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และแล้วเราก็เดินทางร่วมกับหล่ีชีฉือและฝูถิงมาถึงเล่มสุดท้าย 

แล้วนะคะ แต่ความสนุกยังไม่จบลงง่ายๆ ค่ะ ในเล่ม 3 น้ีก็ยังมเีรือ่งราว 

และปมหลกัทีน่่าสนใจให้ทุกคนได้อ่านได้ลุ้นกันต่อไป

เปิดเล่มมาก็เป็นฉากท่ีหลี่ชีฉือก�าลังจะคลอดบุตรพอดี มิหน�าซ�้า 

ยังเป็นเวลาเดียวกับที่ข้าศึกบุกเข้ามาในเมืองอว๋ีซียามที่พวกฝูถิงไม่อยู่ 

อีกด้วย คิดไม่ออกเหมอืนกันนะคะว่าถ้าตวัเองเป็นนางเอกจะท�าอย่างไร  

ไหนจะต้องหนี ไหนจะต้องปกป้องหลานชาย ไหนจะต้องเตรียมตัว 

จะคลอดบุตรอีก ยังโชคดีท่ีหลี่ชีฉือมีเฉาอว้ีหลินอยู่เคียงข้าง รวมทั้ง 

หลี่เย่ียนก็โตจนรู้ความและช่วยเหลือนางได้หลายอย่างแล้วค่ะ ทว่า 

สุดท้ายแล้วการคลอดบุตรของนางนั้นจะปลอดภัยจนได้เห็นหน้าทารก 

ในครรภ์หรือไม่ เรื่องการศึกเล่าจะเป็นอย่างไรต่อ ไหนจะความรักและ 

ปมในใจของเฉาอว้ีหลนิกับหลวัเสีย่วอีอี้ก ไม่รู้ว่าสดุท้ายแล้วคูน่ีจ้ะลงเอย

อย่างไร รวมไปถึงเรือ่งบรรดาศักด์ิของหลีเ่ย่ียนทีข่อบอกนดิหนึง่ว่าเรือ่งนี้ 

ไม่ธรรมดา พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะ ท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือความรักของ 

พระ-นาง ใครว่าแต่งงานมีบุตรแล้วชีวิตรักจะครบสมบูรณ์และราบร่ืน 

ส�าหรบัหลีช่ฉีอืกับฝถิูงนัน้มใิช่ ยังมอีะไรอกีมากมายท่ีท้ังสองต้องจบัจงูมอื 

ประคบัประคองกนัไป แต่ท้ายทีส่ดุแล้วท้ังสองจะฝ่าฟันทุกสิง่ไปได้หรือไม่น้ัน 

ขึน้ม้าและทะยานเข้าสูป่ระตูเมอืงแดนเหนือกันได้ ณ บดันี้

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เขาใช้ปลายกระบีเ่ชยคางนางข้ึน ใจแขง็ไม่ยอมรบัเงนิของนาง แต่กลบั

ลงแข่งม้าเพ่ือนางได้อย่างไม่ลงัเล เคยจบูนางอย่างดดัุนตรงรมิทะเลสาบ ทว่า

ก็เคยปฏิเสธนางอย่างเด็ดขาดเช่นกัน ตอนที่แบกนางกลับเข้าจวนวันน้ัน 

เขาบอกว่าจะท�าให้นางเห็นมณฑลฮั่นไห่เป็นบ้านของตนเองให้ได้ เขา

เคยถูกธนูยิงท่ีนอกเมอืงกู่เยีย่เพ่ือนาง และเคยใช้ค�าสัง่ระดมพลแปดทศิ

ระหว่างสงครามเพ่ือนางเช่นกัน...

สดุท้ายภาพเหล่าน้ันก็ซดีจางลงทลีะภาพ เหลอืเพียงสหีน้าคาดคัน้

เอาค�าตอบในคืนนัน้ กับเงาร่างทีถู่กแสงจนัทร์ลากยาวไปตามพ้ืน...

'เจ้าอยากได้สิ่งนี้ไม่ใช่หรือ ฝูถิงคนน้ีเหมือนหลอมจากเหล็กทั้งตัว 

มแีต่หัวใจเท่านัน้ทีอ่่อน อยากได้ก็มาเอาไปสิ!'

'ระหว่างเจ้ากับข้า ใครกันแน่ที่เป็นก้อนหิน ผ่านมานานถึงเพียงน้ี 

ข้ากุมเจ้าไว้ในมอือย่างไร เจ้าก็ไม่ร้อนขึน้มาเสยีที'

'พวกเราอยู่ด้วยกันจนมีจั้นเอ๋อร์แล้ว เจ้าเห็นข้าเป็นอะไรกันแน่'
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 หลี่ชีฉือ ฮหูยินของแม่ทัพใหญ่ ก�าลงัตัง้ครรภ์บตุรคนแรก 

  ให้เขา รปูร่างอ่อนช้อยนุม่ละมนุดจุกิง่หลิว ทว่า 

  จติใจเข้มแขง็เดด็เด่ียวและกล้าหาญ

 ฝูถิง สามี ของหลี่ ชี ฉื อ  แม่ทัพใหญ่แดนเหนือ  

  ผู้บัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดรผู้มีฝีมือการรบ 

  เก่งกาจย่ิง  ไม่ห ว่ันเกรงศัตรูแคว้นใด ม ี

  ความคิดอ่านรอบคอบท้ังในเรื่องการศึกและ 

  การใช้ชีวิต

 หลี่เยี่ยน กวงอ๋องซือ่จือ่ ก�าพร้าบิดามารดาต้ังแต่อายุยงัน้อย  

  ต้องอาศัยผู ้เป็นอาเลี้ยงดูมาอย่างเดียวดาย  

  รู้ธรรมเนียมมารยาทดีเย่ียม มุ่งม่ันต้ังใจเรียนรู ้

  ศาสตร์ต่างๆ เกินอายุ

 เฉาอว้ีหลิน ทหารหญิงในกองทัพ เคยร่วมเป็นร่วมตายกับ 

  หลวัเสีย่วอีแ้ละฝถิูงมาหลายศึก ปัจจบัุนท�าหน้าท่ี 

  เพียงหาข่าวให้กองทพั และดแูลหลีช่ฉีอืตามค�าสัง่ 

  ของฝถิูง

 หลัวเสี่ยวอี้ ผู ้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทของฝูถิง ท้ังยังเป็น 

  น้องชายร่วมสาบานของเขาด้วย รกัเฉาอวีห้ลนิ 

  ด้วยใจจรงิ
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7เทียนหรูอวี้

เฉาอวี้หลินเร่งรุดมาหาท่ามกลางความชุลมุน

นางเดนิลิว่ๆ มาจนถึงหน้าประตก็ูเหน็ซนิลูก่�าลงัพยายามประคอง 

หลีช่ฉีอืไว้อย่างลนลาน จงึเร่งฝีเท้าเข้าไปหา แทบจะห้ิวปีกหลีช่ฉีอืขึน้ด้วย 

มอืทัง้สองข้าง

"พี่สะใภ้เป็นอะไรมากหรือไม่"

ซินลู่เหมือนได้พบตัวช่วย "ขุนพลเฉามาได้จังหวะพอดี น่ากลัวว่า 

นายหญิงก�าลงัจะคลอดแล้วล่ะเจ้าค่ะ ข้าจะรีบไปตามคนมาเดีย๋วน้ี!"

พระเพลงิใกล้ลามเข้ามาถึงตรงหน้าแล้ว ทุกคนก�าลงัดบัไฟกันจ้าละหวัน่ 

ต่อให้โก่งคอตะโกนเรียกก็อาจไม่มใีครได้ยิน ต้องไปตามด้วยตนเองดทีีส่ดุ

เฉาอว้ีหลินได้ยินดังนั้นก็ชักเริ่มลนลานบ้าง ด้วยไม่เคยเห็นสตรี 

คลอดลกูมาก่อน ท�าได้แค่หิว้ปีกหลีช่ฉีอืไว้แน่น

ตอนนีห้ลีช่ฉีอืไม่ปวดเท่าเมือ่ครูแ่ล้ว นางใช้สองมอืเกาะแขนอกีฝ่ายไว้ 

71
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8 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ฉวยโอกาสทีค่วามเจบ็ปวดทุเลาลงเอ่ยถามว่า "สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง"

เฉาอว้ีหลนิออกไปตรวจสถานการณ์ข้างนอกต้ังแต่รู้ว่าไฟไหม้ ก�าลงั 

จะน�าข่าวกลบัมาทีจ่วนพอด ี"ไม่สูด้นีกั คนืนีล้มแรง ไฟจงึโหมเร็วเป็นพิเศษ"

หลีช่ฉีอืมองเปลวไฟทีแ่ลบเลยีก�าแพงเรอืนอยู่ไกลๆ ลกัษณะเหมอืนจะ

ไหม้ลามมาตรงน้ีได้ทุกเมือ่

มน่ิาเล่า ขนาดจวนผูก้�ากับการกองพลมกีารเฝ้าระวงัอย่างแน่นหนา 

ไฟก็ยังลกุลามได้ถึงเพียงนี ้เพราะเป็นช่วงอากาศแห้งและลมแรงพอดีนีเ่อง

ระหว่างที่ซินลู่ยังไม่กลับ ร่างหนึ่งก็ปรี่เข้ามา "ท่านอาหญิง!"

หลีเ่ย่ียนเพ่ิงลกุจากเตยีงเช่นกัน คอเสือ้ยังเปิดอ้า ทว่าเขาไม่มอีารมณ์ 

จะผกู

เดก็ชายว่ิงเต็มเหยียด กว่าจะมาถึงตัวผู้เป็นอาก็หอบฮกั "ไฟจะลาม

มาถึงแล้ว ท่านอาหญิงจะอยู่ท่ีนีไ่ม่ได้นะขอรับ ต้องรีบออกไปก่อน!"

เฉาอว้ีหลินเห็นพ้อง "ถูกต้อง ตอนออกไปเมื่อครู่ข้าพบว่าจวน 

ผู้ก�ากับการกองพลไฟไหม้หนักกว่าจุดอื่น พ่ีสะใภ้ต้องคลอดลูก ใช่ว่า 

จะเสรจ็ในครูเ่ดียว จะอยู่ท่ีนีต่่อไม่ได้"

หลี่ชีฉือก�าลังจะขยับปากพูด ความเจ็บปวดก็แล่นขึ้นจู่โจมอีกครั้ง 

นางเอามือกุมท้องน้อยร้องครางเบาๆ แทบทรงตัวยืนไม่อยู่

หลีเ่ย่ียนสะดุง้เฮอืกด้วยความตกใจ เพ่ิงรูต้อนน้ีเองว่าอาสาวก�าลงั 

จะคลอด ไหนซินลู่เคยพูดว่ายังไม่ถึงเวลาอย่างไรเล่า เหตุใดถึงคลอด 

ก่อนก�าหนดได้

มิหน�าซ�้ายังต้องจ�าเพาะเจาะจงเป็นเวลาท่ีท่านอาเขยไม่อยู่ และ 

เกิดเพลงิไหม้ไปท่ัวเสยีด้วย

เฉาอว้ีหลินตัดสินใจอย่างฉับไว กระชับเสื้อตัวนอกของหลี่ชีฉือ 
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9เทียนหรูอวี้

เข้าหากัน แล้วแบกอีกฝ่ายออกเดิน

หลีเ่ย่ียนวิง่เข้าไปหยิบผ้าคลมุกันลมในเรอืนมาห่มให้ผูเ้ป็นอา ทว่า

เดนิตามได้แค่ไม่ก่ีก้าวก็ชะงัก

"อาเยี่ยน..." หลี่ชีฉือเรียกเบาๆ

เฉาอว้ีหลินหยุดเท้าเหลยีวมองไปโดยรอบ ถึงได้พบว่าหลีเ่ย่ียนหายไป

เสยีแล้ว

ไม่เพียงแค่เขา ซินลู่ก็ยังไม่กลับมาเช่นกัน

นางตะโกนเรียก 'ซื่อจื่อ' อยู่สองครั้งก็ไร้เสียงตอบ

เฉาอวีห้ลนิละล้าละลงัอยูแ่ค่ครูเ่ดยีวก็กัดฟันท�าท่าจะแบกหลีช่ฉีอื 

ไปก่อน แต่ฝ่ายตรงข้ามกดบ่านางไว้ 

"ไม่ได้ อาฉาน รออีกเดี๋ยว"

เฉาอวีห้ลนินกึได้ในทนัท ีฝถิูงเคยพูดไว้ว่าหลีช่ฉีอืให้ความส�าคญักับ

หลานชายผู้นีน้กัหนา นางจงึจ�าต้องยอมรัง้รอ นอกจากน้ันซนิลูยั่งเป็นสาวใช้

คนสนิท อกีฝ่ายคงไม่อยากทิง้ไว้ท่ีน่ีเช่นกัน

ระหว่างก�าลังร้อนใจดังไฟลน นางหันไปส่งเสียงตะโกนเรียก 

อยู่หลายครั้งว่า "ใครก็ได้มานี่ที!"

ในทีส่ดุทหารองครกัษ์สองสามนายท่ีก�าลงัดบัไฟมอืเป็นระวิงก็วิง่มาหา

"ฮูหยินจะคลอดบุตรแล้ว รีบคุ้มกันฮูหยินเดี๋ยวนี้!"

พวกเขาล้วนเป็นคนสนิทของฝถิูง แต่เพราะหลีช่ฉีอืมาทีน่ี่จงึต้องอยู่

อารกัขานาง ท�าหน้าท่ีคอยคุ้มครองความปลอดภัยให้ฮหูยิน

ทหารองครักษ์นายหนึ่งรีบวิ่งไปเกณฑ์คนมาโดยไม่รอช้า

ในตอนน้ันเองร่างหน่ึงก็ว่ิงออกมาจากเฉลยีงทางเดนิทีถู่กพระเพลงิ

ปิดกั้นไว้ หากไม่ใช่หลี่เยี่ยนยังจะเป็นผู้ใดได้อีก
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10 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

เขาลากใครผูห้น่ึงตดิมอืมาด้วย เป็นข้ารบัใช้หญงิมอีายุผูห้นึง่ ก�าลงั

ส่งเสยีงร้องอย่างแตกต่ืนเพราะไฟลกุติดเสือ้ผ้า

หลีเ่ย่ียนเอามือปิดจมกูส�าลกัอยู่สามส่ีครัง้ หวัรองเท้าของตนเองก็ตดิไฟ

เช่นกนั เด็กชายกระทบืเท้าจนมันดับพลางใช้มือปัดไฟตามตัวหญิงผู้นั้น 

โดยแรง จากนัน้ก็ดงึนางมาข้างหน้า "หลานไปหาหมอต�าแยมาได้คนหนึง่ 

ท่านอาหญิงจะคลอดบุตร ต้องมหีมอต�าแยอยู่ด้วย!"

ซินลู่ท่ีตามมาข้างหลังติดๆ ส�าลักควันเสียจนน�้าตาแทบไหล แล้ว 

เดนิโซเซเอ่ย "โชคดีทีซ่ือ่จือ่ฝ่าเพลงิเข้าไป ไม่เช่นนัน้บ่าวไม่ทราบจรงิๆ ว่า

จะพานางออกมาด้วยตัวคนเดียวได้หรอืไม่"

ตอนไปตามหมอต�าแยเมือ่ครู ่ ไฟได้ลามมาปิดเฉลยีงทางเดินไว้แล้ว  

ทางสัญจรจึงถูกตัดขาด นางทนเห็นผู้เป็นนายเจ็บปวดทรมานไม่ได้ 

จงึหมายจะฝ่าเพลงิออกไป แต่หล่ีเย่ียนท่ีว่ิงมาถึงรบีดงึเสือ้คลมุให้กระชบั  

ก้มหน้าพุ่งตัวเข้ามาเสียก่อน เพียงไม่นานก็ดึงหมอต�าแยท่ีต่ืนกลัวจน 

ท�าอะไรไม่ถูกออกไป

ซินลู่ตกใจแทบสิ้นสติ หากเกิดอะไรข้ึนกับซื่อจื่อจะเป็นเร่ืองใหญ่ 

ปานฟ้าถล่มเลยทเีดียว

หลี่ชีฉือที่พยายามเกาะอยู่บนหลังเฉาอว้ีหลินเบิกตากว้างมอง 

หลานชาย "เจ้า..."

จากนั้นก็หน้าซีดด้วยความเจ็บปวด พูดต่อไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว

หลีเ่ย่ียนร้องห้าม "อย่าพูดอะไรเลยขอรบัท่านอาหญิง ท่านน้าอาฉาน  

รบีไปเรว็เข้า!"

เฉาอวีห้ลนิขยับร่างหลีช่ฉีอืท่ีอยู่บนหลงัอย่างระมดัระวังทหีน่ึง แล้ว

รบีเดนิไปทางประตูหลงัโดยเรว็ เพราะรูว่้าพ่ีสะใภ้จะต้องอดึอดัมากเพราะ
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11เทียนหรูอวี้

ถูกท้องค�า้อยู่

องครกัษ์เตรยีมรถม้า ปูเบาะนุม่หลายชัน้ไว้บนรถรอท่าอยู่ก่อนแล้ว

ก่อนจะถูกเฉาอว้ีหลนิกับหลีเ่ย่ียนประคองเข้าไปข้างใน หลีช่ฉีอืเอามอื

เกาะประตรูถม้าเอาไว้ เพ่ิงเห็นสภาพจวนผูก้�ากับการถนดัตาก็ตอนนีเ้อง...

บริเวณเรือนชั้นหน้าวอดวายไม่เหลือซาก ไฟก�าลังลามไปยังเรือน 

ที่นางอยู่ ผู้คนข้างในยังว่ิงวุ่นดับไฟกันโกลาหล ควันด�าลอยโขมงจาก 

จดุท่ีเพ่ิงดับไฟได้หมาดๆ

กลิ่นเหม็นไหม้ลอยคลุ้งไปทั่ว

องครกัษ์คนหน่ึงเข้ามารายงาน "ฮหูยินผูก้�ากับการทกุท่านมากันแล้ว

ขอรบั"

หลี่ชีฉือเอามือกุมท้องเอนตัวพิงกรอบประตู มืออีกข้างโบกวูบ  

"ไปบอกพวกนางว่าอย่ามา เวลานีพ้วกทเูจว๋ียแฝงตวัอยู่ในทีล่บั เรายังจบั

พวกมนัไม่ได้ หากพวกนางรบีรดุมาทีน่ีท่นัทีท่ีเกิดเหตจุะถูกอ่านทางได้ง่ายๆ 

กลบักลายเป็นน�าภัยมาถึงตวัแทน ให้พวกนางแยกย้ายกันไปสัง่การดับไฟ  

คอยดแูลความปลอดภัยของตนเองก็พอ"

นางผ่อนลมหายใจเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อไปว่า "เฝ้าประตูเมือง 

ให้ด ีจะต้องลากพวกทเูจว๋ียท่ีวางเพลงิออกมาท้ังหมดให้ได้"

องครักษ์รับค�าสั่งและน�าความไปถ่ายทอด

หลี่ชีฉือพูดจบก็เริ่มเจ็บท้องคลอดขึ้นมาอีกแล้ว

ซินลู่เอ่ยเร่งให้ออกเดินทาง

ทกุคนรวมทัง้หมอต�าแยทีห่ลีเ่ย่ียนลากมาด้วยน่ังเบยีดกันอยู่ในรถม้า 

พอรถม้าออกว่ิงก็มุง่หน้าไปทางบรเิวณท่ีแสงไฟน้อยตามสัญชาตญาณ

"ท่านน้าอาฉาน เมื่อครู่ท่านออกไปส�ารวจเมืองมาแล้วโดยรอบ  
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12 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ไม่ทราบว่ามีที่ใดพอจะไปได้บ้าง"

"ไฟลามมาจากบริเวณประตูเมือง จุดที่ลุกโหมรุนแรงที่สุดคือ 

สถานทีร่าชการต่างๆ" เฉาอว้ีหลนิตอบพลางประคองหล่ีชฉีอื ความหมาย 

ก็คอืคงไปหลบตามท่ีเหล่านัน้ไม่ได้

ระหว่างที่ทุกคนใช้ความคิดกันหน้าด�าคร�่าเคร่ง เสียงแผ่วๆ ของ 

หลี่ชีฉือก็ดังขึ้น "ไปโรงหมอ"

เมือ่ครูน่างข่มความเจบ็ปวดตัง้สตคิรุน่คดิถึงอาณาเขตของตนในเมอืงน้ี 

แล้วนึกขึน้ได้ว่าเหน็โรงหมอทีแ่ขวนตราการค้ารูปปลาตอนน่ังรถม้าผ่าน

หลี่เยี่ยนพรูลมหายใจยาวเหยียดอย่างโล่งอก "ไปโรงหมอก็ดี"

เฉาอว้ีหลนิพยักหน้า แล้วตะโกนสัง่สารถีให้ตรงไปโรงหมอในทนัใด

โรงหมอไม่ถูกไฟเผาเพราะตั้งอยู่ตรงสุดมุมถนน เวลาน้ีจึงอยู่รอด

ปลอดภัยดี

พอรถม้าไปถึง เหล่าองครกัษ์ก็ตรงเข้าล้อมสถานทีไ่ว้ทุกด้านจนหมอ 

ทีอ่ยู่ข้างในตกใจ รบีน�าทางเชญิทกุคนเข้าไปอย่างลนลาน

ห้องหับท่ีเคยรักษาผู้ป่วยโรคระบาดถูกปิดทิ้งไว้ ต้องรอให้ผ่านไป 

นานพอถึงจะสามารถเปิดใช้ได้อีกครั้ง แต่มีห้องหนึ่งท่ีอยู่ด้านในสุด 

ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

ซินลู่วิ่งเข้าไปจัดเตียงนอนเตรียมไว้ให้

จากนั้นเฉาอวี้หลินก็แบกหลี่ชีฉือเข้าไป

นางเพ่ิงจะเอนตวัลงนอน หลานชายก็ผลกัหมอต�าแยมาตรงหน้าเตยีง 

"เร่งมอืหน่อย!"

การได้มาท�าคลอดในโรงหมอท�าให้หมอต�าแยอุน่ใจขึน้ไม่น้อย เพราะ 
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13เทียนหรูอวี้

ที่นี่พร้อมพรักทั้งหมอท้ังยา ไม่มีสิ่งใดต้องเป็นห่วง นางชะโงกตัวเข้าไป

พิจารณาอาการหลีช่ฉีอื แล้ววเิคราะห์ว่า "ฮหูยินคลอดก่อนก�าหนด เชือ่ว่า 

เป็นเพราะต่ืนตกใจจากเหตุเพลงิไหม้ ถึงได้..."

หลีเ่ย่ียนตัดบท "ไม่ต้องพูดพล่าม ท�าคลอดให้ดีๆ  หากเกิดอะไรข้ึน  

ข้าจะเอาผดิกับเจ้า!"

ทกุคนในท่ีนัน้ล้วนตกใจกันถ้วนหน้า ด้วยไม่นึกว่าเด็กสภุาพเรียบร้อย

เช่นเขาจะร้อนใจจนมโีทสะได้เหมอืนกัน 

เฉาอวี้หลินที่ก�าลังปาดเหงื่อบนหน้าผากถึงกับมองเขาไม่วางตา

หมอต�าแยละล�า่ละลกัรบัค�า "เจ้าค่ะๆ!" แล้วรบีสัง่ให้ซนิลูไ่ปต้มน�า้ร้อน

มีเพียงหลี่ชีฉือท่ีข่มความเจ็บส่ายหน้าให้หลานชาย "อย่าร้อนรน 

เจ้าออกไปก่อน"

หลี่เยี่ยนจับมือผู้เป็นอา มองนางอยู่สักพักถึงค่อยยอมออกไป

ซนิลูร่บีไปต้มน�า้ร้อน ตอนเดนิผ่านประตหู้องแล้วเหน็เดก็ชายยืนอยู่ 

ตรงน้ันก็หยุดปลอบโยนเลก็น้อย "บ่าวทราบว่าท่านเป็นห่วงนายหญิง แต่

ซือ่จือ่ท�าใจให้สบายเถิดเจ้าค่ะ"

หลี่เยี่ยนผงกศีรษะ จากนั้นก็ก้มหน้าไม่พูดไม่จา

ชายากวงอ๋องถึงแก่ชวิีตเพราะให้ก�าเนิดเขา แม้หลีเ่ย่ียนจะยังอายุน้อยๆ 

แค่นีก็้รูผ้ลกระทบท่ีร้ายแรงท่ีสดุของการคลอดบตุรมานานแล้ว

อีกอย่างสถานการณ์เวลานี้ก็เลวร้ายเหลือเกิน จะไม่ให้เขาร้อนใจ

อย่างไรได้

ระหว่างท่ีซินลู่ไปต้มน�้า เขาก�ามือเดินกลับไปกลับมาอยู่หน้าห้อง 

พร้อมคอยเง่ียหฟัูงเสยีงผูเ้ป็นอาข้างในอย่างใจจดใจจ่อ
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14 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ห่างออกไปหลายร้อยลี้ ณ ที่ตั้งทัพแนวหน้า

สายลมยามราตรหีนาวเย็นบาดผวิดจุคมเคียว ภายในค่ายก่อกองไฟ

โชติช่วง ทหารลาดตระเวนเดินผ่านไปอย่างพร้อมเพรียงเป็นระเบียบ 

ไร้สุม้เสยีง

แม้จะเป็นกลางดึกก็ยังถืออาวุธครบมือ

คนกลุ่มหนึ่งขี่ม้าเร็วกลับเข้ามาในค่าย ย�่าฝุน่ดินให้ฟุ้งตลบไล่มา 

เป็นทาง

พอม้าตัวแรกถูกรัง้บงัเหียนให้หยุดว่ิง พวกทีอ่ยู่ข้างหลังก็หยุดตาม

ฝถิูงนัง่อยู่บนหลงัม้า ยังคงถือดาบอยู่ในมอืข้างหน่ึง จากน้ันก็สะบดัมอื

เหว่ียงดาบไปปักพ้ืน แล้วตวัดตัวลงจากอาชา

หลัวเสี่ยวอี้กับผู้ก�ากับการทั้งหกตามมาข้างหลัง

"คราน้ีไอ้พวกสนัุขทูเจว๋ียมันหงอแล้วหรอืไร รบกันแค่ครัง้เดยีวก็หดหวั

กลบัไปเสยีแล้ว" หลวัเสีย่วอีก้้าวเดินพลางพูดข้ึน

ผูก้�ากับการกองพลโยวหลงิเอ่ย "มนัคงคดิว่ารบไปก็ไม่ได้อะไรกระมงั  

เหน็ว่าผูน้�าทพัคราน้ีก็เป็นไอ้เจ้าอาสือ่น่าเจยีนแม่ทัพขวาน่ันอีกแล้ว ท่ีผ่านมา 

มนัยังไม่เคยมชียัเหนือเรา ครัง้น้ีเลยสงบเสงีย่มน่ะสิ"

"อาสือ่น่าเจยีน?" หลวัเสีย่วอ้ีท�าเสยีงทุด นกึในใจว่าชือ่บ้าอะไรไม่รู้ 

ประมอืกันมาก็หลายครัง้ แต่เขาไม่เคยใส่ใจชือ่อกีฝ่ายมาก่อน

คุยกันมาถึงตรงน้ี ฝูถิงที่เดินน�าหน้าก็ตวัดตามองมาทางพวกเขา  

หลวัเสีย่วอ้ีจงึรบีหบุปาก

ผูก้�ากบัการกองพลโยวหลงิเหน็สายตาเช่นนัน้ก็ไม่พูดอะไรต่อเช่นกัน 

ไม่ต้องสงสยัเลยว่าบทสนทนาเมือ่ครูล่ะเมดิข้อห้ามของกองทพัในการประมาท

ศตัรู
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15เทียนหรูอวี้

ทนัใดนัน้ม้าเรว็ตวัหนึง่ก็ควบตรงเข้ามา หน่วยสอดแนมทีอ่ยู่บนหลงัม้า

ตะโกนบอกอย่างร้อนรน "ท่านผูบั้ญชาการ เมืองอว๋ีซถูีกโจมตขีอรบั!"

ฝีเท้าของทุกคนหยุดชะงักในทันใด

ฝถิูงท่ีอยู่ข้างกองไฟมองมาด้วยสายตาเย็นเยียบและคมกริบดุจใบมดี 

"เกิดอะไรข้ึน"

หลัวเสี่ยวอี้กับเหล่าผู้ก�ากับการเข้ามารวมตัวกัน

เมืองอว๋ีซีอยู่ทางด้านหลังของสนามรบ เสบียง ยุทโธปกรณ์ และ

ครอบครัวของพวกเขาอยู่ที่นั่นทั้งหมด แล้วจะไม่ให้ร้อนใจอย่างไรได้

หน่วยสอดแนมรายงาน "มพีวกทเูจวีย๋ลกัลอบเข้าไปวางเพลงิในเมอืง 

สถานท่ีราชการหลายแห่งถูกเผา ทีห่นกัท่ีสุดคอืจวนผู้ก�ากับการขอรับ!"

"อะไรนะ!" ผูก้�ากบัการกองพลเฮ่อหลันอทุานอย่างเดือดดาล เพราะ

นัน่เป็นพ้ืนท่ีในปกครองของเขา เมือ่เกิดเหตุข้ึน เขาย่อมต้องรับผิดชอบ

หลัวเสี่ยวอี้สบถเบาๆ "ชั่วช้า ที่แท้ก็หดหัวกลับไปรออยู่ที่นั่นหรอก 

หรอื จวนผู้ก�ากับการกองพล..." เขาพูดเพียงเท่าน้ีก็ชะงกั ก่อนจะเหลอืบมอง 

พ่ีสาม

ฝูถิงดึงดาบออกจากพื้นดังสวบ

ทกุคนสะดุง้วาบ มองแม่ทัพหนุ่มเป็นตาเดยีว ใบหน้าของเขานิง่ขรมึ 

เย็นชา ไม่สะท้อนความรูส้กึใดให้เหน็

"ส่งก�าลังพลไปช่วย"

หลัวเสี่ยวอี้บอกทันทีอย่างเข้าใจ "ข้าจะไปจัดเตรียมคนเดี๋ยวนี้"

"แค่สองพันนายพอ" ฝูถิงบอก แล้วกวาดตามองเหล่าผู้ก�ากับการ 

ในท่ีน้ัน "ทิง้ก�าลงัพลส่วนใหญ่ไว้ท่ีน่ี หากต้านพวกทเูจว๋ียก่อนข้ากลบัมา 

ไมไ่ด้ ก็ห้ิวหวัตนเองมาหาข้าแล้วกัน!"
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16 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ทุกคนรับค�าสั่งอย่างกริ่งเกรง

ใครก็ดูออกทั้งนั้นว่าพวกทูเจว๋ียลักลอบเข้าเมืองอวี๋ซีไปวางเพลิง 

เพ่ือล่อเสือออกจากถ�้า ท่านแม่ทัพใหญ่ถึงได้น�าทหารกลับไปช่วยแก้ไข

สถานการณ์แค่สองพันนาย

แน่นอนว่าที่นี่ยังต้องตรึงก�าลังป้องกันศึกต่อไปเหมือนเดิม

หลัวเสี่ยวอี้รับค�าสั่งและไปจัดการโดยไม่รอช้า

ทหารกล้าทีพ่ามาจากมณฑลฮัน่ไห่รวมตวักันอย่างรวดเรว็ ก่อนจะ 

ขีม้่าออกจากค่ายรวมสองพันนาย

ฝูถิงที่กุมบังเหียนนั่งอยู่บนหลังม้าโบกมือเงียบๆ

ท่ามกลางความมดืมดิยามรตัตกิาลมเีพียงเสยีงม้าว่ิงเท่าน้ัน กองพล

เคลือ่นตวัอย่างรวดเรว็ปานลกูศรแหวกลม ปลายทางคอืเมอืงอวีซี๋

ฝถิูงควบม้าด้วยความเรว็สงูสดุมาตลอดทาง จนแทบสลัดกองก�าลัง 

ทีต่ามมาเอาไว้ข้างหลงั

หลายต่อหลายครั้งท่ีหลัวเสี่ยวอี้ต้องพยายามเร่งความเร็วไล่ตาม 

พี่ชายร่วมสาบานให้ทัน

"พี่สามวางใจเถิด อย่างช้าที่สุดใช้เวลาครึ่งคืนกไ็ปถึงที่หมายแล้ว"  

เขาบอกผ่านเสยีงหอบ

ฝถิูงจบับงัเหยีนแน่น ไม่รูเ้พราะเหตใุดข่าวท่ีได้รบัครานีถึ้งได้ท�าให้

เขาร้อนใจย่ิงกว่าครัง้ไหนๆ

อยู่บนหลังม้าที่ว่ิงเต็มฝีเท้าย่ิงสัมผัสความหนาวเหน็บของสายลม 

ยามราตรไีด้อย่างชดัเจน ดเูหมอืนแม้แต่สภาพอากาศก็ไม่เป็นใจกับเมอืงอว๋ีซ ี

เอาเสยีเลย
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17เทียนหรูอวี้

โรงหมอจุดไฟสว่างไสว เน่ืองจากตั้งห่างออกมาจากความจอแจ 

จงึแทบไม่ได้ยินเสยีงอลหม่านท่ีเกิดข้ึนภายนอก

หลีช่ฉีอืทรหดผดิคาด ทีผ่่านมาเพียงแค่ครางเบาๆ ในคอเท่าน้ัน ทว่า 

ทนมาถึงตอนนี ้นางก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป

เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดพลันก้องสะท้อนขึ้น

หลี่เยี่ยนที่อยู่ข้างนอกรีบหมุนตัวมาแนบหูกับบานประตู

เงีย่หฟัูงได้สกัพักเขาก็ผละออกมาเดนิวนเป็นเสอืตดิจัน่ตรงหน้าห้อง

อกีครัง้ เด๋ียวก็คิดว่าไม่รูป่้านนีท่้านอาเขยจะเป็นอย่างไรบ้าง เด๋ียวก็คิดถึง

ท่านอาหญิงทีเ่จบ็ปวดทรมานอยู่ข้างใน แล้วให้ร้อนรนจนไม่รู้จะท�าอย่างไรดี

เสยีงสัน่เครอืของซนิลูดั่งออกมาให้ได้ยินแว่วๆ "นายหญิง...ล�าบาก

แล้วนะเจ้าคะ"

หมอต�าแยบอกอย่างเยือกเย็น "ร้องไห้อะไรเล่า คนคลอดลกูมใีคร 

ไม่ล�าบากบ้าง แม้จะคลอดก่อนก�าหนด แต่ฮหูยินไม่มอีาการผดิปกติ ครรภ์ 

ก็ไม่ได้ใหญ่ เช่นน้ีคลอดง่าย"

หลีเ่ย่ียนได้ยินแล้วคดิกับตนเองอย่างสบัสน...อะไรคอืครรภ์กไ็ม่ได้ใหญ่ 

จ�ำได้ว่ำใหญ่มำกชดัๆ

หมอต�าแยพูดต่อไปเหมอืนตอบข้อสงสัยของเขา "บางคนพอตัง้ท้อง

แล้วก็กินเอาๆ นีร่ปูร่างของฮหูยินไม่เปลีย่นไปมากนกั นับว่าถูกต้องแล้ว 

ครรภ์ย่ิงใหญ่ย่ิงคลอดยาก แบบฮหูยินน่ีล่ะถึงจะคลอดง่าย"

หลี่ชีฉือที่ก�าลังครางในคอเบาๆ พลันกรีดร้องอย่างเจ็บปวดข้ึนมา

อีกในจังหวะนั้น

ผ่านไปนานเนิน่ จนตะเกียงเกือบราแสง และหลีเ่ย่ียนก็เหงือ่แตกโซม 
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18 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ไปทัง้ตวั

ดูเหมือนผู้เป็นอาจะอ่อนเพลีย เสียงถึงได้เบาลงมาก

เขาอยากเข้าไปดูเหลือเกิน

ปลายเท้าเดินวนไปวนมาไม่รู้กี่รอบ

ทันใดนั้นเสียงร้องไห้จ้าก็แผดขึ้นในห้อง

ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยพลัน

ถ้อยค�าแสดงความยินดีดังขรมอยู่ข้างใน ซินลู่ร้องไห้ออกมาด้วย

ความปีติ เฉาอวี้หลินพรูลมหายใจยาวเหยียดอย่างโล่งอก ทุกคนเข้ามา 

รวมกลุม่กันเป็นกระจกุ

เดก็ชายหน้าชืน่ทันที เขาถอนหายใจเฮอืกหน่ึงแล้วยกมอืขึน้ตบประตู 

"ท่านอาหญิง ดีขึน้บ้างหรอืไม่ขอรบั"

เพ่ิงจะตบได้สองทก็ีได้ยินเสยีงตะโกนเอะอะ ตามมาด้วยเสียงอาวุธ

กระทบกัน ดูเหมอืนว่าจะเกิดเหตุขึน้ข้างนอก

เขาตบประตูต่อด้วยความตกใจ "ท่านอาหญิง!"

เฉาอว้ีหลนิทีไ่ด้ยินเสยีงเปิดประตอูอกมาด ูพร้อมกับท่ีองครกัษ์คนหน่ึง

ว่ิงเข้ามารายงานอย่างรบีร้อน "สถานการณ์เกิดความเปลีย่นแปลง รบีเชญิ 

ฮหูยินออกมาเรว็!"
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19เทียนหรูอวี้

ลมอ่อนก�าลงัลงแล้ว ทว่ารตัตกิาลยังคงมดืมดิ แลเห็นแสงเพลงิโชติช่วง

ในเมอืงได้จดุสองจดุแต่ไกล

ฝูถิงที่ควบม้าด้วยความเร็วสูงมาตลอดทางพลันรั้งบังเหียน

มีคนขี่ม้าเข้ามาข้างหน้า ด้านหลังคือทางที่มุ่งสู่เมืองอวี๋ซีพอดี

ฟังจากเสียงเหมือนจะมีแค่คนเดียว

ฝถิูงยกมอืสัง่ให้ก�าลงัพลท่ีอยู่ข้างหลงัหยุด แล้วโบกมอืให้หลวัเสีย่วอี้

ฝ่ายนั้นรวบรวมคนจ�านวนหนึ่งขี่ม้าออกไปอย่างรวดเร็ว

เบือ้งหน้าเหน็เพียงเงาตะคุม่ ทัง้สองฝ่ายเจอกันกลางทาง แต่ไร้ซึง่ 

การปะทะ

ไม่นานหลวัเสีย่วอีก็้น�าก�าลงัพลย้อนกลบัมาทางเดิม "พ่ีสาม องครกัษ์

ของท่าน"

ฝูถิงยกมือขึ้นอีกครั้ง

72
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20 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ไพร่พลท่ีชกัอาวุธออกมาเตรยีมพร้อมท้ังหมดเก็บอาวธุเข้าไปดงัเดมิ

องครกัษ์ข่ีม้าตามมาด้วย เพ่ิงจะมาถึงตรงหน้าผูบ้งัคบับญัชาก็ไถลตวั 

จากหลงัม้า นัง่คกุเข่าเอามอืกุมแขนในความมดื "เรยีนท่านผูบ้ญัชาการ 

สถานการณ์ในเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ข้าน้อยจึงมา 

ขอความช่วยเหลอืขอรบั!"

ฝูถิงจับบังเหียนแน่น "ว่าไป!"

องครักษ์ผูไ้ด้รบับาดเจบ็หอบหายใจถ่ีๆ รายงานเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้

อย่างรวดเรว็

เดมิทีคนในเมอืงก�าลงัสาละวนเร่งดับไฟและควานหาตวัพวกทเูจว๋ีย

ทีแ่อบแฝง ทนัใดน้ันประตูเมอืงก็ถูกโจมตี ทหารทูเจวีย๋กลุม่หนึง่บกุเข้ามา 

เวลาน้ีก�าลงัต่อสูกั้บทหารรกัษาเมอืง

หลวัเส่ียวอีส้บถทันทีเมือ่ได้ฟัง "กองทัพทูเจวีย๋ถูกต้านไว้ตรงชายแดน 

นอกเมอืงอว๋ีซก็ีมค่ีายทหาร น่ีไอ้พวกสุนัขทูเจว๋ียมนัยังบกุเข้าไปได้กลุม่หน่ึง  

มนัร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าหรอืไร!"

องครกัษ์ตอบอย่างรวดเรว็ "ตอนนียั้งไม่ทราบสาเหตขุอรบั พวกข้าน้อย 

อารักขาฮูหยินอยู่ท่ีโรงหมอ ฮูหยินยังสั่งให้ปิดประตูเมืองอย่างแน่นหนา 

เพ่ือควานหาตวัชาวทเูจว๋ีย แต่ยังไม่ทนัจบัตวัไอ้พวกท่ีอยู่ในเมอืงได้ พวกทีอ่ยู่

นอกเมอืงก็บกุเข้ามาก่อนแล้ว ข้าน้อยจงึต้องฝ่าออกมาขอความช่วยเหลอื 

เพ่ือคุม้ครองความปลอดภัยของฮหูยินขอรบั"

ฝูถิงก�าด้ามดาบแน่น "พวกมันมีคนช่วย"

หลัวเสี่ยวอี้ตกตะลึง "ใครกัน!"

"จะใครก็ช่าง ส�าคญัท่ีสุดในตอนน้ีคอืต้องช่วยคนก่อน" เขาเอ่ยเสยีงเย็น 

"น่ากลวัว่าสนามรบแท้จรงิจะอยู่ท่ีน่ีเสยีกระมัง"
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21เทียนหรูอวี้

แผนล่อเสือออกจากถ�้าของพวกทูเจว๋ียเป็นแบบย้อนศร พวกมัน 

วางเพลงิในเมอืงให้พวกเขาคดิว่าเป็นหลุมพราง เมือ่เขาทิง้ไพร่พลส่วนใหญ่ไว้ 

อกีด้าน ท่ีน่ีจงึกลบักลายเป็นเป้าหมายหลักทีพ่วกทูเจว๋ียบกุโจมตี

แต่แม้กระนั้นก�าลังพลที่พวกมันส่งมาที่นี่ก็ต้องมีจ�ากัด

อกีประการหน่ึงค่ายกองทัพของเขายังตัง้อยู่นอกเมอืงไม่ได้ร้ือถอน 

พวกมันมีเวลาไม่มาก จ�าต้องเร่งรบเร่งจบศึกได้เพียงอย่างเดียว

แต่มีหรือฝูถิงจะยอมให้เวลาพวกมัน เขารีบโบกมือส่ังให้ไพร่พล

เคลือ่นตวัต่อ แล้วตวดัตามององครกัษ์ทหีนึง่ "ฮหูยินเป็นอย่างไรบ้าง"

"เรยีนท่านผูบ้ญัชาการ ฮหูยินคลอดบตุรแล้วขอรับ พอเกิดเรือ่งข้ึน 

ข้าน้อยก็รบีรดุออกมา จงึไมท่ราบว่าตอนน้ีเป็นอย่างไร"

"อะไรนะ!" หลวัเสีย่วอีต้ะโกนลัน่ข้ึนตรงน้ัน "แล้วเหตุใดถึงไม่รีบบอก!"

ฝูถิงแข็งทื่อไปท้ังตัว เพียงพริบตาเดียวก็หวดแส้โดยแรง ควบม้า 

พุ่งทะยานไปข้างหน้า

รอบนอกโรงหมอก�าลังตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือด

หลี่เยี่ยนวิ่งเข้าไปในห้อง ในนี้กลับเงียบสงบอย่างยิ่ง

หลีช่ฉีอืถูกซนิลูช่่วยประคองขึน้มานัง่แล้ว ไรผมเปียกเหงือ่แนบติดอยู่ 

บนหน้าผาก ความซบูซดียังไม่จางหายไปจากใบหน้า

สองแขนเรยีวช้อนอยู่แนบอก นางช้อนตาขึน้อย่างอ่อนล้า พอเหน็เขา 

ก็บอกย้ิมๆ "เข้ามาดูน้องชายเจ้าส"ิ

ซินลู่ที่อยู่ข้างๆ เอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม "ซื่อจื่อ นายหญิงให้ก�าเนิด

คุณชายน้อยเจ้าค่ะ"

หลี่เยี่ยนชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะเดินเข้าไปหาโดยไม่รู้ตัว แล้ว 
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22 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

มองไปที่อ้อมอกอาสาวเป็นอันดับแรก

เดก็ถูกช�าระร่างกายจนสะอาดหมดจดแล้วห่อไว้ด้วยผ้าคลุมกันลม

ของผูเ้ป็นแม่ แสงตะเกียงรวัรางเกินกว่าจะเหน็ชดั รูเ้พียงแต่ว่าใบหน้าดวงนัน้ 

ยู่ย่นและแดงก�า่ ดูเลก็กระจ้อยร่อยอยู่ในอ้อมกอดนาง

เขามองทารกตวัน้อย จากนัน้ก็มองผูเ้ป็นอา ลืมส้ินว่าควรพูดอะไร

ทว่าหลงัจากน้ันประตก็ูถูกเปิดออก เฉาอว้ีหลนิเดินลิว่ๆ เข้ามา "พ่ีสะใภ้ 

ต้องรบีไปกันเด๋ียวน้ีเลย"

หลี่ชีฉือปรายตาไปข้างนอกแวบหน่ึง นางได้ยินเสียงเอะอะตั้งแต่ 

เมือ่ครู ่อดไม่ได้ท่ีจะกอดลกูให้แน่นขึน้ "เกิดอะไรข้ึนข้างนอก"

อกีฝ่ายตอบ "ประตูเมอืงถูกตีแตก กองทัพทเูจวีย๋บกุเข้ามา สถานท่ี

ราชการทกุแห่งถูกโจมตีทัง้หมด ด้านนอกโรงหมอก็เกิดการปะทะกันแล้ว"

เสียงอาวุธดังชัดถนัดหู เสียงฝีเท้าสับสนดังอยู่ทั่วไป

บรรยากาศปีติแช่มชื่นที่ตอนแรกยังอบอวลอยู่ในห้องพลันหายวับ 

หมอต�าแยถอยหลงักรดูอย่างเสยีขวัญ ซนิลูท่ี่ประคองหลีช่ฉีอืไว้อย่างมัน่คง 

ก็หน้าเปลีย่นสเีช่นกัน

เฉาอว้ีหลนิเดินเข้ามาเอ่ยเร่ง ไม่มเีวลาจะสนใจเรือ่งพวกน้ี "เรว็เข้า

เถิด พ่ีสะใภ้ ศัตรอูยู่ในทีล่บั เราอยู่ในทีแ่จ้ง รบีไปเสยีตอนท่ีพวกองครกัษ์ 

ยังต้านไว้ได้ดีกว่า"

หมอต�าแยเพ่ิงส่งเสยีงพูดก็ตอนนีเ้อง "แต่ฮหูยินเพ่ิงคลอดบุตรหยกๆ..."

"เช่นน้ันก็ไปกนั" หลีช่ฉีอืตดัสนิใจเอง "เดมิทีก็อยู่ท่ีนีน่านไม่ได้อยู่แล้ว"

ก่อนหน้านี้เป็นเพราะความฉุกละหุกจึงต้องมาท่ีโรงหมอ ระหว่าง 

เจ็บท้องคลอดนางก็นึกกังวลเช่นกัน เพราะถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นสินทรัพย์ 

ของนาง ในเมือ่พวกทเูจว๋ียลอบเข้าเมอืงมาวางเพลงิได้อย่างเหมิเกรมิ มหีรอื 
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23เทียนหรูอวี้

จะละเว้นตราการค้ารปูปลา

เวลาน้ีทหารทูเจวี๋ยบุกเข้ามาแล้ว ที่นี่จึงย่ิงอันตรายกว่าเก่า นาง

พยายามยันตัวขึ้นมานั่งตรง

หลีเ่ย่ียนรบีช่วยประคอง ซนิลูเ่องก็ข่มความตืน่ตระหนกเข้ามารบัทารก

ไปอุม้

เฉาอวี้หลินแบกนางขึ้นหลังอีกครั้ง พาเดินลิ่วๆ ออกไปข้างนอก

หลีช่ฉีอืเกาะหลงัอกีฝ่ายพลางเงีย่หฟัูงเสยีงต่อสูท้ีด่งัใกล้เข้ามาทกุที 

หัวใจเต้นตึกตัก แต่พอหันไปเห็นซินลู่อุ ้มลูกอยู่ไม่ห่าง ส่วนหลี่เย่ียน 

เดนิตามมาติดๆ ก็ค่อยโล่งอก

เฉาอวี้หลินคล�าทางเดินฝ่าความมืดออกจากโรงหมอทางด้านหลัง

หลีช่ฉีือกระซิบบอก "ในเมือ่พวกทเูจวีย๋บุกเข้ามาได้ น่ากลัวว่าทีน่ี่ 

จะไม่ปลอดภัยแล้ว"

ฝ่ายตรงข้ามเองก็รูเ้ช่นกัน ทว่ายังเดนิต่อไปเรือ่ยๆ ไม่หยุด "พ่ีสะใภ้ 

คดิอ่านประการใด"

นางนึกถึงค�าก�าชบัของสามข้ึีนมาได้ทันที "ไปค่ายทหารปลอดภยัท่ีสดุ"

เฉาอวีห้ลนิค�านวณเส้นทางโดยละเอยีด แล้วมุง่หน้าไปยังประตเูมอืง 

อีกแห่งทีอ่ยู่ทางตะวันตก หากฝ่าออกไปจากตรงน้ันได้จะมทีางไปค่ายทหาร

"ได้ เช่นนั้นก็ไปค่ายของพี่สาม!"

เพลงิไหม้ในเมอืงถูกดบัลงแล้วหลายจดุ ชาวบ้านแตกฉานซ่านเซน็ 

บางส่วนหนเีปิดไปแล้ว เสยีงอาวุธกระทบกันลอยแว่วมาจากถนนท่ีอยู่ไกลๆ

องครักษ์กลุ่มหนึ่งควบอาชาคุ้มกันรถม้าไปยังประตูเมืองอีกฝั่ง

หลี่ชีฉือที่นั่งอยู่ในรถม้ารับทารกมาจากมือสาวใช้
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24 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

เด็กผู้นี้ว่าง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ร้องไห้โยเยสักนิด

นางน่ังพิงหลัง ระงับความคิดที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นส�่าเอ่ยถามข้ึนว่า  

"ข้างนอกเป็นอย่างไรบ้าง"

เฉาอว้ีหลินแง้มม่านเล็กน้อยเพ่ือมองออกไปข้างนอก อันที่จริง 

แค่นั่งฟังเสียงอยู่ในรถม้าก็พอจับสถานการณ์ได้คร่าวๆ เช่นกัน

"องครักษ์บอกว่าเหล่าฮูหยินผู้ก�ากับการล้วนถูกโจมตีกันถ้วนหน้า 

หากพวกมันรู้ว่าพี่สะใภ้อยู่ตรงนี้จะต้องแย่แน่"

หลี่ชีฉือนิ่งเงียบ

องครกัษ์คนหนึง่รายงานอยู่นอกรถม้า "ข้างหน้าเป็นประตเูมอืงแล้ว

ขอรบั"

ล้อรถแล่นบดไปตามถนน ประตูเมอืงด้านน้ันถูกตแีตก เปิดอ้าออก 

ครึง่หนึง่ มทีหารก�าลงัต่อสูกั้บข้าศึก

เฉาอว้ีหลนิมองแค่แวบเดยีวก็เอ่ยอย่างเคร่งเครยีด "มแีต่ต้องฝ่าออกไป

เท่าน้ัน"

อยู่ๆ ม้าก็เหยียบโดนอะไรเข้า แล้วดีดขาข้ึนพร้อมร้องอย่างบ้าคล่ัง

องครักษ์ตะโกน "มีคนโรยตะปูแทงเกือกม้า!"

ตวัรถม้าพลอยกระตกุโดยแรงเพราะเหตนุี ้หลีช่ฉีอืทียั่งไม่หายอ่อนเพลยี 

เซถลาทัง้ทีอุ้่มลกูจนเกือบท�าทารกหลดุมอื

เฉาอวี้หลินกับซินลู่โผเข้ามาช่วยประคอง

หลีเ่ย่ียนทีน่ัง่ตรงข้ามผูเ้ป็นอาพอดีรบีรบัร่างเล็กในห่อผ้าไว้ด้วยท่าที

อันว่องไว แล้วอุม้ข้ึนมากอดแนบอก "หลานจะอุม้น้องแทนท่านอาหญิงเอง

ขอรบั"

จนถึงขนาดนี้ทารกน้อยก็ยังนอนหลับปุ๋ย ไม่ร้องไห้สักแอะ
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25เทียนหรูอวี้

หลีช่ฉีอืเหน็หลานชายอุม้เดก็ไว้อย่างมัน่คงก็พรูลมหายใจอย่างโล่งอก

รถม้าหยุดลงเพราะไปต่อไม่ได้ พรบิตาต่อมาเสยีงต่อสูก็้ดงัขึน้ข้างนอก

องครกัษ์คนหน่ึงเลิกม่านบอกพวกนางโดยไม่สนใจอะไรทัง้สิน้ "ฮหูยิน 

รบีหนไีปขอรบั พวกเราถูกซุม่โจมตี!"

หมอต�าแยกลิ้งตกจากรถม้า แล้ววิ่งเปิดเปิงไปที่ใดไม่รู้ด้วยความ 

ตืน่กลวั

เฉาอวี้หลินดึงหลี่ชีฉือขึ้นมา "ข้าจะพาพี่สะใภ้ไปหลบก่อน"

หลีช่ฉีอืถูกฝ่ายน้ันจบัแบกขึน้หลงัอย่างไม่พูดพร�า่ท�าเพลง พอออกมา

ข้างนอกก็พบว่าพวกองครกัษ์ตะลยุฝ่าข้าศกึจนเลอืดอาบพ้ืนไล่มาเป็นทาง

คนกลุม่หนึง่ควบม้ามาแต่ไกล แสงจากเปลวไฟส่องให้เห็นอาภรณ์

แบบชาวหทูีส่วมอยู่บนร่าง ในมอืถือดาบวงพระจนัทร์ ดูน่ากลวัราวกับภูตผี 

ท่าทางฮกึเหิม เจรจากันด้วยภาษาทูเจว๋ีย

ปลายเท้าของเฉาอว้ีหลนิชะงักไปชัว่ขณะ ก่อนจะออกว่ิงต่อเพ่ือไปหลบ

ในตรอก

หลี่เยี่ยนกับซินลู่วิ่งตามหลังมาติดๆ

ซนิลูว่ิ่งช้า ฝ่ายท่ีไล่ล่าใกล้ตามมาถึงตวัเต็มทแีล้ว นางจงึผลกัหลีเ่ย่ียน 

ไปข้างหน้าโดยแรงจนตนเองทีร่ัง้ท้ายเซล้ม ก่อนจะกล้ิงตัวตะเกียกตะกาย

เข้าไปหลบในกองของเก่าข้างทาง

หล่ีเย่ียนถูกผลักจนเซแท่ดๆ แต่ก็ยังว่ิงถลนัเข้าไปในตรอก เมือ่หันไป 

เหน็ว่าสาวใช้สามารถซ่อนตวัจนรอดพ้นการจบักุม ถึงค่อยรีบว่ิงไปข้างหน้าต่อ

"อาเยี่ยน" หลี่ชีฉือร้องเรียก

"ขอรับ ท่านอาหญิง หลานไม่เป็นไร น้องก็ปลอดภัยเช่นกัน" เขา 

อุม้น้องชายว่ิงเข้าไปหาแล้วบอกว่า "ซนิลูซ่่อนตวัแล้วขอรับ หวังว่านางจะ
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26 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ไม่เป็นอนัตราย"

หลีช่ฉีอืพยักหน้าในความมดื นางท�าความเข้าใจได้แล้วว่าพวกทเูจวีย๋

เตรยีมตวัมาอย่างดี แรกสดุวางเพลงิ พอล่อคนออกมาได้ก็ฉวยโอกาสจบั 

ฮหูยินผูก้�ากับการทัง้หมดเป็นตัวประกัน

"พวกมันอาจมีผู้ช่วย" นางยืนพิงก�าแพงหอบหายใจ

เฉาอว้ีหลินก็หอบไม่แพ้กนั "พวกเราอยู่อย่างนีไ้ม่ได้แน่ ไม่รูว่้าพวกมนั 

มกัีนทัง้หมดเท่าไร หากพวกองครกัษ์ต้านไว้ไม่อยู่ ใครก็หนไีม่รอดทัง้น้ัน"

หลี่ชีฉือยกมือขึ้นวางบนไหล่หลานชาย ก่อนจะค่อยๆ เลื่อนลงไป

ลบูไล้ทารกน้อยในอ้อมกอดของเขา

จะให้ถึงขัน้ใครก็หนีไม่รอดไม่ได้เด็ดขาด จะเกิดเหตขุึน้กับหลีเ่ยีย่น

ไม่ได้ ลกูของนางก็เช่นกัน

"ใกล้ๆ น้ีนอกจากค่ายทหารแล้ว ยังมทีีใ่ดปลอดภยัอีก" นางโพล่งถาม

เฉาอวี้หลินใช้ความคิด "เผ่าผูกู้อาศัยอยู่แถบนี้"

หลี่ชีฉือตัดสินใจทันที "ดี พวกเราจะหลบอยู่ในเมืองก่อนเพื่อล่อ 

พวกมัน ให้อาเย่ียนล่วงหน้าไปท่ีค่าย แล้วพวกเราค่อยหาจังหวะหนีไป 

เผ่าผกูู้"

"ท่านอาหญิงว่าอย่างไรนะ" หลี่เยี่ยนถามอย่างไม่เชื่อหู

ห่างออกไปไกลๆ มจีดุท่ียังดบัไฟไม่ได้ แสงโชติช่วงจากเปลวเพลงิจงึ 

พอส่องให้เหน็ความเป็นไปตรงหน้าได้ร�าไร

หล่ีชีฉือจ้องหลานชายอย่างแน่วแน่ "อาเย่ียน ท่านอาเขยของเจ้า 

จะต้องมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้ ดังนั้น 

อาจงึมอบน้องให้เจ้า เข้าใจหรอืไม่"

เด็กชายตะลึงงัน
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27เทียนหรูอวี้

หลี่ชีฉือบอกต�าแหน่งที่ตั้งค่ายให้เขารู้

องครกัษ์จ�านวนหนึง่ว่ิงเข้ามาในตรอก "ไปเร็วขอรบั พวกมนัรู้แล้วว่า

เราอยู่ท่ีน่ี!"

เฉาอวี้หลินลุกขึ้นมาท�าท่าจะแบกนางออกเดิน

หากแต่หลีช่ฉีอืกลบักดบ่าอกีฝ่ายไว้พลางสัง่องครกัษ์ด้วยเสยีงรวัเรว็ 

"คุม้ครองซือ่จือ่กับเลอืดเนือ้เชือ้ไขของท่านผู้บญัชาการ"

เพิ่งจะออกจากตรอก นักรบบนหลังม้าบางส่วนก็ไล่ตามมาถึง

องครักษ์รีบเข้าไปต้านไว้อย่างสุดก�าลัง

หลีช่ฉีอืหนัไปมอง หลีเ่ย่ียนอุม้ทารกวิง่ออกจากตรอก แล้วบ่ายหน้า

เลีย้วไปทางอ่ืน

นางพรลูมหายใจอย่างโล่งอกทีห่ลานชายมกัเชือ่ฟังตนเสมอ จากนัน้ก็

บอกเฉาอวีห้ลนิว่า "ไปอีกทาง"

เฉาอวีห้ลนิเปลีย่นทิศว่ิงไปเรือ่ยๆ ฝ่ายไล่ล่าตามมาอย่างทีค่ดิ แล้ว

ถูกองครกัษ์ท่ีเหลอือยู่เพียงน้อยนิดสกัดไว้

พวกนางเลอืกใช้แต่ทางแคบสลวัแสง สกัพักใหญ่ก็พบบรเิวณท่ีเป็น

มมุมดื มศีพนอนตายหลายร่าง

เฉาอวี้หลินแบกหลี่ชีฉือวิ่งเข้าไป

ในมมุมดืมบ้ีานร้าง ประตบู้านเผยออ้า ดาบเล่มหนึง่ตกอยูข้่างศพ 

ตรงหน้าประตู

นางเก็บดาบขึน้มา วางหล่ีชฉีอืลง แอบอยู่ในบ้านด้วยกันโดยใช้ตวับงั 

อีกฝ่ายไว้

ไม่มอีงครกัษ์ตามมาสกัคน แสดงว่าทุกคนก�าลังติดพันกับการต่อสู้
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28 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ไม่รู้ว่าเสียงพูดคุยลอยมาจากที่ใด ดังแค่แว่วๆ จับทิศทางไม่ได้  

แม้จะฟังไม่รูเ้รือ่ง แต่เนือ่งจากเคยได้ยินมาหลายคร้ัง หลีช่ฉีอืจงึรู้ว่าเป็น

ภาษาทูเจว๋ีย

"พวกมันพูดอะไรกัน" นางถามเสียงแผ่วจนไม่สามารถแผ่วไปได้

มากกว่านี้

เฉาอว้ีหลินตอบ "แม่ทัพขวาอาส่ือน่าเจยีนสัง่ให้พวกมนัรบีรบรบีจบศกึ"

หลีช่ฉีอือดจะมองอกีฝ่ายไม่ได้ เพราะเสยีงพูดประโยคน้ันหน่วงช้า

อย่างย่ิง ซ�้ายังมีความเจ็บปวดเจือปนอยู่ด้วย ราวกับถูกของหนักทับไว ้

อย่างนัน้

นางรบีเอือ้มมอืไปดงึ พบว่าเฉาอว้ีหลนิก�าลงัยกมอืข้างหน่ึงกดหน้าอก

"อาฉาน แผลเก่าเจ้าก�าเรบิอกีแล้วหรอื" เฉาอว้ีหลนิมอีาการเดียวกับ 

ทีน่างเคยเห็นตอนอยู่ในเมอืงกู่เย่ีย

เฉาอว้ีหลนิพยุงนางไว้ด้วยมอืข้างเดียว ใช้เวลาอยู่นานถึงจะเอ่ยว่า 

"ขออภยัด้วยพ่ีสะใภ้ เกรงว่าข้าจะปกป้องท่านไม่ได้อกีคราแล้ว"

หลีช่ฉีอืแทรกขึน้มา "อย่าเพ่ิงพูดเรือ่งพวกนีเ้ลย นัง่พักให้ดีๆ อดทน 

สกัพักจนผ่านไปได้เด๋ียวก็หาย"

เฉาอวี้หลินมองดาบที่ตกอยู่ตรงปลายเท้า นิ้วทั้งห้าจิกพ้ืนแล้ว 

ขยุ้มเกรง็ "น่ากลวัว่าจะไม่มวัีนหายแล้วล่ะ"

"อะไรนะ"

"อาการบาดเจ็บของข้าไม่เหมือนอย่างท่ีพ่ีสะใภ้คิด" เฉาอว้ีหลิน 

ก้มหน้าอย่างท้อแท้ แล้วยกมอืข้างนัน้ขึน้มา "ข้าเพ่ิงตระหนกัตอนนีเ้องว่า

คง...จบัดาบไม่ได้อีกแล้ว"

หลี่ชีฉือผงะ "เพราะเหตุใดกัน"
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29เทียนหรูอวี้

เฉาอว้ีหลินนิ่งเงียบไปสักพัก ก่อนจะเอ่ยประโยคที่ดูเหมือนเป็น 

คนละเรือ่งกับค�าถามเมือ่ครู ่"ในอดีตข้าเคยถูกกองทพัทเูจว๋ียจับตัวไป"

อกีด้านหนึง่การต่อสู้อนัดเุดอืดยังไม่สิน้สดุลง เหล่าองครกัษ์พยายาม 

ย้ือทหารม้าทูเจว๋ียกลุม่น้ันไว้ เพ่ือให้ทหารรกัษาเมอืงได้ยินเสียงแล้วเร่งรุด

มาดู

เวลานั้นเป็นช่วงที่มืดมิดที่สุดของคืน

ทหารทเูจว๋ียจ�านวนหน่ึงกระจายก�าลงักันตระเวนค้นหาตามทีต่่างๆ 

ราวกับวิญญาณพเนจร ในมือถือดาบโค้งเป็นประกายขาววับดุจหิมะ

เป้าหมายของพวกมนัคอืไม่ปล่อยให้ใครก็ตามทีอ่อกจากสถานทีร่าชการ

หลดุรอดไปได้แม้แต่คนเดยีว ตอนซุม่โจมตรีถม้าทีอ่อกจากจวนผูก้�ากบัการ 

ก็ปล่อยให้คนหนีไปได้ทีหนึง่แล้ว ก�าลงัพลส่วนทีเ่หลอืก�าลงัไล่ตามอยู่ ส่วน 

พวกมนัมหีน้าทีห่าปลาตัวอ่ืนท่ีเลด็ลอดออกจากแห

แยกย้ายกันหาอยู่นาน หนึ่งในนั้นก็พบบ้านเก่าโทรมหลังหนึ่ง จึง 

เดนิเข้าไปข้างใน

ลานบ้านรกเรือ้ไร้คนอยู่อาศัย ซ�า้ยังมาถูกเพลิงไหม้ซ�า้ ข้างในอยู่ใน

สภาพระเกะระกะ

คนผูน้ั้นสงัเกตเห็นว่ามอีะไรถูกบงัอยู่ตรงมมุห้อง จงึเงือ้ดาบในมอื 

ขึน้สงูแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้า แต่แล้วอยู่ๆ ความเคลือ่นไหวก็หยุดลงโดยพลนั

ล�าคอถูกมีดปาด ร่างล้มตึงลงบนพื้นทั้งที่ยังไม่ทันได้ร้องสักแอะ

หลี่เย่ียนชักมีดที่ถืออยู่กลับมา เช็ดกับเส้ือผ้าลวกๆ สองที แล้ว 

รบีถอยไปทางเดิมพลางอุม้ทารกในห่อผ้าไว้แน่น

เขาถอยไปเรือ่ยๆ จนแผ่นหลงัชนผนงั ไม่เหลอืท่ีให้ถอยได้อกี ขณะ
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30 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

กอดน้องน้อยอย่างระมดัระวัง

อยู่ๆ เจ้าตวัเลก็ในวงแขนก็ขยับพร้อมส่งเสยีง เขากลวักลุม่คนทีไ่ล่ตาม

จะได้ยินเข้าจงึรบีย่ืนน้ิวไปให้ดูด

วิธีนีห้ลีเ่ย่ียนค้นพบโดยบงัเอญิ น้องชายคงหิว ท�าเช่นน้ีพอจะช่วย

ปลอบประโลมได้ชัว่คราว

เลือดของชาวทูเจวี๋ยยังติดอยู่บนนิ้ว แต่เขาไม่มีเวลามาสนใจ

"ไม่ต้องกลัวนะ...ไม่ต้องกลัว..." หลี่เย่ียนพึมพ�าโดยไม่รู้ตัว บางที 

คนทีเ่ขาพูดให้ฟังอาจไม่ใช่น้องชายท่ียังไม่รูค้วาม หากแต่เป็นตนเอง

นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ขาฆ่าคน ครัง้แรกท่ีมอืเป้ือนเลือด เขารู้สึกเย็นวาบ

ไปทัง้ตวัตัง้แต่หวัจรดเท้า

แต่เขาจะถอยไม่ได้ ท่านอาเขยเคยบอกว่าเมื่อเกิดปัญหาเขาควร 

เอาตัวบังสตรีเอาไว้ กระทั่งการใช้มีดอย่างโหดเหี้ยมเมื่อครู่เขาก็ได้รับ 

การชีแ้นะมาจากท่านอาเขยเช่นกัน

ที่ผ่านมาท่านอาหญิงเป็นฝ่ายปกป้องเขาเสมอ ครั้งน้ีก็ไม่ต่างกัน  

ท่านอาหญิงใช้ชีวิตตนเองแลกกับความปลอดภัยของเขา ดังน้ันเขาจึง 

จะปกป้องเลอืดเน้ือเชือ้ไขของนางบ้าง

ยามเป็นฝ่ายได้รบัการคุม้ครอง คนเรายังท�าตวัอ่อนแอได้ แต่บดันี้ 

เขาต้องเป็นฝ่ายคุ้มครองคนอืน่ จะเหยาะแหยะไม่ได้แม้แต่นิดเดยีว

ไม่เป็นไร ฆ่าคนแล้วอย่างไรเล่า เขาเป็นเชือ้พระวงศ์ ท�าเช่นนีก็้เพ่ือ

ปกป้องครอบครวัและแผ่นดิน

"จะต้องไม่มอีะไร...จะต้องไม่เป็นอะไร..." หลีเ่ย่ียนอุม้น้องชาย ก�า 

ด้ามมดีสัน้แน่นพลางพึมพ�าเบาๆ "ท่านพ่อทีอ่ยู่บนสวรรค์จะต้องช่วยคุ้มครอง

พวกเราแน่"
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หลีช่ฉีอืน่ังนิง่อยูกั่บที ่ทอดตามองเฉาอวีห้ลนิพลางฟ้ืนแรงไปพร้อมกัน

เมื่อครู่อีกฝ่ายบอกว่าเคยถูกกองทัพทูเจวี๋ยจับตัวไป

"เจ้าได้แผลมาจากตอนนั้นหรือ"

แม้ยามนี้จะไม่ใช่เวลามาน่ังคุยกัน ทว่านางก็ยังถาม เพราะถ้า 

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ฝ่ายตรงข้ามก็คงไม่เอ่ยถึง

เฉาอว้ีหลินพยักหน้า แล้วนึกขึ้นได้ว่าพวกตนอยู่ในความมืด จึง

เปลี่ยนมาส่งเสียงตอบแทน "ใช่"

นางขยับตวัเอือ้มมอืไปท่ีหน้าประตอูย่างยากล�าบาก ความเคลือ่นไหว

เชือ่งช้าราวกับคนชรา แล้วออกแรงลากศพหนึง่มาขวางประตเูอาไว้

หลีช่ฉีอืสยอนแสยงในใจเมือ่เห็นศพ แต่ยามน้ีส่ิงทีม่มีากกว่านัน้คอื

ความเป็นห่วงอาการอกีฝ่าย

เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว เฉาอว้ีหลินก็พิงผนังเล่าต่อไปว่า "คนท่ี 

73
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จบัตวัข้าคอือาสือ่น่าเจยีน แม่ทัพขวาทีพ่วกเราได้ยินเมือ่ครู่..."

ตอนนั้นเป็นสงครามที่เลวร้ายที่สุด

แปดมณฑลสิบส่ีเมอืงล้วนถูกโรคระบาดเล่นงานถ้วนหน้า ท้ังทหารและ

ราษฎรล้มตายนับไม่ถ้วน พวกทูเจว๋ียบกุเข้ามาตีสีม่ณฑลแตกอย่างรวดเร็ว 

กวาดต้อนผูค้นทัง้หมดเป็นเชลย ก่อนจะรกุคบืเข้าสู่ใจกลางดนิแดน

ฝูถิงบัญชาการไพร่พลที่มีน้อยกว่าฝ่ายศัตรูก่ึงหนึ่งปักหลักต้านศึก 

ไม่ถอย นางยกก�าลงัพลไปเสรมิ แล้วถูกพวกทูเจว๋ียซุม่โจมตรีะหว่างทาง

พวกนางจ�าต้องสูยิ้บตาเพ่ือสกัดศตัรกูลุม่นีเ้อาไว้ สดุท้ายนอกเหนือจาก

พวกท่ีสูจ้นตวัตายแล้ว ผูใ้ต้บงัคบับญัชาหนึง่ร้อยแปดสบิหกคนท่ียังมชีวิีต 

ก็ถูกจบัตวัไปท้ังหมด

"พวกมนัคดิจะเค้นข้อมลูทางการทหารจากปากพวกเรา พอข้าไม่พูด  

มนัก็ฆ่าผูใ้ต้บงัคับบญัชาข้าให้ดูทลีะคนด้วยวิธีอนัเหีย้มโหด...ข้าท�าได้แค่

เบกิตามองอย่างข่มใจทนเท่าน้ัน

ยังไม่ทันข้ามคืน หนึ่งร้อยแปดสิบหกคน...สุดท้ายก็ถึงตาข้า

อาสือ่น่าเจยีนหมายจะท�าให้ข้าซึง่เป็นขุนพลหญิงอปัยศ จงึมอบข้า

เป็นรางวัลแก่กลุม่คนท่ีฆ่าผู้ใต้บงัคบับญัชาข้า แต่ข้าไม่ยอมโอนอ่อน แล้ว 

หาจงัหวะฆ่าพวกมนัตายไปคนหน่ึง พวกมนัทุกคนจึงเงือ้ดาบใส่ข้า..."

น�้าเสียงของนางราบเรียบอย่างน่าอัศจรรย์

"ดาบแล้วดาบเล่า...พวกมนับอกว่าจะทิง้ความอัปยศไว้ให้ข้าตลอดชวิีต 

จงึใช้ดาบกรดีหน้าอกข้าเป็นภาษาของพวกมัน เขียนค�าว่าทาสทูเจว๋ีย

พวกมนัพูดทิง้ท้ายว่าหากวันรุง่ขึน้ข้ายังมชีวิีตอยู่ ก็รอถูกลากไปให้

ชาวทเูจว๋ียทกุคนย�า่ยีได้เลย จากนัน้..."

"ไม่ต้องพูดแล้ว" หลีช่ฉีอืแทรกขึน้มาด้วยเสยีงสัน่เครอื "ไม่ต้องพูดแล้ว 
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33เทียนหรูอวี้

อาฉาน..."

แม้เจ้าตัวจะเล่าอย่างรวบรดัแค่ไม่ก่ีประโยค แต่นางทนฟังต่อไปไม่ไหว

จรงิๆ

"จากนั้นพี่สามก็มา"

หลี่ชีฉือผงะ

หลงันึกภาพทีเ่กิดขึน้ ประโยคน้ีเหมอืนเป็นจดุพลกิผนัจนนางตืน่เต้น 

ขึน้มาเลก็น้อย

เฉาอวีห้ลนิทีด่เูหมอืนยังจมจ่อมอยู่ในความทรงจ�าสูดหายใจเข้าปอด 

"พ่ีสามบุกเข้าค่ายทหารพวกทเูจวีย๋มาช่วยข้า"

นางนับไม่ถูกแล้วว่าโดนดาบฟันไปทัง้หมดก่ีแผล จ�าได้แต่เพียงว่า

ตนเองเสือ้ผ้าขาดว่ิน โชกเลอืดไปทัง้ตัว

นางถูกจบัห้อยไว้บนเสาไม้สูงกลางค่าย บนพ้ืนเต็มไปด้วยศพทหารกล้า

แดนเหนอืท่ีร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน นยัน์ตาพร่ามวัไปด้วยโลหติ ในปาก 

มเีศษเน้ือชุม่เลอืดทีไ่ม่รูว่้าเป็นของตนเองหรือของศัตรูกันแน่ ทหารทูเจว๋ีย 

ทีเ่ดนิผ่านไปมาสามารถหวัเราะเยาะหรอืถ่มน�า้ลายใส่นางได้ทุกคน

ในคืนนั้นเองที่ฝูถิงน�าก�าลังคนบุกเข้ามา

ความจรงิตอนนัน้เขาเหลอืไพร่พลในมอืไม่มากแล้ว เพราะได้ส่ังให้

หลัวเสี่ยวอี้น�าทัพแสร้งรุกเข้าโจมตีค่ายเพ่ือล่ออาสื่อน่าเจียนออกไป  

เปิดช่องว่างให้ตนเองเข้ามาช่วยคน

เฉาอว้ีหลนิเพ่ิงมารูภ้ายหลงัว่าคนืนัน้ฝถิูงน�าผูใ้ต้บงัคบับญัชาไปด้วย

เพียงย่ีสบิคน เพราะตอนแรกตัง้ใจว่าเมือ่ช่วยพวกนางได้แล้วจะตีฝ่าออกไป 

ด้วยกัน ทว่าเพ่ิงจะผ่านมาเพียงไม่ก่ีชัว่ยาม สิง่ท่ีรอเขาอยู่กลบัเป็นเลอืด 

ทีเ่จิง่นองค่ายและเศษศพเกลือ่นพ้ืน
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34 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ชัว่พรบิตาทีไ่ด้เห็นสภาพของเฉาอวีห้ลนิ ปลายเท้าของเขาก็เปลีย่น

ทศิทาง

นัน่เป็นครัง้แรกทีน่างได้เห็นฝถิูงบนัดาลโทสะ เขาต้ังใจมาช่วยคน แต่ 

คนเหล่านัน้กลบัถูกสงัหารหมูร่าวกับสตัว์ในโรงฆ่า

ระหว่างทีค่นอืน่ๆ ช่วยนางลงมาแล้วรบีพาออกจากค่ายทหารทเูจว๋ีย  

ฝูถิงบุกกลับเข้าไปใหม่ตามล�าพัง แล้วสังหารข้าศึกกว่าร้อยคนภายใน 

เวลาชัว่อดึใจ

พอหนีมาได้ครึ่งทาง ฝูถิงก็ตามมาสมทบในสภาพอาบเลือดทั้งตัว  

มอืลากธงกองทพัทูเจว๋ียท่ีฟันลงมา แล้วคลมุมนัลงบนร่างนาง

'เฉาอวี้หลิน เจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่!'

นางตอบรับ 'พี่สาม ข้ายังมีชีวิตอยู่'

'ดี' เขาว่า 'หาไม่ข้าจะรู้สึกผิดต่อเสี่ยวอี้'

นางกล่าว 'อย่าบอกเขานะ...'

หลังจากนั้นนางก็ออกจากกองทัพ

ทุกคนล้วนแต่คิดว่านางได้รับบาดเจ็บตอนท�าศึก จ�าต้องออกไป 

รกัษาตวั

เมือ่แผลตกสะเกด็ นางแล่รอยแผลรปูตวัอกัษรทเูจว๋ียทิง้เองกับมอื 

จากน้ันแผลก็ตกสะเก็ดอกีชัน้

ผวิเน้ือบนหน้าอกถูกท�าลายแทบท้ังหมด กลายเป็นรอยแผลเหวอะหวะ

ยับเยินน่ากลวั ไม่เหลอืสภาพสตรอีีกต่อไป

แต่แค่น้ีไม่ใช่เรื่องใหญ่ อย่างน้อยนางก็ยังมีชีวิตอยู่ เทียบกับ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาหนึง่ร้อยแปดสบิหกคนทีต้่องตายอย่างน่าอนาถก็ถือว่า

ดีพอ
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35เทียนหรูอวี้

บาดแผลหายแล้ว แต่นางกลับเริ่มขยาดกลัวค่ายทหาร

ฝถิูงเคยพูดอยู่หลายครัง้ว่านางสามารถกลบัเข้ากองทพัได้ทกุเมือ่ แต่

นางปฏิเสธกลบัไปตลอด

นางคดิว่าตนเองอาจท�าประโยชน์ได้มากกว่าเมือ่อยู่ข้างนอก สามารถ

ตระเวนไปสบืข่าวพวกทูเจว๋ียตามท่ีต่างๆ ซึง่ก็เท่ากับท�างานให้กองทพัและ

รบัมอืกับพวกทูเจว๋ียได้เหมอืนเดิม

ความจรงิบาดแผลเหมอืนจะหายแล้ว จวบจนตอนอยู่ในเมอืงกู่เย่ีย

คราวก่อน เมื่อแน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นทหารทูเจว๋ียและได้ยินค�าว่า  

'แม่ทพัขวา' นางถึงได้รูว่้ายังไม่หาย

แม้ว่านางยังสามารถสบืข่าวข้าศกึเหมอืนไม่มอีะไรเกิดขึน้ แต่เมือ่ต้อง

ประจนัหน้ากับทหารทูเจว๋ีย ความหลงัในอดตีก็กลบัมาโลดแล่นกลบัมามชีวีติ

อีกครั้ง ทุกคนที่ตายไปคราน้ันมาอยู่ตรงหน้า รอยแผลบนร่างเจ็บระบม 

ตอกย�า้ว่านางยังก้าวข้ามสิง่เหล่าน้ีไปไม่ได้

นางเล่าเรือ่งราวโดยย่อ ขณะน่ังเอนตวัอยู่ตรงนัน้เหมอืนขอนไม้แห้งๆ 

"ตอนน้ีพ่ีสะใภ้ก็รูเ้รือ่งหมดแล้ว ข้าก้าวข้ามปมนีไ้ปไม่ได้ อยู่ในสภาพไม่ต่าง 

กับคนพิการคนหน่ึง"

หล่ีชฉีอืยันตวัข้ึนแล้วควานหามืออกีฝ่าย...มนัเย็นเฉยีบ นางจบักระตุก

แรงๆ ทหีน่ึง "อาฉาน น่ีไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลย ไม่ว่าเจ้าจะเป็นคนพิการ 

หรอืไม่ พวกเราก็ต้องหนีกันต่อ"

ความอกึทกึภายนอกเคลือ่นตวัเข้ามาแล้ว มท้ัีงเสยีงม้าเสยีงอาวธุ 

ไม่มเีวลาให้พวกนางนัง่หดหู่กับอดีต

คบไฟโชนแสงโชติช่วงบนก�าแพงเมืองอวี๋ซี
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36 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

ประตูเมืองมีสองฝั่ง ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ประตูเมือง 

ฝั่งตะวันตกถูกตีแตกไปแล้ว ทหารรักษาเมืองฝั่งตะวันออกเห็นได้จาก 

บนก�าแพงว่าไฟสงครามลกุโชนขึน้กลางเมอืง แต่ก็จ�าต้องป้องกนัเมอืงฝ่ังนี ้

ต่อไป แต่ละนายล้วนก�าอาวุธในมอืแน่น

ทหารแดนเหนือไม่เคยหว่ันเกรงพวกทูเจว๋ีย ต่อให้เป็นเพียงทหาร

รักษาเมืองกองเล็กๆ ก็ตาม

แต่เพราะหน้าท่ีค�า้คอ พวกเขาจงึท�าได้แค่ป้องกันบริเวณก�าแพงเมอืง

อย่างเหนียวแน่น และปกป้องพวกชาวบ้านท่ีล้ีภยัมาอยู่ตรงน้ีไปพร้อมกัน

ความมืดอันเข้มข้นของครึ่งคืนหลังยังไม่จางลง ลมหอบเอา 

เขม่าควันหนาสดี�ามาเข้าจมกู ทันใดนัน้อยู่ๆ ใครผูห้น่ึงท่ีอยู่บนก�าแพงเมอืง 

ก็ส่งเสยีงร้องอย่างตกต่ืน

ท่ามกลางช่วงเวลาอนัเงียบงันและเคร่งเครยีดเช่นนีไ้ม่ควรส่งเสยีง  

แต่คนผูน้ั้นไม่เพียงแต่จะร้อง ยังผลกัเพ่ือนทีอ่ยู่ข้างๆ ทีหน่ึงให้อีกฝ่ายมองไป 

ข้างนอก

ห่างออกไปไกลๆ พลุดอกหนึ่งก�าลังพุ่งทะยานเสียดฟ้า

หัวหน้าทหารรักษาเมืองตะโกนทันที "ค�าส่ังระดมพลแปดทิศ!  

ท่านผู้บัญชาการออกค�าสั่งระดมพลแปดทิศ!"

ไกลออกไปจากก�าแพงเมอืง กองทหารม้าท่ีเห็นเป็นกลุม่ก้อนแน่นขนัด

ก�าลงัเคลือ่นตัวเข้ามาใกล้

เสียงตะโกนกึกก้องดังข้ึนกลางความมืดมิดของรัตติกาล "ทหาร 

กองบญัชาการฮัน่ไห่มาถึงแล้ว!"

ทหารที่อยู่บริเวณประตูหลีกทาง ประตูเมืองเปิดออกดังลั่น

ไพร่พลสองพันนายซึ่งเป็นทัพหน้าไหลบ่าเข้าเมืองดุจกระแสน�้า  

Page �������������������������� 3.indd   36 18/2/2565 BE   15:27

ตัว
อย
่าง



37เทียนหรูอวี้

เกือกม้าย�า่พ้ืนถ่ีรวั สัน่สะเทอืนแผ่นอฐิปทูางแทบแตกร้าว

สายตาทุกคูจ่บัจ้องม้าศกึขนสีด�าเงาวับทีอ่ยู่หน้าสดุ บรุษุบนหลงัอาชา

สวมชุดเกราะด�าขรึมเข้ม มือหนึ่งชักดาบออกจากฝัก ควบม้าพุ่งทะยาน 

เข้าเมือง

จุดที่มีการสู้รบดุเดือดที่สุดในเมืองคือสถานที่ราชการต่างๆ

อนัท่ีจรงิทหารรกัษาเมอืงควรสกัดทหารทเูจว๋ียพวกนีไ้ด้อย่างราบร่ืน 

แต่กลบัต้องมาพะวักพะวนเพราะเกรงว่าผู้บริสุทธ์ิจะเป็นอนัตราย

สองฝ่ายประจนัหน้ากันบนถนนสายยาวทีเ่ตม็ไปด้วยควนัไฟ ทหาร

รกัษาเมอืงก�าลงัถืออาวุธก้าวถอยหลงั เพราะทหารม้าทเูจว๋ียท่ีอยู่ตรงหน้า

ใช้ดาบวงพระจนัทร์จ่อคอคนสามคนเอาไว้

คนทัง้สามได้แก่ฮหูยินผูก้�ากับการกองพลเฮ่อหลนั ฮหูยินผูก้�ากับการ 

กองพลโยวหลงิ และฮหูยินผูก้�ากับการกองพลอนิซาน

ฮหูยินผูก้�ากับการกองพลท้ังหกถูกจบัไปแล้วครึง่หน่ึง พวกเขาจ�าต้อง

ระวังให้มาก

ธนดูอกหน่ึงพุ่งฉวิเข้ามาในจงัหวะน้ัน เสยีบเข้าท่ีท่อนแขนทหารม้า 

ทเูจว๋ียนายหนึง่อย่างแม่นย�า

ความเคลือ่นไหวพลนัอบุติัขึน้ในกลุม่คน ฮหูยินผูก้�ากบัการกองพล

อินซานหวีดร้องด้วยความตื่นกลัวพลางเบี่ยงตัวหลบ ทหารรักษาเมือง 

รบีเข้าไปชงิตัวประกันออกมา

เสียงม้าว่ิงอึกทึกเลือ่นลัน่ เข้าล้อมพ้ืนทีไ่ว้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง

ด้วยทุนทีห่ลีช่ฉีอืให้มา หลงัจากขยายกองทัพ กองบญัชาการฮัน่ไห่

ได้ฝึกฝนทหารกล้าข้ึนกลุ่มหนึ่ง แต่ละนายมีสายตาเป็นเลิศ เชี่ยวชาญ 
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38 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

การจูโ่จมภายใต้สถานการณ์ผนัผวน

ก�าลังพลทีถู่กคดัสรรมาในวนันีล้้วนเป็นทหารในกองดังกล่าว สามารถ

น�ามาใช้งานได้พอดี

อาศัยเพียงแสงสว่างจากเปลวไฟที่ยังดับไม่หมด พอธนูดอกแรก 

ดดีออกจากสาย ดอกอ่ืนๆ ก็พุ่งตามมา แล้วเข้าเป้าแม่นย�าราวกับจับวาง

ถัดจากนั้นคือเสียงชักดาบออกจากฝักอย่างพร้อมเพรียง

ข้าศึกกลุ่มหนึ่งถูกก�าจัดได้แล้ว ทว่ายังเหลืออีกกลุ่ม

ฝถิูงจบับงัเหียนมอืเดยีว มอือกีข้างดงึดาบออกจากร่างทหารทูเจว๋ีย

ฟ้าใกล้สางแล้ว หยาดเลอืดไหลพรลูงไปตามใบดาบแล้วหยดติง๋ๆ ใส่

แผ่นหนิปถูนน ควันไฟท่ีลอยตามลมเหมอืนก�าลงัขานนบัเวลาท่ีเคลือ่นผ่านไป

ด้านข้างของเขาคอืโรงหมอท่ีแขวนตราการค้ารูปปลาแห่งนัน้ แม้แต่ 

บานประตยัูงมคีราบเลอืด

"ได้ความหรือไม่" เขาถามผ่านล�าคอเกร็งเครียด

หลัวเสี่ยวอี้ปลิดชีพทหารทูเจวี๋ยท่ีจับอยู่ในมือ แล้วตอบพลาง 

หอบหายใจ "ข้าถามแล้ว กลุ่มท่ีไล่ตามพ่ีสะใภ้ไม่ใช่พวกมัน อาฉาน 

จะต้องพาพ่ีสะใภ้ไปซ่อนแล้วแน่ๆ"

"ค้น!" น�้าเสียงเยียบเย็นและคมกริบของฝูถิงกรีดสายลมหนาว 

ยามอรุณรุ่งให้ขาดเป็นริ้ว "ใครก็ตามท่ีลักลอบเข้าเมือง อย่าได้ปล่อยไว ้

แม้แต่คนเดยีว!"

หลี่ชีฉือหนีออกมานอกเมืองนานแล้ว

"วางข้าลง อาฉาน"
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เฉาอว้ีหลินยืนกรานว่าจะแบกนาง ไม่ใส่ใจว่าตนเองจะเร่ียวแรง

ถดถอยจนเดินโซเซ

"ไม่ได้ พี่สะใภ้ พวกมันไล่ตามมาแล้ว"

หลบอยู่ในบ้านหลงัน้ันได้ไม่ทันไร ผูไ้ล่ล่าก็ตามมาถึง เชือ่ว่าดาบของ 

พวกมนัจะต้องอาบเลอืดขององครกัษ์กับทหารรักษาเมอืงมาไม่น้อย เพราะ 

พวกมนัเหลอืกันไม่มาก น่าจะราวๆ สบิกว่าคนเท่าน้ัน

แต่ส�าหรับพวกนางในตอนนี้ แค่สิบกว่าคนก็ถึงตายได้แล้ว

พวกนางหนีออกจากเมอืงแล้ว แทบจะกระเซอะกระเซงิมาตลอดทาง 

เพ่ือดัน้ด้นไปยังถ่ินฐานของเผ่าผกูู้

เสยีงม้าวิง่ดงัไล่หลงัมาแล้ว เฉาอว้ีหลนิคาดคะเนระยะห่างจากเสยีง  

ก่อนจะพุ่งตัวว่ิงไปข้างหน้าแบบสดุแรงเกิด

แต่แล้วเมือ่เสียงข่มขวัญของทหารทเูจวีย๋ดงัขึน้ ความเจบ็ปวดทรมาน

จากปลายดาบวงพระจนัทร์เหล่านัน้ แววตาเห้ียมโหดอ�ามหิตของพวกทูเจว๋ีย  

อีกท้ังภาพผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องตายไปอย่างน่าอนาถก็เหมือนจะหวน 

กลบัมาใหม่

เฉาอว้ีหลินพลันเซถลาไปข้างหน้า ตอนที่จวนเจียนจะสะดุดล้ม  

หลี่ชีฉือได้อาศัยแรงส่งรูดตัวลงจากแผ่นหลัง แล้วดึงแขนนางออกว่ิงไป 

ด้วยกัน "ไปเรว็ อาฉาน จะหยุดไม่ได้เด็ดขาด"

ทัง้คูโ่ซซดัโซเซไถลลงทางลาด ด้านล่างเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ 

แต่ก็มหีลมุลกึหลมุหนึง่ หลีช่ฉีอืรบีผลกัเฉาอว้ีหลินลงไป

ปรากฏว่าข้างในเป็นโพรงคดเคีย้ว หลีช่ฉีอืทรดุตวัลงน่ังเบยีดอกีฝ่าย  

ดาบทีล่ากมาอย่างอ่อนแรงร่วงหล่นพ้ืน

ในตอนนั้นเองพลุดอกหนึ่งพลันส่องแสงวาบขึ้นข้างนอก
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40 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 3

"นั่นอะไรน่ะ" หลี่ชีฉือเห็นเข้าก็เอ่ยถาม

"ค�าส่ังระดมพลแปดทิศ" เฉาอว้ีหลนิพึมพ�า "ค�าสัง่ระดมพลแปดทศิ

ของพ่ีสาม ข้าไม่เคยเห็นพ่ีสามใช้มนัมาก่อน แต่วันนีเ้ขาใช้เพ่ือพ่ีสะใภ้"

ค�าสัง่ระดมพลแปดทิศทีว่่าน้ีถูกก�าหนดข้ึนเพ่ือป้องกันการรกุรานของ

พวกทเูจว๋ีย ความจรงิแล้วก็ท�าไปอย่างไม่มีทางเลอืกด้วยภาวะของทหารและ

ราษฎรในตอนนัน้

ทนัทท่ีีพลสุญัญาณถูกยิงขึน้ฟ้า มณฑล เมอืง และเผ่าหูท่ัวทุกสารทิศ 

ทีร่ายรอบจะต้องส่งก�าลังพลมาช่วยหนุนโดยด่วน ไม่เช่นนัน้จะถือว่ามคีวามผดิ

นบัแต่ก�าหนดค�าส่ังน้ีมาฝถิูงไม่เคยใช้มนัมาก่อน เพราะเป็นการเรียกใช้

ก�าลงัพลทีเ่อกิเกรกิเกินความจ�าเป็น แม้ในยามทีต่วัเขาเองตกอยู่ในอนัตราย 

ก็ยังไม่เคยใช้สกัครัง้ ย่ิงเมือ่กองทพัขยายขนาดใหญ่ข้ึนเช่นปัจจบัุนย่ิงไม่จ�าเป็น

ต้องใช้เข้าไปใหญ่

แต่เขากลับใช้ในครานี้

หลีช่ฉีอืมองผนืฟ้าผ่านปากโพรงแคบๆ ด้วยท่าทางเหม่อลอย แต่หูก็ยัง

ได้ยินเสยีงฝีเท้าม้าท่ีไล่ตามมาข้างนอก จงึรบีต้ังสติบอกว่า "ในเมือ่เขาถึงขัน้ 

ใช้ค�าสัง่น้ี ก็แสดงว่าหากพวกเราอดทนต่อไปอกีสักพักก็จะปลอดภัย"

เฉาอว้ีหลินมองคนพูด ท�าท่าจะลกุข้ึนมา แต่แล้วก็ต้องยกมอืขึน้กมุอก 

"กลวัแต่ว่าจะไม่ทันการณ์น่ะส"ิ

นางตั้งใจจะเอาตัวไปบังปากโพรงไว้

ฟ้าใกล้สางแล้ว อีกไม่นานตรงนี้ก็ต้องถูกหาเจอ

หลีช่ฉีอืเองกห็มดแรงแล้วเช่นกัน ท้ังเนือ้ท้ังตวัเตม็ไปด้วยคราบฝุ่น

คราบโคลน นางนัง่พิงโพรงดนิถามขึน้อย่างเหนือ่ยอ่อน "ยังจ�าได้หรือไม่  

ข้าเคยบอกเจ้าว่าข้าปิดบงัความลบัเรือ่งหน่ึงไม่ให้ฝถิูงทราบ แล้วยงัจ�าได้
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41เทียนหรูอวี้

หรอืไม่ว่าตอนน้ันข้ายืนกรานจะไปเมอืงกู่เย่ียด้วยตนเอง"

เฉาอวี้หลินหันมามองหน้านาง "พี่สะใภ้อยากพูดอะไร"

"ตอนนี้ข้าจะบอกเหตุผลให้เจ้ารู้ กิจการตราการค้ารูปปลาน่ันเป็น 

ของข้าเอง"

สหีน้าคนฟังชะงกัค้าง กระทัง่แววตายังแข็งท่ือด้วยความตกตะลึง

หล่ีชฉีอืเลกิฟังเสยีงข้างนอกท่ีใกล้เข้ามาทกุที มอืเลก็ก�าแน่น จากน้ัน 

นางก็คลีย้ิ่ม "เหน็หรอืไม่ ข้ามกิีจการใหญ่โตถึงเพียงน้ี มเีร่ืองท่ียังท�าไม่ส�าเร็จ  

อกีทัง้ตอนน้ียังมลีกูชายแล้วคนหนึง่ ข้าไม่อยากตาย และจะตายไม่ได้ด้วย"

นางเอือ้มมอืไปลากดาบเล่มน้ันเข้ามาในโพรง แล้วพูดด้วยใบหน้า

ขาวซดี "หากพวกมนัตามมาถึงทีนี่ ่ ข้ายินดต่ีอสูด้้วยเรีย่วแรงท้ังหมด แต่ 

ข้าไม่มเีชงิยุทธ์อย่างเจ้า สดุท้ายก็คงต้องตายไปด้วยกันกับเจ้าเท่านัน้"

เฉาอว้ีหลนินิง่งนั เพ่ิงจะขยับมอืเอือ้มออกไปก็ต้องยกขึน้กุมอกอกีคร้ัง

คนืน้ันนางถามฝถิูงว่าเหน็หลีช่ฉีอืเป็นอะไร ฝ่ายน้ันตอบว่า 'พวกเรา 

เป็นทหารกันท้ังคู่ ข้าเหน็นางเป็นอะไร เจ้าน่าจะรู'้

ทหารห้าวหาญเถรตรง วาจาที่ลั่นออกมามีชีวิตเป็นหลักประกัน

ฝูถิงเห็นภรรยาเป็นประหนึ่งชีวิตตนเอง

"ไม่ พ่ีสะใภ้จะตายไม่ได้..." เฉาอวี้หลินยันตัวสูดหายใจ "พ่ีสะใภ้ 

เป็นชวีติของพ่ีสาม ข้าเป็นหนีช้วิีตพ่ีสามคร้ังหน่ึงก็ต้องคนืชวิีตให้เขา"

หลี่ชีฉือตะลึงงัน อาจเพราะค�าพูดหรือไม่ก็สีหน้าท่าทางของ 

ฝ่ายตรงข้าม

"เช่นนั้นเจ้ายังจับดาบได้หรือไม่" นางถามขึ้น

เฉาอวีห้ลนิมองหน้านางโดยไม่ตอบ ใบหน้างามซดีจดั หากแต่เรยีวค้ิว

เลกิสงู ดวงตาเป็นประกายแน่วแน่
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"อาฉาน" หลีช่ฉีอืลากดาบไปหามอือกีฝ่าย "เจ้ายังจบัดาบได้หรอืไม่"

นางไม่อยากกดดันเฉาอว้ีหลนิ แต่ก็ไม่อยากยอมจ�านนทัง้อย่างน้ี

ไม่ว่าเรือ่งใดนางก็ไม่เคยปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม แต่จะพยายาม 

ให้ถึงเฮอืกสดุท้าย นางไม่อยากตายอยู่ท่ีน่ี ไม่อยากให้พวกทูเจว๋ียเหยียบย�า่ 

ร่างกายเฉาอวีห้ลนิซ�า้สอง หรอืร้ายกว่านัน้อาจถึงขัน้ท�าให้กลายเป็นศพ 

ทีร้่อยแปดสิบเจด็

หากเป็นแผลกาย จะให้นางทุ่มเงินรักษาเพียงใดก็ได้ทั้งน้ัน แต ่

แผลใจเช่นนีไ้ม่มใีครช่วยได้ ต้องให้เจ้าตัวเยียวยาเอง

"อาฉาน เจ้ายังจับดาบได้หรือไม่"

เฉาอวี้หลินกดหน้าอกโดยแรง แล้วเอื้อมมือออกไป "ได้" 

นางจบัด้ามดาบแน่น เหงือ่เย็นๆ ไหลกลิง้ลงมาตามหน้าผาก "ได้  

ข้ายังจบัดาบได้ ข้าเป็นทหาร"

ดาบถูกยกข้ึนมา...ร่วงหลดุมอื...จากน้ันก็พยายามเก็บข้ึนมาอกีคร้ัง

นางยังจับดาบได้ และต้องจับให้ได้

ฟ้าสางแล้ว

กองหนุนกองแรกที่มาถึงคือก�าลังพลในค่าย เวลานี้เข้าปิดก้ัน 

ตามจดุต่างๆ ท่ัวเมอืงอว๋ีซี

ถนนตรอกซอยในเมอืงเหมอืนเป็นทางน�า้ ขณะทีก่�าลังทหารเป็นดงั

สายธารท่ีไหลบ่าเข้าไปทุกที่

ไม่นานก็มกีองทหารไล่ตามไปยังทศิทางทีพ่วกทเูจวีย๋ออกจากเมอืง

บรเิวณประตเูมอืง หลวัเสีย่วอีฟั้นทหารทูเจว๋ียล้มลงนายหน่ึง แล้วน�า 

ผูใ้ต้บงัคบับัญชาตามกวาดล้างต่อไป
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ทันใดนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนก็ถือดาบวิ่งไปข้างหน้า

บรเิวณนัน้มแีต่ซากปรกัหกัพังของเศษอฐิเศษกระเบือ้งท่ีทลายลงมา

หลงัเหตุเพลงิไหม้ ด้านล่างมท่ีอนไม้ท่ีพาดอยู่ในแนวนอนยันรบัไว้ เศษซาก 

เหล่านั้นจึงกองรวมกันตรงมุมก�าแพง ดูคล้ายกระโจมผุพัง รอบๆ มีศพ

องครักษ์หลายคนนอนตายเกลือ่น

ทหารลากศพองครักษ์ให้พ้นทาง ขณะที่ฝูถิงชักม้าเข้าไป

นยัน์ตาเยียบเย็นมองกราด ทนัใดนัน้ข้อมอืพลนัสะบดัขวบั ตวัดดาบฟัน

มมุหน่ึงของกองซากปรกัหักพัง กดดันคนท่ีอยู่ข้างในให้ออกมา

คนผู้น้ันกระโจนพรวดออกมาต้านการจูโ่จม ฝถิูงเงือ้แขนขึน้ ก่อนจะ 

รบีดงึดาบกลบัมาแทบไม่ทัน

อีกฝ่ายคือหลี่เยี่ยน

เด็กชายถือมีดสั้นหายใจรุนแรงจนอกกระเพ่ือม แววตาแข็งกร้าว 

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จวบจนเห็นภาพตรงหน้าถนดัตา ความเกรง็เครยีด 

ถึงค่อยเบาบางลง "ท่านอาเขย..."

ฝถิูงเหน็แขนอกีฝ่ายถูกฟันเป็นแผล เลอืดยังไม่หยุดไหล จงึรีบเก็บดาบ 

ลงจากหลงัม้า แล้วใช้สายรดัชายแขนเสือ้พันแผลให้

"ท่านอาหญิงของเจ้าเล่า"

"เดี๋ยวก่อนขอรับ" หลี่เย่ียนไม่มีอารมณ์จะตอบ เขาขัดจังหวะ 

ชายหนุม่ แล้วก้มหวัมดุกลบัเข้าไปในกองเศษอฐิเศษกระเบือ้ง เมือ่ออกมา 

อีกทีแขนทั้งสองข้างก็ช้อนแนบอยู่ตรงหน้าอก ย่ืนส่ิงที่อุ้มอยู่มาให้เขา 

อย่างระมดัระวัง "ท่านอาเขย น้องชายขอรับ"

แววตาของฝูถิงนิ่งค้างในบัดดล

หลวัเสีย่วอีท้ีอ่ยู่ข้างๆ ตกตะลงึ ก่อนจะอทุานลัน่อย่างยินดี "พ่ีสาม!"
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ฝถิูงยืนต้านลม ตามองทารกในผ้าห่อตัวเขมง็ ปลายน้ิวคลายออกจน

ดาบร่วงตกพ้ืน ก่อนจะเอ้ือมมอืออกไปรบัเด็กน้อยมาอุม้

เขาเคยนึกภาพความเป็นไปได้ไว้นับไม่ถ้วน แต่ไม่คาดคิดเลยว่า 

จะได้เห็นหน้าลกูในสถานการณ์เช่นน้ี

หลวัเสีย่วอีช้ะโงกหน้าเข้าไปมอง แล้วสะดดุใจในทนัที "พ่ีสาม เหตใุด 

เดก็ไม่ส่งเสียงเลยเล่า"

ฝูถิงดึงผ้าคลุมกันลมออก มองใบหน้าดวงเล็กจ้อยของลูกชาย  

ปากน้อยๆ เปรอะเปื้อนคราบเลือด ดวงตาปิดสนิท นอนนิ่งไม่ไหวติง

"จริงสิ ข้าเคยได้ยินมาว่าเด็กเกิดใหม่ๆ แค่จับตีก้นก็ร้องไห้แล้ว"  

หลวัเสีย่วอ้ีย้ายดาบไปไว้ในมอือีกข้าง แล้วตบก้นเดก็โดยไม่รอช้า

ทารกน้อยยังคงนอนนิ่ง

ใบหน้าของฝถิูงเครยีดขึน้ทลีะน้อย เขาอุม้ลกูด้วยมอืข้างเดยีว แล้ว

ฟาดซ�า้ไปอีกที

ทารกน้อยยังคงนอนนิ่งเหมือนเดิม

สีหน้าของหลัวเสี่ยวอี้แข็งค้าง

หลีเ่ยีย่นท้ิงตัวลงคุกเข่า น�า้ตาไหลพรากลงมาเป็นสาย "ท่านอาเขย 

ต้องเป็นเพราะหลานดูแลน้องไม่ดี หลานท�าผิดต่อท่านอาหญิงและ 

ท่านอาเขย..."

เขาระมัดระวังมากแล้วแท้ๆ เมื่อครู่ยังดีๆ อยู่เลย

มบ้ีางทีส่่งเสยีงร้องไห้ แต่พอเขาย่ืนน้ิวไปให้ก็นิง่ เป็นไปได้หรอืไม่ 

ทีม่จีงัหวะใดเผลอปิดจมกูน้อง หรอืไม่ก็น้องทนหิวทนหนาวไม่ไหว ต้องเป็น

ความผดิของเขาแน่ๆ

หลวัเสีย่วอีม้องเดก็ชาย ก่อนจะมองพ่ีสามของตน "ต้องโทษสนุขัทูเจว๋ีย
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พวกนัน้..." ค�าพูดของเขาสะดุดลงกลางคนั

"หุบปาก!" ฝถิูงเม้มปากแน่นจนสนักรามเกร็งเครียด แล้วตบก้นทารก 

ในอ้อมกอดโดยแรงอกีครัง้

บนถนนท่ีเพ่ิงถูกควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมาดๆ ท่ามกลางเศษซาก 

จากไฟสงคราม กลิน่คาวเลอืดยังลอยปะปนอยู่ในกล่ินควันไฟ

ทหารทุกนายเก็บอาวุธจ้องมองภาพตรงหน้าเงียบๆ

ฝถิูงยังสวมชดุเกราะสดี�าสนิทท้ังชดุ อุม้ลกูชายแรกเกิดของตนยืนน่ิง

ทนัใดนัน้ทารกในอ้อมกอดก็ขยับคล้ายส�าลกัทีหน่ึง จากนัน้ใบหน้า

ดวงน้อยกยู่็ย่น ปากอ้ากว้าง แผดเสยีงร้องออกมา

หลี่เยี่ยนลุกพรวดขึ้นยืน หลัวเสี่ยวอี้ก็เงยหน้าขึ้นเช่นกัน

เสียงร้องไห้แผดจ้า แทบจะก้องสะท้อนไปทั้งถนนสายยาว

เมฆหมอกมลายหาย ทหารทกุหมูเ่หล่าต่างต่ืนเต้นยินดี โห่ร้องออกมา

โดยไม่รู้ตัว "ทรงพลงัจรงิๆ!"

สันกรามที่ขบแน่นของฝูถิงคลายออกจากกัน เขามองลูกน้อย 

ในอ้อมกอด ขยับวงแขนให้กระชบัข้ึนพลางคล่ีย้ิมตรงมมุปาก "ลูกพ่อ!"

ตลอดเวลาระหว่างนั้นชายหนุ่มยืนตระหง่านด้วยท่าทางขึงขัง 

ทรงอ�านาจ จงึไม่มใีครสงัเกตเหน็ว่าดวงตาของเขาแดงเร่ือ

เขาใช้ผ้าคลุมกันลมผูกลูกชายไว้กับตัว "พ่อจะพาเจ้าไปหาแม่"
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