
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในที่สุดเกาลั่วเสินก็มิอาจขัดขวางการแต่งงานที่มีพระราชโองการ 

ลงมาได้ นางได้ร่วมใช้ชวิีตสามภีรรยากับหลีมู่ ่แท้จริงเขาก็ดแูลนางอย่างดี 

ครอบครวัเขาก็เป็นมติร รบันางเป็นคนในครอบครวั ไม่มปัีญหาแม่สามหีรือ

น้องสามใีห้วุ่นวายใจ

ทกุอย่างดเูหมอืนดไีปเสยีทัง้หมด ทว่านับแต่วันแต่งงานมาหลีมู่ก่ลับ

ไม่ได้แตะต้องตัวนาง นางกลายเป็นภรรยาท่ีไม่ผ่านการเข้าหอ! จนถึงกับ

สงสยั ทีแ่ท้แล้วเขาวางแผนการทกุอย่างเพ่ือให้ได้แต่งงานกบันางเพ่ืออะไร

กันแน่

อีกด้านหน่ึง 'เซยีวหย่งจยา' ท่ีเฉยชากับสามเีสมอก็เร่ิมตระหนกัถึง

สจัธรรมชวีติ ท่ีผ่านมาตนเอาแต่ใจ ร้ายกาจกับสามเีกินไปจรงิๆ เมือ่นาง 

ไม่คดิไปหึงหวงประชดประชนัเขาอกี กลบัเหน็การเปลีย่นแปลงของสาม ี

ผูบ้้างาน เหมอืนคล้ายกับว่าเขาจะมบีางอย่างต่างไปจากเดิม

ความสมัพันธ์ของสามภีรรยาสองคู่สองวยัก�าลงัมาถงึจดุพลกิผนัค่ะ 

คูบ่ดิามารดาทีใ่ช้เวลาร่วมกันนบัย่ีสบิปีจะเปลีย่นเป็นต่างคนต่างอยู่หรอืไม่ 

คู่ลูกที่เพ่ิงแต่งงาน แทนที่จะได้มีชีวิตอย่างคู่ข้าวใหม่ปลามัน กลับนอน 

แยกห่างกันเช่นนีจ้ะไปกันรอดหรอืไม่ ทัง้ยังมกีารเตรียมพรักพร้อมยกทพั

ขึน้เหนืออกี เรือ่งราวจะเป็นอย่างไรต่อไปน้ัน ไปร่วมตดิตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ใครให้ท่านห่มผ้าให้ข้า ท่านลงไป ไปนอนที่เดิมเถิด!"

หลี่มู่งงงัน "อาหมี เจ้าเป็นอะไรไป"

"ห้ามท่านเรียกข้าว่าอาหมี!"

เกาลั่วเสินคิ้วขมวดแน่น ชี้ไปยังตั่งที่นั่ง "ลงไป!"

หลี่มู ่หัวเราะแล้วย่ืนมือมาที่นาง "โกรธเรื่องอะไรหรือ มานี่มา  

บอกให้ข้ารู้หน่อย"

เห็นเขาท�าท่าจะโอบกอดตน เกาลั่วเสินโทสะพวยพุ่งขึ้นในใจ ตีมือ

เขาออกดงัเพียะ ลกุพรวดลงจากเตียงไป เดินไปยังหีบทีเ่ก็บฟูกและผ้าห่ม

แล้วเปิดออก หอบฟูกและผ้าห่มออกมาโยนลงไปบนตั่งที่นั่ง

"ท่านจะนอนหรอืไม่นอน! ถ้าท่านไม่นอน เตยีงก็ให้ท่านนอนไปแล้วกัน  

ข้าจะนอนตรงนี้เอง!" นางท�าท่าจะขึ้นไปบนตั่ง

"ได้ๆ ข้านอน ข้าไปนอน..."



 เกาลั่วเสิน  บุตรสาวสกุลเกา เป็นคุณหนูตระกูลสูงศักดิ์ 

เชี่ยวชาญเรื่องพิณและเซียว มีคู ่หมายคือ 

ลู่เจี่ยนจือ นิสัยอ่อนโยน

 หลี่มู ่  ซอืหม่ากองนอก ทหารหนุ่มเป่ียมความสามารถ

ที่มาจากตระกูลต�่าต้อย มีความสามารถด้าน

การรบ หมายปองเกาลั่วเสิน

 เกาเฉียว  บิดาของเกาลั่วเสิน เป็นขุนนางใหญ่ เสาหลัก

ของราชวงศ์ใต้ ซื่อสัตย์ภักดีต ่อราชส�านัก 

ด้วยชีวิต เป็นที่นับถือของขุนนางทั้งหลาย

 เซียวหย่งจยา  องค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ใต้ ภรรยาของเกาเฉยีว  

มารดาของเกาลัว่เสนิ นสิยัเย่อหย่ิงทระนง เย็นชา 

ต่อสามี

 อาถิง  เด็กสาวอายุสิบสาม หลูซื่อรับเลี้ยงไว้ นับเป็น

น้องสาวของหลี่มู่ นิสัยร่าเริงสดใส

 หลูซื่อ  มารดาของหลีมู่ ่ตาบอด เป็นคนทีเ่ข้าใจความคดิ 

ผู้อื่น อ่อนโยน โอบอ้อมอารี



ค�าเรียกต่างๆ ในเรื่อง

ค�าเรียก    ความหมาย  

 อาเหยีย    บิดา

 อาเหนียง/อาหมู่    มารดา

 ต้าซยง    พี่ใหญ่

 อาซยง    พี่ชาย

 อาเจี่ย    พี่สาว

 อาเม่ย    น้องสาว

 อาตี้    น้องชาย

 อาเส่า    พี่สะใภ้

 อาจยา    แม่สามี

 หลางจวิน     ค�าที่ภรรยาใช้เรียกสามี  

และใช้เรยีกชายหนุ่มท่ัวไป

ในเชิงยกย่อง
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เดินทางทางน�้าอยู่หลายวัน เมืองเจี้ยนคังก็ปรากฏข้ึนมาไกลๆ  

ตรงเบื้องหน้าแล้ว

เกาหวนอยู่ที่ท่าเรือก่อนแล้ว รอรับเซียวหย่งจยากับเกาลั่วเสิน

นบัจากวันทีแ่ต่งงานออกไปจนถึงวนันีที้ก่ลบัมา ช่วงเวลาระหว่างนัน้ 

ความจริงแล้วก็เป็นเวลาแค่ราวหน่ึงเดือนเท่าน้ัน แต่ในความรู้สึกของ 

เกาลั่วเสินกลับเหมือนจากไปนานมาก

ขณะนางนั่งรถเข้าเมือง มองออกไปข้างนอกผ่านช่องหน้าต่าง 

ทัศนียภาพบนท้องถนนที่คุ้นตาท�าให้นางอดทอดถอนใจไม่ได้

ความรูส้กึอาลยัอาวรณ์ยามแยกจากทีเ่กิดข้ึนมาเมือ่หลายวันก่อน

ค่อยๆ จืดจางไป...ถึงท่ีสุดแล้วในส่วนลึกของหัวใจนางยังคงเฝ้ารอคอย 

ที่จะได้กลับมา

ไม่ว่าอย่างไรในที่สุดนางก็ได้กลับมาบ้านท่ีนางคุ้นเคยที่สุด ได้มา

42
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ใช้ชีวิตกับบิดามารดาที่รักตนมากที่สุดอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ในวันที่เกาลั่วเสินออกเรือน เซียวหย่งจยาก็กลับไป 

เกาะไป๋ลู่ในคืนนั้นเลย วันน้ีพาบุตรสาวกลับมาจากจิงโข่ว เกาเฉียว 

ทราบเรื่องแล้วก็ได้ฝากค�าพูดมา บอกตนจะกลับมาจวนเร็วหน่อย ให้ 

องค์หญิงใหญ่กลับไปที่จวน ร่วมกินอาหารกับบุตรสาวด้วยกันสักมื้อ

วันนีเ้กาเฉยีวกลบัมาเรว็ดงัเช่นทีบ่อกไว้ บดิากับบตุรสาวได้พบหน้ากัน  

ต่างดใีจเป็นอย่างย่ิง งานเลีย้งในครอบครวัมเีรือ่งราวความรกัความผกูพัน

ให้พูดคุยกันไม่จบไม่สิ้น

หลงักินอาหารเสรจ็เพ่ิงจะยามซวี* ฟ้ากลบัมดืสนทิแล้ว เพราะยามน้ี 

เป็นช่วงเดือนสบิเอด็ อยู่ข้างนอกรูส้กึได้ถึงความหนาวเย็น เซยีวหย่งจยา 

กลับสั่งคนให้เตรียมรถจะกลับเกาะไป๋ลู่ในคืนนี้เลย

เกาลั่วเสินพยายามอ้อนวอน เกาเฉียวเองก็เอ่ยปากร้ังให้อยู่ก่อน 

เซยีวหย่งจยาจึงฝืนใจอยู่ต่อคนืหน่ึง เช้าตรูวั่นรุง่ขึน้จะเดนิทางออกจากเมอืง  

จึงถามเกาลั่วเสินว่าจะอยู่ที่ใด

ทางหน่ึงคือบิดา ทางหน่ึงคือมารดา ทั้งสองทางเกาลั่วเสินล้วน 

ไม่อาจตัดใจ จิตใจพลันหงอยเหงาเศร้าซึม

ความปีติยินดีที่ได้กลับมาบ้านก่อนหน้านี้ ในยามนี้ได้อันตรธาน 

ไปหมดสิ้นแล้ว

เกาลั่วเสินยืนอยู่ที่นั่น นิ่งเงียบไม่พูดไม่จา

อาจวี๋มองนาง สีหน้าก็ดูเศร้าใจมิต่างกัน

เกาเฉียวลังเลอยู่ชั่วขณะ แล้วเดินเข้าไปกล่าวกับเซียวหย่งจยา  

"อาลิ่ง เจ้ามากับข้า"

* ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
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เซียวหย่งจยามองเงาด้านหลังของสามี ในท่ีสุดก็สาวเท้าตามไป  

ทั้งสองเข้าไปในห้องก่อนหลังตามล�าดับ

"มีเรื่องอะไร" เซียวหย่งจยาถามเสียงเย็น

"ข้ารู้ว่าเจ้าเอือมระอาข้าเป็นที่สุด เดิมก็ไม่คิดจะบีบบังคับเจ้าให้ 

ฝืนใจอยู่กับข้า แต่อาหมีออกเรือนไป เพ่ิงกลับมาบ้าน เจ้าก็อยู่ท่ีน่ีด้วย 

จะได้หรือไม่"

ในน�้าเสียงของเกาเฉียวเจือการวิงวอนขอร้องอยู่จางๆ รวมท้ัง 

มีความจนใจอยู่หลายส่วน

เซยีวหย่งจยาสบประสานสายตากับเขาอยู่ชัว่ขณะ ในท่ีสดุสหีน้าก็

ค่อยๆ ผ่อนคลายลงมา

"ก็ได้ ข้าจะท�าเพื่อบุตรสาว"

เกาเฉียวสีหน้าโล่งอก ย้ิมน้อยๆ "ขอบใจเจ้ามาก ถ้าข้ามีตรงใดที่

ท�าให้เจ้าไม่พอใจ เจ้าก็พูดออกมาได้เลย หากข้าแก้ไขได้ก็จะแก้ไข เวลานี ้

อาหมีโตแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน ข้าก็ไม่อยากให้เป็นเพราะเจ้าข้า 

ไม่ปรองดองท�าให้นางที่อยู่ตรงกลางต้องล�าบากใจ"

เซียวหย่งจยามองสามีท่ียืนอยู่ตรงหน้า มุมปากสีแดงเม้มแน่น  

เม้มจนเกิดเป็นริ้วรอยแห่งความดื้อรั้นขึ้นมาเส้นหนึ่ง ฉับพลันนั้นคล้ายมี

ความเศร้าเสียใจผุดขึ้นมาในส่วนลึกของดวงตา แต่พริบตาเดียวก็ 

เลือนหายไป

"ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้ว" นางย้ิมจางๆ "ข้าเข้าใจความหมาย 

ของท่าน ข้าอยู่ต่อก็แล้วกัน"

นางหมุนตัวจะเดินจากไป แต่ถูกเกาเฉียวเรียกไว้อีก "อาหม ี

ออกเรือนแล้ว ข้าเองก็ไม่สะดวกจะถามเรื่องความสัมพันธ์ของพวกนาง
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สามีภรรยา เจ้าใกล้ชิดกับนาง นางได้เอ่ยกับเจ้าหรือไม่ว่าหล่ีมู่ปฏิบัติ 

ต่อนางเช่นไร"

เซยีวหย่งจยานกึถึงเรือ่งบางอย่างในห้องหอของบตุรสาวกับหลีมู่ท่ี่

อาจวี๋เล่าให้ตนฟังก็ขมวดหัวคิ้ว

"เขาได้แต่งบตุรสาวข้าเป็นภรรยา ถือเป็นบญุวาสนาท่ีเขาสัง่สมมา

แต่ชาติก่อน มีหรือจะกล้าไม่ดีกับนาง"

เกาเฉียวถอนหายใจออกมาครั้งหนึ่ง แล้วพยักหน้า

"อาหมีได้บอกหรือไม่ว่ากลับมาจะอยู่นานเพียงใด"

"ย่อมไม่กลบัไปอกีแล้ว!" เซยีวหย่งจยากล่าวเสยีงเยียบเยน็ "คดิจะให้ 

บุตรสาวข้าเป็นคนสกุลหลี่ก็ต้องดูว่าคนสกุลหลี่ผู้นั้นมีวาสนานี้หรือไม่!"

เกาเฉียวเผยสีหน้าซับซ้อนอ่านไม่ออก เขานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่ง ก่อน

หมุนตัวช้าๆ เดินออกไป

ในท่ีสุดมารดาก็ยอมอยู่ต่อ ตอนกลางคืนบิดาก็ไม่ได้ไปนอนที่ 

ห้องหนังสืออีก

ที่แท้หลังพวกท่านปิดประตูแล้วเป็นเช่นไร เกาลั่วเสินก็ไม่อาจรู้ได้ 

แต่อย่างน้อยตอนกลางวันมองจากภายนอกความสมัพันธ์ของคนท้ังสอง

ก็ดูผ่อนคลายกว่าแต่ก่อนมาก

เรื่องนี้ท�าให้เกาลั่วเสินรู้สึกปลื้มปีติยินดีขึ้นมาจางๆ แต่ส่วนลึก 

ในใจของนางกลับยังไม่รู้สึกโล่งใจและไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริง

กลบัเป็นช่วงวันเวลาท่ีอยู่บ้านสกุลหลี.่..นอกจากยามเผชญิหน้ากับ

หลี่มู่ท่ีท�าให้นางรู้สึกไม่สบายไปทั่วร่างแล้ว ขอเพียงหล่ีมู่ไม่อยู่ ตอนอยู่

กับหลซูือ่และอาถิง เกาลัว่เสนิกลบัรูส้กึว่าเป็นช่วงเวลาทีต่นเองผ่อนคลาย
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อย่างที่สุด

เหตกุารณ์จากเรือ่งท่ีสกลุเกาแต่งบุตรสาว จนถงึตอนนีก็้ยังไม่สลาย

ไปหมด ยังคงเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์ลับหลังของตระกูลสูงศักดิ์ใน

เจี้ยนคัง

เซียวหย่งจยารู้อยู่แก่ใจดีจึงไม่ได้ตั้งใจแพร่งพรายข่าวที่บุตรสาว 

ถูกนางรับตัวกลับมาจากจิงโข่วออกไป เกาลั่วเสินย่ิงไม่เป็นฝ่ายออกไป

คบค้าสมาคม ทุกวันเพียงอยู่ในจวน ใช้ชีวิตอยู่ในห้องอย่างสงบ

ใช้ชีวิตเช่นน้ีอยู่หลายวัน ฮ่องเต้ซิงผิงคงจะทราบว่านางกลับมา

เจี้ยนคังแล้วจึงมอบหมายให้คนในวังน�าผลไม้สดสองตะกร้ากับใบชา 

หวาหยาง* แผ่นหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการจากทางใต้ส่งมาให้นาง

หวาหยางท�าใบชาบรรณาการชั้นเลิศ แต่ชาแผ่นที่ท�าข้ึนต้องดื่ม

ตอนสดใหม่ ถ้าทิ้งไว้นานรสชาติก็จะเสียไป

ประจวบเหมาะกับเมือ่คนืหมิะแรกของปีนีไ้ด้ตกลงมาในเมืองเจีย้นคัง

หิมะละเอยีดโปรยปราย ณ จนิหลงิ** เสยีงดงัซ่า  ๆโปรยปรายลงมาเบาๆ  

ปลวิลอดเข้าในช่องม่าน น่ีไม่เหมอืนกับทัศนียภาพทางเหนอืท่ีเกาลัว่เสนิ

เคยอ่านเมื่อตอนเด็กและคอยใฝ่ฝันหาอย่าง 'ชั้นน�้าแข็งทับถมเท่า 

ยอดเขา หิมะโปรยปรายไปพันหลี่'*** ถึงอย่างนั้นบนก่ิงเหมยก็ยังคงมี

หิมะแรกเกาะติดอยู่ชั้นหนึ่ง

เกาลั่วเสินรวบรวมหิมะมาเล็กน้อยแล้วทิ้งไว้ท้ังคืน ได้น�้าหิมะมา

ครึ่งโถ ช่วงบ่ายวันนั้นก็เชิญเซียวหย่งจยามาที่กระท่อมหิมะ ลงมือต้มชา

ด้วยตนเอง แม่ลูกร่วมดื่มชากัน

* หวาหยาง เป็นชื่อดินแดนทางใต้ของภูเขาฮว่าซาน บริเวณมณฑลเสฉวน ฉงชิ่ง ยูนนานในปัจจุบัน

** จินหลิง อีกชื่อหนึ่งของเมืองเจี้ยนคังหรือหนานจิงในปัจจุบัน

*** ข้อความจากบทกวี 'เรียกวิญญาณ (招魂)' ของชวีหยวนกวีเอกในสมัยจั้นกั๋ว
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ข้างนอกเต็มไปด้วยปุยหิมะสีขาว ในกระท่อมมีเตาไฟอุ ่นดุจ 

ฤดูใบไม้ผลิ เซียวหย่งจยาก่ึงน่ังก่ึงนอนอิงหมอนนุ่มใบหน่ึงบนต่ังด้วย 

ท่าทางสบายๆ คิ้วด�าริมฝีปากแดง ดวงตามองบุตรสาวต้มชา

เกาลั่วเสินล้างมือพลางม้วนแขนเสื้อขึ้นเผยข้อมือขาวผ่องออกมา 

นางหยิบมีดเงินหั่นแผ่นชาออกมาหน่ึงชิ้นเล็กใส่ลงไปในถ้วยเล็กใบหนึ่ง 

ใช้ครกบดช้าๆ ให้ละเอียด รอน�า้หิมะเริม่เดือด มฟีองอากาศเล็กๆ ผุดข้ึนมา 

ก็เอาใบชาใส่ลงไป ค่อยๆ เติมขีผ้ึง้หอม รอให้เยน็ลงเล็กน้อยก็หยดน�า้ค้าง

หวานลงไปหลายหยด สดุท้ายจงึตักใส่ถ้วยชา ยกมาตรงหน้าเซยีวหย่งจยา 

ด้วยตนเอง นางยิ้มบอก "อาเหนียง เชิญดื่ม"

เซียวหย่งจยารับมาด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม หลับตาสูดดมกลิ่นแล้ว 

จิบเบาๆ ค�าหนึ่งพลางเอ่ยชม "ต้มได้ดีย่ิง รสชาติไม่ด้อยไปกว่าน�้าชาที ่

อาเหนียงเคยด่ืมในวังเมือ่สมยัก่อนตอนยังไม่ออกเรอืน ทีม่ผีูม้ากประสบการณ์ 

ด้านชาเป็นผู้ต้ม"

เกาลัว่เสนิยกถ้วยของตนขึน้มาดืม่ค�าหน่ึง นางย้ิมแล้วบอก "อาเหนยีง  

เล่าให้ลูกฟังหน่อยได้หรือไม่ ตอนนั้นท่านแต่งให้อาเหยียได้อย่างไร"

เซียวหย่งจยาชะงัก ปรายตามองบุตรสาวแวบหน่ึง รอยย้ิมบน

ใบหน้ายังคงอยู่ แต่กลับเอ่ยว่า "เรื่องนี้มีอันใดให้พูดถึงกัน ตั้งกี่ปีมาแล้ว 

อาเหนียงลืมไปหมดสิ้นแล้ว"

เกาลั่วเสินวางถ้วยชาลงช้าๆ มองจ้องมารดาเขม็ง

"อาเหนียง ลูกอยากรู้มาต้ังนานแล้ว เหตุใดท่านกับอาเหยียถึง 

กลายเป็นเช่นทีเ่ป็นอยู่ในเวลานีไ้ปได้ ลกูถามอาหมวัตัง้ไม่รูก่ี้คร้ัง นางเพียง 

บอกไม่รู ้ลกูรูว่้านางรู ้ทว่าไม่ยอมบอกลกูเท่าน้ัน...สวีซ่อืถูกับซอืถฟููเหรนิ

มคีวามสมัพันธ์ต่อกนัไม่ด ีน่ันเพราะสว่ีซอืถูรบัอน ุฟูเหรนิไม่ชอบ ตรงกันข้าม 
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อาเหยียเป็นคนดี หลายปีมานีข้้างกายยิง่ไม่มสีตรอีืน่แม้ครึง่คน ท้ังตัง้อก 

ตั้งใจท�างานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพ่ือบ้านเมือง ลูกเห็นแล้วปวดใจย่ิงนัก  

อาเหนียง ที่แท้แล้วเพราะเหตุใดท่านจึงไม่ชอบอาเหยียกันแน่"

เกาลั่วเสินหันไปทางมารดา ในที่สุดก็ถามค�าถามท่ีซุกซ่อนอยู่ใน

ส่วนลึกของหัวใจมานานนี้ออกมา

รอยยิ้มบนใบหน้าเซียวหย่งจยาค่อยๆ เลือนหายไป นางนั่งตัวตรง

ขึ้นมา วางถ้วยชาลง

"อาหมี วันนี้เจ้าเชิญอาเหนียงมาดื่มชา ที่แท้ก็เพราะเรื่องนี้?" นาง

เอ่ยย้ิมๆ "อาเหยียของเจ้าเป็นคนดี แต่อาเหนยีงขอบอกกับเจ้าไว้ อยู่กับเขา 

มานานหลายปีเพียงนี้ มีเพียงเรื่องเดียวที่อาเหนียงไม่เคยนึกเสียใจ... 

นั่นก็คือการให้ก�าเนิดเจ้า ขอเพียงต่อไปเจ้ามีชีวิตที่ดี ไม่ว่าเรื่องใด 

อาเหนียงก็ยอมท�าทั้งนั้น"

เซียวหย่งจยายกถ้วยชาขึ้นมาอีกครั้ง หลุบตาลง เป่าใบชาสีเขียว 

ที่ลอยอยู่ในนั้นเบาๆ พลางส่งยิ้มให้บุตรสาว

"ถ้าเจ้ายังถามเรื่องนี้อีก อาเหนียงก็จะไปแล้ว"

ทัง้ท่ีหวัข้อสนทนาวนเวยีนอยู่ในส่วนลกึของหัวใจเกาลัว่เสนิมานานมาก  

แต่นางเพิ่งจะเริ่มต้นเอ่ยก็ถูกมารดาตัดบทเสียแล้ว

เกาลั่วเสินจ�าต้องเก็บค�าพูดกลับคืน

ช่วงบ่ายผ่านไป หิมะหยุดตกแล้ว

เมื่อคืนรวมกับช่วงบ่ายของวันนี้ บนพ้ืนลานก็มีหิมะสีขาวทับถม 

เป็นชั้นบางๆ ชั้นหนึ่ง

ช่วงเย็นเกาลั่วเสินน่ังอยู่ข้างหน้าต่างด้านใต้ท่ีเปิดอ้าอยู่คร่ึงหน่ึง 
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คัดอักษรจากภาพอักษรที่ลอกลายมาจากจารึกหินแผ่นหนึ่ง

อิงเถากับสาวใช้อายุค่อนข้างน้อยหลายคนว่ิงไปที่ลาน ช่วยกัน 

ปั้นตุ๊กตาหิมะตัวเล็ก เสียงหัวเราะคิกคักดังขึ้นไม่ขาดหู

ความหนาวเย็นบางๆ สอดแทรกเข้ามาทางหน้าต่าง หลังนั่งนานๆ 

ปลายนิ้วเกาลั่วเสินที่กุมพู่กันอยู่ก็เริ่มรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมา

เกาลัว่เสนิวางพู่กันลง นางเป่าลมร้อนออกจากปากพลางเอามอืถูๆ  กัน

ฉยงซู่ส่งปลอกอุ่นมือขนจิ้งจอกขาวมาให้อันหนึ่ง

เกาลั่วเสินซุกมือทั้งสองข้างไว้ข้างในบอกฉยงซู่อย่าปิดหน้าต่าง 

นางยังคงนัง่อยู่ทีน่ั่นมองเงาร่างเหล่าสาวใช้ทีว่ิ่งเล่นสนกุไปมาอยู่ใต้ก่ิงไม้ 

ที่มีหิมะเกาะอยู่ แล้วก็เริ่มใจลอย

'ขอเพียงต่อไปเจ้ามีชีวิตที่ดี ไม่ว่าเรื่องใดอาเหนียงก็ยอมท�าทั้งนั้น'

ค�าพูดทีม่ารดาพูดออกมาเมือ่ช่วงบ่ายประโยคน้ันท�าให้นางอดท่ีจะ

นึกถึงหลี่มู่ขึ้นมาไม่ได้

ครั้นนึกถึงหลี่มู ่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่นางจะนึกถึงภาพเหตุการณ์ตอน 

ท้ังสองอยู่ด้วยกันในคืนก่อนเขาจะออกเดินทาง...รวมทั้งค�าพูดท่ีเขาพูด

กับนาง

นางย่อมไม่ปรารถนาให้เขาแพ้ศึก

นอกจากนีใ้นจติใต้ส�านกึของนาง นางรูส้กึอยู่ตลอดเวลาว่าคนเช่นเขา 

จะต้องได้รับชัยชนะจากการท�าศึกแน่นอน

นี่เป็นลางสังหรณ์อย่างหนึ่ง ไม่มีเหตุผลอื่นใด

นางไม่รู้ว่าเวลานี้เขาน�าทัพไปถึงที่ใดแล้ว ทั้งสถานการณ์การสู้รบ

เป็นอย่างไรบ้าง

ระหว่างทีเ่กาลัว่เสนิก�าลงัจติใจล่องลอยอยู่นัน้ พลนัได้ยินด้านนอก
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เอ่ยขึ้น "ลิ่วหลางมาแล้ว"

เกาลั่วเสินหันหน้าไป เห็นเกาหวนกระทืบเท้าหลายครั้งอยู่นอก 

ธรณีประตูให้เลนหิมะท่ีติดรองเท้าหลุดออก แล้วเรียกออกมาค�าหนึ่ง  

"อาเจี่ย"

เขาก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาแล้ว นางก็คลี่ยิ้มลุกขึ้นมาต้อนรับ

เกาหวนโบกมือบอกนางให้นั่งอยู่ท่ีน่ัน ส่วนตนเองเดินเข้ามานั่ง 

ตรงข้ามนาง ชะโงกหน้ามาดูกระดาษที่นางคัดอักษรไว้ ชมนางว่า  

"ท่านเขียนอักษรได้ดี กระทั่งบุรุษก็เทียบไม่ได้"

เกาลั่วเสินหัวเราะบอกฉยงซู่ให้ยกน�้าชากับของว่างมา ท้ังสอง

สนทนาสัพเพเหระกันหลายค�า

ตั้งแต่เล็กจนโตเกาหวนเป็นคนท่ีถ้ามีเร่ืองอะไรก็จะเขียนอยู่บน

ใบหน้าท้ังหมด เกาลั่วเสินมองออกว่าเขาจิตใจไม่สงบ มีเรื่องครุ่นคิด

ภายในใจ

หลายวันทีก่ลบัมานางก็รูส้กึเช่นนีม้าโดยตลอด พลันอดนกึถึงลู่ซวิหรง 

ไม่ได้

หลังจากกลับมานางก็ได้ทราบข่าวของลู่ซิวหรง

หลังจากตนแต่งไปจิงโข่วได้ไม่นาน ลู่ซิวหรงก็ต้องท�าตามการ

จดัการของลูก่วง แต่งไปตระกูลขุนนางอกีตระกูลหนึง่ สกุลนัน้กับสกุลเกา

แต่ไรมาก็เป็นอริต่อกัน

เกาหวนแม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความรักระหว่างชายหญิง 

สักเท่าใด แต่กับลู่ซิวหรงก็รู้จักกันมาแต่เล็ก แต่ไรมาความสัมพันธ์ที่มี 

ต่อกันก็ไม่เลว ทว่าชาตินี้เรื่องของคนทั้งสองก็ไม่มีทางเป็นไปได้แล้ว

เกาลั่วเสินได้ยินข่าวนี้แล้วก็รู้สึกเศร้าใจ
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ไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือลู่ซิวหรง ล้วนไม่อาจตัดสินใจเรื่องการ

แต่งงานเองได้

นี่อาจจะเป็นชะตากรรมท่ีถูกก�าหนดมาตั้งแต่เกิดของพวกนาง  

หญิงสาวในตระกูลขนุนางทีม่ชีาติก�าเนิดสงูส่ง ภายนอกดสูวยสง่างดงาม 

ชีวิตความเป็นอยู่สุขสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินเหล่านี้

ในใจของเกาหวนอาจก�าลังกลัดกลุ้มเพราะเรื่องนี้อยู่

เกาลั่วเสินลังเลอยู่ชั่วขณะ ก�าลังคิดจะเอ่ยปากปลอบโยนเขา  

เกาหวนกลับสั่งสาวใช้ให้ออกไป เอ่ยว่า "อาเจี่ย ข้าอยากไปเจียงเป่ย  

ท่านช่วยข้าได้หรือไม่"

เกาลั่วเสินตะลึงงัน มองหน้าเขา

"หลีมู่น่�าก�าลงัทหารทีป่ระสมประเสกันหกพันนายไปท�าศกึกับกองทพั 

สิบหมื่นนายของหยวนเจี๋ย สามพันนายเป็นกองก�าลังทหารองครักษ์

พิทกัษ์เมอืงหลวงและวงัหลวง อกีสามพันนายเป็นก�าลงัทหารของท่านลงุรอง  

ซึ่งไม่แน่ว่าจะฟังค�าสั่งจากเขา การศึกครั้งน้ีต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้อง

สงสัย ข้าแม้จะแค้นเขาท่ีบีบบังคับแต่งท่านเป็นภรรยา แต่เขาก็นับเป็น 

ผู้กล้าคนหนึ่ง ข้าไม่อยากเห็นเขาต้องเอาชีวิตไปทิ้งอย่างเสียเปล่าเช่นนี้"

เขาหันไปมองข้างหลังแวบหนึ่ง แล้วขยับเข้ามาใกล้

"ข้าขโมยตราสั่งการทหารของท่านลุงรองมา สามารถโยกย้าย 

กองก�าลังทหารสองหมื่นนายที่ก่วงหลิงไปช่วยหนุนเนื่องได้ ข้าต้องข้าม

แม่น�า้อย่างเร่งด่วน เพียงแต่ท่านลงุเฝ้ามองข้าอย่างใกล้ชดิ พอข้าออกไป

เกาชก็ีคอยจบัตามองข้า ข้าสลดัเขาไม่หลดุ! อาเจีย่ ท่านช่วยข้าข้ามแม่น�า้เถิด  

ถ้าสามารถช่วยเขาได้อีกแรง รอเขากลบัมาข้าก็จะเอ่ยปากให้เขายอมหย่า 

กับท่านโดยด ี เช่นนี.้..ท้ังเป็นการตอบแทนบญุคณุท่ีเขามต่ีอข้า อาเจีย่เองก็ 
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สามารถหาคู่ครองที่ดีใหม่ได้ อาเจี่ย ท่านช่วยข้าเถอะ!"

เกาลั่วเสินอึ้งตะลึงแล้ว ในสมองพลันปรากฏภาพเหตุการณ์ตอน

ทั้งสองอยู่ด้วยกันในคืนก่อนหลี่มู่จะออกเดินทางขึ้นมาอีกครั้ง

ท่าทางของหลี่มู่ในยามนั้น รวมกับค�าพูดท่ีเขาพูดกับนางเหล่าน้ัน

ท�าให้นางยากจะจินตนาการถึงสิ่งท่ีเขาก�าลังเผชิญว่าจะเป็นการท�าศึก

เช่นนี้ได้

"อาเจี่ย หากข้ายังไม่ไปอีก เกรงว่าจะถูกจับได้ เช่นน้ันก็จะไม่มี

โอกาสแล้ว..."

เกาหวนจับหัวไหล่ของนางพลางเขย่าไม่หยุด สีหน้ามีแววร้อนใจ

ฉับพลันมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาที่นอกประตูอีกครั้ง

เกาลัว่เสนิหันหน้าไปอกีหน เห็นเกาอิน้ปรากฏตวัขึน้ทีน่อกธรณีประตู

เขาสองมือไพล่หลัง มองมาที่เกาหวน คิ้วองอาจผึ่งผายสองข้าง

ขมวดมุ่น "ลิ่วหลาง คืนสิ่งของมาเถิด ท่านลุงมีค�าส่ังให้กักบริเวณเจ้า  

ห้ามออกข้างนอกแม้เพียงครึ่งก้าว จนกว่าเจ้าจะส�านึกผิดและปรับปรุง

ตัวใหม่!"
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เกาหวนหน้าม่อยคอตก ถูกเกาอิ้นคุมตัวไปแล้ว

หลังจากพ่ีชายน้องชายจากไป เกาลั่วเสินก็ทนน่ังเฉยไม่ได้แล้ว 

จิตใจนางสับสนว้าวุ่นไปหมด รีบลุกออกมา กระท่ังมาถึงเบื้องหน้า 

เซียวหย่งจยา

ใกล้จะถึงวันเซ่นไหว้เทพเจ้าในเดือนสิบสอง วันน้ันผู้คนจะท�าการ

เซ่นไหว้บวงสรวงเทพเจ้าต่างๆ และบรรพบุรุษ ถือเป็นเทศกาลส�าคัญ

เทศกาลหนึ่งของปี

เซียวหย่งจยาก�าลังหารือเรื่องการเซ่นไหว้ต่างๆ กับพวกอาจวี๋และ

หญิงสงูวัยอยู่ ครัน้เหน็เกาลัว่เสนิพรวดพราดเข้ามาจงึถามนางว่ามเีร่ืองอะไร

"อาเหนียง หลี่มู่ไปครั้งนี้ เกรงว่าร้ายมากกว่าดี ท่านน่าจะรู้ เพราะ

เหตุใดก่อนหน้านี้ยามอยู่ต่อหน้าลูก ท่านจึงไม่เคยเอ่ยถึงแม้ครึ่งค�า"

ในห้องเงยีบงันลงทันท ีเหล่าหญงิรบัใช้สงูวัยในห้องต่างหันมามอง

43
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เกาลั่วเสิน

อาจวี๋รีบก้าวเข้ามาดึงแขนเกาลั่วเสินไว้ กล่าวยิ้มๆ "องค์หญิงใหญ่

ก�าลังยุ่ง ไม่สู้แม่นางน้อยออกไปก่อน..."

เกาลั่วเสินปัดมืออาจวี๋ออก มองไปที่มารดา

เซียวหย่งจยาย่นหัวคิ้ว แสดงท่าทีให้ทุกคนออกไปก่อน

"ใช่ อาเหนยีงรูต้ัง้แต่แรกแล้ว เพียงแต่เหน็ว่าเรือ่งนีไ้ม่ได้เก่ียวอะไร

กับเจ้ามากนัก จึงยังไม่ได้บอกให้เจ้ารู้ มีอะไรหรือ"

นางมองประเมินบุตรสาว เลิกคิ้วถาม

เกาลัว่เสนิมองท่าทางอันเฉยเมยของมารดา นางพลันเข้าใจทกุอย่าง 

ขึ้นมา

"อาเหนียง วันน้ันท่านรับลูกกลับมาเจี้ยนคัง ท่านไม่คิดจะให้ลูก 

กลับไปอีกแล้วใช่หรือไม่"

"ใช่" น�้าเสียงของเซียวหย่งจยายังคงเฉยเมย "ครอบครัวเช่นนั้น  

ในเมื่อเจ้ากลับมาแล้ว ไยต้องย้อนกลับไปอีก"

เกาลั่วเสินมองจ้องมารดา นางนิ่งเงียบไปนาน แล้วเอ่ยข้ึนช้าๆ  

"ถ้าหลีมู่ต่ายในการท�าศกึครัง้นี ้ลกูกร็ัง้อยู่ทีบ้่านได้อย่างชอบด้วยเหตผุล 

แต่ถ้าเขาโชคดีรอดมาได้ก็ต้องชื่อเสียงเกียรติยศเหม็นฉาวโฉ่ ถึงตอนนั้น

อ�านาจชี้เป็นชี้ตายก็อยู่ที่ค�าพูดเพียงประโยคเดียวของพวกท่านเท่านั้น  

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงการตัดขาดจากเขาเลย...อาเหนียง ที่ลูกพูดมาถูกต้อง 

หรือไม่"

เซียวหย่งจยาตะลึงงัน สีหน้ามีประกายโทสะปรากฏข้ึนมาจางๆ 

ทันที

"อาหมี อาเหนียงไม่รูเ้ลยจรงิๆ ว่าในสมองของเจ้าคดิอะไรอยู่กนัแน่ 
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ไม่พูดถึงว่าตอนนั้นเจ้าถูกบังคับให้ต้องลดตัวไปแต่งงาน ยังเพราะหลี่มู่ 

ผู้นี้เข้ามาสอดแทรก สกุลเกาสกุลลู่สองบ้านจึงแตกร้าว เจ้าต้องสูญเสีย

วาสนาที่ดีไป สกุลเกาต้องอับอายขายหน้าเพียงนี้ หากพูดถึงเร่ืองที่เจ้า

แต่งไป นั่นก็เพิ่งเป็นเวลาแค่เดือนเดียว เหตุใดวันนั้นอาเหนียงไปรับเจ้า 

เจ้าถึงได้บอกปัด มาบัดนี้ผลออกมาเช่นนี้ มีอันใดไม่ดีเล่า หรือเจ้ายัง 

คิดจะกลับไป? กลับไปท�าอะไรรึ สวมเสื้อหยาบกระโปรงเนื้อเลว อยู่บ้าน

มงุกระเบือ้งในตรอกซอมซ่อ ป่ันด้ายถึงข้ันเสยีดสจีนมอืแตก เพียงเพ่ือจะ

แลกกับค�าว่า 'แม่บ้านแม่เรือน' ที่น่าขันเช่นนั้นหรือ"

เซียวหย่งจยาแค่นเสียงฮึ

"ใช่ว่าพวกเราบีบบังคับเขาให้มาถึงจุดน้ี เป็นเขาที่เดินเข้ามา

หาความตายเอง! เขาเป็นฝ่ายท�าร้ายเจ้าก่อน จากน้ันก็ปฏิเสธความหวังด ี

ในการโยกย้ายของบดิาเจ้า ทุกอย่างเขาเป็นคนหาเรือ่งใส่ตนเอง! เวลานี้

เจ้ากลับมาแล้ว ไยต้องใส่ใจวันหน้าว่าเขาจะเป็นหรือตาย อย่างไรเสีย 

อาเหนียงก็ไม่ให้เจ้ากลับไปสถานที่แห่งนั้นอีกแล้ว!"

เกาลั่วเสินมองมารดาน่ิง ในดวงตาค่อยๆ มีประกายวิบวับของ

หยาดน�้าตาผุดขึ้นมา

เซียวหย่งจยาเห็นบุตรสาวถึงกับหลั่งน�้าตาก็เดือดเป็นฟืนเป็นไฟ 

ขึ้นมาทันที

"เป็นอะไรไป หรอืเจ้าคดิจะทิง้บ้านสกลุเกา กอดความคดิเหลวไหล

ท่ีว่าชั่วชีวิตมีเพียงสามีเดียว กลับไปจิงโข่วปรนนิบัติรับใช้คนบ้านนั้น  

อาเหนยีงไม่อนญุาตเดด็ขาด! นบัแต่วนันีเ้จ้าต้องอยู่แต่ในจวน ไม่ว่าท่ีใด

ก็ห้ามไป! ถ้าให้อาเหนียงรู้ว่าเจ้าแอบติดต่อกับบ้านสกุลหลี่นั่น อย่าโทษ

อาเหนียงว่าไม่เกรงใจคนบ้านสกุลหลี่!"
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หยาดน�้าในดวงตาเกาลั่วเสินพลันร่วงหล่นลงมา นางเช็ดน�้าตา  

สั่นศีรษะ

"อาเหนียง ท่านผิดแล้ว เป็นเช่นที่ท่านพูด ลูกแต่งไปสกุลหล่ี 

เป็นเวลาเพียงแค่เดอืนเดยีว คนสกลุหลีด่ต่ีอลกูเพียงใดกไ็ม่มทีางเทียบได้กับ 

บญุคณุของบดิามารดาท่ีให้ก�าเนิดเลีย้งดูมา ก่อนหน้านีท่ี้ลูกแต่งไปก็ด้วย

ถูกบีบบังคับ เวลานี้ถ้าพวกท่านสามารถพาลูกกลับมาได้ เพราะเหตุใด

ลูกจะไม่ยินยอม ลูกเพียงแต่ไม่เข้าใจ ตอนนั้นที่ลูกแต่งไป พวกท่านเป็น

คนจัดการทั้งหมด เรื่องจวนตัวแล้วลูกถึงได้รู ้ เวลานี้ลูกกลับมาแล้ว  

ก่อนจะจัดการเรื่องราวต่างๆ พวกท่านก็ไม่บอกให้ลูกรู้ก่อนแม้คร่ึงค�า  

ในสายตาของอาเหยียอาเหนียง อาหมีเป็นตัวอะไรกัน ครั้งนี้ที่อาเหนียง

มารบัลกู ถ้าท่านพูดให้ลกูเข้าใจก่อน ให้ลกูได้บอกกล่าวมารดาของหลีมู่่

ทราบก่อนสักค�า เหตุใดจะไม่ได้เล่า ด้วยอ�านาจของสกุลเกาแล้ว การที่

พวกท่านจะพาลกูกลบัมานัน้ช่างง่ายดายย่ิง หรอืว่านางจะใช้การฆ่าตัวตาย 

มาบีบบังคับไม่ปล่อยตัวลูกมา"

เซียวหย่งจยาจนด้วยค�าพูดไปทันที นางตอบไม่ได้ เห็นบุตรสาว 

เช็ดน�้าตาไม่หยุด น�้าตาร่วงเผาะๆ ตามแก้มลงมาราวไข่มุกขาดสาย 

เพราะไม่เคยเห็นบุตรสาวเสียใจเช่นนี้มาก่อน นางจึงลนลานขึ้นมาทันที

"อาหม.ี..อาเหนยีงไม่รูจ้รงิๆ ว่าความโกรธของเจ้ามาจากทีใ่ด ทุกอย่าง 

ที่อาเหนียงท�า หรือไม่ใช่เพราะหวังดีต่อเจ้า..."

นางเดนิเข้ามาหาเกาลัว่เสนิ ย่ืนมอืมาคิดจะโอบกอดบตุรสาวเอาไว้

เกาลัว่เสนิกลบัหลงัหนั เอามอืปิดหน้าเดินออกไปท่ามกลางสายตา

ทีม่องมาด้วยความประหลาดใจของพวกอาจว๋ีท่ีรออยู่นอกประต ูเกาลัว่เสนิ 

ว่ิงกลับไปห้องของตนเองแล้วปิดประตู โถมตัวลงบนหมอน หลับตา  
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ปล่อยน�้าตาให้หลั่งรินไม่หยุด

นับแต่วันท่ีได้รับทราบว่าขุนพลทหารท่ีหยาบคายผู้นั้นขอแต่งงาน 

จนถึงวันท่ีลู่เจี่ยนจือจากไป นางได้ถูกบีบบังคับให้ออกเรือนด้วยหัวใจที่

หวาดผวาและเด็ดเด่ียวแน่วแน่ วันนีก็้ถูกพากลบัมาด้วยวิธีเดยีวกันน้ีอกี...

บดิามารดาไม่ปรองดอง หลายปีมาน้ีความหว่ันไหว ความงนุงง และความ

เจบ็ปวดทกุข์ทรมานท่ีตนต้องสอดแทรกอยู่ตรงกลาง...ความไม่เป็นธรรม 

ความเสียใจ ความโกรธแค้นที่สั่งสมอยู่ในส่วนลึกของหัวใจได้พรั่งพรู 

ออกมาทั้งหมดพร้อมกับน�้าตาแล้ว

นอกประตูมีเสียงตบประตูดังขึ้นไม่ขาดสาย แทรกมาด้วยเสียง 

ร้องเรียกด้วยความร้อนใจของเซียวหย่งจยา

เกาลั่วเสินท�าเป็นไม่ฟัง เพียงหลั่งน�้าตาไม่หยุด ร้องไห้อยู่เงียบๆ 

กระทั่งร้องจนเหนื่อยแล้วจึงค่อยๆ หยุดลง

ท้องฟ้ามืดแล้ว ในห้องไม่ได้จุดโคม มีเพียงความสลัวไปหมด

"อาหมี! อาหมี!"

ข้างนอกเงยีบไปพักหน่ึง ฉบัพลนัน้ันเสยีงร้องเรยีกของบดิาก็ดังเข้ามา  

เสียงเต็มไปด้วยความกังวล

"ขืนเจ้ายังไม่เปิดประตู อาเหยียจะพังประตูแล้วนะ!"

"อาเหยีย ลูกไม่เป็นไร! ขอลูกอยู่เงียบๆ คนเดียวสักพักเจ้าค่ะ"

เกาลัว่เสนินอนอยู่ในความมดื ใช้เสยีงท่ีแหบแห้งขานตอบไปเบาๆ

ข้างหูเงียบสงบลงอีกครั้ง

ในที่สุดโลกก็สงบเงียบลงแล้ว

เกาลั่วเสินหลับตา นางนอนอยู่บนเตียงคนเดียวเช่นน้ีก็ไม่รู ้ว่า 

หลบัไปแล้วหรอืตืน่อยู่กันแน่ ผ่านไปเป็นเวลานานกระท่ังกลางดกึ นางจงึ 
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ค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่ง จุดโคมด้วยตนเอง ลุกมาน่ังหน้าโต๊ะเคร่ืองแป้ง  

มองคันฉ่องแล้วจัดเส้นผมที่ยุ่งเหยิง จัดๆ เสื้อผ้า จากนั้นก็เปิดประตู

เซียวหย่งจยากับพวกอาจวี๋ต่างยังรอนางอยู่นอกประตู

เห็นว่าในที่สุดนางก็ปรากฏตัว ต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอก

ออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

"อาหมี เจ้าเป็นอะไรไป ท�าให้อาเหนียงตกใจแทบตายแล้ว"  

เซียวหย่งจยานัยน์ตาแดงก�่า เรียกบุตรสาวเสียงสั่นระริก

"อาเหนียง ข้าไม่เป็นไรแล้ว" เกาลัว่เสนิส่งย้ิมน้อยๆ ให้นาง "อาเหยีย 

เล่า ลูกอยากพบเขา"

ในห้องหนังสือ เปลวเทียนลุกโชติช่วงส่องสว่าง

เกาเฉียวหน้าตาผ่ายผอม หัวคิ้วขมวดมุ่น มองบุตรสาวตรงหน้าท่ี

ดวงตายังมีรอยบวมแดงจากการร้องไห้ ใบหน้าเขาปรากฏรอยยิ้มน้อยๆ 

บอกให้นางนั่งลง

เกาลั่วเสินสั่นศีรษะ ยังคงยืนอยู่เช่นนั้น

"ลกูทราบดว่ีาอาเหยียมงีานยุ่ง ลกูขอพูดแค่ไม่ก่ีค�า พูดจบแล้วก็จะไป 

เจ้าค่ะ"

เกาเฉยีวแววตาเจอืความรกัและเมตตา พยักหน้ารบั "อาเหยียฟังอยู่"

"ความสามารถของหลีมู่ ่อาเหยียคงจะรูดี้กว่าลูก เขาบกุเดีย่วเข้าไป

ในกองก�าลังทหารท่ีมีเป็นพันเป็นหมื่นนายช่วยอาตี้กลับมาได้ นับเป็น 

ผูเ้ดด็เดีย่วกล้าหาญ การศกึท่ีเจยีงเป่ยก็น�าทหารทัพหน้าจ�านวนแสนน้อยนดิ  

ออกรบห้าครัง้ชนะห้าครัง้ นบัเป็นผูม้ากประสบการณ์ในการท�าศกึ ผูเ้ดด็เดีย่ว 

กล้าหาญเชี่ยวชาญการท�าศึกเช่นน้ี ก่อนหน้าน้ีไม่เคยมี หลังจากนี้ก็ 
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ไม่แน่ว่าจะมี ถ้าเขาไม่อยู่แล้ว ทอดสายตาไปท้ังราชส�านัก อาเหยีย

สามารถหาคนที่เหมือนเช่นเขาคนที่สองได้หรือไม่"

เกาเฉยีวคดิไม่ถึงว่าบตุรสาวมาหาตนจะเปิดปากเอ่ยค�าพูดเหล่านี้

ออกมา เขาอึ้งตะลึง

"ลูกรู ้ในราชส�านักมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน อาเหยียอยู่ในน้ัน 

ไม่อาจเป็นตนเอง ย่อมต้องพินิจพิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสีย ลูกไม่กล้า

วินจิฉยัถูกผดิ แต่เมือ่ก่อนลกูเคยอ่านงานของเมิง่จือ่* กับเหล่าพ่ีน้อง เมิง่จือ่ 

กล่าวไว้ 'จะยกใต้หล้าให้ผูอ้ืน่นัน้เป็นเรือ่งง่าย แต่จะหาคนทีม่คีวามสามารถ 

เพ่ือใต้หล้านัน้ยาก ป๋อเล่อ** มใีห้พบเหน็อยู่เสมอ ทว่าม้าดกีลับพบเจอได้  

แต่ขอให้ได้มาไม่ได้' สกุลเกาชื่อเสียงโด่งดังไปท้ังใต้หล้า อาเหยียได้รับ

การยกย่องจากผู้คน เป็นถึงอัครเสนาบดี แล้วอะไรคือ 'อัครเสนาบดี'  

น่ันก็คอืบคุคลส�าคญัของบ้านเมอืง เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎร์!  

ใครบ้างไม่มีบิดา ใครบ้างไม่มีมารดา ในเมื่ออาเหยียมีต�าแหน่งเป็น 

อัครเสนาบดี ลูกขอบังอาจถามอาเหยีย ถ้าเป็นเพราะความแค้นส่วนตัว

ของตระกูลท�าให้ต้าอวี๋ต้องสูญเสียขุนพลผู้องอาจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ 

เช่นนี้ไป ท�าให้นายทหารและทหารหาญหกพันนายที่ได้รับค�าสั่งให้

ติดตามเขาไปท�าศึกต้องเอาชีวิตไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ อาเหยีย ท่าน

ไม่รู้สึกเสียดายจริงหรือ ไม่ละอายใจจริงหรือเจ้าคะ"

เกาเฉียวมองบุตรสาว หัวคิ้วที่เพ่ิงคลายออกกลับมาขมวดมุ่น 

อีกครั้ง แต่เขากลับนิ่งเงียบ ไม่พูดแม้แต่ค�าเดียว

"อาเหยีย ลูกทราบว่าความปรารถนาเดียวในชีวิตของท่านก็คือ 

* เมิ่งจื่อ หรือเม่งจื๊อ นักคิดและปราชญ์เมธีในสมัยจั้นกั๋ว

** ป๋อเล่อ เป็นคนในยุคชุนชิว เชี่ยวชาญการดูลักษณะม้าและฝึกฝนม้า ใช้เวลาศึกษาลักษณะม้าหลายป ี

จนสามารถเขียนต�าราเกี่ยวกับม้าเล่มแรกของจีนขึ้น ภายหลังใช้เปรียบเปรยถึงคนที่รู้จักดูคนและใช้คนเก่ง



25เผิงไหลเค่อ 

การยกทพัไปปราบปรามทางเหนอื กอบกู้แผ่นดนิจงหยวนและเมอืงหลวงเก่า 

ทั้งสอง ตอนอาเหยียยังหนุ่มก็เคยเตรียมท�าศึกเพ่ือการนี้ น่าเสียดาย 

ปณิธานอนัยิง่ใหญ่ของท่านยากจะได้รบัการตอบสนอง ต้องกลบัมาด้วย

ความผิดหวัง แม้อาเหยียจะไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องเก่าต่อหน้าผู้อื่นอีก แต่ลูก

ไม่เชือ่ว่าอาเหยียจะไม่มคีวามคบัแค้นใจไปตลอดชวิีต ในเมือ่อาจ้ิวสามารถ 

ใช้หลีมู่ไ่ด้ หรอืว่าความสามารถของอาเหยียจะสูอ้าจ้ิวไม่ได้? เพราะเหตใุด 

จงึไม่อาจใช้เขาเป็นกระบี ่วางแผนยกทัพไปปราบปรามทางเหนือในวนัหน้า 

อีกครั้ง อาเหยีย ท่านยังไม่แก่ ปณิธานอันย่ิงใหญ่ในตอนนั้นเวลานี ้

กลับไปที่ใดเสียแล้ว...

เพราะข้อพิพาทระหว่างตระกูลต่างๆ ลูกต้องสูญเสียบุพเพท่ีดี  

สญูเสยีลูต้่าซยงไป มาบดัน้ีเพ่ิงแต่งงานได้เดอืนเดยีว ดทู่าทางลกูจะเป็น

แม่ม่ายอีกแล้ว ลูกเป็นเพียงสตรีคนหน่ึง ชีวิตท่ีเหลืออยู่จะเป็นเช่นไร  

เพียงเก่ียวพันกับลูกคนเดียวไม่ใช่เรื่องส�าคัญอะไร แต่หลี่มู่กลับมิใช ่

คนธรรมดา ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป จะรู้ได้อย่างไรว่าวันข้างหน้าเขาจะ 

ไม่กลายเป็นกระบี่คมของบ้านเมือง"

ในดวงตาของเกาลั่วเสินค่อยๆ มีประกายน�้าวิบวับขึ้นมาอีกครั้ง

"อาเหยยี ลกูรูถึ้งความคิดของท่านกับอาเหนยีงท่ีรบัลูกกลับมาบ้าน

ในครั้งนี้ ไม่ว่าการศึกครั้งนี้หลี่มู่จะตายหรือจะรอด ต่อไปก็จะไม่ให้ลูก

กลบัไปอกีแล้ว เรือ่งนีไ้ม่เป็นไร แต่งงานกับเขาเดมิกไ็ม่ใช่ความปรารถนา

ของลูกอยู่แล้ว ลูกย่อมต้องเชื่อฟังการจัดการของอาเหยียอาเหนียง แต่

เรื่องความเป็นความตายของหลี่มู่ อาหมีขอร้องอาเหยียด้วยน�้าใสใจจริง 

โปรดไตร่ตรองดูอีกครัง้ มารดาของเขาสองตามองไม่เหน็ ยามนีอ้ยู่ในบ้าน

รอเขากลับมา..."
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เกาลัว่เสนิน�า้ตาไหลพราก คกุเข่าให้บดิาอย่างเป็นทางการ โขกศรีษะ 

เสร็จก็ลุกขึ้นก้าวเร็วๆ จากไป

เกาเฉยีวนัง่อยู่หลงัโต๊ะ สายตาจบัน่ิงไปยังทศิทางทีเ่งาด้านหลงัของ

บตุรสาวหายลบัไป มองอยู่นานหวัคิว้ยังคงขมวดแน่น ร่างไม่ขยับเคล่ือนไหว

ราตรีกาล แสงเทียนในห้องหนังสือของเกาเฉียวสว่างตลอดคืน 

จวบจนรุ่งอรุณ

ช่วงฟ้าสางเกาอว่ินกับเกาอิ้นได้รับแจ้งข่าวก็เร่งรุดมาพบเขา เห็น

เกาเฉียวโหนกแก้มสองข้างเด่นชัด นัยน์ตาท้ังสองข้างแดงจนเห็น

เส้นเลือด ดูเหมือนเมื่อคืนจะไม่ได้นอนทั้งคืน เกาอิ้นจึงเอ่ยไปหลายค�า

"ท่านลุงวางใจ ลิ่วหลางถูกจับตาไว้แล้ว ระหว่างน้ีจะไม่ให้เขา 

เพิ่มความวุ่นวายอีกแน่นอน"

เกาเฉียวพยักหน้า ก่อนถามขึ้น "เวลาน้ีหลี่มู่เคลื่อนทัพไปถึงท่ีใด

แล้ว มีข่าวหรือไม่"

"สามวันก่อนผู้สอดแนมมีรายงานส่งมา กองทัพไปถึงแถบตันฉว่ี 

แม่น�้าฝู* แล้ว อยู่ห่างจากเมืองหยวน** เมืองส�าคัญทางการทหารของ

หยวนเจี๋ยเพียงชั่วระยะเดินทางไม่กี่วัน"

เกาเฉียวครุ่นคิดอยู่เป็นนาน แล้วมองไปที่เกาอวิ่น

"น้องรอง เวลานี้ทหารในมือเจ้าที่เรียกใช้ได้ยังมีอีกเท่าไร"

"ทางเหนือเวลานีเ้กิดความวุ่นวายจากภัยสงครามขึน้ครัง้แล้วครัง้เล่า  

ก่วงหลงิสถานการณ์ตึงเครยีด ย่ิงไม่อาจให้เกิดความผิดพลาดใดๆ จ�าเป็น

ต้องตั้งมั่นรักษาการณ์อย่างแน่นหนา ถ้าจะพูดถึงที่เรียกใช้ได้ก็มีเพียง

* แม่น�า้ฝู เป็นสายน�า้ท่ีแยกไปจากแม่น�า้ฉางเจยีง จุดก�าเนิดอยู่ระหว่างอ�าเภอซงฟานกับอ�าเภอผงิอู ่มณฑลเสฉวน

** เมืองหยวน ชื่อเมืองในสมัยโบราณ ปัจจุบันคือเมืองต้าหมิง มณฑลเหอเป่ย
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กองก�าลังทหารสองหมื่นนายท่ีประจ�าการอยู่อ�าเภอหลูเจียง* ท่ียังพอ 

โยกย้ายได้ ต้าซยงถามถึงเรื่องนี้ คิดจะท�าอะไรหรือ"

เกาอวิ่นออกจะไม่เข้าใจ

"จื่ออัน!" เกาเฉียวมองไปท่ีเกาอิ้น "เจ้าเอาตราสั่งการทหาร 

ข้ามแม่น�้าไปอย่างเร่งด่วน น�ากองก�าลังทหารสองหมื่นนายที่ประจ�าการ

อยู่ที่หลูเจียงเร่งรุดไปปาจวิ้น** เพื่อช่วยท�าศึก ออกเดินทางวันนี้เลย!"

เกาอวิ่นกับเกาอิ้นต่างตกตะลึงพรึงเพริด

เกาอิ้นลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ยังไม่ได้พูดอะไร

เกาอวิ่นกลับพูดขึ้นทันที

"ต้าซยง ท่านหมายความว่าอย่างไร เหตุใดจู่ๆ  จงึจะเพ่ิมก�าลงัทหาร

ที่ปาจว้ิน ต้นเหตุในการท�าศึกครั้งนี้ล้วนมาจากการยุยงของสวี่ม่ีทั้งส้ิน  

ฝ่าบาททรงเพ้อฝันลมๆ แล้งๆ สกุลเกาเราช่วยก�าลังทหารสามพันนาย 

นับว่ามีคุณธรรมมีน�้าใจอย่างที่สุดแล้ว คิดเสียว่ามีไปไม่มีกลับ เวลานี้

ต้าซยงยังจะเพ่ิมก�าลังสนับสนุน? ไม่พูดถึงว่าท�าศึกพ่ายแพ้ต้องสูญเสีย

ก�าลงัทหาร เสือ่มเสยีชือ่เสยีง มแีต่ความเสยีหายต่อสกุลเกาไม่มปีระโยชน์

แม้แต่น้อย ต่อให้โชคดีได้รบัชยัชนะกลบัมา ความดคีวามชอบจะค�านวณ

อย่างไรเล่า ทางฝ่าบาทไม่เพียงไม่รับน�้าใจจากสกุลเกาเรา เกรงว่าจะ 

ย่ิงระแวงว่าสกุลเกาเรามแีผนการอืน่! อย่าว่าแต่..." เขากัดๆ ฟัน เอ่ยอย่าง

คบัแค้นใจ "เวลานีฝ่้าบาทก็หวาดระแวงสกุลเกาเราอยู่แล้ว! ตอนศึกเจยีงเป่ย 

ครัง้ก่อน ท่านกับข้ายังไม่ได้รบัการปนูบ�าเหน็จเลย น�า้ขุ่นคร้ังนี ้สกุลเกาเรา 

ไยต้องไปลุย*** อีก!"

* อ�าเภอหลูเจียง อยู่ในมณฑลอันฮุย

** ปาจวิ้น ชื่อเมืองในสมัยโบราณ ปัจจุบันคือเมืองฉงชิ่งและบางส่วนของมณฑลเสฉวน 

*** มาจากค�าว่า 'ลุยน�้าขุ่น' หมายถึงหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัว
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เกาเฉียวหลับตาคล้ายท�าสมาธิ ผ่านไปพักใหญ่นัยน์ตาหงส์คู่น้ัน 

ก็ลืมขึ้น แววตาสว่างเจิดจ้า ใสกระจ่างมีชีวิตชีวา

"น้องรอง ด้วยชื่อเสียงเกียรติภูมิของสกุลเกาเรา ถ้าถึงวันที่จ�าต้อง

ถอนตัวออกไปจริง ต่อให้ไม่ได้เรื่องเพียงใด เจ้ากับข้าก็พอจะไปเป็น 

ตาเฒ่าชาวนาผูห้น่ึงได้ ลกูหลานชนรุน่หลงัยังพอเป็นขนุนางมเีบีย้หวัดได้ 

ทว่าถ้าแว่นแคว้นไม่สามารถด�ารงอยู่ได้ บ้านยังจะมอีกีหรือ ความขัดแย้ง

ระหว่างตระกูลท่ีเกิดขึน้มานานปีได้ท้ิงหายนะไว้ไม่น้อย และย่ิงผดิพลาด

มากขึ้นทุกที ข้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว เจ้าไม่ต้องพูดอะไรอีก!"

คนในตระกูลขุนนางจะเคารพและสนับสนุนฐานะของหัวหน้า

ตระกูลอย่างมาก ไม่ว่าเรือ่งอะไร จะบกุหรอืถอยล้วนฟังค�าสัง่ของหัวหน้า

ตระกูล และเพ่ือรบัรองได้ว่าอ�านาจของตระกูลจะสบืเนือ่งต่อไป ตอนเลอืก 

ผู้สืบทอดต�าแหน่งหัวหน้าตระกูลจึงไม่จ�าเป็นต้องเลือกบุตรชายของตน 

อาจจะเลอืกพ่ีน้อง หลานชายในตระกูล ผูเ้ก่งกล้าสามารถจงึจะด�ารงต�าแหน่ง 

นี้ได้ แต่ไรมาก็เป็นเช่นนี้

เกาเฉียวเป็นหัวหน้าสกุลเกามานานปี ผลักดันสกุลเกาขึ้นมาถึง 

ทุกวันนี ้เขาเอ่ยปากออกมาเช่นนี ้ทบุครัง้เดยีวตัง้เสยีง* เกาอว่ินถึงแม้จะ

ไม่ยินยอมพร้อมใจ แต่ก็ไม่อาจโต้แย้งกับเขาอีก ได้แต่นิ่งเงียบ

เกาเฉียวมองไปที่เกาอิ้น

เกาอิ้นสะท้านไปทั้งร่าง เขาเดินเข้าไปกล่าว "ค�าสั่งของท่านลุง 

หลานจะปฏิบัติตาม แต่มีอยู่ค�าหนึ่งที่หลานไม่อาจไม่พูด แม่น�้าหลู 

อยู่ห่างจากปาจว้ินไกลถึงพันหลี่ หลานเกรงว่าถึงจะเคล่ือนทัพอย่าง 

เต็มก�าลังแล้ว ตอนไปถึงก็ไม่แน่ว่าจะทันการท�าศึก..."

* ทุบครั้งเดียวตั้งเสียง หมายถึงตัดสินใจเด็ดขาด มีท่ีมาจากขั้นตอนการสร้างฆ้อง การต้ังเสียงครั้งสุดท้าย 

จะเป็นตัวก�าหนดโทนเสียงของฆ้อง
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ความหมายในค�าพูดของเกาอ้ินมคีวามเป็นไปได้อย่างมาก กว่าเขา

จะน�ากองก�าลงัทหารไปถึง การศกึก็น่าจะยุตลิงแล้ว หลีมู่กั่บกองก�าลงัทหาร 

ทั้งหกพันนาย...พ่ายแพ้ย่อยยับไปแล้ว

"แพ้ชนะอยู่ที่ฟ้าลิขิต เจ้าพยายามอย่างสุดก�าลังก็แล้วกัน"

เกาเฉียวกล่าวช้าๆ

"รับค�าสั่งขอรับ! หลานจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้!"

เกาอิ้นค้อมค�านับ ก่อนหมุนตัวเดินออกไป พกตราส่ังการทหาร 

เปลี่ยนชุดเป็นหมวกเหล็กและเสื้อเกราะ ตรวจนับนายทหารในสังกัด  

พาคนทัง้กลุม่รบีเร่งรดุไปทีจ่วินตู้* ฉบัพลนัเห็นม้าเรว็ตวัหนึง่ควบห้อตะบงึ

มาแต่ไกล มีฝุน่ดินม้วนตลบอยู่ข้างหลัง พริบตาเดียวก็มาถึงเบื้องหน้า 

คนส่งข่าวที่สะพายกระบอกใส่จดหมายบนหลังลงมาจากหลังม้าอย่าง

รวดเร็ว คุกเข่าท้ังสองลงไป ชูกระบอกใส่จดหมายข้ึนพลางร้องบอก  

"ผู้บัญชาการ การศึกที่ปาจวิ้นมีข่าวใหม่มารายงานขอรับ!"

เกาอิ้นรีบรับไป สาวเท้าว่ิงเร็วๆ เข้าไปในห้องหนังสือ มอบให ้

เกาเฉียวกับเกาอวิ่นที่อยู่ข้างใน

เกาเฉียวหยิบจดหมายรายงานออกมา กวาดตาอ่านคราละ 

สิบบรรทัด อ่านจบดวงตาถึงกับแข็งค้าง สีหน้าแปลกประหลาด

เกาอว่ินใจร้อน ย่ืนมอืไปแย่งมา เขากวาดตาอ่าน สหีน้าประหลาดใจ 

อย่างปิดไม่อยู่ ร้องออกมาค�าหนึ่ง "เอ๊ะ"

ในจดหมายรายงานว่าหลี่มู่น�ากองก�าลังทหารหกพันนายเดินทาง

ไปทางตะวนัตก เนือ่งจากเป็นกลุม่คนท่ีไม่มรีะเบยีบวนัิย ทหารไม่มใีจจะ

* จวินตู้ ชื่อหมู่บ้านในมณฑลซานซี



30 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 2

ท�าศึกจึงมีคนหลบหนีทุกวัน ตอนต้ังค่ายควันไฟที่เกิดจากการหุงหา

อาหารก็ลดน้อยลงทุกวัน ยังเดินทางไปไม่ถึงปาจว้ินทหารก็หนีไปแล้ว

เกือบครึ่ง

หยวนเจี๋ยทราบข่าวท่ีราชวงศ์ใต้รับปากตามค�าขอร้องของปาหวัง

แล้ว และได้ส่งกองก�าลังทหารมาปราบปรามสู่ ทราบว่าผู้น�ากองทัพเป็น

เพียงขุนพลหนุ่มคนหนึ่งชื่อหลี่มู ่ท่ีเพ่ิงเผยความสามารถเป็นครั้งแรก 

ในศึกใหญ่ท่ีเจยีงเป่ย ก�าลงัทหารก็มเีพียงหกพันนายเท่านัน้ จะเหน็อยู่ใน

สายตาได้อย่างไร ครัน้แล้วกม็อบหมายให้หยวนซวี ่ญาตผิูน้้องในตระกูล

น�ากองก�าลงัทหารสามหมืน่นายมาท่ีเมอืงหยวนเมอืงส�าคญัทางการทหาร

เพื่อท�าการซุ่มโจมตี เป้าหมายคือก�าจัดกองก�าลังทหารต้าอวี๋ทั้งหมด

หยวนซว่ีองอาจห้าวหาญและช�านาญการรบ ทัง้น�ากองก�าลงัทหาร

ท่ีแข็งแกร่งสามหมื่นนาย กอปรกับแต่ไรมาก็ถือดียกตนข่มท่าน ฟัง 

ผู้สอดแนมรายงานว่าทหารของหลี่มู ่ไม่มีจิตใจที่จะต่อสู ้แม้แต่น้อย  

หลบหนีไปตลอดทาง ทหารไม่เป็นทหาร กองทัพไม่เป็นกองทัพ ทัง้เบือ้งบน 

เบือ้งล่างนอกจากเยาะเย้ยเหนบ็แนมแล้วกย่ิ็งร้อนใจอยากจะสร้างความด ี

ความชอบ เหน็ฝ่ายตรงข้ามเดนิทพัเชือ่งช้า หยุดชะงกัอยูดิ่นแดนทีช่ือ่ตันฉว่ี  

ชักช้าโอ้เอ้มาไม่ถึงเมืองหยวนเสียทีจึงอดรนทนไม่ไหว ส่ังการให้ขุนพล 

ทีม่คีวามสามารถผูห้นึง่น�าก�าลงัพลหนึง่หมืน่นายเป็นฝ่ายบกุไปโจมตก่ีอน

เสียเลย

หยวนซว่ีกระทัง่ฝันก็คงคดิไม่ถงึ กองทพัของหลีมู่ท่ีม่ทีหารหลบหนี

ไปตลอดทางถึงกับเป็นเพียงภาพลวงตาที่ท�าให้สับสน หลี่มู ่ได้เลือก 

จุดยุทธศาสตร์ท่ีเอื้ออ�านวยต่อการท�าศึกในละแวกใกล้ตันฉว่ีท�าการ 

ซุ่มโจมตีไว้ก่อนแล้ว



31เผิงไหลเค่อ 

ทหารที่ดักซุ่มโจมตี นอกจากทหารในมือของเขาแล้วยังมีนักรบ 

ผู้กล้าอีกสามร้อยคน

นกัรบผูก้ล้าสามร้อยคนน้ี ทัง้หมดเป็นทหารผูก้ล้าท่ีคดัเลือกมาจาก 

จิงโข่ว น�าขบวนโดยกัวจัน ซุนฟ่างจือ และไต้ยวน ล้วนเป็นคนที่เคย 

เข้าร่วมท�าศึกใหญ่เจียงเป่ยเมื่อช่วงก่อน แต่ละคนองอาจห้าวหาญ 

เปี่ยมก�าลังวังชา หนึ่งคนสู้ได้สิบคน

วันน้ันรอทัพหยวนหนึ่งหมื่นนายมาถึง ยังไม่ทันได้จัดวางก�าลัง 

ในการสู้รบ เหนือศีรษะก็มีก้อนหินร่วงกราวลงมา ลูกธนูนับหมื่นดอก 

ถูกยิงออกมาพร้อมกัน ทหารท่ีดักซุ ่มอยู่พุ่งออกมาโดยพร้อมเพรียง 

ท่ามกลางเสียงเข่นฆ่าสังหารดุจฟ้าค�าราม ทหารทัพหยวนถูกสังหารจน

ขวัญกระเจิง ไม่มีจิตใจจะต่อสู้ พ่ายแพ้ยับเยินอย่างรวดเร็ว

จากน้ันหลี่มู่ก็สั่งคนให้ปิดข่าวไว้ ส่งข่าวทัพหยวนได้รับชัยชนะ 

ไปท่ีเมอืงหยวน ทางนีท้หารก็ถอดเสือ้ผ้าทหารหยวนสับเปล่ียนกันท้ังหมด 

เปลีย่นธงประจ�ากองทัพ ออกเดินทางไปเมอืงหยวนในคนืนัน้เลย หลงัจาก

ไปถึงทหารในเมืองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกองทัพท่ีชนะศึกกลับมา ไม่ได้

เตรียมการป้องกันแม้แต่น้อย เปิดประตูรับเข้ามา

หลี่มู่ขี่ม้าน�าหน้าพากองทัพบุกเข้าไปในเมือง สู้รบกันอย่างดุเดือด 

เข่นฆ่าจนโลหิตไหลนองเป็นแม่น�้า ฟ้าสว่างก็ยึดเมืองเอาไว้ได้

ศึกในครั้งนี้หยวนซวี่ไม่เพียงเสียเมืองหยวน กองก�าลังทหาร 

สามหมืน่นายบาดเจบ็ล้มตายกว่าครึง่เท่าน้ัน กระท่ังตนเองก็ถูกจบัตวัได้

ระหว่างก�าลังหลบหนี เรียกได้ว่าพ่ายแพ้ย่อยยับทั้งกองทัพ...พ่ายแพ้ 

ยับเยินยิ่ง

ข่าวแพร่กระจายออกไป เขตสู่สั่นสะเทือนไปทั่ว ราษฎรแคว้นปา
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แว่วข่าวว่าต้าอวีส่๋งกองทพัมาปกป้องแคว้นกคึ็กคักฮึกเหมิข้ึนมาพากันมา 

พ่ึงพาอาศยั หลีมู่ต้ั่งค่ายบญัชาการชัว่คราวในเมอืงหยวนเพ่ือปลอบขวัญ

ราษฎร ปรับปรุงกิจการทหาร

เพียงเวลาชั่วคืนเดียวชื่อของแม่ทัพดังกระฉ่อนไปทั้งดินแดนปา
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เกาอิ้นอ่านรายงานการท�าศึกผ่านตาเป็นคนสุดท้าย

ในฐานะบุตรหลานสกุลเการุน่หนุม่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดคนหนึง่ เปรียบกับ 

แม่ทัพใหญ่เกาอว่ินที่นิสัยรุนแรงอารมณ์ร้อนแล้ว เกาอิ้นกลับถ่อมตน

สุภาพอ่อนโยนและสุขุมคัมภีรภาพ อยู่ต่อหน้าคนน้อยคร้ังท่ีจะเผย 

ความโกรธความดีใจออกมาให้เห็น

แต่เวลานี้ส่วนลึกในดวงตาของเขากลับมีประกายประหลาดใจ 

ผุดขึ้นมาอย่างปิดไม่มิด

เขาลังเลอยู่ชั่วขณะ มองไปที่เกาเฉียว

"ท่านลุง กองก�าลังทหารนี้ จะยกไปหรือไม่ขอรับ"

สีหน้าของเกาเฉียวกลับคืนสู่ปกติดังเดิมแล้ว

"ตามความเห็นของเจ้า ควรท�าอย่างไร"

"จื่ออันยินดีปฏิบัติตามความเห็นของทั้งสองท่าน"

44
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เกาเฉียวสั่นศีรษะ "ข้าต้องการฟังความเห็นของเจ้า"

ถ้าไม่มข่ีาวสารนี ้สกุลเกาส่งก�าลงัทหารไปช่วยหลีมู่ท่�าศกึทีป่าจว้ิน 

ยังไม่พูดถงึทางฮ่องเต้ชัว่คราว กล่าวส�าหรบัหลีมู่แ่ล้ว นับเป็นการส่งถ่าน

กลางหิมะ*

แต่เวลานี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน

ไม่ว่าใครก็คาดไม่ถึงว่าหลี่มู่จะใช้ทหารกองผสมเพียงหกพันนาย

โจมตีกองก�าลังทหารสามหมื่นนายของหยวนซว่ีจนพ่ายแพ้ยับเยิน 

ยึดเมืองหยวนมาได้ เปิดฉากการท�าศึกได้งดงามเพียงนี้

การส่งกองก�าลังทหารไปช่วยรบในเวลาเช่นน้ี แม้เจตนาเดิมของ

สกุลเกาจะไม่มีอะไรต้องละอายใจ แต่ในสายตาของคนนอกท่ีมองมา 

ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกต้ังข้อสงสัยว่าคิดจะถือโอกาสแบ่งความดี

ความชอบ

อย่าว่ากระนั้นเลย...ต่อให้ไม่สนใจว่าคนนอกจะคิดอย่างไร ในเมื่อ

พลาดโอกาสที่ดีท่ีสุดในการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว มาบัดน้ีจะส่ง 

กองก�าลังทหารไปช่วยหนุนเนื่อง หลี่มู่เองก็ไม่แน่ว่าจะรับน�้าใจนี้

เกาอิ้นรู้ว่าท่านลุงก�าลังทดสอบตน

เขาน่ิงเงียบไปครู่หน่ึง เอ่ยว่า "เช่นน้ันหลานก็ขอแสดงความเห็น 

อันต้ืนเขินสักเล็กน้อย ท่ีหยวนเจี๋ยพ่ายแพ้ในครั้งน้ีเป็นเพราะประมาท 

คู่ต่อสู ้ท�าให้ได้รบัความเสยีหายอย่างหนักเช่นนี ้เขาจะต้องไม่ยอมเลกิรา

ง่ายๆ แน่นอน หลี่มู่ยกทัพไปครั้งน้ีจุดมุ่งหมายคือยึดคืนปาจว้ิน หลาน

คาดการณ์ว่าหยวนเจี๋ยจะต้องออกรบด้วยตนเอง ซุ่มโจมตีหลี่มู ่ทาง 

ตะวันออกของแม่น�า้ฝ ูศกึครัง้นีไ้ม่เหมอืนศกึครัง้แรก เขาจะต้องทุม่เทสดุก�าลงั  

* 'ส่งถ่านกลางหิมะ' หมายถึงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ก�าลังล�าบากได้ทันกาล
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หลีมู่แ่ม้จะเป็นขนุศกึทีเ่ก่งกล้าสามารถ แต่ก�าลงัทหารยังคงแตกต่างกันมาก  

จะมโีอกาสได้รับชยัชนะได้อีกหรอืไม่ยังยากแก่การคาดเดา ในเม่ือท่านลุง 

มีใจจะช่วยเขา ไยต้องกลัวค�าพูดคน มิสู้หลานยังคงน�ากองก�าลังทหาร

เดินทางไป ส่งข่าวให้หลี่มู ่ ถ้าเขาต้องการหยิบยืมก�าลังจากหลาน  

หลานก็จะเคลื่อนก�าลังออกไป ไม่เช่นน้ันก็เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลง

อย่างเงียบๆ ทั้งสองท่านเห็นเป็นเช่นไร"

ค�าตอบของเขาน่าจะสอดคล้องกับความคดิของท่านลงุ เหน็ท่านลงุ 

พยักหน้าน้อยๆ "เช่นนั้นก็ท�าตามที่เจ้าว่ามา เจ้าไปเถิด"

"หลานรับค�าสั่ง!"

เกาอิ้นคารวะอ�าลาเกาเฉียวกับเกาอวิ่น หมุนตัวก้าวเร็วๆ ออกไป

หลังจากน้ันหลายวันสว่ีมี่อยู่ในจวนได้รับข่าวชัยชนะคร้ังแรกของ

หลี่มู่

หูตาที่เขาวางอยู่ในวังหลวงก็มีรายงานลับ บอกเมื่อวานทันทีที่

ฮ่องเต้ซิงผงิได้รบัรายงานการท�าศึกก็ต่ืนเต้นดีใจ กระโดดพรวดข้ึนมาจาก 

โต๊ะทรงอกัษร ไม่สนใจว่ารองพระบาทข้างหน่ึงหลุดไป สองมอืกุมกันแน่น 

เดนิไปเดนิมาบนพ้ืนต�าหนกัทีเ่ย็นยะเยือกในฤดหูนาวท้ังเท้าเปล่า ดกึดืน่

ไม่ยอมบรรทม

"ต้าซยง หลี่มู่ไม่เพียงองอาจห้าวหาญ ท่ีแท้การใช้ทหารยังเหนือ

กว่าผูอ้ืน่ถึงเพียงน้ี! เมือ่ก่อนตอนเขาอยู่ในกองก�าลังทหารของเรา ยังไม่ได้ 

ให้เขาท�าประโยชน์อะไรให้กับสกุลสว่ีเรา มาบัดนี้เขาตั้งตนเป็นอิสระ  

ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมทั้งซ้ายขวาจากฝ่าบาทและเกาเฉียว การศึก

ครัง้นีเ้ดมิเป็นโอกาสดีในการก�าจดัเขาทีฟ้่าประทาน คดิไม่ถึงว่ากลบัท�าให้
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เขาพลิกตัวขึ้นมาได้! เกิดเขาชนะศึกขึ้นมา ต่อไปเกรงว่าจะไม่ส่งผลดี

อย่างมากต่อสกุลสวี่เรา!"

สวี่เยวียญาติผู้น้องของเขาดูเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัด

ในท่ีสุดสว่ีมี่จากความรู ้สึกไม่อยากจะเชื่อในตอนแรกก็ค่อยๆ  

สงบนิ่งลงมา แววตาหม่นขรึม แค่นเสียงฮึออกมาค�าหน่ึง "บอกพลิกตัว

ขึ้นมาออกจะเร็วเกินไป! หยวนเจี๋ยไม่ใช่คนพ้ืนๆ ธรรมดา นี่เป็นเพราะ 

ไม่ได้เตรียมการป้องกันท�าให้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เขาไม่มีทาง

ยอมเลิกราง่ายๆ แน่นอน ด้วยก�าลังทหารที่หลี่มู ่น�าไป ต่อให้เขามี 

ความสามารถเหนือมนุษย์เพียงไร แต่คิดจะเอาชนะหยวนเจ๋ีย ออกจะเป็น

ความคิดเหลวไหลไปแล้ว!"

สว่ีเยวียนิ่วหน้า "ข้าได้ข่าวมา หลายวันก่อนเกาเฉียวได้ส่ังการ 

ให้เกาอิ้นไปเจียงเป่ย เหมือนจะโยกย้ายกองก�าลังทหารที่หลูเจียง 

สองหมื่นนายไปช่วยหนุนเน่ืองที่ปาจว้ิน! ล�าพังหลี่มู ่อาจไม่เพียงพอ 

ต่อการหวาดกลัว เมื่อเพ่ิมเกาอิ้นเข้าไป เกรงว่าคงพูดยากแล้ว เกาอิ้น

เชี่ยวชาญการยกทัพจับศึก มีขุนพลและทหารในมือจ�านวนมาก สองคน

ร่วมผนึกก�าลังกัน แม้ก�าลังทหารจะสู้หยวนเจี๋ยไม่ได้ เกรงว่าแพ้ชนะ 

ยังคงต้องต่อสู้ตัดสินกัน!"

สว่ีมี่ตื่นตะลึง จากน้ันก็หัวเราะเยาะ "ผู้คนต่างยกย่องสรรเสริญ 

เกาเฉียวว่าความประพฤติดีงาม มีเพียงข้าท่ีรู้ว่าเขาท�าทุกวิถีทางเพ่ือให้

ได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ ตาเฒ่าเจ้าเล่ห์! ถ้าเขาคิดจะช่วยเหลือ 

ด้วยความจริงใจ ตอนแรกเพราะเหตุใดถึงมอบกองก�าลังทหารให้เพียง

สามพันนาย มาบัดนี้เพราะเห็นว่าโอกาสท่ีจะได้ชัยชนะเพ่ิมสูงข้ึนจึง 

ใช้โอกาสนี้เอาชนะใจผู้คน เรียกคืนศักดิ์ศรีที่เสียไปจากการแต่งบุตรสาว
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เมื่อคราวก่อนเท่านั้น! ฝ่าบาทย่อมไม่ทรงโปรด แต่จะท�าอะไรเขาได้"

"ต้าซยง ถ้าเป็นเช่นน้ีพวกเราควรท�าอย่างไร เกิดเกาอิ้นน�าก�าลัง 

ไปเสริมได้รับชัยชนะ..."

สว่ีมี่นิ่งเงียบไปครู่หน่ึง เอ่ยเสียงเยียบเย็น "เช่นน้ันก็หน่วงเหนี่ยว

กองก�าลงัทหารของเกาอิน้ไว้กลางทาง ให้เขาไปไม่ถึงปาจวิน้ ให้หลีมู่ร่อเก้อ!"

สวี่เยวียดวงตาเป็นประกาย ใบหน้าฉายแววดีใจ พยักหน้า "น้อง

ทราบแล้ว! จะไปจัดการเดี๋ยวนี้!"

สว่ีเยวียจากไปอย่างรบีร้อน สวีม่ีล่บูเคราสนี�า้ตาลอมเหลืองไม่ก่ีปอย 

ที่ปลายคาง เดินไปเดินมาช้าๆ อยู่ในห้องหลายรอบ พูดพึมพ�ากับตนเอง 

แล้วแค่นเสียงฮึอย่างเย็นชา

"หลี่มู่เอ๋ยหลี่มู่ เจ้าโชคดีคว้าชัยได้ครั้งหนึ่ง การศึกต่อจากนี้ไป  

ข้าจะรอดูว่าเจ้าจะสู้อย่างไร!"

ฝ่ังตะวันออกของแม่น�า้ฝ ูในทุง่กว้างทีร่าบเรยีบนอกเมอืงหยวนผืนนัน้  

ค่ายทหารตั้งเรียงทอดยาวเหยียด

ทหารลาดตระเวนมือถือหอกยาว เดินวนไปมาอยู่ในค่ายทหาร  

ถ้าเดนิมาเจอกันกจ็ะแจ้งรหสัในวันนีอ้อกมา เพ่ือป้องกันไส้ศกึปะปนเข้ามา

นอกประตูค่ายมกีลุม่คนมาเข้าแถวยาวคดเคีย้วจนแทบมองไม่เหน็

จุดสิ้นสุด

ตัง้แต่เมือ่ครึง่เดอืนก่อนทียึ่ดเมอืงหยวนได้ ทกุวนัจะมคีนแคว้นปา

มาสมัครเป็นทหารเพ่ือช่วยกอบกู้บ้านเมืองไม่ขาดสาย วันนี้ก็เช่นกัน 

ระหว่างรอการจัดสรร คนเหล่านี้ต่างตั้งใจฟังเสียงสั่งการฝึกทหารที่ 

ดังสน่ันมาตามสายลมจากด้านในประตูค่าย คล้ายได้รับก�าลังเร่ียวแรง
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จากสิง่นี ้ทุกคนต่างมท่ีาทต่ืีนเต้นสหีน้าเตม็ไปด้วยความฮกึเหมิห้าวหาญ

กองทัพน้ีจ่ายเงินเดือนสามเท่าของทหารทั่วไป ท้ังรับปากว่าจะ 

ปูนบ�าเหน็จความชอบเป็นรายคน หลี่มู่ผู ้เป็นแม่ทัพใหญ่ ยามท�าศึก 

น�าหน้าทหาร หลงัท�าศึกกินข้าวหม้อเดียวกัน ฝึกร่วมกันกับทหาร ศึกตันฉวี ่

ในวันนัน้สัน่สะเทอืนไปทัว่สีทิ่ศ ท�าให้ได้รบัความเคารพย�าเกรงจากทหาร

ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่อย่างรวดเร็ว

แต่กองทัพนี้ก็มีกฎเหล็กที่ไร ้ความปรานีเช่นกัน หน่วยยิงธนู  

หน่วยเกราะหนัก หน่วยจู่โจม หน่วยเดินเท้า แบ่งแถวแยกขบวน ถือหอก

กวัดแกว่ง บุกไปข้างหน้าถอยหลังตามเสียงร้องตะโกนของนายทหาร

ตัง้แต่เช้าจรดค�า่ เพียงพลัง้เผลอนดิเดยีวก็จะถูกกระบองถูกแส้หวดลงมา

อย่างไม่ปรานี อากาศเช่นน้ีแต่ละคนฝึกจนเหง่ือกระจายดุจสายฝน 

แต่กลับไม่มีใครกล้าหย่อนยาน

ใช้ทั้งพระเดชพระคุณอย่างเหมาะสมท�าให้คนเลื่อมใสอย่างสุดจิต

สุดใจ สิ่งนี้มีปรากฏให้เห็นในตัวของหลี่มู่อย่างครบถ้วน

ในกระโจมใหญ่ของทัพกลาง หลีมู่น่ั่งอยู่ตรงกลาง กัวจนั ซนุฟ่างจือ  

ไต้ยวน หลีเ่สยีหัวหน้ากองทหารองครกัษ์ ฟ่ันกัวหัวหน้ากองก�าลังก่วงหลิง 

รวมทัง้ผูช่้วยแม่ทัพอกีสบิกว่านาย ต่างแยกย้ายกันนัง่อยู่ทางซ้ายขวาของ

หลี่มู่

ทกุคนมสีหีน้าเคร่งขรมึ บรรยากาศในกระโจมย่ิงเคร่งเครยีดเป็นพิเศษ

ข่าวหยวนซว่ีพ่ายแพ้ยับเยินส่งไปถึงเหลยีงโจว หยวนเจีย๋เดอืดดาลหนัก  

ท้ิงก�าลังทหารเฝ้ารักษาการณ์ที่เหลียงโจว ส่วนตนเองสวมเสื้อเกราะ

หมวกเหล็กน�ากองทัพเร่งรุดมาที่ปาจวิ้น เพื่อจะท�าการล้างแค้น
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หลายวันก่อนกองทัพของหยวนเจี๋ยออกเดินทางมาอย่างยิ่งใหญ่

เกรียงไกร หยวนเจี๋ยอยู่ทางตะวันตกของแม่น�้าฝู หลี่มู่อยู่ทางตะวันออก

ของแม่น�้าฝู มีสายน�้าต้ืนเขินในฤดูหนาวก้ันขวางอยู่ ทั้งสองฝ่ายต่าง 

หยั่งเชิงกัน ท�าศึกเล็กๆ กันไปหลายครั้ง

เมื่อคืนผู้สอดแนมมารายงาน สองวันนี้ทัพของหยวนเจี๋ยจัดเตรียม

ฐานท่ีมัน่ จดัวางกองก�าลงัคล้ายจะหาจงัหวะข้ามแม่น�า้มา เปิดฉากโจมตี

เมืองหยวนอย่างเต็มก�าลัง

สายตาทั้งสองของหลี่มู่กวาดผ่านใบหน้าของทุกคนในกระโจม

"หยวนเจี๋ยยังคงได้ชื่อว่ามีก�าลังทหารสิบหมื่นนาย แต่หักจ�านวน

คนที่ถูกกวาดล้างจากการท�าศึกครั้งแรก รวมกับจ�านวนคนที่อยู่รักษา 

เหลยีงโจว คาดว่าท่ีเขายกทพัมาครัง้นีอ้ย่างมากก็มกี�าลงัทหารห้าหมืน่นาย  

ไม่จ�าเป็นต้องหวาดกลัวเกินไป"

ซนุฟ่างจอืหัวเราะเสยีงดงั หนวดเคราเตม็หน้าสัน่ไหว เสยีงหัวเราะ

เข้มแข็งทรงพลังเสียจนหลังคากระโจมแทบสั่นสะเทือน "ถูกต้อง! เวลานี้

พวกเราก็มกี�าลงัพลเกือบสองหมืน่! ต่อสูกั้บเขาดสูกัตัง้ก็แล้วกัน มาคนหนึง่  

ข้าก็สังหารคนหนึ่ง!"

ไต้ยวนสีหน้ากลับยังคงเคร่งเครียด เขาสั่นศีรษะ

"ไม่ใช่ว่าข้าท�าลายความสง่าน่าเกรงขามของฝ่ายตน แต่เพราะ

ทหารใหม่ชาวปาทีเ่พ่ิงเข้ามาทีหลงัเหล่านีม้เีพียงความกล้าหาญ ส่วนใหญ่ 

กลับไม่เคยต่อสู้ท�าศึก หลายวันมานี้แม้จะเร่งฝึกฝน แต่ก็ได้แค่ติดตาม

อยู่ข้างหลงั มดีีกว่าไม่ม ีเกรงว่าคงยากจะแบกรบัการสู้รบอย่างดเุดอืดได้"

หลี่มู ่ผงกศีรษะ "ไม่ผิด ดังน้ันจึงไม่อาจให้หยวนเจี๋ยจัดเตรียม

พรักพร้อมแล้วข้ามแม่น�้ามาโจมตีฐานที่มั่นฝ่ายเรา ใช้น้อยต้านมาก  
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อ่อนต้านแข็ง เกิดเสียฐานที่มั่นของทัพ ขวัญและก�าลังใจของทหารย่อม

ตกต�่า แทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับมิสู้เป็นฝ่ายโจมตี จู่โจมกองก�าลังทัพของ

หยวนเจี๋ยให้ระส�่าระสาย อาจเอาชนะได้ท่ามกลางอันตราย"

ในกระโจมใหญ่นิ่งเงียบลง

"ขอบงัอาจถามผูบ้ญัชาการ ช่วยอธิบายอย่างกระจ่างแจ้งได้หรอืไม่  

จะจัดวางก�าลังอย่างไร"

หลี่เสียหัวหน้ากองทหารองครักษ์เวลาน้ีเรียกได้ว่าเล่ือมใสในตัว 

หลี่มู่อย่างหมอบราบคาบแก้ว

แต่การใช้ก�าลงัพลสองหมืน่นายทีม่คีวามสามารถในการต่อสูไ้ม่เท่ากัน  

เป็นฝ่ายไปบุกโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่มีก�าลังพลห้าหมื่นนาย ถึงเป็นหลี่เสีย

ก็ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัย

ข้อสงสัยของเขาก็คือข้อสงสัยของทุกคนในกระโจม

สายตาสิบกว่าคู่มองมายังหลี่มู่ที่นั่งอยู่ในต�าแหน่งแม่ทัพ

"กองทัพของหยวนเจีย๋ล้วนพ่ึงพาหน่วยธนูหินไฟ ท�าศกึทุกครัง้จะต้อง 

เปิดฉากด้วยหน่วยธนูหนิไฟ รอจนกองหน้าของทัพข้าศกึบาดเจบ็ล้มตาย

อย่างหนัก ทหารเสียขวัญ จากนั้นก็ลุกโหมโจมตีอย่างหนักก็จะได้รับ

ชัยชนะแทบทุกครั้ง ข้าได้ก�าหนดแผนในการท�าศึกไว้แล้ว แต่ศึกครั้งน้ี

หัวใจส�าคัญอยู่ท่ีต้องท�าลายหน่วยธนูหินไฟของพวกเขาก่อน ท�าลาย 

ด่านส�าคัญเท่ากับท�าลายขวัญทหารของทัพหยวน ทัพเราฉวยโอกาสนี ้

บกุตโีต้ สิน้เปลอืงแรงน้อยแต่ได้ผลมาก โอกาสทีจ่ะได้ชัยชนะก็เพ่ิมมากข้ึน"

ทุกคนต่างพยักหน้า บรรยากาศที่เคร่งเครียดเมื่อครู่ก่อน ในที่สุดก็

ผ่อนคลายลงเสียที

ซุนฟ่างจือตบหน้าอกดังปึกๆ ชิงพูดข้ึน "ผู้บัญชาการหล่ี ข้ายินดี 
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เป็นหน่วยกล้าตายพาพี่น้องไปตีด่านหน้า จะต้องยึดครองพื้นที่ริมแม่น�้า 

ท�าลายหน่วยธนูหินไฟให้จงได้!"

กัวจันและคนอื่นๆ ก็พากันขานรับ

หลี่มู่บอก "ครั้งนี้ข้าจะน�าทุกคนเข้าท�าศึกด้วยตนเอง!"

เขาพูดจบ ในกระโจมพลันนิ่งเงียบลงทันที

แม้แต่ฟั่นกัวท่ีไม่ได้เปิดปากพูดมาโดยตลอดในดวงตาก็มีแวว

ประหลาดใจ มองไปที่หลี่มู่ ท�าท่าจะพูดแล้วก็ไม่พูด

ความฮึกหาญของหน่วยธนูหินไฟแห่งทัพของหยวนเจี๋ยแต่ก่อน 

เขาก็เคยได้ยินมาบ้าง เท่าทีเ่ห็นจากการท�าศกึเลก็หลายครัง้เมือ่หลายวันก่อน 

ก็พอจะอนุมานถึงความร้ายกาจได้

ทั้งท่ีเป็นเพียงการต่อสู ้เพ่ือหย่ังเชิงกันเท่าน้ัน ตอนน้ันหินไฟก ็

เต็มท้องฟ้าแล้ว ลูกธนูระดมยิงมา กดดันจนกองหน้ายากจะบุกรุดไป 

ข้างหน้าได้ ความรนุแรงของอานุภาพท�าให้ผูค้นหวาดหว่ันพรัน่พรงึ ทหาร

ท่ีบุกเข้าโจมตีข้าศึกบาดเจ็บล้มตายกว่าครึ่ง ทหารท่ีโชคดีเอาตัวรอด 

กลบัมาได้ก็มแีผลพุพองตามตวั น่าเวทนาจนไม่อาจมองดไูด้ บางนายวันน้ี 

ยังนอนอยู่ไม่อาจขยับเขย้ือนเคลือ่นไหว พอเอ่ยถึงก็ไม่มใีครหน้าไม่เปล่ียนสี

"ไม่ได้เป็นอันขาด!" ไต้ยวนสั่นศีรษะทันที "ผู้บัญชาการต้องนั่ง

บัญชาการทั่วทุกด้าน จะเอาตัวไปเสี่ยงอันตรายได้อย่างไร ข้ายินดีจะน�า

กองหน้าหน่วยกล้าตายเข้ายึดหาดท�าลายด่าน เปิดทางให้ทัพใหญ่!"

กัวจัน ซุนฟ่างจือก็แย่งกันเป็นกองหน้า

หลี่มู่ย้ิมน้อยๆ "ข้าพาพ่ีฟ่างจือไปด้วยกัน ท่านกับกัวต้าซยงข้ามี

อย่างอืน่ให้ท�า ต้องให้พวกท่านน�าก�าลงัทหาร หลงัจากข้าตด่ีานแตกแล้ว 

ให้รกุสงัหารเข้ามาทางปีกซ้ายขวาของค่ายศตัร ูแยกพวกเขาออกจากกัน 
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ให้ส่วนหัวส่วนท้ายไม่อาจเชือ่มต่อกันได้ ภารกิจน้ีหนักหน่วงและล�าบากย่ิง  

คนอื่นข้าไม่ไว้ใจ ต้องเป็นพวกท่านสองคนเท่านั้น!"

ท้ังสองคนยังแย่งชิงกันอีก สีหน้าหลี่มู่พลันเปลี่ยนเป็นเฉียบขาด 

ยับย้ังการโต้เถียง ดวงตาทัง้สองกวาดผ่านใบหน้าทุกคน ลกุข้ึนบอก "เร่ืองน้ี 

ก็ตกลงตามนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงอีก ศึกใหญ่ก�าลังจะเกิดขึ้นแล้ว พวกท่าน

แยกกันไปท�าหน้าทีต่ามค�าสัง่ของข้า หากใครฝ่าฝืน ลงโทษตามกฎทหาร

ไม่ละเว้น!"

ทุกคนไม่กล้าโต้เถียงกันอีก

"หอกดาบไร้ตา เกิดข้าพลาดพลัง้ตายไป ฟ่ันกัวรับหน้าท่ีผู้บญัชาการ 

แทนข้า น�ากองก�าลังล่าถอยมารักษาเมืองหยวนไว้ รอกองหนุนและ 

ค�าชี้แนะจากเซี่ยงกง!"

หลี่มู่กล่าวขึ้นอีก สีหน้าสงบนิ่ง

ทุกคนต่างมองหน้ากัน ฟั่นกัวลังเลอยู่ชั่วขณะแล้วนิ่งเงียบ

ปรกึษาหารอืกันเสรจ็เรยีบร้อย ทกุคนก็ออกจากกระโจมใหญ่กันไป

ตามล�าดับ

"ขุนพลฟั่น ท่านอยู่ก่อน!"

ฟั่นกัวเดินไปถึงหน้าประตูกระโจมใหญ่แล้ว ได้ยินเสียงเรียกตน 

จึงเดินย้อนกลับมา

หลี่มู่ลุกจากที่นั่งแม่ทัพ มองจ้องเขา

ภายใต้สายตาเข้มงวดของหลี่มู่ ฟั่นกัวเริ่มมีสีหน้ากระวนกระวาย 

แข็งใจเอ่ยขึ้น "ไม่ทราบผู้บัญชาการเรียกข้าไว้มีเรื่องอะไรหรือ"

"ขุนพลฟั่น ข้ารู้ท่านออกจะไม่ยอมรับข้า แต่มีอยู่เร่ืองหน่ึงท่าน

จ�าเป็นต้องรู ้ไม่ว่าทัพก่วงหลงิจะเป่ียมอานุภาพเพียงใด และไม่ว่าเมือ่ก่อน 
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ท่านจะมีผลงานในการท�าศึกเช่นใด เมื่อมาอยู่กับข้าแล้ว ท่านก็ไม่มีทาง

ให้ถอย มีแต่ต้องฟังค�าสั่งข้า ท�าศึกแบบหลังอิงน�้า* ส�าเร็จ ทุกคนล้วนมี

ความดีความชอบ ล้มเหลว ศพจมอยู่ในแม่น�้าฝู ท่านไม่มีหนทางที่สาม

ให้เดิน!"

หน้าผากของฟั่นกัวเริ่มมีเหงื่อร้อนซึมออกมา

"ศกึครัง้นีข้้าจะต้องเอาชนะให้ได้ หากมผีูใ้ดคดิไม่ซือ่ ท�าให้งานใหญ่

ของข้าต้องเสยีหาย ข้าจะสงัหารเขาเซ่นสงัเวย! ข้าขอสัง่ท่าน หลงัจากข้า

ตีด่านแตกแล้ว ให้น�ากองก�าลังทหารบุกเข้าสังหารฐานที่มั่นของข้าศึก 

รับค�าสั่งหรือไม่"

ทัง้ท่ีหลีมู่ ่ผูบ้ญัชาการฉอืเจีย๋ท่ีอยู่ตรงหน้าผูน้ีอ้ายุน้อยกว่าตนมาก 

ทว่าเวลานี้ฟั่นกัวถูกจิตสังหารที่ดุเดือดรุนแรงประหน่ึงเหยียบย่างผ่าน

ภูเขาซากศพทะเลโลหติทีแ่ผ่กระจายออกมาจากร่างของหลีมู่ส่ัน่สะเทอืน

สยบจิตใจ ฟั่นกัวไม่อาจควบคุมตนเองได้ คุกเข่าลงข้างหนึ่งให้กับเขา

"ผู้น้อยน้อมรับค�าสั่ง!"

* ท�าศกึแบบหลงัองิน�า้ หมายถึงต้องบุกไปข้างหน้าอย่างเดยีวเท่านัน้ไม่มทีางให้ถอย ทหารก็จะมคีวามฮกึเหมิ

ต่อสูอ้ย่างสดุชวิีต มท่ีีมาจากสมยัสงครามฉู่ฮัน่ หลิวปังมอบหมายให้หานซิน่น�าก�าลงัทหารหนึง่หมืน่สองพันนาย 

ไปตีแคว้นจ้าว จ้าวหวังมีก�าลังทหารย่ีสิบหมื่นนาย หานซิ่นตั้งค่ายอยู่ริมน�้า ให้ทหารหนึ่งหมื่นนายตั้งแถว 

หนัหลงัให้แม่น�า้บกุเข้าโจมตทัีพจ้าว ทหารอกีสองพันนายให้คอยดกัซุม่อยู่รอบค่ายทหารทัพเจ้า คอยตขีนาบข้าง  

ในที่สุดก็เอาชนะทหารแคว้นจ้าวได้
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ผูบ้ญัชาการหลีมู่จ่ะน�าหน่วยกล้าตายข้ามหาดทรายริมน�า้ไปในคนืนี้  

เพ่ือท�าลายด่านธนูหนิไฟของทพัหยวนเจีย๋ท่ีอยู่รมิฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้ฝ ู

แห่งนั้น เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีศัตรูก่อน

นี่เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเก่ียวเน่ืองถึงผลการท�าศึก ด้วยเหตุน้ี 

ผู้บัญชาการจึงออกรบไปทดสอบไฟด้วยตนเอง

ข่าวแพร่ออกไปก็ราวกับสั่นสะเทือนไปทั้งค่าย เหล่าทหารหาญที่

ได้รบัแรงฮกึเหิมจากการศึกครัง้ก่อนไม่มใีครไม่ขานรบัด้วยโลหติทีเ่ร่าร้อน

หลีมู่ค่ดัเลอืกหน่วยกล้าตายหนึง่พันคนจากทหารทัง้สีก่องด้วยตนเอง  

ล้วนเป็นผู้กล้าหาญสันทัดการยิงธนู ทุกคนสวมหน้ากาก สวมเกราะหนา 

หลงัแบกโล่อนัใหญ่ สะพายคันธนหู้าสทีีแ่ขง็แกร่ง มอืบ้างก็ถือหอก บ้างก็ 

ถือดาบใหญ่ ท่ีหน้าแข้งยังมัดลูกธนูหัวเหล็กสามเหลี่ยมที่มีอานุภาพ 

ในการเข่นฆ่าสังหารสูงไว้อีกห้าสิบดอก

45
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น�้าหนักทั้งตัวรวมแล้วไม่ต�่ากว่าร้อยชั่ง คนธรรมดาทั่วไปเกรงว่า 

คงถูกน�้าหนักถ่วงจนไม่อาจเคลื่อนไหวได้ พวกเขาแต่ละคนกลับยืดอก

เชิดหน้าเข้าแถวอยู่บนชายหาดริมฝั่งแม่น�้าอย่างองอาจผึ่งผาย รอให้ 

หลี่มู่ออกค�าสั่ง

ทัพใหญ่ต่างก็เข้าประจ�าท่ีแล้ว ซ่อนเร้นอยู่ในความมืดยามราตรี 

เพียงรอให้พวกเขาโจมตด่ีานธนูหินไฟทีฝ่ั่งตรงข้ามแตกก็จะบกุเข้าโจมตี

โดยพร้อมเพรียงกัน

แสงไฟส่องสะท้อนชุดเกราะจนสาดประกายแวววาวละลานตา 

ท่ามกลางสยีามราตรกีาล พู่แดงบนหมวกเกราะคล้ายเปลวไฟสแีดงสดใส

ที่ลุกโชนไม่มอดดับ

หลีมู่แ่ต่งตวัเช่นเดยีวกับทหารหน่วยกล้าตายนายอืน่ เขายืนตระหง่าน 

อยู่หน้าแถว ทัว่ร่างเป่ียมกลิน่อายเยียบเย็น หน้ากากส�าริดทีปิ่ดบงัปกป้อง

ใบหน้าและศรีษะซึง่พาดอยูบ่นหน้าผากอนัน้ันเป็นรปูใบหน้าปีศาจด�าทะมนึ  

ยามค�่ามืดเช่นนี้มองดูแล้วท�าให้คนตัวสั่นสะท้านทั้งที่ไม่รู้สึกหนาว

สายตาคมกริบคู่นั้นของเขามองไปยังเหล่านักรบท่ีอยู่ตรงหน้า 

กล่าวเสยีงเฉยีบขาด "ข้ารูว่้าทีผ่่านมาทกุท่านไม่มใีครไม่องอาจห้าวหาญ

เป่ียมไปด้วยก�าลงัวงัชา หาไม่คงไม่มทีางได้มายืนอยู่ตรงหน้าข้าในเวลานีไ้ด้!  

แต่ข้าขอบอกกับทุกท่าน ในสนามรบความกล้าหาญส่วนบุคคลไม่ใช ่

สิ่งส�าคัญ มีเพียงรูปแบบการรบ มีเพียงการฟังค�าสั่ง มีเพียงการร่วมแรง

ร่วมใจกันท�าศึก จึงจะเป็นแนวทางในการพิชิตข้าศึก ยิ่งเป็นหนทางเดียว

ที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้! วันนี้ข้าในนามของผู้บัญชาการ ขอสั่งพวกเจ้า 

ให้ฟังค�าสั่งของข้า ติดตามข้าไปท�าลายด่าน ได้ยินชัดเจนแล้วหรือไม่"

"ได้ยินชัดเจนแล้ว!"
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คนหน่ึงพันคนขานรบัพร้อมกัน ฉบัพลนันัน้มคีนเดนิเข้ามา พร้อมกับ 

หามสุราร้อนแรงมาด้วย

หลี่มู่ใช้หมวกเหล็กใส่สุราร้อนแรงจนเต็มแล้วดื่มน�า ทหารท่ีอยู่ 

ด้านหน้าก็ทยอยดืม่จนหมด จากน้ันก็น�าหมวกเกราะสวมกลบัไปท่ีศีรษะ 

ดึงหน้ากากลงมา ตวาดขึ้นค�าหน่ึง "ตามข้ามา!" หน่วยกล้าตายท่ีอยู่ 

ด้านหลังเหล่านั้นก้าวเท้าออกไปพร้อมกัน ภายใต้สียามราตรีที่ปิดคลุม 

พวกเขาสาวเท้าเร็วๆ ไปยังชายหาดแม่น�้า

ห่างออกไปร้อยจั้ง ชายหาดตื้นฝั่งตรงข้ามที่ตอนกลางวันมองเห็น

อยู่ไกลๆ ก็คือที่ตั้งของกองหน้า...ฐานที่มั่นของหยวนเจี๋ย

ยามนี้ทุกอย่างท่ีฝั ่งแม่น�้าด้านตรงข้ามล้วนตกอยู่ในความมืด  

มองดูแล้วมีแต่ความเงียบสงบ

เนือ่งจากอยู่ในช่วงฤดหูนาวท่ีน�า้แห้งขอดพอด ีน�า้ในแม่น�า้ในจดุที่

ลึกที่สุดจึงสูงไม่ถึงโคนขา

เกราะเหล็กแหวกผ่านผิวน�้า ทหารกล้าตายหน่ึงพันนายลุยน�้า 

ในแม่น�้าที่เย็นเฉียบ มุ่งหน้าไปยังฝั่งตรงข้าม เสียงเกราะท่ีหนาหนัก 

บนร่างกระทบกันยามเดิน ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าท่ีก้าวแหวกน�้าไป 

ข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน ท�าลายความเงียบสงัดในค�่าคืนนี้

บนชายหาดตื้นฝั่งตรงข้าม ท่ามกลางความมืดมีนัยน์ตาคู่หน่ึง 

จับจ้องทหารของต้าอวี๋ที่ก�าลังลุยน�้ามาจากอีกฝั่งเหล่านั้นอยู่ก่อนแล้ว

นยัน์ตาคูน่ัน้คล้ายนัยน์ตาของสตัว์ร้ายทีแ่อบจบัตามองเหย่ืออยู่ใน

ความมืด เปล่งประกายความโหดเหี้ยมและความต่ืนเต้นออกมาอย่าง

ยากจะปิดบัง
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เขาก็คอืซนุลีก่าน ชาวเจีย๋แห่งด่านธนู ผูฝึ้กฝนหน่วยธนหิูนไฟให้กับ

หยวนเจี๋ยที่กองทัพข้าศึกได้ยินชื่อแล้วขวัญหนีดีฝ่อ

หลังจากท�าศึกเล็กกันไปหลายครั้ง คนต้าอว๋ีคิดจะฉวยโอกาส 

ยามราตรีชิงลงมือก่อนเพื่อยึดครองชายหาดริมแม่น�้า

ฝ่ายตรงข้ามเตรยีมพร้อมมาเป็นอย่างด ีเขาหาช่องโหว่ไม่ได้แม้แต่น้อย  

ทั้งไม่รู้ถึงจ�านวนกองหน้าหน่วยกล้าตายกองนี้ที่แน่ชัด

แต่นี่ไม่ส�าคัญ...

ภายใต้การโจมตีด้วยก�าลังไฟอย่างหนาแน่นที่เขาจัดวางก�าลังไว้ 

ไม่ว่ายามนี้ฝ่ายตรงข้ามจะมากันจ�านวนเท่าไร ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว 

ที่รอพวกเขาอยู่...ก็คือความตาย

ในใจของเขาก�าลังค�านวณระยะห่างของคนต้าอวี๋ท่ียังมองไม่เห็น

เหล่านั้นอย่างละเอียดแม่นย�า

ห้าร้อยก้าว สี่ร้อยก้าว สามร้อยก้าว...

ข้างกายเขาคือพลธนู พลยิงหิน และพลยิงหน้าไม้สามพันนายที่

เตรียมพร้อมเฝ้ารอคอยอยู่ ซึ่งเริ่มมีท่าทีข่มกลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่แล้ว

ซุนลี่กานกลับยังคงไม่เคลื่อนไหว มั่นคงดุจหินท่ีหนาหนัก กระท่ัง

คะเนว่าคนแคว้นต้าอว๋ีเข้ามาอยู่ในระยะทีเ่หมาะแก่การโจมตด้ีวยการยิงหนิ 

และไฟมากที่สุดแล้ว จึงออกค�าสั่งในทันที "ยิง!"

ค�าสั่งถูกถ่ายทอดลงไป

เครื่องยิงหินยิงหินก้อนใหญ่ท่ีห่อหุ้มด้วยเปลวไฟที่ลุกโชนออกไป

แทบจะพร้อมกัน ประหน่ึงดาวทีต่กลงมาจากท้องฟ้า พุ่งตรงไปท่ีชายหาด

ฝั่งตรงข้าม

มอืยิงธนยิูงธนูออกไปตดิๆ กัน ลกูธนูนบัหมืน่ดอกถักทอเป็นตาข่ายถ่ี 
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ผืนหนึ่ง กลืนกินข้าศึกที่อยู่ภายใต้การปกคลุมของตาข่ายทั้งหมด

พริบตาเดียวความเงียบสงบภายใต้สีหมึกยามราตรีในแถบน้ีของ

แม่น�้าฝูก็ถูกท�าลายแล้ว

หนิไฟทีเ่จอืด้วยลมร้อนผะผ่าวถล่มตูมลงมาบนผวิน�า้ คลืน่น�า้สขีาว

แตกกระเซ็นสูงจั้งกว่า ลูกธนูคมสีด�าสาดประกายเยียบเย็น ร่วงลงมา 

ดังซู่ๆ ราวกับสายฝน พริบตาเดียวก็จมลงไปในน�้า

คนที่ต้องธนูล้มคว�่าลงไปในน�้าทันที

"ตั้งรับ!"

หลี่มู่หยุดจังหวะก้าวไปข้างหน้า ค�ารามเสียงเฉียบขาด

เสียงของเขาถูกถ่ายทอดลงไป ทุกคนหดแถวเข้ามาอย่างรวดเร็ว 

แล้วตั้งแถวเป็นรูปสามเหลี่ยม มือชูโล่หนักขึ้น ฉับพลันน้ันเหนือศีรษะ 

ก็คล้ายมีเกราะป้องกันอยู่ชั้นหนึ่ง

ภายใต้เกราะป้องกันทีก่�าบงัอยู่ ร่างท่ีมเีลอืดเน้ือก็ต้านหนิไฟธนคูม

เดินหน้าต่อไป

การโจมตีของข้าศึกย่ิงดุเดือดรุนแรง หินที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟท่ี 

ลกุโชนส่องสะท้อนจนแทบจะแดงฉานไปครึง่แผ่นฟ้า ในอากาศเตม็ไปด้วย 

กล่ินน�้ามันแสบจมูกผสมปนเปกับกลิ่นประหลาดที่เกิดจากผิวหนังและ

เนื้อที่ไหม้เกรียม

ผิวน�้าค่อยๆ มีฟองอากาศสีขาวผุดขึ้นมาเต็มไปหมด ด้านบนมีศพ

ที่ล้มคว�่าลงไปลอยอยู่หลายร่าง

ทหารนายหนึ่งยังดิ้นรนอยู่บนผิวน�้า ทันใดนั้นหินใหญ่ก้อนหน่ึงก็

หล่นตูมลงมาอีก กระแทกถูกร่างของเขาอย่างไม่อาจหลบเลี่ยงได้เลย 

ทั้งคนทั้งหินจมลงไปในน�้าอย่างรวดเร็ว



49เผิงไหลเค่อ 

ตอนลอยขึน้มาอกีครัง้ เขาก็แน่นิง่ไม่ขยับแล้ว ร่างครึง่หน่ึงด�าเกรียม

ไปทั้งแถบ

คนหนึ่งล้มลง ต�าแหน่งว่างลง คนที่อยู่ข้างหลังก็จะข้ึนมาแทนที่

อย่างรวดเร็ว

ไร้ความปรานี...แต่กลับเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหว

ทุกครั้งท่ีพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแปรเปลี่ยนเป็น 

ยากล�าบากยิ่ง กระนั้นการก้าวไปข้างหน้าก็ยังไม่เคยหยุดลง

อาศยัแสงสแีดงเตม็ท้องฟ้าทีส่่องสะท้อนจากหินไฟ ในสายตาของ

ซุนลี่กานเริ่มปรากฏเงาร่างของชาวต้าอวี๋แล้ว

ด�ามดืแน่นขนดัไปทัง้แถบ เหน็ไม่ชดัว่ามคีนจ�านวนเท่าไร เพียงเห็น

พวกเขาต้านไฟและธนูที่กัดกินคน เคลื่อนตัวช้าๆ มาทางฐานที่มั่น

ภายใต้การโจมตีอย่างหนาแน่นเช่นนี ้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับยังสามารถ

รักษารูปแบบขบวนได้กระชับแน่น ไม่สับสนยุ่งเหยิงแม้แต่น้อย

เหตุการณ์เช่นนี้เหล่าพลยิงหินและหน้าไม้กับเหล่าพลธนูล้วน 

ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ยามมองข้าศึกท่ีปรากฏตัวขึ้นมาราวปีศาจร้าย  

ในก้นบึ้งดวงตาของพวกเขาอดจะมีแววประหลาดใจผุดขึ้นมาไม่ได้

ซุนลี่กานสองตาแดงก�่า สั่งให้โจมตีหนักขึ้น

หลี่มู่น�าทหารที่อยู่ข้างหลังก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว ภายใต้ความ

กดดันจากหินไฟและลูกธนูที่พุ่งมาเต็มท้องฟ้า ในที่สุดก็บุกรุดเข้ามา 

จนระยะห่างระหว่างสองฝ่ายอยู่ในระยะหนึ่งร้อยก้าว

ในระยะห่างเช่นนี้เดิมเขาสามารถออกค�าส่ังให้ทหารเปลี่ยน 

รูปขบวนได้แล้ว โดยใช้การตอบโต้ด้วยการยิงธนูใส่อย่างต่อเนื่อง  
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เพื่อยับยั้งการโจมตีอย่างบ้าระห�่าของฝ่ายตรงข้าม...แต่นั่นไม่ใช่ผลลัพธ์

ที่เขาต้องการ

สิง่ท่ีเขาต้องการคอืท�าลายฐานท่ีมัน่ของศตัรใูนคราวเดียว เพ่ือกรุยทาง 

ทีจ่ะมุง่ไปสูช่ยัชนะให้กองก�าลงัก่วงหลงิอนัเกรยีงไกรท่ีต้ังขบวนรออยู่ข้างหลงั  

โดยไม่ค�านึงถึงว่าจะต้องแลกมาด้วยสิ่งใด

"จิ้งเฉิน ไฟแรงเกินไป หากยังเป็นเช่นนี้ถึงไปถึงหน้าฐานท่ีมั่นได้ 

เกรงว่าคนของเราก็คงเหลือไม่เท่าไร ท�าอย่างไรดี"

ซนุฟ่างจือทีอ่ยู่ด้านข้างหนวดเคราถูกไฟเผาเกรยีมไปครึง่หน้า หัวไหล่ 

ต้องลูกธนูดอกหนึ่ง ถูกเขาดึงออกมาอย่างไม่แยแสสนใจ เพียงหันหน้า 

มาถามหลี่มู่ด้วยความร้อนใจ และอาจเพราะตึงเครียดเกินไปจึงเรียก 

หลี่มู่ตามความเคยชินเช่นตอนอยู่จิงโข่วในช่วงก่อนหน้านี้

สายตาทัง้สองของหลีมู่ม่องผ่านช่องลกูตาของหน้ากากทีน่่าเกลยีด

น่ากลัวอันนั้น จับนิ่งไปที่ชายหาดต้ืนที่อยู่เบ้ืองหน้าผืนนั้น ส่วนลึกใน

ดวงตาที่เย็นยะเยือกราวกับมีประกายไฟสีแดงเข้มเต้นระริกอยู่ แต่กลับ

ไม่เห็นอารมณ์ความรู้สึกใดๆ

เขาในเวลานี้ไม่มีเจ็ดอารมณ์หกปรารถนา* ย่ิงไม่มีความรู้สึกใดๆ 

เขาเป็นคนท�าการค้าที่ยอมท�าทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

หลี่มู่หยุดฝีเท้า พลันหันหน้ากลับมา ตะโกนเสียงดัง "เป็นตาย 

แล้วแต่โชคชะตา สูงส่งร�่ารวยขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิต! วันนี้ยึดฐานข้างหน้าได้  

ทุกคนจะได้รับการปูนบ�าเหน็จอย่างงาม! ถ้าตายอยู่ท่ีน่ี เซี่ยงกงก็ย่อม

สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัวของพวกเจ้าเป็นอย่างดี!  

ฟังค�าสั่งข้า จงรุดไปข้างหน้าอย่างเต็มก�าลังด้วยความรวดเร็ว เมื่อเข้าไป

* 'เจ็ดอารมณ์' ได้แก่ ยินดี โกรธ เศร้า กลัว รัก เกลียด และใคร่ 'หกปรารถนา' ได้แก่ ความปรารถนาทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
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ถึงระยะห้าสิบก้าว ให้โจมตีโต้ตอบอย่างสุดก�าลัง!"

เขาสั่งการจบก็โยนโล่หนักในมือทิ้ง กวัดแกว่งดาบในมือเข้ารับ 

ลูกธนูที่พุ่งเข้ามาตรงหน้า

ลกูธนถููกฟาดฟันหกักลาง ดีดกระเด็นออกไป แล้วร่วงหล่นลงในน�า้

เงาร่างที่แข็งแรงปราดเปรียวของเขาวิ่งห้อตะบึงไปข้างหน้า

ทหารหาญที่อยู่ข้างหลังต่างตะลึงงันแล้ว

"พี่น้องทั้งหลาย ตามผู้บัญชาการไป บุก!"

ซุนฟ่างจือได้สติกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว เขาค�ารามเสียงดัง แล้ว

โยนโล่ทิ้งตามไปด้วย

เท่านั้นยังไม่พอ ถึงกับปลดเกราะเหล็กออก เผยให้เห็นกล้ามเน้ือ

เป็นมัดๆ ทั่วร่าง ชักดาบออกมาตามหลี่มู่ไป ทางหนึ่งหลบหินไฟ ลูกธนู 

ทางหนึ่งก็วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

เหล่าทหารหาญได้สติกลบัคืนมาจากความต่ืนตระหนกอย่างรวดเร็ว  

เห็นคนทีพุ่่งไปข้างหน้าต้านรบัหนิไฟกับลกูธนทูียิ่งมาอย่างหนาแน่น ในท่ีสดุ 

ก็บุกรุดไปถึงที่นั้นได้อย่างยากล�าบาก

คนที่เหลืออยู่ในเวลาน้ีแต่ละคนนัยน์ตาแดงฉานไปด้วยโลหิต  

ลืมความเป็นความตายไปนานแล้ว

ความคิดเดียวที่เหลืออยู่ในสมองก็คือติดตามผู้บัญชาการไปยึด

ฐานที่มั่นข้างหน้าของข้าศึกให้ได้ เห็นสภาพการณ์เช่นนี้แล้ว ต่างพากัน

โยนโล่หนักทิง้ ท่ามกลางหยดน�า้ทีแ่ตกกระเซน็ ต่างค�ารามเสยีงดงัออกมา 

ค�าหนึ่ง ชักดาบไล่ตามไป พุ่งไปข้างหน้า

สองฝ่ายอยู่ห่างกันเพียงระยะหนึ่งร้อยก้าว...
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การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้นี ้ซนุลีก่านกับทหารฝ่ายน้ันอกีสามพันนาย 

ต่างเห็นอย่างชัดเจน

พวกเขาไม่ได้ยินว่าคนของต้าอวี๋พูดอะไร เพียงเห็นคนกลุ่มใหญ่ 

มืดฟ้ามัวดินจู่ๆ ก็ทิ้งโล่หนักพร้อมกัน แล้วเร่งรุดตรงมาทางพวกตนอย่าง

รวดเร็วคล้ายไม่ต้องการชีวิตแล้วเช่นนั้น

เงาร่างสดี�าท่ีพุ่งกระโจนเข้ามาดุจปีศาจร้ายภายใต้สหีมกึยามราตรี

ที่แปลกประหลาดยิ่ง

ชั่วพริบตาเดียวระยะห่างระหว่างกันก็ลดลงเหลือเจ็ดสิบก้าวแล้ว

ทหารของหยวนเจี๋ยตะลึงงัน ยามกะทันหันถึงกับตั้งสติไม่ได้  

หยุดการโจมตีไปแล้ว

"ขว้างหิน! ยิงธนู!"

ซุนลี่กานตะโกนเสียงเฉียบขาด เสียงแทบแตกพร่า

ทหารท�าตามค�าสั่งอีกครั้ง

หินไฟกับลูกธนูพุ่งเข้ามาอย่างหนาแน่นอีกครั้ง

ใต้เท้าคอืหาดต้ืนแล้ว หลีมู่พ่าทหารหาญทีอ่ยู่ข้างหลงัฟุบหมอบลง

กับพื้นเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

มีคนตายไป แต่จ�านวนคนท่ีมากกว่ายังคงบุกไปข้างหน้าต่อเนื่อง 

ลดระยะห่างระหว่างกันลงไปทีละก้าวๆ กระทั่งเข้าสู่ระยะห้าสิบก้าว

หนิไฟสญูเสียพลงัในการโจมตี หลงัจากยิงออกไปก็จะร่วงตกไปอยู่

ด้านหลังคน ประกายไฟกระเด็นลุกไหม้ป่าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

ท่ามกลางเปลวไฟท่ีพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ท้ังสองฝ่ายต่างสามารถ 

มองเห็นใบหน้าของศัตรูแล้ว

ทหารของหยวนเจี๋ยมองใบหน้าปีศาจของฝ่ายตรงข้ามท่ีไม่รู้แน่ว่า
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มจี�านวนเท่าไร พวกเขาแทบไม่อยากจะเชือ่ว่าด่านหนิไฟและธนทูีไ่ม่เคย

พ่ายแพ้มาก่อนถึงกับถูกฝ่ายตรงข้ามตีแตกมาได้

คนต้าอวี๋เหล่านี้ที่แท้แล้วพวกเขาเป็นคนหรือปีศาจกันแน่

ท่ามกลางเสียงแผดค�ารามแหบแห้งของซุนลี่กาน พวกเขายังคง

ปล่อยลูกธนูในมือออกไป แต่ทั้งร่างกลับถูกความหวาดกลัวในใจ 

เข้าครอบง�า มือเริ่มไม่ฟังค�าสั่ง

ลกูธนูท่ียิงออกไปจากคันธนูห้าสท่ีีแข็งแกร่ง ความแรงถึงกับไม่อาจ

แทงทะลุเกราะเหล็กของคนต้าอวี๋ที่อยู่ตรงหน้าได้!

พวกเขาได้แต่มองคนต้าอวีด๋งึลกูธนบูนตวั โลหติไหลพรากออกมา 

แต่กลับไม่ได้ล้มลง ยังคงบุกคุกคามเข้ามาทีละก้าวๆ

หลังควบคุมแรงรุกโหมไม่ได้ ก�าลังพลันเปลี่ยนเป็นย่ิงอ่อนแอ

ถดถอยลง

แนวหน้าของฐานที่มั่นเริ่มเกิดการจลาจลขึ้นมาแล้ว

ซนุลีก่านเบกิตาจนหนังตาแทบฉกีขาด ชกัดาบออกมาฟันศีรษะทหาร 

ด้านข้างทีม่ท่ีาทางหวาดกลวัจนหวัหด ตวาดเสยีงเฉียบขาด "ใครกล้าถอยหนี  

สังหารไม่ละเว้น!"

ท่ามกลางเสียงแผดค�ารามด้วยความโกรธของเขา ทหารท้ังหลาย

ต่างแขง็ใจสงบจติใจ รวมตัวกนัอกีครัง้ ปล่อยลกูธนูออกไปอย่างสดุก�าลงั

ห่าธนูพุ่งมาไม่ขาดสาย ดังขวับๆ พุ่งลงมาตรงหน้า

ตอนหลี่มู่ว่ิงทะยานไปพลันรู้สึกชาที่ด้านข้างของซี่โครง ทว่าเขาก็

ไม่ได้ก้มลงมอง เพียงยืน่มอืข้างหนึง่ไปกุมลกูธนคูมท่ีแทงทะลเุกราะเหลก็

ของตนดอกนัน้ แล้วดงึออกอย่างแรง จากน้ันก็เหน่ียวคันธนเูหล็ก เอาลกูธนู 

ดอกน้ันท่ียังมเีน้ือหนงัและโลหติหยาดหยดของเขาอยู่ข้ึนพาดสาย เล็งไปยัง 
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ชาวเจีย๋ด้านหน้าท่ีก�าลงักวัดแกว่งดาบสัง่การทหารให้โจมตอียู ่แล้วปล่อย

ธนูดอกแรกในค�่าคืนนี้ออกไป

ลูกธนูพุ่งแหวกอากาศ ส่งเสียงฟึ่บบาดแก้วหูออกมา

ซนุลีก่านยังไม่ทันมองเหน็ชดั เพียงรูส้กึภาพเบือ้งหน้าด�ามดื คล้าย

มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาตรงหน้าตน

เขาเบิกตากว้างตามสัญชาตญาณ ในที่สุดก็มองเห็นแล้ว

นัน่เป็นลกูธนเูหลก็ทีม่ตีราสลกัซึง่ตนคุน้เคยดดีอกหน่ึง พุ่งแหวกอากาศ 

มาด้วยความเร็วสูง หัวลูกธนูรูปสามเหลี่ยมแทงเข้าไปตรงหว่างค้ิวของ

เขาทะลุออกหลังกะโหลก ราวกับทะลุผ่านร่างที่ข้างในกลวงเปล่า

ความรุนแรงของพลังโจมตีนี้ ทั้งที่โลหิตสาดกระจายไปรอบด้าน  

ลกูธนเูหลก็ทีม่มีนัสมองสแีดงขาวติดอยู่ดอกน้ีก็ยงัพุ่งไปข้างหน้าต่อ และ

ปักลึกเข้าไปในล�าคอของทหารที่อยู่ข้างหลังเขานายหนึ่ง ตรึงร่างของ 

คนทั้งสองไว้ด้วยกัน จากนั้นจึงหยุดลง

ซุนลี่กานสองตาเบิกกว้าง ร่างหงายไปข้างหลัง ล้มตึงลงไปตรงๆ

ทหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตะลึงงันไปอีกครั้ง

"ยิงธนูต่อไป ใครไม่ท�าตามตาย..."

ผู้ช่วยแม่ทัพของซุนลี่กานได้สติ ตะโกนสั่งเสียงเฉียบขาด ทว่า 

ยังไม่ทันสิ้นเสียง...

'ฟุบ่!' เสียงหนักๆ ดังขึ้น จากนั้นเขาก็ร่วงลงกับพื้น

ล�าคอของเขาถูกลกูธนูคมอกีดอกหน่ึงแทงทะล ุโลหิตไหลโกรกออกมา 

ตามมุมปากของเขา

ผู้ช่วยแม่ทัพคนที่สามไม่กล้าเคลื่อนไหวอีก ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่

ที่นั่น หันมองไปข้างหน้าพร้อมๆ กับพวกทหาร
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บรเิวณไกลออกไป ท่ามกลางแสงไฟทีล่กุโชน คนในชดุเกราะผูห้นึง่

ถือคันธนูยืนอยู่

แสงไฟส่องลงบนหน้ากากส�าริดที่ดุร้ายและมีโลหิตสดติดอยู่บน

ใบหน้าของเขา ไม่มใีครสามารถมองเหน็ดวงตาทัง้สองท่ีอยู่หลงัหน้ากาก

ของเขาได้

แต่ในใจของทุกคนต่างหนาวสะท้าน

คนผู้นั้นก�าลังมองมาที่ตน

จิตสังหารรุนแรงแทงทะลุกระดูกในทันที

"ยิง!"

ค�าสัง่เย็นยะเยือกไร้ปรานีถูกส่งออกมาจากด้านหลงัหน้ากากปีศาจ

ของบุรุษผู้นั้น

ทหารทีต่ัง้แถวรออยู่ด้านหลงัเขาเหล่าน้ันต่างยกคนัธนแูละหน้าไม้

ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ชั่วพริบตาเดียวลูกธนูเหล็กจ�านวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งเข้าไปตรงหน้า

ทหารฝ่ังตรงข้ามดจุพายุฝนอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับเสยีงหวีดหวิวแหลมเลก็

ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของกองทัพหยวนเจี๋ยถูกบุรุษผู ้นี้ กับ 

หน่วยยิงธนูที่อยู่ข้างหลังเขาท�าลายลงอย่างหมดสิ้นในพริบตานี้เอง

ไม่มีใครสนใจฐานที่มั่นอีก

ทหารสามพันนายดุจเจอปีศาจร้าย พร้อมๆ กับเสียงครวญคราง 

อนัน่าเวทนาของคนท่ีถูกลกูธนลู้มลงกับพ้ืน แต่ละนายต่างชงิกันกลับหลงั

หันวิ่งหนี เจ้าผลักข้า ข้าเหยียบเจ้า วุ่นวายโกลาหลไปหมด

ทหารจ�านวนมากไม่ได้ตายเพราะลูกธนูที่พุ่งเข้ามา หากแต่ตาย

เพราะถูกพวกเดียวกันเองเหยียบย�่า
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ยามนี้ทางตะวันออกฟ้าเริ่มสาง แสงอรุโณทัยเรื่อเรือง

ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าฝู ฟั่นกัวที่รอมาครึ่งคืนแล้วได้ร้องสั่งการ

ออกมาค�าหน่ึง น�าทหารก่วงหลิงสามพันนายกับชาวปาที่เลือดระอุร้อน

เดอืดพล่านเหล่านัน้ข้ามชายหาดต้ืนของแม่น�า้มาอย่างรวดเรว็ ท่ามกลาง

เสียงกู่ร้องดังทะลุฟ้า เหยียบย�่าซากศพที่กองทับถมอยู่ใต้ฝ่าเท้า ติดตาม

เงาร่างที่ถือหอกอยู่บนหลังม้าของหลี่มู ่ บุกเข้าไปในค่ายทหารของ 

กองทัพหยวนเจี๋ย

ในทีส่ดุเกาอิน้ก็สลดัหลดุจากพันธนาการมาได้ ขณะทีเ่ขาปรบัเปลีย่น 

แผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้ น�ากองก�าลังทหารเร่งรุดไปเหลียงโจว คิดจะใช้

แผนล้อมเว่ยช่วยจ้าว* อยู่นั้น ก็ได้รับรายงานข่าวหนึ่ง

ด้านตะวันออกของปาจว้ิน ด้านตะวันตกของเมืองหยวน หลี่มู ่ 

ท�าศึกกับกองทัพหลักของหยวนเจี๋ยท่ีแม่น�้าฝูจนได้รับชัยชนะ จากนั้น 

โหมรุกรวดเดียวโจมตีและยึดปาจว้ิน ระหว่างทางท่ีหยวนเจี๋ยหนีกลับ 

เหลียงโจว เขาถูกล้อมขนาบหน้าหลัง พอไม่มีทางไปก็ฆ่าตัวตาย

การศึกครั้งนี้ใต้หล้าต่างต่ืนตะลึง ชื่อของเทพแห่งสงครามหลี่มู่  

นับแต่นั้นก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว

* 'ล้อมเว่ยช่วยจ้าว' ในยุคจั้นก๋ัว แคว้นเว่ยยกทัพไปตีแคว้นจ้าว แคว้นฉีต้องการช่วยแคว้นจ้าวจึงยกทัพตี 

โอบเข้ามาทางด้านหลงัแคว้นเว่ย ท�าให้แคว้นเว่ยต้องยกเลกิการโจมตแีคว้นจ้าวหนัมารบัมอืกับแคว้นฉแีทน 

ต่อมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการท�าศึก ใช้วิธีโจมตีฐานที่มั่นของข้าศึกเพื่อให้ข้าศึกถอนทัพกลับมาป้องกัน
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เดอืนสดุท้ายของรชัศกซงิผงิปีทีส่บิห้า เกาลัว่เสนิก็กลบัไปท่ีเกาะไป๋ลู่ 

อีกครั้ง

สาเหตไุม่ใช่เพราะบดิามารดาโต้แย้งกันอีก แต่เพราะนางล้มป่วยลง

หลงัจากคืนนัน้ผ่านไป วันรุง่ขึน้นางก็ดูอ่อนเพลยี ข้าวก็กินไม่ค่อยลง  

ตอนแรกเซยีวหย่งจยากับอาจว๋ีเข้าใจว่านางเพียงไม่อยากอาหาร คดิไม่ถึง 

ว่าเพียงไม่กี่วันก็ล้มหมอนนอนเสื่อ มีไข้ขึ้นสูงแล้ว

เกาลัว่เสนิแม้จะอ่อนแอบอบบาง แต่ตัง้แต่เลก็จนโตก็ถูกเลีย้งดมูา

ได้อย่างราบรื่น ป่วยเพียงไม่ก่ีครั้งเท่านั้น เซียวหย่งจยาร้อนใจย่ิง เรียก

หมอหลวงในวังหลายคนมาตรวจรักษา เหล่าหมอหลวงหมุนเวียนกัน

ตรวจอาการ มอง ฟัง ถาม จับชีพจร ร่วมกันวินิจฉัย สุดท้ายต่างบอกเป็น

อาการกระทบถูกความเย็น เขยีนใบสัง่ยาให้หลายเทยีบ สัง่ก�าชบัให้บ�ารงุ

ร่างกายพักผ่อนให้ดีก็ไม่เป็นอะไรมาก

46



58 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 2

หลงัจากหมอหลวงไปแล้ว เซยีวหย่งจยาก็ตัง้อกตัง้ใจดแูลบตุรสาว 

หลงัให้กินยาอยูห่ลายวนั อาการป่วยของเกาลัว่เสนิก็บรรเทาลง แต่ยังคง

ไม่หายดี ทั้งไม่เจริญอาหารสักเท่าใด

เมื่อเห็นดวงหน้าน้อยๆ ของบุตรสาวซูบตอบไปมากเพียงไม่กี่วัน 

เซียวหย่งจยากับเกาเฉียวต่างปวดใจย่ิง ครั้นบุตรสาวได้พักรักษาตัว 

ต่ออกีหลายวนั เหน็นางดูแจ่มใสขึน้มาบ้างแล้ว ทัง้สองจงึปรึกษาหารือกัน  

ตัดสินใจส่งบุตรสาวไปพักรักษาตัวที่เกาะไป๋ลู่สักระยะหนึ่ง เพราะถึงแม้

ท่ีน่ันจะเป็นเกาะกลางแม่น�้า แต่ก็มีพ้ืนท่ีโล่งกว้างกว่าที่จวนในเจี้ยนคัง 

อีกท้ังบนเกาะมีภูเขาขนาดเล็กล้อมรอบอยู่สามด้าน ฤดูหนาวอบอุ่น 

ฤดูร้อนเย็นสบาย ดินฟ้าอากาศดีกว่าในเมืองมาก โดยเฉพาะในวันที ่

หนาวเหน็บเช่นนี้ ในเมืองอากาศหนาวเย็นมืดหม่น เมื่อเปรียบกันแล้ว 

บนเกาะยังอบอุ่นกว่ามาก

ปรกึษากันเรยีบร้อยแล้วก็เลอืกวัน เกาเฉยีวมาส่งภรรยากับบตุรสาว 

ถึงเกาะไป๋ลู่ หลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อย ตนเองจึงกลับไปในเมือง

เกาลัว่เสนิล้มป่วยครัง้น้ีหาใช่เพราะโกรธเคืองบดิามารดา หรอืจงใจ

ท�าร้ายตนเอง...นางเองก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องท�าเช่นนี้

คนืน้ันหลงัจากนางไปหาบดิา วันถดัมาก็รูข่้าวว่าเกาอิน้พ่ีชายร่วมสกลุ 

ได้เร่งรุดไปเจียงเป่ยแล้ว โยกย้ายกองก�าลังทหารไปช่วยหลี่มู่

การศึกที่เขตสู่ครั้งน้ี สุดท้ายแล้วจะแพ้ชนะอย่างไร นางไม่อาจ 

คาดการณ์ได้ และไม่อยู่ในขอบเขตความสามารถของนางด้วย แต่ในทีสุ่ด

บดิายังคงตดัสนิใจเช่นนี ้เรือ่งน้ีนางรูส้กึซาบซึง้ใจย่ิง ในใจย่ิงรูส้กึปลืม้ปีติ

ยินดี

ตั้งแต่เล็กจนโตในใจของนางบิดาก็เปรียบเสมือนเทพองค์หนึ่ง
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ตอนบดิายกทพัไปปราบปรามทางเหนอืแล้วไม่ได้รบัชยัชนะ จ�าต้อง

กลับมาแดนใต้ด้วยความเศร้าสลด นางเองก็เพ่ิงถือก�าเนิดได้ไม่นาน  

จึงไม่ได้เห็นภาพดังกล่าวด้วยตาตนเอง ยิ่งไม่มีความทรงจ�าแม้แต่น้อย

ทว่าเรื่องนี้ไม่เพียงไม่ส่งผลกระทบต่อนางในการเลื่อมใสศรัทธา

บิดาของตน กลับท�าให้ทุกครั้งที่นางนึกถึงยังเกิดความรู้สึกเคารพในตัว

บิดา และเห็นใจในความเศร้ารันทดใจของผู้กล้าเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่เล็กนางนั่งเรียนหนังสือร่วมกับเหล่าพ่ีชายน้องชายร่วมสกุล 

เวลาว่างจากการเรยีนก็ฟังพวกเขาถกเถียงกันเรือ่งบ้านเมอืงอยู่ข้างๆ นาง

แม้จะไม่พูดอะไร แต่พร้อมกับการค่อยๆ เติบโตขึ้นมา มากน้อยนางก็ยัง

รู้ว่าบิดาไม่ได้เฉียบคมเหมือนเดิม ไม่ได้มีลักษณะของวีรบุรุษเช่นท่ีนาง

จินตนาการในสมัยเด็กอีกต่อไป

แต่นางก็เข้าใจบิดามาโดยตลอด อยู่ในฐานะของหัวหน้าสกุลเกา 

เขามีสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและมีเรื่องต่างๆ ที่ต้องค�านึงถึง

ทว่าครั้งนี้ตอนที่นางรู้ว่าบิดาถึงกับอนุญาตโดยนัยให้คนเหล่านั้น

ใช้หลี่มู่เป็นหมากในการต่อสู้กันอย่างลับๆ ด้วยความคิดอันเห็นแก่ตัว 

เพื่อที่ตนจะได้ไม่ถูกผู้คนว่ากล่าวเอาได้ นางก็รู้สึกผิดหวังมากจริงๆ

ดีท่ีภายหลังบิดายังคงเป็นบิดาคนเดิมท่ีนางรู้จักผู้นั้น เรื่องน้ีนาง

รู้สึกปลื้มปีติยินดีมากจริงๆ

ช่วงเวลาท่ีนางป่วยหนักที่สุดหลายวันน้ัน เห็นบิดามารดาร้อนใจ 

นางเองก็อยากให้ตนเองหายเร็วหน่อย เพียงแต่ร่างกายกลับไม่เอาไหน

เสียเลย

ช่วงน้ีนางตามมารดามาอยู่ที่เกาะไป๋ลู่ อยู่มาครึ่งเดือนกว่าแล้ว 

ภายใต้การดแูลอย่างเอาใจใส่ของมารดาและพวกอาจว๋ี ในท่ีสดุร่างกาย
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ก็ค่อยๆ ฟื้นคืนสู่ปกติ จิตใจก็ดีขึ้นมา

ยามนี้ใกล้จะถึงวันสิ้นปีแล้ว

สกุลเกาเป็นเพราะเรื่องแต่งบุตรสาวในช่วงก่อนหน้านี้ แม้จนถึง 

ทุกวันนี้คนนอกยังคงน�าไปเป็นหัวข้อเรื่องแอบวิพากษ์วิจารณ์กัน แต่

นอกจากคนสกุลลู่แล้วดูจากภายนอกตระกูลที่แต่ก่อนเคยไปมาหาสู่กัน

เหล่านั้นก็ยังคงเป็นฝ่ายมาเยือน กอปรกับสกุลเกามีญาติพ่ีน้องมาก  

ในจวนจึงมีเรื่องจุกจิกต้องท�าเป็นก่ายกอง

เซียวหย่งจยาให้อาจว๋ีกลับไปช่วยฟูเหรินของเกาอว่ินจัดการ  

ส่วนตนเองกับบุตรสาวยังคงอยู่ที่นี่

วันน้ีตอนบ่ายเซียวหย่งจยาไปอารามจื่ออว๋ินท�าพิธีขอพรให ้

บุตรสาว เกาลั่วเสินอยู่ที่เรือนรับรองคนเดียว

เนื่องจากช่วงบ่ายรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพลียแรง นางจึงนอนไปต่ืนหน่ึง 

คิดไม่ถึงว่ากลับฝันอะไรวุ่นวาย

เริ่มต้นก็ไม่รู้ฝันถึงอะไร เลอะๆ เลือนๆ จากนั้นความฝันก็ค่อยๆ  

แจ่มชัดขึ้น ถึงกับฝันว่าลู่เจี่ยนจือตายไปแล้ว

นางตื่นตระหนกหวาดผวา

แต่นี่ยังไม่หมด จากนั้นความฝันที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นแล้ว

จู่ๆ นางก็ฝันเห็นหลี่มู่

เขาเองก็ตายแล้ว!

ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยคราบโลหิต ทั้งยังกดทับอยู่บนร่างของนาง 

สภาพการตายน่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง

นางตกใจตื่นขึ้นมาจากฝันร้าย ตอนลุกขึ้นมานั่ง ทั้งร่างเต็มไปด้วย

เหงื่อเย็น เนื้อตัวสั่นเทิ้ม หัวใจเต้นระรัวจนแทบหลุดออกมาจากล�าคอ
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แม้เกาลัว่เสนิจะต่ืนขึน้มาแล้ว แต่ดวงตาทัง้สองของเขาท่ีมโีลหติสด 

หยาดหยดออกมาตลอดเวลาขณะมองจ้องนางในห้วงฝัน และแววตา 

น่ากลัวในดวงตาทั้งสองซึ่งนางไม่อาจใช้ถ้อยค�าใดมาบรรยายได้นั้น  

กลับยังคงปรากฏชัดเจนอยู่ในสมอง

นางเน้ือตวัสัน่เทาน่ังอยู่บนเตยีงคนเดยีว เหม่อลอยอยู่นาน กระทัง่

สาวใช้พบว่านางตื่นแล้วจึงเข้ามาปรนนิบัติ เช็ดเหงื่อ หลังเปลี่ยนเสื้อผ้า

แล้ว นางจึงค่อยๆ สงบสติอารมณ์ลงได้

แต่จิตใจกลับเปลี่ยนเป็นย�่าแย่ยิ่ง

ตลอดช่วงบ่ายนางกอดหม้อน�้าร้อน* ไว้ในอ้อมแขน เหม่อมอง

ทัศนียภาพแม่น�้าในฤดูหนาวนอกหน้าต่างที่พอมองเห็นอยู่ไกลๆ

รมิฝ่ังแม่น�า้ปลกูดอกองิฮวา** ไว้เตม็ไปหมด ช่วงฤดูใบไม้ผลบิรเิวณน้ัน 

จะมสีชีมพูสดใสไปทัง้แถบ มองจากท่ีไกลคล้ายปยุเมฆเรืองรองแพรวพราว 

ไปด้วยสีสัน

แต่ในฤดกูาลนีส้ายตานางกลบัมแีต่ต้นไม้ใบโกร๋น บางครัง้มเีงาร่าง

นกกระสาสีขาวสองสามตัวที่กลับจากทางเหนือมาฟักไข่ในฤดูหนาว 

บินผ่าน เป็นสีสันสะดุดตาเพียงหนึ่งเดียวในความสลัวมัวนี้

หลงัจากลูซ่วิหรงแต่งงานไป เกาลัว่เสนิเคยให้คนน�าของขวัญอวยพร 

ในนามของตนไปมอบให้

ลู่ซิวหรงก็มอบของขวัญกลับมาให้นาง

เวลาน้ีเกาลัว่เสนิพลนัคิดว่าจะเขยีนจดหมายให้ลูซ่วิหรงอกีสกัฉบบั 

ถามอกีฝ่ายถึงข่าวคราวของลูเ่จีย่นจอื เนือ่งจากนับแต่ลู่เจ่ียนจอืไปเจยีวโจว 

* หม้อน�้าร้อน อุปกรณ์ให้ความอุ่น เป็นภาชนะเหล็กทรงกลมแบนส�าหรับใส่น�้าร้อนมีฝาเกลียวปิดแน่น  

เอาผ้าห่อเอามากอดหรือวางในผ้าห่มเพื่อให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว

** อิงฮวา คือดอกซากุระ
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แล้ว นางก็ไม่รู้ข่าวคราวของเขาอีกเลย ก็ไม่รู้เวลานี้เขาเป็นอย่างไรบ้าง

ในค�่าคืนก่อนวันออกเดินทาง เขามากราบลาบิดาของนาง ภาพที่

นางมองส่งเงาด้านหลังของเขาจากไปพลันผุดขึ้นมาในใจอีกครั้ง

เกาลั่วเสินหยิบพู่กันหมึก ก่อนเขียนจดหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับ ครั้น

จดหมายเขียนเสร็จแล้ว นางกลับไม่ได้เรียกคนส่งออกไปทันที

นางกบัลูซ่วิหรงเคยเป็นสหายท่ีดีต่อกัน ทัง้ยังสนทิสนมกันอย่างมาก  

ท้ังสองเติบโตมาด้วยกัน เคยนอนเตียงเดียวกัน คุยกนัได้แทบทกุเรือ่ง ไม่มี

ความลับระหว่างกันก็จริง

แต่มาบัดนี้คล้ายมีช่องว่างท่ีมองไม่เห็น ค่อยๆ แยกนางกับสหาย 

ที่ดีที่สุดของนางออกจากกัน

เกาลั่วเสินมองจดหมายใจลอยอยู่ตามล�าพังครู่หนึ่ง แล้วหยิบมัน

โยนลงไปในเตาไฟเงียบๆ มองแผ่นกระดาษถูกเปลวไฟแผดเผา ค่อยๆ 

มอดไหม้กลายเป็นเถ้าสีขาวเล็กๆ ท่ามกลางเปลวไฟที่ระริกไหว

นางกดข่มความว้าวุ่นในใจไว้ เรียกฉยงซู่ให้หยิบเสื้อคลุมกุ๊นขอบ

ด้วยขนสตัว์สขีาวทีต่นสวมเวลาออกไปข้างนอกมา คร้ันสวมเส้ือคลุมแล้ว

นางก็ออกจากเรือนมุ่งตรงไปอารามจื่ออวิ๋น

จู่ๆ เกาลั่วเสินก็ไม่อยากอยู่ที่น่ีต่อไปแล้ว นางอยากกลับไปท่ีจวน

ในเมือง

ข่าวตอนหลีมู่เ่พ่ิงไปถึงปาจว้ินจวบจนท�าศกึได้รบัชยัชนะ นางล้วน

รู้แล้ว

แต่เวลาผ่านไปนานเพียงน้ี การศกึต่อจากนัน้ความคบืหน้าท่ีญาตผิูพ่ี้ 

ยกกองก�าลังไปช่วยหนุนเนื่องเป็นอย่างไรบ้าง นางกลับไม่รู้แม้แต่น้อย

หากได้กลับไปถึงจวน ถ้ามีข่าวใหม่เก่ียวกับการศึกที่เขตสู่ บิดา 
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น่าจะได้รู้เป็นคนแรก

หลงัจากเกาลัว่เสนิเกิดเรือ่งไม่สบายใจกับมารดาในครัง้ก่อน ท้ังนาง 

ก็ล้มป่วย ตลอดหลายวันทีผ่่านมายามอยู่ต่อหน้านาง มารดาจะไม่เอ่ยถึง

เรื่องที่เกี่ยวกับหลี่มู่แม้แต่ครึ่งค�า

นางเองก็เอ่ยปากถามไม่สะดวก

แต่เกาลั่วเสินรู้ หลังจากการศึกครั้งนี้ยุติลง ถึงหล่ีมู่จะมีชีวิตรอด

กลบัมาได้ ไม่ว่าผลลพัธ์จะออกมาเช่นไร มารดาก็ได้ตดัสินใจเดด็ขาดแล้ว

ที่จะไม่ให้นางกลับไปจิงโข่วอีก

ส�าหรับเรื่องที่หลี่มู ่บีบบังคับแต่งนางเป็นภรรยาท�าให้นางต้อง

เปลีย่นแปลงชวิีตความเป็นอยู่ท่ีเคยมมีาแต่เดิมไปอย่างสิน้เชงิ จนกระท่ัง

บัดนี้ความคิดนี้ก็ยังติดค้างอยู่ในใจของนางเสมอ เพียงเริ่มคิดขึ้นมาทีไร

นางเป็นได้ไม่สบายใจเสียทุกครั้ง

แม้ว่าบุรุษผู้นี้จะหาได้เลวทรามต�่าช้าเช่นท่ีนางจินตนาการไว้ใน 

ช่วงก่อนแต่งงาน ทั้งมารดาและน้องสาวของเขาก็เป็นคนดีมาก เพียงได้

คลุกคลีอยู่ด้วยกันเป็นเวลาสั้นๆ แค่หนึ่งเดือนก็ท�าให้นางนึกถึงและ 

เป็นห่วงจนถึงบัดน้ี แต่ท้ังหมดน้ีก็ไม่เพียงพอให้นางยืนกรานต่อสู้กับ

มารดาอย่างถึงที่สุดเพื่อพวกเขา

นางเตรียมใจไว้แล้วว่าจะแยกจากเขา ไม่กลับไปท่ีจิงโข่วอีก... 

แต่ในส่วนลึกของจิตใจนางยังคงไม่อาจทิ้งความห่วงพะวงถึงความเป็น

ความตายของเขาไปอย่างสิ้นเชิงได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผ่านความฝันที่น่ากลัวในวันนี้แล้ว

นางหวังว่าเขาจะปลอดภัยไม่เป็นอะไร และได้กลับบ้านในเร็ววัน

เพราะมารดาและน้องสาวของเขาต่างก�าลงัตัง้ตารอให้เขากลบัมา
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ทุกวันทุกคืน

เกาลั่วเสินมาถึงอารามจื่ออวิ๋นแล้ว

นักพรตหญิงท่ีเฝ้าประตูเห็นนางมาเยือน ใบหน้าพลันปรากฏรอยย้ิม  

และเข้ามาต้อนรับอย่างมีไมตรีจิต

เกาลั่วเสินถามไปค�าหนึ่งจึงทราบว่าสถานท่ีท่ีมารดาท�าพิธีขอพร

คือวิหารสยาเซียน นางก็ตรงไปที่นั่น

เม่ือไปถึงนางกลับเห็นข้างในเหลือเพียงนักพรตหญิงไม่ก่ีคนที่ยัง

สวดมนต์อยู่ กับหญิงรับใช้สูงวัยที่อยู่ข้างกายมารดา ทว่าไม่เห็นเงาร่าง

ของมารดา

เหลี่ยวเฉินจื่อผู้นั้นก็ไม่อยู่...

หญิงรับใช้สูงวัยบอกว่าเมื่อครู่ท�าพิธีเสร็จ องค์หญิงใหญ่เนื่องจาก

คุกเข่ามาครึ่งค่อนวัน ขาเข่าปวดเมื่อยยืนได้ไม่มั่นคง หลังจากประคอง

ขึ้นมา อาจารย์ก็เชิญไปพักผ่อนที่ห้องพักด้านหลัง

เกาลัว่เสนิผงกศีรษะบอกหญิงรบัใช้สงูวัยไม่ต้องไปตาม เป็นเพราะ

นางรู้ที่รู้ทางดีจึงพาฉยงซู่กับอิงเถาเข้าไปเอง

เดินเลี้ยวมาที่วิหารด้านหลัง มาถึงหน้าห้องพักที่ชื่อเรือนพักชิงฝู 

เห็นประตูปิดอยู่ นางจึงบอกให้สาวใช้รออยู่เชิงบันได ส่วนตนเองยก 

ชายกระโปรงแล้วเดินข้ึนไป มาถึงหน้าประตูนางก็ผลักเข้าไปเบาๆ  

ก่อนต้องแปลกใจเมื่อพบว่าประตูถึงกับลงดาลจากด้านในไว้

เวลากลางวันเช่นนี้ มารดาเพียงมาพักผ่อนที่นี่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น 

มเีรือ่งลบัอะไรกันทีต้่องปรกึษาหารอืกับนักพรตหญิงสูงวัยผู้นัน้โดยถึงกับ

ต้องลงดาลประตู
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เกาลั่วเสินอดฉงนสนเท่ห์ไม่ได้ นางยกมือข้ึนมา ขณะก�าลังจะ 

เคาะประตู ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงพูดคล้ายเป็นเสียงชายหนุ่มดังแว่ว 

มาจากด้านใน มือข้างนั้นพลันหยุดชะงัก ในใจนางตื่นตะลึงและสงสัย

เกาะไป๋ลู ่อยู่ในความครอบครองของมารดาทั้งหมด นอกจาก 

ในเรือนรับรองท่ีมีคนรับใช้ชายที่จ�าเป็นไม่ก่ีคนกับทหารองครักษ์แล้ว 

ตลอดทั้งปีก็ไม่อนุญาตให้บุรุษแปลกหน้าย่างเหยียบขึ้นมาแม้ครึ่งก้าว

ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าที่นี่เป็นอารามนักพรตหญิง ในห้องพักด้านหลัง

ถึงกับมีเสียงบุรุษได้อย่างไร

ตอนแรกเกาลั่วเสินเข้าใจว่าตนเองคงฟังผิดไป จึงเงี่ยหูฟังอีกนิด

ครั้งนี้แน่ใจอย่างไม่ต้องสงสัย

ในเวลาน้ีเองท่ีห้องพักด้านในก็มีบุรุษหนุ่มผู้หน่ึงก�าลังเอ่ยปากขึ้น 

"องค์หญิงใหญ่...ให้บ่าวช่วยนวดเท้าให้ท่านเถิด"

ห้องพักมีทางเข้าสองชั้น แบ่งเป็นห้องด้านนอกกับห้องด้านใน  

เสียงนั่นเห็นชัดว่าดังมาจากห้องด้านใน

แม้จะมรีะยะห่างอยู่บ้าง ทัง้ได้ยินไม่ค่อยชดัเจนนกั แต่เมือ่เกาลัว่เสนิ 

เอาหูแนบกับร่องประตู ยังคงพอจับใจความประโยคนั้นได้

เกาลั่วเสินเบิกตากว้าง ร่างแข็งทื่อไปทันที นางยืนอยู่ที่นั่น ในเวลา

อันสั้นไม่อาจขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกาย

แม้คนในจวนจะไม่เคยเอ่ยต่อหน้าเกาลั่วเสินแม้คร่ึงค�า แต่นาง

เติบโตอยู่ในเมืองเจี้ยนคังมาแต่เล็ก จะมากจะน้อยก็เคยได้ยินได้ฟังมา

ว่าเหล่าสตรีสูงศักดิ์มักมากเหล่านั้นแอบใช้ชีวิตมั่วโลกีย์ลับหลังคน

อย่างเช่นจจูีเ้ยวีย่ อว้ีหลนิหวังเฟยผูน้ัน้ กล่าวกันว่าอกีฝ่ายเลีย้งเดก็หนุม่ 

รูปงามไว้หลายคนเพื่อบ�ารุงบ�าเรอความสุขให้นาง
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สตรีสูงศักดิ์ที่มีพฤติกรรมเฉกเช่นจูจี้เยวี่ยนั้นมีจ�านวนนับไม่ถ้วน

แต่เกาลั่วเสินไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันหนึ่งท่ีมารดาของตน  

เซียวหย่งจยา องค์หญิงใหญ่ชิงเหอ...จะท�าเรื่องเฉกเช่นเดียวกันกับ 

พวกจูจี้เยวี่ยนี้ด้วย

นี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้!

ถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาจะไม่ปรองดองกัน ทั้ง 

แยกกันอยู่มาหลายปีอย่างเปิดเผย แต่ในส่วนลึกของหัวใจเกาลั่วเสิน 

ยังคงโอบกอดความหวังอยู่อย่างดื้อรั้น หวังว่าสักวันหนึ่งบิดากับมารดา

จะคืนดีกันได้

นางงนุงงจนตืน่ตะลงึย่ิงแล้ว หัวใจทัง้ดวงเต้นระรวัดงัตกึๆ ความรูส้กึ 

อย่างหน่ึงทีป่ะปนอยู่ระหว่างความผดิหวังอย่างรนุแรงและความโกรธแค้น 

แทนบดิาท่ีรูส้กึว่าไม่คุ้มค่ากับการรอพลนัเอ่อท้นข้ึนมาในใจอย่างรวดเรว็

ใบหน้าของนางแดงก�า่ด้วยความโมโห ขณะคิดจะตบประตดูงัๆ เพ่ือ

ยับยั้งการกระท�าของมารดา นางก็พลันหยุดชะงักในทันที

อาเหนียงยังอยู่ในช่วงวัยที่ดี รูปโฉมงดงามประทับใจคน กลับต้อง

แยกกันอยู่กับอาเหยียมาเป็นปีๆ

แม้ข้าจะรักอาเหยียมาก แต่ข้าก็ไม่อาจไม่ยอมรับว่าอาเหยีย 

มีงานยุ่งมากเกินไปจริงๆ

ใจของเขาถูกเรื่องต่างๆ มากมายยึดครองไปจนส้ิน ที่เหลือไว้ให ้

อาเหนียงก็ดูเหมือนจะน้อยมาก

อย่างน้อยข้าก็รู้สึกว่าอาเหนียงไม่ได้รับการใส่ใจสักเท่าใด

แม้อาเหนยีงจะไม่เคยเอ่ยถงึความโดดเด่ียวอ้างว้างของนางต่อหน้าข้า 

แม้ครึ่งค�า แต่บางครั้งจากค�าพูดเล็กๆ น้อยๆ กับเสียงทอดถอนใจของ 
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อาจวี๋ ข้าก็รู้แล้วว่าอาเหนียงโดดเดี่ยวเดียวดายยิ่ง

อาเหนียงอยู่บนเกาะเล็กแห่งนี้คนเดียว กลางวันยังดี แต่ค�่าคืนที่

ยาวนานเหล่านั้นเล่า ข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่าหลังจากข้านอนหลับไปแล้ว 

อาเหนียงก้าวผ่านคืนวันเหล่านั้นมาได้อย่างไร

เกาลั่วเสินยืนนิ่งอยู่กับที่ ความโกรธแค้นเมื่อครู่ค่อยๆ จางหายไป 

ในใจเหลือเพียงความงงงวยและความเศร้าใจ ยามกะทันหันไม่รู้ควรท�า

อย่างไรดี

ในขณะท่ีหยาดน�า้ตาใกล้จะหยาดหยดลงมาอยู่นัน้ ฉบัพลนัน้ันเอง

ก็ได้ยินเสียงจากข้างในดังขึ้นมาอีก

'เพล้ง!' คล้ายเสียงถ้วยชาถูกขว้างลงกับพื้นจนแตก

"ไสหัวไปเดี๋ยวนี้! ถ้าให้ข้าเห็นหน้าเจ้าอีก ข้าจะสังหารเจ้าเสีย!"

เสียงมารดาดังลั่นมาเข้าหูเกาลั่วเสินอย่างชัดเจน

ตามมาด้วยเสยีงวิงวอนขอร้องทีผ่สมปนเปกันของนกัพรตหญิงสงูวัย 

กับบุรุษผู้น้ัน เสียงฝีเท้าของมารดาดังขึ้นคล้ายก�าลังเดินเร็วๆ ออกมา 

ด้านนอกด้วยความเดือดดาลเป็นฟืนเป็นไฟ

หัวใจของเกาลั่วเสินเต้นรัวเร็วข้ึนอีกครั้ง ไม่มีเวลาให้คิดอะไรอีก 

นางรบีกลบัหลงัหนั ยกชายกระโปรง ก้าวลงบนัไดอย่างรวดเรว็ ส่งสายตา

ให้สาวใช้รบีตามตนมา ก่อนสาวเท้าว่ิงออกไปจนถึงระเบยีงวนทีเ่ชือ่มต่อ

มาที่นี่แล้วจึงหยุดลง เกาะราวลูกกรงหอบหายใจค�าโต

เกาลัว่เสนิยังไม่ทันพักหอบหายใจได้สกัเท่าไรก็มเีสยีงฝีเท้ามารดา

ดังตามมาจากข้างหลัง

เกาลัว่เสนิพยายามสงบใจ นางหมนุตวักลบัไปแล้วเดนิไปข้างหน้า 

เดนิไปได้ไม่ก่ีก้าวก็เงยหน้าข้ึน เห็นเงาร่างของมารดานางจงึหยุดฝีเท้าลง 
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คลี่ยิ้มออกมา ร้องเรียกออกมาค�าหนึ่ง "อาเหนียง"

เซียวหย่งจยาสีหน้าซีดขาว สองแก้มมีสีแดงจัดให้เห็นร�าไร หัวคิ้ว

นัยน์ตามีร่องรอยของความโกรธ ขณะสาวเท้าเร็วๆ ออกมา ครั้นเห็น 

บตุรสาวก�าลงัเดนิมาทางตน นางก็ตืน่ตระหนก หยุดฝีเท้าตามสัญชาตญาณ  

"อาหมี เหตุใดเจ้าจึงมาที่นี่"

"อาเหนียง ลูกไม่มีอะไรท�าจึงมารับท่าน พวกนางบอกท่านอยู่ท่ีนี่ 

ลูกจึงมาดูเจ้าค่ะ"

เกาลั่วเสินกดข่มความตื่นเต้นในใจเอาไว้ ย้ิมแย้มท�าเหมือนไม่มี

อะไร

เซียวหย่งจยาสงบใจ มองบุตรสาวอย่างละเอียดแวบหนึ่ง เห็นนาง

มีสีหน้าปกติ ดูแล้วน่าจะมาที่นี่เพ่ือรับตนจริง เพียงบังเอิญมาเจอกัน 

ตรงนี้พอดีเท่านั้น

ยามนึกถึงเหตุการณ์ในห้องพักเมื่อครู่นี้ เซียวหย่งจยาก็อดรู้สึก 

อกสั่นขวัญหายไม่ได้

ดีที่ตนตวาดไล่คนไปทันเวลา และออกมาอย่างรวดเร็ว

ถ้าตอนน้ียังอยู่ในห้อง เกดิบตุรสาวไปได้ยินอะไรเข้า ต่อไปยามอยู่

ต่อหน้านาง ตนยังจะเงยหน้าขึ้นมาได้อย่างไร

เซียวหย่งจยาสงบใจลง เดินเข้ามาย้ิมบางๆ "เมื่อครู่อาเหนียง 

เพียงเหน่ือยจึงได้ออกมาพัก อาเหนียงหายเหน่ือยแล้ว เช่นน้ันก็ไปเถิด 

กลับไปกัน"

เกาลั่วเสินพยักหน้า ตามเซียวหย่งจยากลับมาท่ีห้องโถงด้านหน้า 

ออกจากอารามเต๋า ขึ้นไปบนเกี้ยวอุ่นด้วยกัน แล้วกลับไปยังเรือนรับรอง 

หัวใจที่เต้นระรัวแรงเมื่อครู่นี้ของเกาลั่วเสินในที่สุดก็ค่อยๆ สงบนิ่งลง
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"อาเหนียง ร่างกายของลูกหายดีแล้ว ลูกออกจะคิดถึงอาเหยีย 

ไม่น้อย ลูกอยากกลับจวนเจ้าค่ะ"

นางซุกหน้าไปในอ้อมอกมารดา วิงวอนด้วยน�้าเสียงนิ่มนวล

เซยีวหย่งจยาเพียงลงัเลเลก็น้อยก็พยักหน้า "ก็ดี พรุ่งนีพ้วกเรากลับไป 

ก็แล้วกัน ช่วงสิ้นปีพอดีในจวนมีงานต้องจัดเตรียม"

เกาลั่วเสินถอนหายใจด้วยความโล่งอก นางกอดแขนมารดาแน่น

คล้ายว่าถ้าปล่อยมือมารดาก็จะหนีไปเช่นนั้น

เซยีวหย่งจยาก้มหน้าลงมองเกาลัว่เสนิแวบหนึง่ เหน็ดวงหน้าน้อย

ของนางยังดูซีดเซียวอ่อนแอจากการป่วย ยังไม่มีเน้ือหนังกลับคืนมา 

ดังเดิม ตนก็โอบกอดบุตรสาวไว้ น�้าเสียงเต็มไปด้วยความรัก

"ร่างกายของเจ้ายังไม่หายดี อากาศก็หนาวเย็น ไยต้องว่ิงออกมา

ด้วยเล่า เกิดกระทบถูกความเย็นเข้า..."

เกาลั่วเสินสูดดมกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกกล้วยไม้ท่ีเคยคุ้นจาก 

ร่างของมารดา แล้วหลับตาลงช้าๆ

"อาเหนียง เกิดหลี่มู่กลับมาไม่ได้แล้ว ต่อไปลูกช่วยดูแลมารดากับ

น้องสาวของเขาดีหรือไม่"

เซียวหย่งจยาตะลึงงัน ครั้นก้มลงมองก็เห็นบุตรสาวยังคงหลับตา 

สีหน้าซีดขาว นางลังเลอยู่ชั่วขณะ แล้วส่งเสียงอย่างเฉยเมยออกมา 

ค�าหนึ่ง "อืม"

นางรู้สึกว่ามือข้างน้ันของบุตรสาวกอดแขนตนแน่นข้ึน ส่วนลึก 

ในดวงตามีประกายซับซ้อนผุดขึ้นมาจางๆ

หลังแม่ลูกกลับมาถึงเรือนรับรอง เซียวหย่งจยาก็เรียกคนให้ส่ง 
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เกาลั่วเสินกลับห้องก่อน พอมองส่งเงาร่างบุตรสาวเดินจากไป จากนั้นก็

หันหน้ากลบัมา รอยย้ิมบนใบหน้าเลอืนหายไปแล้ว นางกล่าวเสยีงเยียบเย็น  

"ไปไล่คนในอารามเต๋าออกให้หมดเดีย๋วน้ี! ห้ามเหลอืแม้แต่คนเดยีว ผูใ้ด

กล้าบิดพลิ้วไม่ยอมไป จงสังหาร!"

องครักษ์รับค�าสั่งแล้วออกไป

เซยีวหย่งจยาหว่างคิว้มปีระกายเออืมระอาผดุขึน้ สดุท้ายกร็ะบาย

ลมหายใจยาวออกมา แล้วจงึหมนุตัว ขณะจะเข้าไปข้างในพลันได้ยินเสียง 

ฝีเท้ากระชั้นถี่ดังมาจากนอกประตูคล้ายมีคนก�าลังวิ่งเข้ามา

ยามอยู่ที่นี่...คนที่กล้าท�าเช่นนี้ก็มีเพียงเกาหวนแล้ว

เซียวหย่งจยาหันหน้ามา แล้วก็ไม่ผิดจากท่ีคิด เกาหวนก้าวข้าม

ธรณีประตูเข้ามาก้าวหนึ่งแล้ว สีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจ ปากก็

ร้องขึน้ "ท่านป้า! อาเจีย่อยู่ทีใ่ดหรอืขอรบั มข่ีาวดมีาจากเขตสู ่หลีมู่ไ่ด้รับ

ชัยชนะเป็นที่แน่นอนแล้ว! ไม่เพียงเอาปาจวิ้นคืนมาได้ ยังยึดเหลียงโจว

ได้อีกด้วย และจะกลบัมาเมอืงหลวงก่อนปีใหม่ อาเจีย่เล่า หลานต้องการ

พบนาง!"

เกาหวนพูดพลางสาวเท้าเร็วๆ เข้าไปข้างใน
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ขณะเกาหวนเดินผ่านข้างกายเซียวหย่งจยา กลับถูกนางย่ืนมือ 

มาขวางไว้

"ลิ่วหลาง อาเจี่ยของเจ้าร่างกายยงัไม่หายด ีนางพกัผ่อนอยู่ เรื่องนี้

ป้ารู้แล้ว ป้าจะบอกนางเอง"

เซียวหย่งจยากล่าวยิ้มๆ

เกาหวนมองเซียวหย่งจยา เขาลังเลอยู่ชั่วขณะ

"ตกลงตามน้ี จวนจะเย็นแล้ว ในเมื่อเจ้ามาทั้งที กินข้าวแล้วค่อย

กลับไปเถิด ป้าจะให้แม่ครัวท�ากับข้าวที่เจ้าชอบกินสักหลายอย่าง"

ใบหน้าเซียวหย่งจยาดูแล้วเต็มไปด้วยความเมตตา นางพูดจบก็

หมุนตัวไปเรียกคน

กับท่านป้าผู้นี้ แต่ไรมาเกาหวนก็ไม่เคยรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม

เขาแม้จะเป็นคนตรงไปสักหน่อย ความคิดชั่วร้ายก็ไม่มี แต่กลับ 

47
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ไม่ได้โง่ เขามองออกว่าเซียวหย่งจยาไม่ค่อยพอใจข่าวท่ีเขาน�ามาบอก 

สักเท่าไร

ก่อนหน้านี้เพราะเพ่ิงได้รับข่าว ด้วยความตื่นเต้นเกินไปจึงอดใจ 

ไม่อยู่วิ่งมาหาเกาลั่วเสิน มาบัดนี้ถูกเซียวหย่งจยาสาดน�้าเย็น* เปียกโชก

ท้ังศรีษะ เมือ่นกึถึงความซบัซ้อนวกวนท่ีอยู่ตรงกลาง เขาก็เข้าใจด ีอดนึก

เสียใจในความบุ่มบ่ามของตนไม่ได้ เพราะรู้ว่าท่านป้าใหญ่อยู่ ตนคง 

ไม่ได้พบอาเจี่ยแน่ ไหนเลยยังจะรั้งอยู่กินข้าวอีก เขารีบกล่าวขอบคุณ 

ปฏิเสธไปโดยบอกยังมีธุระอื่น แล้วขอตัวกลับก่อน

เซียวหย่งจยาก็ไม่รั้งไว้ เรียกคนส่งเขาออกจากเกาะ มองส่งเขา 

จนเงาด้านหลังหายลับไป จึงหมุนตัวเดินเข้าข้างใน

เกาลั่วเสินกลับมาห้องพักแล้วก็สั่งให้คนเก็บข้าวของ...

ตกค�่านางกินอาหารด้วยกันกับมารดา เอ่ยปากถามว่าพรุ่งนี้จะ 

ออกเดินทางตอนใด เซียวหย่งจยากลับบอกว่า "อาเหนียงคิดดูแล้ว  

ในเมืองอากาศไม่ดี ร่างกายของเจ้ายังอ่อนแอนัก ไม่สู้อยู่ที่น่ีไปก่อน  

รออีกสักระยะค่อยว่ากันเถิด"

เกาลัว่เสนิได้ยินว่าจู่ๆ  มารดาก็เปลีย่นใจเช่นน้ี นางมองจ้องไปก็เห็น

มารดามองนางด้วยสีหน้าย้ิมๆ สีหน้าอ่อนโยนละมุนละไม ในใจแม้จะ

สงสัย แต่เพราะรู้นิสัยของมารดาดี นางจึงไม่ถามอะไรมาก

หลงักินข้าวเสรจ็ เกาลัว่เสนิเพียงสัง่ให้ฉยงซูไ่ปสอบถามดวู่าตอนบ่าย 

ใช่มีใครมาที่เกาะหรือไม่ ฉยงซู่กลับมาแจ้งว่า "ลิ่วหลางมาแล้ว เพียงแต่

เพ่ิงมาถึง คนยังไม่ทันเข้ามาข้างใน พูดคยุกับองค์หญิงใหญ่ได้ไม่กีป่ระโยค 

* สาดน�้าเย็น เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงการเหน็บแนม เสียดสี หรือพูดให้ผู้อื่นเสียอารมณ์ หมดความ

กระตือรือร้น
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ก็กลับไปแล้วเจ้าค่ะ"

ข่าวที่ฉยงซู่น�ามาสั้นๆ ไม่กี่ประโยคนี้ กล่าวส�าหรับเกาลั่วเสินแล้ว 

กลับคู่ควรแก่การพิจารณาใคร่ครวญอย่างยิ่ง

เกาลัว่เสินรูว่้าเกาหวนต้ังใจมาหานางทีนี่ ่แปดเก้าส่วนต้องเป็นเร่ือง

เก่ียวกับหลี่มู่แน่ ไหนเลยนางยังจะระงับอารมณ์ไว้ได้อีก รีบตรงไปหา

มารดาทันที

เซียวหย่งจยาอยู่ในห้องพัก ปลดมวยผมลงมาแล้ว นางนั่งอยู่ 

ตามล�าพังท่ีหน้าคันฉ่อง เส้นผมด�าทั้งศีรษะปล่อยสยายบนแผ่นหลัง 

ดุจม่านน�้าตก แผ่นหลังเหยียดตรงไม่ขยับ คล้ายเหม่อลอยคิดอะไรอยู่ 

พอได้ยินเสียงฝีเท้าบุตรสาวเดินเข้ามา นางก็หมุนตัวมา

"อาเหนียง วันนี้อาตี้มาหรือ ใช่มีข่าวของหลี่มู่หรือไม่"

เกาลั่วเสินถามนางตรงๆ

เซียวหย่งจยาตะลึงงัน ย่นหัวคิ้วน้อยๆ ลุกขึ้นเอ่ย "ใครกันปากมาก

เช่นนี้..."

"อาเหนียง! อาตี้ว่าอย่างไร" เกาลั่วเสินขัดจังหวะนาง

เซียวหย่งจยาชะงักนิ่งไปครู่หนึ่ง

"หลี่มู่ได้รับชัยชนะ ไม่นานก็จะกลับมาเมืองหลวงแล้ว"

นางกล่าวเสียงราบเรียบ

เกาลั่วเสินนิ่งงันไปทันใด

ความห่วงพะวง ความกังวลจางๆ ในใจตลอดช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง

ความรู้สึกอกสั่นขวัญหายที่เกิดข้ึนหลังจากฝันร้ายในวันนี้ ชั่วพริบตาน้ี

พลนัมลายหายไปหมดเพราะค�าพูดประโยคนีข้องเซยีวหย่งจยา จติใจนาง

เปลี่ยนเป็นโล่งโปร่งสบาย
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เขาชนะศึกในครั้งน้ีที่เดิมต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยมาได้  

ข่าวกลบัมาพร้อมกับชยัชนะนีอ้กีไม่นานหลซูือ่กับอาถิงคงจะทราบเช่นกัน... 

แค่นี้เพียงพอแล้ว

"อาหม ีแม้เขาจะรบชนะกลบัมา แต่แล้วอย่างไร! เจ้าคดิด ูตอนน้ัน

เขาท�าลายการแต่งงานของเจ้าอย่างไรบ้าง! อาเหนียงไม่มทีางยอมให้เขา

พบเจ้าอีก..."

เซยีวหย่งจยาในใจยังมคีวามโกรธเกรีย้ว ขณะท่ีก�าลงัพูด นางกลบั

พบว่าบุตรสาวคล้ายไม่ได้ฟังตนอยู่ ประกายตาวิบไหว มุมปากคล้าย 

หยักยกขึ้นน้อยๆ ท่าทางดูใจลอย

"อาหมี! อาเหนียงก�าลังพูดกับเจ้า! เจ้าได้ยินแล้วหรือไม่"

เกาลั่วเสินร้องอาออกมาค�าหนึ่ง นางตื่นจากภวังค์ ส่งยิ้มหวานให้

มารดา "อาเหนียง ลูกไม่มีธุระอะไรแล้ว ลูกขอตัวกลับห้องก่อน ท่านก็ 

พักผ่อนเร็วหน่อยเถิด"

พูดจบนางก็เดินออกไป

เป็นเวลาหลายวันแล้วที่เซียวหย่งจยาไม่ได้เห็นสีหน้าเช่นนี้บน

ใบหน้าของบุตรสาว

นางมองเงาร่างอรชรอ้อนแอ้นของบุตรสาวที่เดินจากไป ยืนนิ่งอยู่

กับที่ ในเวลาอันสั้นไม่อาจเรียกสติกลับคืนมา

คืนนี้เกาลั่วเสินนอนหลับดีมาก วันรุ่งขึ้นนอนอิ่มตื่นขึ้นมาก็ได้ยิน 

ฉยงซู ่บอกว่าไม่รู ้เกิดเรื่องอะไรขึ้น เมื่อคืนคนในอารามจื่ออว๋ินถูก 

องค์หญิงใหญ่ไล่ออกไปทั้งหมดในคืนนั้นเลย ไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว

เกาลั่วเสินยิ่งรู้สึกโล่งใจมากขึ้น
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ตนสรุปได้แล้ว เรื่องเมื่อวานจะต้องเป็นยายเฒ่าเจ้าเล่ห์ผู้น้ันที ่

อวดฉลาดเข้าใจว่ามารดาของตนเปล่าเปลีย่วว้าเหว่มานาน ถึงได้ท�าเรือ่ง

เช่นนั้นขึ้นมา

ท่าทีโต้ตอบของมารดาท�าให้เกาลั่วเสินโล่งใจอย่างที่สุด ส่วนลึก 

ในใจทั้งดีใจและซาบซึ้งใจ

มารดาแม้จะมนีสิยัแปลกประหลาดอยู่บ้าง บางครัง้ท�าอะไรขึน้มา

แม้แต่ตนก็ยังรู้สึกไม่ชอบใจ แต่เรื่องเช่นน้ีกลับสอดคล้องเหมาะสมกับ

ฐานะสูงศักดิ์ของมารดา

อย่างจูจี้เยว่ีย แม้จะได้ชื่อว่าเป็นหวังเฟยสตรีท่ีสูงศักดิ์ แต่สิ่งท่ี

กระท�านั้น...เรียกว่าท�าให้คนดูถูกเหยียดหยามอย่างแท้จริง

ในเม่ือหลี่มู่ไม่เป็นไรแล้ว มารดาก็ยืนกรานไม่ยอมให้ตนกลับไป 

เช่นนั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องไปท�าให้นางอารมณ์เสียเพราะเรื่องนี้อีก

ต่อไปจะเป็นเช่นไร ทุกอย่างเพียงรอหลี่มู่กลับมาแล้วค่อยว่ากัน 

ก็ยังไม่สาย

นับแต่น้ันเกาลั่วเสินก็อยู่เกาะไป๋ลู่ต่อด้วยความสบายใจ ทุกวัน 

อ่านหนังสือคัดอักษร เบ่ือแล้วก็ไปเดินเล่นริมแม่น�้า ชมทิวทัศน์ ไม่ก็ 

ให้อาหารนกกระยาง วนัเวลาผ่านไปอย่างสงบสขุ พรบิตาเดยีวอกีไม่ก่ีวนั

ก็จะสิ้นปีแล้ว

วันนีผู้ค้นทัง้เมอืงเจีย้นคงัต่างวางมอืจากงานจดัการของเก่าเตรยีมรบั 

ของใหม่ที่ยุ่งวุ่นวายในบ้านลง ต่างพากันออกมาที่ท้องถนน

บนถนนท่ีเชือ่มจากประตเูมอืงด้านตะวนัออกตรงไปยังวังหลวงสายนัน้  

ตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนทั้งสองฝั่งเบียดเสียดไปด้วยผู้คน

เมือ่ยืนอยู่บนก�าแพงประตเูมอืงมองลงไป บนถนนยาวเหยียดท้ังสาย 
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ด�ามืดไปหมด ล้วนมีแต่ศีรษะคน

หลี่มู่ใช้กองก�าลังทหารเพียงหกพันนายท�าให้หยวนเจี๋ยพ่ายแพ้

อย่างยับเยิน ไม่เพียงช่วยแคว้นปากอบกู้บ้านเมอืงท�าให้คนแคว้นปารู้สกึ

ซาบซึง้ในบญุคณุ ยงัช่วยชงิเหลยีงโจวทีอ่ยู่ทางเหนอืกลบัคนืมาให้ต้าอว๋ี

อีกด้วย ข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งด้านเหนือและด้านใต้ของแม่น�้า

ตามค�าบรรยายทีม่ชีวิีตชวีาสมจรงิสมจงัของชาวเจยีงหนาน ในชัว่เวลา 

เพียงค�่าคืนเดียวหลี่มู่ก็ได้กลายเป็นต�านานของเทพแห่งสงคราม และ

ความภาคภูมิใจของผู้คนแห่งราชวงศ์ใต้ไปแล้ว

ต่างว่ากันว่าวันน้ีเขาจะกลบัมาถึงเมอืงหลวง เพ่ือจะยกย่องชมเชย

และปูนบ�าเหน็จเขาให้เป็นท่ีประจักษ์ชัดแจ้ง ฮ่องเต้ไม่เพียงท�าลาย 

กฎเกณฑ์ อนญุาตให้เขาขีม้่าเข้าเมอืง ยังอนญุาตให้เขาพากองทหารองครักษ์ 

เดิมเข้าเมืองมาด้วยกัน รับการต้อนรับจากผู้คนตลอดทาง

ตะวันค่อยๆ เคลื่อนสูง เลยยามซื่อมาเล็กน้อย บนถนนหลวง 

นอกเมอืงสายนัน้ค่อยๆ ปรากฏคนและม้าขบวนหนึง่ จากไกลเข้ามาใกล้ 

รอจนเข้ามาใกล้ระยะหน่ึง เฝิงเว่ยทีร่บัค�าสัง่ให้มารอต้อนรบัอยู่ท่ีน่ีมองจาก 

บนก�าแพงเมืองลงมา เห็นท่ีด้านหน้าสุดภายใต้ธงแม่ทัพที่โบกสะบัด 

ไปตามลมมีคนผู้หน่ึงขี่ม้ามา คนผู้นี้ก็คือหลี่มู่ เขารีบลงมาท่ีประตูเมือง 

เฝ้ารอต้อนรับด้วยตนเอง

หลังทักทายถามสารทุกข์สุกดิบกันแล้ว เฝิงเว่ยก็ถ่ายทอดรับส่ัง 

ค�าปลอบบ�ารุงขวัญของฮ่องเต้ จากนั้นก็พาคนท้ังกลุ่มเข้าเมืองมาด้วย

สีหน้ายิ้มแย้มเบิกบาน มุ่งหน้าไปไถเฉิง

หลีมู่น่�ากองก�าลงัทหารท่ีมวิีนยัเป็นระเบยีบเรยีบร้อยทางด้านหลังตน 

เข้าสู่เมืองเจี้ยนคัง



77เผิงไหลเค่อ 

ราษฎรเห็นแม่ทัพหนุ่มดวงตาเปล่งประกายแวววาวน่ังอยู่บน 

หลังม้าสูง สวมชุดออกศึกมีสง่าน่าเกรงขาม ท่วงท่าองอาจห้าวหาญ 

เหนอืผูค้น ทหารหาญท่ีอยู่ด้านหลงัจงัหวะก้าวย่างพร้อมเพรียงกัน เส้ือเกราะ 

หมวกเหล็กเป็นประกายแวววาว ภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่องคมหอก 

สาดประกายวิบวับ กองก�าลงัทหารเป่ียมอานุภาพแขง็แกร่งและทรงพลงั 

อดไม่ได้ที่จะเปล่งเสียงโห่ร้องออกมาเป็นระยะ

หลี่เสียบังคับบัญชากองทหารองครักษ์มาหลายปี คร้ังนี้ได้รับ 

มอบหมายให้ไปท�าศึกอย่างงุนๆ งงๆ เดิมเข้าใจว่าคงต้องตายแน่นอน  

ไม่เคยคิดเคยฝันว่าสุดท้ายไม่เพียงเอาชีวิตรอดมาได้ ยังกลับมาอย่าง 

มีเกียรติยศชื่อเสียง

เกียรติยศและฐานะชื่อเสียงเช่นนี้ พูดได้ว่าเป็นสิ่งท่ีเขาไม่เคย 

คิดฝันมาก่อน

เขาอดใจไม่อยู่ ส่งสายตาไปที่เงาด้านหลังของคนที่นั่งอยู่บน 

หลงัม้าเบือ้งหน้าผูน้ัน้ ในดวงตาเต็มไปด้วยความเคารพเล่ือมใส เขายืดอก 

เชิดหน้า น�าทหารที่อยู่ด้านหลังตนสาวเท้าเข้าเมือง

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องชื่นชมมาตลอดทาง กองก�าลังทหารก็มาถึง

ไถเฉิงแล้ว

หลี่มู ่ลงจากหลังม้า เดินเข้าประตูต้าซือหม่า ในที่สุดก็มาถึง 

วังหลวงเจีย้นคงั เขาก้าวขึน้บนัไดสแีดงเดนิเข้าไปในท้องพระโรงท่ีฮ่องเต้

องค์ปัจจุบันออกว่าราชการปกครองบ้านเมือง

ฮ่องเต้ซิงผิงสวมพระมาลาฮ่องเต้ประทับอยู่บนบัลลังก์ สองข้าง 

แยกเป็นขุนนางใหญ่ฝ่ายทหารและพลเรือน พระเนตรทั้งสองวาววับ 

โหนกพระปรางมีริ้วแดงจางๆ บ่งบอกถึงอาการผิดปกติของพระวรกาย 
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สายพระเนตรลอดผ่านหยกระย้าท่ีห้อยลงมาทางด้านหน้าของพระมาลา 

จับนิ่งไปยังร่างหลี่มู่ที่ก�าลังเดินเข้ามา

ในท้องพระโรงท่ีมีคนยืนอยู่เต็มกลับเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงใดๆ  

มีเพียงเสียงฝีเท้าที่ก�าลังก้าวเดินเข้ามาของหลี่มู่กับพวกหลี่เสีย

เสียงฝีเท้าของเขาดังกังวานและหนักแน่น

ท่ามกลางสายตาจ�านวนนับไม่ถ้วนที่จ้องมองมา สีหน้าของหล่ีมู่

สงบน่ิง สองตามองตรงไปข้างหน้า รอจนเดินมาถึงเบื้องหน้าบัลลังก์ก็

คุกเข่าลงโขกศีรษะถวายบังคมฮ่องเต้

ฮ่องเต้ซิงผิงไม่ได้เบิกบานพระทัยเช่นวันนี้มานานมากแล้ว ถึงกับ

ย้ิมรับสั่งให้เขาลุกข้ึน ตรัสถามถึงสภาพการณ์ในการท�าศึกเล็กน้อย  

"ปาหวังซาบซึ้งในบุญคุณของต้าอวี๋เราอย่างมาก อีกไม่กี่วันเราจะให้คน

ส่งเขากลับแคว้น ยังเป็นราชาแห่งแคว้นดังเดิม ท่านเหน็ดเหน่ือย 

ตรากตร�ามคีณูุปการสงู คูค่วรแก่การปนูบ�าเหน็จแต่งต้ัง เราขอเลือ่นต�าแหน่ง 

ให้ท่านเป็นขุนพลเว่ย* ตราประทับทองค�าแถบผ้าม่วง ตั้งหน่วยงานเป็น

เอกเทศ ผู้ร่วมสร้างความดีความชอบที่เหลือ เราจะปูนบ�าเหน็จทุกคน!"

ตรัสจบ ในท้องพระโรงก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นมาเบาๆ ทันที

ต�าแหน่งสูงสุดของขุนนางฝ่ายทหารในราชวงศ์น้ีคือต้าซือหม่า  

รองลงมาคือแม่ทัพใหญ่ ขุนพลเพ่ียวฉี** ขุนพลเชอฉี*** ถัดลงมาก็คือ 

ขุนพลเว่ยแล้ว

ต�าแหน่งต้าซือหม่า หลายปีมานี้ฮ่องเต้ไม่ได้ทรงแต่งตั้ง ปล่อยว่าง

* ขุนพลเว่ย (ขุนพลผูพิ้ทกัษ์) เป็นต�าแหน่งนายทหารชัน้สงู ท�าหน้าท่ีบญัชาการกองก�าลงัทหารพิทักษ์เมอืงหลวง

** ขนุพลเพ่ียวฉ ีขนุพลผูม้ตี�าแหน่งต�า่กว่าแม่ทพัใหญ่ แต่ได้รบัเบีย้หวัดเท่าแม่ทัพใหญ่ มอี�านาจเท่าเสนาบดี 

ด�ารงต�าแหน่งขุนนางขั้น 2 หรือเทียบเท่าขั้น 1

*** ขุนพลเชอฉี ผู้ควบคุมรถศึกในกองทัพ ยามศึกสงครามรับหน้าที่น�าทัพปราบกบฏ ยามสงบด�ารงต�าแหน่ง

ขุนนางนอกราชการ ด�ารงต�าแหน่งขุนนางขั้น 2
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มาโดยตลอด เกาอวิ่นมีต�าแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ ต�าแหน่งเชอฉี เพี่ยวฉี

หลายต�าแหน่งที่เหลือล้วนเป็นของคนในตระกูลสูงศักดิ์

ส่วนหลี่มู่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงขุนพลจงหลางหู่เปิน หนึ่งในบรรดา

ต�าแหน่งขุนพลทัว่ไปท่ีมอียู่มากมาย ไม่มคีวามโดดเด่นสะดดุตาแม้แต่น้อย

การท�าศึกในครั้งนี้ของเขาสามารถต่อสู้ได้อย่างชนิดที่คนทั้ง 

ราชส�านกัต่างต่ืนตะลงึ แต่ละคนลกูตาแทบหลดุร่วงลงพ้ืนเก็บคนืกลับมา

ไม่ได้

ถ้าไม่ใช่มีรายงานการท�าศึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็ยากจะเชื่อได้ 

ด้วยก�าลงัพลเพียงหกพันนายถึงกับท�าให้เขาสร้างผลการรบเช่นน้ีออกมา

ได้ บอกว่าเป็นคนแรกในรอบร้อยปีของราชวงศ์น้ีก็ไม่เกินไปแม้แต่น้อย 

เวลาน้ีกลับมาแล้วได้รับการปูนบ�าเหน็จจากความดีความชอบด้านการ

ทหาร ย่อมเป็นเหตุผลอันสมควร

เพียงคดิไม่ถึงว่าฮ่องเต้จะถึงกับกระโดดข้ามต�าแหน่งขนุพลซือ่เจงิ 

ขุนพลซื่อเจิ้น ขุนพลหน้า หลัง ซ้าย ขวาไป แล้วเลื่อนต�าแหน่งเขาขึ้นเป็น

ขุนพลเว่ยเลย ทั้งตั้งหน่วยงานเป็นเอกเทศในคราเดียว

ที่เรียกว่าต้ังหน่วยงานเป็นเอกเทศก็คือนับแต่น้ีไปเขาสามารถ 

ก่อตัง้สถานท่ีท�าการของตน ทัง้เลอืกผูใ้ต้บงัคับบญัชาเอง และเข้าร่วมงาน 

ของราชส�านัก

นายทหารที่มีชาติก�าเนิดจากครอบครัวต�่าต้อยผู้หน่ึง เพ่ิงอายุแค่

ย่ีสิบกว่าถึงกับได้รับโอกาสเช่นนี้ น่ีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกียรติยศ แต่แฝง

ความหมายว่าอย่างไร ทุกคนที่ยืนอยู่ในที่นี้ต่างรู้ดีอยู่แก่ใจ

เสยีงวิพากษ์วิจารณ์ดงัองึอลไม่หยุด สหีน้าของสว่ีมีกั่บลูก่วงไม่ชวนมอง 

อย่างที่สุด
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เกาเฉียวมองหลี่มู่ท่ียืนอยู่ด้านหน้าตนห่างไปเพียงไม่ก่ีก้าวด้วย

สีหน้าซับซ้อน

หลี่มู่กลับคล้ายปลีกตัวอยู่นอกเหตุการณ์ ไม่ได้ใส่ใจสายตาและ

ท่าทต่ีางๆ ของผูค้นรอบด้าน รวมท้ังทีอ่ยู่ด้านหลงัแม้แต่น้อย เพียงคกุเข่า

ให้ฮ่องเต้ซงิผงิ กล่าวเสยีงนอบน้อม "ขอบพระทยัในพระเมตตาของฝ่าบาท"
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