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เรือนร่างอรชรเนียนลื่นซึ่งถูกห่อหุ้มอยู่ภายใต้ผ้าห่มแพรยามน้ีไม่มีอาภรณ์เลยสักชิ้น  

นางเพียงขดนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในอ้อมอกของเขา

"หมานหมาน..." หัวใจของเว่ยเซ่าเต้นรัวเร็วขึ้นอีกหน เพลิงปรารถนาที่เพิ่งกดข่มลงไปอย่าง

ยากเย็นพลันลุกโหมขึ้นมาแล้ว

เพียงเห็นแพขนตาทั้งคู่ของสองตาที่ปิดอยู่น้ันสั่นไหวนิดๆ เขาก็ออกอาการหายใจติดขัด 

เล็กน้อย

มือเล็กท่ีนิ่มนุ่มข้างหนึ่งพลันย่ืนมาหา ก่อนไล้วนแผ่วเบาไปบนกล้ามท้องอันกระชับก�าย�า

และเรียบลื่นของเขา

รูขุมขนทั่วสรรพางค์กายของชายหนุ่มพลันผ่อนคลายพร้อมๆ กับขนอ่อนที่ลุกซู่ขึ้นทันใด

คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน
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ค�ำน�ำ

และแล้วเร่ืองราวความรัก ความแค้น และการช่วงชิงความเป็นใหญ่ของ 

แผ่นดินฮ่ันในเร่ือง 'ปรปักษ์จ�านน' ก็มาถึงเล่มจบกันแล้วนะคะ ความรักที่เหมือน 

จะหวานล�า้ของเว่ยเซ่ากบัเสีย่วเฉยีว แท้จริงแล้วทัง้สองได้เปิดใจทีจ่ะรักกันจริงๆ หรือ 

ความแค้นที่เป็นปมในใจเว่ยเซ่านั้นได้ปล่อยวางแล้วหรือไม่ ในเล่มนี้จะได้ลุ้นจนวาง

หนังสือไม่ลงเลยค่ะ

เมื่อสงครามคร้ังยิ่งใหญ่ที่จะวัดว่าใครคือฮ่องเต้ตัวจริงในแผ่นดินก�าลังปะทุ  

เป็นสาเหตุที่ท�าให้เว่ยเซ่าต้องห่างจากภรรยาที่ก�าลังท้องลูกคนแรกของเขาไปอย่าง

อาวรณ์ และอุปสรรคของพวกเขาในคร้ังน้ีนอกจากซิ่งซว่ินแล้วก็ยังมีหลิวเหยี่ยน  

อดีตคู่หมั้นของเสี่ยวเฉียวที่นอกจากคิดทวงแผ่นดินฮั่นของเขาคืน ยังคิดจะทวงหญิง

คนรักคืนด้วย ทั้งยังมีบททดสอบอื่นๆ ที่จะมาพิสูจน์ว่าสามีภรรยาคู่นี้รักกันมากพอ

หรือเปล่า

บทสรุปสุดเข้มข้นของความรักความแค้นจะลงเอยเช่นไร ใต้หล้าน้ีผู้ใดจะได้

เป็นผูค้รอบครอง ถ้าท่านนักอ่านอยากรู้เร่ืองราวต่อแล้ว เชิญพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำตัวละคร

✱ เสี่ยวเฉียว ช่ือเล่นว่าหมานหมาน วิญญาณมาจากยุคปัจจุบัน  

  มีความสามารถในการคัดอักษร เป ็นคนฉลาด  

  รักครอบครัว ปรับตัวเก่ง 

✱  เว่ยเซ่า ทายาทหนึ่งเดียวของสกุลเว่ย เป็นแม่ทัพใหญ่ ครอง 

  ดินแดนโยวโจว มีปณิธานรวบรวมแผ่นดิน มีความคิด 

  บุรุษเป็นใหญ่เหนือสตรี

✱  หลิวเหย่ียน  บุตรชายหลางหยาอ๋อง อดีตคู่หมั้นเสี่ยวเฉียว นิสัย 

  รักมั่นไม่ปล่อยวาง

✱  ต้าเฉียว ลกูพีล่กูน้องของเสีย่วเฉยีว มีสมญานามคู่กับเสีย่วเฉยีว 

  ว่า 'สองเฉียวแห่งเหยี่ยนโจว' บอบบาง

✱  ปี่จื้อ สามีของต้าเฉียว อดีตเป็นหนุ่มเลี้ยงม้า มีวรยุทธ์  

  ถูกเรียกขานว่า 'บุรุษนัยน์ตาสีมรกต' 

✱  สวีฮูหยิน ท่านย่าของเว่ยเซ่า ผู ้น�าตระกูลในช่วงที่บิดาของ 

  เว่ยเซ่าตาย ใจดีมีเมตตา เด็ดขาด รักหลานชายมาก

✱ ซิ่งซวิ่น อดีตมีต�าแหน่งอัครเสนาบดี สุดท้ายตั้งตนเป็นฮ่องเต้ 

  เอง นิสัยละโมบโลภมาก



✱  ติงชวี บตุรบญุธรรมของหยวนเจ่อ เปลีย่นเจ้านายอยู่บ่อยคร้ัง  

  มีวรยุทธ์สูงส่ง

✱  เฉียวผิง บิดาของเสี่ยวเฉียว เจ้าเมืองตง รักบุตรชายบุตรสาว 

  มาก เป็นผู้ที่ราษฎรเหยี่ยนโจวนับถือ

✱  ชุนเหนียง แม่นมของเสี่ยวเฉียว รักเสี่ยวเฉียวเหมือนลูก ติดตาม 

  มายังสกุลเว่ยด้วย



ณพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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เมืองซิ่นตูกลายมาเป็นกองบัญชาการช่ัวคราวเพ่ือเตรียมการ 

ซุ ่มก�าลังพลรับศึกของเว่ยเซ่า บรรยากาศเหนือท้องฟ้าของเมืองน้ี 

แปรเปลี่ยนเป็นตึงเครียดแล้ว

หลายวันต่อมา ในท่ีสุดชาวเมืองก็สังเกตเห็นเหล่าแม่ทัพซึ่งสวม 

ชดุเกราะถืออาวุธคมกรบิพากันเร่งรดุมาถึงทีน่ีอ่ย่างต่อเน่ืองจากทกุสารทศิ

ด้วยสหีน้าอนัเคร่งขรมึ ผูค้นเริม่ถกความเห็นกันด้วยความกระวนกระวาย

ใจว่าการศึกระลอกใหม่ก�าลังจะมาเยือนอีกคราแล้วใช่หรือไม่

สิ่งที่ชาวเมืองทั้งหลายคาดเดากันนั้นมิผิดแต่อย่างใด

หลี่เตี่ยน หลี่ฉง จางเจี่ยน เว่ยเหลียง...บรรดาแม่ทัพชาญศึก 

ใต้อาณัตขิองเว่ยเซ่าเหล่านีเ้มือ่ได้รบัข่าวและเตรยีมการป้องกนัแนวหลงั

พร้อมสรรพแล้ว ต่างก็ทยอยรุดจากแต่ละพ้ืนท่ีในมณฑลโยวโจวและ 

ปิงโจวมายังเมืองซิ่นตูภายในไม่กี่วันตามค�าสั่งเรียกตัวด่วน

35
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ทัพแนวหน้าเริ่มทยอยเคลื่อนพลลงใต้ไปต้ังทัพอยู่ทางฝั่งทิศเหนือ

ของแม่น�้าหวงเหอแล้ว

ประตูทั้งสี่ทิศของเมืองซิ่นตู จากเช้าจรดค�่าหรือกระท่ังดึกดื่น 

ค่อนคืนก็ยังมีม้าเร็วควบตะบึงเข้าออกเป็นระยะปานสายฟ้าแลบ 

เพื่อน�าส่งรายงานและข่าวสารด้านต่างๆ

โถงประชมุในเรอืนด้านหน้าของจวนซิน่มกัจดุไฟสว่างจนยามดกึสงัด

หรือถึงขั้นโต้รุ่งก็ยังไม่ดับมอด

เว่ยเซ่าหารอืแผนงานและก�าหนดยุทธวิธีอยู่ท่ีน่ันกับเหล่าท่ีปรกึษา 

แม่ทัพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองเสบียงและคลังของเขา

พวกเขาเตรยีมการเพ่ือศกึใหญ่น้ีกันมานานแล้ว ดงัน้ันแม้บรรยากาศ

จะตงึเครยีด ทว่าทกุสิง่ล้วนด�าเนินไปอย่างเรยีบร้อยเป็นข้ันตอน เพียงแต่

เว่ยเซ่ามีงานรัดตัวมากขึ้น ยามกลางวันจึงเป็นไปไม่ได้ท่ีเสี่ยวเฉียว 

จะได้พบเจอเขาอีก ส่วนยามกลางคืนเขาก็กลับมาดึกดื่นมากเสมอ

บางครั้งกระท่ังถึงครึ่งคืนหลังแล้ว เขาเพ่ิงจะนอนลงได้ไม่ทันไร 

ก็ต้องถูกข่าวใหม่ที่เพ่ิงส่งมาถึงจากแนวหน้าที่แม่น�้าหวงเหอเรียกตัว 

ออกไปอีก

ครึ่งเดือนต่อมา ในวันหนึ่งของปลายเดือนสิบเอ็ดเว่ยเซ่าก็ก�าหนด

แผนรับศึกขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้น

เขาก�าหนดให้สร้างค่ายล้อมรัว้ขึน้ทีท่่าข้ามฟากหลหียางทางเหนอื

ของแม่น�้าหวงเหอเพ่ือใช้เป็นค่ายบัญชาการใหญ่ในศึกน้ี ให้ตั้งค่าย

สนับสนุนข้ึนที่อ�าเภอเกาถังและอ�าเภอฟั่นจินสองแห่ง และให้ต�าบล 

หวงฉอืซึง่อยู่ห่างออกไปสองร้อยลีท้างทิศตะวันตกเฉยีงใต้เป็นคลงัเสบยีง 
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สร้างแนวป้องกันต้ังรบัอย่างรดักุม ส่วนทัพใหญ่จะซุม่โจมตซีิง่ซว่ินในศึก

ตัดสินที่ฝั่งทิศเหนือของแม่น�้าหวงเหอ

อีกสามวันให้หลงัเว่ยเซ่าก็จะอ�าลาเมอืงซิน่ตูแล้ว เขาเป็นผูน้�าทพัใหญ่

มุ่งหน้าไปยังอ�าเภอหลีหยาง

ในวันเดียวกันนั้นเอง เสี่ยวเฉียวก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจาก 

สวีฮูหยิน

เนื้อความในจดหมายเรียบง่ายยิ่ง มีวาจาประโยคเดียวเท่านั้น

นางบอกเพียงว่า... 'ส่งจ้งหลินไปศึกแทนย่าด้วย'

บัดน้ีเว่ยเซ่ามไีพร่พลถึงสีแ่สนนาย ทว่าเกือบแสนนายถูกจดัวางไว้

ตลอดแนวป้องกันชายแดนทิศเหนือจากตะวันออกจรดตะวันตกซึ่งยาว

นับหลายพันลี้

ผดิกับราชวงศ์ฮัน่ทีถู่กเหล่าขุนศกึแบ่งแยกดนิแดนจนเกิดศึกสงคราม

ขึ้นไม่หยุดหย่อน ชนเผ่าซยงหนูท่ีอยู่คนละฟากฝั่งเหนือใต้ของแม่น�้า 

ซังกานกลับเข้าสู่ยุคทองอันรุ่งโรจน์ที่สุดในรอบร้อยปี

ยามน้ีฉานอวีอ๋เีสยีโม่แม้สงูวัยแล้ว ซ�า้บตุรชายหลายคนก็แก่งแย่ง 

ชงิดกัีนจนก่อให้เกิดคลืน่ใต้น�า้ซดัโหม ถงึขัน้เกือกเหลก็ของม้าศกึสกุลเว่ย

ยังเคยได้เหยียบย�่าไปจนถึงทุ่งหญ้าของราชส�านักซยงหนูหนหนึ่ง แต่

กระน้ันในใจของเว่ยเซ่าก็รูก้ระจ่างดีว่าฉานอว๋ีผูน้�าชนต่างเผ่าในแดนเหนือ

ซึง่ผงาดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกับท่านปู่ของตนผูน้ี้คอืหน่ึงในจอมทพัชัน้ยอด

จ�านวนน้อยที่ตนเคยได้พบพานมาในชีวิต

ในช่วงหลายสิบปีภายใต้การปกครองของฉานอว๋ีผู ้น้ี ซยงหนู 



10

ปรปักษ์จ�ำนน 4

ไม่เพียงมรีาษฎรเพ่ิมจ�านวนข้ึนมาก ทหารม้าก็เพ่ิมพูนจากไม่ถึงหน่ึงแสน

ในยุคท่านปู่ของเว่ยเซ่ามาเป็นสามแสนตามที่กล่าวอ้างอยู่ในปัจจุบัน

ควรรู้ว่าม้าศึกล�้าค่าอย่างมาก กล่าวได้ว่าในบางแง่มุมแล้วม้าศึก

หนึ่งตัวยังสูงค่ากว่าพลทหารหนึ่งนายอย่างเทียบไม่ติด

สิบปีมาน้ีในสถานการณ์ท่ีการบุกลงใต้ถูกสกุลเว่ยสกัดเอาไว้  

ซยงหนูภายใต้การปกครองของฉานอว๋ีอีเสียโม่ก็ได้ยึดครองดินแดน 

ผืนใหญ่ทางตะวันตกของผู้ปกครองสิบกว่าชนเผ่า อาทิ ตงหู ฮุ ่ยโม่  

ซูเ่ซิน่ และโหลวหลนั ส่วนทางเหนอืยังพิชติได้แคว้นชวเีซ่อ แคว้นเก๋อคนุ 

แคว้นซินหลี และแคว้นอื่นซึ่งเป็นชนเผ่ายิงธนูเช่นเดียวกัน

กระทัง่เว่ยเซ่าซึง่กล้าแขง็อย่างทุกวันน้ีแล้วก็ยังมอิาจไม่ยอมรบัว่า

ฉานอว๋ีของซยงหนูผู ้เป็นด่ังไม้ใกล้ฝั ่งนี้หาใช่ศัตรูที่ตนจะดูเบาได้  

มณฑลที่ตนช่วงชิงมาจากมือของผู้อื่นเช่นเหลียงโจว ปิงโจว และจี้โจว 

อาจสูญเสียได้ ทว่าโยวโจวจะสูญเสียไปมิได้เป็นอันขาด

ไพร่พลที่เขาท้ิงไว้ส่วนนี้ไม่เพียงเป็นเสมือนก�าแพงหม่ืนล้ีพิทักษ์

ชายแดนทางเหนืออีกชั้นหนึ่ง ย่ิงไปกว่าน้ันยังเป็นส่ิงที่มีไว้เพ่ือเป็น

รากฐานในแนวหลังของมณฑลโยวโจวด้วย

ฉะน้ันไม่ว่าแนวหน้าจะเกิดอนัใดขึน้ เขาก็ไม่อาจโยกย้ายก�าลงัพล

ส่วนนี้มาใช้เป็นอันขาด

พรุง่น้ียามเหม่า ภายหลงัทีเ่ซ่นธงรบแล้วเขาจะน�าไพร่พลสามแสน

ท่ีสามารถเรียกระดมได้เดินทัพลงใต้ไปสมทบกับทัพแนวหน้า เพ่ือซุ่มตี

ทัพใหญ่ห้าแสนของซิ่งซว่ินที่ฝั่งทิศเหนือของแม่น�า้หวงเหอในศึกชี้ชะตา

ครั้งนี้
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เว่ยเซ่ารู้ดีว่านี่มิใช่ศึกที่ง่ายดาย

จรงิอยู่ซิง่ซวิน่ล�าพองตนไม่ฟังเสยีงใคร ทว่ามอิาจดแูคลนขมุก�าลงั

ของซิง่ซว่ินได้ ท้ังมอี�านาจจากการสยบหยวนเจ่อเมือ่ปีทีแ่ล้วเป็นแรงหนุน 

การรุกขึ้นเหนือครั้งนี้ย่อมต้องรุนแรงดุจน�้าหลากถาโถมเป็นแน่ แต ่

เว่ยเซ่ามไิด้รูส้กึครัน่คร้ามเลยสกันดิ ตรงกันข้ามนบัแต่ท่ีรู้ว่าซิง่ซว่ินตัง้ตน

เป็นฮ่องเต้แล้วมุ่งหมายจะยกทัพขึ้นเหนือมาปราบปรามเขาน้ัน โลหิต 

ในกายของเขากลบัสบูฉดีเรว็แรงจนถึงขัน้ร้อนระอเุดอืดพล่านเลยทีเดยีว

เขารู้สึกได้ว่าสงครามน้ีน�ามาซึ่งความฮึกเหิมอย่างท่ีกล่าวได้ว่า 

ไม่เคยมีมาก่อน เพราะครั้งนี้ผิดแผกไปจากการศึกน้อยใหญ่ท่ีเขา 

เคยเผชิญตลอดหลายปีที่ผ่านมา มันคือศึกตัดสินแรกระหว่างเขา 

กับหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่กล้าแข็งที่สุดในแดนจงหยวน

พายุก�าลังจะปั ่นป่วนแผ่นดินอันย่ิงใหญ่ไพศาล สถานการณ ์

โดยรวมของจิ่วโจวก�าลังจะเริ่มต้นเปิดบทใหม่นับแต่บัดนี้

แผนการรบโดยรวมได้จัดวางก�าลังคนเสร็จส้ินแล้ว เพียงรอคอย 

ที่จะเซ่นธงรบแล้วกรีธาทัพในเช้าพรุ่งนี้เท่านั้น

กระน้ันชัว่ขณะน้ีพวกกงซนุหยางกับเว่ยเฉวียนก็ยงัคงอยู่ในโถงประชมุ 

พวกเขาก�าลงัคร�า่เคร่งตรวจสอบความถูกต้องครัง้สดุท้ายของรายละเอยีด

การคมุล�าเลยีงเสบยีง รหสัค�าพูดกับหนงัสอืยืนยัน รวมไปถึงเรือ่งปลกีย่อย

อื่นอีกสารพัดที่ดูเหมือนจุกจิกหยุมหยิมแต่แท้จริงแล้วล้วนไม่อาจมี 

ข้อผิดพลาดได้

ยามที่ท้องฟ้าเพิ่งจะมืดลง เว่ยเซ่าก็กลับมาแล้ว
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ทั้งที่กองทัพจวนจะเคลื่อนพลอยู่รอมร่อ ทว่าหลายวันมาน้ีในห้วง

ความคิดอันฮึกเหิมของเว่ยเซ่าซึ่งแทบจะถูกการศึกยึดครองพ้ืนที่ไป

ทัง้หมดน้ันกลบัยังคงผดุภาพของสาวน้อยท่ีก�าลงัอุ้มท้องทายาทให้แก่ตน

อยู่นางนั้น

เขาเดินเข้ามาในเรือนเซ่อหยาง ทันทีที่ช้อนตาข้ึนก็เห็นแสงไฟ 

สีเหลืองสลัวซึ่งกรองผ่านหน้าต่างออกมา ฝีก้าวของเขาชะงักเล็กน้อย  

ในหวัใจค่อยๆ พรัง่พรดู้วยความสงสารระคนอาวรณ์อนัเข้มข้น คร่ึงเดอืน 

มาน้ีไม่ว่าเขาจะกลับดึกดื่นเพียงใด แสงไฟหลังหน้าต่างบานน้ีล้วน 

จุดสว่างเพื่อเขาเสมอมา

เขาย่างเท้าเร่งความเร็วไปถึงเชิงบันได หญิงรับใช้อาวุโสที่เข้าเวร

อยู่เมื่อมองเห็นเขาแล้วก�าลังจะเดินตรงมาต้อนรับ เขาจึงแสดงท่าท ี

ให้นางเงียบเสียงไว้ ตนเองเพียงเดินปราดขึ้นบันไดไปถึงหน้าประตู 

ในไม่กี่ก้าว ผลักเปิดประตูที่งับไว้อย่างแผ่วเบา ก่อนเดินอ้อมฉากบังลม

อย่างเบามือเบาเท้าเข้าไป แล้วก็เห็นว่าเสี่ยวเฉียวยังมิได้เอนนอนอยู ่

บนเตียง

นางนั่งหันหลังให้เขาอยู่เบื้องหน้าโต๊ะเคร่ืองแป้ง บนโต๊ะวาง

กระบอกจดหมายที่เปิดออกแล้วกระบอกหนึ่ง

นางก้มหน้าอยู่ดูคล้ายก�าลังอ่านจดหมาย ครั้นได้ยินเสียงฝีเท้า 

ของเขาเดนิเข้ามา นางก็วางจดหมายฉบบัน้ันพับทบแล้วถือโอกาสทับไว้ 

ใต้กล่องเครื่องประทินโฉม

เว่ยเซ่าเดินมานั่งคุกเข่าด้านหลังภรรยา ก่อนจะสวมกอดเอวนาง

พลางแนบฝ่ามือบนหน้าท้องที่นูนขึ้นเล็กน้อย "ใครส่งจดหมายมาหรือ"
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เสี่ยวเฉียวเหลียวหน้ากลับไปสบสายตาเขาก่อนจะคลี่ย้ิมตอบ  

"พี่สาวข้าที่หลิงปี้ เมื่อครู่แม่ทัพจย่าน�ามาส่งให้"

ประกายตาของเว่ยเซ่าไหววูบเลก็น้อย เพียงขานอ้อโดยไม่สอบถาม

อันใดอีก

หลายวันก่อนหยางซิ่นส่งสารแจ้งรายงานข่าวของหน่วยสอดแนม

ที่ซุ่มวางไว้...ความว่าหลิวเหยี่ยนไปยังอ�าเภอหลิงปี้อีกคราแล้ว น่าจะ 

ไปเพื่อเยี่ยมคารวะปี่จื้อ

ผลเป็นเช่นไรในเวลาอันสั้นยังไม่อาจล่วงรู้ได้ เพียงเห็นแต่ไกลว่า 

ปี่จื้อส่งหลิวเหยี่ยนออกจากหลิงปี้ด้วยตนเอง

สามารถไปเยือนถึงเรอืนชานสามครัง้สามคราก็เพียงพอให้มองเหน็

ถึงความจริงใจแล้ว คงยากที่จะไม่ประทับใจ

เว่ยเซ่าย่ืนใบหน้าเข้าไปสดูดมกลิน่หอมระรวยจากเรอืนผมของนาง

อย่างลกึล�า้ฟอดหนึง่ แล้วใช้สนัจมกูไล้ติง่หูทีน่ิ่มนุ่มและขาวผ่องดจุหยกนัน้

ก่อนจะเอ่ยถามเสียงอ่อนโยน "วันนี้หมานหมานเหน็ดเหนื่อยหรือไม่"

เสี่ยวเฉียวปรายตามองเขาปราดหนึ่ง ในเมื่อหยางซิ่นสวามิภักดิ์ 

ต่อเว่ยเซ่าแล้ว เรื่องท่ีหลิวเหย่ียนโผล่เข้ามาในสถานการณ์อันชุลมุน 

ของมณฑลสวีโจวโดยปราศจากซึ่งเค้าลางน้ี นางไม่เชื่อหรอกว่าเว่ยเซ่า

จะไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลยสักนิด ทว่ายามอยู่ต่อหน้านาง เขากลับ 

ท�าเฉยไม่เอ่ยถึงสักค�า

"ท่านพ่ียังจ�าคณุชายแห่งหลางหยาหลวิเหย่ียนได้หรอืไม่" เสีย่วเฉยีว

อิงซบบนแผงอกของเขาแล้วเอ่ยถาม

เดมิทีเว่ยเซ่าก�าลงัคลอเคลยีใบหูของตนกับนางพลางเลือ่นฝ่ามอืใหญ่
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ขึน้สูเ่บือ้งบนแล้วสอดเข้าสาบเสือ้ไปสะกิดเสือ้ชัน้ในตวัน้อย กระทั่งได้ยิน

วาจานีเ้ขาก็ชะงักไปวูบหน่ึงทว่ามไิด้ยุตแิต่อย่างใด ยังคงเขีย่เปิดผ้าเน้ือบาง

ที่ห่อหุ้มด้านในชิ้นนั้นต่อ ก่อนจะแนบใจกลางฝ่ามืออันหยาบกร้านนิดๆ 

กอบกุมลงบนผลท้อคูง่ามซึง่ท้ังน่ิมละมนุท้ังแปรเปล่ียนเป็นอวบอิม่ข้ึนทุกวัน

จากการตั้งครรภ์

"เอ่ยถึงเขาท�าไมเล่า" น�้าเสียงของเว่ยเซ่าเรียบเฉยขณะบรรจง 

คลึงเคล้นและสัมผัสกับความนุ่มหยุ่นของผลท้อทั้งคู่ที่อยู่ในฝ่ามือตน

เสี่ยวเฉียวบังคับพามือใหญ่นั้นออกไปจากสาบเสื้อ ก่อนผละจาก

แผงอกของเขาแล้วหมุนกายมานั่งคุกเข่าประจันหน้ากัน

"แม้ท่านพ่ีจะไม่ไถ่ถามว่าในจดหมายของพ่ีสาวข้าพูดอย่างไรบ้าง 

ทว่าข้ากลับปรารถนาจะบอกเล่าต่อท่านพี่"

สายตาทั้งคู่ของเว่ยเซ่าจับจ้องบนดวงหน้านาง

"พ่ีสาวเล่าว่าหลางหยาอ๋องให้เกียรติมาเยือนถึงสามคร้ังก็เพ่ือ 

เชื้อเชิญปี่จื้อไปรับใช้ ทว่าจนแล้วจนรอดปี่จื้อก็มิได้ตกปากรับค�า พี่สาว

ยังบอกว่าป่ีจ้ือรูด้ว่ีาเรือ่งทีห่ยางซิน่ถอนทพัน้ีเกิดจากเจตนาของเยียนโหว 

ในเมือ่ความเข้าใจผดิถูกขจดัสิน้แล้ว เขาก็ไม่ปรารถนาให้เกิดเหตขุดัแย้ง

อืน่ใดอกี ข้ารูว่้าป่ีจือ้เป็นคนยึดมัน่ในสจัจะ เขาท�าเช่นน้ีท่านพ่ีคงจะวางใจ

ได้แล้วกระมัง" เสี่ยวเฉียวเอ่ยตามตรงโดยไม่ปิดบัง

เว่ยเซ่าเพ่งพิศสองตาของนาง ชั่วอึดใจต่อมากลับเอ่ยขึ้นว่า  

"ข้าไม่ชอบหลิวเหยี่ยน"

ถ้อยค�าของเขากับสิ่งที่นางพูดไปเมื่อครู่เป็นคนละเรื่องกันชัดๆ

"หมานหมาน เขาคืออดีตคู่หมั้นของเจ้า และข้าก็รู้ว่าเจ้าเคยมี 
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ใจตรงกับเขา บดัน้ีเขาจงใจกระท�าเช่นนีย่้อมมุง่หมายท่ีจะช่วงชงิใต้หล้า 

เช่นเดียวกัน ฉะนั้นหากวันหน้าเขาตกมาอยู่ในก�ามือข้าเมื่อไร ข้าก็จะ 

ไม่ย้ังมอืไว้ไมตรเีป็นอนัขาด เจ้าอย่าได้ต�าหนข้ิาเลย!" เขาเอ่ยเน้นทลีะค�า

ด้วยน�้าเสียงที่หนักหน่วงยิ่ง

เสี่ยวเฉียวตะลึงวูบ นางมิได้นึกถึงหลิวเหย่ียนผู้น้ีมานานมากแล้ว 

ทว่ายามนี้ความทรงจ�าล้วนพรั่งพรูออกมาอีกครา ทั้งห้วงฝันเก่ียวกับ 

ภาพช่วงสุดท้ายในชาติก่อน ท้ังแต่ละภาพเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลัง 

ถูกเขาลักพาตัวระหว่างทางท่ีนางถูกส่งไปยังเมืองอว๋ีหยางในวันรุ่งข้ึน 

หลังจากเข้าพิธีมงคลกับเว่ยเซ่าเมื่อสองปีก่อน สายตาอันแปลกพิกล 

ที่หลิวเหย่ียนจับจ้องมาเมื่อถูกนางปฏิเสธอย่างนุ่มนวลน้ัน จนทุกวันนี ้

เมื่อนางหวนระลึกถึงก็ยังจดจ�าได้อย่างชัดเจน

นางเงียบงันไปทันใด

"ในจดหมายของพ่ีสาวเจ้ามเีอ่ยถึงเรือ่งอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกับหลิวเหย่ียน 

บ้างหรือไม่" เว่ยเซ่าถามขึ้นอีกด้วยน�้าเสียงที่ฟังคล้ายไม่ใส่ใจ

เสี่ยวเฉียวลังเลเล็กน้อย ขณะก�าลังจะส่ายหน้าปฏิเสธ เว่ยเซ่า 

ก็โน้มกายมาด้านหน้า ยกมอืย่ืนไปหยิบจดหมายผ้าไหมฉบบัน้ันท่ีถูกนาง

ทับไว้ใต้กล่องเครื่องประทินโฉมออกมา

เสี่ยวเฉียวไม่คิดว่าเขาจะหยิบฉวยจดหมายต่อหน้านางเช่นนี้  

หัวใจจึงเต้นกระตุกวูบ

ทันทีท่ีเห็นมอืของเขาแตะถูกจดหมายผ้าไหม นางก็ยกมอืวางกดลง

บนหลังมือของเขาตามจิตใต้ส�านึก

เว่ยเซ่าเงยหน้าขึ้นเพ่งตามองนาง
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เสี่ยวเฉียวตกใจพร้อมตระหนักได้ว่าไม่เหมาะสม

ถ้อยค�าของหลิวเหย่ียนที่ฝากมาในท้ายจดหมายของต้าเฉียวน้ัน 

สัญชาตญาณบอกนางว่าไม่เหมาะที่จะให้เว่ยเซ่าได้เห็น

ศึกใหญ่ใกล้จะปะทุขึ้นแล้ว แน่นอนว่าเจตนาเดิมของนางคือ 

ไม่ปรารถนาให้เขาเกิดความระแวงแคลงใจโดยใช่เหตุ ทว่าการท่ีนาง 

ขดัขวางเขาไว้เช่นนีเ้กรงว่ามแีต่จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ดงันัน้นางจงึ

คลายมือออกแล้วเอ่ยว่า "หากต้องการอ่านจริงๆ ท่านก็อ่านเองแล้วกัน"

เว่ยเซ่าสบตานาง ชั่วครู่ก็ค่อยๆ คลายมือจากจดหมายผ้าไหม 

ซึ่งอยู่ระหว่างร่องนิ้วของตนแล้วนั่งยืดกายตรงเช่นเดิม

"ข้าต้องการให้เจ้าบอกข้าด้วยตนเอง" น�้าเสียงของเขาอัดแน่น 

ด้วยค�าสั่ง

เสี่ยวเฉียวลอบถอนหายใจ

"ในจดหมายฝากถ้อยค�ามาส่วนหน่ึง ความว่าเขาละวางเรื่อง 

ในอดีตแล้ว ขออวยพรจากแดนไกลให้ข้าอยู่ดีมีสุข...เช่นนี้ดียิ่งมิใช่หรือ"

เว่ยเซ่ามสีหีน้าน่ิงขรมึ เน่ินนานไม่พูดจา สดุท้ายจึงคล่ีย้ิมผงกศรีษะ

รับว่า "ใช่ ดียิ่ง"

จบค�าเขาก็กางสองแขนมาหา เสี่ยวเฉียวจึงกระเถิบเข้าไปใน 

อ้อมกอดของเขา

ชายหนุ่มก้มหน้าลงจมุพิตกลบีปากอนัหอมกรุน่ชุม่ชืน้คูน่ัน้ ทว่าจู่ๆ  

เขาก็นกึถึงข่าวลอืท่ีแพร่สะพัดมาจากฝ่ังทศิใต้ของแม่น�า้หวงเหอว่าซิง่ซว่ิน

ประกาศจะจับเป็นเขาแล้วชิงตัวเสี่ยวเฉียวเข้าสู่หอดอกบัว แม้รู้ดีว่าน่ี 

เป็นเพียงการแสร้งวางโตข่มขวัญ เป็นลูกไม้สกปรกที่ใช้จู ่โจมจิตใจ 
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ก่อนการศึก มุ่งหมายท่ีจะก่อกวนสติของเขาเท่าน้ัน แต่ในใจของเขา 

ยังคงเกิดไฟโทสะคุข้ึนนิดๆ อยู่ดี ด้วยเหตุน้ีขณะติดพันอยู่กับกลีบปาก

ของนาง เรี่ยวแรงที่ใช้จึงเพิ่มพูนขึ้น

แม้เพ่ิงจะล่วงเข้าสูช่่วงต้นของฤดูเหมนัต์ และสภาพอากาศในเมอืง

ซิ่นตูก็มิได้เหน็บหนาวเท่าที่เมืองอวี๋หยาง ทว่าเพื่อให้การดูแลเสี่ยวเฉียว 

มังกรดิน* ท่ีอยู่ใต้พ้ืนเรือนเซ่อหยางของจวนซิ่นจึงถูกจุดไฟแล้ว ภายใน

ห้องยามนี้อบอุ่นด่ังฤดูวสันต์ ไอร้อนในกายของเว่ยเซ่าจึงย่ิงเพ่ิมข้ึน 

อย่างรวดเร็ว

นับแต่ตรวจพบว่าเสี่ยวเฉียวมีครรภ์จวบจนปัจจุบัน ตลอดช่วง 

สองสามเดือนมานี้เว่ยเซ่าก็ยังคงนอนเคียงนางเช่นเดิม

ด้วยกลวัว่านายท่านจะไม่รูก้ารควรไม่ควร ชนุเหนยีงจงึแอบก�าชบั

เสี่ยวเฉียวว่ามิอาจร่วมหอเป็นอันขาด ต่อมาเมื่อจงเอ่ามาถึงก็เป็นกังวล

เช่นกันว่าคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวนอนร่วมเตียงกันทุกราตรีอาจหักห้ามใจ

มิได้ไปชั่วขณะ ดังนั้นจึงเคยหาโอกาสสื่อความถึงเรื่องนี้ต่อหน้าเว่ยเซ่า

แล้วอย่างอ้อมค้อม

อันที่จริงต่อให้ไม่มีค�าเตือนของจงเอ่า เว่ยเซ่าเองก็ระมัดระวัง 

เป็นอย่างยิ่ง

นบัแต่เสีย่วเฉยีวตัง้ครรภ์ เนือ่งจากทัง้วันนางดอู่อนเพลยีไม่สดชืน่ 

นางในสายตาของเขาจงึกลายเป็นหุ่นแก้วเคลอืบสีชิน้หนึง่ทีเ่พียงกระทบถูก

ก็กลวัว่าจะแตกร้าว อย่าว่าแต่เพ้อฝันทีจ่ะได้สนทิสนมกับนางเลย กระท่ัง

กลางคืนยามหลับใหลเขาก็เปลี่ยนเป็นสงบเสงี่ยม กลัวว่าตนจะวาดขา

* มังกรดิน (ตี้หลง) คือทางใต้ดินซึ่งขุดไว้ใต้เรือนโดยเฉพาะต�าหนักในวังเพื่อน�าส่งไอร้อนจากเตาไฟที่จุดอยู่
ตรงปากทาง
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ไปทับถูกท้องของนางได้

เพียงแต่อดกลั้นมาเน่ินนานเพียงนี้แล้ว หากมองไม่เห็นก็ยังพอ

ท�าเนา แต่ในเมื่อมีโฉมสะคราญปานล่มชาติล่มเมืองอยู่ตรงหน้าทุกวัน 

ท้ังนางยังเป็นของเขาอีกด้วย ทว่ากลับได้แต่มองโดยไม่อาจแตะต้อง  

นี่เป็นความทรมานอย่างหน่ึงโดยแท้ ย่ิงคิดว่าพรุ่งน้ีก็จะต้องจากไปแล้ว 

เขาจึงทนไม่ไหวอีกต่อไป

ชายหนุ่มช้อนอุ้มภรรยาขึน้กลางอากาศแล้วพานางมาส่งถึงบนเตยีง

เขาฟุบอยู่ตรงหน้าอกนุ่มพลางจุมพิตนางอย่างเร่าร้อน ขณะที่มือ 

ก็มิได้อยู่ว่าง แหวกเปิดสาบเสื้อของนางทันใด

เมือ่ชดุแพรบางของนางถูกเปลือ้งออกก่ึงหนึง่ก็เผยให้เหน็ไหล่ผ่อง

ดุจสลักเสลาข้ึนจากหยก พร้อมกันนั้นผลท้อที่อ่ิมประณีตสีขาวพิสุทธ์ิ 

สองผลกด็นัตวัออกจากใต้ร่มผ้าทีเ่คยปิดบงัเอาไว้ เผยโฉมอนัขาวละลาน

จนแทบจะแยงตาเขาทีเดียว

เว่ยเซ่าเพ่งพิศแน่วน่ิง ก่อนจะคลึงเคล้นผลท้อท้ังคู่อย่างเนิบช้า 

และเพ่ิมแรงมือขึ้นทีละน้อย สุดท้ายศีรษะของเขาก็ซุกซบลงไปอีกรอบ 

ครั้งนี้เขากดใบหน้าลงไปทั้งดวง

เพียงครูเ่ดยีวเท่าน้ันหยดเหง่ืออนัร้อนผะผ่าวก็แตกพลัก่ อาบชโลม

แผ่นหลังของเขาไว้ชั้นหนึ่ง

จู่ๆ เขาก็ผละจากนางในฉับพลัน ก่อนจะทิ้งร่างหงายลงบนหมอน 

หอบหนักราวกับจวนจะหายใจไม่ออกขณะเอ่ยงึมง�า "ในห้องนี้ร้อนอ้าว

เหลือเกิน ข้าอุดอู้จนแทบทนไม่ไหวแล้ว...ขอไปอาบน�้าก่อน"

เว่ยเซ่ากระตุกผ้าห่มมาปิดคลุมเรือนร่างอันงามอ่อนช้อยของนาง
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ไว้อย่างมิดชิด จากน้ันพลิกกายลงจากเตียงพุ่งปราดเข้าห้องอาบน�้า 

ไปทันที

เสียงน�้าซ่าๆ ดังออกมาจากในห้องอาบน�้า

เว่ยเซ่ารัง้อยู่ด้านในเป็นนานสองนาน จวบจนฝืนกดข่มเพลงิปรารถนา

ที่ทะลวงใจอยู่ลงไปได้แล้วถึงค่อยระบายลมหายใจยาวเหยียด ก่อนจะ

คลุมเสื้อตัวหนึ่งลวกๆ แล้วเดินออกมา

เห็นเสี่ยวเฉียวยังคงขดร่างอยู ่ในผ้าห่มเช่นเดิม นอกผ้าห่ม 

เผยออกมาเพียงดวงหน้าน้อยๆ พวงแก้มอมชมพูนั้นขึ้นสีแดง ดวงตา 

หลับพริ้มคล้ายเข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้ว เขากลั้นหายใจขึ้นเตียงไปใหม ่ 

พอกอดนางเข้าสู่อ้อมอกอีกครั้งก็ต้องตะลึงงันอย่างช่วยไม่ได้

เรือนร่างอรชรเนียนลื่นซึ่งถูกห่อหุ้มอยู่ภายใต้ผ้าห่มแพรยามนี ้

ไม่มีอาภรณ์เลยสักชิ้น นางเพียงขดนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในอ้อมอกของเขา

"หมานหมาน..." หัวใจของเว่ยเซ่าเต้นรวัเรว็ขึน้อกีหน เพลงิปรารถนา

ที่เพิ่งกดข่มลงไปอย่างยากเย็นพลันลุกโหมขึ้นมาแล้ว

เพียงเห็นแพขนตาทั้งคู่ของสองตาที่ปิดอยู่น้ันสั่นไหวนิดๆ เขาก็ 

ออกอาการหายใจติดขัดเล็กน้อย

มือเล็กท่ีนิ่มนุ่มข้างหน่ึงพลันย่ืนมาหา ก่อนไล้วนแผ่วเบาไปบน

กล้ามท้องอันกระชับก�าย�าและเรียบลื่นของเขา

รูขุมขนทั่วสรรพางค์กายของชายหนุ่มพลันผ่อนคลายพร้อมๆ กับ

ขนอ่อนที่ลุกซู่ขึ้นทันใด

มือเล็กยังคงปลอบประโลมเขาด้วยรักพลางเคล่ือนลงสู่เบื้องล่าง 

ไปทีละน้อย
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เว่ยเซ่าหลบัตาลง สหีน้าแม้เกรง็เพียงใดทว่าในล�าคอกลบัเปล่งเสยีง

ครึม้อย่างแสนพอใจ ประดุจแมวตัวหนึง่ทีไ่ด้อาบแสงตะวันในฤดเูหมนัต์ 

ทั้งยังได้นายหญิงอุ้มขึ้นตักมาลูบไล้

ยามอิ๋น ทั้งในและนอกจวนซิ่นล้วนสว่างไสวไปด้วยแสงไฟ

พวกหลี่เตี่ยนและเว่ยเหลียงอยู่ระหว่างทางขณะก�าลังน�าหน่วย

องครักษ์ในชุดเกราะอันวาววับจับตาควบม้ามายังจวนซิ่นเพ่ือเตรียมรับ

เว่ยเซ่าออกจากเมือง

ส่วนเสี่ยวเฉียวก�าลังกลัดหมุดเกล็ดมังกรตัวสุดท้ายตรงช่วงเอว 

ของชุดเกราะให้เว่ยเซ่า จากนั้นจึงคลี่ยิ้มกล่าวว่า "ท่านย่ามีจดหมายมา 

บอกให้ข้าส่งท่านไปศึกแทนนางด้วย ข้ากบัลกูของเราจะคอยท่านกลบัมา

พร้อมชัยชนะ"

เว่ยเซ่าผงกศีรษะตอบ "วางใจรอข้ากลับมาเถอะ" เหมือนเขาจะ

ฉุกคิดอะไรข้ึนได้จึงเอ่ยเสริม "เมื่อวานท่านกงซุนเตือนข้าว่าต้องป้องกัน

ซิ่งซว่ินจะฉวยโอกาสลอบบุกก่อกวนเหย่ียนโจว ข้าใคร่ครวญดูแล้ว 

จะให้หยางซิ่นอยู่รอค�าสั่งก่อน หากเป็นไปตามที่ท่านกงซุนคาดไว้  

ข้าจะให้เขายกทัพไปช่วยเหลือ"

เสี่ยวเฉียวเอ่ย "ท่านพ่ีใคร่ครวญรอบด้าน หมานหมานซาบซ้ึงใจ 

ย่ิงนกั ข้ารูว่้าศกึนีส้�าคญัต่อท่านพ่ีมาก หากหยางซิน่มภีารกิจอืน่อยู่แล้ว 

ท่านพ่ีก็สั่งโยกย้ายไปก่อนได้อย่างเต็มที่  วันน้ีข ้าจะส่งจดหมาย 

ไปเหย่ียนโจวเตือนให้ท่านพ่อเตรียมการป้องกันโดยด่วน หากไร้ก�าลัง 

จะปกป้องตนเองจริงๆ ถึงตอนน้ันค่อยขอความช่วยเหลือจากท่านพ่ี 
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อีกครั้ง"

เว่ยเซ่าเพ่งพิศนาง ชั่วครู่ให้หลังจึงพยักหน้าเล็กน้อย

"นายท่าน แม่ทัพเหลยแจ้งว่าเหล่าแม่ทัพมาถึงนอกจวนซิ่นแล้ว  

ขอเชิญนายท่านไปเซ่นธงรบและตรวจพลเจ้าค่ะ" จงเอ่ารายงานอยู ่

นอกประตู

"ท่านพี่ไปเถิด" เสี่ยวเฉียวยิ้มกล่าว

เว่ยเซ่าหมุนกายเดินมุ่งไปด้านนอก แต่แล้วก็ชะงักฝีเท้า เขาเดิน

ย้อนกลบัมาถึงข้างกายนางแล้วย่ืนแขนรวบนางเข้าสูอ้่อมอกกอดไว้แนบแน่น

ก�าลังแขนมหาศาลน้ันราวกับทะลวงผ่านชุดเกราะอันแข็งแกร่ง 

แทรกซึมเข้ามาสู่กล้ามเนื้อและกระดูกของเสี่ยวเฉียวทีละน้อย

เว่ยเซ่าก้มศีรษะลงจุมพิตบนหน้าผากนางก่อนจะคลายวงแขน  

เขาเดินไปเปิดประตูแล้วก้าวยาวจากไป

ยามผืนฟ้าบูรพาจวนสาง เสี่ยวเฉียวยืนอยู่บนยอดหอถานไถ 

โดยมจีงเอ่ากับชุนเหนียงเคียงข้าง นางทอดสายตามองไกลออกไปนอก

ก�าแพงเมืองทิศใต้ นอกจากขุนเขา ล�าน�้า และท้องทุ่งแล้ว ก็ยังมีธงทิว 

เนอืงแน่นปานหมูด่าว ทวนวงเดอืนวบัวาวดัง่สายฟ้า ทพัใหญ่ของเว่ยเซ่า

ค่อยๆ เคลื่อนพลมุ่งลงใต้แล้ว

ฤดูเหมันต์ปลายรัชศกไท่อันที่สอง ทัพใหญ่ของซิ่งซว่ินออกจาก

เมืองลั่วหยาง ผ่านด่านหู่เหลามาต้ังทัพอยู่นอกด่านตรงฝั่งทิศใต้ของ

แม่น�้าหวงเหอ

สองทัพคั่นกลางด้วยสายน�้า สังเกตการณ์กันและกันอยู่ครึ่งเดือน 
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ในท่ีสุดซิ่งซว่ินก็เป็นฝ่ายทนไม่ไหว เลือกวันส่งซิ่งเหวยบุตรชายของตน 

กับติงชวีให้ฝืนน�าทัพข้ามแม่น�้าจากท่าข้ามฟากหู่เหลาไปด้วยวิธี 

ผูกเรือต่อกันเป็นสะพาน หมายมั่นที่จะตรงไปบุกตีค่ายใหญ่ของเว่ยเซ่า

ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าข้ามฟากหลีหยาง

เว่ยเซ่าจึงส่งถานฝูกับเหลยเหยียนให้น�าไพร่พลหน่ึงหมื่นไปปัก 

ธงทิวลวงว่ามีทหารอยู่ท่ัวฝั่งทิศเหนือ จากน้ันระดมยิงเกาทัณฑ์ต่อเน่ือง 

เป็นระลอก ท�าทสีกัดขวางการข้ามแม่น�า้ของอีกฝ่ายอย่างสดุก�าลงั รอจน

ก�าลังหลักฝ่ายซิ่งซว่ินข้ามแม่น�้ามาได้เกินครึ่งถึงได้หยุดยิง ก่อนจะสู้ 

พลางถอยพลางเพือ่หลอกล่อข้าศกึเข้ามาในวงล้อมท่ีซุม่รออยู่แล้วล่วงหน้า

สิ้นเสียงกลองไฟอันสะท้านฟ้าสะเทือนดินหน่ึงหน หลี่เตี่ยน  

จางเจี่ยน หลี่ฉง และเว่ยเหลียงก็น�าทหารที่ซุ่มซ่อนอยู่ทั้งสี่กองออกมา 

ฆ่าฟัน ติงชวีกับซิ่งเหวยต้ังตัวไม่ติดถึงกับออกค�าสั่งผิดพลาด ท้ังสอง 

ไม่อาจต้านทานการโจมตีอันเฉียบขาดดุดันได้ไหว พากันถอยร่น 

กลับมายังสะพานเรือหมายจะถอนทัพหนี

แต่ไม่คิดว่าสะพานเรือซึ่งผูกติดกันหลายสิบล�านั้นได้ถูกพลธนู 

บนหลังม้าซึ่งเว่ยเซ่าให้ซุ ่มอยู่ฝั ่งทิศเหนือของท่าข้ามฟากหู ่เหลา 

ต้ังแต่แรกแล้วยิงเผาด้วยลูกธนูไฟชุบน�้ามันถง* สะพานเรือถูกท�าลาย

ลงท่ามกลางแสงเพลิงและควันหนาทึบ ส่งผลให้ทัพผู้รุกรานไร้ทางถอย 

ซ�้าร้ายทหารแดนเหนือก็ไล่ล่ามาถึงแล้ว

หลงัเผชญิการศกึอนัดเุดอืดไปหน่ึงศกึ ทพัฝ่ายซิง่ซว่ินบ้างถูกเดด็ชพี 

บ้างถูกจบัเป็นเชลย บ้างร่วงตกน�า้ สญูเสยีไปอย่างมากมาย ซิง่เหวยเอง 

* น�้ามันถง คือน�้ามันซึ่งสกัดได้จากเมล็ดของต้นโหยวถง (มะเยาหิน) มีคุณสมบัติแห้งเร็ว ข้ึนเงา ติดแน่น  
ทนความร้อน
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ก็ถูกยิงสังหารด้วยห่าเกาทัณฑ์ ส่วนติงชวีส�าแดงความกล้าเข่นฆ่า 

ฝ่าวงล้อมอันแน่นหนาออกไปจนได้ เขาน�าทหารท่ีเหลือหนีหัวซุกหัวซุน

ไปทางตะวันตกกว่าร้อยลี้ สุดท้ายพบเรือข้ามฟากล�าหนึ่งจึงบังคับเรือ 

ข้ามแม่น�้า พ่ายกลับมาอย่างหมดสภาพดุจนกขนโกร๋น

ศึกแรกท่ีท่าข้ามฟากหู ่เหลา ซิ่งซว่ินสูญไพร่พลไปหมื่นเศษ  

ประเดิมศึกด้วยความปราชัยเช่นน้ี ทั้งยังเสียบุตรชายไปหน่ึงคน ทันที 

ที่รู ้ข่าว ซิ่งซว่ินก็ทุบอกกระทืบเท้า รวดร้าวจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่  

ลั่นค�าสาบานจะขอช�าระแค้นล้างความอัปยศนี้ให้จงได้

ครึ่งเดือนต่อมา ซิ่งซวิ่นต่อสะพานแพขึ้นบนเรืออีกหน ครั้งนี้ได้รับ

บทเรยีนแล้วจงึทิง้ก�าลงัพลอยู่เฝ้าสะพานด้วย ส่วนตนเองน�าพาทัพใหญ่

ข้ามแม่น�้าไปอีกเป็นรอบที่สอง

เว่ยเซ่าเป็นผู้น�าทัพคอยดักซุ่มโจมตีซิ่งซว่ินบนท้องทุ่งทิศเหนือ 

ของแม่น�้าหวงเหอด้วยตนเอง สองฝ่ายต่างทุ่มก�าลังหลักเข้าสู่สนามรบ

รวมกันทั้งสิ้นหลายแสนนาย

การศึกอันดุเดือดด�าเนินไปเป็นช่วงๆ สองฝ่ายต่างมีผู ้บาดเจ็บ 

สูญเสีย

จวบจนกลางราตรหีนึง่ในอกีครึง่เดอืนให้หลงั เมอืงสงิหยางฝ่ังทศิใต้

ของแม่น�้าหวงเหอพลันปรากฏเพลิงกลุ่มใหญ่พวยพุ่งขึ้นท่วมฟ้า

คลังเสบียงของซิ่งซว่ินซึ่งตั้งอยู่ที่น่ีถูกทัพร่วมรบของเว่ยเซ่าอย่าง

หยางซิ่นกับกัวเฉวียนจู่โจมโดยไม่คาดฝัน ทหารรักษาการณ์ตั้งตัวไม่ติด 

เสบียงสิบส่วนจึงถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาผลาญไปหกถึงเจ็ดส่วน

เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไป ขวัญทหารฝ่ายซิ่งซว่ินก็ระส�่าระสาย



24

ปรปักษ์จ�ำนน 4

อย่างหนัก เว่ยเซ่าจึงฉวยจังหวะนี้ยกพลมหาศาลมาถล่มซ�้า ซิ่งซว่ิน 

ไม่อาจต่อกรได้ไหว เขาหวุดหวิดจะถูกปิดล้อมอยู่ท่ามกลางกองทัพ 

อันโกลาหลเสียแล้ว ยังดีท่ีได้ติงชวีคุ้มกันจนสุดก�าลัง ท้ังยังแลกเปลี่ยน

หมวกเกราะเพ่ือช่วยล่อทหารที่ไล่หลังมา ซิ่งซว่ินถึงถอยกลับฝั่งทิศใต ้

มาได้ในที่สุด

เพ่ือสกัดข้าศกึท่ีตามไล่ล่า ทนัทท่ีีข้ามแม่น�า้มาแล้วจงึสัง่เผาท�าลาย

สะพานแพ ทอดทิ้งไพร่พลที่เหลืออยู่เบื้องหลังโดยไม่ไยดี

สองศึกล้วนแต่พ่ายแพ้ ขุมก�าลังหลักของซิ่งซว่ินบอบช�้าสาหัส 

ความฮึกเหิมสูญส้ินไปทันใด เขายังไม่เต็มใจที่จะรามือแต่เพียงเท่านี้  

ทว่าชัว่ขณะนีก็้ยังไม่กล้าเป็นฝ่ายยกทพับกุไปอกี ประจวบกับสภาพอากาศ

ทีห่นาวจดัขึน้ทกุวัน เขาจงึบญัชาให้เหล่าทหารต้ังกระโจมค่ายกนัตรงน้ัน 

คุมเชิงอยู่ตรงข้ามแม่น�้ากับเว่ยเซ่าไปก่อนชั่วคราว

วันน้ีขณะท่ีซิ่งซว่ินทอดตาไปยังฟากตรงข้ามมองดูค่ายทิศเหนือ

แล้วทอดถอนใจด้วยความคับแค้นอยู่นั้น ผู้ตรวจการจังฉางก็เสนอแผน

ขึน้ว่า "บดัน้ีฝ่าบาททรงเป็นผูม้บีารมเีหนอืใครในใต้หล้า เหล่าผูป้กครอง 

ในจงหยวนนอกจากกัวเฉวียนกับหยางซิน่แล้ว ผูอ้ืน่ล้วนศโิรราบต่อฝ่าบาท

ท้ังสิ้น กัวเฉวียนและหยางซิ่นสองคนคิดคดเป็นกบฏตามบัญชาของ 

เว่ยเซ่าแล้ว เช่นนัน้ก็ปล่อยให้พวกมนัลอยนวลไปสกัพักก่อน รอให้ฝ่าบาท

ทรงคมุสถานการณ์โดยรวมในแดนเหนอืได้แล้วค่อยลงดาบกบัสองคนน้ัน

ก็ยังไม่สาย หยวนเจ่อเองก็เกรงว่าจะมใีจเป็นอืน่ ฝ่าบาททรงมอิาจใช้สอย

ให้ความส�าคัญได้ ในบรรดาผู้ปกครองที่เหลือยังมีฮั่นจงโหวเยว่ียเจิ้งกง 

ผู้เป็นสหายแต่วัยเยาว์ของฝ่าบาท ยามทีพ่ระองค์ทรงข้ึนครองราชย์ เขาก็



25

เผิงไหลเค่อ

ถวายหนังสือกราบทูลแสดงความยินดี ไยฝ่าบาทไม่ออกราชโองการ

บัญชาให้เขาเร่งน�าทพัมาช่วยสนบัสนุนเล่าพ่ะย่ะค่ะ ประการแรกเป็นการ

เสริมสร้างพระบารมี ประการที่สองยังข่มขวัญเว่ยเซ่าให้หวั่นเกรงได้"

ซิ่งซว่ินพลันยินดี เขารีบส่งจังฉางไปประกาศราชโองการท่ีเมือง 

ฮัน่จงโดยด่วน

เยวีย่เจิง้กงรบัราชโองการแล้วน้อมเชญิจงัฉางไปพ�านกัทีเ่รอืนรบัรอง

ก่อน ส่วนตนเองก็กลบัเข้ามายังห้องชัน้ใน รอจนเรยีกตวัทีป่รกึษาจางเย่ียน 

กับหลวัเสยีนเข้ามาโดยพร้อมเพรยีงแล้ว สหีน้าของเยวีย่เจิง้กงก็เปล่ียนไป 

เขาขว้างราชโองการฉบับนั้นลงพื้นก่อนเอ่ยด้วยโทสะ "ซิ่งซวิ่นกักบริเวณ

ฮ่องเต้น้อยไว้ในต�าหนักเย็นที่ชานเมืองลั่วหยางทิศตะวันตกแล้วไม่พอ 

เขายังเผยอตั้งตนเป็นฮ่องเต้อีกมิใช่หรือ บัดน้ีไปปราบปรามเว่ยเซ่า 

ก็พ่ายแพ้ให้ท้ังสองศึก ไม่มีปัญญากระท่ังจะข้ามแม่น�้าหวงเหอแล้วยัง

กล้าเรียกข้าไปช่วยสนับสนุนอีกหรือ"

จางเยีย่นกล่าว "ซิง่ซว่ินระดมพลอยู่ทางฝ่ังทศิใต้ของแม่น�า้หวงเหอ 

ยามน้ีเมืองลั่วหยางต้องว่างเปล่าเป็นแน่ ข้าขอเสนอให้นายท่าน 

ฉวยโอกาสงามที่หาได้ยากในรอบพันปีน้ียกทัพไปชิงเมืองล่ัวหยางมา 

เสยีเลย เมือ่ยึดได้ลัว่หยางและคมุตวัฮ่องเต้น้อยไว้ได้แล้ว นายท่านก็จะ

สามารถใช้พระนามของฮ่องเต้น้อยเรยีกเหล่าผูป้กครองท่ัวหล้าให้ร่วมกัน

ก�าราบซิ่งซวิ่นได้ ถึงตอนน้ันเบื้องหน้ามีเว่ยเซ่า เบื้องหลังมีนายท่าน  

เมือ่ตกีระหนาบท้ังสองทาง ซิง่ซว่ินก็มแีต่ทางตายสถานเดยีวแล้ว เมือ่ใด

ที่ซิ่งซวิ่นถูกโค่น นายท่านก็จะมีความชอบในการถวายอารักขา ใต้หล้า
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ยังจะมีผู้ใดไม่ยกย่องนายท่านขึ้นเป็นผู้น�าอีกเล่า"

หลัวเสียนกล่าวเห็นพ้อง

ขณะท่ีเยวี่ยเจิ้งกงน่ิงคิดอยู่นั้น เขาก็ได้ยินคนผู ้หน่ึงเอ่ยขึ้นท่ี 

หน้าประตูว่า "มิได้นะขอรับ!"

ครั้นเยว่ียเจิ้งกงช้อนตาข้ึนก็พบว่าผู้พูดคือจู๋เจิงท่ีเพ่ิงจากซิ่งซว่ิน 

มาขอสวามิภักดิ์ตนเมื่อเดือนก่อน

เยวี่ยเจิ้งกงขุ่นเคืองอยู่ในใจจึงขมวดคิ้วถาม "เจ้ามีความเห็นอันใด

หรือ"

จู๋เจิงเข้ามาด้านในก่อนเอ่ยตอบ "ข้าโชคดีท่ีฮั่นจงโหวไม่รังเกียจ

ยอมรับตัวไว้ ดังค�ากล่าวท่ีว่ากินเบี้ยหวัดของผู้อื่นย่อมพึงรับใช้ผู้น้ัน 

ด้วยความซือ่ตรง ข้าจงึขอแสดงความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมา ข้าตดิตาม

ซิ่งซว่ินมานานปี รู้จักคนผู้น้ีดีย่ิง บัดนี้เขายึดถือความคิดตนเป็นที่ต้ัง  

เลือกใช้แต่คนสนิท มากแผนการทว่าไร ้ซึ่งความเด็ดขาด ทั้งยัง

ทะเยอทะยานเกินตัว ในอดีตมีทหารเชียงในมณฑลเหลียงโจวท่ีอยู่ 

ใต้อาณัติของเฝิงเจาให้ใช้สอยได้ ทหารเหล่าน้ันห้าวหาญชาญศึก ทว่า

ยามนี้เฝิงเจาเสียเหลียงโจวรวมทั้งทหารเชียงไปแล้ว แม่ทัพและทหาร 

ใต้บัญชาของซิ่งซว่ินน้อยนักจะมีผู ้ภักดีท่ีไม่ครั่นคร้ามต่อความตาย  

ย่อมยากจะส�าเร็จการใหญ่เป็นแน่

กลับกันเมื่อหันไปดูเว่ยเซ่า คนผู้นี้ทั้งหนุ่มแน่น เปี่ยมด้วยความ

สามารถมากไหวพริบ ทั้งเฉียบขาดอาจหาญ แข็งแกร่งไร้ผู้ต้านทาน  

ใต้บังคับบัญชาก็ยังมีทหารเก่งแม่ทัพกล้าอีกมากมาย คนผู้น้ีต่างหาก 

คือศัตรูตัวฉกาจส�าหรับงานใหญ่ในการรวมใต้หล้าของฮั่นจงโหว บัดนี้
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หากปล่อยให้เว่ยเซ่าโค่นล้มซิง่ซว่ินลง คมกระบีข่องเว่ยเซ่าย่อมจะชีล้งใต้

มาโดยราบรื่นประดุจผ่าล�าไผ่ แสนยานุภาพเกรียงไกรปานเขมือบกลืน

สายรุ้ง ใต้หล้านี้จะไม่มีผู้ใดต่อกรกับเขาได้อีก ต่อให้ฮั่นจงโหวยึดครอง

เมืองลั่วหยางเอาไว้ได้ก็เกรงว่าจะมิใช่แผนการที่ยั่งยืน"

สีหน้าดูแคลนแต่แรกเริ่มของเยว่ียเจิ้งกงค่อยๆ เปลี่ยนเป็นจดจ่อ 

ครั้นเห็นจู๋เจิงหยุดพูดไปจึงรีบเชื้อเชิญให้นั่งลงพร้อมเร่งรัดให้อีกฝ่าย 

กล่าวต่อ

จู ๋เจิงนั่งลงแล้วจึงเอ่ยเสริม "ตามความเห็นของข้า ฮั่นจงโหว 

ควรสนองราชโองการยกทัพไปปราบเว่ยเซ่าร่วมกับซิง่ซว่ินเถิด รวมก�าลงั

ของฮั่นจงโหวกับซิ่งซว่ินบดขย้ีเว่ยเซ่าท้ิงเสียก่อน เมื่อส้ินเว่ยเซ่าแล้ว  

ซิ่งซว่ินท่ีเหลืออยู่ก็เป็นเพียงพวกใฝ่สูงเกินศักดิ์ ด้วยความสามารถ 

เหนือสามัญของฮั่นจงโหวแล้ว ซิ่งซวิ่นมีหรือจะคู่ควรให้ต้องกลัวเกรง"

เยว่ียเจิง้กงยินดีเป็นล้นพ้น เขาลกุข้ึนค�านับก่อนกล่าว "ข้าได้ท่านมา

ก็ราวกับได้ไข่มกุอันล�า้ค่า ก่อนหน้าน้ีเป็นข้าเองท่ีบกพร่องละเลย ขอท่าน

อย่าได้ถือสา!"

ชานเมืองลั่วหยางทิศตะวันตกมีต�าหนักเย็นอยู่แห่งหนึ่งนามว่า 

ต�าหนักอูเย่ียน ในอดีตเคยเป็นอุทยานหลวง ทว่ายามนี้ถูกปล่อยให้ 

ทรุดโทรมมานานแล้ว ภายในมีแต่วัชพืชรกเรื้อกับใยแมงมุมและฝุ่น 

ที่จับหนา

น่าเวทนาฮ่องเต้ฮั่นหลิวทงซึ่งถูกจับข้ึนเป็นฮ่องเต้หุ่นเชิดตั้งแต่ 

วัยแค่เจด็ขวบ จวบจนทุกวันน้ีเขาก็ยังไม่เคยได้สบายใจเลยสักวัน ในอดตี
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ถูกคกุคามด้วยอ�านาจบารมขีองซิง่ซว่ิน วนัทัง้วันต้องอยู่อย่างตวัสัน่งนังก 

ยามนี้ยังถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์แล้วถูกส่งตัวมายังต�าหนักเย็น 

แห่งนี้อีก

หลวิทงรูด้ว่ีาทีซ่ิง่ซว่ินยังละเว้นชวิีตตนอยู่นีเ้ป็นเพียงลกูไม้ท่ีกระท�า

ให้คนทัว่หล้าดเูท่าน้ัน ช้าเรว็ก็ต้องลงมอืสงัหารตนให้ส้ินซากอยู่ด ี เขากับ 

ข้ารับใช้ส่วนพระองค์ท่ีเหลืออยู่ข้างกายเพียงไม่ก่ีคนจึงต่ืนผวากลัดกลุ้ม

กันทุกวัน มาอยู่ท่ีน่ีได้ไม่นานเขาก็ล้มป่วย ทว่าไหนเลยจะมีใครเชิญ 

หมอมาเจียดยาให้ มีแต่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้น

พริบตาก็ล่วงเข้าสู่เดือนอ้ายของปีใหม่แล้ว ท่ามกลางฟ้าดินอัน

เหน็บหนาว หลิวทงที่ถูกกักขังอยู่ที่น่ีมาหลายเดือนก็ซูบผอมจนถึงข้ัน 

เห็นกระดูก ทั้งไม่รู้ข่าวคราวภายนอกเลยแม้แต่น้อย

วันน้ีขณะหลั่งน�้าตาอยู่กับมหาดเล็กซ่งชิ่ง หลิวทงพลันได้ยินเสียง

ตวาดอันสบัสนดงัมาจากนอกต�าหนักผสมปนเปกับเสยีงปะทะกันของอาวุธ 

เขานึกว่าซิ่งซวิ่นส่งคนมาฆ่าตนแล้วจึงขวัญกระเจิงจนเนื้อตัวสั่นเทิ้ม

ซ่งชิง่รบีแบกหลวิทงขึน้หลงัแล้วหนไีปทางสวนดอกไม้ท้ายต�าหนกั 

ทว่าหนีไปได้เพียงไม่ก่ีก ้าวก็ได้ยินเสียงไล่หลังมา ขณะที่ทั้งสอง 

สะดุดล้มลงพ้ืนหลับตาปี๋รอคมอาวุธทิ่มแทงเข้ามานั้นกลับได้ยินเสียง

ตะโกนข้ึนว่า "ฝ่าบาททรงมิต้องกลัว พวกกระหม่อมมาช่วยพระองค์ 

หลบหนีออกจากที่คุมขังพ่ะย่ะค่ะ!"

เมือ่เบกิตาขึน้หลวิทงก็จดจ�าได้ว่าผูม้าท้ังสองคนคอืแม่ทัพตรวจการวัง 

หวังป้ากับรองแม่ทัพต่งเฉิง

ปีทีแ่ล้วพอซิง่ซว่ินชงิราชสมบตัต้ัิงตนเป็นฮ่องเต้ก็เข่นฆ่าผูเ้ห็นต่าง
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ครัง้ใหญ่ หวงัป้าแม้มโีทสะทว่ามกิล้าเอ้ือนเอ่ย เขาได้แต่ก้มศีรษะศโิรราบ

ตามคนหมูม่ากไปก่อน เมือ่เขาล่วงรูว่้าอดีตฮ่องเต้ถูกคมุตวัอยู่ในต�าหนกั 

อเูย่ียน ข้างกายเหลอืมหาดเลก็เพียงสองสามคน ก�าลงัอยู่ในภาวะคบัขนั

อย่างที่สุด ในใจเขาจึงอัดอั้นเป็นเท่าทวี

หวังป้ามีไมตรีท่ีดีกับต่งเฉิงมาแต่ไหนแต่ไร หลายวันก่อนต่งเฉิง 

นัดพบเขาอย่างลับๆ เมื่อท้ังสองพบหน้ากัน ต่งเฉิงก็แจ้งข่าวท่ีตนเอง 

ได้มาว่าอีกไม่นานซิ่งซว่ินจะปลงพระชนม์อดีตฮ่องเต้แล้ว จบค�า 

น�้าหูน�้าตาก็ไหลพราก ขอร้องให้หวังป้าช่วยอดีตฮ่องเต้ออกมาเพื่อรักษา

แสงสว่างอนัรบิหรีข่องราชวงศ์ฮัน่เอาไว้ หวังป้าตดัสนิใจเดด็ขาดในทนัที 

ลอบส่งคนในครอบครวัให้แยกย้ายไปก่อน วันน้ีจงึน�าองครกัษ์หลายสบิคน 

ที่ภักดีต่อตนบุกเข้ามาฆ่าทหารรักษาการณ์ในต�าหนักเย็นแล้วรุดมา 

ถวายอารักขา

หวังป้าและต่งเฉิงคุกเข่ากับพ้ืนก่อนถวายบังคมกล่าว "โจรเฒ่า 

ซิ่งซว่ินกระท�าการฝืนลิขิตสวรรค์ ทวยเทพและผู้คนต่างล้วนขุ่นแค้น  

พวกกระหม่อมได้ข่าวว่าโจรเฒ่าหมายปองร้ายต่อฝ่าบาท จึงรีบ 

ฉวยโอกาสน้ีตะลุยฆ่าฟันเข้ามาช่วยพระองค์ออกจากที่คุมขัง ฝ่าบาท

โปรดเสด็จไปพ่ึงพิงราชนิกุลท่ีเมืองยงก่อนค่อยออกประกาศปราบปราม

ซิ่งซวิ่นเถิด เรียกระดมเหล่าผู ้ปกครองท่ัวหล้าให้มาถวายอารักขา  

พิทักษ์แผ่นดินราชวงศ์ฮั่นของพวกเรา"

หลิวทงเพ่ิงจะเป็นเด็กชายที่อายุยังไม่ถึงสิบปี ยามนี้มือเท้า 

อ่อนปวกเปียกไปหมดแล้ว ไหนเลยจะสามารถเดินเหินได้อีก ความคิด

ของตนเองยิ่งไม่มีแต่อย่างใด
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รอจนถูกหวังป้าแบกข้ึนหลงัออกมาจากต�าหนักเย็น กระทัง่ได้เห็น 

ศพของทหารรกัษาการณ์ท่ีเคยเฝ้าคมุตนสิบกว่านายน้ันทอดร่างเกลือ่นกลาด

อยู่บนพ้ืน กลิ่นคาวโลหิตคลุ้งปะทะจมูกแล้ว หลิวทงถึงค่อยแน่ใจว่า 

หวังป้ากับต่งเฉงิเป็นขนุนางผูภั้กดต่ีอราชวงศ์ฮัน่และก�าลงัปกป้องตนอยู่จรงิ 

จิตใจของหลิวทงจึงสงบลงได้บ้าง

ไม่นึกว่าหนอีอกมายังไม่ทนัพ้นระยะยิงธนูก็จะมทีหารไล่ล่ามาจาก

ทิศทางของเมืองลั่วหยางเสียแล้ว ในที่สุดข่าวก็รั่วไหลออกไปจนได้  

รองแม่ทัพองครักษ์วังอุดรสว่ีเจี้ยนถึงได้น�าไพร่พลสองร้อยรุดตามมา 

ด้วยตนเอง

หวังป้ากับต่งเฉงิคุ้มกันหลวิทงลดัเลาะเส้นทางในป่าหนตีายไปทาง

ทศิตะวันตก ทว่าเพ่ิงจะหนีไปได้ไม่ก่ีสบิลี ้ทหารท่ีตามล่าพวกเขาก็ไล่หลัง

มาถึงแล้ว องครักษ์ผู้ติดตามของหวังป้าแม้เสี่ยงตายต้านขวางเอาไว้ให้ 

แต่จนใจที่น�้าน้อยย่อมแพ้ไฟ ท้ายท่ีสุดจึงถูกปิดล้อมอยู่กลางทุ่งร้าง  

ไร้หนทางให้หลบหนีไปได้อีก

สว่ีเจี้ยนถือดาบมาพร้อมกับจิตสังหารท่ีพลุ่งพล่าน ทว่าหวังป้า 

หาได้ครัน่คร้ามแต่อย่างใด หลงัจากบังร่างหลวิทงท่ีก�าลังแผดเสียงร้องไห้

ไว้ด้านหลงัแล้ว เขาก็ตวาดด่าทอสว่ีเจีย้นทีย่อมเป็นสนุขัรบัใช้แล้วเอ่ยต่อ

ท้ังน�า้ตา "แผ่นดนิราชวงศ์ฮัน่สีร้่อยปีของพวกเราถึงกับต้องล่มสลายด้วย

น�้ามือของโจรเฒ่าเช่นนี้! วันน้ีต่อให้ข้าต้องจบชีวิตลงที่นี่ ก็นับว่า 

สมความปรารถนาของขุนนางผู้โดดเดี่ยวแล้ว!"

ขณะท่ีหวังป้าหลั่งน�้าตา ต่งเฉิงก็เหลียวซ้ายแลขวาด้วยสีหน้า 

ร้อนรุ่มคล้ายก�าลังรอคอยผู้ใดอยู่
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สว่ีเจีย้นไหนเลยจะสนใจให้มากอีก เขากุมดาบบกุเข้ามาคว้าคอเสือ้

ของหวังป้าไว้ ชั่วขณะท่ีเงื้อมือหมายจะลงดาบนั้นเอง เบื้องหลังพลันม ี

ลูกธนูขนนกนางแอ่นดอกหน่ึงยิงมาเสียบเข้ากลางหลังของสวี่เจี้ยน 

พอดิบพอดี สวี่เจี้ยนถึงกับล้มลงพื้นสิ้นใจคาที่

เดิมทีหวังป้านึกว่าวันนี้ตนเองต้องจบชีวิตที่น่ีเสียแล้ว ทว่าจู ่ๆ  

กลับบังเกิดจุดพลิกผันขึ้นมาเสียได้ เขาเห็นไพร่พลที่มิได้ชูธงกองหนึ่ง 

เข่นฆ่ามาจากด้านข้าง บุรุษที่น�าหน้าสุดอยู่ในวัยยี่สิบสามย่ีสิบสี่ปี  

ศรีษะสวมหมวกเกราะพู่แดง บนร่างสวมชดุเกราะมงักรแบกแปดอญัมณี 

ดวงหน้าหมดจดดุจหยก ราศีโดดเด่นเหนือสามัญ ใต้ร่างควบอาชา 

พ่วงพีมุ่งมายังทิศทางนี้ หวังป้าจึงอดไม่ได้ที่จะตกตะลึง

เหล่าองครกัษ์วังอดุรท่ีไล่ตามมาพร้อมกับสวีเ่จีย้นเหน็ผูเ้ป็นหัวหน้า

ถูกยิงตายไปแล้ว ซ�า้ไม่ไกลกันยังมไีพร่พลกองหน่ึงฆ่าฟันมาอกี ภายหลงั

ต้านรับอยู่ครู่เดียวจึงพากันหนีเตลิดไป

บุรุษผู้นั้นลงจากม้าแล้วเดินก้าวยาวตรงมาทางหวังป้ากับต่งเฉิง

หวังป้าท่ีเพ่ิงเฉียดตายมาหวุดหวิดยังคงไม่กล้าเชื่อสายตาตนเอง

ด้วยไม่รู้จักบุรุษผู้นี้ ขณะตกตะลึงระคนคลางแคลงไม่แน่ใจอยู่นั้น เขาก็

เห็นแม่ทัพหนุ่มผู้น้ีเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะคุกเข่าถวายบังคมต่อหลิวทง 

ที่ยังคงนั่งไร้เรี่ยวแรงอยู่บนพ้ืน จากนั้นกล่าวว่า "กระหม่อมหลิวเหย่ียน

แห่งหลางหยามาถวายอารักขาล่าช้า เป็นเหตุให้ฝ่าบาททรงได้รับความ

ตระหนก มีโทษสมควรตายหมื่นครั้งพ่ะย่ะค่ะ!"

หวังป้านึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าหลางหยาอ๋องหลิวเหย่ียนจะ 

ปรากฏกายเช่นเทพสวรรค์จติุลงมา ทัง้ยังช่วยชวิีตพวกตนให้พ้นอนัตราย
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ได้อย่างไม่คาดฝัน เขารีบเดินขึ้นหน้าไปคารวะทันที

หลิวเหย่ียนกล่าว "แม่ทัพตรวจการวังเป็นขุนนางผู ้ปราบศัตรู 

ของราชวงศ์ฮั่น แม้ข้าจะอาศัยอยู่หลางหยาแดนไกล แต่ก็ได้ยินชื่อเสียง

ของท่านมานานแล้ว อย่าได้บ่ันทอนอายุขัยของข้าเช่นนีเ้ลย เดมิทีข้าเพียง

คดิแต่จะเอาตวัรอดเท่านัน้ ทว่าซิง่ซว่ินกระท�าการฝืนลขิติฟ้า เสยีงประณาม

ของราษฎรพลุ่งพล่านดุจน�้าเดือด ทั้งข้ายังรู้มาว่าฝ่าบาททรงถูกคุมขัง 

อยู่ในต�าหนักเย็น ให้รู้สึกทั้งเจ็บทั้งแค้นย่ิงนัก ข้าในฐานะราชนิกุลฮั่น 

ไหนเลยจะท�าเป็นมองไม่เห็นได้เล่า ดังนั้นจึงได้ฉวยโอกาสนี้รุดมาถวาย

การช่วยเหลือ สวรรค์ช่างมีตาโดยแท้ พวกเราถึงได้มาพบกันที่นี่เช่นนี้!"

หวังป้ายินดีเป็นล้นพ้น ทางด้านต่งเฉิงก็มาคารวะหลิวเหย่ียน 

เช่นกัน จากนั้นพวกเขาจึงหารือกันอย่างเร่งรีบ

หลวิเหย่ียนครุน่คิดก่อนกล่าว "โจรเฒ่าได้ท้ิงทหารรักษาการณ์อยู่ใน

ลั่วหยางด้วย หากรู้ว่าฝ่าบาทเสด็จหนีออกมาแล้ว เขาจะต้องไล่ล่า 

มาอกีแน่ ทีน่ี่ไม่เหมาะจะรัง้อยู่นาน มสิูเ้ร่งออกเดินทางตามข้าไปพ�านักท่ี

หลางหยาก่อนแล้วค่อยหารือกันให้ถี่ถ้วนดีหรือไม่"

หวังป้ากับต่งเฉิงล้วนเห็นพ้อง เมื่อแบกหลิวทงข้ึนหลังแล้ว  

คนทั้งคณะก็รีบรุดไปทางตะวันออก ตลอดทางพวกหลิวทงไม่เพียงต้อง

แต่งกายปลอมตัวเพ่ือหลบหลีกทหารท่ีไล่ล่า ทั้งยังต้องนอนกลางดิน 

กินกลางทรายและวกอ้อมเปลีย่นเส้นทางไปมา พวกของหลวิทงจงึล�าบาก

ตรากตร�าไม่น้อย

เดิมทีหลิวทงก็ล้มป่วยมานานแล้ว ทั้งได้รับความตื่นตระหนกไป

หนึ่งรอบ หลังออกเดินทางมาแล้วอาการจึงยิ่งทรุดหนักลง
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วันนีใ้นทีส่ดุก็มาถึงเมอืงหยางตซูึง่อยู่ห่างจากหลางหยาในระยะทาง

อีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น

พอรุง่เช้าหลวิเหย่ียนกับพวกหวังป้าและต่งเฉงิก็มาคอยอยู่นอกห้อง

เพ่ือรอหลวิทงออกเดินทาง ทว่าคอยอยู่นานก็ไม่เห็นอกีฝ่ายออกมาเสยีที 

ครัน้เข้าไปในห้องถึงค่อยพบว่าต้ังแต่เมือ่คืนไม่รูว่้าเป็นยามใด ฮ่องเต้น้อย

ได้ทรงสิ้นลมสวรรคตไปเสียแล้ว

คนทั้งหมดมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกก่อนจะร�่าไห้กัน 

สุดเสียง

เหลยีงจีเ้จ้าเมอืงหยางตูซึง่เป็นขนุนางผูภั้กดต่ีอราชวงศ์ฮ่ันมาตัง้แต่

รุ่นปู่เมื่อได้ยินข่าวนี้จึงรุดมาร่วมพิธีศพด้วย

หลังร�่าไห้ไว้อาลัยเสร็จสิ้นแล้ว คนทั้งหมดก็หารือกันรอบหนึ่ง  

ต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะยกหลิวเหยี่ยนขึ้นสืบราชบัลลังก์

แรกเริ่มหลิวเหย่ียนปฏิเสธไม่ยอมรับ บอกว่าตนไร้คุณธรรมความ

สามารถ ไม่อาจน่ังในต�าแหน่งอันสูงส่งน้ีได้ ทว่าพวกหวังป้า ต่งเฉิง  

และเหลยีงจีพ้ากันคกุเข่าวงิวอนไม่ลดละ หลวิเหย่ียนถึงได้จ�าใจผงกศรีษะ

ในที่สุด

เขาก�าหนดให้หลางหยาเป็นเมืองหลวงชั่วคราวในทันที จากนั้น 

จึงบวงสรวงสวรรค์จัดตั้งกรมกองต่างๆ แล้วออกราชโองการประกาศต่อ

ใต้หล้า

เมื่อข่าวน้ีแพร่ออกไป เจ้าเมืองในพ้ืนท่ีใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น 

มู่ผิง ตงไหล และซย่ามี่ก็ล้วนพากันมาสวามิภักดิ์ ในราชส�านักลั่วหยาง 

ก็มีขุนนางใหญ่เช่นโต้วอู่กับเต้ิงซวิน รวมทั้งขุนนางอื่นอีกย่ีสิบกว่าคน 
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ฉวยจังหวะท่ีซิ่งซว่ินยกทัพไปศึกยังไม่กลับมาทยอยมาสวามิภักดิ ์

ที่หลางหยาเพื่อสนับสนุนหลิวเหยี่ยนเป็นฮ่องเต้

เพียงไม่นานราชส�านักย่อมซึ่งต้ังขึ้นท่ีหลางหยาก็ถูกคนทั่วหล้า 

มองว่าเป็นราชส�านักฮั่นอันชอบธรรม ส่วนลั่วหยางกลายเป็นเมืองหลวง

ของฝ่ายกบฏไป

วันนี้เหล่าขุนนางมาเข้าเฝ้าหลิวเหย่ียนเพ่ือหารือเรื่องปราบปราม

ซิ่งซวิ่น

พวกหวังป้ากับโต้วอูเ่สนออย่างแขง็ขนัให้ฉวยโอกาสทีซ่ิง่ซวิน่ก�าลงั

เปิดศึกใหญ่กับเว่ยเซ่านี้เคลื่อนพลไปกู้เมืองลั่วหยางคืนโดยเร็วที่สุด  

ยามที่เอ่ยถึงจุดสะเทือนใจ แต่ละคนล้วนน�้าหูน�้าตานองหน้า

หลวิเหย่ียนตอบรบัปากเปล่าเพ่ือปลอบประโลมคนทัง้หมดไปก่อน 

รอจนผู้คนออกไปแล้วจึงรั้งต่งเฉิงไว้สอบถาม "ท่านมีความเห็นเช่นไร"

ต่งเฉิงซึ่งในทางลับได้กลายมาเป็นนักรบกล้าตายของหลิวเหย่ียน

ตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนแล้วตอบว่า "หวังป้ากับโต้วอู ่เพียงแต่อวดเก่ง 

ด้วยลมปาก ยามนีแ้ม้ฝ่าบาททรงมเีจ้าเมอืงต่างๆ มาสวามิภกัด์ิรบัใช้แล้ว 

ทว่าล้วนแต่เป็นกลุม่อ�านาจเลก็ๆ ทัง้สิน้ ไม่อาจให้ความส�าคัญได้ ก�าลงัพล

ในพระหัตถ์ที่ฝ่าบาททรงสามารถใช้สอยได้อย่างแท้จริงน้ันยังคงมีอยู่

จ�ากัดย่ิง ต่อให้กู้คืนเมืองลั่วหยางได้จริง แต่หากซิ่งซว่ินยกทัพกลับมา 

พวกเราจะต้านรับได้อย่างไร ฉะน้ันฝ่าบาทจะทรงฟังพวกหวังป้ามิได้ 

พ่ะย่ะค่ะ"

หลิวเหย่ียนจดจ่ออยู่ชั่วครู่ก่อนถามขึ้นอีก "ศึกระหว่างซิ่งซว่ินกับ
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เว่ยเซ่าครั้งนี้ท่านมองแพ้ชนะไว้อย่างไร"

ปลายปีที่แล้วหลังจากซิ่งซว่ินพ่ายแพ้ไปสองคร้ังก็ได้เยว่ียเจิ้งกง

เคลื่อนพลมาสนับสนุน เมื่อต้นปีทัพของซิ่งซว่ินจึงฉวยจังหวะท่ีแม่น�้า 

หวงเหอผนึกแข็งยกพลมหาศาลรุกข้ามแม่น�้าไป

ยามนั้นสองฝ่ายเปิดศึกใหญ่กันที่อ�าเภอเกาถัง เว่ยเซ่าพิจารณา 

จากสถานการณ์แล้วก็ให้ถอยแนวรับไปยังทุ่งมู่เหย่ีย ก่อนจะโต้กลับ 

โดยใช้ประโยชน์จากแนวป้องกันของค่ายสนับสนุนที่ตั้งไว้ก่อนหน้า  

จึงสกัดการโจมตีอันเกรี้ยวกราดดุจน�้าหลากของทัพฝ่ายซิ่งซวิ่นเอาไว้ได้

ถัดจากนั้นสภาพอากาศก็เลวร้ายขึ้น ประสบเข้ากับพายุหิมะซึ่ง

รุนแรงท่ีสุดในรอบหลายสิบปี ทหารและม้าศึกของท้ังสองฝ่ายแข็งตาย

ไปนับไม่ถ้วน จ�าต้องยุติการปะทะกันในสนามรบก่อนชั่วคราว สองฝ่าย

ต่างสร้างค่ายของตนขึ้นที่ทุ่งมู่เหยี่ย บัดนี้ก�าลังคุมเชิงกันอยู่

ต่งเฉงิครุ่นคิดชัว่ครูก่่อนกล่าวตอบ "เดิมทีโจรเฒ่าก็ใช้ไพร่พลห้าแสน

สู้กับสามแสน ได้เปรียบทางด้านก�าลังพลอยู่ก่อน ยามนี้ยังเชื้อเชิญ 

เยว่ียเจิ้งกงมาจับมือร่วมรบด้วยอีก เขี้ยวเล็บย่ิงคมกล้าเป็นเท่าตัว  

ทั้งทัพใหญ่ก็ข้ามแม่น�้าหวงเหอไปได้แล้ว ตามความเห็นของกระหม่อม 

เว่ยเซ่ามีโอกาสชนะไม่มากสักเท่าใดนัก สิ่งที่กระหม่อมเป็นกังวลคือ 

หากโจรโฉดซิ่งซวิ่นกุมชัยเคลื่อนพลกลับมาแล้ว จะต้องยกทัพใหญ่มา

โจมตฝ่ีาบาทเป็นแน่ ด้วยขมุก�าลงัของฝ่าบาทในยามน้ี เกรงว่าคงยากจะ

ต้านทานได้"

หลิวเหย่ียนขบคิดไม่พูดจา ก่อนจะถามอีกว่า "ทางด้านหยวนเจ่อ 

มีข่าวแล้วหรือไม่"



36

ปรปักษ์จ�ำนน 4

ไม่นานหลงัจากท่ีหลวิเหยีย่นขึน้เป็นฮ่องเต้ก็ได้ส่งคนไปพบหยวนเจ่อ

ทีม่ณฑลชิงโจวแล้ว ทว่าจนบดัน้ียังคงไม่มคี�าตอบจากหยวนเจ่อแต่อย่างใด

ขณะที่ต่งเฉิงก�าลังจะส่ายหน้า หลิวซันก็สาวเท้าเดินเข้ามาด้านใน 

ประคองกระบอกใส่สารด้วยสองมือก่อนคุกเข่ากราบทูลว่าทูตของ 

หยวนเจ่อมาถึงแล้ว ยามน้ีอยู่นอกต�าหนัก ก�าลงัรอฝ่าบาทเรียกตวัเข้าเฝ้า

หลิวเหยี่ยนรับสารมาอ่านคร่าวๆ รอบหนึ่งอย่างรวดเร็ว

หยวนเจ ่อกราบทูลมาในสาร ความว ่าสกุลหยวนได ้ รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากฮ่องเต้มาทุกสมัย ที่ผ่านมาใคร่จะทดแทนคุณ

ทว่าอบัจนหนทาง ยามนีร้าชส�านกัฮัน่ได้สถาปนาฮ่องเต้ผู้จะฟ้ืนฟูราชวงศ์ 

ขึ้นใหม่แล้ว ตนปลาบปลื้มจนหลั่งน�้าตา ยินดีน�าพาไพร่พลสองแสน 

ท่ีอยู่ในสงักัดมาถวายการรบัใช้สนองพระบญัชาเพ่ือร่วมกอบกู้บ้านเมอืง

เมื่ออ่านจบแววตาของหลิวเหย่ียนสั่นไหวเล็กน้อย ก่อนส่งต่อ 

สารฉบับนั้นให้ต่งเฉิง

แรกเริ่มต่งเฉิงอ่านจบแล้วยินดีเป็นบ้าเป็นหลัง ทว่าอึดใจต่อมา 

กลับเอ่ยด้วยความวิตกกังวล "ฝ่าบาท หยวนเจ่อมาสวามิภักดิ์เช่นนี ้

เกรงว่าคงมีเจตนาอื่นเคลือบแฝงอยู่ ฝ่าบาททรงมิอาจไม่ป้องกัน"

หลิวเหย่ียนเดินไปที่ริมหน้าต่าง เขาทอดตามองออกไปแสนไกล  

เงาหลังที่นิ่งสนิทนั้นดูคล้ายไม่สะทกสะท้าน

ทั้งท่ีจริงสองมือของเขาซึ่งยึดจับลายฉลุบนหน้าต่างอยู่ค่อยๆ 

กระชบัแน่นขึน้ทุกท ีจนกระท่ังข้อต่อน้ิวเผอืดขาว เส้นเลอืดสเีขียวปดูโปน

เช่นเดียวกับในหัวใจของเขาชั่วขณะน้ีซึ่งถาโถมด้วยเกลียวคล่ืน 

ที่ซัดโหม
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สองปีก่อนภายหลงัหยวนเจ่อปราชยัต่อซิง่ซว่ิน เป็นเหตใุห้ชือ่เสยีง

ย่อยยับจนเก็บตัวซ่อนคมนับแต่นั้นมา กระน้ันอูฐที่ผอมตายก็ยัง 

ตัวใหญ่กว่าม้าอยู่วันยังค�่า ต่อให้เขาบากบั่นพากเพียรสักเพียงใดก็ยัง 

ห่างชัน้กับขมุก�าลงัของหยวนเจ่อในยามน้ีชนิดท่ีไม่อาจเพ้อฝันไปเทยีบได้ 

บัดนี้อีกฝ่ายตอบรับค�าชักจูงของเขา ยินดีมาสวามิภักดิ์รับใช้เช่นน้ี  

ย่อมต้องมีเจตนาอื่นเคลือบแฝงเป็นแน่ ซึ่งเขาก็รู้แจ้งแก่ใจดี

ทว่า...แล้วอย่างไรเล่า

ในบรรดาผู ้คนมากมายท่ีห้อมล้อมอยู่ข ้างกายและหนุนเขา 

เป็นฮ่องเต้อยู่ในตอนนี้ มีผู้ใดที่ปราศจากจุดมุ่งหมายของตนเอง

บ้างท�าเพ่ือจารึกนามไปชั่วกาลในฐานะวีรชนผู้ภักดี บ้างท�าเพ่ือ 

ลาภยศสรรเสริญ และแน่นอนว่าย่อมไม่ขาดพวกท่ีเบนหางเสือ 

ตามทิศทางลมหรือต้องการแสวงหาที่พึ่งพิง

เขาต้องการขุมก�าลงัของหยวนเจ่ออย่างเร่งด่วน ไม่ต่างกับหยวนเจ่อ

ในยามนี้ที่ต้องการหยิบยืมฐานะของเขาเพื่อกู้อ�านาจคืนมา

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดเขาต้องไม่ใช้สอยหยวนเจ่อด้วยเล่า

ท้ายท่ีสุดแผ่นดินจะตกอยู่ในก�ามือของผู้ใด ถึงตอนน้ันก็ต้องดูกัน

ที่ฝีมือของแต่ละคนเอง

เพื่อวันนี้เขาได้อดกลั้นรอคอยมานานนักแล้ว

เขาจะไม่ปล่อยโอกาสท่ีหากพลาดไปแล้วชั่วชีวิตก็อาจไม่มีวัน 

ได้พบเจออีกเป็นรอบสองเช่นนี้ให้หลุดลอยไปเป็นอันขาด

ความแค้นของบ้านเมืองและวงศ์ตระกูล ความอัปยศที่ถูกช่วงชิง

ภรรยา รวมถึงดวงหน้าอันไร้เยื่อใยขณะหญิงคนรักเอ่ยกับเขาว่าอดีต 
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ไม่อาจไขว่คว้า ดวงหน้าซึ่งมักผุดขึ้นจากส่วนลึกของหัวใจในทุกราตรี 

ท่ีเขายากจะเข้าสู่ห้วงนิทราได้น้ัน ชั่วขณะน้ีคล้ายดั่งแปรสภาพเป็น 

กองเพลิงอันรุ่งโรจน์กลุ่มหน่ึง ซึ่งเริ่มโหมไหม้ขึ้นจากก้นบ้ึงหัวใจของเขา

จนส่งผลให้เส้นเลือดขยายตัว และจิตวิญญาณแทบสลายเป็นเถ้าธุลี

"ร่างราชโองการแต่งตั้งหยวนเจ่อเป็นสมุหกลาโหมควบต�าแหน่ง

แม่ทัพใหญ่ ถือตราทองสายม่วง ให้รุดมาถวายงานโดยด่วน"

หลิวเหยี่ยนหมุนกายช้าๆ กลับมาแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงที่เรียบสงบ

บนพ้ืนที่อันรกร้างของทุ่งมู่เหย่ีย ลมเหนือค�ารามหวีดหวิว หิมะ 

หนาหนักปลิวว่อน ธงซึ่งปักอยู่เหนือยอดกระโจมในค่ายทหารถูก 

กระแสลมบ้าคลั่งโหมตีจนโงนเงนง่อนแง่น ราวกับพริบตาต่อมาจะ 

หลุดปลิวออกไปอย่างไรอย่างนั้น

สถานที่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเจาเกอ* มาเพียงเจ็ดสิบลี้แห่งน้ีเอง 

ที่เคยเกิดต�านานธงขาวขวานทอง** วิหคชาดล้อมเรือน***

ทว่าปัจจุบันท่ีนี่เป็นดินแดนอันเหน็บหนาว ทอดมองไกลไปจน 

สุดสายตา สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีแต่หิมะอันขาวโพลน

นี่คือฤดูเหมันต์ซึ่งหนาวจัดอย่างยากจะพบพานในรอบหลายสิบปี

* เมืองเจาเกอ คือเมืองหลวงของราชวงศ์ซาง (ราว 1600-1046 ปีก่อนคริสตกาล)
** ธงขาวขวานทอง มีท่ีมาจากยุทธการมู่เหย่ียซึ่งเป็นศึกปราบทรราชซางโจ้วหวังแห่งราชวงศ์ซาง ขณะท่ี 
โจวอู่หวังปฐมฮ่องเต้ราชวงศ์โจว (ราว 1046-256 ปีก่อนคริสตกาล) ตรัสปลุกเร้าขวัญทหารก่อนการศึกนั้น  
ในพระหัตถ์ขวาถือธงขาว (คือธงประดับขนหางจามรีที่ใช้ในการบัญชาทัพ) ในพระหัตถ์ซ้ายถือขวานทอง  
(คือขวานด้ามยาวซึ่งเป็นเครื่องประกอบยศและอาวุธของโอรสสวรรค์) ต่อมาค�าว่าธงขาวขวานทองจึงถูกใช้
เปรียบเปรยถึงการศึก 
*** วิหคชาดล้อมเรือน มีท่ีมาจากนิมิตมงคลก่อนที่โจวอู่หวังจะปราบซางโจ้วหวัง กล่าวคือปรากฏลูกไฟ 
ตกจากฟ้าลงบนเรือนที่ประทับของโจวอู่หวัง ก่อนจะหมุนวนและกลายร่างเป็นวิหคชาดเปล่งเสียงสะท้าน 
ชั้นเมฆ
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แม้เวลาล่วงเข้าเดือนสอง ฤดูกาลย่างสู ่ฤดูวสันต์แล้ว ทว่า 

สภาพอากาศกลับไม่มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนเป็นอบอุ่นขึ้นเลยสักนิด

สภาพอากาศอันเลวร้ายนี้เป็นอุปสรรคต่อการศึกอย่างมาก ทุกวัน

ล้วนต้องมีข่าวรายงานมาว่าพลทหารและม้าศึกแข็งตาย ผู้ท่ีเจ็บป่วย 

จากอากาศหนาวย่ิงมมีากมาย สถานการณ์เช่นนีส่้งผลให้เว่ยเซ่าไม่อาจ 

จัดกระบวนพลไปเปิดศึกซึ่งหน้ากับทัพของซิ่งซว่ินและเยวี่ยเจิ้งกง 

ได้โดยราบรื่นอีก

ปัญหาซึ่งกวนใจเขาอยู่น้ีก็ก�าลังกวนใจซิ่งซว่ินและเยว่ียเจิ้งกง 

เช่นเดียวกัน

ดังน้ันภายหลังศึกใหญ่ท่ีอ�าเภอเกาถังเมื่อคราก่อน สองฝ่าย 

จึงไม่เคยได้รบพุ่งกันในศึกใหญ่อีกเลย เพียงเผชิญหน้ากันในศึกที่ 

ไม่เจ็บไม่คันบ้างประปราย ผู้ใดก็ไม่บุ่มบ่ามเป็นฝ่ายรุกก่อนอีก ทว่า 

ก็ไม่ยินดีที่จะถอยหลังไปแต่เพียงเท่านี้เช่นกัน

ยามนีส้องฝ่ายต่างต้ังค่ายซึง่มองเหน็กันได้ในระยะไกลโดยมแีม่น�า้

หวงเหอสายเก่าคั่นกลางอยู่ ต่างคนต่างก�าลังรอคอยให้สภาพอากาศ 

ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ก�าลังรอคว้าโอกาสที่จะสามารถโจมตีจุดตายของ 

อีกฝ่ายได้ในคราวเดียว

การคุมเชิงกันเช่นนี้ได้ด�าเนินมากว่าครึ่งค่อนเดือนแล้ว

วันนีเ้พ่ิงจะยามโหย่ว ผนืฟ้าก็เริม่มดืแล้ว เว่ยเซ่าสวมรองเท้าหุม้ข้อ 

ยามท่ีเขาเดินย�่าไปบนหิมะซึ่งสุมหนาถึงน่องก็บังเกิดเสียงดังสวบสาบ

ขณะที่เขาทิ้งรอยเท้าแต่ละรอยไว้บนพื้นหิมะ

เขาเพิ่งกลับจากตรวจการณ์สภาพพื้นที่ของแม่น�้าหวงเหอสายเก่า 
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ขณะก�าลังจะเข้าสู่ประตูค่าย เขาอาศัยแสงสนธยาล�าสุดท้ายท่ีเหลืออยู่

ร�าไร เห็นได้แต่ไกลว่ามีพลทหารนายหน่ึงยืนตัวตรงพิงอยู่ท่ีมุมของ 

รั้วก�าแพงค่าย มือกุมทวนยาวเล่มหน่ึงในอาการแน่นิ่งไม่ไหวติง  

บนหมวกเกราะและบ่าไหล่ล้วนปกคลุมด้วยหิมะหนึ่งชั้น

เมือ่เห็นเว่ยเซ่าก็ชะงกัฝีเท้า เหลยเหยียนรบีว่ิงเรว็ตรงไปตรวจสอบ 

ก่อนจะกลับมารายงานเสียงเบาด้วยสีหน้าอันหนักอึ้ง "ตายแล้วขอรับ"

เว่ยเซ่าเพ่งมองพลทหารทียื่นแขง็ตายนายนัน้อย่างเงยีบงนั ครูห่นึง่

จึงค่อยหมุนกายเดินเข้าประตูค่ายไป

รอจนเขาเข้ามาในกระโจมใหญ่ของจอมทัพ เพ่ิงถอดหมวกเกราะ

กับเสื้อคลุมตัวหนาท่ีเกาะเต็มไปด้วยหิมะออก เขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้า

ระลอกหนึ่งดังขึ้นที่นอกกระโจม กงซุนหยางกับเว่ยเฉวียนมาถึงแล้ว

กงซุนหยางกลับมาไอรุนแรงอีกครั้ง ด้วยกลัวว่าเขาจะทานทนต่อ

อากาศที่หนาวจัดไม่ไหว เว่ยเซ่าจึงก�าชับเป็นพิเศษให้เติมถ่านไฟ 

ในกระโจมของอีกฝ่ายเพิ่มหนึ่งเท่า

เห็นกงซนุหยางพอเข้ามายังไม่ทนัจะได้เอ่ยปากพูดก็ไอโขลกก่อนแล้ว 

เว่ยเซ่าจึงกล่าวว่า "อากาศหนาวยะเยือกเช่นนี้ มีธุระอันใดท่านกงซุน 

แค่ส่งคนมาแจ้งเป็นพอ ข้าไปที่กระโจมของท่านก็ได้"

กงซุนหยางโบกมือก่อนเอ่ย "ช่วงกลางวันมีข่าวมาว่าอดีตฮ่องเต้

สวรรคตแล้ว พวกหวังป้ากับต่งเฉิงหนุนหลิวเหย่ียนขึ้นเป็นฮ่องเต้  

หยวนเจ่อไปสวามิภักดิ์และได้รับแต่งตั้งเป็นสมุหกลาโหมแล้วขอรับ"

เว่ยเซ่านั่งอย่างสง่าอยู่เบื้องหลังโต๊ะ เงาร่างนิ่งสนิทไม่ขยับเขยื้อน 

มีเพียงดวงตาที่หรี่ลงเล็กน้อย
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เว่ยเฉวียนกล่าว "ตามหลักแล้วเมื่อหลิวเหย่ียนตั้งตนเป็นฮ่องเต้  

ทั้งได้รับก�าลังหนุนสองแสนจากหยวนเจ่อ เขาก็น่าจะฉวยโอกาสนี ้

เคลื่อนพลยึดลั่วหยางถึงจะสมเหตุสมผล ทว่าหน่วยสอดแนมกลับ

รายงานว่าเขาไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด ดูเหมือนไม่มีเจตนา 

จะบุกยึดลั่วหยางเลย"

เว่ยเซ่าเอ่ยเรยีบๆ "นีม่อีนัใดน่ากังขาเล่า หากหลวิเหย่ียนยกพลบกุ 

ลั่วหยางในยามนี้ ซิ่งซวิ่นจะต้องถอนทัพกลับไปปกป้องที่มั่นของตน

แน่นอน เช่นนี้ไม่เท่ากับเปิดโอกาสให้ข้าได้ฉกฉวยหรอกหรือ ส่ิงท่ีเขา

ปรารถนาคือให้ข้ากับพวกซิ่งซว่ินและเยว่ียเจิ้งกงสูญเสียอย่างหนัก 

กันท้ังสองฝ่ายก่อน เขาค่อยเข้ามาเก็บเก่ียวผลประโยชน์โดยไม่ต้อง 

ลงทุนลงแรงก็เท่านั้นเอง"

เว่ยเฉวียนกล่าวตอบ "นายท่านกล่าวมีเหตุผล ยามนี้สภาพอากาศ

แม้หนาวจัด ทว่าเมื่อพายุหิมะสงบลงก็สามารถเปิดศึกได้ทันที คาดว่า

อย่างมากก็ไม่เกินปลายเดือน ชนชัน้เช่นหลวิเหย่ียนกับหยวนเจ่อไม่คูค่วร

ให้หว่ันเกรงแม้แต่น้อย นายท่านแค่ทุ่มก�าลังทั้งหมดมารับศึกกับทัพ 

ของซิ่งซวิ่นและเยวี่ยเจิ้งกงก่อนจึงจะถูกขอรับ"

เว่ยเซ่าลกุขึน้ก้าวเดินเนบินาบอยู่ในกระโจมใหญ่ของจอมทัพ ชัว่ครู่

จงึค่อยเอ่ยต่อ "ส�าหรบัสถานการณ์ศกึในปัจจบุนั ท่านกงซนุกับเสนาธิการ

เว่ยมีความเห็นเช่นไรบ้าง"

กงซุนหยางสบตากับเว่ยเฉวียนปราดหนึ่งก่อนตอบ "ซิ่งซว่ินได้รับ

ความช่วยเหลือจากเยว่ียเจิ้งกง บัดนี้มีก�าลังพลเหนือกว่าฝ่ายเราลิบลับ 

แม่ทัพและทหารต่างมีขวัญก�าลังใจท่ีฮึกเหิม ประกอบกับศึกน้ีมิใช่การ
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ตีชิงเมืองแต่อย่างใด การปะทะด้วยก�าลังย่อมมิใช่ยุทธวิธีชั้นยอดอย่าง

แน่นอน"

เว่ยเซ่าครุน่คิดก่อนเอ่ย "ความคดิของท่านกงซนุตรงกับข้าโดยมไิด้

นัดหมาย วันนี้ข้าไปยังแม่น�้าหวงเหอสายเก่า ขึ้นที่สูงไปสังเกตการณ ์

ค่ายศัตรูที่อยู่ฟากตรงข้ามจากระยะไกล กระโจมทหารของซ่ิงซว่ินกับ 

เยว่ียเจิง้กงสองทพัแม้จะแน่นขนัดไปท่ัวบรเิวณ ทว่าแบ่งฝักฝ่ายกันอย่าง

ชัดเจนโดยมีรั้วไม้ไผ่คั่นกลาง อีกท้ังหน่วยสอดแนมรายงานมาว่า 

เมือ่หลายวันก่อนทหารของทัง้สองฝ่ายยังเคยเกิดเหตวุวิาทชกต่อยกันด้วย"

เขาชะงกัค�าพูดแล้วเร่งสาวเท้าไปถึงหน้าโต๊ะ หยบิตะเกียบจุม่สรุา 

ในจอกมาวาดเป็นรอยน�้าเส้นหน่ึงลงบนผิวโต๊ะ จากนั้นขีดตัดตรงกลาง

ให้เส้นขาดออกเป็นสองท่อน

"ซ่ิงซว่ินจับมือกับเยว่ียเจิ้งกงได้ ข้าก็จะท�าให้พวกมันสองคน 

แตกคอกัน!"

เว่ยเฉวียนปรบมือแล้วย้ิมกล่าว "นายท่านปราดเปร่ืองย่ิงนัก ท่ีข้า

กับท่านกงซุนมาพบนายท่านก็ด้วยเรื่องนี้เอง ได้ยินว่าเยวี่ยเจิ้งกงได ้

ที่ปรึกษานามจู๋เจิงมาผู้หนึ่งและให้ความส�าคัญกับเขาไม่น้อย ทว่าคน 

ผูน้ีเ้คยเป็นทีป่รกึษาของซิง่ซว่ินมาก่อน จูเ๋จงิผูน้ี้จงึมเีร่ืองให้พวกเราจดัการ 

ต่อได้มากทีเดียว!"

ยามดึกสงัด จู๋เจิงตรึกตรองเรื่องการศึกจนยากจะหลับได้เสียที  

เขาจงึคลมุเสือ้เดนิออกจากกระโจม เห็นหิมะหยุดตกแล้ว ผนืฟ้าเบือ้งบน

ด�าสนทิดจุถกูสาดด้วยน�า้หมกึหนึง่ชาม ด้านล่างคอืค่ายทหารท่ีทอดยาว
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หลายสิบลี้จนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุด

ท่ามกลางความเงยีบงัน เสยีงดนตรอีนัครึกคร้ืนท่ีดงัมาจากทศิทาง

ของกระโจมจอมทพัในค่ายซิง่ซว่ินจงึบาดหเูป็นพิเศษ กระทัง่ถูกคัน่กลาง

ด้วยระยะทางที่ไกลเพียงนี้แล้วเสียงก็ยังลอยละล่องมาเป็นห้วงๆ

ในค่ายท่ีเสยีงเป่าแตรเขาสตัว์อาจปลกุให้ศกึใหญ่ปะทุขึน้ได้ทุกเมือ่ 

เสียงแปลกปลอมเช่นนี้ย่อมไม่เข้ากับสถานการณ์เลยสักนิด

จู๋เจิงเพียงเง่ียหูสดับฟังอยู่ชั่วครู่ ในใจก็ประดังไปด้วยความรู้สึก

สารพัน

ท้ังรู้สึกโชคดีที่ตนเองปลีกตัวออกจากค่ายของซิ่งซว่ินเปลี่ยนมา 

เข้ากับเยวี่ยเจิ้งกงได้ทันท่วงที ทั้งรู้สึกวิตกกังวลอยู่รางๆ

ศึกใหญ่ก�าลังจะเปิดฉากอยู่รอมร่อแล้ว ไม่ต้องเอ่ยถึงซิ่งซว่ิน 

ที่ล�าพองตนจนถึงขั้นประมาทศัตรูด้วยการขับร้องบรรเลงเพลงทุกราตรี 

ท่าทีของเยว่ียเจิ้งกงต่อศึกใหญ่ที่ใกล้จะเกิดขึ้นนี้ก็ดูเหมือนจะระวังตัว

ถนอมก�าลังอยู่เช่นกัน แม้เขามิได้พูดออกมาอย่างชัดแจ้ง แต่จู๋เจิงก็มอง

ในจุดนี้ออก

ทัพร่วมศึกน้ีแม้ได้ประกาศตนว่ามีก�าลังพลเป็นสองเท่าของทัพ 

เว่ยเซ่า อวดตนว่ามีแสนยานุภาพบดขย้ีอีกฝ่ายให้จมธรณีได้ ทว่า 

สองผู้บัญชาการสูงสุดของทัพน้ี คนหนึ่งกลับจองหองถือดี ส่วนอีกคน 

ยังสังเกตการณ์รักษาก�าลังไว้อยู่ หากคู่ต่อสู้ของพวกเขาเป็นคนท่ัวไป 

บางทีอาจไม่เป็นปัญหาใหญ่อันใด ล�าพังทหารท่ีจัดออกไปก็สามารถ 

ขย้ีอีกฝ่ายให้ตายได้แล้ว แต่ศัตรูที่พวกเขาก�าลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้

คือเจ้าแห่งแดนเหนือเว่ยเซ่า
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แม้จู๋เจิงจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเว่ยเซ่า แต่ค�าโจษจันต่างๆ 

นานาเกี่ยวกับคนผู้นี้เขาล้วนรับรู้มาอย่างละเอียดชัดแจ้ง

หากเว่ยเซ่าเป็นคู่ต่อสูท้ีร่บัมอืได้ง่ายจรงิ อกีฝ่ายกค็งไม่มทีางมาถงึ

สถานะในปัจจุบันด้วยวัยเพียงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีเป็นอันขาด

ไม่มดีนิแดนของผูใ้ดทีจ่ะได้มาเพียงแค่เอือ้มคว้า ต่อให้อาศยัร่มเงา

ที่ยังหลงเหลือมาจากบรรพชนก็ตามที สงคราม...ก็ยังต้องตัดสินกันไป 

ทีละศึกอยู่วันยังค�่า

เว่ยเซ่าเป็นศัตรูที่น่าพรั่นพรึงอย่างแน่นอน

ทางซิ่งซว่ินนั้นก็แล้วไปเถิด แต่ส�าหรับเยว่ียเจิ้งกงทางนี้ จู ๋เจิง 

ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาโอกาสเตือนสติผู้เป็นนายอย่างเต็มท่ีให้ได้  

ในเมื่อเข้าร่วมศึกปราบแดนเหนือแล้ว เช่นน้ันก็จ�าเป็นต้องทุ่มจนสุดตัว 

คว้ากุมโอกาสงามๆ ในครัง้นีไ้ว้ให้มัน่ โค่นล้มขมุก�าลงัของเว่ยเซ่าให้สิน้ซาก

ในคราวเดียว ไม่อาจมอบโอกาสใดๆ ให้อีกฝ่ายได้พลิกฟื้นคืนมาใหม่ 

เป็นอันขาด

จูเ๋จงิใคร่ครวญเสรจ็แล้วกห็มนุกายกลบัเข้ากระโจม เขาดบัตะเกียง

ก่อนจะขึ้นเตียงไป

ขณะที่จู๋เจิงยากจะหลับใหลเพราะห่วงพะวงสถานการณ์ศึกอยู่นั้น 

ในกระโจมอีกหลังท่ีอยู่ห่างจากเขาไปไม่ไกลนักยังมีคนอีกผู้หนึ่งที่นอน 

ไม่หลับในราตรีนี้

จางเย่ียนในฐานะท่ีปรกึษาคนหนึง่ของเยว่ียเจิง้กง แม้ไม่อาจนบัว่า

มีสติปัญญาจนถึงขั้นวางกลยุทธ์เผด็จศึกจากในกระโจมได้ ทว่าเขา 
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ก็ได้เสนอแผนและออกความคิดให้เยว่ียเจิ้งกงตลอดหลายปีที่ผ่านมา  

เมื่อก่อนหลายศึกส�าคัญในการช่วงชิงเมืองฮั่นจงก็สร้างความชอบไว ้

มใิช่น้อย ทีผ่่านมาจางเย่ียนจงึได้รบัความส�าคัญจากเยว่ียเจิง้กงอย่างย่ิง 

แต่บัดน้ีเขาพลันรู้สึกว่าฐานะของตนสั่นคลอนอย่างมาก จู๋เจิงก�าลัง 

แทนทีเ่ขาอย่างรวดเรว็ อกีฝ่ายราวกับได้กลายเป็นท่ีปรกึษาทีเ่ยว่ียเจิง้กง 

ให้ความส�าคัญสูงสุดแล้ว

ส�าหรับศึกปราบแดนเหนือในครานี้ ตามจุดยืนของเขาย่อมจะ 

คาดหวังให้เยวี่ยเจิ้งกงได้รับชัยชนะ แต่เขาก็รู้ด้วยว่าหากโค่นล้มเว่ยเซ่า

ได้จริง เช่นนั้นนับแต่น้ีความส�าคัญของจู๋เจิงที่อยู่เบื้องหน้านายตนก็จะ

ไม่มีผู้ใดแทนที่ได้อีกแล้ว

จางเย่ียนกลัดกลุ ้มอยู่บ้าง ดึกดื่นค่อนคืนแล้วยังคงจุดเทียน 

อ่านม้วนต�าราพิชัยสงครามในมืออยู่

ตอนนี้เองที่นอกกระโจมพลันมีเสียงฝีเท้าย�่าพ้ืนหิมะดังสวบสาบ 

จากน้ันผูติ้ดตามคนสนทิก็เลกิกระโจมเข้ามาแจ้งรายงานทีเ่พ่ิงได้รับจาก

ทหารรักษาประตูค่าย ความว่ามีคนผู้หนึ่งนามหรงเหยียนรุดมาที่น่ี 

กลางดึกเพื่อขอเข้าพบเขา

จางเย่ียนตะลงึวบู หรงเหยียนคือคนรูจ้กัเก่าซึง่หลายปีก่อนเคยเป็น

ขุนนางท่ีล่ัวหยางเช่นเดยีวกับเขา ตอนน้ันหรงเหยียนด�ารงต�าแหน่งเป็นถึง

เจ้ากรมอาญา ทว่าล่วงเกินซิง่ซว่ินเข้าจงึต้องละทิง้ต�าแหน่งหนีเอาชวิีตรอด 

จางเย่ียนกับหรงเหยียนแม้ไม่อาจนับว่าเป็นสหาย แต่เน่ืองจากมีความ

ชื่นชอบด้านการแกะตราประทับหินและส�าริดเหมือนกัน ปกติทั้งสอง 

จึงมีติดต่อกันบ้างประปราย ตอนน้ันจางเย่ียนยังสะทกสะท้อนใจกับ 
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คราวเคราะห์ทีอ่กีฝ่ายต้องประสบเลย ต่อมาตัวเขาเองก็ออกจากล่ัวหยาง

หันมารับใช้เยว่ียเจิ้งกงเช่นกัน นึกไม่ถึงว่าจากกันนานปี อีกฝ่ายจะมา

เยี่ยมเยียนกลางดึกถึงที่นี่ได้

จางเยี่ยนขบคิดเล็กน้อยก่อนเรียกให้คนสนิทพาอีกฝ่ายเข้ามา

หรงเหยียนเข้ามาในกระโจมแล้วเอ่ยปนย้ิมระร่ืน "นับแต่จากกัน 

ที่ลั่วหยาง พริบตาก็หลายปีแล้ว ที่ผ่านมาพี่อี้เหลียงสุขสบายดีกระมัง"

จางเย่ียนมองประเมินอีกฝ่ายพลางขานรับพอเป็นพิธี ในใจพอจะ

คาดเดาได้แล้วว่าหรงเหยียนน่าจะมาจากค่ายของเว่ยเซ่าซึง่เป็นฝ่ายศตัรู 

เขาจึงลังเลอยู่ว่าจะเรียกคนเข้ามาจับอีกฝ่ายมัดไว้ดีหรือไม่

"คนรู้จักมาเยือนเพ่ือสนทนาความหลัง หรือว่าพ่ีอี้เหลียงคิดจะจับ

ข้าส่งไปรับความชอบท่ีเบื้องหน้านาย?" หรงเหยียนย้ิมอย่างไม่สะทก

สะท้าน

ใบหน้าของจางเย่ียนร้อนวาบ รีบกล่าวตอบทันใด "น้องฉางลู ่

เข้าใจผิดแล้ว!" ด้วยไมตรีเก่าก่อนระหว่างทั้งสอง แม้ยามนี้ต่างท�างาน

เพ่ือนายของตน ทว่าเขาก็มิอาจกระท�าการจับกุมอีกฝ่ายได้อยู่ดี ดังนั้น 

จึงเอ่ยไปตามตรง "เกรงว่าน้องฉางลู่คงไปท�างานให้เว่ยเซ่าแล้ว ขณะนี้

สองทพัก�าลงัท�าศกึ ไม่รูว่้าน้องฉางลูม่าพบกลางดึกเช่นนีด้้วยเร่ืองอนัใด"

หรงเหยียนพลันเปลี่ยนจากใบหน้าเปื้อนย้ิมเม่ือครู่มาเป็นสีหน้า 

อันเคร่งขรึมขณะค�านับจางเยี่ยนเต็มพิธีการอย่างลึกซึ้ง

จางเย่ียนรีบประคองให้เขายืนตรงก่อนกล่าว "ไฉนน้องฉางลู่ 

ต้องค�านับเต็มพิธีการเช่นนี้ บั่นทอนอายุขัยของข้าโดยแท้!"

ตอนนี้หรงเหยียนจึงค่อยเอ่ยเสียงเบา "ขอบอกพ่ีอี้เหลียงโดยไม่
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ปิดบัง ที่ข้ามา...เพราะปรารถนาจะมาสวามิภักดิ์ต่อฮั่นจงโหว"

จางเยี่ยนตะลึงงัน

"พ่ีอีเ้หลยีงยังไม่รูว่้าหลายปีก่อนตอนทีข้่าละท้ิงต�าแหน่งในราชส�านกั

ไปเข้ากับเว่ยเซ่านั้น เดิมเพราะนึกว่าหากได้นายที่ยอดเยี่ยม ตนเองก็จะ

ได้ไปถึงเป้าหมายในชีวิต ทว่าจนใจที่เว่ยเซ่ามีแต่ชื่อเสียงจอมปลอม 

ความคิดยังคับแคบต้ืนเขิน เขาไม่ยอมใช้สอยข้า จวบจนบัดนี้ข้าก็ยัง 

เป็นแค่ผู้ดูแลการเดินทัพท่ีแสนกระจอกงอกง่อย แต่เท่านี้ก็แล้วไปเถิด 

ยามนี้เขายังไม่เจียมก�าลังตน ถึงกับคิดจะอาศัยไพร่พลเพียงสามแสน 

สู้ศึกกับทัพของซิ่งซว่ินและฮั่นจงโหวอีก นี่มิได้ต่างอันใดกับการเอาไข ่

ไปกระทบหิน ทั้งยังชักน�าหายนะมาสู่ตนเองชัดๆ ดังค�ากล่าวท่ีว่าผู้รู้จัก

สถานการณ์จึงจะเป็นยอดคน เวลานี้เว่ยเซ่าไม่อาจพึ่งพาได้แล้ว ผิดกับ

ฮัน่จงโหวท่ีเจดิจรสัดุจดวงตะวันยามเทีย่ง ข้าแสนแค้นใจท่ีตนไร้คณุงาม

ความชอบใด ข้าอบัจนหนทางทีจ่ะมาขอสวามภัิกดิ ์ เคราะห์ดทีีข้่ารู้มาว่า

ยามนี้พ่ีอี้เหลียงเป็นเสมือนแขนซ้ายขวาท่ีฮั่นจงโหวมิอาจขาดได้ ดังน้ัน

ข้าจึงฉวยโอกาสในยามวิกาลแอบหนีออกจากค่ายของเว่ยเซ่ามาพ่ึงพิง 

พ่ีอี้เหลียง หวังว่าพ่ีอี้เหลียงจะเห็นแก่ไมตรีในอดีต ฝากแนะน�าข้า 

ต่อฮั่นจงโหวด้วย"

หรงเหยียนหยิบแผ่นหนังแพะผืนหนึ่งออกมาคล่ีกางบนโต๊ะ 

ก่อนเอ่ยต่อ "ข้าเป็นผู้ดูแลการเดินทัพ สามารถเข้าออกกระโจมหลักได้  

นี่เป็นแผนท่ีเชิงกลยุทธ์ของเว่ยเซ่าท่ีข้าลอบคัดลอกออกมา ด้านบน

แจกแจงที่ตั้งรวมถึงเส้นทางและการจัดสรรก�าลังพลในอ�าเภอหลีหยาง

และอ�าเภอฟั่นจิน รวมถึงคลังเสบียงท่ีต�าบลหวงฉือโดยละเอียด ข้า 
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อยากจะมอบแผนท่ีนีเ้พ่ือแสดงถงึความต้ังใจอนัแน่วแน่ทีจ่ะมาสวามภัิกดิ์

รับใช้"

จางเย่ียนเห็นบนแผนท่ีมรีะบุหมายเหตุไว้อย่างละเอยีดแน่ชดั ในใจ

จึงยินดีเป็นล้นพ้น "เมื่อก่อนน้องฉางลู่เป็นไข่มุกท่ีไปตกอยู่ในมุมอับ  

บัดนี้หันออกมาสู่ทิศทางท่ีถูกต้องสว่างไสวแล้ว นายข้ากระหายท่ีจะ 

เสาะหาผู้มีความสามารถ มีหรือจะปฏิเสธน้องฉางลู่ได้"

จางเย่ียนเก็บแผนท่ีเตรียมจะพาหรงเหยียนไปพบเยวี่ยเจ้ิงกง 

ในทันที ทว่ากลบัถูกอกีฝ่ายดึงรัง้ไว้ก่อน หรงเหยียนเดินไปแหวกเปิดประตู

กระโจม ลอบมองออกไปปราดหน่ึงแล้วค่อยหมนุกายกลบัมาเอ่ยกระซบิ 

ที่ข้างหูจางเย่ียน "ข้ายังมีความลับส�าคัญอีกเรื่องจะแจ้งต่อพ่ีอี้เหลียง  

เมื่อหลายวันก่อนข้าอยู่นอกกระโจมแอบฟังเว่ยเซ่าสนทนาลับกับ 

กุนซือกงซุนหยาง ได้ยินวาจาของพวกเขาสองคนเอ่ยถึงชื่อของจู๋เจิง  

ทว่าตอนน้ันด้านข้างมีองครักษ์เดินมาพอดี ข้ากลัวจะถูกพบเห็นเข้าจึง 

รบีจากมาโดยมทัินได้ฟังจนครบ เพียงฟังมาคร่าวๆ ว่าหลงัจากจูเ๋จงิผู้นัน้ 

ไม่ได้อยู่กับซิ่งซวิ่นแล้วก็หนีออกมาจากลั่วหยาง แต่เหมือนจะรุดไปหา

เว่ยเซ่าก่อน และถูกรับตัวไว้ใช้สอยแล้ว ทว่าเขากลับมาอยู่ใต้บัญชา 

ของฮั่นจงโหวเสียนี่ ข้าจึงแคลงใจว่าเขาเป็นไส้ศึกที่เว่ยเซ่าส่งมา"

จางเย่ียนแรกเริ่มตกตะลึงพรึงเพริด จากน้ันก็ยินดีปานคลุ้มคลั่ง  

เขาคว้ากุมแขนเสือ้ของหรงเหยียนไว้พลางถามย�า้ "วาจาน้ีเป็นความจรงิ

หรือ"

หรงเหยียนเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั "ข้าไม่กล้าแน่ใจนกั เพราะตอนนัน้

มิได้ฟังบทสนทนาของพวกเขาสองคนครบถ้วน แต่ก็รู้สึกแคลงใจจริงๆ 
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เดิมทีข้าไม่อยากพูดหรอก ทว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ท่ีเก่ียวพันถึงส่วนรวม  

ดงัน้ันหลงัจากลงัเลแล้วลงัเลอีก จงึคิดว่าแอบแจ้งต่อพ่ีอีเ้หลียงไว้ก่อนจะ

เป็นการดีกว่า พ่ีอ้ีเหลียงก็เก็บความลับนี้เอาไว้ก่อน เพียงลอบสังเกต

พฤตกิรรมของจูเ๋จงิเป็นใช้ได้ หากข้าฟังมาผดิจะได้ไม่ท�าให้ความบรสิทุธ์ิ

ของผู้อื่นต้องมัวหมองทั้งที่ไร้มูล"

อารมณ์ของจางเย่ียนตื่นเต้นย่ิงกว่าเมื่อครู่ท่ีได้เห็นแผนท่ีแผ่นนั้น

เสียอีก เขาสาวเท้าเดินวนอยู่ในกระโจมหลายรอบ สุดท้ายเหมือนจะ

ตดัสนิใจได้แน่นอนแล้ว เขาจงึก�าหมดัขวาทุบใส่ฝ่ามอืซ้ายโดยแรงก่อนจะ

เอ่ยอย่างเฉยีบขาด "ดังเช่นทีน้่องฉางลูก่ล่าว นีเ่ป็นเรือ่งใหญ่ท่ีเก่ียวพันถึง

ส่วนรวม มีความลังเลมิได้แม้แต่น้อย! ข้าต้องรีบรายงานต่อนายท่าน 

โดยด่วน ให้นายท่านเพ่ิมความระมัดระวัง หากเป็นแผนชั่วของเว่ยเซ่า 

จะได้ไม่หลงกล!" จบค�าเขาก็พาหรงเหยียนลอบไปยังกระโจมใหญ่ 

ของจอมทัพ

เมื่อเยว่ียเจิ้งกงถูกปลุกให้ตื่น จางเย่ียนก็พาหรงเหยียนไปถึง 

เบือ้งหน้าเขา ชีแ้จงสาเหตุท่ีมาพบพร้อมเอ่ยยกยอหรงเหยียนอย่างเตม็ท่ี

หรงเหยียนเดินขึ้นหน้าไปคารวะเยวี่ยเจิ้งกง

ศึกใหญ่ก�าลังจะปะทุขึ้นอยู่รอมร่อแล้ว สองฝ่ายต่างก็ส่งสายสืบ

สอดแนมกันไปมา เยว่ียเจิ้งกงย่อมรวบรวมได้ข้อมูลการศึกเก่ียวกับ 

ผังการเดินทัพของเว่ยเซ่ามาบ้าง เพียงแต่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม ่

ปะติดปะต่อเท่านั้น เขาอาศัยแสงเทียนอ่านแผนที่ซึ่งหรงเหยียนมอบให้

อย่างละเอียดพลางลอบเปรียบเทียบกับข่าวกรองที่ตนรู้มา จุดที่ทับซ้อน
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ล้วนสอดคล้องกันทุกประการ เขาจึงแน่ใจว่าแผนที่นี้มิใช่แผนที่ปลอม

สาเหตุที่หรงเหยียนเปลี่ยนมารับใช้ตนก็ฟังดูสมเหตุสมผล เดิมท ี

เยว่ียเจิ้งกงเชื่อตั้งแต่เดี๋ยวน้ันแล้ว แต่ไม่นึกว่าต่อจากน้ันจางเยี่ยน 

จะฟ้องเรื่องจู๋เจิงขึ้นมา เยวี่ยเจิ้งกงจึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ครุ่นคิดอยู่นาน

ก่อนจะหน้าเปลี่ยนสีในทันที ขว้างแผนที่ในมือลงพื้นแล้วเอ่ยว่า "เว่ยเซ่า

เห็นข้าเป็นเด็กสามขวบที่หลอกได้ง่ายๆ หรือไร เห็นชัดว่าเจ้าถูกเขา 

บงการให้แสร้งมาสวามิภักดิ์ หมายใช้แผนยุแหย่ให้แตกคอ ลูกไม้ต้ืนๆ 

เพียงเท่านี้มีหรือจะตบตาข้าได้!"

เยว่ียเจิ้งกงตวาดเสียงก้องเรียกให้คนเข้ามาจับหรงเหยียนมัด 

แล้วลากออกไปบั่นศีรษะที่นอกประตูค่าย

จางเยี่ยนตื่นตระหนกจนหน้าถอดสี เขาที่อยู่ด้านข้างเยว่ียเจิ้งกง 

รีบขอความเมตตาให้หรงเหยียนสารพัด

ทว่าเยวี่ยเจิ้งกงไม่พูดเลยสักค�า สีหน้าก็อึมครึมยิ่ง

หรงเหยียนถูกองครักษ์ของเยวี่ยเจิ้งกงจับมัดผลักตัวออกไปแล้ว 

ทว่าเขากลับไม่แก้ต่างใดๆ ตรงกันข้ามยังหัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังไป 

ตลอดทาง จนกระทัง่ถูกผลกัมาถึงประตคู่าย เพชฌฆาตพาดดาบบนล�าคอ

แล้วก็ยังคงหัวเราะไม่เลิกรา

เยว่ียเจิ้งกงจึงสั่งให้คนพาตัวเขากลับมาแล้วเอ่ยเสียงเยียบเย็น 

"ความตายมาถึงศีรษะแล้วยังจะก�าเริบเสิบสานถึงเพียงน้ี เจ้าเห็น 

ความเกรยีงไกรของกองทัพข้าอยู่ทีใ่ด ทว่าข้านบัถือผูก้ล้าใจเด็ดเสมอมา 

แม้เจ้าจะเป็นไส้ศึกแต่ก็นับได้ว่าเข้าตาข้า หากเจ้าสารภาพมาตามจริง 

ข้าอาจไว้ชีวิตเจ้าสักครั้ง!"
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ตอนน้ีหรงเหยียนถึงค่อยหยุดหัวเราะ เชิดหน้ากล่าว "ในเมื่อ 

ไม่เชื่อถือข้า ยังมีวาจาใดน่าพูดกันอีกเล่า เพียงเสียดายที่ข้าได้ยินมาว่า

ท่านเชี่ยวชาญพิชัยสงคราม มีชื่อเสียงเลื่องระบือ เป็นนายผู้ปราดเปรื่อง

แห่งยุค ชายชาตรีเกิดมาท้ังทีควรยึดถือการสร้างคุณูปการเป็นภารกิจ

อันดับหนึ่งจึงจะน่านับถือ ข้าสู้เสี่ยงภัยคัดลอกแผนท่ีของเว่ยเซ่ามาท่ีนี่

เพ่ือสวามิภักดิ์รับใช้ ไม่นึกว่าท่านช่างขี้ระแวงสงสัย มีชื่อเสียงก็คงเป็น 

ชื่อเสียงที่จอมปลอมเท่านั้น ห่างชั้นจนเทียบเว่ยเซ่าไม่ติดด้วยซ�้า ข้ามอง

คนผิดไปเอง ส�านึกเสียใจก็สายเกินไปแล้ว ท่านจะฆ่าก็ฆ่าเถอะ นึกหรือ

ว่าข้าจะครั่นคร้าม"

"นายท่าน ข้าสามารถเอาชีวิตตนเองรับรองได้ น้องฉางลู่มิใช่ไส้ศึก

ของเว่ยเซ่าเดด็ขาด! เมือ่ครูเ่ขาเพียงบอกเล่าความคลางแคลงต่อหน้าข้า

เท่านั้น ทั้งพยายามห้ามปรามข้ามิให้แจ้งต่อนายท่าน จะได้ไม่พลาดไป

ท�าให้ความบริสุทธ์ิของจู๋เจิงต้องมัวหมอง ข้าเป็นพยานให้น้องฉางลู ่

ได้ขอรับ!"

จางเยี่ยนที่อยู่ด้านข้างสะเทือนใจอย่างเห็นได้ชัด

เยว่ียเจิ้งกงจับจ้องหรงเหยียนอยู่ครู่หนึ่ง พยับเมฆบนดวงหน้าจึง

ค่อยๆ สลายหายไป เขาพลันหัวเราะร่วน ก้มเก็บแผนที่ซึ่งตนขว้างทิ้งไป

เมื่อครู่ขึ้นจากพ้ืน ก่อนจะสืบเท้าไปเบื้องหน้าแล้วใช้สองมือกุมแขนของ 

หรงเหยียนไว้แน่น ปากกเ็อ่ยด้วยความยินดี "เมือ่ครูข้่าเพียงแต่ทดสอบดู

เท่านั้น ฉางลู่เป็นผู้กล้าโดยแท้ ความห้าวหาญท�าให้ข้ายอมรับนับถือ 

จนหมดใจ ต่อไปข้าก็จะมีขุนนางดีเพ่ิมขึ้นอีกคนแล้ว สวรรค์เบื้องบน 

ช่างเมตตาข้ายิ่งนัก!"
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ตอนนีห้รงเหยียนถงึได้ประดบัย้ิมบนดวงหน้า แสดงคารวะซ�า้อกีหน 

เยวี่ยเจิ้งกงจึงแต่งตั้งต�าแหน่งแก่เขา

จางเย่ียนใจร้อน เอ่ยเตือนอีกว่า "นายท่าน เรื่องของจู๋เจิงมิอาจ

ปล่อยไว้นานได้ ควรจับกุมเขามาซักถามในทันที!"

เยว่ียเจิ้งกงครุ่นคิด เหตุท่ีตนละท้ิงลั่วหยางเปลี่ยนมาช่วยซิ่งซว่ิน

ปราบแดนเหนอืเป็นเพราะยามน้ันฟังแผนของจูเ๋จงิท้ังสิน้ ยามนีศ้กึใหญ่

ใกล้จะปะทุ เว่ยเซ่าก�าลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ในช่วงส�าคัญเช่นนี้ 

กลับมีผู้มาขอสวามิภักดิ์ ทั้งพอเปิดปากแล้วก็น�าข่าวมาแจ้งว่าจู๋เจิง 

เป็นไส้ศึก ช่างน่าสงสัยโดยแท้ ดังนั้นเมื่อครู่เขาจึงจงใจทดสอบดู

ยามนี้แม้เชื่อได้ว่าหรงเหยียนมาสวามิภักดิ์ด้วยใจจริง แต่อย่างไร

ข่าวเรื่องจู๋เจิงเป็นไส้ศึกเขาก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

หรือพูดอีกอย่างก็คือ...เขาไม่อยากจะเชื่อ

เยว่ียเจิ้งกงกล่าว "เมื่อครู่ฉางลู่ก็บอกแล้วว่ามิได้ฟังค�าสนทนา 

ของเว่ยเซ่ากับกงซนุหยางทัง้หมดอย่างชดัเจน ฉะน้ันยังมต้ิองท�าให้ผูค้น

แตกตืน่ ข้าย่อมจะมวีธีิของตนเอง" จบค�าเขาก�าชบัหรงเหยียนว่าสองสาม

วันนี้อย่าเพิ่งเผยโฉม

ในใจจางเย่ียนย่อมไม่ยินยอม เขาแทบอยากไปจับตัวจู๋เจิงมา

เปิดโปงโฉมหน้าท่ีแท้จริงประเดี๋ยวนี้ แต่ก็มิกล้าเอ่ยปากอีก เขาจึง 

ถอยออกไปพร้อมกับหรงเหยียน

วันต่อมาเยว่ียเจิ้งกงเรียกตัวจู ๋เจิงมาที่กระโจมใหญ่ เขาเพียง

สอบถามถึงแผนการศึกอย่างยิ้มแย้ม ไม่เอ่ยถึงเรื่องเมื่อคืนแม้แต่น้อย
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จูเ๋จงิไม่นึกเลยสกันดิว่าตนถูกผูอ่ื้นเพ่งเลง็เข้าแล้ว ได้ยนิเยวีย่เจิง้กง

ถามถึงการศึกจึงแจกแจงข้อบกพร่องในการคุมทัพของซิ่งซว่ิน ก่อน 

เอ่ยเตือนผู้เป็นนายจนสุดความสามารถว่ามิอาจประมาทศัตรู จะต้อง

รวบรวมก�าลังพลไว้ที่นี่เพื่อเตรียมพร้อมในศึกตัดสินครั้งใหญ่

เปลอืกนอกเยว่ียเจิง้กงแม้ดูเห็นพ้อง ทว่าในใจกลับลอบคลางแคลง

เป็นเช่นนี้อยู่หลายวัน ในที่สุดพายุหิมะก็ยุติลงเสียที เยวี่ยเจิ้งกง 

รบีเร่งเตรยีมเปิดศกึ แต่กลบัได้ยินเสยีงเอะอะดงัข้ึนท่ีนอกกระโจมแต่เช้า

ครัน้เยว่ียเจิง้กงออกจากกระโจมมาก็เหน็ตงิชวถืีอทวนวงเดอืนยาว

น�าผู้ติดตามมากลุ่มหน่ึง ท่าทางคล้ายจะใช้ก�าลังบุกเข้ามา ทว่าถูก 

เยว่ียเจิ้งจว้ินบุตรชายคนเล็กของตนน�าคนไปขวางไว้ สองฝ่ายต่าง 

ชักอาวุธกันแล้ว เพียงแค่สะกิดการต่อสู้ก็พร้อมปะทุขึ้น

แม้ติงชวีได้ชื่อว่าห้าวหาญไร้ผู ้ต้านทาน กระน้ันเขาก็เป็นคน 

ยโสโอหัง ยามนี้เมื่อซิ่งซวิ่นตั้งตนเป็นฮ่องเต้ เขาเองก็ได้อวยยศเลื่อนขั้น

ไปด้วย จึงยิ่งไม่เห็นใครอยู่ในสายตา

เหตุที่ทหารสองฝ่ายวิวาทกันเมื่อหลายวันก่อนนั้นเป็นเพราะติงชวี

ส่งคนมาบังคับเอาถ่านและฟืนของทางฝ่ายตนไป

ซิ่งซวิ่นขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้ว ในเมื่อตนติดตามเขามาออกรบก็ไม่อาจ

แตกหักกับเขาในเวลานี้ได้ ดังน้ันตอนท่ีได้ยินข่าวเร่ืองถ่านและฟืน  

เยวี่ยเจ้ิงกงจึงสั่งว่ามิต้องขัดขวาง ปล่อยให้อีกฝ่ายหยิบฉวยไปได้  

แต่เรื่องนี้ก็ได้ทิ้งหนามแหลมเอาไว้ในใจตนแล้วเช่นกัน

ครานี้เยวี่ยเจิ้งกงก็ยังคงข่มโทสะไว้ ก่อนจะสั่งให้เยว่ียเจิ้งจวิ้น 
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ถอยไป "แม่ทัพติงมาที่นี่แต่เช้ามีธุระใดหรือ"

ติงชวีก้าวอาดๆ มาถึงตรงหน้าเยว่ียเจิ้งกงแล้วเอ่ยอย่างเย่อหย่ิง  

"ข้ารับพระบัญชามาเอาศีรษะคน!"

เยวี่ยเจิ้งกงชะงักไปเล็กน้อย "วาจานี้หมายความว่าอย่างไรกัน"

ติงชวีแค่นหัวเราะเย็นชา "ฮั่นจงโหวคิดว่าฝ่าบาทไม่ทรงทราบก็

สามารถหลอกลวงพระองค์ได้กระน้ันหรือ จู๋เจิงล่วงเกินฝ่าบาทแล้วยัง

ลอบหนีมาอยู่กับท่าน ท่านยังกล้าให้การปกป้องมันเชียวหรือ"

เยว่ียเจิ้งกงใช้งานจู๋เจิงอยู่ก็จริง แต่ด้วยค�านึงว่าซิ่งซวิ่นอยู่ใกล้ๆ 

เพียงแค่น้ี ท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์ในกองทัพหรือการพบปะ

หารอืจงึไม่เคยพาจูเ๋จงิไปด้วย ไม่รูเ้ช่นกันว่าซิง่ซว่ินล่วงรูเ้รือ่งน้ีได้อย่างไร 

เขาขบคิดเล็กน้อยก่อนตอบ "ที่แท้เป็นเรื่องนี้เอง เมื่อก่อนจู๋เจิงเลินเล่อ 

ไปล่วงเกินฝ่าบาทเข้า แท้จรงิตวัเขาก็ประหวัน่พรัน่พรงึเช่นกัน ประเดีย๋ว 

ข้าจะให้เขาเขียนหนงัสอืขอพระราชทานอภยัแล้วค่อยน�าไปถวายเบือ้งหน้า

โต๊ะทรงงานให้ฝ่าบาททอดพระเนตร แม่ทัพติงกลับไปก่อนเถิด"

เพียงสะบัดทวนวงเดือนยาวที่อยู่ในมือ ห่วงเหล็กบนหลังทวน 

ก็บังเกิดเสียงดังครืนครั่น ติงชวีตวาดสวนทันใด "ท่านเป็นเพียงโหวเล็กๆ 

คนหนึ่ง บังอาจฝ่าฝืนรับสั่งเชียวหรือ!"

ในมอืเยวีย่เจิง้กงคมุทพัเกราะเหลก็อนัเกรยีงไกร บดัน้ียกทพัมาถึง 

ทีน่ี่ก็เพ่ือรวมก�าลงักันโจมตีเว่ยเซ่าเท่าน้ัน กระทัง่ซิง่ซว่ินเขายังไม่เคยเห็น

อยู่ในสายตา แล้วมีหรือจะไว้หน้าติงชวี ก่อนหน้าน้ีสู้อดทนอ่อนข้อให้

หลายหน ครั้นเห็นติงชวีได้คืบจะเอาศอกเพียงนี้ เยว่ียเจิ้งกงจึงหัวเราะ

หยามหยัน "แม่ทัพติงช่างมีบารมีใหญ่โตเสียนี่กระไร! วันนั้นประเดิม 
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ศึกแรกกับเว่ยเซ่าท่ีท่าข้ามฟากหู่เหลา ชื่อเสียงความเป็นผู้กล้าของ 

แม่ทัพติงไม่มีผู้ใดในใต้หล้าที่จะไม่รับรู้ ข้าเองก็เลื่อมใสยิ่งนัก"

ศึกแรกที่ท่าข้ามฟากหู่เหลาในวันน้ันติงชวีถูกจู่โจมจนต้องละท้ิง

หมวกเกราะถึงโชคดีหนีกระเซอะกระเซิงกลับมาได้ แม้ยอมรับว่า 

เป็นเพราะตนประมาทศัตรูไปชั่วขณะ แต่อย่างไรก็เป็นศึกที่แสนจะ 

อัปยศอดสู ด้วยเหตุน้ีศึกต่อมาติงชวีจึงเสี่ยงตายเพ่ือคุ ้มกันซิ่งซว่ิน 

ฝ่าวงล้อมอันแน่นหนาออกมา ถึงพอจะฝืนกอบกู้หน้าตาของตนเอง 

คืนมาได้บ้าง

ยามนีเ้มือ่ถูกเยว่ียเจิง้กงฉกีหน้าต่อหน้าธารก�านัล เขาจงึทัง้อบัอาย

ขายหน้า ทั้งเพลิงโทสะคุกรุ่น ขณะที่จะระเบิดออกมา เขาเหลือบมองไป

รอบทิศและเห็นว่ามีแต่คนของเยว่ียเจิ้งกงอยู ่ท้ังส้ิน หลังไตร่ตรอง 

รอบหน่ึงจึงเพียงทิ้งวาจาอันดุดันไว้ แล้วก้าวจากไปอย่างเคียดแค้น

ท่ามกลางเสียงหัวเราะดังสนั่นที่เบื้องหลัง

"ท่านพ่อ คนถ่อยไร้คณุธรรมสิน้ยางอายเช่นนีจ้ะแยแสมนัท�าไมกัน 

เมื่อครู่ข้าก�าลังจะฟาดมันออกไปอยู่แล้วเชียว!"

เยวี่ยเจิ้งจวิ้นหัวเราะร่วนเมื่อได้ระบายความขุ่นแค้นเสียที

เยว่ียเจิง้กงก�าชบับตุรชายให้เร่งกวดขนัการรกัษาการณ์ค่าย ป้องกัน

ติงชวีมาก่อเรื่องซ�้า จากนั้นจึงหมุนกายเข้าไปในกระโจมทัพ

เมือ่จูเ๋จงิได้ยินข่าวว่าตงิชวจีะมาเอาศีรษะตน ใจก็สัน่ผวาไม่เลกิรา 

รบีตามหาเยว่ียเจิง้กงแล้วเอ่ยขอบคุณทันที ทว่ากลับเหน็อกีฝ่ายไม่พูดจา 

ท�าเพียงจับจ้องตนด้วยแววตาชอบกล จู๋เจิงจึงลังเลเล็กน้อยก่อนถาม 
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หยั่งเชิง "นายท่านกังวลว่าปกป้องข้าแล้วจะล่วงเกินซิ่งซวิ่นหรือขอรับ"

น�้าเสียงของเยว่ียเจิ้งกงพลันเปลี่ยนไป "ข้าได้ยินว่าก่อนที่เจ้าจะ 

มาสวามิภักดิ์ข้า ได้ไปสวามิภักดิ์ต่อเว่ยเซ่าก่อนแล้ว"

จู ๋เจิงตะลึงลาน "นายท่านโปรดพิจารณาด้วย ไม่มีเรื่องเช่นนี้ 

เป็นอันขาดขอรับ"

"แต่ข้าได้รายงานลับมาว่าเจ้าเป็นไส้ศึกที่เว่ยเซ่าส่งมากบดานอยู่

ข้างกายข้า"

จู๋เจิงตื่นตระหนกเป็นการใหญ่ ร้องว่าถูกปรักปร�าอย่างร้อนรน

เยว่ียเจิ้งกงฟังเขาแก้ต่างอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จากนั้นจึงสั่งให้

เขาถอยออกไปก่อน

จู๋เจิงจนใจ ได้แต่ถอยออกไปตามค�าสั่ง

พอจู๋เจิงออกไปแล้ว พวกจางเยี่ยนกับหลัวเสียนก็ตามเข้ามา

ศึกใหญ่ก�าลังจะเปิดฉากอยู่แล้ว เหล่าท่ีปรึกษาจึงต่างโน้มน้าว 

มิให้เยวี่ยเจิ้งกงเป็นอริกับซิ่งซวิ่นด้วยเรื่องของจู๋เจิง

ขณะท่ีเยว่ียเจิ้งกงยังคงสองจิตสองใจอยู่น้ัน นอกกระโจมก็มี

รายงานจากม้าเร็วส่งเข้ามาฉบับหนึ่ง รอจนเปิดออกอ่านเขาก็ต่ืนตกใจ

อย่างย่ิง เป็นสารจากเยว่ียเจิง้ข่ายบตุรชายคนโตท่ีเขาทิง้ให้อยู่รกัษาเมอืง

ฮั่นจง

เยว่ียเจิ้งข่ายแจ้งว่าหยางซิ่นกับกัวเฉวียนจับมือกันยกทัพใหญ่ 

ใช้ทางลัดอ้อมมายังเมืองฮั่นจง ตอนน้ีผ่านอ�าเภอหลูซื่อมุ่งตรงสู่ด่าน 

ชิงหนีของภูเขาฮว่าซานมาราวกับน�้าหลาก ด้วยเกรงจะตั้งรับพลาดพลั้ง

จึงขอให้ท่านพ่อโปรดถอนทัพกลับมาช่วยสนับสนุนโดยด่วน
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จางเย่ียนแตกต่ืนจนหน้าถอดส ี "นายท่าน เราหลงกลเข้าแล้วขอรับ  

จูเ๋จงิเป็นไส้ศกึทีเ่ว่ยเซ่าส่งมาอย่างไม่ต้องสงสยั! เขาโน้มน้าวให้นายท่าน

ยกทัพตามซิ่งซว่ินมาถึงท่ีนี่ อ้างว่ารวมก�าลังกันบุกสังหารเว่ยเซ่า แต ่

แท้ที่จริงคือการล่อเสือออกจากถ�้า ฉวยจังหวะท่ีการป้องกันเมืองฮั่นจง

ว่างเปล่าหมายฉกชิงพื้นที่ทั้งมณฑลไป! ฮั่นจงคือฐานที่มั่นของนายท่าน 

จะสูญเสียไปมิได้เป็นอันขาด!"

เยว่ียเจิง้กงฉกุคิดได้ว่าหลายวันน้ีจูเ๋จงิทีอ่ยู่เบือ้งหน้าตนก็คอยชกัจงู

ให้ตนทุ่มสุดก�าลัง อย่าได้ลอบเก็บก�าลังทหารไว้ เยว่ียเจิ้งกงพลันเข้าใจ

กระจ่างแจ้ง เขาไร้ความคลางแคลงใดๆ อีก เอ่ยประณามด่าทอในทันที 

"เว่ยเซ่าเจ้าเด็กเมื่อวานซืน เจตนาต�่าช้าถึงเพียงน้ี ใช้กลชั่วท�าให้ข้า 

จ�าต้องเสียศักดิ์ศรีมาก้มหัวรับใช้โจรเฒ่าซิ่งซว่ิน จนไม่ทันระวังป้องกัน 

ว่ามันจะตะครุบฐานที่มั่นของข้าลับหลังเลยสักนิด!"

ชั่วขณะเดียวจิตใจของเยวี่ยเจิ้งกงก็ยุ่งเหยิงดุจใยปอ ทั้งเดือดดาล

ทั้งเสียใจภายหลัง ทางหน่ึงรีบสั่งคนไปมัดตัวจู๋เจิงแล้วลากออกไป 

บัน่ศรีษะทีน่อกประตูค่ายเสยี อกีทางหนึง่ก็เรยีกตวัแม่ทัพกับขุนนางฝ่าย

วางแผนมาประชุมพร้อมกันท่ีกระโจมใหญ่เพ่ือหารือแผนรับมือต่อไป 

โดยด่วน

คนทั้งหมดพอรู้ข่าวต่างโมโหไม่รู้หาย ระหว่างที่การหารือยังไม่ได้

ข้อยุตินั้นเองก็มีรายงานมาจากนอกประตูค่ายว่าเมื่อครู่ขณะจะประหาร

จู๋เจิง มีไพร่พลกลุ่มหน่ึงซึ่งแต่งกายเช่นทหารฝ่ายซิ่งซวิ่นบุกมาชิงตัว 

จูเ๋จงิไป แรกเริม่นกึว่าเป็นคนจากค่ายตะวันออกของซิง่ซว่ิน ครัน้ไล่ตามไป

จึงค่อยพบว่าทหารกลุ่มน้ันมุ่งหน้าไปยังค่ายของเว่ยเซ่าท่ีฝั่งตรงข้าม 
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ของแม่น�้าหวงเหอสายเก่า ด้วยกลัวจะเป็นกลลวงจึงรีบกลับมารายงาน

ก่อนโดยมิกล้าไล่ตามต่อ

เยวี่ยเจิ้งกงโกรธจัดจนแทบจะกระอักเอาโลหิตและปอดออกมา  

เขาตวัดหนึ่งฝ่ามือคว�่าโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าแล้วบัญชาให้โหมบุกค่ายใหญ่

ของเว่ยเซ่าในทนัที ทว่าถูกพวกจางเย่ียนท้วงเตือนไว้ทันควนั ใจความว่า

เว่ยเซ่าเจ้าเล่ห์วางอบุายได้ล�า้ลกึถึงเพียงน้ี ย่อมมกีารป้องกันไว้ก่อนแล้ว

เป็นแน่ จะบุ่มบ่ามเคลื่อนพลมิได้

ครู ่ใหญ่เพลิงโทสะท่ีลุกโพลงอยู่ในอกของเยว่ียเจิ้งกงถึงค่อยๆ  

สงบลง เขาสาวเท้ากลับไปกลับมาอยู่ในกระโจมหลายรอบก่อนจะ 

เอ่ยวาจาในที่สุด "ทุกท่านกล่าวถูกต้องยิ่งนัก แค้นนี้ข้าจดบัญชีไว้แล้ว  

วันหน้าค่อยมาช�าระสะสาง ถ่ายทอดค�าสั่งข้า จงเร่งถอนกระโจมค่าย  

กลับฮั่นจงโดยด่วน!"

ทางด้านซิง่ซว่ินเมือ่รูข่้าวว่าจูเ๋จงิทีห่ลบหนีไปได้ถึงกับถูกเยว่ียเจิง้กง

รบัตวัไว้ใช้สอย มหีรอืทีเ่ขาจะยอมเลกิรา เมือ่เช้าจงึส่งตงิชวีไปเอาตวัคน

ที่ค่ายตะวันตก

ทว่าตงิชวีไม่เพียงคว้าน�า้เหลว มหิน�าซ�า้ยังถูกเหนบ็แนมหยามหยัน 

ไหนเลยจะกล�้ากลืนโทสะน้ีลงไปได้ ทันทีที่ติงชวีกลับมาจึงตีไข่ใส่สี 

เบือ้งหน้าซิง่ซว่ินว่าเยว่ียเจิง้กงเปลอืกนอกสวามภิกัดิต่์อฝ่าบาท แต่แท้จรงิ

กลับอวดศักดาว่ามีความชอบเหนือใคร อาศัยแค่ยกพลมาไม่เท่าไร 

กระท่ังบตุรชายของเขาก็ยังผยองจนมองไม่เห็นหัวใครแล้ว ไม่เห็นแม้แต่ 

ฝ่าบาทอยู่ในสายตาเลยด้วยซ�้า
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ซิ่งซวิ่นไม่สบอารมณ์จึงส่งคนไปเรียกตัวเยว่ียเจิ้งกงมาสอบถาม 

ต่อหน้า นึกไม่ถึงกลับได้รับรายงานว่าค่ายตะวันตกเหมือนจะมีความ

เคลื่อนไหวผิดปกติ ซิ่งซว่ินจึงรีบส่งคนไปตรวจสอบให้รู้แน่ชัด ครู่เดียว

ก็ได้รบัข่าวว่าเยว่ียเจิง้กงถึงกับออกค�าสัง่ข้ามหัวตนให้ทหารถอนค่ายมุง่หน้า

กลับฮั่นจงแล้ว

ซิ่งซว่ินพลันเดือดดาลหนัก บัญชาให้ติงชวีไปจับกุมเยว่ียเจิ้งกง 

มาทันที

ในเมื่อเยวี่ยเจิ้งกงได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะถอนทัพกลับไป 

แก้ปัญหาของตนเอง ไหนเลยจะแยแสวาจาของซิ่งซว่ินอีก ขณะเร่ง 

ถอนทพัเขาจงึสัง่เยว่ียเจิง้จว้ินให้น�ารองแม่ทพักับทหารหน่ึงกองไปเฝ้าคมุ

แนวรั้วที่กั้นแบ่งสองค่ายไว้อย่างแน่นหนา

ติงชวีหมายบุกทะลวงรั้วก้ัน ทว่าเยวี่ยเจิ้งจว้ินก็หาใช่คนไร้ฝีมือ  

ไหนเลยจะปล่อยให้เขาข้ามแดนมาได้ สองฝ่ายเปิดฉากต่อสูป้ระดาบกบั

ทวนวงเดือนกันในทันที

ค่ายตะวันออกและค่ายตะวันตกซึ่งแต่เดิมเป็นทัพร่วมสู้กันนั้น 

ถึงกับห�้าหั่นกันเองจนโลหิตอาบย้อมแนวรั้ว

เมื่อซิ่งซว่ินรู้ข่าวจึงย่ิงฉุนขาด ขว้างจอกแตกเป็นเส่ียงๆ ก่อนออก

ค�าสัง่ให้จดัทัพหมายจะไล่ล่าเยว่ียเจิง้กงเปิดศกึเดอืดสกัครัง้ ทว่าถูกจงัฉาง

ทักท้วงไว้ก่อน "ฝ่าบาทย่อมทรงเคยได้ยินค�ากล่าวว่าทุกเร่ืองมีเร็วช้า 

หนักเบา พระองค์เสด็จมาปราบแดนเหนือในครั้งนี้ ศีรษะแรกที่ต้องเด็ด

ก็คือเว่ยเซ่า ยามนี้เป้าหมายยังไม่ลุล่วง หากทรงรบพุ่งกับค่ายตะวันตก

ย่อมเป็นศกึภายในทีจ่ะต้องบอบช�า้กันทัง้สองฝ่าย เท่ากับทรงเปิดโอกาส
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ให้เว่ยเซ่านั่งรอฉกฉวยผลประโยชน์โดยไม่ต้องเปลืองแรง ในเมื่อ 

เยว่ียเจิ้งกงผู้นั้นต้องการจะไปก็ปล่อยให้เขาไปเสีย รอให้บดขย้ีเว่ยเซ่า

แล้วฝ่าบาทค่อยทรงบญัชาทพัไปปราบปรามฮัน่จง จบัเป็นเยวีย่เจิง้กงให้

มารับโทษฐานหนีทัพก็ได้พ่ะย่ะค่ะ"

ผู้คนที่เหลือต่างพยายามเกลี้ยกล่อมจนสุดก�าลัง

เช่นน้ีเองซิง่ซว่ินถึงถกูโน้มน้าวไว้จนได้ เขาฝืนกดข่มความแค้นในใจ 

สั่งให้ทหารกลับเข้าหน่วยที่ตั้งแล้วเร่งกวดขันป้องกันมิให้เว่ยเซ่าสบช่อง

จู่โจมค่ายได้

คนืนัน้ด้วยความทีจ่ากไปอย่างเร่งรบี เยว่ียเจิง้กงจงึเผาท�าลายเสบยีง

และอาวุธที่ไม่สะดวกจะน�าไปด้วยจนวอดหมดไม่มีเหลือ

ภายในราตรีเดียวกระโจมซึ่งเนืองแน่นอยู่ทางค่ายตะวันตก 

พลันหายไปสิ้น บนพื้นหิมะมีเพียงแสงเพลิงที่ลุกโหมโชติช่วง

เหล่าทหารในค่ายของเว่ยเซ่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น�้าหวงเหอ 

สายเก่าล้วนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน

ภายในกระโจมใหญ่ของจอมทัพระเบดิกึกก้องไปด้วยเสยีงหัวเราะ

เว่ยเซ่านั่งอยู่ตรงกลางโดยมีพวกกงซุนหยาง หล่ีเต่ียน หล่ีฉง  

จางเจี่ยน และเว่ยเฉวียนแยกย้ายกันนั่งอยู่ด้านข้าง คนทั้งหมดก�าลัง

สนทนาถึงเพลิงกองใหญ่ท่ีค่ายตะวันตกฝั่งตรงข้าม ไม่มีผู ้ใดไม่เอ่ย 

กลั้วหัวเราะ ก่อนจะมีคนถามสัพยอกขึ้นว่า "หรงเหยียนจะปลอดภัยด ี

หรือไม่หนอ"

เว่ยเซ่าหัวเราะจบก็เอ่ยคล้อยตาม "ต้องให้กลบัมาเรว็หน่อยถึงจะดี 
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อกีไม่ก่ีวนัหากรอจนเยว่ียเจิง้กงรูว่้าหยางซิน่กับกัวเฉวียนเพียงส่งไพร่พล

ห้าพันไปสร้างสถานการณ์ขู ่ขวัญเท่านั้น เกรงว่าจะไม่เป็นผลดีต่อ 

หรงเหยียน"

"นายท่านวางใจได้ขอรับ" กงซุนหยางรีบชี้แจง "ข้าหารือกับเขา 

ไว้ก่อนแล้ว เขาได้รับความไว้วางใจจากเยว่ียเจิ้งกงจึงไม่มีอันตราย 

ถึงชวิีตเป็นการชัว่คราว ยามน้ีเขายังไม่อาจจากมาได้ หากจากมาแต่เพียง

เท่าน้ีจะสะกิดให้เยว่ียเจิ้งกงเกิดความคลางแคลง ความพยายาม 

ก่อนหน้าน้ีก็จะสูญเปล่า รอให้มีโอกาสเหมาะๆ แล้วเขาจะหนีกลับค่าย

มาเองขอรับ"

เว่ยเซ่าผงกศีรษะ "ที่เยวี่ยเจิ้งกงหลงกลครั้งนี้ล้วนพึ่งพาสติปัญญา

และความกล้าของหรงเหยียน กล่าวได้ว่าสร้างผลงานอันใหญ่หลวง  

ท่านกงซุนต้องจดเป็นความชอบครั้งใหญ่ของเขาด้วย เสร็จศึกแล้ว 

จะได้ปูนบ�าเหน็จให้ตามความชอบ"

กงซุนหยางขานรับ

ตอนน้ีเองท่ีมีองครักษ์มารายงานว่าจู๋เจิงถูกส่งตัวมาแล้ว เว่ยเซ่า 

จึงเรียกให้น�าตัวเขาเข้ามา

จู๋เจิงถูกเชือกคล้องคอมัดแขนไพล่หลัง เดินเข้าสู่กระโจมใหญ ่

ของจอมทัพท่ามกลางเสียงหัวเราะกังวานที่แว่วออกมาจากด้านใน  

ก่อนจะเห็นว่าภายในกระโจมมีผู้คนสิบกว่าคนนั่งแยกย้ายกัน แสงเทียน

สว่างไสวฉายส่องให้เหน็ฉากบงัลมยาวท่ีอยู่ด้านหลงั ซึง่เป็นฉากไม้ประดู ่

สีม่วงที่ใช้กั้นแบ่งพื้นที่ชั้นนอกกับชั้นใน

บนฉากวาดลวดลายพยัคฆ์ค�ารามบนภูผาท่ามกลางสนเขียวกับ
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เกลียวเมฆ แม้พยัคฆ์ร้ายสีสันจับตาซึ่งก�าลังหมอบอยู่บนภูผาสูงตัวน้ัน

จะไม่มีเสียงค�ารามมาให้ได้ยินก็จริง ทว่ากลับดูดุดันน่าย�าเกรงประหน่ึง

ก�าลงัแผดเสยีงลัน่ป่าเขา ราวกับเตรยีมจะกระโจนลงมาในพรบิตาถัดไป 

ก็ไม่ปาน เปี่ยมด้วยพลังสยบขวัญจนท�าให้ไม่กล้ามองซ�้าเลยทีเดียว

ด้านซ้ายและขวาของฉากพยัคฆ์มชีัน้วางขนาดสงูเลยศีรษะอยู่ด้านละ

หนึ่งชั้น บนนั้นเต็มไปด้วยกองสารและหนังสือไม้ไผ่ประเภทต่างๆ

บนโต๊ะแม่ทัพท่ีอยู่ตรงก่ึงกลางตัวน้ันแยกวางป้ายค�าส่ังกับตรา

พยัคฆ์ไว้ทางซ้ายและขวา

หลังโต๊ะมีบุรุษวัยเพียงย่ีสิบสี่ย่ีสิบห้าปีผู้หน่ึงน่ังอยู่ บนมวยผม 

ท่ีครอบเก้ียวทองค�าด�ามิได้สวมหมวกนักรบ บนร่างสวมเกราะอ่อนซึ่ง 

ถักร้อยขึ้นด้วยห่วงโซ่ดุจเกล็ดกิเลน คลุมไหล่ด้วยเสื้อคลุมจอมทัพ  

ข้างเอวห้อยยอดกระบี่ ย่ิงท�าให้รูปกายแลดูน่าเกรงขามดั่งมังกร 

ประเปรียวปานเสือดาว

ดวงหน้าของเขาคมคายเฉยีบขาด ยามท่ีเอยีงกายนดิๆ กด็แูสนจะ

สง่างาม เขาก�าลังสนทนาสรวลเสกับบุรุษวัยกลางคนผู้มีใบหน้าซูบผอม

ไว้เคราสามกลุ่มท่ีน่ังอยู่ด้านข้าง ต่อเมื่อได้ยินเสียงรายงานว่าพาจู๋เจิง 

มาถึงแล้ว ชายหนุ่มผู้นี้ถึงได้หยุดพูดคุยยิ้มหัว หันหน้ากวาดสายตาทั้งคู่

มองมา

จูเ๋จงิคาดเดาได้ว่าชายหนุ่มผูน้ี้น่าจะเป็นเว่ยเซ่านัน่เอง นึกไม่ถึงเลยว่า

เว่ยเซ่าเจ้าแห่งแดนเหนือที่โจษขานกันนั้นจะเป็นผู้มีสง่าราศีโดดเด่น

ประดุจหงส์มังกรเช่นนี้ จู๋เจิงถึงกับมองค้างไปชั่วขณะ

จวบจนชายหนุ่มผู้น้ันหยุดพูดคยุย้ิมหัว น่ังยืดกายตรงแล้วช้อนสายตา
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ทั้งคู่กวาดมองมาท่ีตน จู๋เจิงถึงสัมผัสได้ว่ารอบกายของเว่ยเซ่าด่ังมีกล่ิน

โลหิตในสนามรบแผ่พุ่งมาปะทะใบหน้า

ในใจจูเ๋จงิพลนัหนาววูบ ไม่กล้าสบตากับชายหนุม่ทีน่ั่งอยู่หลงัโต๊ะ

แม่ทัพผู้น้ีอีก หัวใจของเขาสิ้นหวังแล้ว จู๋เจิงรู้ดีว่าท่ีเว่ยเซ่าตั้งอกตั้งใจ 

วางอบุายอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้ร้ายตนจนสดุท้ายท�าให้เยว่ียเจิง้กงหลงกล

ถอนทัพไปเช่นน้ี ต้องเป็นเพราะคาดเดาได้ว่าแผนการที่ให้เยว่ียเจิ้งกง 

ยกทัพมาสนับสนุนซิ่งซว่ินในตอนแรกนั้นเป็นความคิดของตน เว่ยเซ่า 

คงแค้นตนเข้ากระดูกด�าเป็นแน่แท้

ตกมาอยู่ในเงือ้มมอืของผูอ้ืน่โดยไม่ทนัรูเ้รือ่งรู้ราวเช่นนี ้ ตนก็ได้แต่ 

รอถูกเชือดสถานเดียวเท่านั้น

จู๋เจิงคาดไม่ถึงสักนิดว่าเว่ยเซ่าจะลุกขึ้นจากหลังโต๊ะ เดินมาถึง 

ตรงหน้าแล้วแก้เชือกท่ีมัดตนออกเองกับมือ จากน้ันยังย้ิมพูดกับตนว่า 

"เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ศึกจึงท�าให้จู๋เจิงต้องล�าบากแล้ว เจ้าต�าหนิข้า

หรือไม่"

เห็นเว่ยเซ่าประดับย้ิมเกลื่อนใบหน้า จู๋เจิงอดไม่ได้ที่จะตกตะลึง 

พรงึเพรดิ ครัน้มองดูผูอ้ืน่ซึง่นัง่อยู่ในท่ีนี ้แต่ละคนล้วนมองตนด้วยใบหน้า

ที่เปื้อนยิ้มอยู่เช่นกัน

เว่ยเฉวียนกล่าว "นายท่านรู้ว่าเจ้าเปี่ยมความสามารถ ไม่อาจ 

ทนเห็นเจ้าต้องศีรษะขาดใต้คมดาบได้ จึงส่งทหารไปช่วยเจ้าออกมา"

จู๋เจิงเพ่ิงเข้าใจกระจ่างตอนน้ีเอง เขารู้สึกนับถือเล่ือมใสเว่ยเซ่า 

จากใจจริง จึงรีบโขกศีรษะค�านับก่อนกล่าว "ขอบคุณเยียนโหวย่ิงนัก 

ทีใ่ห้ความส�าคัญ ไม่ถือสาข้อบกพร่องรบัข้าไว้ใช้สอย จู๋เจงิยินดสีวามิภกัด์ิ
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อยู่ใต้บัญชาเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เยียนโหวเห็นคุณค่าขอรับ!"

เว่ยเซ่าหัวเราะด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผย หลังจากส่ังให้คนน�าสุรา

ปลอบขวัญมามอบให้อีกฝ่ายดื่มและแนะน�าให้รู ้จักกับคนอื่นๆ แล้ว  

จึงให้องครักษ์ส่งจู๋เจิงออกไป

คนท่ีเหลือในกระโจมใหญ่ต่างทยอยตามออกไปเช่นกัน สุดท้าย

เหลือเพียงกงซุนหยางที่รั้งอยู่เพื่อสอบถามเรื่องของมณฑลเหยี่ยนโจว

ขณะที่ทัพใหญ่ของซิ่งซวิ่นถูกสกัดให้ต้องคุมเชิงอยู่กับเว่ยเซ่าที่น่ี 

ซิ่งซว่ินได้สั่งให้โจวฉวินแห่งเมืองเหรินเฉิงที่เคยบุกตีมณฑลเหย่ียนโจว 

ในอดีตน�าทัพใหญ่ไปประชิดพรมแดนแล้วเปิดฉากรุกรานอีกครั้ง ทว่า

เฉียวผิงน�าทัพตีโต้อย่างแข็งขันจนโจวฉวินถูกโจมตีให้ต้องล่าถอยไป

ด้วยไม่อาจยอมรับได้ซิ่งซว่ินจึงเพ่ิมไพร่พลให้โจวฉวินบุกไป 

รอบสอง ต่อมาเหยีย่นโจวได้แม่ทัพนัยน์ตาสมีรกตน�าทหารมาช่วยเหลอื 

ภายหลังการศึกอันดุเดือด ไม่เพียงปกป้องมณฑลเหย่ียนโจวไว้ได้  

โจวฉวินยังสิ้นชีพท่ามกลางกองทัพที่โกลาหลด้วย

ข่าวนี้เพิ่งจะส่งมาถึงบนโต๊ะของเว่ยเซ่าเมื่อวานนี้เอง

"นายท่านมิต้องเป็นกังวลแล้ว" กงซุนหยางกล่าว "ดูจากสองศึกน้ี 

เห็นชัดว่าสองสามปีที่ผ่านมาเหย่ียนโจวเตรียมตัวรับศึกอยู่ตลอด มิได ้

อยู ่ในสภาพอ่อนแอเช ่นกาลก่อนแล้ว อีกท้ังมีป ี ่จื้อมาช่วยหนุน  

ย่อมไม่พลาดท่าเสียทีเป็นแน่ บัดนี้ทัพใหญ่ของซ่ิงซว่ินแตกแยก 

เป็นเสีย่งๆ สภาพอากาศก็ดีวันดีคืน จงัหวะเหมาะแก่การรบอยู่เบือ้งหน้า

สายตาแล้ว นายท่านควรทุ่มก�าลังทั้งหมดมารับมือกับซิ่งซวิ่น"

ทั้งสองถกความเห็นเรื่องการศึกกันต่อ รู้ตัวอีกทีก็ดึกด่ืนมากแล้ว 
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เว่ยเซ่าจึงส่งกงซุนหยางกลับไปที่กระโจมด้วยตนเอง

ระหว่างเดินกลับกระโจมใหญ่ของจอมทัพ เว่ยเซ่ารู้สึกว่าอารมณ์

ของตนขึน้ลงไม่สงบ เขาอดไม่ได้ท่ีจะหมนุกายเดนิย�า่พ้ืนหมิะดงัสวบสาบ

ไปทางประตูค่าย

พลทหารที่เข้าเวรผลัดดึกอยู่นอกประตูค่ายต่างรีบคารวะเว่ยเซ่า 

ในแบบทหารเมื่อเห็นเขาเดินออกมา

เว่ยเซ่าผงกศีรษะให้นิดๆ ก่อนปลดเสื้อคลุมตัวใหญ่บนร่างไปห่ม 

ลงบนบ่าของทหารวัยเพียงสบิหกสบิเจด็ปีนายหน่ึงซึง่แววละอ่อนบนดวงหน้า

ยังคงสลัดออกไปไม่หมดสิ้น เว่ยเซ่าตบบ่าของหนุ่มน้อยคนน้ันแล้วเดิน

ออกจากประตคู่ายไปตามล�าพัง ปีนขึน้ไปบนเนนิใกล้ๆ เนนิหนึง่ท่ีสมุเตม็

ไปด้วยหิมะ หันหน้าไปยังทุ่งกว้างซึ่งในอดีตเป็นแม่น�้าหวงเหอสายเก่า 

ยามนี้ถูกกลืนกินด้วยสีแห่งรัตติกาล ก่อนจะสูดอากาศอันหนาวเย็น 

ทว่าสดชื่นเข้าปอดลึกๆ

ชัว่ขณะนัน้ในใจของเขาบงัเกิดความฮกึเหมิอย่างหนึง่ขึน้ตามธรรมชาต ิ

ความฮึกเหิมเช่นใต้หล้านี้นอกจากข้าแล้วยังจะมีผู้ใดครอบครองได้อีก

เว่ยเซ่าระบายลมทีขุ่่นมวัในอกออกไป สดุท้ายจงึทอดสายตาไปยัง

ผืนฟ้าราตรีทางทิศเหนืออันไกลโพ้นแล้วยืนเงียบอยู่เนิ่นนาน

นางน่าจะใกล้คลอดแล้ว แม้ว่าตนจะไม่อาจรุดกลับไปทันต้อนรับ

การก�าเนิดของลูกพร้อมกับนาง ทว่าเขาจะน�าชัยชนะในศึกท่ีก�าลังจะ 

ปะทุขึ้นนี้มอบเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้แก่นางและลูกได้อย่างแน่นอน

ท่ามกลางสายตาอิจฉาของเพ่ือนพ้อง หนุ่มน้อยที่ท่านโหวถอด 

เสือ้คลมุให้ก�าลงักดข่มอารมณ์ต่ืนเต้น พลางใช้สายตาอนัเทดิทนูเพ่งมอง 
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เงาหลังบนยอดเนินไกลท่ีคล้ายดั่งหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสีแห่ง

รัตติกาลไปแล้วนั้น

สู้รบเพ่ือท่านโหว ต่อให้โลหิตอาบย้อมดินทรายก็ไม่นึกเสียดาย 

แต่อย่างใด

หนุ่มน้อยเอ่ยกับตนเองอยู่ในใจ
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ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงเดือนเศษ มณฑลเหย่ียนโจวถูกทัพใหญ่

รุกรานพรมแดนถึงสองครั้ง แรกสุดโดยโจวฉวินศัตรูเก่า ตามมาด้วยทัพ

สนับสนุนของเขา

เฉียวผิงน�าเฉียวฉือกับเหล่าแม่ทัพในสังกัดจัดกระบวนทัพต่อต้าน

อย่างสุดก�าลัง

ครั้งแรกโจวฉวินถูกโจมตีล่าถอยไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ แต่ 

ไม่นกึว่าทหารและราษฎรเหย่ียนโจวเพ่ิงจะได้ระบายลมหายใจอย่างโล่งอก 

โจวฉวินก็ปรบัก�าลงัพลยกทัพมารกุรานเป็นค�ารบสอง ครัง้น้ีเขาได้ทพัอืน่ 

มาเสริมก�าลัง แสนยานุภาพเกรียงไกรย่ิงกว่าครั้งก่อน ถาโถมตรงมาถึง 

จว้ีเหย่ียอันเป็นเมืองหน้าด่านของมณฑลเหย่ียนโจว ท่าทางคล้ายว่า 

หากไม่ได้ท�าลายเหยี่ยนโจวให้สิ้นซากก็จะไม่เลิกรา

ยามน้ันเฉียวเยวี่ยหวาดหวั่นพรั่นพรึงอย่างที่สุด คิดว่าเหย่ียนโจว

36
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ไม่มีทางโชคดีขบัไล่ผูร้กุรานไปได้เช่นครัง้ก่อนเป็นแน่ เขาจงึหารือร่วมกับ

จางผูแ่ละทีป่รกึษาคนอืน่ๆ จนได้ข้อสรปุว่าควรโอนอ่อนตามสถานการณ์ 

ถวายหนังสือยอมจ�านน ก้มศีรษะเป็นขุนนางของซิ่งซว่ินเพ่ือแลกมา 

ซึ่งความสงบร่มเย็น

ปีที่แล้วยามที่ซิ่งซว่ินตั้งตนเป็นฮ่องเต้ สถาปนาแคว้นต้าเจียงน้ัน 

เคยออกราชโองการไปท่ัวแผ่นดินบัญชาให้จโูหวและผู้ว่าการมณฑลต่างๆ 

มาเข้าเฝ้าถวายบรรณาการ ทว่าผู้ขานรับในตอนนั้นมีน้อยแสนน้อย

ในบรรดาจูโหวและผู ้ว่าการมณฑลท่ัวหล้า บ้างครั่นคร้ามต่อ 

อ�านาจใหญ่ บ้างก�าลังประเมินสถานการณ์ บ้างก็มีแผนการอื่น  

ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้ใดชูธงเปล่งเสียงคัดค้าน ทว่าก็ไม่มีใครยินดีสนอง

ราชโองการอย่างเปิดเผยด้วยกลัวจะได้ชื่อว่าเป็นโจรกบฏ มณฑล 

เหยี่ยนโจวก็เฉกเช่นกัน

ทว่าจู่ๆ สถานการณ์กลับด�าเนินมาถึงช่วงคับขันเช่นนี้เสียได้

เฉียวเยวี่ยจึงทานทนต่อแรงกดดันไม่ไหว ตัดสินใจเช่นน้ีออกมา 

ในที่สุด และแน่นอนว่าย่อมต้องถูกเฉียวผิงคัดค้านจนสุดก�าลัง

ยามน้ีในมณฑลเหย่ียนโจวนั้นเฉียวผิงมีอ�านาจบารมีเหนือกว่า 

แต่ก่อนแล้ว แม่ทัพในสังกัดส่วนใหญ่ล้วนฟังค�าสั่งของเขา

เฉียวเยว่ียจ�านนต่อค�าโต้แย้ง ประกอบกับเฉียวผิงแจ้งว่ารู้จักกับ

แม่ทพันยัน์ตาสมีรกตแห่งหลงิป้ีผูน้ั้น และอกีฝ่ายก็ยินดจีะน�าทพัมาช่วย

รบด้วย

เฉยีวเยว่ียซึง่เชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่จงึได้แต่ฝืนใจเลกิล้มการตดัสินใจนัน้

ไปก่อน
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ภายหลังการศึกอันโกลาหลอีกหลายศึก ในท่ีสุดเมื่อวานน้ี 

ทัพโจวฉวินไม่เพียงแค่ถูกโจมตีจนแตกพ่ายเท่านั้น ตัวโจวฉวินเองก็ 

สังเวยชีวิตท่ามกลางกองทัพอันปั่นป่วนด้วย คาดว่าในเวลาอันใกล้นี้ 

ซิ่งซว่ินคงไม่มีก�าลังจะเปิดศึกรุกรานมณฑลเหย่ียนโจวอีก ทหารและ

ราษฎรของเหยี่ยนโจวจึงต่างรู้สึกภาคภูมิใจ เชิดหน้ายืดอกกันได้เสียที

หากเอ่ยถึงคุณงามความชอบ อันดับหนึ่งย่อมต้องเป็นแม่ทัพ

นยัน์ตาสมีรกต ทัง้ท่ีเขาอยู่ท่ามกลางกองทัพมหาศาล แต่ก็ยังเข้าออกได้

ประหนึ่งดินแดนที่ไร้ผู้คน

เหตุท่ีโจวฉวินศัตรูเก่านานปีของเหย่ียนโจววิญญาณดับท่ีจว้ีเหย่ีย

เป็นเพราะระหว่างท่ีพ่ายแพ้จนหนีเตลิดน้ันถูกแม่ทัพนัยน์ตาสีมรกต 

จัดทัพสกัดขวาง โจวฉวินจึงถูกสังหารในท่ีสุด ศึกน้ีหากมิใช่ได้เขา 

เดินทางไกลมาช่วยเหลอืก็คงไม่มทีางจะได้รบัชยัชนะอนัเกรกิก้องถงึเพียงนี้

ทหารและราษฎรเหย่ียนโจวไม่มผีูใ้ดไม่โจษขานถึงผลงานในสนามรบ

ของแม่ทัพนัยน์ตาสีมรกต ต่างมุ ่งหวังให้เหล่าผู้ชนะกลับเข้าเมือง 

เพื่อจะได้ยลบุคลิกอันสง่างามของเขากันสักหน

เมื่อเฉียวผิงและเฉียวฉือกลับจากจวี้เหย่ียขี่ม้าเข้าเมืองมาก็ได ้

รับการต้อนรับจากชาวเมืองที่มารอกันอย่างล้นหลามเต็มสองฟากถนน 

แต่เนื่องจากไม่พบเห็นแม่ทัพนัยน์ตาสีมรกตที่เล่าลือกันร่วมทางมาด้วย 

ชาวเมืองจึงผิดหวังอยู่บ้าง

เฉยีวเยวีย่น�าคนมารอทีห่น้าจวนเพ่ือต้อนรบัเฉยีวผงิซึง่กุมชยักลบัมา 

ใบหน้าของเฉียวเยวี่ยประดับยิ้ม ทว่ารอยยิ้มกลับเจือกลิ่นอายอันฝืดฝืน

อยู่เล็กน้อย
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รอจนรับเฉียวผิงเข้าจวนมาแล้ว เฉียวเยวี่ยจึงเอ่ยถาม "แม่ทัพ

นัยน์ตาสีมรกตผู้น้ันเหตุใดไม่เข้าเมืองมาพร้อมกับเจ้าเล่า ก่อนหน้านี้ 

ข้าก็เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขา แม้สร้างตัวด้วยการเป็นผู้น�าทัพคนเร่ร่อน 

ชาติก�าเนิดต�า่ต้อยไปบ้าง แต่ก็เป็นเช่นค�ากล่าวทีว่่าวีรบรุษุอย่าได้ถามถึง 

ท่ีมา ในเมื่อครั้งนี้เหยี่ยนโจวของพวกเราได้รับความช่วยเหลือจากเขา  

ข้าก็ควรกล่าวขอบคุณเขาด้วยตนเอง"

เฉยีวผงิเชญิเฉยีวเยว่ียเข้าไปในห้องหนงัสอื สัง่ให้บรวิารถอยออกไป

ก่อนเอ่ยตอบ "ข้าอยากจะสนทนาเรื่องน้ีกับพ่ีชายอยู่พอดี ขอบอกโดย 

ไม่ปิดบัง แม่ทัพนัยน์ตาสีมรกตหาใช่คนนอกไม่ พี่ชายก็รู้จักเขาเช่นกัน"

เฉียวเยวี่ยกังขา "ผู้ใดหรือ"

"เขาก็คือปี่จื้อ"

แรกเริม่เฉยีวเยว่ียยังตอบสนองไม่ทนั ใบหน้าจงึเผยความฉงน "ป่ีจือ้

เป็นผูใ้ดกัน" เขาชะงกัไปเลก็น้อยคล้ายฉกุคิดได้แล้ว สองตาพลันเบกิกลม

ในทันใด ท้ังยังฉายความไม่อยากเชื่อออกมา "เจ้าก�าลังพูดถึง...ปี่จื้อ 

บ่าวเลี้ยงม้าในจวนของพวกเราที่ล่อลวงบุตรสาวข้าไปคนนั้นน่ะหรือ"

เฉียวผิงพยักหน้า "ใช่ขอรับ"

เฉียวเยวี่ยแข็งทื่อไปทั้งร่าง

"ยามนี้ปี่จื้ออยู่นอกประตูเมืองนี่เอง เขาปรารถนาจะขอพบพ่ีชาย

เพ่ือขอขมา" เหน็เฉยีวเยว่ียไม่พูดจา เฉยีวผงิจงึเอ่ยโน้มน้าว "เมือ่ครูพ่ี่ชาย

ก็พูดเองว่าวีรบุรุษอย่าได้ถามถึงท่ีมา แม้เมื่อแรกปี่จ้ือไม่สมควรลักลอบ

พาหลานสาวของข้าหนีออกจากบ้านก็จริง อีกท้ังการที่พวกเขาสองคน

ผกูพันเป็นสามภีรรยาโดยยังไม่ผ่านความเหน็ชอบของบพุการก็ีเป็นเรือ่ง
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ที่ขัดต่อจารีต ทว่าเขากับหลานสาวมีใจตรงกัน การกระท�าในยามน้ัน 

ก็เป็นเพราะอบัจนหนทาง อีกทัง้บัดน้ีหลานสาวไม่เพียงให้ก�าเนดิบตุรชาย 

เพ่ิมหลานตามาให้พ่ีชายหนึ่งคนเท่าน้ัน ปี่จื้อในอดีตย่ิงไม่อาจน�ามา 

เทยีบเปรยีบกับยามนีไ้ด้ เขามกีองทพัอนักล้าแข็งเป็นของตนเอง ท้ังเคย

ช่วยเหย่ียนโจวของพวกเราจากวิกฤตหลายหน หวังว่าพ่ีชายจะละทิ้ง 

เรื่องหมองใจแต่เก่าก่อนแล้วยอมรับเขาไว้ เช่นน้ีก็จะเป็นโชคดีของ 

สกุลเฉียวและเป็นโชคดีของเหยี่ยนโจวด้วย"

"เขาเคยช่วยเหยี่ยนโจวหลายหน?"

"เมือ่ครัง้ท่ีเซวยีไท่บกุตเีหย่ียนโจว สองฝ่ายจดักระบวนทัพทีจ่ว้ีเหย่ีย 

ตอนท่ีฉอืเอ๋อร์เผชญิอนัตรายอยู่หน้าแนวรบก็เป็นเขาท่ีปรากฏกายย่ืนมอื

ช่วยเหลือไว้ทันท่วงที ฉือเอ๋อร์ถึงโชคดีพ้นเคราะห์มาได้ ตอนน้ันข้า 

ไม่รูห้รอกว่าผูม้พีระคณุก็คอืป่ีจือ้ ต่อมาเมือ่รูแ้ล้ว เป็นเพราะไม่สะดวกจะ

ชี้แจงจึงมิได้รายงานต่อพี่ชายในทันที หวังว่าพี่ชายอย่าได้ต�าหนิ"

เฉยีวเยว่ียรูส้กึว้าวุ่นใจไปหมด ข่าวซึง่มาอย่างกะทันหนัน้ีส่งผลให้ 

เขาท�าตัวไม่ถูกไปชั่วขณะ

บ่าวเลี้ยงม้าชั้นต�่าท่ีเขานึกถึงคราใดก็แค้นใจจนอยากจะจับมา 

ป่นกระดูกผู ้นั้น ยามนี้ถึงกับทะยานคราเดียวถึงชั้นฟ้า พลิกสถานะ 

กลับมาอยู่ต่อหน้าเขาในโฉมหน้าผู้มีพระคุณของเหยี่ยนโจวเสียแล้ว

หากว่ากันตามจริง เขารู้ว่าสิ่งที่เฉียวผิงพูดมานั้นมีเหตุผล เกิดมา

ในยุคท่ีระส�่าระสายนี้ย่ิงมีผู้ช่วยมากย่ิงดี อีกทั้งด้วยขุมก�าลังในปัจจุบัน

ของบ่าวเลีย้งม้านัน่ก็คู่ควรท่ีจะดึงตัวมาเป็นพวกจริงๆ ทว่าการจะยอมรบั

คนทีแ่ต่เดมิคอืบ่าวในจวนมาเป็นเขย เขาก็ยังรูส้กึอดัอัน้ตันใจอย่างท่ีสดุ 
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ครั้นเห็นเฉียวผิงยังจะโน้มน้าวต่อ เขาจึงโบกมือด้วยความกลัดกลุ้ม  

"เจ้าเองก็คงจะเพลียแล้ว ไปพักผ่อนให้เต็มท่ีก่อนเถิด เรื่องน้ีขอให้ข้า 

ได้ไตร่ตรองอีกสักครั้ง"

ด้วยรู้ว่าข่าวน้ีกระทบกระเทือนจิตใจพ่ีชายมิใช่น้อย เฉียวผิงจึง

ขอตัวออกไปโดยไม่บังคับใจเขาอีก

รอจนเฉยีวผิงออกไปแล้ว เฉยีวเยว่ียก็รบีเรยีกจางผูม่าพบ เล่าเรือ่ง 

ที่เพ่ิงรับรู้ให้อีกฝ่ายฟังรอบหน่ึงอย่างละเอียด ก่อนจะขมวดค้ิวกล่าว  

"เจ้าว่าควรท�าเช่นไร ปี่จื้อคนนี้...ข้าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับดี"

จางผู ่เองก็ตกตะลึงไม่หาย หลังจากอุทานหลายประโยคและ

ครุ่นคิดอยู่พักหน่ึงถึงได้เอ่ยตอบ "มีวาจาประโยคหนึ่ง ไม่รู้นายท่านจะ

อนุญาตให้ข้ากล่าวหรือไม่"

"พูดมาเป็นใช้ได้!"

จางผู่เปิดประตูมองส�ารวจด้านนอกรอบหน่ึง เมื่อเห็นว่าปลอดคน

แน่แล้วจงึปิดประตใูห้สนิทก่อนย้อนกลบัมาเอ่ยเสยีงเบา "ตามความเห็น

ของข้า ปี่จื้อคนนี้...นายท่านจะชักน�าเข้าสู่เหยี่ยนโจวมิได้เป็นอันขาด"

"วาจานี้หมายความเช่นไร"

"เดิมทีนายท่านคือประมุขของเหยี่ยนโจว ฐานะสูงส่งเป็นที่เทิดทูน 

ทว่าเมื่อเอ่ยถึงเหย่ียนโจวในช่วงสองสามปีมานี้ ผู้คนกลับรู้จักแต่นาม 

ของเจ้าเมืองตงเฉียวผิง นามของนายท่านยังจะมีผู้ใดเอ่ยถึงอีกบ้าง 

กระทั่งชาวเหย่ียนโจวสิบส่วนยังมีถึงเจ็ดแปดส่วนที่ไม่ว่าประสบเรื่องใด

เป็นต้องนึกถึงท่านเจ้าเมืองก่อนเสมอ นายท่านมีเมตตาโอบอ้อม  

เห็นคุณค่าของความผูกพันพ่ีน้อง ไม่ไยดีในชื่อเสียงอันจอมปลอม  
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แต่ข้ากลบัรูส้กึหว่ันวิตกแทนนายท่านย่ิงนัก หากปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไป 

เกรงว่าต�าแหน่งของนายท่านคงยากจะรักษาไว้ได้แล้ว"

เฉียวเยวี่ยมีสีหน้าแปลกพิกล ไม่พูดจาเลยสักค�า

"มิใช่ข้าขี้ระแวงไปเอง หากแต่เรื่องราวมีพิรุธให้สืบสาว นายท่าน

น่าจะยังจ�าได้ ก่อนหน้านี้นายหญิงเคยกลับเมืองตงมาหนหนึ่ง พอนาง

จากไปแล้ว ท่านเจ้าเมืองก็เกณฑ์ทหารซื้อม้าโดยไม่สนใจค�าทัดทาน 

ของนายท่านเลย น่ันเพ่ือสิง่ใดกันเล่า ท่านเจ้าเมอืงชีแ้จงต่อหน้านายท่าน

ว่าเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ต่อต้านการรกุรานจากภายนอก แต่ในความเห็น

ของข้า เกรงว่าประสงค์ของท่านเจ้าเมืองหาได้เรียบง่ายเช่นต่อต้านการ

รุกรานจากภายนอกไม่ บัดนี้ผลส�าเร็จปรากฏชัดในเบื้องต้นแล้ว อีกทั้ง

ท่านเจ้าเมืองยังชักน�าปี่จื้อกลับมาอีก เมื่อครู่ข้าฟังจากค�าบอกเล่าของ

นายท่านก็รู ้ได้ไม่ยากว่าท่านเจ้าเมืองติดต่อกับปี่จื้อเป็นการส่วนตัว 

มานานแล้ว แม้ปี ่จื้อได้ชื่อว่าเป็นบุตรเขยของนายท่าน แต่แท้จริง 

กลบัเป็นคนของท่านเจ้าเมอืงมาแต่แรก เหย่ียนโจวมท่ีานเจ้าเมอืงอยู่หนึง่

คนแล้ว หากยังเพ่ิมปี่จื้อมาอีกคน วันหน้าต�าแหน่งของนายท่านยังจะ

มั่นคงอยู่อีกหรือ นายท่านโปรดใคร่ครวญให้ถี่ถ้วนด้วยเถิด!"

วาจานี้ของจางผู่กล่าวจี้กระทบกับโรคใจที่มิอาจเอื้อนเอ่ยทว่า 

ฝังอยู่ในหัวอกของเฉียวเยว่ียมาสองสามปีแล้ว เขารับฟังจนแผ่นหลัง 

หลั่งเหง่ือเย็น "โชคดีท่ีถามเจ้าก่อน มิเช่นนั้นข้าก็เกือบจะชักศึกเข้าบ้าน

แล้ว! เจ้าพูดถูกต้องย่ิงนัก ป่ีจือ้เป็นเพียงบ่าวเลีย้งม้าท่ีต�า่ต้อย สกุลเฉียว

ของข้าจะรบัเขยเช่นน้ีได้อย่างไร บตุรสาวคนน้ันของข้าทอดทิง้บดิาไม่ไยดี

บรรพชน ข้าคิดว่าไม่มีนางมานานแล้ว ในเมื่อไม่มีบุตรสาว ข้ายังจะมี 
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บุตรเขยมาจากที่ใด เพียงแต่ว่า..."

"เหตุใดนายท่านยังขมวดคิ้วไม่คลายเล่า" จางผู่สังเกตวาจาและ

สีหน้าของผู้เป็นนายอยู่ด้านข้าง

"เดิมทีข้านึกว่าหลานสาวแต่งให้เว่ยเซ่าแล้วต่อไปเหยี่ยนโจว 

ก็นับว่ามท่ีีพ่ึงพิง ไม่นึกเลยว่าบัดนีเ้ว่ยเซ่ายังยากจะเอาตัวรอดได้ แล้วนบั

ประสาอะไรกับปกป้องเหยีย่นโจวเล่า แต่ไรมาสกุลเฉียวของข้ากับซิง่ซว่ิน

ไม่เคยระรานกัน ตอนที่ซิ่งซวิ่นตั้งตนเป็นฮ่องเต้ ทุกมณฑลทั่วหล้าก็มิใช่

เหย่ียนโจวของข้าแห่งเดียวที่ไม่ขานรับ ทว่าเขาไม่บุกตีผู้อื่น จ�าเพาะส่ง

โจวฉวินมาบุกแต่เหย่ียนโจว ต้องเป็นเพราะสกุลเฉียวของข้าดองญาติ 

กับเว่ยเซ่าเป็นแน่ ตอนนั้นน้องรองก็ไม่ยอมฟังค�าข้า ฉีกหน้าซิ่งซว่ิน 

อย่างเดด็ขาดไปแล้ว ตอนนีแ้ม้โชคดีชนะได้สองศึก แต่วันหน้าก็ไม่แน่ว่า 

ซิ่งซวิ่นอาจมาหาเรื่องอีก หากยามน้ีข้าไม่รับปี่จื้อเอาไว้ วันหน้าซิ่งซวิ่น 

ยกทพัมารกุรานใหม่ เหย่ียนโจวจะรกัษาตนได้อย่างไรเล่า" เขาทอดถอนใจ

ยาว "เมื่อแรกท่ีแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับสกุลเว่ย เดิมทีนึกว่าจะได้มีท่ี 

พ่ึงพิงเพ่ิมข้ึน ไม่คิดว่าบัดน้ีกลับถูกดึงให้ต้องล�าบากไปด้วย จะรุกหรือ

ถอยล้วนแต่อับจนอยู่ที่ก้นเหว ไปซ้ายหรือขวาล้วนแต่ตกที่นั่งล�าบาก"

จางผู่กล่าว "สิ่งที่นายท่านเป็นกังวลน้ันถูกต้องแล้ว ภายหลัง 

ซิ่งซว่ินขึ้นเป็นฮ่องเต้ก็เคลื่อนพลมหาศาลไปปราบปรามเว่ยเซ่า เดิมท ี

เว่ยเซ่าก็ตกเป็นรองอยู่แล้ว ย่ิงไปกว่าน้ันยามน้ีซิ่งซวิ่นยังได้เยว่ียเจ้ิงกง 

มาสวามิภักดิ์ด้วยแล้วก็ย่ิงเป็นเสมือนพยัคฆ์ติดปีก คู ่ต่อสู ้สองฝ่าย 

ต่างคุมเชิงกันอยู่ที่แม่น�้าหวงเหอสายเก่า แม้ผลการศึกยังไม่ปรากฏ 

ออกมา แต่ทุกคนท่ีมีตาล้วนรู้ว่าความพ่ายแพ้ของเว่ยเซ่าได้ถูกก�าหนด
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เป็นทีแ่น่นอนแล้ว ยามนีเ้ขาเป็นเพียงธนูแผ่วปลายทีฝื่นดิน้รนอยู่เท่านัน้"

เฉียวเยว่ียรับฟังจนกลัดกลุ้มเป็นเท่าทวี อยากจะนั่งก็น่ังไม่ติด  

ได้แต่ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องพลางถอนใจแล้วถอนใจเล่า

จู่ๆ จางผู่ก็เอ่ยขึ้นว่า "ที่จริงนายท่านมิต้องรุ่มร้อนใจถึงเพียงนี้  

ยามนี้ยังมีโอกาสหนึ่งที่จะช่วยให้นายท่านพลิกสถานการณ์เลวร้ายได้"

เฉียวเยวี่ยชะงักกึก หันขวับมาถามทันที "โอกาสใดกัน"

จางผู่สาวเท้าไปถึงหน้าโต๊ะแล้วหยิบพู่กันเขียนอักษรไม่กี่ตัว

เฉยีวเยว่ียเดนิไปอ่านด ูจากน้ันก็ต้องตกตะลงึไม่สิน้สดุ "หลวิเหย่ียน?"

"ถูกต้องขอรบั!" จางผูผ่งกศรีษะ "หลางหยาซือ่จือ่ผูเ้คยได้รบับญุคุณ

จากสกุลเฉียวในกาลก่อน ยามน้ีถูกผู้กล้าทั่วหล้าหนุนให้ข้ึนครองราชย์

แล้ว คาดว่านายท่านคงได้ยินข่าวมาเช่นกัน"

เฉยีวเยว่ียขมวดคิว้ "ข้าย่อมรูข่้าวน้ีเช่นกัน แล้วอย่างไร น่ีเก่ียวอนัใด

กับข้าเล่า"

จางผู่เอ่ยท่ีข้างหู "เรียนนายท่านโดยไม่ปิดบัง ตอนท่ีหลิวเหย่ียน 

พักอยู่ที่เมืองตง ข้ากับเขาก็นับได้ว่าคุ้นเคยกัน เมื่อไม่ก่ีวันก่อนน้ีเขา 

ให้คนส่งสารฉบับหนึ่งมาให้ข้า ฝากให้ข้ามอบต่อนายท่าน"

ภายใต้สายตาตกตะลงึของเฉยีวเยว่ีย จางผูพู่ดจบก็หยิบสารผ้าไหม

สเีหลอืงม้วนหน่ึงจากในแขนเสือ้ ส่งมอบให้อย่างพินอบพิเทาด้วยสองมอื

เฉียวเยว่ียรีบรับมาคลี่อ่านรอบหนึ่งอย่างรวดเร็ว ชั่วขณะน้ัน 

กระแสความคิดพลันโหมกระหน�่าจนส่งผลให้น้ิวมือซึ่งถือสารผ้าไหม 

อยู่สั่นเทิ้มนิดๆ

จางผู่ชี้แจงอย่างเยือกเย็น "ซิ่งซว่ินมีชื่อเสียงฉาวโฉ่ไปทั่วในฐานะ 
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ผู้ชิงราชสมบัติ เป็นฮ่องเต้ท่ีหาความชอบธรรมมิได้ ช้าเร็วผู้คนท่ัวหล้า 

ก็ต้องลุกฮือข้ึนต่อต้าน ผิดกับหลิวเหย่ียนท่ีครองความได้เปรียบท้ังด้าน

จังหวะเวลา สถานท่ี และความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้สนับสนุน ต่งเฉิง 

โต้วอู่ และเติ้งซวินล้วนเป็นขุนนางเก่าแก่คนส�าคัญที่มีชื่อเสียงบารมี  

ด้านก�าลังพลก็มีเจ้าเมืองต่างๆ ที่ไปสวามิภักดิ์รับใช้ กระทั่งหยวนเจ่อ 

ยังหนุนเขาเป็นฮ่องเต้ ไพร่พลมีแสนยานุภาพเกรียงไกร ศึกที่แม่น�้า 

หวงเหอศึกนี้ย่อมจะเป็นเส้นแบ่งภาพรวมของใต้หล้า ต่อไปแผ่นดิน 

จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ซิง่ซว่ินกับเยว่ียเจิง้กงครองเมอืงหลวงของฝ่ายกบฏ 

ส่วนหลิวเหยี่ยนเป็นผู้น�าใต้หล้าในฐานะฮ่องเต้ฮั่นโดยชอบธรรม บัดนี ้

นายท่านล่วงเกินฝ่ายซิง่ซว่ินเพราะเว่ยเซ่าเป็นเหตุ นายท่านย่อมไม่เหลอื

ทางถอยอื่นใดอีก ต่างจากฝ่ายของหลิวเหย่ียนซึ่งร�าลึกถึงบุญคุณท่ีเคย

ช่วยเหลอื ถึงกับเขียนสาส์นมาเองกับมอื ยศถาบรรดาศกัดิร์อพร้อมอยู่แล้ว 

เมื่อครู่ที่ข้ากล่าวว่านี่คือโอกาส นายท่านเห็นว่าข้ากล่าวผิดหรือไม่เล่า"

ในดวงตาของเฉยีวเยวีย่ค่อยๆ เปล่งประกายวิบวับผดิจากธรรมดา 

เขาเอาสองมือไพล่หลังเดินไปมาอยู่ในห้องหลายรอบด้วยความต่ืนเต้น

ก่อนจะฉุกคิดอะไรได้ เขาจึงชะงักแล้วเอ่ยอย่างลังเล "แต่ว่า...ทางด้าน

น้องรองของข้า..."

"นายท่านลืมสิ่งท่ีข้าพูดเมื่อครู่ไปแล้วหรือ เว่ยเซ่าเป็นบุตรเขย 

ของท่านเจ้าเมอืง ส่วนท่านเจ้าเมอืงก็ลอบกีดกนันายท่านอยู่ เกรงว่าคงจะ 

มีเจตนาขึ้นแทนที่นายท่านนานแล้ว นายท่านยังจะคาดหวังให้ท่าน 

เจ้าเมืองร่วมแรงร่วมใจกับนายท่านอีกได้อย่างไรขอรับ"

เฉยีวเยว่ียมสีหีน้าไม่ค่อยชวนมอง ใจลอยไปพักใหญ่ถึงได้เอ่ยปาก 
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"เจ้าเองกร็ูน้ีว่่าบดันีไ้ม่อาจเทยีบกับกาลก่อนได้แล้ว หากเขาไม่พยักหน้า 

บรรดาแม่ทัพนายกองก็ไม่แน่ว่าจะยอมฟังบัญชาข้าทั้งหมด"

จางผู่กล่าว "ข้ามีแผนหนึ่งจะเสนอขอรับ นายท่านสามารถขับไล ่

ปี่จื้อไปเสียก่อน เรื่องน้ีนายท่านเป็นผู้มีสิทธ์ิขาดอย่างแน่นอน ต่อให ้

ท่านเจ้าเมืองไม่เต็มใจก็ไม่อาจโต้แย้งได้ หลังจากขับไล่ปี่จื้อไปแล้ว  

นายท่านสามารถคัดเลอืกคนสนิทให้ฉวยโอกาสคมุตวัท่านเจ้าเมอืงเอาไว้

ตอนที่เขาไม่ทันป้องกัน จากนั้นประกาศต่อภายนอกว่าท่านเจ้าเมือง 

ป่วยหนักไม่อาจสะสางงานได้ เช่นนี้ก็สามารถชิงอ�านาจทางทหาร 

ในมอืเขามาครองได้แล้ว เหยีย่นโจวก็จะกลบัมาเป็นของนายท่านเช่นเดมิ 

ถึงตอนน้ันจะท�าอย่างไรต่อไป มิใช่นายท่านมีสิทธ์ิขาดแต่เพียงผู้เดียว

หรอกหรือ"

เฉียวเยวี่ยยังคงสองจิตสองใจ

"นายท่านขอรบั เมตตาไม่อาจคุมกองทัพ ไม่ร้ายมใิช่บรุุษ นายท่าน

ยังไม่ได้รับบทเรียนจากความใจอ่อนในอดีตอันเป็นเหตุให้ต�าแหน่ง 

ต้องสั่นคลอนอีกหรือ ศึกน้ีเว่ยเซ่ามีแต่พ่ายแพ้สถานเดียวแล้ว เมื่อใด 

ทีซ่ิ่งซว่ินโค่นเว่ยเซ่าลงแล้วก็จะหันหวัหอกมาท่ีเหยีย่นโจวอกีคร้ังแน่นอน 

หากนายท่านยังลังเลอยู่อีก เกรงว่ารากฐานร้อยปีของเหยี่ยนโจวคงต้อง

พังพินาศในวันเดยีวแล้ว ยิง่ไปกว่าน้ันใช่ว่านายท่านจะเอาชวีติท่านเจ้าเมอืง

เสียเมื่อไร เพียงคุมตัวเขาเอาไว้เท่าน้ัน ไฉนนายท่านยังต้องลังเลใจอยู่ 

อีกเล่าขอรับ"

เฉยีวเยวีย่เนือ้ตัวสะท้านวบู เขากัดฟันพลางตดัสนิใจอย่างเดด็ขาด 

ก่อนจะผงกศีรษะกล่าว "ท�าตามที่เจ้าว่าก็แล้วกัน!"
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จางผูยิ่นดเีป็นล้นพ้น เขาคุกเข่าค�านบัทนัใด "นายท่านปราดเปรือ่ง

ย่ิงนัก หลิวเหย่ียนปรีชาสามารถเหนือใคร เป็นท่ียอมรับนับถือของผู้คน

ท่ัวหล้า จะต้องเป็นเจ้าแผ่นดินผู้คืนความรุ่งเรืองสู่ราชวงศ์ฮั่นได้อย่าง

แน่นอน นายท่านมีความชอบในฐานะผู้ค�้าจุนบัลลังก์ ลาภยศสรรเสริญ

เพียงเอื้อมคว้าก็ได้มาครองแล้ว!"

วันที่หนึ่งเดือนสาม จันทร์เสี้ยวดุจดังตะขอ

บนท้องทุ่งไพศาลสดุลกูหลูกูตาของทุง่มูเ่หย่ีย ไอหนาวในฤดวูสนัต์

ยังคงเย็นเยียบอยู่บ้าง ผืนหิมะท่ีปกคลุมสุมหนามาจากฤดูเหมันต ์

อันยาวนานยังคงละลายไม่หมด ทว่าระหว่างร่องหินและหลืบผาเร่ิมมี

ตะไคร่คนืความเขียวชอุม่กลบัมาอย่างเงียบเชยีบแล้ว สายลมในทุ่งกว้าง

ท่ีเปล่งด้วยเสยีงหวดีหววิเวียนวนอยูท่กุคนืวันเหมอืนจะมไิด้พัดพาไอหนาว

อันเสียดกระดูกมาอีก หากหลับสองตาลง บางทียังจะสูดได้กลิ่นของ

สายลมวสันต์ด้วยเล็กน้อย

ฤดูวสันต์ปีน้ีของทุ่งมู่เหย่ียแม้จะมาช้า ทว่าในท่ีสุดก็มาเยือนแล้ว

จนได้

ภายหลงัท่ีเยว่ียเจิง้กงถอนทัพไปไม่ก่ีวนั ซิง่ซวิน่ซึง่คมุเชงิกบัเว่ยเซ่า

มานานหลายเดือนก็อดกลั้นไม่ไหวอีกต่อไป ในยามใกล้รุ่งอันมืดสลัวนี้

เขาจงึสัง่เคลือ่นพลสามสายลดัเลาะแม่น�า้หวงเหอสายเก่าไปบกุค่ายศตัรู

ที่อยู่ฟากตรงข้ามอย่างเต็มก�าลังด้วยท่าทีที่จะบดขยี้ให้จมดิน

ไพร่พลของเว่ยเซ่าทัง้กองทพัล้วนสวมเกราะถืออาวุธ จดักระบวนทพั

รอข้าศึกอยู่ก่อนแล้ว
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เผิงไหลเค่อ

เมื่อแตรเขาสัตว์เปล่งเสียงทุ้มยาวสะท้านจิตใจออกมา ศึกใหญ ่

ซึ่งถูกลิขิตให้เลือดนองดุจท้องธารก็ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว

การรบพุ่งด�าเนินเป็นระลอกตลอดสามวัน

เมือ่หน่ึงพันกว่าปีก่อน บนผนืดินทีเ่รยีกว่าทุ่งมูเ่หย่ียแห่งน้ีก็เคยเกิด

สงครามที่ท�าให้ฟ้าดินเปลี่ยนสี ตะวันจันทราอับแสงเฉกเช่นกัน

ภายหลังสงครามในครั้งนั้น คนที่ได้รับการขนานนามว่ายอดราชัน

แห่งยุคเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ซึ่งด�ารงอยู่ถึงแปดร้อยปี ทว่าก็มีคนปิดฉาก 

อันมวัหมองไปจากหน้าประวัตศิาสตร์ด้วยวิธีการซึง่ไม่อาจเชดิหน้าชตูา*

กล่าวกันว่าความส�าเรจ็ของจอมทัพผูห้นึง่ต้องแลกด้วยโครงกระดกู

นับหมื่น แล้วนับประสาอะไรกับการช่วงชิงแผ่นดินไพศาลหมื่นลี้

ดวงวิญญาณของนักรบซึ่งหลับใหลอยู่ใต้ผืนดินมานับพันกว่าปี

เหล่านัน้ดัง่ถูกเลอืดสดๆ และเสยีงอาวุธปลกุให้ฟ้ืนตืน่ ทลายผนืดนิข้ึนมา

จากโลกเบื้องล่างกันอีกครา

มังกรสัประยุทธ์กันกลางทุ่ง โลหิตพวยพุ่งท่วมฟ้าและพสุธา

เมฆาวายุค�ารามตวาดกร้าว ดั่งภูตผีหมู่เทพสะอื้นไห้

เหล่าทหารหาญต่างจ้วงอาวุธโหมบุก ตวัดปลายคมให้ดื่มเลือด 

ร่างกายมิใช่ร่างกายอีกต่อไป ความคิดหนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่คือ 

เบิกสองตาอันแดงฉาน อาบร่างด้วยโลหิต กระชับอาวุธในมือพร้อมกับ

คุมรถศึกให้โลดแล่นติดตามธงผืนใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าไป...

ฆ่า! ฆ่า! ฆ่า!
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