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แรงกัดบนหัวไหล่ค่อยๆ ผ่อนลง นางเงยหน้าขึ้นช้าๆ ดวงตาท่ีกระจ่างบริสุทธ์ิตลอดมา 

มองเขาอย่างนิ่งอึ้ง เวลาน้ันสีสันอื่นใดราวเลือนหายไป เหลือเพียงดวงตาท่ีใสกระจ่าง เฉิงตั๋ว 

มองแววตาท่ีเดิมอาฆาตแค้นซึ่งยามนี้เหลือเพียงความอ่อนแอ เขาก้มลงไปจุมพิตท่ีริมฝีปากนาง 

บดขย้ีให้ลกึซ้ึงย่ิงขึน้ กระทัง่ได้รบัการตอบสนองอย่างอ่อนแรง นางสมัผสัได้ถึงเจตนาปลอบประโลม

ของเขา จึงสะอึกสะอื้นขึ้นมาแล้วจริงๆ

เฉิงตั๋วปลดชุดตัวในบนร่างนางออก ดึงมือนางให้มาโอบอยู่รอบคอตน รับเอาน�้าตาและ 

อาการส่ันสะท้านของนางเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดท้ังหมด เฉิงตั๋วจุมพิตและอ่อนโยนกับสตรีน้อยครั้ง 

หนนี้กลับเป็นข้อยกเว้น 

เขาคิดแค่อยากปลอบประโลมนาง ทว่ากลับตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าท่ีแท้แล้วตนก็เป็นฝ่าย 

ได้รับการปลอบประโลมเช่นกัน
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สวัสดีค่ะทุกท่าน พบกันคราวน้ีเรามีนิยายเน้ือหาเข้มข้นมาฝากกันอีกแล้ว 

รับรองว่าครบเครื่องครบรสแน่ๆ เพราะมีทั้งเรื่องการศึกสงคราม มิตรภาพ ปริศนา 

การเมือง ปรัชญา ความรัก ผสมผสานกันออกมาจนกลมกล่อม พระเอกนางเอก 

ก็น่ารักไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ของมากกว่ารักเลยค่ะ

เร่ือง 'ทาสหญิงพลิกแผ่นดิน' น้ีจะกล่าวถึงเฉิงต๋ัว พระเอกของเราที่ออกรบ 

รักษาดินแดนของแว่นแคว้นไปทั่ว กระทั่งวันหน่ึงได้พบกับนางเอกของเรา 

ในสถานการณ์ที่นับว่าไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่นัก เพราะนางเป็นเชลยศึกที่ถูก 

จบัตวัมา เป็นทาสของชาวหทูีว่่ากนัว่าไร้ค่ายิง่กว่าหมหูมา ซ�า้ร้ายยงัเป็นทาสอุน่เตียง

ของผู้ที่ข้ึนช่ือเร่ืองความวิปริต ดูสิคะ ชีวิตของนางน่าสงสารขนาดไหน ต่อมา 

แม้ได้เจอกับพระเอกแล้วก็ยังไม่ได้สุขสบาย เพราะเฉิงตั๋วใช่คนรักหยกถนอมบุปผา

เสียเมื่อไหร่ ดังนั้นนางจึงโดนเขา...อุ๊ย! เกือบหลุดปากเล่าออกไปซะแล้ว เอาเป็นว่า

ไปอ่านกันเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวจะเผลอบอกมากกว่านี้แล้วจะไม่ลุ้นไม่สนุกเอา

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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มดีวงตาสนี�า้เงนิครามจางๆ งดงามทว่าเป็นใบ้ เฉลยีว
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✱ จ้าวสุ่น  สหายสมัยเด็กของเฉิงตั๋ว

✱ ตงฟางฮู ่  บุคคลลึกลับที่อาศัยอยู่ในหุบเขาไร้นาม มีชื่อเสียง 

อย่างมากในหมู่ชาวบ้าน

✱ เฉิงจิ่น  องค์หญิงสิบสาม น้องสาวต่างมารดาของเฉิงตั๋ว

Pre ������������������ 1.indd   5 6/2/2563 BE   15:27



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook

Pre ������������������ 1.indd   6 6/2/2563 BE   15:27



7

ชิงเหยา

ในยามที่ดวงอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตก ปรากฏฝุ่นทราย 

สีเหลืองลอยกระจายฟุ้งริมสองข้างทาง หนึ่งคนหนึ่งม้าควบตะบึงมา 

อย่างรวดเร็ว

วันนี้เป็นวันที่มีตลาดของเมืองเล็กๆ บริเวณชายแดนแห่งนี้ เพราะ 

ใกล้สิน้ปีแล้ว ตลาดจงึคึกคักกว่าทีผ่่านมา อานม้า บงัเหียน เสบยีงอาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ นับได้ว่ามีทุกอย่างที่ควรมี เสยีงกีบม้าท่ีดงั 

อย่างเร่งรีบดึงดูดสายตาผู้คนให้ทยอยมองไปตามๆ กัน ม้าตัวนั้น 

แข็งแรงก�าย�า บนหลังม้าคือบุรุษอ่อนเยาว์สวมชุดสีเขียวผู้หนึ่ง มือซ้าย

กดดาบ มือขวากุมบังเหียน บริเวณหว่างคิ้วดูเฉยชา คล้ายก�าลังครุ่นคิด

ถึงบางสิ่ง ทุกคนต่างเบี่ยงตัวหลบทางให้เขา เพียงชั่วพริบตาม้าก็ 

ว่ิงผ่านเส้นทางคับแคบท่ีเรียงรายไปด้วยแผงสินค้า เหลือไว้เพียงฝุน่ 

ลอยคลุ้ง

1
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ผูค้นมองร่างทีห่่อหุ้มไปด้วยฝุน่พร้อมส่ายหน้า ในเวลาสัน้ๆ ตลาด 

ก็กลับมาอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายท่ามกลางความวุ่นวายอีกครั้ง

ภายในร้านน�า้ชาเลก็ๆ แห่งหน่ึงรมิถนน มคีนน่ังพักกระจดักระจาย

อยู่ห้าหกคน บุรุษที่แต่งกายเป็นนายพรานเคาะกระบอกยาสูบ เอ่ยปาก 

ขอยืมท่ีจุดไฟจากชายชราซึ่งน่ังด่ืมชาอย่างเอ่ือยเฉ่ือยอยู่ด้านข้าง ขณะ

ส่งสายตาไปทางแผ่นหลังของบุรุษอ่อนเยาว์บนหลังม้าผู้น้ัน ชวนพูดคุย 

"ดูท่าจะเป็นคนจากเมืองหลวง"

"ใช่กระมัง องค์หญิงสิบสามก�าลังเสด็จมาแล้ว เมื่อวานแม่ทัพจ้าว

ได้ถ่ายทอดค�าสั่งให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต้องเพ่ิมความเข้มงวดภายในเมือง 

ห ้ามผู ้คนออกมาเดินเล่นบนถนน เพราะองค์หญิงจะเสด็จออก 

นอกชายแดนจากที่นี่ " ชายชราจิบชาไปอึกหนึ่ง ก่อนจะเล่าเสียง 

ราบเรื่อย

"โอ๊ะ! บอกตามตรงนะท่านปู่ ข้าโตมาจนอายุปูนนี้ยังไม่เคยเห็น

ขุนนางท้องถ่ินมาก่อน ย่ิงไม่ต้องพูดถึงน้องสาวของฮ่องเต้ ได้ยินคน 

ในเมืองหลวงเล่าลือกันว่าองค์หญิงพระองค์น้ีเป็นหญิงงามอันดับหน่ึง 

ในใต้หล้า..."

"เฮอะ!" ชายชราส่ายหน้าอย่างไม่แยแส "แล้วจะอย่างไร ต่อให ้

เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในใต้หล้าก็ถูกส่งไปแต่งเป็นชายาประมุขข่าน

ของตาเฒ่าอายุห้าสิบสามอยู่ดี"

"ฮ่า ท่านปู่ก�าลังอิจฉาอยู่หรือนี่ อิจฉาอยู่ชัดๆ" เอ่ยจบก็หัวเราะฮ่าๆ 

ออกมา
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ชายชราส�าลักเบาๆ กระแอมกระไอพูดว่า "ตาเฒ่าหูตี๋รับมือยาก 

ย่ิงกว่าข้ามากนัก ข้าดูแล้ว ไม่เห็นนี่จะเหมือนการแต่งงานท่ีตรงไหน  

ทหารมากมายถึงเพียงนี้ ต่อให้แต่งไปแล้วก็ใช่ว่าจะจบปัญหาได้ แค่กๆ"

นายพรานผู้นั้นตื่นตกใจ ถามเสียงเบาด้วยสีหน้าอมทุกข์ "อะไรกัน 

หรือว่าจะมีสงครามอีกแล้ว?"

"พูดยาก ตอนนี้ทหารม้าชาวหู* หนึ่งแสนนายตั้งทัพอยู่ที่ชายแดน

ทางเหนือของเย่ียนโจว ซิวถูอ๋องท่ีเป็นผู้น�าทัพคือแม่ทัพอันดับหนึ่งของ

ประมุขข่านหูตี๋ ปีนั้นท่ีเขายกทัพบุกเข้าโจมตีเมืองทางใต้ของเย่ียนโจว 

เข่นฆ่าไปตั้งกี่คนกันเล่า" ชายชราลูบหน้าอก

เมือ่ได้ยินเขาพูดเช่นนี ้ทุกคนท่ีนัง่ฟังอยู่ต่างก็รูส้กึสะเทือนใจข้ึนมา

อย่างห้ามไม่ได้

บรเิวณมมุร้านมโีต๊ะเก่าทีเ่ปรอะเป้ือนไปด้วยรอยน�า้ชาเป็นด่างดวง

ตัวหนึ่ง มันช่วยขับเน้นให้ชุดของเด็กสาวที่น่ังอยู่ดูสดใสมากข้ึน นาง 

ก้มหน้าฟังบทสนทนาสัพเพเหระเงียบๆ ครู่หนึ่ง ก่อนจะหันไปมองทางที่

บุรุษอ่อนเยาว์ผู้นั้นรีบเร่งควบม้าผ่านไป แล้วหันหน้ากลับมาเอ่ยกับ 

สหายร่วมโต๊ะผู้สวมชุดเนื้อหยาบสีน�้าเงิน "พ่ีชาย องค์หญิงที่เสด็จมา

แต่งงานผู้นั้น ได้ยินมาว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในใต้หล้า"

บรุษุชดุน�า้เงนิแม้จะสวมผ้าเน้ือหยาบ ทว่าหน้าตาหล่อเหลาสภุาพ 

ดูอายุเพียงยี่สิบห้าย่ีสิบหกปี แต่แววตากลับมีความสงบเยือกเย็นที ่

ไม่เข้ากับใบหน้า แม้เขาจะแต่งกายคล้ายชาวนา แต่หน้าตาบคุลกิเสมอืน

* ชาวหู เป็นค�าที่ใช้เรียกชนเผ่าต่างๆ ทางเหนือและตะวันตกของจีนในสมัยโบราณที่ไม่ใช่ชาวฮั่น
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บัณฑิต เขาไม่ได้สนใจเด็กสาว เพียงโยนก�าก้านซือเฉ่า* ในมือลงบนโต๊ะ

"พ่ีชาย ข้าอยากเห็นว่าหญิงงามอันดับหน่ึงในใต้หล้าหน้าตาเป็น

เช่นไร" เด็กสาวชุดแดงยิ้มสดใส

บุรุษสวมชุดเน้ือหยาบได้ยินดังน้ันก็เงยหน้าถลึงตาใส่นาง ทว่า 

น�้าเสียงยังคงราบเรียบ "อย่าเหลวไหล" เขายื่นมือออกไปรวบก้านซือเฉ่า

ขึ้นมา หัวคิ้วขมวดเข้าหากัน

เด็กสาวมองดูก�าก้านซือเฉ่าเหล่านั้น "ท่านก�าลังเสี่ยงทายหรือ"

"อืม"

"เสี่ยงทายเรื่องใด"

อีกฝ่ายไม่ตอบ เอาแต่มองฝุ่นข้างทางท่ีตกลงมาอย่างอ้อยอ่ิง  

เขาทอดสายตามองออกไปนอกชายคา ชาวบ้านยังคงด�าเนินกิจวัตร

ประจ�าวันตามปกติ แม้จะมีชีวิตชีวา แต่กลับเป็นเพียงภาพทิวทัศน์ 

ทีน่ิง่ค้างของฟ้าดินอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างอะไรกับภาพสายลมสารทกลาง

ทะเลทรายบนภาพวาดน�้าหมึก นับว่างดงาม ทว่างดงามไม่ผันแปร 

นับพันปี

"พ่ีชาย!" เด็กสาวชุดแดงร้องเรียก บนดวงหน้างดงามสะท้อน 

ความไม่พอใจต่ออาการใจลอยของอีกฝ่าย

บุรุษสวมชุดเน้ือหยาบลุกขึ้นยืน เดินไปท่ีประตูร้านน�้าชา เงยหน้า

มองก้อนเมฆสีเทาบนผืนฟ้า ก่อนริมฝีปากจะคลี่ออกเป็นรอยย้ิมที่มี 

ความหมายลึกซึ้ง เขาเอ่ยอย่างคลุมเครือ "ไม่มีอะไร เจ้าสวมเสื้อผ้า 

* ซือเฉ่า (Yarrow) เป็นพืชยืนต้น ใบเรียวแหลม ก้านหนึ่งอาจออกดอกเล็กๆ ได้ถึงสิบหกดอก มีพิษเล็กน้อย 
สามารถน�าไปใช้ระงับปวด แก้พิษ ห้ามเลือดได้ นอกจากน้ีในสมัยโบราณยังน�าก้านมาใช้ในการท�านาย 
อีกด้วย
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ให้หนาขึ้นหน่อยเถอะ ฟ้าก�าลังจะเปลี่ยนไปแล้ว"

ค่ายทหารของแม่ทัพจ้าวสุ่นอยู่นอกเย่ียนโจวไปสิบห้าหล่ี* ทหาร

สามหมื่นนายที่ประจ�าการอยู่ท่ีนั่นล้วนเป็นผู้ช�านาญการรบท่ีสยบศัตรู 

ไปท่ัวมาหลายปี ยามนี้ภายในกระโจมของจ้าวสุ่นมีคนสองคนซึ่งต่างมี

สภาพเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทาง หนึ่งในนั้นยืนค่อนเข้าไปด้านใน

กระโจม รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง ใบหน้าคมสัน ร่างกายที่สูงตระหง่าน

ราวกับหอคอยท�าให้กระโจมดูคับแคบลง เขาโค้งค�านับไปทางตั่ง เอ่ยว่า 

"กระหม่อมเพ่ิงไปสืบข่าวมาจากในกองทัพ บรรดาแม่ทัพสายตรงของ 

พวกเราต่างรบัรูแ้ล้ว ทว่าไม่กล้ารบกวนแม่ทัพอาวุโสสกุลจ้าวกับสกุลหล่ี"

ผู้ท่ีน่ังอยู่บนต่ังขยับตัวลุกข้ึนยืน คบเพลิงท่ีส่องมาจากข้างหลัง 

ขับเน้นองคาพยพหล่อเหลา ชุดเข้ารูปสีด�าท�าให้รูปร่างของเขาย่ิงดู 

สูงเพรียวมากขึ้น คนผู้นี้สะบัดชายเสื้อเดินไปที่ปากกระโจม เลิกม่าน 

ไปด้านข้าง มองความเคลื่อนไหวของภายนอก เอ่ยคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม 

"ตาเฒ่าเหล่านี้ล้วนมากประสบการณ์ กระท�าการสุขุมหนักแน่น ข้าเอง 

ก็ไม่สะดวกจะไปบังคับเต็มที่ โดยเฉพาะครั้งนี้ที่เป็นการกระท�าลับหลัง

ราชส�านัก"

บุรุษร่างสูงใหญ่คล้ายลังเลอยู่บ้าง "พวกเราจะท�าเช่นน้ีจริงๆ หรือ

พ่ะย่ะค่ะ"

บุรุษชุดด�าเลิกคิ้วขึ้น "ท�าไมกัน กลัวรึ"

บุรุษร่างสูงใหญ่ส่ายหน้า "มิได้กลัวพ่ะย่ะค่ะ! แต่ฝ่าบาทไม่ได้ม ี

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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พระราชโองการ..."

บุรุษชุดด�าแค่นเสียงเบา ปล่อยม่านกระโจมลงพร้อมหันกลับมา 

"ตอนแรกที่มีการปรึกษากันเรื่องนี้ ข้าก็คัดค้านสุดก�าลังแล้ว แต่สงคราม

ที่หนานสวีเร่งด่วน ขุนนางในราชส�านักพวกน้ันหารือกันไปหารือกันมา 

ก็คิดวิธีการเช่นน้ีออกมา ข้าเร่งรีบเดินทางกลับเมืองหลวง แต่ตัวคน 

กลับถูกส่งไปแล้ว พระราชด�าริของฝ่าบาทคือทรงต้องการปลอบให ้

พวกขนดกเหล่านั้นสงบลงก่อนสักสองวัน รอราชส�านักยื่นมือออกมาได้

ค่อยจดัการพวกเขา ฝ่าบาททรงเป็นฝ่าบาท ทรงคดิค�านวณเพ่ือบ้านเมอืง 

ไม่ว่าอะไรก็ล้วนสละได้ แต่ข้ายอมไม่ได้"

บุรษุร่างสงูใหญ่ครุน่คิด "พระราชด�ารขิองฝ่าบาทก็ใช่ว่าไม่มเีหตผุล 

บ้านเมืองท�าสงครามต่อเนื่องมาหลายปี ก�าลังแคว้นไม่เพียงพอ หากยัง

ท�าสงครามกับทางเหนือข้ึนมาอีก เกรงว่าจะแบกรับความเสียหายเช่นน้ี

ไม่ไหว"

บุรุษชุดด�าส่ายหน้าน้อยๆ "เรื่องนั้นก็ต้องดูว่าจะสู้อย่างไร สู้ไม่ไหว

ก็จะขายน้องสาวอย่างนัน้หรอื! เช่นน้ันฮ่องเต้พระองค์ก่อนจะมพีระโอรส

ไปเพ่ืออะไร หากต้องส่งเด็กสาวไปหยุดย้ังสงคราม ข้าเองก็ไม่มีหน้า 

จะเป็นแม่ทัพใหญ่ ควบคุมทหารทั้งสามเหล่าทัพอีกต่อไปแล้ว"

ในระหว่างท่ีพูดคุยกัน ม่านกระโจมก็ขยับไหว ผู้ที่เดินเข้ามาคือ 

จ้าวสุ่นที่สวมชุดเกราะครบชุด ภายในกระโจมท่ีปิดมิดชิด แสงคบเพลิง

ส่องใบหน้าท่ีตากแดดจนด�ามะเมือ่มของเขาแลดคูล้ายส�าริดทีแ่ข็งกระด้าง  

แต่เมื่อเขาเลิกค้ิวขึ้นกลับมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ เขากวาดตามองภายใน

กระโจม ก่อนก้มตัวค้อมค�านับให้บรุษุชดุด�า "กระหม่อมมาช้า ขอท่านอ๋อง
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โปรดอภัย"

บุรษุชดุด�าย้ิมน้อยๆ โบกมอืเอ่ยว่า "ลุกข้ึน" เขาก็คอืจ้ิงหย่วนชนิอ๋อง* 

เฉิงตั๋วนั่นเอง

จ้าวสุ่นลุกขึ้นทันที "กระหม่อมเรียกตัวคนที่ท่านอ๋องทรงต้องการ 

มาหมดแล้ว ล้วนก�าลังรอฟังค�าสั่งอยู่ที่กระโจมหลัก นอกจากนี้เจ๋อเหริน

ยังกลับมาแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วสะบัดชายเสื้อนั่งลง ผงกศีรษะ "ให้เขาเข้ามา"

บรุษุอ่อนเยาว์ชดุเขยีวผลบุเข้ามาในกระโจม คกุเข่าข้างหนึง่คารวะ 

ก่อนจะกดดาบแล้วลุกขึ้นยืน

เฉิงตั๋วเอ่ยถาม "เป็นอย่างไรบ้าง"

บุรุษอ่อนเยาว์ตอบกลับเสียงนอบน้อม "กระหม่อมตรวจตรา 

ด่านทั้งเก้าแห่งตลอดชายแดนเยี่ยนโจวตามท่ีพระองค์ทรงสั่ง พบว่า 

ไม่มีความเคลื่อนไหวใด ระยะนี้ทหารม้าชาวหูอยู่ห่างจากแนวป้องกัน 

ไปห้าหลี่ เป็นเพราะเมื่อสองวันก่อนราชส�านักเห็นชอบเรื่องการแต่งงาน 

พวกเขาคาดเดาว่าพวกเราไม่ต้องการท�าสงครามแล้ว การป้องกันจึง

หย่อนยานลง ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยของเย่ียนโจวยังม ี

ชาวบ้านจับจ่ายซื้อของวันปีใหม่อยู่เลยพ่ะย่ะค่ะ"

"เช่นน้ีจึงดี อย่าให้พวกเขารู ้เรื่องที่ข้ามา" เฉิงต๋ัวย้ิม มือหนึ่ง 

เคาะเบาๆ อยู่บนโต๊ะ เขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนร้องเรียกอย่างกะทันหัน 

"หยางโหย่วหลิน"

"พ่ะย่ะค่ะ" บุรุษร่างสูงใหญ่ขานรับ
* ชินอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดับที่หนึ่ง โดยมากผู้ที่ได้รับต�าแหน่งนี้จะเป็นพระโอรส พระเชษฐา 
หรือพระอนุชาของฮ่องเต้
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"ทางองค์หญิงสิบสามเตรียมการเป็นอย่างไรบ้างแล้ว"

"กระหม่อมสั่งให้เจ๋อซิวคุ้มกันกลับเมืองหลวงไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ 

จดหมายท่ีเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของท่านอ๋องก็ได้ฝากองค์หญิงให ้

ทรงน�ากลับไปถวายให้ฝ่าบาทแล้วเช่นกัน"

เฉิงตั๋วผงกศีรษะเอ่ย "อืม เฉิงจิ่นฉลาด เมื่อได้พบเสด็จพ่ีจะต้อง

อธิบายเจตนาของข้าได้อย่างดีเป็นแน่" เมื่อพูดจบก็เงยหน้ามองไป  

ทว่ากลับเห็นทั้งหยางโหย่วหลินและจ้าวสุ่นต่างมีสีหน้ากังวล เขาคลี่ยิ้ม 

เอ่ยเสียงนุ่มนวลข้ึน "ตอนท่ียังไม่ท�าสงคราม เสียงถกเถียงในราชส�านัก

ย่อมไม่หมดไม่สิ้น แต่พอท�าสงคราม ทุกอย่างก็ข้ึนอยู่กับข้าแล้ว ดังนั้น 

สู้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน!"

หลังจากน้ันอีกสองวันในราตรีที่มืดมิดที่สุด หยางโหย่วหลินน�า

ทหารอ้อมทัพหน้าของซิวถูอ๋อง ตลอดท้ังคืนทหารม้าเบา* วกอ้อมไป 

สองร้อยหลี่แล้วบุกเข้าโจมตีค่ายใหญ่ของซิวถูอ๋องตรงๆ ส่วนทหารของ

จ้าวสุ ่นตีเข้าทางปีกซ้ายของทัพซิวถูอ๋อง ตัดขาดทัพทางซ้ายของ 

ซิวถูอ๋องออกจากทัพใหญ่ ไล่ต้อนอีกฝ่ายไปจนถึงฝั ่งตะวันตกของ 

เย่ียนโจว ซิวถูอ๋องไม่ทันรับมือจึงได้แต่หลบหนีข้ึนเหนืออย่างรีบร้อน  

ไม่อาจตั้งตัวรับศึกได้แต่แรก

ในชั่วขณะหน่ึง เสียงกลองรบดังลั่นไปท่ัวทุกสารทิศ บริเวณ 

ชายแดนพันหลี่ของเย่ียนโจวกับอว๋ินโจว ทัพทหารทั้งเหนือใต้ต่าง

เคลื่อนไหวตามเสียงกลอง ดูท่าปีใหม่ปีนี้คงไม่อาจผ่านไปอย่างสุขสงบ  

* ทหารม้าเบาเป็นกองทหารม้าที่ใช้อาวุธและชุดเกราะที่เรียบง่าย ปฏิบัติการรวดเร็วคล่องตัว
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และในยามน้ีแดนหูกลับมีหิมะตกหนักลงมาไม่หยุดนับเดือนอย่าง 

คาดไม่ถึง คล้ายกับต้องการจะเปลี่ยนแปลงสีสันแต่เดิมของใต้หล้า

บนสันเขาที่อยู่ห่างออกไป เฉิงตั๋วขี่ม้าน�าอยู่ด้านหน้า ชุดเกราะเงา

วับเปล่งประกายระยิบระยับยามสะท้อนกับพ้ืนหิมะ ด้านหลังเขาคือ 

ผูต้ดิตามกับแม่ทพัจ้าวสุน่ท่ีขีม้่าตามมาตลอดทาง จ้าวสุน่ตรากตร�าสูศ้กึ

มาตลอดท้ังคืน เพ่ิงจะกลับมาถึงที่ทัพหลักช่วงรุ่งสางน่ีเอง ดังน้ันทั้งคน

ทั้งม้าจึงล้วนเหน็ดเหน่ือยอ่อนล้า แต่ดวงตายังคงทอประกายเจิดจ้า  

คอยติดตามเฉิงตั๋วเดินตรวจตรา

"อากาศทีน่ีย่ามจะเปลีย่นกเ็ปลีย่นกะทนัหนั เมือ่วานกลิง้อยูใ่นพืน้

หิมะทั้งคืน กีบม้าลื่นไปหมด ล�าบากยากเย็นกว่าจะหาทางกลับมาได้  

แต่พวกชาวหก็ูคาดไม่ถึงเช่นกันว่าจะมกีารลอบโจมตใีนวันทีหิ่มะตกหนกั

เช่นน้ี ยามน้ันแต่ละคนจึงซุกตัวดื่มสุรากินเนื้ออยู่ในกระโจม ตอนที ่

พวกเราอยู่ห่างจากค่ายใหญ่ออกไปไม่ถึงสามสิบจั้ง* พวกทหารที่ป้อม

ปราการถึงเพ่ิงรูส้กึตัว..." เดิมทจ้ีาวสุน่เป็นบตุรชายท่ีเกิดในตระกูลสงูศกัดิ์ 

ติดตามเฉิงต๋ัวก่อเรื่องไปท่ัวด้วยกันตั้งแต่เด็ก ดังน้ันเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา 

จึงท�าตัวตามสบายอย่างมาก

หเูฉงิต๋ัวรบัฟังการเล่าเรือ่งด้วยทท่ีาคกึคกัเกินไปของจ้าวสุน่ สายตา

กลบัรัง้อยู่ท่ีชาวบ้านจ�านวนหน่ึงบรเิวณชายแดนซึง่ก�าลงัเดนิไปตามถนน

อย่างทุลักทุเล ในความรู้สึกคล้ายมีบางอย่างไม่ถูกต้อง หัวใจเขากระตุก 

พลันหยุดม้าพร้อมร้องเรียกชายหนุ่มคนหนึ่งที่แบกฟืนเดินอย่างไม่เร่ง 

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ไม่ร้อน

"พวกเจ้าได้ยินเสียงสู้รบเมื่อคืนนี้กันหรือไม่"

"อะไรนะ" ชายหนุ่มผู้นั้นเห็นเขาสวมชุดเกราะ บุคลิกไม่สามัญ  

จึงถามกลับอย่างไม่ทันตั้งตัว

"เรื่องท่ีพวกเราท�าสงครามกับชาวหู พวกเจ้ารู้หรือไม่ กลัวหรือไม่" 

เฉิงตั๋วถามด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

ชายหนุ ่มเห็นสีหน้าเขาเป็นมิตร จึงเกาผ้าโพกหัวเอ ่ยตอบ  

"อ้อ รู้ขอรับๆ เมื่อวานถึงได้ไม่ออกมา เพราะรู้ว่าเหล่าทหารจะมาเลย 

ซื้อเสบียงมากักตุนไว้ท่ีบ้าน หลายคนยังเร่งเดินทางทั้งคืนไปบ้านญาติ

ทางใต้แล้วด้วย"

เฉิงตั๋วยังคงถามอย่างอ่อนโยน "เช่นนั้นเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ไปกัน"

"พ่อของข้าขาไม่ค่อยดี น่ีไง วันน้ีข้าออกมาหาฟืนส�าหรับสองวัน  

อีกสองวันล้วนไม่ออกจากบ้านแล้ว นายท่านขอรับ สงครามคร้ังนี ้

จะนานแค่ไหนกัน"

"อกีไม่นานแล้ว แต่พวกเจ้ารูไ้ด้อย่างไรว่าทหารก�าลงัจะมา" เฉงิตัว๋

ยิ้มบาง

"ท่านตงฟางเป็นคนบอกขอรับ"

เฉิงตั๋วตวัดสายตามองจ้าวสุ่น จ้าวสุ่นเอ่ยรายงานทันที "คนผู้นั้น

สกุลตงฟาง พ�านักอยู่ในหุบเขาไร้นามทางตะวันตกของเมืองผิงเหยา  

เป็นชาวนาป่าเขาผู ้หน่ึง มักมาขายถ่ัวท่ีปลูกเองในตลาดทางด้านนี ้

บ่อยๆ เขาเอ่ยเรื่องสภาพอากาศ แนะน�าชาวนาด้านการเพาะปลูก 

เป็นบางครั้ง ไม่เคยไม่แม่นย�า ดังนั้นทุกคนจึงค่อนข้างศรัทธาเขา  
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เรียกเขาว่าท่านตงฟาง"

สีหน้าเฉิงตั๋วเรียบเฉย ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ขณะเอ่ยอย่างไม่หนัก

ไม่เบา "ชาวนาจะพูดเรื่องสภาพอากาศนับว่าถูกต้อง แต่หากสนใจเรื่อง

กิจการบ้านเมอืงกองทัพนบัเป็นการท�าเกินหน้าท่ี" เอ่ยจบก็กลบัตวัหันม้า 

มุ่งหน้าไปยังเนินเขาสูงซึ่งอยู่ตรงกับตีนเขาที่มีการต่อสู้ดุเดือดเมื่อคืน  

ค่ายของศัตรูท่ีสร้างขึ้นโดยอาศัยภูมิประเทศภูเขา ยามนี้ถูกเผาท�าลาย

เป็นเถ้าถ่านไปหมดแล้ว ตรงหน้ามีหยางโหย่วหลินก�าลังควบม้าลง 

เนินเขามา บนหลังม้าพาดของบางอย่างเอาไว้ เมื่อเข้ามาใกล้มากขึ้น 

ถึงมองออกว่าเป็นสตรีชุดขาวผมยาวผู้หนึ่ง

ทันทีที่จ้าวสุ่นเห็นชัดก็หลุดหัวเราะออกมา "เจ้าไม่ได้ไล่ตามทหาร

แตกทัพที่เหลือของซิวถูอ๋องไปหรอกหรือ เหตุใดจึงไล่ตามจนได้สิ่งนี ้

มาเล่า"

หยางโหย่วหลินกระชากสตรีผู ้น้ันลงจากหลังม้าด้วยมือเดียว  

หิ้วปกคอเสื้อชูขึ้นตรงหน้าเฉิงตั๋ว เอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์นัก "ตาเฒ่านั่น

เจ้าเล่ห์เกินไป เอาสตรีผู้น้ีมาเป็นเกราะก�าบัง ส่วนตัวเองว่ิงหนีไปแล้ว  

ข้าไล่ตามไปห้าสบิหลี ่กระทัง่นึกเรือ่งทีท่่านอ๋องทรงบอกว่าห้ามตามไปไกล 

จึงได้กลับมา ซิวถูอ๋องซ่อนตัวอยู่ที่ใด มิสู้ถามนางดู!"

จ้าวสุ่นหัวเราะ "ทัพทหารของซิวถูอ๋องมีแค่หกหมื่นนาย ฐานที่มั่น

ของเขาถูกบุกโจมตี ทหารรักษาการณ์ทั้งสี่ด้านต่างถูกจัดการหมดแล้ว 

ต่อให้ท่านอ๋องทรงให้เจ้าไล่ตามไปไกลได้ เจ้าก็ไม่มีทางตามทัน คราวนี้

ที่จับสตรีมาคงน�ามาเป็นข้อแก้ตัวกระมัง"

หยางโหย่วหลินแค่นเสียง ในตอนท่ีก�าลังจะเปิดปากก็ถูกเฉิงตั๋ว
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โบกมือห้ามเสียก่อน เขาก้มหน้ามองประเมินสตรีผู้นั้น นางผมยาวมาก 

ทว่าเส้นผมไม่ใช่สีด�าขลับ ภายใต้แสงหิมะส่องกระทบคล้ายเป็น 

สีน�้าตาลเข้ม ผมส่วนหนึ่งยุ่งเหยิงบดบังใบหน้า ชุดที่สวมใส่คล้ายจะ

สะอาดเกินไป เนื้อผ้าเป็นถึงผ้าไหมหิมะอันล�้าค่ายิ่ง

เฉงิต๋ัวกระชากผมนางให้เงยหน้าขึน้ มอืหน่ึงปัดผมทียุ่่งเหยิงบงัหน้า

นางออก ถึงได้พบว่าสตรผีูน้ีไ้ม่ได้อายุมากนกั ราวสบิเจด็สบิแปดปีเท่าน้ัน 

ดูสะอาดบริสุทธ์ิ ค้ิวสีอ่อนจาง สีหน้าไร้ความหวาดกลัว ดูไม่ออกว่า 

เป็นความว่างเปล่าหรือเก็บง�าล�้าลึก ขนตายาวบดบังดวงตาเล็กน้อย

เขาถามเสียงเรียบ "เจ้าเป็นใคร" นางไม่เหมือนชาวหู ปลายคาง 

ของชาวหูกว้าง ไม่มีองศาน่ารื่นรมย์เช่นนาง ปีกจมูกของชาวหูหนา  

ไม่ได้เล็กจ้อยงดงามเฉกนาง ขนตายาวของนางราวกับแมลงปอบน 

ยอดบัว เกาะอยู่ที่นั่นไม่ขยับไหว คล้ายไม่ได้ยินค�าถามของเฉิงตั๋ว

เฉิงตั๋วปล่อยผมนาง ตะโกนเสียงดัง "อาซือไห่!" ทหารหาญชาวหู 

ผู้หนึ่งท่ีแต่งกายแบบทหารทางใต้ว่ิงมาอย่างรวดเร็ว เดิมอาซือไห่ผู้นี ้

เป็นชาวหู เมื่อสี่ปีก่อนถูกเฉิงตั๋วสยบ ปกติมักจะเดินสืบข่าวอยู่บริเวณ 

ทางเหนือ เรื่องการจัดทัพป้องกัน รวมไปถึงกิจวัตรประจ�าวันของบรรดา

เชือ้พระวงศ์เขาล้วนรู ้ช่วงสองปีมาน้ีถึงแม้ตัวเฉงิตัว๋จะไม่ได้อยู่ท่ีชายแดน

ทางเหนือ แต่สายลับท่ีจัดวางไว้ยังคงอยู่ สงครามหนนี้ถึงได้ราบรื่น 

ถึงเพียงนี้

ทันทีที่อาซือไห่เห็นสตรีผู ้นี้ก็ตกใจจนหน้าเผือดสี เอ่ยถามว่า  

"ท่านอ๋องทรงเอาตัวนางมาได้อย่างไรกันพ่ะย่ะค่ะ"

"ซิวถูอ๋องโยนทิ้งเอาไว้"
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"เขาโปรดปรานสตรีผู ้นี้มาก ต้ังแต่ได้ตัวนางมาเมื่อสองปีก่อน 

ก็เก็บไว้ข้างกายเสมอ นาง...นางเป็น..."

"เป็นอะไร"

"เมื่อก่อนนางเป็นทาสอุ่นเตียงของซิวถูอ๋องพ่ะย่ะค่ะ"

ทาสของชาวหเูหมอืนเป็นหมหูมากาไก่ จะเป็นหรือตายล้วนข้ึนอยู่กับ 

เจ้านาย แต่ไหนแต่ไรมาพฤติกรรมบนเตียงอันเส่ือมทรามของซิวถูอ๋อง 

ก็ดังเข้าหูมาให้ได้ยินอยู่เนืองๆ ได้ยินมาว่ามีชนชั้นสูงชาวหูบางส่วน  

เวลาจัดงานเลี้ยงมักจะรวมตัวกันเพ่ือเสพกามา เรียกได้ว่ามีความสุข 

เพียงล�าพังมิสู้มีความสุขกันทั่วหน้า ยามน้ีเมื่อมองสีหน้าเช่นนั้นของ 

อาซือไห่ก็รู้แล้วว่านางเป็นทาสประเภทใด

"เมื่อก่อน?" เฉิงตั๋วถามกลับ

อาซือไห่ผงกศีรษะ "พ่ะย่ะค่ะ ช่วงหลังมานี้ถึงแม้นางจะยังอยู่ใน

จวนอ๋อง แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากซิวถูอ๋องแล้ว  

หากจะพูดว่าเสียความโปรดปราน เขาก็ไม่เคยมอบนางให้ผู้ใด นางถูก 

ซิวถูอ๋องเก็บเอาไว้ข้างกายตลอดเวลา"

ปลายนิ้วเฉิงตั๋วหยิบเนื้อผ้าท่ีอยู่บนหัวไหล่นางข้ึนมาลูบน้อยๆ 

ยืนยันว่าเป็นผ้าไหมหมิะจรงิๆ ราคาผ้าชนิดนีใ้นร้านผ้าท่ีเมอืงหลวงหนึง่ฉือ่*  

ต่อหนึง่ต�าลงึ แต่ผวิบรเิวณคอเสือ้ของนาง กระดกูไหปลาร้าทีโ่ผล่ออกมา

ให้เห็นน้ันเนียนละเอียดยิ่งกว่าผ้าไหมหิมะ เขาเหลือบสายตาข้ึนมอง 

สตรีผู้น้ัน รู้สึกว่านางบอบบางเยือกเย็นเกินไป ราวกับหิมะในแดนหูที ่

ไม่มีวันละลาย ไม่อาจน�าไปคิดเชื่อมโยงกับเรื่องมั่วโลกีย์ได้ ในตอนท่ี
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ก�าลังจะเปิดปากก็ได้ยินเสียงอาซือไห่พูดต่อ "นางเป็นใบ้ พูดไม่ได้ แต่ 

คงเพราะหน้าตางดงาม ซิวถูอ๋องถึงได้ตัดใจโยนทิ้งไม่ได้มาโดยตลอด

กระมังพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วเอ่ยเสียงเรียบ "งามหรือ ข้าเห็นว่าแค่ธรรมดาทั่วไปเท่านั้น"

นางพลันช้อนสายตาขึ้นมองเขา เฉิงตั๋วเห็นสีหน้าของนางไม่ชัด  

รู้สึกเพียงขนตายาวของนางขยับน้อยๆ คล้ายปัดผ่านผิวเขาไปเบาๆ

ทกุคนได้ยินน�า้เสยีงของเขาจงึมองหน้ากนัไปมา สหีน้าต่างแฝงแวว

กรุ้มกริ่ม กับสตรี เฉิงต๋ัวไม่คิดสนใจลึกซึ้ง แต่ก็ไม่ถึงกับไม่แตะต้อง 

นอกจากน้ีเป็นเพราะยุ่งกับกิจทางทหาร จึงนิยมเก็บดอกไม้มาช่ืนชม

ตามใจชอบแล้วโยนทิ้งไป ด้วยเหตุที่เขาไม่เคยท�าร้ายบุตรสาวชาวบ้าน 

แล้วก็ไม่มีทางเสียการใหญ่ด้วยเรื่องนี้ ดังน้ันต่อให้ถูกคนต�าหนิโจมตี

อย่างไร อย่างมากก็แค่ด่าว่าเขามีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม

จ้าวสุ่นจึงเอ่ยเปิดทางให้เขา "งามไม่งามเป็นอีกเร่ือง แค่เร่ืองท่ี 

พูดไม่ได้ก็เหมาะกับท่านอ๋องมากแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"อ้อ เช่นนัน้ข้าจะฝืนใจรบันางเอาไว้ก็แล้วกัน" เฉงิตัว๋หนัไปด้านข้าง 

"ข้าต้องการสตรีผู้นี้ เจ๋ออี้ พานางไปท�าให้สะอาดสะอ้าน" เจ๋ออี้ผู้ติดตาม

ของเขาขานรับพร้อมกับเดินเข้ามาแบกสตรีผู้นั้นลงไป

เม่ือกลบัมาถึงกระโจมใหญ่ เจ๋อเหรนิก็รอพบอยู่แล้ว ทนัททีีเ่ขาเหน็

เฉิงตั๋วเดินเข้ามาก็รีบรายงาน "ผู้ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพอาวุโสจ้าว 

กับแม่ทัพหยางได้โอบล้อมและก�าจัดทหารทัพหน้าจ�านวนหมื่นกว่านาย

ที่จับมาได้เมื่อคืนแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วเคาะโต๊ะเบาๆ "ดี"
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"แม่ทัพหลี่ท�าตามค�าสั่งของท่านอ๋อง น�าทัพบุกไปทางปีกขวา 

ของซิวถูอ๋องแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วพยักหน้าอย่างพึงพอใจ "เมื่อคืนตอนที่แม่ทัพอาวุโสจ้าวกับ

แม่ทัพหลี่เห็นป้ายค�าสั่งของข้า พวกเขามีท่าทีเช่นไร"

เจ๋อเหรนิหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้ "ท่านแม่ทพัอาวุโสจ้าวตกใจ

มาก บอกว่าทางราชส�านักไม่ได้มคี�าสัง่ให้ท�าสงคราม ให้ท่านแม่ทพัใหญ่

อย่าผลีผลาม กระหม่อมบอกว่าท่านอ๋องทรงน�าก�าลังคนไปบุกโจมตี 

ค่ายใหญ่ของซิวถูอ๋องแล้ว ท่านแม่ทัพอาวุโสจ้าวฟังแล้วมีท่าทีค่อนข้าง

อดัอัน้ตันใจ พูดว่า 'ท่านอ๋องห้าพระองค์นีท้รงกระชากผืนฟ้าลงมาอกีแล้ว' 

จากนั้นก็พาก�าลังคนออกไปเสริมทัพทันทีพ่ะย่ะค่ะ"

เมื่อเฉิงต๋ัวนึกไปถึงสีหน้าที่ 'ค่อนข้างอัดอั้นตันใจ' ก็อดหัวเราะ 

ออกมาไม่ได้เช่นเดียวกัน

ในราตรเีดยีว ค่ายใหญ่แนวหน้าทัง้หมดของเย่ียนโจวต่างชูธงเหย่ียว 

ของแม่ทัพใหญ่เฉงิต๋ัวขึน้มา พายุหมิะทีเ่กิดข้ึนกะทนัหนัย้อมเมอืงบริเวณ

ชายแดนให้กลายเป็นสีขาวโพลนทั้งผืน ร่องรอยมนุษย์ย่ิงดูบางตาลง  

แต่ในกระโจมใหญ่ของค่ายใหญ่เย่ียนโจวยามน้ีกลับอบอุ่นผ่อนคลาย  

บนโต๊ะหลักมีกระดาษ พู่กัน และน�้าหมึกกองระเกะระกะ ผนังด้านหน่ึง

แขวนแผนที่ผืนค่อนข้างใหญ่เอาไว้ บนแผนท่ีท�าสัญลักษณ์ของทหาร

รักษาชายแดนตั้งแต่เย่ียนโจวถึงอว๋ินโจวรวมสองร้อยหลี่ อีกด้านมี 

เตาเหลก็ทรงเหลีย่มยาวห้าฉือ่วางไว้เตาหนึง่ ภายในนัน้ถ่านก�าลงัเผาไหม้ 

จนแดงก�่า บนเตาเหล็กย่างแพะอยู่ตัวหนึ่ง
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กรรมวิธีปรงุแพะตัวน้ีเริม่จากใช้มดีพกช�าแหละ จากน้ันทาน�า้มนังา 

กับสุราปรุงรสหมักเอาไว้หนึ่งคืนเพ่ือให้รสชาติซึมเข้าไป เวลาย่าง 

ก็ต้องใช้ไฟพอดี ห้ามให้มีควัน ก่อนจะทาน�้ามันเคลือบบางๆ ไปชั้นหนึ่ง 

หลังย่างจนร้อนแล้วค่อยทาซีอิ๊วลงไปอีกชั้น พลิกหมุนและทาเครื่องปรุง

ลงไปซ�้าๆ ในตอนที่ใกล้จะสุกให้โรยผงยี่หร่าลงไปเล็กน้อย ยามนั้น 

กลิ่นจะหอมอบอวลไปไกลสิบหลี่ บนตัวแพะมีน�้ามันซึมออกมาดังชี่ๆ  

หอมน่ากิน กรอบนอกนุ่มในพอดี

สามคนที่ น่ังล้อมวงอยู่พับแขนเสื้อยกจานข้ึนมารอนานแล้ว  

เฉิงตั๋วหั่นเนื้อแพะอย่างต้ังใจบนจานทองแดง พอหั่นได้เป็นชิ้นเล็กๆ  

ก็ส่งเข้าปาก เอ่ยเนิบช้า "ข้าให้พวกเจ้าพัก วันนี้เลี้ยงอาหารหน่ึงมื้อ  

หลังกินเสร็จก็รีบขึ้นม้าออกเดินทางไปกันได้แล้ว"

จ้าวสุ่นยกจานหันไปทางหยางโหย่วหลิน "ท่านอ๋องทรงอยากจะ

เลี้ยงพวกเราที่ใดกัน ทรงอยากเสวยเนื้อแพะเองชัดๆ"

เฉงิตัว๋ไม่สนใจ เอ่ยต่อ "หลงัหลีเ่ต๋อขยุบกุโจมตปีีกขวาของซวิถูอ๋อง

อย่างฟ้าแลบก็มุ่งหน้าไปทางเหนือหน่ึงร้อยหลี่ ตอนนี้ก�าลังซ่อนตัว 

พักผ่อนอยู่ ส่วนท่านแม่ทพัอาวโุสจ้าว หลงัร่วมโจมตทีพัหน้าของซวิถูอ๋อง

เสร็จก็มุ ่งหน้าไปทางซ้ายสามสิบหลี่ รอรับค�าสั่งที่นั่น วันน้ีพวกเจ้า 

พาทหารไปคนละห้าพันนาย แยกเป็นซ้ายขวา น�าก�ามะถันกับชนวนไฟ

ไปด้วย พอเข้าใกล้ค่ายของซิวถูอ๋องก็วางเพลิงเสีย แม่ทัพอาวุโสจ้าวกับ

แม่ทัพหลี่จะใช้เปลวเพลิงแทนตัวสัญญาณ พวกเจ้าพยายามไปรวมตัว

กับพวกเขา กดดันให้ศัตรูล่าถอยมาทางข้า"

เมื่อได้ยินเช่นนี้ หยางโหย่วหลินก็วางจานลง ถามว่า "กองทัพของ
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ท่านอ๋องมีทหารเพียงแปดพันนาย ซ�้ายังโยกย้ายมากะทันหัน หาก 

ไล่ต้อนมาทางนี้ทั้งหมด จะทรงรับมือไหวหรือพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วตอบโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้น "วางใจได้ ถึงเวลานั้นชาวหู

จะคิดแต่เรื่องหนีไปทางเหนือ ไฉนเลยจะกล้าคิดลงใต้ พวกเจ้าสี่คน 

รวมก�าลังกัน ที่ส�าคัญที่สุดคือการตัดทางหนีของซิวถูอ๋องให้ข้า"

จ้าวสุ่นเอ่ยเนิบๆ "ถึงจะพูดว่าหนึ่งแสน แต่ส่วนหนึ่งแยกตัวตั้งทัพ

รออยู่ท่ีละแวกอว๋ินโจว ทหารคนสนิทของซวิถอู๋องก็แค่เจด็แปดหมืน่นาย 

ทหารกองซ้ายถูกจัดการไปแล้วสามหมื่น หลังเตลิดหนีตลอดทั้งวัน 

ก็เหลือแค่ทหารท่ีเหนื่อยล้าจ�านวนเพียงสองสามหมื่นนายแล้ว อาศัย

ก�าลังทหารของพวกเรา การจะจัดการให้หมดน่าจะไม่ใช่เรื่องยาก"

เฉิงตั๋วเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง "ในเม่ือท�าสงครามแล้วก็อย่าท�าเล่นๆ 

การต่อสู ้เต็มก�าลังเป็นเรื่องท่ีไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดขึ้น บาดเจ็บสิบน้ิว 

มิสู ้ตัดขาดหนึ่งนิ้ว บัดน้ีไม่อาจมอบโอกาสรอดให้ซิวถูอ๋องเด็ดขาด  

ดังนั้นสงครามครั้งนี้ต้องก�าจัดทหารทั้งหมด!"

หยางโหย่วหลินและจ้าวสุ่นต่างมีสีหน้าเคร่งเครียด

เฉงิตัว๋เงยหน้ามองพวกเขา ใช้มดีพกจิม้เนือ้แพะชิน้หน่ึงส่งเข้าปาก 

ย้ิมน้อยๆ พูดว่า "แต่เจ้าพูดถูก เน้ือแพะของทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

อร่อยจริงๆ แพะทางใต้ทั้งแก่ท้ังเหนียว ผู้คนก็ล้วนไม่เท่าไร มีแค่สตรีท่ี 

พอจะน่ามองหน่อย"

จ้าวสุ่นหลุดข�าดังพรืด เอ่ยหยอกเย้า "จริงหรือ" ใบหน้าหันไปทาง

หยางโหย่วหลิน หยางโหย่วหลินถูกมองก็รู้สึกแปลกๆ ชั่วพริบตาต่อมา 

ถึงเข้าใจเจตนาของอกีฝ่าย เขาพลนัปักมดีสัน้ลงบนโต๊ะ เอ่ยด้วยน�า้เสยีง
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เย่อหย่ิงทันควัน "เจ้ามองข้าท�าไมกัน ข้าไม่รู้เสียหน่อย! ข้าอยู่ทางใต้

เอาแต่ท�าสงครามเท่านั้น จะไปสนแพะสนสตรีอันใดกัน"

เฉิงตั๋วกับจ้าวสุ่นหัวเราะร่วน

ตามแผนการเช่นน้ีของเฉิงตั๋ว ซิวถูอ๋องก็เป็นเหมือนปลาบนเขียง 

แค่รอดูว่าพ่อครัวจะลงมีดอย่างไรแล้ว

ราตรีนี้พายุหิมะถาโถมซัดกระหน�่า กลิ่นอายอ้างว้างของฤดูหนาว

อันหนาวจดัลอยอวล ทว่าบนผนืดนิหลายร้อยหลีแ่ห่งนีก้ลบัไม่ได้เงยีบเหงา  

ทหารชาวหูนับหมืน่นายมุง่หน้าขึน้เหนอืจากทางใต้ ในช่วงเวลาเปลีย่นผ่าน 

ระหว่างยามโฉ่ว* กับยามอ๋ิน** น้ันเอง สองฝั่งของค่ายใหญ่พลันเกิด 

เพลิงไหม้ ธนูเพลิงจ�านวนนับไม่ถ้วนถูกยิงเข้ามา สองวันน้ีชาวหูที ่

หลบหนีมาไม่เคยคดิเลยว่ายังต้องหนต่ีอไปอกี ขณะมุง่ออกมาได้ไม่ก่ีหลี่ 

ด้านหน้าก็มีทหารสองกองทัพต่อสู้กันชุลมุนวุ่นวาย ไม่อาจแยกแยะ

ทิศทางได้ พอหันกลับว่ิงหนีต่อไปอีก ก็รู้สึกว่าทุกทิศทุกทางล้วนเป็น 

ทหารฝ่ายศัตรู ชั่วขณะหนึ่งเสียงร้องหาบิดามารดา เสียงอาวุธปะทะกัน

ผสมปนเป สายลมพัดแรงจนเปลวเพลงิผสานกลายเป็นผนืเดยีว ทพัใหญ่

ของเฉิงตั๋วอาศัยยามราตรีเข่นฆ่าล้างบางทหารทัพศัตรูจนหมดสิ้น

เฉิงตั๋วน�าทัพฆ่าฟันไปตลอดเส้นทาง ตั้งแต่กลางดึกจนถึงรุ่งสาง  

รุ่งสางจนถึงพลบค�่า ทหารบุกทะลวงไปถึงด้านหลังของทัพจ้าวสุ่นแล้ว 

ถึงหยุด เขาสะบัดแส้ควบม้าข้ึนไปมองส�ารวจจากท่ีสูง หิมะกองทับถม

หนาชัน้ขึน้เรือ่ยๆ กีบม้าจมลงไปบนพ้ืนหมิะครึง่หนึง่แล้ว เฉงิตัว๋วางแผน

* ยามโฉ่ว คือช่วงเวลา 01.00 น. ถึง 03.00 น.
** ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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ในใจสั้นๆ ก่อนจะมุ่งหน้ากลับไปยังกระโจมที่สร้างข้ึนมาช่ัวคราว เขา 

ถอดเกราะออก ใช้หมิะเชด็คราบเลอืดบนมอืและใบหน้า เจ๋อเหรนิควบม้า 

เข้ามาหา หลังลงจากหลังม้ามาแสดงความเคารพตามแบบทหารให ้

เฉิงตั๋วเสร็จก็รายงาน "ท่านอ๋อง ทหารฝ่ายศัตรูตกตายและได้รับบาดเจ็บ

ไปเกินครึ่งแล้ว ทหารท่ีเหลือต่างยอมศิโรราบ แม่ทัพจ�านวนหนึ่งก�าลัง 

ไล่ตามพวกท่ีหนีไป สิ่งท่ีต้องท�าต่อไป ขอท่านอ๋องทรงออกค�าสั่งด้วย 

พ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วมองหิมะท่ียังตกลงมาไม่หยุด ก่อนเอ่ยเสียงเรียบเร่ือย  

"ให ้ทหารผลัดเวรยามกันพักผ่อน ถ ่ายทอดค�าสั่งไปให้จ ้าวติ้งอี  

ให้หลี่เต๋อขุยถอยทัพกลับมาทางฝั่งซ้ายและขวาของข้า ส่วนจ้าวติ้งอี 

ไปทางตะวันตกห้าสิบหลี่ เ พ่ือชดเชยทหารรักษาการณ์ท่ีอวิ๋นโจว  

หยางโหย่วหลินกับจ้าวสุ่นรวมทัพกันแล้วถอนทัพกลับมาท่ีด้านหน้า 

สามสิบหลี่ สิ่งของของพวกทหารชาวเหนือที่มีประโยชน์ให้เอาไปด้วย  

ที่ไม่มีประโยชน์ให้เผาทิ้งเสีย บรรดาทหารท่ียอมแพ้ให้ปล่อยพวกเขา 

ไปทางเหนือทัง้หมด ข้าไม่ได้มเีสบยีงมากพอจะเลีย้งดพูวกขนดกเหล่านัน้  

ถ้าดวงแข็งก็กลับกันไปเองเถอะ"

เจ๋อเหรินขานรับแล้วถอยออกไป

เมื่อค�าสั่งนี้ถูกถ่ายทอดลงมา แม่ทัพทุกฝ่ายล้วนเห็นด้วยอย่างย่ิง 

เพราะบัดน้ีหิมะยังคงตกหนักไม่หยุด ซ�้าตอนน้ีพวกเขายังบุกเข้ามา 

ในถิ่นศัตรูหลายร้อยหลี่ เสบียงไม่อาจตามมาทัน ตอนนี้สิ่งที่มีประโยชน์

ที่สุดก็คือชุดฤดูหนาว ดังนั้นทหารชาวหูจึงถูกเปลื้องชุดออก ส่วนตัว 

คนถูกไล่กลับไปในแดนหิมะ เรียกอย่างสวยงามว่าปล่อยกลับ เดิมที 
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มคีนยอมแพ้เยอะเกินไป ท�าให้เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวาย ซ�า้ยังสิน้เปลือง

เสบียง แต่หากสังหารก็ท�าลายชื่อเสียงเกินไป ทว่าถ้าปล่อยกลับไปจริงๆ 

จะมใิช่เป็นการผดิต่อตัวเองหรอกหรอื ดังนัน้ค�าสัง่น้ีของเฉงิตัว๋จงึนับได้ว่า 

ตรงใจและอ�ามหิต การปล่อยเชลยทหารจ�านวนสองหมื่นนายให้ไป 

แข็งตายกลางแดนหิมะทั้งเป็น หากผู้ใดกลับไปได้จริงๆ จะต้องเป็น 

ผู้ที่สามารถทนต่ออากาศหนาวได้ดีที่สุดในใต้หล้าเป็นแน่

หลายวันต่อมาหิมะยังคงไม่หยุดตก เฉิงตั๋วค่อยๆ ถอยทัพลงใต้  

และตั้งค่ายไว้ในจุดส�าคัญ รายงานศึกจากฝ่ายต่างๆ ทยอยส่งมาอย่าง

ต่อเน่ือง ทหารทีเ่หลอืของทพัซวิถูอ๋องท่ีจะไปเรียกก�าลงัเสริมจากอว๋ินโจว

ถูกจ้าวติ้งอีสกัดขวางเอาไว้ ส่วนทหารของแม่ทัพหล่ีปะทะกับทหารม้า

กองหลักของประมุขข่านหูต๋ี และตัวซิวถูอ๋องเองก็ถูกทัพทหารม้าของ

หยางโหย่วหลินไล่ตามไปอีกหนึ่งวันหนึ่งคืน
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ยามนีเ้ฉงิต๋ัวถอยทัพกลบัมาถึงค่ายใหญ่เย่ียนโจวแล้ว ขณะเดยีวกัน 

ศีรษะของซิวถูอ๋องก็ถูกห่อด้วยธงศึกน�ามาวางบนโต๊ะเขา ในใจเฉิงตั๋ว 

ลอบชื่นชมแม่ทัพร่างสูงใหญ่ผู้นี้ ภายในระยะเวลาสั้นๆ เพียงห้าวัน 

กองทัพหนึ่งแสนนายของซิวถูอ๋องก็พินาศย่อยยับ กระทั่งตัวซิวถูอ๋องเอง

ยังศีรษะแยกจากร่าง พวกเขายกทัพบุกเข้าไปลึกห้าร้อยหลี่แล้ววกอ้อม

กลบัมาโจมตี ไม่ว่าศึกน้ีจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรตามมาก็เป็นการต่อสู้

ที่ยอดเย่ียมครั้งหนึ่งซึ่งผู้คนยากลืมเลือน นี่ท�าให้เฉิงตั๋วอารมณ์ดีอย่าง

ช่วยไม่ได้ เขายืนอยู่หน้าค่ายทหาร มองไปทางทิศเหนือ คิดในใจว่า 

ตอนนี้พวกเราสามารถนั่งรอได้แล้ว กระทั่งหันหน้าไปก็เห็นมุมหน่ึงของ

คอกม้าที่อยู่ห่างออกไปมีสตรีกลุ่มหน่ึงนั่งเบียดเสียดตัวสั่นอยู่ด้วยกัน 

แต่ละคนผมเผ้ายุ่งเหยิง

เฉิงตั๋วเดินเข้าไปใกล้อย่างช้าๆ บนเสาไม้ต้นใหญ่ใกล้คอกม้าล่าม

2
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คนผู้หนึ่งเอาไว้ คนผู้นี้กึ่งนั่งกึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้น มือที่มัดติดกับเสายกขึ้น

มาเหนือหน้าอก เชอืกห้อยอยู่กลางอากาศท�าให้นางนัง่ไม่สบายนัก ท่าทาง 

คล้ายจะหลับไปแล้ว ชุดสีขาวมีรอยเปื้อนเป็นด่างดวงจนมองไม่ออกว่า

เป็นสีขาวอีกต่อไป เห็นเพียงใบหน้างดงามซีดขาว ขนตาหลุบต�่า ดวงตา

ถูกบดบังอยู่ภายใต้เปลือกตา

เฉิงตั๋วโน้มตัวรั้งปลายคางนางขึ้น สตรีผู้นั้นลืมตาโดยพลัน ภายใต้

สีท้องฟ้ามืดสลัว ในชั่วพริบตาแววตาของนางเหมือนมีรุ ้งวาบผ่าน  

เฉงิตัว๋เหม่อลอยไปชัว่ขณะ นางเองก็ตืน่ตกใจอยู่บ้าง ต่อมาเขาก็กลบัมา

มีทีท่าเย็นชา ส่วนสีหน้านางก็ว่างเปล่าอีกครั้ง เฉิงตั๋วพลันนึกข้ึนได้  

สตรีผู้นี้ก็คือผู้ท่ีหยางโหย่วหลินจับกลับมาได้หลังการบุกโจมตีซิวถูอ๋อง 

ในคืนนั้น

เจ๋ออี้เห็นเฉิงตั๋วเดินมาทางนี้จึงเดินตามมาแต่แรกแล้ว ตอนน้ี 

ก�าลังร้องเรียก "ท่านอ๋อง" อยู่ข้างๆ พร้อมก้มหน้ารอรับค�าสั่ง

เฉิงตั๋วมองส�ารวจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะขมวดคิ้วเอ่ย "ข้าไม่ได้บอกให้

เจ้าพานางไปท�าให้ตัวสะอาดหรอกหรือ"

อ๋องห้ามีนิสัยคลั่งไคล้ความสะอาด ท้ังยังคลั่งได้พิสดารมาก  

ความคลั่งไคล้ก็คือการชมชอบบางสิ่งอย่างมาก บางคนเป็นกับหนังสือ

ภาพวาด บางคนเป็นกับสุราน�้าชา บางคนเป็นกับของเล่นโบราณ  

ศึกษาค้นคว้าไปตลอดชีวิต มีความสุขอยู่กับสิ่งนี้ ส่วนเฉิงตั๋วชมชอบ 

ความสะอาดจนติดเป็นนิสัย เดิมทีในบรรดาเชื้อพระวงศ์ กฎระเบียบ 

ย่อมมีมากอยู่แล้ว หนึ่งวันผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสี่ห้าครั้ง อาบน�้าทั้งเช้าเย็น 

ขอแค่ไม่ขี้ร�าคาญก็ท�าตามได้ไม่ยาก แต่บรรดาแม่ทัพที่ออกมาสู้รบ
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ภายนอกปกติมักไม่มีความพิถีพิถันเช่นนี้ มีบางทีสิบวันครึ่งเดือน 

ไม่ได้อาบน�้าก็เป็นเรื่องปกติ เฉิงต๋ัวนับได้ว่าเป็นบุคคลอันดับหน่ึงใน 

ใต้หล้าท่ีสามารถทั้งวางกลศึกและจับดาบสู้รบ เขาออกไปน�าทัพอยู ่

แนวหน้า ตวัดดาบดื่มโลหิต ร่วมทุกข์ร่วมสุข แต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือต่อให้

ไม่เหลือเสบียง ไม่มีข้าวให้กิน ขอแค่มีน�้า เช่นน้ันเขาก็ต้องอาบน�้า 

อย่างน้อยวันละครั้งเสมอ ทุกครั้งที่สู้รบโลหิตอาบร่างกลับมา เรื่องแรก 

ที่จะท�าคือถอดชุดเปื้อนเลือดออก อาบน�้าให้สะอาดไปถึงซอกเล็บ

แต่ก่อนยามอยู่เมืองหลวง เฉิงจิ่นเคยเอ่ยล้อเขาเล่นว่า 'คนโบราณ

ว่าไว้ มนุษย์ท่ีไม่มีความคลั่งไคล้ไม่อาจคบหาได้ เพราะแสดงว่า 

ไร้ความรู้สึกลึกซึ้ง ในเมื่อพ่ีห้าคลั่งไคล้ความสะอาด บ่งบอกถึงความ 

ยึดติดในใจ แสดงว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้สึกลึกซึ้ง' เมื่อประโยคนี้ถูกเอ่ย 

ออกมา ไม่เพียงแต่ทุกคนได้รู้ว่าอ๋องห้ามีความคลั่งไคล้เล็กๆ ในบรรดา

คุณชายท้ังหลายก็บังเกิดคนมีอาการคลั่งไคล้ออกมาจ�านวนไม่น้อย 

เหมือนสายลมพัดผ่านวูบหนึ่ง เพ่ือที่จะได้รับความสนใจจากองค์หญิง 

สิบสามสักครั้ง

ตามหลักนี้แล้ว สตรีของเฉิงตั๋วก็ควรขาวสะอาดไร้ต�าหนิจึงจะถูก 

แต่เขากลับไม่คิดเช่นน้ี สิ่งของท่ีสะอาดบนโลกใบน้ีมีไม่มาก ส่ิงของท่ี

อัปลักษณ์ก็มีไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่นเวลาเดินแล้วเท้าเปื ้อนโคลน 

สามารถเช็ดออกได้ ฆ่าคนมือเปื้อนเลือดสามารถล้างออกได้ จากการ 

แบ่งประเภทเช่นนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของนอกกาย ถ้าอย่างน้ันระหว่าง

เขากับสตรจีะเก่ียวข้องอนัใดกันเล่า ดังน้ันนิสยัคลัง่ไคล้ความสะอาดของ

เขาจึงจ�ากัดเฉพาะกับตัวเองเท่าน้ัน ไม่เก่ียวข้องกับศีลธรรม วัฒนธรรม

Page ������������������ 1.indd   29 3/2/2563 BE   10:41



30

ทาสหญิงพลิกแผ่นดิน 1

ประเพณี ส่วนสตรีท่ีวางลงบนเตียงเขาสามารถบุบสลายมีมลทิน  

สามารถมีฐานะต้อยต�่า สามารถหน้าตาไม่งดงาม แค่ไม่อาจตัวสกปรก

มอมแมมเท่านั้น

เจ๋ออ้ีได้ยินเขาถามก็รีบตอบกลับ "กระหม่อมส่งต่อให้บ่าวหญิง

อาวุโสที่หลังค่ายจัดการไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ เพียงแค่ชุดเป็นของเก่าเท่านั้น" 

เมือ่เฉงิตัว๋แสดงสญัญาณมอื เจ๋ออีก็้ปลดเชอืกท่ีพันธนาการสตรีผูน้ั้นออก 

นางล้มฟุบลงกับพ้ืนทันที เฉิงตั๋วตวัดแขน คว้านางขึ้นมาพาดไว้บนบ่า 

เดินตรงไปยังกระโจมใหญ่ของตน เหล่าสตรีคนอื่นๆ ที่มุมคอกม้ามอง 

ตามทิศทางที่เขาเดินไป เนื้อตัวสั่นเทา

ทันทีที่เข้าไปในกระโจม เฉิงตั๋วก็วางนางลง สตรีผู้นี้ถูกพันธนาการ

ไว้กับเสาไม้เป็นเวลานาน จะนั่งจะนอนล้วนไม่สะดวก ดังนั้นทันทีที่ถูก

ปล่อยลงพ้ืนก็รูส้กึเพียงมอืไม้เหน็บชา แข้งขาอ่อนแรง ร่างกายเอนโน้มไป 

ข้างหน้า เฉิงตั๋วคว้านางเอาไว้ก่อนแล้วพาไปที่เตียง ทันทีที่เขาสะบัดมือ 

สายรดัชดุของนางก็ลอยออกไปกลางอากาศ เสือ้คลมุผ้าไหมสขีาวตวับาง

ทีม่รีอยด่างดวงและหลวมอยู่บ้างแล้วคลายตวัออก ร่วงหล่นลงไปบนพ้ืน

ทันที

ในเมือ่ไม่ใช่ของขวญัทีห่่ออย่างประณีตงดงาม เขาเองก็ไม่เสยีเวลา

กับการปลดอาภรณ์ของนาง สตรีผู้นี้ผอมมาก ทว่าไม่ได้ผอมจนเห็น

กระดูก ยามน้ีนางน่ังอยู่บนขอบเตียงเงียบๆ คราก่อนอาซือไห่บอกว่า 

นางเป็นของเล่นของซิวถูอ๋อง ทันทีที่คิดถึงสถานะเช่นนี้ เส้นประสาท 

บางเส้นของบุรุษก็ถูกกระตุ้นได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ความประทับใจ 

ที่เขามีต่อนางถูกย้อมไปด้วยสีสันอันแพรวพราว อย่างไรก็ตามสีสัน 
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เหล่าน้ีไม่เข้ากับตัวตนของนางอย่างมาก กระท่ังเขาเปลือ้งผ้านางก็ยังคง

ไม่รู้สึกว่านางเป็นสตรีเช่นนั้น

เฉิงตั๋วมองประเมินนางลวกๆ ก่อนขยับมือถอดเสื้อผ้าตนออก  

กล้ามเน้ือต้ังแต่บ่าถึงเอวของเขาก�าย�าแข็งแกร่ง กล้ามเนื้อท่อนแขน

ปรากฏเส้นสายขึน้มาตามการก้มตวัลงไปถอดรองเท้า ในตอนทีม่อืของเขา 

แตะถูกผิวกายนาง หัวไหล่นางหดเข้าหากันน้อยๆ สัมผัสยามโอบกอด

นางราวกับกอดผ้าไหมชั้นเลิศพับหน่ึง เย็นเยียบและประณีต ร่างนาง 

สั่นน้อยๆ ในอากาศอันหนาวยะเยือก ท�าให้รู ้สึกฮึกเหิมข้ึนมาอย่าง 

น่าประหลาด เรือนผมดกนุ่ม ถึงแม้จะขาดประกายไปเพราะต้องฝุ่นลม 

แต่ในยามที่กอบกุมอยู่ในมือกลับนุ่มลื่นละเอียดอ่อน

เฉงิตัว๋รูส้กึโดยไร้ทีม่าว่าดวงตาของนางเปรยีบดัง่ถ้อยค�าอนัไร้ทีส่ิน้สดุ  

ยามนีน้างก�าลงัมองตรงมาทีเ่ขาอย่างเงียบสงบดจุผนืสมทุรกลางดกึ เขา

อยากเห็นอะไรบางอย่างจากในนั้น ทว่ากลับมีแค่การมองตอบอันล�้าลึก 

เฉงิตัว๋บบีหวัไหล่นางด้วยความตัง้ใจหยอกเย้าเลก็ๆ ปลายนิว้ลบูไล้ผิวกาย  

แม้นางจะผอม แต่ทรวดทรงกลับประณีตงดงาม สัมผัสทางกายค่อยๆ 

แทนท่ีความคิดจะสืบเสาะเข้าไปในดวงตานาง เขาผลักนางล้มลงไป 

บนเตียง แล้วทาบทับตามลงไปอย่างหยาบโลน

นางกอดเอวเขาอย่างเป็นธรรมชาติย่ิง ในพริบตาเฉิงตั๋วถูกมือ 

อันเย็นเฉียบคู่นั้นแช่แข็งความคิดทุกอย่าง เขายันกายข้ึนคว้ามือนาง 

ทันที แต่นางกลับไม่ได้มองเขา ดวงตาคู่งามกะพริบไหว มองไปยัง 

ความว่างเปล่า ณ ยอดกระโจม

เดิมทีเฉิงตั๋วไม่มีความรู้สึกเห็นใจแม้แต่น้อยอยู่แล้ว ยามนี้เมื่อถูก
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การกระท�าของนางขัดขวางเล็กๆ ก็ราวกับถูกกระตุ้นอารมณ์มากข้ึน 

กว่าเก่า เขากุมมือส่งมอบความอบอุ่นให้นาง ก่อนจะลูบไล้ไปบนผิวกาย

เย็นเฉียบ โอบทั้งร่างของนางเข้ามาในอ้อมกอด

เจ๋อเหรินมาถึงข้างนอกกระโจมแล้วได้เจอกับเจ๋ออี้เข้าพอดี เมื่อ 

เจ๋ออี้ส่ายหน้าน้อยๆ ก็เข้าใจทันใด หลังใคร่ครวญถึงรายงานที่อยู่ในมือ

ก็รู้สึกว่าอย่าเพิ่งไปขัดความสนุกของท่านอ๋องจะดีกว่า กฎของเฉิงตั๋วคือ

สตรไีม่เคยอยู่ค้างคนืในกระโจมของเขา ดังน้ันในเวลาเช่นนีเ้จ๋อเหรินและ

เจ๋ออีม้กัจะยืนรอ ป้องกันไม่ให้ยามเขาเรยีกหาคนจะไม่มใีครคอยอยู่รับใช้

ทว่าสถานการณ์ในวันน้ีดูเหมือนจะต่างออกไป เสียงลมหายใจ 

หอบกระสันแผ่วเบาดังมาจากภายใน เรื่องน้ีพวกเขาเข้าใจได้เพราะ 

หญิงผูน้ัน้เป็นใบ้ แต่ฟ้าใกล้จะสว่างแล้ว ท่านอ๋องกลบัยังไม่ไล่คนออกมา  

พวกเขาจึงอดรู้สึกเห็นใจหญิงสาวผู้นั้นขึ้นมาไม่ได้

วันต่อมาตอนที่จ้าวสุ่นกลับมาพร้อมผลลัพธ์ของการเก็บกวาด

สนามรบ เฉิงตั๋วก�าลังอ่านรายงานฉบับหน่ึงอยู่ เมื่อเห็นเขาชะโงกหน้า 

เข้ามาในกระโจมใหญ่ เฉิงต๋ัวก็ชูรายงานในมือข้ึน เอ่ยว่า "กู่หลีอ๋อง  

ผู้ใต้บังคับบัญชาของประมุขชาวหูท่ีอยู่ทางอว๋ินโจวเร่ิมลงมือเคล่ือนไหว

แล้ว ข้าคาดว่าเขาเองก็รู้สถานการณ์ไม่ชัด แค่แกล้งเคลื่อนไหวเพ่ือ 

หลอกศัตรูเท่านั้น"

"ให้พวกเขาเดากันไป พวกเขายังเดาไม่ทันเสร็จ ซิวถูอ๋องก็ถูก 

พวกเราจัดการไปแล้ว" เห็นได้ชัดว่าจ้าวสุ่นเองก็อารมณ์ดีมากเช่นกัน  

เขาชักดาบเล่มงามออกจากฝักแล้วตวัดไปข้างๆ ก่อนจะยกน�้าขึ้นดื่ม
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เฉงิตัว๋มองออกไปนอกกระโจมอย่างครุ่นคดิ "หมิะยังตกอยู่หรือไม่"

"ตกเบาลงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วคิดๆ แล้วเอ่ย "เจ้าไปพักก่อน ประเดี๋ยวข้าจะออกไป 

ตรวจตราค่าย หลังเสร็จเรื่องก็จะฝากท่ีน่ีไว้กับเจ้า หยางโหย่วหลิน 

ยังไม่กลับมา เจ้ารอรับด้วย" สั่งเสร็จก็ลุกขึ้นยืน

จ้าวสุ่นถามอย่างตกใจ "ท่านอ๋องจะเสด็จไปที่อื่นหรือพ่ะย่ะค่ะ"

"ไปไม่นานก็กลับ อย่างมากสามวัน อย่างน้อยสองวัน" ขณะที ่

พูดเฉิงตั๋วก็ก้าวออกนอกประตูกระโจมไปแล้ว

บนถนนหลกัทางฝ่ังตะวนัตกเมอืงผงิเหยาของเย่ียนโจว ม้าสามตวั

เดินเอื่อยเฉื่อยอยู่บนหิมะ คนท้ังสามแต่งกายแบบพลทหาร บนม้า 

แต่ละตวัมรีองเท้าหนังมดัอยู่ เพียงมองปราดเดียวก็รูว่้ามาจากในค่ายใหญ่ 

เย่ียนโจว หน่ึงในน้ันมีท่าทีเหมือนเป็นหัวหน้า แต่หน้าตากลับดูไม่ได้  

เป็นหลุมเป็นบ่อทั้งหน้า ในตอนที่เดินผ่านทางแยกแห่งหนึ่ง เขาพลัน 

เห็นจุดสีแดงสะท้อนกับพื้นหิมะแต่ไกลๆ

บุรุษหน้าหลุมบ่อหวดม้าเบาๆ ม้าควบทะยานไปบนพ้ืน กีบเท้า 

จมลงไปในหิมะ เพียงไม่นานก็เห็นชัดว่าจุดสีแดงนั่นเป็นเด็กสาวผู้หน่ึง 

รูปร่างเล็ก มือถือร่มน�้ามันสีขาว เด็กสาวหันหน้ามองมาตามเสียง  

ดวงตานางใสกระจ่าง ชุดสีแดงสะท้อนหิมะ เป็นความงามที่ไม่อาจ

พรรณนา

ท้ังสามคนทยอยหยุดม้า หันมองหน้ากันเล็กน้อย จากนั้นก็เริ่ม

แสดงท่าทีเกี้ยวสาวออกมา เด็กสาวเห็นพวกเขาเป็นเช่นนี้ก็ขมวดคิ้ว  
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หนึง่ในสามคนเปิดปากเอ่ย "น้องสาว วันทีห่มิะตกหนักเช่นนีเ้จ้าจะไปทีใ่ด 

กันหรือ"

อีกคนหน่ึงย้ิม พูดว่า "ให้พ่ีชายไปส่งเจ้าดีหรือไม่" พูดจบก็พากัน

หัวเราะครื้นเครง

เด็กสาวแค่นเสียงดูแคลน "เกี่ยวอันใดกับพวกเจ้ากัน!"

บุรุษหน้าหลุมบ่อย้ิมกระอักกระอ่วน "เพราะพวกเราชอบเจ้าถึงได้

อยากช่วยเจ้าอย่างไรเล่า"

เด็กสาวได้ยินดังนั้นก็เอ่ยด้วยความหงุดหงิด "อันธพาล!"

บุรุษหน้าหลุมบ่อหันไปพูดกับลูกน้อง "โอ๊ะ! ไม่เบาเสียด้วย แต่ 

พวกพ่ีชายเกรงว่าน้องสาวจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะสิ ว่าอะไรเรียกว่า

อันธพาล"

ทั้งสามคนหัวเราะสัปดนมากกว่าเดิม เด็กสาวกลับตัวเดินจากไป

ทันที บุรุษหน้าหลุมบ่อสะบัดแส้ใส่ด้ามร่มของนาง ร่มคันน้ันหักเป็น 

สองท่อนดัง 'กร๊อบ' ขณะท่ีตัวคนท�าเอ่ยปากกลั้วหัวเราะ "อย่าเพ่ิง 

รีบไปสิ..."

ยังไม่ทันได้พูดจบ ตัวร่มก็พลันหุบเข้าหากัน เด็กสาวผู้นั้นบิดเอว  

ใช้ร่มแทนกระบี่แทงเข้าใส่ บุรุษหน้าหลุมบ่อเบี่ยงตัวหลบ ครั้นเห็น 

ท่วงท่าการแทงของนางฉับไว จึงกระโดดลงจากม้าตั้งใจจะจับตัวนาง 

ด้วยมือเปล่า อีกสองคนก็ลงจากหลังม้ามาร่วมชมความสนุก แม้เห็นว่า

เดก็สาวผูน้ี้พอจะเป็นวรยุทธ์อยู่บ้าง ทว่าพวกเขาไม่เหน็นางอยู่ในสายตา 

แต่ผูใ้ดจะคาดว่าหลงัประมอืกันไปสกัพัก บรุษุหน้าหลมุบ่อกลับตกเป็นรอง  

ถูกเด็กสาวผู้นั้นใช้ปลายร่มสกัดจุดข้อพับจนขาชา ทรุดลงไปคุกเข่า 
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อยู่กับพ้ืน เด็กสาวย้ิม ก�าลังเตรียมจะเปิดปากถากถาง สองคนท่ีอยู ่

ด้านข้างก็พลันกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยแล้ว เด็กสาวหันกลับไปรับมือ 

ปะทะกับสองคนน้ีต่อ บุรุษหน้าหลุมบ่อสบถค�าหยาบ ลุกขึ้นยืนแล้ว 

เข้าไปร่วมวง ทั้งสามคนร่วมมือกันต่อสู้

เดิมทีเด็กสาวต่อสู ้หนึ่งต่อสามก็รู ้สึกกินแรงอยู่แล้ว ทันใดน้ัน 

ปลายหางตายังเหลือบไปเห็นคนชุดด�าสวมงอบผู้หน่ึงยืนอยู่ด้านข้าง  

นางเห็นคนผู ้ น้ันย้ิมจางๆ ไพล่มืออยู ่ด ้านหลังก็พลันตื่นตระหนก  

คิดในใจว่า คนผู้นี้ปรากฏตัวตั้งแต่เมื่อใดกัน

ยามน้ันนางจึงไม่กล้าย่ามใจอีก ทางหนึ่งคอยรับมือกับทหารเลว

สามนายน้ัน อีกทางยังต้องคอยระวังไม่ให้คนชุดด�าเข้ามาร่วมสร้าง 

ความล�าบาก ทันทีท่ีแบ่งแยกสมาธิเช่นน้ีก็ไม่อาจรับมอือย่างคล่องแคล่ว

ได้อีก เริ่มพลาดท่าอย่างต่อเนื่อง ทันใดนั้นบุรุษหน้าหลุมบ่อพลันยื่นมือ

หมายจะคว้าแขนนาง ทว่ากลับต้องร้อง 'โอ๊ย' พร้อมหดมือกลับไป  

เขาตะโกนห้ามลูกน้องเสียงดัง ก่อนจะก้มมองก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่ง 

กลิ้งไปอยู่ที่ข ้างทาง ชัดเจนว่าตนถูกก้อนหินซัดเข้าใส่ ทั้งสามคน 

หันไปมองคนชุดด�าพร้อมกัน

บุรุษหน้าหลุมบ่อตวาด "เจ้าเป็นใครกัน กล้ามายุ่งเรื่องของข้า!"

เด็กสาวยืนน่ิง หอบหายใจน้อยๆ เงยหน้ามองประเมินบุรุษชุดด�า 

คนผู้น้ีรูปร่างค่อนข้างสูง ค้ิวคมริมฝีปากบาง แววตาเจิดจ้า หน้าตา 

หล่อเหลา แต่สีหน้าของเขาไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ชวนให้โมโห เพราะ 

ที่ริมฝีปากน่ันเป็นรอยย้ิมขบขันชัดๆ ด้านข้างเขายังมีม้าสีขาวหิมะ 

ตัวหนึ่งยืนอยู่ ลักษณะท่วงท่าสง่างาม แค่มองก็รู้ว่าเป็นอาชาชั้นยอด
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บุรุษชุดด�าปล่อยมือจากบังเหียน ก้มหน้านวดหัวคิ้วด้วยท่าทาง

คล้ายปวดหัว เอ่ยเสียงทุ้มต�่า "เหตุใดข้าต้องมาเห็นเหตุการณ์ทหารเลว

ข่มเหงชาวบ้านด้วยนะ" ก่อนเงยหน้าขึน้มองไปทีท่หารเหล่าน้ันด้วยสหีน้า

คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "ไม่ทราบว่าพวกท่านท้ังหลายเป็นทหารในสังกัด

แม่ทัพผู้ใดหรือ"

หนึ่งในนั้นเตรียมตอบกลับ บุรุษหน้าหลุมบ่อท่ีเป็นหัวหน้ากลับ 

ห้ามเขาไว้ มองประเมินบุรุษชุดด�าแล้วเอ่ยว่า "แม่ทัพหยางโหย่วหลิน 

แห่งค่ายทหารเย่ียนโจวตะวันตก" ตอนนี้ค่ายตะวันตกมีหยางโหย่วหลิน

เป็นผู้น�า แต่หยางโหย่วหลินแค่ติดตามเฉิงตั๋วมาทางเหนือเพียงไม่ก่ีวัน 

ทหารเหล่านี้ล้วนเป็นกองก�าลังเสริมแนวหลัง วันนี้เพียงออกมาซ่อม

รองเท้าหนัง บุรุษหน้าหลุมบ่อสงสัยว่าคนชุดด�าผู้น้ีคงพอมีที่มาท่ีไป 

อยูบ้่าง แต่ในใจคิดว่า แม้แต่พวกตนยังไม่เคยพบหยางโหย่วหลนิมาก่อน 

บุรุษชุดด�าผู้นี้ย่อมยิ่งไม่รู้จัก จึงกล้ายกชื่ออีกฝ่ายขึ้นมาอ้าง

เมือ่บรุษุชดุด�าได้ยิน สหีน้าก็พลนัเปลีย่นไป เดก็สาวมองแล้วรู้สึกว่า 

เขาคล้ายจะมีโทสะจางๆ แต่ทหารสามนายนั้นกลับเห็นว่าเขาหวาดกลัว 

จึงเอ่ยเสียงดังกว่าเดิม "ถ้ามีตาก็รีบไสหัวไปเสีย!"

จากน้ันไม่ว่าผู้ใดก็มองไม่ชัดว่าบุรุษชุดด�าลงมืออย่างไร ร่างกาย

ของเขาขยับวบู บรรยากาศโดยรอบดดุนัน่าเกรงขาม ท่วงท่าการเคลือ่นไหว 

ล้วนเล็งไปท่ีจุดอ่อนของอีกฝ่าย เด็กสาวรับชมจากด้านข้าง เห็นว่าเป็น 

กระบวนท่าชัน้สงู ไม่ใช่อะไรท่ีตนจะสามารถเทียบเคียงได้ แววประหลาดใจ 

ในดวงตาจึงย่ิงชัดเจนข้ึน เพียงพริบตาเดียวก็ผ่านไปหลายกระบวนท่า 

ทหารทั้งสามกองอยู่กับพื้น กุมแขนกุมขาร้องโอดครวญกันไม่หยุด
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บรุษุชดุด�าไม่พูดอะไรและไม่ได้ขยับ ยืนน่ิงอยู่ตรงนัน้ ทว่ากลบัเป็น

เหมือนดาบคมท่ีถูกชักออกจากฝักเล่มหน่ึงซึ่งแฝงกลิ่นอายสังหาร บุรุษ

หน้าหลุมบ่อผวา พอคลานลุกขึ้นได้ก็ไม่กล้าพูดจา คว้าพรรคพวกอีก 

สองคน พากันประคองขึน้หลงัม้าแล้วรบีร้อนจากไปทันที บรุษุชดุด�ามอง

คนทัง้สามจากไปไกลอย่างเย็นชา สหีน้าแสดงอารมณ์โกรธอย่างเหน็ได้ชดั  

เขาสะบัดชายเสื้อ กลับตัวเตรียมจะจากไป

เด็กสาวชุดแดงรีบร้องเรียก "เดี๋ยวก่อน" บุรุษชุดด�าหันมามอง  

นางจึงถามต่อ "ท่านเป็นผู้ใดหรือ"

"แค่คนผ่านทาง"

"เช่นนั้น ท่านมีนามว่าอะไร"

ผ่านไปครู่ใหญ่บุรุษชุดด�าจึงตอบ "เฉินจินเซิ่ง"

เด็กสาวครุน่คิดอย่างต้ังใจ "ชือ่ธรรมดาสามญั ทว่าวิทยายุทธ์นบัว่า

ใช้ได้ ข้าชื่อหมิงจี ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกล้วนก่อก�าเนิดสรรพสิ่ง ดังนั้น 

จึงเรียกว่าหมิง*"

เฉินจินเซิ่งแค่นหัวเราะ "ย่ิงใหญ่นัก แต่น่าเสียดายที่ชื่อใช้ได้  

คนกลับใช้ไม่ได้"

หมิงจีอ้าปากค้าง พูดอะไรไม่ออก ได้แต่ถลึงตาใส่เฉินจินเซิ่งผู้นั้น 

ในใจรู้สึกอัดอั้น

ดูเหมือนเฉินจินเซิ่งจะอารมณ์ดีย่ิงกว่าเก่า จึงหัวเราะน่ารังเกียจ

มากกว่าเดิม เขาถามนางว่า "สาวน้อย เจ้ารู้หรือไม่ว่าหุบเขาไร้นามของ

เมืองผิงเหยาอยู่ที่ใด"

* หมิง (明) หมายถึงแสงสว่าง เป็นการรวมกันของค�าว่าดวงอาทิตย์ (日) และดวงจันทร์ (月)
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ดวงตาหมิงจีทอประกายวูบ "ท่านจะไปที่นั่นท�าไมหรือ"

"หาสหาย"

หมิงจีมองประเมินเขาขึ้นลง ก่อนชี้ไปยังทางแยกซึ่งมุ่งหน้าไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ "ทางนั้น" เฉินจินเซิ่งมองไปที่ถนนสายนั้น แล้ว 

หันกลับมามองหมิงจีอีกครั้ง หมิงจีหันหน้าหนี เขาเพียงย้ิมจางๆ ก่อน 

จูงม้าเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

หมิงจีที่อยู่ด้านหลังมองตามแผ่นหลังของเขาไปด้วยสายตาใคร่รู้

เฉิงตั๋วเดินไปย้อนคิดถึงค�าพูดเมื่อครู ่นี้ของเด็กสาวไปด้วย  

ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกล้วนก่อก�าเนิดสรรพสิ่ง นางอายุยังน้อยแต่มี 

ความรู ้ความสามารถเช่นนี้ได้อย่างไร ระหว่างทางเขาถามผู้คนมา 

หลายคนแล้ว ได้ความว่าหุบเขาไร้นามอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้

ของเมืองผิงเหยา เช่นนั้นนางชี้บอกให้เขามาทางนี้ด้วยเจตนาใดกัน

ขณะที่คิดพลันได้ยินเสียงคนผู้หนึ่งถอนหายใจ เสียงนั้นดังออกมา

จากใต้หลังคามุงกระเบื้องข้างทาง "ฟ้าครึ้มถนนลื่น พายุหิมะท�าให ้

เดินทางล�าบากเสียจริง" 

เฉิงตั๋วมองไป แล้วก็พบคนสวมชุดสีน�้าเงินผู ้หนึ่งน่ังอยู ่บน 

ขั้นบันไดหิน สวมงอบใบใหญ่ ท่ีข้างบันไดมีไม้คานหาบท่อนหนึ่งวาง 

พาดไว้ มองจากการแต่งกายแล้วเหมือนจะเป็นคนตัดไม้ เพียงแต่ 

ขอบงอบถูกกดลงต�่ามาก ท�าให้มองเห็นใบหน้าไม่ชัด เขาคล้ายก�าลัง 

นั่งพักเท้า แต่กลับไม่มีสิ่งของสัมภาระใด ท้ังในวันที่อากาศเช่นน้ีก็ 

ไม่ควรมานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้อีกด้วย
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เฉงิตัว๋มคีวามสามารถล�า้ลกึในการอ่านผูค้นมาโดยตลอด แต่กลบั

คาดเดาถึงความเป็นมาของคนตัดไม้ผู้นี้ไม่ได้ เขาพลันรู้สึกว่าตลอด 

เส้นทางได้พบเจอแต่เรื่องประหลาด จึงลอบระมัดระวังมากขึ้นและ 

ใช้ค�าพูดหยัง่เชงิอกีฝ่าย "เรือ่งน้ันก็ไม่แน่ พายุหิมะไม่อาจขดัขวางผูท่ี้มกิีจ 

ให้ท�าได้ กระทั่งเด็กสาวอายุสิบห้าสิบหกก็ยังมารออยู่บนถนน"

คนตัดไม้ได้ยินเช่นนีก็้ถอดงอบออกแล้วเงยหน้าขึน้ มมุปากหยักยก

เป็นรอยย้ิม เขาเคาะงอบกบับนัไดหนิเพ่ือก�าจดัหิมะ พร้อมย้ิมเอ่ย "ค�าพูด

ของท่านนับว่าเอ่ยได้ถูกต้อง ไม่ทราบว่าท่านต้องการจะไปที่ใดหรือ"  

คนผูน้ีด้อู่อนเยาว์มาก ในความหล่อเหลาสภุาพแฝงความสง่างาม ดจูาก

บคุลกิไม่คล้ายเป็นชาวบ้านท่ัวไป แต่เครือ่งแต่งกายบนร่างก็ดเูข้ากับเขา 

ประหนึ่งเขาเป็นแค่คนตัดไม้จริงๆ

เฉงิตัว๋มองไปข้างหน้า สถานทีแ่ห่งนีอ้ยู่สดุปลายทางแล้ว มองต่อไป 

ไม่พบเห็นร่องรอยผู้คนอีก จึงพลันยิ้มออกมา "ดูเหมือนว่าจะเดินผิดทาง

เสียแล้ว"

"เดินผิดทาง? สถานท่ีเล็กๆ ซึ่งเดินไปได้ทั่วภายในวันเดียวเช่นนี้ 

ท่านยังเดนิผดิทางได้อกีหรอื" เขาพูดอย่างนุม่นวลเป็นธรรมชาต ิน�า้เสยีง

ลุ่มลึกประหนึ่งกระแสธารที่ไหลเอื่อย

เฉิงตั๋วเองก็ไม่คิดมาก เขารู้แก่ใจว่าคนผู้นี้ต้องมีที่มาท่ีไป จึงย้ิม

อย่างไม่ใส่ใจ "ในเมือ่น้องชายเอ่ยเช่นนี ้หากตดิตามเจ้าไปก็คงไม่ผดิแล้ว"

คนตัดไม้ได้ฟังก็อึ้งไปชั่วขณะ จากนั้นจึงลุกขึ้นยืนปัดเศษหิมะบน

ร่างออก สวมงอบอีกครั้ง หยิบไม้คานหาบขึ้นแล้วออกเดิน เฉิงตั๋วจูงม้า

เดินตามเขา คนตัดไม้เอ่ยปากถาม "พ่ีชายมาจากที่ใดหรือ ดูแล้ว 
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ไม่คล้ายเป็นคนในหมู่บ้านเล็กๆ"

"สายตาน้องชายนับว่าไม่เลว ข้ามาจากเมืองหลวง คิดอยากมา

ท�าการค้าบางอย่าง เพียงแต่เมื่อสองวันก่อนดูเหมือนว่าที่ชายแดนทาง

เหนือของเย่ียนโจวจะมีสงครามอีกแล้ว ดังน้ันเลยได้แต่เดินตามทางไป

เรื่อยๆ ดูว่าที่ใดพอจะสามารถค้าขายได้บ้าง"

"ในเวลาเช่นนี้ยังกล้าขึ้นเหนือมาท�าการค้า พี่ชายช่างขวัญกล้านัก 

เมอืงหลวงไม่ดีหรอื เหตุใดจงึต้องมาล�าบากท่ีนีใ่นสภาพอากาศเช่นน้ีด้วย"

"ข้าเองก็ไม่มีทางเลือก พยายามหาเงินตอนน้ีให้มาก วันหน้า 

จะได้สบายขึ้นหน่อย" เฉิงตั๋วตอบค�าส่งๆ

คนตดัไม้หัวเราะเหอะๆ "เงินทองมคี�าว่ามากพอท่ีใดกัน หากตอนนี้

ท่านไม่ท�าตัวสบายๆ ไว้ วันหน้าก็สบายไม่ไหวเช่นกัน" 

เฉิงตั๋วเองก็หัวเราะเหอะๆ "ตอนนี้ข้าไม่ท�าตัวสบายๆ อย่างไรหรือ"

คนตัดไม้ตอบอย่างไม่คิดมาก "รีบเร่งเดินทางในวันหิมะตกหนัก

สบายนักหรือ ก�าไรงามไม่ใช่อะไรที่ทุกคนจะได้มา ผ่อนคลายสักหน่อย

ยังดีกว่า"

"น้องชายพูดจาตรงไปตรงมานัก"

คนตัดไม้เอ่ย "แต่ก่อนข้าเองก็เคยท�าการค้าเล็กๆ ไม่เหมือนพี่ชาย

ที่ท�าการค้าใหญ่หรอก"

ทั้งสองคนสนทนาโต้ตอบกันไม่หยุด ในที่สุดก็เดินทางมาถึง 

นอกเมอืงอย่างช้าๆ หมิะสขีาวแผ่ปกคลมุไปท่ัวทกุหนแห่ง ไม่เห็นร่องรอย

ผูค้นแม้แต่น้อย สายลมพัดแรงผ่านมาเป็นระลอก พัดจนผูค้นมอืเท้าแขง็ 

เฉิงตั๋วคิดในใจ คนผู้นี้สวมเสื้อผ้าบางเบา แต่ยามเดินอยู่ท่ามกลาง 
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พายุหิมะเช่นนี้กลับไร้อาการหนาวสั่นโดยส้ินเชิง เห็นได้ชัดว่าเป็น 

ผู้ฝึกยุทธ์ ทว่าหากเขาคิดจะท�าร้ายข้า เหตุใดจึงชวนพูดคุยสัพเพเหระ  

ค�าพูดเหล่านี้คล้ายไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งยังค่อนข้างเล่นลิ้น การตอบกลับ 

ก็ดูตอบตามอารมณ์ทั้งสิ้น

ขณะที่คิดก็ค่อยๆ ตัดสินใจได้ สายตาเขามองไปเห็นว่าในป่า 

ท่ีอยู่ไม่ห่างออกไปมีบ้านอยู่หลังหน่ึง คิดว่ามิสู้พูดคุยกันดีๆ การเดิน 

ฝ่าพายุหิมะเช่นนี้ท่ีสุดแล้วก็น่าเบื่อ จึงเอ่ยว่า "ลมพัดแรงจนน่ากลัว  

มิสู้ไปหลบในบ้านหลังนั้นดีหรือไม่"

คนตัดไม้ยิ้ม "ดี"

ทัง้สองคนเดนิมุง่ตรงไป บ้านหลงันัน้เป็นบ้านเก่าท่ีมแีค่ตวับ้านโล่งๆ  

ห้องฝ่ังตะวันตกกับตะวันออกแยกจากกัน ห้องฝ่ังตะวันตกถล่มลงมาแล้ว 

เหลือแค่ซากผนังเท่านั้น ทันทีท่ีเฉิงตั๋วเข้าใกล้บ้านหลังนั้นก็สัมผัสได้ว่า 

ภายในห้องฝั่งตะวันออกมีคนอยู่ คนตัดไม้ก็ลังเลเล็กน้อย หันมามองเขา

คราหนึ่ง

เฉงิตัว๋ลอบขบขนั ยังคงสงสยัว่าข้ามใีจจะท�าร้ายเจ้าอกีอย่างนัน้หรือ  

เจ้ากับเดก็สาวผูน้ัน้รวมหวักันหลอกลวงข้า ข้าเองก็จะหลอกให้เจ้าตกใจบ้าง  

ยามน้ันจงึผดุรอยย้ิมมัน่อกมัน่ใจ คาดเดาไม่ได้ออกมา ผายมอืเชญิอกีฝ่าย 

เข้าไปด้านใน สีหน้าคนตัดไม้เคร่งขรึมลงดังคาด ลังเลเล็กน้อยก่อนจะ

ก้าวเข้าไป

ภายในห้องโล่งว่าง แค่พอใช้บดบังพายุหิมะได้เท่านั้น ประตูห้องก็

ไม่มม่ีานประตู ทันททีีเ่ข้ามาในห้องโถงก็เห็นได้ว่าบนพ้ืนห้องมกีองไฟอยู่ 

ด้านข้างกองไฟมีชายชราผมหงอกขาว สวมหมวกกันหนาว รูปร่างผอม 
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ใส่ชุดสีน�้าเงินซีด ด้านนอกชุดผ้าฝ้ายห้อยลูกประค�าเส้นยาวเอาไว้  

นึกไม่ถึงว่าจะเป็นภิกษุรูปหนึ่ง ชั่วขณะนั้นท้ังสองคนต่างประหลาดใจ 

ชายชรามองประเมนิพวกเขา ย้ิมอย่างเมตตา "ในวนัทีอ่ากาศหนาวเช่นนี้ 

นึกไม่ถึงว่าจะได้พบแขกผู้สูงศักดิ์ ในเมื่ออาตมามาถึงก่อนก้าวหนึ่ง  

จึงขอท�าตัวเป็นเจ้าบ้านแล้ว เชิญประสกทั้งสองมาผิงไฟเถิด"

คนตัดไม้กับเฉงิต๋ัวมองสบตากัน ต่างฝ่ายต่างเข้าใจแล้วว่าน่ีเป็นแค่ 

เรื่องบังเอิญ เฉิงตั๋วจึงเดินน�าเข้าไปหาสถานที่สะอาดสะอ้านแล้วน่ังลง 

ยิ้มพูดว่า "พวกเราเร่งรีบเดินทางจนมาถึงที่นี่ คิดจะเข้ามาหลบพายุหิมะ 

นึกไม่ถึงว่าผู ้อาวุโสจะก่อกองไฟเรียบร้อยแล้ว พวกเราเป็นเพียง 

แขกผ่านทางสองคนที่มารับความสบายพอดี มิใช่แขกผู้สูงศักดิ์อะไร"

ภิกษุรูปนั้นเอ่ยว่า "ท่านสูงส่งย่ิงแล้ว" คนตัดไม้ก�าลังน่ังลง เมื่อ 

ได้ยินดังนั้นจึงมองไปทางเฉิงตั๋วอย่างล�้าลึกคราหนึ่ง

เฉิงต๋ัวเอ่ยย้ิมๆ "เดิมทีข้าเป็นพ่อค้าจากเมืองหลวง คิดจะอาศัย

ภาวะสงครามที่ชายแดนแห่งนี้ ขายสินค้าหาเงินทองเล็กน้อยเท่านั้น"

ภิกษุชราส่ายหน้าช้าๆ "ไม่ถูกต้องๆ ผู้สูงศักดิ์มีกลิ่นอายของตน  

แค่มองก็รู ้ได้ เสมือนขุนเขาธารา พระประยูรญาติของฮ่องเต้ผู ้มี 

ความสามารถทั้งบุ๋นและบู๊ ไม่มีผู้ใดไม่ทราบ" แววตาเมตตานั้นมองไปที่

คนตัดไม้

คนตัดไม้ยิ้มน้อยๆ "ข้าก็แค่คนรักสบายที่อาศัยอยู่ในภูเขาเท่านั้น"

ภิกษุชรายังคงส่ายหน้าช้าๆ "ไม่ถูกต้องๆ เขาถึงจะเป็นผู้ตัดขาด 

จากทางโลก ฤๅษีในป่าเขา" เอ่ยจบก็หันไปยิ้มให้เฉิงตั๋ว

เฉิงตั๋วกับคนตัดไม้นิ่งอึ้ง มองสบตา ก่อนหัวเราะขึ้นมาพร้อมกัน
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เฉิงตั๋วถามว่า "ในวันที่ฟ้าครึ้มถนนลื่น พายุหิมะท�าให้เดินทาง

ล�าบากเสียจริง เหตุใดผู้อาวุโสจึงมาอยู่ที่นี่" เขาจงใจเน้นค�าว่า 'เสียจริง'

คนตัดไม้ฟังเฉิงตั๋วเลียนแบบค�าพูดตน ก็รู้ว่าอีกฝ่ายหยอกเย้า 

ที่ตนใช้ค�าพูดดึงดูด แต่ขณะพูดใบหน้าเขายังคงแสดงความเป็นห่วง 

อย่างไร้พิรุธ ยามนี้จึงได้แต่อมยิ้มมอง ไม่พูดจา

ภิกษุชราย้ิมจนบนใบหน้าเป็นร่องลึก เคราสีขาวขยับไหวไปตาม 

ค�าพูด "วันหิมะตกหนักไม่มีพืชเพาะปลูกให้เก็บกิน อาตมาเข้ามา 

ในหมู่บ้านเพ่ือหาของกินเล็กน้อย ยืมบ้านหลังน้ีหลบพายุหิมะช่ัวคราว" 

ที่ด้านข้างภิกษุชรามีถุงผ้าขนาดไม่ใหญ่บรรจุส่ิงของอยู่คร่ึงถุง คล้ายจะ

เป็นอาหารจริงๆ

เฉิงตั๋วถามต่อ "ผู้อาวุโสพักอยู่ที่ใดหรือ"

ภิกษุชราเอ่ยตอบ "เป็นเพียงภิกษุสันโดษในวัดบนภูเขาเท่านั้น  

ไม่ใช่สถานที่พิเศษอันใด" เอ่ยจบก็ก้มหน้าลงจัดการเชือกรองเท้า  

ก่อนพูดขึ้นช้าๆ "ในเมื่อประสกทั้งสองมาเยือนที่นี่ กองฟืนพวกน้ีก็ 

ไม่ต้องเผาไหม้โดยเสียเปล่าแล้ว พวกท่านอยู่อบอุ่นร่างกายไปเถิด 

อาตมาขอตัวก่อนแล้ว" พูดจบก็ลุกขึ้นยืนช้าๆ

คนตดัไม้ลกุตาม ช่วยภิกษชุราพาดถุงผ้าขึน้บ่า เอ่ยปากว่า "บ้านข้า 

อยู่ห่างไปไม่ไกล หาก..."

"ไม่จ�าเป็น!" สีหน้าภิกษุชราอบอุ่น ทว่าน�้าเสียงกลับเด็ดขาดยิ่ง 

คนตัดไม้จึงไม่พูดอะไรอีก กล่าวเรียบๆ "ขอบคุณผู้อาวุโสมาก"

เฉิงตั๋วนั่งอยู่เฉยๆ ไม่ขยับ มองภิกษุชรารูปนั้นเดินจากไปช้าๆ

รอจนเงาร่างของภิกษุชราออกจากประตูไป ทั้งสองคนก็หันมา 
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มองหน้ากัน ต่างฝ่ายต่างมองอีกฝ่ายอย่างล่วงรู้ ภายในดวงตามีแวว

กระจ่างชัด ชั่วขณะหน่ึงพวกเขาไม่ได้พูดอะไรต่อกัน ในที่สุดคนตัดไม ้

ก็เป็นฝ่ายเปิดปากก่อน "ท่านยังจะตามข้าไปหรือไม่"

เฉงิตัว๋เชดิคางขึน้น้อยๆ ในแววตาเบ้ืองลกึมองไม่ออกว่าเป็นรอยย้ิม 

หรือโทสะ "ในเมื่อตามมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่มีปัญหาหากจะตามต่อไป"

คนตัดไม้จ้องมองเขาอยู่สักพัก ก่อนพูดว่า "เช่นนั้นก็ไปกันเถิด"

เมือ่ก้าวออกจากประตกูเ็หน็ผนืดนิกว้างใหญ่ไพศาล เพียงชัว่พริบตา 

เฉิงตั๋วพลันรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง สถานที่แห่งนี้รอบด้านเปิดโล่ง จากฝีเท้า 

ของภิกษุชราหากเดินบนพ้ืนหิมะเช่นน้ีจะเดินลับไปจนมองไม่เห็นใน 

ระยะเวลาสัน้ๆ ได้อย่างไร เขาก้าวเท้าเดินไปถงึถนนหลัก กวาดตามองไป 

รอบๆ ทว่ายังคงไม่พบร่องรอย

"เจ้า..." เฉิงตั๋วหันหน้ากลับมา คิดจะพูดกับคนตัดไม้

ทว่าคนตัดไม้กลับก้มหน้า เอ่ยข้ึนว่า "ท่านลองดูบนพ้ืน" ถนน 

ทั้งหน้าและหลังต่างคลุมด้วยหิมะหนาชั้น บนถนนทิศตะวันออกที ่

เดินผ่านมามีเพียงรอยเท้าของพวกเขาสองคนและกีบเท้าม้าของเฉิงต๋ัว

เท่านั้น รอบด้านไม่พบร่องรอยผู้อื่นอีก ทั้งสองคนต่างเงียบลง

ต้องรูว่้าต่อให้ก�าลงัภายในของคนผูห้น่ึงจะสงูส่งย่ิงกว่านี ้ก็ไม่มทีาง

ทะยานหายไปโดยไร้ร่องรอยในทุ่งโล่งกว้างได้ ทว่ายามนี้รอบด้านกลับ

ไม่มีร่องรอยแม้แต่น้อย เมือ่ครูเ่ฉงิตัว๋ลอบประเมนิภิกษชุรารปูนัน้อยูน่าน 

ดจูากอากัปกิรยิาของอกีฝ่ายแล้วไม่เหมอืนผูเ้ก็บง�าความสามารถ แต่เป็น

ชายชราธรรมดาคนหนึ่งจริงๆ

เฉิงตั๋วมองคนตัดไม้ ครุ่นคิดอยู่สักพัก สุดท้ายยังคงอดถามไม่ได้ 

Page ������������������ 1.indd   44 3/2/2563 BE   10:41



45

ชิงเหยา

"เจ้าว่านี่เป็นเรื่องประหลาดอันใดกัน"

คนตัดไม้ในใจก็รู้สึกแปลกประหลาด "ข้าเองก็ไม่รู้ ไม่เคยได้ยิน 

มาก่อนว่ามีผู้ใดที่มีความสามารถระดับนี้ เมื่อครู่ดูเขาก็ไม่คล้ายเป็น 

ผู้ฝึกยุทธ์"

เดมิททีัง้สองคนในใจต่างนิง่สงบ ทว่ายามนีก้้นบึง้หวัใจกลบัตกตะลงึ  

ย้อนคิดถึงถ้อยค�าของภิกษุชราอย่างละเอียดก็ยังคาดเดาไม่ถูก เมื่อ 

กลับไปส�ารวจภายในบ้านอีกครั้งก็ยังคงรู้สึกไม่เข้าใจ

ผ่านไปครู่ใหญ่คนตัดไม้ถึงเอ่ยขึ้น "บางทีอาจเป็นยอดฝีมือสักคน 

ที่เราบังเอิญพบเจอและเพียงแค่ล้อเล่นกับพวกเราก็ได้"

เฉิงต๋ัวคิดๆ แล้วพูดว่า "เป็นเช่นนั้นกระมัง ข้าว่าเขาก็ดูไม่ได้มี 

เจตนาร้าย"

คนตัดไม้ไม่พูดอะไรอีก หยิบไม้คานหาบขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าไปทาง

ตะวันตกต่อไป ส่วนเฉิงตั๋วยังคงจูงม้าเดินตาม ไม่พูดอะไรตลอดเส้นทาง 

กระทั่งเดินไปประมาณครึ่งชั่วยาม* คนตัดไม้ก็เลี้ยวไปทางใต้ ทั้งสองคน

เดินลดเลี้ยวไปตามทางภูเขา

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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เมื่อเดินอ้อมสันเขาลูกน้ันก็ปรากฏพ้ืนที่โล่งกว้าง ห่างออกไปม ี

ป่าไม้ดกครึ้ม มองเห็นสะพานไม้และกระท่อมฟางหลายหลัง ทั้งหมด 

ตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะโปรยปราย แลดูบริสุทธ์ิและเงียบสงบ เมื่อเห็น 

ภาพทิวทัศน์งดงามเช่นน้ี เฉิงต๋ัวก็รู้สึกผ่อนคลายข้ึนมาอย่างช่วยไม่ได ้ 

จึงเอ่ยปากชื่นชม "เป็นสถานที่ที่ดี..."

ยังไม่ทนัได้พูดจบก็ได้ยินเสยีงลมพัดมาข้างห ู เฉิงตัว๋สะกิดปลายเท้า  

เบี่ยงตัวหลบวูบ แส้เหล็กยาวเก้าฉื่อเส้นหนึ่งสะบัดผ่านข้างล�าตัวเขา 

ไปสามชุ่น* ปลายแส้หักเลี้ยวกลับมาโจมตีเขาอีกครั้ง อาวุธเส้นนี ้

ท้ังแข็งแรงและยืดหยุ่น เฉิงต๋ัวไม่กล้ารับมือตรงๆ ได้แต่เบี่ยงตัวหลบ 

อีกครั้ง คนตัดไม้บิดข้อมือด้วยท่วงท่าสง่างาม ตัวแส้กลายเป็นเงาบุปผา

รวบเก็บกลับมาในมือ

3

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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เฉงิต๋ัวถึงเพ่ิงมองเห็นชดัว่าแส้เส้นน้ันมสีหีมิะสว่างไสว หลอมขึน้จาก 

เหล็กกล้า เชื่อมต่อกันเป็นข้อๆ แม้จะเป็นเหล็กทว่าโอนอ่อนไร้เทียมทาน 

แค่เพียงกระบวนท่าเดยีวก็บ่งบอกถึงก�าลงัภายในนับสิบปีของผูใ้ช้ คนตัดไม้ 

ถอดงอบออก ยืนตระหง่านดัง่ต้นไผ่อยู่ท่ามกลางประกายหิมะพร้อมแย้มย้ิม  

"ท่านออกมาข้างนอกตามล�าพัง ไม่พกอาวุธมาป้องกันตัวหน่อยหรือ"

เฉิงต๋ัวที่ก ้าวถอยหลังติดกันสองก้าวอย่างไม่ทันรับมือยามนี ้

เมื่อถูกถามก็นิ่งไปครู่หน่ึง ทว่ายังคงย้ิมตอบ "อาวุธของข้าแหลมคม 

เกินไป ไม่สะดวกน�าออกมาใช้ตามใจชอบ"

คนตดัไม้พยักหน้า เอ่ยห้วนสัน้ "ระวัง" ยังพูดไม่ทนัจบตวัแส้ก็พุ่งมา

ดุจงูตัวยาว เฉิงตั๋วอยู่ในสนามรบพบเห็นแต่คมดาบจนเคยชิน เมื่อ 

เผชิญกับสิ่งของท่ีไม่เฉียบขาดเช่นน้ีจึงถึงกับรับมือไม่ถูกอยู่บ้าง ได้แต่

ถอยหลบอย่างต่อเนื่อง

คนตัดไม้บ้างใช้ศอกพัน บ้างใช้มือคว้า บ้างใช้เท้าเหยียบ แส้เหล็ก

ประเดีย๋วสั้นประเดีย๋วยาวเสมือนเป็นหนึง่เดยีวกนักบัรา่งกาย ทัง้รวดเรว็

และแม่นย�า มุ่งแต่โจมตีเข้าใส่เฉิงต๋ัว เขาท�าได้เพียงหลบหลีก กระท่ัง 

ถึงกับหลบไปแล้วยี่สิบแปดกระบวนท่า เฉิงต๋ัวลอบประหลาดใจ เพราะ 

ไม่เคยพบเห็นผู้ใดใช้สิ่งที่ยืดหยุ่นระดับนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้  

เขาพลันสูดลมหายใจเข้าลึก กระโดดอ้อมไปโจมตีด้านหลังอีกฝ่าย

โดยไม่ต้องหันตวักลบั แส้เหลก็ในมอืคนตดัไม้ก็ตวัดไปทางด้านหลงั  

ปะทะถูกฝ่ามือเฉิงตั๋วเข้าเต็มๆ เขายิ้มพูดว่า "หากวันนี้ข้าเอาชนะท่านได้ 

ท่านจะคิดอย่างไร"

ในเมือ่มใีจเอ่ยปากหยอกล้อแสดงว่าย่อมมเีร่ียวแรงเหลอือยู่ เฉงิตัว๋ 
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มองหาช่องโหว่ของกระบวนท่าเขาพร้อมตอบ "ครั้งนี้ออกจากบ้านมา 

โชคไม่ดี ครั้งหน้าคงต้องดูปฏิทินโหร" ในหัวเขามีความคิดมากมายวาบ

ผ่านในชัว่พรบิตา หากคว้าจบัแส้เส้นนัน้เล่า ย่อมถูกพันมอือย่างแน่นอน 

แต่หากฝืนสูด้้วยก�าลงัภายในก็จะต้องมคีนบาดเจบ็อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

คนตัดไม้ถามต่อ "อาวุธของท่านฆ่าคนได้ง่าย อาวุธของข้ากลับ 

ไม่ง่าย เหตุใดท่านจึงไม่ออกกระบวนท่าสังหารเล่า"

เฉงิตัว๋เคลือ่นก�าลงัภายในมาทีฝ่่ามอื ในท่ีสดุก็ยังคงคว้าแส้เส้นนัน้

เอาไว้ ขมุพลงัสายหนึง่ไหลผ่านมาตามแส้ เขาบดิข้อมอื ดงึแส้เอาไว้แล้ว

ถามกลบั "เจ้าใช้อาวุธเช่นนีแ้สดงว่าไม่คิดฆ่าคน เหตใุดข้าต้องลงมอืด้วย"

คนตัดไม้มองคนตรงหน้านิ่ง คล้ายก�าลังครุ่นคิดบางอย่าง เฉิงต๋ัว

สะบดัมอืปล่อยแส้ออก คนตดัไม้จงึเขย่าด้ามจบั เก็บแส้กลบัมาในแขนเส้ือ  

เขายืนน่ิงเงียบอยู่สกัพักถงึหนัตวัเดนิไปทางกระท่อม หลงัเดนิไปไม่ก่ีก้าว

ก็พลนัหยุดอกีหน บนพ้ืนหมิะกว้างขวาง คนตดัไม้เก็บงอบขึน้แล้วหนัหน้า

กลับมายิ้ม พูดท่ามกลางความเงียบสงัดรอบด้าน "ห่างออกไปไม่ไกลคือ

บ้านของข้า ท่านเต็มใจเข้าไปดื่มชาหรือไม่"

เฉิงตั๋วมองเขาพร้อมยิ้มบางๆ "ขอบคุณมาก"

คนตัดไม้มองเขาด้วยรอยย้ิมล�้าลึกย่ิงข้ึน ก่อนจะเบี่ยงตัวหลบไป

ด้านข้างพร้อมผายมือ "ท่านแม่ทัพใหญ่ เชิญ!"

เฉิงตั๋วเองก็ผายมือให้เช่นกัน "ท่านตงฟาง เชิญ!"

ทั้งสองมองสบตากัน เสียงหัวเราะค่อยๆ ดังขึ้น ฟังดูก้องกังวาน 

เป็นพิเศษในแดนหิมะที่กว้างใหญ่และเงียบสงบแห่งนี้

พวกเขาเดินย�่าผ่านกองหิมะซึ่งตกทับถมไปตามทางเล็กริมทุ่งนา
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ชนบท มุ่งไปสู่กระท่อมฟางหลังนั้น

ตงฟางประสานมือเอ่ย "กระหม่อมมีนามว่าตงฟางฮู่ ชื่อรอง*  

หรานจือ ปกติใช้ชีวิตเอ้อระเหยลอยชายอยู่ในป่าเขาจนชินแล้ว หาก 

มีสิ่งใดที่เสียมารยาทไป หวังว่าท่านอ๋องจะทรงไม่ถือสา"

เฉงิตัว๋กลบัไม่สนใจสนทนาตามมารยาทกับเขา เพียงถาม "ตงฟางฮู่ 

หรือ ฮู่ตัวใด"

"ฮูจ่ากค�าว่าเซยีงฮู*่* กระหม่อมชอบอกัษรตวันี ้โครงอกัษรค่อนข้าง

ตรงหลักไท่จี๋***" พูดจบท้ังสองคนก็เดินมาถึงร้ัวไม้ไผ่ด้านหน้าลานของ

กระท่อมฟางแล้ว

เสยีง 'แกร๊ก' ดงัขึน้ ประตูถูกเปิดออกจากข้างในพร้อมเงาร่างสแีดง

เงาหนึ่งผลุบออกมา น่ันคือหมิงจี เด็กสาวที่เฉิงตั๋วได้พบระหว่างทาง 

วันน้ี ทันทีท่ีหมิงจีเห็นตงฟางก็ย้ิมกว้าง ร้องเรียก "พ่ีชาย" แล้วเดินไป 

คล้องแขนเขา ก่อนจะชะโงกหน้าออกมามองเฉิงตั๋ว "นี่ก็คือคนผู้นั้น 

ที่ท่านพูดถึงใช่หรือไม่"

ตงฟางหันไปทางเฉิงตั๋ว ย้ิมเอ่ยว่า "น้องสาวกระหม่อมถูกเอาใจ 

จนเคยตัว หากนางเสยีมารยาทไป หวังว่าท่านอ๋องจะทรงอภยัให้นางด้วย"

เฉงิตัว๋เหน็หมงิจแีอบอยู่หลงัตงฟาง ท่าทางน่ารกัน่าเอน็ด ู เตรยีมจะ 

เปิดปากเอ่ย หมิงจีกลับพูดแทรกขึ้นมาก่อน "ท่านอ๋อง? อ๋องท่านใดกัน"

* ชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยทั่วไปมี 'นาม (หมิง 名)' คือชื่อท่ีพ่อแม่ต้ังให้แต่ก�าเนิด  
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนาม หรือเพ่ิมค�าด้านหน้า 
ให้เหมือนกันในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากน้ีผู้มีความรู้ มีต�าแหน่งหน้าท่ีอาจต้ัง 'ฉายา  
(เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
** เซียงฮู่ (相互) หมายถึงซึ่งกันและกัน ร่วมกัน 
*** ไท่จี ๋คอืสภาวะดัง้เดมิของจักรวาลตัง้แต่ฟ้าดนิยังรวมกลุม่กันไม่แบ่งแยกออกเป็นสองข้ัวคอือนิและหยาง 
(หยินและหยาง) รูปสัญลักษณ์จะเป็นวงกลมที่แบ่งครึ่งด้วยเส้น
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ตงฟางตอบ "ท่านอ๋องห้าที่ปกติข้าพูดถึงพระองค์นั้น"

หมงิจปีรบมอืย้ิม "ปกติแล้วพ่ีชายชอบเล่าว่าท่านอ๋องห้าทรงเก่งกาจ

อย่างไร แต่วนันีพ้อหม่อมฉนับอกให้ท่านอ๋องเสดจ็ไปทางน้ัน ก็ทรงเชือ่แล้ว 

เสด็จไปผิดทางเสียนี่"

เฉิงตั๋วยิ้ม ไม่ได้ตอบค�า

ตงฟางมองเขาอย่างขออภัย ก่อนจะหันมาถามหมิงจี "เม่ือเช้าข้า

บอกเจ้าว่าหากผ่านยามเซนิ* ไปแล้วข้ายังไม่กลบั ก็ให้น�าสรุาทีอ่ยู่ในครวั

มาอุ่น เจ้าได้ท�าตามแล้วหรือยัง"

หมิงจีตอบรับ "เจ้าค่ะ อุ่นเรียบร้อยแล้ว ท้ังยังล้างพุทราเอาไว ้

จานหนึ่งด้วย"

ตงฟางเอ่ย "เช่นนั้นก็ยกไปไว้ที่เรือนทิศเหนือ" พูดจบก็ผายมือ 

เชิญเฉิงตั๋วเข้าไป

เมื่อเข้ามาก็ได้เห็นว่าภายในลานตั้งนาฬิกาแดดท่ีท�าจากไม้เอาไว้ 

ด้านข้างยังมเีก้าอ้ีไม้ไผ่สองตัว หมิะถูกกวาดออกไปไว้ข้างทางแล้ว เฉงิตัว๋ 

เดินไปตามระเบียงไม้ไผ่ มองเห็นเรือนมุงด้วยฟางสามหลังเชื่อมติดกัน 

เรียงเป็นอักษรผิ่น** ตงฟางเดินน�าเข้าไปยังเรือนทิศเหนือซึ่งใหญ่ที่สุด 

ตลอดผนังทัง้สองฟากล้วนเป็นชัน้หนังสอื ด้านหน้ามโีต๊ะไม้พะยูงตวัใหญ่ 

ซึ่งวางเครื่องมือเครื่องเขียนและม้วนกระดาษอยู่เต็มโต๊ะ ท้ังสี่มุมแขวน

ภาพแปลกๆ และแผนที่จ�านวนหนึ่งเอาไว้ เฉิงตั๋วเมื่อได้เห็นแผนท่ีก็ 

เดินเข้าไปดูโดยไม่รู้ตัว ตงฟางที่เดินเลี้ยวไปทางม่านไม้ไผ่ของระเบียง 

อีกด้านเอ่ยว่า "เชิญท่านอ๋องเสด็จทางนี้พ่ะย่ะค่ะ"
* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
** อักษรผิ่น (品)
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เฉิงต๋ัวเดินกลับมาบนระเบียง ทว่ากลับเห็นว่าระเบียงนี้ยังมีบันได 

เชื่อมไปสู ่ห ้องด้านหลังอีก เมื่อตงฟางเลิกม่านไม้ไผ่ข้ึนจึงเห็นว่า 

ที่ด้านหลังมีล�าธารคดเคี้ยวอยู่สายหน่ึง แม้จะจับตัวเป็นน�้าแข็งไป 

ไม่น้อยแล้ว ทว่ายังคงมีกระแสน�้าเล็กๆ หมุนวน บริเวณมุมหนึ่งของ 

ลานด้านหลงัล้อมรัว้ไม้ไผ่เตีย้เอาไว้ ด้านบนแขวนผ้าสกัหลาดเพ่ือบงัลม  

นึกไม่ถึงว่าข้างในจะมีนกพิราบสีขาวหิมะขดตัวอยู่ด้วยกันเงียบๆ  

จ�านวนมาก ท้ังสองคนเดนิลงมา น่ังหันหน้าเข้าหากันทีโ่ต๊ะเล็กข้างระเบยีง 

ด้านข้างโต๊ะมีเตาขนาดไม่ใหญ่ทว่าสะอาดสะอ้านตั้งอยู่ ภายในมีถ่าน 

ซึ่งก�าลังคุกรุ่น ข้างๆ มีโถน�้าซึ่งใส่น�้าสะอาดอยู่เล็กน้อย ยามนี้มีไอร้อน

ลอยขึ้นมา

เมื่อเฉิงตั๋วเห็นทิวทัศน์เช่นน้ี ในใจก็รู ้สึกทั้งสงบและพึงพอใจ  

เอ่ยปากว่า "ท่านตงฟาง..."

ตงฟางโบกมือ "มิกล้ารับๆ พวกชาวบ้านเรียกกระหม่อมว่าท่าน  

คนคุ้นเคยส่วนใหญ่เรียกว่าตงฟาง หากท่านอ๋องไม่ทรงเห็นกระหม่อม 

เป็นคนนอกก็ทรงเรียกชื่อรองของกระหม่อมเถิด"

"ได้ จะว่าไปแล้วข้าเองก็เคยตัง้ชือ่รองให้ตวัเองว่าสเีจีย้น* สถานท่ี 

แห่งนี้ตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่ยึดติดขนบธรรมเนียม น้องหรานจือ 

ก็เรียกข้าด้วยชื่อรองเถอะ"

ตงฟางได้ยินเขาเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้จึงไม่ถ่อมตนเช่นกัน 

"ชื่อรองของพี่สีเจี้ยนมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือ"

เฉิงต๋ัวลอบคิด เหตุใดพ่ีน้องคู่น้ีจึงชอบตั้งค�าถามเก่ียวกับช่ือนัก  
* สีเจี้ยน (习鉴) 'สี' หมายถึงการฝึกฝน 'เจี้ยน' หมายถึงกระจก อุปมาถึงการใช้เหตุการณ์ในอดีตหรือผู้คน 
เป็นบทเรียนถึงความส�าเร็จและผิดพลาด
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บนใบหน้าจึงปรากฏรอยย้ิมขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ "นี่เป็นชื่อที่ข้าตั้งให ้

ตัวเองตอนน�าทัพเมื่ออายุสิบห้าปี จวบจนปัจจุบันยังไม่เคยมีผู้ใดเรียก 

มาก่อน" เขาเป็นที่เคารพย�าเกรงตั้งแต่อายุยังน้อย ปัจจุบันย่ิงอยู่ใต้คน

เพียงผู้เดียว อยู่เหนือคนนับหมื่น ผู้ใดจะกล้าเรียกขานด้วยชื่อรอง วันนี้

ได้ยินตงฟางเอ่ยเรียกจึงรู้สึกว่าน่าสนใจมาก

เฉิงตั๋วเอ่ยต่ออย่างเนิบช้า "หลักการบ่มเพาะทหาร ฝึกฝนและ 

ฝึกซ้อม จนหน่ึงพลต่อกรศัตรูนับร้อย หลักการใช้ทหาร โชคชะตาม ี

พลิกผัน เก็บความพ่ายแพ้มาเป็นกระจกส่องบทเรียน"

ตงฟางส่ายหน้า "นามของท่านมแีต่กลิน่อายสงคราม" คิดๆ แล้วก็ย้ิม  

"ทว่าไม่เลว จิง้หย่วนชนิอ๋องผูไ้ม่เคยปราชยัในศกึมาหลายปี แต่กลบัคดิถึง

เรื่องความพ่ายแพ้แล้วน�ามาเป็นบทเรียน"

"สงครามมีแพ้มีชนะ ความปราชัยของศัตรูเองก็เป็นเครื่องเตือนใจ

ได้เช่นกัน"

แววตาตงฟางปรากฏความชื่นชม ในตอนท่ีก�าลังจะพูดต่อ หมิงจ ี

ก็ยกถาดใหญ่ใบหน่ึงเดินเข้ามา บนถาดมีจานเล็กจานหน่ึง วางพวก 

ผลไม้แห้งและกับแกล้มสรุา ยังมกีระบอกสรุาขนาดกว้างอกีกระบอกหนึง่ 

บนปากกระบอกมีไอร้อนลอยออกมา พริบตาภายในห้องก็อวลไปด้วย

กลิ่นสุรา นางวางของเหล่านี้ลง น�าโถน�้าด้านข้างโต๊ะไปวางบนเตา  

แล้วน�ากระบอกสรุาใส่เข้าไปในโถอกีท ีด้านข้างกระบอกพิงอยู่กับขอบโถ 

เมื่อเป็นเช่นนี้เปลวไฟจึงไม่เผาถูกกระบอกสุราโดยตรง

ตงฟางจัดจานบนโต๊ะ หมิงจีซึ่งจัดวางสุราเรียบร้อยแล้วลุกข้ึนยืน 

ส่งยิ้มให้เฉิงตั๋ว ก่อนถือถาดใบนั้นถอยกลับออกไป

Page ������������������ 1.indd   52 3/2/2563 BE   10:41



53

ชิงเหยา

เฉิงตั๋วมองหมิงจีเดินออกไปพลางถามข้ึนมา "เจ้ารู้ได้อย่างไรว่า 

ข้าจะมา"

ตงฟางย้ิมตอบ "โดยคร่าวๆ แล้วก็เหมือนกันกับผู้อาวุโสท่านนั้น  

ดจูากสภาพอากาศ" เขารนิสรุาลงไปในจอกสรุาท้ังสองใบ เฉิงตัว๋ยกข้ึนจิบ  

รู้สึกได้ว่ากลิ่นสุราหอมหวน ยามกลืนลงท้องก็อุ่นวาบ ไอพายุหิมะตลอด

ทั้งวันถูกปัดเป่าออกไปอย่างหมดจด เขาได้ยินเสียงตงฟางพูดต่อไป  

"ทว่าข้ากลับประหลาดใจนัก ในเวลาเช่นนี้ท่านวางใจในตัวทหารนับ 

หมื่นนายของท่านเพียงนี้เชียวหรือ"

เฉิงต๋ัวหยิบพุทราท่ีเอาเมล็ดออกแล้วข้ึนมากิน "ตอนนี้หิมะกอง

ทับถมถึงหัวเข่า ทั้งคนท้ังม้าต่างจมลงไปในผืนหิมะ อีกฝ่ายก็ต้องสืบ

สถานการณ์ให้แน่ชดั คาดว่าภายในวันสองวันน้ีไม่น่าจะเกิดการเปลีย่นแปลง 

อะไร"

ตงฟางย้ิม "ข้าเดาว่าท่านก�าลังรอให้ราชส�านักมอบอ�านาจให ้

อย่างเป็นทางการกระมัง"

"หมายความว่าอย่างไร"

"มฉิะน้ันหากตลอดแนวชายแดนรบกันข้ึนมา นอกจากทหารสายตรง 

ไม่ก่ีนายของท่าน บรรดาแม่ทัพนายกองของเย่ียนโจว อว๋ินโจวก็ใช่ว่า 

จะท�าตามค�าสั่ง นับประสาอะไรกับท่ีอว๋ินโจวยังมีอ๋องเจ็ดเฉิงเสี่ยนทรง

รักษาการณ์อยู่ มิใช่ว่าท่านต้องติดขัดไปทั่วหรอกหรือ"

เฉิงตั๋วนิ่งอึ้งไป ก่อนเอ่ยว่า "น้องหรานจือรู้แจ้งยิ่ง" ระหว่างร�่าสุรา

เขาจึงเล่าสภาพการศึกในช่วงหลายวันนี้ไปรอบหน่ึง สุราร้อนขับหนาว 

หลังดื่มลงไปหลายจอก ภายในห้องก็ตลบอบอวลด้วยไอร้อนแล้ว
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ตงฟางฟังจบก็พูดอย่างครุ ่นคิด "การบุกโจมตีโดยกะทันหันนี้ 

ให้ผลลัพธ์ฉับไวก็จริง แต่ก็กระตุ้นโทสะของราชส�านักหูตี๋ด้วย พวกเขา 

จะต้องยกทัพมาโต้กลับอย่างแน่นอน ช่วงหลายปีมาน้ีพ่ีสีเจี้ยนท�าศึก 

อยู่ทางใต้ น่าจะรู้ว่าบ้านเมืองเสียหายเพราะสงครามไม่ใช่น้อย ตอนน้ี

อาจไม่สามารถท�าศึกครั้งตัดสินกับหูตี๋ได้จริงๆ ท่านวางหมากตัวนี้ลงไป 

สุดท้ายคิดจะปิดฉากอย่างไรหรือ"

เฉิงตั๋วเงยหน้าดื่มสุรา พูดอย่างไม่เร่งไม่ร้อน "น้องหรานจือม ี

ความคิดเห็นอย่างไร"

ตงฟางมองเขา คลี่ย้ิมช้าๆ "ในเมื่อท่านมีความมั่นใจเช่นนี้ ข้าจะ

กล้าเสนอความคิดเห็นได้อย่างไรกัน"

เฉิงต๋ัววางจอกสุราลง "ข้าเพียงแค่คิดว่าเมื่อรถมาถึงหน้าภูเขา 

ย่อมมีทาง* รอรับมือไปตามสถานการณ์ก็เท่านั้นเอง การเดินทัพไม่อาจ

ไม่วางแผน แต่หากวางแผนไปเสยีทกุเรือ่งก็ไม่มกีารโจมตกีะทันหนัแล้ว"

ตงฟางเคาะตะเกียบกับโต๊ะเบาๆ ร้อง "ไม่เลว!" จากนั้นรินสุรา 

ให้เฉิงตั๋วอีกจอก เอ่ยอย่างเนิบช้า "ดังนั้นท่านจึงออกเดินทางเพียงล�าพัง

มายังหมู่บ้านสันโดษแห่งนี้เพื่อชมทิวทัศน์อย่างนั้นหรือ"

เฉิงต๋ัวเหลือบตาขึ้นมองเขา "อาจเป็นเพราะสภาพอากาศทางนี้ 

ไม่เลวกระมัง"

ตงฟางหัวเราะเสียงดัง "บอกตามตรง เมื่อไม่ก่ีวันก่อนข้าลอง

เสีย่งทายดแูล้วได้ลกัษณ์ของสงครามจรงิๆ เพียงแต่ราชส�านกัตอบตกลง

เรื่องการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แล้ว จะยังมีสงครามอีกได้อย่างไร แต่ 

* เมื่อรถมาถึงหน้าภูเขาย่อมมีทาง ใช้ในความหมายเชิงอุปมาว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก
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ผู้ที่มีอ�านาจคุมทัพ ท้ังยังกล้าขัดราชส�านักเห็นทีจะมีเพียงพ่ีสีเจี้ยน 

เท่าน้ัน ด้วยเหตุนีข้้าจงึเดาว่าท่านจะต้องมาเยือน รุง่สางวันน้ีประกายม่วง

ปรากฏข้ึนทางทิศตะวันออก* สาดส่องมาตรงหน้าข้ันบันไดบ้าน ข้า

ใคร่ครวญว่าบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือแห่งนี้ ผู้ที่มีกล่ินอายสูงส่ง 

ก็มีเพียงท่านอ๋องห้าแล้ว ดังนั้นจึงจงใจบอกให้หมิงจีไปชี้ทางบอกท่าน 

ที่เมืองผิงเหยา"

เฉิงตั๋วถอนหายใจ "แต่เจ้ากลับให้นางชี้ทางผิดให้ข้าเสียนี่"

ตงฟางพูดต่อ "เดาว่าเหตุผลที่ท่านมาตามหาข้ามีสองอย่าง หาก 

ข้ายังมีประโยชน์ให้ใช้งานได้บ้าง ท่านก็ต้องการให้ข้าท�างานให้ ป้องกัน

ไม่ให้ไปช่วยเหลือผู้อื่น หากข้าเป็นผู้ไร้การศึกษา อยู่ท่ีชายแดนแห่งนี ้

เพื่อตั้งใจมอมเมาจิตใจผู้คน ท่านก็จะก�าจัดข้า ดังนั้น..."

เฉิงตั๋วเอ่ยต่อแทนเขา "ดังน้ันเจ้าจึงอยากจะดูว่าข้าเป็นคนเช่นไร 

หากข้ามาถึงที่น่ีแล้วไม่ได้พบเจ้า ย่อมต้องล่าถอยกลับไปเอง แต่เจ้า 

กลับไปรอข้าอยู่ที่ทางแยกตะวันตกเฉียงเหนือ หากข้าไม่เข้าตาเจ้า  

เจ้าก็จะซ่อนเร้นตัวตน หลีกเลี่ยงข้านับแต่นี้ไป"

ตงฟางได้ยินเขาพูดออกมาตรงๆ ก็อดรูส้กึกระอกักระอ่วนเลก็น้อย

ไม่ได้ "พี่สีเจี้ยนพูดจาตรงไปตรงมานัก"

เฉิงตั๋วเอ่ยปากด้วยสีหน้าจริงจัง "เจ้าพูดไม่ผิด แต่หากเจ้าไม่ยอม 

รับใช้ข้า ข้าก็ไม่มีทางสร้างความล�าบากให้เจ้า"

ตงฟางมองตรงไปที่เขา "ไม่กลัวว่าข้าจะเป็นศัตรูกับท่านหรือ"
* เล่ากันว่าก่อนที่เหล่าจื่อ (เล่าจื๊อ) ปรมาจารย์ของลัทธิเต๋าจะเดินทางผ่านด่านหานกู่ นายด่านชื่ออิ่นสี่ 
มองเห็นประกายม่วงปรากฏข้ึนทางทิศตะวันออก ก็รู้ว่าก�าลังมีนักปราชญ์เดินทางผ่านมา แล้วก็ได้เห็น 
เหล่าจื่อขี่โคเดินทางมาจริงๆ ต่อมา 'ประกายม่วงปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก' จึงใช้อุปมาถึงนิมิตหมาย 
อันเป็นมงคล
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เฉิงตั๋วย้ิมอย่างใจกว้าง "เจ้าเป็นศัตรูกับข้าได้เลยเต็มท่ี ข้ามีแต ่

กลัวว่าจะไร้ศัตรูแล้วโดดเดี่ยว ไม่เคยกลัวการมีศัตรูเยอะมาก่อน"

ตงฟางมองประเมินเขาเงียบๆ ครู่ใหญ่ ก่อนถามด้วยสีหน้าจริงจัง 

"กระหม่อมขออาจหาญถามว่าปณิธานของท่านอ๋องคืออะไร"

เฉิงตั๋วยังคงย้ิม "เปลี่ยนเป็นผู้อื่นอีกร้อยคนก็ไม่มีใครกล้าถามข้า

เช่นนี้ น้องหรานจือช่างกล้าถามจริงๆ"

"กระหม่อมมิใช่ผู้ชอบสนทนาอย่างไร้ความหมาย จึงขอถามให้

กระจ่างเสียตั้งแต่ตอนนี้ ท่านอ๋องโปรดตอบมาตามตรง"

เฉิงต๋ัววางจอกสุราลงช้าๆ พยักหน้าพูดว่า "ดี ต�าแหน่งของข้า 

ในตอนนี้ จากความสัมพันธ์ของข้ากับฝ่าบาท หากต้องพูดถึงปณิธาน 

ก็นับเป็นการล่วงเกินอย่างมากแล้ว แต่ปณิธานในตอนน้ีของข้ามีเพียง

การขับไล่ชาวหู อย่างน้อยสามสิบปี" มือซ้ายของเขาชูสามนิ้วขึ้น "ท�าให้

ชาวหูไม่มีก�าลังบุกลงมาทางใต้ไปสามสิบปี"

ปณิธานนี้ของเขาเอ่ยด้วยถ้อยค�าถ่อมตน ทว่าเป้าหมายกลับเป็น

สิง่ทีไ่ม่เคยมผีูใ้ดท�าได้มาก่อน เฉงิตัว๋เก็บมอืลง "วาจากล่าวมาถึงข้ันนีแ้ล้ว  

ในเมื่อน้องหรานจือคุ้นเคยกับสถานการณ์ของชายแดน เหตุใดจึง 

ไม่ออกจากภูเขามาช่วยข้าเล่า"

ตงฟางทีฟั่งเขาด้วยใบหน้าเคร่งขรมึมาโดยตลอดยามน้ีคลีย้ิ่มบางๆ 

"ได้ หากข้าไม่ช่วยท่านก็คงไม่มีผู้ใดช่วยได้อีก"

ท่าทางของเขาดูไม่ใส่ใจ ทว่ากลับท�าให้เฉิงตั๋วมองออกถึง 

ความจริงใจสามส่วน หากคนมีเป้าหมายไม่บริสุทธิ์ อากัปกิริยาไม่มีทาง

ผ่าเผย เฉิงตั๋วมาเพ่ือดึงตัวผู้มีความสามารถเป็นพวก ไม่มีทางมาอย่าง 
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ไม่เตรียมการ ถ้าตงฟางมีเป้าหมายเพื่อค่าตอบแทน เขาไม่มีทางรับปาก

อย่างสบายใจผ่าเผยเช่นนี้

เฉิงตั๋วไม่ได้ถามถึงปณิธานของตงฟาง เพราะว่าน่ันเป็นเรื่องที่ 

เกินความจ�าเป็นอย่างเห็นได้ชัด เขาเพียงยิ้ม รินสุราให้อีกฝ่ายแล้วยก 

จอกสุราขึ้น "เช่นนี้ ข้าขอดื่มให้น�้าใจของน้องหรานจือ"

ทั้งสองคนต่างดื่มสุราหมดจอก

งานเลี้ยงสุราครั้งน้ีดื่มกันจนถึงช่วงพลบค�่า ท้ังแขกและเจ้าภาพ

กลับยังคึกคักไม่สร่าง กระทั่งยามจุดเทียนก็ยังคงสนทนากันต่อ

คืนนั้นเฉิงตั๋วยืมกระท่อมฟางของตงฟางนอน เช้าวันรุ่งข้ึน หิมะที่

ตกมาหลายวันได้หยุดลงแล้ว เฉิงตั๋วบอกลาเตรียมจากไป ตงฟางเอ่ยว่า 

"พ่ีสเีจีย้นเดนิตามถนนเส้นเลก็ไปทางตะวันออกเฉยีงใต้ ภายในหน่ึงชัว่ยาม 

จะถึงเมืองผิงเหยา"

เฉิงต๋ัวประสานมือ "ค่ายใหญ่เย่ียนโจวรอการมาเยือนของเจ้าอยู่" 

ตงฟางผงกศรีษะรบัน้อยๆ ส่วนเฉงิตัว๋ขึน้หลงัม้า กลบัตวัแล้วจากไปทนัที

หมงิจยัีงคงแอบอยู่ข้างหลงัตงฟาง รอเขาจากไปไกลแล้วจงึถามขึน้ 

"เขาเก่งกาจมากหรือ"

ตงฟางตอบ "เก่งกาจมาก"

หมิงจีถามต่อ "เก่งกาจกว่าพี่อีกหรือ"

ตงฟางยิ้ม "เก่งกาจกว่า"

ในตอนท่ีเขาตอบประโยคน้ี เมฆสเีทาครึม้คล้ายจะอ่อนจางลงกว่า

เมือ่วาน ในระหว่างท่ีถูกลมม้วนตลบไปมาย่ิงดเูปลีย่นแปลงยากคาดเดา

มากขึ้น
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มิใช่ผู ้เก็บเบญจมาศใต้รั้วบูรพา แต่ถกถึงดินฟ้าในห้องแคบ  

ต้มสุราเหมยเขียวกิจบุรุษ ยามกลับอย่าลืมเก็บหิมะสามส่วน

ในตอนที่เฉิงตั๋วเดินทางกลับมาถึงเมืองผิงเหยา ยามซื่อ* เพิ่งผ่าน

พ้นไป บนถนนหลักมีผู้คนเดินอยู่มากจึงไม่ท�าให้รู้สึกอ้างว้าง เสี่ยวเอ้อร์

ของร้านอาหารเล็กๆ แห่งหนึ่งก�าลังเลิกม่านข้ึนต้อนรับแขก เฉิงต๋ัว 

จึงจูงม้าตรงไปมัดไว้กับเสาประตูบานน้ัน เสี่ยวเอ้อร์เดินเข้ามาถาม  

"นายท่านต้องการจะสั่งอะไรหรือขอรับ" เฉิงตั๋วมองแล้วไม่มีอะไรน่ากิน 

จึงเพียงแต่ให้เขาเอาบะหมี่เนื้อมาชามหน่ึง หากมีหญ้าเหลือก็ให้เอามา

ป้อนม้าเล็กน้อยด้วย

เสี่ยวเอ้อร์รับค�าจากไป เพียงไม่นานบะหมี่ก็ถูกยกมาวาง เขา 

กลับไปด้านหลังหอบมัดหญ้าออกมาอีกครั้ง เฉิงตั๋วคลุกเส้น กลิ่นหอม

ของน�้ามันพริกลอยฟุ้ง บนถนนมีชาวบ้านผู้หนึ่งเดินผ่านมา เมื่อเห็น 

เสี่ยวเอ้อร์ก�าลังป้อนหญ้าให้ม้าอยู่หน้าร้านก็โบกมือเรียก "เจ้ายังไม่กลับ

อีกหรือ"

เสี่ยวเอ้อร์ตอบ "ใกล้แล้วขอรับ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบสอง 

วันมะรืนจะปิดร้านกลับไปบ้านเกิดที่ชิงโจวแล้วขอรับ"

เฉงิตัว๋จงึนกึขึน้มาได้ว่าตอนน้ีใกล้สิน้ปีแล้ว ในใจเกิดความไม่พอใจ

อย่างอธิบายไม่ได้ เขาฝืนข่มความรู้สึกนั้นลงไป เงยหน้ามองหิมะที่กอง

ทับถมอยู่บนถนน ดื่มน�้าแกงไปอีกสองอึก ก่อนจะโยนเงินลงบนโต๊ะ 

แล้วออกจากร้านไป ม้าของเขาก็เพ่ิงกินหญ้าเสร็จ เฉิงตั๋วปลดเชือกม้า 

* ยามซื่อ คือช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.
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ลูบจมูกมัน ม้าเองก็พ่นลมหายใจเป็นการตอบรับ เฉิงตั๋วยิ้มน้อยๆ จูงม้า

เดินมุ่งไปทางทิศเหนือ

ในตอนท่ีออกนอกชายแดนเย่ียนโจว ทหารตระเวนชายแดน 

ชั้นผู้น้อยจ�านวนมากไม่รู้จักเขา เฉิงตั๋วจึงหยิบบัตรผ่านท่ีประทับตรา 

ด้วยตัวเองออกมา เดินออกนอกชายแดนไปสิบกว่าหล่ี สายลมพัด 

ปะทะใบหน้า เฉิงตั๋วติดหมวกหนังกันลม เผยเพียงดวงตาคู่หนึ่งออกมา 

บนพ้ืนหิมะมีรอยกีบเท้าม้าสับสนยุ่งเหยิง เขาส�ารวจกีบเท้าเหล่าน้ัน  

นี่น่าจะเป็นร่องรอยที่ทหารม้าของหยางโหย่วหลินทิ้งเอาไว้เมื่อตอน 

เดินทางกลับค่ายใหญ่เยี่ยนโจว

ยามน้ีเฉิงตั๋วร้อนใจ อยากรีบกลับค่ายใหญ่ ในตอนที่ก�าลังจะ 

ควบม้าว่ิงก็เหน็บนพ้ืนหมิะห่างออกไปไม่ไกลพลนัปรากฏศรีษะคนผูห้น่ึง

วูบไหวก่อนหายไป ท่ามกลางแดนหิมะสุดลูกหูลูกตาดูแปลกประหลาด

ชัดเจน เฉิงตั๋วคิดว่าตนตาฝาด แต่เขาไม่เคยตาฝาดมาก่อน ดังน้ัน 

จึงกระโดดลงจากหลังม้าแล้วเดินเข้าไปใกล้อย่างช้าๆ

ใต้พ้ืนหิมะห่างออกไปหนึ่งจั้งมีร่องลึก เฉิงตั๋วหยุดยืนน่ิง พูดว่า  

"ออกมาเถอะ"

ศีรษะค่อยๆ ชะโงกออกมา ดูเหมือนจะเป็นคนผู้หนึ่งซึ่งซ่อนตัว 

อยู่ในร่องหิมะ คนผู้นี้เปิดเผยเพียงดวงตาซึ่งกลอกมองไปมา เฉิงตั๋ว 

เห็นใบหน้าของเขาไม่ชัด ทั้งสองมองสบตากันสักพัก ก่อนที่เฉิงต๋ัว 

จะเดินเข้าไปหา หิ้วเด็กชายคนหนึ่งออกมาจากร่องหิมะ เด็กชายมือเท้า

แข็งไปหมดแล้ว ผ้าฝ้ายท่ีโพกอยู่บนศีรษะก็เล่ือนตกลงมา เขาพูด 

เสียงสั่น "ช่วยด้วย..."
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เฉิงตั๋วมองประเมิน เด็กชายห่อตัวด้วยชุดผ้าฝ้ายตัวบางหลายชั้น 

ซ�้าชุดเหล่าน้ันยังเป็นของผู้ใหญ่ทั้งสิ้น เฉิงตั๋วจึงถอดเสื้อนอกออกมา 

คลุมร่างเขาเอาไว้ ก่อนจับขึ้นน่ังบนหลังม้า เมื่อเสื้อผ้าซึ่งมีไออบอุ่น 

ห่อคลุมร่าง สักพักเด็กชายก็อาการดีขึ้น มือคว้าอานม้า แนบร่างกับ 

หลังม้า

เฉงิต๋ัวจงูเชอืกบงัเหียน ก้าวเดินหนกัแน่นตรงไปข้างหน้าพร้อมถาม 

"เจ้าเป็นคนที่ใด"

เด็กน้อยนิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่จึงตอบเสียงสั่น "คนเยี่ยนโจวขอรับ"

เฉิงตั๋วหันไปมองเขา "เหตุใดจึงมาอยู่ในร่องหิมะ"

ท่าทางเด็กชายดูขี้ขลาด ทว่าวาจากลับฉลาดเฉลียว "ชาวหูมัก 

ออกมาปล้นสะดมอยู่บ่อยๆ พ่อแม่ข้าตายไปหมดแล้ว พวกเขาจึงจับข้า

ไปเป็นทาส เมื่อสองคืนก่อนเกิดการต่อสู้ชุลมุนวุ่นวาย ข้าจึงแกล้งตาย

แล้วหนีออกมา แต่ระหว่างทางก็เจอชาวหูอีก บนพ้ืนหิมะไม่มีท่ีให้ซ่อน 

จึงได้หลบอยู่ในร่องแห่งนั้นมาหนึ่งคืนแล้ว"

เฉงิตัว๋เดนิบนพ้ืนหิมะอย่างยากล�าบาก หอบหายใจน้อยๆ เอ่ยถาม 

"เจ้าบอกว่าหลบชาวหูอยู่ในร่อง เจ้าเจอชาวหูเมื่อใด"

"เมื่อคืนมีเดินผ่านมากลุ่มหนึ่งขอรับ พวกเขาพากันมุ่งหน้าไปทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือ ทุกคนล้วนพูดภาษาหู ยามนั้นข้าก่อกองไฟอยู่เลย 

ว่ิงมาหลบในร่องหิมะ จากน้ันหินไฟก็จุดไม่ติดแล้ว" เอ่ยจบเขาก็จาม 

ออกมาเสียงดัง

เฉิงตั๋วลอบตระหนกในใจ แต่ยังคงถามเสียงเรียบเฉย "มีมาก 

แค่ไหน"
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"ทหารร้อยกว่านายขอรับ"

"พวกเขาแต่งกายอย่างไร"

"มองไม่ชัดขอรับ"

"คุยอะไรกัน"

"ข้าไม่ได้ตั้งใจฟังขอรับ"

ทั้งสองคนเดินทางฝ่าพายุหิมะ คุยกันไม่หยุด เดินจนฟ้ามืดสนิท

แล้วถึงได้เจอกับทหารรักษาการณ์ท่ีลาดตระเวนอยู่ด้านนอกค่ายใหญ่  

จ้าวสุน่น�าทหารมาต้อนรบั รายงานว่า "ท่านอ๋อง คนอืน่ๆ ล้วนกลับมาแล้ว 

ทุกคนต่างปลอดภัยดีพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงต๋ัวพยักหน้า อุ้มเด็กคนนั้นลงจากหลังม้า สั่งงานกับจ้าวสุ่น 

อีกเล็กน้อยจึงมุ่งหน้ากลับกระโจมใหญ่ เจ๋ออี้ยกน�้าอุ่นเข้ามา เฉิงตั๋วดื่ม 

นมแพะอุ ่นร้อนลงไปอึกหนึ่ง เอนหลังพิงอยู่บนเตียง แช่เท้าที่เย็น 

จนใกล้แขง็ไว้ในน�า้อุน่ ในท่ีสดุก็รูส้กึผ่อนคลายขึน้มาบ้างแล้ว เดก็คนนัน้

เห็นเขานิ่งเงียบ สีหน้านับได้ว่าเป็นมิตร จึงมีความกล้าขึ้นมาเล็กน้อย  

ถามเสยีงเบา "พวกเขาเรยีกท่านว่าท่านออ๋ง ท่านเป็นน้องชายของฮอ่งเต้

เหมือนกันหรือ"

"หมื?" เฉงิตัว๋นิง่งันไปเลก็น้อย ก่อนย้ิมออกมา "ท�าไมกัน ไม่เหมอืน

หรือ"

"ไม่ค่อยเหมือนขอรับ"

"ไม่ค่อยเหมือนใคร"

"อ๋า...ข้าแค่เห็นว่าไม่ค่อยเหมือนเท่านั้นขอรับ"

"เช่นนั้นอะไรเรียกว่า 'เป็นน้องชายของฮ่องเต้เหมือนกัน' "
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"...แค่พูดไปอย่างนั้นเองขอรับ"

"เจ้าชื่ออะไร"

"ติงจื่อขอรับ"

"ติงจื่อ?"

"หมายถึงบุตรของสกุลติง* ขอรับ มิใช่ว่าสมัยก่อนบรรดาอาจารย์

อาวุโสจะใช้แซ่ตามด้วยจื่อหรอกหรือ" ติงจื่อพูดจบ ท้องก็ร้องข้ึนมา 

พอดิบพอดี

เฉิงตั๋วรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกอยู่บ้าง ครั้นเห็นเขาสวมใส่

เสื้อผ้าผู้ใหญ่หลายชั้นเพื่อป้องกันความหนาว จึงเอ่ยกับเจ๋ออี้ว่า "พาเขา

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า หาอะไรให้กิน ข้ายังมีค�าถามต้องการถามเขาอีก"

ตงิจือ่เมือ่ได้ยินก็ผ่อนลมหายใจออกมา ในทีส่ดุหวัใจกร่็วงกลบัลงไป 

ในอก เด็กหนุ่มหมอบบนพื้น โขกศีรษะหนึ่งครั้งก่อนตามเจ๋ออี้ออกไป

หิมะที่ตกหนักหยุดลง แม้ยังคงกองทับถมไม่ละลาย แต่ท้องฟ้า

กระจ่างใสแล้ว เฉิงตั๋วยืนอยู่บนแท่นยกสูงในค่ายทหาร ก�าลังตรวจสอบ

การฝึกฝนของทหารในค่าย ขณะน้ันเขามองเห็นสองเงาร่าง หนึ่งแดง 

หนึ่งขาวควบม้ามาจากท่ีไกลๆ ในใจก็รู้แล้วว่าเป็นตงฟาง จึงกระโดด 

ลงจากแท่น ขี่ม้าออกไปต้อนรับ

หนน้ีตงฟางไม่ได้แต่งกายเป็นคนตัดไม้ เขาสวมชุดตัวยาว  

ผมครอบเก้ียว ชายเสื้อพลิ้วไปตามแรงลม ย่ิงดูองอาจสง่างามมากข้ึน  

ท�าให้ผู ้คนรู ้สึกว่าไม่ใช่เพราะเมฆหมอกสลาย ท้องฟ้าจึงเปลี่ยนไป

* 'ติง' (丁) เป็นแซ่ของชาวจีน 'จื่อ' (子) หมายถึงบุตร รวมแล้วจึงหมายถึงบุตรของสกุลติง ซึ่งพ้องเสียงกับ 
ค�าว่า 'ติงจื่อ' ที่หมายถึงตะปู 
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สว่างไสว แต่เป็นเพราะเขามาแล้ว ท้องฟ้าจึงกระจ่างใสขึ้นมา ทหารที่

เดิมฝึกฝนกันอยู่ต่างพากันหยุดมือ ทยอยมองตามไป

เฉิงตั๋วควบม้าไปถึงด้านหน้าพวกเขา ทั้งสองฝ่ายเอ่ยทักทายกัน

อย่างอารมณ์ดี แล้วลงจากหลังม้าบริเวณหน้าค่าย เดินเข้าไปใน 

กระโจมใหญ่ หยางโหย่วหลิน จ้าวสุ่นก็ติดตามเข้ามา เฉิงตั๋วแนะน�า 

ให้ทุกคนรู ้จักกันรอบหน่ึง หมิงจีเหลือบมองไปทางหยางโหย่วหลิน  

คล้ายอยากจะพูดอะไร แต่ก็อดทนเอาไว้

เฉิงต๋ัวย่อมรู้ว่านางอยากจะพูดอะไร จึงย้ิมเอ่ยว่า "วันน้ันท�าให้ 

เจ้าได้รับความไม่เป็นธรรม ไว้ข้าจะไปจัดการพวกเขาให้"

หมิงจีย้ิม "วันนั้นท่านอ๋องทรงช่วยหม่อมฉันเอาไว้ พ่ีชายบอกว่า

หม่อมฉันไร้มารยาท ถึงกับไม่เคยขอบพระทัยท่านอ๋อง" นางยอบกายลง

คารวะ "ขอบพระทัยทีท่รงช่วยเหลอืเพคะ" บดันีส้ถานะของเฉิงต๋ัวต่างออกไป  

นางจึงไม่กล้าเรียกขานแบบเดิมอีก

เฉงิต๋ัวเห็นนางรูจ้กัรกุถอย จงึเรยีกเจ๋อเหรนิมาส่ังการอย่างพึงพอใจ 

"ท่านตงฟางกับแม่นางหมิงจีล้วนเป็นแขกสูงศักดิ์ของข้า เจ้าน�าทางให้

แม่นางหมิงจี เตรียมท่ีพักดีๆ ให้ ถ่ายทอดค�าสั่งข้าลงไป ไม่ว่าผู้ใด 

ก็ห้ามเสียมารยาท"

หมงิจตีามเจ๋อเหรนิออกไป เฉงิตัว๋จงึเคาะน้ิวกับเอกสารบนโต๊ะ พูดกบั 

ตงฟาง "ทกุอย่างเป็นไปตามทีเ่จ้าพูด ฝ่าบาททรงถ่ายทอดพระราชโองการ

มาแล้ว มีท้ังค�าแถลงและค�าสั่งลับ เปลือกนอกโยกย้ายทหารจากเมือง

จ�านวนหนึง่มาให้ข้าท�าศึก แต่ลบัหลงัก็บอกไม่ให้ข้าท�าศกึ เจ้าดเูอาเถอะ"

ตงฟางก็ไม่ปฏิเสธ ดึงกระดาษสีขาวนวลแผ่นหน่ึงออกมาจาก 
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กองกระดาษที่ซ้อนทับกัน เมื่อได้อ่านก็อดน่ิงอึ้งไปไม่ได้ ตัวอักษร 

บนกระดาษชดช้อยไหลลื่น เขียนเอาไว้อย่างกระชับว่า 'น้องจิ่น 

มอบให้ จดหมายถึงพ่ีห้า เมื่อวานราชส�านักถกเตรียมรบ ส่งทหารกุ้ง 

หนึ่งแสน แม่ทัพปูส่วนหนึ่งไปให้พี่ชาย ภาวนาให้ไปถึงในเร็ววัน การศึก

ราบรื่น เฉิงจิ่นน้อมค�านับ'

เฉิงตั๋วเอียงหน้ามองก่อนรีบคว้ากลับมา พับมันใส่กลับเข้าไป 

ในหนังสือบนโต๊ะด้านหลัง เพราะเป็นจดหมายส่วนตัว เฉิงจิ่นจึงใช ้

ค�าว่า 'ทหารกุ้งแม่ทัพปู'* หยอกล้อเขา แต่ถึงอย่างไรก็ดูไม่ค่อยเคารพ 

ไปบ้าง จึงย้ิมพูดว่า "น้องเล็กไปถึงเมืองหลวงแล้วฝากจดหมายมากับ 

ผู้ติดตามของข้า เขียนเหลวไหลไปบ้าง เป็นข้าท่ีไม่ทันระวังวางไว้ผิดท่ี" 

พร้อมกับหาพระราชโองการยื่นส่งให้

ตงฟางรับพระราชโองการมา แต่กลับไม่เปิดออกดู เพียงถาม  

"หนึ่งแสน?"

เฉิงตั๋วพยักหน้า "หนึ่งแสน" เห็นตงฟางนิ่งเงียบไม่พูดจา เขาจึง 

พูดต่ออย่างไม่เร่งไม่ร้อน "ข้าเตรียมจะป่าวประกาศว่าเป็นสองแสน 

เจ็ดหมื่นนาย"

ตงฟางยิ้มออกมา

ในการท�าศึก ระหว่างสองกองทัพมักจะหาตัวเลขก�าลังพลมา

รายงานหลอกเพ่ือเป็นการข่มขู่อีกฝ่ายอยู่เสมอ เดิมทีน่ีเป็นกลยุทธ์ 

ปกติสามัญ แต่อย่างไรก็ตามเฉิงตั๋วกลับเลือกตัวเลขประหลาดย่ีสิบเจ็ด 

ท�าให้คล้ายเป็นเรื่องจริง ยิ่งแยกแยะได้ยากขึ้นกว่าเดิม
* ทหารกุ้งแม่ทัพปูมีที่มาจากทหารของราชามังกรสมุทรตามต�านานเทพเซียนจีน ใช้เปรียบเปรยถึงเขี้ยวเล็บ
หรือทหารปลายแถวของศัตรู
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ตงฟางเห็นสีหน้าเขา รู ้ว่าเขามีแผนการของตน จึงค่อยๆ เก็บ 

พระราชโองการฉบบัน้ันวางทบักลบัลงไปในกองกระดาษอกีคร้ัง "ข้าเห็นว่า 

เร็วๆ นี้ยังท�าสงครามไม่ได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรอให้ถึงฤดูใบไม้ผลิ  

หิมะละลายเสียก่อน ระยะนี้เองก็จัดระเบียบทัพใหม่ ฝึกฝนการต่อสู้"

ดงันัน้เฉงิตัว๋จงึถวายฎีกาตอบรบัพระราชโองการ พร้อมป่าวประกาศ 

ค�าสัง่ออกไป ทหารหนึง่แสนกว่านายท่ีมอียู่ในมอืถูกประกาศเป็นสองแสน

เจ็ดหมื่นนาย ก�าลังพลถูกจัดวางให้กระจายตัวอยู่ตลอดแนวหน้าของ

เย่ียนโจวและอว๋ินโจว ช่วงกลางฤดูหนาวเช่นน้ี แม้ทหารชาวหจูะเคยีดแค้น 

ทว่าไม่กล้าบุกผลีผลาม ชั่วขณะหนึ่งท้ังสองฝ่ายจึงอยู่ในสภาพราวกับ 

แช่แข็งต่อกัน
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ชั่วพริบตาเดียวคืนข้ามปีก็มาถึง อากาศหนาวเย็นมากขึ้น เพ่ือ

ป้องกันการลอบโจมตีของชาวหู เฉิงต๋ัวจึงยังไม่ออกค�าสั่งคลายก�าลัง

ทหาร กลบักนัยังย่ิงเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตราแต่ละป้อมปราการ

มากขึ้น ยามนี้ตัวเขานั่งอยู่ในกระโจม มองรายงานท่ีถูกส่งมาในช่วง 

สิบวันนี้ ตงฟางกับเขาร่างกฎระเบียบบางอย่างข้ึนมา ถ่ายทอดลงไปให้

ทหารทุกฝ่ายเพ่ือจัดระเบียบวินัยทหารอย่างเข้มงวด มีทั้งรางวัลและ 

บทลงโทษ รายงานต่างๆ จึงทยอยส่งกลับมาไม่ขาดสาย

เฉงิต๋ัวอ่านไปทลีะแผ่นๆ ลายปักบนชดุสเีขียวเข้มทีเ่ขาสวมสะท้อน

อยู่ภายใต้แสงไฟ แขนเสื้องอยับเล็กน้อยตามการขยับข้อมือ เส้นผมเขา

เปียกหมาด มัดรวบอยู่หลังท้ายทอย ท�าให้เสื้อคลุมขนเตียว* อันล�้าค่า 

ที่พาดอยู่บนบ่าเปียกชื้น เฉิงตั๋วอ่านรายงานอย่างตั้งใจ สีหน้าภายใต้ 

4

* เตียว เป็นค�าเรียกสัตว์ตระกูลมิงก์ เออร์มิน เซเบิล และมาร์เทิน ขนหนานุ่มมีค่ามาก มักใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
กันหนาว
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แสงไฟลดทอนกลิ่นอายองอาจลงไปเล็กน้อย เพิ่มความสุขุมเข้ามาแทน

เจ๋ออี้แบกม้วนพรมสีเทาเดินเข้ามา เฉิงตั๋วไม่ได้เงยหน้าข้ึนและ 

ไม่ได้มอง เพียงพูดว่า "วางลง"

เจ๋ออี้วางม้วนพรมลงบนพ้ืนแล้วค้อมตัวถอยออกไป เฉิงต๋ัวยังคง

อ่านรายงานในมือ เริ่มจากกองซ้ายไปกองขวา พรมบนพ้ืนขยับไหว  

ด้านหน่ึงของพรมมีเท้าข้างหน่ึงย่ืนออกมาช้าๆ ขาวเพรียวงดงาม  

เท้าข้างนั้นสัมผัสพ้ืนน้อยๆ ก่อนขยับซ้ายขวา คล้ายพยายามสัมผัสถึง

ทิศทาง ก่อนจะเขยิบตัวเข้าไปใกล้กระถางไฟ ขอบของพรมคลายออก 

เล็กน้อย คนในพรมราวกับไม่ชอบแสงสว่างท่ีมากเกินไปของเปลวไฟ 

จึงกระชับพรมแน่นขึ้น รัดออกมาเป็นทรวดทรงท่ีค่อนข้างดีของสตรี  

จากนั้นก็ไม่ขยับอีก

เฉิงตั๋วอ่านรายงานเหล่านั้นนานย่ิงกว่าที่เขาคาดเอาไว้ ในตอนท่ี

อ่านจบก็ได้ยินเสียงกลองดังขึ้นสามครั้ง* แล้ว เขาเงยหน้าขึ้นน้อยๆ  

คิดถึงเอกสารท่ีผู้บัญชาการทหารอวิ๋นโจว อ๋องเจ็ดเฉิงเสี่ยนเขียนให้เขา 

ถ้อยค�าในเอกสารราบเรียบ ท�าตามหน้าที่ พูดถึงสถานการณ์ท่ีชาวหู 

โจมตีแนวชายแดนอว๋ินโจวหลังเหตุการณ์บุกโจมตีชาวหูกะทันหันของ

เยี่ยนโจว

เฉงิเสีย่นในฐานะน้องชาย ซ�า้ยังมตี�าแหน่งต�า่กว่าเฉงิตัว๋ ยามเขียน

เอกสารมากลับไม่มีข้อความถามไถ่สารทุกข์สุกดิบสักค�า เรื่องนี้เฉิงตั๋ว 

ไม่ประหลาดใจ เขากับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเป็นพ่ีน้องร่วมมารดากัน  

ส่วนกับน้องชายต่างมารดาผู้น้ีก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรอื่นอีก ที่เขา
* ในสมัยโบราณใช้การตีกลองเป็นสัญญาณบอกเวลา เสียงกลองดังสามครั้งหมายถึงยามสาม เท่ากับ  
23.00 น. ถึง 01.00 น. เรียกอีกอย่างว่ายามจื่อ
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แปลกใจคอืเหตุใดครัง้น้ีฮ่องเต้จงึทรงส่งเขามาควบคมุทหารของเย่ียนโจว 

กับอวิ๋นโจว แต่กลับให้เฉิงเสี่ยนประจ�าการอยู่ที่อวิ๋นโจวไม่ไปไหน ท�าให้

รู้สึกว่ามีเจตนาอะไรบางอย่างแฝงอยู่

เฉิงตั๋วหยิบรายงานบางส่วนแล้วลุกข้ึนยืน ต้องการเดินอ้อม 

โต๊ะหนังสือออกไปข้างนอก ทันทีที่ก้าวเท้าออกไปถึงเพิ่งสังเกตว่าบนพื้น

มีเงาสีเทาขมุกขมัววางขวางอยู่ เพราะรั้งเท้ากลับมาไม่ทันแล้วจึงต้อง

กระโดดข้ามไป ครั้นห่างมาครึ่งจั้ง หันหน้ากลับไปมองถึงนึกขึ้นได้  

นัน่เป็นสตรขีองซวิถูอ๋องผูม้แีววตาเฉยชานางน้ัน เขาเป็นคนบอกให้เจ๋ออี้ 

พามาเอง เฉิงตั๋วเลิกม่านกระโจม ส่งเสียงเรียกเจ๋ออี้ เจ๋ออี้รีบเดินเข้ามา 

เขาส่งเอกสารในมือให้ สั่งให้หาคนส่งต่อไปทันที นอกจากนี้ตอนกลับมา

ก็ให้เอาของกินบางอย่างมาด้วย

เมือ่เฉงิต๋ัวหนัหน้ากลบัมา พรมบนพ้ืนผนืนัน้ยังคงนิง่สนิทไม่ไหวตงิ 

เฉิงตั๋วจึงเดินไปนั่งยองลง จับมุมหนึ่งของพรมดึงออก คนในพรมถูก 

แสงสว่างสาดใส่กะทันหันจึงสะดุ้งสะลึมสะลือตื่น นางหันหน้าไปมอง 

เฉิงตั๋ว กะพริบตาปริบๆ แล้วจึงลุกขึ้นน่ังช้าๆ หลังตื่นเต็มตา สีหน้า 

มึนงงสับสนก็เปลี่ยนไปเป็นอาการน่ิงสงบ แฝงไว้ด้วยบรรยากาศเย็นชา 

นางมองไปยังกระถางไฟเงียบๆ ส่วนเฉิงตั๋วมองนาง ขนตายาวสะท้อน 

อยู่บนดั้งจมูกโด่ง เปลวไฟส่องใบหน้าซีดขาวของนาง เสื้อผ้าที่สวมยังคง

เป็นชดุผ้าไหมหมิะตวัเดมิ แต่ร่องรอยเปรอะเป้ือนด่างดวงซดีจางลงแล้ว 

เห็นได้ชัดว่าผ่านการซักมา สองเท้านางเปลือยเปล่า

เฉิงตั๋วมองนางเงียบๆ ครู่หน่ึงถึงลุกขึ้นยืน เดินไปนั่งบนพรมข้าง 

โต๊ะอาหารที่ตั้งอยู่ริมกระโจม
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ในตอนที่เจ๋ออี้ยกอาหารเข้ามาก็เห็นเฉิงตั๋วนั่งมองสตรีผู้นั้นอยู่ 

ด้านข้าง แววตาของเขาไม่เย็นชา ถึงขั้นไม่เข้มงวด ทั้งยังแฝงไปด้วยแวว

ค้นหา เจ๋ออี้วางอาหารลงตรงหน้าเขา เฉิงตั๋วสั่ง "เจ้าออกไปเถอะ ไม่ต้อง

คอยปรนนิบัติแล้ว"

ภายในกระโจมอวลไปด้วยกลิ่นอาหาร เฉิงตั๋วหยิบมีดพกข้ึนมา 

หั่นกิน

เป็นทหารมาหลายปี เขาคุ้นชินกับการใช้มีดมากกว่าตะเกียบ 

เสียแล้ว สตรีนางน้ันเงยหน้ามองคราหน่ึง ไม่ได้มองเขา แต่มองอาหาร

ของเขา ก่อนนางจะเคลื่อนสายตากลับไปที่กระถางไฟ คล้ายก�าลัง 

ตั้งใจผิงไฟ เฉิงตั๋วพูดขึ้นว่า "มานี่"

นางช้อนสายตาคาดหวังขึ้นมองเขา ทว่ายังคงไม่ขยับ คล้ายฟัง 

ไม่เข้าใจ

เฉงิต๋ัวพอจะรูภ้าษาหูอยู่บ้าง แต่คร้านพูด อกีอย่างหนึง่คอืเดมิสตรี

ผู้นี้ก็ถูกซิวถูอ๋องพาตัวมา สรุปแล้วเป็นคนที่ใดก็ยังไม่ชัดเจน ผู้ใดจะรู้ว่า

นางฟังภาษาอะไรเข้าใจ เขาก้มหน้าห่ันอาหาร ก่อนเงยหน้ามองนาง 

อีกครั้งอย่างอดไม่ได้ ดวงตาของนางใสกระจ่างน่ิงสงบ เฉิงตั๋วเองก็ 

ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงได้กวักมือเรียกนาง

นางลุกข้ึนช้าๆ เดินไปท่ีข้างกายเขา ก้มหน้าต�่า เฉิงต๋ัวท�าท่า 

ให้นางน่ังลง นางก็นัง่ลงบนพ้ืน เขาเลือ่นจานไปไว้ตรงหน้านาง นางหยิบ

ขนมเป๊ียะทีเ่ขาห่ันเป็นชิน้เลก็ขึน้มาเม้มปากกิน กนิอย่างละเมยีดละไมยิง่  

แม้จะเป็นการเคี้ยวกลืนอย่างเชื่องช้า แต่เหมือนกับนางต้องใช้แรงกาย

มากอย่างไรอย่างนั้น เฉิงต๋ัวยกนมแพะท่ีดื่มเหลือมาวางไว้ที่ขอบโต๊ะ  
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นางมองเขาอีกครั้ง คล้ายต้องการยืนยันว่าน่ันเป็นของที่ให้นาง จากน้ัน

ถึงได้ยกแก้วขึ้น นางยังคงเม้มปากด่ืมค�าเล็กๆ เป็นนานกว่าจะกิน

ขนมเปี๊ยะชิ้นนั้นลงไปจนหมด

ในตอนนั้นเองเสียงกลองดังข้ึนสี่คร้ัง* ยามรุ่งสางใกล้มาเยือน  

รอบด้านปราศจากเสียงลมพัด ไร้สรรพส�าเนียง ค�่าคืนข้ามปีที่เงียบเหงา

เช่นนี้ เฉิงตั๋วไม่รู ้ว่าตนผ่านมาก่ีครั้งแล้ว เดิมทีวันนี้ควรเป็นวันที่ได้ 

เฉลิมฉลอง แต่เขากลับขังตัวเองอยู่กับกองเอกสาร ไม่พบผู้ใดทั้งสิ้น  

เขานึกถึงว่าเหตุใดตนจึงได้เรียกหานาง เขาไม่ได้อยากได้นางเท่าไรนัก 

หรือพูดได้ว่าเขาเพียงแค่อยากมองนางเท่านั้น

ความเงียบของนางมเีสน่ห์ประการหน่ึงทีช่วนให้คนสบายใจ ประณีต 

ละเอียดอ่อน ล�้าลึก และลึกลับ มนุษย์เราในตอนที่อายุน้อยเวลาพบเจอ

ปัญหามักจะรีบร้อนขอความช่วยเหลือ แต่เมื่อโตขึ้นเรื่อยๆ กลับย่ิง 

พูดไม่ออก สตรผีูน้ีเ้ป็นคนใบ้ นางพูดไม่ได้ เฉงิตัว๋เองก็ไม่มคีวามต้องการ

จะพูด นางไม่ได้สิ้นหวังยอมแพ้ เฉิงตั๋วเองก็เช่นกัน

เฉิงต๋ัวโยนผ้าสะอาดผืนหน่ึงไปให้ นางเหลือบมองเขาคราหนึ่ง 

ยืนยันถึงวตัถุประสงค์ เมือ่เหน็ว่าในดวงตาของเขาเพ่ิมความเย็นชาขึน้มา  

จึงหยิบมาเช็ดมือและปากให้สะอาดเงียบๆ รอจนเช็ดเสร็จ เฉิงตั๋วก็ 

ช้อนตัวนางขึ้นแล้วโยนไว้บนเตียง นางใช้สายตามองส�ารวจเขาอีกครั้ง  

บุรุษทุกคนล้วนมีสีหน้าแบบหนึ่งซึ่งนางคุ้นเคยดีย่ิง แต่เฉิงตั๋วกลับไม่มี 

ในยามนี้

เฉิงตั๋วรู ้สึกว่านางคล้ายต้องการมองทะลุจิตใจเขา พลันรู้สึก 
* ในสมัยโบราณใช้การตีกลองเป็นสัญญาณบอกเวลา เสียงกลองดังสี่ครั้งหมายถึงยามสี่ เท่ากับ  
01.00 น. ถึง 03.00 น. เรียกอีกอย่างว่ายามโฉ่ว 
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ไม่สบอารมณ์อย่างย่ิง เขาสะบัดแขนเสื้อดับตะเกียง ถอดเสื้อนอกออก 

ขึน้เตยีงไปนอนกอดนาง ภายในกระโจมมดืลง มเีพียงแสงจากกระถางไฟ 

บนพ้ืนที่ยังส่องสว่างอยู่น้อยๆ เสียงลมหายใจของคนในอ้อมกอด

สม�่าเสมอ หลับไปอย่างช้าๆ แต่เฉิงต๋ัวยังคงมองไปที่ยอดกระโจม  

นอนไม่หลับ

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใด คนในอ้อมแขนตัวส่ันเทาข้ึนมาน้อยๆ  

ลมหายใจสับสน เฉิงต๋ัวฟังออกว่านางก�าลังร้องไห้ เขานอนอยู่เฉยๆ  

ไม่ขยับ รับฟังเงียบๆ นางค่อยๆ ขยับตัวแรงขึ้นเหมือนปลาที่ดิ้นรน 

อยู่ในแห ไม่รู ้ว่าเป็นฝันร้ายที่น่าหวาดหว่ันพรั่นพรึงเพียงใด เฉิงตั๋ว 

พลิกตัวกดนางอยู่ใต้ร่าง จับใบหน้านางเขย่าไปมา พูดเสียงเบาว่า "ตื่น"

นางลืมตาโดยพลัน ในตาไม่มีหยาดน�้าตา ทว่ามีความเคียดแค้น

อาฆาตที่ท�าให้แม้แต่เฉิงตั๋วยังสะท้าน แต่ยังไม่ทันได้สืบเสาะลึกลงไป 

นางก็กัดลงบนหวัไหล่เขาอย่างแรง เฉงิต๋ัวกระชากผมนางโดยสัญชาตญาณ  

รู้สึกได้ว่านางออกแรงมหาศาล คล้ายต้องการกัดลึกลงไปถึงกระดูก  

เดิมทีเขาสามารถฟาดนางให้สลบหรือผลักออกไปได้อย่างง่ายดาย  

แต่กลับไม่ได้ท�าเช่นน้ันอย่างอธิบายไม่ได้ มือที่กระชากผมนางถึงกับ

ค่อยๆ คลายออก เปลี่ยนไปกดลงบนศีรษะดั่งปลอบประโลม เฉิงตั๋ว 

ถึงขั้นได้ยินตัวเองเอ่ยเสียงทุ้มต�่าว่า "ไม่เป็นไรแล้วๆ"

แรงกัดบนหัวไหล่ค่อยๆ ผ่อนลง นางเงยหน้าข้ึนช้าๆ ดวงตา 

ที่กระจ่างบริสุทธ์ิตลอดมามองเขาอย่างนิ่งอึ้ง เวลานั้นสีสันอื่นใดราว 

เลือนหายไป เหลือเพียงดวงตาที่ใสกระจ่าง เฉิงตั๋วมองแววตาท่ีเดิม

อาฆาตแค้นซึ่งยามน้ีเหลือเพียงความอ่อนแอ เขาก้มลงไปจุมพิตท่ี 
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ริมฝีปากนาง บดขย้ีให้ลึกซึ้งย่ิงข้ึน กระทั่งได้รับการตอบสนองอย่าง 

อ่อนแรง นางสัมผัสได้ถึงเจตนาปลอบประโลมของเขา จึงสะอึกสะอื้น 

ขึ้นมาแล้วจริงๆ

เฉิงตั๋วปลดชุดตัวในบนร่างนางออก ดึงมือนางให้มาโอบอยู่ 

รอบคอตน รับเอาน�้าตาและอาการสั่นสะท้านของนางเข้ามาอยู่ใน 

อ้อมกอดท้ังหมด เฉิงตั๋วจุมพิตและอ่อนโยนกับสตรีน้อยครั้ง หนนี ้

กลับเป็นข้อยกเว้น 

เขาคิดแค่อยากปลอบประโลมนาง ทว่ากลบัตระหนกัอย่างลกึซึง้ว่า 

ที่แท้แล้วตนก็เป็นฝ่ายได้รับการปลอบประโลมเช่นกัน

ตอนที่เฉิงตั๋วตื่นข้ึนมา แสงอาทิตย์สว่างจ้าได้สาดส่องเข้ามา 

ในกระโจมแล้ว เขารู้ว่าสายแล้ว ทว่ายังคงนอนนิ่งไม่ขยับ สตรีผู้นั้น 

คล้ายฝังตัวอยู่ในผ้าห่ม หลับสนิทยังไม่ตื่น พอเขาขยับน้อยๆ นางก็ซุก

ศีรษะเข้าไปใต้ผ้าห่ม เกียจคร้านราวกับลูกแมวตัวน้อย เฉิงต๋ัวมองนาง

เงียบๆ ก่อนจะค่อยๆ ลุกขึ้นมาสวมเสื้อผ้า

เขายืนอยู่หน้าโต๊ะ กวาดตามองรายงานกองทัพท่ีอ่านไปเมื่อคืน 

คราหน่ึง เฉิงตั๋วยกมือขึ้นเกล้ามวยผม เดินตรงออกไปนอกกระโจมโดย 

ไม่หนัไปมองนางอกี แสงแดดสาดใส่ร่าง รูส้กึเพียงว่าความคิดปลอดโปร่ง 

เขาสูดลมหายใจเข้าลึกสองเฮือก เรียกเจ๋ออ้ีมาแล้วส่ังด้วยน�้าเสียง 

ไร้อารมณ์ "พานางออกไป" จากน้ันก็หันตัวเดินจากไปทันทีโดยไม่รอ 

ค�าขานรับจากเจ๋ออี้

ภายในค่ายยังคงเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง ทว่ายามเขาเดิน 
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มาถึงฝั่งตะวันตกก็เห็นว่าในท่ีที่ห่างออกไปไม่ไกลมีคนกลุ่มหน่ึงก�าลัง 

ยืนล้อมวงอยู่ เฉงิต๋ัวขมวดค้ิว ในตอนท่ีก�าลังจะเดนิเข้าไป พลันได้ยินเสยีง

ตงฟางพูดว่า "แม้หมิงจีจะซุกซน แต่ก็เป็นนิสัยแบบเด็กๆ แม่ทัพหยาง 

มีอะไรก็ขอให้พูดจากันดีๆ เหตุใดจึงต้องโมโหด้วย"

เฉงิตัว๋เข้าใจทนัท ีหมงิจต้ีองหาเรือ่งหยางโหย่วหลนิอกีแล้วเป็นแน่

ยามหมงิจเีพ่ิงมาถึงค่ายทหาร ไม่ว่าจะมองไปทางใดก็รูส้กึแปลกใหม่  

ทหารท้ังค่ายจู่ๆ ได้พบเด็กสาวน่ารักเช่นน้ีมองส�ารวจไปทั่วทุกวันก็รู้สึก

แปลกใหม่เช่นกัน ท้ังหมิงจียังเป็นคนคุยเก่ง ขอแค่ไม่ไปหาเร่ืองนาง  

นางก็จะรับมืออย่างใจกว้าง อีกท้ังเฉิงตั๋วยังมีค�าส่ังลงมา ผู้ใดจะกล้า 

หาเรือ่งนาง ดังน้ันนางกับคนอ่ืนๆ ในค่ายแห่งนีจ้งึนบัได้ว่าสนทิสนมกันดี  

เว้นเพียงหยางโหย่วหลินผู้เดียวเท่าน้ัน นับตั้งแต่พบกันคร้ังแรก นาง 

กับหยางโหย่วหลินก็ทะเลาะกันไม่เลิกรา

หยางโหย่วหลนิไม่เคยเถียงชนะผูอ้ืน่ แม้แต่กับจ้าวสุน่ยังไม่เคยชนะ 

นับประสาอะไรกับเด็กสาวซุกซนผู้หนึ่ง ดูท่าวันนี้เขาจะทนไม่ไหวและ 

ไม่อยากทนอกีต่อไป เสยีงหยางโหย่วหลนิดงัขึน้ "น้องสาวเจ้าปากพล่อย 

นางเป็นสตรี ข้าไม่พูดกับนาง! แต่ในเมื่อเจ้าเป็นพ่ีชายนาง ข้าก็จะ 

เล่นงานเจ้าแทน"

เฉิงตั๋วฟังออกว่าเขาโมโหแล้วจริงๆ ทว่าไม่ได้เดินไปข้างหน้า  

แต่ไปยืนหลบอยู่ข ้างๆ มุมกระโจมแล้วมองผ่านช่องว่างระหว่าง 

กลุ่มคนไป

หยางโหย่วหลินประจันหน้ากับตงฟาง ส่วนหมิงจีหลบอยู่ด้านหลัง

พี่ชาย ใบหน้ามีรอยแย้มยิ้ม
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จ้าวสุ่นเกลี้ยกล่อมอยู่ด้านข้าง "ก็แค่ค�าพูดไม่ก่ีประโยค เหตุใด 

เจ้าต้องโมโหถึงเพียงนี้ด้วย ท่านตงฟางกับแม่นางหมิงจีเป็นแขกสูงศักดิ์

ของท่านอ๋อง ไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็นับได้ว่าเป็นเจ้าบ้านครึ่งตัว วันนี ้

เป็นวันปีใหม่ ผู้อื่นเห็นเข้าจะขบขันเอาได้"

ตงฟางได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็ตระหนักได้ว ่าภายในกองทัพให ้

ความส�าคัญกับพ้ืนเพความเป็นมาและความสามารถมากท่ีสุด ตนเพ่ิง

มาถึง ทว่ากลบัได้รบัการต้อนรบัอย่างทรงเกียรตจิากเฉงิตัว๋ บรรดาทหาร

อาจจะไม่ยอมรับ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงหยางโหย่วหลินกับจ้าวสุ่น ท้ังสองคน

เพียงแค่เห็นแก่เฉิงต๋ัวเท่านั้น ซ�้าเมื่อนึกถึงว่าคนสกุลหยางผู้น้ีมีนิสัย 

ป่าเถ่ือนตรงไปตรงมา หากยอมขออภัยแล้วจบไปท้ังอย่างน้ี เขาก็อาจ 

ไม่พอใจ ดังนั้นตนจึงจ�าเป็นต้องกระตุ้นเขาสักเล็กน้อย

ตงฟางเอ่ยช้าๆ "หมิงจี เจ้าว่าอะไรแม่ทัพหยางหรือ"

"ข้าไม่ได้ว่าอะไร เพียงพูด...พูดว่าชื่อของพ่ีหยางไม่ใช่ว่าใน 

ชะตาแปดอักษร* ขาดธาตุไม้ จ�าเป็นต้องเสริมเข้าไปหรอกหรือ แต่เขา 

มกัมสีหีน้าอมึครมึ จงึคดิว่าคงถูกโหย่วธาตทุองกดข่มเอาไว้" คนรอบข้าง 

ได้ยินเสยีงนางไพเราะดงักังวาน ทว่ากลบัพูดถึงแต่หลกัการ ชัว่ขณะหนึง่

พลันรู้สึกขบขัน ทว่าไม่กล้าหัวเราะ มีแค่จ้าวสุ่นที่หลุดข�าออกมาเบาๆ

ตงฟางยังคงพูดอย่างสุภาพไม่เร่งร้อน "เจ้าผิดแล้ว โหย่วจัดอยู่ใน

* ชะตาแปดอักษร เป็นการผูกดวงชะตาแบบจีนที่เรียกว่าอักษรแปดตัว เสาสี่ต้นหรือโป๊ยหย่ีสีเถ่ียว 
ในภาษาแต้จิ๋ว เสาต้นที่หนึ่งคือปีเกิด เสาต้นที่สองคือเดือนเกิด เสาต้นท่ีสามคือวันเกิด เสาต้นท่ีสี่คือ  
เวลาตกฟาก เมื่อน�ามาผูกเป็นดวงจะได้อักษรท้ังหมดแปดตัว เรียงเป็นสี่แถว อักษรทั้งแปดตัวน้ีผูกขึ้น 
โดยอาศัยปฏิทินจีนที่ใช้ในการผูกดวง มีราศีบนสิบราศีคือก้านสวรรค์ เรียกว่าราศีบนฟ้า กับราศีล่าง 
สิบสองราศีคือกิ่งพิภพ เรียกว่าราศีบนดิน โดยอักษรแต่ละตัวจะมีความสัมพันธ์กับธาตุทั้งห้า ได้แก่ ไม้ ไฟ 
ดิน ทอง และน�้า รวมถึงอินหยาง (หยินหยาง) เมื่อน�ามาค�านวณก็จะรู้ดวงชะตาตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพื้นดวง 
นิสัยใจคอ สติปัญญา สุขภาพ ความเจริญก้าวหน้า และรู้ถึงธาตุของเจ้าของดวงชะตานั้น
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ธาตทุองอนิ จะกดข่มไม้จ�านวนมากถึงเพียงนีไ้ด้ทีใ่ดกัน ทองก่อเกิดน�า้ได้ 

สีด�าแทนธาตุน�้า ที่สีหน้าเขาอึมครึมเป็นเพราะธาตุน�้ามากเกินไป"

หมิงจีรีบแสดงท่าทีกระจ่างแจ้ง "ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เอง"

สหีน้าหยางโหย่วหลนิยามน้ีไม่ได้ดอูมึครมึสกันิดเดยีว แต่ประหนึง่ว่า 

หากดวงตาของเขาสามารถพ่นไฟออกมาได้ พ่ีน้องสกุลตงฟางคงลกุไหม้

ไปนานแล้ว ทันใดน้ันเขายกมือข้ึนชี้ไปท่ีตงฟาง "แม้ท่านอ๋องจะทรงให้

เจ้าอยู่ที่นี่ได้ แต่เจ้าอย่าได้รังแกผู้อื่นเกินไปนัก!" พูดยังไม่ทันจบก็สะบัด

ฝ่ามือออก หมิงจีกลับไม่ได้หันหลังว่ิงหนี เพียงกระโดดถอยไปด้านหลัง

ด้วยท่วงท่าแผ่วพลิ้ว ตอนลงพ้ืนก็ยังสง่างาม นางกล่าวกลั้วหัวเราะ 

"ออกแรงมากไปแล้ว กระด้างมากเกินไป ภายหลังย่อมไม่ดี"

หยางโหย่วหลินรู้สึกว่าไหล่ซ้ายถูกตบเบาๆ เมื่อหันหน้าไปก็พบว่า

ตงฟางย้ายมายืนอยู่ข้างหลังตนต้ังแต่เมื่อไรไม่รู้ ไหล่ซ้ายเขาหนักอึ้ง  

ทว่ายังคงหันกลับไปโจมตีตงฟางต่อ กระบวนท่าตงฟางไม่สับสนวุ่นวาย 

สามารถหลบหลีกได้ง่ายๆ หยางโหย่วหลินเพ่ิมความเร็วฝ่ามือมากขึ้น 

โจมตีซ้ายขวาพร้อมกัน ทว่ามักพลาดไปเพียงฉิวเฉียดเสมอ ไม่ว่า 

จะโจมตีอย่างไรก็ไม่โดนตงฟาง

ผ่านไปสิบกว่ากระบวนท่า เขาเปลี่ยนจากฝ่ามือเป็นหมัด หนน้ี 

ตงฟางไม่หลบเลีย่งอกีแต่กางฝ่ามอืออกรบั แล้วเบีย่งตวัหลบไปข้างหลงั

เล็กน้อย เริ่มแรกหยางโหย่วหลินรู้สึกเพียงหมัดน้ีคล้ายชกไปบนปุยฝ้าย 

พลังหมัดประหนึ่งหินจมลงไปในมหาสมุทร จากนั้นก็มีก�าลังส่วนเกินมา 

กระชากเขา ถึงกับท�าให้ยืนไม่มั่นคง เซไปข้างหน้าเล็กน้อยจึงหยุดยืน 

ได้มั่นในที่สุด
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เมื่อหันหน้ากลับมา ตงฟางก็พูดกับเขาเสียงดัง "หมิงจีซุกซน 

ไร้มารยาท หลายวันมานี้ล่วงเกินท่านไปไม่น้อย เป็นเพราะข้าสั่งสอน 

ไม่ดพีอ ขออภัยแม่ทพัหยางด้วย" เขาค้อมตวัค�านบัหยางโหย่วหลนิสดุตวั

คราหนึ่ง หยางโหย่วหลินน่ิงอึ้ง ไม่พูดอะไร เพียงค้อมตัวตอบกลับ  

ก่อนจะหันหน้าเดินจากไป

จ้าวสุ ่นประสานมือคารวะตงฟาง ย้ิมน้อยๆ จากนั้นเดินตาม 

หยางโหย่วหลินไป หมิงจีก้าวขึ้นหน้ามาสองก้าว คล้ายต้องการจะพูด

อะไร ทว่าถูกตงฟางถลึงตาใส่ นางจึงได้แต่อดกลั้นเอาไว้ บรรดาทหารที่

รบัชมอยู่รอบๆ ประหลาดใจอย่างย่ิง ภายนอกตงฟางดเูป็นบณัฑิตสภุาพ 

แต่เพียงแค่ใช้กระบวนท่าเดียวกลับท�าให้แม่ทัพใต้บังคับบัญชาของ 

เฉิงตั๋วจากไปโดยไม่พูดไม่จาได้ ทุกคนส่ายหน้าพูดไม่ออก ในที่สุด 

ก็ค่อยๆ สลายตัวกันไป

ตงฟางพลันหันกลับมา กล่าวไปยังทิศที่เฉิงตั๋วอยู่ "ท่านอ๋องโปรด

เสด็จออกมาสนทนากับกระหม่อมได้หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วเห็นว่าเขาพบตนแล้วจึงได้แต่เดินออกมา ทันทีท่ีหมิงจีเห็น

เฉิงตั๋วก็เปลี่ยนไปท�าตัวเรียบร้อย ยอบกายคารวะเขาอย่างว่าง่าย

เฉิงตั๋วย้ิม "เจ้าจะเกรงใจถึงเพียงนี้ท�าไมกัน การที่เจ้าไม่หยอกล้อ 

แต่กลับเกรงใจเช่นนี้ท�าให้ข้าละอายใจขึ้นมาแล้ว"

หมิงจีหน้าแดง ยืนอยู่ข้างกายตงฟางไม่พูดจา

เฉิงต๋ัวเดินตามตงฟางมาถึงกระโจมของเขา ในใจคิดว่าเมื่อครู่นี้

หยางโหย่วหลินลงมือก่อน ตนไม่ได้ออกหน้าช่วยเหลือ ไม่ว่าจะพูด

อย่างไรก็แก้ตัวไม่ได้ จึงชิงพูดขึ้นมาก่อน "หลายวันมานี้ น้องหรานจือ 
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พอจะอยู่ที่นี่ได้หรือไม่"

ตงฟางเองก็ไม่ยกเรื่องเมื่อครู่ขึ้นมาพูด ย้ิมสง่างามเอ่ยว่า "อยู่ได ้

พ่ะย่ะค่ะ เพียงแต่เมื่อวานตอนบ่ายท่ีกระหม่อมไม่อยู่ ในกระโจมแห่งนี้

เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเล็กน้อย"

เฉิงตั๋วถามว่าเรื่องประหลาดอะไร ตงฟางตอบว่า "มีคนรื้อค้น 

ข้าวของของกระหม่อม"

เฉิงตั๋วตกใจ "มีอะไรหายไปหรือไม่"

"ไม่มีพ่ะย่ะค่ะ คิดว่าคนผู ้นี้น ่าจะอยากรู้อยากเห็นเป็นนิสัย  

มกัค้นข้าวของของผูอ้ืน่บ่อยๆ เพียงรือ้ค้นไปทัว่ จากนัน้จงึน�ากลบัมาวาง

ตามเดิมทุกอย่าง"

"เช่นนั้นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามีคนมารื้อค้นข้าวของ"

ตงฟางยังคงตอบอย่างนุ ่มนวล "กระหม่อมย่อมรู ้ และเพียง 

อยากทูลให้ท่านอ๋องทรงรู้เรื่องนี้เอาไว้เท่านั้น"

เฉิงตั๋วพยักหน้า "ขอบคุณที่บอก"

ภายนอกกระโจมมีเสียงออกค�าสั่งหลังฝึกเสร็จดังมา บรรดาทหาร

ทยอยกันกลบัไปท่ีกระโจมของตน ไม่ว่าอย่างไรนีก็่เป็นวันแรกของปีใหม่ 

ทุกคนจึงต่ืนเต้นคึกคัก เสียงเอะอะอึกทึกมากกว่าที่ผ่านมา ท้ังยังแฝง 

ไปด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะ

เวลาเปลี่ยนผัน ปีผันแปร ต่อให้อยู่ในแดนหิมะหนาวเหน็บ อยู่ใน

สถานการณ์ที่ตึงเครียด ก็ไม่อาจขัดขวางความปีติยินดีในใจคนได้

ทว่าความสงบสุขน้ีไม่ได้ยาวนานนัก ปีใหม่เพ่ิงผ่านพ้น ในตอนที่

หิมะละลายท้องฟ้าใสกระจ่างก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นแล้ว
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ราตรีนี้ ทหารที่ประจ�า ณ ป้อมปราการด้านหน้าค่ายใหญ่เยี่ยนโจว

มองเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่าง จึงส่งสัญญาณเตือนภัยขึ้นโดยพลัน 

ทหารม้าชาวหูประมาณพันนายควบม้าตะบึงมารวดเร็วดุจสายลม แต ่

ถูกทหารด้านข้างค่ายขดัขวางไว้ หลงัอาวุธปะทะกันไม่ก่ีครัง้ ทหารม้าชาวหู 

ผู้กล้าหาญจ�านวนหน่ึงก็บุกเข้าไปถึงกระโจมใหญ่ของเฉิงต๋ัว ทว่าทันที 

ทีผู่น้�าทหารชาวหสูะบัดคบเพลงิไปรอบๆ ก็รบัรูไ้ด้ในทันทว่ีาแย่แล้ว เพราะ

ภายในกระโจมว่างเปล่าไร้ผูค้น แม้แต่บนโต๊ะยังเก็บกวาดจนสะอาดเอีย่ม

เหล่าชาวหูควบม้าออกมายืนอยู่กลางค่าย ส่วนทหารม้าของเฉงิตัว๋

กลับกระจายกันไปรอบทิศ ห่างออกไปมีคบเพลิงจ�านวนนับไม่ถ้วน 

ลุกโชติช่วง ไม่รู้ว่ามีคันธนูถูกน้าวสายมากเพียงใด ชั่วขณะหน่ึงลูกธนู

กระหน�่าตกลงมาดุจห่าฝน แต่แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ถูกกักขัง

กะทันหัน ชาวหูผู้เป็นหัวหน้ากลับไร้ความหวาดกลัว ตะโกนเสียงดัง 

ด้วยภาษาหู ทหารม้าชาวหูนับพันนายขานรับเสียงดัง ดาบโค้งสะท้อน

แสงคบเพลงิ เปล่งประกายเงาวับราวกับเพ่ิงผ่านหนิลบัมดี หวัหน้าทหาร

ชาวหูวาดดาบชี้ออกไป บรรดาทหารชาวหูก็พุ่งไปยังศัตรูท่ีโอบล้อมอยู ่

ดุจลมกรด เสียงตะโกนเข่นฆ่าดังสนั่นขึ้นมาอีกระลอก

ถึงแม้ทหารม้าชาวหจูะใช้ก�าลงัน้อยรบัศกึศตัรทูีม่ากกว่า แต่ไม่มผีูใ้ด 

หน้าถอดส ีคมดาบพาดผ่านชดุเกราะ โลหติพวยพุ่งดจุน�า้พุ สองทพัโรมรัน 

บรรยากาศดุดัน เมื่อเห็นสภาพทุ่มสุดชีวิตของทหารชาวหูนับพันนาย  

ในใจทหารเย่ียนโจวทุกคนต่างหวาดกลวัเลก็น้อย ถงึกับปล่อยให้พวกเขา

สงัหารเปิดทาง พุ่งตรงไปปะทะกับทหารม้าของจ้าวสุน่ท่ีหน้าค่าย จ้าวสุน่ 

สบถด่า แกว่งดาบพุ่งเข้าหาหัวหน้าทหารชาวหู ทันทีท่ีทหารม้าชาวห ู
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รู้ฐานะเขาก็พุ่งกันเข้ามาสี่ห้านาย โอบล้อมหมายเข่นฆ่าจ้าวสุ่นทันที  

ทหารม้าใต้บังคับบัญชาของจ้าวสุ่นขึ้นหน้ามารับศึก ทั้งสองฝ่ายต่อสู้

ติดพันชุลมุน

ห่างออกไปพลันมีเสียงผิวปากดังข้ึนหลายคร้ัง ก่อนเสียงแตรของ

ชาวหูอันทุ้มลึกจะดังแว่วมาจากที่ไกลๆ ทันทีที่ทหารม้าชาวหูซึ่งถูกล้อม

ได้ยินเสยีงน้ัน ความฮกึเหิมท่ีเดิมทกี�าลงัสญูสลายก็ลุกโชนข้ึนใหม่ทันควัน 

ร่ายร�าดาบบางดาบโค้งอย่างรวดเร็วฉับไว แล้วทยอยกันผิวปากข้ึนมา 

เช่นกัน ห่างออกไปมเีสยีงตะโกนเข่นฆ่า เสยีงอาวุธปะทะดังมา สถานการณ์ 

พลิกกลับกะทันหัน ทัพของจ้าวสุ่นถึงกับถูกล้อมไว้ตรงกลาง

จ้าวสุน่พุ่งน�าออกไปโดยไม่เสยีเวลาคดิ ย่ิงสูย่ิ้งหาญกล้า ทันใดนัน้

เขาพลนัได้ยินเสยีงสญัญาณดงัขึน้จากทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื ส้ันสามคร้ัง 

ยาวหนึ่งครั้ง จดจ�าได้ว่านี่เป็นค�าสั่งถอยทัพของเฉิงตั๋ว จ้าวสุ่นตวัดดาบ

เข่นฆ่าเปิดทางโลหติสายหนึง่ พาก�าลงัคนและม้าฝ่าออกไปทางด้านข้าง 

ทหารม้าชาวหก็ูไม่คดิตดิพันการศึก มุง่หน้าสงัหารไปทางทิศเหนอืเพ่ือไป

รวมตัวกับทัพเสริมตามเสียงสัญญาณผิวปากนั้น

เฉงิตัว๋ปักหลกัอยูท่ีท่ศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ เมือ่เหน็ทหารม้าชาวหู

จากไปแล้ว จึงสั่งให้หยางโหย่วหลินน�าทหารม้าไล่ตามไปเพ่ือส�ารวจ

ทิศทางการเคลื่อนไหว ส่วนตัวเองควบม้ากลับค่ายใหญ่ ต�าแหน่งท่ีเกิด

ไฟไหม้ภายในค่ายล้วนถูกดับหมดแล้ว ควันด�าลอยคลุ้ง เหล่าทหาร 

ค่ายตะวันตกและตะวันออกที่เหลือก�าลังเดินเก็บกวาดโดยรอบ

ขอบฟ้าค่อยๆ สว่างเรื่อเรือง เฉิงตั๋วกุมบังเหียนม้าออกตรวจตรา 

ไปรอบด้าน ภายในหนึง่คืนค่ายทหารกลบัแทนท่ีด้วยเศษซากความพินาศ 
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ทุกหนแห่งเกลื่อนไปด้วยอาวุธที่ตกหล่น บริเวณมุมหน่ึงของค่ายมีเพิง 

ผ้าสักหลาดเตี้ยๆ ซึ่งล้อมรั้วไว้ ภายในมีสตรีที่หวาดผวาเบียดเสียดกัน 

อยู่จ�านวนหนึ่ง เมื่อคืนค่ายถูกทหารม้าชาวหูเหยียบย�่าเข้ามา เดิมม ี

เป้าหมายอยู่ที่เฉิงตั๋ว ดังนั้นจึงไม่ได้มีการปล้นสะดมใดๆ

เฉิงตั๋วมองส�ารวจไปรอบๆ เห็นท่ีใต้ชายคามุมหน่ึงของเพิง 

ผ้าสักหลาดมีเศษไม้วางระเกะระกะ กองทับพรมสีเทากลุ่มหนึ่งเอาไว้  

เขาลังเลเล็กน้อย ก่อนจะบังคับม้าให้เข้าไปใกล้ช้าๆ แล้วก้มตัวดึงพรม 

ผืนนั้นออก ในพริบตาท่ีก้มหน้าลงก็เห็นใบหน้าของคนผู้หนึ่งแล้ว เดิมที

พรมถูกคลุมอยู่บนขานาง นางนั่งพิงอยู่ข้างเสาไม้ ครึ่งร่างซ่อนอยู่ในเงา

ใต้ชายคา หากผู้อื่นมองมาจากที่ไกลๆ จะไม่เห็นผู้ใด แต่นางกลับ 

สามารถเห็นสภาพภายนอกได้อย่างชัดเจน เฉิงตั๋วมองนาง นางเอง 

ก็มองตอบ แววตาของเฉิงต๋ัวเย็นชา แววตาของนางยังคงเงียบสงบ 

ว่างเปล่า

เฉิงต๋ัวคิดในใจ นางซ่อนตัวอยู่ท่ีนี่ นับได้ว่าฉลาด เขายืดตัวข้ึน  

ม้าสีขาวหิมะขยับเท้าย�่าอยู่ท่ีเดิม คล้ายไม่อยากอดทนยืนน่ิงอยู่นาน  

เฉิงตั๋วดึงสายบังเหียน บังคับม้าให้เดินวนรอบข้างในร้ัวก้ันแห่งน้ัน 

รอบหน่ึง ก่อนจะย่ืนมือออกไปคว้าตัวนางดึงข้ึนหลังม้า ม้าขาวว่ิงตะบึง

มุ่งตรงไปที่ประตูค่าย ทหารที่เดินผ่านหยุดงานในมือแล้วหันมองตามไป 

เฉิงตั๋วทะยานออกจากค่ายดุจโบยบิน มุ่งไปทางทิศตะวันออกแล้ว

ท้องฟ้าสว่างข้ึนกว่าเดิมเลก็น้อย ขอบฟ้าปรากฏแสงสีแดงเร่ือข้ึนมา  

เฉิงตั๋วควบม้าไปทางแสงสว่าง ค่อยๆ เห็นดวงอาทิตย์โผล่พ้นขึ้นมา 

จากขอบฟ้าช้าๆ สายลมจากรอบทิศพัดหวีดหวิว ฝีเท้าม้าขาวดุจโบยบิน 
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สตรทีีเ่ขาคว้าตวัมาซกุหน้าอยู่ในอ้อมอกเขา หนาวจนตวัสัน่เทา เรอืนผม

ยาวพลิ้วตามลมปัดผ่านใบหน้าเขา เฉิงตั๋วมือหนึ่งโอบนาง อีกมือกุม

บังเหียน ควบม้าไปถึงเนินเขาสูงแห่งหนึ่งจึงรั้งบังเหียนหยุด ม้าเชิดหน้า

ส่งเสียงร้อง สะบัดแผงคอเล็กน้อยก่อนจะหยุดนิ่ง พ่นลมหายใจสีขาว 

ออกมา

เฉิงตั๋วโอบเอวนางกระโดดลงจากหลังม้า วางนางลงบนพ้ืน ก่อน

เดินไปที่เนินด้านหน้าแล้วน่ังลง ยามน้ีเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว แต่อากาศ

ยังคงหนาวเย็น กระน้ันทุ่งหญ้าสีเหลืองเหี่ยวแห้งผืนนี้ก็เริ่มปรากฏ 

จุดสีเขียวอ่อนขึ้นมาแล้ว ถึงกับมีดอกจี้* งอกงามขึ้นมาเหนือกอหญ้า  

ก่ิงทีย่าวประมาณครึง่ท่อนแขนโบกไสวไปตามลม เฉงิตัว๋มองดวงอาทิตย์

ซึ่งลอยข้ึนมาช้าๆ ที่สุดปลายทุ่งหญ้า ราวกับแค่ถ้ามันกระโดดเบาๆ  

ก็จะสามารถหลดุออกมาจากพ้ืน เฉงิต๋ัวหัวเราะออกมาเบาๆ ก่อนเงยหน้า

กู่ร้องเสียงดังออกมา บนท้องฟ้ามีเหย่ียวซ่ึงออกหากินตอนเช้าบินวน 

อยู่ตัวหนึ่ง

เขาหันกลับไปเห็นสตรีผู้นั้นนั่งอยู่บนพ้ืน มือเด็ดดอกจี้ก้านหน่ึง 

ขึน้มาเล่น นางก�าลงัเงยหน้ามองเหย่ียวทีบ่นิวนอยู่บนท้องฟ้า นิว้เรยีวยาว

ปัดผมเผ้าท่ียุ่งเหยิงอยู่บนใบหน้า เมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาของเฉิงตั๋ว 

ก็มองมาทางเขา

เฉิงตั๋วเรียก "มานี่"

นางลกุข้ึนยนื เดินไปข้างๆ เขา ปลายกระโปรงขยับไหวเบาๆ เฉงิต๋ัว

พยักหน้าบ่งบอกให้นางนั่งลง นางก็คุกเข่าน่ังลงข้างหลังเขา เฉิงตั๋ว 

* ดอกจี้ หมายถึงดอกธีเซิล (Thistle) ดอกทรงกลมสีม่วงหรือขาว ก้านมีหนาม
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อาศัยแสงอาทิตย์แรกของวันมองนาง แต่ก่อนเขาไม่ทันสังเกต ทั้งเวลา 

ทีเ่ห็นนางส่วนมากล้วนเป็นภายใต้แสงคบเพลงิภายในกระโจม มายามนี้

ถึงได้รู้ว่าดวงตาของนางเป็นสีน�้าเงินครามจางๆ เมื่อถูกแสงแดดส่อง 

ก็ราวกับเป็นท้องฟ้า งดงามผิดสามัญ ส่วนมากดวงตาของชาวหูจะเป็น 

สีน�้าตาล นัยน์ตาสีเช่นนางมีเพียงในดินแดนตะวันตกที่อยู่ห่างไป 

หลายพันหลี่เท่านั้น

เฉงิตัว๋ถาม "เจ้าฟังทีข้่าพูดเข้าใจหรอืไม่" สายลมยามรุง่อรณุพัดพา 

ท�าให้น�้าเสียงเขาอ่อนโยนลง

นางพยักหน้า

เฉิงตั๋วถามต่อ "ชอบดอกไม้เหล่านี้หรือไม่"

นางก้มหน้ามองดอกจี้สีม่วงครามก้านยาวในมือ ก่อนเงยหน้า 

มองเขา แล้วพยักหน้าอีกครั้ง

เฉิงตั๋วพูดช้าๆ "ดอกไม้นี้มีอยู่ท่ัวบนทุ่งหญ้า ในตอนที่ดวงอาทิตย์

ขึ้นสูงหน่อย พวกมันจะหุบกลีบลง แต่ทุกวันยามรุ่งสางพวกมันก็จะ 

เบ่งบานข้ึนมาใหม่ ตลอดทั้งสี่ฤดูไม่เคยหยุดพัก ข้าเคยเห็นพวกมัน 

บานอยู่ในหิมะก็ประหลาดใจนัก นึกไม่ถึงว่าในหิมะจะมีดอกไม้บานได้" 

เขาชะงกั มองไปท่ีนาง "ภาษาหเูรยีกมนัว่าดอกฉาฉา วันหน้าข้าเรยีกเจ้าว่า 

ฉาฉาดีหรือไม่"

นางพยักหน้าเบาๆ อีกครั้ง เฉิงตั๋วยิ้มน้อยๆ "เช่นนั้นก็ตกลงตามนี้"

เขาลุกขึ้นยืน ผิวปากเบาๆ หนหน่ึง ม้าสีขาวหิมะก็วิ่งเหยาะๆ  

มาตรงหน้า สตรีผู้นั้นคล้ายเหม่อลอยไปเล็กน้อย ก�ามือช้าๆ บีบดอกไม้

ดอกน้ันจนเละ นิ้วงามเปรอะไปด้วยของเหลวสีใส นางย้ิมบางๆ อย่าง 
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ไม่อาจเข้าใจความหมาย เมื่อเงยหน้าข้ึน สีหน้าก็กลับไปกระจ่างใส

เงียบเหงาดุจฟ้ากว้างตามเดิมแล้ว

เฉิงตั๋วมือจับอานม้า กระโดดขึ้นไปบนหลังม้าโดยไม่ต้องเหยียบ 

ที่วางเท้า เขาเพียงวางสองมือบนไหล่นางเบาๆ ตัวนางเองก็ขึ้นมานั่งบน

หลงัม้าแล้ว เฉงิต๋ัวปล่อยสายบังเหียน กระทุง้ขาออกค�าสัง่เบาๆ ปล่อยให้ 

ม้าเดินกลับไปช้าๆ ย�่าไปบนเงาที่เกิดจากแสงแดดด้านหลังส่องมา  

มุ่งตรงไปทางค่ายใหญ่เยี่ยนโจว

ภายในกระโจมหมอยุ่งวุ่นวายเหมอืนทกุครัง้หลงัการสูร้บ ในตอนที่ 

เฉิงตั๋วมาถึง ตงฟางก�าลังเย็บแผลให้ทหารที่ถูกดาบฟันบาดเจ็บผู้หนึ่ง 

ครั้นเฉิงตั๋วเห็นเขาก็พูดขึ้นว่า "ตามหาเจ้าไปเสียทั่ว แต่เจ้ากลับมาซุกตัว

อยู่ที่นี่"

ตงฟางไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้น "กระหม่อมแค่มาเป็นผู้ช่วยเท่านั้น"

รอบด้านมทีหารบาดเจบ็นัง่อยู่ บรรดาหมอทียุ่่งวุ่นวายเมือ่เห็นเฉงิตัว๋ 

ต่างพากันทยอยลุกขึ้นยืน เฉิงตั๋วยกมือบ่งบอกให้ไม่ต้องท�าความเคารพ 

เขากวาดสายตามองไปรอบๆ ก่อนกล่าวกับตงฟาง "ข้าเพ่ิงรู้ว่าเจ้ารกัษาคน 

เป็นด้วย"

ตงฟางใช้ผ้าฝ้ายเชด็รอยเลอืดทีบ่าดแผลของทหารผูน้ัน้แล้วลงเข็มต่อ  

ยังคงไม่เงยหน้า "เรือ่งทีท่่านอ๋องไม่ทรงทราบเก่ียวกับกระหม่อมยังมอีีกมาก"  

บาดแผลของทหารผู้นั้นมีเลือดไหลซึมออกมาอีกครั้งทันที

หมงิจกี�าลงัส่งผงยาให้ตงฟาง นางฟังบทสนทนาโต้ตอบของพวกเขา 

ไปรอบหนึง่ก็พลนัถามขึน้ "ข้าเห็นว่าผูค้นส่วนใหญ่ล้วนบาดเจบ็ท่ีต้นแขน 
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หน้าอก และท้อง ผู้ท่ีบาดเจ็บที่ขากลับน้อยนัก หรือว่าชาวหูไม่โจมต ี

ช่วงล่างของคน"

เฉงิตัว๋นกึถึงว่าตอนทีน่างสูกั้บทหารหน้าหลมุบ่อผูน้ั้นก็ใช้ปลายร่ม

สกัดจดุทีข้่อพับ เข้าใจว่านางช�านาญเรือ่งสกัดจดุ วันนีไ้ด้เหน็สภาพแผล

เช่นนี้คงนึกประหลาดใจ หมิงจีถามต่อ "เดิมการยืนเป็นรากฐาน เหตุใด

จึงไม่โจมตีฐาน แต่กลับโจมตีปลายเล่า"

ตงฟางก�าลังจะเอ่ยปาก แต่เฉิงตั๋วกล่าวข้ึนมาก่อนแล้ว "ทหารม้า

อยู่บนม้า เดิมทีก็สูงมากอยู่แล้ว อีกทั้งการต่อสู้กันในสนามรบคือศึก 

ตัดสินเป็นตาย คิดแต่ท�าร้ายอีกฝ่ายโดยโจมตีให้ถึงตายในคราวเดียว

เท่านัน้ การมุง่ท�าร้ายขาคนดเูหมอืนจะ..." เขากลบัหยุดกะทันหนั ความคดิ 

หมุนวน เขาท�าสงครามมานาน คุ้นชินกับบาดแผลประเภทนี้ ส่วนหมิงจี

ไม่เคยพบ ดังนั้นถึงได้มองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ที่เขาไม่เห็น เดิมการยืน

เป็นรากฐาน...เฉิงต๋ัวนึกถึงเรื่องที่นางใช้ร่มสกัดจุดอีกครั้ง อาวุธทหาร 

ยาวหนึ่งชุ่น ขอบเขตการโจมตีจึงกว้างหน่ึงฉื่อ เช่นนั้นถ้าใช้อาวุธยาว 

โจมตีขาก็ไม่จ�าเป็นต้องก้มตัวอีก...

แค่ในชั่วพริบตาสั้นๆ ในหัวเฉิงตั๋วก็มีความคิดนับไม่ถ้วนวาบผ่าน 

หมิงจีกลับไม่รับรู ้ด้วย เมื่อเห็นเขามองมาท่ีตนไม่พูดจาจึงถามว่า  

"ทรงเป็นอะไรไปหรือเพคะ"

เฉิงตั๋วย้ิม "ไม่มีอะไร เพียงแค่เด็กสาวอย่างเจ้าอยู่ในสถานที่ 

อวลกลิ่นคาวเลือดเช่นนี้ ผู้คนส่วนใหญ่มีแผลไม่น่าดู..."

หมิงจีได้ยินค�าว่า 'เด็กสาว' ก็นึกถึงสีหน้าเขายามได้เจอบน 

ถนนเมืองผิงเหยาขึ้นมา นางพลันรู้สึกไม่ค่อยดี จึงรีบเอ่ยสวนทันควัน 
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โดยไม่รอให้เขาพูดจบ "หม่อมฉันไม่กลัว"

เฉิงตั๋วพูดต่อเสียงราบเรื่อย "ข้ายังพูดไม่จบ บุรุษท่ีน่ีส่วนใหญ ่

ไม่สวมเสื้อผ้า เปลือยกายกันทั้งนั้น" เดิมทีเขาคิดจะพูดว่า 'เจ้าไม่ใช่แค่

ไม่กลัว ซ�้ายังสนใจศึกษาค้นคว้าอีกด้วย' แต่เมื่อถูกหมิงจีพูดแทรกจึง 

เพ่ิมประโยคข้างต้นเข้ามา ทหารด้านข้างท่ีก�าลังพันผ้าพันแผลผู้หน่ึง

ได้ยนิก็หัวเราะคิกคกั หมงิจหีน้าแดงทันใด เฉงิตัว๋ยังไม่ทันได้พูดประโยค 

'เจ้าไม่ใช่แค่ไม่กลัว' ออกมาต่อ นางก็กระทืบเท้า วิ่งออกไปแล้ว

ตงฟางจัดการบาดแผลของทหารผู้นั้นเรียบร้อยแล้วถึงได้หันมา 

กล่าวกับเฉิงต๋ัว "หมิงจีไร้กาลเทศะมากขึ้นทุกที ถึงข้ันถกเรื่องการศึก 

ต่อหน้าท่านอ๋องแล้ว"

เฉิงตั๋วยิ้มน้อยๆ "เจ้าอย่าเอาแต่ต�าหนินาง นางพูดได้ดียิ่ง"

ทั้งสองคนเดินคุยกันออกจากกระโจมหมอ เมื่อออกมาข้างนอก 

ก็พบว่ารอบด้านปราศจากผู ้คน ดวงอาทิตย์ก�าลังลอยข้ึนไปบนฟ้า  

สลายเมฆหมอกยามรุ่งสาง แสงสว่างท�าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน ์

โดยรอบได้ทั้งหมด

"กระหม่อมก�าลงัจะตามหาท่านอ๋องอยู่พอด ีการศกึวนัน้ีประหลาด

อยู่บ้าง" ตงฟางใคร่ครวญเล็กน้อย เลือกพูดจากในมุมมองคนภายนอก 

"ตามหลกัแล้ว การบกุโจมตกีะทนัหนัจะต้องแบ่งก�าลงัทหารไว้รอสนับสนนุ  

จงึจะสามารถบกุและถอยได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพียงแต่การลอบโจมตี

กลางดกึเพ่ือเอาหัวของผูน้�าสงูสดุของอกีฝ่ายโดยตรงจ�าเป็นต้องกระท�าการ 

อย่างเงียบเชียบและรอบคอบมาก ทัพเสริมควรอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย 

จึงจะไมถ่กูจับได้โดยง่ายก่อนการบุกโจมต ีแต่ทัพเสรมินีม้าถงึเร็วเกนิไป 
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ชาวหูที่อยู่ข้างหน้ายังไม่รู้ข่าว แต่ทัพเสริมด้านหลังกลับรู้ก่อนแล้ว"

เฉงิต๋ัวยังคงย้ิม "ท�าศึกหนน้ี เรือ่งประหลาดท่ีเกิดก็ไม่ได้มีแค่เรือ่งน้ี"

ตงฟางเหน็เขายังคงมท่ีาทีสขุมุเยือกเยน็ก็คดิในใจว่า หรอืท่านอ๋อง

จะทรงรูว่้าในกองทพัมไีส้ศกึ และก็รูว่้าไส้ศกึเป็นผูใ้ด ท่านอ๋องพระองค์น้ี

จะมีเรื่องใดที่ไม่อาจควบคุมได้บ้างหรือไม่หนอ

จู่ๆ ตงฟางหยุดยืนนิ่งแล้วพูดขึ้นว่า "ท่านอ๋อง กระหม่อมเพิ่งมาที่นี่ 

พระองค์ไม่ทรงสงสัยถึงเบื้องลึกของกระหม่อมเลยหรือ"

เฉงิต๋ัวก็หยุดยนื ทว่าไม่ได้หันไปมองเขา เพียงเปิดปากกล่าวเนบิช้า 

"เดิมเจ้าสกุลจาง เกิดในครอบครัวชาวนาในเมืองผิงเหยาของเย่ียนโจว 

เจ้าฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่เด็ก ตอนที่อายุหกขวบ บิดาเจ้าส่งเจ้าไปศึกษา

เล่าเรยีน คาดหวังให้เดนิไปในเส้นทางการเป็นขนุนาง สร้างความรุง่โรจน์

ให้ครอบครัว ทว่าตอนที่เจ้าอายุแปดขวบ มีนักพรตพเนจรผู้หนึ่ง 

เดินทางผ่านมา เจ ้าถึงกับทรยศบิดามารดา ติดตามเขาจากไป  

ไร ้ข ่าวคราวใดอีกนับจากน้ัน เก้าปีให้หลังเจ้าจึงกลับมาบ้านเกิด  

แต่บดิามารดาทยอยกันลาโลกไปแล้ว เหลือแค่น้องสาวอายุน้อยเพียง

ล�าพัง เจ้าจึงได้พาน้องสาวไปอยู่เงียบๆ ในบริเวณลึกเข้าไปสามสิบหล่ี

ด้านทิศตะวันตกของเมืองผิงเหยา เปลี่ยนชื่อเป็นตงฟางฮู ่ ดังน้ัน 

ชาวบ้านในละแวกรอบๆ จึงรู ้จักท่านตงฟาง ทว่าไม่รู้ว่าท่านตงฟาง 

มาจากที่ใด"

ตงฟางไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ เพียงย้ิมน้อยๆ "แต่สิ่งนี้ไม่อาจ

ยืนยันได้ว่ากระหม่อมไม่มีทางเป็นไส้ศึกนี่"

เฉงิตัว๋หนัไปมองเขา "ความเป็นมาของคนง่ายจะสบืเสาะ แต่ใจคน
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กลับยากจะมองทะลุ ข้าคิดเสมอว่าในเมื่อใจคนยากคาดเดา แล้วเหตุใด

จึงต้องไปคาดเดาด้วย น้องหรานจือ ส�าหรับข้าแล้ว เจ้าเป็นใครล้วน 

ไม่ส�าคัญ พูดถึงชีวิตทหารสามเหล่าทัพแล้ว ข้าต้องรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบและจัดการ ข้าเพียงแค่ท�าหน้าที่ให้ดีก็พอ เหตุใดจึงต้องท�าให้

ตัวเองกังวลเรื่องอื่นๆ ด้วยเล่า"

ตงฟางมองเขา เห็นสีหน้าอีกฝ่ายเรียบเฉยก็รู้สึกว่าคนอย่างเฉิงตั๋ว 

บางทีก็เป็นมิตรอย่างเห็นได้ชัด ทว่าบางทีกลับเย็นชาถึงที่สุด เมื่อ 

เทยีบกันแล้ว เป็นตนท่ีติดอยู่ในความคิดและขนบธรรมเนียมประเพณี

แบบเดิม

ในตอนเย็น เฉิงตั๋วอยู่ในกระโจมใหญ่ของเขา วาดภาพประหลาด

อย่างหนึ่งอยู่บนโต๊ะ ตอนกลางวันยามที่เขาได้ยินค�าพูดของหมิงจี  

ก็พลันนึกถึงวิธีหนึ่งในการรับมือกับทหารม้าชาวหูขึ้นมาได้ เขาจรดพู่กัน

วาดรูปลงบนกระดาษขาว ทันใดน้ันก็ลุกข้ึนยืนครุ่นคิดอีกคร้ัง ก่อน 

นั่งลงมองภาพวาดน้ันอีกครู่หน่ึง แล้วหยิบกระบี่ข้ึนมากวัดแกว่งไปมา 

กลางอากาศ

เขาไม่ได้สนใจฉาฉาท่ีขดตวัหลบัอยู่บนกองพรมบรเิวณมมุกระโจม 

นางถูกเฉงิตัว๋พากลบัมาท่ีนี ่ ไม่ได้กลบัไปนอนในเพิงผ้าสกัหลาดแห่งน้ันอกี  

เพียงแค่มุมแคบๆ ในกระโจมแห่งนี้ก็มากเพียงพอให้นางนอนหลับอย่าง

สงบได้แล้ว

คนบางคนไม่มีทางมีชีวิตอยู่กับเมื่อวาน เพราะเมื่อวานได้ผ่านพ้น

ไปแล้ว ขณะเดียวกันก็ไม่มีทางมีชีวิตอยู่กับวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้ 
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มีเรื่องท่ีไม่อาจคาดเดาได้มากเกินไป ดังนั้นในตอนท่ีมีเตียงนอนอบอุ่น 

ง่วงงุนสะลึมสะลือ และมีเวลามากพอ ก็สนใจแค่เรื่องนอนเถอะ
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วิธีการทีเ่ฉงิตัว๋คดินัน้เรยีบง่ายมาก เป็นการใช้อาวธุยาวยมืแรงโจมตี 

เพ่ือตัดขาม้าของศัตรู ม้าศึกก็คือรากฐานของทหารม้า ดังนั้นทันทีที่ม้า

สญูเสยีขาก็จะเคลือ่นไหวไม่ได้ และวิธีการเช่นน้ีก็ต้องการอาวุธท่ีเข้าคู่กัน  

เฉิงตั๋วได้ออกแบบอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมา ลักษณะโดยมากคล้ายจี่* จี่ที่ท�าจาก

ส�าริดทั่วไปเป็นอาวุธที่ทหารรักษาวังใช้ รวมหอกและขวานปากไก่เอาไว้

ด้วยกัน สามารถใช้แทงตรงและโจมตีด้านข้าง ส่วนจี่ชิ้นน้ีท่ีเฉิงตั๋วคิด 

ออกมากลับไม่ค่อยเหมือนกันนัก ด้านที่เหมือนหอกมีลักษณะเป็น 

ตะขอแหลมเหมือนจันทร์เสี้ยว ตัวจี่ยาวแปดฉื่อ ฉะน้ันไม่ต้องรอให้ 

ดาบโค้งของชาวหูเข้ามาใกล้ก็สามารถเก่ียวขาม้าได้ก่อนแล้ว ส่วน 

ตะขอโค้งน้ันใช้ตัดขาม้า ทันทีท่ีตวัดเก่ียวแนวราบก็จะสามารถล้มคนข่ี 

ลงมาได้ จากนัน้ดงึกลบัมาเปลีย่นเป็นแทงตรงเพ่ือปลิดชพีศตัร ูอาวุธชิน้นี้ 

5

* จี่หรือทวนวงเดือน เป็นอาวุธจีนโบราณ ด้านปลายเป็นใบมีดแหลมใช้แทง ด้านข้างมีใบมีดรูปจันทร์เสี้ยว 
ใช้ฟัน
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จึงน�าวิธีเกี่ยวและแทงมาใช้ร่วมกัน

เฉงิต๋ัวตามหาตงฟาง โบกมอืให้คนรอบข้างออกไปจงึเอ่ยความคดิน้ี 

ให้ฟัง ตงฟางใคร่ครวญแล้วรู้สึกว่าสามารถลองดูได้ "วิธีการนี้จ�าเป็น 

ต้องมีสองเง่ือนไข หน่ึงคือเป็นความลับ สองคือเหนือความคาดหมาย  

ก่อนหน้าที่จะฝึกจนส�าเร็จ พวกเราไม่ใช้ก�าลังทหารจะดีที่สุด"

เฉงิตัว๋ขมวดคิว้ "เลีย่งการศกึ น่ีดเูหมอืนจะ...ไม่ใช่แนวทางของข้า"

"การรบชนะไม่ใช่แค่ก�าราบศตัร ูแต่เป็นการท�าให้ฝ่ายตนเหลอืรอด

มากท่ีสดุเมือ่เทยีบกับความตายของฝ่ายตรงข้าม" ตงฟางชะงกัไปเลก็น้อย  

"ท่านอ๋องคงไม่ทรงคดิว่าการเลีย่งไม่ต่อสูก้ค็อืความอ่อนแอข้ีขลาดใช่หรือไม่ 

พ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วตอบกลับอย่างไม่แยแส "วิธีการกระตุ้นชั้นต�่าเช่นนี้เจ้ายัง 

เอาออกมาใช้ได้นะ"

ตงฟางลอบย้ิมในใจ ชัน้ต�า่หรอืไม่ไม่ส�าคญั แค่ได้ผลก็เพียงพอแล้ว

ช่วงเวลาหน่ึงเดือนกว่าต่อมา เฉงิตัว๋เอาแต่ลาดตระเวนไม่สูร้บแล้ว

จริงๆ ทหารม้าของประมุขข่านหูตี๋กดดันเข้ามาถึงระยะสิบหลี่หน้าค่าย 

ปักหลักประจ�าการอย่างเข้มงวด ตั้งทัพอย่างมั่นคงเป็นพิเศษ แต่ทุกครั้ง

ทีอ่อกมาย่ัวยุ เฉงิตัว๋กจ็ะออกค�าสัง่ให้ทหารตอบโต้กลบัไปด้วยการยิงธนู 

ยิงก้อนหินเผาไฟ แต่ไม่ออกไปสู้รบ ชาวหูอยากจะท�าสงครามแต่ไม่อาจ

ท�าได้ ทั้งอึดอัดใจทั้งสงสัย ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะท�าอะไรกันแน่

ค่ายทหารตะวันตกและตะวันออกของหยางโหย่วหลินกับจ้าวสุ่น

ต่างดึงทหารม้าออกมาทัพละสองหมื่นนาย ล่าถอยออกจากค่ายไป 
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ห้าหลี่ ทุกการฝึกฝนล้วนรับค�าสั่งจากตงฟาง ส่วนเฉิงตั๋วเอาแต่นั่งอยู่ใน

กระโจมกลาง ทุกวันอ่านรายงานทหารสามเหล่าทัพ หยางโหย่วหลินกับ

จ้าวสุ่นทั้งสองคนสลับกันกลับมาที่ค่าย แม้แต่ทหารคนสนิทท่ีอยู่ด้าน 

ซ้ายขวาของกระโจมกลางก็ยังไม่รู้เรื่องการฝึกทหารม้าลับ

วันนี้ขณะเฉิงตั๋วก�าลังเขียนรายงานอยู่ที่โต๊ะ เจ๋อเหรินก็พลันรีบเร่ง

เข้ามาที่ด้านขวาของโต๊ะ เอ่ยเสียงต�่า "ท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ บ่าวหญิงที่ 

ดแูลเพิงหญิงบ�าเรอของค่ายด้านหลงัรายงานข้ึนมาว่า มคีนฟ้องว่าฉาฉา

ขโมยของ บอกว่าก่อนหน้าน้ีเห็นนางฝังของบางอย่างไว้ใต้เสาบริเวณ 

เพิงนั้น เมื่อถูกคนพบเห็นจึงน�าไปซ่อนไว้ที่อื่นพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงต๋ัวกล่าวด้วยน�า้เสยีงไม่สบอารมณ์นัก "เจ้าก้าวหน้าขึน้แล้วจรงิๆ 

เรื่องเช่นนี้ยังต้องมาถามข้ารึ!"

เจ๋อเหรนิจงึถามอย่างขอค�าแนะน�า "ถ้าอย่างนัน้ให้ขับไล่นางออกไป 

ดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วร้อง "อืม" ตอบรับโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้า เจ๋อเหรินจึง 

หมุนตัวเดินไปถึงประตูกระโจม ทันใดนั้นเฉิงตั๋วก็เอ่ยปากรั้งเจ๋อเหริน 

เอาไว้ เขาคิดไม่ออกว่ามีของอะไรที่ท�าให้ฉาฉานึกอยากขโมย ดูเหมือน

ไม่ว่าอะไรในสายตานางแล้วล้วนไม่น่าสนใจ นอกจากนี้ฉาฉายังมา 

อยู่ในกระโจมใหญ่ของเขา ยากจะไม่ท�าให้คนนึกริษยา บ่าวหญิงที่มา

รายงานผู้นั้นอาจไม่ได้มีเจตนาดี

เขาคิดๆ แล้วสั่งการ "เจ้าพาคนไปด้วยสองคน ถามพวกนางว่า 

ก่อนหน้านี้ฉาฉาเคยเอาของไปซ่อนไว้ที่ใดบ้าง แล้วไปค้นมาดู"

เจ๋อเหรินได้ยินค�าสั่งน้ีก็อดร้อง "อ๋า?" ออกมาไม่ได้ ในใจคิดว่า  
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เรื่องการตรวจค้นเพิงหญิงบ�าเรอก็ทรงให้กระหม่อมเป็นคนท�าหรือน่ี  

เมื่อเห็นเฉิงตั๋วไม่คล้ายล้อเล่น จึงได้แต่ขานรับว่า "พ่ะย่ะค่ะ"

เจ๋อเหรนิหายไปครึง่วนัถึงได้กลบัมารายงานว่าค้นหาเรยีบร้อยแล้ว 

สตรีเหล่านั้นบอกสถานที่ออกมา แต่หาของไม่พบ

เฉิงตั๋วบอกให้เขาไปพาฉาฉามาท่ีกระโจมกลาง ฉาฉาเดินตาม 

เจ๋อเหรินเข้ามา นางเพิ่งเข้ามาในกระโจมกลางครั้งแรกจึงอดมองส�ารวจ

การตกแต่งภายในเล็กน้อยไม่ได้ ก่อนจะได้ยินเฉิงตั๋วพูดเสียงต�่า "มีคน

ฟ้องว่าเจ้าขโมยของ แต่ก่อนฝังไว้ใต้เสาไม้ท่ีด้านหน้าเพิงสักหลาด"  

พูดจบก็หยุด ครั้นเห็นนางน่ิงงันจึงเอ่ยต่อ "ข้าให้เจ๋อเหรินค้นหาสิ่งของ 

จนเจอแล้ว"

ดวงตาฉาฉาเบกิกว้างคล้ายตกใจอยู่บ้าง เช่นนัน้ก็ยืนยันได้แล้วว่า

มีเรื่องนี้จริงๆ

"เจ้าเป็นทาส ไม่อาจแอบเก็บของอะไรเอาไว้ได้ ดังนั้นของจะ 

ไม่คืนให้ ซ�้าเจ้ายังเป็นใบ้ ข้าจึงถามหาเหตุผลไม่ได้ หนน้ีให้แล้วไป  

ไว้ดูความประพฤติในวันหน้าของเจ้าก็แล้วกัน" เฉิงตั๋วไม่รู้ว่าของน้ัน 

เป็นของสิ่งใดจึงได้แต่เลี่ยงไม่พูดถึง

สีหน้าฉาฉาเปลี่ยนไปเล็กน้อย เบิกตากว้างมองมาที่เขา เฉิงตั๋ว 

คิดในใจว่า เจ้าย่ิงลนลานย่ิงดี จะได้หลอกได้ง่ายๆ เห็นได้ชัดว่า 

ของสิ่งน้ีส�าคัญกับนางมาก เขาย่ิงรู้สึกประหลาดใจ โบกมือบ่งบอกให้ 

นางออกไปได้แล้ว

ทีผ่่านมาฉาฉาเชือ่ฟังอย่างย่ิง รูจ้กัอ่านสีหน้ามาโดยตลอด แต่หนนี ้

กลับยืนเฉยไม่ยอมขยับ สายตามองมาทางเฉิงตั๋วท้ังคล้ายไม่เชื่อและ
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ร้อนรน ทว่ากลับเห็นเขามีท่าทีเหมือนหมดความอดทนอยู่บ้าง เฉิงตั๋ว 

หยิบรายงานขึ้นมาอ่านส่งๆ ส่วนเจ๋อเหรินก้าวมาข้างหน้า ต้องการ 

ลากนางออกไป คาดไม่ถึงว่าฉาฉาจะดิ้นจนหลุดจากมือเจ๋อเหริน เฉิงตั๋ว

เงยหน้าข้ึนมอง เป็นครั้งแรกท่ีเขาได้เห็นแววอ้อนวอนจากในดวงตา 

ไร้คลื่นอารมณ์คู่นั้น

เฉิงตั๋วแสร้งโมโห ตวาดเสียงต�่า "ยังไม่ออกไปอีก!" 

เจ๋อเหรินจับแขนทั้งสองข้างของนางบิดกลับ ผลักออกไปนอก

กระโจมกลาง หนนี้ฉาฉาไม่ได้ต่อต้าน ยอมให้เขาผลักออกไปโดยดี

นางเพ่ิงจะเดินห่างออกไป เฉิงตั๋วก็อดย้ิมไม่ได้ เอ่ยสั่งเจ๋อเหริน  

"เจ้าตามนางไป หากซ่อนไว้ในท่ีไกลหูไกลตาผู ้คน นางจะต้องไป 

ตรวจสอบดูแน่นอน แต่ถ้าหากนางอยู่ในกระโจมตามเดิม เช่นนั้น 

ของก็ต้องถูกซ่อนอยู่ใกล้ๆ กระโจมใหญ่ของข้าแน่ เจ้าลองไปหาดู"

เจ๋อเหรินออกไปท�าตามค�าสั่ง เฉิงตั๋วจับพู่กัน ยิ้มน้อยๆ ออกมา 

อย่างอดไม่ได้ ทันใดนั้นก็เหลือบเห็นเงาสีเขียวสูงผอมเดินเข้ามาแต่ไกล 

อากาศไม่หนาวเย็นเท่าไรแล้ว ม่านกระโจมจึงไม่ได้ปิดอยู่ตลอดเวลา  

จากกระโจมกลางของเฉงิต๋ัวสามารถมองไปถึงประตคู่ายทีอ่ยู่ห่างออกไป

หนึ่งร้อยห้าสิบก้าว

เพียงไม่นานตงฟางก็เดินเข้ามาในกระโจมกลาง เฉงิตัว๋ให้เขาน่ังลง

ข้างๆ ตงฟางตรงเข้าประเด็นทันที "ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเก็บเก่ียว เคียวของ

ชาวนาจึงไม่ได้ใช้งาน เคียวในพ้ืนท่ีเย่ียนโจวอันใดท่ีใช้ประโยชน์ได้ 

กระหม่อมจะไปยืมมา คิดหาวิธีหลอมเชื่อมไปบนอาวุธเลยจะได ้

ประหยัดเวลา เพียงแต่จะต้องใช้จนพังเสียหายแน่ๆ ดังน้ันรบกวน 
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ท่านอ๋องทรงเตรียมเงินเอาไว้ส่วนหนึ่ง ถึงเวลาจะได้มีชดเชย"

"เคียว?" เฉิงตั๋วรู้ว่าตงฟางมีชื่อเสียงในหมู่ชาวบ้าน เรื่องประเภทนี้

ให้เขาออกหน้าจะดีกว่า

ตงฟางย้ิม "วัตถุดิบไม่มีกฎแน่นอน ข้ึนอยู่กับการใช้อย่างไรให้ 

เกิดประโยชน์"

ในตอนทีเ่ฉงิต๋ัวก�าลงัจะตอบ เจ๋อเหรนิก็จบัฉาฉากลบัเข้ามาอกีครัง้ 

ฉาฉาถูกเขาผลักให้คุกเข่าบนพ้ืน ตงฟางเพียงตวัดสายตามองคราหนึ่ง 

ก่อนยกน�า้ขึน้ด่ืมอย่างไม่สนใจ เจ๋อเหรนิส่งถุงผ้าไหมสพ้ืีนๆ ถุงหน่ึงมาให้

เฉิงตั๋วรับมา เห็นบนถุงปักอักษรสองสามตัว ไม่คล้ายเป็นภาษาหู 

แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษาของท่ีใด ตอนท่ีเขาก�าถุงผ้าไหมใบนั้น รู้สึกได้ว่า 

ของที่อยู่ข้างในกระทบกัน เมื่อคว�่าเทลงบนโต๊ะก็มีเสียง 'แกร๊ง' ดังขึ้น  

ของที่หล่นลงมามีลักษณะเป็นเครื่องประดับ ครั้นหยิบขึ้นมาดูก็พบว่า 

เป็นสร้อยเส้นหน่ึง ด้านบนร้อยลูกปัดหินเม็ดกลมสีเขียวอมฟ้าเม็ดเล็กๆ 

เอาไว้สามเม็ด สร้อยน้ีประณีตย่ิง เพียงมองปราดเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่ 

สิ่งของธรรมดาท่ัวไป เมื่อสังเกตอย่างละเอียดก็พบว่าวัตถุดิบท่ีใช้ท�า 

ไม่ใช่ทั้งทองค�าและเงิน แต่แวววาวยิ่งกว่า

ลูกปัดหินท้ังสามมีขนาดเล็ก เจียระไนได้เกลี้ยงเกลา เพียงแต่

แยกแยะไม่ออกว่าเป็นอัญมณีอะไร บนลูกปัดหินทุกเม็ดมีกระจุกแสง 

เป็นเส้น หรือท่ีปกติเรียกกันว่า 'ตาแมว' ท่ีท�าให้เฉิงตั๋วตกใจก็คือ 

ลูกปัดหินตาแมวทั้งสามเม็ดต่างเป็น 'ฉงถง'

เดิมทางดินแดนตะวันตกมีอัญมณีมาก และมีอัญมณีที่เจียระไน

แล้วบางส่วนสามารถรวมแสงเป็นเส้น ไม่ว่าจะหมุนอัญมณีอย่างไร  
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เส้นแสงนั้นก็จะอยู่ตรงกลางเสมอคล้ายดวงตาแมว และก็มีอัญมณี 

ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถรวมเส้นแสงเป็นสองเส้นขนานกัน เรียกว่าฉงถง  

สิ่งนี้นับว่าเป็นของล�้าค่าหาได้ยากในบรรดาอัญมณีตาแมว ล้วนแต ่

มค่ีาควรเมอืงทัง้สิน้ อญัมณีทีม่ลีกัษณะเป็นตาแมวในจงหยวน* ล�า้ค่ามาก  

แต่ก่อนเฉิงตั๋วเคยเห็นตาแมวเส้นเดียวในพระราชวัง ส่วนฉงถงเพียงเคย

ได้ยินราชทูตจากดินแดนตะวันตกพูดถึงเท่านั้น แต่บัดนี้บนสร้อยเส้นนี้

กลับมีร้อยอยู่ถึงสามเม็ด นี่เป็นของที่หาได้ยากอย่างย่ิง นึกไม่ถึงว่า 

จะอยู่ในมือทาสผู้หนึ่ง

เขาสงัเกตความยาวของสร้อย นีไ่ม่ใช่สร้อยคอ ทว่าเป็นสร้อยข้อเท้า  

เป็นสร้อยท่ีสตรีในแดนตะวันตกสวมใส่ไว้ท่ีข้อเท้า อากาศท่ีดินแดน 

ตะวันตกร้อนชื้น ในฤดูร้อนจึงมักสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งบาง ไม่ยาวถึง 

ขนาดคลุมเท้า ดังน้ันเด็กสาวจึงนิยมหาของมาประดับข้อเท้า ทุกการ 

ขยับข้อเท้าและทุกย่างก้าวล้วนละมุนละไมเป็นพิเศษ

เฉิงต๋ัววางสร้อยข้อเท้าลง มองไปท่ีฉาฉา นางเห็นเฉิงตั๋วมองมา  

จึงย่ืนสองมือไปหาเขา ส่ายหน้าน้อยๆ แม้นางจะสงบลงบ้างแล้ว ทว่า 

ยังคงปิดบังความร้อนใจไม่มิด แต่จนใจที่ไม่อาจพูดออกมา

เจ๋อเหรินไม่รู ้อะไรมาก แต่ก็พอมองออกว่าสร้อยข้อเท้าเส้นนี ้

ไม่ใช่สิง่ทีค่นท่ัวไปจะมไีด้ จงึพูดขึน้ว่า "บางทีอาจจะเป็นของของซวิถูอ๋อง

ที่นางขโมยมา จากนั้นไม่กล้าน�าออกมา..." เขาพลันเห็นแววตาเฉิงตั๋ว 

ฉายแววอ�ามหิต จึงหุบปากสนิททันควัน

เฉิงตั๋วมองฉาฉา เอ่ยถามเสียงเย็นชา "เจ้าเป็นทาส แต่กลับกล้า
* จงหยวนหรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางจนไปถึง 
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
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แอบเก็บของเช่นน้ีเอาไว้ เอาไปท�าลายเสีย!" พูดจบก็เตรียมโยน 

สร้อยข้อเท้าเส้นนั้นไปให้เจ๋อเหริน เจ๋อเหรินก�าลังย่ืนมือจะรับ ฉาฉา 

กลับลุกพรวดขึ้นกะทันหัน เดินสองก้าวปร่ีไปถึงหน้าโต๊ะเฉิงตั๋ว นาง 

ไม่กล้าหยิบกระดาษบนโต๊ะเขามาเขียน จึงจับพู่กันเขียนลงบนหลังมือ 

ตัวเองจนถึงข้อมือว่า 'ของมารดาข้า' แม้ลายเส้นจะตวัดห้วน ทว่า 

เขียนได้รวดเร็วยิ่ง

ในตอนที่นางเขียนเสร็จ เฉิงตั๋วก็เห็นแล้ว แต่นางยังคงย่ืนมือมา 

ตรงหน้าเขา มือหนึ่งชี้ไปที่สร้อยข้อเท้าเส้นนั้น ในดวงตาเต็มไปด้วยแวว

ร้องขอให้เขาเชื่อ เฉิงตั๋วเก็บมือกลับมา เล่นสร้อยข้อเท้าในมือพร้อมถาม 

"ในเม่ือเป็นของมารดาเจ้า เหตุใดถึงได้น�าไปซ่อนไว้ทัว่" ฉาฉาหลบุตาลงต�า่  

วางมือลงช้าๆ ในใจเฉงิต๋ัวกลบัเข้าใจด ีสร้อยข้อเท้าเส้นนีส้�าหรับนางแล้ว

ล�า้ค่าย่ิง แต่นางต้องปรนนบัิติคนด้วยร่างกาย กระท่ังร่างกายตนยังไม่รูว่้า 

จะถูกจัดวางอย่างไร จะกล้าสวมใส่สิ่งของเช่นนี้ไว้กับตัวได้อย่างไร

เฉิงตั๋วรู ้สึกว่านางไม่ได้โกหก เขาย่ืนมือออกไปคว้ามือนางมา  

วางสร้อยข้อเท้าลงไปพร้อมบีบมือนาง "ข้าอนุญาตให้เจ้าใส่เอาไว้ได้  

หากน�าไปฝังไว้อาจท�าหายหรือไม่ก็พังเสียหาย"

ครั้นเห็นแววตานางท่ีมองมายังตนยังคงสงสัยไม่คลาย เฉิงตั๋วก็ 

ถอนหายใจเบาๆ จับมือนางง้างน้ิวออก หยิบสร้อยข้อเท้าออกมา แล้ว 

ก้มตัวลงจากเก้าอี้ สวมให้นางที่ข้อเท้าซ้าย

ภาพน้ีตงฟางเหน็แล้วไม่ได้รูส้กึอะไร แต่เจ๋อเหรนิกลบัตกใจยกใหญ่ 

เรียกได้ว่าตกใจจนตาโตอ้าปากค้าง

ไม่พูดถึงเรื่องเฉิงตั๋วซึ่งมีสถานะสูงศักดิ์ ถึงกับก้มตัวลงสวม 
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เครื่องประดับเท้าให้ทาสหญิงผู้หน่ึง แต่เดิมทีเขาไม่เคยให้ความสนใจ 

กับสตร ีต่อให้ชายารองในจวนอ๋องใช้วิธีออดอ้อนแย่งชงิความโปรดปราน

ทกุหนทางกยั็งไม่แน่ว่าจะแลกกบัค�าชืน่ชมจากปากเขาได้สักค�า ตอนแรก

ทีช่ายาเอกเซยีวซือ่* ของจิง้หย่วนชนิอ๋องจากไปเพราะคลอดยาก กระทัง่ 

ฝ่าบาทยังรับสั่งให้ขุนนางขั้นสามลงไปสวมชุดไว้ทุกข์ แต่เจ้านายท่านนี้

กลับเพิ่งเร่งรีบกลับจากแนวหน้า เพราะเรื่องนี้บิดาของชายาเอกเซียวซื่อ 

อัครเสนาบดีเซียวอว๋ินซานจึงไม่พอใจลูกเขยผู้นี้อย่างมาก หากวันนี ้

อัครเสนาบดีเซียวอว๋ินซานได้มาเห็นภาพน้ี เกรงว่าคงโกรธจนเคราสั่น 

หมดสติไปทันที

ที่ท�าให้เจ๋อเหรินไม่พอใจย่ิงกว่าก็คือเฉิงตั๋วใส่สร้อยข้อเท้าให้นาง 

แต่ฉาฉากลับยืนนิ่ง ไม่แสดงท่าทีอะไรแม้แต่น้อย ปกติแล้วนางก็ละเลย

มารยาท อาศัยอยู่ในกระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋วโดยไม่สนใจอะไรท้ังนั้น 

อยู่แล้ว ต้ังแต่ครั้งแรกท่ีนางรั้งอยู่ในกระโจมเฉิงตั๋วจนถึงวันน้ี ไม่ว่า 

ทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาก่ีโมง นางก็จะสนแต่นอนหลับ ทว่าเฉิงตั๋วกลับ 

ไม่ถือสา ท�าเหมือนว่านางไม่มีตัวตนอยู่โดยสิ้นเชิง ปล่อยให้นางนอนซุก

อยู่ที่มุมกระโจม เพียงแต่ปกติแล้วนางจะน่ิงเงียบ ไม่เคยก่อเร่ืองและก็ 

ไม่เคยหาเรือ่ง นอกจากเรือ่งท่ีเจ๋อเหรนิเจ๋ออีจ้ะเข้าออกกระโจมใหญ่ของ

เฉิงต๋ัวได้ไม่ค่อยสะดวกเหมือนเดิมแล้ว ก็ราวกับว่านางไม่มีตัวตนอยู ่

โดยสมบูรณ์

เฉิงตั๋วเหยียดตัวขึ้นตรง หน้าไม่เปลี่ยนสี ครั้นเห็นสีหน้าฉาฉา 

โอนอ่อนลง ไม่มีความระแวงเหลืออีก จึงถามเสียงอ่อนโยน "เจ้ารู้อักษร
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ของพวกเราหรือ"

ฉาฉาพยักหน้า

"เช่นนั้นภาษาหูเล่า"

ฉาฉาพยักหน้าอีกครั้ง

เฉงิตัว๋ยังคงย้ิมน้อยๆ "ข้ากลบัไม่รูว่้าเจ้ารูอ้กัษร ปกตเิหน็เจ้าเงยีบๆ 

นับว่าดูถูกเจ้าแล้ว"

ฉาฉาเห็นเขาย้ิมอบอุน่ ในดวงตาพลนัมแีววเขินอาย ก้มหน้าลงต�า่

เฉิงตั๋วเอ่ยว่า "เจ้าออกไปเถอะ"

นางเงยหน้ามองเขาคราหนึง่ ก่อนหมนุตวัเดนิไปทางประตกูระโจม

ตงฟางซึ่งคอยชมอยู่ข้างๆ ยามนี้กลับเปิดปากพูดข้ึนว่า "แม่นาง  

ช้าก่อน"

ฉาฉาหยุดยืน หันกลับมามองเขา

ตงฟางกล่าวว่า "ดูจากสีหน้าของเจ้า เลือดลมนับว่าพร่อง ให้ข้า 

จับชีพจรเจ้าได้หรือไม่"

ฉาฉานิ่งอึ้ง ส่งสายตาสอบถามไปที่เฉิงตั๋ว เฉิงตั๋วพยักหน้า นาง 

จึงเดินเข้ามาใกล้ตงฟาง ย่ืนมือออกไปให้เขา ตงฟางวางสามน้ิวลงไป  

จับชีพจรที่ต�าแหน่งฉื่อ ชุ่น กวน* สามต�าแหน่งเงียบๆ อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะ

เปลี่ยนเป็นอีกมือแล้วจับเงียบๆ อีกสักพัก ถึงได้เอ่ย "รบกวนเจ้าอ้าปาก 

แลบลิ้นออกมาให้ข้าดูด้วย"

* การตรวจชีพจรเพ่ือวินิจฉัยโรคตามหลักแพทย์แผนจีนจะตรวจท่ีต�าแหน่งข้อมือด้านในท้ังสองข้าง  
โดยวางนิ้วชี้ น้ิวกลาง และนิ้วนางที่ต�าแหน่งใต้ข้อมือฝั่งนิ้วโป้ง โดยนิ้วกลางวางที่บริเวณที่มีกระดูกข้อมือ 
นูนข้ึนมาเรียกว่าต�าแหน่งกวน น้ิวชี้วางเหนือต�าแหน่งกวนเรียกว่าต�าแหน่งชุ่น น้ิวนางวางใต้ต�าแหน่งกวน 
เรียกว่าต�าแหน่งฉื่อ สามนิ้ววางเรียงกัน ซึ่งชีพจรในแต่ละจุดของมือแต่ละข้างจะบ่งบอกถึงอาการและ 
ชนิดของโรคที่เกิดขึ้นในอวัยวะภายในของผู้ป่วยที่แตกต่างกันออกไป
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แม้ฉาฉาจะรู้ว่าเฉิงตั๋วอนุญาตแล้ว แต่ยังคงมองเขาก่อนคราหนึ่ง

จึงท�าตาม

ตงฟางตรวจเสร็จก็ขมวดค้ิว พูดอย่างครุ ่นคิด "แม่นางม้าม 

และกระเพาะอาหารอ่อนแอ ส่งผลให้ลมปราณของอวัยวะไม่สมดุล  

พร่องเสียย่ิงกว่าผู้ที่เคยป่วยหนักมาก่อน จากสภาพร่างกายเช่นนี้ หาก 

ไม่บ�ารุงให้ดีก็จะมีชีวิตอยู ่ได้แค่สามปีห้าปี ตอนน้ียังนับว่าพอม ี

ก�าลังวังชาอยู่บ้าง" เขาหันไปพูดกับเฉิงตั๋ว "อาหารการกินของนาง 

ไม่เหมาะกับของในค่ายทหาร มิสู้กระหม่อมจ่ายยาให้นางเพ่ือบ�ารุง

อวัยวะดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

เฉงิตัว๋จ้องตงฟาง เอ่ยคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "ได้" พูดจบก็หนัไปมอง

ฉาฉา พยักพเยิดปลายคางไปทางประตูกระโจม ฉาฉาจึงได้เดินออกไป

เฉิงตั๋วนิ่งเงียบอยู่ครู ่หน่ึง ก่อนจะหุบย้ิมลงช้าๆ กวักมือเรียก 

เจ๋อเหริน แล้วสั่งเสียงเย็นชา "เจ้าจับตาดูนางเอาไว้"

เจ๋อเหรินขานรับ รอจนเขาออกไปแล้ว เฉิงตั๋วจึงหันกลับมาถาม 

ตงฟาง "นางเป็นใบ้จริงๆ หรือ"

ตงฟางครุ่นคิด "คอของนางไม่ได้มีปัญหาอะไร หากเปล่งเสียง 

ไม่ออกจริงๆ ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะสูญเสียเสียงไปหลังจากได้รับความ

กระทบกระเทือนใจ ไม่เช่นนั้นก็แกล้งท�า"

เฉิงตั๋วส่งตงฟางออกไปแล้วจึงกลับมาน่ัง เขาเรียกสมาธิ ย่ืนมือ 

ออกไปหยิบพู่กัน ขณะนัน้พลนัเห็นว่าบนฝ่ามอืตนมรีอยน�า้หมกึอยู่จางๆ 

เป็นรอยทีเ่หลอืท้ิงเอาไว้ตอนก�ามอืฉาฉาเมือ่ครู ่เป็นค�าว่า 'มารดา' ท่ีเขยีน

สลับด้าน เขามองตัวอักษรสองตัวนั้นนิ่ง
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ชีวิตของคนผู้หน่ึงมักมีสถานที่ให้กลับไปไม่มากนัก และสถานที่

แห่งแรกของทุกคนมักจะเป็นมารดาเสมอ ในตอนที่มารดาไม่แก่ชราข้ึน 

และคนผูน้ั้นไม่อาจจดจ�าใบหน้านางได้อย่างกระจ่างชดั นัน่ก็หมายความว่า 

คนผู้นั้นไม่มีที่ให้กลับไปแล้วจริงๆ

ดังนั้นเฉิงตั๋วจึงไม่มีสถานที่ใดให้สามารถกลับไปได้อีก

สองเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เฉิงตั๋วหาโอกาสท�าศึกตัดสินกับ

ทหารม้าของประมุขข่านหูตี๋ แต่เพ่ือเป็นการรับมือกับเขา ชาวหูจึง

ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ไม่ยอมถูกหลอกง่ายๆ เช่นกัน เฉิงตั๋วจึงต้อง 

วางกับดักอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ ล่อลวงให้พวกเขาตกหลุมพราง เฉิงตั๋ว

น�าก�าลงัคนและม้าห้าหมืน่นายมุง่ไปแนวหน้าได้สองวันแล้ว ส่วนตงฟาง

ปักหลักป้องกันอยู่ที่ค่ายใหญ่ หลายวันมาน้ีรู้เพียงว่าสงครามดุเดือดย่ิง 

สถานการณ์โดยละเอียดกลับไม่รู้ชัด

ผู้ช่วยในกระโจมหมอต้มยาเทียบหนึ่งเสร็จก็เทลงถ้วยกระเบื้อง 

เนื้อหยาบ ตงฟางเห็นว่าหมิงจีไม่อยู่ จึงหยุดงานที่ท�าแล้วยกไปท่ี 

กระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋วด้วยตัวเอง

ในตอนท่ีเดินมาถึงข้างกระโจม เขาหยุดฝีเท้าลงสงบลมหายใจ 

สัมผัสได้ว่าด้านในเงียบสนิทไร้ส�าเนียง ดังนั้นจึงเดินอ้อมไปด้านหน้า  

ม่านกระโจมเปิดอยู่ เขากวาดตามองรอบหนึ่งถึงได้พบว่าฉาฉาขดตัว 

อยู่บนเบาะที่มุมหนึ่ง ตงฟางกระแอมกระไอเบาๆ เพิ่มน�้าหนักฝีเท้าแล้ว 

เดินเข้าไป ฉาฉารีบลุกขึ้นยืน ทันทีที่เห็นว่าเป็นตงฟางก็เดินมาข้างหน้า 

ก้มหน้าลงประสานมือ ตงฟางวางถ้วยยาลงบนโต๊ะ "ยาของเจ้า รีบด่ืม
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ตอนที่ยังร้อน"

ฉาฉายกขึ้นดื่มอึกเล็กๆ ตงฟางมองนาง ทั้งไม่จากไปและไม่พูด

อะไร ผ่านไปครู่ใหญ่ถึงโพล่งถามขึ้น "แม่นางเชื่อเรื่องชะตาชีวิตหรือไม่"

ฉาฉานิง่อึง้ ชัว่ขณะหนึง่ไม่รูค้วรจะตอบสนองอย่างไร ตงฟางพูดต่อ  

"ปีน้ีแม่นางมีเคราะห์ใหญ่ ยามท่ีวันสิ้นปีเก่าวันขึ้นปีใหม่มาบรรจบกัน 

หลีกเล่ียงทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้เป็นดีท่ีสุด" ฉาฉาน่ิงงันไปครู่หนึ่ง  

ต่อมากลับยิ้มน้อยๆ

ตงฟางเห็นนางย้ิม ในใจพลันเกิดความรู้สึกห่วงใย "หากเร็วกว่าน้ี

ยังพอช่วยได้ แต่บัดนี้ชะตาชีวิตถูกก�าหนดเอาไว้แล้ว ขออภัยท่ีข้าต้อง 

พูดตามตรง แต่เกรงว่าเจ้าจะมีชีวิตไม่พ้นปีนี้แล้ว" เขาพูดกระชับสั้น  

"หากเจ้าเตม็ใจ ข้าสามารถขอให้ท่านอ๋องทรงปล่อยให้เจ้าออกเดนิทางไกล 

ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ บางทีอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงชะตาได้"

ฉาฉาหลุบตามองพื้น ส่ายหน้าช้าๆ

ทนัใดน้ันเจ๋อเหรนิก็วิง่เข้ามา ทนัททีีไ่ด้เหน็ตงฟางก็พูดอย่างรบีร้อน 

"ท่านตงฟาง คอกม้าทางค่ายตะวันตกเกิดไฟไหม้ขอรับ" ตงฟางทะยาน

ร่างออกไปทันที

ยามน้ีใกล้พลบค�่า ก้อนเมฆซึ่งฉาบด้วยสีแดงเพลิงบนท้องฟ้า 

ทิศตะวันตกก�าลังลอยล่อง ชั่วพริบตาเดียวก็ถูกควันหนาจากพ้ืนดิน 

พวยพุ่งมาบดบัง

ในตอนที่ตงฟางเร่งรีบมาถึง คอกม้าทั้งคอกก็กลายเป็นทะเลเพลิง

ไปหมดแล้ว โชคดีท่ีม้าล้วนออกไปท�าศึก เหลือไว้เพียงคอกว่างเปล่า  

ตงฟางเห็นว่าเปลวไฟน้ันลุกโหมใหญ่โตย่ิง ดับไฟไม่ทันแล้ว จึงสั่งการ
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อย่างเด็ดขาด "คนและม้าทุกกองอยู่เฝ้าประจ�าต�าแหน่ง บอกให้พวกเขา

ไม่ต้องมาที่นี่หรือวิ่งหนีไปไหน"

เจ๋อเหรนิมองเขาคราหน่ึง ก่อนพยักหน้ารบัค�าส่ังแล้วจากไป ตงฟาง

หันกลับมาเอ่ยกับทหารที่ก�าลังดับไฟ "อย่าสาดน�้าไปข้างบน แต่ให ้

ยับยั้งไฟจากสองข้าง ดึงเศษไม้ที่อยู่ใกล้เปลวเพลิงออกมา"

ยามน้ันเดิมทีเสียงลมและไฟล้วนดังสนั่นปะปนกับเสียงทหารท่ี 

เดินกลับไปกลับมาเอะอะโวยวาย ฟังไม่เข้าใจแม้แต่ประโยคเดียว แต่

อย่างไรก็ตามเมื่อตงฟางพูด เขาไม่ได้ใช้เสียงดัง ทว่าทุกคนกลับได้ยิน

อย่างชัดเจน ทุกคนท�าตามค�าสั่งเขา ทิ้งคอกม้าที่ถูกเผาไหม้ไปหมดแล้ว 

หันไปดับไฟรอบด้าน ควบคุมการแผ่ลามของเปลวเพลิงแทน

ท่ามกลางกลุ่มคนวุ่นวาย ในมุมเล็กๆ ข้างประตูค่ายตะวันตก 

มีดวงตาคู ่กลมสีด�าขลับโผล่ออกมา มองไปยังคอกม้าที่ไฟไหม้ซึ่ง 

อยู่ห่างไปไกล ดวงตากลอกมองซ้ายขวา ก่อนเงาร่างเลก็ๆ จะผลบุออกมา  

เด็กน้อยโยนคบเพลงิในมอืลงบนพ้ืนแล้วเหยียบจนดับ อาศยัความวุ่นวาย

ลอบออกไปทางนอกค่ายเงียบๆ ในช่วงท่ีฟ้าเร่ิมมืดขณะมาถึงข้างประตู

ค่ายตะวันตก เพียงชัว่อดึใจสัน้ๆ ทีไ่ม่ทนัระวังก็ถูกทหารลาดตระเวนผูห้น่ึง 

จับได้ หัวหน้าทหารลาดตระเวนกลุ่มน้ันตวาดถามถึงท่ีมาที่ไปของเขา

เสียงดัง

เดก็น้อยยกห่อสมัภาระขึน้ ท่าทหีวาดกลวัถึงขดีสดุ ตอบตะกุกตะกัก 

"นะ...นายท่าน เมื่อสาม...สามวันก่อน พ่อข้าจากไปแล้ว พี่ข้าเป็นทหาร 

ข้า...ข้าจงึมาเย่ียมเขา" พูดจบก็หลัง่น�า้ตาออกมาตวัสัน่เทา หัวหน้าทหาร
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ลาดตระเวนคิดในใจ เหตุใดตนจึงได้สะเพร่าเพียงน้ี ถึงกับปล่อยให้ 

เด็กผู้หนึ่งเล็ดลอดเข้ามาได้ เขาเห็นเด็กน้อยร้องไห้จนมีสภาพเช่นนั้น 

ก็อดคิดไปถึงมารดาแก่ชราและน้องชายอ่อนแอท่ีบ้านไม่ได้ จึงลอบ 

ถอนหายใจ น�้าเสียงไม่ได้เข้มงวดเช่นเดิมอีก "ค่ายทหารเป็นสถานที่

ส�าคัญ ไม่อาจลอบเข้าออกได้ เจ้ากลับไปเถอะ"

จากนัน้ก็น�าตัวเขามาปล่อยท่ีประตูค่ายตะวนัตก เดก็น้อยลุกข้ึนยืน 

มองไปยงัธงทีโ่บกสะบดัของค่ายทหารอย่างน้อยใจ แววตาอาลยัอาวรณ์ 

ราวกับธงนัน่คอืครอบครวัของเขา หวัหน้าทหารลาดตระเวนทนมองไม่ได้

จึงโบกมือ ร้องว่า "ไปเถอะ!"

เดก็น้อยเดนิไปได้สามก้าวก็หนักลบัมามองอกีครัง้ ทว่าการมองครัง้นี ้

ท�าให้เขาตกใจ แม้แต่สีหน้าโศกเศร้าก็ยังเปลี่ยนไป

หวัหน้าทหารลาดตระเวนก็หันไปมอง ทางด้านหน้าประตูใหญ่ของ

ค่ายมีคบเพลิงระริกไหว ท่ามกลางแสงอัสดงมองออกได้รางๆ ว่าเป็น 

ธงเหย่ียวของเฉงิตัว๋ ก�าลงัมุง่หน้ามาทีค่่ายช้าๆ ทหารลาดตระเวนท้ังกอง

ตื่นเต้นขึ้นมาโดยพลัน ร้อนใจอยากรู้ผลการรบ ในตอนที่หัวหน้าทหาร

ลาดตระเวนหันกลับมาอีกที เด็กน้อยท่ีเมื่อครู่ยังอาลัยอาวรณ์ก็ไม่อยู ่

ตรงหน้าเสียแล้ว เขามองไปบนทุ่งหญ้าโล่งกว้างก็คล้ายกับเห็นเงาเล็กๆ 

ก�าลังรีบวิ่ง ในช่วงอึดใจสั้นๆ ก็หลอมรวมไปกับสีของยามอัสดงแล้ว

ภายในกระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋ว ฉาฉาถือถ้วยยา ทว่ากลับเหมือน

ลืมไปแล้วว่าต้องด่ืม และก็คล้ายไม่รู้สึกตัวว่าตงฟางออกไปนานแล้ว  

นางเพียงยืนอยู่กลางกระโจมเงียบๆ ฟังเสียงผู้คนท่ีค่อยๆ ดังเอะอะขึ้น
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จากด้านนอกกระโจม เมื่อวางถ้วยลงและเดินไปท่ีประตูกระโจม นางก็

เห็นเฉิงตั๋วน�าทัพทหารม้ากลับมา บนหลังม้าทุกตัวต่างแขวนศีรษะของ

ศัตรูเอาไว้จ�านวนมาก

สนามฝึกซ้อมทีป่ระตูค่ายราวกับเป็นนรกบนดนิทนัท ีศรีษะของศตัรู

กองทบัถมกันเป็นภเูขาลกูย่อมๆ ทหารทกุนายต่างปรบมอืโห่ร้อง เปล่งเสยีง 

ฉลองชัยชนะ หยางโหย่วหลินถูกรองแม่ทัพผู้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจับ 

โยนขึ้นไปบนอากาศ

ทหารม้าจ�านวนห้าหมืน่นายภายใต้บังคบับญัชาของประมุขข่านหูตี๋ 

ถูกก�าราบไปกว่าครึ่ง ถึงแม้ตัวเขาจะหนีไปได้ แต่การศึกคร้ังนี้ได้สร้าง

บาดแผลใหญ่ให้หูตี๋ ส่งผลให้สถานการณ์ของท้ังสองฝ่ายแตกต่าง 

อย่างมหันต์

ฉาฉามองภูเขาศรีษะลกูนัน้จากทีไ่กลๆ สหีน้าไม่เปลีย่นแปลงสกันดิ  

เฉิงตั๋วไม่ได้รั้งอยู่ในกลุ่มคนท่ีก�าลังครึกครื้น หลังออกค�าสั่งกับนายกอง

จ�านวนหน่ึงเสรจ็ก็เดินตรงมาทีก่ระโจมใหญ่ของตน บนชดุเกราะสีเงนิขาว

เปื้อนไปด้วยคราบโลหิต เขาเม้มปาก มองไม่ออกว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดี 

เมือ่ตรงมาถึงหน้ากระโจมก็ไม่แม้แต่มองฉาฉาตรงๆ เพียงตะโกนเสยีงดัง 

"เจ๋ออี ้ยกน�า้มา!" แล้วโยนชดุเกราะท้ิงไปด้านข้างราวกับถูกเหากัดอย่างไร

อย่างนั้น

ฉาฉาเบี่ยงตัวหลบจากประตูกระโจม ถอยกลับไปที่มุมเดิมอย่าง 

ไร้สุ้มเสียง เจ๋อเหรินปล่อยม่านกระโจมลง ส่วนเจ๋ออี้ยกน�้าสะอาดเข้ามา 

เฉิงตั๋วไม่สนใจว่าน�้าจะเย็น ตักน�้าท�าความสะอาดตั้งแต่หัวจรดเท้า  

แล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสะอาดเดินออกจากกระโจมไป เจ๋อเหรินตาม 

Page ������������������ 1.indd   104 3/2/2563 BE   10:41



105

ชิงเหยา

อยู่ด้านหลังเขา หลังห่างจากกระโจมได้ไม่ไกลก็เอ่ยรายงานเสียงต�่า  

"ท่านอ๋อง ช่วงท่ีผ่านมาฉาฉาล้วนอยู่แต่ในกระโจม ไม่ออกไปท่ีใด 

แม้แต่ก้าวเดียวพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วเดินตรงไปข้างหน้า ไม่ได้สนใจ เจ๋อเหรินจึงพูดต่อ "มีแค่ 

ท่านตงฟางที่ให้คนเอายามาส่งเป็นพักๆ หรือไม่ก็น�ามาส่งด้วยตัวเอง 

นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงต๋ัวหยุดยืน น่ิงเงียบอยู่ชั่วครู่จึงร้อง "อืม" แล้วเดินตรงไปยัง

กระโจมกลาง

เขาเพ่ิงเข้ามานั่ง ท่ามกลางเงาธงนอกประตูค่ายก็ปรากฏม้าเร็ว 

ตัวหนึ่งควบตะบึงเข้ามา ทหารลาดตระเวนก�าลังเดินเข้าไปหา ทว่า 

คนทีม่ากลบัยกมอืข้ึน แสดงป้ายค�าสัง่ป้ายหนึง่ ทหารลาดตระเวนจ�าได้ว่า 

ชาวหูผู้น้ีก็คืออาซือไห่ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเฉิงต๋ัว จึงหลบไปด้านข้าง  

ม้าตัวนั้นว่ิงตะบึงมา เมื่อห่างจากหน้าค่ายหลักราวห้าสิบก้าวจึงได้ 

หยดุลง

แม้อาซือไห่จะเป็นชาวหู ทว่าติดตามบิดาออกเดินทางท�าการค้า

ตั้งแต่เด็ก เร่ร่อนพเนจรไปทั่ว ช�านาญภาษาท้องถ่ินต่างๆ เพราะเขาม ี

ไหวพริบดี ท้ังยังพบเจอความไม่สงบของใต้หล้า จึงรั้งอยู่ที่ชายแดน 

ท�าการค้าชนิดหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษไม่ได้สืบทอดมาให้ ซื้อขายข่าวสาร  

เมื่อสี่ปีก่อนเขาถูกเฉิงตั๋วจับขณะเข้ามาสืบข่าวกองทัพให้ชาวหู เฉิงตั๋ว

เห็นเขาเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่กลัวตาย จึงปล่อยเขาไป อาซือไห ่

กลับไม่เชื่อ ก่อนจากไปยังป่าวประกาศว่าจะขโมยตราบัญชาการทัพ 

ของเฉิงต๋ัว ไปๆ มาๆ ขโมยตราบัญชาการทัพไม่ส�าเร็จ ยังเอาตัวเอง 
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เข้ามาร่วมด้วยแล้ว

อาซือไห่ขยับดาบไว้ข้างเอวก่อนก้าวยาวๆ เข้าไปในกระโจมกลาง 

เป็นเพราะตากแดดตากลม ใบหน้าเขาจึงด�ามะเมื่อม ยามย้ิมฟันจะดู 

ขาวสะอาดเป็นพิเศษ เขาร้องเรียก "ท่านอ๋องทรงมีน�้าหรือไม่ กระหม่อม

กระหายจะตายอยู่แล้ว"

เจ๋ออี้เทน�้าชามหนึ่งให้เขา อาซือไห่รับไปดื่มอึกๆ

เฉิงตั๋วโบกมือ สั่งให้เจ๋ออี้ออกไปแล้วจึงถาม "เป็นอย่างไรบ้าง"

"หตูีห๋นีกลบัไปยังเมอืงเจ่อเย่ียแล้วพ่ะย่ะค่ะ ทหารม้าสามหมืน่นาย

ของกู่หลีอ๋องแบ่งออกเป็นสามค่าย ตั้งกระโจมอยู่ห่างออกไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือย่ีสิบหลี่ ตัวเขาน�าก�าลังคนสองพันนายมา 

ตั้งกระโจมอยู่ห่างจากค่ายใหญ่เย่ียนโจวไปสองหลี่ ยามบ่ายมาจึง 

ขอยอมแพ้ด้วยตัวเอง จากที่กระหม่อมรู้ เดิมทีคนของกู่หลีอ๋องกับหูต๋ี 

ก็ไม่ลงรอยกันอยู่แล้ว หลายปีมานี้กู่หลีอ๋องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ

ประมุขข่านหูต๋ี แม้จะมีต�าแหน่งสูง ทว่าไม่ได้รับความส�าคัญมากนัก  

ตอนน้ีหูตี๋พ่ายแพ้ยับเยิน คนของกู่หลีอ๋องก็ถูกปล่อยทิ้งไว้แนวหน้า  

กู่หลีอ๋องรู้ว่าตนต้านต่อไปไม่ไหวแน่ ดังน้ันการยอมแพ้จึงฟังดูมีเหตุผล 

นอกจากน้ีกระหม่อมยังไม่พบเห็นทหารม้าอื่นๆ กลับเป็นท่านอ๋องที่ทรง

ส่งกองก�าลังสองสายแยกออกไปสองฝั่ง คนและม้าของค่ายใหญ่เอง 

ก็แบ่งก�าลังออกไป ล้อมพวกเขาเอาไว้น่าดูยิ่ง"

ไม่ว่าอย่างไรอาซือไห่ก็เป็นชาวหู ในตอนท่ีนึกค�าไม่ออกก็จะใช้ 

ค�าเดียวกับทุกอย่าง ดังเช่นค�าว่า 'น่าดู' ก็เป็นค�าที่เขามักพูดบ่อยๆ

เฉิงตั๋วยิ้ม "แล้วเรื่องนั้นเล่า"
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อาซือไห่สีหน้าอมทุกข์ พูดว่า "สตรีผู้นั้นท�าเอากระหม่อมเหนื่อย

แทบตายแล้ว"
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อาซือไห่เอ่ยด้วยสีหน้าอมทุกข์ "ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา กระหม่อม

เดนิทางจากเมอืงเจ่อเย่ียไปจนถึงดินแดนตะวันตก บ่าวหญิงอาวุโสผูห้น่ึง

ของจวนซิวถูอ๋องบอกว่าเมื่อสองปีก่อน ช่วงที่ซิวถูอ๋องเป็นทัพหน้าให้หูตี๋ 

นางคือคนที่ซิวถูอ๋องชิงตัวมาจากข่านสั่วล่ัวเอ่อร์ นักเวทของซิวถูอ๋อง 

บอกว่านางเป็นตัวกาลกิณี ผู้ใดได้ไปผู้น้ันจะโชคร้าย กระหม่อมมุ่ง 

เดินทางต่อไปทางตะวันตกจนกระทั่งไปถึงสถานที่ที่ข่านสั่วลั่วเอ่อร์เคย

พ�านักอยู่เดือนหนึ่ง จากนั้นจึงพบตัวอดีตองครักษ์ในจวนผู้หนึ่ง เมื่อ 

พูดถึงนาง เขาก็นึกออกทันที" อาซือไห่พลันนิ่งเงียบไป

"เจ้ารู้อะไรก็พูดออกมา" เฉิงตั๋วกล่าว

"พ่ะย่ะค่ะ อดีตของสตรีนางนี้สุดแสน...สุดแสนจะ..." อาซือไห ่

คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าคงใช้ค�าว่า 'น่าดู' ไม่ได้แน่ๆ ครู่ใหญ่ถึงเค้นค�าว่า  

'เลวร้าย' ออกมา "สุดแสนจะเลวร้ายมาก นางมีความเป็นมาอย่างไร 

6
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ไม่มีผู้ใดรู้ แต่นางเป็นคนใบ้จริงๆ อยู่ในจวนอ๋องของข่านสั่วลั่วเอ่อร์มา

ตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสอง ข่านสั่วลั่วเอ่อร์เกลียดนางมาก จึงใช้ทุกวิถีทาง

ทรมานนาง แต่ไม่เคยมีผู้ใดได้ยินนางเปล่งเสียงออกมาเลย หากนาง

แกล้งเป็นใบ้ ไม่มทีางแสดงได้ดถึีงเพียงน้ีตัง้แต่อายุยังน้อย" อาซอืไห่เล่า

จบก็ถึงกับกัดฟันพูดด้วยน�้าเสียงเคียดแค้นอยู่บ้าง "ข่านสั่วลั่วเอ่อร์เป็น 

ผู้มีชื่อเสียงเรื่องความวิปริตผู้หนึ่ง"

เฉิงต๋ัวขมวดค้ิว "เรื่องน้ีข้าพอได้ยินมาบ้าง แล้วความวิปริตนั่น 

เป็นอย่างไรกันแน่"

ฉาฉานั่งอยู่ในกระโจมใหญ่ของเฉิงตั๋ว จู่ๆ ก็รู้สึกใจส่ัน ขนแขน 

ลกุซูข่ึน้มา นางลกุขึน้ยืน มองออกไปด้านนอกแล้วเดนิออกไปนอกกระโจม  

แสงแดดส่องกระทบร่าง นางเห็นหยางโหย่วหลินก�าลังเดินตรวจตรา 

ค่ายอยู่ไกลๆ ทหารนายหน่ึงติดตามอยู่ด้านหลังเขา ท้ังสองคนคุยกัน 

เป็นพักๆ ส่วนฉาฉายืนดูพวกเขานิง่ไม่ไหวตงิ มองอยู่สกัพักนางก็ขยับเท้า

เดินไปด้านข้างกระโจม ปีนี้ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนเร็ว แสงแดดที่ส่องมา 

โดนร่างอบอุ ่นอย่างมาก นางเปลี่ยนไปใส่เสื้อผ้าเนื้อบางนานแล้ว  

ด้านนอกสวมเสื้อคลุมผ้าฝ้ายสีขาวอีกตัว บริเวณเอวคาดสายรัดสีแดง 

ผมถักเป็นเปียง่ายๆ สองเส้น ปลายผมยาวจรดเอว แกว่งไกวไปตาม

จังหวะก้าวเดิน

ในตอนที่เฉิงตั๋วเห็นนางจากที่ไกลๆ ก็ผุดลุกขึ้นยืนอย่างอดไม่ได้ 

เพราะนางเดินกอดอกอย่างสบายใจย่ิง ราวกับตนไม่ใช่ทาส แต่เป็น 

คุณหนูในห้องหอท่ีออกมาเท่ียวชมฤดูใบไม้ผลิ แม้สีหน้านางจะเฉยชา 
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ทว่ากลับยากจะมองเห็นแววทุกข์ใจ ท�าให้เฉิงตั๋วรู้สึกไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่ 

อาซือไห่เล่าให้ฟังเมื่อครู่ มองดูก็เห็นได้ชัดว่านางอยากมีชีวิตอยู่ ทว่า 

ก็คล้ายกับไม่แยแสความตาย เฉิงตั๋วพบเจอคนพยายามตายมามากนัก 

เพราะบางทีการตายไปเสียยังง่ายกว่ามีชีวิตอยู่

ขณะทีเ่ขาเหม่อลอยไปชัว่ครู ่ฉาฉาก็เดนิอ้อมกระโจมหายลบัตาไป

แล้ว เฉิงตั๋วไม่ไปพิเคราะห์ว่าฉาฉาเป็นเช่นไรกันแน่ น่ันไม่ใช่สิ่งที่เขา

ต้องการ เฉงิตัว๋เป็นคนเดด็ขาดผูห้น่ึง ไม่มทีางท�าให้เร่ืองราวสลบัซบัซ้อน

ยิ่งขึ้น เขาเดินกลับไปที่กระโจมใหญ่ ม่านกระโจมปิดอยู่ ทั้งยังขยับไหว 

น้อยๆ เขาเลิกม่านขึ้น ทว่ากลับเหนือความคาดหมาย เพราะว่าไม่มีผู้ใด

อยู่ข้างใน

ฉาฉาไม่มีทางเดินไปไกล นางกระจ่างแจ้งย่ิงว่าท่ีใดควรไป ท่ีใด 

ไม่ควรไป เมื่อครู่เฉิงต๋ัวเห็นนางเดินอ้อมกระโจมใหญ่มาชัดๆ เฉิงตั๋ว 

หันกลับไป ภายนอกปกติดีทุกอย่าง ผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงเห็นฉาฉา 

เดินออกมาจากอีกด้านของกระโจมใหญ่ ฝีเท้าร้อนรนกว่าปกติเล็กน้อย 

นางไม่รู้ว่าเฉิงต๋ัวยืนอยู่ตรงประตูกระโจม ดังน้ันทันทีที่เดินเลี้ยวมาก็ 

เกือบชนเข้ากับเขา นางเงยหน้าขึ้นทันควัน ก่อนจะรีบร้อนก้มลง เฉิงตั๋ว

เห็นทันทีว่าใบหน้านางแดงน้อยๆ ไม่ได้ซีดขาวเหมือนปกติ

เฉิงตั๋วหมุนตัวเดินไปน่ังลงกลางกระโจม ฉาฉาเดินเลียบด้านข้าง

ไปถึงเบาะรองที่วางอยู่มุมกระโจมเงียบๆ นั่งหันข้างให้เขา ยังคงก้มหน้า 

เฉิงตั๋วถามด้วยน�้าเสียงไม่ใส่ใจนัก "เมื่อครู่ไปที่ใดมา"

ฉาฉานึกไม่ถึงว่าเขาจะพูดกับนาง ชั่วขณะหนึ่งจึงไม่รู้จะตอบกลับ

อย่างไร แต่หากไม่ตอบก็ดูเหมือนจะไม่ได้ นางจึงเดินไปท่ีโต๊ะเขา  
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มือจับพู่กันขึ้น เฉิงตั๋วโยนกระดาษไปตรงหน้านาง ฉาฉาเขียนค�าว่า 

'ห้องน�้า' ออกมาอย่างเชื่องช้าและเป็นระเบียบ

เฉิงต๋ัวงอน้ิวเคาะลงบนขอบโต๊ะ ยังคงถามด้วยน�้าเสียงไม่ใส่ใจ  

"เช่นนั้นเจ้ารีบเร่งเดินท�าไม"

นางครุ่นคิด ก่อนเขียนต่อ 'ท้องเสีย'

"เมื่อครู่นี้เดินเล่นอยู่ตั้งนาน แต่กลับไม่ท้องเสีย?"

เห็นได้ชัดว่าฉาฉาคาดไม่ถึงว่าเขาจะถามเช่นน้ี มือที่จับพู่กันจึง

ชะงกั เฉงิตัว๋เอนกายพิงพนักเก้าอี ้เท้าวางท่ีขอบโต๊ะ "ค่อยๆ คดิ คดิดแีล้ว

ค่อยเขียน"

ฉาฉายืนนิ่ง มองลายปักสีทองบนรองเท้าหนังของเขา ในตอนที่

ก�าลังจะจรดพู่กันอีกครั้ง เจ๋ออี้ก็พลันเข้ามารายงาน "ท่านอ๋อง คนของ 

กู่หลีอ๋องมาแล้ว กู่หลีอ๋องพาก�าลังคนมาใกล้ถึงค่ายใหญ่แล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เฉิงตั๋วมองไปที่ฉาฉา ไม่ตอบรับเจ๋ออี้ ฉาฉาถูกเขามองจนขนลุก 

รูส้กึว่าวันนีแ้ววตาเขาแปลกพิลกึ ในนัน้นอกจากความสงสัยยังมอีย่างอ่ืนอกี  

เฉิงตั๋วไม่พูดอะไร เพียงลุกขึ้นถอดชุดล�าลองออก แล้วเปล่ียนไปสวม 

ชุดเกราะเดินออกไป ฉาฉาผ่อนลมหายใจ หันหน้าไปมองเขาสลับกับ 

หันมามองภายในกระโจมใหญ่ สุดท้ายจึงเดินไปท่ีประตูกระโจมแล้ว 

เลิกม่านให้เปิดออกทั้งหมด

ครั้นเฉิงต๋ัวออกมาจากกระโจมใหญ่ของตน ด้านนอกกระโจมก็ 

เตม็ไปด้วยผูค้น ท้ังหมดล้วนสวมชดุเกราะ เขาเดินไปถึงประตูค่ายก็มองเหน็ 

คนกลุม่หน่ึงชธูงมุง่หน้ามาแต่ไกล ผูเ้ป็นหัวหน้าสวมหมวกขนเตยีวสม่ีวง
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ใบใหญ่ บนหมวกยังเสียบขนนกยาวอันเป็นลักษณะการแต่งกายของ

ชนชั้นสูงชาวหู เฉิงต๋ัวกวักมือเรียกอาซือไห่ อาซือไห่เขม้นมองสักพัก 

จึงผงกศีรษะ "เป็นตัวเขาเองพ่ะย่ะค่ะ"

ในตอนนั้นเอง สายลมวูบหนึ่งพัดมาจากทางเหนือ น�าพาเอาเสียง

กีบม้าของชาวหลูอยมาตามลม ปลายธงโบกปลวิสะบดัไปทางใต้ ตงฟาง

ยืนเสี่ยงทายจากสายลม ได้ลักษณ์อาทิตย์อับแสง ลายลักษณ์ทั้งหก 

เปลี่ยนผัน เขาขมวดค้ิว งอนิ้วค�านวณวันเวลา ก่อนจะเอ่ยออกมาว่า  

"ไม่ถูก เรื่องน้ีมีลางดีในลางร้าย การมาครั้งน้ีมีแผนการซ่อนเร้น ไฟอยู่

ใต้ดิน เป็นสัญญาณถึงคลื่นหินหลอมเหลว เกรงว่าในกองทัพยังมีไส้ศึก

อยู่อีก"

เฉิงต๋ัวซึ่งได้ยินเขาพูดเหมือนว่าจะเกิดเรื่องใหญ่กลับย้ิมออกมา  

"ไม่เป็นไร ที่ควรมาอย่างไรก็ต้องมา ข้าไม่สนว่าจะเป็นไฟใต้ดินหรือ 

บนดนิ การมาหนนีล้้วนมาไม่มกีลบั หยางโหย่วหลนิ น�าคนไปรับพวกเขา

เข้ามา" เฉิงตั๋วสั่งจบก็หมุนตัวเดินไปที่กระโจมกลาง สายลมพัดชายเสื้อ

ใต้ชุดเกราะของเขาพลิ้วไสว

หลังผ่านไปสักพัก กู่หลีอ๋องก็น�าผู้ติดตามจ�านวนยี่สิบคนเข้ามา 

ในค่ายใหญ่ ภายในค่ายเงียบสนิทไร้เสียง หยางโหย่วหลินน�าเขาไปถึง

กระโจมกลาง กู่หลีอ๋องอายุเพียงสี่สิบปี สวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอกหรูหรา 

เขาไม่ได้สนใจสายตาจับจ้องของทหารรอบด้าน เดินเชิดหน้าเข้าไป 

ในกระโจม แล้วก็พบกับเฉิงตั๋วซึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะยาวอย่างเย่อหย่ิง  

สายตาสองคู่มองสบกัน ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมเปิดปากก่อน

หลังประจันหน้ากันสักพัก กู่หลีอ๋องก็กดมือขวาลงบนอกซ้าย  
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ค้อมตัวค�านับเฉิงตั๋วก่อน เขาเอ่ยค�าพูดออกมาชุดหนึ่ง เฉิงตั๋วฟังออกแค่

บางค�า โดยคร่าวๆ คอืการถามไถ่สารทกุข์สกุดบิ บอกว่าตนมาขอยอมแพ้  

อะไรท�านองนี้ เฉิงตั๋วหันไปสั่งอาซือไห่ "สนทนาตามมารยาทกับเขาสั้นๆ 

บอกเขาว่าความจริงใจของเขา ข้ารับรู้แล้ว ให้เขานั่งลงเถอะ"

อาซือไห่ใช้ภาษาหูถ่ายทอดออกไป สีหน้าของเฉิงต๋ัวกับกู่หลีอ๋อง

ต่างเปลี่ยนไปเป็นจริงใจอย่างสุดซึ้ง หลังกู่หลีอ๋องนั่งลง ทั้งสองคนก็เริ่ม

เจรจากนัเรือ่งขอยอมแพ้ คนกับม้าจะจดัการอย่างไร จะป่าวประกาศอย่างไร  

เป็นต้น เฉิงต๋ัวเป็นมิตรอย่างมาก หลังพูดคุยเสร็จยังจะจัดงานเล้ียงสุรา

ให้กู่หลีอ๋องอีกด้วย

ชัว่ขณะหน่ึงภายในค่ายทหารเตม็ไปด้วยบรรยากาศครกึครืน้ ทกุคน 

ร�่าสุราอยู่ที่สนามฝึกซ้อมกลางค่ายอย่างสนิทสนมกลมเกลียว แม้จะคุย

กันไม่รูเ้รือ่ง ทว่าต่างฝ่ายต่างก็มคีวามสขุ งานเลีย้งสรุาเริม่ตัง้แต่ยามบ่าย

ไปจนถึงพลบค�า่ เฉงิตัว๋นัง่อยู่ในต�าแหน่งประธาน มนึเมาเลก็น้อย มอืถือ

จอกสรุา ชมดูทหารท่ีอยู่ด้านล่างร�าดาบ ไม่ได้สนใจชาวหทูีเ่ดนิเล่นไปมา

ภายในค่าย

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาสองนายซึง่เป็นรองแม่ทพัของกู่หลีอ๋องเดนิออกจาก 

งานเลี้ยงไปเข้าห้องน�้า เดินวนรอบหน่ึงก็นั่งยองๆ ลงข้างสนามฝึกซ้อม 

พูดคุยหัวเราะกันเสียงเบา สีหน้าท่าทางต่ืนเต้นอย่างมาก ทว่าคุยกันไป

สกัพักก็รูส้กึว่ามบีางอย่างไม่ถูกต้อง เมือ่หันมองไปรอบๆ ก็พบว่าห่างออกไป 

ไม่ไกลมีกระโจมหลังหนึ่งซึ่งมีธงเหย่ียวอยู่บนยอด ท่ีหน้าประตูกระโจม 

มสีตรใีนชดุขาวรปูร่างบอบบางผูห้นึง่ยืนอยู่ ครึง่ตวัซ่อนอยู่หลงัม่านกระโจม  

มองเห็นใบหน้าได้ไม่ชัด ทว่าคล้ายจับจ้องมาท่ีพวกเขาตาไม่กะพริบ  
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คนทั้งคู ่สนทนากันต่ออีกสักพัก สตรีผู ้น้ันก็ยังคงมองอยู่ ทั้งสองคน 

นึกสงสัยอยู่ในใจ ก่อนจะพากันลุกเดินกลับเข้าไปในงานเลี้ยง

งานเลี้ยงสุราด�าเนินไปจนฟ้ามืด กู่หลีอ๋องถึงได้บอกลากลับไปที่

ค่ายทหารของตนซึ่งอยู่ห่างไปสองหลี่

ราตรีนี้ลมพัดแรงไร้แสงจันทร์ ทหารชาวหูจ�านวนสองพันนาย  

ตัวคนหมอบติดพ้ืน ม้าหุ้มกีบเท้า ค่อยๆ ลอบคืบคลานมาจนถึงป้อม

ปราการด้านหน้าค่ายใหญ่เย่ียนโจว ทหารชาวหูส่ีนายปีนก�าแพงข้ึนไป

เงียบๆ ชักดาบโค้งออกมาปาดคอทหารเย่ียนโจว แต่เอ๋? สัมผัสกลับ 

ไม่ถูกต้อง เมื่อมองอย่างละเอียดถึงพบว่าเป็นมนุษย์ฟางสวมชุดทหาร

สองตัว ทหารชาวหูท่ีลอบโจมตีตะโกนเสียงดังเป็นภาษาหู กู่หลีอ๋องรีบ 

ชักม้ากลับ ทว่าสายไปเสียแล้ว

ลูกธนูเพลิงดอกหนึ่งถูกยิงแหวกอากาศมาจากไหล่เขา ก่อนจะ 

เห็นธงโบกสะบัดจากทั้งสี่ด้าน คบเพลิงทยอยถูกจุดข้ึน กู่หลีอ๋องโดน 

ล้อมเอาไว้ตรงกลางแล้ว

ค่ายใหญ่เย่ียนโจวเป็นค่ายท่ีเฉิงตั๋วทุ่มเทแรงใจก่อสร้างขึ้นมา 

เมื่อสองปีก่อน ตัวค่ายอิงเนินสูงแห่งหน่ึง แบ่งค่ายออกเป็นฝั่งตะวันตก

และตะวันออกด้วยทางน�้า บนเนินสูงสร้างค่ายแยกออกมาอีกแห่งหน่ึง 

บนล่างสอดคล้อง ท�ามุมเก้ือหนุนกับค่ายตะวันตกและตะวันออก  

ทั้งบุกโจมตีง่ายและถอยมาตั้งรับได้ นับตั้งแต่ก่อตั้งค่ายแห่งน้ีมา  

ชาวหูก็ไม่เคยบุกลงใต้โดยผ่านเข้าไปในเมืองทางใต้ของเย่ียนโจวได้อีก 

กู่หลีอ๋องผู้นี้ขวัญกล้ามากเกินไป ไม่ต้องพูดถึงทหารแค่สองพันนาย  
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ต่อให้ทหารม้าอีกสามหมื่นนายท่ีอยู่ห่างไปย่ีสิบหลี่ของเขามาร่วมด้วย  

ก็ไม่แน่ว่าจะตีค่ายแห่งนี้แตก

โดยไม่รอให้กู่หลีอ๋องตอบสนอง ทหารม้ารอบด้านก็บุกเข่นฆ่า 

เข้ามาแล้ว หยางโหย่วหลินน�าทัพสังหารมาถึงใจกลางเป็นคนแรก เขา 

ก้มตัวสะบัดฟัน ควงดาบง้าวได้น่าดูชมยิ่ง ทหารม้าของเขาติดตามมา 

ด้านหลัง ดาบข้างเอวขยับเคลื่อนขึ้นลงไม่หยุด เฉิงตั๋วยืนมองอยู่บนที่สูง 

ทนัใดน้ันก็เกิดรูส้กึสนกุขึน้มาจงึไม่เข้าไปช่วยหนุน หากแต่สัง่ผูใ้ต้บญัชา

ข้างกายว่า "บรรเลงดนตรี"

ดังนั้นวงดนตรีที่บรรเลงบทเพลงไปเมื่อยามกลางวันจึงเล่นข้ึนมา

อกีครัง้ในความมดื ทว่าเป็นท่วงท�านองปลุกใจอย่าง 'บทเพลงฝ่าขบวนรบ'  

เสยีงแตรเขาสตัว์ทุ้มต�า่ เสยีงระฆงัดงักังวาน สอดคล้องกับทิวทศัน์อย่างย่ิง  

หยางโหย่วหลินก็ไม่หวาดกลัว เมื่อได้ยินท่วงท�านองนี้ก็ยิ่งดุดันมากขึ้น 

ขอแค่เขาผ่านไปทางใด ทุกหนแห่งล้วนกลายเป็นธารโลหิต คนและม้า

ล้มกองบนพ้ืน เมื่อบทเพลงยาวนั้นจบลง ทหารชาวหูในสนามรบก็ 

เหลืออยู่เพียงครึ่ง

เฉิงตั๋วนั่งอยู่บนหลังม้า ชมทหารฝ่ายตนสังหารศัตรูจากท่ีไกล 

สายลมพัดพาเสียงดนตรีบรรเลง เสียงเครื่องสายดุจพายุสลายมวลเมฆ 

เขาเปรมปรดีิย่ิ์ง ให้เสยีดายทีย่ามนีไ้ร้สรุา ทันใดน้ันท่วงท�านองก็สบัเปลีย่น  

หนน้ีเป็นบทเพลงเกรียงไกรอย่าง 'คว้าชัยกลับมา' ท่วงท�านองเคร่งครัด

หนักแน่น เหล่าทหารม้าเย่ียนโจวด้านล่างรับฟังจนเลือดลมพลุ่งพล่าน 

ข่มกลั้นไม่ไหว ทยอยกันเข้าไปในสนามรบ บทเพลงยังไม่ทันจบดี  

ทหารชาวหูก็ถูกเข่นฆ่าเกือบสิ้น เมื่อเพลงจบลง การคว้าชัยกลับมา 
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ก็บังเกิดขึ้นจริงๆ ทั่วทั้งสนามรบเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องกึกก้อง

เวลาน้ีท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเป็นสีแดงเข้ม ยามรุ่งสางใกล ้

มาเยือนแล้ว เฉิงตั๋วมองไปยังท้องฟ้าราตรีด้านตะวันตกเฉียงเหนือ  

กลับเห็นว่าคล้ายมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมา เฉิงตั๋วควบม้าเข้าไปในค่ายใหญ่  

พบกับหยางโหย่วหลินซึ่งหนีบศีรษะกู่หลีอ๋องไว้ใต้รักแร้ จึงโบกมือกล่าว

กับเขาว่า "เอามานี่ เจ้าอยู่รักษาการณ์ค่ายใหญ่ ข้าจะไปทางด้านขวา 

เพื่อสมทบกับจ้าวสุ่น ก่อนข้ากลับมาเก็บกวาดที่นี่ให้สะอาดด้วย"

การศึกครัง้นีป้ระหนึง่พายุพัดเมฆสลาย ทหารจ�านวนสามหมืน่นาย

ในค่ายใหญ่ของกู่หลีอ๋องที่อยู่ห่างออกไปย่ีสิบหลี่เหลือรอดแค่หมื่น 

กว่านาย คนท่ีเหลือถูกเฉิงตั๋ว จ้าวสุ่น และคนอื่นๆ โจมตีพร้อมกัน 

จากหลายด้าน เมื่อเหล่าทหารของกู่หลีอ๋องเพ่งมอง ก็เห็นศีรษะของ 

ท่านอ๋องของพวกตนตกอยู่ในเงื้อมมือของอีกฝ่ายแล้ว พวกเขาตื่นตกใจ 

ชุลมุนจนเหยียบย�่าพวกเดียวกันเอง มีบางส่วนที่ยอมแพ้ แต่เฉิงตั๋วไม่รับ 

ถึงกับสังหารจนสิ้นแล้วเผาศพ ภายในระยะย่ีสิบหลี่ทางทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือของเยี่ยนโจว ซากศพกระจายเกลื่อน ควันด�าพวยพุ่ง

สภาพเช่นน้ี กระทั่งตงฟางยังตระหนกตกใจ เขาต�าหนิว่าเหตุใด 

เฉิงตั๋วจึงได้เข่นฆ่าไปทั่วเช่นนี้

เฉิงตั๋วตอบกลับอย่างเรียบง่ายย่ิง "ไม่ใช่ชนชาติเดียวกับข้า จิตใจ

ไม่ซื่อสัตย์ จะรับเอาไว้ท�าไม หากส่งกลับไปบ้านเกิด วันหน้าก็จะมา 

โจมตข้ีาอกี จะไม่ฆ่าได้อย่างไร ยามน้ีอากาศอุน่ข้ึนเร่ือยๆ หากศพมากมาย 

ถึงเพียงนี้เน่าเสียอยู่บนพื้นดิน เยี่ยนโจวกับอวิ๋นโจวของข้ามิใช่ว่าจะเกิด
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โรคระบาดขึ้นมาหรอกหรือ จะไม่เผาท�าลายได้อย่างไร" กล่าวรัวออกมา

เป็นชุดจนตงฟางได้แต่เก็บค�าพูดไว้ในท้อง

เมื่อกลับมาถึงค่ายใหญ่ก็ผ่านช่วงเท่ียงตรงไปแล้ว เฉิงต๋ัวเรียก 

จ้าวสุน่และตงฟางมากินข้าวด้วยกันในกระโจมกลาง ทหารทีอ่ยูรั่กษาการณ์ 

ยกส�ารับอาหารที่เตรียมไว้นานแล้วมา จ้าวสุ่นแย่งรับชามมาตักข้าวให้ 

เฉงิตัว๋ซึง่ถือตะเกียบรอเห็นตงฟางนิง่เงียบไม่พูดจาจงึเอ่ยปากถาม "เจ้ายัง 

คิดถึงเรื่องที่วันนี้ฆ่าคนไปมากมายเพียงนั้นอยู่หรือ"

ตงฟางขมวดคิ้ว สีหน้าเคร่งขรึมกว่าเก่า เขาส่ายหน้า "กระหม่อม

ก�าลังคิดว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง"

"อะไรไม่ถูกต้อง"

ตงฟางวางชามลง พาดตะเกียบบนขอบชาม แล้วหันไปพูดกับ 

เฉงิตัว๋ "กู่หลอ๋ีองคดิจะอาศยัแค่ลกูไม้ชัน้ต�า่เช่นน้ีมาสงัหารทหารนบัหมืน่

ของท่านอ๋อง เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง"

เฉงิตัว๋ก็มสีหีน้าจรงิจงัข้ึนมา "เจ้าต้องการพูดถึงเร่ืองไฟใต้ดินใช่หรือไม่  

ข้าพอจะมีคนในใจอยู่"

จ้าวสุ่นท่ีก�าลังพุ้ยข้าวเข้าปากเงยหน้าข้ึนมองอย่างงุนงง ทว่า 

ไม่คิดจะเปิดปากถาม

ตงฟางคีบกับข้าว ถามง่ายๆ ว่า "เมื่อวานตอนที่ค่ายใหญ่ถูกลอบ

โจมตี ท่านอ๋องทอดพระเนตรเห็นฉาฉาหรือไม่"

เฉิงตั๋วได้ยินเขาถามเช่นนี้ แววตาก็พลันล�้าลึกขึ้นมา

ในตอนน้ันเอง มีทหารนายหนึ่งว่ิงเข้ามารายงาน "เกิดเรื่องแล้ว  

ท่านแม่ทัพหยางล้มกองอยู่ในห้องน�้าพ่ะย่ะค่ะ"
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ทาสหญิงพลิกแผ่นดิน 1

"หา?" คนท้ังสามอ้าปากค้าง วางชามลงพร้อมกัน ติดตามทหาร 

นายน้ันออกไป แล้วก็พบว่าหยางโหย่วหลินนอนหมดสติอยู่บนพ้ืน 

ด้านข้างห้องน�้า ทหารคนสนิทจ�านวนหน่ึงของเขายืนล้อมอยู่โดยรอบ  

ตงฟางเดนิฝ่าทกุคนเข้าไป จบัชพีจรของเขา หลังผ่านไปครู่ใหญ่ก็ขมวดคิว้  

"แบกเขาไปที่กระโจมหมอก่อน"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/5364-

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



