จอมทัพที่ 1
เจ้าแม่เงินกู้กับวันสติแตก

ยามรัตติกาลปรากฏดวงดาวน้อยใหญ่กระจ่างแสงพร่างพราว

เต็มท ้องนภาโอบล ้อมพระจันทร์สนี วลตาประหนึ่งศิลปะชัน้ เลิศ
ณ ตึก ระฟ้ าชัน้ สู ง สุ ด ใจกลางย่ า นเศรษฐกิจ ของเกาะฮ่ อ งกง
หญิงสาวใบหน้างดงามกวาดสายตามองแฟ้ มเอกสารมากมายด้วยความ
เหนื่อยหน่าย
ปลายนิ้วเรียวเลือ่ นหน้าจอสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ลา่ สุดไล่หารายชื่อ
หุนส่
้ วนทางการเงิน “ให ้ตายสิ คุณนายภรรยานักการเมืองคนนี้ชอบท�ำให ้
ค่าขนมฉันหดลงทุกที”
ยกโทรศัพท์ข้นึ แนบหู ไม่ตอ้ งรอนานปลายสายก็กดรับ หญิงสาว
ยกยิ้มอย่างพอใจกับความรูค้ วามของอีกฝ่ าย
อย่างนี้สถิ งึ จะน่าคุยด้วยหน่อย...
“สวัสดีค่ะ คุณนายคงทราบนะคะว่าดิฉนั โทร.มาเพราะสาเหตุ
อะไร”
“ซือเจ๊...คือว่าฉันก�ำลังเดินทางไปดูงานต่างประเทศ คง...”
“หืม เดินทางไปดูงานหรือคะ เหตุผลของคุณนายท�ำดิฉนั หนักใจ
มากทีเดียวส�ำหรับการผัดผ่อนส่งค่าแชร์ในเดือนนี้”
“ตอนนี้ฉนั ขึ้นเครื่องแลว้ รู้สกึ สัญญาณโทรศัพท์ขาดๆ หายๆ
แค่น้ ีก่อนนะคะ”
“ดิฉนั คิดว่าถา้ คุณนายวางสายในครัง้ นี้ การลงสมัครหาเสียงใน
สมัยหน้าของสามีคุณนายคงไม่ได้เสียงตอบรับดีอย่างทีค่ าดแล ้วละค่ะ
หากคิดหนี ดิฉนั ขอเตือนด้วยความหวังดีวา่ เลิกคิดไปได้เลย ตารางงาน
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ของคุณนายและสามีในเดือนนี้ไม่มแี ผนการเดินทางออกนอกประเทศ
แม ้แต่ครัง้ เดียว เอาเป็ นว่าถา้ ยังไม่อยากใหห้ น้าทีก่ ารงานของสามีตอ้ ง
เดือดร้อน คุณนายช่ วยเปิ ดกระเป๋ าแลว้ เซ็นเช็คส่งใหผ้ ู ช้ ายใส่สูทใน
ห ้องรับแขกด้วยนะคะ”
หญิงสาวกดตัดสายปลายทางพลางโยนสมาร์ทโฟนราคาแพง
ส่งให ้เลขาฯ หนุ่ม
คุณนายคนนี้สง่ เงินช้าเป็ นประจ�ำทุกเดือน  รูว้ า่ หมุนเวียนเงินไม่ทนั
ยังกล ้าเสนอหน้ามาเขา้ ร่วมการลงทุนกับซือเจ๊อกี เช่นนี้เขาถึงเรียกว่า
หน้าใหญ่ไม่ประมาณตนของแท ้
“ซือเจ๊  เจคอปหนีไปแล ้วครับ” เลขาฯ หนุ่มรับสายโทรศัพท์กล่าว
รายงานหญิงสาว
“ส่งคนไปตามหาให ้เจอ คงรูน้ ะว่าหักเงินเดือนเป็ นอย่างไร”
ซือเจ๊ไม่ชอบให้เงินหมุนเวียนขาดสภาพคล่องเสียด้วย เพราะ
ฉะนัน้ รีบใช้หนี้มาเสีย...
เลขาฯ คนสนิทโค้งหัวต�ำ ่ รีบรุดออกไปสั่งการ ค�ำขู่น้ ีของนาง
น่ากลัวกว่าสั่งให้ไปฆ่าคนเสียอีก ร่วมงานกันมาหลายปี ค�ำว่าคุณธรรม
นัน้ ไม่ท ราบนางรู ห้ รือ ไม่ว่า มัน สะกดอย่ า งไร ซือ เจ๊มีจิต ใจสู ง ส่ ง ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยามเอ่ยถึงเรื่องเงินเมือ่ ใด ลูกน้องเป็ นอันต้องแยกย้าย
สลายตัวทันที
หญิงสาวพ่นลมหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายอีกครัง้ “หลันหลัน
วันนี้มนั วันโลกาวินาศของแกหรือยังไงนะ ถึงมีเรื่องเข ้ามาไม่หยุด”
หลันหลัน หรือทีท่ กุ คนเรียกว่า ซือเจ๊ คือเจ้าของเครือโรงแรมหรู
ติดอันดับหนึ่งในสิบระดับประเทศซึง่ ก�ำลังได้รบั ความนิยมอยู่ในขณะนี้
งานอดิเรกเป็ นเท ้าแชร์กติ ติมศักดิ์ให้กบั เหล่าเซเลบในวงการไฮโซ
อีกหนึ่งธุรกิจซึง่ คนโลกมืดต่างรูจ้ กั กันดี เจ้าแม่ปล่อยเงินกู ้ และ
ข ้อตกลงท�ำสัญญาเดียวของซือเจ๊ผนู้ ้ ีคอื จ่ายสด จ่ายตรงเวลา พวกเขา
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ควรทราบว่าการผิดขอ้ สัญญากับซือเจ๊ถอื เป็ นภัยพิบตั ิครัง้ ใหญ่หลวง
ในชีวติ
รายงานจากเลขาฯ หนุ่ ม กลายเป็ น เรื่อ งธรรมดาไปเสีย แล ว้
หลันหลันควงปากกาเล่นพลางไล่อ่านสัญญากูเ้ งินฉบับหนึ่ง ท�ำงานกับ
เงินก็ตอ้ งมีความเสีย่ งกันบ ้าง
อันที่จริงหลับตาขา้ งหนึ่งนัน้ ท�ำได้ ทว่าหากยอมปล่อยก็ตอ้ งมี
หนต่อไป แลว้ อย่างนี้ยงั ต้องมีกฎขอ้ ตกลงเอาไวเ้ พื่ออะไร หากมีไป
ก็มติ ่างจากของประดับข ้างฝา อีกประการนางเคยใช้ชวี ติ ร่อนเร่ข ้างถนน
มาก่อนจึงทราบดีวา่ เงินจ�ำนวนเล็กน้อยก็มคี ่ามากพอ  แต่เมือ่ กล ้าหยิบยืม
ก็ควรมีความรับผิดชอบด้วย
“ซือเจ๊ ตาแก่มาถึงแล ้วครับ”
“ให ้เข ้ามา” เจ้าแม่เงินกูบ้ อก ตาแก่ทพ่ี ดู ถึงก็คอื พ่อบุญธรรมของ
นางเอง
พ่อบุญธรรมหรือ...ฟังดู ดีเหมือนกับชายร�ำ่ รวยใจบุญอย่างไร
อย่างนัน้ แต่เปล่าเลย ตาแก่นนั่ ก็นกั ฆ่าดีๆ นี่เอง ตลอดชีวติ ยีส่ บิ เอ็ดปี
ผ่านมาไม่เคยมีวนั ใดอยู่อย่างสงบอย่างใครเขาหรอก ย้ายบ ้านหนีศตั รู
ของตาแก่ กนั ใหอ้ ุตลุด พออายุได้สิบสองนางเลยเริ่มท�ำงานเก็บเงิน
คอยหาเส ้นสายปล่อยเงินกู้กบั คนกลุม่ เล็กๆ จนสามารถตัง้ รากฐานของ
ตัวเองได้อย่างทุกวันนี้
“อั๊วบอกแล ้ว นั่งท�ำงานอย่างลื้อน่าเบือ่ ตายชัก” ชายวัยกลางคน
ไว ้หนวดเคราดูคมเข ้มเดินเข ้ามา
“เตี่ย บอกแลว้ ว่าอย่ามาแบบผลุบๆ โผล่ๆ แบบนี้อกี เมือ่ ไร
จะเลิกรับงานสักที รูจ้ กั แต่การใช้กำ� ลังหรือยังไง”
“ลื้อเป็ นลู ก ไม่ใช่ แม่อั๊วนะ ใหน้ อนกระดิกเทา้ ไปวันๆ คงได้
ท�ำหน้าเบื่อโลกแบบลื้อกันพอดี” หลันหลันมองชายวัยกลางคนก่ อน
ยืน่ ส่งบัตรเครดิตใบใหม่ไปให ้
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ตัง้ แต่มเี งินทองมากมายจนใช้ไม่หมด  นางหันมาดูแลพ่อบุญธรรม
อย่างดี แต่เหมือนตาลุงนี่ไม่สำ� นึกในความกตัญญูของซือเจ๊แม ้แต่นอ้ ย
ยังคอยแอบรับงานเสี่ยงๆ อยู่ตลอด พูดปากเปี ยกปากแฉะอย่างไร
ค�ำตอบก็ได้แบบเดิมทุกที
เอาเถอะ คนแก่ชอบรัน้ หัวชนฝา ซือเจ๊ขี้เกียจสาวความให้ยดื
“อัว๊ เป็ นห่วงนะ เกิดไปโดนใครยิงตายทีไ่ หนขึ้นมา ตายอย่างหมา
เชียวนะ”
“ไอ้ปากไม่ดี มือชัน้ นี้แล ้วจะตายง่ายๆ ได้อย่างไร แล ้วบัตรใบเก่า
อั๊วเพิง่ เปิ ดใช้เอง ท�ำไมต้องให ้เพิม่ อีก”
หลันหลันกระแอมครัง้ หนึ่ง ตัง้ ท่าราวกับโฆษกประกาศเลขทา้ ย
รางวัลทีห่ นึ่งประจ�ำเดือน
“ยินดีด ้วย  คุณได้เป็ นประธานใหญ่ของเครือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดับเบิลอาร์คอนสตรัคชั่น”
“อั๊วไม่ได้ตอ้ งการ...”
“เอาน่า อายุปูนนี้แล ้ว สักวันต้องปลดเกษียณ จะได้มอี ะไรท�ำ
แก้อลั ไซเมอร์ไง” หญิงสาวยักคิ้วส่งใหพ้ ่อบุญธรรมด้วยท่าทางชวน
เท ้ากระตุก
“เดีย๋ วนี้กล ้าใช้งานอั๊วแล ้วเหรอ”
“โอ๊ย บ่นเยอะจังลุง บ่นอยู่ทกุ วัน หัดเบือ่ บ ้างสิ” หลันหลันยก
นิ้วก้อยแคะหู ดว้ ยท่าทางเอือมระอาก่ อนจะเดินออกจากหอ้ งไป ทุก
ถอ้ ยค�ำล ้วนดูกวนประสาทส�ำหรับผู้อน่ื แต่มนั คือการเพิม่ ความอบอุ่น
ในครอบครัวของนางสองพ่อลูก เชื่อนางสิ นางพิสูจน์แล ้ว
พิสูจน์ดว้ ยการรอดลูกปื นน่ะ!
“แล ้วลื้อจะไปไหน กลับมาคุยให้รูเ้ รื่อง”
“วิง่ ไล่จบั ไง อ้อ เอกสารบนโต๊ะฝากลุงเซ็นด้วยนะ เรือ่ งอืน่ ไว ้คุย
พรุ่งนี้”
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ชายวัยกลางคนปารองเทา้ ไล่หลังหญิงสาวซึ่งวิง่ โกยอ้าวโบกมือ
หย็อยๆ ไปไกลแล ้ว
“ไอ้เด็กแสบ” ชายวัยกลางคนก้มเก็บรองเทา้ ผา้ ใบคู่แพงซึง่ นาง
เป็ นผูเ้ ลือกให ้ เขาทอดสายตามองตามแผ่นหลังเล็กบาง เขาตัง้ ชื่อให ้
นางว่า หลันหลัน ซึง่ แปลว่าดอกกล ้วยไม ้ เพือ่ ต้องการให ้นางเติบโตขึ้น
อย่างสง่างามและมั่นคง แม ้ดูเปราะบาง ทว่าคงทน ยืนหยัดสู้ชวี ติ
หลันหลันก้าวเขา้ ลิฟต์ตวั ใหญ่ รอจนลิฟต์เลือ่ นตัวถึงชัน้ ใต้ดนิ
ลูกน้องนับสิบคนยืนเรียงแถวรอรับข ้างรถสปอร์ตคันหรู
“ได้เรื่องไหม” หลันหลันถามเลขาฯ หนุ่ มคนเดิม ในมือพัด
แผ่นกระดาษสัญญากูเ้ งินราวกับมันไร้ราคาค่างวด
“ครับ ระบุพ้นื ทีห่ ลบซ่อนได้แล ้ว ตอนนี้กำ� ลังไล่จบั อยู่ครับ”
“อืม งัน้ วันนี้ฉนั ไปด้วยก็แล ้วกัน ถือว่าออกก�ำลังกาย”
“ครับ” ลูกน้องทัง้ หลายก้มหัวรับ พวกเขารูส้ กึ ถึงความโชคดีของ
ลูกหนี้รายนี้เหลือเกินทีไ่ ด้รบั เกียรติจากซือเจ๊

บริเวณพื้นทีก่ ่อสร้าง กลุม่ คนใส่สูทชุดด�ำก�ำลังวิง่ ไล่ชายหนุ่ม

หน้าตามอมแมม กระสุนนัดหนึ่งถูกยิงสกัดทางหนีมาจากเจ้าแม่เงินกู ้
หลันหลันมองควันลอยเหนือปลายกระบอกปื นด้วยท่าทีคกึ คัก
นางควรหนีเอกสารกองเท่าภูเขามายืดเส ้นยืดสายตัง้ นานแล ้ว
“รูว้ า่ หนีไม่พ ้นก็ยงั จะหนีอกี ” น�ำ้ เสียงเอือ่ ยเฉื่อยกล่าวกับลูกหนี้
ต่างชาติ แตกต่างจากสีหน้าตื่นตระหนกตกใจของอีกฝ่ ายสิ้นเชิง
“ซือเจ๊ ซือเจ๊ปล่อยผมเถอะ ผะ...ผมรับรองว่าจะต้องหาเงินมาใช้
ให้ได้”
“ในสัญญานายเป็ นคนเขียนจ�ำนวนเงินและลงชือ่ รับทราบเงือ่ นไข
แลว้ คิดอะไรตื้นๆ แบบนี้ สู ย้ อมรับชะตากรรมแลว้ ท�ำงานใช้หนี้ยงั
พอมีทางรอดมากกว่า” นางโบกแผ่นกระดาษสัญญากูเ้ งินไปมา
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“อยู่กต็ ายสิ” ชายหนุ่มวิง่ เข ้าใส่หลันหลันด้วยความรวดเร็ว
“เปล่าประโยชน์น่า” หญิงสาวเบีย่ งตัวหลบลูกหนี้จากการพุ่งตัว
เข ้าใส่ เจ้าแม่เงินกูข้ มวดคิ้วสงสัย สติไม่ดหี รือเปล่าถึงวิง่ เข ้าใส่ เห็นเป็ น
ผู ้หญิงแล ้วต้องอ่อนแอหรือ
ลูกหนี้คนเดิมพุง่ ตัวใส่ ทว่าผิดคาด เขาถลันตัวล ้มไปกับพื้น
“อย่าหนีอกี เลย ปกติฉนั เป็ นพวกถือคติไม่นิยมใช้กำ� ลังด้วยสิ”
หญิงสาวพูดกับลู กหนี้ดว้ ยสีหน้าเบื่อหน่ ายอย่ างเห็นได้ชดั นางยก
กระบอกปื นขึ้นจ่อขมับอีกฝ่ ายโดยไร้ซง่ึ ความลังเล
“ถ ้าฉันตาย แกก็ต ้องตายด้วย” ชายหนุ่มชักปื นลูกซองจากข ้างเอว
ขึ้นสู ้ หลันหลันมองชายหนุ่ม ใบหน้าพริ้มเพราปราศจากอาการทุกข์รอ้ น
“ยิงเลย แลกกระสุนกันสักนัดก็น่าสนุกดี”
ปัง
“ยิงไปทางไหนกัน กลัวจนมือสั่นหรือไง”
ปัง
หลันหลันเบิกตากวา้ งอย่างตกตะลึง นางเอื้อมมือสัมผัสเหนือ
เนินอกขา้ งซา้ ยบริเวณหัวใจ นางแหงนมองบนตึกซึง่ ก�ำลังก่อสร้างอยู่
แสงวาววับจากปลายกระบอกปื นบ่งบอกถึงคนอีกผูห้ นึ่งทีซ่ ุ่มยิงมาจาก
ด้านบน
“ผมยังไม่ได้ท�ำอะไรเลยนะ” ลูกหนี้คนนัน้ ดวงตาเบิกโพลง  ตกใจ
สุดขีด แล ้วโยนปื นทิ้งด้วยมืออันสั่นเทา
“ซือเจ๊” บรรดาลูกน้องแยกย้ายกันจัดการกับลูกหนี้และมือปื น
ด้านบนตึก เลขาฯ หนุ่ มวิ่งเขา้ มารับร่ างของหญิงสาวได้ทนั ก่ อนนาง
ทรุดฮวบลงไป
“เรียกรถพยาบาล เร็ว!” เลขาฯ หนุ่มตะโกนลั่นพลางกดฝ่ ามือ
ห ้ามเลือดบริเวณปากแผลให ้หญิงสาว หลันหลันขบริมฝี ปาก ปรือมอง
อ้อมแขนเลขาฯ หนุ่ม
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การมีลูกน้องหุ่นล�ำ่ และเคารพเรามันดีอย่างนี้เอง นึกว่าพวกเขา
หมั่นไส้ในความงกของนางเสียอีก
“ขอบใจมาก เค้นขอ้ มูลจากมือปื นนั่นให้ได้ แลว้ ก็ช่วยโทร.
...โทร.หาเตีย่ ” นางบีบข ้อมือชายหนุ่มไว ้แน่น  พยายามบอกความประสงค์
ของตน เรียกรถพยาบาลไปก็เปล่าประโยชน์ นางรู้ตวั ว่าคงทนได้
อีกไม่นาน
ตลกดีนะ นางเพิง่ แช่งพ่อบุญธรรมไป แต่ตนเองกลับมาโดนยิง
เสียอย่างนัน้ เวรกรรมมันตามมาเร็วจริงๆ
ดวงตาคู่ งามมองดู การรีดขอ้ มูลจากมือปื นซุ่มยิงอย่ างเฉยชา
ทุกค�ำสั่งทีถ่ า่ ยทอดไปนางไม่เคยมีความลังเลแม ้แต่ครัง้ เดียว จนกล่าว
ได้วา่ เด็ดขาดจนไร้ความปรานี
“ซือเจ๊ครับ มันถูกจ้างวานมาจากภรรยานักการเมืองในย่านของ
เราครับ”
อา คุณนายคนนัน้ จริงด้วยสินะ ร้ายใช่เล่น แต่ว่าซือเจ๊ก็มเิ คย
ปล่อยให้ใครอยู่อย่างสุขสบายหากไม่ได้รบั การเอาคืนอย่างสาสม
“คุณเลขาฯ สุดหล่อ ในลิ้นชักชัน้ ล่างสุด แคกๆ... มีของขวัญ
ชิ้นโตทีฉ่ นั จัดเตรียมไว้ให้สองสามีภรรยา...คู่น้ แี ล ้ว  ช่วยจัดการต่อทีนะ
แล ้วทรัพย์สนิ ส่วนตัวของฉันให้โอนเป็ นชื่อเตี่ยทัง้ หมด”
“ครับซือเจ๊”
“อีกอย่างหนึ่ง แคกๆ   นายเป็ นเลขาฯ ที่เยี่ยมยอดมาก ฉัน
อยากใหน้ ายเป็ นผู้สบื ทอดกิจการต่อจากเตี่ย ฉันมั่นใจว่านายสามารถ
ดูแลลูกน้องของฉันได้”
“ผมไม่รบั ครับ ซือเจ๊ตอ้ งอยู่ดูแลพวกมันเอง”
หลันหลันเบ ้ปาก อยู่แบบนอนพะงาบๆ เป็ นผักจะอยู่ไปท�ำไม
“เหวย”
“เตี่ย รับปากสิวา่ จะ...เลิกท�ำงานนัน้ ” หญิงสาวกรอกเสียงพูดใส่
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โทรศัพท์ซง่ึ เลขาฯ หนุ่มเปิ ดสปี กเกอร์โฟนให ้พลางหอบหายใจติดขัด
“ลื้อเป็ นอะไรอาหลัน”
“เตี่ย...เตี่ยใช้ชีวติ ...แบบสุขสบายอย่างที่ลูกคนนี้เตรียมไว้ให้
ได้แล ้วนะ”
“อาหลัน ลื้อพูดอะไร ลื้อเป็ นอะไร อั๊วจะไปหาเดีย๋ วนี้”
“เตี่ย อย่าวางนะ” ยิง่ พูดยิง่ กระอักเลือดออกมาค�ำโต เลือดจาก
บาดแผลยังซึมออกมาเรื่อยๆ จนเลขาฯ หนุ่ มมองด้วยความร้อนรน
กลัวว่านางจะเสียเลือดมากจนเกินไป
“เตีย่ อัว๊ ขอโทษ อึก ทีไ่ ม่ได้อยูด่ ูแลให ้นานกว่านี้ ใช้ชวี ติ …ให ้...ดี”
“อาหลัน อาหลัน”
หวอ...หวอ...หวอ...
เสียงไซเรนรถพยาบาลดังอยู่ใกลห้ ู หลันหลันมองรถพยาบาล
ด้วยสายตาพร่าเบลอ ได้ยนิ เสียงหอบหายใจของตนชัดเจนเสียยิง่ กว่า
ค�ำเรียกของเลขาฯ หนุ่ ม ในใจอธิษฐานค�ำขอ ทัง้ ที่ผ่านมานางคิดว่า
พระเจ้าและสวรรค์เป็ นเพียงเรื่องหลอกลวง
ถ ้านางขอพรได้สกั ข ้อ ก็อยากจะขอให้มชี วี ติ ต่ออีกสักนิด ได้อยู่
กับเตี่ยนานขึ้นอีกสักหน่ อย และใช้เงินใหฟ้ ่ ุมเฟื อยมากกว่านี้อีกสัก
สิบเท่า
เปลือกตาหนักอึ้งขึ้นทุกขณะราวกับถ่วงของหนักเอาไว ้ ดวงตา
ใสกระจ่างค่อยๆ ปิ ดลงอย่างมิอาจฝื น ตอนนี้นางง่วงเหลือเกิน

“คนต่อไป” ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ ผิวด�ำคล�ำ ้ กล่าวน�ำ้ เสียง

ดุดนั ไต่สวนเหล่าดวงวิญญาณตามหน้าที่ หลันหลันลอบกลืนน�ำ้ ลาย
ลงคอไปอย่างยากล�ำบาก นางก�ำลังยืนต่อแถวรอเข ้ารับการชั่งบาปจาก
ท่านผูเ้ ป็ นใหญ่ในนรกแห่งนี้ ถึงนางจะท�ำงานผิดกฎหมายมาเยอะ แต่
ก็ทำ� บุญไว้ไม่นอ้ ย ท่านยมบาลคงไม่ใจร้ายตัดสินใหน้ างตกกระทะ
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ทองแดง เอาหอกแหลมแทงทุกวันๆ
“คนถัดไป” หลันหลันนัง่ คุกเข่าลงต่อหน้าท่านผู ้เป็ นใหญ่ในปรโลก
ด้วยท่าทีสงบเสงีย่ มเรียบร้อยเป็ นพิเศษ เน้นแบบขีดเสน้ ใต้หนาๆ ว่า
เป็ นพิเศษ
“กล่าวนามของเจ้า”
“หลันหลันเจ้าค่ ะ” ยมบาลพิศมองนางอยู่สกั ครู่ ยมทูตยืนอยู่
ขา้ งท่านยมบาลร่ างด�ำกล่าวไล่เรียงประวัติของนางตัง้ แต่ เกิดจนตาย
รวมผลความดีและกรรมชั่วทีท่ ำ� ครบถ ้วน
หลันหลันลอบปาดเหงือ่ หน้าซีดแล ้วซีดอีก จากทีฟ่ งั เขากล่าวมา
รูส้ กึ ว่าบาปมันจะมากกว่าบุญนะ
“การช่วยชีวติ คนผู ้หนึ่งถือเป็ นเรื่องยิง่ ใหญ่  ข ้าตัดสินให ้เจ้าได้ไป
เกิดใหม่ เดินข ้ามสะพานสีทองนั่นไป ดืม่ น�ำ้ แกงยายเมิง่ แล ้วเข ้าประตู
ทีอ่ ยู่เบื้องหน้า เจ้าจะได้ไปเกิดใหม่”
“ขอบคุ ณ เจ้า ค่ ะ ขอบคุ ณ เจ้า ค่ ะ ” นางก้ม หัว ค�ำ นับ ขอบคุ ณ
ท่านยมบาลจนหน้าผากติดพื้นอยู่หลายรอบด้วยหัวใจพองโตแล ้วลุกขึ้น
เดินไปทางสะพาน
ในขณะนัน้ วิญญาณดวงหนึ่งยืนเรียงแถวรอชัง่ บาปรูส้ กึ หวาดกลัว
ในผลกรรมทีต่ นได้ก่อไว ้ ฟังว่าท่านยมบาลกล่าวถึงเส ้นทางไปเกิดใหม่
จึงก่อความวุน่ วายวิง่ ตรงมาทางสะพาน  หลันหลันได้ยนิ เสียงดังวุน่ วาย
หันกลับไปดู โจรวิญญาณดวงนัน้ กลับผลักนางจนเสียหลักหงายหลัง
ตกสะพาน
ตูม้
เหล่ายมทูตลอ้ มจับดวงวิญญาณที่ก่อความวุ่นวายได้ คุมตัว
มาให ้ท่านยมบาลตัดสินโทษ
“นางตกลงไปสระใด”
“เรียนนายท่าน สระพิศวงขอรับ” ยมบาลร่างด�ำมองสระน�ำ้ สามสี
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ฝั่งหนึ่งสีแดง ข ้างกันเป็ นสีเขียว อีกฝั่งคือสีดำ � เกิดระลอกคลืน่ เล็กๆ
หลังจากทีห่ ญิงสาวตกลงไป สระอีกสองสีกว ้างใหญ่ เหตุใดนางถึงได้
พลัดตกสระได้ถูกทีเ่ สียเหลือเกิน สระน�ำ้ สีดำ� เป็ นเพียงพื้นทีส่ ่วนน้อย
ของสระอีกสองสี สระพิศวงนี้เป็ นดินแดนอีกแห่งหนึ่งทีแ่ ตกต่างไปจาก
โลกทีห่ ญิงสาวเคยอยู่อย่างสิ้นเชิง
“คงเป็ นโชคชะตาของนาง”

หลันหลันรูส้ กึ เจ็บบริเวณหน้าท ้องจนต้องลืมตาขึ้นดู ปลายหอก

แหลมคมแทงอยู่ตรงหน้าทอ้ งของนาง เลือ่ นมองไปตามด้ามไมห้ นา
ของหอกนัน้ จึงพบเข ้ากับชายคนหนึ่งหนวดเครารุงรัง ใบหน้าโหดเหี้ยม
เปรอะเปื้ อนไปด้วยคราบเลือดเกรอะกรัง นางเบิกตากวา้ งมองชาย
คนนัน้ ด้วยความตกใจสุดขีด  ทัว่ รอบบริเวณเต็มไปด้วยนายทหารก�ำลัง
จ้วงฟันกันอย่างดุเดือดและศพอีกมากมายนอนระเกะระกะอยู่ตามพื้น
เสียงรอบด้าน ทั้งดาบโลหะกระทบกันดังสนั่น ยิ่งยืนยันเขา้ ไปอีกว่า
นางไม่ได้กำ� ลังฝัน
‘นีม่ นั เรือ่ งบ ้าอะไรกัน  ใครก็ได้เอามีดมาแทงให้ฉนั ตายอีกรอบที!’
“ท่านรองแม่ทพั แห่งแคว ้นต้าไหนเล่าลือกันว่าเก่งกาจนัก มีฝีมอื
เพียงเท่านี้เองรึ ถุย” หลันหลันมองอากัปกิรยิ าของตาลุงตรงหน้า รูส้ กึ
เลือดลมภายในกายพลันเดือดพล่านขึ้นมาทันที
ลุงนีด่ า่ ใครนางไม่รู ้  แต่เล่นมาถ่มน�ำ้ ลายเย้ยหยันต่อหน้าซือเจ๊ใหญ่
แห่งเกาะฮ่องกงอย่างนี้ ยอมไม่ได้
“อ้าวลุง ท�ำไมสกปรกจัง ทีบ่ ้านไม่สอนคุณสมบัตผิ ดู้ เี หรอ”
“หน็อย จะตายอยู่แล ้วยังมาปากดีอกี ” ชายวัยกลางคนพูดด้วย
ใบหน้าบูดเบี้ยว เงื้อกระบีใ่ นอีกมือหนึ่งขึ้นหมายบัน่ คอนางให ้ตายตกไป
เสียเดีย๋ วนัน้
‘เฮ้ย เมือ่ กี้แค่ล ้อเล่น ล ้อเล่น รูจ้ กั ไหม ใครมันจะไปอยากตาย
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สติดีหรือเปล่า’
อารามตกใจ หลันหลันก�ำหอกแน่นด้วยสองมือ กัดฟันออกแรง
ดึงออกมา  แม ้เจ็บปวดมากก็ตามที  ถอยหลังสองก้าวหลบระยะวาดกระบี่
ของอีกฝ่ ายได้อย่างฉิวเฉียด
‘ลุงก็มอื หนักจริงโวย้ ชาติก่อนไปตามทวงหนี้ลุงหรือไง ถึงได้
จงใจฆ่ากันอยู่นั่นแหละ’
มือหนึ่งกดหา้ มเลือดปากแผล อีกหนึ่งก�ำหอกด้ามเดิมไว้มั่น
เตรียมพร้อมรับมือป้ องกันตัว
“ท่านรองแม่ทพั ยังคิดว่าจะรอดอีกหรือ” ชายวัยกลางคนมองนาง
สายตาดูแคลนไม่ต่างจากเหยือ่ ตัวจ้อยก�ำลังโดนส�ำเร็จโทษ
“เออ ต้องรอด ไม่ยอมตายอีกรอบโว ้ย” หลันหลันตะโกนออกไป
ด้วยความถือดี ในใจกลับสั่นกลัวจนแข ้งขาแทบยืนไม่ไหว
อันว่านิสยั โดยเนื้อแท ้ของซือเจ๊นนั้ เป็ นคนสติแตกง่าย แต่สงบใจ
ควบคุมสถานการณ์ได้เร็วเช่นกัน  หลันหลันพูดสะกดจิตตนเองให้มสี มาธิ
กับเหตุการณ์ตรงหน้าใหม้ ากที่สุด นางไม่กลัวก็บา้ แลว้ เล่นมาโผล่
ในร่างใครก็มริ ู ้ ทัง้ ยังเป็ นกลางสนามรบที่ศตั รู กำ� ลังลมบา้ หมูข้ นึ หน้า
ไล่ฆ่ากัน
โธ่ เจ้าของร่างเหตุใดถึงเลือกเวลาได้เหมาะเจาะเช่นนี้ ฆ่ามันก่อน
แล ้วค่อยตายก็ยงั ทัน เล่นมาตายตอนมันเอาหอกจิ้มพุงแบบนี้ ตายอนาถ
กว่าซือเจ๊อกี นะ
“ข ้ามีนำ�้ ใจ ประเดีย๋ วช่วยสงเคราะห์ให้”
ชายวัยกลางคนย่างสามขุมพลางวาดกระบีด่ ว้ ยแรงหนักหน่ วง
มากกว่าเดิม หลันหลันตวัดหอกปัดป้ องด้วยสีหน้าตื่นตระหนก ไม่รูว้ า่
ด้วยสัญชาตญาณของเจ้าของร่างกายนี้หรือความกลัวตายของตนเอง
กันแน่ ถึงได้รบั มือทัง้ ๆ สมองยังมึนเบลอ
นางต้านแรงลงกระบี่ได้ทนั ทว่าด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่าและ
เจี่ยเจีย 15

เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนล ้าจากการเสียเลือดมาก  ท�ำให ้เสียเปรียบอีกฝ่ ายแทบ
ต้านทานไม่ไหว เกือบล ้มลงไปคลุกคลานกับพื้นอยูห่ ลายรอบ จังหวะนัน้
ชายแก่เงื้อดาบขึ้น หลันหลันใช้ความได้เปรียบจากความว่องไว ฉวย
จังหวะตวัดคมปลายหอกตัดผ่านบริเวณล�ำคอของเขาจนเลือดไหลทะลัก
ก่อนออกแรงจ้วงแทงเข ้ากลางอกด้วยก�ำลังทัง้ หมด
ชายวัยกลางคนเป็ นถึงขุนพลอาวุโสสุดเหี้ยมหาญของกองทัพ
ฝ่ ายตรงขา้ มทรุดกายลงไป ทั่วทัง้ ร่ างสั่นเกร็งกระตุก นอนแผ่หมด
ลมหายใจลงทัง้ ๆ ดวงตายังเบิกกวา้ งด้วยความเคืองแค้น หลันหลัน
มองภาพนัน้ แล ้วใช้ดา้ มหอกค�ำ้ กายเอาไว ้ ก่อนทิ้งตัวลงนั่งหอบหายใจ
จนอยากลม้ ตัวลงนอน แต่ยงั ฝื นคงสติเอาไว ้ เฝ้ ามองรอบกายอย่าง
หวาดระแวง
‘บ ้าจริง ซือเจ๊อยู่ไหนกัน’
“ซือเอ๋อร์ ซือเอ๋อร์” บุรุษหนุ่มสวมชุดเกราะเหล็กกระโดดลงจาก
หลังม ้าวิง่ ตรงเข ้าโอบกอดนาง  รอบบริเวณเต็มไปด้วยทหารพร้อมอาวุธ
ครบมือคอยคุม้ กันศัตรูให ้ชายหนุ่ม
‘อย่างหล่อ ประเดีย๋ วก่อน มันใช่เวลาคิดเรือ่ งนี้รึ’
“ซือเอ๋อร์ เจ้าบาดเจ็บ” ชายหนุ่ มหล่อเหลาคนนัน้ อุม้ นางขึ้น
หลันหลันแทบมิหลงเหลือสติ นางพยายามพูดบางอย่างกับชายหนุ่ ม
แต่ลำ� คอแห ้งผากเหลือเกินจนไร้เสียงเปล่งแม ้แต่คำ� เดียว
‘เดีย๋ วก่ อน เมือ่ กี้ลุงมันถ่มน�ำ้ ลายใส่ ฉันต้องถ่มมันคืน แลว้
ซือเอ๋อร์อะไรของนาย ฉันคือหลันหลัน!’
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จอมทัพที่ 2
หยวนเมิ่งซือคนใหม่

“ซือเอ๋อร์...ซือเอ๋อร์”

เสียงใครกัน
“ซือเอ๋อร์”
“หนวกหู เงียบๆ หน่ อย” เจ้าแม่เงินกูต้ วาด ใส่อารมณ์ดว้ ย
ความหงุดหงิด คนจะหลับจะนอนยังก่อกวนอยู่ได้
“ซือเอ๋อร์ เจ้าฟื้ นแล ้ว”
ซือเอ๋อร์อกี แล ้ว ใครกันซือเอ๋อร์ ชื่อโบราณอย่างกับหลุดออกมา
จากหนังก�ำลังภายในอย่างไรอย่างนัน้
นางลืมตากวาด ชี้น้ ิวหมายต่อว่าอีกฝ่ าย กลับต้องชะงักหุบปาก
ลงฉับเมือ่ เห็นใบหน้าชายหนุ่มในชุดเกราะเหล็กตรงหน้า
“เจ้า สลบไปนานหลายวัน จนพี่ก ลัว ” น�ำ้ เสีย งของเขาฉายชัด
ถึงความเป็ นกังวลและห่วงใย สองมือใหญ่รวบลาดไหล่หญิงสาวด้วย
ความสนิทสนม
เจ้าแม่เงินกู ต้ กตะลึงตาตัง้ นั่งเผลอไผลไปกับอ้อมกอดจาก
ชายแปลกหน้าโดยไร้ซง่ึ อาการขัดขืน
หุน่ แน่นขนาดนี้ยงั มีอกี หรือ พระเจ้า กล ้ามเป็ นกล ้าม อกเป็ นอก
โอ๊ย ต่อมหืน่ ก�ำเริบตอนนี้ไม่ได้นะ แผล็บๆ ขอเช็ดน�ำ้ ลายสักครู่
นอกจากนิสยั ส่วนตัวเป็ นคนสติแตกง่ายและรักเงินยิ่งชีพแลว้
เหนือสิ่งอื่นใดซือเจ๊ยงั เป็ นผู้นิยมชมชอบในของเจริญหูเจริญตาอย่าง
ถึงทีส่ ุด
“ฉัน เอ๊ย ขา้ รู้สกึ กระหายน�ำ้ ยิ่งนัก” แม้ใจอยากหยุดเวลาใน
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อ้อมแขนบุรษุ หล่อล�ำปานใด
่
ก็จำ� ต้องกล�ำกลื
้ นน�ำ้ ลาย เอ๊ย ความเสียดาย
ลงไป แล ้วครุ่นคิดหาทางออกให ้สมองมีเวลาทบทวนเรือ่ งพิลกึ พิลนั่ ก่อน
เป็ นอันดับแรก
เจ้าแม่เงินกูแ้ สร้งกระแอมเบาๆ ค่อยเอ่ยกับบุรุษตรงหน้าพลาง
แสดงกิรยิ าหิวกระหายจนเสียงแหบแห ้ง
“เดีย๋ วพีไ่ ปเอาให ้ เจ้ารอสักครู่” ชายหนุ่มแย้มยิ้มกว ้าง ก้าวเดิน
พ ้นเขตกระโจม เจ้าแม่เงินกู้จงึ เริ่มปฏิบตั กิ ารส�ำรวจทันที
เสาไม้ ท งั้ สี่ด า้ นตอกยึด กับ พื้น โดยรอบ ขึง ด้ว ยผ า้ หนาบน
ยอดกระโจม ใช้ไม้ยาวมัดรวมกันกางคลา้ ยโดมแทนหลังคากันแดด
กันฝน ไล่ลงไปถึงของใช้เรียบง่ายต่างๆ โต๊ะเก้าอี้เขียนหนังสือ รวมไปถึง
เตียงผ ้าทีก่ ำ� ลังนั่งอยู่ แล ้วน�ำกลับมาประมวลเรื่องราวทีไ่ ด้พบ
นี่มนั ของโบราณ ของโบราณชัดๆ ซือเจ๊มาโผล่กลางกองถ่าย
ภาพยนตร์หรือ มีกล ้องซ่อนเอาไว้ใช่หรือไม่
ฉับพลันศีรษะปวดร้าวราวกับมันจะระเบิดออกเป็ นเสีย่ งๆ ให้ได้
รู้สกึ หัวหมุนติ้วประหนึ่งเล่นเครื่องเฮอร์ริเคนในสวนสนุ กมาอย่างไร
อย่างนัน้ จ�ำได้ว่าตนเองได้รบั การพิพากษาให้ไปเกิดใหม่ แต่ดนั เกิด
เรื่องวุ่นวายขึ้น ไอ้ผชี ั่วตัวหนึ่งผลักซือเจ๊ตกสะพาน แล ้วจากนัน้ ก็ต่นื
ขึ้นมาในร่างใครก็ไม่รซู้ ง่ึ เสียชีวติ อยู่กลางสนามรบ
บัดซบ ไอ้ผชี ั่ว ก่อเรื่องแล ้วยังโยนความซวยมาให้ซือเจ๊อกี
เดีย๋ วก่อน สตรีใจกล ้าบา้ นใดเขาจับดาบวิง่ โร่เข ้าสนามรบเช่นนี้
โอ๊ย ซือเจ๊อยากวิง่ เอาหัวชนเสาให ้มันรูแ้ ล ้วรูร้ อด อ่านนิยายทะลุมติ มิ า
ก็มาก นางเอกเรื่องใดเขาโผล่กลางสนามรบกันบ ้าง
ชีวติ ซือเจ๊ยงั มีสง่ิ ใดน่าหฤหรรษ์มากกว่านี้อกี ไหม
นางกลอกตา อเนจอนาถในชะตากรรมของตนเองพอสมควร
เมือ่ แก้ไขไม่ได้ก็ยอมรับเท่านัน้ เคราะห์ดนี างเป็ นคนปรับตัวง่าย เป็ น
พวกสมองเปิ ดโล่งหากมิใช่เรื่องเงินทอง
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เจ้าแม่เงินกูก้ ระถดตัวลงจากเตียงผ ้าเพือ่ ค้นกองเอกสารจากโต๊ะ
ด้านข ้าง แผนทีบ่ นแผ่นหนังช่วยไขความกระจ่างแจ้งให ้นาง
เจ้า แม่ เ งินกู้โ ผล่ม ายัง ยุ ค สมัย อัน ไร้ก ารจดบัน ทึก อยู่ ใ นหน้า
ประวัตศิ าสตร์ใดๆ ของจีน หากแต่ผนื แผ่นดินนี้คือจักรวรรดิเฉินอัน
อันมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขสงบ ซึ่งก่อตัง้ โดยแควน้ ทัง้ สี่
อันได้แก่ แควน้ จู แควน้ หาน แควน้ ฉิ น และแควน้ ต้าที่นางก�ำลัง
เหยียบยืนอยู่
แควน้ ต้านับเป็ นเป็ นศู นย์กลางของจักรวรรดิเฉินอัน ชายแดน
ทางทิศเหนือมีเขตติดแควน้ จู ทิศใต้ติดกับแควน้ หาน และชายแดน
ทิศตะวันตกติดต่อกับแควน้ ฉินซึง่ เป็ นแควน้ ขึ้นชื่อทางด้านการค้าขาย
มากทีส่ ุด ด้วยภูมปิ ระเทศติดคาบสมุทรจึงกลายเป็ นเมืองท่าใหญ่สร้าง
ความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ งทางกายภาพ รวมถึงทรัพยากรมนุ ษย์
ได้อย่างน่าหวั่นเกรง
เจ้าแม่เงินกู้ยงั คงควานหาต่อไปเผื่อจะได้ขอ้ มูลส�ำคัญเพิม่ เติม
ในเอกสารมากมายล ้วนลงนามด้วยชือ่ หยวนเมิง่ ซือ ซึง่ ดูจากสภาพการณ์
แล ้ว สตรีนางหนึ่งสามารถเดินเพ่นพ่านในกองทัพได้นนั้ ต้องมีอภิสทิ ธิ์
ในมือเพียงใด
นางเคลือ่ นไหวตัวล�ำบาก ค่อยๆ ก้าวเทา้ ทีละก้าวอย่างเชื่องช้า
เดินตรงไปยังหีบเสื้อผา้ ใบใหญ่ ก่ อนดันมันขึ้นเพื่อควานหาสิ่งของที่
พอจะช่วยยืนยันตัวตนได้
เจ้าแม่เงินกูก้ ดั ฟันฝื นร่างกายก้มค้นสิง่ ของในหีบ กองเสื้อผ ้าสีต่นุ
กล่องเครื่องประดับมาตรฐานราคาถูก จนกระทั่งพบหนังสือเล่มหนึ่ง
ถูกเก็บซ่อนไว ้ก้นหีบ
นางเปิ ดอ่านผ่านๆ ดูเหมือนเป็ นบันทึกของเจ้าของร่างซึง่ เขียนถึง
เหตุการณ์สำ� คัญๆ ไว ้
เจ้า ของร่ า งเขีย นบอกเล่า ถึง แคว น้ ต้า และแคว น้ ฉิ น ได้เ จริญ
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สัมพันธไมตรีกนั มาอย่างยาวนาน เจ้าครองแคว ้นทัง้ สองท�ำพันธสัญญา
เป็ นคู่คา้ ละเว ้นการรุกรานดินแดน
เจ้าของร่างมีนามว่าหยวนเมิง่ ซือด�ำรงต�ำแหน่งรองแม่ทพั จับดาบ
ออกศึกตัง้ แต่อายุสบิ หา้ ปี และปัจจุบนั นางมีอายุย่างเขา้ สิบเก้าปี แลว้
มีพ่ีช ายร่ ว มมารดาเดีย วกัน นามว่า หยวนหยู เ หวิน ด�ำ รงต�ำ แหน่ ง
แม่ทพั ใหญ่ ทัง้ สองเป็ นบุตรธิดาในอดีตแม่ทพั พิทกั ษ์แผ่นดิน หยวน
คุนเหอ ซึ่งปลดเกษียณตนเองหันมาท�ำอาชีพค้าขายแพรพรรณ และ
ได้แ ต่ ง งานกับ ภรรยาเอก ฉิ น เหม่ย จู โดยฐานัน ดรในอดีต เป็ น ถึง
องค์หญิงผู ้สูงศักดิ์จากแคว ้นฉิน มีอนุภรรยาอีกสองนาง
เมื่อต้นปี ก่อนหยวนหยู เหวินและหยวนเมิ่งซือได้รบั พระบรม
ราชโองการใหน้ ำ� ไพร่พลหกหมืน่ ยาตราทัพมาปราบขา้ ศึกที่เมืองจิงไห่
ในสงครามชิงดินแดนระหว่างแคว ้นหานทางชายแดนใต้
‘เด็กน้อย เจ้ากล ้าบ ้าบิน่ เกินไปแล ้ว เป็ นซือเจ๊คงนอนใช้เงินเป็ น
คุณหนู อยู่บ ้านสบายๆ ดีกว่า’
“ซือเอ๋อร์ พีเ่ อาน�ำ้ มาให้”
ประวัตเิ รื่องราวมากมายยังอ่านไม่สมบูรณ์ดกี เ็ ป็ นอันต้องพับเก็บ
ไว ้ก่อน เจ้าแม่เงินกูก้ ะเผลกลากสังขารกลับไปนอนบนเตียงอีกครัง้
นางจดจ้อ งใบหน้า คมคล�ำ้ แดด เขาคงเป็ นหยวนหยู เ หวิน
ในบันทึกมักเขียนถึงพีช่ ายโดยใช้คำ� เรียกแทนตัวอีกฝ่ ายว่าพีใ่ หญ่
เช่นนัน้ นางก็ควรเรียกเขาว่า “เชิญเจ้าค่ะ พีใ่ หญ่”
หยวนหยูเหวินถือกาน�ำ้ เข ้ามา เขารินน�ำ้ อุ่นใส่ถ ้วยส่งให ้นางพลาง
คลีย่ ้ มิ อบอุ่น หากสตรีใดได้พบเห็นเข ้ารับรองต้องอ่อนระทวยแน่นอน
“ซือเอ๋อร์ เจ้าสลบนานถึงสิบวัน ท�ำเอาพี่กลัวว่าจะเสียเจ้าไป
โชคดีทฟ่ี ้ าดินมีเมตตาส่งเจ้าคืนมา” นางยิ้มแห ้งแล ้วจิบน�ำ ้
‘ขอโทษด้วยทีค่ นฟื้ นขึ้นมาไม่ใช่นอ้ งสาวท่าน  แต่เป็ นซือเจ๊  ยิง่ มอง
รอยยิ้มแห่งความรักใคร่นนั้ แล ้วซือเจ๊ยงิ ่ ละอายใจ’
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“ท่านพ่อท่านแม่เป็ นห่วงเจ้ามาก ส่งจดหมายไถ่ถามถึงอาการเจ้า
เสียยาวเหยียดจนพีล่ ำ� บากใจ แต่เมือ่ เจ้าฟื้ นแล ้วให ้เจ้าเขียนตอบกลับไป
จะดีกว่า”
ให้ซือเจ๊เขียนจดหมายตอบบิดามารดาผู้อ่ืนรึ ชีวติ นี้เคยเขียน
ทีไ่ หนกัน จดหมายส�ำคัญเสียด้วย มันดูเสียมารยาทต่อคนตายไปหน่อย
กระมัง  หากคิดในแง่ดถี อื ว่าเป็ นการตอบรับความปรารถนาครัง้ สุดท ้าย
ให ้ครอบครัวรองแม่ทพั
ในหัวเจ้าแม่เงินกู้ตีกนั ยุ่งเหยิง นางควรท�ำอย่างไรดี ภาษาจีน
โบราณก็เขียนไม่คล่อง ลายมือยิง่ แตกต่างกันเข ้าไปใหญ่
นางมองร่างสูงหยิบปึ กจดหมายบนโต๊ะหนังสือส่งใหน้ าง หยวน
หยูเหวินลูบหัวหญิงสาวด้วยความเอ็นดู ยิง่ บุรุษตรงหน้าปฏิบตั ติ ่อนาง
ดีเท่าไรยิง่ ท�ำให ้เห็นถึงสัมพันธ์ระหว่างพีน่ อ้ งทีแ่ นบแน่นมากเท่านัน้
น่าอิจฉาจังเลยนะ ซือเจ๊กอ็ ยากมีพน่ี อ้ งทีส่ ามารถเปิ ดอกคุยกันได้
ทุกเรื่องบ ้าง
นางเปิ ดจดหมายไล่อ่านตัวอักษรยาวเหยียดอัดแน่ นจนแทบ
หาพื้นที่ว่างในจดหมายไม่เจอ ครู่ ถดั มาน�ำ้ ตาหยดหนึ่งร่ วงเผาะด้วย
ความไม่ตงั้ ใจ ท�ำเอาหยวนหยู เหวินตกใจกับปฏิกิริยาของน้องสาว
เป็ นอย่างมาก จู่ๆ นางดันร้องไห ้ปล่อยโฮเสียยกใหญ่ เขาได้แต่ลูบหัว
กอดปลอบน้องสาวซึง่ ก�ำลังร้องไห ้งอแงราวกับเด็กตัวเล็กๆ
เจ้าแม่เงินกู้รู้สกึ จดหมายฉบับนี้ช่างมีค่ายิง่ นัก ถอ้ ยค�ำของบิดา
และมารดาเขีย นมาถามไถ่ อ าการบาดเจ็บ ล ว้ นเต็ม ไปด้ว ยความรัก
ความห่วงใย หลากหลายความรู้สึกที่คนอย่างซือเจ๊ไม่เคยสัมผัส หาก
นางขอเป็ นส่วนหนึ่งในครอบครัวพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่ นางตัง้ ใจ
แล ้วว่าในเมือ่ มาอยู่ในร่างนี้แล ้วก็ควรยอมรับทุกสิง่ ทุกอย่างให้ได้
ซือเจ๊จะเป็ นหยวนเมิง่ ซือให ้พวกเขาเอง
“ไยถึงร้องไห ้เป็ นเด็กเช่นนี้เล่า พีเ่ ห็นเจ้าร้องไห ้ครัง้ สุดท ้ายก็ตงั้ แต่
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อายุสบิ ขวบปี ก่อน”
ใครบอกกันว่าอยากร้องไห ้ พวกท่านต่ างหากกระตุน้ อารมณ์
อ่อนไหวของซือเจ๊
เจ้า แม่ เ งิน กู ซ้ บหน้า กับ อกแกร่ ง พลางวาดแขนกอดพี่ ช าย
สดๆ ร้อนๆ หยวนหยูเหวินยิ้มข�ำน้องสาว กอดตอบนางเช่นเดิม ช่างเป็ น
ภาพทีน่ ่าประทับใจอย่างมากของพีน่ อ้ งทัง้ สองซึง่ รักใคร่กลมเกลียวกัน
ถ ้าไม่ตดิ ว่า...
ฟื ดดด
“ซือเอ๋อร์ เหตุใดเจ้าจึงสัง่ น�ำ้ มูกใส่เสื้อพีเ่ ล่า” หยวนหยูเหวินผละ
น้องสาวออกจากตัว ก้มมองอกเสื้อตนเองมีคราบน�ำ้ มูกเหนียวใสติดอยู่
ด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วน
หญิงสาวสู ดจมูกอีกสองที ยกมือขอโทษขอโพย “ขา้ มิได้ตงั้ ใจ
ขออภัยพีใ่ หญ่”
“มะ...ไม่เป็ นไร เจ้าพักผ่อนเถอะ แผลของเจ้าดีข้ นึ มากแลว้
อีกสองสามวันพวกเราต้องเคลือ่ นทัพกลับเมืองหลวง”
“เจ้าค่ะพีใ่ หญ่”

ระยะเวลาการเดินทางจากชายแดนเมืองจิงไห่ถึงเมืองหลวง

ใช้เวลาอยูเ่ กือบสองเดือน หยวนหยูเหวินควบม ้าพลางช�ำเลืองดูนอ้ งสาว
เป็ นระยะ กลัวว่าแผลของนางอาจได้รบั การกระทบกระเทือนมากเกินไป
เจ้าแม่เงินกูค้ วบม ้าเหยาะๆ มีเวลาใหป้ รับตัวท�ำความคุน้ ชินกับ
ฐานะรองแม่ทพั อิสตรีหา้ วหาญเพียงผูเ้ ดียวในกองทัพ นางคือสตรี
ผู ้เดียวทีส่ ามารถก้าวผ่านเส ้นแบ่งของบุรุษและสตรีในยุคโบราณ  ทหาร
น้อยใหญ่ล ้วนรักใคร่และให ้เกียรติในความสามารถของนางทีไ่ ม่ยง่ิ หย่อน
ไปกว่าบุรุษ
หญิงสาวกวาดสายตามองไพร่พลมากมายแล ้วถอนหายใจ ความรู ้
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ความสามารถขนาดนี้ไม่มอี ยู่ในตัวซือเจ๊แมแ้ ต่ เพียงนิดเดียว นั่งคิด
นอนคิดอย่างกลุ ้มใจอยู่หลายวัน
มา้ ก็ขไ่ี ด้อยู่หรอก แหม คนมันรวยเลยละลายทรัพย์เล่นด้วย
การลงคอร์สติวเข ้มส�ำหรับเซเลบซึง่ มีผลรับประกันขีเ่ ป็ นขัน้ เทพภายใน
หนึ่งเดือน ฟันดาบควงกระบีอ่ ย่างจอมยุทธ์ในหนังก�ำลังภายในเรียกว่า
งูๆ ปลาๆ ตามประสาคนชอบดูหนังแอคชัน่ อย่าได้เอ่ยถึงพิชยั สงคราม
เลย แค่ฟงั แผนการรบซือเจ๊จะเข ้าใจไหม
สิง่ ทีพ่ อมีอยู่คอื วิธกี ารหาเงินกับศิลปะการต่อสูป้ ระชิดตัวเท่านัน้
น่าปวดหัว น่าปวดหัวยิง่ นัก ซือเจ๊เป็ นพวกไม่นิยมใช้กำ� ลังเสียด้วย
เอาเถอะ ไว ้ค่อยไปตายเอาดาบหน้าแล ้วกัน
“พวกเราใกล้ถึง ประตู เ มือ งแล ว้ ยัง ควบม า้ เข า้ เมือ งไปกับ พี่
ไหวหรือไม่ ชาวเมืองรอดูพวกเราอยู่” หยวนเมิง่ ซือเหล่มองประตูเมือง
ใหญ่โตตัง้ ตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ประตูเมืองยังอลังการถึงเพียงนี้ แล ้ว
ทอ้ งพระคลังหลังต้องมโหฬารเพียงใดหนอ พูดถึงต่อมกระหายทรัพย์
ของซือเจ๊ก็ทำ� งานทันที ในหัวดีดลู กคิดเรื่องก�ำไรขาดทุนเรียบร้อย
เสร็จสรรพ ประตูเมืองยังขนาดนี้ แล ้วประตูวงั เล่า งัดไปขายแยกชิ้นส่วน
คงได้เงินมหาศาล
“ไหวเจ้าค่ะพีใ่ หญ่  แผลเพียงเท่านี้ทนมิได้กไ็ ม่สมควรกับต�ำแหน่ง
รองแม่ทพั ”
นางจัดท่วงท่าอย่างสง่างาม แผ่นหลังเหยียดตรงผึง่ ผายบนหลัง
อาชาขาวบริสุทธิ์ตวั ใหญ่พ่วงพี ตัง้ แต่กลีบเทา้ ไปจนถึงขาทัง้ สี่ลว้ นมี
กล ้ามเนื้อเรียงตัวสวย นับเป็ นยอดอาชาตัวหนึ่งเลยทีเดียว เจ้าแม่เงินกู ้
ลูบสันคออาชาสีขาวของนาง ในหัวผุดนึกถึงนามหนึ่งในหนังสือบันทึก
“เมฆาไปกันเถอะ” ยอดอาชาส่งเสียงร้องขึ้นอย่างยินดีทเ่ี จ้านาย
เรียกใช้มนั หญิงสาวลูบสันคอม ้าก่อนใช้ฝ่ามือเรียวตบเบาๆ
ในทีส่ ุดผลพวงความร�ำ่ รวยก็บงั เกิดประโยชน์วนั นี้แหละ ฮาๆ ๆ
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อย่าดูถกู ซือเจ๊ใหญ่แห่งเกาะฮ่องกงเชียว
ทหารใต้บงั คับบัญชาต่างชื่นชมรองแม่ทพั จากใจจริง พวกเขา
ทุกคนรู ้อยูแ่ ก่ใจว่านางได้รบั บาดเจ็บ  ทว่ากลับไร้ซง่ึ ร่องรอยความอ่อนแอ
เยีย่ งสตรีบอบบางให ้เห็น
“ไปกันเถิดเจ้าค่ะท่านพี”่
นางเห็นความเป็ นห่วงฉายชัดอยู่ในแววตาผู เ้ ป็ นพี่ชาย พลาง
ส่งยิ้มทะเล ้นสร้างความสบายใจให ้หยวนหยูเหวิน หากบอกว่าสบายมาก
คงไม่ได้ การนั่งอยู่บนหลังมา้ ต้องเกร็งหน้าทอ้ งมากหลายส่วน แผล
ทีย่ งั สมานตัวไม่ดนี กั เริ่มปริเล็กน้อย
จิตวิญญาณซือเจ๊ประทับองค์แล ้ว เรือ่ งอืน่ เสียได้ แต่เรือ่ งเสียเงิน
กับเสียหน้า นางเสียไม่ได้!
เจ้า แม่เ งิน กู ข้ บกรามเล็ก น้อ ยแล ว้ จึง ยืด ตัว ขึ้น นั่ ง แผ่ น หลัง
เหยียดตรงอย่างอาจหาญ  ตามด้วยผูกผ ้าสีแดงสดปิ ดบังใบหน้าอันเป็ น
สัญลักษณ์ประจ�ำตัวนาง  ไม่ส  ิ ต้องบอกว่าสัญลักษณ์ประจ�ำตัวรองแม่ทพั
สตรีหนึ่งเดียวในเหล่าบุรษุ จากนัน้ เจ้าแม่เงินกูจ้ งึ กระชับบังเหียนควบม ้า
เหยาะๆ ตีคู่พช่ี ายขึ้นเบื้องหน้ากองทัพอันเกรียงไกรแพร่แสนยานุภาพ
มาแล ้วทั่วทัง้ แผ่นดิน
แม่ทพั ใหญ่หยวนหยู เหวินและรองแม่ทพั สตรีควบมา้ เขา้ ประตู
เมืองท่ามกลางการเสียงร้องต้อนรับดังกึกก้องไปทัว่ ท ้องถนนทัง้ สายจาก
ประชาชนมากมาย เจ้าแม่เงินกูม้ องดูสหี น้ายิ้มแย้มของชาวบ ้านทีส่ ่งให ้
พวกนางด้วยความรู้สกึ ตื่นเต้น
ทัง้ สองเคลือ่ นทัพเข ้ารายงานตัวและทูลสถานการณ์บ ้านเมืองทาง
ชายแดนต่อฮ่องเต้แคว ้นต้านานอยูห่ ลายชัว่ ยามจึงได้รบั พระราชานุญาต
กลับจวนแม่ทพั หยวนในช่วงเย็น เจ้าแม่เงินกูแ้ ละหยวนหยูเหวินควบม ้า
ถึงหน้าจวนแม่ทพั โดยมีครอบครัวรวมถึงบรรดาบ่าวไพร่ในจวนก�ำลัง
ยืนรอรับ
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สองบุตรธิดาผู ้จากบ ้านไปนานนับปี เข ้าคารวะหยวนคุนเหอผู ้เป็ น
บิดาก่อนหันไปคารวะผู ้เป็ นมารดา
“ท่านพ่อ ข ้ากลับมาแล ้วขอรับ”
“ซือเอ๋อร์กลับมาแล ้วเจ้าค่ะ”
“รีบลุกขึ้นเถิด พวกเจ้าเดินทางไกลมาเหนื่อยๆ อย่าหักโหม
มากนัก” เจ้าแม่เงินกู เ้ งยหน้ามองผู เ้ ป็ นบิดาและทุกคน นางได้รบั รู ้
ประวัตคิ ร่าวๆ มาจากหนังสือบันทึกจึงพอจะเดาได้วา่ ใครเป็ นใคร
บิดาถึงแม ้ปลดเกษียณตนเองออกมาเป็ นพ่อค้าหลายปี แล ้ว แต่
รัศมีความองอาจน่าเกรงขามอย่างแม่ทพั พิทกั ษ์แผ่นดินยังคงน่าเลือ่ มใส
ไม่เสือ่ มคลาย
หล่อมากเจ้าค่ะ รู้ได้ทนั ทีวา่ พีช่ ายได้รบั ความหล่อลากไสม้ าจาก
ผู้ใด แล ้วดูสตรีผู้น้ ีสิ นางคงเป็ นมารดา ฉินเหม่ยจู แมอ้ ายุล่วงเลย
มาเกือบเลขหา้ แล ้ว แต่ความงามยังคงแจ่มชัด แบบนี้ถงึ เรียกว่าลูกไม ้
หล่นไม่ไกลต้น แล ้วหยวนเมิง่ ซือจะผิดแผกเป็ นลูกเป็ ดขี้เหร่ในฝูงหงส์
ได้อย่างไร ชักอยากได้กระจกมาส่องหน้าตัวเองเสียแล ้ว
“ขอบคุณเจ้าค่ะท่านพ่อ”
“ซือ เอ๋อ ร์ม าให แ้ ม่ก อดเจ้า เสีย หน่ อ ย” เจ้า แม่เ งิน กู ส้ วมกอด
ฉินเหม่ยจู
ขอซือเจ๊ซมึ ซับไออุ่นจากอ้อมอกมารดาสักครัง้ เถิด
“เจ้าคงล�ำบากมากลูกแม่”
“มันคือหน้าทีข่ องข ้าเจ้าค่ะท่านแม่”
หญิงสาวช�ำเลืองดู หยวนหยู เหวินสวมกอดลูกเมียของตนด้วย
ความคิดถึง
จากที่ได้นั่งอ่ านบันทึกมาตลอดทางจึงทราบว่าสกุลหยวนเขา้
รับ ราชการในต�ำ แหน่ ง แม่ท พั รับ ใช้ร าชวงศ์ม าแล ว้ หลายชั่ ว อายุ ค น
นับตัง้ แต่ก่อตัง้ จักรวรรดิเฉินอัน รากฐานอันแข็งแกร่งของสกุลหยวน
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จึงมีอทิ ธิพลต่อราชส�ำนักอยู่ไม่นอ้ ย ฮ่องเต้แต่ละรัชสมัยต่างใหค้ วาม
ส�ำคัญและความเกรงใจอยูห่ ลายส่วน จนกระทัง่ หยวนคุนเหอได้อภิเษก
กับองค์หญิงเพียงพระองค์เดียวในฮ่ องเต้แควน้ ฉิ น สกุลหยวนยิ่ง
กลายเป็ นขุมอ�ำนาจอันมหาศาลทีเ่ หล่าขุนนางหมายตาตักตวงผลประโยชน์
ด้วยความหิวกระหายโดยการส่งบุตรสาวเข ้ามาเป็ นอนุ
“ถิงเอ๋อร์ยนิ ดีตอ้ นรับกลับบ ้านเจ้าค่ะ พีใ่ หญ่ พีร่ อง”
“อิง๋ เอ๋อร์ยนิ ดีกบั ชัยชนะในครัง้ นี้ดว้ ยเจ้าค่ะ พีใ่ หญ่ พีร่ อง”
นี่ ค งจะเป็ นฮู ห ยิ น รอง หลัว ม่ า นชิ ง และบุ ต รสาวของนาง
คุณหนู สาม หยวนซาถิง ถัดไปข ้างๆ คงเป็ นฮูหยินสาม ซ่งเหลียนฮวา
กับคุณหนู ส่ี หยวนเย่องิ ๋ พวกนางแต่ละคนนัน้ เอวบางร่างน้อย แลดู
น่าทะนุถนอมไม่ต่างจากตุก๊ ตากระเบื้องเคลือบแม ้แต่นอ้ ย
รอยยิ้มแม่ลูกสองคู่น้ ีดูประดิษฐ์เสแสร้งเสียจริง
เท่าทีร่ ูม้ าเหมือนว่าพวกนางกับเจ้าของร่างไม่ค่อยมีอะไรเกีย่ วข ้อง
กันเท่ าไรนัก เอาเป็ นว่าไม่ขอยุ่ งเกี่ยวเรื่องหยุ มหยิมเช่ นนี้ ยกเวน้
พวกนางมาวุน่ วายกับซือเจ๊ก่อนนะ
“พวกเจ้าลุกขึ้นเถิด แม่รอง แม่สามสบายดีหรือไม่เจ้าคะ ซาถิง
เย่องิ ๋ ขอบใจพวกเจ้ามากทีม่ นี ำ�้ ใจออกมารับ” เจ้าแม่เงินกู้โต้ตอบตาม
มารยาทท่ามกลางผู ้คนทีย่ นื รอรับมากมาย
“มิได้เจ้าค่ะ”
“แม่รองสบายดี ล�ำบากเจ้าแล ้วซือเอ๋อร์”
“หากพวกท่านอยู่สุขสบาย ข ้าก็สบายใจแล ้วเจ้าค่ะ”
“แม่สามสบายดี ห่วงแต่เจ้าต้องไปตกระก�ำล�ำบาก” ซ่งเหลียนฮวา
กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงเป็ นห่วง ดวงตาทัง้ สองของนางแดงเรื่อเอ่อคลอด้วย
หน่วยน�ำ้ ตาบางเบา
“อิง๋ เอ๋อร์เป็ นห่วงพีร่ องมากเลยเจ้าค่ะ  เห็นว่าได้รบั บาดเจ็บสาหัส”
หยวนหยู เหวิน หยวนคุนเหอ ฉิ นเหม่ยจูสหี น้าพลันเคร่งขรึม
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ขึ้นมาถึงสามส่วน เรื่องอาการบาดเจ็บนี้ได้ประกาศให้ผู้คนรู้ก็จริง แต่
มิเคยบอกกล่าวอาการให้ผู้ใดทราบมาก่ อน ด้วยเกรงว่าจะเป็ นการ
ท�ำลายขวัญก�ำลังใจของเหล่าทหารและชาวบ ้าน
“ท่านรองแม่ทพั บาดเจ็บสาหัสอย่างนัน้ หรือ”
“รองแม่ทพั เป็ นหนักถึงเพียงนี้เชียวหรือ”
เจ้าแม่เงินกูช้ ะงักงัน นางตวัดสายตามองหยวนเย่องิ ๋ มุมปาก
เผยอยิ้มขันกล่าวด้วยเสียงดังกอบกูส้ ถานการณ์
“พีร่ องหาได้เป็ นอันใด น้องสี่คงได้ยินผู้ใดเล่าลือมาผิดกระมัง
เจ้าคนที่ปล่อยข่าวเท็จโคมลอย ขา้ คงต้องสั่งคนลงไปตรวจสอบดู
เสีย หน่ อ ย กล า้ ให้ร า้ ยรองแม่ ท พั มิเ กรงกลัว อาญาบ า้ นเมือ งบ า้ ง
หรืออย่างไร”
บอกแลว้ อย่างไร หากยุ่งกับซือเจ๊ก่อน พวกเจ้าต่ างหากที่จะ
เป็ นฝ่ ายเดือดร้อน หยวนเย่องิ ๋ ท่าทางใช้กล ้ามเนื้อปากมากกว่ากล ้ามเนื้อ
สมอง พบหน้าครัง้ แรกก็ทำ� ซือเจ๊ตกทีน่ ัง่ ล�ำบาก คงต้องช�ำระบัญชีกนั
สักหน่อย
หยวนเย่องิ ๋ เมม้ ริมฝี ปากแน่ น ใบหน้าซีดเผือดลงทันตา พลาง
ควบคุมกิริยาต่ อหน้าชาวบา้ นมากมาย ครัน้ ได้ฟงั ค�ำยืนยันจากปาก
รองแม่ทพั ประชาชนต่างเชื่อจนสนิทใจ
หยวนคุนเหอ ฮูหยินฉินเหม่ยจู หยวนหยูเหวิน รวมถึงจางไป่ เหอ
สบตามองกันอย่างเงียบงัน หญิงสาวในชุดเกราะเหล็กแต่ ไหนแต่ ไร
หาได้ใส่ใจเรื่องหยุมหยิมของสตรี กลับเป็ นพวกเขาเสียเองที่รอ้ นรน
ออกโรงแทนนาง ทว่าเมือ่ ครู่นางกล่าวหักหน้าหยวนเย่องิ ๋ โดยมิไว้ไมตรี
แม ้แต่ส่วนเดียว ช่างน่าประหลาดใจยิง่ นัก
“เป็ นความผิดของแม่สาม แม่สามสัง่ สอนอิง๋ เอ๋อร์ได้ไม่ดพี อ ถึงได้
พูดจาเลอะเทอะ ซือเอ๋อร์ฝีมอื เก่งกาจถึงเพียงนี้ ผู้ใดเล่าจะต่อกรได้
อิง๋ เอ๋อร์ทำ� ให ้เจ้าขบขันแล ้ว”
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เจ้าแม่เงินกู ล้ อบปรบมือชมเชย รางวัลตุ๊กตาทองปี น้ ีซือเจ๊ขอ
มอบให ้แม่สามเลยเจ้าค่ะ
“ข่า วลือ พวกนี้ ล ว้ นแต่ ส ร้า งความเสื่อ มเสีย ให แ้ ก่ จ วนแม่ท พั
น้องสีค่ วรระวังค�ำพูดและไตร่ตรองใหม้ าก สมองเจ้าจะได้พฒ
ั นาอย่าง
มีคุณภาพ”
ฮูหยินสามได้ฟงั ค�ำกล่าวก็ทำ� ได้เพียงส่งยิ้มฝื ดเฝื่ อน
“น้องหญิง เจ้าคงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง พีใ่ หบ้ า่ วเตรียม
น�ำ้ ร้อนไว ้รอแล ้ว”
“ขอบคุณเจ้าค่ะพีส่ ะใภ ้ ข ้าและพีใ่ หญ่คงท�ำให ้ท่านล�ำบากมาก”
เจ้า แม่เ งิน กู ก้ ุม มือ ภรรยาเพีย งหนึ่ ง เดีย วของหยวนหยู เ หวิน
พี่ส ะใภ ค้ นงาม จางไป่ เหอ และหลานชายตัว น้อ ยอายุ ส ามขวบปี
หยวนอี้ชงิ
“หากช่วยแบ่งเบาภาระของพวกเจ้าพีน่ อ้ งได้บ ้าง ข ้าเต็มใจ”
“ท่านอาเมิง่ ท่านอาเมิง่ ” หยวนอี้ชงิ หลานชายชูแขนป้ อมอ้วน
ทัง้ สองรอคอยการอุม้ จากอาหญิง หยู เหวินยิ้มข�ำ  ยกมือดีดหน้าผาก
บุตรชายทีต่ ามติดอาหญิงมากกว่าผู ้เป็ นพ่อเสียอีก
“เจ้าตัวแสบ พ่อกลับมาทัง้ ที ร้องหาแต่ทา่ นอา มันน่าน้อยใจนัก”
เจ้าแม่เงินกูม้ องพีช่ ายท�ำหน้างอนแล ้วหลุดหัวเราะ นางอุม้ หยวนอี้ชิง
ด้วยท่าทางคล่องแคล่ว ตัง้ ใจประกาศท่ามกลางสายตาชาวบา้ นว่านาง
สบายดี หาได้เป็ นเช่นสิง่ ทีห่ ยวนเย่องิ ๋ กล่าว
“เจ้าหนักขึ้นใช่หรือไม่” นางอุม้ หลานชายพักหนึ่ง น�ำ้ หนักตัว
เจ้าก้อนกลมหนักเอาเรื่อง จนรับรู้ถงึ ปากแผลปริเปิ ด หยวนหยูเหวิน
แสร้งลูบผมน้องสาวเพือ่ เช็ดเม็ดเหงือ่ ตามไรผมออกอย่างแนบเนียน
“ท่านอาเมิ่ง ขา้ ซู บลงตัง้ เยอะนะขอรับ” หยวนอี้ชิงอมลมจน
แก้มป่ อง เจ้าแม่เงินกูก้ ดจมูกหอมแก้มหลานชายด้วยความมันเขี้ยว
ไปหนหนึ่ง
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“ชิงเอ๋อร์ อาหญิงเจ้าเพิง่ กลับจากชายแดนอย่าเพิง่ ชวนเล่นเลย
นี่ก็เย็นมากแล ้ว กลับเขา้ จวนกันเถิด” หยวนคุนเหอกล่าวเสียงดังให ้
ทุกคนแยกย้ายกันกลับเรือน
เจ้าแม่เงินกูม้ องน้องสาวต่างมารดาด้วยแววตาล�ำ้ ลึกยากคาดเดา
ถือว่าเจ้าโชคดี ไม่อย่างนัน้ ใบหน้าเชิดหยิ่งได้มตี ราประทับครบหา้ นิ้ว
ไปแล ้ว

เจี่ยเจีย 29

จอมทัพที่ 3
เฉิงอ๋องต้าจวิ้น

ในเช้าวันรุ่งขึ้นที่อากาศแจ่มใส ทอ้ งฟ้ าเปิ ดโล่ง หยวนเมิง่ ซือ

ก�ำลังนัง่ โยกเก้าอี้โยกอาบแดดยามสายพลางมองเรือนจือ่ เถิง1 ของตนเอง
ด้วยสายตาชืน่ ชม โดยมี อาหยาง บ่าวชายประจ�ำตัวพรวนดินปลูกดอกไม ้
อยู่หน้าตัวเรือนอย่างขยันแข็งขัน
เรือนแห่งนี้บริเวณใหญ่โตกวา้ งขวาง ตัวเรือนสองชัน้ ออกแบบ
ก่อสร้างได้แปลกตายิ่งนัก หรือบางทีอาจสร้างตามความพึงพอใจของ
ผูอ้ ยู่อาศัยก็เป็ นได้ ด้านข ้างมีลานดินพร้อมหุ่นไม ้ส�ำหรับฝึ กซอ้ มอาวุธ
บรรยากาศภายในเรือนจื่อเถิงนัน้ เงียบสงบต่ างจากเรือนอื่นๆ ของ
จวนแม่ทพั เจ้าแม่เงินกูก้ วาดสายตามองขา้ วของชัน้ ดี ก็พอทราบว่า
คุณหนู รองแห่งจวนแม่ทพั คงมีความส�ำคัญต่อสกุลหยวนไม่นอ้ ยเลย
ทีเดียว
“น�ำ้ ชาเจ้าค่ ะคุณหนู ” เสี่ยวอิง สาวใช้ประจ�ำตัวยกน�ำ้ ชาเขา้ มา
พลางคลีพ่ ดั ปรนนิบตั ิคุณหนู ของตนอย่างแคล่วคล่อง หยวนเมิ่งซือ
เอ่ยขอบคุณส�ำหรับน�ำ้ ชา แม ้นางจะมิค่อยถูกใจเครื่องดืม่ นี้เท่าไรนัก
ซือเจ๊คิดถึงสตาร์บคั ส์ คิดถึงคาปูชิโน่ เพิ่มช็อต ราดคาราเมล
ใส่วปิ ครีมพูนๆ
นึกไปก็ล้มิ รสมันไม่ได้อยู่ดี เจ้าแม่เงินกู้จงึ ถอนหายใจแล ้วโยก
เก้าอี้ หันไปชื่นชมรสนิยมของเจ้าของร่างแทน
เรือนจือ่ เถิงสองชัน้ ถูกแบ่งย่อยออกตามการใช้สอย ของใช้ทกุ ชิ้น
ล ้วนออกแบบเรียบง่าย ดูสมถะ ทว่าท�ำมาจากวัสดุราคาสูง งานฝี มอื
1

จื่อเถิง แปลว่า ดอกวิสทีเรีย
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ละเอียดประณี ตสมฐานะคนสกุลหยวน ชัน้ ล่างมีหอ้ งเก็บศัสตราวุธ
ห ้องรับรอง ซึง่ แต่ละห ้องนัน้ ท�ำประตูเชือ่ มถึงกันเพือ่ ง่ายต่อการเดินเหิน
สะท ้อนให ้เห็นถึงนิสยั ชอบความสะดวกสบายและเรียบง่าย ด้านหลังสุด
ของตัวเรือนชัน้ ล่างคือห ้องอาบน�ำ ้ ภายในยังสร้างสระอาบน�ำ้ ขนาดกลาง
โดยมีฉากกัน้ ไม ้เนื้อหนาฉลุลายวิจติ รบรรจง บดบังการมองเห็นเข ้ามา
จากด้านนอกสู่ดา้ นในได้อย่างมิดชิด
ขึ้นไปบนชัน้ สอง ผนังทัง้ สีด่ า้ นเปิ ดทะลุโล่งไร้บานหน้าต่างเพือ่
รับลมจากทั่วทิศทาง ใช้เพียงม่านไม้ไผ่ดงึ ชักปิ ดและเปิ ดส�ำหรับความ
เป็ นส่วนตัวเท่านัน้ ฝัง่ ซ ้ายมือยังคงเป็ นห ้องหนังสือซึง่ มีโต๊ะเขียนหนังสือ
ตัง้ อยู่ก่ึงกลาง ฝั่งตรงขา้ มขวามือคือหอ้ งนอน ประดับตกแต่ งด้วย
โทนสีนำ�้ เงิน กลางหอ้ งวางเตียงหลังใหญ่ เสาคานทัง้ สีป่ ล่อยชายม่าน
ผ า้ โปร่ ง บางปลิว ไสวให ค้ วามรู ้ สึก ผ่ อ นคลาย ด้า นข า้ งตัง้ คัน ฉ่ อ ง
ทองเหลืองเท่าขนาดตัวคนติดกับโต๊ะเครื่องแป้ ง ถัดจากเตียงออกมา
เล็กน้อยมีชดุ โต๊ะเก้าอี้ขนาดเตี้ยไวส้ ำ� หรับนั่งพักผ่อน ตู้ไม้จนั ทน์แดง
แกะสลัก ท�ำ ตู เ้ สื้อ ผ า้ ขนาดพอดีจ ำ� นวนสองตู เ้ พื่อ มิใ ห ข้ วางทิว ทัศ น์
รอบข ้าง
ช่างเป็ นสตรีทร่ี กั ความอิสระเสียเหลือเกิน
แต่ สำ� หรับเจ้าแม่เงินกู้นนั้ ออกจะกังวลกับการเปิ ดโล่งจนเกิน
ความจ�ำเป็ นอยู่สกั หน่ อย เมือ่ วานเย็นมีบุรุษสวมชุดด�ำปกปิ ดหน้าตา
ปี นขึ้นห ้องนอน  ท�ำเอาซือเจ๊แห่งเกาะฮ่องกงแทบหัวใจวายพร้อมแหกปาก
กรีดร้องได้ทกุ ขณะจิต หากเขาไม่เร่งอธิบายตัวตนละก็ นางหยิบแจกัน
หัวเตียงฟาดเขาไปนานแล ้ว
นางจ�ำได้ว่าในบันทึกมีหมอหนุ่ มประจ�ำบา้ นนามว่า ฝูตง เป็ น
แพทย์หลวงซึง่ ฮ่องเต้แคว ้นฉินไว ้วางพระทัยส่งมาเพือ่ ดูแลพวกนางอย่าง
ลับๆ มารดาคงส่งคนไปตามเขามาดูอาการของนาง ฝูตงเป็ นแพทย์หนุ่ม
ที่มคี วามสามารถมากพอดู เพียงการใส่ยาหรือเปลีย่ นผา้ พันแผลเขา
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ล ้วนใช้อปุ กรณ์และสมุนไพรทีต่ ่างจากแพทย์ในสนามรบอย่างสิ้นเชิง
เสียเรื่องเดียวฝูตงชอบท�ำตัวผลุบๆ โผล่ๆ มาเร็วไปเร็วประดุจ
ตีนแมวจนอ้าปากกล่าวลาไม่ทนั   หากไม่ตดิ ว่าหน้าตาหล่อเหลาเนียนใส
น่าตะครุบลงท ้อง แคกๆ  ซือเจ๊หมายถึงหน้าตาบ่งบอกความเป็ นคนดี
นางคงจับตัวเขาส่งทางการข ้อหาบุกรุกยามวิกาลเป็ นแน่
หลังจากอาบน�ำ้ ลา้ งตัว เจ้าแม่เงินกู้จึงได้เห็นรู ปลักษณ์หน้าตา
ของตนเองเป็ นครัง้ แรกผ่านกระจกสีมวั ท�ำเอานางถึงกับนั่งจ้องรูปโฉม
สาวงามอยูน่ านสองนานด้วยความตกตะลึง  เส ้นผมด�ำยาวสลวยมัดรวบ
ขึ้นสู งเป็ นหางมา้ คิ้วเรียวโค้งราวพระจันทร์เสี้ยวรับกับนัยน์ตาหงส์
แสนเย้ายวน แพขนตาหนากระพือขึ้นลงราวกับปี กผีเสื้อกลางคืน จมูก
โด่งรัน้ เชิดขึ้นเล็กน้อยอย่างคนดื้อรัน้ มั่นใจในตนเอง ริมฝี ปากอวบอิม่
สีแดงเรื่อดูมชี วี ติ ชีวา ใบหน้ารูปไข่เรียวเล็ก ผิวสีนำ�้ ผึ้งเนียนละเอียด
ติดไปทางคล�ำ้ เล็กน้อยจากการเดินทางอันยาวนาน
หากแต้มเครื่องประทินโฉมสักหน่ อย สวมใส่เสื้อผา้ สวยงาม
สักนิด ความงามโดยธรรมชาติของหยวนเมิง่ ซือนัน้ กล่าวได้วา่ งามปาน
ล่มบ ้านล่มเมืองเลยทีเดียว!
แลว้ สตรีงดงามถึงขัน้ ท�ำใหส้ ตรีดว้ ยกันหลงใหลได้เช่นนี้มวั ไป
ท�ำบ ้าอะไรอยู่ในสนามรบ
“เฮ้อ” เสีย่ วอิงมองคุณหนู ของตนด้วยความแปลกใจ ประเดีย๋ ว
นางก็ย้ มิ ประเดีย๋ วก็ทอดถอนหายใจ
“คุณหนู เป็ นอะไรหรือเจ้าคะ”
“ข ้าก�ำลังคิดว่าตัวเองอาจจะเป็ นไบโพลาร์”
“อะไรคือ บายพู” เสี่ยวอิงจ้องใบหน้าคุณหนู ดว้ ยความสงสัย
หยวนเมิง่ ซือกลอกตากับตัวเอง ถึงอธิบายให้ฟงั ใครจะมาเข ้าใจกับนาง
ซือเจ๊ตอ้ งเป็ นโรคประสาทเขา้ สักวันแน่ ๆ ไม่สิ ตอนนี้ก็กำ� ลังสติแตก
อยู่ชดั ๆ
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“มันเป็ นภาษาต่างถิน่ ทีข่ ้าได้ยนิ มา”
“เจ้าค่ะ”
“คุณหนู ขอรับ ส�ำรับเช้าพร้อมแลว้ ขอรับ” อาหยางเดินเขา้ มา
รายงาน
“ข ้ารูแ้ ล ้ว” หยวนเมิง่ ซือส่งยิ้มขอบใจบ่าวชาย นางเพิง่ มองหน้าเขา
ชัดเจนก็เมือ่ ครูน่ ้ เี อง ใบหน้าคมเข ้ม รูปร่างภูมฐิ านติดจะดูเจ้ายศเจ้าอย่าง
พูดได้เต็มปากว่าลักษณะท่าทางของเขามันดู ดีเกินกว่าจะเป็ นเพียง
บ่าวต�ำ่ ต้อยในจวนแม่ทพั   หากเดินสวนกันในตลาดนางคงคิดว่าเขาเป็ น
คุณชายจากสกุลใดสักแห่งของแควน้ ต้า หรือบอกเป็ นองค์ชายนาง
ยังเชื่อเลย มองอาหารตาจนพอใจแลว้ ซอยเทา้ ถี่ยิบไปยังเรือนใหญ่
ก่อนจะมีใครตาไวเห็นสีหน้าสุดหืน่ กามของตน

“ขออภัยทีท่ ำ� ใหท้ กุ คนต้องรอเจ้าค่ะ” หยวนเมิง่ ซือกวาดมอง

ทุกคนซึง่ นัง่ ประจ�ำทีร่ ออยูก่ อ่ นหน้า   อาหารมากมายวางเรียงรายละลานตา
โดยมีหยวนคุนเหอนั่งประจ�ำต�ำแหน่งประธานของบ ้าน
“รีบมานั่งเถอะซือเอ๋อร์” หยวนคุนเหอกล่าวอนุ ญาตเพื่อเริ่ม
รับประทานอาหาร หยวนเมิง่ ซือยอบกายลง เคลือ่ นกายไปนัง่ ยังเก้าอี้วา่ ง
ข ้างหลานชายหยวนอี้ชงิ
“ใหร้ อท่านรองแม่ทพั เพียงเท่านี้หาใช่เรื่องหนักหนาอันใดเจ้าค่ะ”
หยวนเย่องิ ๋ กล่าวด้วยรอยยิ้มมีเลศนัย หยวนเมิง่ ซือจับตะเกียบก่อน
เงยขึ้นจากถ ้วยข ้าวมองน้องสาวเจ้าปัญหา
“หืม น้องสีก่ ำ� ลังต�ำหนิเจีย่ เจีย2 ว่ามีตำ� แหน่งใหญ่โตจนไร้ความ
เคารพย�ำเกรงท่านพ่อผู ้เป็ นนายท่านใหญ่แห่งจวนแม่ทพั อย่างนัน้ หรือ”  
เฮ้ย นังเด็กนี่คดิ ลองดีกบั ซือเจ๊ใช่หรือไม่ ควรใช้หวั พิจารณาได้
ถีถ่ ว้ นแล ้วนะว่าหาเรื่องกับซือเจ๊เป็ นความบัดซบของชีวติ เห็นทีนอ้ งสี่
2
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คงบริหารกล ้ามเนื้อปากมากกว่าสมองจริงเสียด้วย
หยวนคุนเหอและฉินเหม่ยจูกมุ มือกันอย่างขอความเห็น บุตรสาว
คนเดิมผู ้เมินเฉยเรื่องร้อนหนาว  คนเดียวในใต้หล ้าทีเ่ ค้นความสามารถ
ในการตีฝีปากของนางได้เห็นจะมีเพียงเฉิงอ๋องผู ้เดียวเท่านัน้ แล ้วเหตุใด
บุตรสาวของพวกเขาถึงลุกขึ้นมาไล่บ้หี ยวนเย่องิ ๋ ได้เล่า
“ขออภัยเจ้าค่ ะ อิง๋ เอ๋อร์เพียงเห็นพี่รองมักเคร่ งครัดตรงเวลา
อยูเ่ สมอ จึงกล่าวแทนทุกคนเจ้าค่ะ” หยวนเย่องิ ๋ เอ่ยเน้นเสียงหนักค�ำว่า
ตรงเวลาด้วยความจงใจ นางเกลียดชังพี่สาวคนรองยิ่งนัก ท�ำอะไร
ก็มกั จะโดดเด่นกว่านางไปหมดทัง้ สิ้น ได้รบั ทัง้ ค�ำชืน่ ชมและความรักใคร่
จากผู้อ่นื อยู่ตลอด กระทั่งบุรุษผูเ้ ป็ นรักแรกของนางกลับไปหลงเสน่ห ์
พีส่ าวคนรองทีไ่ ม่มแี ม ้แต่ความเป็ นกุลสตรีในห ้องหอสักส่วนเดียว
เจ้าแม่เงินกูว้ างตะเกียบกลับลงตามเดิม  นัยน์ตาหงส์ตวัดคาดโทษ
ด้วยความดุรา้ ยเพียงเสี้ยววินาที
หยวนเมิง่ ซือคนใหม่น้ ีหาใช่พระอิฐพระปูนให้ผู้อ่นื ลูบคมเอาได้
ง่ายๆ อย่าริหาเรื่องใส่ตวั ถือเป็ นลาภอันประเสริฐ ซือเจ๊ขอเตือน
“อิง๋ เอ๋อร์  อย่าพูดหยอกล ้อพีร่ องเช่นนี้สลิ กู   ซือเอ๋อร์กอ็ ย่ามองน้อง
ในแง่รา้ ยเลยนะ” ฮูหยินสามซ่งเหลียนฮวาเอ่ยสั่งสอนบุตรสาวของตน
ทว่าดวงตานัน้ แฝงไปด้วยความพึงพอใจอยู่หลายส่วนราวกับส่งเสริม
หยวนเย่องิ ๋ ในการเหน็บแนมหยวนเมิง่ ซือ
“อ้อ แท ้จริงน้องสีห่ วังดีต่อเจีย่ เจียอย่างนัน้ หรือ ซือเอ๋อร์กร�ำศึก
ในสนามรบอยูน่ านปี เลยติดนิสยั คิดมากอยูส่ กั หน่อย แม่สามอย่าถือเลย
เจ้าค่ะ เจี่ยเจียขอโทษด้วยทีท่ ำ� ใหเ้ จ้าต้องรอนาน เจ้าคงพูดด้วยความ
โมโหหิว ไอ้หยา แย่จริงๆ ไว ้พรุ่งนี้เจีย่ เจียควบม ้ามาดีหรือไม่ เจ้าจะได้
มิต ้องหิ้วท ้องรอเช่นนี้” หยวนเมิง่ ซือกล่าวต่อซ่งเหลียนฮวาและหยวนเย่องิ ๋
ด้วยรอยยิ้มทีแ่ ผ่ไปไม่ถงึ ดวงตา
คิดจะงัดข ้อกับซือเจ๊ ซือเจ๊ก็จะสนองให้!
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“เจีย่ เจียเคยได้ยนิ มาว่าผูท้ ห่ี วิ มากๆ มันจะท ้องไส้ปนั่ ป่ วน ไม่ควร
รับอาหารที่ย่อยยาก แม่สามเจ้าคะ ผักสมุนไพรเหล่านี้ดีต่อสุขภาพ
ทีม่ อี ายุของท่านด้วยนะเจ้าคะ” เจ้าแม่เงินกูล้ กุ จัดแจงจานอาหารตรงหน้า
สองแม่ลูกเจ้าปัญหาเสียใหม่  นางเลือ่ นอาหารจานเนื้อสัตว์เข ้าหาตนเอง
กับหยวนอี้ชิง ก่อนจะผลักกับขา้ วผักใบเขียวหลายจานไปไวต้ รงหน้า
หยวนเย่องิ ๋ และซ่งเหลียนฮวา
“ซือเอ๋อร์ อิง๋ เอ๋อร์ยงั เด็กนัก ไม่ค่อยรูค้ วาม เจ้าอย่าได้ถอื สาน้อง
เลยนะ”
สิบหา้ ขวบปี น่ีเด็กหรือ อายุเท่านาง ซือเจ๊หาเงินเลี้ยงตนเอง
ได้แล ้วนะ...
“แม่รองออกปากเอง ซือเอ๋อร์คงมิอาจท�ำตัวเป็ นลูกอกตัญญูได้
หรอกเจ้าค่ะ” หยวนเมิง่ ซือมุมปากกระตุกโค้งน้อยๆ ส่งให ้หลัวม่านชิง
ประหนึ่งได้รบั รางวัลลูกกตัญญูแห่งชาติ
ธรรมเนียมสามภรรยาสีอ่ นุ3 ถือเป็ นเรือ่ งธรรมดา แต่ยง่ิ มากเมีย
ความก็มากตามไปด้วย ซ่งเหลียนฮวาและหยวนเย่อิง๋ นัน้ แสดงตน
ชัด เจนว่า เป็ น ปรปัก ษ์ก บั นาง ส่ ว นหลัว ม่า นชิง และหยวนซาถิง นัน้
วางตัวดีสงบเสงีย่ ม รูห้ น้าทีจ่ นมิอาจคาดเดาความร้ายกาจของทัง้ คู่ ฝี มอื
แสดงงิ้วขัน้ ปรมาจารย์ตอ้ งขอยกน�ำ้ ชาคารวะเลย
เขาถึงมีสุภาษิตว่า ยอดหญ้าไหวจึงรู้ทศิ ทางลม4 นางต้องรอดู
ต่อไป
“กล ้ามากนะ เสียมารยาทต่อหน้าข ้าและท่านพี”่ ฉินเหม่ยจูกล่าว
เสียงดุดนั ตักเตือนด้วยการปรายสายตาประหนึ่งมองเห็นซ่งเหลียนฮวา
และหยวนเย่องิ ๋ เป็ นเพียงอากาศธาตุ
สามภรรยาสี่อนุ หมายถึง มีเมียมาก
ยอดหญ้าไหวจึงรู้ทิศทางลม หมายถึง ถ้าไม่แสดงออกหรือลงมือท�ำก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าจะไป
ในทิศทางใด
3
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“อย่าได้หาเรื่องมาวิวาทต่อหน้าข ้าอีก” หยวนคุนเหอตบตะเกียบ
ลงบนโต๊ะพลางเปล่งน�ำ้ เสียงทรงอ�ำนาจดังกังวานไปทั่วทัง้ หอ้ งอาหาร
อันเงียบกริบ
“ขออภัยเจ้าค่ะท่านพี”่ ซ่งเหลียนฮวากล่าวขออภัยหยวนคุนเหอ
แล ้วสะกิดตีหยวนเย่องิ ๋
“อิง๋ เอ๋อร์ขออภัยเจ้าค่ะท่านพ่อ”
หยวนเมิ่งซือตีสหี น้าใสซื่อไร้ความผิด เห็นเต็มสองตาว่าบิดา
มารดาเขา้ ขา้ งนาง “อี้ชงิ อยู่ในวัยก�ำลังโตต้องกินใหม้ ากหน่ อย” นาง
คีบเนื้อปลาตุน๋ และเป็ ดย่างใส่ถ ้วยหลานชายก่อนเอื้อมตักน�ำ้ แกงในชาม
ตัดหน้าหยวนเย่องิ ๋ แล ้วยกซด
“ซือ เอ๋อ ร์ ปี น้ ี ก็ อ ายุ ย่ า งเข า้ สิบ เก้า ปี แ ล ว้ เจ้า ควรคิด ถึง เรื่อ ง
ออกเรือนเอาไว ้บ ้าง”
“แคกๆ” หยวนเมิง่ ซือส�ำลักน�ำ้ แกงทีต่ นเพิง่ กลืนลงไป
เหมือน...เหมือนกรรมตามทันอย่างไรอย่างนัน้ เพิง่ ดีใจอยู่แทๆ้
ที่ชีวติ ตนเองนัน้ ไร้พนั ธะผู กพันกับบุรุษใด ไฉนมารดาถึงท�ำกับนาง
เช่นนี้เล่า ได้หลานจากพีใ่ หญ่แล ้วก็ละเว ้นนางเถิด
“ท่านแม่ ข ้าเห็นว่าชายแดนยังไม่สงบดี”
“อย่าริเอาเรือ่ งการบ ้านการเมืองมาเป็ นข ้ออ้างเชียว เจ้าก็บา่ ยเบีย่ ง
เช่นนี้ทกุ ครัง้ มัวแต่ควบม ้าจับทวนลงสนามรบ เมือ่ ใดจึงจะได้ออกเรือน
ชาวบ ้านเขาพูดกันหนาหูว่าเจ้าเป็ นสาวเทื้อ หาบุรุษใดแต่งเข ้าสกุลมิได้
รูห้ รือไม่”
ไร้พนั ธะถือเป็ นเรื่องดีสำ� หรับซือเจ๊ ตื่นขึ้นกลางสนามรบก็แย่
พอแลว้ หากต้องมาทราบอีกว่าออกเรือนมีสามีเป็ นตัวเป็ นตน ซือเจ๊
ยอมให ้ตาลุงบัดซบนัน้ บั่นคอเสียยังจะดีกว่า
เป็ นสาวเทื้อที่งามล่มแควน้ จนสตรีดว้ ยกันยังอิจฉา กลับอยู่
โดดเดี่ยวแหง้ เหี่ยวคาจวน แต่มเี งินให้ใช้มหาศาล สองสิ่งนี้มนั ไม่ดี
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อย่างไร
“ท่านแม่”
“แม่จะจัดการเลือกวันดูตวั ไว้ให ้เจ้าเอง” ค�ำปฏิเสธจากหยวนเมิง่ ซือ
ช้าเกินไป มารดาของนางกล่าวรวบรัดเสียงเฉียบ นางคงหลีกเลีย่ งไม่พ ้น
การดูตวั แต่ช่างปะไร ไว ้ค่อยคิดแผนไล่พวกคุณชายหน้าวอกพวกนัน้
ทีหลังก็ยงั ทัน
คอยดูฝีมอื ซือเจ๊เถิด จะไล่ตะเพิดจนหาทางกลับบา้ นมิถูกเลย
ทีเดียว
หลังมื้ออาหารเช้าอันยาวนาน หยวนเมิง่ ซือชวนหลานชายเดิน
ย่อยอาหารในสวนกลางจวนด้วยใบหน้าอมทุกข์ นางทอดมองดอกบัว
ซึง่ แข่งขันกันแบ่งบานอวดโฉมพลางถอนหายใจ ก่อนเหลือบเห็นบ่าวชาย
คนสนิทเร่งฝี เท ้ากระหืดกระหอบเข ้ามา
“คุณหนู ขอรับ นายท่านมีคำ� สัง่ ให ้ทุกคนไปรวมตัวกันเพือ่ ต้อนรับ
เฉิงอ๋องขอรับ”
อาหยางนี่มองกี่ทกี เ็ พลิดเพลินตาเสียจริง ประเดีย๋ ว เขากล่าวว่า
เฉิงอ๋องหรือ
หยวนเมิง่ ซือเลิกคิ้วสงสัย หนังสือบันทึกเอ่ยถึงนามนี้เป็ นล�ำดับ
ต้นๆ เชียวนา  องค์ชายสิบแห่งแคว ้นต้าผู ้ประสูตจิ ากพระสนมคนโปรด
ในฮ่องเต้ เฉิงอ๋องคือราชทินนามพระราชทานซึง่ ได้รบั มาพร้อมต�ำแหน่ง
ชินอ๋อง5 ตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ ผู ้คนต่างเรียกขานเขาว่า เฉิงอ๋องต้าจวิ้น
ด้วยช่วงวัยไล่เลีย่ กับหยวนหยูเหวิน ทัง้ สองจึงนับถือคบหากัน
เป็ นสหายและพีน่ อ้ ง สนิทสนมมากเพียงใดสามารถดูได้จากบุรษุ ทัง้ สอง
ไปมาหาสู่ เยี่ยมเยือนระหว่างวังเฉิ งอ๋องและจวนแม่ทพั ประหนึ่งเป็ น
บ ้านตนเอง
เจ้าของบันทึกยังบอกอีกว่า เฉิ งอ๋องต้าจวิ้นนัน้ มีนิสยั เย็นชา
5

ชินอ๋อง เป็นต�ำแหน่งชั้นเอกของพระโอรส พระเชษฐา หรือพระอนุชาในองค์จักรพรรดิ
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ไร้มนุษยสัมพันธ์กบั ผู ้คน หมางเมินสตรีจนไร้นางสนมในวัง รองแม่ทพั
ไม่นิยมชมชอบเฉิ งอ๋องสักเท่าไร เพราะริมฝี ปากบาดคมราวกรรไกร
ตัดฉับนัน้ จึงมิเคยมีครัง้ ใดสนทนากันได้ดๆี เลยสักครัง้
เมินเฉยสตรี หรือเขาเป็ นพวกนิยมตัดแขนเสื้อ6 กันแน่หนอ
“ท่านอาเมิง่ รีบไปกันเถอะขอรับ” หยวนอี้ชงิ กระตุกมือนางหลายที
เร่งเร้า อยากพบบุรุษสูงศักดิ์แทบขาดใจ
“อี้ชงิ เหตุใดถึงอยากเจอเฉิงอ๋องนัก” นางก้มถามเจ้าก้อนกลม
จ�ำ้ ม�ำ ่ รัง้ ดึงอาหญิงกึ่งลากกึ่งจูงออกจากสวน
“ท่านอ๋องใจดี ชอบซื้อขนมอร่อยๆ มาให ้ขอรับ”
“ทีแ่ ท ้เจ้าก็เห็นแก่ขนมรึเจ้าก้อนกลม” หยวนเมิง่ ซือมองหลานชาย
ฉีกยิ้มกว ้างส่งใหต้ นแทนค�ำตอบ นอกจากอ๋องหนุ่มกวนโทสะเก่งกาจ
แล ้ว เขายังช�ำนาญในด้านการล่อลวงผูอ้ น่ื อีกด้วยหรือ
อันตรายอย่างยิง่
นางเร่งฝี เท ้าตามหยวนอี้ชงิ โดยมิทราบหลานชายปล่อยมือจากนาง
ตัง้ แต่ เมื่อไร เจ้าก้อนกลมวิ่งรัวเร็วจนหัวกลมนัน้ สั่นคลอนจนนาง
หลุดหัวเราะ เจ้าแม่เงินกู้นั่งส�ำรวมกิริยานิ่งสงบ รออนุ ภรรยาทัง้ สอง
รวมถึงหยวนซาถิงและหยวนเย่องิ ๋ อยู่ครู่ใหญ่ พวกนางลว้ นแต่งองค์
ทรงเครื่องกันอย่างสวยงาม แต้มเครื่องประทินโฉม ทาชาดแดง จน
ดูราวกับเทพธิดาบนสรวงสวรรค์
เพียงบุรุษตายด้านผู ้หนึ่ง จ�ำเป็ นต้องท�ำถึงขนาดนี้เชียวหรือ
หยวนเมิง่ ซือเพ่งพิศเสื้อผา้ กรุยกราย เครื่องประดับระยิบระยับ
บนตัวสี่แม่ลูกก่ อนก้มมองตนเอง ชุดกระโปรงสีม่วงเขม้ ปักด้ายด�ำ
ลายดอกเยวีย่ จี้7 เรียบๆ บนคอปกเสื้อ  เครือ่ งประดับชิ้นเดียวในร่างกาย
นิยมตัดแขนเสือ้ เป็นส�ำนวนทีร่ กู้ นั ว่า หมายถึงพฤติกรรมการรักร่วมเพศ ชายรักชาย ซึง่ มีตน้ ก�ำเนิด
มาจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของฮ่องเต้ จีนสมัยโบราณ
7
เยวี่ยจี้ แปลว่า ดอกกุหลาบจีน
6
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คือปิ่ นไม ้ธรรมดาด้ามหนึ่งซึง่ ปักอยูบ่ นเรือนผมนางเท่านัน้ ความจริงนาง
สงสัยมานานแล ้วว่ายุคนี้ครีมบ�ำรุงผมก็ไม่มี แล ้วเหตุใดเส ้นผมพวกนาง
ถึงดูสุขภาพดีประหนึ่งนางเอกโฆษณาแชมพู
“เฉิงอ๋องเสด็จ”
ทุกคนต่างเดินก้มหน้าท�ำความเคารพ ยืนรอต้อนรับด้วยความ
พร้อมเพรียง
“ถวายพระพรเฉิงอ๋องพ่ะย่ะค่ะ” หยวนคุนเหอประสานมือกล่าว
ถวายพระพรอ๋องหนุ่ ม ในขณะเดียวกันหยวนเมิ่งซือก็ยอบกายด้วย
ความอ่อนช้อยเลียนแบบหยวนซาถิง
“มิตอ้ งมากพิธีท่านลุง” น�ำ้ เสียงนุ่ มทุม้ น่ าฟังเอ่ยอย่างไม่ถอื ตัว
หยวนเมิง่ ซือเงยหน้ามองเฉิงอ๋องต้าจวิ้น บุรุษผู้ได้ช่ือว่าอาจนิยมการ
ตัดแขนเสื้อ เสน้ ผมยาวดุจแพรไหมด�ำขลับประหนึ่งน�ำ้ หมึก คิ้วกระบี่
พาดเฉี ยงขึ้นรับกับนัยน์ตาสีรตั ติกาล จมูกโด่งสันตัง้ เป็ นฉากเหนือ
ริมฝี ปากเฉียบบางสีชมพูระเรื่อ ส่งให้ใบหน้าเรียวยาวได้รูปติดหวาน
เล็กน้อย ดู หล่อเหลาเกินมนุ ษย์ ยิ่งประกอบเขา้ กับผิวขาวสว่างราว
หยกมันแพะแลว้ ด้วย หากนางเป็ นสตรีงามล่มเมือง บุรุษผู้น้ ีก็ควร
ได้รบั ค�ำกล่าวขานว่าหล่อเหลาล่มจักรวรรดิเช่นกัน
“โอ้ มาย ก๊อด!” ออร่าสว่างแสบตามากเพคะ ยังใช่มนุษย์เดินดิน
อยู่หรือ เหตุใดจึงได้เพอร์เฟ็ กต์เช่นนี้ ขอซือเจ๊กรีดร้องสักครู่ ชูป้ายไฟ
สมัครเป็ นแฟนคลับเลยได้ไหมเพคะ
ทุกคนต่างหันมามองนางกันเป็ นตาเดียวหลังจากหลุดค�ำอุทาน
แปลกประหลาด
“โอ้ มาย ก๊อด คืออันใดหรือ” เฉิงอ๋องเอ่ยถามคนตัวเล็ก
หยวนเมิง่ ซือกระแอมแผ่วเบา ก้มหน้างุดด้วยความอับอาย นาง
เผลอปล่อยไก่ ต่อหน้าเขาได้อย่ างไร หยวนคุนเหอผายมือเชื้อเชิญ
อ๋องหนุ่มเข ้าไปยังห ้องรับรอง  เฉิงอ๋องต้าจวิ้นนัง่ ลงเก้าอี้ตำ� แหน่งประมุข
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ของจวนตามล�ำดับยศทีส่ ูงกว่า
“ท่านอ๋องเพคะ ถิงเอ๋อร์ชงชามาถวายเพคะ” หยวนซาถิงใช้เวลา
อยู่นานเพื่อแต่งกายใหต้ นเองดู งดงามมากที่สุดต่อหน้าเฉิ งอ๋อง นาง
เดินประคองถ ้วยน�ำ้ ชายกถวายอ๋องหนุ่มด้วยท่าทีเอียงอาย
“ขอบใจมากคุณหนู หยวน” เฉิ งอ๋องรับถว้ ยชาจากหยวนซาถิง
โดยมิปรายตามองคุณหนู สามแมแ้ ต่นอ้ ย เขาจดจ่ออยู่กบั รองแม่ทพั
แห่ ง แคว น้ ต้า ซึ่ง ดู น างจะท�ำ พฤติก รรมแปลกประหลาดกว่า ทุก ครัง้
หยวนซาถิงมองตามดวงตาคมกริบไปยังหยวนเมิ่งซือ ความริษยา
พาดผ่านในดวงตาของนางรวดเร็วแล ้วหายไป  มือเรียวขยุ ้มชายแขนเสื้อ
แน่นจนยับ
“ท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ” หยวนอี้ชงิ กระโดดลงจากตักอาหญิงพลาง
วิง่ เข ้าหาอ๋อง
“ว่าอย่างไรอี้ชงิ ”
“ท่านอ๋องไปเล่นกับข ้าทีเ่ รือนจือ่ เถิงอีกได้หรือไม่พะ่ ย่ะค่ะ”
หยวนเมิง่ ซือหันขวับ อยากเล่นก็ไปเล่นกันสองคน ไยต้องลาก
มาเรือนของนางเล่า
“อี้ชงิ กลับมานั่งที”่ หยวนหยูเหวินปรามบุตรชายเสียงดุ
“มิเป็ นไร เจ้าอยากให ้เปิ่ นหวาง8 เล่นอันใดกับเจ้า” เฉิงอ๋องก้มหน้า
คุยกับเด็กชายตัวน้อยด้วยแววตาอ่อนโยน
“ข ้าอยากร�ำกระบี  ่ ท่านอ๋องช่วยสอนร�ำกระบีต่ อ่ ได้หรือไม่พะ่ ย่ะค่ะ”
“อืม เปิ่ นหวางจะสอนเจ้า” หยวนอี้ชงิ กระโดดโลดเต้นดีใจ ฉุดมือ
เฉิงอ๋องต้าจวิ้นและหยวนเมิง่ ซือออกจากเรือนรับรอง
ตลอดทางดวงตาคมกริบของเฉิงอ๋องต้าจวิ้นช�ำเลืองรองแม่ทพั
พลางเอ่ยยั่วโทสะ
“ได้ยนิ ว่าบาดแผลเจ้าสาหัสนัก  แต่เปิ่ นหวางกลับคิดว่าคนหนังหนา
8

เปิ่นหวาง เป็นค�ำแทนตัวของบรรดาศักดิ์หวางหรืออ๋อง เปิ่นคือตัวข้า แปลว่า ตัวข้าผู้เป็นอ๋อง
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เช่นเจ้าฟันแทงเข ้าด้วยหรือ”
หยวนเมิง่ ซือเปลีย่ นจากชื่นชมทิวทัศน์ขา้ งทางหันขวับจ้องเขม็ง
อ๋องหนุ่ม นางมิกระโจนบีบคอเขาก็ถอื ว่ามีมนุษยธรรมมากพอแล ้ว
หนังคนนะ หาใช่โล่กปั ตันอเมริกา จะได้ฟนั แทงไม่เข ้า หน้าตา
ก็ดี เสียอยู่อย่างเลี้ยงฟาร์มสุนขั ไว้ในปาก ซือเจ๊ก็ชกั ไม่ชอบขี้หน้าเขา
แล ้วเหมือนกัน
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