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คํานํา 

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านหวังอย่างย่ิงว่าท่านจะยังสบายดี
จนถึงตอนนี้ ไม่ว่าจะสุขภาพกายหรือใจก็ตาม เรื่องราวมากมาย
เกิดขึ้นในช่วงปีท่ีผ่านมาทําให้การออกเล่มต่อค่อนข้างล่าช้ากว่า
กําหนดการแรกท่ีตั้งเอาไว้ โดยหลักแล้วก็ด้วยปัญหาสุขภาพของ
ผู้เขียนเอง ต้องขออภัยอีกครั้งในความล่าช้าครั้งนี้ และคําอวยพร
ท่ีขอให้ท่านยังสุขภาพดีนั้น สาบานได้ว่าเต็มไปด้วยความ
ปรารถนาดีต่อท่านจากใจ 
 เจียงซูเมืองบัณฑิต ผู้เขียนตากระตุกยิก ๆ ตั้งแต่เริ่ม
เขียนเรื่องเก่ียวกับบัณฑิตบทแรก ๆ ในหลายเล่มก่อนหนา้นี้ การ
ทุ่มเถียงกันของเหล่าบัณฑิตท่ีมาเพียงแค่ประโยคสนทนาแต่ก็
ทําให้เนื้อหาเข้มข้นขึ้นได้ ช่างเป็นอะไรท่ีนา่สนุกในช่วงแรกท่ีเริ่ม
เขียน และเริ่มผันเปลี่ยนกลายมาเป็นทุกข์มหันต์เมื่อต้องเขียน
อย่างจริงจังในเล่มนี้  
 “ทําไมนักวิชาการพวกนี้ถึงได้เจ้าสํานวนนักนะ” 
 ผู้เขียนเริ่มบ่นกับตัวเองเมื่อพบว่าสติปัญญาของตัวละคร
กลุ่มนี้เริ่มจะสูงเกินลิมิตสติปัญญาเฉลี่ยของตัวละครอื่นในเรื่อง 
การใช้คําเปรียบเปรยถึงสถานการณ์หรือใช้สถานการณ์คู่ขนานใน
การเปรียบเทียบ ถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายตัวผู้เขียนเป็นอย่างมาก และ
ไม่อยากให้ท่านผู้อ่านพลาดท่ีจะลิ้มลองงานเขียนชิ้นนี้ อย่างไร
ก็ตามขอแจ้งว่านิยายเรื่องนี้จะยังคงมีเนื้อหาเก่ียวกับความตาย 
และการบรรยายถึงศพและสงครามอย่างชัดเจนเช่นสองเล่มท่ี
ผ่านมา หากมย่ีอหนา้ไหนก็ตามท่ีทําให้ท่านรูสึ้กกระอักกระอว่นก็
ต้องขออภัยมา ณ ท่ีนีด้้วย 
 สําหรับตอนพิเศษท้ังสามตอนนั้นเป็นตอนท่ีตั้งใจให้เห็น
มุมมองความสนิทสนมของมิสเฉินกับหลายคนท่ีส่งผลต่อนิสัยของ
มิสเฉินในปัจจุบัน ซ่ึงนั่นไม่ดีนัก… 
 มิสเฉินอยู่ในอันดับต้น ๆ ของตัวละครท่ีมีนิสัยไมน่า่เอา
เป็นเย่ียงอย่างมากท่ีสุดในจักรวาลของลี่เยว่ เป็นไปได้ก็อยากจะ
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ขึ้น warning เอาไว้ทุกตอนด้วยซ้ํา แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัว
ละครท่ีเขียนได้สนุกท่ีสุดเช่นกัน 
  อีกส่ิงท่ีถือเป็น muse ในภาคสงครามก็คือการเขียนฉาก
การรบ การปะทะกันของทหารระดับแม่ทัพ ท่ีใช้ท้ังสมองทักษะ
และสัญชาตญาณในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้า ทําให้ตัว
ละครระดับแม่ทัพแต่ละคนมีเสน่ห์ท่ีต่างกันไปอย่างช่วยไม่ได้ 
พาลทําให้อยากเขียนฉากสงครามมากขึ้น แต่ก็เกรงว่าประชาชน
ในเรื่องจะเหลือรอ่ยหรอเกินไปจึงขอตัดเอาไว้อย่างพอดีก็พอ  
 สุดท้ายนี้ขอบคุณทีมงานท่ีคอยซัพพอร์ตทุกการตัดสินใจ
ของผู้เขียนท่ีแสนจะสวิงไปมา รวมถึงกําลังใจในยามหมดไฟด้วย 
และท่ีขาดไม่ได้ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านท่ีติดตามอ่านมาโดยตลอด
หวังว่าเล่มนี้จะไม่ทําให้ท่านผิดหวัง 
 

    
มกราคม, ๒๕๖๕ 
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ตอนที่ ๔๖  

เดินตามเงา 

 ความรอบคอบถือเปน็คุณสมบัติที่ดีของบัณฑิต แต่ความ

รอบคอบนั้นในบางครั้งก็นำมาซึ่งความเชื่องช้าอย่างเลี่ยงไม่ได้  จาง

ซงอวี้เป็นบัณฑิตที่ดีฉะนั้นก็พออนุมานได้ว่าเขาอาจเป็นผู้เชื่องช้า 

บัณฑิตจางเดินทางไปยังเจียงซูตั้งแต่วันที่ต้าซีเตรียมการเพื่อเจรจา

กับมองโกล จนกระทั่งต้าซีกับมองโกลกำลังจะเริ่มประดาบกระบวน

แรกแล้ว ก็ยังไม่ได้ยินข่าวคราวความคืบหน้าจากทางเจียงซูมากไป

กว่าเดิมนัก ความล่าช้าของเจียงซูอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่ 

ต้าซีไม่ต้องการ 

 “องครักษ์เหยาส่งข่าวมาเพียงว่าสถานการณ์เป็นไปตามขั้น

ตอนเทา่นั้น”  

 เป็นรายงานที่ฟังดูน่ากังวลอย่างช่วยไม่ได้ คำว่า ‘เป็นไป

ตามขั้นตอน’ นั้นยากจะหยั่งรู้ว่าขั้นตอนอะไร มีกี่ขั้น  ตอนนี้ถึงขั้น
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ไหนแล้ว มีแนวโน้มจะเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นเมื่อใด ในยามสงคราม

ความเชื่องช้ามีราคาแพงมากเกินกว่าที่จะมองผ่านได้ เหนือหัวทรง

วางพู่กันลงข้างฎีกาก่อนจะเริ่มพรมนิ้วลงบนโต๊ะหนังสือราวกับกำลัง

ใช้ความคิดอยู่พักหนึ่ง ตู้หลิ่งอี้เชื่ออยู่สักหกส่วนว่าเหนือหัวคือหนึ่ง

ในไม่กี่คนที่พอจะคาดเดา ‘ขั้นตอน’ เหล่านั้นออก... 

 “ช้าไปหน่อย แต่อย่างไรเสียจางซงอวี้ก็คงไม่ทำพลาด” 

เหนือหัววิพากษเ์พียงเท่านั้นโดยไม่ขยายความ 

 “ทูลฝ่าบาท เกรงว่าท่านจางจะใช้เวลานาน ถ้าอย่างไร

กระหม่อมเห็นว่าควรเรียกราชองครักษ์ทั้งสองกลับมาเพื่อคุ้มกัน

พระองค์ก่อนเริ่มการตั้งทัพน่าจะเป็นการดีกว่า เรายังมีทหารอื่นที่

สามารถส่งไปชว่ยท่านจางได้อยู่...” 

 คำแนะนำของท่านเถียนที่กราบทูลต่อเหนือหัว คือสิ่งที่อยู่

ในใจทุกคนในห้องหนังสือแห่งนี้ แต่มีเพียงแค่ท่านเถียนคนเดียวกลา้

ทูลเสนอ ตู้หลิ่งอี้เห็นด้วยอย่างสุดใจ ฝ่าบาททรงประมาทเกินไปแล้ว 

ครั้งที่เสด็จไปเจรจากับทางมองโกลนั้นก็ยังพอเข้าใจได้ว่าเป็นเพียง

การเจรจาพระองค์จะปลอดภัย และการไม่พาองครักษ์หรือทหาร

ตามเสด็จก็ถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรจากต้าซีในระดับ

หนึ่ง แม้ว่าพระองค์ไม่ได้ตั้งพระทัยไปเจรจาอย่างเป็นมิตรก็ตามที 

แต่ในตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว... 

 สนามรบถูกเรียกอีกนามว่าหลุมฝังศพของผู้เสียสละ ภาษิต

ที่ไม่ว่าชาวต้าซีคนไหนก็ต้องเคยได้ยิน มันไม่ใช่เพียงการยกย่อง

เกียรติของนักรบที่สิ้นชีพในสนามรบเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสื่อ
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ถึง ‘อันตราย’ ที่มีอยู่ในสนามรบอีกด้วย หนวี่หวงตี้มีฝีมือมากพอจะ

ปกครองแผ่นดิน แต่ถึงอย่างนั้นในสนามรบก็ยังไม่แน่ว่าจะทรง

ปลอดภัย คมกระบี่ไม่เขา้ใครออกใคร ความตายก็เช่นกัน ยิ่งการ

เสด็จไปโดยไม่มีองครักษ์ด้วยแล้ว แม้จะมีทหารทั้งกองก็ตาม ทหาร

ทุกคนก็มีหน้าที่รบไม่ใช่รักษาพระองค์ ไม่ว่าอย่างไรแล้วราช

องครักษ์ก็ยังคงสำคัญเสมอ 

 ...ต้าซีและฮั่นตะวันออกยังไม่อาจเสียหยางเยว่ซือไปตอน

นี้… 

 ทหารไม่เปลี่ยนม้ากลางศึก กะลาสีไม่ย้ายลำเรือยามที่คลื่น

ใหญ่กำลังถาโถม แม้ว่าพระองค์จะไม่ชื่นชอบการถูกอารักขาพิเศษ

กว่าผู้อื่น แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่าเรื่องความปลอดภัยของ

เหนือหัวนั้นเป็นหนึ่งใน ‘ลำดับความสำคัญ’ ของแผนขยายขอบขา่ย

อำนาจของต้าซี 

 “รอดูไปอีกสักสามสี่วันแล้วค่อยว่ากันอีกที” เหนือหัวรับสั่ง

ตอบหลังจากที่ครุ่นคิดตามคำแนะนำอยู่พักหนึ่ง 

 “ฝ่าบาท” ตู้หลิ่งอี้เอ่ยท้วงขึ้น “ทรงทบทวนเรื่ององครักษ์

อีกครั้งเถิดกระหม่อม” 

 ปกติแล้วเขาไม่ใช่ผู้กล้าที่จะคัดค้านสิ่งที่พระองค์ดำริแต่ครั้ง

นี้เขาไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ จริงอยู่ที่ฝ่าบาทมีฝีมือเหนือกว่าเขา

มากและเชื่อว่าพระองค์คงจะตรองแล้วว่าจะทรงปลอดภัย แต่

อย่างไรแล้วตู้หลิ่งอี้ก็คงต้องขอค้านในครั้งนี้ ท่านเตปูจินนั้น

สนุกสนานกับการที่ได้ประลองปัญญากับพระองค์ ดูแล้วก็น่าจะมี
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แนวโน้มที่จะรักษาชีวิตของเหนือหัวแห่งต้าซีเอาไว้ลับปัญญาแก้

เหงาอยู่อีกพักใหญ่ แต่ไมใ่ช่กับโตรุ่ย  

 สายตาของแม่ทัพใหญ่แห่งมองโกลที่เขาเห็นวันนั้นชัดเจน 

ชายผู้นั้นหากมีโอกาสแล้วเขาคงจะรีบกำจัดเหนือหัวอย่างแน่นอน 

อาจไม่ถึงแก่ชีวิต แต่เพียงบาดเจ็บสาหัสหรือทำให้ขาดความ

สามารถในการสั่งการไปพักหนึ่งก็ไม่น่าเกินกำลังชายผู้นั้น ยิ่งช่วงนี้

ท่านไป่อยู่ห่างไกลแล้วด้วย... 

 “ข้าไมต่ายง่ายขนาดนั้นหลิ่งอี้”  

 เหนือหัวตรัสด้วยน้ำเสียงผ่อนคลาย หากแต่บางคำใน

ประโยคนั้นก็ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขวัญอ่อนตกใจไม่น้อยเช่นกัน 

ไม่ว่าอย่างไรความตายก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะคุ้นชินกับการถูกกล่าวถึง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกกล่าวถึงในเวลาที่ทุกคนกำลังกังวลถึง

ความเป็นความตายของตัวผู้กล่าวเอง  

 เหนือหัวกวาดสายพระเนตรมองไปทั่วห้องหนังสือครู่หนึ่ง

ก่อนจะถอนปัสสาสะออกมาเมื่อเห็นว่าตนเองคงจะตรัสบางอย่างไม่

เหมาะสมออกไป เหนือหัวไม่ใช่ผู้ที่นิยมการอธิบายนักแต่ถึงอย่างนั้น

ก็ทรงยอมเอ่ยปากออกมา 

 “ยังวางใจเจียงซูไม่ได้เสียทีเดียว อย่างไรการมีองครักษ์หลี่

กับองครักษ์เหยาอยู่ในเจียงซูก็น่าจะเป็นทางที่ไม่ประมาทที่สุดใน

ตอนนี้” เหนือหัวรับสั่ง 

 “ถ้าเช่นนั้น ทำไมจึงไม่เป็นทหารคนอื่นหรือแม่ทัพสักคน

เล่ากระหม่อม…” ตู้หลิ่งอี้เสนอสิ่งที่ท่านเถียนเพิ่งเสนอไปอีกครั้ง 
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 “ที่จริงถ้าแค่ไปช่วยคุ้มกันท่านจางแล้วจะให้ใครไปก็คงได ้

แต่ที่จำเป็นต้องเป็นองครักษ์นั่นก็เพราะว่าตำแหน่งองครักษ์จะ

ทำให้พวกบัณฑิตในเจียงซูระแวดระวังไม่ทำอะไรเกินเลยการควบคุม

ของเราไปมาก ไมว่่าจะเป็นบัณฑิตคนใดก็ตาม...” 

 คำอธิบายนั้นทำให้เขาเขา้ใจมากขึ้น และทำให้ทา่ทีคัดค้าน

ของเหล่าขุนนางคนสนิททั้งหลายที่อยู่ในห้องหนังสือแห่งนี้อ่อนลง 

อย่างที่คิด พระองค์มีเหตุผลในการใช้ราชองครักษ์ของพระองค์ แต่

ถึงอย่างนั้นเจียงซูจะเป็นเมืองที่คุ้มหรือกับความปลอดภัยของ

พระองค์ที่จะแลกไป อย่างไรเสียตอนนี้ก็เป็นยุคสงครามและเจียงซูก็

มีเพียงนักปราชญ์ 

 “แล้วความปลอดภัย…”  

 ตู้หลิ่งอี้นั้นใช้ความจริงใจของตนเข้าถามไถ่ต่อเหนือหัว 

อย่างน้อยหากพระองค์รับรู้ถึงความห่วงใยแล้วในบางทีก็อาจจะ

ทำให้พระองค์ฉุกพระทัยและคิดหาทางที่จะทำให้เขาและเหล่า

ขุนนางในที่นี้คลายใจได้บ้าง 

 “เรื่องนั้น… หากชาวเจียงซูเกิดจับมือกันเองแทงข้างหลัง 

ต้าซีขึ้นมา ก็จะกลายเป็นว่าต้าซีต้องเจอศึกทั้งจากมองโกลและเจียง

ซูเข้าประกบ” เหนือหัวทรงวรรคคำไปครู่หนึ่ง 

 “ในตอนนั้นไม่ว่าจะชีวิตข้าหรือชีวิตใครก็ไม่ปลอดภัยทั้ง

นั้น” 
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 ความสัมพันธ์ของเจียงซูกับต้าซีนั้นเป็นสิ่งที่ยากนิยาม 

หากจะมองว่าเจียงซูค่อนข้างได้เปรียบทางความสัมพันธ์ระหว่าง

เมืองก็พอจะมองได้ในบางมุม ต้าซีไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากเป็น

มิตรกับเจียงซูเท่านั้น หากไม่ได้เจียงซูเปน็พันมิตรก็เท่ากับว่าต้าซีจะ

ถูกล้อมด้วยศัตรู ถ้าคิดแบบตื้นเขินแล้วล่ะนะ ก็รู้กันอยู่ว่าความเป็น

จริงย่อมไม่เป็นเช่นนั้น… 

 ‘พายุตะวันออกกำลังก่อตัว’ จางซงอวี้ไม่คาดว่าเรื่องราวจะ

เป็นเช่นนี้ บัณฑิตหนุ่มคิดไว้ว่า ‘พายุตะวันออก’ จะหมายความถึง 

‘การมาถึงของกลุ่มทัพจากมองโกลที่ตั้งใจบุกล้อมฮั่น’ มากกว่า 

‘คลื่นใต้น้ำจากภายในเจียงซู’ ยอมรับว่าในครั้งแรกที่ได้ยินว่ามีการ

พยายามลุกขึ้นเพื่อต่อต้านอำนาจเดิมจากภายในนั้น เขารู้สึกเหมือน

ตัวเองถูกโยนลงไปในธารน้ำในต้นฤดูหนาว ตัวของเขาชาตั้งแต่

ศีรษะจรดเท้า ไม่แน่ใจว่าเป็นความอับอายต่อเหนือหัวแห่งฮั่นตะวัน

ออกหรือความหวั่นใจในสถานการณ์ของเจียงซูเหมือนกัน 

 “มหาบุรุษเก้อภักดีต่อองค์ฮ่องเต้เป็นที่หนึ่ง…” จางซงอวี้

เอ่ยขึ้นเพื่อแก้เกี้ยวอาการตกใจที่แสดงออกไป “ไม่แน่ว่าการเข้ายึด

ครั้งนี้อาจจะเป็นการตั้งใจที่จะล้อมต้าซี” 

 “ไมน่่าเป็นเช่นนั้น” หนวี่หวงตี้ปฏิเสธทันควัน “เจียงซูไม่มี

ทหารหรือแม้กระทั่งกองกำลังป้องกันตนเอง การปะทะกับต้าซี

เท่ากับฆ่าตัวตาย มหาบุรุษผู้นั้นอยู่มานานคงไม่คิดจะรีบจากไปใน

เร็ววัน” 
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 แม้จะรับสั่งเป็นประโยคสัพยอกที่ไม่ได้จริงจังนักแต่ถึงอย่าง

นั้นพระองค์ก็ไม่ได้มีพระอารมณ์ขันแต่อย่างใด ถ้อยคำนั้นแปลความ

ได้โดยง่ายว่า ‘ด้วยกำลังของเจียงซูแล้วไม่อาจสู้กับต้าซีได้ ไม่ว่าจะ

พยายามคิดการใหญ่เพียงใดก็ตาม’ ฟังดูน่าเจ็บใจไม่น้อยในฐานะเจา้

เมือง แต่ถึงอย่างนั้นจะให้เอ่ยวาจาค้านรับสั่งนั้นเพื่อยังซึ่งศักดิ์ศรี

ของเมืองนักปราชญ์ไว้ก็ดูจะไมเ่หมาะในสถานการณ์นี้ เขาฉลาดมาก

พอที่จะรู้จุดยืนของตนเองและเจียงซู อย่างน้อยก็มั่นใจว่าฉลาดกว่า

ลู่ซุน… 

 “มหาบุรุษเก้อคงมีเหตุผลอื่นในการก่อการครั้งนี้ เหตุผลที่

ชาวเจียงซูอย่างท่านน่าจะเข้าใจกันเองมากกว่าคนนอกอย่างข้า” 

หนวี่หวงตี้รับสั่งเหมือนเป็นเรื่องง่าย ๆ  

 “ต้าซีจะป้องกันไฟจากทางเหนือให้ระหว่างที่ท่านเข้าไป

ทวงสิทธิ์ของตนเองคืน” 

 หยางเยว่ซือไม่ใช่ผู้ที่จะยุ่มย่ามหรือวุ่นวายในเรื่องภายในนัก 

พระองค์เพียงอาศัยช่วงที่เจ้าเมืองเจียงซูยังไม่แน่ใจว่าควรจะทำ

อย่างไรกำหนดบทบาทของต้าซีในสถานการณ์วิกฤติของเจียงซู ขีด

เส้นความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนและมัดมือชกจับเจียงซูมาเป็นพวก

เอาเสียง่าย ๆ พระองค์ไม่ได้สนพระทัยว่าจางซงอวี้ผู้ที่เพิ่งหักหลัง

เฉียนฉินนั้นจะเชื่อถือได้หรือไม่ด้วยซ้ำ  
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 แต่ถึงอย่างนั้นจางซงอวี้ก็รับรู้ ได้ เองว่ามันไม่ใช่ความ

ประมาทของสตรีตรงหน้า หากแต่เป็นความมั่นใจแล้วต่างหาก ไม่

เลย นางพยัคฆ์ไม่ได้แน่ใจว่าเจียงซูจะไม่หักหลัง นางแค่แน่ใจในกรง

เล็บของนางเท่านั้น 

 หากใครมองว่าการที่เหนือหัวแห่งต้าซีส่งองครักษ์ประจำ

พระองค์ไปช่วยเหลือจางซงอวี้ในการยึดคืนอำนาจเจียงซู เป็นน้ำใจ

ตอบแทนหลังจากที่เขาได้ช่วยพระองค์ในเรื่องการศึกกับเฉียนฉิน

แล้วล่ะก็... เขาคงจะต้องแสดงความนับถือในการมองโลกในแง่ดีของ

คนผู้นั้นอย่างสุดใจ เห็นได้ชัดไม่ใช่หรือไรว่าองครักษ์ทั้งสองคน

มีหน้าที่ติดตามมาให้ ‘จางซงอวี้สามารถยึดคืนเจียงซูได้’ และอย่า

ลืมใจความสำคัญต่อท้ายประโยคนั้นไปล่ะ ‘ยึดคืนเจียงซูได้ตามพระ

ประสงค์ของหนวี่หวงตี้แห่งต้าซี’ น้ำใจของต้าซีนั้นพรมหลั่งให้

ความชุ่มชื้นเพียงบางพื้นที่เท่านั้น แล้วก็หลั่งแค่พอหล่อเลี้ยงไม่ให้

ต้นกล้าตายเสียด้วย 

 การคาดหวังให้หนวี่หวงตี้ผู้นี้วางพระทัยก็เหมือนกับการ

หวังให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มันไม่มีวันเกิดขึ้น โชคดีที่เขา

ไม่คาดหวังความวางไว้วางพระทัยจากเหนือหัวแห่งต้าซีตั้งแต่แรก 

จึงไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจมากนักกับการถูกติดตามจากทางต้าซี เพราะ

ต่อให้ไม่มีองครักษ์ทั้งสองก็หาใช่ว่าต้าซีจะไม่มีหูตาในเจียงซูเสียเลย 

การมีสองคนนี้ตามมาด้วยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประโยชน์อยู่มาก  

 ในทางกลับกันหากกล่าวเรื่องความไว้วางใจแล้วก็พอจะ

อุปมาได้ว่าพระองค์เองก็มิได้คาดหวังความไว้วางใจจากเขาเช่นกัน 
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แต่ถึงอยา่งนั้นพระองค์ก็ยังคง ‘มารยาท’ เอาไวบ้้าง การแสร้งว่า 

‘พยายามทำให้เจียงซูวางใจในต้าซี’ นั้นก็ดูเขา้ท่าอยู่... 

 “ทำไมทำหน้าตาเช่นนั้นเล่า” 

 เสียงของชายแซ่เอวี่ยทักทายขึ้นเมื่อได้พบหน้ากับเขา จาก

คำทักทายก็พอจะเดาได้วา่สีหน้าตกใจของเขานั้นคงดูไม่จืดทีเดียว  

 อีกเรื่องที่เขาตกใจก็คือหนวี่หวงตี้มิได้ฆ่าเอวี่ยผิงเกี๋ยทิ้ง 

และนั่นรวมถึงฟูเหรินของเขาและเด็กน้อยทั้งสองด้วย ความเข้าใจ

ผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นในตอนที่เอวี่ยกุ้ยถิงได้เห็นหน้าเขา นางย่อม

อนุมานว่าเขาเข้ามาช่วยเหลือนางหนีออกไปจากที่นี่  

 แต่ไม่ทันที่เขาจะได้ลำบากใจในการหาคำตอบที่ดีมาบอก

กับนาง บิดาของนางก็ไดเ้อ่ยตัดความขึ้นมาก่อน ‘ไม่มีใครเข้ามาที่นี่

ได้ หากไม่ได้รับพระราชอนุญาตจากเหนือหัวแห่งต้าซี’ ใช่แล้ว เขา

ไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยนางออกไป อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้... 

 “ต้าซี…” การเริ่มต้นบทสนทนาไม่ง่ายในสถานการณ์เช่นนี้ 

 ที่ตรงนี้ถูกเรียกว่า ‘คุกท้ายวัง’ แต่ถึงอย่างนั้นสภาพมันก็ยัง

ดูดีกว่าคำว่าคุกอยู่มากโข เหมือนเป็นบา้นพักขนาดเล็กมากกว่า แต่

ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกหรือบ่าวไพร่ ความ

เป็นอยู่ของสามพ่อลูกคงลำบากกว่าเดิมหากเทียบกับชีวิตความเป็น

อยู่ในอดีตแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกับชาวเมืองทั่วไปมากนัก 

เรียกได้ว่าตกต่ำแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังล้มบนกองฟูกกองฟาง 
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 “การที่หนวี่หวงตี้ให้เจ้ามาพบข้าก็ชัดแล้วมิใช่หรือว่านาง

ต้องการให้เจ้าวางใจในความมีน้ำใจของต้าซี” เอวี่ยผิงเกี๋ยเอ่ยขึ้นมา

ก่อน 

 เอวี่ยผิงเกี๋ยดูจะรู้ ‘อะไร ๆ ในต้าซี’ มากอยู่ อย่างน้อยก็

มากพอที่จะรู้จุดประสงคข์องหนวี่หวงตี้ที่ส่งเขามาพบวันนี้ เขานั่งลง

ตรงเก้าอี้ที่วางเอาไว้ มันเป็นเพียงเก้าอี้ไม้ธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นก็

สะอาดสะอ้าน เดาว่าธิดาทั้งสามของเอวี่ยผิงเกี๋ยเองก็คงมิใช่ลูกเจา้

เมืองที่รอแต่บ่าวมารองมือรองเท้านัก 

 จางซงอวี้มองไปที่ชายตรงหน้าอีกครั้ง... เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่

เขาเตรียมใจเอาไว้ว่าจะได้รับหรือได้พบ ช่างเปน็โอกาสที่น่าเสียดาย 

หากเขารู้ล่วงหน้าแล้วเขาเองก็คงจะเตรียมคำถามมาได้ดีกว่านี้ แต่

เพราะไม่รู้มาก่อนสิ่งที่จะเอ่ยถามเพื่อประโยชน์สูงสุดของเจียงซูก็

เหลือเพียงคำถามที่สำคัญที่สุดเท่านั้น 

 “ข้ามิได้ระแวงน้ำใจของต้าซี” จางซงอวี้เอ่ยด้วยความ

จริงใจ 

 ในความเป็นจริงนั้นเป็นเช่นนั้น เขาไม่ได้ระแวงน้ำใจของ 

ต้าซีเลยแม้แต่น้อย ไม่มีความจำเป็นจะต้องระแวง ในเมื่อรู้อยู่แล้ว

ว่าสิ่งนี้คือน้ำใจที่ไม่ได้ให้เปล่า หนวี่หวงตี้นั้นเป็นผู้ชัดเจนมาตลอด 

ตราบใดที่เขายังถืออำนาจในเจียงซูและเจียงซูยังคงทอดตัวอยู่ตะวัน

ออกชายขอบของฮั่น ก็ไม่มีสิ่งใดจะต้องเคลือบแคลงในน้ำใจของ  

ต้าซี มั่นใจได้เลยว่าทุกน้ำใจจากต้าซีนั้นล้วนหวังผล 
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 “แล้วเจ้ากังวลอะไร” เอวี่ยผิงเกี๋ยเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าสีหน้า

ของคนที่บอกว่าวางใจไมสู่้ดีนัก 

 “ขั้วอำนาจ…” เขาเอ่ยขึ้นด้วยความไม่แน่ใจนักว่าควรจะ

พูดออกไปหรือไมแ่ต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เลือกที่จะลองเสี่ยงดู  

 “ต้าซีเพิ่งจะมีอำนาจเหนือตะวันออกได้ไม่นาน ขา้ไม่แน่ใจ

ว่าจะรักษาไว้ได้นานแคไ่หน” 

 นี่คือสิ่งที่เขากังวลมากที่สุด อำนาจนั้นหากเปรียบก็คือของ

ร้อน จะอยู่ในมือใครได้นานเท่าใดก็ยากจะคาดเดา ในตอนนี้ฮั่นถูก

แบ่งออกเป็นตะวันตกและตะวันออก หากมองจากเรื่องที่ผ่านมา

แล้ว ไม่ว่าอย่างไรฮั่นตะวันออกก็ได้เปรียบอยู่มากหากจะรวบอำนาจ

เข้ามือ แต่ถึงอย่างนั้นเขาไม่อาจวางใจได้…  

 อำนาจเก่าไม่ใช่สิ่งที่จะเลือนหายไปง่ายดายเช่นนั้น มังกรที่

ทอดกายกอดบัลลังก์มาได้นานขนาดนั้น แม้ว่าครั้งนี้จะพลาดไปแต่

มันก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น นับจากนี้ไปยังไม่มีความแน่นอน

เลยว่าฮั่นจะอยู่ในมือของใคร และเจียงซูไม่ควรจะยืนผิดฝั่ง 

 “เรื่องนั้นไม่ว่าอย่างไรแล้วสุดท้ายต้าซีก็จะเป็นฝ่ายชนะ…”  

 เอวี่ยผิงเกี๋ยยกสุราร้อนขึ้นจิบด้วยท่าทางเย็นใจ ในขณะที่

จางซงอวี้ยังคงไม่คลายใจนัก สีหน้านั้นของจางซงอวี้ทำให้เอวี่ยผิง

เกี๋ยหัวเราะร่วน 

 “ข้าที่เป็นเจ้าเมืองที่เสียเมืองเป็นคนแรก จะให้พูดจาว่า

ฉลาดเดาเหตุการณไ์ด้ก็คงจะเชื่อยากสินะ”  
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 คำพูดของเอวี่ยผิงเกี๋ยนั้นทำให้บัณฑิตหนุ่มรีบสั่นศีรษะ

ปฏิเสธทันที จริงอยู่ที่โลหยางเสียเมืองไปเป็นเมืองแรก เป็นผู้แพ้

สงครามและสภาพความเป็นอยู่ของเอวี่ยผิงเกี๋ยในตอนนี้ก็ไม่ได้ดีนัก 

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความน่าเชื่อถือของเอวี่ยผิงเกี๋ยจะไม่มี  

 สำหรับเขาแล้วการเสียเมืองเป็นรายแรกและยังมีชีวิตรอด

อยู่จนถึงตอนนี้นั้นน่าจะเรียกได้ว่าได้เปรียบผู้อื่นอยู่มาก ชายคนนี้มี

ทั้งประสบการณ์ตรงจากการถูกยึดและยังได้เห็นวิถีการโต้ตอบของ

ต้าซีกับเมืองอื่นอย่างใกล้ชิดจากมุมมองของต้าซี อย่างน้อยเลย

หากว่าชายผู้นี้จริงใจกับเขาแล้ว คำแนะนำในวันนี้ย่อมเป็น

ประโยชน์… 

 ...ในกรณีที่จริงใจละนะ… 

 “ข้ามิได้…” จางซงอวี้พยายามเอ่ยเพื่อรักษามารยาทต่อ

ชายตรงหนา้แต่เอวี่ยผิงเกี๋ยกลับหัวเราะออกมาเสียก่อน 

 “เจ้าไม่จำเป็นต้องเชื่อข้า”  

 อดีตเจ้าเมืองโลหยางหัวเราะร่วนก่อนจะยกขวดสุราร้อนริน

ให้ชายผู้อ่อนอาวุโสกว่า การแสดงออกว่าตนเป็นเพียงชายแก่ไร้

อำนาจที่ต้องรินสุราให้กับ ‘เจ้าเมือง’ นั้นยิ่งกดความรู้สึกของบัณฑิต

หนุ่มให้ดิ่งลงไปกว่าเดิม จางซงอวี้รับรู้ได้แทบจะในทันทีว่าชายตรง

หน้านั้นละทิ้งแล้วซึ่งทิฐิและความยึดมั่นในอำนาจที่ไม่เคยต้อยต่ำไป

กว่าใครของโลหยาง น่ากลัว… ไม่รู้ว่าเปน็เพราะคุกแห่งนี้หรือเพราะ

เหนือหัวของต้าซีที่ทำให้ชายผู้เคยเป็นจุดเริ่มต้นชนวนสงครามอันนำ

มาสู่โอกาสการขยายอำนาจของต้าซีผู้นี้เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้ 
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 “มีคนมาขอเข้าพบหยางเยว่ซือในฐานะผู้ครองฮั่นเพียง

ครึ่ง...” เอวี่ยผิงเกี๋ยเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบ  

 “เขายกย่องนางเด็กอวดดีนั้นว่า ‘ผู้ครองฮั่นตะวันออก’ ผู้

ไม่เคยเห็นหัวผู้ครองฮั่นคนใดมาก่อน...” 

 คำพูดคล้ายรำพึงรำพันหากแต่กลับชี้ชัดตัวบุคคลออกมา มี

รายนามเดียวที่อยู่ในหัวของเขาหลังจากที่ได้ยินประโยคนั้น แต่เขา

จะไม่บุ่มบ่ามเดาสุ่มอะไรจนกว่าจะได้ยินออกมาจากปากของคนตรง

หน้า จางซงอวี้พยายามที่จะค้นหาร่องรอยความเท็จที่อีกฝ่ายอาจ

แสดงออกมา หรือแม้แต่บางสิ่งที่อีกชายตรงหน้ากำลังซ่อนเอาไว้ 

แต่ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติ เอวี่ยผิงเกี๋ยสบตาเขา ใบหน้าของชายวัย

ค่อนคนดูผ่อนคลาย 

 “ท่านเตปูจินส่งสาส์นมาขอพบหยางเยว่ซือ” 

 การขอเข้าพบของมองโกลเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้นำ

ของฮั่นมาก่อน แต่กำลังจะเกิดขึ้นกับหนวี่หวงตี้ผู้นั้น ได้ครองฮั่น

เพียงครึ่งก็ถูกขอเข้าเฝ้าแล้ว… เขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสายตาตัวเอง

ให้ลำบากหากมีสายตาของผู้ที่เฉียบคมกว่ายืนยัน  เตปูจินมิใช่คน

เขลา การที่ครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ทางเหนือได้มาเนิ่นนานนั้นเป็น

เครื่องการันตีได้เป็นอย่างดี สาส์นขอเจรจานั้นเท่ากับว่าเตปูจินมั่น

ใจแล้วว่าฮั่นจะอยู่ในมือของใคร 

 หลังจากพบกับเอวี่ยผิงเกี๋ยแล้วเขาก็ได้เจอกับหนวี่หวงตี้อีก

ครั้ง พระองค์รับสั่งเรื่องให้ราชองครักษ์ของพระองค์ตามไปช่วย
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เหลือเขาที่เจียงซู เขาฉวยโอกาสนั้นไถ่ถามไปถึงเรื่องที่พระองค์จะ

ต้องเข้าพบกับเตปูจิน เพราะหากเป็นเรื่องจริงแล้วการไม่มีองครักษ์

นั้นอาจจะทำให้พระองค์ลำบาก เขายังจำสีพระพักตร์นิ่งเฉยชวน

ขนลุกของพระองคไ์ด้ดี 

    “การเจรจากับมองโกลเป็นธุระของต้าซี ท่านจางมิจำเป็นตอ้ง

เป็นกังวล” พระองค์ตรัสเสียงเรียบ “หวังว่าหลังจากที่ท่านเดินทาง

ไปแล้วเจียงซูจะกลับมาสงบในเร็ววัน” 

  

 มันไม่ใช่คำอวยพร จะเรียกว่าเป็นการสั่งการก็คงไม่ผิดนัก 

พระองค์ให้โอกาสเขาได้มีบทบาทในกระดานหมากของพระองค์

เพราะยังเห็นประโยชน์ของเขาอยู่ การที่ให้เขากลับไปทวงอำนาจตัว

เองคืนนั้นก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเขามีความสามารถมากพอที่

จะร่วมกระบวนกับทัพฮั่นตะวันออกได้ หากว่าทำไม่ได้แล้ว การยก

ทัพเข้าไปยึดเจียงซูเป็นของต้าซีไม่ได้ยากดั่งที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้  

 พระองคเ์ป็นผู้ที่คิดและคาดการณ์ล่วงหน้าเสมอ บางทีแล้ว

การที่ให้ราชองครักษ์ติดตามเขามาพระองค์ก็คงมั่นพระทัยแล้วว่าจะ

เกิดประโยชน์มากกว่าตามเสด็จพระองค์ไป หลายครั้งเขาไม่อาจหยั่ง

ถึงความคิดของพระองค์นอกเสียจากจะเป็นพระองค์ที่ยื่นความ

จริงใจมาให้กับเขาเอง 
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 “อย่างไรเสียผู้ที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงย่อมมีมากกว่า 

หากไปถึงเจียงซูได้ไวไม่ว่าอย่างไรอำนาจเจียงซูก็ยังเปน็ของท่าน”  

 อย่างน้อยประโยคของพระองค์ก็ตรัสด้วยความจริงใจใน

ฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่กำลัง ‘ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง’ เช่นกัน 

แน่นอนไม่ง่ายสำหรับฮั่นที่จะเปลี่ยนจากความนับถือในฉินไปเป็น

หยาง แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ทำได้ไม่เลวทีเดียวความมั่นคงของฉิน

ที่มีมานานเริ่มสั่นคลอนแล้ว และความจริงข้อนี้ก็ทำให้เขาระแวงขึ้น

มากทีเดียว เก้อซือเสียนมิใช่คนโง่เขลาที่ชอบอำนาจ มีแนวโน้มสูงที

เดียวที่เขาจะสามารถสั่นคลอนอำนาจในเจียงซูได้ 

 ...เก้อซือเสียนจะเลือกใช้วิธีที่ละมุนละม่อมที่สุดในการเข้า

รวบอำนาจของเจียงซู... 

 มหาบุรุษเก้อไม่ใช่คนที่จะทำอะไรโฉ่งฉ่างนัก ความน่ากลัว

ที่สุดของการโดนหักหลังไม่ใช่ตอนที่รับรู้แต่เป็นตอนที่มองย้อนกลับ

ไปแลว้พบว่าที่ผ่านมานั้นเคยเกิดอะไรขึ้นบา้งมากกวา่ ไม่ใช่ครั้งแรก

ที่เก้อซือเสียนพยายามที่จะมีอำนาจในเจียงซูหากแต่ครั้งก่อน ๆ นั้น

ค่อนข้างเป็นการเข้ามาเทียบเคียงตำแหน่งเจ้าเมืองมากกว่า ชายผู้

นั้นมักจะสร้างผลงานต่อองค์ฮ่องเต้และรอได้รับพระราชทาน

ตำแหน่งให้เท่านั้น เก้อซือเสียนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการขึ้นมา

เทียบเคียงจาง…  

 มหาบุรุษผู้ใจเย็น เจียงซูนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองบัณฑิตหาก

จะเดินเข้าไปในจวนของเจ้าเมืองแล้วประกาศยึดอ้างความชอบธรรม
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แล้วก็คงไม่แคล้วจะเกิดการถกเถียงกันขึ้นอีกพักใหญ่ด้วยเหตุและ

ผลต่าง ๆ นานา และวิธีนั้นไม่สามารถที่จะรวบเสียงส่วนใหญ่ที่จะ

สนับสนุนการเข้ายึดอำนาจของเขาได้ด้วย เก้อซือเสียนจะไม่เลือกวิธี

นั้น 

 หลายครั้งก่อนที่บัณฑิตจะร่วมกันลงความเห็นอะไร มักจะ

มีการไปถกถามและพูดคุยกันนอกรอบก่อนเพื่อดูแนวโน้มของ

ผลลัพธ์ ถ้าให้ละเอียดหน่อยก็คือไปหว่านล้อมโน้มน้าวให้บัณฑิต 

ต่าง ๆ เข้าเปน็พวกตนก่อน คิดว่าในครั้งนี้ก็เป็นเช่นนั้น เก้อซือ   

เสียนก็คงจะเริ่มไปเคาะประตูบ้านของบัณฑิตที่มีตำแหน่งในเจียงซู

ก่อนแลว้จึงคอ่ยเคาะประตูจวนกลางแห่งนี้  

 คำพูดที่ใช้ก็จะเป็นคำประมาณว่า ‘สงครามกำลังดำเนินอยู่ 

ในยามวิกฤติอย่างนี้จะรอเพียงผู้นำที่อยู่นอกเมืองไม่ได้’ เข้าไปหยิบ

ของในยามที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ ไม่ว่าจะจะมองอย่างไรก็คงไม่พ้นคำ

ว่า ‘สันดานโจร’ หากว่ามีแซ่จางสักคนอยู่ในเมืองแล้วก็คงไม่กล้าทำ 

 “มีกลุ่มคนกำลังเดินทางไปที่จวนท่านสวี่อย่างที่ท่านจาง

คาดไว้” องครักษ์หลี่เอ่ยขึ้น 

 “ท่านสวี่กับท่านจัวเป็นสองคนสุดท้ายแล้วท่านองครักษ์”  

 แม้ว่าจะพูดด้วยสีหน้านิ่งสงบแต่ในใจเขากลับหนักอึ้ง สอง

รายสุดท้ายนั่นเท่ากับว่าเวลาแห่งการเผชิญหน้ากำลังย่างกรายเข้า

มาแล้ว จางซงอวี้มองออกไปจากห้องลับของจวนกลางเมืองเจียงซู 

เสียงลมหวีดหวิวที่กรรโชกเข้ามา บ่งบอกว่าอีกไม่นานก็จะเข้าฤดู

พายุทรายพัดกลับเข้าเมืองอีกครั้ง เก้อซือเสียนจะต้องจบทุกอย่าง
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ก่อนที่ฤดูพายุจะเริ่มต้น เขาต้องการวิกฤติที่ตัวเขาจะแก้ไขได้ทันที

หลังจากที่ได้อำนาจเข้าไปอยู่ในมือ เขาต้องการเหตุการณ์ที่จะทำให้

เขากลายเป็นผู้พิทักษ์เจียงซู… 

 “เราควรไปคุยกับท่านจัวก่อนที่กลุ่มคนเหล่านั้นจะเจรจา

กับท่านสวี่เสร็จ” จางซงอวี้พูดก่อนจะลุกขึ้น 

 “ข้าคิดว่าท่านจางจะไปที่จวนของท่านสวี่ก่อน” องครักษ์

หลี่เอ่ยขึ้น “หากไปเสียตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ยังถือว่าทันการณ์

อยู่ไม่ใช่หรือ” 

     บัณฑิตจางรับฟังคำนั้นก่อนจะสั่นศีรษะเบา ๆ บัณฑิต

แต่ละคนมีความหัวแข็งในแบบที่ต่างกันออกไป ที่ผ่านมาหลายครั้ง

เขาและท่านราชองครักษ์มักจะเลือกเข้าไปเจรจากับบัณฑิตทั้งหลาย

ก่อนที่พวกของมหาบุรุษเก้อจะเดินทางไปถึงจวนของบัณฑิตเหล่า

นั้น เข้าไปพูดคุยแสดงตัวว่าแทจ้ริงแล้วยังมีจางอยู่ในเมืองนี้ บอก

เล่าเรื่องราวว่าเหตุการณ์ฝั่งของเฉียนฉินกับต้าซีจบลงแล้ว พูดคุยใน

ประโยคที่บัณฑิตเหล่านั้นต้องการได้ยินในยามวิกฤติ ไม่ว่าเรื่องนั้น

จะจริงหรือไม่ก็ตาม กว่าเก้อซือเสียนจะเหยียบเข้าจวนของบัณฑิต

เหล่านั้นก็สายไปแล้ว แต่บางคนก็ไม่เปน็เช่นนั้น... 

 “ท่านสวี่เป็นคนขี้ระแวง เขาจะไม่เชื่อเรื่องแรกที่ได้ยินไม่ว่า

เรื่องนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม หากมีใครสักคนเอ่ยคัดค้านเรื่องแรกไม่

ว่าเหตุผลนั้นจะฟังดูดีหรือไม่ก็ตามเขาก็จะเชื่อทันที…” จางซงอวี้

อธิบายให้กับองครักษ์จากต้าซีฟัง 
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 จะเรียกว่าเป็นทิฐิของบัณฑิตก็ไม่ผิดนัก การไม่เชื่อในสิ่ง

แรกที่ได้ยินจนกว่าจะได้รับฟังความครบรอบด้านแล้วจึงตัดสินใจนั้น

ถือว่าฉลาด และเขามั่นใจว่าบัณฑิตส่วนใหญ่จะเปน็เช่นนั้นจึงเลือก

วิธีแรกคือการเข้าไปหาก่อน บอกข้อมูลที่คนเหล่านั้นคาใจ และไม่

ลืมที่จะกำชับว่า ‘มีคนบางพวกที่ข้าก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นพวกไหน 

พยายามปล่อยข่าวว่าข้าจะไม่กลับมาเจียงซู’ แสร้งทำสีหน้ากังวล

แล้วเอ่ยไปว่ากำลังตามเรื่องนั้นอยู่ ไม่ต้องพูดให้อีกฝ่ายเชื่อในตอน

นั้นมันไมจ่ำเป็น… เพราะทันทีที่เก้อซือเสียนเอ่ยว่า ‘จางซงอวี้จะไม่

กลับมา’ ทันใดนั้นทุกคำพูดของเขาก็จะน่าเชื่อถือและคำพูดของเก้อ

ซือเสียนก็จะเป็นเพียงฝุ่นเพียงลมทันที 

 แต่ท่านสวี่ไม่เป็นคนเช่นนั้น เขาเป็นประเภทที่จะไม่เชื่อสิ่ง

แรกที่ตนเองได้ยิน เพราะเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าแผ่นดินนี้ไม่มีใครที่จะ

รู้มากไปกว่าตน หากมีใครมาบอกเล่าในสิ่งที่เขาไม่รู้มาก่อนเขาจะตั้ง

แง่ระแวงว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องทันที  

 จางซงอวี้ตั้งใจให้เก้อซือเสียนเข้าไปเป็น ‘ข่าวสารแรก’ 

ก่อน แล้วเขาค่อยเดินตามเงาของเก้อซือเสียนไปทีหลัง เข้าไปพบ

เจอกับท่านสวี่เพื่อเป็นข้อยืนยันว่า ‘สิ่งที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้นั้นผิด

ถนัด’ แน่นอนว่าเก้อซือเสียนย่อมพูดทำนองว่า จางซงอวี้จะไม่กลับ

มาแล้ว การที่เขาไปปรากฏตัวในจวนของท่านสวี่หลังจากนั้นก็เป็น

ข้อยืนยันว่าเก้อซือเสียนโกหก บัณฑิตสวี่ไม่ใช่คนที่ชั่งใจด้วยเหตุผล 

เขาจะเชื่อทันทีเพราะหลงตนว่าสิ่งที่ตนสังหรณ์และระแวงนั้นถูกตอ้ง  
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 อย่างที่เหนือหัวต้าซีว่า เมืองบัณฑิตก็ต้องให้บัณฑิต

จัดการ 
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ตอนที่ ๔๗ 

สตรีผู้ไมเ่คยรบ 

 ต้าซีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชัยชนะ และหนวี่หวงตี้

ต้องการเพียงความแน่นอนเท่านั้น เฉินมี่จวนเป็นนักธุรกิจ แน่นอน

ว่าเธอไม่เคยทำสงคราม ไม่ได้เกิดในยุคที่มีสงครามแบบใช้อาวุธจริง

ให้เห็นด้วยซ้ำ นับวา่ประสบการณ์เปน็ศูนย์ แม้ว่าความจริงข้อนี้จะ

ไม่เป็นที่รู้กันในหมู่ของชาวต้าซีก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นตัวตนของหยาง

เยว่ซือเองก็ไม่ได้มีเครดิตมากไปกว่าเฉินมี่จวนเสียเท่าใด แม่ทัพซู

แสดงออกถึงความกังวลในเรื่องนี้อย่างสังเกตได้แม้ไม่เอ่ยออกมา 

และบางคนที่ปากกล้ากว่านั้น... 

 “เจ้าอาจเป็นเลิศด้านเพลงกระบี่ เก่งการปกครอง ถนัด

ขโมยอำนาจของผู้อื่น แต่สงครามไม่ง่ายเช่นนั้นแม่นาง” 
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 ไป่หรงซานเอ่ยเตือนในขณะที่เธอกำลังง่วนอยู่กับการตรวจ

สอบฎีการอบที่สาม เพื่อให้มั่นใจว่าเธอไม่ได้พลาดอะไรไปในช่วงที่

กำลังวุ่นกับการเตรียมแผนรบกับมองโกล ต้าซีเป็นเมืองที่มีอัตรา

การเติบโตทางโครงสร้างสังคมและมีการขยายขอบเขตอำนาจไวกว่า

พัฒนาการของประชากร ทำให้ภาวะขาดแคลนขุนนางและแรงงาน

ฝีมือเกิดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกังวล 

อีกไม่นานหากว่าได้เจียงซูมาแล้วทุกอย่างก็คงจะเข้าที่เข้าทางขึ้น

เอง… 

 “สงครามไม่ง่าย ข้าเข้าใจดี” หนวี่หวงตี้ตอบรับก่อนจะ

พลิกฎีกาฉบับถัดไป 

 เพราะการตรวจฎีการอบที่สามจะเกิดขึ้นยามดึกในตำหนัก

ส่วนพระองค์เท่านั้น จึงทำให้หน้าที่ตรวจทานการประทับตรา ลงวัน

ที่วินิจฉัย และคอยแยกฎีกาที่มีพระราชวินิจฉัยเพิ่มเติมของพระองค์

ตกเป็นของนางกำนัลทั้งสอง โดยเจียวเหม่ยเป็นผู้ตรวจความ

เรียบร้อยของตราประทับ ในขณะที่เจียวอิงนั้นคอยแยกประเภท

ฎีกาของแต่ละกลุ่มงานออกจากกัน 

 “เจ้าเข้าใจแค่ไหนกัน” ไป่หรงซานค่อนข้างหงุดหงิด เห็นได้

ชัดว่านางไม่ได้ตั้งใจฟังเขานัก  

 “สงครามครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการทะเลาะกันของชาวฮั่น พวก

มองโกลเป็นศัตรูตัวจริงของฮั่นมาเนิ่นนาน” 

 คำพูดนั้นทำให้หนวี่หวงตี้วางฎีกาในพระหัตถ์ลง ก่อนจะ

มองไปทางผู้มาเยือนด้วยสายพระเนตรอ่านยาก มิสเฉินเข้าใจสิ่งที่ไป่
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หรงซานพยายามสื่อดี แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ

เข้าใจถูก ในฐานะนักธุรกิจ คู่แข่งทางการค้าก็เหมือนกันหมด ไม่ว่า

จะเป็นชนชาติเดียวกัน นักธุรกิจภายในเอเชีย หรือพวกกลุ่มหมาลา่

เนื้อจากยุโรป เธอไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นฮั่นด้วยกันหรือมองโกล 

สำหรับเธอนั้นศัตรูก็คือศัตรู เธอหันดาบใส่พวกฮั่นเชน่ไรก็หันใส่พวก

มองโกลเช่นนั้น  

 “แล้วท่านไป่ต้องการให้ข้าเข้าใจถึงจุดใดเล่า” เหนือหัว

รับสั่งถามกลับ 

     “สิ่งที่เจ้าตัดสินใจเริ่ม จะทำให้มีคนตายแม่นาง และคน

เหล่านั้นก็อาจเป็นคนของเจ้า เตปูจินไม่มีเหตุผลจะไว้ชีวิตทหารของ

ต้าซี”  

     เธอนิยมคุณธรรมของพวกจอมยุทธ์อยู่มาก ‘ห่วงทุกชีวิต

เป็นมิตรยิ่งกว่าหมาแก่ในบ้าน’ ใช่ ที่เขาพูดมาก็ถูก การก่อสงคราม

ไม่ว่าอย่างไรก็ย่อมมีการสูญเสียเกิดขึ้น และหนึ่งในความสูญเสียนั้น

ก็อาจเป็นชาวต้าซีหรือใครก็ตามที่ถวายชีวิตให้กับแผ่นดินนี้ ความ

ซื่อสัตย์ ภักดี การเสียสละ ความเศร้าโศก ความเคียดแค้น ความ

เกรี้ยวกราดหลังจากนั้น เธอรู้เรื่องเหล่านั้นดีทีเดียว อาจจะดีเสียยิ่ง

กว่าชาวยุทธ์ที่อยู่ตรงหน้าด้วยซ้ำ สายพระเนตรของหยางเยว่ซือนั้น

อ่อนลงยามเมื่อสบตาไป่หรงซาน อ่อนประกาย ไร้ซึ่งความท้าทาย 

หากแตไ่มเ่ปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ตัดสินใจไปแล้ว 
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     “ข้าทราบเรื่องนั้นดีประมุขไป่” หยางเยว่ซือเอ่ยตำแหน่งที่

ไม่ได้กล่าวถึงมานานของคู่สนทนา “ข้าเองก็ไม่มีเหตุผลจะไว้ชีวิต

ทหารของมองโกลเช่นกัน” 

 ไม่ว่าพรรคช่างลี่จะเป็นเลิศในด้านใดในยุทธภพแต่ประมุข

ไป่ถือเป็นเลิศด้านปากกล้าเสมอ เขาเป็นหนึ่งในคนที่มีความจริงใจ

หากแต่ไร้ศิลปะการพูดที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอมา ความกังวลในเรื่อง

ฝีมือการศึกของหยางเยว่ซือนั้นเป็นเรื่องไม่แปลกที่จะเกิดขึ้นไม่ว่า

จะกับใครก็ตาม ทุกคนในต้าซีรู้ดีว่าหยางเยว่ซือหนวี่หวงตี้สังหารคน

ได้และทรงทำมาหลายครั้ง แต่ถึงอย่างนั้นการสังหารคนกับการ

วางแผนการรบนั้นต่างกัน  

 ที่ผ่านมาแม้ต้าซีจะมีการศึกอยู่เนือง ๆ แต่หยางเยว่ซือหนวี่

หวงตี้นั้นมิได้ใช้ทัพต้าซีวางกระบวนศึกเลยสักครั้ง พระองค์มักจะใช้

แผนการเล่ห์กลต่าง ๆ นานาไม่ว่าจะด้วยการเจรจาหรือวิถีโจรก็ตาม 

เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะโดยไม่ใช้ทหารอันถือเป็นข้อได้เปรียบหลัก

ของต้าซี ความเคลือบแคลงในความสามารถทางด้านการรบของเธอ

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายด้วยเหตุนี้ ซึ่งก็ถูกแล้วที่จะคิดอย่างนั้น ยิ่งใน

ยามที่ศัตรูเป็นแม่ทัพมากฝีมือผู้สามารถฆ่าเสือได้ด้วยมือเปล่า รบ

บนหลังม้าชนะมาตลอด ไม่มีสถิติแพ้ตลอดประวัติการทำงาน ฟังดู

หนักหนาสำหรับคนที่ไม่เคยก้าวเขา้สู่สนามรบ 

 ...แล้วไง? การที่เธอไม่เคยรบสักครั้ง นั่นก็แปลว่าเธอเองก็

ไม่เคยแพ้สักครั้งเหมือนกันไม่ใช่หรือ… 
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 ไม่ใช่เพียงวาจาแบบกำปัน้ทุบดินอยู่แล้ว หากแผ่นดินเจียง

ซูคือสินทรัพย์ที่เป็นที่หมายตาแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเธอก็จะเอามัน

มาให้ได้อยู่ดี  

 ไม่เอาน่า~ เรื่องการชิงที่ดินสินทรัพย์เนี่ยเฉินมี่จวนไม่เคย

พลาดว่ามั้ย ในยุคเธอเรียกการแย่งชิงสินทรัพย์ชิ้นสำคัญที่มีเพียงชิ้น

เดียวในสนามเดียวกันว่า งานประมูลสินค้า ขอบคุณเง็กเซียนเถอะ

ชาวต้าซี เหนือหัวของพวกคุณถนัดเรื่องนี้ยิ่งกว่าใคร 

 “เพชรสีครามหยาดน้ำตามหาสมุทร ความใสระดับ IF  1

ขนาด 24.3 กะรัต”  

 ภาพสินค้าที่น่าสนใจถูกเปิดจากไอแพดส่งมาให้เธอ สร้อย

คอเพชรเม็ดงามทรงหยดน้ำขนาดร่วมนิ้วสีครามเข้ม ประดับล้อมตัว

เรือนด้วยเพชรสีขาวความใสระดับ VVS2  วางเรียงรายราวกับเป็น2

ผืนน้ำที่รองรับหยาดน้ำตามหาสมุทร ถักทอตัวสร้อยด้วยทองคำขาว

บริสุทธิ์เป็นลวดลายอ่อนชอ้ยงดงาม แม้จะมีร่องรอยบิดเบี้ยวไปบ้าง

 IF (Internally Flawless) ค่าความสะอาดของเพชร หรือ Clarity เป็นมาตรวัด1

เชิงคุณภาพ ซ่ึงจะใช้วัดรูปลักษณ์ภายนอกของเพชรแต่ละเม็ด ย่ิงเพชรมีส่ิงเจือปน 
(Inclusions) หรือตําหนิ (Blemishes) นอ้ยเท่าไร ก็จะทําให้มี Clarity ท่ีดีกว่า ซ่ึง
ระดับ IF (Internally Flawless) เป็นเพชรท่ีสะอาดท่ีสุดแบบไรต้ําหนิ ถึงขั้นท่ีใช้
กล้องขยายส่องแล้วส่องอีก มองยังไงก็ไม่เห็นตําหนิ ส่วนเรื่องความหายากคงไม่ต้อง
พูดถึง เพราะท้ังโลกจะมีเพชรเพียง 0.5% เท่านั้นท่ีจะอยู่ในระดับ IF Clarity

 VVS2 (Very, Very Slightly Included 2) ค่าความสะอาดของเพชรระดับ 2

VVS2 หมายถึงเพชรท่ีมีตําหนิขนาดเล็กมากๆ และยากท่ีจะมองเห็นแม้ว่าจะใช้กล้อง
ส่องเพชรแบบกําลังขยาย 10 เท่า ซ่ึง VVS2 ถือว่าอยู่ในขั้นท่ีสะอาดรองจาก IF 
(Internally Flawless) และ VVS1 (Very, Very Slightly Included 1)
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จากความเก่าแก่ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถือว่างดงามมากอยู่ดี เฉินมี่จวน

มองสินค้าชิ้นนั้นตาเป็นประกาย มันเหมาะจะมาอยู่บนคอเธอในงาน

เปิดตัวอาคาร M. Tower 3 ปลายปีนี้ที่สุด 

 “สวยจริง ๆ หายากทั้งสี ความใสขนาดนี้ น้ำหนักขนาดนี้

ในปีนั้น...” มิสเฉินพึมพำขณะที่ขยายดูภาพนั้น “ความรวยของพวก

ขุนนางยุคกลางที่ทิ้งเอาไว้ตามหลุมศพเมียเนี่ยน่าขนลุกชะมัด” 

 ยากจะรู้ว่าสิ่งที่มิสเฉินพูดออกมานั้นเป็นคำชมหรือคำ

เสียดสี แม้กระทั่งกับคนที่รู้จักกันมานานอย่างเลขาคนสนิท ยาม

สายวันอาทิตย์ที่สองของเดือนเป็นวันที่มิสเฉินกับเลขาลิ่นผู้ที่แทบจะ

เป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตของเธอ จะมานั่งพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ

ตามประสาคนยังไม่มีครอบครัวและไม่คิดเดต เรื่องที่พูดคุยกันนั้นก็

มีตั้งแต่แฟชั่น เล็บ ผม เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ เครื่องประดับ ไป

จนถึงเครื่องดื่มยอดฮิตเหมือนสาววัยยี่สิบปลายทั่วไป ที่จริงก็ไม่ค่อย

ทั่วไปด้วยเนื้อในและรายละเอียด แต่หัวข้อก็ยังนับว่าทั่วไปอยู่ อย่าง

น้อยพวกเธอก็ออกมานั่งคาเฟทั่วไป... 

 ชาดอกไม้กลิ่นหอมในกาสีใสถ่ายรูปสวยกับขนมหวาน

หน้าตาน่ารักสองสามอย่างที่พอวางรวมกันแล้วเป็นมิตรกับ sns 

บรรยากาศซันเดย์คาเฟส่วนตัวมากพอที่จะนั่งคุยกันถึงหัวข้อที่ไม่ใช่

เรื่องที่เป็นความลับ แตก่็ไม่อยากให้คนอื่นได้ยินได้ แม้จะยังพอมี

เสียงรอบนอกเข้ามาบ้างแต่ก็จับความได้ยาก 

 กลิ่นดอกไม้หอมหวลที่เรียงตัวเป็นกำแพงคาเฟกั้นระหว่าง

โซนทำให้ทุกอย่างดูเป็นสัดเป็นส่วนและผ่อนคลาย มิสเฉินซูมดูเพชร
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นั้นก่อนจะกดเพื่อดูภาพสามร้อยหกสิบองศาอีกครั้ง งานประมูลของ

เก่าจากทั่วโลกกำลังจะเริ่มในอีกสามอาทิตย์ข้างหน้าและพวกเธอ

กำลังเลือกของที่จะลงเงินอยู่ 

 “เคยอยู่บนคอธิดาคนเล็กของขุนนางเอเดนแห่งไมนซ์ ระบุ

ไว้ว่าเป็นสินสมรสจากองค์กษัตริย์ แต่ไม่ได้หมายความว่าธิดาของ

เอเดนได้เป็น ‘ดัชเชส’ หรอกนะ” เลขาลิ่นอธิบายก่อนจะขยิบตา

เป็นเชิงว่าเข้าใจกัน “ตามประวัติคือเป็นชิ้นที่สวยที่สุดในพระคลัง” 

 “ก็ว่าต่างหูรอบก่อนของดัชเชสไม่ยักอลังขนาดนี้” มิส    

เฉินพยักหน้ารับ “ของพวกนี้ทำไมพวกผิวขาวหัวอนุรักษ์ถึงไม่เอา

เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์?” 

 “มันอยู่นอกพระคลังตั้งแต่ก่อนยุคปฏิวัติจะเริ่มแล้ว คนเอา

มาปล่อยคือเรเชล เอ็ม เอเรนนอร์ โบรซ์ เหลนของดัชเชสนอร์ริงตัน

ที่เป็นดัชเชสของยุคนั้น” 

 “ของแทงใจดำบรรพบุรุษ” มิสเฉินพยักหน้ารับทำนองว่า

เข้าใจได้  

 “ไม่เชิง” เลขาลิ่นยกยิ้มราวกับว่าเรื่องต่อไปนั้นสนุกสนาน

ยิ่งนัก  

 “เพราะสร้อยเส้นนี้ถือเป็นสินส่วนตัวของเพอร์รีน เอเดน 

แห่งไมนซ์ เป็นเส้นที่นางชอบมากที่สุด ก็แบบมันสวยที่สุดในพระ

คลังอะไรแบบนั้น”  
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 “บอกลำดับความสำคัญทางใจด้วยมูลค่าเพชร” มิสเฉินยก

ยิ้มรับเธอพอจะเคยอ่านนิยายทำนองนี้มาอยู่บา้ง “ก็โรแมนติกใช้ได้

นะ” 

 “โรแมนติกเกือบใช้ได้น่ะ เพราะสุดท้ายเงินตราของชายรุน่

พ่อก็ไม่สู้ขุนนางหนุ่ม เพอรร์ีนคบชู้ โดนจับได้แล้วก็ประหารชีวิตยก

ตระกูล สมบัติทั้งหมดของตระกูลเอเดนแห่งไมนซ์รวมถึงสร้อยนี่ถูก

ยึดกลับเข้าวังหลวง ลือกันว่าตอนนั้นพระนางนอร์ริงตันพยายาม

หลายครั้งที่จะนำสร้อยนี้มาสวมแทนแต่ก็ทำไม่ได้ แบบว่าวิญญาณ

เฝ้าสร้อยน่ะ” 

 “เรื่องผีเพิ่มมูลค่า” มิสเฉินพยักหน้ารับ บางครั้งก็มีของ

พวกนี้อยู่บ้าง เหรียญต้องสาป เพชรต้องสาป อะไรแบบนั้นมันเรียก

แขกอีกกลุ่มได้ดีในงานประมูล 

 “ก็ถือว่าเพิ่มได้มากนะ ราคาเริ่มต้นก็พุ่งขึ้น 1.9 เท่าสำหรับ

เรื่องนี้” เลขาลิ่นชี้ไปที่รายละเอียดราคาเริ่มต้น 

 “ถ้าไม่ติดว่าเพชรนี้มูลค่าเท่าพูลวิลลาห้าดาวแบบพ่วง

สนามกอล์ฟ ใครจะอยากได้กันสร้อยผีสิง” มิสเฉินหัวเราะก่อนจะ

หยิบขนมมาการองสีหวานยอดฮิตชวนติดคอขึ้นรับประทาน 

 “กลับกันเลยเพราะมีเรื่องผีนั่นแหละ คู่แข่งครั้งนี้ถึงเพิ่ม

ขึ้น”  

 เลขาลิ่นหัวเราะเบา ๆ เฉินมี่จวนไม่เชื่อทั้งผีและเทพเจ้า 

เพราะอย่างนั้นจึงทำให้ไม่รู้ถึงความคลั่งไคล้ของคนอีกกลุ่มหนึ่ง 

เว็บไซต์จำพวกเรดดิตหรือชุมชนที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณเฝ้า
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สมบัติในหลายรูปแบบ มีตั้งแต่เรื่องแต่ง เรื่องเล่าจากคนจริงที่มี

บันทึก ไปจนถึงแฟนอาร์ต ความริษยาที่ซ่อนอยู่หลังการใส่ความ

เรื่องการคบชู้บ้าง เรื่องความเคียดแค้นส่วนตัวต่อพระนางนอร์ริงตัน 

รวมไปถึงคำสาปที่ถูกแต่งเติมออกมาจนเลยเถิดถึงขั้นหากสวมแล้ว

จะสิ้นชีวิตโดยคอหลุดจากบ่า 

 “เพชรราคาขนาดนี้ต่อให้จะมีเรื่องผีก็ไม่น่าจะมีใครมีเงิน

มากพอรึเปล่า” เฉินมี่จวนขมวดคิ้ว เธอคิดว่าจะได้ของชิ้นนี้มา   

ง่าย ๆ เสียอีก 

 “อย่าดูถูกพลังของกลุ่มชนชั้นกลางเชียว พวกชมรมพิสูจน์

พลังงานลึกลับจากของต้องสาปเริ่มเปดิโดเนต เพื่อเข้าประมูลสร้อย

นี้เพื่อไปทำการทดสอบพลังงานและวิญญาณแล้ว” 

 “พิสูจน์พลังงานลึกลับจากของต้องสาป?”  

 เฉินมี่จวนทวนคำ มันดูเป็นชมรมกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่ง

ไสยศาสตร์ในแบบที่เธอเดาไม่ออกว่าคนแบบไหนที่จะสนใจเรื่อง

แบบนี้... 

 “ฟังนะลี่มี่ สมาชิก subscribe ช่องพวกนี้มีเยอะมากจน

เธออาจจะคาดไมถ่ึง” เลขาลิ่นเปดิโทรศัพท์ให้เธอดูหน้าเว็บไซต์หนึ่ง 

 “พวกนี้รวบรวมเงินได้เท่าตัวของราคาเปิดประมูลแล้ว” 

 เฉินมี่จวนรับโทรศัพท์ที่มีข้อมูลนั้นมาเปดิดู ก่อนจะอ้าปาก

ค้างไปเล็กน้อยกับสิ่งที่ได้เห็น คนหลักแสนคนจากทั่วโลกบริจาคเงิน

กันคนละเล็กละน้อยผ่าน PayPal เพื่อซื้อสร้อยเพชรเม็ดงามมา

พิสูจน์วิญญาณ คำถามแรก ๆ ในหัวของเธอก็คือใครจะเป็นผู้ถือสิทธิ์
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ครอบครองเครื่องเพชรที่ได้มาโดยเงินคนอื่น? แล้วจะแน่ใจได้

อย่างไรว่าจะไมถู่กโกงในท้ายที่สุด? เธอกดดูไปตาม Q&A แต่กลับ

พบว่าคำถามแรก ๆ นั้นดันกลายเป็นการถกเถียงกันว่าจะใช้เครื่อง

จับพลังงานหรือหมอผีเป็นผู้พิสูจน์หลักแทน 

 เฉินมี่จวนเลื่อนลงไปอา่นรายละเอียดอื่น ๆ ของกลุ่มคนนั้น

ด้วยความตื่นตาตื่นใจ สัญญาการซื้อขายนั้นจะเข้าประมูลในนาม

ของ ‘ผู้แทนกลุ่มพิสูจน์พลังงานลึกลับจากของต้องสาป’ โดย

สินทรัพย์ที่ได้มานั้นจะถือในนามองค์กร มีการจดทะเบียนองค์กร

ด้วย (ไอ้หน้าไหนมันอนุมัติให้องค์กรแบบนี้ผ่านเนี่ย) มีการลง

ลายมือชื่อว่าสินทรัพย์จะถูกพิสูจน์โดยใคร เก็บรักษาโดยใคร เปิด

เผยรายชื่อของผู้เกี่ยวข้องพร้อมกับประวัติของทุกคนที่สามารถ

ตรวจสอบไปถึงสำมะโนประชากรได้ และมีคนกลุ่มหนึ่งถ่ายคลิปการ

ไปเยี่ยมบ้านคนพวกนี้มาจริงเสียด้วย ข้อมูลทุกอย่างนั้นก็ดูเหมือน

น่าเชื่ออยู่หรอกแต่… 

 “พวกมิจฉาชีพหรอ?” ไม่ว่าอย่างไรคนจากตระกูลเฉินก็

ไม่ใช่ผู้ที่ยืนอยู่บนโลกของคนทั่วไปอยู่แล้วเรื่องแค่นี้มีหรือจะดูไม่

ออก 

 “ฮ่ะ ๆ ๆ ๆ” เลขาลิ่นหัวเราะร่วน เธอกะไว้แล้วว่าคนอย่าง

เลดี้เฉินจะต้องดูออกในพริบตา  

 “เธอไม่ซื้อของต่อจากมิจฉาชีพนี่เนอะลี่มี่ สงสัยว่างาน

ประมูลนี้เธอคงต้องไปเองแล้วล่ะ” 
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 งานประมูลเป็นสถานที่ที่ดีที่จะได้พูดคุยกับคนที่ชอบเรื่อง

เดียวกัน การประมูลเองก็เป็นเกมที่สนุกสนานพอตัว แต่หลายครั้ง 

เฉินมี่จวนก็ยุ่งและขี้รำคาญเกินกว่าจะเข้าร่วม event พวกนั้น แตก่็

ยังมีของที่อยากได้อยู่  

 เธอมักจะหาข้อมูลของคนที่จะเขา้ร่วมประมูล และมองหา

คนที่จะซื้อของที่เธอต้องการได้แน่ ๆ รอจนงานประมูลจบ เข้าไป

เสนอราคา 1.5 เท่าของราคาที่ประมูลมา นั่นหมายถึงเธอเลือกซื้อ

เอากับพวกที่เข้าประมูลเพื่อเก็งราคาบา้ง ไม่ก็พวกนักสะสมที่เธอพอ

จะเจรจาได้ด้วยของเก่าบางชิ้นที่เธอมีและเขาน่าจะสนใจมากกว่า 

แต่ไม่ใช่กับมิจฉาชีพ... เลดี้เฉินขมวดคิ้วด้วยความขัดใจอยู่พักหนึ่ง

ก่อนจะถอนหายใจออกมา 

 “เธอจงใจเอาของวิบวับมาล่อให้ฉันตีหมา” เฉินมี่จวนย่น

จมูกขึ้นอย่างขัดใจ 

 ลิ่นซิ่นเล่อเป็นพวกแบบนี้ ไม่~ หล่อนไม่ใช่พวกคุณธรรม

สูงส่งอยากปราบปรามคนชั่วช่วยเหลือคนดี ปล้นคนรวยช่วยคนจน

แบบโรบินฮู้ดหรืออะไรแบบนั้นหรอก หล่อนก็แค่พวกชอบหาเรื่อง

สนุกทำเท่านั้น และเรื่องสนุกทีว่่าในคราวนี้ก็คือ การจัดการกับกลุ่ม

มิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ตโดยยืมมือเจ้านายตัวเอง การมีเลขาที่รู้ใจ

มันก็ดี แต่รู้ทันเธอไปเสียทุกอย่างบางทีแล้วก็น่าลำบากใจเหมือนกัน 

เฉินมี่จวนมองภาพถ่ายเพชรนั่นอีกครั้ง... 

 ...แต่ของบางอย่างก็ยากที่จะตัดใจ... 
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 “ให้ตาย ฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย” มิสเฉินบน่ “ทำไมเรา

ไม่แจ้งความเอาล่ะ?” 

 “ทำอยา่งกับเธอชอบตำรวจอย่างนั้นแหละลี่มี่” ลิ่นซิ่นเล่อ

หัวเราะ “แจ้งไปก็ไปไม่ถึงไหน คดีแบบนี้เธอกร็ู้ เอาน่าลี่มี่ ฉันจะ

ช่วยเธอเต็มที่เลยเหมือนทุกครั้งไง” เลขาสาวยกยิ้มเอาใจ 

 “เธอพูดเองนะ…” บอสเล็กผู้ไม่อาจตัดใจจากของวิบวับได้

หรี่ตามอง  

 “แล้วคุณหนูเฉินต้องการอะไรล่ะคะ ซิ่นเล่อคนนี้จะหามา

ให้เองค่ะ” 

 “อยากได้กระแสเงินที่ไหลเข้าหลังจากเปิดรับโดเนตทุกช่อง

ทางดูเป็นรายชั่วโมง ขอกราฟแบบที่ระบุจุดเวลาชัด รวมถึงจุดเวลา

ที่โพสต์คอนเทนต์ระดมเงินด้วย พล็อตรวมมาในกราฟเดียวกัน แยก

กราฟแนวโน้มเงินกอ้นสุดท้ายของวันปิดโดเนตออกมาด้วย ขอแบบ

แยกปัจจัยการกระตุ้นยอดกับแบบรวมปัจจัยกระตุ้น ขอกราฟ

ละเอียดไมเ่อาเส้นกลางนะ” 

 “แล้วประวัติของคนพวกนี้ล่ะ?” เลขาสาวถามเสริม 

 “พวกมิจฉาชีพหาตัวไม่ยากหรอก เรื่องนั้นทำตอนไหนก็ได ้

แต่ถ้าอยากชนะประมูลเราต้องรู้เงินในกระเป๋าคนพวกนั้นก่อน” 

 “ต้าซีต้องการรู้เกี่ยวกับทัพของมองโกลทั้งหมด…” เหนือ

หัวรับสั่ง “ที่เป็นปัจจุบัน” 
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 รับสั่งของเหนือหัวนั้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก แม่ทัพซูมองกลุ่ม

คนที่เหนือหัวเรียกพบแล้วก็ได้แต่นึกภาวนาในใจเท่านั้น พระองค์

ไม่ใช่ผู้ที่เลือกวิธีนัก... เพี่ยงหลิวและกองโจรโพกผ้าแดงหน่วย

สอดแนมขาประจำของเหนือหัว กับคนของพรรคช่างลี่อีกสองคนที่

เขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน แต่ถึงอย่างนั้นก็พอจะมองออกว่ามีฝีมือ

ไม่น้อย และเหล่าแม่ทัพที่มีประสบการณ์ในการปะทะกับมองโกล

ทั้งหมด 

 “ท่านจอมยุทธ์และกลุ่มผู้มีความคล่องตัวในการสอดแนม

กลุ่มนี้จะเป็นผู้นำข้อมูลกลับมาให้กับท่านแม่ทัพเพื่อร่วมกัน

วิเคราะห์การวางทัพของมองโกล” เหนือหัวทรงแนะนำกลุ่มคน

เหล่านั้นให้กับแม่ทัพทั้งหลายทราบ 

 “เพื่อความสะดวกและรวดเร็วข้าจึงต้องการถามท่านแม่ทัพ

ทั้งหลายว่า นอกจากแผนที่อยา่งละเอียดที่ลากยาวจากต้าซีถึงเจียง

ซู, จำนวนและประเภทอาวุธที่มองโกลมี, จำนวนทหารที่ประจำการ

ทางตะวันออก และธงแม่ทัพที่มีอยู่แล้วยังมีสิ่งใดอีกที่พวกท่าน

ต้องการ” 

 เหนือหัวเตรียมการมาดี ขอ้ได้เปรียบทางสมรภูมิ, ข้อได้

เปรียบทางอาวุธ, จำนวนทหาร และไหวพริบผู้นำทัพ พระองค์เรียบ

เรียงสิ่งสำคัญในการทำศึกมาได้อย่างครบถ้วน รู้เขารู้เรารบร้อยครั้ง

ชนะร้อยครั้ง ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลพวกนี้โดยไม่ต้องมีหน่วย

สอดแนมก็สามารถที่จะพอคาดเดาได้จากประสบการณ์ แต่ดูเหมือน

เหนือหัวจะไม่ต้องการเพียงการคาดเดาจึงได้เรียกคนกลุ่มนี้มา แต่
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มันจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดกัน… เรื่องการสอดแนมนั้นทาง

มองโกลก็ถือเป็นหนึ่งไม่แพ้กัน เหยี่ยวมองโกล ไม่ใช่แค่ต้าซีที่มีตาที่

สาม 

 “เท่าที่ว่ามาก็ครบถ้วนแล้วกระหม่อม” แม่ทัพหลานทูล

กลับ  

 “แต่ถ้าหากท่านเหล่านี้จะสอดสายตาไปให้ไกลอีกนิด เพื่อ

สังเกตกระบวนทัพฝั่งที่ตั้งฐานอยู่ทางฉางซุนด้วยก็จะเป็นการไม่

ประมาท ธงที่มีตรงนี้หากฝั่งตะวันตกมีไม่ครบแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่า

จะมีการซ่อนกองกำลัง” 

 “พอจะได้หรือไม่ท่านซ่ง” เหนือหัวเลือกถามกับตัวแทน

จากพรรคช่างลี่ 

 “ไมเ่กินกำลังกระหมอ่ม” จอมยุทธ์ซ่งเอ่ยรับ 

 “หากเป็นไปตามที่หารือกันครั้งก่อน กระหม่อมมั่นใจว่าทัพ

ที่จะบุกเข้าเจียงซูจะเป็นทัพมา้ของโตรุ่ย” 

 แม่ทัพม่านเอ่ยขึ้น ‘การหารือเมื่อครั้งก่อน’ นั่นหมายถึง

การหารือเมื่อสองวันก่อนเฉพาะกลุ่มแม่ทัพกับเหนือหัว เกี่ยวกับ

เรื่องที่พระองค์พาพระองค์เองไปเสี่ยงเจรจากับกลุ่มผู้นำมองโกล

โดยไม่นำทหารตามเสด็จไปด้วย…  

 ใช่ พระองค์อ้างกับราชเลขาของตัวเองว่าเพื่อความเป็นมิตร 

ให้เหตุผลว่าการให้องครักษ์ตามท่านบัณฑิตจางไปนั้นคุ้มค่ากว่า ซู

เจียงจวินแทบจะกุมหัวตอนที่พระองค์รับสั่งว่า ‘เพราะไม่มีทหารไป

ด้วย มองโกลจึงคายออกมาหมดทั้งความสัมพันธ์กับเจียงซูและผล
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จากการรบครั้งก่อน’ พระองค์ทรงฉลาดเสียเหลือเกิน การไม่นำ

ทหารติดตามไปนั้นหวังผลเอาไว้มากกว่าที่ใครจะคาดถึง แต่ถึงอย่าง

นั้นเขาก็ยังต้องการให้พระองค์คาดไปถึงความปลอดภัยของพระองค์

เองบ้างก็จะเป็นคุณต่อต้าซีมาก 

 “ทัพม้านั่นไม่ใหญ่มากแต่น่ากลัวพอดู” แม่ทัพหรงเอ่ย

สำทับ “มากฝีมือ” 

 “ถ้านับหัวจำนวนคนในทัพมาได้อย่างละเอียด…” เหนือหัว

เอ่ยขึ้น 

 “ไม่จำเป็นหรอกกระหม่อม เราต้องการแค่ธงของนายกอง

เท่านั้น” แม่ทัพซูชี้แจง “ในกลุ่มทัพของโตรุ่ยมีนายกองที่ประจำอยู่

สิบห้านาย แต่ละนายมฝีีมือต่างกันไป หากรู้ว่าจะต้องเจอกับนาย 

กองคนใดนั้นมีประโยชนก์ว่า” 

 “ได้ แต่ข้าเกรงว่าท่านเพี่ยงหลิวจะไม่สามารถรู้นามนาย 

กองได้ ยิ่งในกรณีที่พวกนั้นใช้ธงคล้ายกันหมด” เหนือหัวชี้แจง 

 เธอได้คุยกับกลุ่มสอดแนมแล้ว การสอดแนมมีโอกาสแค่

ครั้งเดียวเท่านั้น พวกมองโกลเป็นกลุ่มชนนักล่าที่ช่างสังเกตมาก 

ลำพังแค่ทักษะการระวังตัวของคนพวกนั้นก็ลำบากแล้ว พวก

มองโกลยังเลี้ยงเหยี่ยวพันธุ์ใหญ่ที่มีสายตาดีมาก เหยี่ยวพวกนั้นบิน

ลาดตระเวนมาตลอดสองสามวันตามชายแดนของต้าซี  

 ไม่ว่าจะเล่ห์กลอันใดหรือการอำพรางแบบใดก็ตาม ของ

พวกนั้นจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากทำซ้ำก็เสี่ยงที่จะโดนตลบ

หลัง ไม่ก็อาจโดนซ้อนแผนป้อนข้อมูลไม่จริงกลับมา เพราะฉะนั้น
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เธอจึงเรียกเหล่าแม่ทัพมาคุยทั้งหมด นี่ไม่ใช่สนามการเงินเธออาจ

พลาดได้… 

 “ถ้าเอาทหารของเราไปด้วย จะลำบากหรือไม่ แค่คน

เดียว” เหนือหัวถามเพี่ยงหลิว 

 “คนเดียวพาไปได้ รับรองว่าไม่โดนเจอ เกินกว่านั้น

กระหม่อมไมร่ับรอง” เพี่ยงหลิวทูลกลับด้วยสีหน้าลำบากใจ 

 “คนเดียวก็พอ ซูเจียงจวินเลือกคนที่มั่นใจว่าจะไม่ทำพลาด

มาสักคนใหต้ามท่านเพี่ยงหลิวไป” หนวี่หวงตี้รับสั่ง 

 “พ่ะย่ะคะ่”  

 ซูเจียงจวินค้อมศีรษะลงพลางหลุบตามองแผนที่ชายแดนที่

ยังว่างเปล่ารอการแต่งเติมพื้นที่จากสายข่าว เห็นได้ชัดว่างานนี้ไม่

ง่ายสำหรับใครทั้งนั้น ความกังวลยามเมื่อต้องเจอกับศัตรูที่เก่งกาจ

เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ มิสเฉินไม่ใช่คนที่จะพูดจาปลอบโยนหรือให้กำลัง

ใจใครได้เก่งเสียด้วย สิ่งเดียวที่เธอพอจะทำได้ก็คือให้ความมั่นใจกับ

พวกเขาเท่านั้น 

 “ไมต่้องกังวลไปเสียขนาดนั้น ทำให้เต็มที่ก็พอ” เหนือหัว

รับสั่ง “ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด เจียงซูจะเป็นของเราและชาวต้าซีก็จะ

ปลอดภัย ข้ารับประกัน”  

 “ฝ่าบาท” 

 เสียงของราชเลขาดังขึ้นท่ามกลางความมืดของป่าท้าย

หมู่บ้านน้ำเต้า เขาคิดไวแ้ล้วว่าพระองค์จะต้องเสด็จมาที่นี่ คันธนู
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ยาวพร้อมทั้งลูกธนูขนาดพิเศษกับม้าที่ผูกเอาไว้ ซากค้างคาวสี่ห้าตัว

ตกอยู่ห่างออกไป พระองค์อำพรางกายอยู่หลังเงาไม้ ดูท่าว่าเหยี่ยว

มองโกลจะกวนใจพระองคไ์ม่น้อยทีเดียว เขาคิดว่า ‘แผนแรก’ ของ

พระองค์ดีอยู่แล้ว แต่นี่ก็คงเพื่อความไม่ประมาทกระมัง… เหยี่ยว

มองโกลไม่ได้ล่าง่ายเช่นค้างคาว พระองค์ก็ทราบดี 

 “ท่านเถียน มีเรื่องด่วนอะไรหรือ” เหนือหัวหันกลับมา 

 “มีข่าวจากเจียงซูกระหม่อม” เขาแจ้งตามที่ได้รับมา “ทา่น

จางแจ้งมาว่าล้อมมหาบุรุษเกอ้ได้แล้ว” 

 “มีกันสามคนแต่ล้อมบัณฑิตทั้งเมืองได้” หญิงสาวพยัก

หน้ารับ “เก่งกาจดี…” 

 “พ่ะย่ะค่ะ” เถียนเจิ้งซื่อเอย่รับ “ท่านจางมีความรู้หลาก

หลายอีกทั้งทักษะการประเมินสถานการณ์ที่แม่นยำเสียยิ่งกว่าใคร 

เขาจะเป็นประโยชนก์ับเราอย่างมาก” 

 “ถ้ายังเป็นพวกเราอยู่ล่ะนะ” 
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ตอนที่ ๔๘  

ล้วงเงินจากกระเป๋า 

 “แผนที่พร้อมแล้วกระหม่อม” 

 กลุ่มโจรโพกผ้าแดงเชี่ยวชาญด้านการแฝงกายตามเงา

ธรรมชาติ ลอบเข้าไปสำรวจพื้นทีต่่าง ๆ ได้เหมือนกับผีไร้ตัวตน หาก

แต่ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนแผนที่ทางทหาร นั่นไม่ใช่ปัญหา ความรู้

นั้นเรียนเท่าทันกันได้หมด แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เวลาไม่คอยท่า พวก

บัณฑิตชักช้าเพียงใดเราก็ต้องเร็วขึ้นเท่าตัว โชคดีที่เรามีข้อต่อตัว

สำคัญอยู่พอดี ตู้หลิ่งอี้รับหน้าที่วาดแผนที่ดินแดนทั้งหมดอย่าง

ละเอียดตามคำบอกเล่าของเหล่ากองโจรที่ไปสำรวจมา เพียงสามชั่ว

ยามหลังจากที่พวกกองโจรกลับมา แผนที่ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้น 

 สิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือ พวกโจรรู้ต้นไม้ทุกต้นหญ้าทุกกอ 

ทหารมักสนใจเพียงแค่ความสูงต่ำของพื้นที่ เขา ผา แม่น้ำ ที่ราบ 
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หากแต่โจรสนใจมากกว่านั้น ต้นไม้ เงาไม้ จุดบอดทางสายตา 

ทิศทางลม แม้กระทั่ง กรวด หิน ดินดูด บอ่ทราย ไปจนถึงพื้นที่ที่

คาดว่าจะโดนพายุทรายในอีกสิบวันข้างหน้า 

 ถ้าให้เทียบแล้วก็ต้องบอกว่าโจรเป็นต่อด้านการหาข้อได้

เปรียบทางสมรภูมิรบมากกว่าทหารมากทีเดียว ก็ว่าอยู่ทำไม

ทางการถึงจัดการกับโจรพวกนี้ไม่ได้เสียที 

 “กระหม่อมเขียนเทียบเอาจากแผนที่ทางทหารเดิมพ่ะย่ะ

ค่ะ” ตู้หลิ่งอี้ทูลเพิ่ม 

 “ทำได้ดีมากทุกท่าน” เหนือหัวรับสั่งชมแม้ถ้อยคำจะเรียบ

ง่ายหากแต่สายพระเนตรนั้นแสดงออกถึงความพึงพระทัยเป็นอย่าง

มาก 

 “มีกองกำลังเล็กที่ชายแดนโลหยางตรงมุมอับภูเขาลูกนี้” 

เพี่ยงหลิวชี้ไปที่จุดหนึ่งบนแผนที่ 

 “ไมเ่คยเห็นจุดนี้มาก่อน” แม่ทัพซูขมวดคิ้ว 

 “เป็นจุดที่เคยเป็นผาตัดแต่สามสี่ปีก่อนผาสองฝั่งถล่มมาชน

กันท่านแม่ทัพ ข้างใต้มีช่องเท่าแมวลอดอยู่ ทั้งแคบทั้งมืด คนตัวเทา่

ยักษ์อย่างพวกมองโกลเข้าไปไม่ได้แน่ แต่ข้าสาบานว่าเห็นคนเฝ้าอยู่

ตรงนั้น” เพี่ยงหลิวย้ำสิ่งที่ตนเห็นมา 

 “อาจจะเป็นหน่วยสอดแนมของมองโกล วิชาอำพรางกาย

ของพวกมองโกลไมธ่รรมดา พวกนั้นสามารถกลายเปน็ลมลอดผา่น

ไปได้ทุกที่” จอมยุทธ์ซ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับมองโกลเพิ่ม 
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 “เหมือนคนของเตปูจินที่เคยตามข้าน่ะหรือ” เหนือหัวหัน

ไปถามกับจอมยุทธ์ที่น่าจะรู้เรื่องนี้จากประมุขของเขาแล้ว 

 “คล้ายพ่ะย่ะค่ะ” จอมยุทธ์ซ่งหันกลับมาทูล “คนที่ตาม 

พระองค์นั้นวรยุทธ์เป็นเลิศ สิ่งที่ฝ่าบาทเห็นคือวิชาแฝงเงาขั้นสูงที่

น้อยคนจะทำได้และยากจะจับได้ แต่สิ่งที่กระหม่อมกล่าวถึงนั้นเป็น

อีกแบบหนึ่ง คล้ายกับพวกวิชาตัวเบาผสมกับวิชาอำพรางกายพ่ะย่ะ

ค่ะ จับได้ง่ายกว่าการแฝงเงา” 

 “ตั้งตรงนี้แสดงว่าตั้งใจจะเข้าไปยังเจียงซู” เหนือหัวพึมพำ 

“ยังมีคนของเตปูจินอยู่ในเจียงซูอีกไม่น้อย คนที่ไม่ใช่มหาบุรุษเก้อ” 

 “หากรู้ปลายทางที่จะลอบเข้าไปแล้วไม่ยากที่จะดักจับกุม” 

แม่ทัพซูทูล 

 เหนือหัวนิ่งไปราวกับกำลังครุ่นคิดบางอย่าง โอษฐ์ของ

พระองค์เม้มเข้าหากัน สายพระเนตรกวาดไปทั่วกระดาน หาก

สังเกตจะเห็นว่าพระองค์กำลังนับกองกำลังที่ตั้งอยู่รอบ ๆ ก่อนจะ

ทรงพลิกอ่านบันทึกเกี่ยวกับกองกำลังของมองโกลอีกครั้ง พระองค์

หันไปจ้องกระดาษที่เขียนรายนามของเหล่าบัณฑิตที่มีตำแหน่งใน

เจียงซูเป็นที่สุดท้ายกอ่นจะหันกลับมาที่แผนที่อีกครั้ง 

 “ไม่ต้องสกัด” เหนือหัวรับสั่ง “ยังมีคนของมองโกลอยู่ใน

เจียงซูอีกสี่คน ข้าต้องการรูว้่าเป็นใคร” 

 สี่คน? ไม่มีใครรูว้่าพระองค์เอาเลขนี้มาจากไหน แต่ก็เชื่อได้

ว่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะจนบัดนี้ก็ยังไม่มีสิ่งใดที่พระองค์คาดผิด 
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ดัชนีน้อยชี้ไปที่บางชื่อที่น่าสงสัยและจดลงในบันทึกส่วนพระองค์ 

เถียนเจิ้งซื่อมองไปที่เหนือหัวก่อนจะเริ่มสังหรณบ์างอย่างขึ้นมา 

 “ให้ทหารสอดแนมทำเรื่องนี้จะดีกว่าให้ราชองครักษ์ไป” 

ราชเลขาหนุ่มเอ่ยดักคอทำให้ผู้ที่ถืออำนาจสูงสุดของต้าซีเงยหน้าไป

มองผู้ที่ขัดคอแทบจะทันที 

 “แต่ราชองครักษ์ทั้งสี่ทำงานเข้าขากันดีที่สุด” เหนือหัว

รับสั่งสวนแทบจะทันที “งานนี้จะพลาดไม่ได้ท่านก็รู้ดี” 

 “ไม่มีทางเป็นไปได้ที่พระองค์จะไร้ราชองครักษ์ข้างกายเลย

ในเวลาเช่นนี้ นั่นถือว่าผิดข้อกำหนดการคุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนพระองค์” เถียนเจิ้งซื่ออ้างถึงกฎข้อสำคัญ 

 “ในสถานการณ์ศึกสามารถละทิ้งได้หากมีเหตุฉุกเฉิน” 

เหนือหัวอ้างถึงข้อยกเว้นทางการทหารที่กำหนดเอาไว้ 

 “นั่นหมายความถึงแค่เขตสนามรบกระหม่อม” เถียนเจิ้งซื่อ

เถียงอย่างไม่ลดละ “เท่าที่รู้ตอนนี้วังหลวงยังไม่ถือเปน็เขตสนามรบ

และสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉิน” 

 ทั้งสองทุ่มเถียงกันในเรื่องที่รู้กันเพียงสองคนเท่านั้น เป็น

ครั้งแรกที่ตู้หลิ่งอี้ได้เห็นท่านเถียนขัดพระประสงค์ของเหนือหัวอย่าง

ตรงไปตรงมาต่อหน้าพระพักตร์ โดยปกติแล้วเถียนเจิ้งซื่อนั้นตาม

พระทัยเหนือหัวเสียยิ่งกว่าใคร ต่อให้เป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรมหรือแม้

กระทั่งเรื่องที่ทุกคนไม่เห็นด้วยก็ตาม ท่านเถียนก็มักจะให้ท้ายเหนือ

หัวเสมอ มากเสียจนตัวท่านเถียนเองถูกค่อนขอดทั้งจากท่านไป่และ

เหล่ากงกง แต่ในครั้งนี้... 
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 “กระหม่อมทูลอีกครั้ง หากจะตามรอยกลุ่มทหารกลุ่มนี้

ย่อมไม่ใช่ราชองครักษ์” เถียนเจิ้งซื่อยื่นคำขาด 

 “แต่ถ้าไม่ใช่ราชองครักษ์ข้าเกรงว่าการประสานงานกับ

บัณฑิตจางจะ…” เหนือหัวเอ่ยแก้ 

 “หากเรื่ องแค่นี้ บัณฑิตจางไม่สามารถแก้ปัญหาได ้

กระหม่อมก็ไม่เห็นว่าต้าซีจะต้องการจางซงอวี้อีกต่อไป” 

 ถ้อยคำนั้นฟังดูใจดำ หากแต่สายตาของเถียนเจิ้งซื่อยาม

เมื่อสบพระเนตรของสตรีผู้ถืออำนาจสูงสุดนั้นเต็มไปด้วยความ

จริงใจ ความจริงใจที่ทำให้หยางเยว่ซือยอมละความดื้อดึงลง พระ

ขนงทั้งสองข้างเริ่มคลายออกจากกัน แม้พระโอษฐ์อิ่มจะยังคง

ขมุบขมิบด้วยความขัดพระทัยแต่ถึงอย่างนั้นการถกเถียงครั้งนี้ก็สิ้น

สุดลงแล้ว 

 “ข้าต้องการคนที่จะติดตามคนพวกนี้เข้าไปที่เจียงซูเพื่อดูว่า

พวกเขากำลังจะติดต่อกับใคร และแจ้งขา่วนั้นต่อไปยังราชองครักษ์

ทั้งสองที่อยู่กับบัณฑิตจาง”  

 เหนือหัวเลือกมองไปทางแม่ทัพซูก่อนจะเหลือบพระเนตร

ไปทางพรรคช่างลี่เพื่อหาทางเลือกอื่นในกรณีที่คำตอบของแม่ทัพซู

อาจจะไมต่รงใจเธอนัก 

 “ท่านหม่าเป็นหน่วยสอดแนมที่ดีที่สุด และเคยร่วมฝึกกับ

ท่านราชองครักษเ์หยา” ตัวเลือกที่ดีถูกเสนอจากแม่ทัพซู 

 ซูเจียงจวินเข้าใจแล้วว่าเหนือหัวทรงต้องการอะไร พระองค์

กำลังวางแผนจัดการสถานการณ์ตรงหน้าจากทุกส่วนที่กำลังมีความ
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เคลื่อนไหวและพระองค์ต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์ของมัน สายตา

ของแม่ทัพซูที่มองไปยังเด็กน้อยตรงหน้านั้นเปลี่ยนไปอีกครั้ง 

แน่นอนเขารู้ว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงไปมากมาพักใหญ่แล้ว แต่

ในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เขารับรู้ได้ถึงภาระที่สตรีตรงหน้ากำลังแบกเอา

ไว้อยู่ มันไม่ใช่เพียงการเอาชนะศึกกับมหาบุรุษไร้พ่ายหากแต่เป็น

ความมั่นคงของฮั่นตะวันออก 

 “รบกวนท่านแม่ทัพซูแล้ว” เหนือหัวตรัส “เมื่อมองโกล

กลุ่มนี้เข้าไปถึงเจียงซูแล้วเขาจะต้องติดต่อกลับไปยังมองโกล ข้า

ต้องการให้ข่าวสารถึงหูของโตรุ่ยเพียงแค่เรื่องที่ไปถึงเจียงซูแล้ว

เท่านั้น…” 

 เพื่อให้สถานการณ์ในเจียงซูดูไร้ปัญหาในสายตาของ

มองโกล หยางเยว่ซือไม่ต้องการให้ม่านการศึกชายแดนเจียงซูเปิด

เร็วนัก อย่างน้อยก็ให้มั่นใจว่าโตรุ่ยจะเรียกกองม้าสีเลือดของเตปู   

จินออกมาเสริมทัพเสียก่อน มิสเฉินเหลือบมองเงินในกระเป๋าของโต

รุ่ยอีกครั้ง เธอชอบนักพวกที่คิดว่าเงินในกระเป๋าตัวเองมีมากพอที่จะ

ทำอะไรก็ได้ ชอบเวลาเห็นคนพวกนั้นหลงระเริงในอำนาจของตน 

และรักสีหน้าเวลาที่หันกลับไปแล้วไม่เหลืออะไรในตอนสุดท้าย 

 “หากทรงต้องการสกัดเหยี่ยวสื่อสารแล้วกระหม่อมขอ

อาสา” จอมยุทธ์ซ่งทูลขึ้น เขามั่นใจแล้วว่าหนวี่หวงตี้ทรงกำลังจะทำ

อะไร “เพื่อให้ทหารของท่านแม่ทัพอยู่ไม่ห่างจากเป้าหมาย ข้าจะ

อำนวยความสะดวกในเรื่องนั้นให้” 
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 “รบกวนท่านซ่งแล้ว” เหนือหัวเอ่ยรับเมื่อเห็นว่าท่าน

แม่ทัพซูไม่ไดข้ัดข้องอะไร 

 “เป็นเกียรติ” จอมยุทธ์ยกมือประสานรับบัญชาจากเหนือ

หัวก่อนที่จะค้อมหัวรับการแสดงความเคารพจากแม่ทัพหนุ่มอีกครั้ง 

 ...ทำเสือภูเขาตาบอดได้หนึ่งข้าง... 

 มิสเฉินละสายตาจากรายนามของเหล่าบัณฑิตเจียงซูได้

อย่างสบายใจ จริงอย่างที่เถียนเจิ้งซื่อว่า หากว่าจางซงอวี้ทำไม่ได้

แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับเขาอีกต่อไป มิสเฉินวางความ

กังวลในมือซ้ายลงก่อนจะเริ่มสนใจสิ่งที่อยู่ในมือขวาอีกครั้ง หมากสี

ขาวบนกระดานแสดงถึงทัพของโตรุ่ย 

 แม่ทัพซูหลวนคุนเป็นผู้รอบคอบ เขาได้ตรวจสอบเพื่อความ

แน่ใจถึงสามรอบ เทียบแบบธงทั้งหมดที่หน่วยสำรวจแจ้งมาอย่าง

ถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ระบุชื่อแม่ทัพที่ประจำอยู่ผิดพลาดไป 

ทหารทุกนายที่ประจำการอยู่ฝั่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนของเตปูจิน

และโตรุ่ยทั้งสิ้น ไม่มีคนของตานหวง ไม่มีคนของดัลละ และไม่มีคน

ของไค่เผิง การจูงบทสนทนากับเหล่าผู้นำมองโกลเข้าเรื่องผลของ

สงครามครั้งก่อนคุ้มค่า แม้จะเสี่ยงที่เอ่ยถึงความพ่ายแพ้ของชาวฮั่น

ด้วยกันแต่การเลือกยกย่องดัลละถึงความดีความชอบในสงครามทาง

ตะวันตกก็ได้ผลดีทีเดียว 

 เมล็ดพันธุ์ที่โปรยลงไปผลิดอกออกผลในยามที่ต้องจัดทัพ

อีกครั้ง ดัลละไม่ได้สนเจียงซูเมืองติดทะเลทราย หากแต่คิดว่าตน

ต้องได้ผลตอบแทนจากการศึกครั้งก่อน จึงพากันแบ่งกำลังออกไป
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ทางตะวันตกเพื่อแย่งสินทรัพย์และความชอบธรรมเหนือแผ่นดินฉาง

ซุน ไม่เพียงแตด่ัลละ ไค่เผิงที่แม้จะไม่ได้ออกแรงมากในสงครามครั้ง

ก่อน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจปล่อยให้ดัลละเข้าสวาปามเนื้อชิ้นงามแต่

เพียงผู้เดียวได้ แม้จะเพียงเศษกระดูกกต็้องไปขอแบง่เอามา เพียงไม่

กี่ประโยคก็สามารถนำยอดนักธนูแห่งดัลละ และยอดทวนจากไท่

เสียนออกจากกระบวนทัพของมองโกลได้ ลมปากของเธอน่ะส่วน

น้อย ความต้องการของเตปูจินถือเปน็ส่วนใหญ่ 

 ...พื้นที่เจียงซูจะเป็นของมองโกลเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มผูน้ำ

ที่เหลือเริ่มแย่งผลประโยชน์ในฉางซุน... 

 ‘ตามหลักแล้ว พื้นที่ทะเลทรายย่อมไม่น่าสนใจ’ เถียนเจิ้ง

ซื่อเคยว่าเอาไว้ ไม่หรอก ไม่ว่าจะเปน็ทะเลทรายหรือไม่ เตปูจินก็

ต้องการที่ดินผืนนี้ มันเปน็เรื่องที่เตปูจินตั้งใจเอาไว้แล้ว ชายผู้นั้นจะ

เสนอพื้นที่เพาะปลูกให้กับเมืองที่เหลือเฉลี่ยกันไป เพื่อให้ชาวเมือง 

ดัลละ ไค่เผิง และตานหวงยอมสู้ขาดใจในศึกใหญ่กับฮั่นครั้งหน้า

เป็นผลประโยชน์ต่อที่สอง ฉางซุนเป็น appetizer (อาหารเรียกน้ำ

ย่อย) ที่ดีทำให้คนต่อสู้จนตัวตาย แต่สุดทา้ยแล้ว main dish 

(อาหารจานหลัก) จะถูกเสริ์ฟให้เพียงมองโกลเท่านั้น เตปูจินเลือก

เจียงซูด้วยหลักการที่ว่าพื้นที่เปิดย่อมมีประโยชน์มากกว่า ชายคน

นั้นคิดมาตั้งแต่ก่อนตัดสินใจบุกตะวันตกแล้วด้วยซ้ำ... 

 มิสเฉินมองหมากสีขาวในกระดานที่วางเรียงตัวกันอยู่ใกล้

บริเวณเจียงซูก่อนจะมองไปที่กองหมากที่แทนจำนวนทหารต้าซีอีก

ฝั่งหนึ่ง ทหารในมือของโตรุ่ยไม่น้อยเมื่อเทียบกับหมากของต้าซี 



เ ล่ ห์ ม ารครองแผ่ นดิ น  53

แน่นอนว่าคำว่าไม่น้อยนั้นไม่ได้หมายความว่ามากเสียจนเอาชนะไม่

ได้ กองทัพปิศาจของต้าซีมีมากพอที่จะขยี้ทัพของโตรุ่ยให้แหลกไม่

ต่างกับมะเขือเทศในซอสพาสต้า แต่นั่นเท่ากับว่าต้าซีเองก็ต้องเสีย

ทหารในมือไปมากเช่นกัน 

 ...ไม่เอาน่า ไม่มีใครอยากประมูลของเกินวงเงินที่ตัวเองตั้ง

เอาไว้จริงมั้ย?... 

 “ได้ตัวจริงของพวกนั้นมาแล้ว” 

 “เธอดูจะสนใจเรื่องนี้เปน็พิเศษนะ” เฉินมี่จวนวางแก้วไวน์

ในมือลงพลางกดรับ AirDrop จากเลขาของตน 

 “เดี๋ยวคุณก็จะสนใจถ้าเปิดดู” เลขาลิ่นเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม 

และนั่นทำให้มิสเฉินเปิดดูข้อมูลทันที 

 หน้าจอของ iPad แสดงใบหน้าของบางคนที่ค่อนข้างคุ้นตา 

แม้จะพูดอยู่เสมอว่านักธุรกิจไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร แต่ถึงอย่าง

นั้นก็ใช่ว่าเธอจะไม่มีศัตรูเสียเลย ศัตรูในที่นี้หมายถึงคนที่คิดว่าเธอ

เป็นศัตรู เชื่อเถอะว่าเธอไม่ได้นับใครเป็นศัตรูหรอก ไม่ใช่ว่านิสัยดี

แต่ไม่ว่างพอจะนับต่างหาก 

 “เอ็ดเวิร์ด โช” เฉินมี่จวนขมวดคิ้ว “ดิฉันเคยเตือนคุณฟา่น

แล้วว่าชายคนนี้จะก่อเรื่องอีก” 

 “แต่เขาก็ไม่ได้ก่อเรื่องในเขตของคุณฟ่าน” เลขาลิ่นแย้ง 

 “ก็จริง” หญิงสาวถอนหายใจ “แต่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ยาก…” 
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 มิสเฉินเลื่อนมือเปิดเว็บไซต์รับโดเนตซึ่งเป็นไปอย่างที่คิด 

‘ผู้ประมูลสามารถใช้เงินกองกลางที่เหลือจากการประมูลสร้อยใน

การประมูลของอาถรรพ์ชิ้นอื่นมาทำการทดลองได้ตามความเหมาะ

สม โดยจะต้องมีการชี้แจงยอดทั้งหมดต่อผู้โดเนต’ งานประมูลเป็น

งานแบบปิด เมื่อจบงานจะประกาศเฉพาะยอดประมูลของสินค้าที่

เป็นไฮไลต์ของงานเท่านั้น… 

  นั่นหมายความว่าผู้ที่โดเนตจะไม่มีทางรู้ว่าชายคนนี้และ

กลุ่มของเขาจะเอาเงินไปประมูลอะไรเท่าใดบ้าง และไม่สามารถ

ตรวจสอบความจริงเท็จของข้อมูลที่ผู้ประมูลแจ้งได้ ที่จริงต่อให้รู้ถึง

การทุจริตก็ไมม่ีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอยู่ดี เพราะเป้าประสงค์การโดเนตก็

คือผู้ประมูลจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สร้อยบ้านั่นมา ตราบใดที่ได้

สร้อยมาก็ไม่ถือว่าผิดสัญญาแต่อย่างใด 

 “ขอลิงก์ลิสต์ของที่จะลงประมูลวันนั้นอีกครั้งค่ะ” เลดี้    

เฉินขอในสิ่งที่เลขาลิ่นเตรียมเอาไว้แล้ว หน้าเว็บไซต์ถูกส่งเข้ามาผา่น

หน้าจอของเธอแทบจะทันทีที่จบประโยค 

 “สามชิ้นนี้น่าจะเป็นที่น่าสนใจของพวกชอบเรื่องลี้ลับ” มิส

เฉินกรีดปลายนิ้วไปที่ของสองสามอย่าง ก่อนจะวงส่งกลับไปที่

เครื่องของเลขาตน “ส่วนอันนี้น่าจะเป็นของที่เอ็ดเวิร์ด โชต้องการ” 

 เอ็ดเวิร์ด โช ต้องการที่จะจับเสือมือเปล่า ที่จริงแล้วถ้าไม่

โลภจนเกินไป เอาเฉพาะค่าส่วนต่างของสินค้าอาถรรพ์ที่ประมูลมา

ได้กับราคาแจ้งจริงก็น่าจะเพียงพอให้ใช้ชีวิตได้ไปอีกนาน ไม่เอาน่า 

วัยรุ่นสมัยนี้เขาก็ทำกันใช่มั้ย? พวกหาเงินจากการทำคอนเทนต์
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พิสูจน์ผีอะไรพวกนี้ที่ว่าทำเงินได้มหาศาล กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่

กันก็ไม่น้อย แต่นายเอ็ดเวิร์ด โชร้อนเงินกว่านั้น 

 เขาวางแผนจะใช้เงินโดเนตส่วนหนึ่งเข้าไปช้อนซื้อของ

จำพวกที่นำไปปล่อยขายพวกนักสะสมได้ง่าย โลกนี้ก็มีนักสะสมที่ขี้

รำคาญเกินกว่าจะเข้าประมูลด้วยตัวเองอยู่ไม่น้อย ‘ใช้เงินคนอื่น

ลงทุนเพื่อหากำไรอีกต่อ’ มิสเฉินนับถือพวกที่กล้าทำเรื่องหน้าทน

อย่างนี้อยู่ไม่น้อย หากวา่เขาไม่ได้เล็งของชิ้นเดียวกับเธออยู่ เธอก็

อาจจะปล่อยไปด้วยซ้ำ 

 “เลือกสามชิ้นนี้ไปโพสต์ในบอร์ดของพวกชมรมแสร้งว่า

ชอบวิทยาศาสตร์แต่ฝักใฝ่ในสิ่งลี้ลับเห็น ปั่นให้คนพวกนั้นไป

กดดันเอ็ดเวิร์ด โช” มิสเฉินเริ่มแผนการ 

 “มีสักแอ็กเคานต์ที่แสร้งเป็นรู้เรื่องในการประมูลทำเป็น

ประเมินราคาที่ต้องจ่ายได้ และอาสาจะแฝงตัวไปสังเกตการ

ประมูล... คุณรู้ดีคุณลิ่น” 

 เธอกำลังบีบให้เอ็ดเวิร์ด โชเพิ่มของที่เขาไม่ต้องการเข้าไป

ในลิสต์ที่จะตอ้งประมูล การประมูลนั้นเป็นไปตามลำดับ สร้อยเพชร

ที่เป็นไฮไลต์จะอยู่ลำดับสุดท้าย จากเงินที่ได้รับโดเนตมาก็เปน็ไปได้

สูงว่าเขาจะมีกำลังทุ่มให้กับสร้อยเส้นนั้นได้ไม่น้อย ก็ไม่ใช่ว่าเธอไม่มี

เงินทุ่ม แต่การจะซื้อของบางอย่างมิสเฉินเองก็มีลิมิตราคาที่จะจา่ย

เช่นกัน ฉะนั้นเธอจำเป็นต้องดึงเงินออกจากกระเป๋าของเอ็ดเวิร์ด โช

ให้พอดีเสียก่อน 
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 “ปล่อยข่าวเรื่องมีนักสะสมที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าประมูลสนใจ

สินค้าอีกสามอย่างนี้ด้วย” มิสเฉินชี้ไปที่ของที่คิดว่าเอ็ดเวิร์ดน่าจะ

หมายตาไว้ “ถ้าเขามั่นใจว่ามีคนซื้อต่อ อย่างไรเสียเขาก็จะเลือก

ประมูลมัน” 

 “รับทราบค่ะ” เลขาลิ่นจดของต่าง ๆ ที่เลดี้เฉินเลือกเอาไว้ 

 “ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลอีกครั้งค่ะ” ไม่ทันสิ้นคำลิสต์

รายชื่อไฟล์ .pdf ที่ต้องใช้เส้นสายเท่านั้นถึงจะมีก็มาอยู่ในเครื่อง

ของเธอผ่าน AirDrop มิสเฉินเปิดดูมันทันที 

 “คุณคิตะยามะ แมธทิว ลี แล้วก็…” มิสเฉินควงแก้วไวน์ไป

มา “คุณนายแอนเดอร์สันก็น่าจะชอบเรื่องสนุก” 

 เสียงหัวเราะคิกคักของเลขาลิ่นเป็นสัญญาณที่ดี งาน    

ประมูลน่ะเขาเล่นกันเป็น team play ไม่มีใครเดินเขา้ไปคนเดียว

และหวังว่าจะได้ของที่หมายตามาง่าย ๆ หรอก ต่อให้มีเงินล้นฟ้าแค่

ไหนก็ตาม ไมม่ีคนรวยที่ไม่มีเพดานในการประมูล ทุกอย่างในงาน

ประมูลล้วนแล้วแต่เป็นเกมทั้งนั้น ไม่แน่วา่ตัวของเอ็ดเวิร์ด โชเองก็

คงเตรียมทีมของตัวเองเข้าไปเช่นกัน แต่เขาแค่ไม่รู้ว่ากำลังสู้อยู่กับ

อะไร 

 “คุณคิตะยามะน่าจะสนชุดกระบี่โบราณสมัยโชวะ เราจะ

ช่วยเขาตัดคู่แข่งของเขา คุณนายแอนเดอร์สันชอบเรื่องสนุกก็จริง 

ตามมารยาทเราก็ควรนำบัตรเชิญงานเปิดตัว M. Tower 3 ไปให้เธอ

ด้วย ดิฉันว่าเธอคงอยากประมูลสร้อยมุกไปใส่คู่กัน” มิสเฉินยกยิ้ม 
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เธอก็ชอบสร้อยมุกนั่น แต่มันจะเหมาะกับผิวของคุณนายแอนเดอร์

สันมากกว่าจริง ๆ  

 “แล้วคุณแมธทิว…” เลขาลิ่นถาม 

 “คุยยาก เขาดูเหมือนไม่อยากได้อะไรสักชิ้น ไปดื่มเหล้าใน

งานฟรีรึเปล่าก็ไม่รู้” มิสเฉินโยกศีรษะไปมา “เอาเถอะ เขาไม่

ปฏิเสธคำขอของดิฉันหรอก” 

 มิสเฉินจะขอให้สามคนนี้ช่วยเธอปั่นราคาของสามชิ้นที่เอ็ด

เวิร์ด โชจะประมูล สามชิ้นที่ว่าหมายถึงชิ้นที่เขามั่นใจว่าจะนำไป

ขายต่อได้แน่นอนในราคาอย่างน้อย 1.5 เท่าของราคาประมูล  

 เอ็ดเวิร์ด โชจะทุ่มเงินประมูลของพวกนั้นอย่างง่ายดาย

เพราะมั่นใจว่าจะไม่ขาดทุน ราคาในการประมูลจะถูกปั่นขึ้นไม่มาก

จนสังเกตได้ แต่สำหรับของสามชิ้นก็นับว่าไม่น้อย เงินในกระเป๋า

ของเอ็ดเวิร์ดจะเริ่มพร่องลงไปส่วนหนึ่ง กำลัง (เงิน) ที่จะมางัดข้อ

กับเธอเริ่มอ่อนลงแลว้… 

 เธอไม่ใชห่ัวขโมยมืออาชีพ แต่เชื่อเถอะว่านักธุรกิจหรือพวก

ทนายความขโมยเงินในกระเป๋าคุณได้ไวกว่าโจร เสน่ห์ของการ

ประมูลคือความละเมียดละไมในการเอาชนะคู่แข่งไปทีละขั้น มัน

ไม่ใช่การถล่มตึกสูงด้วยทุ่นใหญ่หรือเครนตัวยักษ์แต่เป็นการเลือก

จุดวางระเบิดชิ้นเล็ก ๆ ตามข้อต่อสำคัญของโครงสร้างเพื่อกด

ระเบิดทีเดียวในตอนท้ายต่างหาก  
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 การขโมยเงินออกจากกระเป๋าผู้ร่วมประมูลต้องทยอยทอน

ออกทีละนอ้ย เรียบง่าย เนิบช้า ไม่ผิดปกติไปจากการใช้จ่ายเดิมมาก

นัก และไมท่ำทั้งหมดในครั้งเดียว ทุกอย่างต้องแนบเนียน เหยื่อจะ

ต้องไม่รู้ตัวว่าเงินในกระเป๋ากำลังร่อยหรอลง… 

 พัดเล็กค่อย ๆ เลื่อนตัวหมากสีดำไปวางในแต่ละจุดของ

แผนที่ที่เป็นจุดอับทางสายตา เสียงหมากกระทบกระดานฟังดู

ไพเราะ สีพระพักตร์ของเหนือหัวดูจะเพลิดเพลินไปกับการวางแผน

การรบไม่ต่างกับคณิกาที่หลงใหลไปกับเสียงพิณ ทัพที่ยังไม่ระบุชื่อ

ของแม่ทัพถูกวางแยกกันไปตั้งแต่ตะวันตกของต้าซีไปจนถึงตะวัน

ออกของเจียงซู 

 การเสียทหารจากการปะทะแต่ละครั้งในหลักสิบจะทำให้

อีกฝ่ายไม่ตระหนก ดูเหมือนไม่มากแต่ถา้เสียหลายครั้งเข้าก็ไม่น้อย

เหมือนกัน นักรบของโตรุย่เก่งกาจ หนึ่งนายสามารถล้มทหารเลวได้

หลายสิบนาย การที่เราสามารถกำจัดไปได้แม้จะเพียงหลักสิบนั่นก็

เท่ากับว่าเราสามารถรักษากำลังพลของเราได้หลักร้อยแล้ว หยาง

เยว่ซือแย้มสรวลที่ไม่ทำให้ใครไว้ใจนัก 

 “เราจะตั้งทัพก่อกวน แบ่งเป็นแปดทัพวางตัวตามแนว

ตะเข็บชายแดน นับตั้งแต่ต้าซีไปจนถึงเจียงซูโจมตีทุกคืนไล่ไป

ตามพื้นที่” 
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ตอนที่ ๔๙ 

บังคับให้ใช้ 

 คลื่นความวุ่นวายระลอกเล็กเริ่มก่อตัวจากชายแดนตะวัน

ตกของฝ่ายฮั่นตะวันออกที่ปกครองโดยหยางเยว่ซือ เหนือหัวแห่ง

ต้าซีเลือกเปิดม่านสงครามด้วยการโจมตีฐานสังเกตการณ์มองโกล ที่

ดูเหมือนจะมีเป้าหมายเพื่อตัดการสื่อสารภายในของทัพมองโกลอัน

ถือเป็นจุดแข็งของมองโกลก่อน ก็แค่ดูเหมือน... 

 ผู้รับหน้าที่โหมโรงในคืนแรก คือ พลเคลื่อนที่เร็วของต้าซี

บุกเข้าเผาฐานสังเกตการณ์มองโกล ม้าเร็วของต้าซีโดยปกติแล้วมัก

จะรับหน้าทีส่่งข่าวสื่อสารระหว่างกองทหารเท่านั้น คุณสมบัติหลัก

ของพวกเขาคือการเคลื่อนที่ได้ไว ม้าที่ใช้เป็นม้าตัวเล็กกว่าม้าศึก

ของกองกำลังอื่นหากแต่ปราดเปรียว ทักษะการต่อสู้ของทหารกอง
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นี้ไม่สูงเท่ากองบุกทะลวงแต่ทักษะการหลบหลีกจากภัยอันตรายถือ

เป็นหนึ่ง ถือว่าเหมาะสม… 

 ‘สังหารครั้งละไม่มาก หวังผล แต่สูญเสียน้อยที่สุดก็ตอ้ง

เป็นม้าเร็ว’  

 แม่ทัพซูเป็นผู้เลือกกองทหารให้เหมาะกับงานที่ได้รับมา 

‘เผาค่ายสังเกตการณ์ของทหารมองโกลก่อน แต่ปล่อยให้เหยี่ยวบาง

ส่วนรอดไปได้เพื่อส่งข่าวเรื่องการโดนโจมตีให้กับทัพมองโกลที่

เหลือ’ ความแม่นยำในการล่าเหยื่อที่บินกลางอากาศนั้นไม่จำเป็น

สำหรับงานนี้ พลธนูจึงถูกตัดทิ้งไป พระประสงค์ของเหนือหัวก็คือ

ตัดการมองเห็นบางส่วนของมองโกลตั้งแต่คืนแรก เพื่ออำนวยความ

สะดวกให้กับศึกคืนต่อ ๆ ไป ศึกแปดวันแปดคืน สำหรับชาวต้าซี

นั้น ไม่ต่างอะไรจากงานเฉลิมฉลองใหญ่ วิสัยเลือดร้อนบ้าระห่ำของ

นักรบที่ดูเหมือนจะเป็นกันทั้งแผ่นดินทำให้บรรยากาศการเผชิญ

หน้าต่อภัยอันตรายดูคึกคักเสียจนน่าขนลุก 

 เสียงฝีเท้าของมา้เร็วควบทะยานยามค่ำคืน แม้ว่าฟ้าในคืน

นี้จะไม่มืดสนิทแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหา ด้วยความไวของ

ทหารกองสื่อสาร ต่อให้อีกฝ่ายมองเห็นตัวก็ยากที่จะโจมตีโดนอยู่ดี 

ลูกธนูชุบน้ำมันเตรียมพร้อมสะพายอยู่ที่ไหล่พร้อมด้วยกระบี่คู่กาย 

ม้าเร็วควบกันไปเป็นคู่ หนึ่งคนคือพลธนูที่มีหน้าที่เผาทำลายเป้า

หมาย อีกคนมีหน้าที่ระวังภัยและเป็นผู้คอยเติมเชื้อเพลิงให้กับพล

ธนู 



เ ล่ ห์ ม ารครองแผ่ นดิ น  6 1

 ‘เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เกิดเลยยิ่งดี 

คืนแรกสำคัญ ข้าไมต่้องการให้ใครเสียขวัญ’ 

 รับสั่งห้ามตายแม้จะฟังดูเปน็ไปได้ยาก แต่ก็ต้องทำให้เป็น

ไปได้เท่านั้น พวกที่ทำศึกกับเฉียนฉินคราวก่อนเล่ามาว่า พระองค์

รับสั่งให้ท่านเถียนไปกระชากวิญญาณกลับมาจากประตูนรกเพื่อ

กลับมารบในศึกสำคัญ ก็ไม่เชิงเชื่อข่าวลือพรรค์นั้นเสียทีเดียว แต่ไม่

ประมาทไว้ก่อนเป็นดี เสียงฝีเท้าของม้าไม่ได้เบานักเมื่อเข้าใกล้จุด

โจมตี ก็ไม่แปลกที่อีกฝั่งจะเริ่มสังเกตเห็น 

 การเคลื่อนไหวของคนในฐานสังเกตการณ์มองโกลเริ่ม

ชัดเจนจนสังเกตได้จากนอกรั้ว พลธนูของต้าซีฉวยโอกาสที่อีกฝ่าย

ยังไม่ตั้งตัวขึ้นคันธนูเสียก่อน ไฟถูกจุดขึ้นที่ปลายลูกศร แม้ไม่มีการ

ส่งสัญญาณกัน แต่ถึงอย่างนั้นศรเพลิงจากทหารต้าซีก็พุ่งออกจาก

แล่งแทบจะพร้อมกัน กลุ่มลูกไฟพุ่งตรงเข้าไปเน้นจุดที่เป็นกระโจม

เก็บข้อมูลสื่อสารกับส่วนที่เป็นคอนของเหยี่ยวสื่อสาร เสียงร้อง

โวยวายของกลุ่มคนข้างในดังขึ้นแทบจะพร้อมกับเสียงการตีปีกของ

เหยี่ยวตัวยักษ์ เหยี่ยวมองโกลแสนรู้มากพอที่จะเลี้ยงแบบปล่อยได ้

ฉะนั้นบางตัวก็รีบบินหนีไฟจากกองเพลิงออกมาเหมือนกัน 

 ธนูของทหารต้าซีไม่ได้พุ่งทำร้ายเหยี่ยวสื่อสารเสียเท่าใดนัก 

การยิงให้โดนเหยี่ยวที่ถูกฝึกมาอย่างดีนั้นยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความ

แม่นยำมาก การยิงเข้าไปให้โดนผู้ฝึกควบคุมการบินเหยี่ยวนั้นง่าย

กว่า ‘ทำให้โตรุ่ยตาบอดและรู้ตัวว่ากำลังตาบอด’ เหยี่ยวพวกนั้นจะ

บินหนีกลับไปตามกองกำลังต่าง ๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วมองโกลแต่จะ
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ไม่มีข่าวสารส่งไปถึงแม่ทัพคนใด มีเพียงแค่ความผิดปกติเท่านั้นที่อีก

ฝั่งจะได้รับรู้ 

 กองเพลิงเริ่มสว่างขึ้น ไฟลามไปทั่วฐานสังเกตการณ์พร้อม

กับธนูเหล็กที่พุ่งออกมาจากฐานเพื่อโจมตีกลับ ด้วยสัญชาตญาณ

แล้ว กลุ่มม้าเร็วต้าซีใช้การเคลื่อนที่หลบมากกว่าที่จะยกกระบี่ขึ้น

ป้องกันการโจมตีเพียงไม่นานเมื่อพอมองออกว่าสร้างความเสียหาย

ได้เป็นที่พอใจแล้ว นายกองผู้นำกลุ่มโจมตีก็ส่งสัญญาณให้เหล่า

ทหารม้าเร็วควบกลับ เสียงฝีเท้าม้าในขากลับนั้นดังกระหึ่มเสียยิ่ง

กว่าขามา ชัยชนะในคืนแรกไร้การสูญเสีย 

 “ทหารตายแต่เหยี่ยวกับม้ารอดอีกแล้วหรือ มองโกลเลี้ยง

เหยี่ยวได้ฉลาดกวา่คนหรือไร?”  

 หลังจากทรงอ่านรายงานคืนที่สาม หนวี่หวงตี้ก็เริ่มเกิด

ความประหลาดพระทัยกับผลลัพธ์ที่ได้ ความสงสัยใคร่รู้ของเหนือ

หัวนั้นในบางครั้งก็แสนน่าเอ็นดูคล้ายเด็กขี้สงสัยทั่วไป ‘สตรีในดิน

แดนนักรบจะสนพระทัยเรื่องการศึกบ้างก็ธรรมดาไม่ใช่หรือ’ คำ

กล่าวของเถียนเจิ้งซื่อทำให้ความกังขาในความโหดร้ายของเหนือหัว

สิ้นไป  แต่นั่นสำหรับคนอื่นไม่อาจนับรวมแม่ทัพซูเข้าไปได้ ซูหลวน

คุนเชื่อเสมอว่าสงครามยังคงเร็วไปสำหรับหยางเยว่ซือผู้เยาว์วัย การ

สังหารคนยังพอมองว่าเป็นการป้องกันตัวได้ แต่สงครามนั้นไม่ใช่... 

 “เหยี่ยวและม้าศึกของมองโกลนั้นขึ้นชื่อว่าทั้งฉลาดและ

ว่องไว ทั้งคู่ถูกนับหนึ่งในนักรบมองโกลมาช้านาน ม้าเป็นกอง
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เคลื่อนที่ชั้นดี เหยี่ยวถือเป็นกองสื่อสารที่บินบนฟ้าได้” แม่ทัพซูทูล

อธิบาย 

 “เราไม่มีทหารบินได้ใช่หรือไม่?” เหนือหัวเงยพระพักตร์ขึ้น 

สายพระเนตรไม่ใคร่แน่พระทัยนัก 

 ...ใครจะไปรู้เล่า ขนาดม้าเร็วไม่คุ้นเคยการใช้อาวุธยังเผา

ค่ายมองโกลได้จนวอด ต้าซีอาจจะมีทหารบินได้ก็ได้… 

 “ไม่มีมนุษย์บินได้กระหม่อม” แม่ทัพซูขมวดคิ้ว “วิชาตัว

เบาก็ไม่ใช่การบินพ่ะย่ะคะ่” 

 “ข้าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรสักหน่อย” 

 แม้จะตรัสเช่นนั้นแต่สายพระเนตรก็ยังแสดงออกถึงความ

ผิดหวังออกมาอยู่ดี อย่าให้เถียนเจิ้งซื่อเห็นสีพระพักตร์เช่นนี้เชียว 

ไม่เช่นนั้นราชเลขาคนเก่งจะพยายามหาทหารบินได้มาถวายให้

พระองค์ ซูหลวนคุนมีนิ้วมือไม่พอนับเรื่องน่าปวดหัวที่เถียนเจิ้งซื่อ

ทำเพื่อตามใจฝ่าบาทแล้ว ‘เป็นไปได้ว่าพระองค์จะประสงค์ไป

สนามรบด้วยองค์เองประมาณวันที่สี่หรือห้าของการศึก’ เถียนเจิ้ง

ซื่อเตือนเขาเอาไว้ก่อนเข้าเฝ้า ‘ไม่อยากขัดพระทัยพระองค์นัก 

หากว่าทำให้ไม่ทรงเป็นอันตรายได้ ก็ขอให้ซูเจียงจวินรับสนองพระ

ประสงค์ของพระองค์’ 

 ...พาเหนือหัวที่ไม่มีราชองครักษ์ติดตามเสด็จเขตชายแดนที่

กำลังมีการศึกให้ทรงปลอดภัย… 

 มาทำเองเถิดเถียนเจิ้งซื่อ! ตอนนี้กองกำลังส่วนหนึ่งของโต

รุ่ยถูกแบ่งออกมาจากทัพหลักที่ชายแดนเจียงซูแล้วหลังจากโดนทัพ 
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ต้าซีโจมตีก่อกวนตามชายแดนเป็นวันที่สาม แม้จะเป็นการโจมตี

ระดับแมลงหวี่แมลงวันที่ไม่ได้สังหารทหารชาวมองโกลมากแต่ก็

สร้างความหงุดหงิดให้กับโตรุ่ยไม่น้อย อย่างน้อยก็มากพอที่แม่ทัพ

ใหญ่แห่งมองโกลจะเลือกแบ่งทัพถึงสองส่วนกระจายกำลังตาม

ชายแดนเพื่อหยุดระลอกคลื่นเคลื่อนเข้าใกล้ทัพใหญ่ 

 “พวกนี้เป็นไม่ใช่แม่ทัพที่มีรายนามนี่ เป็นคนสนิทโตรุ่ย

หรือ?”  

 เหนือหัวทรงชี้ไปที่หมากสีขาวบางส่วนที่ถูกเคลื่อนจากเจียง

ซูมายังทางเหนือของโลหยาง มันเปน็กองหมากที่ไม่มีธงนั่นแสดงว่า

ไม่ใช่แม่ทัพที่มีรายนามตามที่สำรวจมาในตอนแรก แต่ถึงอย่างนั้น

จำนวนของหมากก็ไม่มากพอจะเป็นทหารเดนตายไร้คนคุมที่รับมา

ทำหน้าที่เสมือนเป็นกำแพงมนุษย์กั้นชายแดนเช่นกัน 

 “ไม่เชิงคนสนิทแต่เป็นคนที่มักถูกเรียกใช้ในงานสำคัญ   

พ่ะย่ะค่ะ นายกองเทาคุมพลธนู นายกองหยูคุมพลทวน” แม่ทัพซู

ทูลรายงาน 

 “พลธนูกองเล็ก พลทวนขนาดกลาง เลือกทหารฝีมือระดับ

กลางจำนวนน้อยมาจัดการ...” หนวี่หวงตี้พึมพำรับ 

 การโจมตีสามคืนที่เธอวางเอาไว้นั้นเป็นการโจมตีเล็ก ๆ 

น้อย ๆ เน้นทำลายสรรพาวุธและเสบียงมากกว่าพลรบ สำหรับโตรุย่

แล้วชั้นประทวนไว้ใจไม่ได้มากพอจะจัดการกับการก่อกวนอย่างนั้น

หรือ? มือน้อยกรีดพัดออกในยามใช้ความคิด โตรุ่ยดูเป็นแม่ทัพที่
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สมบูรณ์แบบทั้งในแง่ฝีมือและการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ถึง

อย่างนั้น… 

 ...ไม่วางใจคนอย่างนั้นหรือ?… 

 เป็นไปได้น้อยสำหรับแม่ทัพผู้กรำศึกมานานที่จะเลือกใช้

ทหารฝีมือระดับกลางมาหยุดปัญหาเล็กอย่างการก่อกวน หากเป็น

แม่ทัพคนอื่นก็คงจะใช้ทหารชั้นประทวนมาสักสี่ถึงห้ากองใหญ่

กระจายตัวตั้งแต่ชายแดนต้าซีไปจรดโลหยางมากกว่า แต่โตรุ่ยเลือก

ทหารฝีมือกลาง… ไม่วางใจคนน่ะใช่อยู่ แต่คนที่ว่านั่นไม่ใช่ทหาร

มองโกลหากแต่เป็นต้าซีต่างหาก รอยสรวลยกขึ้น สายพระเนตร

พราวระริก ไม่ว่าจะด้วยสัญชาตญาณหรือความฉลาดส่วนบุคคลชาย

ผู้นี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว 

 “ระหว่างทหารฝีมือระดับกลางจำนวนน้อยกับทหารชั้น

ประทวนจำนวนมาก ในกรณีรบซึ่งหน้าที่ชายแดนเจียงซู ทหารของ

เรารับมือกับทัพแบบใดจะสูญเสียน้อยกว่ากัน?” รับสั่งของเหนือหัว

ดังขึ้นหลังจากที่ทรงเงียบไปครู่หนึ่ง 

 “สูญเสียน้อยกว่า...” แม่ทัพซูทวนคำก่อนจะนิ่งไปครู่หนึ่ง 

 คำถามของเหนือหัวมักจะเปน็เช่นนี้ พระองค์ไม่มีคำว่าแพ้

อยู่ในความคิด สำหรับเหนือหัวแล้วผลลัพธ์ของการศึกย่อมชนะ

เท่านั้น สิ่งที่จะมีผลต่อการตัดสินพระทัยของพระองค์จึงมักจะเป็น

ผลหลังจากนั้นมากกว่า โดยเฉพาะในแง่ของการสูญเสียถือเป็นเรื่อง

หลักที่พระองค์มักไถ่ถามถึงเสมอ ‘ไม่มีประโยชน์ถ้าชนะแล้วสูญ
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เสียคนไปจำนวนมาก นั่นเรียกแพ้ไปก็ได้’ แม่ทัพซูเริ่มคำนวณความ

น่าจะเป็นจากฝีมือแม่ทัพที่เขาตั้งใจจะวางในการรบที่เจียงซู 

 “ทูลฝ่าบาทโดยไม่เกี่ยงระดับฝีมือแล้ว จำนวนน้อยไว้ก่อน

ย่อมดีกว่ากระหม่อม” แมท่ัพซูกราบทูล “ด้วยฝีมือของทหารต้าซี

แล้ว ทหารฝีมือระดับกลางของมองโกลก็ไม่ได้ต่างกับชั้นประทวน

มากนักทั้งในแง่การตั้งรับหรือบุก หากแต่จำนวนมากย่อมทำให้เกิด

การเหนื่อยล้ามากกว่าพ่ะย่ะคะ่” 

 ชัดเจนและน่าทึ่งสำหรับข้อมูลที่ได้รับ สำหรับมิสเฉินแล้ว

ทัพต้าซีเปรียบได้กับบ่อน้ำมันดิบที่เพิ่งผุดขึ้นมาไม่นาน ของมีมูลค่า

สูง หายากสำหรับแผ่นดินอื่น และเหมือนมีอยู่อย่างไม่จำกัด สินมีค่า

นั้นเหมือนของร้อน ต้องคอยระวังไม่ให้ใช้หนักมือจนกลายเป็นสิ้น

เปลือง แต่ถึงกระนั้นก็ต้องหยิบออกมาใช้ให้คุ้มค่าและถูกเวลาเช่น

กัน 

 “ถ้าเช่นนั้นคงต้องปรับแผนกันเสียหน่อย” 

 เอ็ดเวิร์ด โชนั้นรักและหลงใหลในเงินตราเอามากถึงขั้นไม่

ละสายตาออกจากเงินแม้แต่วินาทีเดียว เหมือนเด็กเกรดเก้าที่จ้อง

สาวที่ตัวเองแอบชอบในอาทิตย์สุดท้ายก่อนงานพรอม ปัญหาคือ

สองตาของเอ็ดเวิร์ด โชจับจ้องที่เงินในมือมากกว่าสินค้าที่ต้อง

ประมูลจึงทำให้การยักยอกเอาเงินออกจากกระเป๋าเขาไม่ง่าย การ

ประมูลของชิ้นแรกที่เธอรบกวนให้คุณคิตะยามะช่วยปั่นขึ้นนั้นทำได้

ประมาณ 70% ของราคาที่เธอต้องการให้เปน็ 
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 “ดิฉันต้องการเข้าชมการประมูลของหมายเลขสามห้าสี่” 

มิสเฉินแจ้งกับเลขาของตัวเอง 

 เนื่องจากเป็นงานประมูลใหญ่ สินค้าในการประมูลมีมาก

ชิ้นจึงทำให้การประมูลสินค้าแต่ละชิ้นจำกัดผู้เข้าร่วมไว้เพียงครั้งละ

ไม่เกินยี่สิบคนเท่านั้น แบ่งการประมูลเป็นห้องเล็กหลายห้องแทนที่

จะอยู่รวมกันในโถงใหญ่ นั่นหมายความว่าผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละคน

จะมีสิทธิ์เลือกเข้าประมูลสินค้าได้จำกัดจำนวนชิ้นเช่นกัน มิสเฉินถือ

ตั๋ววีไอพีในมือ สิทธิ์การเข้าร่วมประมูลของเธอนั้นมากกว่าผู้เข้าร่วม

ทั่วไปอยู่เท่าตัว แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้คิดจะใช้สิทธิ์จนหมดมืออยู่

แล้ว 

 “นั่นไม่จำเป็นต้องไปเลยนะ”  

 เลขาคนเก่งที่กำลังส่งข้อมูลการเงินและรายชื่อของผู้เข้า

ร่วมประมูลชุดกระบี่ให้กับคิตะยามะเป็นการตอบแทนเงยหน้าขึ้น

แทบจะในทันทีที่ได้ยินประโยคนั้น มันอยู่นอกแผนที่วางไว้ จริงอยู่ที่

คุณคิตะยามะไม่สามารถฟันเงินได้ตามเป้าหมายแต่นั่นไม่ได้

หมายความว่าแผนจะเปลี่ยน ยังมีทั้งแมทธิว ลี และคุณนายแอน  

เดอร์สันอยู่อีก ไม่แน่ว่าสองคนนั้นอาจจะดึงเงินออกมาจากกระเป๋า

ของนายเอ็ดเวริ์ดได้มากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยซ้ำ  

 “ปืนอาถรรพ์ไม่น่าสนใจหรือ?” มิสเฉินเอ่ยในขณะที่กำลัง

พิมพ์บางอย่างลงในโทรศัพท์ 

 ยังมี เวลาอีกเจ็ดสิบสองนาทีก่อนที่การประมูลสินค้า

หมายเลขสามห้าสี่จะเริ่มขึ้น เธอยังพอมีเวลา แอ็กเคานต์ที่ใช้
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สำหรับเข้าเว็บไซต์ระดมทุนของพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้คลั่งไคล้

ในเรื่องผีถูกล็อกอินอย่างรวดเร็ว ‘เล่าเรื่อง ; ปืนอาถรรพ์ฆ่าตายยก

ครัว’ หัวข้อกระทู้ดึงดูดใช้ได้ มิสเฉินไม่มีเวลามากพอจะมานั่งเขียน

เรื่องหลอนเอาเองหรอก เธอก็แค่กดคัดลอกบทความเอาจาก 

ebook บันทึกคดีหลอนของ รองศาสตราจาย์เหยาโดยให้เครดิตไว้

ท้ายกระทู้แทน กระทู้เด็ดนั้นถูกตั้งขึ้นในเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลัง

แอบอู้งานออกมาเช็กเว็บไซต์พอดิบพอดี 

 “คนอย่างเธอจะเอาปืนเก่าเก็บไปทำอะไรเล่าลี่มี่ ไหนว่าจะ

เข้าประมูลไวน์ไปเป็นของขวัญให้คุณแมทธิว?” เลขาสาวคนเก่งถาม

กลับ 

 “ของขวัญให้อาหลวนฟังดูเป็นไง” มันก็แค่ข้ออา้งโง่ ๆ เธอ

ไม่ได้คิดจะซื้อปืนกระบอกนี้อยู่แล้ว 

 เฉินมี่จวนตอบก่อนจะสลับไปล็อกอินอีกแอ็กเคานต์ที่

ทำเอาไว้เพื่อปั่นกระแสในเว็บระดมทุน แอ็กเคานต์ของผู้ที่อาสาเขา้

ร่วมสังเกตการประมูลถูกล็อกอินเข้าจากมือถือใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกัน

การถูกตรวจสอบไอพี ตัวตนของแอ็กเคานต์นี้ถูกนายเอ็ดเวิร์ด

พยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริงอยู่หลายครั้ง ไม่ว่าจะเพราะความ

ระแวงทั่วไปหรือต้องการหลีกเลี่ยงในยามที่เข้างานจริงก็ตาม แตน่ั่น

ก็ไม่ได้ยากสำหรับมิสเฉินในการสร้างผีสักตัว คุณชายฟ่านขาย

ประวัติของนักพนันสักคนที่เขาเพิ่งจะโยนลงทะเลไปแล้วให้กับเธอ 

 มิสเฉินเลือกโพสต์ภาพตั๋วเข้างานที่ปิดบังหมายเลขผู้

ประมูลเอาไว้ เล่าบรรยากาศคร่าว ๆ ระบุว่ายังไม่เจอตัวแทนของ
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การประมูลของเว็บไซต์ เพื่อให้เอ็ดเวิร์ด โชคลายใจว่าตนเองยังพอมี

เวลาที่จะลักลอบไปประมูลของชิ้นอื่นอยู่ ก่อนจะไล่ตอบอินบ็อกซ ์

เมสเสจของผู้ที่ร่วมโดเนตในโปรเจกต์ที่สอบถามเข้ามาค้างเอาไว้ 

ความกังวลของผู้ร่วมโดเนตกับการที่เธอยังไม่ได้พบกับตัวแทนการ

ประมูลเริ่มมากขึ้นจนถึงขั้นมีการส่งข้อความไปให้เอ็ดเวิร์ดและทีม

ยืนยันการเข้างานแล้ว...  

 “คุณชายหลวนคุนน่าจะชอบปืนใหม่แบบที่สับกระสุนเข้า

รังปืนไวเป็นพิเศษและเสียงไกปืนเบามากกวา่” เลขาลิ่นแทบจะแย้ง

ทันที “ลี่มี่ไม่เห็นต้องกังวลเรื่องนี้เลย แมทธิว ลีจะทำได้ดีเธอก็รู้” 

 “ดิฉันเชื่อใจแมทธิว ลีเสมอค่ะ” มิสเฉินไหวไหล่ “แต่ไม่เชื่อ

ใจเอ็ดเวิร์ด โช” 

 [ขอดูลิสต์ของที่ลงประมูลหน่อย] 

 ได้ผล ปลาติดเบ็ดเร็วเกินคาด คอมเมนต์หนึ่งในกระทู้ที่เธอ

เพิ่งตั้งจะช่วยเธอได้มากทีเดียว มิสเฉินโพสต์ภาพลิสต์ของประมูลที่

ได้รับแจก เธอเลือกใช้ปากกาวงและใส่ดาวเอาไว้ที่สินค้าที่นายเอ็ด

เวิร์ด โชจะต้องประมูลตามข้อตกลงของผู้โดเนตจำนวนสี่ชิ้น พร้อม

ทั้งเวลาการประมูลเอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าของแอ็ก

เคานต์นี้จะไปดูอย่างแน่นอน และใช้ปากกาไฮไลต์ปาดของอีกสอง

สามชิ้นที่น่าสนใจเอาไว้ มั่นใจได้เลยว่าหนึ่งในของเหล่านั้นจะมี ‘ปืน

อาถรรพ์’ ที่เธอเพิ่งจะตั้งกระทู้ไปด้วย 

 [ปืนนั่นดูคุ้นนะ ใช่อันเดียวกับอันนี้หรือเปล่า? : แนบลิงก์]  
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 คอมเมนต์หนึ่งเด้งขึ้นมาในขณะที่เลขาลิ่นอ้อมมาข้างหลัง

เธอเพื่อดูว่าเธอกำลังกอ่เรื่องอะไรอยู่ มิสเฉินแสร้งทำเป็นไม่รู้ว่ามัน

คืออันเดียวกันหรือไม่ ก่อนจะถ่ายภาพของจากใบแนะนำสินค้า

ประมูลให้ตามที่คนในกระทู้ร้องขอ ถ้อยคำโต้ตอบที่แสดงออกถึง

ความตื่นเต้นและขอเวลาไปอ่านกระทู้ก่อนนั้นดูเสแสร้งดี ในกรณีที่

เธอเป็นคนตั้งกระทู้นั้นเองด้วยซ้ำ สมาชิกในเว็บไซต์เริ่มให้ความ

สนใจกับกระทู้ของเธอมากขึ้นแล้ว 

 “นั่นเธอจะทำอะไรน่ะ” เลขาลิ่นถามทั้งที่พอจะเดาได้แล้ว 

มิสเฉินนั้นมักจะบ่นเสมอว่าการตลาดในอินเทอร์เน็ตควบคุมยากแต่

เธอทำได้ดีทีเดียว 

 “บังคับให้เอ็ดเวิร์ด โชใช้เงินไง” มิสเฉินเงยหน้าขึ้นมอง

เลขาที่นั่งอยู่ข้างหลังตัวเองก่อนจะฉีกยิ้มให้ 

 “ไมต่้องมาเฉไฉเลยลี่มี่ เธอยังไม่ตอบฉันเรื่องไวน์ของแมท 

ธิว ลี” เลขาลิ่นนั้นแสนจะอ่อนใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้น 

 “เรื่องนั้นยกวิสกี้ที่ได้มาเมื่อเช้าให้เขาแทนสิ” มิสเฉินไม่ใคร่

ใส่ใจเจ้าวิสกี้ขวดนั้นนัก เธอเข้าประมูลช่วงเช้าแค่อุ่นเครื่องและซ้อม

ใช้เงินเท่านั้นแต่ดันได้มาจริง โชคดีที่มันเป็นของโปรดของแมทธิว ลี 

 “พระเจ้านั่นขวดสี่สิบห้าป ี เธอจะไม่ทำอย่างนั้นแน่” เลขา

ลิ่นถลึงตาแทบจะหลุดออกมาจากเบ้าตา 

 “ฮ่า ๆ ๆ” 

 มิสเฉินหัวเราะร่วนในขณะที่กำลังไล่กลับไปตอบกระทู้เพื่อ

ยืนยันว่าปืนที่อยู่ในกระทู้กับที่อยู่ในงานประมูลเป็นของชิ้นเดียวกัน
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จริง และตัวของแอ็กเคานต์นี้ก็จะไปร่วมชมการประมูลด้วย ‘แม้จะ

ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงการประมูลของเว็บไซต์ แต่ก็อยากไปเห็นด้วยตา

ตัวเองสักครั้ง แล้วจะมาเล่าให้ฟังถึงของจริง’ เธอพิมพ์ ๆ ลบ ๆ อยู่

หลายครั้งเพื่อให้ได้ถ้อยคำที่ดูเปน็พวกชอบของอาถรรพ์ 

 เพียงเวลาไม่นานทั้งสองกระทู้ก็เป็นที่สนใจของสมาชิก

เว็บไซต์ทั้งขาประจำและขาจร ไม่ถึงยี่สิบนาทีต่อมาแอดมินของเว็บ

ไซต์ก็พินกระทู้ทั้งสองของเธอไว้หน้าเพจ ก่อนจะเริ่มมีการรวมตัวกัน

ส่งข้อความไปกดดันเอ็ดเวิร์ด โชและทีมประมูลให้เข้าร่วมประมูล

สินค้าหมายเลขสามห้าสี่หลังจากนั้น เพราะต้องแข่งกับเวลาประมูล

ที่กำลังจะเริ่มต้นอีกไม่นาน เดาว่ากล่องข้อความและอีเมลของเอ็ด

เวิร์ด โช คงจะเต็มไปด้วยคลื่นข้อความของสมาชิกในเว็บไซต์ทีเดียว 

 “เธอคิดว่าเอ็ดเวิร์ด โชจะไปด้วยข้อความพวกนี้หรือไง?” 

เลขาลิ่นถามด้วยความไม่แน่ใจนัก  

 “ไปสิ เขาจะไป” มิสเฉินยกยิ้มด้วยความมั่นใจ 

 ปืนกระบอกนั้นราคาเริ่มต้นประมูลไม่สูงมากและมีผู้เข้า

ร่วมประมูลน้อย ถ้าลองคิดตามสถิติการประมูลทั่วไปแล้ว ราคาจบ

ของปืนกระบอกนั้นจะสูงกว่าราคาเริ่มไม่เกิน 4.6 เทา่ซึ่งมันยังเป็น

จำนวนที่เอ็ดเวริ์ด โชยังสบายใจที่จะจ่ายอยู่ เขาจะไปอย่างแน่นอน 

ข้อแรกเลยเพื่อยืนยันว่าเขาและทีมไม่ได้เพิกเฉยต่อคำขอของ

เจ้าของเงิน และอีกข้อก็คือเขาคงต้องการเห็นตัวจริงของแอ็กเคานต์

นั้นเต็มที  
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 [ไมท่ราบว่าคุณสะดวกมาเจอกับผมที่ห้องโถง B ก่อนเขา้

ห้องประมูลสินค้าหมายเลขสามห้าสี่หรือไม่] 

 ข้อความจากเอ็ดเวิร์ด โชถูกส่งเข้ามาในไดเรกต์เมสเซจของ

เธอ มิสเฉินโบกโทรศัพท์ใช้แล้วทิ้งของตนต่อหน้าเลขาลิ่นเป็นนัยว่า 

‘บอกแล้ว’ ก่อนจะเหลือบตามองนาฬิกาที่อยู่บนกำแพง เหลือเวลา

อีกสิบห้านาทีเท่านั้นก่อนที่การประมูลจะเริ่ม กว่าจะไปถึงโถง B  ก็

ใช้เวลาอีกพอตัว เวลาไมม่ากไม่น้อย น่าจะเป็นเวลาที่เอ็ดเวิร์ดมั่นใจ

ว่าตัวเขาจะตรวจสอบตัวจริงของเจ้าของแอ็กเคานต์ได้โดยที่ตัวเอง

จะไม่โดนเผยไต๋ของตัวเองออกมา 

 “เธอไม่ได้พาคุณฮุ่ยมาด้วย ฉันหมายถึงเขาน่าจะอยู่สะดือ

ทะเลไปแล้ว” เลขาลิ่นบอกกับนายตัวเอง 

 “ก็ไม่จำเป็นต้องมีนี่ ในห้องประมูลไม่มีใครลุกไปคุยกันอยู่

แล้ว” มิสเฉินตอบก่อนจะพิมพ์กลับไป 

 [ผมอยู่ในห้องประมูลแล้วกำลังรอคุณเขา้มา] 

     ความกดดันจาก ‘เจ้าของเงิน’ และ ‘สายตาที่เฝ้ามองอยู่’ 

ทำให้เอ็ดเวิร์ด โชละสายตาของตัวเองจากเงินอันเป็นที่รักได้อย่าง

ง่ายดาย ปืนกระบอกเก่าที่ยิงไม่ออกด้วยซ้ำถูกเอ็ดเวิร์ด โชประมูลไป

ด้วยราคา 6.8 เท่าของราคาตั้งต้น คุณต้องได้เห็นหน้าของเอ็ดเวิร์ด 

โชตอนที่แสร้งขอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบของที่เพิ่งประมูลได ้

สีหน้าที่แสร้งทำเป็นดีใจอย่างถึงขีดสุดที่ได้ใช้เงินอันเป็นที่รักซื้อของ

ที่ตัวเองไม่ได้ต้องการนั้นดูไม่จืดทีเดียว 
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     นิสัยแท้จริงของเอ็ดเวิร์ด โชถูกเปดิเผยชัดในสายตาของมิส

เฉินยามที่นั่งอยู่ในสนามเดียวกัน นายเอ็ดเวิร์ดเป็นคนที่ระแวดระวัง

การเพิ่มจำนวนเงินพอสมควร เขาจะขยับราคาประมูลขึ้นครั้งละไม่

มากจากราคาที่ผู้เข้าร่วมประมูลคนก่อนหน้าเสนอไว้ แต่เขาไม่ได้

ระวังการเพิ่มราคาประมูลของคนอื่น  

 มิสเฉินแสร้งทำตัวเป็นสตรีเงินถังที่ไม่ระมัดระวังในการใช้

เงิน ขยับราคาขึ้นพรวดพราดต่อครั้งกับสินค้าที่ตัวเองไม่รู้จักดี ทำให้

ทันทีที่เธอเสนอราคาก็จะมี ‘ผู้ชายที่คิดว่าผู้หญิงไม่ควรชนะการ

ประมูลปืน’ เกทับทันทีด้วยซ้ำ  

 นายเอ็ดเวิร์ดไม่ได้สนใจเธอ เขาประมูลไปพลางมองหาคุณ

ฮุ่ยไปพลางพยายามแสดงออกว่าตัวเองไม่ได้กังวลและจะประมูล

ชนะ เมื่อรู้นิสัยการใช้เงินในการประมูลแล้วก็ไม่ได้ยากอะไร ในวัน

นั้นแม้คุณนายแอนเดอร์สันจะทำได้ต่ำกว่าที่คาดแต่แมทธิว ลีก็ทำได้

สูงกว่าที่คิดเช่นกัน  

     

 ไม่ต่างกันมากสำหรับโตรุ่ย หากสิ่งที่กดดันเอ็ดเวิร์ด โช คือ

กระแสสังคมของผู้ถือเงินแล้ว สิ่งที่กดดันโตรุ่ยก็คือเตปูจินและ

ตำแหน่งผู้สืบทอดที่ควรจะเป็นของเขา การเป็นผู้นำมองโกลทั้ง

หลายนั้นไม่ง่าย โตรุ่ยยังเยาว์วัยแม้จะได้รับการเคารพนบนอบจาก

ชาวมองโกลทั่วไปแต่นั่นก็ด้วยบารมีพ่อทั้งนั้น หากต้องการถูก

ยอมรับด้วยตัวเองแล้วเขาจำเป็นที่จะต้อง ‘มีผลงาน’ ในยุคสมัยที่

การเข้าครองฮั่นกำลังมาแรงเชน่นี้ จะมีผลงานไหนโดดเด่น เข้าตา 
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เป็นที่โจษจันมากไปกว่า ‘ยึดครองเมืองของฮั่น’ กัน แต่ถึงกระนั้นก็

ยังมีเงื่อนไขต่อหลังตัวเป้ง ๆ ว่าด้วยฝีมือการนำทัพของตัวเอง

ทั้งหมด 

     ไม่ต้องกังวลว่าทัพเสริมของกลุ่มอื่นที่จะเข้ามายุ่งยากใน

ภายหลัง หัวเด็ดตีนขาดอย่างไรโตรุ่ยก็จะใช้เพียงทัพของตัวเอง

เท่านั้น  

 โตรุ่ยต้องการบุกเข้าเจียงซูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นที่รู้

กันว่าเสบียงและอาวุธของมองโกลไม่มากพอที่จะทำศึกยืดเยื้อ ยิ่ง

เร็วเท่าใดมองโกลก็ยิ่งได้เปรียบเท่านั้น ฉะนั้นโตรุ่ยจึงเลือกที่จะส่ง

กองกำลังฝีมือระดับกลาง เป็นคนที่เขาไว้ใจว่าหากส่งมาแล้วไม่ว่าสิ่ง

ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนจะเป็นเพียงการก่อกวนของต้าซี หรือมีอะไรที่ 

มากกว่านั้นมันก็จะจบลงได้ด้วยฝีมือของนักรบกลุ่มนี้  

     แม่ทัพใหญ่ยังคงล้อมรอบตัวของโตรุ่ยใกล้เจียงซู หากเป็น

เช่นนี้ วันศึกใหญ่ที่ต้องปะทะกับเจียงซูนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะต้องเจอ

กับทหารชั้นประทวนจำนวนมากกับทหารฝีมือดีอีกหลายกอง อย่าง

ที่แม่ทัพซูกล่าวไว้ จำนวนมีผลทำให้เหนื่อยล้าจากการศึกจนเพลี่ยง

พล้ำได้ มิสเฉินไม่เกี่ยงที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทัพต้าซีเท่าที่

จะทำได้ การบังคับให้โตรุ่ยหยิบทหารชั้นประทวนสลับมาที่ชายแดน

ต้าซี และย้ายกองกำลังระดับกลางกลับไปนั่งตบยุงรอรบอยู่หน้า

ประตูเมืองเจียงซูไมใ่ช่เรื่องยาก พัดของหยางเยว่ซือดันกองหมากที่

อยู่บริเวณด้านหลังวังหลวงต้าซีขึ้นไปห้าชิ้น ก่อนจะเงยหน้าขึ้น

สบตากับแม่ทัพหนุ่มที่มองอยู่กอ่นแล้ว  
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     “แน่ใจแล้วหรือกระหม่อม” แม่ทัพซูเข้าใจสัญญาณนั้นดี 

     “ไม่เคยแน่ใจเท่านี้มาก่อน” 

     “ข้าต้องไปชายแดน” เหนือหัวรับสั่งคล้ายรำพึง “ทา่น 

เถียนว่า…” 

 “หลิ่งอี้และกงกงจะไม่เห็นด้วยและกังวลอย่างหนัก” เถียน

เจิ้งซื่อตอบกลับทันทีโดยไมต่้องรอให้พระองค์รับสั่งจบ 

 สีพระพักตร์ของเด็กหญิงเจื่อนลงอย่างเห็นได้ชัด ความเป็น

ห่วงเป็นใยต่อจิตใจบุคคลรอบข้างของเหนือหัวนั้นเปรียบเสมือน

ดอกไม้เล็กบนปลายยอดไม้ยืนต้นสูง ผู้คนส่วนใหญ่เลือกรับรู้เพียง

ร่มเงาของไม้ใหญ่เท่านั้น แม้จะกล่าวเช่นนั้นแต่ดอกไม้เหล่านี้ก็ไม่ได้

เห็นง่าย ออกดอกนานครั้ง ไม่นานก็ร่วงโรย เถียนเจิ้งซื่อผู้อยู่เคียง

ข้างการแผ่กิ่งก้านมาตลอดถือเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่โชคดีได้เห็นการ

ผลิดอกอย่างใกล้ชิด 

 “ข้าไม่มีแผนจะเรียกท่านองครักษ์กลับ” เหนือหัวรับสั่ง 

และนั่นหมายความว่าราชเลขาอย่างเขาจะต้องหา ‘ทางออก’ ให้กับ

พระองค์ 

 “กระหม่อมทราบดี” เถียนเจิ้งซื่อยกยิ้มรับ “กระหม่อมหา

ทางพาพระองค์ไปได้หากพระองค์จะทรง...” 

 “ข้าสัญญาจะไม่บาดเจ็บแม้เพียงรอยข่วน” 
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 เหมือนเด็กน้อยได้ออกไปเที่ยวเล่น สายพระเนตรเป็น

ประกาย เด็กน้อยตรัสรับคำด้วยท่าทีกระตือรือร้นจนเห็นได้ชัด 

เถียนเจิ้งซื่อรู้ตัวว่าตัวเองตามใจเด็กคนนี้จนเคยตัว แม้กระทั่งเอาหัว

คนมาถวายเพื่อได้เห็นรอยยิ้มของพระองค์เขาก็ไม่เกี่ยงด้วยซ้ำ ใน

ครั้งนี้ก็เช่นกัน สายตาของเถียนเจิ้งซื่ออ่อนลงยามเมื่อเห็นรอยยิ้ม

ของผู้ที่เคร่งเครียดมาหลายวัน พระองค์สมควรได้ผ่อนคลายเสียบ้าง 

ไม่ว่าการไปผ่อนคลายของพระองค์จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม 

 “และจะไม่ทรงยื่นมือเข้าไปยุ่ง ไม่ว่าอาวุธเหล่านั้นจะ

ทำงานได้ตามทีต่้องการหรือไม่” เถียนเจิ้งซื่อเอ่ยสำทับ 

 “ใจดีกับข้าทั้งทีแล้วน่าท่านเถียน วางใจข้าเถอะ ข้าไม่ใช่คน

ดื้อซนอะไร” มิสเฉินยกยิ้มเอาใจในแบบที่มักทำบ่อย ๆ กับเลขาลิ่น 

 เถียนเจิ้งซื่อหรี่ตาลงเล็กน้อย พระองค์ไม่ยอมรับปากเรื่องนี้

ทั้งที่การทดลองอาวุธจากดินดำของโลหยางที่พระองค์คลั่งไคล้

นักหนานั้นค่อนข้างมั่นคง และอยู่ในระดับที่มั่นใจได้แล้วว่าสามารถ

ใช้ในสงครามจริงได้ แต่ถึงกระนั้นพระองค์กลับไม่ตกปากรับคำเรื่อง

ไม่สอดมือเข้าไปยุ่ง เถียนเจิ้งซื่อจ้องตรงไปที่พระเนตรกลมคู่นั้น เขา

มั่นใจว่าสตรีตรงหน้าจะเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับต้าซี แต่ทางที่ดีที่สุด

นั้นไม่แน่ว่าจะวางใจได้… 

 “อาวุธนี่กระหม่อมคิดว่าพระองค์จะใช้ในศึกใหญ่เสียอีก” 

เถียนเจิ้งซื่อทูลถามเมื่อเห็นว่าหนวี่หวงตี้เลี่ยงที่จะตอบ 
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 “ใช้ในศึกนี้แค่แบบเดียว ไม่ต้องห่วง ต้าซีจะไม่เผยทุกอย่าง

ที่มีในศึกชิมลางอยู่แล้ว” รอยสรวลของเหนือหัวจางหายไปเมื่อตรัส

เรื่องที่จริงจัง “แค่กระตุ้นให้โตรุ่ยขยับกองกำลังเท่านั้น” 

 “กระหม่อมมั่นใจว่าแผนของพระองค์จะได้ผล”  

 เถียนเจิ้งซื่อไม่ได้กล่าวเพื่อให้พระองค์คลายพระทัยตาม

หน้าที่ราชเลขาเท่านั้น หากแต่เขามั่นใจในสิ่งที่ทูลออกไป เถียนเจิ้ง

ซื่อค่อนข้างทึ่งกับความสามารถของสตรีผู้นี้ไม่นอ้ย ไม่ว่าตัวจริงนาง

จะเป็นใครก็ตาม แม้ไม่เคยลงสนามรบเลยสักครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผิด

หวังในฐานะของผู้นำดินแดนนักรบ แผนรบที่ประหลาด หากแตทุ่ก

อย่างเป็นไปตามที่พระองค์วางเอาไว้ราวกับว่าพระองค์กำลัง

บัญชาการทัพทั้งฝั่งต้าซีและมองโกลอย่างไรอย่างนั้น วิธีการของ

พระองค์ทำให้เหล่าทหารเริ่มหวั่นเกรงต่อพระองค์ในหลายแง่... 

 แท้จริงแล้วหนวี่หวงตี้แห่งต้าซีเป็นผู้มีความคิดเรียบง่ายไม่

ซับซ้อนดั่งเช่นที่ลือกันไป ‘เป้าหมายของมองโกลคือยึดเจียงซู เป้า

หมายของเราคือยึดให้ได้ก่อนมองโกลจะบุกเข้ามา ในเมื่อบัณฑิตเรา

ช้าก็ต้องถ่วงเวลาทัพมองโกล’ พระองค์ดำริเช่นนั้นต่อทหาร 

 ...โตรุ่ยนิยมชัยชนะศึกครั้งเดียวเทา่นั้น… 

 วิสัยโตรุ่ยจากคำบอกเล่าของแม่ทัพทุกท่านเป็นเช่นนั้น 

‘บุตรของเตปูจินไม่นิยมบุกซ้ำ’ แน่นอนการบุกซ้ำก็เท่ากับพ่ายแพ้

แล้วจึงต้องบุกซ้ำ คนไร้พา่ยกย็่อมต้องบุกครั้งเดียว จุดอ่อนของโตรุย่

กับเฉียนฉินไม่ต่างกันนัก พวกนั้นจะรอให้มั่นใจว่าชนะแน่แล้วจึงเริ่ม

บุก ต้าซีทีต่้องการเวลาใหเ้หล่าบัณฑิตผู้เชื่องช้า การถ่วงเวลาของ
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มองโกลนั้นง่าย แคก่่อกวนให้อีกฝ่ายต้องใชก้ำลังของตนเองกระจาย

ออกมาจนไมเ่พียงพอจัดทัพบุกก็น่าจะพอแล้ว แต่ถ้าต้องการแค่ถ่วง

เวลาแล้ว เหนือหัวคงไมใ่ช้แผนเช่นนี้ ยังมีบางอย่างที่พระองค์ซ่อน

เอาไว้อีก บางอย่างที่จนบัดนี้พระองค์ก็ยังไม่เลือกจะกล่าวออกมา 

     “หากพระองค์จำเป็นต้องแสดงตัวในสนามรบแล้ว ใน

รายงานจะถือเสียว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน และกระหม่อมจะเกลี้ยกล่อม

ท่านหลิ่งอี้กับเหล่ากงกงให้เข้าใจพระองค์...” เถียนเจิ้งซื่อเลือกเอ่ย

ในสิ่งที่เขามั่นใจวา่พระองค์ต้องการได้ยิน  

     “แต่พระองค์ต้องเสด็จเจียงซูทันทีหลังจากที่เห็นผลของ

อาวุธแล้ว” 

     เถียนเจิ้งซื่อตั้งเงื่อนไขกับเธอไม่ต่างกับพ่อตั้งเงื่อนไขกับลูก 

หยางเยว่ซือหรี่พระเนตรมองราชเลขาคนสนิทที่มั่นใจว่าจะสามารถ

ยื่นข้อต่อรองกับเธอได้ ...แล้วก็ได้จริงเสียด้วย เธอที่เหลือราช

องครักษ์เพียงสองคนนั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะฝ่าฝืนระเบียบบังคับของวัง

หลวงในการเสด็จชายแดนที่กำลังมีสงครามได้ ครั้นจะแก้กฎเพื่อ

อำนวยความสะดวกให้ตัวเองด้วยตัวเองก็จะดูไม่เหมาะสม และอาจ

ส่งผลกระทบต่อการปกครองต่อไปได้ ฉะนั้นแล้วทางเดียวที่เธอจะ

ได้ไปดูผลงานของตัวเองก็คือให้เถียนเจิ้งซื่อช่วยเหลือเท่านั้น 

 “เรื่องนั้นไมต่้องบอกข้าก็ต้องไปอยู่แล้ว” เหนือหัวพยักพระ

พักตร์รับโดยง่าย  

 เงื่อนไขของเถียนเจิ้งซื่อไม่ได้แย่ เธอไม่คิดจะปล่อยให้

สถานการณ์ในเจียงซูล่าชา้ไปกว่านี้อยู่แล้ว คืนที่ผ่านมาพวกมองโกล
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ใช้เกาทัณฑ์จำนวนมากโจมตีกลับจากเนินสูงเหนือโลหยาง รายงาน

ทหารบาดเจ็บสาหัสหลายสิบนายไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการได้ยินนัก 

และเธอจะไม่เสี่ยงยืดเยื้อให้ได้ยินมันอีกเป็นแน่ จริงอยู่ที่ยิ่งยืดช้าไป

ความได้เปรียบจะตกเป็นของต้าซี แต่คำว่าช้าเองก็ยังมีข้อจำกัดอยู่

เช่นกัน 

 “ข้าไม่คิดจะปลอ่ยให้เนิ่นนานไปกว่านี้อยู่แล้ว” 
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ตอนที่ ๕๐ 

กองไฟในเมืองแล้งนํ้า 

    “นางปิศาจสั่งเอาอาวุธพวกนี้ไปชายแดน คงจะแค้นจัดที่

ทหารของตัวเองถูกฆ่าเสียบ้างกระมัง” 

     “ไม่น่าเชื่อว่าทหารของต้าซีจะเจ็บได้ตายเป็นเหมือนกัน”  

     “พวกนั้นก็คนน่า โดนศรเข้าก็ตายได้เหมือนกัน” 

     “ใครจะไปรู้ว่าใช่คนหรือไม่ ขนาดนางปิศาจตายต่อหน้า

ต่อตาข้าไปแล้ววันนั้น วันนี้ยังมีชีวิตอยู่มาสั่งพวกเราขนลูกไฟพวกนี้

ไปชายแดนไม่ใช่หรือไร” 

     บทสนทนาของเชลยศึกชาวโลหยางที่กำลังขนย้ายวัตถุกลม

ขนาดเท่าหัวคนขึ้นเกวียนล้อกว้างดังไปจนถึงเกี้ยวดำกลางป่า มิส

เฉินเลิกคิ้วขึ้นไม่รู้ว่าภาพลักษณ์ของเธอในสายตาของชาวโลหยาง
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เป็นภาพแบบไหนกันแน่ ก็จริง การที่เธอฟื้นมาได้และมันก็ไม่ได้

ปกติเท่าไรนัก แต่ถึงอย่างนั้น ‘ปิศาจที่กลับมาจากความตาย’ อย่าง

นั้นหรือ น่าสนใจ ความจริงที่ว่าเอวี่ยผิงเกี๋ยทำให้ชาวโลหยางตกอยู่

ในสภาพนักโทษนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้ชาวโล

หยางเลือกภักดีต่อต้าซี ที่เหลือนั้นน่าจะเป็นเพราะความหวาดกลัว

ล้วนกระมัง 

     “ว่ากันว่ากองเกาทัณฑ์ที่โจมตีต้าซีก่อนหน้านี้เป็นทัพของ

นายกองเทาคนสนิทของท่านโตรุ่ยมาเอง” 

     “บุตรของเตปูจินหรือ ใครจะอยากเอาชีวิตไปแลกกัน” 

     “ก็ว่ากันไปเรื่อย มีใครเคยเห็นโตรุ่ยที่ว่านั้นในสนามรบจริง

หรือไร” 

     ชาวโลหยางส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่มานานมากพอที่จะทันยุค   

โลหยางแยกตัวมาจากมองโกล ชื่อเสียงเรียงนามของแม่ทัพมองโกล

ที่ว่าน่ากลัวนักหนาสำหรับชาวโลหยางก็ไม่ได้ต่างอะไรกับนิทาน

ปรัมปราที่เล่าต่อกันมาเท่านั้น นิทานหรือจะน่ากลัวไปกว่าสิ่งที่พวก

เขาเห็นด้วยตาตัวเอง ‘ลูกไฟของต้าซี’ อาวุธอานุภาพร้ายแรงที่เพียง

แค่กระทบพื้นก็สามารถสังหารคนได้เป็นสิบเป็นร้อยต่างหากความ

น่ากลัวของจริง 

 “จะให้ขนไปชายแดนโลหยางทำไมกัน ลูกไฟพวกนี้หาก

เป็นข้าจะขนไปยังชายแดนเจียงซูทีเดียว ถล่มทัพมองโกลเสียให้สิ้นก็

จบเรื่องแล้ว” 

     “ต่อให้เป็นโตรุ่ยมาเองก็ไม่เห็นจะต้องกลัว”  
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 เสียงพูดคุยของเหล่าเชลยโลหยางที่บัดนี้ผันตัวกลายเป็น 

กองกำลังทหารภายใต้การนำทัพของต้าซีกลั้วหัวเราะราวกับว่าการ

ล่าสังหารมนุษย์ด้วยกันนั้นเป็นเรื่องน่าสนุก ในขณะที่ขบวนอาวุธ

เริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เกี้ยวเล็กสีดำทึบขนาดความกว้างไม่ถึงวาก็

เคลื่อนตัวไปตามเงาไม้ขนานไปกับขบวนขนอาวุธเช่นกัน 

     ...คนเราช่างลืมง่าย… 

     มิสเฉินกลอกตาด้วยความเบื่อหน่าย เวลาไม่นานนับจากวัน

ที่ชาวโลหยางตกเป็นเชลยมาจนถึงวันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทัพต้าซี 

พอได้เป็นคนถืออำนาจเข้าเสียหน่อยก็ลืมความยากลำบากของผู้ที่

ต้องสูญเสียได้อย่างง่ายดาย พวกโลหยางเป็นกลุ่มคนแรกที่ได้

ทดลองใช้ของพวกนี้ ซึ่งพวกเขาก็เหมาะกับอาวุธชิ้นนี้อย่างเหลือเชื่อ 

เหมาะทั้งในด้านร่างกายและนิสัยส่วนบุคคล 

 ระเบิดหรือสิ่งที่คนในยุคนี้เรียกกันว่า ‘ลูกไฟประดิษฐ์’ เป็น

อาวุธที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้แบบเฉพาะงานต่องาน โดยมีความ

พิเศษต่างกันไป ที่จะใช้วันนี้เป็นระเบิดแบบหน่วงเวลาอย่างง่าย แรง

ระเบิดขนาดกลาง ไส้ระเบิดไม่ยาวมาก เส้นผ่านศูนย์กลางระเบิด

ประมาณห้าถึงสิบจั้ง  ตามปริมาณดินปืนที่ใส่เข้าไป แม้จะดูไม่กว้าง3

มากแต่ก็สังหารได้ตกลูกละประมาณยี่สิบห้านายโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับ

การจัดกระบวนของฝา่ยตรงข้ามด้วย 

 มันเป็นอาวุธที่จะฆ่าได้ครั้งละหลายชีวิต หลายชีวิตที่

หมายความว่าจะไม่ได้มาใส่ใจว่าใครตายไปบ้าง ไม่มีการสบตาครั้ง

 จั้ง (ภาษาจีน) 丈 บอกระยะประมาณ 3.33 เมตรสากล3
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สุดท้ายก่อนจะสิ้นใจในจังหวะลงดาบ ไม่ได้สัมผัสว่ากำลังจะพราก

ชีวิตของใครบางคนไป ก็นับว่าเหมาะกับชาวโลหยางที่ไม่ได้สังหาร

คนเป็นกิจวัตรและมีแขนขาที่ยาวมากพอจะเป็นแกนหมุนในการ

ขว้างวัตถุอันตรายได้ในระยะไกล 

 ในห้วงเวลาหนึ่งระหว่างที่เกี้ยวกำลังเคลื่อนไปนั้น คำถาม

หนึ่งดันก่อขึ้นในใจของเธอ คำถามที่ว่าระหว่างคนที่ใช้อาวุธร้ายแรง

สังหารได้ทีละมากหากแต่ไม่ได้เห็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตเหยื่อ กับ

พวกแม่ทัพที่สังหารไปทีละคนแต่ได้เห็นในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิต

ทุกชีวิตที่กำลังพรากไป คนแบบไหนที่โหดร้ายกว่ากัน? แย่ที่เปน็เช่น

นั้นเพราะในความจริงแล้วการพรากชีวิตคนนั้นไม่จำเป็นต้องนับว่า

แบบไหนโหดร้ายกว่า 

 …ไมว่่าจะทางตรงหรือทางอ้อมการฆ่าคนก็ไม่ได้ต่างกัน… 

 เฉินหลวนคุนมักจะพูดคำนี้อยู่เสมอ เจ้าพ่อที่ฆ่าคู่อริเป็นว่า

เล่นกล่าวหาคนที่ช่วงชิงโอกาสในการมีชีวิตอยู่ของผู้คนไปทางอ้อม

อย่างเธอ มิสเฉินหลับตาลงครู่หนึ่งความลังเลใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่อง

ที่เลี่ยงไม่ได ้ มือทั้งสองข้างเย็นเยียบในยามที่นึกถึงสิ่งที่ตนเองกำลัง

จะลงมืออีกครั้ง เธอเป็นมนุษย์ในยุคหลังสงคราม ยุคที่การฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์เป็นเรื่องรับไม่ได้ในสังคม (แต่ก็ยังมีคนพยายามทำอยู่) 

วีรกรรมของคนที่ทำในยุคก่อน ๆ นั้นเรียกได้ว่าถูกเสียบประจาน

ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยใครก็ตาม มี

การจัดงานรำลึกถึงผู้สูญเสียอยู่เป็นประจำเพื่อตอกย้ำความผิดของผู้

กระทำอยู่เสมอ 
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     สีหนา้ของหญิงสาวซีดลงเล็กน้อย โชคดีที่เกี้ยวนี้เป็นเกี้ยวที่

อยู่คนเดียว อย่างนอ้ยในช่วงที่เธอลังเลก็ไม่ต้องระวังกิริยาตัวเองเสีย

เท่าใดนัก ภาพคนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดจากเปลวเพลิงและ

แรงระเบิด กองศพจำนวนมากที่จะเกิดหลังจากนี้ กลิ่นคาวเลือด

และสงครามนั้นไม่ใช่ภาพที่น่าสุนทรีย์ เฉินมี่จวนไม่ชอบสิ่งนี้ แต่เธอ

ไม่ใช่เฉินมี่จวน...  

     เกี้ยวหยุดลงที่ริมหน้าผาท่ามกลางผืนป่าและเงาไม้ริมชาย

แดนโลหยางที่นับเป็นจุดอับจุดหนึ่ง เธอไม่ได้ตามขบวนการขน

ระเบิดไปยังเขตสงคราม แผนของเถียนเจิ้งซื่อคือตรงกลางระหว่าง 

ความต้องการของเธอ กับ สิ่งที่พึงกระทำในสถานการณ์สงคราม 

เกี้ยวจะพาเธอเดินทางขนานไปกับขบวนอาวุธที่เคลื่อนไหวคล้าย

กองเสบียง  

 นกเหยี่ยวไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของยาน

พาหนะได้ หากมองจากข้างบนแล้ว เธอจะเหมือนอยู่ในขบวนเดียว

กับพวกที่ขนอาวุธไป หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่บริเวณทึบตาที่เหยี่ยว

สอดแนมไม่สามารถมองเห็นได้ เกี้ยวของเธอจะแยกตัวออกจาก

ขบวนในยามเดินทางไปยังจุดอับสายตาริมชายแดนเพื่อ ‘ทอด

พระเนตรการศึกตามพระราชอัธยาศัย’ หากต้องการสั่งการอะไร

เพื่อเติมฉุกเฉินให้แจ้งกับท่านจอมยุทธ์ซ่งที่ตามอารักขาเกี้ยว แล้ว

เขาจะส่งข่าวไปถึงชายแดนเอง 

 มือเล็กยกเปิดม่านเกี้ยวเพียงครึ่ง ลมเย็นยามค่ำคืนพัดผา่น

เข้ามาในเกี้ยวเล็ก กลิ่นดินหลังฝนทำให้รู้สึกสงบแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่



 ภาคสงคราม  เ ล่ ม  ๓85

ได้ช่วยอะไรมากนักสำหรับคนที่สั่งระเบิดพรากชีวิตคนไปแล้ว ในอีก

ไม่ถึงชั่วยามเมื่อตะวันตกดินแล้วสงครามก็คงจะเริ่มขึ้น สาย

พระเนตรของเหนือหัวทอดออกไปข้างหน้า พื้นที่เขียวชอุ่มที่เก็บ

เกี่ยวผลผลิตได้ปีละฤดูเดียว ไร้ชายแดนติดทะเล สงครามขยายดิน

แดนสำหรับมองโกลไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ไม่ใช่เพียง

มองโกลเลี่ยงไม่ได้ เจ้าของดินแดนติดทะเลอันอุดมสมบูรณ์อย่างเธอ

เองก็เลี่ยงไม่ได้เช่นกัน 

 ...ในสงครามถ้าไม่ฆ่าอีกฝ่ายแล้วคนที่ถึงฆาตก็จะเปน็เรา... 

 ฟ้าเริ่มมืดลงทัศนวิสัยจากตรงนี้ไม่ชัดนักแต่ก็ยังพอมองเห็น 

กองทัพของมองโกลเริ่มออกมาจากฐานที่ตั้งรวดเร็วเหมือนกับฝูง

ค้างคาวที่บินออกจากถ้ำ มิสเฉินกำลังได้เห็นภาพของสงครามจาก

สองตาของตัวเองเป็นครั้งแรก นักรบมองโกลแม้จะเป็นทัพย่อยแต่

การเคลื่อนที่ก็เป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเข้มแข็งน่าเกรงขาม 

ขนาดมองจากระยะไกลยังสัมผัสได้ถึงความดุดัน การตีวงล้อมเป็น

รูปครึ่งวงกลมของทัพมองโกลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทัพธนูที่ว่ากันว่า

สังหารทหารต้าซีได้นั้นตั้งแถวรอสัญญาณอยู่ตรงหน้า ทา่ทีของพวก

นั้นไร้ความหวาดหวั่นต่อต้าซีอย่างสิ้นเชิง 

 เมื่อเห็นศัตรูจริงกับตาความลังเลที่เคยมีก็หายไปโดยที่ตัว

เองไม่รู้ด้วยซ้ำ  สายตาของมิสเฉินเหลือบไปทางกองกำลังของตัวเอง

ทันทีเพื่อตรวจสอบว่าระเบิดถูกนำเข้าสู่กระบวนทัพหรือยัง ทัพต้าซี

ในคืนนี้เป็นทหารต้าซีและกองเสริมที่เป็นชาวโลหยาง จากตรงนี้เธอ

มองไม่เห็นวัตถุที่ต้องการ แต่ถึงอย่างนั้นพวกตัวโต ๆ นั่นก็คือโล
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หยางเป็นแน่ ไม่มีทางที่ทหารต้าซีจะพาชาวโลหยางเข้าสนามรบโดย

ไม่นำเอา ‘ลูกไฟ’ ไปด้วยหรอก  

 เวลาแห่งการลั่นกลองรบเริ่มใกล้เข้ามาแม้ว่าสองมือของเธอ

จะเย็น หากแต่อารมณข์องเธอไม่เย็นเท่าใดนัก 

 ตึง ตึง ตึง 

 เสียงลั่นกลองรบดังขึ้น ธงจากฝ่ายมองโกลยกลงเป็น

สัญญาณให้ธนูพุ่งออกจากแล่ง กลุ่มลูกธนูจากมองโกลมากพอที่จะ

ทำให้เธอเห็นเป็นกลุ่มริ้วสีดำพุ่งไปทางทหารของเธอ พระขนงของ

หนวี่หวงตี้ขมวดทันที   

 ต้าซีเองก็ลั่นกลองรบเป็นสัญญาณเช่นกัน กองทหารต้าซี

และชาวโลหยางก่อนจะแปรแถวแยกเป็นกองย่อยอย่างรวดเร็ว โล่

เหล็กที่ไมค่่อยได้ใช้ถูกยกขึ้นเพื่อปอ้งกันการโจมตี ดาบและกระบี่ถูก

ยกมาเพื่อปัดป้องการโจมตีของธนูบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้

มากมายเท่าปกติ แผนวันนี้ต้าซีไม่ใช่ฝ่ายบุก 

 ตึง ตึง ตึง 

 สัญญาณของมองโกลดังขึ้นเป็นครั้งที่สอง ธงแดงถูกยกลง

อีกครั้ง คราวนี้ฝนธนูไมไ่ด้มาขนานแนวรบดังเดิมแล้ว เมื่อเห็นว่า

ทหารต้าซีแยกกองออก การพุ่งเป้าก็แยกออกไปตามกองทหารที่

แยกไป เห็นได้ชัดว่ากองธนูของมองโกลนั้นไม่ใช่พวกทหารเลวอย่าง

พวกเฉียนฉิน พวกนั้นไม่ได้ยิงเพียงแค่เหนี่ยวคันศรหากแต่มีเป้า

หมายชัดเจน และไม่รอการส่งสัญญาณหรือคำสั่ง หากดอกแรก

พลาดแล้วก็จะขึ้นคันและยิงต่อทันที จากมุมหน้าผานั้นธนูระลอก
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สองไม่ได้มาเพียงริ้วแรกหากแต่ยังคงยิงออกมาเรื่อย ๆ ไม่เปดิโอกาส

ให้ทหารต้าซีเคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวของต้าซีถูกตรึงเอาไว้แล้ว 

 ตึง! ตึง!! ตึง! ตึง!!   

 ระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น เสียงสัญญาณก็ดังมาจาก

ฝั่งของมองโกลอีกครั้ง นักรบอีกกลุ่มเข้าสู่สนามรบ เสียงเกือกม้า

กึกก้องดังขึ้นพร้อมกับเสียงโห่ร้องและธงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน

ออกไป กองทวนของมองโกลเข้าสู่สนามรบในค่ำคืนนี้แล้ว 

 …ไหนว่ากองทวนอยู่ไกลออกไป?… 

 เหนือหัวแห่งต้าซีเริ่มนั่งไม่ติดพระที่นั่ง พระองค์ลุกขึ้นแต่

หันไปเห็นสัญญาณห้ามออกจากเกี้ยวจากผู้คุมเกี้ยวเสียก่อน หนวี่

หวงตี้หรี่พระเนตรลง พระพักตร์ฉายแววไม่ถูกพระทัยนักแต่ก็ยอม

ประทับนั่งลงแต่โดยดี พลทวนกับพลธนูรวมตัวกันอย่างนั้นหรือ? ถือ

เป็นการเพิ่มขนาดทัพเป็นเท่าตัวจากการศึกทีผ่่านมา แสดงออกถึง

การต้องการปิดเกมเร็วของอีกฝั่งอย่างชัดเจน หัวใจของเหนือหัวเตน้

แรงจนได้ยินเสียงกอ้งภายในหู ใจหนึ่งก็กังวลกับความปลอดภัยของ

ทหารแนวหน้าแต่อีกใจหนึ่งกลับเห็นความได้เปรียบที่กำลังจะเกิด

ต่อจากนี้ หากเป็นทหารฝีมือระดับกลางสองกองแล้วล่ะก็ คืนนี้

เหมาะทีเดียว… 

 โล่ของทหารต้าซีลดระดับลงเมื่อการโจมตีจากธนูบางตาลง 

ทหารต้าซีต่างก็ใช้ทักษะของตัวเองในการปัดป้องธนูแทนที่จะยกโล่

ขึ้น เสียงฝีเท้าของพลทวนมองโกลใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ สายตาของชาว

โลหยางที่อยู่หลังโล่จับจ้องไปที่การเคลื่อนที่เข้ามาของกองทวน 
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แต่ละคนมีระยะขว้างไม่เท่ากัน ไฟถูกจุดที่ปลายชนวน เมื่อเหล่า

กองทวนก้าวเข้ามาวัตถุสีดำก็พุ่งออกไปในเวลาที่ใกล้เคียงกัน กะเอา

ให้ลงตรงกลางกระบวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อโยนเสร็จเจ้า

ตัวก็คู้กายลง ทหารต้าซียกโล่ขึ้นคุ้มกันเปน็ทรงหลังเต่า 

 ตูม!!! 

 เมื่อชนวนเข้าไปถึงขั้ว ‘ลูกไฟ’ ต้าซีก็แผลงฤทธิ์ กองทวน

มองโกลแตกฮือออกแทบจะทันที จากหน้าผานั้นเห็นเพียงแสงไฟลูก

เล็กบ้างใหญ่บ้าง ได้ยินเพียงแค่เสียงจากระยะไกลเท่านั้น แต่ถึง

อย่างนั้นก็มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ไม่เลวนัก เสียงการระเบิดนั้นกระหึ่ม

เสียยิ่งกว่าเสียงร้องของทหาร กองทวนแตกฮือไม่พอ กองธนูเองก็ไม่

สามารถจะรักษาแนวการโจมตีได้ การหนีตายของทหารมองโกลเกิด

ขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมได้  

 “ทูลฝ่าบาท ได้เวลาแล้วพ่ะย่ะค่ะ” เสียงเตือนจากนาย

ทหารที่คุมเกี้ยวดังขึ้น 

     หนวี่หวงตี้พยักพระพักตร์รับก่อนจะปิดม่านหน้าพระเกี้ยว

ลงเป็นสัญญาณว่าเธอเองก็พร้อมเดินทางแล้วเช่นกัน ทางนี้ไม่มีอะไร

น่าห่วงแล้ว วันพรุ่งนี้ทหารมองโกลจากหน้าเจียงซูก็จะย้ายตัวมา

เป็นหนูลองระเบิดที่ชายแดนโลหยางต่อ การดึงเงินออกจาก

กระเป๋าสำเร็จเกินเป้าที่ตั้งไว้ 

     “รายนามของจวนที่มีคนของเตปูจินแฝงอยู่ทั้งที่เจ้าของ

จวนรู้ตัวและไม่รู้ตัว”  
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     สิ่งที่จางซงอวี้ไม่คิดว่าจะได้รับจากองครักษ์หลี่ถูกวางลง

ตรงหน้า ‘คนของเตปูจิน’ หรือ? ให้ตาย คนของต้าซีจะรู้เรื่องใน

เจียงซูมากเกินไปแล้ว สีหน้าของจางซงอวี้แปรเปลี่ยนไปเพียงเล็ก

น้อยก่อนจะกลับมานิ่งสงบดังเดิม เมื่อกล่าวถึงต้าซีแล้วทุกคนย่อม

นึกถึงเมืองนักรบที่เก่งกาจยามทำการศึก ไม่มีใครรู้ว่านอกจากการ

ศึกแล้วต้าซีสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวสาร 

ต้าซีไม่ได้ด้อยไปกว่าเมืองบัณฑิตเลยสักนิด  

     “ไมค่ิดว่าจะยังมีอยู่อีก” บัณฑิตจางพึมพำ เมื่อได้อ่านราย

นามดังกล่าวแล้วเขาพบว่ายังมีอีกหลายชื่อที่คาดไม่ถึง… 

     ...อีกมากเลยทีเดียว... 

     ในตอนนี้บัณฑิตเจียงซูทั้งที่ถือตำแหน่งขุนนางฮั่นและไม่ได้

ถือตำแหน่งขุนนางฮั่นถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่

เห็นด้วยกับมหาบุรุษเก้อเรื่องที่เจียงซูควรเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่

รอด ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะติดตามเก้อซือเสียนไปทุกที่ดุจเงา ไม่แปลกที่

รายนามกวา่แปดส่วนที่อยู่ในมือเขาจะเป็นคนจากกลุ่มนี้ อย่างที่คิด

ไว้ เก้อซือเสียนหรือจะกลา้ตัดขาดจากฮั่นโดยขาดแรงสนับสนุนจาก

ภายนอก เขาอาจเป็นมหาบุรุษแต่มิใช่คนที่อาจหาญปานนั้น 

 กลุ่มต่อมาคือกลุ่มขุนนางและบัณฑิตที่ไม่เห็นด้วยกับเก้อ  

ซือเสียนและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต่อต้าน โชคไม่เข้าข้างกลุ่มนี้

เท่าใดนัก คนกลุ่มนี้ถูกคนของเก้อซือเสียนอันเป็นกองกำลังเล็ก ๆ 

ล้อมเรือนที่พักเอาไว้ และเฝ้าจับตาพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ยังไม่มี

ความรุนแรงทางร่างกายเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ แต่เพียงแค่ลิดรอน
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เสรีภาพในการคิดนั้นก็ถือว่าร้ายแรงมากแล้วสำหรับบัณฑิต จะว่าไป

จางซงอวี้เพิ่งได้รู้ในตอนนี้เองว่าเก้อซือเสียนซ่องสุมกำลังเอาไว้มาก

เพียงใดภายใต้จมูกสกุลจาง ซึ่งจำนวนที่มีก็ทำเอาคนเป็นเจ้าเมือง

หน้าชาไม่น้อย 

 กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ ‘เปน็กลาง’ คำว่าเป็นกลางในที่นี้ไม่

ได้หมายความว่าเป็นกลางและพร้อมจะเป็นกรรมการไกล่เกลี่ย

ทำความเข้าใจให้ทั้งสองฝ่ายและพยายามหาจุดลงตัวในการแก้

ปัญหาเจียงซูต่อไป แต่หมายความถึง เป็นกลางเพื่อรอเลือกข้างที่

ชนะ หากข้างไหนดูมีท่าทีจะได้เปรียบกว่า คนกลุ่มนี้ก็พร้อมจะเท

ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ทันที ฟังดูอาจจะคล้ายคนขลาด แต่เชื่อเถอะว่า

ในสถานการณ์เช่นนี้การเป็นคนขลาดไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นัก 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็ลู่ซุน…  

 มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า ‘แม้ในยามที่ปัญญามืดมิด

ก็ตาม มนุษย์ยังสามารถที่จะหาทางมีชีวิตอยู่ได้ ในเวลานั้นบัณฑิต

ควรมองไปยังคนเขลาและคนขลาดที่ยังหายใจอยู่’ ไม่มีใครเอาตัว

รอดได้ดีไปกว่าคนขลาด คนตาขาวนั้นกลัวตาย คิดง่ายสั้น แต่

สัญชาตญาณการเอาตัวรอดเป็นเลิศ หากว่าลู่ซุนคนขลาดเลือกยืน

ข้างต้าซีแล้วล่ะก็ บางทีในสถานการณ์สงครามเช่นนี้ ดินแดนนักรบก็

อาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง…  

 แม้จะยังมองไม่ออกว่าหลังจากสิ้นสงครามไปแล้วจะเป็น

อย่างไรต่อก็ตาม หากในยามนี้น้ำหลากก็ให้หนีน้ำ หากไฟไหม้ก็ให้

ดับไฟ แก้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่าเฝ้ามองอนาคตให้มากไป 
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     “อีกเรื่องที่ท่านควรทราบ” องครักษ์หลี่เอ่ยขึ้น “บัดนี้การ

รุกรานของมองโกลคืบเข้ามาถึงตอนกลางของโลหยางแล้ว คาดว่า

วันพรุ่งนี้อาจจะเข้าประชิดชายแดนโลหยาง-เจียงซู” 

     “ไวจริงเชียว” จางซงอวี้ไม่อาจคาดเดาได้ว่าหนวี่หวงตี้ทรง

วางแผน ‘ศึกถ่วงเวลา’ เอาไวก้ี่วัน การถูกเร่งรัดเข้ามาทำให้สีหน้า

ของบัณฑิตหนุ่มไม่สู้ดีนัก 

 “กลุ่มมหาบุรุษเก้อรู้สักพักแล้วว่าท่านจางกลับเข้าเจียงซู

โดยไม่มีคนของเฉียนฉินมาด้วย ที่จวนของบัณฑิตไท่เองก็มีการ

เคลื่อนไหวเช่นกัน” องครักษ์เหยาให้ข่าวสารแก่เขา 

 องครักษ์ทั้งสองที่ติดตามเขามานั้นแบ่งหน้าที่กันอย่าง

ชัดเจน แม้จะกล่าวว่ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับจางซงอวี้ แต่

ดูไปแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าอำนวยความสะดวกเสียเท่าใดนัก 

เหมือนมาเพื่อควบคุมบทบาทการเดินของจางซงอวี้ในเจียงซูเสีย

มากกว่า องครักษ์หลี่รับหน้าที่คอยตรวจตราสถานการณ์รอบนอก

เจียงซูและติดต่อกับ ‘บางคน’ จากต้าซี ในขณะที่องครักษ์เหยาคอย

ดูความเคลื่อนไหวภายในเจียงซู เรียกได้ว่าหูตาของต้าซีในเจียงซูนั้น

แม้จะมีเพียงสองคู่แต่ก็เห็นได้อย่างทั่วถึงไม่น้อย 

      กำแพงเจียงซูจะไม่แนน่หนาตลอดกาล คำว่า ‘ศึกถว่งเวลา’ 

โดยหลักก็คือเป็นไปเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้น การศึกจะไม่ได้จบลงก่อนที่

จะมาถึงเจียงซู ไม่ว่าอย่างไรไฟสงครามก็จะลามมาถึงเจียงซูอยู่ดี 

และขณะนี้ก็ลามมาจนเกือบจะเลียกำแพงเมืองเต็มทีแล้วด้วย ไม่ใช่

เพียงเขาทีรู่้ เก้อซือเสียนก็ย่อมรู้ 
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     ‘การปราบปรามศึกที่ประชิดชายแดน ดับไฟร้อนของเมือง’ 

จะเป็นผลงานที่รูปธรรมมากที่สุด ต่อให้คนที่เขลาที่สุดในเจียงซูก็ยัง

สามารถเข้าใจได้ เก้อซือเสียนและพรรคพวกจะได้เป็นผู้กอบกู้เจียงซู

ทันที หากทุกอยา่งถูกแก้ไขได้ด้วยดีตามแผนแล้วการพลิกขั้วอำนาจ

ในใจชาวเมืองเจียงซูก็คงงา่ยราวกับพลิกฝ่ามือ ฉะนั้นเมื่อได้ยินข่าว

การรุกคืบเข้ามาของไฟสงครามพร้อมกับข่าวการกลับเมืองของจาง 

ซงอวี้แล้ว ก็เป็นไปได้สูงทีเดียวที่เก้อซือเสียนอาจจะมาเคาะจวน

ของเขาในอีกไม่กี่ชั่วยามนับจากนี้  

 “เรื่องที่คุยกันไว้ ท่านจางจะให้จัดการเลยหรือไม่”       

องครักษ์หลี่ถามขึ้นเมื่อเห็นว่าเขาจ้องกระดาษรายนามอยู่นาน 

     “อีกสักสี่ชั่วยามจวนว่าการก็น่าจะถูกเคาะแล้ว หากท่าน

ทั้งสองจะเตรียมการก็เริ่มเลยเถิด”  

 เสียงเคาะโมงยามบ่งบอกว่าเข้ายามอิ๋งซี้ แล้ว ฟ้าด้าน4

นอกยังมืดเกินว่าที่ใครก็ตามจะตื่นจากนิทรา อากาศยามดึกสงัดเช่น

นี้ควรเย็นแต่คืนนี้กลับรู้สึกอบอ้าวเพราะความชื้นของฝนที่เพิ่งจะ

หยุดลงไป เมฆสีเทายังคงลอยอยู่เหนือดินแดนแห่งปราชญ์บ่งบอก

ว่าฝนที่เพิ่งหยุดไปนั้นอีกไม่นานก็คงจะตกอีกครั้ง  

 จางซงอวี้นั่งอยู่ที่โต๊ะว่าการเจียงซูดังเช่นทุกครั้งที่ออก

ว่าการ หากแต่วันนี้บริเวณล้อมรอบนั้นกลับไม่มีแม้แต่เงาของ

บัณฑิตหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในจวน

 ยามอิ๋งซ้ี (ภาษาจีน) เวลา 03:00 น. - 05:00 น.4
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ว่าการ แสงไฟจากเทียนที่จุดเพียงเล่มเดียวนั้นส่องเลือนราง สายตา

ของบัณฑิตหนุ่มจ้องมองไปยังประตูใหญ่ของจวนว่าการราวกับกำลัง

รอบางอย่างอยู่ 

     ใช่ จางซงอวี้กำลังรอ หากแต่ไม่ได้รอคน เขากำลังรอเวลา 

เวลาที่มหาบุรุษเก้อมั่นใจว่าจางจะสิ้นอำนาจ ฟังดูจองหองไม่น้อย

กับแนวคิดของผู้ที่ทำงานรับใช้สกุลใหญ่มาตลอด แต่ในความเป็น

จริงแล้วกลับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้าง 

‘ความยิ่งใหญ่’ ใหก้ับชื่อของตัวเอง มหาบุรุษเก้อนั้นมีประสบการณ์

การเป็นมหาบุรุษมาเนิ่นนาน เขารู้ดีทีเดียวกับขั้นตอนเหล่านี้... 

 เยี่ยงมหาบุรุษทุกคนในหน้าบันทึก ทุกการฝึกฝนอย่างยาก

ลำบากและการเตรียมการอย่างแยบยล (ในกรณีนี้คือการเข้าไปเคาะ

ตามบ้านของบัณฑิตคนอื่นเพื่อชักจูงมาเป็นพรรคพวกและร่วมก่อ

กบฏ) จะถูกลืมเลือนไป ไม่มีใครสนใจเรื่องเหล่านั้น  ตามหลักการ

บันทึก ผู้จดจะไม่เลือกหลายวันนัก ส่วนมากจะเลือกวันที่เป็น 

‘ประเด็นมากที่สุด’ นั่นคือ วันนี ้วันที่จะเกิดการเปลี่ยนถ่ายอำนาจ 

 ‘มหาบุรุษเกอ้ได้ทำการ ‘เสียสละ’ เข้ายึดอำนาจจาก ‘ผูน้ำ

เจียงซูในขณะนั้น’ ผู้ที่เชื่องช้าจนทำใหเ้จียงซูเสียผลประโยชน์ 

 ถ้าให้เดาข้อความในบันทึกที่เก้อซือเสียนตั้งใจเอาไว้ก็คงไม่

ได้หนีไปจากนี้มากนัก ไม่มีเสียหรอกมหาบุรุษที่ถูกยกย่องจากผูค้น

โดยบังเอิญ ทำความดีแลว้มีคนมาเห็นพอดี นั่นเปน็เรื่องที่ไม่เคยเกิด

ขึ้น แม้กระทั่งในยุทธภพก็ไม่มี มีหรือข่าวที่จางซงอวี้กลับเข้าเมืองมา

แล้วตามหาท่านไคว่และเหล่าบัณฑิตจะไม่ถึงหูของเก้อซือเสียนจน
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กระทั่งตอนนี้ ลองสามารถซ่องสุมกำลังใต้จมูกสกุลจางมาได้มาก

ขนาดนี้กับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเย็น แต่ที่รอเวลามาจนถึงบัดนี้

เพราะยังไม่มั่นใจต่างหาก แต่คืนนี้ต่อให้ยังไม่มั่นใจก็ไม่มีทางเลือก

แล้ว... 

 เสียงฝีเท้าของคนกลุ่มใหญ่ก้าวเข้ามาในจวนว่าการเมือง

เจียงซู ในยามที่มีเพียงเสียงน้ำค้างกับเสียงสะบัดปีกของแมลงกลาง

คืนนั้น เสียงฝีเท้าของผู้คนแม้ไม่มากเท่ากองทัพแต่ก็ดังราวกับแผน่

ดินกำลังจะถล่มได้เหมือนกัน แสงสลัวในจวนว่าการทำให้จางซงอวี้

มองเห็นหน้าคนที่เดินเข้ามาไม่ชัดนักแต่ถึงอย่างนั้นจากรูปร่างที่เห็น

ก็ไม่ได้จะจดจำไม่ได้เสียทีเดียว จางซงอวี้ยกชาที่เย็นชืดขึ้นจิบ

ท่ามกลางแสงเทียนที่สะบัดไหวตามแรงลม เขามองหน้าผู้ที่เดินเขา้

มาด้วยสายตานิ่งสงบ 

     “นึกว่าใคร ท่านจางนี่เอง” เสียงของบัณฑิตไท่ดังขึ้น “มา

นั่งลับ ๆ ล่อ ๆ อยู่ในจวนว่าการยามวิกาลเช่นนี้ดูไม่สมตำแหน่งเจา้

เมืองเจียงซู…”  

     บัณฑิตไท่ชายผู้ที่มักจะออกปากเสมอว่าการเปลี่ยนแปลง

ควรเกิดขึ้น ต้าซีกำลังจะพลิกขั้วอำนาจของฮั่น เฉียนฉินกำลังเสื่อม

ถอยลง ชายผู้มั่นใจว่าเฉียนฉินจะไม่มีทางยื่นมือเข้ามาช่วยเจียงซู

ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากเจียงซูเสียอีก พอมองย้อนกลับ

ไปถึงสิ่งที่ถกเถียงกันในวันนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้ว เรื่องทุก

อย่างก็ปะติดปะต่อกันได้อย่างงา่ยดาย 
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 “บัดนี้เฉียนฉินก็เหมือนกับไม้ลำใหญ่หากแต่ไส้ในกลวง 

การก่อกบฏภายในหากกล่าวว่าไม่กระทบเฉียนฉินเลยก็คงเป็นการ

โกหกไปมาก” 

 บัณฑิตไท่แสดงออกอย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่าไม่คิดขึ้น

ตรงต่อเฉียนฉิน แถมตอนนั้นยังออกปากสนับสนุนต้าซีเสียเต็มที่จน

ขัดหูขัดตากับบัณฑิตผู้ยังภักดีต่อฉิน บัณฑิตไท่พูดสนับสนุนให้จำ

ยอมแก่ต้าซีทั้งที่มีคนของมองโกลอยู่ในจวนของตัวเองตั้งแต่บัดนั้น 

อีกทั้งเขานับเป็นจวนแรก ๆ ที่มักจะได้รับการติดต่อจากมองโกล

เสมอ นั่นแสดงว่าเขาต้องได้รับความวางใจจากฝั่งมองโกลไม่น้อย 

บัณฑิตผู้เสแสร้งเป็นผู้ที่ต้องการเห็นฮั่นอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งถึงขั้นกลา้

ลดศักดิ์ศรีเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างดินแดน เขาแสดงได้แนบ

เนียน... แต่ยังเร็วเกินไปที่จะชื่นชมงิ้วของฮั่นหัวสมัยใหม่อย่าง

บัณฑิตไท่ เพราะเรายังมีอีกคนที่ทำได้ดีกว่านั้น 

 “เจ้าบาดาลก็ยังดีกว่าสตรี!” เสียงของมหาบัณฑิตเก้อ

กระชากกระชั้น “อย่างน้อยเจ้าบาดาลก็ไม่หาเรื่องกับผู้มีพระคุณ

ของตัวเอง จะเจียงซูก็ดี ต้าซีก็ดี ต่างก็ได้รับการช่วยเหลือจากเฉียน

ฉินให้แผ่นดินสงบทั้งนั้น เราไม่ควรจะลืมเรื่องนั้น” 

 ไม่ว่าใครต่างก็ได้รับการช่วยเหลือจากเฉียนฉินและควรเป็น

ผู้กตัญญอูยู่เสมอ จางซงอวี้ยังจำสีหน้าของมหาบุรุษผู้พยายามที่จะ
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ปกป้องศักดิ์ศรีของเฉียนฉินได้ดี จิตใจมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง อันวาจา

กิริยาจะแสดงออกอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าในใจเป็นเช่นนั้น เก้อ

ซือเสียนมิได้ให้ความเคารพแก่เฉียนฉินก่อนที่หยางเยว่ซือจะเกิดอีก

กระมัง แต่ถึงอย่างนั้นกลับสามารถที่จะแสดงความภักดีออกมาได้

อย่างแนบเนียนและสม่ำเสมอมาจนถึงตอนนี้… ใช่ มาจนถึงตอนนี้ 

เพราะจนบัดนี้เก้อซือเสียนก็ยังไม่ได้ถอดหน้ากากผู้ภักดีทิ้งไป 

     “ท่านจางระยะทางจากเจียงซูถึงเฉียนฉินก็ไม่ได้ไกลนัก 

เหตุใดจึงใช้เวลานานเชน่นั้น” เสียงของเก้อซือเสียนนั้นนิ่งสงบอ่อน

โยนคล้ายผู้ใหญ่กำลังไถ่ถามเด็กเล็กที่กลับบ้านค่ำเกินเวลาอาหาร

เท่านั้น 

     “นานรึ” จางซงอวี้เลิกคิ้วขึ้นในขณะที่วางถ้วยชาลง “ขา้

เดินทางด้วยเวลาปกติ หากจะช้าก็น่าจะเป็นเพราะท่านทั้งหลาย

ร้อนใจกันไปเองเสียมากกว่า” 

     จางซงอวี้รู้ภาพลักษณ์ของตนเองในสายตาของเก้อซือเสียน

ดี ‘พวกสกุลใหญ่ที่ปกครองเมืองตามใจตนเอง แก้ปญัหาเอาที่ตน

สะดวก ทำเพียงเล็กน้อยก็โอ้อวดราวกับว่าตนเป็นโพธิสัตว์มาโปรด

สัตว์โลก’ และวันนี้เขาเลือกจะตอกย้ำภาพนั้นให้ชัดเจนขึ้นในสายตา

ของเก้อซือเสียน ยิ่งชัดเจนเท่าใดยิ่งทำให้ร้อนใจเท่านั้น สิ่งใดเล่าจะ

น่ารังเกียจเท่าความนิ่งนอนใจท่ามกลางความเดือดร้อนของผู้คน 

     “ร้อนใจกันไปเองอย่างนั้นหรือ” เสียงของมหาบุรุษเก้อเข้ม

ขึ้นในขณะที่เดินเข้ามาประชิดโต๊ะว่าการ “เผื่อว่าท่านจางจะตาฝ้า
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ฟางในระหว่างที่เดินทางมา… ในตอนนี้ไฟสงครามกำลังจะลามถึง

ประตูเจียงซูแล้วขอรับท่านเจ้าเมือง” 

     แม้สีหน้าจะยังนิ่งหากแต่น้ำเสียง แววตา และวาจากลับไม่

เป็นเช่นนั้น ใต้แสงเทียนอันริบหรี่นี้เขาเห็นมันได้ชัดกว่าใคร... จาง  

ซงอวี้บรรจงวางถ้วยชาลงอย่างเนิบช้า ระวังกิริยาไม่ให้แก้วกระทบ

เนื้อไม้ เพียงแค่ประโยคแรกความกรุ่นทางอารมณ์ของเก้อซือเสียนก็

เริ่มขึ้นแล้ว วันนี้หากใครใจเย็นได้จนถึงช่วงเวลาที่แสงตะวันมาเยือน 

ผู้นั้นก็จะได้ตราเมืองไป  

 บัณฑิตนั้นแม้วัดกำลังกันด้วยความเฉียบคมทางปัญญา แต่

แท้จริงแล้วมักประเมินคุณค่ากันด้วยความสงบมากกว่า ใครควบคุม

อารมณ์ตัวเองได้มากกว่าย่อมน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ที่มองเข้ามา 

จางซงอวี้ไม่สนคนที่เดินตามเก้อซือเสียนเข้ามาในห้องว่าการส่วนใน 

คนพวกนี้ไม่มีค่าอะไรใหเ้ขาสนใจ… 

     “ฝนกลางฤดูกำลังพรำ ใยพวกท่านจึงกังวลเรื่องไฟกันนัก” 

     เสียงฝนจากภายนอกที่เริ่มพรำลงมาช่วงชิงความสนใจไปได้

เล็กน้อย เสียงของหยาดน้ำที่กระทบกับพื้นไม่ทำให้ใครก็ตามที่กำลัง

คิดทำการใหญ่ใจเย็นลงได้ สายตาของเก้อซือเสียนฉายแววไม่พอใจ

จ้องมองตรงมาทางชายผู้นั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้ครองเมืองอย่างไม่ปิดบัง 

จางซงอวี้ตั้งใจเอาไว้แล้ว เขาจงใจนั่งในที่ที่เก้อซือเสียนต้องการนั่ง

มากที่สุด แม้จะกล่าวว่าที่นั่งหรือตำแหน่งนั้นไม่สำคัญเท่ากับอำนาจ

เหนือขุนนางใต้บัญชาการ แต่ถึงอย่างนั้นมีนั่งก็ดีกว่าไม่มี 
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     “การไขสือไม่ช่วยอะไร” เสียงของเก้อซือเสียนนั้นกดต่ำ

จงใจให้ได้ยินเพียงสองคน แต่ในเวลาแบบนี้ต่อให้เป็นเสียงหายใจ

ก็ได้ยินอย่างชัดเจน และไมใ่ช่เพียงแค่คนที่ยืนอยู่ในห้องนี้เท่านั้น… 

     “ไฟกำลังลามจะถึงประตูเมืองแล้ว ท่านเจ้าเมืองผู้ไม่แม้แต่

จะหอบน้ำกลับมาด้วยบอกให้เรารอฝน...” 

     เก้อซือเสียนเอ่ยด้วยเสียงที่ดังขึ้นกว่าประโยคแรก น้ำเสียง

แสดงออกถึงความผิดหวังมากกว่าเย้ยหยัน แน่นอนว่าคนในห้อง

ว่าการส่วนในไม่ใช่คนที่เก้อซือเสียนต้องการสื่อสารด้วย เขาไม่

จำเป็นต้องแสดงงิ้วให้คนที่เชื่อเขาอยู่แล้วดู องครักษ์หลี่และ

องครักษ์เหยากำลังมองเหล่าบัณฑิตอีกกลุ่มที่ยืนอยู่บริเวณห้อง

ว่าการส่วนนอกด้วยสายตาอ่านยาก สององครักษ์จากต้าซีแฝงตัวอยู่

ในเงาของเสาคานจวนว่าการเจียงซู เฝ้าดู ‘ฝีมือของจางซงอวี้’ 

อย่างใกล้ชิด 

     การปะทะกันของบัณฑิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างดาษดื่นในต้า

ซี ที่จริงแล้วแทบไม่เกิดขึ้น นักรบคุยกันด้วยเพลงกระบี่มากกว่า

วาจา ยิ่งวาจาเปรียบเปรยยิ่งไม่ต้องถามถึง ใครกันเสียเวลาพูดจา

อ้อมค้อมเพื่อบอกว่าตัวเองถูก แต่พวกบัณฑิตทำกันจนเป็นวิสัย 

เชื่องช้า ค่อยพูดค่อยจา ขยับหมากการเมืองภายในไปทีละตา คุยกับ

บัณฑิตไปทีละคน คนต่อคน ไม่ใช้การบอกต่อเพื่อป้องกันการแตก

กลุ่มทางความคิด ใช้บทสนทนาต่างกันไปเพื่อให้อีกฝ่ายคล้อยตาม

ตนเอง นั่นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความซับซ้อนทางความคิด และ

ความละเอียดลออในการก้าวคืบแผนการของบัณฑิตทั้งหลายใน
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เมืองนี้ ความซับซ้อนที่มีเพียงแต่บัณฑิตด้วยกันเท่านั้นที่เข้าใจ แต่

เวลาไม่คอยท่า 

     ...เหนือหัวเริ่มใช้อาวุธแรงกับมองโกลไปแล้ว… 

     ลูกไฟประดิษฐ์ถูกขนออกจากคลังอาวุธเป็นครั้งแรก และ

นั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก แม้จะเป็นองครักษ์ หน้าที่หลักคือการรักษา

ความปลอดภัยให้กับเหนือหัว แต่คำกล่าวที่ว่าไม่มีใครในต้าซีที่ทำ

สงครามไม่เป็นนั้นไมใ่ช่เรื่องโกหก เหล่าบัณฑิตพูดกันว่าไฟใกล้ถึงรั้ว

เมืองและต้องการดับก่อนไฟจะลาม แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น 

แท้จริงแล้วไฟนั้นลุกตั้งแต่ต้าซีไปจนจรดชายแดนเจียงซูนานแล้ว 

เพียงแต่ในตอนนี้เหนือหัวแค่กำลังบังคับให้ไฟยังไม่โหมหนักที่

ชายแดนเจียงซูเท่านั้น พระองค์จงใจให้อีกฝ่ายเติมเชื้อเพลิงใน

บริเวณที่ไกลจากเมืองบัณฑิตที่แล้งน้ำจนกว่าเมฆฝนจากต้าซีจะมา

ถึง และตอนนี้ก็กำลังก็วัดใจกันว่าเจียงซูนั้นจะเลือกฝนดับไฟ หรือ

จะเลือกพายุร้ายที่จะพัดบ้านเมืองให้พังทลายไปด้วย 

     สีหน้าของเหล่าบัณฑิตในห้องว่าการส่วนนอกเต็มไปด้วย

ความสับสน อย่างที่จางซงอวี้ได้บอกเอาไว้ ‘กลุ่มบัณฑิตที่ยังไม่ได้

เลือกลงเรือลำใดลำหนึ่งจะถูกเก้อซือเสียนชักจูงให้มาที่นี่ในวันนี้ 

เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการเลือกลงเรือของเก้อซือเสียนเป็นเรื่อง

ถูกต้อง’ องครักษท์ั้งสองจนบัดนี้ก็ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์ใน

ตอนสุดท้ายจะออกมาเป็นเช่นไรเหมือนกัน ก็ได้แต่หวังว่าจางซงอวี้

จะทำให้น้ำที่มาถึงเป็นฝนที่ดับไฟไม่ใช่พายุร้ายก็พอ 
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     “เจียงซูของเราอีกสองก้าวก็เป็นทะเลทราย หากไม่รอฝน

แล้ว ทา่นเก้อมีทางใดที่จะดับไฟหรือ?”  

 เสียงถามจากจางซงอวี้นั้นแสนเรียบง่ายราวกับว่าไฟนั้นไม่

ได้ร้อนนัก ยิ่งเป็นเช่นนั้นท่าทีของเก้อซือเสียนก็ยิ่งร้อนขึ้นเป็นเท่า

ตัว เจียงซูไม่มีน้ำ แน่นอนเป็นเรื่องที่เก้อซือเสียนรู้ดี การถูกห้ามไม่

ให้มีกองกำลังป้องกันตนเองทั้งที่อยู่ชายขอบของแผ่นดินฮั่น และ

ทั้งหมดนี้จะเป็นความผิดของใครไปไม่ได้นอกเสียงจากคนสกุลจาง 

ผู้ที่ยอมก้มหัวให้กับเฉียนฉิน ยอมเป็นผู้ที่ไร้ผ้าห่มกายเดินฝ่าทะเล

ทรายที่ร้อนระอุในยามเช้าและเหน็บหนาวในยามค่ำ เพียงเพื่อเศษ

หนังรองนั่งยามเข้าเฝ้าองค์ฮ่องเต้ 

 “การขุดคลองรอบเมืองหล่อน้ำไว้กันไฟก็ยังฟังดูมีหวังกว่า

รอฝนมาดับไฟ” เกอ้ซือเสียนเอ่ย “ฟ้าจะไม่ประทานฝนหากคนไร้

มานะ” 

 คำพูดของเก้อซือเสียนนั้นซื้อความเชื่อใจของบัณฑิตที่ยังไม่

เลือกลงเรือได้พอสมควรทีเดียว ความสามารถขององครักษ์นั้น หนึ่ง

เลยก็คือการสังเกตเพื่อระวังภัยที่อาจเกิดต่อตัวของเหนือหัว 

แน่นอนว่าพวกเขาหูตาไว้เป็นพิเศษต่อสีหน้าของผู้คน ไวมากพอที่

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเหล่าบัณฑิตทันทีที่ได้ยินคำว่า ‘ขุด

คลองรอบเมือง’ แต่ก็ทำได้เพียงแค่เรียกความสนใจไปยังเรือกบฏได้

เท่านั้น เพราะไม่ทันได้ก้าวขาลงเรือลำนั้นก็ถูกชี้ใหเ้ห็นถึงจุดรั่วเสีย

ก่อน 
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 “ขุดคลองเป็นความคิดที่ไม่เลวทีเดียว ติดเพียงแต่เราจะหา

น้ำจากไหนมาเติมลงคลอง เจียงซูหามีตาน้ำไม่” 

 หากเปรียบว่าสงครามคือไฟแล้ว การขุดคลองล้อมเมืองก็

คือการป้องกันเมืองจากภัยสงคราม แต่ปัญหาก็ยังอยู่ที่น้ำเช่นเดิม 

ไม่ว่าจะสาดน้ำเพื่อทำให้ไฟมอดดับก่อนลามมาถึงเมืองหรือขุดคลอง

ก็ย่อมต้องใช้น้ำ ความจริงทีว่่าเจียงซูเปน็เมืองแล้งน้ำยังคงอยู่ ขา

ของเหล่าบัณฑิตที่กำลังจะก้าวลงเรือของเก้อซือเสียนชะงักกลางคัน

อย่างสังเกตได้ 

 “เอาแต่พูดว่าเจียงซูไม่มีน้ำ” บัณฑิตไท่เอ่ยขึ้นหลังจากที่

เงียบมานาน “พูดราวกับว่าท่านจางมีทางหาน้ำแล้วอย่างนั้น” 

 ‘มีทางหาน้ำ’ บัณฑิตไท่ไม่ธรรมดาทีเดียวในเรื่องการต่อ

ปากต่อคำ ชายผู้เลือกใช้วาจาได้อย่างหลักแหลมแม้ในยามที่

สถานการณ์บีบคั้น เขาสามารถหาจุดบอดของผู้คนได้ไว และเลือกที่

จะแทงทันทีอย่างไม่ลังเล ไม่แปลกใจสักนิดที่ชายผู้นี้จะได้รับความ

ไว้วางใจจากมองโกลให้เป็นผู้รับส่งข่าวความเคลื่อนไหวภายในฮั่น 

และเขาก็มั่นใจด้วยว่าก่อนจะเอ่ยออกมานั้นบัณฑิตไท่รู้อยู่แล้วว่า 

‘ทางหาน้ำ’ ของเขาคืออะไร 

 “หากมีไฟลามถึงเมือง การหาน้ำเป็นหน้าที่อันพึงกระทำ” 

จางซงอวี้เอ่ยด้วยท่าทีสงบ “หากว่าไฟนั้นอยู่นอกรั้วเมืองจริงแล้วล่ะ

ก็ ข้าก็พร้อมจะนำน้ำเติมลงในคลองขุดของท่านมหาบุรุษเก้อ” 

 สุภาพ นอบน้อม พร้อมที่จะประนีประนอมแม้จะโดนหยาม

เกียรติเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในเมือง จางซงอวี้ทำได้
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อย่างครบถ้วนในประโยคเดียว จางซงอวี้ก็ไม่ได้ต่างกับเก้อซือเสียน

นัก เขาไม่ได้พูดเพื่อหวังว่าคนที่ยืนอยู่ในจวนว่าการส่วนในเชื่ออยู่

แล้ว เพราะคนที่ตั้งใจไม่เชื่อแม้จะมีเหตุผลดีเพียงใดก็ไม่เชื่ออยู่ดี 

เช่นเดียวกับเก้อซือเสียนมันคือการช่วงชิงคนลงเรือที่อยู่ตรงจวน

ว่าการส่วนนอก  

 ไม่ต้องเดินออกไปจางซงอวี้ก็รู้ว่าเก้อซือเสียนจะนำคนกลุ่ม

นี้มา เก้อซือเสียนจะต้องพา ‘พยาน’ มาด้วยอยู่แล้ว การขึ้นสู่

ตำแหน่งนั้นจำเป็นต้องมีพยานและคนแสดงความยินดี ไม่เช่นนั้นจะ

เรียกว่าเป็นตำนานได้อย่างไร ความตั้งใจของเก้อซือเสียนคือบีบให้

เขายอมจำนนเพราะหมดหนทางจะแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 

โยนให้ต้นตอปัญหาคือเขา จนเขาต้องสละตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์

ของบ้านเมือง ในยามที่ตราประทับเจียงซูอยู่ในมือของเก้อซือเสียน

แล้ว ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ บัณฑิตส่วนใหญ่ก็คงพร้อมแสดงความ

ยินดีกับมหาบุรุษเฒ่าอยู่ดี แต่เขาคงไม่ปล่อยให้มันง่ายเชน่นั้น... 

 “น้ำหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเล่า” เก้อซือเสียนถามกลับแทบจะ

ทันที “จะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำที่เติมลงมาในคลองนั้นไม่ได้นำมาซึ่ง

กองเพลิงที่โหมกระหน่ำกว่าเดิม” 

 การป้ายสีของเก้อซือเสียนเริ่มตรงไปตรงมามากขึ้นจาก

ตอนแรก แม้ว่าท่าทีโดยรวมยังแสดงออกถึงความใจเย็นอยู่ก็ตาม แต่

เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ใจเย็นอีกต่อไป และไม่ได้เปน็เพราะทุกอย่างผิด

แผน หากเป็นเพราะทุกอย่างกำลังจะเปน็ไปตามแผนต่างหาก แวว

ตาของเก้อซือเสียนพราวระยับแม้จะพยายามแสดงออกว่าโกรธ



 ภาคสงคราม  เ ล่ ม  ๓1 03

เกรี้ยวอยู่ก็ตาม ในที่สุดจางซงอวี้ก็เผยตัวออกมา ชายวัยค่อนคน

มองเห็นทางสำเร็จของการยึดอำนาจเจียงซูเข้ามือของตน 

 “หากต้องการดับไฟสิ่งที่นำมาก็ย่อมเปน็น้ำ ใครกันจะหยิบ

เอาเชื้อเพลิงมากันไฟ” จางซงอวี้ยังคงเอ่ยด้วยสีหน้าสบายใจที่แสน

ขัดหูขัดตาคู่สนทนาต่อไป 

 “ก็ท่านอย่างไรเล่าที่ทำเช่นนั้น” บัณฑิตไท่เอ่ยขึ้น “น้ำที่

ท่านนำมาครั้งหนึ่งเคยเป็นไฟ อย่าบอกนะว่าบัณฑิตผู้เก่งกาจอย่าง

ท่านลืมไปแล้วว่าตัวท่านเดินทางไปยังเฉียนฉินเพื่ออะไร ไม่ใช่เพื่อ

นำน้ำมาดับไฟต้าซีหรอกหรือ” 

 คำพูดนั้นหยุดกิริยาเหล่าบัณฑิตที่ยืนอยู่ส่วนนอกได้ชะงัก 

บัณฑิตทั้งหลายในเจียงซูมิได้โง่เขลาหรือตาบอด เรื่องความไม่ลง

รอยของเฉียนฉิน-ต้าซีไม่ใช่ไฟกองเล็ก แม้จะห่างไกลแต่เจียงซูก็ยัง

พอเห็นควัน แน่นอนก่อนหน้านี้ไฟที่จะเข้ามาในเจียงซูก็คือต้าซี นก

ต่างสีที่หลบหนีมาอยู่ในเมืองนักปราชญ์ในครั้งนั้นเป็นที่รู้กันว่าจาง 

ซงอวี้ไปขอน้ำจากเฉียนฉินมาเพื่อดับไฟที่กำลังเข้าใกล้เจียงซู ในวัน

นี้จางซงอวี้ไม่ได้นำน้ำมาจากเฉียนฉิน ถ้าเช่นนั้นสิ่งที่จางซงอวี้ถือมา

ก็คือ… 

 “ของเหลวในภาชนะทึบนั้นไม่อาจระบุได้ด้วยตาเปล่า 

แม้ว่ามันอาจจะเป็นภาชนะบรรจุน้ำมันมาก่อนก็หาใช่ว่าตอนนี้มัน

จะเป็นน้ำมัน” น้ำเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้น ใครบางคนที่เก้อซือ 

เสียนมั่นใจวา่เขาจะไมม่าปรากฏตัวที่นี่ 
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 “หากจะกล่าวว่าของภายในนั้นเป็นน้ำก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะ

เป็นน้ำ หากจะกล่าวว่าเป็นน้ำมันก็ยากจะหาทางพิสูจน์จนกว่าจะได้

เปิดภาชนะ การอนุมานไปก่อนได้พิสูจนว์่าเนั้นไม่ใช่วิถีของบัณฑิต… 

จริงหรือไม่ท่านเก้อ” 

 “ท่านไคว่ท่านมาที่นี่ได้อย่างไร” 
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