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นบัตั้งแต่เรอืเกบ็ไข่มกุออกจากฝ่ังมา กโ็ลดแล่นตามสายลมเป็นเวลา

ถงึสองวนัแล้ว บนผนืสมทุรต้นฤดใูบไม้ร่วงมแีสงอาทติย์สะท้อนดจุผงทองค�า 

ระยบิระยบัจนไห่ซื่อถงึกบัลมืตาไม่ขึ้น

บดิานั่งอยู่บนขอบเรอื ดงึเดก็น้อยมาโอบไว้ข้างตวั “ไห่ซื่อ ที่พ่อสอน 

จ�าได้หมดแล้วหรอืไม่”

“จ�าได้แล้ว” เดก็น้อยนามไห่ซื่อพยกัหน้าแรงๆ ยกมอืขึ้นตบเชอืกที่ม้วน

อยู่ข้างเอว นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้เป็นบดิาพานางออกทะเลมาเกบ็ไข่มุก นางจดจ�า

ค�าก�าชบัของบดิาเป็นอย่างด ี“ขอเพยีงด�าลงไปเหน็พี่สาวคนสวยกใ็ห้ดงึนางขึ้น

มา นางจะมอบไข่มุกจ�านวนมากให้พวกเรา ปีนี้พวกเรากไ็ม่จ�าเป็นต้องกงัวล

เรื่องไข่มุกเครื่องราชบรรณาการอกี ลูกพูดถูกหรอืไม่” 

เด็กคนนี้ดูจากลักษณะแล้วน่าจะอายุประมาณเจ็ดแปดปีเท่านั้น นาง

ถอดเสื้อตวัน้อยออก เผยให้เหน็ผวิด�าคล�้ากบัหน้าอกแบนเรยีบ เส้นผมที่ถูก

แดดเผาจนเหลอืงมเีมด็เกลอืเกาะ ลกัษณะไม่ต่างอนัใดกบัเดก็ผู้ชายคนหนึ่ง 

เพยีงแตเ่สยีงพดูเสมอืนนกขบัร้องนั้นเป็นสิ่งยนืยนัวา่นางคอืเดก็หญงิตวัน้อย

คนหนึ่ง 
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“ท่านพ่อ ลุงจนิ ลุงจู้ ข้าลงไปแล้วนะ”

จู่ๆ บดิากท็�าหน้านิ่ว ใบหน้ามสีมี่วงคล�้า “ไห่ซื่อ เจ้าไม่กลวัใช่หรอืไม่”

ไห่ซื่อฉกียิ้มกว้าง สูดลมเข้าไปเฮอืกใหญ่ก่อนจะพลกิตวักระโจนลงไป

ในทะเล น�้าสะท้อนประกายสทีองสว่างกระเซน็ขึ้นมา เพยีงพรบิตาเดก็หญงิซึ่ง

มเีชอืกมดัไว้ข้างเอวกห็ายไปกบัสายน�้าเสมอืนปลาตวัน้อย

บดิาคุกเข่าเอาตวัแนบกบัพื้นเรอื มอืจบัเชอืกของไห่ซื่อไว้แน่น ผ่านไป

สักพักไห่ซื่อรู้สึกเหมือนถูกดึงยื้อเอาไว้ ด้วยเหตุนี้จึงกระตุกเชือกจากใต้น�้า 

เร่งเร้าให้เขาปล่อยเชอืกให้ยาวอกีหน่อย บดิาที่ก�าเชอืกเอาไว้แน่นมอีาการลงัเล 

อาจินนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ด้านข้าง เพียงยื่นมือข้างหนึ่งตบไหล่ของบิดาไห่ซื่อ 

ผ่านไปครู่หนึ่ง อาจนิเหน็อกีฝ่ายไม่มตีอบสนองจงึตบลงไปอกีครั้งด้วยแรงที่

มากขึ้น บดิาไห่ซื่อสะดุ้งเฮอืก เผลอปล่อยมอื เชอืกไถลลงทะเลอย่างรวดเรว็ 

เรี่ยวแรงของผู้เป็นบิดาคล้ายถูกเชือกดึงออกไปด้วย ตัวนอนแนบกับพื้นเรือ 

ผ่านไปเนิ่นนานถงึค่อยแผดเสยีงร้องตะโกนออกมาว่า 

“แม่ของไห่ซื่อยงัไม่รู้ว่าข้าพาลูกมาลงทะเลเงอืก...นางจะต้องเกลยีดข้า

จนตายแน่ๆ...”

อาจนิพมึพ�า “ก่อนหน้านี้ข้าไม่กล้าบอก แต่ว่าคนืก่อนหน้าที่พวกเราจะ

ออกทะเล ขุนนางที่มารับไข่มุกเครื่องราชบรรณาการมาถึงหมู่บ้านซีอวี่แล้ว  

หมู่บ้านซอีวี่มอบไข่มุกขาดแค่ครึ่งเซงิ1 บ้านและเรอืกถ็ูกขุนนางเผาจนสิ้นไม่มี

เหลอื ชายหญงิ คนแก่ เดก็เลก็ถกูโซ่สมอเรอืมดัเรยีงเป็นแถว บอกเตรยีมเอา

ไปส่งที่ตลาดสารทฤดู ขายไปเป็นทาสอนารยชนที่มณฑลฮั่นโจว ไข่มุกเครื่อง

ราชบรรณาการนี้มัน...มันบีบบังคับพวกเรามากจริงๆ ไข่มุกปีนี้ก็มีน้อยนิด  

ไม่...ไม่อย่างนั้นพวกเราไหนเลยจะให้เดก็...” สุดท้ายกไ็ม่สามารถพูดจบได้

อาจูห้นัไปพดูกบับดิาไห่ซื่อด้วยน�้าเสยีงตะกกุตะกกั “อกีประเดี๋ยวตอน

ไห่ซื่อพาเงอืกขึ้นมา ให้ข้าเป็นคนท�ากแ็ล้วกนั เจ้าท�าไม่ได้หรอก ประเดี๋ยวแม่

1 หน่วยน�้าหนกั ปัจจุบนัมคี่าเท่ากบั 0.75 กโิลกรมั
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ของไห่ซื่อจะเกลยีดเจ้าเอา”

พ่อของไห่ซื่อเอาศีรษะแนบชิดติดหัวเข่า พึมพ�าด้วยแววตาเหม่อลอย 

“ไม่ว่าพวกเจ้าคนใดท�า ข้ากจ็ะแค้นพวกเจ้าตลอดชวีติ ไห่ซื่อเป็นเดก็น้อยแสน

ซื่อ วนัหน้าไม่มทีางมาเป็นผหีลอกคนแน่...ข้าท�าเอง ข้าท�าเอง...” 

เสยีงของเขาค่อยๆ แผ่วลงจนกลายเป็นเสยีงสะอื้น

อาจินและอาจู้ต่างก็ไม่กล้ามองบุรุษที่ใช้ชีวิตหากินกับทะเลจนร่างกาย

ทรุดโทรมผู้นี้ต่ออกี พากนัเบอืนหน้าหนไีปคนละทาง

นกนางนวลหางด�าตวัหนึ่งบนิโฉบผ่านไป หมอกควนักระจายไปทั่ว มอง

ไปไร้เขตสิ้นสุด

ต่อให้โลกนี้เปลี่ยนไปกี่พนัหมื่นครั้ง ช่วงยุคเขญ็หรอืช่วงรุ่งเรอืง สิ่งที่

ยังคงโอบล้อมแผ่นดินผืนใหญ่นี้ไว้ไม่เคยเปลี่ยนก็คือทะเลเฮ่าฮั่น เพราะ

อาณาเขตกว้างใหญ่ ครอบคลมุพื้นที่มาก ท�าให้ด�ารงอยูไ่ด้ยนืยาวกว่าราชส�านกั

หรอืแคว้นใดๆ

เรอืเลก็เปรยีบดั่งจดุหนึ่งบนผนืทะเลกว้างบรรทกุร่างนกัล่าไข่มกุสภาพ

มอมแมมสามคนพร้อมกบัความทุกข์ใจของพวกเขาไว้ แม้สุดท้ายสกัวนัหนึ่ง

ผืนทะเลนี้จะแห้งเหือดกลายเป็นทุ่งหญ้า แต่พวกเขาทั้งหลายที่ชีวิตต้อยต�่า

เหมือนฝุ่นธุลีก็ไม่มีทางที่จะได้เห็น ความทุกข์ของพวกเขาก็เป็นความทุกข์

เดยีวกนักบัชาวบ้านทั่วไปบนโลกใบนี้ที่ถกูฝังอยูใ่นทะเลไร้คลื่นอย่างเงยีบเชยีบ 

ไร้ร่องรอยเหลอืทิ้งไว้

“ทศิบูรพามณฑลเยว่โจว ตอนใต้ของทะเลเฮ่าฮั่น มทีะเลเงอืกมณฑล 

อาณาเขตเพียงร้อยลี้2 ในทะเลมีชาวเงือกอาศัยอยู่ พวกเขาด�ารงชีพในน�้า

เหมอืนมจัฉา น�้าตาที่หลั่งออกแปรสภาพเป็นไข่มุก มฉีลามเงอืกคอยอารกัขา 

หากพวกมันได้กลิ่นเลือดก็จะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ฟันแหลมคมสามารถกัด 

2 หนึ่งลี้ ประมาณครึ่งกโิลเมตร
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เรอืเลก็พงัได้ ฮ่องเต้สวี้เป็นผู้ที่โปรดปรานไข่มุกเป็นที่สุด ขุนนางท้องถิ่นคดิ

อยากประจบเอาใจฮ่องเต้จงึใช้วธิโีหดร้ายรวบรวมไข่มกุ หากนกัล่าไข่มกุรวบรวม

เครื่องราชบรรณาการไม่ได้ตามจ�านวน คนเหล่านั้นก็จะเอาเชือกผูกกับเอว 

เดก็น้อยแล้วโยนลงทะเล ล่อเงอืกให้ว่ายขึ้นมา ก่อนจะบบีคอสงัหารเดก็น้อย 

ต่อหน้าเงือก ชาวเงือกมีนิสัยอ่อนโยน ทุกหยดน�้าตาที่หลั่งออก เมื่อสัมผัส 

ถูกสายลมแล้วกจ็ะแปรเปลี่ยนเป็นไข่มุก และเพื่อป้องกนัไม่ให้กลิ่นคาวเลอืด

ของเด็กล่อฉลามเงือกมากินคน นับแต่โบราณมาจึงเลือกใช้เพียงวิธีบีบคอ

สงัหาร”

บนัทกึสนมราชวงศ์เจงิ ภาคหวนอี้ไทเฮา

   

แสงสดสหียกและฟ้ากว่าพนัหมื่นเส้นถกัทอขึ้นในความมดื เมื่อแหงน

หน้าขึ้นมองล�าแสงอ่อนทะลวงผ่านคลื่นน�้า ภาพที่สะท้อนดเูลอืนรางไม่ชดัเจน 

ไห่ซื่อยกมือขึ้นลูบผิวหนังบริเวณหน้าอกของตน รวบรวมอากาศภายในปาก

พลางปล่อยฟองอากาศออกมาช้าๆ ฟองอากาศใสเหลา่นั้นลอยขึ้นไปบนผวิน�้า

ทะเล สุดท้ายกลายเป็นแสงระยบิระยบัอ่อนๆ ขณะที่ตวันางกแ็หวกว่ายไปสู่

ความมดืมดิที่อยู่ลกึลงไป

ยามที่คนจมน�้าตายนั้น พวกเขามกักอดก้อนหนิที่ก้นทะเลเอาไว้ ไห่ซื่อ

รูว่้านั่นเพราะก้นทะเลมแีสง คนที่น่าสงสารเหล่านั้นจงึพยายามมุ่งไปที่นั่น คว้า

ของสิ่งหนึ่งเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมอื 

ความมดืเริ่มสลายหายไป เส้นทางเบื้องหน้าสว่างขึ้นใหม่ นางบอกกบั

ตวัเองว่าใกล้ถงึแล้ว กายแหวกว่ายสู่แสงสว่าง ปลายเท้าสมัผสัถูกเมด็ทราย

ขาวอุ่นนุ่ม

ไหซ่ื่อรูส้กึเหมอืนตวัเองร่วงหล่นลงมาจากเวหา ย่างเข้าสูผ่นืดนิของอกี

โลกหนึ่ง ทะเลลกึปิดกั้นสรรพเสยีง มเีพยีงการไหลของคลื่นน�้า แสงสาดส่อง

ลงมาเป็นพกัๆ ฝูงปลาแหวกว่าย กิ่งก้านปะการงัโยกไหวตามกระแสน�้าคล้าย

กิ่งหลวิ ท่ามกลางกิ่งก้านสขีาวแดงอนัอ่อนน้อมนั้น ไห่ซื่อมองเหน็สปีระหลาด
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อยู่หลายส ีแล้วในใจกร็ู้สกึหงุดหงดิ

‘ปะการงัมสีเีขยีวเข้มที่ไหนกนั’

ไห่ซื่อว่ายไปตามกระแสน�้า อ้อมแนวปะการงัอย่างระมดัระวงั อยู่ๆ นาง

กเ็ผลออ้าปาก จงึเกอืบส�าลกัน�้าเข้าปอด

สิ่งที่โบกสะบดัเหมอืนร่ายระบ�านั้นไม่ใช่ปะการงั แต่เป็นผมสเีขยีวเข้ม

ของสตรี สตรีผู ้นั้นนอนหลับอยู ่ท่ามกลางปะการัง นางยกมือขึ้นอย่าง

เกยีจคร้าน ปลายนิ้วที่กรดีผ่านน�้าทะเลก่อให้เกดิเส้นคลื่นสหียกใสและฟ้าเยน็ 

หญงิสาววาดเส้นสหียกใสทลีะเส้นๆ จนประจกัษ์แก่เบื้องหน้า ใช้สฟี้าเยน็เป็น

ขอบเส้น นิ้วเรยีวกรดีผ่าน น�าสเีหล่านั้นมาถกัทอเป็นภาพชงิเซยีว3ที่แทบไร้รปู

ร่าง ท่วงท่าอ่อนโยนคล้ายก�าลงัเดด็บุปผาแห่งความฝัน

นั่นมิใช่พี่สาวที่ท่านพ่อบอกว่าสามารถมอบไข่มุกให้พวกเขาได้หรอก

หรอื... 

สองเท้าของไห่ซื่อออกแรงดดี ถบีตวัเองให้พุ่งทะยานไป

หญงิสาวสะดุ้งตกใจ แต่ยงัไม่ทนัมอีาการตอบสนอง ไห่ซื่อกพ็ุ่งไปจบั

เข่าของนางเอาไว้แล้ว มุมปากที่แฝงด้วยอารมณ์แสนสุขมฟีองอากาศผุดออก

มา คล้ายอสูรทะเลผิวเข้มตัวน้อยที่ดูไร้พิษสงตนหนึ่ง นางเองก็ดูเหมือนรัก

ใคร่สิ่งมชีวีติตวัน้อยแสนน่ารกันี้ จงึยื่นนิ้วเรยีวงามออกไปลบูผมขนาดสั้นของ

ไห่ซื่อ หว่างนิ้วมพีงัผดืสฟี้าใสกระเพื่อมขึ้นลง

อากาศในปอดของไห่ซื่อเหลือไม่มากแล้วจึงไม่กล้ารั้งอยู่นาน นางรีบ

จงูมอืของหญงิสาว ใช้ปลายเท้าดดีตวัให้ลอยขึ้น รปูร่างของหญงิสาวผอมบาง

ไร้กระดกู พลิ้วไหวไปตามคลื่นน�้า ไห่ซื่อเหน็แล้วรูส้กึอจิฉา ว่ายวนรอบตวันาง

อยู่หลายครา ขณะที่นางกค็ล้ายรู้สกึสนุก ว่ายวนรอบไห่ซื่อเช่นกนั หนึ่งร่าง

ใหญ่หนึ่งร่างเล็กเล่นกันอย่างมีความสุข ตลอดทางลอยตัวขึ้นสู่ผิวน�้าทะเล 

ตลอดทางว่ายพนัเกี่ยวกนัไม่รูจ้บ บางครั้งเชอืกที่มดัเอวของไห่ซื่อเอาไว้กแ็ทบ

3 ผ้าไหมโปร่งมลีวดลายประเภทหนึ่ง



10
Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์

จะรดัตวัของหญงิสาว แต่กเ็หน็หญงิสาวพลิ้วตวัสะบดัเอว พุง่ขึ้นเบื้องบน หลบ

ได้ภายในพรบิตา 

ไม่นานพวกนางก็พ้นจากก้นทะเล ความมืดมิดดุจคล้ายผ้าแพรพุ่งมา

โอบล้อม ภายในความมืดบางครั้งมีไฟระยิบลอยผ่าน ทิศทางไม่แน่นอน มี

แสงไฟหนึ่งพุ่งเข้ามาใส่พวกนาง ไห่ซื่อชะโงกหน้าเข้าไปใกล้เพื่อพนิจิดู ปลา-

ปีศาจที่เหนือศีรษะแขวนโคมไฟเอาไว้4ถูกนางที่พุ่งตัวเข้าไปใกล้ท�าเอาตกใจ 

รีบหันกลับว่ายหนีไป ไห่ซื่อคิดยื่นมือไปจับปลาตัวนั้นแต่หญิงสาวข้างกาย 

ขวางนางเอาไว้ก่อน คล้ายหยุดยั้งไห่ซื่อที่ไม่ยอมตดัใจ หญงิสาวกางแขนสอง

ข้างออก บริเวณโดยรอบจึงค่อยๆ มีแสงสลัวสีขาวมุกสว่างขึ้น ปลาปีศาจ

จ�านวนมากดคูล้ายหิ่งห้อยกพ็ุง่มาตามแสงสว่างนั้น แหวกว่ายรอบตวัพวกนาง 

วนเวยีนไม่ยอมจากไป ดูงดงามยิ่ง อย่างไรเสยีไห่ซื่อกย็งัเป็นแค่เดก็น้อย ลมื

ความคดิที่จะจบัปลาไปในพรบิตา ได้แต่เบกิตากว้างจ้องมองอย่างตกตะลงึ

น�้าทะเลบริเวณโดยรอบแปรเปลี่ยนจากสีด�าเป็นสีเขียวมืด พอแสง

อาทติย์ที่ทะลวงคลื่นน�้าส่องลงมากย้็อมผนืน�้าเป็นสหียกฟ้า ไห่ซื่อมอืหนึ่งจงูมอื

ของหญงิสาว อกีมอืจบัเชอืกรอบเอวลอยขึ้นบนก่อนจะรูส้กึว่าร่างกายเบาสบาย

ขึ้นเรื่อยๆ 

ในที่สุดเสยีง พรึ่บ! กด็งัขึ้น พวกนางทั้งคู่โผล่พ้นผนืน�้าพร้อมกนั

“ท่านพ่อ ท่านพ่อ!” ไห่ซื่อโบกมอืตะโกนเรยีก

บดิายื่นสองมอืมาหานาง คว้าตวันางขึ้นบนเรอื ใต้รกัแร้เป็นจดุจั๊กจี้ของ

ไห่ซื่อ นางได้แต่หวัเราะ ขดตวัอยู่ในอ้อมกอดของบดิา แต่ไม่นานกร็ู้สกึว่ามี

ของหนกัๆ ตเีข้าใส่หวัและหน้า ไม่รอให้นางหนัมองอยู่ๆ บดิากย็ื่นมอืจากทาง

4 หรอืมอีกีชื่อว่า ปลาแองเกลอร์ เป็นหนึ่งในปลาที่หน้าตาน่าเกลยีดน่ากลวัที่สุด แถมยงั

อาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดโดยจะอาศยัอยู่ในความมดืใต้ทะเลลกึ เป็นปลา 

ตระกลูเดยีวกนักบัปลาปีศาจครบีพดั ลกัษณะเด่นคอืมหีงอนที่มแีสงตดิอยู่ที่หวั เอาไว้ล่อ

เหยื่อในที่มดื
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ด้านหลงัของนางแล้วบบีเข้าที่คออนัแสนบอบบาง ไห่ซื่อรู้สกึเจบ็ ตะโกนเรยีก

ไม่หยุด 

“ท่านพ่อ! ท่านพ่อ!” 

บดิาไม่เอ่ยตอบ แต่เรี่ยวแรงที่มอืกลบัเพิ่มมากขึ้น แทบจะดงึร่างเลก็

ของนางให้ลอยขึ้นจากพื้นดนิ นางยงัคดิจะตะโกนแต่ล�าคอถูกบบีจนท�าได้แค่

ส่งเสยีงแหบพร่าออกมา ไห่ซื่อยกเท้าถบี สองมอืยื่นออกไปแกะมอืผอมแห้ง

ของบิดาแต่แกะไม่ออก ในหูได้ยินเสียงสะอื้นดังแว่วคล้ายเสียงสะท้อนของ

หอยสงัข์เมื่อมลีมพดัผ่าน ก่อนได้ยนิเสยีงบดิาที่แฝงด้วยอารมณ์หลากหลาย

ดงัขึ้นต่อ 

“ไห่ซื่อเอ๋ย ไห่ซื่อ เจ้าเป็นเดก็ดนีะ อย่ากลบัมาที่หมู่บ้านหลอกหลอน

ชาวบ้านนะ...ทุกปีในวนัชงิหมงิ5 วนัส่งวญิญาณ6 วนัสารทจนี7 พ่อจะไม่ปล่อย

ให้เจ้าที่อยู่ข้างล่างต้องหวิโหยแน่...”

ข้าจะตายแล้วงั้นหรอื...

บดิาที่ยามปกตริกัเอน็ดูนางที่สุด เวลานี้ต้องการให้นางตายงั้นหรอื...

ในเมื่อต้องการให้นางตาย ท�าไมต้องสะอื้นด้วย...

ไห่ซื่อใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี หันหน้ากลับไปกัดมือของท่านพ่อแรงๆ  

ทหีนึ่ง เลอืดอุ่นร้อนไหลเข้าปากของนาง สมัผสัถงึรสเคม็ผสานกลิ่นของเหลก็ 

มอืของท่านพ่อสิ้นแรง ไห่ซื่อล้มลงกองกบักระดานเรอืและไอออกมา มองผ่าน

หยดน�้าตาที่เอ่อนองท่วมลูกตา นางเห็นลุงจู้และลุงจินกระโดดลงน�้าทะเลไป

ตั้งแตเ่มื่อใดไม่รู ้ก�าลงัด�าผุดด�าว่ายเหมอืนงมเกบ็อะไรสกัอย่างอยูข้่างร่างของ

5 หรอื เชงเม้ง เป็นประเพณทีี่ส�าคญัมากที่สุดของของชาวจนี โดยจะไหว้บรรพบุรุษหรอื

ญาตทิี่ล่วงลบัไปแล้วที่สุสาน
6 เป็นความเชื่อของชาวบ้านจีนสมัยโบราณโดยจะกราบไหว้ดวงวิญญาณที่ไม่ได้ตายโดย

ธรรมชาต ิเพื่อไม่ให้พวกเขาอาฆาตพยาบาท ก่อเรื่องท�าร้ายชาวบ้านในชุมชน
7 ถอืเป็นวนัส�าคญัที่ลูกหลานชาวจนีจะแสดงความกตญัญตู่อบรรพบรุษุโดยท�าพธิเีซ่นไหว้ 

และยงัถอืเป็นเดอืนที่ประตูนรกเปิดให้วญิญาณทั้งหลายมารบักุศลผลบุญได้
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หญงิสาว

หญงิสาวผู้นั้น!

ร่างของหญงิสาวกึ่งจมกึ่งลอยอยูบ่นผวิน�้า นางก�าลงัจ้องมองไห่ซื่ออย่าง

ร้อนรน ในดวงตาสีด�าเขียวนั้นก็มีน�้าตารินไหลลงมาไม่หยุด หยดน�้าตานั้น 

พอสมัผสัถูกสายลมกพ็ลนัส่องแสงสว่างไสว...เมด็แล้วเมด็เล่าจมดิ่งลงสูผ่นืน�้า 

ต่อใหจ้มลงผนืน�้าไปกว่าฉื่อสองฉื่อ8กย็งัคงทอประกายสวา่ง ไห่ซื่อเป็นลกูสาว

นกัล่าไขม่กุแตไ่ม่เคยเหน็ไข่มุกชั้นดขีนาดนี้มาก่อน ลงุจูแ้ละลงุจนิด�าน�้าขึ้นลง

อย่างมคีวามสุข ด�าเกบ็ไข่มุกที่แปรสภาพจากหยดน�้าตานั้นไม่หยุด

ทุกคนไม่ได้สังเกตว่ายามนี้บิดายืนอยู่ที่หัวเรือและมีสีหน้าเหม่อลอย 

จ้องมองมุมหนึ่งของผืนทะเล บนมือหยาบผอมของเขามีโลหิตจากแผลที่ถูก

ไห่ซื่อกดัไหลลงมาเป็นคราบหลายสาย

สร้างบาปสร้างกรรมโดยแท้...

บิดามองเลือดที่หยดลงน�้าและสลายไปอย่างไร้ร่องรอยนานแล้วหยด

นั้น กลิ่นคาวจางๆ กระจายไปยงัทะเลลกึที่ไม่มผีู้ใดล่วงรู้ว่ามอีนัใดซ่อนอยู่ 

ใต้ทะเลมรกตอนัสงบสุขนี้พลนัมคีลื่นใต้น�้าที่มองไม่เหน็บงัเกดิขึ้น

เสยีงอนัแผ่วเบาดงึความสนใจของอาจนิ เขาเงยหน้าขึ้นแล้วอยู่ๆ สหีน้า

กพ็ลนัเปลี่ยน ใต้ท้องฟ้าที่ใสกระจ่างไร้สายลมบรเิวณที่ไกลออกไปนั้นมคีลื่น

ลูกยักษ์ก่อตัวขึ้น สิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาคือรอบผืนสมุทรไกลหลายลี้เกิด

ความป่ันป่วน ฟองน�้าสขีาวผุดขึ้นจากรอบทศิพุ่งโอบล้อมพวกเขาอย่างรวดเรว็ 

ในคลื่นน�้านั้นมคีรบีฉลามสเีทาเหลก็ขนาดใหญ่ยกัษ์สบิกว่าครบีปรากฏให้เหน็

รางๆ

ชื่อของทะเลผนืนี้กค็อืทะเลเงอืก

เพยีงพรบิตาคลื่นลกูยกัษ์กข็ยบัเข้ามาใกล้แล้ว ทว่าจู่ๆ  ความเรว็กช็ะลอ

ลงคล้ายถูกก�าแพงหยกขวางกั้นให้หยุดอยู่กับที่ ก่อนที่มันจะค่อยๆ สูงขึ้น 

8 1 ฉื่อ ประมาณ 20 เซนตเิมตร
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ทลีะฉื่อจนบดบงัแสงอาทติย์

“ท่านพ่อ ท่านพ่อ!” 

ไห่ซื่อแผดร้องออกมาด้วยเสยีงสงูแหลมพร้อมกบัพุง่เข้าหาบดิาซึ่งก�าลงั

มสีหีน้าห่อเหี่ยวสิ้นหวงั 

เพราะถูกดงึตวั ผู้เป็นบดิาจงึได้สตคินืมา ใบหน้ามนี�้าตาไหลนองเป็น

สาย ริมฝีปากแห้งสั่นกระตุกคล้ายอยากพูดอะไรกับนาง แต่ในเวลานั้นเอง 

คลื่นร้ายที่มขีนาดสูงถงึสองสามช่วงตวัคนกฟ็าดลงมา บดบงัใบหน้าของบดิา

ไป ภาพเบื้องหน้าของไห่ซื่อขาวโพลน ในหูมเีสยีงดงักกึก้อง

ไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใด พอลืมตาขึ้นอีกครั้งถึงพบว่าที่แท้ตัวนางถูก

คลื่นพัดพาเข้ามาในส่วนลึกของทะเลแล้ว แหงนหน้าขึ้นมองก็เห็นผืนทะเลสี

เขียวหม่นดูราวกับท้องฟ้าของอีกโลกหนึ่ง ซากเรือล่าไข่มุกแตกกระจายลอย

อยู่รอบทศิ เงาร่างยกัษ์พุ่งขึ้นมาจากก้นทะเล พุ่งผ่านข้างล�าตวัของไห่ซื่อ ดดี

ลอยขึ้นเหนอืผวิน�้าก่อนจะกระแทกตกลงมาแรงๆ อกีครั้ง จมลกึลงสูค่วามมดื

มดิ ทา่มกลางฟองน�้าและกระแสน�้าที่สบัสน ไห่ซื่อยงัคงเหน็เงาร่างนั้นได้อย่าง

ชดัเจน นั่นคอืฉลามเงอืกที่มขีนาดยาวเสยียิ่งกว่าเรอืล่าไข่มุก ไม่มเีกลด็ ผวิ 

สเีทาเหลก็เมื่ออยู่ในน�้าทะเลสะท้อนแสงสเีขยีวออกมา

เพียงพริบตาก็เกิดเสียงตูมดังขึ้นอีกครั้ง ของบางอย่างตกจากจุดสูง 

ลงมาในน�้า จมลงไปต่อหน้าไห่ซื่อ

พอของชิ้นนั้นลอยขึ้นและพลกิกลบัมา ไห่ซื่อกแ็ทบจะกรดีร้องอยู่ในน�้า

นั่นคอืท่านพ่อของนาง เพยีงแต่ร่างเขาเหลอืเพยีงครึ่งท่อนบนเท่านั้น

นางรบีด�าน�้าไล่ตามไป พยายามดงึอกีท่อนร่างที่ก�าลงัจมลงของท่านพ่อ 

แล้วลากละอองเลอืดสแีดงจางขึ้นสู่ผวิน�้า ด้านหลงัเหมอืนรู้สกึได้ถงึคลื่นน�้าที่

พุ่งมา คดิว่าฉลามเงอืกคงได้กลิ่นคาวเลอืดเลยพุ่งจากก้นทะเลขึ้นมาโจมตอีกี

ครั้ง นางกดัฟันหนักลบัไปมองแวบหนึ่ง เหน็แต่ไกลว่ามถีงึสามตวั! กระแสน�้า

ยิ่งสบัสนและรนุแรงมากขึ้น ขณะที่สตัว์ยกัษ์กระหายเลอืดพวกนั้นกก็�าลงัวา่ย

เข้ามาใกล้ น�้าตาแห่งความตื่นตกใจและสิ้นหวงัรนิไหลออกมาจากดวงตา ไหล
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ผสานกบัน�้าทะเลและหายไปอย่างไร้ร่องรอย ความอบอุน่เพยีงเลก็น้อยที่หลง

เหลอือยู่ในร่างกายกค็ล้ายสลายตามไป

ในที่สุดนางกล็อยพ้นผวิน�้า หอบหายใจไม่หยุด แต่ขณะเดยีวกนันางก็

ไร้หนทางให้มุ่งไปแล้วเช่นกัน ท้องฟ้ากับผืนทะเลอันกว้างใหญ่ มองไปโดย

รอบไร้ขอบฝั่ง ไร้ที่พึ่งพงิ ไร้ที่ให้ยดึเกาะ

นางกอดศพของท่านพ่อเอาไว้แน่น เปลอืกตาปิดลง

คลื่นที่ก่อตวัขึ้นบรเิวณโดยรอบกลบัเริ่มสงบลง

ไห่ซื่อลมืตาขึ้นอย่างประหลาดใจ ผ่านไปอดึใจหนึ่ง นางสูดอากาศเข้า

ไปลกึๆ ก่อนจะก้มหน้าลงมองในน�้า ในจุดลกึลงไปของสเีขยีวเข้มนั้นมคีลื่น

แสงสขีาวอยูก่ลุม่หนึ่ง หญงิประหลาดที่ผมคล้ายสาหร่ายร่ายระบ�านั้นก�าลงัยื่น

มอืหนึ่งออกไปขวางทางมาของฉลามเงอืกห้าหกตวั ฉลามเงอืกที่ดรุ้ายเหล่านั้น

กลบัถูกแสงสว่างสขีาวในมอืของหญงิสาวสยบไว้ได้ ถอยร่นไม่กล้าขยบัมาด้าน

หน้า ผ่านไปสักพักก็พากันแยกย้ายจากไป ในทะเลค่อยๆ กลับมาสงบสุข

เหมอืนเดมิ เศษไม้และชิ้นส่วนเสื้อผ้าหมุนวนจมลงไปด้านล่าง

เวลานี้ไห่ซื่อเพิ่งรูส้กึตวัว่าที่แท้นางใช้ก�าลงัเฮอืกสดุท้ายไปหมดแล้ว มอื

เท้าสั่นเทิ้ม แขนซ้ายที่โอบท่านพ่อเอาไว้เกรง็แขง็จนขยบัไม่ได้ นางล้มเลกิความ

คดิที่จะดิ้นรน ปิดเปลอืกตาลง... 

แล้วร่างบางกจ็มดิ่งลงสู่เบื้องล่าง

ชั่วขณะหนึ่งไห่ซื่อรูส้กึเหมอืนตวัเองยงัคงนอนอยูบ่นเรอืล่าไข่มกุ เมื่อ

ครู่นางเพิ่งตื่นจากการนอนหลบัอนัยาวนาน เพราะหลบัตาจงึไม่อาจเหน็ หูอื้อ

ไม่อาจได้ยนิ แต่กย็งัคงรูส้กึได้ชดัเจนถงึแรงโยกโยนของคลื่นใต้ร่าง ประกอบ

กับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังใบหน้า ทันใดนั้นความเจ็บปวดของผิวเนื้อ 

ความปวดร้าวของกล้ามเนื้อกบักระดูกที่ท�างานหนกั และความปวดมนึในหวั

กล็้วนค่อยๆ ไล่ตามมา

นางขมวดคิ้วเข้าหากนัแน่น ลมืตาขึ้นมอง
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ด้านหน้าคือทะเลที่มองไปไม่มีที่สิ้นสุดกับสันหลังปลาสีเทาเหล็กที่มี

ครบีตั้งเด่นเหมอืนเรอืใบ ไห่ซื่อตกใจที่รู้ว่าตวัเองถงึกบัขี่อยู่บนหลงัของฉลาม

เงอืก ในขณะที่ฉลามเงอืกตวันั้นก�าลงัตั้งท่าจะด�าลงน�้า! นางคดิจะกระโจนหนี

แต่บรเิวณเอวกลบัถกูมอืหนึ่งโอบเอาไว้แน่น นางกรดีร้อง ออกแรงดิ้นขนืก่อน

จะส�าลักน�้าไปค�าหนึ่ง ผ่านไปครู่หนึ่งฉลามเงือกก็ลอยขึ้นเหนือผิวน�้าอีกครั้ง 

ไหซ่ื่อถงึค่อยสงบลงบ้าง นางก้มหน้ามอง...มอืที่โอบกอดนางจากทางด้านหลงั

นั้นที่หว่างนิ้วมพีงัผดืสฟี้าใส

หญงิสาวผู้นั้นเอง 

เมื่อมแีสงอาทติย์ส่องยามนี้ถงึมองเหน็หน้านางได้ชดัเจน หูบางแหลม 

ผิวลื่นเปียก ผมสีเขียวเข้ม ในดวงตาสีเขียวเข้มนั้นมีตาสีด�า ไม่เห็นตาขาว  

ใต้กระโปรงบางนุ่มเผยให้เหน็เท้าเรยีวสวย...บนเท้ามคีรบีเลก็ๆ แผ่ออกมาด้าน

นอกสองครบี เมื่อมลีะอองน�้าสาดโดน ครบีกพ็ลนักระเพื่อมราวกบัมคีวามสขุ 

ไห่ซื่ออดตกใจไม่ได้ หญงิสาวผู้นี้แท้จรงิแล้วไม่ใช่มนษุย์ เช่นนั้นที่ท่านพ่อเรยีก

นางให้ลงทะเลไปตามหา แท้จรงิแล้วคอือะไรกนัแน่

หญิงสาวผู้นั้นเห็นไห่ซื่อหันหน้ามามองจึงชี้ไปเบื้องหน้า สุดขอบทะเล

ข้างหน้าพอจะเหน็เงาสเีทาจางได้รางๆ...แผ่นดนิอยู่ไม่ไกลแล้ว

ฉลามเงือกด�าขึ้นลงอยู่อย่างนั้น ขณะที่หัวใจของไห่ซื่อรู้สึกว่างเปล่า 

ไม่ใช่ไม่ครุ่นคดิอะไรเลยแค่ไม่กล้าที่จะคดิอะไรให้มาก จงึเพยีงหลั่งน�้าตาออก

มา เมื่อน�้าตาสมัผสัถูกหลงัของฉลามเงอืกแล้วกไ็ม่ทิ้งแม้แต่ร่องรอยให้เหน็

เป็นเช่นนี้นานกว่าหนึ่งชั่วยาม ระยะห่างจากฝั่งเหลืออีกสามสิบห้าลี้  

น�้าตื้นเขนิแล้ว ฉลามเงอืกไม่อาจว่ายต่อไปได้อกี หญงิสาวผู้นั้นปลดถุงสมัภาระ

ที่แบกอยูด้่านหลงัออกมาช่วยผูกเอาไว้กบัตวัไห่ซื่อ ผวิถงุสมัภาระเป็นสฟ้ีาอ่อน

ผสมหยกจาง อธบิายไม่ถูกว่าเป็นสอีะไรกนัแน่แต่ว่าบางมาก ในถุงสมัภาระมี

ไข่มุกอยู่ประมาณเจด็แปดเผงิ9 สขีาวเนยีน ใจกลางวาวสะท้อนแสง หญงิสาว

9 ปรมิาณ 1 เผงิเท่ากบัปรมิาณที่หนึ่งอุ้งมอืจะถอืไหว (ประมาณ 28.35 กรมั)
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จับมือของไห่ซื่อ วาดอักษรด้วยนิ้วมือลงบนฝ่ามือของไห่ซื่อ จุดที่ปลายนิ้ว

สมัผสัเปล่งแสงขาวรางๆ เป็นค�าว่า ‘หลางหวน’ ออกมาสองค�า ทอแสงจางๆ 

อยู่บนฝ่ามอืของไห่ซื่อ...ที่แท้หญงิสาวผู้นี้มนีามว่าหลางหวน?

หลางหวนออกแรงผลกัเบาๆ ให้ไห่ซื่อหล่นจากหลงัฉลาม ชี้ไปที่ชายฝ่ัง

คล้ายจะให้นางว่ายกลับบ้าน พอลงไปในน�้า ไห่ซื่อก็รู้สึกว่าอักษรหลางหวน 

สองค�านั้นทอแสงสว่างมากขึ้น นางด�าน�้าแหวกว่ายไปพักหนึ่งก็ไม่รู้สึกจุกอก

เลยสักนิด ถือโอกาสนี้ว่ายต่อไปอีกครึ่งลี้โดยไม่ต้องขึ้นมาเปลี่ยนอากาศเลย 

ไห่ซื่อผุดขึ้นจากผนืน�้า หนักลบัไปมองหลางหวนที่ขี่หลงัฉลามเงอืก ชายเสื้อ

โบกสะบดัท่ามกลางผนืน�้ามรกต ไม่มคี�าพูดใดๆ เอื้อนเอ่ย จงึคาดเดาว่านาง

คงไม่สามารถพูดได้ นางใช้เพยีงดวงตาสเีขยีวเข้มมองไห่ซื่ออยู่เงยีบๆ

ไห่ซื่อจับถุงสัมภาระที่มัดขวางไว้บนแผ่นอกแน่น ว่ายไปทางแผ่นดิน 

ไม่หนักลบัไปอกี

“มจี�านวนแค่นี้?” 

คนที่ดูเหมือนหัวหน้าของหมู่ทหารยื่นมือเข้าไปยังถังไม้ที่ใส่ไข่มุกไว้

ก่อนจะคว้าขึ้นมาก�าหนึ่ง

“เรยีนใต้เท้า มแีค่นี้...” หวัหน้าหมู่บ้านตอบกลบัอย่างกล้าๆ กลวัๆ

นายกองชักมือกลับ ดีดไข่มุกขนาดเล็กเท่าเม็ดข้าวเม็ดหนึ่งออกจาก

ซอกเลบ็ 

“นี่เรียกว่าไข่มุก? ทรายยังใหญ่กว่านี้อีก!” เขายกมือขึ้นลูบเคราขณะ

กวาดตามองชาวบ้านโดยรอบ ก่อนจะตวาด “เจ้าพวกชั้นต�่าจอมขี้เกยีจ!”

หวัหน้าหมู่บ้านค้อมกายตอบกลบั “เรยีนใต้เท้า ปีนี้พายุมาก รบกวน

ความเป็นอยู่ของหอยมุก ท�าให้มุกเลี้ยงไม่โต ผู้ชายในหมู่บ้านเราออกทะเล

เช้า-เยน็ ค่อยๆ เกบ็มาถงึพอได้มาเท่านี้ ไข่มุกเครื่องราชบรรณาการที่หมู่บ้าน

เราถวายปีก่อนๆ ล้วนเป็นชั้นดทีั้งนั้น เหน็แก่เมื่อก่อนพวกเรา...” 

นายกองยกเท้าหนึ่งขึ้นเตะถังไม้ใส่หน้าของหัวหน้าหมู่บ้าน ไข่มุก
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กระจายไปทั่วพื้น “จบัคนไปให้หมด!”

บนเนินเขาไกลออกไป มีรถม้าประดับด้วยผ้าน�้ามันสีเขียวคันหนึ่ง

ก�าลงัวิ่งมา

คนในรถเลกิมุมผ้าม่านหน้าต่างขึ้น เอ่ยถามเสยีงต�่า “ไข่มุกเครื่องราช-

บรรณาการงั้นหรอื”

ผ้าม่านท�าจากผ้าน�้ามนัสเีขยีวที่ดูเรยีบง่ายนั้นใช้ผ้าแพรสทีองสว่างบอุยู่

ด้านใน ช่างประหลาดยิ่งนกั

ชายหนุม่หน้าตาดคีนหนึ่งรบีก้าวพลางวิ่งสองก้าวยื่นหน้าไปข้างหน้าต่าง 

ตอบกลบัอย่างนอบน้อม “ขอรบั ทหารก�าลงัจบัคนในหมู่บ้านแห่งนั้น ดูจาก

ลกัษณะแล้วเกรงว่าคดิจะเผาหมู่บ้านด้วย”

“ไปดูกนัหน่อย” คนในรถม้าออกค�าสั่ง 

ไกลออกไป ในหมูบ้่านบรเิวณตนีเขากเ็กดิเสยีงโหวกเหวกโวยวาย ด้วย

เหตุนี้มอืที่ปล่อยผ้าม่านลงจงึชะงกัไปชั่วขณะ

เงาร่างเลก็ร่างหนึ่งพุง่เข้าไปตรงทางเข้าหมูบ้่าน เอาตวัเข้าขวางระหว่าง

ทหารกบัหญงิวยักลางคนนางหนึ่ง บนใบหน้าสแีทนเตม็ไปด้วยความดื้อรั้น 

“อย่าจบัท่านแม่ของข้า!”

ไม่รอให้ทหารลงมอื หญงิวยักลางคนกร็บีลุกขึ้นจากพื้นทรายและสะบดั

แหดกัปลาที่คลุมตวัออก ดงึเดก็หญงิมาอยู่ด้านหลงั “ไห่ซื่อ รบีหนเีรว็! ไปหา

ลุงของเจ้า ไม่ต้องกลบัมา!”

แต่ไห่ซื่อไม่ขยบัตวั มุง่มั่นอยูก่บัการเปิดห่อสมัภาระ ควกัเอาไข่มุกออก

มาก�าหนึ่ง ยื่นให้ทหารผู้นั้น “ท่านดู นี่ไม่ใช่ไข่มุกหรอื”

ผูค้นที่ก�าลงัวิ่งหลบหน ีบ้างก�าลงัวิ่งไล่ตาม ก�าลงัร้องไห้คร�่าครวญ ก�าลงั

ตะโกนดุด่าเหล่านั้น เพยีงพรบิตากล็มืไปว่าแต่เดมินั้นตวัเองก�าลงัท�าอะไรอยู่ 

สตขิองพวกเขาถูกชงิไปหมดแล้ว
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ไข่มุกนั้นไม่ใหญ่มหึมาและไม่ได้เป็นสีเหลืองทอง สีเขียวนวล หรือสี

นลิเงาที่พสิดารเหล่านั้น เพยีงแค่กลมเนยีนสะอาดอย่างหาพบได้ยาก แต่ภาย

ใต้สนีภายามโพล้เพล้ ไข่มกุอุง้มอืหนึ่งนั้นกท็อประกายแสงสว่าง ถงึกบัสะท้อน

เงารางๆ ของไห่ซื่อลงบนพื้นดนิ...ไข่มุกเงอืกราตร ีอย่างต�่าราคาพนัต�าลงึทอง 

แค่ในหนึ่งมอืของเดก็หญงิกม็เีป็นกอบแล้ว ในถุงสมัภาระนั้นเล่าจะเป็นราคา

เท่าใดกนั

นายกองก้าวขึ้นมาหน้าแถว แบมอืออก ไห่ซื่อจงึน�าไข่มุกเตม็ก�ามอืวาง

ไว้บนฝ่ามอืของเขา สหีน้าตกตะลงึของนายกองถูกแสงไข่มุกส่องสว่างจนเหน็

ได้ชดั ผ่านไปครู่หนึ่ง ในที่สุดเขากไ็ด้สต ิกะพรบิตาปรบิๆ พร้อมหวัเราะร่า 

“พี่น้องทั้งหลาย พวกเจ้าเหน็หรอืไม่”

“ท่านนายกองขอรบั พวกเราไม่เหน็อนัใดทั้งสิ้นขอรบั”

พอไห่ซื่อได้ยนิดงันั้น หวัใจกพ็ลนัเกดิอาการหนาวสั่น

สายตาของนายกองคล้ายปลิงทะเลเกาะติดถุงสัมภาระที่อกของไห่ซื่อ 

“เช่นนั้นพวกเจ้าว่าไข่มุกเครื่องราชบรรณาการของหมู่บ้านนี้ใช่น�ามามอบครบ

แล้วหรอืไม่”

“จ�านวนยงัขาดอยูม่ากนกั” เสยีงกลั้นหวัเราะดงัขึ้นทสีองทใีห้ได้ยนิรางๆ

“ในหมู่บ้านโทรมๆ อย่างนี้มีไข่มุกที่ใดกัน” นายกองพูดพลางเลิก 

อกเสื้อ เอาไข่มุกในมอืใส่เข้าไปด้านใน

“นั่นสขิอรบัท่านนายกอง พวกเราค้นกนัจนทั่วแล้ว ไม่มไีข่มุกสกัเมด็

เลยขอรบั!” เหล่าทหารมอืถอืดาบเอาไว้ ล้อมไห่ซื่อไว้สี่ด้านก่อนจะค่อยๆ ขยบั

เข้าไปใกล้ทลีะก้าว ในดวงตาดุดนัล้วนมเีปลวไฟอนัชั่วร้ายลุกโชนอยู่

ไห่ซื่อกอดถุงสัมภาระเอาไว้ ถอยก้าวหนึ่ง สัมผัสถูกแหดักปลาที่ยัง 

ไม่ได้สานซึ่งแขวนไว้กบัต้นไม้ด้านหลงั มอืของนางสมัผสัถูกปลายแหลมเยน็

บนแหดักปลา ใจพลันรู้สึกสงบลง ก่อนจะก�าสิ่งของที่มีสัมผัสเย็นนั้นเอาไว้ 

กลั้นลมหายใจ...เฝ้าคอย 

นางไม่อยากตาย นางอยากมชีวีติอยู่ต่อ
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นายกองยกดาบฟันลงไปที่ข้อมอืข้างที่กอดถงุผ้าเอาไว้ของไห่ซื่อ วนิาที

ที่เงาดาบฟาดลงไป ไห่ซื่อกพ็ุง่เข้าหานายกองพร้อมดงึบางอย่างตดิมอืพุง่เข้าไป

ด้วย แหดักปลาขนาดยาวหนึ่งจั้ง10ที่กางแขวนไว้บนต้นไม้เวลานี้ถูกดึงให้แผ่

กางออกมาเลก็น้อย และเพราะร่างกายนางมขีนาดเลก็ เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว 

ยามพุง่ตวัไปที่แผ่นอกของนายกองนั้น ดาบใหญ่ในมอืของนายกองกก็วาดผ่าน

แผ่นหลงัของเดก็หญงิ ฟาดใส่อากาศเปล่า

“ทุกคนอย่ายนืนิ่ง รบีหนเีรว็!” ไห่ซื่อเงยหน้าตะโกนออกไป ชาวบ้าน

เหมอืนได้สตติื่นจากฝัน พยุงกนัรบีร้อนวิ่งหนไีป

นายกองมือซ้ายหิ้วคอเสื้อด้านหลังของไห่ซื่อเอาไว้ ขณะก�าลังจะ

ออกแรง อยู่ๆ กลบัรู้สกึคนับรเิวณท้อง จากนั้นกเ็ริ่มเกดิอาการเจบ็แปลบ เขา

เบกิตากว้าง ปล่อยมอืจากไห่ซื่อ ยกมอืขึ้นกดบาดแผลของตวัเองอย่างตกตะลงึ 

ดงึเชอืกเส้นหนึ่งออกมาจากบรเิวณบาดแผล โลหติไหลตามเชอืกเส้นนั้นค่อยๆ 

รวมตวักนักลายเป็นหยดโลหติหยดหนึ่ง ร่วงหล่นลงบนพื้น

ไห่ซื่อก้าวถอยไปอีกก้าว มองนายกองออกแรงตั้งท่าจะฟันดาบลงมา

อกีครั้ง จากนั้นนางแค่พนัเชอืกกบัมอือกีหลายทบ แล้วออกแรงดงึกลบัเข้าหา

ตวั ละอองโลหติกระเซน็ใส่ใบหน้าเลก็ของนาง

ร่างกายของนายกองค่อยๆ ล้มลงไปด้านหน้าเพราะแรงดงึ จนถงึตอน

ตายเขากไ็ม่รู้ว่าสิ่งที่เข้าไปในท้องและเป็นสิ่งที่จบชวีติของเขาลงนั้น เป็นเพยีง

กระสวยไม้ที่ยามปกตแิม่ของไห่ซื่อใช้ถกัแหดกัปลา

ไห่ซื่อเหวี่ยงเชอืกในมอืทิ้ง หนัหลงัวิ่งหนไีปทางภูเขาด้านหลงั

ไกลออกไปที่ตีนเขามีเสียงตะโกนโหวกเหวกดังขึ้น บุรุษในรถม้าจึง

เอ่ยถาม 

10 ชื่อหน่วยวดัความยาวหน่วยหนึ่งในมาตราวดัของจนี หน่วยความยาว 1 จั้ง หมายถงึ

ความยาวประมาณ 10 ฟุต หรอืประมาณ 3.3 เมตร
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“จั๋วองิ ท�าไมหรอื”

“เดก็คนนั้นฆ่าทหารไปคนหนึ่ง ก�าลงัหนมีาทางพวกเราขอรบั” ชายหนุม่

นามจั๋วองิเอ่ยตอบอย่างไม่รบีร้อน ทว่าน�้าเสยีงกลบัมคีวามตงึเครยีดอยู่บ้าง

“เช่นนั้นพวกเราก็มาลองดูดวงของเขากัน ว่าเขาจะวิ่งมาอยู่เบื้องหน้า

พวกเราหรอืไม่ หากเดก็คนนี้ไม่มดีวง วนัหน้าตดิตามพวกเรากม็แีต่ต้องตาย

สถานเดยีว” น�้าเสยีงของคนในรถม้ายงัคงนิ่งสงบเหมอืนเคย

จั๋วองิโค้งคารวะเลก็น้อย ไม่ได้พูดอะไรต่ออกี สที้องฟ้าค่อยๆ มดืลง 

เพ่งสมาธสิดบัเสยีงกไ็ด้ยนิเพยีงเสยีงฝีเท้าคนจ�านวนมากย�่าเหยยีบผนืหญ้าเร่ง

รุดวิ่งขึ้นภูเขา เวลาไม่ถงึครึ่งถ้วยชา11 เสยีงคนกเ็ข้ามาใกล้ในระยะที่ห่างไปไม่

กี่จั้ง ฟังจากเสยีงแล้ว ทหารคนหนึ่งคล้ายไล่จบัเดก็คนนั้นได้ส�าเรจ็ แต่อาจ

ถูกกดัเข้าอย่างแรงทหีนึ่งจงึส่งเสยีงร้องอย่างเจบ็ปวด ตามด้วยเสยีงลมที่เกดิ

จากการแกว่งของมคีม คดิว่าพวกทหารเหล่านั้นคงรุดหน้าแกว่งดาบฟันระห�่า 

จากนั้นกม็เีสยีงกรดีร้องดงัขึ้นทหีนึ่ง เดก็คนนั้นน่าจะถูกดาบฟันไปแผลหนึ่ง 

เสยีงฝีเท้าเริ่มสะเปะสะปะ เสยีงย�่าเท้าไม่สม�่าเสมอแต่ยงัคงด�าเนนิต่อเนื่องไม่มี

หยุด

จั๋วองิจบัด้ามดาบทองข้างเอวเอาไว้แน่น ฝ่ามอืมเีหงื่อไหลซมึออกมา

คนในรถพูดขึ้นเสยีงต�่า “เวลาพอสมควรแล้ว ไปเถดิ”

“รบัค�าสั่ง!” เสยีงของจั๋วองิยงัไม่ทนัขาดค�า ตวัเขากก็ระโดดดดีตวัไป

ไกลกว่าสองจั้งแล้ว ฟังเสยีงจ�าแนกทศิทาง ยื่นมอืออกไปคว้าเดก็คนนั้นเหวี่ยง

ไปทางรถม้า แต่ฝ่าเท้ากลบัไม่มกีารรั้งหยุด รวบรวมลมปราณมุ่งไปด้านหน้า

ต่อ ดาบทองถูกชักออกจากฝัก ตีลังกาสะบัดดาบในราตรีแล้วฟาดลงอย่าง 

เด็ดขาดและฉับไวห้าหกครั้ง เสียงเสื้อผ้าขาด โลหิตสาดกระเซ็นดังตามมา 

เหล่าทหารส่งเสยีงในล�าคอทหีนึ่งก่อนจะล้มลงกองกบัพื้น สดุท้ายดาบที่ถกูยก

ขนานกบัล�าตวักห็มุนไปทางขวา เขายมืแรงของดาบหมนุกลบัครึ่งวงกลม เหาะ

11 1 ถ้วยชา คอืหน่วยนบัเวลาแบบโบราณของจนี เท่ากบัเวลา 15 นาที
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ลงพื้นอย่างแผ่วเบา จากนั้นกวาดตามองหาเด็กคนนั้นพลันต้องกลั้นหายใจ

โดยไม่รู้ตวั

เดก็คนนั้นล้มกองลงกบัพื้น ถุงสมัภาระที่ผูกไว้บรเิวณหน้าอกคลี่ออก 

สิ่งที่กลิ้งออกมานั้นท่ามกลางความมืดมิดกลับทอแสงสว่างสะดุดสายตา  

แสงนั้นคล้ายมีชีวิตขยับเคลื่อนไหวคล้ายหมอกควัน มีไข่มุกเม็ดหนึ่งกลิ้งไป

จนถงึใต้ล้อรถ กระทบกนัเกดิเสยีงใสกงัวาน 

ผ้าม่านรถม้าถูกเลิกขึ้น ชายผู้หนึ่งก้าวลงจากรถก่อนจะยื่นมือผอม 

แต่เปี่ยมด้วยพลังเก็บไข่มุกนั้นขึ้นมา แล้วยื่นออกไปด้านหน้าเพื่อพินิจดูให้

ละเอยีด แสงของไข่มุกสาดส่องใบหน้าคนผู้นั้น ดวงตาเรยีวงามรูปหงส์ ข้าง

มุมปากขวาที่มีรอยแผลเก่าจากคมดาบขนาดครึ่งนิ้วกระตุกขึ้นนิดๆ วาด 

รอยยิ้มที่ดูคล้ายไม่ยิ้มบนใบหน้าที่หล่อเหลาและอ่อนโยนนั้น

เดก็น้อยนอนแนบกบัพื้น แหงนหน้ามองเขา แม้ตวัขยบัไม่ไหวแต่มอื

กลับไม่อยู่เฉย ค่อยๆ เก็บไข่มุกที่กลิ้งกระจัดกระจายเข้าไปในอกเสื้ออย่าง

เชื่องช้า ดวงตาของเดก็ผูน้ั้นเป็นดวงตาของอสรู แม้แววตาจะมคีวามหวาดกลวั

แต่ก็ซุกซ่อนความเฉียบแหลมเอาไว้ ไม่ใช่ไม่หนี เพียงแค่ดูเวลาหาจังหวะ 

ลงมือเมื่อได้โอกาส ขอเพียงเขามีกิริยาส่อเจตนาร้าย เด็กคนนี้ก็จะลุกขึ้นวิ่ง

หนไีปตามสญัชาตญาณ หรอืไม่กอ็าจจะมสีาดดนิใส่เขาเพิ่มอกีก�าหนึ่งด้วย

บุรุษหนุ่มค่อยๆ ย่อตวัลง มอืหนึ่งยื่นออกไปกดทบัมอืเลก็ที่ขยบัเลก็

น้อยของเดก็หญงิ ยามสองมอืสมัผสักนั เดก็น้อยกส็ั่นเทิ้มไปทั่วร่าง ชายหนุ่ม

ออกแรงดึงเด็กหญิงมาโอบไว้แนบอกแต่อีกฝ่ายกลับขัดขืน ดวงตาเบิกกว้าง 

จ้องชายหนุม่ด้วยสายตาแทบจะเรยีกได้ว่าเคยีดแค้น เขาไม่ได้เลี่ยงหลบ เพยีง

แค่ยื่นมอืออกไปสมัผสัใบหน้าที่ขนาดเลก็กว่าฝ่ามอืนั้นเบาๆ แขนทั้งสองที่ดนั

ขืนของเด็กน้อยสั่นอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่นางจะเอาหัวซุกไปในซอกไหล่ของชาย

หนุ่ม โอบกอดรอบคอของเขาเอาไว้แน่น มุมปากของชายหนุ่มเผยรอยยิ้มบาง 

กอดเดก็น้อยเอาไว้แน่นก่อนจะลุกขึ้นยนื ปล่อยให้ไข่มุกงามกลิ้งหล่นลงจาก

ตวัของพวกเขา
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“เจ้าชื่ออะไร” ชายหนุ่มถามเสยีงเรยีบ

เสยีงเลก็ที่แหบพร่าตอบกลบัเจอืสะอื้น “ไห่ซื่อ”

“ยนิดไีปทางเหนอืกบัพวกเราหรอืไม่”

ไห่ซื่อยงัคงไม่คลายสองมอืที่โอบรอบคอชายหนุม่เอาไว้ ครุน่คดิสกัพกั 

“ไปทางเหนอืแล้วจะหาเงนิมาเลี้ยงดูท่านแม่ข้าได้หรอืไม่”

ชายหนุ่มเงียบไปพักหนึ่ง “เป็นบุตรชายของข้า ทุกอย่างล้วนมีพร้อม 

เว้นเพียงความสงบสุข เป็นบุตรสาวของข้า นอกเหนือจากความสงบสุขแล้ว  

กไ็ร้ซึ่งทุกสิ่ง”

“เช่นนั้นข้าจะเป็นบุตรชายของท่าน” 

แผ่นอกของชายหนุม่มสีมัผสันุ่มลื่นของเนื้อผ้าพร้อมกบักลิ่นหอมจางๆ 

ไห่ซื่อเอาหน้าซุกเข้าไปแน่นขึ้น ความเจบ็ปวดของกล้ามเนื้อค่อยๆ ลดน้อยลง 

น�้าเสยีงแผ่วเบาลงเรื่อยๆ ก่อนจะผลอ็ยหลบัไป

จั๋วอิงก้มเก็บไข่มุกเงือกที่กระจัดกระจาย จุดโคมไฟสีขาวดวงหนึ่ง

พร้อมเลิกผ้าม่านรถม้าขึ้น ชายหนุ่มผู้เป็นนายอุ้มไห่ซื่อก้าวขึ้นรถม้า จั๋วอิง 

กระโดดขึ้นไปนั่งด้านหน้า รถม้าวิ่งต่อไปอย่างไร้สุ้มเสยีง โคมไฟแกว่งไปมา 

มุ่นผมและดวงตาสดี�าของจั๋วองิสะท้อนแสงไฟเป็นประกายสทีอง

“จั๋วองิ ตอนนั้นที่ข้าเกบ็เจ้ามาจากกองทพันบัแสนที่หงเย่าหยวน ดวงตา

ของเจ้ากเ็ป็นเช่นนี้ คล้ายกบัสตัว์อสูร”

จั๋วองิเพยีงแค่ขานรบัสั้นๆ “ขอรบั”

“เพยีงพรบิตากผ็่านไปสี่ปีแล้ว”

“ขอรบั”

พวกเขาไม่ได้พูดอะไรกนัต่ออกี บรรยากาศยามราตรเีข้ามาแทนที่
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หนุ่มน้อยผู้หนึ่งนั่งอยู่หน้ากระดานหมาก ท่วงท่าเคร่งขรมึ หว่างนิ้ว

หนีบหมากแก้วสีด�าเม็ดหนึ่ง ทว่าความคิดกลับคล้ายอยู่ในสถานที่แสนไกล 

สายตาเหม่อลอยไปทางนอกหน้าต่าง

วงัต้องห้ามตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง ขณะที่ห้องเดนิหมากนี้ยิ่งอยูใ่นต�าแหน่ง

ชั้นยอด จากหน้าต่างมองออกไป ทั่วทั้งเมอืงเทยีนฉี่กป็ระจกัษ์แก่สายตา ใกล้

ยามเยน็ ก�าแพงเมอืงกค่็อยๆ เลอืนรางแต่แสงไฟกลบัทยอยสว่างขึ้นทลีะดวง 

ในหมอกยามโพล้เพล้ ตรอกถนนค่อยๆ เชื่อมต่อกันยืดยาวไกลหลายสิบลี้ 

ทอแสงทองระยบิระยบั

“ข้าแก่แล้วหรอื ตอนเจ้ายงัเดก็ ยามเดนิหมากกบัข้า บางครั้งร้อนใจ 

ถงึขั้นร้องไห้ออกมาด้วยซ�้า” คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของกระดานหมากยื่นสองนิ้ว

ซูบผอมออกมาวางหมากขาวลงอย่างไร้สุ้มเสยีง “ผ่านมาแค่สบิปี ฝีมอืหมาก

พฒันาขึ้นถงึขั้นมเีวลาเหม่อแล้ว”

หนุ่มน้อยยงัคงมองออกไปนอกหน้าต่าง ส่งเสยีงถอนหายใจที่แสนจะ

แผ่วเบาออกมา “อกีไม่กี่วนักจ็ะไม่ได้เหน็แล้ว”

“ทิวทัศน์ยามราตรีของเมืองเทียนฉี่นั้นงดงามมากจริงๆ ราชวงศ์เจิง
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ปกครองแผ่นดินจนถึงวันนี้นานกว่าหกร้อยหกสิบเอ็ดปีแล้ว ถือว่ายาวนาน

ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ แต่เมืองเทียนฉี่กลับเป็นเมืองหลวงของ

แผ่นดินตะวันออกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนมานานถึงสองพันปี ฮ่องเต้องค์

แล้วองค์เล่าโค่นบลัลงัก์ครองบลัลงัก์กนั ผูค้นสูร้บชี้เป็นชี้ตายกนั ล้วนแค่เพื่อ

แย่งชิงมัน” คนที่นั่งตรงข้ามกระดานหมากหยิบไม้ทองแดงขึ้นเขี่ยไส้เทียน 

เปลวไฟเมื่อปะทะถกูแรงลมกโ็บกสะบดัเลก็น้อยก่อนจะทอแสงสว่างขึ้นอกีครั้ง 

กระตุ้นให้กลิ่นหอมของอ�าพันทะเล12กระจายไปทั่ว “บางทีอยู่ให้ไกลจากมัน

หน่อยกจ็ะปลอดภยัมากขึ้น”

อยู่ๆ เดก็หนุ่มกห็นัหน้ากลบัมา หมากด�าในมอืวางลงบนกระดานโดย

ไม่มกีารยั้งคดิ เกดิเสยีงดงัตึ้กภายในห้องที่เงยีบสงดั ดุจมตีะปตูวัหนึ่งถูกตอก

เข้าไปในก�าแพงหนิ หมากด�าเมด็นั้นเข้าไปอยูท่่ามกลางวงล้อมหมากขาว กลาย

เป็นหมากที่โดดเดี่ยวเมด็หนึ่ง

“การเดนิหมากขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ จะฝืนเดนิไม่ได้” คนเขี่ยเปลวไฟ

วางไม้ทองแดงลงก่อนจะเอ่ยขึ้น

หนุ่มน้อยในพัสตราภรณ์สีขาวเงยหน้าขึ้น จากรูปลักษณ์ดูแล้วอายุ

ประมาณสบิหกสบิเจด็เท่านั้น ผวิสขี้าวสาล ีคิ้วยาวถงึขมบั ดูเป็นหนุ่มรูปงาม

มากคนหนึ่ง แต่ขณะเดยีวกนักค็ล้ายหญงิสาวที่มคีวามองอาจเหมอืนบุรุษ 

“ยอมเสียหมากมากดีกว่าเสียโอกาสประเดิมก่อน นี่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อ-

บุญธรรมสั่งสอนมาโดยตลอดหรอกหรือ ตอนนี้พ่อบุญธรรมทั้งไม่มีความ

มั่นใจว่าจะชนะข้าได้ในคราเดยีว ซ�้ายงัไม่อาจทนเหน็ข้ากระจายก�าลงัต่อ เช่น

นี้แล้วจะท�าเช่นใดต่อกนั”

บรุุษที่นั่งอยูอ่กีฝ่ังของกระดานหมากมใีบหน้าหล่อเหลา มาดสขุมุ ยาม

12 เป็นก้อนไขมันที่เกิดจากการกินอาหารจ�าพวกหมึกเข้าไปแล้วกลายเป็นคอเรสเตอรอล

ไปสะสมอยู่ในล�าไส้ของวาฬ ก้อนนี้เวลาอยู่ในล�าไส้ของวาฬจะนิ่มและมกีลิ่นเหมน็ แต่พอ

มนัออกมาจากตวัวาฬกท็�าปฏกิริยิาต่างๆ จนกลายเป็นก้อนอ�าพนัทะเลที่เรารู้จกักนั
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ฉีกยิ้มที่หางตามีรอยตีนกาบางๆ เส้นหนึ่งซึ่งมองออกว่าเป็นริ้วรอยของอายุ 

เขาหยิบหมากขาวเม็ดหนึ่งขึ้นมาจากกล่องหมากแล้ววางลงอย่างไม่รีบร้อน 

ก่อนจะชกัข้อมอืกลบั

หนุ่มน้อยยงัคงไม่ครุ่นคดิอะไรมาก วางหมากลงอกีตวัหนึ่ง

นิ้วชี้มอืขวาของชายที่อาวุโสมากกว่าเคาะลงบนกระดานหมากเบาๆ

อกีฝ่ายมองไปยงัต�าแหน่งที่เขาชี้ก่อนที่สหีน้าจะพลนัเปลี่ยนไป ทว่าปาก

ยงัคงดนัทุรงัเถยีงต่อ “ยงัไม่ถงึช่วงท้าย หากถอืสาท่านแม้ครึ่งแต้มหนึ่งแต้ม 

ไม่แน่ว่าอาจจะแพ้ได้”

บุรุษผู้สูงวัยกว่าได้ยินดังนั้นก็เหลือบตาขึ้น รอยแผลเป็นจากคมดาบ

ยาวครึ่งนิ้วที่มุมปากขวากระดกขึ้นเลก็น้อย บนใบหน้าที่คมคายและอ่อนโยน

นั้นกรดีวาดเป็นรอยยิ้มดูคล้ายมแีต่กไ็ม่มขีึ้น 

“เพราะฉะนั้นนะไห่ซื่อ ข้าเกรงว่าเจ้าอายุยังน้อย ต�าแหน่งแม่ทัพค่าย

ทหารหวงฉวน หากเจ้าเป็นแล้วไม่สบายใจ มสิู้กลบัมาเมอืงหลวง ข้าค่อยหา

เส้นทางอื่นให้เจ้า หาคู่หมายที่ดสี่งเจ้าแต่งออกไป”

ไห่ซื่อหนบีหมากไว้ที่หว่างนิ้ว นิ่งเงยีบไม่พูดไม่จา

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้นเบาๆ จั๋วองิพูดขึ้นจากอกีฝั่งหนึ่งของประตู 

“ไห่ซื่อ เสื้อผ้าที่เจ้าจองไว้มาถงึแล้ว ทางเรอืนตดัเยบ็ก�าลงัรอเจ้าอยู่”

ไห่ซื่อวางหมากกลบัเข้าไปในกล่องหมาก “พ่อบญุธรรม หากไม่อาจแต่ง

กบัคนที่ข้าอยากแต่งได้ เช่นนั้นข้ายอมอยูน่อกด่าน อยูอ่ย่างอสิรเสรไีปชั่วชวีติ 

ไม่กลบัมาที่เมอืงเทยีนฉี่เสยียงัดกีว่า”

รอยย่นที่หว่างคิ้วของอีกฝ่ายหายไปในทันที ทว่าเขายังคงหลุบตาลง 

ก�าหมากไว้ในฝ่ามอืข้างขวาไม่ยอมวางลงบนกระดานเสยีที

ไห่ซื่อดนัเก้าอี้ ลุกขึ้นเปิดประตูเดนิออกจากห้องอกัษร จั๋วองิก�าลงัรอ

อยู่หน้าประตู 

บุรุษในห้องเงยหน้ามองพวกเขาเดนิเคยีงไหล่กนัจากไป สุดท้ายกพ็่น

ลมหายใจออกมายาวๆ อย่างไร้สุ้มเสยีง แบมอืขวาออก บนฝ่ามอืมบีาดแผล
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ใหม่ที่ไม่รู้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด หมากขาวที่สร้างจากแก้วหลอมถูกอาบเป็นสี

แดงสด

เขานิ่งเงยีบ ไม่คดิท�าแผล เพยีงมองโลหติรนิไหลจนหยดลงบนเสื้อสี

ครามเข้มทลีะหยด ย้อมให้ผ้ากลายเป็นสนี�้าตาลแดงหม่น

บนเสน้ทางมุง่สูโ่ถงหน้าของเรอืนจี้เฟิง ไห่ซื่อและจั๋วองิเดนิเคยีงไหล่

กนั

มนีางก�านลัที่รบัใช้ต�าหนกัอื่นน�าของขวญัมามอบให้เรอืนจี้เฟิง เหน็ชุด

ขุนนางฝ่ายบู๊ขั้นที่หกของจั๋วองิอยู่ไกลๆ กร็บีหลบไปด้านข้าง ย่อตวัท�าความ

เคารพ ล้วนแต่เป็นเดก็สาวอายุประมาณสบิหกสบิเจด็ นสิยัร่าเรงิสดใส พอ

พวกเขาเดนิผ่านไปไกลแล้วกเ็ริ่มซุบซบิกนั

“กองก�าลงัอวี่หลนิแต่ละคนตากแดดตากฝน มคีนหน้าตาดผีวิขาวขนาด

นี้ด้วยหรอื”

“ชู่...อย่ามาเล่นหูเล่นตาหาเรื่องใส่ตวัเองจะดกีว่า คนผู้นั้นน่ะคอืบุตร-

บุญธรรมของฟางกงกง หัวหน้าขันทีประจ�าวังหลวง คนตัวสูงคือบุตรคนโต 

อยู่ในกองก�าลังอวี่หลินเรียกได้ว่าอนาคตยาวไกล ภายภาคหน้าต่อให้คิดจะ

แต่งกบัคุณหนูสกุลผู้ดกีม็ใิช่ปัญหา ไหนเลยจะแยแสเจ้า”

ความจรงิจั๋วองิและไห่ซื่อล้วนเป็นผู้ฝึกยุทธ์ ความสามารถในการฟังดี

เยี่ยม ทุกค�าล้วนได้ยินชัดเจน ไห่ซื่อกลั้นข�า ใช้ข้อศอกสะกิดจั๋วอิง ขณะที่

ใบหน้าขาวสะอาดของจั๋วอิงเพียงขึ้นสีแดงจาง ก้าวเท้ายาวเป็นพิเศษราวกับ

อยากจะหลุดพ้นจากเสียงนินทาเหล่านั้น แต่ก็ยังคงได้ยินไล่หลังตามมา

ประโยคสองประโยค 

“น่าเสียดายก็แต่หนุ่มน้อยฟางไห่ซื่อผู้นั้น ค�าสั่งเพิ่งถ่ายทอดลงมาว่า

ต้องไปประจ�าที่ชายแดนเหนอื นบัจากนี้กค็งยากจะได้พบแล้ว”

จั๋วองิกลั้นไม่อยู่หลุดข�าออกมา ปล่อยให้ไห่ซื่อใบหน้าแดงก�่า ลากเขา

รบีร้อนวิ่งไปที่เรอืนตดัเยบ็
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เมื่อซือหลินผู้ดูแลเรือนตัดเย็บเห็นพวกเขามาถึงแล้วก็รีบวางถ้วยชา

ลง ลุกขึ้นโค้งค�านบั หยบิเสื้อผ้าชุดหนึ่งออกมาจากห่อผ้าแพร สะบดัคลี่ออก

ให้พวกเขาดู ใบหน้าที่ดูคล้ายก้อนแป้งมคีวามภาคภูมใิจ

“โอ้โห ท่านลุงซอืช่างล�าเอยีงนกั” จั๋วองิโพล่งออกมาทนัททีี่เหน็

เดมิเป็นแค่เสื้อแขนยงิธนู13ท�าจากผ้าแพรสคีวนัตวัหนึ่ง ขนาดของมนั

เหน็ได้ชดัว่าเป็นขนาดของล�าตวัไห่ซื่อ ด้านหลงัปักรปูเหยี่ยวจากเส้นไหมสเีขยีว

ม่วง ขน กรงเลบ็ และจะงอยปากของมนัดูสมจรงิราวมชีวีติ ในดวงตามจีุด

สหียก ทอแสงระยบิระยบั 

ฟางจหูวัหน้าขนัทวีงัหลวงครองอ�านาจ พาบตุรบญุธรรมสองคนได้ดไีป

ด้วย คนโตรับราชการอยู่ในกองก�าลังอวี่หลินนานเป็นเวลาแปดปี อายุไม่ถึง

ยี่สบิสี่ปีกค็รองต�าแหน่งขนุนางขั้นที่หกระดบัพนัทหารม้าของกองก�าลงัอวี่หลนิ 

คนเลก็ปีนี้ได้ต�าแหน่งทั่นฮวา14ในการสอบขนุนางฝ่ายบู ๊กถู็กส่งไปรบัต�าแหน่ง

แม่ทัพที่กองทัพหวงฉวนที่ชายแดนเหนือ พวกเขาเรือนตัดเย็บแต่ไหนแต่ไร

ท�างานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเนื้อผ้าไปจนถึงฝีมือการตัดเย็บล้วน 

ถอืเป็นชั้นยอด

ไห่ซื่อกลับรู้สึกไม่กล้ารับไว้ “เสื้อตัวนี้ช่างงามนัก แต่ท่านลุงซือจับข้า

แต่งเสียอย่างกับนักแสดงงิ้ว พอถึงด่านหวงฉวนผู้อื่นไม่หัวเราะเยาะแย่หรือ 

เช่นนี้จะคุมทหารได้เช่นใดกนั”

ซือหลินเร่งเร้าให้ไห่ซื่อไปลองสวมดู ไห่ซื่อรับเสื้อมาก่อนจะเดินเลี่ยง

เข้าไปในห้องเลก็ด้านข้าง 

ภูษาของจั๋วอิงนั้นเป็นชุดขุนนางขั้นหกระดับพันทหารม้าของกองก�าลัง

13 เป็นลักษณะพิเศษของเสื้อสมัยชิง แขนเสื้อนี้ปกติจะต้องพับขึ้นมาเพื่อความสะดวก 

ในการใช้งาน แต่เวลาเข้าเฝ้าจะต้องปัดปลายแขนเสื้อลงทั้งสองข้าง การปัดแขนเสื้อนี้ถอืว่า

เป็นเอกลกัษณ์พเิศษของการถวายความเคารพแบบแมนจู
14 คอืต�าแหน่งอนัดบัสามของการสอบขุนนาง
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อวี่หลนิ พื้นผ้าสนีลิ ปักลายสตัว์เทพเฟยเหลยีน15สชีาดอมม่วง ช่วงล่างของ

เสื้อเป็นลายคลื่นสมุทรสคีราม สหียกและสขีาวทั้งหมดสามส ีจั๋วองิสวมเพยีง

เสื้อแขนยิงธนูรัดรูปตัวหนึ่ง พอสวมเสื้อขุนนางทับก็พอดีตัวดังคาด ขับให ้

รูปร่างดูสูงโปร่ง ยามนี้เขาไม่ได้สวมกวาน16ของขุนนางฝ่ายบู๊ เพยีงใช้ผ้าพู่สั้น

ห้าสผีูกเอาไว้ ท�าให้ผวิขาวเนยีน จมูกโด่งเป็นสนั ดวงตาคมลกึของเขาดูดยีิ่ง

ขณะก�าลงัชื่นชมอยูใ่นใจนั้น ไห่ซื่อกเ็ดนิออกมาจากห้องเลก็ เสื้อตวันั้น

กระชับเอวเล็กของเด็กหนุ่ม รูปร่างเพรียวผอม ผิวคล�้ากว่าจั๋วอิงอยู่บ้าง ดู

งดงามน่าชมมอง นกเหยี่ยวที่ปักอยู่ด้านหลงัดุจคล้ายมชีวีติ ดวงตาคมแหลม

จบัจ้องคนไม่ยอมละไปที่ใด

“ไม่นานมานี้อ๋องฉ่างได้มาเยือนเรือนตัดเย็บของข้าน้อย เห็นต้นแบบ

งานปักของเจ้อหลวิ โวยวายกล่าวหาว่าเจ้อหลวิร่างแบบมาจากเหยี่ยวที่เขาเลี้ยง

ไว้ ชุดนี้ควรเป็นของเขา...หึ ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามีกฎมณเฑียรบาลไม่ให้น�า

เหยี่ยวเข้าวงัเลย ต่อให้อนุญาต เจ้อหลวิไหนเลยจะได้เหน็กนั ข้าน้อยอุตส่าห์

หวังดีพูดว่างานปักนี้ใช้เส้นไหมทองแดงจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล

เหลยโจวที่แคว้นจู้เหนี่ยน17ส่งมาเป็นเครื่องราชบรรณาการ แม้ว่าจะสะท้อน

แสงดูสวยงามแต่ว่ามนี�้าหนกัมาก ซ�้ายงัเนื้อหยาบทิ่มผวิคน หากแม่ทพัสวม

ใส่ยงัถอืว่าแล้วไป แต่มนัมเิหมาะกบัผู้สูงศกัดิ์อย่างท่านอ๋องฉ่างอย่างแน่นอน 

รอมเีส้นไหมใหม่เข้ามาค่อยให้เจ้อหลวิปักงานที่ประณตีงดงามน�าไปมอบให้แก่

เขาแทน...เอ่ยชมอยูย่กใหญ่กว่าเขาจะรูส้กึสบายใจ ท่านอ๋องผูน้ี้น่ะ...” ซอืหลนิ

พร�่าบ่นไปพลางพบัเสื้อผ้าใหม่ให้เรยีบร้อย

ไห่ซื่อเองกไ็ม่รู้จะตอบเขาเช่นใดดจีงึได้แต่หวัเราะเท่านั้น 

15 มหีน้าที่ควบคุมสายลม มกีายเป็นนกและหวัเป็นกวางหรอืบางแห่งกว็าดกายเป็นกวาง

หวัเป็นนก
16 เครื่องประดบัศรีษะครอบมวยผมของจนีโบราณ
17 ปกครองโดยราชวงศ์โจฬะ
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ฮ่องเต้สวี้จนถึงปัจจุบันยังไม่มีทายาท อ๋องฉ่างพระอนุชาคนเดียวก็มี

นสิยัเสเพล ใช้เงนิสิ้นเปลอืง มอิาจท�าการใหญ่ แคว้นที่กว้างใหญ่นี้ นบัตั้งแต่

สิ้นสุดศึกสงครามรวมเป็นแผ่นดินเดียวมาก็เป็นเวลาเพียงแค่สิบสี่ปี หาก

ฮ่องเต้สวี้เป็นอนัใดไปกไ็ม่มผีู้ใดสบืทอดบลัลงัก์แล้ว

จั๋วองิไม่ได้พดูอะไร เพยีงยื่นมอืออกไปลบูเหยี่ยวที่แผ่นหลงัของไห่ซื่อ 

สตัว์ดุร้ายตวันั้นคล้ายจะกรดีผ่านแผ่นผ้าพุ่งตวัออกมา ท่วงท่าสง่างามยิ่ง

ซอืหลนิฉกียิ้มพูดว่า “มกิล้าละเลยต่อคุณชายใหญ่ เฟยเหลยีนบนชุด

คลุมของท่านตัวนั้นก็ปักด้วยฝีมือของเจ้อหลิว เพื่อท�าชุดให้คุณชายทั้งสอง  

นังหนูคนนี้ทุ่มสุดก�าลังจริงๆ หมกตัวอยู่ในห้องมืดๆ ตัวคนเดียว ก้มหน้า 

ก้มตาเยบ็ปักผ้า”

“เหตุใดต้องท�าถงึเพยีงนี้ มใิช่งานที่ต้องเร่งรบีเสยีหน่อย” จั๋วองิเอ่ย

ไห่ซื่อหมุนตวัมา จ้องมองจั๋วองิ ยิ้มๆ ไม่พูดไม่จา มองจนใบหน้าขาว

เนยีนเหมอืนหมิะของจั๋วองิเริ่มขึ้นสแีดงระเรื่อ

“คณุชายเลก็พรุง่นี้กต้็องตดิตามทพัไปเฝ้าประจ�าการที่ด่านหวงฉวนแล้ว 

ผู้ไม่เกี่ยวข้องล้วนไม่สามารถเดินทางไปร่วมส่งได้ สิ่งนี้เลยขอมอบให้ท่าน

เป็นการอวยพรล่วงหน้า ฝากความห่วงใยของข้าน้อยไปถึงหัวหน้าขันทีฟาง

ด้วย ข้าน้อยขอตัวก่อนแล้ว” ซือหลินพร�่าเอ่ยจบก็ยกมือขึ้นค�านับ ก่อนจะ 

หมุนตวัพาร่างอ้วนป้อมถอยออกนอกประตูไป

สายน�้าสีหยกเข้มลากผ่านหว่างนิ้วและเส้นผม ฟองน�้าเล็กละเอียด

สะท้อนดูคล้ายทรายเงนินบัล้านเมด็โยกลอยขึ้นมาเหนอืผวิน�้า

ในขณะที่ตัวนางกลับจมลงเบื้องล่าง ภายในน�้าทะเลที่ไร้สุ้มเสียงและ

แสงสว่างสาดส่อง คล้ายมมีอืที่ไร้รูปจูงน�าไปยงัส่วนลกึอนัแสนมดืมดิที่มอิาจ

หยั่งรู้ ร่างกายค่อยๆ ดิ่งลงแต่กลบัไม่มวีนัลงไปถงึใต้สมุทร

ไห่ซื่อแหงนหน้าขึ้นอย่างเหม่อลอย ผืนสมุทรสีเขียวหม่นคล้ายนภา

เพี้ยนสีดูสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มมิอาจเอื้อมถึง ร่างยักษ์สะท้อนแสงสีเขียวก้าว
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ผ่านหน้านางไปอย่างไร้เสยีง หายวบัไปในส่วนลกึของความมดื แสงสแีดงหม่น

เส้นหนึ่งค่อยๆ แพร่กระจาย ไล่มาตามคลื่นน�้าสมัผสัถกูแก้มของนาง ทิ้งความ

รู้สกึเยน็ลื่นเอาไว้

หลางหวนยื่นมอืมาหานาง ใบหน้างามไร้ที่ตมิคีวามร้อนใจ

นางเองก็พยายามยื่นมือไปหาอีกฝ่ายแต่กลับคว้าได้เพียงสายน�้า 

ร่างกายยงัคงจมดิ่งลงช้าๆ อย่างมอิาจช่วยได้ นางมองสองมอืของตวัเองอย่าง

สิ้นหวัง พวกมันทั้งเล็กทั้งอ่อนนุ่ม เพียงพริบตานางก็ย้อนกลับไปในวัยเด็ก 

ท่ามกลางความมดืมดิ ฝ่ามอืกเ็ริ่มทอแสงสว่างสขีาว ทลีะขดีทลีะเส้น ดูใกล้

จะร่างเสรจ็เป็นอกัษรงามสองตวัแล้ว

ทนัใดนั้นไห่ซื่อกล็มืตาขึ้น มอืเท้าเยน็เฉยีบ สายลมเยน็ของยามราตรี

คล้ายสายน�้าปัดผ่านแก้มของนาง 

สบิปีแล้ว ฝันร้ายนี้กย็งัคงตามตดินางไม่เลกิรา

นางขยบัหน้าที่วางอยู่บนหมอนเลก็น้อย มองไปยงัหน้าต่างห้องนอนที่

เปิดกว้าง ในทวิทศัน์ยามค�่าคนืมแีสงไฟนบัไม่ถ้วน สายน�้ามคิล้อยหลบั ตวดั

วาดเป็นถนนหย่งอนัและหย่งเล่อสองสายใหญ่

“ควรตื่นได้แล้ว” ฟางจสูวมชดุพธิกีารของขนุนางลายบปุผาถงั18สคีราม

แก่ หนัหน้ากลบัมามองผ่านทางหน้าต่าง

ไห่ซื่อเงยีบไปครู่หนึ่ง เอ่ยขึ้นเสยีงต�่า “ฝันอกีแล้ว”

“โตขนาดนี้แล้วยงักลวัฝันร้ายอกีหรอื” บุรุษยิ้มบาง

ไห่ซื่อก้มหน้ามองฝ่ามอืที่ไร้ซึ่งความผดิปกตขิองตน ในที่สุดกค็ว้าเสื้อ

มาคลุมกายลุกขึ้นจากเตยีง เดนิไปยนืเคยีงไหล่กบัเขา 

ก�าหนดการเปลี่ยนเวรเฝ้ารักษาการณ์ของกองทัพหวงฉวน กองทัพ 

เฉิงเฉิง กองทัพอู่เวยที่เกิดขึ้นทุกห้าปีก�าลังจะมาถึง ปีนี้ชายแดนไม่สงบสุข  

18 เป็นลวดลายรูปเถาวัลย์และดอกไม้ นิยมใช้กันในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีชื่อเรียกว่าลาย

บุปผาถงั
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มกีารเพิ่มทหารอกีทพัละสามหมื่น ทั้งหมดหนึ่งแสนแปดหมื่นนายทหาร พรุง่นี้

เช้าต้องไปรอฟังค�าสั่งการที่นอกประตูเฉิงจี้ เมืองเทียนฉี่ที่แต่เดิมก็เป็นเมือง 

ไร้ราตร ียามนี้ยิ่งครกึครื้นมากกว่าปกติ

ในวงัหลวงเองกไ็ม่สงบเช่นกนั วงัต้องห้ามมกีิ่งไม้ใบไม้ของต้นเฟิงชี่19 

กระจัดกระจายไปทั่ว ทุกครั้งพอถึงช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง ใต้นภาสีคราม  

ทุกพุ่มทุกกิ่งจะอาบย้อมไปด้วยสีชาดสะท้อนกับก�าแพงเรือนต�าหนักสีด�าขาว 

ในความนิ่งเรยีบของสขีาวกข็บัความงามของสแีดงสดให้เด่นชดั ยามนี้เป็นช่วง

รตัตกิาล เปลวไฟในโคมแก้วทะลวงผ่านแกนออกมาดคูล้ายเส้นด้าย เงาต้นไม้

โยกเอน แสงไฟสะท้อนเผยให้เหน็สแีดงของใบไม้ 

จะมกีแ็ต่ต�าหนกัจนิเฉงิที่ประทบัของฮ่องเต้สวี้เท่านั้นที่เงยีบเหงา แม้ว่า

ขนุนางจะพากนัลุกสวมชดุเตม็ยศพร้อมแล้ว แต่พวกเขากร็ูด้ว่ีาพรุง่นี้การอ่าน

รายงานค�าสั่งการนั้น ฮ่องเต้สวี้กค็งไม่เสดจ็เช่นเคย แต่กย็ากจะพูดได้ บางที

อาจจะนกึเปลี่ยนใจมาเยอืนประตเูฉงิจี้อ่านค�าสั่งการทหารจรงิๆ กเ็ป็นได้ ด้วย

เหตุนี้ในค�่าคืนของเมืองเทียนฉี่อันกว้างใหญ่ก็ยังมีม้าและคนออกมาเดิน

ขวกัไขว่ ล้างท�าความสะอาดถนน รถม้าวิ่งเปิดม่าน ด้วยเกรงว่าจะเกดิเรื่อง 

ไม่คาดฝันขึ้น

“เพื่อความคดิที่อาจเกดิชั่ววบูของโอรสสวรรค์ ถงึกบัมคีนตั้งมากทุม่เท

สุดชวีติ แต่ว่า...งามจรงิๆ” ไห่ซื่อเอ่ยความในใจออกมา

“เจ้าเองกค็วรแต่งตวัให้พร้อมได้แล้ว เวลาเที่ยงคนืเข้าค่ายเคลื่อนพล

มาตั้งขบวนที่ประตูเฉงิจี้ แม้มแีม่ทพัเก่าคอยดูแลแต่เจ้าเองกจ็ะละเลยหน้าที่

ไม่ได้”

ชุดขุนนางของไห่ซื่อนั้นคือชุดขุนนางขั้นแปด พับวางไว้เรียบร้อยบน 

หัวเตียงพร้อมกับชุดคลุมตัวในผ้าโปร่งสีครามไล่จากอ่อนไปเข้มรวมห้าส ี 

นางสะบัดสวมชุดคลุมสีครามควันชั้นในสุดก่อน คิดเอาสายผ้าพันอกมาพัน

19 ต้นเมเปิล
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อ้อมไปผูกไว้ด้านหลัง นางแต่งกายเป็นบุรุษตั้งแต่หกขวบ ไม่เคยยอมให้ 

คนรบัใช้ข้างกาย แต่ชุดขุนนางที่ซ้อนทบักนัหลายขั้นตอนนี้ หากไม่มคีนช่วย

กย็ากยิ่งที่จะสวมใส่

“พ่อบุญธรรม...” ไห่ซื่อเอ่ยเรยีกอย่างล�าบากใจ ลมราตรโีชยมาหวผีม

ยาวที่ทิ้งดิ่งจนถึงเอวของนาง ใบหน้าที่มีความงดงามของทั้งชายหญิงเวลานี้

กลบัดูมเีสน่ห์เย้ายวน

ฟางจูโคลงศีรษะเล็กน้อยพลางเอ่ยขึ้น “ข้าจะไปเรียกจั๋วอิงมาช่วยเจ้า

แต่งตวั”

ไห่ซื่อยิ้มบาง “คดิว่าเขาเองกก็�าลงัยุ่งกบัการแต่งตวัอยู่เหมอืนกนั”

ฟางจูส่ายศีรษะ “ต่อให้เจ้าแสดงตนเป็นบุรุษต่อหน้าผู้คนนานสิบปี  

สู้รบตบตีกับจั๋วอิงมาตั้งแต่เล็ก แต่อย่างไรเสียก็ต้องจ�าไว้ว่าตัวเองเป็นสตร ี 

สกัวนักต็้องแต่งออกไป”

น�้าตาเอ่อคลอขอบตาของไห่ซื่อ เพียงแต่นางห้ามมันไว้ได้ทันจึงไม่ริน

ไหลลงมา อีกทั้งยังพูดต่อด้วยรอยยิ้ม “ตอนที่พ่อบุญธรรมเข้าเวรอยู่ใน 

วังหลวงมิใช่รับใช้เหล่าสนมอยู่เป็นประจ�าหรอกหรือ พี่จั๋วอิงอย่างไรเสียก ็

เป็นบุรุษ ตามมารยาทแล้วมีความไม่เหมาะสมอยู่มาก รบกวนพ่อบุญธรรม

ช่วยข้าแทนจะดกีว่า”

อย่างไรเสยีกเ็ป็นบุรุษ...ประโยคนี้ในหูของขนัทเีกรงว่าจะไม่มปีระโยค

ใดอื่นถากถางหยาบคายได้มากกว่านี้แล้ว

ในดวงตาของฟางจยูามนี้คล้ายทะเลสาบที่ถกูผนกึด้วยน�้าแขง็...นิ่งเรยีบ 

ก่อนที่เขาจะเดนิอ้อมไปด้านหลงัไห่ซื่อ ช่วยนางผูกสายคาดชุดให้แน่น

ในช่วงมืดค�่าของรัตติกาลที่มีสายลมเย็นพัดเอาไอหนาวเข้ามาเช่นนี้  

ไม่รู้ว่าสาวในวงัจากต�าหนกัใดคดิทลายค�่าคนือนัยาวนานนี้ เสยีงดดีผผีาจงึดงั

ขึ้นรางๆ 

ไห่ซื่อกางแขนทั้งสองออก ประหนึ่งเป็นตุก๊ตาแกะสลกัอย่างประณตีตวั

หนึ่ง ปล่อยให้เขาใช้ผ้าโปร่งและผ้าแพรห่อร่างตนเป็นชั้นๆ นิ้วมอืของฟางจูที่
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สมัผสัแก้มนางอย่างแผ่วเบาเตม็ไปด้วยความอบอุน่ ต่อให้หยดน�้าตาร้อนระอุ

และหนกัอึ้งหยดลงและตกกระทบบนมอืของเขา สองมอืนั้นกเ็พยีงชะงกัไปชั่ว

ขณะ ผมยาวสนีลิถูกเขาค่อยๆ รวบขึ้น ครอบด้วยกวานผ้าแพรด�าของขุนนาง

ฝ่ายบู๊...ผ้าที่ใช้มัดกวานแบ่งเป็นห้าสี แต่ละอันถูกดึงมามัดแน่นที่ใต้คาง 

สุดท้ายค่อยเอาดาบประจ�าตัวกับป้ายซวนหนี20สีทองห้อยไว้ข้างเอวของนาง 

บนพู่ของป้ายข้างเอวนั้นผูกไข่มุกสเีหลอืงขนาดใหญ่เอาไว้สามเมด็ ใต้แสงไฟ

เลอืนรางสะทอ้นแสงระยบิ ไห่ซื่อจ�าได้ นั่นคอืไข่มกุที่เงอืกมอบให้นางเมื่อครั้ง

ยงัเป็นเดก็ นางเม้มปากหนัหน้ากลบัมามองอกีครั้ง ยามนี้นางมรีูปลกัษณ์เป็น

ชายหนุ่มฝ่ายบู๊ที่องอาจงามสง่าคนหนึ่งแล้ว แววตาเยือกเย็นดุจเกล็ดน�้าแข็ง 

ไม่มคีวามรกัใคร่ใดๆ หลงเหลอือยู่ภายในอกี

หลงัจากฟางจแูละจั๋วองิไปส่งไห่ซื่อแล้ว กม็ุง่หน้าไปยงัต�าหนกัจนิเฉงิ 

เตรยีมพร้อมรบัใช้ฮ่องเต้สวี้ตื่นบรรทม

ยามน�้าค้างตก ในวงักน็�าข่าวมาแจ้งว่าเมื่อคนืฮ่องเต้ตรวจฎกีาจนเหนื่อย

ล้า วนันี้จงึไม่เดนิทางไปประตูเฉงิจี้อ่านค�าสั่งการทหารแล้ว

ก่อนฟ้าสางทุกแห่งหนมืดสนิทราวกับถูกสาดด้วยน�้าหมึก ทหารกล้า

หนึ่งแสนแปดหมื่นนายคุกเข่าร้องตะโกนทรงพระเจริญหมื่นปีเสียงดังก้องไป

ไกลสบิลี้ บนก�าแพงเมอืงมคีบไฟจุดสว่างเป็นแถวยาว ชุดเกราะกระเพื่อมขึ้น

ลงคล้ายคลื่นสมทุรยามราตร ีภายใต้ค�าสั่งของธงทหาร พลทหารกแ็บ่งกองกนั

แยกย้ายออกจากเมอืงเทยีนฉี่ กองทพัอู่เวยใช้เส้นทางเหอซมีุ่งไปยงัด่านจวนิ 

กองทพัเฉงิเฉงิมุ่งไปยงัด่านมั่วเกอ กองทพัหวงฉวนไปทางทศิตะวนัตกมุ่งไป

ยงัด่านหวงฉวน สบัเปลี่ยนกนัประจ�าการเฝ้ารกัษาความปลอดภยั

เมื่อเดินทางมาถึงหน้าปากช่องเขาแคบคดเคี้ยว ไห่ซื่อก็หยุดม้า จาก

20 บุตรมังกรตนที่ห้าในบรรดาเก้าบุตรมังกร ลักษณะคล้ายราชสีห์ มีนิสัยรักความสงบ 

ชอบควนัและชอบนั่ง จงึมกัถูกสลกัเอาไว้บนฐานที่นั่งของพระพุทธรูป
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เมอืงเทยีนฉี่ไล่ไปทางเหนอื รูปร่างของเทอืกเขาหมงิลั่วคล้ายคนัธนูโค้ง กลาย

เป็นก�าแพงป้องกันทางธรรมชาติของเมืองหลวง มีปากช่องเขากว้างตรงกลาง

เทอืกเขานี้เท่านั้นที่สามารถข้ามไปอกีฟากซึ่งเป็นต�าแหน่งของด่านหวงฉวนได้ 

“ผา่นตรงนี้ไปกจ็ะมองไม่เหน็เมอืงเทยีนฉี่อกีแลว้ ตอนข้าอายสุบิห้าได้

ไปค่ายทหารหวงฉวนครั้งแรกนั้นยงัเป็นเพยีงแค่ทหารเลก็ๆ พอเดนิมาถงึตรง

นี้กร็้องไห้แล้ว” จางเฉงิเชยีนที่ขี่ม้าอยู่ข้างไห่ซื่อมองท้องฟ้าขณะเอ่ยขึ้น 

จางเฉิงเชียนผู้นี้อายุประมาณสามสิบสองสามสิบสามปี เป็นแม่ทัพที่

ค่ายทหารหวงฉวนส่งมารบัรายชื่อและเสบยีง

“ท�าไมหรอื ตอนนั้นพี่จางกลวั?” ไห่ซื่อลากเสยีงถาม

จางเฉิงเชียนหัวเราะเผยให้เห็นฟันขาวทั้งปาก “ที่ใดกัน ข้าแค่รู้สึกว่า 

ในที่สุดก็ไม่ต้องเรียนการฆ่าหมูกับบิดาในชนบทอีกแล้ว สามารถท�าศึกสร้าง

ผลงานได้แล้ว เพยีงแค่คดิกด็ใีจถงึขั้นหลั่งน�้าตาออกมาเลยละ”

เมืองหลวงอันกว้างใหญ่ยังคงหลับใหล ยามอรุณเบิกฟ้า นอกประตู 

เฉิงจี้ก็เต็มไปด้วยใบเฟิงชี่สีชาดปลิวฟุ้งดุจหมอกควัน บางทีนี่อาจเป็นครั้ง

สุดท้ายที่ได้เหน็ใบไม้แดงของเมอืงหลวงแล้ว 

ช่างเถดิ พูดจาท�าร้ายจติใจเช่นนั้นออกไปแล้ว หากได้พบกนัอกีแล้วจะ

อย่างไรเล่า 

ไห่ซื่อยิ้มเย้ยตนเองก่อนจะดึงบังเหียนเปลี่ยนทิศ เร่งม้าให้วิ่งอ้อม

ปากช่องเขา ทิ้งเมอืงเทยีนฉี่ให้รั้งอยู่เบื้องหลงั



สอง
ทิวทัศน์ผันเปลี่ยนง่ายดุจลมโชย

พอทพัใหญ่ข้ามทะเลฉวนหมงิมาถงึเมอืงชวงหวน ท่าเรอืของมณฑล

ฮั่นโจว กม็ุ่งหน้าต่อไปที่เมอืงชวงหวน 

สามร้อยปีก่อน ตอนที่เมอืงชวงหวนยงัมนีามว่าเป่ยตอูยูน่ั้น พ่อค้าที่มา

จากทางเหนอืของมณฑลเหลยโจวน�าเส้นไหมเพลงิมาขายยงัสถานที่แห่งนี้ ทุม่

เงินจ้างช่างฝีมือของชาวแดนตะวันตก ถือโอกาสใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ที่แห้งแล้ง

ที่สดุเพยีงสามสบิวนัในเดอืนเจด็ของทกุปีถกัทอเส้นไหมเพลงิเป็นผ้าแพรหนา 

กล่าวกนัว่าต่อให้เป็นสดุเขตเหนอืของมณฑลชางโจวที่กระทั่งเกราะเหลก็ยงัถูก

น�้าแข็งหุ้มนั้น แค่เสื้อตัดเย็บจากผ้าแพรนี้เพียงชั้นเดียวก็สามารถต้านไอเย็น

เข้าสู่ผวิกายได้แล้ว ผู้คนจงึขนานนามมนัว่าผ้าแพรชวงหวน21ล�้าค่ายิ่ง 

ไม่นานนามสิ่งของก็ได้กลายมาเป็นนามสถานที่ มณฑลปกครองของ

ราชวงศ์เจิงก็ค่อยๆ ขยายไปทางเหนือ หลังอนารยชนล่าถอยขึ้นเหนือ ชาว

แดนตะวันตกจึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป่ยตูให้กลายเป็นเมืองชวงหวน กลายเป็น 

เมอืงหลวงของมณฑลฮั่นโจวใต้การปกครองของราชวงศ์เจงิ 

21 แปลว่าหวนหมิะ
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เนื่องจากชวงหวนอยู่ทางทิศตะวันตก ทิวทัศน์และสิ่งของจึงมีความ

แตกต่างกบัแดนตะวนัออกอยูม่าก ตลอดทางหากเป็นจดุที่มแีหล่งน�้า ทุง่หญ้า

กจ็ะเขยีวชอุ่ม ววัแพะเดนิกนัเป็นฝูง เมอืงเจรญิรุ่งเรอืง ผดิกบัจุดอื่นที่ล้วน

แต่เป็นทะเลทราย อากาศแดนเหนือเหน็บหนาว ทุกครั้งที่ย่างเข้าฤดูหนาว 

อนารยชนแควน้กูคู่่กจ็ะข้ามเทอืกเขาผหีลวัอพยพไปทางทศิใต้ ยดึชงิผนืหญ้า

และสตัว์เลี้ยงในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ทุกห้าปีของฤดูใบไม้ร่วงที่มกีารผลดัเปลี่ยน

เวร ทหารเก่าในค่ายเจ็ดหมื่นนายบวกทหารใหม่อีกสามหมื่นนายจึงปักหลัก

เฝ้าอยู่ที่ชายแดนด่านหวงฉวน รอถงึฤดูใบไม้ผลแิล้วจงึค่อยเคลื่อนพลทหาร

เก่าสามหมื่นนายกลบัไปยงัแดนตะวนัออก 

ตอนฮ่องเต้องค์ก่อนยังครองบัลลังก์อยู่นั้น อ๋องชั่วฉู่เฟิ่งอี๋ถือโอกาส

เปลี่ยนเวรช่วงสารทฤดูซึ่งการเฝ้ารักษาความปลอดภัยของเมืองหลวงอ่อนแอ

สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ น�าทัพเข้าบุกปราบพลพรรคของหวังเหยียนเหนียน 

เฉากวง หลวัซอืหย่วนและอื่นๆ น�าความวุ่นวายมาสู่ทุกหนแห่ง แดนตะวนั-

ออกปั่นป่วนไม่เป็นอนัสงบ 

ตอนนั้นอ๋องสวี้นามฉูจ้่งสวี้เพิ่งอายไุด้สบิเก้าปี น�าทพับกุตค่ีายทหารใน

เขตชานเมอืง สู้รบกบักองทพัทหารของผู้น�าแคว้นต่างๆ นานถงึแปดปี รวม

แผ่นดนิเป็นหนึ่ง สถาปนาตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ สมญานาม ฮ่องเต้สวี้ ก�าหนด 

ปีรชัศกเป็นเทยีนเสี่ยง ปัจจุบนักถ็อืเป็นปีรชัศกเทยีนเสี่ยงที่สบิสามแล้ว 

การเปลี่ยนเวรสามค่ายทหารชายแดนของสารทฤดูปีนี้ นอกจากทหาร

สามหมื่นนายที่ก�าหนดไว้เป็นประจ�าส�าหรบัทกุค่ายแล้ว ยงัมกีารเพิ่มทหารใหม่

อีกสามหมื่นนาย การเกณฑ์ทหารและแรงงานเพียงพริบตาถือเป็นเรื่องใหญ่ 

ส�าหรับเรื่องนี้ราชส�านักมีการติเตียนกันอยู่บ้าง เช่นนี้เมืองหลวงก็ตกอยู่ใน

สภาวะอนัตรายไปโดยปรยิาย เพราะทหารชดุใหม่เก้าหมื่นนายนี้เดมิเตรยีมไว้

เพื่อเสริมกองก�าลังอวี่หลินกับค่ายทหารในเขตชานเมืองที่มีอยู่เพียงสองแสน

นาย เพราะเมื่อใดที่ก�าลงัทหารของเมอืงหลวงและชานเมอืงอ่อนลง คนที่ลุก

ขึ้นคดัค้านโดยมากมกัเป็นขนุนางเก่า เหตกุบฏของอ๋องชั่วฉูเ่ฟ่ิงอี๋เมื่อยี่สบิเอด็
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ปีก่อนสลกัรอยลกึแห่งความเจบ็ปวดไว้ในความทรงจ�าของพวกเขา

“แปลกจริง...” จางเฉิงเชียนถูกลมแรงที่ปนเปื้อนเศษทรายพัดเข้าใส่

ท�าให้ต้องหรี่ตาลงเลก็น้อย

ไห่ซื่อที่ไล่ตามมาจากทางด้านหลงัถามขึ้น “ท�าไมหรอื”

“พวกเราเดนิทางจากทศิตะวนัออกเฉยีงใต้รุดมาตะวนัตก ก่อนที่พายุ

หิมะจะกลบทางบนเขาในเดือนสิบของทุกปี อย่างน้อยก็จะได้เจอกลุ่มพ่อค้า

แคว้นเหลยที่ไม่กลัวตายบางส่วนเร่งรุดขนค�าฝอย นุ่น และเครื่องหอมกลิ่น

ชะมดไปยงัแคว้นเจยีหม่าน ตามหลกัแล้ว ปีนี้ด่านหวงฉวนจะมทีหารทั้งหมด

หนึ่งแสนสองหมื่นนายมาประจ�าช่วงเหมันตฤดู ชาวกู่คู ่เองก็คงไม่กล้ามา 

หาเรื่องในเวลาเช่นนี้ ทางไปมณฑลฮั่นโจวกน็่าจะยิ่งปลอดภยัถงึจะถูก” ขณะ

ที่พูดอยู่นั้น แม่ทพัชายแดนร่างใหญ่ลากสายตาไปที่บงัเหยีนในมอืตน พมึพ�า

อนัใดสกัอย่างคล้ายก�าลงัอธบิายกบัไห่ซื่อ แต่ขณะเดยีวกนักค็ล้ายก�าลงัพมึพ�า

กับตัวเอง “แต่ระหว่างทางมานี้เงียบสงบผิดปกติ ชาวหนานผี ชาวจู้เหนี่ยน 

ชาวหนฮีวาหลวั ไม่มเีลยแม้แต่ผู้เดยีว แม่มนัเถดิ หนาวเหลอืเกนิ”

ประหนึ่ง ‘ท่านก�าลงัพูดว่าชาวกู่คู่มาถงึด่านหวงฉวนแล้ว...’ ไห่ซื่อหนั

มองไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื ทะเลทรายเกอปี้22กว้างใหญ่เวิ้งว้าง นภาที่

มดืครึ้มนี้เปรยีบดั่งศตัรูซุ่มโจมตสีบิทศิ ความอนัตรายมอิาจคาดเดาได้

“หากพวกเขาบุกตดี่านหวงฉวน ยามพวกเราข้ามเมอืงชวงหวนกน็่าจะ

ได้ทราบข่าวแล้ว แต่ยามนี้ทะเลสาบในทะเลทรายเกอปี้ควรจะแห้งเหือด 

นอกจากแม่น�้าที่ไหลผ่านเทอืกเขาผหีลวัที่ยงัมพีชืเขยีวให้ได้เหน็แล้ว สถานที่

อื่นล้วนแห้งแล้ง ซ�้ายังอันตรายไร้เส้นทางคมนาคม หากพวกเขาไม่บุกด่าน 

หวงฉวน เช่นนั้นแล้วจะไปที่ใดได้อกี”

สายลมแรงแนบเงาขาวผนืหนึ่งกวาดผ่านเบื้องหน้าของไห่ซื่อไป บางสิ่ง

ตกลงบนหลงัมอืของนาง เมื่อเพ่งพนิจิมองดูกเ็หน็ว่าสิ่งที่ดคูล้ายขนนกนั้นกลบั

22 หรอือกีชื่อว่าทะเลทรายโกบี
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ละลายกลายเป็นหยดน�้าที่เยน็เฉยีบ นางตะลงึงนั แหงนหน้ามองฟ้า เมฆด�า

หนาดุจตะกั่วเคลื่อนขยับ โปรยเศษผงกะพริบแสงสีขาวจางลงมาทีละนิดๆ 

ท�าให้สายลมแปรเปลี่ยนเป็นหนาวแห้ง

เพิ่งปลายเดอืนเก้าแต่กลบัมหีมิะตกเสยีแล้ว

หิมะเริ่มโปรยลงมาหนักขึ้น ไม่นานนักก็มิอาจมองเห็นหนทางเบื้อง

หน้าที่อยู่ห่างเพยีงไม่กี่ลี้แล้ว ชั่วขณะหนึ่งกองทพัขบวนยาวดุจล�าตวัมงักรเกดิ

ความปั่นป่วนขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ไห่ซื่อก�าลังคิดจะปลอบขวัญเหล่าทหารใต้

บงัคบับญัชากลบัถูกจางเฉงิเชยีนบบีไหล่เอาไว้เสยีก่อน

“ธารน�้าแขง็ พวกเขาเข้ามาทางธารน�้าแขง็!”

“ธารน�้าแข็งอันใด ธารน�้าแข็งภูเขาฝูซาน? ที่นั่นมิอาจข้ามผ่านได้เลย

มใิช่หรอื!” ไห่ซื่อสงสยั ขมวดคิ้วแน่น

“หลายปีมานี้สภาพอากาศอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาด ธารน�้าแข็งย่อม

ละลายไปไม่มากกน็้อย เหวลกึระหว่างลิ่มน�้าแขง็กบัก้อนหนิค่อยๆ ถูกโคลน

ทรายที่โดนน�้ากัดเซาะทับถม พอฤดูหนาวมาเยือนอีกครา น�้าที่แข็งก็ท�าให้ 

เส้นทางเรยีบขึ้นมาก แต่พอเป็นเช่นนี้แล้วธารน�้าแขง็กล็ื่นถลม่ได้งา่ย มอิาจใช้

เดินทางได้ หากสั่นสะเทือนเกินไปก็อาจเกิดหิมะถล่ม ด้วยเหตุนี้ด้านหน้า 

ธารน�้าแข็งภูเขาฝูซานพวกเราจึงทิ้งทหารเฝ้าเมืองสุยจิ่งถุนไม่ถึงสองพันนาย 

แต่ปีนี้ระหว่างทางไปมณฑลฮั่นโจวก็มีหิมะตกตั้งแต่ปลายเดือนเก้าแล้ว ทาง

ด้านแคว้นกู่คู่ เกรงว่าเดอืนเก้า ไม่ส ิสิ้นเดอืนแปดหมิะน่าจะกลบทุ่งหญ้าไป

แล้ว!” 

บนเคราของจางเฉิงเชียนมีเกล็ดหิมะเกาะ พอเขาหันหน้าขวับ หิมะ

หย่อมนั้นกค็่อยๆ ร่วงหล่นลงมา “นี่มนัสภาพอากาศหนาวเหนบ็ที่หลายสบิปี

ถึงได้พบสักครั้ง ธารน�้าแข็งถูกแช่แข็งจนแน่นหนา นอกจากใช้เส้นทางข้าม

เทือกเขาผีหลัวไปยังด่านหวงฉวนแล้ว ธารน�้าแข็งนี้ก็ถือเป็นเส้นทางที่ดีที่สุด 

อกีทั้งพื้นที่เป็นที่ราบสูงขรุขระ ง่ายต่อการซุ่มไพร่พล หากข้าเป็นชาวกู่คู่ ข้า

เองกย็่อมใช้เส้นทางธารน�้าแขง็!”
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“พวกเขาน�าเสบยีงมาได้ไม่มาก เช่นนั้นจะต้องบุกปล้นเป็นแน่” ไห่ซื่อ

เอ่ยอย่างร้อนใจ

จางเฉงิเชยีนกดัฟันกรอด แก้มนูนปูดเผยให้เหน็สนักรามแขง็ “ใช่แล้ว 

หลงัออกจากธารน�้าแขง็ได้ยี่สบิลี้กจ็ะเป็นสยุจิ่งถนุ ที่นั่นมทีหารเฝ้ารกัษาการณ์

ไม่ถงึสองพนั ชาวบ้านที่อาศยัเมอืงหน้าด่านนี้กม็เีพยีงแค่สองพนักว่าคน พ่อค้า

ที่เดินทางผ่านไปมามักสะสมเสบียงกันที่นั่น ตอนนี้พวกเราอยู่ห่างจากด่าน 

หวงฉวนอยู่ห้าร้อยห้าสบิลี้ อยู่ห่างจากสุยจิ่งถุนสองร้อยสบิลี้ ซ�้ายงัขนเสบยีง

ส�าหรับให้คนหนึ่งแสนสองหมื่นนายใช้ผ่านฤดูหนาวอีก จะวู่วามไม่ได้ เมือง

สุยจิ่งถุนแห่งนี้ เกรงว่าคงจะ...”

“พี่จาง ท่านคมุเสบยีงกลบัไปที่ค่ายก่อน ข้าจะไปเมอืงสยุจิ่งถนุให้เอง!” 

อยู่ๆ ไห่ซื่อกเ็อ่ยขึ้น

จางเฉิงเชียนอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปพินิจดูหนุ่มน้อยผู้นี้แวบหนึ่ง 

ได้ยินมานานแล้วว่าแม่ทัพใหม่ฟางไห่ซื่อผู้นี้เป็นทั่นฮวาของการสอบขุนนาง

ฝ่ายบู๊ ก่อนออกจากเมอืงหลวงจางเฉงิเชยีนได้พบเขาเพยีงแค่สองครั้งเท่านั้น 

ครั้งหนึ่งที่ใต้ประตูเฉงิจี้ ฟางไห่ซื่อผู้นี้สวมชุดขุนนางเตม็ยศ เดก็หนุ่มรูปร่าง

องอาจ ผวิสนี�้าผึ้ง คิ้วโค้งเรยีวสวยดุจสตร ีซ�้าได้ยนิว่าเป็นบุตรบุญธรรมของ

ขันทีทรงอ�านาจผู้หนึ่ง จางเฉิงเชียนมองแล้วก็รู้สึกใจหม่นหมอง คุณชาย

ตระกูลขุนนางนั้นเขาพบเจอมาไม่น้อยและไม่ได้เรื่องสักคนจึงไม่ได้คาดหวัง

อันใดอีก ขอเพียงไม่สิ้นใจอยู่ที่ชายแดนให้พวกตนต้องล�าบากก็ถือว่าดีมาก

แล้ว แต่ตลอดทางมานี้ เขารู้สกึว่าหนุ่มน้อยผู้นี้นสิยัมุง่มั่นอดทน ล�าบากเท่าใด

ก็มิหวั่น คล้ายวิญญาณที่ยืมร่างของผู้อื่นมาก็มิปาน มิใคร่ใส่ใจตนเองเลย  

ยามนี้พอได้ยนิไห่ซื่อกล่าวเช่นนี้กย็ิ่งกงัวลขึ้นมา

“เจ้าเพิ่งออกทพัครั้งแรก ซ�้ายงัไม่มผีู้ชี้น�า เรื่องนี้...”

“พี่จาง เสบยีงฤดหูนาวของคนแสนสองหมื่นคนล้วนอยู่ในความรบัผดิ-

ชอบของท่าน แน่นอนว่าจะปลกีตวัมาไม่ได้ แต่เมอืงสุยจิ่งถุนนี้พวกเราเองก ็

เพิกเฉยไม่ไยดีไม่ได้เช่นกัน มิเช่นนั้นหากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป วันหน้า 
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ยงัจะมผีู้ใดกล้ามาเมอืงหน้าด่านนี้อกี”

จางเฉงิเชยีนทราบดว่ีาที่เขากล่าวมานั้นมเีหตุผล แต่กก็ลวัว่าเขาจะเป็น

เดก็น้อยไร้เดยีงสาที่มริูค้วามโหดร้ายของสนามรบ จงึได้แต่เรยีกให้พวกทหาร

ม้าที่มากประสบการณ์กลุ่มหนึ่งไปกับเขา พร้อมแบ่งทหารฝีมือดีอีกแปดพัน

นายให้ไปด้วย...มองดูกลุ่มทหารกล้าเดินฝ่าพายุหิมะอันโหดร้าย เร่งรุดเดิน

ทางไปยงัเมอืงสุยจิ่งถุนแล้ว จางเฉงิเชยีนกป็ัดเศษหมิะที่เกาะอยู่บนเคราออก 

หนักลบัมามองกองทพัใหญ่ด้านหลงัตน ตะโกนออกไปว่า 

“ยนืนิ่งกนัอยู่ท�าไม! เรว็เข้า! พรุ่งนี้ก่อนฟ้ามดืจกัต้องไปถงึค่าย!”

ยามโพล้เพล้วันต่อมา กองทัพใหญ่จ�านวนหกหมื่นสองพันนายขน

เสบียงอาหารมาถึงด่านหวงฉวนตีนเขาผีหลัว หลังปรึกษากันเรียบร้อยก ็

ตดัสนิใจส่งขุนพลห้าพนัทหารม้าไปช่วยเมอืงสุยจิ่งถุนเพิ่ม 

ตกค�่า ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใตก้ม็เีสยีงมา้ร้องคนตะโกน จางเฉงิเชยีน 

พุ่งออกจากกระโจมก่อนจะเห็นว่าฟ้ามืดสนิทแล้ว บนถนนมีแสงจากคบไฟ

ค่อยๆ ขยบัมาใกล้ บนตวัของชายหนุ่มที่น�าขบวนมาอาบย้อมคราบโลหติ สหีน้า

ขาวซดีประหนึ่งคนตาย พอเหน็จางเฉงิเชยีนจากไกลๆ กร็บีตะบงึม้าพุง่ไปหาเขา

“เป็นอย่างไรบ้าง” จางเฉิงเชียนเห็นไห่ซื่อลงจากม้าอย่างทุลักทุเลก็รีบ

ไปพยุงเอาไว้

ไห่ซื่อกลนืน�้าลายอย่างยากล�าบาก ก่อนจะเผยอปากที่แห้งแตกเอ่ยออก

ไปว่า “ไปถงึช้าเกนิไป คนของเมอืงสุยจิ่งถุน...ตายไปกว่าครึ่ง”

บุรุษร่างใหญ่กดัฟันแน่น ผ่านไปครู่หนึ่งกถ็ามขึ้นอกีครั้ง “ชาวกู่คู่ล่ะ”

ผู้ถูกเปลวเพลงิสาดส่องใบหน้ามแีววตาดุดนั “ชาวกู่คู่สามพนัสองร้อย

คน หนไีปได้เจด็ร้อยคน ที่เหลอืไม่ยอมสวามภิกัดิ์ ไม่ง่ายเลยกว่าจะจบักุม

คนเป็นได้ยี่สบิกว่าคน ตอนนี้จะไปขุดคูเมอืงที่บรเิวณทางออกของธารน�้าแขง็

แต่ไพร่พลไม่เพยีงพอ คดิกลบัมาขอไพร่พลเพิ่มกลุ่มหนึ่ง บงัเอญิเจอแม่ทพั

ลู่กบัแม่ทพัเฉนิระดบัพนัทหารม้าระหว่างทาง เลยเชญิพวกเขาไปเสรมิก�าลงัที่
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เมอืงสุยจิ่งถุนก่อน ข้ากลบัมาแจ้งข่าวให้ทราบ”

“มแีม่ทพัลู่และแม่ทพัเฉนิ ทหารระดบัพนัทหารม้าอยู่กเ็พยีงพอแล้ว” 

บุรุษสวมเสื้อคลุมสีนภาคนหนึ่งมิรู้ยืนอยู่ด้านหลังพวกเขานานเท่าใด

แล้ว ยามนี้เอ่ยปากขึ้น “เจ้าไม่จ�าเป็นต้องไปเมืองสุยจิ่งถุนอีกแล้ว รั้งอยู่ใน

ค่ายเถดิ รอขุดคูน�้าเรยีบร้อย เส้นทางธารน�้าแขง็กถ็อืว่าถูกกั้นแล้ว มติ้องทิ้ง

คนอยูเ่ฝ้ามากนกั เกรงว่าพวกเขาจะใช้กลยทุธ์ส่งเสยีงบรูพาฝ่าตปีระจมิ23 ขณะ

นี้เป็นเวลาที่ด่านจ�าเป็นต้องใช้คน”

จางเฉงิเชยีนยกมอืขึ้นโค้งคารวะ “ท่านแม่ทพัใหญ่ทงั”

ไห่ซื่อทราบดว่ีานี่จะต้องเป็นทงัเฉยีนจื้อผูบ้ญัชาการค่ายทหารหวงฉวน

เป็นแน่ จงึโค้งคารวะตามพธิกีาร 

ทงัเฉยีนจื้ออายรุาวสามสบิปี ประจ�าการอยู่ด่านหวงฉวนเป็นเวลาเพยีง

หกปีแต่ชื่อเสยีงกลบัเลื่องลอืไปไกล เป็นบุรุษที่กล้าหาญมากคนหนึ่ง แคว้นกู่

คู่ก่อความวุ่นวายหลายปี ความแค้นมากมาย อาท ิ ชาวบ้านเมอืงหน้าด่านที่

เป็นบุรุษกถ็ูกฆ่า ที่เป็นสตรกีม็ถีูกข่มขนื สตัว์เลี้ยงถูกขโมย แต่ครั้นทงัเฉยีน-

จื้อมาอยู่ประจ�าการ ทุกครั้งที่จบัสายสบืของแคว้นกู่คู่มาเป็นเชลยได้ กจ็ะโยน

บุรุษเหล่านั้นให้ชาวบ้านจัดการ รอจนเชลยถูกทรมานจนตายแล้วค่อยสั่งให้

ทหารเอาศพที่อนาถจนยากจะสรรหาค�ามาบรรยายได้เหล่านั้นไปแขวนไว้บน

ก�าแพงด่าน ยามที่ชาวกู่คู่บุกมาหาเรื่องอกีครา ประชาชนเมอืงหน้าด่านเหล่านี้

จึงไม่คิดทนอีก ย่อมต้องต่อต้านสุดก�าลัง...คิดไม่ถึงว่าบุคคลที่ร้ายกาจเช่นนี้

ที่แท้เป็นคนที่มีรูปร่างสูงพอประมาณ ใบหน้าจัดได้ว่าหล่อเหลา มิคล้าย 

ผู้บญัชาการกองทหารแต่กลบัคล้ายกุนซอืคนหนึ่ง

ทังเฉียนจื้อพยักหน้าให้ทหาร แล้วสั่ง “ไปบอกหัวหน้าพ่อครัวว่ารีบ

เตรยีมอาหารให้คนที่กลบัมาจากเมอืงสุยจิ่งถนุ เยน็นี้แม่ทพัฟางกนิอาหารร่วม

23 กลยทุธ์ที่หลอกล่อศตัรูให้เกดิการหลงทศิต่อการบุกโจมตแีละน�าก�าลงัทหารไปเฝ้าระวงั

ผดิต�าแหน่ง เกดิการหละหลวมต่อก�าลงัทหารและเปิดโอกาสให้สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
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กบัพวกเรา”

เมอืงสยุจิ่งถนุสญูเสยีทหารรกัษาการณ์เกอืบสองพนันาย ตวัทงัเฉยีนจื้อ

และแม่ทพัคนอื่นๆ เองไม่ได้รูส้กึสบายใจ อาหารมื้อนี้จงึกนิกนัอย่างเงยีบเชยีบ 

อาหารนั้นก็ไม่หรูหรารสพิเศษอันใด เป็นเพียงเมล็ดข้าวหยาบกับเนื้อวัวแพะ

เหมือนทหารทั่วไป เพียงแต่ตั้งใจท�ามากกว่าที่ผ่านมา ทหารรับใช้คนสนิท

ประคองถาดขนาดใหญ่มาถาดหนึ่ง เป็นเนื้อแกะย่าง อาหารพื้นเมอืงของชาว

หน้าด่าน จากนั้นกด็งึมดีออกมาหั่นแบ่งเป็นชิ้นใหญ ่ยกไปวางให้ทกุคนคนละ

ชุด ตวัเนื้อยงัมฟีองน�้ามนัเลก็ๆ ผุดออกมาดงัชี่ๆ  ทุกคนต่างกใ็ช้มดีหั่นแบ่ง

ชิ้นเล็กเพื่อกัดกินได้สะดวก ไห่ซื่อชักมีดสั้นประจ�าตัวออกมาหั่นเนื้อมุมหนึ่ง 

เนื้อแกะนุม่ผวิสแีดง ทนัททีี่มดีหั่นลงโลหติกท็ะลกัออกมาคลา้ยเลอืดเนื้อของ

ชาวกู่คูท่ี่ถูกมดีกรดีฟัน สหีน้าของนางพลนัซดีเผอืด แน่นหน้าอก รูส้กึคลื่นไส้

อยากอาเจยีน

จางเฉิงเชียนช�าเลืองมองหนุ่มน้อยสหายร่วมงานข้างกาย ถามออกไป

อย่างห่วงใย “ท�าไมหรอื ไม่สบาย?”

ไห่ซื่อฝืนยิ้ม ไม่ยนิดถีูกคนดูแคลนจงึมไิด้เอ่ยอธบิาย

ทงัเฉยีนจื้อพูด “แม่ทพัฟางอายุน้อยเพิ่งออกศกึ ซ�้าสถานการณ์ศกึยงั

โหดร้ายถงึเพยีงนี้ รู้สกึคลื่นไส้เป็นเรื่องปกต ิแรกๆ ทุกคนเองกม็สีภาพเช่นนี้ 

นานเข้ากถ็อืเป็นปกตแิล้ว เพยีงแต่เกรงว่าจะถูกไออาฆาตพุ่งโจมต ีมสิู้ไปไหว้

ศาลวรีบุรุษหน่อยเป็นอย่างไร”

จางเฉงิเชยีนตบศรีษะตวัเองอย่างแรง “ข้าช่างเลอะเลอืนนกั ข้าควรรบี

พาเจ้าไปศาลวรีบุรุษถงึจะถูก”

ศาลวีรบุรุษที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงห้องเล็กที่ตั้งอยู่ฝั่งทิศประจิมของ

กระโจมแม่ทพัใหญ่ จุดโคมไฟอมตะ24สว่างไสว ด้านหลงัของเปลวไฟเหลอืง

หม่นมภีาพวาดอยู่ม้วนหนึ่ง สกีระดาษแม้มไิด้สดใหม่แต่กเ็กบ็รกัษาท�าความ

24 เป็นไฟที่เมื่อจุดแล้วจะไม่มวีนัมอดดบันอกเสยีจากว่าน�้ามนัจะหมด
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สะอาดอย่างด ีคดิว่าตลอดเวลายาวนานที่ผ่านมานี้ มริูผ่้านมอืคนเชด็ถูไปมาก

น้อยเพยีงใดแล้ว

จางเฉงิเชยีนบอกไห่ซื่อจุดธูปสามดอก คุกเข่าโค้งคารวะ จากนั้นกเ็อา

ธูปไปปักไว้บนกระถางที่อยู่หน้าม้วนภาพ วินาทีที่ไห่ซื่อเงยหน้าขึ้นก็บังเอิญ

ประสานสายตากบัดวงตาเรยีวแหลมรปูหงส์เข้าพอด ีแววตาของเขามปีระกาย

ดุดนั ลกึล�้าเหมอืนไร้จุดสิ้นสุด สองมอืของนางกระตุก ผงธูปและสะเกด็ไฟ

ตกลงบนแผลจากคมดาบที่อยู่บนหลังมือของนาง ลวกผิวจนเกิดเป็นสีแดง

หลายจุด พอเพ่งพนิจิอกีครา ชายหนุ่มชุดเกราะในภาพแบกคนัธนูยาว อกีมอื

หนึ่งกดดาบคล้องห่วงชือเหวิ่น25สีม่วงทองข้างเอวไว้ ยืนเคียงกับคนที่เหลือ

อารกัขาชายหนุม่ที่สวมชดุกระชบัร่างของเชื้อพระวงศ์ซึ่งยนืเด่นอยู่กลางภาพ...

ไม่ผดิแน่ บรุษุหนุม่ในชดุเกราะใบหน้าอ่อนโยน มรีอยบากจากคมดาบตวดัขึ้น

ยาวครึ่งนิ้วท�าให้ดูคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้มผู้นั้น

“นี่คอื นี่คอื...” นางพมึพ�ากบัตวัเอง

จางเฉงิเชยีนพยกัหน้า “ถกูต้อง นี่กค็อืหกขนุพลปีกนกอนัโด่งดงัที่เคย

ติดตามฝ่าบาทตอนยังเป็นอ๋องสวี้ ร่วมปราบปรามกบฏแปดปีตั้งแต่ศึกที่ 

ประตูเฉงิจี้ไปจนถงึหงเย่าหยวน”

ทังเฉียนจื้อเพ่งมองทั้งเจ็ดคนผู้มีมาดงามสง่าในภาพวาด ก่อนจะร่าย

ประวตัอิอกมา “กู้ต้าเฉงิ เดมิเป็นโจรใหญ่ในอ�าเภอฉ ี กวัจอืสงิ เดมิเป็นคน

งานเฝ้าคลงัเสบยีงของมณฑลเยว่โจว จวชีชี ี เป็นบุตรสาวที่ก�าเนดิจากสาวใช้

ที่ท�างานในหอนางโลม ซูหมงิ เป็นบุตรที่ถอืก�าเนดิจากอนุของแม่ทพัซูจิ้งเฟย 

อาหมวัหลาน ชาตกิ�าเนดิมทิราบ ว่ายน�้าข้ามทะเลหนตีายมาจากแคว้นเจนละ 

และสองคนที่อยูต่รงกลาง คนหนึ่งคอือ๋องสวี้...หรอืกค็อืฮ่องเต้ของต้าเจงิองค์

25 เป็นลูกมงักรตวัที่สอง ลกัษณะภายนอก หวัเป็นมงักร  ปากกว้าง  ล�าตวัสั้น มลีกัษณะ

นิสัยชอบมองทิวทัศน์ และชอบกลืนกินสิ่งของต่างๆ กล่าวกันว่ามีความสามารถในการ 

ดบัไฟ ชอบกลนืกนิไฟ



44
Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์

ปัจจุบัน ฮ่องเต้สวี้ ส่วนคนผู้นี้” นิ้วมือของทังเฉียนจื้อชี้ไปทางชายหนุ่มใน 

ชดุเกราะ ก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างแผ่วเบา “เป็นท่านชายผูส้บืทอดศกัดิ์

ชงิไห่กง ยศศกัดิ์ที่สิ้นไปแล้ว ฟางเจี้ยนหมงิ”

น�้าเสียงไห่ซื่อสั่นเล็กน้อย “แต่ว่าหกขุนพลปีกนกที่ปราบกบฏไม่ใช ่

เสยีชวีติไปหมดแล้วหรอื”

“ใช่แล้ว...อาชาของกัวจือสิงคลุ้มคลั่งเหวี่ยงเขาตกลงมา ท�าเขาคอหัก

ตาย จวีชีชีตั้งครรภ์ตอนอายุเกือบสามสิบ สิ้นชีวิตระหว่างคลอด ผ่านไป 

ครึ่งปีมีนักโทษคนหนึ่งฟ้องว่าอาหมัวหลานนั้นมิชอบพอกับกัวจือสิง สั่งให ้

คนใส่โคกกระสุน...พืชพื้นเมืองของแคว้นเจนละไว้ระหว่างอานม้ากับหลังม้า 

บนโกลนก็ทาสารสกัดจากครั่ง26เอาไว้ท�าให้กัวจือสิงถึงแก่ชีวิต หลังเกิดเหตุ 

อาหมัวหลานก็หลบหนี ระหว่างทางถูกห่าธนูจนตาย ขณะที่ฟางเจี้ยนหมิง 

ไม่นานกล็้มป่วยจนถงึแก่ชวีติ”

น�้าเสียงที่เอ่ยทุกประโยคราบเรียบ ไม่มีการพูดเกินจริงแต่เนื้อความ

กลบัแฝงด้วยอนัตรายถงึขดีสุด ไอเยน็อนัหนาวเหนบ็ไล่ตามน�้าเสยีงแหบพร่า

ของทงัเฉยีนจื้อชอนไชเข้าไปในสนัหลงัของไห่ซื่อ ซมึลกึเข้าภายใน คล้ายจะ

แช่แขง็กระดูกของนาง

ไม่จริง...ในใจของไห่ซื่อทราบดีว่าไม่จริง อย่างน้อยหกขุนพลปีกนกมี

คนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าฟางเจี้ยนหมิงหนึ่งในหกขุนพลปีกนกที่เดิมควร

ป่วยตายนั้นเหตุใดถึงปิดบังชื่อแซ่แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในวังหลวง รับบทเป็น

ฟางจหูวัหน้าขนัทขีองวงัหลวงกนั แล้วเหตอุนัใดท�าให้ชายหนุม่นกัรบที่เข่นฆ่า

ศตัร ูองอาจกล้าหาญเมื่อหลายสบิปีก่อนผู้นั้นละทิ้งคมดาบ ท้ายที่สดุกลายมา

เป็นบุรุษชุดครามนสิยัอ่อนโยนผู้รบัเลี้ยงนางมาเป็นสบิปีกนั

“ต่อมากู้ต้าเฉิงปล่อยให้ลูกน้องท�าตามอ�าเภอใจ ขืนใจสตรี จึงถูก 

จอมยุทธ์ผดุงคุณธรรมสงัหาร ซูหมงิถูกส่งไปเป็นทูตเยอืนมณฑลชางโจว ยงั

26 เชลแลก็
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มทินัออกจากเขตแคว้น ขณะอยูท่ี่ตะวนัตกเฉยีงใต้มณฑลฮั่นโจวกป็ระสบกบั

พายุทะเลทราย หายสาบสูญไปในผืนทะเลทรายระหว่างเมืองจวีสือกับเมือง 

ตูมู่หลาน ก่อตั้งแคว้นได้ไม่ถงึห้าปี หกขุนพลปีกนกกลบัไม่เหลอืรอดแม้แต่ 

ผู้เดยีว เมฆคล้อยฝนเยอืน ชะตาฟ้ายากคาดเดาจรงิๆ” 

ค�ากล่าวสรุปประโยคสุดท้ายนี้ราวกบัเป็นวตัถมุรีปูร่างลากผ่านผวิหนงั

ของไห่ซื่อ ท�านางรู้สกึหนาวเหนบ็

ไห่ซื่อหันหน้ากลับไปมองแม่ทัพใหญ่ด่านหวงฉวนที่อยู่ในแสงเงาสลัว 

ย้อนนึกถึงคืนก่อนออกทัพ ท่ามกลางแสงไฟยามราตรีที่สว่างไสวแห่งเมือง

เทยีนฉี่ ค�าพูดที่ฟางจูก�าชบักบันาง น�้าเสยีงที่เอ่ยนิ่งเฉยมติ่างจากปกต ิคล้าย

แค่เอ่ยสั่งให้นางช่วยเขาปิดหน้าต่างหรอืฝนหมกึเท่านั้น 

‘ข้าต้องการให้เจ้าปกป้องทงัเฉยีนจื้อเช่นเดยีวกนักบัที่เจ้าปกป้องข้า แต่

เมื่อใดที่ข้าส่งจดหมายจากเมืองหลวงไปให้เจ้า ไม่ว่าเนื้อความกล่าวถึงสิ่งใด 

เจ้ากต็้องรบีลงมอืสงัหารเขาโดยเรว็ที่สุด’

ด้วยเหตุนี้แม่ทัพที่รูปโฉมงดงามดุจสาวน้อยจึงพยักหน้า มองไปทาง

แม่ทพัใหญ่อย่างมไิด้กงัวลพร้อมส�าทบัว่า “ชะตาฟ้ายากคาดเดา...นั่นสนิะ”

ฤดใูบไม้ผล ิฤดรู้อน และฤดใูบไม้ร่วงของด่านหวงฉวนนั้นล้วนมรีะยะ

เวลาอนัสั้น ซ�้ายงัจ�าแนกเด่นชดั จะมกีแ็ต่ฤดูหนาวที่ยาวนานคล้ายไม่มวีนัสิ้น

สุด เมื่อหมิะตกลงมาแล้วกม็อิาจหยุดยั้ง หมิะที่ปกคลุมเหนอืยอดเขาค่อยๆ 

คืบคลานสู่กลางภูผาสีเขียวหม่น มองไกลๆ ดุจบุปผาขาวที่เบ่งบานขึ้นอย่าง

รวดเรว็บนเทอืกเขา ฤดูหนาวนี้มาถงึอย่างรวดเรว็และรุนแรง เหน็ได้ชดัว่าฤดู

ใบไม้ผลหิลงัหมิะละลายในปีหน้าจะมาเยอืนช้าลง 

“ปีนี้เกรงว่าช่วงเดอืนสี่เดอืนห้านกอพยพของทะเลหมงิเหมงิ27ถงึจะบนิ

ผ่านน่านฟ้าด่านเรา” จางเฉงิเชยีนพูด ทุกปีนกอพยพบนิจากช่วงฤดูใบไม้ผลิ

27 ทะเลเลอืนราง
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และหวนคนืช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะผ่านน่านฟ้าของด่านหวงฉวนเสมอ

ยามที่ก�าลงัเดนิทางจากชวงหวนมาที่ด่านหวงฉวนนั้น จางเฉงิเชยีนเคย

ชี้ทะเลหมงิเหมงิให้ไห่ซื่อดู ชนภาคตะวนัตกเรยีกมนัว่าทะเลหมงิเหมงิ  ทว่า

เพราะเวลามดืมดิหมอกปกคลุม ทวิทศัน์ดูพร่าเลอืนมลีะอองน�้า ชาวหน้าด่าน

มสินว่าเป็นละอองจากน�้าจดืหรอืน�้าเคม็กเ็รยีกรวมว่า ‘ทะเล’ เสยีหมด ด้วย

เหตุนี้จึงตั้งชื่อเรียบง่ายนี้ให้มัน พ่อค้าชาวหนีฮวาหลัวเรียกทะเลสาบผืนนี้ว่า 

ชั่วเอ้อมู่ปั๋ว ‘ชั่วเอ้อ’ มคีวามหมายว่าทะเลสาบ ‘มู่ปั๋ว’ หมายถงึสฟี้ามรกต ชาว

กู่คู่เรยีกมนัว่า ‘คู่คู่นั่วเอ๋อร์’ กม็คีวามหมายว่าทะเลสคีรามเช่นกนั

บนผนืทะเลทรายเกอป้ี เรื่องอย่างมองภูผาควบอาชาจนสิ้นใจ28มใิช่ไม่ม ี

ทะเลหมิงเหมิงแห่งนั้นดูแล้วเหมือนมีระยะเพียงสามถึงห้าลี้เท่านั้น แต่หาก 

เดนิทางจรงิๆ เกรงว่าคงต้องควบม้าตะบงึอย่างน้อยค่อนวนั แต่ไห่ซื่อพดูเสยีง

เรยีบว่า ‘ข้าไม่ชอบน�้า’ จงึไม่ได้ไปดู ในม่านฝุ่นทรายที่อยู่ไกลห่างนั้นกพ็อจะ

เหน็ผนืน�้ารางๆ เป็นสเีทาหม่น กม็ริู้ว่าน�้าแขง็ไปแล้วหรอืไม่ 

นับตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบนางก็ไม่ได้เห็นทะเลอีกเลย น�้าในฝั่งเหนือ 

ไม่ว่ากว้างใหญ่เพยีงใดกย็งัคงมจีุดสิ้นสุด แต่ทะเลนั้นไม่ม ีความทรงจ�าที่ถูก

น�้าเค็มขมสีมรกตที่ไร้ขอบเขตนั้นกดทับแผ่นอกท�าให้นางมักสะดุ้งตื่นจาก 

ฝันร้ายกลางดกึ ชมิเหงื่อเยน็ที่ผดุเป็นเมด็เลก็ รมิฝีปากของตวัเองกย็งัคงรูส้กึ

ถงึรสของน�้าทะเล

ลือกันว่าหากข้ามเทือกเขาผีหลัวมุ่งต่อไปทางทิศตะวันตกอีกสามพัน

เจ็ดร้อยลี้ ในส่วนลึกของผืนน�้าแข็งมณฑลชางโจว ในสถานที่สุดเขตเหนือที่

สงูยิ่งไปกว่าดนิแดนน�้าแขง็เพลงิ ใต้ภเูขาเทยีนฉอืมทีะเลสาบขนาดใหญ่ยิ่งกว่า

ทะเลหมงิเหมงิ มนีามว่าทะเลปั๋วคาเอ๋อร์ เป็นรงัของนกอพยพในฤดูร้อนและ

เป็นที่พ�านกัของเทพมงักร ต�านานกล่าวว่าในสมยัก่อนมชีาวมณฑลหลานโจว

28 เหน็ภูเขาเหมอืนอยู่ไม่ไกลนกัแต่ม้าวิ่งจนตายกย็งัไปไม่ถงึ เปรยีบเปรยว่าดูเหมอืนใกล้

แต่ความจรงิแล้วไกลมาก



เซียวหรูเซ่อ
47

ผู้หนึ่งถูกพายุพดัมาจนถงึทะเลปั๋วคาเอ๋อร์ ตอนที่คนผู้นั้นถูกพดัไปอายุเพยีง

แค่สบิเก้าเท่านั้น ยามหนกีลบัมากก็ลายเป็นชายชราอายุเกอืบเจด็สบิแล้ว นิ้ว

มอืถูกแช่แขง็ไปหมดเหลอืเพยีงข้อนิ้วหนึ่งหรอืสองข้อที่ยงัขยบัได้ ดูคล้ายมอื

ของหุน่เชดิที่ถูกถอดชิ้นส่วน แต่ในจนิตนาการของชนภาคตะวนัออก ดนิแดน

สุดเขตเหนอืนั้นกเ็ป็นเพยีงแค่ด่านหวงฉวนเท่านั้น

จากเทือกเขาผีหลัวมาถึงด่านหวงฉวนนั้นมีช่วงแบ่งอยู่สองตอน นาม

ว่าเทอืกเขาผหีลวัฝั่งตะวนัออกกบัเทอืกเขาผหีลวัฝั่งตะวนัตก เทอืกเขาผหีลวั

ฝั่งตะวันตกนั้นตั้งอยู่ทางเหนือเล็กน้อย ในช่วงเขาที่ทอดตัวลงใต้นั้นมีตาน�้า

ปูต้๋งฉวน29อยู่จดุหนึ่ง เป็นจดุก�าเนดิของแม่น�้าผหีลวั ไหลมาทางทศิใต้ สดุท้าย

ไปบรรจบเข้ากบัทะเลหมงิเหมงิ ด้วยเหตนุี้ระหว่างยอดเขาหมิะสงูตระหง่านจงึ

มรี่องน�้าคบัแคบเป็นรูปอกัษร ‘จอื30’ อยู่สายหนึ่ง และจากตาน�้าปู๋ต้งฉวนมุ่ง

ไปทางเหนือก็มีทางเดินป่าอันตรายเส้นทางหนึ่งที่ตรงไปยังปากทางภูเขาของ 

หงเย่าหยวน นี่เป็นเส้นทางเดยีวที่ใช้เดนิทางไปมาระหว่างฝ่ังเหนอืกบัฝ่ังใต้บน

เทือกเขาผีหลัวที่มีระยะไกลเกือบสองพันลี้ แม้ร่องน�้าและเทือกเขาสูงกว่า 

พื้นราบถงึสามร้อยจั้ง แต่หากมผู้ีน�าที่คุ้นเคยกบัเส้นทาง เดนิทางเพยีงหนึ่งวนั

หนึ่งคนืกข็้ามไปได้แล้ว 

พอไปถึงร่องน�้าเทือกเขาผีหลัวฝั่งตะวันออกที่อยู่ทางตอนใต้ลงมาเล็ก

น้อย แม่น�้าผีหลัวนั้นกลับตื้นเขินและซึมลงไปใต้ดิน พอพ้นจากตีนเขาก็ผุด

ขึ้นมาจากผนืดนิอกีครั้ง เหลอืทิ้งไว้เพยีงทางน�้าที่แห้งเหอืดยาวสี่สบิลี้ที่สายน�้า

เคยไหลผ่านเมื่อหมื่นกว่าปีก่อนเอาไว้สายหนึ่ง ในขณะที่ด่านหวงฉวนนั้นกต็ั้ง

อยูบ่นทางน�้าแห้งเหอืดสายนี้ ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมนี้ให้กลายเป็นประตดู่าน

ทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืที่บุกตไีม่ได้ของราชวงศ์เจงิ 

เมื่อผ่านเทอืกเขาผหีลวัไปนั้น มณฑลฮั่นโจวกก็ลายเป็นพื้นที่ราบ นั่ง

29 ตาน�้าธารามแิขง็
30 之
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เรือมุ่งไปทิศใต้ ล่องไปยังเมืองหลวง ตลอดระยะทางสองพันกว่าลี้นั้นมีสิ่ง

กดีขวางน้อยมาก เมื่อใดที่ด่านหวงฉวนถกูตแีตก ทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของ

มณฑลฮั่นโจวก็จะไร้การป้องกัน แดนตะวันออกจะประสบกับวิกฤติ ความ

ส�าคญัของด่านหวงฉวนนั้นแค่คดิกร็ู้แล้วว่ามากเพยีงใด

ไห่ซื่อยืนอยู่หน้าค่ายทหารที่ตีนเขา แหงนหน้าขึ้นมองไปตามทางร่อง

น�้าคดโค้งไล่ขึ้นบน ท้องฟ้ารตัตกิาลมแีสงเพลงิดจุไข่มุกสว่างอยู่นบัสบิจดุ จาก

ที่จางเฉงิเชยีนได้บอกมา ทุกสามชั่วยามจะมทีหารสองร้อยนายเปลี่ยนเวรกนั

เฝ้าอยู่หน้าประตูด่าน มคีนอกีกลุ่มหนึ่งยนืประจ�าการพร้อมด้วยนกหวดี แบ่ง

กระจายอยู่ตามเส้นทางมุ่งไปยงัตอนเหนอื

“หากเป็นปีที่ถิ่นของชาวกู่คู่อุดมสมบูรณ์ ต่อให้ถือแส้มาไล่ก็ไม่ยอม

ขยบัมาทางใต้แม้เพยีงก้าวเดยีว แต่หากปีไหนแล้ง ดนิแขง็ สตัว์เลี้ยงประสบ

โรคระบาด พวกเขาน่ะ...แห่กนัมาอย่างกบัตั๊กแตน” จางเฉงิเชยีนส่ายศรีษะ

เดก็น้อยที่แต่งตวัซอมซ่อหลายคนก�าลงัหวัเราะร่า หยอกกนัวิ่งมาทาง

ไห่ซื่อ อ้อมขาใหญ่โตของทหารเวรในค่ายฉุดยื้อเล่นกนั ท�าให้ทหารเวรถูกบบี

อยู่ตรงกลาง ถูกผลกัไปดงึมาจนเกอืบเซล้ม ใบหน้าของทหารเวรประดบัด้วย

รอยยิ้ม ตะโกนดุเด็กมอมแมมเหล่านั้น ทุกคนพากันยกขาขึ้นเตะเขาเบาๆ  

ไห่ซื่อได้ยนิเดก็พวกนั้นพูดภาษาต่างแดนที่ไม่คุ้นหูกร็ู้สกึประหลาดใจยิ่ง 

“ดกึดื่นในค่ายทหารมเีดก็ต่างแดนมาจากที่ใดกนั”

จางเฉิงเชียนได้แต่ส่ายศีรษะ “เด็กผมด�าตาด�าพวกนี้ล้วนแต่เป็นชาว

เจยีหม่าน บอกวา่ปีนี้ประสบพายหุมิะ ทั้งหนาวเหนบ็และอดอยาก จงึหลบหนี

มาถงึค่ายของพวกเรา หลายวนัมานี้กม็มีาหลายกลุ่มแล้ว”

“ดงันั้นจงึเลี้ยงไว้ในค่ายทหารเช่นนี้?”

“ที่ใดกนั ตอนนี้หมิะตกหนกัเพยีงนั้น ได้แต่รบัพวกเขามาดแูลก่อน รอ

ประชากรถึงประมาณพันคนค่อยส่งไปที่เมืองสุยจิ่งถุน สอนพวกเขาหาเลี้ยง

ชวีติพร้อมกนัทเีดยีว”

ขณะก�าลงัสนทนากนัอยูน่ั้น บนก�าแพงด่านกเ็กดิเสยีงตะโกนดงัขึ้น บน
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ยอดเขามคีนโบกคบเพลงิ จางเฉงิเชยีนหรี่ตามอง “ก�าลงัพูดอยู่พอด ี มาอกี

กลุ่มแล้ว เจ้าดูคบเพลิงนั่น แกว่งเป็นแนวตั้งก่อนทีหนึ่ง สื่อถึงผู้มามิใช่อร ิ

แกว่งแนวนอนหกครั้ง สื่อถงึผู้มามหีกร้อยคน”

ไห่ซื่อกลบัขมวดคิ้ว ชะลอฝีเท้า เพ่งพนิจิแม่น�้าผหีลวัข้างกายที่ไหลผ่าน

หน้าค่ายทหาร หัวหน้าพ่อครัวก�าลังช่วยพวกพ่อครัวเจาะน�้าแข็งที่ริมแม่น�้า 

หย่อนถงัน�้าลงไปตกัน�้า ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดอยู่ๆ กม็เีสยีงโหวกเหวกดงัขึ้น

“ท�าไมหรอื” จางเฉงิเชยีนรู้สกึได้ว่าไห่ซื่อไม่ได้เดนิตามมา หนักลบัไป

กเ็หน็ฝ่ายนั้นย่อตวัลงข้างๆ พวกพ่อครวั

เด็กหนุ่มเพื่อนร่วมงานของเขาวิ่งไล่ตามมา น�าของเปียกชื้นบนฝ่ามือ

ซ้ายแบออกให้เขาดู นั่นคอืป้ายไม้ที่เหลอืเพยีงครึ่งท่อน เพราะใช้งานเป็นเวลา

นานท�าให้ถูกลบูจนเงาเนยีน เดมิมสีลกัอกัษรเอาไว้แต่ตอนนี้อ่านออกแค่อกัษร 

‘ฉวน’ ที่เหลอือยู่เพยีงครึ่งเดยีว

“พี่จาง นี่คอื...”

สหีน้าของจางเฉงิเชยีนเปลี่ยนไปในฉบัพลนั “นี่เป็นป้ายข้างเอวประจ�า

ตวัคนเฝ้าเวรที่บ่อน�้าแร่”

“ทางมาหน้าด่านจะต้องผ่านตาน�้าปู๋ต้งฉวนนี้เท่านั้นใช่หรอืไม่”

“แน่นอน...นี่เป็นทางที่จ�าต้องผ่าน” จางเฉิงเชียนหันไปออกค�าสั่งกับ

ทหารเฝ้าประตู “ชูคบเพลงิเป็นสญัญาณ บอกคนด้านบนห้ามเปิดประตูให้คน

เข้ามา”

“ข้าพาคนจ�านวนหนึ่งขึ้นไปก่อน!” ไห่ซื่อพดูจบกว็ิ่งไปทางค่ายทหารของ

ตน

“ช้าก่อน!” จางเฉิงเชียนตะโกนหยุดไห่ซื่อไว้ก่อน “เจ้าพาพวกฝีเท้า

ว่องไวและฝีมอืดไีปจ�านวนหนึ่ง ขึ้นไปรอบนหอคอยก่อน น�าศรไปเยอะหน่อย”

“ขอรบั!” ไห่ซื่อวิ่งไปไกลแล้ว เสยีงกรุง๊กริ๊งเหมอืนเสยีงของเงนิกระทบ

กนัดงัท�าลายความเงยีบรตัตกิาล

อย่าตายง่ายๆ เชยีวนะ...ขณะวิ่งไปทางกองทหาร จางเฉงิเชยีนกพ็มึพ�า
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ออกมาเบาๆ

ไห่ซื่อวิ่งไปพลางเช็ดมือขวาลวกๆ กับชายเสื้อ แสงสว่างขาวใสบน 

ฝ่ามอืค่อยๆ จางลงก่อนจะสลายไปในที่สุด

ไห่ซื่อและทหารรดีรดุไปทางหอคอย ไม่ถงึครึ่งชั่วยามกม็าถงึก�าแพง

หน้าด่านแล้ว ฝูอี้แม่ทัพที่รักษาการณ์อยู่เป็นบุรุษฝีมือดีผิวด�าร่างผอม อายุ

ประมาณสี่สบิปี พอได้ยนิไห่ซื่อรายงานสถานการณ์ผดิปกตใิห้ฟังอย่างรวดเรว็

แล้ว คิ้วทั้งสองของฝูอี้นั้นขมวดเข้าหากนัแน่นขึ้น ปากปิดเงยีบไม่พูดไม่จา

“แม่ทพัฝู?” ไห่ซื่อขมวดคิ้วเลก็น้อย ดวงตาแจ่มกระจ่างดุจน�้าใสจ้อง 

ฝูอี้จากใต้หมวกเกราะ

“แม่ทพัฟาง เชญิท่านหนัไปดูทางนั้น” ฝูอี้พดูก่อนจะมทีหารพาพวกเขา

ไปข้างช่องยงิลูกธนูข้างก�าแพง

ไห่ซื่อมองดูข้างล่างผ่านช่องยงิลูกธนูขนาดเท่าฝ่ามอื สูดลมหายใจเข้า

เบาๆ อย่างห้ามไม่อยู่

ด่านหวงฉวนนั้นสร้างตามรปูร่างของภเูขา ก�าแพงกั้นหน้าด่านแคบมาก

แต่กส็ูงมาก คล้ายประตูที่น�าไปสู่ถนนอกัษร ‘จอื’ ออกจากประตูด่านทางทศิ

เหนอื ทศิตะวนัออกคอืแคว้นเจยีหม่าน ทศิตะวนัตกคอืแคว้นกู่คู่ มองไกล

ออกไปมอิาจเหน็เส้นชายแดนกั้นสองแคว้นนี้เพราะล้วนแต่เป็นป่ารกร้าง นบั

ตั้งแต่ต้าเจงิสถาปนาแคว้นมาหกร้อยเจด็สบิสี่ปีนี้ไม่เคยถกูรกุรานทางทศิเหนอื 

ที่สร้างด่านนี้ขึ้นเดมิกเ็พื่อการค้าขาย บานประตแูม้กว้างขวางพอควรแต่กเ็พยีง

พอแค่ให้ม้าสองตวัวิ่งสวนกนัเท่านั้น

กู่คู่สถาปนาแคว้นขึ้นเมื่อสามร้อยกว่าปีก่อนตอนที่สองอดีตฮ่องเต้ 

ฮ่องเต้จวงและฮ่องเต้อู๋ ยงัทรงปกครองบ้านเมอืงอยู่ ในปีสุดท้ายของราชวงศ์ 

ภเูขาถงอวิ๋นทางตอนเหนอืในมณฑลหนงิโจวตดิกบัฮั่นโจวมสีภาพอากาศย�่าแย่ 

คนเถื่อนที่อ้างว่ามาจากแคว้นกูคู่ก่ลุม่หนึ่งถกูบงัคบัให้ไปจากดนิแดนบ้านเกดิ

ที่พวกเขาอาศยัอยู่มาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ด้วยเหตุนี้จงึมาเร่ร่อนอาศยัอยู่ใน
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ทุ่งหญ้ามณฑลฮั่นโจว 

ในต�านานของชาวกู่คู่ ชนเผ่าของพวกเขาถอืก�าเนดิจากม้าสวรรค์ และ

ม้าสวรรค์นั้นเป็นบุตรสาวของมงักร  กู่คู่ ในภาษาของพวกเขามคีวามหมายว่า 

หลานมงักร ในขณะที่ชนเผ่าอื่นบนทุ่งหญ้านั้นกเ็รยีกพวกเขาอย่างดูแคลนว่า 

ปู่ปั๋วลั่ว แปลว่าลูกม้าผสม เพราะรูปร่างของชายกู่คู่สูงใหญ่กว่าชาวอนารยชน

ทั่วไปอยู่บ้าง ซ�้ายงัผมทองตาฟ้า ผู้คนต่างกพ็ูดว่าพวกเขาเป็นลูกผสมระหว่าง

ชาวอนารยชน เผ่าควาฟู่31กบัเผ่าวหิคผสมผสานกนัหลายครา ถงึขั้นไม่สามารถ

นับว่าเป็นเชื้อสายเดียวได้ แต่เผ่าพันธุ์ที่เร่ร่อนไปทั่วคล้ายหมาป่าโดดเดี่ยวที่

ออกจากฝูงค่อยๆ เตบิโตอย่างเงยีบๆ 

สี่ร้อยปีหลังจากที่พวกเขาไปจากแผ่นดินบ้านเกิด ราชันปาหลานก็

ปกครองกู่คู่ กลายเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งอย่างหาได้ยากบนทุ่งหญ้า

ผนืนี้ เล่าขานกนัว่าเลอืดของราชนัปาหลานคอืโลหติสทีองแดง สายเลอืดอาสญั

ของตระกลูพ่าซเูอ่อ เขาจตุลิงมาบนโลกมนุษย์กเ็พื่อพรากชวีติผูค้น ดั่งเช่นชาว

เกษตรแดนตะวันออกที่เก็บเกี่ยวฟางข้าว แน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือ  

ตระกูลพ่าซเูอ่อของชนเผ่าชงิหยางนั้นเริ่มตกต�่าหลงัผู้กล้าหลี่ว์กุยเฉนิสิ้นชพีลง 

พอมาถงึยุคราชวงศ์ตวนยิ่งย�่าแย่จนไม่รู้แยกย้ายไปอยู่ที่ใดกนัแล้ว 

ในยคุราชนัปาหลาน แผ่นดนิใต้ปกครองของราชวงศ์เจงิแดนตะวนัออก

ได้รุกรานไปถึงเทือกเขาผีหลัวตอนใต้ แคว้นกู่คู่น�าคนรุกรานมณฑลฮั่นโจว

ตอนเหนือ กวาดล้างชนเผ่าโย่วจินและฉุนจือแล้วก็น�าทัพบุกลงใต้ต่อ บุกตี

ด่านหวงฉวนอยู่หลายครา นบัแต่นั้นมา เพื่อให้สะดวกต่อการป้องกนั ประตู

บานยกของก�าแพงด่านหวงฉวนจงึสร้างให้มขีนาดเพยีงพอคนจงูม้าเข้าเท่านั้น

และเวลานี้ บนถนนคบัแคบที่ทบัถมไปด้วยหมิะหนา เงาตะคุม่ของกลุม่

คนมอมแมมค้อมหลังย่องขยับมาใกล้ชิดกันอย่างเงียบเชียบ กลุ่มคนเหล่านี้

31 ยกัษ์ในคมัภร์ีซานไห่ ผูต้ั้งปณธิานไล่ตามดวงอาทติย์ ทว่าท้ายสดุไม่ส�าเรจ็ กระหายน�้า 

ตายระหว่างทาง มกัเปรยีบเปรยผู้กระท�าโดยไม่ประมาณก�าลงัตน
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รายเรยีงกนัยาวไปถงึสุดปลายทางมดืมดิที่ไกลเกนิเหน็ ในหมู่คนบางครั้งกม็ี

หนึ่งหรือสองคนแหงนหน้าขึ้นมอง ผิวหน้าของพวกเขาขาวซีด เหลือบมอง

ก�าแพงเมอืงแวบหนึ่งคล้ายมไิด้คาดหวงัอนัใดมากนกั จากนั้นกก้็มหน้าลงกลนื

หายไปในความมดื

“คนเหล่านั้นเป็นผู้อพยพชาวเจยีหม่าน ผมด�าตาด�า ชาวกูคู่น่ั้นผมทอง

ตาคราม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพียงเผ่าเดียวในหมู่พวกต่างแดน มองแวบ

เดียวก็จ�าแนกได้ พวกนี้จับชาวเจียหม่านมาเป็นโล่บังศร” ฝูอี้กล่าวพลางลุก

ขึ้นแล้วคว้าชุดเกราะข้างตวั

ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาทางบันได มีนายกองอีกหลายนายวิ่งไล่ตามขึ้น

มา ถ่ายทอดค�าสั่งของแม่ทพัทงั 

“เปิดประตูทศิเหนอื แล้วขบัไล่พวกนั้นไป”

“เปิดประตทูศิเหนอืหรอื...” ใบหน้าคล�้าด�าของฝูอี้ถอดสใีนฉบัพลนั ยาก

จะอ่านสหีน้าเขาออก “ทพัใหญ่จะถงึเมื่อใด”

“เรียนแม่ทัพฝู แม่ทัพต้าหวังระดับพันทหารม้าและขุนพลระดับพัน

ทหารม้าต่างน�าทหารมาสี่พนันาย อกีสามเค่อ32จะมาถงึขอรบั” 

ฝูอี้ถอนหายใจยาว ทุบหลงัเอวตนเอง ข้อกระดูกเกดิเสยีงดงักร๊อบ 

“ไม่ได้ขึ้นหงเย่าหยวนมาสบิสามปีแล้ว ร่างกายชราแล้ว”

เสยีงแผ่วเบาแฝงความเยอืกเยน็ก้องสะท้อนกบัก�าแพงเขา 

ไห่ซื่อเพ่งพนิจิมอง หน้าก�าแพงเมอืง ในผ้าคลุมขาดวิ่นที่ท�าจากเนื้อผ้า

สกัหลาดของสาวเจยีหม่านตาด�านั้นมหีวัแพะเลก็ๆ โผล่ออกมา

“แม่ทัพฟาง ได้ยินว่าท่านช�านาญศิลปะยุทธ์ทุกแขนง แต่ที่เชี่ยวชาญ

ที่สุดคอืขี่ม้าและยงิธนู ในการสอบขุนนางฝ่ายบู๊ปีนี้แม้ได้ต�าแหน่งทั่นฮวา แต่

บททดสอบขี่ม้าและยงิธนูนั้นกลบัเหนอืกว่าผู้ใดอื่น ร้องชมกนัทั่วสนาม” ฝูอี้

เดนิไปไม่กี่ก้าว อยู่ๆ กห็นักลบัมาเอ่ยขึ้น

32 1 เค่อ คอื 15 นาที
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“แม่ทพัฝชูมเกนิไปแล้ว นั่นเพราะสหายร่วมแข่งอ่อนข้อให้” ไห่ซื่อตอบ

“เช่นนั้นหอคอยกม็อบเป็นหน้าที่แม่ทพัฟางแล้ว เรยีกพลธนูยอดฝีมอื

สกักลุ่มหนึ่งตามท่านไปด้วย”

“ทราบ” ไห่ซื่อแสดงความเคารพ ยดืตวัยนืตรง แล้วเร่งรุดซอยเท้าวิ่ง

จากไป

หอคอยนั้นความจรงิแล้วมใิช่หอสงูอนัใด เป็นแค่โพรงถ�า้ข้างก�าแพง

เขาไม่กี่โพรงจากเหนอืไล่ไปตะวนัออกสองสามลี้ของประตดู่านหวงฉวนเท่านั้น 

มเีพยีงถนนป้ีหูท่ี่คบัแคบภายในด่านเท่านั้นที่ทอดไปถงึ เป็นจดุที่อยู่ในต�าแหน่ง

สงู กล่าวกนัว่ามไีว้เพื่อเป็นหอยงิธน ูแต่ความจรงิด่านไร้การศกึมานาน ไม่เคย

ได้ใช้งานมาก่อน ลูกธนู ผ้าสกัหลาดสาก น�้ามนัตุงและเสบยีงปรมิาณน้อยที่

เกบ็กกัตุนไว้ด้านในดุจขยะไร้ค่า 

ไห่ซื่อน�าพลธนูยี่สิบนายปีนขึ้นหอคอย ซ่อนตัวอยู่ในโพรงถ�้า กลั้น

หายใจเฝ้ารอคอยจงัหวะ 

ร่องน�้าที่ตั้งอยู่ทางใต้เริ่มมีเสียงเบาๆ ก่อนจะมีกลุ่มคนและม้าปรากฏ

ขึ้น ล้วนแต่เป็นชุดขาวม้าขาว ย�่าอยู่บนผืนหิมะขาวใสสะท้อนเงาคน คะเน

ไพร่พลอยู่ที่ร้อยห้าสบิคน

“ดยีิ่งนกั ได้ก�าลงัพลกองทพัฉหีลนิมาเกอืบครึ่ง” พลธนูนายหนึ่งที่นอน

ราบซุ่มอยู่ด้านข้างใช้ไขเทียนขัดถูสายธนูพลางเอ่ยเบาๆ “ชาวเจียหม่านเหล่า

นั้นคงหมดทางรอดแล้ว” 

“พวกเรายงัจะท�าอนัใดได้” ผู้เอ่ยตอบส่ายศรีษะ “ฤดูหนาวปีนี้เกรงว่า

พวกกู่คู่คงหวิโหยจนคลุ้มคลั่งแล้ว ประตูบานนี้หากเปิดออกเกรงว่าจะไม่อาจ

ปิดลงได้อกี ต�าราพชิยัสงครามที่มมีาแต่อดตีสอนเพยีงใช้ค่ายกลเพลงิกระทงิ33 

33 ใช้ววักระทงิกว่าพนัตวับุกเข้าโจมตใีนยามราตร ี โดยบนเขากระทงิผูกอาวุธมคีมเอาไว้ 

ที่หางราดน�้ามนัจุดให้ไฟลุก ท�าให้ววัพุ่งลุยไปด้านหน้าอย่างบ้าบิ่น
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ไม่เคยสอนให้ใช้คนมาเป็นโล่บงัศร แต่เพื่อชงิเสบยีงจากค่ายทหารของพวกเรา

ถึงกับกระท�าเรื่องไร้คุณธรรมเช่นนี้ขึ้นได้ เรื่องนี้อย่างไรเสียก็มิอาจโทษพวก

เรา”

มองจากบนหอคอยกพ็อจะเหน็เงาทหารม้าของกู่คู่ค่อยๆ คุมม้ารุดมา

ทางใต้ได้รางๆ ในขณะที่กองทพัฉหีลนิได้ตั้งทพัอยูท่ี่หน้าประตดู่านแล้ว ทั้งคน

และม้าเจด็พนักว่าชวีติที่มาหนนุเสรมิยนืเว้นระยะห่างกบักองทพัฉหีลนิอยู่แปด

จั้ง ไล่ไปตามร่องน�้าที่คดเคี้ยวอนัตรายเป็นทพัยาวถงึห้าลี้ ชาวเจยีหม่านเสื้อผ้า

ขาดรุ่ยที่ยืนคั่นหว่างกลางสรรพาวุธของสองฝ่ายที่พร้อมพุ่งโจมตีได้แต่ตัว 

สั่นเทิ้มเกาะกลุ่มกนัอยู่เงยีบๆ

“ปีนี้ชาวกู่คู่หิวโหยกันมาก รู้ว่าที่ด่านเรามีเสบียงก็รุดหน้ามาคล้าย

หมาป่าได้กลิ่นคาวเลือด พวกที่เข้าเมืองสุยจิ่งถุนถูกสังหารหมดแล้ว ยามนี้

กระทั่งด่านหวงฉวนยังกล้ามาบุก...เพียงแต่หากเดินทางไกลนับสามพันลี้จาก

ทิศตะวันตกเพื่อมาหาอาหาร เกรงว่ายังมิทันพบก็คงหิวตายกันหมดแล้ว

กระมงั”

“ดูจากลกัษณะ ครานี้น่าจะทุ่มสุดก�าลงั”

ในโพรงถ�้ามดืหนาว เสยีงซุบซบิของผู้คนดุจคล้ายมอืไร้รูปนบัไม่ถ้วน

มาโอบรดั อยู่ๆ ไห่ซื่อกร็ู้สกึว่าเกราะเงนิบนแผ่นอกกระชบัแน่นเกนิไป อดึอดั

จนแทบหายใจมอิอก

ประตูบานยกสีด�าทะมึนของด่านหวงฉวนหนาและหนักยิ่ง บานพับ

ทองเหลอืงสบิหกอนัล้วนมขีนาดหนาเท่าปากชามข้าว ทว่ายามเลื่อนขยบักลบั

เงยีบเชยีบไร้เสยีง

ในกลุ่มชาวเจียหม่านเกิดความปั่นป่วนขึ้นเล็กน้อย แพะน้อยในอ้อม

กอดของเด็กสาวดิ้นหลุดออกจากอ้อมแขน ขาเรียวเล็กทั้งสี่ย�่าลงบนผืนหิมะ

เกดิเสยีงไพเราะแผ่วเบา แพะน้อยขาวผ่องทั้งตวั บนใบหน้าจากหน้าผากไล่ไป

ยนัจมูกเป็นขนปุยสดี�าเงาแถบหนึ่ง รูปร่างเลก็ผอม ดวงตานลิเงา คาดว่าเป็น
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แพะนมที่เตรยีมไว้ส�าหรบัรดีท�าสรุานมแพะยามจดัระเบยีบคอกสตัว์ใหม่ถงึได้

อุ้มมาด้วยตลอดทาง แพะน้อยขยับสองก้าวไปด้านหน้าอย่างใคร่รู้ ตามอง

ประตูบานยก...ประตูยิ่งยกสูงขึ้นก็ยิ่งเห็นขนขาขาวปุยสูงขึ้น เกราะเงาสีเงิน

หลายร้อยชุดสะท้อนแสงหมิะทิ่มแทงตาผู้คน

แพะน้อยชะเง้อคอนุ่มนิ่มออกมา ร้องแบร๊ะทีหนึ่ง ก่อนที่สายลมแรง

พุง่ตรงจากนภาจะทะลวงผ่านร่างเลก็ผอมของมนั โลหติสาดกระจายลงบนพื้น

หิมะขาวราวกระดาษ...จากช่องยิงศรและบนก�าแพงด่านหวงฉวน ลูกธนูของ

พลทหารพุง่มาดั่งฝงูตั๊กแตน มอือาบโลหติมอืหนึ่งยื่นไปหาแพะน้อย ทว่ากลบั

ถูกคมศรที่พุ่งมาเสยีงดงัวี้ดฝ่าแรงลมปักให้แนบตดิเข้ากบัผนืหมิะ

เสยีงโห่ร้องดงัขึ้นก่อนที่กองทพัทหารม้าฉหีลนิหนึ่งร้อยห้าสบินายจะวิ่ง

กรอูอกไปราวกบัปลาอิ๋นเจยีว34 ย�่าผ่านกองหมิะและซากศพที่เกลื่อนกลาดแสน

อนาถ บุกตะลุยอย่างดุดนัไปยงัทหารม้ากลุ่มแรกของแคว้นกู่คู่ที่พุ่งมา ทหาร

กู่คู่มอืหนึ่งถอืดาบหวนโส่ว35 มอืหนึ่งถอืโล่ บนตวัโล่มหีนามแหลม แกว่งขยบั

คล่องแคล่วมีก�าลัง เมื่อครั้งฮ่องเต้จวงและฮ่องเต้อู๋ปกครองแผ่นดินอยู่นั้น 

ทหารรักษาการณ์ด่านหวงฉวนก็เสียเปรียบเพราะอาวุธเช่นนี้ของพวกเขาไป 

ไม่น้อย ภายหลังฝ่ายคลังอาวุธสร้างหอกยาวห้าสิบห้าฉื่อให้แก่ทหารด่าน 

หวงฉวนโดยเฉพาะ ความยาวทดัเทยีมกบับุรุษร่างเตี้ยคนหนึ่ง สามารถตวดั

ใช้บนเส้นทางถนนที่คบัแคบได้ดั่งใจนกึ ซ�้ายงัแหลมคม โจมตไีด้ฉบัไว สามารถ

แทงทะลุช่องว่างขนาดเลก็ระหว่างดาบกบัโล่ของชาวกู่คู่ได้ 

กองทัพฉีหลินลงมือโหดเหี้ยมว่องไว มองจากที่ไกลเห็นละอองหิมะ

ลอยฟุ้ง แสงเงนิขาวพุ่งไปทศิเหนอื จุดใดบนทศิทางที่แสงนั้นวาดผ่านล้วนมี

ซากศพคนม้าของกู่คู่กองพะเนิน ไม่ถึงครึ่งเค่อ กองก�าลังทหารม้าหลายสิบ

แถวชุดแรกของกู่คู่ถูกสงัหารย�่าเหยยีบจนสิ้นชพี กลุ่มทหารกู่คู่ที่อยู่ด้านหลงั

34 ปลาคเิมยีรา
35 ตวัดาบตรง ปลายด้ามจบัเป็นรูปทรงห่วง
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ส่งเสยีงร้องตะโกนก่อนที่ทหารชุดสองจะรุดไปด้านหน้า กองทพัฉหีลนิโห่ร้อง

ขึ้นมาอกีครั้ง หอกห้าสบิห้าฉื่อที่เป้ือนโลหติกว่าร้อยเล่มชี้ตรงไปข้างหน้าอย่าง

พร้อมเพรยีง ฝ่าเข้าทพัศตัรู พวัพนัสู้รบกนั

หอคอยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของก�าแพงทางเข้าด่าน หันหน้าเข้ากับ

แผ่นหลงัของทหารกู่คู่กองหน้า ประกอบกบัมธีนูหน้าไม้บนก�าแพงเมอืงท�าให้

เกดิเป็นรูปแบบการยงิประกบ

ไห่ซื่อคุกเข่าลงข้างหนึ่งอยู่ที่ปากทางเข้า ควกัแหวนยงิธนูท�าจากแก้วสี

เขยีวน�้าทะเลวงหนึ่งจากข้างเอว เพ่งพนิจิก่อนจะสวมมนัลงบนนิ้วโป้ง แหวน

นั้นเดิมใช้ส�าหรับบุรุษเพศ นางใส่แล้วมีขนาดใหญ่อยู่บ้างจึงกระท�าเฉกเช่น

เดยีวกบัคุณหนูสกุลใหญ่คอืใช้เส้นไหมเขยีวพนักระชบั

“ศรทะลวงเกราะ” ไห่ซื่อเอ่ย ดงึตรวจสายธนกู่อนที่มอืจะคว้าศรทะลวง

เกราะหางเหยี่ยวสามดอกมาหนบีไว้ด้วยนิ้วทั้งสี่ นิ้วโป้งง้างคนัธนูหกตั้น36ได้

อย่างมั่นคง เลง็ไปที่แผ่นหลงัของกองทหารกู่คู่ชุดที่สาม “ยงิ!”

ลูกธนูพุ่งใส่กองทหารกู่คู่ชุดสามดุจฝูงตั๊กแตน ทหารกู่คู่คาดไม่ถึงว่า

ด้านหลงัมศีตัรู ชั่วขณะหนึ่งกข็ยบัหน ีเบยีดเสยีดทบัเหยยีบกนั ทว่ากถ็ูกการ

ยิงประกบหน้าหลังขวางกั้นจึงไร้ทางไป ทหารชุดสองของกู่คู ่ได้ยินเสียง

โหวกเหวกและถกูผลกัเบยีดจากทางด้านหลงั ครั้นสงสยัว่าตนตดิกบั ใจกพ็ลนั

ร้อนรน หวัหน้ากองเลก็สองนายตะโกนสั่งให้จดัตั้งขบวนทพัใหม่ น�าคนฝ่าเข้า

ขบวนทพัฉหีลนิต่อสู้สุดชวีติ ทหารทพัหน้าของกองทพัฉหีลนิใช้หอกห้าสบิห้า

ฉื่อซ้อนทับแทงออก หอกพันเกี่ยวกันเป็นเส้นตรงต้านโล่ของกู่คู่เอาไว้ ก่อน

จะชกัเอาดาบหวนโส่วใบดาบแคบขึ้นมาสะบดัฟัน

“ยงิใส่ทพัชดุที่ห้า พวกเราช่วยกองทพัฉหีลนิแหวกทาง ผลดักนัยงิสาม

36 1 ตั้น เท่ากบั 14 ปอนด์ ปกตใิช้เป็นหน่วยตวงข้าวสารธญัพชื หรอืเป็นค่าตอบแทน

หรอืเงนิเดอืนส�าหรบัพวกขุนนางโดยใช้ข้าวสารทดแทนเงนิตรา
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ชุด หากข้าไม่ตะโกนให้หยุด ไม่ว่าใครกห็้ามหยุดยงิ” แม่ทพัหนุ่มเอ่ยเสยีงต�่า

ขึ้นอย่างเชื่องช้า ธนูหกตั้นสบิสองคนัถูกง้างสุดสายอย่างไร้เสยีง

“ยงิ!”

เสยีงเฟ้ียวของสายธนดูจุเมด็ฝนกรดีเวหา ทหารกู่คู่ถูกขงัอยู่ในทางภูเขา

ไร้หนทางเลี่ยงหลบ กองทหารชดุสามสี่และห้าที่เป็นขบวนหน้าสดุของต�าแหน่ง

ทศิใต้จ�านวนร้อยกว่านายถกูฝนธนอูนัแหลมคมตดัขาดจากขบวนทพัฝ่ังเหนอื 

ซึ่งยามนี้ก�าลังรับการโจมตีดุจน�้าหลากสีเงินที่โหมมาของกองทัพฉีหลินอยู่ 

ขบวนทพัลดจ�านวนลงเรื่อยๆ ในขณะที่ฝนธนูนั้นไม่มที่าทจีะหยุดลง

รอไห่ซื่อตะโกนว่า “หยุด” ทหารกู่คู่กว่าร้อยนายก็เหลือเพียงแถว

สุดท้ายเท่านั้น มินานก็ถูกกองทัพฉีหลินรุดหน้าเข้ากวาดล้างดุจเก็บเกี่ยวพืช

พรรณปลายฤดูสารท

ข้างหขูองไห่ซื่อเยน็วาบไปวบูหนึ่ง ก่อนที่มอืธนูข้างกายคนหนึ่งจะยกมอื

ขึ้นกุมไหล่ บนพื้นมีศรขนเหยี่ยวไห่ตงชิง37ที่ชาวกู่คู่นิยมใช้ตกอยู่ดอกหนึ่ง 

เหน็ได้ชดัว่าทหารผู้นี้ถูกคมศรเฉี่ยวจนเกดิแผล

ถนนใต้หอคอยถกูลกูธนแูละซากศพกลบทบัจนมดิ แต่เมื่อขยบัขึ้นทศิ

เหนอืไปอกีหน่อยกลบัมอิาจมองเหน็ได้ถนดัตาเพราะระยะสายตาในหอคอยมี

จ�ากัด ไห่ซื่อเสี่ยงตายชะโงกออกจากปากถ�้าหอคอยมองไปทางเหนือ เห็นว่า

ในขบวนทพักู่คู่มทีหารหลายนายก�าลงัเลง็ธนูมาทางหอคอย ซ�้ายงัมพีลธนูอกี

หลายสบินายตั้งขบวนยนืหน้า ง้างธนูยงิใส่กองทพัฉหีลนิที่ก�าลงัรุดมาใกล้ ใน

ขณะที่ครานี้กองทัพฉีหลินจัดตั้งทัพส�าหรับต่อสู้ระยะประชิดจึงไม่มีโล่ติดตัว 

ดูจากลกัษณะแล้วอาจต้องสูญเสยีอย่างมหาศาล

“พวกเจ้าสองคนจบัขาข้าเอาไว้” ไห่ซื่อกดัฟัน ดงึตวักลบัเข้ามาแล้วนั่ง

หนัหลงัให้ปากถ�้าก่อนจะหนัไปเอ่ยกบัพลธนูสองนายที่อยู่ใกล้ตวั จากนั้นนาง

คาบลกูธนสูามดอก มอืขวาหนบีลกูธนไูว้อกีสามดอก มอืซ้ายถอืคนัธน ูเหวี่ยง

37 นกเหยี่ยวไจร์ฟัลคอน
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ตวัห้อยหวัให้ร่างแนบกบัก�าแพงหนินอกถ�้า ง้างคนัธนูสามศรยงิใส่กองทพักู่คู่ 

ไม่มดีอกใดพลาดเป้า ในหมูท่หารนั้นนางเลง็เหน็ทหารร่างสงูใหญ่ผูห้นึ่งมานาน

แล้ว ชุดเกราะของเขาสะดุดตากว่าผู้อื่นเลก็น้อย คาดว่าน่าจะเป็นหวัหน้า จงึ

ดึงลูกธนูทั้งสามที่คาบไว้ออกมาแล้วเล็งยิง ลูกธนูพุ่งแรงคล้ายดาวตกเข้าใส่

คนผู้นั้น 

ลกูธนทูี่ไห่ซื่อใช้นั้นมหีลกัการอยู ่นางใช้สองดอกทะลวงเกราะก่อน จาก

นั้นกใ็ช้ศรเหน็โลหติ38ดอกหนึ่ง เจตนาให้ลกูธนทูะลจุดุเชื่อมช่วงเกราะที่เปราะ

บาง จากนั้นกใ็ช้ศรเหน็โลหติที่มเีงี่ยงยื่นเลยหวัลกูธนูโจมตศีตัรสูร้างบาดแผล

ฉกรรจ์...เมื่อเสรจ็สิ้นนางจงึเหวี่ยงตวักลบัเข้ามานั่ง ก่อนได้ยนิเสยีงปั้กดงัขึ้น

หลายครั้ง ลกูธนขูองทหารกูคู่่ยงิถกูผนงัหนิตดิต่อกนัหลายดอก ไห่ซื่อหนักลบั

ไปมองก็เห็นพลธนูร่างใหญ่ผู้นั้นจับลูกธนูทั้งสามที่รวมกันอยู่ที่ล�าคอ ร้อง

ตะโกนออกมาทหีนึ่งก่อนจะกระชากออก ในแสงขาวของหมิะไกลออกไปมอง

เหน็ได้ไม่ชดันกันั้น เหน็คนข้างกายเขาที่รุดหน้ามาใกล้ในคราแรกก้าวถอยสอง

ก้าว ยกมอืขึ้นเชด็หน้า คดิว่าน่าจะเชด็คราบโลหติที่สาดกระเซน็ถูกใบหน้า

ไห่ซื่อถือโอกาสที่ฝ่ายนั้นก�าลังอลหม่านทิ้งตัวห้อยหัวลงอีกครา มิสน

ลูกธนูที่พรั่งพรูพุ่งมาอย่างบ้าคลั่ง ปล่อยศรอย่างต่อเนื่อง พลธนูในขบวนทพั

กู่คู่กพ็ากนัส่งเสยีงร้องก่อนจะล้มกองลงกบัพื้น

“แม่ทพัฟาง!” ทหารบนหอคอยตะโกนขึ้น น�้าเสยีงร้อนใจจนถงึกบัแหบ

พร่า

ไห่ซื่อหนัมอง เหน็ลูกธนูดอกหนึ่งก�าลงัพุ่งเข้ามา พรบิตากม็าถงึเบื้อง

หน้าโดยมอิาจเลี่ยงหลบ กระทั่งคราบเลอืดที่เป้ือนหวัธนสูามเหลี่ยมยงัเหน็ได้

อย่างแจ่มชดั นางเบกิตากว้าง

38 ชื่อภาษาองักฤษว่า blood runner arrow เป็นหวัศรที่เมื่อเจาะเข้าเนื้อคนแล้วยากจะ

ดงึออกได้ ปกตนิยิมผ่าออกเนื่องจากหวัธนมูคีมมดีกางออกเป็นรปูสามเหลี่ยมยาวเลยจาก

หวัแกนลูกธนูหลกั
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เหล่าพลธนูบนหอคอยต่างรีบไปก้มมองดู ก่อนจะเห็นเพียงคางเล็ก

แหลมของไห่ซื่อหงายขึ้นเป็นแนวขนาน ขณะที่ลูกธนนูั้นหยดุนิ่งอยูต่รงใบหน้า

ของนาง ก้านธนูสั่นเกดิเสยีงวงึๆ

เวลานี้แนวหน้าของกองทัพฉีหลินบุกเข้าถึงกองทัพของกู่คู่แล้ว ทหาร

เดนิเท้าที่ตามมาถงึในภายหลงักร็ดุหน้าบกุ ทว่าบนตรอกทางเดนิที่มขีนาดกว้าง

เพยีงหนึ่งจั้ง ยามรุดหน้าบกุกล็งมอืเข่นฆ่ากนัอย่างเบยีดเสยีด ขณะที่ในขบวน

ทพั ชายหนุ่มผู้ยงิศรกลบัยงัคงเหยยีบโกลนขึ้นขี่ม้า ตวันั่งอยู่บนอาน สายตา

มองมาทางหอคอย ก่อนจะกระโดดลงจากหลงัม้า รบีสั่งให้คนหามศพหวัหน้า

พลธนูที่ถูกสังหารไปเมื่อครู่มา เขาถอดหมวกเกราะของผู้ตายแล้วก�าผมทอง

ของผู้วายชพี ก่อนจะชกัดาบข้างตวัออกมาตดัศรีษะอกีฝ่าย ยกศรีษะนั้นขึ้น

มาเบื้องหน้าแล้วจูบสามที ก่อนจะได้ยินทหารติดตามข้างกายร้องเรียก พอ

เหลือบตาขึ้นมองก็เห็นลูกธนูยาวดอกหนึ่งพุ่งมา แล้วสีหน้าของเขาก็พลัน

เปลี่ยนไป ในตอนนี้เอง บุรุษสวมชุดคลุมขาวข้างกายก็รีบร้อนมาขวางเบื้อง

หน้าชายหนุ่มผู้นั้นแล้วกางแขนออกเป็นก�าบังให้อย่างมิสนชีวิต ศรยาวขน

เหยี่ยวไห่ตงชงิเฉยีดผ่านฝ่ามอืของเขาเกดิเสยีงดงัก้องประหนึ่งหนิกระทบทอง 

ก่อนจะร่วงตกลงกบัพื้นดนิ ในกองทพัของทหารกูคู่เ่กดิความป่ันป่วนเลก็น้อย 

ทว่าบุรุษชุดคลุมขาวกลับไร้ซึ่งบาดแผลขณะก้าวถอยหนึ่งก้าวอย่างคร้านจะ

ใส่ใจ ยนือารกัขาข้างม้าของชายหนุ่มผู้นั้นเช่นเดมิ ผู้ถูกปกป้องแหงนหน้าขึ้น

มองอย่างพนิจิ ศรยาวที่อยูร่ะดบัใบหน้าของพลธนตู้าเจงิซึ่งห้อยตวัลงบนยอด

เขานั้นหายไปแล้ว ยามเพ่งสายตามองลูกธนูที่ถูกขวางไว้เมื่อครู่ถึงพบว่าเป็น

ศรที่ตนยงิออกไปก่อนหน้านี้ดงัคาด คดิว่าพลธนูของต้าเจงิผู้นั้นใช้ฟันกดัศร

ที่พุ่งไป จากนั้นถอืโอกาสที่เขามทินัตั้งตวั ง้างสายธนูยงิกลบัคนืมา

รมิฝีปากเป้ือนโลหติของหนุม่กูคู่ผู่น้ั้นเผยรอยยิ้มบางออกมา ยกมอืไป

ทางยอดเขาก่อนจะงอนิ้วกวักเรียกอย่างเชื่องช้า ต่อมาก็เอาศีรษะที่ตัดมานั้น

ไปห้อยไว้หลงัอานม้า ออกค�าสั่งให้ทหารเฝ้าคุม้กนัตนพลางขี่ม้าน�าทพัถอยกลบั 

หายไปจากมุมโค้งของภูเขาฝั่งเหนอื
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ไห่ซื่อเลียฟันหน้า ถุยเลือดเบาๆ ออกมาค�าหนึ่งพร้อมเอ่ย “บุรุษผู้นี้

พลิกึนกั คล้ายท�าศาสตร์ลบัอนัใดอยู่ พวกเรารบีไล่ตามไปเรว็”

“แม่ แม่ทพัฟาง...” พลธนูที่ดูจากลกัษณะอายุไล่เลี่ยกบัไห่ซื่อรมิฝีปาก

สั่นระรกิ พูดจาตะกุกตะกกั

“อนัใด” ไห่ซื่อแบกคนัธนูขึ้นหลงัพลางตอบกลบั

“ชาวกู่คู่ชูธงด�าขึ้นแล้ว ธงด�าสื่อถึงองค์ราชันวายชนม์...ข้าได้ยินมาว่า

พวกเขาไม่ฝังศพ หากคนตายก็จักโยนศพทิ้งให้หนูสุนัขแทะกิน จะมีก็แต่

หัวหน้าในแต่ละเผ่าของพวกเขาที่หากสิ้นชีพในสนามรบจะน�าศีรษะกลับไป

ประกอบรวมกับร่างที่หล่อขึ้นจากทองค�าแล้วฝังลงด้วยกัน...” ทหารหนุ่ม 

ฉกียิ้มออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ รมิฝีปากที่ซดีขาวลอกเป็นขุยแตกมเีลอืดซบิ

“แม่ทพัฟาง คนที่ท่านยงิตายคอืองค์ราชนั องค์ราชนัเชยีวนะ!”

ชาวกู่คู่เหมือนไม่ชอบรั้งท�าศึกนาน น�าทัพเข้าบุกอย่างเอิกเกริก ทว่า

ถอยกลบัรวดเรว็ดุจน�้าหลาก 

ไห่ซื่อวิ่งตะบงึจากหอคอยลงมาข้างล่าง แย่งม้าไปตวัหนึ่งก่อนจะขี่ห้อ

ไปทางเหนอื ไล่ตามทพัใหญ่ไปได้ยี่สบิกว่าลี้ถนนเบื้องหน้ากข็าดสิ้น เหลอืเพยีง

ร่องน�้าที่ไหลขึ้นตดัตนีเทอืกเขาผหีลวัฝ่ังตะวนัออกพาดไปทางฝ่ังตะวนัตก เป็น

ร่องน�้ายาวถงึสามสบิสองลี้ ไล่ไปถงึตาน�้าปูต้๋งฉวนซึ่งเป็นต้นก�าเนดิแม่น�้าผหีลวั 

จากบ่อน�้าแร่ขึ้นเหนอืไปอกีจงึเป็นตรอกเขาเลก็สายหนึ่ง 

ใกล้เวลาเที่ยงของวันต่อมา ในที่สุดไห่ซื่อก็ไล่ตามทัพของฝูอี้ได้ทัน 

แม้ว่าทหารกู่คู่จะถอยทัพได้เร็ว ทว่าเพียงชั่วขณะก็มิอาจสลัดทัพฝูอี้ได้พ้น  

จ�าต้องปล่อยให้พวกเขาไล่ตามมาอย่างไม่รบีร้อนเช่นนี้

“แม่ทพัฟางช่างสายตาแหลมคม กองทพัชาวกู่คู่แต่ไหนแต่ไรไร้สิ่งของ

แสดงตัวผู้น�า อ๋องผูตุนซ้ายกลืนเข้ากับฝูงคน ไม่ว่าผู้ใดก็มิเคยจ�าแนกออก” 

ฝูอี้เอ่ยอย่างเชื่องช้า “อ๋องผูตุนซ้ายผู้นี้กล้าหาญช�านาญรบ ทหารสามพนันาย

ที่ลอบโจมตีเมืองสุยจิ่งถุนนั้นก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา แต่เดิมสั่งให้ทหาร

เหล่านั้นเป็นแนวหน้าน�าทพัมาเปิดเส้นทางก่อน ทพัใหญ่มนิานจะตามไป คดิ
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ไม่ถึงว่าตัวเขากลับเปลี่ยนเส้นทางบุกมาด่านหวงฉวน ซ�้ายังทิ้งทหารสามพัน

นายที่ไม่ทราบเรื่องไว้ที่เมอืงสุยจิ่งถุนเป็นตวัหลอก ยามนี้เขาสิ้นชพีแล้ว อ๋อง

ผูตุนซ้ายคนใหม่เป็นน้องชายต่างมารดาของราชันคนก่อน ได้ยินสายสืบ

รายงานว่าแต่เดิมก็มิได้เป็นมิตรต่อกันเท่าใดนัก ยามนี้เลยรีบออกค�าสั่งให้

ถอยทพั”

ในขบวนทหารกูคู่ม่ไิด้เหน็ธงศกึสคีรามเข้มที่เคยมอีกี หน้าขบวนทหาร

แต่ละชุดล้วนมผี้ารามสีดี�าขาวโบกสะบดัอยู่

“นั่นกค็อือ๋องผตูนุซ้ายคนใหม่” ฝอูี้ชี้ไปทางชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รบัการ

อารักขาอย่างดีท้ายกองทัพกู่คู่ รูปลักษณ์ของบุรุษผู้นั้นถูกเงาของธงไว้อาลัย

ปกปิด เหน็ได้ไม่ชดันกั ที่สะดุดตาคอืศรีษะผมทองที่ถูกน�าไปมดัเข้ากบัหลงั

อานม้าสะบดัแกว่งไปตามฝีเท้าม้าที่ย�่าเหยยีบหมิะ

ไห่ซื่อขมวดคิ้วเล็กน้อย บังคับม้าวิ่งไปเร็วขึ้น ยามนี้ทหารกู่คู่เคลื่อน

ทพัไปถงึปากทางออกเทอืกเขาแล้ว พอจะเหน็พื้นที่ปกคลุมด้วยหมิะหนาเป็น

บรเิวณกว้างด้านล่างได้เลอืนราง เมื่อครั้นเลี้ยวผ่านปากทางลง ลมระลอกใหญ่

กโ็หมพดัมาพร้อมละอองหมิะ ธงไว้อาลยัสะบดัขึ้นฟ้าเสยีงพึ่บพั่บ วนิาทนีั้น

บรุษุผูน้ั้นกเ็อยีงหน้า มมุมองเผยให้เหน็โครงหนา้คมสนั จมกูโด่ง ไห่ซื่อคลา้ย

ถูกหิมะอุดเลือดลมที่ทรวงอก นางตะลึงงัน นั่นเป็นรูปโฉมที่นางเห็นมาเป็น 

สบิปี ไม่มทีางจ�าผดิแน่

“จั๋วองิ...” นางพมึพ�าออกมา

ชายผูน้ั้นคล้ายได้ยนิเสยีงของไห่ซื่อ เขาหนัหน้ามา ใบหน้าประดบัด้วย

รอยยิ้มท้าทายก่อนจะกระดิกนิ้วเรียกอีกครา สันจมูกโด่ง แววตาลึกล�้า คิ้ว

เข้มหนา โฉมหน้าและรูปร่างเหมอืนจั๋วองิทุกกระเบยีด จะมกีแ็ต่ดวงตาคู่นั้น

ที่เป็นสฟี้าสว่าง หนุ่มตาฟ้าถอดหมวกรบออก สยายผมทองสว่างให้ประจกัษ์

แก่สายตาก่อนจะออกค�าสั่งเสียงดังสนั่นด้วยภาษาต่างถิ่น ทหารกู่คู่ขานรับ

พร้อมกนั ทนัใดนั้นกพ็ากนัยกแส้ขึ้นฟาดม้า เคลื่อนทพัลงเขาไปอย่างรวดเรว็ 

ทพัทหารหลายชดุที่พุง่ออกจากเทอืกเขาก่อนกต็ั้งขบวนซ้ายขวาอยูบ่นลานหมิะ 
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ดกัปากทางของเทอืกเขาเอาไว้เพื่อโอบคุ้มกนั ขณะที่คนที่เหลอืกต็ะบงึไปทาง

เหนอือย่างไร้กงัวล หลงัทหารทกุนายออกจากเทอืกเขามาได้แล้ว กองทพัหลาย

ชุดที่เดิมแบ่งเป็นสองฝั่งเพื่อคุ้มกันก็รีบเปลี่ยนรูปแบบทัพเป็นเข้ามารวมกับ

ทัพหลัก คนม้าหลายพันควบตะบึงท�าละอองหิมะลอยฟุ้ง ก่อนใช้ความเร็ว

สูงสุดจนหายไปทางขอบฟ้าทศิเหนอื

“นั่นกค็อืหงเย่าหยวน” 

ฝูอี้ดงึบงัเหยีนม้าให้หยุด ใช้ด้ามแส้ในมอืวาดวงกลมบนอากาศ ให้ผนื

หมิะทางตอนเหนอืของหุบเขาอยู่ภายในวงกลม

หงเย่าหยวนยามฤดูหนาวมีหิมะหนาแน่น ฤดูร้อนเป็นพื้นที่แห้งแล้ง  

ไม่เคยมดีอกหงเย่าบานสกัดอก 

สาเหตุที่ได้ชื่อนี้กเ็พราะองค์หญงิหงเย่าเคยเสดจ็มาเยอืน เดมินางเป็น

เพยีงหญงิเชื้อพระวงศ์และเป็นน้องสาวต่างมารดาของอ๋องชั่วฉู่เฟ่ิงอี๋ผู้ซึ่งน�าทพั

ก่อกบฏ นางถูกส่งไปแต่งงานผูกมิตรกับแคว้นกู่คู่เมื่อนานมาแล้ว อายุได้

สามสบิสองปีกถ็ูกส่งต่อให้แต่งกบัองค์ราชนัถงึสามคน มอี�านาจอยู่มนิ้อย 

สบิสี่ปีก่อนตอนฉู่เฟิ่งอี๋พ่ายทพัหลบหนมีาทศิเหนอื ผ่านด่านหวงฉวน

เข้ามาในเขตแดนของกู่คู่ องค์หญงิหงเย่ากส็่งทหารมาต้อนรบั ยามนั้นฮ่องเต้

สวี้ที่ยงัไม่ได้ขึ้นครองบลัลงัก์น�าทพัไล่ตามมายงัสถานที่แห่งนี้ สู้รบกนัถงึสี่วนั

ห้าคืน สังหารศัตรูไปห้าหมื่นกว่านาย ทัพกบฏสูญสิ้นไม่เหลือ ทัพกู่คู่เองก็ 

เสยีหายหนกั ซูหมงิหนึ่งในหกขุนพลปีกนกเดด็ศรีษะของฉู่เฟิ่งอี๋มาได้ ขณะที่

องค์หญงิหงเย่าก็ถูกคนม้าย�่าเหยยีบสิ้นชพีในหมู่ทหาร หลังสิ้นศกึนี้ ผืนดนิ

ยี่สบิลี้มหีมิะดนิโคลนปะปนโลหติ ผสมผสานระหว่างสแีดงด�า ปีต่อมาในสภาพ

อากาศที่อบอุน่ผดิปกต ิผนืดนิหงเย่ากลบัมหีญา้เขยีวขึ้นหรอ็มแหรม็ ปศุสตัว์

ไม่กดักนิ ผู้เฒ่าเรยีกมนัว่าหญ้ากนิศพ

เหตุการณ์ในปีนั้นคล้ายคลื่นโทสะที่แพร่กระจายออกไปอย่างไร้ไมตร ี

เหล่าอกัษรที่ขนุนางช�าระประวตัศิาสตร์ร่างขึ้นอย่างเรยีบง่ายกลบัหมายถงึชวีติ

คนนบัพนันบัหมื่น
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“ทุกปีในเทศกาลชิงหมิง บนผืนดินหงเย่ากว้างยี่สิบลี้นี้จะเต็มไปด้วย

สตรแีละเดก็ที่มากราบไหว้ผู้ตาย” ฝูอี้เงยีบไปพกัหนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อ “สบิสี่ปี

แล้ว สตรทีี่มากช็ราแล้ว เดก็ที่เคยมากเ็ตบิโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว โลกใบนี้ควรถงึ

กาลสงบสุขได้แล้ว”

ยามกลับถึงค่ายทหารก็ไม่มีเด็กเจียหม่านวิ่งเล่นกันให้เห็นอีกเลย

แม้แต่คนเดยีว 

คนืวนันั้นชาวเจยีหม่านในค่ายทหารไม่เหน็สหายร่วมเผ่าของตนเข้ามา

เสยีท ีหลงัจากนั้นกส็งัเกตเหน็ว่าทพัใหญ่ขึ้นเขามาแล้ว พวกเขาวิ่งวุน่กนัอย่าง

วิตกและในท้ายที่สุดก็สิ้นชีพลงจนหมด ทว่าต่อให้ไม่วิ่งหนีตาย พวกเขาก ็

ไร้ซึ่งทางรอดอยู่ดี

“จะปล่อยให้พวกเขาออกไปป่าวประกาศไม่ได้ว่าพวกเราเห็นคนตาย

แล้วไม่คดิช่วยเหลอื” 

ใบหน้าด�าคล�้าของฝูอี้นั้นยงัคงมองสหีน้ามอิอกเช่นเคย 


