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เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หลงัจากตดิตามความรกัของอดีตคู่สามภีรรยา

ทีก่�าลงักลบัมาสานสมัพนัธ์กนัอกีครัง้ จนก่อเกดิเป็นความรกัผลบิานอนั 

น่าอจิฉาในโยวโจว ย่ิงได้อ่านก็จะย่ิงได้รูถึ้งอดตีท่ีซานจงเก็บซ่อนไว้หลายปี  

แท้จรงิแล้วเหล่านกัโทษอุกฉกรรจ์ทัง้แปดสบิสีค่นคอืผูใ้ต้บงัคบับญัชาเก่า

ของซานจง เป็นทหารทัพหลหูลงทีม่ากความสามารถ และทหารส่วนใหญ่

ยังคงสาบสญูอยู่ท่ีนอกด่าน

จ่างซุนเสินหรงเมื่อเข้าใจอดีตของซานจง จากน้ีก็ให้เขาได้พิสูจน์

ตนเองต่อหน้าบิดามารดาของนาง รวมถึงสะสางความผิด แถลงไข 

ความจรงิแก่ฝ่าบาท นางก็ได้แต่เฝ้ารอเขาอยู่ท่ีฉางอนั รอเวลาท่ีนางจะได้

แต่งงานกับเขาอย่างย่ิงใหญ่ แต่ก่อนนั้นกลับมีผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวลือ 

เรือ่งทีส่กุลจ่างซนุมตี�าราทีเ่ก่ียวกับภูเขาและแม่น�า้!

ไม่เพียงแค่คู่หลักเท่านั้น ในเล่มนี้ยังมีคู่รองน่าสนใจอย่างคุณชาย

จ่างซุนซิ่นกับแม่นางซานองิผูห้้าวหาญด้วยค่ะ ท้ายสุดความรักของคูห่ลกั

คู่รองจะมีบทสรุปเช่นไร ปัญหาทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายหรือไม่  

เชญิพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ซานจงโน้มร่างเข้ามาชิด คลอเคลียเข้าหาริมฝีปากของนาง "เรื่อง 

ของข้ามอบให้ข้า เรื่องของเจ้าก็มอบให้ข้าเช่นกัน..."

จ่างซนุเสนิหรงพูดไม่ออกอีกหน เพราะปากถูกเขาปิดก้ันท้ังหมด

"อาหรง!" จ่างซนุซิน่ร้องเรยีกนางอยู่ไกลๆ 

ริมฝีปากซานจงดูดดึงบดขย้ีริมฝีปากนางพลางหัวเราะเสียงแผ่ว  

"น่าจะยังอีกสักสิบกว่าก้าว"

ลมหายใจของเขาโอบล้อมจ่างซุนเสินหรง มือของนางก็วางอยู่บน 

เอวเขา ลบูคล�าโดนแผ่นหนงัแขง็ๆ ท่ีเป็นเกราะเอว เขารูส้กึได้จงึจบัสองมอื

ของนางเอามาไว้ที่ด้านหลังเอว สองมือของนางจึงกอดเอวสอบกระชับ 

ของเขาไปโดยสมบูรณ์ ลมหายใจก็เริม่สบัสนขึน้ "ยังเหลืออกีก่ีก้าว"

"ข้าจบูเจ้านานเท่าไรก็ยังอีกเท่าน้ัน"



 จ่างซุนเสนิหรง  บุตรสาวคนเดียวของจ้าวก๋ัวกงแห่งฉางอัน  

มีความสามารถพิเศษในการอ่านและตีความ

แผนทีโ่บราณของบรรพบรุุษ เป็นดังบรรพชนน้อย 

ของสกุลจ่างซุน เคยแต่งงานกับซานจงก่อน

แยกทางกันไป

 ซานจง  บุตรชายคนโตท่ีเกิดจากภรรยาเอกของสกุลซาน

แห่งลัว่หยาง มคีวามเป็นขบถต่อจารตีประเพณี 

นิสัยปล่อยตัวเสเพล ไม่ส�ารวม

 จ่างซนุซิน่  พ่ีชายของจ่างซนุเสนิหรง รักและตามใจน้องสาว

ทุกอย่าง นิสัยอ่อนโยน เชื่อฟังบิดามารดา เป็น

รองเสนาบดีของกรมโยธา

 ซานอิง  ญาติผูน้้องร่วมตระกลูของซานจง ชอบแต่งกาย

ปลอมเป็นบุรุษ ห้าวหาญเกินสตรีทั่วไป

 เผยเซ่ายง  พี่รองสกุลเผย ญาติผู้พี่ของจ่างซุนเสินหรง เป็น

ผูช่้วยราชเลขาธิการ แอบหลงรกัจ่างซนุเสนิหรง

 เผยหยวนหลิ่ง  พี่ใหญ่สกุลเผย พี่ชายแท้ๆ ของเผยเซ่ายง เป็น

สหายสนิทกับซานจง
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จ่างซุนเสินหรงตะลึงงันไปชั่วขณะ เห็นสายตาเยือกเย็นของเขา 

อยู่บนม้าทีก่�าลงัว่ิงอย่างรวดเรว็ ก็ตดัใจหลบัตาแล้วกระโดดออกไปทันที

เกิดเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่น รถม้าพลิกคว�่าลงไปในร่องน�้าแล้ว

"ตงไหล ท�าให้ม้านิ่ง!" เป็นเสียงของซานจง เขาแทบจะกระโดดลง

จากม้าตรงๆ แล้วพุ่งลงไปในน�้าทันทีโดยไม่หยุดแม้เพียงชั่วขณะ

ทันทีท่ีศีรษะจ่างซุนเสินหรงโผล่พรวดขึ้นมาจากน�้าก็หอบหายใจ 

เอาอากาศเข้าไปเฮือกใหญ่ ก่อนถูกแขนคู่หนึ่งจับเอาไว้อย่างมั่นคง  

แล้วลากนางไปที่ด้านข้างเพื่อเลี่ยงม้าที่ก�าลังดิ้นรนหลบหนีสะเปะสะปะ

ข้างๆ มเีสยีงน�า้ดงัตมูตามขึน้หลายครัง้ ตงไหลท่ีควบม้าตะบงึมาถึง 

ก็กระโดดลงน�้ามาแล้ว และพาคนเข้ามาจัดการกับม้าที่ก�าลังปั่นป่วน 

ไม่สงบเพราะถูกรถม้าถ่วงลากจนจมลงไปให้สงบนิ่งลง

หัวใจจ่างซุนเสินหรงเต้นแรงไม่หยุด เม่ือเห็นใบหน้าของซานจง 

87    
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อยู่ตรงหน้า เขาตัวเปียกโชกไปครึ่งร่างขณะดึงนางขึ้นมา แล้วก็กอดนาง

เอาไว้แน่นด้วยแขนเพียงข้างเดียว "ไม่เป็นไรแล้ว"

จ่างซนุเสนิหรงหอบหายใจพลางพยักหน้า นางถูกลมพัดจนหนาวสัน่

ไปทั้งร่าง

เน่ืองจากม้าของซานจงเป็นม้าศึกท่ีถูกฝึกอยู่ตลอด จึงยืนตะกุย

ตะกายดนิอยู่ด้านข้างอย่างปกตดิ ีเขาเข้าไปจงูม้า บดิชายชดุทีเ่ปียกโชก

คราหนึ่ง จากนั้นก็อุ ้มจ่างซุนเสินหรงขึ้นไป แล้วพลิกตัวตามข้ึนไป  

กระตุ้นม้ามุ่งหน้ากลับเข้าเมือง

"เมือ่ครูเ่จ้าจงใจไปท่ีแม่น�า้หรอื" ระหว่างทางเขาถึงได้ถามด้วยเสียง

เหนื่อยหอบ

จ่างซุนเสินหรงที่ลมหายใจยังไม่สงบนิ่งตอบอืมค�าหนึ่ง "มีแต่ที่นั่น

ที่สามารถกระโดดได้"

ซานจงถึงกับหัวเราะออกมา "มีแต่เจ้าเท่านั้นจริงๆ"

มีแต่นางเท่านั้นที่มีความกล้าเช่นนี้ แต่ถึงจะเป็นเช่นนี้ ขณะท่ีพูด

เขาก็ยังโอบแขนรัดนางเอาไว้จนแน่น

ที่ประตูเมือง ขบวนของจ้าวจิ้นเหลียนท่ีมาส่งคนยังคงรออยู ่ 

ทั้งขบวน พอเห็นพวกเขากลับมาแล้วถึงค่อยโล่งอก

"ฉงจวนิวางใจเถอะ คนถูกจบัได้แล้ว แอบซุม่อยู่ใกล้ๆ ประตเูมอืงนีเ้อง 

น่าจะรู้ว่าวันนี้ทัพถานโจวจะออกเดินทางจึงรอโอกาสอยู่ ข้าสั่งให้เอาตัว

พวกมันไปคุมขังที่คุกใหญ่แล้ว"

ซานจงเพียงผงกศีรษะเล็กน้อยเท่านั้น หน้าเขียวคล�้าถมึงทึง  

นักโทษหลบหนีกลุ ่มน้ันอย่าได้คิดจะหนีรอดแม้แต่คนเดียวเชียว  

"ใช้กฎอัยการศึกต่อไป ไล่จับจนกว่าจะหมด!"
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เมื่อได้ยินค�าสั่งของเขา บรรดาทหารโดยรอบก็ขานรับเสียงดัง

เขารบัเสือ้คลมุกันลมมาจากมอืจือ่รุย่ทีว่ิ่งเหยาะๆ เข้ามา แล้วน�าไป

ห่อหุ้มร่างจ่างซุนเสินหรงอย่างมิดชิด

จ่างซุนเสินหรงขดตัวอยู่ในอ้อมกอดของเขา รู้ตัวดีว่าเวลานี้ตนเอง

มสีภาพกระเซอะกระเซงิปานใด แต่ยังคงรกัษากริิยาท่าทางให้สงบนิง่อยู่ 

"ท่านผู้ว่าการวางใจได้ ท�าให้ต้องแตกตื่นไปเปล่าๆ เที่ยวหนึ่งแล้ว"

จ้าวจิ้นเหลียนจงใจไม่มองให้มาก แล้วยกมือข้ึนท�าท่าเชิญ  

"เชิญรีบกลับเร็วหน่อยดีกว่า" พลางแอบทอดถอนใจไปด้วย สมกับเป็น

คนท่ีฉงจวินให้ความส�าคัญจริงๆ เห็นทีคงมีแต่นางที่ขณะเผชิญกับ 

ศึกสงครามหรืออันตรายล้วนยังคงสามารถสงบนิ่งเยือกเย็นได้เช่นนี้

กลับมาถึงจวนพักขุนนาง ท้องฟ้าก็เกือบจะมืดลงแล้ว

พอเข้าประตูใหญ่ไป ถึงนับได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดของ 

จ่างซุนเสินหรงกลับมาเป็นปกติ

ซานจงตวัดขาลงจากหลังม้าแล้วพานางเดินเข้าจวน ก้าวเดิน 

ไม่หยุดตรงไปที่ห้องหลัก

ก่วงหยวนว่ิงเหยาะๆ มาจากระเบยีง ในมอืถือของบางอย่างอยู่ด้วย 

พอเห็นสภาพของพวกเขาก็ตะลึงงันจนลืมจุดประสงค์ที่มาไปหมดสิ้น

ซานจงชะงักเท้าชั่วขณะ "เจ้าเอาอะไรมา"

ก่วงหยวนได้สติกลับมา รีบย่ืนของในมือส่งให้ "เป็นจดหมาย 

ของฮูหยินขอรับ จดหมายท่ีก่อนหน้าน้ีฮูหยินให้ส่งกลับจวนจ้าวก๋ัวกง 

ได้ส่งไปเรียบร้อยแล้ว คนที่ส่งจดหมายกลับมาบอกว่าแค่ครึ่งทาง 

ก็ส่งออกไปเรียบร้อยแล้วขอรับ"
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จ่างซุนเสินหรงที่ยังหายใจไม่มั่นคงนักชะงักกึกไปทันที "อะไรนะ! 

ครึ่งทาง?"

ก่วงหยวนประสานมอืรบัว่าใช่พลางไปยืนอยู่ทีด้่านข้าง มองออกว่า

เสื้อผ้าใต้เสื้อคลุมกันลมของนางนั้นล้วนเปียกโชก จึงไปยืนบังลมให้นาง 

"เห็นบอกว่าพวกเขาไปได้ครึง่ทางก็พบกับคณะของท่านก๋ัวกงแล้วขอรับ"

จ่างซุนเสินหรงตกตะลึงยิ่งยวด "ท่านพ่อข้ามาแล้ว?"

"เหมือน...เหมือนจะใช่นะขอรับ" ก่วงหยวนเริ่มแตกตื่นขึ้นมา  

น ่าจะเพราะถูกน�้าเสียงของนางท�าให้แตกตื่นตกใจกระมัง หรือ 

อาจเป็นเพราะถูกสภาพของเจ้านายสองคนทีอ่ยู่ตรงหน้าน้ีท�าให้แตกตืน่

ก็เป็นได้ "ได้ยินว่าท่านก๋ัวกงขีม้่าเรว็เร่งรดุเดินทางมา ทหารทีน่�าจดหมาย

ตอบกลับมาว่าก�าลังจะถึงเหอตงแล้ว แต่เพราะโยวโจวตอนน้ีประกาศ 

กฎอยัการศึกอยู่ ท่านก๋ัวกงจงึเดนิทางช้าลง คงจะหยุดพักชัว่คราวท่ีเหอตง

หลายวนั พอได้รบัจดหมายของฮหูยิน จงึสัง่ให้คนน�าวาจากลบัมาขอรบั"

จ่างซุนเสินหรงขมวดค้ิว ยังคิดจะถามอีกสักหลายค�า ทว่าเห็น 

ก่วงหยวนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยมองไปทางด้านหลังของนาง จากนั้น 

ก็ก้มหน้าแล้วถอยไป นางหันไปมองก็เห็นร่างสูงสง่าของซานจงยืนอยู่ 

ภายใต้แสงไฟหรุบหรู่ที่ระเบียง นัยน์ตาด�าสนิทก�าลังจับจ้องนางอยู่

"คิดไม่ถึงเลย" เขากล่าว น่าจะเป็นเพราะหลังสงครามยังคงไม่ได้

ยกเลิกการป้องกัน ไม่อย่างนั้นเวลาน้ีจ้าวก๋ัวกงคงจะไม่ส่งจดหมายมา 

แต่เป็นตรงด่ิงมาท่ีน่ีอย่างแน่นอน เขางอแขนแล้วโอบจ่างซุนเสินหรง 

พาเดินไปที่เรือนชั้นใน

จ่างซนุเสนิหรงเดินไปพลางพูดไปด้วย "ไม่อาจให้ท่านพ่อของข้ามา

เช่นนี้ได้"
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เนื่องจากรู้สึกหนาว เสียงของนางจึงยังคงสั่นอยู่บ้าง

ซานจงก้าวเท้ายาว นางที่ถูกโอบอยู่จึงเดินไม่ค่อยทันอยู่บ้าง  

แล้วยังหนาวสั่นไปทั้งร่าง ท�าให้ก้าวเท้าได้ไม่ค่อยเร็วนัก จ่างซุนเสินหรง 

พลันหอบหายใจเบาๆ ถ่ีเร็วขึ้นมา ในใจกลับคิดอย่างรวดเร็ว หรือจะให้

ท่านพ่อเข้ามาที่โยวโจวเลย โดยไม่มีการเตรียมตัวเตรียมใจใดๆ ทั้งสิ้น 

ก็ถูกแจ้งให้ทราบว่าข้ากับเขาแต่งงานกันแล้ว น่ันจะต้องเป็นเร่ืองย�่าแย่

ที่สุดอย่างแน่นอน

"ขอเพียงท่านพ่อเห็นสภาพของข้าในตอนนี้ จะต้องท�าให้ท่าน 

กังวลใจเหลือเกินเป็นแน่" ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในโยวโจว 

เหล่านี้เลย นางรู้ว่าบิดาจะต้องมาเพราะเรื่องสงครามนี้แน่ๆ

ซานจงกอดนางท้ังเสื้อคลุมกันลมแน่นขึ้น "เช่นนั้นเจ้าคิดจะท�า

อย่างไร"

"พรุ่งนี้ข้าจะไปพบท่านที่เหอตงเอง" จ่างซุนเสินหรงกล่าว

ซานจงชะงักเท้า "เจ้าคิดจะชิงไปพบเขาก่อนหรือ"

"อืม จ�าเป็นต้องไป" จ่างซุนเสินหรงกระชับปกคอเสื้อคลุมกันลม 

ให้แน่น นางครุ่นคิดไปมา 

มีแต่ต้องท�าเช่นนี้เท่านั้น

ล่วงเข้ายามค�่า ทหารนายหน่ึงสาวเท้าอย่างรวดเร็วเข้าจวนพัก

ขุนนางไป พอถึงนอกห้องพักแขกก็รายงานเสียงเบาว่า "ท่านหัวหน้า  

ตามกวาดจับจนหมดแล้วขอรับ พวกท่ีดักซุ่มวันนี้ก็คือกลุ่มสุดท้ายนั่น 

ไม่มีนักโทษหลบหนีรอดหูรอดตาไปได้แล้วขอรับ"

ซานจงเดินออกมาแล้วย่ืนมือไปรับสมุดบันทึกคุกใหญ่ท่ีอีกฝ่าย 
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ส่งมา พลิกอ่านอยู่ใต้แสงโคมหน้าระเบียงเที่ยวหนึ่ง เห็นรายชื่อในนั้น 

ล้วนถูกขีดก�ากับทั้งหมดแล้ว หลังจากปิดสมุดก็ยื่นให้เขา "อืม ทิ้งไว้ก่อน

รอข้าไปจัดการ"

ทหารนายนั้นถอยออกไปแล้ว

ซานจงหันไปมองทางห้องหลัก

ท่ีประตูห้อง จื่อรุ ่ยเพ่ิงจะปิดประตูลง แล้วตามตงไหลท่ีอยู่บน

ระเบียงหลบเลี่ยงจากไป มือข้างหน่ึงประคองแขนอีกข้างเอาไว้ น่าจะ 

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยเหมือนกันและก�าลังไปรักษา

ซานจงเดินไปท่ีหน้าประตูแล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบ  

นึกถึงเหตกุารณ์ไม่คาดฝันเมือ่ตอนกลางวนันัน้แล้วรมิฝีปากบางก็เม้มแน่น 

ในดวงตาด�าเข้มลกึล�า้ขึน้ บญัชน้ีีเขาจะต้องจดไว้บนศรีษะของซนุก้ัวเจ๋อ

ด้วยเหมือนกัน จนกระทั่งนึกถึงภาพจ่างซุนเสินหรงกระโดดลงน�้า 

อย่างสงบเยือกเย็นนั้น เขาก็พ่นลมหายใจออกมาแล้วอดจะหัวเราะ 

อย่างไร้สุ้มเสียงไม่ได้ รู้สึกว่าตนเองไม่ได้แสวงหาผิดคนเลยจริงๆ

มือหนึ่งผลักประตูเข้าไป แสงโคมในห้องยังสว่างอยู่ แต่ไม่เห็นคน 

หลงัฉากก้ันมเีงาร่างของสตรนีางหน่ึงปรากฏให้เห็นเป็นเส้นสาย ถูกแสงไฟ

ขับเน้นที่หน้าอกและช่วงเอวจนเป็นเส้นโค้งนูนเว้าเข้าราวกับภาพฝัน

ผ้าคลมุเนือ้บางเบาสายหนึง่ย่ืนออกจากหลงัฉากก้ันมาถึงข้างนอก 

ค่อยๆ ไหลเลื่อนจากข้อพับแขนนางลงมา จากน้ันก็เป็นเสื้อตัวนอก  

ซานจงเหลือบตาขึ้นก็เห็นฉากนี้พอดี สองตาพลันหรี่ลงเล็กน้อย 

อย่างไม่อาจห้ามได้

จ่างซุนเสินหรงก�าลังใส่ยาอยู่ จึงถอดเสื้อตัวนอกออก เหลือเพียง

เสื้อตัวกลางที่เน้ือบางสีเรียบ นางดึงคอเสื้อเปิดออก เผยให้เห็นหัวไหล่
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ด้านข้างครึง่หนึง่ นิว้มอืจิม้ไปทีย่าข้นเหนียวสดี�าในตลับใบเล็ก แล้วน�ามา

ป้ายที่ตรงนั้น

แต่เดมิจือ่รุย่จะช่วยใส่ยาให้นาง ทว่าจ่างซนุเสนิหรงพบว่าหลงัจาก

จื่อรุ ่ยถูกม้าสะบัดตกจากรถไปก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหมือนกัน  

จึงไล่ให้นางไปใส่ยาของตนเองเสีย

อยู่ๆ พลนัรูส้กึว่าแสงไฟตรงหน้ามดืลงไปส่วนหนึง่ นางจงึเงยหน้าขึน้ 

แล้วก็เห็นเงาร่างบุรุษเดินเข้ามาใกล้ เพ่ิงจะเห็นหน้าซานจงได้ชัดเจน  

ตลับเล็กในมือก็มีมือของเขาย่ืนเข้ามาปาดยา แล้วก็กดลงบนหัวไหล ่

ของนางนวดลงไปทันที

แรงออกจะหนักเกินไปแล้ว จ่างซุนเสินหรงจึงแค่นเสียงเบาๆ  

อย่างอดไม่ได้

"ยังมีตรงท่ีใดบาดเจ็บอีก" เสียงซานจงถามอย่างหนักแน่น 

พลางมองดูหัวไหล่ขาวเนียนกระจ่างของนาง

ตรงนั้นไม่รู ้ว่ากระแทกโดนอะไรเข้าจึงเป็นรอยเขียวช�้าปื้นหน่ึง  

อาจเป็นขณะท่ีกระโดดออกจากรถลงน�้าแล้วไปกระแทกชนที่ใดเข้า  

บนร่างนางมีกลิ่นหอมอ่อนจางอย่างหนึ่งแทรกซึมเข้าจมูกเขา แม้แต ่

กลิ่นยาก็กลบทับไม่ได้

จ่างซุนเสินหรงถูกแรงของเขากดนวดเสียจนหน้านิ่วค้ิวขมวด  

หลงัจากนวดจนเลอืดลมเดินก็รูส้กึสบายตวัขึน้ จงึมองไปท่ีเขา "ไม่มแีล้ว"

หลังจากซานจงผลัดเปลี่ยนเสื้อชุดชาวหูที่เปียกชื้นเป็นชุดล�าลอง

ตัวยาวดูนุ่มสบาย ทันใดนั้นตัวเขาก็มีกลิ่นอายของลูกหลานตระกูล 

ทรงอ�านาจผูส้งูศักด์ิทีป่ล่อยตัวตามสบายเหมอืนเช่นในอดตีอยู่หลายส่วน 

สาบเสือ้ด้านหน้าปล่อยหลวมคลายเปิดอยู่เลก็น้อย สามารถเหน็อกก�าย�า
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แข็งแรงอยู่ร�าไรได้แถบหน่ึง ถึงแม้จะเคยเห็นของจริงข้างในน้ันมาแล้ว

อย่างชัดเจนรอบหนึ่ง สายตาของจ่างซุนเสินหรงก็ยังเลื่อนหนีไปทันที

อย่างไม่รู้ตัว

"ไม่มีแล้วจริงๆ หรือ" ซานจงหัวเราะเบาๆ น่ากลัวว่าแม้แต่เร่ืองนี้

นางก็ปากแข็งเช่นเดียวกัน

จ่างซนุเสนิหรงเลกิคิว้สงู "ไม่มแีล้วจรงิๆ ข้าเพียงไม่อยากพาอาการ

บาดเจ็บเล็กน้อยนี้ติดไปพบกับท่านพ่อของข้าก็แค่นั้นเอง"

มือของซานจงหยุดลง "พรุ่งนี้เจ้าจะไปจริงๆ หรือ"

"แน่นอน"

"แล้วข้าล่ะ" เขาจ้องนางเขม็ง "ข้าไม่ควรไปหรือ"

"ท่านควรจะต้องไปด้วยเหมือนกัน" จ่างซุนเสินหรงคิดในใจว่า 

ในเมือ่มาถึงข้ันน้ีแล้ว จะไม่ไปได้อย่างไรกัน ย่อมไม่ไปไม่ได้! นางมองเขา

แวบหนึง่ แล้วก็พูดเบาๆ อกี "เพียงแต่ยังไม่สามารถไปตอนนีไ้ด้ ย่ิงกว่านัน้

ท่านเองก็ออกจากโยวโจวไม่ได้ด้วย"

นัยน์ตาด�าสนิทของซานจงขยับทันที มุมปากวาดข้ึน "เจ้าก�าลัง 

เป็นห่วงข้าหรือ"

จ่างซุนเสินหรงดึงเสื้อขึ้น "ข้าเตือนสติท่านต่างหาก"

ทันใดนั้นท่ีข้างหูก็ร้อนวูบเพราะเขาก้มหน้าลงมาแล้วแนบเข้ากับ

ข้างหูนาง "ข้าจะรอดูว่าเมื่อไรเจ้าถึงจะยอมพูดจาอ่อนหวานกับข้าสักที"

เสียงทุ ้มเบาล่วงเข้าสู ่โสตประสาท ลมหายใจของชายหนุ่ม 

ปัดผ่านไปทนัท ี จ่างซนุเสนิหรงหายใจเรว็ขึน้อย่างห้ามไม่อยู่ ยังไม่ทนัได้ 

อ้าปาก คนก็ถูกเขารวบกอดอุ้มขึ้นไปแล้ว

บนเตียงอ่อนนุ่ม เบาะรองนุ่มๆ กลิ้งหล่นลงบนพื้น จ่างซุนเสินหรง
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ถูกโอบรัดให้นั่งอยู่ตรงหน้าเขา เสื้อผ้าท่ีเพ่ิงถูกดึงข้ึนถูกเขาดึงลงไปใหม่ 

มือข้างหน่ึงของเขาลูบไล้อยู่บนเอวของนาง หายใจอย่างหนักหน่วง 

อยู่ข้างหูนางแล้ว

"อย่างนั้นเจ้าคิดจะพูดถึงข้าว่าอย่างไร" มือพลางแก้สายรัดเอว 

ของนางแล้ว

"ข้าก็จะบอกว่าท่านเผาหนังสือขอแยกทางฉบับนั้นไปแล้ว!"  

จ่างซุนเสินหรงหอบหายใจเบาๆ มือถูกดึงเข้าไปใต้เสื้อของเขา และ 

ปลดเสื้อเขาออก

ซานจงหัวเราะที่ถูกนางจงใจท�าโมโหใส่เพราะความแข็งแรงนี ้

ของเขา "จริงหรือ"

แขนเขาออกแรงจับเอวนางไว้ในทันที แล้วกัดลงไป

จ่างซุนเสินหรงสติหลุดลอยไปชั่วขณะ จากน้ันก็เกาะบ่าเขาไว้ 

อย่างอดไม่ได้ แล้วก็ได้เห็นท่อนแขนท่ีเต็มไปด้วยลวดลายนั้นของเขา 

อีกครั้ง ครั้งน้ีเห็นอย่างชัดเจนเป็นพิเศษ เกล็ดบนร่างของมังกรเจียว 

ใต้แสงไฟดูคมกริบ กรงเล็บแหลมประหนึ่งมีด ร่างท่ีขดอยู่ราวกับ 

จะโจนทะยาน เชิดหัวตวัดหาง ขู่ขวัญผู้คนอย่างอธิบายไม่ถูก รอยสัก 

สีเขียวเข้มอวดตัวอย่างโดดเด่น โอ้อวดแสนยานุภาพอยู่ต่อหน้านาง  

แขนท่อนนั้นท่ียึดบั้นเอวของนางเอาไว้แน่นก�าลังขยับ สองมือออกแรง 

จับอยู่ที่แอ่งบุ๋มด้านหลังเอวของนาง

ซานจงย่ืนหน้าเข้ามาจูบนาง ริมฝีปากจ่างซุนเสินหรงถูกงับแล้วก็

ขบเม้มเอาไว้ จากนั้นก็ถูกขยับเปิดออก เขาเพียรพยายามค่อยๆ จูบ

ละเลียดลงมาทีละนิดๆ

นางหายใจอย่างร้อนรน แล้วเบือนหน้าหนีอย่างทนไม่ไหว  
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เห็นมือข้างหนึ่งของเขากอบกุมหัวไหล่ของนางอยู่ หัวใจก็กระตุกวูบ จู่ๆ 

ก็รู้สึกถึงความทะนุถนอมขึ้นมาเสียอย่างนั้น แล้วก็ถูกมืออีกข้างของเขา

เชยคางข้ึน จบูอย่างดดุนั ดดูกลนืลกึไปจนถึงลิน้ของนาง ปลายลิน้ซ่านชา 

ทั้งตัวก็เกิดความรู้สึกเสียวซ่านไปด้วย แสงจากเทียนไขท่ีอยู่ในสายตา 

สั่นพร่าแตกกระจายกลายเป็นจุดสีทอง

ซานจงกอดนางเอาไว้ ลมหายใจร้อนผ่าว หลังไหล่ท่ีแน่นกระชับ

แข็งเกร็งอยู่ตรงเบื้องหน้านางแล้วก็เหยียดขยายออกอีก ทั่วทั้งร่าง 

ที่สีเข้มกว่าอีกข้ันหน่ึงกดทาบร่างที่ขาวผ่องปานหิมะของนางเอาไว้  

ต�่ากว่าน้ันลงไปนางก็เห็นไม่ชัดแล้ว เพียงรู้สึกได้ถึงเอวและหน้าท้อง 

ที่แข็งแกร่งทรงพลังของเขาซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้แสงเงา ฉับพลันก็ได้ยินเขา

พูดกระซิบประโยคหนึ่งว่า "ครั้งนี้ข้าจะเบาหน่อย"

หัวใจจ่างซุนเสินหรงเต้นรัวแรงขึ้นมาทันที

ชั่วขณะถัดมา จ่างซุนเสินหรงก็ถูกเขาใช้มือหนึ่งจับใบหน้าหันไป

ด้านข้างเบาๆ ริมฝีปากหยักยกขึ้น ดวงตากวาดมองอยู่ท่ีตรงนั้นเพ่ือให้

นางมองด้วย ที่นางเห็นคือฉากบังลมที่สะท้อนส่องกับแสงเทียน  

ประเดี๋ยวมืดประเดี๋ยวสว่างสลับกัน สะท้อนออกมาเป็นภาพเงาร่าง 

นั่งซ้อนทาบทับหันหน้าเข้าหากัน เงาร่างที่งดงามชดช้อยราวกับวาดข้ึน

ก�าลงัขยับขึน้ลงอย่างนุม่นวล แขนคู่หน่ึงวางอยู่บนบ่ากว้างทีอ่ยู่ตรงหน้า

เงาจากแสงเทยีนส่ายวบูไหวไม่หยุดเลยแม้แต่นดิ หวัใจมเีสยีงห่ึงๆ 

ดังลั่น หลังหูจ่างซุนเสินหรงร้อนฉ่าขึ้นในชั่วพริบตา ในล�าคอแห้งผาก 

ดวงตาก็ถูกภาพที่เปิดเผยโจ่งแจ้งนี้จู่โจมเข้าใส่จนพร่าพรายหม่นมัว

นางซุกหน้าลงไป อ้าปากหอบหายใจทีละค�าๆ ได้กลิ่นที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะท่ีข้างล�าคอของชายหนุ่ม นางจึงจงใจกัดลงไปเบาๆ  
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ค�าหนึ่ง

แขนของซานจงกอดรัดนางแน่นขึ้นทันที แนบร่างเข้ามาอย่าง 

หนักหน่วงทีข้่างหูนางแล้วหัวเราะเบาๆ "ทีแ่ท้พละก�าลังของเจ้าก็ฟ้ืนคืนมา 

พอแล้วจริงๆ เสียด้วย"

จู่ๆ  จ่างซนุเสนิหรงก็ครางเสยีงแผ่วหววิเพราะถูกเขาออกแรงรดัเอว

เอาไว้ ร่างหมุนวูบก่อนถูกกดลงบนเตียงในทันที เสียงครางเบาๆ จมหาย

เข้าไปในปากของเขา

กว่าในจวนพักขุนนางจะเข้าสู่ความสงบ ท้องฟ้าก็ใกล้สว่างแล้ว

ซานจงลมืตา หลงัจากลกุขึน้ก็มองสตรทีีอ่ยู่ข้างกาย จ่างซุนเสินหรง

นอนตะแคงหันหลงัให้เขาอยู่ เรอืนร่างอรชรราวกับต้นหลวิ นางยังคงหลบัอยู่

เขาลูบปากคราหน่ึง แล้วฉีกมุมปากข้ึนอย่างไร้สุ ้มเสียง เขา 

ผิดค�าสัญญาไปแล้วจริงๆ เพราะสุดท้ายก็ไม่สามารถเบาก�าลังลงได้  

เขาผูน้ีเ้ป็นคนเสเพล ไม่ส�ารวมอยู่ในกฎระเบยีบ เมือ่อยูต่่อหน้านางคงจะ

ไม่มทีางบนัยะบันยังได้แล้ว รงัแต่จะเปลีย่นเป็นรนุแรงหนกักว่าเดมิเท่าน้ัน

เมื่อคืนเขาสามารถอดกลั้นไว้ได้ มีแต่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 

สดุท้ายเท่าน้ันทีต้่องรบีร้อนถอนออกมาจากกายของนาง เขาหอบหายใจ

อย่างหนักหน่วงแล้วกอดนางเอาไว้แน่นพลางกระซิบว่า 'เพ่ือป้องกัน 

เหตไุม่คาดฝัน หากยังไม่ได้รบัการเหน็ชอบจากบดิาของเจ้า ไม่อาจให้เจ้า

ได้รับความล�าบากใจได้'

ยังไม่อาจให้นางให้ก�าเนิดบุตรแก่ตนเองได้ ถึงแม้เขาจะต้องการ

มากก็ตาม

ตอนนั้นจ่างซุนเสินหรงที่อยู่ในอ้อมแขนเขาก็ตัวสั่นเทิ้มเล็กน้อย  
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ท้ังตัวแดงซ่านไปหมด แหงนล�าคอข้ึน ในดวงตาเหมือนตกอยู่ในห้วง

ประกายน�้า 'ผู้ใดจะอยากให้ก�าเนิด...'

เขาจูบปิดริมฝีปากนางเอาไว้ โกรธจนหัวเราะออกมา แขนขวาที่มี

รอยสกัย่ืนออกมาช้อนตัวนางขึน้ทันที 'ขืนด้ือรัน้อีก ข้าจะไม่ละเว้นเจ้าแล้ว'

ผลลัพธ์คือเขายังจะสามารถเบาแรงลงได้อย่างไรกัน

เขาหัวเราะเยาะเย้ยตนเอง ก่อนเม้มปากพลางหยิบเสือ้ผ้ามาคลมุร่าง 

มองดูนางอีกครั้ง จากนั้นย่องออกจากห้องไปอย่างแผ่วเบา

อันที่จริงจ่างซุนเสินหรงตื่นแล้ว แต่จงใจไม่เปิดเผย พอได้ยินเสียง

ฝีเท้าเขาเดินไป ภาพเมื่อคืนก็หวนกลับขึ้นมาในห้วงความคิดอีกคร้ัง  

นางกัดริมฝีปากเบาๆ ไม่เหมือนกับครั้งแรกเลย ถึงกับแค่นึกถึงหัวใจ 

ก็เต้นรัวขึ้นมาอีกแล้ว...

ไม่รู้ว่านานเพียงไร นางก็ยังคงนอนอยู่เช่นนั้น

นอกประตูมีเสียงจื่อรุ่ยดังเข้ามา "ประมุขน้อย ผู้บัญชาการซาน

เตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว สามารถออกเดินทางได้ทุกเมื่อแล้วนะเจ้าคะ"

จ่างซุนเสินหรงถึงได้ดึงสติกลับมา แล้วลุกขึ้นนั่ง "ข้ารู้แล้ว"

นอกประตูใหญ่ของจวนพักขุนนาง จางเวยน�าก�าลังพลขบวนหน่ึง

เร่งรุดมา ก็เห็นซานจงยืนอยู่ที่ประตูพอดี

เขาสวมชดุชาวหูคอปกซ้อนทับกันสดี�าตลอดร่างดดูดุนัเหมอืนปกติ 

รัดเกราะแขน บนเอวรัดเกราะเอวเอาไว้แน่นกระชับ สวมรองเท้าขี่ม้า

"ท่านหัวหน้า หูสืออีท�าตามค�าสั่งของท่าน พาคนกลุ่มนั้นเข้าไปที่

จวนบัญชาการแล้วขอรับ" จางเวยรายงานอยู่เบื้องหน้าเขา

'คนกลุ่มนั้น' แน่นอนว่าย่อมพูดถึงนักโทษอุกฉกรรจ์จากคุกใต้ดิน
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กลุ่มนั้น หากใช้ค�าของหูสืออีมาพูดถึงก็คือ 'สัตว์ประหลาด' ซ่ึงขณะนี ้

ได้พักรกัษาตวัจนอาการบาดเจบ็ดขีึน้มากแล้ว เทยีบกับหูสอืออีาการบาดเจบ็ 

ของคนพวกนั้นยังดีขึ้นเร็วกว่ามาก

ซานจงเพียงผงกศีรษะ "เรียกเจ้ามามีอยู ่สองเร่ือง หนึ่งคือ 

สั่งให้คนไปจับตาดูความเคลื่อนไหวที่นอกด่านให้ละเอียด"

จางเวยรับค�าทันที แล้วชิงถาม "แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือ..."

"พาคนไปส่งที่เหอตงให้เรียบร้อยแทนข้า"

พูดเช่นนี ้ ฟังแล้วชดัเจนว่าเป็นเรือ่งส่วนตวั จางเวยจงึมองเข้าไปแล้ว 

ก็เห็นตงไหลกับจือ่รุย่ รวมท้ังองครกัษ์สกุลจ่างซนุอกีกลุ่มใหญ่เดินออกมา

ดังที่คาดไว้ เขาวางท่าเคร่งขรึมจริงจังพลางคิดอยู่ครู่หน่ึง "ได้ยินว่า 

เมื่อคืนเจ้าพวกลูกหลานนอกด่านท่ีเป็นแผนร้ายตามหลังกลุ่มนั้น 

ลงมือไม่ส�าเร็จ ท่านหัวหน้ากังวลถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัว 

จึงอยากจะส่งนางออกไปอย่างนั้นหรือ"

มุมปากซานจงฉีกย้ิมทันที "ไม่ใช่ แต่เป็นเพราะพ่อตาข้ามาแล้ว" 

พูดจบก็หมุนตัวกลับเข้าไปข้างในจวน

จ่างซุนเสินหรงหวีผมแต่งกายอย่างเรียบร้อยเหมาะสม ในมือ 

ถือหมวกผ้าป่านคลุมหน้าเอาไว้ใบหน่ึง ก�าลังจะเดินไปที่นอกประตู  

ตอนยังอยู่บนระเบียงก็เห็นซานจงเดินเข้ามาแล้ว นางจึงหยุดเท้า  

ส่วนคนติดตามที่อยู่ข้างกายต่างออกไปก่อนแล้ว

ซานจงเดินมาจนถึงตรงหน้านาง เห็นนางเกล้ามวยปักปิ่น  

แต้มชาดที่ปากสีแดงสดใส ไม่รู ้ว ่าจงใจปกปิดริมฝีปากท่ีอวบอิ่ม 

ปานจะหยดเอาไว้ใช่หรือไม่ ใบหน้าเขาจึงปรากฏรอยย้ิมแวบผ่านไป  
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แล้วก็เม้มปากอีกครา "เจ้าพูดถูก ควรจะชิงไปพบเสียก่อน ใต้หล้าน้ี 

ไม่มีหลักการที่พ่อตาต้องมาพบบุตรเขย ไม่อาจให้บิดาเจ้ามาพบข้า  

ควรจะเป็นข้าไปพบท่านเอง" เสียงเขาเบาลง "เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะขอให้

จ้าวจิ้นเหลียนหาเหตุผลให้ข้าออกเดินทางสักข้อหน่ึง วันเวลาให้เจ้า 

เป็นผู้จัดการแล้วกัน"

จ่างซนุเสนิหรงตาแหลมคมมองเห็นรอยฟันรอยเลก็ๆ ทีซ่อกคอเขา 

เป็นรอยท่ีนางท�าเอาไว้เมื่อคืนนี้เอง สายตานางจึงเหม่อลอยไปชั่วขณะ 

แล้วก็เลื่อนกลับไปจับที่ใบหน้าเขา "ท่านจ�าเป็นต้องไป แต่รอให้ท่านพ่อ

ของข้าเตรียมตัวเตรียมใจก่อน" นางชะงักไปเล็กน้อย นิ้วมือขย�าผ้าป่าน

บนหมวกอยู่ ก�าลังคิดแล้วคิดอีก "ปลายเดือน...ถึงเวลานั้นท่านค่อยมา"

ซานจงจับจ้องนาง แล้วผงกศีรษะ "ได้" คราวน้ีล้วนท�าตามท่ีนาง

จัดการทั้งหมด

ด้านนอก ตงไหลท่ีอยู่ตรงประตูก�าลังยืนยันอยู่กับจางเวยว่า 

นักโทษท่ีเคยหลบหนีถูกส่งเข้าคุกไปแล้ว บนถนนก็ปลอดภัยไร้เรื่องราว 

แล้วถึงได้กลับมาเชิญจ่างซุนเสินหรง

จ่างซนุเสนิหรงสวมหมวกผ้าป่านคลมุหน้า แล้วก้าวเท้าไปข้างหน้า 

เดินไม่กี่ก้าว จู่ๆ ก็หันกลับมา "ซานจง"

ซานจงเหลือบตาขึ้นมองไปทันที

มอืหน่ึงของจ่างซนุเสนิหรงเลกิผ้าคลมุหน้าขึน้ นยัน์ตาเป็นประกาย

ช�าเลืองมองดูเขา "ตกลงกันเช่นน้ีแล้ว ปลายเดือนท่านจะต้องมา  

ไม่อย่างนั้น..."

ซานจงเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวแล้วก้มหน้าลง ใบหน้าเขาแทบจะ

ติดกับใบหน้านางอยู่แล้ว มุมปากผุดรอยย้ิมเกเรร้ายกาจขึ้นมา "อืม  
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ไม่อย่างนั้นจะอย่างไร"

ริมฝีปากแดงก�่าของจ่างซุนเสินหรงเม้มเล็กน้อย เชิดคางที่ขาวจัด

ขึ้นมา "ไม่อย่างนั้นข้าก็จะกลับมาท่ีโยวโจวคนเดียวเพ่ือถามท่าน!"  

พูดจบมือก็ดึงผ้าป่านบนหมวกลงบังใบหน้าแล้ว

ใบหน้าของซานจงคันยุบยิบเพราะถูกผ้าป่านจากหมวกปัดผ่าน

ตอนที่นางหันหน้ากลับ เขาจึงยกมือขึ้นลูบหน้าเล็กน้อย มองดูนาง 

หมุนตัวเดินออกไปข้างนอก

เหอตงเป็นเขตพ้ืนที่กว้างใหญ่แถบหน่ึง มีตัวเมืองใหญ่น้อย 

เชื่อมต่อกัน

จ้าวก๋ัวกงฟังเสียงบนถนนรอบด้าน รู้อยู่ก่อนแล้วว่าพ้ืนท่ีเขตนี ้

มีหน่วยรักษาการณ์ของทัพสกุลซานดูแล ด้วยเหตุนี้จึงมีการปรับแผน 

การเดินทาง ตั้งใจจะเดินทางระยะไกลขึ้นอีกหน่อยเพ่ือเลี่ยงเมือง 

ที่พวกสกุลซานมีหน่วยรักษาการณ์ต้ังอยู ่ แล้วหยุดพักชั่วคราวที่ 

เมืองอวี้โจวที่อยู่ใกล้กับโยวโจวมากขึ้นหน่อย

ระหว่างท่ีเดินทางจ่างซุนเสินหรงได้รับข่าวนี้ จึงอ้อมผ่านเมือง 

ที่ซานเจาอยู่ แล้วให้จางเวยไปตามเส้นทางลัด

คนของจวนบัญชาการทหารย่อมช�านาญเรื่องเส้นทางอยู่แล้ว  

ดงันัน้จงึกลายเป็นระยะเวลาท่ีเร่งเดนิทางกลบัสัน้กว่าทีค่าดการณ์เอาไว้

อีกเล็กน้อย

จ้าวกั๋วกงหยุดพักอยู่ที่จุดพักม้าเมืองอวี้โจว

เมืองเล็กแห่งน้ีมีขุนนางจากเมืองหลวงไปมาไม่มาก ย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึงว่ายังเป็นขุนนางศักดินาสูงอย่างกั๋วกงเช่นนี้ด้วย เพราะการมาถึง
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ของจ้าวก๋ัวกง ทั้งจุดพักม้าแทบจะว่างไปหมด เหลือเพียงคนของ 

สกุลจ่างซุนเท่านั้น

เพ่ิงจะผ่านยามอู ่ในห้องพักแขกจ้าวก๋ัวกงนัง่อยู่ข้างโต๊ะ เอาจดหมาย

ท่ีจ่างซุนเสินหรงเขียนถึงที่บ ้านฉบับนั้นมาพลิกไปพลิกมา แล้วก็ 

อ่านอีกเที่ยวหนึ่ง จากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเอามือไพล่หลังเดินวนไปรอบห้อง

หลังจากเดินวนอยู่หลายรอบ นอกประตูก็มีเสียงบ่าวผู้ติดตาม 

ดงัเข้ามา แล้วแจ้งอย่างต่ืนเต้นดีใจ "ท่านก๋ัวกง ประมขุน้อยมาแล้วขอรบั"

แทบจะเป็นเวลาเดียวกัน จ่างซุนเสินหรงก็เข้าประตูมาแล้ว  

เสือ้คลมุกันลมผ้าไหมเน้ือบางเบามฝุ่ีนละอองเกาะตดิจากการเร่งรดุเดนิทาง

หลายวันติดกันจนกระทั่งมาถึง

"บังเอิญเสียจริง ท่านพ่อก�าลังอ่านจดหมายของข้าอยู่หรือเจ้าคะ" 

จ่างซุนเสินหรงถอดหมวกคลุมศีรษะออกพลางย่อกายคารวะ

จ้าวก๋ัวกงทีถื่อกระดาษหลายแผ่นนัน้อยู่มองประเมนินางขึน้ๆ ลงๆ 

เทีย่วหนึง่ก่อน เหน็นางปลอดภัยไร้อนัตรายจรงิๆ ถึงได้ผงกศรีษะหลายครัง้ 

แล้วยกมือข้ึนส่งสัญญาณให้นางน่ังลง "อ่านไม่ต�่ากว่าสิบรอบแล้ว  

เรือ่งทีเ่จ้าจดัการข้ารูแ้ล้ว ก็เหมอืนกับม้วนหนังสือน้ัน ถ้อยค�าท่ีไร้ความหมาย 

จะไม่มีทางเขียนลงในจดหมายเด็ดขาด"

เขามองดูจ่างซุนเสินหรงที่นั่งลงบนเก้าอี้ชาวหูที่อยู ่ด้านข้าง  

เอาจดหมายฉบบัน้ันวางลงตรงหน้า ในจดหมายรายงานว่าปลอดภยัแล้ว 

คนเขาก็มองเห็น ดูปกติดีทุกอย่าง ส่วนเหมืองถึงแม้ยังไม่เห็นกับตา  

แต่นางเขียนมาในจดหมายบอกอย่างละเอียดด้วยว่าปกป้องเหมือง 

ไว้ได้แล้ว เพียงแต่หลังจากน้ีจะต้องเปลี่ยนกลุ่มคนท่ีไปขุดเจาะเหมือง 

เรือ่งนีส้ามารถมอบให้กรมโยธาไปจดัการได้ ก็ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองยากอะไร 
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เรื่องเดียวที่ท�าให้จ้าวก๋ัวกงติดใจก็คือสองประโยคสุดท้ายท่ีไม่ชัดเจนน่ัน 

บอกว่า 'โยวโจวมีบางเรื่องเปลี่ยนแปลง รอให้พบหน้าแล้วจะคุย 

อย่างละเอียด'

"มเีรือ่งอะไรท่ีอยากจะคุยเก่ียวกับโยวโจว" เขาเปิดจดหมายแล้วถาม

จ่างซนุเสนิหรงคาดไม่ถึงว่าเพ่ิงจะพบหน้ากันบดิาก็ยกเรือ่งนีข้ึ้นมา

พูดแล้ว มือยกถ้วยชาร้อนๆ ขึ้นพลางมองบิดาอย่างพินิจพิจารณา นาง

ไม่มีแก่ใจจะดื่มชาแล้ว จึงใช้น้ิวมือลูบท่ีขอบถ้วยแทน "ท่านพ่อคงยัง 

จ�าเรือ่งท่ีซานจงต้องการไปเย่ียมพบท่านตอนก่อนหน้านีท่ี้ฉางอนัใช่หรอืไม่

เจ้าคะ"

"ย่อมต้องจ�าได้ เขาอยากจะสูข่อเจ้า" จ้าวก๋ัวกงสหีน้าบึง้ตงึเลก็น้อย 

เพียงแต่ตั้งใจจะให้เรื่องนี้จางหายไป น�้าเสียงที่พูดจึงดูไม่ค่อยใส่ใจ 

เท่าไรนักไปด้วย "ข้าปฏิเสธเขาไปหลายครั้งแล้ว แล้วก็ไม่มีเรื่องใด 

ควรพูดถึงอีกด้วย"

จ่างซุนเสินหรงวางถ้วยชาลง แล้วลุกข้ึนยืน "ก็คือเรื่องนี้เจ้าค่ะ  

คราวนี้...ข้าอยากขอให้ท่านพ่อยอมพบกับเขาเจ้าค่ะ"
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ในส่วนลึกของวังหลวงที่ฉางอัน ณ เวลานี้

ภายในต�าหนักอันมืดทึม ขันทีกลุ่มหนึ่งก�าลังก้มตัวน�าเอกสารเก่า

จากหลังชั้นไม้สูงใหญ่ออกมาจัด แล้วยกผ้าไหมสีเหลืองเนื้อบาง 

ตั้งหน่ึงออกมา หนังสือราชการทุกอย่างถูกน�าออกมาวางไว้บนโต๊ะเล็ก 

ที่ด้านนอกต�าหนัก

เผยเซ่ายงไม่ใช่เพ่ิงเข้ามาท่ีน่ีเป็นครัง้แรก เพ่ือจะปกปิดเร่ืองท่ีตนเอง

เคยเห็นพระราชโองการลับฉบับนั้นมาก่อน จึงยืนอยู่ที่ประตูเท่านั้น

มเีหอลัว่โหวท่ีอยู่ในชดุขนุนางสแีดงเข้ม ใบหน้าขาวรปูร่างผอมบาง

ยืนอยู่หน้าโต๊ะที่มีสิ่งของกองเป็นตั้งสูง เขามีท่าทีนุ่มนวลอย่างสุภาพชน

ก�าลังพูดว่า "ข้าวของที่ฮ่องเต้พระองค์ก่อนทรงเหลือทิ้งไว้ท้ังหมด  

ต้องไม่ตกหล่นแม้แต่ชิ้นเดียว ทุกๆ ชิ้นจะต้องน�าไปถวายต่อพระพักตร์

ของฝ่าบาท ไม่อาจผิดพลาดได้"

88
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บรรดาขันทีพากันขานรับ

เผยเซ่ายงเห็นพระราชโองการลับในผืนผ้าไหมสีเหลืองที่ถูกทับอยู่

ด้านล่างผืนนั้นแล้ว จึงก้มหน้าก�าหมัดแน่น นิ่งเงียบไม่พูดจา

เมื่อฮ่องเต้มีพระราชโองการ การตรวจสอบย่อมจะรวดเร็ว คร้ังน้ี 

ไม่อาจโทษเขาได้ น่ีเป็นเพราะซานจงแส่หาเร่ืองเอง เขาได้แต่หวังว่า 

อาหรงจะไม่เป็นอะไร

"เจ้าว่าอะไรนะ!"

ในห้องพักแขกที่จุดพักม้าอวี้โจว หลังจากนิ่งเงียบไปนานช่วงหนึ่ง 

จ้าวก๋ัวกงก็ถามขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน ถึงแม้จะอายุปูนนี้แล้ว คลื่นลม

อะไรก็เคยผ่านเคยเห็นมาแล้ว แต่หลังจากฟังค�าพูดของบุตรสาวจบลง 

จ้าวกั๋วกงก็ยังคงไม่อาจควบคุมความรู้สึกแตกตื่นตกใจได้

"เจ้าอยากให้ข้าพบซานจงหรือ!" ผู้ที่รู้จักบุตรสาวย่อมไม่มีใครเกิน

บิดา ในที่สุดหลังจากขบคิดอย่างเงียบๆ สักพัก เขาก็พอจะคาดคะเนได้ 

"คงไม่ใช่ว่าเจ้าตั้งใจจะตอบรับค�าขอแต่งงานของเขาแล้ว?"

หลังจากพูดประโยคนั้นจ่างซุนเสินหรงก็ยืนอยู่ตรงหน้าบิดา 

มาโดยตลอด ไม่ได้ขยับไปท่ีใด "ไม่ขอปิดบงัท่านพ่อ ระหว่างสถานการณ์

สุม่เสีย่งในสงคราม เป็นตายไม่อาจคาดได้ ข้าได้ตอบรบัไปเรยีบร้อยแล้ว 

ในจดหมายบอกไม่ชัดเจน ได้แต่มาพูดชี้แจงโดยละเอียดต่อหน้า  

ดังนั้นข้าถึงได้รีบล่วงหน้ามาก่อนเจ้าค่ะ"

หัวคิ้วจ้าวกั๋วกงขมวดแน่นขณะมองดูนาง "มิน่าล่ะ เจ้าถึงได้บอก

ให้ข้าพบเขา ข้าถึงกับไม่รู้สักนิดว่าเจ้ากับเขามาถึงขั้นนี้แล้ว"

รอบด้านเงียบงันไปทันที



26 จอมอหังการผู ้นี้คือสามีข ้า 3 

จ่างซุนเสินหรงก�าน้ิวมือพลางพินิจดูสีหน้าของบิดาอีกครั้ง  

เมื่อออกมานอกจวนสกุลจ่างซุน บิดาก็สวมชุดขุนนางระดับก๋ัวกง 

ท่ีโอ่อ่าภูมิฐาน ดูทรงอ�านาจอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าขาวไร้หนวดเครา 

ดูเคร่งขรึม "ในช่วงเวลานั้นมีความซับซ้อนมากมายเหลือเกิน โยวโจวเอง

ก็มเีรือ่งราวเยอะแยะมากมายเช่นกัน ข้าท�าได้แค่ค่อยๆ เล่าให้ท่านพ่อฟัง

ในภายหลังเท่านั้น"

จ้าวก๋ัวกงน่ิวหน้าเลก็น้อย ก้าวช้าๆ ได้สองก้าวสหีน้าก็คนืสูค่วามสงบ 

ก่อนสะบัดแขนเสื้อ "เจ้าควรจะยินดีจริงๆ ที่วันน้ีคนอยู่ท่ีน่ีไม่ใช่ท่านแม่

ของเจ้า"

จ่างซุนเสินหรงรู ้ว ่าบิดาของนางเป็นคนท่ีมีเหตุผลและเข้าใจ 

เรื่องราวได้ดี อารมณ์ความรู้สึกจึงค่อยผ่อนคลายลง และถามทันทีว่า 

"ท่านพ่อยังจ�าได้หรือไม่เจ้าคะ ตอนนัน้เหตุใดท่านกับท่านแม่ถึงเลอืกเฟ้น

เขาให้ข้า"

จ้าวก๋ัวกงไม่ว่าอะไรทีจู่่ๆ  นางก็ถามเรือ่งน้ีขึน้มา เขาเอามอืไพล่หลงั 

คิ้วยังคงไม่คลาย "เหตุใดน่ะหรือ ย่อมต้องเก่ียวดองกับสกุลซาน 

เป็นประการแรกสุด แต่ก็เพราะเขาโดดเด่นเหนือผู้อื่นอย่างแท้จริงด้วย 

ทั้งเป็นอัจฉริยะทางทหารแต่ก�าเนิดที่อายุสิบกว่าปีก็สามารถได้รับ 

การไว้วางพระทัยให้อยู่ในต�าแหน่งส�าคัญจากอดีตฮ่องเต้ มีเพียงหนึ่ง 

ในร้อยเท่าน้ัน หงส์มังกรในหมู่มวลมนุษย์เช่นนี้สิถึงจะคู่ควรกับเจ้า  

เรื่องพวกนี้เจ้าน่าจะรู้อยู่แล้ว"

"ในเม่ือท่านพ่อพูดเช่นน้ี อย่างน้ันในเวลาน้ีหากยกเรื่องสกุลซาน

ออกไป ยกเรือ่งทีเ่ขาเคยละทิง้ตระกูลอย่างน่ารงัเกียจออกไป ดแูค่ตวัคน

เพียงอย่างเดยีว ท่านพ่อยังจะรูส้กึว่าเขานบัเป็นหงส์มงักรในหมูม่วลมนุษย์
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อยู่หรือไม่เจ้าคะ"

จ้าวก๋ัวกงมองดูนางแล้วน่ิงเงยีบไปชัว่ขณะถึงพูดว่า "อาศัยเพียงเขา

ตัวคนเดียวก็สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่ในโยวโจวได้ สงครามคร้ังนี้

ยังสร้างผลงานน่าอัศจรรย์ด้วยการใช้น้อยเอาชนะมากเช่นน้ีอีก แม้แต่ 

ฝ่าบาทองค์ปัจจุบันยังทรงแตกตื่นพระทัยแล้ว จึงนับว่าใช่แน่นอน"

ในใจจ่างซนุเสนิหรงตะลงึไปเลก็น้อยกับประโยคท่ีว่า 'แม้แต่ฝ่าบาท

องค์ปัจจุบันยังทรงแตกต่ืนพระทัย' น้ัน ท�าให้เกิดความคิดอย่างหนึ่ง 

แวบผ่านไป แต่ความรู้สึกบนใบหน้านางยังคงสงบน่ิง "เช่นนั้นท่านพ่อ 

ไยไม่พบหน้าเขาสกัครัง้ล่ะเจ้าคะ อย่างอืน่ไม่ต้องพูดถึง ดจูากทีเ่ขามาขอ

เย่ียมพบที่จวนตามล�าพังคนเดียวเพ่ือสู ่ขอข้า อย่างน้อยก็น่าจะฟัง 

เสียหน่อยว่าเขาจะพูดอะไรนะเจ้าคะ"

จ้าวก๋ัวกงคลายหัวคิ้ว สีหน้าดูผ่อนคลายลง "หรือว่าเจ้าไม่ถือสา

เรื่องทั้งหมดที่เขาเคยท�าในอดีต"

จ่างซุนเสินหรงรู้ว่าความโกรธเคืองระหว่างเขากับมารดามีสาเหตุ

มาจากตนเพียงเท่าน้ันเอง กล่าวถึงท่ีสุดล้วนเป็นเพราะรักถนอมและ 

เจ็บปวดใจกับนาง ซึ่งนางก็เข้าใจดี นางเดินข้ึนหน้าไปหลายก้าว  

แล้วคล้องแขนบิดาเอาไว้ พยักหน้าพลางพูดว่า "ถือสาเจ้าค่ะ แต่เรื่องที่

เขาเคยกระท�าก็เพราะมีสาเหตุถึงได้ท�าลงไป ข้าเพียงหวังว่าท่านพ่อ 

จะสามารถพบกับเขาที่เป็นอยู่ในเวลานี้ได้สักครั้งดีหรือไม่เจ้าคะ"

จ้าวก๋ัวกงมองนางอยู่เนิ่นนาน น่าจะเป็นเพราะเร่ืองสงคราม 

ที่โยวโจว ช่วงระยะนี้ที่ไม่ได้เจอกันดูเหมือนนางจะผอมลงไปบ้าง  

ตอนท่ีมาถึงแม้แต่เสื้อคลุมกันลมยังไม่ได้ถอดออกก็พูดเรื่องน้ีแล้ว  

แต่กลับดูแจ่มใสมีชีวิตชีวาดี นางเก่ียวแขนเขาเอาไว้ ดวงตายังคง 
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ด�าเป็นประกายเช่นเดิม บุตรสาวของเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะเพียงไร  

เขาย่อมรู้ดี ไม่ได้เห็นนางมีท่าทางของบุตรสาวตัวน้อยอย่างน้ีมานาน

หลายปีแล้ว หากว่าเป็นเพราะเจ้าเด็กเสเพลนั่น เช่นน้ันก็ต้องพบกัน 

สักรอบแล้วจริงๆ

จ้าวก๋ัวกงนกึถงึเงาร่างเหยียดตรงดจุพู่กันทีก่ล้าขวางรถม้ากลางถนน

ในฉางอันแล้วก็น่ิงเงียบไปพักหน่ึง สุดท้ายจึงผงกศีรษะเล็กน้อย "ก็ได้  

แค่พบกันสักครั้ง ข้าสามารถรับปากได้ จะดูสักหน่อยซิว่าในเวลาน้ี 

เขาดูเป็นอย่างไรแล้ว"

จ่างซุนเสินหรงรีบย่อกายคารวะทันที "ขอบคุณท่านพ่อเจ้าค่ะ"

ตงไหลกับจือ่รุย่เฝ้ารออยู่ท่ีด้านนอกตลอด คาดไม่ถึงว่าพอประมขุน้อย

เข้าไปจะนานเพียงน้ี ผ่านไปอีกพักใหญ่ ในท่ีสุดถึงเห็นจ่างซุนเสินหรง

ออกมา

"ประมุขน้อย..." จื่อรุ่ยเพ่ิงจะอ้าปากก็เห็นใบหน้าจ่างซุนเสินหรง 

มีรอยยิ้มแวบผ่าน จึงค่อนข้างจะผิดคาดอยู่บ้าง

"บอกให้จางเวยกลบัไปเถอะ" ตอนท่ีพูดรอยย้ิมของนางก็จางไปแล้ว 

พูดด้วยท่าทางเหมอืนไม่มอีะไรเกิดขึน้ว่า "ข้าพูดกับท่านพ่อเรียบร้อยแล้ว 

จะพักอยู่ที่นี่จนถึงปลายเดือน"

ที่จวนบัญชาการซึ่งได้รับการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเพียง

กระเบื้องบนก�าแพงสูงใหญ่ของหมู่เรือนท่ียังคงมีรอยไหม้ด�าอยู่หลายท่ี

ซึ่งหลงเหลือจากการถูกเผาในระหว่างไฟสงคราม

หูสืออีท�าตามค�าสั่งของซานจง โดยจัดการเรื่องของทหารที่ตาย 
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ในสงครามจนเรียบร้อย เขาก�าลังออกมาจากลานฝึกซ้อมทหาร แล้วก็ 

เห็นคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในลานเรือนบ้างก็ยืนบ้างก็น่ังยองๆ จับกลุ่มกัน  

ไม่ใช่พวกนกัโทษอุกฉกรรจ์จากคุกใต้ดินกลุม่นัน้แล้วยังจะเป็นใครทีใ่ดได้

คนกลุ่มนั้นเข้ามาอยู่ในจวนบัญชาการแล้ว กินด้วยกันอยู่ด้วยกัน

กับพวกเขานั้นก็ช่างเถอะ ตอนนี้แม้แต่ผมก็รวบเกล้ามวยขึ้นแล้ว  

ถึงขั้นยังสวมชุดเกราะอ่อนของจวนบัญชาการอีกด้วย เปรียบเทียบกับ

สภาพทีเ่หมอืนสตัว์ป่าเหมอืนภูตผขีณะท่ีอยู่ในภูเขานัน่แล้วช่างแตกต่าง

กันราวฟ้ากับดิน

หูสืออีจ้องมองเว่ยเซินอู่ที่ดูดุร้ายท่ีสุดผู้น้ัน เดินไปก็มองไปด้วย 

อย่างห่างๆ หลังจากอีกฝ่ายรวบผมเกล้ามวยแล้ว ดวงตาซ้ายที่มี 

รอยแผลเป็นสีขาวก็เปิดเผยออกมาจนหมด ท�าให้ดูสะดุดตามากย่ิงข้ึน  

เมื่อเห็นก็ยิ่งรู้สึกว่าคนผู้นั้นดูดุร้ายน่ากลัวมากขึ้น

"แค่พวกน้ีหรือ ก็พอไหว ถึงแม้เมื่อเปรียบกับฝีมือท่ีต�่าที่สุด 

ของพวกบดิาในตอนนัน้แล้ว ยังคงต�า่กว่าอยู่เลก็น้อยก็ตาม เจ้าคนแซ่ซาน

นั่นก็พอมีความสามารถในการฝึกทหารอยู่บ้างเหมือนกัน" เว่ยเซินอู ่

นั่งอยู่ท่ามกลางกลุ่มคน มองไปที่ลานฝึกทหารอยู่

หูสืออีหยุดเดินทันที "เจ้าพูดเล่นอะไร!"

แผลเป็นสีขาวของเว่ยเซินอู่กระตุกขึ้น ปรายตามองเขา "บิดา 

พูดอะไรเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย?"

หสูอือถีลกแขนเสือ้ขึน้ "เจ้าคนสามานย์ เหน็ทีน่ีเ่ป็นสถานท่ีเย่ียงไร 

ท่านหัวหน้าให้พวกเจ้าเข้ามาอยู่แล้วยังไม่รู้จักส�านึกบุญคุณอีก มารดา

เจ้าเถอะ ยังจะต่อต้านอีกรึ!"

เว่ยเซินอู ่หน้าทะมึนดุดัน "แล้วจะท�าอันใด เจ้าคนแซ่ซานนั่น 



30 จอมอหังการผู ้นี้คือสามีข ้า 3 

ท�าให้เจ้าเชื่องถึงเพียงนี้เชียวรึ ถึงได้พูดจาแทนเขาอย่างนี้"

"ท่านหัวหน้าของเราคู่ควรกับการเชื่อฟังทุกอย่าง! อย่างพวกเจ้า

สัตว์ประหลาดกลุ ่มน้ีน่ะรึ ไม่รู ้จักดูตนเองเสียบ้างว่าเป็นตัวอะไร  

ถึงรอบให้เจ้ามาพูดจาเหลวไหลที่นี่แล้วหรือไร!"

หูสืออีเห็นเขาขัดนัยน์ตามานานแล้ว เลยชักดาบออกมาทันที

เว่ยเซินอู่หน้าเขียวคล�้าผุดลุกขึ้นทันที แล้วแสยะยิ้ม "คิดจะลงมือรึ 

บิดาจะให้เจ้าดูสักหน่อยว่าบิดาเป็นตัวอะไร!"

คนท่ีอยู่ด้านหลังสิบกว่าคนแทบจะลุกพรวดข้ึนยืนพร้อมๆ กับ 

เว่ยเซินอู่

ด้านหลงัหสูอือก็ีมทีหารในหน่วยของเขามารวมตวักันแล้วเหมอืนกัน 

พอเขาก้าวเท้าเข้าไป จู่ๆ  ก็ได้ยินเสยีงม้าร้องฮีอ้ย่างฮกึเหมิ จงึหยุดการกระท�า 

ลงทันทีแล้วหันไปมอง

ซานจงควบม้าเข้ามา มอืหน่ึงถือดาบอยู่ อกีมอืรัง้บังเหยีนม้าให้หยุด 

แล้วมองมาทางนี้อย่างเย็นชาน่ากลัว

"ท่านหัวหน้า" หูสืออีถอยหลังไปก้าวหน่ึงทันทีตามจิตใต้ส�านึก 

เพราะรู้จักนิสัยของเขา ก่อนจะเก็บดาบกลับไปพลางพูดอย่างไม่พอใจ  

"เจ้าเว่ยเซินอู่นั่น..."

"เขาชือ่ลัว่ชง" ซานจงบอก "จากน้ีไปไม่ต้องเรยีกเขาว่าเว่ยเซนิอูอ่กี"

หูสืออีอึ้งงันไปทันที แล้วมองไปทางด้านนั้น

เว่ยเซินอู ่หรือลั่วชงท่ีอยู่ด้านน้ันแยกเข้ียวยิงฟันพลางหัวเราะ 

เสียงประหลาด

ซานจงมองเขาแวบหนึ่ง แล้วกก็วาดตามองเงาร่างอีกหลายสิบคน

ท่ีอยู่ด้านหลงัเขาอกีที "ถึงแม้ฮ่องเต้จะมพีระราชานญุาตแล้ว แต่พวกเจ้า 
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ก็คอืนกัโทษมีความผดิตดิตวัทีเ่ข้ามาอยู่ในกองทัพ จงท�าตวัให้ดีๆ  หน่อย"

ไม่มีใครส่งเสียง จากนั้นผางลู่ก็ลากลั่วชงกลับไป

"ผางลู่" ซานจงพลันเอ่ยเรียก แล้วโบกมือไปทางด้านหลัง

ผางลู ่เกล้าผมขึ้นแล้วเช่นเดียวกัน เผยให้เห็นผมสีดอกเลา 

สองข้างขมบั พอเขาเงยหน้าก็เหน็ทีด้่านหลงัของซานจงมทีหารหลายนาย

เข้ามาและพาคนมาด้วยสี่คน เขารีบเข้าไปต้อนรับทันที

คนสี่คนนั้นผมยาวข้ึนกว่าเดิมครึ่งหน่ึงแล้วเหมือนพวกเขา ถึงแม้

จะรวบผมขึ้น แต่ดูแล้วกลับยังเหมือนกับสัตว์ประหลาดมากกว่าอยู่ดี 

เพราะว่าแต่ละคนล้วนมีบาดแผลพิกลพิการที่ดูน่ากลัวอยู่บนร่าง

คนทีอ่ยู่ด้านหน้าสดุคนหน่ึงท่ีข้างล�าคอมแีผลเป็นสายยาวลากผ่าน

ราวกับงู ท่ีตามอยู่ด้านหลังเขาอีกสองคน คนหนึ่งมีแผลเป็นที่ใบหน้า 

ด้านข้าง อกีคนขาซ้ายเดนิกะเผลก คนท่ีอยู่ด้านหลงัสดุถึงขัน้แขนขาดไป

ข้างหนึ่ง พวกนี้ก็คือสี่คนที่ถูกซานจงใช้เป็นตัวประกันในตอนนั้น

ชั่วพริบตานั้น คนหลายสิบคนนั้นล้วนรุมล้อมเข้าไปทั้งหมด

หูสืออีถูกเบียดจนไปอยู่ท่ีด้านข้างอย่างงุนงง มองดูพวกคน 

หลายสิบคนนั้นรวมตัวกันราวกับผึ้งรังหนึ่ง แล้วก็หันกลับไปมองซานจง 

กลับเห็นเขานั่งน่ิงอยู่บนหลังม้า นัยน์ตาด�าดูลึกล�้า บนใบหน้าไม่แสดง

สีหน้าอะไรทั้งสิ้น

จนกระท่ังมีทหารนายหน่ึงมาจากประตูใหญ่ของจวนบัญชาการ 

รายงานอยู่ที่ด้านล่างม้าของเขาด้วยเสียงเบาๆ "ท่านหัวหน้า มีจดหมาย

ส่งมาถึงท่านขอรับ"

ซานจงลงจากม้า ก้าวยาวๆ เดินไปไกล 

หูสืออีมองนักโทษอุกฉกรรจ์กลุ่มน้ันอีกคร้ัง พูดพึมพ�ากับตนเอง 
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แล้วก็เดินตามซานจงไป

คนที่เหลือกลุ่มนั้นยังคงยืนอยู่ ทุกคนล้วนยืนล้อมสี่คนนั้น

"เขาได้ท�าอะไรพวกเจ้าบ้างหรือไม่" ลั่วชงกัดฟันถาม

คนท่ีแขนขาดส่ายหน้า "ตรงกันข้าม เขาถึงกับรักษาบาดแผล 

ให้พวกเรา เพียงแต่ถูกจับตามองอย่างเข้มงวดเลยไม่รู ้ว ่าอยู่ที่ใด  

เพราะถูกปิดบังเอาไว้ตลอด"

แผลเป็นสีขาวของลั่วชงกระตุกแล้วกระตุกอีก หน้าตาถมึงทึง  

เนิ่นนานถึงได้แค่นเสียงเฮอะค�าหนึ่ง "นับว่าเขายังรู้จักปฏิบัติตัว"

รอบด้านมีแต่ความเงียบสงบ ผางลู่มองลั่วชงแวบหน่ึง ยังคง 

ไม่ส่งเสียง เพียงคิดในใจอยู่พักหนึ่ง บางทีตอนน้ันท่ีซานจงควบคุม 

พวกเขาท้ังสี่คนเอาไว้คงเป็นความต้ังใจ ไม่ใช่เพียงเพราะว่าพวกเขา 

ถูกควบคุมได้ง่ายเท่านั้น

ซานจงตรงไปถึงกลางลานฝึกซ้อมก็หยุดลง จากนัน้ถงึรบัจดหมาย

ที่ทหารนายนั้นส่งมาให้ "ส่งมาจากที่ใด"

"ฉางอันขอรับ"

ครั้นจดหมายในมือเขาคลี่ออกมาแล้วก็เห็นตัวหนังสืออันคุ้นตา  

ก็รู้ว่าเป็นเผยหยวนหลิ่งเขียนมา ในจดหมายบอกเขาว่าไม่แน่ใจว่าเป็น

เรื่องจริงหรือลวง แต่ฉางอันน่าจะก�าลังตรวจสอบเขาอยู่

ซานจงอ่านคร่าวๆ จบแล้วก็ฉีกจดหมายท้ิง ก่อนโยนเข้าไปใน 

กองไฟที่ลุกโชน

ต่อให้เผยหยวนหลิ่งไม่ส่งจดหมายมาเตือนเขา เขาเองก็เดาได้ว่า

น่าจะมผีลตามหลงัมาเช่นนีแ้น่นอน ตอนท่ีถวายฎีการายงานไปท่ีฉางอนั
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ก็เตรยีมตวัไว้แล้ว ก็เพราะเพ่ือเรือ่งนีเ้ขาถึงต้องจบัตามองการเคลือ่นไหว

ของนอกด่าน

หูสืออีเดินเข้ามาตรงหน้าพอดี

นิ้วมือซานจงกดอยู่ท่ีด้ามดาบ จู่ๆ ก็ถามหูสืออี "ข้าให้จางเวย 

ส่งคนไปจับตามองนอกด่านก่อนหน้านี้ เป็นอย่างไรแล้ว"

หูสืออีถูกถามกะทันหันก็รีบตอบ "จับตามองไว้แล้วขอรับ คร้ังน้ี 

พวกมันยกทัพมาแล้วเสียเปรียบ จนตอนน้ีทหารฝ่ายศัตรูที่ เฝ ้า 

เมอืงรกัษาการณ์ยังคงระดมก�าลงัพลกันไม่ได้หยุดพัก เจ้าพวกอ่อนหดัเอ๊ย!"

ซานจงพยักหน้า "ช่วงค�า่น่าจะมพีวกลูห่ลนิกลุม่หน่ึงมาแจ้งข่าวให้ข้า 

จ�าไว้ ปล่อยให้พวกเขาเข้ามา" พูดจบก็หันหน้าท�าท่าจะไป แล้วก็ชะงกัไปนดิ 

"ยังมอีีก คนพวกน้ันก็เป็นทหารของข้าเหมอืนกัน พวกเขาไม่มอีะไรแตกต่าง"

หูสืออีเห็นเขาเดินไปไกลแล้ว ก็มองไปทางสัตว์ประหลาดกลุ่มน้ัน

ที่จับกลุ่มกันอยู่ห่างๆ ก่อนอ้าปากค้างไป

เมื่อฟ้ามืดลงซานจงก็เดินเข้าไปในห้องพักเพียงคนเดียว

ทกุหนแห่งล้วนมดืสนิท เขาไม่ได้จดุโคมท�าเพียงถอดเกราะแขนออก

ทั้งอย่างนี้ ถึงกับรู้สึกว่าไม่เคยชินอยู่บ้าง

จ่างซุนเสินหรงไม่อยู่ เขาเองก็ไม่ค่อยอยากจะกลับไปท่ีจวนพัก

ขนุนางเท่าไร ไปอยู่ในห้องหลกันัน้เพียงผูเ้ดียว กลบัไม่สูม้าอยู่ทีห้่องพักน่ี 

ดีกว่า

จนเมือ่เขาน่ังลงบนเตียงแคบๆ หลงัน้ันแล้ว ก็ยังสามารถนึกถึงภาพ

ที่นางเข้ามาในนี้ก่อนหน้านั้นไม่กี่ครั้งได้อยู่เลย มีครั้งหนึ่งที่นางก็นั่งอยู่

ใกล้เขาบนเตียงนี้ สะโพกของแต่ละฝ่ายชิดติดกันเลยทีเดียว
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ซานจงยกมอืขึน้ลบูไล้สนักราม แล้วก็ย้ิมๆ อยู่ในความมดื วุ่นอยู่กับ

เร่ืองของตนเองอย่างไม่รูส้กึตัว พอมยีามว่างถึงได้พลนัตระหนักว่าตนเอง

ถึงกับก�าลังคิดถึงนางอยู่

เพ่ิงจะแยกจากกันไม่นานเท่าไรแท้ๆ แล้วท่ีจรงิก็ไม่นบัว่าไกลกันด้วย

อยู่มายี่สิบกว่าปี เขาคิดมาตลอดว่าตนเองนับเป็นคนไร้ความรู้สึก

คนหนึ่ง ทว่าวันนี้ถึงกับพะวงห่วงหาสตรีผู้หนึ่งเช่นนี้ได้ ที่ผ่านมาไม่เคยมี

มาก่อนเลย

ทันใดนั้นด้านนอกก็มีเสียง "ท่านผู้บัญชาการซาน"

ซานจงเก็บความคิด แล้วลุกขึ้นทันที

เมื่อดึงประตูเปิด ท่ามกลางความมืดสลัวที่ด้านนอกมีพวกลู่หลิน 

ที่แต่งกายแบบชาวฮั่นยืนอยู่หลายคน

หูสืออีที่อยู่ข้างๆ พูดว่า "ท่านหัวหน้า พวกเขามาแล้ว"

"อืม" ซานจงกล่าว "พูดเถอะ"

หัวหน้าของกลุ่มลู ่หลินกุมหมัดท�าความเคารพอย่างนอบน้อม  

"การข่าวที่นอกด่านเข้มงวดมากตลอดเวลา สถานที่ซึ่งอยู่ห่างไกล 

ล้วนไปไม่ได้แล้ว จนกระท่ังเมื่อสองวันนี้ได้ยินว่าพวกเขาสับเปลี่ยน 

ก�าลังพล มีก�าลังพลส่วนใหญ่จ�านวนหนึ่งย้ายไปก่อน แล้วจึงโยกย้าย

ทหารอีกจ�านวนหนึ่งมาคอยป้องกันแทน นี่คือข่าวสารที่พวกเราสามารถ

สืบมาได้มากที่สุดแล้ว"

ซานจงยืนอยู่ที่หน้าประตู ดูราวกับต้นสนตระหง่านอยู่ในความมืด 

"พูดเช่นนี้ หากจะออกนอกด่าน ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากแล้ว"

"ผู้บัญชาการซานฉลาดปราดเปรื่อง"

"รับทราบแล้ว ท�าตามกฎเกณฑ์เดิม"
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พวกลู่หลินพร้อมใจกันขานรับ แล้วอ�าลาไปอย่างแผ่วเบา

ซานจงยังยืนอยู่ที่หน้าประตู ก�าลังค�านวณนับเวลา

จนกระท่ังหูสืออีเกือบจะพูดออกมาอย่างทนไม่ไหวแล้ว ซานจง 

ถึงค�านวณเสร็จ แล้วก็สั่งการ "ไปบอกพวกเขาเตรียมตัวให้พร้อม  

ตามไปกับข้า"

พอหูสืออีได้ยินก็รู้ว่า 'พวกเขา' หมายถึงสัตว์ประหลาดกลุ่มนั้นเอง 

จึงพูดอย่างประหลาดใจ "ท่านหัวหน้าจะไปที่ใดหรือ พาพวกเขาไปท�า 

อันใด"

ซานจงเดินออกไปด้านนอก "ออกจากด่านสักเที่ยวหนึ่ง"
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ยามดึกสงัด บนก�าแพงด่านมีเชือกห้อยลงมาหลายสิบเส้น  

มีเงาร่างเคลื่อนไหวลงมาอย่างเงียบเชียบทีละสาย

หลังจากลงถึงพ้ืนเงาคนก็พลิ้วกายวูบ ลอบเร้นเข้าไปในป่ารกทึบ

ตามแนวเทือกเขาสงูชนัในทันท ีเงากลุม่นัน้กระจายตวัพุ่งตรงไปท่ีนอกด่าน

ตอนท่ีฟ้าค่อยๆ สว่างข้ึนทีละนิด นอกด่านยังคงมลีมแรงพัดกระหน�า่

ม้วนหอบฝุน่ทรายเสียงดัง ฟาดเข้าใส่เนินสูงของฐานดินที่ถูกท้ิงร้าง 

จนพังทลายหลายแห่ง เงาร่างท่ีหมอบซุ ่มอยู่ด้านหลังฐานดินก็คือ 

คนทั้งหมดที่เพิ่งเร่งรุดมาถึง

"ท่านหัวหน้า พวกเราต้องออกจากด่านมาเพ่ืออันใดกัน แล้วยัง 

แต่งกายเช่นนี้อีก" ผู ้ ท่ีถามก็คือหูสืออี เขาน�าก�าลังคนหน่วยเล็กๆ  

หน่วยหนึ่งจ�านวนสิบกว่าคนหมอบต�่าอยู่ท่ีข้างก�าแพงด้านข้างแถบหน่ึง

ของฐานดิน แต่ละคนสวมเสื้อตัวสั้นเน้ือผ้าหยาบและก�าลังจ้องไปที ่

89
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ซานจงซึง่อยู่ด้านหน้าสดุ ผูเ้ป็นหวัหน้าก�าลงัหนัหลงัให้เขาและมองไปยัง

ที่แห่งหนึ่งตรงด้านหน้า

"ออกมาหาคน" ซานจงคุกเข่าข้างหนึ่งหมอบคู้อยู่กับพ้ืน สวมเส้ือ

ตัวสั้นเน้ือผ้าหยาบสีเทาด�าดูทะมัดทะแมง ใช้เชือกมัดชายแขนเสื้อ 

ทั้งสองข้างเอาไว้ มือหนึ่งกุมดาบอยู่ แล้วพูดเบาๆ "หาทหารของข้า"

"ทหาร?" หูสืออีตกตะลึง "พวกเราไปมีทหารทิ้งอยู่ที่นอกด่านตั้งแต่

เมื่อไร"

ทัพโยวโจวไม่เคยออกรบที่นอกด่านมาก่อนแท้ๆ

ซานจงไม่ขยับเขยื้อน "ทหารเก่าของข้า"

หูสืออียังไม่ได้พูดอะไร เสียงที่เจนจัดมากประสบการณ์เสียงหนึ่ง 

ก็ชิงพูดด้วยเสียงเบาๆ "เจ้ามั่นใจว่าจะสามารถหาพบหรือ"

หสูอือหัีนไปมองด้านหลัง คนทีพู่ดก็คอืผางลูท่ี่หน้าผากมรีิว้รอยย่นลกึ

อยู่หลายรอย

ในหมู ่ 'สตัว์ประหลาด' กลุม่นัน้ นอกจากคนทีบ่าดเจบ็สาหัสสีค่นน้ัน 

ที่เหลืออีกแปดสิบคนล้วนมาท้ังหมด หมอบซุ่มอยู่ติดๆ กัน แทบจะ 

ล้อมอยู่หลังฐานดินที่พังทลายหลายแห่งรอบๆ นี้จนหมด ทุกคน 

ล้วนสวมเสื้อตัวสั้นผ้าเนื้อหยาบสีเทาคล�้า ดูเหมือนสัตว์ป่าที่จ�าศีลอยู่  

รวมกับคนที่หูสืออีพามาด้วยก็เป็นหนึ่งร้อยคนพอดี

ซานจงไม่ได้หันกลับมา ยังคงจ้องมองความเคลื่อนไหวที่ด้านหน้า 

ทันใดนั้นก็หัวเราะเบาๆ "เพื่อเรื่องที่ไม่แน่ใจนี้ข้าถึงกับรอมาถึงสี่ปีแล้ว"

รอบด้านเงียบสนิทไปหมด

น�้าเสียงนี้ท�าให้หูสืออีพลันนึกถึงเมื่อครั้งติดตามผู้เป็นหัวหน้า 

ไล่ตามคุณหนูเอาแต่ใจตัวผู้นั้นไปถึงเหอตง ตอนที่เขากลับมาโยวโจว 
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ได้พูดประโยคน้ันว่า 'มีเรื่องมากมายที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีหวังก็ยังอยากไป

ลองดู และก็ต้องรอให้ท�าไปแล้วถึงสามารถพูดได้ว่าไม่เสียใจ'

นั่นเป็นครั้งแรกที่หัวหน้าพูดความรู้สึกภายในใจ เลยท�าให้จ�าได้

อย่างแม่นย�าเป็นพิเศษ ตอนน้ันนึกว่าพูดถึงคุณหนูเอาแต่ใจตัวเท่านั้น 

ตอนน้ีเมือ่มารวมเข้ากับประโยคนี ้จู่ๆ  ก็รูส้กึได้ว่ามคีวามหมายถึงเรือ่งอืน่

มากกว่า

ไม่มีใครพูดอะไรอีก ในท่ีห่างไกลออกไปคลับคล้ายจะมีเสียง 

กีบเท้าม้าก�าลังมุ่งไปทางหน่ึง ท้องฟ้าสลัวราง ฝุ่นทรายก�าลังหนาแน่น  

ท�าให้มองเห็นไม่ค่อยชัด แต่ก็สามารถตัดสินได้แล้วว่าเป็นกองทัพใหญ่

ของพวกนอกด่านก�าลังเคลื่อนพลอยู่ รอจนเสียงกีบเท้าม้าค่อยๆ ห่างไป 

ท้องฟ้าก็สว่างเต็มที่แล้ว เหลือเพียงพายุทรายที่ก�าลังพัดรุนแรง

"ไปกันได้แล้ว" ซานจงเอาผ้าผืนหน่ึงออกมาจากอกเสื้อ น�าไป 

คาดไว้บนหน้าผากให้เรียบร้อย แล้วกุมดาบลุกขึ้น

คนอ่ืนๆ ก็ลุกข้ึนตามๆ กัน ท�าตามอย่างเขาโดยการคาดผ้าไว ้

บนหน้าผาก เหมือนกับพวกลู ่หลินท่ีเดินไปมาอยู่ข้างนอกเหล่าน้ัน 

ไม่มีผิดเพี้ยน

ทั้งขบวนเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ซานจงต้านลมน�าอยู ่

ด้านหน้า โดนฝุน่ทรายปกคลมุไปทัง้ร่าง จนกระท่ังถงึทางแยก ทรายม้วนตลบ 

ไปทั่วท้องฟ้าจนมืดครึ้ม เขาก็ได้หยุดลง

"มีอะไรหรือท่านหัวหน้า" หูสืออีถามเบาๆ

ซานจงอยู่ตรงกลางพายุทราย เขาแยกแยะทิศทาง แล้วถึงได ้

เคลื่อนไปข้างหน้าต่อ "ไม่มีอะไร แค่นึกถึงภาพเมื่อครั้งที่แล้วขึ้นมา"

คือการคิดถึงจ่างซุนเสินหรง ครั้งน้ีไม่มีนางอยู่ข้างกายคอยชี้ทาง 
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ให้เขาแล้ว โชคยังดีที่เขายังจ�าเส้นทางได้แม่นย�า

ลมยังคงพัดโหมรนุแรง และยังพัดรอยกีบเท้าม้าทีพ่วกทหารนอกด่าน

ทิ้งไว้บนพื้นเลือนหายไป

ในท่ีไกลออกไป ท่ามกลางเสยีงออกค�าสัง่ภาษาห ูทหารของทัพใหญ่

ของพวกนอกด่านหน่วยหนึ่งก�าลังถอยกลับไปทางทะเลทรายตอนเหนือ 

ที่นั่นเป็นดินแดนในเขตรักษาการณ์ของเผ่าชี่ตานแต่ละเผ่า

ห่างออกไปตรงบริเวณที่ดูเหมือนเป็นแนวก�าแพงท่ีทอดขวาง 

อยู่แถบหนึ่ง เงาร่างคนร้อยชีวิตตัดผ่านภูเขาเข้าไปในป่า มุ่งหน้าไป 

ทางด้านขวาของป่า

ไม่มีใครพูดอะไร มีเพียงหูสืออีท่ีอยู ่ระหว่างเร่งเดินทางก�าลัง 

มองลอดผ่านรอยแยกของก่ิงไม้ไปทางท้องฟ้า แล้วแอบพึมพ�าประโยคหนึง่ 

"ทางด้านนั้นไม่ใช่ทางไปเมืองเก่าจี้โจวหรือ"

ไม่รู ้ว่าคิดไปเองหรือไร เขารู้สึกว่าหลังจากพึมพ�าประโยคนี้จบ  

รอบด้านก็ดูเหมือนย่ิงเงียบงันกว่าเดิม โดยเฉพาะพวกสัตว์ประหลาด 

กลุม่น้ันท่ีไม่พูดอะไรเลยสกัค�าเดียว มแีต่เสยีงหายใจทีค่่อยๆ หนักหน่วงขึน้

เนื่องจากการเร่งรีบเดินทาง

ซานจงเดินอยู่หน้าสุดตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ กระทั่งออกจากป่าและ 

รอจนอีกด้านหนึ่งปรากฏเค้าโครงทิวเขาสูงตระหง่านข้ึนในสายตา  

เขาจึงหยุดลง

"ให้สองสามคนไปท่ีบริเวณรอบๆ นี้กับข้าก่อนสักเที่ยวหน่ึง  

คนทีเ่หลอืหยุดพักอยู่กับทีค่อยฟังค�าสัง่" เขาพูดเบาๆ พลางหยิบผ้าแถบหน่ึง

มาพันฝักดาบเอาไว้
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หูสืออีรีบพูด "ข้า...ข้าจะตามไปกับท่านหัวหน้า"

ซานจงพยักหน้า มองไปยังเงาร่างคนกลุม่น้ันท่ีอยู่เงยีบๆ ทางด้านหลงั 

"ผางลู่ก็ไปกับข้าด้วย"

ผางลู่เดินออกมา ปกปิดดาบสั้นท่ีพกอยู่ตรงเอวเอาไว้พลางพูดว่า 

"ลั่วชงก็จะตามไปด้วยเหมือนกัน"

ซานจงกวาดตามองคนท่ีอยู่ข้างหลังเขา แล้วก็หันหน้ากลับไป  

ก้าวเท้าออกเดินทาง "อย่างนั้นก็ตามมา"

ลั่วชงมีรอยยิ้มประหลาดประดับอยู่บนใบหน้าพลางเดินตามไป

เวลาเคลื่อนผ่าน เมืองท่ีไม่เล็กไม่ใหญ่แห่งหน่ึงค่อยๆ ปรากฏข้ึน 

ในสายตา ท่ามกลางความขมุกขมัวไม่ชัดเจน มีแต่ฝุ่นทรายเต็มไปหมด

แลคล้ายภาพฝันภาพหนึ่ง

ทางเข้าเมืองที่สร้างจากไม้ยังคงอยู่ แต่กลับไม่เห็นเงาคนเข้าออก 

และไม่ได้ยินเสยีงผูค้นแม้แต่นิดเดียว มเีพียงอีกาไม่ก่ีตวัเกาะอยู่บนต้นไม้

ต้นใหญ่ก่ึงๆ แห้งโกร๋นที่ยืนคอเอียงอยู่ตรงปากทางเข้าเมือง ก�าลัง 

ส่งเสียงร้องกาๆ ดังวุ่นวาย

ซานจงมองไปรอบๆ พลางเงีย่หูฟังเสยีงความเคลือ่นไหว ทนัใดนัน้

ก็หมุนตัวกลับกระชากหูสืออีที่อยู่ใกล้เขามากที่สุด "ทางนี้!"

เงาร่างสี่สายอ้อมไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็ว ด้านหลังมีเสียงม้า

ขบวนหน่ึงเคลื่อนจากที่ไกลๆ เข้ามาใกล้อย่างเร็วรี่ ผสมผสานกับ 

เสียงตะโกนเป็นภาษาหู ทหารนอกด่านขบวนหนึ่งท่ีมีอยู่ห้าหกนาย 

ปล่อยผมยาวรุงรัง คาดว่าเป็นคนชี่ตานทั้งหมด ดูจากจ�านวนคนน่าจะ

เป็นการลาดตระเวนตามปกติ
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หลังฐานดินที่ทุ่งรกร้างด้านข้าง ซานจงแกะผ้าที่พันฝักดาบออก 

ดวงตาท้ังคู่ดูลึกล�้าสงบน่ิง จับจ้องทหารที่ขี่ม้าอย่างช้าๆ อยู่ข้างหน้า 

กลุ่มนั้น แล้วพูดเบาๆ "เบาะแสเพียงอย่างเดียวก็อยู่ท่ีน่ันเอง จัดการ 

ครั้งเดียวให้จบไป"

ผางลู ่ก็ก�าลังแกะผ้าพันดาบออกมาเหมือนกัน "ทางซ้ายนั่น 

ให้ข้าจัดการเอง"

"ทางขวา..." 

"ทางขวา..."

หูสืออีเพ่ิงจะพูด แล้วก็ต้องหันหน้าไปถลึงตาใส่คนด้านข้าง  

เพราะว่าลั่วชงก็อ้าปากพูดแทบจะพร้อมกันกับเขา

"บิดาจะท้ิงให้เจ้าแล้วกัน" ลั่วชงย้ิมอย่างชั่วร้าย "ที่อยู่ข้างหลังนั่น

เป็นของบิดาเอง"

เสียงเหล็กเสียดสีดังขึ้น ดาบยาวตรงในมือซานจงออกจากฝักแล้ว

พายุทรายม้วนตลบ ทหารฝ่ายศัตรูหลายนายน้ันตวาดใส่ม้า  

ไม่ขี่อย่างอ้อยอิ่งเชื่องช้าแล้ว

ทันใดน้ันหนึ่งในน้ันก็มองเห็นเงาด�าวูบหน่ึงที่หลังฐานดิน  

จึงตะโกนเสียงดังแล้วหนีบท้องม้าพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว

คนที่ร ่วมขบวนทางด ้านหลังถูกเสียงนั้นดึงดูดความสนใจ 

จนทยอยตามมา กลับเห็นม้าที่พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วนั้นร้องฮี้คราหนึ่ง 

แล้วขาหน้าก็ล้มลง คนบนหลังม้าถูกลากลงไปหลังฐานดิน จากนั้น 

ก็ไม่มีเสียงอื่นใดอีก

คนข้างหลังคิดจะรั้งม้าให้หยุดก็ไม่ทันแล้ว เพ่ิงจะถึงข้างเนิน 

ด้านหน้าม้าก็มีเงาคนว่ิงออกมาแล้วก็หลบหายไปจากตรงหน้า จากน้ัน 
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ก็มาถึงท่ีด้านข้าง ดาบโค้งใบกว้างในมือเพ่ิงชักออกมาได้คร่ึงเดียว  

เสยีงตะโกนยังอยู่ในล�าคอ คนก็ร่วงตกจากหลงัม้าแล้ว...ตายหมดทกุคน

ซานจงดึงดาบออกมาจากทรวงอกของคนหนึ่ง แล้วหูสืออีก็ลาก 

ศพศพนั้นไปปกปิดร่องรอยไว้หลังฐานดิน เขาเช็ดคราบเลือดบนดาบ 

แล้วเข้าไปจูงม้าของข้าศึก จากนั้นพลิกตัวขึ้นไป

ไม่ต้องออกค�าสั่ง ทุกคนก็รีบขึ้นม้าตามเขาไปทันที

ม้าควบอย่างรวดเร็วอ้อมเมืองทั้งเมืองไป ทั่วทุกแห่งมีฝุ่นคลุ้ง 

ปลวิว่อน ฝุน่ทรายส่งเสยีงหวีดหวิวอยู่กลางทุ่งร้าง ม้าหลายตวัควบมาถึง 

บนถนนดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อสายหนึ่ง

"เบาะแสเพียงอย่างเดียวนั่นอยู่ที่ใด" ลั่วชงถ่มฝุ่นทรายออกมา

ซานจงลงจากม้า มองไปทางด้านข้างถนนดิน "ก็คือที่นั่น"

ที่นั่นมีคนนั่งอยู่ ก็คือคนเสียสติที่พิการผู้นั้น...เขายังอยู่

เขายังคงสวมเสื้อผ้าเปื่อยขาดรุ่งริ่งนั่งอยู่ ผมเผ้าหงอกเป็นสีเทา 

ทั้งศีรษะ ดูสกปรกยุ่งเหยิงปกปิดดวงตาทั้งคู ่ที่มืดบอดและใบหน้า 

ท่ีถูกท�าให้เสยีโฉม ข้างขาทีข่าดด้วนมชีามแตกๆ ปากบิน่เป้ือนคราบโคลน

ซึ่งข้างในมีหมั่นโถวเก่าๆ ครึ่งลูกที่คาดว่าถูกลมเป่าจนแห้งไปนานแล้ว

วางตะแคงอยู่ เขายังคงส่งเสียงแหบเครือร้องเพลงพ้ืนบ้านเพลงนั้นอยู ่

"เก่าปีหนึ่ง ใหม่ปีหนึ่ง..."

อาจเป็นเพราะได้ยินเสยีงกีบเท้าม้า เสยีงร้องเพลงของเขาจงึหยุดลง 

แล้วขดตัวถอยหนีไปด้านหลังตลอดเวลา

เสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ

"ใคร?" คนเสียสติยิ่งถอยหนีอย่างนึกกลัว ปากที่ได้รับบาดเจ็บ 

จนบิดเบี้ยวส่งเสียงอู้อี้จากล�าคอ พูดภาษาฮั่นที่ไม่ค่อยชัดเจนออกมา 
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จากปาก "ข้างนอกรบกันแล้ว มทีหารมามากมาย พวกเขาล้วนว่ิงหนีแล้ว 

พวกเขาล้วนวิ่งหนีแล้ว..."

ซานจงยืนอยู่ตรงหน้าเขา "เหตุใดเจ้าไม่หนี"

"ข้าหนีไม่ได้ ข้ายังหนีไม่ได้ ข้ายังมีงาน...งานท่ีส�าคัญมาก..."  

คนเสยีสตพิลนัหยุดไปกะทันหนั แล้วย่ืนสองมอืลบูคล�าพ้ืนกระเถิบเข้ามา 

"เจ้าพูดภาษาฮัน่? เจ้าเป็นคนจงหยวน? ข้ารูจ้กัเจ้า ข้าคุน้หูเสยีงของเจ้า!"

ครั้งนี้ซานจงไม่ได้ตั้งใจกดเสียงลงให้ต�่า เขานั่งยองๆ ลงตรงหน้า

คนผู้นั้น "ค�าพูดครั้งก่อนยังพูดไม่จบ เวลานี้ข้าพาคนกลับมาตามหาเจ้า

แล้ว"

"เจ้าเป็นใคร" คนเสียสติเหมือนกับตื่นเต้นเหลือประมาณ แหวกผม

ที่รกรุงรังออก ยื่นหน้ามาทางร่างของเขา "เจ้าเป็นใครกันแน่!"

"ข้าแซ่ซาน"

"แซ่ซาน?" ผ้าที่ปิดรอยแผลบนใบหน้าของคนเสียสติสั่นกระตุกขึ้น

ทีละน้อยๆ ปากที่บิดเบี้ยวสั่นระริก "แซ่ซาน..."

ซานจงพูดเบาๆ "ทัพหลูหลงอยู่ที่ใด"

ในพรบิตานัน้คนเสยีสตก็ิคว้าแขนเขาเอาไว้ทันท ี ส่งเสยีงร้องออกมา 

"ซานจง?! ท่านคือซานจง!"

"ใช่" ซานจงพยักหน้าถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะมองไม่เห็นก็ตาม "ข้าคือ 

ซานจง"

คนเสยีสตพิลนัหวัเราะร่วนขึน้มา หัวเราะเสยีงดงั แต่กลบัแตกพร่า

เหมือนก�าลังร้องไห้มากกว่า "ท่านมาตามหาทัพหลูหลงแล้ว! ในท่ีสุด 

ท่านก็มาหาแล้ว! พวกโจรสุนัขฝูงน้ันตัดเส้นทางข่าวสารทิ้งโดยสิ้นเชิง 

ลู่ทางอะไรต่างไม่มี นี่เป็นวันท่ีหน่ึงพันสามร้อยหกสิบสองแล้ว ข้ารู้ว่า 
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ท่านจะต้องมา ท่านจะต้องมาแน่นอน..."

สามคนท่ีอยู่ด้านหลังยืนน่ิงมองดูภาพฉากน้ี ไม่ว่าใครต่างก็ 

พูดไม่ออก ผางลู่เดินไปข้างหน้าก้าวหน่ึงอย่างไม่รู้ตัว "เจ้าก็เป็นคนของ

ทัพหลูหลงเช่นกัน?"

"เป็นเจ้า!" คนเสียสติได้ยินเสียงก็หันขวับมาหาเขา "ผางลู ่... 

นายกองม้าเหล็กผาง! ยังมีใครมาอีกบ้าง ยังมีใครอีก!"

แผลเป็นสีขาวบนหน้าของลั่วชงกระตุกเบาๆ หน้าประเดี๋ยวขาว

ประเดี๋ยวเขียว กัดฟันแน่น "ยังมีข้า!"

"นายกองม้าเหลก็ลัว่ ลัว่ชง! เจ้าก็ยังอยู่ร ึพวกเจ้าล้วนมากันแล้ว..." 

คนเสียสติสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง ประเดี๋ยวหัวเราะประเดี๋ยวร้องไห้ "ในที่สุด 

ข้าก็รอจนถึงวันนี้แล้ว..."

หูสืออีแตกตื่นตกใจไปนานแล้ว

คนเสียสติพลันได้สติแจ่มใสขึ้นมา "ทัพหลูหลง ทัพหลูหลงยังอยู่...

ยังอยู่..." แล้วเขาก็คล�าพ้ืน นิ้วมือขีดวาดอย่างสั่นระริกอยู่บนพ้ืน  

วาดเป็นรูปออกมา "จากตรงนี้ไปข้างหน้า ตอนนั้นข้ากับพวกเขาแยกกัน  

พวกเขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่..."

ซานจงดูเส้นทางที่เขาวาดออกมาอย่างสงบนิ่ง

คนเสียสติวาดเสร็จแล้วก็ถอยออกไปกะทันหัน คล�าๆ แล้วก็ 

ปัดเส้นผม เอากลุ่มผมที่ยุ่งเหยิงรุงรังปัดขึ้นไปข้างบน เหมือนจะเกล้าผม

เป็นมวยแบบชาวฮั่น ทว่ามือกลับสั่นมากขึ้นไปอีกอย่างน่ากลัว  

หลงัจากนัน้ก็จดัแจงเสือ้ผ้าให้เรยีบร้อยอย่างรบีเร่ง เอาสาบเสือ้ด้านซ้าย

ดึงออกมาแล้วยัดเข้าไปในสาบเสื้อด้านขวา พยายามยืดตัวให้ตรง  

หันหน้าไปทางซานจงพลางกุมหมดัคารวะ "ทพัหลหูลงค่ายม้าเหลก็ทีห่ก 
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ขอคารวะทุกท่าน"

รอบด้านล้วนเงียบงัน มีเพียงเสียงลมพัดผ่านเท่านั้น

ซานจงนั่งอยู่ตรงหน้าคนเสียสติที่นิ่งค้างประหน่ึงรูปสลักอันหน่ึง 

บนหัวไหล่มฝีุน่ท่ีลมพัดกวาดมาติดอยูช่ัน้หน่ึง ไม่มใีครเหน็สหีน้าของเขา

ชัดเจน ผ่านไปเน่ินนานเขาถึงได้พูดเสียงหนักแน่น "ม้าเหล็กที่หก 

กลับสู่สังกัดแล้ว"

คนเสียสติหยัดร่างตั้งตัวตรงดุจพู่กัน ก่อนท่ีศีรษะจะค่อยๆ ตกลง 

มือก็ร่วงลง...ไม่ขยับอีกต่อไป

"ท่านหัวหน้า..." หูสืออีร้องเรียกเบาๆ

ผางลู่กับลั่วชงปล่อยดาบแล้วก้มศีรษะลง

ซานจงไม่พูดแม้แต่ค�าเดียว เขาแบกคนเสยีสตข้ึินหลงัแล้วก็ลกุข้ึน 

พูดว่า "ไป"

ท่ามกลางฟ้าดินอันมืดมัว พายุทรายคล้ายมีเสียงโหยหวน  

ทหารผู้เฝ้าท�าหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความเคารพ หลังจาก

ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายส�าเร็จเสร็จสิ้น ก็หลับตาลงอย่างวางใจแล้ว

ท่ามกลางเสียงลมยังคล้ายมีเสียงเพลงพ้ืนบ้านที่ล ่องลอย 

อย่างไม่รูท่ี้มาหลงเหลอือยู่ ก�าลงัคร�า่ครวญหวนไห้ "เก่าปีหน่ึง ใหม่ปีหน่ึง 

พริบตากี่ปีแล้ว จอมทัพแห่งจงหยวนเมื่อใดจะมาถึง ปีแล้วก็ปีเล่า..."

ล่วงเข้ายามค�่า คนอื่นๆ ที่ซ่อนตัวรอรับค�าส่ังอยู่ก็ได้รับค�าส่ัง  

จึงรีบเดินทางไปพบกันที่เมืองซึ่งต้ังอยู่ท่ีเชิงเทือกเขาอันสูงตระหง่าน 

ซึ่งเห็นด้วยตาเปล่าว่าอยู่ไม่ไกล ในหุบเขามีหลุมฝังศพใหม่ท่ีเพ่ิงก่อข้ึน

หลุมหนึ่ง
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แท้จริงแล้วกองหน้าค่ายม้าเหล็กที่หก โจวเสี่ยวอู่ อายุยังไม่มาก  

ทั้งยังหนุ่มมากด้วยซ�้าไป

ที่นอกด่านเวลานี้ ในที่สุดก็จดจ�าโจวเสี่ยวอู่ได้แล้ว แต่อีกฝ่าย 

กลับตกอยู่ในสภาพบาดเจ็บจนพิการไปทั้งร่าง กล่องเสียงก็ถูกท�าลาย 

จนหมดสิ้น ผมขาวราวกับผ่านโลกมามากมาย กลายเป็นขอทาน 

ที่ ท้ังแก่ชราท้ังเสียสติ เพ่ือจะไม่เปิดเผยตัวตนถึงข้ันท่ีบนแขนขวา 

เหลือเพียงรอยแผลเป็นรอยหน่ึง ไม่มีรอยสักแสดงสังกัดว่า 'หลูหลง'  

สองค�าอีกต่อไป แต่ซานจงก็ยังคงจ�าเขาได้

ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ฝังศพโจวเสี่ยวอู่เอาไว้นอกด่าน เพราะที่น่ี 

ก็คือบ้านเกิด

ซานจงน่ังลงที่ข้างหลุม ยันดาบของตนเองอยู่ ด้านข้างมีเงาร่าง 

กลุ่มหนึ่งที่ปลดผ้าคาดหน้าผากออกยืนอยู่อย่างสงบนิ่งเคร่งขรึม

"ท่านหัวหน้า" หูสืออีส่งห่อกระดาษที่เป็นเสบียงเน้ือแห้งมาให้เขา

ห่อหนึ่ง "หลายปีมานี้ที่ท่านอยู่โยวโจวมักจะเรียกใช้พวกลู่หลินอยู่ตลอด 

ก็เพื่อตามหาพวกเขาหรือ"

ซานจงรับเนื้อแห้งมากัดค�าหนึ่ง แล้ววางไว้หน้าหลุมศพ "อืม"

"แล้วไฉนถึงไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงมาก่อนเลยล่ะ"

ท่ามกลางความมืดยามราตรี ดวงตาคู่นั้นของซานจงลึกล�้าด�ามืด

ดจุบ่อน�า้ลกึ "ถ้าสามารถพูดออกจากปากได้ ข้าคงไม่ต้องรอจวบจนตอนนี ้

ถึงได้มา"

หูสืออีนิ่งเงียบไร้วาจา

เสียงลมยังคงมีอยู ่  แต่ไม ่มีเสียงความเคลื่อนไหวจากการ 

เคลื่อนทัพใดๆ ลอยมาอีก ทันใดน้ันซานจงก็ลุกข้ึน ชักดาบออกมา 
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"ทั้งหมดไปกับข้า"

เพียงหยุดพักเท้าชั่วขณะแล้วก็เดินทางต่อ ท่ามกลางความมืด 

ยามราตรี เงาร่างหน่ึงร้อยคนติดตามเขา เคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบ 

ตรงดิ่งเข้าสู่ส่วนลึกของภูเขา

ไม่รู้ว่านานเท่าไร และไม่รู้ว่าไกลเพียงใดเหมือนกัน เป็นเวลาท่ี

ท้องฟ้าใกล้จะสว่างอีกครั้ง ในที่สุดก็มาเข้าอยู่ระหว่างเทือกเขา ไม่มีใคร 

ได้พูดอะไรสักค�า

จนกระทั่งรอบด้านกลายเป็นหน้าผาขาดที่สูงนับหมื่นเริ่น* ซานจง

ไปทางด้านขวาตามท่ีโจวเสี่ยวอู ่ชี้ทาง แล้วก็ตรงเข้าไปในส่วนที่ลึก 

ย่ิงกว่าเดิม เหมือนกับศีรษะปักลงในโอ่งจนไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน 

แม้แต่ฝุ่นทรายจากภายนอกก็พัดเข้ามาไม่ได้

ต้นไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่นบิดพันกันเป็นเกลียวปกคลุมไปด้วย 

หนามแหลม หลายๆ จุดถึงขนาดสามารถลอดผ่านไปได้เพียงทีละคน

เท่าน้ัน พ้ืนท่ีแถบนี้มีผู้คนอยู่น้อยมาก แม้แต่เทือกเขาก็ล้วนดูเหมือน 

เป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีคนมาเยี่ยมกรายหลายร้อยปีแล้ว

อยู่ๆ ซานจงก็ชะงักเท้า ยกมือขึ้น ทุกคนที่อยู่ด้านหลังก็หยุดลง

"พวกเราเข้าสู่ค่ายกลแล้ว" เขาพูดเสียงเบา ทันใดนั้นก็ตวาดเบาๆ 

"หมอบลง!"

พริบตานั้นก็มีลูกธนูพุ่งเข้ามา

ทุกคนล้วนมีอาการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รีบลุกขึ้นจากพ้ืน  

ยังคงไร้วี่แววคน

"ซ้าย กลาง ล่าง สามเส้นทาง พวกเจ้าน่าจะคุน้เคยด"ี ซานจงกระชบั

* เริ่น เป็นหน่วยวัดสมัยจีนโบราณ เทียบกับความลึกประมาณ 7-8 ฟุต
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ดาบแน่น แล้วพุ่งออกไปด้วยความรวดเร็ว

ไม่เพียงแค่แปดสบิคนน้ันเท่านัน้ แม้แต่คนทีห่สืูออพีามาก็คุน้เคยดี 

นี่ก็คือค่ายกลท่ีพวกเขาเคยฝึกในขณะที่ฝึกฝนทหาร ทุกคนเคลื่อนไหว

ตามซานจง พริบตาเดียวก็กระจายกันจู่โจม เพ่ือหลบหลีกกลไกกับดัก 

บนพื้น

"ปิด!" ซานจงที่อยู่ด้านหน้าสั่งการค�าหนึ่ง

มคีนปรากฏตัวขึน้ในทีห่่างออกไป ออกมาจากมมุลับ แล้วก็พลิว้กาย 

ผ่านไป

ค่ายกลถูกท�าลายไปแล้ว ในท่ีท่ีห่างออกไปก็มีแสงไฟกะพริบวาบ

ขึ้นทันที จากนั้นก็สว่างขึ้น ในป่าลึกที่มีดงต้นไม้แน่นทึบ แต่เดิมก็มีสิ่งที่

เหมอืนเปลวไฟปีศาจลอยละล่อง เพียงชัว่ครูก็่ร้อยเรยีงรวมกันเป็นมงักรไฟ  

เหมือนมีคนจ�านวนมากก�าลังว่ิงไปมาที่นี่ ถึงแม้จะไม่มีเสียงแต่กลับมี 

ท่าทีขู่ขวัญผู้คน

ซานจงกลับตรงเข้าไปรับหน้า

เป็นค่ายกลอีกแล้ว ลูกธนูพุ ่งคว้างวุ ่นวายครอบฟ้าคลุมดิน  

สะเปะสะปะไร้ขั้นตอนใดๆ ทหารที่อยู่ข้างกายหูสืออีนายหน่ึงถูกลูกธนู

เข้าแล้ว เขาด่าออกมาทันที "มารดามันเถอะ ลงมือโหดถึงเพียงนี้เชียว!"

เขาถอนธนูดอกนัน้ออก ท่ามกลางความมดืสลัวเพียงคล�าได้หยาบๆ 

ถึงพบว่าตัวธนูดอกนั้นน�ากลับมาท�าใหม่ น่ากลัวว่าคงจะเก็บธนูดอกเก่า

กลับไปหลังจากฝนให้คมแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่

ภายใต้แสงไฟสลวัราง ค่ายกลนีก็้ถูกท�าลายอกีครา ร่างของซานจง

ว่องไวประหนึ่งสายลม พุ่งเข้าไปจนถึงแม่น�้าที่อยู ่กลางป่าสายหนึ่ง  

เมือ่เท้าเหยียบน�า้ก็ยกมอืขึน้ทันที ทกุคนท่ีอยูด้่านหลงัก็ไม่มีใครก้าวข้ึนมา
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ข้างหน้าอีก

เขายืนอยู่เพียงล�าพังผู ้เดียว บุกเข้าไปจนถึงที่ซึ่งมีแสงสว่าง 

ให้มองเห็นได้ จงใจให้ตนเองเข้าสู่ค่ายกล และก�าลังรออยู่

ท้องฟ้าเริ่มเป็นสีฟ้าขาว ลมหนาวดุจใบมีดกรีด แสงไฟสว่างข้ึน 

อีกหน และพุ่งเข้ามาที่เขาอย่างรวดเร็ว

เพียงพรบิตาคนกลุม่หน่ึงก็พุ่งเข้ามาถึงราวกับหมาป่า ดาบสะท้อน

กับแสงไฟตวัดมาแล้วก็ฟันลง

ซานจงย่ืนดาบออกไปขวางก้ัน ยืนอย่างงามสง่าประหนึ่งต้นสน  

ไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่นิดเดียว

ทุกคนที่ด้านหลังเวลานี้ถึงได้พุ่งออกมาภายใต้การน�าของหูสืออี  

คนท่ีถูกล้อมเอาไว้ไม่อาจลงมอืได้อกี และประจนัหน้ากันในทนัท ีแสงไฟ

สาดกระจายไป กวาดเอาหมอกในยามเช้าตรู่โดยรอบหายไปจนหมด

"เดี๋ยวก่อน เป็นคนจงหยวน!" มีคนร้องออกมา

ซานจงที่ ยืนอยู ่กลางน�้าก็ถูกแสงไฟสาดส่องด้วยเหมือนกัน  

มือข้างหนึ่งของเขายกดาบขึ้นขวางอยู ่ตรงหน้าและเหลือบตาขึ้น  

กระชากผ้าที่คาดหน้าผากออก

รอบด้านพลนัเงียบเสยีงลง คนกลุม่นัน้ทีใ่ช้ดาบกับเขายืนน่ิงราวกับ

ก้อนหินก็มิปาน แล้วก็ถอยไปโดยไม่รู้ตัว

ด้านหลงัของเขามเีงาร่างทีถื่อดาบเดินออกมาสองสามคน ล้วนเป็น

บรุษุวยักลางคนทีผ่มสองข้างขมบัเริม่หงอกประปราย จบัจ้องอยู่ทีร่่างของ

ซานจงตาไม่กะพริบ

"ซาน..." คนหน่ึงส่งเสียง แล้วเสียงก็หายไปกะทันหันราวกับ 

ถูกคนบีบคอ กลืนหายไปในสายลม ทว่านั่นท�าให้คนท้ังหมดได้สติ 
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กลับคืนมา อาวุธในมือพวกเขาถูกปล่อยลงไปตามๆ กัน มีท่าทาง 

เหมือนกับไม่กล้าจะเชื่อ

ผางลูกั่บลัว่ชงเดนิเข้ามาหา แล้วตามมาด้วยเงาร่างอกีหลายสบิสาย

ท่ีด้านหลงั ทยอยกันเข้ามาใกล้อย่างเงยีบๆ เปิดเผยตวัให้เหน็อย่างชดัเจน

ภายใต้แสงไฟ

ในท่ีสุดชายวัยกลางคนผู ้หน่ึงก็เดินเข้ามา เอ่ยเสียงสั่นเครือ  

"ท่านหัวหน้า ใช่ท่านหรือ"

"ข้าเอง" ซานจงเอาดาบในมือลง ลูกกระเดือกกลิ้งขึ้นลง "ข้ามาหา

พวกเจ้าแล้ว"
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จ่างซุนเสินหรงมองดูกระดาษใยปอสีเหลืองแผ่นหนึ่งในมืออยู่

ท้องฟ้ายังไม่ทันสว่างดี ในจุดพักม้าอว้ีโจวสงบเงียบ นางนั่งอยู่ท่ี

หน้าหีบเครื่องประดับ ก�าลังหวีผมแต่งตัว ตรงหน้ามีแสงจากเทียน 

ที่ยังไม่ได้ดับ นางก�าลังดูรายการอาหารที่เขียนอยู่บนกระดาษนี้

จื่อรุ ่ยอยู ่ข ้างๆ ก�าลังหวีผมยาวด�าขลับให้นางอยู ่ พูดข้ึนว่า  

"ถ้าประมุขน้อยพอใจ รอจนท่านผู้บัญชาการซานมาก็จะได้จัดเตรียม 

ตามนี้นะเจ้าคะ"

จ่างซุนเสินหรงดูรายชื่อบนน้ันซึ่งล้วนเป็นของที่บิดาของนาง

โปรดปรานก็วางกระดาษลง "ไปท�าตามนีเ้ถอะ" พูดแล้วก็เงยหน้าข้ึนมอง

ไปทางหน้าต่างท่ียังมืดสลัวอยู่ แล้วถาม "ท่านพ่อของข้าอารมณ์เป็น

อย่างไร"

"ท่านกัว๋กงดอูารมณ์ดมีากเจ้าค่ะ" จือ่รุย่ตอบ "เมือ่วานยังเขยีนจดหมาย

90
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รายงานนายหญิงว่าปลอดภัยดี ทุกอย่างเหมือนปกติ"

จ่างซุนเสินหรงพยักหน้า "เช่นนั้นก็ดี อีกสักพักข้าจะไปคารวะ 

ท่านพ่อ"

จื่อรุ ่ยมองกระดาษแผ่นนั้นแวบหน่ึงแล้วพูดย้ิมๆ "ประมุขน้อย 

คอยอยู่เป็นเพ่ือนท่านก๋ัวกงทุกวันก็ช่างเถอะ แต่กระท่ังเร่ืองเล็กน้อย 

เพียงน้ีก็ยังนึกถึง หากท่านผู้บัญชาการซานได้รู้ว่าท่านเอาใจใส่ถึงขั้นนี้ 

จะต้องแอบชมชอบมากแน่ๆ เจ้าค่ะ"

ในอดีตเรื่องที่ประมุขน้อยของนางใส่ใจมากท่ีสุดก็ไม่มีอะไร 

มากไปกว่าขุนเขาสายน�้าล�าธารหนองบึง เคยใส่ใจเร่ืองเล็กน้อยเพียงน้ี

มาก่อนเมื่อไรกัน

จ่างซุนเสินหรงนึกถึงซานจง ก็คิดในใจว่าถ้าเขามาถึงแล้วรู้เข้า 

จะต้องล�าพองใจเป็นแน่ นิ้วมือพันเส้นผมที่ตกลงมาระทรวงอก 

ปอยหน่ึงเล่น แล้วก็ย้ิมแย้ม "ท่านพ่อของข้ายอมรับปากพบเขาถือเป็น

โอกาสที่หาได้ยากนัก และการพบหน้ากันก็ไม่ได้ง่ายดายเพียงนั้น 

เสียด้วย"

ถ้าการพบกันของทั้งสองคนเป็นไปด้วยดี ถึงจะจัดการทางด้าน

มารดาของนางได้ง่าย เหตุผลง่ายๆ เช่นนี้นางจะไม่รู้ได้อย่างไร และจะ

ไม่ใส่ใจได้อย่างไรกัน

จื่อรุ่ยเห็นนางย้ิมก็อดไม่ได้ "บ่าวว่าหมู่นี้บนหน้าของประมุขน้อย 

มีรอยยิ้มมากขึ้นนะเจ้าคะ"

จ่างซุนเสินหรงเม้มปากเก็บรอยยิ้ม "เจ้าดูผิดแล้วล่ะ"

จื่อรุ่ยได้แต่กลั้นยิ้ม ขานรับอย่างว่าง่าย

ในใจจ่างซุนเสินหรงแอบค�านวณวันเวลาดตูามระยะในการเดนิทาง 
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อกีสองวนั เขาน่าจะออกเดนิทางจากโยวโจวเร่งรดุมาได้แล้ว พอคดิเสรจ็

ก็มองในคันฉ่องส�าริด เห็นเงาสะท้อนของตนเองท่ีตรงมุมปากโค้งข้ึน 

เล็กน้อย นางจึงยื่นมือไปลูบจอนผมเล็กน้อยเพื่อกลบเกลื่อน

ไอหมอกในภูเขายังไม่จางหาย เสยีงของซานจงยังคงก้องสะท้อนอยู่

"ข้ามาหาพวกเจ้าแล้ว"

หลังจากสิ้นวาจานี้ ทุกคนล้วนถอยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วยืนตัวตรง

ซานจงกวาดตามองไปรอบหนึ่ง คนกลุ่มหนึ่งสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบ

เก่าขาด บางคนยังสวมเกราะหนังหนาหนักของทัพหลูหลงในสมัยนั้น 

ที่ถูกใช้งานจนสึกหรอหมดสภาพไปแล้ว บางคนภายนอกเพียงห่อหุ้ม 

ด้วยชุดเกราะที่ท�าจากหนังสัตว์ ผมท่ีรวบเอาไว้ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง  

หนวดเครารุงรัง มีเพียงใบหน้าเท่านั้นที่เขายังสามารถดูออกและรู้สึกได้

ถึงความคุ้นเคย

บรุษุวัยกลางคนท่ีอยู่ตรงหน้าเดนิเข้ามาใกล้ย่ิงขึน้แล้วจ้องมองเขา 

เสียงยังคงสั่นเครือ "ในท่ีสุดท่านก็มาแล้ว พวกเราล้วนนึกว่าท่านจะ 

ไม่มีวันมาแล้วเสียอีก"

ซานจงมองดูเขา ระยะเวลาสั้นๆ เพียงส่ีปี ใบหน้าของเขาก็เกิด 

ร่องริว้รอยย่นลกึแล้ว เทียบกับสภาพเมือ่ก่อนแล้วดแูก่ชราขึน้ไปสบิกว่าปี

ทีเดียว นั่นคือหนึ่งในนายกองค่ายม้าเหล็ก ป๋อจ้งที่เข้าสู่ทัพหลูหลงก่อน

ใครๆ ในเวลานั้น

ซานจงพยักหน้า "ข้ามาพาพวกเจ้ากลับไป"

ป๋อจ้งพลันถอยหลังไปหนึ่งก้าว ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ถึงกับเหมือนมี

ความหวาดกลัวอยู ่หลายส่วน "ยังกลับไปได้หรือ เวลาน้ีพวกเรา 
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กลายเป็นกองทัพกบฏไปแล้ว"

จากนั้นก็มีคนทยอยเดินออกมาจากในส่วนลึกของป่ามากย่ิงข้ึน 

ลากเอาอาวุธมาด้วย รูปร่างผอมแห้งราวกับเงาร่อนเร่ แก้มตอบซูบ  

ผมมวยยุ่งเหยิงรงุรงั พากันล้อมอยู่รอบบรเิวณน้ีอย่างแน่นขนัด ท่ามกลาง

ท้องฟ้าทีค่่อยๆ สว่างขึน้รวมกับแสงไฟท่ีสาดส่อง แต่ละคนล้วนยืนตวัตรง

ดุจพู่กันและนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา

ซานจงก�าดาบแน่น "ทัพหลูหลงไม่มีทางทรยศต่อบ้านเมือง"

ป๋อจ้งตะลึงงันไป จากนั้นก็โยนดาบทิ้ง มือท่ีสั่นระริกก�าเป็นหมัด 

แล้วคุกเข่าลงกลางแม่น�า้ในทันท ี"ใช่! พวกเราไม่เคยทรยศต่อบ้านเมอืง! 

ทัพหลูหลงไม่เคยทรยศต่อบ้านเมืองมาก่อน!"

ชั่วขณะนั้นรอบด้านมีเสียงโยนอาวุธท้ิงดังเคร้งคร้างขึ้นอย่าง 

ต่อเน่ือง มีบางคนส่งเสียงสะอื้นไห้ออกมา และพยายามระงับอารมณ์  

ฝืนข่มกลั้นเอาไว้ สะท้อนกับเสียงลมนอกป่าพัดหวีดหวิว และเสียงอีกา

ร้องในป่า แลเปี่ยมด้วยความโศกเศร้าสุดประมาณ

ปลายดาบซานจงชี้ที่แม่น�้า ร่างสูงสง่ายืนเด่นดุจต้นสน แต่เสียง

กลับแหบเครือ "พวกเจ้า...ยังมีอยู่อีกกี่คน"

"ม้าเหล็กหลูหลงท้ังทัพมีหน่ึงร้อยค่าย แต่ละค่ายห้าร้อยนาย  

ที่น่ีมีรวมทั้งสิ้นสามสิบเจ็ดค่าย นายกองม้าเหล็กสามคน ทหารหนึ่งพัน

แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดนาย"

บุรุษวัยกลางคนสองคนที่เดินออกมาพร้อมกับเขาในตอนแรก 

ก็คุกเข่าลงเช่นกัน ทั้งสองก็คือนายกองค่ายม้าเหล็กอีกสองคนนั่นเอง

ผางลู่เดินเข้ามาอย่างทนไม่ไหว พูดด้วยน�้าเสียงตีบตันในล�าคอ  

"นี่เหลือเพียงพวกนี้แล้วหรือ"
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เดิมทีค่ายกลมังกรไฟก่อนหน้าก็เป็นเพียงการแสดงข่มขู่เท่าน้ัน  

แท้ที่จริงไม่ได้มีคนมากถึงเพียงนั้นเลย

ป๋อจ้งเงยหน้าขึ้นมองซานจง ในดวงตาเปี่ยมด้วยประกายน�้าตา  

"ปีนั้นที่พวกเราเข่นฆ่าฝ่าวงล้อมจากจี้โจวก็สูญเสียหนักเกินไปแล้ว  

เมือ่ไม่มกี�าลงัหนุน ท้ังหมดจงึได้แต่ถอยร่นแล้วถูกปิดตาย ข่าวส่งออกไป

ไม่ได้ ท้ังส่งเข้ามาไม่ได้เช่นกัน แรกเริม่เดมิทยัีงคงมคีนเหลอือยู่หน่ึงหมืน่ 

ยึดครองเมอืงเลก็ๆ แห่งหน่ึง ต่อต้านกับพวกมนัอยู่หลายเดอืน แต่สดุท้าย 

ก็ถูกล้อมจู่โจมท�าลายจนแตกพ่าย ตั้งแต่น้ันก็แตกฉานซ่านเซ็นกันไป 

ตลอดทางที่ตายก็ตายไป ท่ีบาดเจ็บก็บาดเจ็บ มีเพียงพวกเราส่วนนี ้

ที่เข้ามาในภูเขา แล้วยังสามารถรับมือกับพวกมันต่อไปได้ หลายปีมานี้ 

ก็ถูกพวกมันล้อมปราบนับครั้งไม่ถ้วน ได้แต่ยิ่งเข้ามาข้างในลึกขึ้นทุกที"

ลั่วชงกัดฟันอยู่ด้านข้าง "หลังจากนั้นล่ะ"

ป๋อจ้งกลืนอาการจกุในล�าคอลงไป "พวกศตัรอูยู่จดัตัง้เมอืงรกัษาการณ์ 

รวบรวมก�าลงัพลเพ่ิมท่ีบรเิวณรอบๆ ทลีะแห่ง พวกเราในป่าลกึต้องอาศยั

ภูเขาเพ่ือให้มีชีวิตรอด แต่ก็จ�าเป็นต้องหลบเลี่ยงบริเวณตามขอบแนว

เทือกเขาอยู่ตลอดเวลา ทั้งบาดเจ็บ ล้มป่วย อดอยาก และหนาวเหน็บ  

พี่น้องจ�านวนมากจึงล้มตาย ในที่สุดก็มาถึงบริเวณที่อยู่ใกล้ด่านโยวโจว

ที่สุดได้แค่น้ี จากน้ันก็กระจัดกระจายกันไปอีกมากมายหลายคน  

ไม่อาจเข้าด่านไปได้อีกแล้ว พวกเราล้วนเป็นทัพกบฏ จึงได้แต่หลบเร้น

เข้าไปในป่าแห่งเก่าให้ลึกยิ่งกว่าเดิม"

เขาชะงักไป ขอบตาแดงก�่า "มีแต่พวกชาวฮั่นที่รอดชีวิตจาก

สงครามซึ่งอยู่บริเวณรอบๆ ยังคอยช่วยพวกเราอยู่ พวกเขาไม่รู้ร่องรอย

ของพวกเรา จึงเข้ามาที่ปากทางเข้าภูเขา คอยส่งเสื้อผ้าและเสบียง  
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เพราะอย่างน้ีจงึมคีนอีกมากมายถูกโจรร้ายฝ่ายศัตรจูบัไปและถูกฆ่าตาย 

ว่ากันว่ามบีางเมอืงซึง่ทันทีท่ีทพัศัตรผู่านไปก็แตกต่ืนจนหัวหด ล้วนถูกจบั

จนหวาดกลัวไปหมดแล้ว พวกเขายังคงมุ่งหวังว่าพวกเราจะสามารถ 

กลับคืนสู่บ้านเกดิ ยงัคงเชื่อมั่นในพวกเราอยู่! ทว่าจงหยวนกลับไม่มีใคร

มาเลย ไม่มีใครมาเลยตลอดเวลาที่ผ ่านมา! พวกเราไม่ได้ทรยศ 

ต่อบ้านเมือง ทัพหลูหลงไม่ได้ทรยศต่อบ้านเมืองแม้แต่น้อย!"

ชั่วขณะนั้นทุกคนล้วนคุกเข่าลงแล้ว

ซานจงเม้มปากแน่น ข้อนิ้วท่ีก�าดาบส่งเสียงดังลั่น ในที่สุดเขาก็

คลายกรามท่ีขบแน่น แล้วเอ่ยถามเสียงหนักแน่นน่ากลัว "พวกที่

กระจัดกระจายไปนั่น ยังสามารถหาพบได้หรือไม่"

"น่าจะยังอยู่ในเมืองเก่าบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด แต่คงเปล่ียนชื่อ

เปลี่ยนแซ่แล้ว ยากท่ีจะพบกันได้อีก" ป๋อจ้งล�าคอตีบตันขึ้นมาอีก  

"น่ากลัวว่ารวมพวกเขาเข้าไปด้วย ทั้งทัพก็คงมีไม่ถึงห้าพันแล้ว..."

ทพัหลหูลงห้าหมืน่เหลอืเพียงห้าพัน ทีอ่ยู่ตรงหน้ายังมไีม่ถึงสองพัน

ด้วยซ�้า ซานจงหลับตาแน่น ตอนที่ลืมตาขึ้นก็พ่นลมหายใจออกมา  

ในส่วนลึกของดวงตาแดงก�่า เขาชูดาบขึ้น "ไปกับข้า ข้าจะพาพวกเจ้า

กลับไป!"

"ยังสามารถกลับไปได้จริงๆ หรือขอรับ" ป๋อจ้งถาม

"จ�าเป็นต้องกลบัไป" ซานจงกล่าว "ราชส�านกัเปลีย่นผูป้กครองแล้ว 

เจ้าชีวิตองค์ใหม่ไม่รู้เรื่องทุกเรื่องของโยวโจว สงครามในครั้งน้ีข้าโดน 

ตรวจสอบแล้ว นี่เป็นโอกาสอันหาได้ยาก หากทัพหลูหลงปรารถนา 

จะล้างมลทนิ เพ่ือให้สหายทหารทีต่ายไปได้หวนคืนสูส่ถานะเดมิก็จ�าเป็น

จะต้องกลับไป!"
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ป๋อจ้งลุกขึ้นจากในน�้าทันที ทุกคนที่อยู่ในป่าล้วนยืนขึ้นมา

ล้างมลทิน...นีก็่คอืความหวังท่ีพวกเขารอคอยมาจนถึงวันน้ีไม่ใช่หรอื

หสูอือทีีด่อูยู่ด้านข้างจนถึงตอนนีค่้อยได้สตกิลับมาจากความแตกต่ืน

ตกใจ มเีรือ่งราวมากมายท่ียังคงสบัสนงนุงงเหมอืนอยู่ท่ามกลางหมอกหนา 

เขามองไปทางซานจง กลับรู้สึกเหมือนว่าซานจงได้วางแผนเอาไว้เช่นนี้

เนิน่นานแล้ว ไม่แปลกเลยทีพ่อได้โอกาสก็มาทนัที ราวกับว่าได้รอมานาน

เกินไปแล้ว

รอจนฟ้ามืดลงอีกครั้ง คนทั้งหมดถึงสามารถออกเดินทางได้

ขบวนคนจ�านวนสองพันนับว่ายาว แต่อยู่ในเทือกเขาท่ีกว้างใหญ่

ไพศาลกลับไม่สะดุดตาแม้แต่น้อย เวลาน้ีได้มาถึงชายป่ากันแล้ว  

เงาร่างแปดสิบสายนั้นร่วมอยู่กับพวกเขาไปเรียบร้อย

จากกันไปนานแล้วได้มาพบกันใหม่ นายกองม้าเหล็กบางคน 

ตอนทีพ่บกันก็อดจะกุมหมดัคารวะกันอย่างต้ืนตนัใจไม่ได้ ทหารบางนาย

เพียงได้เคี้ยวเสบียงทหารท่ีเป็นเน้ือแห้งแข็งกระด้างซึ่งไม่เคยได้กิน 

มานานแล้วก็ร้องไห้ออกมา แต่เวลาน้ีพวกเขาล้วนติดตามซานจง 

อย่างเงียบเชียบไม่ส่งเสียง เตรียมตัวจะออกไปแล้ว

ม่านราตรีค่อยๆ คลี่ลงมา ครอบคลุมท้องทุ่งทุกแห่งหน

หูสืออีหมอบอยู่ข้างป่า ดูแลทหารในหน่วยของตนเองท่ีบาดเจ็บ 

จนเรียบร้อยแล้ว พอหันกลับมาก็ส่งสองคนออกไปส�ารวจเส้นทาง  

แล้วค่อยหนัไปมองซานจง ซึง่เขาก็ไม่พูดอะไรเลยจนถึงบดันี ้ ตลอดทาง 

ล้วนสงบและนิ่งเงียบ

ไม่รู ้เพราะเหตุใด หูสืออีกลับไพล่นึกถึงสภาพตอนที่เพ่ิงก่อต้ัง 
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จวนบัญชาการทหารขึ้นมา เวลานั้นซานจงที่ เ พ่ิงจะรับต�าแหน่ง 

ผู้บัญชาการทหารรักษาเมืองโยวโจวก็เป็นเช่นนี้ หนักแน่น เยือกเย็น  

และเด็ดขาดจนดูน่ากลัว ฝึกทหารอย่างดุดัน ปราบปรามความวุ่นวาย

อย่างเฉียบขาด หลายปีมาน้ีใช้วิธีการท่ีโหดเหี้ยมเด็ดขาดมาโดยตลอด 

ใช้ความรนุแรงสยบความรนุแรง ไร้น�า้ใจโดยสิน้เชงิ พอคดิอย่างละเอยีด 

ดูเหมือนตั้งแต่ท่ีคุณหนูเอาแต่ใจตัวมาถึงโยวโจวแล้วน่ันล่ะ เขาถึง 

ได้มีน�้าใจเฉกเช่นมนุษย์ขึ้นมาบ้าง

หูสืออีเกาใต้คาง คิดจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ก็ไม่รู ้ว ่าควรจะ 

เริ่มพูดจากตรงที่ใดดี

"ท่านหัวหน้า" ป๋อจ้งเดินเข้าไปหาซานจง พูดเสียงเบา "หลายปีมาน้ี

พวกโจรสุนัขน่ันยังคงจับตาดูพวกเราอยู่ตลอดเวลา ซุนก้ัวเจ๋อยึดครอง 

จี้โจวแล้วท�าตัวเป็นเจ้าเมืองของเมืองหนีหลี่ ตั้งใจจะก�าจัดพวกเรา 

ให้หมดสิ้นในคราวเดียว มันยังชอบจับคนของเราเป็นๆ อยู่เสมอ ครั้งนี ้

ขอเพียงออกจากภูเขาก็จะเผชิญกับการขัดขวางแน่นอน" 

ซานจงมองท้องฟ้าทีน่อกป่าแวบหนึง่ ไร้ซึง่แสงจนัทร์ ลมพัดรนุแรง 

เป็นเวลาอันควรออกเดินทางพอดี "ครั้งน้ีใครขัดขวางไปก็ไร้ประโยชน์"  

เขาลุกขึ้น ชักดาบแล้วน�าหน้าออกไป "ไป!"

ทุกคนรับค�าสั่งแล้วเดินทางทันที

ลมยามค�่าคืนพัดเข้ามาอย่างรุนแรง และหอบเอาฝุ่นทรายมาด้วย 

สายลมและฝุน่ทรายสาดซัดเข้าท่ีใบหน้าของผู้คน แต่น่ีคือกลิ่นอาย 

ของด้านนอกป่าทึบ กลิ่นอายของการกลับคืนสู่โลกมนุษย์

ในทีห่่างไกลออกไปคลบัคล้ายจะมเีสยีงกีบเท้าม้าหลายเสยีงควบผ่าน 

ยามค�่าคืนก็ยังคงมีข้าศึกลาดตระเวนอยู่ทุกหนแห่ง ขบวนคนได้แต ่
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เดินเลาะเลียบไปตามชายป่า เสียงฝีเท้าถูกเสียงลมที่พัดฝุ่นดังหวีดหวิว

กลบไป มุ่งหน้าไปยังทิศทางกลับด่านตลอดทาง

ด้านหน้าพลันปรากฏแสงไฟขึ้น หูสืออีรีบหันกลับไปส่งสัญญาณ

ทันที "ท่านหัวหน้า ด้านหน้ามีข้าศึก"

เสียงกีบเท้าม้าของทหารขบวนหนึ่งก�าลังใกล้เข้ามา ด้านหลัง 

มีทหารหลูหลงหมอบเอาหูแนบพ้ืนแยกแยะเสียงแล้ว ต่อมาจึงลุกขึ้น

รายงานจากด้านหลัง "น่าจะมีประมาณร้อยคน ก�าลังมุ่งมาทางนี้ขอรับ"

เทียบกับยามปกติก็นับว่ามีจ�านวนมากอยู่ ชัดเจนว่าพวกน้ัน 

สังเกตเห็นแล้วอย่างแน่นอน กลุ่มคนจ�านวนสองพันคน น่ากลัวว่า 

คงไม่มีทางหลบหลีกสายตาพวกนั้นได้แน่

เสียงซานจงเยือกเย็น "ที่หลบได้ก็ให้หลบ หลบไม่ได้ก็ส่งพวกมัน 

ไปเซ่นสังเวยค่ายม้าเหล็กที่หกเสีย"

พริบตานั้นแปดสิบคนที่อยู่ด้านหลังก็ชักดาบโดยพร้อมเพรียงกัน

ทกุค�า่คนืสายลมจะเปลีย่นเป็นหนาวเย็น ส่งเสยีงหวีดหวิวไปท่ัวทัง้

พ้ืนท่ีกว้างใหญ่นอกด่านโดยไม่มีสิ่งใดปิดบังขวางก้ัน ราวกับเสียงร�่าไห้

คร�่าครวญของภูตผีวิญญาณ ขบวนคนเพ่ิงจะใกล้ถึงบริเวณใกล้ๆ  

เมืองเล็กแห่งนั้น ยังอยู่ห่างจากด่านโยวโจวอีกไกลนัก แต่จ�าเป็น 

ต้องออกห่างจากแนวเทือกเขาแล้ว จึงไม่มีที่อิงอาศัยใดๆ

ในทุง่รกร้างทีม่ดืสนิทไปเกือบท้ังหมด มหีญ้าแห้งขึน้สงูต�า่สลบักัน 

ข้าศึกท่ีถือคบไฟลาดตระเวนก�าลังเข้ามาใกล้มากข้ึนเร่ือยๆ กีบเท้าม้า

เหยียบย�่าผ่านไป รอบด้านมีเสียงย�่าเท้าอึงอล ดาบโค้งใบกว้างในมือ 

ของคนเหล่านั้นก�าลังกวัดแกว่งสับฟันไปทั่วทุกแห่ง

ไม่รูว่้าผูใ้ดท่ีโบกคบไฟคราหน่ึง ก่อนจะได้เผชญิเข้ากับดวงตาอ�ามหติ 
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น่ากลัวคู่หนึ่งในพงหญ้าแห้งเข้า บนตาซ้ายมีรอยแผลเป็นสีขาวแลด ู

น่าสยดสยอง จากนั้นก็ถูกดาบเล่มหนึ่งปาดผ่านล�าคอไปทันที

ถูกพบเข้าจนได้ หลบไม่พ้นแล้ว

พริบตานั้น รอบด้านก็มีเงาด�าๆ ผุดขึ้นมาทุกหนทุกแห่ง ล้อม 

ทหารม้ากลุ่มนี้เอาไว้

เงาด�านับพันพลันปรากฏตัวขึ้นกะทันหัน กลับไม่มีเสียงเล็ดลอด

แม้แต่นดิเดยีว นอกจากเสยีงฝีเท้าท่ีว่องไวก�าลงัเคล่ือนไหว ก็มเีพียงเสียง

ภาษาหูของพวกนอกด่านที่ก�าลังร้องตะโกนเท่านั้น

แสงไฟดับไปทีละดวง เสียงคนก็ค่อยๆ หยุดไป รอบด้านถูกสะสาง

ฝังกลบอย่างว่องไวหมดจด เหลือเพียงกลิ่นคาวเลือดท่ียังไม่จางหาย 

อยู่ในสายลม

ไกลออกไปกลับมีเสียงที่แข็งแกร่งย่ิงกว่าเดิมดังมากะทันหัน  

ทหารนายหนึ่งพูดเบาๆ ว่า "ท่านหัวหน้า มีเสียงฝีเท้าม้าอีกแล้วขอรับ"

ซานจงได้ยินแล้ว เขาชูดาบขึ้นมองไปตามทิศทางที่มาของเสียง  

ที่นั่นคือทิศทางด้านทะเลทรายตอนเหนือ เป็นทิศทางที่ข้าศึกสับเปลี่ยน

ก�าลังพลกลับไป

หูสืออีพลันว่ิงมาถึงตรงหน้าเขาทันที หอบหายใจพลางพูดว่า  

"ท่านหัวหน้า คนที่ไปส�ารวจเส้นทางกลับมาแล้ว พวกมันสับเปลี่ยน 

ก�าลงัพลรวดเรว็กว่าท่ีวางแผนไว้ ทพัใหญ่ก�าลงัเร่งรุดทัง้กลางวันกลางคนื

เพื่อกลับมาป้องกันแล้ว!"

ทุกคนมารวมตัวกันอย่างเงียบเชียบ หากถูกทัพใหญ่พัวพันเอาไว้

อาจจะไปไม่รอดแล้ว

ซานจงยกดาบขึ้นแล้วหมุนตัวทันที "ถอยตามข้าก่อน!"
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ชั่วขณะต่อมา ลมรุนแรงก็หอบเสียงระลอกนั้นเข้ามาอย่างชัดเจน 

เสียงดังหนักหน่วงราวกับฟ้าผ่า

อวี้โจวมีอากาศแจ่มใสหลายวันติดต่อกัน

ในจุดพักม้า จ้าวกั๋วกงจงใจแต่งกายด้วยชุดขุนนางต�าแหน่งกั๋วกง

ที่ดูภูมิฐานชุดน้ันอีกครั้งเป็นพิเศษ นั่งลงอย่างงามสง่าอยู่ในห้องโถง  

แล้วรบัน�า้ชาร้อนๆ ถ้วยหนึง่ท่ีหัวหน้าจดุพักม้าส่งมาพลางมองไปทีด้่านนอก 

ขมวดคิ้วถามว่า "เป็นยามใดแล้ว"

องครักษ์คนหนึ่งที่ด ้านนอกตอบ "เรียนท่านก๋ัวกง ยามเซิน*  

แล้วขอรับ"

พอจ้าวกัว๋กงได้ยิน มอืทีถื่อถ้วยชาก็ชะงกั และหนัไปมองท่ีด้านข้าง

จ่างซุนเสินหรงนั่งอยู่ที่ด้านข้าง ผมหนาด�าขลับเหมือนปุยเมฆ 

ถูกเกล้าขึ้นเป ็นมวย ประทินโฉมอย่างประณีต น้ิวมือประเดี๋ยว 

ก็ดึงผ้าคลุมไหล่ผืนบางท่ีคล้องอยู่ที่ข้อพับแขน อีกประเดี๋ยวก็ปล่อย  

เม้มปากอยู่เล็กน้อยไม่พูดอะไร

ตะวันคล้อยแล้ว ทีจ่ดุพักม้าตัง้แต่ต้นจนถึงขณะนีก็้ไม่มแีขกมาเยือน 

สักคน

หลายวันก่อนพวกเขายังเอาแต่ถามแล้วถามอกีว่าจะมคีนมาหรอืไม่ 

แต่วันนีเ้ป็นวนัสุดท้ายของเดือนแล้ว คาดว่าน่าจะมาได้เสียที แต่ตัง้ใจรอ

จนกระทั่งถึงเวลานี้กลับยังคงไม่มีใครมา

"ข้าว่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะ" จ้าวก๋ัวกงวางถ้วยชาลง พูดอย่างนุ่มนวล 

แต่ตอนที่ลุกขึ้นสีหน้าก็ดูเคร่งขรึมแล้ว "เขาเห็นว่าตนเองวิเศษมาก 

* ยามเซิน คือช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 17.00 น.
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หรอือย่างไร ข้าอยู่ท่ีนีจ่นถึงวันนีก็้ถือว่าเป็นการไว้หน้าของแต่ละฝ่ายแล้ว 

เวลาน้ีเขานับว่าเป็นอะไร เห็นอยู่แล้วว่าเมื่อตอนน้ันไม่เคยเอาใจใส่

ทะนุถนอมเจ้าเลย หลังจากนี้ก็คงจะไม่ทะนุถนอมเจ้าอีกเหมือนกัน!"

จ่างซุนเสินหรงบีบนิ้ว กัดริมฝีปาก อุตส่าห์ตกลงกันดิบดีแล้วแท้ๆ 

และข้าก็ตระเตรียมเอาไว้ทุกอย่างถึงเพียงนี้แล้ว เขาจะไม่มาได้อย่างไร

จ้าวก๋ัวกงเดินไปเดินมาสักพักก็แค่นเสียงเฮอะอย่างเย็นชา ก�าลัง

จะออกไปนอกประตูแล้ว "มังกรในหมู่มวลมนุษย์? เช่นนี้ขอแนะเจ้าว่า

อย่าได้ต้องการเลย! มิสู้เจ้าตรงกลับฉางอันไปเสียจะดีกว่า เรื่องท่ีภูเขา 

ข้าจะไปจัดการแทนเจ้าเอง!"

"ท่านพ่อ"

จ้าวกั๋วกงหันกลับมา

จ่างซุนเสินหรงลุกขึ้นแล้ว สีหน้าเย็นชาเล็กน้อย "ขอให้ท่านพ่อ 

รอก่อน ให้เวลาข้าสักหลายวัน" พูดจบก็สาวเท้าออกนอกประตูไปอย่าง

รวดเร็ว

ตงไหลทีร่ออยู่ท่ีนอกประตไูด้ยินเสยีงความเคลือ่นไหวอยู่ก่อนแล้ว 

ทันใดน้ันก็เห็นจ่างซุนเสินหรงออกจากประตูมา ได้ยินนางเอ่ยปากบอก 

"เตรียมม้าให้ข้า"

เขาย่อมรู้สาเหตุดี รีบเตือนเบาๆ "ประมุขน้อยรออีกสักหน่อยก็ได้

นะขอรับ บางทีท่านผู้บัญชาการซานอาจมีเรื่องราวท�าให้ล่าช้า"

"ข้าก็รู้ว่าหลังสงครามต้องมีเรื่องแน่ๆ ถึงได้จงใจก�าหนดให้เป็น

ปลายเดอืน" จ่างซุนเสนิหรงนึกถึงวาจาเมือ่ครูข่องบดิา ทรวงอกก็สะท้อน

ขึ้นลงอยู่เล็กน้อย สะบัดแขนเสื้อแล้วเดินไปข้างหน้าทันที "เตรียมม้า  

ข้าจะไปเดี๋ยวนี้!"
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แม่น�า้ทีค่ดเคีย้วสายหน่ึงไหลอ้อมผ่านภเูขาไป ด้านข้างมป่ีากว้างใหญ่ 

ในป่ามีแนวเทือกเขาท่ีต้ังตระหง่านติดต่อกันเป็นแนวยาวซุกซ่อนอยู่  

เชื่อมต่อกันราวกับมังกรยึดครองตรงไปถึงก�าแพงด่านโยวโจว

ในป่านั้นมีคนซ่อนอยู่นับไม่ถ้วน ต่างก�าลังหอบหายใจกันอยู่

"วันท่ีเท่าไรแล้ว" ตรงข้างป่า ซานจงก�าดาบอยู่ ตอนท่ีพูดสายตา 

ยังคงจับจ้องความเคลื่อนไหวท่ีด้านนอกอย่างแน่วน่ิง ไม่อาจปกปิด 

กลิ่นคาวเลือดตลอดทั้งร่างได้

ในท่ีไกลออกไปยังมข้ีาศกึเคลือ่นไหวอยู่ตลอด ว่ิงไปมาอยู่ทุกหนแห่ง 

ยังสามารถได้ยินภาษาหูลอยมาตามลมอยู่แว่วๆ หูสืออีที่อยู่ข้างๆ เขา

หอบหายใจหนักราวกับววั "ไม่ได้ใส่ใจเลยขอรบั แต่ไม่ว่าอย่างไรก็หลายวัน 

แล้ว ข้าก็จ�าไม่ค่อยได้ว่าครั้งก่อนตอนที่หลับตาลงเป็นยามใด"

วันน้ันทัพใหญ่ของข้าศึกที่ผลัดเปลี่ยนก�าลังพลกลับมาเร็วกว่า

ก�าหนดก็ค้นพบพวกเขาเข้าแล้ว พวกเขาถูกถ่วงร้ังเอาไว้ ไม่รู ้ว ่า 

เป็นวันเวลาใดไปแล้ว ต้องเข่นฆ่าไปพลางหลบหนีไปพลางตลอดทาง  

ในที่สุดถึงได้สามารถมาถึงเชิงเทือกเขาท่ีอยู่นอกด่านโยวโจวแถบนี้ได้ 

ครั้นมีคนบาดเจ็บ ความเร็วก็ยิ่งช้าลง

ซานจงเงยหน้ามองดูท้องฟ้า สายตาจ้องนิ่ง "เลยสิ้นเดือนไปแล้ว"

เหนือศีรษะมีดวงจันทร์ข้างขึ้นแขวนอยู่ โค้งราวกับคิ้วของสาวงาม

หูสืออีก็แหงนหน้ามองอยู่เช่นกัน "ใช่ขอรับ ดูแล้วน่าจะผ่าน 

ปลายเดือนมาหลายวันแล้ว"

ซานจงยันดาบเอาไว้ ก้มหน้าลงสดูหายใจ จู่ๆ  ก็หวัเราะออกมาเบาๆ 

"นางจะต้องโกรธมากแล้วแน่ๆ" ตามแผนที่วางไว้แต่เดิม ระยะเวลา 

ไปกลับเที่ยวหนึ่งน่าจะเพียงพอ แต่เวลาน้ีทัพใหญ่พลันมาถึง พวกเขา
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ทั้งหมดล้วนถูกถ่วงเวลาจนมาถึงที่นี่

จ่างซุนเสินหรงก�าลังรอเขาอยู่ เขากลับยังอยู่ที่นอกด่าน

หูสืออีมีอาการตอบสนองไม่ทัน อึ้งงันไปทันที "ใครหรือขอรับ"

ซานจงไม่ตอบ หูอนัฉบัไวได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหวดงัมาแต่ไกล

แล้ว

เสยีงกบีเท้าม้าดังมาอกีครา ก�าลงัมุง่เข้ามาใกล้ทีน่ี ่ เขาเงยหน้าขึน้

แล้วเรียกทันที "สืออี ข้ามีค�าพูดหลายประโยคจะถ่ายทอดให้เจ้า"

หูสืออีรีบเข้ามาใกล้ "ท่านหัวหน้า เชิญพูด"

ซานจงกดเสยีงเบาลง "พวกเขามเีกราะไม่พอ ไม่อาจฝืนเสีย่งชวิีตได้ 

ข้าจะน�าคนคุมกองหลังเอง คุ ้มกันพวกเขาเข้าด่าน บนก�าแพงด่าน 

มีก�าลังสนับสนุนช่วยเหลือ เจ้ารับหน้าที่น�าหน้า จะต้องพาพวกเขา 

กลับเข้าไปในด่านให้ได้"

หูสืออีรับค�าสั่ง "ขอรับ"

ก�าลังจะลุกขึ้นจัดเตรียมรับศึก ซานจงก็เรียกเขาไว้อีก "ยังมีอีก 

สองประโยค"

หูสืออีหมอบกลับลงไปใหม่ ฟังเขาพูดจนจบ...

ตอนท่ีทัพใหญ่ส่วนหน่ึงของข้าศึกกวาดล้างมาถึงที่น่ี ดวงจันทร ์

ก็ลอยขึ้นถึงกลางท้องฟ้าพอดี ข้าศึกบนหลังม้าปล่อยผมสยายราวกับ

สายน�้า บนชุดยาวที่ทับสาบเสื้อด้านซ้าย* สวมชุดเกราะแบบชาวหู 

ทับเอาไว้ มือถือคบไฟ ควบม้าอ้วนพี และมีดาบโค้งงอ

* ทับสาบเสื้อด้านซ้าย คือสัญลักษณ์แบ่งแยกการแต่งกายของชาวฮั่นและชนชาติอื่น เสื้อผ้าของชาวฮั่น 

โดยส่วนใหญ่สาบเสือ้จะทับด้านขวา และชนต่างเผ่านอกชายแดนทางเหนือโดยส่วนมากสาบเสือ้จะทบัด้านซ้าย 

เชื่อกันว่าในสมัยโบราณชาวฮั่นในดินแดนจงหยวนท่ีเริ่มต้นจากสังคมการเกษตร เพ่ือให้เคลื่อนไหวมือขวา 

ได้สะดวก เสื้อผ้าจึงถูกตัดให้สาบเสื้อทับด้านขวา แล้วกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของชาวฮั่นซึ่งถูกสืบทอด 

มานับพันปี
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พวกนัน้พลกิแผ่นดินค้นหาและไล่ตามมาโจมต ี เพียงแต่คดิไม่ถึงว่า

คนกลุม่น้ีจะสามารถสูร้บและสามารถหลบซ่อนตวัได้ถึงเพียงน้ี ช่วงเวลา

หลายวันมาน้ียังคงไม่อาจพบเห็นคนกลุ่มนี้ได้ทั้งหมด เวลาส่วนใหญ่ 

มักเป็นการต่อสู ้ขนาดย่อมๆ ย่ิงกว่าน้ันคนกลุ่มน้ีคล้ายถูกฝึกฝน 

อย่างช�่าชอง มีค่ายกลแปลกประหลาด โดยปกติจะปรากฏตัวแค่ 

ในตอนกลางคนืเท่าน้ัน ถึงตอนนีก็้ยังคงไม่รูว่้าอกีฝ่ายมคีนมากเท่าไรกันแน่

หัวหน้าของข้าศึกที่อยู่บนหลังม้าซึ่งมีมากกว่าสิบกว่าคนก�าลัง 

ใช้ภาษาชี่ตานพูดคุยกันเบาๆ

"น่าจะเป็นกลุ่มที่ซ่อนอยู่พวกนั้นออกมาแล้ว"

"จะต้องจับให้ได้ ท่านเจ้าเมืองเข้ามายุ่งเก่ียวด้วยแล้ว รับผิดชอบ

ไม่ไหวหรอก"

พวกเขารับหน้าที่ขัดขวางการกลับเข้าด่าน นั่นก็คือแบกรับภารกิจ

ทางทหารที่สาหัสท่ีสุดอยู่ หากไม่สามารถจัดการได้จะต้องถูกลงโทษ 

อย่างรุนแรง ดังนั้นย่อมต้องทุ่มเทสุดชีวิต ไล่ล่าทั้งวันทั้งคืนไม่หยุด

ภาษาชี่ตานที่ทั้งร้อนรนทั้งรวดเร็วพูดจบในรวดเดียว ก่อนพวกเขา

แต่ละคนจะแยกย้ายกัน เพ่ือล่วงหน้าไปยังทิศทางท่ีอยู่ใกล้กับก�าแพงด่าน 

ทนัใดนัน้ก็มเีสยีงร้องตะโกนอย่างเร่งร้อน มคีนพบเห็นการเคลือ่นไหวแล้ว 

แสงจากคบไฟที่อยู่ใกล้ๆ รีบพุ่งไปทางด้านนั้นทันที

คนขบวนหนึง่ว่ิงสลบักลบัไปกลบัมาอย่างไร้สุม้เสยีง ย�า่ผ่านแม่น�า้ 

เร้นไปในป่ากว้าง วิง่เข้าไปในแนวเทือกเขาสงูชนัทีก่�าแพงด่านโดยไม่หยุดพัก  

ทหารข้าศึกที่อยู่ทางด้านหลังไล่ตามมาแล้ว ลูกธนูแหวกผ่านอากาศไป 

ทว่าจนใจทีเ่งาต้นไม้ยามค�า่คนืไขว้ประสานกับเงาคนจนยากจะแยกแยะ 

จึงไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง
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แนวเทือกเขาว่ังจีท่ี้อยู่นอกด่านช่วงน้ันต้ังตระหง่านอยู่อย่างสงบนิง่

ท่ามกลางผนืราตร ีแม่น�า้ทีไ่หลอ้อมอยู่ด้านล่างก็สงบเงยีบไร้ระลอกคลืน่ 

จู่ๆ กลับถูกกีบเท้าม้าขบวนหนึ่งเหยียบย�่าจนแตกกระจาย เกิดเป็นวงน�้า

แตกกระเซ็นสูงหลายฉื่อ

ม้าของข้าศึกขบวนหน่ึงมาถึงก่อน ในที่สุดก็ไล่ตามเงาร่างคน 

ตรงหน้าทนั แต่แล้วในพงหนามท่ีอยู่เย้ืองๆ พลนัมคีนกลุม่หน่ึงพุ่งออกมา

โดยไม่ทันได้ขัดขวาง ทันใดน้ันก็ถูกฟันร่วงไปสองคน คบไฟร่วงลงใน

แม่น�้าดับไป ทหารข้าศึกที่อยู่ข้างๆ เข้าไปเข่นฆ่า คนกลุ่มนั้นก็ว่ิงเข้าไป

ในป่ากว้างอันมืดสนิทตรงเชิงเขาอย่างรวดเร็ว

"ตรงนี้!" เสียงพูดเป็นภาษาชี่ตานดังขึ้น

ทหารข้าศึกได้ยินเสียงก็หันหน้าไป อยู่ๆ แขนของคนที่อยู่ข้างๆ  

ก็โดนดาบฟาดฟันติดๆ กันจนคบไฟร่วงลงแม่น�้า เสียงร้องโหยหวน 

อย่างเจ็บปวดดังขึ้น

ในที่สุดก็มีคนรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง พอหันกลับไปก็พบว่าคนท่ีอยู่บน

หลังม้าที่แท้ไม่ใช่พวกพ้องของตนเอง เมื่อมองในความมืดสลัวก็เห็น 

เงาร่างของคนสองคนทีเ่กล้าผมแบบชาวจงหยวนอย่างชดัเจน ทีข่ี่อยู่ก็คอื

ม้าของทหารสองนายที่ถูกฟันจนร่วงลงไปในตอนแรกนั่นเอง ต่อจากนั้น

ช่วงอกก็เย็นวาบ ศีรษะทิ่มลงไปในแม่น�้า

กลางขบวนเกิดความอลหม่าน คบไฟท่ีเหลอืยังคงยกชอูยู่ ช่ัวขณะน้ัน 

ถึงกับแยกแยะข้าศกึกับฝ่ายตนเองไม่ออก ท่ามกลางความสบัสนวุน่วาย 

ทหารข้าศึกอีกหน่วยหน่ึงก็เร่งรุดมา ถึงพบว่าในท่ีไกลออกไปมีเงาด�า 

เป็นแถวยาวเหยียดขบวนหน่ึงมุดเข้าไปในเทือกเขาแล้ว จึงตะโกนทันที

ว่าโดนหลอกแล้ว ขบวนของพวกนั้นก�าลังจะเข้าไปในด่าน
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มีทหารท่ีข้ามแม่น�้าพุ่งตรงมาท่ีก�าแพงด่านอย่างไม่คิดค�านึงถึง 

สิ่งใดอีก แล้วก็ถูกม้าตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาปะทะขวางเอาไว้

ม้าเป็นของพวกตน แต่คนบนม้ากลบัมใิช่ ร่างในชดุสดี�าทะมดัทะแมง

เนื้อผ้าหยาบเผยอยู่ท่ามกลางแสงไฟ ในมือเป็นดาบตรงยาวเล่มหนึ่ง  

ดูเยือกเย็นน่ากลัวไปทั้งร่าง รวดเร็วประดุจสายฟ้าแลบ

"ซานจง! คือซานจง!" มีคนตะโกนขึ้นมา

สิน้เสยีงตะโกน เสยีงเป่าเขาสตัว์รายงานก็ดังขึน้ แล้วทหารนบัไม่ถ้วน

ก็ห้อม้าตรงมาทางนี้

ซานจงควบม้าสะบดัดาบ ด้านหลงัคอืเงาร่างแปดสบิสายท่ีรวมตัว

กันมาเป็นแนวป้องกันด้านหลังด้วยกัน ผางลู่กับลั่วชงอยู่บนหลังม้า  

คนอื่นท่ีเหลือตามอยู่ด้านหลัง มือของซานจงยกข้ึนเล็กน้อย "พวกเจ้า 

ก็เตรียมตัวถอยได้"

พวกเขาก็เป็นทัพหลูหลงที่เหลืออยู่เช่นกัน

"พวกบิดาคาดไว้แล้ว!" ลั่วชงหอบหายใจพลางพูด

ซานจงกระตุกบังเหียนแล้วตะลุยเข้าไป ขวางอยู่ตรงหน้าสุด 

ของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ รอบด้านล้วนเป็นทหารข้าศึกทั้งส้ิน 

ทันใดนั้นบนหลังก็เจ็บแปลบ เขากัดฟันขบกราม ตวัดดาบกลับไป  

ตัวม้าเองก็โดนไปดาบหนึ่งจนยกขาร้องฮี้อย่างบ้าคลั่ง

เขาพลิกตัวลงจากหลังม้าอย่างรวดเร็ว ย�่าลงไปในแม่น�้า พุ่งตัว

เข้าไปในป่า "ตอนนี้ล่ะ ถอย!"

ทหารมากมายยิ่งโหมก�าลังพุ่งมาทางนี้

ซานจงพิงอยู่กับต้นไม้มองไปข้างนอกอย่างเย็นชา ปลดเกราะแขน

ทีชุ่ม่โชกไปด้วยเลอืดจนหนักออก ฉกีผ้าออกมาแถบหนึง่ แล้วพันด้ามดาบ 
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ที่ลื่นเพราะเลือดเข้าด้วยกันกับมือจนแน่น

น�้าในแม่น�้าแตกกระเซ็น ทหารข้าศึกจ�านวนมากไล่ตามมาถึงแล้ว 

ผางลู่น�าหน้าผ่านทะลุป่า ถอยไปที่เชิงก�าแพงด่าน ทันใดน้ันก็รู้สึกว่า 

ทหารที่ไล่ตามมาทางด้านหลังไม่มีแล้ว เขาหันกลับไปดู ที่นอกป่ายังคง

ได้ยินเสียงกีบเท้าม้าพุ่งมาไม่หยุด แต่เหมือนกับถูกสกัดเอาไว้ทั้งหมด 

นอกป่านั่นมีเพียงซานจงเท่านั้น

บนก�าแพงด่านสว่างไสวไปด้วยแสงไฟของหน่วยที่มาช่วยเหลือ  

คนทั้งสองพันนั้นถูกคุ้มกันเข้าด่านไปแล้ว

ในทีส่ดุซานจงก็ทะลผุ่านป่าออกมา เร่งรดุมาถึงด้านล่างก�าแพงด่าน 

ไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว

ผางลู่ขึ้นมาด้านหน้าสังหารทหารท่ีไล่ตามอยู่ด้านหลังซานจง 

คนหนึ่งไป ถึงได้พบว่าท่ีด้านหลังของซานจงล้วนมีศพข้าศึกนอนเกลื่อน 

อยู่ตลอดทาง เมื่อถอยกลับมาเพ่ิงจะคว้าจับเชือกที่ห้อยอยู่เส้นหน่ึง  

ก็คลับคล้ายจะเห็นเลือดสดๆ ไหลหยดนองไปทั่วพื้น

เขามองตามรอยเลือดไปก็เห็นซานจงคว้าจับเชือกท่ีห้อยอยู่  

ครึง่ร่างชุ่มโชกไปด้วยเลอืด ไหลลงมาจากดาบโค้งเล่มหนึง่ทีเ่พ่ิงจะถูกดงึ

ออกจากหน้าอก

ตอนท่ีฟ้าสว่างจ้าวจิน้เหลยีนก็ได้รบัข่าว จงึรบีรดุไปท่ีใต้ก�าแพงทนัที 

แม้แต่เสื้อตัวนอกก็ไปสวมเอาระหว่างทาง

ประตูเมืองค่อยๆ เปิดออกช้าๆ คนจ�านวนสองพันชีวิตขบวนหนึ่ง 

ยืนอยู่ที่นอกเมือง

เขาตะลงึงันไป มองดูคนกลุม่ทีว่่ากนัว่าคือทัพหลูหลงนี ้ เหมอืนกับ
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มองเห็นคนป่าจากป่าเขากลุ่มหนึ่ง

ตอนนั้นทัพหลูหลงเคยปราบปรามสงครามจลาจลโยวโจวจนสงบ  

เขายังคงซาบซึง้ใจอยู่มลืิมเลือน ลือกันว่าทัพหลูหลงรวมเข้ากับทัพโยวโจว

ตั้งนานแล้ว ไม่ถูกพูดถึงอีกต่อไป แล้วเหตุใดถึงได้มาจากนอกด่านเล่า

ด้านหลังพวกเขา คนสิบกว่าคนมาถึงอย่างช้าๆ ซานจงค่อยๆ  

เดินออกมา

"ฉงจวิน เหตุใดเจ้า..." จ้าวจิ้นเหลียนมองดูสภาพของซานจง 

อย่างแตกตื่นตกใจ

ซานจงถือดาบอยู่ ทั้งร่างอาบด้วยเลือด ฉับพลันร่างกายก็เซวูบ  

แต่ก็ฝืนยืนให้นิ่งและมั่นคง คนที่อยู่ด้านซ้ายและขวาประคองเขาทันที  

ซึ่งก็คือผางลู่กับลั่วชง

หลังจากประคองแล้ว ลั่วชงก็ปล่อยมือ ผางลู่ก็ค่อยๆ ปล่อยมือ 

เช่นกัน

ในที่ไกลๆ มีม้าเร็วตัวหนึ่งวิ่งตรงมาที่ประตูเมือง ด้านหลังมีเงาร่าง

องครักษ์สิบกว่าสายตามมาด้วย

ซานจงหอบหายใจ เงยหน้าขึ้นมอง ดูเหมือนจะเห็นเงาร่างสตร ี

บนหลังม้าแล้ว เขาหรี่ตาแต่กลับมองเห็นไม่ชัด ดาบในมือพลันร่วงลง 

บนพื้น

จ่างซุนเสินหรงขี่ม้าอย่างรวดเร็วเข้ามาถึง รีบเร่งมาอย่างแทบจะ 

ไม่หยุดพักแม้แต่ชั่วขณะ

เพ่ิงจะถึงใต้ก�าแพงและรั้งม้าให้หยุด ในสายตาก็เห็นเงาร่าง 

ของบุรุษผู้นั้นล้มลงไปแล้ว



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3zVDcK9

https://bit.ly/3zVDcK9

