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แรงกัดบนหัวไหล่ค่อยๆ ผ่อนลง นางเงยหน้าขึ้นช้าๆ ดวงตาที่กระจ่างบริสุทธิ์ตลอดมา
มองเขาอย่างนิ่งอึ้ง เวลานั้นสีสันอื่นใดราวเลือนหายไป เหลือเพียงดวงตาที่ใสกระจ่าง เฉิงตั๋ว
มองแววตาที่เดิมอาฆาตแค้นซึ่งยามนี้เหลือเพียงความอ่อนแอ เขาก้มลงไปจุมพิตที่ริมฝีปากนาง
บดขยีใ้ ห้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ กระทัง่ ได้รบั การตอบสนองอย่างอ่อนแรง นางสัมผัสได้ถงึ เจตนาปลอบประโลม
ของเขา จึงสะอึกสะอื้นขึ้นมาแล้วจริงๆ
เฉิงตั๋วปลดชุดตัวในบนร่างนางออก ดึงมือนางให้มาโอบอยู่รอบคอตน รับเอาน�้ำตาและ
อาการสั่นสะท้านของนางเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดทั้งหมด เฉิงตั๋วจุมพิตและอ่อนโยนกับสตรีน้อยครั้ง
หนนี้กลับเป็นข้อยกเว้น
เขาคิดแค่อยากปลอบประโลมนาง ทว่ากลับตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าที่แท้แล้วตนก็เป็นฝ่าย
ได้รับการปลอบประโลมเช่นกัน
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สวัสดีค่ะทุกท่าน พบกันคราวนี้เรามีนิยายเนื้อหาเข้มข้นมาฝากกันอีกแล้ว
รับรองว่าครบเครื่องครบรสแน่ๆ เพราะมีทั้งเรื่องการศึกสงคราม มิตรภาพ ปริศนา
การเมือง ปรัชญา ความรัก ผสมผสานกันออกมาจนกลมกล่อม พระเอกนางเอก
ก็น่ารักไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ของมากกว่ารักเลยค่ะ
เรื่อง 'ทาสหญิงพลิกแผ่นดิน' นี้จะกล่าวถึงเฉิงตั๋ว พระเอกของเราที่ออกรบ
รั ก ษาดิ น แดนของแว่ น แคว้ น ไปทั่ ว กระทั่ ง วั น หนึ่ ง ได้ พ บกั บ นางเอกของเรา
ในสถานการณ์ที่นับว่าไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่นัก เพราะนางเป็นเชลยศึกที่ถูก
จับตัวมา เป็นทาสของชาวหูทวี่ า่ กันว่าไร้คา่ ยิง่ กว่าหมูหมา ซ�ำ้ ร้ายยังเป็นทาสอุน่ เตียง
ของผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความวิปริต ดูสิคะ ชีวิตของนางน่าสงสารขนาดไหน ต่อมา
แม้ได้เจอกับพระเอกแล้วก็ยังไม่ได้สุขสบาย เพราะเฉิงตั๋วใช่คนรักหยกถนอมบุปผา
เสียเมื่อไหร่ ดังนั้นนางจึงโดนเขา...อุ๊ย! เกือบหลุดปากเล่าออกไปซะแล้ว เอาเป็นว่า
ไปอ่านกันเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวจะเผลอบอกมากกว่านี้แล้วจะไม่ลุ้นไม่สนุกเอา
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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เฉิงตั๋ว/จิ้งหย่วนชินอ๋อง	อ๋องสูงศักดิผ์ มู้ ฐี านะเป็นถึงอนุชาร่วมมารดาของฮ่องเต้
รั้งต�ำแหน่งแม่ทัพใหญ่ ช�ำนาญทั้งบุ๋นและบู๊ อุปนิสัย
รอบคอบหลักแหลม เด็ดขาด
ฉาฉา	ทาสอุ่นเตียงของซิวถูอ๋อง อายุราวสิบเจ็ดสิบแปดปี
มีดวงตาสีนำ�้ เงินครามจางๆ งดงามทว่าเป็นใบ้ เฉลียว
ฉลาด คล้ายจะเก็บซ่อนความลับไว้มากมาย
จ้าวสุ่น	สหายสมัยเด็กของเฉิงตั๋ว
ตงฟางฮู	
่
บุคคลลึกลับที่อาศัยอยู่ในหุบเขาไร้นาม มีชื่อเสียง
อย่างมากในหมู่ชาวบ้าน
เฉิงจิ่น	องค์หญิงสิบสาม น้องสาวต่างมารดาของเฉิงตั๋ว
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1
ในยามที่ดวงอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตก ปรากฏฝุ่นทราย
สีเหลืองลอยกระจายฟุ้งริมสองข้างทาง หนึ่งคนหนึ่งม้าควบตะบึงมา
อย่างรวดเร็ว
วันนี้เป็นวันที่มีตลาดของเมืองเล็กๆ บริเวณชายแดนแห่งนี้ เพราะ
ใกล้สนิ้ ปีแล้ว ตลาดจึงคึกคักกว่าทีผ่ า่ นมา อานม้า บังเหียน เสบียงอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ นับได้ว่ามีทุกอย่างที่ควรมี เสียงกีบม้าทีด่ งั
อย่างเร่งรีบดึงดูดสายตาผู้คนให้ทยอยมองไปตามๆ กัน ม้ า ตั ว นั้ น
แข็งแรงก�ำย�ำ บนหลังม้าคือบุรุษอ่อนเยาว์สวมชุดสีเขียวผู้หนึ่ง มือซ้าย
กดดาบ มือขวากุมบังเหียน บริเวณหว่างคิ้วดูเฉยชา คล้ายก�ำลังครุ่นคิด
ถึ ง บางสิ่ ง ทุ ก คนต่ า งเบี่ ย งตั ว หลบทางให้ เ ขา เพี ย งชั่ ว พริ บ ตาม้ า ก็
วิ่งผ่านเส้นทางคับแคบที่เรียงรายไปด้วยแผงสินค้า เหลือไว้เพียงฝุน่
ลอยคลุ้ง
7
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ผูค้ นมองร่างทีห่ อ่ หุม้ ไปด้วยฝุน่ พร้อมส่ายหน้า ในเวลาสัน้ ๆ ตลาด
ก็กลับมาอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายท่ามกลางความวุ่นวายอีกครั้ง
ภายในร้านน�ำ้ ชาเล็กๆ แห่งหนึง่ ริมถนน มีคนนัง่ พักกระจัดกระจาย
อยู่ห้าหกคน บุรุษที่แต่งกายเป็นนายพรานเคาะกระบอกยาสูบ เอ่ยปาก
ขอยืมที่จุดไฟจากชายชราซึ่งนั่งดื่มชาอย่างเอื่อยเฉื่อยอยู่ด้านข้าง ขณะ
ส่งสายตาไปทางแผ่นหลังของบุรุษอ่อนเยาว์บนหลังม้าผู้นั้น ชวนพูดคุย
"ดูท่าจะเป็นคนจากเมืองหลวง"
"ใช่กระมัง องค์หญิงสิบสามก�ำลังเสด็จมาแล้ว เมื่อวานแม่ทัพจ้าว
ได้ถ่ายทอดค�ำสั่งให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต้องเพิ่มความเข้มงวดภายในเมือง
ห้ า มผู ้ ค นออกมาเดิ น เล่ น บนถนน เพราะองค์ ห ญิ ง จะเสด็ จ ออก
นอกชายแดนจากที่ นี่ " ชายชราจิ บ ชาไปอึ ก หนึ่ ง ก่ อ นจะเล่ า เสี ย ง
ราบเรื่อย
"โอ๊ะ! บอกตามตรงนะท่านปู่ ข้าโตมาจนอายุปูนนี้ยังไม่เคยเห็น
ขุนนางท้องถิ่นมาก่อน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงน้องสาวของฮ่องเต้ ได้ยินคน
ในเมืองหลวงเล่าลือกันว่าองค์หญิงพระองค์นี้เป็นหญิงงามอันดับหนึ่ง
ในใต้หล้า..."
"เฮอะ!" ชายชราส่ายหน้าอย่างไม่แยแส "แล้วจะอย่างไร ต่อให้
เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในใต้หล้าก็ถูกส่งไปแต่งเป็นชายาประมุขข่าน
ของตาเฒ่าอายุห้าสิบสามอยู่ดี"
"ฮ่า ท่านปู่ก�ำลังอิจฉาอยู่หรือนี่ อิจฉาอยู่ชัดๆ" เอ่ยจบก็หัวเราะฮ่าๆ
ออกมา
8
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ชายชราส�ำลักเบาๆ กระแอมกระไอพูดว่า "ตาเฒ่าหูตี๋รับมือยาก
ยิง่ กว่าข้ามากนัก ข้าดูแล้ว ไม่เห็นนี่จะเหมือนการแต่งงานที่ตรงไหน
ทหารมากมายถึงเพียงนี้ ต่อให้แต่งไปแล้วก็ใช่ว่าจะจบปัญหาได้ แค่กๆ"
นายพรานผู้นั้นตื่นตกใจ ถามเสียงเบาด้วยสีหน้าอมทุกข์ "อะไรกัน
หรือว่าจะมีสงครามอีกแล้ว?"
"พูดยาก ตอนนี้ทหารม้าชาวหู* หนึ่งแสนนายตั้งทัพอยู่ที่ชายแดน
ทางเหนือของเยี่ยนโจว ซิวถูอ๋องที่เป็นผู้น�ำทัพคือแม่ทัพอันดับหนึ่งของ
ประมุขข่านหูต๋ี ปีนั้นที่เขายกทัพบุกเข้าโจมตีเมืองทางใต้ของเยี่ยนโจว
เข่นฆ่าไปตั้งกี่คนกันเล่า" ชายชราลูบหน้าอก
เมือ่ ได้ยนิ เขาพูดเช่นนี้ ทุกคนทีน่ งั่ ฟังอยูต่ า่ งก็รสู้ กึ สะเทือนใจขึน้ มา
อย่างห้ามไม่ได้
บริเวณมุมร้านมีโต๊ะเก่าทีเ่ ปรอะเปือ้ นไปด้วยรอยน�ำ้ ชาเป็นด่างดวง
ตัวหนึ่ง มันช่วยขับเน้นให้ชุดของเด็กสาวที่นั่งอยู่ดูสดใสมากขึ้น นาง
ก้มหน้าฟังบทสนทนาสัพเพเหระเงียบๆ ครู่หนึ่ง ก่อนจะหันไปมองทางที่
บุรุษอ่อนเยาว์ผู้นั้นรีบเร่งควบม้าผ่านไป แล้วหันหน้ากลับมาเอ่ยกับ
สหายร่วมโต๊ะผู้สวมชุดเนื้อหยาบสีน�้ำเงิน "พี่ชาย องค์หญิงที่เสด็จมา
แต่งงานผู้นั้น ได้ยินมาว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในใต้หล้า"
บุรษุ ชุดน�ำ้ เงินแม้จะสวมผ้าเนือ้ หยาบ ทว่าหน้าตาหล่อเหลาสุภาพ
ดูอายุเพียงยี่สิบห้ายี่สิบหกปี แต่แววตากลับมีความสงบเยือกเย็นที่
ไม่เข้ากับใบหน้า แม้เขาจะแต่งกายคล้ายชาวนา แต่หน้าตาบุคลิกเสมือน
* ชาวหู เป็นค�ำที่ใช้เรียกชนเผ่าต่างๆ ทางเหนือและตะวันตกของจีนในสมัยโบราณที่ไม่ใช่ชาวฮั่น

9
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บัณฑิต เขาไม่ได้สนใจเด็กสาว เพียงโยนก�ำก้านซือเฉ่า* ในมือลงบนโต๊ะ
"พี่ชาย ข้าอยากเห็นว่าหญิงงามอันดับหนึ่งในใต้หล้าหน้าตาเป็น
เช่นไร" เด็กสาวชุดแดงยิ้มสดใส
บุรุษสวมชุดเนื้อหยาบได้ยินดังนั้นก็เงยหน้าถลึงตาใส่นาง ทว่า
น�้ำเสียงยังคงราบเรียบ "อย่าเหลวไหล" เขายื่นมือออกไปรวบก้านซือเฉ่า
ขึ้นมา หัวคิ้วขมวดเข้าหากัน
เด็กสาวมองดูก�ำก้านซือเฉ่าเหล่านั้น "ท่านก�ำลังเสี่ยงทายหรือ"
"อืม"
"เสี่ยงทายเรื่องใด"
อีกฝ่ายไม่ตอบ เอาแต่มองฝุ่นข้างทางที่ตกลงมาอย่างอ้อยอิ่ง
เขาทอดสายตามองออกไปนอกชายคา ชาวบ้านยังคงด�ำเนินกิจวัตร
ประจ�ำวันตามปกติ แม้จะมีชีวิตชีวา แต่กลับเป็นเพียงภาพทิวทัศน์
ทีน่ งิ่ ค้างของฟ้าดินอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างอะไรกับภาพสายลมสารทกลาง
ทะเลทรายบนภาพวาดน�้ำหมึก นับว่างดงาม ทว่างดงามไม่ผันแปร
นับพันปี
"พี่ชาย!" เด็กสาวชุดแดงร้องเรียก บนดวงหน้างดงามสะท้อน
ความไม่พอใจต่ออาการใจลอยของอีกฝ่าย
บุรุษสวมชุดเนื้อหยาบลุกขึ้นยืน เดินไปที่ประตูร้านน�้ำชา เงยหน้า
มองก้อนเมฆสีเทาบนผืนฟ้า ก่อนริมฝีปากจะคลี่ออกเป็นรอยยิ้มที่มี
ความหมายลึกซึ้ง เขาเอ่ยอย่างคลุมเครือ "ไม่มีอะไร เจ้าสวมเสื้อผ้า
* ซือเฉ่า (Yarrow) เป็นพืชยืนต้น ใบเรียวแหลม ก้านหนึ่งอาจออกดอกเล็กๆ ได้ถึงสิบหกดอก มีพิษเล็กน้อย
สามารถน�ำไปใช้ระงับปวด แก้พิษ ห้ามเลือดได้ นอกจากนี้ในสมัยโบราณยังน�ำก้านมาใช้ในการท�ำนาย
อีกด้วย
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ให้หนาขึ้นหน่อยเถอะ ฟ้าก�ำลังจะเปลี่ยนไปแล้ว"
ค่ายทหารของแม่ทัพจ้าวสุ่นอยู่นอกเยี่ยนโจวไปสิบห้าหลี่* ทหาร
สามหมื่นนายที่ประจ�ำการอยู่ที่นั่นล้วนเป็นผู้ช�ำนาญการรบที่สยบศัตรู
ไปทั่วมาหลายปี ยามนี้ภายในกระโจมของจ้าวสุ่นมีคนสองคนซึ่งต่างมี
สภาพเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง หนึ่งในนั้นยืนค่อนเข้าไปด้านใน
กระโจม รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง ใบหน้าคมสัน ร่างกายที่สูงตระหง่าน
ราวกับหอคอยท�ำให้กระโจมดูคับแคบลง เขาโค้งค�ำนับไปทางตั่ง เอ่ยว่า
"กระหม่อมเพิ่งไปสืบข่าวมาจากในกองทัพ บรรดาแม่ทัพสายตรงของ
พวกเราต่างรับรูแ้ ล้ว ทว่าไม่กล้ารบกวนแม่ทพั อาวุโสสกุลจ้าวกับสกุลหลี"่
ผู้ที่นั่งอยู่บนตั่งขยับตัวลุกขึ้นยืน คบเพลิงที่ส่องมาจากข้างหลัง
ขับเน้นองคาพยพหล่อเหลา ชุดเข้ารูปสีด�ำท�ำให้รูปร่างของเขายิ่งดู
สูงเพรียวมากขึ้น คนผู้นี้สะบัดชายเสื้อเดินไปที่ปากกระโจม เลิกม่าน
ไปด้านข้าง มองความเคลื่อนไหวของภายนอก เอ่ยคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม
"ตาเฒ่าเหล่านี้ล้วนมากประสบการณ์ กระท�ำการสุขุมหนักแน่น ข้าเอง
ก็ไม่สะดวกจะไปบังคับเต็มที่ โดยเฉพาะครั้งนี้ที่เป็นการกระท�ำลับหลัง
ราชส�ำนัก"
บุรุษร่างสูงใหญ่คล้ายลังเลอยู่บ้าง "พวกเราจะท�ำเช่นนี้จริงๆ หรือ
พ่ะย่ะค่ะ"
บุรุษชุดด�ำเลิกคิ้วขึ้น "ท�ำไมกัน กลัวรึ"
บุรุษร่างสูงใหญ่ส่ายหน้า "มิได้กลัวพ่ะย่ะค่ะ! แต่ฝ่าบาทไม่ได้มี
* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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พระราชโองการ..."
บุรุษชุดด�ำแค่นเสียงเบา ปล่อยม่านกระโจมลงพร้อมหันกลับมา
"ตอนแรกที่มีการปรึกษากันเรื่องนี้ ข้าก็คัดค้านสุดก�ำลังแล้ว แต่สงคราม
ที่หนานสวีเร่งด่วน ขุนนางในราชส�ำนักพวกนั้นหารือกันไปหารือกันมา
ก็คิดวิธีการเช่นนี้ออกมา ข้าเร่งรีบเดินทางกลับเมืองหลวง แต่ตัวคน
กลับถูกส่งไปแล้ว พระราชด�ำริของฝ่าบาทคือทรงต้องการปลอบให้
พวกขนดกเหล่านั้นสงบลงก่อนสักสองวัน รอราชส�ำนักยื่นมือออกมาได้
ค่อยจัดการพวกเขา ฝ่าบาททรงเป็นฝ่าบาท ทรงคิดค�ำนวณเพือ่ บ้านเมือง
ไม่ว่าอะไรก็ล้วนสละได้ แต่ข้ายอมไม่ได้"
บุรษุ ร่างสูงใหญ่ครุน่ คิด "พระราชด�ำริของฝ่าบาทก็ใช่วา่ ไม่มเี หตุผล
บ้านเมืองท�ำสงครามต่อเนื่องมาหลายปี ก�ำลังแคว้นไม่เพียงพอ หากยัง
ท�ำสงครามกับทางเหนือขึ้นมาอีก เกรงว่าจะแบกรับความเสียหายเช่นนี้
ไม่ไหว"
บุรุษชุดด�ำส่ายหน้าน้อยๆ "เรื่องนั้นก็ต้องดูว่าจะสู้อย่างไร สู้ไม่ไหว
ก็จะขายน้องสาวอย่างนัน้ หรือ! เช่นนัน้ ฮ่องเต้พระองค์กอ่ นจะมีพระโอรส
ไปเพื่ออะไร หากต้องส่งเด็กสาวไปหยุดยั้งสงคราม ข้าเองก็ไม่มีหน้า
จะเป็นแม่ทัพใหญ่ ควบคุมทหารทั้งสามเหล่าทัพอีกต่อไปแล้ว"
ในระหว่างที่พูดคุยกัน ม่านกระโจมก็ขยับไหว ผู้ที่เดินเข้ามาคือ
จ้าวสุ่นที่สวมชุดเกราะครบชุด ภายในกระโจมที่ปิดมิดชิด แสงคบเพลิง
ส่องใบหน้าทีต่ ากแดดจนด�ำมะเมือ่ มของเขาแลดูคล้ายส�ำริดทีแ่ ข็งกระด้าง
แต่เมื่อเขาเลิกคิ้วขึ้นกลับมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ เขากวาดตามองภายใน
กระโจม ก่อนก้มตัวค้อมค�ำนับให้บรุ ษุ ชุดด�ำ "กระหม่อมมาช้า ขอท่านอ๋อง
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โปรดอภัย"
บุรษุ ชุดด�ำยิม้ น้อยๆ โบกมือเอ่ยว่า "ลุกขึน้ " เขาก็คอื จิง้ หย่วนชินอ๋อง*
เฉิงตั๋วนั่นเอง
จ้าวสุ่นลุกขึ้นทันที "กระหม่อมเรียกตัวคนที่ท่านอ๋องทรงต้องการ
มาหมดแล้ว ล้วนก�ำลังรอฟังค�ำสั่งอยู่ที่กระโจมหลัก นอกจากนี้เจ๋อเหริน
ยังกลับมาแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วสะบัดชายเสื้อนั่งลง ผงกศีรษะ "ให้เขาเข้ามา"
บุรษุ อ่อนเยาว์ชดุ เขียวผลุบเข้ามาในกระโจม คุกเข่าข้างหนึง่ คารวะ
ก่อนจะกดดาบแล้วลุกขึ้นยืน
เฉิงตั๋วเอ่ยถาม "เป็นอย่างไรบ้าง"
บุ รุ ษ อ่ อ นเยาว์ ต อบกลั บ เสี ย งนอบน้ อ ม "กระหม่ อ มตรวจตรา
ด่านทั้งเก้าแห่งตลอดชายแดนเยี่ยนโจวตามที่พระองค์ทรงสั่ง พบว่า
ไม่มีความเคลื่อนไหวใด ระยะนี้ทหารม้าชาวหูอยู่ห่างจากแนวป้องกัน
ไปห้าหลี่ เป็นเพราะเมื่อสองวันก่อนราชส�ำนักเห็นชอบเรื่องการแต่งงาน
พวกเขาคาดเดาว่าพวกเราไม่ต้องการท�ำสงครามแล้ว การป้องกันจึง
หย่อนยานลง ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยของเยี่ยนโจวยังมี
ชาวบ้านจับจ่ายซื้อของวันปีใหม่อยู่เลยพ่ะย่ะค่ะ"
"เช่ น นี้ จึ ง ดี อย่ า ให้ พ วกเขารู ้ เ รื่ อ งที่ ข ้ า มา" เฉิ ง ตั๋ ว ยิ้ ม มื อ หนึ่ ง
เคาะเบาๆ อยู่บนโต๊ะ เขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนร้องเรียกอย่างกะทันหัน
"หยางโหย่วหลิน"
"พ่ะย่ะค่ะ" บุรุษร่างสูงใหญ่ขานรับ
* ชินอ๋อง เป็นต�ำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�ำดับที่หนึ่ง โดยมากผู้ที่ได้รับต�ำแหน่งนี้จะเป็นพระโอรส พระเชษฐา
หรือพระอนุชาของฮ่องเต้
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"ทางองค์หญิงสิบสามเตรียมการเป็นอย่างไรบ้างแล้ว"
"กระหม่อมสั่งให้เจ๋อซิวคุ้มกันกลับเมืองหลวงไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ
จดหมายที่เขียนด้วยลายพระหัตถ์ของท่านอ๋องก็ได้ฝากองค์หญิงให้
ทรงน�ำกลับไปถวายให้ฝ่าบาทแล้วเช่นกัน"
เฉิงตั๋วผงกศีรษะเอ่ย "อืม เฉิงจิ่นฉลาด เมื่อได้พบเสด็จพี่จะต้อง
อธิบายเจตนาของข้าได้อย่างดีเป็นแน่" เมื่อพูดจบก็เงยหน้ามองไป
ทว่ากลับเห็นทั้งหยางโหย่วหลินและจ้าวสุ่นต่างมีสีหน้ากังวล เขาคลี่ยิ้ม
เอ่ยเสียงนุ่มนวลขึ้น "ตอนที่ยังไม่ท�ำสงคราม เสียงถกเถียงในราชส�ำนัก
ย่อมไม่หมดไม่สิ้น แต่พอท�ำสงคราม ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับข้าแล้ว ดังนั้น
สู้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน!"
หลังจากนั้นอีกสองวันในราตรีที่มืดมิดที่สุด หยางโหย่วหลินน�ำ
ทหารอ้อมทัพหน้าของซิวถูอ๋อง ตลอดทั้งคืนทหารม้าเบา* วกอ้อมไป
สองร้อยหลี่แล้วบุกเข้าโจมตีค่ายใหญ่ของซิวถูอ๋องตรงๆ ส่วนทหารของ
จ้ า วสุ ่ น ตี เ ข้ า ทางปี ก ซ้ า ยของทั พ ซิ ว ถู อ ๋ อ ง ตั ด ขาดทั พ ทางซ้ า ยของ
ซิ ว ถู อ ๋ อ งออกจากทั พ ใหญ่ ไล่ ต ้ อ นอี ก ฝ่ายไปจนถึ ง ฝั ่ ง ตะวั น ตกของ
เยี่ยนโจว ซิวถูอ๋องไม่ทันรับมือจึงได้แต่หลบหนีขึ้นเหนืออย่างรีบร้อน
ไม่อาจตั้งตัวรับศึกได้แต่แรก
ในชั่ ว ขณะหนึ่ ง เสี ย งกลองรบดั ง ลั่ น ไปทั่ ว ทุ ก สารทิ ศ บริ เ วณ
ชายแดนพั น หลี่ ข องเยี่ ย นโจวกั บ อวิ๋ น โจว ทั พ ทหารทั้ ง เหนื อ ใต้ ต ่ า ง
เคลื่อนไหวตามเสียงกลอง ดูท่าปีใหม่ปีนี้คงไม่อาจผ่านไปอย่างสุขสงบ
* ทหารม้าเบาเป็นกองทหารม้าที่ใช้อาวุธและชุดเกราะที่เรียบง่าย ปฏิบัติการรวดเร็วคล่องตัว
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และในยามนี้แ ดนหู ก ลั บ มี หิ ม ะตกหนั ก ลงมาไม่ ห ยุ ด นั บ เดื อ นอย่ า ง
คาดไม่ถึง คล้ายกับต้องการจะเปลี่ยนแปลงสีสันแต่เดิมของใต้หล้า
บนสันเขาที่อยู่ห่างออกไป เฉิงตั๋วขี่ม้าน�ำอยู่ด้านหน้า ชุดเกราะเงา
วับเปล่งประกายระยิบระยับยามสะท้อนกับพื้นหิมะ ด้านหลังเขาคือ
ผูต้ ดิ ตามกับแม่ทพั จ้าวสุน่ ทีข่ มี่ า้ ตามมาตลอดทาง จ้าวสุน่ ตรากตร�ำสูศ้ กึ
มาตลอดทั้งคืน เพิ่งจะกลับมาถึงที่ทัพหลักช่วงรุ่งสางนี่เอง ดังนั้นทั้งคน
ทั้งม้าจึงล้วนเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า แต่ดวงตายังคงทอประกายเจิดจ้า
คอยติดตามเฉิงตั๋วเดินตรวจตรา
"อากาศทีน่ ยี่ ามจะเปลีย่ นก็เปลีย่ นกะทันหัน เมือ่ วานกลิง้ อยูใ่ นพืน้
หิมะทั้งคืน กีบม้าลื่นไปหมด ล�ำบากยากเย็นกว่าจะหาทางกลับมาได้
แต่พวกชาวหูกค็ าดไม่ถงึ เช่นกันว่าจะมีการลอบโจมตีในวันทีห่ มิ ะตกหนัก
เช่นนี้ ยามนั้นแต่ละคนจึงซุกตัวดื่มสุรากินเนื้ออยู่ในกระโจม ตอนที่
พวกเราอยู่ห่างจากค่ายใหญ่ออกไปไม่ถึงสามสิบจั้ง* พวกทหารที่ป้อม
ปราการถึงเพิง่ รูส้ กึ ตัว..." เดิมทีจา้ วสุน่ เป็นบุตรชายทีเ่ กิดในตระกูลสูงศักดิ์
ติดตามเฉิงตั๋วก่อเรื่องไปทั่วด้วยกันตั้งแต่เด็ก ดังนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา
จึงท�ำตัวตามสบายอย่างมาก
หูเฉิงตัว๋ รับฟังการเล่าเรือ่ งด้วยทีทา่ คึกคักเกินไปของจ้าวสุน่ สายตา
กลับรัง้ อยูท่ ชี่ าวบ้านจ�ำนวนหนึง่ บริเวณชายแดนซึง่ ก�ำลังเดินไปตามถนน
อย่างทุลักทุเล ในความรู้สึกคล้ายมีบางอย่างไม่ถูกต้อง หัวใจเขากระตุก
พลันหยุดม้าพร้อมร้องเรียกชายหนุ่มคนหนึ่งที่แบกฟืนเดินอย่างไม่เร่ง
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ไม่ร้อน
"พวกเจ้าได้ยินเสียงสู้รบเมื่อคืนนี้กันหรือไม่"
"อะไรนะ" ชายหนุ่มผู้นั้นเห็นเขาสวมชุดเกราะ บุคลิกไม่สามัญ
จึงถามกลับอย่างไม่ทันตั้งตัว
"เรื่องที่พวกเราท�ำสงครามกับชาวหู พวกเจ้ารู้หรือไม่ กลัวหรือไม่"
เฉิงตั๋วถามด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล
ชายหนุ ่ ม เห็ น สี ห น้ า เขาเป็น มิ ต ร จึ ง เกาผ้ า โพกหั ว เอ่ ย ตอบ
"อ้อ รู้ขอรับๆ เมื่อวานถึงได้ไม่ออกมา เพราะรู้ว่าเหล่าทหารจะมาเลย
ซื้อเสบียงมากักตุนไว้ที่บ้าน หลายคนยังเร่งเดินทางทั้งคืนไปบ้านญาติ
ทางใต้แล้วด้วย"
เฉิงตั๋วยังคงถามอย่างอ่อนโยน "เช่นนั้นเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ไปกัน"
"พ่อของข้าขาไม่ค่อยดี นี่ไง วันนี้ข้าออกมาหาฟืนส�ำหรับสองวัน
อี ก สองวั นล้วนไม่อ อกจากบ้านแล้ว นายท่า นขอรับ สงครามครั้งนี้
จะนานแค่ไหนกัน"
"อีกไม่นานแล้ว แต่พวกเจ้ารูไ้ ด้อย่างไรว่าทหารก�ำลังจะมา" เฉิงตัว๋
ยิ้มบาง
"ท่านตงฟางเป็นคนบอกขอรับ"
เฉิงตั๋วตวัดสายตามองจ้าวสุ่น จ้าวสุ่นเอ่ยรายงานทันที "คนผู้นั้น
สกุลตงฟาง พ�ำนักอยู่ในหุบเขาไร้นามทางตะวันตกของเมืองผิงเหยา
เป็น ชาวนาป่าเขาผู้หนึ่ง มักมาขายถั่วที่ปลูกเองในตลาดทางด้านนี้
บ่อยๆ เขาเอ่ยเรื่องสภาพอากาศ แนะน�ำชาวนาด้านการเพาะปลูก
เป็ น บางครั้ ง ไม่ เ คยไม่ แ ม่ น ย� ำ ดั ง นั้ น ทุ ก คนจึ ง ค่ อ นข้ า งศรั ท ธาเขา
16
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เรียกเขาว่าท่านตงฟาง"
สีหน้าเฉิงตั๋วเรียบเฉย ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ขณะเอ่ยอย่างไม่หนัก
ไม่เบา "ชาวนาจะพูดเรื่องสภาพอากาศนับว่าถูกต้อง แต่หากสนใจเรื่อง
กิจการบ้านเมืองกองทัพนับเป็นการท�ำเกินหน้าที"่ เอ่ยจบก็กลับตัวหันม้า
มุ่งหน้าไปยังเนินเขาสูงซึ่งอยู่ตรงกับตีนเขาที่มีการต่อสู้ดุเดือดเมื่อคืน
ค่ายของศัตรูที่สร้างขึ้นโดยอาศัยภูมิประเทศภูเขา ยามนี้ถูกเผาท�ำลาย
เป็นเถ้าถ่านไปหมดแล้ว ตรงหน้ามีหยางโหย่วหลินก�ำลังควบม้าลง
เนินเขามา บนหลังม้าพาดของบางอย่างเอาไว้ เมื่อเข้ามาใกล้มากขึ้น
ถึงมองออกว่าเป็นสตรีชุดขาวผมยาวผู้หนึ่ง
ทันทีที่จ้าวสุ่นเห็นชัดก็หลุดหัวเราะออกมา "เจ้าไม่ได้ไล่ตามทหาร
แตกทัพที่เหลือของซิวถูอ๋องไปหรอกหรือ เหตุใดจึงไล่ตามจนได้สิ่งนี้
มาเล่า"
หยางโหย่ ว หลิ น กระชากสตรี ผู ้ นั้ น ลงจากหลั ง ม้ า ด้ ว ยมื อ เดี ย ว
หิ้วปกคอเสื้อชูขึ้นตรงหน้าเฉิงตั๋ว เอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์นัก "ตาเฒ่านั่น
เจ้าเล่ห์เกินไป เอาสตรีผู้นี้มาเป็นเกราะก�ำบัง ส่วนตัวเองวิ่งหนีไปแล้ว
ข้าไล่ตามไปห้าสิบหลี่ กระทัง่ นึกเรือ่ งทีท่ า่ นอ๋องทรงบอกว่าห้ามตามไปไกล
จึงได้กลับมา ซิวถูอ๋องซ่อนตัวอยู่ที่ใด มิสู้ถามนางดู!"
จ้าวสุ่นหัวเราะ "ทัพทหารของซิวถูอ๋องมีแค่หกหมื่นนาย ฐานที่มั่น
ของเขาถูกบุกโจมตี ทหารรักษาการณ์ทั้งสี่ด้านต่างถูกจัดการหมดแล้ว
ต่อให้ท่านอ๋องทรงให้เจ้าไล่ตามไปไกลได้ เจ้าก็ไม่มีทางตามทัน คราวนี้
ที่จับสตรีมาคงน�ำมาเป็นข้อแก้ตัวกระมัง"
หยางโหย่วหลินแค่นเสียง ในตอนที่ก�ำลังจะเปิดปากก็ถูกเฉิงตั๋ว
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โบกมือห้ามเสียก่อน เขาก้มหน้ามองประเมินสตรีผู้นั้น นางผมยาวมาก
ทว่ า เส้ น ผมไม่ ใ ช่ สี ด� ำ ขลั บ ภายใต้ แ สงหิ ม ะส่ อ งกระทบคล้ า ยเป็ น
สีน�้ำตาลเข้ม ผมส่วนหนึ่งยุ่งเหยิงบดบังใบหน้า ชุดที่สวมใส่คล้ายจะ
สะอาดเกินไป เนื้อผ้าเป็นถึงผ้าไหมหิมะอันล�้ำค่ายิ่ง
เฉิงตัว๋ กระชากผมนางให้เงยหน้าขึน้ มือหนึง่ ปัดผมทีย่ งุ่ เหยิงบังหน้า
นางออก ถึงได้พบว่าสตรีผนู้ ไี้ ม่ได้อายุมากนัก ราวสิบเจ็ดสิบแปดปีเท่านัน้
ดูสะอาดบริสุทธิ์ คิ้วสีอ่อนจาง สีหน้าไร้ความหวาดกลัว ดูไม่ออกว่า
เป็นความว่างเปล่าหรือเก็บง�ำล�้ำลึก ขนตายาวบดบังดวงตาเล็กน้อย
เขาถามเสียงเรียบ "เจ้าเป็นใคร" นางไม่เหมือนชาวหู ปลายคาง
ของชาวหูกว้าง ไม่มีองศาน่ารื่นรมย์เช่นนาง ปีกจมูกของชาวหูหนา
ไม่ได้เล็กจ้อยงดงามเฉกนาง ขนตายาวของนางราวกับแมลงปอบน
ยอดบัว เกาะอยู่ที่นั่นไม่ขยับไหว คล้ายไม่ได้ยินค�ำถามของเฉิงตั๋ว
เฉิงตั๋วปล่อยผมนาง ตะโกนเสียงดัง "อาซือไห่!" ทหารหาญชาวหู
ผู้หนึ่งที่แต่งกายแบบทหารทางใต้วิ่งมาอย่างรวดเร็ว เดิมอาซือไห่ผู้นี้
เป็นชาวหู เมื่อสี่ปีก่อนถูกเฉิงตั๋วสยบ ปกติมักจะเดินสืบข่าวอยู่บริเวณ
ทางเหนือ เรื่องการจัดทัพป้องกัน รวมไปถึงกิจวัตรประจ�ำวันของบรรดา
เชือ้ พระวงศ์เขาล้วนรู้ ช่วงสองปีมานีถ้ งึ แม้ตวั เฉิงตัว๋ จะไม่ได้อยูท่ ชี่ ายแดน
ทางเหนือ แต่สายลับที่จัดวางไว้ยังคงอยู่ สงครามหนนี้ถึงได้ราบรื่น
ถึงเพียงนี้
ทั น ที ที่ อ าซื อ ไห่ เ ห็ น สตรี ผู ้ นี้ ก็ ต กใจจนหน้ า เผื อ ดสี เอ่ ย ถามว่ า
"ท่านอ๋องทรงเอาตัวนางมาได้อย่างไรกันพ่ะย่ะค่ะ"
"ซิวถูอ๋องโยนทิ้งเอาไว้"
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"เขาโปรดปรานสตรีผู้นี้มาก ตั้งแต่ได้ตัวนางมาเมื่อสองปีก่อน
ก็เก็บไว้ข้างกายเสมอ นาง...นางเป็น..."
"เป็นอะไร"
"เมื่อก่อนนางเป็นทาสอุ่นเตียงของซิวถูอ๋องพ่ะย่ะค่ะ"
ทาสของชาวหูเหมือนเป็นหมูหมากาไก่ จะเป็นหรือตายล้วนขึน้ อยูก่ บั
เจ้านาย แต่ไหนแต่ไรมาพฤติกรรมบนเตียงอันเสื่อมทรามของซิวถูอ๋อง
ก็ดังเข้าหูมาให้ได้ยินอยู่เนืองๆ ได้ยินมาว่ามีชนชั้นสูงชาวหูบางส่วน
เวลาจัดงานเลี้ยงมักจะรวมตัวกันเพื่อเสพกามา เรียกได้ว่ามีความสุข
เพียงล�ำพังมิสู้มีความสุขกันทั่วหน้า ยามนี้เมื่อมองสีหน้าเช่นนั้นของ
อาซือไห่ก็รู้แล้วว่านางเป็นทาสประเภทใด
"เมื่อก่อน?" เฉิงตั๋วถามกลับ
อาซือไห่ผงกศีรษะ "พ่ะย่ะค่ะ ช่วงหลังมานี้ถึงแม้นางจะยังอยู่ใน
จวนอ๋ อ ง แต่ดูเหมือ นจะไม่ค ่อ ยได้รับความสนใจจากซิวถูอ๋องแล้ว
หากจะพูดว่าเสียความโปรดปราน เขาก็ไม่เคยมอบนางให้ผู้ใด นางถูก
ซิวถูอ๋องเก็บเอาไว้ข้างกายตลอดเวลา"
ปลายนิ้วเฉิงตั๋วหยิบเนื้อผ้าที่อยู่บนหัวไหล่นางขึ้นมาลูบน้อยๆ
ยืนยันว่าเป็นผ้าไหมหิมะจริงๆ ราคาผ้าชนิดนีใ้ นร้านผ้าทีเ่ มืองหลวงหนึง่ ฉือ่ *
ต่อหนึง่ ต�ำลึง แต่ผวิ บริเวณคอเสือ้ ของนาง กระดูกไหปลาร้าทีโ่ ผล่ออกมา
ให้เห็นนั้นเนียนละเอียดยิ่งกว่าผ้าไหมหิมะ เขาเหลือบสายตาขึ้นมอง
สตรีผู้นั้น รู้สึกว่านางบอบบางเยือกเย็นเกินไป ราวกับหิมะในแดนหูที่
ไม่มีวันละลาย ไม่อาจน�ำไปคิดเชื่อมโยงกับเรื่องมั่วโลกีย์ได้ ในตอนที่
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ก�ำลังจะเปิดปากก็ได้ยินเสียงอาซือไห่พูดต่อ "นางเป็นใบ้ พูดไม่ได้ แต่
คงเพราะหน้าตางดงาม ซิวถูอ๋องถึงได้ตัดใจโยนทิ้งไม่ได้มาโดยตลอด
กระมังพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วเอ่ยเสียงเรียบ "งามหรือ ข้าเห็นว่าแค่ธรรมดาทั่วไปเท่านั้น"
นางพลันช้อนสายตาขึ้นมองเขา เฉิงตั๋วเห็นสีหน้าของนางไม่ชัด
รู้สึกเพียงขนตายาวของนางขยับน้อยๆ คล้ายปัดผ่านผิวเขาไปเบาๆ
ทุกคนได้ยนิ น�ำ้ เสียงของเขาจึงมองหน้ากันไปมา สีหน้าต่างแฝงแวว
กรุ้มกริ่ม กับสตรี เฉิงตั๋วไม่คิดสนใจลึกซึ้ง แต่ก็ไม่ถึงกับไม่แตะต้อง
นอกจากนี้เป็นเพราะยุ่งกับกิจทางทหาร จึงนิยมเก็บดอกไม้มาชื่นชม
ตามใจชอบแล้วโยนทิ้งไป ด้วยเหตุที่เขาไม่เคยท�ำร้ายบุตรสาวชาวบ้าน
แล้วก็ไม่มีทางเสียการใหญ่ด้วยเรื่องนี้ ดังนั้นต่อให้ถูกคนต�ำหนิโจมตี
อย่างไร อย่างมากก็แค่ด่าว่าเขามีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม
จ้าวสุ่นจึงเอ่ยเปิดทางให้เขา "งามไม่งามเป็นอีกเรื่อง แค่เรื่องที่
พูดไม่ได้ก็เหมาะกับท่านอ๋องมากแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
"อ้อ เช่นนัน้ ข้าจะฝืนใจรับนางเอาไว้กแ็ ล้วกัน" เฉิงตัว๋ หันไปด้านข้าง
"ข้าต้องการสตรีผู้นี้ เจ๋ออี้ พานางไปท�ำให้สะอาดสะอ้าน" เจ๋ออี้ผู้ติดตาม
ของเขาขานรับพร้อมกับเดินเข้ามาแบกสตรีผู้นั้นลงไป
เมือ่ กลับมาถึงกระโจมใหญ่ เจ๋อเหรินก็รอพบอยูแ่ ล้ว ทันทีทเี่ ขาเห็น
เฉิงตั๋วเดินเข้ามาก็รีบรายงาน "ผู้ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพอาวุโสจ้าว
กับแม่ทัพหยางได้โอบล้อมและก�ำจัดทหารทัพหน้าจ�ำนวนหมื่นกว่านาย
ที่จับมาได้เมื่อคืนแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วเคาะโต๊ะเบาๆ "ดี"
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"แม่ทัพหลี่ท�ำตามค�ำสั่งของท่านอ๋อง น�ำทัพบุกไปทางปีกขวา
ของซิวถูอ๋องแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วพยักหน้าอย่างพึงพอใจ "เมื่อคืนตอนที่แม่ทัพอาวุโสจ้าวกับ
แม่ทัพหลี่เห็นป้ายค�ำสั่งของข้า พวกเขามีท่าทีเช่นไร"
เจ๋อเหรินหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้ "ท่านแม่ทพั อาวุโสจ้าวตกใจ
มาก บอกว่าทางราชส�ำนักไม่ได้มคี ำ� สัง่ ให้ทำ� สงคราม ให้ทา่ นแม่ทพั ใหญ่
อย่าผลีผลาม กระหม่อมบอกว่าท่านอ๋องทรงน�ำก�ำลังคนไปบุกโจมตี
ค่ายใหญ่ของซิวถูอ๋องแล้ว ท่านแม่ทัพอาวุโสจ้าวฟังแล้วมีท่าทีค่อนข้าง
อัดอัน้ ตันใจ พูดว่า 'ท่านอ๋องห้าพระองค์นที้ รงกระชากผืนฟ้าลงมาอีกแล้ว'
จากนั้นก็พาก�ำลังคนออกไปเสริมทัพทันทีพ่ะย่ะค่ะ"
เมื่อเฉิงตั๋วนึกไปถึงสีหน้าที่ 'ค่อนข้างอัดอั้นตันใจ' ก็อดหัวเราะ
ออกมาไม่ได้เช่นเดียวกัน
ในราตรีเดียว ค่ายใหญ่แนวหน้าทัง้ หมดของเยีย่ นโจวต่างชูธงเหยีย่ ว
ของแม่ทพั ใหญ่เฉิงตัว๋ ขึน้ มา พายุหมิ ะทีเ่ กิดขึน้ กะทันหันย้อมเมืองบริเวณ
ชายแดนให้กลายเป็นสีขาวโพลนทั้งผืน ร่องรอยมนุษย์ยิ่งดูบางตาลง
แต่ในกระโจมใหญ่ของค่ายใหญ่เยี่ยนโจวยามนี้กลับอบอุ่นผ่อนคลาย
บนโต๊ะหลักมีกระดาษ พู่กัน และน�้ำหมึกกองระเกะระกะ ผนังด้านหนึ่ง
แขวนแผนที่ผืนค่อนข้างใหญ่เอาไว้ บนแผนที่ท�ำสัญลักษณ์ของทหาร
รักษาชายแดนตั้งแต่เยี่ยนโจวถึงอวิ๋นโจวรวมสองร้อยหลี่ อีกด้านมี
เตาเหล็กทรงเหลีย่ มยาวห้าฉือ่ วางไว้เตาหนึง่ ภายในนัน้ ถ่านก�ำลังเผาไหม้
จนแดงก�่ำ บนเตาเหล็กย่างแพะอยู่ตัวหนึ่ง
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กรรมวิธปี รุงแพะตัวนีเ้ ริม่ จากใช้มดี พกช�ำแหละ จากนัน้ ทาน�ำ้ มันงา
กั บ สุ ร าปรุ ง รสหมั ก เอาไว้ ห นึ่ ง คื น เพื่ อ ให้ ร สชาติ ซึ ม เข้ า ไป เวลาย่ า ง
ก็ต้องใช้ไฟพอดี ห้ามให้มีควัน ก่อนจะทาน�้ำมันเคลือบบางๆ ไปชั้นหนึ่ง
หลังย่างจนร้อนแล้วค่อยทาซีอิ๊วลงไปอีกชั้น พลิกหมุนและทาเครื่องปรุง
ลงไปซ�้ำๆ ในตอนที่ใกล้จะสุกให้โรยผงยี่หร่าลงไปเล็กน้อย ยามนั้น
กลิ่นจะหอมอบอวลไปไกลสิบหลี่ บนตัวแพะมีน�้ำมันซึมออกมาดังชี่ๆ
หอมน่ากิน กรอบนอกนุ่มในพอดี
สามคนที่ นั่ ง ล้ อ มวงอยู ่ พั บ แขนเสื้ อ ยกจานขึ้ น มารอนานแล้ ว
เฉิงตั๋วหั่นเนื้อแพะอย่างตั้งใจบนจานทองแดง พอหั่นได้เป็นชิ้นเล็กๆ
ก็ส่งเข้าปาก เอ่ยเนิบช้า "ข้าให้พวกเจ้าพัก วันนี้เลี้ยงอาหารหนึ่งมื้อ
หลังกินเสร็จก็รีบขึ้นม้าออกเดินทางไปกันได้แล้ว"
จ้าวสุ่นยกจานหันไปทางหยางโหย่วหลิน "ท่านอ๋องทรงอยากจะ
เลี้ยงพวกเราที่ใดกัน ทรงอยากเสวยเนื้อแพะเองชัดๆ"
เฉิงตัว๋ ไม่สนใจ เอ่ยต่อ "หลังหลีเ่ ต๋อขุยบุกโจมตีปกี ขวาของซิวถูออ๋ ง
อย่างฟ้าแลบก็มุ่งหน้าไปทางเหนือหนึ่งร้อยหลี่ ตอนนี้ก�ำลังซ่อนตัว
พักผ่อนอยู่ ส่วนท่านแม่ทพั อาวุโสจ้าว หลังร่วมโจมตีทพั หน้าของซิวถูออ๋ ง
เสร็จก็มุ่งหน้าไปทางซ้ายสามสิบหลี่ รอรับค�ำสั่งที่นั่น วันนี้พวกเจ้า
พาทหารไปคนละห้าพันนาย แยกเป็นซ้ายขวา น�ำก�ำมะถันกับชนวนไฟ
ไปด้วย พอเข้าใกล้ค่ายของซิวถูอ๋องก็วางเพลิงเสีย แม่ทัพอาวุโสจ้าวกับ
แม่ทัพหลี่จะใช้เปลวเพลิงแทนตัวสัญญาณ พวกเจ้าพยายามไปรวมตัว
กับพวกเขา กดดันให้ศัตรูล่าถอยมาทางข้า"
เมื่อได้ยินเช่นนี้ หยางโหย่วหลินก็วางจานลง ถามว่า "กองทัพของ
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ท่านอ๋องมีทหารเพียงแปดพันนาย ซ�้ำยังโยกย้ายมากะทันหัน หาก
ไล่ต้อนมาทางนี้ทั้งหมด จะทรงรับมือไหวหรือพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วตอบโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้น "วางใจได้ ถึงเวลานั้นชาวหู
จะคิดแต่เรื่องหนีไปทางเหนือ ไฉนเลยจะกล้าคิดลงใต้ พวกเจ้าสี่คน
รวมก�ำลังกัน ที่ส�ำคัญที่สุดคือการตัดทางหนีของซิวถูอ๋องให้ข้า"
จ้าวสุ่นเอ่ยเนิบๆ "ถึงจะพูดว่าหนึ่งแสน แต่ส่วนหนึ่งแยกตัวตั้งทัพ
รออยูท่ ลี่ ะแวกอวิน๋ โจว ทหารคนสนิทของซิวถูออ๋ งก็แค่เจ็ดแปดหมืน่ นาย
ทหารกองซ้ายถูกจัดการไปแล้วสามหมื่น หลังเตลิดหนีตลอดทั้งวัน
ก็เหลือแค่ทหารที่เหนื่อยล้าจ�ำนวนเพียงสองสามหมื่นนายแล้ว อาศัย
ก�ำลังทหารของพวกเรา การจะจัดการให้หมดน่าจะไม่ใช่เรื่องยาก"
เฉิงตั๋วเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง "ในเมื่อท�ำสงครามแล้วก็อย่าท�ำเล่นๆ
การต่ อ สู ้ เ ต็ ม ก� ำลั ง เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ช ้ า ก็ เ ร็ ว ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น บาดเจ็ บ สิ บ นิ้ ว
มิสู้ตัดขาดหนึ่งนิ้ว บัดนี้ไม่อาจมอบโอกาสรอดให้ซิวถูอ๋องเด็ดขาด
ดังนั้นสงครามครั้งนี้ต้องก�ำจัดทหารทั้งหมด!"
หยางโหย่วหลินและจ้าวสุ่นต่างมีสีหน้าเคร่งเครียด
เฉิงตัว๋ เงยหน้ามองพวกเขา ใช้มดี พกจิม้ เนือ้ แพะชิน้ หนึง่ ส่งเข้าปาก
ยิ้มน้อยๆ พูดว่า "แต่เจ้าพูดถูก เนื้อแพะของทางตะวันตกเฉียงเหนือ
อร่อยจริงๆ แพะทางใต้ทั้งแก่ทั้งเหนียว ผู้คนก็ล้วนไม่เท่าไร มีแค่สตรีที่
พอจะน่ามองหน่อย"
จ้าวสุ่นหลุดข�ำดังพรืด เอ่ยหยอกเย้า "จริงหรือ" ใบหน้าหันไปทาง
หยางโหย่วหลิน หยางโหย่วหลินถูกมองก็รู้สึกแปลกๆ ชั่วพริบตาต่อมา
ถึงเข้าใจเจตนาของอีกฝ่าย เขาพลันปักมีดสัน้ ลงบนโต๊ะ เอ่ยด้วยน�ำ้ เสียง
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เย่อหยิ่งทันควัน "เจ้ามองข้าท�ำไมกัน ข้าไม่รู้เสียหน่อย! ข้าอยู่ทางใต้
เอาแต่ท�ำสงครามเท่านั้น จะไปสนแพะสนสตรีอันใดกัน"
เฉิงตั๋วกับจ้าวสุ่นหัวเราะร่วน
ตามแผนการเช่นนี้ของเฉิงตั๋ว ซิวถูอ๋องก็เป็นเหมือนปลาบนเขียง
แค่รอดูว่าพ่อครัวจะลงมีดอย่างไรแล้ว
ราตรีนี้พายุหิมะถาโถมซัดกระหน�่ำ กลิ่นอายอ้างว้างของฤดูหนาว
อันหนาวจัดลอยอวล ทว่าบนผืนดินหลายร้อยหลีแ่ ห่งนีก้ ลับไม่ได้เงียบเหงา
ทหารชาวหูนบั หมืน่ นายมุง่ หน้าขึน้ เหนือจากทางใต้ ในช่วงเวลาเปลีย่ นผ่าน
ระหว่างยามโฉ่ว* กับยามอิ๋น** นั้นเอง สองฝั่งของค่ายใหญ่พลันเกิด
เพลิ ง ไหม้ ธนูเพลิง จ�ำนวนนับ ไม่ถ้วนถูกยิงเข้า มา สองวันนี้ชาวหูที่
หลบหนีมาไม่เคยคิดเลยว่ายังต้องหนีตอ่ ไปอีก ขณะมุง่ ออกมาได้ไม่กหี่ ลี่
ด้านหน้าก็มีทหารสองกองทัพต่อสู้กันชุลมุนวุ่นวาย ไม่อาจแยกแยะ
ทิศทางได้ พอหันกลับวิ่งหนีต่อไปอีก ก็รู้สึกว่าทุกทิศทุกทางล้วนเป็น
ทหารฝ่ายศัตรู ชั่วขณะหนึ่งเสียงร้องหาบิดามารดา เสียงอาวุธปะทะกัน
ผสมปนเป สายลมพัดแรงจนเปลวเพลิงผสานกลายเป็นผืนเดียว ทัพใหญ่
ของเฉิงตั๋วอาศัยยามราตรีเข่นฆ่าล้างบางทหารทัพศัตรูจนหมดสิ้น
เฉิงตั๋วน�ำทัพฆ่าฟันไปตลอดเส้นทาง ตั้งแต่กลางดึกจนถึงรุ่งสาง
รุ่งสางจนถึงพลบค�่ำ ทหารบุกทะลวงไปถึงด้านหลังของทัพจ้าวสุ่นแล้ว
ถึงหยุด เขาสะบัดแส้ควบม้าขึ้นไปมองส�ำรวจจากที่สูง หิมะกองทับถม
หนาชัน้ ขึน้ เรือ่ ยๆ กีบม้าจมลงไปบนพืน้ หิมะครึง่ หนึง่ แล้ว เฉิงตัว๋ วางแผน
* ยามโฉ่ว คือช่วงเวลา 01.00 น. ถึง 03.00 น.
** ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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ในใจสั้นๆ ก่อนจะมุ่งหน้ากลับไปยังกระโจมที่สร้างขึ้นมาชั่วคราว เขา
ถอดเกราะออก ใช้หมิ ะเช็ดคราบเลือดบนมือและใบหน้า เจ๋อเหรินควบม้า
เข้ามาหา หลังลงจากหลังม้ามาแสดงความเคารพตามแบบทหารให้
เฉิงตั๋วเสร็จก็รายงาน "ท่านอ๋อง ทหารฝ่ายศัตรูตกตายและได้รับบาดเจ็บ
ไปเกินครึ่งแล้ว ทหารที่เหลือต่างยอมศิโรราบ แม่ทัพจ�ำนวนหนึ่งก�ำลัง
ไล่ตามพวกที่หนีไป สิ่งที่ต้องท�ำต่อไป ขอท่านอ๋องทรงออกค�ำสั่งด้วย
พ่ะย่ะค่ะ"
เฉิง ตั๋วมองหิม ะที่ยัง ตกลงมาไม่หยุด ก่อนเอ่ยเสียงเรียบเรื่อย
"ให้ ท หารผลั ด เวรยามกั น พั ก ผ่ อ น ถ่ า ยทอดค� ำ สั่ ง ไปให้ จ ้ า วติ้ ง อี
ให้หลี่เต๋อขุยถอยทัพกลับมาทางฝั่งซ้ายและขวาของข้า ส่วนจ้าวติ้งอี
ไปทางตะวั น ตกห้ า สิ บ หลี่ เ พื่ อ ชดเชยทหารรั ก ษาการณ์ ที่ อ วิ๋ น โจว
หยางโหย่วหลินกับจ้าวสุ่นรวมทัพกันแล้วถอนทัพกลับมาที่ด้านหน้า
สามสิบหลี่ สิ่งของของพวกทหารชาวเหนือที่มีประโยชน์ให้เอาไปด้วย
ที่ไม่มีประโยชน์ให้เผาทิ้งเสีย บรรดาทหารที่ยอมแพ้ให้ปล่อยพวกเขา
ไปทางเหนือทัง้ หมด ข้าไม่ได้มเี สบียงมากพอจะเลีย้ งดูพวกขนดกเหล่านัน้
ถ้าดวงแข็งก็กลับกันไปเองเถอะ"
เจ๋อเหรินขานรับแล้วถอยออกไป
เมื่อค�ำสั่งนี้ถูกถ่ายทอดลงมา แม่ทัพทุกฝ่ายล้วนเห็นด้วยอย่างยิ่ง
เพราะบัดนี้หิมะยังคงตกหนักไม่หยุด ซ�้ำตอนนี้พวกเขายังบุกเข้ามา
ในถิ่นศัตรูหลายร้อยหลี่ เสบียงไม่อาจตามมาทัน ตอนนี้สิ่งที่มีประโยชน์
ที่สุดก็คือชุดฤดูหนาว ดังนั้นทหารชาวหูจึงถูกเปลื้องชุดออก ส่วนตัว
คนถูกไล่กลับไปในแดนหิมะ เรียกอย่างสวยงามว่าปล่อยกลับ เดิมที
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มีคนยอมแพ้เยอะเกินไป ท�ำให้เกรงว่าจะเกิดความวุน่ วาย ซ�ำ้ ยังสิน้ เปลือง
เสบียง แต่หากสังหารก็ท�ำลายชื่อเสียงเกินไป ทว่าถ้าปล่อยกลับไปจริงๆ
จะมิใช่เป็นการผิดต่อตัวเองหรอกหรือ ดังนัน้ ค�ำสัง่ นีข้ องเฉิงตัว๋ จึงนับได้วา่
ตรงใจและอ�ำมหิต การปล่อยเชลยทหารจ�ำนวนสองหมื่นนายให้ไป
แข็งตายกลางแดนหิมะทั้งเป็น หากผู้ใดกลับไปได้จริงๆ จะต้องเป็น
ผู้ที่สามารถทนต่ออากาศหนาวได้ดีที่สุดในใต้หล้าเป็นแน่
หลายวันต่อมาหิมะยังคงไม่หยุดตก เฉิงตั๋วค่อยๆ ถอยทัพลงใต้
และตั้งค่ายไว้ในจุดส�ำคัญ รายงานศึกจากฝ่ายต่างๆ ทยอยส่งมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทหารทีเ่ หลือของทัพซิวถูออ๋ งทีจ่ ะไปเรียกก�ำลังเสริมจากอวิน๋ โจว
ถูกจ้าวติ้งอีสกัดขวางเอาไว้ ส่วนทหารของแม่ทัพหลี่ปะทะกับทหารม้า
กองหลักของประมุขข่านหูตี๋ และตัวซิวถูอ๋องเองก็ถูกทัพทหารม้าของ
หยางโหย่วหลินไล่ตามไปอีกหนึ่งวันหนึ่งคืน
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ยามนีเ้ ฉิงตัว๋ ถอยทัพกลับมาถึงค่ายใหญ่เยีย่ นโจวแล้ว ขณะเดียวกัน
ศีรษะของซิวถูอ๋องก็ถูกห่อด้วยธงศึกน�ำมาวางบนโต๊ะเขา ในใจเฉิงตั๋ว
ลอบชื่นชมแม่ทัพร่างสูงใหญ่ผู้นี้ ภายในระยะเวลาสั้นๆ เพียงห้าวัน
กองทัพหนึ่งแสนนายของซิวถูอ๋องก็พินาศย่อยยับ กระทั่งตัวซิวถูอ๋องเอง
ยังศีรษะแยกจากร่าง พวกเขายกทัพบุกเข้าไปลึกห้าร้อยหลี่แล้ววกอ้อม
กลับมาโจมตี ไม่วา่ ศึกนีจ้ ะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรตามมาก็เป็นการต่อสู้
ที่ยอดเยี่ยมครั้งหนึ่งซึ่งผู้คนยากลืมเลือน นี่ท�ำให้เฉิงตั๋วอารมณ์ดีอย่าง
ช่วยไม่ได้ เขายืนอยู่หน้าค่ายทหาร มองไปทางทิศเหนือ คิดในใจว่า
ตอนนี้พวกเราสามารถนั่งรอได้แล้ว กระทั่งหันหน้าไปก็เห็นมุมหนึ่งของ
คอกม้าที่อยู่ห่างออกไปมีสตรีกลุ่มหนึ่งนั่งเบียดเสียดตัวสั่นอยู่ด้วยกัน
แต่ละคนผมเผ้ายุ่งเหยิง
เฉิงตั๋วเดินเข้าไปใกล้อย่างช้าๆ บนเสาไม้ต้นใหญ่ใกล้คอกม้าล่าม
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คนผู้หนึ่งเอาไว้ คนผู้นี้กึ่งนั่งกึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้น มือที่มัดติดกับเสายกขึ้น
มาเหนือหน้าอก เชือกห้อยอยูก่ ลางอากาศท�ำให้นางนัง่ ไม่สบายนัก ท่าทาง
คล้ายจะหลับไปแล้ว ชุดสีขาวมีรอยเปื้อนเป็นด่างดวงจนมองไม่ออกว่า
เป็นสีขาวอีกต่อไป เห็นเพียงใบหน้างดงามซีดขาว ขนตาหลุบต�่ำ ดวงตา
ถูกบดบังอยู่ภายใต้เปลือกตา
เฉิงตั๋วโน้มตัวรั้งปลายคางนางขึ้น สตรีผู้นั้นลืมตาโดยพลัน ภายใต้
สี ท ้ อ งฟ้ า มื ด สลั ว ในชั่ ว พริ บ ตาแววตาของนางเหมื อ นมี รุ ้ ง วาบผ่ า น
เฉิงตัว๋ เหม่อลอยไปชัว่ ขณะ นางเองก็ตนื่ ตกใจอยูบ่ า้ ง ต่อมาเขาก็กลับมา
มีทีท่าเย็นชา ส่วนสีหน้านางก็ว่างเปล่าอีกครั้ง เฉิงตั๋วพลันนึกขึ้นได้
สตรีผู้นี้ก็คือผู้ที่หยางโหย่วหลินจับกลับมาได้หลังการบุกโจมตีซิวถูอ๋อง
ในคืนนั้น
เจ๋ออี้เห็นเฉิงตั๋วเดินมาทางนี้จึงเดินตามมาแต่แรกแล้ว ตอนนี้
ก�ำลังร้องเรียก "ท่านอ๋อง" อยู่ข้างๆ พร้อมก้มหน้ารอรับค�ำสั่ง
เฉิงตั๋วมองส�ำรวจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะขมวดคิ้วเอ่ย "ข้าไม่ได้บอกให้
เจ้าพานางไปท�ำให้ตัวสะอาดหรอกหรือ"
อ๋ อ งห้ า มี นิ สั ย คลั่ ง ไคล้ ค วามสะอาด ทั้ ง ยั ง คลั่ ง ได้ พิ ส ดารมาก
ความคลั่งไคล้ก็คือการชมชอบบางสิ่งอย่างมาก บางคนเป็นกับหนังสือ
ภาพวาด บางคนเป็ น กั บ สุ ร าน�้ ำ ชา บางคนเป็ น กั บ ของเล่ น โบราณ
ศึกษาค้นคว้าไปตลอดชีวิต มีความสุขอยู่กับสิ่งนี้ ส่วนเฉิงตั๋วชมชอบ
ความสะอาดจนติดเป็นนิสัย เดิมทีในบรรดาเชื้อพระวงศ์ กฎระเบียบ
ย่อมมีมากอยู่แล้ว หนึ่งวันผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสี่ห้าครั้ง อาบน�้ำทั้งเช้าเย็น
ขอแค่ไม่ขี้ร�ำคาญก็ท�ำตามได้ไม่ยาก แต่บรรดาแม่ทัพที่ออกมาสู้รบ
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ภายนอกปกติ มั ก ไม่ มี ค วามพิ ถี พิ ถั น เช่ น นี้ มี บ างที สิ บ วั น ครึ่ ง เดื อ น
ไม่ได้อาบน�้ำก็เป็นเรื่องปกติ เฉิงตั๋วนับได้ว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งใน
ใต้หล้าที่สามารถทั้งวางกลศึกและจับดาบสู้รบ เขาออกไปน�ำทัพอยู่
แนวหน้า ตวัดดาบดื่มโลหิต ร่วมทุกข์ร่วมสุข แต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือต่อให้
ไม่เหลือเสบียง ไม่มีข้าวให้กิน ขอแค่มีน�้ำ เช่นนั้นเขาก็ต้องอาบน�้ำ
อย่างน้อยวันละครั้งเสมอ ทุกครั้งที่สู้รบโลหิตอาบร่างกลับมา เรื่องแรก
ที่จะท�ำคือถอดชุดเปื้อนเลือดออก อาบน�้ำให้สะอาดไปถึงซอกเล็บ
แต่ก่อนยามอยู่เมืองหลวง เฉิงจิ่นเคยเอ่ยล้อเขาเล่นว่า 'คนโบราณ
ว่ า ไว้ มนุ ษ ย์ ที่ ไ ม่ มี ค วามคลั่ ง ไคล้ ไ ม่ อ าจคบหาได้ เพราะแสดงว่ า
ไร้ความรู้สึกลึกซึ้ง ในเมื่อพี่ห้าคลั่งไคล้ความสะอาด บ่งบอกถึงความ
ยึดติดในใจ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สึกลึกซึ้ง' เมื่อประโยคนี้ถูกเอ่ย
ออกมา ไม่เพียงแต่ทุกคนได้รู้ว่าอ๋องห้ามีความคลั่งไคล้เล็กๆ ในบรรดา
คุณชายทั้งหลายก็บังเกิดคนมีอาการคลั่งไคล้ออกมาจ�ำนวนไม่น้อย
เหมือนสายลมพัดผ่านวูบหนึ่ง เพื่อที่จะได้รับความสนใจจากองค์หญิง
สิบสามสักครั้ง
ตามหลักนี้แล้ว สตรีของเฉิงตั๋วก็ควรขาวสะอาดไร้ต�ำหนิจึงจะถูก
แต่เขากลับไม่คิดเช่นนี้ สิ่งของที่สะอาดบนโลกใบนี้มีไม่มาก สิ่งของที่
อั ป ลั ก ษณ์ก็มีไ ม่น้อ ย ยกตัวอย่างเช่น เวลาเดินแล้ว เท้า เปื้อนโคลน
สามารถเช็ดออกได้ ฆ่าคนมือเปื้อนเลือดสามารถล้างออกได้ จากการ
แบ่งประเภทเช่นนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของนอกกาย ถ้าอย่างนั้นระหว่าง
เขากับสตรีจะเกีย่ วข้องอันใดกันเล่า ดังนัน้ นิสยั คลัง่ ไคล้ความสะอาดของ
เขาจึงจ�ำกัดเฉพาะกับตัวเองเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม วัฒนธรรม
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ประเพณี ส่ ว นสตรี ที่ ว างลงบนเตี ย งเขาสามารถบุ บ สลายมี ม ลทิ น
สามารถมีฐานะต้อยต�่ำ สามารถหน้าตาไม่งดงาม แค่ไม่อาจตัวสกปรก
มอมแมมเท่านั้น
เจ๋ออี้ได้ยินเขาถามก็รีบตอบกลับ "กระหม่อมส่งต่อให้บ่าวหญิง
อาวุโสที่หลังค่ายจัดการไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ เพียงแค่ชุดเป็นของเก่าเท่านั้น"
เมือ่ เฉิงตัว๋ แสดงสัญญาณมือ เจ๋ออีก้ ป็ ลดเชือกทีพ่ นั ธนาการสตรีผนู้ นั้ ออก
นางล้มฟุบลงกับพื้นทันที เฉิงตั๋วตวัดแขน คว้านางขึ้นมาพาดไว้บนบ่า
เดินตรงไปยังกระโจมใหญ่ของตน เหล่าสตรีคนอื่นๆ ที่มุมคอกม้ามอง
ตามทิศทางที่เขาเดินไป เนื้อตัวสั่นเทา
ทันทีที่เข้าไปในกระโจม เฉิงตั๋วก็วางนางลง สตรีผู้นี้ถูกพันธนาการ
ไว้กับเสาไม้เป็นเวลานาน จะนั่งจะนอนล้วนไม่สะดวก ดังนั้นทันทีที่ถูก
ปล่อยลงพืน้ ก็รสู้ กึ เพียงมือไม้เหน็บชา แข้งขาอ่อนแรง ร่างกายเอนโน้มไป
ข้างหน้า เฉิงตั๋วคว้านางเอาไว้ก่อนแล้วพาไปที่เตียง ทันทีที่เขาสะบัดมือ
สายรัดชุดของนางก็ลอยออกไปกลางอากาศ เสือ้ คลุมผ้าไหมสีขาวตัวบาง
ทีม่ รี อยด่างดวงและหลวมอยูบ่ า้ งแล้วคลายตัวออก ร่วงหล่นลงไปบนพืน้
ทันที
ในเมือ่ ไม่ใช่ของขวัญทีห่ อ่ อย่างประณีตงดงาม เขาเองก็ไม่เสียเวลา
กับการปลดอาภรณ์ของนาง สตรีผู้นี้ผอมมาก ทว่าไม่ได้ผอมจนเห็น
กระดูก ยามนี้นางนั่งอยู่บนขอบเตียงเงียบๆ คราก่อนอาซือไห่บอกว่า
นางเป็นของเล่นของซิวถูอ๋อง ทันทีที่คิดถึงสถานะเช่นนี้ เส้นประสาท
บางเส้นของบุรุษก็ถูกกระตุ้นได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ความประทับใจ
ที่เขามีต่อนางถูกย้อมไปด้วยสีสันอันแพรวพราว อย่างไรก็ตามสีสัน
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เหล่านีไ้ ม่เข้ากับตัวตนของนางอย่างมาก กระทัง่ เขาเปลือ้ งผ้านางก็ยงั คง
ไม่รู้สึกว่านางเป็นสตรีเช่นนั้น
เฉิงตั๋วมองประเมินนางลวกๆ ก่อนขยับมือถอดเสื้อผ้าตนออก
กล้ามเนื้อตั้งแต่บ่าถึงเอวของเขาก�ำย�ำแข็งแกร่ง กล้ามเนื้อท่อนแขน
ปรากฏเส้นสายขึน้ มาตามการก้มตัวลงไปถอดรองเท้า ในตอนทีม่ อื ของเขา
แตะถูกผิวกายนาง หัวไหล่นางหดเข้าหากันน้อยๆ สัมผัสยามโอบกอด
นางราวกับกอดผ้าไหมชั้นเลิศพับหนึ่ง เย็นเยียบและประณีต ร่างนาง
สั่นน้อยๆ ในอากาศอันหนาวยะเยือก ท�ำให้รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาอย่าง
น่าประหลาด เรือนผมดกนุ่ม ถึงแม้จะขาดประกายไปเพราะต้องฝุ่นลม
แต่ในยามที่กอบกุมอยู่ในมือกลับนุ่มลื่นละเอียดอ่อน
เฉิงตัว๋ รูส้ กึ โดยไร้ทมี่ าว่าดวงตาของนางเปรียบดัง่ ถ้อยค�ำอันไร้ทสี่ นิ้ สุด
ยามนีน้ างก�ำลังมองตรงมาทีเ่ ขาอย่างเงียบสงบดุจผืนสมุทรกลางดึก เขา
อยากเห็นอะไรบางอย่างจากในนั้น ทว่ากลับมีแค่การมองตอบอันล�้ำลึก
เฉิงตัว๋ บีบหัวไหล่นางด้วยความตัง้ ใจหยอกเย้าเล็กๆ ปลายนิว้ ลูบไล้ผวิ กาย
แม้นางจะผอม แต่ทรวดทรงกลับประณีตงดงาม สัมผัสทางกายค่อยๆ
แทนที่ความคิดจะสืบเสาะเข้าไปในดวงตานาง เขาผลักนางล้มลงไป
บนเตียง แล้วทาบทับตามลงไปอย่างหยาบโลน
นางกอดเอวเขาอย่างเป็นธรรมชาติยิ่ง ในพริบตาเฉิงตั๋วถูกมือ
อันเย็นเฉียบคู่นั้นแช่แข็งความคิดทุกอย่าง เขายันกายขึ้นคว้ามือนาง
ทันที แต่นางกลับไม่ได้มองเขา ดวงตาคู่งามกะพริบไหว มองไปยัง
ความว่างเปล่า ณ ยอดกระโจม
เดิมทีเฉิงตั๋วไม่มีความรู้สึกเห็นใจแม้แต่น้อยอยู่แล้ว ยามนี้เมื่อถูก
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การกระท�ำของนางขัดขวางเล็กๆ ก็ราวกับถูกกระตุ้นอารมณ์มากขึ้น
กว่าเก่า เขากุมมือส่งมอบความอบอุ่นให้นาง ก่อนจะลูบไล้ไปบนผิวกาย
เย็นเฉียบ โอบทั้งร่างของนางเข้ามาในอ้อมกอด
เจ๋อเหรินมาถึงข้างนอกกระโจมแล้วได้เจอกับเจ๋ออี้เข้าพอดี เมื่อ
เจ๋ออี้ส่ายหน้าน้อยๆ ก็เข้าใจทันใด หลังใคร่ครวญถึงรายงานที่อยู่ในมือ
ก็รู้สึกว่าอย่าเพิ่งไปขัดความสนุกของท่านอ๋องจะดีกว่า กฎของเฉิงตั๋วคือ
สตรีไม่เคยอยูค่ า้ งคืนในกระโจมของเขา ดังนัน้ ในเวลาเช่นนีเ้ จ๋อเหรินและ
เจ๋ออีม้ กั จะยืนรอ ป้องกันไม่ให้ยามเขาเรียกหาคนจะไม่มใี ครคอยอยูร่ บั ใช้
ทว่าสถานการณ์ในวันนี้ดูเหมือนจะต่างออกไป เสียงลมหายใจ
หอบกระสันแผ่วเบาดังมาจากภายใน เรื่องนี้พวกเขาเข้าใจได้เพราะ
หญิงผูน้ นั้ เป็นใบ้ แต่ฟา้ ใกล้จะสว่างแล้ว ท่านอ๋องกลับยังไม่ไล่คนออกมา
พวกเขาจึงอดรู้สึกเห็นใจหญิงสาวผู้นั้นขึ้นมาไม่ได้
วันต่อมาตอนที่จ้าวสุ่นกลับมาพร้อมผลลัพธ์ของการเก็บกวาด
สนามรบ เฉิงตั๋วก�ำลังอ่านรายงานฉบับหนึ่งอยู่ เมื่อเห็นเขาชะโงกหน้า
เข้ามาในกระโจมใหญ่ เฉิงตั๋วก็ชูรายงานในมือขึ้น เอ่ยว่า "กู่หลีอ๋อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาของประมุขชาวหูที่อยู่ทางอวิ๋นโจวเริ่มลงมือเคลื่อนไหว
แล้ว ข้าคาดว่าเขาเองก็รู้สถานการณ์ไม่ชัด แค่แกล้งเคลื่อนไหวเพื่อ
หลอกศัตรูเท่านั้น"
"ให้พวกเขาเดากันไป พวกเขายังเดาไม่ทันเสร็จ ซิวถูอ๋องก็ถูก
พวกเราจัดการไปแล้ว" เห็นได้ชัดว่าจ้าวสุ่นเองก็อารมณ์ดีมากเช่นกัน
เขาชักดาบเล่มงามออกจากฝักแล้วตวัดไปข้างๆ ก่อนจะยกน�้ำขึ้นดื่ม
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เฉิงตัว๋ มองออกไปนอกกระโจมอย่างครุน่ คิด "หิมะยังตกอยูห่ รือไม่"
"ตกเบาลงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิ ง ตั๋ ว คิ ด ๆ แล้ ว เอ่ ย "เจ้ า ไปพั ก ก่ อ น ประเดี๋ ย วข้ า จะออกไป
ตรวจตราค่าย หลังเสร็จเรื่องก็จะฝากที่นี่ไว้กับเจ้า หยางโหย่วหลิน
ยังไม่กลับมา เจ้ารอรับด้วย" สั่งเสร็จก็ลุกขึ้นยืน
จ้าวสุ่นถามอย่างตกใจ "ท่านอ๋องจะเสด็จไปที่อื่นหรือพ่ะย่ะค่ะ"
"ไปไม่นานก็กลับ อย่างมากสามวัน อย่างน้อยสองวัน" ขณะที่
พูดเฉิงตั๋วก็ก้าวออกนอกประตูกระโจมไปแล้ว
บนถนนหลักทางฝัง่ ตะวันตกเมืองผิงเหยาของเยีย่ นโจว ม้าสามตัว
เดินเอื่อยเฉื่อยอยู่บนหิมะ คนทั้งสามแต่งกายแบบพลทหาร บนม้า
แต่ละตัวมีรองเท้าหนังมัดอยู่ เพียงมองปราดเดียวก็รวู้ า่ มาจากในค่ายใหญ่
เยี่ยนโจว หนึ่งในนั้นมีท่าทีเหมือนเป็นหัวหน้า แต่หน้าตากลับดูไม่ได้
เป็นหลุมเป็นบ่อทั้งหน้า ในตอนที่เดินผ่านทางแยกแห่งหนึ่ง เขาพลัน
เห็นจุดสีแดงสะท้อนกับพื้นหิมะแต่ไกลๆ
บุรุษหน้าหลุมบ่อหวดม้าเบาๆ ม้าควบทะยานไปบนพื้น กีบเท้า
จมลงไปในหิมะ เพียงไม่นานก็เห็นชัดว่าจุดสีแดงนั่นเป็นเด็กสาวผู้หนึ่ง
รู ป ร่ า งเล็ ก มื อ ถื อ ร่ ม น�้ำ มั น สี ข าว เด็ ก สาวหั น หน้ า มองมาตามเสี ย ง
ดวงตานางใสกระจ่าง ชุดสีแดงสะท้อนหิมะ เป็นความงามที่ไม่อาจ
พรรณนา
ทั้งสามคนทยอยหยุดม้า หันมองหน้ากันเล็กน้อย จากนั้นก็เริ่ม
แสดงท่าทีเกี้ยวสาวออกมา เด็กสาวเห็นพวกเขาเป็นเช่นนี้ก็ขมวดคิ้ว
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หนึง่ ในสามคนเปิดปากเอ่ย "น้องสาว วันทีห่ มิ ะตกหนักเช่นนีเ้ จ้าจะไปทีใ่ ด
กันหรือ"
อีกคนหนึ่งยิ้ม พูดว่า "ให้พี่ชายไปส่งเจ้าดีหรือไม่" พูดจบก็พากัน
หัวเราะครื้นเครง
เด็กสาวแค่นเสียงดูแคลน "เกี่ยวอันใดกับพวกเจ้ากัน!"
บุรุษหน้าหลุมบ่อยิ้มกระอักกระอ่วน "เพราะพวกเราชอบเจ้าถึงได้
อยากช่วยเจ้าอย่างไรเล่า"
เด็กสาวได้ยินดังนั้นก็เอ่ยด้วยความหงุดหงิด "อันธพาล!"
บุรุษหน้าหลุมบ่อหันไปพูดกับลูกน้อง "โอ๊ะ! ไม่เบาเสียด้วย แต่
พวกพี่ชายเกรงว่าน้องสาวจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะสิ ว่าอะไรเรียกว่า
อันธพาล"
ทั้งสามคนหัวเราะสัปดนมากกว่าเดิม เด็กสาวกลับตัวเดินจากไป
ทันที บุรุษหน้าหลุมบ่อสะบัดแส้ใส่ด้ามร่มของนาง ร่มคันนั้นหักเป็น
สองท่อนดัง 'กร๊อบ' ขณะที่ตัวคนท�ำเอ่ยปากกลั้วหัวเราะ "อย่าเพิ่ง
รีบไปสิ..."
ยังไม่ทันได้พูดจบ ตัวร่มก็พลันหุบเข้าหากัน เด็กสาวผู้นั้นบิดเอว
ใช้ร่มแทนกระบี่แทงเข้าใส่ บุรุษหน้าหลุมบ่อเบี่ยงตัวหลบ ครั้นเห็น
ท่วงท่าการแทงของนางฉับไว จึงกระโดดลงจากม้าตั้งใจจะจับตัวนาง
ด้วยมือเปล่า อีกสองคนก็ลงจากหลังม้ามาร่วมชมความสนุก แม้เห็นว่า
เด็กสาวผูน้ พี้ อจะเป็นวรยุทธ์อยูบ่ า้ ง ทว่าพวกเขาไม่เห็นนางอยูใ่ นสายตา
แต่ผใู้ ดจะคาดว่าหลังประมือกันไปสักพัก บุรษุ หน้าหลุมบ่อกลับตกเป็นรอง
ถูกเด็กสาวผู้นั้นใช้ปลายร่มสกัดจุดข้อพับจนขาชา ทรุดลงไปคุกเข่า
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อยู่กับพื้น เด็กสาวยิ้ม ก�ำลังเตรียมจะเปิดปากถากถาง สองคนที่อยู่
ด้านข้างก็พลันกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยแล้ว เด็กสาวหันกลับไปรับมือ
ปะทะกับสองคนนี้ต่อ บุรุษหน้าหลุมบ่อสบถค�ำหยาบ ลุกขึ้นยืนแล้ว
เข้าไปร่วมวง ทั้งสามคนร่วมมือกันต่อสู้
เดิมทีเด็กสาวต่อสู้หนึ่งต่อสามก็รู้สึกกินแรงอยู่แล้ว ทันใดนั้น
ปลายหางตายังเหลือบไปเห็นคนชุดด�ำสวมงอบผู้หนึ่งยืนอยู่ด้านข้าง
นางเห็ น คนผู ้ นั้ น ยิ้ ม จางๆ ไพล่ มื อ อยู ่ ด ้ า นหลั ง ก็ พ ลั น ตื่ น ตระหนก
คิดในใจว่า คนผู้นี้ปรากฏตัวตั้งแต่เมื่อใดกัน
ยามนั้นนางจึงไม่กล้าย่ามใจอีก ทางหนึ่งคอยรับมือกับทหารเลว
สามนายนั้น อีกทางยังต้องคอยระวังไม่ให้คนชุดด�ำเข้ามาร่วมสร้าง
ความล�ำบาก ทันทีทแี่ บ่งแยกสมาธิเช่นนีก้ ไ็ ม่อาจรับมืออย่างคล่องแคล่ว
ได้อีก เริ่มพลาดท่าอย่างต่อเนื่อง ทันใดนั้นบุรุษหน้าหลุมบ่อพลันยื่นมือ
หมายจะคว้าแขนนาง ทว่ากลับต้องร้อง 'โอ๊ย' พร้อมหดมือกลับไป
เขาตะโกนห้ามลูกน้อ งเสียงดัง ก่อ นจะก้มมองก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่ง
กลิ้ ง ไปอยู ่ ที่ ข ้ า งทาง ชั ด เจนว่ า ตนถู ก ก้ อ นหิ น ซั ด เข้ า ใส่ ทั้ ง สามคน
หันไปมองคนชุดด�ำพร้อมกัน
บุรุษหน้าหลุมบ่อตวาด "เจ้าเป็นใครกัน กล้ามายุ่งเรื่องของข้า!"
เด็กสาวยืนนิ่ง หอบหายใจน้อยๆ เงยหน้ามองประเมินบุรุษชุดด�ำ
คนผู้นี้รูปร่างค่อนข้างสูง คิ้วคมริมฝีปากบาง แววตาเจิดจ้า หน้าตา
หล่อเหลา แต่สีหน้าของเขาไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ชวนให้โมโห เพราะ
ที่ริมฝีปากนั่นเป็นรอยยิ้มขบขันชัดๆ ด้านข้างเขายังมีม้าสีขาวหิมะ
ตัวหนึ่งยืนอยู่ ลักษณะท่วงท่าสง่างาม แค่มองก็รู้ว่าเป็นอาชาชั้นยอด
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บุรุษชุดด�ำปล่อยมือจากบังเหียน ก้มหน้านวดหัวคิ้วด้วยท่าทาง
คล้ายปวดหัว เอ่ยเสียงทุ้มต�่ำ "เหตุใดข้าต้องมาเห็นเหตุการณ์ทหารเลว
ข่มเหงชาวบ้านด้วยนะ" ก่อนเงยหน้าขึน้ มองไปทีท่ หารเหล่านัน้ ด้วยสีหน้า
คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "ไม่ทราบว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นทหารในสังกัด
แม่ทัพผู้ใดหรือ"
หนึ่งในนั้นเตรียมตอบกลับ บุรุษหน้าหลุมบ่อที่เป็นหัวหน้ากลับ
ห้ามเขาไว้ มองประเมินบุรุษชุดด�ำแล้วเอ่ยว่า "แม่ทัพหยางโหย่วหลิน
แห่งค่ายทหารเยี่ยนโจวตะวันตก" ตอนนี้ค่ายตะวันตกมีหยางโหย่วหลิน
เป็นผู้น�ำ แต่หยางโหย่วหลินแค่ติดตามเฉิงตั๋วมาทางเหนือเพียงไม่กี่วัน
ทหารเหล่านี้ล้วนเป็นกองก�ำลังเสริมแนวหลัง วันนี้เพียงออกมาซ่อม
รองเท้าหนัง บุรุษหน้าหลุมบ่อสงสัยว่าคนชุดด�ำผู้นี้คงพอมีที่มาที่ไป
อยูบ่ า้ ง แต่ในใจคิดว่า แม้แต่พวกตนยังไม่เคยพบหยางโหย่วหลินมาก่อน
บุรุษชุดด�ำผู้นี้ย่อมยิ่งไม่รู้จัก จึงกล้ายกชื่ออีกฝ่ายขึ้นมาอ้าง
เมือ่ บุรษุ ชุดด�ำได้ยนิ สีหน้าก็พลันเปลีย่ นไป เด็กสาวมองแล้วรูส้ กึ ว่า
เขาคล้ายจะมีโทสะจางๆ แต่ทหารสามนายนั้นกลับเห็นว่าเขาหวาดกลัว
จึงเอ่ยเสียงดังกว่าเดิม "ถ้ามีตาก็รีบไสหัวไปเสีย!"
จากนั้นไม่ว่าผู้ใดก็มองไม่ชัดว่าบุรุษชุดด�ำลงมืออย่างไร ร่างกาย
ของเขาขยับวูบ บรรยากาศโดยรอบดุดนั น่าเกรงขาม ท่วงท่าการเคลือ่ นไหว
ล้วนเล็งไปที่จุดอ่อนของอีกฝ่าย เด็กสาวรับชมจากด้านข้าง เห็นว่าเป็น
กระบวนท่าชัน้ สูง ไม่ใช่อะไรทีต่ นจะสามารถเทียบเคียงได้ แววประหลาดใจ
ในดวงตาจึงยิ่งชัดเจนขึ้น เพียงพริบตาเดียวก็ผ่านไปหลายกระบวนท่า
ทหารทั้งสามกองอยู่กับพื้น กุมแขนกุมขาร้องโอดครวญกันไม่หยุด
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บุรษุ ชุดด�ำไม่พดู อะไรและไม่ได้ขยับ ยืนนิง่ อยูต่ รงนัน้ ทว่ากลับเป็น
เหมือนดาบคมที่ถูกชักออกจากฝักเล่มหนึ่งซึ่งแฝงกลิ่นอายสังหาร บุรุษ
หน้าหลุมบ่อผวา พอคลานลุกขึ้นได้ก็ไม่กล้าพูดจา คว้าพรรคพวกอีก
สองคน พากันประคองขึน้ หลังม้าแล้วรีบร้อนจากไปทันที บุรษุ ชุดด�ำมอง
คนทัง้ สามจากไปไกลอย่างเย็นชา สีหน้าแสดงอารมณ์โกรธอย่างเห็นได้ชดั
เขาสะบัดชายเสื้อ กลับตัวเตรียมจะจากไป
เด็กสาวชุดแดงรีบร้องเรียก "เดี๋ยวก่อน" บุรุษชุดด�ำหันมามอง
นางจึงถามต่อ "ท่านเป็นผู้ใดหรือ"
"แค่คนผ่านทาง"
"เช่นนั้น ท่านมีนามว่าอะไร"
ผ่านไปครู่ใหญ่บุรุษชุดด�ำจึงตอบ "เฉินจินเซิ่ง"
เด็กสาวครุน่ คิดอย่างตัง้ ใจ "ชือ่ ธรรมดาสามัญ ทว่าวิทยายุทธ์นบั ว่า
ใช้ได้ ข้าชื่อหมิงจี ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกล้วนก่อก�ำเนิดสรรพสิ่ง ดังนั้น
จึงเรียกว่าหมิง*"
เฉินจินเซิ่งแค่นหัวเราะ "ยิ่งใหญ่นัก แต่น่าเสียดายที่ชื่อใช้ได้
คนกลับใช้ไม่ได้"
หมิงจีอ้าปากค้าง พูดอะไรไม่ออก ได้แต่ถลึงตาใส่เฉินจินเซิ่งผู้นั้น
ในใจรู้สึกอัดอั้น
ดูเหมือนเฉินจินเซิ่งจะอารมณ์ดียิ่งกว่าเก่า จึงหัวเราะน่ารังเกียจ
มากกว่าเดิม เขาถามนางว่า "สาวน้อย เจ้ารู้หรือไม่ว่าหุบเขาไร้นามของ
เมืองผิงเหยาอยู่ที่ใด"
* หมิง (明) หมายถึงแสงสว่าง เป็นการรวมกันของค�ำว่าดวงอาทิตย์ (日) และดวงจันทร์ (月)
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ดวงตาหมิงจีทอประกายวูบ "ท่านจะไปที่นั่นท�ำไมหรือ"
"หาสหาย"
หมิงจีมองประเมินเขาขึ้นลง ก่อนชี้ไปยังทางแยกซึ่งมุ่งหน้าไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ "ทางนั้น" เฉินจินเซิ่งมองไปที่ถนนสายนั้น แล้ว
หันกลับมามองหมิงจีอีกครั้ง หมิงจีหันหน้าหนี เขาเพียงยิ้มจางๆ ก่อน
จูงม้าเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
หมิงจีที่อยู่ด้านหลังมองตามแผ่นหลังของเขาไปด้วยสายตาใคร่รู้
เฉิ ง ตั๋ ว เดิ น ไปย้ อ นคิ ด ถึ ง ค� ำ พู ด เมื่ อ ครู ่ นี้ ข องเด็ ก สาวไปด้ ว ย
ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกล้วนก่อก�ำเนิดสรรพสิ่ง นางอายุยังน้อยแต่มี
ความรู้ความสามารถเช่นนี้ได้อย่างไร ระหว่างทางเขาถามผู้คนมา
หลายคนแล้ว ได้ความว่าหุบเขาไร้นามอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของเมืองผิงเหยา เช่นนั้นนางชี้บอกให้เขามาทางนี้ด้วยเจตนาใดกัน
ขณะที่คิดพลันได้ยินเสียงคนผู้หนึ่งถอนหายใจ เสียงนั้นดังออกมา
จากใต้หลังคามุงกระเบื้องข้างทาง "ฟ้าครึ้มถนนลื่น พายุหิมะท�ำให้
เดินทางล�ำบากเสียจริง"
เฉิ ง ตั๋ ว มองไป แล้ ว ก็ พ บคนสวมชุ ด สี น�้ ำ เงิ น ผู ้ ห นึ่ ง นั่ ง อยู ่ บ น
ขั้นบันไดหิน สวมงอบใบใหญ่ ที่ข้างบันไดมีไม้คานหาบท่อนหนึ่งวาง
พาดไว้ มองจากการแต่งกายแล้วเหมือนจะเป็นคนตัดไม้ เพียงแต่
ขอบงอบถูกกดลงต�่ำมาก ท�ำให้มองเห็นใบหน้าไม่ชัด เขาคล้ายก�ำลัง
นั่งพักเท้า แต่กลับไม่มีสิ่งของสัมภาระใด ทั้งในวันที่อากาศเช่นนี้ก็
ไม่ควรมานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้อีกด้วย
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เฉิงตัว๋ มีความสามารถล�ำ้ ลึกในการอ่านผูค้ นมาโดยตลอด แต่กลับ
คาดเดาถึงความเป็นมาของคนตัดไม้ผู้นี้ไม่ได้ เขาพลันรู้สึกว่าตลอด
เส้นทางได้พบเจอแต่เรื่องประหลาด จึงลอบระมัดระวังมากขึ้นและ
ใช้คำ� พูดหยัง่ เชิงอีกฝ่าย "เรือ่ งนัน้ ก็ไม่แน่ พายุหมิ ะไม่อาจขัดขวางผูท้ มี่ กี จิ
ให้ท�ำได้ กระทั่งเด็กสาวอายุสิบห้าสิบหกก็ยังมารออยู่บนถนน"
คนตัดไม้ได้ยนิ เช่นนีก้ ถ็ อดงอบออกแล้วเงยหน้าขึน้ มุมปากหยักยก
เป็นรอยยิม้ เขาเคาะงอบกับบันไดหินเพือ่ ก�ำจัดหิมะ พร้อมยิม้ เอ่ย "ค�ำพูด
ของท่านนับว่าเอ่ยได้ถูกต้อง ไม่ทราบว่าท่านต้องการจะไปที่ใดหรือ"
คนผูน้ ดี้ อู อ่ นเยาว์มาก ในความหล่อเหลาสุภาพแฝงความสง่างาม ดูจาก
บุคลิกไม่คล้ายเป็นชาวบ้านทัว่ ไป แต่เครือ่ งแต่งกายบนร่างก็ดเู ข้ากับเขา
ประหนึ่งเขาเป็นแค่คนตัดไม้จริงๆ
เฉิงตัว๋ มองไปข้างหน้า สถานทีแ่ ห่งนีอ้ ยูส่ ดุ ปลายทางแล้ว มองต่อไป
ไม่พบเห็นร่องรอยผู้คนอีก จึงพลันยิ้มออกมา "ดูเหมือนว่าจะเดินผิดทาง
เสียแล้ว"
"เดินผิดทาง? สถานที่เล็กๆ ซึ่งเดินไปได้ทั่วภายในวันเดียวเช่นนี้
ท่านยังเดินผิดทางได้อกี หรือ" เขาพูดอย่างนุม่ นวลเป็นธรรมชาติ น�ำ้ เสียง
ลุ่มลึกประหนึ่งกระแสธารที่ไหลเอื่อย
เฉิงตั๋วเองก็ไม่คิดมาก เขารู้แก่ใจว่าคนผู้นี้ต้องมีที่มาที่ไป จึงยิ้ม
อย่างไม่ใส่ใจ "ในเมือ่ น้องชายเอ่ยเช่นนี้ หากติดตามเจ้าไปก็คงไม่ผดิ แล้ว"
คนตัดไม้ได้ฟังก็อึ้งไปชั่วขณะ จากนั้นจึงลุกขึ้นยืนปัดเศษหิมะบน
ร่างออก สวมงอบอีกครั้ง หยิบไม้คานหาบขึ้นแล้วออกเดิน เฉิงตั๋วจูงม้า
เดิ น ตามเขา คนตั ด ไม้ เ อ่ ย ปากถาม "พี่ ช ายมาจากที่ ใ ดหรื อ ดู แ ล้ ว
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ไม่คล้ายเป็นคนในหมู่บ้านเล็กๆ"
"สายตาน้องชายนับว่าไม่เลว ข้ามาจากเมืองหลวง คิดอยากมา
ท�ำการค้าบางอย่าง เพียงแต่เมื่อสองวันก่อนดูเหมือนว่าที่ชายแดนทาง
เหนือของเยี่ยนโจวจะมีสงครามอีกแล้ว ดังนั้นเลยได้แต่เดินตามทางไป
เรื่อยๆ ดูว่าที่ใดพอจะสามารถค้าขายได้บ้าง"
"ในเวลาเช่นนี้ยังกล้าขึ้นเหนือมาท�ำการค้า พี่ชายช่างขวัญกล้านัก
เมืองหลวงไม่ดหี รือ เหตุใดจึงต้องมาล�ำบากทีน่ ใี่ นสภาพอากาศเช่นนีด้ ว้ ย"
"ข้าเองก็ไม่มีทางเลือก พยายามหาเงินตอนนี้ให้มาก วันหน้า
จะได้สบายขึ้นหน่อย" เฉิงตั๋วตอบค�ำส่งๆ
คนตัดไม้หวั เราะเหอะๆ "เงินทองมีคำ� ว่ามากพอทีใ่ ดกัน หากตอนนี้
ท่านไม่ท�ำตัวสบายๆ ไว้ วันหน้าก็สบายไม่ไหวเช่นกัน"
เฉิงตั๋วเองก็หัวเราะเหอะๆ "ตอนนี้ข้าไม่ท�ำตัวสบายๆ อย่างไรหรือ"
คนตัดไม้ตอบอย่างไม่คิดมาก "รีบเร่งเดินทางในวันหิมะตกหนัก
สบายนักหรือ ก�ำไรงามไม่ใช่อะไรที่ทุกคนจะได้มา ผ่อนคลายสักหน่อย
ยังดีกว่า"
"น้องชายพูดจาตรงไปตรงมานัก"
คนตัดไม้เอ่ย "แต่ก่อนข้าเองก็เคยท�ำการค้าเล็กๆ ไม่เหมือนพี่ชาย
ที่ท�ำการค้าใหญ่หรอก"
ทั้ ง สองคนสนทนาโต้ ต อบกั น ไม่ ห ยุ ด ในที่ สุ ด ก็ เ ดิ น ทางมาถึ ง
นอกเมืองอย่างช้าๆ หิมะสีขาวแผ่ปกคลุมไปทัว่ ทุกหนแห่ง ไม่เห็นร่องรอย
ผูค้ นแม้แต่นอ้ ย สายลมพัดแรงผ่านมาเป็นระลอก พัดจนผูค้ นมือเท้าแข็ง
เฉิงตั๋วคิดในใจ คนผู้นี้สวมเสื้อผ้าบางเบา แต่ยามเดินอยู่ท่ามกลาง
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พายุ หิ ม ะเช่ น นี้ ก ลั บ ไร้ อ าการหนาวสั่ น โดยสิ้ น เชิ ง เห็ น ได้ ชั ด ว่ า เป็ น
ผู้ฝึกยุทธ์ ทว่าหากเขาคิดจะท�ำร้ายข้า เหตุใดจึงชวนพูดคุยสัพเพเหระ
ค�ำพูดเหล่านี้คล้ายไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งยังค่อนข้างเล่นลิ้น การตอบกลับ
ก็ดูตอบตามอารมณ์ทั้งสิ้น
ขณะที่คิดก็ค่อยๆ ตัดสินใจได้ สายตาเขามองไปเห็นว่าในป่า
ที่อยู่ไม่ห่างออกไปมีบ้านอยู่หลังหนึ่ง คิดว่ามิสู้พูดคุยกันดีๆ การเดิน
ฝ่าพายุหิมะเช่นนี้ที่สุดแล้วก็น่าเบื่อ จึงเอ่ยว่า "ลมพัดแรงจนน่ากลัว
มิสู้ไปหลบในบ้านหลังนั้นดีหรือไม่"
คนตัดไม้ยิ้ม "ดี"
ทัง้ สองคนเดินมุง่ ตรงไป บ้านหลังนัน้ เป็นบ้านเก่าทีม่ แี ค่ตวั บ้านโล่งๆ
ห้องฝัง่ ตะวันตกกับตะวันออกแยกจากกัน ห้องฝัง่ ตะวันตกถล่มลงมาแล้ว
เหลือแค่ซากผนังเท่านั้น ทันทีที่เฉิงตั๋วเข้าใกล้บ้านหลังนั้นก็สัมผัสได้ว่า
ภายในห้องฝั่งตะวันออกมีคนอยู่ คนตัดไม้ก็ลังเลเล็กน้อย หันมามองเขา
คราหนึ่ง
เฉิงตัว๋ ลอบขบขัน ยังคงสงสัยว่าข้ามีใจจะท�ำร้ายเจ้าอีกอย่างนัน้ หรือ
เจ้ากับเด็กสาวผูน้ นั้ รวมหัวกันหลอกลวงข้า ข้าเองก็จะหลอกให้เจ้าตกใจบ้าง
ยามนัน้ จึงผุดรอยยิม้ มัน่ อกมัน่ ใจ คาดเดาไม่ได้ออกมา ผายมือเชิญอีกฝ่าย
เข้าไปด้านใน สีหน้าคนตัดไม้เคร่งขรึมลงดังคาด ลังเลเล็กน้อยก่อนจะ
ก้าวเข้าไป
ภายในห้องโล่งว่าง แค่พอใช้บดบังพายุหิมะได้เท่านั้น ประตูห้องก็
ไม่มมี า่ นประตู ทันทีทเี่ ข้ามาในห้องโถงก็เห็นได้วา่ บนพืน้ ห้องมีกองไฟอยู่
ด้านข้างกองไฟมีชายชราผมหงอกขาว สวมหมวกกันหนาว รูปร่างผอม
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ใส่ชุดสีน�้ำเงินซีด ด้านนอกชุดผ้าฝ้ายห้อยลูกประค�ำเส้นยาวเอาไว้
นึกไม่ถึงว่าจะเป็นภิกษุรูปหนึ่ง ชั่วขณะนั้นทั้งสองคนต่างประหลาดใจ
ชายชรามองประเมินพวกเขา ยิม้ อย่างเมตตา "ในวันทีอ่ ากาศหนาวเช่นนี้
นึกไม่ถึงว่าจะได้พบแขกผู้สูงศักดิ์ ในเมื่ออาตมามาถึงก่อนก้าวหนึ่ง
จึงขอท�ำตัวเป็นเจ้าบ้านแล้ว เชิญประสกทั้งสองมาผิงไฟเถิด"
คนตัดไม้กบั เฉิงตัว๋ มองสบตากัน ต่างฝ่ายต่างเข้าใจแล้วว่านีเ่ ป็นแค่
เรื่องบังเอิญ เฉิงตั๋วจึงเดินน�ำเข้าไปหาสถานที่สะอาดสะอ้านแล้วนั่งลง
ยิ้มพูดว่า "พวกเราเร่งรีบเดินทางจนมาถึงที่นี่ คิดจะเข้ามาหลบพายุหิมะ
นึ ก ไม่ ถึ ง ว่ า ผู ้ อ าวุ โ สจะก่ อ กองไฟเรี ย บร้ อ ยแล้ ว พวกเราเป็น เพี ย ง
แขกผ่านทางสองคนที่มารับความสบายพอดี มิใช่แขกผู้สูงศักดิ์อะไร"
ภิกษุรูปนั้นเอ่ยว่า "ท่านสูงส่งยิ่งแล้ว" คนตัดไม้ก�ำลังนั่งลง เมื่อ
ได้ยินดังนั้นจึงมองไปทางเฉิงตั๋วอย่างล�้ำลึกคราหนึ่ง
เฉิงตั๋วเอ่ยยิ้มๆ "เดิมทีข้าเป็นพ่อค้าจากเมืองหลวง คิดจะอาศัย
ภาวะสงครามที่ชายแดนแห่งนี้ ขายสินค้าหาเงินทองเล็กน้อยเท่านั้น"
ภิกษุชราส่ายหน้าช้าๆ "ไม่ถูกต้องๆ ผู้สูงศักดิ์มีกลิ่นอายของตน
แค่ ม องก็ รู ้ ไ ด้ เสมื อ นขุ น เขาธารา พระประยู ร ญาติ ข องฮ่ อ งเต้ ผู ้ มี
ความสามารถทั้งบุ๋นและบู๊ ไม่มีผู้ใดไม่ทราบ" แววตาเมตตานั้นมองไปที่
คนตัดไม้
คนตัดไม้ยิ้มน้อยๆ "ข้าก็แค่คนรักสบายที่อาศัยอยู่ในภูเขาเท่านั้น"
ภิกษุชรายังคงส่ายหน้าช้าๆ "ไม่ถูกต้องๆ เขาถึงจะเป็นผู้ตัดขาด
จากทางโลก ฤๅษีในป่าเขา" เอ่ยจบก็หันไปยิ้มให้เฉิงตั๋ว
เฉิงตั๋วกับคนตัดไม้นิ่งอึ้ง มองสบตา ก่อนหัวเราะขึ้นมาพร้อมกัน
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เฉิงตั๋วถามว่า "ในวันที่ฟ้าครึ้มถนนลื่น พายุหิมะท�ำให้เดินทาง
ล�ำบากเสียจริง เหตุใดผู้อาวุโสจึงมาอยู่ที่นี่" เขาจงใจเน้นค�ำว่า 'เสียจริง'
คนตัดไม้ฟังเฉิงตั๋วเลียนแบบค�ำพูดตน ก็รู้ว่าอีกฝ่ายหยอกเย้า
ที่ตนใช้ค�ำพูดดึงดูด แต่ขณะพูดใบหน้าเขายังคงแสดงความเป็นห่วง
อย่างไร้พิรุธ ยามนี้จึงได้แต่อมยิ้มมอง ไม่พูดจา
ภิกษุชรายิ้มจนบนใบหน้าเป็นร่องลึก เคราสีขาวขยับไหวไปตาม
ค� ำ พู ด "วั น หิ ม ะตกหนั ก ไม่ มี พื ช เพาะปลู ก ให้ เ ก็ บ กิ น อาตมาเข้ า มา
ในหมู่บ้านเพื่อหาของกินเล็กน้อย ยืมบ้านหลังนี้หลบพายุหิมะชั่วคราว"
ที่ด้านข้างภิกษุชรามีถุงผ้าขนาดไม่ใหญ่บรรจุสิ่งของอยู่ครึ่งถุง คล้ายจะ
เป็นอาหารจริงๆ
เฉิงตั๋วถามต่อ "ผู้อาวุโสพักอยู่ที่ใดหรือ"
ภิกษุชราเอ่ยตอบ "เป็นเพียงภิกษุสันโดษในวัดบนภูเขาเท่านั้น
ไม่ ใ ช่ ส ถานที่ พิ เ ศษอั น ใด" เอ่ ย จบก็ ก ้ ม หน้ า ลงจั ด การเชื อ กรองเท้ า
ก่ อ นพู ด ขึ้ น ช้ า ๆ "ในเมื่ อ ประสกทั้ ง สองมาเยื อ นที่ นี่ กองฟื น พวกนี้ ก็
ไม่ต้องเผาไหม้โดยเสียเปล่าแล้ว พวกท่านอยู่อบอุ่นร่างกายไปเถิด
อาตมาขอตัวก่อนแล้ว" พูดจบก็ลุกขึ้นยืนช้าๆ
คนตัดไม้ลกุ ตาม ช่วยภิกษุชราพาดถุงผ้าขึน้ บ่า เอ่ยปากว่า "บ้านข้า
อยู่ห่างไปไม่ไกล หาก..."
"ไม่จ�ำเป็น!" สีหน้าภิกษุชราอบอุ่น ทว่าน�้ำเสียงกลับเด็ดขาดยิ่ง
คนตัดไม้จึงไม่พูดอะไรอีก กล่าวเรียบๆ "ขอบคุณผู้อาวุโสมาก"
เฉิงตั๋วนั่งอยู่เฉยๆ ไม่ขยับ มองภิกษุชรารูปนั้นเดินจากไปช้าๆ
รอจนเงาร่างของภิกษุชราออกจากประตูไป ทั้งสองคนก็หันมา
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มองหน้ากัน ต่างฝ่ายต่างมองอีกฝ่ายอย่างล่วงรู้ ภายในดวงตามีแวว
กระจ่างชัด ชั่วขณะหนึ่งพวกเขาไม่ได้พูดอะไรต่อกัน ในที่สุดคนตัดไม้
ก็เป็นฝ่ายเปิดปากก่อน "ท่านยังจะตามข้าไปหรือไม่"
เฉิงตัว๋ เชิดคางขึน้ น้อยๆ ในแววตาเบือ้ งลึกมองไม่ออกว่าเป็นรอยยิม้
หรือโทสะ "ในเมื่อตามมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่มีปัญหาหากจะตามต่อไป"
คนตัดไม้จ้องมองเขาอยู่สักพัก ก่อนพูดว่า "เช่นนั้นก็ไปกันเถิด"
เมือ่ ก้าวออกจากประตูกเ็ ห็นผืนดินกว้างใหญ่ไพศาล เพียงชัว่ พริบตา
เฉิงตั๋วพลันรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง สถานที่แห่งนี้รอบด้านเปิดโล่ง จากฝีเท้า
ของภิกษุชราหากเดินบนพื้นหิมะเช่นนี้จะเดินลับไปจนมองไม่เห็นใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ ได้อย่างไร เขาก้าวเท้าเดินไปถึงถนนหลัก กวาดตามองไป
รอบๆ ทว่ายังคงไม่พบร่องรอย
"เจ้า..." เฉิงตั๋วหันหน้ากลับมา คิดจะพูดกับคนตัดไม้
ทว่าคนตัดไม้กลับก้มหน้า เอ่ยขึ้นว่า "ท่านลองดูบนพื้น" ถนน
ทั้ ง หน้ า และหลั ง ต่ า งคลุ ม ด้ ว ยหิ ม ะหนาชั้ น บนถนนทิ ศ ตะวั น ออกที่
เดินผ่านมามีเพียงรอยเท้าของพวกเขาสองคนและกีบเท้าม้าของเฉิงตั๋ว
เท่านั้น รอบด้านไม่พบร่องรอยผู้อื่นอีก ทั้งสองคนต่างเงียบลง
ต้องรูว้ า่ ต่อให้กำ� ลังภายในของคนผูห้ นึง่ จะสูงส่งยิง่ กว่านี้ ก็ไม่มที าง
ทะยานหายไปโดยไร้ร่องรอยในทุ่งโล่งกว้างได้ ทว่ายามนี้รอบด้านกลับ
ไม่มรี อ่ งรอยแม้แต่นอ้ ย เมือ่ ครูเ่ ฉิงตัว๋ ลอบประเมินภิกษุชรารูปนัน้ อยูน่ าน
ดูจากอากัปกิรยิ าของอีกฝ่ายแล้วไม่เหมือนผูเ้ ก็บง�ำความสามารถ แต่เป็น
ชายชราธรรมดาคนหนึ่งจริงๆ
เฉิงตั๋วมองคนตัดไม้ ครุ่นคิดอยู่สักพัก สุดท้ายยังคงอดถามไม่ได้
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"เจ้าว่านี่เป็นเรื่องประหลาดอันใดกัน"
คนตัดไม้ในใจก็รู้สึกแปลกประหลาด "ข้าเองก็ไม่รู้ ไม่เคยได้ยิน
มาก่อนว่ามีผู้ใดที่มีความสามารถระดับนี้ เมื่อครู่ดูเขาก็ไม่คล้ายเป็น
ผู้ฝึกยุทธ์"
เดิมทีทงั้ สองคนในใจต่างนิง่ สงบ ทว่ายามนีก้ น้ บึง้ หัวใจกลับตกตะลึง
ย้อนคิดถึงถ้อยค�ำของภิกษุชราอย่างละเอียดก็ยังคาดเดาไม่ถูก เมื่อ
กลับไปส�ำรวจภายในบ้านอีกครั้งก็ยังคงรู้สึกไม่เข้าใจ
ผ่านไปครู่ใหญ่คนตัดไม้ถึงเอ่ยขึ้น "บางทีอาจเป็นยอดฝีมือสักคน
ที่เราบังเอิญพบเจอและเพียงแค่ล้อเล่นกับพวกเราก็ได้"
เฉิงตั๋วคิดๆ แล้วพูดว่า "เป็นเช่นนั้นกระมัง ข้าว่าเขาก็ดูไม่ได้มี
เจตนาร้าย"
คนตัดไม้ไม่พูดอะไรอีก หยิบไม้คานหาบขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าไปทาง
ตะวันตกต่อไป ส่วนเฉิงตั๋วยังคงจูงม้าเดินตาม ไม่พูดอะไรตลอดเส้นทาง
กระทั่งเดินไปประมาณครึ่งชั่วยาม* คนตัดไม้ก็เลี้ยวไปทางใต้ ทั้งสองคน
เดินลดเลี้ยวไปตามทางภูเขา

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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3
เมื่อเดินอ้อมสันเขาลูกนั้นก็ปรากฏพื้นที่โล่งกว้าง ห่างออกไปมี
ป่าไม้ดกครึ้ม มองเห็นสะพานไม้และกระท่อมฟางหลายหลัง ทั้งหมด
ตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะโปรยปราย แลดูบริสุทธิ์และเงียบสงบ เมื่อเห็น
ภาพทิวทัศน์งดงามเช่นนี้ เฉิงตั๋วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้
จึงเอ่ยปากชื่นชม "เป็นสถานที่ที่ดี..."
ยังไม่ทนั ได้พดู จบก็ได้ยนิ เสียงลมพัดมาข้างหู เฉิงตัว๋ สะกิดปลายเท้า
เบี่ยงตัวหลบวูบ แส้เหล็กยาวเก้าฉื่อเส้นหนึ่งสะบัดผ่านข้างล�ำตัวเขา
ไปสามชุ ่ น * ปลายแส้ หั ก เลี้ ย วกลั บ มาโจมตี เ ขาอี ก ครั้ ง อาวุ ธ เส้ น นี้
ทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เฉิงตั๋วไม่กล้ารับมือตรงๆ ได้แต่เบี่ยงตัวหลบ
อีกครั้ง คนตัดไม้บิดข้อมือด้วยท่วงท่าสง่างาม ตัวแส้กลายเป็นเงาบุปผา
รวบเก็บกลับมาในมือ
* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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เฉิงตัว๋ ถึงเพิง่ มองเห็นชัดว่าแส้เส้นนัน้ มีสหี มิ ะสว่างไสว หลอมขึน้ จาก
เหล็กกล้า เชื่อมต่อกันเป็นข้อๆ แม้จะเป็นเหล็กทว่าโอนอ่อนไร้เทียมทาน
แค่เพียงกระบวนท่าเดียวก็บง่ บอกถึงก�ำลังภายในนับสิบปีของผูใ้ ช้ คนตัดไม้
ถอดงอบออก ยืนตระหง่านดัง่ ต้นไผ่อยูท่ า่ มกลางประกายหิมะพร้อมแย้มยิม้
"ท่านออกมาข้างนอกตามล�ำพัง ไม่พกอาวุธมาป้องกันตัวหน่อยหรือ"
เฉิ ง ตั๋ ว ที่ ก ้ า วถอยหลั ง ติ ด กั น สองก้ า วอย่ า งไม่ ทั น รั บ มื อ ยามนี้
เมื่อถูกถามก็นิ่งไปครู่หนึ่ง ทว่ายังคงยิ้มตอบ "อาวุธของข้าแหลมคม
เกินไป ไม่สะดวกน�ำออกมาใช้ตามใจชอบ"
คนตัดไม้พยักหน้า เอ่ยห้วนสัน้ "ระวัง" ยังพูดไม่ทนั จบตัวแส้กพ็ งุ่ มา
ดุจงูตัวยาว เฉิงตั๋วอยู่ในสนามรบพบเห็นแต่คมดาบจนเคยชิน เมื่อ
เผชิญกับสิ่งของที่ไม่เฉียบขาดเช่นนี้จึงถึงกับรับมือไม่ถูกอยู่บ้าง ได้แต่
ถอยหลบอย่างต่อเนื่อง
คนตัดไม้บ้างใช้ศอกพัน บ้างใช้มือคว้า บ้างใช้เท้าเหยียบ แส้เหล็ก
ประเดีย๋ วสั้นประเดีย๋ วยาวเสมือนเป็นหนึง่ เดียวกันกับร่างกาย ทัง้ รวดเร็ว
และแม่นย�ำ มุ่งแต่โจมตีเข้าใส่เฉิงตั๋ว เขาท�ำได้เพียงหลบหลีก กระทั่ง
ถึงกับหลบไปแล้วยี่สิบแปดกระบวนท่า เฉิงตั๋วลอบประหลาดใจ เพราะ
ไม่เคยพบเห็นผู้ใดใช้ส่ิงที่ยืดหยุ่นระดับนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้
เขาพลันสูดลมหายใจเข้าลึก กระโดดอ้อมไปโจมตีด้านหลังอีกฝ่าย
โดยไม่ตอ้ งหันตัวกลับ แส้เหล็กในมือคนตัดไม้กต็ วัดไปทางด้านหลัง
ปะทะถูกฝ่ามือเฉิงตั๋วเข้าเต็มๆ เขายิ้มพูดว่า "หากวันนี้ข้าเอาชนะท่านได้
ท่านจะคิดอย่างไร"
ในเมือ่ มีใจเอ่ยปากหยอกล้อแสดงว่าย่อมมีเรีย่ วแรงเหลืออยู่ เฉิงตัว๋
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มองหาช่องโหว่ของกระบวนท่าเขาพร้อมตอบ "ครั้งนี้ออกจากบ้านมา
โชคไม่ดี ครั้งหน้าคงต้องดูปฏิทินโหร" ในหัวเขามีความคิดมากมายวาบ
ผ่านในชัว่ พริบตา หากคว้าจับแส้เส้นนัน้ เล่า ย่อมถูกพันมืออย่างแน่นอน
แต่หากฝืนสูด้ ว้ ยก�ำลังภายในก็จะต้องมีคนบาดเจ็บอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
คนตัดไม้ถามต่อ "อาวุธของท่านฆ่าคนได้ง่าย อาวุธของข้ากลับ
ไม่ง่าย เหตุใดท่านจึงไม่ออกกระบวนท่าสังหารเล่า"
เฉิงตัว๋ เคลือ่ นก�ำลังภายในมาทีฝ่ า่ มือ ในทีส่ ดุ ก็ยงั คงคว้าแส้เส้นนัน้
เอาไว้ ขุมพลังสายหนึง่ ไหลผ่านมาตามแส้ เขาบิดข้อมือ ดึงแส้เอาไว้แล้ว
ถามกลับ "เจ้าใช้อาวุธเช่นนีแ้ สดงว่าไม่คดิ ฆ่าคน เหตุใดข้าต้องลงมือด้วย"
คนตัดไม้มองคนตรงหน้านิ่ง คล้ายก�ำลังครุ่นคิดบางอย่าง เฉิงตั๋ว
สะบัดมือปล่อยแส้ออก คนตัดไม้จงึ เขย่าด้ามจับ เก็บแส้กลับมาในแขนเสือ้
เขายืนนิง่ เงียบอยูส่ กั พักถึงหันตัวเดินไปทางกระท่อม หลังเดินไปไม่กกี่ า้ ว
ก็พลันหยุดอีกหน บนพืน้ หิมะกว้างขวาง คนตัดไม้เก็บงอบขึน้ แล้วหันหน้า
กลับมายิ้ม พูดท่ามกลางความเงียบสงัดรอบด้าน "ห่างออกไปไม่ไกลคือ
บ้านของข้า ท่านเต็มใจเข้าไปดื่มชาหรือไม่"
เฉิงตั๋วมองเขาพร้อมยิ้มบางๆ "ขอบคุณมาก"
คนตัดไม้มองเขาด้วยรอยยิ้มล�้ำลึกยิ่งขึ้น ก่อนจะเบี่ยงตัวหลบไป
ด้านข้างพร้อมผายมือ "ท่านแม่ทัพใหญ่ เชิญ!"
เฉิงตั๋วเองก็ผายมือให้เช่นกัน "ท่านตงฟาง เชิญ!"
ทั้งสองมองสบตากัน เสียงหัวเราะค่อยๆ ดังขึ้น ฟังดูก้องกังวาน
เป็นพิเศษในแดนหิมะที่กว้างใหญ่และเงียบสงบแห่งนี้
พวกเขาเดินย�่ำผ่านกองหิมะซึ่งตกทับถมไปตามทางเล็กริมทุ่งนา
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ชนบท มุ่งไปสู่กระท่อมฟางหลังนั้น
ตงฟางประสานมือเอ่ย "กระหม่อมมีนามว่าตงฟางฮู่ ชื่อรอง*
หรานจือ ปกติใช้ชีวิตเอ้อระเหยลอยชายอยู่ในป่าเขาจนชินแล้ว หาก
มีสิ่งใดที่เสียมารยาทไป หวังว่าท่านอ๋องจะทรงไม่ถือสา"
เฉิงตัว๋ กลับไม่สนใจสนทนาตามมารยาทกับเขา เพียงถาม "ตงฟางฮู่
หรือ ฮู่ตัวใด"
"ฮูจ่ ากค�ำว่าเซียงฮู*่ * กระหม่อมชอบอักษรตัวนี้ โครงอักษรค่อนข้าง
ตรงหลักไท่จี๋***" พูดจบทั้งสองคนก็เดินมาถึงรั้วไม้ไผ่ด้านหน้าลานของ
กระท่อมฟางแล้ว
เสียง 'แกร๊ก' ดังขึน้ ประตูถกู เปิดออกจากข้างในพร้อมเงาร่างสีแดง
เงาหนึ่งผลุบออกมา นั่นคือหมิงจี เด็กสาวที่เฉิงตั๋วได้พบระหว่างทาง
วันนี้ ทันทีที่หมิงจีเห็นตงฟางก็ยิ้มกว้าง ร้องเรียก "พี่ชาย" แล้วเดินไป
คล้องแขนเขา ก่อนจะชะโงกหน้าออกมามองเฉิงตั๋ว "นี่ก็คือคนผู้นั้น
ที่ท่านพูดถึงใช่หรือไม่"
ตงฟางหันไปทางเฉิงตั๋ว ยิ้มเอ่ยว่า "น้องสาวกระหม่อมถูกเอาใจ
จนเคยตัว หากนางเสียมารยาทไป หวังว่าท่านอ๋องจะทรงอภัยให้นางด้วย"
เฉิงตัว๋ เห็นหมิงจีแอบอยูห่ ลังตงฟาง ท่าทางน่ารักน่าเอ็นดู เตรียมจะ
เปิดปากเอ่ย หมิงจีกลับพูดแทรกขึ้นมาก่อน "ท่านอ๋อง? อ๋องท่านใดกัน"
* ชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยทั่วไปมี 'นาม (หมิง 名)' คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่กำ� เนิด
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนาม หรือเพิ่มค�ำด้านหน้า
ให้เหมือนกันในหมู่พี่น้องเพื่อบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากนี้ผู้มีความรู้ มีต�ำแหน่งหน้าที่อาจตั้ง 'ฉายา
(เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
** เซียงฮู่ (相互) หมายถึงซึ่งกันและกัน ร่วมกัน
*** ไท่จี๋ คือสภาวะดัง้ เดิมของจักรวาลตัง้ แต่ฟา้ ดินยังรวมกลุม่ กันไม่แบ่งแยกออกเป็นสองขัว้ คืออินและหยาง
(หยินและหยาง) รูปสัญลักษณ์จะเป็นวงกลมที่แบ่งครึ่งด้วยเส้น
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ตงฟางตอบ "ท่านอ๋องห้าที่ปกติข้าพูดถึงพระองค์นั้น"
หมิงจีปรบมือยิม้ "ปกติแล้วพีช่ ายชอบเล่าว่าท่านอ๋องห้าทรงเก่งกาจ
อย่างไร แต่วนั นีพ้ อหม่อมฉันบอกให้ทา่ นอ๋องเสด็จไปทางนัน้ ก็ทรงเชือ่ แล้ว
เสด็จไปผิดทางเสียนี่"
เฉิงตั๋วยิ้ม ไม่ได้ตอบค�ำ
ตงฟางมองเขาอย่างขออภัย ก่อนจะหันมาถามหมิงจี "เมื่อเช้าข้า
บอกเจ้าว่าหากผ่านยามเซิน* ไปแล้วข้ายังไม่กลับ ก็ให้นำ� สุราทีอ่ ยูใ่ นครัว
มาอุ่น เจ้าได้ท�ำตามแล้วหรือยัง"
หมิงจีตอบรับ "เจ้าค่ะ อุ่นเรียบร้อยแล้ว ทั้งยังล้างพุทราเอาไว้
จานหนึ่งด้วย"
ตงฟางเอ่ย "เช่นนั้นก็ยกไปไว้ที่เรือนทิศเหนือ" พูดจบก็ผายมือ
เชิญเฉิงตั๋วเข้าไป
เมื่อเข้ามาก็ได้เห็นว่าภายในลานตั้งนาฬิกาแดดที่ท�ำจากไม้เอาไว้
ด้านข้างยังมีเก้าอีไ้ ม้ไผ่สองตัว หิมะถูกกวาดออกไปไว้ขา้ งทางแล้ว เฉิงตัว๋
เดินไปตามระเบียงไม้ไผ่ มองเห็นเรือนมุงด้วยฟางสามหลังเชื่อมติดกัน
เรียงเป็นอักษรผิ่น** ตงฟางเดินน�ำเข้าไปยังเรือนทิศเหนือซึ่งใหญ่ที่สุด
ตลอดผนังทัง้ สองฟากล้วนเป็นชัน้ หนังสือ ด้านหน้ามีโต๊ะไม้พะยูงตัวใหญ่
ซึ่งวางเครื่องมือเครื่องเขียนและม้วนกระดาษอยู่เต็มโต๊ะ ทั้งสี่มุมแขวน
ภาพแปลกๆ และแผนที่จ�ำนวนหนึ่งเอาไว้ เฉิงตั๋วเมื่อได้เห็นแผนที่ก็
เดินเข้าไปดูโดยไม่รู้ตัว ตงฟางที่เดินเลี้ยวไปทางม่านไม้ไผ่ของระเบียง
อีกด้านเอ่ยว่า "เชิญท่านอ๋องเสด็จทางนี้พ่ะย่ะค่ะ"
* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
** อักษรผิ่น (品)
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เฉิงตั๋วเดินกลับมาบนระเบียง ทว่ากลับเห็นว่าระเบียงนี้ยังมีบันได
เชื่อมไปสู ่ ห ้ อ งด้ า นหลั ง อี ก เมื่ อ ตงฟางเลิ ก ม่ า นไม้ ไ ผ่ ขึ้ น จึ ง เห็ น ว่ า
ที่ ด ้ า นหลัง มีล�ำธารคดเคี้ยวอยู่ส ายหนึ่ง แม้จะจับตัว เป็นน�้ำแข็งไป
ไม่น้อยแล้ว ทว่ายังคงมีกระแสน�้ำเล็กๆ หมุนวน บริเวณมุมหนึ่งของ
ลานด้านหลังล้อมรัว้ ไม้ไผ่เตีย้ เอาไว้ ด้านบนแขวนผ้าสักหลาดเพือ่ บังลม
นึ ก ไม่ ถึ ง ว่ า ข้ า งในจะมี น กพิ ร าบสี ข าวหิ ม ะขดตั ว อยู ่ ด ้ ว ยกั น เงี ย บๆ
จ�ำนวนมาก ทัง้ สองคนเดินลงมา นัง่ หันหน้าเข้าหากันทีโ่ ต๊ะเล็กข้างระเบียง
ด้านข้างโต๊ะมีเตาขนาดไม่ใหญ่ทว่าสะอาดสะอ้านตั้งอยู่ ภายในมีถ่าน
ซึ่งก�ำลังคุกรุ่น ข้างๆ มีโถน�้ำซึ่งใส่น�้ำสะอาดอยู่เล็กน้อย ยามนี้มีไอร้อน
ลอยขึ้นมา
เมื่ อ เฉิ ง ตั๋ ว เห็ น ทิ ว ทั ศ น์ เ ช่ น นี้ ในใจก็ รู ้ สึ ก ทั้ ง สงบและพึ ง พอใจ
เอ่ยปากว่า "ท่านตงฟาง..."
ตงฟางโบกมือ "มิกล้ารับๆ พวกชาวบ้านเรียกกระหม่อมว่าท่าน
คนคุ้นเคยส่วนใหญ่เรียกว่าตงฟาง หากท่านอ๋องไม่ทรงเห็นกระหม่อม
เป็นคนนอกก็ทรงเรียกชื่อรองของกระหม่อมเถิด"
"ได้ จะว่าไปแล้วข้าเองก็เคยตัง้ ชือ่ รองให้ตวั เองว่าสีเจีย้ น* สถานที่
แห่งนี้ตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่ยึดติดขนบธรรมเนียม น้องหรานจือ
ก็เรียกข้าด้วยชื่อรองเถอะ"
ตงฟางได้ยินเขาเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้จึงไม่ถ่อมตนเช่นกัน
"ชื่อรองของพี่สีเจี้ยนมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือ"
เฉิงตั๋วลอบคิด เหตุใดพี่น้องคู่นี้จึงชอบตั้งค�ำถามเกี่ยวกับชื่อนัก
* สีเจี้ยน (习鉴) 'สี' หมายถึงการฝึกฝน 'เจี้ยน' หมายถึงกระจก อุปมาถึงการใช้เหตุการณ์ในอดีตหรือผู้คน
เป็นบทเรียนถึงความส�ำเร็จและผิดพลาด
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บนใบหน้าจึงปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ "นี่เป็นชื่อที่ข้าตั้งให้
ตัวเองตอนน�ำทัพเมื่ออายุสิบห้าปี จวบจนปัจจุบันยังไม่เคยมีผู้ใดเรียก
มาก่อน" เขาเป็นที่เคารพย�ำเกรงตั้งแต่อายุยังน้อย ปัจจุบันยิ่งอยู่ใต้คน
เพียงผู้เดียว อยู่เหนือคนนับหมื่น ผู้ใดจะกล้าเรียกขานด้วยชื่อรอง วันนี้
ได้ยินตงฟางเอ่ยเรียกจึงรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
เฉิงตั๋วเอ่ยต่ออย่างเนิบช้า "หลักการบ่มเพาะทหาร ฝึกฝนและ
ฝึกซ้อม จนหนึ่งพลต่อกรศัตรูนับร้อย หลักการใช้ทหาร โชคชะตามี
พลิกผัน เก็บความพ่ายแพ้มาเป็นกระจกส่องบทเรียน"
ตงฟางส่ายหน้า "นามของท่านมีแต่กลิน่ อายสงคราม" คิดๆ แล้วก็ยมิ้
"ทว่าไม่เลว จิง้ หย่วนชินอ๋องผูไ้ ม่เคยปราชัยในศึกมาหลายปี แต่กลับคิดถึง
เรื่องความพ่ายแพ้แล้วน�ำมาเป็นบทเรียน"
"สงครามมีแพ้มีชนะ ความปราชัยของศัตรูเองก็เป็นเครื่องเตือนใจ
ได้เช่นกัน"
แววตาตงฟางปรากฏความชื่นชม ในตอนที่ก�ำลังจะพูดต่อ หมิงจี
ก็ยกถาดใหญ่ใบหนึ่งเดินเข้ามา บนถาดมีจานเล็กจานหนึ่ง วางพวก
ผลไม้แห้งและกับแกล้มสุรา ยังมีกระบอกสุราขนาดกว้างอีกกระบอกหนึง่
บนปากกระบอกมีไอร้อนลอยออกมา พริบตาภายในห้องก็อวลไปด้วย
กลิ่นสุรา นางวางของเหล่านี้ลง น�ำโถน�้ำด้านข้างโต๊ะไปวางบนเตา
แล้วน�ำกระบอกสุราใส่เข้าไปในโถอีกที ด้านข้างกระบอกพิงอยูก่ บั ขอบโถ
เมื่อเป็นเช่นนี้เปลวไฟจึงไม่เผาถูกกระบอกสุราโดยตรง
ตงฟางจัดจานบนโต๊ะ หมิงจีซึ่งจัดวางสุราเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นยืน
ส่งยิ้มให้เฉิงตั๋ว ก่อนถือถาดใบนั้นถอยกลับออกไป
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เฉิงตั๋วมองหมิงจีเดินออกไปพลางถามขึ้นมา "เจ้ารู้ได้อย่างไรว่า
ข้าจะมา"
ตงฟางยิ้มตอบ "โดยคร่าวๆ แล้วก็เหมือนกันกับผู้อาวุโสท่านนั้น
ดูจากสภาพอากาศ" เขารินสุราลงไปในจอกสุราทัง้ สองใบ เฉิงตัว๋ ยกขึน้ จิบ
รู้สึกได้ว่ากลิ่นสุราหอมหวน ยามกลืนลงท้องก็อุ่นวาบ ไอพายุหิมะตลอด
ทั้งวันถูกปัดเป่าออกไปอย่างหมดจด เขาได้ยินเสียงตงฟางพูดต่อไป
"ทว่าข้ากลับประหลาดใจนัก ในเวลาเช่นนี้ท่านวางใจในตัวทหารนับ
หมื่นนายของท่านเพียงนี้เชียวหรือ"
เฉิงตั๋วหยิบพุทราที่เอาเมล็ดออกแล้วขึ้นมากิน "ตอนนี้หิมะกอง
ทับถมถึงหัวเข่า ทั้งคนทั้งม้าต่างจมลงไปในผืนหิมะ อีกฝ่ายก็ต้องสืบ
สถานการณ์ให้แน่ชดั คาดว่าภายในวันสองวันนีไ้ ม่นา่ จะเกิดการเปลีย่ นแปลง
อะไร"
ตงฟางยิ้ม "ข้าเดาว่าท่านก�ำลังรอให้ราชส�ำนักมอบอ�ำนาจให้
อย่างเป็นทางการกระมัง"
"หมายความว่าอย่างไร"
"มิฉะนัน้ หากตลอดแนวชายแดนรบกันขึน้ มา นอกจากทหารสายตรง
ไม่กี่นายของท่าน บรรดาแม่ทัพนายกองของเยี่ยนโจว อวิ๋นโจวก็ใช่ว่า
จะท�ำตามค�ำสั่ง นับประสาอะไรกับที่อวิ๋นโจวยังมีอ๋องเจ็ดเฉิงเสี่ยนทรง
รักษาการณ์อยู่ มิใช่ว่าท่านต้องติดขัดไปทั่วหรอกหรือ"
เฉิงตั๋วนิ่งอึ้งไป ก่อนเอ่ยว่า "น้องหรานจือรู้แจ้งยิ่ง" ระหว่างร�่ำสุรา
เขาจึงเล่าสภาพการศึกในช่วงหลายวันนี้ไปรอบหนึ่ง สุราร้อนขับหนาว
หลังดื่มลงไปหลายจอก ภายในห้องก็ตลบอบอวลด้วยไอร้อนแล้ว
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ตงฟางฟัง จบก็พูด อย่างครุ่นคิด "การบุกโจมตีโดยกะทันหันนี้
ให้ผลลัพธ์ฉับไวก็จริง แต่ก็กระตุ้นโทสะของราชส�ำนักหูตี๋ด้วย พวกเขา
จะต้องยกทัพมาโต้กลับอย่างแน่นอน ช่วงหลายปีมานี้พี่สีเจี้ยนท�ำศึก
อยู่ทางใต้ น่าจะรู้ว่าบ้านเมืองเสียหายเพราะสงครามไม่ใช่น้อย ตอนนี้
อาจไม่สามารถท�ำศึกครั้งตัดสินกับหูตี๋ได้จริงๆ ท่านวางหมากตัวนี้ลงไป
สุดท้ายคิดจะปิดฉากอย่างไรหรือ"
เฉิงตั๋วเงยหน้าดื่มสุรา พูดอย่างไม่เร่งไม่ร้อน "น้องหรานจือมี
ความคิดเห็นอย่างไร"
ตงฟางมองเขา คลี่ยิ้มช้าๆ "ในเมื่อท่านมีความมั่นใจเช่นนี้ ข้าจะ
กล้าเสนอความคิดเห็นได้อย่างไรกัน"
เฉิงตั๋ววางจอกสุราลง "ข้าเพียงแค่คิดว่าเมื่อรถมาถึงหน้าภูเขา
ย่อมมีทาง* รอรับมือไปตามสถานการณ์ก็เท่านั้นเอง การเดินทัพไม่อาจ
ไม่วางแผน แต่หากวางแผนไปเสียทุกเรือ่ งก็ไม่มกี ารโจมตีกะทันหันแล้ว"
ตงฟางเคาะตะเกียบกับโต๊ะเบาๆ ร้อง "ไม่เลว!" จากนั้นรินสุรา
ให้เฉิงตั๋วอีกจอก เอ่ยอย่างเนิบช้า "ดังนั้นท่านจึงออกเดินทางเพียงล�ำพัง
มายังหมู่บ้านสันโดษแห่งนี้เพื่อชมทิวทัศน์อย่างนั้นหรือ"
เฉิงตั๋วเหลือบตาขึ้นมองเขา "อาจเป็นเพราะสภาพอากาศทางนี้
ไม่เลวกระมัง"
ตงฟางหัวเราะเสียงดัง "บอกตามตรง เมื่อไม่กี่วันก่อนข้าลอง
เสีย่ งทายดูแล้วได้ลกั ษณ์ของสงครามจริงๆ เพียงแต่ราชส�ำนักตอบตกลง
เรื่องการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แล้ว จะยังมีสงครามอีกได้อย่างไร แต่
* เมื่อรถมาถึงหน้าภูเขาย่อมมีทาง ใช้ในความหมายเชิงอุปมาว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก

54
Page ������������������ 1.indd 54

3/2/2563 BE 10:41

ชิง เหยา

ผู้ที่มีอ�ำนาจคุมทัพ ทั้งยังกล้าขัดราชส�ำนักเห็นทีจะมีเพียงพี่สีเจี้ยน
เท่านัน้ ด้วยเหตุนขี้ า้ จึงเดาว่าท่านจะต้องมาเยือน รุง่ สางวันนีป้ ระกายม่วง
ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก* สาดส่องมาตรงหน้าขั้นบันไดบ้าน ข้า
ใคร่ครวญว่าบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งนี้ ผู้ที่มีกลิ่นอายสูงส่ง
ก็มีเพียงท่านอ๋องห้าแล้ว ดังนั้นจึงจงใจบอกให้หมิงจีไปชี้ทางบอกท่าน
ที่เมืองผิงเหยา"
เฉิงตั๋วถอนหายใจ "แต่เจ้ากลับให้นางชี้ทางผิดให้ข้าเสียนี่"
ตงฟางพูดต่อ "เดาว่าเหตุผลที่ท่านมาตามหาข้ามีสองอย่าง หาก
ข้ายังมีประโยชน์ให้ใช้งานได้บ้าง ท่านก็ต้องการให้ข้าท�ำงานให้ ป้องกัน
ไม่ให้ไปช่วยเหลือผู้อื่น หากข้าเป็นผู้ไร้การศึกษา อยู่ที่ชายแดนแห่งนี้
เพื่อตั้งใจมอมเมาจิตใจผู้คน ท่านก็จะก�ำจัดข้า ดังนั้น..."
เฉิงตั๋วเอ่ยต่อแทนเขา "ดังนั้นเจ้าจึงอยากจะดูว่าข้าเป็นคนเช่นไร
หากข้ามาถึงที่นี่แล้วไม่ได้พบเจ้า ย่อมต้องล่าถอยกลับไปเอง แต่เจ้า
กลับไปรอข้าอยู่ที่ทางแยกตะวันตกเฉียงเหนือ หากข้าไม่เข้าตาเจ้า
เจ้าก็จะซ่อนเร้นตัวตน หลีกเลี่ยงข้านับแต่นี้ไป"
ตงฟางได้ยนิ เขาพูดออกมาตรงๆ ก็อดรูส้ กึ กระอักกระอ่วนเล็กน้อย
ไม่ได้ "พี่สีเจี้ยนพูดจาตรงไปตรงมานัก"
เฉิงตั๋วเอ่ยปากด้วยสีหน้าจริงจัง "เจ้าพูดไม่ผิด แต่หากเจ้าไม่ยอม
รับใช้ข้า ข้าก็ไม่มีทางสร้างความล�ำบากให้เจ้า"
ตงฟางมองตรงไปที่เขา "ไม่กลัวว่าข้าจะเป็นศัตรูกับท่านหรือ"
* เล่ากันว่าก่อนที่เหล่าจื่อ (เล่าจื๊อ) ปรมาจารย์ของลัทธิเต๋าจะเดินทางผ่านด่านหานกู่ นายด่านชื่ออิ่นสี่
มองเห็นประกายม่วงปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก ก็รู้ว่าก�ำลังมีนักปราชญ์เดินทางผ่านมา แล้วก็ได้เห็น
เหล่าจื่อขี่โคเดินทางมาจริงๆ ต่อมา 'ประกายม่วงปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก' จึงใช้อุปมาถึงนิมิตหมาย
อันเป็นมงคล
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เฉิงตั๋วยิ้มอย่างใจกว้าง "เจ้าเป็นศัตรูกับข้าได้เลยเต็มที่ ข้ามีแต่
กลัวว่าจะไร้ศัตรูแล้วโดดเดี่ยว ไม่เคยกลัวการมีศัตรูเยอะมาก่อน"
ตงฟางมองประเมินเขาเงียบๆ ครู่ใหญ่ ก่อนถามด้วยสีหน้าจริงจัง
"กระหม่อมขออาจหาญถามว่าปณิธานของท่านอ๋องคืออะไร"
เฉิงตั๋วยังคงยิ้ม "เปลี่ยนเป็นผู้อื่นอีกร้อยคนก็ไม่มีใครกล้าถามข้า
เช่นนี้ น้องหรานจือช่างกล้าถามจริงๆ"
"กระหม่อมมิใช่ผู้ชอบสนทนาอย่างไร้ความหมาย จึงขอถามให้
กระจ่างเสียตั้งแต่ตอนนี้ ท่านอ๋องโปรดตอบมาตามตรง"
เฉิงตั๋ววางจอกสุราลงช้าๆ พยักหน้าพูดว่า "ดี ต�ำแหน่งของข้า
ในตอนนี้ จากความสัมพันธ์ของข้ากับฝ่าบาท หากต้องพูดถึงปณิธาน
ก็นับเป็นการล่วงเกินอย่างมากแล้ว แต่ปณิธานในตอนนี้ของข้ามีเพียง
การขับไล่ชาวหู อย่างน้อยสามสิบปี" มือซ้ายของเขาชูสามนิ้วขึ้น "ท�ำให้
ชาวหูไม่มีก�ำลังบุกลงมาทางใต้ไปสามสิบปี"
ปณิธานนี้ของเขาเอ่ยด้วยถ้อยค�ำถ่อมตน ทว่าเป้าหมายกลับเป็น
สิง่ ทีไ่ ม่เคยมีผใู้ ดท�ำได้มาก่อน เฉิงตัว๋ เก็บมือลง "วาจากล่าวมาถึงขัน้ นีแ้ ล้ว
ในเมื่ อ น้ อ งหรานจื อ คุ ้ น เคยกั บ สถานการณ์ ข องชายแดน เหตุ ใ ดจึ ง
ไม่ออกจากภูเขามาช่วยข้าเล่า"
ตงฟางทีฟ่ งั เขาด้วยใบหน้าเคร่งขรึมมาโดยตลอดยามนีค้ ลีย่ มิ้ บางๆ
"ได้ หากข้าไม่ช่วยท่านก็คงไม่มีผู้ใดช่วยได้อีก"
ท่ า ทางของเขาดู ไ ม่ ใ ส่ ใ จ ทว่ า กลั บ ท� ำ ให้ เ ฉิ ง ตั๋ ว มองออกถึ ง
ความจริงใจสามส่วน หากคนมีเป้าหมายไม่บริสุทธิ์ อากัปกิริยาไม่มีทาง
ผ่าเผย เฉิงตั๋วมาเพื่อดึงตัวผู้มีความสามารถเป็นพวก ไม่มีทางมาอย่าง
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ไม่เตรียมการ ถ้าตงฟางมีเป้าหมายเพื่อค่าตอบแทน เขาไม่มีทางรับปาก
อย่างสบายใจผ่าเผยเช่นนี้
เฉิงตั๋วไม่ได้ถามถึงปณิธานของตงฟาง เพราะว่านั่นเป็นเรื่องที่
เกินความจ�ำเป็นอย่างเห็นได้ชัด เขาเพียงยิ้ม รินสุราให้อีกฝ่ายแล้วยก
จอกสุราขึ้น "เช่นนี้ ข้าขอดื่มให้น�้ำใจของน้องหรานจือ"
ทั้งสองคนต่างดื่มสุราหมดจอก
งานเลี้ยงสุราครั้งนี้ดื่มกันจนถึงช่วงพลบค�่ำ ทั้งแขกและเจ้าภาพ
กลับยังคึกคักไม่สร่าง กระทั่งยามจุดเทียนก็ยังคงสนทนากันต่อ
คืนนั้นเฉิงตั๋วยืมกระท่อมฟางของตงฟางนอน เช้าวันรุ่งขึ้น หิมะที่
ตกมาหลายวันได้หยุดลงแล้ว เฉิงตั๋วบอกลาเตรียมจากไป ตงฟางเอ่ยว่า
"พีส่ เี จีย้ นเดินตามถนนเส้นเล็กไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ภายในหนึง่ ชัว่ ยาม
จะถึงเมืองผิงเหยา"
เฉิงตั๋วประสานมือ "ค่ายใหญ่เยี่ยนโจวรอการมาเยือนของเจ้าอยู่"
ตงฟางผงกศีรษะรับน้อยๆ ส่วนเฉิงตัว๋ ขึน้ หลังม้า กลับตัวแล้วจากไปทันที
หมิงจียงั คงแอบอยูข่ า้ งหลังตงฟาง รอเขาจากไปไกลแล้วจึงถามขึน้
"เขาเก่งกาจมากหรือ"
ตงฟางตอบ "เก่งกาจมาก"
หมิงจีถามต่อ "เก่งกาจกว่าพี่อีกหรือ"
ตงฟางยิ้ม "เก่งกาจกว่า"
ในตอนทีเ่ ขาตอบประโยคนี้ เมฆสีเทาครึม้ คล้ายจะอ่อนจางลงกว่า
เมือ่ วาน ในระหว่างทีถ่ กู ลมม้วนตลบไปมายิง่ ดูเปลีย่ นแปลงยากคาดเดา
มากขึ้น
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มิ ใ ช่ ผู ้ เ ก็ บ เบญจมาศใต้ รั้ ว บู ร พา แต่ ถ กถึ ง ดิ น ฟ้ า ในห้ อ งแคบ
ต้มสุราเหมยเขียวกิจบุรุษ ยามกลับอย่าลืมเก็บหิมะสามส่วน
ในตอนที่เฉิงตั๋วเดินทางกลับมาถึงเมืองผิงเหยา ยามซื่อ* เพิ่งผ่าน
พ้นไป บนถนนหลักมีผู้คนเดินอยู่มากจึงไม่ท�ำให้รู้สึกอ้างว้าง เสี่ยวเอ้อร์
ของร้านอาหารเล็กๆ แห่งหนึ่งก�ำลังเลิกม่านขึ้นต้อนรับแขก เฉิงตั๋ว
จึงจูงม้าตรงไปมัดไว้กับเสาประตูบานนั้น เสี่ยวเอ้อร์เดินเข้ามาถาม
"นายท่านต้องการจะสั่งอะไรหรือขอรับ" เฉิงตั๋วมองแล้วไม่มีอะไรน่ากิน
จึงเพียงแต่ให้เขาเอาบะหมี่เนื้อมาชามหนึ่ง หากมีหญ้าเหลือก็ให้เอามา
ป้อนม้าเล็กน้อยด้วย
เสี่ยวเอ้อร์รับค�ำจากไป เพียงไม่นานบะหมี่ก็ถูกยกมาวาง เขา
กลับไปด้านหลังหอบมัดหญ้าออกมาอีกครั้ง เฉิงตั๋วคลุกเส้น กลิ่นหอม
ของน�้ำมันพริกลอยฟุ้ง บนถนนมีชาวบ้านผู้หนึ่งเดินผ่านมา เมื่อเห็น
เสี่ยวเอ้อร์ก�ำลังป้อนหญ้าให้ม้าอยู่หน้าร้านก็โบกมือเรียก "เจ้ายังไม่กลับ
อีกหรือ"
เสี่ยวเอ้อร์ตอบ "ใกล้แล้วขอรับ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบสอง
วันมะรืนจะปิดร้านกลับไปบ้านเกิดที่ชิงโจวแล้วขอรับ"
เฉิงตัว๋ จึงนึกขึน้ มาได้วา่ ตอนนีใ้ กล้สนิ้ ปีแล้ว ในใจเกิดความไม่พอใจ
อย่างอธิบายไม่ได้ เขาฝืนข่มความรู้สึกนั้นลงไป เงยหน้ามองหิมะที่กอง
ทับถมอยู่บนถนน ดื่มน�้ำแกงไปอีกสองอึก ก่อนจะโยนเงินลงบนโต๊ะ
แล้วออกจากร้านไป ม้าของเขาก็เพิ่งกินหญ้าเสร็จ เฉิงตั๋วปลดเชือกม้า
* ยามซื่อ คือช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.
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ลูบจมูกมัน ม้าเองก็พ่นลมหายใจเป็นการตอบรับ เฉิงตั๋วยิ้มน้อยๆ จูงม้า
เดินมุ่งไปทางทิศเหนือ
ในตอนที่ อ อกนอกชายแดนเยี่ ย นโจว ทหารตระเวนชายแดน
ชั้นผู้น้อยจ�ำนวนมากไม่รู้จักเขา เฉิงตั๋วจึงหยิบบัตรผ่านที่ประทับตรา
ด้วยตัวเองออกมา เดินออกนอกชายแดนไปสิบกว่าหลี่ สายลมพัด
ปะทะใบหน้า เฉิงตั๋วติดหมวกหนังกันลม เผยเพียงดวงตาคู่หนึ่งออกมา
บนพื้นหิมะมีรอยกีบเท้าม้าสับสนยุ่งเหยิง เขาส�ำรวจกีบเท้าเหล่านั้น
นี่น่าจะเป็นร่องรอยที่ทหารม้าของหยางโหย่วหลินทิ้งเอาไว้เมื่อตอน
เดินทางกลับค่ายใหญ่เยี่ยนโจว
ยามนี้เฉิงตั๋วร้อนใจ อยากรีบกลับค่ายใหญ่ ในตอนที่ก�ำลังจะ
ควบม้าวิง่ ก็เห็นบนพืน้ หิมะห่างออกไปไม่ไกลพลันปรากฏศีรษะคนผูห้ นึง่
วูบไหวก่อนหายไป ท่ามกลางแดนหิมะสุดลูกหูลูกตาดูแปลกประหลาด
ชัดเจน เฉิงตั๋วคิดว่าตนตาฝาด แต่เขาไม่เคยตาฝาดมาก่อน ดังนั้น
จึงกระโดดลงจากหลังม้าแล้วเดินเข้าไปใกล้อย่างช้าๆ
ใต้พื้นหิมะห่างออกไปหนึ่งจั้งมีร่องลึก เฉิงตั๋วหยุดยืนนิ่ง พูดว่า
"ออกมาเถอะ"
ศีรษะค่อยๆ ชะโงกออกมา ดูเหมือนจะเป็นคนผู้หนึ่งซึ่งซ่อนตัว
อยู่ในร่องหิมะ คนผู้นี้เปิดเผยเพียงดวงตาซึ่งกลอกมองไปมา เฉิงตั๋ว
เห็นใบหน้าของเขาไม่ชัด ทั้งสองมองสบตากันสักพัก ก่อนที่เฉิงตั๋ว
จะเดินเข้าไปหา หิ้วเด็กชายคนหนึ่งออกมาจากร่องหิมะ เด็กชายมือเท้า
แข็ ง ไปหมดแล้ว ผ้าฝ้ายที่โพกอยู่บนศีรษะก็เ ลื่อนตกลงมา เขาพูด
เสียงสั่น "ช่วยด้วย..."
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เฉิงตั๋วมองประเมิน เด็กชายห่อตัวด้วยชุดผ้าฝ้ายตัวบางหลายชั้น
ซ�้ำชุดเหล่านั้นยังเป็นของผู้ใหญ่ทั้งสิ้น เฉิงตั๋วจึงถอดเสื้อนอกออกมา
คลุมร่างเขาเอาไว้ ก่อนจับขึ้นนั่งบนหลังม้า เมื่อเสื้อผ้าซึ่งมีไออบอุ่น
ห่อคลุมร่าง สักพักเด็กชายก็อาการดีขึ้น มือคว้าอานม้า แนบร่างกับ
หลังม้า
เฉิงตัว๋ จูงเชือกบังเหียน ก้าวเดินหนักแน่นตรงไปข้างหน้าพร้อมถาม
"เจ้าเป็นคนที่ใด"
เด็กน้อยนิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่จึงตอบเสียงสั่น "คนเยี่ยนโจวขอรับ"
เฉิงตั๋วหันไปมองเขา "เหตุใดจึงมาอยู่ในร่องหิมะ"
ท่าทางเด็กชายดูขี้ขลาด ทว่าวาจากลับฉลาดเฉลียว "ชาวหูมัก
ออกมาปล้นสะดมอยู่บ่อยๆ พ่อแม่ข้าตายไปหมดแล้ว พวกเขาจึงจับข้า
ไปเป็นทาส เมื่อสองคืนก่อนเกิดการต่อสู้ชุลมุนวุ่นวาย ข้าจึงแกล้งตาย
แล้วหนีออกมา แต่ระหว่างทางก็เจอชาวหูอีก บนพื้นหิมะไม่มีที่ให้ซ่อน
จึงได้หลบอยู่ในร่องแห่งนั้นมาหนึ่งคืนแล้ว"
เฉิงตัว๋ เดินบนพืน้ หิมะอย่างยากล�ำบาก หอบหายใจน้อยๆ เอ่ยถาม
"เจ้าบอกว่าหลบชาวหูอยู่ในร่อง เจ้าเจอชาวหูเมื่อใด"
"เมื่อคืนมีเดินผ่านมากลุ่มหนึ่งขอรับ พวกเขาพากันมุ่งหน้าไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ทุกคนล้วนพูดภาษาหู ยามนั้นข้าก่อกองไฟอยู่เลย
วิ่งมาหลบในร่องหิมะ จากนั้นหินไฟก็จุดไม่ติดแล้ว" เอ่ยจบเขาก็จาม
ออกมาเสียงดัง
เฉิงตั๋วลอบตระหนกในใจ แต่ยังคงถามเสียงเรียบเฉย "มีมาก
แค่ไหน"
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"ทหารร้อยกว่านายขอรับ"
"พวกเขาแต่งกายอย่างไร"
"มองไม่ชัดขอรับ"
"คุยอะไรกัน"
"ข้าไม่ได้ตั้งใจฟังขอรับ"
ทั้งสองคนเดินทางฝ่าพายุหิมะ คุยกันไม่หยุด เดินจนฟ้ามืดสนิท
แล้วถึงได้เจอกับทหารรักษาการณ์ที่ลาดตระเวนอยู่ด้านนอกค่ายใหญ่
จ้าวสุน่ น�ำทหารมาต้อนรับ รายงานว่า "ท่านอ๋อง คนอืน่ ๆ ล้วนกลับมาแล้ว
ทุกคนต่างปลอดภัยดีพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วพยักหน้า อุ้มเด็กคนนั้นลงจากหลังม้า สั่งงานกับจ้าวสุ่น
อีกเล็กน้อยจึงมุ่งหน้ากลับกระโจมใหญ่ เจ๋ออี้ยกน�้ำอุ่นเข้ามา เฉิงตั๋วดื่ม
นมแพะอุ ่ น ร้ อ นลงไปอึ ก หนึ่ ง เอนหลั ง พิ ง อยู ่ บ นเตี ย ง แช่ เ ท้ า ที่ เ ย็ น
จนใกล้แข็งไว้ในน�ำ้ อุน่ ในทีส่ ดุ ก็รสู้ กึ ผ่อนคลายขึน้ มาบ้างแล้ว เด็กคนนัน้
เห็นเขานิ่งเงียบ สีหน้านับได้ว่าเป็นมิตร จึงมีความกล้าขึ้นมาเล็กน้อย
ถามเสียงเบา "พวกเขาเรียกท่านว่าท่านอ๋อง ท่านเป็นน้องชายของฮ่องเต้
เหมือนกันหรือ"
"หืม?" เฉิงตัว๋ นิง่ งันไปเล็กน้อย ก่อนยิม้ ออกมา "ท�ำไมกัน ไม่เหมือน
หรือ"
"ไม่ค่อยเหมือนขอรับ"
"ไม่ค่อยเหมือนใคร"
"อ๋า...ข้าแค่เห็นว่าไม่ค่อยเหมือนเท่านั้นขอรับ"
"เช่นนั้นอะไรเรียกว่า 'เป็นน้องชายของฮ่องเต้เหมือนกัน' "
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"...แค่พูดไปอย่างนั้นเองขอรับ"
"เจ้าชื่ออะไร"
"ติงจื่อขอรับ"
"ติงจื่อ?"
"หมายถึงบุตรของสกุลติง* ขอรับ มิใช่ว่าสมัยก่อนบรรดาอาจารย์
อาวุโสจะใช้แซ่ตามด้วยจื่อหรอกหรือ" ติงจื่อพูดจบ ท้องก็ร้องขึ้นมา
พอดิบพอดี
เฉิงตั๋วรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกอยู่บ้าง ครั้นเห็นเขาสวมใส่
เสื้อผ้าผู้ใหญ่หลายชั้นเพื่อป้องกันความหนาว จึงเอ่ยกับเจ๋ออี้ว่า "พาเขา
ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า หาอะไรให้กิน ข้ายังมีค�ำถามต้องการถามเขาอีก"
ติงจือ่ เมือ่ ได้ยนิ ก็ผอ่ นลมหายใจออกมา ในทีส่ ดุ หัวใจก็รว่ งกลับลงไป
ในอก เด็กหนุ่มหมอบบนพื้น โขกศีรษะหนึ่งครั้งก่อนตามเจ๋ออี้ออกไป
หิมะที่ตกหนักหยุดลง แม้ยังคงกองทับถมไม่ละลาย แต่ท้องฟ้า
กระจ่างใสแล้ว เฉิงตั๋วยืนอยู่บนแท่นยกสูงในค่ายทหาร ก�ำลังตรวจสอบ
การฝึกฝนของทหารในค่าย ขณะนั้นเขามองเห็นสองเงาร่าง หนึ่งแดง
หนึ่งขาวควบม้ามาจากที่ไกลๆ ในใจก็รู้แล้วว่าเป็นตงฟาง จึงกระโดด
ลงจากแท่น ขี่ม้าออกไปต้อนรับ
หนนี้ ต งฟางไม่ ไ ด้ แ ต่ ง กายเป็ น คนตั ด ไม้ เขาสวมชุ ด ตั ว ยาว
ผมครอบเกี้ยว ชายเสื้อพลิ้วไปตามแรงลม ยิ่งดูองอาจสง่างามมากขึ้น
ท�ำให้ผู้คนรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะเมฆหมอกสลาย ท้องฟ้าจึงเปลี่ยนไป
* 'ติง' (丁) เป็นแซ่ของชาวจีน 'จื่อ' (子) หมายถึงบุตร รวมแล้วจึงหมายถึงบุตรของสกุลติง ซึ่งพ้องเสียงกับ
ค�ำว่า 'ติงจื่อ' ที่หมายถึงตะปู
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สว่างไสว แต่เป็นเพราะเขามาแล้ว ท้องฟ้าจึงกระจ่างใสขึ้นมา ทหารที่
เดิมฝึกฝนกันอยู่ต่างพากันหยุดมือ ทยอยมองตามไป
เฉิงตั๋วควบม้าไปถึงด้านหน้าพวกเขา ทั้งสองฝ่ายเอ่ยทักทายกัน
อย่ า งอารมณ์ ดี แล้ ว ลงจากหลั ง ม้ า บริ เ วณหน้ า ค่ า ย เดิ น เข้ า ไปใน
กระโจมใหญ่ หยางโหย่วหลิน จ้าวสุ่นก็ติดตามเข้ามา เฉิงตั๋วแนะน�ำ
ให้ ทุ ก คนรู้จักกันรอบหนึ่ง หมิง จีเหลือบมองไปทางหยางโหย่ว หลิน
คล้ายอยากจะพูดอะไร แต่ก็อดทนเอาไว้
เฉิงตั๋วย่อมรู้ว่านางอยากจะพูดอะไร จึงยิ้มเอ่ยว่า "วันนั้นท�ำให้
เจ้าได้รับความไม่เป็นธรรม ไว้ข้าจะไปจัดการพวกเขาให้"
หมิงจียิ้ม "วันนั้นท่านอ๋องทรงช่วยหม่อมฉันเอาไว้ พี่ชายบอกว่า
หม่อมฉันไร้มารยาท ถึงกับไม่เคยขอบพระทัยท่านอ๋อง" นางยอบกายลง
คารวะ "ขอบพระทัยทีท่ รงช่วยเหลือเพคะ" บัดนีส้ ถานะของเฉิงตัว๋ ต่างออกไป
นางจึงไม่กล้าเรียกขานแบบเดิมอีก
เฉิงตัว๋ เห็นนางรูจ้ กั รุกถอย จึงเรียกเจ๋อเหรินมาสัง่ การอย่างพึงพอใจ
"ท่านตงฟางกับแม่นางหมิงจีล้วนเป็นแขกสูงศักดิ์ของข้า เจ้าน�ำทางให้
แม่นางหมิงจี เตรียมที่พักดีๆ ให้ ถ่ายทอดค�ำสั่งข้าลงไป ไม่ว่าผู้ใด
ก็ห้ามเสียมารยาท"
หมิงจีตามเจ๋อเหรินออกไป เฉิงตัว๋ จึงเคาะนิว้ กับเอกสารบนโต๊ะ พูดกับ
ตงฟาง "ทุกอย่างเป็นไปตามทีเ่ จ้าพูด ฝ่าบาททรงถ่ายทอดพระราชโองการ
มาแล้ว มีทั้งค�ำแถลงและค�ำสั่งลับ เปลือกนอกโยกย้ายทหารจากเมือง
จ�ำนวนหนึง่ มาให้ขา้ ท�ำศึก แต่ลบั หลังก็บอกไม่ให้ขา้ ท�ำศึก เจ้าดูเอาเถอะ"
ตงฟางก็ไม่ปฏิเสธ ดึงกระดาษสีขาวนวลแผ่นหนึ่งออกมาจาก
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กองกระดาษที่ ซ ้ อ นทั บ กั น เมื่ อ ได้ อ ่ า นก็ อ ดนิ่ ง อึ้ ง ไปไม่ ไ ด้ ตั ว อั ก ษร
บนกระดาษชดช้ อ ยไหลลื่ น เขี ย นเอาไว้ อ ย่ า งกระชั บ ว่ า 'น้ อ งจิ่ น
มอบให้ จดหมายถึงพี่ห้า เมื่อวานราชส�ำนักถกเตรียมรบ ส่งทหารกุ้ง
หนึ่งแสน แม่ทัพปูส่วนหนึ่งไปให้พี่ชาย ภาวนาให้ไปถึงในเร็ววัน การศึก
ราบรื่น เฉิงจิ่นน้อมค�ำนับ'
เฉิงตั๋วเอียงหน้ามองก่อนรีบคว้ากลับมา พับมันใส่กลับเข้าไป
ในหนังสือบนโต๊ะด้านหลัง เพราะเป็นจดหมายส่วนตัว เฉิงจิ่นจึงใช้
ค�ำว่า 'ทหารกุ้งแม่ทัพปู'* หยอกล้อเขา แต่ถึงอย่างไรก็ดูไม่ค่อยเคารพ
ไปบ้าง จึงยิ้มพูดว่า "น้องเล็กไปถึงเมืองหลวงแล้วฝากจดหมายมากับ
ผู้ติดตามของข้า เขียนเหลวไหลไปบ้าง เป็นข้าที่ไม่ทันระวังวางไว้ผิดที่"
พร้อมกับหาพระราชโองการยื่นส่งให้
ตงฟางรับพระราชโองการมา แต่กลับไม่เปิดออกดู เพียงถาม
"หนึ่งแสน?"
เฉิงตั๋วพยักหน้า "หนึ่งแสน" เห็นตงฟางนิ่งเงียบไม่พูดจา เขาจึง
พูดต่ออย่างไม่เร่งไม่ร้อน "ข้าเตรียมจะป่าวประกาศว่าเป็นสองแสน
เจ็ดหมื่นนาย"
ตงฟางยิ้มออกมา
ในการท�ำศึก ระหว่างสองกองทัพมักจะหาตัวเลขก�ำลังพลมา
รายงานหลอกเพื่อเป็นการข่มขู่อีกฝ่ายอยู่เสมอ เดิมทีนี่เป็นกลยุทธ์
ปกติสามัญ แต่อย่างไรก็ตามเฉิงตั๋วกลับเลือกตัวเลขประหลาดยี่สิบเจ็ด
ท�ำให้คล้ายเป็นเรื่องจริง ยิ่งแยกแยะได้ยากขึ้นกว่าเดิม
* ทหารกุ้งแม่ทัพปูมีที่มาจากทหารของราชามังกรสมุทรตามต�ำนานเทพเซียนจีน ใช้เปรียบเปรยถึงเขี้ยวเล็บ
หรือทหารปลายแถวของศัตรู
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ตงฟางเห็นสีหน้าเขา รู้ว่าเขามีแผนการของตน จึงค่อยๆ เก็บ
พระราชโองการฉบับนัน้ วางทับกลับลงไปในกองกระดาษอีกครัง้ "ข้าเห็นว่า
เร็วๆ นี้ยังท�ำสงครามไม่ได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรอให้ถึงฤดูใบไม้ผลิ
หิมะละลายเสียก่อน ระยะนี้เองก็จัดระเบียบทัพใหม่ ฝึกฝนการต่อสู้"
ดังนัน้ เฉิงตัว๋ จึงถวายฎีกาตอบรับพระราชโองการ พร้อมป่าวประกาศ
ค�ำสัง่ ออกไป ทหารหนึง่ แสนกว่านายทีม่ อี ยูใ่ นมือถูกประกาศเป็นสองแสน
เจ็ดหมื่นนาย ก�ำลังพลถูกจัดวางให้กระจายตัวอยู่ตลอดแนวหน้าของ
เยีย่ นโจวและอวิน๋ โจว ช่วงกลางฤดูหนาวเช่นนี้ แม้ทหารชาวหูจะเคียดแค้น
ทว่าไม่กล้าบุกผลีผลาม ชั่วขณะหนึ่งทั้งสองฝ่ายจึงอยู่ในสภาพราวกับ
แช่แข็งต่อกัน
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4
ชั่วพริบตาเดียวคืนข้ามปีก็มาถึง อากาศหนาวเย็นมากขึ้น เพื่อ
ป้องกันการลอบโจมตีของชาวหู เฉิงตั๋วจึงยังไม่ออกค�ำสั่งคลายก�ำลัง
ทหาร กลับกันยังยิง่ เพิม่ ความเข้มงวดในการตรวจตราแต่ละป้อมปราการ
มากขึ้น ยามนี้ตัวเขานั่งอยู่ในกระโจม มองรายงานที่ถูกส่งมาในช่วง
สิบวันนี้ ตงฟางกับเขาร่างกฎระเบียบบางอย่างขึ้นมา ถ่ายทอดลงไปให้
ทหารทุกฝ่ายเพื่อจัดระเบียบวินัยทหารอย่างเข้มงวด มีท้ังรางวัลและ
บทลงโทษ รายงานต่างๆ จึงทยอยส่งกลับมาไม่ขาดสาย
เฉิงตัว๋ อ่านไปทีละแผ่นๆ ลายปักบนชุดสีเขียวเข้มทีเ่ ขาสวมสะท้อน
อยู่ภายใต้แสงไฟ แขนเสื้องอยับเล็กน้อยตามการขยับข้อมือ เส้นผมเขา
เปียกหมาด มัดรวบอยู่หลังท้ายทอย ท�ำให้เสื้อคลุมขนเตียว* อันล�้ำค่า
ที่พาดอยู่บนบ่าเปียกชื้น เฉิงตั๋วอ่านรายงานอย่างตั้งใจ สีหน้าภายใต้
* เตียว เป็นค�ำเรียกสัตว์ตระกูลมิงก์ เออร์มิน เซเบิล และมาร์เทิน ขนหนานุ่มมีค่ามาก มักใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
กันหนาว
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แสงไฟลดทอนกลิ่นอายองอาจลงไปเล็กน้อย เพิ่มความสุขุมเข้ามาแทน
เจ๋ออี้แบกม้วนพรมสีเทาเดินเข้ามา เฉิงตั๋วไม่ได้เงยหน้าขึ้นและ
ไม่ได้มอง เพียงพูดว่า "วางลง"
เจ๋ออี้วางม้วนพรมลงบนพื้นแล้วค้อมตัวถอยออกไป เฉิงตั๋วยังคง
อ่านรายงานในมือ เริ่มจากกองซ้ายไปกองขวา พรมบนพื้นขยับไหว
ด้ า นหนึ่ ง ของพรมมี เ ท้ า ข้ า งหนึ่ ง ยื่ น ออกมาช้ า ๆ ขาวเพรี ย วงดงาม
เท้าข้างนั้นสัมผัสพื้นน้อยๆ ก่อนขยับซ้ายขวา คล้ายพยายามสัมผัสถึง
ทิศทาง ก่อนจะเขยิบตัวเข้าไปใกล้กระถางไฟ ขอบของพรมคลายออก
เล็กน้อย คนในพรมราวกับไม่ชอบแสงสว่างที่มากเกินไปของเปลวไฟ
จึงกระชับพรมแน่นขึ้น รัดออกมาเป็นทรวดทรงที่ค่อนข้างดีของสตรี
จากนั้นก็ไม่ขยับอีก
เฉิงตั๋วอ่านรายงานเหล่านั้นนานยิ่งกว่าที่เขาคาดเอาไว้ ในตอนที่
อ่านจบก็ได้ยินเสียงกลองดังขึ้นสามครั้ง* แล้ว เขาเงยหน้าขึ้นน้อยๆ
คิดถึงเอกสารที่ผู้บัญชาการทหารอวิ๋นโจว อ๋องเจ็ดเฉิงเสี่ยนเขียนให้เขา
ถ้อยค�ำในเอกสารราบเรียบ ท�ำตามหน้าที่ พูดถึงสถานการณ์ที่ชาวหู
โจมตีแนวชายแดนอวิ๋นโจวหลังเหตุการณ์บุกโจมตีชาวหูกะทันหันของ
เยี่ยนโจว
เฉิงเสีย่ นในฐานะน้องชาย ซ�ำ้ ยังมีตำ� แหน่งต�ำ่ กว่าเฉิงตัว๋ ยามเขียน
เอกสารมากลับไม่มีข้อความถามไถ่สารทุกข์สุกดิบสักค�ำ เรื่องนี้เฉิงตั๋ว
ไม่ประหลาดใจ เขากับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเป็นพี่น้องร่วมมารดากัน
ส่วนกับน้องชายต่างมารดาผู้นี้ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรอื่นอีก ที่เขา
* ในสมัยโบราณใช้การตีกลองเป็นสัญญาณบอกเวลา เสียงกลองดังสามครั้งหมายถึงยามสาม เท่ากับ
23.00 น. ถึง 01.00 น. เรียกอีกอย่างว่ายามจื่อ
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แปลกใจคือเหตุใดครัง้ นีฮ้ อ่ งเต้จงึ ทรงส่งเขามาควบคุมทหารของเยีย่ นโจว
กับอวิ๋นโจว แต่กลับให้เฉิงเสี่ยนประจ�ำการอยู่ที่อวิ๋นโจวไม่ไปไหน ท�ำให้
รู้สึกว่ามีเจตนาอะไรบางอย่างแฝงอยู่
เฉิ ง ตั๋ ว หยิ บ รายงานบางส่ ว นแล้ ว ลุ ก ขึ้ น ยื น ต้ อ งการเดิ น อ้ อ ม
โต๊ะหนังสือออกไปข้างนอก ทันทีที่ก้าวเท้าออกไปถึงเพิ่งสังเกตว่าบนพื้น
มีเงาสีเทาขมุกขมัววางขวางอยู่ เพราะรั้งเท้ากลับมาไม่ทันแล้วจึงต้อง
กระโดดข้ามไป ครั้นห่างมาครึ่งจั้ง หันหน้ากลับไปมองถึงนึกขึ้นได้
นัน่ เป็นสตรีของซิวถูออ๋ งผูม้ แี ววตาเฉยชานางนัน้ เขาเป็นคนบอกให้เจ๋ออี้
พามาเอง เฉิงตั๋วเลิกม่านกระโจม ส่งเสียงเรียกเจ๋ออี้ เจ๋ออี้รีบเดินเข้ามา
เขาส่งเอกสารในมือให้ สั่งให้หาคนส่งต่อไปทันที นอกจากนี้ตอนกลับมา
ก็ให้เอาของกินบางอย่างมาด้วย
เมือ่ เฉิงตัว๋ หันหน้ากลับมา พรมบนพืน้ ผืนนัน้ ยังคงนิง่ สนิทไม่ไหวติง
เฉิงตั๋วจึงเดินไปนั่งยองลง จับมุมหนึ่งของพรมดึงออก คนในพรมถูก
แสงสว่างสาดใส่กะทันหันจึงสะดุ้งสะลึมสะลือตื่น นางหันหน้าไปมอง
เฉิงตั๋ว กะพริบตาปริบๆ แล้วจึงลุกขึ้นนั่งช้าๆ หลังตื่นเต็มตา สีหน้า
มึนงงสับสนก็เปลี่ยนไปเป็นอาการนิ่งสงบ แฝงไว้ด้วยบรรยากาศเย็นชา
นางมองไปยังกระถางไฟเงียบๆ ส่วนเฉิงตั๋วมองนาง ขนตายาวสะท้อน
อยู่บนดั้งจมูกโด่ง เปลวไฟส่องใบหน้าซีดขาวของนาง เสื้อผ้าที่สวมยังคง
เป็นชุดผ้าไหมหิมะตัวเดิม แต่รอ่ งรอยเปรอะเปือ้ นด่างดวงซีดจางลงแล้ว
เห็นได้ชัดว่าผ่านการซักมา สองเท้านางเปลือยเปล่า
เฉิงตั๋วมองนางเงียบๆ ครู่หนึ่งถึงลุกขึ้นยืน เดินไปนั่งบนพรมข้าง
โต๊ะอาหารที่ตั้งอยู่ริมกระโจม
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ในตอนที่เจ๋ออี้ยกอาหารเข้ามาก็เห็นเฉิงตั๋วนั่งมองสตรีผู้นั้นอยู่
ด้านข้าง แววตาของเขาไม่เย็นชา ถึงขั้นไม่เข้มงวด ทั้งยังแฝงไปด้วยแวว
ค้นหา เจ๋ออี้วางอาหารลงตรงหน้าเขา เฉิงตั๋วสั่ง "เจ้าออกไปเถอะ ไม่ต้อง
คอยปรนนิบัติแล้ว"
ภายในกระโจมอวลไปด้วยกลิ่นอาหาร เฉิงตั๋วหยิบมีดพกขึ้นมา
หั่นกิน
เป็นทหารมาหลายปี เขาคุ้นชินกับการใช้มีดมากกว่าตะเกียบ
เสียแล้ว สตรีนางนั้นเงยหน้ามองคราหนึ่ง ไม่ได้มองเขา แต่มองอาหาร
ของเขา ก่อนนางจะเคลื่อนสายตากลับไปที่กระถางไฟ คล้ายก�ำลัง
ตั้งใจผิงไฟ เฉิงตั๋วพูดขึ้นว่า "มานี่"
นางช้อนสายตาคาดหวังขึ้นมองเขา ทว่ายังคงไม่ขยับ คล้ายฟัง
ไม่เข้าใจ
เฉิงตัว๋ พอจะรูภ้ าษาหูอยูบ่ า้ ง แต่คร้านพูด อีกอย่างหนึง่ คือเดิมสตรี
ผู้นี้ก็ถูกซิวถูอ๋องพาตัวมา สรุปแล้วเป็นคนที่ใดก็ยังไม่ชัดเจน ผู้ใดจะรู้ว่า
นางฟังภาษาอะไรเข้าใจ เขาก้มหน้าหั่นอาหาร ก่อนเงยหน้ามองนาง
อีกครั้งอย่างอดไม่ได้ ดวงตาของนางใสกระจ่างนิ่งสงบ เฉิงตั๋วเองก็
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงได้กวักมือเรียกนาง
นางลุกขึ้นช้าๆ เดินไปที่ข้างกายเขา ก้มหน้าต�่ำ เฉิงตั๋วท�ำท่า
ให้นางนัง่ ลง นางก็นงั่ ลงบนพืน้ เขาเลือ่ นจานไปไว้ตรงหน้านาง นางหยิบ
ขนมเปีย๊ ะทีเ่ ขาหัน่ เป็นชิน้ เล็กขึน้ มาเม้มปากกิน กินอย่างละเมียดละไมยิง่
แม้จะเป็นการเคี้ยวกลืนอย่างเชื่องช้า แต่เหมือนกับนางต้องใช้แรงกาย
มากอย่างไรอย่างนั้น เฉิงตั๋วยกนมแพะที่ดื่มเหลือมาวางไว้ที่ขอบโต๊ะ
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นางมองเขาอีกครั้ง คล้ายต้องการยืนยันว่านั่นเป็นของที่ให้นาง จากนั้น
ถึงได้ยกแก้วขึ้น นางยังคงเม้มปากดื่มค�ำเล็กๆ เป็นนานกว่าจะกิน
ขนมเปี๊ยะชิ้นนั้นลงไปจนหมด
ในตอนนั้นเองเสียงกลองดังขึ้นสี่ครั้ง* ยามรุ่งสางใกล้มาเยือน
รอบด้านปราศจากเสียงลมพัด ไร้สรรพส�ำเนียง ค�่ำคืนข้ามปีที่เงียบเหงา
เช่นนี้ เฉิงตั๋วไม่รู้ว่าตนผ่านมากี่ครั้งแล้ว เดิมทีวันนี้ควรเป็นวันที่ได้
เฉลิมฉลอง แต่เขากลับขังตัวเองอยู่กับกองเอกสาร ไม่พบผู้ใดทั้งสิ้น
เขานึกถึงว่าเหตุใดตนจึงได้เรียกหานาง เขาไม่ได้อยากได้นางเท่าไรนัก
หรือพูดได้ว่าเขาเพียงแค่อยากมองนางเท่านั้น
ความเงียบของนางมีเสน่หป์ ระการหนึง่ ทีช่ วนให้คนสบายใจ ประณีต
ละเอียดอ่อน ล�้ำลึก และลึกลับ มนุษย์เราในตอนที่อายุน้อยเวลาพบเจอ
ปัญหามักจะรีบร้อนขอความช่วยเหลือ แต่เมื่อโตขึ้นเรื่อยๆ กลับยิ่ง
พูดไม่ออก สตรีผนู้ เี้ ป็นคนใบ้ นางพูดไม่ได้ เฉิงตัว๋ เองก็ไม่มคี วามต้องการ
จะพูด นางไม่ได้สิ้นหวังยอมแพ้ เฉิงตั๋วเองก็เช่นกัน
เฉิงตั๋วโยนผ้าสะอาดผืนหนึ่งไปให้ นางเหลือบมองเขาคราหนึ่ง
ยืนยันถึงวัตถุประสงค์ เมือ่ เห็นว่าในดวงตาของเขาเพิม่ ความเย็นชาขึน้ มา
จึงหยิบมาเช็ดมือและปากให้สะอาดเงียบๆ รอจนเช็ดเสร็จ เฉิงตั๋วก็
ช้อนตัวนางขึ้นแล้วโยนไว้บนเตียง นางใช้สายตามองส�ำรวจเขาอีกครั้ง
บุรุษทุกคนล้วนมีสีหน้าแบบหนึ่งซึ่งนางคุ้นเคยดียิ่ง แต่เฉิงตั๋วกลับไม่มี
ในยามนี้
เฉิ ง ตั๋ ว รู ้ สึ ก ว่ า นางคล้ า ยต้ อ งการมองทะลุ จิ ต ใจเขา พลั น รู ้ สึ ก
* ในสมั ย โบราณใช้ ก ารตี ก ลองเป็น สั ญ ญาณบอกเวลา เสี ย งกลองดั ง สี่ ค รั้ ง หมายถึ ง ยามสี่ เท่ า กั บ
01.00 น. ถึง 03.00 น. เรียกอีกอย่างว่ายามโฉ่ว
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ไม่สบอารมณ์อย่างยิ่ง เขาสะบัดแขนเสื้อดับตะเกียง ถอดเสื้อนอกออก
ขึน้ เตียงไปนอนกอดนาง ภายในกระโจมมืดลง มีเพียงแสงจากกระถางไฟ
บนพื้ น ที่ ยั ง ส่ อ งสว่ า งอยู ่ น ้ อ ยๆ เสี ย งลมหายใจของคนในอ้ อ มกอด
สม�่ ำ เสมอ หลั บ ไปอย่ า งช้ า ๆ แต่ เ ฉิ ง ตั๋ ว ยั ง คงมองไปที่ ย อดกระโจม
นอนไม่หลับ
ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใด คนในอ้อมแขนตัวสั่นเทาขึ้นมาน้อยๆ
ลมหายใจสับสน เฉิงตั๋วฟังออกว่านางก�ำลังร้องไห้ เขานอนอยู่เฉยๆ
ไม่ขยับ รับฟังเงียบๆ นางค่อยๆ ขยับตัวแรงขึ้นเหมือนปลาที่ดิ้นรน
อยู่ในแห ไม่รู้ว่าเป็นฝันร้ายที่น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงเพียงใด เฉิงตั๋ว
พลิกตัวกดนางอยู่ใต้ร่าง จับใบหน้านางเขย่าไปมา พูดเสียงเบาว่า "ตื่น"
นางลืมตาโดยพลัน ในตาไม่มีหยาดน�้ำตา ทว่ามีความเคียดแค้น
อาฆาตที่ท�ำให้แม้แต่เฉิงตั๋วยังสะท้าน แต่ยังไม่ทันได้สืบเสาะลึกลงไป
นางก็กดั ลงบนหัวไหล่เขาอย่างแรง เฉิงตัว๋ กระชากผมนางโดยสัญชาตญาณ
รู้สึกได้ว่านางออกแรงมหาศาล คล้ายต้องการกัดลึกลงไปถึงกระดูก
เดิมทีเขาสามารถฟาดนางให้สลบหรือผลักออกไปได้อย่างง่ายดาย
แต่กลับไม่ได้ท�ำเช่นนั้นอย่างอธิบายไม่ได้ มือที่กระชากผมนางถึงกับ
ค่อยๆ คลายออก เปลี่ยนไปกดลงบนศีรษะดั่งปลอบประโลม เฉิงตั๋ว
ถึงขั้นได้ยินตัวเองเอ่ยเสียงทุ้มต�่ำว่า "ไม่เป็นไรแล้วๆ"
แรงกัดบนหัวไหล่ค่อยๆ ผ่อนลง นางเงยหน้าขึ้นช้าๆ ดวงตา
ที่กระจ่างบริสุทธิ์ตลอดมามองเขาอย่างนิ่งอึ้ง เวลานั้นสีสันอื่นใดราว
เลือนหายไป เหลือเพียงดวงตาที่ใสกระจ่าง เฉิงตั๋วมองแววตาที่เดิม
อาฆาตแค้นซึ่งยามนี้เหลือเพียงความอ่อนแอ เขาก้มลงไปจุมพิตที่
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ริมฝีปากนาง บดขยี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น กระทั่งได้รับการตอบสนองอย่าง
อ่อนแรง นางสัมผัสได้ถึงเจตนาปลอบประโลมของเขา จึงสะอึกสะอื้น
ขึ้นมาแล้วจริงๆ
เฉิ ง ตั๋ ว ปลดชุ ด ตั ว ในบนร่ า งนางออก ดึ ง มื อ นางให้ ม าโอบอยู ่
รอบคอตน รับเอาน�้ำตาและอาการสั่นสะท้านของนางเข้ามาอยู่ใน
อ้ อ มกอดทั้ ง หมด เฉิ ง ตั๋ ว จุ ม พิ ต และอ่ อ นโยนกั บ สตรี น ้ อ ยครั้ ง หนนี้
กลับเป็นข้อยกเว้น
เขาคิดแค่อยากปลอบประโลมนาง ทว่ากลับตระหนักอย่างลึกซึง้ ว่า
ที่แท้แล้วตนก็เป็นฝ่ายได้รับการปลอบประโลมเช่นกัน
ตอนที่เฉิงตั๋วตื่นขึ้นมา แสงอาทิตย์สว่างจ้าได้สาดส่องเข้ามา
ในกระโจมแล้ว เขารู้ว่าสายแล้ว ทว่ายังคงนอนนิ่งไม่ขยับ สตรีผู้นั้น
คล้ายฝังตัวอยู่ในผ้าห่ม หลับสนิทยังไม่ตื่น พอเขาขยับน้อยๆ นางก็ซุก
ศีรษะเข้าไปใต้ผ้าห่ม เกียจคร้านราวกับลูกแมวตัวน้อย เฉิงตั๋วมองนาง
เงียบๆ ก่อนจะค่อยๆ ลุกขึ้นมาสวมเสื้อผ้า
เขายืนอยู่หน้าโต๊ะ กวาดตามองรายงานกองทัพที่อ่านไปเมื่อคืน
คราหนึ่ง เฉิงตั๋วยกมือขึ้นเกล้ามวยผม เดินตรงออกไปนอกกระโจมโดย
ไม่หนั ไปมองนางอีก แสงแดดสาดใส่รา่ ง รูส้ กึ เพียงว่าความคิดปลอดโปร่ง
เขาสูดลมหายใจเข้าลึกสองเฮือก เรียกเจ๋ออี้มาแล้วสั่งด้วยน�้ำเสียง
ไร้อารมณ์ "พานางออกไป" จากนั้นก็หันตัวเดินจากไปทันทีโดยไม่รอ
ค�ำขานรับจากเจ๋ออี้
ภายในค่ายยังคงเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง ทว่ายามเขาเดิน
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มาถึงฝั่งตะวันตกก็เห็นว่าในที่ที่ห่างออกไปไม่ไกลมีคนกลุ่มหนึ่งก�ำลัง
ยืนล้อมวงอยู่ เฉิงตัว๋ ขมวดคิว้ ในตอนทีก่ ำ� ลังจะเดินเข้าไป พลันได้ยนิ เสียง
ตงฟางพูดว่า "แม้หมิงจีจะซุกซน แต่ก็เป็นนิสัยแบบเด็กๆ แม่ทัพหยาง
มีอะไรก็ขอให้พูดจากันดีๆ เหตุใดจึงต้องโมโหด้วย"
เฉิงตัว๋ เข้าใจทันที หมิงจีตอ้ งหาเรือ่ งหยางโหย่วหลินอีกแล้วเป็นแน่
ยามหมิงจีเพิง่ มาถึงค่ายทหาร ไม่วา่ จะมองไปทางใดก็รสู้ กึ แปลกใหม่
ทหารทั้งค่ายจู่ๆ ได้พบเด็กสาวน่ารักเช่นนี้มองส�ำรวจไปทั่วทุกวันก็รู้สึก
แปลกใหม่เช่นกัน ทั้งหมิงจียังเป็นคนคุยเก่ง ขอแค่ไม่ไปหาเรื่องนาง
นางก็จะรับมืออย่างใจกว้าง อีกทั้งเฉิงตั๋วยังมีค�ำสั่งลงมา ผู้ใดจะกล้า
หาเรือ่ งนาง ดังนัน้ นางกับคนอืน่ ๆ ในค่ายแห่งนีจ้ งึ นับได้วา่ สนิทสนมกันดี
เว้นเพียงหยางโหย่วหลินผู้เดียวเท่านั้น นับตั้งแต่พบกันครั้งแรก นาง
กับหยางโหย่วหลินก็ทะเลาะกันไม่เลิกรา
หยางโหย่วหลินไม่เคยเถียงชนะผูอ้ นื่ แม้แต่กบั จ้าวสุน่ ยังไม่เคยชนะ
นับประสาอะไรกับเด็กสาวซุกซนผู้หนึ่ง ดูท่าวันนี้เขาจะทนไม่ไหวและ
ไม่อยากทนอีกต่อไป เสียงหยางโหย่วหลินดังขึน้ "น้องสาวเจ้าปากพล่อย
นางเป็นสตรี ข้าไม่พูดกับนาง! แต่ในเมื่อเจ้าเป็นพี่ชายนาง ข้าก็จะ
เล่นงานเจ้าแทน"
เฉิงตั๋วฟังออกว่าเขาโมโหแล้วจริงๆ ทว่าไม่ได้เดินไปข้างหน้า
แต่ ไ ปยื น หลบอยู ่ ข ้ า งๆ มุ ม กระโจมแล้ ว มองผ่ า นช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
กลุ่มคนไป
หยางโหย่วหลินประจันหน้ากับตงฟาง ส่วนหมิงจีหลบอยู่ด้านหลัง
พี่ชาย ใบหน้ามีรอยแย้มยิ้ม
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จ้าวสุ่นเกลี้ยกล่อมอยู่ด้านข้าง "ก็แค่ค�ำพูดไม่กี่ประโยค เหตุใด
เจ้าต้องโมโหถึงเพียงนี้ด้วย ท่านตงฟางกับแม่นางหมิงจีเป็นแขกสูงศักดิ์
ของท่านอ๋อง ไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็นับได้ว่าเป็นเจ้าบ้านครึ่งตัว วันนี้
เป็นวันปีใหม่ ผู้อื่นเห็นเข้าจะขบขันเอาได้"
ตงฟางได้ ยิ น เขาพู ด เช่ น นี้ ก็ ต ระหนั ก ได้ ว ่ า ภายในกองทั พ ให้
ความส�ำคัญกับพื้นเพความเป็นมาและความสามารถมากที่สุด ตนเพิ่ง
มาถึง ทว่ากลับได้รบั การต้อนรับอย่างทรงเกียรติจากเฉิงตัว๋ บรรดาทหาร
อาจจะไม่ยอมรับ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงหยางโหย่วหลินกับจ้าวสุ่น ทั้งสองคน
เพียงแค่เห็นแก่เฉิงตั๋วเท่านั้น ซ�้ำเมื่อนึกถึงว่าคนสกุลหยางผู้นี้มีนิสัย
ป่าเถื่อนตรงไปตรงมา หากยอมขออภัยแล้วจบไปทั้งอย่างนี้ เขาก็อาจ
ไม่พอใจ ดังนั้นตนจึงจ�ำเป็นต้องกระตุ้นเขาสักเล็กน้อย
ตงฟางเอ่ยช้าๆ "หมิงจี เจ้าว่าอะไรแม่ทัพหยางหรือ"
"ข้ า ไม่ ไ ด้ ว ่ า อะไร เพี ย งพู ด ...พู ด ว่ า ชื่ อ ของพี่ ห ยางไม่ ใ ช่ ว ่ า ใน
ชะตาแปดอักษร* ขาดธาตุไม้ จ�ำเป็นต้องเสริมเข้าไปหรอกหรือ แต่เขา
มักมีสหี น้าอึมครึม จึงคิดว่าคงถูกโหย่วธาตุทองกดข่มเอาไว้" คนรอบข้าง
ได้ยนิ เสียงนางไพเราะดังกังวาน ทว่ากลับพูดถึงแต่หลักการ ชัว่ ขณะหนึง่
พลันรู้สึกขบขัน ทว่าไม่กล้าหัวเราะ มีแค่จ้าวสุ่นที่หลุดข�ำออกมาเบาๆ
ตงฟางยังคงพูดอย่างสุภาพไม่เร่งร้อน "เจ้าผิดแล้ว โหย่วจัดอยู่ใน
* ชะตาแปดอั ก ษร เป็ น การผู ก ดวงชะตาแบบจี น ที่ เ รี ย กว่ า อั ก ษรแปดตั ว เสาสี่ ต ้ น หรื อ โป๊ ย หยี่ สี เ ถี่ ย ว
ในภาษาแต้จิ๋ว เสาต้นที่หนึ่งคือปีเกิด เสาต้นที่สองคือเดือนเกิด เสาต้นที่สามคือวันเกิด เสาต้นที่สี่คือ
เวลาตกฟาก เมื่อน�ำมาผูกเป็นดวงจะได้อักษรทั้งหมดแปดตัว เรียงเป็นสี่แถว อักษรทั้งแปดตัวนี้ผูกขึ้น
โดยอาศัยปฏิทินจีนที่ใช้ในการผูกดวง มีราศีบนสิบราศีคือก้านสวรรค์ เรียกว่าราศีบนฟ้า กับราศีล่าง
สิบสองราศีคือกิ่งพิภพ เรียกว่าราศีบนดิน โดยอักษรแต่ละตัวจะมีความสัมพันธ์กับธาตุทั้งห้า ได้แก่ ไม้ ไฟ
ดิน ทอง และน�้ำ รวมถึงอินหยาง (หยินหยาง) เมื่อน�ำมาค�ำนวณก็จะรู้ดวงชะตาตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพื้นดวง
นิสัยใจคอ สติปัญญา สุขภาพ ความเจริญก้าวหน้า และรู้ถึงธาตุของเจ้าของดวงชะตานั้น
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ธาตุทองอิน จะกดข่มไม้จำ� นวนมากถึงเพียงนีไ้ ด้ทใี่ ดกัน ทองก่อเกิดน�ำ้ ได้
สีด�ำแทนธาตุน�้ำ ที่สีหน้าเขาอึมครึมเป็นเพราะธาตุน�้ำมากเกินไป"
หมิงจีรีบแสดงท่าทีกระจ่างแจ้ง "ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เอง"
สีหน้าหยางโหย่วหลินยามนีไ้ ม่ได้ดอู มึ ครึมสักนิดเดียว แต่ประหนึง่ ว่า
หากดวงตาของเขาสามารถพ่นไฟออกมาได้ พีน่ อ้ งสกุลตงฟางคงลุกไหม้
ไปนานแล้ว ทันใดนั้นเขายกมือขึ้นชี้ไปที่ตงฟาง "แม้ท่านอ๋องจะทรงให้
เจ้าอยู่ที่นี่ได้ แต่เจ้าอย่าได้รังแกผู้อื่นเกินไปนัก!" พูดยังไม่ทันจบก็สะบัด
ฝ่ามือออก หมิงจีกลับไม่ได้หันหลังวิ่งหนี เพียงกระโดดถอยไปด้านหลัง
ด้วยท่วงท่าแผ่วพลิ้ว ตอนลงพื้นก็ยังสง่างาม นางกล่าวกลั้วหัวเราะ
"ออกแรงมากไปแล้ว กระด้างมากเกินไป ภายหลังย่อมไม่ดี"
หยางโหย่วหลินรู้สึกว่าไหล่ซ้ายถูกตบเบาๆ เมื่อหันหน้าไปก็พบว่า
ตงฟางย้ายมายืนอยู่ข้างหลังตนตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ไหล่ซ้ายเขาหนักอึ้ง
ทว่ายังคงหันกลับไปโจมตีตงฟางต่อ กระบวนท่าตงฟางไม่สับสนวุ่นวาย
สามารถหลบหลีกได้ง่ายๆ หยางโหย่วหลินเพิ่มความเร็วฝ่ามือมากขึ้น
โจมตี ซ ้ายขวาพร้อ มกัน ทว่ามักพลาดไปเพียงฉิวเฉียดเสมอ ไม่ว่า
จะโจมตีอย่างไรก็ไม่โดนตงฟาง
ผ่านไปสิบกว่ากระบวนท่า เขาเปลี่ยนจากฝ่ามือเป็นหมัด หนนี้
ตงฟางไม่หลบเลีย่ งอีกแต่กางฝ่ามือออกรับ แล้วเบีย่ งตัวหลบไปข้างหลัง
เล็กน้อย เริ่มแรกหยางโหย่วหลินรู้สึกเพียงหมัดนี้คล้ายชกไปบนปุยฝ้าย
พลังหมัดประหนึ่งหินจมลงไปในมหาสมุทร จากนั้นก็มีก�ำลังส่วนเกินมา
กระชากเขา ถึงกับท�ำให้ยืนไม่มั่นคง เซไปข้างหน้าเล็กน้อยจึงหยุดยืน
ได้มั่นในที่สุด
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เมื่ อ หั น หน้ า กลั บ มา ตงฟางก็ พู ด กั บ เขาเสี ย งดั ง "หมิ ง จี ซุ ก ซน
ไร้มารยาท หลายวันมานี้ล่วงเกินท่านไปไม่น้อย เป็นเพราะข้าสั่งสอน
ไม่ดพี อ ขออภัยแม่ทพั หยางด้วย" เขาค้อมตัวค�ำนับหยางโหย่วหลินสุดตัว
คราหนึ่ง หยางโหย่วหลินนิ่งอึ้ง ไม่พูดอะไร เพียงค้อมตัวตอบกลับ
ก่อนจะหันหน้าเดินจากไป
จ้ า วสุ ่ น ประสานมื อ คารวะตงฟาง ยิ้ ม น้ อ ยๆ จากนั้ น เดิ น ตาม
หยางโหย่วหลินไป หมิงจีก้าวขึ้นหน้ามาสองก้าว คล้ายต้องการจะพูด
อะไร ทว่าถูกตงฟางถลึงตาใส่ นางจึงได้แต่อดกลั้นเอาไว้ บรรดาทหารที่
รับชมอยูร่ อบๆ ประหลาดใจอย่างยิง่ ภายนอกตงฟางดูเป็นบัณฑิตสุภาพ
แต่เพียงแค่ใช้กระบวนท่าเดียวกลับท�ำให้แม่ทัพใต้บังคับบัญชาของ
เฉิงตั๋วจากไปโดยไม่พูดไม่จาได้ ทุกคนส่ายหน้าพูดไม่ออก ในที่สุด
ก็ค่อยๆ สลายตัวกันไป
ตงฟางพลันหันกลับมา กล่าวไปยังทิศที่เฉิงตั๋วอยู่ "ท่านอ๋องโปรด
เสด็จออกมาสนทนากับกระหม่อมได้หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วเห็นว่าเขาพบตนแล้วจึงได้แต่เดินออกมา ทันทีที่หมิงจีเห็น
เฉิงตั๋วก็เปลี่ยนไปท�ำตัวเรียบร้อย ยอบกายคารวะเขาอย่างว่าง่าย
เฉิงตั๋วยิ้ม "เจ้าจะเกรงใจถึงเพียงนี้ท�ำไมกัน การที่เจ้าไม่หยอกล้อ
แต่กลับเกรงใจเช่นนี้ท�ำให้ข้าละอายใจขึ้นมาแล้ว"
หมิงจีหน้าแดง ยืนอยู่ข้างกายตงฟางไม่พูดจา
เฉิงตั๋วเดินตามตงฟางมาถึงกระโจมของเขา ในใจคิดว่าเมื่อครู่นี้
หยางโหย่วหลินลงมือก่อน ตนไม่ได้ออกหน้าช่วยเหลือ ไม่ว่าจะพูด
อย่างไรก็แก้ตัวไม่ได้ จึงชิงพูดขึ้นมาก่อน "หลายวันมานี้ น้องหรานจือ
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พอจะอยู่ที่นี่ได้หรือไม่"
ตงฟางเองก็ไม่ยกเรื่องเมื่อครู่ขึ้นมาพูด ยิ้มสง่างามเอ่ยว่า "อยู่ได้
พ่ะย่ะค่ะ เพียงแต่เมื่อวานตอนบ่ายที่กระหม่อมไม่อยู่ ในกระโจมแห่งนี้
เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเล็กน้อย"
เฉิงตั๋วถามว่าเรื่องประหลาดอะไร ตงฟางตอบว่า "มีคนรื้อค้น
ข้าวของของกระหม่อม"
เฉิงตั๋วตกใจ "มีอะไรหายไปหรือไม่"
"ไม่ มี พ ่ ะ ย่ ะ ค่ ะ คิ ด ว่ า คนผู ้ นี้ น ่ า จะอยากรู ้ อ ยากเห็ น เป็ น นิ สั ย
มักค้นข้าวของของผูอ้ นื่ บ่อยๆ เพียงรือ้ ค้นไปทัว่ จากนัน้ จึงน�ำกลับมาวาง
ตามเดิมทุกอย่าง"
"เช่นนั้นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามีคนมารื้อค้นข้าวของ"
ตงฟางยั ง คงตอบอย่ า งนุ ่ ม นวล "กระหม่ อ มย่ อ มรู ้ และเพี ย ง
อยากทูลให้ท่านอ๋องทรงรู้เรื่องนี้เอาไว้เท่านั้น"
เฉิงตั๋วพยักหน้า "ขอบคุณที่บอก"
ภายนอกกระโจมมีเสียงออกค�ำสั่งหลังฝึกเสร็จดังมา บรรดาทหาร
ทยอยกันกลับไปทีก่ ระโจมของตน ไม่วา่ อย่างไรนีก่ เ็ ป็นวันแรกของปีใหม่
ทุกคนจึงตื่นเต้นคึกคัก เสียงเอะอะอึกทึกมากกว่าที่ผ่านมา ทั้งยังแฝง
ไปด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะ
เวลาเปลี่ยนผัน ปีผันแปร ต่อให้อยู่ในแดนหิมะหนาวเหน็บ อยู่ใน
สถานการณ์ที่ตึงเครียด ก็ไม่อาจขัดขวางความปีติยินดีในใจคนได้
ทว่าความสงบสุขนี้ไม่ได้ยาวนานนัก ปีใหม่เพิ่งผ่านพ้น ในตอนที่
หิมะละลายท้องฟ้าใสกระจ่างก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นแล้ว
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ราตรีนี้ ทหารที่ประจ�ำ ณ ป้อมปราการด้านหน้าค่ายใหญ่เยี่ยนโจว
มองเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่าง จึงส่งสัญญาณเตือนภัยขึ้นโดยพลัน
ทหารม้าชาวหูประมาณพันนายควบม้าตะบึงมารวดเร็วดุจสายลม แต่
ถูกทหารด้านข้างค่ายขัดขวางไว้ หลังอาวุธปะทะกันไม่กคี่ รัง้ ทหารม้าชาวหู
ผู้กล้าหาญจ�ำนวนหนึ่งก็บุกเข้าไปถึงกระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋ว ทว่าทันที
ทีผ่ นู้ ำ� ทหารชาวหูสะบัดคบเพลิงไปรอบๆ ก็รบั รูไ้ ด้ในทันทีวา่ แย่แล้ว เพราะ
ภายในกระโจมว่างเปล่าไร้ผคู้ น แม้แต่บนโต๊ะยังเก็บกวาดจนสะอาดเอีย่ ม
เหล่าชาวหูควบม้าออกมายืนอยูก่ ลางค่าย ส่วนทหารม้าของเฉิงตัว๋
กลับกระจายกันไปรอบทิศ ห่างออกไปมีคบเพลิงจ�ำนวนนับไม่ถ้วน
ลุกโชติช่วง ไม่รู้ว่ามีคันธนูถูกน้าวสายมากเพียงใด ชั่วขณะหนึ่งลูกธนู
กระหน�่ำตกลงมาดุจห่าฝน แต่แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ถูกกักขัง
กะทันหัน ชาวหูผู้เป็นหัวหน้ากลับไร้ความหวาดกลัว ตะโกนเสียงดัง
ด้วยภาษาหู ทหารม้าชาวหูนับพันนายขานรับเสียงดัง ดาบโค้งสะท้อน
แสงคบเพลิง เปล่งประกายเงาวับราวกับเพิง่ ผ่านหินลับมีด หัวหน้าทหาร
ชาวหูวาดดาบชี้ออกไป บรรดาทหารชาวหูก็พุ่งไปยังศัตรูที่โอบล้อมอยู่
ดุจลมกรด เสียงตะโกนเข่นฆ่าดังสนั่นขึ้นมาอีกระลอก
ถึงแม้ทหารม้าชาวหูจะใช้กำ� ลังน้อยรับศึกศัตรูทมี่ ากกว่า แต่ไม่มผี ใู้ ด
หน้าถอดสี คมดาบพาดผ่านชุดเกราะ โลหิตพวยพุง่ ดุจน�ำ้ พุ สองทัพโรมรัน
บรรยากาศดุดัน เมื่อเห็นสภาพทุ่มสุดชีวิตของทหารชาวหูนับพันนาย
ในใจทหารเยีย่ นโจวทุกคนต่างหวาดกลัวเล็กน้อย ถึงกับปล่อยให้พวกเขา
สังหารเปิดทาง พุง่ ตรงไปปะทะกับทหารม้าของจ้าวสุน่ ทีห่ น้าค่าย จ้าวสุน่
สบถด่า แกว่งดาบพุ่งเข้าหาหัวหน้าทหารชาวหู ทันทีที่ทหารม้าชาวหู
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รู้ฐานะเขาก็พุ่งกันเข้ามาสี่ห้านาย โอบล้อมหมายเข่นฆ่าจ้าวสุ่นทันที
ทหารม้าใต้บังคับบัญชาของจ้าวสุ่นขึ้นหน้ามารับศึก ทั้งสองฝ่ายต่อสู้
ติดพันชุลมุน
ห่างออกไปพลันมีเสียงผิวปากดังขึ้นหลายครั้ง ก่อนเสียงแตรของ
ชาวหูอันทุ้มลึกจะดังแว่วมาจากที่ไกลๆ ทันทีที่ทหารม้าชาวหูซึ่งถูกล้อม
ได้ยนิ เสียงนัน้ ความฮึกเหิมทีเ่ ดิมทีกำ� ลังสูญสลายก็ลกุ โชนขึน้ ใหม่ทนั ควัน
ร่ายร�ำดาบบางดาบโค้งอย่างรวดเร็วฉับไว แล้วทยอยกันผิวปากขึ้นมา
เช่นกัน ห่างออกไปมีเสียงตะโกนเข่นฆ่า เสียงอาวุธปะทะดังมา สถานการณ์
พลิกกลับกะทันหัน ทัพของจ้าวสุ่นถึงกับถูกล้อมไว้ตรงกลาง
จ้าวสุน่ พุง่ น�ำออกไปโดยไม่เสียเวลาคิด ยิง่ สูย้ งิ่ หาญกล้า ทันใดนัน้
เขาพลันได้ยนิ เสียงสัญญาณดังขึน้ จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สัน้ สามครัง้
ยาวหนึ่งครั้ง จดจ�ำได้ว่านี่เป็นค�ำสั่งถอยทัพของเฉิงตั๋ว จ้าวสุ่นตวัดดาบ
เข่นฆ่าเปิดทางโลหิตสายหนึง่ พาก�ำลังคนและม้าฝ่าออกไปทางด้านข้าง
ทหารม้าชาวหูกไ็ ม่คดิ ติดพันการศึก มุง่ หน้าสังหารไปทางทิศเหนือเพือ่ ไป
รวมตัวกับทัพเสริมตามเสียงสัญญาณผิวปากนั้น
เฉิงตัว๋ ปักหลักอยูท่ ที่ ศิ ตะวันออกเฉียงเหนือ เมือ่ เห็นทหารม้าชาวหู
จากไปแล้ว จึงสั่งให้หยางโหย่วหลินน�ำทหารม้าไล่ตามไปเพื่อส�ำรวจ
ทิศทางการเคลื่อนไหว ส่วนตัวเองควบม้ากลับค่ายใหญ่ ต�ำแหน่งที่เกิด
ไฟไหม้ภายในค่ายล้วนถูกดับหมดแล้ว ควันด�ำลอยคลุ้ง เหล่าทหาร
ค่ายตะวันตกและตะวันออกที่เหลือก�ำลังเดินเก็บกวาดโดยรอบ
ขอบฟ้าค่อยๆ สว่างเรื่อเรือง เฉิงตั๋วกุมบังเหียนม้าออกตรวจตรา
ไปรอบด้าน ภายในหนึง่ คืนค่ายทหารกลับแทนทีด่ ว้ ยเศษซากความพินาศ
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ทุกหนแห่งเกลื่อนไปด้วยอาวุธที่ตกหล่น บริเวณมุมหนึ่งของค่ายมีเพิง
ผ้าสักหลาดเตี้ยๆ ซึ่งล้อมรั้วไว้ ภายในมีสตรีที่หวาดผวาเบียดเสียดกัน
อยู่จ�ำนวนหนึ่ง เมื่อคืนค่ายถูกทหารม้าชาวหูเหยียบย�่ำเข้ามา เดิมมี
เป้าหมายอยู่ที่เฉิงตั๋ว ดังนั้นจึงไม่ได้มีการปล้นสะดมใดๆ
เฉิ ง ตั๋ ว มองส� ำ รวจไปรอบๆ เห็ น ที่ ใ ต้ ช ายคามุ ม หนึ่ ง ของเพิ ง
ผ้าสักหลาดมีเศษไม้วางระเกะระกะ กองทับพรมสีเทากลุ่มหนึ่งเอาไว้
เขาลังเลเล็กน้อย ก่อนจะบังคับม้าให้เข้าไปใกล้ช้าๆ แล้วก้มตัวดึงพรม
ผืนนั้นออก ในพริบตาที่ก้มหน้าลงก็เห็นใบหน้าของคนผู้หนึ่งแล้ว เดิมที
พรมถูกคลุมอยู่บนขานาง นางนั่งพิงอยู่ข้างเสาไม้ ครึ่งร่างซ่อนอยู่ในเงา
ใต้ชายคา หากผู้อื่นมองมาจากที่ไกลๆ จะไม่เห็นผู้ใด แต่นางกลับ
สามารถเห็นสภาพภายนอกได้อย่างชัดเจน เฉิงตั๋วมองนาง นางเอง
ก็มองตอบ แววตาของเฉิงตั๋วเย็นชา แววตาของนางยังคงเงียบสงบ
ว่างเปล่า
เฉิงตั๋วคิดในใจ นางซ่อนตัวอยู่ที่นี่ นับได้ว่าฉลาด เขายืดตัวขึ้น
ม้าสีขาวหิมะขยับเท้าย�่ำอยู่ที่เดิม คล้ายไม่อยากอดทนยืนนิ่งอยู่นาน
เฉิ ง ตั๋ ว ดึ งสายบัง เหียน บัง คับ ม้าให้เดินวนรอบข้า งในรั้วกั้นแห่งนั้น
รอบหนึ่ง ก่อนจะยื่นมือออกไปคว้าตัวนางดึงขึ้นหลังม้า ม้าขาววิ่งตะบึง
มุ่งตรงไปที่ประตูค่าย ทหารที่เดินผ่านหยุดงานในมือแล้วหันมองตามไป
เฉิงตั๋วทะยานออกจากค่ายดุจโบยบิน มุ่งไปทางทิศตะวันออกแล้ว
ท้องฟ้าสว่างขึน้ กว่าเดิมเล็กน้อย ขอบฟ้าปรากฏแสงสีแดงเรือ่ ขึน้ มา
เฉิงตั๋วควบม้าไปทางแสงสว่าง ค่อยๆ เห็นดวงอาทิตย์โผล่พ้นขึ้นมา
จากขอบฟ้าช้าๆ สายลมจากรอบทิศพัดหวีดหวิว ฝีเท้าม้าขาวดุจโบยบิน
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สตรีทเี่ ขาคว้าตัวมาซุกหน้าอยูใ่ นอ้อมอกเขา หนาวจนตัวสัน่ เทา เรือนผม
ยาวพลิ้วตามลมปัดผ่านใบหน้าเขา เฉิงตั๋วมือหนึ่งโอบนาง อีกมือกุม
บังเหียน ควบม้าไปถึงเนินเขาสูงแห่งหนึ่งจึงรั้งบังเหียนหยุด ม้าเชิดหน้า
ส่งเสียงร้อง สะบัดแผงคอเล็กน้อยก่อนจะหยุดนิ่ง พ่นลมหายใจสีขาว
ออกมา
เฉิงตั๋วโอบเอวนางกระโดดลงจากหลังม้า วางนางลงบนพื้น ก่อน
เดินไปที่เนินด้านหน้าแล้วนั่งลง ยามนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว แต่อากาศ
ยังคงหนาวเย็น กระนั้นทุ่งหญ้าสีเหลืองเหี่ยวแห้งผืนนี้ก็เริ่มปรากฏ
จุดสีเขียวอ่อนขึ้นมาแล้ว ถึงกับมีดอกจี้* งอกงามขึ้นมาเหนือกอหญ้า
กิง่ ทีย่ าวประมาณครึง่ ท่อนแขนโบกไสวไปตามลม เฉิงตัว๋ มองดวงอาทิตย์
ซึ่งลอยขึ้นมาช้าๆ ที่สุดปลายทุ่งหญ้า ราวกับแค่ถ้ามันกระโดดเบาๆ
ก็จะสามารถหลุดออกมาจากพืน้ เฉิงตัว๋ หัวเราะออกมาเบาๆ ก่อนเงยหน้า
กู่ร้องเสียงดังออกมา บนท้องฟ้ามีเหยี่ยวซึ่งออกหากินตอนเช้าบินวน
อยู่ตัวหนึ่ง
เขาหันกลับไปเห็นสตรีผู้นั้นนั่งอยู่บนพื้น มือเด็ดดอกจี้ก้านหนึ่ง
ขึน้ มาเล่น นางก�ำลังเงยหน้ามองเหยีย่ วทีบ่ นิ วนอยูบ่ นท้องฟ้า นิว้ เรียวยาว
ปัดผมเผ้าที่ยุ่งเหยิงอยู่บนใบหน้า เมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาของเฉิงตั๋ว
ก็มองมาทางเขา
เฉิงตั๋วเรียก "มานี่"
นางลุกขึน้ ยืน เดินไปข้างๆ เขา ปลายกระโปรงขยับไหวเบาๆ เฉิงตัว๋
พยักหน้าบ่งบอกให้นางนั่งลง นางก็คุกเข่านั่งลงข้างหลังเขา เฉิงตั๋ว
* ดอกจี้ หมายถึงดอกธีเซิล (Thistle) ดอกทรงกลมสีม่วงหรือขาว ก้านมีหนาม
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อาศัยแสงอาทิตย์แรกของวันมองนาง แต่ก่อนเขาไม่ทันสังเกต ทั้งเวลา
ทีเ่ ห็นนางส่วนมากล้วนเป็นภายใต้แสงคบเพลิงภายในกระโจม มายามนี้
ถึงได้รู้ว่าดวงตาของนางเป็นสีน�้ำเงินครามจางๆ เมื่อถูกแสงแดดส่อง
ก็ราวกับเป็นท้องฟ้า งดงามผิดสามัญ ส่วนมากดวงตาของชาวหูจะเป็น
สี น�้ ำ ตาล นั ย น์ ต าสี เ ช่ น นางมี เ พี ย งในดิ น แดนตะวั น ตกที่ อ ยู ่ ห ่ า งไป
หลายพันหลี่เท่านั้น
เฉิงตัว๋ ถาม "เจ้าฟังทีข่ า้ พูดเข้าใจหรือไม่" สายลมยามรุง่ อรุณพัดพา
ท�ำให้น�้ำเสียงเขาอ่อนโยนลง
นางพยักหน้า
เฉิงตั๋วถามต่อ "ชอบดอกไม้เหล่านี้หรือไม่"
นางก้มหน้ามองดอกจี้สีม่วงครามก้านยาวในมือ ก่อนเงยหน้า
มองเขา แล้วพยักหน้าอีกครั้ง
เฉิงตั๋วพูดช้าๆ "ดอกไม้นี้มีอยู่ทั่วบนทุ่งหญ้า ในตอนที่ดวงอาทิตย์
ขึ้นสูงหน่อย พวกมันจะหุบกลีบลง แต่ทุกวันยามรุ่งสางพวกมันก็จะ
เบ่งบานขึ้นมาใหม่ ตลอดทั้งสี่ฤดูไม่เคยหยุดพัก ข้าเคยเห็นพวกมัน
บานอยู่ในหิมะก็ประหลาดใจนัก นึกไม่ถึงว่าในหิมะจะมีดอกไม้บานได้"
เขาชะงัก มองไปทีน่ าง "ภาษาหูเรียกมันว่าดอกฉาฉา วันหน้าข้าเรียกเจ้าว่า
ฉาฉาดีหรือไม่"
นางพยักหน้าเบาๆ อีกครั้ง เฉิงตั๋วยิ้มน้อยๆ "เช่นนั้นก็ตกลงตามนี้"
เขาลุกขึ้นยืน ผิวปากเบาๆ หนหนึ่ง ม้าสีขาวหิมะก็วิ่งเหยาะๆ
มาตรงหน้า สตรีผู้นั้นคล้ายเหม่อลอยไปเล็กน้อย ก�ำมือช้าๆ บีบดอกไม้
ดอกนั้นจนเละ นิ้วงามเปรอะไปด้วยของเหลวสีใส นางยิ้มบางๆ อย่าง
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ไม่อาจเข้าใจความหมาย เมื่อเงยหน้าขึ้น สีหน้าก็กลับไปกระจ่างใส
เงียบเหงาดุจฟ้ากว้างตามเดิมแล้ว
เฉิงตั๋วมือจับอานม้า กระโดดขึ้นไปบนหลังม้าโดยไม่ต้องเหยียบ
ที่วางเท้า เขาเพียงวางสองมือบนไหล่นางเบาๆ ตัวนางเองก็ขึ้นมานั่งบน
หลังม้าแล้ว เฉิงตัว๋ ปล่อยสายบังเหียน กระทุง้ ขาออกค�ำสัง่ เบาๆ ปล่อยให้
ม้าเดินกลับไปช้าๆ ย�่ำไปบนเงาที่เกิดจากแสงแดดด้านหลังส่องมา
มุ่งตรงไปทางค่ายใหญ่เยี่ยนโจว
ภายในกระโจมหมอยุง่ วุน่ วายเหมือนทุกครัง้ หลังการสูร้ บ ในตอนที่
เฉิงตั๋วมาถึง ตงฟางก�ำลังเย็บแผลให้ทหารที่ถูกดาบฟันบาดเจ็บผู้หนึ่ง
ครั้นเฉิงตั๋วเห็นเขาก็พูดขึ้นว่า "ตามหาเจ้าไปเสียทั่ว แต่เจ้ากลับมาซุกตัว
อยู่ที่นี่"
ตงฟางไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้น "กระหม่อมแค่มาเป็นผู้ช่วยเท่านั้น"
รอบด้านมีทหารบาดเจ็บนัง่ อยู่ บรรดาหมอทีย่ งุ่ วุน่ วายเมือ่ เห็นเฉิงตัว๋
ต่างพากันทยอยลุกขึ้นยืน เฉิงตั๋วยกมือบ่งบอกให้ไม่ต้องท�ำความเคารพ
เขากวาดสายตามองไปรอบๆ ก่อนกล่าวกับตงฟาง "ข้าเพิง่ รูว้ า่ เจ้ารักษาคน
เป็นด้วย"
ตงฟางใช้ผา้ ฝ้ายเช็ดรอยเลือดทีบ่ าดแผลของทหารผูน้ นั้ แล้วลงเข็มต่อ
ยังคงไม่เงยหน้า "เรือ่ งทีท่ า่ นอ๋องไม่ทรงทราบเกีย่ วกับกระหม่อมยังมีอกี มาก"
บาดแผลของทหารผู้นั้นมีเลือดไหลซึมออกมาอีกครั้งทันที
หมิงจีกำ� ลังส่งผงยาให้ตงฟาง นางฟังบทสนทนาโต้ตอบของพวกเขา
ไปรอบหนึง่ ก็พลันถามขึน้ "ข้าเห็นว่าผูค้ นส่วนใหญ่ลว้ นบาดเจ็บทีต่ น้ แขน
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หน้าอก และท้อง ผู้ที่บาดเจ็บที่ขากลับน้อยนัก หรือว่าชาวหูไม่โจมตี
ช่วงล่างของคน"
เฉิงตัว๋ นึกถึงว่าตอนทีน่ างสูก้ บั ทหารหน้าหลุมบ่อผูน้ นั้ ก็ใช้ปลายร่ม
สกัดจุดทีข่ อ้ พับ เข้าใจว่านางช�ำนาญเรือ่ งสกัดจุด วันนีไ้ ด้เห็นสภาพแผล
เช่นนี้คงนึกประหลาดใจ หมิงจีถามต่อ "เดิมการยืนเป็นรากฐาน เหตุใด
จึงไม่โจมตีฐาน แต่กลับโจมตีปลายเล่า"
ตงฟางก�ำลังจะเอ่ยปาก แต่เฉิงตั๋วกล่าวขึ้นมาก่อนแล้ว "ทหารม้า
อยู่บนม้า เดิมทีก็สูงมากอยู่แล้ว อีกทั้งการต่อสู้กันในสนามรบคือศึก
ตัดสินเป็นตาย คิดแต่ท�ำร้ายอีกฝ่ายโดยโจมตีให้ถึงตายในคราวเดียว
เท่านัน้ การมุง่ ท�ำร้ายขาคนดูเหมือนจะ..." เขากลับหยุดกะทันหัน ความคิด
หมุนวน เขาท�ำสงครามมานาน คุ้นชินกับบาดแผลประเภทนี้ ส่วนหมิงจี
ไม่เคยพบ ดังนั้นถึงได้มองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ที่เขาไม่เห็น เดิมการยืน
เป็นรากฐาน...เฉิงตั๋วนึกถึงเรื่องที่นางใช้ร่มสกัดจุดอีกครั้ง อาวุธทหาร
ยาวหนึ่งชุ่น ขอบเขตการโจมตีจึงกว้างหนึ่งฉื่อ เช่นนั้นถ้าใช้อาวุธยาว
โจมตีขาก็ไม่จ�ำเป็นต้องก้มตัวอีก...
แค่ในชั่วพริบตาสั้นๆ ในหัวเฉิงตั๋วก็มีความคิดนับไม่ถ้วนวาบผ่าน
หมิ ง จี ก ลั บ ไม่ รั บ รู ้ ด ้ ว ย เมื่ อ เห็ น เขามองมาที่ ต นไม่ พู ด จาจึ ง ถามว่ า
"ทรงเป็นอะไรไปหรือเพคะ"
เฉิงตั๋วยิ้ม "ไม่มีอะไร เพียงแค่เด็กสาวอย่างเจ้าอยู่ในสถานที่
อวลกลิ่นคาวเลือดเช่นนี้ ผู้คนส่วนใหญ่มีแผลไม่น่าดู..."
หมิ ง จี ไ ด้ ยิ น ค� ำ ว่ า 'เด็ ก สาว' ก็ นึ ก ถึ ง สี ห น้ า เขายามได้ เ จอบน
ถนนเมืองผิงเหยาขึ้นมา นางพลันรู้สึกไม่ค่อยดี จึงรีบเอ่ยสวนทันควัน
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โดยไม่รอให้เขาพูดจบ "หม่อมฉันไม่กลัว"
เฉิงตั๋วพูดต่อเสียงราบเรื่อย "ข้ายังพูดไม่จบ บุรุษที่นี่ส่วนใหญ่
ไม่สวมเสื้อผ้า เปลือยกายกันทั้งนั้น" เดิมทีเขาคิดจะพูดว่า 'เจ้าไม่ใช่แค่
ไม่กลัว ซ�้ำยังสนใจศึกษาค้นคว้าอีกด้วย' แต่เมื่อถูกหมิงจีพูดแทรกจึง
เพิ่มประโยคข้างต้นเข้ามา ทหารด้านข้างที่ก�ำลังพันผ้าพันแผลผู้หนึ่ง
ได้ยนิ ก็หวั เราะคิกคัก หมิงจีหน้าแดงทันใด เฉิงตัว๋ ยังไม่ทนั ได้พดู ประโยค
'เจ้าไม่ใช่แค่ไม่กลัว' ออกมาต่อ นางก็กระทืบเท้า วิ่งออกไปแล้ว
ตงฟางจัดการบาดแผลของทหารผู้นั้นเรียบร้อยแล้วถึงได้หันมา
กล่าวกับเฉิงตั๋ว "หมิงจีไร้กาลเทศะมากขึ้นทุกที ถึงขั้นถกเรื่องการศึก
ต่อหน้าท่านอ๋องแล้ว"
เฉิงตั๋วยิ้มน้อยๆ "เจ้าอย่าเอาแต่ต�ำหนินาง นางพูดได้ดียิ่ง"
ทั้งสองคนเดินคุยกันออกจากกระโจมหมอ เมื่อออกมาข้างนอก
ก็ พ บว่ า รอบด้านปราศจากผู้ค น ดวงอาทิตย์ก�ำลังลอยขึ้นไปบนฟ้า
สลายเมฆหมอกยามรุ่งสาง แสงสว่างท�ำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์
โดยรอบได้ทั้งหมด
"กระหม่อมก�ำลังจะตามหาท่านอ๋องอยูพ่ อดี การศึกวันนีป้ ระหลาด
อยู่บ้าง" ตงฟางใคร่ครวญเล็กน้อย เลือกพูดจากในมุมมองคนภายนอก
"ตามหลักแล้ว การบุกโจมตีกะทันหันจะต้องแบ่งก�ำลังทหารไว้รอสนับสนุน
จึงจะสามารถบุกและถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแต่การลอบโจมตี
กลางดึกเพือ่ เอาหัวของผูน้ ำ� สูงสุดของอีกฝ่ายโดยตรงจ�ำเป็นต้องกระท�ำการ
อย่างเงียบเชียบและรอบคอบมาก ทัพเสริมควรอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย
จึงจะไม่ถกู จับได้โดยง่ายก่อนการบุกโจมตี แต่ทัพเสริมนีม้ าถึงเร็วเกินไป
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ชาวหูที่อยู่ข้างหน้ายังไม่รู้ข่าว แต่ทัพเสริมด้านหลังกลับรู้ก่อนแล้ว"
เฉิงตัว๋ ยังคงยิม้ "ท�ำศึกหนนี้ เรือ่ งประหลาดทีเ่ กิดก็ไม่ได้มแี ค่เรือ่ งนี"้
ตงฟางเห็นเขายังคงมีทา่ ทีสขุ มุ เยือกเย็นก็คดิ ในใจว่า หรือท่านอ๋อง
จะทรงรูว้ า่ ในกองทัพมีไส้ศกึ และก็รวู้ า่ ไส้ศกึ เป็นผูใ้ ด ท่านอ๋องพระองค์นี้
จะมีเรื่องใดที่ไม่อาจควบคุมได้บ้างหรือไม่หนอ
จู่ๆ ตงฟางหยุดยืนนิ่งแล้วพูดขึ้นว่า "ท่านอ๋อง กระหม่อมเพิ่งมาที่นี่
พระองค์ไม่ทรงสงสัยถึงเบื้องลึกของกระหม่อมเลยหรือ"
เฉิงตัว๋ ก็หยุดยืน ทว่าไม่ได้หนั ไปมองเขา เพียงเปิดปากกล่าวเนิบช้า
"เดิมเจ้าสกุลจาง เกิดในครอบครัวชาวนาในเมืองผิงเหยาของเยี่ยนโจว
เจ้าฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่เด็ก ตอนที่อายุหกขวบ บิดาเจ้าส่งเจ้าไปศึกษา
เล่าเรียน คาดหวังให้เดินไปในเส้นทางการเป็นขุนนาง สร้างความรุง่ โรจน์
ให้ ค รอบครั ว ทว่ า ตอนที่ เ จ้ า อายุ แ ปดขวบ มี นั ก พรตพเนจรผู ้ ห นึ่ ง
เดิ น ทางผ่ า นมา เจ้ า ถึ ง กั บ ทรยศบิ ด ามารดา ติ ด ตามเขาจากไป
ไร้ ข ่ า วคราวใดอี ก นั บ จากนั้ น เก้ า ปี ใ ห้ ห ลั ง เจ้ า จึ ง กลั บ มาบ้ า นเกิ ด
แต่บดิ ามารดาทยอยกันลาโลกไปแล้ว เหลือแค่น้องสาวอายุน้อยเพียง
ล�ำพัง เจ้าจึงได้พาน้องสาวไปอยู่เงียบๆ ในบริเวณลึกเข้าไปสามสิบหลี่
ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของเมื อ งผิ ง เหยา เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ตงฟางฮู ่ ดั ง นั้ น
ชาวบ้านในละแวกรอบๆ จึงรู้จักท่านตงฟาง ทว่าไม่รู้ว่าท่านตงฟาง
มาจากที่ใด"
ตงฟางไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ เพียงยิ้มน้อยๆ "แต่สิ่งนี้ไม่อาจ
ยืนยันได้ว่ากระหม่อมไม่มีทางเป็นไส้ศึกนี่"
เฉิงตัว๋ หันไปมองเขา "ความเป็นมาของคนง่ายจะสืบเสาะ แต่ใจคน
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กลับยากจะมองทะลุ ข้าคิดเสมอว่าในเมื่อใจคนยากคาดเดา แล้วเหตุใด
จึงต้องไปคาดเดาด้วย น้องหรานจือ ส�ำหรับข้าแล้ว เจ้าเป็นใครล้วน
ไม่ส�ำคัญ พูดถึงชีวิตทหารสามเหล่าทัพแล้ว ข้าต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและจัดการ ข้าเพียงแค่ท�ำหน้าที่ให้ดีก็พอ เหตุใดจึงต้องท�ำให้
ตัวเองกังวลเรื่องอื่นๆ ด้วยเล่า"
ตงฟางมองเขา เห็นสีหน้าอีกฝ่ายเรียบเฉยก็รู้สึกว่าคนอย่างเฉิงตั๋ว
บางที ก็เป็นมิต รอย่างเห็นได้ชัด ทว่าบางทีกลับเย็นชาถึงที่สุด เมื่อ
เทียบกันแล้ว เป็นตนที่ติดอยู่ในความคิดและขนบธรรมเนียมประเพณี
แบบเดิม
ในตอนเย็น เฉิงตั๋วอยู่ในกระโจมใหญ่ของเขา วาดภาพประหลาด
อย่ า งหนึ่ง อยู่บนโต๊ะ ตอนกลางวันยามที่เ ขาได้ยินค�ำพูดของหมิงจี
ก็พลันนึกถึงวิธีหนึ่งในการรับมือกับทหารม้าชาวหูขึ้นมาได้ เขาจรดพู่กัน
วาดรูปลงบนกระดาษขาว ทันใดนั้นก็ลุกขึ้นยืนครุ่นคิดอีกครั้ง ก่อน
นั่งลงมองภาพวาดนั้นอีกครู่หนึ่ง แล้วหยิบกระบี่ขึ้นมากวัดแกว่งไปมา
กลางอากาศ
เขาไม่ได้สนใจฉาฉาทีข่ ดตัวหลับอยูบ่ นกองพรมบริเวณมุมกระโจม
นางถูกเฉิงตัว๋ พากลับมาทีน่ ่ี ไม่ได้กลับไปนอนในเพิงผ้าสักหลาดแห่งนัน้ อีก
เพียงแค่มุมแคบๆ ในกระโจมแห่งนี้ก็มากเพียงพอให้นางนอนหลับอย่าง
สงบได้แล้ว
คนบางคนไม่มีทางมีชีวิตอยู่กับเมื่อวาน เพราะเมื่อวานได้ผ่านพ้น
ไปแล้ว ขณะเดียวกันก็ไม่มีทางมีชีวิตอยู่กับวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้
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มีเรื่องที่ไม่อาจคาดเดาได้มากเกินไป ดังนั้นในตอนที่มีเตียงนอนอบอุ่น
ง่วงงุนสะลึมสะลือ และมีเวลามากพอ ก็สนใจแค่เรื่องนอนเถอะ

88
Page ������������������ 1.indd 88

3/2/2563 BE 10:41

ชิง เหยา

5
วิธกี ารทีเ่ ฉิงตัว๋ คิดนัน้ เรียบง่ายมาก เป็นการใช้อาวุธยาวยืมแรงโจมตี
เพื่อตัดขาม้าของศัตรู ม้าศึกก็คือรากฐานของทหารม้า ดังนั้นทันทีที่ม้า
สูญเสียขาก็จะเคลือ่ นไหวไม่ได้ และวิธกี ารเช่นนีก้ ต็ อ้ งการอาวุธทีเ่ ข้าคูก่ นั
เฉิงตั๋วได้ออกแบบอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมา ลักษณะโดยมากคล้ายจี่* จี่ที่ท�ำจาก
ส�ำริดทั่วไปเป็นอาวุธที่ทหารรักษาวังใช้ รวมหอกและขวานปากไก่เอาไว้
ด้วยกัน สามารถใช้แทงตรงและโจมตีด้านข้าง ส่วนจี่ชิ้นนี้ที่เฉิงตั๋วคิด
ออกมากลั บ ไม่ ค ่ อ ยเหมื อ นกั น นั ก ด้ า นที่ เ หมื อ นหอกมี ลั ก ษณะเป็ น
ตะขอแหลมเหมือนจันทร์เสี้ยว ตัวจี่ยาวแปดฉื่อ ฉะนั้นไม่ต้องรอให้
ดาบโค้งของชาวหูเข้ามาใกล้ก็สามารถเกี่ยวขาม้าได้ก่อนแล้ว ส่วน
ตะขอโค้งนั้นใช้ตัดขาม้า ทันทีที่ตวัดเกี่ยวแนวราบก็จะสามารถล้มคนขี่
ลงมาได้ จากนัน้ ดึงกลับมาเปลีย่ นเป็นแทงตรงเพือ่ ปลิดชีพศัตรู อาวุธชิน้ นี้
* จี่หรือทวนวงเดือน เป็นอาวุธจีนโบราณ ด้านปลายเป็นใบมีดแหลมใช้แทง ด้านข้างมีใบมีดรูปจันทร์เสี้ยว
ใช้ฟัน
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จึงน�ำวิธีเกี่ยวและแทงมาใช้ร่วมกัน
เฉิงตัว๋ ตามหาตงฟาง โบกมือให้คนรอบข้างออกไปจึงเอ่ยความคิดนี้
ให้ฟัง ตงฟางใคร่ครวญแล้วรู้สึกว่าสามารถลองดูได้ "วิธีการนี้จ�ำเป็น
ต้องมีสองเงื่อนไข หนึ่งคือเป็นความลับ สองคือเหนือความคาดหมาย
ก่อนหน้าที่จะฝึกจนส�ำเร็จ พวกเราไม่ใช้ก�ำลังทหารจะดีที่สุด"
เฉิงตัว๋ ขมวดคิว้ "เลีย่ งการศึก นีด่ เู หมือนจะ...ไม่ใช่แนวทางของข้า"
"การรบชนะไม่ใช่แค่กำ� ราบศัตรู แต่เป็นการท�ำให้ฝา่ ยตนเหลือรอด
มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับความตายของฝ่ายตรงข้าม" ตงฟางชะงักไปเล็กน้อย
"ท่านอ๋องคงไม่ทรงคิดว่าการเลีย่ งไม่ตอ่ สูก้ ค็ อื ความอ่อนแอขีข้ ลาดใช่หรือไม่
พ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วตอบกลับอย่างไม่แยแส "วิธีการกระตุ้นชั้นต�่ำเช่นนี้เจ้ายัง
เอาออกมาใช้ได้นะ"
ตงฟางลอบยิม้ ในใจ ชัน้ ต�ำ่ หรือไม่ไม่สำ� คัญ แค่ได้ผลก็เพียงพอแล้ว
ช่วงเวลาหนึง่ เดือนกว่าต่อมา เฉิงตัว๋ เอาแต่ลาดตระเวนไม่สรู้ บแล้ว
จริงๆ ทหารม้าของประมุขข่านหูตี๋กดดันเข้ามาถึงระยะสิบหลี่หน้าค่าย
ปักหลักประจ�ำการอย่างเข้มงวด ตั้งทัพอย่างมั่นคงเป็นพิเศษ แต่ทุกครั้ง
ทีอ่ อกมายัว่ ยุ เฉิงตัว๋ ก็จะออกค�ำสัง่ ให้ทหารตอบโต้กลับไปด้วยการยิงธนู
ยิงก้อนหินเผาไฟ แต่ไม่ออกไปสู้รบ ชาวหูอยากจะท�ำสงครามแต่ไม่อาจ
ท�ำได้ ทั้งอึดอัดใจทั้งสงสัย ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะท�ำอะไรกันแน่
ค่ายทหารตะวันตกและตะวันออกของหยางโหย่วหลินกับจ้าวสุ่น
ต่างดึงทหารม้าออกมาทัพละสองหมื่นนาย ล่าถอยออกจากค่ายไป
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ห้าหลี่ ทุกการฝึกฝนล้วนรับค�ำสั่งจากตงฟาง ส่วนเฉิงตั๋วเอาแต่นั่งอยู่ใน
กระโจมกลาง ทุกวันอ่านรายงานทหารสามเหล่าทัพ หยางโหย่วหลินกับ
จ้าวสุ่นทั้งสองคนสลับกันกลับมาที่ค่าย แม้แต่ทหารคนสนิทที่อยู่ด้าน
ซ้ายขวาของกระโจมกลางก็ยังไม่รู้เรื่องการฝึกทหารม้าลับ
วันนี้ขณะเฉิงตั๋วก�ำลังเขียนรายงานอยู่ที่โต๊ะ เจ๋อเหรินก็พลันรีบเร่ง
เข้ามาที่ด้านขวาของโต๊ะ เอ่ยเสียงต�่ำ "ท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ บ่าวหญิงที่
ดูแลเพิงหญิงบ�ำเรอของค่ายด้านหลังรายงานขึน้ มาว่า มีคนฟ้องว่าฉาฉา
ขโมยของ บอกว่าก่อนหน้านี้เห็นนางฝังของบางอย่างไว้ใต้เสาบริเวณ
เพิงนั้น เมื่อถูกคนพบเห็นจึงน�ำไปซ่อนไว้ที่อื่นพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตัว๋ กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงไม่สบอารมณ์นกั "เจ้าก้าวหน้าขึน้ แล้วจริงๆ
เรื่องเช่นนี้ยังต้องมาถามข้ารึ!"
เจ๋อเหรินจึงถามอย่างขอค�ำแนะน�ำ "ถ้าอย่างนัน้ ให้ขบั ไล่นางออกไป
ดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วร้อง "อืม" ตอบรับโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้า เจ๋อเหรินจึง
หมุนตัวเดินไปถึงประตูกระโจม ทันใดนั้นเฉิงตั๋วก็เอ่ยปากรั้งเจ๋อเหริน
เอาไว้ เขาคิดไม่ออกว่ามีของอะไรที่ท�ำให้ฉาฉานึกอยากขโมย ดูเหมือน
ไม่ว่าอะไรในสายตานางแล้วล้วนไม่น่าสนใจ นอกจากนี้ฉาฉายังมา
อยู่ในกระโจมใหญ่ของเขา ยากจะไม่ท�ำให้คนนึกริษยา บ่าวหญิงที่มา
รายงานผู้นั้นอาจไม่ได้มีเจตนาดี
เขาคิดๆ แล้วสั่งการ "เจ้าพาคนไปด้วยสองคน ถามพวกนางว่า
ก่อนหน้านี้ฉาฉาเคยเอาของไปซ่อนไว้ที่ใดบ้าง แล้วไปค้นมาดู"
เจ๋อเหรินได้ยินค�ำสั่งนี้ก็อดร้อง "อ๋า?" ออกมาไม่ได้ ในใจคิดว่า
91
Page ������������������ 1.indd 91

3/2/2563 BE 10:41

ทาสหญิ ง พลิ ก แผ่ น ดิ น 1

เรื่องการตรวจค้นเพิงหญิงบ�ำเรอก็ทรงให้กระหม่อมเป็นคนท�ำหรือนี่
เมื่อเห็นเฉิงตั๋วไม่คล้ายล้อเล่น จึงได้แต่ขานรับว่า "พ่ะย่ะค่ะ"
เจ๋อเหรินหายไปครึง่ วันถึงได้กลับมารายงานว่าค้นหาเรียบร้อยแล้ว
สตรีเหล่านั้นบอกสถานที่ออกมา แต่หาของไม่พบ
เฉิงตั๋วบอกให้เขาไปพาฉาฉามาที่กระโจมกลาง ฉาฉาเดินตาม
เจ๋อเหรินเข้ามา นางเพิ่งเข้ามาในกระโจมกลางครั้งแรกจึงอดมองส�ำรวจ
การตกแต่งภายในเล็กน้อยไม่ได้ ก่อนจะได้ยินเฉิงตั๋วพูดเสียงต�่ำ "มีคน
ฟ้องว่าเจ้าขโมยของ แต่ก่อนฝังไว้ใต้เสาไม้ที่ด้านหน้าเพิงสักหลาด"
พูดจบก็หยุด ครั้นเห็นนางนิ่งงันจึงเอ่ยต่อ "ข้าให้เจ๋อเหรินค้นหาสิ่งของ
จนเจอแล้ว"
ดวงตาฉาฉาเบิกกว้างคล้ายตกใจอยูบ่ า้ ง เช่นนัน้ ก็ยนื ยันได้แล้วว่า
มีเรื่องนี้จริงๆ
"เจ้าเป็นทาส ไม่อาจแอบเก็บของอะไรเอาไว้ได้ ดังนั้นของจะ
ไม่คืนให้ ซ�้ำเจ้ายังเป็นใบ้ ข้าจึงถามหาเหตุผลไม่ได้ หนนี้ให้แล้วไป
ไว้ดูความประพฤติในวันหน้าของเจ้าก็แล้วกัน" เฉิงตั๋วไม่รู้ว่าของนั้น
เป็นของสิ่งใดจึงได้แต่เลี่ยงไม่พูดถึง
สีหน้าฉาฉาเปลี่ยนไปเล็กน้อย เบิกตากว้างมองมาที่เขา เฉิงตั๋ว
คิ ด ในใจว่ า เจ้ า ยิ่ ง ลนลานยิ่ ง ดี จะได้ ห ลอกได้ ง ่ า ยๆ เห็ น ได้ ชั ด ว่ า
ของสิ่งนี้ส�ำคัญกับนางมาก เขายิ่งรู้สึกประหลาดใจ โบกมือบ่งบอกให้
นางออกไปได้แล้ว
ทีผ่ า่ นมาฉาฉาเชือ่ ฟังอย่างยิง่ รูจ้ กั อ่านสีหน้ามาโดยตลอด แต่หนนี้
กลับยืนเฉยไม่ยอมขยับ สายตามองมาทางเฉิงตั๋วทั้งคล้ายไม่เชื่อและ
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ร้อนรน ทว่ากลับเห็นเขามีท่าทีเหมือนหมดความอดทนอยู่บ้าง เฉิงตั๋ว
หยิบรายงานขึ้นมาอ่านส่งๆ ส่วนเจ๋อเหรินก้าวมาข้างหน้า ต้องการ
ลากนางออกไป คาดไม่ถึงว่าฉาฉาจะดิ้นจนหลุดจากมือเจ๋อเหริน เฉิงตั๋ว
เงยหน้าขึ้นมอง เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นแววอ้อนวอนจากในดวงตา
ไร้คลื่นอารมณ์คู่นั้น
เฉิงตั๋วแสร้งโมโห ตวาดเสียงต�่ำ "ยังไม่ออกไปอีก!"
เจ๋อเหรินจับแขนทั้งสองข้างของนางบิดกลับ ผลักออกไปนอก
กระโจมกลาง หนนี้ฉาฉาไม่ได้ต่อต้าน ยอมให้เขาผลักออกไปโดยดี
นางเพิ่งจะเดินห่างออกไป เฉิงตั๋วก็อดยิ้มไม่ได้ เอ่ยสั่งเจ๋อเหริน
"เจ้ า ตามนางไป หากซ่ อ นไว้ ใ นที่ ไ กลหู ไ กลตาผู ้ ค น นางจะต้ อ งไป
ตรวจสอบดู แ น่ น อน แต่ ถ ้ า หากนางอยู ่ ใ นกระโจมตามเดิ ม เช่ น นั้ น
ของก็ต้องถูกซ่อนอยู่ใกล้ๆ กระโจมใหญ่ของข้าแน่ เจ้าลองไปหาดู"
เจ๋อเหรินออกไปท�ำตามค�ำสั่ง เฉิงตั๋วจับพู่กัน ยิ้มน้อยๆ ออกมา
อย่างอดไม่ได้ ทันใดนั้นก็เหลือบเห็นเงาสีเขียวสูงผอมเดินเข้ามาแต่ไกล
อากาศไม่หนาวเย็นเท่าไรแล้ว ม่านกระโจมจึงไม่ได้ปิดอยู่ตลอดเวลา
จากกระโจมกลางของเฉิงตัว๋ สามารถมองไปถึงประตูคา่ ยทีอ่ ยูห่ า่ งออกไป
หนึ่งร้อยห้าสิบก้าว
เพียงไม่นานตงฟางก็เดินเข้ามาในกระโจมกลาง เฉิงตัว๋ ให้เขานัง่ ลง
ข้างๆ ตงฟางตรงเข้าประเด็นทันที "ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยว เคียวของ
ชาวนาจึงไม่ได้ใช้งาน เคียวในพื้นที่เยี่ยนโจวอันใดที่ใช้ประโยชน์ได้
กระหม่ อ มจะไปยื ม มา คิ ด หาวิ ธี ห ลอมเชื่ อ มไปบนอาวุ ธ เลยจะได้
ประหยัดเวลา เพียงแต่จะต้องใช้จนพังเสียหายแน่ๆ ดังนั้นรบกวน
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ท่านอ๋องทรงเตรียมเงินเอาไว้ส่วนหนึ่ง ถึงเวลาจะได้มีชดเชย"
"เคียว?" เฉิงตั๋วรู้ว่าตงฟางมีชื่อเสียงในหมู่ชาวบ้าน เรื่องประเภทนี้
ให้เขาออกหน้าจะดีกว่า
ตงฟางยิ้ม "วัตถุดิบไม่มีกฎแน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้อย่างไรให้
เกิดประโยชน์"
ในตอนทีเ่ ฉิงตัว๋ ก�ำลังจะตอบ เจ๋อเหรินก็จบั ฉาฉากลับเข้ามาอีกครัง้
ฉาฉาถูกเขาผลักให้คุกเข่าบนพื้น ตงฟางเพียงตวัดสายตามองคราหนึ่ง
ก่อนยกน�ำ้ ขึน้ ดืม่ อย่างไม่สนใจ เจ๋อเหรินส่งถุงผ้าไหมสีพนื้ ๆ ถุงหนึง่ มาให้
เฉิงตั๋วรับมา เห็นบนถุงปักอักษรสองสามตัว ไม่คล้ายเป็นภาษาหู
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษาของที่ใด ตอนที่เขาก�ำถุงผ้าไหมใบนั้น รู้สึกได้ว่า
ของที่อยู่ข้างในกระทบกัน เมื่อคว�่ำเทลงบนโต๊ะก็มีเสียง 'แกร๊ง' ดังขึ้น
ของที่หล่นลงมามีลักษณะเป็นเครื่องประดับ ครั้นหยิบขึ้นมาดูก็พบว่า
เป็นสร้อยเส้นหนึ่ง ด้านบนร้อยลูกปัดหินเม็ดกลมสีเขียวอมฟ้าเม็ดเล็กๆ
เอาไว้ ส ามเม็ด สร้อ ยนี้ประณีต ยิ่ง เพียงมองปราดเดียวก็รู้ว่า ไม่ใช่
สิ่งของธรรมดาทั่วไป เมื่อสังเกตอย่างละเอียดก็พบว่าวัตถุดิบที่ใช้ท�ำ
ไม่ใช่ทั้งทองค�ำและเงิน แต่แวววาวยิ่งกว่า
ลูกปัดหินทั้งสามมีขนาดเล็ก เจียระไนได้เกลี้ยงเกลา เพียงแต่
แยกแยะไม่ออกว่าเป็นอัญมณีอะไร บนลูกปัดหินทุกเม็ดมีกระจุกแสง
เป็ น เส้ น หรื อ ที่ ป กติ เ รี ย กกั น ว่ า 'ตาแมว' ที่ ท� ำให้ เ ฉิ ง ตั๋ ว ตกใจก็ คื อ
ลูกปัดหินตาแมวทั้งสามเม็ดต่างเป็น 'ฉงถง'
เดิมทางดินแดนตะวันตกมีอัญมณีมาก และมีอัญมณีที่เจียระไน
แล้วบางส่วนสามารถรวมแสงเป็นเส้น ไม่ว่าจะหมุนอัญมณีอย่างไร
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เส้นแสงนั้นก็จะอยู่ตรงกลางเสมอคล้ายดวงตาแมว และก็มีอัญมณี
ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถรวมเส้นแสงเป็นสองเส้นขนานกัน เรียกว่าฉงถง
สิ่งนี้นับว่าเป็นของล�้ำค่าหาได้ยากในบรรดาอัญมณีตาแมว ล้วนแต่
มีคา่ ควรเมืองทัง้ สิน้ อัญมณีทมี่ ลี กั ษณะเป็นตาแมวในจงหยวน* ล�ำ้ ค่ามาก
แต่ก่อนเฉิงตั๋วเคยเห็นตาแมวเส้นเดียวในพระราชวัง ส่วนฉงถงเพียงเคย
ได้ยินราชทูตจากดินแดนตะวันตกพูดถึงเท่านั้น แต่บัดนี้บนสร้อยเส้นนี้
กลับมีร้อยอยู่ถึงสามเม็ด นี่เป็นของที่หาได้ยากอย่างยิ่ง นึกไม่ถึงว่า
จะอยู่ในมือทาสผู้หนึ่ง
เขาสังเกตความยาวของสร้อย นีไ่ ม่ใช่สร้อยคอ ทว่าเป็นสร้อยข้อเท้า
เป็นสร้อยที่สตรีในแดนตะวันตกสวมใส่ไว้ที่ข้อเท้า อากาศที่ดินแดน
ตะวันตกร้อนชื้น ในฤดูร้อนจึงมักสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งบาง ไม่ยาวถึง
ขนาดคลุมเท้า ดังนั้นเด็กสาวจึงนิยมหาของมาประดับข้อเท้า ทุกการ
ขยับข้อเท้าและทุกย่างก้าวล้วนละมุนละไมเป็นพิเศษ
เฉิงตั๋ววางสร้อยข้อเท้าลง มองไปที่ฉาฉา นางเห็นเฉิงตั๋วมองมา
จึงยื่นสองมือไปหาเขา ส่ายหน้าน้อยๆ แม้นางจะสงบลงบ้างแล้ว ทว่า
ยังคงปิดบังความร้อนใจไม่มิด แต่จนใจที่ไม่อาจพูดออกมา
เจ๋อเหรินไม่รู้อะไรมาก แต่ก็พอมองออกว่าสร้อยข้อเท้าเส้นนี้
ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ นทัว่ ไปจะมีได้ จึงพูดขึน้ ว่า "บางทีอาจจะเป็นของของซิวถูออ๋ ง
ที่นางขโมยมา จากนั้นไม่กล้าน�ำออกมา..." เขาพลันเห็นแววตาเฉิงตั๋ว
ฉายแววอ�ำมหิต จึงหุบปากสนิททันควัน
เฉิงตั๋วมองฉาฉา เอ่ยถามเสียงเย็นชา "เจ้าเป็นทาส แต่กลับกล้า
* จงหยวนหรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางจนไปถึง
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้ำหวงเหอ
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แอบเก็ บ ของเช่ น นี้ เ อาไว้ เอาไปท� ำ ลายเสี ย !" พู ด จบก็ เ ตรี ย มโยน
สร้อยข้อเท้าเส้นนั้นไปให้เจ๋อเหริน เจ๋อเหรินก�ำลังยื่นมือจะรับ ฉาฉา
กลับลุกพรวดขึ้นกะทันหัน เดินสองก้าวปรี่ไปถึงหน้าโต๊ะเฉิงตั๋ว นาง
ไม่กล้าหยิบกระดาษบนโต๊ะเขามาเขียน จึงจับพู่กันเขียนลงบนหลังมือ
ตัวเองจนถึงข้อมือว่า 'ของมารดาข้า' แม้ลายเส้นจะตวัดห้วน ทว่า
เขียนได้รวดเร็วยิ่ง
ในตอนที่นางเขียนเสร็จ เฉิงตั๋วก็เห็นแล้ว แต่นางยังคงยื่นมือมา
ตรงหน้าเขา มือหนึ่งชี้ไปที่สร้อยข้อเท้าเส้นนั้น ในดวงตาเต็มไปด้วยแวว
ร้องขอให้เขาเชื่อ เฉิงตั๋วเก็บมือกลับมา เล่นสร้อยข้อเท้าในมือพร้อมถาม
"ในเมือ่ เป็นของมารดาเจ้า เหตุใดถึงได้นำ� ไปซ่อนไว้ทวั่ " ฉาฉาหลุบตาลงต�ำ่
วางมือลงช้าๆ ในใจเฉิงตัว๋ กลับเข้าใจดี สร้อยข้อเท้าเส้นนีส้ ำ� หรับนางแล้ว
ล�ำ้ ค่ายิง่ แต่นางต้องปรนนิบตั คิ นด้วยร่างกาย กระทัง่ ร่างกายตนยังไม่รวู้ า่
จะถูกจัดวางอย่างไร จะกล้าสวมใส่สิ่งของเช่นนี้ไว้กับตัวได้อย่างไร
เฉิงตั๋วรู้สึกว่านางไม่ได้โกหก เขายื่นมือออกไปคว้ามือนางมา
วางสร้อยข้อเท้าลงไปพร้อมบีบมือนาง "ข้าอนุญาตให้เจ้าใส่เอาไว้ได้
หากน�ำไปฝังไว้อาจท�ำหายหรือไม่ก็พังเสียหาย"
ครั้นเห็นแววตานางที่มองมายังตนยังคงสงสัยไม่คลาย เฉิงตั๋วก็
ถอนหายใจเบาๆ จับมือนางง้างนิ้วออก หยิบสร้อยข้อเท้าออกมา แล้ว
ก้มตัวลงจากเก้าอี้ สวมให้นางที่ข้อเท้าซ้าย
ภาพนีต้ งฟางเห็นแล้วไม่ได้รสู้ กึ อะไร แต่เจ๋อเหรินกลับตกใจยกใหญ่
เรียกได้ว่าตกใจจนตาโตอ้าปากค้าง
ไม่ พู ด ถึ ง เรื่ อ งเฉิ ง ตั๋ ว ซึ่ ง มี ส ถานะสู ง ศั ก ดิ์ ถึ ง กั บ ก้ ม ตั ว ลงสวม
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เครื่องประดับเท้าให้ทาสหญิงผู้หนึ่ง แต่เดิมทีเขาไม่เคยให้ความสนใจ
กับสตรี ต่อให้ชายารองในจวนอ๋องใช้วธิ อี อดอ้อนแย่งชิงความโปรดปราน
ทุกหนทางก็ยงั ไม่แน่วา่ จะแลกกับค�ำชืน่ ชมจากปากเขาได้สกั ค�ำ ตอนแรก
ทีช่ ายาเอกเซียวซือ่ * ของจิง้ หย่วนชินอ๋องจากไปเพราะคลอดยาก กระทัง่
ฝ่าบาทยังรับสั่งให้ขุนนางขั้นสามลงไปสวมชุดไว้ทุกข์ แต่เจ้านายท่านนี้
กลับเพิ่งเร่งรีบกลับจากแนวหน้า เพราะเรื่องนี้บิดาของชายาเอกเซียวซื่อ
อัครเสนาบดีเซียวอวิ๋นซานจึงไม่พอใจลูกเขยผู้นี้อย่างมาก หากวันนี้
อัครเสนาบดีเซียวอวิ๋นซานได้มาเห็นภาพนี้ เกรงว่าคงโกรธจนเคราสั่น
หมดสติไปทันที
ที่ท�ำให้เจ๋อเหรินไม่พอใจยิ่งกว่าก็คือเฉิงตั๋วใส่สร้อยข้อเท้าให้นาง
แต่ฉาฉากลับยืนนิ่ง ไม่แสดงท่าทีอะไรแม้แต่น้อย ปกติแล้วนางก็ละเลย
มารยาท อาศัยอยู่ในกระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋วโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
อยู่แล้ว ตั้งแต่ครั้งแรกที่นางรั้งอยู่ในกระโจมเฉิงตั๋วจนถึงวันนี้ ไม่ว่า
ทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมากี่โมง นางก็จะสนแต่นอนหลับ ทว่าเฉิงตั๋วกลับ
ไม่ถือสา ท�ำเหมือนว่านางไม่มีตัวตนอยู่โดยสิ้นเชิง ปล่อยให้นางนอนซุก
อยู่ที่มุมกระโจม เพียงแต่ปกติแล้วนางจะนิ่งเงียบ ไม่เคยก่อเรื่องและก็
ไม่เคยหาเรือ่ ง นอกจากเรือ่ งทีเ่ จ๋อเหรินเจ๋ออีจ้ ะเข้าออกกระโจมใหญ่ของ
เฉิงตั๋วได้ไม่ค่อยสะดวกเหมือนเดิมแล้ว ก็ราวกับว่านางไม่มีตัวตนอยู่
โดยสมบูรณ์
เฉิงตั๋วเหยียดตัวขึ้นตรง หน้าไม่เปลี่ยนสี ครั้นเห็นสีหน้าฉาฉา
โอนอ่อนลง ไม่มีความระแวงเหลืออีก จึงถามเสียงอ่อนโยน "เจ้ารู้อักษร
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�ำว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ของพวกเราหรือ"
ฉาฉาพยักหน้า
"เช่นนั้นภาษาหูเล่า"
ฉาฉาพยักหน้าอีกครั้ง
เฉิงตัว๋ ยังคงยิม้ น้อยๆ "ข้ากลับไม่รวู้ า่ เจ้ารูอ้ กั ษร ปกติเห็นเจ้าเงียบๆ
นับว่าดูถูกเจ้าแล้ว"
ฉาฉาเห็นเขายิม้ อบอุน่ ในดวงตาพลันมีแววเขินอาย ก้มหน้าลงต�ำ่
เฉิงตั๋วเอ่ยว่า "เจ้าออกไปเถอะ"
นางเงยหน้ามองเขาคราหนึง่ ก่อนหมุนตัวเดินไปทางประตูกระโจม
ตงฟางซึ่งคอยชมอยู่ข้างๆ ยามนี้กลับเปิดปากพูดขึ้นว่า "แม่นาง
ช้าก่อน"
ฉาฉาหยุดยืน หันกลับมามองเขา
ตงฟางกล่าวว่า "ดูจากสีหน้าของเจ้า เลือดลมนับว่าพร่อง ให้ข้า
จับชีพจรเจ้าได้หรือไม่"
ฉาฉานิ่งอึ้ง ส่งสายตาสอบถามไปที่เฉิงตั๋ว เฉิงตั๋วพยักหน้า นาง
จึงเดินเข้ามาใกล้ตงฟาง ยื่นมือออกไปให้เขา ตงฟางวางสามนิ้วลงไป
จับชีพจรที่ต�ำแหน่งฉื่อ ชุ่น กวน* สามต�ำแหน่งเงียบๆ อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะ
เปลี่ยนเป็นอีกมือแล้วจับเงียบๆ อีกสักพัก ถึงได้เอ่ย "รบกวนเจ้าอ้าปาก
แลบลิ้นออกมาให้ข้าดูด้วย"
* การตรวจชี พ จรเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย โรคตามหลั ก แพทย์ แ ผนจี น จะตรวจที่ ต� ำ แหน่ ง ข้ อ มื อ ด้ า นในทั้ ง สองข้ า ง
โดยวางนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางที่ต�ำแหน่งใต้ข้อมือฝั่งนิ้วโป้ง โดยนิ้วกลางวางที่บริเวณที่มีกระดูกข้อมือ
นูนขึ้นมาเรียกว่าต�ำแหน่งกวน นิ้วชี้วางเหนือต�ำแหน่งกวนเรียกว่าต�ำแหน่งชุ่น นิ้วนางวางใต้ต�ำแหน่งกวน
เรียกว่าต�ำแหน่งฉื่อ สามนิ้ววางเรียงกัน ซึ่งชีพจรในแต่ละจุดของมือแต่ละข้างจะบ่งบอกถึงอาการและ
ชนิดของโรคที่เกิดขึ้นในอวัยวะภายในของผู้ป่วยที่แตกต่างกันออกไป
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แม้ฉาฉาจะรู้ว่าเฉิงตั๋วอนุญาตแล้ว แต่ยังคงมองเขาก่อนคราหนึ่ง
จึงท�ำตาม
ตงฟางตรวจเสร็ จ ก็ ข มวดคิ้ ว พู ด อย่ า งครุ ่ น คิ ด "แม่ น างม้ า ม
และกระเพาะอาหารอ่อนแอ ส่งผลให้ลมปราณของอวัยวะไม่สมดุล
พร่องเสียยิ่งกว่าผู้ที่เคยป่วยหนักมาก่อน จากสภาพร่างกายเช่นนี้ หาก
ไม่ บ� ำ รุ ง ให้ ดี ก็ จ ะมี ชี วิ ต อยู ่ ไ ด้ แ ค่ ส ามปี ห ้ า ปี ตอนนี้ ยั ง นั บ ว่ า พอมี
ก�ำลังวังชาอยู่บ้าง" เขาหันไปพูดกับเฉิงตั๋ว "อาหารการกินของนาง
ไม่เหมาะกับของในค่ายทหาร มิสู้กระหม่อมจ่ายยาให้นางเพื่อบ�ำรุง
อวัยวะดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตัว๋ จ้องตงฟาง เอ่ยคล้ายยิม้ คล้ายไม่ยมิ้ "ได้" พูดจบก็หนั ไปมอง
ฉาฉา พยักพเยิดปลายคางไปทางประตูกระโจม ฉาฉาจึงได้เดินออกไป
เฉิ ง ตั๋ ว นิ่ ง เงี ย บอยู ่ ค รู ่ ห นึ่ ง ก่ อ นจะหุ บ ยิ้ ม ลงช้ า ๆ กวั ก มื อ เรี ย ก
เจ๋อเหริน แล้วสั่งเสียงเย็นชา "เจ้าจับตาดูนางเอาไว้"
เจ๋อเหรินขานรับ รอจนเขาออกไปแล้ว เฉิงตั๋วจึงหันกลับมาถาม
ตงฟาง "นางเป็นใบ้จริงๆ หรือ"
ตงฟางครุ่นคิด "คอของนางไม่ได้มีปัญหาอะไร หากเปล่งเสียง
ไม่ออกจริงๆ ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะสูญเสียเสียงไปหลังจากได้รับความ
กระทบกระเทือนใจ ไม่เช่นนั้นก็แกล้งท�ำ"
เฉิงตั๋วส่งตงฟางออกไปแล้วจึงกลับมานั่ง เขาเรียกสมาธิ ยื่นมือ
ออกไปหยิบพูก่ นั ขณะนัน้ พลันเห็นว่าบนฝ่ามือตนมีรอยน�ำ้ หมึกอยูจ่ างๆ
เป็นรอยทีเ่ หลือทิง้ เอาไว้ตอนก�ำมือฉาฉาเมือ่ ครู่ เป็นค�ำว่า 'มารดา' ทีเ่ ขียน
สลับด้าน เขามองตัวอักษรสองตัวนั้นนิ่ง
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ชีวิตของคนผู้หนึ่งมักมีสถานที่ให้กลับไปไม่มากนัก และสถานที่
แห่งแรกของทุกคนมักจะเป็นมารดาเสมอ ในตอนที่มารดาไม่แก่ชราขึ้น
และคนผูน้ นั้ ไม่อาจจดจ�ำใบหน้านางได้อย่างกระจ่างชัด นัน่ ก็หมายความว่า
คนผู้นั้นไม่มีที่ให้กลับไปแล้วจริงๆ
ดังนั้นเฉิงตั๋วจึงไม่มีสถานที่ใดให้สามารถกลับไปได้อีก
สองเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เฉิงตั๋วหาโอกาสท�ำศึกตัดสินกับ
ทหารม้ า ของประมุข ข่านหูตี๋ แต่เพื่อ เป็นการรับมือกับเขา ชาวหูจึง
ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ไม่ยอมถูกหลอกง่ายๆ เช่นกัน เฉิงตั๋วจึงต้อง
วางกับดักอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ ล่อลวงให้พวกเขาตกหลุมพราง เฉิงตั๋ว
น�ำก�ำลังคนและม้าห้าหมืน่ นายมุง่ ไปแนวหน้าได้สองวันแล้ว ส่วนตงฟาง
ปักหลักป้องกันอยู่ที่ค่ายใหญ่ หลายวันมานี้รู้เพียงว่าสงครามดุเดือดยิ่ง
สถานการณ์โดยละเอียดกลับไม่รู้ชัด
ผู้ช่วยในกระโจมหมอต้มยาเทียบหนึ่งเสร็จก็เทลงถ้วยกระเบื้อง
เนื้ อ หยาบ ตงฟางเห็ น ว่ า หมิ ง จี ไ ม่ อ ยู ่ จึ ง หยุ ด งานที่ ท� ำ แล้ ว ยกไปที่
กระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋วด้วยตัวเอง
ในตอนที่เดินมาถึงข้างกระโจม เขาหยุดฝีเท้าลงสงบลมหายใจ
สัมผัสได้ว่าด้านในเงียบสนิทไร้ส�ำเนียง ดังนั้นจึงเดินอ้อมไปด้านหน้า
ม่านกระโจมเปิดอยู่ เขากวาดตามองรอบหนึ่งถึงได้พบว่าฉาฉาขดตัว
อยู่บนเบาะที่มุมหนึ่ง ตงฟางกระแอมกระไอเบาๆ เพิ่มน�้ำหนักฝีเท้าแล้ว
เดินเข้าไป ฉาฉารีบลุกขึ้นยืน ทันทีที่เห็นว่าเป็นตงฟางก็เดินมาข้างหน้า
ก้มหน้าลงประสานมือ ตงฟางวางถ้วยยาลงบนโต๊ะ "ยาของเจ้า รีบดื่ม
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ตอนที่ยังร้อน"
ฉาฉายกขึ้นดื่มอึกเล็กๆ ตงฟางมองนาง ทั้งไม่จากไปและไม่พูด
อะไร ผ่านไปครู่ใหญ่ถึงโพล่งถามขึ้น "แม่นางเชื่อเรื่องชะตาชีวิตหรือไม่"
ฉาฉานิง่ อึง้ ชัว่ ขณะหนึง่ ไม่รคู้ วรจะตอบสนองอย่างไร ตงฟางพูดต่อ
"ปีนี้แม่นางมีเคราะห์ใหญ่ ยามที่วันสิ้นปีเก่าวันขึ้นปีใหม่มาบรรจบกัน
หลีกเลี่ยงทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้เป็นดีที่สุด" ฉาฉานิ่งงันไปครู่หนึ่ง
ต่อมากลับยิ้มน้อยๆ
ตงฟางเห็นนางยิ้ม ในใจพลันเกิดความรู้สึกห่วงใย "หากเร็วกว่านี้
ยังพอช่วยได้ แต่บัดนี้ชะตาชีวิตถูกก�ำหนดเอาไว้แล้ว ขออภัยที่ข้าต้อง
พูดตามตรง แต่เกรงว่าเจ้าจะมีชีวิตไม่พ้นปีนี้แล้ว" เขาพูดกระชับสั้น
"หากเจ้าเต็มใจ ข้าสามารถขอให้ทา่ นอ๋องทรงปล่อยให้เจ้าออกเดินทางไกล
ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ บางทีอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงชะตาได้"
ฉาฉาหลุบตามองพื้น ส่ายหน้าช้าๆ
ทันใดนัน้ เจ๋อเหรินก็วงิ่ เข้ามา ทันทีทไี่ ด้เห็นตงฟางก็พดู อย่างรีบร้อน
"ท่านตงฟาง คอกม้าทางค่ายตะวันตกเกิดไฟไหม้ขอรับ" ตงฟางทะยาน
ร่างออกไปทันที
ยามนี้ใกล้พลบค�่ำ ก้อนเมฆซึ่งฉาบด้วยสีแดงเพลิงบนท้องฟ้า
ทิศตะวันตกก�ำลังลอยล่อง ชั่วพริบตาเดียวก็ถูกควันหนาจากพื้นดิน
พวยพุ่งมาบดบัง
ในตอนที่ตงฟางเร่งรีบมาถึง คอกม้าทั้งคอกก็กลายเป็นทะเลเพลิง
ไปหมดแล้ว โชคดีที่ม้าล้วนออกไปท�ำศึก เหลือไว้เพียงคอกว่างเปล่า
ตงฟางเห็นว่าเปลวไฟนั้นลุกโหมใหญ่โตยิ่ง ดับไฟไม่ทันแล้ว จึงสั่งการ
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อย่างเด็ดขาด "คนและม้าทุกกองอยู่เฝ้าประจ�ำต�ำแหน่ง บอกให้พวกเขา
ไม่ต้องมาที่นี่หรือวิ่งหนีไปไหน"
เจ๋อเหรินมองเขาคราหนึง่ ก่อนพยักหน้ารับค�ำสัง่ แล้วจากไป ตงฟาง
หันกลับมาเอ่ยกับทหารที่ก�ำลังดับไฟ "อย่าสาดน�้ำไปข้างบน แต่ให้
ยับยั้งไฟจากสองข้าง ดึงเศษไม้ที่อยู่ใกล้เปลวเพลิงออกมา"
ยามนั้นเดิมทีเสียงลมและไฟล้วนดังสนั่นปะปนกับเสียงทหารที่
เดินกลับไปกลับมาเอะอะโวยวาย ฟังไม่เข้าใจแม้แต่ประโยคเดียว แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อตงฟางพูด เขาไม่ได้ใช้เสียงดัง ทว่าทุกคนกลับได้ยิน
อย่างชัดเจน ทุกคนท�ำตามค�ำสั่งเขา ทิ้งคอกม้าที่ถูกเผาไหม้ไปหมดแล้ว
หันไปดับไฟรอบด้าน ควบคุมการแผ่ลามของเปลวเพลิงแทน
ท่ามกลางกลุ่มคนวุ่นวาย ในมุมเล็กๆ ข้างประตูค่ายตะวันตก
มี ด วงตาคู ่ ก ลมสี ด� ำ ขลั บ โผล่ อ อกมา มองไปยั ง คอกม้ า ที่ ไ ฟไหม้ ซึ่ ง
อยูห่ า่ งไปไกล ดวงตากลอกมองซ้ายขวา ก่อนเงาร่างเล็กๆ จะผลุบออกมา
เด็กน้อยโยนคบเพลิงในมือลงบนพืน้ แล้วเหยียบจนดับ อาศัยความวุน่ วาย
ลอบออกไปทางนอกค่ายเงียบๆ ในช่วงที่ฟ้าเริ่มมืดขณะมาถึงข้างประตู
ค่ายตะวันตก เพียงชัว่ อึดใจสัน้ ๆ ทีไ่ ม่ทนั ระวังก็ถกู ทหารลาดตระเวนผูห้ นึง่
จับได้ หัวหน้าทหารลาดตระเวนกลุ่มนั้นตวาดถามถึงที่มาที่ไปของเขา
เสียงดัง
เด็กน้อยยกห่อสัมภาระขึน้ ท่าทีหวาดกลัวถึงขีดสุด ตอบตะกุกตะกัก
"นะ...นายท่าน เมื่อสาม...สามวันก่อน พ่อข้าจากไปแล้ว พี่ข้าเป็นทหาร
ข้า...ข้าจึงมาเยีย่ มเขา" พูดจบก็หลัง่ น�ำ้ ตาออกมาตัวสัน่ เทา หัวหน้าทหาร
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ลาดตระเวนคิดในใจ เหตุใดตนจึงได้สะเพร่าเพียงนี้ ถึงกับปล่อยให้
เด็กผู้หนึ่งเล็ดลอดเข้ามาได้ เขาเห็นเด็กน้อยร้องไห้จนมีสภาพเช่นนั้น
ก็อดคิดไปถึงมารดาแก่ชราและน้องชายอ่อนแอที่บ้านไม่ได้ จึงลอบ
ถอนหายใจ น�้ำเสียงไม่ได้เข้มงวดเช่นเดิมอีก "ค่ายทหารเป็นสถานที่
ส�ำคัญ ไม่อาจลอบเข้าออกได้ เจ้ากลับไปเถอะ"
จากนัน้ ก็นำ� ตัวเขามาปล่อยทีป่ ระตูคา่ ยตะวันตก เด็กน้อยลุกขึน้ ยืน
มองไปยังธงทีโ่ บกสะบัดของค่ายทหารอย่างน้อยใจ แววตาอาลัยอาวรณ์
ราวกับธงนัน่ คือครอบครัวของเขา หัวหน้าทหารลาดตระเวนทนมองไม่ได้
จึงโบกมือ ร้องว่า "ไปเถอะ!"
เด็กน้อยเดินไปได้สามก้าวก็หนั กลับมามองอีกครัง้ ทว่าการมองครัง้ นี้
ท�ำให้เขาตกใจ แม้แต่สีหน้าโศกเศร้าก็ยังเปลี่ยนไป
หัวหน้าทหารลาดตระเวนก็หนั ไปมอง ทางด้านหน้าประตูใหญ่ของ
ค่ายมีคบเพลิงระริกไหว ท่ามกลางแสงอัสดงมองออกได้รางๆ ว่าเป็น
ธงเหยีย่ วของเฉิงตัว๋ ก�ำลังมุง่ หน้ามาทีค่ า่ ยช้าๆ ทหารลาดตระเวนทัง้ กอง
ตื่นเต้นขึ้นมาโดยพลัน ร้อนใจอยากรู้ผลการรบ ในตอนที่หัวหน้าทหาร
ลาดตระเวนหันกลับมาอีกที เด็กน้อยที่เมื่อครู่ยังอาลัยอาวรณ์ก็ไม่อยู่
ตรงหน้าเสียแล้ว เขามองไปบนทุ่งหญ้าโล่งกว้างก็คล้ายกับเห็นเงาเล็กๆ
ก�ำลังรีบวิ่ง ในช่วงอึดใจสั้นๆ ก็หลอมรวมไปกับสีของยามอัสดงแล้ว
ภายในกระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋ว ฉาฉาถือถ้วยยา ทว่ากลับเหมือน
ลืมไปแล้วว่าต้องดื่ม และก็คล้ายไม่รู้สึกตัวว่าตงฟางออกไปนานแล้ว
นางเพียงยืนอยู่กลางกระโจมเงียบๆ ฟังเสียงผู้คนที่ค่อยๆ ดังเอะอะขึ้น
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จากด้านนอกกระโจม เมื่อวางถ้วยลงและเดินไปที่ประตูกระโจม นางก็
เห็นเฉิงตั๋วน�ำทัพทหารม้ากลับมา บนหลังม้าทุกตัวต่างแขวนศีรษะของ
ศัตรูเอาไว้จ�ำนวนมาก
สนามฝึกซ้อมทีป่ ระตูคา่ ยราวกับเป็นนรกบนดินทันที ศีรษะของศัตรู
กองทับถมกันเป็นภูเขาลูกย่อมๆ ทหารทุกนายต่างปรบมือโห่รอ้ ง เปล่งเสียง
ฉลองชัยชนะ หยางโหย่วหลินถูกรองแม่ทัพผู้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจับ
โยนขึ้นไปบนอากาศ
ทหารม้าจ�ำนวนห้าหมืน่ นายภายใต้บงั คับบัญชาของประมุขข่านหูตี๋
ถูกก�ำราบไปกว่าครึ่ง ถึงแม้ตัวเขาจะหนีไปได้ แต่การศึกครั้งนี้ได้สร้าง
บาดแผลใหญ่ใ ห้หูตี๋ ส่ง ผลให้ส ถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายแตกต่า ง
อย่างมหันต์
ฉาฉามองภูเขาศีรษะลูกนัน้ จากทีไ่ กลๆ สีหน้าไม่เปลีย่ นแปลงสักนิด
เฉิงตั๋วไม่ได้รั้งอยู่ในกลุ่มคนที่ก�ำลังครึกครื้น หลังออกค�ำสั่งกับนายกอง
จ�ำนวนหนึง่ เสร็จก็เดินตรงมาทีก่ ระโจมใหญ่ของตน บนชุดเกราะสีเงินขาว
เปื้อนไปด้วยคราบโลหิต เขาเม้มปาก มองไม่ออกว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดี
เมือ่ ตรงมาถึงหน้ากระโจมก็ไม่แม้แต่มองฉาฉาตรงๆ เพียงตะโกนเสียงดัง
"เจ๋ออี้ ยกน�ำ้ มา!" แล้วโยนชุดเกราะทิง้ ไปด้านข้างราวกับถูกเหากัดอย่างไร
อย่างนั้น
ฉาฉาเบี่ยงตัวหลบจากประตูกระโจม ถอยกลับไปที่มุมเดิมอย่าง
ไร้สุ้มเสียง เจ๋อเหรินปล่อยม่านกระโจมลง ส่วนเจ๋ออี้ยกน�้ำสะอาดเข้ามา
เฉิงตั๋วไม่สนใจว่าน�้ำจะเย็น ตักน�้ำท�ำความสะอาดตั้งแต่หัวจรดเท้า
แล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสะอาดเดินออกจากกระโจมไป เจ๋อเหรินตาม
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อยู่ด้านหลังเขา หลังห่างจากกระโจมได้ไม่ไกลก็เอ่ยรายงานเสียงต�่ำ
"ท่านอ๋อง ช่วงที่ผ่านมาฉาฉาล้วนอยู่แต่ในกระโจม ไม่ออกไปที่ใด
แม้แต่ก้าวเดียวพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วเดินตรงไปข้างหน้า ไม่ได้สนใจ เจ๋อเหรินจึงพูดต่อ "มีแค่
ท่านตงฟางที่ให้คนเอายามาส่งเป็นพักๆ หรือไม่ก็น�ำมาส่งด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วหยุดยืน นิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่จึงร้อง "อืม" แล้วเดินตรงไปยัง
กระโจมกลาง
เขาเพิ่งเข้ามานั่ง ท่ามกลางเงาธงนอกประตูค่ายก็ปรากฏม้าเร็ว
ตัวหนึ่งควบตะบึงเข้ามา ทหารลาดตระเวนก�ำลังเดินเข้าไปหา ทว่า
คนทีม่ ากลับยกมือขึน้ แสดงป้ายค�ำสัง่ ป้ายหนึง่ ทหารลาดตระเวนจ�ำได้วา่
ชาวหูผู้นี้ก็คืออาซือไห่ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเฉิงตั๋ว จึงหลบไปด้านข้าง
ม้าตัวนั้นวิ่งตะบึงมา เมื่อห่างจากหน้าค่ายหลักราวห้าสิบก้าวจึงได้
หยุดลง
แม้อาซือไห่จะเป็นชาวหู ทว่าติดตามบิดาออกเดินทางท�ำการค้า
ตั้งแต่เด็ก เร่ร่อนพเนจรไปทั่ว ช�ำนาญภาษาท้องถิ่นต่างๆ เพราะเขามี
ไหวพริบดี ทั้งยังพบเจอความไม่สงบของใต้หล้า จึงรั้งอยู่ที่ชายแดน
ท�ำการค้าชนิดหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษไม่ได้สืบทอดมาให้ ซื้อขายข่าวสาร
เมื่อสี่ปีก่อนเขาถูกเฉิงตั๋วจับขณะเข้ามาสืบข่าวกองทัพให้ชาวหู เฉิงตั๋ว
เห็นเขาเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่กลัวตาย จึงปล่อยเขาไป อาซือไห่
กลับไม่เชื่อ ก่อนจากไปยังป่าวประกาศว่าจะขโมยตราบัญชาการทัพ
ของเฉิงตั๋ว ไปๆ มาๆ ขโมยตราบัญชาการทัพไม่ส�ำเร็จ ยังเอาตัวเอง
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เข้ามาร่วมด้วยแล้ว
อาซือไห่ขยับดาบไว้ข้างเอวก่อนก้าวยาวๆ เข้าไปในกระโจมกลาง
เป็นเพราะตากแดดตากลม ใบหน้าเขาจึงด�ำมะเมื่อม ยามยิ้มฟันจะดู
ขาวสะอาดเป็นพิเศษ เขาร้องเรียก "ท่านอ๋องทรงมีน�้ำหรือไม่ กระหม่อม
กระหายจะตายอยู่แล้ว"
เจ๋ออี้เทน�้ำชามหนึ่งให้เขา อาซือไห่รับไปดื่มอึกๆ
เฉิงตั๋วโบกมือ สั่งให้เจ๋ออี้ออกไปแล้วจึงถาม "เป็นอย่างไรบ้าง"
"หูตหี๋ นีกลับไปยังเมืองเจ่อเยีย่ แล้วพ่ะย่ะค่ะ ทหารม้าสามหมืน่ นาย
ของกู ่ ห ลี อ ๋ อ งแบ่ ง ออกเป็ น สามค่ า ย ตั้ ง กระโจมอยู ่ ห ่ า งออกไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ยี่ สิ บ หลี่ ตั ว เขาน� ำ ก� ำ ลั ง คนสองพั น นายมา
ตั้งกระโจมอยู่ห่างจากค่ายใหญ่เยี่ยนโจวไปสองหลี่ ยามบ่ายมาจึง
ขอยอมแพ้ด้วยตัวเอง จากที่กระหม่อมรู้ เดิมทีคนของกู่หลีอ๋องกับหูตี๋
ก็ไม่ลงรอยกันอยู่แล้ว หลายปีมานี้กู่หลีอ๋องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ประมุขข่านหูตี๋ แม้จะมีต�ำแหน่งสูง ทว่าไม่ได้รับความส�ำคัญมากนัก
ตอนนี้หูตี๋พ่ายแพ้ยับเยิน คนของกู่หลีอ๋องก็ถูกปล่อยทิ้งไว้แนวหน้า
กู่หลีอ๋องรู้ว่าตนต้านต่อไปไม่ไหวแน่ ดังนั้นการยอมแพ้จึงฟังดูมีเหตุผล
นอกจากนี้กระหม่อมยังไม่พบเห็นทหารม้าอื่นๆ กลับเป็นท่านอ๋องที่ทรง
ส่งกองก�ำลังสองสายแยกออกไปสองฝั่ง คนและม้าของค่ายใหญ่เอง
ก็แบ่งก�ำลังออกไป ล้อมพวกเขาเอาไว้น่าดูยิ่ง"
ไม่ว่าอย่างไรอาซือไห่ก็เป็นชาวหู ในตอนที่นึกค�ำไม่ออกก็จะใช้
ค�ำเดียวกับทุกอย่าง ดังเช่นค�ำว่า 'น่าดู' ก็เป็นค�ำที่เขามักพูดบ่อยๆ
เฉิงตั๋วยิ้ม "แล้วเรื่องนั้นเล่า"
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อาซือไห่สีหน้าอมทุกข์ พูดว่า "สตรีผู้นั้นท�ำเอากระหม่อมเหนื่อย
แทบตายแล้ว"
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6
อาซือไห่เอ่ยด้วยสีหน้าอมทุกข์ "ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา กระหม่อม
เดินทางจากเมืองเจ่อเยีย่ ไปจนถึงดินแดนตะวันตก บ่าวหญิงอาวุโสผูห้ นึง่
ของจวนซิวถูอ๋องบอกว่าเมื่อสองปีก่อน ช่วงที่ซิวถูอ๋องเป็นทัพหน้าให้หูตี๋
นางคือคนที่ซิวถูอ๋องชิงตัวมาจากข่านสั่วลั่วเอ่อร์ นักเวทของซิวถูอ๋อง
บอกว่านางเป็นตัวกาลกิณี ผู้ใดได้ไปผู้นั้นจะโชคร้าย กระหม่อมมุ่ง
เดินทางต่อไปทางตะวันตกจนกระทั่งไปถึงสถานที่ที่ข่านสั่วลั่วเอ่อร์เคย
พ�ำนักอยู่เดือนหนึ่ง จากนั้นจึงพบตัวอดีตองครักษ์ในจวนผู้หนึ่ง เมื่อ
พูดถึงนาง เขาก็นึกออกทันที" อาซือไห่พลันนิ่งเงียบไป
"เจ้ารู้อะไรก็พูดออกมา" เฉิงตั๋วกล่าว
"พ่ะย่ะค่ะ อดีตของสตรีนางนี้สุดแสน...สุดแสนจะ..." อาซือไห่
คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าคงใช้ค�ำว่า 'น่าดู' ไม่ได้แน่ๆ ครู่ใหญ่ถึงเค้นค�ำว่า
'เลวร้าย' ออกมา "สุดแสนจะเลวร้ายมาก นางมีความเป็นมาอย่างไร
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ไม่มีผู้ใดรู้ แต่นางเป็นคนใบ้จริงๆ อยู่ในจวนอ๋องของข่านสั่วลั่วเอ่อร์มา
ตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสอง ข่านสั่วลั่วเอ่อร์เกลียดนางมาก จึงใช้ทุกวิถีทาง
ทรมานนาง แต่ไม่เคยมีผู้ใดได้ยินนางเปล่งเสียงออกมาเลย หากนาง
แกล้งเป็นใบ้ ไม่มที างแสดงได้ดถี งึ เพียงนีต้ งั้ แต่อายุยงั น้อย" อาซือไห่เล่า
จบก็ถึงกับกัดฟันพูดด้วยน�้ำเสียงเคียดแค้นอยู่บ้าง "ข่านสั่วลั่วเอ่อร์เป็น
ผู้มีชื่อเสียงเรื่องความวิปริตผู้หนึ่ง"
เฉิงตั๋วขมวดคิ้ว "เรื่องนี้ข้าพอได้ยินมาบ้าง แล้วความวิปริตนั่น
เป็นอย่างไรกันแน่"
ฉาฉานั่งอยู่ในกระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋ว จู่ๆ ก็รู้สึกใจสั่น ขนแขน
ลุกซูข่ นึ้ มา นางลุกขึน้ ยืน มองออกไปด้านนอกแล้วเดินออกไปนอกกระโจม
แสงแดดส่องกระทบร่าง นางเห็นหยางโหย่วหลินก�ำลังเดินตรวจตรา
ค่ายอยู่ไกลๆ ทหารนายหนึ่งติดตามอยู่ด้านหลังเขา ทั้งสองคนคุยกัน
เป็นพักๆ ส่วนฉาฉายืนดูพวกเขานิง่ ไม่ไหวติง มองอยูส่ กั พักนางก็ขยับเท้า
เดินไปด้านข้างกระโจม ปีนี้ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนเร็ว แสงแดดที่ส่องมา
โดนร่ า งอบอุ ่ น อย่ า งมาก นางเปลี่ ย นไปใส่ เ สื้ อ ผ้ า เนื้ อ บางนานแล้ ว
ด้านนอกสวมเสื้อคลุมผ้าฝ้ายสีขาวอีกตัว บริเวณเอวคาดสายรัดสีแดง
ผมถักเป็นเปียง่ายๆ สองเส้น ปลายผมยาวจรดเอว แกว่งไกวไปตาม
จังหวะก้าวเดิน
ในตอนที่เฉิงตั๋วเห็นนางจากที่ไกลๆ ก็ผุดลุกขึ้นยืนอย่างอดไม่ได้
เพราะนางเดินกอดอกอย่างสบายใจยิ่ง ราวกับตนไม่ใช่ทาส แต่เป็น
คุณหนูในห้องหอที่ออกมาเที่ยวชมฤดูใบไม้ผลิ แม้สีหน้านางจะเฉยชา
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ทว่ากลับยากจะมองเห็นแววทุกข์ใจ ท�ำให้เฉิงตั๋วรู้สึกไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่
อาซือไห่เล่าให้ฟังเมื่อครู่ มองดูก็เห็นได้ชัดว่านางอยากมีชีวิตอยู่ ทว่า
ก็คล้ายกับไม่แยแสความตาย เฉิงตั๋วพบเจอคนพยายามตายมามากนัก
เพราะบางทีการตายไปเสียยังง่ายกว่ามีชีวิตอยู่
ขณะทีเ่ ขาเหม่อลอยไปชัว่ ครู่ ฉาฉาก็เดินอ้อมกระโจมหายลับตาไป
แล้ว เฉิงตั๋วไม่ไปพิเคราะห์ว่าฉาฉาเป็นเช่นไรกันแน่ นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขา
ต้องการ เฉิงตัว๋ เป็นคนเด็ดขาดผูห้ นึง่ ไม่มที างท�ำให้เรือ่ งราวสลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้น เขาเดินกลับไปที่กระโจมใหญ่ ม่านกระโจมปิดอยู่ ทั้งยังขยับไหว
น้อยๆ เขาเลิกม่านขึ้น ทว่ากลับเหนือความคาดหมาย เพราะว่าไม่มีผู้ใด
อยู่ข้างใน
ฉาฉาไม่มีทางเดินไปไกล นางกระจ่างแจ้งยิ่งว่าที่ใดควรไป ที่ใด
ไม่ควรไป เมื่อครู่เฉิงตั๋วเห็นนางเดินอ้อมกระโจมใหญ่มาชัดๆ เฉิงตั๋ว
หันกลับไป ภายนอกปกติดีทุกอย่าง ผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงเห็นฉาฉา
เดินออกมาจากอีกด้านของกระโจมใหญ่ ฝีเท้าร้อนรนกว่าปกติเล็กน้อย
นางไม่รู้ว่าเฉิงตั๋วยืนอยู่ตรงประตูกระโจม ดังนั้นทันทีที่เดินเลี้ยวมาก็
เกือบชนเข้ากับเขา นางเงยหน้าขึ้นทันควัน ก่อนจะรีบร้อนก้มลง เฉิงตั๋ว
เห็นทันทีว่าใบหน้านางแดงน้อยๆ ไม่ได้ซีดขาวเหมือนปกติ
เฉิงตั๋วหมุนตัวเดินไปนั่งลงกลางกระโจม ฉาฉาเดินเลียบด้านข้าง
ไปถึงเบาะรองที่วางอยู่มุมกระโจมเงียบๆ นั่งหันข้างให้เขา ยังคงก้มหน้า
เฉิงตั๋วถามด้วยน�้ำเสียงไม่ใส่ใจนัก "เมื่อครู่ไปที่ใดมา"
ฉาฉานึกไม่ถึงว่าเขาจะพูดกับนาง ชั่วขณะหนึ่งจึงไม่รู้จะตอบกลับ
อย่างไร แต่หากไม่ตอบก็ดูเหมือนจะไม่ได้ นางจึงเดินไปที่โต๊ะเขา
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มือจับพู่กันขึ้น เฉิงตั๋วโยนกระดาษไปตรงหน้านาง ฉาฉาเขียนค�ำว่า
'ห้องน�้ำ' ออกมาอย่างเชื่องช้าและเป็นระเบียบ
เฉิงตั๋วงอนิ้วเคาะลงบนขอบโต๊ะ ยังคงถามด้วยน�้ำเสียงไม่ใส่ใจ
"เช่นนั้นเจ้ารีบเร่งเดินท�ำไม"
นางครุ่นคิด ก่อนเขียนต่อ 'ท้องเสีย'
"เมื่อครู่นี้เดินเล่นอยู่ตั้งนาน แต่กลับไม่ท้องเสีย?"
เห็นได้ชัดว่าฉาฉาคาดไม่ถึงว่าเขาจะถามเช่นนี้ มือที่จับพู่กันจึง
ชะงัก เฉิงตัว๋ เอนกายพิงพนักเก้าอี้ เท้าวางทีข่ อบโต๊ะ "ค่อยๆ คิด คิดดีแล้ว
ค่อยเขียน"
ฉาฉายืนนิ่ง มองลายปักสีทองบนรองเท้าหนังของเขา ในตอนที่
ก�ำลังจะจรดพู่กันอีกครั้ง เจ๋ออี้ก็พลันเข้ามารายงาน "ท่านอ๋อง คนของ
กู่หลีอ๋องมาแล้ว กู่หลีอ๋องพาก�ำลังคนมาใกล้ถึงค่ายใหญ่แล้วพ่ะย่ะค่ะ"
เฉิงตั๋วมองไปที่ฉาฉา ไม่ตอบรับเจ๋ออี้ ฉาฉาถูกเขามองจนขนลุก
รูส้ กึ ว่าวันนีแ้ ววตาเขาแปลกพิลกึ ในนัน้ นอกจากความสงสัยยังมีอย่างอืน่ อีก
เฉิงตั๋วไม่พูดอะไร เพียงลุกขึ้นถอดชุดล�ำลองออก แล้วเปลี่ยนไปสวม
ชุดเกราะเดินออกไป ฉาฉาผ่อนลมหายใจ หันหน้าไปมองเขาสลับกับ
หันมามองภายในกระโจมใหญ่ สุดท้ายจึงเดินไปที่ประตูกระโจมแล้ว
เลิกม่านให้เปิดออกทั้งหมด
ครั้นเฉิงตั๋วออกมาจากกระโจมใหญ่ของตน ด้านนอกกระโจมก็
เต็มไปด้วยผูค้ น ทัง้ หมดล้วนสวมชุดเกราะ เขาเดินไปถึงประตูคา่ ยก็มองเห็น
คนกลุม่ หนึง่ ชูธงมุง่ หน้ามาแต่ไกล ผูเ้ ป็นหัวหน้าสวมหมวกขนเตียวสีมว่ ง
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ใบใหญ่ บนหมวกยังเสียบขนนกยาวอันเป็นลักษณะการแต่งกายของ
ชนชั้นสูงชาวหู เฉิงตั๋วกวักมือเรียกอาซือไห่ อาซือไห่เขม้นมองสักพัก
จึงผงกศีรษะ "เป็นตัวเขาเองพ่ะย่ะค่ะ"
ในตอนนั้นเอง สายลมวูบหนึ่งพัดมาจากทางเหนือ น�ำพาเอาเสียง
กีบม้าของชาวหูลอยมาตามลม ปลายธงโบกปลิวสะบัดไปทางใต้ ตงฟาง
ยืนเสี่ยงทายจากสายลม ได้ลักษณ์อาทิตย์อับแสง ลายลักษณ์ทั้งหก
เปลี่ยนผัน เขาขมวดคิ้ว งอนิ้วค�ำนวณวันเวลา ก่อนจะเอ่ยออกมาว่า
"ไม่ถูก เรื่องนี้มีลางดีในลางร้าย การมาครั้งนี้มีแผนการซ่อนเร้น ไฟอยู่
ใต้ดิน เป็นสัญญาณถึงคลื่นหินหลอมเหลว เกรงว่าในกองทัพยังมีไส้ศึก
อยู่อีก"
เฉิงตั๋วซึ่งได้ยินเขาพูดเหมือนว่าจะเกิดเรื่องใหญ่กลับยิ้มออกมา
"ไม่เป็นไร ที่ควรมาอย่างไรก็ต้องมา ข้าไม่สนว่าจะเป็นไฟใต้ดินหรือ
บนดิน การมาหนนีล้ ว้ นมาไม่มกี ลับ หยางโหย่วหลิน น�ำคนไปรับพวกเขา
เข้ามา" เฉิงตั๋วสั่งจบก็หมุนตัวเดินไปที่กระโจมกลาง สายลมพัดชายเสื้อ
ใต้ชุดเกราะของเขาพลิ้วไสว
หลังผ่านไปสักพัก กู่หลีอ๋องก็น�ำผู้ติดตามจ�ำนวนยี่สิบคนเข้ามา
ในค่ายใหญ่ ภายในค่ายเงียบสนิทไร้เสียง หยางโหย่วหลินน�ำเขาไปถึง
กระโจมกลาง กู่หลีอ๋องอายุเพียงสี่สิบปี สวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอกหรูหรา
เขาไม่ได้สนใจสายตาจับจ้องของทหารรอบด้าน เดินเชิดหน้าเข้าไป
ในกระโจม แล้ ว ก็ พ บกั บ เฉิ ง ตั๋ ว ซึ่ ง นั่ ง อยู ่ ห ลั ง โต๊ ะ ยาวอย่ า งเย่ อ หยิ่ ง
สายตาสองคู่มองสบกัน ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมเปิดปากก่อน
หลังประจันหน้ากันสักพัก กู่หลีอ๋องก็กดมือขวาลงบนอกซ้าย
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ค้อมตัวค�ำนับเฉิงตั๋วก่อน เขาเอ่ยค�ำพูดออกมาชุดหนึ่ง เฉิงตั๋วฟังออกแค่
บางค�ำ โดยคร่าวๆ คือการถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบ บอกว่าตนมาขอยอมแพ้
อะไรท�ำนองนี้ เฉิงตั๋วหันไปสั่งอาซือไห่ "สนทนาตามมารยาทกับเขาสั้นๆ
บอกเขาว่าความจริงใจของเขา ข้ารับรู้แล้ว ให้เขานั่งลงเถอะ"
อาซือไห่ใช้ภาษาหูถ่ายทอดออกไป สีหน้าของเฉิงตั๋วกับกู่หลีอ๋อง
ต่างเปลี่ยนไปเป็นจริงใจอย่างสุดซึ้ง หลังกู่หลีอ๋องนั่งลง ทั้งสองคนก็เริ่ม
เจรจากันเรือ่ งขอยอมแพ้ คนกับม้าจะจัดการอย่างไร จะป่าวประกาศอย่างไร
เป็นต้น เฉิงตั๋วเป็นมิตรอย่างมาก หลังพูดคุยเสร็จยังจะจัดงานเลี้ยงสุรา
ให้กู่หลีอ๋องอีกด้วย
ชัว่ ขณะหนึง่ ภายในค่ายทหารเต็มไปด้วยบรรยากาศครึกครืน้ ทุกคน
ร�่ำสุราอยู่ที่สนามฝึกซ้อมกลางค่ายอย่างสนิทสนมกลมเกลียว แม้จะคุย
กันไม่รเู้ รือ่ ง ทว่าต่างฝ่ายต่างก็มคี วามสุข งานเลีย้ งสุราเริม่ ตัง้ แต่ยามบ่าย
ไปจนถึงพลบค�ำ่ เฉิงตัว๋ นัง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งประธาน มึนเมาเล็กน้อย มือถือ
จอกสุรา ชมดูทหารทีอ่ ยูด่ า้ นล่างร�ำดาบ ไม่ได้สนใจชาวหูทเี่ ดินเล่นไปมา
ภายในค่าย
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสองนายซึง่ เป็นรองแม่ทพั ของกูห่ ลีออ๋ งเดินออกจาก
งานเลี้ยงไปเข้าห้องน�้ำ เดินวนรอบหนึ่งก็นั่งยองๆ ลงข้างสนามฝึกซ้อม
พูดคุยหัวเราะกันเสียงเบา สีหน้าท่าทางตื่นเต้นอย่างมาก ทว่าคุยกันไป
สักพักก็รสู้ กึ ว่ามีบางอย่างไม่ถกู ต้อง เมือ่ หันมองไปรอบๆ ก็พบว่าห่างออกไป
ไม่ไกลมีกระโจมหลังหนึ่งซึ่งมีธงเหยี่ยวอยู่บนยอด ที่หน้าประตูกระโจม
มีสตรีในชุดขาวรูปร่างบอบบางผูห้ นึง่ ยืนอยู่ ครึง่ ตัวซ่อนอยูห่ ลังม่านกระโจม
มองเห็นใบหน้าได้ไม่ชัด ทว่าคล้ายจับจ้องมาที่พวกเขาตาไม่กะพริบ
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คนทั้งคู่สนทนากันต่ออีกสักพัก สตรีผู้นั้นก็ยังคงมองอยู่ ทั้งสองคน
นึกสงสัยอยู่ในใจ ก่อนจะพากันลุกเดินกลับเข้าไปในงานเลี้ยง
งานเลี้ยงสุราด�ำเนินไปจนฟ้ามืด กู่หลีอ๋องถึงได้บอกลากลับไปที่
ค่ายทหารของตนซึ่งอยู่ห่างไปสองหลี่
ราตรีนี้ลมพัดแรงไร้แสงจันทร์ ทหารชาวหูจ�ำนวนสองพันนาย
ตัวคนหมอบติดพื้น ม้าหุ้มกีบเท้า ค่อยๆ ลอบคืบคลานมาจนถึงป้อม
ปราการด้านหน้าค่ายใหญ่เยี่ยนโจว ทหารชาวหูสี่นายปีนก�ำแพงขึ้นไป
เงียบๆ ชักดาบโค้งออกมาปาดคอทหารเยี่ยนโจว แต่เอ๋? สัมผัสกลับ
ไม่ถูกต้อง เมื่อมองอย่างละเอียดถึงพบว่าเป็นมนุษย์ฟางสวมชุดทหาร
สองตัว ทหารชาวหูที่ลอบโจมตีตะโกนเสียงดังเป็นภาษาหู กู่หลีอ๋องรีบ
ชักม้ากลับ ทว่าสายไปเสียแล้ว
ลูกธนูเพลิงดอกหนึ่งถูกยิงแหวกอากาศมาจากไหล่เขา ก่อนจะ
เห็นธงโบกสะบัดจากทั้งสี่ด้าน คบเพลิงทยอยถูกจุดขึ้น กู่หลีอ๋องโดน
ล้อมเอาไว้ตรงกลางแล้ว
ค่ายใหญ่เยี่ยนโจวเป็นค่ายที่เฉิงตั๋วทุ่มเทแรงใจก่อสร้างขึ้นมา
เมื่อสองปีก่อน ตัวค่ายอิงเนินสูงแห่งหนึ่ง แบ่งค่ายออกเป็นฝั่งตะวันตก
และตะวันออกด้วยทางน�้ำ บนเนินสูงสร้างค่ายแยกออกมาอีกแห่งหนึ่ง
บนล่ า งสอดคล้ อ ง ท� ำ มุ ม เกื้ อ หนุ น กั บ ค่ า ยตะวั น ตกและตะวั น ออก
ทั้ ง บุ ก โจมตี ง ่ า ยและถอยมาตั้ ง รั บ ได้ นั บ ตั้ ง แต่ ก ่ อ ตั้ ง ค่ า ยแห่ ง นี้ ม า
ชาวหูก็ไม่เคยบุกลงใต้โดยผ่านเข้าไปในเมืองทางใต้ของเยี่ยนโจวได้อีก
กู่หลีอ๋องผู้นี้ขวัญกล้ามากเกินไป ไม่ต้องพูดถึงทหารแค่สองพันนาย
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ต่อให้ทหารม้าอีกสามหมื่นนายที่อยู่ห่างไปยี่สิบหลี่ของเขามาร่วมด้วย
ก็ไม่แน่ว่าจะตีค่ายแห่งนี้แตก
โดยไม่รอให้กู่หลีอ๋องตอบสนอง ทหารม้ารอบด้านก็บุกเข่นฆ่า
เข้ามาแล้ว หยางโหย่วหลินน�ำทัพสังหารมาถึงใจกลางเป็นคนแรก เขา
ก้มตัวสะบัดฟัน ควงดาบง้าวได้น่าดูชมยิ่ง ทหารม้าของเขาติดตามมา
ด้านหลัง ดาบข้างเอวขยับเคลื่อนขึ้นลงไม่หยุด เฉิงตั๋วยืนมองอยู่บนที่สูง
ทันใดนัน้ ก็เกิดรูส้ กึ สนุกขึน้ มาจึงไม่เข้าไปช่วยหนุน หากแต่สงั่ ผูใ้ ต้บญ
ั ชา
ข้างกายว่า "บรรเลงดนตรี"
ดังนั้นวงดนตรีที่บรรเลงบทเพลงไปเมื่อยามกลางวันจึงเล่นขึ้นมา
อีกครัง้ ในความมืด ทว่าเป็นท่วงท�ำนองปลุกใจอย่าง 'บทเพลงฝ่าขบวนรบ'
เสียงแตรเขาสัตว์ทมุ้ ต�ำ่ เสียงระฆังดังกังวาน สอดคล้องกับทิวทัศน์อย่างยิง่
หยางโหย่วหลินก็ไม่หวาดกลัว เมื่อได้ยินท่วงท�ำนองนี้ก็ยิ่งดุดันมากขึ้น
ขอแค่เขาผ่านไปทางใด ทุกหนแห่งล้วนกลายเป็นธารโลหิต คนและม้า
ล้ มกองบนพื้น เมื่อ บทเพลงยาวนั้นจบลง ทหารชาวหูในสนามรบก็
เหลืออยู่เพียงครึ่ง
เฉิงตั๋วนั่งอยู่บนหลังม้า ชมทหารฝ่ายตนสังหารศัตรูจากที่ไกล
สายลมพัดพาเสียงดนตรีบรรเลง เสียงเครื่องสายดุจพายุสลายมวลเมฆ
เขาเปรมปรีดยิ์ งิ่ ให้เสียดายทีย่ ามนีไ้ ร้สรุ า ทันใดนัน้ ท่วงท�ำนองก็สบั เปลีย่ น
หนนี้เป็นบทเพลงเกรียงไกรอย่าง 'คว้าชัยกลับมา' ท่วงท�ำนองเคร่งครัด
หนักแน่น เหล่าทหารม้าเยี่ยนโจวด้านล่างรับฟังจนเลือดลมพลุ่งพล่าน
ข่ ม กลั้ น ไม่ ไ หว ทยอยกั น เข้ า ไปในสนามรบ บทเพลงยั ง ไม่ ทั น จบดี
ทหารชาวหูก็ถูกเข่นฆ่าเกือบสิ้น เมื่อเพลงจบลง การคว้าชัยกลับมา
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ก็บังเกิดขึ้นจริงๆ ทั่วทั้งสนามรบเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องกึกก้อง
เวลานี้ท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเป็นสีแดงเข้ม ยามรุ่งสางใกล้
มาเยือนแล้ว เฉิงตั๋วมองไปยังท้องฟ้าราตรีด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
กลับเห็นว่าคล้ายมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมา เฉิงตั๋วควบม้าเข้าไปในค่ายใหญ่
พบกับหยางโหย่วหลินซึ่งหนีบศีรษะกู่หลีอ๋องไว้ใต้รักแร้ จึงโบกมือกล่าว
กับเขาว่า "เอามานี่ เจ้าอยู่รักษาการณ์ค่ายใหญ่ ข้าจะไปทางด้านขวา
เพื่อสมทบกับจ้าวสุ่น ก่อนข้ากลับมาเก็บกวาดที่นี่ให้สะอาดด้วย"
การศึกครัง้ นีป้ ระหนึง่ พายุพดั เมฆสลาย ทหารจ�ำนวนสามหมืน่ นาย
ในค่ายใหญ่ของกู่หลีอ๋องที่อยู่ห่างออกไปยี่สิบหลี่เหลือรอดแค่หมื่น
กว่านาย คนที่เหลือถูกเฉิงตั๋ว จ้าวสุ่น และคนอื่นๆ โจมตีพร้อมกัน
จากหลายด้าน เมื่อเหล่าทหารของกู่หลีอ๋องเพ่งมอง ก็เห็นศีรษะของ
ท่านอ๋องของพวกตนตกอยู่ในเงื้อมมือของอีกฝ่ายแล้ว พวกเขาตื่นตกใจ
ชุลมุนจนเหยียบย�่ำพวกเดียวกันเอง มีบางส่วนที่ยอมแพ้ แต่เฉิงตั๋วไม่รับ
ถึงกับสังหารจนสิ้นแล้วเผาศพ ภายในระยะยี่สิบหลี่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเยี่ยนโจว ซากศพกระจายเกลื่อน ควันด�ำพวยพุ่ง
สภาพเช่นนี้ กระทั่งตงฟางยังตระหนกตกใจ เขาต�ำหนิว่าเหตุใด
เฉิงตั๋วจึงได้เข่นฆ่าไปทั่วเช่นนี้
เฉิงตั๋วตอบกลับอย่างเรียบง่ายยิ่ง "ไม่ใช่ชนชาติเดียวกับข้า จิตใจ
ไม่ซื่อสัตย์ จะรับเอาไว้ท�ำไม หากส่งกลับไปบ้านเกิด วันหน้าก็จะมา
โจมตีขา้ อีก จะไม่ฆา่ ได้อย่างไร ยามนีอ้ ากาศอุน่ ขึน้ เรือ่ ยๆ หากศพมากมาย
ถึงเพียงนี้เน่าเสียอยู่บนพื้นดิน เยี่ยนโจวกับอวิ๋นโจวของข้ามิใช่ว่าจะเกิด
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ชิง เหยา

โรคระบาดขึ้นมาหรอกหรือ จะไม่เผาท�ำลายได้อย่างไร" กล่าวรัวออกมา
เป็นชุดจนตงฟางได้แต่เก็บค�ำพูดไว้ในท้อง
เมื่อกลับมาถึงค่ายใหญ่ก็ผ่านช่วงเที่ยงตรงไปแล้ว เฉิงตั๋วเรียก
จ้าวสุน่ และตงฟางมากินข้าวด้วยกันในกระโจมกลาง ทหารทีอ่ ยูร่ กั ษาการณ์
ยกส�ำรับอาหารที่เตรียมไว้นานแล้วมา จ้าวสุ่นแย่งรับชามมาตักข้าวให้
เฉิงตัว๋ ซึง่ ถือตะเกียบรอเห็นตงฟางนิง่ เงียบไม่พดู จาจึงเอ่ยปากถาม "เจ้ายัง
คิดถึงเรื่องที่วันนี้ฆ่าคนไปมากมายเพียงนั้นอยู่หรือ"
ตงฟางขมวดคิ้ว สีหน้าเคร่งขรึมกว่าเก่า เขาส่ายหน้า "กระหม่อม
ก�ำลังคิดว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง"
"อะไรไม่ถูกต้อง"
ตงฟางวางชามลง พาดตะเกียบบนขอบชาม แล้วหันไปพูดกับ
เฉิงตัว๋ "กูห่ ลีออ๋ งคิดจะอาศัยแค่ลกู ไม้ชนั้ ต�ำ่ เช่นนีม้ าสังหารทหารนับหมืน่
ของท่านอ๋อง เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง"
เฉิงตัว๋ ก็มสี หี น้าจริงจังขึน้ มา "เจ้าต้องการพูดถึงเรือ่ งไฟใต้ดนิ ใช่หรือไม่
ข้าพอจะมีคนในใจอยู่"
จ้าวสุ่นที่ก�ำลังพุ้ยข้าวเข้าปากเงยหน้าขึ้นมองอย่างงุนงง ทว่า
ไม่คิดจะเปิดปากถาม
ตงฟางคีบกับข้าว ถามง่ายๆ ว่า "เมื่อวานตอนที่ค่ายใหญ่ถูกลอบ
โจมตี ท่านอ๋องทอดพระเนตรเห็นฉาฉาหรือไม่"
เฉิงตั๋วได้ยินเขาถามเช่นนี้ แววตาก็พลันล�้ำลึกขึ้นมา
ในตอนนั้นเอง มีทหารนายหนึ่งวิ่งเข้ามารายงาน "เกิดเรื่องแล้ว
ท่านแม่ทัพหยางล้มกองอยู่ในห้องน�้ำพ่ะย่ะค่ะ"
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ทาสหญิ ง พลิ ก แผ่ น ดิ น 1

"หา?" คนทั้งสามอ้าปากค้าง วางชามลงพร้อมกัน ติดตามทหาร
นายนั้ น ออกไป แล้วก็พ บว่าหยางโหย่วหลินนอนหมดสติอยู่บนพื้น
ด้านข้างห้องน�้ำ ทหารคนสนิทจ�ำนวนหนึ่งของเขายืนล้อมอยู่โดยรอบ
ตงฟางเดินฝ่าทุกคนเข้าไป จับชีพจรของเขา หลังผ่านไปครูใ่ หญ่กข็ มวดคิว้
"แบกเขาไปที่กระโจมหมอก่อน"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

https://jamshop.jamsai.com/product/5364-

