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ไม่นานมานี้แคว้นต้าฉินมีเรื่องน่ายินดี
เยี่ยเจา แม่ทัพเจิ้นเป่ย (แม่ทัพพิทักษ์เหนือ) ท�ำสงครามนานนับแปดปี
ในที่สุดก็ตีเมืองหลวงของชาวหมานตะวันตก* แตก ล้างอายที่เคยตกเป็น
ฝ่ายพ่ายแพ้ ไม่เพียงชิงดินแดนกลับคืนมา ยังบีบให้อีกฝ่ายสวามิภักดิ์เป็น
ข้ารับใช้
เมือ่ ข่าวดีแพร่สะพัดมาถึงก็สร้างความปลาบปลืม้ ยินดีไปทัว่ เมืองหลวง
บรรดาขุนนางบุ๋นบู๊พากันแซ่ซ้องสดุดี หมายยกย่องเทิดทูนแม่ทัพใหญ่ผู้นี้ให้
เป็นวีรบุรุษอันดับหนึ่งในใต้หล้ากันจนแทบรอไม่ไหว จักรพรรดิแห่งต้าฉิน
เร่งแต่งตัง้ เยีย่ เจาขึน้ เป็นผูบ้ ญั ชาการกองทัพใต้หล้า และมีคำ� สัง่ ให้ยาตราทัพ
กลับมารับบ�ำเหน็จรางวัล
* หมาน แปลว่าป่าเถื่อน โหดร้าย ชาวจีนใช้เป็นค�ำเรียกชนเผ่าในเชิงเหยียดหยาม ซึ่งชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่มักอยู่ทางใต้ของ

ดินแดนภาคกลาง จึงมักเรียกว่าหมานใต้ (หนานหมาน) แต่บางยุคบางสมัยก็มีหมานตะวันตก (ซีหมาน) และหมานตะวันออก
(ตงหมาน)
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ไม่คาดว่าอีกฝ่ายจะมีม้าเร็วถือสารมาถวาย ความว่า...
แม่ทัพเจิ้นเป่ยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานอภัย
กราบทูลด้วยความสัตย์ว่าตนเป็นสตรี
ข่าวนีท้ ำ� ให้ผคู้ นตืน่ ตะลึงไปทัว่ แคว้น เซ็งแซ่ไปทัง้ แผ่นดิน ครัน้ จักรพรรดิ
ได้สดับยังถึงกับเผลอพ่นชาโสมใส่ซ่งกุ้ยเฟย* ผู้เป็นอัครชายาจนเปียกเปื้อน
ไปทั้งกาย
หากจะกล่าวถึงสกุลเยีย่ นีถ้ อื เป็นต�ำนานเล่าขานบทหนึง่ นับแต่สถาปนา
แคว้นต้าฉินขึน้ ก็รบั ราชการทหารสืบกันมาทุกรุน่ พลีชพี เพือ่ ชาติไปแล้วทัง้ สิน้
สิบสามคน เป็นตระกูลที่มีความซื่อสัตย์ภักดีต่อชาติอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้
ผู้น�ำตระกูลจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เจิ้นกั๋วกง** (กั๋วกงพิทักษ์
แผ่นดิน)
แปดปีกอ่ นชาวหมานจินผูน้ ำ� ในแถบหมานตะวันตกเข้ามารุกราน เข่นฆ่า
เผาผลาญปล้นสะดม ตีหัวเมืองที่ภูเขาเฮยซานแตกไปสิบแปดเมืองติดต่อกัน
ในครั้งนั้นเยี่ยจง แม่ทัพใหญ่ผู้แกล้วกล้าตั้งมั่นรักษาการณ์อยู่ที่โม่เป่ย***
รับพระราชโองการยกพลสามสิบหมื่นออกสู้ศึก ก่อนออกเดินทางจักรพรรดิ
ยังพระราชทานงานเลี้ยงที่หอป่าหยกพราว อีกทั้งพระราชทานป้ายเหล็ก
* ล�ำดับศักดิ์ของสตรีในวังสมัยโบราณ โดยทั่วไปเรียงตามล�ำดับดังนี้ หวงโฮ่วหรือฮองเฮา (อัครมเหสี) ถือเป็นประมุขของฝ่ายใน

แต่ในรัชกาลหนึ่งอาจไม่แต่งตั้งใครขึ้นเป็นก็ได้ รองลงมาคือกุ้ยเฟย (อัครชายา) ชายาชั้นเฟย (ราชชายา) เจ้าจอมชั้นผิน
(พระสนมเอก) เจ้าจอมชั้นกุ้ยเหริน (พระสนม) รองจากนั้นคือนางก�ำนัลและนางในทั่วไปซึ่งแบ่งชั้นและมีค�ำเรียกแตกต่างกัน
ตามยุคสมัย
** กั๋วกง บรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ เป็นต�ำแหน่งซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความชอบ บรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจาก
ชั้นอ๋องคือ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�ำเรียกและล�ำดับแยกย่อยต่างกัน กั๋วกงถือเป็นขั้นหนึ่ง เป็นขั้นสูงสุดในล�ำดับ
กง (กงเจวี๋ย)
*** โม่เป่ย ค�ำเรียกทะเลทรายทางเหนือของที่ราบสูงมองโกเลีย
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อักษรแดง* และแผ่นจารึกจิตภักดิ์ตอบแผ่นดิน** ให้เขา
เยีย่ เจา บุตรชายคนเล็กของเยีย่ จงในยามนัน้ มีอายุเพียงสิบหกปีกอ็ าสา
เป็นแนวหน้าน�ำทัพไปต่อสู้ พากองทหารม้าเกราะเหล็กห้าพันใช้อบุ ายแยบยล
เข้าต่อตีทพั ใหญ่สองหมืน่ ของหมานจินจนแตกพ่าย จับกุมฮูฮเู ทียเอ่อร์ ขุนศึก
ของหมานจินเป็นเชลย เมืองหลวงได้รับข่าวชัยชนะก็ยินดียกใหญ่ แต่งตั้ง
เยี่ยเจาเป็นนายกองตรวจการเจิ้นเวย (นายกองตรวจการเหิมหาญ) ทว่า
เยี่ยจงผู้เป็นบิดากลับปฏิเสธ
ต่อมาเยี่ยเจาน�ำกองทหารม้าสองพันลอบจู่โจมเมืองฉยงโจวยามดึก
เผาเสบียงของหมานจินและตัดเส้นทางถอยหนี เมืองหลวงได้รับข่าวชัยชนะ
ก็ยินดียกใหญ่ แต่งตั้งเยี่ยเจาเป็นขุนพลโหยวจี (ขุนพลตระเวนรบ) ทว่า
เยี่ยจงก็ปฏิเสธอีก
ภายหลังเยีย่ เจาน�ำทัพสองหมืน่ ตัง้ รับประจัญบานกลางทุง่ หญ้า สังหาร
ข้าศึกไปสองพันกว่าคน จับเชลยศึกได้ถึงสามพันคน เป็นการชนะสงคราม
ครั้งยิ่งใหญ่ เมืองหลวงได้รับข่าวชัยชนะก็ยินดียกใหญ่ แต่งตั้งเยี่ยเจาเป็น
แม่ทัพจงอู่ (แม่ทัพยุทธ์ภักดี) ทว่าเยี่ยจงก็ยังคงปฏิเสธพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งยังถวายสารกราบทูลว่าชั่วชีวิตนี้เยี่ยเจาไม่ปรารถนาเป็นขุนนาง
โอรสสวรรค์กริ้ว ออกพระราชสาส์นต�ำหนิติเตียนเยี่ยจง เยี่ยจงจึงต้อง
สนองพระราชโองการอย่างจนใจ
หนึง่ ปีหลังจากนัน้ ชาวหมานจินรวมตัวกับแปดชนเผ่าในเขตแดนใกล้เคียง
* ป้ายเหล็กอักษรแดง ชาวจีนทั่วไปรู้จักในนาม 'ป้ายทองเว้นโทษตาย' บ้างเป็นแผ่นโค้งอย่างกระเบื้อง บ้างเป็นทรงคล้ายปล้องไผ่
ผ่าครึ่ง เป็นของที่จักรพรรดิพระราชทานให้ผู้มีคุณูปการแก่บ้านเมือง
** แผ่นจารึกจิตภักดิ์ตอบแผ่นดิน เป็นป้ายท�ำจากโลหะหรือไม้ที่สลักตัวอักษรค�ำว่า 'จิตภักดิ์ตอบแผ่นดิน' ใช้แขวนประดับ

เหนือประตูหรือบนผนังเพื่อประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งเพื่อแผ่นดิน
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วางก�ำลังซุม่ โจมตี หวังซัน่ สุย่ นายทัพของต้าฉินติดกับ ปราชัยย่อยยับ เยีย่ จง
เป็นผู้รักษาด่าน ถูกธนูยิงสิ้นใจตาย บุตรชายคนโตเยี่ยสยงและบุตรชายคน
รองเยี่ยเจี๋ยจบชีวิตกลางสนามรบ ชาวหมานจินเข่นฆ่าล้างเมือง ฮูหยินของ
เยี่ยจงไม่ยอมถูกย�่ำยี ปลิดชีพตัวเองอยู่ในเมืองนั่นเอง
แผ่นดินโกลาหล หน้าด่านแจ้งข่าวสถานการณ์คับขัน เร่งเร้าทาง
เมืองหลวงไม่หยุด เยี่ยเจาได้รับบัญชาท่ามกลางวิกฤต แต่งตั้งเป็นแม่ทัพ
เจิ้นเป่ยยกพลออกรบเพื่อสานต่อปณิธานบิดา น�ำกองทหารม้าเกราะเหล็ก
สามพันลอบจูโ่ จมทัพใหญ่นบั สิบหมืน่ ของหมานจิน บุกตะลุยสูฐ่ านทีม่ นั่ ข้าศึก
เพียงล�ำพัง ฆ่าคนไปหลายพันคน เด็ดศีรษะถ่าถัน่ นายทัพกระเดือ่ งนามของ
หมานจิน จากนัน้ ใช้กลศึกรุกแล้วถอยสามครัง้ สามคราจนกองทัพข้าศึกได้ยนิ
ชื่อก็ขวัญผวา กระทั่งกษัตริย์แห่งหมานจินต้องถอยร่นไปร้อยลี้
ต่อมาเยี่ยเจาย้อนไปยังเมืองกานตู รวบรวมก�ำลังทหารม้าสามหมื่น
จัดกระบวนทัพกลับไปปราบปรามด้วยการโจมตีอย่างไม่ให้ทันตั้งตัวครั้งแล้ว
ครั้งเล่า บดขยี้กองทหารของหมานจินเป็นระลอก โลหิตไหลนองดั่งสายน�้ำ
จนเขาได้รับฉายาว่า 'พญายมแห่งแดนดิน' แม้แต่ในชาวหมานจินยังมีเพลง
พื้นบ้านขับขานแพร่ออกไป
พญายมเยี่ยมกราย ทะเลทรายแดงฉาน ชายหนุ่มโม่เป่ยกลายเป็น
โครงกระดูก เด็กน้อยโม่เป่ยร�่ำไห้ทุกค�่ำคืน...
"ไฉนคนพรรค์นี้ถึงเป็นสตรีไปได้"
จักรพรรดิถือสารอ่านซ�้ำไปซ�้ำมานับสิบรอบ เพียรพยายามเสาะหา
ร่องรอยพิรุธว่าเป็นฝีมือปลอมแปลงของชาวหมานจิน หากแต่ค�ำตอบที่ได้
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ท�ำให้สลดใจแทบน�้ำตาริน พระองค์จึงส่งสารไปถามผู้เฒ่าเยี่ยวัยเก้าสิบแปด
แห่งคฤหาสน์เจิ้นกั๋วกง
ผู้เฒ่าเยี่ยความจ�ำเลอะเลือนมานานปี กวัดแกว่งไม้เท้าอย่างฮึกเหิม
ล�ำพองพร้อมแผดเสียงลั่น
"สกุลเยี่ยไม่มีลูกสาว! มีแต่ลูกชายไร้ดุ้น!"
เฮ้อ...เยี่ยเจาเป็นหญิงจริงๆ ให้ตายสิ
จักรพรรดิถอดใจ บรรดาขุนนางบุ๋นบู๊ก็ถอดใจ
จะท�ำอย่างไร เสียงถกเถียงดังอึงอล ราตรีนนั้ จักรพรรดิหารือกับพระพันปี
อยู่ในต�ำหนักในด้วยเรื่องใดก็สุดรู้
วันรุ่งขึ้นจักรพรรดิไม่ฟังเสียงคัดค้านใดๆ ก็ตบโต๊ะชี้ขาด ซ�้ำยัง
ร่ายกลอนสรรเสริญคุณงามความดีของเยี่ยเจาด้วยพระองค์เอง จากนั้นมี
บัญชาให้นางคุมเชลยศึกกลับเมืองหลวงและแต่งตั้งนางเป็นเซวียนอู่โหว*
(โหวเกริกไกร) ผู้บัญชาการกองทัพใต้หล้า อยู่ประจ�ำการเมืองหลวง ควบคุม
กองทหารยี่สิบหมื่นพร้อมปูนบ�ำเหน็จอีกมากมาย
ฝ่ายพระพันปีก็มีพระราชเสาวนีย์แต่งตั้งซย่าอวี้จิ่น โอรสคนเล็ก
ของอดีตอันอ๋อง (อ๋องสันติ) เป็นหนานผิงจวิ้นอ๋อง** (จวิ้นอ๋องใต้สงบ) และ
ยกเยี่ยเจาให้เป็นชายาเอกของเขา ท�ำให้คนทั้งแผ่นดินต้องตกตะลึงอีกครั้ง
ซย่าอวี้จิ่นผู้นี้ก็เป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองหลวง ตลอดชีวิตมี
สามเรื่องซึ่งเป็นที่โจษจันกันอย่างสนุกปากของชาวเมือง
เรือ่ งแรกคือร่างกาย ซย่าอวีจ้ นิ่ ก�ำพร้าบิดาตัง้ แต่เยาว์วยั อ่อนแออมโรค
* โหว เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ มีล�ำดับศักดิ์รองจาก 'กง' ซึ่งเป็นยศสูงสุดของขุนนาง
** จวิ้นอ๋อง เป็นยศรองจากต�ำแหน่งชินอ๋อง (อ๋อง) โดยมากมักเป็นทายาทของชินอ๋องซึ่งเป็นพระราชโอรส พระเชษฐา หรือ
พระอนุชาของจักรพรรดิ
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เกือบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้ง ท่านราชครูกล่าวว่าดวงชะตาของเขาขาด
ผู้อุปถัมภ์ มารดาจึงให้เขารับบุตรสาวของขุนนางขั้นเจ็ดที่เกิดจากอนุภรรยา
อันมีดวงชะตาของผูม้ วี าสนามาเป็นอนุภรรยาเพือ่ แก้เคล็ดเสริมมงคล กระนัน้
ก็ไร้ประโยชน์ ต่อมามีนักพรตพเนจรรูปหนึ่งจากที่ใดก็สุดรู้มาขอพบ สอนวิธี
หายใจฝึกลมปราณและมอบยาทิพย์ให้ อาการของเขาจึงดีขนึ้ ราวกับปาฏิหาริย์
เรือ่ งทีส่ องคืออุปนิสยั วรชายาอันไท่เฟย ชายาอดีตอันอ๋องสูญเสียสามี
ตั้งแต่ยังสาว นางจึงรักเอ็นดูบุตรชายคนเล็กเป็นที่สุด ทั้งยังสงสารที่เขา
ร่างกายอ่อนแอ ตามอกตามใจตลอดจนบ่มเพาะนิสัยใจกล้าบ้าบิ่นไม่เกรง
ใครหน้าไหน วันๆ เกลือกกลั้วอยู่แต่กับพวกส�ำมะเลเทเมา หยิบโหย่งจับจด
ทัง้ ชนไก่ กัดจิง้ หรีด จับสุนขั สูก้ นั พนันแข่งม้าแข่งแมว ทอยลูกเต๋า เป็นลูกค้า
ประจ�ำของหอคณิกา เป็นยอดของคุณชายจอมเสเพล นอกจากเที่ยวเล่นแล้ว
ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น ท�ำมาแล้วทุกสิ่งยกเว้นเรื่องเป็นงานเป็นการ
เรื่องที่สามคือรูปโฉม ทั้งที่เขาเป็นยอดบุรุษขนานแท้ เขากลับมีใบหน้า
สวยงามปานจะล่มบ้านล่มเมืองจนยากพรรณนา ที่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงที่สุด
เห็นจะเป็นตอนเขาไปเที่ยวชมเรือนลมชื่น หอชายบ�ำเรอเลื่องชื่อที่สุดของ
เมืองหลวงเป็นครั้งแรก เศรษฐีนักเดินเรือไม่รู้ฐานะของเขา ตะลึงนึกว่า
นางสวรรค์จ�ำแลงกายมา ยอมทุ่มเทเงินทองคราวเดียวนับพันชั่ง จะใช้
ไข่มุกสิบโต่ว* ไถ่ตัวเขาให้ได้จนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น เขาตกใจจนเสียขวัญ
ยกนิ้วชี้ฟ้าลั่นค�ำสาบาน ชั่วชีวิตนี้เขาจงเกลียดจงชังเทพกระต่าย** เป็นที่สุด
* โต่ว เป็นหน่วยตวงวัดของจีน 1 โต่ว มีปริมาตรประมาณ 10 ลิตร
** ชาวจีนมีตำ� นานเล่าถึงเทพกระต่ายว่าเป็นเทพวีรบุรษุ ทีเ่ ทพีฉางเอ๋อแห่งจันทราส่งมารักษาโรคระบาด โดยจ�ำแลงกายเป็นหญิงงาม

มายังโลกมนุษย์ เพื่อระลึกถึงบุญคุณของเทพกระต่าย ชาวเมืองจึงปั้นรูปเคารพเป็นกระต่ายหูยาวใส่ชุดขุนพล ทั้งยังเป็นตุ๊กตา
ส�ำหรับเซ่นไหว้พระจันทร์ส�ำหรับผู้หญิง แต่ต่อมากลับกลายเป็นค�ำเรียกชายบ�ำเรอ
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จะไม่มาเหยียบหอชายบ�ำเรออีกแม้แต่ครึ่งก้าว
ชือ่ เสียงฉาวโฉ่สง่ ผลให้การแต่งงานของซย่าอวีจ้ นิ่ ถูกผัดผ่อนเรือ่ ยมาจน
กระทั่งอายุยี่สิบสองปีเข้าไปแล้ว ได้ลงเอยกับเยี่ยเจาซึ่งย่างเข้าวัยยี่สิบสี่
ประสบความส�ำเร็จในการกระท�ำตัวเยี่ยงบุรุษเป็นอันมาก หากแต่ชื่อเสียง
ในการเป็นสตรีไม่ค่อยดีนักเช่นกัน เป็นคู่ที่สมน�้ำสมเนื้อกันพอดี
พระพันปีพอพระทัยอย่างยิ่ง จักรพรรดิก็พอพระทัย เหล่าชายาและ
ฮูหยินของท่านอ๋อง จวิ้นอ๋อง กั๋วกง และท่านโหวก็พึงพอใจ เหล่าบุตรชาย
ของท่านอ๋อง จวิน้ อ๋อง กัว๋ กง และท่านโหวทีย่ งั มิได้แต่งงานยิง่ ชอบใจ มีเพียง
คนในวังอันอ๋องเท่านั้นที่โศกาอาดูรกันถ้วนหน้าเมื่อได้รับข่าวร้ายนี้
วรชายาอันไท่เฟยสวมเสือ้ คลุมยาวผ่าหน้าลายบงกชมัจฉา เครือ่ งประดับ
เงินขาวพิสุทธิ์สั่นไหวอยู่บนศีรษะ นางกอดซย่าอวี้จิ่นซึ่งตัวแข็งทื่อเป็นหุ่นไม้
ไว้ในอ้อมอก คร�่ำครวญอย่างคับแค้นใจ
"ลูกแม่ชา่ งอาภัพนัก ไยเจ้าต้องมารับเคราะห์ดว้ ย ภรรยาพรรค์นจี้ ะอยู่
ร่วมชายคาเดียวกันได้อย่างไร"
ซย่าอวีเ้ ชวีย่ อันอ๋องคนปัจจุบนั ลากขาทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บมาตัง้ แต่เยาว์วยั
เดินกะเผลกๆ เข้ามากล่าวปราม
"พระพันปีตรัสว่าเซวียนอู่โหวมีฐานะสูงศักดิ์สุดจะเปรียบ มิใช่อาแมว
อาหมาทีไ่ หนจะมาทาบทามสูข่ อได้ การแต่งงานนีอ้ คั รมเหสีกช็ ว่ ยเลือกสรรให้
กระทัง่ ซ่งกุย้ เฟยก็ไม่คดั ค้าน บัดนีม้ พี ระราชเสาวนียอ์ อกมาแล้ว เรือ่ งตบแต่ง
เยี่ยเจาเป็นภรรยานั้นต้องเกิดขึ้นแน่นอน ท่านแม่ท�ำตามพระราชเสาวนีย์จะ
ดีกว่า"
วรชายาอันไท่เฟยถลึงตาใส่เขา
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"พวกนางล้วนรักลูกของตัวเอง ไม่ยนิ ยอมรับพญายมแห่งแดนดินผูน้ ไี้ ป
เป็นสะใภ้ จนปัญญาที่ท่านพ่อเจ้าล่วงลับไปแล้ว ส่วนเจ้าก็ขาเป๋...เข้าร่วม
ประชุมขุนนางไม่ได้ ค�ำพูดของพวกเราถึงได้ไร้นำ�้ หนัก กลายเป็นมะพลับนิม่ *
ให้ผู้อื่นบีบเค้น สงสารก็แต่อวี้จิ่นของข้า..."
ซย่าอวีเ้ ชวีย่ ก้มหน้าเป็นเชิงเห็นพ้องด้วย แต่ในใจกลับรูส้ กึ ว่าเป็นเพราะ
เสียงเล่าลือถึงน้องชายย�่ำแย่เหลือทนต่างหากถึงไม่มีใครอยากช่วยเหลือ
พระพันปีกช็ อบเป็นแม่สอื่ แม่ชกั การทีน่ อ้ งชายถูกจับใส่ตะกร้าล้างน�ำ้ ใช้เป็น
เครื่องสังเวยอุดช่องโหว่ในยามนี้ เขาก็นึกสมน�้ำหน้าเช่นกัน ครั้นคิดไปถึง
อีกว่ามารดามีใจล�ำเอียงเสมอมา เขายิ่งลอบสาแก่ใจอยู่สามส่วน
เขาท�ำทีทอดถอนใจยาวแล้วอ้าปากเอ่ยขึ้น
"เยี่ยเจาเป็นทหารนานปี กลับไม่มีผู้ใดจับได้ว่าเป็นสตรี เห็นทีจะต้อง
มีเรือนร่างสูงใหญ่ล�่ำสัน เอวหนา ไหล่กว้าง คิ้วหนาตาดุกระมัง"
"ไม่...ข้าไม่แต่ง"
ซย่าอวี้จิ่นท�ำหน้าบึ้งขึ้นหลายส่วน ทว่าซย่าอวี้เชวี่ยยังคงกล่าวสืบไป
"เป็นพระราชเสาวนีย์ของพระพันปี เจ้าจะไม่แต่งได้อย่างไร แม้ข้าจะ
ได้ยินมาว่านางฆ่าคนตาไม่กะพริบ ค�ำเดียวไม่ถูกหูก็สังหารทิ้ง มีเชลยศึก
นับพันคนถูกเข่นฆ่าล้มตายเป็นเบือ ถลกหนังคนเป็นๆ ดื่มโลหิตสดๆ แต่ถึง
อย่างไรเจ้าก็เป็นสามีนาง หลังจากแต่งเข้ามาในตระกูลเราแล้วนางจะต้อง
วางตัวเป็นกุลสตรี ตัง้ ใจเรียนรูว้ า่ การเป็นภรรยาท�ำกันอย่างไร ความป่าเถือ่ น
ดุร้ายก็จะลดน้อยถอยลงไปเอง ฉะนั้นเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอก"
สีหน้าของซย่าอวี้จิ่นง�้ำงอด้วยความไม่พอใจ
* มะพลับนิ่ม อุปมาถึงคนที่อ่อนแอไร้อ�ำนาจ ต้องตกเป็นเบี้ยล่างถูกคนอื่นข่มเหงรังแก
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อันทีจ่ ริงใครๆ ล้วนเคยได้ฟงั ค�ำโจษขานน่ากลัวต่างๆ นานาของเยีย่ เจา
มาแล้ว มีบางครั้งพวกชาวเมืองยังใช้เป็นค�ำขู่ขวัญเด็กอีกด้วย หยางซื่อ*
อนุภรรยาของเขาที่ท่าทีเยือกเย็นมาตลอดถึงกับริมฝีปากขาวซีด ขณะที่
เมียบ่าวทัง้ สองตกใจกลัวจนละความตัง้ ใจทีจ่ ะประจบประแจงขอพึง่ บารมีไป
นานแล้ว พวกนางกอดขาเขาร้องไห้โวยวายอยากมีชีวิตอยู่
ซย่าอวี้จิ่นแค่นยิ้ม
"เหมยเหนียง เจ้าพูดว่านอกจากหัวใจข้าแล้วไม่ตอ้ งการสิง่ อืน่ ใด วันหน้า
จะตั้งใจปรนนิบัติรับใช้นายหญิงน้อยมิใช่หรือ"
เหมยเหนียงสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง
"ข้ายั่วยวนท่านเป็นความผิดของข้าเอง ข้าส�ำนึกตัวแล้ว ท่านก็เห็นแก่
ที่ข้าปรนนิบัติท่านมาแต่เล็กแต่น้อย โปรดเมตตาปรานีด้วย ต่อให้ขับไล่ข้า
ออกไปแต่งงานกับเจ้าหน้าปรุหวงเอ้อร์ที่เรือนบ่าวชั้นเลวก็ไม่มีปัญหาเจ้าค่ะ"
เขาแค่นยิ้มอีก
"เซวียนเอ๋อร์ เจ้าพูดว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับข้า ถึงตายไปแล้วก็จะอยู่
ด้วยกันมิใช่หรือ"
เซวียนเอ๋อร์ขวัญหนีดีฝ่อ
"ขะ...ข้าเป็นนางจิ้งจอกหน้าไม่อาย! ท่านเฆี่ยนตีข้าสักตั้งแล้วลากตัว
ออกไปขายได้เลย ขายไปที่ใดก็ได้ท้ังนั้น ละเว้นชีวิตข้าด้วยเถอะ หากข้า
ยั่วโมโหนายหญิงน้อยเข้า เกิดนางบอกว่าอยากถลกหนังขึ้นมา ถึงกับลงมือ
เองเชียวนะเจ้าคะ"
ซย่าอวี้จิ่นปัดมือพวกนางออกอย่างแรงแล้วผลุนผลันวิ่งออกไป
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�ำว่า 'ซื่อ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิมของสตรี บางครั้งอาจ
เพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ครู่หนึ่งแว่วเสียงน�้ำดังตูม หญิงรับใช้สูงวัยตะโกนลั่น
"ช่วยด้วย! นายน้อยกระโดดลงทะเลสาบไปแล้ว!"
รัชสมัยเต๋อจงปีที่เก้า ฤดูหนาว
บนถนนในเมืองหลวงทีถ่ กู กวาดจนสะอาดสะอ้านมีละอองหิมะทับถมกัน
เป็นชั้นบางๆ ราษฎรสวมใส่อาภรณ์หนาเทอะทะยืนออกันเต็มสองข้างทาง
ชะเง้อชะแง้รอคอยอะไรบางอย่าง ม้าเร็วส่งข่าวควบผ่านกลางถนนไปตัวแล้ว
ตัวเล่า องครักษ์หลวงตะโกนเสียงดังโหวกเหวก กว่าจะยับยัง้ ฝูงชนทีเ่ บียดเสียด
ยัดเยียดกันจนชุลมุนวุ่นวายได้ก็สิ้นเปลืองเรี่ยวแรงไปไม่น้อย
วิถีชีวิตของชาวต้าฉินค่อนข้างจะผ่อนคลาย ธรรมเนียมชายหญิงไม่
ใกล้ชดิ กันก็ไม่นบั ว่าเข้มงวดนัก สตรีฐานะยากจนสามารถติดตามบิดามารดา
หรือสามีออกมาร่วมวงมุงดูได้ ส่วนสตรีในตระกูลมั่งมีที่ใจกล้าก็จะคลุม
หน้าออกจากบ้าน นั่งอยู่ตามชั้นบนของร้านน�้ำชาหรือหอสุรา พูดคุยหัวร่อ
ต่อกระซิกกันขณะตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอดูอยู่ไกลๆ
"มาแล้ว ข้าได้ยินเสียงฝีเท้าม้าแล้ว"
"แม่ทัพเยี่ยจะมาแล้ว"
"นางตัวดี! อย่าผลักสิ! ข้าจะตกลงไปอยู่แล้ว!"
บรรดาสตรีผลักหน้าต่างเปิดแล้วชะเง้อคอออกไปด้วยความตื่นเต้น
คึกคัก ด้วยล้วนอยากเห็นยอดสตรีอันดับหนึ่งในใต้หล้า แม่ทัพหญิงคนแรก
ของราชวงศ์ให้เป็นบุญตา
เสียงฝีเท้าม้าก้องกระหึ่มพร้อมเพรียงกันดังใกล้เข้ามา เบื้องหน้าธง
ขนาดใหญ่สเี หลืองกระจ่างตาสองผืนเคลือ่ นมาใกล้ ผืนหนึง่ ปักลายสัญลักษณ์
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มังกร อีกผืนปักตัวอักษรค�ำว่าต้าฉิน จากนั้นตามมาด้วยธงสีด�ำอีกสองผืน
ผืนหนึ่งปักลายสัญลักษณ์พยัคฆ์ อีกผืนปักตัวอักษรค�ำว่าเยี่ย
ธงทิวปลิวไสวอย่างสง่างามท้าแรงลม น�ำหน้ากรงสองกรงซึ่งมีกษัตริย์
กับรัชทายาทแห่งหมานจินถูกขังอยู่ในนั้น
เนื่องจากอากาศหนาวเหน็บ พวกเขายังคงสวมเสื้อคลุมขนสัตว์ดังเดิม
มิได้ให้เปลือยกายแบกหนาม* เพียงถูกป้ายสีสันต่างๆ บนใบหน้าและ
เสียบหญ้าแห้งสองสามก้านบนศีรษะให้อยูใ่ นสภาพชวนขบขันตามธรรมเนียม
ส่งมอบตัวเชลยศึกเท่านั้น
ชาวหมานจิ น ย�่ ำ ยี ส ตรี แ ละปล้ น สะดมที่ ช ายแดนมานานหลายปี
สร้างความเกลียดชังหยัง่ รากลึกในใจชาวต้าฉิน บัดนีค้ วามแค้นอันใหญ่หลวง
ได้รับการสะสางแล้ว ราษฎรตบมือโห่ร้องอย่างรื่นเริงและปาหินใส่เชลยศึก
เหล่านี้กันเป็นที่สนุกสนาน
ต่อจากนัน้ คือขบวนกองทหารม้าประจัญบานแปดร้อยภายใต้บงั คับบัญชา
ของเยี่ยเจาตามประกบติดอยู่เบื้องหลัง ทั้งหมดสวมชุดเกราะทองแดงสี
เดียวกัน ควบขีอ่ าชาพ่วงพี เรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย สีหน้าขึงขัง สายตา
มองตรงไปเบือ้ งหน้า เว้นแต่เสียงแผ่วเบายามกระบีก่ ระทบเครือ่ งประดับอานม้า
แล้วไม่มีใครส่งเสียงใดออกมาเลย
เหล่าสตรีกวาดตามองไปทางแม่ทัพกลางวงล้อมของกองทหารม้า
ประจัญบานพลางถกเถียงและคาดเดากันดังเจื้อยแจ้วไม่หยุด
"คนใดคือเยี่ยเจา คนที่ขี่ม้าสีเลือดนกทางซ้ายนั่นกระมัง ดูแล้วคล้าย
* แบกหนาม มาจากส�ำนวนเต็มว่า 'แบกหนามรับผิด' มีที่มาจากสมัยจั้นกั๋ว เหลียนโพแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นจ้าวตั้งแง่อิจฉา
ลิ่นเซียงหรูขุนนางฝ่ายบุ๋น แต่อีกฝ่ายคอยแต่หลบฉาก ยอมลงให้อย่างให้เกียรติและเพื่อความมั่นคงของแผ่นดิน ภายหลัง
เหลียนโพรู้ความจริงจึงส�ำนึกผิดถอดเสื้อแล้วพันตัวด้วยกิ่งหนามมาขอขมาเพื่อชดใช้ความผิด
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เป็นแม่ทัพ"
"ปัดโธ่! เจ้าตาบอดหรือไร ถึงเยี่ยเจาจะดูเหมือนบุรุษปานใดก็คงไม่ถึง
ขั้นมีหนวดเครา"
"เจ้าอ้วนทางขวา?"
"ขี้ริ้วเกินไปกระมัง"
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา กองทหารม้าประจัญบาน
แยกแถวออกเป็นซ้ายขวาอย่างฉับไว เปิดทางโล่งสายเล็กไว้ตรงกลาง
อาชาสีขาวสูงใหญ่หอ้ ยพูส่ แี ดงตรงคอและผูกอานสีเงินตัวหนึง่ ห้อตะบึง
มา บนหลังของมันมีร่างสูงระหงร่างหนึ่งในชุดเกราะโซ่เหล็กประดับแผ่นเงิน
ลายหน้าสัตว์ปา่ สวมหมวกเกราะเงินยอดเก้าคดติดขนนก สะพายดาบปลาย
แหลมเล่มใหญ่ไว้ข้างเอว แผ่นหลังเหยียดตรง ดูแข็งแรงปราดเปรียวไป
ทุกอิริยาบถ
นางเร่งฝีเท้าม้ามาหยุดอยูห่ น้าแถวทหารอย่างรวดเร็ว อาชาของนายทัพ
คนอื่นพากันขยับถอยหลังไปครึ่งก้าว ใบหน้าฉายแววเคารพนอบน้อม
พริบตาเดียวทุกคนก็สิ้นสงสัย แม่ทัพผู้งามสง่าและองอาจผึ่งผายคนนี้
คือเยี่ยเจานั่นเอง
รอบด้านตกอยู่ในความเงียบสงบครู่หนึ่งก่อนที่เสียงจ้อกแจ้กจอแจ
จะดังระงมยิ่งขึ้น
เนื่องจากวันนี้หิมะตก ท้องฟ้าครึ้มสลัว คนที่ยืนอยู่ชั้นบนมองลงไปจึง
เห็นไม่ชัดเจนด้วยถูกเงามืดบดบังสายตา ครั้นเห็นชาวเมืองที่มุงดูบนถนน
กระซิบกระซาบข้างหูกันอย่างตื่นเต้นก็พาให้ร้อนอกร้อนใจอย่างยิ่ง สตรี
ใจกล้าผู้หนึ่งแอบปลดพู่เชือกถักเงื่อนสมปรารถนารูปปลาคู่เงินที่เอวออกมา
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แล้วท�ำ 'หลุดมือ' หล่นลงไปที่ถนน ตกอยู่ข้างๆ ม้าของเยี่ยเจาพอดิบพอดี
เสียงแส้สะบัดขวับ พูเ่ ชือกถักถูกตวัดเกีย่ วขึน้ มาประหนึง่ พญางูตวั อ่อน
พลิ้ว
เยีย่ เจาถือแส้แหงนศีรษะมองไปทางเรือนตึกข้างทาง ประจวบเหมาะกับ
ทีแ่ สงอาทิตย์เจิดจ้าล�ำหนึง่ แทงลอดม่านฟ้าขมุกขมัวลงมา ฝ่าผ่านเกล็ดหิมะ
ลอยละล่องส่องกระทบใบหน้านาง
จะบรรยายรูปโฉมนี้เช่นไรดี...เล่าลือกันว่าบรรพบุรุษของเจิ้นกั๋วกงมี
สายเลือดชาวหู* หลายส่วน เยี่ยเจาจึงมีรูปหน้าคมคายสมส่วนอย่างยิ่ง
นางเดินทางสมบุกสมบันท�ำสงครามไปทัว่ ทุกทีเ่ ป็นเวลานาน ผิวกายกร�ำแดด
จนคร้ามเข้มเนียนกระจ่างดุจสีน�้ำผึ้ง ใต้คิ้วเข้มคือนัยน์ตาเย็นเยียบสีอ่อนใส
คล้ายลูกแก้ว แฝงไว้ด้วยความเฉียบคมราวกับมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้
จมูกโด่งงาม ริมฝีปากบางเม้มแน่น ลักษณะท่าทางสมเป็นชายหนุ่มตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเท้า ทั่วทั้งสรรพางค์กายหาความเป็นหญิงไม่พบแม้แต่
เศษเสี้ยวเดียว ละม้ายคล้ายบุรุษในฝันของสาวน้อยวัยแรกรักครึ่งหนึ่งของ
ต้าฉิน
นางตวัดมือเบาๆ ปลายแส้ยาวก็วาดเป็นวงสวยงามอย่างคล่องแคล่ว
ว่องไวปานเหยีย่ วถลาโฉบเหยือ่ พูเ่ ชือกถักเหินข้ามศีรษะกลุม่ คนทีเ่ บียดเสียด
กันไปมา พุ่งแหวกอากาศไปตกลงในอ้อมแขนเจ้าของอย่างแม่นย�ำ
สตรีผู้นั้นนึกละอายใจอยู่บ้าง ขณะก�ำลังจะก้มศีรษะลงกลับแลเห็น
มุมปากของเยี่ยเจายกยิ้มบางๆ แทบสังเกตไม่เห็น ท�ำให้นางนิ่งงันไปทั้งร่าง
จะบรรยายรอยยิม้ นีเ้ ช่นไรดี...ประหนึง่ ฤดูใบไม้ผลิคนื สูป่ ฐพี ภูเขาน�ำ้ แข็ง
* ชาวหู เป็นค�ำที่คนจีนในสมัยโบราณใช้เรียกชนเผ่าต่างๆ ในแถบมองโกเลีย
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ละลายกลางแดดจ้า รวมตัวเป็นธารน�ำ้ ไหลระรินทีง่ ดงามดุจภาพวาด ละม้าย
คล้ายบุรุษในฝันของสาวน้อยวัยแรกรักอีกครึ่งของต้าฉิน
สตรีทุกนางจับจ้องร่างบนอาชาสีขาวเขม็ง หมายเพียงอยากส่งสายตา
หยาดเยิ้มพิฆาตใจแม่ทัพใหญ่ให้ได้ประเดี๋ยวนั้นจนแทบทนรอไม่ไหว
เสียงฝีเท้าม้าห่างออกไปทุกขณะ สะท้อนก้องดังแว่วอยูไ่ กลๆ เนิน่ นาน
ในทีส่ ดุ เหล่าผูร้ อดูอยูก่ ค็ ลายความตืน่ เต้นในทีแรกลงได้ พวกเขาชงชา
กันคนละกาสองกาแล้วต่างคนต่างซุบซิบนินทา
พวกสตรีเยินยอเยี่ยเจาว่าเป็นคู่ครองแสนเลอเลิศจากแดนสวรรค์ที่หา
ไม่พบในใต้หล้า นึกชังที่สวรรค์ไร้ตา สลับสับเปลี่ยนหยางเป็นหยิน ชาตินี้คง
ไร้วาสนาแล้ว ฝ่ายบุรุษ นอกจากพวกที่มีใจเสน่หาในบุรุษด้วยกันแล้ว
ต่างแค่นเสียงขึน้ จมูกเป็นเชิงเยาะเยีย่ เจาและเอ่ยอย่างชอบใจในคราวเคราะห์
ของผู้อื่น
"ตลอดชีวิตของหนานผิงจวิ้นอ๋องชิงชังเรื่องบุรุษชมชอบบุรุษเป็นที่สุด
ร่างกายก็อ่อนแอราวกับจะปลิวลม ส่วนเซวียนอู่โหวเป็นผู้เยี่ยมยุทธ์ไม่เป็น
สองรองใครในแผ่นดิน ทัง้ รูปโฉมก็...สง่าห้าวหาญเช่นนี้ เกรงว่าคงเป็นเรือ่ งยาก
ที่สามีภรรยาจะรักใคร่กลมเกลียวกัน"
"ฮะ พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ว่าใครคร่อมใคร"
"เดิมพันสิบอีแปะ*! ทรวดทรงองค์เอวอย่างหนานผิงจวิ้นอ๋องมีแต่จะ
เป็นฝ่ายถูกคร่อม"
"มีคนจะเดิมพันว่าแม่ทพั เยีย่ ถูกคร่อมหรือไม่ อย่ามามองข้า ข้าไม่เล่น
ด้วย ถึงหนึ่งจ่ายร้อยก็ไม่เอา"
* อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�ำริด (เป็นเหรียญที่มีรู) ซึ่งมีค่าเล็กที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
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"วันหน้านางยักษ์อันดับหนึ่งของเมืองหลวงเราคงมิใช่ฮูหยินสวีแล้ว
กระมัง"
"เจ้าพวกปากเปราะ ต่อหน้าธารก�ำนัลยังพูดจาบัดสี เลิกกล่าวค่อนแคะ
ว่าร้ายผู้อื่นสักที!"
"แม่สาวน้อย เลิกคิดเสียเถอะ ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าบ้านเจ้าขายหมูเลย
ต่อให้เจ้าเป็นธิดาขุนนางบุญหนักศักดิ์ใหญ่ นางก็แต่งเจ้าเป็นภรรยาไม่ได้
อยู่ดี"
"น่าเวทนาหนานผิงจวิ้นอ๋องนัก..."
"ใครใช้ให้เมือ่ ก่อนเขาท�ำตัวไม่เป็นโล้เป็นพายเอง เวรกรรมหนอเวรกรรม"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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