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แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



และแล้วเราก็เดินทางร่วมกับหลี่ชีฉือและฝูถิงมาถึงเล่มสุดท้าย 

แล้วนะคะ แต่ความสนุกยังไม่จบลงง่ายๆ ค่ะ ในเล่ม 3 น้ีก็ยังมเีรือ่งราว 

และปมหลกัทีน่่าสนใจให้ทุกคนได้อ่านได้ลุน้กันต่อไป

เปิดเล่มมาก็เป็นฉากท่ีหลี่ชีฉือก�าลังจะคลอดบุตรพอดี มิหน�าซ�้า 

ยังเป็นเวลาเดียวกับที่ข้าศึกบุกเข้ามาในเมืองอว๋ีซียามที่พวกฝูถิงไม่อยู่ 

อีกด้วย คิดไม่ออกเหมอืนกันนะคะว่าถ้าตวัเองเป็นนางเอกจะท�าอย่างไร  

ไหนจะต้องหนี ไหนจะต้องปกป้องหลานชาย ไหนจะต้องเตรียมตัว 

จะคลอดบุตรอีก ยังโชคดีท่ีหลี่ชีฉือมีเฉาอว้ีหลินอยู่เคียงข้าง รวมทั้ง 

หลี่เย่ียนก็โตจนรู้ความและช่วยเหลือนางได้หลายอย่างแล้วค่ะ ทว่า 

สุดท้ายแล้วการคลอดบุตรของนางนั้นจะปลอดภัยจนได้เห็นหน้าทารก 

ในครรภ์หรือไม่ เรื่องการศึกเล่าจะเป็นอย่างไรต่อ ไหนจะความรักและ 

ปมในใจของเฉาอว้ีหลนิกับหลวัเสีย่วอีอี้ก ไม่รูว่้าสดุท้ายแล้วคูน่ีจ้ะลงเอย

อย่างไร รวมไปถึงเรือ่งบรรดาศักด์ิของหลีเ่ย่ียนทีข่อบอกนิดหน่ึงว่าเรือ่งนี้ 

ไม่ธรรมดา พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะ ท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือความรักของ 

พระ-นาง ใครว่าแต่งงานมีบุตรแล้วชีวิตรักจะครบสมบูรณ์และราบร่ืน 

ส�าหรบัหลีช่ฉีอืกับฝถิูงนัน้มใิช่ ยังมอีะไรอกีมากมายท่ีท้ังสองต้องจบัจงูมอื 

ประคบัประคองกนัไป แต่ท้ายทีส่ดุแล้วท้ังสองจะฝ่าฟันทุกสิง่ไปได้หรือไม่น้ัน 

ขึน้ม้าและทะยานเข้าสูป่ระตูเมอืงแดนเหนือกันได้ ณ บดันี้

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เขาใช้ปลายกระบีเ่ชยคางนางข้ึน ใจแขง็ไม่ยอมรบัเงนิของนาง แต่กลบั

ลงแข่งม้าเพ่ือนางได้อย่างไม่ลงัเล เคยจบูนางอย่างดดัุนตรงรมิทะเลสาบ ทว่า 

ก็เคยปฏิเสธนางอย่างเด็ดขาดเช่นกัน ตอนท่ีแบกนางกลับเข้าจวนวันน้ัน  

เขาบอกว่าจะท�าให้นางเห็นมณฑลฮั่นไห่เป็นบ้านของตนเองให้ได้ เขา 

เคยถูกธนูยิงท่ีนอกเมอืงกู่เยีย่เพ่ือนาง และเคยใช้ค�าสัง่ระดมพลแปดทศิ

ระหว่างสงครามเพ่ือนางเช่นกัน...

สดุท้ายภาพเหล่าน้ันก็ซดีจางลงทลีะภาพ เหลอืเพียงสหีน้าคาดคัน้

เอาค�าตอบในคนืนัน้ กับเงาร่างทีถู่กแสงจนัทร์ลากยาวไปตามพ้ืน...

'เจ้าอยากได้สิ่งนี้ไม่ใช่หรือ ฝูถิงคนน้ีเหมือนหลอมจากเหล็กทั้งตัว  

มแีต่หัวใจเท่านัน้ทีอ่่อน อยากได้ก็มาเอาไปส!ิ'

'ระหว่างเจ้ากับข้า ใครกันแน่ที่เป็นก้อนหิน ผ่านมานานถึงเพียงน้ี  

ข้ากุมเจ้าไว้ในมอือย่างไร เจ้าก็ไม่ร้อนขึน้มาเสยีที'

'พวกเราอยู่ด้วยกันจนมีจั้นเอ๋อร์แล้ว เจ้าเห็นข้าเป็นอะไรกันแน่'



 หลี่ชีฉือ ฮหูยินของแม่ทพัใหญ่ ก�าลงัตัง้ครรภ์บตุรคนแรก 

  ให้เขา รปูร่างอ่อนช้อยนุม่ละมนุดจุก่ิงหลิว ทว่า 

  จติใจเข้มแขง็เด็ดเด่ียวและกล้าหาญ

 ฝูถิง สามี ของหลี่ ชี ฉื อ  แม่ทัพใหญ่แดนเหนือ  

  ผู้บัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดรผู้มีฝีมือการรบ 

  เก่งกาจย่ิง  ไม่ห ว่ันเกรงศัตรูแคว้นใด ม ี

  ความคิดอ่านรอบคอบท้ังในเรื่องการศึกและ 

  การใช้ชีวิต

 หลี่เยี่ยน กวงอ๋องซือ่จือ่ ก�าพร้าบดิามารดาต้ังแต่อายุยงัน้อย  

  ต้องอาศัยผู ้เป็นอาเลี้ยงดูมาอย่างเดียวดาย  

  รู้ธรรมเนียมมารยาทดีเย่ียม มุ่งม่ันต้ังใจเรียนรู ้

  ศาสตร์ต่างๆ เกินอายุ

 เฉาอว้ีหลิน ทหารหญิงในกองทัพ เคยร่วมเป็นร่วมตายกับ 

  หลวัเสีย่วอีแ้ละฝถิูงมาหลายศึก ปัจจบัุนท�าหน้าท่ี 

  เพียงหาข่าวให้กองทพั และดแูลหลีช่ฉีอืตามค�าสัง่ 

  ของฝถิูง

 หลัวเสี่ยวอี้ ผู ้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทของฝูถิง ท้ังยังเป็น 

  น้องชายร่วมสาบานของเขาด้วย รกัเฉาอวีห้ลนิ 

  ด้วยใจจรงิ
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เฉาอวี้หลินเร่งรุดมาหาท่ามกลางความชุลมุน

นางเดนิลิว่ๆ มาจนถึงหน้าประตก็ูเหน็ซนิลูก่�าลงัพยายามประคอง 

หลีช่ฉีอืไว้อย่างลนลาน จงึเร่งฝีเท้าเข้าไปหา แทบจะห้ิวปีกหลีช่ฉีอืขึน้ด้วย 

มอืทัง้สองข้าง

"พี่สะใภ้เป็นอะไรมากหรือไม่"

ซินลู่เหมือนได้พบตัวช่วย "ขุนพลเฉามาได้จังหวะพอดี น่ากลัวว่า 

นายหญิงก�าลงัจะคลอดแล้วล่ะเจ้าค่ะ ข้าจะรบีไปตามคนมาเดีย๋วน้ี!"

พระเพลงิใกล้ลามเข้ามาถึงตรงหน้าแล้ว ทุกคนก�าลงัดบัไฟกันจ้าละหวัน่ 

ต่อให้โก่งคอตะโกนเรยีกก็อาจไม่มใีครได้ยิน ต้องไปตามด้วยตนเองดทีีส่ดุ

เฉาอว้ีหลินได้ยินดังนั้นก็ชักเริ่มลนลานบ้าง ด้วยไม่เคยเห็นสตรี 

คลอดลกูมาก่อน ท�าได้แค่หิว้ปีกหลีช่ฉีอืไว้แน่น

ตอนนีห้ลีช่ฉีอืไม่ปวดเท่าเมือ่ครูแ่ล้ว นางใช้สองมอืเกาะแขนอกีฝ่ายไว้ 

71
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ฉวยโอกาสทีค่วามเจบ็ปวดทุเลาลงเอ่ยถามว่า "สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง"

เฉาอว้ีหลนิออกไปตรวจสถานการณ์ข้างนอกต้ังแต่รู้ว่าไฟไหม้ ก�าลงั 

จะน�าข่าวกลบัมาทีจ่วนพอด ี"ไม่สูด้นีกั คนืนีล้มแรง ไฟจงึโหมเร็วเป็นพิเศษ"

หลีช่ฉีอืมองเปลวไฟทีแ่ลบเลยีก�าแพงเรอืนอยู่ไกลๆ ลกัษณะเหมอืนจะ

ไหม้ลามมาตรงน้ีได้ทุกเมือ่

มน่ิาเล่า ขนาดจวนผูก้�ากับการกองพลมกีารเฝ้าระวงัอย่างแน่นหนา 

ไฟก็ยังลกุลามได้ถึงเพียงนี ้เพราะเป็นช่วงอากาศแห้งและลมแรงพอดีนีเ่อง

ระหว่างที่ซินลู่ยังไม่กลับ ร่างหนึ่งก็ปรี่เข้ามา "ท่านอาหญิง!"

หลีเ่ย่ียนเพ่ิงลกุจากเตยีงเช่นกัน คอเสือ้ยังเปิดอ้า ทว่าเขาไม่มอีารมณ์ 

จะผกู

เดก็ชายว่ิงเต็มเหยียด กว่าจะมาถึงตัวผูเ้ป็นอาก็หอบฮกั "ไฟจะลาม

มาถึงแล้ว ท่านอาหญิงจะอยู่ท่ีนีไ่ม่ได้นะขอรบั ต้องรีบออกไปก่อน!"

เฉาอว้ีหลินเห็นพ้อง "ถูกต้อง ตอนออกไปเมื่อครู่ข้าพบว่าจวน 

ผู้ก�ากับการกองพลไฟไหม้หนักกว่าจุดอื่น พ่ีสะใภ้ต้องคลอดลูก ใช่ว่า 

จะเสรจ็ในครูเ่ดยีว จะอยู่ท่ีนีต่่อไม่ได้"

หลี่ชีฉือก�าลังจะขยับปากพูด ความเจ็บปวดก็แล่นขึ้นจู่โจมอีกครั้ง 

นางเอามือกุมท้องน้อยร้องครางเบาๆ แทบทรงตัวยืนไม่อยู่

หลีเ่ย่ียนสะดุง้เฮอืกด้วยความตกใจ เพ่ิงรูต้อนน้ีเองว่าอาสาวก�าลงั 

จะคลอด ไหนซินลู่เคยพูดว่ายังไม่ถึงเวลาอย่างไรเล่า เหตุใดถึงคลอด 

ก่อนก�าหนดได้

มิหน�าซ�้ายังต้องจ�าเพาะเจาะจงเป็นเวลาท่ีท่านอาเขยไม่อยู่ และ 

เกิดเพลงิไหม้ไปท่ัวเสยีด้วย

เฉาอว้ีหลินตัดสินใจอย่างฉับไว กระชับเสื้อตัวนอกของหลี่ชีฉือ 
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เข้าหากัน แล้วแบกอีกฝ่ายออกเดิน

หลีเ่ย่ียนวิง่เข้าไปหยิบผ้าคลมุกันลมในเรอืนมาห่มให้ผูเ้ป็นอา ทว่า

เดนิตามได้แค่ไม่ก่ีก้าวก็ชะงัก

"อาเยี่ยน..." หลี่ชีฉือเรียกเบาๆ

เฉาอว้ีหลนิหยุดเท้าเหลยีวมองไปโดยรอบ ถึงได้พบว่าหลีเ่ย่ียนหายไป

เสยีแล้ว

ไม่เพียงแค่เขา ซินลู่ก็ยังไม่กลับมาเช่นกัน

นางตะโกนเรียก 'ซื่อจื่อ' อยู่สองครั้งก็ไร้เสียงตอบ

เฉาอวีห้ลนิละล้าละลงัอยูแ่ค่ครูเ่ดยีวก็กัดฟันท�าท่าจะแบกหลีช่ฉีอื 

ไปก่อน แต่ฝ่ายตรงข้ามกดบ่านางไว้ 

"ไม่ได้ อาฉาน รออีกเดี๋ยว"

เฉาอวีห้ลนินกึได้ในทนัท ีฝถิูงเคยพูดไว้ว่าหลีช่ฉีอืให้ความส�าคญักับ

หลานชายผูน้ีน้กัหนา นางจงึจ�าต้องยอมรัง้รอ นอกจากน้ันซนิลูยั่งเป็นสาวใช้

คนสนิท อกีฝ่ายคงไม่อยากทิง้ไว้ท่ีน่ีเช่นกัน

ระหว่างก�าลังร้อนใจดังไฟลน นางหันไปส่งเสียงตะโกนเรียก 

อยู่หลายครั้งว่า "ใครก็ได้มานี่ที!"

ในทีส่ดุทหารองครกัษ์สองสามนายท่ีก�าลงัดบัไฟมอืเป็นระวิงก็วิง่มาหา

"ฮูหยินจะคลอดบุตรแล้ว รีบคุ้มกันฮูหยินเดี๋ยวนี้!"

พวกเขาล้วนเป็นคนสนิทของฝถิูง แต่เพราะหลีช่ฉีอืมาทีน่ี่จงึต้องอยู่

อารกัขานาง ท�าหน้าท่ีคอยคุ้มครองความปลอดภัยให้ฮหูยิน

ทหารองครักษ์นายหนึ่งรีบวิ่งไปเกณฑ์คนมาโดยไม่รอช้า

ในตอนน้ันเองร่างหน่ึงก็ว่ิงออกมาจากเฉลยีงทางเดนิทีถู่กพระเพลงิ

ปิดกั้นไว้ หากไม่ใช่หลี่เยี่ยนยังจะเป็นผู้ใดได้อีก
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เขาลากใครผูห้น่ึงตดิมอืมาด้วย เป็นข้ารบัใช้หญงิมอีายุผูห้นึง่ ก�าลงั

ส่งเสยีงร้องอย่างแตกต่ืนเพราะไฟลกุติดเสือ้ผ้า

หลีเ่ย่ียนเอามอืปิดจมกูส�าลักอยู่สามส่ีครัง้ หวัรองเท้าของตนเองก็ตดิไฟ

เช่นกนั เด็กชายกระทบืเท้าจนมันดับพลางใช้มือปัดไฟตามตัวหญิงผู้นั้น 

โดยแรง จากนัน้ก็ดงึนางมาข้างหน้า "หลานไปหาหมอต�าแยมาได้คนหนึง่ 

ท่านอาหญิงจะคลอดบุตร ต้องมหีมอต�าแยอยู่ด้วย!"

ซินลู่ท่ีตามมาข้างหลังติดๆ ส�าลักควันเสียจนน�้าตาแทบไหล แล้ว 

เดนิโซเซเอ่ย "โชคดีทีซ่ือ่จือ่ฝ่าเพลงิเข้าไป ไม่เช่นนัน้บ่าวไม่ทราบจรงิๆ ว่า

จะพานางออกมาด้วยตัวคนเดียวได้หรอืไม่"

ตอนไปตามหมอต�าแยเมือ่ครู ่ ไฟได้ลามมาปิดเฉลยีงทางเดินไว้แล้ว  

ทางสัญจรจึงถูกตัดขาด นางทนเห็นผู้เป็นนายเจ็บปวดทรมานไม่ได้ 

จงึหมายจะฝ่าเพลงิออกไป แต่หล่ีเย่ียนท่ีว่ิงมาถึงรบีดงึเสือ้คลมุให้กระชบั  

ก้มหน้าพุ่งตัวเข้ามาเสียก่อน เพียงไม่นานก็ดึงหมอต�าแยท่ีต่ืนกลัวจน 

ท�าอะไรไม่ถูกออกไป

ซินลู่ตกใจแทบสิ้นสติ หากเกิดอะไรขึ้นกับซื่อจื่อจะเป็นเร่ืองใหญ่ 

ปานฟ้าถล่มเลยทเีดียว

หลี่ชีฉือที่พยายามเกาะอยู่บนหลังเฉาอว้ีหลินเบิกตากว้างมอง 

หลานชาย "เจ้า..."

จากนั้นก็หน้าซีดด้วยความเจ็บปวด พูดต่อไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว

หลีเ่ย่ียนร้องห้าม "อย่าพูดอะไรเลยขอรบัท่านอาหญิง ท่านน้าอาฉาน  

รบีไปเรว็เข้า!"

เฉาอว้ีหลนิขยับร่างหลีช่ฉีอืท่ีอยู่บนหลงัอย่างระมดัระวังทหีน่ึง แล้ว

รบีเดนิไปทางประตูหลงัโดยเรว็ เพราะรูว่้าพ่ีสะใภ้จะต้องอดึอดัมากเพราะ
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ถูกท้องค�า้อยู่

องครกัษ์เตรยีมรถม้า ปูเบาะนุม่หลายชัน้ไว้บนรถรอท่าอยู่ก่อนแล้ว

ก่อนจะถูกเฉาอว้ีหลนิกับหลีเ่ย่ียนประคองเข้าไปข้างใน หลีช่ฉีอืเอามอื

เกาะประตรูถม้าเอาไว้ เพ่ิงเห็นสภาพจวนผูก้�ากับการถนดัตาก็ตอนนีเ้อง...

บริเวณเรือนชั้นหน้าวอดวายไม่เหลือซาก ไฟก�าลังลามไปยังเรือน 

ที่นางอยู่ ผู้คนข้างในยังว่ิงวุ่นดับไฟกันโกลาหล ควันด�าลอยโขมงจาก 

จดุท่ีเพ่ิงดับไฟได้หมาดๆ

กลิ่นเหม็นไหม้ลอยคลุ้งไปทั่ว

องครกัษ์คนหน่ึงเข้ามารายงาน "ฮหูยินผู้ก�ากับการทกุท่านมากันแล้ว

ขอรบั"

หลี่ชีฉือเอามือกุมท้องเอนตัวพิงกรอบประตู มืออีกข้างโบกวูบ  

"ไปบอกพวกนางว่าอย่ามา เวลานีพ้วกทเูจว๋ียแฝงตวัอยู่ในทีล่บั เรายังจบั

พวกมนัไม่ได้ หากพวกนางรบีรดุมาทีน่ีท่นัทีท่ีเกิดเหตจุะถูกอ่านทางได้ง่ายๆ 

กลบักลายเป็นน�าภัยมาถึงตวัแทน ให้พวกนางแยกย้ายกันไปสัง่การดับไฟ  

คอยดแูลความปลอดภัยของตนเองก็พอ"

นางผ่อนลมหายใจเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อไปว่า "เฝ้าประตูเมือง 

ให้ด ีจะต้องลากพวกทเูจว๋ียท่ีวางเพลงิออกมาท้ังหมดให้ได้"

องครักษ์รับค�าสั่งและน�าความไปถ่ายทอด

หลี่ชีฉือพูดจบก็เริ่มเจ็บท้องคลอดขึ้นมาอีกแล้ว

ซินลู่เอ่ยเร่งให้ออกเดินทาง

ทกุคนรวมทัง้หมอต�าแยทีห่ลีเ่ย่ียนลากมาด้วยน่ังเบยีดกันอยู่ในรถม้า 

พอรถม้าออกว่ิงก็มุง่หน้าไปทางบรเิวณท่ีแสงไฟน้อยตามสัญชาตญาณ

"ท่านน้าอาฉาน เมื่อครู่ท่านออกไปส�ารวจเมืองมาแล้วโดยรอบ  
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ไม่ทราบว่ามีที่ใดพอจะไปได้บ้าง"

"ไฟลามมาจากบริเวณประตูเมือง จุดที่ลุกโหมรุนแรงที่สุดคือ 

สถานทีร่าชการต่างๆ" เฉาอว้ีหลนิตอบพลางประคองหล่ีชฉีอื ความหมาย 

ก็คอืคงไปหลบตามท่ีเหล่านัน้ไม่ได้

ระหว่างที่ทุกคนใช้ความคิดกันหน้าด�าคร�่าเคร่ง เสียงแผ่วๆ ของ 

หลี่ชีฉือก็ดังขึ้น "ไปโรงหมอ"

เมือ่ครูน่างข่มความเจบ็ปวดตัง้สตคิรุน่คดิถึงอาณาเขตของตนในเมอืงน้ี 

แล้วนึกขึน้ได้ว่าเหน็โรงหมอทีแ่ขวนตราการค้ารปูปลาตอนน่ังรถม้าผ่าน

หลี่เยี่ยนพรูลมหายใจยาวเหยียดอย่างโล่งอก "ไปโรงหมอก็ดี"

เฉาอว้ีหลนิพยักหน้า แล้วตะโกนสัง่สารถีให้ตรงไปโรงหมอในทนัใด

โรงหมอไม่ถูกไฟเผาเพราะตั้งอยู่ตรงสุดมุมถนน เวลาน้ีจึงอยู่รอด

ปลอดภัยดี

พอรถม้าไปถึง เหล่าองครกัษ์ก็ตรงเข้าล้อมสถานทีไ่ว้ทุกด้านจนหมอ 

ทีอ่ยู่ข้างในตกใจ รบีน�าทางเชญิทกุคนเข้าไปอย่างลนลาน

ห้องหับท่ีเคยรักษาผู้ป่วยโรคระบาดถูกปิดทิ้งไว้ ต้องรอให้ผ่านไป 

นานพอถึงจะสามารถเปิดใช้ได้อีกครั้ง แต่มีห้องหนึ่งท่ีอยู่ด้านในสุด 

ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

ซินลู่วิ่งเข้าไปจัดเตียงนอนเตรียมไว้ให้

จากนั้นเฉาอวี้หลินก็แบกหลี่ชีฉือเข้าไป

นางเพ่ิงจะเอนตวัลงนอน หลานชายก็ผลักหมอต�าแยมาตรงหน้าเตยีง 

"เร่งมอืหน่อย!"

การได้มาท�าคลอดในโรงหมอท�าให้หมอต�าแยอุน่ใจขึน้ไม่น้อย เพราะ 
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ที่นี่พร้อมพรักทั้งหมอท้ังยา ไม่มีสิ่งใดต้องเป็นห่วง นางชะโงกตัวเข้าไป

พิจารณาอาการหลีช่ฉีอื แล้ววเิคราะห์ว่า "ฮหูยินคลอดก่อนก�าหนด เชือ่ว่า 

เป็นเพราะตืน่ตกใจจากเหตุเพลงิไหม้ ถึงได้..."

หลีเ่ย่ียนตัดบท "ไม่ต้องพูดพล่าม ท�าคลอดให้ดีๆ  หากเกิดอะไรข้ึน  

ข้าจะเอาผดิกับเจ้า!"

ทกุคนในท่ีนัน้ล้วนตกใจกันถ้วนหน้า ด้วยไม่นกึว่าเด็กสภุาพเรียบร้อย

เช่นเขาจะร้อนใจจนมโีทสะได้เหมอืนกัน 

เฉาอวี้หลินที่ก�าลังปาดเหงื่อบนหน้าผากถึงกับมองเขาไม่วางตา

หมอต�าแยละล�า่ละลกัรบัค�า "เจ้าค่ะๆ!" แล้วรบีสัง่ให้ซนิลูไ่ปต้มน�า้ร้อน

มีเพียงหลี่ชีฉือท่ีข่มความเจ็บส่ายหน้าให้หลานชาย "อย่าร้อนรน 

เจ้าออกไปก่อน"

หลี่เยี่ยนจับมือผู้เป็นอา มองนางอยู่สักพักถึงค่อยยอมออกไป

ซนิลูร่บีไปต้มน�า้ร้อน ตอนเดนิผ่านประตหู้องแล้วเหน็เดก็ชายยืนอยู่ 

ตรงน้ันก็หยุดปลอบโยนเลก็น้อย "บ่าวทราบว่าท่านเป็นห่วงนายหญิง แต่

ซือ่จือ่ท�าใจให้สบายเถิดเจ้าค่ะ"

หลี่เยี่ยนผงกศีรษะ จากนั้นก็ก้มหน้าไม่พูดไม่จา

ชายากวงอ๋องถึงแก่ชวิีตเพราะให้ก�าเนิดเขา แม้หลีเ่ย่ียนจะยังอายุน้อยๆ 

แค่นีก็้รูผ้ลกระทบท่ีร้ายแรงท่ีสดุของการคลอดบุตรมานานแล้ว

อีกอย่างสถานการณ์เวลานี้ก็เลวร้ายเหลือเกิน จะไม่ให้เขาร้อนใจ

อย่างไรได้

ระหว่างท่ีซินลู่ไปต้มน�้า เขาก�ามือเดินกลับไปกลับมาอยู่หน้าห้อง 

พร้อมคอยเงีย่หฟัูงเสยีงผูเ้ป็นอาข้างในอย่างใจจดใจจ่อ
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ห่างออกไปหลายร้อยลี้ ณ ที่ตั้งทัพแนวหน้า

สายลมยามราตรหีนาวเย็นบาดผวิดจุคมเคยีว ภายในค่ายก่อกองไฟ

โชติช่วง ทหารลาดตระเวนเดินผ่านไปอย่างพร้อมเพรียงเป็นระเบียบ 

ไร้สุม้เสยีง

แม้จะเป็นกลางดึกก็ยังถืออาวุธครบมือ

คนกลุ่มหนึ่งขี่ม้าเร็วกลับเข้ามาในค่าย ย�่าฝุน่ดินให้ฟุ้งตลบไล่มา 

เป็นทาง

พอม้าตวัแรกถูกรัง้บงัเหียนให้หยุดว่ิง พวกทีอ่ยู่ข้างหลังก็หยุดตาม

ฝถิูงนัง่อยู่บนหลงัม้า ยังคงถือดาบอยู่ในมอืข้างหน่ึง จากน้ันก็สะบดัมอื

เหว่ียงดาบไปปักพ้ืน แล้วตวัดตัวลงจากอาชา

หลัวเสี่ยวอี้กับผู้ก�ากับการทั้งหกตามมาข้างหลัง

"คราน้ีไอ้พวกสนัุขทูเจว๋ียมันหงอแล้วหรอืไร รบกันแค่ครัง้เดยีวก็หดหวั

กลบัไปเสยีแล้ว" หลวัเสีย่วอีก้้าวเดินพลางพูดข้ึน

ผูก้�ากับการกองพลโยวหลงิเอ่ย "มนัคงคดิว่ารบไปก็ไม่ได้อะไรกระมงั  

เหน็ว่าผูน้�าทพัคราน้ีก็เป็นไอ้เจ้าอาสือ่น่าเจยีนแม่ทพัขวาน่ันอีกแล้ว ท่ีผ่านมา 

มนัยังไม่เคยมชียัเหนือเรา ครัง้น้ีเลยสงบเสงีย่มน่ะส"ิ

"อาสือ่น่าเจยีน?" หลวัเสีย่วอ้ีท�าเสยีงทุด นกึในใจว่าชือ่บ้าอะไรไม่รู้ 

ประมอืกันมาก็หลายครัง้ แต่เขาไม่เคยใส่ใจชือ่อีกฝ่ายมาก่อน

คุยกันมาถึงตรงน้ี ฝูถิงที่เดินน�าหน้าก็ตวัดตามองมาทางพวกเขา  

หลวัเสีย่วอีจ้งึรบีหบุปาก

ผูก้�ากับการกองพลโยวหลงิเหน็สายตาเช่นนัน้ก็ไม่พูดอะไรต่อเช่นกัน 

ไม่ต้องสงสยัเลยว่าบทสนทนาเมือ่ครูล่ะเมดิข้อห้ามของกองทพัในการประมาท

ศตัรู
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ทนัใดนัน้ม้าเรว็ตวัหนึง่ก็ควบตรงเข้ามา หน่วยสอดแนมทีอ่ยู่บนหลงัม้า

ตะโกนบอกอย่างร้อนรน "ท่านผูบั้ญชาการ เมอืงอว๋ีซถูีกโจมตขีอรบั!"

ฝีเท้าของทุกคนหยุดชะงักในทันใด

ฝถิูงท่ีอยู่ข้างกองไฟมองมาด้วยสายตาเย็นเยียบและคมกริบดุจใบมดี 

"เกิดอะไรข้ึน"

หลัวเสี่ยวอี้กับเหล่าผู้ก�ากับการเข้ามารวมตัวกัน

เมืองอว๋ีซีอยู่ทางด้านหลังของสนามรบ เสบียง ยุทโธปกรณ์ และ

ครอบครัวของพวกเขาอยู่ที่นั่นทั้งหมด แล้วจะไม่ให้ร้อนใจอย่างไรได้

หน่วยสอดแนมรายงาน "มพีวกทเูจวีย๋ลกัลอบเข้าไปวางเพลงิในเมอืง 

สถานท่ีราชการหลายแห่งถูกเผา ทีห่นกัท่ีสดุคือจวนผู้ก�ากับการขอรับ!"

"อะไรนะ!" ผูก้�ากับการกองพลเฮ่อหลนัอุทานอย่างเดือดดาล เพราะ

นัน่เป็นพ้ืนท่ีในปกครองของเขา เมือ่เกิดเหตุขึน้ เขาย่อมต้องรับผิดชอบ

หลัวเสี่ยวอี้สบถเบาๆ "ชั่วช้า ที่แท้ก็หดหัวกลับไปรออยู่ที่นั่นหรอก 

หรอื จวนผูก้�ากับการกองพล..." เขาพูดเพียงเท่าน้ีก็ชะงกั ก่อนจะเหลอืบมอง 

พ่ีสาม

ฝูถิงดึงดาบออกจากพื้นดังสวบ

ทกุคนสะดุง้วาบ มองแม่ทัพหนุ่มเป็นตาเดยีว ใบหน้าของเขานิง่ขรมึ 

เย็นชา ไม่สะท้อนความรูส้กึใดให้เหน็

"ส่งก�าลังพลไปช่วย"

หลัวเสี่ยวอี้บอกทันทีอย่างเข้าใจ "ข้าจะไปจัดเตรียมคนเดี๋ยวนี้"

"แค่สองพันนายพอ" ฝูถิงบอก แล้วกวาดตามองเหล่าผู้ก�ากับการ 

ในท่ีน้ัน "ทิง้ก�าลงัพลส่วนใหญ่ไว้ท่ีน่ี หากต้านพวกทเูจว๋ียก่อนข้ากลบัมา 

ไมไ่ด้ ก็ห้ิวหวัตนเองมาหาข้าแล้วกัน!"
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ทุกคนรับค�าสั่งอย่างกริ่งเกรง

ใครก็ดูออกท้ังนั้นว่าพวกทูเจว๋ียลักลอบเข้าเมืองอวี๋ซีไปวางเพลิง 

เพ่ือล่อเสือออกจากถ�้า ท่านแม่ทัพใหญ่ถึงได้น�าทหารกลับไปช่วยแก้ไข

สถานการณ์แค่สองพันนาย

แน่นอนว่าที่นี่ยังต้องตรึงก�าลังป้องกันศึกต่อไปเหมือนเดิม

หลัวเสี่ยวอี้รับค�าสั่งและไปจัดการโดยไม่รอช้า

ทหารกล้าทีพ่ามาจากมณฑลฮัน่ไห่รวมตัวกันอย่างรวดเรว็ ก่อนจะ 

ขีม้่าออกจากค่ายรวมสองพันนาย

ฝูถิงที่กุมบังเหียนนั่งอยู่บนหลังม้าโบกมือเงียบๆ

ท่ามกลางความมดืมดิยามรตัตกิาลมเีพียงเสยีงม้าว่ิงเท่าน้ัน กองพล

เคลือ่นตวัอย่างรวดเรว็ปานลกูศรแหวกลม ปลายทางคอืเมอืงอวีซี๋

ฝถิูงควบม้าด้วยความเรว็สงูสดุมาตลอดทาง จนแทบสลัดกองก�าลัง 

ทีต่ามมาเอาไว้ข้างหลงั

หลายต่อหลายครั้งท่ีหลัวเสี่ยวอี้ต้องพยายามเร่งความเร็วไล่ตาม 

พี่ชายร่วมสาบานให้ทัน

"พี่สามวางใจเถิด อย่างช้าที่สุดใช้เวลาครึ่งคืนกไ็ปถึงที่หมายแล้ว"  

เขาบอกผ่านเสยีงหอบ

ฝถิูงจบับงัเหยีนแน่น ไม่รูเ้พราะเหตุใดข่าวท่ีได้รบัครานีถึ้งได้ท�าให้

เขาร้อนใจย่ิงกว่าครัง้ไหนๆ

อยู่บนหลังม้าที่ว่ิงเต็มฝีเท้าย่ิงสัมผัสความหนาวเหน็บของสายลม 

ยามราตรไีด้อย่างชดัเจน ดเูหมอืนแม้แต่สภาพอากาศก็ไม่เป็นใจกับเมอืงอว๋ีซ ี

เอาเสยีเลย
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โรงหมอจุดไฟสว่างไสว เน่ืองจากตั้งห่างออกมาจากความจอแจ 

จงึแทบไม่ได้ยินเสยีงอลหม่านท่ีเกิดข้ึนภายนอก

หลีช่ฉีอืทรหดผดิคาด ทีผ่่านมาเพียงแค่ครางเบาๆ ในคอเท่าน้ัน ทว่า 

ทนมาถึงตอนนี ้นางก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป

เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดพลันก้องสะท้อนขึ้น

หลี่เยี่ยนที่อยู่ข้างนอกรีบหมุนตัวมาแนบหูกับบานประตู

เงีย่หฟัูงได้สกัพักเขาก็ผละออกมาเดินวนเป็นเสอืตดิจัน่ตรงหน้าห้อง

อกีครัง้ เด๋ียวก็คดิว่าไม่รูป่้านนีท่้านอาเขยจะเป็นอย่างไรบ้าง เด๋ียวก็คิดถึง

ท่านอาหญิงทีเ่จบ็ปวดทรมานอยู่ข้างใน แล้วให้ร้อนรนจนไม่รู้จะท�าอย่างไรดี

เสยีงสัน่เครอืของซนิลูดั่งออกมาให้ได้ยินแว่วๆ "นายหญิง...ล�าบาก

แล้วนะเจ้าคะ"

หมอต�าแยบอกอย่างเยือกเย็น "ร้องไห้อะไรเล่า คนคลอดลกูมใีคร 

ไม่ล�าบากบ้าง แม้จะคลอดก่อนก�าหนด แต่ฮหูยินไม่มอีาการผดิปกติ ครรภ์ 

ก็ไม่ได้ใหญ่ เช่นน้ีคลอดง่าย"

หลีเ่ย่ียนได้ยินแล้วคดิกับตนเองอย่างสบัสน...อะไรคอืครรภ์กไ็ม่ได้ใหญ่ 

จ�ำได้ว่ำใหญ่มำกชดัๆ

หมอต�าแยพูดต่อไปเหมอืนตอบข้อสงสยัของเขา "บางคนพอตัง้ท้อง

แล้วก็กินเอาๆ นีร่ปูร่างของฮหูยินไม่เปลีย่นไปมากนกั นับว่าถูกต้องแล้ว 

ครรภ์ย่ิงใหญ่ย่ิงคลอดยาก แบบฮหูยินน่ีล่ะถึงจะคลอดง่าย"

หลี่ชีฉือที่ก�าลังครางในคอเบาๆ พลันกรีดร้องอย่างเจ็บปวดข้ึนมา

อีกในจังหวะนั้น

ผ่านไปนานเนิน่ จนตะเกียงเกือบราแสง และหลีเ่ย่ียนก็เหงือ่แตกโซม 
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ไปทัง้ตวั

ดูเหมือนผู้เป็นอาจะอ่อนเพลีย เสียงถึงได้เบาลงมาก

เขาอยากเข้าไปดูเหลือเกิน

ปลายเท้าเดินวนไปวนมาไม่รู้กี่รอบ

ทันใดนั้นเสียงร้องไห้จ้าก็แผดขึ้นในห้อง

ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยพลัน

ถ้อยค�าแสดงความยินดีดังขรมอยู่ข้างใน ซินลู่ร้องไห้ออกมาด้วย

ความปีติ เฉาอวี้หลินพรูลมหายใจยาวเหยียดอย่างโล่งอก ทุกคนเข้ามา 

รวมกลุม่กันเป็นกระจกุ

เดก็ชายหน้าชืน่ทันที เขาถอนหายใจเฮอืกหน่ึงแล้วยกมอืขึน้ตบประตู 

"ท่านอาหญิง ดขีึน้บ้างหรอืไม่ขอรบั"

เพ่ิงจะตบได้สองทก็ีได้ยินเสยีงตะโกนเอะอะ ตามมาด้วยเสียงอาวุธ

กระทบกัน ดเูหมอืนว่าจะเกิดเหตุขึน้ข้างนอก

เขาตบประตูต่อด้วยความตกใจ "ท่านอาหญิง!"

เฉาอว้ีหลนิทีไ่ด้ยินเสยีงเปิดประตอูอกมาด ูพร้อมกับท่ีองครกัษ์คนหน่ึง

ว่ิงเข้ามารายงานอย่างรบีร้อน "สถานการณ์เกิดความเปลีย่นแปลง รบีเชญิ 

ฮหูยินออกมาเรว็!"
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ลมอ่อนก�าลงัลงแล้ว ทว่ารตัตกิาลยังคงมืดมดิ แลเห็นแสงเพลงิโชติช่วง

ในเมอืงได้จดุสองจดุแต่ไกล

ฝูถิงที่ควบม้าด้วยความเร็วสูงมาตลอดทางพลันรั้งบังเหียน

มีคนขี่ม้าเข้ามาข้างหน้า ด้านหลังคือทางที่มุ่งสู่เมืองอวี๋ซีพอดี

ฟังจากเสียงเหมือนจะมีแค่คนเดียว

ฝถิูงยกมอืสัง่ให้ก�าลงัพลท่ีอยู่ข้างหลงัหยุด แล้วโบกมอืให้หลวัเสีย่วอ้ี

ฝ่ายนั้นรวบรวมคนจ�านวนหนึ่งขี่ม้าออกไปอย่างรวดเร็ว

เบือ้งหน้าเหน็เพียงเงาตะคุม่ ทัง้สองฝ่ายเจอกันกลางทาง แต่ไร้ซึง่ 

การปะทะ

ไม่นานหลวัเสีย่วอีก็้น�าก�าลงัพลย้อนกลบัมาทางเดิม "พ่ีสาม องครกัษ์

ของท่าน"

ฝูถิงยกมือขึ้นอีกครั้ง

72
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ไพร่พลท่ีชกัอาวุธออกมาเตรยีมพร้อมท้ังหมดเก็บอาวธุเข้าไปดงัเดมิ

องครกัษ์ขีม้่าตามมาด้วย เพ่ิงจะมาถึงตรงหน้าผูบ้งัคบับญัชาก็ไถลตวั 

จากหลงัม้า นัง่คกุเข่าเอามอืกุมแขนในความมดื "เรยีนท่านผูบ้ญัชาการ 

สถานการณ์ในเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ข้าน้อยจึงมา 

ขอความช่วยเหลอืขอรบั!"

ฝูถิงจับบังเหียนแน่น "ว่าไป!"

องครกัษ์ผูไ้ด้รบับาดเจบ็หอบหายใจถ่ีๆ รายงานเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้

อย่างรวดเรว็

เดมิทคีนในเมอืงก�าลงัสาละวนเร่งดับไฟและควานหาตวัพวกทเูจว๋ีย

ทีแ่อบแฝง ทนัใดน้ันประตูเมอืงก็ถูกโจมตี ทหารทูเจวีย๋กลุม่หน่ึงบกุเข้ามา 

เวลาน้ีก�าลงัต่อสูกั้บทหารรกัษาเมอืง

หลวัเสีย่วอ้ีสบถทันทีเมือ่ได้ฟัง "กองทัพทูเจว๋ียถูกต้านไว้ตรงชายแดน 

นอกเมอืงอว๋ีซก็ีมค่ีายทหาร น่ีไอ้พวกสุนัขทูเจว๋ียมนัยังบกุเข้าไปได้กลุม่หน่ึง  

มนัร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าหรอืไร!"

องครกัษ์ตอบอย่างรวดเรว็ "ตอนนียั้งไม่ทราบสาเหตขุอรบั พวกข้าน้อย 

อารักขาฮูหยินอยู่ท่ีโรงหมอ ฮูหยินยังสั่งให้ปิดประตูเมืองอย่างแน่นหนา 

เพ่ือควานหาตวัชาวทเูจว๋ีย แต่ยังไม่ทนัจบัตวัไอ้พวกท่ีอยู่ในเมอืงได้ พวกทีอ่ยู่

นอกเมอืงก็บกุเข้ามาก่อนแล้ว ข้าน้อยจงึต้องฝ่าออกมาขอความช่วยเหลอื 

เพ่ือคุม้ครองความปลอดภัยของฮหูยินขอรบั"

ฝูถิงก�าด้ามดาบแน่น "พวกมันมีคนช่วย"

หลัวเสี่ยวอี้ตกตะลึง "ใครกัน!"

"จะใครก็ช่าง ส�าคญัท่ีสุดในตอนน้ีคอืต้องช่วยคนก่อน" เขาเอ่ยเสยีงเย็น 

"น่ากลวัว่าสนามรบแท้จรงิจะอยู่ท่ีน่ีเสยีกระมงั"
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แผนล่อเสือออกจากถ�้าของพวกทูเจว๋ียเป็นแบบย้อนศร พวกมัน 

วางเพลงิในเมอืงให้พวกเขาคดิว่าเป็นหลุมพราง เมือ่เขาท้ิงไพร่พลส่วนใหญ่ไว้ 

อกีด้าน ท่ีน่ีจงึกลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัทีพ่วกทูเจว๋ียบกุโจมตี

แต่แม้กระนั้นก�าลังพลที่พวกมันส่งมาที่นี่ก็ต้องมีจ�ากัด

อีกประการหน่ึงค่ายกองทัพของเขายังตัง้อยู่นอกเมอืงไม่ได้ร้ือถอน 

พวกมันมีเวลาไม่มาก จ�าต้องเร่งรบเร่งจบศึกได้เพียงอย่างเดียว

แต่มีหรือฝูถิงจะยอมให้เวลาพวกมัน เขารีบโบกมือส่ังให้ไพร่พล

เคลือ่นตวัต่อ แล้วตวดัตามององครกัษ์ทหีนึง่ "ฮหูยินเป็นอย่างไรบ้าง"

"เรยีนท่านผูบ้ญัชาการ ฮหูยินคลอดบตุรแล้วขอรับ พอเกิดเรือ่งข้ึน 

ข้าน้อยก็รบีรดุออกมา จงึไมท่ราบว่าตอนน้ีเป็นอย่างไร"

"อะไรนะ!" หลวัเสีย่วอีต้ะโกนลัน่ข้ึนตรงน้ัน "แล้วเหตุใดถึงไม่รีบบอก!"

ฝูถิงแข็งทื่อไปท้ังตัว เพียงพริบตาเดียวก็หวดแส้โดยแรง ควบม้า 

พุ่งทะยานไปข้างหน้า

รอบนอกโรงหมอก�าลังตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือด

หลี่เยี่ยนวิ่งเข้าไปในห้อง ในนี้กลับเงียบสงบอย่างยิ่ง

หลีช่ฉีอืถูกซนิลูช่่วยประคองขึน้มานัง่แล้ว ไรผมเปียกเหงือ่แนบติดอยู่ 

บนหน้าผาก ความซบูซดียังไม่จางหายไปจากใบหน้า

สองแขนเรยีวช้อนอยู่แนบอก นางช้อนตาขึน้อย่างอ่อนล้า พอเหน็เขา 

ก็บอกย้ิมๆ "เข้ามาดูน้องชายเจ้าส"ิ

ซินลู่ที่อยู่ข้างๆ เอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม "ซื่อจื่อ นายหญิงให้ก�าเนิด

คุณชายน้อยเจ้าค่ะ"

หลี่เย่ียนชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะเดินเข้าไปหาโดยไม่รู้ตัว แล้ว 
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มองไปที่อ้อมอกอาสาวเป็นอันดับแรก

เดก็ถูกช�าระร่างกายจนสะอาดหมดจดแล้วห่อไว้ด้วยผ้าคลุมกันลม

ของผูเ้ป็นแม่ แสงตะเกียงรวัรางเกินกว่าจะเหน็ชดั รูเ้พียงแต่ว่าใบหน้าดวงนัน้ 

ยู่ย่นและแดงก�า่ ดูเลก็กระจ้อยร่อยอยู่ในอ้อมกอดนาง

เขามองทารกตัวน้อย จากนัน้ก็มองผูเ้ป็นอา ลมืส้ินว่าควรพูดอะไร

ทว่าหลงัจากนัน้ประตก็ูถูกเปิดออก เฉาอว้ีหลนิเดนิลิว่ๆ เข้ามา "พ่ีสะใภ้ 

ต้องรบีไปกันเดีย๋วน้ีเลย"

หลี่ชีฉือปรายตาไปข้างนอกแวบหน่ึง นางได้ยินเสียงเอะอะตั้งแต่ 

เมือ่ครู ่อดไม่ได้ท่ีจะกอดลกูให้แน่นขึน้ "เกิดอะไรขึน้ข้างนอก"

อกีฝ่ายตอบ "ประตูเมอืงถูกตีแตก กองทัพทเูจวีย๋บกุเข้ามา สถานท่ี

ราชการทกุแห่งถูกโจมตีทัง้หมด ด้านนอกโรงหมอก็เกิดการปะทะกันแล้ว"

เสียงอาวุธดังชัดถนัดหู เสียงฝีเท้าสับสนดังอยู่ทั่วไป

บรรยากาศปีติแช่มชื่นที่ตอนแรกยังอบอวลอยู่ในห้องพลันหายวับ 

หมอต�าแยถอยหลงักรดูอย่างเสยีขวัญ ซนิลูท่ี่ประคองหลีช่ฉีอืไว้อย่างมัน่คง 

ก็หน้าเปลีย่นสเีช่นกัน

เฉาอว้ีหลนิเดินเข้ามาเอ่ยเร่ง ไม่มเีวลาจะสนใจเรือ่งพวกน้ี "เรว็เข้า

เถิด พ่ีสะใภ้ ศตัรอูยู่ในทีล่บั เราอยู่ในทีแ่จ้ง รบีไปเสยีตอนท่ีพวกองครกัษ์ 

ยังต้านไว้ได้ดีกว่า"

หมอต�าแยเพ่ิงส่งเสยีงพูดก็ตอนนีเ้อง "แต่ฮหูยินเพ่ิงคลอดบุตรหยกๆ..."

"เช่นนัน้ก็ไปกนั" หลีช่ฉีอืตดัสนิใจเอง "เดมิทีก็อยู่ท่ีนีน่านไม่ได้อยู่แล้ว"

ก่อนหน้านี้เป็นเพราะความฉุกละหุกจึงต้องมาท่ีโรงหมอ ระหว่าง 

เจ็บท้องคลอดนางก็นึกกังวลเช่นกัน เพราะถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นสินทรัพย์ 

ของนาง ในเมือ่พวกทเูจว๋ียลอบเข้าเมอืงมาวางเพลิงได้อย่างเหมิเกรมิ มหีรอื 
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จะละเว้นตราการค้ารปูปลา

เวลาน้ีทหารทูเจวี๋ยบุกเข้ามาแล้ว ที่นี่จึงย่ิงอันตรายกว่าเก่า นาง

พยายามยันตัวขึ้นมานั่งตรง

หลีเ่ย่ียนรบีช่วยประคอง ซนิลูเ่องก็ข่มความตืน่ตระหนกเข้ามารบัทารก

ไปอุม้

เฉาอวี้หลินแบกนางขึ้นหลังอีกครั้ง พาเดินลิ่วๆ ออกไปข้างนอก

หลีช่ฉีอืเกาะหลงัอกีฝ่ายพลางเงีย่หฟัูงเสยีงต่อสูท้ีด่งัใกล้เข้ามาทกุที 

หัวใจเต้นตึกตัก แต่พอหันไปเห็นซินลู่อุ ้มลูกอยู่ไม่ห่าง ส่วนหลี่เย่ียน 

เดนิตามมาตดิๆ ก็ค่อยโล่งอก

เฉาอวี้หลินคล�าทางเดินฝ่าความมืดออกจากโรงหมอทางด้านหลัง

หลีช่ฉีือกระซิบบอก "ในเมือ่พวกทเูจวีย๋บุกเข้ามาได้ น่ากลัวว่าทีน่ี่ 

จะไม่ปลอดภัยแล้ว"

ฝ่ายตรงข้ามเองก็รูเ้ช่นกัน ทว่ายังเดินต่อไปเรือ่ยๆ ไม่หยุด "พ่ีสะใภ้ 

คดิอ่านประการใด"

นางนึกถงึค�าก�าชบัของสามข้ึีนมาได้ทนัท ี"ไปค่ายทหารปลอดภยัท่ีสดุ"

เฉาอว้ีหลนิค�านวณเส้นทางโดยละเอยีด แล้วมุง่หน้าไปยังประตเูมอืง 

อีกแห่งทีอ่ยู่ทางตะวันตก หากฝ่าออกไปจากตรงน้ันได้จะมทีางไปค่ายทหาร

"ได้ เช่นนั้นก็ไปค่ายของพี่สาม!"

เพลงิไหม้ในเมอืงถูกดบัลงแล้วหลายจดุ ชาวบ้านแตกฉานซ่านเซน็ 

บางส่วนหนเีปิดไปแล้ว เสยีงอาวุธกระทบกันลอยแว่วมาจากถนนท่ีอยู่ไกลๆ

องครักษ์กลุ่มหนึ่งควบอาชาคุ้มกันรถม้าไปยังประตูเมืองอีกฝั่ง

หลี่ชีฉือที่นั่งอยู่ในรถม้ารับทารกมาจากมือสาวใช้
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เด็กผู้นี้ว่าง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ร้องไห้โยเยสักนิด

นางน่ังพิงหลัง ระงับความคิดที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นส�่าเอ่ยถามข้ึนว่า  

"ข้างนอกเป็นอย่างไรบ้าง"

เฉาอว้ีหลินแง้มม่านเล็กน้อยเพ่ือมองออกไปข้างนอก อันที่จริง 

แค่นั่งฟังเสียงอยู่ในรถม้าก็พอจับสถานการณ์ได้คร่าวๆ เช่นกัน

"องครักษ์บอกว่าเหล่าฮูหยินผู้ก�ากับการล้วนถูกโจมตีกันถ้วนหน้า 

หากพวกมันรู้ว่าพี่สะใภ้อยู่ตรงนี้จะต้องแย่แน่"

หลี่ชีฉือนิ่งเงียบ

องครกัษ์คนหนึง่รายงานอยู่นอกรถม้า "ข้างหน้าเป็นประตเูมอืงแล้ว

ขอรบั"

ล้อรถแล่นบดไปตามถนน ประตูเมอืงด้านน้ันถูกตแีตก เปิดอ้าออก 

ครึง่หนึง่ มทีหารก�าลงัต่อสูกั้บข้าศึก

เฉาอว้ีหลนิมองแค่แวบเดยีวก็เอ่ยอย่างเคร่งเครยีด "มแีต่ต้องฝ่าออกไป

เท่าน้ัน"

อยู่ๆ ม้าก็เหยียบโดนอะไรเข้า แล้วดีดขาขึน้พร้อมร้องอย่างบ้าคล่ัง

องครักษ์ตะโกน "มีคนโรยตะปูแทงเกือกม้า!"

ตวัรถม้าพลอยกระตกุโดยแรงเพราะเหตนุี ้หลีช่ฉืีอทียั่งไม่หายอ่อนเพลยี 

เซถลาทัง้ทีอุ่ม้ลกูจนเกือบท�าทารกหลดุมอื

เฉาอวี้หลินกับซินลู่โผเข้ามาช่วยประคอง

หลีเ่ย่ียนทีน่ัง่ตรงข้ามผูเ้ป็นอาพอดีรบีรบัร่างเลก็ในห่อผ้าไว้ด้วยท่าที

อนัว่องไว แล้วอุม้ข้ึนมากอดแนบอก "หลานจะอุม้น้องแทนท่านอาหญิงเอง

ขอรบั"

จนถึงขนาดนี้ทารกน้อยก็ยังนอนหลับปุ๋ย ไม่ร้องไห้สักแอะ
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หลีช่ฉีอืเหน็หลานชายอุม้เดก็ไว้อย่างมัน่คงก็พรูลมหายใจอย่างโล่งอก

รถม้าหยุดลงเพราะไปต่อไม่ได้ พรบิตาต่อมาเสยีงต่อสูก็้ดงัขึน้ข้างนอก

องครกัษ์คนหน่ึงเลิกม่านบอกพวกนางโดยไม่สนใจอะไรทัง้สิน้ "ฮหูยิน 

รบีหนไีปขอรบั พวกเราถูกซุม่โจมตี!"

หมอต�าแยกลิ้งตกจากรถม้า แล้ววิ่งเปิดเปิงไปที่ใดไม่รู้ด้วยความ 

ตืน่กลวั

เฉาอวี้หลินดึงหลี่ชีฉือขึ้นมา "ข้าจะพาพี่สะใภ้ไปหลบก่อน"

หลีช่ฉีอืถูกฝ่ายน้ันจบัแบกขึน้หลงัอย่างไม่พูดพร�า่ท�าเพลง พอออกมา

ข้างนอกก็พบว่าพวกองครกัษ์ตะลยุฝ่าข้าศึกจนเลอืดอาบพ้ืนไล่มาเป็นทาง

คนกลุม่หนึง่ควบม้ามาแต่ไกล แสงจากเปลวไฟส่องให้เห็นอาภรณ์

แบบชาวหทูีส่วมอยู่บนร่าง ในมอืถือดาบวงพระจนัทร์ ดูน่ากลวัราวกับภูตผ ี

ท่าทางฮกึเหิม เจรจากันด้วยภาษาทูเจว๋ีย

ปลายเท้าของเฉาอว้ีหลนิชะงักไปชัว่ขณะ ก่อนจะออกว่ิงต่อเพ่ือไปหลบ

ในตรอก

หลี่เยี่ยนกับซินลู่วิ่งตามหลังมาติดๆ

ซนิลูว่ิ่งช้า ฝ่ายท่ีไล่ล่าใกล้ตามมาถึงตวัเต็มทแีล้ว นางจงึผลกัหลีเ่ย่ียน 

ไปข้างหน้าโดยแรงจนตนเองทีร่ัง้ท้ายเซล้ม ก่อนจะกล้ิงตัวตะเกียกตะกาย

เข้าไปหลบในกองของเก่าข้างทาง

หลีเ่ย่ียนถูกผลักจนเซแท่ดๆ แต่ก็ยังว่ิงถลนัเข้าไปในตรอก เมือ่หันไป 

เหน็ว่าสาวใช้สามารถซ่อนตวัจนรอดพ้นการจบักุม ถึงค่อยรีบว่ิงไปข้างหน้าต่อ

"อาเยี่ยน" หลี่ชีฉือร้องเรียก

"ขอรับ ท่านอาหญิง หลานไม่เป็นไร น้องก็ปลอดภัยเช่นกัน" เขา 

อุม้น้องชายว่ิงเข้าไปหาแล้วบอกว่า "ซนิลูซ่่อนตัวแล้วขอรับ หวังว่านางจะ
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ไม่เป็นอนัตราย"

หลีช่ฉีอืพยักหน้าในความมดื นางท�าความเข้าใจได้แล้วว่าพวกทเูจวีย๋

เตรยีมตวัมาอย่างด ีแรกสดุวางเพลงิ พอล่อคนออกมาได้ก็ฉวยโอกาสจบั 

ฮหูยินผูก้�ากับการทัง้หมดเป็นตัวประกัน

"พวกมันอาจมีผู้ช่วย" นางยืนพิงก�าแพงหอบหายใจ

เฉาอว้ีหลนิก็หอบไม่แพ้กนั "พวกเราอยู่อย่างนีไ้ม่ได้แน่ ไม่รูว่้าพวกมนั 

มกัีนทัง้หมดเท่าไร หากพวกองครกัษ์ต้านไว้ไม่อยู่ ใครก็หนีไม่รอดทัง้น้ัน"

หลี่ชีฉือยกมือขึ้นวางบนไหล่หลานชาย ก่อนจะค่อยๆ เลื่อนลงไป

ลบูไล้ทารกน้อยในอ้อมกอดของเขา

จะให้ถึงขัน้ใครก็หนีไม่รอดไม่ได้เด็ดขาด จะเกิดเหตขุึน้กับหลีเ่ยีย่น

ไม่ได้ ลกูของนางก็เช่นกัน

"ใกล้ๆ น้ีนอกจากค่ายทหารแล้ว ยังมทีีใ่ดปลอดภยัอีก" นางโพล่งถาม

เฉาอวี้หลินใช้ความคิด "เผ่าผูกู้อาศัยอยู่แถบนี้"

หลี่ชีฉือตัดสินใจทันที "ดี พวกเราจะหลบอยู่ในเมืองก่อนเพื่อล่อ 

พวกมัน ให้อาเย่ียนล่วงหน้าไปท่ีค่าย แล้วพวกเราค่อยหาจังหวะหนีไป 

เผ่าผกูู้"

"ท่านอาหญิงว่าอย่างไรนะ" หลี่เยี่ยนถามอย่างไม่เชื่อหู

ห่างออกไปไกลๆ มจีดุท่ียังดบัไฟไม่ได้ แสงโชติช่วงจากเปลวเพลงิจงึ 

พอส่องให้เหน็ความเป็นไปตรงหน้าได้ร�าไร

หลี่ชีฉือจ้องหลานชายอย่างแน่วแน่ "อาเย่ียน ท่านอาเขยของเจ้า 

จะต้องมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้ ดังนั้น 

อาจงึมอบน้องให้เจ้า เข้าใจหรอืไม่"

เด็กชายตะลึงงัน
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หลี่ชีฉือบอกต�าแหน่งที่ตั้งค่ายให้เขารู้

องครกัษ์จ�านวนหนึง่ว่ิงเข้ามาในตรอก "ไปเร็วขอรบั พวกมนัรู้แล้วว่า

เราอยู่ท่ีน่ี!"

เฉาอวี้หลินลุกขึ้นมาท�าท่าจะแบกนางออกเดิน

หากแต่หลีช่ฉีอืกลบักดบ่าอกีฝ่ายไว้พลางสัง่องครกัษ์ด้วยเสยีงรวัเรว็ 

"คุม้ครองซือ่จือ่กับเลอืดเนือ้เชือ้ไขของท่านผูบั้ญชาการ"

เพิ่งจะออกจากตรอก นักรบบนหลังม้าบางส่วนก็ไล่ตามมาถึง

องครักษ์รีบเข้าไปต้านไว้อย่างสุดก�าลัง

หลีช่ฉีอืหนัไปมอง หลีเ่ย่ียนอุม้ทารกวิง่ออกจากตรอก แล้วบ่ายหน้า

เลีย้วไปทางอืน่

นางพรลูมหายใจอย่างโล่งอกทีห่ลานชายมกัเชือ่ฟังตนเสมอ จากนัน้ก็

บอกเฉาอวีห้ลนิว่า "ไปอีกทาง"

เฉาอวีห้ลนิเปลีย่นทิศว่ิงไปเรือ่ยๆ ฝ่ายไล่ล่าตามมาอย่างทีค่ดิ แล้ว

ถูกองครกัษ์ท่ีเหลอือยู่เพียงน้อยนิดสกัดไว้

พวกนางเลอืกใช้แต่ทางแคบสลวัแสง สกัพักใหญ่ก็พบบรเิวณท่ีเป็น

มมุมดื มศีพนอนตายหลายร่าง

เฉาอวี้หลินแบกหลี่ชีฉือวิ่งเข้าไป

ในมมุมืดมบ้ีานร้าง ประตบู้านเผยออ้า ดาบเล่มหนึง่ตกอยูข้่างศพ 

ตรงหน้าประตู

นางเก็บดาบขึน้มา วางหล่ีชฉีอืลง แอบอยู่ในบ้านด้วยกันโดยใช้ตวับงั 

อกีฝ่ายไว้

ไม่มอีงครกัษ์ตามมาสกัคน แสดงว่าทุกคนก�าลังติดพันกับการต่อสู้
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ไม่รู้ว่าเสียงพูดคุยลอยมาจากที่ใด ดังแค่แว่วๆ จับทิศทางไม่ได้  

แม้จะฟังไม่รูเ้รือ่ง แต่เนือ่งจากเคยได้ยินมาหลายคร้ัง หลีช่ฉีอืจงึรู้ว่าเป็น

ภาษาทูเจว๋ีย

"พวกมันพูดอะไรกัน" นางถามเสียงแผ่วจนไม่สามารถแผ่วไปได้

มากกว่านี้

เฉาอว้ีหลนิตอบ "แม่ทัพขวาอาส่ือน่าเจยีนส่ังให้พวกมนัรบีรบรบีจบศกึ"

หลีช่ฉีอือดจะมองอกีฝ่ายไม่ได้ เพราะเสยีงพูดประโยคน้ันหน่วงช้า

อย่างย่ิง ซ�้ายังมีความเจ็บปวดเจือปนอยู่ด้วย ราวกับถูกของหนักทับไว ้

อย่างนัน้

นางรบีเอือ้มมอืไปดงึ พบว่าเฉาอว้ีหลนิก�าลงัยกมอืข้างหน่ึงกดหน้าอก

"อาฉาน แผลเก่าเจ้าก�าเรบิอกีแล้วหรอื" เฉาอว้ีหลนิมอีาการเดียวกับ 

ทีน่างเคยเห็นตอนอยู่ในเมอืงกู่เย่ีย

เฉาอว้ีหลนิพยุงนางไว้ด้วยมอืข้างเดียว ใช้เวลาอยู่นานถึงจะเอ่ยว่า 

"ขออภยัด้วยพ่ีสะใภ้ เกรงว่าข้าจะปกป้องท่านไม่ได้อกีคราแล้ว"

หลีช่ฉีอืแทรกขึน้มา "อย่าเพ่ิงพูดเรือ่งพวกนีเ้ลย นัง่พักให้ดีๆ อดทน 

สกัพักจนผ่านไปได้เด๋ียวก็หาย"

เฉาอว้ีหลินมองดาบที่ตกอยู่ตรงปลายเท้า นิ้วทั้งห้าจิกพ้ืนแล้ว 

ขยุ้มเกรง็ "น่ากลวัว่าจะไม่มวัีนหายแล้วล่ะ"

"อะไรนะ"

"อาการบาดเจ็บของข้าไม่เหมือนอย่างท่ีพ่ีสะใภ้คิด" เฉาอว้ีหลิน 

ก้มหน้าอย่างท้อแท้ แล้วยกมอืข้างนัน้ขึน้มา "ข้าเพ่ิงตระหนกัตอนนีเ้องว่า

คง...จบัดาบไม่ได้อีกแล้ว"

หลี่ชีฉือผงะ "เพราะเหตุใดกัน"
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เฉาอว้ีหลินนิ่งเงียบไปสักพัก ก่อนจะเอ่ยประโยคที่ดูเหมือนเป็น 

คนละเรือ่งกับค�าถามเมือ่ครู ่"ในอดีตข้าเคยถูกกองทพัทเูจว๋ียจับตัวไป"

อีกด้านหนึง่การต่อสู้อนัดเุดอืดยังไม่ส้ินสุดลง เหล่าองครกัษ์พยายาม 

ย้ือทหารม้าทูเจว๋ียกลุม่น้ันไว้ เพ่ือให้ทหารรกัษาเมอืงได้ยินเสียงแล้วเร่งรุด

มาดู

เวลานั้นเป็นช่วงที่มืดมิดที่สุดของคืน

ทหารทเูจว๋ียจ�านวนหน่ึงกระจายก�าลงักันตระเวนค้นหาตามทีต่่างๆ 

ราวกับวิญญาณพเนจร ในมือถือดาบโค้งเป็นประกายขาววับดุจหิมะ

เป้าหมายของพวกมนัคอืไม่ปล่อยให้ใครก็ตามทีอ่อกจากสถานทีร่าชการ

หลดุรอดไปได้แม้แต่คนเดยีว ตอนซุม่โจมตรีถม้าทีอ่อกจากจวนผูก้�ากบัการ 

ก็ปล่อยให้คนหนีไปได้ทีหนึง่แล้ว ก�าลงัพลส่วนทีเ่หลอืก�าลงัไล่ตามอยู่ ส่วน 

พวกมนัมหีน้าทีห่าปลาตัวอ่ืนท่ีเลด็ลอดออกจากแห

แยกย้ายกันหาอยู่นาน หนึ่งในนั้นก็พบบ้านเก่าโทรมหลังหนึ่ง จึง 

เดนิเข้าไปข้างใน

ลานบ้านรกเรือ้ไร้คนอยู่อาศัย ซ�า้ยังมาถูกเพลิงไหม้ซ�า้ ข้างในอยู่ใน

สภาพระเกะระกะ

คนผูน้ั้นสงัเกตเห็นว่ามอีะไรถูกบงัอยู่ตรงมมุห้อง จงึเงือ้ดาบในมอื 

ขึน้สงูแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้า แต่แล้วอยู่ๆ ความเคลือ่นไหวก็หยุดลงโดยพลนั

ล�าคอถูกมีดปาด ร่างล้มตึงลงบนพื้นทั้งที่ยังไม่ทันได้ร้องสักแอะ

หลี่เย่ียนชักมีดที่ถืออยู่กลับมา เช็ดกับเส้ือผ้าลวกๆ สองที แล้ว 

รบีถอยไปทางเดิมพลางอุม้ทารกในห่อผ้าไว้แน่น

เขาถอยไปเรือ่ยๆ จนแผ่นหลงัชนผนงั ไม่เหลอืท่ีให้ถอยได้อกี ขณะ
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กอดน้องน้อยอย่างระมดัระวัง

อยู่ๆ เจ้าตวัเลก็ในวงแขนก็ขยับพร้อมส่งเสยีง เขากลวักลุม่คนทีไ่ล่ตาม

จะได้ยินเข้าจงึรบีย่ืนน้ิวไปให้ดูด

วิธีนีห้ลีเ่ย่ียนค้นพบโดยบงัเอญิ น้องชายคงหิว ท�าเช่นน้ีพอจะช่วย

ปลอบประโลมได้ชัว่คราว

เลือดของชาวทูเจวี๋ยยังติดอยู่บนนิ้ว แต่เขาไม่มีเวลามาสนใจ

"ไม่ต้องกลัวนะ...ไม่ต้องกลัว..." หลี่เย่ียนพึมพ�าโดยไม่รู้ตัว บางที 

คนทีเ่ขาพูดให้ฟังอาจไม่ใช่น้องชายท่ียังไม่รูค้วาม หากแต่เป็นตนเอง

นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ขาฆ่าคน ครัง้แรกท่ีมอืเป้ือนเลือด เขารู้สึกเย็นวาบ

ไปทัง้ตวัตัง้แต่หวัจรดเท้า

แต่เขาจะถอยไม่ได้ ท่านอาเขยเคยบอกว่าเมื่อเกิดปัญหาเขาควร 

เอาตัวบังสตรีเอาไว้ กระทั่งการใช้มีดอย่างโหดเหี้ยมเมื่อครู่เขาก็ได้รับ 

การชีแ้นะมาจากท่านอาเขยเช่นกัน

ที่ผ่านมาท่านอาหญิงเป็นฝ่ายปกป้องเขาเสมอ ครั้งน้ีก็ไม่ต่างกัน  

ท่านอาหญิงใช้ชีวิตตนเองแลกกับความปลอดภัยของเขา ดังน้ันเขาจึง 

จะปกป้องเลอืดเน้ือเชือ้ไขของนางบ้าง

ยามเป็นฝ่ายได้รบัการคุม้ครอง คนเรายังท�าตวัอ่อนแอได้ แต่บดันี้ 

เขาต้องเป็นฝ่ายคุม้ครองคนอืน่ จะเหยาะแหยะไม่ได้แม้แต่นิดเดยีว

ไม่เป็นไร ฆ่าคนแล้วอย่างไรเล่า เขาเป็นเชือ้พระวงศ์ ท�าเช่นนีก็้เพ่ือ

ปกป้องครอบครวัและแผ่นดิน

"จะต้องไม่มอีะไร...จะต้องไม่เป็นอะไร..." หลีเ่ย่ียนอุม้น้องชาย ก�า 

ด้ามมดีสัน้แน่นพลางพึมพ�าเบาๆ "ท่านพ่อทีอ่ยู่บนสวรรค์จะต้องช่วยคุ้มครอง

พวกเราแน่"
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หลีช่ฉีอืน่ังนิง่อยูกั่บที ่ทอดตามองเฉาอวีห้ลนิพลางฟ้ืนแรงไปพร้อมกัน

เมื่อครู่อีกฝ่ายบอกว่าเคยถูกกองทัพทูเจวี๋ยจับตัวไป

"เจ้าได้แผลมาจากตอนนั้นหรือ"

แม้ยามน้ีจะไม่ใช่เวลามาน่ังคุยกัน ทว่านางก็ยังถาม เพราะถ้า 

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ฝ่ายตรงข้ามก็คงไม่เอ่ยถึง

เฉาอว้ีหลินพยักหน้า แล้วนึกขึ้นได้ว่าพวกตนอยู่ในความมืด จึง

เปลี่ยนมาส่งเสียงตอบแทน "ใช่"

นางขยับตวัเอือ้มมอืไปท่ีหน้าประตอูย่างยากล�าบาก ความเคลือ่นไหว

เชือ่งช้าราวกับคนชรา แล้วออกแรงลากศพหนึง่มาขวางประตเูอาไว้

หลีช่ฉีอืสยอนแสยงในใจเมือ่เห็นศพ แต่ยามน้ีส่ิงทีม่มีากกว่านัน้คอื

ความเป็นห่วงอาการอกีฝ่าย

เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว เฉาอว้ีหลินก็พิงผนังเล่าต่อไปว่า "คนท่ี 

73
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จบัตวัข้าคอือาสือ่น่าเจยีน แม่ทัพขวาทีพ่วกเราได้ยินเมือ่ครู่..."

ตอนนั้นเป็นสงครามที่เลวร้ายที่สุด

แปดมณฑลสบิส่ีเมอืงล้วนถูกโรคระบาดเล่นงานถ้วนหน้า ท้ังทหารและ

ราษฎรล้มตายนับไม่ถ้วน พวกทูเจว๋ียบกุเข้ามาตส่ีีมณฑลแตกอย่างรวดเร็ว 

กวาดต้อนผูค้นทัง้หมดเป็นเชลย ก่อนจะรกุคืบเข้าสูใ่จกลางดนิแดน

ฝูถิงบัญชาการไพร่พลที่มีน้อยกว่าฝ่ายศัตรูก่ึงหนึ่งปักหลักต้านศึก 

ไม่ถอย นางยกก�าลงัพลไปเสรมิ แล้วถูกพวกทูเจว๋ียซุม่โจมตรีะหว่างทาง

พวกนางจ�าต้องสูยิ้บตาเพ่ือสกัดศตัรกูลุม่นีเ้อาไว้ สดุท้ายนอกเหนือจาก

พวกทีสู่จ้นตวัตายแล้ว ผูใ้ต้บงัคบับญัชาหนึง่ร้อยแปดสบิหกคนท่ียังมชีวิีต 

ก็ถูกจบัตวัไปท้ังหมด

"พวกมนัคดิจะเค้นข้อมลูทางการทหารจากปากพวกเรา พอข้าไม่พูด  

มนัก็ฆ่าผูใ้ต้บงัคบับญัชาข้าให้ดูทลีะคนด้วยวิธีอนัเหีย้มโหด...ข้าท�าได้แค่

เบกิตามองอย่างข่มใจทนเท่าน้ัน

ยังไม่ทันข้ามคืน หนึ่งร้อยแปดสิบหกคน...สุดท้ายก็ถึงตาข้า

อาสือ่น่าเจยีนหมายจะท�าให้ข้าซึง่เป็นขุนพลหญิงอปัยศ จงึมอบข้า

เป็นรางวัลแก่กลุม่คนท่ีฆ่าผู้ใต้บงัคบับญัชาข้า แต่ข้าไม่ยอมโอนอ่อน แล้ว 

หาจงัหวะฆ่าพวกมนัตายไปคนหน่ึง พวกมนัทุกคนจึงเงือ้ดาบใส่ข้า..."

น�้าเสียงของนางราบเรียบอย่างน่าอัศจรรย์

"ดาบแล้วดาบเล่า...พวกมนับอกว่าจะทิง้ความอปัยศไว้ให้ข้าตลอดชวิีต 

จงึใช้ดาบกรดีหน้าอกข้าเป็นภาษาของพวกมนั เขียนค�าว่าทาสทูเจว๋ีย

พวกมนัพูดท้ิงท้ายว่าหากวันรุง่ขึน้ข้ายังมชีวิีตอยู่ ก็รอถูกลากไปให้

ชาวทเูจว๋ียทกุคนย�า่ยีได้เลย จากนัน้..."

"ไม่ต้องพูดแล้ว" หลีช่ฉีอืแทรกขึน้มาด้วยเสยีงสัน่เครอื "ไม่ต้องพูดแล้ว 
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อาฉาน..."

แม้เจ้าตัวจะเล่าอย่างรวบรดัแค่ไม่ก่ีประโยค แต่นางทนฟังต่อไปไม่ไหว

จรงิๆ

"จากนั้นพี่สามก็มา"

หลี่ชีฉือผงะ

หลงันึกภาพทีเ่กิดขึน้ ประโยคน้ีเหมอืนเป็นจดุพลกิผนัจนนางตืน่เต้น 

ขึน้มาเลก็น้อย

เฉาอวีห้ลนิทีด่เูหมอืนยังจมจ่อมอยู่ในความทรงจ�าสูดหายใจเข้าปอด 

"พ่ีสามบกุเข้าค่ายทหารพวกทเูจวีย๋มาช่วยข้า"

นางนับไม่ถูกแล้วว่าโดนดาบฟันไปทัง้หมดก่ีแผล จ�าได้แต่เพียงว่า

ตนเองเสือ้ผ้าขาดว่ิน โชกเลอืดไปทัง้ตัว

นางถูกจบัห้อยไว้บนเสาไม้สูงกลางค่าย บนพ้ืนเต็มไปด้วยศพทหารกล้า

แดนเหนอืท่ีร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน นยัน์ตาพร่ามวัไปด้วยโลหติ ในปาก 

มเีศษเน้ือชุม่เลอืดทีไ่ม่รูว่้าเป็นของตนเองหรอืของศัตรกัูนแน่ ทหารทูเจว๋ีย 

ทีเ่ดนิผ่านไปมาสามารถหวัเราะเยาะหรอืถ่มน�า้ลายใส่นางได้ทกุคน

ในคืนนั้นเองที่ฝูถิงน�าก�าลังคนบุกเข้ามา

ความจรงิตอนนัน้เขาเหลอืไพร่พลในมอืไม่มากแล้ว เพราะได้ส่ังให้

หลัวเสี่ยวอ้ีน�าทัพแสร้งรุกเข้าโจมตีค่ายเพ่ือล่ออาสื่อน่าเจียนออกไป  

เปิดช่องว่างให้ตนเองเข้ามาช่วยคน

เฉาอว้ีหลนิเพ่ิงมารูภ้ายหลงัว่าคนืนัน้ฝถิูงน�าผูใ้ต้บงัคบับญัชาไปด้วย

เพียงย่ีสบิคน เพราะตอนแรกตัง้ใจว่าเมือ่ช่วยพวกนางได้แล้วจะตีฝ่าออกไป 

ด้วยกัน ทว่าเพ่ิงจะผ่านมาเพียงไม่ก่ีชัว่ยาม สิง่ท่ีรอเขาอยู่กลบัเป็นเลอืด 

ทีเ่จิง่นองค่ายและเศษศพเกลือ่นพ้ืน
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ชัว่พรบิตาทีไ่ด้เห็นสภาพของเฉาอวีห้ลนิ ปลายเท้าของเขาก็เปลีย่น

ทศิทาง

นัน่เป็นครัง้แรกทีน่างได้เห็นฝถิูงบนัดาลโทสะ เขาต้ังใจมาช่วยคน แต่ 

คนเหล่านัน้กลบัถูกสงัหารหมูร่าวกับสตัว์ในโรงฆ่า

ระหว่างทีค่นอืน่ๆ ช่วยนางลงมาแล้วรบีพาออกจากค่ายทหารทเูจว๋ีย  

ฝูถิงบุกกลับเข้าไปใหม่ตามล�าพัง แล้วสังหารข้าศึกกว่าร้อยคนภายใน 

เวลาชัว่อดึใจ

พอหนีมาได้ครึ่งทาง ฝูถิงก็ตามมาสมทบในสภาพอาบเลือดทั้งตัว  

มอืลากธงกองทพัทูเจว๋ียท่ีฟันลงมา แล้วคลมุมนัลงบนร่างนาง

'เฉาอวี้หลิน เจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่!'

นางตอบรับ 'พี่สาม ข้ายังมีชีวิตอยู่'

'ดี' เขาว่า 'หาไม่ข้าจะรู้สึกผิดต่อเสี่ยวอี้'

นางกล่าว 'อย่าบอกเขานะ...'

หลังจากนั้นนางก็ออกจากกองทัพ

ทุกคนล้วนแต่คิดว่านางได้รับบาดเจ็บตอนท�าศึก จ�าต้องออกไป 

รกัษาตวั

เมือ่แผลตกสะเกด็ นางแล่รอยแผลรปูตัวอกัษรทเูจว๋ียทิง้เองกับมอื 

จากน้ันแผลก็ตกสะเก็ดอกีชัน้

ผวิเน้ือบนหน้าอกถูกท�าลายแทบท้ังหมด กลายเป็นรอยแผลเหวอะหวะ

ยับเยินน่ากลวั ไม่เหลอืสภาพสตรอีีกต่อไป

แต่แค่น้ีไม่ใช่เรื่องใหญ่ อย่างน้อยนางก็ยังมีชีวิตอยู่ เทียบกับ 

ผู้ใต้บงัคบับญัชาหนึง่ร้อยแปดสบิหกคนทีต้่องตายอย่างน่าอนาถก็ถือว่า

ดีพอ
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บาดแผลหายแล้ว แต่นางกลับเริ่มขยาดกลัวค่ายทหาร

ฝถิูงเคยพูดอยู่หลายครัง้ว่านางสามารถกลบัเข้ากองทพัได้ทกุเมือ่ แต่

นางปฏิเสธกลบัไปตลอด

นางคดิว่าตนเองอาจท�าประโยชน์ได้มากกว่าเมือ่อยู่ข้างนอก สามารถ

ตระเวนไปสบืข่าวพวกทูเจว๋ียตามท่ีต่างๆ ซึง่ก็เท่ากับท�างานให้กองทพัและ

รบัมอืกับพวกทูเจว๋ียได้เหมอืนเดิม

ความจรงิบาดแผลเหมอืนจะหายแล้ว จวบจนตอนอยู่ในเมอืงกู่เย่ีย

คราวก่อน เมื่อแน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นทหารทูเจว๋ียและได้ยินค�าว่า  

'แม่ทพัขวา' นางถึงได้รูว่้ายังไม่หาย

แม้ว่านางยังสามารถสบืข่าวข้าศกึเหมอืนไม่มอีะไรเกิดขึน้ แต่เมือ่ต้อง

ประจนัหน้ากับทหารทูเจว๋ีย ความหลงัในอดตีก็กลบัมาโลดแล่นกลบัมามชีวีติ

อีกครั้ง ทุกคนที่ตายไปคราน้ันมาอยู่ตรงหน้า รอยแผลบนร่างเจ็บระบม 

ตอกย�า้ว่านางยังก้าวข้ามสิง่เหล่าน้ีไปไม่ได้

นางเล่าเรือ่งราวโดยย่อ ขณะน่ังเอนตวัอยู่ตรงนัน้เหมอืนขอนไม้แห้งๆ 

"ตอนน้ีพ่ีสะใภ้ก็รูเ้รือ่งหมดแล้ว ข้าก้าวข้ามปมนีไ้ปไม่ได้ อยู่ในสภาพไม่ต่าง 

กับคนพิการคนหน่ึง"

หลีช่ฉีอืยันตวัข้ึนแล้วควานหามืออกีฝ่าย...มนัเย็นเฉยีบ นางจบักระตุก

แรงๆ ทหีน่ึง "อาฉาน น่ีไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลย ไม่ว่าเจ้าจะเป็นคนพิการ 

หรอืไม่ พวกเราก็ต้องหนีกันต่อ"

ความอึกทกึภายนอกเคลือ่นตวัเข้ามาแล้ว มท้ัีงเสยีงม้าเสยีงอาวธุ 

ไม่มเีวลาให้พวกนางนัง่หดหู่กับอดีต

คบไฟโชนแสงโชติช่วงบนก�าแพงเมืองอวี๋ซี
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ประตูเมืองมีสองฝั่ง ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ประตูเมือง 

ฝั่งตะวันตกถูกตีแตกไปแล้ว ทหารรักษาเมืองฝั่งตะวันออกเห็นได้จาก 

บนก�าแพงว่าไฟสงครามลกุโชนขึน้กลางเมอืง แต่ก็จ�าต้องป้องกันเมอืงฝ่ังนี ้

ต่อไป แต่ละนายล้วนก�าอาวุธในมอืแน่น

ทหารแดนเหนือไม่เคยหว่ันเกรงพวกทูเจว๋ีย ต่อให้เป็นเพียงทหาร

รักษาเมืองกองเล็กๆ ก็ตาม

แต่เพราะหน้าท่ีค�า้คอ พวกเขาจงึท�าได้แค่ป้องกันบริเวณก�าแพงเมอืง

อย่างเหนียวแน่น และปกป้องพวกชาวบ้านท่ีลีภั้ยมาอยู่ตรงน้ีไปพร้อมกัน

ความมืดอันเข้มข้นของครึ่งคืนหลังยังไม่จางลง ลมหอบเอา 

เขม่าควันหนาสดี�ามาเข้าจมกู ทันใดนัน้อยู่ๆ ใครผูห้น่ึงท่ีอยู่บนก�าแพงเมอืง 

ก็ส่งเสยีงร้องอย่างตกต่ืน

ท่ามกลางช่วงเวลาอนัเงียบงันและเคร่งเครยีดเช่นนีไ้ม่ควรส่งเสยีง  

แต่คนผูน้ั้นไม่เพียงแต่จะร้อง ยังผลกัเพ่ือนทีอ่ยู่ข้างๆ ทีหน่ึงให้อีกฝ่ายมองไป 

ข้างนอก

ห่างออกไปไกลๆ พลุดอกหนึ่งก�าลังพุ่งทะยานเสียดฟ้า

หัวหน้าทหารรักษาเมืองตะโกนทันที "ค�าสั่งระดมพลแปดทิศ!  

ท่านผู้บัญชาการออกค�าสั่งระดมพลแปดทิศ!"

ไกลออกไปจากก�าแพงเมอืง กองทหารม้าทีเ่ห็นเป็นกลุม่ก้อนแน่นขนัด

ก�าลงัเคลือ่นตวัเข้ามาใกล้

เสียงตะโกนกึกก้องดังข้ึนกลางความมืดมิดของรัตติกาล "ทหาร 

กองบญัชาการฮัน่ไห่มาถึงแล้ว!"

ทหารที่อยู่บริเวณประตูหลีกทาง ประตูเมืองเปิดออกดังลั่น

ไพร่พลสองพันนายซึ่งเป็นทัพหน้าไหลบ่าเข้าเมืองดุจกระแสน�้า  
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เกือกม้าย�า่พ้ืนถ่ีรวั สัน่สะเทอืนแผ่นอฐิปทูางแทบแตกร้าว

สายตาทกุคูจ่บัจ้องม้าศกึขนสีด�าเงาวับท่ีอยู่หน้าสดุ บรุษุบนหลงัอาชา

สวมชุดเกราะด�าขรึมเข้ม มือหนึ่งชักดาบออกจากฝัก ควบม้าพุ่งทะยาน 

เข้าเมอืง

จุดที่มีการสู้รบดุเดือดที่สุดในเมืองคือสถานที่ราชการต่างๆ

อนัท่ีจรงิทหารรกัษาเมอืงควรสกัดทหารทเูจว๋ียพวกนีไ้ด้อย่างราบร่ืน 

แต่กลบัต้องมาพะวกัพะวนเพราะเกรงว่าผูบ้รสิทุธ์ิจะเป็นอนัตราย

สองฝ่ายประจนัหน้ากันบนถนนสายยาวท่ีเตม็ไปด้วยควนัไฟ ทหาร

รกัษาเมอืงก�าลงัถืออาวุธก้าวถอยหลงั เพราะทหารม้าทเูจว๋ียท่ีอยู่ตรงหน้า

ใช้ดาบวงพระจนัทร์จ่อคอคนสามคนเอาไว้

คนทัง้สามได้แก่ฮหูยินผูก้�ากับการกองพลเฮ่อหลนั ฮหูยินผูก้�ากับการ 

กองพลโยวหลงิ และฮหูยินผูก้�ากับการกองพลอนิซาน

ฮหูยินผูก้�ากับการกองพลท้ังหกถูกจบัไปแล้วครึง่หน่ึง พวกเขาจ�าต้อง

ระวังให้มาก

ธนดูอกหน่ึงพุ่งฉวิเข้ามาในจงัหวะน้ัน เสยีบเข้าท่ีท่อนแขนทหารม้า 

ทเูจว๋ียนายหนึง่อย่างแม่นย�า

ความเคลือ่นไหวพลนัอบุติัขึน้ในกลุม่คน ฮหูยินผูก้�ากับการกองพล

อินซานหวีดร้องด้วยความตื่นกลัวพลางเบี่ยงตัวหลบ ทหารรักษาเมือง 

รบีเข้าไปชงิตวัประกันออกมา

เสยีงม้าว่ิงอึกทึกเลือ่นลัน่ เข้าล้อมพ้ืนทีไ่ว้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง

ด้วยทุนทีห่ลีช่ฉีอืให้มา หลงัจากขยายกองทัพ กองบญัชาการฮัน่ไห่

ได้ฝึกฝนทหารกล้าข้ึนกลุ่มหนึ่ง แต่ละนายมีสายตาเป็นเลิศ เชี่ยวชาญ 
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การจูโ่จมภายใต้สถานการณ์ผนัผวน

ก�าลงัพลทีถู่กคดัสรรมาในวนันีล้้วนเป็นทหารในกองดังกล่าว สามารถ

น�ามาใช้งานได้พอดี

อาศัยเพียงแสงสว่างจากเปลวไฟที่ยังดับไม่หมด พอธนูดอกแรก 

ดดีออกจากสาย ดอกอ่ืนๆ ก็พุ่งตามมา แล้วเข้าเป้าแม่นย�าราวกับจับวาง

ถัดจากนั้นคือเสียงชักดาบออกจากฝักอย่างพร้อมเพรียง

ข้าศึกกลุ่มหนึ่งถูกก�าจัดได้แล้ว ทว่ายังเหลืออีกกลุ่ม

ฝถิูงจบับงัเหียนมอืเดยีว มอือกีข้างดงึดาบออกจากร่างทหารทูเจว๋ีย

ฟ้าใกล้สางแล้ว หยาดเลอืดไหลพรลูงไปตามใบดาบแล้วหยดติง๋ๆ ใส่

แผ่นหนิปถูนน ควันไฟท่ีลอยตามลมเหมอืนก�าลังขานนบัเวลาท่ีเคลือ่นผ่านไป

ด้านข้างของเขาคอืโรงหมอท่ีแขวนตราการค้ารปูปลาแห่งนัน้ แม้แต่ 

บานประตยัูงมคีราบเลอืด

"ได้ความหรือไม่" เขาถามผ่านล�าคอเกร็งเครียด

หลัวเสี่ยวอี้ปลิดชีพทหารทูเจวี๋ยท่ีจับอยู่ในมือ แล้วตอบพลาง 

หอบหายใจ "ข้าถามแล้ว กลุ่มท่ีไล่ตามพ่ีสะใภ้ไม่ใช่พวกมัน อาฉาน 

จะต้องพาพ่ีสะใภ้ไปซ่อนแล้วแน่ๆ"

"ค้น!" น�้าเสียงเยียบเย็นและคมกริบของฝูถิงกรีดสายลมหนาว 

ยามอรุณรุ่งให้ขาดเป็นริ้ว "ใครก็ตามท่ีลักลอบเข้าเมือง อย่าได้ปล่อยไว ้

แม้แต่คนเดยีว!"

หลี่ชีฉือหนีออกมานอกเมืองนานแล้ว

"วางข้าลง อาฉาน"
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เฉาอว้ีหลินยืนกรานว่าจะแบกนาง ไม่ใส่ใจว่าตนเองจะเร่ียวแรง

ถดถอยจนเดนิโซเซ

"ไม่ได้ พี่สะใภ้ พวกมันไล่ตามมาแล้ว"

หลบอยู่ในบ้านหลงัน้ันได้ไม่ทันไร ผูไ้ล่ล่าก็ตามมาถึง เชือ่ว่าดาบของ 

พวกมนัจะต้องอาบเลอืดขององครกัษ์กับทหารรกัษาเมอืงมาไม่น้อย เพราะ 

พวกมนัเหลอืกันไม่มาก น่าจะราวๆ สบิกว่าคนเท่าน้ัน

แต่ส�าหรับพวกนางในตอนนี้ แค่สิบกว่าคนก็ถึงตายได้แล้ว

พวกนางหนีออกจากเมอืงแล้ว แทบจะกระเซอะกระเซงิมาตลอดทาง 

เพ่ือดัน้ด้นไปยังถ่ินฐานของเผ่าผกูู้

เสยีงม้าวิง่ดงัไล่หลงัมาแล้ว เฉาอว้ีหลนิคาดคะเนระยะห่างจากเสยีง  

ก่อนจะพุ่งตวัว่ิงไปข้างหน้าแบบสดุแรงเกิด

แต่แล้วเมือ่เสียงข่มขวัญของทหารทูเจวีย๋ดงัขึน้ ความเจบ็ปวดทรมาน

จากปลายดาบวงพระจนัทร์เหล่านัน้ แววตาเหีย้มโหดอ�ามหิตของพวกทูเจว๋ีย  

อีกท้ังภาพผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องตายไปอย่างน่าอนาถก็เหมือนจะหวน 

กลบัมาใหม่

เฉาอว้ีหลินพลันเซถลาไปข้างหน้า ตอนที่จวนเจียนจะสะดุดล้ม  

หลี่ชีฉือได้อาศัยแรงส่งรูดตัวลงจากแผ่นหลัง แล้วดึงแขนนางออกว่ิงไป 

ด้วยกัน "ไปเรว็ อาฉาน จะหยุดไม่ได้เด็ดขาด"

ทัง้คูโ่ซซัดโซเซไถลลงทางลาด ด้านล่างเตม็ไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ 

แต่ก็มหีลมุลกึหลมุหนึง่ หลีช่ฉีอืรบีผลกัเฉาอว้ีหลินลงไป

ปรากฏว่าข้างในเป็นโพรงคดเคีย้ว หลีช่ฉีอืทรดุตวัลงน่ังเบยีดอกีฝ่าย  

ดาบทีล่ากมาอย่างอ่อนแรงร่วงหล่นพ้ืน

ในตอนนั้นเองพลุดอกหนึ่งพลันส่องแสงวาบขึ้นข้างนอก
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"นั่นอะไรน่ะ" หลี่ชีฉือเห็นเข้าก็เอ่ยถาม

"ค�าสัง่ระดมพลแปดทิศ" เฉาอว้ีหลนิพึมพ�า "ค�าสัง่ระดมพลแปดทศิ

ของพ่ีสาม ข้าไม่เคยเห็นพ่ีสามใช้มนัมาก่อน แต่วันนีเ้ขาใช้เพ่ือพ่ีสะใภ้"

ค�าสัง่ระดมพลแปดทิศทีว่่าน้ีถูกก�าหนดข้ึนเพ่ือป้องกันการรกุรานของ

พวกทเูจว๋ีย ความจรงิแล้วก็ท�าไปอย่างไม่มีทางเลือกด้วยภาวะของทหารและ

ราษฎรในตอนนัน้

ทนัทท่ีีพลสุญัญาณถูกยิงขึน้ฟ้า มณฑล เมอืง และเผ่าหูท่ัวทุกสารทิศ 

ทีร่ายรอบจะต้องส่งก�าลังพลมาช่วยหนุนโดยด่วน ไม่เช่นนัน้จะถือว่ามคีวามผดิ

นบัแต่ก�าหนดค�าส่ังน้ีมาฝูถิงไม่เคยใช้มนัมาก่อน เพราะเป็นการเรยีกใช้

ก�าลงัพลทีเ่อกิเกรกิเกินความจ�าเป็น แม้ในยามท่ีตวัเขาเองตกอยู่ในอนัตราย 

ก็ยังไม่เคยใช้สกัครัง้ ย่ิงเมือ่กองทพัขยายขนาดใหญ่ข้ึนเช่นปัจจบัุนย่ิงไม่จ�าเป็น

ต้องใช้เข้าไปใหญ่

แต่เขากลับใช้ในครานี้

หลีช่ฉีอืมองผนืฟ้าผ่านปากโพรงแคบๆ ด้วยท่าทางเหม่อลอย แต่หูก็ยัง

ได้ยินเสยีงฝีเท้าม้าท่ีไล่ตามมาข้างนอก จงึรบีตัง้สตบิอกว่า "ในเมือ่เขาถึงขัน้ 

ใช้ค�าสัง่น้ี ก็แสดงว่าหากพวกเราอดทนต่อไปอกีสกัพักก็จะปลอดภัย"

เฉาอว้ีหลนิมองคนพูด ท�าท่าจะลกุข้ึนมา แต่แล้วก็ต้องยกมอืขึน้กมุอก 

"กลวัแต่ว่าจะไม่ทันการณ์น่ะส"ิ

นางตั้งใจจะเอาตัวไปบังปากโพรงไว้

ฟ้าใกล้สางแล้ว อีกไม่นานตรงนี้ก็ต้องถูกหาเจอ

หลีช่ฉีอืเองกห็มดแรงแล้วเช่นกัน ท้ังเนือ้ท้ังตวัเตม็ไปด้วยคราบฝุ่น

คราบโคลน นางนัง่พิงโพรงดนิถามขึน้อย่างเหนือ่ยอ่อน "ยังจ�าได้หรือไม่  

ข้าเคยบอกเจ้าว่าข้าปิดบงัความลบัเรือ่งหน่ึงไม่ให้ฝถิูงทราบ แล้วยงัจ�าได้
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หรอืไม่ว่าตอนน้ันข้ายืนกรานจะไปเมอืงกู่เย่ียด้วยตนเอง"

เฉาอวี้หลินหันมามองหน้านาง "พี่สะใภ้อยากพูดอะไร"

"ตอนนี้ข้าจะบอกเหตุผลให้เจ้ารู้ กิจการตราการค้ารูปปลาน่ันเป็น 

ของข้าเอง"

สหีน้าคนฟังชะงักค้าง กระทัง่แววตายังแข็งท่ือด้วยความตกตะลึง

หลีช่ฉีอืเลกิฟังเสยีงข้างนอกท่ีใกล้เข้ามาทุกที มอืเลก็ก�าแน่น จากน้ัน 

นางก็คลีย้ิ่ม "เหน็หรอืไม่ ข้ามกิีจการใหญ่โตถึงเพียงน้ี มเีร่ืองท่ียังท�าไม่ส�าเร็จ  

อกีทัง้ตอนน้ียังมลีกูชายแล้วคนหนึง่ ข้าไม่อยากตาย และจะตายไม่ได้ด้วย"

นางเอ้ือมมอืไปลากดาบเล่มน้ันเข้ามาในโพรง แล้วพูดด้วยใบหน้า

ขาวซดี "หากพวกมนัตามมาถึงทีนี่ ่ ข้ายินดีต่อสูด้้วยเรีย่วแรงท้ังหมด แต่ 

ข้าไม่มเีชงิยุทธ์อย่างเจ้า สดุท้ายก็คงต้องตายไปด้วยกันกับเจ้าเท่านัน้"

เฉาอว้ีหลนินิง่งนั เพ่ิงจะขยับมอืเอือ้มออกไปก็ต้องยกขึน้กุมอกอกีคร้ัง

คนืน้ันนางถามฝถิูงว่าเหน็หลีช่ฉีอืเป็นอะไร ฝ่ายน้ันตอบว่า 'พวกเรา 

เป็นทหารกันท้ังคู่ ข้าเหน็นางเป็นอะไร เจ้าน่าจะรู'้

ทหารห้าวหาญเถรตรง วาจาที่ลั่นออกมามีชีวิตเป็นหลักประกัน

ฝูถิงเห็นภรรยาเป็นประหนึ่งชีวิตตนเอง

"ไม่ พ่ีสะใภ้จะตายไม่ได้..." เฉาอวี้หลินยันตัวสูดหายใจ "พ่ีสะใภ้ 

เป็นชวีติของพ่ีสาม ข้าเป็นหนีช้วิีตพ่ีสามครัง้หน่ึงก็ต้องคนืชวิีตให้เขา"

หลี่ชีฉือตะลึงงัน อาจเพราะค�าพูดหรือไม่ก็สีหน้าท่าทางของ 

ฝ่ายตรงข้าม

"เช่นนั้นเจ้ายังจับดาบได้หรือไม่" นางถามขึ้น

เฉาอวีห้ลนิมองหน้านางโดยไม่ตอบ ใบหน้างามซดีจดั หากแต่เรยีวค้ิว

เลกิสงู ดวงตาเป็นประกายแน่วแน่



42 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

"อาฉาน" หลีช่ฉีอืลากดาบไปหามอือกีฝ่าย "เจ้ายังจบัดาบได้หรอืไม่"

นางไม่อยากกดดันเฉาอว้ีหลนิ แต่ก็ไม่อยากยอมจ�านนทัง้อย่างน้ี

ไม่ว่าเรือ่งใดนางก็ไม่เคยปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม แต่จะพยายาม 

ให้ถึงเฮอืกสดุท้าย นางไม่อยากตายอยู่ท่ีน่ี ไม่อยากให้พวกทูเจว๋ียเหยียบย�า่ 

ร่างกายเฉาอวีห้ลนิซ�า้สอง หรอืร้ายกว่านัน้อาจถึงขัน้ท�าให้กลายเป็นศพ 

ทีร้่อยแปดสบิเจด็

หากเป็นแผลกาย จะให้นางทุ่มเงินรักษาเพียงใดก็ได้ทั้งน้ัน แต ่

แผลใจเช่นนีไ้ม่มใีครช่วยได้ ต้องให้เจ้าตัวเยียวยาเอง

"อาฉาน เจ้ายังจับดาบได้หรือไม่"

เฉาอวี้หลินกดหน้าอกโดยแรง แล้วเอื้อมมือออกไป "ได้" 

นางจบัด้ามดาบแน่น เหงือ่เย็นๆ ไหลกลิง้ลงมาตามหน้าผาก "ได้  

ข้ายังจบัดาบได้ ข้าเป็นทหาร"

ดาบถูกยกข้ึนมา...ร่วงหลดุมอื...จากน้ันก็พยายามเก็บข้ึนมาอกีคร้ัง

นางยังจับดาบได้ และต้องจับให้ได้

ฟ้าสางแล้ว

กองหนุนกองแรกที่มาถึงคือก�าลังพลในค่าย เวลานี้เข้าปิดก้ัน 

ตามจดุต่างๆ ท่ัวเมอืงอว๋ีซี

ถนนตรอกซอยในเมอืงเหมอืนเป็นทางน�า้ ขณะทีก่�าลังทหารเป็นดงั

สายธารท่ีไหลบ่าเข้าไปทุกที่

ไม่นานก็มกีองทหารไล่ตามไปยังทศิทางทีพ่วกทเูจวีย๋ออกจากเมอืง

บรเิวณประตเูมอืง หลวัเสีย่วอีฟั้นทหารทูเจว๋ียล้มลงนายหน่ึง แล้วน�า 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามกวาดล้างต่อไป
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ทันใดนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนก็ถือดาบวิ่งไปข้างหน้า

บรเิวณนัน้มแีต่ซากปรกัหกัพังของเศษอฐิเศษกระเบือ้งท่ีทลายลงมา

หลงัเหตเุพลงิไหม้ ด้านล่างมท่ีอนไม้ท่ีพาดอยู่ในแนวนอนยันรบัไว้ เศษซาก 

เหล่านั้นจึงกองรวมกันตรงมุมก�าแพง ดูคล้ายกระโจมผุพัง รอบๆ มีศพ

องครกัษ์หลายคนนอนตายเกลือ่น

ทหารลากศพองครักษ์ให้พ้นทาง ขณะที่ฝูถิงชักม้าเข้าไป

นยัน์ตาเยียบเย็นมองกราด ทนัใดนัน้ข้อมอืพลนัสะบดัขวบั ตวัดดาบฟัน

มมุหน่ึงของกองซากปรกัหักพัง กดดันคนท่ีอยู่ข้างในให้ออกมา

คนผูน้ั้นกระโจนพรวดออกมาต้านการจูโ่จม ฝถิูงเงือ้แขนขึน้ ก่อนจะ 

รบีดงึดาบกลบัมาแทบไม่ทัน

อีกฝ่ายคือหลี่เยี่ยน

เด็กชายถือมีดสั้นหายใจรุนแรงจนอกกระเพ่ือม แววตาแข็งกร้าว 

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จวบจนเห็นภาพตรงหน้าถนดัตา ความเกรง็เครยีด 

ถึงค่อยเบาบางลง "ท่านอาเขย..."

ฝถิูงเหน็แขนอกีฝ่ายถูกฟันเป็นแผล เลอืดยังไม่หยุดไหล จงึรีบเก็บดาบ 

ลงจากหลงัม้า แล้วใช้สายรดัชายแขนเสือ้พันแผลให้

"ท่านอาหญิงของเจ้าเล่า"

"เดี๋ยวก่อนขอรับ" หลี่เย่ียนไม่มีอารมณ์จะตอบ เขาขัดจังหวะ 

ชายหนุม่ แล้วก้มหวัมดุกลบัเข้าไปในกองเศษอฐิเศษกระเบือ้ง เมือ่ออกมา 

อีกทีแขนทั้งสองข้างก็ช้อนแนบอยู่ตรงหน้าอก ย่ืนส่ิงที่อุ้มอยู่มาให้เขา 

อย่างระมดัระวัง "ท่านอาเขย น้องชายขอรบั"

แววตาของฝูถิงนิ่งค้างในบัดดล

หลวัเสีย่วอีท้ีอ่ยู่ข้างๆ ตกตะลงึ ก่อนจะอทุานลัน่อย่างยินดี "พ่ีสาม!"
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ฝถิูงยืนต้านลม ตามองทารกในผ้าห่อตวัเขมง็ ปลายน้ิวคลายออกจน

ดาบร่วงตกพ้ืน ก่อนจะเอ้ือมมอืออกไปรบัเด็กน้อยมาอุม้

เขาเคยนึกภาพความเป็นไปได้ไว้นับไม่ถ้วน แต่ไม่คาดคิดเลยว่า 

จะได้เห็นหน้าลกูในสถานการณ์เช่นน้ี

หลวัเสีย่วอีช้ะโงกหน้าเข้าไปมอง แล้วสะดดุใจในทนัที "พ่ีสาม เหตใุด 

เดก็ไม่ส่งเสยีงเลยเล่า"

ฝูถิงดึงผ้าคลุมกันลมออก มองใบหน้าดวงเล็กจ้อยของลูกชาย  

ปากน้อยๆ เปรอะเปื้อนคราบเลือด ดวงตาปิดสนิท นอนนิ่งไม่ไหวติง

"จริงสิ ข้าเคยได้ยินมาว่าเด็กเกิดใหม่ๆ แค่จับตีก้นก็ร้องไห้แล้ว"  

หลวัเสีย่วอีย้้ายดาบไปไว้ในมอือีกข้าง แล้วตบก้นเด็กโดยไม่รอช้า

ทารกน้อยยังคงนอนนิ่ง

ใบหน้าของฝูถิงเครยีดขึน้ทลีะน้อย เขาอุ้มลกูด้วยมอืข้างเดยีว แล้ว

ฟาดซ�า้ไปอกีที

ทารกน้อยยังคงนอนนิ่งเหมือนเดิม

สีหน้าของหลัวเสี่ยวอี้แข็งค้าง

หลีเ่ยีย่นท้ิงตวัลงคุกเข่า น�า้ตาไหลพรากลงมาเป็นสาย "ท่านอาเขย 

ต้องเป็นเพราะหลานดูแลน้องไม่ดี หลานท�าผิดต่อท่านอาหญิงและ 

ท่านอาเขย..."

เขาระมัดระวังมากแล้วแท้ๆ เมื่อครู่ยังดีๆ อยู่เลย

มบ้ีางทีส่่งเสยีงร้องไห้ แต่พอเขาย่ืนน้ิวไปให้ก็นิง่ เป็นไปได้หรอืไม่ 

ทีม่จีงัหวะใดเผลอปิดจมกูน้อง หรอืไม่ก็น้องทนหิวทนหนาวไม่ไหว ต้องเป็น

ความผดิของเขาแน่ๆ

หลวัเสีย่วอีม้องเดก็ชาย ก่อนจะมองพ่ีสามของตน "ต้องโทษสนุขัทูเจว๋ีย
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พวกนัน้..." ค�าพูดของเขาสะดุดลงกลางคัน

"หุบปาก!" ฝถิูงเม้มปากแน่นจนสนักรามเกรง็เครียด แล้วตบก้นทารก 

ในอ้อมกอดโดยแรงอกีครัง้

บนถนนท่ีเพ่ิงถูกควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมาดๆ ท่ามกลางเศษซาก 

จากไฟสงคราม กลิน่คาวเลอืดยังลอยปะปนอยู่ในกล่ินควันไฟ

ทหารทุกนายเก็บอาวุธจ้องมองภาพตรงหน้าเงียบๆ

ฝถิูงยังสวมชดุเกราะสดี�าสนิทท้ังชดุ อุม้ลกูชายแรกเกิดของตนยืนน่ิง

ทนัใดนัน้ทารกในอ้อมกอดก็ขยับคล้ายส�าลกัทีหน่ึง จากนัน้ใบหน้า

ดวงน้อยก็ยู่ย่น ปากอ้ากว้าง แผดเสยีงร้องออกมา

หลี่เยี่ยนลุกพรวดขึ้นยืน หลัวเสี่ยวอี้ก็เงยหน้าขึ้นเช่นกัน

เสียงร้องไห้แผดจ้า แทบจะก้องสะท้อนไปทั้งถนนสายยาว

เมฆหมอกมลายหาย ทหารทกุหมูเ่หล่าต่างต่ืนเต้นยินดี โห่ร้องออกมา

โดยไม่รูต้วั "ทรงพลงัจรงิๆ!"

สันกรามที่ขบแน่นของฝูถิงคลายออกจากกัน เขามองลูกน้อย 

ในอ้อมกอด ขยับวงแขนให้กระชบัข้ึนพลางคลีย้ิ่มตรงมมุปาก "ลูกพ่อ!"

ตลอดเวลาระหว่างนั้นชายหนุ่มยืนตระหง่านด้วยท่าทางขึงขัง 

ทรงอ�านาจ จงึไม่มใีครสงัเกตเหน็ว่าดวงตาของเขาแดงเร่ือ

เขาใช้ผ้าคลุมกันลมผูกลูกชายไว้กับตัว "พ่อจะพาเจ้าไปหาแม่"
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ทหารมา้ทเูจวีย๋สบิกว่านายขีม้่าไปตามถนนพลางสอดส่ายสายตา

มองไปโดยรอบ

บรเิวณนีพ้ื้นทีเ่ปิดโล่ง สองข้างทางคอืเนินดินลดหลัน่ต่อเน่ืองกันเป็น 

ลกูคลืน่ ปกคลมุด้วยหญ้าสเีขยีวสลบัเหลอืงแผ่ตวัเป็นพืด กวาดตามอง 

ปราดเดยีวก็เหน็ท่ัว

ก่อนฟ้าสางยังเห็นคนสองคนหายไปแถวนี้แท้ๆ

ทกุคนลงจากหลงัม้า สนทนากันสัน้ๆ อย่างแผ่วเบาและรวัเรว็ด้วย

ภาษาทูเจว๋ีย แล้วแยกย้ายกันค้นหา

พระอาทิตย์ลอยขึ้นฟ้า ทาบเงาร่างสีเทาจางๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ 

นอกโพรงดินลงบนพื้น

เงาร่างทุกเงาถือของรูปทรงเหมือนดาบวงพระจันทร์อยู่ในมือ

74
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ถัดจากนั้นเงาทุกเงาก็แยกย้าย ทว่าเงาหนึ่งเดินลงมาในหลุม

ปากโพรงทีท่ัง้ลกึและแคบซ่อนอยู่ในหลมุดิน เสยีงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา 

ทลีะนิด ทันใดน้ันคนข้างในก็ตวัดดาบแทงสวบ

ฝ่ายตรงข้ามล้มลงบนพ้ืน แต่ไม่ถึงแก่ชวิีตในทันที พอจะอ้าปากร้อง 

ก็ถูกแทงซ�า้อกีครัง้

เฉาอวี้หลินจับตามองความเคลื่อนไหวภายนอกอย่างระมัดระวัง 

มาแต่แรก นางจบัจงัหวะโผล่ออกไปจากปากโพรง ตอนจ้วงแทงคร้ังแรก 

ยังจับด้ามดาบไม่แน่นพอจนอีกฝ่ายเกือบมีโอกาสส่งเสียงร้อง แต่แล้ว 

ในดาบถัดมานางก็ใช้เรีย่วแรงทัง้หมดทีม่ชีนดิแทบจะโถมเข้าใส่ท้ังตวั

นางดึงดาบออก แล้วลากศพมาซ่อนไว้ในโพรง เมื่อกลับออกไป 

ตรงปากโพรงอีกครั้งร่างก็คู้งอลงครึ่งหนึ่ง ใช้ดาบยันพ้ืนหอบหายใจ 

ไม่เป็นจงัหวะ ใบหน้าด้านข้างเต็มไปด้วยเหงือ่เมด็เป้ง หากแต่ไม่สะท้อน

ความรูส้กึใดๆ ท้ังสิน้ ได้แต่คู้ตัวอยู่อย่างน้ันราวกับรูปป้ัน

หลีช่ฉีอืขยับเข้าไปข้างๆ โดยไม่มองศพทหารทูเจว๋ีย พยายามปลกุสต ิ

ให้ตื่นตัว แล้วใช้แขนเสื้อซับเหง่ือบนใบหน้าเฉาอว้ีหลินให้ มือหน่ึงจับ 

ชายแขนเสือ้ อีกมอืวางอยู่บนท่อนแขนอกีฝ่าย

เฉาอว้ีหลนิพยักหน้าให้นางน้อยๆ แล้วกระซบิบอก "พ่ีสะใภ้ไม่ต้องห่วง"

ความหมายคือตนเองยังไหว

แม้จะยากเข็ญ แม้ว่าตอนเห็นเงาคนเหล่านัน้เคลือ่นไหวอยู่ข้างนอก 

เมือ่ครูด่าบก็แทบจะร่วงหลุดมืออกีค�ารบ แต่สดุท้ายนางยังตวัดดาบออกไปได้

เสยีงฝีเท้าดงัขึน้ข้างนอกอกีครัง้ คราวน้ีไม่ใช่แค่คนเดยีว บางทีพวกมนั

อาจมากันหมด

หลีช่ฉีอืกลัน้หายใจโดยไม่รูต้วั แล้วพบว่าเฉาอว้ีหลนิเกรง็มอืจบัดาบแน่น
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เสยีจนข้อนิว้เป็นสขีาว

ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้น

เสียงฝีเท้านอกโพรงดินพลันหยุดลงทันที

เสียงที่ดังแทรกเป็นเสียงสตรีวัยดรุณ เอ่ยวาจาด้วยภาษาทูเจวี๋ย

เฉาอวีห้ลนิผนิหน้าเง่ียหูฟังบทสนทนาของทัง้สองฝ่ายอย่างตัง้ใจ...

แม่นางผูน้ัน้อ้างว่าตนเป็นคนของจวนแม่ทพัขวา ดเูหมอืนจะแสดง

หลกัฐานยืนยันตวัตนให้ดูด้วย

หลงัจากทีข้่างนอกเงยีบไปชัว่อดึใจ นางก็ถามว่าเหตุใดอกีฝ่ายถึงได้ 

เหลอืกันแค่น้ี และสถานการณ์ในเมอืงเป็นอย่างไรบ้าง

ชาวทูเจว๋ียคนหนึ่งตอบว่าพวกตนถูกองครักษ์กลุ่มหน่ึงต้านไว้จน 

เสยีก�าลงัพลไปมากมาย ส่วนสถานการณ์ในเมอืงก็พลกิผนั ตอนแรกพวกตน

อาศยัแรงลมวางเพลงิเผาเมอืง ฉวยจงัหวะโกลาหลตปีระตูเมอืงฝ่ังตะวันตก 

จนแตก แล้วจบัฮหูยินผู้ก�ากับการกองพลเป็นตวัประกันได้หลายคน แต่ถูก

ทหารรกัษาเมอืงสกัดไว้จนเคลือ่นย้ายตวัประกันไม่ได้ ซ�า้เจ้าคนแซ่ฝน่ัูน 

ก็เจ้าเล่ห์เหลอืร้าย ยกก�าลังพลส่วนมากไปออกรบแนวหน้าก็จริง แต่ตอนที ่

พวกตนไล่ตามคนออกจากเมอืงก็พบว่ายังมทีหารกองใหญ่จากละแวกนี ้

มาเสรมิทพั แสดงว่าไม่ได้ยกพลไปจนหมดค่าย

แม่นางผูน้ั้นถามเป็นเชงิต�าหนว่ิาแค่องครกัษ์กลุม่เดยีว เหตใุดพวกเขา 

จงึจดัการไม่ได้

คู่สนทนารัวเสียงพรั่งพรูภาษาทูเจว๋ียออกมาเป็นพรวน น�้าเสียง 

ยังเจอืไว้ด้วยโทสะ บอกว่าแต่ก่อนองครกัษ์ประจ�าตวัของเจ้าคนแซ่ฝนูัน่ 

ฆ่าสายลบัของพวกตนไปนักต่อนัก ใช่องครกัษ์ธรรมดาท่ีใดกัน

แม่นางผู้นั้นถาม...แล้วคนที่พวกเจ้าไล่ตามเล่า
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ชาวทูเจว๋ียตอบ...ยังหาอยู่ ท่านแม่ทัพขวาอุตส่าห์เบิกทางสายนี ้

มาอย่างยากเย็น จบัคนไม่ได้ไม่รูจ้ะกลบัไปรายงานอย่างไร

แม่นางผู้นั้นถาม...ทางสายใดกัน

บทสนทนาพลันเงียบหาย

ถัดจากนั้นเสียงค�ารามเดือดดาลเป็นภาษาทูเจว๋ียก็แผดก้อง... 

เจ้าเป็นใครกันแน่!

เสยีงอาวธุกระทบกันดังข้ึนแบบไม่ให้ตัง้ตวั ดเูหมอืนคนจ�านวนมาก 

จะวิง่กรเูข้ามาทางน้ี ข้างนอกอกึทกึอลหม่าน เสยีงตะโกนกับเสยีงค�าราม 

ดงัข้ึนครัง้แล้วครัง้เล่า

หลีช่ฉีอืมองเฉาอว้ีหลิน ฝ่ายน้ันก็หันมามองนาง ต่างฝ่ายต่างสบตากัน

อย่างตกตะลงึ

ทะเลำะกันเองอย่ำงนั้นหรือ

ไม่นานเสียงคนก็เงียบลง ข้างนอกกลับคืนสู่ความสงบ ซ�้ายังมี 

ศพทหารทูเจวี๋ยตกลงมาในหลุม

ใครผู้หนึ่งกระโดดข้ามศพนั้น แล้วเดินเข้ามาใกล้ปากโพรง

เฉาอว้ีหลนิยกดาบขวางอก ค้อมตัวลง หลีช่ฉีอืเอาตวัเบยีดผนังดนิ

เกาะตดิอกีฝ่าย

ทันใดนั้นเสียงเรียกแผ่วๆ พลันดังเข้าหู "ฮูหยิน?"

หลีช่ฉีอืผงะไปเลก็น้อย ดูเหมอืนเป็นเสยีงเดยีวกับแม่นางคนเมือ่ครู่ 

เมือ่เปลีย่นมาใช้ภาษาฮัน่ นางถึงได้รูส้กึว่าเสยีงน้ีคุน้หูอยู่นิดๆ ลองเอาตัว

แนบผนังโพรงแอบมองออกไปก็เหน็เดก็สาวในอาภรณ์ปักลวดลายหลากสี

แบบชาวหู

"ซินอวิ๋น?"
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"เจ้าค่ะ"

ที่แท้คนข้างนอกคือผูกู้ซินอวิ๋นนี่เอง

ฝ่ายนัน้ก็ระวงัตวัเช่นกัน ยังคงถือมดีสัน้เตรยีมพร้อมอยู่ในมอื พอเหน็ 

หลีช่ฉีอืถึงค่อยเก็บมดี แล้วหนัไปตะโกนเป็นภาษาหู

จากนั้นผูกู้ซินอว๋ินก็ย่อตัวมุดโพรงดินแคบๆ เข้ามาข้างในแล้ว 

กวาดตามองทัว่ร่างหลีช่ฉีอื ฮหูยินผูบ้ญัชาการทรดุโทรมมอมแมมถึงเพียงนี ้

หน้าตาซบูซดีอิดโรยราวกบัเป็นคนละคนกับฮหูยนิผูบ้ญัชาการทีน่างได้เจอ

ในมณฑลฮั่นไห่ ความรู้สึกอันซับซ้อนฉายขึ้นในดวงตาเด็กสาว ไม่รู้ว่า 

ควรพูดอะไรดี

มีคนทยอยลงมาในหลุมดินอย่างต่อเนื่อง

"ฮูหยิน!" ผูกู้จิงลงมาด้วยตนเอง ยังไม่ทันเห็นหลี่ชีฉือก็คุกเข่าลง 

ตรงปากโพรง "เผ่าผกูู้มาตามค�าสัง่ระดมพลแปดทิศเพ่ือมารับฮหูยินกลบัไป

แทนท่านผูบ้ญัชาการ"

หลี่ชีฉือได้ยินดังนั้นก็หันไปข้างตัวทันที "เห็นหรือไม่ อาฉาน ข้า 

บอกแล้วว่าอดทนต่อไปอีกสักพักก็จะปลอดภัยแล้ว"

ผกูู้ซนิอว๋ินเพ่ิงรูส้กึตัวว่ามคีนอยู่ข้างๆ อกีคน พอหนัไปมองก็พบว่า 

เฉาอวีห้ลนิในอาภรณ์สีด�าน่ังคูต้วัอยู่ตรงน้ันราวกับเงามดื ในมอืถอืดาบด้วย

ท่าทางระแวดระวัง ใบหน้าเตม็ไปด้วยเหง่ือ เห็นแล้วอดจะอทุานอย่างตกใจ 

ไม่ได้ "ขุนพลเฉา? ท่านเป็นอะไรไป"

"ไม่เป็นไรหรอก" หลีช่ฉีอืชงิตอบให้เอง ก่อนจะหนัไปมองเฉาอว้ีหลนิ  

"ไม่เป็นไร"

ฝ่ายนัน้สบตานางพลางพยักหน้า "ใช่ ข้าไม่เป็นไร" นางใช้ดาบค�า้พ้ืน 

ยันตวัลกุขึน้ยืน แล้วมดุออกจากโพรงดนิไปก่อน จากน้ันค่อยหนัมาประคอง 
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หลีช่ฉีอื

ผูกู้ซินอวิ๋นมุดตามออกมาบ้าง แล้วยืนกุมมืออยู่อีกทาง

หลีช่ฉีอืท่ีเดินออกจากโพรงดินช้าๆ หยีตาเมือ่เจอแสงสว่าง เพ่ิงเห็น

ก็ตอนนี้เองว่ากองก�าลังอันย่ิงใหญ่น่าเกรงขามของเผ่าหูรออยู่ข้างนอก  

พวกบุรุษแต่งกายด้วยอาภรณ์แบบชาวหู สวมหมวกผ้าขนสัตว์ สะพาย 

คันธนูจูงม้า ยืนเรียงรายตั้งแต่เนินดินแผ่ยาวมาถึงตรงหน้า หลายคน 

นางเหน็แล้วจ�าได้ เพราะเคยติดตามผกูู้จงิกับหลานสาวไปมณฑลฮ่ันไห่

ทหารทูเจวี๋ยที่ไล่ล่าพวกนางถูกก�าจัดทิ้งหมดแล้ว

หลีช่ฉีอืเพ่ิงตระหนักเป็นครัง้แรกว่าพวกเขามคีนมากมายถึงเพียงน้ี 

อาจจะมากันทัง้เผ่าเลยกระมงั

นางค่อยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างเล็กน้อย ยืนเกาะแขนเฉาอว้ีหลิน 

ทันใดนั้นร่างก็โงนเงนทีหนึ่ง ก่อนจะล้มพับไป

ร่างกายอ่อนล้ามานานแล้ว เพียงแต่กัดฟันฝืนทนมาจนถึงตอนนี้  

เมือ่วิกฤตผ่านพ้นก็ฝืนต่อไปอีกไม่ไหว

เฉาอวี้หลินรีบเอื้อมมือมาช่วยประคอง "พี่สะใภ้!"

หลีชี่ฉอืเอนตัวซบอีกฝ่ายด้วยใบหน้าซดีเผือด แต่ยังพยายามย้ิมให้

พลางบอกเบาๆ "ไม่ต้องห่วง ครัง้นีเ้จ้าปกป้องข้าได้แล้ว"

สหีน้าของเฉาอว้ีหลนิเรยีบเฉยไร้ความรูส้กึ หากแต่ซอกมุมหน่ึงของ

หวัใจเหมอืนถูกดงึทึง้จนเจบ็ ก้อนแขง็ๆ แล่นข้ึนมาจกุคอขณะถือดาบเล่มน้ัน

ยืนเงยีบๆ

ไม่มอีะไรท�าให้นางเจบ็ปวดมากไปกว่าอดตีทีต่นไม่สามารถปกป้อง

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา แต่ตอนนีนั้บว่านางคุม้ครองพ่ีสะใภ้กลบัไปให้พ่ีสามได้แล้ว

คนอื่นไม่รู้เรื่องรู้ราว แค่คิดว่าฮูหยินหน้าซีดเพราะป่วยไข้
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ผกููจ้งิรบีร้องบอกให้คนเตรยีมรถม้า แล้วสัง่ให้เร่งน�าความไปรายงาน 

ท่านผูบ้ญัชาการโดยเรว็

ในทุ่งหญ้าห่างจากเมอืงมาย่ีสบิลี ้ทหารทเูจวีย๋กลุม่หนึง่ทีห่นอีอกจาก

เมอืงมาถึงท่ีน่ีเพ่ิงถูกก�าจดัท้ิงหมาดๆ

ด้านข้างมีแม่น�้าตัดผ่าน เมื่อสายธารไหลรินมาถึงตรงน้ีก็ถูกเลือด

เจือปนจนกลายเป็นสีแดงฉาน

ฝูถิงนั่งยองๆ ตรงริมตลิ่งขณะวักน�้าล้างดาบ ด้านหลังคือไพร่พล 

กองใหญ่ท่ียังไม่มเีวลาได้พักหายใจ

หลวัเสีย่วอีเ้ดินลิว่ๆ มาจากอกีด้าน ชดุเกราะท่ีสวมอยู่อาบย้อมไปด้วย

เลอืดไม่ต่างกัน พอมาถึงก็ยกมอืข้ึนปาดเหงือ่บนใบหน้า "พ่ีสาม เผ่าผกูู้ 

หาพ่ีสะใภ้เจอก่อนแล้ว"

ฝูถิงเงยหน้า แล้วถือดาบลุกขึ้นยืน "เป็นอย่างไรบ้าง"

"คนทีม่ารายงานบอกว่าพ่ีสะใภ้ไม่ได้รบับาดเจบ็ แต่ร่างกายอ่อนแรง 

ตอนน้ีผกูู้จงิเชญิไปพักผ่อนท่ีเผ่าแล้ว" พูดมาถึงตรงนีห้ลวัเสีย่วอีก็้ยกมอืขึน้ 

ลบูจมกู เอ่ยเสรมิอกีประโยคเบาๆ "อาฉานก็ไม่เป็นไร ปลอดภัยกันท้ังคู"่

สีหน้าของฝูถิงผ่อนคลายขึ้น เพิ่งจะเบาใจในที่สุดก็ตอนได้ยินข่าว  

มเิสยีแรงทีใ่ช้ค�าสัง่ระดมพลแปดทิศ

"ยังมีอีกเรื่อง" คนสนิทขยับเข้ามากระซิบอะไรเบาๆ ตรงข้างหู

แววตาของฝูถิงฉายแววเยน็เยยีบเมือ่ได้ยิน "อตุส่าห์เบกิทางสายน้ี 

มาอย่างยากเย็น?"

หลัวเสี่ยวอี้บอก "พวกทูเจวี๋ยมันพูดเอง"

ฝถูงิพยักหน้า ตดัสนิใจได้อย่างรวดเรว็ เอ่ยสัง่เสยีงขรึม "แบ่งก�าลงัพล 
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ส่วนหนึง่ไปจดัการตามทีข้่าสัง่ อย่าเพ่ิงแหวกหญ้าให้งต่ืูน"

หลวัเสีย่วอีแ้ค่นหัวเราะอย่างเหยียดหยาม "เศษสวะอย่างไอ้แม่ทพัขวา

นัน่มนัเหมอืนงูพิษจรงิๆ"

ฝูถิงเหลือบมองคนพูด แล้วเม้มปากเมื่อนึกถึงเฉาอวี้หลิน

หลวัเสีย่วอ้ีรบัค�าสัง่เดินออกมาหลงัฟังฝถิูงจนจบ หากแต่ท�าหน้ายุง่

อย่างไม่เข้าใจ

ทว่าทีผ่่านมาเขาก็ปฏิบตัติามแผนการของพ่ีสามอย่างจริงจงัเสมอ 

ไม่เคยถามซักไซ้ใดๆ ทั้งสิ้น

ฝถิูงมองตามหลงัอกีฝ่าย แล้วเรยีกทหารนายหน่ึงมาสัง่ "รบีส่งม้าเรว็ 

ไปแจ้งเผ่าผกูู้ว่าคนทางน้ีปลอดภัยดี"

หลี่เยี่ยนกับลูกอยู่กับเขาทั้งคู่ เขาจึงกลัวว่าหลี่ชีฉือจะเป็นห่วง

เมื่อสั่งเสร็จก็เดินฝ่าก�าลังพลขนาดใหญ่ไปทางด้านหลัง

ทวนกระแสน�า้ขึน้ไปไม่ไกลเป็นทีต่ัง้กระโจมชัว่คราวของคนเล้ียงสตัว์

ฝูถิงเดินไปถึงหน้ากระโจม แล้วเอ่ยภาษาหูประโยคหนึ่ง

ม่านหน้ากระโจมถูกเลิกข้ึนทันที หญิงชาวหูมีเรือนแล้วคนหนึ่ง 

อุม้ทารกในอ้อมกอดเดินออกมาส่งให้เขา แล้วชีไ้ปท่ีเด็กน้อยพลางพูดอะไร 

ย้ิมๆ

สิ่งที่นางพูดก็คือ...เด็กผู้นี้กินเก่งยิ่งนัก คงจะหิวงั่กเลยกระมัง

ฝถิูงรบัลูกมาอุ้มไว้ เจ้าตัวน้อยหลบัไปแล้ว เมือ่ครู่เพ่ิงจะถูกป้อนนม 

พอกินอิม่ก็หลบัปุ๋ย ปากน้อยๆ ยงัท�าท่าดูดด้วยความเคยชนิ

เขาขอบคุณฝ่ายตรงข้าม แล้วผูกลูกไว้กับตัว

หญิงชาวหูเห็นแล้วอดรนทนไม่ได้ จึงค้อมค�านับเขาแล้วอาสาตัว 
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ดแูลเดก็แทนท่านผูบั้ญชาการ ขอให้เขาไปรบัศึกอย่างไร้พะวง

ทว่าฝูถิงเอ่ยขอบคุณซ�้าอีกครั้งแล้วเดินออกมา

ล�าบากแทบตายกว่าเดก็ผูน้ี้จะได้มาอยู่กับเขา จะฝากใครไว้ก็ไม่วางใจ

ทัง้นัน้ เขายินดหีอบหิว้ลกูไปด้วยตนเองจนกว่าจะพาไปหาหล่ีชฉืีอ

ในกระโจมอีกหลัง หลี่เย่ียนเพ่ิงได้กินอะไรรองท้องเช่นกัน พอรู้ว่า 

อาสาวของตนปลอดภัยก็รีบออกจากกระโจม แผลบนแขนใส่ยาพันผ้า

เรยีบร้อยแล้ว

ฝูถิงพยักหน้าให้เขาเป็นสัญญาณให้ออกเดินทาง

เพ่ิงจะเดนิกลบัมาถงึอาชาคูใ่จ หน่วยสอดแนมก็ขีม้่าเรว็เข้ามาหาแล้ว

ประสานมอืรายงาน "เรยีนท่านผูบ้ญัชาการ พบทหารทูเจว๋ียทีห่ลบหนอีอกมา

อกีกลุม่ขอรบั"

หัวคิ้วคมเข้มขมวดนิดๆ มือประคองลูกน้อยไว้อย่างมั่นคง

"ตามก�าจัดพวกมันต่อ"

แม้อยากรีบไปเผ่าผูกู้ในทันที แต่เขาก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพ 

พิทกัษ์อดุรด้วยเช่นกัน เมือ่มข้ีาศกึลอยชายอยู่ตรงหน้า จะท�าเป็นไม่รูไ้ม่เหน็ 

ไม่ได้

เผ่าผูกู้เป็นเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนก็จริง หากแต่มีทุ่งหญ้าของตนเอง

เป็นหลักแหล่ง

กระโจมแบบชาวหูตัง้เรยีงรายตรงตนีเขาตดิกันเป็นแพกว้าง มเีขาสงู 

เป็นปราการทางธรรมชาติ ทอดตามองไปเห็นยอดเขาสูงชะลูดลดหล่ัน 

ซ้อนกันอยู่ลบิๆ กลุ่มกระโจมเหมอืนก้อนเมฆท่ีท้ิงตวัลงมาจากยอดเขา แล้ว

แตกออกเป็นจดุสขีาวเลก็ๆ ราวกับหมูด่าว
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ตอนทีม้่าเรว็เร่งเดินทางมาส่งข่าวท่ีเผ่าผกูู้ หลีช่ฉีอืก็มาอยู่ทีน่ี่แล้ว

ในกระโจมท่ีตัง้อยู่กลางสดุ ผูกู้ซนิอว๋ินก�าลังยืนมองเตยีงขาไขว้พับได้

แบบชาวหอูยู่ข้างๆ

หลี่ชีฉือนอนอยู่บนเตียงนั้น เพ่ิงกินอาหารอ่อนไปเล็กน้อยเมื่อครู่  

มผ้ีาห่มขนแพะคลมุกาย ในทีส่ดุก็สามารถเบาใจอย่างแท้จรงิแล้วหลับตา

พักผ่อนหลงัจากได้ยินว่าซือ่จือ่และลกูชายปลอดภัย

ผกูู้ซนิอว๋ินทอดตามองอกีฝ่าย เมือ่ครูห่มอในเผ่าเข้ามาตรวจดูอาการ 

ให้ แล้วบอกว่าฮหูยินเพ่ิงคลอดบตุรหมาดๆ ก็ต้องกระเซอะกระเซงิหนีภัย 

อย่างระทกึขวัญ จ�าต้องพักผ่อนฟ้ืนร่างกายอย่างเร่งด่วน จะให้ตรากตร�า 

หรอืแตกตืน่อกีไม่ได้

แต่ก่อนจะหลบัไปหลีช่ฉืีอได้ขอให้ส่งคนไปตามหาหมอทีป่ระจ�าโรงหมอ

ของตราการค้ารปูปลาในเมอืงมาตรวจอาการ เพราะหมอเหล่าน้ันถูกจ้างมา

จากจงหยวนโดยเฉพาะ แต่ละคนมวิีชาแพทย์ล�า้เลศิ หากมพีวกเขาอยู่ด้วย  

นางจะสบายใจขึน้ พร้อมกันนัน้ยังขอให้ชาวเผ่าช่วยตามหาคนของนาง

ผูกู้ซินอว๋ินไม่แปลกใจกับนิสัยสตรีสูงศักด์ิของอีกฝ่าย แต่ส่ิงที่อยู่ 

เหนอืความคาดหมายคอืข่าวท่ีเพ่ิงได้ยินเมือ่ครู.่..ฮหูยินผูน้ี้เพ่ิงคลอดบตุร

ได้ไม่นาน

นำงกับท่ำนผู้บัญชำกำรมีลูกด้วยกันแล้ว?

ตั้งแต่จากกันท่ีมณฑลฮั่นไห่ในคราน้ัน ผูกู้ซินอว๋ินก็ไม่ได้ติดตาม 

ข่าวคราวของท่านผู้บญัชาการมานานเตม็ที ท่ีแท้ครอบครัวของท้ังคู่ก็บริบูรณ์

ถึงเพียงนี้

ระหว่างทีน่างยังกวาดตามองร่างบนเตยีงครัง้แล้วครัง้เล่า อยู่ๆ หลีช่ฉีอื 

ก็ลมืตาขึน้มา
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ผูกู้ซินอวิ๋นหลบไม่ทัน เลยประสานสายตากับอีกฝ่ายเข้าอย่างจัง

"ข้ามเีรือ่งจะถามเจ้า" จนถึงตอนนีน้�า้เสยีงของหลีช่ฉีอืยังอ่อนระโหย 

โรยแรงไม่หาย แต่เมือ่ได้รูว่้าลกูและหลานปลอดภัย สีหน้าก็สงบข้ึนมาก 

นางพูดต่อไปเบาๆ อย่างเชือ่งช้าว่า "ตอนน้ันเจ้ากับชาวทูเจว๋ียคยุอะไรกัน

ตรงปากโพรง"

เดก็สาวก�าลงันกึภาพว่าลกูของอกีฝ่ายกับท่านผู้บญัชาการจะหน้าตา

อย่างไร อยู่ๆ ก็ถูกถามเรือ่งน้ีแบบไม่ให้ตัง้ตวั นางได้สตหิลดุจากภวงัค์แล้ว 

เล่าให้ฟังโดยละเอยีด "หลงัจากท่านผูบ้ญัชาการออกค�าสัง่ระดมพลแปดทิศ

ก็ได้ให้องครกัษ์ประจ�าตวัคนหน่ึงมาถ่ายทอดค�าบญัชา ให้เผ่าของเราหาวิธี 

เข้าถึงตวัทหารทูเจว๋ียพวกน้ัน แล้วหลอกถามให้ได้ว่าพวกมนัแฝงตัวเข้าไปใน

เมอืงอว๋ีซไีด้อย่างไร"

หลี่ชีฉือคิดตามเล็กน้อยก็กระจ่าง เดิมทีเผ่าผูกู้เป็นเผ่าพันธุ์ย่อย 

สายหน่ึงของทูเจว๋ีย การจะเข้าถึงตัวพวกมนัย่อมท�าได้ง่ายกว่ามาก

พวกทูเจวี๋ยเจ้าเล่ห์เพทุบาย ขนาดยอมตายเพื่อให้ข่าวลวงแก่ฝูถิง 

ทีน่อกเมอืงกู่เย่ียก็เคยท�ามาแล้ว ไม่แปลกท่ีชายหนุ่มจะเลอืกใช้วิธีนี ้ เพราะ 

เกรงว่าต่อให้จบัเชลยทเูจวีย๋มาได้ก็เชือ่ค�าพูดของพวกมนัไม่ได้อยู่ดี

พอคดิมาถึงตรงนีน้างก็นกึสงสยั "แล้วเจ้าท�าอย่างไร พวกมนัถึงได้ 

ยอมเชือ่"

ผูกู้ซินอว๋ินล้วงจี้มุกชิ้นหนึ่งออกจากอกเสื้อ "นี่คือของที่ขุนพลหลัว 

เคยค้นได้จากตวัสายลับหญิงทูเจว๋ียคนหน่ึง บอกว่าเป็นเคร่ืองยืนยันตัวตน 

ของจวนแม่ทพัขวาทูเจว๋ีย"

หลี่ชีฉือพิศมองแล้วจ�าได้ ด้วยเคยเห็นมาก่อน จี้มุกน้ีเป็นของ 

ทีห่ญิงทูเจว๋ียผูเ้คยจบันางเป็นตวัประกนัพกตดิตวั หลวัเสีย่วอีค้้นได้จากศพ
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จรงิๆ ยังอตุส่าห์น�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในครานีไ้ด้

เด็กสาวเล่าความเป็นไปทั้งหมดให้ฟังโดยละเอียด

เผ่าผกูู้อยู่ใกล้ทีส่ดุ เมือ่ได้รบัค�าสัง่ระดมพลแปดทิศและภารกจิพิเศษน้ี

จงึมาถึงเรว็กว่าใคร

ซึ่งก็ประจวบเหมาะ เพราะหลี่ชีฉือกับเฉาอวี้หลินก�าลังมุ่งหน้ามา 

เผ่าผกูู้อยู่พอด ีระหว่างทางพวกเขาจงึได้เจอทหารทเูจว๋ียสบิกว่านายท่ีไล่ล่า 

พวกนาง หญิงในเผ่าทีพ่ามาด้วยล้วนมอีายุแล้วทัง้สิน้ ผกูู้จงิจงึให้หลานสาว

ลองเสีย่งดวงน�าของไปแสดงตน โดยสอนให้เสรจ็สรรพว่าควรต้องพูดจา

อย่างไร

น่าเสียดายท่ีพอถามว่าแม่ทัพขวาของพวกมันเบิกเส้นทางสายใด 

ฝ่ายตรงข้ามก็เอะใจผิดสังเกต แล้วลงมือกับนางตรงนั้นทันที

หลี่ชีฉือฟังจนจบก็เข้าใจ ประโยคนั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การจู่โจมแบบสายฟ้าแลบของพวกทูเจวี๋ยไม่ผิดแน่

ผกูู้ซนิอว๋ินไม่ได้พูดอะไรต่อ เรือ่งนีถู้กน�าขึน้รายงานท่านผูบ้ญัชาการ 

แล้ว เขาจะต้องหาทางจดัการอย่างแน่นอน

นางมองร่างบนเตียง แล้วไพล่ไปพูดเรื่องอื่นแทน "เชื่อว่าตอนน้ี 

ท่านผูบ้ญัชาการจะต้องดใีจมากทเีดยีว แม้จะมกีารศกึตดิพัน แต่ฮหูยิน 

ก็ให้ก�าเนิดทายาทของเขาแล้ว"

หลี่ชีฉือมองคู่สนทนา แล้วได้แต่ยิ้มโดยไม่ตอบค�า

ผูกู้ซินอวิ๋นเองก็เดินออกไปเงียบๆ ไม่ได้พูดมากไปกว่านั้น

สองชั่วยามให้หลัง คนที่เผ่าผูกู้ส่งเข้าเมืองก็กลับมา

แม้ยามนี้เมืองอว๋ีซีจะยังอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวาย แต่พวกทูเจว๋ีย 
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ในเมืองถูกก�าจัดทิ้งหมดแล้ว การไปเชิญพวกหมอประจ�าโรงหมอของ 

ตราการค้ารปูปลาจงึไม่ล�าบากล�าบนนกั

รถม้าคนัหนึง่แล่นมาแต่ไกลจนถึงกลางทุ่งหญ้า จากน้ันม่านประต ู

ก็ถูกแหวกออก ซินลู่กระโดดลงมาจากบนรถ ใบหน้ายังเปื้อนเขม่าควัน

มอมแมม ก่อนจะหันไปเร่งคนทีอ่ยู่ข้างบน "เรว็ เรว็หน่อย"

คนที่ตามลงมาคือหมอที่สะพายล่วมยา

ทัง้สองเร่งฝีเท้าเดนิตามสารถีซึง่เป็นคนเผ่าผกูู้ไปเรือ่ยๆ จนมาหยุดอยู่ 

หน้ากระโจมหลงัหน่ึง ซนิลูร่บีแหวกม่านเดนิเข้าไปแล้วร้องเรียก "นายหญิง"

ในกระโจมมเีครือ่งเรอืนเครือ่งใช้ครบครนั เสยีแต่ติดจะเก่าอยู่สกัหน่อย

พอลืมตาขึ้นมาเห็นสาวใช้ นัยน์ตาของหลี่ชีฉือก็ฉายแววโล่งใจ  

"เจ้าปลอดภัยก็ดีแล้ว"

ซินลู่เองก็อยากพูดประโยคเดียวกัน นางหันไปเรียกหมอ แล้ว 

เดนิเข้ามาคกุเข่าลงหน้าเตยีงท่ีผู้เป็นนายนอนอยู่ ตบอกอย่างยังเสยีขวัญ 

ไม่หาย "บ่าวตกใจแทบตาย ดท่ีีบ่าวอาศัยช่วงชลุมนุว่ิงกลบัไปทีโ่รงหมอ  

ไม่เช่นน้ันตอนพวกเขามาตามหาหมอคงได้คลาดกันไปแล้ว"

"พบเจออันตรายบ้างหรือไม่" หลี่ชีฉือถามนาง

พอเห็นผูเ้ป็นนายหน้าตาซดีเซยีวถึงเพียงนี ้มหีรือทีซ่นิลูจ่ะยอมเล่า

ประสบการณ์ระทกึขวัญของตนเองให้ฟัง นางกลบัส่ายหน้าตอบว่า "ไม่เลย

เจ้าค่ะ เดีย๋วพอกลบัไปยังได้มเีรือ่งไว้คุยโวใส่ชวิซวงเสียอกี"

หลี่ชีฉืออดหัวเราะขันไม่ได้

หมอเข้ามาตรวจชีพจรให้

นางย่ืนมือออกไปให้อีกฝ่ายตรวจ ค�าวินิจฉัยของหมอแตกต่าง 

จากหมอเผ่าผูกู้ไม่มาก "ฮูหยินมีร่างกายแข็งแรง แต่ถึงอย่างไรก็ทนรับ 
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การตรากตร�าถึงเพียงนีไ้ม่ไหว จากน้ีต้องพักฟ้ืนร่างกายให้มากๆ นะขอรบั"

"แน่นอนอยู่แล้ว" หลีช่ฉืีอพยักหน้า นางไม่เคยเอาร่างกายของตนเอง 

มาล้อเล่นสกัครัง้ "ใช้ยาท่ีดีทีส่ดุได้เลย ขอแค่หายเร็วและหายสนทิก็พอ"

เนื่องจากรู้ว่าปัจจุบันแดนเหนือตกอยู่ในสภาพเช่นไร หมอจึง 

อดประหลาดใจกับค�าพูดของนางไม่ได้

ซนิลูท่ีอ่ยู่ข้างๆ บอกว่า "จดัการตามนัน้อย่างสบายใจเถิด ไม่มยีาใด 

ทีน่ายหญงิของข้าซือ้ไม่ได้หรอก"

หมอรับค�า ก�าลังจะขอตัวกลับออกไปก็ถูกหลี่ชีฉือเรียกไว้เสียก่อน 

"ข้ายังมีเรื่องอยากขอค�าชี้แนะ"

หลังพูดจบก็ไล่ซินลู่ออกจากกระโจม

เฉาอว้ีหลนิน่ังพักในกระโจมหูท่ีอยู่ตดิกันน่ีเอง หลงัจากได้พักผ่อนไป 

ครู่หนึง่ นางก็ตัง้ใจจะไปดอูาการหลีช่ฉีอื แต่หมอเดินเข้ามาทักทายเสยีก่อน 

บอกว่าจะตรวจชพีจรให้นางตามค�าสัง่ของฮหูยิน

ด้วยรูว่้าหล่ีชฉืีอปรารถนาด ีนางจงึน่ังลงให้หมอตรวจชพีจรพร้อมทัง้ 

ไถ่ถามอาการพ่ีสะใภ้ไปด้วย เมือ่ได้ฟังค�าตอบคร่าวๆ จากหมอ นางก็ไม่พูด 

อะไรอกี

ร่างกายนางไม่มปัีญหา หมอก�าชบัให้นางพักผ่อนมากๆ แล้วขอตวั

กลบัออกไป

เฉาอวี้หลินนั่งอยู่สักพักก็ลุกเดินไปกระโจมข้างๆ

หลี่ชีฉือนอนปิดตา ทว่ายังไม่หลับ

"จ�าได้ว่าพ่ีสะใภ้ไม่ได้ถูกดาบฟันนี่นา" นางเอ่ยเป็นประโยคแรก 

หลังจากก้าวเข้ามาข้างใน
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หลี่ชีฉือหันมามอง "อืม"

เฉาอว้ีหลินเข้ามายืนหน้าเตียง บอกอย่างรู้ทันว่าอะไรเป็นอะไร  

"แผลพวกน้ันเป็นแผลเก่า ข้าไม่อยากให้พ่ีสะใภ้ต้องสิน้เปลืองเพราะข้า"

ที่หลี่ชีฉือยืนกรานจะให้ไปเชิญหมอฝีมือดีมาจากโรงหมอนั้นไม่ใช่ 

เพ่ือตนเองผูเ้ดยีว เมือ่ครูน่างถามหมอแล้วว่ามยีาดใีดรักษารอยแผลเป็น 

ท่ีผ่านมานานได้บ้าง หมอบอกว่าม ี เพียงแต่ในกรณีท่ีได้แผลมาหลายปีแล้ว 

สรรพคณุอาจไม่เป็นดังใจหวัง

ค�าถามน้ีท�าให้หมอเข้าใจว่านางถูกดาบฟันจนทิ้งรอยแผลเป็น  

ตอนทีเ่ฉาอว้ีหลนิถาม หมอยังบอกว่าดจูากลักษณะไม่มบีาดแผลภายนอก  

ไม่รูเ้พราะเหตใุดฮหูยินถึงอยากได้ยาดีมารกัษาแผลเป็น

หลีช่ฉีอืมองหญิงสาวตรงหน้า พวกนางอายุไล่เลีย่กัน แต่เฉาอว้ีหลนิ 

เป็นคนเถรตรงมาโดยตลอด ตรงเสยีจนน่าสงสาร

"อาฉาน" นางเอ่ยเบาๆ "ข้ารู้ว่าไม่จ�าเป็นต้องลบรอยแผลทิ้งก็ได้  

อีกอย่างต่อให้ลบแผลกายทิ้งไปก็ยังจะเหลือแผลใจอยู่ดี ข้าแค่หวังว่า 

เจ้าจะไม่พูดท�านองว่าตนเองไม่ใช่สตรแีล้วอกี เจ้าท�าสิง่ทีส่ตรทีัง้แผ่นดนิ 

ไม่มทีางท�าได้ และองอาจกล้าหาญไม่แพ้บรุษุ เจ้าเป็นวีรสตรขีองแดนเหนอื

แห่งน้ี รอยแผลเป็นพวกน้ันไม่ใช่ความอปัยศ เป็นตราเกียรติยศท่ีเจ้ารับใช้ 

แผ่นดินต่างหาก แต่ถึงอย่างน้ันจะเป็นอะไรเชียวหากข้าจะขอรักษา 

รอยแผลเป็นให้วีรสตร"ี

ถ้อยค�าของนางกลับท�าให้เฉาอว้ีหลินก้มหน้า "ข้าไม่ได้ดีอย่างที่ 

พ่ีสะใภ้พูดหรอก"

"ดสี ิดย่ิีงกว่าทีข้่าพูดมากเลยด้วยซ�า้" หลีช่ฉีอืย้ิมให้ ก่อนจะถามว่า 

"เจ้าคดิว่าหากเทยีบกับความหย่ิงในศักด์ิศรขีองฝถิูง ตัวเจ้าเป็นอย่างไร"
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เฉาอวี้หลินตอบงงๆ "ข้าย่อมเทียบพี่สามไม่ได้อยู่แล้ว"

หลีช่ฉีอืกล่าว "ก็น่ันน่ะส ิ ต่อให้เขาหย่ิงในศกัดิศ์รเีพียงใด ข้าก็จะยัง

รกัษาแผลให้เขาอยู่ดี"

เฉาอว้ีหลนิฟังแล้วถึงเพ่ิงเข้าใจความหมายของอกีฝ่าย ไออุน่แผ่ซ่าน 

อยู่ในอก หากแต่นางแสดงความรูส้กึไม่เก่ง ท�าได้แค่นิง่เงยีบ ไม่คดัค้าน

อะไรอกี

หลี่เย่ียนรออยู่ในกระโจมท่ีตั้งข้ึนชั่วคราว กระโจมช่ัวคราวที่ว่าน้ี 

แค่ใช้พรมทหารท่ีกันแดดกันฝนได้มาขงึไว้เหนือศรีษะและด้านข้าง ท้ังยัง 

ปักธงกองทพัไว้สองด้าน เขาน่ังอุ้มน้องท่ีก�าลงันอนหลับปุย๋รออยู่ในน้ัน

รอบด้านเต็มไปด้วยทหารยืนอารักขา

แต่ในขณะเดยีวกัน เสยีงค�ารามว่า 'ฆ่า' ก็แผดก้องขึน้จากอกีด้านหนึง่

ไม่หยุด

ราวครึ่งชั่วยามให้หลัง กองก�าลังหลักก็ควบม้ามาอย่างอึกทึก

ฝถิูงชกัม้าเข้ามาใกล้ เก็บดาบแล้วใช้ผ้าเชด็มอืจนสะอาดเสยีก่อน 

จงึค่อยเอือ้มมอืออกมา

หลี่เยี่ยนส่งน้องไปให้

เขารับลูกมาอุ้มไว้พลางสั่ง "ขึ้นม้า"

เด็กชายปีนขึ้นม้าที่อยู่ข้างหลังอย่างเชื่อฟัง

ฝถิูงทอดตามองลกู เจ้าตวัน้อยเพ่ิงกินอิม่ไปอีกมือ้เมือ่หน่ึงชัว่ยามก่อน 

จงึยังหลบัสนิทมาจนป่านน้ี

หลวัเสีย่วอีช้กัม้าตามเข้ามาชะโงกหน้ามอง "หึๆ  เจ้าหนูนีกิ่นเก่งโตเรว็

จรงิๆ หน้าตาเปลีย่นไปทกุวันเลยเชยีว"
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บุรษุตวัโตๆ กลุม่หน่ึงท่ีเมือ่ครูยั่งต่อสูกั้บข้าศึกอย่างดเุดอืด เวลานี ้

กลบัเข้ามาห้อมล้อมรมุดูทารกได้อย่างไม่ขดัเขิน

ฝูถิงอุ้มลูก จับบังเหียนม้าด้วยมือข้างเดียว "ไป"

พวกเขายังคงต้องไปกันต่อ เป็นเช่นน้ีแทบจะตลอดทางที่ผ่านมา  

ทกุคนชนิเสยีแล้ว

หลวัเสีย่วอีค้วบม้าข้างๆ เขา สักพักหน่ึงก็เอ่ยเบาๆ ด้วยกลวัจะรบกวน

ห้วงนทิราของเด็กน้อย "พ่ีสาม ส่งก�าลงัพลไปตามท่ีท่านส่ังแล้ว"

ฝถิูงรบัค�าว่าอมื "คอยจบัตาดคูวามเคลือ่นไหวให้ดี ไม่แน่ว่าอีกไม่นาน 

งอูาจจะเลือ้ยออกจากรแูล้วก็ได้"

อากาศแปรปรวนไม่คงที่ บทจะเปลี่ยนก็เปลี่ยน

เมือ่ลมเย็นพัดหวีดหวิว หลีช่ฉีอืก็ลกุลงจากเตียงมาเดินเหินได้แล้ว 

นางแหวกม่านประตูมองผนืนภาสฟ้ีาหม่นอมเทาข้างนอกพลางนับว่า

ผ่านมาแล้วก่ีวัน

ซนิลูย่กยาเข้ามาให้ สาวใช้เปลีย่นมาสวมใส่อาภรณ์แบบชาวหูของ

เผ่าผูกู้ตั้งแต่วันแรก พอเห็นผู้เป็นนายเดินออกมาที่หน้าประตูกระโจม 

ก็เชญินางกลบัเข้าไปข้างในพลางว่า "นายหญิงลกุขึน้มาเดนิเหนิได้ย่อมเป็น

เรือ่งด ีแต่ก็ยังต้องระวังไว้หน่อยนะเจ้าคะ นอนให้มากๆ เข้าไว้ดีทีสุ่ด"

หลี่ชีฉือถามขึ้นทันที "วันนี้มีข่าวมาหรือไม่"

ฝ่ายตรงข้ามส่ายหน้า "คนของท่านผูบ้ญัชาการน่าจะยังอยู่ระหว่างทาง

เจ้าค่ะ"

หลีช่ฉีอืไม่พูดอะไรอกี ได้แต่น่ังลงดืม่ยาสีด�าเมือ่มชามน้ันลงคอ มนัขม

แทบขาดใจ แต่เพ่ือให้ร่างกายฟ้ืนตัวในเรว็วัน ขมเพียงแค่นีน้างทนได้
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เสียงสนทนาของผูกู้ซินอวิ๋นกับผู้เป็นปู่ดังอยู่ข้างนอก

หลี่ชีฉือหยิบเสื้อมาสวมอีกชั้น แล้วเดินไปที่ประตูกระโจม

ยามน้ีนางเองก็สวมอาภรณ์แบบชาวหูเช่นกัน เห็นว่าเป็นชุดที่ผู้มี

สถานะสงูส่งทีส่ดุในเผ่าผกููเ้ท่านัน้ถึงจะสวมได้ ตัดเย็บด้วยผ้าแพรสฟ้ีาสด 

ปักลายริว้เมฆด้วยดิน้ทอง คงเป็นสมบตัลิ�า้ค่าของเผ่าผกูู้ทีม่คีวามเป็นอยู่

แร้นแค้นมาหลายปี แต่เพราะนางมาพักอยู่ท่ีนี ่ผกูู้จงิถึงได้น�าออกมาให้ใช้

ซนิลูเ่หน็ดงัน้ันก็รบีเดนิตามไปใส่เสือ้นวมบรุอบคอด้วยขนสัตว์ให้นาง

อกีชัน้

ทว่าเสือ้นวมหนาเกินไปส�าหรบัอากาศในตอนน้ี หล่ีชีฉอืจงึปฏิเสธ

ผูกู้จิงสองปู่หลานยืนอยู่ไกลๆ บนพ้ืนโล่ง มีรถม้าคันหนึ่งจอดอยู ่

ตรงหน้า เป็นรถที่น�ายามาส่ง ล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่จ�าเป็นส�าหรับนาง 

ในระยะน้ีทัง้สิน้ ตอนนีน้างดีขึน้มากแล้ว แต่ก็ยังส่งมาให้อย่างต่อเน่ือง

ทั้งหมดส่งมาจากร้านของตราการค้ารูปปลา

คนมาสง่ยาเป็นแค่ลกูจา้งในโรงหมอเท่านัน้ ซ�า้ยงัมีคนของเผ่าผกูู้

คอยคุมมาอีกที แต่เมื่อมาถึงเผ่า ผูกู้จิงกลับแสดงมารยาทจนสังเกตได ้ 

ถึงขนาดต้อนรบัขบัสูใ้ห้ลกูจ้างผูน้ีกิ้นข้าวก่อนแล้วค่อยกลับ

ผกูู้ซนิอว๋ินก็ย้ิมแย้มด้วยอย่างมอีธัยาศัย ยังสัง่ให้คนพาอีกฝ่ายไปส่ง

หลี่ชีฉือนึกขึ้นได้ว่าเด็กสาวเคยพูดไว้ว่าหากวันใดเถ้าแก่ของ 

ตราการค้ารปูปลามาเยือนเผ่าผกูู้ จะให้การรบัรองเป็นอย่างด ีทีแ่ท้นางก็

รกัษาสจัจะอย่างท่ีพูดไว้จรงิ

หญงิสาวมองสองปู่หลานสกัพัก ก่อนจะเดนิกลบัเข้ากระโจมเงียบๆ

ลมระลอกหนึง่พัดกรตูามเข้ามา หอบเอาเสยีงฝีเท้าม้าเรว็จากไกลๆ 

มาด้วย
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ถัดจากนั้นก็เป็นเสียงบุรุษ

"ชีฉือ!"

หลีช่ฉีอืนึกว่าตนเองหฝูาด กระน้ันก็ยังผนิหน้ามองออกไปข้างนอก

ผนืนภาสฟ้ีาอมเทาตรงเบือ้งไกลเหมอืนเรีย่ต�า่ลงเลก็น้อย พระอาทิตย์ 

สขีาวส่องแสงจ้าอาบพิภพ คนกลุม่หนึง่ทยอยควบม้าเข้ามาใกล้อย่างต่อเน่ือง

ราวกับสายธาร

ม้าตัวหนึ่งน�าหน้าควบเข้ามาสุดฝีเท้า

นางจ้องเขม็ง แล้วรั้งชายเสื้อคลุมวิ่งออกไป

ซินลู่รีบวิ่งตาม ขณะที่ผูกู้ซินอวิ๋นมองมาอย่างประหลาดใจ

ยอดเขาตั้งตระหง่านอยู่ลิบๆ หลี่ชีฉือวิ่งเหยาะๆ ไปตามทุ่งหญ้า 

ผนืกว้าง เบือ้งหน้าคืออาชาสดี�าสงูใหญ่ท่ีก�าลงัควบตะบงึเข้ามา

ร่างบนหลงัม้าสวมชดุเกราะสีด�าดขึูงขัง เมือ่ท่อนขาเรียวยาวตวัดลงพ้ืน 

ก็ก้าวสวบๆ เข้ามารบัร่างนางไว้

ผูกู้ซินอวิ๋นมองออกแล้วว่าคนผู้นั้นคือท่านผู้บัญชาการ

หลี่ชีฉือคิดไม่ถึงว่าจะถูกเขากอดไว้ทันทีที่ถึงตัว

นางถูกตรึงไว้กับชุดเกราะแข็งๆ โดยไม่ทันได้มองด้วยซ�้าว่าตอนนี้ 

เขาเป็นอย่างไรบ้าง หวัใจเต้นระรวัไม่เป็นส�า่

ฝถิูงทีส่วมกอดภรรยาด้วยมอืข้างเดียวผละออกไปเล็กน้อย แล้วย่ืน

ทารกท่ีอุม้ไว้ในมอือีกข้างไปให้

นางผงะ ก่อนจะเอื้อมมือไปรับมา

ลูกน้อยยังถูกห่อตัวไว้ด้วยผ้าคลุมกันลมไหมสีขาวอมฟ้าของนาง  

แต่ข้างนอกมีผ้าคลุมกันลมสีแดงท่ีสามีผูกทับชุดเกราะหุ้มไว้อีกชั้น 

อย่างแน่นหนา ดเูหมอืนจะตัวโตขึน้เลก็น้อย ใบหน้าดวงจ้อยไม่ยู่ย่นแล้ว 



65เทียนหรูอวี้

แถมยังขาวขึ้นมาก คงเพราะถูกท�าให้ตื่น ถึงได้ลืมตาขึ้นมากะพริบช้าๆ  

สองที

นางเอ่ยเบาๆ ด้วยความอัศจรรย์ใจ "หลายวันท่ีผ่านมาเขากินอยู่

อย่างไรกันนี่ หากไม่เพราะหน้าตาเหมือนท่าน ข้าคงจ�าไม่ได้"

ฝถิูงก้มหน้ามองลกู รูส้กึว่าหน้าเหมอืนนางมากกว่าขณะหวัเราะในคอ 

"ลกูบรุษุแดนเหนอืโตมาได้เพราะขอข้าวกินทุกบ้านนีล่่ะ"
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เฉาอว้ีหลินเดินออกจากกระโจมเมื่อได้ยินว่าก�าลังพลมาถึง แล้ว 

เหน็ใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้าประตูได้ในทนัที

หลัวเสี่ยวอี้ใช้แขนหนีบหมวกเกราะไว้กับตัว ก�าลังยืนชะเง้อชะแง ้

อยูต่รงนัน้ พอเห็นนางเดนิออกมาก็ผงะ ก่อนจะย้ิมเจือ่นๆ ตามเคย "อาฉาน"

เฉาอว้ีหลนิพยักหน้า แล้วกวาดตามองฝ่ายตรงข้ามหนึง่ตลบ เขายัง 

ท�าตวัเหมอืนเมือ่ก่อนเวลาออกรบกับกองทัพไม่มผีดิ นอกจากเร่ืองรบแล้ว

ก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ท้ังท่ีเป็นถึงขุนพลแล้วแท้ๆ แต่กลับปล่อยให้หัวหู 

เป้ือนฝุน่มอมแมม ผมเผ้ายุ่งเหยิงเป็นกระเซงิ

หลวัเสีย่วอีถู้กจ้องอย่างนัน้ก็ขยับชดุเกราะทีส่วมอยู่ แล้วเดนิเข้ามาหา

ประตกูระโจมอกีสองก้าว

ฟ้าก�าลงัจะมดืแล้ว ลมแรงขึน้ทลีะน้อย นางไม่ได้เชือ้เชญิเขาเข้าไปน่ัง

ในกระโจม การท่ีเขาเดนิเข้ามาใกล้กระโจมสองก้าวช่วยให้เขาหลกีหนลีมแรง 

75
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ได้พอเหมาะ ไม่ต้องกลายเป็นคนที่ยืนนิ่งไม่ขยับรับลมแรงที่ถาโถม เขา 

หยุดยืนน่ิงพลางเหลอืบมองหญิงสาว นางสวมอาภรณ์แบบชาวหู แต่กลบั 

เกล้ามวยแบบชายชาวฮัน่ ไม่เข้ากันเอาเสียเลย แต่เขาเห็นจนชนิแล้ว "ได้ยินว่า

ครัง้น้ีเจ้าพาพ่ีสะใภ้หนีออกมาด้วยตนเองคนเดียว ข้าเลยแวะมาดหูน่อย"

"จะว่าอย่างนัน้ก็ไม่ถูก" นางตอบ "เพราะได้องครกัษ์ของพ่ีสามช่วยต้าน

อกีฝ่ายไว้ต่างหาก พวกเราถึงสามารถหนีออกมาได้"

หลวัเสีย่วอีรู้ว่้านางไม่เคยเอาดเีข้าตัว พอคดิถึงองครกัษ์ทีต้่องเสยีไป 

กลุม่น้ันก็ให้หม่นหมองในอารมณ์แล้วถอนหายใจเฮอืก "องครักษ์คนสนิท 

ทีร่่วมเป็นร่วมตายมากับพ่ีสามตายไปกว่าครึง่ ควรแล้วล่ะทีพ่ี่สามจะจดัการ

เรือ่งนีโ้ดยเรว็ ไม่มวัีนยอมปล่อยสนัุขทเูจว๋ียพวกนัน้ไปเดด็ขาด..."

เฉาอว้ีหลนิขดัขึน้ "เรือ่งพวกนีไ้ม่ต้องพูดให้ข้าฟังหรอก ข้าไม่ได้อยู่ใน

กองทพัอกีแล้ว เจ้าน่าจะรูก้ฎระเบียบดีนะ"

ก่อนออกรบ กลอบุายและแผนการต่างๆ เป็นเรือ่งของแม่ทัพใหญ่กับ

ขนุพลเท่าน้ัน นางเป็นแค่คนนอกท่ีรบัผดิชอบหาข่าว จะรู้มากเกินไปไม่ได้

หลวัเสีย่วอีโ้พล่งตอบไปว่า "ข้าก�าลงัอยากพูดเรือ่งนีก้บัเจ้าอยู่พอดี 

เจ้าไม่คดิจะกลบัเข้ากองทพัหรอื"

"พี่สามให้เจ้ามาถามหรือ"

มมุปากของหลวัเสีย่วอีเ้หยียดออกจากกัน ฝถิูงให้เขามาถามจรงิๆ 

นั่นล่ะ สั่งไว้ตั้งแต่อยู่ระหว่างทาง ไม่พูดอะไรนอกเหนือจากน้ันแม้แต่

ประโยคเดยีว

"จะว่าอย่างน้ันก็ไม่เชิง ข้าอยากถามเองด้วย" เขากระแอมแห้งๆ  

ทหีนึง่ "ตอนน้ีพวกเราอยู่แนวหน้ากันหมด เจ้ามคีวามสามารถออกอย่างน้ี  

ปล่อยทิง้ไว้เสยีดายเปล่าๆ" ประโยคหลงัเหมอืนพยายามกลบเกลือ่นอย่าง 
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ยอดแย่ พูดจบเขายังเอ็ดตะโรตนเองในใจไปทีหน่ึง

หญิงสาวนิ่งเงียบ มือขวาก�าเข้าหากันโดยไม่รู้ตัว

มือข้างนี้ยกดาบขึ้นมาจริงๆ ตอนจับด้ามดาบรู้สึกราวกับหนัก 

สักหมื่นชั่ง หวดออกไปได้เชื่องช้าประหน่ึงถูกโคลนพอกไว้ แต่เมื่อจับ 

ให้กระชบัแล้วฟันฉบักลบัรูส้กึเหมอืนได้ปลดเปลือ้งภาระอนัหนักอึง้

แต่นางยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถเผชิญหน้ากับทัพใหญ่ของทูเจว๋ีย 

ได้อกีหรอืไม่

ที่ฝูถิงให้มาถามก็เพราะเชื่อใจว่านางรู้อาการของตนเองดี

หญิงสาวก�ามืออีกครั้ง แล้วส่ายหน้า

หลวัเสีย่วอ้ีคลีย้ิ่ม ท่าทางเหมอืนผ่อนคลายขึน้เลก็น้อย "ก็ดีเหมอืนกัน 

ไม่ออกรบจะได้ปลอดภัยหน่อย"

สายตาของเฉาอวี้หลินหยุดอยู่บนร่างเขาครู่หนึ่ง ก่อนจะหมุนตัว 

เดนิออกไปโดยไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว

หลวัเสีย่วอีเ้คยชนิเสยีแล้วกับท่าทางเฉยชาของอกีฝ่าย เขาจ้องมอง

พ้ืนดนิใต้ฝ่าเท้าพลางทบทวนค�าพูดเมือ่ครูข่องตนเอง ไม่มสีกัประโยคเดยีว 

ทีร่มิฝีปากคูน้ี่จะพูดได้ดี คิดแล้วก็เง้ือหมดัขึน้ต่อยตนเองทีหน่ึง

เสียงของใครบางคนดังขึ้นแบบไม่ให้ตั้งตัว "ท่านอาเสี่ยวอี้?"

เจ้าของชื่อหันไปมองอย่างตกใจ

หลีเ่ย่ียนเดนิเข้ามาจากทางด้านหลงั มองเขาด้วยสายตาทะแม่งๆ  

ดก็ูรูว่้าเหน็ตอนท่ีเขาชกตนเองเมือ่ครู่

ชายหนุ่มลบูหน้าแล้วโบกมอืสองที "ไปฝึกหมดัมวยทีข้่าสอนให้ซ�า้

หลายๆ รอบไป ข้ายังมงีานต้องท�า ขอตัวก่อนล่ะ"

หลีเ่ย่ียนเหน็ความทะเล้นเฮฮาของหลวัเสีย่วอีม้าจนชนิ พอเจอท่าทาง
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เคร่งขรมึจรงิจงัเข้าก็ยิง่ฉงนงนุงงย่ิงกว่าเก่า มองตามเจ้าตัวจนลบัตาพลาง 

คดิในใจ

เป็นอะไรของเขำกันนะ

เงาคนสองเงาในกระโจมแอบอิงกัน หลี่ชีฉือเงยหน้าข้ึนเล็กน้อย 

ดวงตาเหลอืบแลไปยังลกูชายทีก่�าลงัหลบัสนทิอยู่บนเตียง ก่อนจะตวัดมอง

กระจกส�ารดิอกีด้าน ภาพชายหนุ่มสวมกอดนางสะท้อนอยู่บนน้ัน

ฝูถิงกอดนางไว้แนบอก ต้ังแต่กลีบปากนุ่มจนถึงล�าคอขาวผ่อง 

ถูกปลายคางเขียวครึม้ของเขาเสยีดสจีนทัง้ชาทัง้คัน

ทรวงอกหลี่ชีฉือกระเพ่ือมขึ้นลงขณะทิ้งร่างระทวยซบอกกว้าง  

หวัไหล่มนกดตรงึอยู่กับชดุเกราะหนาหนัก "ท่านท�าเช่นน้ีข้าพูดต่อไม่ได้นะ"

ตอนแรกก�าลังเล่าให้เขาฟังว่าหนีการไลล่่าของพวกทเูจวีย๋อย่างไร 

อยู่ๆ สามีก็แนบจูบลงมาจนนางเล่าต่อไม่ได้

ฝถิูงยอมหยุดแค่พอหอมปากหอมคอ แต่แขนข้างหน่ึงยังโอบเอวนางไว้

พลางถามเบาๆ "ร่างกายเป็นอย่างไรบ้าง"

"จะเป็นลมอยู่แล้ว" นางแกล้งตอบเสียงระโหย

มมุปากเขาขยับทหีนึง่ เนือ่งจากรูว่้าภรรยายังอยู่ในช่วงพักฟ้ืน จงึ 

กดไหล่นางให้นั่งลงบนเตียง พิศมองดวงหน้าเนียนอยู่สักครู่ จากน้ันก็ 

มองลกูน้อยท่ีหลบัอยู่ข้างกายนาง "ไม่ต้องพูดแล้วล่ะ"

เดมิทเีขาอยากรูค้วามเป็นไปของเหตุการณ์ แต่ได้ฟังนางเล่าคร่าวๆ  

ก็ไม่คดิจะถามต่อแล้ว

นางเป็นหญิงสูงศักดิ์ท่ีมีความเป็นอยู่สุขสบายมาโดยตลอด ทว่า 

พอแต่งงานกับเขา แม้แต่ยามคลอดบุตรยังไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม 
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ทีป่ลอดภยั หากยังเล่าต่อไปเขาคงรูส้กึแย่มากกว่าน้ี

หลี่ชีฉือเองก็ไม่อยากพูดถึง เพราะหวนคิดกลับไปทีไรก็ยังพรั่นใจ 

ไม่หาย สองคนืแรกท่ีมาอยู่ทีน่ี่นางฝันร้ายตดิๆ กัน เพียงแต่ไม่ได้เล่าให้เขาฟัง

เท่าน้ัน

บางทนีางก็คิดว่าหากข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงระหว่างนัน้พลาดพลัง้ไป

สกัก้าว เช่นตอนไปถึงโรงหมอแล้วพบว่าทีน่ั่นถูกเผาไปแล้ว หรอืพวกทเูจว๋ีย 

บกุเข้ามาขณะทีน่างก�าลงัคลอดลกู ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จะเลวร้ายสักเพียงใด

แต่พอตื่นขึ้นมาก็บอกตนเองว่านางแค่วิตกจริตไปเอง ถึงค่อย 

พอรู้สึกดีขึ้นบ้าง

นางช้อนตาขึน้มองสามพีลางลบูไล้ผ้าห่อตวัลกูน้อย "หากข้าหนีไม่รอด 

หรอืหากลกู..."

"อย่าถามเรือ่งพวกนีเ้ลย" ชายหนุ่มพูดแทรก เขาไม่กล้าแม้แต่จะคดิ

หลีช่ฉีอืเองก็คิดว่าไม่ควรพูดเช่นนีเ้พราะไม่เป็นมงคลเช่นกัน ดงัน้ัน 

จงึเสเปลีย่นเรือ่งย้ิมๆ อย่างผ่อนคลาย "ท่านยังจ�าหญิงดดีพิณคงโหวผูน้ัน้ 

ได้หรอืไม่"

ฝถิูงมองภรรยา ไม่รูเ้พราะเหตใุดนางจงึพูดถึงหญิงนางนีข้ึน้มาอกีครัง้ 

"มอีะไรหรอื"

"นางเคยบอกข้าว่าทกุอย่างบนโลกนีเ้มือ่มเีหตยุ่อมมผีล" หลีช่ฉีอืเล่า

พลางเอนตวัพิงหวัเตยีง แล้วพูดต่อไปเนบิๆ "ทีช่ายแดนมโีรงหมอมากมาย 

ส่วนกองทพัของท่านกม็ทีหารฝีมอืเยีย่ม มม้ีาศกึพันธ์ุด ี ล้วนเป็นผลท่ีข้า 

หว่านไว้ ท�าให้ตวัข้าเองแคล้วคลาดปลอดภัยมาได้ในวนัน้ี นีก็่เป็นเหตเุป็นผล 

เช่นกัน ดงันัน้ข้าไม่มทีางเป็นอะไรได้หรอก"

ฝูถิงเม้มปาก รู้สึกว่าสิ่งที่นางพูดมามีน�้าหนักยิ่งนัก
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บางครัง้เขาก็เลือ่มใสนางเหลอืเกินท่ีมใีจทรหดถึงเพียงนี ้ ไม่ต้องรอให้ 

คนอืน่มาปลอบโยนก็ประโลมตนเองให้สบายใจก่อนแล้ว

หลีช่ฉีอืนัง่ ส่วนเขายืน ปลายนิว้เรยีวเลก็ทาบอยู่บนอกเสือ้เกราะสดี�า 

ทีส่ามสีวมอยู่

ชุดเกราะเช่นน้ีท�าจากเหล็กท้ังชุด ทั้งหนาทั้งหนักเหลือใจ นาง 

ไล้ปลายนิ้วไปตามผิวโลหะเย็นเฉียบเบาๆ แล้วถามว่า "เหตุใดไม่ถอด 

ชดุเกราะออกเล่า"

ฝูถิงเพียงแต่มองฝ่ายตรงข้าม ไม่ตอบค�า

หญิงสาวเข้าใจได้ในทนัท ี"เตรยีมพร้อมกลบัแนวหน้าทกุเมือ่ใช่หรอืไม่"

เขาพยักหน้า "พวกทูเจวี๋ยอาจยังเคลื่อนไหวอีก"

การศึกยังไม่สิ้นสุด เขามาที่นี่เพื่อนางกับลูกโดยเฉพาะ

หลีช่ฉีอืเองก็เข้าใจ คราบเลอืดแห้งกรงัท่ียังติดอยู่บนหวัไหล่ชดุเกราะ

บอกนางให้รูว่้าระหว่างทางมาท่ีนีเ่ขาต้องประมอืกับทหารทูเจว๋ียหลายต่อ

หลายครัง้ จากนัน้นางก็นกึถึงค�าบอกเล่าของผกูู้ซนิอวิน๋ข้ึนมา จงึเอ่ยขึน้

อย่างตรกึตรอง "การบกุจูโ่จมคราน้ีของพวกมนัน่าสงสยัย่ิงนัก เหมอืนมคีน 

คอยช่วยอยู่เบือ้งหลัง มหิน�าซ�า้ยังเลอืกเวลาได้เหมาะเจาะราวกับพุ่งเป้ามาที่

ท่านกับข้าอย่างไรอย่างน้ัน"

ฝถูงิตอบหลงัจากท่ีน่ิงเงียบไปครูห่น่ึง "ข้าพอจะรู้เลาๆ แล้ว เพียงแต่ 

ยังไม่กล้าปักใจ"

ไม่ใช่ไม่ปักใจ แต่ไม่กล้าปักใจ หลี่ชีฉือจับความแตกต่างเล็กๆ นี ้

ได้อย่างช่างสงัเกต จงึอดไม่ได้ทีจ่ะมองหน้าเขา

แต่ฝถิูงไม่ได้พูดมากไปกว่านัน้ ได้แต่ดงึผ้าขนสตัว์มาคลมุตกัให้นาง  

"พักผ่อนเถิด เร่ืองพวกน้ีเป็นหน้าท่ีของข้า"
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หญิงสาวรบัว่า 'อมื' แม้ปากเขาบอกว่ายังไม่ปักใจ แต่ประโยคน้ัน

กลบัท�าให้นางรูส้กึมัน่ใจอย่างบอกไม่ถูก

"ท่านผู้บัญชาการ มีข่าวทางการทหารขอรับ" องครักษ์ประจ�าตัว 

คนหน่ึงรายงานเบาๆ ตรงนอกกระโจม

ฝูถิงเก็บสีหน้าทันที แล้วบอกพลางลุกขึ้นยืน "ข้าจะออกไปก่อน  

เดีย๋วจะให้หลีเ่ย่ียนเข้ามา คงร้อนใจแย่แล้ว"

เขาครองนางไว้ผู้เดยีวจนถงึตอนนี ้ควรจะให้สองอาหลานได้พูดคยุกัน

เสยีท ีจะได้ถือโอกาสหันเหความสนใจนางออกจากเร่ืองรบทพัจบัศึกด้วย

หลี่ชีฉือมองสามีเดินออกจากกระโจมพร้อมขยับตัวน่ังตรง เพราะ

คดิถึงหลานชายเตม็แก่

หลี่เย่ียนเดินเข้ามาหลังจากนั้น เสื้อคลุมแพรขาวพิสุทธ์ิที่สวมอยู่

เลอะเทอะมอมแมม แขนข้างหน่ึงมีผ้าพันไว้ แต่พอเห็นผู้เป็นอากลับ 

พูดอะไรไม่ออก ได้แต่ยืนมองนางนิง่ๆ อยู่ตรงประตูกระโจม

ชั่วเวลาแค่ไม่ก่ีวันเขาซูบลงถนัดตา หลี่ชีฉือมองแล้วปวดใจด้วย 

ความสงสาร นางยกมอืกวักเรยีกหลานชาย

หลีเ่ย่ียนเดนิเข้ามาช้าๆ แล้วถงึค่อยเอ่ยว่า "ท่านอาหญงิ ตลอดทาง 

มาท่ีนีห่ลานปลอดภัยดีขอรบั ไม่พบเจออนัตรายใดๆ เลย น้องก็เลีย้งง่าย

มาก"

"จริงหรือ" หลี่ชีฉือทอดตามอง รู้ว่าเขาไม่อยากให้นางเป็นกังวล

หลีเ่ย่ียนพยักหน้า แล้วมองน้องน้อยท่ีอยู่บนเตยีง "จรงิขอรับ แม้จะ

เจออนัตราย แต่แคล้วคลาดมาได้ก็ไม่นับว่าเป็นอันตรายหรอก"

หญิงสาวลบูแผลบนแขนหลาน แล้วยิม้บางๆ ให้ "เจ้าเติบใหญ่แล้วนะ 

กลายเป็นซือ่จือ่ของต�าหนักกวงอ๋องอย่างแท้จรงิแล้ว"



73เทียนหรูอวี้

หากพ่ีชายได้อยู่เห็นเขาเป็นอย่างทุกวันน้ี ไม่รู้จะภาคภมูใิจสกัเพียงใด

ผนืฟ้าด�าสนิทดุจน�า้หมกึ โค้งลงมาปิดล้อมทุง่หญ้าเหมอืนฝาครอบ

ท่านผูบ้ญัชาการพาบตุรชายมาพักในเผ่า ส�าหรับเผ่าหูเผ่าหน่ึงแล้ว

ถือเป็นเกียรตยิศอย่างสงู

ผูกู้จิงไม่กล้าดูเบา งานเลี้ยงฉลองนั้นจะขาดไปไม่ได้

ชายฉกรรจ์หลายคนในเผ่าถลกแขนเสือ้ไปเชอืดแพะกลางทุง่หญ้า

อย่างขมีขมัน ทันใดนั้นทหารนายหนึ่งก็ว่ิงเหยาะๆ น�าความมาบอกว่า 

ท่านผูบ้ญัชาการสัง่ว่าอย่าได้สิน้เปลอืง ศกึสงครามยังอยู่ตรงหน้า ขอให้ 

ท�าทกุอย่างเรยีบง่ายเข้าไว้ แค่หาสาวใช้สกัสองสามคนมาช่วยฮหูยินดูแลลกู 

ก็พอ

ตอนแรกผกูู้จงิยังมาคอยก�ากับงานด้วยตนเอง เมือ่ท่านผูบ้ญัชาการ 

สั่งมาเช่นน้ีจึงต้องยกเลิก แล้วเอ่ยอย่างซาบซึ้งใจว่า "ท่านผู้บัญชาการ 

ช่างมธัยัสถ์จรงิๆ เพ่ือแดนเหนอืแล้ว ขนาดมลีกูชายคนแรกยังยอมไม่จดั

งานเลีย้ง" พูดจบเขาก็ถอนใจเฮอืกๆ แล้วโบกมอืให้ลกูเผ่าแยกย้าย

ผูกู้ซินอวิ๋นท่ียืนข้างผู้เป็นปู่มองไปทางกระโจมแบบชาวหูที่เห็น 

แสงตะเกียงส่องลอดออกมาได้แต่ไกล ฮูหยินผู้นั้นมือหนักเรื่องเงิน 

มาโดยตลอด ท่านผูบ้ญัชาการให้ความส�าคญักับภรรยาถึงเพียงน้ัน มหีรอื 

จะไม่ฉลอง ดไีม่ดีคงฉลองกันเองแล้วกระมงั

ในกระโจมจุดตะเกียงหลายดวงจนสว่างไสวไปทั่ว

ม่านประตูถูกปิดไว้อย่างมดิชดิ บนโต๊ะมอ่ีางไม้บรรจนุ�า้ร้อนวางอยู่

ใบหนึง่
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ซินลู่อุ ้มทารกที่เพ่ิงอาบน�้าเสร็จใหม่ๆ มาส่งให้ แล้วเอ่ยด้วย 

เสียงทอดถอนใจ "หากอยู่ในจวนผู้บัญชาการ ตั้งแต่คลอดจนถึงตอนน้ี 

ควรต้องครึกครื้นทุกวนั แต่นี่จนสามวนัแรกผ่านไปนานแล้วถึงเพิ่งได้ท�า 

พิธีอาบน�า้สามวันให้คุณชายน้อย"

หลีช่ฉีอืรบัลกูมาอุม้พลางย้ิมอย่างจนใจ "ช่วยไม่ได้น่ีนา ใครใช้ให้เขา 

มาเกิดตอนน้ันพอดีกันเล่า"

พิธีอาบน�้าสามวันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อเด็กแรกเกิดมีอายุ 

ครบสามวัน เดิมทีไม่ว่าจะน�้าอาบหรือผู้ประกอบพิธีล้วนแต่ถือเคล็ด 

ทั้งสิ้น น�้าท่ีอาบต้องใช้ดอกกุ้ย ใบส้ม ใบล�าไย ก้อนหินขนาดเล็ก และ 

เหรียญทองแดงสิบสองเหรียญมาต้มรวมกัน ญาติสนิทมิตรสหายจะมา 

ร่วมพิธีท้ังหมด

ทว่าเวลาน้ีอยู่ที่ชายแดน จ�าต้องท�าแค่พอเป็นพิธี มีเพียงข้ันตอน 

ใส่เงินลงในน�า้อาบเท่าน้ันท่ีหลีช่ฉีอืไม่ได้ตัดทิง้และท�าเองกับมอื

ปกติต้องใส่เงินปลีกลงไป แต่นางไม่มีเงินปลีก ใบเงินหลวงท่ีพอ 

จะมีติดตัวอยู่บ้างก็โดนน�้าไม่ได้เสียด้วย สุดท้ายเลยปรับเปลี่ยน ซินลู ่

วักน�า้อาบทารกทหีนึง่ นางจะวางใบเงนิหลวงลงไปหนึง่ใบ

พกติดตัวไว้เท่าไรนางก็ให้ไปทั้งหมด หากไม่ได้พกมาเพียงเท่านี้  

น่ากลวัว่าคงต้องอาบกันต่อ

กระท่ังซินลู ่ยังบอกว่า...นายหญิงตั้งใจจะยกทรัพย์สินท่ีมีให้

คุณชายน้อยทั้งหมดเลยทีเดียว

นัน่เป็นเพราะหล่ีชฉีอืรูส้กึผิดต่อเขา ลูกน้อยเพ่ิงลมืตาดูโลกก็ต้องมา 

ตกระก�าล�าบาก นางจงึอยากให้เขาท้ังหมด

บนโต๊ะยังมีเสื้อผ้าตัวน้อยๆ ที่เผ่าผูกู้น�ามาให้วางอยู่สองชุด เป็น 
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เสื้อผ้าของเด็กคนอื่น เพราะตัดเย็บชุดใหม่ไม่ทันจึงค่อนข้างหลวมอยู ่

สกัหน่อย แต่ก็พอใส่แก้ขดัได้

ซินลู่บ่นพึมพ�าขึ้นมาอีกอย่างอดไม่อยู่ นางกับชิวซวงเย็บเส้ือผ้า 

ตัวจิ๋วๆ ไว้ให้บุตรของนายหญิงตั้งมากมาย ล้วนแต่ใช้ผ้าแพรต่วนเนื้อดี 

ราคาแพงระยับทั้งสิ้น ไม่นึกเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นปุบปับ เลยไม่ได ้

เอามาด้วยแม้แต่ตัวเดียว

"คราวนี้แม้แต่เสื้อผ้าก็ยังต้องใส่ของบ้านอื่น" หลี่ชีฉือเอ่ยยิ้มๆ

เพ่ิงจะแต่งตัวให้ลกูเสรจ็ ม่านประตูก็ถูกแหวกออก ฝถิูงเดนิเข้ามา 

ในกระโจม

ซินลู่ย่อตัวค�านับ แล้วถอยออกไปอย่างรวดเร็ว

หลี่ชีฉือมองสามี "ท่านกลับช้าเกินไป เลยพลาดพิธีไปครั้งหนึ่ง"

ฝูถิงมองลูกชาย เจ้าตัวน้อยสวมเสื้อผ้าแบบชาวหูตัวหลวมโพรก 

นอนปัดป่ายแขนป้อมๆ อยู่ตรงน้ัน

เกิดมาเพ่ิงเคยเป็นพ่อคนครัง้แรก เขารู้จกัพิธีพวกนีท่ี้ใดกันเล่า คาดว่า 

คงเป็นพิธีทีพ่วกชนชัน้สงูให้ความส�าคัญน่ันล่ะ

"เช่นนั้นก็ครั้งต่อไป" เขาบอก "ครั้งต่อไปไม่พลาดแน่"

หลี่ชีฉือเห็นเขาห้อยดาบไว้นอกเสื้อเกราะก็เข้าใจ "รายงานทาง 

การทหารท่ีส่งมาเป็นข่าวร้ายหรอื"

"พวกทูเจวี๋ยเคลื่อนไหวแล้ว" เขาบอกนาง

หลี่ชีฉือเองก็พอจะเดาได้

เสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างนอก แต่เพียงแค่สองก้าวก็เงียบหาย

ถึงอย่างน้ันนางก็ยังได้ยิน แล้วถามสาม ี"มคีนมาหาท่านอกีแล้วหรือ"

"พ่ีสะใภ้ ข้าเอง" หลวัเสีย่วอีต้อบเบาๆ อยู่นอกกระโจม "ไม่มอีะไรหรอก
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ขอรบั ท่านกับพ่ีสามคุยกันต่อเถิด ข้ารอได้"

ฝูถิงมองลูก ก่อนจะหันมาจับแขนนางรุนไปทางท้ายเตียงเบาๆ  

ให้อยู่ห่างจากประตูกระโจมไกลขึ้น แล้วถึงค่อยก้มหน้าลงมองตานาง 

พลางถาม "หมอบอกว่าต้องพักฟ้ืนร่างกายนานเพียงใด"

"อย่างน้อยก็ต้องถึงเดือนหน้า" นางตอบ

เขานิง่คดิเลก็น้อย "ข้าจะทิง้ไพร่พลจ�านวนหน่ึงไว้แถวน้ี แล้วบอกกล่าว

เผ่าผกูู้ไว้ เมือ่เจ้าพักฟ้ืนจนครบก�าหนดแล้วข้าค่อยมารับเจ้าไปอยู่ในค่าย"

หากไม่เป็นเพราะรูอ้ยู่ว่าเวลานีน้างต้องพักฟ้ืนอย่างสงบ เขาจะพานาง 

ไปด้วยเสยีเดีย๋วนี ้ให้อยู่ในระยะสายตาตลอดไม่ห่างตัว

หรอืบางทีเขาควรท�าอย่างท่ีนางว่า เลยีนแบบหลวิซิว่ กวงอูต่ีฮ่้องเต้

แห่งราชวงศ์ฮัน่ ให้อนิลีห่วาอยู่ข้างกายตลอดเวลา

หลีช่ฉีอืได้ยินอย่างน้ีก็รูว่้าสามกี�าลงัจะไปแล้ว นางหลุบตาลงพร้อม

พยักหน้า ชัง่ใจอยูสั่กพัก สดุท้ายก็พูดก�าชบัก�าชาว่า "ระวงัตัวด้วย"

"อมื" เขามองดวงตาหลบุต�า่ของนางแล้วอดไม่ได้ท่ีจะลดสายตาไปหา 

กลบีปากเนยีนนุ่มพลางหวนคิดถึงตอนท่ีจบูนางเมือ่ครู่

หลีช่ฉีอืเงยหน้าข้ึนมอง ดวงหน้าครึง่หน่ึงของชายหนุ่มตกอยู่ใต้เงามดื 

ดวงตาสดี�าสนทิฝังลกึอยู่ในเบ้า

จวบจนทารกบนเตียงส่งเสียงอ้อแอ้สองทีเหมือนตั้งท่าจะร้องไห้  

สองหนุ่มสาวถึงค่อยถูกดึงกลบัมาสูปั่จจบัุน

มือใหญ่ลูบไล้เอวภรรยาเบาๆ นัยน์ตาคมทอย้ิม เจ้าตัวเล็ก 

ช่างเลือกเวลาได้เก่งนัก

หลัวเสี่ยวอี้รออยู่นอกกระโจมสักพักใหญ่กว่าฝูถิงจะออกมา
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เขารีบปรี่เข้าไปลดเสียงเล่าเบาๆ ว่า "พอจัดการตามที่พ่ีสามบอก  

พวกมนัก็เริม่เคลือ่นไหวจรงิๆ บางทีไอ้งตัูวน้ันอาจออกจากรูแล้ว"

ฝถิูงพยักหน้า หันไปมองประตกูระโจมทีหน่ึง แล้วจงึค่อยออกเดนิ  

"ไปกันเดีย๋วนีเ้ลย"

ทั้งคู่เดินตัดทุ่งหญ้า

ฝถิูงท่ีเดนิน�าหน้าไม่ได้ยินคนข้างหลงัพูดอะไรอกีแม้แต่ค�าเดยีว จงึ 

หนัไปเหล่มอง "เฉาอว้ีหลนิไม่ตกลงหรอื"

ฝ่ายตรงข้ามได้สตกิลบัมายิม้เจือ่นๆ "เฮ้อ...พ่ีสามนีช่่างคาดการณ์ 

ได้แม่นราวกับตาเห็น"

ฝูถิงเอ็ดเสียงเข้ม "พอถูกหาว่าฝ่อก็ไม่ยอมรับ"

หลวัเสีย่วอีหุ้บปากเงียบ จะให้เขาเอาแต่ตามตือ๊ไม่เลกิราได้อย่างไรเล่า  

มแีต่จะท�าให้อกีฝ่ายไม่มคีวามสขุเท่านัน้เอง

ฝูถิงพูดเพียงแค่น้ันก็หยุด ถึงอย่างไรเขาก็สอดมือเข้าไปยุ่งกับ 

เรื่องเช่นนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
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ลมเหนือพัดอู้ อากาศหนาวแล้ว

ด้านนอกเมอืงอว๋ีซ ีผูก้�ากับการกองพลเฮ่อหลนัเดนิกลบัไปกลบัมา 

ไม่รูก่ี้ครัง้ ในอกอดัแน่นด้วยโทสะทีไ่ร้ทางระบาย

ด้านหลังของเขาคือเมืองท่ีถูกเผาวอดไปกว่าคร่ึง ข้างตัวมีศพ 

จ�านวนหนึง่นอนเรยีงราย

ระหว่างท่ีก�าลงัต้านศกึอยู่แนวหน้ากับผูก้�ากับการอืน่ๆ ตามค�าบญัชา 

เขาก็ได้รบัค�าสัง่จากท่านผูบั้ญชาการให้เร่งกลบัเมอืงอว๋ีซมีาเก็บกวาดด้วย

ตนเอง ถึงได้รูว่้าพวกทเูจว๋ียบกุเข้ามาในเมอืงของเขา มหิน�าซ�า้ยังจบัฮหูยิน 

ผูก้�ากับการเป็นตัวประกันหลายคน กระท่ังฮหูยินของเขายังรวมอยู่ในนัน้ด้วย 

แม้แต่ฮหูยินผูบ้ญัชาการยังเกือบถูกพวกมนัเล่นงาน

คนกลุ่มหนึ่งควบม้าเร็วเข้ามาแต่ไกล

ผูก้�ากับการกองพลเฮ่อหลันทอดตาแลไปแล้วท�าหน้าเครียด รบีเดินลิว่ๆ 

76
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เข้าไปรบัหน้า ถลกชายเสือ้คลมุท้ิงตัวลงคุกเข่า

ม้าเร็วหยุดวิ่งอย่างพร้อมเพรียง

ฝูถิงที่ขี่ม้าอยู่หน้าสุดกวาดตามองสภาพรอบตัวจากบนหลังอาชา 

แล้วเอ่ยถามว่า "ตรวจสอบได้ความหรือยัง"

ผูก้�ากับการกองพลเฮ่อหลันขมวดคิว้รายงาน "เรียนท่านผูบั้ญชาการ  

ได้ความแล้วขอรบั คนทีจ่ดุไฟเผาเมอืงในวันนัน้คอืพวกทีอ่ยู่แนวหลงัข้าน้อย 

นีล่่ะ"

"ฆ่าตวัตายเสียแล้วหรอื" ฝูถิงมองด้วยแววตาเยียบเย็น ศพห้าหกศพ 

นอนเรียงอยู่ตรงนั้น ทุกศพมีเลือดสีด�าไหลออกจากมุมปาก บ่งบอกว่า 

กินยาพิษ

ฝ่ายตรงข้ามตอบ "ขอรบั พวกมนัเตรยีมการมาล่วงหน้า พอถูกจบัได้ 

ก็ชิงฆ่าตัวตายทันที ทหารทูเจว๋ียที่ถูกจับได้ในเมืองก็เช่นกัน ฆ่าตัวตาย

ทัง้หมดราวกับนัดกันไว้อย่างนัน้"

ฝูถิงบังคับม้าให้เข้าไปเดินวนรอบศพเหล่านั้นช้าๆ แล้วชักดาบ 

ตรงบัน้เอวออกมาลากไปตามใบหน้าของศพหนึง่พลางพิจารณาเคร่ืองหน้า 

"เจ้านี่ไม่ใช่คนทูเจวี๋ย"

แม้จะมีหน้าตาแบบชาวหูเหมือนกัน แต่ไร้ซึ่งเอกลักษณ์ของ 

ชาวทูเจวี๋ย คนท่ัวไปอาจไม่เห็นความแตกต่าง ทว่าเขาแยกออกได้ใน 

ปราดเดยีว

หลัวเสี่ยวอี้ที่ตามมาข้างหลังถามขึ้น "น่ีมันอะไรกัน ชาวหูพวกนี้ 

ช่วยพวกทูเจวี๋ยเข้าเมืองมาวางเพลิงอย่างนั้นหรือ"

ความเดือดดาลพลุ่งพล่านขึ้นในใจผู้ก�ากับการกองพลเฮ่อหลัน 

อกีครัง้ แต่จะให้บันดาลโทสะต่อหน้าผูบ้งัคับบญัชาก็ใช่ที ่ ได้แต่กล�า้กลนื
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ความคัง่แค้นเอาไว้ "ถูกต้อง คนพวกน้ีมาจากทางด้านหลงั เพราะอย่างน้ี 

ทหารจงึคดิว่าพวกมนัไม่ใช่ชาวทูเจว๋ีย แล้วปล่อยให้เข้าเมอืงมาง่ายๆ..."

ย่ิงพูดก็ยิง่แค้น ด้านหน้าของเมอืงอว๋ีซคีอืชายแดน ส่วนด้านหลงัคอื 

แดนเหนอืและจงหยวน ทหารรกัษาเมอืงเหน็ว่าคนเหล่าน้ีมุง่หน้ามาจาก 

ทางด้านหลังของเมืองอว๋ีซี จึงรับตัวไว้เพราะนึกว่าเป็นพวกเดียวกัน 

ทีก่ระเซอะกระเซงิหนภัียสงครามมา ไม่คดิเลยว่าพอพวกมนัเข้าเมอืงมาได้ 

จะฉวยโอกาสในยามวิกาลใช้ภาษาทูเจว๋ียสื่อสารกันวางเพลิงสร้าง 

ความแตกตื่นวุ่นวายตามจุดต่างๆ จนกองทหารทูเจว๋ียมีโอกาสตีประตู 

บกุเข้าเมอืงมาได้

ทหารรกัษาเมอืงสามสีน่ายทีป่ล่อยให้พวกมนัเข้าเมอืงรูข่้าวเข้าก็เกิด

ความละอายแก่ใจต่อแดนเหนือและราษฎรอย่างยิง่ยวด ถึงกับชกักระบี ่

ออกมาปลดิชพีตนเองทนัที

คนร้ายชงิฆ่าตัวตายจงึไม่อาจสอบปากค�า บ้านเมอืงเสียหาย ซ�า้ยัง

สญูเสยีไพร่พลไปมากมาย ไม่ให้เดือดดาลอย่างไรไหว

ฝูถิงเก็บดาบเข้าฝักโดยไม่เอ่ยอะไร

ผู้ก�ากับการกองพลเฮ่อหลันรอฟังค�าบัญชาอย่างหวาดหว่ัน ด้วย 

รูต้วัดว่ีาตนบกพร่องในหน้าทีแ่ล้ว

เขาเอ่ยขึน้หลงันิง่ไปสกัพัก "จดัการเรือ่งภายในเมอืงอว๋ีซใีห้เรยีบร้อย 

รวบรวมศพทหารกล้าทีพ่ลชีพีไว้รอฝังอย่างสมเกียรตหิลงัจบศึก"

อีกฝ่ายพูดอยู่หลายประโยค แต่ไม่เอ่ยถงึการลงโทษเขาสักค�าเดยีว  

ผูก้�ากับการกองพลเฮ่อหลนัค้อมศรีษะรบัค�าส่ัง รูว่้าเรือ่งของตนก็เก็บไว้พูด 

หลงัเสรจ็ศึกเช่นกัน

หลวัเสีย่วอีก้�าลงัจะขยบัเข้าไปหารอืกับฝถิูง ก็มหีน่วยสอดแนมขีม้่าเรว็
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เข้ามาแต่ไกลเสียก่อน... 

"เรียนท่านผู้บัญชาการ เหล่าผู้ก�ากับการกองพลที่อยู่แนวหน้า 

ถูกพวกทูเจวี๋ยจู่โจมกันหมดเลยขอรับ!"

ฝูถิงเหลือบมองคนสนิท แล้วควบม้าออกไป

หลวัเสีย่วอีพั้กเรือ่งท่ีอยากพูดไว้ชัว่คราวอย่างรูกั้น จากน้ันก็ควบม้า 

ตามพ่ีสามของตนไปทางสนามรบ

ต�าแหน่งของเหล่าผูก้�ากับการในตอนนีอ้ยู่ทางตะวันออกเฉยีงเหนอื

ของเมืองอวีซ๋ ีขณะทีค่่ายของฝถิูงพาดขวางอยู่ทางทิศตะวันตกของเมอืง

นอกเหนือจากสองทิศนี้ ฝูถิงยังสั่งให้หลัวเส่ียวอี้จัดหน่วยรบไว ้

สองหน่วย แบ่งวางก�าลังดักซุ่มในที่ลับโดยไม่ให้ใครรู้

ดงันัน้ก�าลงัพลหลายกลุม่จงึกระจายตัวโอบล้อมเมอืงอว๋ีซไีว้ทุกด้าน

ฟ้าครึม้ลงโดยพลนั เมฆย้อยต�า่ ลมเหนือทวีก�าลงัแรงโหมพัดหวีดหวิว

ระหว่างท่ีเหล่าผูก้�ากับการกองพลต่างน�าทัพต้านศึกอยู่ทางทิศตะวนัออก

เฉยีงเหนือ ทหารม้าทเูจวีย๋อกีกองก็ข้ามชายแดนมุง่หน้าบกุจูโ่จมค่ายของ

พวกเขาอย่างเงยีบเชยีบ

ทวิธงในค่ายยังโบกไสว แม้แต่ควันทีล่อยขึน้มาจากการหงุหาอาหาร 

ก็มไิด้ผดิแปลกไปจากทกุวัน

ทหารม้าบกุเข้ามาอย่างไร้ปราน ีดาบวงพระจนัทร์ตวัดฟันกระโจม 

ขาดแควก เสยีงตะโกนว่า 'บกุ' ในภาษาทูเจว๋ียดงักึกก้อง ทว่าหลงัจากน้ัน 

กลบักลายเป็นเหลยีวมองรอบตัวเลิก่ลัก่

ในค่ายไม่มใีครอยู่แม้แต่คนเดยีว ทัง้ทวิธงและควนัไฟล้วนแต่เป็น

เครือ่งตบตา
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จากนั้นเสียงร้องบุกก็ดังขึ้นจากอีกด้าน

ฝุน่ดนิตลบฟุ้ง เคลือ่นตัวจากไกลมาใกล้ ทีแ่ห่งนีเ้หมอืนกลายเป็น 

ทะเลผนืกว้าง ส่วนกลุม่ฝุน่ท่ีเห็นเป็นดังเกลยีวคลืน่ท่ีโถมถ่ังมาตามลม

บนที่สูงฝั่งตรงข้าม ฝูถิงก�าลังนั่งอยู่บนหลังม้า

อาชาคูใ่จก็สวมเกราะเหลก็เช่นกัน เขาวางมอืบนด้ามดาบ ทอดตา 

แลไปไกลๆ

คลืน่ฝุน่ท่ีก�าลงัเคลือ่นตวัเข้ามาคอืทหารราบในกองทพั เมือ่ม้าเรว็ของ 

ฝ่ายตรงข้ามควบเข้ามาใกล้ก็ทิง้ตวัลงนอนหมอบ แต่ละนายถือดาบเล่มยาว

คมกรบิไว้ในมอื

น่ีเป็นดาบสองคมท่ีเรียกว่า 'โม่เตา' ใช้ส�าหรับฟันม้า ท�าข้ึนมาไว้ 

เล่นงานม้าศกึของพวกทูเจว๋ียโดยเฉพาะ

ดาบตวัดฟันออกไปในแนวขวาง ม้าศกึถูกฟันขาขาดเป็นสองท่อน 

จนล้มลง เป็นอาวธุทีไ่ด้เปรยีบอย่างย่ิง

กลิ่นคาวเลือดโชยออกมาจากคลื่นฝุน่

หลวัเสีย่วอีท่ี้สวมหมวกเหลก็ถามว่า "พ่ีสาม ทหารม้ากองน้ีมจี�านวน 

ไม่มาก น่าจะเป็นแค่กองหน้า พวกเราจะลงมอืเลยหรือไม่"

ฝูถิงจับจ้องสถานการณ์ด้านล่างด้วยดวงตาคมกริบราวกับเหย่ียว 

"รอก่อน"

เขาพูดยังไม่ทนัขาดค�า เสยีงม้าวิง่ก็ดงัข้ึนแต่ไกล ทหารม้าอกีกองก�าลงั 

ดาหน้าเข้ามาแล้ว

หลวัเสีย่วอีส้บถ "ไอ้ชาวทูเจว๋ียชาตสินุขัพวกนีม้นัยังเจ้าเล่ห์เหมอืนเดิม 

ขบัเคีย่วกันมาหลายปี ยังสรรหาเล่ห์กลได้ร้อยแปด"

ฝูถิงนิ่งเงียบ
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ในเมื่อพวกทูเจว๋ียใช้ไฟโจมตีเมืองอว๋ีซีก่อน ก็แสดงว่ามีก�าลังพล 

ส่วนหน่ึงวนเวียนรออยู่นอกเมืองแต่แรก ไว้คอยประสานกันขนาบจู่โจม 

สองทาง

น่าเสยีดายท่ีพิชติเมอืงอว๋ีซไีม่ได้ กระน้ันทัพใหญ่ของพวกมนัก็ไม่ยอม

ปล่อยโอกาสให้หลดุลอยไปโดยสญูเปล่า จะต้องโจมตซี�า้อกีคร้ัง เพียงแต่

เปลีย่นมาบกุจูโ่จมค่ายทหารแทน

ทนัใดน้ันฝถิูงพลนัสงัเกตเห็นธงประจ�าตัวทีถู่กชเูด่นอยู่กลางกองทพั 

ผนืธงเขยีนชือ่สกุลอาสือ่น่าเป็นภาษาทูเจว๋ีย

กองก�าลงัสองฝ่ายปะทะกัน แต่บางคนในทหารม้ากลุม่ท่ีเพ่ิงมาใหม่ 

ของข้าศกึกระโดดลงจากหลงัอาชา ชกัดาบโม่เตาออกมาฟันทหารม้าฝ่ายเขา

"เหตใุดพวกมนัถึงมดีาบโม่เตาแบบเราได้!" หลวัเสีย่วอีอ้ทุานลัน่ด้วย

ความตกใจ

ฝูถิงสั่งเสียงเย็นเยียบ "บุก!"

เมือ่สิน้เสยีงของเขา กองก�าลงัทางด้านหลงัพากันหลัง่ไหลลงจากเนนิ

เหมอืนน�า้ท�านบแตก ตรงเข้าชะทกุสิง่ท่ีขวางหน้า

หลวัเสีย่วอีท้�าท่าจะควบม้าตามลงไปบ้าง หากแต่พ่ีชายร่วมสาบาน

ปรามไว้ "อย่าวู่วาม"

พวกเขายังต้องรอต่อไป

ฝ่ายน้ันอุทธรณ์ "เหตุใดพ่ีสามต้องห้ามข้าด้วย ข้าเห็นไอ้งูพิษนั่น 

แล้วนะ"

ระหว่างการรบพุ่งเบือ้งล่าง แม่ทพัใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามปรากฏตัวข้ึน 

บนหลงัม้าใต้ผนืธงตรงด้านหลงัของกองก�าลงั

คนผู้น้ันเป็นบุรุษหน้าขาว นัยน์ตาคมกริบ สวมชุดเกราะสีน�้าตาล 
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แบบทเูจว๋ีย ใต้หมวกเหลก็คือผมทีถั่กเป็นหางเปีย ดวงตาทรงอ�านาจคูน้ั่น

เหลอืบมองมาข้างบน จ้องฝถิูงเขมง็

ฝถิูงเองก็ก�าลงัมองอยู่เช่นกัน ไกลออกไปนบัร้อยจัง้ คนผูน้ั้นได้รบั 

การอารกัขาอย่างแน่นหนาจากทหารท่ีรายล้อม

"อาสื่อน่าเจียน ไอ้งูพิษ" หลัวเสี่ยวอี้ส่งเสียงหยามหยัน

ฝถูงิชกัดาบออกมา แล้วโพล่งขึน้อย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ "เจ้าต้องจ�าหน้ามนั 

ไว้ให้ดีล่ะ"

คนสนิทผงะ จะให้เขาจ�าหน้าไอ้งูพิษไปด้วยเหตุใดกัน

อาสือ่น่าเจยีนเป็นเชือ้พระวงศ์ทเูจวีย๋ แต่ก่อนฝถิูงไม่เคยเหน็คนผูน้ี้ 

อยู่ในสายตา จนกระท่ังในศกึเมือ่หลายปีก่อนแม่ทพัขวาทูเจว๋ียผูน้ีถึ้งได้ 

มตีวัตนส�าหรบัเขา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่พบว่าท้ังสายลบัและการรุกราน 

หลงัจากนัน้ล้วนแต่เก่ียวข้องกับอกีฝ่าย

บางทีแม่ทพัหลกัทีท่�าสงครามกับแดนเหนอืมาตัง้แต่ต้น...อาจเป็น

คนผู้นี้

มองกนัอยู่ไกลๆ เพียงครูเ่ดียว อาสือ่น่าเจยีนก็ชกัม้าถอยหลงัทันที 

ทหารม้าทเูจว๋ียรบีตามไปห้อมล้อมพร้อมต้านศึกแบบสู้ยิบตาเพ่ืออารักขา

ผูเ้ป็นนายให้หนีออกไป

นัน่เป็นเพราะกองก�าลงัอกีกลุม่ของแดนเหนอืบกุเข้าจูโ่จมจากด้านข้าง

นีเ่ป็นหน่ึงในกองพลท่ีฝถิูงส่ังให้หลัวเส่ียวอีไ้ปจดัสรร จะลงมอืก็ต่อเมือ่

เหน็ธงประจ�าตวัอาสือ่น่าเท่านัน้

ศึกขนาดเล็กเช่นน้ี ใช้เวลาไม่นานก็รู้ผล ไพร่พลของเขาเพ่ิมขึ้น 

อีกหนึ่งกอง ได้เปรียบด้านจ�านวน ซ�้ายังปักหลักรอข้าศึกที่อ่อนล้าจาก 

การตรากตร�าเดนิทาง แค่ปัจจยัเหล่านีท้หารม้าทูเจว๋ียก็ตกเป็นรองแล้ว



85เทียนหรูอวี้

ฝถิูงค�านวณไว้อย่างแม่นย�า ส่ิงเดยีวท่ีอยู่เหนือความคาดหมายก็คือ 

พวกมนัมดีาบโม่เตาเช่นกัน อาวุธชนิดน้ีมข้ีอห้ามไม่ให้เผยแพร่ออกสูค่นนอก  

แต่นีก่ลบัไปโผล่ให้พวกทูเจว๋ียใช้

"ชิงดาบของพวกมันมาให้หมด"

พลสญัญาณรบัค�าสัง่ แล้วควบม้าออกไปโบกธง จากนัน้กลองศกึ 

ก็ดงัรวั ทหารทุกนายพุ่งเข้าสงัหารศัตรอูย่างไม่ออมมอื

ทางหนีไปยังชายแดนของอาสื่อน่าเจียนถูกปิดตาย สุดท้าย 

เมือ่ย้อนกลบัไปตามเส้นทางเดิมไม่ได้ก็ต้องเปลีย่นทศิ ลากกลุม่ฝุน่ตลบฟุ้ง 

บ่ายหน้าไปอีกทาง

"ตอนนี้ล่ะ" ฝูถิงควบม้าออกไปอย่างรวดเร็ว

ไพร่พลที่เหลือตามไปทั้งหมด

หลวัเสีย่วอีข่ี้ม้าตามพ่ีชายร่วมสาบานไปตดิๆ ในทีส่ดุเขาก็เข้าใจแล้ว  

พ่ีสามอยากจบัเป็นไอ้งูพิษน่ันให้ได้นีเ่อง

ในเมื่อการลอบจู่โจมค่ายทหารแดนเหนือล้มเหลว อาสื่อน่าเจียน 

ย่อมต้องกลบัไปสมทบกับทัพใหญ่ท่ีก�าลงัท�าศึกกับเหล่าผูก้�ากับการกองพล 

อยู่อกีฝ่ัง

แต่ถ้าหากเลาะไปตามแนวชายแดน ก็จะเจอไพร่พลแดนเหนือ 

ทีต่รงึก�าลงัไว้ แต่ละจดุมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป แต่ต้องมหีน่วยรบรออยู่ 

ตรงน้ันแน่นอน

ดงันัน้ทหารม้าท่ีเหลอือยู่เพียงพันกว่านายของทูเจวีย๋จงึเปลีย่นเส้นทาง

อย่างทันท่วงท ีมาอ้อมเมอืงอวีซ๋ท้ัีงเมอืงแทน จากตรงน้ันมุง่หน้าไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะสามารถขนาบเข้าจู่โจมก�าลังพลต่างๆ ของ 
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กองก�ากับการตามแนวชายแดนจากทางด้านหลงัได้พอดี

หลวัเสีย่วอ้ีควบม้าเร่งตามฝถิูงพลางหอบหายใจถ่ายทอดความคดิ

ดงักล่าวออกมาเป็นค�าพูด แล้วสรปุความ "พ่ีสาม ข้าว่าไอ้อาสือ่น่าเจยีนนัน่ 

มนัต้องวางแผนไว้เช่นน้ีแน่นอน"

และแล้วอาสื่อน่าเจียนก็ท�าอย่างที่เขาคิดจริงๆ

ระหว่างท่ีไล่ตามไปติดๆ เขาเห็นกับตาว่ากลุ่มคนข้างหน้าควบม้า

เข้าไปในทุง่ร้างนอกเมอืงอว๋ีซอีย่างรบีร้อนทว่าไม่แตกตืน่ มองจากตรงนี้

สามารถเห็นมมุหน่ึงของป้อมปราการเมอืงทีถู่กเผาได้ลิบๆ กล่ินเหมน็ไหม้ 

ยังลอยคลุง้อยู่ในสายลม

"เห็นหรือไม่เล่า งูมันเคลื่อนที่ด้วยการเลื้อยทั้งนั้นล่ะ"

ฝถิูงไม่สนใจค�าพูดเหลวไหลของอกีฝ่าย ยังคงจบัตามองร่างคนข้างหน้า

เขมง็ "ตัง้ใจตามต่อไป ไม่แน่มนัอาจใช้ทางอ้อมไกลกว่านีก็้ได้"

เขามองออกว่าคนผูน้ี้เจนจดัในการน�าทัพ พอเหลอืไพร่พลแค่พันกว่า 

ก็ประเมนิสถานการณ์ได้อย่างรวดเรว็แล้วถอยออกมาแต่เน่ินๆ และแม้จะ

ก�าลงัหนีการไล่ล่าก็ไม่ลนลานสกันิด

มันคงลงทุนลงแรงไปไม่น้อยเพื่อรุกเข้าแดนเหนือให้ได้

ตอนแรกหลัวเสี่ยวอี้ยังไม่เข้าใจความหมายของฝูถิง แต่หลังจาก 

อ้อมเมืองอว๋ีซีไปได้ครึ่งเมือง ภาพอันเหนือความคาดหมายก็ปรากฏสู่

สายตา...

กองก�าลงัของอาส่ือน่าเจยีนไม่ได้มุง่หน้าไปทางสนามรบอกีฝ่ัง แต่กลบั

อ้อมต่อไปทางด้านข้างค่อนไปข้างหลงัของเมอืงอว๋ีซ ีซึง่ไม่ใช่ทางกลบัทเูจว๋ีย 

เท่ากับอ้อมไกลกว่าเดิมจรงิๆ

หลวัเสีย่วอีป้ระหลาดใจเป็นอนัดบัแรก จากนัน้ก็นกึถึงหน่วยรบท่ีพ่ีสาม
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สัง่ให้ตนจดัวางข้ึนมาได้ อกีหน่ึงในสองหน่วยน้ันซุม่รออยู่ด้านข้างเย้ืองไป 

ข้างหลงัของเมอืงอว๋ีซนีีเ่อง

จากนัน้เขาก็นึกได้ว่าชาวหูท่ีเข้ามาวางเพลิงแล้วชงิฆ่าตวัตายไปเหล่าน้ัน

ก็มาจากด้านหลงัของเมอืงเช่นกัน เป็นไปได้หรอืไม่ท่ีจะมคีวามเชือ่มโยง

ระหว่างสองเรือ่งนี้

ผูช่้วยของอาสือ่น่าเจยีนอยู่ด้านหลงัของเมอืงใต้ปกครองของพวกเขา

อย่างนัน้หรอื

แถบนีม้แีต่ทุง่ร้างไร้ผูค้น แต่ไม่ใช่ทีร่าบ กลบัเตม็ไปด้วยภูผาและ

หว่างเขา ซ�า้หนทางยังถูกปกคลมุด้วยต้นหญ้ารกเรือ้ ความเรว็ของม้าจงึลดลง

เป็นธรรมดา

ฝ่ายฝถิูงไล่ตามกลุม่คนข้างหน้าจนทนั แล้วบกุตะลุยเข้าไปข้างใน

ท้ายขบวนของอาสือ่น่าเจยีนถูกตดัให้ขาดตอน แต่ตวัแม่ทัพยังคง 

ได้รบัการอารกัขาจากคนอืน่ๆ ตรงหวัขบวน

อยู่ๆ แม่ทัพทเูจว๋ียท่ีอยู่ห่างออกไปไกลลบิผูน้ัน้ก็หนัมา ทอดสายตา

ผ่านกลุ่มคนท่ีก�าลังต่อสู้อย่างดุเดือดมายังฝูถิง แล้วคล่ีย้ิมท่ีไม่บ่งบอก 

ความหมาย

หลัวเสี่ยวอี้พูดถูก คนผู้นี้ให้บรรยากาศเย็นทะมึนเหมือนงูจริงๆ

ฝถิูงเห็นรมิฝีปากของเจ้าตัวขยับไหว เอ่ยวาจาออกมาประโยคหน่ึง

หากมองไม่ผิด ประโยคนัน้เป็นภาษาฮัน่ความว่า...กองบญัชาการฮัน่ไห่

ไม่เหมอืนแต่ก่อนอกีแล้ว

มทีหารท่ีสามารถต่อตกัีบทูเจว๋ียเพ่ิมข้ึนจากในอดตีไม่รูเ้ท่าไร ถึงขนาด

สามารถแบ่งก�าลงัพลออกเป็นหลายสาย แตกต่างจากเม่ือก่อนจริงๆ

จากนั้นก็ขยับปากอีกครั้งเป็นประโยคอื่น...สักวันต้องก�าจัดให้ได้
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อาสือ่น่าเจยีนชมูอืขึน้ข้างหนึง่ พับน้ิวโป้งลงเป็นอนัดบัแรก จากนัน้ก็ 

พับนิว้นางกับน้ิวก้อยตาม

ส�าหรบัชาวทูเจวีย๋ นิว้โป้งแทนบดิามารดร ส่วนอกีสองน้ิวท่ีอยู่ท้ายสดุ 

แทนบตุรภรรยา

ก�าจัดทิ้งให้หมด

แม้แต่หลวัเสีย่วอียั้งมองเหน็การท้าทายอนัโอหังน่ัน แล้วให้เดอืดดาล 

จนแทบสบถออกมา พอหันไปมองฝูถิงก็พบว่าพ่ีสามของตนมสีหีน้าเคร่งเครยีด

ดดุนั จติสงัหารแผ่อวลท่ัวตัว

ฝถิูงปลดิชพีทหารทเูจว๋ียทีอ่ยู่ใกล้ๆ ในดาบเดยีว แล้วหันมากระซบิ

อะไรกับเขาเบาๆ ข้อมอืหมนุขวบั ด้ามดาบถูกกระชบัแน่นขึน้ขณะควบม้า

ฝ่าตะลยุไปยังจดุท่ีเป็นหัวใจส�าคัญของกองก�าลงัศัตรู

ทหารม้าทเูจว๋ียต้านไว้อย่างแข็งขัน กระน้ันก็ยังถูกเขาฆ่าท้ิงทลีะนายๆ  

ไล่มาตามทาง

ระยะห่างย่ิงสัน้ลงเท่าไร การต้านทานก็ย่ิงแข็งแกร่งขึน้เท่าน้ัน ในขณะท่ี

ฝถิูงจวนเจียนจะบกุเข้าถึงตวัอาสือ่น่าเจยีน พลธนกูองหนึง่พลนัปรากฏตวัขึน้

ข้างหลังอีกฝ่าย พริบตาต่อมาห่าเกาทัณฑ์ก็สาดซัดเข้าใส่ทหารฝ่ายเขา

ราวกับสายฝน

ทกุคนรบีก้มตวัหลบเป็นพัลวัน หลวัเส่ียวอีท้ิ้งตวักอดคอม้าเหลอืบตา 

ขึน้มอง มอืธนูเหล่านัน้สวมชดุชาวหู แต่งกายเหมอืนชาวหใูนแดนเหนือและ

ทหารทเูจว๋ียท่ีบกุเข้าเมอืงอว๋ีซใีนวนัน้ัน ปลอมตวัเป็นสามญัชนทัว่ไปทีม่ี

อาชพีล่าสตัว์ แต่คนล่าสตัว์ธรรมดาไม่มทีางเย่ียมยุทธ์ถึงเพียงนีเ้ด็ดขาด

พอหันไปมองฝูถิงอีกทีก็พบว่าอีกฝ่ายก�าลังหันมาทางตนเอง  

ยกมือขวาขึ้นโบกวูบ
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หลัวเสี่ยวอี้ตะโกนเสียงดัง "ออกมา!"

หน่วยรบอกีหน่วยทีแ่ฝงตัวซุม่รอมานานผดุลกุขึน้จากด้านหลงัของ

พวกเขา ยกเกาทัณฑ์เลง็ขึน้ไปในอากาศ สาดซดัห่าธนูโต้ตอบกลับไปบ้าง

เขาร�า่ร�า่จะใช้ไพร่พลส่วนนีล้้อมจบัอาสือ่น่าเจยีนมาตัง้แต่แรก ทว่า 

เมือ่ครูฝ่ถิูงกระซบิบอกว่า...รอให้ผูช่้วยของอาสือ่น่าเจยีนโผล่ออกมาก่อน

ค่อยเรยีกใช้กองซุม่ของพวกเรา

ลมพัดซ่า ฝุน่ดินฟุ้งตลบไปทั่วบริเวณท่ีกลายเป็นสมรภูมิของ 

ทั้งสองฝ่าย

ดเูหมอืนกลุม่คนทีอ่อกมาช่วยทหารทเูจว๋ียคงคาดไม่ถงึว่าฝ่ังตรงข้าม

จะมีกองซุ่ม จากที่ตอนแรกยังขึงขังก็กลายเป็นระส�่าระสายด้วยความ 

หวัน่วิตก ถูกโจมตีจนแตกพ่ายไม่เป็นกระบวน

ท่าทีอหังการของอาสื่อน่าเจียนหายวับ สุดท้ายเมื่อต้านไม่ไหว 

ก็ต้องหนต่ีอ

"จบัเป็นไว้บ้าง" ฝถิูงสัง่แล้วท�าท่าจะข่ีม้าไล่ตาม แต่ถูกหลวัเสีย่วอี้ 

รัง้ไว้

"พี่สาม ท่านบาดเจ็บนะ"

ไม่ใช่แค่ฝถิูง คนของพวกเขามากมายก็ได้รบับาดเจบ็จนล้มไปนอน

กับพ้ืน

ฝูถิงมองตามสายตาอีกฝ่ายไปที่แขนตนเอง แขนท่อนล่างไม่มี 

เกราะเหลก็ป้องกันจงึถูกธนูยิงเข้า ทว่าแผลไม่ลกึ เขากัดฟันดงึลกูธนดูอกนัน้

ออกมา...ไม่ใช่ธนูของพวกทูเจว๋ีย แต่พอลองหมุนพลิกแล้วพบว่าเลือด 

ทีต่ดิอยู่บนนัน้เป็นสคีล�า้ แววตาก็เปลีย่นไปเลก็น้อย

แต่เขามองอยู่เพียงครูเ่ดยีวก็เงยหน้าขึน้มาตดิตามความคืบหน้าของ
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สถานการณ์ต่อ กลุ่มคนท่ีออกมาช่วยพวกทูเจวีย๋ถูกทหารกองซุม่จบัตวัไว้ 

ได้แล้ว แต่ตอนท่ีใช้ดาบจ่อคอ ทุกคนพลนัดึงลกูธนูมาเสียบล�าคอตนเอง

หลัวเสี่ยวอี้เพิ่งตระหนักก็ตอนนี้ "แย่แล้ว ลูกธนูมีพิษ!"

เวลาค่อนเดือนก�าลังจะผ่านไปแล้ว

ด้านหลังของเผ่าผูกู้ติดภูเขา ชีวิตในนี้จึงราบเรียบสงบสุข ไม่รับรู ้

ความเป็นไปภายนอก

หลีช่ฉีอืน่ังตวัตรงอยู่ในกระโจม มองทารกทีก่อดไว้แนบอก ดวงหน้า

น้อยๆ เป็นรปูเป็นร่างชดัเจนขึน้มาก ดวงตาสกุใสสีด�าขาวตัดกันเบกิมอง 

โลกอนัแปลกใหม่ใบน้ี

"ยังไม่มีข่าวคราวอีกหรือ" นางมองไปยังฝั่งตรงข้าม

เบือ้งหน้ามโีต๊ะท�าจากไม้หหูยาง* กว้างราวหนึง่ช่วงแขน ผกูู้จงิทีน่ั่ง

ประจนัหน้ากับนางด้วยกิรยิานอบน้อมตอบว่า "ขอรบั ฮหูยิน รายงานจาก 

แนวหน้าจะไม่ถูกส่งมาทีเ่ผ่าผกูู้ พวกเราไปสบืดแูล้วก็ไม่ได้ความอะไร หรอื 

จะให้ขนุพลเฉาลองไปดูสกัครัง้ดีขอรบั"

"ไม่ต้องหรอก" นางไม่อยากให้เฉาอวีห้ลนิต้องเผชญิหน้ากับพวกทูเจว๋ีย 

อกีครัง้เรว็ถึงเพียงน้ี ปล่อยให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มทีส่กัระยะค่อยว่ากันดีกว่า

ชายสงูวัยลบูเคราขาวโพลนของตน แล้วปลอบโยนนางด้วยใบหน้า 

ย้ิมแย้ม "ฮหูยินท�าใจให้สบายเถิดขอรบั ระยะน้ีค�าพยากรณ์ของนักบวช 

ในเผ่าออกมาดติีดๆ กันหลายวัน จะต้องไม่มอีะไรอย่างแน่นอน"

หลีช่ฉีอืไม่เชือ่ท้ังการท�านายทายทักหรอืเทพผ ีแค่คดิว่าบรุษุเย่ียงฝถิูง 

ไม่น่าเป็นเช่นนี ้อะไรทีพู่ดออกมาเอง ไม่มทีางท่ีเขาจะไม่รักษาสัจจะ

* หูหยาง เป็นไม้ยืนต้นที่เติบโตได้ดีในทะเลทราย ทนแล้งและอากาศร้อน
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เขาเคยพูดไว้ว่าจะมารบันาง น่ีก็ใกล้จะถึงก�าหนดเวลาทีเ่ขาบอกแล้ว  

แต่กลบัไม่มข่ีาวคราวเลยสกันิด นางจงึอดจะพะวงไม่ได้

ม่านประตูถูกแหวกออก เฉาอวี้หลินก้าวเข้ามาจากข้างนอก

"พี่สะใภ้ไม่ต้องห่วงข้าหรอก ข้าออกไปสืบข่าวได้"

นางเดินเข้ามาถึงหน้ากระโจมได้สักพักแล้ว จึงได้ยินบทสนทนา 

สองประโยคเมือ่ครู่

หลีชี่ฉอืมองอกีฝ่ายแล้วอุม้ลกูพลางเอ่ย "ช่างเถิด พวกเราไปท่ีค่าย 

ของเขากันเองดีกว่า"

ก�าลงัพลส่วนใหญ่ของฝถิูงยังอยู่ละแวกน้ีท้ังสิน้ อาหารทีกิ่นแต่ละมือ้

ล้วนเป็นเสบยีงของเผ่าผกูู้ ล�าพังแค่เรือ่งน้ีก็ไม่เหมาะท่ีจะอยู่ต่อไปแล้ว

ผกูู้จิงทดัทานทันควัน "เหตใุดฮหูยนิไม่อยู่รอต่อเล่าขอรบั ไม่แน่ว่า 

ท่านผูบ้ญัชาการอาจก�าลงัจะมาแล้วก็ได้"

ระหว่างที่พูดกันอยู่นั้น เสียงม้าร้องก็ดังขึ้นข้างนอกจริงๆ

เฉาอว้ีหลนิรบีออกไปด ูแล้วกลบัมาบอกว่า "พ่ีสะใภ้ เป็นคนของพ่ีสาม

จรงิด้วย"

หลี่ชีฉือลุกขึ้นยืน ซินลู่ที่ยืนอยู่ข้างๆ รับลูกจากนางไปอุ้มแทน

นางเดนิออกไปนอกกระโจม เขม้นตามองคนทีข่ี่ม้าเข้ามาใต้เปลวตะวนั 

แต่กลบัพบว่าเป็นหลวัเสีย่วอี้

"พี่สะใภ้" เขาประสานมือค�านับ "ข้ามารับพี่สะใภ้ขอรับ"

หลี่ชีฉือมองเลยไปข้างหลังอีกฝ่าย "เขาเล่า"

หลวัเสีย่วอ้ีมองนาง แล้วท�าอึกๆ อักๆ "พ่ีสาม...ตอนน้ีอาการไม่สู้ด"ี
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รถม้าคันหนึ่งแล่นมาแต่ไกล ตรงดิ่งเข้าค่ายกองทัพ

ผกูู้จงิน�าลกูเผ่ากว่าครึง่ตามมาส่ง ด้านหน้าและด้านหลงัขบวนยังมี

กองทหารขนาดใหญ่คอยอารกัขา

พอรถหยุดว่ิง หลัวเสี่ยวอ้ีท่ีอยู่ข้างหน้าก็กระโดดลงจากหลังม้า  

เดินลิ่วๆ มาแหวกม่านประตูรถม้าให้ "พี่สะใภ้"

ซนิลูล่งจากรถม้าเป็นคนแรก แล้วใช้สองมอืประคองหลีช่ฉีอืท่ีอุม้ลกู 

ตามลงมา จากนัน้ก็หยิบนวมคอผ้าขนสตัว์สขีาวท่ีคล้องไว้กับแขนมาใส่ให้

สาวใช้ของเผ่าผูกู้ปรี่เข้ามาจากด้านข้าง รับเด็กไปดูแลให้

ยังผกูนวมคอไม่ทันเรยีบร้อยด ีหล่ีชฉีอืก็บอกกับหลวัเสีย่วอี ้"ไปกันเถิด"

ขุนพลหนุ่มเดินน�าทางไปยังกระโจมใหญ่ในค่าย

ร่องรอยของการถูกพวกทูเจว๋ียบกุรกุไม่เหลือให้เห็นแล้ว กระโจมทีพั่ก 

ถูกตัง้ขึน้ใหม่ตามต�าแหน่งเดิม ไพร่พลยังอยู่กันครบ ม้าศกึพักผ่อนเป็นท่ี

77
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เป็นทาง พลทหารถือง้าวเดนิลาดตระเวนไปมา ดเูผนิๆ เหมอืนสถานการณ์ 

เป็นปกตทุิกอย่าง

ทว่ากระโจมสองสามหลงัตรงมมุค่ายนัน้มคีนเข้าออกขวกัไขว่ เพราะ

เป็นกระโจมให้ทหารท่ีได้รบับาดเจบ็พักรกัษาตัว

กระโจมใหญ่ของผู้บัญชาการตั้งอยู่กลางค่าย มีเวรยามรักษา 

ความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ทหารเฝ้าประตูสองนายเห็นหลัวเสี่ยวอี้

เดินเข้ามาก็แหวกม่านประตูให้

หลีช่ฉีอืหยุดเท้าตรงประตูกระโจมเลก็น้อย ถึงค่อยเดนิเข้าไปข้างใน

ราวแขวนอาวุธสองราวต้ังขนาบทางเข้า เบือ้งหน้ามรีาวแผนทีก้ั่นไว้ 

ต้องเดนิอ้อมไปถึงจะเหน็เตียงทหารทีอ่ยู่ด้านหลงั

ฝถิูงสวมเครือ่งแบบนอนหงายอยู่บนเตียง มผ้ีาห่มผนืบางคลมุกาย 

สองตาปิดสนิท แขนข้างหน่ึงวางอยู่ตรงขอบเตียง พันผ้าไว้หนาเตอะ แต่

กระน้ันก็ยังเหน็รอยเลอืดซมึออกมา

หลี่ชีฉือยืนมองสามีตรงหน้าเตียง เรียวคิ้วขมวดมุ่นโดยไม่รู้ตัว

ระหว่างทางมาที่นี่นางเอาแต่ครุ่นคิดว่าที่หลัวเสี่ยวอี้บอกว่า 

อาการไม่สู้ดีนั้นรุนแรงระดับใด แต่ไม่นึกเลยจริงๆ ว่าจะหนักหนาขนาด

นอนไม่ได้สติ เกินกว่าค�าว่า 'ไม่สู้ดี' ไปไกล

หลวัเสีย่วอีท่ี้อยู่ข้างๆ เอ่ยขึน้ "เดิมทีพ่ีสามตัง้ใจจะไปรบัพ่ีสะใภ้ด้วย

ตนเอง แต่อยู่ๆ ก็มาล้มเสยีก่อน ข้าเลยต้องไปแทน..."

จากนั้นเขาก็ไล่เรียงต้นสายปลายเหตุให้ฟัง

วันน้ันเมือ่พบว่าลกูธนูของฝ่ายตรงข้ามอาบยาพิษ ฝถิูงก็รบีดึงสายรดั

ชายแขนเสือ้มาผกูแขนจนแน่น แล้วกรดีแผลไล่เลอืดเสยีทิง้ หลงัจากนัน้ 

ยังออกค�าสัง่ให้ไล่ตามอาสือ่น่าเจยีนต่อและเข้าคมุสมรภมู ิจวบจนกลบัมา 
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ทีค่่ายถึงค่อยเรยีกหมอประจ�ากองทพัมาตรวจอาการ

แค่นึกภาพเหตกุารณ์ตาม หลีช่ฉีอืก็ใจไม่ดแีล้ว นางมองท่อนแขน 

ทีพั่นผ้าไว้หนาเตอะของสาม ีไม่รูว่้าเขาเสยีเลอืดไปมากเพียงใด

"เขาไม่อยากอยู่แล้วหรือไร"

หลวัเสีย่วอีต้อบด้วยเสยีงเคยีดแค้น "เรือ่งอืน่ยังพอพูดกันได้นะขอรบั  

แต่หากเรือ่งใดเก่ียวข้องกับพวกทเูจว๋ีย พ่ีสามจะตามสบืจนถึงท่ีสดุเสมอ  

นีไ่อ้อาสือ่น่าเจียนน่ันมนัยังจงใจท้าทายกันอกีด้วย พวกทเูจว๋ียฆ่าพ่อแม่ 

ของพ่ีสาม แล้วยังคิดจะปองร้ายพ่ีสะใภ้กับลกู มหีรอืพ่ีสามจะยอมปล่อย

พวกมนัไป"

หลี่ชีฉือหยุดสายตาลงบนใบหน้าร่างบนเตียง คงเพราะเสียเลือด 

มากเกินไป รมิฝีปากเขาถึงได้ซดีเผอืดและแห้งเป็นขยุ นางเห็นแล้วอยากใช้

ปลายน้ิวลบูเบาๆ สักท ี"หมอประจ�ากองทพัว่าอย่างไรบ้าง"

"การไล่พิษของกองทัพจะไล่แบบถอนรากถอนโคนไม่ให้กลายเป็น 

ต้นตอของโรคภัยในภายหลงั ใช้วิธีรนุแรงระดบัรดีเอน็ขดูกระดกูมาแต่ไหน 

แต่ไร คนทัว่ไปไม่มทีางทนได้ แม้พ่ีสามจะทนไหว แต่ก็เสียเลือดไปเยอะ

มาก ฝืนสงัขารอยู่หลายวันก็ล้ม" หลวัเสีย่วอ้ีพยายามใช้ค�าพูดให้เบาท่ีสดุ 

"หมอบอกว่าโชคดีท่ีพ่ีสามรับการรักษาทันการณ์ ไม่เช่นนั้นคงไม่จบแค ่

นอนไม่ได้สติเช่นน้ี"

ความหมายอ้อมๆ ของประโยคนั้นก็คือ 'เท่านั้นยังนับว่าดีแล้ว'

หลี่ชีฉือพยักหน้า บีบนิ้วที่อยู่ในแขนเสื้อแน่น ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น

ร่างบนเตียงสูงใหญ่บึกบึน แต่ก็มีเวลาที่นอนแน่น่ิงไม่ไหวติง 

ได้เหมือนกัน

"แค่นียั้งไม่เท่าไรหรอก" หลวัเสีย่วอีกั้ดฟันกรอด "พ่ีสามบาดเจบ็สาหสั
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เพราะต่อสูกั้บข้าศกึเสยีท่ีใด เป็นเพราะถูกพวกเดยีวกันท่ีอยู่ข้างหลงัตนเอง

ลอบกัดต่างหาก มนัน่าแค้นใจนัก!"

หลีช่ฉีอืน่ิงเงียบ เครือ่งแบบทหารบนร่างฝถิูงเป้ือนคราบเลอืดแห้งกรงั 

สนี�า้ตาลอมแดง มแีต่เลอืดของตัวเขาเองทัง้นัน้

นางหมุนตัวเดินออกไปข้างนอก แหวกม่านเรียกซินลู่มาส่ังให้ไป 

ตามหมอจากจงหยวนทีต่นเองพามาด้วยเข้ามา

สีหน้านิ่งสงบของนางท�าให้หลัวเสี่ยวอ้ีติดจะทึ่งนิดๆ ทว ่า 

ในขณะเดยีวกันก็แอบโล่งอก เพราะพ่ีสามล้มไปคนแล้ว เขาจงึไม่อยากให้ 

พี่สะใภ้ตื่นตระหนกลนลาน

ซินลู่วิ่งไปท�าตามค�าสั่ง เพียงครู่เดียวก็กลับมา

หมอสะพายล่วมยาเดินตามเข้ามาในกระโจม ค�านับหลี่ชีฉือ 

เป็นอันดับแรก ก่อนจะรุดไปที่หน้าเตียง

หลี่ชีฉือยืนห่างออกมาราวหน่ึงจั้งตรงหน้าประตู มองหมอจับแขน 

ของฝถิูงขึน้มาวิเคราะห์อาการ จากนัน้ก็ฝังเขม็ให้

ทัง้หมดนีเ้กิดขึน้ภายใต้ความรูส้กึลอยๆ เหมอืนไม่ใช่เร่ืองจรงิ นาง 

หมนุตัวเดนิออกจากกระโจม

เฉาอว้ีหลินยืนอยู่ข้างนอก ตามองประตูกระโจมเขม็ง ดวงหน้า 

คร้ามเข้มดเูศร้าสลดและมนึชา

หลวัเสีย่วอีเ้ดนิตามออกมาด้วย ตอนแรกอตุส่าห์อดกลัน้ไว้ได้แท้ๆ 

พอเหน็สหีน้าเช่นน้ีของนางก็ต้องเบอืนหน้าไปสูดจมกูอย่างทนไม่ไหว แล้ว 

ใช้นิว้กดลกูตาแรงๆ จากน้ันก็แสร้งท�าเหมอืนไม่เป็นไร "พ่ีสามเคยผ่านมา

หมดทกุอย่าง มีครัง้ใดบ้างท่ีไม่รอด เจ้าท�าหน้าอะไรของเจ้า"

นัยน์ตาแข็งทื่อของเฉาอวี้หลินไหวระริก "เจ้าพูดถูก" 
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นางมองไปทางหลีช่ฉีอืเหมอืนอยากปลอบโยนอกีฝ่ายสกัสองสามค�า 

แต่หาถ้อยค�าทีเ่หมาะสมไม่ได้ สดุท้ายจงึบอกแต่เพียงว่า "พ่ีสะใภ้ท�าใจ 

ให้สบายเถิด" พูดจบก็หมนุตัวเดินออกไป

หลัวเสีย่วอี้มองนางเดนิหา่งออกไปเรื่อยๆ แลว้หนัมาปลอบหลีช่ีฉือ 

บ้าง "น่ันส ิ พ่ีสะใภ้ท�าใจให้สบายเถิด พ่ีสามเพ่ิงได้ลกูชายหยกๆ จะยอม 

เป็นอะไรไปตอนน้ีได้อย่างไรเล่า ท่านก็รูน้ีว่่าเขาทรหดเพียงใด"

หลีช่ฉีอืไม่ตอบค�า หากแต่ประโยคนัน้กระตุน้เตอืนให้นึกถึงค�าบอกเล่า

ก่อนหน้า นางเหลอืบตามองมา "เมือ่ครูเ่จ้าบอกว่าพวกทูเจวีย๋ฆ่าพ่อแม่เขา?"

หลวัเสีย่วอีผ้งะไปเลก็น้อย แล้วเพ่ิงนึกออกว่าตนเองพูดเช่นนัน้จริง 

ตอนน้ันแค่พรัง่พรอูอกไปตามแรงโทสะ ไม่นึกว่านางจะสนใจจ�า

"ขอรบั" เขาปรายตาไปทางม่านท่ีห้อยปิดประตกูระโจมไว้ ก่อนจะไล่

ทหารสองนายทีเ่ฝ้ายามไปทีอ่ืน่ แล้วจงึค่อยเล่าด้วยเสยีงแผ่วเบา "พ่อแม่ 

พ่ีสามถูกพวกทเูจว๋ียฆ่าตายจรงิๆ ตอนนัน้เขายังอายุไม่ถึงสบิขวบ หลายปี 

หลงัจากนัน้ถึงค่อยเข้าไปเป็นทหารในกองทพั"

นยัน์ตาของหลีช่ฉีอืฉายแววตระหนก "เขาไม่เคยพูดให้ข้าฟังมาก่อน 

เลย"

นางรูแ้ต่เพียงว่าพ่อแม่ของเขาถึงแก่กรรมแล้วท้ังคู ่ ยังนึกว่าเกิดแก่

เจบ็ตายตามธรรมดาโลก ใครเลยจะรูว่้าสาเหตุท่ีแท้จรงิจะโหดร้ายเช่นนี้

"ทีพ่ี่สามไม่พูดถึงก็เพราะว่ามสีาเหตุขอรบั" หลวัเสีย่วอีถ้อนหายใจ

เฮือก "เหน็ว่าตอนนัน้พ่อเขาเป็นเพียงไพร่หลวงตวัเลก็ๆ ส่วนแม่เป็นแม่เรือน

ธรรมดาท่ัวไป ได้แต่อาศัยเบี้ยหวัดอันน้อยนิดยังชีพคนทั้งครอบครัว 

ประจวบเหมาะกับท่ีเวลานัน้ทเูจว๋ียสะสมอ�านาจจนผงาดขึน้มาแขง็แกร่ง

ได้อกีครัง้ ก�าลงัโอหังเห่อเหิม พวกมนับกุตีแดนเหนือแล้วยึดเมอืง พ่อแม่เขา 
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ถูกฆ่าตายแบบไม่เหลอืแม้แต่ศพด้วยซ�า้

ภายหลังเมื่อพ่ีสามเป็นแม่ทัพ ก็ท�าได้แค่สร้างสุสานอาภรณ์* ไว้ 

สองหลมุเท่าน้ัน แต่ตอนน้ันเขาถูกพวกทูเจวีย๋เกลยีดชงัเข้าแล้ว พวกมนั 

คอยส่งสายลับมาท�าลายสุสานมิหยุดหย่อนเพ่ือย่ัวโมโหเขา พ่ีสาม 

ไม่อยากเสยีก�าลงัทหารไปกับการเฝ้าสสุานครอบครวัตนเอง จงึตดัปัญหา

ด้วยการเหยียบหลุมศพให้ราบแบนตามธรรมเนียมชาวหู ข้าเลยพลอย 

ได้รูเ้รือ่งเพราะเหตุนี ้นบัแต่นัน้เขาก็ไม่เคยพูดถึงพ่อแม่ตนเองอกีเลย"

หลีช่ฉีอืบบีนิว้แน่น ไม่เคยรูม้าก่อนว่าเขามอีดตีเช่นนี ้ และนึกภาพ 

ไม่ออกเลยว่าเขาค่อยๆ บากบ่ันทีละก้าวจนมทีกุวันนีไ้ด้อย่างไร

"ที่เขามาเป็นทหารก็เพราะอย่างนี้เองหรือ"

หลัวเสี่ยวอี้พยักหน้า

ซอกมุมหนึ่งในหัวใจของหลี่ชีฉือพลันหน่วงลงสู่เบื้องล่าง

ไม่มใีครหรอกทีจ่ะต้ังปณิธานคิดท�าเพ่ือบ้านเมอืงแต่แรกเกิด ต้องมี

ความเคยีดแค้นของบ้านก่อน ความชงิชงัของเมอืงถึงค่อยก่อตวัตามมา

ฝูถิงก็เช่นกัน

แต่นางกลับเพิ่งได้รู้ภูมิหลังของเขาก็วันนี้เอง

หลวัเสีย่วอีก้ลบัเข้าไปในกระโจมอกีครัง้ หมอได้เขยีนใบสัง่ยาชัน้ด ี

ไว้ให้แล้ว จากน้ันก็เดินออกมาคารวะหลีช่ฉีอืข้างนอก

"หมอประจ�ากองทัพรักษาสุดก�าลังแล้วขอรับ สิ่งท่ีท�าได้ในตอนนี้ 

มแีค่รอให้ท่านผูบ้ญัชาการฟ้ืนขึน้มาเท่านัน้ เรยีนถามฮหูยิน ยังต้องปรงุยา 

ตามท่ีท่านเคยส่ังไว้ก่อนหน้าหรอืไม่ขอรบั"

* สุสานอาภรณ์ คือหลุมศพที่ฝังเพียงเสื้อผ้าของผู้ตายลงไป เพราะไม่มีศพให้ฝัง
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ดวงตาหลี่ชีฉือไหววาบ "แน่นอน ขอเพียงเขาฟื้นขึ้นมาได้ก็พอ"

หมอรับค�าแล้วกลับออกไป

หลัวเสี่ยวอี้รู้ความหมายของถ้อยค�านั้น จึงฝืนย้ิมแสร้งพูดอย่าง 

ผ่อนคลาย "มพ่ีีสะใภ้อยู่ด้วย ข้าวางใจท่ีสดุแล้ว ใครเขาก็พูดกันว่ามเีงนิ

อย่างเดยีวสบายไปแปดอย่าง พ่ีสามจะต้องไม่เป็นอะไรแน่"

ประโยคนีเ้หมอืนพูดให้ตนเองฟังมากกว่า เพราะหล่ีชีฉอืดูเยือกเย็น

กว่าเขาไม่รูเ้ท่าไร

นางพยักหน้าเหมือนฟังอยู่ ทว่าในขณะเดียวกันก็เหมือนไม่ใส่ใจ  

ได้แต่หมนุตวัแหวกม่านกลบัเข้าไปในกระโจม

ตอนน้ีข้างในอวลคลุ้งไปด้วยกลิน่ยา นางก้าวเท้าโหวงหวิวไปท่ีเตียง 

แล้วก้มหน้ามองเขา

"ซานหลาง?" นางส่งเสียงเรียกแผ่วๆ ทีหนึ่ง ทว่าไม่มีเสียงตอบ

มอืเลก็เกาะขอบเตยีงเอาไว้ ค่อยๆ ย่อตวัลงไปน่ังคู้ขา จ้องมองใบหน้า

ด้านข้างของชายหนุ่ม

บรุษุผูเ้ป็นทีพ่ึ่งพิงให้นางได้ผูน้ี้ ทีแ่ท้นางก็อาจเสยีเขาไปได้เหมอืนกัน

แค่เกิดเหตุเภทภัยขึ้นมาสักครั้ง เขาอาจไม่อยู่แล้วก็ได้
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