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หอถานไถซึ่งสูงจากพ้ืนดินราวสิบกว่าจั้งนี้มีขั้นบันไดรวมทั้งสิ้นแปดสิบเอ็ดขั้น ทุกครั้งท่ี 

เสี่ยวเฉียวเดินขึ้นไปจ�าต้องหยุดพักเป็นช่วงๆ ซึ่งก็ถือเป็นการแวะชมทิวทัศน์ไปในตัว

เว่ยเซ่าพลันย่อกายลงเล็กน้อย

เสี่ยวเฉียวมองเขาอย่างแปลกใจ

"ขึ้นหลังข้าสิ" เขาเอ่ย

เสี่ยวเฉียวกล่าว "ข้าไหนเลยจะกล้าเห็นท่านโหวเป็นม้าพาหนะได้"

เว่ยเซ่าตอบ "ข้าอนุญาตให้เจ้าควบขี่ได้ผู้เดียวเท่านั้น"

สาวน้อยเม้มปากย้ิมปล้ืม รีบกอดเกาะบ่ากว้างแล้วกระโดดข้ึนไปบนแผ่นหลังของเขา 

โดยไม่เกรงอกเกรงใจอีก

คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน
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'ปรปักษ์จ�ำนน' เดินทำงมำถึงเล่มสำมกันแล้วนะคะ เป็นอย่ำงไรกันบ้ำงคะ 

กับสองเล่มที่ผ่ำนมำ จำกท่ำนโหวผู้เกรียงไกร ในยำมนี้เร่ิมมีรัศมีเรืองรองของ 

ผูเ้กรงกลวัภรรยำให้เหน็บ้ำงแล้ว แค่จะเถยีงสู ้ เสยีงยงัไม่กร้ำวเหมอืนในเล่มหน่ึงเลย

ใช่ไหมคะ ควำมรักของทั้งคู่ก็ช่ำงดูร้อนแรงเสียเหลือเกิน

แต่เมื่อพูดถึงแค้นเก่ำก่อนแล้ว ส�ำหรับสองสำมีภรรยำก็ยังเหมือนมีก�ำแพง 

มำกำงกั้นไว้อยู่ คนหนึ่งก็หำหนทำงสลำยแค้นในใจ อีกคนก็ปิดประตูลงกลอนใส่ 

นอกจำกไม่ให้อภัยแล้วยังหำหนทำงเล่นงำนสกุลเฉียวเมื่อสบโอกำสอีก ในเล่มนี ้

จะเป็นบททดสอบส�ำคัญของ 'เว่ยเซ่ำ' ว่ำเขำจะก้ำวข้ำมควำมแค้นคร้ังน้ันไปได้หรือไม่ 

ไหนจะยังมี 'ควำมรักในวัยเยำว์' กับซูเอ๋อหวงที่หำทำงกลับมำสำนสัมพันธ์กับเขำอีก

สุดท้ำยแล้วควำมรักกับควำมแค้นสิ่งใดจะอยู ่เหนือกว่ำกัน และกำรศึก 

ในยุคระส�่ำระสำยน้ีจะมีผู้ใดบ้ำงหนอที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ หำกท่ำนนักอ่ำนพร้อมที่จะ

ตำมอ่ำนต่อแล้ว เชิญพลิกหน้ำต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

Pre ����������� 3.indd   3 27/2/2562 BE   16:03



Pre ����������� 3.indd   4 27/2/2562 BE   16:03



แนะนำ�ตัวละคร

✱ เสี่ยวเฉียว ช่ือเล่นว่ำหมำนหมำน วิญญำณมำจำกยุคปัจจุบัน  

  มีควำมสำมำรถในกำรคัดอักษร เป ็นคนฉลำด  

  รักครอบครัว ปรับตัวเก่ง

✱  เว่ยเซ่ำ ทำยำทหน่ึงเดียวของสกุลเว ่ย เป ็นแม่ทัพใหญ่  

  ครองดินแดนโยวโจว มีปณิธำนรวบรวมแผ่นดิน  

  มีควำมคิดบุรุษเป็นใหญ่เหนือสตรี

✱ ซูเอ๋อหวง ธิดำของเซวียนผิงโหวแห่งแคว้นจงซำน เพื่อนใน 

  วัยเด็กของเว่ยเซ่ำ เป็นม่ำย หำทำงสำนสัมพันธ ์

  กับเว่ยเซ่ำ

✱ ต้ำเฉียว ลกูพีล่กูน้องของเสีย่วเฉยีว มสีมญำนำมคูก่บัเสีย่วเฉยีวว่ำ  

  'สองเฉยีวแห่งเหยีย่นโจว' บอบบำง
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ขณะท่ีคนท้ังคณะควบม้าผ่านหมู่บ้านตามรายทางไปก็เห็นผู้คน 

ในหมู่บ้านพากันหอบลูกจูงหลานเดินทางอยู่บนถนนไม่ขาดสาย บ้างก็

เดินเท้าไป บ้างก็เข็นใส่รถล้อเดียวไป ทั้งหมดดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปยัง

ทิศทางของด่านจิ่วหลี่ด้วยสีหน้าระทมทุกข์

แรกเริม่เว่ยเซ่าไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใด ทว่าเมือ่เดนิทางต่อไปเรือ่ยๆ 

ผ่านหมู่บ้านไปอีกหลายแห่งก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกัน ในใจจึงบังเกิด 

ความฉงนสงสัยขึ้นมา ประจวบกับม้าก็ว่ิงมาจนล้าแล้ว เว่ยเซ่าจึงส่ังให้

หยุดริมทางเพ่ือป้อนถ่ัวแผ่น* ให้กับม้าและพักผ่อนชั่วครู่ ขณะเดียวกัน 

ก็ให้เหลยเหยียนไปสอบถาม

เหลยเหยียนขวางชาวบ้านไว้แล้วสอบถามหลายประโยค ไม่ช้า 

ก็กลับมารายงานว่า "พวกชาวบ้านได้ยินข่าวว่าเซวียไท่ก�าลังจะท�าลาย

23

* ถ่ัวแผ่น คือถ่ัวที่อัดเป็นแผ่นกลม เป็นเสบียงแห้งชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้เลี้ยงม้าศึกเพราะอุดมด้วยสารอาหาร 
โดยเฉพาะโปรตีน
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เข่ือนที่ก้ันตอนบนของแม่น�้าไหวสุ่ยเพ่ือให้น�้าท่วมเมืองเซียว เน่ืองจาก

แถบน้ีเป็นพ้ืนท่ีลุ ่มต�่า กลัวว่าจะพลอยแปรสภาพเป็นเมืองบาดาล 

ตามไปด้วย พวกชาวบ้านจึงพากันหนีเอาชีวิตรอดอยู่ขอรับ"

ขณะใช้ความคิด เว่ยเซ่าก็เห็นฝั่งตรงข้ามมีชาวบ้านที่ก�าลังลี้ภัย 

เดินจับกลุ่มกันมาอีกกลุ่มจึงเดินตรงไปหา

พวกชาวบ้านเห็นคนกลุ่มน้ีแม้แต่งกายธรรมดา ทว่าม้าพ่วงพี 

คนก�าย�า ซ�้าบนร่างยังพกดาบ ดูไม่คล้ายเป็นคนท้องถิ่น

ในยุคสมัยเช่นนี้ ชาวบ้านตัวเล็กๆ ที่ยากจนข้นแค้นเช่นพวกเขา 

หวังเพียงจะได้ลงหลักปักฐานท�ามาหาเลี้ยงชีพก็ยังไม่ง่ายดายเลย  

มีหรือที่จะกล้าไปตอแยผู้พกพาอาวุธ ขณะคิดจะหลีกทางไปด้านข้าง 

กลบัเห็นชายหนุ่มทีอ่ยู่ตรงกลางเดินตรงมาหา พวกเขาจงึได้แต่หยุดมอง

ด้วยดวงตาซึ่งเผยอาการตื่นตัวระคนหวาดหวั่น

เว่ยเซ่าเดินมาถึงตรงหน้าเหล่าชาวบ้านแล้วสอบถามสถานการณ์

โดยละเอียดอีกครั้ง ชาวบ้านทั้งหลายเห็นเขาเป็นมิตรอย่างเหนือความ

คาดหมาย อารมณ์ตื่นกลัวจึงค่อยๆ หายไป พากันเดินขึ้นหน้ามาระบาย

ความทุกข์

ที่แท้เมื่อเดือนก่อนเซวียไท่บุกตีเมืองเซียวซึ่งเป็นพ้ืนท่ีในปกครอง

ของหยางซิน่และอยู่ห่างจากท่ีนีไ่ปไม่ไกลนกั ท่ีตัง้ของเมอืงเซยีวควบคมุ

เส้นทางน�้าในแม่น�้าไหวสุ่ยจึงเป็นพ้ืนที่ส�าคัญท่ีไม่อาจสูญเสีย หยางซิ่น

ระดมไพร่พลไปรกัษาเมอืงอย่างสดุชวิีต ส่งผลให้เซวียไท่ไม่อาจหักเมอืงได้

เสยีท ีสดุท้ายเซวียไท่จงึคิดอุบายได้อย่างหนึง่ โดยแบ่งก�าลงัพลออกเป็น

สองสาย สายหนึ่งยังคงล้อมเมืองต่อไป อีกสายหน่ึงอ้อมไปยังบริเวณ
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ต้นน�า้ซึง่อยู่ด้านหลงัของเมอืงเซยีว หมายท�าลายเข่ือนเพ่ือชกัน�า้มหาศาล

ให้ไหลเปลี่ยนทิศมาจมเมืองทั้งเมืองนี้เสีย

ท่ีนี่อยู่ห่างจากเมืองเซียวไม่ไกล ท้ังยังมีสภาพเป็นพ้ืนที่ลุ ่มต�่า  

ชาวบ้านในต�าบลและอ�าเภอใกล้เคียงเมื่อได้ยินข่าวต่างก็กลัวว่าจะ 

เดือดร้อนไปด้วยจึงพากันอพยพลี้ภัยเช่นที่เห็น

"ปีที่แล้วฟ้าฝนแล้งหนัก พืชผลเสียหาย ฤดูสารทปีนี้อุตส่าห์ได ้

เก็บเก่ียวผลผลิตแล้วแท้ๆ กลับต้องมาเจอน�้าท่วมซ�้าเติมอีก สภาพ 

ความเป็นอยู่เช่นนี้ยังจะให้ผู้คนอยู่รอดได้อย่างไรกัน" ชาวบ้านพูดมาถึง

จุดที่ช�้าใจก็อดไม่ได้ที่จะปาดน�้าตา

รอจนมองส่งเงาหลงัของชาวบ้านทีพ่ยุงผูเ้ฒ่าจงูลกูหลานจากไปแล้ว 

เว่ยเซ่าก็ยืนเงียบอยู่ชั่วครู่

"นายท่าน ม้าพักเรียบร้อยพร้อมเดินทางแล้วขอรับ" เหลยเหยียน

เดินขึ้นหน้ามากล่าว

เว่ยเซ่ามองไปยังทิศทางของด่านจิ่วหลี่อีกครั้ง จดจ่ออยู่ชั่วครู ่ 

ก็เอ่ยขึ้นเนิบๆ "เปลี่ยนเส้นทางเถอะ ตามข้าไปพบเซวียไท่กันสักหน่อย"

วันต่อมากลุ่มของเสี่ยวเฉียวก็ผ่านด่านจิ่วหลี่เข้าสู่อ�าเภอหลิงปี้  

ในทีส่ดุก็มาถึงจดุหมายปลายทางของการเดนิทางในครัง้นีแ้ละได้พบปะ

กับต้าเฉียวซึ่งพรากจากกันเนิ่นนานเสียที สองพ่ีน้องได้พบหน้ากันแล้ว 

ขณะท่ีดวงตาทั้งสองคู่สบประสาน ความรู้สึกนั้นคล้ายดั่งอยู่ห่างคนละ

ชาติภพ

"พ่ีสาว!" เสี่ยวเฉียวร้องเรียกค�าหนึ่งก่อนจะเร่งฝีเท้าว่ิงตรงไปหา  
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มือทั้งสี่ข้างของสองพ่ีน้องกุมกระชับกันแนบแน่นขณะท่ีพวกนางยัง 

ตื่นเต้นไม่คลาย

ต้าเฉียวขอบตาแดงระเรื่อ เรียกตอบว่า "น้องพ่ี" น�้าตาก็พรั่งพร ู

ลงมาอาบดวงหน้า

เสีย่วเฉยีวประคองนางนัง่ลงแล้วเชด็คราบน�า้ตาบนดวงหน้าออกให้ 

หลังจากสองพ่ีน้องได้ถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างที่พรากจากกันแล้ว 

อารมณ์ก็ค่อยๆ สงบลงตามล�าดับ

เสี่ยวเฉียวพินิจญาติผู้พี่ เห็นบัดนี้ท้องของนางใหญ่อุ้ยอ้าย รูปร่าง

ก็อวบอิ่มกว่าแต่ก่อน แม้มือเท้าจะบวมจากการต้ังครรภ์จนเดินเหิน 

เชื่องช้าอยู่บ้าง ทว่าสีหน้าไม่เลวทีเดียว เสี่ยวเฉียวปลาบปลื้มอยู่ในใจ  

เพ่งพิศท้องอันกลมโตของนางอยู่พักใหญ่ก็ย้ังใจไม่อยู่ย่ืนหน้าเข้าไปซกุไซ้ 

ยกมอืขึน้ไปลบูคล�า ปากก็คุยกับหลานว่า "น้ามาเย่ียมเดก็ดแีล้วนะ เดก็ดี

ต้องไม่ดื้อไม่ซน อย่าได้ท�าให้พี่สาวของน้าต้องเหนื่อยเชียว"

ต้าเฉียวหัวเราะขัน กอดน้องสาวไว้สักพักจึงค่อยยกมือขึ้นช่วยจับ

จอนผมปอยหน่ึงท่ีปรกลงมาไปทัดหลังใบหูให้ จากน้ันเอ่ยกับนางว่า  

"น้องพ่ี ภายหลังที่ข้าจากมากับพ่ีเขยของเจ้าถึงค่อยๆ คิดได้กระจ่าง  

วันน้ันทีเ่จ้าบอกว่าอยากจะแต่งให้เยียนโหวแทนข้า ทีแ่ท้เป็นเพียงข้ออ้าง 

ที่เจ้าพูดเพ่ือให้ข้าจากไปอย่างสบายใจเท่าน้ัน ข้าได้ใช้ชีวิตที่ดีแล้ว  

ทว่าเจ้ากลบัต้องแต่งเข้าสกุลเว่ยไปแทน หน่ึงปีมานีใ้จข้ากระสับกระส่าย

อยู่เสมอ กระท่ังไม่นานก่อนหน้าน้ีได้รู้ความเป็นไปของเจ้าจากปากของ

คณุชายจง ข้าถึงค่อยเบาใจลงได้บ้าง หน่ึงปีมานีช้วีติของเจ้าคงไม่ง่ายเลย

กระมัง"
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เสีย่วเฉยีวคลียิ่ม้อนัสดใส "พ่ีสาว ท่านยังไม่รูว่้าท่านย่าสกุลเว่ยผู้น้ัน

แสนประเสรฐิและดีต่อข้าย่ิงนัก คราวนีท่ี้ข้าได้ลงใต้กลับบ้านอย่างสะดวก

ราบรื่นก็เป็นเพราะนางให้การดูแล"

"แล้วสามีของเจ้าเล่า เขาดีต่อเจ้าหรือไม่"

เห็นนัยน์ตาคู่งามของต้าเฉียวพิศมองตนพร้อมความห่วงใยระคน

รู้สึกผิดที่ฉาบอยู่บนดวงหน้า เสี่ยวเฉียวน่ิงอยู่ชั่วอึดใจก่อนที่ริมฝีปาก 

จะประชิดไปถึงข้างหูของญาติผู้พ่ีแล้วเอ่ยกระซิบ "เขาก็ดีต่อข้าเช่นกัน  

ข้าตบเขา เขายังไม่โกรธข้าเลย"

ต้าเฉียวตะลึงงัน รอจนได้เห็นใบหน้าทะเล้นของเสี่ยวเฉียวก�าลัง 

ย้ิมระร่ืนมองนางอยู่ นางถึงได้สติคืนมา หลุดหัวเราะอย่างกลั้นไม่อยู่ 

"เยียนโหวดีต่อเจ้า เจ้าเสียมารยาทเช่นนั้นได้อย่างไรกันนี่"

เสี่ยวเฉียวกล่าว "ก็เขาเป็นฝ่ายยั่วโทสะข้าก่อนเอง"

ต้าเฉียวส่ายหน้า "ถึงกระนั้นเจ้าก็ไม่อาจตบตีสามีนะ! เดิมทีข้ายัง

กังวลอยู่เลยว่า..."

เสี่ยวเฉียวหัวเราะคิกคักก่อนจะตัดบทนาง "พ่ีสาว ท่านวางใจ 

เป็นใช้ได้ ตัวข้าย่อมจะมีชีวิตที่ดียิ่ง!"

ต้าเฉียวย่อมรู้ว่าเฉียวและเว่ยสองสกุลมีความแค้นของคนรุ่นก่อน

ที่ยังไม่คลี่คลาย เมื่อก่อนตอนอยู่ท่ีเมืองตง นางก็เคยได้ยินเร่ืองราว 

เก่ียวกับเยียนโหวเว่ยเซ่ามาบ้าง โดยเฉพาะวิธีทีเ่ขาใช้จดัการกับหลีซู่น่ัน้

ท�าให้นางไม่แคล้วต้องสั่นสะท้านท้ังท่ีไม่รู้สึกหนาว แม้ไม่เคยได้พบตัว 

แต่ในเมื่อเขาเป็นถึงผู้ครองแห่งดินแดน ท่าทางของเขาในจินตนาการ 

ของต้าเฉียวจึงควรจะน่าเกรงขามจนไม่อาจก้าวล่วง นางจึงนึกไม่ถึง 
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สกันิดว่าชวีติส่วนตัวของเขาเมือ่อยู่ร่วมกับน้องสาวนางจะเป็นเช่นน้ีไปได้

นบัแต่นางออกเรอืนกบัป่ีจือ้ เขากเ็อาใจใส่นางในทุกเรือ่ง และด้วย

ความที่นางเองก็มีอุปนิสัยอ่อนโยน จึงยากจะจินตนาการได้จริงๆ ว่า

เหตุการณ์เช่นไรกันหนอท่ีเยียนโหวไปย่ัวโทสะของน้องสาวนางจน 

ถูกตบเข้าแต่ไม่คิดโกรธเคือง

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม โดยท่ัวไปหากบุรษุถูกภรรยาตบแล้วไม่นกึโกรธ

เช่นนี้ ก็เห็นได้ชัดว่าต้องรักชอบภรรยาอย่างยิ่ง

เดิมทีต้าเฉียวละอายแก่ใจมาตลอดท่ีตนได้ครองคู่กับสามีที่พึงใจ 

ทว่ากลับท�าให้น้องสาวต้องตกอยู่ในห้วงอันทุกข์ยาก

มาวันน้ีเห็นทีว่าจะเป็นการจับคู่ที่ลงตัวย่ิง น้องสาวกับเยียนโหว

ปรองดองกลมเกลียว รักใคร่แน่นแฟ้นไม่ธรรมดาเช่นกัน

ในท่ีสุดต้าเฉียวก็วางใจได้เต็มที่เสียที นางกุมมือเสี่ยวเฉียวไว ้

พลางกล่าว "เจ้ามาคราวนี้ก็อยู่สักหลายวันหน่อยเถิด รอไว้จะกลับไป

เมื่อไรข้าจะให้พี่เขยเจ้าเป็นคนส่งเจ้ากลับอวี๋หยางด้วยตนเอง"

บริเวณโค้งร้อยลี้ทางตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นจุดที่แม่น�้าไหวสุ่ย

ไหลมาบรรจบทีเ่มอืงเซยีวนัน้ มเีขือ่นยาวสบิลีน้ามว่าอนัเล่ออยู่แห่งหน่ึง 

ซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแล้ว

ยามน้ันราชส�านกัฮัน่แม้ตกต�า่ทว่าพระราชอ�านาจยังคงอยู่ เจ้าเมอืง

เซยีวจงึเกณฑ์แรงงานราษฎรมาร่วมกันสร้างเขือ่นเป็นเวลาสามปีจนเสรจ็สิน้ 

ทุกครั้งที่แม่น�้าไหวสุ่ยเอ่อท้นก็อาศัยเขื่อนแห่งนี้ป้องกันพ้ืนที่ปลายน�้า 

รวมเจ็ดสิบสองหมู่บ้านแปดอ�าเภอของเมืองเซียวเอาไว้ เพ่ือระลึกถึง 
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เจ ้าเมืองท่านนั้น ราษฎรในพ้ืนที่จึงตั้งชื่อเข่ือนน้ีตามสมญานาม 

ของท่านว่า 'อันเล่อ'

เขื่อนอันเล่อผ่านการกัดเซาะจากแม่น�้าไหวสุ่ยมาหลายสิบปีแล้ว 

บัดนี้แม้ค่อยๆ ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและอยู่ในสภาพขาดการซ่อม

บ�ารงุจนส่งผลให้มนี�า้รัว่ไหลบ้างประปรายเมือ่แม่น�า้ไหวสุย่เพ่ิมระดบัข้ึน

กะทันหัน ทว่าสภาพโดยรวมของเขื่อนก็ยังคงต้านทานกระแสน�้า 

ได้เช่นเดมิ ด้วยพ่ึงพาเขือ่นแห่งน้ีน่ีเอง ความปลอดภัยของราษฎรในเมอืง

และพ้ืนที่ใกล้เคียงจึงล้วนได้รับการปกป้อง แต่ในวันนี้เข่ือนนามอันเล่อ

แห่งนี้กลับไม่สงบสุขเช่นกาลก่อนอีกแล้ว

เริ่มตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมา ขณะที่ผู้ว่าการมณฑลสวีโจวเซวียไท่

แสร้งล้อมเมืองต่อไปเพ่ือสร้างความสับสนแก่หยางซิ่น อีกทางหนึ่ง 

ก็ลอบส่งเฉาซว่ีกับจางเปียวสองแม่ทัพใต้อาณัติของตนให้น�าไพร่พล 

หน่ึงพันนายอ้อมมาถึงที่นี่ โดยระหว่างทางยังกวาดต้อนแรงงานมา

จ�านวนมากเพื่อขุดท�าลายแนวลาดหลังเขื่อน

แรงงานเหล่านีล้้วนเป็นชาวบ้านในท้องท่ีซึง่ถูกบงัคบักวาดต้อนมา 

ในใจต่างรู้ดีว่าหากเข่ือนถูกท�าลาย แม่น�้าไหวสุ่ยก็จะไหลเปลี่ยนทิศมา 

บ้านเรือนไร่นาที่อยู่ปลายน�้าจะหายหมดสิ้น และที่น่าพรั่นพรึงย่ิงกว่า 

คือหากขุดท�าลายเขื่อนได้ยาวหน่ึงลี้ตามท่ีถูกสั่งไว้เมื่อไร แม่น�้าไหวสุ่ย 

ก็จะไหลทะลักเข้ามาในฉับพลัน แรงงานที่มีเพียงสองขาเช่นพวกเขา 

ไหนเลยจะหนีรอดจากการกลืนกินของกระแสน�้าอันเชี่ยวกรากไปได้  

ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เมื่อวานพวกเขาจึงขอร้องอ้อนวอนกันไม่หยุดปาก  

ทว่าเฉาซว่ีกับจางเปียวมหีรอืจะรบัฟัง พวกทีท้่วงตงิไม่ยอมท�าตามค�าสัง่
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ล้วนถูกสงัหารในดาบเดยีวแล้วโยนท้ิงลงแม่น�า้ไหวสุย่ไปจนสิน้ เหล่าแรงงาน

ที่เหลือจึงได้แต่กล�้ากลืนความเจ็บแค้นโดยไม่กล้าต่อต้านอีก ถูกบีบค้ัน

ให้จ�าต้องจับเครื่องมือขุดเจาะขุดท�าลายเขื่อนต่อไป แม้ว่าอากาศจะ 

หนาวจัด แต่เมื่อถึงวันนี้เข่ือนซึ่งเดิมสมบูรณ์ดีก็ถูกขุดเจาะจนแนวลาด

หลังเขื่อนเกิดร่องลึกยาวเหยียดต่อเน่ืองกว่าหน่ึงลี้แล้ว แม่น�้าไหวสุ่ย 

อาจทะลวงผ่านจดุเปราะบางนีเ้ข้ามาได้ทกุเมือ่ สถานการณ์ก�าลงัคบัขนั

ถึงที่สุดแล้ว

บริเวณริมเขื่อนชุมนุมไปด้วยชาวบ้านจ�านวนมากที่ได้ยินข่าวแล้ว

รีบรุดมาถึง ทุกคนต่างร�่าไห้พลางคุกเข่าวอนขอความเมตตา ทว่าเฉาซวี่

กับจางเปียวยังคงท�าหูทวนลม สั่งให้ทหารขับไล่พวกชาวบ้านไปพลาง 

เฆี่ยนตีพวกแรงงานที่ทยอยหยุดเครื่องมือไม่กล้าขุดลึกกว่านี้ไปพลาง

ด้านล่างของเขือ่นอนัเล่อดงัระงมไปด้วยเสยีงคร�า่ครวญเคล้าเสยีง

ด่าทอ เหตุการณ์ชักวุ่นวายขึ้นทุกทีแล้ว

ก่อนหน้านี้เซวียไท่มีบัญชาเด็ดขาดลงมาว่าจะเอาชีวิตเฉาซว่ีกับ

จางเปียวหากจัดการเรื่องขุดท�าลายเขื่อนไม่ส�าเร็จ ดังนั้นไม่ว่าอย่างไร 

ทั้งสองก็ต้องคุมคนขุดท�าลายเขื่อนให้ได้ก่อนฟ้ามืดวันน้ี ฝ่ายตนจะได้

อาศัยสีแห่งรัตติกาลลอบขึ้นท่ีสูงไปก่อน ยามนี้แลเห็นดวงตะวันค่อยๆ 

เคลื่อนไปสู่ทิศตะวันตกแล้ว ทว่าพวกแรงงานกลับเริ่มก่อความวุ่นวาย 

เสยีนี ่ ท้ังพวกชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็มารวมตวักนัมากขึน้ทกุท ี เฉาซว่ี

จึงกลัดกลุ้มรุ ่มร้อนอยู่ในใจ ครั้นมองเห็นชายชราผมสีดอกเลาท่ีอยู่ 

ใกล้เคียงท�างานชักช้าจึงเดินตรงไปเตะใส่หน่ึงเท้าจนชายชรากล้ิงลงไป

บนพื้นแล้วเฆี่ยนซ�้าแรงๆ อีกหลายที
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ฝ่ายจางเปียวเห็นพวกแรงงานที่อยู่ใกล้ๆ ต่างหยุดมือมองมาด้วย

แววตาตืน่กลวั ใจก็คดิว่าการเชอืดไก่ให้ลงิดถึูงจะเหน็ผลมากท่ีสดุ ดงัน้ัน

จงึชกัดาบประจ�ากายออกมาแล้วเง้ือแทงลงใส่ชายชราทีอ่ยู่บนพ้ืนคนนัน้

ท่ามกลางเสียงร้องแตกตื่นของผู้คนทั้งหมด

ทว่าแขนเพ่ิงจะแทงลงกลบัถูกคนผูห้น่ึงยุดไว้จากด้านหลงัเสยีก่อน

"ท่านแม่ทัพช่างมบีารมน่ีาย�าเกรงเสียจริง ถึงกับลงมอือ�ามหติเช่นนี้

ต่อผู้เฒ่าคนหนึ่งที่ไร้ซึ่งอาวุธได้!" เหลยเหยียนกล่าว

จางเปียวไม่รู้จักเหลยเหยียน เมื่อหันขวับไปเห็นผู้ท่ีขัดขวางตนไว้ 

แม้คนตรงหน้าจะสวมเพียงชดุล�าลองท่ัวไป ทว่ามองปราดเดยีวก็รู้แล้วว่า

อีกฝ่ายเป็นคนในกองทัพ ทั้งที่ก�าลังแขนของตนก็นับว่าไม่เบา แต่เมื่อ 

ถูกอีกฝ่ายยุดไว้เช่นน้ีกลับไม่อาจแทงดาบลงไปได้อีก ภายใต้สายตา 

เพ่งมองของผู้คนมากมาย จางเปียวจึงท้ังอับอายทั้งมีโทสะขณะกล่าว 

"เจ้าเป็นใครกัน ถึงกับบังอาจสอดมือมาท�าลายงานใหญ่ของนายข้า 

เชียวหรือ!"

เหลยเหยียนเอ่ยกลั้วหัวเราะ "ไว้เชิญศีรษะของเจ้าย้ายลงมาจาก

บ่าแล้วข้าค่อยบอกเจ้าแล้วกันว่าข้าเป็นใคร!"

จางเปียวโกรธอย่างมาก เขาทุ่มแรงอย่างเตม็ท่ีจงึสลดัแขนหลุดจาก

พันธนาการได้ จากนัน้ก็ตวดัดาบโรมรนักับเหลยเหยียนในทนัที พลทหาร 

ที่อยู่ข้างเคียงต่างรีบล้อมเข้ามาหมายจะช่วยอีกแรง ทว่าคนท้ังสอง 

รบพุ่งกันในระยะประชิด ไม่มีช่องให้ผู ้อื่นสอดมือได้เลย พวกเขา 

ท�าได้เพียงให้ก�าลังใจจางเปียวอยู่ด้านข้างเท่านั้น

ไม่คาดว่าเพียงไม่ก่ีกระบวนท่าผ่านไปจางเปียวกลบัแผดเสยีงร้องลัน่ 
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แขนข้างหนึ่งถึงกับถูกฟันขาดไปต่อหน้าต่อตาแล้ว

จางเปียวทรุดลงกับพ้ืน กุมแขนที่กุดด้วนพลางร้องครวญคราง  

เฉาซวี่ท่ีรีบรุดมาตามเสียงก็ตื่นตระหนกเป็นการใหญ่ รีบส่ังระดมทหาร 

ที่อยู่ข้างเคียงให้กระชับวงล้อมเข้ามา

เหลยเหยียนไม่ครั่นคร้ามแม้แต่น้อย เผยป้ายประจ�าสกุลเว่ย 

สีเหลืองทองอร่ามที่อยู่ในมือพร้อมตะโกนก้องทันใด "ข้าคือเหลยเหยียน 

บริวารเยียนโหวสกุลเว่ยแห่งโยวโจว! วันน้ีท่านโหวนายข้าน�าทหาร 

ผ่านทางมาท่ีนี ่ ได้ยินว่าเซวียไท่ไร้คุณธรรม เพียงเพ่ือจะช่วงชงิพ้ืนทีเ่ลก็ๆ 

ถึงกับไม่ไยดีความปลอดภัยของพ่ีป้าน้าอานับไม่ถ้วนในเจ็ดสิบสอง

หมูบ้่านแปดอ�าเภอทีอ่ยู่ปลายแม่น�า้ไหวสุย่น้ี คดิจะท�าลายเขือ่นชกัน�า้เข้า

ท่วมเมือง! ประพฤติโฉดชั่วขัดต่อครรลองฟ้าเช่นน้ีไหนเลยจะน่ิงดูดาย 

ไม่แยแสได้ พ่ีป้าน้าอาทั้งหลายอย่าได้หวาดกลัว ทุกเรื่องล้วนมีนายข้า

อยู่ทั้งคน!"

คนท้ังหมดตกตะลึงอย่างท่ีสุด หันหน้ามองไปบนยอดเนินที่อยู่ 

ไม่ไกลนักก็เห็นชายหนุ่มผู้หน่ึงยืนสง่าอยู่ตรงนั้น มือของเขาวางกดอยู ่

บนกระบี ่ ใบหน้าเคร่งขรมึน่าเกรงขาม มทีหารพกดาบสบิกว่านายยืนเป็น

ระเบียบอยู่ด้านหลัง ยามนั้นกระแสลมโหมแรงจากด้านหน้าพัดพา 

ชายเสื้อของเขาให้ปลิวไสว ย่ิงขับเน้นให้รูปกายของชายหนุ่มแลดู 

สูงตระหง่านย่ิงใหญ่ กลิ่นอายเฉกเช่นผู้เป็นใหญ่แห่งใต้หล้าสาดฉาย 

ตรงมาสยบผู้คน

สกุลเว่ยแห่งโยวโจวไม่เพียงต่อต้านการรุกรานของชนเผ่าซยงหนู

มาทุกชั่วคน มาถึงรุ ่นนี้เยียนโหวเว่ยเซ่ายังผนวกกลืนมณฑลจี้โจว  
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ควบรวมมณฑลปิงโจว จนผนึกแดนเหนือเป็นปึกแผ่นในทีสุ่ด สองปีมาน้ี 

จึงมีชื่อเสียงบารมีเป็นที่รู้จักของผู้คนไปทั่วหล้าแล้ว

เมือ่ครึง่ปีก่อนเซวียไท่จบัมอืกับเฉนิเสยีงร่วมมอืกันเพ่ือบกุตมีณฑล

เหย่ียนโจว ไม่คาดว่ากลับถูกเว่ยเซ่าสอดมือเข้ามาท�าลาย ไม่เพียงแต ่

ข้อตกลงเป็นมิตรกันจะถูกฉีกกระจุย กระทั่งมณฑลสวีโจวถิ่นเดิมยัง

หวุดหวิดจะถูกหยางซิน่ฉกเอาไปได้ เซวยีและเว่ยสองสกุลจงึผกูแค้นกัน 

นบัแต่น้ันแล้ว เพียงแต่ทีผ่่านมาฝ่ายหนึง่อยู่แดนเหนือ อกีฝ่ายอยู่แดนใต้ 

ยังไม่ได้ปะทะกันซึ่งหน้าก็เท่านั้น

เฉาซว่ีได้ยินข่าวเมือ่ไม่ก่ีวันน้ีเองว่าทพัใหญ่ของเว่ยเซ่าเพ่ิงจะคว้าชยั

ในศกึท่ีเมอืงซัง่ตัง่ได้ไม่นาน ไหนเลยจะคาดคดิว่าห้วงเวลานีอ้กีฝ่ายจะมา

ปรากฏตัวที่น่ีด้วยตนเองได้ ชื่อเสียงบารมีของเว่ยเซ่ากระเด่ืองเล่ืองลือ 

ไปทัว่ทัง้สีส่มทุร มหิน�าซ�า้เหลยเหยียนยังบอกว่าเขาน�าทหารมาด้วย ในใจ

เฉาซว่ีจึงบังเกิดความหวาดหว่ันพรั่นพรึง ลอบคิดว่าตนมีก�าลังพลเพียง

พันเดียว หากสู้รบกันขึ้นจริง เกรงว่าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายสักนิด  

มิสู้รีบถอนก�าลังเสียก่อน น�าข่าวที่เว่ยเซ่าลอบยกทัพลงใต้กลับไปแจ้ง 

ต่อผู้เป็นนายโดยเร็วจะดีกว่า

เฉาซว่ีคิดเสร็จก็ก้าวถอยหลังไปช้าๆ จวบจนถอยห่างไปหลายจั้ง 

จึงพลิกกายขึ้นหลังม้า ควบตะบึงไปยังทิศทางของเมืองเซียวในทันที

สหีน้าของเว่ยเซ่าน่ิงขรมึเย็นชาขณะย่ืนแขนไปรับคนัศรขนาดใหญ่

ทีท่หารคนสนทิส่งมาให้ เขาพาดลกูธนูแล้วน้าวสายเลง็ตรงไปยังเงาหลงั

บนอาชาท่ีควบไกลออกไปทุกขณะ เสียงผึงดังข้ึนเมื่อเขาปล่อยลูกธน ู

ผละจากสาย ลูกธนูหน่ึงดอกท่ีถูกยิงส่งออกไปด้วยความเร็วประหนึ่ง 
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จะไล่กวดสายฟ้าไล่ล่าสายลมน้ันเสียบลึกเข้าสู่ใจกลางหลังของเฉาซว่ี 

ในพริบตา

เฉาซวี่หัวคะม�าร่วงดิ่งจากหลังม้าตกพื้นถึงแก่ความตายทันที

"ข้าคือเว่ยเซ่าแห่งโยวโจว บดัน้ีได้น�าทพัใหญ่มาถึงท่ีนีแ่ล้ว! เซวียไท่

ไร้ซึง่คณุธรรม ทกุผูค้นมสีทิธ์ิจะเดด็ชพีมนัทัง้สิน้! พวกเจ้าทหารฝ่ายเซวียไท่

จงวางอาวุธเสีย แล้วข้าจะเว้นโทษตายให้!" เว่ยเซ่าเก็บคันศร สูดหายใจ

เข้าลึกๆ แล้วเปล่งเสียงท้าลมอย่างชัดถ้อยชัดค�า

ทหารฝ่ายเซวียไท่มีผู้ใดบ้างไม่รู้จักนามของเว่ยเซ่าแห่งแดนเหนือ 

ต่างก็ตื่นตระหนกที่เห็นเขาปรากฏกายขึ้นที่นี่พร้อมบารมีอันน่าเกรงขาม

และพลังอ�านาจที่สยบขวัญผู้คน พวกเขาถึงกับไม่มีใครหาญกล้าเดิน

ประชิดเข้าไปสักคนเดียว เพียงชั่วเวลาสั้นๆ เท่านั้นจางเปียวกับเฉาซว่ี 

ก็เจบ็หน่ึงตายหน่ึง พอขาดแม่ทัพ ใจทหารก็ไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกันแล้ว 

ประกอบกับพวกเขาเหล่านีม้จี�านวนมากทีต่อนแรกถูกบงัคับจบักุมมาเป็น

ทหาร มิใช่พวกชั่วช้าสามานย์ไปเสียทุกคน เมื่อถูกเสียงอันก้องกังวาน 

ของเว่ยเซ่าปลุกเรียกสติ แต่ละคนจึงหวาดผวาท้ิงอาวุธลงพ้ืน พากัน 

หันหลังหนีเตลิดไปคนละทิศละทาง พริบตาบนเขื่อนก็เหลือแต่พวก

แรงงานกับพวกชาวบ้านที่มาชุมนุมกันมากข้ึนทุกที ไม่รู้ว่าเป็นใครท่ี 

เริ่มคุกเข่าลงก่อนกระท่ังพาให้คนท้ังหมดคุกเข่าต่อเว่ยเซ่าตามๆ กัน 

ทั้งหมดโห่ร้องก้องด้วยส�านึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านโหว ผู้ที่ร�่าไห้

น�้าหูน�้าตานองหน้ามีมากจนนับไม่ถ้วน

เว่ยเซ่าก้าวลงจากแท่นหนิ บอกให้ราษฎรเร่งมอืกันน�าก้อนดนิท่ีขุด

ออกมาอดักลบัลงไปเพ่ือเสรมิความมัน่คงของเขือ่นไม่ให้เกิดอนัตรายได้
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เมือ่คนทัง้หมดถกูเตอืนสตก็ิพร้อมใจกันลงมอืโดยมช่ีางปนูทีร่ดุมา

ถึงนานแล้วเป็นผูน้�า ทว่าตอนน้ีเองกลบัมแีรงงานหลายคนว่ิงหน้าตืน่มา

แจ้งว่าแนวลาดหลังเขื่อนตรงช่วงต้นมีน�้าทะลักออกมาแรงอย่างย่ิง  

คาดว่าคงเพราะบริเวณนั้นถูกขุดลึกจนเกินไป

ราษฎรที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น�้าไหวสุ่ยต่างรู้ดีว่าเมื่อใดที่แนวลาด

หลังเขื่อนมีน�้าทะลักออกมาก็แสดงว่าผนังเขื่อนส่วนที่อยู่ใต้น�้าเกิดรูรั่ว 

ขึ้นแล้ว หากไม่รีบค้นรูรั่วให้พบแล้วท�าการอุดให้ทันท่วงที พลังน�้าก็จะ 

ส่งผลให้รูรั่วขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และเป็นไปได้สูงท่ีเขื่อนจะทรุดตัว 

จนถึงขั้นแตกพัง ซึ่งอันตรายเป็นอย่างยิ่ง

เหล่าราษฎรต่างหน้าถอดสีรีบว่ิงไปดูโดยไม่รอช้า เห็นแนวลาด 

หลงัเข่ือนมนี�า้โคลนสเีหลอืงขุ่นทะลกัออกมาไม่ขาดสายจรงิเสยีด้วย ไม่ช้า

มวลน�้าก็รวมตัวกันดุจล�าธารสายหน่ึง คนทั้งหมดต่างร้อนใจปีนข้ึนไป 

บนเขือ่นหมายจะเสาะหารรูัว่ ทว่าผนืน�า้ไพศาลเช่นนีไ้หนเลยจะเสาะพบ

กระแสน�้าที่หมุนวนอยู่ข้างใต้ในเวลาอันสั้นได้เล่า

ในจ�านวนผู้ติดตามของเว่ยเซ่า มีชาวเมืองฉู่แห่งแดนใต้อยู่ผู้หนึ่ง 

ที่สันทัดทางน�้านามว่าเฉินเซ่า เมื่อเขาเห็นเหตุการณ์เช่นน้ีจึงเป็นฝ่าย 

ก้าวออกมาอาสาในทันที "ท่านโหว ให้คนผูกเชือกเส้นหนึ่งไว้ที่เอวของ 

ข้าน้อย แล้วหย่อนข้าน้อยลงน�้าไปเสาะหารูรั่วก็ได้ขอรับ"

นอกจากกระแสน�้าที่เชี่ยวกรากทิ่มแทงกระดูกแล้ว หากผนังเขื่อน

ส่วนท่ีอยู่ใต้น�า้มรีรูัว่ยังจะเกดิแรงดดูมหาศาลอกีด้วย การหย่อนคนลงไป

เช่นนี้ ต่อให้ผูกเชือกไว้ท่ีตัว แต่ถ้าหากถูกกระแสน�้าดูดเข้าสู ่น�้าวน 

ก็อันตรายอย่างมากอยู่ดี
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ขณะที่เว่ยเซ่าลังเลใจอยู่น้ัน สุ้มเสียงชราภาพเสียงหน่ึงก็เอ่ยข้ึนที่

ด้านหลัง "ข้ามีอยู่วิธีการหนึ่ง ท่านโหวไม่จ�าเป็นต้องส่งคนลงไปเส่ียง

อันตรายหรอก!"

เว่ยเซ่าหันหลังไปมองก็พบว่าผู้เอ่ยวาจาคือชายชราท่ีแต่งกาย 

ในชุดผ้าป่านเช่นคนพเนจร บนบ่าแบกถุงยาอยู่ใบหนึ่ง เรือนผมแม ้

ขาวโพลนทว่าสีหน้าแดงสดใส เคราขาวพล้ิวล้อลมขณะเดินก้าวยาว 

ตรงมาทางเขา เมื่อเดินเข้ามาใกล้เห็นเว่ยเซ่าก�าลังมองตนอยู่ ชายชรา 

ก็เพียงแต่ผงกศีรษะให้เล็กน้อย ก่อนจะรีบส่ังการให้ผู้คนไปน�าผืนเส่ือ 

กับผ้าม่านเนื้อหนามาโดยเร็ว หลังจากมัดด้านบนของม่านเสื่อด้วยเชือก

และถ่วงชายด้านล่างด้วยของหนักแล้วจึงให้หย่อนลงในน�้าแนบไปกับ

แนวลาดหลังเขื่อน จากนั้นก็ค่อยๆ เลื่อนม่านเสื่อไปตามแนวลาดนั้น

ขณะเลือ่นม่านเสือ่ไปช้าๆ ตามทีช่ายชราบอก ชาวบ้านพลนัรู้สึกว่า

มบีรเิวณหน่ึงถูกดูดตรงึไว้จนลากดงึต่อไปได้ยากล�าบากย่ิง ต่อเมือ่สงัเกต

เห็นว่ากระแสน�้าที่ไหลบ่าออกจากแนวลาดหลังเข่ือนเบาลงตามไปด้วย 

ทุกคนจึงพากันประสานเสียงโห่ร้องยินดีในทันที พวกเขารู้ว่าในที่สุด 

ก็พบรูรั่วแล้ว

ทันทีท่ีหารูรั่วพบ ช่างปูนก็รีบน�าคนไปอุดซ่อมแซม รอจนอุดรูรั่ว

เสร็จสิ้น น�้าท่ีทะลักออกจากแนวลาดหลังเข่ือนก็ค่อยๆ ไหลระบายไป 

จนหมด ผู ้คนท่ีเหลือต่างเดินหน้าอุดก้อนดินคืนกลับท่ีเดิมกันต่อ  

ก่อนหน้านี้ที่ถูกบังคับให้ขุดดิน แต่ละคนก็ล้วนจนใจด้วยความจ�ายอม 

ทว่ายามนี้กลับแย่งกันไปท�าหน้าที่ กลัวแต่จะรั้งท้ายผู้อื่นหนึ่งก้าว

รอจนเหตุคับขนัถูกจดัการไปหมดแล้ว เว่ยเซ่าจงึทอดมองไกลไปยัง
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ทิศทางของด่านจิ่วหลี่ ขณะลังเลใจอยู่ก็เห็นชายชราชุดป่านผู้น้ันเดิน 

ก้าวยาวมาหาตน

สายลมแรงหอบเคราขาวของชายชราให้พัดพลิ้ว แผ่ซ่านกลิ่นอาย

เฉกเช่นเซียนผู้บ�าเพ็ญพรตอยู่หลายส่วน

"ข้าขอค�านับท่านโหว" ชายชราหยุดยืนที่ด้านหน้าเว่ยเซ่าแล้ว

ประสานมือกล่าว

ด้วยเห็นว่าชายชราผู้นี้ดูแล้วไม่ธรรมดา แฝงซึ่งบุคลิกของยอดคน

ผู้เร้นกายสันโดษ เว่ยเซ่าจึงไม่กล้าทะนงตน แสดงคารวะต่ออีกฝ่าย 

ด้วยพิธกีารของผู้เยาว์ก่อนกล่าว "ไม่ทราบว่าท่านผู้เฒ่ามาจากที่ใด และ

ก�าลังจะมุ ่งหน้าไปหนใดหรือ เมื่อครู ่ล้วนอาศัยท่านผู้เฒ่าโดยแท้ 

ถึงสามารถจัดการภัยพิบัติจากเขื่อนแตกลงได้ ข้าเลื่อมใสยิ่งนัก"

ชายชราชดุป่านมองเว่ยเซ่าด้วยสองตาทีเ่ปล่งประกายเจดิจ้าขณะ

เอ่ยปนย้ิม "ข้าพอจะรู้วิชาแพทย์เล็กน้อย ด้วยเห็นว่าผู้คนในใต้หล้า 

โดยมากล้วนตกทุกข์ได้ยาก ข้าจงึออกท่องไปทัว่แดน ถือเสยีว่าช่วยเหลือ

ผู้คนตามวาสนา หลายวันก่อนข้าสังเกตปรากฏการณ์ดวงดาวยามราตรี 

พบว่าสี่สัตว์เทพกับสามเขตก�าแพง* เรียงตัวพร้อมหน้าอยู่เหนือผืนฟ้า

บริเวณน้ี ดาวจักรพรรดิในเขตจื่อเวยหยวนอยู่ก่ึงกลางโดยมีดาวในเขต

ไท่เวยหยวนและเทียนซือ่หยวนขนาบปกป้องอยู่ แสงดาวเจดิจรสัสว่างไสว

ย่ิง ข้าเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์จึงสืบเสาะตามมา ประจวบกับ

* ชาวจีนโบราณแบ่งดวงดาวบนท้องฟ้าออกเป็นเขตต่างๆ โดยเขตท่ีมีสถานะส�าคัญท่ีสุดก็คือสี่สัตว์เทพ 
กับสามเขตก�าแพง สี่สัตว์เทพประกอบด้วย 28 กลุ่มดาว ได้แก่ มังกรเขียวคือเจ็ดกลุ่มดาวทิศตะวันออก  
พยัคฆ์ขาวคือเจ็ดกลุ่มดาวทิศตะวันตก หงส์ชาดคือเจ็ดกลุ่มดาวทิศใต้ และเต่าด�าคือเจ็ดกลุ่มดาวทิศเหนือ 
ส่วนสามเขตก�าแพง ได้แก่ จือ่เวยหยวน ไท่เวยหยวน และเทียนซือ่หยวน มกับ่งชีถึ้งเหตุเปลีย่นแปลงท่ีเก่ียวข้อง
กับฮ่องเต้ วังหลวง รวมถึงขุนนางบริวาร
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ได้ยินว่าเข่ือนอันเล่อเกิดเหตุผิดปกติจึงตามมาดู ไม่คาดว่าจะได้พบกับ

ท่านโหวท่ีน่ี และได้เห็นจรงิกับตาตนเองว่าท่านโหวไม่เพียงมฝีีมอืเชงิยุทธ์

และสติปัญญาเท่าน้ัน ในใจยังมเีมตตาธรรมอกีด้วย อาณาประชาราษฎร์

ทั่วหล้านับแต่นี้จะได้มีความหวังกันแล้ว"

ขณะที่ทั้งสองสนทนากัน ชาวบ้านก็ค่อยๆ รุมล้อมเข้ามาเงี่ยหูฟัง 

แม้วาจาของชายชราฟังแล้วจะเข้าใจก็มิใช่ ไม่เข้าใจก็มิเชิง ทว่ารอจน

ได้ยินค�าว่า 'ดาวจักรพรรดิ' แต่ละคนก็ดูเหมือนจะเข้าใจกระจ่างในทันที 

ต่างอดไม่ได้ทีจ่ะมองเว่ยเซ่าด้วยใบหน้าท่ีเผยความเคารพยกย่อง ก่อนจะ

ยื่นหน้ากระซิบกระซาบกัน

เว่ยเซ่าผู้น้ีแท้จริงมีอุปนิสัยดุร้าย พ้ืนฐานจิตใจขาดความกรุณา  

ถึงข้ันมีความแค้นเพียงเล็กน้อยก็จะต้องช�าระให้จงได้ หาไม่เมื่อครั้ง 

ยังเป็นเด็กหนุ่มคงไม่ได้รับสมญานามว่าจอมอหังการน้อยหรอก

ยามน้ีแผ่นดินไร้ซึง่ฮ่องเต้ท่ีแท้จรงิ คนท่ัวหล้าย่อมจะเข้าร่วมช่วงชงิ

เว่ยเซ่าเองก็ไม่ยกเว้น ในเมื่อเขาได้น่ังอยู่ในต�าแหน่งน้ีแล้วก็ย่อม

จะมีจิตใจทะเยอทะยาน การครองความเป็นใหญ่รวมถึงใช้ก�าลังทหาร

ช่วงชิงใต้หล้าก็คือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่เขาหลงใหลมาตลอด

แต่ในขณะเดยีวกันหลายปีทีผ่่านมาเขาก็ได้สวีฮหูยินหมัน่เตอืนสติ

อยู่เสมอ และยังมีกงซุนหยางคอยอยู่ด้านข้างโน้มน้าวตักเตือนอีกแรง 

ประกอบกับวัยที่ เติบใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ เมื่อตระเวนไปทั่วจนพบเห็น 

ความเป็นอยู่อันยากแค้นของราษฎรมากเข้า เขาซึง่นัง่อยู่ในต�าแหน่งสงูน้ี

จึงเริ่มมองความทุกข์ยากของราษฎรเป็นเช่นหน้าที่ และเก็บเอามาใส่ใจ

มากขึ้นทีละน้อย
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วันนี้เหตุท่ีเขาเปลี่ยนเส้นทางกะทันหัน ประการแรกเพราะตั้งใจ 

จะท�าคุณแก่หยางซิ่น ประการที่สองเพราะถูกสภาพอันน่าเวทนา 

ของชาวบ้านทีพ่บเจอระหว่างทางท�าให้สะทกสะท้อนใจจรงิๆ โดยไม่นึกว่า

จะมาพบกับชายชราผู้มีความรู้สูงส่งเช่นนี้ที่นี่ได้

เว่ยเซ่าย่อมจะฟังเข้าใจความนัยในวาจาของชายชราจึงอดไม่ได ้

ที่จะตะลึงไปเล็กน้อย

เมือ่ชายชราผูน้ัน้พูดจบก็ท�าความเคารพต่อเว่ยเซ่าอย่างสงูด้วยการ

หมอบกราบ จากนั้นจึงลุกขึ้นหมุนกายเดินก้าวยาวจากไปเฉกเช่นขามา

เว่ยเซ่ามองเงาหลงัของอกีฝ่ายแล้วเอ่ยถามอย่างอดไม่ได้ "ขอถาม

ท่านผู้เฒ่า นามอันสูงส่งของท่านเรียกขานว่าอย่างไร"

"ข้ามีศิษย์ที่สั่งสอนเพียงสามเดือนอยู่คนหนึ่ง บัดน้ีรับใช้อยู่ใต้

ปกครองของท่านโหวนี่เอง หวังว่าท่านโหวจะไม่ท�าให้ข้าผิดหวัง หาก 

วันหน้าสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรเช่นที่ข้าได้พบเห็นในวันน้ี ก็จะเป็น

โชคดใีหญ่หลวงของใต้หล้า!" ชายชราไม่ได้หันหลงักลบัมา เสยีงเอ่ยตอบ

ลอยละล่องมาตามแรงลม แขนกว้างของชุดผ้าป่านสะบัดพลิ้ว ไม่ช้า 

เงาร่างของเขาก็หายลับไปท่ามกลางทุ่งกว้างริมฝั่งแม่น�้าไหวสุ่ย

จวบจนชายชราชุดป่านจากไปไกลแล้ว เว่ยเซ่าจึงนึกขึ้นได้ว่า 

ชายชราผู้น้ีน่าจะคือ 'ไป๋สือ' ผู้สืบทอดของส�านักโม่จยารุ่นปัจจุบันที ่

กงซนุหยางเคยเอ่ยกับเขาขณะพบกันโดยบงัเอญิบนหอถานไถในคนืหนึง่

เมื่อครั้งยังอยู่ที่เมืองซิ่นตู

เว่ยเซ่าตกตะลึงอยู่บ้าง นึกไม่ถึงว่าจะได้พบไป๋สืออย่างไม่คาดฝัน

ที่ น่ี ทว่าหลังจากอารมณ์ตกตะลึงผ่านพ้นไปแล้ว ถ้อยค�าที่ไป๋สือ 
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พูดก่อนจะจากไปน้ัน แท้จริงเขาไม่ได้เก็บมาใส่ใจสักเท่าไร ค�าท�านาย

ชะตาดาวจักรพรรดิหรือค�ากล่าวเรื่องฟ้าลิขิต เขาล้วนไม่เคยเชื่อถือ 

มาก่อน

ตั้งแต่ชั่วขณะที่เขาในวัยสิบสองได้เห็นบิดากับพ่ีชายพลีชีพ 

ในสนามรบกับตา สิ่งที่เขาเชื่อถือก็คือ...มีแต่ตนเองแข็งแกร่งเท่านั้น 

ถึงจะปกป้องตนเองได้ มีแต่อ�านาจบาตรใหญ่เท่าน้ันถึงจะท�าให้ผู้อื่น 

ก้มศีรษะยอมเป็นข้ารับใช้ได้ สิ่งอื่นท่ีเหลือล้วนเป็นเพียงภาพมายา  

เฉกเช่นบุปผาในคันฉ่องหรือจันทราในวารีก็เท่านั้น อีกทั้งนับแต่อดีต 

จวบจนปัจจุบัน โดยมากก็ล้วนอ้างลิขิตสวรรค์มาสร้างบารมีให้ตนเอง 

เพื่อซื้อใจคนทั้งสิ้น แต่ได้กลายเป็นฮ่องเต้ผู้สูงศักดิ์ทั้งหมดเสียเมื่อไรเล่า

ทว่าในเมือ่จดุมุง่หมายของเขาอยู่ท่ีใต้หล้า และสถานการณ์ของใต้หล้า

ก็เป็นเช่นทุกวันนี้แล้ว เขาก็ไม่มีเจตนาที่จะเก็บซ่อนความทะเยอทะยาน

เอาไว้โดยนั่งครองต�าแหน่งผู้ปกครองแห่งแดนเหนือแล้วแสร้งท�าตน 

เป็นขุนนางผู้ภักดีของราชวงศ์ฮั่นต่อหน้าผู้คนอีกต่อไป

เว่ยเซ่ายืนใจลอยอยู่ที่เดิม ครู่หนึ่งถึงค่อยหมุนกายขึ้นม้าจากไป

ราษฎรที่อยู่เบื้องหลังเห็นเขาจะไปแล้วจึงพากันไล่ตามไปด้วย

ความอาวรณ์ จวบจนไม่อาจไล่ตามได้ทันอกี พวกเขาจงึคกุเข่าลงกับพ้ืน

แล้วกราบน้อมส่งอยู่เบื้องหลังของเขา

เมื่อกลับข้ึนสู่ถนนหลวง เว่ยเซ่าก็ห้ออาชามุ่งหน้าต่อไปยังทิศทาง

ของด่านจิ่วหลี่ ทว่าการเปลี่ยนเส้นทางเช่นน้ีย่อมต้องเสียเวลาในการ 

อ้อมไปกลับ อย่างเร็วที่สุดกว่าจะรุดถึงด่านจิ่วหล่ีได้ก็คือพรุ่งนี้ คาดว่า
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เสี่ยวเฉียวคงผ่านเข้าสู่อ�าเภอหลิงปี้ไปก่อนนานแล้ว

เหลยเหยียนกับเหล่าผูต้ดิตามเห็นนายของตนได้ใจราษฎรท้องถ่ิน

มาโดยมไิด้ตัง้ใจ แม้อ�านาจจะยังแผ่ลงมาไม่ถึงลุม่น�า้ไหวสุย่ ทว่านับจากน้ี

ชื่อเสียงบารมีในแถบนี้ย่อมเพ่ิมขึ้นมหาศาล ในใจพวกเหลยเหยียนจึง 

ไม่มีใครไม่ยินดีปรีดา

ผดิกับในใจของเว่ยเซ่าท่ีร้อนรนกระวนกระวายอยู่บ้าง ระหว่างทาง

จึงไม่หยุดพักใดๆ ทั้งสิ้น เพียงรุ ่งเช้าของวันถัดมาก็ย้อนกลับมาถึง 

ถนนสายเดิมแล้ว

ขณะเดินทางผ่านละแวกเมืองเซียวไป พลันเห็นแต่ไกลว่า 

บนถนนหลวงฝั่งตรงข้ามมีกองทัพหน่วยหนึ่งมุ่งหน้ามาพร้อมกับธงทิว 

ที่คลี่สะบัดและฝุน่ดินที่ฟุ ้งตลบ ครั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกเล็กน้อย 

จึงแยกออกว่าตรงก่ึงกลางของผืนธงที่ปลิวไสวท้าลมอยู่นั้นเขียนอักษร

ขนาดเท่าโต่วว่า 'หยาง' เมื่อรู้ว่านั่นคือไพร่พลของหยางซิ่น เว่ยเซ่าจึง 

ควบม้ามุ่งตรงไปเบื้องหน้าทันที

ขณะเคลื่อนพลมาบนถนนหลวง หยางซิ่นซ่ึงน�าทัพอยู่หน้าทหาร 

ก็เห็นแต่ไกลเช่นกันว่าฝั่งตรงข้ามมีบุรุษบนหลังม้าสิบกว่าคนมุ่งหน้า 

ตรงมาโดยไม่หลบเลี่ยงทัพใหญ่ ซึ่งผิดปกติย่ิงนัก หยางซิ่นแคลงใจว่า 

อาจมเีล่ห์กล เพ่ือความไม่ประมาทจงึบญัชาให้ทัพใหญ่ท่ีอยู่เบือ้งหลงัตน

หยุดฝีเท้าแล้วคอยสังเกตการณ์ก่อน

รอจนอกีฝ่ายใกล้เข้ามาแล้วจงึเหน็ว่าชายหนุ่มทีน่�าหน้ากลุม่มสีหีน้า

ท่าทางเปี่ยมบารมีน่าเกรงขาม ขณะลังเลใจก�าลังจะสอบถามอีกฝ่าย  

กลับได้ยินคนผู้หน่ึงที่อยู ่เบื้องหลังของชายหนุ่มผู ้นั้นตะโกนขึ้นก่อน 
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ด้วยสุ้มเสียงอันก้องกังวาน "ท่านคือหยางซิ่นผู้ว่าการมณฑลหยางโจว 

ใช่หรอืไม่ ข้าคอืเหลยเหยียนแม่ทัพในปกครองของเยียนโหวแห่งโยวโจว 

และนายของข้าก็อยู่ที่นี่ด้วย!"

ก่อนหน้านี้แม้หยางซิ่นร่วมมือกับเว่ยเซ่าตีตลบหลังเซวียไท่จน 

ตัง้ตวัไม่ตดิ ทว่าก็ยังไม่เคยได้พบหน้าเว่ยเซ่าแห่งแดนเหนอืกับตามาก่อน 

เพยีงได้ยนิได้ฟังมาว่าอีกฝ่ายเปน็คนหนุม่วยัเพยีงยีส่บิเศษและมรีปูโฉม

โดดเด่นเหนือใคร ครั้นเพ่งดวงตามองไปเห็นชายหนุ่มผู้นั้นทอดสายตา 

ทั้งคู่มาที่ตนพร้อมผงกศีรษะทักทายด้วยใบหน้าที่เปื้อนย้ิม หยางซิ่นจึง 

ไม่อาจกดข่มความยินดีเอาไว้ได้ พลิกกายลงจากม้า สาวเท้าเร็วร่ีเดิน 

ขึ้นหน้าไปต้อนรับโดยไม่รั้งรอ

เว่ยเซ่าเองก็ลงจากม้ามาเช่นกัน ภายหลังทั้งสองกล่าวคารวะ 

ซึ่งกันและกันแล้ว หยางซิ่นก็เอ่ยค�าสรรเสริญเยินยอว่าตนได้ยินชื่อเสียง

ของเยียนโหวมาช้านาน ได้พบปะคราน้ีช่างเป็นเกียรตแิละเป็นความโชคดี

ยิ่งนัก

เว่ยเซ่าสอบถาม "ข้าส่งคนน�าสารไปให้ท่านผู้ว่าการตั้งแต่เมื่อวาน

แล้ว ท่านได้รับหรือไม่ ข้าศึกที่ล้อมเมืองเซียวคลี่คลายลงแล้วกระมัง"

หยางซิน่เอ่ยตอบ "เมือ่วานข้าได้รบัข่าวสารจากท่านโหวถึงเพ่ิงจะตืน่

จากห้วงฝัน ที่แท้เซวียไท่ถึงกับอ้อมเมืองเซียวไปหมายจะชักน�้ามา 

ท่วมเมือง เคราะห์ดีที่ได้ท่านโหวเดินทางไปขัดขวางไว้ก่อน ย่ิงได้รู้ว่า 

ท่านโหวน�าทัพมาด้วยตนเองประหนึ่งสวรรค์เบื้องบนเก้ือหนุนเช่นน้ีแล้ว 

มีหรือที่ข้าจะยังนั่งเฉยรอความตายต่อไป ยามนั้นข้ารวมพลฝ่าออกจาก

เมอืงมาทนัท ีทพัเซวยีไท่ถูกข้าสงัหารจนแตกพ่ายยับเยิน ถอยร่นกลบัไป
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ทางอ�าเภอหลงิป้ีแล้ว ข้าระลกึถึงท่านโหวจงึมุง่หน้ามาต้อนรับโดยเฉพาะ 

ไม่ทราบว่าทัพใหญ่ของท่านโหวอยู่ทีใ่ด และลงใต้มาครานีด้้วยจดุประสงค์

อันใดกัน" เขาพูดจบก็ทอดตามองไปยังเบื้องหลังของเว่ยเซ่า

เว่ยเซ่าแย้มยิ้มน้อยๆ "ไม่ขอปิดบังท่านผู้ว่าการ ข้าลงใต้มาคราวนี้

ด้วยเรื่องส่วนตัวเท่าน้ัน จึงมิได้น�าทัพมาแต่อย่างใด อีกท้ังที่นี่ก็อยู่ใน 

เขตปกครองของท่าน หากข้าน�าทัพมามิเท่ากับล่วงเกินท่านหรอกหรือ"

หยางซิ่นตะลึงงัน ครั้งน้ีเขาถูกเซวียไท่ล้อมกักอยู่ในเมืองเซียว 

จนไม่อาจทะลวงฝ่าออกไปได้ ทว่าในช่วงเวลานั้นเซวียไท่ก็ไม่อาจบุก 

เข้ามาได้เช่นเดียวกัน สองฝ่ายจึงคุมเชิงตรึงก�าลังกันมาหลายวันแล้ว

เมือ่วานเซวยีไท่ยงัคงสัง่การให้ทหารแสร้งปักธงทิวและขุดหลมุดนิ

ส�าหรับวางหม้อประกอบอาหารไว้รอบรัศมีหลายลี้นอกเมืองเช่นเดิม 

เพ่ือตบตาหยางซิ่น ขณะที่ ฝ่ายหยางซิ่นมิได้นึกสงสัยแม้แต่น ้อย  

ในยามนัน้ก็มเีกาทณัฑ์หุ้มสารฉบบัหน่ึงยิงข้ึนมาบนก�าแพงเมอืง พลทหาร

จึงน�าไปมอบให้หยางซิ่น น่ีถึงกับเป็นสารท่ีเว่ยเซ่าเขียนมาด้วยตนเอง  

ท้ายข้อความประทบัด้วยตรามจัฉาดุจเดียวกับสารท่ีเคยตดิต่อกันคราก่อน 

หยางซิ่นถึงได้รู้ว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น เช่นท่ีเขาบอกเล่าต่อเว่ยเซ่าเมื่อครู่น้ี 

เขารู้แล้วว่าหากตนยังไม่ตะลุยฝ่าวงล้อมออกไป กระท่ังเข่ือนอันเล่อ 

ถูกท�าลายลงไปจริงๆ ทั้งเมืองย่อมยากท่ีจะรอดพ้นคราวเคราะห์ไปได้ 

ประกอบกับรู้ว่ามีทัพใหญ่ของเว่ยเซ่ามาเป็นกองหนุนแล้ว ขวัญก�าลังใจ

จึงย่ิงฮึกเหิมเพ่ิมขึ้นมา รีบเรียกประชุมแม่ทัพนายกองแล้วให้ประกาศ 

ข่าวนี้ออกไปโดยไม่รอช้า

เหล่าทหารเมื่อรู้ข่าวต่างตกตะลึงไปตามๆ กัน แต่ละคนก่นด่า 
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ด้วยโทสะว่าเซวียไท่อ�ามหิตชั่วช้า ก่อนจะพากันอาสาออกรบ หยางซิ่น 

จงึฉวยจังหวะขณะทีฝ่่ายเซวียไท่ขดุหลมุดนิเพ่ือวางหม้อประกอบอาหาร

เปิดประตูเมืองน�าทัพฝ่าออกไปฆ่าสังหาร ฝ่ายเซวียไท่มิได้เตรียมการ

ป้องกันสกันิด กองทพัทีย่่อหย่อนความระวังจงึถูกเข่นฆ่าชนิดตัง้ตัวไม่ตดิ 

ต้องสูพ้ลางถอยพลาง สดุท้ายเหน็ว่าต้านทานไม่อยู่แล้ว เซวียไท่จงึจ�าใจ

ละทิ้งเมืองเซียว น�าทหารที่แตกพ่ายเตลิดหนีไปทางอ�าเภอหลิงปี้ต้ังแต่

เมื่อคืน

ฝ่ายหยางซิน่เมือ่คลีค่ลายวงล้อมทีเ่มอืงเซยีวส�าเรจ็ก็นึกถงึเว่ยเซ่า 

รีบรุดมุ่งหน้ามาต้อนรับโดยไม่รีรอ สองฝ่ายจึงมาพบกันกลางทางที่นี ่

อย่างไม่คาดฝัน

หยางซิน่ลอบตกตะลงึอยู่ในใจขณะทีส่ายตายังคงพิศมองเว่ยเซ่าอยู่

เดิมทีหยางซิ่นนึกว่าเว่ยเซ่าน�าทัพลงใต้มาจริงๆ ถึงได้ย่ืนมือไป

แทรกแซงเรื่องของเซวียไท่ ไม่คาดคิดว่าข้างกายเขาจะมีก�าลังพลเพียง

สบิกว่านายน้ีเท่านัน้ อาศัยคนน้อยนดิแค่หยิบมอืก็สามารถคลายวงล้อม 

ให้ตนได้แล้ว

หยางซิน่พลนัคิดในใจ...เว่ยเซ่าแม้อายุยังน้อยทว่าเป็นถึงผู้ปกครอง

แห่งแดนเหนอืซึง่มชีือ่เสยีงอนัเลือ่งลอืไปท่ัวแผ่นดิน มแีนวโน้มอย่างมาก 

ที่จะได้ครองใต้หล้าในภายภาคหน้า เหตุการณ์ในครั้งน้ีทั้งก�าลังใจ 

และกลยุทธ์ของเขาล้วนเป็นสิ่งที่ชั่วชีวิตของตนน้อยนักจะได้พบพาน  

กลุ่มอ�านาจในใต้หล้ายามนี้แม้มีมากมาย ทว่ากลุ ่มที่ดูเข้าทีพอจะ 

ช่วงชิงใต้หล้ากับเขาได้นั้นมีน้อยแสนน้อย ตนแม้ครอบครองมณฑล 

หยางโจวอยู่ แต่ไม่ว่าด้านขุมก�าลังหรือชื่อเสียงบารมีล้วนแต่ห่างชั้น 
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ไม่อาจเทียบเทียมกับเว่ยเซ่าได้ หากวันหน้าต้องปะทะกันแล้วถูกบดขย้ี 

ก็มสิูฉ้วยโอกาสนีส้านไมตรด้ีวยการขอสวามภิกัดิ ์ ช่วยเขาส�าเร็จการใหญ่

ในวันข้างหน้าเสียเลย ต่อไปหากเขาได้ขึ้นแทนที่ราชวงศ์ฮั่นจริง ตนก็จะ

ไม่พลาดความชอบในฐานะผู้ร่วมสนับสนุน เช่นน้ีย่อมจะเหนือกว่า 

เป็นปรปักษ์กับเขาเป็นไหนๆ

ครั้นตัดสินใจได้เด็ดขาด หยางซิ่นก็ค้อมกายกล่าวด้วยสีหน้า 

อันเคารพนบนอบ "ท่านโหวไม่เพียงอาจหาญเหนือสามัญ สติปัญญา 

ยังล�้าเลิศย่ิงกว่าผู้ใด ครั้งนี้หากมิใช่ท่านโหวให้การช่วยเหลือ ข้าต้อง

หลงกลแผนชัว่ของเซวียไท่เป็นแน่แท้ บญุคุณและคณุธรรมอนัใหญ่หลวงนี้

ข้าหยางซิ่นจะจดจ�าไว้ในใจ นับแต่น้ีหากท่านโหวมีสิ่งใดจะใช้สอย  

ขอได้โปรดบัญชามาได้เต็มที่ หยางซิ่นอยู่ที่นี่จะน้อมรอท่านโหวลงใต้ 

มาวางแผนการใหญ่ร่วมกัน!"

มีหรือที่เว่ยเซ่าจะฟังความนัยในวาจาของหยางซิ่นไม่ออก เขาจึง

ตอบรับในทันที "หากได้ครองลาภยศแล้ว จะต้องร่วมแบ่งปันกับท่าน

แน่นอน!"

หยางซิน่ปีตยิินดเีป็นล้นพ้น ครัน้เหน็ว่าม้าของพวกเว่ยเซ่าดเูหมอืนจะ

ว่ิงห้อมายังไม่หายเหนื่อยจึงรีบสั่งคนให้น�าม้ามาเปลี่ยน อีกทั้งจูงม้า

พาหนะของตนมามอบให้เว่ยเซ่ากับมือแล้วเอ่ยว่า "อาชาตัวน้ีแม้มิกล้า

อวดอ้างว่าเดินทางได้วันละพันลี้ ทว่าก็เป็นยอดอาชาท่ีคัดสรรมาจาก 

หน่ึงในพัน ในเมื่อท่านโหวรอนแรมมาจากแดนไกลย่อมต้องมีธุระ 

ส�าคญัอืน่ หากไม่รงัเกียจ ข้าขอมอบอาชาตัวน้ีให้ท่านโหวไปใช้ผลดัเปลีย่น"

เว่ยเซ่ารับม้ามา เน่ืองจากในใจมีแต่ห่วงหาเสี่ยวเฉียว สนทนา 

Page_����������� 3.indd   29 25/4/2562 BE   15:46



30

ปรปักษ์จ�ำนน 3

ต่ออีกเพียงสองประโยคจึงกล่าวอ�าลาเพื่อออกเดินทางต่อ

หยางซิ่นท่ีตามมาส่งเอ่ยข้ึนเมื่อฉุกคิดได้ "ท่านโหวจะไปท่ีอ�าเภอ 

หลิงป้ีกระมัง ที่นั่นอยู่ในเขตแดนของเซวียไท่ ทว่าคร่ึงปีมานี้กลับมี 

ผูเ้ป่ียมสามารถปรากฏตัวข้ึนทีน่ัน่ เขาล้อมพ้ืนทีต่ัง้ตนเป็นใหญ่ มรีาษฎร 

ไปพ่ึงพาสวามิภักดิ์จ�านวนมาก บัดน้ีน่าจะมีก�าลังคนราวห้าหกพันแล้ว 

กระท่ังเซวียไท่ยังไม่อาจท�าอนัใดเขาได้ เล่ากันว่าคนผูน้ี้มนัียน์ตาสมีรกต 

มาแต่ก�าเนิด เดิมเป็นเพียงพรานป่าในภูเขา ทว่ายามนี้กลับผงาดขึ้นมา

อย่างรวดเร็วจนมิอาจดูเบา ตามรายงานจากม้าเร็วของหน่วยสอดแนม

เมือ่เช้านีแ้จ้งว่าเซวียไท่พ่ายศึกหนีไปยังอ�าเภอหลงิป้ีแล้วรวบรวมไพร่พล

เตรยีมจะไปปราบบรุษุนัยน์ตาสมีรกตผูน้ั้นต่อ เห็นทีไม่แคล้วต้องรบพุ่งกัน

สบัสนวุ่นวาย หากท่านโหวผ่านไปทีน่ั่นต้องระวังป้องกันให้มากนะขอรับ"

เว่ยเซ่าเพ่ิงเคยได้ยินนาม 'บุรุษนัยน์ตาสีมรกต' เป็นครั้งแรก  

ในเมือ่อกีฝ่ายเป็นเพียงผูน้�าทัพคนเร่ร่อนทียึ่ดพ้ืนท่ีตัง้ตนเป็นใหญ่เท่านัน้ 

เว่ยเซ่าจึงมิได้เก็บมาใส่ใจสักนิด จนได้ยินว่าอ�าเภอหลิงปี ้ก�าลังจะ

โกลาหลหนัก ทว่าเสี่ยวเฉียวกลับไปอยู่ที่นั่นเสียได้ ในหัวใจถึงได้ร้อนรน

กระวนกระวายเป็นเท่าตัว เขารีบเอ่ยขอบคุณหยางซิ่นแล้วกล่าวอ�าลา 

ขึ้นม้าควบจากไปทันใด

ระหว่างทางเขามไิด้หยุดพักอกีเลย ก่อนฟ้ามดืของวันนัน้ก็ผ่านด่าน

จิ่วหลี่ตรงเข้าสู่อ�าเภอหลิงปี้ไปในรวดเดียว

เสี่ยวเฉียวมาพ�านักที่อ�าเภอหลิงปี้ได้สองวันแล้ว สองคนพ่ีน้อง 

ใกล้ชิดกันเพียงใดย่อมไม่ต้องเอ่ยถึง ทางด้านปี่จื้อย่ิงยกย่องให้เกียรติ
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เสี่ยวเฉียวในทุกด้าน ไม่เพียงเข้าป่าไปด้วยตนเองเพ่ือสรรหาของป่า 

ที่สดใหม่มาให้นางได้กินอิ่ม เมื่อคืนยังเป็นฝ่ายแยกไปนอนอีกห้อง 

ตามล�าพังเพื่อให้พวกนางสองพี่น้องได้ร่วมเตียงสนทนากันยามราตรี

พริบตาเดียวช่วงกลางวันของวันน้ีก็ผ่านพ้นไปอีกวัน ฟ้ามืดลง 

อีกคราแล้ว

เมือ่คนืเป็นคนืแรก เสีย่วเฉยีวจงึไม่มวัเกรงอกเกรงใจป่ีจือ้ นอนกอด 

พ่ีสาวของตนตลอดราตร ีทัง้ออดอ้อนท้ังซกุซบอยู่ในอ้อมอกอนัน่ิมนุ่มนัน้

ราวกับได้ย้อนคนืสูวั่นวานเมือ่ครัง้ยังไม่ออกเรือน ท้ังสองสนทนาสรวลเส 

ไร้ซึ่งความกลัดกลุ้มโดยสิ้นเชิง ทั้งเบิกบานส�าราญใจมิรู้หาย

ทว่าค�า่คนืนีต่้อให้หนงัหน้าของเสีย่วเฉยีวจะหนาสกัเพยีงใด นางก็

ไม่ควรท่ีจะเอาแต่ใจตัวไปนอนร่วมกบัต้าเฉียวเป็นคนืทีส่องอกี ด้วยเหตุน้ี

พอตกค�า่ หลงัสนทนากับผูเ้ป็นพ่ีสาวไปไม่ก่ีประโยคนางจงึบอกว่าตนเอง

เพลียแล้ว ขอกลับห้องไปพักผ่อนก่อน

แต่ต้าเฉียวไหนเลยจะยอมปล่อยให้นางไป ยุดมือของน้องสาวไว้

พลางเอ่ย "ไม่เป็นไรหรอก ข้าตกลงกับพ่ีเขยเจ้าเรียบร้อยแล้ว คืนนี ้

ยังให้เจ้ามานอนเป็นเพื่อนข้าเช่นเดิม"

เส่ียวเฉยีวย้ิมแป้น "ไม่ดีหรอก! หากข้ายังให้พ่ีสาวนอนเป็นเพ่ือนอกี 

แม้ปากพี่เขยจะไม่พูด แต่ในใจต้องคิดแน่ว่าน้องสาวคนนี้ช่างไม่รู้ความ

เอาเสียเลย คราวหน้าจะไม่ไปรับนางมาอีกแล้ว!"

ต้าเฉียวถูกนางพูดเย้าจนดวงหน้าร้อนวะวาบ รีบชี้แจงทันท ี 

"พี่เขยเจ้าไม่มีทางคิดเช่นนี้แน่ หมู่นี้เขาเองก็งานยุ่งยิ่งนัก มักพูดเสมอว่า

ไม่อาจอยู่เป็นเพ่ือนข้าตลอดเวลาเช่นกาลก่อน ยากนักท่ีเจ้าจะมาเยือน 
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เขาจึงมุ่งหวังให้เจ้าอยู่เป็นเพ่ือนข้ามากหน่อยเสียด้วยซ�้า หนนี้เจ้าต้อง 

พักอยู่สักหลายๆ วันเล่า"

เสี่ยวเฉียวกุมมืออีกฝ่ายแล้วเอ่ยพร้อมย้ิมละไม "พ่ีสาว เมื่อครู่ข้า

พูดล้อเล่นเท่าน้ัน! ข้ารูว่้าพ่ีเขยเป็นคนใจกว้าง เพียงแต่มเีหตผุลเสยีเมือ่ไร

ที่ค�่ามืดคนเป็นน้องสาวก็ยังจะยึดครองพ่ีสาวที่ออกเรือนแล้วให้นอน 

เป็นเพื่อนตนอีก พักที่นี่ต่อสักวันสองวันข้าเองก็สมควรที่จะออกเดินทาง

กลับแล้วเช่นกัน"

นีเ่พ่ิงจะก่ีวันเท่านัน้ ต้าเฉยีวไม่อาจหักใจให้เสีย่วเฉยีวจากไปเช่นน้ี

เลยจริงๆ แต่ในใจนางก็รู ้ดีว่าน้องสาวเป็นหญิงที่มีสามีแล้วเช่นกัน  

จากเรือนมาอยู่ข้างนอกย่อมไม่พึงรั้งอยู่นาน สมควรจะเร่งกลับโดยเร็ว 

ด้วยเหตุนี้นางจึงเปลี่ยนมาเกาะกุมมือน้องสาวไว้โดยไม่พูดเหนี่ยวรั้งอีก

ตอนนี้เองเสียงฝีเท้าพลันดังขึ้นที่นอกประตู

ปี่จื้อมาแล้ว

เมือ่เปรยีบกับกาลก่อน ป่ีจือ้ในยามน้ีราวถอดรูปแปลงโฉมก็ไม่ปาน 

แววตาของเขาลุม่ลกึ ฝีก้าวหนักแน่นมัน่คง ท้ังท่ีกิรยิาไม่วางโตแม้แต่น้อย 

ทว่ากลับแฝงซึ่งบุคลิกอันผ่าเผยเช่นผู้มีชาติตระกูลใหญ่

เสี่ยวเฉียวคลี่ยิ้มทักทายเขา

ปี่จื้อก็เอ่ยเรียกนางว่านายหญิงด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม

เขาเรียกขานนางด้วยค�าเรียกน้ีมาตลอด เส่ียวเฉียวเคยบอกเขา 

แล้วว่าไม่ต้อง ทว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยน นางจึงได้แต่รามือ

ต้าเฉียวเหน็ผูเ้ป็นสามกีลบัมาแล้วจงึเดนิขึน้หน้าไปเอ่ยอย่างไม่อาจ

ตัดใจ "เมื่อครู่ข้าปรารถนาจะรั้งน้องสาวให้อยู่ต่อสักหลายๆ วัน แต่กลับ
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ไม่อาจรั้งนางไว้ได้แล้ว"

ปี่จื้อยึดกุมแขนของภรรยาไว้แล้วกระซิบปลอบโยนหลายประโยค 

จากนั้นจึงช�าเลืองมองเสี่ยวเฉียวด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูเหมือนลังเลและ

กระอึกกระอัก

เสีย่วเฉยีวจบัสหีน้าน้ันได้จงึสอบถามทันที "พ่ีเขยมเีรือ่งใดใช่หรอืไม่"

ต้าเฉียวพิศมองสามีของตนเช่นกัน

ปี่จื้อลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยตอบช้าๆ "ท่ีข้ามา...เพราะอยากจะ

เตรียมการส่งนายหญิงไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุด"

ต้าเฉียวตะลึงวูบ เกาะแขนผู ้เป็นสามีแล้วแหงนหน้าซักถาม  

"เกิดเรื่องใดขึ้นหรือ"

ปี่จื้อปลอบโยนต้าเฉียวอีกครา ประคองนางน่ังลงก่อนจึงค่อย 

เอ่ยตอบ "ไม่มเีรือ่งใหญ่โตอันใดหรอก เจ้ากับนายหญิงไม่ต้องต่ืนตระหนก 

เพียงแต่เมือ่ครูข้่าได้รบัข่าวจากหน่วยสอดแนมว่าเซวยีไท่บกุตเีมอืงเซยีว

ไม่ส�าเรจ็จนพ่ายแพ้ล่าถอย แต่ไพร่พลทีย่กกลบัมาดเูหมอืนก�าลงัมุง่หน้า

มาทางนี ้ ข้าหว่ันใจว่าเขาคงคดิจะถือโอกาสท่ีผ่านหลงิป้ีแวะมาโจมตข้ีา 

อีกครั้ง ข้ามีแผนรับมือแล้ว แต่ด้วยค�านึงถึงฐานะอันสูงส่งของนายหญิง 

หากยามนี้เปิดศึกขึ้นแล้วเกิดเหตุพลาดพลั้งอันใดขึ้นมา ข้าจะไม่อาจให้

ค�าชี้แจงต่อเยียนโหวได้ ดังนั้นหลังจากใคร่ครวญโดยละเอียดแล้วจึง 

คิดว่าควรฉวยจังหวะก่อนที่เซวียไท่จะมาถึงส่งนายหญิงจากไปก่อนจะ

เหมาะสมที่สุด"

หนึ่งปีมานี้ต้าเฉียวค่อยๆ เริ่มคุ้นชินกับการรบราฆ่าฟันเยี่ยงนี้แล้ว

เช่นกัน ส�าหรับผู้เป็นสามีนางย่ิงเชื่อมั่นในตัวเขาจากใจจริง รู ้สึกว่า 
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ขอเพียงมเีขาอยู่ ไม่ว่าเรือ่งใดนางก็ไม่หวาดหว่ันพรัน่พรงึท้ังสิน้ เมือ่ฟังเขา

พูดจบ ต้าเฉียวจึงท�าเพียงมองน้องสาวด้วยสีหน้าอาวรณ์ ทว่ามิได้เอ่ย

คัดค้านแต่อย่างใด ด้วยรู้แก่ใจดีว่านี่คือวิธีที่เหมาะสมที่สุดแล้วจริงๆ

เสี่ยวเฉียวย่อมเข้าใจกระจ่างว่าที่ปี่จื้อคิดอ่านเช่นน้ีล้วนท�าเพ่ือ

ความปลอดภัยของนางท้ังสิ้น ดังนั้นนางจึงตอบรับทันทีโดยไม่อิดเอ้ือน 

"ข้าจะท�าตามท่ีพ่ีเขยเตรยีมการ เดิมทีข้าเองก็คดิจะออกเดนิทางข้ึนเหนือ

ในวันสองวันนี้แล้วเช่นกัน"

ปี่จื้อเพ่งมองนางพลางกล่าว "ขอบคุณนายหญิงย่ิงนักท่ีเข้าใจ  

เช้าตรู่พรุ่งนี้ข้าจะใช้เส้นทางลัดส่งท่านออกจากหลิงปี้ด้วยตนเอง"

เสี่ยวเฉียวกล่าวขอบคุณเขาแล้วเอ่ยปนย้ิม "ข้ามีถ้อยค�าจะบอก 

พ่ีเขยอยู่พอดี ก่อนหน้าน้ียังไม่ทันได้พูดเลย คราวก่อนที่เซวียไท่บุกตี 

เหย่ียนโจว พ่ีเขยเคยช่วยชีวิตน้องชายข้าท่ีนอกเมืองจว้ีเหย่ียเอาไว้ ข้า

ซาบซึง้ใจย่ิงนกั เดิมทีหากยังไม่ได้รบัความเห็นชอบจากพ่ีเขย ข้าก็ไม่ควร

พูดเรื่องของท่านออกไป แต่ด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเหตุ หลายวันก่อน 

ข้าจงึย้ังใจไม่อยู่บอกกล่าวต่อบดิาไปแล้ว บิดาข้าเองก็จดจ�าเร่ืองในวันน้ัน

อยู่ในใจเสมอมา ภายหลังยังคงเสียใจไม่หายที่เสาะหาท่านไม่พบ เมื่อ 

ได้รู้เรื่องนี้จึงตื่นเต้นยินดีย่ิง ฝากให้ข้ามาถ่ายทอดค�าพูดด้วยว่าบิดาข้า

จะจดจ�าบุญคุณของท่านไม่ลืมเลือน ความข้องเกี่ยวระหว่างท่านกับ 

สกุลเฉียวแต่เก่าก่อนก็ให้ลบล้างไปนับแต่นี้ ต่อไปพ่ีเขยคือผู้ท่ีมีอิสระ 

เป็นของตนเองแล้ว บิดาข้ายังบอกอีกว่าหากมีโอกาส หวังว่าวันหน้า 

จะได้พบกันอีกเพื่อกล่าวค�าขอบคุณต่อหน้า"

ปี่จื้อกับต้าเฉียวสบประสานสายตากัน นัยน์ตาของทั้งสองล้วน 
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ฉายแววปลื้มปีติ

แม้ทั้งสองจะเป็นสามีภรรยากันแล้ว แต่อย่างไรก็เป็นการแต่งงาน

ทีพ่วกเขาตกลงกันเอง ต้าเฉยีวซึง่ตกอยู่ในสภาพมบ้ีานทว่าไม่อาจกลับไป

จงึไม่แคล้วเสยีใจมาตลอด ยามน้ีแม้ยังมไิด้รบัการเหน็ชอบจากเฉยีวเยวีย่

ผู้เป็นบิดา ทว่าเฉียวผิงในฐานะผู้ใหญ่ท่ีใกล้ชิดออกปากเช่นน้ีก็เท่ากับ

ให้การยอมรับพวกตนแล้ว

ปี่จื้อกล่าว "ขอบคุณนายหญิงย่ิงนัก! ปี่จื้อไร้สิ่งใดจะตอบแทน  

ยังคงมีเพียงค�ามั่นประโยคเดิมน้ันท่ีข้าเคยให้ไว้แก่นายหญิงต้ังแต่ 

เมื่อแรก...วันหน้าหากมีสิ่งใดใช้สอย โปรดบัญชามาได้อย่างเต็มท่ี  

วาจาในวันนั้นข้ามิกล้าลืมเลือนเป็นอันขาด!"

คืนนั้นเสี่ยวเฉียวไม่ยอมนอนร่วมเตียงกับต้าเฉียวอีก นางตรง 

ออกจากห้องไปด้วยตนเอง ปล่อยให้ป่ีจือ้กับต้าเฉียวอยู่ด้วยกันตามล�าพัง

สองสามภีรรยาประสานสายตากันหน่ึงหน ป่ีจือ้ก็เดนิขึน้หน้าไปอุม้

ภรรยามาถึงข้างเตียงแล้วบรรจงวางส่งนางลงไปอย่างเบามือ เขาก่ึงนั่ง

ก่ึงเอนอยู่เคียงกายนาง กล่าวพลางไล้ฝ่ามือแผ่วเบาไปบนหน้าท้อง 

ที่ยิ่งนูนสูงเมื่อนางเอนร่างลง "วันนี้เจ้าตัวน้อยเตะเจ้าอีกหรือไม่"

ต้าเฉยีวหนนุซบอยู่บนบ่าอนัผึง่ผายของผูเ้ป็นสาม ีดวงหน้าประดบั

รอยย้ิมอันเปี่ยมสุข "ตอนเช้าเจ้าตัวน้อยกระดุกกระดิกไปมาอยู่ในท้อง

ของข้าอีกแล้ว ปลุกข้าตื่นแต่เช้าเชียว"

ปี่จื้อก้มศีรษะลงประทับหนึ่งจุมพิตบนหน้าผากนางก่อนเอ่ยเสียง

นุ่มนวล "ล�าบากเจ้าแล้ว รอให้เจ้าตัวน้อยคลอดออกมาก่อน หากว่า 
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เป็นเด็กชาย ข้าจะตีก้นเขาเอง ใครใช้ให้เขาเตะเจ้ากันเล่า"

ต้าเฉียวหัวเราะคิกคักพลางให้เขาเอนนอนลงพร้อมกับตน นาง 

คว้ากุมฝ่ามือใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยไตที่หนาและแข็งน้ันมาแนบบนแก้ม 

ที่อ่อนนุ่มของตนแล้วคลอเคลียไปมา จากนั้นจึงกล่าวข้ึนว่า "เมื่อคืน 

น้องสาวเอ่ยชมท่านให้ข้าฟัง นางบอกว่าท่านน่าเลื่อมใสย่ิงนัก ข้าเองก็

รู้สึกว่าท่านพี่เป็นเช่นนั้น เพียงแต่ข้ายังคิดไม่ออกเสียทีว่าความสามารถ

ในการรบทัพจับศึกของท่านเรียนรู้มาจากที่ใดกันแน่"

นัยน์ตาสีมรกตของปี่จื้อสว่างวูบวาบเมื่อสบกับสายตาใคร่รู้และ

เปี่ยมด้วยความเทิดทูนของภรรยา เขาขบคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยตอบ  

"ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกัน อาจเป็นพรสวรรค์ก็เป็นได้ ข้าจ�าได้ว่าเมื่อครั้งยังเด็ก 

มอียู่หนหน่ึงข้าบงัเอญิได้เห็นท่านอาของเจ้าน�าพาทหารส่วนตัวมาฝึกซ้อม

ท่ีสนามฝึกม้า ท่านอาเจ้าน่าย�าเกรงประหนึง่เทพแห่งสงคราม เสยีงค�าราม

ของเหล่าทหารท่ีดังสะเทอืนฟ้าล้วนสะท้านมาถึงตวัข้าในชัว่ขณะน้ันด้วย 

ข้าบอกตนเองในใจทันทีว่าเมื่อเติบใหญ่ข้าจะต้องเป็นบุคคลเช่นท่านอา

ของเจ้าให้จงได้ ต้ังแต่น้ันข้าจงึเริม่ใช้ม้าในสนามมาฝึกทหาร จนิตนาการ

ว่าข้าคือแม่ทัพของพวกมัน ส่วนพวกมันก็คือทหารของข้า ข้ามีทหาร 

ในมือมากมายเพียงน้ี หากเผชิญหน้ากับข้าศึก ข้าควรจะบัญชาการ

อย่างไร..."

ขณะบอกเล่าพลันเห็นสายตาของต้าเฉียวเพ่งมองมาอย่างจดจ่อ 

เขาจึงอายจนหน้าแดงเรื่ออย่างไม่อาจควบคุม วาจาจึงหยุดชะงัก 

เปลี่ยนมาถามว่า "ท�าให้เจ้านึกขันแล้วกระมัง"

ต้าเฉียวสั่นศีรษะ "ข้ายังอยากฟังอีก ท่านเล่าต่อสิ"
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ปี่จื้อย้ิมปลื้ม เล่าต่อทันใด "ต่อมาเม่ือข้าโตข้ึนอีกหน่อย มีผู้ดูแล

ท่านหนึ่งในสนามฝึกม้าที่แม้บัดนี้จะเดินเหินไม่สะดวก ทว่าในอดีต 

ก็เคยเป็นพลธนูบนหลังม้าในกองทัพสกุลเฉียวของเจ้า เขาเห็นแวว 

ในตัวข้า บอกว่าข้ามีพรสวรรค์ในการฝึกยุทธ์ เมื่อมีเวลาว่างจึงสอนวิชา

ต่อสูแ้ละยิงธนใูห้ข้าเสมอ ข้าชืน่ชอบย่ิงนัก กระทัง่ในฝันก็ยังเห็นว่าตนเอง

ก�าลังฝึกปรือฝีมืออยู่ จนต่อมาเมื่อข้าเติบใหญ่ขึ้นอีก..."

ปี่จื้อก้มหน้าลงเพ่งพิศภรรยาของตน

"ข้าก็ได้พานพบเจ้า นับแต่แรกเห็นเจ้าเท่านั้น ข้าก็ไม่อาจลืมเลือน

ได้อีกเลย กระทั่งในยามฝัน ภาพท่ีฝันเห็นก็มิใช่ข้าก�าลังฝึกปรือฝีมือ 

อีกต่อไป หากแต่เป็นภาพขณะทีเ่จ้าขึน้ลงรถม้าในทกุวัน แม้แต่ในฝันข้า 

ก็ยังคิดไม่ถึงว่าจะมีสักวันที่เจ้ากลายมาเป็นภรรยาของข้าจริงๆ..."

ต้าเฉยีวย่ืนมอืโอบรัง้ล�าคอของผูเ้ป็นสามแีล้วจมุพิตรมิฝีปากของเขา

อย่างลึกล�้า

เนิ่นนานให้หลังทั้งสองถึงได้ผละจากกัน ปี่จื้อหอบนิดๆ ขณะ

พยายามสะกดข่มแรงปรารถนาทางกายซึ่งถูกอารมณ์อันอ่อนโยน 

ดุจสายน�้าของภรรยาสะกิดให้ปะทุออกมา เขาเอ่ยเสียงแผ่วเบาข้างใบหู

จิ้มลิ้มของนาง "ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงข้าอยู่ตลอด อย่าได้หวาดกลัวไปเลย 

มีข้าอยู่เคียงข้างเจ้าเช่นน้ี ข้าก็ต้องเตรียมการไว้อย่างละเอียดรอบคอบ

แล้ว มีความมั่นใจว่าสามารถโจมตีเซวียไท่ให้ล่าถอยไปได้ ไม่เกิดเรื่อง

แน่นอน"

ต้าเฉียวสั่นศีรษะพลางเอ่ยช้าๆ "ตอนนี้ข้าไม่หวาดกลัวแล้ว นับแต่

วันแรกท่ีติดตามท่านมา ข้าก็บอกกับตนเองแล้วว่าชั่วชีวิตน้ีข้าปักใจ 
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เลือกท่านผู้เดียว ท่านมีชีวิตอยู่ ข้าก็มีชีวิตร่วมกับท่าน แต่หากท่าน 

เป็นอะไรไป ข้าก็จะติดตามท่านไปด้วย ข้าไม่กลัวอันใดหรอก!"

ป่ีจือ้พิศมองภรรยานิง่ก่อนจะประคองดวงหน้านางแล้วมอบจมุพิต

อันลึกล�้าอีกครา

เช้าตรูวั่นรุง่ขึน้ ในยามทีผ่นืฟ้าเพ่ิงปรากฏแสงเงนิแสงทองเสีย่วเฉยีว 

ก็ตื่นแล้ว เมื่อชุนเหนียงท่ีร่วมเดินทางมาด้วยเตรียมทุกอย่างเสร็จสิ้น  

ปี่จื้อก็จะส่งนางออกจากหมู่บ้าน

เดิมทีปี่จื้อกับภรรยาพ�านักอยู่ในหมู่บ้านพรานป่าบนเขานอกตัว

อ�าเภอหลงิป้ี เน่ืองจากผูม้าพ่ึงพาสวามภัิกดิม์ากขึน้ทุกท ี ไพร่พลท่ีฝึกซ้อม

ในแต่ละวันก็มากถึงหลายพันคน หมู่บ้านพรานป่าจึงไม่อาจรองรับ 

ได้นานแล้ว

เชงิเขาทศิตะวันตกเฉยีงใต้ของตวัอ�าเภอมหีมูบ้่านสกุลหูอยู่แห่งหนึง่ 

บังเอิญเมื่อสามเดือนก่อนบุตรชายคนเดียวของเจ้าของหมู่บ้านไปมีเรื่อง

ผูกแค้นกับเซวียไท่จนถูกสังหาร จากนั้นยังถูกบีบคั้นให้ส่งมอบทรัพย์สิน

และท่ีนาอกี ด้วยความโศกเศร้าระคนเดือดดาล เจ้าของหมูบ้่านซึง่ได้ยิน 

ชือ่เสยีงของป่ีจือ้จงึมาขอสวามภัิกด์ิและต้อนรบัป่ีจือ้เข้าพ�านักในหมูบ้่าน

สกุลหู ไม่เพียงยกย่องปี่จื้อเป็นหัวหน้า ยังยินดีสละทรัพย์สินและท่ีนา 

เพ่ือสนบัสนุนการซือ้ม้าและอาวุธ ขอเพียงให้ได้ล้างแค้นเซวียไท่ในวันหน้า

เท่านั้น ปี่จื้อจึงจัดสรรก�าลังพลและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่าย 

ในหมูบ้่านสกุลหจูนหมูบ้่านนีแ้ขง็แกร่งประดจุถังเหล็กก็ไม่ปาน รอบรัศมี

ย่ีสิบลี้มีการสร้างรั้วค่ายระหว่างทุกป้อมรักษาการณ์ ท�าให้ข่าวสาร 
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ส่งถึงกันได้โดยราบรื่นไร้อุปสรรค

สองวนัท่ีเสีย่วเฉยีวมาเยือนก็พ�านกัอยู่ในหมูบ้่านสกุลหแูห่งนีน่ี้เอง 

ก่อนออกเดินทางเสี่ยวเฉียวไปกล่าวอ�าลากับเฉียวฉือ

นางมาที่อ�าเภอหลิงปี้คราน้ีแม้มีปี่จื้อไปรับด้วยตนเองและยังม ี

พวกจย่าไชคอยอารักขา ทว่าเฉียวฉือก็ยังคงติดตามเส่ียวเฉียวมาด้วย 

เดิมทีตั้งใจว่าจะเดินทางกลับพร้อมนาง ไม่คาดว่าพอได้ยินว่าเซวียไท ่

จะมาโจมตี เฉียวฉือก็รู้สึกกระตือรือร้น บอกว่าจะรั้งอยู่ช่วยพ่ีเขยใหญ ่

อีกแรง

ปี่จื้อเดิมทีไม่ปรารถนาให้เฉียวฉือรั้งอยู่ที่น่ี ทว่าเขากลับยืนกราน

หนักแน่น บอกว่าอยากหาประสบการณ์ให้มากขึ้น น่ีเป็นโอกาสอันดี  

เขาจึงไม่ยอมจากไป

แรกเริม่เสีย่วเฉยีวยังพูดโน้มน้าวน้องชายหลายประโยค ทว่าเห็นเขา

ไม่หว่ันไหว ใจจงึคิดว่าในยุคสมยันีม้ศึีกสงครามไม่ว่างเว้น ยากจะแน่ใจ 

ได้ว่าวันหน้ามณฑลเหย่ียนโจวจะไม่ถูกผู้อื่นรุกรานอีก ในเมื่อน้องชาย

เป็นบุตรชายคนเดียวของสกุลเฉียว ภายหน้ามีศึกก็ต้องรับศึก ไม่มีทาง

หลบเลี่ยงได้ การประคบประหงมเขาจึงมิใช่หนทางที่ถูกต้องเป็นอันขาด 

ในเมื่อเขาปรารถนาจะร่วมรบก็ให้เขาได้ท�าตามเจตนารมณ์เถิด  

ประการแรกได้เพ่ิมประสบการณ์ดังเช่นที่เขาว่า ประการที่สองปี่จื้อ 

ใช้น้อยต้านมาก มีน้องชายช่วยเหลืออยู่ด้านข้างอีกแรงก็น่าจะพอช่วย 

อนัใดได้บ้างไม่มากก็น้อย ดังน้ันนางจงึตอบรับในท่ีสุด เพียงย�า้ก�าชบัเขา

หลายหนว่าให้ระมัดระวังตัว เสร็จศึกแล้วรีบกลับเหยี่ยนโจวโดยเร็ว  

อย่าให้ท่านพ่อต้องวติกกังวล ส่วนตนเองก็จะมุง่หน้าข้ึนเหนือกลบัโยวโจว
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เฉียวฉือรับค�าแล้วมาส่งเสี่ยวเฉียวถึงข้างรถม้า ก่อนจะยื่นมือพยุง

พี่สาวขึ้นรถ

ก่อนจะก้าวขึน้รถม้า เสีย่วเฉยีวหันหลงัไปเหน็ต้าเฉียวใช้มอืข้างหน่ึง

ประคองท้อง ยืนมองตนอยู่ท่ีปากทางเข้าหมู่บ้าน ดวงหน้าเกล่ือนด้วย

ความอาลยัอาวรณ์ ในใจเสีย่วเฉยีวจงึระคนไปด้วยความแช่มชืน่ปนเศร้า

เล็กน้อย นางหันไปเอ่ยกับปี่จื้อที่อยู่ข้างกาย "ขอบคุณพี่เขยยิ่งนักที่ดีต่อ

พี่สาวข้าถึงเพียงนี้"

ป่ีจือ้ตะลงึไปชัว่อดึใจ ก่อนจะเอ่ยตอบในทันท ี"นางดต่ีอข้าย่ิงกว่า" 

ยามเอ่ยวาจาชายหนุม่หนัหลงัไปมองภรรยาทียั่งคงยนืส่งพวกเขาอยู่ตรง

ปากทางเข้าหมูบ้่าน สสีนัอันอ่อนโยนในดวงตาของเขาฉายออกมาจนส้ิน

เสี่ยวเฉียวคลี่ยิ้มละไม เข้าไปในรถม้าพร้อมกับชุนเหนียง

ตลอดเส้นทางลงใต้คราวนี้หน่วยองครักษ์ของจย่าไชล้วนมิกล้า

ย่อหย่อนผ่อนคลายแม้แต่น้อย ยิ่งมิกล้าห่างจากเสี่ยวเฉียวแม้ระยะทาง

เพียงเล็กน้อย ตั้งแต่เมืองตงก็ยังคงติดตามนางมาจนถึงที่นี่ด้วย ในที่สุด

ยามนี้ก็ได้เห็นนายหญิงจะออกเดินทางกลับเสียที พวกเขาจึงค่อยเบาใจ

ลงได้บ้าง ต่างติดตามขบวนอย่างกระชั้นชิด

เมื่อล้อรถม้าหมุนเคลื่อน เสี่ยวเฉียวก็ชะโงกศีรษะออกไปโบกมือ 

อ�าลาต้าเฉียวที่ยังคงไล่ตามมาส่งตนไม่ลดละ กระทั่งเงาร่างของอีกฝ่าย

ย่ิงหดเล็กลงทุกทีจนไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไป สาวน้อยถึงได้หดศีรษะ

กลับเข้ามานั่งแล้วเบือนหน้าไปลอบเช็ดดวงตาหนหนึ่ง

ชุนเหนียงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาจึงโอบเสี่ยวเฉียว 

เข้าสู่อ้อมอกของตน รอจนออกเดินทางไปได้สักระยะจึงค่อยเอ่ยปาก 
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"นายหญิงคงอิจฉาพ่ีสาวท่ีจวนจะได้เป็นแม่คนแล้วกระมัง อย่าได้ 

ร้อนใจไปเลยเจ้าค่ะ กลบัไปหนน้ีขอเพียงนายท่านรัง้อยู่ท่ีเรอืน นายหญิง 

ก็อีกไม่นานแล้ว"

เสี่ยวเฉียวรู้ว่าอีกฝ่ายหมายจะปลอบให้ตนเบิกบาน ในใจแม้ยัง 

เอ่อท้นด้วยความอาวรณ์ของการจากลา ทว่าเพียงนึกถึงเรื่องที่จะ 

ให้ก�าเนิดบตุรกับเว่ยเซ่า นางก็พลนัตะขิดตะขวงใจ ท้ังรู้สึกแปลกอย่างไร

ชอบกลจึงกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ เปล่งเสียงหัวเราะออกมา "ข้าไม่ยอม 

อุ้มท้องคลอดบุตรเร็วปานนี้หรอก!"

ชุนเหนียงกล่าว "นายหญิงจวนจะครบสิบหกปีแล้วนะเจ้าคะ  

เหมาะสมพอดีท่ีจะเตรยีมตัวเรือ่งให้ก�าเนิดทายาท คาดว่าท้ังฮหูยินผู้เฒ่า

กับนายท่านก็ต้องเฝ้ารออยู่เช่นกัน"

เสี่ยวเฉียวสั่นศีรษะระรัว ครั้นชุนเหนียงยังคงเอ่ยต่อ สาวน้อย 

จึงป้องปากอีกฝ่ายไว้ทันที

เมื่อครู่ชุนเหนียงเพียงแต่กลัวจะเห็นนางโศกเศร้าด้วยยังอาลัย 

กับการพรากจาก ถึงได้เบี่ยงประเด็นมาเป็นหัวข้อสนทนานี้ ครั้นเห็นนาง

ไม่ยอมให้ตนเอ่ยถึงเรื่องมีทายาทกับนายท่านจึงได้แต่เลิกรา หันมา 

โอบกอดนางเช่นเดิมแล้วเปรยขึ้นราวก�าลังร�าพึงร�าพันกับตนเอง  

"นายท่านน่าจะรบชนะกลับไปถึงจวนแล้วกระมัง คาดว่าคงก�าลังเฝ้ารอ

นายหญิงกลับไปอยู่เป็นแน่!"

เสี่ยวเฉียวอิงแอบอยู่ในอ้อมอกของชุนเหนียงพลางหวนนึกถึง 

ไม่กี่วันก่อนที่เว่ยเซ่าจะไปศึก

ราตรีแรกที่รู ้ว่าเขาจะต้องเดินทาง ด้วยวิตกกังวลว่าถัดจากนั้น 
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สวีฮูหยินจะเกิดเรื่อง นางจึงมุ่งหวังอย่างแรงกล้าว่าเขาจะสามารถรั้งอยู่

กับนาง เช่นนี้นางจะได้มีที่พ่ึงพิง แต่ถ้าหากเขาไม่ได้ตกปากรับค�า 

ก็แล้วไปเถิด น่ีกระไร รับปากไปก่อนแล้วมาบิดพล้ิวกันในวันรุ ่งข้ึน  

เรื่องแกล้งหลอกนางเท่านี้ยังพอเข้าใจได้ อย่างไรเสียการวางแผน 

รบทัพจับศึกก็เป็นเรื่องใหญ่ ทว่าสิ่งที่ชวนให้โมโหก็คือเขากลับไม่มีทีท่า

จะยอมรับผิดในเรื่องนี้แม้แต่น้อย

เอาเถิด ผู้ใดให้เขาคือท่านโหวผู้สูงส่งกันเล่า เสี่ยวเฉียวเองก็ไม่ได้

วาดหวังว่าเขาจะปริปากพูดรับผิดอยู่แล้ว ทว่าชั่วดีอย่างไรก็ควรจะ

แสดงออกสักเล็กน้อยกระมัง

เขาช่างท�าดีย่ิง นางขุ่นเคืองเขา เขาถึงกับโกรธปั้นปึ่งตามเสียน่ี  

สามราตรีถัดจากนั้นล้วนท�าตัวผิดปกติ มิได้แตะต้องนางเลยสักนิดเดียว

แน่นอนว่าเสี่ยวเฉียวมิใช่คาดหวังให้เขามาแตะต้องนาง หากแต่

นางกังขาเหลอืเกินว่าเขาถือสทิธ์ิอนัใดมาท�าบึง้ตงึชกัสีหน้าเช่นน้ันใส่นาง

โดยไร้ซึ่งเหตุผล หากมิใช่ระหว่างกลางยังมีสวีฮูหยินประสานอยู่ หนน้ี 

ในเมื่อได้กลับมาเย่ียมบ้านทั้งที นางก็ไม่อยากจะกลับไปเร็วเช่นนี้เลย

จริงๆ

เสี่ยวเฉียวท�าปากย่ืน ร้องชิก่อนกล่าว "เขาน่ะไม่เฝ้ารอข้ากลับไป

หรอก ข้าเองก็ไม่ได้อยากจะเห็นหน้าเขา!"

รถม้าและหน่วยองครักษ์ของจย่าไชซึ่งมีหน้าที่อารักขาเสี่ยวเฉียว

เคลื่อนไกลออกไปทุกที จนกระทั่งทั้งขบวนลับหายไปบนถนนดินเหลือง

ที่มุ่งจากปากทางเข้าหมู่บ้านออกไปสู่ภายนอกสายนั้น
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หญิงรับใช้อาวุโสคนหน่ึงเดินมาพยุงต้าเฉียวเข้าไปด้านใน ครั้น 

ต้าเฉียวหมุนกายจึงเห็นจงจี้ยืนอยู่ตรงพ้ืนที่โล่งเบื้องหลังตนไม่ไกลนัก 

สายตาของเขาทอดมองไปยังปลายสุดของถนนดินเหลือง ใบหน้า 

คล้ายเจือด้วยอารมณ์ผิดหวังบางเบา ต้าเฉียวจึงเดินตรงไปหาเขา

จงจี้เห็นต้าเฉียวเดินมุ่งมาหาตนจึงรีบเดินขึ้นหน้าไปต้อนรับ

ต้าเฉียวหยุดฝีเท้าเบื้องหน้าเขาแล้วเอ่ยพร้อมรอยย้ิมน้อยๆ  

"น้องสาวข้าจากไปอย่างเร่งด่วนจึงไม่ทันได้กล่าวอ�าลากับคุณชายจง  

แต่นางก็ฝากให้ข ้ามาถ่ายทอดค�าพูดแทน นางซาบซึ้งใจย่ิงนักที่ 

ก่อนหน้านี้คุณชายจงให้การช่วยเหลือหลายคร้ัง ซึ่งช่วยธุระของนาง 

ได้อย่างใหญ่หลวง วันหน้าหากมีโอกาสจะต้องตอบแทนแน่นอน"

จงจี้กล่าว "นายหญิงกล่าวหนักไปแล้ว ข้าเองก็ท�าเพ่ือทดแทน 

บุญคุณ เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ไหนเลยจะคู่ควรแก่การเอ่ยถึง"

ต้าเฉยีวเอ่ยต่อ "ข้าได้ยินท่านพ่ีบอกว่าเซวยีไท่ก�าลังยกทัพมาทางนี้ 

เกรงว่าจะเกิดศึกอนัดุเดือด เช้าน้ีน้องสาวข้าก็จากไปแล้ว คณุชายจงเอง 

ก็มสิูเ้ร่งจากไปโดยเรว็เถิด ผูท้ีเ่ซวยีไท่มุง่หมายจะจดัการคอืท่านพ่ีของข้า 

คุณชายจงเป็นผู้ใฝ่สันโดษ มิควรเลยที่จะถูกหอบม้วนเข้ามาข้องเก่ียว 

โดยใช่เหตุ"

จงจี้เอ่ยแย้ง "ไยฮูหยินจึงกล่าวเช่นนี้เล่า อย่าว่าแต่วันนั้นสาม ี

ของท่านเคยช่วยชีวิตข้าไว้เลย ต่อให้ไม่มีเหตุการณ์ในวันนั้น ข้ากับ 

เซวียไท่ก็เป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันอยู่แล้ว ข้าแค้นใจจนแทบ 

อยากไปบ่ันศีรษะมนักับมอืเสยีเด๋ียวน้ีด้วยซ�า้ ในเมือ่จะมีศกึ ข้าย่ิงสมควร

เป็นกองหน้า ไหนเลยจะกล้าเอาตัวรอดเฉพาะหน้าอย่างตาขาว ข้ารู้ว่า 
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ฮูหยินเจตนาดี ข้าจงจี้ขอรับไว้ด้วยใจ"

เขาค�านับต้าเฉียวก่อนจะหมุนกายก้าวยาวๆ ออกเดินไป

ปี่จื้อพ�านักอยู่ที่อ�าเภอหลิงปี้มาเน่ินนานแล้ว จึงรู้เส้นทางกระจ่าง

ย่ิงนัก เขาเลือกใช้ทางลัดสายหนึ่ง เพียงรุ่งขึ้นก็ส่งเสี่ยวเฉียวออกจาก

อ�าเภอหลิงปี้ได้อย่างราบรื่น

ด้วยรู้ว่าเซวียไท่อาจเปิดฉากบุกได้ทุกเมื่อ ตลอดทางเส่ียวเฉียว 

จงึคอยเร่งรดัมใิห้ป่ีจือ้ตามส่งนางต่อ ให้เขารีบรุดกลับไปโดยเร็ว ภายหลัง

พ้นเขตอ�าเภอหลิงปี้แล้วปี่จื้อจึงไม่บ่ายเบี่ยงอีก ไหว้วานขอให้จย่าไช 

ระวังดแูลระหว่างทางให้มาก จากนัน้ก็หยุดม้าทีร่มิทาง มองส่งจนกลุม่ของ

เสี่ยวเฉียวไปไกลแล้วจึงรุดกลับอย่างเร่งรีบ

ข่าวจากหน่วยสอดแนมเมือ่วานน้ีให้รายละเอยีดชัดเจนย่ิง ความว่า

เซวียไท่จู่โจมเมืองเซียวทว่าพลาดท่าเสียที เพ่ือกอบกู้หน้าตากลับคืน 

ขณะเดียวกันเพราะหว่ันเกรงว่าขุมก�าลังของปี่จื้อจะย่ิงขยายใหญ่โต  

เซวียไท่จงึระดมไพร่พลทีแ่ตกพ่าย หมายมาบกุตหีมูบ้่านสกุลหซู�า้อกีครา

อย่างอดรนทนไม่ไหว ค�านวณจากระยะทางในการเดินทัพแล้วจะมาถึง

ภายในสามวันอย่างแน่นอน

ป่ีจือ้ไม่รูส้กึครัน่คร้ามเลยสกันดิ การทีเ่ซวียไท่กล้าเปลีย่นเป้าหมาย

ด้วยการรวบรวมไพร่พลท่ีเหลือมาโจมตีเขาทั้งที่เพ่ิงจะพ่ายศึกก็แสดง 

ชัดแล้วว่าอีกฝ่ายยังคงไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาอย่างแท้จริง ก�าลังคน 

ฝ่ายเขาในสายตาของเซวียไท่เป็นเพียงฝูงอีกาท่ีไร้ระเบียบกลุ่มหนึ่ง  

เหตุที่ยังอยู่รอดมาจนป่านนี้ได้ล้วนเป็นเพราะโชคช่วยเท่านั้น
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ปี่จื้อท้ังไม่ร้อนรนและไม่ลนลาน เซวียไท่ย่ิงดูแคลนเขาเท่าไร  

เขาก็ย่ิงมั่นใจมากเท่าน้ัน หากครั้งน้ีสวรรค์ยืนอยู่ข้างเขา เขาก็มั่นใจว่า 

จะคว้ากุมโอกาสนี้พลิกสถานการณ์ที่เมื่อก่อนต้องตกเป็นฝ่ายถูกกระท�า

มาตลอดให้เปลี่ยนโฉมหน้าไปได้อย่างสิ้นเชิง

เขาโชคดเีพียงใดทีไ่ด้แต่งงานกับบตุรขีองผูว่้าการเฉยีวแห่งเหย่ียนโจว 

ทั้งที่มีชาติก�าเนิดอันต�่าต้อยเป็นแค่บ่าวเลี้ยงม้า

เพ่ือให้ตนคูค่วรกับต้าเฉยีว และเพ่ือให้นางมเีกียรตท่ีิได้เป็นภรรยา

ของตน นี่ก็คือปรารถนาอันสูงสุดในใจของปี่จื้อแล้ว

ป่ีจือ้เร่งรดุตลอดทางจนในท่ีสดุก็เข้าใกล้หมูบ้่านสกุลหข้ึูนทกุขณะ

ตะวันรอนอยู่ตรงก่ึงกลางของยอดเขาทีไ่กลตา ขณะฉายแสงอสัดง

สุดท้ายของยามทิวา

นี่คือยามเย็นวันหน่ึงในฤดูเหมันต์ของแดนใต้อันอบอุ่น และเป็น

ยามเย็นอันเงียบสงบเฉกเช่นท่ีเคยเป็นมาเพราะยังคงโชคดีไม่ถูกย�่ายี 

จากเกือกเหล็กแห่งสงคราม

ฝนไม่ลงเมด็มาหลายวันแล้ว ถนนดนิเหลอืงทีท่อดสูห่มูบ้่านสกุลหู

ซึ่งเกลื่อนไปด้วยหลุมบ่อสายนี้จึงแปรสภาพเป็นดินที่แตกระแหง  

เมื่อเกือกม้าย�่าผ่านจะน�าพาฝุ่นธุลีให้ปลิวว่อนขึ้นมาด้วยกลุ ่มใหญ่  

ไร่นาที่อยู่สองฟากถนนล้วนเก็บเกี่ยวพืชผลไปนานแล้ว บัดนี้ผืนนา 

อันโล่งว่างคงเหลือเพียงซังข้าวที่เน่าเปื่อยจ�านวนหนึ่ง บางครั้งบางคราว

จะมีนกกระจอกหัวด�าตัวสองตัวที่ก�าลังเสาะหาเมล็ดหญ้าอยู่ ถูกเสียง

เกือกม้าขณะทีเ่ขาควบผ่านท�าให้ตระหนกจนกระพือปีกดังพ่ึบพ่ับบนิกระเจงิ

เข้าป่าไป
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ยามท่ีอยู่ห่างจากหมู่บ้านสกุลหูอีกเพียงสิบกว่าลี้ ปี ่จื้อก็เห็น 

ตรงปากทางแยกเบื้องหน้ามีม้าสองตัวหยุดอยู่ริมทาง บนหลังม้าคือ 

บุรุษสองคน ผู้หน่ึงยังหนุ่มแน่นย่ิง วัยยี่สิบเศษรุ่นราวคราวเดียวกับตน  

อีกผู้หนึ่งอาวุโสกว่าเล็กน้อย อายุราวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปี

บุรุษทั้งสองแม้สวมเครื่องแต่งกายท่ัวไป ทว่าปี่จื้อมองออกใน 

ปราดเดียวว่าต้องมิใช่ชาวบ้านธรรมดาเป็นอันขาด อีกทั้งผู้ที่อาวุโสกว่า

ยังฟังค�าสัง่จากผูท่ี้หนุ่มแน่นกว่าอย่างเหน็ได้ชดั ป่ีจือ้พลนัตืน่ตวัระวงัภัย 

แต่มไิด้ผ่อนความเรว็ของม้า ตรงข้ามกลบัควบผ่านด้านข้างของอกีฝ่ายไป

ราวกับเหินบิน

"ขอเรียนถามสกัครู!่" ทีด้่านหลงัพลนัมคีนผู้หน่ึงเอ่ยถามเสียงกังวาน 

"ข้างหน้าคือหมู่บ้านสกุลหูใช่หรือไม่"

ปี่จื้อหยุดม้าแล้วเหลียวหลังไปช้าๆ

บุรุษที่ถามทางผู้นี้ก็คือเหลยเหยียน ส่วนบุรุษอีกผู้หน่ึงย่อมเป็น 

เว่ยเซ่า

ภายหลังรุดมาถึงอ�าเภอหลิงปี้ เว่ยเซ่าก็สอบถามเส้นทางจนมาถึง

หมูบ้่านสกุลหูตามทีเ่ฉยีวผงิเคยบอกเบาะแสเรือ่งพ่ีสาวของเสีย่วเฉยีวไว้ 

จากนั้นก็ทิ้งผู ้ติดตามที่เหลือให้คอยอยู่ที่ปากทาง ส่วนตนเองน�าพา 

เหลยเหยียนรุดมาจนถึงที่นี่

ตลอดเส้นทางมุ่งลงใต้ครานี้กล่าวได้ว่าพบเจออุปสรรคนับไม่ถ้วน 

หลายครัง้ทีนึ่กว่าตนก�าลงัจะได้พบนางแล้ว ทว่าท้ายท่ีสดุก็ยังคงคลาดกัน

อยู่นั่นเอง

มเีพียงตัวเขาเท่านัน้ท่ีรูว่้าความผดิหวังในก้นบึง้หวัใจและความคดิ
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ที่หมายจะได้พบนางในทันทีทันใดนั้น มาจนบัดน้ีได้สั่งสมทับถมจน 

กลายเป็นความร้อนรุ่มยากจะทานทนเพียงใด ถึงข้ันท�าให้เขาไม่อาจ 

ทนรับได้อีกต่อไปแล้ว

หากท่ีน่ียังคงไม่พบนางอีก เว่ยเซ่าก็ไม่แน่ใจว่าตนเองยังจะสามารถ

ระงับยับยั้งไม่ระเบิดอารมณ์ออกมาประเดี๋ยวนั้นได้หรือไม่

เมื่อครู่เขาเร่งม้ารวดเดียวมาจนถึงที่น่ี ทว่ากลับพบเจอกับทาง 

สามแพร่งเข้าเสียได้ ชั่วขณะจึงไม่อาจตัดสินว่าเป็นทิศทางใด ท้ัง 

ละแวกใกล้เคียงก็ไม่พบเห็นใครสัญจรผ่าน ท้ังสองจึงจ�าใจหยุดม้าก่อน

ชั่วคราว ครั้นเห็นคนผู้หนึ่งห้อม้ามาแต่ไกล เหลยเหยียนจึงรีบเอ่ยปาก

ถามทางโดยไม่รั้งรอ

แล้วคนผู้นั้นก็หยุดม้าหันหน้ากลับมา

เว่ยเซ่ามองเห็นอย่างชัดเจนว่านัยน์ตาสีมรกตคู่น้ันทอประกาย 

อันน่าอัศจรรย์ท่ามกลางตะวันรอนแสงสุดท้าย

"บุรุษนัยน์ตาสีมรกต!" เหลยเหยียนเห็นแล้วเช่นกัน เขาร้องโพล่ง

ออกมาก่อนจะเหลียวไปมองเว่ยเซ่า และพบว่าผู้เป็นนายน่ังตระหง่าน 

ไม่หวั่นไหวอยู่บนหลังม้า

"เจ้าก็คือผู้น�าทัพคนเร่ร่อนนัยน์ตาสีมรกตนั่นหรือ!" เหลยเหยียน

ตวาดถามเสียงกร้าว

ขณะจ้องเขมง็ไปยังคนนอกสองคนทีป่รากฏกายขึน้ท่ีน่ีในช่วงเวลา

นี้อย่างกะทันหัน ท้ังยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์กับตนอย่างเห็นได้ชัด ปี่จื้อ 

ก็ตัดสินใจเรื่องหนึ่งได้ในทันที

ต้องฆ่าสองคนนี้ทิ้งให้เร็วที่สุด!
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ป่ีจือ้ไม่แสดงออกทางสหีน้า เขาค่อยๆ ก้มกายลงฉวยหน้าไม้คันหนึง่

จากใต้อานม้าแล้วหมุนกายไปยิงลูกธนูใส่เหลยเหยียนติดกันสามดอก 

ในฉับพลัน

ลูกธนูอันคมกริบผละออกจากสาย เสียงครืนครั่นแผ่วเบาที่เกิดขึ้น

ขณะกรีดฝ่าอากาศมาน้ันฟังคล้ายหอบเอาพลังมหาศาลพุ่งฉิวมาหา 

เหลยเหยียน

เหลยเหยียนพลันตระหนก มิได้ระวังระแวงเลยสักนิดว่าอีกฝ่าย 

จะลงมือ เพียงพริบตาก็เห็นคมธนูพุ ่งมาถึงเบื้องหน้าของตนแล้ว  

จึงตวัดดาบต้านสกัดอย่างเร่งร้อน

ลกูธนูสองดอกแรกถูกสกัดออกไปได้ ทว่าดอกทีส่ามกลบัสกัดไม่ทัน

เสียแล้ว เห็นคมธนูยิงตรงมาที่หน้าอกด้วยความเร็วสูง เหลยเหยียน 

จงึรบีหงายร่างไปด้านหลงั เมือ่กระแสลมระลอกหนึง่เฉยีดผ่านใบหน้าไป 

เหนือศรีษะก็พลนัคลายวูบ ลกูธนูได้ทะลวงผ่านเรอืนผมบนศรีษะของเขา

ไป พร้อมกับสะบั้นผ้ารัดมวยผมและตัดปิ่นประดับออกเป็นสองท่อน  

เรือนผมซึ่งรวบตึงทั้งศีรษะจึงสยายลงมาทันที

ขณะที่ใจยังผวาไม่คลาย เหลยเหยียนหันขวับไปมองอีกฝ่าย 

พร้อมโทสะที่ระเบิดขึ้นในใจ สิ้นเสียงดังเช้งเขาก็ชักดาบประจ�ากาย

กระตุ้นม้าจะพุ่งเข้าไปโรมรัน ทว่าอีกฝ่ายกลับเคลื่อนไหวว่องไวย่ิงกว่า 

เพียงเป่าปากด้วยเสยีงอนัเฉยีบคมครัง้เดยีว ม้าพาหนะของเหลยเหยียน 

ก็ตื่นตระหนก

เหลยเหยียนไม่ทันต้ังตัวจึงถูกสลัดลงจากหลังม้าในคราวเดียว 

พร้อมกันน้ันอกีฝ่ายก็ได้ลงจากม้า พุ่งปราดมาถึงในไม่ก่ีก้าวแล้วตวัดดาบ
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ฟันลงมาโดยไม่รั้งรอ

การเคลื่อนไหวอันต่อเนื่องเหล่านี้ท้ังรวดเร็วทั้งดุดัน เสร็จสิ้น 

ในอึดใจเดียว แทบจะไม่ให้เวลาคู่ต่อสู้ได้ตอบสนองใดๆ ทั้งสิ้น

เมือ่เหนิร่างลงจากหลงัม้าของตนทีต่ืน่ตระหนกเช่นเดยีวกัน เว่ยเซ่า

ก็พุ่งตรงไปใช้ฝักกระบีส่กัดคมดาบของป่ีจ้ือท่ีก�าลังจะเดด็ชพีเหลยเหยียน

บรุษุหนุ่มท้ังสองผละจากกันท่ามกลางเสยีงกระทบของโลหะทีดั่งเคร้ง 

ก้องกังวาน

เว่ยเซ่าเพ่งมองบุรุษนัยน์ตาสีมรกตที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งก�าลังจ้องตน

เขม็งอยู่เช่นกัน เขาหรี่ตาลงเล็กน้อย ค่อยๆ ชักกระบี่ออกจากฝักแล้ว 

เอ่ยกับเหลยเหยียน "ข้าจะประมือกับเขาเอง"

เมื่อครู่เพียงไม่ก่ีกระบวนท่าเหลยเหยียนก็รู้สึกได้แล้วว่าผู้น�าทัพ 

คนเร่ร่อนนัยน์ตาสีมรกตซึ่งไม่รู ้ว่าเหตุใดจึงมาปรากฏกายอยู่ที่น่ีผู ้นี้ 

มกีระบวนท่าอนัแปลกตา แม้ลงมอืเรยีบง่ายแต่ทว่าดุดนั ผดิแผกจากวิธี

ต่อสู้ทั่วไปที่ตนคุ้นเคย เกรงว่าตนคงมิใช่คู่ต่อสู้ของเขาจริงๆ

ปี่จื้อโถมตรงเข้าใส่เว่ยเซ่าทันทีโดยไม่พูดอันใดสักค�า เมื่อผ่านไป

สิบกว่ากระบวนท่าก็พลิกมือหมุนเปลี่ยนทิศทางของคมดาบ ส่งผลให ้

แขนข้างหนึ่งของเว่ยเซ่าถูกกรีดเป็นแผลตื้นๆ สายหนึ่ง

"นายท่านระวังขอรับ!" เหลยเหยียนตื่นตระหนกเป็นการใหญ่

ครั้นเหลือบมองแขนข้างที่ปรากฏรอยเลือดซึมออกมา สองตา 

ของเว่ยเซ่าก็สาดประกายวาวโรจน์ สืบเท้าไปเบื้องหน้าหนึ่งก้าวพร้อม

แทงคมกระบี่สู่ล�าคอของปี่จื้อในฉับพลัน ปี่จื้อรีบแหงนหน้าไปด้านหลัง

ทันใด ทว่าผิวหนังบนล�าคอด้านหนึ่งก็ถูกกรีดเป็นแผลเสียแล้ว แรกเริ่ม
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เพียงปรอิอกเป็นรอยเลอืดเส้นบางๆ ประดุจด้ายแดงเส้นหน่ึง ต่อมาโลหติ

จึงค่อยๆ หยดหยาดลงมาจากปากแผลนั้น

เพียงชั่วพริบตาท้ังสองก็ทยอยเลือดตกยางออก ต่างฝ่ายต่าง 

ถอยหลังไปหนึ่งก้าว

"เจ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรเร่ร่อน ไฉนมาปรากฏตัวท่ีน่ีได้!" เว่ยเซ่า 

ชี้คมกระบี่ใส่พลางเอ่ยถามเสียงเย็น

ปี่จื้อย้อนถามโดยเอ่ยเน้นทีละค�า "แล้วเจ้าเป็นผู้ใดกัน มาที่นี่ 

มีเจตนาใด"

ชายหนุ่มทั้งสองมองประชันทางสายตา เหตุการณ์ตึงเครียดถึงขั้น

เพียงสะกิดก็พร้อมจะปะทุขึ้นอีกครา ทันใดนั้นเองพลันมีม้าเร็วหลายตัว

ห้อตะบงึมาแต่ไกล ผูท่ี้อยู่ด้านหน้าสดุคือเฉยีวฉอื ปากของเขาเปล่งเสยีง

ตะโกนก้องโดยไม่รอช้า "พี่เขยใหญ่! พี่เขยรอง! นี่พวกท่านท�าอันใดกัน!"

เฉียวฉือลาดตระเวนกลับมาจากป้อมรักษาการณ์ที่อยู่ใกล้เคียง  

เมือ่ครูเ่ห็นได้แต่ไกลว่ามคีนอยู่ทีน่ี่จงึรบีรดุตรงมา รอจนเข้ามาใกล้ถึงค่อย

จดจ�าชายหนุ่มทั้งสองได้ เฉียวฉือตกใจอย่างมากจึงเร่งม้ามาห้ามทัพ

อย่างรีบร้อน

เว่ยเซ่ากับป่ีจือ้สบตากันปราดหนึง่ ในดวงตาต่างฉายแววตกตะลงึ

ผุดวาบขึ้น

เฉียวฉือเหินร่างลงจากม้า ว่ิงกระหืดกระหอบมาถึงก็เห็นบนร่าง 

ของท้ังสองล้วนหลั่งโลหิต เห็นชัดว่าเมื่อครู่ประมือกันไปแล้ว หนุ่มน้อย

จึงรีบเอ่ยกับปี่จื้อก่อน "พี่เขยใหญ่ ผู้นี้คือเยียนโหว พี่เขยรองของข้าเอง!" 

จากนั้นจึงหันไปเอ่ยกับเว่ยเซ่า "พ่ีเขยรอง ผู้นี้ก็คือพ่ีเขยใหญ่ของข้า  
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พ�านักอยู่ในหมูบ้่านสกุลหทูีอ่ยู่เบือ้งหน้านี!้ ข้าได้ยินว่าพักก่อนพ่ีเขยรอง 

ยังอยู่ที่เมืองซั่งตั่ง เหตุใดจึงมาถึงท่ีน่ีได้ ทั้งยังต่อสู้กับพ่ีเขยใหญ่ของข้า

อีก"

ปี่จื้อเก็บดาบแล้ว เว่ยเซ่าก็เก็บกระบี่แล้วเช่นกัน

เหลือเพียงเหลยเหยียนท่ียืนปากอ้าตาค้างอยู่อีกด้านพร้อมกับ 

ผมเผ้าที่สยายยุ่งเหยิง

เขานึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าคู่เขยของท่านโหวนายตน...ถึงกับเป็น

หัวหน้ากลุ่มโจรเร่ร่อนนัยน์ตาสีมรกตที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ไปได้

เว่ยเซ่าลอบระบายลมหายใจก่อนกล่าว "แล้วเจ้าเล่าเหตุใดมาอยู่

ที่นี่เช่นกัน ข้ามารับพี่สาวเจ้า นางอยู่หรือไม่"

เฉียวฉือตะลึงงันไปชั่วอึดใจก่อนจะเอ่ยตอบ "ที่แท้ก็เป็นเช่นน้ี  

พ่ีเขยรอง ท่านมาช้าไปก้าวหนึ่ง เมื่อวานพ่ีเขยใหญ่ส่งพ่ีสาวออกจาก 

หลิงปี ้ไปแล้ว เพ่ิงจะกลับมาประเดี๋ยวน้ีเอง ตอนนี้พ่ีสาวน่าจะอยู่ 

ระหว่างทางกลับขึ้นเหนือแล้ว"

เว่ยเซ่ารับฟังจนช�้าในแทบกระอักโลหิตออกมาเลยทีเดียว

เมื่อความเข้าใจผิดถูกก�าจัดไป ปี่จื้อจึงกล่าวขออภัยต่อเว่ยเซ่า 

แล้วเชื้อเชิญเขาเข้าหมู่บ้านไปท�าแผล ทว่าเว่ยเซ่าไหนเลยยังจะมีแก่ใจ

รัง้อยู่ทีน่ี่อกี หลงัสนทนาสัน้ๆ สองสามประโยคก็ถามป่ีจือ้เพียงว่าต้องการ

ให้ตนอยู่ช่วยหรือไม่

ป่ีจือ้ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล เว่ยเซ่าจงึไม่พูดมากอกี กล่าวลาเฉยีวฉอื

แล้วรีบหมุนกายออกเดินทางโดยไม่แม้แต่จะเข้าไปในหมู่บ้าน
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เว่ยเซ่าน�าผู้ติดตามข้ึนเหนือไปตามถนนหลวง หลายวันให้หลังก็ 

รุดมาถึงฝั่งทิศใต้ของท่าข้ามฟากเก่าอูเฉาในที่สุด

ทว่าสิ่งที่รอคอยเขาอยู่...กลับเป็นข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่ง

พักก่อนอากาศหนาวรุนแรง หิมะหนาหนักกระหน�่าลงมาจากฟ้า 

ตั้งแต่เมื่อวานผิวแม่น�้าจึงเริ่มจับตัวเป็นน�้าแข็งจนเรือที่ท่าข้ามฟาก 

ไม่อาจผ่านไปได้ ทว่าผิวน�้าแข็งก็ยังไม่หนาพอท่ีจะรองรับน�้าหนักของ 

คนและม้า

นับแต่เมื่อวานจึงมีนักเดินทางท่ีรอข้ามแม่น�้าหวงเหอตกค้างอยู่ที่

ท่าข้ามฟากท้ังฝั่งทิศเหนือและใต้จ�านวนไม่น้อย ทั้งยังเพ่ิมจ�านวนข้ึน

เรื่อยๆ โรงเต๊ียมท่ีพักละแวกใกล้เคียงจึงมีแขกล้นทะลัก ในโถงใหญ ่

ต้องก่อกองไฟให้นักเดินทางปเูบาะนอนกันบนพ้ืน ทกุคนต่างทอดถอนใจ

ขณะสนทนากันว่าไม่รู้ต้องรอถึงเมื่อไรจึงจะข้ามแม่น�้าได้

ราตรีดึกสงัดแล้ว ผืนฟ้าด�าสนิท ทว่าในอากาศยังคงมีเกล็ดหิมะ

ปลิวโปรยลงมาประปรายเช่นเดิม

เว่ยเซ่ายืนอยู่ทีท่่าข้ามฟากซึง่หยุดเดินเรือไปแล้ว ทอดตามองไปยัง

ฝั่งตรงข้ามอันมืดมิดที่อยู่ห่างออกไปถึงสิบกว่าจั้ง ขณะเหม่อลอยอยู่นั้น

เหลยเหยียนก็เดินมาถึงด้านหลังของเขาแล้วเอ่ยรายงาน "เรียนนายท่าน 

ค้นหาครบทุกโรงเต๊ียมในละแวกท่าข้ามฟากแล้วไม่พบนายหญิงเลยขอรับ 

คาดว่า...นางคงข้ามแม่น�้าหวงเหอไปแล้ว"

เว่ยเซ่าเอ่ยด้วยสีหน้าท่ีไร้ความรูส้กึ "พวกเจ้ารดุเดินทางกันเหนด็เหนือ่ย

แล้ว วันนี้พวกเราก็ค้างแรมที่นี่ก่อนแล้วกัน พรุ่งนี้ค่อยไปดูที่ท่าข้ามฟาก

ลิ่วเหอสักหน่อย บางทีอาจจะพอข้ามฟากไปได้"
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เหลยเหยียนขานรับก่อนจะกล่าวต่อ "แต่ละแวกนี้ไม่มีท่ีพักที่ดีนัก 

จุดพักเปลี่ยนม้าท่ีใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปกว่าห้าหกสิบลี้ ยามนี้ดึกดื่น

แล้ว ทั้งอากาศยังเหน็บหนาวไม่เหมาะที่จะเดินทางไป ข้าเห็นว่าใกล้ๆ นี้

มโีรงเตีย๊มแห่งหน่ึงท่ีดสูะอาดสะอ้านพอใช้ เมือ่ครูจ่งึจ่ายเงนิไปจ�านวนหน่ึง

ให้เถ้าแก่เจียดห้องในเรือนพักของเขาออกมา ด้านในได้จัดวางข้าวของ

เครื่องใช้ใหม่แล้ว วันนี้นายท่านโปรดค้างแรมที่น่ันชั่วคราวสักคืนก่อน 

พรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกันต่อขอรับ"

เว่ยเซ่าเหม่อลอยชั่วครู่ก่อนจะหมุนกายเดินไปยังโรงเตี๊ยมแห่งน้ัน 

เหลยเหยียนติดตามผู้เป็นนายไปจนกระทั่งท้ังสองก้าวเข้าสู่ประตูใหญ่

ของโรงเตี๊ยมซึ่งแขวนโคมท่ีแกว่งไกวตามสายลมหนาวดวงหนึ่ง เถ้าแก ่

รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้มีฐานะสูงส่ง เมื่อเห็นอีกฝ่ายเข้ามาจึงรีบเดินข้ึนหน้า 

ไปต้อนรับด้วยตนเอง

ขณะที่เว่ยเซ่าก้าวผ่านกลุ่มนักเดินทางที่บ้างเอนพิงบ้างนั่งสัปหงก

อยู่ข้างกองไฟในโถงใหญ่ เดินมุ่งหน้าเข้าไปด้านในอยู่น้ัน ด้านนอก 

ของประตูใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังก็มีเสียงดังกรอบแกรบซึ่งเกิดจากล้อรถม้า

บดเศษน�้าแข็งบนผิวถนนขณะก�าลังจอด

"เถ้าแก่ มีห้องพักชั้นดีหรือไม่!" บุรุษผู้หน่ึงก้าวยาวๆ เข้ามาแล้ว

ตะโกนถามเถ้าแก่ด้วยเสียงดังกังวาน

เสียงน้ันปลุกให้เหล่านักเดินทางท่ีงีบหลับอยู่ในโถงใหญ่สะดุ้งตื่น 

เมื่อลืมตาขึ้นพวกเขาจึงบ่นงึมง�ากันยกใหญ่

ผิดกับเว่ยเซ่าที่ชะงักฝีเท้าแล้วหันขวับกลับไปทันใด

บรุษุทีเ่พ่ิงเข้ามาพอเหน็เว่ยเซ่าก็ตืน่ตะลึงอย่างท่ีสุด ถึงกบัร้องถาม
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เสียงหลงทันที "เหตุใดท่านโหวจึงมาอยู่ที่นี่ได้ขอรับ!"

เหลยเหยียนตกตะลึงไม่แพ้กัน ด้วยนึกไม่ถึงว่าบุรุษผู้นี้จะเป็น 

จย่าไชผู้อารักขานายหญิง

เดิมทีเขานึกว่ายามนี้พวกจย่าไชได้น�าหน้าข้ามแม่น�้าหวงเหอ 

ไปแล้วเสียอีก ไม่นึกเลยว่าท่ีแท้ท่านโหวกลับเดินทางรวดเร็วย่ิงกว่า  

ถึงกับทิ้งกลุ่มของนายหญิงไว้เบื้องหลังโดยไม่รู้ตัว

สองตาของเว่ยเซ่าจับจ้องไปท่ีรถม้าคันนั้นซึ่งจอดอยู่ใต้เงาสลัว 

ของโคมไฟหน้าประตูโดยไม่ขยับกายแม้แต่น้อย

ครัน้มองตามสายตาของเขาไป จย่าไชก็กดข่มความยินดทีีบ่งัเอญิ

ได้พบท่านโหวท่ีน่ีลงไปก่อน รีบเดินขึ้นหน้าไปรายงานว่า "นายหญิง 

อยู่ในรถม้าคันน้ีขอรบั วันน้ีเร่งเดินทางมากกว่าทกุวัน เดมิทข้ีาน้อยคดิจะ

หยุดพักเร็วกว่านี้ แต่นายหญิงกังวลว่าแม่น�้าหวงเหอจะผนึกเป็นน�้าแข็ง

เสียก่อน จึงเร่งรัดให้เดินทางเรื่อยมาจนถึงที่นี่ในยามนี้ ไม่คาดว่าแม่น�้า

ยังคงผนึกแข็งจนได้..."

ยังไม่ทันขาดค�า เว่ยเซ่าก็ละทิ้งจย่าไชก้าวยาวมุ่งออกไปด้านนอก

ก่อนแล้ว

ขณะท่ีเสีย่วเฉยีวหลับตาซกุกายแอบองิอ้อมอกอนัอบอุน่ของชนุเหนยีง

ด้วยอาการสะลึมสะลืออยู่น้ัน พลันมีลมหนาวระลอกหนึ่งโชยมาปะทะ

ดวงหน้า ดเูหมอืนว่าประตรูถม้าจะถูกคนดงึเปิดจงึส่งลมหนาวทีห่อบวบู 

ให้เล็ดลอดเข้ามาทางหลังคอ สาวน้อยไหวสะท้านอย่างไม่อาจควบคุม 

หดคอพร้อมกอดกระชับชุนเหนียงแน่นย่ิงข้ึน ปากก็พึมพ�าว่า "เห็นท ี

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page_����������� 3.indd   54 25/4/2562 BE   15:46



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623730.html

http://store.jamsai.com/9786160623730.html

