
บทนำ�

หน้าก�าแพงต�าหนกัหมงิหลงิที่กนิอาณาบรเิวณกว้างใหญ่และเงยีบสงบ 

อาชาศึกตัวใหญ่สีน�้าตาลแดงควบตรงมาโดยไม่ชะลอ ทหารองครักษ์หน้า

ประตูรีบผลักประตูสีแดงบานใหญ่เปิดออกกว้าง ค้อมกายลงต�่าท�าความ 

เคารพบรุษุหนุ่มที่ควบม้าผ่านไปหยดุยงัลานกว้างหน้าต�าหนกั เจ้าตวักระโดด

ลงจากหลังม้าอย่างคล่องแคล่ว ในมือถือกระบี่เรียวยาว ผมที่เกล้าสูงง่ายๆ 

อย่างชาวบ้านทั่วไปหลุดลุ่ยเล็กน้อย ชุดผ้าฝ้ายเนื้อหนาสีน�้าเงินเข้มที่สวม 

เตม็ไปด้วยฝุ่นละอองจากการเดนิทางไกลนบัพนัลี้ 

“คารวะท่านอ๋อง” พ่อบ้านประจ�าต�าหนกัหมงิหลงิเดนิแกมวิ่งตรงเข้ามา

ต้อนรบัเจ้าของต�าหนกั

“สั่งคนให้เตรยีมชดุส�าหรบัเข้าเฝ้าให้ข้า” สั่งจบร่างสงูเพรยีวกก้็าวยาวๆ 

ตรงไปยงัเรอืนต้อนรบัทางขวามอื 

ทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในเรือน ขันทีสูงวัยก็รีบลุกขึ้นก่อนจะคุกเข่าก้ม

ศีรษะลงต�่าท�าความเคารพ เสียงวางกระบี่ลงบนโต๊ะท�าให้คนที่ยังคงคุกเข่า

สะดุ้งเฮือก ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมอง สาวใช้ก้าวเข้ามารินน�้าชาให้เจ้านายอย่าง

เงียบกริบ แล้วรีบถอยกายออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับดึงประตู
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บานเฟี้ยมปิดเข้าหากนั 

คนที่เพิ่งมาใหม่เอนกายพงิพนกัเก้าอี้ หยบิจอกชาร้อนหอมกรุ่นขึ้นจบิ

ช้าๆ จนหมด แล้วรนิจอกใหม่ดื่มต่อ ดวงตายงัคงคมกล้าไร้ความเหนื่อยล้า

เวลาแห่งความเงยีบยิ่งเนิ่นนานยิ่งกดดนัมหาขนัทตีงให้กระสบักระส่าย

มากขึ้น เขาเป็นถงึมหาขนัทคีนสนทิของฮ่องเต้ ขุนนางระดบัหนึ่งยามพบหน้า

เขายังต้องพยักหน้าทักทาย หรือแม้แต่องค์รัชทายาทพระองค์ปัจจุบันยังไม่

เคยปล่อยให้เขาต้องคุกเข่าชราๆ ของตัวเองนานขนาดนี้ แต่...เมื่อไม่ได้รับ

อนุญาตให้ลุกขึ้น คนรู้ทิศทางลมคนไหนๆ ก็คงไม่กล้ากระด้างกระเดื่องต่อ

ท่านอ๋องแม่ทพัผู้คุมกองก�าลงัพยคัฆ์ซึ่งแขง็แกร่งที่สุดของแคว้นซนิหยาง

จงจวิ้นอ๋องเลี่ยงซื่อ...

ค�าพูดของคนผู้นี้แม้แต่องค์ชายรัชทายาทพระองค์ปัจจุบันยังต้อง 

นิ่งฟัง

ถ้าเมื่อหลายปีก่อนท่านอ๋องผู้นี้ปรารถนาขึ้นเป็นโอรสสวรรค์ บลัลงัก์

มงักรคงไม่ตกมาถงึมอืรชัทายาทพระองค์ปัจจุบนั แต่เป็นเพราะสิ่งที่ทุกผู้คน

ปรารถนา เขากลบัท�าทกุวธิกีารที่จะไม่ต้องก้าวขึ้นสู่บลัลงัก์มงักร ท�าแม้กระทั่ง

ขอลาออกจากต�าแหน่งแม่ทัพคุมกองก�าลังพยัคฆ์ เพื่อออกไปท่องเที่ยวตาม 

ที่ต่างๆ 

“ถ้าเขามีความโลภเหมือนคนทั่วไป ข้าคงแต่งตั้งให้เป็นองค์รัชทายาท

ไปนานแล้ว แต่เจ้าดูสิ แม้แต่ต�าแหน่งชินอ๋องของพ่อตัวเองเลี่ยงซื่อยังไม่

ยอมรับ แล้วข้าจะท�าอย่างไรได้ แต่จะว่าไปแล้วพ่อลูกคู่นี้เขาก็หัวแข็งและ 

รกัอสิระไม่ต่างกนั เพยีงแต่เซงิผงิต้องอยู่ช่วยงานข้างกายข้ามาตลอด จนถงึ

วนัตายกย็งัไม่ได้ออกโบยบนิสู่โลกกว้างตามที่ตนปรารถนา ดงันั้นในระหว่าง

ที่ข้ายงัแขง็แรงอยู่อย่างนี้ ถ้าเขาต้องการท�าสิ่งใดกใ็ห้ท�าไปเถอะ ส่วนเรื่องการ

ดูแลความสงบเรยีบร้อยในเมอืงหลวง เจ้าไม่ต้องกงัวลไป อย่างไรเลี่ยงซื่อก็

ต้องจดัการหาวธิทีี่จะให้มนัยงัเรยีบร้อยจนถงึวนัที่เขากลบัมาแน่นอน”

แม้ผ่านมาหลายปีแล้ว มหาขันทีตงก็ยังจ�าถ้อยรับสั่งข�าขันขององค์-
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เหนอืหวัยามที่ทรงอนุญาตให้หลานรกัลาพกัราชการไปท่องเที่ยวทั่วหล้าได้ดี

ขันทีชราตัวเกร็งเมื่อได้ยินเสียงวางจอกชาและเสียงขยับตัวลุกขึ้นยืน 

เขารีบเงยหน้าขึ้น อ้าปากจะร้องห้าม เพราะคิดว่าคนตรงหน้าจะเดินออกไป 

แต่ท่านอ๋องเลี่ยงซื่อกลับทรุดตัวลงคุกเข่า ท�าให้มหาขันทีตงยิ่งค้อมตัวลงต�่า

กว่าเดมิ

“อ่านพระบรมราชโองการให้ข้าไปเข้าเฝ้าส”ิ 

การกระตุ้นเตือนนั้นท�าให้คนค้อมตัวต�่าจนหน้าผากจดพื้นเพิ่งนึกถึง

หน้าที่ของตัวเองได้ รีบลุกขึ้นยืนคลี่พระบรมราชโองการออกอ่านถึงเรื่องที่

องค์ฮ่องเต้ทรงเรียกให้ท่านอ๋องเลี่ยงซื่อไปเข้าเฝ้าทันทีที่กลับมาถึงต�าหนัก 

หมงิหลงิ

ช่างเป็นคู ่ลุงหลานที่แปลกประหลาดเหลือเกิน แต่เชื้อพระวงศ์ 

ส่วนมากก็อาจเป็นเช่นนี้กระมัง เบื้องหลังก�าแพงวังสูงใหญ่มักมีเรื่องราว 

แปลกประหลาดมาให้ข้ารบัใช้ซบุซบิพดูคยุกนัเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

หลายปีที่ผ่านมานี้ยิ่งมเีรื่องราวมากมายเป็นพเิศษ ตั้งแต่พบตวัองค์หญงิชุนหลนั

ที่คดิกนัว่าถูกประหารชวีติไปตั้งแต่เป็นทารก จนถงึจู่ๆ  บตุรแห่งมงักรที่ทกุคน

ไม่เคยรู้ว่ามอียู่กป็รากฏตวัขึ้น 

“ขอรบัพระบรมราชโองการ” ฝานเลี่ยงซื่อพูดขึ้นเมื่อมหาขนัทีอ่านจบ 

ลุกขึ้นยนืแล้วยื่นมอืไปรบัม้วนพระบรมราชโองการมาถอืไว้ 

“มพีระบรมราชโองการเรยีกตวัเข้าพบอย่างนี้ ท่านอ๋องคงต้องเหนื่อย

หน่อยแล้ว” 

มุมปากบางยกขึ้นคล้ายยิ้มแต่ก็ไม่เชิงเป็นการยิ้มเสียทีเดียวกับค�าพูด

นั้น “ครั้งนี้คงไม่ใช่แค่เหนื่อยหน่อยแล้วกระมงั แต่อย่างไรข้ากเ็พิ่งเดนิทางถงึ

เมอืงหลวง จะให้ไปเข้าเฝ้าทั้งที่สวมชุดเปื้อนดนิเปื้อนทรายอย่างนี้คงไม่เหมาะ

เท่าไรนัก ขอรบกวนเจ้ากลับไปรายงานพระองค์ก่อนเถอะว่า ข้าขอเวลา 

แต่งตวัสกัสองชั่วยาม”

มหาขันทีตงอ้าปากค้างกับเวลาแต่งตัวที่ยาวนานถึงสองชั่วยามของ 
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ท่านอ๋อง แต่ในเมื่อไม่กล้าทกัท้วงจงึท�าได้เพยีงค้อมศรีษะยามเจ้าของต�าหนกั

เดนิออกจากเรอืนไป 

“เข้ามาส”ิ 

เมื่อได้ยนิค�าอนุญาต ชายร่างสูงใหญ่ผวิเข้มกผ็ลกัประตูก้าวอาดๆ เข้า

มาในห้องทนัที

“เหตุการณ์ในเมอืงหลวงสงบสุขดไีหมสอืลุ่ย” 

“ท่านไม่อยู่จงึไม่มเีหตุร้ายแรงอะไร” 

“งั้นเจ้าก็อยู่ดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวงต่อไปแล้วกัน ส่วน

ข้าคงต้องออกไปอกีครั้ง” มอืขาวสะอาดได้รูปเดาะม้วนพระบรมราชโองการ

ไปมา

“ท่านจะปัดความรบัผดิชอบของตวัเองให้ข้าท�าต่ออกีแล้วหรอื” ลกูน้อง

คนสนิทถามเสียงสูง ถลึงตามองคนตรงหน้า “ไหนบอกว่ากลับมาครั้งนี้จะ 

รบัต�าแหน่งแม่ทพักลบัไปไงเล่า”

“ข้ากก็ลบัมารบัต�าแหน่งแม่ทพั...”

“ข้าหมายถงึแม่ทพัรกัษาเมอืงหลวง ไม่ใช่แม่ทพัคุมกองทพัพายพั!” 

คนถูกลูกน้องตะคอกกลบัอย่างเหลอือดมุมปากกระตุก ตสีหีน้าจนใจ

ยามเอ่ยตอบ “ข้ามทีางเลอืกอื่นอกีหรอื ถ้าข้าไม่รบัศกึแคว้นเจี๋ยเสยีเอง แล้ว

ผู้ใดจะเป็นคนรบัศกึนี้เล่า” 

“ไม่มทีางเลอืก! แล้วข้าเล่า ข้าต้องอยูเ่ฝ้าเมอืงหลวงจนแก่ตายเลยหรอื

ไงกนั ลูกเมยีกไ็ม่ได้อยู่กนัพร้อมหน้าพร้อมตาเสยีท”ี แม้สอืลุ่ยจะพอคาดเดา

ได้ว่าเรื่องราวอาจจะเป็นเช่นนี้ตั้งแต่ที่รู้ข่าวการตายของแม่ทัพซุยหยวน แต่

เมื่อได้ยินกับหูว่าท่านอ๋องเลี่ยงซื่อจะไปรับศึกที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ 

แล้วปล่อยให้เขาเฝ้าเมืองหลวงต่ออีกไม่รู้กี่เดือนกี่ปี เขาก็กัดฟันกรอดด้วย

ความโมโห 

โมโหทั้งคนที่ตายไปแล้ว...โมโหทั้งคนที่นั่งอยู่ตรงหน้า!
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“เจ้าจะโมโหข้าท�าไมกนัเล่า ข้าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนี้เสยีหน่อย” ฝาน-

เลี่ยงซื่อตอบกลบั วางพระบรมราชโองการในมอืลง “ข้ากเ็คยส่งจดหมายเตอืน

แม่ทัพซุยหยวนไปแล้ว แต่เขาเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป ผู้ใดคัดค้านหรือ 

ตกัเตอืนกลบัไม่รบัฟัง ผลสุดท้ายจงึเป็นเช่นนี้” 

“ฮ!ึ ถ้าท่านพยายาม ท�าไมจะป้องกนัไม่ได้” 

“เจ้ายงัเหน็เงาของข้าที่พื้นไหม” 

สอืลุ่ยก้มหน้าลงมองเงา แล้วเงยหน้าขึ้นมองคนถามด้วยความสงสยั

“ข้ายังเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา จึงไม่สามารถลิขิตให้ทุกอย่างเป็นไป

ตามที่ต้องการได้ แล้วศกึนี้กน่็าสนุกเสยีด้วยส”ิ ฝานเลี่ยงซื่อพดูต่อโดยไม่ต้อง

รอให้ลูกน้องคนสนทิถาม หยบิสารลบัที่เพิ่งได้รบัให้คนตรงหน้าอ่านเอง

ตา้ซนิหยางตอนนี้มศีกึรุมล้อมทั้งทางทศิเหนอืที่ตดิกบัแควน้หาน และ

ทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืที่ตดิกบัแคว้นเจี๋ย แม้ศกึทางเหนอืจะคว้าชยัชนะได้แล้ว 

แต่พี่ใหญ่กย็งัต้องปักหลกัอยูท่ี่เมอืงชายแดนแถบนั้นต่อไป ซ�้าเวลาที่องค์ฮ่องเต้

ทรงอนุญาตผ่อนผนัโทษตายให้ฮูหยนิของพี่ใหญ่กเ็หลอือกีไม่นานแล้ว ถ้าเขา

ยังเอาแต่ใจไม่ยอมกลับเมืองหลวงเพื่อรับต�าแหน่งแม่ทัพออกศึกต้านแคว้น

เจี๋ย ภาระครั้งนี้กอ็าจตกแก่พี่ใหญ่

นกยวนยางคู่นั้นคงต้องพลดัพรากจากกนัก่อนเวลาอนัสมควร 

เขาจะสามารถอ�ามหิตกับคู่รักคู่นั้นได้จริงหรือ...เพียงแค่คิดถึงสายตา

รักใคร่ที่พี่ร่วมสาบานเหลียนหย่งฝูมองฮูหยินของตน ฝานเลี่ยงซื่อก็ต้อง 

ถอนหายใจออกมาอกีครั้งให้ทั้งตวัเองที่คงต้องรบัภาระครั้งนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ 

และถอนหายใจให้ชะตากรรมของคู่รกัคู่นั้นซึ่งเขาเองกย็งัคดิวธิช่ีวยเหลอืไม่ได้

ถ้าปล่อยให้ศึกนี้ยังยืดเยื้อต่อไป เมื่อขวัญและก�าลังใจของทหารและ

ชาวบ้านตกต�่าถงึขดีสุด การจะพลกิฟื้นมนักลบัคนืมากไ็ม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว 

“เสบยีงในเมอืงเฝยสุ่ยถกูลอบวางเพลงิเสยีหายเกอืบครึ่ง...” สอืลุย่อ่าน

ข้อความในนั้นก่อนสบถออกมา “ไอ้พวกโง่เอ๊ย! เสบยีงอยู่ในเมอืงแท้ๆ ยงัดแูล

รกัษาไม่ได้ สมควรแล้วที่จะรกัษาค่ายทหารไว้ไม่ได้” จู่ๆ คนสบถด่ากช็ะงกั 
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คิ้วขมวดเข้าหากนัด้วยความแปลกใจ “แปลกจรงิ”

“แปลกอย่างไร เจ้าลองวเิคราะห์ส”ิ 

“ความจริงถึงแม่ทัพซุยหยวนจะประมาทมากไปหน่อย แต่เขาก็เป็น

แม่ทัพที่เก่งกาจคนหนึ่ง ท�าไมถึงถูกลอบฆ่าอย่างง่ายดาย ซ�้าเสบียงที่ต้องมี

การดแูลรกัษาอย่างดกีย็งัถกูลอบวางเพลงิได้ ถ้าไม่ใช่ในกองทพัพายพัมไีส้ศกึ

แฝงตัวอยู่ ก็ต้องเป็นเพราะไอ้พวกทหารกองทัพพายัพไร้ศึกสงครามมานาน 

จงึขาดการฝึกฝนจนอ่อนแอ” 

“แล้วยงัมอีะไรอกี” 

คนถูกถามมองคนตรงหน้า “ยงัต้องมสีิ่งใดอกีหรอื”

“เจ้าเป็นคนคอยรวบรวมข่าวเรื่องการศึกของแคว้นเจี๋ยส่งมาให้ข้า

ตลอด ไม่รู้สกึหรอืว่าในทพัเจี๋ยเองกม็บีางสิ่งผดิปกต”ิ 

“สิ่งผดิปกตใิดกนั” 

“แม่ทพัของแคว้นเจี๋ยยงัเป็นต้วนอุยเสไม่ใช่หรอื” 

“ยังเป็นแม่ทัพต้วนอุยเสสิ” คนตอบทบทวนข่าวสารที่ได้รับตลอด 

หลายเดอืนที่ผ่านมา 

“แล้วเจ้าไม่รู้สกึว่ามอีะไรแปลกหรอกหรอื” 

“แปลกตรงไหนกัน ต้วนอุยเสเป็นแม่ทัพเอกของแคว้นเจี๋ย ได้รับ 

มอบหมายให้น�าทพักส็มควรแล้วไม่ใช่หรอื”

“แปลกตรงวธิกีาร”

อดีตมหาโจรเริ่มหงุดหงิดกับค�าตอบแบบถามค�าตอบค�าของคนตรง

หน้า จนถลงึตาใส่เป็นการเตอืน “ท่านอ๋องกร็ู้ว่าข้ามนัคนโง่ ช่วยอธบิายให้มนั

ละเอยีดๆ หน่อยจะได้ไหม”

ฝานเลี่ยงซื่อหวัเราะ “ถ้าเจ้าเป็นคนโง่จรงิ คงไม่สามารถตั้งหมู่บ้านโจร

ใหญ่ขนาดนั้นได้ และคงไม่สามารถดูแลความสงบในเมืองหลวงแทนข้าได้ 

ราบรื่นมาหลายปีอย่างนี้แน่”

“ข้ามนัโง่ที่ตดินสิยัชอบเล่นพนนั จนเผลอเอาชวีติตวัเองมาพนนักบัท่าน
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อย่างไรเล่า” ถงึผ่านมาหลายปีแล้ว สอืลุ่ยกย็งัแค้นกบัความผดิพลาดในอดตี

ของตวัเองไม่เลกิ 

พ่ายแพ้สามครั้งจนต้องประกาศเลกิหมู่บ้านโจร แล้วต้องเอาตวัเองมา

ใช้หนี้พนนัโดยมาเป็นทหารองครกัษ์ของคนตรงหน้า ตามมาด้วยการถูกโยน

ภาระให้รักษาความสงบในเมืองหลวงที่วุ่นวายมากเรื่อง ต้องเป็นรองแม่ทัพ

ควบคุมกองก�าลังพยัคฆ์ ในขณะที่คนสั่งการออกไปส�าเริงส�าราญใจอยู่นอก

เมอืงหลวง

“ว่าอย่างไร มันมีตรงไหนที่แปลกกัน” ถ้าไม่ใช่เพราะอยากรู้จริงๆ  

ตอนนี้สอืลุ่ยคงสะบดัหน้าเดนิจากไปแล้ว

“เรื่องการลอบฆ่าแม่ทพัซยุหยวนคงเป็นความคดิของต้วนอยุเส แต่วธิี

ที่ทัพเจี๋ยใช้รับมือและบุกโจมตีพวกเราหลายครั้งไม่น่าจะใช่ความคิดของเขา 

โดยเฉพาะการลอบเข้ามาเผาเสบยีงเพื่อตดัก�าลงัอย่างนี้ ยิ่งไม่ใช่วธิขีองเขา” 

“แต่ข้าไม่เคยได้ยนิว่าทพัเจี๋ยมกีุนซอื” 

“ข้าเคยลอบเข้าไปในแคว้นเจี๋ยอยู่ครั้งสองครั้ง จึงรู้ว่าต้วนอุยเสไม่ใช่

คนมเีมตตาและสภุาพอย่างเปลอืกนอก เขาเป็นแม่ทพัที่กระหายเลอืดมากกว่า

ที่ทุกคนคดิ ถ้านี่เป็นความคดิของเขา สิ่งที่จะเผาต้องเป็นบ้านเรอืนผู้คน ไม่ใช่

ยุ้งฉางไร้ชวีติจติใจเช่นนั้น”

สือลุ่ยสงบใจนิ่งฟังและวิเคราะห์ตามค�าพูด “แต่ถ้าทัพเจี๋ยมีกุนซือ 

ที่ปรึกษาการศึกติดตามมาด้วย ท�าไมถึงไม่แต่งตั้งคนผู้นั้นอย่างเป็นทางการ

เล่า”

“ข้าถึงบอกว่าเรื่องนี้มีเลศนัย” รอยยิ้มอย่างหมายมาดปรากฏขึ้น 

ดวงตาด�าขลบัแวววาวเต้นยะยบิ จนคนมองรู้สกึหวาดเสยีวแทนแม่ทพัแคว้น

เจี๋ยผู้นั้น “ข้าต้องการจบศึกครั้งนี้ให้เร็วที่สุด ดังนั้นเจ้าก็ติดตามข้าไปท�าศึก

ด้วยแล้วกนั”

สอืลุ่ยเบกิตากว้าง เมื่อจะได้ออกไปไหนๆ บ้าง ไม่ใช่เฝ้าแต่เมอืงหลวง

คอยจัดการเรื่องที่น่าเบื่อพวกนั้น แต่พอจะพยักหน้ารับค�า ความเคยชินต่อ
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หน้าที่กลับท�าให้ชะงักเมื่อนึกถึงบางสิ่งได้ “ถ้าข้าเดินทางไปกับท่านอ๋อง แล้ว

ใครจะเป็นคนดูแลความสงบเรยีบร้อยในเมอืงหลวงเล่า”

“แปลว่าเจ้าไม่อยากไป”

“ใครว่าข้าไม่อยากไป อยู่แต่ในเมอืงหลวงข้าจะคลั่งใจตายอยู่แล้ว แต่

ว่า...”

ฝานเลี่ยงซื่อเผยยิ้มกว้าง “ต้าซินหยางมีองค์รัชทายาทแล้วไม่ใช่หรือ 

ระหว่างที่พวกเราไปออกศกึ เมอืงหลวงกใ็ห้พระองค์ดูแลไปพลางๆ ก่อนแล้ว

กนั ไม่อย่างนั้นจะมรีชัทายาทไว้ท�าไมกนั”

“แต่...จะยอมหรอื”

“มหีรอืกล้าไม่ยอม”

ค�าพูดอย่างมั่นใจนั้นท�าให้สอืลุย่คดิถงึองค์รชัทายาทที่เขารูด้ว่ีา ถ้าเป็น

ไปได้องค์ชายพระองค์นั้นคงเลอืกที่จะปฏเิสธต�าแหน่งอนัสงูศกัดิ์ แล้วปลกีตวั

หลบลี้ผู้คนที่วุ่นวายไปอยู่ตามล�าพังกับองค์หญิงพระชายาและองค์ชายน้อย

แน่ แต่เพราะคนผู้นี้จัดการ ท�าให้แม้แต่องค์รัชทายาทยังไม่กล้าที่จะปฏิเสธ

ต�าแหน่ง

“เรื่องนั้นเดี๋ยวข้าจดัการเอง แต่ตอนนี้เจ้าไปเตรยีมการให้พร้อม...” 

ค�าสั่งเพื่อเตรยีมการเดนิทพัในวนัรุง่ขึ้นถกูสั่งออกมายาวเหยยีด พอฟัง

ถึงช่วงกลางสือลุ่ยก็ขมวดคิ้ว ขยับจะคัดค้านแต่คนสั่งการไม่หยุดฟัง ยังคง 

สั่งต่ออกีหลายประโยค ก่อนจะลุกขึ้นเดนิกลบัเรอืนนอน เพื่ออาบน�้าเปลี่ยน

เครื่องแต่งกายเป็นชุดผ้าแพรเนื้อนิ่ม สวมทบัด้วยเสื้อคลมุตวัยาวสดี�าที่ปักเป็น

ลายมังกรสี่เล็บ ในต้าซินหยางแห่งนี้มีราชนิกุลเพียงไม่กี่พระองค์เท่านั้นที่ได้

รบัพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สวมเสื้อเตม็พธิกีารลวดลายนี้



เกวียนเทียมวัวนับสิบเล่มเคลื่อนผ่านเส้นทางขรุขระเต็มไปด้วย 

หลุมบ่ออย่างเชื่องช้า ทหารซนิหยางที่คุ้มกนักองเสบยีงต่างเหนื่อยล้า มหีลาย

ครั้งที่การเดนิทางต้องหยดุลงเพราะมเีกวยีนตกหล่ม ทหารคุ้มกนัต้องลงจาก

หลังม้ามาช่วยกันดัน และถมหล่มนั้นเพื่อให้เกวียนเล่มต่อไปสามารถผ่านไป

ได้อย่างราบรื่น ความห้าวหาญและฮกึเหมิถกูความทรุกนัดารของเส้นทางและ

แสงแดดแรงกล้าแผดเผาจนแทบไม่เหลอืหลอ 

ขบวนเกวียนเสบียงยังคงมุ่งตรงเข้ามาใกล้ ท่ามกลางสายตาประสงค์

ร้ายซึ่งซุ่มมองอยู่ในดงหญ้าสูงสองข้างทาง เพยีงมลีูกธนูปลายหางสแีดงดอก

หนึ่งถูกยงิลงมา คนนบัพนัที่ซุ่มซ่อนตวัอยู่กล็ุกขึ้นโห่ร้องเสยีงดงัเพื่อข่มขวญั 

ควงดาบเข้าใส่อย่างกระหายเลือด ฝ่ายที่ตั้งตัวไม่ทันแตกตื่นวิ่งหนีตายกัน

อลหม่าน มทีหารเพยีงไม่กี่นายเท่านั้นที่พอตั้งสตชิกัดาบออกมาต้านรบัได้ แต่

ไม่นานกต็ดัสนิใจถอยหนไีม่เป็นขบวนเช่นเดยีวกนั 

“หึ! ทหารซินหยางก็มีดีแค่ชื่อเท่านั้น ถึงมาจากเมืองหลวงแล้วเป็น

อย่างไร ไม่เหน็จะน่ากลวัอย่างที่เล่าลอื แม่ทพัต้วน ข้าขออาสาพาพวกเราไป

ไล่ฆ่ามนัให้หมดเอง” ชายหนุ่มที่ยนือยู่แถวหน้าสุดเอ่ยขออนุญาตคนที่เพิ่งยงิ

หนึ่ง



16
อัคนีพยัคฆ์

ธนูสญัญาณลงไป

จอมทัพแห่งต้าเจี๋ย ต้วนอุยเสทอดมองเหตุการณ์นองเลือดเบื้องล่าง

หน้าผา ดวงตาสนี�้าตาลเข้มลุกวาวด้วยเกดิความคดิฆ่าฟัน เขาเกอืบจะพยกั-

หน้าอนุญาตให้รองแม่ทัพอันซื่อน�าก�าลังไปบดขยี้มดปลวกซินหยางเบื้องล่าง

แล้ว แต่แขนเสื้อกลบัถูกกระตุกเบาๆ แม่ทพัหนุ่มจงึเหลอืบตามองบ่าวรบัใช้

ร่างเลก็ที่ยนือยู่ทางขวา ซึ่งเจ้าตวัรบีส่ายหน้าเลก็น้อยทนัททีี่สบตากนั 

“อย่าตาม”

ค�าห้ามที่แทบไม่มีเสียงนั้นท�าให้ต้วนอุยเสชะงัก คิ้วขมวดเข้าหากัน 

ความหงุดหงดิพาดผ่านดวงตาวูบหนึ่ง ก่อนจะเอ่ยสั่งการ “ไม่ต้องตาม หยุด

การไล่ตามได้แล้ว” 

คนประจ�ากลองสญัญาณตกีลองถ่ายทอดค�าสั่งของแม่ทพัทนัท ี

รองแม่ทัพอันซื่อหรี่ตามองแม่ทัพใหญ่ด้วยความโมโห “ท�าไมไม่ให้ข้า

ตดิตามไป หรอืกลวัข้าจะสร้างผลงานความดคีวามชอบข้ามหวัท่าน ท่านแม่ทพั

ใหญ่” 

ทนัททีี่รองแม่ทพัอนัซื่อเปิดฉากกล่าวหา ทหารนายอื่นบนหน้าผากร็บี

มองไปทางอื่น แม้จะอยากรู้เช่นเดยีวกบัรองแม่ทพัอนัซื่อ แต่กไ็ม่อยากพาตวั

เข้าไปเกี่ยวข้องกบัการปะทะคารมที่เกดิอยู่บ่อยครั้งของคนทั้งสอง เพราะไม่

ว่าจะเข้าข้างแม่ทพัต้วนอุยเสผู้เป็นเสาหลกัของต้าเจี๋ยในขณะนี้ หรอืจะเข้าข้าง

รองแม่ทพัอนัซื่อผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ มนัก็คงท�าให้เดอืดร้อนไม่แตกต่างกนั

แม้ภายนอกต้วนอุยเสจะยงัดูใจเยน็ แต่ดวงตากลบัปรากฏแววเยน็ชา

เพิ่มอกีหนึ่งส่วน หนัไปมองเดก็หนุ่มข้างกายที่ยงัก้มหน้ามองต�่าอย่างเจยีมตวั 

“จิ้งเค่อ เจ้าอธบิายให้รองแม่ทพัอนัซื่อฟังส”ิ 

“ขอรบั” เดก็หนุ่มตอบรบัด้วยเสยีงค่อนข้างแหลมใสเพราะเสยีงยงัไม่

แตก “ท่านแม่ทัพต้องการจะบอกทุกคนว่าการขนส่งเสบียงครั้งนี้เป็นกับดัก

ขอรบั”

“กับดัก! เจ้าเอาอะไรมาพูด เห็นๆ อยู่ว่าพวกมันหนีหัวซุกหัวซุนกัน
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ขนาดนี้ มนัจะเป็นกบัดกัได้อย่างไร”

รองแม่ทัพอันซื่อตวาดถามเสียงดัง ถ้าเป็นคนอื่นอาจสะดุ้งตกใจกลัว 

แต่คนที่เตบิโตในจวนตระกลูต้วนมาตั้งแต่เกดิกลบัไม่สะดุง้สะเทอืนแม้แต่น้อย 

คนตวัเลก็ขยบัเดนิมาข้างหน้า แต่ถูกต้วนอุยเสยกมอืขึ้นกั้น เจ้าตวัจงึ

ต้องหยุดแล้วชี้นิ้วไปที่ด้านล่างแทน แขนเสื้อที่ร่นขึ้นสูงท�าให้เห็นข้อมือขาว 

นวลเนยีน แต่ฝ่ามอืกลบัมรีอยหยาบกร้านอย่างคนท�างานหนกั 

“ถ้าทุกท่านตั้งใจมองก็จะเห็นอย่างที่ท่านแม่ทัพต้วนเห็น ในท่ามกลาง

ความอลหม่านของการหลบหน ี แท้ที่จรงิแล้วกลบัแฝงความมรีะเบยีบอยู่ มี

การแบ่งคนออกเป็นห้ากองร้อย ถอยทพัเป็นรูปแบบปีกอนิทร ีซ้ายขวาอย่าง

ละสอง ผลดักนัปกป้องส่วนหวัซึ่งมหีน้าที่สู้พลางถอยพลาง ลกัษณะการถอย

เช่นนี้น่าจะมเีจตนาหลอกล่อให้พวกเราไล่ตามไป”

รองแม่ทัพอีกคนที่มีอายุมากกว่าคนอื่นๆ ยกมือขึ้นลูบเคราที่เริ่มมี 

สีขาวแซม เพ่งมองอยู่อึดใจหนึ่งก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วย “เป็นการถอยทัพ 

ที่มรีะเบยีบเหมอืนที่จิ้งเค่ออธบิายจรงิๆ” 

“ข้าน้อยเพยีงแต่อธบิายความคดิของท่านแม่ทพัเท่านั้น หาใช่ความคดิ

ของข้าน้อยไม่” คนตวัเลก็ตอบกลบัอย่างนอบน้อม

“แล้วไหนคนฉลาดบอกข้าสิว่า พวกนั้นจะหลอกพวกเราไปติดกับดัก

อะไร” ค�าถามของรองแม่ทพัอนัซื่อมรีอยเยาะเย้ยแฝงอยู่

“ท่านแม่ทพัจะให้ข้าน้อยลองคาดเดาไหมขอรบั” เมื่อแม่ทพัต้วนอุยเส 

พยกัหน้าอนุญาต เดก็รบัใช้กอ็ธบิายต่อ “จากแผนที่ซึ่งข้าน้อยเหน็ท่านแม่ทพั

เอาออกมาศกึษา จ�าได้ว่าไม่ไกลจากตรงนี้จะมบ่ีอโคลนดดูขนาดใหญ่หลายบ่อ

กระจายอยู่ ถ้าเรายงัไล่ล่าต่อไปทั้งๆ ที่ไม่ชนิพื้นที่อาจเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล�้าตกลง

ไปในบ่อโคลนดูดได้ ซ�้าเลยออกไปหน่อยกย็งัเป็นช่องเขาขาดอกี ถ้าซนิหยาง

วางก�าลงัดกัซุ่มรออยู่บนหน้าผาสองข้าง พวกเราจะเสยีเปรยีบอย่างมาก”

“ฮ!ึ มหีน้าที่รบัใช้กท็�าแค่หน้าที่รบัใช้ไป อย่ามาสู่รู้ในการศกึ สอดปาก

มาพูดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเจ้า”
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“ขา้เปน็คนให้จิ้งเค่ออธบิายเอง เรยีกว่าสู่รู้หรอืไม่” ต้วนอุยเสถามกลบั

ด้วยน�้าเสียงและแววตาเย็นชา จนอันซื่อฝืนสบตาได้ไม่นานก็ต้องเป็นฝ่าย

หลบตามองไปทางอื่น

“ไม่ตามไปแล้วจะเอาอย่างไรต่อ” อนัซื่อเปลี่ยนประเดน็ถาม แต่ต้วน- 

อุยเสกลบัไม่สนใจตอบ สายตามองการต่อสู้เบื้องล่าง เมื่อทหารซนิหยางรู้ว่า

พวกเจี๋ยไม่ยอมตกหลุมพรางก็ย้อนกลับมาพยายามชิงเกวียนเสบียงกลับคืน 

แต่น�้าน้อยย่อมแพ้ไฟ ดงันั้นเพยีงครู่เดยีวผลแพ้ชนะกเ็ริ่มปรากฏให้เหน็ 

เสยีงไอเบาๆ ของคนข้างตวั ท�าให้แม่ทพัใหญ่ปรายตามองคนที่ปิดปาก

พยายามไอให้เบาที่สุด 

“ฝู่จื่อ ข้าจะล่วงหน้ากลบัค่ายก่อน ฝากเจ้าดแูลการขนย้ายเกวยีนเสบยีง

กลบัค่ายแล้วกนั” 

“ขอรบั” รองแม่ทพัฝู่จื่อน้อมศรีษะลงรบัค�าสั่ง

“จิ้งเค่อ กลบัได้แล้ว” ต้วนอยุเสเดนิไปยงัม้าประจ�าตวั รบัสายบงัเหยีนจาก

ทหารรับใช้แล้วตวัดตัวขึ้นบนหลังอาชาตัวใหญ่ ก่อนยื่นมือลงไปช่วยดึง 

อีกคนให้ขึ้นมานั่งที่ด้านหลัง เมื่อคนข้างหลังเอื้อมมือมาจับเอวเขาเรียบร้อย 

แม่ทัพหนุ่มก็ใช้ส้นเท้ากระตุ้นให้ม้าเริ่มออกวิ่ง ทหารคุ้มกันอีกสามนายจึง 

ต้องรบีขึ้นม้าตดิตามไป

คนที่ซ้อนอยู่ข้างหลังย่อมเห็นสายตาของทหารคุ้มกันคนใหม่ที่มองมา

ได้ชัดเจนกว่าคนขี่ม้า สายตาที่มองมานั้นไม่ต้องมีค�าพูดอะไร ก็พอเดาได้ว่า

คนก�าลงัคดิอะไร 

ดูเหมือนชื่อเสียงของพี่ใหญ่จะด่างพร้อยเพิ่มขึ้นอีกแล้ว...‘จินไป่เหอ’ 

หรอืคนที่ในกองทพัรู้จกัในนามจิ้งเค่อคดิพร้อมกบัถอนหายใจออกมาเบาๆ 

ขนาดรองแม่ทัพอันซื่อซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ยังไม่น�าบ่าวคนสนิทมาด้วย 

ดงันั้นการที่แม่ทพัต้วนอยุเสพาคนไม่มปีระโยชน์ ไร้ความสามารถในการต่อสู้ 

ม้ากย็งัขี่ไม่เป็นมาสนามรบเช่นนี้ จงึไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจะเข้าใจพี่ใหญ่ผดิๆ 

จนเคยมีคนน�าขันทีหนุ่มหน้าตาดีมามอบให้แก่พี่ใหญ่หวังไกล่เกลี่ยเรื่อง
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บาดหมางในอดตี แต่ท่าทางขนัทคีนนั้นจะท�าให้พี่ใหญ่ยิ่งอารมณ์เสยี เพราะ

นางได้เหน็หน้าแค่ครั้งเดยีวกไ็ม่พบคนผู้นั้นอกีเลย

จินไป่เหอลอบถอนหายใจกับความเข้าใจผิดที่นับวันดูเหมือนจะขยาย

วงกว้างขึ้นเรื่อยๆ นี้ และวันนี้ก็คงเพิ่มคนกระจายเรื่องซุบซิบที่ไม่เป็นจริงนี้

อกีหนึ่งคนแล้ว ข้อสรุปนี้เกดิขึ้นเมื่อเหน็สายตาที่ยงัมองมา หญงิสาวขยบัจะ

ดงึมอืออกจากเอวคนข้างหน้า แต่กลบัถูกคว้าจบัไว้ทนัที

“เกาะเอวข้าให้ดีสิ หรืออยากตกม้าอีก” ความเร็วของม้าลดลงขณะ 

คนขี่พูด “ถงึเพลยีกฝ็ืนหน่อย กลบัค่ายแล้วค่อยพกั”

“พี่ใหญ่ ข้าไม่ได้ป่วยอะไร แค่รู้สกึระคายคอเท่านั้น ความจรงิท่านควร

อยู่ควบคุมการขนย้ายเสบยีงให้เสรจ็ รบีพาข้ากลบัค่ายอย่างนี้จะดหีรอื”

“ข้าท�าอะไรจะต้องถามเจ้าตั้งแต่เมื่อไรกนั จนิไป่เหอ” การเรยีกนางด้วย

ชื่อและแซ่เตม็ยศอย่างนี้ แสดงว่าเจ้าตวัหงุดหงดิอย่างยิ่ง “หลายคนืที่ไม่ยอม

หลบัยอมนอนเพราะศกึษาแผนที่แถวนี้หรอื”

“เอ่อ...” 

“ถ้าเจ้าไม่รู้จกัรกัษาสุขภาพตวัเองให้ดกีว่านี้ ข้าจะส่งเจ้ากลบัจวน ใน

สงครามไม่ต้องการคนร่างกายอ่อนแอ” 

ถึงจะเป็นค�าพูดที่ฟังแล้งน�้าใจ แต่คนฟังกลับยิ้มกว้างจนเกิดลักยิ้มที่

แก้มขวา เพราะรู้ดวี่าความแขง็กระด้างนี้แฝงด้วยความห่วงใยอยู่เตม็เปี่ยม

แม้นางจะเป็นบุตรคีนที่ห้าของท่านพ่อ ‘ต้วนเออคงั’ อดตีผู้น�าตระกูล

ต้วน แต่เพราะเหตผุลบางอย่างกลบัท�าให้นางใช้แซ่จนิตามอย่างมารดา ในตอน

เดก็ยามที่ถูกพี่น้องและแม่ใหญ่แม่รองคนอื่นๆ เรยีกด้วยชื่อแซ่เตม็ยศ นาง

เพยีงรู้สกึแปลกใจ แต่เมื่อเริ่มรู้ความกต็ระหนกัถงึรอยเยาะเย้ยและเวทนาที่

แฝงมาด้วยทุกครั้งยามที่ถูกเรียกชื่อ จนมีอยู่ครั้งหนึ่งอดใจไม่ไหวจึงถามถึง

เรื่องแซ่กับท่านแม่ แต่ท่านกลับยิ้มให้อย่างเศร้าสร้อยและดึงนางเข้าไปกอด

เนิ่นนาน และต้องใช้เวลาอกีหลายวนักว่าท่านแม่จะหายเศร้าหมอง

ตั้งแต่นั้นมานางกไ็ม่กล้าถามค�าถามนั้นอกี นอกจากใช้การสงัเกตของ
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ตวัเอง จงึได้รู้อย่างหนึ่งว่าท่านพ่อจะมาหาพวกนางแม่ลูกที่เรอืนเลก็ท้ายจวน

เพียงแค่เดือนละครั้ง และเท่าที่จ�าได้ท่านพ่อเคยกอดนางเพียงครั้งสองครั้ง

เท่านั้น นอกนั้นล้วนวางตัวห่างเหินเย็นชา แม้นางจะเข้าไปอ้อนยังถูกดันให ้

ออกห่างอย่างแนบเนยีน

ท่านแม่เองก็คงรู้ตัวดีว่าไม่ใช่อนุที่ได้รับความโปรดปรานเท่าใดนัก  

ดังนั้นส่วนมากจึงอยู่แต่ในเรือนไม่สุงสิงกับผู้ใด นอกจากงานเลี้ยงที่เลี่ยงไม่

ได้เท่านั้นจึงจะไปร่วมงาน และไม่เคยพานางออกไปร่วมงานนอกจวนด้วย

แม้แต่ครั้งเดียว จนนางเชื่อว่าคนภายนอกจวนอาจไม่รู้ว่าตระกูลต้วนมีบุตรี

คนที่ห้าอกีหนึ่งคน 

ถงึพวกนางแม่ลกูจะไม่มเีสื้อผ้าเครื่องประดบัสงูค่าเหมอืนในเรอืนอื่นๆ 

แต่ท่านพ่อก็มักให้คนส่งหนังสือมาให้เสมอ ท�าให้นางมีหนังสืออ่านมากมาย 

ว่างๆ ยังได้เล่นหมากล้อมกับท่านแม่และลุงกุยเจียง บ่าวรับใช้เก่าแก่อย่าง

สนุกสนาน 

นางยงัจ�าภาพท่านแม่ที่มกันั่งเอนกายอ่านหนงัสอืในศาลาหลงัเลก็กลาง

สวนไผ่ได้ด ี แสงแดดอ่อนๆ ที่ลอดผ่านใบไผ่แตะแต้มร่างเลก็บอบบางในชุด

สนีวลตาให้เปล่งประกายความงามออกมา โดยเฉพาะยามท่านเงยหน้าขึ้นยิ้ม

และกวกัมอืเรยีกนางเข้าไปโอบกอด แล้วอ่านหนงัสอืให้ฟังด้วยเสยีงนุ่มนวล 

แต่ยามท่านพ่อมาเยอืน ท่านแม่กลบันิ่งเงยีบรบัฟังค�าสั่งอย่างสงบ ไม่

เคยมที่าทางผ่อนคลายสบายใจเหมอืนปกต ิแม้แต่รอยยิ้มยงัแทบไม่มใีห้เหน็

จนนางพลอยเกร็งตามไปด้วย จนในที่สุดเมื่อท่านพ่อมาที่เรือน ถ้าเลี่ยงได้ 

นางกจ็ะหาทางเลี่ยงไปที่อื่นเสมอ

อาจเพราะท่านแม่เป็นบตุรเีพยีงคนเดยีวของนกัปราชญ์จนิเหยนิ ผูเ้ป็น

อาจารย์ที่ท่านพ่อให้ความเคารพอย่างสงู ดงันั้นถงึท่านพ่อจะไม่รกัใคร่ท่านแม่

เท่าใดนักก็ยังไม่กล้าทอดทิ้งท่าน ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกนางจึงไม่ล�าบาก

เท่าใด 

แต่หลังจากท่านแม่เสียชีวิตอย่างกะทันหันในสนามรบ ตามมาด้วย
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การน�าทพัพ่ายศกึครั้งแล้วครั้งเล่าของท่านพ่อ ทพัเจี๋ยสูญเสยีก�าลงัพลนบัสบิ

หมื่น จนต้องส่งคนไปเจรจาสงบศกึกบัแคว้นซนิหยาง...

แคว้นเจี๋ยจ�าต้องสูญเสียเครื่องราชบรรณาการไปมากมาย พร้อมกับ

การอับแสงของตระกูลต้วนที่ไม่ได้รับความโปรดปรานและเกรงใจเช่นกาล

ก่อน

ยามนั้นสถานการณ์บ้านเมอืงเตม็ไปด้วยความวุ่นวาย ภายในจวนกเ็กดิ

ความปั่นป่วนเพราะการซวนเซของผู้น�าตระกูล จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กสาว 

วัยสิบเอ็ดขวบคนหนึ่งซึ่งปกติก็แทบไม่มีผู้ใดสนใจอยู่แล้ว เมื่อเป็นก�าพร้าก็

ค่อยๆ ถูกลดฐานะลงจนกลายเป็นกึ่งคุณหนูกึ่งสาวใช้ไปในที่สุด

“แต่ถ้าเจ้าเหนื่อย ทนไม่ไหวกพ็งิข้าแล้วหลบัก่อนกไ็ด้” 

เมื่อนางมัวแต่คิดถึงเรื่องในอดีตไม่ตอบโต้ พี่ใหญ่ก็เข้าใจผิดไปอีก 

เรื่องหนึ่ง

จนิไป่เหอเอยีงแก้มซบกบัแผ่นหลงัที่มเีสื้อเกราะเยน็ๆ กางกั้น แต่นาง

กลบัรบัรู้ถงึความห่วงใยและความอุ่นร้อนที่กระชบักุมอยู่รอบข้อมอื 

แค่นี้ก็พอแล้วส�าหรับนาง เพียงแค่พี่ใหญ่เอื้อเอ็นดู เห็นนางเป็นน้อง

สาวคนหนึ่งของเขา ถงึคนอื่นๆ ในตระกูลจะยงัเยน็ชากบันางเหมอืนเดมิ แต่

นางไม่สนใจมันอีกต่อไป และขอเพียงพี่ใหญ่อยู่รอดปลอดภัย ถึงนางต้อง

ปลอมตวัเป็นบ่าวรบัใช้ตดิตามมาในกองทพั ต้องนอนกลางดนิกนิกลางทราย 

ไม่ได้ออกเรือนเหมือนพี่สาวน้องสาวคนอื่นๆ นางก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร 

นอกจากอาจต้องทนร�าคาญกับเสียงบ่นของลุงกุยเจียงเรื่องที่นางอายุสิบเก้า

ย่างยี่สิบ เลยวัยแต่งงานมาหลายปีแล้ว กระทั่งน้องเจ็ดยังมีบุตรแล้วถึง 

สองคน แต่นางกลบัไร้วี่แววจะมแีม่สื่อคนใดมาสู่ขอ 

เรียวปากอิ่มกระตุกยิ้ม ดูเหมือนลุงกุยเจียงจะลืมไปแล้วว่าจะมีใคร

แต่งแม่สื่อมาสู่ขอนางได้อย่างไรกัน ในเมื่อคนภายนอกลืมกันไปหมดแล้วว่า

ตระกูลต้วนมีคุณหนูห้าอยู่อีกหนึ่งคน หากจะให้นางเริ่มพูดเรื่องนี้กับพี่ใหญ่
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ซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าตระกูล นางก็กระดากใจเกินกว่าจะท�า และไม่เห็นจะ 

เสยีหายอะไรหากตระกูลต้วนจะมสีาวแก่ค้างคาอยู่ในจวนสกัคนหนึ่ง

“เจ้าก�าลงัคดิเรื่องอะไรอยู่อกีไป่เหอ ถ้าเพลยีท�าไมไม่พกัเสยี”

“ข้า...เอ่อ...” จนิไป่เหอรบีคดิก่อนจะนกึขึ้นมาได้เรื่องหนึ่ง นิ่งทบทวน

อยูอ่ดึใจหนึ่งแล้วค่อยพดูออกมา “พี่ใหญ่ ข้าคดิว่าคนที่วางแผนการแสร้งถอย

เพื่อล่อไปฆ่าครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นรองแม่ทพัมู่กง ท่าทางแคว้นซนิหยางคงมแีม่ทพั

คนใหม่แล้ว”

“ไม่เหน็มขี่าวแจ้งมา ท�าไมเจ้าถงึคดิเช่นนั้น”

“เพราะรองแม่ทพัมู่กงไม่ใช่คนซบัซ้อนเช่นนี้” ม้ายงัคงควบผ่านป่าเพื่อ

ข้ามแดนกลบัไปยงัแคว้นเจี๋ย “ทั้งการที่เลอืกเวลาแพร่ข่าวการขนส่งเสบยีงครั้ง

นี้ ไม่ช้าเกนิไปจนเรามเีวลาตั้งหลกัคดิระแวง ทั้งไม่เรว็เกนิไปจนเราเคลื่อนทพั

ข้ามแดนมาเกอืบไม่ทนัเวลา และยงัสามารถกะประมาณได้อกีว่าพวกเราจะมา

ดกัซุม่โจมตทีี่ใด ถงึรองแม่ทพัมู่กงจะเป็นคนในพื้นที่ ควรเชี่ยวชาญภมูปิระเทศ 

แต่ตลอดเวลาที่เรารบกับแคว้นซินหยางเขากลับไม่เคยใช้จุดเด่นนี้มาวางแผน

รบแม้แต่ครั้งเดยีว ดงันั้นข้าจงึสรปุได้เพยีงว่า คนที่วางแผนนี้น่าจะเป็นแม่ทพั

คนใหม่ที่ถูกส่งมา”

“แล้วเจ้าคดิว่าควรเป็นใคร”

“พี่ใหญ่คดิว่าเป็นใคร”

จินไป่เหอหัวเราะคิกขึ้นมาทันทีที่พบว่านางกับต้วนอุยเสถามค�าถาม

ท�านองเดยีวกนั

“แต่จะเป็นใครก็ช่างเถอะ อย่างไรพวกเราก็ต้องเป็นผู้ชนะศึกครั้งนี้

แน่นอน ตจีนพวกมนัต้องกลบัไปมุดหวัอยู่แต่ในก�าแพงเมอืงอย่างนี้แล้ว ถ้าตี

เมอืงเฝยสุ่ยแตก อกีเพยีงก้าวเดยีวภารกจิเรากส็�าเรจ็เกนิครึ่งแล้ว”

“ถึงสถานการณ์ของเราตอนนี้จะเป็นต่ออยู่ แต่พี่ใหญ่ก็ต้องระวังตัว

ด้วย เพราะคนผู้นี้น่าจะเจ้าแผนการและเจ้าเล่ห์มากกว่าแม่ทัพซุยหยวน 

เสยีอกี” จนิไป่เหอขยบันั่งตวัตรงเมื่อคดิถงึสิ่งหนึ่งได้ บบีมอืใหญ่ที่จบัไว้แน่นขึ้น 
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“พี่ใหญ่ ถ้าแม่ทัพคนใหม่เจ้าเล่ห์จริงอย่างที่คาดไว้ ข้าคิดว่าเสบียงอาหาร 

พวกนั้นน่าจะมปีัญหาเสยีแล้ว”

ต้วนอุยเสเหลียวกลับมามองนาง นิ่งไปอึดใจหนึ่งก่อนจะคลี่ยิ้มเหี้ยม

กบัข้อสงัเกตนี้ “เสบยีงมปีัญหาจรงิๆ สจิะดมีาก”

“บัดซบ! เสบียงอาหารที่ส่งมาถูกดักปล้นจนหมด ไหนว่าเมืองหลวง

ส่งทหารมอืดมีาคุม้กนัด้วยไม่ใช่หรอื” ชายวยัสี่สบิกวา่ปีที่นั่งอยูต่รงหวัโต๊ะไม้

ตวัใหญ่กลางห้องสบถเสยีงดงั เมื่ออ่านสารด่วนในมอืจบลง หนวดโค้งเหนอื

ริมฝีปากขยับขึ้นลงตามแรงอารมณ์ “ต้องเป็นไอ้พวกเจี๋ยแน่ๆ มันกล้ามาก 

ที่ยกพลลอบเข้ามาเหยยีบจมูกเราถงึถิ่นอย่างนี้”

“แล้วพวกเราจะท�าอย่างไรดีรองแม่ทัพมู่ ให้ข้าพาคนไล่ติดตามไปชิง

เสบยีงกลบัมาดไีหม” คนที่นั่งทางซ้ายขนัอาสา

“ไล่ตามไปตอนนี้คดิว่าจะตามไปทนัอย่างนั้นหรอื ป่านนี้พวกมนัหนไีป

ทางไหนแล้วกไ็ม่รู้ บดัซบมาก พวกเจี๋ยมนัรู้ได้อย่างไรว่าเราจะขนเสบยีงผ่าน

ทางนั้น” มู่กงสบถออกมาอกีครั้ง เพราะรู้ดวี่ากว่าเสบยีงรอบใหม่จะส่งมาถงึ

เมอืงเฝยสุ่ย ตอนนั้นเสบยีงที่เหลอืรอดจากเพลงิไหม้กค็งถูกใช้หมดนานแล้ว 

ถ้าหมดหนทางจรงิๆ คงต้องขอปันเสบยีงจากชาวบ้านซึ่งเขาไม่อยากท�าเช่นนั้น

ขณะที่ทุกคนนิ่งคิดหาทางแก้ไข ประตูห้องก็ถูกผลักเข้ามาอย่างแรง 

รองแม่ทพัและขุนศกึนบัสบิที่นั่งประชุมกนัอยู่ต่างหนัขวบัไปมองพร้อมกนั 

พริบตาแรกเห็นคนนับสิบพุ่งเข้ามาในห้อง พริบตาต่อมากลับตัวแข็ง

ทื่อไม่กล้าขยบั เมื่อมดีาบคมกรบิพาดอยู่ที่คอ

“พวกเจ้าต้องการอะไร” มู่กงถามเสยีงเข้มแต่ยงัไม่กล้าขยบัตวัแย่งชงิ

ดาบกลับคืนมา เพราะแม้ผู้บุกรุกจะแต่งกายเป็นชาวบ้านธรรมดา แต่ความ

พร้อมเพรยีงและฝีมอืเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นแค่ชาวบ้านทั่วไปแน่ 

“ตราประทบัสั่งการของแม่ทพัซุยหยวนเกบ็อยู่ที่ไหน” ชายหนุ่มผวิคล�้า

ร่างสูงบกึบนึที่เดนิเข้ามาเป็นคนแรกเอ่ยถาม 
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คนถูกข่มขู่ทั้งหมดลอบสบตากนั ต่างรู้ดวี่าในยามที่มศีกึประชดิเมอืง

เช่นนี้ ถ้าฝ่ายตรงข้ามได้ตราประทบัสั่งการของแม่ทพัใหญ่ไปคงเกดิเรื่องใหญ่

ขึ้นแน่นอน

“พวกข้าไม่รู้ คนที่รู้คือแม่ทัพซุยหยวน ถ้าอยากรู้พวกเจ้าก็ไปถาม 

ท่านแม่ทพัที่สวรรค์เองเถอะ” มูก่งเป็นคนตอบแทนคนอื่นๆ อย่างไม่ยอมลงให้ 

แม้พวกตนจะตกอยู่ในสถานะที่เป็นรอง 

ชายผวิคล�้ากวาดตามองคนในห้อง คลี่ยิ้มเหี้ยมเกรยีมน่าขนลุก “คน

นบัสบิไม่มใีครรู้เลยอย่างนั้นหรอื หรอืต้องให้ข้ากระตุน้ความทรงจ�าสกัหน่อย

ถงึจะยอมบอก” คนพูดหยุดสายตามองขุนศกึคนหนึ่งที่หน้าซดีเผอืด ท่าทาง

หวาดกลวัมากกว่าคนอื่นๆ 

“เจ้าว่ามา” คนตวัใหญ่ชี้นิ้วเจาะจงตวัถาม 

เลอืดที่ซมึออกมาตามแรงกดดาบเพื่อเตอืนให้ตอบค�าถาม ท�าให้ขนุศกึ

คนนั้นยิ่งหน้าซดีลง แต่ยงัสบตาคนถามเขมง็ไม่ยอมหลบ 

“ถงึรู้ข้ากค็งไม่โง่พอจะตอบพวกเจ้า”

“แต่เจ้าอาจจะกลายเป็นคนโง่ที่น่าสงสาร ถ้าไม่ตอบค�าถามของข้าดีๆ ” 

เพยีงเขาพยกัหน้าและดดีนิ้ว หวัไหล่ซ้ายของชายคนนั้นกถ็ูกจบับดิ เสยีงคลกิ

ดงัพร้อมกบัเจ้าของไหล่ร้องลั่นด้วยความเจบ็ 

“ว่าอย่างไร เริ่มจ�าได้หรอืยงัว่ามนัถูกเกบ็ไว้ที่ไหน”

“ข้าไม่บอก!” คนถูกทรมานตอบสวนกลับไปทันทีทั้งที่เจ็บจนเหงื่อ 

โซมกาย

“ถ้าเจ้าจะทรมานพวกข้าเพื่อให้บอกกจ็งฆ่าพวกข้าให้หมดเสยีเลยดกีว่า 

ไม่มใีครบอกเจ้าแน่” มู่กงตะโกนบอก ถงึตวัขยบัไม่ได้เพราะถูกจี้สกดัจุดแต่

กย็งัถลงึตามองผู้บุกรุก 

เจ้าตัวหัวหน้าดึงสายตากลับมามองรองแม่ทัพมู่กงครู่หนึ่ง ก่อน

กวาดตามองคนอื่นๆ ทลีะคน ขณะพูดขึ้นด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล

“เอาอย่างนี้แล้วกัน ใครยอมบอกออกมาดีๆ ข้าจะละเว้นชีวิตและให้
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หนึ่งพนัต�าลงึทอง แต่ถ้าไม่บอก ข้าจะค่อยๆ ตดันิ้ว ตดัมอื ตดัแขน ตดัขา 

แล่เนื้อออกทีละชิ้นๆ...” ท่ามกลางเสียงบรรยายวิธีทรมานที่น่าสยดสยอง  

สิ่งที่ตอบกลบัมามเีพยีงความเงยีบ ซึ่งเงยีบจนได้ยนิเสยีงปะทุของไส้ตะเกยีง 

“ว่าอย่างไร ไม่มใีครอยากได้ทองบ้างหรอื”

“ไปตายซะ!”

เสยีงสบถดงัขึ้นเกอืบพร้อมเพรยีงกนั ท�าให้ชายผวิเข้มถลงึตาจ้องกลบั 

กดัฟันกรอด ขณะที่มเีสยีงหวัเราะดงัมาจากชายหนุ่มที่ยนืชมความครกึครื้น

อยู่ด้านข้าง คนถูกคุมตวัจงึเพิ่งสงัเกตเห็นเขาเป็นครั้งแรก 

“เจ้าแพ้พนันข้าแล้วสือลุ่ย อย่าลืมจ่ายแล้วกัน” เพียงชายหนุ่มคนนั้น

ยกมอืขึ้นโบก ดาบที่พาดคอทกุคนอยูก่ถ็กูดงึกลบัคนื ขณะที่สอืลุย่สง่เสยีงใน

ล�าคอด้วยความเจบ็ใจ ถอยไปยนือยู่ข้างหลงัชายผู้นั้นอย่างให้เกยีรติ

มู่กงมองชายหนุ่มตรงหน้า แสงตะเกยีงทาบทบัใบหน้าคมเข้ม คิ้วตรง

พาดเฉยีงขึ้นเลก็น้อยรบักบัจมูกโด่งเป็นสนัตรง แนวกรามเด่นชดั รมิฝีปาก

ค่อนข้างบางยกขึ้นเลก็น้อย ดวงตารยีาวคมดุที่มองมาตรงๆ ท�าให้คนถูกมอง

ต่างรู้สึกเหมือนถูกมองเห็นความในใจ และถึงชายหนุ่มผู้นั้นจะแต่งกายด้วย

เสื้อผ้าฝ้ายธรรมดา แต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ท�าให้คนมองรู้สึกถึงความ 

สูงศกัดิ์น่าย�าเกรง

รองแม่ทพัประจ�าเมอืงเฝยสุ่ยละสายตาจากชายหนุ่มตรงหน้า ไปมอง

ส�ารวจคนผิวคล�้าตัวใหญ่ที่ยังมีสีหน้าบึ้งตึง ความคิดบางอย่างผุดวาบขึ้นมา 

“สอืลุ่ย...รกัษาการแม่ทพัปกป้องธานผีู้นั้นอย่างนั้นหรอื ไม่น่าเชื่อเลย”

“เป็นข้าแล้วเจ้าจะท�าไม” สอืลุ่ยถลงึตาจ้องกลบั 

“ถ้าเช่นนั้น...” รองแม่ทัพไม่สนใจตอบค�าถาม เลื่อนสายตากลับมาที่

ชายร่างสูงโปร่งที่ยนืเอามอืไพล่หลงัปล่อยให้ทุกคนพจิารณาตามสบาย 

คนที่ท�าให้เพลิงกาฬสือลุ่ย มหาโจรใหญ่ในอดีตยอมก้มหัวให้เช่นนี้ 

คงมเีพยีงคนผู้เดยีวเท่านั้น

สบิเจด็ปราบกบฏอู่เกอ
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สิบเก้าได้รับพระราชทานป้ายบัญชาการกองก�าลังพยัคฆ์ต่อจากบิดา 

จดัระเบยีบกองทพัใหม่ ดแูลความสงบเรยีบร้อยในเมอืงหลวงจนแทบไม่มโีจร

ผู้ร้าย

ยี่สิบตีเมืองเฉียวเว่ยกลับคืนมาได้ด้วยความเฉียบขาด ผู้ต่อต้านถูก 

ตดัหวัเสยีบประจานนบัพนัคน จนเมอืงร่วมก่อการแขง็ข้อเมอืงอื่นยอมจ�านน 

ไม่กล้าต่อสู้อกี

เรื่องเล่าถึงความห้าวหาญและเหี้ยมโหดนับสิบๆ เหตุการณ์ผุดขึ้นมา

ในใจมู่กง

“จงจวิ้นอ๋องเลี่ยงซื่อ1 อย่างนั้นหรือ...” มู่กงพึมพ�าออกมาด้วยความ

ตกใจ เพราะเขาได้ยินข่าวมาว่าเชื้อพระวงศ์ล�าดับสองแห่งต้าซินหยางผู้นั้น 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ขอลาพกัราชการวางมอืจากการทหาร ออกเดนิทาง

ท่องเที่ยวอย่างส�าราญใจ แทบไม่ถามไถ่เรื่องราวใดๆ ของแคว้น อกีทั้งเขายงั

เคยคิดว่าคนที่ผ่านการศึกโชกเลือดมามากมายเช่นนั้นน่าจะเป็นบุรุษตัวใหญ่

บึกบึน มีท่าทางโหดเหี้ยมกระหายเลือด แต่คนตรงหน้ากลับเหมือนคุณชาย

ตระกูลสูงผวิขาวเจ้าส�าอางผู้หนึ่งเท่านั้น 

ไม่น่าจะเป็นหนึ่งในห้าแม่ทัพเสาหลักของแคว้นซินหยางในค�าเล่าลือ 

ผู้นั้น

ไม่ใช่แค่มูก่งที่คดิเช่นนั้นเท่านั้น คนอื่นๆ กต็ื่นตะลงึและคดิเช่นเดยีวกนั 

จนถูกคลายการสกัดจุดออกแล้วก็ยังไม่รู้ตัว เพียงบุรุษตรงหน้ายกมือเผย 

ป้ายทองอาญาสิทธิ์คุมกองทัพพายัพออกมา เหล่าขุนศึกที่ต้องรับศึกหนัก 

มาหลายเดอืนกพ็ากนัสูดหายใจเข้าด้วยความตื่นเต้นพลุ่งพล่าน 

การพ่ายศกึหลายต่อหลายครั้งจนแม่ทพัใหญ่เสยีชวีติ ต้องถอยทพัมา

ตั้งมั่นอยูแ่ต่ในก�าแพงเมอืงเฝยสุย่เช่นนี้ท�าให้ผูค้นขวญัเสยีไม่น้อย แต่ถ้าแม่ทพั

คนใหม่คอืจงจวิ้นอ๋องผูน้ี้ พวกตนกค็งไม่ต้องทนรบักบัความพ่ายแพ้อกีต่อไป

1 ค�าว่า ‘จง’ เป็นราชทนินามที่ได้รบัพระราชทานยามที่ได้รบัการแต่งตั้งในต�าแหน่งจวิ้นอ๋องของ 

ฝานเลี่ยงซื่อ
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“ข้าคงต้องขออภยัที่เข้ามาพบโดยไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเช่นนี้” 

ค�าขออภยัด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบนั้นกลบัส่งผลให้ขนุศกึทั้งหมดหน้าซดี 

คุกเข่ากระแทกพื้นเสียงดัง ด้วยรู้ความผิดของตัวเองดีว่า การที่จงจวิ้นอ๋อง

และคนอื่นๆ สามารถลอบเข้าเมืองมาได้โดยไม่มผีู้ใดรบัรู้ ซ�้ายังบุกเข้ามาถึง

ในห้องนี้ได้ ย่อมแสดงว่าการเฝ้าระวงัรกัษาความปลอดภยัในเมอืงหละหลวม

อย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่ลอบเข้ามาไม่ใช่พวกเดยีวกนัแต่เป็นคนของฝ่ายศตัรู พวกเขา

กค็งสิ้นชพีกนัไปหมดแล้ว

“รูว่้ามคีวามผดิพลาดกจ็งหาทางแก้ไขให้ด ีอย่าให้เกดิเหตกุารณ์ซ�้ารอย

เดมิอกี หากคลงัเสบยีงถูกลอบวางเพลงิอกีเพยีงครั้งเดยีว พวกเจ้าทุกคนจะ

ถูกตดัหวั” ฝานเลี่ยงซื่อประกาศโทษด้วยน�้าเสยีงเข้มงวดไม่ผ่อนปรน “ลุกขึ้น 

ตอนนี้เรามีเวลาเหลือไม่มากนัก ข้าต้องการแผนที่อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะ

หาได้ของบรเิวณชายแดนแถบนี้ทั้งหมด”

“ขอรบั” คนที่มหีน้าที่ดูแลแผนที่น้อมรบัค�าสั่ง รบีหนัไปรื้อค้นออกมา

วางบนโต๊ะ

ผู้ที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ประธานได้เปลี่ยนคนแล้ว

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้นหนึ่งครั้ง ก่อนจะมชีายชาวบ้านท่าทางเคร่งครดั

ก้าวเข้ามาในห้อง ประสานมือท�าความเคารพจงจวิ้นอ๋อง...เพียงแค่มองก็เดา

ได้ไม่ยากว่าน่าจะเป็นทหารองครกัษ์สงักดักองก�าลงัพยคัฆ์ที่โด่งดงั 

“ท่านอ๋อง มีสารด่วนแจ้งมาว่าที่ค่ายทหารเจี๋ยเริ่มมีคนท้องเสียแล้ว

ขอรบั”

“ยอดเยี่ยม! แต่แปลกพิกล” ค�าอุทานค�าแรกของสือลุ่ยคือตื่นเต้น  

ค�าที่สองกลบัเปลี่ยนเป็นประหลาดใจ 

รองแม่ทัพมู่กงพยายามตามให้ทัน ในค่ายทหาร การไม่สบายหรือ 

ท้องเสยีสามารถพบได้อยู่ทกุวนั แต่ถงึขนาดส่งคนลอบไปจบัตามองและกลบัมา

รายงานทนัทเีช่นนี้ น่าจะต้องมอีะไรแอบแฝงอยู่แน่ 

“เหมอืนจะไม่สบายเรว็เกนิไปหน่อยแฮะ ผสมยาพษิแค่สองเกวยีนจาก
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สบิห้าเกวยีน พวกนั้นจะมอืร้ายขนาดเลอืกครั้งแรกกเ็จอเกวยีนเสบยีงที่ผสม

ยาพษิเลยหรอื แปลกจรงิ...ฟ้าดนิจะส่งเสรมิเราถงึขนาดนี้เชยีวหรอื” ค�าพมึพ�า

ของลูกน้องตวัใหญ่ผวิเข้ม ท�าให้คนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคชะตาเหยยีดยิ้ม

“เจ้าคดิว่าฟ้าดนิส่งเสรมิจรงิหรอื”

“ข้าว่าไม่น่าจะใช่ แต่กอ็าจจะใช่ เพราะไม่น่าจะรวดเรว็ถงึเพยีงนี้” 

ค�าตอบของสอืลุย่ยิ่งท�าให้ขนุศกึกองทพัพายพัมองสบตากนัด้วยความ

งุนงง พยายามตามสองนายบ่าวคู่นี้ให้ทนั

“ในเมื่อส่งค�าเชญิมาให้เราถงึขนาดนี้ งั้นเรากไ็ปโจมตคี่ายทหารเจี๋ยกนั

เถอะ” ค�าชวนสบายๆ เหมอืนชวนให้ออกไปเดนิเล่นของจงจวิ้นอ๋อง ท�าให้มูก่ง

มองแม่ทพัคนใหม่ด้วยความตื่นตะลงึ 

“โจมตคี่ายทหารเจี๋ย!” มู่กงกบัสอืลุ่ยร้องถามขึ้นพร้อมกนั 

“ใช่...โจมตค่ีายทหารเจี๋ย” ฝานเลี่ยงซื่อพยกัหน้ารบัค�า หยบิม้วนแผนที่

สะบดักางแล้วผายมอืให้ทุกคนนั่งลงเพื่อประชุมวางแผนการ มุมปากกระตุก

ยิ้มบางเบา ดวงตายาวรดี�าสนทิเป็นประกายวาววบั แววตากระหายเลอืดผุด

วาบขึ้นวูบหนึ่งก่อนจะจางหายไป 



ในความเงียบสงบของค่ายทหารคือความตึงเครียดจากการเตรียม 

รบักบัการบุกโจมต ียิ่งเฝ้ารอนานวนัเท่าใด ความตงึเครยีดกย็ิ่งสูงขึ้นดุจเส้น

ด้ายที่ถกูบดิป่ันเป็นเกลยีวจนตงึเขมง็พร้อมขาดออกจากกนัได้ทกุเมื่อ ร่างเลก็

บอบบางในชุดบ่าวรับใช้ยืนปะปนกับทหารยามบนหอสังเกตการณ์ กวาดตา

มองออกไปในความมดืด้านนอก หยุดสายตายงัทศิตะวนัตกซึ่งรู้ดวี่ามหีน่วย

มอืดขีองทพัเจี๋ยซุ่มซ่อนตวัอยู่ 

เวลาผ่านมาสามวนัสามคนืแล้ว แต่ทุกอย่างกลบัยิ่งกว่าเงยีบสงบ ไม่มี

ความเคลื่อนไหวใดๆ จากทัพซินหยางซึ่งพี่ใหญ่อุยเสคาดว่า พวกนั้นน่าจะ 

รีบยกพลบุกโจมตีค่ายทหารเจี๋ยทันทีที่ในค่ายเริ่มมีการล้มป่วยจากอาการ 

ท้องรว่ง แตซุ่ม่รอมาเนิ่นนานถงึเพยีงนี้ อกีฝ่ายกลบัไม่มคีวามเคลื่อนไหวใดๆ 

ท�าให้คนเฝ้าระวงัตวัยิ่งกระสบักระส่ายและเหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นทุกขณะ

จนิไป่เหอดงึสายตากลบัมามองทหารยามบนก�าแพงเมอืง ซึ่งตอนนี้ต่าง

มท่ีาทางเหนื่อยล้า ดวงตาแดงก�่าเพราะการอดนอน และการต้องคอยกวาดตา

จบัสงัเกตความผดิปกตริอบด้าน

ขนาดทหารที่อยู่ในค่ายซึ่งยังพอได้พักผ่อนบ้างยังดูอิดโรยถึงเพียงนี้ 

สอง
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พวกที่ออกไปดักซุ่มรอเวลาตลบหลังทัพศัตรู ได้กินเพียงอาหารแห้งที่พก

ตดิตวัไปไม่มากนกั ซ�้ากลางคนืยงัไม่สามารถจดุไฟให้ไออุ่นได้อกีคงจะเหนื่อย

ล้ามากกว่านี้แน่นอน 

ร่างกายคนเราไม่ใช่เหลก็กล้า ขนืยงัฝืนรอต่อไปอกี ไม่ต้องให้ศตัรูมา

เข่นฆ่ากค็งล้มลงเสยีเองแน่นอน...

“จิ้งเค่อ เจ้าลงมาได้แล้วกระมัง” ซินหลี่ซึ่งเป็นหนึ่งในทหารคุ้มกันที่ 

ต้วนอุยเสทิ้งไว้ในค่าย เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่บ่าวคนสนิท เงยหน้า

ตะโกนเรยีกคนให้ลงมา

“ข้าขอยนืดูอกีสกัครู่” 

“เจ้ายืนมานานตั้งแต่เช้าจนจะถึงยามโหย่ว2 แล้ว อย่าท�าให้ข้าล�าบาก

ใจดีกว่า ถ้าท่านแม่ทัพกลับมาแล้วรู้ว่าข้ายอมให้เจ้าออกมาเสี่ยงอันตรายอยู่

ตรงนี้ ข้าต้องถูกลงโทษแน่ๆ” แม้เสยีงอ่อนๆ นั้นจะท�าให้คนยนืรออยู่ข้างล่าง

อยากตามใจ แต่แค่ให้ออกมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเขายอมเสี่ยงมากแล้ว หาก

ระหว่างที่จิ้งเค่ออยู่ตรงนี้แล้วมกีารบุกโจมตขีึ้น เขาคงโดนลงโทษหนกัแน่ๆ 

ไม่ต้องให้ซินหลี่พูดซ�้า คนตัวเล็กบนหอสังเกตการณ์ก็พยักหน้ายอม

ปีนลงมาอย่างว่าง่าย ไม่มท่ีาทางหยิ่งผยองในฐานะคนโปรดของแม่ทพัต้วนอยุ- 

เสแม้แต่น้อย กเ็พราะเป็นคนเช่นนี้นี่เอง จงึท�าให้เขาอดจะใจอ่อนไม่ได้ และ

ไม่รู้สกึเสยีศกัดิ์ศรอีะไรที่ได้รบัมอบหมายให้คุ้มกนับ่าวรบัใช้คนหนึ่ง 

แต่เหตผุลจรงิๆ ที่เขามกัใจอ่อนกบัจิ้งเค่อ อาจเป็นเพราะเหตกุารณ์เมื่อ

เกือบสองปีก่อน วันที่เขาดื่มเหล้าจนเริ่มเมามายแล้วเห็นจิ้งเค่อเดินมาด้วย

ท่าทางเรยีบร้อยคล้ายอสิตร ีเมื่อรวมกบัข่าวคาวๆ ที่ได้ยนิมาตลอด ท�าให้เขา

นกึสนกุเดนิตามไป แกล้งจบัมอืและดงึร่างเลก็บอบบางนั้นเข้ามากอด ก่อนจะ

หวัเราะชอบใจเมื่ออกีฝ่ายพยายามดิ้นหนี

การกระท�าทั้งหมดถูกหยุดลง เมื่อกระบี่ประจ�ากายแม่ทัพต้วนอุยเส

จ่อที่กลางอกของเขา ท่านแม่ทพัมองเขาด้วยสายตาเยน็ชาและเตม็ไปด้วยโทสะ 

2 ยามโหย่ว คอืเวลาตั้งแต่ 17.00 - 18.59 น.
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ถ้าวันนั้นจิ้งเค่อไม่จับกระบี่เล่มนั้นไว้แน่น จนถึงขั้นโดนบาดมือจนเลือดไหล

โชกกไ็ม่ยอมปล่อย วนันี้เขากค็งไม่มลีมหายใจแล้ว เพราะกระทั่งบดิาของเขา 

รองแม่ทัพฝู่จื่อยังไม่ยอมเอาชีวิตตัวเองเข้ามาเสี่ยงอันตรายเพื่อแลกกับชีวิต

ของลูกนอกสมรสอย่างเขา

ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายผิดเอง แต่จิ้งเค่อกลับลอบมาเยี่ยมและกล่าวขอโทษ 

รวมทั้งยงัน�าอาหารบ�ารงุร่างกายมาให้อกีหลายครั้ง จากที่ควร โกรธและอาฆาต

กับการลงโทษที่เกินกว่าเหตุของแม่ทัพต้วนอุยเสในครั้งนั้น ซินหลี่กลับโกรธ

ได้ไม่นานนกั และนบัตั้งแต่เหตุการณ์นั้นกไ็ม่มทีหารคนไหนกล้าล่วงเกนิจิ้งเค่อ 

อีก ซ�้าไปๆ มาๆ เขาก็ได้รับค�าสั่งให้คอยดูแลคุ้มกันอีกฝ่ายทั้งโดยเปิดเผย 

และอย่างลบัๆ อกีด้วย

“อ๊ะ!” คนที่ก�าลงัจะปีนลงมาชะงกั เขม้นมองไปทางทศิตะวนัตก 

“มีอะไร” ซินหลี่ตะโกนถาม กระโดดเพียงไม่กี่ครั้งก็ขึ้นไปยืนอยู่บน 

หอสงัเกตการณ์เช่นเดยีวกนั 

“มกีารเคลื่อนพลอยู่ทางนั้น”

ซินหลี่และทหารยามพากันเขม้นมองตามนิ้วที่ชี้ไปทางทิศตะวันตก  

ต้องใช้เวลาครูห่นึ่งกว่าจะสงัเกตเหน็ฝุ่นบางๆ ที่ลอยสงูขึ้นมาในอากาศ แสดงว่า

มกีารเคลื่อนพลจ�านวนมากฝุ่นดนิจงึลอยขึ้นสูงเช่นนี้

“ท่านแม่ทพัคงกลบัมาแล้ว ข้าไปบอกให้คนครวัรบีเตรยีมอาหารดกีว่า”

“เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกที่เดินทางมาเป็นพวกเรา ไม่คิดว่าจะเป็นพวก

ซินหยางหรือไง” ซินหลี่ถามคนข้างตัว มีหลายครั้งที่เขารู้สึกว่า เจ้าตัวเล็ก 

ช่างสงัเกตและคาดการณ์เรื่องราวต่างๆ ได้ค่อนข้างแม่นย�า

“ถ้าเป็นซินหยางน่าจะพยายามปกปิดการเคลื่อนพลมากกว่านี้ แล้ว 

ที่ส�าคญั ม่านฝุน่ลอยสูงขนาดนี้ ทุกคนคงจะเหนื่อยจนอยากกลบัมาให้ถงึเรว็

ที่สุด” เจ้าตัวตอบพร้อมหันไปพยักหน้าชวนอีกคน “พวกเราก็ลงไปกันเถอะ 

ถ้าช้าอาจเตรยีมอาหารไม่ทนั”

“แตเ่จ้าควรกลบัเรอืนพกัมากกว่า เพราะท่านแม่ทพัสั่งไม่ให้เจา้ออกมา
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จากเรอืนระหว่างที่ท่านยงัไม่กลบัมา”

“ท่านแม่ทพักก็ลบัมาแล้วไง แค่ยงัมาไม่ถงึเท่านั้นเอง” คนพูดชี้เหยี่ยว

สื่อสารตัวด�าที่บินมาจากทางทิศนั้น ท�าให้ซินหลี่พูดไม่ออก ได้แต่ปีนลงจาก

หอสงัเกตการณ์และเดนิตามคนตวัเลก็ที่วิ่งไปบอกโรงครวัไป

ไม่นานโรงครวักเ็ริ่มลงมอืท�าอาหารต้อนรบัพวกที่จะกลบัมา ค่ายทหาร

ที่เงยีบสงบกเ็ริ่มวุ่นวายอกีครั้ง

หน่วยทหารที่ออกไปเพื่อตลบหลังข้าศึกล้วนเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 

ดังนั้นเพียงแค่ครึ่งชั่วยามก็กลับมาถึงค่ายพัก คนที่ก�าลังวิ่งวุ่นช่วยเตรียม

อาหารจนหน้าด�ามอมแมมรีบวิ่งไปที่หน้าเรือนแม่ทัพ รับสายบังเหียนเมื่อ 

คนขี่กระโดดลงจากหลงัม้าแล้ว ใบหน้าอดิโรยนั้นเคร่งเครยีดและมรีอยโทสะ

อย่างเหน็ได้ชดั จนไม่มใีครกล้าขวางทาง

“เป็นอย่างไรบ้างขอรับ ท่านแม่ทัพคงเหนื่อยแล้ว ข้าน้อยจะรีบน�า

อาหาร...”

“ดูแลม้าของข้าให้ดีจิ้งเค่อ” ต้วนอุยเสพูดตัดบท ก้าวยาวๆ เข้าไปใน

เรอืนพกั 

หญิงสาวได้แต่มองตามด้วยความเป็นห่วง แต่เมื่อตามไปตอนนี้ก็คง

ช่วยอะไรไม่ได้ นางจงึจูงม้าศกึคู่ใจของพี่ใหญ่ให้ออกเดนิกลบัคอก

“นั่นเจ้าจะไปไหนหรือจิ้งเค่อ” ซินหลี่ร้องถามพลางขยับถาดอาหาร 

ในมอื

“ไปที่คอกม้า”

“แล้วอาหารของท่านแม่ทพัถาดนี้เล่าจะเอาอย่างไร”

“ท่านแม่ทพัคงทั้งหวิและเหนื่อยแล้ว ท่านน�าอาหารและน�้าไปให้แทนข้า

ได้ไหม”

“ให้ข้าเข้าไปตอนนี้น่ะหรอื” ซนิหลี่กลนืน�้าลายเหนยีวๆ ลงคอ เพราะ

ขนาดแค่คนผู้นั้นขี่ม้าผ่านหน้าเขายงัไม่อยากจะเข้าไปขวางทางหรอือยู่ใกล้ๆ 
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“อมื...ข้าเพิ่งถูกไล่ออกมา ดงันั้นคงต้องวานท่านแล้ว”

สายตาขอร้องที่ส่งมานั้นท�าให้คนที่ก�าลังจะปฏิเสธรู ้สึกหัวใจเต้น 

ผดิจงัหวะวบูหนึ่ง จนต้องรบีเสมองไปทางอื่น และถอยหลงัโดยไม่รูต้วัเมื่อคน

ตวัเลก็ก้าวเข้ามาใกล้ 

เขาคงจะเป็นบ้าไปแล้ว ถึงได้กลิ่นหอมอ่อนๆ จากคนตรงหน้าแล้ว 

ใจเต้นเช่นนี้

“ไม่ได้หรอืซนิหลี่”

“ได้ส”ิ คนถูกขอร้องรบัปากโดยไม่รู้ตวัเมื่อเผลอสบตากบัอกีฝ่าย 

“ขอบคุณมาก” 

คนพูดเผยยิ้มกว้างจนเห็นลักยิ้มที่แก้มขวา รอยยิ้มสดใสที่ท�าให้คน

มองรู้สกึว่าโลกสว่างไสวขึ้นมาอย่างฉบัพลนัและพลอยยิ้มตามไปด้วย จนเมื่อ

ร่างเลก็บอบบางนั้นจงูม้าศกึตวัใหญ่จากไปไกลแล้ว คนที่เผลอรบัปากกไ็ด้แต่

ยนือยากตบหวัตวัเองเรยีกสต ิมองเรอืนแม่ทพัอย่างกล้าๆ กลวัๆ ก่อนถอน

หายใจแล้วเดนิไปท�าสิ่งที่รบัปากไว้

ต่อให้เป็นทหารที่มรีะเบยีบวนิยัเพยีงใด แต่ความเหนื่อยล้าและหวิโหย

กท็�าให้พลเดนิเท้าที่อยูส่่วนรั้งท้ายขบวนไม่ได้รกัษาวนิยัเคร่งครดัอย่างในยาม

ปกต ิต่างก้มหน้าก้มตาเร่งฝีเท้ากลบัค่ายพกั ภาวนาให้ถงึค่ายเรว็ๆ เพื่อจะได้

กนิอาหารและพกัผ่อนเสยีที

ท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทแล้วเมื่อคนสุดท้ายเดินผ่านประตูค่ายทหารเข้ามา 

เสียงโวยวายดังลั่นเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาพบว่าอาหารถูกแจกจ่ายหมดก่อนที่ตน

จะได้รบัแจก แต่ความวุ่นวายเกดิขึ้นเพยีงครู่เดยีวกส็งบลงอกีครั้ง เมื่อต้วน-

อุยเสก้าวออกมาจากเรอืนพกั เพยีงเขากวาดตามองกไ็ม่มใีครกล้าโวยวายอกี 

ต่างจ�าใจแยกย้ายกนัไปพกัผ่อนเพื่อออมแรงรออาหารสกุ ซึ่งรวมถงึพลทหาร

เดินเท้าร่างสูงหน้าตามอมแมมก็จ�าต้องเดินห่อไหล่ลากเท้าอย่างอิดโรยไปหา 

ที่เอนหลงันอนเหมอืนคนอื่นๆ
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เพยีงเขาโบกมอืเลก็น้อย คนที่เดนิอยู่รอบๆ กแ็ยกย้ายจากไปเงยีบๆ 

ในขณะที่เจ้าตวัยงัเดนิต่อไปยงัต้นไม้ใหญ่ทางขวามอื ซึ่งไม่ค่อยมคีนเดนิผ่าน

ไปมาเท่าไรนกั เสื้อสเีข้มที่สวมอยู่ท�าให้ร่างนั้นกลมกลนืไปกบัเงามดืใต้ต้นไม้ 

เมื่ออยู่ในมุมอบัสายตาผู้คน ใบหน้าที่ก้มต�่ากเ็งยขึ้น หลงัไหล่กลบัมาเหยยีด

ตรงดั่งเดมิ ดวงตารยีาวเป็นประกายเจดิจ้ากวาดมองไปรอบๆ ตวัเพื่อส�ารวจ

ค่ายทหาร ก่อนจะหยุดมองแม่ทพัหนุ่มซึ่งเดนิกลบัไปด้านในเรอืนพกัอกีครั้ง

ยิ่งเฝ้ามองผู้คนที่เดินเข้าออกเรือนแม่ทัพ คิ้วเข้มก็ยิ่งขมวดเข้าหากัน 

ฝานเลี่ยงซื่อยกมือขึ้นลูบคางไปมายามครุ่นคิด เมื่อพบว่าผู้ที่เดินเข้าไปไม่มี

ใครน่าจะเป็นกุนซอืผู้ลกึลบัคนนั้น ทั้งที่ควรเป็นคนแรกที่เข้าพบแม่ทพัต้วน-

อุยเสด้วยซ�้า

ในเมื่อเฝ้ามองมาได้สกัพกักย็งัไม่พบคนที่ต้องการ อกีทั้งลูกน้องที่เข้า

มาด้วยกันก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ฝานเลี่ยงซื่อจึงตัดสินใจล้วงหยิบ

พลุสัญญาณออกมาจะจุด แต่เสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาท�าให้ต้องชะงัก เลิกคิ้ว 

ขึ้นสูง ด้วยเสยีงเดนินั้นบ่งบอกว่าผู้มาไม่มวีทิยายุทธ์ใดๆ 

ทัพเจี๋ยที่เข้มงวดและยกทัพมาครั้งนี้เพื่อหวังชัยชนะ การพาคนที่ไร้

วทิยายุทธ์มาด้วยอย่างนี้จงึเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง ดงันั้นฝานเลี่ยงซื่อจงึคลาย

มอืจากพลสุญัญาณ กระโดดขึ้นซ่อนตวับนกิ่งไม้ใหญ่รอให้คนผูน้ั้นเดนิเข้ามา

ใกล้ ถงึบรเิวณนี้จะค่อนข้างมดื แต่แสงจนัทร์กย็งัสว่างเพยีงพอให้เหน็ใบหน้า

ที่ก้มต�่าซึ่งยงัไร้รอยหนวดเครา

รูปร่างค่อนข้างเล็กบอบบางคล้ายขันที จนดูไม่เหมาะจะอยู่ท่ามกลาง

การต่อสูแ้ละกลิ่นคาวเลอืดอย่างนี้ ไม่ต้องคดินานเขากส็รปุออกมาได้เพยีงคน

เดยีว ซึ่งคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ‘จิ้งเค่อ’ บ่าวรบัใช้คนสนทิของต้วนอยุเส 

ที่เขาได้ยินว่าติดตามเจ้านายออกสนามรบมาหลายปี ผู้ที่ทหารเจี๋ยหยิบยก 

มาพูดคุยกนัระหว่างอยู่ว่างๆ ไม่มอีะไรท�า ท�าให้เขาและคนสนทิอกีสามคนที่

แฝงตัวเข้าปะปนในกองทัพตั้งแต่เมื่อตอนฟ้าสาง พลอยได้ยินเรื่องคนผู้นี้ 

ไปด้วย 



ญานภา
35

“ท่านแม่ทัพต้วนพาเจ้าเด็กนั่นมาออกศึกด้วยท�าไม วิทยายุทธ์สักนิด 

ก็ไม่มี ตอนต้องต่อสู้นองเลือดก็ให้อยู่แต่ในเรือน แล้วยังต้องเสียมือดีอย่าง

ซนิหลี่ไว้เฝ้าคุ้มครองอกี ไม่มปีระโยชน์ที่สุด” 

ชายหนุ่มต้องตั้งใจฟังอยูส่กัพกัจงึจะรู้ได้ว่า คนที่ก�าลงัถกูนนิทาคอืบ่าว

รับใช้ใกล้ชิดของต้วนอุยเส และเท่าที่เขาจ�าได้ ฝ่ายนั้นไม่ใช่คนส�าอางขนาด

ต้องมบี่าวรบัใช้ตดิตามใกล้ชดิอย่างนี้ ดงันั้นเรื่องนี้จงึน่าสนใจยิ่ง...ฝานเลี่ยง-

ซื่อจ�ายามที่ต้องกลั้นหวัเราะแทบแย่เมื่อได้ยนิทหารเจี๋ยอกีนายพูดต่อได้

“พวกเจ้าจะไปรู้อะไร ท่านแม่ทัพไม่ได้ตั้งใจพาจิ้งเค่อเพื่อมาออกศึก 

และไม่ได้พามาแค่ให้รบัใช้ทั่วไปเสยีหน่อย”

“บ่าวรบัใช้ไม่ได้มไีว้คอยรบัใช้ แล้วจะเอาไว้ท�าอะไรอกี”

“ไว้ท�าอะไรหรือเจ้าโง่! เจ้าไปคิดเองสิ ยามค�่าคืนอยู่ในเรือนกันเพียง

สองต่อสอง นอกจากเรื่องรับใช้ทั่วไปแล้วไอ้เด็กนั่นยังจะรับใช้อะไรได้อีก  

เจ้าไม่เห็นหรือว่าจิ้งเค่อมันตัวเล็กๆ เสียงแหลมๆ เหมือนผู้หญิงจะตายไป 

หนวดเครากไ็ม่มแีม้แต่เส้นเดยีวอย่างนั้น สงสยัคงถกูตดัตอนเป็นขนัทตีั้งแต่เดก็

แล้วกระมงั”

“ตดัตอนเป็นขนัท ี บ้าไปแล้ว! เจ้าคดิอย่างนั้นได้อย่างไร ท่านแม่ทพั 

ต้วนกบัจิ้งเค่อน่ะหรอืจะ...” คนเอ่ยค้านตวัสั่น ขนลุกซู ่กระดากใจจนไม่สามารถ

พูดจนจบประโยคได้

คนอื่นๆ ส่งเสยีงคดัค้าน ท�าให้คนยกเรื่องนี้มาซุบซบิโมโหขึ้นมา 

“พวกเจ้ามนัพวกไม่มตีา ไม่เคยสงัเกตหรอืไงว่าท่านแม่ทพัดแูลปกป้อง

จิ้งเค่อขนาดไหน พวกเจ้ากเ็คยเหน็ตอนที่ทั้งสองคนขี่ม้าตวัเดยีวกนัแลว้ไม่ใช่

หรอื เจ้าจิ้งเค่อกอดเอวท่านแม่ทพัเสยีแน่นขนาดนั้น กบับุรุษด้วยกนัพวกเจ้า

ยอมให้ใครมาซบหลงักอดเอวอย่างนั้นหรอื ดอูย่างไรมนักท่็าทางของคูร่กัชดัๆ”

“เจ้าเอาอะไรมาพูด ท่านแม่ทพัแต่งงานแล้ว ได้ข่าวว่าท่านรกัฮูหยนิที่

ตายไปอย่างมาก แล้วจะมารกัชอบขนัทอีย่างนั้นหรอื ไม่มทีาง!” คนไม่อยาก

เชื่อยงัยกเหตุผลอื่นขึ้นมาคดัค้าน ดูเหมอืนเจ้าตวัจะยกย่องเทดิทูนต้วนอุยเส
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จนรบัสิ่งที่ได้ยนิไม่ได้

“แต่งงานตั้งหลายปีแล้วกย็งัไม่มลีูกไม่ใช่หรอืไง ทั้งที่เป็นอย่างนั้นท่าน

แม่ทัพกลับไม่ยอมฟ้องหย่าฮูหยิน หรือรับฮูหยินรองคนใหม่เพื่อให้ก�าเนิด

ทายาท แล้วพอฮูหยนิตายกไ็ม่ยอมแต่งงานใหม่อกีด้วย ข้าว่ามนัไม่ใช่เพราะ

ว่าท่านแม่ทพัรกัฮูหยนิคนเก่าจนตดัอาลยัไม่ขาดหรอก สาเหตุจรงิๆ อาจเป็น

เพราะท่านแม่ทัพไม่ชอบสตรี แต่ชื่นชอบบุรุษมากกว่า” คนถูกรุมเถียงสู้ 

เสยีงแขง็

“แตข่า้ได้ยนิมาว่า ที่ท่านแม่ทพัยงัไม่ได้แต่งงานใหม่เพราะมใีจให้องค์-

หญงิเสวี่ยหมงิต่างหาก ท่านน้าข้าได้ยนิมาด้วยตวัเองว่าองค์ฮ่องเต้ทรงรบัปาก

ว่า หากครั้งนี้ท่านแม่ทัพต้วนสามารถน�าชัยชนะมาให้แก่แคว้นเจี๋ยได้อีกครั้ง 

พระองค์จะทรงมอบสมรสพระราชทานให้ท่านกับองค์หญิงเสวี่ยหมิงตามที่

ร้องขอ” 

ค�าบอกเล่าเสียงเรียบๆ ที่ดังมาจากด้านหลังท�าให้คนสุมหัวซุบซิบกัน

เสยีงดงัสะดุ้งเฮอืก สหีน้าเผอืดลง

“นายกอง!”

“อย่าให้ข้าได้ยินเรื่องนี้อีก ไม่เช่นนั้นแม้แต่ข้าเองก็ช่วยพวกเจ้าไม่ได้ 

แยกย้ายกนัไปยนืคนละมุมเดี๋ยวนี้” 

ถึงค�านินทาจะยุติลงแล้ว แต่ฝานเลี่ยงซื่อยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ ่

กว่าจะไม่หัวเราะออกมา และยังคงมองแม่ทัพใหญ่ผู้ตกเป็นหัวข้อสนทนา  

ขณะจนิตนาการถงึบ่าวรบัใช้ที่ทกุคนพูดถงึ เพื่อฆ่าเวลาระหว่างรอให้ทหารเจี๋ย

หมดความอดทนยกทพักลบัค่ายทหารกนัเสยีที

ในเมื่อเป็นบ่าวรับใช้คนสนิทขนาดนั้นก็น่าจะรู้ความลับของต้วนอุยเส

หลายอย่างแน่นอน... 

ฝานเลี่ยงซื่อมองเหยื่อที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนเดินผ่านใต้กิ่งไม้ที่เขา 

ซ่อนตัว ชายหนุ่มจึงกระโดดลงมาอยู่ข้างหลังร่างเล็กบางนั้น ร้องเรียกเบาๆ 

“จิ้งเค่อ”
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“หอื...” คนที่ก�าลงัเดนิก้มหน้าส่งเสยีงรบัค�าตามความเคยชนิ 

ฝานเลี่ยงซื่อคว้าตัวคนที่หันกลับมา จี้จุดสลบก่อนที่อีกฝ่ายจะร้อง

โวยวาย แบกร่างเล็กบางนั้นขึ้นพาดบ่า มือล้วงหยิบพลุสัญญาณออกมาจุด 

แล้วซดัมนัออกไปไกลจากต�าแหน่งที่ยนือยู่จนข้ามก�าแพงค่ายไป 

ลูกไฟสีน�้าเงินเข้มพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า แตกกระจายโดดเด่นจน 

เหน็ได้ในระยะไกล 

ในขณะที่ทหารเจี๋ยเงยหน้าขึ้นมองลูกไฟด้วยความงุนงง แผ่นดินก็ 

สั่นไหวพร้อมกับเกิดเสียงระเบิดจากทางทิศเหนือของค่ายซึ่งเป็นที่ตั้งของ 

ยุ้งฉางเสบียงอาหาร ลมแรงและเชื้อไฟอย่างดีท�าให้เปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นสู่

ท้องฟ้าอย่างรวดเรว็ ช่วงเวลาเดยีวกนัทหารบนหอสงัเกตการณ์กระหน�่าตกีลอง

เตอืนภยั เมื่อพบว่ามผีู้บุกรุกมาจากรอบทศิทาง 

ฝานเลี่ยงซื่อรู้ดวี่าถงึตอนนี้ทพัเจี๋ยจะปั่นป่วนรวนเรตั้งรบัไม่ทนั ซ�้ายงั

มกีารระเบดิอกีสองครั้งตดิตามมาข่มขวญั แต่อย่างไรต้วนอุยเสกไ็ม่ใช่แม่ทพั

ไร้ฝีมือ อีกไม่นานคงควบคุมสถานการณ์และหาทางตีโต้กลับได้แน่นอน  

ดังนั้นในเมื่อครั้งนี้เป็นเพียงแค่การทักทายและเอาคืนที่แคว้นเจี๋ยบังอาจเผา

คลังเสบียงของแคว้นซินหยาง เขาจึงพยักหน้าให้สัญญาณลูกน้องที่กลับมา 

รวมตัวกัน แล้วรีบหลบหนีออกจากค่ายทหารอย่างเร่งด่วน เมื่อเสียงกลอง

ถ่ายทอดค�าสั่งแม่ทพัดงัขึ้น



ประตูจวนเจ้าเมืองเฝยสุ่ยที่อยู่ในความดูแลของกองก�าลังพยัคฆ ์

ถูกเปิดออกทนัททีี่มขีบวนม้าควบเข้ามาใกล้

ฝานเลี่ยงซื่อหยุดม้าตรงลานหน้าประตูแล้วกระโดดลงจากหลังม้า 

โบกมือให้ลูกน้องแยกย้ายกันไปพักผ่อน เหลือแต่สือลุ่ยที่เดินเข้ามามองเด็ก

หนุ่มที่ถูกพาดอยู่ด้านหน้าอานม้า ผมด�ายาวหลุดลุ่ยลงมาปิดข้างแก้มของคน

ซึ่งศรีษะตกห้อยไม่ได้สติ

“เจ้าเด็กคนนี้เป็นใคร เอากลับมาด้วยท�าไม” สือลุ่ยถามอย่างอดใจไว้

ไม่ได้ ก่อนจะตาลุกวาวเมื่อนึกถึงค�านินทาของทหารเจี๋ยจึงถามต่อด้วยความ

ตื่นเต้น “หรือว่าเจ้าเด็กคนนี้จะเป็นบ่าวคนสนิทของแม่ทัพต้วนที่พวกนั้น 

พูดถงึกนั”

“ใช่”

“ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะสอบปากค�าให้เอง” อดีตมหาโจรที่ต้องท�างาน

ดแูลความสงบเรยีบร้อยในเมอืงหลวงอยูน่านจนเบื่อแล้วเบื่ออกีฉกียิ้มกว้าง ถู

มอืไปมาด้วยความตื่นเต้น ปัดผมที่ตกลงมาบงัหน้าของเชลยขึ้น เพื่อดเูดก็หนุม่

ที่ท�าให้แม่ทพัล�าดบัหนึ่งของแคว้นเจี๋ยหลงใหล จนพามาสนามรบโดยไม่กลวั

สาม
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ค�าครหาของผู้คน

“ถ้าเป็นสตรีก็ต้องถือว่าหน้าตาดีอยู่หรอก แต่พอเป็นบุรุษมีใบหน้า

เล็กๆ ปากนิดจมูกหน่อยอย่างนี้ มันเลยยิ่งดูยิ่งน่าขนลุก แล้วนี่อะไรอีก...” 

สอืลุ่ยบ่นเมื่อขยบัร่างนั้นจะดงึลงจากหลงัม้าแล้วมบีางสิ่งตกลงมา 

คนที่คว้าขึ้นมาดูก่อนกลบัเป็นฝานเลี่ยงซื่อ อ๋องหนุ่มพลกิดูสิ่งที่ก้มลง

ไปเกบ็มาเพยีงแวบเดยีวกย็กมอืขึ้นห้ามลกูน้องคนสนทิ “เจ้าถอยออกมาก่อน” 

คนถูกห้ามปล่อยมอืตามค�าสั่ง ถอยเปิดทางให้อกีฝ่ายก้าวเข้ามาแทนที่

ฝานเลี่ยงซื่อปัดผมที่ตกลงมาปิดหน้า เชยใบหน้าเรยีวเลก็รูปไข่ให้รบั

กบัแสงตะเกยีง เชลยที่ถกูจบัมามหีน้าผากโหนกได้รปู แก้มเนยีนใสมรีอยแดง

จากการกระแทกกบัต้นขาม้าตลอดทาง เปลอืกตาบางยงัคงปิดสนทิท�าให้เหน็

ขนตายาวงอน รมิฝีปากอิ่มเตม็ ไม่มรีอยหนวดเคราใดๆ 

ชายหนุ่มซุกสิ่งที่เพิ่งเกบ็ขึ้นจากพื้นไว้ในอกเสื้อ มอืจบัปลายผ้าสขีาวที่

โผล่พ้นคอเสื้อของคนที่ยงัสลบอยู่ขึ้นมาพจิารณา

“มอีะไรหรอื” คนผวิเข้มเอ่ยถาม เลื่อนสายตามองผ้าที่ถกูจบัขึ้นถไูปมา 

ความแวววาว นุ่มมอื และความมนี�้าหนกัที่เป็นลกัษณะพเิศษนั้น ท�าให้สอืลุ่ย

อุทานอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง “นี่มันผ้าแพรไหมจากเจียงหนานนี่ เจ้าเด็ก 

คนนี้เอามาใช้พนัตวัเพื่อให้ดูตวัใหญ่ๆ หรอื คดิได้อย่างไรกนั”

ผ้าแพรไหมเจียงหนานเป็นผ้าที่ต้องน�าเข้าจากแคว้นเจี๋ย ซึ่งถือว่าเป็น

หนึ่งในห้าผ้าแพรไหมที่มีราคาแพงอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในของบรรณาการ

จากแคว้นเจี๋ย ผ้าที่คุณหนูตระกูลสูงบางคนยงัไม่มสีทิธิ์ได้สวมใส่ แต่เจ้าเดก็

รบัใช้คนนี้กลบัน�ามาตดัเยบ็เป็นผ้าผนืยาวๆ ไว้พนัรอบกาย 

ท่าทางแม่ทพัต้วนอุยเสจะหลงใหลเดก็หนุ่มคนนี้จรงิๆ 

“ดูเหมือนเราจะลักของดีมาได้เสียแล้ว” ฝานเลี่ยงซื่อพูดเสียงกลั้ว

หวัเราะ มุมปากยกขึ้นดูชั่วร้ายอย่างยิ่ง

“ของดอีะไรกนั” สอืลุ่ยยงัคงตามความคดิของอกีฝ่ายไม่ทนั 

“ให้คนจับตาดูต้วนอุยเสว่าเมื่อรู้ว่าเด็กรับใช้หายตัวไป เขามีท่าทาง
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อย่างไร” คนพูดดงึร่างที่ยงัหลบัไม่ได้สตลิงจากหลงัม้ามาพาดบ่าแล้วออกเดนิ

“นั่นท่านอ๋องจะเอาเดก็แม่ทพัต้วนไปไหน” 

“กเ็อาไปสอบปากค�าไง”

“แต่ทางนั้นมนัทางไปเรอืนนอนไม่ใช่หรอื ทางไปคกุมนัทางโน้น” สอืลุย่

พูดแล้วชะงกั เมื่อเหน็สายตาแวววบัชั่วร้ายของคนที่เหลยีวมามอง 

“เจ้ายงัคดิว่านี่เป็นเดก็ผูช้ายอกีหรอื แล้วไม่ต้องคดิด้วยนะว่าเป็นขนัท”ี 

ฝานเลี่ยงซื่อจบประโยคพร้อมหวัเราะ ขณะเริ่มออกเดนิอกีครั้ง

ไม่ใช่ทั้งเด็กผู้ชาย ไม่ใช่ทั้งขันที หมายความว่าอะไร...สือลุ่ยครุ่นคิด

ขณะมองร่างที่ยงัหมดสต ิผมที่หลดุลุ่ยลงมานั้นถ้าดูให้ดกีจ็ะเหน็ว่ามนัยาวกว่า

ผมของบรุษุทั่วไป ข้อมอืที่โผล่พ้นแขนเสื้อซึ่งร่นขึ้นสงูกด็เูลก็บางจนใช้นิ้วโป้ง

กบันิ้วชี้ก�าได้รอบ

มนัท�าให้เขานกึถงึค�านนิทาที่ได้ยนิจากพวกทหารเจี๋ยว่างงานพวกนั้น

“ท่านแม่ทพัต้วนพาเจ้าเดก็นั่นมาออกศกึด้วยท�าไม วทิยายุทธ์สกันดิก็

ไม่มี ตอนต้องต่อสู้นองเลือดก็ให้อยู่แต่ในเรือน แล้วยังต้องเสียมือดีอย่าง 

ซนิหลี่ไว้คอยคุ้มครองอกี ไม่มปีระโยชน์ที่สุด”

“พวกเจ้าจะไปรู้อะไร ท่านแม่ทัพไม่ได้ตั้งใจพาจิ้งเค่อเพื่อมาออกศึก 

และไม่ได้พามาแค่ให้รบัใช้ทั่วไปเสยีหน่อย” 

“บ่าวรบัใช้ไม่ได้มไีว้คอยรบัใช้ แล้วจะเอาไว้ท�าอะไรอกี”

“ไว้ท�าอะไรหรือเจ้าโง่! เจ้าไปคิดเองสิ ยามค�่าคืนอยู่ในเรือนกันเพียง

สองต่อสอง นอกจากเรื่องรบัใช้ทั่วไปแล้วยงัจะรบัใช้อะไรได้อกี ไอ้เดก็นั่นมนั

กต็วัเลก็ๆ เสยีงแหลมๆ เหมอืนผู้หญงิจะตายไป หนวดเครากไ็ม่มอีย่างนั้น 

สงสยัคงถูกตดัเป็นขนัทไีปแล้วกระมงั”

หรอืว่า...บ่าวรบัใช้หนุม่จะไม่ใช่เดก็หนุม่เสยีแล้ว แต่เป็นอนุภรรยาลบั

แสนรกัซึ่งแม่ทพัต้วนอุยเสไม่อยากให้ออกห่างไกลตาต่างหาก
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จนิไป่เหอตวัสั่นสะท้าน เมื่อพบว่าแม้จะลมืตาขึ้นแล้วความมดืกย็งัคง

โอบล้อมรอบตวัอยูเ่หมอืนเดมิ มดืสนทิ...ไร้แสงใดๆ เลด็ลอดเข้ามาในสถานที่

แห่งนี้ จนการหลบัตาหรอืลมืตานั้นให้ผลไม่แตกต่างกนั

เสยีงแผ่วๆ ที่ได้ยนิจากด้านนอกประตูเหมอืนอยู่ใกล้ แต่กเ็หมอืนอยู่

ห่างไกลอย่างยิ่งเช่นกนั

นางพยายามยนัศรีษะที่หนกัอึ้งและปวดร้าวตรงท้ายทอยขึ้น แต่ยกขึ้น

ได้เพียงเล็กน้อยก็หมดแรง ปล่อยฟุบลงกระแทกพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง

อกีครั้ง เสยีงครางแผ่วเบาหลุดลอดออกจากรมิฝีปากแห้งผาก 

‘ช่วย...ด้วย...’ นางพยายามเปล่งเสยีงร้องขอความช่วยเหลอื เมื่อแน่ใจ

ว่าเสยีงที่ได้ยนิด้านนอกไม่ได้เกดิจากการคดิไปเอง

‘ช่วย...’ เสียงที่นางพยายามตะโกนให้ดังกลับแผ่วเบาไม่ต่างกับเสียง

กระซบิ 

จนิไป่เหอรู้สกึร่างกายหนกัอึ้ง ความคดิเริ่มพร่าเลอืนอกีครั้ง แต่กย็งั

พยายามขยับมือที่ตบประตูจนแตกยับตบลงบนประตูอีกครั้ง เนื้อไม้ที่หนา

หนกัดูดกลนืเสยีงตบที่นางเค้นก�าลงัเตม็แรงไปจนหมดสิ้น 

เสยีงที่ได้ยนิจากนอกประตูค่อยๆ ห่างออกไป ความสิ้นหวงัผุดขึ้นมา 

หัวใจยิ่งเต้นอ่อนล้าลงทุกขณะ ริมฝีปากแห้งผากเพราะไม่ได้สัมผัสน�้าและ

อาหารมานาน อาจเป็นเพยีงแค่วนัเดยีว สองวนั หรอือาจเนิ่นนานเป็นเดอืนๆ 

แต่ถ้าเป็นเดอืนนางควรจะตายแล้วไม่ใช่หรอื ถ้าไม่ได้กนิอาหารดื่มน�้า

อย่างนี้...จินไป่เหอครุ่นคิดอย่างสิ้นหวังและมึนชา ร่างกายหนักอึ้งนี้เหมือน

ไม่ใช่ร่างกายของตัวเองอีกต่อไป จนเมื่อนางอยากยกมือขึ้นตบประตูแรงๆ  

อกีครั้ง แต่มนักลบัยงัวางนิ่งไม่ขยบั แม้แต่ปลายนิ้วนิ้วเดยีวนางกย็งัสั่งให้มนั

ขยบัไม่ได้แล้ว 

นางก�าลังจะตายใช่ไหม...จินไป่เหอถามตัวเอง เปลือกตาปิดลงมาอีก

ครั้ง เริ่มยอมรบัความตายที่ใกล้มาเยอืนอย่างสงบมากขึ้น ไม่พยายามดิ้นรน

ร้องตะโกนหรอืตบประตูเพื่อให้คนภายนอกรบัรู้เหมอืนเมื่อตอนแรกๆ ที่ฟื้น
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ขึ้นมา

นางก�าลังอยู่ที่ใดกันแน่ และมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกัน...ความมึนงงและ

หวิโหยก�าลงัท�าให้สมองที่เคยฉบัไวเริ่มเชื่องช้าลง ต้องใช้เวลาคดิอยูห่ลายอดึใจ

กว่าจะนกึได้วา่ เมื่อหลายวนัก่อน...ไม่ใช่ส ิมนัอาจจะเป็นแค่หลายชั่วยามก่อน 

หรอืว่าหลายเดอืนก่อน

จนิไป่เหอรบียตุคิวามคดิโต้เถยีงเรื่องวนัเวลาลง ใช้ความแจ่มใสที่เหลอื

เพียงน้อยนิดนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะตื่นขึ้นมาในห้องมืดๆ ไร้ทางออก

ห้องนี้ 

นางจ�าได้ว่าก่อนหน้านี้ตวัเองยนืรออยูท่ี่ศาลาชมสวนตามที่พี่ใหญ่ส่งคน

มาบอก เพราะนางไม่เคยฝึกวทิยายุทธ์ใดๆ ดงันั้นเมื่อได้ยนิเสยีงเคลื่อนไหว

ด้านหลงั กเ็ป็นเวลาเดยีวกบัที่มบีางสิ่งบางอย่างฟาดตลีงมาตรงท้ายทอย ความ

แรงของมันท�าให้เซถลาและล้มคว�่าลงกับพื้น นางพยายามเบิกตามองรองเท้า

สีขาวที่ปักเป็นรูปดอกไม้เล็กๆ ซึ่งก้าวเข้ามาใกล้ เท้าที่เหยียบกระทืบลงบน

แผ่นหลงันางเตม็แรง ก่อนสตจิะดบัวูบลง 

ใครกนัพยายามจะฆ่านาง...ความคดินั้นยงัคงค้างคาใจ นางเหนื่อยล้า

และมนึงงจนแม้แตก่ารหายใจเข้าออกยงัยากล�าบาก รอยยิ้มขื่นปรากฏขึ้นบน

รมิฝีปาก เมื่อคดิได้ว่าหากนางตายไปทั้งอย่างนี้กค็งกลายเป็นผเีดยีวดายตาม

ล�าพงั ส�าหรบัคนในตระกลูต้วนแล้ว การหายตวัไปของนางอาจไม่มใีครสนใจ

หรอืสงสยัเลยด้วยซ�้า ศพของนางอาจถูกค้นพบอกีครั้งเมื่อกลายเป็นกระดูก

ขาวโพลนไปแล้ว

วูบนั้นนางคิดถึงท่านแม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน แต่ไม่เป็นไร 

อกีไม่นานพวกนางกค็งจะได้พบกนัแล้ว

เมื่อคิดถึงผู้ที่อาจร้องไห้ให้แก่นาง คนที่ปรากฏในห้วงความคิดกลับ

เป็นลุงกุยเจยีง บ่าวรบัใช้สูงวยัของมารดาซึ่งดูแลนางมาตั้งแต่เป็นทารก และ

อาจเป็นคนคนเดยีวในขณะนี้ที่ออกตามหานาง แต่บ่าวรบัใช้ที่ถูกลดต�าแหน่ง

เป็นเพยีงคนในโรงครวักค็งท�าอะไรได้ไม่มากนกั
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มนัเปน็เรื่องธรรมดาที่พบเหน็ได้ทั่วไป เมื่อเจา้นายไร้อ�านาจ บ่าวรบัใช้

กพ็ลอยตกต�่าตามไปด้วย หญงิสาวถอนสะอื้น เมื่อคดิว่าถ้านางตาย ลุงกุย-

เจยีงที่ชราจนแทบไม่มแีรงยกของหนกัอาจถกูขบัไล่ออกจากจวนไปเร่ร่อนตาม

ท้องถนน ความคดินี้ท�าให้นางพยายามรวบรวมแรงฮดึครั้งสดุท้าย เหวี่ยงแขน

ตบประตดู้วยแรงทั้งหมดที่ม ีการตบประตคูรั้งนี้เกดิเสยีงดงัมากกว่าครั้งก่อน 

แต่กย็งัเบาจนแทบไม่ได้ยนิอยู่ด ี

นางสิ้นหวงัแล้ว...จนิไป่เหอลมืตาขึ้น และหลบัตาลงอกีครั้งเมื่อรอบตวั

นั้นยงัคงมดืสนทิ รู้สกึหนาวมากขึ้นเรื่อยๆ ประสาทรบัรู้เริ่มด้านชา ในความ

พร่าเลอืนเหมอืนได้ยนิเสยีงบางอย่างไกลๆ เสยีงสนทนากนั เสยีงทบุกระแทก

โลหะ 

อาจเป็นเวลาเพยีงอดึใจเดยีว หรอือาจจะเนิ่นนานเป็นวนัๆ กระทั่งนาง

รบัรู้ว่ามแีสงสว่างส่องต้องใบหน้า จงึฝืนลมืตาขึ้น ถงึเป็นแสงสเีหลอืงนวลจาก

ตะเกียง แต่ส�าหรับคนที่ตกอยู่ในความมืดมายาวนานกลับรู้สึกว่ามันสว่างจ้า 

จนต้องรบีหลบัตาลงอกีครั้ง 

‘ไป่เหอ เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกนั’ มอืแขง็แรงและอบอุ่นแตะใบหน้า

ของนางเบาๆ มอืนั้นสั่นเทาอย่างยิ่ง

นางฝืนลืมตาขึ้นอีกครั้ง ใช้เวลาอึดใจหนึ่งกว่าจะสามารถมองเห็น

ใบหน้าอดิโรย ใต้ตาด�าคล�้าของพี่ใหญ่ได้ชดัเจน

หัวใจของจินไป่เหอเต้นแรงขึ้น เมื่อนึกขึ้นมาได้ว่า ท่ามกลางความ 

ไร้ตัวตนของนางในตระกูลต้วน ยังคงมีพี่ใหญ่ที่รักและสนใจความเป็นไป 

ของนางอยู่อกีหนึ่งคน 

พี่ใหญ่จ้องมองที่ท้ายทอยและเสื้อผ้าที่น่าจะมีคราบโลหิตเปรอะเปื้อน

อยู่

‘ใครท�าร้ายเจ้า!’ รอยโทสะอยากฆ่าคนเต้นระริกในดวงตาคู่นั้น มัน

ท�าให้นางตัวสั่นสะท้าน และยิ่งสั่นมากยิ่งขึ้นเมื่อมองเลยไปเห็นสตรีใบหน้า 

อ่อนหวานที่เพิ่งก้าวเข้ามายนือยู่ด้านหลงัพี่ใหญ่ 
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‘น้องไป่เหอ เจ้ามาอยู่ที่นี่เองหรือ เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าหายตัวไปกี่วันแล้ว 

ท่านพี่ให้คนตามหาเจ้าจนแทบพลิกเมืองหลวงทีเดียว’ ค�าถามซึ่งเต็มเปี่ยมไป

ด้วยความห่วงใยนั้นสะดุดหยุดลง เมื่อคนเดนิเข้ามาใกล้จนเหน็คราบโลหติที่

เปลี่ยนเป็นสดี�า นางอุทานด้วยความตกใจ ‘เลอืด! ไป่เหอ ใครท�าร้ายเจ้า’

จนิไป่เหอรูส้กึตวัยิ่งสั่นสะท้านมากขึ้นจนควบคมุไม่อยู ่ความหนาวเยน็

รอบกายยงัน้อยกว่าในหวัใจ เมื่อเหลอืบเหน็รองเท้าแพรขาวที่ปักเป็นดอกไม้

ดอกเลก็ๆ คู่นั้น ทั้งที่ปกตนิางไม่ค่อยสนใจว่าใครจะสวมแบบใด เท้าเลก็ๆ ที่

งดงาม ใบหน้าอ่อนหวานซึ่งมกัมรีอยยิ้มน้อยๆ อย่างสงบเสงี่ยมนั้นท�าให้นาง

ยิ่งหวาดกลวั 

ดวงตาเรียวยาวหางตาชี้สูงขึ้นเล็กน้อยดุจดวงตาหงส์ที่มองนางคู่นั้น

เต็มไปด้วยความเสียดายอย่างยิ่ง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นมีน�้าเอ่อนองขึ้นมาทันท ี

เมื่อพี่ใหญ่เงยหน้าขึ้นมองฮูหยินใหญ่แห่งตระกูลต้วน บุตรีของเสนาบด ี

กรมอาลกัษณ์อูซู 

‘ท่านพี่ รบีพาไป่เหอไปพบหมอเถอะ’

การเร่งนั้นท�าให้พี่ใหญ่ได้สต ิก้มตวัลงมาหาใกล้จนนางเหน็กรามที่ขบ

เข้าหากันอยู่อึดใจหนึ่งก่อนคลายออก เขาค่อยๆ ช้อนร่างนางอุ้มขึ้นแนบอก

ช้าๆ เหมอืนกลวัว่าถ้าขยบัเรว็จะท�าให้นางเจบ็มากขึ้น  

‘ฮูหยนิ รบกวนเจ้าช่วยยกตะเกยีงส่องน�าทางด้วย’ 

‘เจ้าค่ะท่านพี่’ น�้าเสยีงนั้นแผ่วเบาดุจภรรยาผู้แสนด ีมอืนุ่มนิ่มที่ปกติ

แทบไม่สมัผสัตะเกยีงให้เป้ือนน�้ามนัจบัตะเกยีงใหญ่บนพื้นขึ้นมาส่องน�าทางให้

อย่างเชื่อฟัง ก่อนพี่สะใภ้จะหนัมาถามนางด้วยเสยีงต�าหน ิแต่แฝงความเมตตา

อยู่เตม็เปี่ยม ‘ไป่เหอ เจ้าซุกซนจรงิ ท�าไมถงึถูกขงัอยู่ในโรงเกบ็ของร้างได้เล่า 

ถ้าท่านพี่ไม่บงัเอญิสงสยัว่าเจ้าอาจอยู่ข้างในนี้ เจ้าอาจตายได้นะ’

‘ไป่เหอถูกท�าร้าย ใครท�าร้ายเจ้า’ ค�าถามของพี่ใหญ่ท�าให้คนที่ถามชะงกั  

ถึงนางจะยังมึนงง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมคือ พี่สะใภ้คนนี้คือบุตรีของ

เสนาบดกีรมอาลกัษณ์อูซูผู้มสีมคัรพรรคพวกมากมาย อ�านาจอทิธพิลในราช-
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ส�านักกว้างขวางอย่างยิ่ง จนกระทั่งเมื่อพี่ใหญ่แต่งงานกับนาง ท่านอูซูก็เริ่ม 

ใช้อิทธิพลทั้งทางลับและทางแจ้งช่วยให้ตระกูลต้วนที่ตกต�่ามาตั้งแต่ครั้งท่าน

พ่อน�าทัพพ่ายแพ้เมื่อหลายปีก่อน ค่อยๆ กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่เหมือนใน

อดีต จากที่ไม่เคยได้รับพระราชทานป้ายอาญาสิทธิ์เคลื่อนก�าลังพลในฐานะ

แม่ทพัใหญ่มานานปี พี่ใหญ่อุยเสกไ็ด้รบัโอกาสนั้นอกีครั้งหนึ่ง 

‘ข้า...’ เสยีงที่หลุดลอดจากล�าคอยงัคงแผ่วเบาและอ่อนแรง ‘ข้าไม่รู้’

‘เจ้าไม่รู้?’

‘ข้าไม่รู้จรงิๆ รู้แต่ว่าตื่นขึ้นมา กพ็บว่าตวัเองถูกขงัอยู่ข้างในแล้ว’ 

‘โธ่...น่าสงสารจรงิน้องไป่เหอ ใครนะที่ใจด�าท�าร้ายเจ้าได้ลงคอ’ 

มือนุ่มที่เอื้อมมาลูบศีรษะอย่างรักใคร่นั้น ท�าให้นางตัวแข็งเกร็ง แต่

เมื่อเหน็สายตาจบัผดิของพี่ใหญ่กร็บีเปล่งเสยีงร้องครางออกมาเหมอืนเจบ็แผล 

‘ข้าขอโทษที่ท�าให้ท่านพี่และพี่สะใภ้เป็นกงัวล’ นางพมึพ�าออกมา หลบัตา

ลงเพื่อหลบซ่อนแววตาของความหวาดกลัว และไม่นานความเหนื่อยล้าที่ถูก

หลงลืมไปชั่วคราวก็เริ่มท�างานอีกครั้ง ความอบอุ่นรอบกายท�าให้ไม่กี่อึดใจ 

ต่อมา นางกไ็ม่รู้สกึตวัอกีครั้ง

เมื่อลมืตาขึ้นมาพบว่ารอบตวัมแีต่ความมดืกท็�าให้คนเพิ่งตื่นตวัสั่นไป

ทั้งตวั

หรือนางยังอยู่ในโรงเก็บของร้างแห่งนั้น...ลมหายใจจินไป่เหอถี่แรง 

มากขึ้น หวัใจเต้นแรง มอืก�าเข้าหากนัแน่นเพื่อสะกดกลั้นเสยีงกรดีร้อง ดวงตา

เบิกกว้างแม้รับรู้ถึงม่านหน้าเตียงที่ไหวน้อยๆ แต่ความมืดรอบตัวก็ยังท�าให้

นางข่มความกลวัที่เกดิขึ้นไม่ได้

“โรงเก็บของมันถูกท�าลายแล้ว ใจเย็นๆ” นางพึมพ�าบอกกับตัวเอง  

เพยีงเหน็ตะเกยีงแก้วที่มแีสงรบิหรี่จวนเจยีนดบั คนขี้กลวักล็นลานลงจากเตยีง

พุ่งไปหา ไขไส้ตะเกียงให้สูง เพื่อเพิ่มแสงสว่างขับไล่ความมืดมิดและความ

หวาดกลวัที่ยงัคงฝังอยู่ในส่วนลกึของหวัใจให้จากไป 
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มือที่จับตะเกียงยังสั่นน้อยๆ ท�าให้เปลวไฟในครอบแก้ววูบไหวไปมา 

จนจนิไป่เหอต้องรบีวางตะเกยีงลงก่อนจะท�ามนัตกแตก

“ฟื้นแล้วหรอื” 

เสยีงทุ้มที่ไม่คุ้นหูนั้นท�าให้คนที่ก�าลงัก้มหน้าปลอบใจตวัเองสะดุ้ง หนั

ขวบัไปทางต้นเสยีง

“เจ้าเป็นใคร เข้ามาในห้องข้าได้อย่างไร” บุรุษแปลกหน้าที่นั่งอยู่ตรง

เก้าอี้ยาวเลิกคิ้ว มุมปากบางกระตุกยกขึ้น ดวงตารียาวคู่นั้นกวาดมองไป 

รอบตวัอย่างเสแสร้ง

“ข้าเพิ่งรู้ว่าห้องนี้คอืห้องของเจ้า”

ดวงตาที่ทรงอ�านาจคู่นั้นหยุดลงที่นาง เอนกายเท้าคางกับที่วางแขน

อย่างผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง ขณะที่หญิงสาวก้าวถอยหลังเพื่อ 

เว้นระยะห่างให้มากขึ้น กวาดตามองรอบๆ ตวัอย่างรวดเรว็

“ที่ไหนกนั” ดวงตากลมโตกะพรบิปรบิ คิ้วขมวดมุ่น รู้สกึตื่นตระหนก

มากยิ่งขึ้น

“ดูเหมอืนจะเป็นห้องนอนของข้า” ชายผู้นั้นตอบเสยีงกลั้วหวัเราะ

จินไป่เหอเพิ่งสังเกตเห็นสิ่งหนึ่ง...ทั้งๆ ที่ยังแต่งชุดพลทหารเจี๋ย แต่

ท่าทางของชายผูน้ี้กลบัหยิ่งยโสและแลดสูงูศกัดิ์เกนิชาวบ้านธรรมดา กลิ่นอาย

เช่นนี้เป็นแบบที่นางพบเจอในพวกคุณชายตระกูลสูงเท่านั้น และที่ส�าคญั เขา

ไม่ใช่ทหารเจี๋ย!

“เจ้าเป็นใคร” จินไป่เหอถามด้วยเสียงที่มีความกลัวเจือปนอยู่อย่าง 

ปิดไม่มดิ เมื่อกวาดตามองรอบตวัอกีครั้งกพ็บว่า เครื่องใช้ไม้สอยและเครื่อง

ประดับตกแต่งในห้องนี้ไม่ใช่แบบที่นิยมในแคว้นเจี๋ย แต่เป็นแบบที่นิยมของ

แคว้นซนิหยาง

นางมาอยู่ในซนิหยางได้อย่างไรกนั!

ครั้นทบทวนอีกครั้งก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีคนเรียกชื่อนาง เมื่อหันกลับไป

หาว่าใครเรยีกกก็ลบัหมดสตไิป และฟื้นขึ้นมาอกีครั้งในห้องนี้
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นางถูกลกัพาตวัมาซนิหยางอย่างนั้นหรอื! สิ่งที่สรุปได้ท�าให้จนิไป่เหอ

ยิ่งตื่นตระหนก มองบุรุษตรงหน้าด้วยความหวาดระแวง

“เจ้าจบัตวัข้ามาท�าไม” หรอืเขาจะรู้ฐานะที่แท้จรงิของนาง

“นั่นสิ ข้าจับตัวเจ้ามาท�าไมกันนะ” เขาขยับลุกขึ้นยืน สาวเท้าเข้าหา

กระต่ายน้อยมอมแมมที่ตื่นกลัว เมื่อเขาก้าวเข้าไปหนึ่งก้าว กระต่ายขี้ตื่น 

กถ็อยหลงัหนึ่งก้าวเช่นกนั

“เจ้าจะท�าอะไร” 

เสียงที่ตวาดถามนั้นคงฟังดุดันกว่านี้ ถ้าคนตวาดจะปกปิดแววตา 

หวาดกลวัได้มดิ

“บรุษุกบัสตรอียูก่นัตามล�าพงัในยามราตร ีเจ้าคดิว่าควรท�าอะไรดเีล่า”

“ข้าไม่ใช่สตร”ี

“อย่างนั้นหรอื” คนถามเผยยิ้มกว้างอย่างเจ้าเล่ห์ ดวงตาเป็นประกาย

วาววับซ่อนความขบขันไว้มิด ยามที่แสร้งกวาดตามองสตรีในเสื้อบ่าวรับใช ้

ตวัหลวมโคร่งอย่างจงใจ ไล่มองช้าๆ จนคนถกูจ้องยิ่งหน้าซดี ก�าสาบเสื้อแน่น

มากยิ่งขึ้น

นางถอยไปจนหลงัตดิผนงั ไม่มทีางไปต่อได้อกี เขากลบัก้าวมาข้างหน้า

อกีหนึ่งก้าว 

“อย่าเข้ามานะเจ้าโจรราคะ!”

“โจรราคะหรอื...ข้าค่อนข้างชอบแฮะ” 

แทนที่จะโกรธ เจ้าคนหยาบคายกลบัตอบด้วยเสยีงกลั้วหวัเราะ

“ถ้าเจ้าแตะต้องข้า ข้าจะ...จะ...”

“จะท�าอะไรอย่างนั้นหรือ” ชายหนุ่มถามพร้อมกับยื่นแขนออกมา 

เท้ากับผนังกักร่างที่แข็งทื่อไว้ตรงกลาง ก้มลงสบตากลมโตที่เบิกกว้าง เผย

รอยยิ้มหยอกเย้า ดวงตาเป็นประกายวบัยั่วยวนเหมอืนมารร้ายที่ก�าลงัหลอกล่อ

ให้ผู้คนตกหลุมพราง ยามเอ่ยถามด้วยเสยีงทุ้มนุ่มนวลน่าไว้วางใจ

“แม่นางน้อย เจ้าชื่ออะไร”
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“ข้าชื่อจิ้งเค่อ” ถงึจะตื่นกลวัแต่จนิไป่เหอกย็งัสงบใจตอบในสิ่งที่อกีฝ่าย

รู้อยู่แล้วออกมา ย่นคอหลบเมื่ออกีฝ่ายเป่าลมอุ่นๆ มาโดน

“ไม่ใช่ นั่นไม่น่าจะเป็นชื่อจรงิๆ ของเจ้า ข้าต้องการรู้ชื่อที่แท้จรงิของ

เจ้าต่างหาก” เสยีงถามทุ้มต�่ายงัอ่อนโยน

ถึงจะรู้ว่าอีกฝ่ายจงใจโปรยเสน่ห์ แต่นางก็ยังอดไม่ได้ที่จะใจเต้น 

ผดิจงัหวะกบัใบหน้าหล่อเหลาที่ยื่นเข้ามาใกล้ และรู้ดวี่ายิ่งเขาอ่อนโยนสุภาพ

เช่นนี้ยิ่งน่ากลวัมากขึ้น นางจงึยกมอืขึ้นดนัให้อกีฝ่ายออกห่างไป แต่ไม่ส�าเรจ็ 

ซ�้ายงัถูกรวบมอืทั้งสองไว้แน่นจนดิ้นไม่หลุด

จนิไป่เหอกระชากมอืแรงขึ้นเพื่อให้หลดุจากการจบักมุ “ถ้าเจ้าไม่เชื่อว่า

ข้าชื่อจิ้งเค่อกช็่วยไม่ได้ ปล่อยข้านะ”

“ถ้าเจ้ายอมบอกชื่อจรงิของเจ้าให้ข้ารู้ ข้าอาจยอมปล่อยเจ้ากไ็ด้”

ท่าทางของบุรุษผู้นี้ดูมั่นใจอย่างยิ่งว่านางไม่ได้ชื่อจิ้งเค่อจรงิๆ หรอืเขา

จะรู้ฐานะที่แท้จรงิของนาง แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นท�าไมยามเรยีกนางตอนอยู่ที่ค่าย

ทหารจึงไม่เรียกชื่อที่แท้จริงเล่า ดังนั้นเขาจึงไม่น่าจะรู้ว่านางเป็นบุตรสาว 

ตระกูลต้วน

“ข้าชื่อฟางหลิ่น” ในเมื่อจิ้งเค่อเป็นชื่อของบุรุษ ชื่อฟางหลิ่นย่อมเหมาะ

กบัการเป็นชื่อของสตรมีากกว่า

“ชื่อนั้นกเ็หมาะกบัตวัเจ้าด ีแต่ยงัไม่ใช่ชื่อของเจ้า”

ท่าทางมั่นใจนั้นท�าให้จินไป่เหออดสงสัยขึ้นมาไม่ได้ว่า เขาอาจจะรู้ 

ชื่อจรงิของนาง แต่...แม้แต่คนนอกจวนยงัแทบไม่รู้จกัชื่อคณุหนหู้าตระกลูต้วน 

แล้วบุรุษชาวซนิหยางผู้นี้จะรู้จกัได้อย่างไรกนั 

หรอืที่พี่ใหญ่อยุเสเคยบอกว่านางเป็นคนโกหกไม่แนบเนยีนจะเป็นความ

จรงิ...จนิไป่เหอลองบอกชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่นับสบิชื่อออกมา แต่เขาก็ยังส่ายหน้า

ปฏเิสธว่ามนัไม่ใช่ชื่อจรงิของนางได้ทุกครั้ง

หรือเขาจะรู้ชื่อจริงของนางอยู่แล้ว...ดวงตากลมโตมองอีกฝ่ายอย่าง

หวาดระแวง ก่อนจะหลุดบอกชื่อที่แท้จรงิของตนเองออกมา
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“จนิไป่เหอ”

“เจ้าชื่อจนิไป่เหอสนิะ”

ดวงตากลมโตเบกิกว้างขึ้นด้วยความตกใจอย่างแท้จรงิ รู้ทนัทวี่าไม่ใช่

นางโกหกไม่แนบเนยีน แต่เป็นเพราะอกีฝ่ายรู้อยู่แล้วว่านางชื่ออะไร แต่เขารู้

ได้อย่างไรกนั และรู้จกันางถงึเพยีงไหน

“เจ้ารู้ไหม สิ่งใดที่ต้วนอุยเสให้เจ้าได้ ข้ากใ็ห้เจ้าได้เช่นเดยีวกนั ซ�้ายงั

สามารถใหไ้ด้มากกว่าอกีด้วย และถ้าเจ้าปรนนบิตัจินข้าพงึพอใจได้ ถงึข้าอาจ

แต่งตั้งให้เจ้าเป็นพระชายาเอกไม่ได้ แต่กส็ามารถแต่งตั้งเจ้าเป็นพระชายารอง

ได้”

“พระชายารอง?” จนิไป่เหอทวนค�าพูดนั้นซ�้าด้วยความงุนงง ดูเหมอืน

บุรุษผู้นี้จะไม่รู้ว่านางเป็นคุณหนูห้าแห่งตระกูลต้วน แต่เขาก�าลังเข้าใจว่านาง

เป็นใครกันแน่ ซ�้าค�าว่าพระชายารองคงไม่ได้ใช้เรียกอนุภรรยาของชาวบ้าน

ทั่วไปแน่นอน คนผู้นี้เป็นใครกนัแน่...

ความคิดในหัวของจินไป่เหอหมุนวนสับสนจนจับต้นชนปลายไม่ถูก 

พยายามทบทวนความรูเ้กี่ยวกบัขนุนางและเชื้อพระวงศ์ของซนิหยางที่นางเคย

ศกึษามา ขณะที่คนตรงหน้ายงัคงพูดต่อ

“ใช่ พระชายารอง ถงึไม่ใช่ระดบัพระชายาเอก แต่ต�าแหน่งพระชายา

รองของจวิ้นอ๋องเช่นข้า เงินทองย่อมไม่ขาดมือแน่นอน ไปไหนก็มีแต่คน 

ค้อมศรีษะให้เกยีรต ิคงดกีว่าการเป็นแค่เมยีลบัของต้วนอุยเส ซึ่งไม่กล้าแม้แต่

จะเลี้ยงดูเจ้าอย่างเปิดเผยเช่นนี้”

“เมียลับ?” นางพึมพ�าออกมาอย่างหนึ่ง แต่ความคิดกลับเป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง

เมื่อครู่เหมอืนเขาจะพูดว่าตนเองคอื...จวิ้นอ๋องอย่างนั้นหรอื! 

ความจริงที่ได้รับรู้ท�าให้จินไป่เหอยิ่งตื่นตระหนกมากขึ้น แค่ถูกคน 

ซนิหยางลกัพาตวัมากเ็รยีกว่าแย่แล้ว แต่นางกลบัซวยถูกจงจวิ้นอ๋องเลี่ยงซื่อ 

หรือก็คือแม่ทัพพยัคฆ์ทมิฬเลี่ยงซื่อแห่งซินหยางจับตัวมาหรือนี่...แต่ที่แน่ๆ 
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คนผู้นี้ก�าลงัเข้าใจผดิว่านางคอืเมยีลบัของพี่ใหญ่อุยเส ถ้าเช่นนั้นนางกอ็าจยงั

มทีางรอดใช่ไหม 

“แต่จะหวังต�าแหน่งพระชายารอง เจ้าก็ต้องปรนนิบัติให้ข้าพอใจก่อน 

พสิูจน์กนัเลยดไีหม” 

ค�าพูดเชญิชวนไม่อายฟ้าอายดนิของเขาท�าให้ความคดิที่หมนุจี๋ของจนิ-

ไป่เหอหยุดลง พออกีฝ่ายโน้มตวัเข้ามาหา นางกย็กเข่าขึ้นกระแทกแก่นกลาง

บุรุษตามสญัชาตญาณ ออกแรงผลกัคนที่เจบ็จนตวังอให้เซถอยหลงั จงึเปิด

ช่องว่างเลก็ๆ ขึ้น หญงิสาวรบีกระโจนพรวดหลบหน ีเป้าหมายคอืประตูห้อง 

แต่วิ่งได้เพยีงสามก้าวกต็้องกรดีร้องออกมา เมื่อข้อเท้าถูกคว้าจบัและกระตุก

แรงจนเสยีหลกัล้ม แล้วถูกร่างสูงเพรยีวกดทบับนแผ่นหลงั 

ยงัไม่ทนัได้หายใจนางกถ็ูกจบัตวัพลกิให้หนักลบัมาเผชญิหน้ากบัคนที่

ก�าลงักดัฟันกรอด สหีน้าบ่งบอกว่าความเจบ็ปวดยงัไม่คลาย

“ปล่อยข้า!”

“เจ้าเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรงอย่างนั้นหรือ” อ๋องหนุ่มถามเสียง 

ลอดไรฟัน “หรอืว่าต้วนอุยเสชอบความเจบ็ปวด”

“อย่าพูดถงึท่านแม่ทพัต้วน เจ้ายงัไม่คู่ควรจะเอ่ยนามนั้น”

“ข้าน่ะหรือไม่คู่ควร” คนด้านบนยิ่งแกล้งทิ้งน�้าหนักตัวทับลงบนร่าง

เล็กบางนั้นมากขึ้น รับรู้ถึงความนุ่มนิ่มของเรือนกายใต้ร่าง รวบมือทั้งสอง

ของนางที่ยงัพยายามท�าร้ายเขาไว้เหนอืศรีษะ ใช้ขากดขาไม่ให้เคลื่อนไหว 

“ใช่ เจ้าไม่คูค่วร” เจ้าตวัตวาดกลบัเสยีงแขง็ ทั้งที่ใบหน้าซดีสลบัแดงก�่า

เมื่อการขยับดิ้นหนีท�าให้ร่างกายเสียดสีกันจนต้องหยุดดิ้น มองอีกฝ่ายเขม็ง

ด้วยสายตาแขง็กร้าวเจบ็ใจ

ดวงตากลมโตที่มองมามีหยาดน�้าตาเอ่อคลอด้วยความแค้นใจที่ไม่

สามารถสู้แรงของบุรุษ ริมฝีปากเม้มเข้าหากันแน่นเมื่อเขาแกล้งโน้มหน้า 

ใกล้เข้าไปอกี 

เป็นอกีครั้งที่ฝานเลี่ยงซื่อรู้สกึว่าตวัเองก�าลงัรงัแกกุลสตรใีนห้องหอผู้
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ไร้เดยีงสาและอ่อนต่อโลก ผู้ไม่ประสาเรื่องชายหญงิ จนเขานกึสงสยัขึ้นมาว่า

มนัเรื่องอะไรกนัแน่ ในเมื่อต้วนอยุเสหลงรกันางมากจนไม่อยากให้อยูห่่างกาย

จงึพามาสนามรบด้วย แต่นางกลบัยงัมท่ีาทเีหมอืนหญงิสาวไม่เคยผ่านมอืชาย

ใดได้อย่างไรกนั หรอืต้วนอยุเสจะรกันางมาก จงึให้เกยีรตไิม่แตะต้อง จนกว่า

จะเข้าพธิแีต่งงานอย่างสมเกยีรต ิ

ฝานเลี่ยงซื่อส่ายหน้าทนัททีี่ความคดินี้ผุดขึ้น เมื่อนกึได้ถงึข่าวที่ได้รบั

มาว่า แม่ทัพต้วนอุยเสก�าลังจะหมั้นหมายกับองค์หญิงเสวี่ยหมิง และเมื่อ 

ต้วนอุยเสจะแต่งงานกับองค์หญิงโฉมงาม สตรีที่ไม่เคยได้รับการเชิดชูเช่นนี้

จะมโีอกาสได้ตบแต่งอย่างสมเกยีรตไิด้อย่างไร

“ต้วนอุยเสก็เลี้ยงดูเจ้าไม่ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือ เจ้าไม่ลองพิจารณา 

ข้อเสนอของข้าอกีครั้งก่อนตอบเล่า” ฝานเลี่ยงซื่อถามเสยีงอ่อนลงอย่างไม่รูต้วั 

เมื่อคดิถงึชะตากรรมในอนาคตของสตรนีางนี้

“ข้าไม่เคยสนใจจะเป็นพระชายารองของผู้ใด!”

“ถ้าไม่สนใจต�าแหน่งนั้น เอาอย่างนี้ดีไหม ถ้าเจ้ายอมตอบที่ข้าถาม 

ตามความจริง ข้าจะให้เงินรางวัลแก่เจ้า มากจนรับรองได้ว่าชาตินี้มีกินมีใช ้

ไม่ขาดมอืแน่นอน”

“ข้าเป็นแค่บ่าวรบัใช้”

“แม่ทัพของเจ้าเป็นเด็กน้อยหรือไง ถึงต้องมีสาวใช้ตามมาปรนนิบัติ

ตลอด” คนด้านบนกล่าวแทรกอย่างรู้ทนั 

นางอาจฟังค�าดูหมิ่นและสบประมาทตวัเองได้โดยไม่โกรธ แต่แค่ได้ยนิ

อีกฝ่ายหมิ่นแคลนพี่ใหญ่ ก็กลับโกรธขึ้นมาจนระงับอารมณ์ไม่ได้ “ไม่จริง 

ท่านแม่ทพัต้วนเข้มแขง็ เก่งกาจยิ่งกว่าผู้ใด”

“ถ้าอย่างนั้นเจ้ากค็งพอตอบค�าถามไม่กี่ข้อของข้าได้สนิะ ถ้าเพยีงแต่เจ้า

ยอมตอบ...”

“ข้าไม่มทีางทรยศต่อท่านแม่ทพัต้วน!”

ค�าปฏเิสธทนัควนันั้นท�าให้คนพยายามหลอกล่อหวัเราะออกมา มองคน
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ที่จ้องเขาอย่างกนิเลอืดกนิเนื้อด้วยความขบขนั และนกึอยากกลั่นแกล้งขึ้นมา

อกีครั้ง

“ทางสะดวกเจ้าไม่เลือกเดิน ถ้าเช่นนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกัน” 

ฝานเลี่ยงซื่อลุกขึ้นยืน ดึงร่างเล็กบอบบางนั้นให้ลุกขึ้นตามแล้วจับมือทั้งสอง

ของนางไขว้หลงั ก้มหน้าลงพูดด้วยเสยีงเหี้ยมมากขึ้น “เจ้าตดิตามต้วนอุยเส 

มานาน คงเคยเหน็วธิสีอบปากค�าเชลยศกึและสายลบัมาบ้างใช่ไหม ในสงคราม

ไม่เคยมีความปรานีแม้กับสตรี ดังนั้นข้าจะถามเจ้าอีกครั้ง เจ้าจะยอมตอบ

ค�าถามข้าดีๆ  หรอืไม่”

คนถูกถามยงัคงเชดิหน้าขึ้นสูง แม้แววตาจะมคีวามหวาดหวั่นแต่กย็งั

คงความเข้มแขง็ไม่ยอมสยบง่ายๆ รมิฝีปากเม้มสนทิไม่ตอบค�าถามใดๆ 

“ดี! ข้าจะดูว่าเจ้าจะทนปากแข็งเช่นนี้ไปได้สักเท่าใด เมื่อได้รับทัณฑ์

ทรมาน” ชายหนุ่มพูดจบกล็ากร่างเลก็บอบบางออกจากเรอืนนอน

ทหารสูงวัยที่นั่งหลับอยู ่หน้าคุกประจ�าจวนเจ้าเมืองรีบลุกขึ้นยืน 

ด้วยความตกใจ เมื่อมทีหารนายหนึ่งวิ่งน�าหน้ามาบอกให้เปิดห้องขงันกัโทษรอ 

แต่ยงัไม่ทนัไขกุญแจที่ค่อนข้างฝืดออกเสรจ็ด ีกเ็หน็ท่านอ๋องแม่ทพัลากตวัเดก็

รบัใช้ตรงมา และจบัโยนเข้าไปในห้องขงัที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายเดอืน ก่อนจะ

ลงกลอนห้องขงัด้วยตวัเอง 

“ปล่อยข้าออกไปนะ” คนที่เพิ่งตั้งตวัได้ถลามาจบัลูกกรงเขย่า

“จะยอมตอบค�าถามของข้าหรือไม่” ความเงียบที่ตอบกลับมาเป็น 

ค�าตอบที่มากเกนิพอ ฝานเลี่ยงซื่อจงึพูดต่อด้วยสหีน้าเยน็ชา “ข้าให้โอกาสเจ้า

นอนคิดอีกหนึ่งคืน ถ้าพรุ่งนี้เจ้ายังไม่ยอมตอบค�าถามข้าดีๆ อย่าหาว่าข้าไม่ 

รู้จกัรกัถนอมบุปผากแ็ล้วกนั”

ทหารสงูวยัที่ถอืตะเกยีงตดิตามเข้ามาส่องทาง มองเดก็หนุ่มที่ถูกเรยีก

ว่าบุปผาด้วยความงุนงง 

“ข้าหวงัว่าเจ้าจะไม่กลวัความมดืกแ็ล้วกนั”
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“ใครบอกว่าข้ากลวัความมดื” ถงึจะตอบปฏเิสธเสยีงแขง็ แต่นางกลบั

หวาดกลัวอย่างแท้จริง หวาดกลัวทั้งความมืดที่ต้องเผชิญในอีกไม่ช้า และ

หวาดกลวัเมื่อพบว่าจงจวิ้นอ๋องผูน้ี้ฉลาดแหลมคมมากเกนิไปแล้ว ใช้เวลาเพยีง

สั้นๆ กร็ู้ว่านางกลวัความมดื กลวัมากกว่าทณัฑ์ทรมานใดๆ เสยีอกี

“ไม่กลวักด็แีล้ว เพราะข้าคงหมดสนุกถ้าเจ้ายอมเปิดปากง่ายๆ”

“ข้าไม่ได้กลวั”

“ถ้าอย่างนั้นกห็วงัว่าเจ้าจะนอนหลบัฝันดใีนคนืนี้ แล้วพรุ่งนี้ข้าจะกลบั

มาฟังค�าตอบของเจ้า”

“ข้าไม่มอีะไรจะบอกทั้งนั้น”

แสงตะเกยีงยงัสาดส่องให้เหน็รมิฝีปากอิ่มเตม็นั้นเม้มเข้าหากนั มอืก�า

ลูกกรงแน่น...หวาดกลวัอย่างยิ่งแต่กลบัไม่ยอมร้องขอความปรานใีดๆ

“ด ีข้ากช็อบเชลยที่ไม่ยอมพูดอย่างนี้มากที่สุดเหมอืนกนั” จงจวิ้นอ๋อง

พูดเสยีงกลั้วหวัเราะ ก่อนเดนิน�าทหารยามสูงวยัออกไป ประตูเหลก็ด้านนอก

ปิดเข้าหากนัอกีครั้งพร้อมกบัแสงตะเกยีงที่ลบัหายไป



เมื่อประตเูหลก็ด้านนอกถกูปิดเข้าหากนั ความมดืและความเงยีบที่อยู่

รอบตวักท็�าให้จนิไป่เหอตวัสั่นขึ้นมาเหมอืนทุกครั้งที่อยู่ในห้องที่มดืมดิ แม้รู้

ทั้งรู้ว่าไม่ใช่โรงเกบ็ของร้างแห่งนั้น แต่ห้องขงัห้องนี้ทั้งแคบ ทั้งมดื มนัเงยีบ

อย่างยิ่ง และอากาศกห็นาวเยน็คล้ายกบัโรงเกบ็ของแห่งนั้นเหลอืเกนิ ดงันั้น

ถงึนางจะพยายามสงบใจอย่างไรลมหายใจกย็งัถี่เรว็ ความกลวัที่คดิวา่หายไป

นานแล้วผดุพรายขึ้นมาอกีครั้ง ซ�้ายิ่งพยายามห้ามไม่ให้กลวั...มนักลบัยิ่งเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ 

“ไม่เป็นไรไป่เหอ ไม่เป็นไร ที่นี่ไม่ใช่โรงเกบ็ของ” หญงิสาวพมึพ�าปลอบ

ใจตัวเอง สูดหายใจเข้าออกยาวลึก มือก�าเข้าหากันแน่นขณะกวาดตามองไป

รอบๆ ตวั จนกระทั่งพบช่องสี่เหลี่ยมผนืผ้ายาวและแคบบนผนงัมแีสงจนัทร์

ส่องลอดเข้ามา แม้จะเป็นแสงที่น้อยนดิ แต่แสงสว่างอย่างไรกค็อืแสง ดงันั้น

จงึเพยีงพอที่จะท�าให้หวัใจซึ่งเต้นกระหน�่าสงบลงได้บ้าง 

หญงิสาวคลายมอืที่ก�าจนแน่นออก ฝืนก้าวเท้าที่แขง็เกรง็ให้เดนิไปยงั

ต�าแหน่งที่เหน็ดวงจนัทร์ได้ชดัมากขึ้น และมนักท็�าให้มารร้ายที่ก�าลงัพยายาม

ทลายกรงขงัออกมาสู่โลกภายนอกสงบลงได้บ้าง

สี่
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ความหวาดกลวัค่อยๆ ลดลงพร้อมกบัความคดิกก็ลบัมาท�างานอกีครั้ง 

แล้วจนิไป่เหอกค็ดิถงึบุรุษผู้นั้น 

ถึงปัจจุบันเขาจะมีต�าแหน่งเพียงจวิ้นอ๋อง แต่กลับเป็นพระภาติยะที่

ฮ่องเต้ซนิหยางรกัใคร่โปรดปรานอย่างยิ่ง จนให้คมุกองก�าลงัพยคัฆ์ที่เก่งกาจ

ของซินหยางต่อจากชินอ๋องผู้เป็นบิดา ซ�้ายังมีฐานะเป็นถึงเชื้อพระวงศ์ล�าดับ

สองของแคว้น ดงันั้นบคุคลส�าคญัอย่างนี้จงึไม่ควรมาอยู่ในเมอืงชายแดนเลก็ๆ 

ที่ก�าลังเกิดศึกสงครามเช่นนี้ ไม่ต้องเสียเวลาคิดนางก็ได้ข้อสรุปเพียงหนึ่ง

เดยีว...เขาคอืแม่ทพัคนใหม่ที่มาแทนแม่ทพัซุยหยวนนั่นเอง

นางเริ่มหวาดหวั่นแทนพี่ใหญ่เสียแล้ว เพียงแค่คิดถึงเรื่องราวของ

แม่ทพัพยคัฆ์ทมฬิเลี่ยงซื่อที่เคยสร้างธาร โลหติหลายต่อหลายครั้งในอดตี เขา

คอืแม่ทพัผู้ที่ได้ชื่อว่าโหดเหี้ยมและเจ้าเล่ห์ยิ่งกว่าแม่ทพัคนใดๆ ของซนิหยาง 

ถ้าพี่ใหญ่ไม่รู้ข่าวนี้ ไม่ระวังตัว ยังคงคิดว่าคนคุมกองทัพยังเป็นรองแม่ทัพ 

มู่กง เขาอาจวางแผนรบผดิพลาดได้

เมฆสีเทาก้อนใหญ่ค่อยๆ ลอยมาบดบังดวงจันทร์ แสงสว่างเพียงใย

เดยีวที่ช่วยเหนี่ยวรั้งไม่ให้นางตื่นกลวัจนเกนิไปถูกกลนืกนิจนหมดสิ้น ความ

คดิที่ก�าลงัลื่นไหลหยุดลงทนัท ีจนิไป่เหอตวัสั่นขึ้นมาอกีครั้ง 

เมื่อความมดืเข้าโอบล้อมอยูร่อบตวั มดืจนแทบมองไม่เหน็สิ่งใดแม้แต่

นิ้วมอืตวัเอง ความกลวักพ็ุ่งสูงขึ้น ปีศาจแห่งอดตีที่ถูกกดทบัไว้ค่อยๆ ผุด-

พรายกลบัขึ้นมาอกีครั้ง คนในห้องขงักย็ิ่งหายใจแรงมากขึ้น

เหมอืนในวนัเวลานั้นไม่มผีดิ!

ถึงรู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่ที่เดิม แต่สมองกับความรู้สึกกลับไม่คล้อยตามกัน  

นางกัดริมฝีปากเพื่อสะกดกลั้นเสียงกรีดร้องจนลิ้มรสคาวเลือดที่ปลายลิ้น 

เลบ็จกิลกึลงกลางฝ่ามอื พยายามใช้ความเจบ็ข่มความกลวั นางเป็นคนตระกลู

ต้วน ตระกลูแม่ทพัล�าดบัหนึ่งแห่งต้าเจี๋ย ไม่ควรอ่อนแออย่างนี้ ถงึตายกไ็ม่ควร

ยอมก้มหวัยอมแพ้ให้ใคร

หิ่งห้อยตัวน้อยบินลอดเข้ามาตามช่องแคบนั้น และบินต�่าลงมาหาร่าง
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ที่สั่นสะท้าน มอืเรยีวที่สั่นเทายื่นไปไขว่คว้าแสงเลก็จ้อยกะพรบิวบิวบันั้น แต่

มนักลบับนิหนหี่างออกไปอย่างรวดเรว็ด้วยความตื่นกลวั

ยิ่งรอบตัวมืดเพียงใด ร่างในห้องขังยิ่งหดตัวกอดตัวเองแน่นขึ้น ตัว

สั่นสะท้านแรงขึ้น ริมฝีปากอิ่มยิ่งเม้มเข้าหากัน ยิ่งเวลาผ่านไป ภาพความ 

มดืมดิในอดตีกย็ิ่งทะลกัล้นขึ้นมาในความทรงจ�าอกีครั้ง

ความมดืนี้ไร้แสงสว่างใดๆ แม้กระทั่งแสงแห่งความหวงักย็งัพลอยถูก

ดูดกลนืไปจนสิ้น

คนที่อยู่ในเงามดืยงักอดอกยนืมองอยู่ที่เดมิ ขณะร่างเลก็ๆ ที่กอดเข่า

ตัวสั่นในห้องขังกลัวมากจนล้มลงหมดสติ ไร้ความเคลื่อนไหวใดๆ แม้แต ่

ลมหายใจยงัอ่อนรวยรนิเหมอืนคนตาย มกีารถอนสะอื้นนานๆ ครั้งอย่างน่า

เวทนา

“ท่านอ๋อง...” ในที่สุดคนที่ยืนอยู่ด้านหลังก็เป็นฝ่ายทนไม่ได้จึงพูดขึ้น

ก่อน ใครใช้ให้เขาฝึกวิทยายุทธ์มาตั้งแต่เด็กจนสายตาดีกว่าคนทั่วไปอย่างนี้

เล่า มดืขนาดนี้ยงัมองเหน็ปฏกิริยิาของคนในห้องขงัได้อย่างชดัเจน และเชื่อ

ว่าในเมื่อเขายงัมองเหน็ อกีคนกต้็องเหน็เช่นเดยีวกนั “นางกลวัมากจนสลบไป

แล้วนะ จะท�าอย่างไรต่อไปด”ี

“นางหมดสต ิแล้วเกี่ยวอะไรกบัข้า” ค�าถามกลบันั้นไร้อารมณ์อย่างยิ่ง 

“ข้าเคยเหน็คนกลวัมากจนตาย แล้วตอนนี้อากาศกห็นาวเสยีด้วย ถ้า

ปล่อยไว้อย่างนั้นเดี๋ยวกต็ายจรงิๆ หรอก”

“นางตายแล้วเกี่ยวอะไรกบัข้า”

“นางยงัเป็นเพยีงเดก็น้อย”

“นางไม่ใช่เดก็น้อยแล้ว และข้าจ�าไม่ได้ว่าเจ้าเป็นคนใจอ่อนอย่างนี้ตั้งแต่

เมื่อไร”

“ข้าไม่ได้เป็นคนใจอ่อนเสยีหน่อย”

“อย่างนั้นหรอื”
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ค�าถามกลบัอย่างรูท้นัและจงใจยั่วโทสะท�าให้สอืลุย่กดัฟันกรอด แต่ไม่

ยอมให้ความโกรธครอบง�าจนลืมเรื่องที่อยากท�า ก็ใครใช้ให้เขาเป็นพวก 

หน้าดุแต่ชอบใจอ่อนกบัสตร ีเดก็ และคนชราเล่า ถ้าคนสามประเภทนี้ไม่ได้

ชั่วร้ายเลวทรามสุดๆ ถงึเป็นคนของฝ่ายศตัรูเขากย็งัอดสงสารไม่ได้ 

“ที่ท่านจบัตวันางมากเ็พราะอยากล้วงความลบัของทพัเจี๋ยจากนางไม่ใช่

หรอื ถ้านางตาย ท่านกเ็สยีแรงเปล่าแล้ว”

“ถงึไม่รู้สภาพภายในของทพัเจี๋ย ข้ากย็งัมั่นใจว่าสามารถเอาชนะได้”

“แต่ถ้ารู้ก็จะช่วยลดการสูญเสียก�าลังพลไม่ใช่หรือ” สือลุ ่ยยังคง

พยายามต่อไป ยิ่งเสียงลมหายใจจากคนในห้องขังแผ่วเบาเพียงใด เขาก็ยิ่ง

กระวนกระวายใจมากขึ้น

“เจ้ามนัคนใจอ่อน...”

“ข้าไม่ได้ใจอ่อน” สอืลุ่ยแย้งค�าเยาะเย้ยนั้นเสยีงแขง็ ก่อนจะรู้สกึตวัว่า

ถูกคนข้างหน้ายั่วจนโมโหอกีแล้ว เขารบีตั้งสตแิละเริ่มพูดใหม่อกีครั้ง “ท่าน

รู้จักแต่การใช้ไม้แข็งหรือไงกัน ท�าไมไม่ลองใช้ไม้อ่อนกับนางบ้าง ข้าไม่เชื่อ

หรอกว่าสตรจีะไม่หวั่นไหวกบัความอ่อนโยน และยิ่งความอ่อนโยนนั้นมาจาก

บุรุษสูงศักดิ์ด้วยแล้ว ข้าคิดว่าไม่น่าจะมีสตรีนางใดปฏิเสธ ไม่หลงใหลได้  

หรอืทา่นออ๋งไม่มั่นใจในเสน่ห์ของตวัเอง ไหนท่านเคยเลา่ให้ข้าฟังไม่ใช่หรอืวา่

แผนชายงามของท่านใช้ได้ผลดียิ่งที่แคว้นหาน สตรีมากมายทั้งตบตีแย่งชิง 

ทั้งทุ่มเทเงนิทองมากมายเพื่อให้ได้ใช้เวลาหนึ่งราตรกีบัท่าน”

“เจ้าเสนอให้ข้าใช้แผนชายงามอย่างนั้นหรอื” 

ถึงฝานเลี่ยงซื่อจะพูดกลั้วเสียงหัวเราะเหมือนอารมณ์ดี แต่คนเสนอ

กลบักลนืน�้าลายลงคอเพราะเริ่มลงัเล

ไม่รู้ว่าเขาก�าลงัช่วยนางหรอืก�าลงัท�าร้ายนางกนัแน่

ขณะที่สอืลุ่ยก�าลงัจะเปลี่ยนค�าพูด อกีฝ่ายกลบัพยกัหน้ารบัการท้าทาย

“ได้ ในเมื่อเจ้าพูดถงึขนาดนี้ ข้าจะลองให้โอกาสนางอกีสกัครั้งแล้วกนั 

แต่ถ้าถงึอย่างนั้นกย็งัปากแขง็อกี มนักค็งไม่มปีระโยชน์อะไรที่จะปล่อยนางไว้ 
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เมื่อถงึตอนนั้นเจ้าอย่ามาด่าว่าข้าใจร้ายใจด�าอกีเล่า”

ดวงตาแวววบัที่ทั้งดเูจ้าเล่ห์และสมใจอย่างยิ่งของจงจวิ้นอ๋อง ท�าให้สอื- 

ลุ่ยกะพรบิตาปรบิ ไม่มั่นใจว่าผลลพัธ์เช่นนี้จะส่งผลดหีรอืผลเสยีต่อเชลยศกึ

นางนี้ เขารูส้กึว่าเรื่องนี้ต้องมจีดุไหนผดิพลาดสกัจดุแน่นอน แต่ในเมื่อลองคดิ

ทบทวนดูหลายรอบแล้วก็ยังหาไม่พบ ตอนนี้เขาจึงท�าได้เพียงมองคนที่ก้าว

ยาวๆ ตรงไปไขกุญแจห้องขงั แล้วก้มลงช้อนร่างบอบบางและดูตวัเลก็อย่าง

ยิ่งนั้นอุ้มขึ้นมา

ยามที่ฝานเลี่ยงซื่อเดินผ่าน สือลุ่ยหลุบตามองใบหน้าขาวซีดที่มีรอย

เปรอะเปื้อนเป็นคราบด�า ขนตายาวงอนยังมีคราบน�้าตาติดอยู่ มันท�าให้เขา

คิดถึงน้องสาวที่เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยเพราะถูกข่มเหงรังแก เหตุการณ์นั้น

ท�าให้เขาผนัตวัเองเป็นโจรร้าย 

“เจ้าอย่าหลงเสน่ห์นางเสียเองเล่า ระวังไว้หน่อยก็ดี เจ้ายิ่งใจอ่อนอยู่

ด้วย”

ค�าเตอืนห้วนสั้นนั้น ท�าให้สอืลุ่ยมมุปากกระตกุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

มองเหน็แววตาเข้มงวดและไม่พอใจที่ปรากฏขึ้นชั่วแวบหนึ่ง

“ข้าคนมลีูกมเีมยีแล้ว คงไม่กล้าหลงเสน่ห์สตรอีื่นง่ายๆ แต่ท่านเถอะ 

อย่าลมืระวงัตวัเองด้วยแล้วกนั”

รอยยิ้มที่สือลุ่ยมองเห็นท�าให้เขาขนลุกไปทั้งตัว ขณะจงจวิ้นอ๋องก้าว

ยาวๆ เดนิออกจากคุกอนัมดืมดิมุ่งสู่เรอืนนอนที่มแีสงตะเกยีงสว่างไสว

ดวงตาที่หรี่ลงยามมองตรงมาท�าให้คนที่ยืนรายงานหนาวเยือก และ

แม้คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าจะยงัดสูงบ แต่กลบัท�าให้เขาไม่อยากรายงานต่อไปแล้ว

“คนแค่คนเดียวกลับยังหาไม่เจออย่างนั้นหรือ” ค�าถามง่ายๆ ของ 

แม่ทพัต้วนอุยเสนั้น ท�าให้คนรายงานนกึโทษโชคชะตาตวัเองที่ได้รบัมอบหมาย

ให้ท�างานนี้

เขาไม่น่าลืมเลยว่า จิ้งเค่อเป็นคนที่แม่ทัพต้วนอุยเสโปรดปรานขนาด
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ไหน งานง่ายๆ อย่างการหาตวัเจ้าขนัทซีึ่งน่าจะหนไีปซ่อนตวัเพราะกลวัศตัรูที่

บุกโจมต ีกลบักลายเป็นว่าจนถงึตอนนี้กย็งัหาตวัจิ้งเค่อไม่พบแม้แต่เงา

“แน่ใจหรอืว่าเจ้าค้นหาดแีล้ว”

“ทั้งในค่ายและนอกค่ายตลอดระยะรัศมีหนึ่งลี้ ข้าน้อยให้คนค้นหา 

จนทั่วแล้ว แม้แต่...เอ่อ...”

“ว่ามา”

“แม้แต่ศพที่ฝังแล้ว ข้าน้อยยังให้คนขุดขึ้นมาดูทุกหลุม แต่ก็ไม่พบ

จิ้งเค่อเลยขอรบั”

“ขุดหลุมศพที่ฝังไปแล้วขึ้นมาดู เจ้าคิดว่าถ้าจิ้งเค่อตายจะไม่มีใครมา 

บอกข้าก่อนที่จะน�าศพไปฝังอย่างนั้นหรอื” 

“ขา้น้อย...เอ่อ...” คนเข้ามารายงานเหงื่อออกเตม็แผ่นหลงั ทั้งๆ ที่รูส้กึ

ว่าอากาศรอบตวัช่างหนาวเหนบ็ “ข้าน้อยไม่ได้คดิเช่นนั้นขอรบัท่านแม่ทพั แต่

ท�าไปเพื่อความรอบคอบเท่านั้น” 

เมื่อผู้เป็นใหญ่ในห้องไม่พูดสิ่งใด คนอื่นๆ ก็ไม่กล้าพูดเช่นเดียวกัน 

ความเงยีบหนกัอึ้งจงึปกคลุมในห้อง ท�าให้คนที่หมดเรื่องรายงานแล้วไม่กล้า

ขอตวัออกไป

“บ่อน�้าที่โรงเลี้ยงม้า เจ้าให้คนไปดูหรือยัง” อึดใจใหญ่กว่าต้วนอุยเส 

จะพูดขึ้นมาอีกครั้ง “ก่อนทัพซินหยางจะบุกโจมตี ข้าให้จิ้งเค่อน�าม้าไปที่โรง

เลี้ยงม้า”

“ยงัขอรบั แต่ข้าน้อยจะให้คนรบีไปดู”

“ซนิหลี่เล่า ท�าไมยงัไม่มา”

เมื่อความหงุดหงิดดูเหมือนจะผ่านไปลงยังอีกคน คนเข้ามารายงาน 

ก็แอบถอนหายใจ คิดอาศัยจังหวะนี้ขอตัวออกจากสถานการณ์น่าอึดอัดใจ  

แต่เสยีงเคาะประตูกลบัดงัขึ้นขดัจงัหวะเสยีก่อน 

“ซนิหลี่ขอรบั”

“ให้เข้ามา”
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ประตูเปิดออกทนัททีี่ได้รบัอนุญาต เผยให้เหน็คนที่เนื้อตวัเตม็ไปด้วย

คราบเลอืดและบาดแผล ถงึอย่างนั้นเจ้าตวักลบัยงัไม่ยอมไปท�าแผลที่โรงหมอ 

แต่ให้สหายสองคนประคองซ้ายขวาก้าวเข้ามาในห้อง การขยับตัวเพียงเล็ก

น้อยยงัท�าให้เหนื่อยหอบ ใบหน้าซดีเผอืดไร้สเีลอืด

“ท�าไมถงึเพิ่งมา”

“ทา่นแม่ทพัขอรบั ซนิหลี่ได้รบับาดเจบ็สาหสั เพิ่งมคีนไปพบนอนสลบ

อยูท่ี่นอกค่าย และเพิ่งฟ้ืนคนืสตขิอรบั” หนึ่งในคนที่ประคองคนเจบ็ช่วยแก้ตวั

ให้ แต่คนเจบ็กลบัสลดัตวัหลุดจากคนพยุงทรุดลงคุกเข่ากบัพื้น

“ท่านแม่ทพัรบีส่งคนไปช่วยจิ้งเค่อเถอะ จิ้งเค่อถกูคนลกัพาตวัไปขอรบั”

ดวงตาคนฟังหรี่ลงอกีครั้ง สหีน้าเคร่งเครยีดเยน็ชามากขึ้น “ใคร?”

“จิ้งเค่อถูกลกัพาตวัไปขอรบั”

“ข้าถามว่าพวกมันคือใคร!” ต้วนอุยเสตวาดถามอย่างที่น้อยครั้งจะ 

เกดิขึ้น ท�าให้ซนิหลี่ได้สตริบีรายงานตามจรงิ

“พวกมนัแต่งกายเป็นทหารของเรา แต่ตอนข้าน้อยตดิตามไปเพื่อชงิตวั

จิ้งเค่อกลับมา กลับถูกทหารซินหยางเข้าขัดขวางจนไม่สามารถติดตามไปได้

ทนั ดงันั้นข้าน้อยจงึคดิว่าคนพวกนั้นต้องเป็นคนจากแคว้นซนิหยางแน่นอน”

“ข้าให้เจ้าติดตามคุ้มครองจิ้งเค่อ แต่เจ้ากลับปล่อยให้พวกซินหยาง

ลกัพาตวัจิ้งเค่อไปได้อย่างนั้นหรอื” 

แม้สีหน้าคนพูดยังคงเรียบเฉย แต่คนในห้องกลับรู้สึกถึงรังสีฆ่าฟัน

และกระหายเลอืด 

“ท่านแม่ทัพโปรดใจเย็นก่อน คนที่ถูกลักพาตัวก็แค่บ่าวรับใช้คนหนึ่ง

เท่านั้น ถ้าอย่างไรหาคนใหม่มารับใช้...” หนึ่งในคนที่ประคองซินหลี่เข้ามา 

เอ่ยยงัไม่ทนัจบประโยคกห็นาวเยอืก ไม่กล้าพดูต่อ เมื่อดวงตาแววโรจน์คูน่ั้น

มองตรงมา “เอ่อ...”

“ออกไปให้หมด และเลกิค้นหาจิ้งเค่อได้แล้ว”

ถึงจะเป็นค�าสั่งที่คาดไม่ถึง แต่คนที่อยู่ในห้องก็รีบท�าตามทันที แม้ 
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ซินหลี่จะไม่อยากออกไปก็ถูกสหายอีกสองคนประคองลากออกจากห้องไป 

ด้วยกนั

ทนัททีี่ประตูปิดเข้าหากนัอกีครั้ง ทหารที่ยนือยู่หน้าประตูกต็้องสะดุ้ง

สุดตวัเมื่อด้านในเรอืนเกดิเสยีงดงัโครมครามขึ้น ผ่านไปอดึใจใหญ่กว่าเสยีง

ข้างในจะเงียบลง ทั้งสองมองสบตาปรึกษากันว่าควรเข้าไปด้านในดีหรือไม่ 

ก่อนสะดุง้อกีครั้งเมื่อจู่ๆ ประตเูรอืนกเ็ปิดผลวัะออกมา แม่ทพัล�าดบัหนึ่งแห่ง

ต้าเจี๋ยก้าวออกมาพร้อมสหีน้าผ่อนคลายเหมอืนยามปกติ

“ข้าจะออกไปดูคลังเสบียงที่ถูกลอบวางเพลิง ระหว่างนี้พวกเจ้าให้คน

เข้าไปท�าความสะอาดข้างในเรือนให้เรียบร้อย” สั่งจบต้วนอุยเสก็ก้าวยาวๆ 

จากไป


