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ขณะที่คนทั้งคณะควบม้าผ่านหมู่บ้านตามรายทางไปก็เห็นผู้คน
ในหมู่บ้านพากันหอบลูกจูงหลานเดินทางอยู่บนถนนไม่ขาดสาย บ้างก็
เดินเท้าไป บ้างก็เข็นใส่รถล้อเดียวไป ทั้งหมดดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปยัง
ทิศทางของด่านจิ่วหลี่ด้วยสีหน้าระทมทุกข์
แรกเริม่ เว่ยเซ่าไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใด ทว่าเมือ่ เดินทางต่อไปเรือ่ ยๆ
ผ่านหมู่บ้านไปอีกหลายแห่งก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกัน ในใจจึงบังเกิด
ความฉงนสงสัยขึ้นมา ประจวบกับม้าก็วิ่งมาจนล้าแล้ว เว่ยเซ่าจึงสั่งให้
หยุดริมทางเพื่อป้อนถั่วแผ่น* ให้กับม้าและพักผ่อนชั่วครู่ ขณะเดียวกัน
ก็ให้เหลยเหยียนไปสอบถาม
เหลยเหยียนขวางชาวบ้านไว้แล้วสอบถามหลายประโยค ไม่ช้า
ก็กลับมารายงานว่า "พวกชาวบ้านได้ยินข่าวว่าเซวียไท่ก�ำลังจะท�ำลาย
* ถั่วแผ่น คือถั่วที่อัดเป็นแผ่นกลม เป็นเสบียงแห้งชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เลี้ยงม้าศึกเพราะอุดมด้วยสารอาหาร
โดยเฉพาะโปรตีน
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เขื่อนที่กั้นตอนบนของแม่น�้ำไหวสุ่ยเพื่อให้น�้ำท่วมเมืองเซียว เนื่องจาก
แถบนี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ลุ ่ ม ต�่ ำ กลั ว ว่ า จะพลอยแปรสภาพเป็ น เมื อ งบาดาล
ตามไปด้วย พวกชาวบ้านจึงพากันหนีเอาชีวิตรอดอยู่ขอรับ"
ขณะใช้ความคิด เว่ยเซ่าก็เห็นฝั่งตรงข้ามมีชาวบ้านที่ก�ำลังลี้ภัย
เดินจับกลุ่มกันมาอีกกลุ่มจึงเดินตรงไปหา
พวกชาวบ้านเห็นคนกลุ่มนี้แม้แต่งกายธรรมดา ทว่าม้าพ่วงพี
คนก�ำย�ำ ซ�้ำบนร่างยังพกดาบ ดูไม่คล้ายเป็นคนท้องถิ่น
ในยุคสมัยเช่นนี้ ชาวบ้านตัวเล็กๆ ที่ยากจนข้นแค้นเช่นพวกเขา
หวั งเพี ย งจะได้ล งหลักปักฐานท�ำมาหาเลี้ยงชีพก็ยังไม่ง่ายดายเลย
มีหรือที่จะกล้าไปตอแยผู้พกพาอาวุธ ขณะคิดจะหลีกทางไปด้านข้าง
กลับเห็นชายหนุม่ ทีอ่ ยูต่ รงกลางเดินตรงมาหา พวกเขาจึงได้แต่หยุดมอง
ด้วยดวงตาซึ่งเผยอาการตื่นตัวระคนหวาดหวั่น
เว่ยเซ่าเดินมาถึงตรงหน้าเหล่าชาวบ้านแล้วสอบถามสถานการณ์
โดยละเอียดอีกครั้ง ชาวบ้านทั้งหลายเห็นเขาเป็นมิตรอย่างเหนือความ
คาดหมาย อารมณ์ตื่นกลัวจึงค่อยๆ หายไป พากันเดินขึ้นหน้ามาระบาย
ความทุกข์
ที่แท้เมื่อเดือนก่อนเซวียไท่บุกตีเมืองเซียวซึ่งเป็นพื้นที่ในปกครอง
ของหยางซิน่ และอยูห่ า่ งจากทีน่ ไี่ ปไม่ไกลนัก ทีต่ งั้ ของเมืองเซียวควบคุม
เส้นทางน�้ำในแม่น�้ำไหวสุ่ยจึงเป็นพื้นที่ส�ำคัญที่ไม่อาจสูญเสีย หยางซิ่น
ระดมไพร่พลไปรักษาเมืองอย่างสุดชีวติ ส่งผลให้เซวียไท่ไม่อาจหักเมืองได้
เสียที สุดท้ายเซวียไท่จงึ คิดอุบายได้อย่างหนึง่ โดยแบ่งก�ำลังพลออกเป็น
สองสาย สายหนึ่งยังคงล้อมเมืองต่อไป อีกสายหนึ่งอ้อมไปยังบริเวณ
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ต้นน�ำ้ ซึง่ อยูด่ า้ นหลังของเมืองเซียว หมายท�ำลายเขือ่ นเพือ่ ชักน�ำ้ มหาศาล
ให้ไหลเปลี่ยนทิศมาจมเมืองทั้งเมืองนี้เสีย
ที่นี่อยู่ห่างจากเมืองเซียวไม่ไกล ทั้งยังมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต�่ำ
ชาวบ้านในต�ำบลและอ�ำเภอใกล้เคียงเมื่อได้ยินข่าวต่างก็กลัวว่าจะ
เดือดร้อนไปด้วยจึงพากันอพยพลี้ภัยเช่นที่เห็น
"ปีที่แล้วฟ้าฝนแล้งหนัก พืชผลเสียหาย ฤดูสารทปีนี้อุตส่าห์ได้
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแท้ๆ กลับต้องมาเจอน�้ำท่วมซ�้ำเติมอีก สภาพ
ความเป็นอยู่เช่นนี้ยังจะให้ผู้คนอยู่รอดได้อย่างไรกัน" ชาวบ้านพูดมาถึง
จุดที่ช�้ำใจก็อดไม่ได้ที่จะปาดน�้ำตา
รอจนมองส่งเงาหลังของชาวบ้านทีพ่ ยุงผูเ้ ฒ่าจูงลูกหลานจากไปแล้ว
เว่ยเซ่าก็ยืนเงียบอยู่ชั่วครู่
"นายท่าน ม้าพักเรียบร้อยพร้อมเดินทางแล้วขอรับ" เหลยเหยียน
เดินขึ้นหน้ามากล่าว
เว่ยเซ่ามองไปยังทิศทางของด่านจิ่วหลี่อีกครั้ง จดจ่ออยู่ชั่วครู่
ก็เอ่ยขึ้นเนิบๆ "เปลี่ยนเส้นทางเถอะ ตามข้าไปพบเซวียไท่กันสักหน่อย"
วันต่อมากลุ่มของเสี่ยวเฉียวก็ผ่านด่านจิ่วหลี่เข้าสู่อ�ำเภอหลิงปี้
ในทีส่ ดุ ก็มาถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางในครัง้ นีแ้ ละได้พบปะ
กับต้าเฉียวซึ่งพรากจากกันเนิ่นนานเสียที สองพี่น้องได้พบหน้ากันแล้ว
ขณะที่ดวงตาทั้งสองคู่สบประสาน ความรู้สึกนั้นคล้ายดั่งอยู่ห่างคนละ
ชาติภพ
"พี่สาว!" เสี่ยวเฉียวร้องเรียกค�ำหนึ่งก่อนจะเร่งฝีเท้าวิ่งตรงไปหา
9
Page_����������� 3.indd 9

25/4/2562 BE 15:46

ปรปั ก ษ์ จ� ำ นน 3

มือทั้งสี่ข้างของสองพี่น้องกุมกระชับกันแนบแน่นขณะที่พวกนางยัง
ตื่นเต้นไม่คลาย
ต้าเฉียวขอบตาแดงระเรื่อ เรียกตอบว่า "น้องพี่" น�้ำตาก็พรั่งพรู
ลงมาอาบดวงหน้า
เสีย่ วเฉียวประคองนางนัง่ ลงแล้วเช็ดคราบน�ำ้ ตาบนดวงหน้าออกให้
หลังจากสองพี่น้องได้ถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างที่พรากจากกันแล้ว
อารมณ์ก็ค่อยๆ สงบลงตามล�ำดับ
เสี่ยวเฉียวพินิจญาติผู้พี่ เห็นบัดนี้ท้องของนางใหญ่อุ้ยอ้าย รูปร่าง
ก็อวบอิ่มกว่าแต่ก่อน แม้มือเท้าจะบวมจากการตั้งครรภ์จนเดินเหิน
เชื่องช้าอยู่บ้าง ทว่าสีหน้าไม่เลวทีเดียว เสี่ยวเฉียวปลาบปลื้มอยู่ในใจ
เพ่งพิศท้องอันกลมโตของนางอยูพ่ กั ใหญ่กย็ งั้ ใจไม่อยูย่ นื่ หน้าเข้าไปซุกไซ้
ยกมือขึน้ ไปลูบคล�ำ ปากก็คยุ กับหลานว่า "น้ามาเยีย่ มเด็กดีแล้วนะ เด็กดี
ต้องไม่ดื้อไม่ซน อย่าได้ท�ำให้พี่สาวของน้าต้องเหนื่อยเชียว"
ต้าเฉียวหัวเราะขัน กอดน้องสาวไว้สักพักจึงค่อยยกมือขึ้นช่วยจับ
จอนผมปอยหนึ่งที่ปรกลงมาไปทัดหลังใบหูให้ จากนั้นเอ่ยกับนางว่า
"น้องพี่ ภายหลังที่ข้าจากมากับพี่เขยของเจ้าถึงค่อยๆ คิดได้กระจ่าง
วันนัน้ ทีเ่ จ้าบอกว่าอยากจะแต่งให้เยียนโหวแทนข้า ทีแ่ ท้เป็นเพียงข้ออ้าง
ที่เจ้าพูดเพื่อให้ข้าจากไปอย่างสบายใจเท่านั้น ข้าได้ใช้ชีวิตที่ดีแล้ว
ทว่าเจ้ากลับต้องแต่งเข้าสกุลเว่ยไปแทน หนึง่ ปีมานีใ้ จข้ากระสับกระส่าย
อยู่เสมอ กระทั่งไม่นานก่อนหน้านี้ได้รู้ความเป็นไปของเจ้าจากปากของ
คุณชายจง ข้าถึงค่อยเบาใจลงได้บา้ ง หนึง่ ปีมานีช้ วี ติ ของเจ้าคงไม่งา่ ยเลย
กระมัง"
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เสีย่ วเฉียวคลีย่ มิ้ อันสดใส "พีส่ าว ท่านยังไม่รวู้ า่ ท่านย่าสกุลเว่ยผูน้ นั้
แสนประเสริฐและดีตอ่ ข้ายิง่ นัก คราวนีท้ ขี่ า้ ได้ลงใต้กลับบ้านอย่างสะดวก
ราบรื่นก็เป็นเพราะนางให้การดูแล"
"แล้วสามีของเจ้าเล่า เขาดีต่อเจ้าหรือไม่"
เห็นนัยน์ตาคู่งามของต้าเฉียวพิศมองตนพร้อมความห่วงใยระคน
รู้สึกผิดที่ฉาบอยู่บนดวงหน้า เสี่ยวเฉียวนิ่งอยู่ชั่วอึดใจก่อนที่ริมฝีปาก
จะประชิดไปถึงข้างหูของญาติผู้พี่แล้วเอ่ยกระซิบ "เขาก็ดีต่อข้าเช่นกัน
ข้าตบเขา เขายังไม่โกรธข้าเลย"
ต้าเฉียวตะลึงงัน รอจนได้เห็นใบหน้าทะเล้นของเสี่ยวเฉียวก�ำลัง
ยิ้มระรื่นมองนางอยู่ นางถึงได้สติคืนมา หลุดหัวเราะอย่างกลั้นไม่อยู่
"เยียนโหวดีต่อเจ้า เจ้าเสียมารยาทเช่นนั้นได้อย่างไรกันนี่"
เสี่ยวเฉียวกล่าว "ก็เขาเป็นฝ่ายยั่วโทสะข้าก่อนเอง"
ต้าเฉียวส่ายหน้า "ถึงกระนั้นเจ้าก็ไม่อาจตบตีสามีนะ! เดิมทีข้ายัง
กังวลอยู่เลยว่า..."
เสี่ยวเฉียวหัวเราะคิกคักก่อนจะตัดบทนาง "พี่สาว ท่านวางใจ
เป็นใช้ได้ ตัวข้าย่อมจะมีชีวิตที่ดียิ่ง!"
ต้าเฉียวย่อมรู้ว่าเฉียวและเว่ยสองสกุลมีความแค้นของคนรุ่นก่อน
ที่ยังไม่คลี่คลาย เมื่อก่อนตอนอยู่ที่เมืองตง นางก็เคยได้ยินเรื่องราว
เกีย่ วกับเยียนโหวเว่ยเซ่ามาบ้าง โดยเฉพาะวิธที เี่ ขาใช้จดั การกับหลีซ่ นู่ นั้
ท�ำให้นางไม่แคล้วต้องสั่นสะท้านทั้งที่ไม่รู้สึกหนาว แม้ไม่เคยได้พบตัว
แต่ในเมื่อเขาเป็นถึงผู้ครองแห่งดินแดน ท่าทางของเขาในจินตนาการ
ของต้าเฉียวจึงควรจะน่าเกรงขามจนไม่อาจก้าวล่วง นางจึงนึกไม่ถึง
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สักนิดว่าชีวติ ส่วนตัวของเขาเมือ่ อยูร่ ว่ มกับน้องสาวนางจะเป็นเช่นนีไ้ ปได้
นับแต่นางออกเรือนกับปีจ่ อื้ เขาก็เอาใจใส่นางในทุกเรือ่ ง และด้วย
ความที่นางเองก็มีอุปนิสัยอ่อนโยน จึงยากจะจินตนาการได้จริงๆ ว่า
เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น ไรกั น หนอที่ เ ยี ย นโหวไปยั่ ว โทสะของน้ อ งสาวนางจน
ถูกตบเข้าแต่ไม่คิดโกรธเคือง
ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปหากบุรษุ ถูกภรรยาตบแล้วไม่นกึ โกรธ
เช่นนี้ ก็เห็นได้ชัดว่าต้องรักชอบภรรยาอย่างยิ่ง
เดิมทีต้าเฉียวละอายแก่ใจมาตลอดที่ตนได้ครองคู่กับสามีที่พึงใจ
ทว่ากลับท�ำให้น้องสาวต้องตกอยู่ในห้วงอันทุกข์ยาก
มาวันนี้เห็นทีว่าจะเป็นการจับคู่ที่ลงตัวยิ่ง น้องสาวกับเยียนโหว
ปรองดองกลมเกลียว รักใคร่แน่นแฟ้นไม่ธรรมดาเช่นกัน
ในที่สุดต้าเฉียวก็วางใจได้เต็มที่เสียที นางกุมมือเสี่ยวเฉียวไว้
พลางกล่าว "เจ้ามาคราวนี้ก็อยู่สักหลายวันหน่อยเถิด รอไว้จะกลับไป
เมื่อไรข้าจะให้พี่เขยเจ้าเป็นคนส่งเจ้ากลับอวี๋หยางด้วยตนเอง"
บริเวณโค้งร้อยลี้ทางตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นจุดที่แม่น�้ำไหวสุ่ย
ไหลมาบรรจบทีเ่ มืองเซียวนัน้ มีเขือ่ นยาวสิบลีน้ ามว่าอันเล่ออยูแ่ ห่งหนึง่
ซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแล้ว
ยามนัน้ ราชส�ำนักฮัน่ แม้ตกต�ำ่ ทว่าพระราชอ�ำนาจยังคงอยู่ เจ้าเมือง
เซียวจึงเกณฑ์แรงงานราษฎรมาร่วมกันสร้างเขือ่ นเป็นเวลาสามปีจนเสร็จสิน้
ทุกครั้งที่แม่น�้ำไหวสุ่ยเอ่อท้นก็อาศัยเขื่อนแห่งนี้ป้องกันพื้นที่ปลายน�้ำ
รวมเจ็ดสิบสองหมู่บ้านแปดอ�ำเภอของเมืองเซียวเอาไว้ เพื่อระลึกถึง
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เจ้ า เมื อ งท่ า นนั้ น ราษฎรในพื้ น ที่ จึ ง ตั้ ง ชื่ อ เขื่ อ นนี้ ต ามสมญานาม
ของท่านว่า 'อันเล่อ'
เขื่อนอันเล่อผ่านการกัดเซาะจากแม่น�้ำไหวสุ่ยมาหลายสิบปีแล้ว
บัดนี้แม้ค่อยๆ ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและอยู่ในสภาพขาดการซ่อม
บ�ำรุงจนส่งผลให้มนี ำ�้ รัว่ ไหลบ้างประปรายเมือ่ แม่นำ�้ ไหวสุย่ เพิม่ ระดับขึน้
กะทั น หั น ทว่ า สภาพโดยรวมของเขื่ อ นก็ ยั ง คงต้ า นทานกระแสน�้ ำ
ได้เช่นเดิม ด้วยพึง่ พาเขือ่ นแห่งนีน้ เี่ อง ความปลอดภัยของราษฎรในเมือง
และพื้นที่ใกล้เคียงจึงล้วนได้รับการปกป้อง แต่ในวันนี้เขื่อนนามอันเล่อ
แห่งนี้กลับไม่สงบสุขเช่นกาลก่อนอีกแล้ว
เริ่มตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมา ขณะที่ผู้ว่าการมณฑลสวีโจวเซวียไท่
แสร้งล้อมเมืองต่อไปเพื่อสร้างความสับสนแก่หยางซิ่น อีกทางหนึ่ง
ก็ลอบส่งเฉาซวี่กับจางเปียวสองแม่ทัพใต้อาณัติของตนให้น�ำไพร่พล
หนึ่งพันนายอ้อมมาถึงที่นี่ โดยระหว่างทางยังกวาดต้อนแรงงานมา
จ�ำนวนมากเพื่อขุดท�ำลายแนวลาดหลังเขื่อน
แรงงานเหล่านีล้ ว้ นเป็นชาวบ้านในท้องทีซ่ งึ่ ถูกบังคับกวาดต้อนมา
ในใจต่างรู้ดีว่าหากเขื่อนถูกท�ำลาย แม่น�้ำไหวสุ่ยก็จะไหลเปลี่ยนทิศมา
บ้านเรือนไร่นาที่อยู่ปลายน�้ำจะหายหมดสิ้น และที่น่าพรั่นพรึงยิ่งกว่า
คือหากขุดท�ำลายเขื่อนได้ยาวหนึ่งลี้ตามที่ถูกสั่งไว้เมื่อไร แม่น�้ำไหวสุ่ย
ก็จะไหลทะลักเข้ามาในฉับพลัน แรงงานที่มีเพียงสองขาเช่นพวกเขา
ไหนเลยจะหนีรอดจากการกลืนกินของกระแสน�้ำอันเชี่ยวกรากไปได้
ด้ ว ยเหตุ นี้ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ วานพวกเขาจึ ง ขอร้ อ งอ้ อ นวอนกั น ไม่ ห ยุ ด ปาก
ทว่าเฉาซวีก่ บั จางเปียวมีหรือจะรับฟัง พวกทีท่ ว้ งติงไม่ยอมท�ำตามค�ำสัง่
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ล้วนถูกสังหารในดาบเดียวแล้วโยนทิง้ ลงแม่นำ�้ ไหวสุย่ ไปจนสิน้ เหล่าแรงงาน
ที่เหลือจึงได้แต่กล�้ำกลืนความเจ็บแค้นโดยไม่กล้าต่อต้านอีก ถูกบีบคั้น
ให้จ�ำต้องจับเครื่องมือขุดเจาะขุดท�ำลายเขื่อนต่อไป แม้ว่าอากาศจะ
หนาวจัด แต่เมื่อถึงวันนี้เขื่อนซึ่งเดิมสมบูรณ์ดีก็ถูกขุดเจาะจนแนวลาด
หลังเขื่อนเกิดร่องลึกยาวเหยียดต่อเนื่องกว่าหนึ่งลี้แล้ว แม่น�้ำไหวสุ่ย
อาจทะลวงผ่านจุดเปราะบางนีเ้ ข้ามาได้ทกุ เมือ่ สถานการณ์กำ� ลังคับขัน
ถึงที่สุดแล้ว
บริเวณริมเขื่อนชุมนุมไปด้วยชาวบ้านจ�ำนวนมากที่ได้ยินข่าวแล้ว
รีบรุดมาถึง ทุกคนต่างร�่ำไห้พลางคุกเข่าวอนขอความเมตตา ทว่าเฉาซวี่
กับจางเปียวยังคงท�ำหูทวนลม สั่งให้ทหารขับไล่พวกชาวบ้านไปพลาง
เฆี่ยนตีพวกแรงงานที่ทยอยหยุดเครื่องมือไม่กล้าขุดลึกกว่านี้ไปพลาง
ด้านล่างของเขือ่ นอันเล่อดังระงมไปด้วยเสียงคร�ำ่ ครวญเคล้าเสียง
ด่าทอ เหตุการณ์ชักวุ่นวายขึ้นทุกทีแล้ว
ก่อนหน้านี้เซวียไท่มีบัญชาเด็ดขาดลงมาว่าจะเอาชีวิตเฉาซวี่กับ
จางเปียวหากจัดการเรื่องขุดท�ำลายเขื่อนไม่ส�ำเร็จ ดังนั้นไม่ว่าอย่างไร
ทั้งสองก็ต้องคุมคนขุดท�ำลายเขื่อนให้ได้ก่อนฟ้ามืดวันนี้ ฝ่ายตนจะได้
อาศัยสีแห่งรัตติกาลลอบขึ้นที่สูงไปก่อน ยามนี้แลเห็นดวงตะวันค่อยๆ
เคลื่อนไปสู่ทิศตะวันตกแล้ว ทว่าพวกแรงงานกลับเริ่มก่อความวุ่นวาย
เสียนี่ ทัง้ พวกชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็มารวมตัวกันมากขึน้ ทุกที เฉาซวี่
จึงกลัดกลุ้มรุ่มร้อนอยู่ในใจ ครั้นมองเห็นชายชราผมสีดอกเลาที่อยู่
ใกล้เคียงท�ำงานชักช้าจึงเดินตรงไปเตะใส่หนึ่งเท้าจนชายชรากลิ้งลงไป
บนพื้นแล้วเฆี่ยนซ�้ำแรงๆ อีกหลายที
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ฝ่ายจางเปียวเห็นพวกแรงงานที่อยู่ใกล้ๆ ต่างหยุดมือมองมาด้วย
แววตาตืน่ กลัว ใจก็คดิ ว่าการเชือดไก่ให้ลงิ ดูถงึ จะเห็นผลมากทีส่ ดุ ดังนัน้
จึงชักดาบประจ�ำกายออกมาแล้วเงือ้ แทงลงใส่ชายชราทีอ่ ยูบ่ นพืน้ คนนัน้
ท่ามกลางเสียงร้องแตกตื่นของผู้คนทั้งหมด
ทว่าแขนเพิง่ จะแทงลงกลับถูกคนผูห้ นึง่ ยุดไว้จากด้านหลังเสียก่อน
"ท่านแม่ทพั ช่างมีบารมีนา่ ย�ำเกรงเสียจริง ถึงกับลงมืออ�ำมหิตเช่นนี้
ต่อผู้เฒ่าคนหนึ่งที่ไร้ซึ่งอาวุธได้!" เหลยเหยียนกล่าว
จางเปียวไม่รู้จักเหลยเหยียน เมื่อหันขวับไปเห็นผู้ที่ขัดขวางตนไว้
แม้คนตรงหน้าจะสวมเพียงชุดล�ำลองทัว่ ไป ทว่ามองปราดเดียวก็รแู้ ล้วว่า
อีกฝ่ายเป็นคนในกองทัพ ทั้งที่ก�ำลังแขนของตนก็นับว่าไม่เบา แต่เมื่อ
ถูกอีกฝ่ายยุดไว้เช่นนี้กลับไม่อาจแทงดาบลงไปได้อีก ภายใต้สายตา
เพ่งมองของผู้คนมากมาย จางเปียวจึงทั้งอับอายทั้งมีโทสะขณะกล่าว
"เจ้าเป็นใครกัน ถึงกับบังอาจสอดมือมาท�ำลายงานใหญ่ของนายข้า
เชียวหรือ!"
เหลยเหยียนเอ่ยกลั้วหัวเราะ "ไว้เชิญศีรษะของเจ้าย้ายลงมาจาก
บ่าแล้วข้าค่อยบอกเจ้าแล้วกันว่าข้าเป็นใคร!"
จางเปียวโกรธอย่างมาก เขาทุม่ แรงอย่างเต็มทีจ่ งึ สลัดแขนหลุดจาก
พันธนาการได้ จากนัน้ ก็ตวัดดาบโรมรันกับเหลยเหยียนในทันที พลทหาร
ที่อยู่ข้างเคียงต่างรีบล้อมเข้ามาหมายจะช่วยอีกแรง ทว่าคนทั้งสอง
รบพุ ่ ง กั น ในระยะประชิ ด ไม่ มี ช ่ อ งให้ ผู ้ อื่ น สอดมื อ ได้ เ ลย พวกเขา
ท�ำได้เพียงให้ก�ำลังใจจางเปียวอยู่ด้านข้างเท่านั้น
ไม่คาดว่าเพียงไม่กกี่ ระบวนท่าผ่านไปจางเปียวกลับแผดเสียงร้องลัน่
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แขนข้างหนึ่งถึงกับถูกฟันขาดไปต่อหน้าต่อตาแล้ว
จางเปียวทรุดลงกับพื้น กุมแขนที่กุดด้วนพลางร้องครวญคราง
เฉาซวี่ที่รีบรุดมาตามเสียงก็ตื่นตระหนกเป็นการใหญ่ รีบสั่งระดมทหาร
ที่อยู่ข้างเคียงให้กระชับวงล้อมเข้ามา
เหลยเหยียนไม่ครั่นคร้ามแม้แต่น้อย เผยป้ายประจ�ำสกุลเว่ย
สีเหลืองทองอร่ามที่อยู่ในมือพร้อมตะโกนก้องทันใด "ข้าคือเหลยเหยียน
บริวารเยียนโหวสกุลเว่ยแห่งโยวโจว! วันนี้ท่านโหวนายข้าน�ำทหาร
ผ่านทางมาทีน่ ี่ ได้ยนิ ว่าเซวียไท่ไร้คณ
ุ ธรรม เพียงเพือ่ จะช่วงชิงพืน้ ทีเ่ ล็กๆ
ถึงกับไม่ไยดีความปลอดภัยของพี่ป้าน้าอานับไม่ถ้วนในเจ็ดสิบสอง
หมูบ่ า้ นแปดอ�ำเภอทีอ่ ยูป่ ลายแม่นำ�้ ไหวสุย่ นี้ คิดจะท�ำลายเขือ่ นชักน�ำ้ เข้า
ท่วมเมือง! ประพฤติโฉดชั่วขัดต่อครรลองฟ้าเช่นนี้ไหนเลยจะนิ่งดูดาย
ไม่แยแสได้ พี่ป้าน้าอาทั้งหลายอย่าได้หวาดกลัว ทุกเรื่องล้วนมีนายข้า
อยู่ทั้งคน!"
คนทั้งหมดตกตะลึงอย่างที่สุด หันหน้ามองไปบนยอดเนินที่อยู่
ไม่ไกลนักก็เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนสง่าอยู่ตรงนั้น มือของเขาวางกดอยู่
บนกระบี่ ใบหน้าเคร่งขรึมน่าเกรงขาม มีทหารพกดาบสิบกว่านายยืนเป็น
ระเบียบอยู่ด้านหลัง ยามนั้นกระแสลมโหมแรงจากด้านหน้าพัดพา
ชายเสื้ อ ของเขาให้ ป ลิ ว ไสว ยิ่ ง ขั บ เน้ น ให้ รู ป กายของชายหนุ ่ ม แลดู
สูงตระหง่านยิ่งใหญ่ กลิ่นอายเฉกเช่นผู้เป็นใหญ่แห่งใต้หล้าสาดฉาย
ตรงมาสยบผู้คน
สกุลเว่ยแห่งโยวโจวไม่เพียงต่อต้านการรุกรานของชนเผ่าซยงหนู
มาทุ ก ชั่ ว คน มาถึ ง รุ ่ น นี้ เ ยี ย นโหวเว่ ย เซ่ า ยั ง ผนวกกลื น มณฑลจี้ โ จว
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ควบรวมมณฑลปิงโจว จนผนึกแดนเหนือเป็นปึกแผ่นในทีส่ ดุ สองปีมานี้
จึงมีชื่อเสียงบารมีเป็นที่รู้จักของผู้คนไปทั่วหล้าแล้ว
เมือ่ ครึง่ ปีกอ่ นเซวียไท่จบั มือกับเฉินเสียงร่วมมือกันเพือ่ บุกตีมณฑล
เหยี่ยนโจว ไม่คาดว่ากลับถูกเว่ยเซ่าสอดมือเข้ามาท�ำลาย ไม่เพียงแต่
ข้อตกลงเป็นมิตรกันจะถูกฉีกกระจุย กระทั่งมณฑลสวีโจวถิ่นเดิมยัง
หวุดหวิดจะถูกหยางซิน่ ฉกเอาไปได้ เซวียและเว่ยสองสกุลจึงผูกแค้นกัน
นับแต่นนั้ แล้ว เพียงแต่ทผี่ า่ นมาฝ่ายหนึง่ อยูแ่ ดนเหนือ อีกฝ่ายอยูแ่ ดนใต้
ยังไม่ได้ปะทะกันซึ่งหน้าก็เท่านั้น
เฉาซวีไ่ ด้ยนิ ข่าวเมือ่ ไม่กวี่ นั นีเ้ องว่าทัพใหญ่ของเว่ยเซ่าเพิง่ จะคว้าชัย
ในศึกทีเ่ มืองซัง่ ตัง่ ได้ไม่นาน ไหนเลยจะคาดคิดว่าห้วงเวลานีอ้ กี ฝ่ายจะมา
ปรากฏตัวที่นี่ด้วยตนเองได้ ชื่อเสียงบารมีของเว่ยเซ่ากระเดื่องเลื่องลือ
ไปทัว่ ทัง้ สีส่ มุทร มิหน�ำซ�ำ้ เหลยเหยียนยังบอกว่าเขาน�ำทหารมาด้วย ในใจ
เฉาซวี่จึงบังเกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึง ลอบคิดว่าตนมีก�ำลังพลเพียง
พันเดียว หากสู้รบกันขึ้นจริง เกรงว่าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายสักนิด
มิสู้รีบถอนก�ำลังเสียก่อน น�ำข่าวที่เว่ยเซ่าลอบยกทัพลงใต้กลับไปแจ้ง
ต่อผู้เป็นนายโดยเร็วจะดีกว่า
เฉาซวี่คิดเสร็จก็ก้าวถอยหลังไปช้าๆ จวบจนถอยห่างไปหลายจั้ง
จึงพลิกกายขึ้นหลังม้า ควบตะบึงไปยังทิศทางของเมืองเซียวในทันที
สีหน้าของเว่ยเซ่านิง่ ขรึมเย็นชาขณะยืน่ แขนไปรับคันศรขนาดใหญ่
ทีท่ หารคนสนิทส่งมาให้ เขาพาดลูกธนูแล้วน้าวสายเล็งตรงไปยังเงาหลัง
บนอาชาที่ควบไกลออกไปทุกขณะ เสียงผึงดังขึ้นเมื่อเขาปล่อยลูกธนู
ผละจากสาย ลูกธนูหนึ่งดอกที่ถูกยิงส่งออกไปด้วยความเร็วประหนึ่ง
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จะไล่กวดสายฟ้าไล่ล่าสายลมนั้นเสียบลึกเข้าสู่ใจกลางหลังของเฉาซวี่
ในพริบตา
เฉาซวี่หัวคะม�ำร่วงดิ่งจากหลังม้าตกพื้นถึงแก่ความตายทันที
"ข้าคือเว่ยเซ่าแห่งโยวโจว บัดนีไ้ ด้นำ� ทัพใหญ่มาถึงทีน่ แี่ ล้ว! เซวียไท่
ไร้ซงึ่ คุณธรรม ทุกผูค้ นมีสทิ ธิจ์ ะเด็ดชีพมันทัง้ สิน้ ! พวกเจ้าทหารฝ่ายเซวียไท่
จงวางอาวุธเสีย แล้วข้าจะเว้นโทษตายให้!" เว่ยเซ่าเก็บคันศร สูดหายใจ
เข้าลึกๆ แล้วเปล่งเสียงท้าลมอย่างชัดถ้อยชัดค�ำ
ทหารฝ่ายเซวียไท่มีผู้ใดบ้างไม่รู้จักนามของเว่ยเซ่าแห่งแดนเหนือ
ต่างก็ตื่นตระหนกที่เห็นเขาปรากฏกายขึ้นที่นี่พร้อมบารมีอันน่าเกรงขาม
และพลังอ�ำนาจที่สยบขวัญผู้คน พวกเขาถึงกับไม่มีใครหาญกล้าเดิน
ประชิดเข้าไปสักคนเดียว เพียงชั่วเวลาสั้นๆ เท่านั้นจางเปียวกับเฉาซวี่
ก็เจ็บหนึง่ ตายหนึง่ พอขาดแม่ทพั ใจทหารก็ไม่เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันแล้ว
ประกอบกับพวกเขาเหล่านีม้ จี ำ� นวนมากทีต่ อนแรกถูกบังคับจับกุมมาเป็น
ทหาร มิใช่พวกชั่วช้าสามานย์ไปเสียทุกคน เมื่อถูกเสียงอันก้องกังวาน
ของเว่ยเซ่าปลุกเรียกสติ แต่ละคนจึงหวาดผวาทิ้งอาวุธลงพื้น พากัน
หันหลังหนีเตลิดไปคนละทิศละทาง พริบตาบนเขื่อนก็เหลือแต่พวก
แรงงานกับพวกชาวบ้านที่มาชุมนุมกันมากขึ้นทุกที ไม่รู้ว่าเป็นใครที่
เริ่มคุกเข่าลงก่อนกระทั่งพาให้คนทั้งหมดคุกเข่าต่อเว่ยเซ่าตามๆ กัน
ทั้งหมดโห่ร้องก้องด้วยส�ำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านโหว ผู้ที่ร�่ำไห้
น�้ำหูน�้ำตานองหน้ามีมากจนนับไม่ถ้วน
เว่ยเซ่าก้าวลงจากแท่นหิน บอกให้ราษฎรเร่งมือกันน�ำก้อนดินทีข่ ดุ
ออกมาอัดกลับลงไปเพือ่ เสริมความมัน่ คงของเขือ่ นไม่ให้เกิดอันตรายได้
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เมือ่ คนทัง้ หมดถูกเตือนสติกพ็ ร้อมใจกันลงมือโดยมีชา่ งปูนทีร่ ดุ มา
ถึงนานแล้วเป็นผูน้ ำ� ทว่าตอนนีเ้ องกลับมีแรงงานหลายคนวิง่ หน้าตืน่ มา
แจ้งว่าแนวลาดหลังเขื่อนตรงช่วงต้นมีน�้ำทะลักออกมาแรงอย่างยิ่ง
คาดว่าคงเพราะบริเวณนั้นถูกขุดลึกจนเกินไป
ราษฎรที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น�้ำไหวสุ่ยต่างรู้ดีว่าเมื่อใดที่แนวลาด
หลังเขื่อนมีน�้ำทะลักออกมาก็แสดงว่าผนังเขื่อนส่วนที่อยู่ใต้น�้ำเกิดรูรั่ว
ขึ้นแล้ว หากไม่รีบค้นรูรั่วให้พบแล้วท�ำการอุดให้ทันท่วงที พลังน�้ำก็จะ
ส่งผลให้รูรั่วขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และเป็นไปได้สูงที่เขื่อนจะทรุดตัว
จนถึงขั้นแตกพัง ซึ่งอันตรายเป็นอย่างยิ่ง
เหล่าราษฎรต่างหน้าถอดสีรีบวิ่งไปดูโดยไม่รอช้า เห็นแนวลาด
หลังเขือ่ นมีนำ�้ โคลนสีเหลืองขุน่ ทะลักออกมาไม่ขาดสายจริงเสียด้วย ไม่ชา้
มวลน�้ำก็รวมตัวกันดุจล�ำธารสายหนึ่ง คนทั้งหมดต่างร้อนใจปีนขึ้นไป
บนเขือ่ นหมายจะเสาะหารูรวั่ ทว่าผืนน�ำ้ ไพศาลเช่นนีไ้ หนเลยจะเสาะพบ
กระแสน�้ำที่หมุนวนอยู่ข้างใต้ในเวลาอันสั้นได้เล่า
ในจ�ำนวนผู้ติดตามของเว่ยเซ่า มีชาวเมืองฉู่แห่งแดนใต้อยู่ผู้หนึ่ง
ที่สันทัดทางน�้ำนามว่าเฉินเซ่า เมื่อเขาเห็นเหตุการณ์เช่นนี้จึงเป็นฝ่าย
ก้าวออกมาอาสาในทันที "ท่านโหว ให้คนผูกเชือกเส้นหนึ่งไว้ที่เอวของ
ข้าน้อย แล้วหย่อนข้าน้อยลงน�้ำไปเสาะหารูรั่วก็ได้ขอรับ"
นอกจากกระแสน�้ำที่เชี่ยวกรากทิ่มแทงกระดูกแล้ว หากผนังเขื่อน
ส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้นำ�้ มีรรู วั่ ยังจะเกิดแรงดูดมหาศาลอีกด้วย การหย่อนคนลงไป
เช่นนี้ ต่อให้ผูกเชือกไว้ที่ตัว แต่ถ้าหากถูกกระแสน�้ำดูดเข้าสู่น�้ำวน
ก็อันตรายอย่างมากอยู่ดี
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ขณะที่เว่ยเซ่าลังเลใจอยู่นั้น สุ้มเสียงชราภาพเสียงหนึ่งก็เอ่ยขึ้นที่
ด้านหลัง "ข้ามีอยู่วิธีการหนึ่ง ท่านโหวไม่จ�ำเป็นต้องส่งคนลงไปเสี่ยง
อันตรายหรอก!"
เว่ยเซ่าหันหลังไปมองก็พบว่าผู้เอ่ยวาจาคือชายชราที่แต่งกาย
ในชุดผ้าป่านเช่นคนพเนจร บนบ่าแบกถุงยาอยู่ใบหนึ่ง เรือนผมแม้
ขาวโพลนทว่าสีหน้าแดงสดใส เคราขาวพลิ้วล้อลมขณะเดินก้าวยาว
ตรงมาทางเขา เมื่อเดินเข้ามาใกล้เห็นเว่ยเซ่าก�ำลังมองตนอยู่ ชายชรา
ก็เพียงแต่ผงกศีรษะให้เล็กน้อย ก่อนจะรีบสั่งการให้ผู้คนไปน�ำผืนเสื่อ
กับผ้าม่านเนื้อหนามาโดยเร็ว หลังจากมัดด้านบนของม่านเสื่อด้วยเชือก
และถ่วงชายด้านล่างด้วยของหนักแล้วจึงให้หย่อนลงในน�้ำแนบไปกับ
แนวลาดหลังเขื่อน จากนั้นก็ค่อยๆ เลื่อนม่านเสื่อไปตามแนวลาดนั้น
ขณะเลือ่ นม่านเสือ่ ไปช้าๆ ตามทีช่ ายชราบอก ชาวบ้านพลันรูส้ กึ ว่า
มีบริเวณหนึง่ ถูกดูดตรึงไว้จนลากดึงต่อไปได้ยากล�ำบากยิง่ ต่อเมือ่ สังเกต
เห็นว่ากระแสน�้ำที่ไหลบ่าออกจากแนวลาดหลังเขื่อนเบาลงตามไปด้วย
ทุกคนจึงพากันประสานเสียงโห่ร้องยินดีในทันที พวกเขารู้ว่าในที่สุด
ก็พบรูรั่วแล้ว
ทันทีที่หารูรั่วพบ ช่างปูนก็รีบน�ำคนไปอุดซ่อมแซม รอจนอุดรูรั่ว
เสร็จสิ้น น�้ำที่ทะลักออกจากแนวลาดหลังเขื่อนก็ค่อยๆ ไหลระบายไป
จนหมด ผู ้ ค นที่ เ หลื อ ต่ า งเดิ น หน้ า อุ ด ก้ อ นดิ น คื น กลั บ ที่ เ ดิ ม กั น ต่ อ
ก่อนหน้านี้ที่ถูกบังคับให้ขุดดิน แต่ละคนก็ล้วนจนใจด้วยความจ�ำยอม
ทว่ายามนี้กลับแย่งกันไปท�ำหน้าที่ กลัวแต่จะรั้งท้ายผู้อื่นหนึ่งก้าว
รอจนเหตุคบั ขันถูกจัดการไปหมดแล้ว เว่ยเซ่าจึงทอดมองไกลไปยัง
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ทิศทางของด่านจิ่วหลี่ ขณะลังเลใจอยู่ก็เห็นชายชราชุดป่านผู้นั้นเดิน
ก้าวยาวมาหาตน
สายลมแรงหอบเคราขาวของชายชราให้พัดพลิ้ว แผ่ซ่านกลิ่นอาย
เฉกเช่นเซียนผู้บ�ำเพ็ญพรตอยู่หลายส่วน
"ข้าขอค�ำนับท่านโหว" ชายชราหยุดยืนที่ด้านหน้าเว่ยเซ่าแล้ว
ประสานมือกล่าว
ด้วยเห็นว่าชายชราผู้นี้ดูแล้วไม่ธรรมดา แฝงซึ่งบุคลิกของยอดคน
ผู้เร้นกายสันโดษ เว่ยเซ่าจึงไม่กล้าทะนงตน แสดงคารวะต่ออีกฝ่าย
ด้วยพิธกี ารของผู้เยาว์ก่อนกล่าว "ไม่ทราบว่าท่านผู้เฒ่ามาจากที่ใด และ
ก� ำ ลั ง จะมุ ่ ง หน้ า ไปหนใดหรื อ เมื่ อ ครู ่ ล ้ ว นอาศั ย ท่ า นผู ้ เ ฒ่ า โดยแท้
ถึงสามารถจัดการภัยพิบัติจากเขื่อนแตกลงได้ ข้าเลื่อมใสยิ่งนัก"
ชายชราชุดป่านมองเว่ยเซ่าด้วยสองตาทีเ่ ปล่งประกายเจิดจ้าขณะ
เอ่ยปนยิ้ม "ข้าพอจะรู้วิชาแพทย์เล็กน้อย ด้วยเห็นว่าผู้คนในใต้หล้า
โดยมากล้วนตกทุกข์ได้ยาก ข้าจึงออกท่องไปทัว่ แดน ถือเสียว่าช่วยเหลือ
ผู้คนตามวาสนา หลายวันก่อนข้าสังเกตปรากฏการณ์ดวงดาวยามราตรี
พบว่าสี่สัตว์เทพกับสามเขตก�ำแพง* เรียงตัวพร้อมหน้าอยู่เหนือผืนฟ้า
บริเวณนี้ ดาวจักรพรรดิในเขตจื่อเวยหยวนอยู่กึ่งกลางโดยมีดาวในเขต
ไท่เวยหยวนและเทียนซือ่ หยวนขนาบปกป้องอยู่ แสงดาวเจิดจรัสสว่างไสว
ยิ่ง ข้าเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์จึงสืบเสาะตามมา ประจวบกับ
* ชาวจีนโบราณแบ่งดวงดาวบนท้องฟ้าออกเป็นเขตต่างๆ โดยเขตที่มีสถานะส�ำคัญที่สุดก็คือสี่สัตว์เทพ
กับสามเขตก�ำแพง สี่สัตว์เทพประกอบด้วย 28 กลุ่มดาว ได้แก่ มังกรเขียวคือเจ็ดกลุ่มดาวทิศตะวันออก
พยัคฆ์ขาวคือเจ็ดกลุ่มดาวทิศตะวันตก หงส์ชาดคือเจ็ดกลุ่มดาวทิศใต้ และเต่าด�ำคือเจ็ดกลุ่มดาวทิศเหนือ
ส่วนสามเขตก�ำแพง ได้แก่ จือ่ เวยหยวน ไท่เวยหยวน และเทียนซือ่ หยวน มักบ่งชีถ้ งึ เหตุเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับฮ่องเต้ วังหลวง รวมถึงขุนนางบริวาร
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ได้ยินว่าเขื่อนอันเล่อเกิดเหตุผิดปกติจึงตามมาดู ไม่คาดว่าจะได้พบกับ
ท่านโหวทีน่ ี่ และได้เห็นจริงกับตาตนเองว่าท่านโหวไม่เพียงมีฝมี อื เชิงยุทธ์
และสติปญ
ั ญาเท่านัน้ ในใจยังมีเมตตาธรรมอีกด้วย อาณาประชาราษฎร์
ทั่วหล้านับแต่นี้จะได้มีความหวังกันแล้ว"
ขณะที่ทั้งสองสนทนากัน ชาวบ้านก็ค่อยๆ รุมล้อมเข้ามาเงี่ยหูฟัง
แม้วาจาของชายชราฟังแล้วจะเข้าใจก็มิใช่ ไม่เข้าใจก็มิเชิง ทว่ารอจน
ได้ยินค�ำว่า 'ดาวจักรพรรดิ' แต่ละคนก็ดูเหมือนจะเข้าใจกระจ่างในทันที
ต่างอดไม่ได้ทจี่ ะมองเว่ยเซ่าด้วยใบหน้าทีเ่ ผยความเคารพยกย่อง ก่อนจะ
ยื่นหน้ากระซิบกระซาบกัน
เว่ยเซ่าผู้นี้แท้จริงมีอุปนิสัยดุร้าย พื้นฐานจิตใจขาดความกรุณา
ถึงขั้นมีความแค้นเพียงเล็กน้อยก็จะต้องช�ำระให้จงได้ หาไม่เมื่อครั้ง
ยังเป็นเด็กหนุ่มคงไม่ได้รับสมญานามว่าจอมอหังการน้อยหรอก
ยามนีแ้ ผ่นดินไร้ซงึ่ ฮ่องเต้ทแี่ ท้จริง คนทัว่ หล้าย่อมจะเข้าร่วมช่วงชิง
เว่ยเซ่าเองก็ไม่ยกเว้น ในเมื่อเขาได้นั่งอยู่ในต�ำแหน่งนี้แล้วก็ย่อม
จะมีจิตใจทะเยอทะยาน การครองความเป็นใหญ่รวมถึงใช้ก�ำลังทหาร
ช่วงชิงใต้หล้าก็คือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่เขาหลงใหลมาตลอด
แต่ในขณะเดียวกันหลายปีทผี่ า่ นมาเขาก็ได้สวีฮหู ยินหมัน่ เตือนสติ
อยู่เสมอ และยังมีกงซุนหยางคอยอยู่ด้านข้างโน้มน้าวตักเตือนอีกแรง
ประกอบกั บ วั ย ที่ เ ติ บ ใหญ่ ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เมื่ อ ตระเวนไปทั่ ว จนพบเห็ น
ความเป็นอยูอ่ นั ยากแค้นของราษฎรมากเข้า เขาซึง่ นัง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งสูงนี้
จึงเริ่มมองความทุกข์ยากของราษฎรเป็นเช่นหน้าที่ และเก็บเอามาใส่ใจ
มากขึ้นทีละน้อย
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วันนี้เหตุที่เขาเปลี่ยนเส้นทางกะทันหัน ประการแรกเพราะตั้งใจ
จะท� ำ คุ ณ แก่ ห ยางซิ่ น ประการที่ ส องเพราะถู ก สภาพอั น น่ า เวทนา
ของชาวบ้านทีพ่ บเจอระหว่างทางท�ำให้สะทกสะท้อนใจจริงๆ โดยไม่นกึ ว่า
จะมาพบกับชายชราผู้มีความรู้สูงส่งเช่นนี้ที่นี่ได้
เว่ยเซ่าย่อมจะฟังเข้าใจความนัยในวาจาของชายชราจึงอดไม่ได้
ที่จะตะลึงไปเล็กน้อย
เมือ่ ชายชราผูน้ นั้ พูดจบก็ทำ� ความเคารพต่อเว่ยเซ่าอย่างสูงด้วยการ
หมอบกราบ จากนั้นจึงลุกขึ้นหมุนกายเดินก้าวยาวจากไปเฉกเช่นขามา
เว่ยเซ่ามองเงาหลังของอีกฝ่ายแล้วเอ่ยถามอย่างอดไม่ได้ "ขอถาม
ท่านผู้เฒ่า นามอันสูงส่งของท่านเรียกขานว่าอย่างไร"
"ข้ามีศิษย์ที่สั่งสอนเพียงสามเดือนอยู่คนหนึ่ง บัดนี้รับใช้อยู่ใต้
ปกครองของท่านโหวนี่เอง หวังว่าท่านโหวจะไม่ท�ำให้ข้าผิดหวัง หาก
วันหน้าสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรเช่นที่ข้าได้พบเห็นในวันนี้ ก็จะเป็น
โชคดีใหญ่หลวงของใต้หล้า!" ชายชราไม่ได้หนั หลังกลับมา เสียงเอ่ยตอบ
ลอยละล่องมาตามแรงลม แขนกว้างของชุดผ้าป่านสะบัดพลิ้ว ไม่ช้า
เงาร่างของเขาก็หายลับไปท่ามกลางทุ่งกว้างริมฝั่งแม่น�้ำไหวสุ่ย
จวบจนชายชราชุดป่านจากไปไกลแล้ว เว่ยเซ่าจึงนึกขึ้นได้ว่า
ชายชราผู้นี้น่าจะคือ 'ไป๋สือ' ผู้สืบทอดของส�ำนักโม่จยารุ่นปัจจุบันที่
กงซุนหยางเคยเอ่ยกับเขาขณะพบกันโดยบังเอิญบนหอถานไถในคืนหนึง่
เมื่อครั้งยังอยู่ที่เมืองซิ่นตู
เว่ยเซ่าตกตะลึงอยู่บ้าง นึกไม่ถึงว่าจะได้พบไป๋สืออย่างไม่คาดฝัน
ที่ นี่ ทว่ า หลั ง จากอารมณ์ ต กตะลึ ง ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว ถ้ อ ยค� ำ ที่ ไ ป๋ สื อ
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พูดก่อนจะจากไปนั้น แท้จริงเขาไม่ได้เก็บมาใส่ใจสักเท่าไร ค�ำท�ำนาย
ชะตาดาวจักรพรรดิหรือค�ำกล่าวเรื่องฟ้าลิขิต เขาล้วนไม่เคยเชื่อถือ
มาก่อน
ตั้ ง แต่ ชั่ ว ขณะที่ เ ขาในวั ย สิ บ สองได้ เ ห็ น บิ ด ากั บ พี่ ช ายพลี ชี พ
ในสนามรบกับตา สิ่งที่เขาเชื่อถือก็คือ...มีแต่ตนเองแข็งแกร่งเท่านั้น
ถึงจะปกป้องตนเองได้ มีแต่อ�ำนาจบาตรใหญ่เท่านั้นถึงจะท�ำให้ผู้อื่น
ก้มศีรษะยอมเป็นข้ารับใช้ได้ สิ่งอื่นที่เหลือล้วนเป็นเพียงภาพมายา
เฉกเช่นบุปผาในคันฉ่องหรือจันทราในวารีก็เท่านั้น อีกทั้งนับแต่อดีต
จวบจนปัจจุบัน โดยมากก็ล้วนอ้างลิขิตสวรรค์มาสร้างบารมีให้ตนเอง
เพื่อซื้อใจคนทั้งสิ้น แต่ได้กลายเป็นฮ่องเต้ผู้สูงศักดิ์ทั้งหมดเสียเมื่อไรเล่า
ทว่าในเมือ่ จุดมุง่ หมายของเขาอยูท่ ใี่ ต้หล้า และสถานการณ์ของใต้หล้า
ก็เป็นเช่นทุกวันนี้แล้ว เขาก็ไม่มีเจตนาที่จะเก็บซ่อนความทะเยอทะยาน
เอาไว้โดยนั่งครองต�ำแหน่งผู้ปกครองแห่งแดนเหนือแล้วแสร้งท�ำตน
เป็นขุนนางผู้ภักดีของราชวงศ์ฮั่นต่อหน้าผู้คนอีกต่อไป
เว่ยเซ่ายืนใจลอยอยู่ที่เดิม ครู่หนึ่งถึงค่อยหมุนกายขึ้นม้าจากไป
ราษฎรที่อยู่เบื้องหลังเห็นเขาจะไปแล้วจึงพากันไล่ตามไปด้วย
ความอาวรณ์ จวบจนไม่อาจไล่ตามได้ทนั อีก พวกเขาจึงคุกเข่าลงกับพืน้
แล้วกราบน้อมส่งอยู่เบื้องหลังของเขา
เมื่อกลับขึ้นสู่ถนนหลวง เว่ยเซ่าก็ห้ออาชามุ่งหน้าต่อไปยังทิศทาง
ของด่านจิ่วหลี่ ทว่าการเปลี่ยนเส้นทางเช่นนี้ย่อมต้องเสียเวลาในการ
อ้อมไปกลับ อย่างเร็วที่สุดกว่าจะรุดถึงด่านจิ่วหลี่ได้ก็คือพรุ่งนี้ คาดว่า
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เสี่ยวเฉียวคงผ่านเข้าสู่อ�ำเภอหลิงปี้ไปก่อนนานแล้ว
เหลยเหยียนกับเหล่าผูต้ ดิ ตามเห็นนายของตนได้ใจราษฎรท้องถิน่
มาโดยมิได้ตงั้ ใจ แม้อำ� นาจจะยังแผ่ลงมาไม่ถงึ ลุม่ น�ำ้ ไหวสุย่ ทว่านับจากนี้
ชื่อเสียงบารมีในแถบนี้ย่อมเพิ่มขึ้นมหาศาล ในใจพวกเหลยเหยียนจึง
ไม่มีใครไม่ยินดีปรีดา
ผิดกับในใจของเว่ยเซ่าทีร่ อ้ นรนกระวนกระวายอยูบ่ า้ ง ระหว่างทาง
จึงไม่หยุดพักใดๆ ทั้งสิ้น เพียงรุ่งเช้าของวันถัดมาก็ย้อนกลับมาถึง
ถนนสายเดิมแล้ว
ขณะเดิ น ทางผ่ า นละแวกเมื อ งเซี ย วไป พลั น เห็ น แต่ ไ กลว่ า
บนถนนหลวงฝั่งตรงข้ามมีกองทัพหน่วยหนึ่งมุ่งหน้ามาพร้อมกับธงทิว
ที่ ค ลี่ ส ะบั ด และฝุน่ ดิ น ที่ ฟุ ้ ง ตลบ ครั้ น เคลื่ อ นใกล้ เ ข้ า มาอี ก เล็ ก น้ อ ย
จึงแยกออกว่าตรงกึ่งกลางของผืนธงที่ปลิวไสวท้าลมอยู่นั้นเขียนอักษร
ขนาดเท่าโต่วว่า 'หยาง' เมื่อรู้ว่านั่นคือไพร่พลของหยางซิ่น เว่ยเซ่าจึง
ควบม้ามุ่งตรงไปเบื้องหน้าทันที
ขณะเคลื่อนพลมาบนถนนหลวง หยางซิ่นซึ่งน�ำทัพอยู่หน้าทหาร
ก็เห็นแต่ไกลเช่นกันว่าฝั่งตรงข้ามมีบุรุษบนหลังม้าสิบกว่าคนมุ่งหน้า
ตรงมาโดยไม่หลบเลี่ยงทัพใหญ่ ซึ่งผิดปกติยิ่งนัก หยางซิ่นแคลงใจว่า
อาจมีเล่หก์ ล เพือ่ ความไม่ประมาทจึงบัญชาให้ทพั ใหญ่ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังตน
หยุดฝีเท้าแล้วคอยสังเกตการณ์ก่อน
รอจนอีกฝ่ายใกล้เข้ามาแล้วจึงเห็นว่าชายหนุม่ ทีน่ ำ� หน้ากลุม่ มีสหี น้า
ท่าทางเปี่ยมบารมีน่าเกรงขาม ขณะลังเลใจก�ำลังจะสอบถามอีกฝ่าย
กลับได้ยินคนผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของชายหนุ่มผู้นั้นตะโกนขึ้นก่อน
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ด้วยสุ้มเสียงอันก้องกังวาน "ท่านคือหยางซิ่นผู้ว่าการมณฑลหยางโจว
ใช่หรือไม่ ข้าคือเหลยเหยียนแม่ทพั ในปกครองของเยียนโหวแห่งโยวโจว
และนายของข้าก็อยู่ที่นี่ด้วย!"
ก่อนหน้านี้แม้หยางซิ่นร่วมมือกับเว่ยเซ่าตีตลบหลังเซวียไท่จน
ตัง้ ตัวไม่ตดิ ทว่าก็ยงั ไม่เคยได้พบหน้าเว่ยเซ่าแห่งแดนเหนือกับตามาก่อน
เพียงได้ยนิ ได้ฟงั มาว่าอีกฝ่ายเป็นคนหนุม่ วัยเพียงยีส่ บิ เศษและมีรปู โฉม
โดดเด่นเหนือใคร ครั้นเพ่งดวงตามองไปเห็นชายหนุ่มผู้นั้นทอดสายตา
ทั้งคู่มาที่ตนพร้อมผงกศีรษะทักทายด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม หยางซิ่นจึง
ไม่อาจกดข่มความยินดีเอาไว้ได้ พลิกกายลงจากม้า สาวเท้าเร็วรี่เดิน
ขึ้นหน้าไปต้อนรับโดยไม่รั้งรอ
เว่ยเซ่าเองก็ลงจากม้ามาเช่นกัน ภายหลังทั้งสองกล่าวคารวะ
ซึ่งกันและกันแล้ว หยางซิ่นก็เอ่ยค�ำสรรเสริญเยินยอว่าตนได้ยินชื่อเสียง
ของเยียนโหวมาช้านาน ได้พบปะครานีช้ า่ งเป็นเกียรติและเป็นความโชคดี
ยิ่งนัก
เว่ยเซ่าสอบถาม "ข้าส่งคนน�ำสารไปให้ท่านผู้ว่าการตั้งแต่เมื่อวาน
แล้ว ท่านได้รับหรือไม่ ข้าศึกที่ล้อมเมืองเซียวคลี่คลายลงแล้วกระมัง"
หยางซิน่ เอ่ยตอบ "เมือ่ วานข้าได้รบั ข่าวสารจากท่านโหวถึงเพิง่ จะตืน่
จากห้วงฝัน ที่แท้เซวียไท่ถึงกับอ้อมเมืองเซียวไปหมายจะชักน�้ำมา
ท่วมเมือง เคราะห์ดีที่ได้ท่านโหวเดินทางไปขัดขวางไว้ก่อน ยิ่งได้รู้ว่า
ท่านโหวน�ำทัพมาด้วยตนเองประหนึ่งสวรรค์เบื้องบนเกื้อหนุนเช่นนี้แล้ว
มีหรือที่ข้าจะยังนั่งเฉยรอความตายต่อไป ยามนั้นข้ารวมพลฝ่าออกจาก
เมืองมาทันที ทัพเซวียไท่ถกู ข้าสังหารจนแตกพ่ายยับเยิน ถอยร่นกลับไป
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ทางอ�ำเภอหลิงปีแ้ ล้ว ข้าระลึกถึงท่านโหวจึงมุง่ หน้ามาต้อนรับโดยเฉพาะ
ไม่ทราบว่าทัพใหญ่ของท่านโหวอยูท่ ใี่ ด และลงใต้มาครานีด้ ว้ ยจุดประสงค์
อันใดกัน" เขาพูดจบก็ทอดตามองไปยังเบื้องหลังของเว่ยเซ่า
เว่ยเซ่าแย้มยิ้มน้อยๆ "ไม่ขอปิดบังท่านผู้ว่าการ ข้าลงใต้มาคราวนี้
ด้วยเรื่องส่วนตัวเท่านั้น จึงมิได้น�ำทัพมาแต่อย่างใด อีกทั้งที่นี่ก็อยู่ใน
เขตปกครองของท่าน หากข้าน�ำทัพมามิเท่ากับล่วงเกินท่านหรอกหรือ"
หยางซิ่นตะลึงงัน ครั้งนี้เขาถูกเซวียไท่ล้อมกักอยู่ในเมืองเซียว
จนไม่อาจทะลวงฝ่าออกไปได้ ทว่าในช่วงเวลานั้นเซวียไท่ก็ไม่อาจบุก
เข้ามาได้เช่นเดียวกัน สองฝ่ายจึงคุมเชิงตรึงก�ำลังกันมาหลายวันแล้ว
เมือ่ วานเซวียไท่ยงั คงสัง่ การให้ทหารแสร้งปักธงทิวและขุดหลุมดิน
ส�ำหรับวางหม้อประกอบอาหารไว้รอบรัศมีหลายลี้นอกเมืองเช่นเดิม
เพื่ อ ตบตาหยางซิ่ น ขณะที่ ฝา่ ยหยางซิ่ น มิ ไ ด้ นึ ก สงสั ย แม้ แ ต่ น ้ อ ย
ในยามนัน้ ก็มเี กาทัณฑ์หมุ้ สารฉบับหนึง่ ยิงขึน้ มาบนก�ำแพงเมือง พลทหาร
จึงน�ำไปมอบให้หยางซิ่น นี่ถึงกับเป็นสารที่เว่ยเซ่าเขียนมาด้วยตนเอง
ท้ายข้อความประทับด้วยตรามัจฉาดุจเดียวกับสารทีเ่ คยติดต่อกันคราก่อน
หยางซิ่นถึงได้รู้ว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น เช่นที่เขาบอกเล่าต่อเว่ยเซ่าเมื่อครู่นี้
เขารู้แล้วว่าหากตนยังไม่ตะลุยฝ่าวงล้อมออกไป กระทั่งเขื่อนอันเล่อ
ถูกท�ำลายลงไปจริงๆ ทั้งเมืองย่อมยากที่จะรอดพ้นคราวเคราะห์ไปได้
ประกอบกับรู้ว่ามีทัพใหญ่ของเว่ยเซ่ามาเป็นกองหนุนแล้ว ขวัญก�ำลังใจ
จึงยิ่งฮึกเหิมเพิ่มขึ้นมา รีบเรียกประชุมแม่ทัพนายกองแล้วให้ประกาศ
ข่าวนี้ออกไปโดยไม่รอช้า
เหล่าทหารเมื่อรู้ข่าวต่างตกตะลึงไปตามๆ กัน แต่ละคนก่นด่า
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ด้วยโทสะว่าเซวียไท่อ�ำมหิตชั่วช้า ก่อนจะพากันอาสาออกรบ หยางซิ่น
จึงฉวยจังหวะขณะทีฝ่ า่ ยเซวียไท่ขดุ หลุมดินเพือ่ วางหม้อประกอบอาหาร
เปิดประตูเมืองน�ำทัพฝ่าออกไปฆ่าสังหาร ฝ่ายเซวียไท่มิได้เตรียมการ
ป้องกันสักนิด กองทัพทีย่ อ่ หย่อนความระวังจึงถูกเข่นฆ่าชนิดตัง้ ตัวไม่ตดิ
ต้องสูพ้ ลางถอยพลาง สุดท้ายเห็นว่าต้านทานไม่อยูแ่ ล้ว เซวียไท่จงึ จ�ำใจ
ละทิ้งเมืองเซียว น�ำทหารที่แตกพ่ายเตลิดหนีไปทางอ�ำเภอหลิงปี้ตั้งแต่
เมื่อคืน
ฝ่ายหยางซิน่ เมือ่ คลีค่ ลายวงล้อมทีเ่ มืองเซียวส�ำเร็จก็นกึ ถึงเว่ยเซ่า
รีบรุดมุ่งหน้ามาต้อนรับโดยไม่รีรอ สองฝ่ายจึงมาพบกันกลางทางที่นี่
อย่างไม่คาดฝัน
หยางซิน่ ลอบตกตะลึงอยูใ่ นใจขณะทีส่ ายตายังคงพิศมองเว่ยเซ่าอยู่
เดิมทีหยางซิ่นนึกว่าเว่ยเซ่าน�ำทัพลงใต้มาจริงๆ ถึงได้ยื่นมือไป
แทรกแซงเรื่องของเซวียไท่ ไม่คาดคิดว่าข้างกายเขาจะมีก�ำลังพลเพียง
สิบกว่านายนีเ้ ท่านัน้ อาศัยคนน้อยนิดแค่หยิบมือก็สามารถคลายวงล้อม
ให้ตนได้แล้ว
หยางซิน่ พลันคิดในใจ...เว่ยเซ่าแม้อายุยงั น้อยทว่าเป็นถึงผูป้ กครอง
แห่งแดนเหนือซึง่ มีชอื่ เสียงอันเลือ่ งลือไปทัว่ แผ่นดิน มีแนวโน้มอย่างมาก
ที่จะได้ครองใต้หล้าในภายภาคหน้า เหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งก�ำลังใจ
และกลยุทธ์ของเขาล้วนเป็นสิ่งที่ชั่วชีวิตของตนน้อยนักจะได้พบพาน
กลุ่มอ�ำนาจในใต้หล้ายามนี้แม้มีมากมาย ทว่ากลุ่มที่ดูเข้าทีพอจะ
ช่วงชิงใต้หล้ากับเขาได้นั้นมีน้อยแสนน้อย ตนแม้ครอบครองมณฑล
หยางโจวอยู่ แต่ไม่ว่าด้านขุมก�ำลังหรือชื่อเสียงบารมีล้วนแต่ห่างชั้น
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ไม่อาจเทียบเทียมกับเว่ยเซ่าได้ หากวันหน้าต้องปะทะกันแล้วถูกบดขยี้
ก็มสิ ฉู้ วยโอกาสนีส้ านไมตรีดว้ ยการขอสวามิภกั ดิ์ ช่วยเขาส�ำเร็จการใหญ่
ในวันข้างหน้าเสียเลย ต่อไปหากเขาได้ขึ้นแทนที่ราชวงศ์ฮั่นจริง ตนก็จะ
ไม่พลาดความชอบในฐานะผู้ร่วมสนับสนุน เช่นนี้ย่อมจะเหนือกว่า
เป็นปรปักษ์กับเขาเป็นไหนๆ
ครั้นตัดสินใจได้เด็ดขาด หยางซิ่นก็ค้อมกายกล่าวด้วยสีหน้า
อันเคารพนบนอบ "ท่านโหวไม่เพียงอาจหาญเหนือสามัญ สติปัญญา
ยังล�้ำเลิศยิ่งกว่าผู้ใด ครั้งนี้หากมิใช่ท่านโหวให้การช่วยเหลือ ข้าต้อง
หลงกลแผนชัว่ ของเซวียไท่เป็นแน่แท้ บุญคุณและคุณธรรมอันใหญ่หลวงนี้
ข้าหยางซิ่นจะจดจ�ำไว้ในใจ นับแต่นี้หากท่านโหวมีสิ่งใดจะใช้สอย
ขอได้โปรดบัญชามาได้เต็มที่ หยางซิ่นอยู่ที่นี่จะน้อมรอท่านโหวลงใต้
มาวางแผนการใหญ่ร่วมกัน!"
มีหรือที่เว่ยเซ่าจะฟังความนัยในวาจาของหยางซิ่นไม่ออก เขาจึง
ตอบรับในทันที "หากได้ครองลาภยศแล้ว จะต้องร่วมแบ่งปันกับท่าน
แน่นอน!"
หยางซิน่ ปีตยิ นิ ดีเป็นล้นพ้น ครัน้ เห็นว่าม้าของพวกเว่ยเซ่าดูเหมือนจะ
วิ่งห้อมายังไม่หายเหนื่อยจึงรีบสั่งคนให้น�ำม้ามาเปลี่ยน อีกทั้งจูงม้า
พาหนะของตนมามอบให้เว่ยเซ่ากับมือแล้วเอ่ยว่า "อาชาตัวนี้แม้มิกล้า
อวดอ้างว่าเดินทางได้วันละพันลี้ ทว่าก็เป็นยอดอาชาที่คัดสรรมาจาก
หนึ่ ง ในพั น ในเมื่ อ ท่ า นโหวรอนแรมมาจากแดนไกลย่ อ มต้ อ งมี ธุ ร ะ
ส�ำคัญอืน่ หากไม่รงั เกียจ ข้าขอมอบอาชาตัวนีใ้ ห้ทา่ นโหวไปใช้ผลัดเปลีย่ น"
เว่ยเซ่ารับม้ามา เนื่องจากในใจมีแต่ห่วงหาเสี่ยวเฉียว สนทนา
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ต่ออีกเพียงสองประโยคจึงกล่าวอ�ำลาเพื่อออกเดินทางต่อ
หยางซิ่นที่ตามมาส่งเอ่ยขึ้นเมื่อฉุกคิดได้ "ท่านโหวจะไปที่อ�ำเภอ
หลิงปีก้ ระมัง ที่นั่นอยู่ในเขตแดนของเซวียไท่ ทว่าครึ่งปีมานี้กลับมี
ผูเ้ ปีย่ มสามารถปรากฏตัวขึน้ ทีน่ นั่ เขาล้อมพืน้ ทีต่ งั้ ตนเป็นใหญ่ มีราษฎร
ไปพึ่งพาสวามิภักดิ์จ�ำนวนมาก บัดนี้น่าจะมีก�ำลังคนราวห้าหกพันแล้ว
กระทัง่ เซวียไท่ยงั ไม่อาจท�ำอันใดเขาได้ เล่ากันว่าคนผูน้ มี้ นี ยั น์ตาสีมรกต
มาแต่ก�ำเนิด เดิมเป็นเพียงพรานป่าในภูเขา ทว่ายามนี้กลับผงาดขึ้นมา
อย่างรวดเร็วจนมิอาจดูเบา ตามรายงานจากม้าเร็วของหน่วยสอดแนม
เมือ่ เช้านีแ้ จ้งว่าเซวียไท่พา่ ยศึกหนีไปยังอ�ำเภอหลิงปีแ้ ล้วรวบรวมไพร่พล
เตรียมจะไปปราบบุรษุ นัยน์ตาสีมรกตผูน้ นั้ ต่อ เห็นทีไม่แคล้วต้องรบพุง่ กัน
สับสนวุน่ วาย หากท่านโหวผ่านไปทีน่ นั่ ต้องระวังป้องกันให้มากนะขอรับ"
เว่ยเซ่าเพิ่งเคยได้ยินนาม 'บุรุษนัยน์ตาสีมรกต' เป็นครั้งแรก
ในเมือ่ อีกฝ่ายเป็นเพียงผูน้ ำ� ทัพคนเร่รอ่ นทีย่ ดึ พืน้ ทีต่ งั้ ตนเป็นใหญ่เท่านัน้
เว่ยเซ่าจึงมิได้เก็บมาใส่ใจสักนิด จนได้ยินว่าอ�ำเภอหลิงปี้ก�ำลังจะ
โกลาหลหนัก ทว่าเสี่ยวเฉียวกลับไปอยู่ที่นั่นเสียได้ ในหัวใจถึงได้ร้อนรน
กระวนกระวายเป็นเท่าตัว เขารีบเอ่ยขอบคุณหยางซิ่นแล้วกล่าวอ�ำลา
ขึ้นม้าควบจากไปทันใด
ระหว่างทางเขามิได้หยุดพักอีกเลย ก่อนฟ้ามืดของวันนัน้ ก็ผา่ นด่าน
จิ่วหลี่ตรงเข้าสู่อ�ำเภอหลิงปี้ไปในรวดเดียว
เสี่ยวเฉียวมาพ�ำนักที่อ�ำเภอหลิงปี้ได้สองวันแล้ว สองคนพี่น้อง
ใกล้ชิดกันเพียงใดย่อมไม่ต้องเอ่ยถึง ทางด้านปี่จื้อยิ่งยกย่องให้เกียรติ
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เสี่ยวเฉียวในทุกด้าน ไม่เพียงเข้าป่าไปด้วยตนเองเพื่อสรรหาของป่า
ที่สดใหม่มาให้นางได้กินอิ่ม เมื่อคืนยังเป็น ฝ่ายแยกไปนอนอีกห้อง
ตามล�ำพังเพื่อให้พวกนางสองพี่น้องได้ร่วมเตียงสนทนากันยามราตรี
พริบตาเดียวช่วงกลางวันของวันนี้ก็ผ่านพ้นไปอีกวัน ฟ้ามืดลง
อีกคราแล้ว
เมือ่ คืนเป็นคืนแรก เสีย่ วเฉียวจึงไม่มวั เกรงอกเกรงใจปีจ่ อื้ นอนกอด
พีส่ าวของตนตลอดราตรี ทัง้ ออดอ้อนทัง้ ซุกซบอยูใ่ นอ้อมอกอันนิม่ นุม่ นัน้
ราวกับได้ยอ้ นคืนสูว่ นั วานเมือ่ ครัง้ ยังไม่ออกเรือน ทัง้ สองสนทนาสรวลเส
ไร้ซึ่งความกลัดกลุ้มโดยสิ้นเชิง ทั้งเบิกบานส�ำราญใจมิรู้หาย
ทว่าค�ำ่ คืนนีต้ อ่ ให้หนังหน้าของเสีย่ วเฉียวจะหนาสักเพียงใด นางก็
ไม่ควรทีจ่ ะเอาแต่ใจตัวไปนอนร่วมกับต้าเฉียวเป็นคืนทีส่ องอีก ด้วยเหตุนี้
พอตกค�ำ่ หลังสนทนากับผูเ้ ป็นพีส่ าวไปไม่กปี่ ระโยคนางจึงบอกว่าตนเอง
เพลียแล้ว ขอกลับห้องไปพักผ่อนก่อน
แต่ต้าเฉียวไหนเลยจะยอมปล่อยให้นางไป ยุดมือของน้องสาวไว้
พลางเอ่ย "ไม่เป็นไรหรอก ข้าตกลงกับพี่เขยเจ้าเรียบร้อยแล้ว คืนนี้
ยังให้เจ้ามานอนเป็นเพื่อนข้าเช่นเดิม"
เสีย่ วเฉียวยิม้ แป้น "ไม่ดหี รอก! หากข้ายังให้พสี่ าวนอนเป็นเพือ่ นอีก
แม้ปากพี่เขยจะไม่พูด แต่ในใจต้องคิดแน่ว่าน้องสาวคนนี้ช่างไม่รู้ความ
เอาเสียเลย คราวหน้าจะไม่ไปรับนางมาอีกแล้ว!"
ต้ า เฉี ย วถู ก นางพู ด เย้ า จนดวงหน้ า ร้ อ นวะวาบ รี บ ชี้ แ จงทั น ที
"พี่เขยเจ้าไม่มีทางคิดเช่นนี้แน่ หมู่นี้เขาเองก็งานยุ่งยิ่งนัก มักพูดเสมอว่า
ไม่อาจอยู่เป็นเพื่อนข้าตลอดเวลาเช่นกาลก่อน ยากนักที่เจ้าจะมาเยือน
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เขาจึงมุ่งหวังให้เจ้าอยู่เป็นเพื่อนข้ามากหน่อยเสียด้วยซ�้ำ หนนี้เจ้าต้อง
พักอยู่สักหลายๆ วันเล่า"
เสี่ยวเฉียวกุมมืออีกฝ่ายแล้วเอ่ยพร้อมยิ้มละไม "พี่สาว เมื่อครู่ข้า
พูดล้อเล่นเท่านัน้ ! ข้ารูว้ า่ พีเ่ ขยเป็นคนใจกว้าง เพียงแต่มเี หตุผลเสียเมือ่ ไร
ที่ค�่ำมืดคนเป็นน้องสาวก็ยังจะยึดครองพี่สาวที่ออกเรือนแล้วให้นอน
เป็นเพื่อนตนอีก พักที่นี่ต่อสักวันสองวันข้าเองก็สมควรที่จะออกเดินทาง
กลับแล้วเช่นกัน"
นีเ่ พิง่ จะกีว่ นั เท่านัน้ ต้าเฉียวไม่อาจหักใจให้เสีย่ วเฉียวจากไปเช่นนี้
เลยจริงๆ แต่ในใจนางก็รู้ดีว่าน้องสาวเป็นหญิงที่มีสามีแล้วเช่นกัน
จากเรือนมาอยู่ข้างนอกย่อมไม่พึงรั้งอยู่นาน สมควรจะเร่งกลับโดยเร็ว
ด้วยเหตุนี้นางจึงเปลี่ยนมาเกาะกุมมือน้องสาวไว้โดยไม่พูดเหนี่ยวรั้งอีก
ตอนนี้เองเสียงฝีเท้าพลันดังขึ้นที่นอกประตู
ปี่จื้อมาแล้ว
เมือ่ เปรียบกับกาลก่อน ปีจ่ อื้ ในยามนีร้ าวถอดรูปแปลงโฉมก็ไม่ปาน
แววตาของเขาลุม่ ลึก ฝีกา้ วหนักแน่นมัน่ คง ทัง้ ทีก่ ริ ยิ าไม่วางโตแม้แต่นอ้ ย
ทว่ากลับแฝงซึ่งบุคลิกอันผ่าเผยเช่นผู้มีชาติตระกูลใหญ่
เสี่ยวเฉียวคลี่ยิ้มทักทายเขา
ปี่จื้อก็เอ่ยเรียกนางว่านายหญิงด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม
เขาเรียกขานนางด้วยค�ำเรียกนี้มาตลอด เสี่ยวเฉียวเคยบอกเขา
แล้วว่าไม่ต้อง ทว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยน นางจึงได้แต่รามือ
ต้าเฉียวเห็นผูเ้ ป็นสามีกลับมาแล้วจึงเดินขึน้ หน้าไปเอ่ยอย่างไม่อาจ
ตัดใจ "เมื่อครู่ข้าปรารถนาจะรั้งน้องสาวให้อยู่ต่อสักหลายๆ วัน แต่กลับ
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ไม่อาจรั้งนางไว้ได้แล้ว"
ปี่จื้อยึดกุมแขนของภรรยาไว้แล้วกระซิบปลอบโยนหลายประโยค
จากนั้นจึงช�ำเลืองมองเสี่ยวเฉียวด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูเหมือนลังเลและ
กระอึกกระอัก
เสีย่ วเฉียวจับสีหน้านัน้ ได้จงึ สอบถามทันที "พีเ่ ขยมีเรือ่ งใดใช่หรือไม่"
ต้าเฉียวพิศมองสามีของตนเช่นกัน
ปี่จื้อลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยตอบช้าๆ "ที่ข้ามา...เพราะอยากจะ
เตรียมการส่งนายหญิงไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุด"
ต้ า เฉี ย วตะลึ ง วู บ เกาะแขนผู ้ เ ป็ น สามี แ ล้ ว แหงนหน้ า ซั ก ถาม
"เกิดเรื่องใดขึ้นหรือ"
ปี่จื้อปลอบโยนต้าเฉียวอีกครา ประคองนางนั่งลงก่อนจึงค่อย
เอ่ยตอบ "ไม่มเี รือ่ งใหญ่โตอันใดหรอก เจ้ากับนายหญิงไม่ตอ้ งตืน่ ตระหนก
เพียงแต่เมือ่ ครูข่ า้ ได้รบั ข่าวจากหน่วยสอดแนมว่าเซวียไท่บกุ ตีเมืองเซียว
ไม่สำ� เร็จจนพ่ายแพ้ลา่ ถอย แต่ไพร่พลทีย่ กกลับมาดูเหมือนก�ำลังมุง่ หน้า
มาทางนี้ ข้าหวัน่ ใจว่าเขาคงคิดจะถือโอกาสทีผ่ า่ นหลิงปีแ้ วะมาโจมตีขา้
อีกครั้ง ข้ามีแผนรับมือแล้ว แต่ด้วยค�ำนึงถึงฐานะอันสูงส่งของนายหญิง
หากยามนี้เปิดศึกขึ้นแล้วเกิดเหตุพลาดพลั้งอันใดขึ้นมา ข้าจะไม่อาจให้
ค�ำชี้แจงต่อเยียนโหวได้ ดังนั้นหลังจากใคร่ครวญโดยละเอียดแล้วจึง
คิดว่าควรฉวยจังหวะก่อนที่เซวียไท่จะมาถึงส่งนายหญิงจากไปก่อนจะ
เหมาะสมที่สุด"
หนึ่งปีมานี้ต้าเฉียวค่อยๆ เริ่มคุ้นชินกับการรบราฆ่าฟันเยี่ยงนี้แล้ว
เช่นกัน ส�ำหรับผู้เป็นสามีนางยิ่งเชื่อมั่นในตัวเขาจากใจจริง รู้สึกว่า
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ขอเพียงมีเขาอยู่ ไม่วา่ เรือ่ งใดนางก็ไม่หวาดหวัน่ พรัน่ พรึงทัง้ สิน้ เมือ่ ฟังเขา
พูดจบ ต้าเฉียวจึงท�ำเพียงมองน้องสาวด้วยสีหน้าอาวรณ์ ทว่ามิได้เอ่ย
คัดค้านแต่อย่างใด ด้วยรู้แก่ใจดีว่านี่คือวิธีที่เหมาะสมที่สุดแล้วจริงๆ
เสี่ยวเฉียวย่อมเข้าใจกระจ่างว่าที่ปี่จื้อคิดอ่านเช่นนี้ล้วนท�ำเพื่อ
ความปลอดภัยของนางทั้งสิ้น ดังนั้นนางจึงตอบรับทันทีโดยไม่อิดเอื้อน
"ข้าจะท�ำตามทีพ่ เี่ ขยเตรียมการ เดิมทีขา้ เองก็คดิ จะออกเดินทางขึน้ เหนือ
ในวันสองวันนี้แล้วเช่นกัน"
ปี่จื้อเพ่งมองนางพลางกล่าว "ขอบคุณนายหญิงยิ่งนักที่เข้าใจ
เช้าตรู่พรุ่งนี้ข้าจะใช้เส้นทางลัดส่งท่านออกจากหลิงปี้ด้วยตนเอง"
เสี่ยวเฉียวกล่าวขอบคุณเขาแล้วเอ่ยปนยิ้ม "ข้ามีถ้อยค�ำจะบอก
พี่เขยอยู่พอดี ก่อนหน้านี้ยังไม่ทันได้พูดเลย คราวก่อนที่เซวียไท่บุกตี
เหยี่ยนโจว พี่เขยเคยช่วยชีวิตน้องชายข้าที่นอกเมืองจวี้เหยี่ยเอาไว้ ข้า
ซาบซึง้ ใจยิง่ นัก เดิมทีหากยังไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากพีเ่ ขย ข้าก็ไม่ควร
พูดเรื่องของท่านออกไป แต่ด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเหตุ หลายวันก่อน
ข้าจึงยัง้ ใจไม่อยูบ่ อกกล่าวต่อบิดาไปแล้ว บิดาข้าเองก็จดจ�ำเรือ่ งในวันนัน้
อยู่ในใจเสมอมา ภายหลังยังคงเสียใจไม่หายที่เสาะหาท่านไม่พบ เมื่อ
ได้รู้เรื่องนี้จึงตื่นเต้นยินดียิ่ง ฝากให้ข้ามาถ่ายทอดค�ำพูดด้วยว่าบิดาข้า
จะจดจ�ำบุญคุณของท่านไม่ลืมเลือน ความข้องเกี่ยวระหว่างท่านกับ
สกุลเฉียวแต่เก่าก่อนก็ให้ลบล้างไปนับแต่นี้ ต่อไปพี่เขยคือผู้ที่มีอิสระ
เป็นของตนเองแล้ว บิดาข้ายังบอกอีกว่าหากมีโอกาส หวังว่าวันหน้า
จะได้พบกันอีกเพื่อกล่าวค�ำขอบคุณต่อหน้า"
ปี่จื้อกับต้าเฉียวสบประสานสายตากัน นัยน์ตาของทั้งสองล้วน
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ฉายแววปลื้มปีติ
แม้ทั้งสองจะเป็นสามีภรรยากันแล้ว แต่อย่างไรก็เป็นการแต่งงาน
ทีพ่ วกเขาตกลงกันเอง ต้าเฉียวซึง่ ตกอยูใ่ นสภาพมีบา้ นทว่าไม่อาจกลับไป
จึงไม่แคล้วเสียใจมาตลอด ยามนีแ้ ม้ยงั มิได้รบั การเห็นชอบจากเฉียวเยวีย่
ผู้เป็นบิดา ทว่าเฉียวผิงในฐานะผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดออกปากเช่นนี้ก็เท่ากับ
ให้การยอมรับพวกตนแล้ว
ปี่จื้อกล่าว "ขอบคุณนายหญิงยิ่งนัก! ปี่จื้อไร้สิ่งใดจะตอบแทน
ยั งคงมีเพียงค�ำมั่นประโยคเดิม นั้นที่ข้า เคยให้ไว้แก่นายหญิงตั้งแต่
เมื่อแรก...วันหน้าหากมีสิ่งใดใช้สอย โปรดบัญชามาได้อย่างเต็มที่
วาจาในวันนั้นข้ามิกล้าลืมเลือนเป็นอันขาด!"
คืนนั้นเสี่ยวเฉียวไม่ยอมนอนร่วมเตียงกับต้าเฉียวอีก นางตรง
ออกจากห้องไปด้วยตนเอง ปล่อยให้ปจ่ี อื้ กับต้าเฉียวอยูด่ ว้ ยกันตามล�ำพัง
สองสามีภรรยาประสานสายตากันหนึง่ หน ปีจ่ อื้ ก็เดินขึน้ หน้าไปอุม้
ภรรยามาถึงข้างเตียงแล้วบรรจงวางส่งนางลงไปอย่างเบามือ เขากึ่งนั่ง
กึ่งเอนอยู่เคียงกายนาง กล่าวพลางไล้ฝ่ามือแผ่วเบาไปบนหน้าท้อง
ที่ยิ่งนูนสูงเมื่อนางเอนร่างลง "วันนี้เจ้าตัวน้อยเตะเจ้าอีกหรือไม่"
ต้าเฉียวหนุนซบอยูบ่ นบ่าอันผึง่ ผายของผูเ้ ป็นสามี ดวงหน้าประดับ
รอยยิ้มอันเปี่ยมสุข "ตอนเช้าเจ้าตัวน้อยกระดุกกระดิกไปมาอยู่ในท้อง
ของข้าอีกแล้ว ปลุกข้าตื่นแต่เช้าเชียว"
ปี่จื้อก้มศีรษะลงประทับหนึ่งจุมพิตบนหน้าผากนางก่อนเอ่ยเสียง
นุ่มนวล "ล�ำบากเจ้าแล้ว รอให้เจ้าตัวน้อยคลอดออกมาก่อน หากว่า
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เป็นเด็กชาย ข้าจะตีก้นเขาเอง ใครใช้ให้เขาเตะเจ้ากันเล่า"
ต้าเฉียวหัวเราะคิกคักพลางให้เขาเอนนอนลงพร้อมกับตน นาง
คว้ากุมฝ่ามือใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยไตที่หนาและแข็งนั้นมาแนบบนแก้ม
ที่อ่อนนุ่มของตนแล้วคลอเคลียไปมา จากนั้นจึงกล่าวขึ้นว่า "เมื่อคืน
น้องสาวเอ่ยชมท่านให้ข้าฟัง นางบอกว่าท่านน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ข้าเองก็
รู้สึกว่าท่านพี่เป็นเช่นนั้น เพียงแต่ข้ายังคิดไม่ออกเสียทีว่าความสามารถ
ในการรบทัพจับศึกของท่านเรียนรู้มาจากที่ใดกันแน่"
นัยน์ตาสีมรกตของปี่จื้อสว่างวูบวาบเมื่อสบกับสายตาใคร่รู้และ
เปี่ยมด้วยความเทิดทูนของภรรยา เขาขบคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยตอบ
"ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกัน อาจเป็นพรสวรรค์ก็เป็นได้ ข้าจ�ำได้ว่าเมื่อครั้งยังเด็ก
มีอยูห่ นหนึง่ ข้าบังเอิญได้เห็นท่านอาของเจ้าน�ำพาทหารส่วนตัวมาฝึกซ้อม
ทีส่ นามฝึกม้า ท่านอาเจ้าน่าย�ำเกรงประหนึง่ เทพแห่งสงคราม เสียงค�ำราม
ของเหล่าทหารทีด่ งั สะเทือนฟ้าล้วนสะท้านมาถึงตัวข้าในชัว่ ขณะนัน้ ด้วย
ข้าบอกตนเองในใจทันทีว่าเมื่อเติบใหญ่ข้าจะต้องเป็นบุคคลเช่นท่านอา
ของเจ้าให้จงได้ ตัง้ แต่นนั้ ข้าจึงเริม่ ใช้มา้ ในสนามมาฝึกทหาร จินตนาการ
ว่าข้าคือแม่ทัพของพวกมัน ส่วนพวกมันก็คือทหารของข้า ข้ามีทหาร
ในมือมากมายเพียงนี้ หากเผชิญหน้ากับข้าศึก ข้าควรจะบัญชาการ
อย่างไร..."
ขณะบอกเล่าพลันเห็นสายตาของต้าเฉียวเพ่งมองมาอย่างจดจ่อ
เขาจึ ง อายจนหน้ า แดงเรื่ อ อย่ า งไม่ อ าจควบคุ ม วาจาจึ ง หยุ ด ชะงั ก
เปลี่ยนมาถามว่า "ท�ำให้เจ้านึกขันแล้วกระมัง"
ต้าเฉียวสั่นศีรษะ "ข้ายังอยากฟังอีก ท่านเล่าต่อสิ"
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ปี่จื้อยิ้มปลื้ม เล่าต่อทันใด "ต่อมาเมื่อข้าโตขึ้นอีกหน่อย มีผู้ดูแล
ท่านหนึ่งในสนามฝึกม้าที่แม้บัดนี้จะเดินเหินไม่สะดวก ทว่าในอดีต
ก็เคยเป็นพลธนูบนหลังม้าในกองทัพสกุลเฉียวของเจ้า เขาเห็นแวว
ในตัวข้า บอกว่าข้ามีพรสวรรค์ในการฝึกยุทธ์ เมื่อมีเวลาว่างจึงสอนวิชา
ต่อสูแ้ ละยิงธนูให้ขา้ เสมอ ข้าชืน่ ชอบยิง่ นัก กระทัง่ ในฝันก็ยงั เห็นว่าตนเอง
ก�ำลังฝึกปรือฝีมืออยู่ จนต่อมาเมื่อข้าเติบใหญ่ขึ้นอีก..."
ปี่จื้อก้มหน้าลงเพ่งพิศภรรยาของตน
"ข้าก็ได้พานพบเจ้า นับแต่แรกเห็นเจ้าเท่านั้น ข้าก็ไม่อาจลืมเลือน
ได้อีกเลย กระทั่งในยามฝัน ภาพที่ฝันเห็นก็มิใช่ข้าก�ำลังฝึกปรือฝีมือ
อีกต่อไป หากแต่เป็นภาพขณะทีเ่ จ้าขึน้ ลงรถม้าในทุกวัน แม้แต่ในฝันข้า
ก็ยังคิดไม่ถึงว่าจะมีสักวันที่เจ้ากลายมาเป็นภรรยาของข้าจริงๆ..."
ต้าเฉียวยืน่ มือโอบรัง้ ล�ำคอของผูเ้ ป็นสามีแล้วจุมพิตริมฝีปากของเขา
อย่างลึกล�้ำ
เนิ่นนานให้หลังทั้งสองถึงได้ผละจากกัน ปี่จื้อหอบนิดๆ ขณะ
พยายามสะกดข่ ม แรงปรารถนาทางกายซึ่ ง ถู ก อารมณ์ อั น อ่ อ นโยน
ดุจสายน�้ำของภรรยาสะกิดให้ปะทุออกมา เขาเอ่ยเสียงแผ่วเบาข้างใบหู
จิ้มลิ้มของนาง "ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงข้าอยู่ตลอด อย่าได้หวาดกลัวไปเลย
มีข้าอยู่เคียงข้างเจ้าเช่นนี้ ข้าก็ต้องเตรียมการไว้อย่างละเอียดรอบคอบ
แล้ว มีความมั่นใจว่าสามารถโจมตีเซวียไท่ให้ล่าถอยไปได้ ไม่เกิดเรื่อง
แน่นอน"
ต้าเฉียวสั่นศีรษะพลางเอ่ยช้าๆ "ตอนนี้ข้าไม่หวาดกลัวแล้ว นับแต่
วันแรกที่ติดตามท่านมา ข้าก็บอกกับตนเองแล้วว่าชั่วชีวิตนี้ข้าปักใจ
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เลือกท่านผู้เดียว ท่านมีชีวิตอยู่ ข้าก็มีชีวิตร่วมกับท่าน แต่หากท่าน
เป็นอะไรไป ข้าก็จะติดตามท่านไปด้วย ข้าไม่กลัวอันใดหรอก!"
ปีจ่ อื้ พิศมองภรรยานิง่ ก่อนจะประคองดวงหน้านางแล้วมอบจุมพิต
อันลึกล�้ำอีกครา
เช้าตรูว่ นั รุง่ ขึน้ ในยามทีผ่ นื ฟ้าเพิง่ ปรากฏแสงเงินแสงทองเสีย่ วเฉียว
ก็ตื่นแล้ว เมื่อชุนเหนียงที่ร่วมเดินทางมาด้วยเตรียมทุกอย่างเสร็จสิ้น
ปี่จื้อก็จะส่งนางออกจากหมู่บ้าน
เดิมทีปี่จื้อกับภรรยาพ�ำนักอยู่ในหมู่บ้านพรานป่าบนเขานอกตัว
อ�ำเภอหลิงปี้ เนือ่ งจากผูม้ าพึง่ พาสวามิภกั ดิม์ ากขึน้ ทุกที ไพร่พลทีฝ่ กึ ซ้อม
ในแต่ละวันก็มากถึงหลายพันคน หมู่บ้านพรานป่าจึงไม่อาจรองรับ
ได้นานแล้ว
เชิงเขาทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวอ�ำเภอมีหมูบ่ า้ นสกุลหูอยูแ่ ห่งหนึง่
บังเอิญเมื่อสามเดือนก่อนบุตรชายคนเดียวของเจ้าของหมู่บ้านไปมีเรื่อง
ผูกแค้นกับเซวียไท่จนถูกสังหาร จากนั้นยังถูกบีบคั้นให้ส่งมอบทรัพย์สิน
และทีน่ าอีก ด้วยความโศกเศร้าระคนเดือดดาล เจ้าของหมูบ่ า้ นซึง่ ได้ยนิ
ชือ่ เสียงของปีจ่ อื้ จึงมาขอสวามิภกั ดิแ์ ละต้อนรับปีจ่ อื้ เข้าพ�ำนักในหมูบ่ า้ น
สกุลหู ไม่เพียงยกย่องปี่จื้อเป็นหัวหน้า ยังยินดีสละทรัพย์สินและที่นา
เพือ่ สนับสนุนการซือ้ ม้าและอาวุธ ขอเพียงให้ได้ลา้ งแค้นเซวียไท่ในวันหน้า
เท่านั้น ปี่จื้อจึงจัดสรรก�ำลังพลและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่าย
ในหมูบ่ า้ นสกุลหูจนหมูบ่ า้ นนีแ้ ข็งแกร่งประดุจถังเหล็กก็ไม่ปาน รอบรัศมี
ยี่สิบลี้มีการสร้างรั้วค่ายระหว่างทุกป้อมรักษาการณ์ ท�ำให้ข่าวสาร
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ส่งถึงกันได้โดยราบรื่นไร้อุปสรรค
สองวันทีเ่ สีย่ วเฉียวมาเยือนก็พำ� นักอยูใ่ นหมูบ่ า้ นสกุลหูแห่งนีน้ เี่ อง
ก่อนออกเดินทางเสี่ยวเฉียวไปกล่าวอ�ำลากับเฉียวฉือ
นางมาที่อ�ำเภอหลิงปี้ครานี้แม้มีปี่จื้อไปรับด้วยตนเองและยังมี
พวกจย่าไชคอยอารักขา ทว่าเฉียวฉือก็ยังคงติดตามเสี่ยวเฉียวมาด้วย
เดิมทีตั้งใจว่าจะเดินทางกลับพร้อมนาง ไม่คาดว่าพอได้ยินว่าเซวียไท่
จะมาโจมตี เฉียวฉือก็รู้สึกกระตือรือร้น บอกว่าจะรั้งอยู่ช่วยพี่เขยใหญ่
อีกแรง
ปี่จื้อเดิมทีไม่ปรารถนาให้เฉียวฉือรั้งอยู่ที่นี่ ทว่าเขากลับยืนกราน
หนักแน่น บอกว่าอยากหาประสบการณ์ให้มากขึ้น นี่เป็นโอกาสอันดี
เขาจึงไม่ยอมจากไป
แรกเริม่ เสีย่ วเฉียวยังพูดโน้มน้าวน้องชายหลายประโยค ทว่าเห็นเขา
ไม่หวัน่ ไหว ใจจึงคิดว่าในยุคสมัยนีม้ ศี กึ สงครามไม่วา่ งเว้น ยากจะแน่ใจ
ได้ว่าวันหน้ามณฑลเหยี่ยนโจวจะไม่ถูกผู้อื่นรุกรานอีก ในเมื่อน้องชาย
เป็นบุตรชายคนเดียวของสกุลเฉียว ภายหน้ามีศึกก็ต้องรับศึก ไม่มีทาง
หลบเลี่ยงได้ การประคบประหงมเขาจึงมิใช่หนทางที่ถูกต้องเป็นอันขาด
ในเมื่ อ เขาปรารถนาจะร่ ว มรบก็ ใ ห้ เ ขาได้ ท� ำ ตามเจตนารมณ์ เ ถิ ด
ประการแรกได้เพิ่มประสบการณ์ดังเช่นที่เขาว่า ประการที่สองปี่จื้อ
ใช้น้อยต้านมาก มีน้องชายช่วยเหลืออยู่ด้านข้างอีกแรงก็น่าจะพอช่วย
อันใดได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย ดังนัน้ นางจึงตอบรับในทีส่ ดุ เพียงย�ำ้ ก�ำชับเขา
หลายหนว่าให้ระมัดระวังตัว เสร็จศึกแล้วรีบกลับเหยี่ยนโจวโดยเร็ว
อย่าให้ทา่ นพ่อต้องวิตกกังวล ส่วนตนเองก็จะมุง่ หน้าขึน้ เหนือกลับโยวโจว
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เฉียวฉือรับค�ำแล้วมาส่งเสี่ยวเฉียวถึงข้างรถม้า ก่อนจะยื่นมือพยุง
พี่สาวขึ้นรถ
ก่อนจะก้าวขึน้ รถม้า เสีย่ วเฉียวหันหลังไปเห็นต้าเฉียวใช้มอื ข้างหนึง่
ประคองท้อง ยืนมองตนอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้าน ดวงหน้าเกลื่อนด้วย
ความอาลัยอาวรณ์ ในใจเสีย่ วเฉียวจึงระคนไปด้วยความแช่มชืน่ ปนเศร้า
เล็กน้อย นางหันไปเอ่ยกับปี่จื้อที่อยู่ข้างกาย "ขอบคุณพี่เขยยิ่งนักที่ดีต่อ
พี่สาวข้าถึงเพียงนี้"
ปีจ่ อื้ ตะลึงไปชัว่ อึดใจ ก่อนจะเอ่ยตอบในทันที "นางดีตอ่ ข้ายิง่ กว่า"
ยามเอ่ยวาจาชายหนุม่ หันหลังไปมองภรรยาทีย่ งั คงยืนส่งพวกเขาอยูต่ รง
ปากทางเข้าหมูบ่ า้ น สีสนั อันอ่อนโยนในดวงตาของเขาฉายออกมาจนสิน้
เสี่ยวเฉียวคลี่ยิ้มละไม เข้าไปในรถม้าพร้อมกับชุนเหนียง
ตลอดเส้นทางลงใต้คราวนี้หน่วยองครักษ์ของจย่าไชล้วนมิกล้า
ย่อหย่อนผ่อนคลายแม้แต่น้อย ยิ่งมิกล้าห่างจากเสี่ยวเฉียวแม้ระยะทาง
เพียงเล็กน้อย ตั้งแต่เมืองตงก็ยังคงติดตามนางมาจนถึงที่นี่ด้วย ในที่สุด
ยามนี้ก็ได้เห็นนายหญิงจะออกเดินทางกลับเสียที พวกเขาจึงค่อยเบาใจ
ลงได้บ้าง ต่างติดตามขบวนอย่างกระชั้นชิด
เมื่อล้อรถม้าหมุนเคลื่อน เสี่ยวเฉียวก็ชะโงกศีรษะออกไปโบกมือ
อ�ำลาต้าเฉียวที่ยังคงไล่ตามมาส่งตนไม่ลดละ กระทั่งเงาร่างของอีกฝ่าย
ยิ่งหดเล็กลงทุกทีจนไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไป สาวน้อยถึงได้หดศีรษะ
กลับเข้ามานั่งแล้วเบือนหน้าไปลอบเช็ดดวงตาหนหนึ่ง
ชุนเหนียงเห็นเหตุการณ์ท้ังหมดอยู่ในสายตาจึงโอบเสี่ยวเฉียว
เข้าสู่อ้อมอกของตน รอจนออกเดินทางไปได้สักระยะจึงค่อยเอ่ยปาก
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"นายหญิงคงอิจฉาพี่สาวที่จวนจะได้เป็นแม่คนแล้วกระมัง อย่าได้
ร้อนใจไปเลยเจ้าค่ะ กลับไปหนนีข้ อเพียงนายท่านรัง้ อยูท่ เี่ รือน นายหญิง
ก็อีกไม่นานแล้ว"
เสี่ยวเฉียวรู้ว่าอีกฝ่ายหมายจะปลอบให้ตนเบิกบาน ในใจแม้ยัง
เอ่ อ ท้ น ด้ ว ยความอาวรณ์ ข องการจากลา ทว่ า เพี ย งนึ ก ถึ ง เรื่ อ งที่ จ ะ
ให้กำ� เนิดบุตรกับเว่ยเซ่า นางก็พลันตะขิดตะขวงใจ ทัง้ รูส้ กึ แปลกอย่างไร
ชอบกลจึงกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ เปล่งเสียงหัวเราะออกมา "ข้าไม่ยอม
อุ้มท้องคลอดบุตรเร็วปานนี้หรอก!"
ชุ น เหนี ย งกล่ า ว "นายหญิ ง จวนจะครบสิ บ หกปี แ ล้ ว นะเจ้ า คะ
เหมาะสมพอดีทจี่ ะเตรียมตัวเรือ่ งให้กำ� เนิดทายาท คาดว่าทัง้ ฮูหยินผูเ้ ฒ่า
กับนายท่านก็ต้องเฝ้ารออยู่เช่นกัน"
เสี่ยวเฉียวสั่นศีรษะระรัว ครั้นชุนเหนียงยังคงเอ่ยต่อ สาวน้อย
จึงป้องปากอีกฝ่ายไว้ทันที
เมื่อครู่ชุนเหนียงเพียงแต่กลัวจะเห็นนางโศกเศร้าด้วยยังอาลัย
กับการพรากจาก ถึงได้เบี่ยงประเด็นมาเป็นหัวข้อสนทนานี้ ครั้นเห็นนาง
ไม่ยอมให้ตนเอ่ยถึงเรื่องมีทายาทกับนายท่านจึงได้แต่เลิกรา หันมา
โอบกอดนางเช่ น เดิ ม แล้ ว เปรยขึ้ น ราวก� ำ ลั ง ร� ำ พึ ง ร� ำ พั น กั บ ตนเอง
"นายท่านน่าจะรบชนะกลับไปถึงจวนแล้วกระมัง คาดว่าคงก�ำลังเฝ้ารอ
นายหญิงกลับไปอยู่เป็นแน่!"
เสี่ยวเฉียวอิงแอบอยู่ในอ้อมอกของชุนเหนียงพลางหวนนึกถึง
ไม่กี่วันก่อนที่เว่ยเซ่าจะไปศึก
ราตรีแรกที่รู้ว่าเขาจะต้องเดินทาง ด้วยวิตกกังวลว่าถัดจากนั้น
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สวีฮูหยินจะเกิดเรื่อง นางจึงมุ่งหวังอย่างแรงกล้าว่าเขาจะสามารถรั้งอยู่
กับนาง เช่นนี้นางจะได้มีที่พึ่งพิง แต่ถ้าหากเขาไม่ได้ตกปากรับค�ำ
ก็แล้วไปเถิด นี่กระไร รับปากไปก่อนแล้วมาบิดพลิ้วกันในวันรุ่งขึ้น
เรื่องแกล้งหลอกนางเท่านี้ยังพอเข้าใจได้ อย่างไรเสียการวางแผน
รบทัพจับศึกก็เป็นเรื่องใหญ่ ทว่าสิ่งที่ชวนให้โมโหก็คือเขากลับไม่มีทีท่า
จะยอมรับผิดในเรื่องนี้แม้แต่น้อย
เอาเถิด ผู้ใดให้เขาคือท่านโหวผู้สูงส่งกันเล่า เสี่ยวเฉียวเองก็ไม่ได้
วาดหวังว่าเขาจะปริปากพูดรับผิดอยู่แล้ว ทว่าชั่วดีอย่างไรก็ควรจะ
แสดงออกสักเล็กน้อยกระมัง
เขาช่างท�ำดียิ่ง นางขุ่นเคืองเขา เขาถึงกับโกรธปั้นปึ่งตามเสียนี่
สามราตรีถัดจากนั้นล้วนท�ำตัวผิดปกติ มิได้แตะต้องนางเลยสักนิดเดียว
แน่นอนว่าเสี่ยวเฉียวมิใช่คาดหวังให้เขามาแตะต้องนาง หากแต่
นางกังขาเหลือเกินว่าเขาถือสิทธิอ์ นั ใดมาท�ำบึง้ ตึงชักสีหน้าเช่นนัน้ ใส่นาง
โดยไร้ซึ่งเหตุผล หากมิใช่ระหว่างกลางยังมีสวีฮูหยินประสานอยู่ หนนี้
ในเมื่อได้กลับมาเยี่ยมบ้านทั้งที นางก็ไม่อยากจะกลับไปเร็วเช่นนี้เลย
จริงๆ
เสี่ยวเฉียวท�ำปากยื่น ร้องชิก่อนกล่าว "เขาน่ะไม่เฝ้ารอข้ากลับไป
หรอก ข้าเองก็ไม่ได้อยากจะเห็นหน้าเขา!"
รถม้าและหน่วยองครักษ์ของจย่าไชซึ่งมีหน้าที่อารักขาเสี่ยวเฉียว
เคลื่อนไกลออกไปทุกที จนกระทั่งทั้งขบวนลับหายไปบนถนนดินเหลือง
ที่มุ่งจากปากทางเข้าหมู่บ้านออกไปสู่ภายนอกสายนั้น
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หญิงรับใช้อาวุโสคนหนึ่งเดินมาพยุงต้าเฉียวเข้าไปด้านใน ครั้น
ต้าเฉียวหมุนกายจึงเห็นจงจี้ยืนอยู่ตรงพื้นที่โล่งเบื้องหลังตนไม่ไกลนัก
สายตาของเขาทอดมองไปยั ง ปลายสุ ด ของถนนดิ น เหลื อ ง ใบหน้ า
คล้ายเจือด้วยอารมณ์ผิดหวังบางเบา ต้าเฉียวจึงเดินตรงไปหาเขา
จงจี้เห็นต้าเฉียวเดินมุ่งมาหาตนจึงรีบเดินขึ้นหน้าไปต้อนรับ
ต้ า เฉี ย วหยุ ด ฝี เ ท้ า เบื้ อ งหน้ า เขาแล้ ว เอ่ ย พร้ อ มรอยยิ้ ม น้ อ ยๆ
"น้องสาวข้าจากไปอย่างเร่งด่วนจึงไม่ทันได้กล่าวอ�ำลากับคุณชายจง
แต่ น างก็ ฝ ากให้ ข ้ า มาถ่ า ยทอดค� ำ พู ด แทน นางซาบซึ้ ง ใจยิ่ ง นั ก ที่
ก่อนหน้านี้คุณชายจงให้การช่วยเหลือหลายครั้ง ซึ่งช่วยธุระของนาง
ได้อย่างใหญ่หลวง วันหน้าหากมีโอกาสจะต้องตอบแทนแน่นอน"
จงจี้กล่าว "นายหญิงกล่าวหนักไปแล้ว ข้าเองก็ท�ำเพื่อทดแทน
บุญคุณ เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ไหนเลยจะคู่ควรแก่การเอ่ยถึง"
ต้าเฉียวเอ่ยต่อ "ข้าได้ยนิ ท่านพีบ่ อกว่าเซวียไท่กำ� ลังยกทัพมาทางนี้
เกรงว่าจะเกิดศึกอันดุเดือด เช้านีน้ อ้ งสาวข้าก็จากไปแล้ว คุณชายจงเอง
ก็มสิ เู้ ร่งจากไปโดยเร็วเถิด ผูท้ เี่ ซวียไท่มงุ่ หมายจะจัดการคือท่านพีข่ องข้า
คุณชายจงเป็นผู้ใฝ่สันโดษ มิควรเลยที่จะถูกหอบม้วนเข้ามาข้องเกี่ยว
โดยใช่เหตุ"
จงจี้เอ่ยแย้ง "ไยฮูหยินจึงกล่าวเช่นนี้เล่า อย่าว่าแต่วันนั้นสามี
ของท่านเคยช่วยชีวิตข้าไว้เลย ต่อให้ไม่มีเหตุการณ์ในวันนั้น ข้ากับ
เซวียไท่ก็เป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันอยู่แล้ว ข้าแค้นใจจนแทบ
อยากไปบัน่ ศีรษะมันกับมือเสียเดีย๋ วนีด้ ว้ ยซ�ำ้ ในเมือ่ จะมีศกึ ข้ายิง่ สมควร
เป็นกองหน้า ไหนเลยจะกล้าเอาตัวรอดเฉพาะหน้าอย่างตาขาว ข้ารู้ว่า
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ฮูหยินเจตนาดี ข้าจงจี้ขอรับไว้ด้วยใจ"
เขาค�ำนับต้าเฉียวก่อนจะหมุนกายก้าวยาวๆ ออกเดินไป
ปี่จื้อพ�ำนักอยู่ที่อ�ำเภอหลิงปี้มาเนิ่นนานแล้ว จึงรู้เส้นทางกระจ่าง
ยิ่งนัก เขาเลือกใช้ทางลัดสายหนึ่ง เพียงรุ่งขึ้นก็ส่งเสี่ยวเฉียวออกจาก
อ�ำเภอหลิงปี้ได้อย่างราบรื่น
ด้วยรู้ว่าเซวียไท่อาจเปิดฉากบุกได้ทุกเมื่อ ตลอดทางเสี่ยวเฉียว
จึงคอยเร่งรัดมิให้ปจ่ี อื้ ตามส่งนางต่อ ให้เขารีบรุดกลับไปโดยเร็ว ภายหลัง
พ้นเขตอ�ำเภอหลิงปี้แล้วปี่จื้อจึงไม่บ่ายเบี่ยงอีก ไหว้วานขอให้จย่าไช
ระวังดูแลระหว่างทางให้มาก จากนัน้ ก็หยุดม้าทีร่ มิ ทาง มองส่งจนกลุม่ ของ
เสี่ยวเฉียวไปไกลแล้วจึงรุดกลับอย่างเร่งรีบ
ข่าวจากหน่วยสอดแนมเมือ่ วานนีใ้ ห้รายละเอียดชัดเจนยิง่ ความว่า
เซวียไท่จู่โจมเมืองเซียวทว่าพลาดท่าเสียที เพื่อกอบกู้หน้าตากลับคืน
ขณะเดียวกันเพราะหวั่นเกรงว่าขุมก�ำลังของปี่จื้อจะยิ่งขยายใหญ่โต
เซวียไท่จงึ ระดมไพร่พลทีแ่ ตกพ่าย หมายมาบุกตีหมูบ่ า้ นสกุลหูซำ�้ อีกครา
อย่างอดรนทนไม่ไหว ค�ำนวณจากระยะทางในการเดินทัพแล้วจะมาถึง
ภายในสามวันอย่างแน่นอน
ปีจ่ อื้ ไม่รสู้ กึ ครัน่ คร้ามเลยสักนิด การทีเ่ ซวียไท่กล้าเปลีย่ นเป้าหมาย
ด้วยการรวบรวมไพร่พลที่เหลือมาโจมตีเขาทั้งที่เพิ่งจะพ่ายศึกก็แสดง
ชัดแล้วว่าอีกฝ่ายยังคงไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาอย่างแท้จริง ก�ำลังคน
ฝ่ายเขาในสายตาของเซวียไท่เป็นเพียงฝูงอีกาที่ไร้ระเบียบกลุ่มหนึ่ง
เหตุที่ยังอยู่รอดมาจนป่านนี้ได้ล้วนเป็นเพราะโชคช่วยเท่านั้น
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ปี่จื้อทั้งไม่ร้อนรนและไม่ลนลาน เซวียไท่ยิ่งดูแคลนเขาเท่าไร
เขาก็ยิ่งมั่นใจมากเท่านั้น หากครั้งนี้สวรรค์ยืนอยู่ข้างเขา เขาก็มั่นใจว่า
จะคว้ากุมโอกาสนี้พลิกสถานการณ์ที่เมื่อก่อนต้องตกเป็นฝ่ายถูกกระท�ำ
มาตลอดให้เปลี่ยนโฉมหน้าไปได้อย่างสิ้นเชิง
เขาโชคดีเพียงใดทีไ่ ด้แต่งงานกับบุตรีของผูว้ า่ การเฉียวแห่งเหยีย่ นโจว
ทั้งที่มีชาติก�ำเนิดอันต�่ำต้อยเป็นแค่บ่าวเลี้ยงม้า
เพือ่ ให้ตนคูค่ วรกับต้าเฉียว และเพือ่ ให้นางมีเกียรติทไี่ ด้เป็นภรรยา
ของตน นี่ก็คือปรารถนาอันสูงสุดในใจของปี่จื้อแล้ว
ปีจ่ อื้ เร่งรุดตลอดทางจนในทีส่ ดุ ก็เข้าใกล้หมูบ่ า้ นสกุลหูขนึ้ ทุกขณะ
ตะวันรอนอยูต่ รงกึง่ กลางของยอดเขาทีไ่ กลตา ขณะฉายแสงอัสดง
สุดท้ายของยามทิวา
นี่คือยามเย็นวันหนึ่งในฤดูเหมันต์ของแดนใต้อันอบอุ่น และเป็น
ยามเย็นอันเงียบสงบเฉกเช่นที่เคยเป็นมาเพราะยังคงโชคดีไม่ถูกย�่ำยี
จากเกือกเหล็กแห่งสงคราม
ฝนไม่ลงเม็ดมาหลายวันแล้ว ถนนดินเหลืองทีท่ อดสูห่ มูบ่ า้ นสกุลหู
ซึ่ ง เกลื่ อ นไปด้ ว ยหลุ ม บ่ อ สายนี้ จึ ง แปรสภาพเป็ น ดิ น ที่ แ ตกระแหง
เมื่อเกือกม้าย�่ำผ่านจะน�ำพาฝุ่นธุลีให้ปลิวว่อนขึ้นมาด้วยกลุ่มใหญ่
ไร่นาที่อยู่สองฟากถนนล้วนเก็บเกี่ยวพืชผลไปนานแล้ว บัดนี้ผืนนา
อันโล่งว่างคงเหลือเพียงซังข้าวที่เน่าเปื่อยจ�ำนวนหนึ่ง บางครั้งบางคราว
จะมีนกกระจอกหัวด�ำตัวสองตัวที่ก�ำลังเสาะหาเมล็ดหญ้าอยู่ ถูกเสียง
เกือกม้าขณะทีเ่ ขาควบผ่านท�ำให้ตระหนกจนกระพือปีกดังพึบ่ พับ่ บินกระเจิง
เข้าป่าไป
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ยามที่ อ ยู ่ ห ่ า งจากหมู ่ บ ้ า นสกุ ล หู อี ก เพี ย งสิ บ กว่ า ลี้ ปี ่ จื้ อ ก็ เ ห็ น
ตรงปากทางแยกเบื้องหน้ามีม้าสองตัวหยุดอยู่ริมทาง บนหลังม้าคือ
บุรุษสองคน ผู้หนึ่งยังหนุ่มแน่นยิ่ง วัยยี่สิบเศษรุ่นราวคราวเดียวกับตน
อีกผู้หนึ่งอาวุโสกว่าเล็กน้อย อายุราวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปี
บุรุษทั้งสองแม้สวมเครื่องแต่งกายทั่วไป ทว่าปี่จื้อมองออกใน
ปราดเดียวว่าต้องมิใช่ชาวบ้านธรรมดาเป็นอันขาด อีกทั้งผู้ที่อาวุโสกว่า
ยังฟังค�ำสัง่ จากผูท้ หี่ นุม่ แน่นกว่าอย่างเห็นได้ชดั ปีจ่ อื้ พลันตืน่ ตัวระวังภัย
แต่มไิ ด้ผอ่ นความเร็วของม้า ตรงข้ามกลับควบผ่านด้านข้างของอีกฝ่ายไป
ราวกับเหินบิน
"ขอเรียนถามสักครู!่ " ทีด่ า้ นหลังพลันมีคนผูห้ นึง่ เอ่ยถามเสียงกังวาน
"ข้างหน้าคือหมู่บ้านสกุลหูใช่หรือไม่"
ปี่จื้อหยุดม้าแล้วเหลียวหลังไปช้าๆ
บุรุษที่ถามทางผู้นี้ก็คือเหลยเหยียน ส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งย่อมเป็น
เว่ยเซ่า
ภายหลังรุดมาถึงอ�ำเภอหลิงปี้ เว่ยเซ่าก็สอบถามเส้นทางจนมาถึง
หมูบ่ า้ นสกุลหูตามทีเ่ ฉียวผิงเคยบอกเบาะแสเรือ่ งพีส่ าวของเสีย่ วเฉียวไว้
จากนั้นก็ทิ้งผู้ติดตามที่เหลือให้คอยอยู่ที่ปากทาง ส่วนตนเองน�ำพา
เหลยเหยียนรุดมาจนถึงที่นี่
ตลอดเส้นทางมุ่งลงใต้ครานี้กล่าวได้ว่าพบเจออุปสรรคนับไม่ถ้วน
หลายครัง้ ทีน่ กึ ว่าตนก�ำลังจะได้พบนางแล้ว ทว่าท้ายทีส่ ดุ ก็ยงั คงคลาดกัน
อยู่นั่นเอง
มีเพียงตัวเขาเท่านัน้ ทีร่ วู้ า่ ความผิดหวังในก้นบึง้ หัวใจและความคิด
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ที่หมายจะได้พบนางในทันทีทันใดนั้น มาจนบัดนี้ได้สั่งสมทับถมจน
กลายเป็นความร้อนรุ่มยากจะทานทนเพียงใด ถึงขั้นท�ำให้เขาไม่อาจ
ทนรับได้อีกต่อไปแล้ว
หากทีน่ ยี่ งั คงไม่พบนางอีก เว่ยเซ่าก็ไม่แน่ใจว่าตนเองยังจะสามารถ
ระงับยับยั้งไม่ระเบิดอารมณ์ออกมาประเดี๋ยวนั้นได้หรือไม่
เมื่อครู่เขาเร่งม้ารวดเดียวมาจนถึงที่นี่ ทว่ากลับพบเจอกับทาง
สามแพร่ ง เข้ า เสี ย ได้ ชั่ ว ขณะจึ ง ไม่ อ าจตั ด สิ น ว่ า เป็ น ทิ ศ ทางใด ทั้ ง
ละแวกใกล้เคียงก็ไม่พบเห็นใครสัญจรผ่าน ทั้งสองจึงจ�ำใจหยุดม้าก่อน
ชั่วคราว ครั้นเห็นคนผู้หนึ่งห้อม้ามาแต่ไกล เหลยเหยียนจึงรีบเอ่ยปาก
ถามทางโดยไม่รั้งรอ
แล้วคนผู้นั้นก็หยุดม้าหันหน้ากลับมา
เว่ยเซ่ามองเห็นอย่างชัดเจนว่านัยน์ตาสีมรกตคู่นั้นทอประกาย
อันน่าอัศจรรย์ท่ามกลางตะวันรอนแสงสุดท้าย
"บุรุษนัยน์ตาสีมรกต!" เหลยเหยียนเห็นแล้วเช่นกัน เขาร้องโพล่ง
ออกมาก่อนจะเหลียวไปมองเว่ยเซ่า และพบว่าผู้เป็นนายนั่งตระหง่าน
ไม่หวั่นไหวอยู่บนหลังม้า
"เจ้าก็คือผู้น�ำทัพคนเร่ร่อนนัยน์ตาสีมรกตนั่นหรือ!" เหลยเหยียน
ตวาดถามเสียงกร้าว
ขณะจ้องเขม็งไปยังคนนอกสองคนทีป่ รากฏกายขึน้ ทีน่ ใี่ นช่วงเวลา
นี้อย่างกะทันหัน ทั้งยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์กับตนอย่างเห็นได้ชัด ปี่จื้อ
ก็ตัดสินใจเรื่องหนึ่งได้ในทันที
ต้องฆ่าสองคนนี้ทิ้งให้เร็วที่สุด!
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ปีจ่ อื้ ไม่แสดงออกทางสีหน้า เขาค่อยๆ ก้มกายลงฉวยหน้าไม้คนั หนึง่
จากใต้อานม้าแล้วหมุนกายไปยิงลูกธนูใส่เหลยเหยียนติดกันสามดอก
ในฉับพลัน
ลูกธนูอันคมกริบผละออกจากสาย เสียงครืนครั่นแผ่วเบาที่เกิดขึ้น
ขณะกรีดฝ่าอากาศมานั้นฟังคล้ายหอบเอาพลังมหาศาลพุ่งฉิวมาหา
เหลยเหยียน
เหลยเหยียนพลันตระหนก มิได้ระวังระแวงเลยสักนิดว่าอีกฝ่าย
จะลงมื อ เพี ย งพริ บ ตาก็ เ ห็ น คมธนู พุ ่ ง มาถึ ง เบื้ อ งหน้ า ของตนแล้ ว
จึงตวัดดาบต้านสกัดอย่างเร่งร้อน
ลูกธนูสองดอกแรกถูกสกัดออกไปได้ ทว่าดอกทีส่ ามกลับสกัดไม่ทนั
เสียแล้ว เห็นคมธนูยิงตรงมาที่หน้าอกด้วยความเร็วสูง เหลยเหยียน
จึงรีบหงายร่างไปด้านหลัง เมือ่ กระแสลมระลอกหนึง่ เฉียดผ่านใบหน้าไป
เหนือศีรษะก็พลันคลายวูบ ลูกธนูได้ทะลวงผ่านเรือนผมบนศีรษะของเขา
ไป พร้อมกับสะบั้นผ้ารัดมวยผมและตัดปิ่นประดับออกเป็นสองท่อน
เรือนผมซึ่งรวบตึงทั้งศีรษะจึงสยายลงมาทันที
ขณะที่ ใ จยั ง ผวาไม่ ค ลาย เหลยเหยี ย นหั น ขวั บ ไปมองอี ก ฝ่าย
พร้อมโทสะที่ระเบิดขึ้นในใจ สิ้นเสียงดังเช้งเขาก็ชักดาบประจ�ำกาย
กระตุ้นม้าจะพุ่งเข้าไปโรมรัน ทว่าอีกฝ่ายกลับเคลื่อนไหวว่องไวยิ่งกว่า
เพียงเป่าปากด้วยเสียงอันเฉียบคมครัง้ เดียว ม้าพาหนะของเหลยเหยียน
ก็ตื่นตระหนก
เหลยเหยียนไม่ทันตั้งตัวจึงถูกสลัดลงจากหลังม้าในคราวเดียว
พร้อมกันนัน้ อีกฝ่ายก็ได้ลงจากม้า พุง่ ปราดมาถึงในไม่กกี่ า้ วแล้วตวัดดาบ
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ฟันลงมาโดยไม่รั้งรอ
การเคลื่ อ นไหวอั น ต่ อ เนื่ อ งเหล่ า นี้ ทั้ ง รวดเร็ ว ทั้ ง ดุ ดั น เสร็ จ สิ้ น
ในอึดใจเดียว แทบจะไม่ให้เวลาคู่ต่อสู้ได้ตอบสนองใดๆ ทั้งสิ้น
เมือ่ เหินร่างลงจากหลังม้าของตนทีต่ นื่ ตระหนกเช่นเดียวกัน เว่ยเซ่า
ก็พงุ่ ตรงไปใช้ฝกั กระบีส่ กัดคมดาบของปีจ่ อื้ ทีก่ ำ� ลังจะเด็ดชีพเหลยเหยียน
บุรษุ หนุม่ ทัง้ สองผละจากกันท่ามกลางเสียงกระทบของโลหะทีด่ งั เคร้ง
ก้องกังวาน
เว่ยเซ่าเพ่งมองบุรุษนัยน์ตาสีมรกตที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งก�ำลังจ้องตน
เขม็งอยู่เช่นกัน เขาหรี่ตาลงเล็กน้อย ค่อยๆ ชักกระบี่ออกจากฝักแล้ว
เอ่ยกับเหลยเหยียน "ข้าจะประมือกับเขาเอง"
เมื่อครู่เพียงไม่กี่กระบวนท่าเหลยเหยียนก็รู้สึกได้แล้วว่าผู้น�ำทัพ
คนเร่ร่อนนัยน์ตาสีมรกตซึ่งไม่รู้ว่าเหตุใดจึงมาปรากฏกายอยู่ที่นี่ผู้นี้
มีกระบวนท่าอันแปลกตา แม้ลงมือเรียบง่ายแต่ทว่าดุดนั ผิดแผกจากวิธี
ต่อสู้ทั่วไปที่ตนคุ้นเคย เกรงว่าตนคงมิใช่คู่ต่อสู้ของเขาจริงๆ
ปี่จื้อโถมตรงเข้าใส่เว่ยเซ่าทันทีโดยไม่พูดอันใดสักค�ำ เมื่อผ่านไป
สิบกว่ากระบวนท่าก็พลิกมือหมุนเปลี่ยนทิศทางของคมดาบ ส่งผลให้
แขนข้างหนึ่งของเว่ยเซ่าถูกกรีดเป็นแผลตื้นๆ สายหนึ่ง
"นายท่านระวังขอรับ!" เหลยเหยียนตื่นตระหนกเป็นการใหญ่
ครั้นเหลือบมองแขนข้างที่ปรากฏรอยเลือดซึมออกมา สองตา
ของเว่ยเซ่าก็สาดประกายวาวโรจน์ สืบเท้าไปเบื้องหน้าหนึ่งก้าวพร้อม
แทงคมกระบี่สู่ล�ำคอของปี่จื้อในฉับพลัน ปี่จื้อรีบแหงนหน้าไปด้านหลัง
ทันใด ทว่าผิวหนังบนล�ำคอด้านหนึ่งก็ถูกกรีดเป็นแผลเสียแล้ว แรกเริ่ม
49
Page_����������� 3.indd 49

25/4/2562 BE 15:46

ปรปั ก ษ์ จ� ำ นน 3

เพียงปริออกเป็นรอยเลือดเส้นบางๆ ประดุจด้ายแดงเส้นหนึง่ ต่อมาโลหิต
จึงค่อยๆ หยดหยาดลงมาจากปากแผลนั้น
เพี ย งชั่ ว พริ บ ตาทั้ ง สองก็ ท ยอยเลื อ ดตกยางออก ต่ า งฝ่ายต่ า ง
ถอยหลังไปหนึ่งก้าว
"เจ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรเร่ร่อน ไฉนมาปรากฏตัวที่นี่ได้!" เว่ยเซ่า
ชี้คมกระบี่ใส่พลางเอ่ยถามเสียงเย็น
ปี่จื้อย้อนถามโดยเอ่ยเน้นทีละค�ำ "แล้วเจ้าเป็นผู้ใดกัน มาที่นี่
มีเจตนาใด"
ชายหนุ่มทั้งสองมองประชันทางสายตา เหตุการณ์ตึงเครียดถึงขั้น
เพียงสะกิดก็พร้อมจะปะทุขึ้นอีกครา ทันใดนั้นเองพลันมีม้าเร็วหลายตัว
ห้อตะบึงมาแต่ไกล ผูท้ อี่ ยูด่ า้ นหน้าสุดคือเฉียวฉือ ปากของเขาเปล่งเสียง
ตะโกนก้องโดยไม่รอช้า "พี่เขยใหญ่! พี่เขยรอง! นี่พวกท่านท�ำอันใดกัน!"
เฉียวฉือลาดตระเวนกลับมาจากป้อมรักษาการณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
เมือ่ ครูเ่ ห็นได้แต่ไกลว่ามีคนอยูท่ นี่ จี่ งึ รีบรุดตรงมา รอจนเข้ามาใกล้ถงึ ค่อย
จดจ�ำชายหนุ่มทั้งสองได้ เฉียวฉือตกใจอย่างมากจึงเร่งม้ามาห้ามทัพ
อย่างรีบร้อน
เว่ยเซ่ากับปีจ่ อื้ สบตากันปราดหนึง่ ในดวงตาต่างฉายแววตกตะลึง
ผุดวาบขึ้น
เฉียวฉือเหินร่างลงจากม้า วิ่งกระหืดกระหอบมาถึงก็เห็นบนร่าง
ของทั้งสองล้วนหลั่งโลหิต เห็นชัดว่าเมื่อครู่ประมือกันไปแล้ว หนุ่มน้อย
จึงรีบเอ่ยกับปี่จื้อก่อน "พี่เขยใหญ่ ผู้นี้คือเยียนโหว พี่เขยรองของข้าเอง!"
จากนั้นจึงหันไปเอ่ยกับเว่ยเซ่า "พี่เขยรอง ผู้นี้ก็คือพี่เขยใหญ่ของข้า
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พ�ำนักอยูใ่ นหมูบ่ า้ นสกุลหูทอี่ ยูเ่ บือ้ งหน้านี!้ ข้าได้ยนิ ว่าพักก่อนพีเ่ ขยรอง
ยังอยู่ที่เมืองซั่งตั่ง เหตุใดจึงมาถึงที่นี่ได้ ทั้งยังต่อสู้กับพี่เขยใหญ่ของข้า
อีก"
ปี่จื้อเก็บดาบแล้ว เว่ยเซ่าก็เก็บกระบี่แล้วเช่นกัน
เหลือเพียงเหลยเหยียนที่ยืนปากอ้าตาค้างอยู่อีกด้านพร้อมกับ
ผมเผ้าที่สยายยุ่งเหยิง
เขานึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าคู่เขยของท่านโหวนายตน...ถึงกับเป็น
หัวหน้ากลุ่มโจรเร่ร่อนนัยน์ตาสีมรกตที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ไปได้
เว่ยเซ่าลอบระบายลมหายใจก่อนกล่าว "แล้วเจ้าเล่าเหตุใดมาอยู่
ที่นี่เช่นกัน ข้ามารับพี่สาวเจ้า นางอยู่หรือไม่"
เฉียวฉือตะลึงงันไปชั่วอึดใจก่อนจะเอ่ยตอบ "ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้
พี่เขยรอง ท่านมาช้าไปก้าวหนึ่ง เมื่อวานพี่เขยใหญ่ส่งพี่สาวออกจาก
หลิ ง ปี ้ ไ ปแล้ ว เพิ่ ง จะกลั บ มาประเดี๋ ย วนี้ เ อง ตอนนี้ พ่ี ส าวน่ า จะอยู ่
ระหว่างทางกลับขึ้นเหนือแล้ว"
เว่ยเซ่ารับฟังจนช�้ำในแทบกระอักโลหิตออกมาเลยทีเดียว
เมื่อความเข้าใจผิดถูกก�ำจัดไป ปี่จื้อจึงกล่าวขออภัยต่อเว่ยเซ่า
แล้วเชื้อเชิญเขาเข้าหมู่บ้านไปท�ำแผล ทว่าเว่ยเซ่าไหนเลยยังจะมีแก่ใจ
รัง้ อยูท่ นี่ อี่ กี หลังสนทนาสัน้ ๆ สองสามประโยคก็ถามปีจ่ อื้ เพียงว่าต้องการ
ให้ตนอยู่ช่วยหรือไม่
ปีจ่ อื้ ปฏิเสธอย่างนุม่ นวล เว่ยเซ่าจึงไม่พดู มากอีก กล่าวลาเฉียวฉือ
แล้วรีบหมุนกายออกเดินทางโดยไม่แม้แต่จะเข้าไปในหมู่บ้าน
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เว่ยเซ่าน�ำผู้ติดตามขึ้นเหนือไปตามถนนหลวง หลายวันให้หลังก็
รุดมาถึงฝั่งทิศใต้ของท่าข้ามฟากเก่าอูเฉาในที่สุด
ทว่าสิ่งที่รอคอยเขาอยู่...กลับเป็นข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่ง
พักก่อนอากาศหนาวรุนแรง หิมะหนาหนักกระหน�่ำลงมาจากฟ้า
ตั้งแต่เมื่อวานผิวแม่น�้ำจึงเริ่มจับตัวเป็นน�้ำแข็งจนเรือที่ท่าข้ามฟาก
ไม่อาจผ่านไปได้ ทว่าผิวน�้ำแข็งก็ยังไม่หนาพอที่จะรองรับน�้ำหนักของ
คนและม้า
นับแต่เมื่อวานจึงมีนักเดินทางที่รอข้ามแม่น�้ำหวงเหอตกค้างอยู่ที่
ท่าข้ามฟากทั้งฝั่งทิศเหนือและใต้จ�ำนวนไม่น้อย ทั้งยังเพิ่มจ�ำนวนขึ้น
เรื่อยๆ โรงเตี๊ยมที่พักละแวกใกล้เคียงจึงมีแขกล้นทะลัก ในโถงใหญ่
ต้องก่อกองไฟให้นกั เดินทางปูเบาะนอนกันบนพืน้ ทุกคนต่างทอดถอนใจ
ขณะสนทนากันว่าไม่รู้ต้องรอถึงเมื่อไรจึงจะข้ามแม่น�้ำได้
ราตรีดึกสงัดแล้ว ผืนฟ้าด�ำสนิท ทว่าในอากาศยังคงมีเกล็ดหิมะ
ปลิวโปรยลงมาประปรายเช่นเดิม
เว่ยเซ่ายืนอยูท่ ที่ า่ ข้ามฟากซึง่ หยุดเดินเรือไปแล้ว ทอดตามองไปยัง
ฝั่งตรงข้ามอันมืดมิดที่อยู่ห่างออกไปถึงสิบกว่าจั้ง ขณะเหม่อลอยอยู่นั้น
เหลยเหยียนก็เดินมาถึงด้านหลังของเขาแล้วเอ่ยรายงาน "เรียนนายท่าน
ค้นหาครบทุกโรงเตีย๊ มในละแวกท่าข้ามฟากแล้วไม่พบนายหญิงเลยขอรับ
คาดว่า...นางคงข้ามแม่น�้ำหวงเหอไปแล้ว"
เว่ยเซ่าเอ่ยด้วยสีหน้าทีไ่ ร้ความรูส้ กึ "พวกเจ้ารุดเดินทางกันเหน็ดเหนือ่ ย
แล้ว วันนี้พวกเราก็ค้างแรมที่นี่ก่อนแล้วกัน พรุ่งนี้ค่อยไปดูที่ท่าข้ามฟาก
ลิ่วเหอสักหน่อย บางทีอาจจะพอข้ามฟากไปได้"
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เหลยเหยียนขานรับก่อนจะกล่าวต่อ "แต่ละแวกนี้ไม่มีที่พักที่ดีนัก
จุดพักเปลี่ยนม้าที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปกว่าห้าหกสิบลี้ ยามนี้ดึกดื่น
แล้ว ทั้งอากาศยังเหน็บหนาวไม่เหมาะที่จะเดินทางไป ข้าเห็นว่าใกล้ๆ นี้
มีโรงเตีย๊ มแห่งหนึง่ ทีด่ สู ะอาดสะอ้านพอใช้ เมือ่ ครูจ่ งึ จ่ายเงินไปจ�ำนวนหนึง่
ให้เถ้าแก่เจียดห้องในเรือนพักของเขาออกมา ด้านในได้จัดวางข้าวของ
เครื่องใช้ใหม่แล้ว วันนี้นายท่านโปรดค้างแรมที่นั่นชั่วคราวสักคืนก่อน
พรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกันต่อขอรับ"
เว่ยเซ่าเหม่อลอยชั่วครู่ก่อนจะหมุนกายเดินไปยังโรงเตี๊ยมแห่งนั้น
เหลยเหยียนติดตามผู้เป็นนายไปจนกระทั่งทั้งสองก้าวเข้าสู่ประตูใหญ่
ของโรงเตี๊ยมซึ่งแขวนโคมที่แกว่งไกวตามสายลมหนาวดวงหนึ่ง เถ้าแก่
รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้มีฐานะสูงส่ง เมื่อเห็นอีกฝ่ายเข้ามาจึงรีบเดินขึ้นหน้า
ไปต้อนรับด้วยตนเอง
ขณะที่เว่ยเซ่าก้าวผ่านกลุ่มนักเดินทางที่บ้างเอนพิงบ้างนั่งสัปหงก
อยู่ข้างกองไฟในโถงใหญ่ เดินมุ่งหน้าเข้าไปด้านในอยู่นั้น ด้านนอก
ของประตูใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังก็มีเสียงดังกรอบแกรบซึ่งเกิดจากล้อรถม้า
บดเศษน�้ำแข็งบนผิวถนนขณะก�ำลังจอด
"เถ้าแก่ มีห้องพักชั้นดีหรือไม่!" บุรุษผู้หนึ่งก้าวยาวๆ เข้ามาแล้ว
ตะโกนถามเถ้าแก่ด้วยเสียงดังกังวาน
เสียงนั้นปลุกให้เหล่านักเดินทางที่งีบหลับอยู่ในโถงใหญ่สะดุ้งตื่น
เมื่อลืมตาขึ้นพวกเขาจึงบ่นงึมง�ำกันยกใหญ่
ผิดกับเว่ยเซ่าที่ชะงักฝีเท้าแล้วหันขวับกลับไปทันใด
บุรษุ ทีเ่ พิง่ เข้ามาพอเห็นเว่ยเซ่าก็ตนื่ ตะลึงอย่างทีส่ ดุ ถึงกับร้องถาม
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เสียงหลงทันที "เหตุใดท่านโหวจึงมาอยู่ที่นี่ได้ขอรับ!"
เหลยเหยียนตกตะลึงไม่แพ้กัน ด้วยนึกไม่ถึงว่าบุรุษผู้นี้จะเป็น
จย่าไชผู้อารักขานายหญิง
เดิมทีเขานึกว่ายามนี้พวกจย่าไชได้น�ำหน้าข้ามแม่น�้ำหวงเหอ
ไปแล้วเสียอีก ไม่นึกเลยว่าที่แท้ท่านโหวกลับเดินทางรวดเร็วยิ่งกว่า
ถึงกับทิ้งกลุ่มของนายหญิงไว้เบื้องหลังโดยไม่รู้ตัว
สองตาของเว่ยเซ่าจับจ้องไปที่รถม้าคันนั้นซึ่งจอดอยู่ใต้เงาสลัว
ของโคมไฟหน้าประตูโดยไม่ขยับกายแม้แต่น้อย
ครัน้ มองตามสายตาของเขาไป จย่าไชก็กดข่มความยินดีทบี่ งั เอิญ
ได้พบท่านโหวที่นี่ลงไปก่อน รีบเดินขึ้นหน้าไปรายงานว่า "นายหญิง
อยูใ่ นรถม้าคันนีข้ อรับ วันนีเ้ ร่งเดินทางมากกว่าทุกวัน เดิมทีขา้ น้อยคิดจะ
หยุดพักเร็วกว่านี้ แต่นายหญิงกังวลว่าแม่น�้ำหวงเหอจะผนึกเป็นน�้ำแข็ง
เสียก่อน จึงเร่งรัดให้เดินทางเรื่อยมาจนถึงที่นี่ในยามนี้ ไม่คาดว่าแม่น�้ำ
ยังคงผนึกแข็งจนได้..."
ยังไม่ทันขาดค�ำ เว่ยเซ่าก็ละทิ้งจย่าไชก้าวยาวมุ่งออกไปด้านนอก
ก่อนแล้ว
ดตามอ่
อได้ในฉบั
เต็ม)นอบอุน่ ของชุนเหนียง
ขณะทีเ่ สีย่ วเฉีย(ติ
วหลั
บตาซุากนต่
กายแอบอิ
งอ้อบมอกอั
ด้วยอาการสะลึมสะลืออยู่นั้น พลันมีลมหนาวระลอกหนึ่งโชยมาปะทะ
ดวงหน้า ดูเหมือนว่าประตูรถม้าจะถูกคนดึงเปิดจึงส่งลมหนาวทีห่ อบวูบ
ให้เล็ดลอดเข้ามาทางหลังคอ สาวน้อยไหวสะท้านอย่างไม่อาจควบคุม
หดคอพร้อมกอดกระชับชุนเหนียงแน่นยิ่งขึ้น ปากก็พึมพ�ำว่า "เห็นที
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