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35
เมื อ งซิ่ น ตู ก ลายมาเป็ น กองบั ญ ชาการชั่ ว คราวเพื่ อ เตรี ย มการ
ซุ ่ ม ก� ำ ลั ง พลรั บ ศึ ก ของเว่ ย เซ่ า บรรยากาศเหนื อ ท้ อ งฟ้ า ของเมื อ งนี้
แปรเปลี่ยนเป็นตึงเครียดแล้ว
หลายวันต่อมา ในที่สุดชาวเมืองก็สังเกตเห็นเหล่าแม่ทัพซึ่งสวม
ชุดเกราะถืออาวุธคมกริบพากันเร่งรุดมาถึงทีน่ อี่ ย่างต่อเนือ่ งจากทุกสารทิศ
ด้วยสีหน้าอันเคร่งขรึม ผูค้ นเริม่ ถกความเห็นกันด้วยความกระวนกระวาย
ใจว่าการศึกระลอกใหม่ก�ำลังจะมาเยือนอีกคราแล้วใช่หรือไม่
สิ่งที่ชาวเมืองทั้งหลายคาดเดากันนั้นมิผิดแต่อย่างใด
หลี่เตี่ยน หลี่ฉง จางเจี่ยน เว่ยเหลียง...บรรดาแม่ทัพชาญศึก
ใต้อาณัตขิ องเว่ยเซ่าเหล่านีเ้ มือ่ ได้รบั ข่าวและเตรียมการป้องกันแนวหลัง
พร้อมสรรพแล้ว ต่างก็ทยอยรุดจากแต่ละพื้นที่ในมณฑลโยวโจวและ
ปิงโจวมายังเมืองซิ่นตูภายในไม่กี่วันตามค�ำสั่งเรียกตัวด่วน
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ทัพแนวหน้าเริ่มทยอยเคลื่อนพลลงใต้ไปตั้งทัพอยู่ทางฝั่งทิศเหนือ
ของแม่น�้ำหวงเหอแล้ว
ประตู ทั้ ง สี่ ทิ ศ ของเมื อ งซิ่ น ตู จากเช้ า จรดค�่ ำ หรื อ กระทั่ ง ดึ ก ดื่ น
ค่ อ นคื น ก็ ยั ง มี ม ้ า เร็ ว ควบตะบึ ง เข้ า ออกเป็ น ระยะปานสายฟ้ า แลบ
เพื่อน�ำส่งรายงานและข่าวสารด้านต่างๆ
โถงประชุมในเรือนด้านหน้าของจวนซิน่ มักจุดไฟสว่างจนยามดึกสงัด
หรือถึงขั้นโต้รุ่งก็ยังไม่ดับมอด
เว่ยเซ่าหารือแผนงานและก�ำหนดยุทธวิธอี ยูท่ นี่ นั่ กับเหล่าทีป่ รึกษา
แม่ทัพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองเสบียงและคลังของเขา
พวกเขาเตรียมการเพือ่ ศึกใหญ่นกี้ นั มานานแล้ว ดังนัน้ แม้บรรยากาศ
จะตึงเครียด ทว่าทุกสิง่ ล้วนด�ำเนินไปอย่างเรียบร้อยเป็นขัน้ ตอน เพียงแต่
เว่ยเซ่ามีงานรัดตัวมากขึ้น ยามกลางวันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เสี่ยวเฉียว
จะได้พบเจอเขาอีก ส่วนยามกลางคืนเขาก็กลับมาดึกดื่นมากเสมอ
บางครั้งกระทั่งถึงครึ่งคืนหลังแล้ว เขาเพิ่งจะนอนลงได้ไม่ทันไร
ก็ต้องถูกข่าวใหม่ที่เพิ่งส่งมาถึงจากแนวหน้าที่แม่น�้ำหวงเหอเรียกตัว
ออกไปอีก
ครึ่งเดือนต่อมา ในวันหนึ่งของปลายเดือนสิบเอ็ดเว่ยเซ่าก็ก�ำหนด
แผนรับศึกขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้น
เขาก�ำหนดให้สร้างค่ายล้อมรัว้ ขึน้ ทีท่ า่ ข้ามฟากหลีหยางทางเหนือ
ของแม่น�้ำหวงเหอเพื่อใช้เป็นค่ายบัญชาการใหญ่ในศึกนี้ ให้ตั้งค่าย
สนับสนุนขึ้นที่อ�ำเภอเกาถังและอ�ำเภอฟั่นจินสองแห่ง และให้ต�ำบล
หวงฉือซึง่ อยูห่ า่ งออกไปสองร้อยลีท้ างทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นคลังเสบียง
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สร้างแนวป้องกันตัง้ รับอย่างรัดกุม ส่วนทัพใหญ่จะซุม่ โจมตีซงิ่ ซวิน่ ในศึก
ตัดสินที่ฝั่งทิศเหนือของแม่น�้ำหวงเหอ
อีกสามวันให้หลังเว่ยเซ่าก็จะอ�ำลาเมืองซิน่ ตูแล้ว เขาเป็นผูน้ ำ� ทัพใหญ่
มุ่งหน้าไปยังอ�ำเภอหลีหยาง
ในวันเดียวกันนั้นเอง เสี่ยวเฉียวก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจาก
สวีฮูหยิน
เนื้อความในจดหมายเรียบง่ายยิ่ง มีวาจาประโยคเดียวเท่านั้น
นางบอกเพียงว่า... 'ส่งจ้งหลินไปศึกแทนย่าด้วย'
บัดนีเ้ ว่ยเซ่ามีไพร่พลถึงสีแ่ สนนาย ทว่าเกือบแสนนายถูกจัดวางไว้
ตลอดแนวป้องกันชายแดนทิศเหนือจากตะวันออกจรดตะวันตกซึ่งยาว
นับหลายพันลี้
ผิดกับราชวงศ์ฮนั่ ทีถ่ กู เหล่าขุนศึกแบ่งแยกดินแดนจนเกิดศึกสงคราม
ขึ้นไม่หยุดหย่อน ชนเผ่าซยงหนูที่อยู่คนละฟากฝั่งเหนือใต้ของแม่น�้ำ
ซังกานกลับเข้าสู่ยุคทองอันรุ่งโรจน์ที่สุดในรอบร้อยปี
ยามนีฉ้ านอวีอ๋ เี สียโม่แม้สงู วัยแล้ว ซ�ำ้ บุตรชายหลายคนก็แก่งแย่ง
ชิงดีกนั จนก่อให้เกิดคลืน่ ใต้นำ�้ ซัดโหม ถึงขัน้ เกือกเหล็กของม้าศึกสกุลเว่ย
ยังเคยได้เหยียบย�่ำไปจนถึงทุ่งหญ้าของราชส�ำนักซยงหนูหนหนึ่ง แต่
กระนัน้ ในใจของเว่ยเซ่าก็รกู้ ระจ่างดีวา่ ฉานอวีผ๋ นู้ ำ� ชนต่างเผ่าในแดนเหนือ
ซึง่ ผงาดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกับท่านปูข่ องตนผูน้ คี้ อื หนึง่ ในจอมทัพชัน้ ยอด
จ�ำนวนน้อยที่ตนเคยได้พบพานมาในชีวิต
ในช่ ว งหลายสิ บ ปี ภ ายใต้ ก ารปกครองของฉานอวี๋ ผู ้ นี้ ซยงหนู
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ไม่เพียงมีราษฎรเพิม่ จ�ำนวนขึน้ มาก ทหารม้าก็เพิม่ พูนจากไม่ถงึ หนึง่ แสน
ในยุคท่านปู่ของเว่ยเซ่ามาเป็นสามแสนตามที่กล่าวอ้างอยู่ในปัจจุบัน
ควรรู้ว่าม้าศึกล�้ำค่าอย่างมาก กล่าวได้ว่าในบางแง่มุมแล้วม้าศึก
หนึ่งตัวยังสูงค่ากว่าพลทหารหนึ่งนายอย่างเทียบไม่ติด
สิบปีมานี้ในสถานการณ์ที่การบุกลงใต้ถูกสกุลเว่ยสกัดเอาไว้
ซยงหนูภายใต้การปกครองของฉานอวี๋อีเสียโม่ก็ได้ยึดครองดินแดน
ผืนใหญ่ทางตะวันตกของผู้ปกครองสิบกว่าชนเผ่า อาทิ ตงหู ฮุ่ยโม่
ซูเ่ ซิน่ และโหลวหลัน ส่วนทางเหนือยังพิชติ ได้แคว้นชวีเซ่อ แคว้นเก๋อคุน
แคว้นซินหลี และแคว้นอื่นซึ่งเป็นชนเผ่ายิงธนูเช่นเดียวกัน
กระทัง่ เว่ยเซ่าซึง่ กล้าแข็งอย่างทุกวันนีแ้ ล้วก็ยงั มิอาจไม่ยอมรับว่า
ฉานอวี๋ ข องซยงหนู ผู ้ เ ป็ น ดั่ ง ไม้ ใ กล้ ฝ ั ่ ง นี้ ห าใช่ ศั ต รู ที่ ต นจะดู เ บาได้
มณฑลที่ตนช่วงชิงมาจากมือของผู้อื่นเช่นเหลียงโจว ปิงโจว และจี้โจว
อาจสูญเสียได้ ทว่าโยวโจวจะสูญเสียไปมิได้เป็นอันขาด
ไพร่พลที่เขาทิ้งไว้ส่วนนี้ไม่เพียงเป็นเสมือนก�ำแพงหมื่นลี้พิทักษ์
ชายแดนทางเหนืออีกชั้นหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อเป็น
รากฐานในแนวหลังของมณฑลโยวโจวด้วย
ฉะนัน้ ไม่วา่ แนวหน้าจะเกิดอันใดขึน้ เขาก็ไม่อาจโยกย้ายก�ำลังพล
ส่วนนี้มาใช้เป็นอันขาด
พรุง่ นีย้ ามเหม่า ภายหลังทีเ่ ซ่นธงรบแล้วเขาจะน�ำไพร่พลสามแสน
ที่สามารถเรียกระดมได้เดินทัพลงใต้ไปสมทบกับทัพแนวหน้า เพื่อซุ่มตี
ทัพใหญ่ห้าแสนของซิ่งซวิ่นที่ฝั่งทิศเหนือของแม่นำ้� หวงเหอในศึกชี้ชะตา
ครั้งนี้
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เว่ยเซ่ารู้ดีว่านี่มิใช่ศึกที่ง่ายดาย
จริงอยูซ่ งิ่ ซวิน่ ล�ำพองตนไม่ฟงั เสียงใคร ทว่ามิอาจดูแคลนขุมก�ำลัง
ของซิง่ ซวิน่ ได้ ทัง้ มีอำ� นาจจากการสยบหยวนเจ่อเมือ่ ปีทแี่ ล้วเป็นแรงหนุน
การรุกขึ้นเหนือครั้งนี้ย่อมต้องรุนแรงดุจน�้ำหลากถาโถมเป็นแน่ แต่
เว่ยเซ่ามิได้รสู้ กึ ครัน่ คร้ามเลยสักนิด ตรงกันข้ามนับแต่ทรี่ วู้ า่ ซิง่ ซวิน่ ตัง้ ตน
เป็นฮ่องเต้แล้วมุ่งหมายจะยกทัพขึ้นเหนือมาปราบปรามเขานั้น โลหิต
ในกายของเขากลับสูบฉีดเร็วแรงจนถึงขัน้ ร้อนระอุเดือดพล่านเลยทีเดียว
เขารู้สึกได้ว่าสงครามนี้น�ำมาซึ่งความฮึกเหิมอย่างที่กล่าวได้ว่า
ไม่ เ คยมี ม าก่ อ น เพราะครั้ ง นี้ ผิ ด แผกไปจากการศึ ก น้ อ ยใหญ่ ที่ เ ขา
เคยเผชิ ญ ตลอดหลายปี ที่ ผ ่ า นมา มั น คื อ ศึ ก ตั ด สิ น แรกระหว่ า งเขา
กับหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่กล้าแข็งที่สุดในแดนจงหยวน
พายุ ก� ำ ลั ง จะปั ่ น ป่วนแผ่ น ดิ น อั น ยิ่ ง ใหญ่ ไ พศาล สถานการณ์
โดยรวมของจิ่วโจวก�ำลังจะเริ่มต้นเปิดบทใหม่นับแต่บัดนี้
แผนการรบโดยรวมได้จัดวางก�ำลังคนเสร็จสิ้นแล้ว เพียงรอคอย
ที่จะเซ่นธงรบแล้วกรีธาทัพในเช้าพรุ่งนี้เท่านั้น
กระนัน้ ชัว่ ขณะนีพ้ วกกงซุนหยางกับเว่ยเฉวียนก็ยงั คงอยูใ่ นโถงประชุม
พวกเขาก�ำลังคร�ำ่ เคร่งตรวจสอบความถูกต้องครัง้ สุดท้ายของรายละเอียด
การคุมล�ำเลียงเสบียง รหัสค�ำพูดกับหนังสือยืนยัน รวมไปถึงเรือ่ งปลีกย่อย
อื่นอีกสารพัดที่ดูเหมือนจุกจิกหยุมหยิมแต่แท้จริงแล้วล้วนไม่อาจมี
ข้อผิดพลาดได้
ยามที่ท้องฟ้าเพิ่งจะมืดลง เว่ยเซ่าก็กลับมาแล้ว
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ทั้งที่กองทัพจวนจะเคลื่อนพลอยู่รอมร่อ ทว่าหลายวันมานี้ในห้วง
ความคิดอันฮึกเหิมของเว่ยเซ่าซึ่งแทบจะถูกการศึกยึดครองพื้นที่ไป
ทัง้ หมดนัน้ กลับยังคงผุดภาพของสาวน้อยทีก่ ำ� ลังอุม้ ท้องทายาทให้แก่ตน
อยู่นางนั้น
เขาเดินเข้ามาในเรือนเซ่อหยาง ทันทีที่ช้อนตาขึ้นก็เห็นแสงไฟ
สีเหลืองสลัวซึ่งกรองผ่านหน้าต่างออกมา ฝีก้าวของเขาชะงักเล็กน้อย
ในหัวใจค่อยๆ พรัง่ พรูดว้ ยความสงสารระคนอาวรณ์อนั เข้มข้น ครึง่ เดือน
มานี้ไม่ว่าเขาจะกลับดึกดื่นเพียงใด แสงไฟหลังหน้าต่างบานนี้ล้วน
จุดสว่างเพื่อเขาเสมอมา
เขาย่างเท้าเร่งความเร็วไปถึงเชิงบันได หญิงรับใช้อาวุโสที่เข้าเวร
อยู่เมื่อมองเห็นเขาแล้วก�ำลังจะเดินตรงมาต้อนรับ เขาจึงแสดงท่าที
ให้นางเงียบเสียงไว้ ตนเองเพียงเดินปราดขึ้นบันไดไปถึงหน้าประตู
ในไม่กี่ก้าว ผลักเปิดประตูที่งับไว้อย่างแผ่วเบา ก่อนเดินอ้อมฉากบังลม
อย่างเบามือเบาเท้าเข้าไป แล้วก็เห็นว่าเสี่ยวเฉียวยังมิได้เอนนอนอยู่
บนเตียง
นางนั่ง หันหลัง ให้เขาอยู่เบื้อ งหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง บนโต๊ะวาง
กระบอกจดหมายที่เปิดออกแล้วกระบอกหนึ่ง
นางก้มหน้าอยู่ดูคล้ายก�ำลังอ่านจดหมาย ครั้นได้ยินเสียงฝีเท้า
ของเขาเดินเข้ามา นางก็วางจดหมายฉบับนัน้ พับทบแล้วถือโอกาสทับไว้
ใต้กล่องเครื่องประทินโฉม
เว่ยเซ่าเดินมานั่งคุกเข่าด้านหลังภรรยา ก่อนจะสวมกอดเอวนาง
พลางแนบฝ่ามือบนหน้าท้องที่นูนขึ้นเล็กน้อย "ใครส่งจดหมายมาหรือ"
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เสี่ยวเฉียวเหลียวหน้ากลับไปสบสายตาเขาก่อนจะคลี่ยิ้มตอบ
"พี่สาวข้าที่หลิงปี้ เมื่อครู่แม่ทัพจย่าน�ำมาส่งให้"
ประกายตาของเว่ยเซ่าไหววูบเล็กน้อย เพียงขานอ้อโดยไม่สอบถาม
อันใดอีก
หลายวันก่อนหยางซิ่นส่งสารแจ้งรายงานข่าวของหน่วยสอดแนม
ที่ซุ่มวางไว้...ความว่าหลิวเหยี่ยนไปยังอ�ำเภอหลิงปี้อีกคราแล้ว น่าจะ
ไปเพื่อเยี่ยมคารวะปี่จื้อ
ผลเป็นเช่นไรในเวลาอันสั้นยังไม่อาจล่วงรู้ได้ เพียงเห็นแต่ไกลว่า
ปี่จื้อส่งหลิวเหยี่ยนออกจากหลิงปี้ด้วยตนเอง
สามารถไปเยือนถึงเรือนชานสามครัง้ สามคราก็เพียงพอให้มองเห็น
ถึงความจริงใจแล้ว คงยากที่จะไม่ประทับใจ
เว่ยเซ่ายืน่ ใบหน้าเข้าไปสูดดมกลิน่ หอมระรวยจากเรือนผมของนาง
อย่างลึกล�ำ้ ฟอดหนึง่ แล้วใช้สนั จมูกไล้ตงิ่ หูทนี่ มิ่ นุม่ และขาวผ่องดุจหยกนัน้
ก่อนจะเอ่ยถามเสียงอ่อนโยน "วันนี้หมานหมานเหน็ดเหนื่อยหรือไม่"
เสี่ยวเฉียวปรายตามองเขาปราดหนึ่ง ในเมื่อหยางซิ่นสวามิภักดิ์
ต่อเว่ยเซ่าแล้ว เรื่องที่หลิวเหยี่ยนโผล่เข้ามาในสถานการณ์อันชุลมุน
ของมณฑลสวีโจวโดยปราศจากซึ่งเค้าลางนี้ นางไม่เชื่อหรอกว่าเว่ยเซ่า
จะไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลยสักนิด ทว่ายามอยู่ต่อหน้านาง เขากลับ
ท�ำเฉยไม่เอ่ยถึงสักค�ำ
"ท่านพีย่ งั จ�ำคุณชายแห่งหลางหยาหลิวเหยีย่ นได้หรือไม่" เสีย่ วเฉียว
อิงซบบนแผงอกของเขาแล้วเอ่ยถาม
เดิมทีเว่ยเซ่าก�ำลังคลอเคลียใบหูของตนกับนางพลางเลือ่ นฝ่ามือใหญ่
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Page_����������� 4.indd 13

25/4/2562 BE 15:50

ปรปั ก ษ์ จ� ำ นน 4

ขึน้ สูเ่ บือ้ งบนแล้วสอดเข้าสาบเสือ้ ไปสะกิดเสือ้ ชัน้ ในตัวน้อย กระทั่งได้ยิน
วาจานีเ้ ขาก็ชะงักไปวูบหนึง่ ทว่ามิได้ยตุ แิ ต่อย่างใด ยังคงเขีย่ เปิดผ้าเนือ้ บาง
ที่ห่อหุ้มด้านในชิ้นนั้นต่อ ก่อนจะแนบใจกลางฝ่ามืออันหยาบกร้านนิดๆ
กอบกุมลงบนผลท้อคูง่ ามซึง่ ทัง้ นิม่ ละมุนทัง้ แปรเปลีย่ นเป็นอวบอิม่ ขึน้ ทุกวัน
จากการตั้งครรภ์
"เอ่ยถึงเขาท�ำไมเล่า" น�้ำเสียงของเว่ยเซ่าเรียบเฉยขณะบรรจง
คลึงเคล้นและสัมผัสกับความนุ่มหยุ่นของผลท้อทั้งคู่ที่อยู่ในฝ่ามือตน
เสี่ยวเฉียวบังคับพามือใหญ่นั้นออกไปจากสาบเสื้อ ก่อนผละจาก
แผงอกของเขาแล้วหมุนกายมานั่งคุกเข่าประจันหน้ากัน
"แม้ท่านพี่จะไม่ไถ่ถามว่าในจดหมายของพี่สาวข้าพูดอย่างไรบ้าง
ทว่าข้ากลับปรารถนาจะบอกเล่าต่อท่านพี่"
สายตาทั้งคู่ของเว่ยเซ่าจับจ้องบนดวงหน้านาง
"พี่สาวเล่าว่าหลางหยาอ๋องให้เกียรติมาเยือนถึงสามครั้งก็เพื่อ
เชื้อเชิญปี่จื้อไปรับใช้ ทว่าจนแล้วจนรอดปี่จื้อก็มิได้ตกปากรับค�ำ พี่สาว
ยังบอกว่าปีจ่ อื้ รูด้ วี า่ เรือ่ งทีห่ ยางซิน่ ถอนทัพนีเ้ กิดจากเจตนาของเยียนโหว
ในเมือ่ ความเข้าใจผิดถูกขจัดสิน้ แล้ว เขาก็ไม่ปรารถนาให้เกิดเหตุขดั แย้ง
อืน่ ใดอีก ข้ารูว้ า่ ปีจ่ อื้ เป็นคนยึดมัน่ ในสัจจะ เขาท�ำเช่นนีท้ า่ นพีค่ งจะวางใจ
ได้แล้วกระมัง" เสี่ยวเฉียวเอ่ยตามตรงโดยไม่ปิดบัง
เว่ ย เซ่ า เพ่ ง พิ ศ สองตาของนาง ชั่ ว อึ ด ใจต่ อ มากลั บ เอ่ ย ขึ้ น ว่ า
"ข้าไม่ชอบหลิวเหยี่ยน"
ถ้อยค�ำของเขากับสิ่งที่นางพูดไปเมื่อครู่เป็นคนละเรื่องกันชัดๆ
"หมานหมาน เขาคืออดีตคู่หมั้นของเจ้า และข้าก็รู้ว่าเจ้าเคยมี
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ใจตรงกับเขา บัดนีเ้ ขาจงใจกระท�ำเช่นนีย้ อ่ มมุง่ หมายทีจ่ ะช่วงชิงใต้หล้า
เช่นเดียวกัน ฉะนั้นหากวันหน้าเขาตกมาอยู่ในก�ำมือข้าเมื่อไร ข้าก็จะ
ไม่ยงั้ มือไว้ไมตรีเป็นอันขาด เจ้าอย่าได้ตำ� หนิขา้ เลย!" เขาเอ่ยเน้นทีละค�ำ
ด้วยน�้ำเสียงที่หนักหน่วงยิ่ง
เสี่ยวเฉียวตะลึงวูบ นางมิได้นึกถึงหลิวเหยี่ยนผู้นี้มานานมากแล้ว
ทว่ายามนี้ความทรงจ�ำล้วนพรั่งพรูออกมาอีกครา ทั้งห้วงฝันเกี่ยวกับ
ภาพช่วงสุดท้ายในชาติก่อน ทั้งแต่ละภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
ถูกเขาลักพาตัวระหว่างทางที่นางถูกส่งไปยังเมืองอวี๋หยางในวันรุ่งขึ้น
หลังจากเข้าพิธีมงคลกับเว่ยเซ่าเมื่อสองปีก่อน สายตาอันแปลกพิกล
ที่หลิวเหยี่ยนจับจ้องมาเมื่อถูกนางปฏิเสธอย่างนุ่มนวลนั้น จนทุกวันนี้
เมื่อนางหวนระลึกถึงก็ยังจดจ�ำได้อย่างชัดเจน
นางเงียบงันไปทันใด
"ในจดหมายของพีส่ าวเจ้ามีเอ่ยถึงเรือ่ งอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลิวเหยีย่ น
บ้างหรือไม่" เว่ยเซ่าถามขึ้นอีกด้วยน�้ำเสียงที่ฟังคล้ายไม่ใส่ใจ
เสี่ยวเฉียวลังเลเล็กน้อย ขณะก�ำลังจะส่ายหน้าปฏิเสธ เว่ยเซ่า
ก็โน้มกายมาด้านหน้า ยกมือยืน่ ไปหยิบจดหมายผ้าไหมฉบับนัน้ ทีถ่ กู นาง
ทับไว้ใต้กล่องเครื่องประทินโฉมออกมา
เสี่ยวเฉียวไม่คิดว่าเขาจะหยิบฉวยจดหมายต่อหน้านางเช่นนี้
หัวใจจึงเต้นกระตุกวูบ
ทันทีทเี่ ห็นมือของเขาแตะถูกจดหมายผ้าไหม นางก็ยกมือวางกดลง
บนหลังมือของเขาตามจิตใต้ส�ำนึก
เว่ยเซ่าเงยหน้าขึ้นเพ่งตามองนาง
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เสี่ยวเฉียวตกใจพร้อมตระหนักได้ว่าไม่เหมาะสม
ถ้อยค�ำของหลิวเหยี่ยนที่ฝากมาในท้ายจดหมายของต้าเฉียวนั้น
สัญชาตญาณบอกนางว่าไม่เหมาะที่จะให้เว่ยเซ่าได้เห็น
ศึกใหญ่ใกล้จะปะทุขึ้นแล้ว แน่นอนว่าเจตนาเดิมของนางคือ
ไม่ปรารถนาให้เขาเกิดความระแวงแคลงใจโดยใช่เหตุ ทว่าการที่นาง
ขัดขวางเขาไว้เช่นนีเ้ กรงว่ามีแต่จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ดังนัน้ นางจึง
คลายมือออกแล้วเอ่ยว่า "หากต้องการอ่านจริงๆ ท่านก็อ่านเองแล้วกัน"
เว่ยเซ่าสบตานาง ชั่วครู่ก็ค่อยๆ คลายมือจากจดหมายผ้าไหม
ซึ่งอยู่ระหว่างร่องนิ้วของตนแล้วนั่งยืดกายตรงเช่นเดิม
"ข้าต้องการให้เจ้าบอกข้าด้วยตนเอง" น�้ำเสียงของเขาอัดแน่น
ด้วยค�ำสั่ง
เสี่ยวเฉียวลอบถอนหายใจ
"ในจดหมายฝากถ้อยค�ำมาส่วนหนึ่ง ความว่าเขาละวางเรื่อง
ในอดีตแล้ว ขออวยพรจากแดนไกลให้ข้าอยู่ดีมีสุข...เช่นนี้ดียิ่งมิใช่หรือ"
เว่ยเซ่ามีสหี น้านิง่ ขรึม เนิน่ นานไม่พดู จา สุดท้ายจึงคลีย่ มิ้ ผงกศีรษะ
รับว่า "ใช่ ดียิ่ง"
จบค�ำเขาก็กางสองแขนมาหา เสี่ยวเฉียวจึงกระเถิบเข้าไปใน
อ้อมกอดของเขา
ชายหนุม่ ก้มหน้าลงจุมพิตกลีบปากอันหอมกรุน่ ชุม่ ชืน้ คูน่ นั้ ทว่าจูๆ่
เขาก็นกึ ถึงข่าวลือทีแ่ พร่สะพัดมาจากฝัง่ ทิศใต้ของแม่นำ�้ หวงเหอว่าซิง่ ซวิน่
ประกาศจะจับเป็นเขาแล้วชิงตัวเสี่ยวเฉียวเข้าสู่หอดอกบัว แม้รู้ดีว่านี่
เป็นเพียงการแสร้งวางโตข่มขวัญ เป็นลูกไม้สกปรกที่ใช้จู่โจมจิตใจ
16
Page_����������� 4.indd 16

25/4/2562 BE 15:50

เผิง ไหลเค่อ

ก่อนการศึก มุ่งหมายที่จะก่อกวนสติของเขาเท่านั้น แต่ในใจของเขา
ยังคงเกิดไฟโทสะคุขึ้นนิดๆ อยู่ดี ด้วยเหตุนี้ขณะติดพันอยู่กับกลีบปาก
ของนาง เรี่ยวแรงที่ใช้จึงเพิ่มพูนขึ้น
แม้เพิง่ จะล่วงเข้าสูช่ ว่ งต้นของฤดูเหมันต์ และสภาพอากาศในเมือง
ซิ่นตูก็มิได้เหน็บหนาวเท่าที่เมืองอวี๋หยาง ทว่าเพื่อให้การดูแลเสี่ยวเฉียว
มังกรดิน* ที่อยู่ใต้พื้นเรือนเซ่อหยางของจวนซิ่นจึงถูกจุดไฟแล้ว ภายใน
ห้องยามนี้อบอุ่นดั่งฤดูวสันต์ ไอร้อนในกายของเว่ยเซ่าจึงยิ่งเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว
นับแต่ตรวจพบว่าเสี่ยวเฉียวมีครรภ์จวบจนปัจจุบัน ตลอดช่วง
สองสามเดือนมานี้เว่ยเซ่าก็ยังคงนอนเคียงนางเช่นเดิม
ด้วยกลัวว่านายท่านจะไม่รกู้ ารควรไม่ควร ชุนเหนียงจึงแอบก�ำชับ
เสี่ยวเฉียวว่ามิอาจร่วมหอเป็นอันขาด ต่อมาเมื่อจงเอ่ามาถึงก็เป็นกังวล
เช่นกันว่าคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวนอนร่วมเตียงกันทุกราตรีอาจหักห้ามใจ
มิได้ไปชั่วขณะ ดังนั้นจึงเคยหาโอกาสสื่อความถึงเรื่องนี้ต่อหน้าเว่ยเซ่า
แล้วอย่างอ้อมค้อม
อันที่จริงต่อให้ไม่มีค�ำเตือนของจงเอ่า เว่ยเซ่าเองก็ระมัดระวัง
เป็นอย่างยิ่ง
นับแต่เสีย่ วเฉียวตัง้ ครรภ์ เนือ่ งจากทัง้ วันนางดูออ่ นเพลียไม่สดชืน่
นางในสายตาของเขาจึงกลายเป็นหุน่ แก้วเคลือบสีชนิ้ หนึง่ ทีเ่ พียงกระทบถูก
ก็กลัวว่าจะแตกร้าว อย่าว่าแต่เพ้อฝันทีจ่ ะได้สนิทสนมกับนางเลย กระทัง่
กลางคืนยามหลับใหลเขาก็เปลี่ยนเป็นสงบเสงี่ยม กลัวว่าตนจะวาดขา
* มังกรดิน (ตี้หลง) คือทางใต้ดินซึ่งขุดไว้ใต้เรือนโดยเฉพาะต�ำหนักในวังเพื่อน�ำส่งไอร้อนจากเตาไฟที่จุดอยู่
ตรงปากทาง
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ไปทับถูกท้องของนางได้
เพียงแต่อดกลั้นมาเนิ่นนานเพียงนี้แล้ว หากมองไม่เห็นก็ยังพอ
ท�ำเนา แต่ในเมื่อมีโฉมสะคราญปานล่มชาติล่มเมืองอยู่ตรงหน้าทุกวัน
ทั้งนางยังเป็นของเขาอีกด้วย ทว่ากลับได้แต่มองโดยไม่อาจแตะต้อง
นี่เป็นความทรมานอย่างหนึ่งโดยแท้ ยิ่งคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องจากไปแล้ว
เขาจึงทนไม่ไหวอีกต่อไป
ชายหนุม่ ช้อนอุม้ ภรรยาขึน้ กลางอากาศแล้วพานางมาส่งถึงบนเตียง
เขาฟุบอยู่ตรงหน้าอกนุ่มพลางจุมพิตนางอย่างเร่าร้อน ขณะที่มือ
ก็มิได้อยู่ว่าง แหวกเปิดสาบเสื้อของนางทันใด
เมือ่ ชุดแพรบางของนางถูกเปลือ้ งออกกึง่ หนึง่ ก็เผยให้เห็นไหล่ผอ่ ง
ดุจสลักเสลาขึ้นจากหยก พร้อมกันนั้นผลท้อที่อิ่มประณีตสีขาวพิสุทธิ์
สองผลก็ดนั ตัวออกจากใต้รม่ ผ้าทีเ่ คยปิดบังเอาไว้ เผยโฉมอันขาวละลาน
จนแทบจะแยงตาเขาทีเดียว
เว่ยเซ่าเพ่งพิศแน่วนิ่ง ก่อนจะคลึงเคล้นผลท้อทั้งคู่อย่างเนิบช้า
และเพิ่มแรงมือขึ้นทีละน้อย สุดท้ายศีรษะของเขาก็ซุกซบลงไปอีกรอบ
ครั้งนี้เขากดใบหน้าลงไปทั้งดวง
เพียงครูเ่ ดียวเท่านัน้ หยดเหงือ่ อันร้อนผะผ่าวก็แตกพลัก่ อาบชโลม
แผ่นหลังของเขาไว้ชั้นหนึ่ง
จู่ๆ เขาก็ผละจากนางในฉับพลัน ก่อนจะทิ้งร่างหงายลงบนหมอน
หอบหนักราวกับจวนจะหายใจไม่ออกขณะเอ่ยงึมง�ำ "ในห้องนี้ร้อนอ้าว
เหลือเกิน ข้าอุดอู้จนแทบทนไม่ไหวแล้ว...ขอไปอาบน�้ำก่อน"
เว่ยเซ่ากระตุกผ้าห่มมาปิดคลุมเรือนร่างอันงามอ่อนช้อยของนาง
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ไว้อย่างมิดชิด จากนั้นพลิกกายลงจากเตียงพุ่งปราดเข้าห้องอาบน�้ำ
ไปทันที
เสียงน�้ำซ่าๆ ดังออกมาจากในห้องอาบน�้ำ
เว่ยเซ่ารัง้ อยูด่ า้ นในเป็นนานสองนาน จวบจนฝืนกดข่มเพลิงปรารถนา
ที่ทะลวงใจอยู่ลงไปได้แล้วถึงค่อยระบายลมหายใจยาวเหยียด ก่อนจะ
คลุมเสื้อตัวหนึ่งลวกๆ แล้วเดินออกมา
เห็ น เสี่ ย วเฉี ย วยั ง คงขดร่ า งอยู ่ ใ นผ้ า ห่ ม เช่ น เดิ ม นอกผ้ า ห่ ม
เผยออกมาเพียงดวงหน้าน้อยๆ พวงแก้มอมชมพูนั้นขึ้นสีแดง ดวงตา
หลับพริ้มคล้ายเข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้ว เขากลั้นหายใจขึ้นเตียงไปใหม่
พอกอดนางเข้าสู่อ้อมอกอีกครั้งก็ต้องตะลึงงันอย่างช่วยไม่ได้
เรือนร่างอรชรเนียนลื่นซึ่งถูกห่อหุ้มอยู่ภายใต้ผ้าห่มแพรยามนี้
ไม่มีอาภรณ์เลยสักชิ้น นางเพียงขดนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในอ้อมอกของเขา
"หมานหมาน..." หัวใจของเว่ยเซ่าเต้นรัวเร็วขึน้ อีกหน เพลิงปรารถนา
ที่เพิ่งกดข่มลงไปอย่างยากเย็นพลันลุกโหมขึ้นมาแล้ว
เพียงเห็นแพขนตาทั้งคู่ของสองตาที่ปิดอยู่นั้นสั่นไหวนิดๆ เขาก็
ออกอาการหายใจติดขัดเล็กน้อย
มือเล็กที่นิ่มนุ่มข้างหนึ่งพลันยื่นมาหา ก่อนไล้วนแผ่วเบาไปบน
กล้ามท้องอันกระชับก�ำย�ำและเรียบลื่นของเขา
รูขุมขนทั่วสรรพางค์กายของชายหนุ่มพลันผ่อนคลายพร้อมๆ กับ
ขนอ่อนที่ลุกซู่ขึ้นทันใด
มือเล็กยังคงปลอบประโลมเขาด้วยรักพลางเคลื่อนลงสู่เบื้องล่าง
ไปทีละน้อย
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เว่ยเซ่าหลับตาลง สีหน้าแม้เกร็งเพียงใดทว่าในล�ำคอกลับเปล่งเสียง
ครึม้ อย่างแสนพอใจ ประดุจแมวตัวหนึง่ ทีไ่ ด้อาบแสงตะวันในฤดูเหมันต์
ทั้งยังได้นายหญิงอุ้มขึ้นตักมาลูบไล้
ยามอิ๋น ทั้งในและนอกจวนซิ่นล้วนสว่างไสวไปด้วยแสงไฟ
พวกหลี่เตี่ยนและเว่ยเหลียงอยู่ระหว่างทางขณะก�ำลังน�ำหน่วย
องครักษ์ในชุดเกราะอันวาววับจับตาควบม้ามายังจวนซิ่นเพื่อเตรียมรับ
เว่ยเซ่าออกจากเมือง
ส่วนเสี่ยวเฉียวก�ำลังกลัดหมุดเกล็ดมังกรตัวสุดท้ายตรงช่วงเอว
ของชุดเกราะให้เว่ยเซ่า จากนั้นจึงคลี่ยิ้มกล่าวว่า "ท่านย่ามีจดหมายมา
บอกให้ขา้ ส่งท่านไปศึกแทนนางด้วย ข้ากับลูกของเราจะคอยท่านกลับมา
พร้อมชัยชนะ"
เว่ยเซ่าผงกศีรษะตอบ "วางใจรอข้ากลับมาเถอะ" เหมือนเขาจะ
ฉุกคิดอะไรขึ้นได้จึงเอ่ยเสริม "เมื่อวานท่านกงซุนเตือนข้าว่าต้องป้องกัน
ซิ่งซวิ่นจะฉวยโอกาสลอบบุกก่อกวนเหยี่ยนโจว ข้าใคร่ครวญดูแล้ว
จะให้ ห ยางซิ่นอยู่ร อค�ำสั่ง ก่อ น หากเป็นไปตามที่ท่านกงซุนคาดไว้
ข้าจะให้เขายกทัพไปช่วยเหลือ"
เสี่ยวเฉียวเอ่ย "ท่านพี่ใคร่ครวญรอบด้าน หมานหมานซาบซึ้งใจ
ยิง่ นัก ข้ารูว้ า่ ศึกนีส้ ำ� คัญต่อท่านพีม่ าก หากหยางซิน่ มีภารกิจอืน่ อยูแ่ ล้ว
ท่ า นพี่ ก็ สั่ ง โยกย้ า ยไปก่ อ นได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ วั น นี้ ข ้ า จะส่ ง จดหมาย
ไปเหยี่ยนโจวเตือนให้ท่านพ่อเตรียมการป้องกันโดยด่วน หากไร้ก�ำลัง
จะปกป้องตนเองจริงๆ ถึงตอนนั้นค่อยขอความช่วยเหลือจากท่านพี่
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อีกครั้ง"
เว่ยเซ่าเพ่งพิศนาง ชั่วครู่ให้หลังจึงพยักหน้าเล็กน้อย
"นายท่าน แม่ทัพเหลยแจ้งว่าเหล่าแม่ทัพมาถึงนอกจวนซิ่นแล้ว
ขอเชิญนายท่านไปเซ่นธงรบและตรวจพลเจ้าค่ะ" จงเอ่ารายงานอยู่
นอกประตู
"ท่านพี่ไปเถิด" เสี่ยวเฉียวยิ้มกล่าว
เว่ยเซ่าหมุนกายเดินมุ่งไปด้านนอก แต่แล้วก็ชะงักฝีเท้า เขาเดิน
ย้อนกลับมาถึงข้างกายนางแล้วยืน่ แขนรวบนางเข้าสูอ่ อ้ มอกกอดไว้แนบแน่น
ก�ำลังแขนมหาศาลนั้นราวกับทะลวงผ่านชุดเกราะอันแข็งแกร่ง
แทรกซึมเข้ามาสู่กล้ามเนื้อและกระดูกของเสี่ยวเฉียวทีละน้อย
เว่ยเซ่าก้มศีรษะลงจุมพิตบนหน้าผากนางก่อนจะคลายวงแขน
เขาเดินไปเปิดประตูแล้วก้าวยาวจากไป
ยามผื น ฟ้ า บู ร พาจวนสาง เสี่ ย วเฉี ย วยื น อยู ่ บ นยอดหอถานไถ
โดยมีจงเอ่ากับชุนเหนียงเคียงข้าง นางทอดสายตามองไกลออกไปนอก
ก�ำแพงเมืองทิศใต้ นอกจากขุนเขา ล�ำน�้ำ และท้องทุ่งแล้ว ก็ยังมีธงทิว
เนืองแน่นปานหมูด่ าว ทวนวงเดือนวับวาวดัง่ สายฟ้า ทัพใหญ่ของเว่ยเซ่า
ค่อยๆ เคลื่อนพลมุ่งลงใต้แล้ว
ฤดูเหมันต์ปลายรัชศกไท่อันที่สอง ทัพใหญ่ของซิ่งซวิ่นออกจาก
เมืองลั่วหยาง ผ่านด่านหู่เหลามาตั้งทัพอยู่นอกด่านตรงฝั่งทิศใต้ของ
แม่น�้ำหวงเหอ
สองทัพคั่นกลางด้วยสายน�้ำ สังเกตการณ์กันและกันอยู่ครึ่งเดือน
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ในที่สุดซิ่งซวิ่นก็เป็นฝ่ายทนไม่ไหว เลือกวันส่งซิ่งเหวยบุตรชายของตน
กั บ ติ ง ชวี ใ ห้ ฝ ื น น� ำ ทั พ ข้ า มแม่ น�้ ำ จากท่ า ข้ า มฟากหู ่ เ หลาไปด้ ว ยวิ ธี
ผูกเรือต่อกันเป็นสะพาน หมายมั่นที่จะตรงไปบุกตีค่ายใหญ่ของเว่ยเซ่า
ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าข้ามฟากหลีหยาง
เว่ยเซ่าจึงส่งถานฝูกับเหลยเหยียนให้น�ำไพร่พลหนึ่งหมื่นไปปัก
ธงทิวลวงว่ามีทหารอยู่ทั่วฝั่งทิศเหนือ จากนั้นระดมยิงเกาทัณฑ์ต่อเนื่อง
เป็นระลอก ท�ำทีสกัดขวางการข้ามแม่นำ�้ ของอีกฝ่ายอย่างสุดก�ำลัง รอจน
ก�ำลังหลักฝ่ายซิ่งซวิ่นข้ามแม่น�้ำมาได้เกินครึ่งถึงได้หยุดยิง ก่อนจะสู้
พลางถอยพลางเพือ่ หลอกล่อข้าศึกเข้ามาในวงล้อมทีซ่ มุ่ รออยูแ่ ล้วล่วงหน้า
สิ้ น เสี ย งกลองไฟอั น สะท้ า นฟ้ า สะเทื อ นดิ น หนึ่ ง หน หลี่ เ ตี่ ย น
จางเจี่ยน หลี่ฉง และเว่ยเหลียงก็น�ำทหารที่ซุ่มซ่อนอยู่ทั้งสี่กองออกมา
ฆ่าฟัน ติงชวีกับซิ่งเหวยตั้งตัวไม่ติดถึงกับออกค�ำสั่งผิดพลาด ทั้งสอง
ไม่ อ าจต้ า นทานการโจมตี อั น เฉี ย บขาดดุ ดั น ได้ ไ หว พากั น ถอยร่ น
กลับมายังสะพานเรือหมายจะถอนทัพหนี
แต่ไม่คิดว่าสะพานเรือซึ่งผูกติดกันหลายสิบล�ำนั้นได้ถูกพลธนู
บนหลั ง ม้ า ซึ่ ง เว่ ย เซ่ า ให้ ซุ ่ ม อยู ่ ฝ ั ่ ง ทิ ศ เหนื อ ของท่ า ข้ า มฟากหู ่ เ หลา
ตั้งแต่แรกแล้วยิงเผาด้วยลูกธนูไฟชุบน�้ำมันถง* สะพานเรือถูกท�ำลาย
ลงท่ามกลางแสงเพลิงและควันหนาทึบ ส่งผลให้ทัพผู้รุกรานไร้ทางถอย
ซ�้ำร้ายทหารแดนเหนือก็ไล่ล่ามาถึงแล้ว
หลังเผชิญการศึกอันดุเดือดไปหนึง่ ศึก ทัพฝ่ายซิง่ ซวิน่ บ้างถูกเด็ดชีพ
บ้างถูกจับเป็นเชลย บ้างร่วงตกน�ำ้ สูญเสียไปอย่างมากมาย ซิง่ เหวยเอง
* น�้ำมันถง คือน�้ำมันซึ่งสกัดได้จากเมล็ดของต้นโหยวถง (มะเยาหิน) มีคุณสมบัติแห้งเร็ว ขึ้นเงา ติดแน่น
ทนความร้อน
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ก็ถูกยิงสังหารด้วยห่าเกาทัณฑ์ ส่วนติงชวีส�ำแดงความกล้าเข่นฆ่า
ฝ่าวงล้อมอันแน่นหนาออกไปจนได้ เขาน�ำทหารที่เหลือหนีหัวซุกหัวซุน
ไปทางตะวันตกกว่าร้อยลี้ สุดท้ายพบเรือข้ามฟากล�ำหนึ่งจึงบังคับเรือ
ข้ามแม่น�้ำ พ่ายกลับมาอย่างหมดสภาพดุจนกขนโกร๋น
ศึ ก แรกที่ ท ่ า ข้ า มฟากหู ่ เ หลา ซิ่ ง ซวิ่ น สู ญ ไพร่ พ ลไปหมื่ น เศษ
ประเดิมศึกด้วยความปราชัยเช่นนี้ ทั้งยังเสียบุตรชายไปหนึ่งคน ทันที
ที่รู้ข่าว ซิ่งซวิ่นก็ทุบอกกระทืบเท้า รวดร้าวจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่
ลั่นค�ำสาบานจะขอช�ำระแค้นล้างความอัปยศนี้ให้จงได้
ครึ่งเดือนต่อมา ซิ่งซวิ่นต่อสะพานแพขึ้นบนเรืออีกหน ครั้งนี้ได้รับ
บทเรียนแล้วจึงทิง้ ก�ำลังพลอยูเ่ ฝ้าสะพานด้วย ส่วนตนเองน�ำพาทัพใหญ่
ข้ามแม่น�้ำไปอีกเป็นรอบที่สอง
เว่ยเซ่าเป็นผู้น�ำทัพคอยดักซุ่มโจมตีซิ่งซวิ่นบนท้องทุ่งทิศเหนือ
ของแม่น�้ำหวงเหอด้วยตนเอง สองฝ่ายต่างทุ่มก�ำลังหลักเข้าสู่สนามรบ
รวมกันทั้งสิ้นหลายแสนนาย
การศึกอันดุเดือดด�ำเนินไปเป็นช่วงๆ สองฝ่ายต่างมีผู้บาดเจ็บ
สูญเสีย
จวบจนกลางราตรีหนึง่ ในอีกครึง่ เดือนให้หลัง เมืองสิงหยางฝัง่ ทิศใต้
ของแม่น�้ำหวงเหอพลันปรากฏเพลิงกลุ่มใหญ่พวยพุ่งขึ้นท่วมฟ้า
คลังเสบียงของซิ่งซวิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่นี่ถูกทัพร่วมรบของเว่ยเซ่าอย่าง
หยางซิ่นกับกัวเฉวียนจู่โจมโดยไม่คาดฝัน ทหารรักษาการณ์ตั้งตัวไม่ติด
เสบียงสิบส่วนจึงถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาผลาญไปหกถึงเจ็ดส่วน
เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไป ขวัญทหารฝ่ายซิ่งซวิ่นก็ระส�่ำระสาย
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อย่างหนัก เว่ยเซ่าจึงฉวยจังหวะนี้ยกพลมหาศาลมาถล่มซ�้ำ ซิ่งซวิ่น
ไม่อาจต่อกรได้ไหว เขาหวุดหวิดจะถูกปิดล้อมอยู่ท่ามกลางกองทัพ
อันโกลาหลเสียแล้ว ยังดีที่ได้ติงชวีคุ้มกันจนสุดก�ำลัง ทั้งยังแลกเปลี่ยน
หมวกเกราะเพื่อช่วยล่อทหารที่ไล่หลังมา ซิ่งซวิ่นถึงถอยกลับฝั่งทิศใต้
มาได้ในที่สุด
เพือ่ สกัดข้าศึกทีต่ ามไล่ลา่ ทันทีทขี่ า้ มแม่นำ�้ มาแล้วจึงสัง่ เผาท�ำลาย
สะพานแพ ทอดทิ้งไพร่พลที่เหลืออยู่เบื้องหลังโดยไม่ไยดี
สองศึกล้วนแต่พ่ายแพ้ ขุมก�ำลังหลักของซิ่งซวิ่นบอบช�้ำสาหัส
ความฮึกเหิมสูญสิ้นไปทันใด เขายังไม่เต็มใจที่จะรามือแต่เพียงเท่านี้
ทว่าชัว่ ขณะนีก้ ย็ งั ไม่กล้าเป็นฝ่ายยกทัพบุกไปอีก ประจวบกับสภาพอากาศ
ทีห่ นาวจัดขึน้ ทุกวัน เขาจึงบัญชาให้เหล่าทหารตัง้ กระโจมค่ายกันตรงนัน้
คุมเชิงอยู่ตรงข้ามแม่น�้ำกับเว่ยเซ่าไปก่อนชั่วคราว
วันนี้ขณะที่ซิ่งซวิ่นทอดตาไปยังฟากตรงข้ามมองดูค่ายทิศเหนือ
แล้วทอดถอนใจด้วยความคับแค้นอยู่นั้น ผู้ตรวจการจังฉางก็เสนอแผน
ขึน้ ว่า "บัดนีฝ้ า่ บาททรงเป็นผูม้ บี ารมีเหนือใครในใต้หล้า เหล่าผูป้ กครอง
ในจงหยวนนอกจากกัวเฉวียนกับหยางซิน่ แล้ว ผูอ้ นื่ ล้วนศิโรราบต่อฝ่าบาท
ทั้งสิ้น กัวเฉวียนและหยางซิ่นสองคนคิดคดเป็นกบฏตามบัญชาของ
เว่ยเซ่าแล้ว เช่นนัน้ ก็ปล่อยให้พวกมันลอยนวลไปสักพักก่อน รอให้ฝา่ บาท
ทรงคุมสถานการณ์โดยรวมในแดนเหนือได้แล้วค่อยลงดาบกับสองคนนัน้
ก็ยงั ไม่สาย หยวนเจ่อเองก็เกรงว่าจะมีใจเป็นอืน่ ฝ่าบาททรงมิอาจใช้สอย
ให้ความส�ำคัญได้ ในบรรดาผู้ปกครองที่เหลือยังมีฮั่นจงโหวเยวี่ยเจิ้งกง
ผูเ้ ป็นสหายแต่วยั เยาว์ของฝ่าบาท ยามทีพ่ ระองค์ทรงขึน้ ครองราชย์ เขาก็
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ถวายหนังสือกราบทูลแสดงความยินดี ไยฝ่าบาทไม่ออกราชโองการ
บัญชาให้เขาเร่งน�ำทัพมาช่วยสนับสนุนเล่าพ่ะย่ะค่ะ ประการแรกเป็นการ
เสริมสร้างพระบารมี ประการที่สองยังข่มขวัญเว่ยเซ่าให้หวั่นเกรงได้"
ซิ่งซวิ่นพลันยินดี เขารีบส่งจังฉางไปประกาศราชโองการที่เมือง
ฮัน่ จงโดยด่วน
เยวีย่ เจิง้ กงรับราชโองการแล้วน้อมเชิญจังฉางไปพ�ำนักทีเ่ รือนรับรอง
ก่อน ส่วนตนเองก็กลับเข้ามายังห้องชัน้ ใน รอจนเรียกตัวทีป่ รึกษาจางเยีย่ น
กับหลัวเสียนเข้ามาโดยพร้อมเพรียงแล้ว สีหน้าของเยวีย่ เจิง้ กงก็เปลีย่ นไป
เขาขว้างราชโองการฉบับนั้นลงพื้นก่อนเอ่ยด้วยโทสะ "ซิ่งซวิ่นกักบริเวณ
ฮ่องเต้น้อยไว้ในต�ำหนักเย็นที่ชานเมืองลั่วหยางทิศตะวันตกแล้วไม่พอ
เขายังเผยอตั้งตนเป็นฮ่องเต้อีกมิใช่หรือ บัดนี้ไปปราบปรามเว่ยเซ่า
ก็พ่ายแพ้ให้ทั้งสองศึก ไม่มีปัญญากระทั่งจะข้ามแม่น�้ำหวงเหอแล้วยัง
กล้าเรียกข้าไปช่วยสนับสนุนอีกหรือ"
จางเยีย่ นกล่าว "ซิง่ ซวิน่ ระดมพลอยูท่ างฝัง่ ทิศใต้ของแม่นำ�้ หวงเหอ
ยามนี้ เ มื อ งลั่ ว หยางต้ อ งว่ า งเปล่ า เป็ น แน่ ข้ า ขอเสนอให้ น ายท่ า น
ฉวยโอกาสงามที่หาได้ยากในรอบพันปีนี้ยกทัพไปชิงเมืองลั่วหยางมา
เสียเลย เมือ่ ยึดได้ลวั่ หยางและคุมตัวฮ่องเต้นอ้ ยไว้ได้แล้ว นายท่านก็จะ
สามารถใช้พระนามของฮ่องเต้นอ้ ยเรียกเหล่าผูป้ กครองทัว่ หล้าให้รว่ มกัน
ก�ำราบซิ่งซวิ่นได้ ถึงตอนนั้นเบื้องหน้ามีเว่ยเซ่า เบื้องหลังมีนายท่าน
เมือ่ ตีกระหนาบทัง้ สองทาง ซิง่ ซวิน่ ก็มแี ต่ทางตายสถานเดียวแล้ว เมือ่ ใด
ที่ซิ่งซวิ่นถูกโค่น นายท่านก็จะมีความชอบในการถวายอารักขา ใต้หล้า
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ยังจะมีผู้ใดไม่ยกย่องนายท่านขึ้นเป็นผู้น�ำอีกเล่า"
หลัวเสียนกล่าวเห็นพ้อง
ขณะที่ เ ยวี่ ย เจิ้ ง กงนิ่ ง คิ ด อยู ่ นั้ น เขาก็ ไ ด้ ยิ น คนผู ้ ห นึ่ ง เอ่ ย ขึ้ น ที่
หน้าประตูว่า "มิได้นะขอรับ!"
ครั้นเยวี่ยเจิ้งกงช้อนตาขึ้นก็พบว่าผู้พูดคือจู๋เจิงที่เพิ่งจากซิ่งซวิ่น
มาขอสวามิภักดิ์ตนเมื่อเดือนก่อน
เยวี่ยเจิ้งกงขุ่นเคืองอยู่ในใจจึงขมวดคิ้วถาม "เจ้ามีความเห็นอันใด
หรือ"
จู๋เจิงเข้ามาด้านในก่อนเอ่ยตอบ "ข้าโชคดีที่ฮั่นจงโหวไม่รังเกียจ
ยอมรับตัวไว้ ดังค�ำกล่าวที่ว่ากินเบี้ยหวัดของผู้อื่นย่อมพึงรับใช้ผู้นั้น
ด้วยความซือ่ ตรง ข้าจึงขอแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ข้าติดตาม
ซิ่งซวิ่นมานานปี รู้จักคนผู้นี้ดียิ่ง บัดนี้เขายึดถือความคิดตนเป็นที่ตั้ง
เลื อ กใช้ แ ต่ ค นสนิ ท มากแผนการทว่ า ไร้ ซึ่ ง ความเด็ ด ขาด ทั้ ง ยั ง
ทะเยอทะยานเกินตัว ในอดีตมีทหารเชียงในมณฑลเหลียงโจวที่อยู่
ใต้อาณัติของเฝิงเจาให้ใช้สอยได้ ทหารเหล่านั้นห้าวหาญชาญศึก ทว่า
ยามนี้เฝิงเจาเสียเหลียงโจวรวมทั้งทหารเชียงไปแล้ว แม่ทัพและทหาร
ใต้บัญชาของซิ่งซวิ่นน้อยนักจะมีผู้ภักดีที่ไม่ครั่นคร้ามต่อความตาย
ย่อมยากจะส�ำเร็จการใหญ่เป็นแน่
กลับกันเมื่อหันไปดูเว่ยเซ่า คนผู้น้ีทั้งหนุ่มแน่น เปี่ยมด้วยความ
สามารถมากไหวพริบ ทั้งเฉียบขาดอาจหาญ แข็งแกร่งไร้ผู้ต้านทาน
ใต้บังคับบัญชาก็ยังมีทหารเก่งแม่ทัพกล้าอีกมากมาย คนผู้นี้ต่างหาก
คือศัตรูตัวฉกาจส�ำหรับงานใหญ่ในการรวมใต้หล้าของฮั่นจงโหว บัดนี้
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หากปล่อยให้เว่ยเซ่าโค่นล้มซิง่ ซวิน่ ลง คมกระบีข่ องเว่ยเซ่าย่อมจะชีล้ งใต้
มาโดยราบรื่นประดุจผ่าล�ำไผ่ แสนยานุภาพเกรียงไกรปานเขมือบกลืน
สายรุ้ง ใต้หล้านี้จะไม่มีผู้ใดต่อกรกับเขาได้อีก ต่อให้ฮั่นจงโหวยึดครอง
เมืองลั่วหยางเอาไว้ได้ก็เกรงว่าจะมิใช่แผนการที่ยั่งยืน"
สีหน้าดูแคลนแต่แรกเริ่มของเยวี่ยเจิ้งกงค่อยๆ เปลี่ยนเป็นจดจ่อ
ครั้นเห็นจู๋เจิงหยุดพูดไปจึงรีบเชื้อเชิญให้นั่งลงพร้อมเร่งรัดให้อีกฝ่าย
กล่าวต่อ
จู ๋ เ จิ ง นั่ ง ลงแล้ ว จึ ง เอ่ ย เสริ ม "ตามความเห็ น ของข้ า ฮั่ น จงโหว
ควรสนองราชโองการยกทัพไปปราบเว่ยเซ่าร่วมกับซิง่ ซวิน่ เถิด รวมก�ำลัง
ของฮั่นจงโหวกับซิ่งซวิ่นบดขยี้เว่ยเซ่าทิ้งเสียก่อน เมื่อสิ้นเว่ยเซ่าแล้ว
ซิ่งซวิ่นที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงพวกใฝ่สูงเกินศักดิ์ ด้วยความสามารถ
เหนือสามัญของฮั่นจงโหวแล้ว ซิ่งซวิ่นมีหรือจะคู่ควรให้ต้องกลัวเกรง"
เยวีย่ เจิง้ กงยินดีเป็นล้นพ้น เขาลุกขึน้ ค�ำนับก่อนกล่าว "ข้าได้ทา่ นมา
ก็ราวกับได้ไข่มกุ อันล�ำ้ ค่า ก่อนหน้านีเ้ ป็นข้าเองทีบ่ กพร่องละเลย ขอท่าน
อย่าได้ถือสา!"
ชานเมืองลั่วหยางทิศตะวันตกมีต�ำหนักเย็นอยู่แห่งหนึ่งนามว่า
ต�ำหนักอูเยี่ยน ในอดีตเคยเป็นอุทยานหลวง ทว่ายามนี้ถูกปล่อยให้
ทรุดโทรมมานานแล้ว ภายในมีแต่วัชพืชรกเรื้อกับใยแมงมุมและฝุ่น
ที่จับหนา
น่าเวทนาฮ่องเต้ฮั่นหลิวทงซึ่งถูกจับขึ้นเป็นฮ่องเต้หุ่นเชิดตั้งแต่
วัยแค่เจ็ดขวบ จวบจนทุกวันนีเ้ ขาก็ยงั ไม่เคยได้สบายใจเลยสักวัน ในอดีต
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ถูกคุกคามด้วยอ�ำนาจบารมีของซิง่ ซวิน่ วันทัง้ วันต้องอยูอ่ ย่างตัวสัน่ งันงก
ยามนี้ยังถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์แล้วถูกส่งตัวมายังต�ำหนักเย็น
แห่งนี้อีก
หลิวทงรูด้ วี า่ ทีซ่ งิ่ ซวิน่ ยังละเว้นชีวติ ตนอยูน่ เ้ี ป็นเพียงลูกไม้ทกี่ ระท�ำ
ให้คนทัว่ หล้าดูเท่านัน้ ช้าเร็วก็ตอ้ งลงมือสังหารตนให้สนิ้ ซากอยูด่ ี เขากับ
ข้ารับใช้ส่วนพระองค์ที่เหลืออยู่ข้างกายเพียงไม่ก่ีคนจึงตื่นผวากลัดกลุ้ม
กันทุกวัน มาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเขาก็ล้มป่วย ทว่าไหนเลยจะมีใครเชิญ
หมอมาเจียดยาให้ มีแต่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้น
พริบตาก็ล่วงเข้าสู่เดือนอ้ายของปีใหม่แล้ว ท่ามกลางฟ้าดินอัน
เหน็บหนาว หลิวทงที่ถูกกักขังอยู่ที่นี่มาหลายเดือนก็ซูบผอมจนถึงขั้น
เห็นกระดูก ทั้งไม่รู้ข่าวคราวภายนอกเลยแม้แต่น้อย
วันนี้ขณะหลั่งน�้ำตาอยู่กับมหาดเล็กซ่งชิ่ง หลิวทงพลันได้ยินเสียง
ตวาดอันสับสนดังมาจากนอกต�ำหนักผสมปนเปกับเสียงปะทะกันของอาวุธ
เขานึกว่าซิ่งซวิ่นส่งคนมาฆ่าตนแล้วจึงขวัญกระเจิงจนเนื้อตัวสั่นเทิ้ม
ซ่งชิง่ รีบแบกหลิวทงขึน้ หลังแล้วหนีไปทางสวนดอกไม้ทา้ ยต�ำหนัก
ทว่ า หนี ไ ปได้ เ พี ย งไม่ กี่ ก ้ า วก็ ไ ด้ ยิ น เสี ย งไล่ ห ลั ง มา ขณะที่ ทั้ ง สอง
สะดุดล้มลงพื้นหลับตาปี๋รอคมอาวุธทิ่มแทงเข้ามานั้นกลับได้ยินเสียง
ตะโกนขึ้นว่า "ฝ่าบาททรงมิต้องกลัว พวกกระหม่อมมาช่วยพระองค์
หลบหนีออกจากที่คุมขังพ่ะย่ะค่ะ!"
เมือ่ เบิกตาขึน้ หลิวทงก็จดจ�ำได้วา่ ผูม้ าทัง้ สองคนคือแม่ทพั ตรวจการวัง
หวังป้ากับรองแม่ทัพต่งเฉิง
ปีทแี่ ล้วพอซิง่ ซวิน่ ชิงราชสมบัตติ งั้ ตนเป็นฮ่องเต้กเ็ ข่นฆ่าผูเ้ ห็นต่าง
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ครัง้ ใหญ่ หวังป้าแม้มโี ทสะทว่ามิกล้าเอือ้ นเอ่ย เขาได้แต่กม้ ศีรษะศิโรราบ
ตามคนหมูม่ ากไปก่อน เมือ่ เขาล่วงรูว้ า่ อดีตฮ่องเต้ถกู คุมตัวอยูใ่ นต�ำหนัก
อูเยีย่ น ข้างกายเหลือมหาดเล็กเพียงสองสามคน ก�ำลังอยูใ่ นภาวะคับขัน
อย่างที่สุด ในใจเขาจึงอัดอั้นเป็นเท่าทวี
หวังป้ามีไมตรีที่ดีกับต่งเฉิงมาแต่ไหนแต่ไร หลายวันก่อนต่งเฉิง
นัดพบเขาอย่างลับๆ เมื่อทั้งสองพบหน้ากัน ต่งเฉิงก็แจ้งข่าวที่ตนเอง
ได้ ม าว่ า อี ก ไม่ น านซิ่ ง ซวิ่ น จะปลงพระชนม์ อ ดี ต ฮ่ อ งเต้ แ ล้ ว จบค� ำ
น�้ำหูน�้ำตาก็ไหลพราก ขอร้องให้หวังป้าช่วยอดีตฮ่องเต้ออกมาเพื่อรักษา
แสงสว่างอันริบหรีข่ องราชวงศ์ฮนั่ เอาไว้ หวังป้าตัดสินใจเด็ดขาดในทันที
ลอบส่งคนในครอบครัวให้แยกย้ายไปก่อน วันนีจ้ งึ น�ำองครักษ์หลายสิบคน
ที่ภักดีต่อตนบุกเข้ามาฆ่าทหารรักษาการณ์ในต�ำหนักเย็นแล้วรุดมา
ถวายอารักขา
หวังป้าและต่งเฉิงคุกเข่ากับพื้นก่อนถวายบังคมกล่าว "โจรเฒ่า
ซิ่งซวิ่นกระท�ำการฝืนลิขิตสวรรค์ ทวยเทพและผู้คนต่างล้วนขุ่นแค้น
พวกกระหม่ อ มได้ ข ่ า วว่ า โจรเฒ่ า หมายปองร้ า ยต่ อ ฝ่าบาท จึ ง รี บ
ฉวยโอกาสนี้ตะลุยฆ่าฟันเข้ามาช่วยพระองค์ออกจากที่คุมขัง ฝ่าบาท
โปรดเสด็จไปพึ่งพิงราชนิกุลที่เมืองยงก่อนค่อยออกประกาศปราบปราม
ซิ่ ง ซวิ่ น เถิ ด เรี ย กระดมเหล่ า ผู ้ ป กครองทั่ ว หล้ า ให้ ม าถวายอารั ก ขา
พิทักษ์แผ่นดินราชวงศ์ฮั่นของพวกเรา"
หลิ ว ทงเพิ่ ง จะเป็ น เด็ ก ชายที่ อ ายุ ยั ง ไม่ ถึ ง สิ บ ปี ยามนี้ มื อ เท้ า
อ่อนปวกเปียกไปหมดแล้ว ไหนเลยจะสามารถเดินเหินได้อีก ความคิด
ของตนเองยิ่งไม่มีแต่อย่างใด
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รอจนถูกหวังป้าแบกขึน้ หลังออกมาจากต�ำหนักเย็น กระทัง่ ได้เห็น
ศพของทหารรักษาการณ์ทเี่ คยเฝ้าคุมตนสิบกว่านายนัน้ ทอดร่างเกลือ่ นกลาด
อยู่บนพื้น กลิ่นคาวโลหิตคลุ้งปะทะจมูกแล้ว หลิวทงถึงค่อยแน่ใจว่า
หวังป้ากับต่งเฉิงเป็นขุนนางผูภ้ กั ดีตอ่ ราชวงศ์ฮนั่ และก�ำลังปกป้องตนอยูจ่ ริง
จิตใจของหลิวทงจึงสงบลงได้บ้าง
ไม่นกึ ว่าหนีออกมายังไม่ทนั พ้นระยะยิงธนูกจ็ ะมีทหารไล่ลา่ มาจาก
ทิศทางของเมืองลั่วหยางเสียแล้ว ในที่สุดข่าวก็รั่วไหลออกไปจนได้
รองแม่ทัพองครักษ์วังอุดรสวี่เจี้ยนถึงได้น�ำไพร่พลสองร้อยรุดตามมา
ด้วยตนเอง
หวังป้ากับต่งเฉิงคุม้ กันหลิวทงลัดเลาะเส้นทางในป่าหนีตายไปทาง
ทิศตะวันตก ทว่าเพิง่ จะหนีไปได้ไม่กสี่ บิ ลี้ ทหารทีต่ ามล่าพวกเขาก็ไล่หลัง
มาถึงแล้ว องครักษ์ผู้ติดตามของหวังป้าแม้เสี่ยงตายต้านขวางเอาไว้ให้
แต่จนใจที่น�้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ท้ายที่สุดจึงถูกปิดล้อมอยู่กลางทุ่งร้าง
ไร้หนทางให้หลบหนีไปได้อีก
สวี่เจี้ยนถือดาบมาพร้อมกับจิตสังหารที่พลุ่งพล่าน ทว่าหวังป้า
หาได้ครัน่ คร้ามแต่อย่างใด หลังจากบังร่างหลิวทงทีก่ ำ� ลังแผดเสียงร้องไห้
ไว้ดา้ นหลังแล้ว เขาก็ตวาดด่าทอสวีเ่ จีย้ นทีย่ อมเป็นสุนขั รับใช้แล้วเอ่ยต่อ
ทัง้ น�ำ้ ตา "แผ่นดินราชวงศ์ฮนั่ สีร่ อ้ ยปีของพวกเราถึงกับต้องล่มสลายด้วย
น�้ ำ มื อ ของโจรเฒ่ า เช่ น นี้ ! วั น นี้ ต ่ อ ให้ ข ้ า ต้ อ งจบชี วิ ต ลงที่ นี่ ก็ นั บ ว่ า
สมความปรารถนาของขุนนางผู้โดดเดี่ยวแล้ว!"
ขณะที่หวังป้าหลั่งน�้ำตา ต่งเฉิงก็เหลียวซ้ายแลขวาด้วยสีหน้า
ร้อนรุ่มคล้ายก�ำลังรอคอยผู้ใดอยู่
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สวีเ่ จีย้ นไหนเลยจะสนใจให้มากอีก เขากุมดาบบุกเข้ามาคว้าคอเสือ้
ของหวังป้าไว้ ชั่วขณะที่เงื้อมือหมายจะลงดาบนั้นเอง เบื้องหลังพลันมี
ลูกธนูขนนกนางแอ่นดอกหนึ่งยิงมาเสียบเข้ากลางหลังของสวี่เจี้ยน
พอดิบพอดี สวี่เจี้ยนถึงกับล้มลงพื้นสิ้นใจคาที่
เดิมทีหวังป้านึกว่าวันนี้ตนเองต้องจบชีวิตที่นี่เสียแล้ว ทว่าจู่ๆ
กลับบังเกิดจุดพลิกผันขึ้นมาเสียได้ เขาเห็นไพร่พลที่มิได้ชูธงกองหนึ่ง
เข่นฆ่ามาจากด้านข้าง บุรุษที่น�ำหน้าสุดอยู่ในวัยยี่สิบสามยี่สิบสี่ปี
ศีรษะสวมหมวกเกราะพูแ่ ดง บนร่างสวมชุดเกราะมังกรแบกแปดอัญมณี
ดวงหน้าหมดจดดุจหยก ราศีโดดเด่นเหนือสามัญ ใต้ร่างควบอาชา
พ่วงพีมุ่งมายังทิศทางนี้ หวังป้าจึงอดไม่ได้ที่จะตกตะลึง
เหล่าองครักษ์วงั อุดรทีไ่ ล่ตามมาพร้อมกับสวีเ่ จีย้ นเห็นผูเ้ ป็นหัวหน้า
ถูกยิงตายไปแล้ว ซ�ำ้ ไม่ไกลกันยังมีไพร่พลกองหนึง่ ฆ่าฟันมาอีก ภายหลัง
ต้านรับอยู่ครู่เดียวจึงพากันหนีเตลิดไป
บุรุษผู้นั้นลงจากม้าแล้วเดินก้าวยาวตรงมาทางหวังป้ากับต่งเฉิง
หวังป้าที่เพิ่งเฉียดตายมาหวุดหวิดยังคงไม่กล้าเชื่อสายตาตนเอง
ด้วยไม่รู้จักบุรุษผู้นี้ ขณะตกตะลึงระคนคลางแคลงไม่แน่ใจอยู่นั้น เขาก็
เห็นแม่ทัพหนุ่มผู้นี้เดินเข้ามาใกล้ก่อนจะคุกเข่าถวายบังคมต่อหลิวทง
ที่ยังคงนั่งไร้เรี่ยวแรงอยู่บนพื้น จากนั้นกล่าวว่า "กระหม่อมหลิวเหยี่ยน
แห่งหลางหยามาถวายอารักขาล่าช้า เป็นเหตุให้ฝ่าบาททรงได้รับความ
ตระหนก มีโทษสมควรตายหมื่นครั้งพ่ะย่ะค่ะ!"
หวั ง ป้ า นึ ก อย่ า งไรก็ นึ ก ไม่ ถึ ง ว่ า หลางหยาอ๋ อ งหลิ ว เหยี่ ย นจะ
ปรากฏกายเช่นเทพสวรรค์จตุ ลิ งมา ทัง้ ยังช่วยชีวติ พวกตนให้พน้ อันตราย
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ได้อย่างไม่คาดฝัน เขารีบเดินขึ้นหน้าไปคารวะทันที
หลิวเหยี่ยนกล่าว "แม่ทัพตรวจการวังเป็นขุนนางผู้ปราบศัตรู
ของราชวงศ์ฮั่น แม้ข้าจะอาศัยอยู่หลางหยาแดนไกล แต่ก็ได้ยินชื่อเสียง
ของท่านมานานแล้ว อย่าได้บนั่ ทอนอายุขยั ของข้าเช่นนีเ้ ลย เดิมทีขา้ เพียง
คิดแต่จะเอาตัวรอดเท่านัน้ ทว่าซิง่ ซวิน่ กระท�ำการฝืนลิขติ ฟ้า เสียงประณาม
ของราษฎรพลุ่งพล่านดุจน�้ำเดือด ทั้งข้ายังรู้มาว่าฝ่าบาททรงถูกคุมขัง
อยู่ในต�ำหนักเย็น ให้รู้สึกทั้งเจ็บทั้งแค้นยิ่งนัก ข้าในฐานะราชนิกุลฮั่น
ไหนเลยจะท�ำเป็นมองไม่เห็นได้เล่า ดังนั้นจึงได้ฉวยโอกาสนี้รุดมาถวาย
การช่วยเหลือ สวรรค์ช่างมีตาโดยแท้ พวกเราถึงได้มาพบกันที่นี่เช่นนี้!"
หวังป้ายินดีเป็นล้นพ้น ทางด้านต่งเฉิงก็มาคารวะหลิวเหยี่ยน
เช่นกัน จากนั้นพวกเขาจึงหารือกันอย่างเร่งรีบ
หลิวเหยีย่ นครุน่ คิดก่อนกล่าว "โจรเฒ่าได้ทงิ้ ทหารรักษาการณ์อยูใ่ น
ลั่วหยางด้วย หากรู้ว่าฝ่าบาทเสด็จหนีออกมาแล้ว เขาจะต้องไล่ล่า
มาอีกแน่ ทีน่ ไี่ ม่เหมาะจะรัง้ อยูน่ าน มิสเู้ ร่งออกเดินทางตามข้าไปพ�ำนักที่
หลางหยาก่อนแล้วค่อยหารือกันให้ถี่ถ้วนดีหรือไม่"
หวั ง ป้ า กั บ ต่ ง เฉิ ง ล้ ว นเห็ น พ้ อ ง เมื่ อ แบกหลิ ว ทงขึ้ น หลั ง แล้ ว
คนทั้งคณะก็รีบรุดไปทางตะวันออก ตลอดทางพวกหลิวทงไม่เพียงต้อง
แต่งกายปลอมตัวเพื่อหลบหลีกทหารที่ไล่ล่า ทั้งยังต้องนอนกลางดิน
กินกลางทรายและวกอ้อมเปลีย่ นเส้นทางไปมา พวกของหลิวทงจึงล�ำบาก
ตรากตร�ำไม่น้อย
เดิมทีหลิวทงก็ล้มป่วยมานานแล้ว ทั้งได้รับความตื่นตระหนกไป
หนึ่งรอบ หลังออกเดินทางมาแล้วอาการจึงยิ่งทรุดหนักลง
32
Page_����������� 4.indd 32

25/4/2562 BE 15:50

เผิง ไหลเค่อ

วันนีใ้ นทีส่ ดุ ก็มาถึงเมืองหยางตูซงึ่ อยูห่ า่ งจากหลางหยาในระยะทาง
อีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
พอรุง่ เช้าหลิวเหยีย่ นกับพวกหวังป้าและต่งเฉิงก็มาคอยอยูน่ อกห้อง
เพือ่ รอหลิวทงออกเดินทาง ทว่าคอยอยูน่ านก็ไม่เห็นอีกฝ่ายออกมาเสียที
ครัน้ เข้าไปในห้องถึงค่อยพบว่าตัง้ แต่เมือ่ คืนไม่รวู้ า่ เป็นยามใด ฮ่องเต้นอ้ ย
ได้ทรงสิ้นลมสวรรคตไปเสียแล้ว
คนทั้งหมดมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกก่อนจะร�่ำไห้กัน
สุดเสียง
เหลียงจีเ้ จ้าเมืองหยางตูซงึ่ เป็นขุนนางผูภ้ กั ดีตอ่ ราชวงศ์ฮนั่ มาตัง้ แต่
รุ่นปู่เมื่อได้ยินข่าวนี้จึงรุดมาร่วมพิธีศพด้วย
หลังร�่ำไห้ไว้อาลัยเสร็จสิ้นแล้ว คนทั้งหมดก็หารือกันรอบหนึ่ง
ต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะยกหลิวเหยี่ยนขึ้นสืบราชบัลลังก์
แรกเริ่มหลิวเหยี่ยนปฏิเสธไม่ยอมรับ บอกว่าตนไร้คุณธรรมความ
สามารถ ไม่อาจนั่งในต�ำแหน่งอันสูงส่งนี้ได้ ทว่าพวกหวังป้า ต่งเฉิง
และเหลียงจีพ้ ากันคุกเข่าวิงวอนไม่ลดละ หลิวเหยีย่ นถึงได้จำ� ใจผงกศีรษะ
ในที่สุด
เขาก�ำหนดให้หลางหยาเป็นเมืองหลวงชั่วคราวในทันที จากนั้น
จึงบวงสรวงสวรรค์จัดตั้งกรมกองต่างๆ แล้วออกราชโองการประกาศต่อ
ใต้หล้า
เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไป เจ้าเมืองในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น
มู่ผิง ตงไหล และซย่ามี่ก็ล้วนพากันมาสวามิภักดิ์ ในราชส�ำนักลั่วหยาง
ก็มีขุนนางใหญ่เช่นโต้วอู่กับเติ้งซวิน รวมทั้งขุนนางอื่นอีกยี่สิบกว่าคน
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ฉวยจั ง หวะที่ ซิ่ ง ซวิ่ น ยกทั พ ไปศึ ก ยั ง ไม่ ก ลั บ มาทยอยมาสวามิ ภั ก ดิ์
ที่หลางหยาเพื่อสนับสนุนหลิวเหยี่ยนเป็นฮ่องเต้
เพียงไม่นานราชส�ำนักย่อมซึ่งตั้งขึ้นที่หลางหยาก็ถูกคนทั่วหล้า
มองว่าเป็นราชส�ำนักฮั่นอันชอบธรรม ส่วนลั่วหยางกลายเป็นเมืองหลวง
ของฝ่ายกบฏไป
วันนี้เหล่าขุนนางมาเข้าเฝ้าหลิวเหยี่ยนเพื่อหารือเรื่องปราบปราม
ซิ่งซวิ่น
พวกหวังป้ากับโต้วอูเ่ สนออย่างแข็งขันให้ฉวยโอกาสทีซ่ งิ่ ซวิน่ ก�ำลัง
เปิดศึกใหญ่กับเว่ยเซ่านี้เคลื่อนพลไปกู้เมืองลั่วหยางคืนโดยเร็วที่สุด
ยามที่เอ่ยถึงจุดสะเทือนใจ แต่ละคนล้วนน�้ำหูน�้ำตานองหน้า
หลิวเหยีย่ นตอบรับปากเปล่าเพือ่ ปลอบประโลมคนทัง้ หมดไปก่อน
รอจนผู้คนออกไปแล้วจึงรั้งต่งเฉิงไว้สอบถาม "ท่านมีความเห็นเช่นไร"
ต่งเฉิงซึ่งในทางลับได้กลายมาเป็นนักรบกล้าตายของหลิวเหยี่ยน
ตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนแล้วตอบว่า "หวังป้ากับโต้วอู่เพียงแต่อวดเก่ง
ด้วยลมปาก ยามนีแ้ ม้ฝา่ บาททรงมีเจ้าเมืองต่างๆ มาสวามิภกั ดิร์ บั ใช้แล้ว
ทว่าล้วนแต่เป็นกลุม่ อ�ำนาจเล็กๆ ทัง้ สิน้ ไม่อาจให้ความส�ำคัญได้ ก�ำลังพล
ในพระหัตถ์ที่ฝ่าบาททรงสามารถใช้สอยได้อย่างแท้จริงนั้นยังคงมีอยู่
จ�ำกัดยิ่ง ต่อให้กู้คืนเมืองลั่วหยางได้จริง แต่หากซิ่งซวิ่นยกทัพกลับมา
พวกเราจะต้านรับได้อย่างไร ฉะนั้นฝ่าบาทจะทรงฟังพวกหวังป้ามิได้
พ่ะย่ะค่ะ"
หลิวเหยี่ยนจดจ่ออยู่ชั่วครู่ก่อนถามขึ้นอีก "ศึกระหว่างซิ่งซวิ่นกับ
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เว่ยเซ่าครั้งนี้ท่านมองแพ้ชนะไว้อย่างไร"
ปลายปีที่แล้วหลังจากซิ่งซวิ่นพ่ายแพ้ไปสองครั้งก็ได้เยวี่ยเจิ้งกง
เคลื่อนพลมาสนับสนุน เมื่อต้นปีทัพของซิ่งซวิ่นจึงฉวยจังหวะที่แม่น�้ำ
หวงเหอผนึกแข็งยกพลมหาศาลรุกข้ามแม่น�้ำไป
ยามนั้นสองฝ่ายเปิดศึกใหญ่กันที่อ�ำเภอเกาถัง เว่ยเซ่าพิจารณา
จากสถานการณ์แล้วก็ให้ถอยแนวรับไปยังทุ่งมู่เหยี่ย ก่อนจะโต้กลับ
โดยใช้ประโยชน์จากแนวป้องกันของค่ายสนับสนุนที่ตั้งไว้ก่อนหน้า
จึงสกัดการโจมตีอันเกรี้ยวกราดดุจน�้ำหลากของทัพฝ่ายซิ่งซวิ่นเอาไว้ได้
ถัดจากนั้นสภาพอากาศก็เลวร้ายขึ้น ประสบเข้ากับพายุหิมะซึ่ง
รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ทหารและม้าศึกของทั้งสองฝ่ายแข็งตาย
ไปนับไม่ถ้วน จ�ำต้องยุติการปะทะกันในสนามรบก่อนชั่วคราว สองฝ่าย
ต่างสร้างค่ายของตนขึ้นที่ทุ่งมู่เหยี่ย บัดนี้ก�ำลังคุมเชิงกันอยู่
ต่งเฉิงครุน่ คิดชัว่ ครูก่ อ่ นกล่าวตอบ "เดิมทีโจรเฒ่าก็ใช้ไพร่พลห้าแสน
สู้กับสามแสน ได้เปรียบทางด้านก�ำลังพลอยู่ก่อน ยามนี้ยังเชื้อเชิญ
เยวี่ยเจิ้งกงมาจับมือร่วมรบด้วยอีก เขี้ยวเล็บยิ่งคมกล้าเป็นเท่าตัว
ทั้งทัพใหญ่ก็ข้ามแม่น�้ำหวงเหอไปได้แล้ว ตามความเห็นของกระหม่อม
เว่ยเซ่ามีโอกาสชนะไม่มากสักเท่าใดนัก สิ่งที่กระหม่อมเป็นกังวลคือ
หากโจรโฉดซิ่งซวิ่นกุมชัยเคลื่อนพลกลับมาแล้ว จะต้องยกทัพใหญ่มา
โจมตีฝา่ บาทเป็นแน่ ด้วยขุมก�ำลังของฝ่าบาทในยามนี้ เกรงว่าคงยากจะ
ต้านทานได้"
หลิวเหยี่ยนขบคิดไม่พูดจา ก่อนจะถามอีกว่า "ทางด้านหยวนเจ่อ
มีข่าวแล้วหรือไม่"
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ไม่นานหลังจากทีห่ ลิวเหยีย่ นขึน้ เป็นฮ่องเต้กไ็ ด้สง่ คนไปพบหยวนเจ่อ
ทีม่ ณฑลชิงโจวแล้ว ทว่าจนบัดนีย้ งั คงไม่มคี ำ� ตอบจากหยวนเจ่อแต่อย่างใด
ขณะที่ต่งเฉิงก�ำลังจะส่ายหน้า หลิวซันก็สาวเท้าเดินเข้ามาด้านใน
ประคองกระบอกใส่ ส ารด้ ว ยสองมื อ ก่ อ นคุ ก เข่ า กราบทู ล ว่ า ทู ต ของ
หยวนเจ่อมาถึงแล้ว ยามนีอ้ ยูน่ อกต�ำหนัก ก�ำลังรอฝ่าบาทเรียกตัวเข้าเฝ้า
หลิวเหยี่ยนรับสารมาอ่านคร่าวๆ รอบหนึ่งอย่างรวดเร็ว
หยวนเจ่ อ กราบทู ล มาในสาร ความว่ า สกุ ล หยวนได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากฮ่องเต้มาทุกสมัย ที่ผ่านมาใคร่จะทดแทนคุณ
ทว่าอับจนหนทาง ยามนีร้ าชส�ำนักฮัน่ ได้สถาปนาฮ่องเต้ผจู้ ะฟืน้ ฟูราชวงศ์
ขึ้นใหม่แล้ว ตนปลาบปลื้มจนหลั่งน�้ำตา ยินดีน�ำพาไพร่พลสองแสน
ทีอ่ ยูใ่ นสังกัดมาถวายการรับใช้สนองพระบัญชาเพือ่ ร่วมกอบกูบ้ า้ นเมือง
เมื่ออ่านจบแววตาของหลิวเหยี่ยนสั่นไหวเล็กน้อย ก่อนส่งต่อ
สารฉบับนั้นให้ต่งเฉิง
แรกเริ่มต่งเฉิงอ่านจบแล้วยินดีเป็นบ้าเป็นหลัง ทว่าอึดใจต่อมา
กลับเอ่ยด้วยความวิตกกังวล "ฝ่าบาท หยวนเจ่อมาสวามิภักดิ์เช่นนี้
เกรงว่าคงมีเจตนาอื่นเคลือบแฝงอยู่ ฝ่าบาททรงมิอาจไม่ป้องกัน"
หลิวเหยี่ยนเดินไปที่ริมหน้าต่าง เขาทอดตามองออกไปแสนไกล
เงาหลังที่นิ่งสนิทนั้นดูคล้ายไม่สะทกสะท้าน
ทั้ ง ที่จ ริง สองมือ ของเขาซึ่ง ยึด จับ ลายฉลุบนหน้า ต่างอยู่ค่อยๆ
กระชับแน่นขึน้ ทุกที จนกระทัง่ ข้อต่อนิว้ เผือดขาว เส้นเลือดสีเขียวปูดโปน
เช่นเดียวกับในหัวใจของเขาชั่วขณะนี้ซึ่งถาโถมด้วยเกลียวคลื่น
ที่ซัดโหม
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สองปีกอ่ นภายหลังหยวนเจ่อปราชัยต่อซิง่ ซวิน่ เป็นเหตุให้ชอื่ เสียง
ย่ อ ยยั บ จนเก็ บ ตั ว ซ่ อ นคมนั บ แต่ นั้ น มา กระนั้ น อู ฐ ที่ ผ อมตายก็ ยั ง
ตัวใหญ่กว่าม้าอยู่วันยังค�่ำ ต่อให้เขาบากบั่นพากเพียรสักเพียงใดก็ยัง
ห่างชัน้ กับขุมก�ำลังของหยวนเจ่อในยามนีช้ นิดทีไ่ ม่อาจเพ้อฝันไปเทียบได้
บั ด นี้ อี ก ฝ่ายตอบรั บ ค� ำ ชั ก จู ง ของเขา ยิ น ดี ม าสวามิ ภั ก ดิ์ รั บ ใช้ เ ช่ น นี้
ย่อมต้องมีเจตนาอื่นเคลือบแฝงเป็นแน่ ซึ่งเขาก็รู้แจ้งแก่ใจดี
ทว่า...แล้วอย่างไรเล่า
ในบรรดาผู ้ ค นมากมายที่ ห ้ อ มล้ อ มอยู ่ ข ้ า งกายและหนุ น เขา
เป็นฮ่องเต้อยู่ในตอนนี้ มีผู้ใดที่ปราศจากจุดมุ่งหมายของตนเอง
บ้างท�ำเพื่อจารึกนามไปชั่วกาลในฐานะวีรชนผู้ภักดี บ้างท�ำเพื่อ
ลาภยศสรรเสริ ญ และแน่ น อนว่ า ย่ อ มไม่ ข าดพวกที่ เ บนหางเสื อ
ตามทิศทางลมหรือต้องการแสวงหาที่พึ่งพิง
เขาต้องการขุมก�ำลังของหยวนเจ่ออย่างเร่งด่วน ไม่ตา่ งกับหยวนเจ่อ
ในยามนี้ที่ต้องการหยิบยืมฐานะของเขาเพื่อกู้อ�ำนาจคืนมา
ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดเขาต้องไม่ใช้สอยหยวนเจ่อด้วยเล่า
ท้ายที่สุดแผ่นดินจะตกอยู่ในก�ำมือของผู้ใด ถึงตอนนั้นก็ต้องดูกัน
ที่ฝีมือของแต่ละคนเอง
เพื่อวันนี้เขาได้อดกลั้นรอคอยมานานนักแล้ว
เขาจะไม่ปล่อยโอกาสที่หากพลาดไปแล้วชั่วชีวิตก็อาจไม่มีวัน
ได้พบเจออีกเป็นรอบสองเช่นนี้ให้หลุดลอยไปเป็นอันขาด
ความแค้นของบ้านเมืองและวงศ์ตระกูล ความอัปยศที่ถูกช่วงชิง
ภรรยา รวมถึงดวงหน้าอันไร้เยื่อใยขณะหญิงคนรักเอ่ยกับเขาว่าอดีต
37
Page_����������� 4.indd 37

25/4/2562 BE 15:50

ปรปั ก ษ์ จ� ำ นน 4

ไม่อาจไขว่คว้า ดวงหน้าซึ่งมักผุดขึ้นจากส่วนลึกของหัวใจในทุกราตรี
ที่เขายากจะเข้าสู่ห้วงนิทราได้นั้น ชั่วขณะนี้คล้ายดั่งแปรสภาพเป็น
กองเพลิงอันรุ่งโรจน์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเริ่มโหมไหม้ขึ้นจากก้นบึ้งหัวใจของเขา
จนส่งผลให้เส้นเลือดขยายตัว และจิตวิญญาณแทบสลายเป็นเถ้าธุลี
"ร่างราชโองการแต่งตั้งหยวนเจ่อเป็นสมุหกลาโหมควบต�ำแหน่ง
แม่ทัพใหญ่ ถือตราทองสายม่วง ให้รุดมาถวายงานโดยด่วน"
หลิวเหยี่ยนหมุนกายช้าๆ กลับมาแล้วเอ่ยด้วยน�้ำเสียงที่เรียบสงบ
บนพื้นที่อันรกร้างของทุ่งมู่เหยี่ย ลมเหนือค�ำรามหวีดหวิว หิมะ
หนาหนั ก ปลิ ว ว่ อ น ธงซึ่ ง ปั ก อยู ่ เ หนื อ ยอดกระโจมในค่ า ยทหารถู ก
กระแสลมบ้าคลั่งโหมตีจนโงนเงนง่อนแง่น ราวกับพริบตาต่อมาจะ
หลุดปลิวออกไปอย่างไรอย่างนั้น
สถานที่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเจาเกอ* มาเพียงเจ็ดสิบลี้แห่งนี้เอง
ที่เคยเกิดต�ำนานธงขาวขวานทอง** วิหคชาดล้อมเรือน***
ทว่าปัจจุบันที่นี่เป็นดินแดนอันเหน็บหนาว ทอดมองไกลไปจน
สุดสายตา สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีแต่หิมะอันขาวโพลน
นี่คือฤดูเหมันต์ซึ่งหนาวจัดอย่างยากจะพบพานในรอบหลายสิบปี
* เมืองเจาเกอ คือเมืองหลวงของราชวงศ์ซาง (ราว 1600-1046 ปีก่อนคริสตกาล)
** ธงขาวขวานทอง มีที่มาจากยุทธการมู่เหยี่ยซึ่งเป็นศึกปราบทรราชซางโจ้วหวังแห่งราชวงศ์ซาง ขณะที่
โจวอู่หวังปฐมฮ่องเต้ราชวงศ์โจว (ราว 1046-256 ปีก่อนคริสตกาล) ตรัสปลุกเร้าขวัญทหารก่อนการศึกนั้น
ในพระหัตถ์ขวาถือธงขาว (คือธงประดับขนหางจามรีที่ใช้ในการบัญชาทัพ) ในพระหัตถ์ซ้ายถือขวานทอง
(คือขวานด้ามยาวซึ่งเป็นเครื่องประกอบยศและอาวุธของโอรสสวรรค์) ต่อมาค�ำว่าธงขาวขวานทองจึงถูกใช้
เปรียบเปรยถึงการศึก
*** วิหคชาดล้อมเรือน มีที่มาจากนิมิตมงคลก่อนที่โจวอู่หวังจะปราบซางโจ้วหวัง กล่าวคือปรากฏลูกไฟ
ตกจากฟ้าลงบนเรือนที่ประทับของโจวอู่หวัง ก่อนจะหมุนวนและกลายร่างเป็นวิหคชาดเปล่งเสียงสะท้าน
ชั้นเมฆ
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แม้ เ วลาล่ ว งเข้ า เดื อ นสอง ฤดู ก าลย่ า งสู ่ ฤ ดู ว สั น ต์ แ ล้ ว ทว่ า
สภาพอากาศกลับไม่มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนเป็นอบอุ่นขึ้นเลยสักนิด
สภาพอากาศอันเลวร้ายนี้เป็นอุปสรรคต่อการศึกอย่างมาก ทุกวัน
ล้วนต้องมีข่าวรายงานมาว่าพลทหารและม้าศึกแข็งตาย ผู้ที่เจ็บป่วย
จากอากาศหนาวยิง่ มีมากมาย สถานการณ์เช่นนีส้ ง่ ผลให้เว่ยเซ่าไม่อาจ
จั ด กระบวนพลไปเปิ ด ศึ ก ซึ่ ง หน้ า กั บ ทั พ ของซิ่ ง ซวิ่ น และเยวี่ ย เจิ้ ง กง
ได้โดยราบรื่นอีก
ปัญหาซึ่งกวนใจเขาอยู่นี้ก็ก�ำลังกวนใจซิ่งซวิ่นและเยวี่ยเจิ้งกง
เช่นเดียวกัน
ดั ง นั้ น ภายหลั ง ศึ ก ใหญ่ ที่ อ� ำ เภอเกาถั ง เมื่ อ คราก่ อ น สองฝ่าย
จึ ง ไม่ เ คยได้ร บพุ่ง กันในศึกใหญ่อีกเลย เพียงเผชิญหน้ากันในศึกที่
ไม่เจ็บไม่คันบ้างประปราย ผู้ใดก็ไม่บุ่มบ่ามเป็นฝ่ายรุกก่อนอีก ทว่า
ก็ไม่ยินดีที่จะถอยหลังไปแต่เพียงเท่านี้เช่นกัน
ยามนีส้ องฝ่ายต่างตัง้ ค่ายซึง่ มองเห็นกันได้ในระยะไกลโดยมีแม่นำ�้
หวงเหอสายเก่าคั่นกลางอยู่ ต่างคนต่างก�ำลังรอคอยให้สภาพอากาศ
ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ก�ำลังรอคว้าโอกาสที่จะสามารถโจมตีจุดตายของ
อีกฝ่ายได้ในคราวเดียว
การคุมเชิงกันเช่นนี้ได้ด�ำเนินมากว่าครึ่งค่อนเดือนแล้ว
วันนีเ้ พิง่ จะยามโหย่ว ผืนฟ้าก็เริม่ มืดแล้ว เว่ยเซ่าสวมรองเท้าหุม้ ข้อ
ยามที่เขาเดินย�่ำไปบนหิมะซึ่งสุมหนาถึงน่องก็บังเกิดเสียงดังสวบสาบ
ขณะที่เขาทิ้งรอยเท้าแต่ละรอยไว้บนพื้นหิมะ
เขาเพิ่งกลับจากตรวจการณ์สภาพพื้นที่ของแม่น�้ำหวงเหอสายเก่า
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ขณะก�ำลังจะเข้าสู่ประตูค่าย เขาอาศัยแสงสนธยาล�ำสุดท้ายที่เหลืออยู่
ร�ำไร เห็นได้แต่ไกลว่ามีพลทหารนายหนึ่งยืนตัวตรงพิงอยู่ที่มุมของ
รั้ ว ก� ำ แพงค่ า ย มื อ กุ ม ทวนยาวเล่ ม หนึ่ ง ในอาการแน่ นิ่ ง ไม่ ไ หวติ ง
บนหมวกเกราะและบ่าไหล่ล้วนปกคลุมด้วยหิมะหนึ่งชั้น
เมือ่ เห็นเว่ยเซ่าก็ชะงักฝีเท้า เหลยเหยียนรีบวิง่ เร็วตรงไปตรวจสอบ
ก่อนจะกลับมารายงานเสียงเบาด้วยสีหน้าอันหนักอึ้ง "ตายแล้วขอรับ"
เว่ยเซ่าเพ่งมองพลทหารทีย่ นื แข็งตายนายนัน้ อย่างเงียบงัน ครูห่ นึง่
จึงค่อยหมุนกายเดินเข้าประตูค่ายไป
รอจนเขาเข้ามาในกระโจมใหญ่ของจอมทัพ เพิ่งถอดหมวกเกราะ
กับเสื้อคลุมตัวหนาที่เกาะเต็มไปด้วยหิมะออก เขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้า
ระลอกหนึ่งดังขึ้นที่นอกกระโจม กงซุนหยางกับเว่ยเฉวียนมาถึงแล้ว
กงซุนหยางกลับมาไอรุนแรงอีกครั้ง ด้วยกลัวว่าเขาจะทานทนต่อ
อากาศที่ ห นาวจั ด ไม่ ไ หว เว่ ย เซ่ า จึ ง ก� ำ ชั บ เป็ น พิ เ ศษให้ เ ติ ม ถ่ า นไฟ
ในกระโจมของอีกฝ่ายเพิ่มหนึ่งเท่า
เห็นกงซุนหยางพอเข้ามายังไม่ทนั จะได้เอ่ยปากพูดก็ไอโขลกก่อนแล้ว
เว่ยเซ่าจึงกล่าวว่า "อากาศหนาวยะเยือกเช่นนี้ มีธุระอันใดท่านกงซุน
แค่ส่งคนมาแจ้งเป็นพอ ข้าไปที่กระโจมของท่านก็ได้"
กงซุนหยางโบกมือก่อนเอ่ย "ช่วงกลางวันมีข่าวมาว่าอดีตฮ่องเต้
สวรรคตแล้ ว พวกหวั ง ป้ า กั บ ต่ ง เฉิ ง หนุ น หลิ ว เหยี่ ย นขึ้ น เป็ น ฮ่ อ งเต้
หยวนเจ่อไปสวามิภักดิ์และได้รับแต่งตั้งเป็นสมุหกลาโหมแล้วขอรับ"
เว่ยเซ่านั่งอย่างสง่าอยู่เบื้องหลังโต๊ะ เงาร่างนิ่งสนิทไม่ขยับเขยื้อน
มีเพียงดวงตาที่หรี่ลงเล็กน้อย
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เว่ยเฉวียนกล่าว "ตามหลักแล้วเมื่อหลิวเหยี่ยนตั้งตนเป็นฮ่องเต้
ทั้งได้รับก�ำลังหนุนสองแสนจากหยวนเจ่อ เขาก็น่าจะฉวยโอกาสนี้
เคลื่ อ นพลยึด ลั่วหยางถึง จะสมเหตุส มผล ทว่า หน่ว ยสอดแนมกลับ
รายงานว่าเขาไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด ดูเหมือนไม่มีเจตนา
จะบุกยึดลั่วหยางเลย"
เว่ยเซ่าเอ่ยเรียบๆ "นีม่ อี นั ใดน่ากังขาเล่า หากหลิวเหยีย่ นยกพลบุก
ลั่วหยางในยามนี้ ซิ่งซวิ่นจะต้องถอนทัพกลับไปปกป้องที่มั่นของตน
แน่นอน เช่นนี้ไม่เท่ากับเปิดโอกาสให้ข้าได้ฉกฉวยหรอกหรือ สิ่งที่เขา
ปรารถนาคือให้ข้ากับพวกซิ่งซวิ่นและเยวี่ยเจิ้งกงสูญเสียอย่างหนัก
กันทั้งสองฝ่ายก่อน เขาค่อยเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยไม่ต้อง
ลงทุนลงแรงก็เท่านั้นเอง"
เว่ยเฉวียนกล่าวตอบ "นายท่านกล่าวมีเหตุผล ยามนี้สภาพอากาศ
แม้หนาวจัด ทว่าเมื่อพายุหิมะสงบลงก็สามารถเปิดศึกได้ทันที คาดว่า
อย่างมากก็ไม่เกินปลายเดือน ชนชัน้ เช่นหลิวเหยีย่ นกับหยวนเจ่อไม่คคู่ วร
ให้หวั่นเกรงแม้แต่น้อย นายท่านแค่ทุ่มก�ำลังทั้งหมดมารับศึกกับทัพ
ของซิ่งซวิ่นและเยวี่ยเจิ้งกงก่อนจึงจะถูกขอรับ"
เว่ยเซ่าลุกขึน้ ก้าวเดินเนิบนาบอยูใ่ นกระโจมใหญ่ของจอมทัพ ชัว่ ครู่
จึงค่อยเอ่ยต่อ "ส�ำหรับสถานการณ์ศกึ ในปัจจุบนั ท่านกงซุนกับเสนาธิการ
เว่ยมีความเห็นเช่นไรบ้าง"
กงซุนหยางสบตากับเว่ยเฉวียนปราดหนึ่งก่อนตอบ "ซิ่งซวิ่นได้รับ
ความช่วยเหลือจากเยวี่ยเจิ้งกง บัดนี้มีก�ำลังพลเหนือกว่าฝ่ายเราลิบลับ
แม่ทัพและทหารต่างมีขวัญก�ำลังใจที่ฮึกเหิม ประกอบกับศึกนี้มิใช่การ
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ตีชิงเมืองแต่อย่างใด การปะทะด้วยก�ำลังย่อมมิใช่ยุทธวิธีชั้นยอดอย่าง
แน่นอน"
เว่ยเซ่าครุน่ คิดก่อนเอ่ย "ความคิดของท่านกงซุนตรงกับข้าโดยมิได้
นัดหมาย วันนี้ข้าไปยังแม่น�้ำหวงเหอสายเก่า ขึ้นที่สูงไปสังเกตการณ์
ค่ายศัตรูที่อยู่ฟากตรงข้ามจากระยะไกล กระโจมทหารของซิ่งซวิ่นกับ
เยวีย่ เจิง้ กงสองทัพแม้จะแน่นขนัดไปทัว่ บริเวณ ทว่าแบ่งฝักฝ่ายกันอย่าง
ชั ด เจนโดยมี รั้ ว ไม้ ไ ผ่ คั่ น กลาง อี ก ทั้ ง หน่ ว ยสอดแนมรายงานมาว่ า
เมือ่ หลายวันก่อนทหารของทัง้ สองฝ่ายยังเคยเกิดเหตุววิ าทชกต่อยกันด้วย"
เขาชะงักค�ำพูดแล้วเร่งสาวเท้าไปถึงหน้าโต๊ะ หยิบตะเกียบจุม่ สุรา
ในจอกมาวาดเป็นรอยน�้ำเส้นหนึ่งลงบนผิวโต๊ะ จากนั้นขีดตัดตรงกลาง
ให้เส้นขาดออกเป็นสองท่อน
"ซิ่ ง ซวิ่ น จั บ มื อ กั บ เยวี่ ย เจิ้ ง กงได้ ข้ า ก็ จ ะท� ำ ให้ พ วกมั น สองคน
แตกคอกัน!"
เว่ยเฉวียนปรบมือแล้วยิ้มกล่าว "นายท่านปราดเปรื่องยิ่งนัก ที่ข้า
กับท่านกงซุนมาพบนายท่านก็ด้วยเรื่องนี้เอง ได้ยินว่าเยวี่ยเจิ้งกงได้
ที่ปรึกษานามจู๋เจิงมาผู้หนึ่งและให้ความส�ำคัญกับเขาไม่น้อย ทว่าคน
ผูน้ เี้ คยเป็นทีป่ รึกษาของซิง่ ซวิน่ มาก่อน จูเ๋ จิงผูน้ จี้ งึ มีเรือ่ งให้พวกเราจัดการ
ต่อได้มากทีเดียว!"
ยามดึกสงัด จู๋เจิงตรึกตรองเรื่องการศึกจนยากจะหลับได้เสียที
เขาจึงคลุมเสือ้ เดินออกจากกระโจม เห็นหิมะหยุดตกแล้ว ผืนฟ้าเบือ้ งบน
ด�ำสนิทดุจถูกสาดด้วยน�ำ้ หมึกหนึง่ ชาม ด้านล่างคือค่ายทหารทีท่ อดยาว
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หลายสิบลี้จนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุด
ท่ามกลางความเงียบงัน เสียงดนตรีอนั ครึกครืน้ ทีด่ งั มาจากทิศทาง
ของกระโจมจอมทัพในค่ายซิง่ ซวิน่ จึงบาดหูเป็นพิเศษ กระทัง่ ถูกคัน่ กลาง
ด้วยระยะทางที่ไกลเพียงนี้แล้วเสียงก็ยังลอยละล่องมาเป็นห้วงๆ
ในค่ายทีเ่ สียงเป่าแตรเขาสัตว์อาจปลุกให้ศกึ ใหญ่ปะทุขนึ้ ได้ทกุ เมือ่
เสียงแปลกปลอมเช่นนี้ย่อมไม่เข้ากับสถานการณ์เลยสักนิด
จู๋เจิงเพียงเงี่ยหูสดับฟังอยู่ชั่วครู่ ในใจก็ประดังไปด้วยความรู้สึก
สารพัน
ทั้งรู้สึกโชคดีท่ีตนเองปลีกตัวออกจากค่ายของซิ่งซวิ่นเปลี่ยนมา
เข้ากับเยวี่ยเจิ้งกงได้ทันท่วงที ทั้งรู้สึกวิตกกังวลอยู่รางๆ
ศึกใหญ่ก�ำลังจะเปิดฉากอยู่รอมร่อแล้ว ไม่ต้องเอ่ยถึงซิ่งซวิ่น
ที่ล�ำพองตนจนถึงขั้นประมาทศัตรูด้วยการขับร้องบรรเลงเพลงทุกราตรี
ท่าทีของเยวี่ยเจิ้งกงต่อศึกใหญ่ที่ใกล้จะเกิดขึ้นนี้ก็ดูเหมือนจะระวังตัว
ถนอมก�ำลังอยู่เช่นกัน แม้เขามิได้พูดออกมาอย่างชัดแจ้ง แต่จู๋เจิงก็มอง
ในจุดนี้ออก
ทัพร่วมศึกนี้แม้ได้ประกาศตนว่ามีก�ำลังพลเป็นสองเท่าของทัพ
เว่ ย เซ่ า อวดตนว่ า มี แ สนยานุ ภ าพบดขยี้ อี ก ฝ่ายให้ จ มธรณี ไ ด้ ทว่ า
สองผู้บัญชาการสูงสุดของทัพนี้ คนหนึ่งกลับจองหองถือดี ส่วนอีกคน
ยังสังเกตการณ์รักษาก�ำลังไว้อยู่ หากคู่ต่อสู้ของพวกเขาเป็นคนทั่วไป
บางทีอาจไม่เป็นปัญหาใหญ่อันใด ล�ำพังทหารที่จัดออกไปก็สามารถ
ขยี้อีกฝ่ายให้ตายได้แล้ว แต่ศัตรูที่พวกเขาก�ำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้
คือเจ้าแห่งแดนเหนือเว่ยเซ่า
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แม้จู๋เจิงจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเว่ยเซ่า แต่ค�ำโจษจันต่างๆ
นานาเกี่ยวกับคนผู้นี้เขาล้วนรับรู้มาอย่างละเอียดชัดแจ้ง
หากเว่ยเซ่าเป็นคูต่ อ่ สูท้ รี่ บั มือได้งา่ ยจริง อีกฝ่ายก็คงไม่มที างมาถึง
สถานะในปัจจุบันด้วยวัยเพียงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีเป็นอันขาด
ไม่มดี นิ แดนของผูใ้ ดทีจ่ ะได้มาเพียงแค่เอือ้ มคว้า ต่อให้อาศัยร่มเงา
ที่ยังหลงเหลือมาจากบรรพชนก็ตามที สงคราม...ก็ยังต้องตัดสินกันไป
ทีละศึกอยู่วันยังค�่ำ
เว่ยเซ่าเป็นศัตรูที่น่าพรั่นพรึงอย่างแน่นอน
ทางซิ่งซวิ่นนั้นก็แล้วไปเถิด แต่ส�ำหรับเยวี่ยเจิ้งกงทางนี้ จู๋เจิง
ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาโอกาสเตือนสติผู้เป็นนายอย่างเต็มที่ให้ได้
ในเมื่อเข้าร่วมศึกปราบแดนเหนือแล้ว เช่นนั้นก็จ�ำเป็นต้องทุ่มจนสุดตัว
คว้ากุมโอกาสงามๆ ในครัง้ นีไ้ ว้ให้มนั่ โค่นล้มขุมก�ำลังของเว่ยเซ่าให้สนิ้ ซาก
ในคราวเดียว ไม่อาจมอบโอกาสใดๆ ให้อีกฝ่ายได้พลิกฟื้นคืนมาใหม่
เป็นอันขาด
จูเ๋ จิงใคร่ครวญเสร็จแล้วก็หมุนกายกลับเข้ากระโจม เขาดับตะเกียง
ก่อนจะขึ้นเตียงไป
ขณะที่จู๋เจิงยากจะหลับใหลเพราะห่วงพะวงสถานการณ์ศึกอยู่นั้น
ในกระโจมอีกหลังที่อยู่ห่างจากเขาไปไม่ไกลนักยังมีคนอีกผู้หนึ่งที่นอน
ไม่หลับในราตรีนี้
จางเยีย่ นในฐานะทีป่ รึกษาคนหนึง่ ของเยวีย่ เจิง้ กง แม้ไม่อาจนับว่า
มีสติปัญญาจนถึงขั้นวางกลยุทธ์เผด็จศึกจากในกระโจมได้ ทว่าเขา
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ก็ได้เสนอแผนและออกความคิดให้เยวี่ยเจิ้งกงตลอดหลายปีที่ผ่านมา
เมื่อก่อนหลายศึกส�ำคัญในการช่วงชิงเมืองฮั่นจงก็สร้างความชอบไว้
มิใช่นอ้ ย ทีผ่ า่ นมาจางเยีย่ นจึงได้รบั ความส�ำคัญจากเยวีย่ เจิง้ กงอย่างยิง่
แต่บัดนี้เขาพลันรู้สึกว่าฐานะของตนสั่นคลอนอย่างมาก จู๋เจิงก�ำลัง
แทนทีเ่ ขาอย่างรวดเร็ว อีกฝ่ายราวกับได้กลายเป็นทีป่ รึกษาทีเ่ ยวีย่ เจิง้ กง
ให้ความส�ำคัญสูงสุดแล้ว
ส�ำหรับศึกปราบแดนเหนือในครานี้ ตามจุดยืนของเขาย่อมจะ
คาดหวังให้เยวี่ยเจิ้งกงได้รับชัยชนะ แต่เขาก็รู้ด้วยว่าหากโค่นล้มเว่ยเซ่า
ได้จริง เช่นนั้นนับแต่นี้ความส�ำคัญของจู๋เจิงที่อยู่เบื้องหน้านายตนก็จะ
ไม่มีผู้ใดแทนที่ได้อีกแล้ว
จางเยี่ ย นกลั ด กลุ ้ ม อยู ่ บ ้ า ง ดึ ก ดื่ น ค่ อ นคื น แล้ ว ยั ง คงจุ ด เที ย น
อ่านม้วนต�ำราพิชัยสงครามในมืออยู่
ตอนนี้เองที่นอกกระโจมพลันมีเสียงฝีเท้าย�่ำพื้นหิมะดังสวบสาบ
จากนัน้ ผูต้ ดิ ตามคนสนิทก็เลิกกระโจมเข้ามาแจ้งรายงานทีเ่ พิง่ ได้รบั จาก
ทหารรักษาประตูค่าย ความว่ามีคนผู้หนึ่งนามหรงเหยียนรุดมาที่นี่
กลางดึกเพื่อขอเข้าพบเขา
จางเยีย่ นตะลึงวูบ หรงเหยียนคือคนรูจ้ กั เก่าซึง่ หลายปีกอ่ นเคยเป็น
ขุนนางทีล่ วั่ หยางเช่นเดียวกับเขา ตอนนัน้ หรงเหยียนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นถึง
เจ้ากรมอาญา ทว่าล่วงเกินซิง่ ซวิน่ เข้าจึงต้องละทิง้ ต�ำแหน่งหนีเอาชีวติ รอด
จางเยี่ยนกับหรงเหยียนแม้ไม่อาจนับว่าเป็นสหาย แต่เนื่องจากมีความ
ชื่นชอบด้านการแกะตราประทับหินและส�ำริดเหมือนกัน ปกติทั้งสอง
จึงมีติดต่อกันบ้างประปราย ตอนนั้นจางเยี่ยนยังสะทกสะท้อนใจกับ
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คราวเคราะห์ทอ่ี กี ฝ่ายต้องประสบเลย ต่อมาตัวเขาเองก็ออกจากลัว่ หยาง
หันมารับใช้เยวี่ยเจิ้งกงเช่นกัน นึกไม่ถึงว่าจากกันนานปี อีกฝ่ายจะมา
เยี่ยมเยียนกลางดึกถึงที่นี่ได้
จางเยี่ยนขบคิดเล็กน้อยก่อนเรียกให้คนสนิทพาอีกฝ่ายเข้ามา
หรงเหยียนเข้ามาในกระโจมแล้วเอ่ยปนยิ้มระรื่น "นับแต่จากกัน
ที่ลั่วหยาง พริบตาก็หลายปีแล้ว ที่ผ่านมาพี่อี้เหลียงสุขสบายดีกระมัง"
จางเยี่ยนมองประเมินอีกฝ่ายพลางขานรับพอเป็นพิธี ในใจพอจะ
คาดเดาได้แล้วว่าหรงเหยียนน่าจะมาจากค่ายของเว่ยเซ่าซึง่ เป็นฝ่ายศัตรู
เขาจึงลังเลอยู่ว่าจะเรียกคนเข้ามาจับอีกฝ่ายมัดไว้ดีหรือไม่
"คนรู้จักมาเยือนเพื่อสนทนาความหลัง หรือว่าพี่อี้เหลียงคิดจะจับ
ข้าส่งไปรับความชอบที่เบื้องหน้านาย?" หรงเหยียนยิ้มอย่างไม่สะทก
สะท้าน
ใบหน้าของจางเยี่ยนร้อนวาบ รีบกล่าวตอบทันใด "น้องฉางลู่
เข้าใจผิดแล้ว!" ด้วยไมตรีเก่าก่อนระหว่างทั้งสอง แม้ยามนี้ต่างท�ำงาน
เพื่อนายของตน ทว่าเขาก็มิอาจกระท�ำการจับกุมอีกฝ่ายได้อยู่ดี ดังนั้น
จึงเอ่ยไปตามตรง "เกรงว่าน้องฉางลู่คงไปท�ำงานให้เว่ยเซ่าแล้ว ขณะนี้
สองทัพก�ำลังท�ำศึก ไม่รวู้ า่ น้องฉางลูม่ าพบกลางดึกเช่นนีด้ ว้ ยเรือ่ งอันใด"
หรงเหยียนพลันเปลี่ยนจากใบหน้าเปื้อนยิ้มเมื่อครู่มาเป็นสีหน้า
อันเคร่งขรึมขณะค�ำนับจางเยี่ยนเต็มพิธีการอย่างลึกซึ้ง
จางเยี่ยนรีบประคองให้เขายืนตรงก่อนกล่าว "ไฉนน้องฉางลู่
ต้องค�ำนับเต็มพิธีการเช่นนี้ บั่นทอนอายุขัยของข้าโดยแท้!"
ตอนนี้หรงเหยียนจึงค่อยเอ่ยเสียงเบา "ขอบอกพี่อ้ีเหลียงโดยไม่
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ปิดบัง ที่ข้ามา...เพราะปรารถนาจะมาสวามิภักดิ์ต่อฮั่นจงโหว"
จางเยี่ยนตะลึงงัน
"พีอ่ เี้ หลียงยังไม่รวู้ า่ หลายปีกอ่ นตอนทีข่ า้ ละทิง้ ต�ำแหน่งในราชส�ำนัก
ไปเข้ากับเว่ยเซ่านั้น เดิมเพราะนึกว่าหากได้นายที่ยอดเยี่ยม ตนเองก็จะ
ได้ไปถึงเป้าหมายในชีวิต ทว่าจนใจที่เว่ยเซ่ามีแต่ชื่อเสียงจอมปลอม
ความคิดยังคับแคบตื้นเขิน เขาไม่ยอมใช้สอยข้า จวบจนบัดนี้ข้าก็ยัง
เป็นแค่ผู้ดูแลการเดินทัพที่แสนกระจอกงอกง่อย แต่เท่านี้ก็แล้วไปเถิด
ยามนี้เขายังไม่เจียมก�ำลังตน ถึงกับคิดจะอาศัยไพร่พลเพียงสามแสน
สู้ศึกกับทัพของซิ่งซวิ่นและฮั่นจงโหวอีก นี่มิได้ต่างอันใดกับการเอาไข่
ไปกระทบหิน ทั้งยังชักน�ำหายนะมาสู่ตนเองชัดๆ ดังค�ำกล่าวที่ว่าผู้รู้จัก
สถานการณ์จึงจะเป็นยอดคน เวลานี้เว่ยเซ่าไม่อาจพึ่งพาได้แล้ว ผิดกับ
ฮัน่ จงโหวทีเ่ จิดจรัสดุจดวงตะวันยามเทีย่ ง ข้าแสนแค้นใจทีต่ นไร้คณ
ุ งาม
ความชอบใด ข้าอับจนหนทางทีจ่ ะมาขอสวามิภกั ดิ์ เคราะห์ดที ขี่ า้ รูม้ าว่า
ยามนี้พี่อ้ีเหลียงเป็นเสมือนแขนซ้ายขวาที่ฮั่นจงโหวมิอาจขาดได้ ดังนั้น
ข้าจึงฉวยโอกาสในยามวิกาลแอบหนีออกจากค่ายของเว่ยเซ่ามาพึ่งพิง
พี่ อ้ี เ หลี ย ง หวั ง ว่ า พี่ อี้ เ หลี ย งจะเห็ น แก่ ไ มตรี ใ นอดี ต ฝากแนะน� ำ ข้ า
ต่อฮั่นจงโหวด้วย"
หรงเหยี ย นหยิ บ แผ่ น หนั ง แพะผื น หนึ่ ง ออกมาคลี่ ก างบนโต๊ ะ
ก่อนเอ่ยต่อ "ข้าเป็นผู้ดูแลการเดินทัพ สามารถเข้าออกกระโจมหลักได้
นี่เป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์ของเว่ยเซ่าที่ข้าลอบคัดลอกออกมา ด้านบน
แจกแจงที่ตั้งรวมถึงเส้นทางและการจัดสรรก�ำลังพลในอ�ำเภอหลีหยาง
และอ�ำเภอฟั่นจิน รวมถึงคลังเสบียงที่ต�ำบลหวงฉือโดยละเอียด ข้า
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อยากจะมอบแผนทีน่ เี้ พือ่ แสดงถึงความตัง้ ใจอันแน่วแน่ทจี่ ะมาสวามิภกั ดิ์
รับใช้"
จางเยีย่ นเห็นบนแผนทีม่ รี ะบุหมายเหตุไว้อย่างละเอียดแน่ชดั ในใจ
จึงยินดีเป็นล้นพ้น "เมื่อก่อนน้องฉางลู่เป็นไข่มุกที่ไปตกอยู่ในมุมอับ
บัดนี้หันออกมาสู่ทิศทางที่ถูกต้องสว่างไสวแล้ว นายข้ากระหายที่จะ
เสาะหาผู้มีความสามารถ มีหรือจะปฏิเสธน้องฉางลู่ได้"
จางเยี่ยนเก็บแผนที่เตรียมจะพาหรงเหยียนไปพบเยวี่ยเจิ้งกง
ในทันที ทว่ากลับถูกอีกฝ่ายดึงรัง้ ไว้กอ่ น หรงเหยียนเดินไปแหวกเปิดประตู
กระโจม ลอบมองออกไปปราดหนึง่ แล้วค่อยหมุนกายกลับมาเอ่ยกระซิบ
ที่ข้างหูจางเยี่ยน "ข้ายังมีความลับส�ำคัญอีกเรื่องจะแจ้งต่อพี่อี้เหลียง
เมื่ อ หลายวั น ก่ อ นข้ า อยู ่ น อกกระโจมแอบฟั ง เว่ ย เซ่ า สนทนาลั บ กั บ
กุนซือกงซุนหยาง ได้ยินวาจาของพวกเขาสองคนเอ่ยถึงชื่อของจู๋เจิง
ทว่าตอนนั้นด้านข้างมีองครักษ์เดินมาพอดี ข้ากลัวจะถูกพบเห็นเข้าจึง
รีบจากมาโดยมิทนั ได้ฟงั จนครบ เพียงฟังมาคร่าวๆ ว่าหลังจากจูเ๋ จิงผูน้ นั้
ไม่ได้อยู่กับซิ่งซวิ่นแล้วก็หนีออกมาจากลั่วหยาง แต่เหมือนจะรุดไปหา
เว่ยเซ่าก่อน และถูกรับตัวไว้ใช้สอยแล้ว ทว่าเขากลับมาอยู่ใต้บัญชา
ของฮั่นจงโหวเสียนี่ ข้าจึงแคลงใจว่าเขาเป็นไส้ศึกที่เว่ยเซ่าส่งมา"
จางเยี่ยนแรกเริ่มตกตะลึงพรึงเพริด จากนั้นก็ยินดีปานคลุ้มคลั่ง
เขาคว้ากุมแขนเสือ้ ของหรงเหยียนไว้พลางถามย�ำ้ "วาจานีเ้ ป็นความจริง
หรือ"
หรงเหยียนเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง "ข้าไม่กล้าแน่ใจนัก เพราะตอนนัน้
มิได้ฟังบทสนทนาของพวกเขาสองคนครบถ้วน แต่ก็รู้สึกแคลงใจจริงๆ
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เดิมทีข้าไม่อยากพูดหรอก ทว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงส่วนรวม
ดังนัน้ หลังจากลังเลแล้วลังเลอีก จึงคิดว่าแอบแจ้งต่อพีอ่ เี้ หลียงไว้กอ่ นจะ
เป็นการดีกว่า พี่อี้เหลียงก็เก็บความลับนี้เอาไว้ก่อน เพียงลอบสังเกต
พฤติกรรมของจูเ๋ จิงเป็นใช้ได้ หากข้าฟังมาผิดจะได้ไม่ทำ� ให้ความบริสทุ ธิ์
ของผู้อื่นต้องมัวหมองทั้งที่ไร้มูล"
อารมณ์ของจางเยี่ยนตื่นเต้นยิ่งกว่าเมื่อครู่ที่ได้เห็นแผนที่แผ่นนั้น
เสียอีก เขาสาวเท้าเดินวนอยู่ในกระโจมหลายรอบ สุดท้ายเหมือนจะ
ตัดสินใจได้แน่นอนแล้ว เขาจึงก�ำหมัดขวาทุบใส่ฝา่ มือซ้ายโดยแรงก่อนจะ
เอ่ยอย่างเฉียบขาด "ดังเช่นทีน่ อ้ งฉางลูก่ ล่าว นีเ่ ป็นเรือ่ งใหญ่ทเี่ กีย่ วพันถึง
ส่วนรวม มีความลังเลมิได้แม้แต่น้อย! ข้าต้องรีบรายงานต่อนายท่าน
โดยด่วน ให้นายท่านเพิ่มความระมัดระวัง หากเป็นแผนชั่วของเว่ยเซ่า
จะได้ไม่หลงกล!" จบค�ำเขาก็พาหรงเหยียนลอบไปยังกระโจมใหญ่
ของจอมทัพ
เมื่ อ เยวี่ ย เจิ้ ง กงถู ก ปลุ ก ให้ ตื่ น จางเยี่ ย นก็ พ าหรงเหยี ย นไปถึ ง
เบือ้ งหน้าเขา ชีแ้ จงสาเหตุทมี่ าพบพร้อมเอ่ยยกยอหรงเหยียนอย่างเต็มที่
หรงเหยียนเดินขึ้นหน้าไปคารวะเยวี่ยเจิ้งกง
ศึกใหญ่ก�ำลังจะปะทุขึ้นอยู่รอมร่อแล้ว สองฝ่ายต่างก็ส่งสายสืบ
สอดแนมกันไปมา เยวี่ยเจิ้งกงย่อมรวบรวมได้ข้อมูลการศึกเกี่ยวกับ
ผังการเดินทัพของเว่ยเซ่ามาบ้าง เพียงแต่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่
ปะติดปะต่อเท่านั้น เขาอาศัยแสงเทียนอ่านแผนที่ซึ่งหรงเหยียนมอบให้
อย่างละเอียดพลางลอบเปรียบเทียบกับข่าวกรองที่ตนรู้มา จุดที่ทับซ้อน
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ล้วนสอดคล้องกันทุกประการ เขาจึงแน่ใจว่าแผนที่นี้มิใช่แผนที่ปลอม
สาเหตุที่หรงเหยียนเปลี่ยนมารับใช้ตนก็ฟังดูสมเหตุสมผล เดิมที
เยวี่ยเจิ้งกงเชื่อตั้งแต่เดี๋ยวนั้นแล้ว แต่ไม่นึกว่าต่อจากนั้นจางเยี่ยน
จะฟ้องเรื่องจู๋เจิงขึ้นมา เยวี่ยเจิ้งกงจึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ครุ่นคิดอยู่นาน
ก่อนจะหน้าเปลี่ยนสีในทันที ขว้างแผนที่ในมือลงพื้นแล้วเอ่ยว่า "เว่ยเซ่า
เห็นข้าเป็นเด็กสามขวบที่หลอกได้ง่ายๆ หรือไร เห็นชัดว่าเจ้าถูกเขา
บงการให้แสร้งมาสวามิภักดิ์ หมายใช้แผนยุแหย่ให้แตกคอ ลูกไม้ตื้นๆ
เพียงเท่านี้มีหรือจะตบตาข้าได้!"
เยวี่ยเจิ้งกงตวาดเสียงก้องเรียกให้คนเข้ามาจับหรงเหยียนมัด
แล้วลากออกไปบั่นศีรษะที่นอกประตูค่าย
จางเยี่ยนตื่นตระหนกจนหน้าถอดสี เขาที่อยู่ด้านข้างเยวี่ยเจิ้งกง
รีบขอความเมตตาให้หรงเหยียนสารพัด
ทว่าเยวี่ยเจิ้งกงไม่พูดเลยสักค�ำ สีหน้าก็อึมครึมยิ่ง
หรงเหยียนถูกองครักษ์ของเยวี่ยเจิ้งกงจับมัดผลักตัวออกไปแล้ว
ทว่าเขากลับไม่แก้ต่างใดๆ ตรงกันข้ามยังหัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังไป
ตลอดทาง จนกระทัง่ ถูกผลักมาถึงประตูคา่ ย เพชฌฆาตพาดดาบบนล�ำคอ
แล้วก็ยังคงหัวเราะไม่เลิกรา
เยวี่ยเจิ้งกงจึงสั่งให้คนพาตัวเขากลับมาแล้วเอ่ยเสียงเยียบเย็น
"ความตายมาถึ ง ศี ร ษะแล้ ว ยั ง จะก� ำ เริ บ เสิ บ สานถึ ง เพี ย งนี้ เจ้ า เห็ น
ความเกรียงไกรของกองทัพข้าอยูท่ ใี่ ด ทว่าข้านับถือผูก้ ล้าใจเด็ดเสมอมา
แม้เจ้าจะเป็นไส้ศึกแต่ก็นับได้ว่าเข้าตาข้า หากเจ้าสารภาพมาตามจริง
ข้าอาจไว้ชีวิตเจ้าสักครั้ง!"
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ตอนนี้หรงเหยียนถึง ค่อ ยหยุด หัว เราะ เชิดหน้ากล่าว "ในเมื่อ
ไม่เชื่อถือข้า ยังมีวาจาใดน่าพูดกันอีกเล่า เพียงเสียดายที่ข้าได้ยินมาว่า
ท่านเชี่ยวชาญพิชัยสงคราม มีชื่อเสียงเลื่องระบือ เป็นนายผู้ปราดเปรื่อง
แห่งยุค ชายชาตรีเกิดมาทั้งทีควรยึดถือการสร้างคุณูปการเป็นภารกิจ
อันดับหนึ่งจึงจะน่านับถือ ข้าสู้เสี่ยงภัยคัดลอกแผนที่ของเว่ยเซ่ามาที่นี่
เพื่อสวามิภักดิ์รับใช้ ไม่นึกว่าท่านช่างขี้ระแวงสงสัย มีชื่อเสียงก็คงเป็น
ชื่อเสียงที่จอมปลอมเท่านั้น ห่างชั้นจนเทียบเว่ยเซ่าไม่ติดด้วยซ�้ำ ข้ามอง
คนผิดไปเอง ส�ำนึกเสียใจก็สายเกินไปแล้ว ท่านจะฆ่าก็ฆ่าเถอะ นึกหรือ
ว่าข้าจะครั่นคร้าม"
"นายท่าน ข้าสามารถเอาชีวิตตนเองรับรองได้ น้องฉางลู่มิใช่ไส้ศึก
ของเว่ยเซ่าเด็ดขาด! เมือ่ ครูเ่ ขาเพียงบอกเล่าความคลางแคลงต่อหน้าข้า
เท่านั้น ทั้งพยายามห้ามปรามข้ามิให้แจ้งต่อนายท่าน จะได้ไม่พลาดไป
ท�ำให้ความบริสุทธิ์ของจู๋เจิงต้องมัวหมอง ข้าเป็นพยานให้น้องฉางลู่
ได้ขอรับ!"
จางเยี่ยนที่อยู่ด้านข้างสะเทือนใจอย่างเห็นได้ชัด
เยวี่ยเจิ้งกงจับจ้องหรงเหยียนอยู่ครู่หนึ่ง พยับเมฆบนดวงหน้าจึง
ค่อยๆ สลายหายไป เขาพลันหัวเราะร่วน ก้มเก็บแผนที่ซึ่งตนขว้างทิ้งไป
เมื่อครู่ขึ้นจากพื้น ก่อนจะสืบเท้าไปเบื้องหน้าแล้วใช้สองมือกุมแขนของ
หรงเหยียนไว้แน่น ปากก็เอ่ยด้วยความยินดี "เมือ่ ครูข่ า้ เพียงแต่ทดสอบดู
เท่านั้น ฉางลู่เป็นผู้กล้าโดยแท้ ความห้าวหาญท�ำให้ข้ายอมรับนับถือ
จนหมดใจ ต่อไปข้าก็จะมีขุนนางดีเพิ่มขึ้นอีกคนแล้ว สวรรค์เบื้องบน
ช่างเมตตาข้ายิ่งนัก!"
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ตอนนีห้ รงเหยียนถึงได้ประดับยิม้ บนดวงหน้า แสดงคารวะซ�ำ้ อีกหน
เยวี่ยเจิ้งกงจึงแต่งตั้งต�ำแหน่งแก่เขา
จางเยี่ยนใจร้อน เอ่ยเตือนอีกว่า "นายท่าน เรื่องของจู๋เจิงมิอาจ
ปล่อยไว้นานได้ ควรจับกุมเขามาซักถามในทันที!"
เยวี่ยเจิ้งกงครุ่นคิด เหตุที่ตนละทิ้งลั่วหยางเปลี่ยนมาช่วยซิ่งซวิ่น
ปราบแดนเหนือเป็นเพราะยามนัน้ ฟังแผนของจูเ๋ จิงทัง้ สิน้ ยามนีศ้ กึ ใหญ่
ใกล้จะปะทุ เว่ยเซ่าก�ำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ในช่วงส�ำคัญเช่นนี้
กลับมีผู้มาขอสวามิภักดิ์ ทั้งพอเปิดปากแล้วก็น�ำข่าวมาแจ้งว่าจู๋เจิง
เป็นไส้ศึก ช่างน่าสงสัยโดยแท้ ดังนั้นเมื่อครู่เขาจึงจงใจทดสอบดู
ยามนี้แม้เชื่อได้ว่าหรงเหยียนมาสวามิภักดิ์ด้วยใจจริง แต่อย่างไร
ข่าวเรื่องจู๋เจิงเป็นไส้ศึกเขาก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
หรือพูดอีกอย่างก็คือ...เขาไม่อยากจะเชื่อ
เยวี่ยเจิ้งกงกล่าว "เมื่อครู่ฉางลู่ก็บอกแล้วว่ามิได้ฟังค�ำสนทนา
ของเว่ยเซ่ากับกงซุนหยางทัง้ หมดอย่างชัดเจน ฉะนัน้ ยังมิตอ้ งท�ำให้ผคู้ น
แตกตืน่ ข้าย่อมจะมีวธิ ขี องตนเอง" จบค�ำเขาก�ำชับหรงเหยียนว่าสองสาม
วันนี้อย่าเพิ่งเผยโฉม
ในใจจางเยี่ยนย่อมไม่ยินยอม เขาแทบอยากไปจับตัวจู๋เจิงมา
เปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงประเดี๋ยวนี้ แต่ก็มิกล้าเอ่ยปากอีก เขาจึง
ถอยออกไปพร้อมกับหรงเหยียน
วันต่อมาเยวี่ยเจิ้งกงเรียกตัวจู๋เจิงมาที่กระโจมใหญ่ เขาเพียง
สอบถามถึงแผนการศึกอย่างยิ้มแย้ม ไม่เอ่ยถึงเรื่องเมื่อคืนแม้แต่น้อย
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จูเ๋ จิงไม่นกึ เลยสักนิดว่าตนถูกผูอ้ นื่ เพ่งเล็งเข้าแล้ว ได้ยนิ เยวีย่ เจิง้ กง
ถามถึงการศึกจึงแจกแจงข้อบกพร่องในการคุมทัพของซิ่งซวิ่น ก่อน
เอ่ยเตือนผู้เป็นนายจนสุดความสามารถว่ามิอาจประมาทศัตรู จะต้อง
รวบรวมก�ำลังพลไว้ที่นี่เพื่อเตรียมพร้อมในศึกตัดสินครั้งใหญ่
เปลือกนอกเยวีย่ เจิง้ กงแม้ดเู ห็นพ้อง ทว่าในใจกลับลอบคลางแคลง
เป็นเช่นนี้อยู่หลายวัน ในที่สุดพายุหิมะก็ยุติลงเสียที เยวี่ยเจิ้งกง
รีบเร่งเตรียมเปิดศึก แต่กลับได้ยนิ เสียงเอะอะดังขึน้ ทีน่ อกกระโจมแต่เช้า
ครัน้ เยวีย่ เจิง้ กงออกจากกระโจมมาก็เห็นติงชวีถอื ทวนวงเดือนยาว
น�ำผู้ติดตามมากลุ่มหนึ่ง ท่าทางคล้ายจะใช้ก�ำลังบุกเข้ามา ทว่าถูก
เยวี่ ย เจิ้ ง จวิ้ น บุ ต รชายคนเล็ ก ของตนน� ำ คนไปขวางไว้ สองฝ่ายต่ า ง
ชักอาวุธกันแล้ว เพียงแค่สะกิดการต่อสู้ก็พร้อมปะทุขึ้น
แม้ติง ชวีไ ด้ชื่อ ว่าห้าวหาญไร้ผู้ต้านทาน กระนั้นเขาก็เ ป็นคน
ยโสโอหัง ยามนี้เมื่อซิ่งซวิ่นตั้งตนเป็นฮ่องเต้ เขาเองก็ได้อวยยศเลื่อนขั้น
ไปด้วย จึงยิ่งไม่เห็นใครอยู่ในสายตา
เหตุที่ทหารสองฝ่ายวิวาทกันเมื่อหลายวันก่อนนั้นเป็นเพราะติงชวี
ส่งคนมาบังคับเอาถ่านและฟืนของทางฝ่ายตนไป
ซิ่งซวิ่นขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้ว ในเมื่อตนติดตามเขามาออกรบก็ไม่อาจ
แตกหักกับเขาในเวลานี้ได้ ดังนั้นตอนที่ได้ยินข่าวเรื่องถ่านและฟืน
เยวี่ ย เจิ้ ง กงจึ ง สั่ ง ว่ า มิ ต ้ อ งขั ด ขวาง ปล่ อ ยให้ อี ก ฝ่ายหยิ บ ฉวยไปได้
แต่เรื่องนี้ก็ได้ทิ้งหนามแหลมเอาไว้ในใจตนแล้วเช่นกัน
ครานี้เยวี่ยเจิ้งกงก็ยังคงข่มโทสะไว้ ก่อนจะสั่งให้เยวี่ยเจิ้งจวิ้น
53
Page_����������� 4.indd 53

25/4/2562 BE 15:50

ปรปั ก ษ์ จ� ำ นน 4

ถอยไป "แม่ทัพติงมาที่นี่แต่เช้ามีธุระใดหรือ"
ติงชวีก้าวอาดๆ มาถึงตรงหน้าเยวี่ยเจิ้งกงแล้วเอ่ยอย่างเย่อหยิ่ง
"ข้ารับพระบัญชามาเอาศีรษะคน!"
เยวี่ยเจิ้งกงชะงักไปเล็กน้อย "วาจานี้หมายความว่าอย่างไรกัน"
ติงชวีแค่นหัวเราะเย็นชา "ฮั่นจงโหวคิดว่าฝ่าบาทไม่ทรงทราบก็
สามารถหลอกลวงพระองค์ได้กระนั้นหรือ จู๋เจิงล่วงเกินฝ่าบาทแล้วยัง
ลอบหนีมาอยู่กับท่าน ท่านยังกล้าให้การปกป้องมันเชียวหรือ"
เยวี่ยเจิ้งกงใช้งานจู๋เจิงอยู่ก็จริง แต่ด้วยค�ำนึงว่าซิ่งซวิ่นอยู่ใกล้ๆ
เพียงแค่นี้ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์ในกองทัพหรือการพบปะ
หารือจึงไม่เคยพาจูเ๋ จิงไปด้วย ไม่รเู้ ช่นกันว่าซิง่ ซวิน่ ล่วงรูเ้ รือ่ งนีไ้ ด้อย่างไร
เขาขบคิดเล็กน้อยก่อนตอบ "ที่แท้เป็นเรื่องนี้เอง เมื่อก่อนจู๋เจิงเลินเล่อ
ไปล่วงเกินฝ่าบาทเข้า แท้จริงตัวเขาก็ประหวัน่ พรัน่ พรึงเช่นกัน ประเดีย๋ ว
ข้าจะให้เขาเขียนหนังสือขอพระราชทานอภัยแล้วค่อยน�ำไปถวายเบือ้ งหน้า
โต๊ะทรงงานให้ฝ่าบาททอดพระเนตร แม่ทัพติงกลับไปก่อนเถิด"
เพียงสะบัดทวนวงเดือนยาวที่อยู่ในมือ ห่วงเหล็กบนหลังทวน
ก็บังเกิดเสียงดังครืนครั่น ติงชวีตวาดสวนทันใด "ท่านเป็นเพียงโหวเล็กๆ
คนหนึ่ง บังอาจฝ่าฝืนรับสั่งเชียวหรือ!"
ในมือเยวีย่ เจิง้ กงคุมทัพเกราะเหล็กอันเกรียงไกร บัดนีย้ กทัพมาถึง
ทีน่ กี่ เ็ พือ่ รวมก�ำลังกันโจมตีเว่ยเซ่าเท่านัน้ กระทัง่ ซิง่ ซวิน่ เขายังไม่เคยเห็น
อยู่ในสายตา แล้วมีหรือจะไว้หน้าติงชวี ก่อนหน้านี้สู้อดทนอ่อนข้อให้
หลายหน ครั้นเห็นติงชวีได้คืบจะเอาศอกเพียงนี้ เยวี่ยเจิ้งกงจึงหัวเราะ
หยามหยัน "แม่ทัพติงช่างมีบารมีใหญ่โตเสียนี่กระไร! วันนั้นประเดิม
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ศึกแรกกับเว่ยเซ่าที่ท่าข้ามฟากหู่เหลา ชื่อเสียงความเป็นผู้กล้าของ
แม่ทัพติงไม่มีผู้ใดในใต้หล้าที่จะไม่รับรู้ ข้าเองก็เลื่อมใสยิ่งนัก"
ศึกแรกที่ท่าข้ามฟากหู่เหลาในวันนั้นติงชวีถูกจู่โจมจนต้องละทิ้ง
หมวกเกราะถึ ง โชคดี ห นี ก ระเซอะกระเซิ ง กลั บ มาได้ แม้ ย อมรั บ ว่ า
เป็นเพราะตนประมาทศัตรูไปชั่วขณะ แต่อย่างไรก็เป็นศึกที่แสนจะ
อั ป ยศอดสู ด้ ว ยเหตุ นี้ ศึ ก ต่ อ มาติ ง ชวี จึ ง เสี่ ย งตายเพื่ อ คุ ้ ม กั น ซิ่ ง ซวิ่ น
ฝ่าวงล้อมอันแน่นหนาออกมา ถึงพอจะฝืนกอบกู้หน้าตาของตนเอง
คืนมาได้บ้าง
ยามนีเ้ มือ่ ถูกเยวีย่ เจิง้ กงฉีกหน้าต่อหน้าธารก�ำนัล เขาจึงทัง้ อับอาย
ขายหน้า ทั้งเพลิงโทสะคุกรุ่น ขณะที่จะระเบิดออกมา เขาเหลือบมองไป
รอบทิ ศ และเห็ น ว่ า มี แ ต่ ค นของเยวี่ ย เจิ้ ง กงอยู ่ ทั้ ง สิ้ น หลั ง ไตร่ ต รอง
รอบหนึ่งจึงเพียงทิ้งวาจาอันดุดันไว้ แล้วก้าวจากไปอย่างเคียดแค้น
ท่ามกลางเสียงหัวเราะดังสนั่นที่เบื้องหลัง
"ท่านพ่อ คนถ่อยไร้คณ
ุ ธรรมสิน้ ยางอายเช่นนีจ้ ะแยแสมันท�ำไมกัน
เมื่อครู่ข้าก�ำลังจะฟาดมันออกไปอยู่แล้วเชียว!"
เยวี่ยเจิ้งจวิ้นหัวเราะร่วนเมื่อได้ระบายความขุ่นแค้นเสียที
เยวีย่ เจิง้ กงก�ำชับบุตรชายให้เร่งกวดขันการรักษาการณ์คา่ ย ป้องกัน
ติงชวีมาก่อเรื่องซ�้ำ จากนั้นจึงหมุนกายเข้าไปในกระโจมทัพ
เมือ่ จูเ๋ จิงได้ยนิ ข่าวว่าติงชวีจะมาเอาศีรษะตน ใจก็สน่ั ผวาไม่เลิกรา
รีบตามหาเยวีย่ เจิง้ กงแล้วเอ่ยขอบคุณทันที ทว่ากลับเห็นอีกฝ่ายไม่พดู จา
ท�ำเพียงจับจ้องตนด้วยแววตาชอบกล จู๋เจิงจึงลังเลเล็กน้อยก่อนถาม
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หยั่งเชิง "นายท่านกังวลว่าปกป้องข้าแล้วจะล่วงเกินซิ่งซวิ่นหรือขอรับ"
น�้ำเสียงของเยวี่ยเจิ้งกงพลันเปลี่ยนไป "ข้าได้ยินว่าก่อนที่เจ้าจะ
มาสวามิภักดิ์ข้า ได้ไปสวามิภักดิ์ต่อเว่ยเซ่าก่อนแล้ว"
จู๋เจิงตะลึงลาน "นายท่านโปรดพิจารณาด้วย ไม่มีเรื่องเช่นนี้
เป็นอันขาดขอรับ"
"แต่ข้าได้รายงานลับมาว่าเจ้าเป็นไส้ศึกที่เว่ยเซ่าส่งมากบดานอยู่
ข้างกายข้า"
จู๋เจิงตื่นตระหนกเป็นการใหญ่ ร้องว่าถูกปรักปร�ำอย่างร้อนรน
เยวี่ยเจิ้งกงฟังเขาแก้ต่างอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จากนั้นจึงสั่งให้
เขาถอยออกไปก่อน
จู๋เจิงจนใจ ได้แต่ถอยออกไปตามค�ำสั่ง
พอจู๋เจิงออกไปแล้ว พวกจางเยี่ยนกับหลัวเสียนก็ตามเข้ามา
ศึกใหญ่ก�ำลังจะเปิดฉากอยู่แล้ว เหล่าที่ปรึกษาจึงต่างโน้มน้าว
มิให้เยวี่ยเจิ้งกงเป็นอริกับซิ่งซวิ่นด้วยเรื่องของจู๋เจิง
ขณะที่ เ ยวี่ ย เจิ้ ง กงยั ง คงสองจิ ต สองใจอยู ่ นั้ น นอกกระโจมก็ มี
รายงานจากม้าเร็วส่งเข้ามาฉบับหนึ่ง รอจนเปิดออกอ่านเขาก็ตื่นตกใจ
อย่างยิง่ เป็นสารจากเยวีย่ เจิง้ ข่ายบุตรชายคนโตทีเ่ ขาทิง้ ให้อยูร่ กั ษาเมือง
ฮั่นจง
เยวี่ยเจิ้งข่ายแจ้งว่าหยางซิ่นกับกัวเฉวียนจับมือกันยกทัพใหญ่
ใช้ทางลัดอ้อมมายังเมืองฮั่นจง ตอนนี้ผ่านอ�ำเภอหลูซื่อมุ่งตรงสู่ด่าน
ชิงหนีของภูเขาฮว่าซานมาราวกับน�้ำหลาก ด้วยเกรงจะตั้งรับพลาดพลั้ง
จึงขอให้ท่านพ่อโปรดถอนทัพกลับมาช่วยสนับสนุนโดยด่วน
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จางเยีย่ นแตกตืน่ จนหน้าถอดสี "นายท่าน เราหลงกลเข้าแล้วขอรับ
จูเ๋ จิงเป็นไส้ศกึ ทีเ่ ว่ยเซ่าส่งมาอย่างไม่ตอ้ งสงสัย! เขาโน้มน้าวให้นายท่าน
ยกทัพตามซิ่งซวิ่นมาถึงที่นี่ อ้างว่ารวมก�ำลังกันบุกสังหารเว่ยเซ่า แต่
แท้ที่จริงคือการล่อเสือออกจากถ�้ำ ฉวยจังหวะที่การป้องกันเมืองฮั่นจง
ว่างเปล่าหมายฉกชิงพื้นที่ทั้งมณฑลไป! ฮั่นจงคือฐานที่มั่นของนายท่าน
จะสูญเสียไปมิได้เป็นอันขาด!"
เยวีย่ เจิง้ กงฉุกคิดได้วา่ หลายวันนีจ้ เู๋ จิงทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าตนก็คอยชักจูง
ให้ตนทุ่มสุดก�ำลัง อย่าได้ลอบเก็บก�ำลังทหารไว้ เยวี่ยเจิ้งกงพลันเข้าใจ
กระจ่างแจ้ง เขาไร้ความคลางแคลงใดๆ อีก เอ่ยประณามด่าทอในทันที
"เว่ยเซ่าเจ้าเด็กเมื่อวานซืน เจตนาต�่ำช้าถึงเพียงนี้ ใช้กลชั่วท�ำให้ข้า
จ�ำต้องเสียศักดิ์ศรีมาก้มหัวรับใช้โจรเฒ่าซิ่งซวิ่น จนไม่ทันระวังป้องกัน
ว่ามันจะตะครุบฐานที่มั่นของข้าลับหลังเลยสักนิด!"
ชั่วขณะเดียวจิตใจของเยวี่ยเจิ้งกงก็ยุ่งเหยิงดุจใยปอ ทั้งเดือดดาล
ทั้ งเสี ยใจภายหลัง ทางหนึ่ง รีบสั่ง คนไปมัดตัวจู๋เ จิงแล้ว ลากออกไป
บัน่ ศีรษะทีน่ อกประตูคา่ ยเสีย อีกทางหนึง่ ก็เรียกตัวแม่ทพั กับขุนนางฝ่าย
วางแผนมาประชุมพร้อมกันที่กระโจมใหญ่เพื่อหารือแผนรับมือต่อไป
โดยด่วน
คนทั้งหมดพอรู้ข่าวต่างโมโหไม่รู้หาย ระหว่างที่การหารือยังไม่ได้
ข้อยุตินั้นเองก็มีรายงานมาจากนอกประตูค่ายว่าเมื่อครู่ขณะจะประหาร
จู๋เจิง มีไพร่พลกลุ่มหนึ่งซึ่งแต่งกายเช่นทหารฝ่ายซิ่งซวิ่นบุกมาชิงตัว
จูเ๋ จิงไป แรกเริม่ นึกว่าเป็นคนจากค่ายตะวันออกของซิง่ ซวิน่ ครัน้ ไล่ตามไป
จึงค่อยพบว่าทหารกลุ่มนั้นมุ่งหน้าไปยังค่ายของเว่ยเซ่าที่ฝั่งตรงข้าม
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ของแม่น�้ำหวงเหอสายเก่า ด้วยกลัวจะเป็นกลลวงจึงรีบกลับมารายงาน
ก่อนโดยมิกล้าไล่ตามต่อ
เยวี่ยเจิ้งกงโกรธจัดจนแทบจะกระอักเอาโลหิตและปอดออกมา
เขาตวัดหนึ่งฝ่ามือคว�่ำโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าแล้วบัญชาให้โหมบุกค่ายใหญ่
ของเว่ยเซ่าในทันที ทว่าถูกพวกจางเยีย่ นท้วงเตือนไว้ทนั ควัน ใจความว่า
เว่ยเซ่าเจ้าเล่หว์ างอุบายได้ลำ�้ ลึกถึงเพียงนี้ ย่อมมีการป้องกันไว้กอ่ นแล้ว
เป็นแน่ จะบุ่มบ่ามเคลื่อนพลมิได้
ครู่ใหญ่เพลิงโทสะที่ลุกโพลงอยู่ในอกของเยวี่ยเจิ้งกงถึงค่อยๆ
สงบลง เขาสาวเท้ากลับไปกลับมาอยู่ในกระโจมหลายรอบก่อนจะ
เอ่ยวาจาในที่สุด "ทุกท่านกล่าวถูกต้องยิ่งนัก แค้นนี้ข้าจดบัญชีไว้แล้ว
วันหน้าค่อยมาช�ำระสะสาง ถ่ายทอดค�ำสั่งข้า จงเร่งถอนกระโจมค่าย
กลับฮั่นจงโดยด่วน!"
ทางด้านซิง่ ซวิน่ เมือ่ รูข้ า่ วว่าจูเ๋ จิงทีห่ ลบหนีไปได้ถงึ กับถูกเยวีย่ เจิง้ กง
รับตัวไว้ใช้สอย มีหรือทีเ่ ขาจะยอมเลิกรา เมือ่ เช้าจึงส่งติงชวีไปเอาตัวคน
ที่ค่ายตะวันตก
ทว่าติงชวีไม่เพียงคว้าน�ำ้ เหลว มิหน�ำซ�ำ้ ยังถูกเหน็บแนมหยามหยัน
ไหนเลยจะกล�้ำกลืนโทสะนี้ลงไปได้ ทันทีที่ติงชวีกลับมาจึงตีไข่ใส่สี
เบือ้ งหน้าซิง่ ซวิน่ ว่าเยวีย่ เจิง้ กงเปลือกนอกสวามิภกั ดิต์ อ่ ฝ่าบาท แต่แท้จริง
กลับอวดศักดาว่ามีความชอบเหนือใคร อาศัยแค่ยกพลมาไม่เท่าไร
กระทัง่ บุตรชายของเขาก็ยงั ผยองจนมองไม่เห็นหัวใครแล้ว ไม่เห็นแม้แต่
ฝ่าบาทอยู่ในสายตาเลยด้วยซ�้ำ
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ซิ่งซวิ่นไม่สบอารมณ์จึงส่งคนไปเรียกตัวเยวี่ยเจิ้งกงมาสอบถาม
ต่อหน้า นึกไม่ถึงกลับได้รับรายงานว่าค่ายตะวันตกเหมือนจะมีความ
เคลื่อนไหวผิดปกติ ซิ่งซวิ่นจึงรีบส่งคนไปตรวจสอบให้รู้แน่ชัด ครู่เดียว
ก็ได้รบั ข่าวว่าเยวีย่ เจิง้ กงถึงกับออกค�ำสัง่ ข้ามหัวตนให้ทหารถอนค่ายมุง่ หน้า
กลับฮั่นจงแล้ว
ซิ่งซวิ่นพลันเดือดดาลหนัก บัญชาให้ติงชวีไปจับกุมเยวี่ยเจิ้งกง
มาทันที
ในเมื่อเยวี่ยเจิ้งกงได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะถอนทัพกลับไป
แก้ปัญหาของตนเอง ไหนเลยจะแยแสวาจาของซิ่งซวิ่นอีก ขณะเร่ง
ถอนทัพเขาจึงสัง่ เยวีย่ เจิง้ จวิน้ ให้นำ� รองแม่ทพั กับทหารหนึง่ กองไปเฝ้าคุม
แนวรั้วที่กั้นแบ่งสองค่ายไว้อย่างแน่นหนา
ติงชวีหมายบุกทะลวงรั้วกั้น ทว่าเยวี่ยเจิ้งจวิ้นก็หาใช่คนไร้ฝีมือ
ไหนเลยจะปล่อยให้เขาข้ามแดนมาได้ สองฝ่ายเปิดฉากต่อสูป้ ระดาบกับ
ทวนวงเดือนกันในทันที
ค่ายตะวันออกและค่ายตะวันตกซึ่งแต่เดิมเป็นทัพร่วมสู้กันนั้น
ถึงกับห�้ำหั่นกันเองจนโลหิตอาบย้อมแนวรั้ว
เมื่อซิ่งซวิ่นรู้ข่าวจึงยิ่งฉุนขาด ขว้างจอกแตกเป็นเสี่ยงๆ ก่อนออก
ค�ำสัง่ ให้จดั ทัพหมายจะไล่ลา่ เยวีย่ เจิง้ กงเปิดศึกเดือดสักครัง้ ทว่าถูกจังฉาง
ทักท้วงไว้ก่อน "ฝ่าบาทย่อมทรงเคยได้ยินค�ำกล่าวว่าทุกเรื่องมีเร็วช้า
หนักเบา พระองค์เสด็จมาปราบแดนเหนือในครั้งนี้ ศีรษะแรกที่ต้องเด็ด
ก็คือเว่ยเซ่า ยามนี้เป้าหมายยังไม่ลุล่วง หากทรงรบพุ่งกับค่ายตะวันตก
ย่อมเป็นศึกภายในทีจ่ ะต้องบอบช�ำ้ กันทัง้ สองฝ่าย เท่ากับทรงเปิดโอกาส
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ให้ เ ว่ ย เซ่ า นั่ ง รอฉกฉวยผลประโยชน์ โ ดยไม่ ต ้ อ งเปลื อ งแรง ในเมื่ อ
เยวี่ยเจิ้งกงผู้นั้นต้องการจะไปก็ปล่อยให้เขาไปเสีย รอให้บดขยี้เว่ยเซ่า
แล้วฝ่าบาทค่อยทรงบัญชาทัพไปปราบปรามฮัน่ จง จับเป็นเยวีย่ เจิง้ กงให้
มารับโทษฐานหนีทัพก็ได้พ่ะย่ะค่ะ"
ผู้คนที่เหลือต่างพยายามเกลี้ยกล่อมจนสุดก�ำลัง
เช่นนีเ้ องซิง่ ซวิน่ ถึงถูกโน้มน้าวไว้จนได้ เขาฝืนกดข่มความแค้นในใจ
สั่งให้ทหารกลับเข้าหน่วยที่ตั้งแล้วเร่งกวดขันป้องกันมิให้เว่ยเซ่าสบช่อง
จู่โจมค่ายได้
คืนนัน้ ด้วยความทีจ่ ากไปอย่างเร่งรีบ เยวีย่ เจิง้ กงจึงเผาท�ำลายเสบียง
และอาวุธที่ไม่สะดวกจะน�ำไปด้วยจนวอดหมดไม่มีเหลือ
ภายในราตรี เ ดี ย วกระโจมซึ่ ง เนื อ งแน่ น อยู ่ ท างค่ า ยตะวั น ตก
พลันหายไปสิ้น บนพื้นหิมะมีเพียงแสงเพลิงที่ลุกโหมโชติช่วง
เหล่าทหารในค่ายของเว่ยเซ่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น�้ำหวงเหอ
สายเก่าล้วนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน
ภายในกระโจมใหญ่ของจอมทัพระเบิดกึกก้องไปด้วยเสียงหัวเราะ
เว่ยเซ่านั่งอยู่ตรงกลางโดยมีพวกกงซุนหยาง หลี่เตี่ยน หลี่ฉง
จางเจี่ยน และเว่ยเฉวียนแยกย้ายกันนั่งอยู่ด้านข้าง คนทั้งหมดก�ำลัง
สนทนาถึงเพลิงกองใหญ่ที่ค่ายตะวันตกฝั่งตรงข้าม ไม่มีผู้ใดไม่เอ่ย
กลั้วหัวเราะ ก่อนจะมีคนถามสัพยอกขึ้นว่า "หรงเหยียนจะปลอดภัยดี
หรือไม่หนอ"
เว่ยเซ่าหัวเราะจบก็เอ่ยคล้อยตาม "ต้องให้กลับมาเร็วหน่อยถึงจะดี
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อีกไม่กวี่ นั หากรอจนเยวีย่ เจิง้ กงรูว้ า่ หยางซิน่ กับกัวเฉวียนเพียงส่งไพร่พล
ห้ า พั น ไปสร้างสถานการณ์ขู่ขวัญเท่านั้น เกรงว่า จะไม่เ ป็นผลดีต่อ
หรงเหยียน"
"นายท่านวางใจได้ขอรับ" กงซุนหยางรีบชี้แจง "ข้าหารือกับเขา
ไว้ก่อนแล้ว เขาได้รับความไว้วางใจจากเยวี่ยเจิ้งกงจึงไม่มีอันตราย
ถึงชีวติ เป็นการชัว่ คราว ยามนีเ้ ขายังไม่อาจจากมาได้ หากจากมาแต่เพียง
เท่ า นี้ จ ะสะกิ ด ให้ เ ยวี่ ย เจิ้ ง กงเกิ ด ความคลางแคลง ความพยายาม
ก่อนหน้านี้ก็จะสูญเปล่า รอให้มีโอกาสเหมาะๆ แล้วเขาจะหนีกลับค่าย
มาเองขอรับ"
เว่ยเซ่าผงกศีรษะ "ที่เยวี่ยเจิ้งกงหลงกลครั้งนี้ล้วนพึ่งพาสติปัญญา
และความกล้าของหรงเหยียน กล่าวได้ว่าสร้างผลงานอันใหญ่หลวง
ท่านกงซุนต้องจดเป็นความชอบครั้งใหญ่ของเขาด้วย เสร็จศึกแล้ว
จะได้ปูนบ�ำเหน็จให้ตามความชอบ"
กงซุนหยางขานรับ
ตอนนี้เองที่มีองครักษ์มารายงานว่าจู๋เจิงถูกส่งตัวมาแล้ว เว่ยเซ่า
จึงเรียกให้น�ำตัวเขาเข้ามา
จู๋เจิงถูกเชือกคล้องคอมัดแขนไพล่หลัง เดินเข้าสู่กระโจมใหญ่
ของจอมทัพท่ามกลางเสียงหัวเราะกังวานที่แว่วออกมาจากด้านใน
ก่อนจะเห็นว่าภายในกระโจมมีผู้คนสิบกว่าคนนั่งแยกย้ายกัน แสงเทียน
สว่างไสวฉายส่องให้เห็นฉากบังลมยาวทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง ซึง่ เป็นฉากไม้ประดู่
สีม่วงที่ใช้กั้นแบ่งพื้นที่ชั้นนอกกับชั้นใน
บนฉากวาดลวดลายพยัคฆ์ค�ำรามบนภูผาท่ามกลางสนเขียวกับ
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เกลียวเมฆ แม้พยัคฆ์ร้ายสีสันจับตาซึ่งก�ำลังหมอบอยู่บนภูผาสูงตัวนั้น
จะไม่มีเสียงค�ำรามมาให้ได้ยินก็จริง ทว่ากลับดูดุดันน่าย�ำเกรงประหนึ่ง
ก�ำลังแผดเสียงลัน่ ป่าเขา ราวกับเตรียมจะกระโจนลงมาในพริบตาถัดไป
ก็ไม่ปาน เปี่ยมด้วยพลังสยบขวัญจนท�ำให้ไม่กล้ามองซ�้ำเลยทีเดียว
ด้านซ้ายและขวาของฉากพยัคฆ์มชี นั้ วางขนาดสูงเลยศีรษะอยูด่ า้ นละ
หนึ่งชั้น บนนั้นเต็มไปด้วยกองสารและหนังสือไม้ไผ่ประเภทต่างๆ
บนโต๊ะแม่ทัพที่อยู่ตรงกึ่งกลางตัวนั้นแยกวางป้ายค�ำสั่งกับตรา
พยัคฆ์ไว้ทางซ้ายและขวา
หลังโต๊ะมีบุรุษวัยเพียงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีผู้หนึ่งนั่งอยู่ บนมวยผม
ที่ครอบเกี้ยวทองค�ำด�ำมิได้สวมหมวกนักรบ บนร่างสวมเกราะอ่อนซึ่ง
ถักร้อยขึ้นด้วยห่วงโซ่ดุจเกล็ดกิเลน คลุมไหล่ด้วยเสื้อคลุมจอมทัพ
ข้ า งเอวห้ อ ยยอดกระบี่ ยิ่ ง ท� ำ ให้ รู ป กายแลดู น ่ า เกรงขามดั่ ง มั ง กร
ประเปรียวปานเสือดาว
ดวงหน้าของเขาคมคายเฉียบขาด ยามทีเ่ อียงกายนิดๆ ก็ดแู สนจะ
สง่างาม เขาก�ำลังสนทนาสรวลเสกับบุรุษวัยกลางคนผู้มีใบหน้าซูบผอม
ไว้เคราสามกลุ่มที่นั่งอยู่ด้านข้าง ต่อเมื่อได้ยินเสียงรายงานว่าพาจู๋เจิง
มาถึงแล้ว ชายหนุ่มผู้นี้ถึงได้หยุดพูดคุยยิ้มหัว หันหน้ากวาดสายตาทั้งคู่
มองมา
จูเ๋ จิงคาดเดาได้วา่ ชายหนุม่ ผูน้ นี้ า่ จะเป็นเว่ยเซ่านัน่ เอง นึกไม่ถงึ เลยว่า
เว่ยเซ่าเจ้าแห่งแดนเหนือที่โจษขานกันนั้นจะเป็นผู้มีสง่าราศีโดดเด่น
ประดุจหงส์มังกรเช่นนี้ จู๋เจิงถึงกับมองค้างไปชั่วขณะ
จวบจนชายหนุม่ ผูน้ นั้ หยุดพูดคุยยิม้ หัว นัง่ ยืดกายตรงแล้วช้อนสายตา
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ทั้งคู่กวาดมองมาที่ตน จู๋เจิงถึงสัมผัสได้ว่ารอบกายของเว่ยเซ่าดั่งมีกลิ่น
โลหิตในสนามรบแผ่พุ่งมาปะทะใบหน้า
ในใจจูเ๋ จิงพลันหนาววูบ ไม่กล้าสบตากับชายหนุม่ ทีน่ งั่ อยูห่ ลังโต๊ะ
แม่ทัพผู้นี้อีก หัวใจของเขาสิ้นหวังแล้ว จู๋เจิงรู้ดีว่าที่เว่ยเซ่าตั้งอกตั้งใจ
วางอุบายอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้รา้ ยตนจนสุดท้ายท�ำให้เยวีย่ เจิง้ กงหลงกล
ถอนทัพไปเช่นนี้ ต้องเป็นเพราะคาดเดาได้ว่าแผนการที่ให้เยวี่ยเจิ้งกง
ยกทัพมาสนับสนุนซิ่งซวิ่นในตอนแรกนั้นเป็นความคิดของตน เว่ยเซ่า
คงแค้นตนเข้ากระดูกด�ำเป็นแน่แท้
ตกมาอยูใ่ นเงือ้ มมือของผูอ้ นื่ โดยไม่ทนั รูเ้ รือ่ งรูร้ าวเช่นนี้ ตนก็ได้แต่
รอถูกเชือดสถานเดียวเท่านั้น
จู๋เจิงคาดไม่ถึงสักนิดว่าเว่ยเซ่าจะลุกขึ้นจากหลังโต๊ะ เดินมาถึง
ตรงหน้าแล้วแก้เชือกที่มัดตนออกเองกับมือ จากนั้นยังยิ้มพูดกับตนว่า
"เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ศึกจึงท�ำให้จู๋เจิงต้องล�ำบากแล้ว เจ้าต�ำหนิข้า
หรือไม่"
เห็นเว่ยเซ่าประดับยิ้มเกลื่อนใบหน้า จู๋เจิงอดไม่ได้ที่จะตกตะลึง
พรึงเพริด ครัน้ มองดูผอู้ นื่ ซึง่ นัง่ อยูใ่ นทีน่ ี้ แต่ละคนล้วนมองตนด้วยใบหน้า
ที่เปื้อนยิ้มอยู่เช่นกัน
เว่ยเฉวียนกล่าว "นายท่านรู้ว่าเจ้าเปี่ยมความสามารถ ไม่อาจ
ทนเห็นเจ้าต้องศีรษะขาดใต้คมดาบได้ จึงส่งทหารไปช่วยเจ้าออกมา"
จู๋เจิงเพิ่งเข้าใจกระจ่างตอนนี้เอง เขารู้สึกนับถือเลื่อมใสเว่ยเซ่า
จากใจจริง จึงรีบโขกศีรษะค�ำนับก่อนกล่าว "ขอบคุณเยียนโหวยิ่งนัก
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ ไม่ถอื สาข้อบกพร่องรับข้าไว้ใช้สอย จูเ๋ จิงยินดีสวามิภกั ดิ์
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อยู่ใต้บัญชาเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เยียนโหวเห็นคุณค่าขอรับ!"
เว่ยเซ่าหัวเราะด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผย หลังจากสั่งให้คนน�ำสุรา
ปลอบขวัญมามอบให้อีกฝ่ายดื่มและแนะน�ำให้รู้จักกับคนอื่นๆ แล้ว
จึงให้องครักษ์ส่งจู๋เจิงออกไป
คนที่เหลือในกระโจมใหญ่ต่างทยอยตามออกไปเช่นกัน สุดท้าย
เหลือเพียงกงซุนหยางที่รั้งอยู่เพื่อสอบถามเรื่องของมณฑลเหยี่ยนโจว
ขณะที่ทัพใหญ่ของซิ่งซวิ่นถูกสกัดให้ต้องคุมเชิงอยู่กับเว่ยเซ่าที่นี่
ซิ่งซวิ่นได้สั่งให้โจวฉวินแห่งเมืองเหรินเฉิงที่เคยบุกตีมณฑลเหยี่ยนโจว
ในอดีตน�ำทัพใหญ่ไปประชิดพรมแดนแล้วเปิดฉากรุกรานอีกครั้ง ทว่า
เฉียวผิงน�ำทัพตีโต้อย่างแข็งขันจนโจวฉวินถูกโจมตีให้ต้องล่าถอยไป
ด้ ว ยไม่ อ าจยอมรั บ ได้ ซิ่ ง ซวิ่ น จึ ง เพิ่ ม ไพร่ พ ลให้ โ จวฉวิ น บุ ก ไป
รอบสอง ต่อมาเหยีย่ นโจวได้แม่ทพั นัยน์ตาสีมรกตน�ำทหารมาช่วยเหลือ
ภายหลั ง การศึ ก อั น ดุ เ ดื อ ด ไม่ เ พี ย งปกป้ อ งมณฑลเหยี่ ย นโจวไว้ ไ ด้
โจวฉวินยังสิ้นชีพท่ามกลางกองทัพที่โกลาหลด้วย
ข่าวนี้เพิ่งจะส่งมาถึงบนโต๊ะของเว่ยเซ่าเมื่อวานนี้เอง
"นายท่านมิต้องเป็นกังวลแล้ว" กงซุนหยางกล่าว "ดูจากสองศึกนี้
เห็นชัดว่าสองสามปีที่ผ่านมาเหยี่ยนโจวเตรียมตัวรับศึกอยู่ตลอด มิได้
อยู ่ ใ นสภาพอ่ อ นแอเช่ น กาลก่ อ นแล้ ว อี ก ทั้ ง มี ป ี ่ จื้ อ มาช่ ว ยหนุ น
ย่ อ มไม่ พ ลาดท่ า เสี ย ที เ ป็ น แน่ บั ด นี้ ทั พ ใหญ่ ข องซิ่ ง ซวิ่ น แตกแยก
เป็นเสีย่ งๆ สภาพอากาศก็ดวี นั ดีคนื จังหวะเหมาะแก่การรบอยูเ่ บือ้ งหน้า
สายตาแล้ว นายท่านควรทุ่มก�ำลังทั้งหมดมารับมือกับซิ่งซวิ่น"
ทั้งสองถกความเห็นเรื่องการศึกกันต่อ รู้ตัวอีกทีก็ดึกดื่นมากแล้ว
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เว่ยเซ่าจึงส่งกงซุนหยางกลับไปที่กระโจมด้วยตนเอง
ระหว่างเดินกลับกระโจมใหญ่ของจอมทัพ เว่ยเซ่ารู้สึกว่าอารมณ์
ของตนขึน้ ลงไม่สงบ เขาอดไม่ได้ทจี่ ะหมุนกายเดินย�ำ่ พืน้ หิมะดังสวบสาบ
ไปทางประตูค่าย
พลทหารที่เข้าเวรผลัดดึกอยู่นอกประตูค่ายต่างรีบคารวะเว่ยเซ่า
ในแบบทหารเมื่อเห็นเขาเดินออกมา
เว่ยเซ่าผงกศีรษะให้นิดๆ ก่อนปลดเสื้อคลุมตัวใหญ่บนร่างไปห่ม
ลงบนบ่าของทหารวัยเพียงสิบหกสิบเจ็ดปีนายหนึง่ ซึง่ แววละอ่อนบนดวงหน้า
ยังคงสลัดออกไปไม่หมดสิ้น เว่ยเซ่าตบบ่าของหนุ่มน้อยคนนั้นแล้วเดิน
ออกจากประตูคา่ ยไปตามล�ำพัง ปีนขึน้ ไปบนเนินใกล้ๆ เนินหนึง่ ทีส่ มุ เต็ม
ไปด้วยหิมะ หันหน้าไปยังทุ่งกว้างซึ่งในอดีตเป็นแม่น�้ำหวงเหอสายเก่า
ยามนี้ถูกกลืนกินด้วยสีแห่งรัตติกาล ก่อนจะสูดอากาศอันหนาวเย็น
ทว่าสดชื่นเข้าปอดลึกๆ
ชัว่ ขณะนัน้ ในใจของเขาบังเกิดความฮึกเหิมอย่างหนึง่ ขึน้ ตามธรรมชาติ
ความฮึกเหิมเช่นใต้หล้านี้นอกจากข้าแล้วยังจะมีผู้ใดครอบครองได้อีก
เว่ยเซ่าระบายลมทีข่ นุ่ มัวในอกออกไป สุดท้ายจึงทอดสายตาไปยัง
ผืนฟ้าราตรีทางทิศเหนืออันไกลโพ้นแล้วยืนเงียบอยู่เนิ่นนาน
นางน่าจะใกล้คลอดแล้ว แม้ว่าตนจะไม่อาจรุดกลับไปทันต้อนรับ
การก�ำเนิดของลูกพร้อมกับนาง ทว่าเขาจะน�ำชัยชนะในศึกที่ก�ำลังจะ
ปะทุขึ้นนี้มอบเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้แก่นางและลูกได้อย่างแน่นอน
ท่ามกลางสายตาอิจฉาของเพื่อนพ้อง หนุ่มน้อยที่ท่านโหวถอด
เสือ้ คลุมให้กำ� ลังกดข่มอารมณ์ตนื่ เต้น พลางใช้สายตาอันเทิดทูนเพ่งมอง
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เงาหลังบนยอดเนินไกลที่คล้ายดั่งหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสีแห่ง
รัตติกาลไปแล้วนั้น
สู้รบเพื่อท่านโหว ต่อให้โลหิตอาบย้อมดินทรายก็ไม่นึกเสียดาย
แต่อย่างใด
หนุ่มน้อยเอ่ยกับตนเองอยู่ในใจ
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36
ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงเดือนเศษ มณฑลเหยี่ยนโจวถูกทัพใหญ่
รุกรานพรมแดนถึงสองครั้ง แรกสุดโดยโจวฉวินศัตรูเก่า ตามมาด้วยทัพ
สนับสนุนของเขา
เฉียวผิงน�ำเฉียวฉือกับเหล่าแม่ทัพในสังกัดจัดกระบวนทัพต่อต้าน
อย่างสุดก�ำลัง
ครั้งแรกโจวฉวินถูกโจมตีล่าถอยไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ แต่
ไม่นกึ ว่าทหารและราษฎรเหยีย่ นโจวเพิง่ จะได้ระบายลมหายใจอย่างโล่งอก
โจวฉวินก็ปรับก�ำลังพลยกทัพมารุกรานเป็นค�ำรบสอง ครัง้ นีเ้ ขาได้ทพั อืน่
มาเสริมก�ำลัง แสนยานุภาพเกรียงไกรยิ่งกว่าครั้งก่อน ถาโถมตรงมาถึง
จวี้เหยี่ยอันเป็นเมืองหน้าด่านของมณฑลเหยี่ยนโจว ท่าทางคล้ายว่า
หากไม่ได้ท�ำลายเหยี่ยนโจวให้สิ้นซากก็จะไม่เลิกรา
ยามนั้นเฉียวเยวี่ยหวาดหวั่นพรั่นพรึงอย่างที่สุด คิดว่าเหยี่ยนโจว
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ไม่มที างโชคดีขบั ไล่ผรู้ กุ รานไปได้เช่นครัง้ ก่อนเป็นแน่ เขาจึงหารือร่วมกับ
จางผูแ่ ละทีป่ รึกษาคนอืน่ ๆ จนได้ขอ้ สรุปว่าควรโอนอ่อนตามสถานการณ์
ถวายหนังสือยอมจ�ำนน ก้มศีรษะเป็นขุนนางของซิ่งซวิ่นเพื่อแลกมา
ซึ่งความสงบร่มเย็น
ปีที่แล้วยามที่ซิ่งซวิ่นตั้งตนเป็นฮ่องเต้ สถาปนาแคว้นต้าเจียงนั้น
เคยออกราชโองการไปทัว่ แผ่นดินบัญชาให้จโู หวและผูว้ า่ การมณฑลต่างๆ
มาเข้าเฝ้าถวายบรรณาการ ทว่าผู้ขานรับในตอนนั้นมีน้อยแสนน้อย
ในบรรดาจู โ หวและผู ้ ว ่ า การมณฑลทั่ ว หล้ า บ้ า งครั่ น คร้ า มต่ อ
อ� ำ นาจใหญ่ บ้ า งก� ำ ลั ง ประเมิ น สถานการณ์ บ้ า งก็ มี แ ผนการอื่ น
ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้ใดชูธงเปล่งเสียงคัดค้าน ทว่าก็ไม่มีใครยินดีสนอง
ราชโองการอย่ า งเปิ ด เผยด้ ว ยกลั ว จะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น โจรกบฏ มณฑล
เหยี่ยนโจวก็เฉกเช่นกัน
ทว่าจู่ๆ สถานการณ์กลับด�ำเนินมาถึงช่วงคับขันเช่นนี้เสียได้
เฉียวเยวี่ยจึงทานทนต่อแรงกดดันไม่ไหว ตัดสินใจเช่นนี้ออกมา
ในที่สุด และแน่นอนว่าย่อมต้องถูกเฉียวผิงคัดค้านจนสุดก�ำลัง
ยามนี้ในมณฑลเหยี่ยนโจวนั้นเฉียวผิงมีอ�ำนาจบารมีเหนือกว่า
แต่ก่อนแล้ว แม่ทัพในสังกัดส่วนใหญ่ล้วนฟังค�ำสั่งของเขา
เฉียวเยวี่ยจ�ำนนต่อค�ำโต้แย้ง ประกอบกับเฉียวผิงแจ้งว่ารู้จักกับ
แม่ทพั นัยน์ตาสีมรกตแห่งหลิงปีผ้ นู้ นั้ และอีกฝ่ายก็ยนิ ดีจะน�ำทัพมาช่วย
รบด้วย
เฉียวเยวีย่ ซึง่ เชือ่ ครึง่ ไม่เชือ่ ครึง่ จึงได้แต่ฝนื ใจเลิกล้มการตัดสินใจนัน้
ไปก่อน
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ภายหลั ง การศึ ก อั น โกลาหลอี ก หลายศึ ก ในที่ สุ ด เมื่ อ วานนี้
ทัพโจวฉวินไม่เพียงแค่ถูกโจมตีจนแตกพ่ายเท่านั้น ตัวโจวฉวินเองก็
สังเวยชีวิตท่ามกลางกองทัพอันปั่นป่วนด้วย คาดว่าในเวลาอันใกล้นี้
ซิ่งซวิ่นคงไม่มีก�ำลังจะเปิดศึกรุกรานมณฑลเหยี่ยนโจวอีก ทหารและ
ราษฎรของเหยี่ยนโจวจึงต่างรู้สึกภาคภูมิใจ เชิดหน้ายืดอกกันได้เสียที
หากเอ่ยถึงคุณงามความชอบ อันดับหนึ่งย่อมต้องเป็นแม่ทัพ
นัยน์ตาสีมรกต ทัง้ ทีเ่ ขาอยูท่ า่ มกลางกองทัพมหาศาล แต่กย็ งั เข้าออกได้
ประหนึ่งดินแดนที่ไร้ผู้คน
เหตุที่โจวฉวินศัตรูเก่านานปีของเหยี่ยนโจววิญญาณดับที่จวี้เหยี่ย
เป็นเพราะระหว่างที่พ่ายแพ้จนหนีเตลิดนั้นถูกแม่ทัพนัยน์ตาสีมรกต
จั ด ทั พ สกั ด ขวาง โจวฉวิ น จึ ง ถู ก สั ง หารในที่ สุ ด ศึ ก นี้ ห ากมิ ใ ช่ ไ ด้ เ ขา
เดินทางไกลมาช่วยเหลือก็คงไม่มที างจะได้รบั ชัยชนะอันเกริกก้องถึงเพียงนี้
ทหารและราษฎรเหยีย่ นโจวไม่มผี ใู้ ดไม่โจษขานถึงผลงานในสนามรบ
ของแม่ ทั พ นั ย น์ ต าสี ม รกต ต่ า งมุ ่ ง หวั ง ให้ เ หล่ า ผู ้ ช นะกลั บ เข้ า เมื อ ง
เพื่อจะได้ยลบุคลิกอันสง่างามของเขากันสักหน
เมื่อเฉียวผิงและเฉียวฉือกลับจากจวี้เหยี่ยขี่ม้าเข้าเมืองมาก็ได้
รับการต้อนรับจากชาวเมืองที่มารอกันอย่างล้นหลามเต็มสองฟากถนน
แต่เนื่องจากไม่พบเห็นแม่ทัพนัยน์ตาสีมรกตที่เล่าลือกันร่วมทางมาด้วย
ชาวเมืองจึงผิดหวังอยู่บ้าง
เฉียวเยวีย่ น�ำคนมารอทีห่ น้าจวนเพือ่ ต้อนรับเฉียวผิงซึง่ กุมชัยกลับมา
ใบหน้าของเฉียวเยวี่ยประดับยิ้ม ทว่ารอยยิ้มกลับเจือกลิ่นอายอันฝืดฝืน
อยู่เล็กน้อย
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รอจนรับเฉียวผิงเข้าจวนมาแล้ว เฉียวเยวี่ยจึงเอ่ยถาม "แม่ทัพ
นัยน์ตาสีมรกตผู้นั้นเหตุใดไม่เข้าเมืองมาพร้อมกับเจ้าเล่า ก่อนหน้านี้
ข้าก็เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขา แม้สร้างตัวด้วยการเป็นผู้น�ำทัพคนเร่ร่อน
ชาติกำ� เนิดต�ำ่ ต้อยไปบ้าง แต่กเ็ ป็นเช่นค�ำกล่าวทีว่ า่ วีรบุรษุ อย่าได้ถามถึง
ที่มา ในเมื่อครั้งนี้เหยี่ยนโจวของพวกเราได้รับความช่วยเหลือจากเขา
ข้าก็ควรกล่าวขอบคุณเขาด้วยตนเอง"
เฉียวผิงเชิญเฉียวเยวีย่ เข้าไปในห้องหนังสือ สัง่ ให้บริวารถอยออกไป
ก่อนเอ่ยตอบ "ข้าอยากจะสนทนาเรื่องนี้กับพี่ชายอยู่พอดี ขอบอกโดย
ไม่ปิดบัง แม่ทัพนัยน์ตาสีมรกตหาใช่คนนอกไม่ พี่ชายก็รู้จักเขาเช่นกัน"
เฉียวเยวี่ยกังขา "ผู้ใดหรือ"
"เขาก็คือปี่จื้อ"
แรกเริม่ เฉียวเยวีย่ ยังตอบสนองไม่ทนั ใบหน้าจึงเผยความฉงน "ปีจ่ อื้
เป็นผูใ้ ดกัน" เขาชะงักไปเล็กน้อยคล้ายฉุกคิดได้แล้ว สองตาพลันเบิกกลม
ในทันใด ทั้งยังฉายความไม่อยากเชื่อออกมา "เจ้าก�ำลังพูดถึง...ปี่จื้อ
บ่าวเลี้ยงม้าในจวนของพวกเราที่ล่อลวงบุตรสาวข้าไปคนนั้นน่ะหรือ"
เฉียวผิงพยักหน้า "ใช่ขอรับ"
เฉียวเยวี่ยแข็งทื่อไปทั้งร่าง
"ยามนี้ปี่จื้ออยู่นอกประตูเมืองนี่เอง เขาปรารถนาจะขอพบพี่ชาย
เพือ่ ขอขมา" เห็นเฉียวเยวีย่ ไม่พดู จา เฉียวผิงจึงเอ่ยโน้มน้าว "เมือ่ ครูพ่ ชี่ าย
ก็พูดเองว่าวีรบุรุษอย่าได้ถามถึงที่มา แม้เมื่อแรกปี่จื้อไม่สมควรลักลอบ
พาหลานสาวของข้าหนีออกจากบ้านก็จริง อีกทั้งการที่พวกเขาสองคน
ผูกพันเป็นสามีภรรยาโดยยังไม่ผา่ นความเห็นชอบของบุพการีกเ็ ป็นเรือ่ ง
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ที่ขัดต่อจารีต ทว่าเขากับหลานสาวมีใจตรงกัน การกระท�ำในยามนั้น
ก็เป็นเพราะอับจนหนทาง อีกทัง้ บัดนีห้ ลานสาวไม่เพียงให้กำ� เนิดบุตรชาย
เพิ่มหลานตามาให้พี่ชายหนึ่งคนเท่านั้น ปี่จื้อในอดีตยิ่งไม่อาจน�ำมา
เทียบเปรียบกับยามนีไ้ ด้ เขามีกองทัพอันกล้าแข็งเป็นของตนเอง ทัง้ เคย
ช่วยเหยี่ยนโจวของพวกเราจากวิกฤตหลายหน หวังว่าพี่ชายจะละทิ้ง
เรื่องหมองใจแต่เก่าก่อนแล้วยอมรับเขาไว้ เช่นนี้ก็จะเป็นโชคดีของ
สกุลเฉียวและเป็นโชคดีของเหยี่ยนโจวด้วย"
"เขาเคยช่วยเหยี่ยนโจวหลายหน?"
"เมือ่ ครัง้ ทีเ่ ซวียไท่บกุ ตีเหยีย่ นโจว สองฝ่ายจัดกระบวนทัพทีจ่ วีเ้ หยีย่
ตอนทีฉ่ อื เอ๋อร์เผชิญอันตรายอยูห่ น้าแนวรบก็เป็นเขาทีป่ รากฏกายยืน่ มือ
ช่วยเหลือไว้ทันท่วงที ฉือเอ๋อร์ถึงโชคดีพ้นเคราะห์มาได้ ตอนนั้นข้า
ไม่รหู้ รอกว่าผูม้ พี ระคุณก็คอื ปีจ่ อื้ ต่อมาเมือ่ รูแ้ ล้ว เป็นเพราะไม่สะดวกจะ
ชี้แจงจึงมิได้รายงานต่อพี่ชายในทันที หวังว่าพี่ชายอย่าได้ต�ำหนิ"
เฉียวเยวีย่ รูส้ กึ ว้าวุน่ ใจไปหมด ข่าวซึง่ มาอย่างกะทันหันนีส้ ง่ ผลให้
เขาท�ำตัวไม่ถูกไปชั่วขณะ
บ่าวเลี้ยงม้าชั้นต�่ำที่เขานึกถึงคราใดก็แค้นใจจนอยากจะจับมา
ป่นกระดูกผู้นั้น ยามนี้ถึงกับทะยานคราเดียวถึงชั้นฟ้า พลิกสถานะ
กลับมาอยู่ต่อหน้าเขาในโฉมหน้าผู้มีพระคุณของเหยี่ยนโจวเสียแล้ว
หากว่ากันตามจริง เขารู้ว่าสิ่งที่เฉียวผิงพูดมานั้นมีเหตุผล เกิดมา
ในยุคที่ระส�่ำระสายนี้ยิ่งมีผู้ช่วยมากยิ่งดี อีกทั้งด้วยขุมก�ำลังในปัจจุบัน
ของบ่าวเลีย้ งม้านัน่ ก็คคู่ วรทีจ่ ะดึงตัวมาเป็นพวกจริงๆ ทว่าการจะยอมรับ
คนทีแ่ ต่เดิมคือบ่าวในจวนมาเป็นเขย เขาก็ยงั รูส้ กึ อัดอัน้ ตันใจอย่างทีส่ ดุ
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ครั้นเห็นเฉียวผิงยังจะโน้มน้าวต่อ เขาจึงโบกมือด้วยความกลัดกลุ้ม
"เจ้าเองก็คงจะเพลียแล้ว ไปพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนเถิด เรื่องนี้ขอให้ข้า
ได้ไตร่ตรองอีกสักครั้ง"
ด้วยรู้ว่าข่าวนี้กระทบกระเทือนจิตใจพี่ชายมิใช่น้อย เฉียวผิงจึง
ขอตัวออกไปโดยไม่บังคับใจเขาอีก
รอจนเฉียวผิงออกไปแล้ว เฉียวเยวีย่ ก็รบี เรียกจางผูม่ าพบ เล่าเรือ่ ง
ที่เพิ่งรับรู้ให้อีกฝ่ายฟังรอบหนึ่งอย่างละเอียด ก่อนจะขมวดคิ้วกล่าว
"เจ้าว่าควรท�ำเช่นไร ปี่จื้อคนนี้...ข้าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับดี"
จางผู่เองก็ตกตะลึงไม่หาย หลังจากอุทานหลายประโยคและ
ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งถึงได้เอ่ยตอบ "มีวาจาประโยคหนึ่ง ไม่รู้นายท่านจะ
อนุญาตให้ข้ากล่าวหรือไม่"
"พูดมาเป็นใช้ได้!"
จางผู่เปิดประตูมองส�ำรวจด้านนอกรอบหนึ่ง เมื่อเห็นว่าปลอดคน
แน่แล้วจึงปิดประตูให้สนิทก่อนย้อนกลับมาเอ่ยเสียงเบา "ตามความเห็น
ของข้า ปี่จื้อคนนี้...นายท่านจะชักน�ำเข้าสู่เหยี่ยนโจวมิได้เป็นอันขาด"
"วาจานี้หมายความเช่นไร"
"เดิมทีนายท่านคือประมุขของเหยี่ยนโจว ฐานะสูงส่งเป็นที่เทิดทูน
ทว่าเมื่อเอ่ยถึงเหยี่ยนโจวในช่วงสองสามปีมานี้ ผู้คนกลับรู้จักแต่นาม
ของเจ้าเมืองตงเฉียวผิง นามของนายท่านยังจะมีผู้ใดเอ่ยถึงอีกบ้าง
กระทั่งชาวเหยี่ยนโจวสิบส่วนยังมีถึงเจ็ดแปดส่วนที่ไม่ว่าประสบเรื่องใด
เป็ น ต้ อ งนึ ก ถึ ง ท่ า นเจ้ า เมื อ งก่ อ นเสมอ นายท่ า นมี เ มตตาโอบอ้ อ ม
เห็ น คุ ณ ค่ า ของความผู ก พั น พี่ น ้ อ ง ไม่ ไ ยดี ใ นชื่ อ เสี ย งอั น จอมปลอม
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แต่ขา้ กลับรูส้ กึ หวัน่ วิตกแทนนายท่านยิง่ นัก หากปล่อยให้เป็นเช่นนีต้ อ่ ไป
เกรงว่าต�ำแหน่งของนายท่านคงยากจะรักษาไว้ได้แล้ว"
เฉียวเยวี่ยมีสีหน้าแปลกพิกล ไม่พูดจาเลยสักค�ำ
"มิใช่ข้าขี้ระแวงไปเอง หากแต่เรื่องราวมีพิรุธให้สืบสาว นายท่าน
น่าจะยังจ�ำได้ ก่อนหน้านี้นายหญิงเคยกลับเมืองตงมาหนหนึ่ง พอนาง
จากไปแล้ว ท่านเจ้าเมืองก็เกณฑ์ทหารซื้อม้าโดยไม่สนใจค�ำทัดทาน
ของนายท่านเลย นัน่ เพือ่ สิง่ ใดกันเล่า ท่านเจ้าเมืองชีแ้ จงต่อหน้านายท่าน
ว่าเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง ต่อต้านการรุกรานจากภายนอก แต่ในความเห็น
ของข้า เกรงว่าประสงค์ของท่านเจ้าเมืองหาได้เรียบง่ายเช่นต่อต้านการ
รุกรานจากภายนอกไม่ บัดนี้ผลส�ำเร็จปรากฏชัดในเบื้องต้นแล้ว อีกทั้ง
ท่านเจ้าเมืองยังชักน�ำปี่จื้อกลับมาอีก เมื่อครู่ข้าฟังจากค�ำบอกเล่าของ
นายท่านก็รู้ได้ไม่ยากว่าท่านเจ้าเมืองติดต่อกับปี่จื้อเป็นการส่วนตัว
มานานแล้ว แม้ปี่จื้อได้ชื่อว่าเป็นบุตรเขยของนายท่าน แต่แท้จริง
กลับเป็นคนของท่านเจ้าเมืองมาแต่แรก เหยีย่ นโจวมีทา่ นเจ้าเมืองอยูห่ นึง่
คนแล้ว หากยังเพิ่มปี่จื้อมาอีกคน วันหน้าต�ำแหน่งของนายท่านยังจะ
มั่นคงอยู่อีกหรือ นายท่านโปรดใคร่ครวญให้ถี่ถ้วนด้วยเถิด!"
วาจานี้ของจางผู่กล่าวจี้กระทบกับโรคใจที่มิอาจเอื้อนเอ่ยทว่า
ฝังอยู่ในหัวอกของเฉียวเยวี่ยมาสองสามปีแล้ว เขารับฟังจนแผ่นหลัง
หลั่งเหงื่อเย็น "โชคดีที่ถามเจ้าก่อน มิเช่นนั้นข้าก็เกือบจะชักศึกเข้าบ้าน
แล้ว! เจ้าพูดถูกต้องยิง่ นัก ปีจ่ อื้ เป็นเพียงบ่าวเลีย้ งม้าทีต่ ำ�่ ต้อย สกุลเฉียว
ของข้าจะรับเขยเช่นนีไ้ ด้อย่างไร บุตรสาวคนนัน้ ของข้าทอดทิง้ บิดาไม่ไยดี
บรรพชน ข้าคิดว่าไม่มีนางมานานแล้ว ในเมื่อไม่มีบุตรสาว ข้ายังจะมี
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บุตรเขยมาจากที่ใด เพียงแต่ว่า..."
"เหตุใดนายท่านยังขมวดคิ้วไม่คลายเล่า" จางผู่สังเกตวาจาและ
สีหน้าของผู้เป็นนายอยู่ด้านข้าง
"เดิมทีข้านึกว่าหลานสาวแต่งให้เว่ยเซ่าแล้วต่อไปเหยี่ยนโจว
ก็นบั ว่ามีทพี่ งึ่ พิง ไม่นกึ เลยว่าบัดนีเ้ ว่ยเซ่ายังยากจะเอาตัวรอดได้ แล้วนับ
ประสาอะไรกับปกป้องเหยีย่ นโจวเล่า แต่ไรมาสกุลเฉียวของข้ากับซิง่ ซวิน่
ไม่เคยระรานกัน ตอนที่ซิ่งซวิ่นตั้งตนเป็นฮ่องเต้ ทุกมณฑลทั่วหล้าก็มิใช่
เหยี่ยนโจวของข้าแห่งเดียวที่ไม่ขานรับ ทว่าเขาไม่บุกตีผู้อื่น จ�ำเพาะส่ง
โจวฉวินมาบุกแต่เหยี่ยนโจว ต้องเป็นเพราะสกุลเฉียวของข้าดองญาติ
กับเว่ยเซ่าเป็นแน่ ตอนนั้นน้องรองก็ไม่ยอมฟังค�ำข้า ฉีกหน้าซิ่งซวิ่น
อย่างเด็ดขาดไปแล้ว ตอนนีแ้ ม้โชคดีชนะได้สองศึก แต่วนั หน้าก็ไม่แน่วา่
ซิ่งซวิ่นอาจมาหาเรื่องอีก หากยามนี้ข้าไม่รับปี่จื้อเอาไว้ วันหน้าซิ่งซวิ่น
ยกทัพมารุกรานใหม่ เหยีย่ นโจวจะรักษาตนได้อย่างไรเล่า" เขาทอดถอนใจ
ยาว "เมื่อแรกที่แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับสกุลเว่ย เดิมทีนึกว่าจะได้มีที่
พึ่งพิงเพิ่มขึ้น ไม่คิดว่าบัดนี้กลับถูกดึงให้ต้องล�ำบากไปด้วย จะรุกหรือ
ถอยล้วนแต่อับจนอยู่ที่ก้นเหว ไปซ้ายหรือขวาล้วนแต่ตกที่นั่งล�ำบาก"
จางผู่กล่าว "สิ่งที่นายท่านเป็นกังวลนั้นถูกต้องแล้ว ภายหลัง
ซิ่งซวิ่นขึ้นเป็นฮ่องเต้ก็เคลื่อนพลมหาศาลไปปราบปรามเว่ยเซ่า เดิมที
เว่ยเซ่าก็ตกเป็นรองอยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นยามนี้ซิ่งซวิ่นยังได้เยวี่ยเจิ้งกง
มาสวามิภักดิ์ด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเสมือนพยัคฆ์ติดปีก คู่ต่อสู้สองฝ่าย
ต่างคุมเชิงกันอยู่ที่แม่น�้ำหวงเหอสายเก่า แม้ผลการศึกยังไม่ปรากฏ
ออกมา แต่ทุกคนที่มีตาล้วนรู้ว่าความพ่ายแพ้ของเว่ยเซ่าได้ถูกก�ำหนด
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เป็นทีแ่ น่นอนแล้ว ยามนีเ้ ขาเป็นเพียงธนูแผ่วปลายทีฝ่ นื ดิน้ รนอยูเ่ ท่านัน้ "
เฉียวเยวี่ยรับฟังจนกลัดกลุ้มเป็นเท่าทวี อยากจะนั่งก็นั่งไม่ติด
ได้แต่ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องพลางถอนใจแล้วถอนใจเล่า
จู่ๆ จางผู่ก็เอ่ยขึ้นว่า "ที่จริงนายท่านมิต้องรุ่มร้อนใจถึงเพียงนี้
ยามนี้ยังมีโอกาสหนึ่งที่จะช่วยให้นายท่านพลิกสถานการณ์เลวร้ายได้"
เฉียวเยวี่ยชะงักกึก หันขวับมาถามทันที "โอกาสใดกัน"
จางผู่สาวเท้าไปถึงหน้าโต๊ะแล้วหยิบพู่กันเขียนอักษรไม่กี่ตัว
เฉียวเยวีย่ เดินไปอ่านดู จากนัน้ ก็ตอ้ งตกตะลึงไม่สนิ้ สุด "หลิวเหยีย่ น?"
"ถูกต้องขอรับ!" จางผูผ่ งกศีรษะ "หลางหยาซือ่ จือ่ ผูเ้ คยได้รบั บุญคุณ
จากสกุลเฉียวในกาลก่อน ยามนี้ถูกผู้กล้าทั่วหล้าหนุนให้ขึ้นครองราชย์
แล้ว คาดว่านายท่านคงได้ยินข่าวมาเช่นกัน"
เฉียวเยวีย่ ขมวดคิว้ "ข้าย่อมรูข้ า่ วนีเ้ ช่นกัน แล้วอย่างไร นีเ่ กีย่ วอันใด
กับข้าเล่า"
จางผู่เอ่ยที่ข้างหู "เรียนนายท่านโดยไม่ปิดบัง ตอนที่หลิวเหยี่ยน
พักอยู่ที่เมืองตง ข้ากับเขาก็นับได้ว่าคุ้นเคยกัน เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เขา
ให้คนส่งสารฉบับหนึ่งมาให้ข้า ฝากให้ข้ามอบต่อนายท่าน"
ภายใต้สายตาตกตะลึงของเฉียวเยวีย่ จางผูพ่ ดู จบก็หยิบสารผ้าไหม
สีเหลืองม้วนหนึง่ จากในแขนเสือ้ ส่งมอบให้อย่างพินอบพิเทาด้วยสองมือ
เฉี ย วเยวี่ ย รี บ รั บ มาคลี่ อ ่ า นรอบหนึ่ ง อย่ า งรวดเร็ ว ชั่ ว ขณะนั้ น
กระแสความคิดพลันโหมกระหน�่ำจนส่งผลให้นิ้วมือซึ่งถือสารผ้าไหม
อยู่สั่นเทิ้มนิดๆ
จางผู่ชี้แจงอย่างเยือกเย็น "ซิ่งซวิ่นมีชื่อเสียงฉาวโฉ่ไปทั่วในฐานะ
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ผู้ชิงราชสมบัติ เป็นฮ่องเต้ที่หาความชอบธรรมมิได้ ช้าเร็วผู้คนทั่วหล้า
ก็ต้องลุกฮือขึ้นต่อต้าน ผิดกับหลิวเหยี่ยนที่ครองความได้เปรียบทั้งด้าน
จังหวะเวลา สถานที่ และความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้สนับสนุน ต่งเฉิง
โต้วอู่ และเติ้งซวินล้วนเป็นขุนนางเก่าแก่คนส�ำคัญที่มีชื่อเสียงบารมี
ด้านก�ำลังพลก็มีเจ้าเมืองต่างๆ ที่ไปสวามิภักดิ์รับใช้ กระทั่งหยวนเจ่อ
ยังหนุนเขาเป็นฮ่องเต้ ไพร่พลมีแสนยานุภาพเกรียงไกร ศึกที่แม่น�้ำ
หวงเหอศึกนี้ย่อมจะเป็นเส้นแบ่งภาพรวมของใต้หล้า ต่อไปแผ่นดิน
จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ซิง่ ซวิน่ กับเยวีย่ เจิง้ กงครองเมืองหลวงของฝ่ายกบฏ
ส่วนหลิวเหยี่ยนเป็นผู้น�ำใต้หล้าในฐานะฮ่องเต้ฮั่นโดยชอบธรรม บัดนี้
นายท่านล่วงเกินฝ่ายซิง่ ซวิน่ เพราะเว่ยเซ่าเป็นเหตุ นายท่านย่อมไม่เหลือ
ทางถอยอื่นใดอีก ต่างจากฝ่ายของหลิวเหยี่ยนซึ่งร�ำลึกถึงบุญคุณที่เคย
ช่วยเหลือ ถึงกับเขียนสาส์นมาเองกับมือ ยศถาบรรดาศักดิร์ อพร้อมอยูแ่ ล้ว
เมื่อครู่ที่ข้ากล่าวว่านี่คือโอกาส นายท่านเห็นว่าข้ากล่าวผิดหรือไม่เล่า"
ในดวงตาของเฉียวเยวีย่ ค่อยๆ เปล่งประกายวิบวับผิดจากธรรมดา
เขาเอาสองมือไพล่หลังเดินไปมาอยู่ในห้องหลายรอบด้วยความตื่นเต้น
ก่อนจะฉุกคิดอะไรได้ เขาจึงชะงักแล้วเอ่ยอย่างลังเล "แต่ว่า...ทางด้าน
น้องรองของข้า..."
"นายท่านลืมสิ่งที่ข้าพูดเมื่อครู่ไปแล้วหรือ เว่ยเซ่าเป็นบุตรเขย
ของท่านเจ้าเมือง ส่วนท่านเจ้าเมืองก็ลอบกีดกันนายท่านอยู่ เกรงว่าคงจะ
มีเจตนาขึ้นแทนที่นายท่านนานแล้ว นายท่านยังจะคาดหวังให้ท่าน
เจ้าเมืองร่วมแรงร่วมใจกับนายท่านอีกได้อย่างไรขอรับ"
เฉียวเยวีย่ มีสหี น้าไม่คอ่ ยชวนมอง ใจลอยไปพักใหญ่ถงึ ได้เอ่ยปาก
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"เจ้าเองก็รนู้ วี่ า่ บัดนีไ้ ม่อาจเทียบกับกาลก่อนได้แล้ว หากเขาไม่พยักหน้า
บรรดาแม่ทัพนายกองก็ไม่แน่ว่าจะยอมฟังบัญชาข้าทั้งหมด"
จางผู่กล่าว "ข้ามีแผนหนึ่งจะเสนอขอรับ นายท่านสามารถขับไล่
ปี่จื้อไปเสียก่อน เรื่องนี้นายท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดอย่างแน่นอน ต่อให้
ท่านเจ้าเมืองไม่เต็มใจก็ไม่อาจโต้แย้งได้ หลังจากขับไล่ปี่จื้อไปแล้ว
นายท่านสามารถคัดเลือกคนสนิทให้ฉวยโอกาสคุมตัวท่านเจ้าเมืองเอาไว้
ตอนที่เขาไม่ทันป้องกัน จากนั้นประกาศต่อภายนอกว่าท่านเจ้าเมือง
ป่วยหนั ก ไม่ อ าจสะสางงานได้ เช่ น นี้ ก็ ส ามารถชิ ง อ� ำ นาจทางทหาร
ในมือเขามาครองได้แล้ว เหยีย่ นโจวก็จะกลับมาเป็นของนายท่านเช่นเดิม
ถึงตอนนั้นจะท�ำอย่างไรต่อไป มิใช่นายท่านมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว
หรอกหรือ"
เฉียวเยวี่ยยังคงสองจิตสองใจ
"นายท่านขอรับ เมตตาไม่อาจคุมกองทัพ ไม่รา้ ยมิใช่บรุ ษุ นายท่าน
ยังไม่ได้รับบทเรียนจากความใจอ่อนในอดีตอันเป็นเหตุให้ต�ำแหน่ง
ต้องสั่นคลอนอีกหรือ ศึกนี้เว่ยเซ่ามีแต่พ่ายแพ้สถานเดียวแล้ว เมื่อใด
ทีซ่ งิ่ ซวิน่ โค่นเว่ยเซ่าลงแล้วก็จะหันหัวหอกมาทีเ่ หยีย่ นโจวอีกครัง้ แน่นอน
หากนายท่านยังลังเลอยู่อีก เกรงว่ารากฐานร้อยปีของเหยี่ยนโจวคงต้อง
พังพินาศในวันเดียวแล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้ ใช่วา่ นายท่านจะเอาชีวติ ท่านเจ้าเมือง
เสียเมื่อไร เพียงคุมตัวเขาเอาไว้เท่านั้น ไฉนนายท่านยังต้องลังเลใจอยู่
อีกเล่าขอรับ"
เฉียวเยวีย่ เนือ้ ตัวสะท้านวูบ เขากัดฟันพลางตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
ก่อนจะผงกศีรษะกล่าว "ท�ำตามที่เจ้าว่าก็แล้วกัน!"
77
Page_����������� 4.indd 77

25/4/2562 BE 15:50

ปรปั ก ษ์ จ� ำ นน 4

จางผูย่ นิ ดีเป็นล้นพ้น เขาคุกเข่าค�ำนับทันใด "นายท่านปราดเปรือ่ ง
ยิ่งนัก หลิวเหยี่ยนปรีชาสามารถเหนือใคร เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คน
ทั่วหล้า จะต้องเป็นเจ้าแผ่นดินผู้คืนความรุ่งเรืองสู่ราชวงศ์ฮั่นได้อย่าง
แน่นอน นายท่านมีความชอบในฐานะผู้ค�้ำจุนบัลลังก์ ลาภยศสรรเสริญ
เพียงเอื้อมคว้าก็ได้มาครองแล้ว!"
วันที่หนึ่งเดือนสาม จันทร์เสี้ยวดุจดังตะขอ
บนท้องทุง่ ไพศาลสุดลูกหูลกู ตาของทุง่ มูเ่ หยีย่ ไอหนาวในฤดูวสันต์
ยั ง คงเย็ น เยี ย บอยู ่ บ ้ า ง ผื น หิ ม ะที่ ป กคลุ ม สุ ม หนามาจากฤดู เ หมั น ต์
อันยาวนานยังคงละลายไม่หมด ทว่าระหว่างร่องหินและหลืบผาเริ่มมี
ตะไคร่คนื ความเขียวชอุม่ กลับมาอย่างเงียบเชียบแล้ว สายลมในทุง่ กว้าง
ทีเ่ ปล่งด้วยเสียงหวีดหวิวเวียนวนอยูท่ กุ คืนวันเหมือนจะมิได้พดั พาไอหนาว
อันเสียดกระดูกมาอีก หากหลับสองตาลง บางทียังจะสูดได้กลิ่นของ
สายลมวสันต์ด้วยเล็กน้อย
ฤดูวสันต์ปีนี้ของทุ่งมู่เหยี่ยแม้จะมาช้า ทว่าในที่สุดก็มาเยือนแล้ว
จนได้
ภายหลังทีเ่ ยวีย่ เจิง้ กงถอนทัพไปไม่กวี่ นั ซิง่ ซวิน่ ซึง่ คุมเชิงกับเว่ยเซ่า
มานานหลายเดือนก็อดกลั้นไม่ไหวอีกต่อไป ในยามใกล้รุ่งอันมืดสลัวนี้
เขาจึงสัง่ เคลือ่ นพลสามสายลัดเลาะแม่นำ�้ หวงเหอสายเก่าไปบุกค่ายศัตรู
ที่อยู่ฟากตรงข้ามอย่างเต็มก�ำลังด้วยท่าทีที่จะบดขยี้ให้จมดิน
ไพร่พลของเว่ยเซ่าทัง้ กองทัพล้วนสวมเกราะถืออาวุธ จัดกระบวนทัพ
รอข้าศึกอยู่ก่อนแล้ว
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เผิง ไหลเค่อ

เมื่อแตรเขาสัตว์เปล่งเสียงทุ้มยาวสะท้านจิตใจออกมา ศึกใหญ่
ซึ่งถูกลิขิตให้เลือดนองดุจท้องธารก็ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว
การรบพุ่งด�ำเนินเป็นระลอกตลอดสามวัน
เมือ่ หนึง่ พันกว่าปีกอ่ น บนผืนดินทีเ่ รียกว่าทุง่ มูเ่ หยีย่ แห่งนีก้ เ็ คยเกิด
สงครามที่ท�ำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสี ตะวันจันทราอับแสงเฉกเช่นกัน
ภายหลังสงครามในครั้งนั้น คนที่ได้รับการขนานนามว่ายอดราชัน
แห่งยุคเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ซึ่งด�ำรงอยู่ถึงแปดร้อยปี ทว่าก็มีคนปิดฉาก
อันมัวหมองไปจากหน้าประวัตศิ าสตร์ดว้ ยวิธกี ารซึง่ ไม่อาจเชิดหน้าชูตา*
กล่าวกันว่าความส�ำเร็จของจอมทัพผูห้ นึง่ ต้องแลกด้วยโครงกระดูก
นับหมื่น แล้วนับประสาอะไรกับการช่วงชิงแผ่นดินไพศาลหมื่นลี้
ดวงวิญญาณของนักรบซึ่งหลับใหลอยู่ใต้ผืนดินมานับพันกว่าปี
เหล่านัน้ ดัง่ ถูกเลือดสดๆ และเสียงอาวุธปลุกให้ฟน้ื ตืน่ ทลายผืนดินขึน้ มา
จากโลกเบื้องล่างกันอีกครา
มังกรสัประยุทธ์กันกลางทุ่ง โลหิตพวยพุ่งท่วมฟ้าและพสุธา
เมฆาวายุค�ำรามตวาดกร้าว ดั่งภูตผีหมู่เทพสะอื้นไห้
เหล่าทหารหาญต่างจ้วงอาวุธโหมบุก ตวัดปลายคมให้ดื่มเลือด
ร่างกายมิใช่ร่างกายอีกต่อไป ความคิดหนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่คือ
เบิกสองตาอันแดงฉาน อาบร่างด้วยโลหิต กระชับอาวุธในมือพร้อมกับ
คุมรถศึกให้โลดแล่นติดตามธงผืนใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าไป...
ฆ่า! ฆ่า! ฆ่า!
* คนแรกหมายถึงโจวอูห่ วังปฐมฮ่
ราชวงศ์าโจวนต่
คนหลั
(ติอดงเต้ตามอ่
อได้งหมายถึ
ในฉบังซางโจ้
บเต็วหวั
ม)งฮ่องเต้องค์สดุ ท้ายของราชวงศ์
ซาง ซึ่งสิ้นราชวงศ์หลังพ่ายศึกที่ทุ่งมู่เหยี่ย
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