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บทนำ�

ผืนฟ้าคราม หมิะขาว หน้าผาสงูตระหง่าน และท้องทะเลกว้างใหญ่

นกทะเลสีเทาขาวตัวหน่ึงโผบินอยู่กลางอากาศ โบยบินวนไปมา 

ตามกระแสลม

ทนัใดนัน้มนัพลนัเปลีย่นทิศทาง พุ่งถลาลงไปในทะเลอย่างรวดเรว็

จนก่อให้เกิดฟองคลื่นสาดกระเซ็น ก่อนจะทะลวงผืนน�้ากลับข้ึนมา 

อย่างว่องไวอกีครัง้ท้ังทีฟ่องคลืน่ยังไม่ทนัสงบลง ในจะงอยปากแบนยาว

ปรากฏอาหารเช้าของวันน้ีเป็นท่ีเรียบร้อย นกทะเลตีปีกไปมา คาบปลา

ตัวน้อยเหินกลับไปบนหน้าผาสูงริมฝั่ง หลังร่อนลงอย่างมั่นคงแล้วก็เร่ิม

ลิ้มรสอาหารอันโอชา

คลื่นลมทะเลซัดสาด ดวงอาทิตย์สาดส่อง

คลื่นสีเขียวอมฟ้าปะทะไปยังริมหน้าผาท่ีเต็มไปด้วยผืนตะไคร่

ระลอกแล้วระลอกเล่า เกิดเป็นเสียงซ่าๆ ในยามท่ีทั้งสองผสานกัน  
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กลายเป็นฟองคลื่นกระเซ็นสีขาวอันงดงาม

ไม่ไกลจากริมฝั่งนักมีเรือส�าเภาสีด�าขนาดใหญ่ล�าหน่ึงจอดอยู่  

เมื่อเทียบกับความสงบผ่อนคลายทางฟากนกทะเลแล้ว ฟากเรือส�าเภา 

สีด�านั้นดูวุ่นวายมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

นกทะเลยืนอยู่รมิผา ระหว่างทีก่�าลงักลนืกินปลา มนัก็ใช้ดวงตาคูเ่ลก็

มองส�ารวจเหล่ามนุษย์ที่ก�าลังโหวกเหวกอยู่บนเรือส�าเภาสีด�าล�าน้ันไป

พร้อมกัน ทันใดนั้นมันก็ได้เห็นเด็กน้อยอายุราวสิบขวบผู้หน่ึงวิ่งมายัง 

ริมหน้าผา แล้วตะโกนโบกมือให้กับผู้คนบนเรือส�าเภา

"รอก่อน! รอข้าด้วยสิ!" เสียงของเด็กน้อยดังกังวาน แม้จะตัวเล็ก

กลบัว่ิงได้รวดเรว็นกั เพียงชัว่พรบิตาก็มาถึงข้างเรอืส�าเภาสดี�าท่ีก�าลงัจะ

ออกจากฝั่ง

บนเรือส�าเภาสดี�า ชายฉกรรจ์ผูห้นึง่ก�าลังใช้รอกหมนุสมอเรือข้ึนมา 

ส่วนอกีสองคนก�าลงัเก็บบนัไดไม้มาได้ครึง่ทาง ยังมอีกีคนทียื่นอยู่ท้ายเรอื

ก�าลงัมองระวังภัยรอบด้าน ครัน้เมือ่ได้ยินเสยีงเรยีกของเด็กน้อย คนท้ังสี ่

ก็ต่างหันมองตามเสยีงไปบนฝ่ังก่อนจะพากันนิง่อึง้ไป คนเรือท่ีมองส�ารวจ

อยู่บนพ้ืนยกสงูเป็นคนแรกได้สติข้ึนมาพร้อมก้มหน้าลงไปตะโกนเสียงดงั

"หัวหน้า! คุณหนูใหญ่มาหาแล้วขอรับ!"

จัน้เทียนทีเ่ดมิทีอยู่ข้างในเรอืรบีว่ิงออกมายังกราบเรอืทันทท่ีีได้ยิน 

ก่อนจะได้เห็นบุตรสาวก�าลังตะโกนเรียกเขาอยู่จริงๆ

"ท่านพ่อ ข้าเองก็จะขึ้นเรือเหมือนกัน!"

จั้นเทียนขมวดคิ้ว ตอบปฏิเสธเสียงดังกังวานดุจกลองลั่น

"พ่อบอกไปตั้งหลายหนแล้วว่าเด็กหญิงไม่อาจขึ้นเรือได้"
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"ท�าไมกัน" ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความไม่พอใจ ถามกลับ 

เสียงดัง

"ให้สตรีขึ้นเรือจะเกิดเภทภัย!" จั้นปู้ฉวินท่ีเพ่ิงอายุเพียงแปดขวบ 

แย่งตอบข้ึนมาข้างบดิา ทัง้ยังท�าหน้าพิลกึพิลัน่ใส่พ่ีสาวทีอ่ยู่บนฝ่ัง ส่วน

คนเรือคนอื่นๆ หลังได้ยินประโยคนี้แล้วก็ต่างพากันผงกศีรษะ

"ไม่มีทาง!" นางถลึงตาใส่ท่าทีอวดดีของน้องชายอย่างไม่พอใจ  

จากน้ันก็ก�าหมัดแน่นเอ่ยกับบิดาเสียงดัง "สิ่งที่น้องชายท�าได้ ข้าเอง 

ก็ท�าได้ เมื่อวานท่านยังเพ่ิงพูดว่าข้าผูกเงื่อนเก่งกว่าน้องชายมากนัก  

เช่นนั้นเหตุใดเขาสามารถขึ้นเรือได้ แต่ข้ากลับท�าไม่ได้กัน"

จั้นเทียนมองสีหน้าไม่ยินยอมของบุตรสาวแล้วเอ่ยปลอบ

"เจ้าเป็นเด็กหญิง เรี่ยวแรงค่อนข้างน้อย ส่วนพวกเราออกทะเล 

ก็ล้วนไปท�างาน ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกัน"

"ท่านพ่อไม่ยุติธรรม!" นางข่มกลั้นน�้าตาแห่งความน้อยใจแล้วเอ่ย

เสียงดังอย่างโมโห "ท้ังๆ ที่ข้าว่ายน�้าเก่งกว่าน้องชาย กลั้นหายใจใต้น�้า

ได้นานกว่าเสี่ยวโจวเสียด้วยซ�้า แต่พวกเขาล้วนสามารถข้ึนเรือได้ หาก

ข้ากลับท�าไม่ได้ ท่านเคยพูดเองว่าการเดินเรือไม่ได้อาศัยเพียงแค ่

พละก�าลังก็ใช้ได้นี่!"

บุคคลที่ยืนชมอยู่ด้านข้างอายุเท่าคุณหนูใหญ่และวันนี้ก็ได้ขึ้นเรือ

เป็นครัง้แรกอย่างเสีย่วโจวใบหน้าแดงขึน้มาอย่างกระอกักระอ่วน คนเรอื

คนอ่ืนๆ ก็ต่างย้ิมเยาะขึน้มา มชีายฉกรรจ์หลายคนพากันตบบ่าผอมกะหร่อง

ของเสี่ยวโจว ต้องการให้เขาพยายามให้มากเข้าหน่อย

ทว่าทุกคนก็ต่างรู้ดีอยู่แก่ใจว่าคุณหนูใหญ่ได้รับพรสวรรค์มาจาก
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หวัหน้า แทบจะเตบิโตมาในทะเลตัง้แต่เดก็ เกือบทกุๆ ด้านล้วนเก่งกว่า

คุณชายน้อย อย่าว่าแต่เสี่ยวโจวเลย คนเรืออายุสิบเจ็ดสิบแปดบางคน

เรื่องกลั้นหายใจใต้น�้าก็ยังแพ้ให้แก่คุณหนูใหญ่

นอกจากน้ีคุณหนูใหญ่ยังพูดไม่ผิด หัวหน้ามักพูดเองจริงๆ ว่า 

การเดินเรือไม่ได้อาศัยเพียงแต่พละก�าลัง คุณหนูใหญ่เป็นผู้มีพรสวรรค์

อย่างย่ิง น่าเสียดายตรงที่เป็นสตรี ทุกคนมักต่างคิดกันอยู่เสมอว่า 

หากนางเป็นบุรุษก็คงดี หัวหน้าจะต้องดีใจมากแน่ๆ

จัน้เทียนขมวดค้ิวแน่นกว่าเก่า ยายหนูน่ีชกัจะไม่ได้ความใหญ่แล้ว 

ค�าพูดเช่นน้ีก็ยังพูดออกมาได้!

เขามองไปยังบุตรสาวผู้มีสีหน้าดื้อรั้นบนฝั่ง เดิมทีคิดจะเอ่ยต�าหนิ 

ทว่าเมื่อเห็นดวงตาที่ปกติเข้มแข็งมาโดยตลอดของนางทอประกาย 

หยาดน�้าตา เห็นฟันที่กัดริมฝีปากล่างแน่น สองมือก�าเป็นหมัด ก็อด 

ถอนหายใจขึ้นมาในใจไม่ได้

เฮ้อ ไม่ควรเล่าเรือ่งเก่ียวกับการเดินเรือท่องสมทุรพวกน้ันให้นางฟัง

แต่แรกเลยจรงิๆ ย่ิงไม่ควรสอนนางเก่ียวกับการท�างานต่างๆ บนเรือ ท�าเอา 

ในหัวนางตอนนี้ล้วนคิดแต่เรื่องจะขึ้นเรืออยู่ตลอดทั้งวัน

สองบิดาบุตรสาว หนึ่งอยู่บนเรือ อีกหนึ่งอยู่บนฝั่ง ต่างจ้องตา 

มองกันอย่างไม่มีใครยอมใคร

เห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้ สหายสนิทท่ีติดตามจั้นเทียนมากว่า 

ย่ีสบิปีอย่างฉซีือ่เจนิเองก็ทนมองไม่ไหวอกีต่อไป จงึเอ่ยเกลีย้กล่อมขึน้มา

เสียงเบา

"พ่ีใหญ่ นางเหมือนท่านมาต้ังแต่เด็กแล้ว หากเป็นเช่นนี้ต่อไป 
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เมื่อไรพวกเราจะได้ออกเรือกัน เลิกโมโหเด็กมันได้แล้วน่า"

จั้นเทียนได้ยินแล้วไม่รู้จริงๆ ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้

"งั้นความหมายของเจ้าคือจะยอมให้นางขึ้นเรือมาหรือ"

"เรื่องน้ี..." ฉีซื่อเจินหันหน้ากลับมามองพรรคพวกที่อยู่รอบๆ ทว่า 

ทกุคนทีส่บตากับเขาล้วนเบนสายตามองไปทางอ่ืน แสดงให้เห็นชดัเจนว่า 

ไม่คดิอยากจะรบัเผอืกร้อนชิน้นี้

เขาสบถด่าในใจสองสามประโยค เมือ่หันหน้ากลบัไปมองหลานสาว

บนฝ่ังท่ีพยายามจะขึน้เรอือย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้ว ก็ได้แต่รู้สกึว่า

นางช่างกล้าหาญกว่าผู้คนบนเรือส่วนใหญ่นัก หลังไตร่ตรองอยู่สักพัก  

เขาก็เปิดปากเอ่ยขึ้นมาประโยคหนึ่ง

"เรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นี่"

"อะไรนะ!" ทุกคนต่างตกใจ สายตาล้วนดงึกลบัมากันหมด "ท่านฉี 

ท่านไม่ได้จรงิจงัหรอกใช่หรอืไม่"

"เจ้ารอง?" จัน้เทียนเองก็มองไปยังพ่ีน้องร่วมสาบานอย่างประหลาดใจ

ส่วนเด็กหญิงบนฝั่งย่ิงเหมือนได้จุดประกายความหวังข้ึนอีกคร้ัง 

สายตามองไปยังอารองฉีของนางอย่างตื่นเต้น

"แม้ยายหนจูะเป็นสตร ีแต่ความกล้าไม่น้อยไปกว่าผูอ้ืน่" ฉซีือ่เจนิ

ย้ิมแย้มเอ่ย "เอาเช่นนีก็้แล้วกัน พวกเราส่งใครสกัคนไปแข่งกับเดก็น้อย 

ถ้าหากนางชนะ กใ็ห้ขึน้เรอืเป็นอย่างไร"

"ไม่ได้ ข้าไม่มทีางยอมอยู่บนเรอืล�าเดยีวกับสตรี!" ชายฉกรรจ์ผู้หน่ึง

โต้แย้งข้ึนมาอย่างไม่พอใจทนัที

ฉีซื่อเจินเลิกคิ้ว "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เถียนเหล่าชี เจ้าก็เป็นคนไปแข่ง
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กับยายหนูก็แล้วกัน!"

"แข่งก็แข่ง หากข้าชนะแล้ว นางจะไม่มีวันได้ขึ้นเรือเป็นอันขาด!" 

เขาพ่นลมทางจมูกเอ่ยเสียงดัง

"ย่อมเป็นเช่นนั้น แต่ถ้าหากแพ้ขึ้นมาเล่า"

"พูดเล่นไปได้ ข้าจะไปแพ้ให้กับยายหนอูายุสบิขวบคนหน่ึงได้อย่างไร!"

"พูดเช่นน้ีก็ไม่ผดิ แต่การแข่งขนัจะต้องระบกุฎกตกิาให้ชดัเจนก่อน

เสมอ ถูกต้องหรอืไม่" ฉซีือ่เจนิยกย้ิมมมุปาก เอ่ยอย่างนุ่มนวล

"ได้! หากข้าแพ้ขึน้มาจะยอมลงจากเรอืทันท ีชาตน้ีิไม่มวัีนกลบัไป

ท�างานในทะเลอีกแล้ว!" เถียนเหล่าชีแค่นเสียงเอ่ย คิ้วคมเข้มท้ังสอง 

เลกิข้ึนทัง้คู ่เอ่ยอย่างมัน่ใจ

ผูค้นรอบข้างไม่มใีครยับย้ังเถียนเหล่าชีท่ีเอ่ยค�าสาบานอนัหนกัหนา

ออกมา ในใจพวกเขาล้วนคิดว่าต่อให้คุณหนูใหญ่จะเก่งกาจมากเพียงใด 

ถึงอย่างไรก็เป็นแค่เด็กคนหนึง่ ไม่มทีางเอาชนะเถียนเหล่าชไีด้

จั้นเทียนเองก็เพียงขมวดคิ้ว ไม่ได้กล่าวอะไร

"ท่านฉ ี เช่นนัน้จะแข่งอะไรกันดีหรอื" เสีย่วโจวเอ่ยถามความสงสยั

ในใจทกุคนออกมาอย่างใคร่รู้

ฉีซื่อเจินมองไปรอบๆ จากน้ันจึงย้ิมออกมาจางๆ นิ้วชี้ไปที ่

ปลายหน้าผาสูงชันซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก

"แข่งสิง่น้ันก็แล้วกัน ให้เถยีนเหล่าชกัีบยายหนูออกตวัจากเรอืล�าน้ี 

ว่ายน�า้ไปถึงรมิฝ่ังแล้วเดด็ดอกไม้สเีหลอืงกลบัมา ผูใ้ดมาถึงก่อน คนนัน้ 

ก็ชนะ"

"ตกลง!" เถียนเหล่าชีตอบรับด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม
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เด็กหญิงมองไปที่หน้าผา บนใบหน้าแฝงความตกตะลึง สถานท่ี

แห่งนั้นมิใช่...

นางเงยหน้ามองไปยังอารอง เมื่อเห็นว่าเขาขยิบตาซ้ายให้ตนเอง 

ก็อดคลี่ยิ้มออกมาไม่ได้ พร้อมผงกศีรษะตอบตกลง

"เช่นน้ันก็ตกลงกันตามนี ้พวกเจ้าสองคนปล่อยบนัไดลง" ฉซีือ่เจนิ

สัง่ชายฉกรรจ์ทัง้สองทียั่งคงถือบนัไดเอาไว้อยู่

บันไดเพิ่งจะถึงพื้น นางก็ปีนป่ายขึ้นมาแล้วอย่างคล่องแคล่ว

รอจนกระทั่งทั้งสองคนยืนอยู่บนกราบเรืออย่างมั่นคง ฉีซื่อเจิน 

จึงยกมือขึ้นเอ่ย

"เอาล่ะ รอข้านบัถึงสาม ทันทท่ีีลดมอืลง พวกเจ้าสองคนก็สามารถ

ออกตวัได้แล้ว...หน่ึง สอง สาม..."

ทันทีที่เขาโบกมือ เถียนเหล่าชีกับเด็กหญิงก็กระโดดลงไปในทะเล

ดจุปลาทีแ่ขง็แรงและกระฉบักระเฉงทัง้คู ่ว่ายตรงไปทางหน้าผาอย่างรวดเร็ว

เพียงไม่นานท้ังสองคนก็ไปถึงครึ่งทางแล้ว ผู้คนบนเรือต่างพากัน 

ส่งเสียงร้องประหลาดใจออกมา ที่แท้คุณหนูใหญ่สกุลจั้นกลับตามหลัง

เถียนเหล่าชเีพียงแค่ครึง่ช่วงตัวเท่าน้ัน ท�าให้ทุกคนล้วนตกตะลงึ

"ไม่เสยีทท่ีีเป็นลกูสาวของท่านจรงิๆ ร้ายกาจ ร้ายกาจย่ิง!" ฉซ่ืีอเจนิ

ยกมือข้ึนบังแดด สายตามองตรงไปยังเงาร่างสองสายบนท้องทะเล  

เอ่ยยิ้มแย้มกับจั้นเทียนที่อยู่ข้างๆ

"นางแขนสั้น ตัวเล็ก เถียนเหล่าชีวาดมือหน่ึงหน นางต้องวาด 

สองหน รอว่ายไปอีกสักพักก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้ว" จั้นเทียนวิจารณ์

ด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก
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เป็นดั่งที่คาดไว้ เพียงไม่นานเด็กหญิงก็เริ่มถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทว่า 

รอยย้ิมของฉซีือ่เจนิยังคงอยู่

ในตอนทีเ่ถียนเหล่าชเีหลอือีกเพียงหน่ึงจ้ัง* ก็จะถึงฝ่ังน้ันเอง ทุกคน

กลบัต้องตกใจทีเ่ห็นเขาจมลงไปในทะเลกะทันหัน ถูกกลนืหายไปในทะเล

โดยไม่คาดคิด

"ว้าก! แย่แล้ว" ทุกคนต่างส่งเสียงร้องตกใจ คิดไปว่าขาของ 

เถียนเหล่าชีเป็นตะคริว คนเรือสองคนที่อยู่ชิดกราบเรือที่สุดรีบกระโดด

ลงไปในทะเล ว่ายไปยังหน้าผาสุดชีวิต แต่ระยะห่างนับได้ว่าไกลเกินไป

จริงๆ กลัวแต่ว่ากว่าจะไปถึงก็ไม่ทันเสียแล้ว

ในตอนน้ันคุณหนูใหญ่สกุลจั้นได้ปีนข้ึนไปบนหน้าผาอย่างราบร่ืน

เรยีบร้อยแล้ว และก�าลงัเดด็ดอกไม้สเีหลอืงมาใส่ถุงผ้ากันน�า้ท่ีชบุน�า้มนั 

จากน้ันก็กลับตัวกระโดดลงไปในทะเล ก่อนจะไม่โผล่ข้ึนมาเป็นเวลา 

เน่ินนาน สีหน้าทุกคนบนเรือพากันซีดขาว ต่างหันไปมองทางหัวหน้า  

ที่ประหลาดก็คือสีหน้าของเขายังคงสงบราบเรียบ มองไม่ออกถึงความ

กังวล กระทั่งท่านรองฉีเองก็ยิ้มแย้มเต็มใบหน้า

ในขณะท่ีทุกคนก�าลังอกสั่นขวัญแขวน ตื่นกังวลจนเหง่ือออกมือ 

นั้นเอง พลันมีคนชี้ไปที่ทะเลด้านล่างหน้าผาแล้วตะโกนเสียงดัง

"ดูนั่น! นั่นคุณหนูใหญ่!"

ทุกคนพากันเพ่งมองไปจึงได้เห็นท่ีทะเลด้านล่างหน้าผาปรากฏ 

หัวคนสองหัวและ...ปลาตัวใหญ่หนึ่งตัว? จริงๆ ส่วนสองคนท่ีกระโดด 

ลงไปช่วยคนนั้นก็เพิ่งไปถึงแค่ครึ่งทางเท่านั้น

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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"นั่นมันอะไรกัน" มีบางคนมองเห็นไม่ชัด ชี้ไปท่ีปลาตัวนั้นแล้ว 

เอ่ยถาม

"ทึ่ม นั่นคือโลมาอย่างไรเล่า!" คนที่อยู่ด้านข้างเคาะศีรษะเขาไป 

ทีหนึ่ง

โลมาตัวใหญ่ตวัน้ันพาเด็กหญิงกับเถียนเหล่าชว่ีายผ่านชายฉกรรจ์

สองคนทีอ่ยู่ครึง่ทางกลบัมายังข้างเรอือย่างรวดเรว็ คนเรอืบางส่วนรบีร้อน

กระโดดลงทะเลไปช่วยเหลือเถียนเหล่าชีกับคุณหนูใหญ่ขึ้นเรือ

"เป็นโลมาท่ีฉลาดนัก" ใครบางคนเอ่ยอย่างอดรนทนไม่ไหว "รูด้้วยว่า

จะต้องพาพวกเขากลบัมายังเรอื"

ทันทีท่ีขึ้นเรือเถียนเหล่าชีก็ส�าลักน�้าทะเลออกมาค�าแล้วค�าเล่า  

ผิดกับคุณหนูใหญ่ท่ีไม่เป็นอะไรสักนิดเดียว นางตบๆ ศีรษะโลมาอยู่ใน

ทะเล จูบปลายจมูกของมันครั้งหน่ึง จากนั้นจึงปีนเชือกข้ึนมาบนเรือ 

อย่างว่องไว

คนเรอืคนหน่ึงมองดจูนตาโตอ้าปากค้าง เอ่ยถามข้ึนมาอย่างตกตะลงึ

"โลมาตัวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณหนูใหญ่หรือ"

"ไม่ใช่ ข้าแค่เล่นกับมนัอยู่บ่อยๆ" นางตอบค�าถามด้วยดวงตากลมโต

เป็นประกาย ท�าคล้ายกับว่านั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างยิ่ง

"เป็นโลมาตวัน้ันหรอืท่ีช่วยพวกเจ้า" เถียนเหล่าชเีพ่ิงจะส�าลกัน�า้ทะเล

ออกมาหมด เหล่าพวกพ้องทีอ่ยู่ด้านข้างก็รีบร้อนถามค�าถาม

เถียนเหล่าชกีระอักไอสองหน จากน้ันก็ส่ายศรีษะ สายตามองไปยัง

เดก็หญิงทียื่นใบหน้าสงบนิง่อยู่ด้านหน้าแล้วเอ่ยเสียงแหบแห้ง

"เป็นคณุหนูใหญ่ท่ีช่วยข้าไว้ ท่ีใต้หน้าผาน่ันมนี�า้วนอยู่ ข้าไม่ทันระวัง
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จงึถกูมนัดดูลงไป เป็นคุณหนูใหญ่ทีด่�าลงไปในทะเลแล้วเรยีกโลมาตวัน้ัน

มาช่วยดงึข้าออกจากก้นน�า้วน"

ทกุคนเพียงได้ยินก็ยิง่พากันพึมพ�าว่ามหัศจรรย์ด้วยความประหลาดใจ

ส่วนเด็กหญิงเดินไปที่เบื้องหน้าจั้นเทียนกับฉีซื่อเจิน แล้วหยิบ

ดอกไม้สีเหลืองดอกนั้นที่ใส่อยู่ในถุงชุบน�้ามันออกมา

"ตอนนี้ข้าสามารถขึ้นเรือได้แล้วหรือยังเจ้าคะ"

จั้นเทียนมองบุตรสาวอย่างนิ่งเงียบ ผ่านไปสักพักใหญ่จึงเอ่ยขึ้น

"เจ้าขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยแล้ว"

"เอ๋?" นางมองบิดาตนเองอย่างไม่อยากจะเชื่อ

"เด็กโง่ พ่อเจ้าอนุญาตแล้วยังไม่รีบขอบคุณอีก" ฉีซื่อเจินย้ิม 

เตือนนาง

สีหน้าของเด็กหญิงค่อยๆ เปลี่ยนจากจริงจังกลายเป็นย้ิมกว้าง  

นางตื่นเต้นจนร้องออกมาเสียงดัง กระโดดโผเข้าหาจั้นเทียน

"ว้าว! ขอบคุณ! ขอบคุณเจ้าค่ะท่านพ่อ!"

จั้นเทียนรวบกอดบุตรสาวที่ตัวเปียกไปทั้งตัว มุมปากปรากฏ 

รอยยิ้มจางๆ ก่อนเอ่ยเสียงทุ้มที่ริมหูนาง

"ขอบคุณอารองของเจ้าเถิด"

อ่า ที่แท้ท่านพ่อก็รู้ว่าข้าโกง! นางหน้าแดงด้วยความละอายใจ

พร้อมแลบล้ินออกมาน้อยๆ ตัง้แต่เด็กนางก็เทีย่วเล่นอยู่แถวนี ้ จึงรู้แต่แรก

แล้วว่าท่ีใต้หน้าผานัน้มนี�า้วนอยู่ ในเมือ่อารองรู ้บดิาก็ย่อมต้องรูด้้วย

ในตอนนั้นเถียนเหล่าชีเองก็ดีขึ้นมากแล้ว เขาลุกข้ึนยืนเงียบๆ  

แล้วโค้งค�านับเอ่ยกับสองบิดาบุตรสาวสกุลจั้น
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"ขอบคณุหวัหน้าท่ีคอยดแูลมาตลอดหลายปี ขอบคณุคณุหนใูหญ่ 

ทีช่่วยชวีติผูน้้อย เถียนเหล่าชกีล้าพนนัย่อมกล้าแพ้ ตลอดชวิีตน้ีจะไม่มวัีน

กลับไปท�างานในทะเลอีกขอรับ"

จั้นเทียนหันไปมองบุตรสาวคราหนึ่ง นางเข้าใจความนัยของบิดา 

จึงหันกลับมาเอ่ยยิ้มแย้มกับเถียนเหล่าชี

"ท่านลุงเถียน ท่านเข้าใจผิดไปแล้ว พวกเราก็แค่แข่งขันกัน ไม่ได้

พนนั ข้าไม่เคยได้ยินว่ามเีรือ่งพนนัเรือ่งนีม้าก่อน ท่านพ่อท่านเคยได้ยิน

หรอืไม่"

เถยีนเหล่าชไีด้ยินแล้วก็อดละอายใจข้ึนมาไม่ได้ อยู่บนเรือมานาน

หลายสิบปี ความจริงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่บนบกจะสามารถท�าอะไรได้  

คดิไม่ถึงว่าก่อนหน้าน้ีเขาปฏิบตัติวัเช่นน้ันต่อนาง คุณหนูใหญ่กลบัไม่ถือสา 

ไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตเขา ยังให้ทางลงแก่เขาอีกด้วย

จั้นเทียนยกมุมปาก ยิ้มบางเอ่ย

"ข้าไม่ได้ตั้งใจฟัง"

เถียนเหล่าชีได้ยินหัวหน้าเอ่ยเช่นนี้ก็ย่ิงรู ้สึกซาบซึ้งจนเกือบจะ

ร้องไห้ออกมาอยู่แล้ว แต่ใครจะคาดว่าเสีย่วโจวเจ้าเดก็เอ๋อกลบัไม่รูค้วาม

เปิดปากขึ้นมา

"ไม่ใช่ว่าท่านฉี..."

ฉซีือ่เจนิตบลงบนศีรษะเสีย่วโจวในพริบตาประดุจฟ้าแลบ ย้ิมแข็งๆ 

ถามเขา

"เจ้าจะบอกว่าข้าท�าไมกันหือ"

"ท่านฉ!ี ท่านตข้ีาท�าไมกัน" เสีย่วโจวกมุศรีษะ "ท่านเป็นคนพูดเอง
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แท้ๆ ว่า..."

"หัวหน้าไม่ได้ตั้งใจฟัง ข้าเองก็ย่อมไม่ได้ตั้งใจฟัง พวกเจ้ามีใคร

ได้ยินหรือไม่" ฉีซื่อเจินเอ่ยกลั้วหัวเราะแทรกประโยคของเส่ียวโจว  

หันไปมองพรรคพวกแล้วเอ่ยถาม

"ไม่มี!" ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกัน หนน้ีแม้แต่เสี่ยวโจวเอง 

ก็กระจ่างแล้ว 

"ท่านลงุเถียน ท่านก็ได้ยินท่ีทกุคนพูดกันแล้ว พวกเราไม่ได้ยินอะไร

กันทัง้น้ัน!" คุณหนูใหญ่สกุลจัน้นัง่อยู่ในวงแขนของบดิา กะพรบิตาปรบิๆ 

ให้เถียนเหล่าชอีย่างซกุซน

เถียนเหล่าชีกลั้นน�้าตา ตบหน้าอกเอ่ยอย่างใจป�้า

"เถียนเหล่าชไีด้ยินแล้ว คณุหนใูหญ่วางใจได้ ชวิีตน้ีของเถียนเหล่าชี

เป็นท่านที่ช่วยเอาไว้ หากไม่ใช่คุณหนูใหญ่เอ่ย มิเช่นนั้นตลอดชีวิตนี ้

เถียนเหล่าชีจะเป็นคนเรือของสกุลจั้นตลอดไป!"

เถียนเหล่าชีเพิ่งจะกล่าวจบก็ได้ยินเสี่ยวโจวเจ้าเด็กเอ๋อเอ่ยขึ้นมา

"พูดเสียงดังขนาดนี้ หนนี้จะแกล้งไม่ได้ยินไม่ได้แล้วนะ"

ได้ยินดังนั้นทุกคนบนเรือต่างพากันระเบิดเสียงหัวเราะออกมา 

เถียนเหล่าชีหันไปถลึงตาใส่เสี่ยวโจวก่อน จากนั้นก็ทนไม่ไหวหัวเราะ 

เสียงดังออกมาด้วยเช่นกัน

ท่ามกลางเสียงหัวเราะ นกทะเลบนหน้าผาสูงดึงสายตากลับมา  

กางปีกออก ยืดตัวเล็กน้อย ปีกทั้งคู่โบกสะบัดพัดพลิ้วไปในกระแสลม  

เริงร่ายไปบนท้องฟ้าสีคราม...
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1

ราชวงศ์ถัง รัชศกเจินกวนปีแรก

เมืองหยางโจวตั้งอยู่ตรงจุดพบกันระหว่างแม่น�้าฉางเจียงกับ 

แม่น�า้อว้ินเหอ นับตัง้แต่ราชวงศ์ก่อนจวบจนกระท่ังปัจจบุนั เหล่าพ่อค้า

คหบดีมากอิทธิพลท้ังในแดนกลางและแคว้นนอกล้วนรวมตัวกันอยู่ท่ีน่ี  

แม้ระดับความเจริญรุ่งเรืองในตัวเมืองจะยังไม่อาจเทียบเท่าเมืองใหญ ่

ทางตอนเหนืออย่างเมืองฉางอันหรือลั่วหยาง หากก็คึกคักเป็นอย่างยิ่ง

ถึงแม้ความโกลาหลท่ีเกิดจากสงครามช่วงปลายราชวงศ์สุย 

จะท�าให้จ�านวนประชากรลดลงไปอย่างมหันต์ ชีวิตความเป็นอยู่ตกต�่า 

พ่อค้าชาวหยางโจวเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบไปได้ ทว่าหลังผ่าน 

ช่วงฟ้ืนฟูในช่วงรัชสมัยของเกาจู่ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแคว้น 

ถึงแม้จะยังไม่ได้กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงรุ่งโรจน์ของราชวงศ์สุย 

แต่ก็ค่อยๆ กลบัมามัน่คงแล้ว หากว่าสามารถเจรญิเติบโตอย่างสม�า่เสมอ
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เช่นนี้ต่อไปได้ เช่นนั้นกน็ับได้ว่าไม่เลวนัก ทว่าช่วงหลายปีมานี้กลับเกดิ 

ทั้งภัยแล้งและภัยหนาวติดต่อกัน พ่อค้าจ�านวนไม่น้อยมองเห็นโอกาส 

ให้ตักตวง ต่างพากันขึ้นราคาข้าวสาร คิดอยากร�่ารวยเงินทองคร้ังใหญ่

จากภัยพิบติั โดยเฉพาะคหบดีกังฉนิทีท่�าการขนส่งทางทะเลมายังตวัเมอืง

หยางโจว

แต่เดิมภัยพิบัติเหล่าน้ีก็ท�าให้ราษฎรล�าบากกันมากพออยู่แล้ว  

หลงัข้าวสารถูกคนโก่งราคาขึน้ก็ย่ิงแพงระยับจนชวนให้ผูค้นอยากร้องไห้

โดยไม่มีน�้าตา ผ้าไหมสิบผืนกลับแลกได้เพียงข้าวสารหนึ่งโต่ว* เท่านั้น 

ครอบครัวชาวบ้านธรรมดาไม่อาจหากินได้แต่แรก

ในตอนน้ันเองที่ริมฝั่งแม่น�้าหยางโจวกลับปรากฏกองเรือส�าเภา 

ล�าใหญ่ของมังกรสมุทรตระกูลจั้น ไม่รู ้ว ่าพวกเขาใช้วิธีการอันใด  

ในระยะเวลาสั้นๆ เพียงสามวันก็รวบซื้อกิจการทางน�้าทั้งหมดของ 

ตวัเมอืงหยางโจว ในชัว่พรบิตาเดยีวเส้นทางออกนอกเมอืงหยางโจวทางน�า้

ทั้งหมดล้วนถูกควบคุมโดยกองเรือที่แขวนธง 'จั้น' เอาไว้

เมื่อนึกถึงว่าเมืองหยางโจวนี้ด้วยเหตุผลทางท�าเลที่ตั้งท�าให้ 

การส่งสนิค้าออกนอกเมอืงโดยส่วนใหญ่แล้วล้วนอาศยัการขนส่งทางน�า้ 

เวลานี้เส้นทางการขนส่งสินค้าถูกคนควบคุมเอาไว้ เหล่าตระกูลพ่อค้า

คหบดีภายในเมืองต่างพากันหวาดหว่ันหวาดระแวง รู ้ สึกไม่สงบ 

อย่างอดไม่ได้ ไม่รู ้ว่าสกุลจั้นที่แต่เดิมเป็นผู้มีอิทธิพลทางทะเลก�าลัง

วางแผนท�าอะไรอยู่

คาดไม ่ถึงว ่าในวันถัดมามังกรสมุทรตระกูลจั้นกลับจัดคน 
* โต่ว เป็นเครื่องตวงข้าวจีน มีปริมาตร 10 เซิง (10 ลิตร) จึงใช้เป็นมาตราตวง และใช้เรียกภาชนะทรงที่มี 
ปากกว้างก้นแคบ
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ส่งเทียบเชิญไปให้ทุกตระกูลพ่อค้าคหบดีในเมือง ชี้แจงว่าดึกวันนี ้

จะจดังานเลีย้งท่ีหอสีส่มทุร เชญิชวนเหล่าพ่อค้าทกุท่านให้มารวมตวักัน 

สิ่งน้ีพูดให้เสนาะหูได้ว่าเชิญชวน ในความเป็นจริงแล้วเหล่าพ่อค้า 

จะไม่ไปกันก็ไม่ได้ ผูใ้ดใช้ให้ในมอืผูอ้ืน่ถือไพ่ใบส�าคญัอยู่เล่า นอกเสยีจาก

ตนเองจะไม่อยากท�าการค้าในเมืองหยางโจวอีกต่อไปแล้ว มิเช่นนั้น 

ก็ท�าได้แต่ต้องตอบรับค�าเชิญอย่างเชื่อฟัง

ยามดึก โคมไฟท่ีหอสีส่มทุรจดุขึน้อย่างสว่างไสว ทีด้่านนอกปรากฏ

เก้ียวท่ีหรหูรามากขึน้และมากขึน้เรือ่ยๆ คันแล้วคันเล่า ทัง้ยังมคีนจ�านวน

ไม่น้อยทีน่ั่งรถม้าประดับทองค�าและหยกทอประกายเจดิจรัสมา

บนหอสี่สมุทร บุรุษผู้หน่ึงนั่งเท้าคางอยู่ริมหน้าต่าง มองประเมิน 

ลงไปยังบรรดาเก้ียวและรถม้าประกายทองระยับเหล่านัน้ รมิฝีปากพึมพ�า

ประหลาดใจ

"ช่างยอดเย่ียมกันจริงๆ ดูรถม้าคันนั้นของสกุลเฉิน แม้กระทั่ง

หลังคารถยังหุ้มด้วยทองค�าเปลว เก้ียวของสกุลหวังใหญ่มากพอจะให้ 

คนสีค่นนอนเรยีง ยังมเีจ้าหมอู้วนแซ่ชวีนัน่ เขาสวมใส่บรรดาเพชรนิลจนิดา

ของล�้าค่าเหล่านั้นแล้วยังมีวิธีเดินไม่ให้ล้มได้ ช่างเป็นเร่ืองมหัศจรรย ์

เสียจริง"

สตรชีดุเขียวท่ีนัง่อยู่ตรงข้ามเขาเลกิคิว้แล้วแค่นเสยีงเบาๆ คราหน่ึง

"ในยุคสมัยเช่นน้ียังสามารถถลุงเงินได้ถึงเพียงนี้ แค่ดูจากการ 

แต่งกายก็สามารถรู้ได้แล้วว่าพวกพ่อค้ากังฉินเหล่านี้ละทิ้งส�านึกดีงาม

หาเงินมาได้มากน้อยเท่าไร ไปเป็นมหาโจรยังท�าเงินได้ไม่ดีเท่าน้ีเลย!  

แต่คนท่ีร�า่รวยทีส่ดุในเมอืงหยางโจวไม่ใช่คนเหล่านี ้ เจ้าหนัไปดูผูอ้าวโุส 
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ท่ีเดินมาจากทางขวาน่ัน..." นางย่ืนมือชี้ออกไป "เขาถึงจะเป็นคหบดี 

อันดับสองของเมืองหยางโจว"

"ท่านจะบอกว่าผูอ้าวโุสทีส่วมเสือ้ผ้าเก่าๆ น่ันคอืคหบดอีนัดบัสอง 

ของเมอืงหยางโจว?! เป็นไปไม่ได้หรอกน่า" เขาเบ้ปาก แสดงสหีน้าเกินจริง

"คนรวยทีแ่ท้จรงิจะไม่แสดงออกว่าตนเองรวย ก็เหมอืนกับทีค่นเลว

ไม่มีทางยอมรับว่าตนเองเลวเช่นนั้น ผู้อาวุโสที่สวมชุดเก่าขาดผู้นั้นชื่อ 

โจวอว้ีเฉิง เชื่อมั่นในการขยันพากเพียรท�างานหนักจนกลายเป็นคหบดี  

ถึงแม้จะร�่ารวยเงินทองเป็นอย่างย่ิงแต่กลับไม่ชอบใช้เงิน" นางพูดไป 

พร้อมกับรนิสรุาดอกซิง่* ประจ�าฤดูด่ืมไปด้วย

"คหบดีอนัดับสองแต่งตัวเช่นน้ี เช่นนัน้คหบดอีนัดบัหน่ึงคงไม่ใช่ว่า

แต่งเหมอืนขอทานเลยหรอกนะขอรบั"

"รู ้จักอดออมแต่ไม่รู ้จักหาเงินเองก็ยากจะประสบความส�าเร็จ"  

นางพยักพเยิดหน้าไปทางซ้ายล่างทีหนึ่ง เอ่ยอธิบาย "นู่น บุรุษท่ีก�าลัง 

ลงจากรถผูน้ั้นก็คอืคหบดอีนัดบัหน่ึงแห่งเมอืงหยางโจว เขาชือ่ฉนิเซีย่วเทียน 

อายุสามสบิปี กิจการท่ีใหญ่ทีส่ดุในเมอืงเป็นของเขา เขาเองกเ็ป็นคนเพียง

คนเดียวในเมืองที่กล้าใช้เงินตัวเองจัดตั้งกองเรือส�าเภาและกองรถม้า"

"ท่ีลงจากรถมามีสองคน เป็นผู้ที่สวมชุดสีม่วงคนนั้น หรือคุณชาย 

ที่แต่งตัวเป็นบัณฑิตข้างๆ เขากันขอรับ"

"ผู้ท่ีสวมชุดสีม่วงคนน้ัน" สตรีชุดเขียวเพ่ิงจะกล่าวจบ กลับได้เห็น

บัณฑิตผู้น้ันคล้ายสัมผัสได้ถึงสายตาของพวกเขาจึงเงยหน้าข้ึนมามอง

อย่างกะทันหัน สายตาของทั้งสองคนพลันสบกัน เขาเผยรอยยิ้มจางๆ  
* ซิ่ง หรือแอปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (ต้นบ๊วย) ดอกสีขาว อาจมีสีชมพูหรือสีแดงแซม  
เกสรสีเหลือง
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ผงกศีรษะให้นาง

นางรูส้กึใจสัน่ขึน้มาต่อดวงตาใสกระจ่างคูน่ัน้ของเขาอย่างอธิบาย

ไม่ได้ ทว่านอกจากอาการใจสั่นแล้ว ยังมีความแปลกใจปนอยู่ด้วย

คนผู้นี้รู้ว่าพวกนางก�าลังสังเกตการณ์อยู่ เขาเป็นใครกัน

นางขมวดคิ้ว จ�าไม่เห็นได้ว่าสกุลฉินมีบุคคลผู้นี้อยู่ด้วย

บรุษุทีข้่างกายนางไม่ทันสงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองนาง เพียงแค่

จ้องมองไปยังบรุษุชดุม่วงผูน้ัน้อย่างอดึอดัใจ

"ในเมือ่เป็นเช่นน้ี ฉนิเซีย่วเทยีนผูน้ียั้งจะมาอกีท�าไมกัน การปิดก้ัน

ของพวกเราไม่มผีลต่อเขามใิช่หรอืขอรบั"

ได้ยินดังนั้นนางจึงละสายตากลับมา

"ตรงนี้นี่แหละที่เป็นความร้ายกาจของเขา เขาสามารถท�ากิจการ

ตามล�าพังได้มิผิด ปัญหาอยู่ท่ีพวกเรา ตอนนี้พวกเรากินรวบการขนส่ง

สนิค้ามากกว่าแปดส่วนของเมอืงหยางโจว หากพวกเราต้องการโก่งราคา

ให้สูงขึ้น ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อเขา แต่หากไม่ใช่เล่า ถึงแม้ 

ความเป็นไปได้น้ีจะน้อย แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยจรงิหรอืไม่ หากว่า

พวกเราลดค่าจดัส่งลง ต้นทุนของบรรดาพ่อค้าในเมอืงก็ต้องต�า่ลง ย่อม 

ส่งผลกระทบต่อกิจการของตระกูลเขาอย่างแน่นอน" สตรชีดุเขียวลกุขึน้ยืน 

"ที่เขากลัวก็คือความเป็นไปได้อันเล็กน้อยนั้นจะเกิดขึ้น"

"อ้อ เช่นน้ันหนนีเ้ขาก็มาถูกแล้ว" เขาหยักย้ิม จากน้ันก็คดิขึน้มาได้ 

"คณุหนูใหญ่ เช่นนัน้เขาจะกลายเป็นอปุสรรคหรอืไม่ขอรบั"

"ไม่" อย่างน้อยนางก็หวังว่าเขาจะไม่เป็น

"ท่านมั่นใจขนาดนี้ได้อย่างไร"
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"เพราะว่าคนผูน้ี้ยังนบัได้ว่าไม่เลวนัก เงนิทีห่ามาล้วนเป็นเงนิสจุรติ" 

กล่าวจบนางก็หันไปมองข้างนอกเล็กน้อย เห็นว่าคนมากันพร้อม 

เกือบหมดแล้วจงึวางจอกสรุาในมอืลง เลกิคิว้งามขึน้ "ไปกันเถิดเสีย่วโจว 

พวกเราเองก็ควรปรากฏตัวได้แล้ว ไปเชญิผูอ้ืน่มาก็ไม่ควรให้ผูอ้ืน่ต้องรอ

นานเกินไป"

หอสี่สมุทรในตัวเมืองหยางโจวนับได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดัง

เหตใุดจงึมชีือ่เสยีง ย่อมเป็นเพราะว่าทีห่อสีส่มทุรมมีดีอยู่เล่มหนึง่ 

เป็นมีดที่มีชื่อเสียงยิ่ง!

มีดที่มีชื่อเสียงเล่มนี้มิได้เป็นมีดที่จอมยุทธ์น�ามาใช้เข่นฆ่ากัน  

แต่เป็นมีดห่ันผักเล่มหน่ึง มีดห่ันผักท่ีมีไว้ท�าอาหารเลิศรสในใต้หล้า 

โดยเฉพาะ!

ใต้หล้าน้ีจะมมีดีห่ันผักท่ีท�าอาหารเองได้เย่ียงไร ฟังดแูล้วไม่น่าขบขนั

ไปหรอื

หากว่าท่านคิดเช่นน้ี เช่นนั้นก็ผิดแล้ว เพราะว่ามีดหั่นผักขึ้นชื่อ 

ของหอสี่สมุทรมิใช่มีดหั่นผักธรรมดาทั่วไป แต่เป็นช่ือชายฉกรรจ์ผู้หน่ึง 

เขาแซ่ไช่ นามเตา เมื่อเรียกรวมกันก็กลายเป็น...ไช่เตา*!

ภายในห้องครวั ในมอืไช่เตาถือมดีห่ันผกั ยกมอืสับไก่ต้มบนเขียงไม้

อย่างคล่องแคล่วฉบัๆๆ มจีงัหวะเป็นอย่างย่ิง ไม่เรว็ไปนดิ ไม่ช้าไปหน่อย 

แน่นอนว่าชิน้เนือ้ไก่ท่ีสบัออกมาน้ันก็มขีนาดก�าลงัพอดี

ถึงแม้จะบอกว่าชื่อของเขาเวลาเรียกแล้วจะฟังดูน่าขบขันอยู่บ้าง 

* ไช่ แปลว่าผัก เตา แปลว่ามีด
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แต่ก็ท�าให้ผู้คนอดนับถือความมองการณ์ไกลในการตั้งชื่อของบิดาเขา

มไิด้ เพราะว่าไช่เตาเก่งกาจในการใช้มดีหัน่ผกัจรงิๆ แน่นอนว่าเขาย่อม 

ท�าอาหารเก่งด้วย และยังโชคดีที่รูปลักษณ์ของเขาไม่ได้คล้ายกับใบมีด

ไช่เตาสับไก่ต้มตัวสุดท้ายเสร็จแล้วก็จัดเรียงเน้ือไก่ลงบนจาน 

อย่างคล่องแคล่ว ริมฝีปากอ้าขึ้น ส่งเสียงทุ้มต�่า

"ยกอาหารได้!"

บรรดาเสีย่วเอ้อร์ทีร่อคอยอย่างนอบน้อมรบีผลดักันยกถาดอาหาร

ออกไปด้านนอกอย่างระมัดระวังทันที คืนน้ีหอส่ีสมุทรถูกคนเหมาเอาไว ้

หมดแล้ว ผูค้นทีม่าราวย่ีสบิกว่าคนล้วนเป็นคหบดข้ัีนหน่ึงข้ันสองของเมือง 

ไม่อาจรับรองอย่างล่าช้าได้จริงๆ ดังนั้นทุกคนจึงบริการอย่างระมัดระวัง 

ยิ่งกว่ายามปกติ เกรงว่าจะไปมีเรื่องกับบรรดาคนใหญ่คนโตเหล่านี้

ออกมาด้านนอกห้องครวัแล้ว บรรดาเสีย่วเอ้อร์พากันยกถาดอาหาร

ไปวางบนโต๊ะ เหน็เพียงสหีน้าบรรดาผูย่ิ้งใหญ่เหล่าน้ีล้วนหนกัอึง้ ประดจุ

มารดาที่บ้านเสียอย่างไรอย่างนั้น ชวนให้ผู้คนไม่กล้าสูดหายใจส่งเดช

ฝีมืออาหารของไช่เตาหอสี่สมุทรสามารถมีราคาถึงส�ารับละ 

สองร้อยต�าลึง และแน่นอนว่าย่อมมีชื่อเสียงถึงรสชาติอันโอชะ อาหาร 

ขึ้นโต๊ะมาจานแล้วจานเล่า ทว่ากลับไม่มีผู้ใดขยับตะเกียบ เพียงรอแต ่

คนส่งเทียบเชญิปรากฏตัวออกมา รอแล้วรอเล่ากลบัไม่ปรากฏผูใ้ดทัง้สิน้ 

เพียงไม่นานชวีพั่งจื่อผู้นั้นก็ยืนขึ้นมาอย่างทนไม่ได้ เอ่ยอย่างไม่พอใจ

"เจ้าเด็กน้อยจั้นชีผู้นั้นอยู่ท่ีใดกันแน่ ข้าไม่ได้มีเวลาบ้าบอมาเสีย 

รออยู่ที่นี่ทั้งคืนนะ!"

"ชวีพ่ังจื่อ บนเทียบเชิญเขียนไว้ว่าจั้นชิง มิใช่จั้นชี" เถ้าแก่หวัง 
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เอ่ยเยาะเย้ยเสยีงเย็น สกุลหวังของเขากับสกุลชวีเป็นศัตรูคู่อริกัน ทัง้สองคน

ไม่เคยเหน็อกีฝ่ายเข้าตาสกัครัง้

ใบหน้าชวีพั่งจื่อแดงขึ้นมา ส่งเสียงหยาบกระด้าง

"ใครสนว่ามันเป็นชีหรือว่าชิง พวกเราทุกคนมาถึงหอสี่สมุทร 

ตรงตามเวลาในเทียบเชญิ ล้วนรอกันมานานกว่าหน่ึงเค่อ* แล้ว เจ้าเด็กน้อย

สกุลจั้นผู้นั้นก็ยังไม่ปรากฏตัว เห็นได้ชัดว่าต้องการกลั่นแกล้งพวกเรา!"

เขากล่าวจบก็ตบโต๊ะอย่างรนุแรงคราหนึง่ ใครจะคาดว่าเสีย่วเอ้อร์ 

ผู้หน่ึงก�าลังวางอาหารลงบนโต๊ะพอดี ตบโต๊ะลงไปหนึ่งทีขยับไปทีหนึ่ง 

ครั้งนี้ เป็นความบังเอิญที่ไม่บังเอิญไปโดนน�้าแกงหูฉลามบนมือของ 

เสี่ยวเอ้อร์เข้าให้ ในชั่วพริบตานั้นน�้าแกงก็สาดกระจายไปทั่ว

"อ๊าก...บ้าเอ๊ย! เจ้าเด็กตาไม่มีแวว!" ชวีพ่ังจื่อรีบชักเท้าข้างขวา 

ทีถู่กน�า้แกงกระเซน็โดนออกมาทันที รองเท้าหุ้มข้อชัน้ดถูีกราดด้วยน�า้แกง

ไปกว่าครึ่ง ท�าให้เขาโกรธจนเงื้อมืออวบอูมขึ้น ดูท่าก�าลังจะตบลงไปยัง

ใบหน้าของเสีย่วเอ้อร์ท่ีก�าลังตกตะลึงผู้น้ันอยู่แล้ว ทว่าในเสีย้วเวลาสดุท้าย

กลับถูกคนขวางเอาไว้ได้ทัน

"เถ้าแก่ชวี" บัณฑิตผู้ติดตามข้างกายฉินเซี่ยวเทียนผู้นั้นไม่รู้ว่า 

มาอยู่เบื้องหน้าชวีพ่ังจื่อตั้งแต่เมื่อไร ทั้งย่ืนมือออกมาจับข้อมืออ้วนน่ิม

ของเขาได้อย่างง่ายดาย และเอ่ยย้ิมแย้มกับเขา "เพลิงโทสะอย่าได ้

ใหญ่โตนักเลย จะไม่ดีต่อร่างกายยิ่ง"

"เจ้านับเป็นตัวอะไรกัน" ชวีพ่ังจื่อโกรธจนใบหน้าแดงจัดลงมาถึง 

คอหนา คิดอยากดึงมือกลับมาทว่าขยับไม่ได้ บัณฑิตผู้นี้มองดูอ่อนแอ 

* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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คิดไม่ถึงว่าเรี่ยวแรงจะมีไม่น้อย

"ผู้น้อยเซียวจิ้ง" เขาย้ิมบางๆ หลังแนะน�าตัวเสร็จก็หันไปเอ่ยกับ

เสี่ยวเอ้อร์ท่ียังคงตัวสั่นอยู่ด้านข้าง "เจ้าอย่าได้กลัว เถ้าแก่ชวีจิตใจ 

กว้างขวาง ไม่มีทางถือสาหาความเจ้า" เขาหันกลับไปมองเจ้าอ้วนชวี 

ที่ถูกตนเองควบคุมอยู่ด้วยรอยยิ้ม "ตระกูลเถ้าแก่ชวีร�่ารวยมหาศาล แค่

รองเท้าหุ้มข้อราคาไม่ก่ีต�าลึงเงิน ไม่เห็นอยู่ในสายตาหรอก ท่านว่า 

ถูกต้องหรือไม่ เถ้าแก่ชวี?"

ชวีพ่ังจื่อได้ยินแล้วอ้าปากอยากสบถด่า แต่คิดได้ทันท่วงทีว่า

ประโยคนี้ของเขาหากด่าออกไปแล้ว มิใช่เป็นการยอมรับว่าตนเอง 

เป็นคนจิตใจคับแคบ กระท่ังเงินไม่ก่ีต�าลึงเงินก็ยังถือสากับเด็กยากจน 

ผู้หนึ่ง ความใจกว้างไม่มีสักนิดเดียวหรอกหรือ ปากของเขาอ้าข้ึนกว้าง 

ทีเดียว ทว่ากลับค้างไว้อย่างน่ากระอักกระอ่วน คิดเพียงแค่ว่าจะด่า 

ก็ไม่ใช่ จะไม่ด่าก็ไม่ถูก

ชวีพ่ังจื่อไม่ได้พูดอะไร เสี่ยวเอ้อร์ที่อยู่ด้านข้างตกใจจนใบหน้า 

ซีดเผือด รีบร้อนคุกเข่าลงเบื้องหน้า จับผ้าบนบ่าช่วยเขาเช็ดรองเท้า 

หุ้มข้อพร้อมกับเอ่ยขอโทษติดๆ กันไปด้วย

"ขออภัยๆ..."

ชวีพ่ังจื่อเห็นดังนั้น อย่างน้อยเส่ียวเอ้อร์ผู ้น้ีก็เอ่ยขอโทษแล้ว  

ดวงตาต่ีของเขามองไปรอบด้านคราหน่ึง เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเอง 

ทิ้งชื่อเสียงฉาวโฉ่ไว้ ถึงได้ปิดปากลงอย่างโกรธขึ้ง

เห็นโทสะของชวีพ่ังจื่อลดลงไปมากแล้ว เซียวจิ้งก็คลายมือออก

อย่างยิ้มแย้ม เอ่ยยกยอเขา
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"เถ้าแก่ชวีไม่เสยีทีทีเ่ป็นเถ้าแก่ชวี นับเป็นผูท่ี้ใจกว้างดัง่มหาสมทุร

จรงิๆ"

เถ้าแก่ชวีได้ยินแล้วแค่นเสียงออกมาหนักๆ ทว่าสีหน้าดูดีขึ้น 

หลายส่วน เขากลบัไปนัง่ลงบนเก้าอี ้เป็นการยอมรบัค�าพูดยกยอปอป้ันน้ี

"พูดได้ดี"

"ช่างไร้ยางอายเสียจริง!" เพียงประโยคเดียวไม่ดังไม่เบา ทว่า 

กลับพูดความในใจของทุกคนออกมาหมดแล้ว

สายตาทุกคนหันขวับไปมองยังท่ีมาของเสยีงทันท ี เพียงเหน็ต�าแหน่ง

ประมขุทีแ่ต่เดมิว่างเปล่า ไม่รูต้ั้งแต่ยามใดท่ีปรากฏสตรชีดุเขียวผูห้นึง่นัง่

อยูต่รงนัน้อย่างหาญกล้า ท่ีด้านหลงันางยังมบีรุษุผูห้นึง่ท่ีดเูหมอืนองครกัษ์

ยืนอยู่ด้วย

"เจ้าพูดว่าอะไรนะ?!" ชวีพ่ังจื่อโกรธจนตบโต๊ะอีกคร้ัง พร้อมกับ 

ลุกขึ้นยืนอีกหน

"พูดว่าเจ้าไร้ยางอาย" นางก�าลังยิ้มเยาะ ซึ่งเข้ากับการพูดทวน 

อีกครั้งอย่างยิ่ง

"อวดด!ี เจ้าเป็นยายเดก็ป่าเถ่ือนจากทีไ่หนกัน" ดวงตาตีข่องชวีพ่ังจือ่

ถลงึมองเหมอืนแทบจะพ่นไฟออกมาได้ เอ่ยค�ารามอย่างข่มขวญั

"ลงสี่?* เช่นนั้นข้าก็ทิ้งห้าได้แล้ว น่ีไม่ใช่ว่าก�าลังเล่นไพ่ใบไม้**  

กันอยู่เสียเมื่อไร!" ดวงตากลมโตของนางแฝงไปด้วยรอยขบขัน โยนมือ

คราหนึ่งก็ทิ้งถั่วลิสงหนึ่งเม็ดเข้ามาในปากเล็กๆ

* ลงสี่ (ฟั่งซื่อ 放四) พ้องเสียงภาษาจีนกับค�าว่าฟั่งซื่อ (放肆) ที่แปลว่าอวดดี
** ไพ่ใบไม้ คอืไพ่แบบจนีชนดิหนึง่ มขีนาดพอๆ กับใบไม้จงึได้ชือ่ดังกล่าว เป็นการละเล่นเก่าแก่ พบต้ังแต่ 
สมยัถังซ่ง ว่ากันว่าเป็นต้นแบบของไพ่โป๊กเกอร์ในปัจจบุนั
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"เจ้าๆ เจ้า..." ชวีพั่งจื่อโกรธจนพูดตะกุกตะกัก

สตรีชุดเขียวเห็นดังนั้นยังหยอกเย้าด้วยการเงยหน้าหันไปย้ิมแย้ม

ถามองครักษ์ที่ข้างหลัง

"เสี่ยวโจว ข้าโอหังเกินไปแล้วหรือไม่"

เสี่ยวโจวกลั้นข�า ตอบกลับด้วยใบหน้าจริงจัง

"เรียนคุณหนูใหญ่ แค่เพียงเล็กน้อย นายท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า 

จะต้องไว้หน้าผู้อื่นบ้าง ต่อให้บางคนไร้ยางอายจริงๆ พวกเราเองก็ต้อง

ช่วยดูแลยางอายนั้นแทนเขาขอรับ"

"ใช่หรอื" นางกะพรบิดวงตากลมโตสดี�าสนทิปริบๆ หนักลบัไปมอง

ชวีพ่ังจือ่อย่างไร้เดียงสา เอ่ยย้ิมแย้มอย่างเสแสร้ง "เป็นเช่นนีเ้อง เช่นนัน้ 

ข้าขออภัยด้วยแล้วกัน"

"เจ้าๆๆ" ชวีพ่ังจื่อได้ยินแล้วย่ิงโกรธจัดจนตัวสั่น ชี้ไปท่ีปลายจมูก 

ของนางทว่าพูดอะไรไม่ออกนอกจากค�าว่า 'เจ้า'

"ข้าๆๆ ข้าท�าไมกัน" นางเลียนแบบอาการตะกุกตะกักของเขา  

แล้วก็ย่ืนนิ้วชี้ออกไปชี้กลับสั่นๆ ด้วยเช่นกัน เอ่ยอย่างขบขัน "เจ้าๆ  

เจ้านั่งลงเถอะเจ้า!"

ที่ประหลาดก็คือในยามท่ีน้ิวชี้ของนางสะกิดลง คาดไม่ถึงว่า

ชวีพ่ังจื่อเองก็หัวเข่างอพับลงอย่างควบคุมไม่ได้ นั่งกลับลงไปแล้วจริงๆ  

ทั้งยังไม่พูดอะไรอีก เห็นได้ชัดว่าถูกคนสกัดจุดเข้าให้แล้ว

ฝีมอืน้ีเรยีกได้ว่าช่วยเปิดโลกให้กับทกุคนจริงๆ ในชัว่พริบตาก็ได้รู้ว่า

ตนพบกับยอดฝีมอืในยุทธภพเข้าให้แล้ว มเีพียงฉินเซีย่วเทียนกับเซยีวจิง้ 

ทีม่องสบตากันคราหน่ึง สงัเกตเห็นว่าผูท่ี้ลงมอืความจรงิไม่ใช่สตรีชดุเขียว 
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หากเป็นบรุุษท่ีอยู่ด้านหลงันางผูน้ัน้ต่างหาก

"คราวน้ีก็เงียบสงบขึ้นเยอะแล้ว" นางย้ิมแย้มกวาดสายตามอง 

ทุกคน จากนั้นจึงลุกขึ้นยืนเอ่ยเสียงกังวาน "ยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีวันน้ี 

ทุกท่านในเมืองหยางโจวสามารถมาตามนัดได้ ขอเพียงในภายหน้า 

ทุกท่านให้ความร่วมมือได้เฉกเช่นในวันนี้ พวกเรามังกรสมุทรตระกูลจั้น

ไม่มีทางสร้างความล�าบากให้กับทุกท่านเป็นอันขาด หวังว่านอกจาก 

จะสามารถร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นแล้ว ย่ิงสามารถร่วมมือกันก�าหนด

ค่าขนส่งได้อย่างเหมาะสม"

ประโยคน้ีเพียงกล่าวออกไป บรรดาพ่อค้าคหบดก็ีต่างพากันน่ิงอึง้ 

สตรผีูน้ีค้อืตัวแทนของสกุลจัน้?

นีม่นัหมายความว่าอย่างไรกัน พ่อค้าอย่างพวกเขาตอบรบัเทียบเชญิ

มาที่น่ี สกุลจั้นกลับเลือกสตรีผู้หน่ึงมารับมือพวกเขาอย่างไม่ให้เกียรติ?  

ล้อเล่นอะไรกัน!

เถ้าแก่หลายคนแสดงสหีน้าไม่สบอารมณ์ออกมาทันท ี เถ้าแก่เฉนิ 

เป็นคนแรกที่โต้เถียงออกมา

"มังกรสมุทรตระกูลจั้นแม้จะเป็นผู ้มีอิทธิพลทางทะเล แต่ส่ง 

สาวน้อยผูห้นึง่มารบัมอืกับพวกเรา ใช่เป็นการท�าเกินไปหน่อยแล้วหรอืไม่ 

เรยีกผูน้�าตระกลูจัน้ชงิออกมา ไม่อย่างน้ันจะไม่มกีารเจรจาอะไรท้ังนัน้!"

พ่อค้าจ�านวนไม่น้อยก็สนับสนุนอย่างโกรธาทีละคน เจ้าพูด 

ประโยคหนึ่ง ข้าพูดอีกประโยค

"ใช่ เรียกจั้นชิงออกมา!"

"แสดงความจริงใจหน่อย!"
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"ที่นี่คือเมืองหยางโจว ไม่ใช่ถิ่นของสกุลจั้น!"

"พวกเราไม่เจรจาการค้ากับสตรี!"

"เรียกจั้นชิงออกมา!"

ในชั่วพริบตาเดียวภายในห้องโถงก็เต็มไปด้วยเสียงโหวกเหวก 

ไม่เลกิรา สตรชีดุเขยีวยืนอยู่เบือ้งหน้าด้วยสหีน้าเย็นชา ยืนฟังค�าวิจารณ์

คร�่าครึเหล่านี้ของบรรดาพ่อค้า ทางนี้พูดว่าสาวน้อย ทางน้ันพูดว่า 

ไม่เจรจากับสตรี ฟังจนเพลิงโทสะนางย่ิงทีย่ิงสูง จนตบโต๊ะอย่างรุนแรง

ไปคราหนึ่ง

"หุบปากกันให้หมด!"

โต๊ะส่งเสยีงดงัสนัน่ออกมา หากเสยีงพูดของนางกลบัย่ิงดงักังวาน

กว่า ในชัว่พรบิตาทีเ่สยีงผูค้นพากันเงยีบกรบิ นางก็หรีต่าลงพร้อมเอนตวั

ไปข้างหน้า พูดเน้นทลีะค�าต่อบรรดาผูค้นทีห่ย่ิงยโสเหล่านัน้

"ข้าเองคือจั้นชิง!"

เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ ทุกคนพากันจับจ้องไปยังสตรีท่ีบอกว่า 

ตนเองคอืจัน้ชงิ จากน้ัน...เถ้าแก่หวังเป็นคนแรกทีลุ่กข้ึนยืนหมุนตวัจากไป 

เถ้าแก่เฉินไม่พูดอะไรสักค�าก็เดินไปทางประตู กระทั่งค�าพูดทักทาย 

ยังไม่เอ่ย คนอื่นๆ พากันทยอยติดตามออกไป ชวีพ่ังจื่อหากไม่ใช่ว่า 

โดนสกัดจุดอยู่ จะต้องเป็นคนแรกที่เดินออกจากประตูไปอย่างแน่นอน

ถึงแม้จะคาดการณ์ได้แต่แรกแล้วถึงสถานการณ์เช่นน้ี แต่นาง 

ก็ยังโดนท่าทีดูถูกของผู้คนเหล่านี้ท�าให้เจ็บอยู่ดี

แม้กระทั่งโอกาสฟังนางพูดพวกเขายังไม่มีให้!

เพียงแค่เพราะว่านางเป็นสตรี...
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ในดวงตาของจั้นชิงทอประกายโทสะ แต่นางกดข่มมันลงไป 

แล้วท้วงเตือนทุกคนเสียงเย็น

"การขนส่งทางเรือแปดสิบจากร้อยส่วนท่ีเมืองหยางโจวตอนน้ี 

อยู่ในมือข้า ใครไม่คิดอยากท�าการค้า สามารถเดินออกประตูใหญ่ของ

หอสี่สมุทรไปได้เลย"

ครั้นตระหนักได้ถึงความหนักหนาของปัญหา ผู้คนท่ีคิดอยากจะ

จากไปเหล่านั้นต่างชะลอฝีเท้าลงอย่างช่วยไม่ได้

โจวอวี้เฉิงที่นิ่งเงียบมาโดยตลอดพลันเปิดปาก ขมวดคิ้วพูดขึ้นมา

"สาวน้อย พวกเรามาท�าการค้า ไม่ได้มาเล่นหรอกนะ"

นางมองไปที่ผู้อาวุโสโจวซึ่งยังคงน่ังอยู่ที่เดิม ประหลาดใจอยู่บ้าง 

ทีเ่ขาไม่จากไป อกีท้ังผูค้นท่ีจะจากไปเหล่าน้ันเมือ่ได้ยินเสยีงของโจวอว้ีเฉงิ 

ก็ต่างพากันรู้สึกตัวว่าเขายังอยู่ท่ีเดิม จากนั้นก็พบว่าฉินเซ่ียวเทียนเอง 

ก็ยังไม่จากไป พวกเขาล้วนต่างหยุดชะงกัลงด้วยความสงสยัอย่างอดไม่ได้ 

เพราะว่าสองคนนี้ไม่มีทางท�าการค้าที่ขาดทุน

"ข้าเองก็ไม่ได้มาเล่น" จั้นชิงตีสีหน้าเย็นชาตอบกลับ

เซยีวจิง้ท่ีกลบัไปน่ังข้างกายฉนิเซีย่วเทยีนแล้วพลนัย้ิมแย้มเอ่ยแทรก

ขึน้มา

"ในเมื่อทุกคนล้วนต่างมาเพ่ือท�าการค้า เช่นนั้นก็นับได้ว่ามีความ

คิดเห็นตรงกัน หากว่าเป็นเรื่องมีผลประโยชน์ เชื่อได้ว่าเถ้าแก่ทุกท่าน 

ย่อมไม่พลาดโอกาสท�าเงินครั้งนี้ สุภาษิตกล่าวไว้ได้ดีว่ามีการค้าทุกคน

แบ่งกันท�าก�าไร เหตใุดเถ้าแก่ทุกท่านจงึไม่ลองฟังคุณหนูจัน้กล่าวให้จบก่อน

ค่อยตัดสินใจอีกทีเล่า"
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ทกุคนได้ยินว่ามโีอกาสท�าเงนิ หนนีจ้งึต่างพากันเลิกคดิท่ีจะจากไป 

คนที่เพ่ิงลุกขึ้นมาก็กลับลงไปนั่ง ท่ีถึงประตูทางออกแล้วก็กลับมานั่งอยู่ 

ทีเ่ดมิกันทัง้หมด

จั้นชิงมองไปที่บัณฑิตผู้นั้นคราหนึ่ง เดิมทีนางเองก็คิดจะพูดจา 

ให้กระจ่าง เป็นคนพวกน้ันท่ีไม่คิดจะฟังแต่แรกเอง แต่ในยามน้ี

สถานการณ์จึงนับได้ว่าสงบลงแล้ว อย่างน้อยก็ยังไม่มีใครก้าวออกจาก

ประตูใหญ่ไป ท้ังเหตุผลยังเป็นเพราะบุรุษผู้นี้อ้าปากเอ่ยอย่างเรียบง่าย

เพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้น เอาใจความส�าคัญยัดเข้าไปในหัวของพวกเต่า

เหล่านี้

ง่ายดายเพียงแค่น้ันเขาก็สามารถท�าในสิง่ท่ีนางคดิอยากท�าให้ส�าเรจ็

ได้แล้ว ช่างชวนให้น่าโมโหเสียจริงๆ

จัน้ชงิขมวดค้ิวเลก็น้อย กวาดสายตามองเหล่าพ่อค้าคหบดตีรงหน้า 

นางสดูลมหายใจเข้า รูว่้าตอนนีไ้ม่ใช่เวลามาใช้อารมณ์จดัการ นางเชือ่ว่า 

ขอเพียงนางพูดแผนการนัน้ออกมา คนท่ีมสีมองเสียหน่อยย่อมเห็นด้วย

"เชื่อว่าทุกท่านต่างรู ้ดี สองปีมานี้ฤดูหนาวหนาวเหน็บฤดูร้อน 

แห้งแล้ง ยังมีภัยจากตั๊กแตน ทุกๆ ที่ล้วนเก็บเกี่ยวได้ไม่ดี ราคาข้าวสาร

ถูกพ่อค้าหน้าเลือดบางคนโก่งราคาขึ้น..." นางพูดพร้อมกับเจตนา 

มองไปยังบางคน ปฏิกิริยาของพวกเขาล้วนแค่นเสียงออกมาเบาๆ  

เหน็ได้ชดัว่าไม่รูส้กึอะไรกับค�าพูดของนาง จัน้ชงิไม่ได้สนใจ ยังพูดต่อไป 

"ทุกคนต่างพากันขึ้นราคา ท่ามกลางวัฏจักรเลวร้ายมีแต่จะท�าให้ราคา 

พุ่งสูงจนลงไม่ได้ ครอบครัวธรรมดาทั่วไปไม่อาจซื้อข้าวสารได้ไหว"

"ซื้อไม่ไหวก็ไม่ต้องกินสิ" หน่ึงในพ่อค้ากล่าวด้วยสีหน้าไม่ย่ีหระ 
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"หรือว่าจะต้องให้พวกเราเปิดยุ้งแจกข้าวสารอีก พวกเราล้วนก�าลัง 

ท�าการค้า ไม่ใช่ก�าลังท�าตัวเป็นพระโพธิสัตว์เสียหน่อย"

จัน้ชงิพยายามกดข่มความรูส้กึรงัเกียจอย่างเตม็ที ่ เอ่ยด้วยใบหน้า

ไร้ความรูส้กึ

"ข้าไม่ได้ต้องการให้ทุกท่านท�าตัวเป็นพระโพธิสัตว์ ขอให้ฟังข้า 

พูดให้จบก่อน"

พ่อค้าผูน้ัน้แค่นเสยีงไม่สบอารมณ์คราหนึง่ หากพอเห็นนางเอาแต่

จ้องเขมง็มาท่ีตนเองอย่างเย็นชา จงึได้ผงกศรีษะเป็นเชงิรบัปากว่าจะไม่พูด

ขึน้มาอกี

จั้นชิงเห็นดังนั้นจึงได้กล่าวต่อ

"ครอบครวัธรรมดาซือ้ข้าวสารไม่ไหว มแีต่จะท�าให้สนิค้าในยุง้ข้าว

ของทุกท่านขายไม่ออก ข้าวสารใหม่ปล่อยท้ิงไว้หน่ึงปีก็จะกลายเป็น 

ข้าวเก่า ต่อให้เป็นข้าวสารท่ีดีแค่ไหนก็จะเกิดมอดข้ึนมา ไม่มใีครสามารถ

รับรองได้ว่าปีหน้าปีถัดไปจะยังคงเกิดภัยหนาวภัยแล้งติดต่อกัน หาก

สภาพอากาศดีขึ้น ทางตอนใต้อย่างพวกเราย่อมสามารถเก็บเก่ียวได้ดี 

อยากเสีย่งดูว่าข้าวสารเก่าท่ีทกุท่านกักตุนจะสามารถแลกกับข้าวสารใหม่

ได้หรือไม่อย่างนั้นหรือ บางทีตอนนี้อาจจะมีคนสามารถขายได้ในราคา

หน่ึงพันต�าลงึต่อหนึง่โต่วจรงิๆ แต่ถึงเวลานัน้สนิค้าของพวกท่านมแีต่จะ

ต้องวางขายในราคาต�่า ถึงขั้นโยนทิ้งลงแม่น�้าไป"

"ความหมายของเจ้าคือต้องการให้พวกเราลดราคาข้าวสาร?" 

เถ้าแก่หวังย้ิมเยาะ "ฮ่าๆ เพ่ือปีหน้าที่ไม่แน่นอน ละทิ้งเงินทองของปีนี้ 

พวกเรายิ่งไม่ได้โง่เสียหน่อย"
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คนอืน่ๆ กต่็างพากันหวัเราะความไร้เดยีงสาเกินไปของคุณหนใูหญ่

สกุลจัน้ผูน้ี้

จั้นชิงไม่ได้ย่ีหระต่อเสียงหัวเราะเยาะของทุกคน เพียงแค่อาศัย 

เสียงที่กังวานกว่ากลบ เอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง

"ข้าต้องการให้ทุกท่านลดราคาข้าวสารลงจริงๆ แต่ยังคงสามารถ

ท�าก�าไรได้เท่าเดิม กระทั่งมากกว่าเดิม!"

ประโยคนี้ดึงดูดความสนใจของฉินเซี่ยวเทียนขึ้นมา เขาท่ีรักษา

ความเงียบมาโดยตลอดพลันเปิดปากขึ้น

"วิธีใดกัน ลองพูดออกมาดูหน่อย"

ทนัทีทีเ่ขาเปิดปากก็ท�าให้ผูค้นจ�านวนไม่น้อยเก็บรอยย้ิมลงไป ลอบ

เหลือบมองคหบดีอันดับหนึ่งด้วยความสงสัย อย่าบอกนะว่าเขาเชื่อว่า 

คณุหนูผูน้ีจ้ะมแีผนการท�าเงนิทีน่่าสนใจจรงิๆ

ความสนใจจากฉินเซี่ยวเทียนท�าให้จั้นชิงได้รับก�าลังใจไม่น้อย  

สองคิ้วเลิกขึ้นขณะเอ่ย

"ในตอนน้ีราคาข้าวสารของพวกเราแพงลิบลับ ครอบครัวธรรมดา

ไม่อาจซื้อได้แต่แรก หากผู้คนทางตอนเหนือยังคงสามารถซื้อได้อยู่  

ข้าเช่ือว่าทุกท่านมีข้าวสารจ�านวนไม่น้อยท่ีถูกส่งไปขายทางตอนเหนือ 

แต่ว่าต่อให้สามารถส่งไปขายทางตอนเหนือได้ก็ต้องผ่านการขูดรีด 

สองถึงสามครั้ง หนึ่งในนั้นมีค่าขนส่งนับเป็นกว่าครึ่งของต้นทุน อีกทั้ง 

จวบจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีตระกูลขนส่งทางน�้าตระกูลใดสามารถขนส่ง

สินค้ารวดเดียวไปถึงเมืองฉางอันและลั่วหยางได้"

นางมองส�ารวจทุกคน รูส้กึพึงพอใจทีเ่หน็ว่าคนส่วนใหญ่ล้วนแสดง
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ท่าทีสนใจขึน้มา กลายเป็นสนใจฟังในสิง่ท่ีนางพูดมากกว่าเดมิ ด้วยเหตนุี้

จึงกล่าวต่ออย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

"เหตุผลแรก เป็นเพราะว่ากิจการขนส่งทางน�้าที่มีอยู่ในตอนนี้ 

ล้วนไม่ใหญ่พอ ทุกครัง้ต่างสามารถขนส่งได้เพียงระยะทางสัน้ๆ แล้วก็ต้อง

ส่งต่อให้กับกิจการขนส่งทางน�้าตามท้องที่ถัดไป เหตุผลที่สอง เพราะว่า

ภัยพิบัติท�าให้ผู้คนเร่ร่อนกลายเป็นโจรขโมย ทางบกมีโจรภูเขา ทางน�้า 

มโีจรสลดั ขนส่งสามครัง้จะต้องมสีกัครัง้ทีถู่กดกัปล้น ความเสยีหายท่ีเกิดข้ึน

ยิ่งไม่ต้องพูดถึง"

กล่าวมาถึงตรงน้ี มคีนจ�านวนไม่น้อยทีรู่ส้กึเหน็ด้วยพากันผงกศีรษะ 

แต่เถ้าแก่เฉนิยังคงรูส้กึไม่พอใจ เอ่ยถามอย่างสงสยั

"เรือ่งนีม้าเก่ียวข้องกบัการลดราคาข้าวสารของพวกเราอย่างไรกัน"

"แน่นอนว่าย่อมเก่ียวข้อง" จั้นชิงคลี่ย้ิม เอ่ยอย่างมั่นใจ "ปัญหา 

เกิดขึน้ทีก่ารขนส่ง ขอเพียงมตีระกูลหนึง่ทีส่ามารถขนส่งสนิค้าได้จนสดุทาง 

ทั้งยังสามารถรับมือกับโจรขโมยได้ปรากฏตัวข้ึนมา ต้นทุนในการขนส่ง

ย่อมสามารถลดลงได้อย่างน้อยสามส่วนขึ้นไป"

"เจ้าไม่ได้พูดเองว่าในปัจจบุนัน้ียังไม่มกิีจการขนส่งทางน�า้ตระกลูใด

ท�าได้หรอกหรอื" เถ้าแก่หวังถามข้อสงสยัออกมา

"ก่อนหน้าน้ีไม่มี แต่ตอนน้ีมีแล้ว" นัยน์ตาด�าขลับของนาง 

ทอประกาย สองมือเท้าเอว เต็มไปด้วยบรรยากาศมั่นใจยามเอ่ย  

"ส�านกัเดนิเรอืสีส่มทุรของมงักรสมทุรตระกูลจ้ันของพวกเราสามารถท�าได้ 

พวกเรามีเรือส�าเภา มีทักษะ คนเรือต่างฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดี คุ้นเคย 

กับสายน�้า ขอเพียงแค่อยู่บนน�้า ไม่มีทางมีใครสามารถเทียบเคียงได้  
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ย่ิงกว่าน้ัน หากขนส่งทางแม่น�้าไม่ส�าเร็จ การขนส่งทางทะเลสกุลจั้น 

ยิ่งคุ้นมือเป็นอย่างดี"

"เจ้าคิดค่าขนส่งอย่างไร" ทว่าโจวอว้ีเฉงิย่ิงมโิง่งม ไม่มทีางหลงคิดว่า

คณุหนูใหญ่สกุลจัน้ผูน้ี้เสนอความช่วยเหลอืด้านการขนส่งสนิค้าด้วยความ

ปรารถนาดี

"ข้ามเีพียงเง่ือนไขเดยีว หวังว่าทุกท่านจะสามารถลดราคาข้าวสาร 

ลงได้ สกุลจัน้จะลดต้นทุนการขนส่งของพวกท่านลง พวกท่านก็จะสามารถ

ขายออกไปได้มากขึน้ ในขณะเดียวกันก็สามารถท�าก�าไรได้มากข้ึน และ 

ในส่วนต่างราคาที่ลดลงมานี้ นอกจากค่าขนส่งที่สกุลจั้นของพวกเรา

สมควรได้รับแล้ว ส่วนต่างราคาส่วนที่เหลือย่อมกลับไปอยู่ที่ราคาขาย!"

"เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อเจ้าอย่างไร" ฉินเซี่ยวเทียนเลิกคิ้วถาม

รอยยิ้มของจั้นชิงยิ่งเบิกบานมากขึ้นกว่าเดิม

"ไม่เพียงแต่สกุลจั้นของเราจะได้ประโยชน์ นี่เป็นเรื่องที่มีผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์สามฝ่าย ฝ่ายแรก สกุลจั้นเปิดเส้นทางเดินเรือเส้นทางนี้  

เพ่ิมรายรบัทีแ่น่นอนสายหน่ึง ฝ่ายท่ีสอง เป็นเพราะการเข้ามามส่ีวนร่วม

ของพวกเรา ท�าให้พ่อค้าชาวหยางโจวเพ่ิมโอกาสทางการค้าที่มากขึ้น  

ทัง้ยังสามารถลดความสญูเสยีลงได้จนเหลอืศนูย์ ฝ่ายทีส่าม เป็นเพราะว่า

ราคาข้าวสารลดลง ราษฎรเองก็สามารถซือ้ข้าวสารได้" นางหยุดไปชัว่ครู่ 

หลงัสดูลมหายใจเข้าแล้วจงึกล่าวต่อ "หากราษฎรสามารถใช้ชวิีตได้อย่าง

สงบสขุ ย่อมไม่มใีครคิดอยากไปเป็นโจรขโมย ขอเพียงแค่ทุกคนสามารถ

ประกอบการค้าได้อย่างสงบสุข ชีวิตความเป็นอยู่ย่อมดีขึ้นตามมา เมื่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆ โอกาสในการท�าการค้าของทุกท่านก็จะย่ิง
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เพ่ิมขึ้น โอกาสในการท�าการค้าของทุกท่านเพ่ิม กิจการขนส่งของเรา 

ก็จะย่ิงดีขึ้น นี่เป็นเรื่องวัฏจักรของการช่วยเหลือกัน แล้วเหตุใดจึงจะ 

ไม่ท�าเล่า หากยังคงท�าตามรูปแบบเดิมแก่งแย่งกันข้ึนราคา ไม่ต้องพูด 

ไปถึงปีหน้า ปีนี้จะสามารถท�าก�าไรได้เท่าไรยังนับเป็นปัญหา ข้าวสาร 

ที่เกินมาเหล่านั้นในตอนท้ายที่สุดก็มีแต่จะเน่าเสียไปเท่าน้ัน หวังว่า 

ทุกท่านจะสามารถคิดให้ดีได้"

ค�าพูดเหล่าน้ีพูดออกมาแล้วกลับสามารถท�าให้เถ้าแก่ที่นั่งอยู่ท่ีน่ี

หลายคนขย้ีตามองคุณหนูใหญ่สกุลจั้นผู้นี้เสียใหม่ แผนการท่ีนาง 

เอ่ยออกมาถือได้ว่าปฏิบัติได้จริง ยิ่งกว่าไม่ต้องขาดทุนยังสามารถ 

สร้างชื่อเสียงดีงามได้ นับได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถท�าได้จริงๆ

ทุกคนต่างพากันไตร่ตรองอย่างเงียบขรึม ท้ังมีบางคนท่ีลอบ

ค�านวณถึงผลได้ผลเสีย กระซิบกระซาบปรึกษากัน ยังมีคนที่ตีสีหน้า 

ยากจะคาดเดา ไม่พูดอะไรออกมาสักค�า

"เถ้าแก่ทุกท่านมีความเห็นกันว่าอย่างไร" นางเลิกค้ิวถาม สีหน้า

หนักแน่น หากที่ฝ่ามือกลับเต็มไปด้วยเหงื่อ

หลงัสิน้ค�าถาม สิง่ท่ีเกิดขึน้คอืความเงยีบขนานใหญ่ ผ่านไปสกัพัก

ฉินเซี่ยวเทียนพลันลุกขึ้นยืน ทุกคนล้วนหลงคิดไปว่าเขาจะหมุนตัว 

เดินจากไป ในใจจัน้ชงิตระหนก รูว่้าหากคนผูน้ีเ้ดนิจากไป คนมากกว่าครึง่ 

ก็ย่อมจากไปด้วย

อีกท้ังเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสจะไม่เห็นด้วยมากที่สุด  

เพราะว่าเขาเป็นเพียงหน่ึงเดียวท่ีมีกองเรือส�าเภาเป็นของตนเอง 

และยังฝึกฝนเป็นอย่างดี ถึงแม้จะสู้สกุลจั้นมิได้ แต่ก็ยังคงเพียงพอ 
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จะใช้ขนส่งสินค้า ความจริงแล้วเขาไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้าร่วม 

การค้านี้ เขามีกองเรือส�าเภา ดังนั้นส�าหรับเขาแล้วเรื่องน้ีไม่ได้สร้าง 

ความแตกต่างอะไรมาก

จั้นชิงมองฉินเซี่ยวเทียนอย่างตึงเครียด ท่ีนางก�าลังพนันคือ 

ส�านึกด้านดีของเขา

เขามองสบตานางก่อนเปิดปากเอ่ย

"ข้าเอาด้วย"

ค�าสามค�าท�าให้จั้นชิงคลี่ยิ้มกว้าง แต่นางเองก็ไม่ได้ดีใจจนโง่งม

ด้วยเหตุนี้ เพียงแค่ผงกศีรษะเล็กน้อย

"ตัดสินใจได้ชาญฉลาดยิ่ง"

หลังการเข้าร่วมของฉินเซี่ยวเทียน พ่อค้าคนอื่นๆ ก็ต่างทยอยกัน 

ตามมา รวมถึงชวีพ่ังจือ่ท่ีถูกคลายจดุแล้วก็ไม่ต่าง ถึงแม้เขาจะไม่สบอารมณ์

อย่างย่ิง แต่ไม่มทีางหน่ายหน้าหนเีงินทองอย่างแน่นอน

ในคนืนัน้ภายในหอสีส่มทุรได้เกิดการเจรจาการค้าท่ีมค่ีามากท่ีสดุ

ของปีข้ึน ชือ่เสยีงมงักรสมทุรตระกูลจัน้ย่ิงเล่าลอืขจรขจายจากมหาสมทุร

เข้ามาในตัวเมอืง ผ่านการขนส่งทางแม่น�า้!

ท่ีบังเอญิก็คือในค�า่คืนเดียวกันน้ัน เมอืงหยางโจวท่ีแห้งแล้งขาดฝน

มานานพลันเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน สร้างความชุ่มช้ืนให้กับผืนดิน 

อนัแตกระแหง

เรื่องน้ีถูกคนเล่าลือไปทั่วจนกลายเป็นเรื่องอภินิหาร นับแต่นั้น 

คุณหนูใหญ่จั้นชิงผู้ฉลาดหลักแหลมแห่งสกุลจั้นจึงได้ถูกชาวหยางโจว

เรียกขานด้วยความเคารพว่า...ธิดามังกรสมุทร
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2

"เจ้าคิดว่าการค้าหนนี้เป็นอย่างไร"

ระหว่างที่เดินอยู่บนสะพานเล็กข้ามแม่น�้าในสวนอันวิจิตรงดงาม

ของคฤหาสน์สกุลฉิน จันทราเต็มดวงบนฟากฟ้าสะท้อนกับสายน�้า 

เกิดเป็นเงาของจนัทราอกีดวง ฉนิเซีย่วเทียนก็เปิดปากเอ่ยถามกะทันหัน

เซียวจิ้งเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้หินอ่อนในศาลารับลม บนโต๊ะ 

มีกับแกล้มและสุราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนานแล้ว เขารินสุราให้ตนเอง

กับสหายสนิทคนละจอกแล้วยิ้มบางๆ

"อาศัยจั้นชิงที่เป็นเพียงสตรีผู ้หนึ่ง กลับสามารถกลายมาเป็น 

ประมุขของมังกรสมุทรตระกูลจั้น ท�าให้ชายฉกรรจ์กลุ่มหนึ่งยอมฟัง 

ค�าสัง่ของนางได้ แสดงว่าจะต้องมีความสามารถโดดเด่นกว่าคนทั่วไป 

อย่างแน่นอน คุณหนูใหญ่สกลุจัน้ผูน้ีม้อิาจดูแคลนได้ เป็นคู่ค้าทีส่ามารถ

ท�างานร่วมด้วยได้ การตัดสินใจของเจ้าไม่ผิด"
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"แต่?" รู ้ว ่าอีกฝ่ายจะต้องยังมีประโยคต่อไปตามมาอีกแน่ๆ  

ฉินเซี่ยวเทียนจึงเลิกคิ้วรอฟัง

"ขอบเขตการเคลือ่นไหวของมงักรสมทุรตระกูลจัน้ท่ีผ่านมาล้วนอยู่

แค่ในทะเล ถึงอย่างไรระหว่างทะเลกับแม่น�้าก็มีข้อแตกต่างกันอยู่  

เมื่ออยู่ในแม่น�้าพวกเขาจะสามารถปราศจากปัญหาเฉกเช่นในทะเล 

ได้หรอืไม่ก็นบัเป็นปัญหาหนึง่ ปัญหาทีส่องก็คอืแต่ไหนแต่ไรมาคนนอก 

ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเก่ียวกับมังกรสมุทรตระกูลจั้นนัก ส่วนมากมักรู้แค่ว่า 

พวกเขาคือโจรสลัดท่ีภายหลังกลายมาเป็นพ่อค้า บรรพบุรุษเมื่อ 

สมัยราชวงศ์ก่อนถูกเจ้าหน้าท่ีทางการเกลี้ยกล่อมให้กลับตัวกลายเป็น

พ่อค้าสุจริต ทั้งยังฉลาดหนีไปอยู่บนเกาะกลางทะเลในยามที่เกิด

สงครามกลางเมือง จากนั้นอาศัยการเดินเรือที่ไปมาอย่างอิสระบนทะเล 

แล่นส�าเภาค้าขายกับแคว้นต่างๆ ท�าก�าไรมาได้ไม่น้อย นอกเหนือ 

จากน้ันแล้ว เกาะกลางทะเลที่ตั้งหลักของมังกรสมุทรตระกูลจั้นอยู่ที่ใด 

กองเรือส�าเภาของพวกเขารวมแล้วมีทั้งหมดก่ีล�า คนเรือดีหรือไม่  

มีคุณธรรมจริงหรือไม่ เคยลักลอบปล้นสะดมเรือส�าเภาล�าอื่นมาก่อน 

หรือไม่ เรื่องเหล่านี้ล้วนไม่มีผู้ใดรับรู้"

เซียวจิ้งหยุดลงชั่วขณะ ด่ืมสุราลงไปอึกหนึ่ง จากนั้นก็มองไปที่

สหายสนิทแล้วเอ่ยสรุป

"ด้วยเหตนุีก้ารร่วมมอืกับพวกเขาจงึมคีวามเสีย่งทีแ่น่นอนอยูด้่วย" 

เขาย้ิม "จะดีที่สุดหากสามารถรู้การเคล่ือนไหวของอีกฝ่ายได้ตลอดเวลา 

ป้องกันไว้เผื่อสกุลจั้นเกิดวางแผนร้ายอะไร คนที่ถูกปล้นยังหลงดีใจ 

ส่งสินค้าขึ้นเรือไปให้เขาด้วยตนเอง"
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"ความหมายของเจ้าคือต้องการให้ข้าส่งเรือล�าหนึ่งไปติดตาม?"

"หากสามารถท�าเช่นน้ันได้ย่อมดี แต่ว่าถ้าสามารถสืบค้นข้อมลูของ

อีกฝ่ายอย่างละเอียดมาได้ตั้งแต่ก่อนเรือจะออกเดินทาง เช่นนั้นก็จะย่ิง

ปลอดภัยมากขึ้นไปอีก"

ฉนิเซีย่วเทยีนดืม่สรุาดบักระหายไปอกึหน่ึงแล้วเหลือบมองสหายสนทิ

หน่ึงหน ก่อนเอ่ยถามพร้อมรอยย้ิมอย่างหาได้ยาก

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าคิดว่าส่งใครไปจะเป็นการดีที่สุด"

เซียวจิ้งตอบกลับโดยสัญชาตญาณ

"แน่นอนว่าต้องหาคนทีว่่างทีส่ดุ..." เขาเพ่ิงพูดไปได้เพียงครึง่เดยีว 

รอยย้ิมบนใบหน้ากพ็ลนัเปลีย่นเป็นรอยขมขืน่ ในคฤหาสน์สกุลฉนิแห่งน้ี 

คนทีว่่างท่ีสดุย่อมเป็นเขาแขกท่ีมากินข้าวโดยเสยีเปล่ามากว่าหน่ึงเดอืน

แล้ว

ฉินเซี่ยวเทียนตบบ่าเซียวจิ้ง เอ่ยกลั้วหัวเราะ

"เช่นนั้นก็ขอฝากเจ้าด้วยแล้ว เพื่อนยาก"

เซียวจิ้งยิ้มแห้งตอบกลับ

"ไม่ต้องเกรงใจ เป็นเรื่องที่ข้าสมควรกระท�าอยู่แล้ว"

เหอะๆ ช่างหาเรื่องใส่ตัวโดยแท้ เขาย้ิมขื่นส่ายศีรษะ ช่างเถิด  

มาเท่ียวเล่นทีเ่จยีงหนาน* หนึง่เดือน ก็สมควรจะออกก�าลังยืดเส้นยืดสาย

เสียบ้างได้แล้ว พรุ่งน้ีค่อยไปสืบหาความจริงท่ีมังกรสมุทรตระกูลจ้ัน 

ก็แล้วกัน

"รู้เขารู้เรา..." ฉินเซี่ยวเทียนยกจอกสุราขึ้น
* เจียงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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"รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง!" เซียวจิ้งยกจอกสุราขึ้นมาค�านับกับ 

ฉินเซี่ยวเทียนอย่างปลงตก

ฉินเซี่ยวเทียนเห็นรอยย้ิมขมขื่นบนใบหน้าสหายสนิทก็อดเลิกคิ้ว

เอ่ยถามอย่างขบขันไม่ได้

"เจ้าไม่ได้คิดอยากจะเจอนางอีกครั้งหรือไร"

เซียวจิ้งตกใจ ชะงักไปชั่วขณะแล้วถึงได้ถามกลับ

"ใคร"

"คุณหนูใหญ่สกุลจั้น จั้นชิง"

เซยีวจิง้น่ิงอึง้ เขาแสดงออกอย่างชดัเจนขนาดนัน้เชยีวหรอื เขายัง

หลงคดิว่าไม่มใีครทนัสงัเกตเสยีอกี

ฉินเซี่ยวเทียนไม่ได้รอค�าตอบของเขา แต่กลับจี้ถามต่อ

"เจ้าคิดว่าคุณหนูใหญ่สกุลจั้นผู้นี้เป็นอย่างไร"

ในใจเซียวจิ้งรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่บ้าง บนใบหน้ากลับไม่แสดง

ความผิดปกติ เพียงตอบอย่างเรียบง่าย

"ก็ไม่เลว"

"ไม่เลว?" ฉนิเซีย่วเทยีนสนใจในค�าวิจารณ์ของอกีฝ่ายเป็นอย่างย่ิง 

"แค่รูส้กึว่าไม่เลวเท่าน้ัน?"

เซียวจิ้งเห็นสหายสนิทดูเหมือนจะไม่พอใจในค�าตอบนี้ มุมปาก 

จึงยกยิ้มบางๆ แล้วเติมไปอีกประโยค

"เก่งกล้าโดดเด่น"

"เจ้าคิดว่านางยังไม่งดงามมากพอ?" ในดวงตาของฉินเซี่ยวเทียน 

ทอประกายขบขัน เอ่ยหยอกเย้าถามกลับ สหายของเขาผู้นี้ก็ช่าง 
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ย่ิงพยายามปกปิดย่ิงเห็นได้ชดัเสยีจรงิ เห็นๆ กันอยู่ว่าไม่ละสายตาไปจาก

ผู้อื่นตลอดทั้งคืน ผลสรุปสุดท้ายกลับกลายเป็นค�าว่า 'ไม่เลว' และ 

'เก่งกาจโดดเด่น' อีกหนึ่งค�า? มีแต่ผีเท่าน้ันแหละถึงจะเชื่อว่าเซียวจิ้ง 

ไม่ได้สนใจในตัวคุณหนูใหญ่สกุลจั้น!

"ไม่ใช่ นางแค่ฉลาดเฉลียวเกินไปแล้ว"

ฉนิเซ่ียวเทียนไม่ได้กล่าวอะไร เพียงแค่มองสหายด้วยรอยย้ิมขบขัน

ภายใต้สายตาสนใจอย่างเต็มเป่ียมจากสหายสนทิ เซยีวจิง้อดไม่ได้ 

ทีจ่ะพูดข้ึนมาอีก

"แล้วก็วาจาฉะฉานเกินไปหน่อย ไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไรนัก  

ไม่มีลักษณะแบบคุณหนูในห้องหอ..."

"แต่กลับมีกลิ่นอายเทียบเท่าบุรุษ" ฉินเซี่ยวเทียนช่วยต่อประโยค 

ของอีกฝ่ายให้จบ เอ่ยอย่างมคีวามนัยลกึซึง้ "หากเจ้าก็ยังคงรู้สกึแค่นาง 

ถือได้ว่า 'ไม่เลว'?"

ดูท่าแล้ว หากเขาไม่พูดให้กระจ่าง ฉินเซี่ยวเทียนคงไม่ยอมเลิกรา

แน่

เซียวจิ้งยิ้ม "ก็ได้ ข้าสนใจนางมากไม่ผิด แต่ว่าไม่ใช่แบบที่เจ้าคิด

แบบนั้น"

"หมายความว่าอย่างไร" ฉินเซี่ยวเทียนเลิกคิ้วอย่างสงสัย

"เป็นต่างหูทีหู่ของนาง" เขายกมอืชีไ้ปทีต่ิง่หูของตนเอง "ท่ีหูข้างขวา

ของนางสวมต่างหูวงเล็กท่ีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ มีสีน�้าเงินปนขาว 

ลกัษณะคล้ายเกลยีวคลืน่ ข้าแค่คิดอยากยืนยันว่านัน่ใช่รปูแบบเดยีวกบั 

ที่ข้าเคยเห็นมาก่อนหรือไม่"
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"ก็แค่ต่างหวูงเดียว เหตุใดจงึท�าให้เจ้าตดิใจได้เช่นน้ี" ฉนิเซีย่วเทยีน

เอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจ

"คนท่ีสวมต่างหูรูปแบบเดียวกันน้ีเมื่อหลายปีก่อนเคยช่วยชีวิต 

พ่ีใหญ่ของข้าเอาไว้" เซียวจิ้งอธิบาย "ตอนนั้นข้ากลับไปไม่ทัน หาก 

ไม่ใช่คนผู ้นั้นย่ืนมือมาช่วยเหลือ เกรงว่าพ่ีใหญ่คงตายไปแล้ว แต่ 

หลังเขาช่วยชีวิตคนแล้วก็จากไปทันที ไม่ได้ทิ้งชื่อแซ่เอาไว้ พ่ีใหญ่คิด

อยากหาตัวเขามาขอบคณุต่อหน้ามาโดยตลอด เป็นเพราะรูปแบบต่างหู 

วงนั้นมีเอกลักษณ์เป็นอย่างย่ิง ดังนั้นจึงจ�าได้ไม่ลืม เพราะอย่างน้ัน 

ในตอนที่ข้าเห็นว่าที่หูข้างขวาของคุณหนูจ้ันเองก็สวมเอาไว้ ถึงได้ต้ังใจ 

ให้ความสนใจเป็นพิเศษ"

"เรื่องตั้งแต่เมื่อไรกัน ก่อนที่เจ้าจะไปซีอวี้*?" ฉินเซี่ยวเทียนถาม

เซียวจิ้งผงกศีรษะ

"ผ่านมาห้าปีแล้ว เจ้ายังไม่คิดกลบัไปยังคฤหาสน์สกุลเซียวอกีหรือ" 

เซียวจิ้งมองจอกสุราในมือ เหยียดมุมปากแล้วเอ่ยตอบ

"กลับไปก็มีแต่จะหาเรื่องน่าร�าคาญใส่ตัว ตั้งแต่แรกท่ีตัดสินใจ 

ออกมาก็ไม่ได้วางแผนจะกลับไปอีก"

"เจ้าควรจะรูว่้าเขาไม่ถอืสา" ฉนิเซีย่วเทยีนขมวดคิว้เอ่ยเกลีย้กล่อม

"แต่ว่าข้าถือ" ในดวงตาของเขาทอประกายซับซ้อน เอ่ยยืนยัน 

ซ�้าอีกครั้งอย่างหนักแน่น "ข้าถือ"

กับความยืนกรานของสหายสนิท ฉินเซีย่วเทียนท�าได้เพียงนิง่เงียบ

* ซอีว้ี (แดนตะวันตก) คอืดนิแดนทางตะวันตกของด่านอว้ีเหมนิกวน และด่านหยางกวนในสมยัราชวงศ์ฮัน่ 
ปัจจุบันคือบริเวณเขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์ ทางใต้ของเทือกเขาเทียนซาน (เทียนซานหนานลู่)  
เรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกของที่ราบสูงปามีร์ รวมถึงแถบเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และอินเดีย
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สายลมกลางคืนพัดผ่านไป โบกสะบัดชายเสื้อของคนท้ังสอง  

ทนัใดนัน้เซยีวจิง้ก็พลนัย้ิมขึน้มาบางๆ ท�าลายบรรยากาศหนักอึง้ทีเ่กิดข้ึน

เมื่อครู่

"เลิกพูดเรื่องพวกน้ีได้แล้ว ด่ืมสุราเถิด ถ้าไม่ดื่มก็เย็นหมดแล้ว"  

เขายกกาสุราขึ้น รินสุราลงไปในจอกของทั้งสอง

"มีเวลา...ก็กลับไปดูเสียบ้าง" ฉินเซี่ยวเทียนอดเกลี้ยกล่อมข้ึนมา 

อีกครั้งไม่ได้

เซียวจิ้งยิ้มบางๆ ตอบรับอย่างไม่ใส่ใจ

"ไว้ว่ากันทีหลังเถิด"

ฉินเซี่ยวเทียนได้ยินแล้วก็ไม่บีบบังคับสหายอีกต่อไป เพียงแค่ 

รู้สึกไร้ก�าลังต่อสถานการณ์ของพ่ีน้องสกุลเซียวคู่นี้อยู่บ้าง ตระกูลอื่น 

เป็นเพราะแย่งชงิทรพัย์สมบตักัินถึงได้กลายมาเป็นศตัร ูสองคนสกุลเซยีวนี้

กลบัเป็นเพราะความทีร่กัเอน็ดนู้องชายเกินไป ท�าให้เซยีวเหวยยกน้องชาย

ขึน้เป็นผูน้�าตระกูล และด้วยเหตุนีเ้ซยีวจิง้ถงึได้หนีออกจากบ้านมา

ฉนิเซ่ียวเทียนยกจอกลิม้รสสรุา มองไปยังสหายสนทิ ตัง้แต่เมือ่ก่อน

เขาก็คิดมาโดยตลอดว่าหากเซียวเหวยเห็นแก่ตัวกว่าน้ี หรือเซียวจิ้ง 

ไม่ได้ฉลาดเฉลียวถึงเพียงนี้ บางทีสองพ่ีน้องคู่นี้ก็คงไม่มีวันมาถึงจุดน้ี 

แล้ว

ยามอิ๋น* เส้นขอบฟ้าทอแสงเรืองรอง

เรือส�าเภาบนแม่น�้าเพียงลอยอยู่เหนือผืนน�้า จั้นชิงยืนเท้าเปล่า 

* ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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อยูบ่นดาดฟ้าหัวเรอื สมัผสัถึงความแข็งแรงของไม้ใต้ฝ่าเท้า นางเงยหน้า

รับสายลมเย็นสบาย หลับตาสูดลมหายใจเข้าลึก ได้กล่ินลม กลิ่นเรือ  

กลิ่นของน�้า

เฮ้อ ถึงอย่างไรบนเรือก็ดีกว่าจริงๆ...

นางเพ่ิงจะก�าลังรู้สึกตื้นตันใจ ที่ด้านหลังก็ได้ยินเสียงหัวเราะของ 

ฉีซื่อเจินลอยมา

"ยายหนู ก�าลังฝันกลางวันอยู่อีกแล้วรึ!"

"อารอง" จั้นชิงหันกลับไปมองอย่างประหลาดใจ "ท่านยังไม่นอน 

อีกหรือ"

"นอนแล้ว ตื่นแล้ว" เขาส่ายศีรษะเอ่ย "คนแก่ก็แบบนี้ นอนไปได ้

พักเดียวก็ตื่นขึ้นมาเสมอ"

"อารอง เลกิพูดล้อเล่นได้แล้ว ท่านยังหนุม่อยูเ่ลยน่า" นางเดินย้ิมแย้ม

เข้าไปหา

"ยายหนู ท�าเป็นปากหวาน" ฉี ซ่ือเจินหัวเราะข้ึนมา พร ้อม 

มองประเมินคุณหนูใหญ่สกุลจั้นที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตตรงหน้า 

แล้วก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้ "ดูเจ้าสิ ราวกับว่าเมื่อวานยังเป็น 

เงือกน้อยที่ชอบเล่นน�้าผู ้น้ันอยู่เลย มาวันน้ีแค่ไม่ทันสังเกตไปชั่วครู ่

ก็กลายเป็นคุณหนูที่สง่างามเสียแล้ว หากว่าพ่อเจ้ายังอยู่ จะต้อง..."

"จะต้องอย่างไร ภาคภูมิใจในตัวข้าหรือ" นางท�าสีหน้าพิลึกพิล่ัน

เป็นการล้อเล่น เอ่ยก่ึงจริงกึ่งเท็จ "ท่านพ่อมีแต่คิดอยากจะรีบแต่งข้า 

ออกไปเท่านั้น"

"เจ้าก็ควรจะแต่งงานออกไปนานแล้ว"
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"ไม่เอาน่า อารองท่านเองก็ถูกคนบนฝ่ังเหล่าน้ันเล่นงานมาแล้วหรือ" 

นางจงใจท�าสีหน้าตื่นตกใจเกินจริง แล้วขมวดคิ้วเอ่ยอย่างจริงจัง "ดูท่า 

ข้าจะต้องพิจารณาแล้วว่าควรจะให้แผนการน้ีด�าเนินต่อไปหรือไม่..."

"ก็ได้ๆ ข้าไม่พูดแล้วตกลงหรอืไม่ อารองแค่อยากจะพูดข้ึนมาบ้าง 

ไม่ได้กดดันเจ้าแต่งงานเสียหน่อย ยายหนูเจ้านี่ก็จริงๆ เลย..." ฉีซื่อเจิน 

ทั้งโกรธทั้งขบขัน แล้วส่ายศีรษะอย่างจนปัญญา "แต่ว่านะยายหนู  

เจ้าอายุย่ีสิบปีแล้ว จะบอกว่าทีผ่่านมาไม่มใีครท�าให้เจ้าใจเต้นได้เลยหรือ"

"อารองหมายถึงใครกัน ลองยกตัวอย่างข้ึนมาดูหน่อย" นางเอ่ย 

กลั้วหัวเราะตอบกลับ

"คุณชายใหญ่สกุลเฉินแห่งก่วงฝูเ่ล่า เขามีสมองท�าการค้าที่ดียิ่ง"

"คุณชายสกุลเฉิน?" จั้นชิงเลิกคิ้วขวาขึ้น "ท่านรู ้หรือไม่ว่าข้า 

เป็นเหมือนอะไรในสายตาเขา"

"อะไร"

นางแค่นเสียงออกมาคราหนึ่ง 

"เรือส�าเภาล�้าค่าท�าจากทองค�าบริสุทธ์ิ เปล่งประกายสีทองระยิบ

ระยับล�าหนึ่ง ในสายตาคนผู้นั้นมีแต่เงินเท่านั้น"

"เช่นน้ันเถ้าแก่หวังแห่งเฉวียนโจวเล่า คราวก่อนที่พวกเราจอดพัก 

ที่น่ัน เขาไม่ได้ให้คนส่งปิ่นปักผมหยกเขียวราคามิสามัญอันหน่ึงมาให้

หรอกหรอื"

"เถ้าแก่หวังต้องการจะรวบกิจการกองเรือสกุลจั้น เพ่ือให้อิทธิพล 

ของเขาแผ่มาถึงการขนส่งทางทะเล"

"เรือ่งนี.้.." ฉซีือ่เจนิใบ้กนิ ทนัใดน้ันก็คดิถึงอกีตวัเลอืกหน่ึงขึน้มาได้ 
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"เช่นน้ันเถ้าแก่เจยีงแห่งโยวโจวเล่า เขามทีัง้เงินท้ังอ�านาจ แล้วก็ยังมสีมอง 

คราวนีไ้ม่เหลอือะไรให้ต�าหนิแล้วใช่หรอืไม่"

จั้นชิงย้ิมเอ่ย "อารอง คนผู้น้ันเย่อหย่ิงยโส คุณหนูใหญ่สกุลจั้น 

อย่างข้าไม่เข้าตาเขาหรอกนะ"

"พูดเช่นน้ีได้อย่างไร ยายหนูเจ้าเองก็ไม่ได้แย่เสียหน่อย ดูสิ  

ใบหน้ารูปไข่เป็นรูปไข่ ทรวดทรงเป็นทรวดทรง ทั้งยังฉลาดเฉลียว  

วาจาฉะฉาน เป็นเจ้าเด็กน่ันท่ีตาไร้แววเอง" ฉซีือ่เจนิขมวดคิว้ กลบักลาย

มาต่อว่าคนที่เขาเสนอขึ้นมาเอง

"ใช่ๆๆ แล้วข้าก็ดันเป็นคนท่ีไม่มีลักษณะแบบคุณหนูเช่นน้ัน  

สิบกว่าปีนี้ล้วนอาศัยอยู่กับชายฉกรรจ์กลุ่มใหญ่บนเรือส�าเภา ท้ังยัง 

เรียนวิธีการปีนขึ้นลงเชือกแบบบุรุษ คนธรรมดาท่ัวไปไม่กล้าต้องการ 

ยายหนูสดุท่ีรกัของท่านหรอกนะ" นางเอ่ยคล้ายล้อเล่น แต่ในใจกลับรูสึ้ก

ผดิหวังไม่น้อย ช่างเถอะ ทางเส้นน้ีเดมิทีก็เป็นนางท่ีเลอืกเอง มไีด้ก็ย่อม 

มีเสีย นางคิดได้มานานแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาบุรุษโง่งมทั้งเห็นตัวเอง

เป็นใหญ่เหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของนางเหมือนกัน

"ถ้าเป็นครอบครวัธรรมดาทัว่ไป ข้าเองก็ตดัใจให้เจ้าแต่งออกไม่ลง

เหมอืนกัน" ฉซีือ่เจนิเอ่ยไปก็พลนันกึถึงอกีตวัเลอืกหนึง่ขึน้มาได้ ทบุหมดั 

ลงบนมอืแล้วเอ่ยต่อ "ใช่แล้ว ท่ีเมอืงหยางโจวแห่งนียั้งมฉิีนเซีย่วเทยีนอยู่

อกีคนนี!่ เมือ่วานเจ้าไม่ใช่เจอเขามาแล้วหรือ รู้สกึว่าคนผู้น้ีเป็นอย่างไรบ้าง"

ฉินเซี่ยวเทียน? จั้นชิงได้ยินแล้ว ท่ีปรากฏข้ึนมาในหัวกลับไม่ใช่

ใบหน้าเคร่งขรึมจริงจังของฉินเซี่ยวเทียน หากเป็นบัณฑิตข้างกาย 

ฉินเซี่ยวเทียนที่นุ่มนวลสง่างามทั้งชอบยิ้มผู้นั้น เมื่อคืนในตอนที่เขาช่วย
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เสีย่วเอ้อร์ของร้านเคยบอกว่าตนเองชือ่เซยีวจิง้ ไม่รู้ว่าเขามคีวามสัมพันธ์

เช่นไรกับสกุลฉิน

"ยายหนู?"

จั้นชิงได้สติกลับมาโดยพลัน ยามมองใบหน้าที่ปรากฏร้ิวรอยของ 

ฉีซื่อเจินแล้วจึงเพ่ิงคิดถึงหัวข้อที่พวกนางก�าลังสนทนากันอยู่ข้ึนมาได้  

รีบยิ้มเอ่ยตอบ

"อารอง ฉินเซี่ยวเทียนแต่งภรรยาไปนานแล้ว"

"เอ๋? ใช่หรอื" ฉซีือ่เจนิพึมพ�าเสยีงทุ้มต�า่ออกมาอกีค�า "น่าเสยีดายนัก" 

เมือ่ครูเ่ห็นยายหนูเหม่อไปตัง้นาน เขายังหลงคดิว่ามหีวังแล้ว

"อารอง ท่านอย่าได้เอ่ยชือ่ข้ึนมาอกีเลย" จัน้ชงิเดนิไปทีร่มิขอบเรอื 

แล้วเอามอืจบักราบเรอื มองไปยังเรอืส�าเภาบนแม่น�า้ท่ีอยู่ในหมอกเบาบาง 

เอ่ยอย่างไม่ย่ีหระ "บุรุษที่จะมาเข้าใกล้ข้าได้ มีผู้ใดบ้างที่ไม่ได้ต้องการ 

ฮุบอ�านาจทางน�้าของสกุลจั้น? ทั้งยังมีผู ้ใดบ้างที่ไม่คิดอาศัยโอกาส 

แต่งคณุหนใูหญ่สกุลจัน้เพ่ือประสบความส�าเรจ็? เพียงแค่พวกเขาส่วนใหญ่

ล้วนไม่คาดคิดมาก่อนว่าต�าแหน่งผู ้น�าตระกูลคนปัจจุบันในตอนนี้ 

มิใช่บุรุษ หากเป็นคุณหนูใหญ่สกุลจั้นที่พวกเขาคิดอยากแต่งงานด้วย!  

ที่พวกเขาย่ิงคิดไม่ถึงก็คือข้าไม่เพียงมิใช่คุณหนูสูงศักดิ์ที่สามารถอยู่แต่

ในบ้านคอยเย็บปักถักร้อย เชื่อฟังว่าง่าย หากยังมีแต่ความสามารถ 

ในการน�าพากองเรือของพวกเราท�าการค้าไปทั่วสี่คาบมหาสมุทร"

นางหันกลบัมามองฉซีือ่เจนิแล้วย้ิมเย้ยหยันคราหนึง่ "กับบรรดาบรุษุ

ทีห่ลงคดิว่าแค่พูดค�าหวานเลก็น้อยก็สามารถท�าให้ข้าคลานอยู่ใต้ฝ่าเท้า 

ได้อย่างง่ายดายเหล่านั้น จะท�าให้ข้าใจเต้นได้อย่างไร บนร่างของคน 
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พวกนั้น ข้าเห็นเพียงแต่ความหลงตนเอง ละโมบ และโง่เง่า"

"แย่ขนาดน้ันเชียว?" ฉีซื่อเจินขมวดค้ิวท้ังยังทอดถอนใจในใจ  

หรือว่าที่ข้าช่วยยายหนูนี่ตั้งแต่ทีแรกจะท�าผิดเสียแล้ว?

หากว่านางไม่เคยข้ึนเรอืมาต้ังแต่แรก ไม่ได้เรียนรู้ส่ิงเหล่านี ้ เช่นนัน้

อ�านาจผู้น�าตระกูลในยามนี้ย่อมเป็นของเจ้าหนูจั้นปู้ฉวินอย่างแน่นอน  

ภาระบนบ่าของนางก็จะไม่หนักหนาถึงเพียงนี้ เช่นนั้น...สายตาของนาง 

ก็คงไม่สูงลิบขนาดน้ี แล้วก็คงแต่งให้กับบุรุษในดวงใจไปนานแล้ว 

ใช่หรือไม่

เห็นฉซีือ่เจนิขมวดค้ิวมองมาท่ีตนเองอย่างกังวล จ้ันชงิรู้ว่าเขาก�าลงั

คดิอะไรอยู่จงึย้ิมเอ่ย

"อารอง อย่าได้คดิมากเลย ไม่ว่าช้าหรือเร็วยังไงข้าก็ย่อมคดิหาวิธี 

ขึ้นเรือให้ได้ ท่านควรจะรู้ว่าข้าไม่มีทางตัดใจโดยง่ายอย่างแน่นอน  

ย่ิงกว่าน้ันท่านจะเป็นอย่างท่านพ่อเช่นน้ันหรือไร คิดว่าสตรีไม่มีความ

สามารถดูแลมังกรสมุทรตระกูลจั้นงั้นหรือ"

เขาได้ยินแล้วก็ทอดถอนใจ ยิ้มขมขื่นตอบกลับ

"ยายหนู หากข้าคิดเช่นนั้นก็ไม่มีทางช่วยเจ้าพูดแต่แรกแล้ว"

"เช่นนั้นท่านเสียใจภายหลังแล้วหรือไม่" นางถามด้วยดวงตา 

เป็นประกาย

ฉซีือ่เจนิมองไปยังกองเรอืส�าเภาบนแม่น�า้รอบๆ ในเวลาไม่ก่ีปีส้ันๆ 

ยายหนูได้ท�าให้ทุกคนในสกุลจั้นยอมรับนับถือจากใจ ไม่เพียงแต่เอ็นดู  

ทีม่ากกว่านัน้คือความเคารพ นางพิสจูน์ความสามารถของนางแล้วจรงิๆ 

กระท่ังน�าพาทุกคนเปิดเส้นทางเรอืสายใหม่ เสาะหาเส้นทางชวิีตท่ีสงบสุข

Page ����������������.indd   51 7/9/2561 BE   12:48



52

ล�ำน�ำรักเจ้ำสมุทร

มากขึน้อกีเส้น

ในยามปกตินางเป็นพ่ีสาวน้องสาว บุตรสาวท่ีน่ารัก แต่เม่ือเกิดเร่ือง 

นางก็เปลีย่นเป็นผูน้�าตระกูลท่ีฉลาดเฉลยีวและใจเย็นทนัใด จัดการปัญหา

อย่างเด็ดขาดรวดเร็ว ปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างยุติธรรมเข้มงวด กระทั่ง 

ตอนเผชญิคลืน่ลมพายุในทะเล นางเองก็สามารถยืนเคยีงบ่าเคียงไหล่กับ

คนเรอืคนอืน่ๆ ได้ ถึงแม้พละก�าลงัของนางจะไม่มากเทียบเท่าคนอืน่จริงๆ 

แต่ก็ไม่อาจปฏเิสธได้ว่านอกจากหัวหน้าแล้ว เขาก็เหน็ว่ายายหนูเป็นคนเรอื 

ที่ดีที่สุดคนหนึ่ง กระทั่งน้องชายของนางจั้นปู ้ฉวินยังไม่มีพรสวรรค์ 

เทียบเท่านางแต่อย่างใด

นางกับหัวหน้าล้วนเป็นคนเรือโดยก�าเนิด!

"เปล่า" ฉีซื่อเจินหันกลับมามองจั้นชิงท่ีก�าลังยืนรอค�าตอบอยู่  

เอ่ยอย่างจรงิจงั "กับเรือ่งนี ้อารองอาจจะเคยนึกสงสัย แต่ไม่เคยนึกเสียใจ

ภายหลังมาก่อนแน่นอน"

จั้นชิงคลี่ยิ้มกว้าง "ขอบคุณเจ้าค่ะอารอง"

"แต่ข้าก็ยังหวังให้สกัวันเจ้าจะหาบรุษุในดวงใจพบและได้แต่งงาน

อยู่ดี"

จั้นชิงได้ยินแล้วอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ฉีซื่อเจินยกมือข้ึน

ปรามนางก่อนพร้อมเอ่ยต่อจนจบ

"ไม่ได้เป็นเพราะข้าสงสัยในความสามารถของเจ้า แต่เพราะข้า 

แก่แล้ว สกัวันก็ต้องลงบาดาลเหลอืง* ไปพบหัวหน้า ข้าหวังว่าหากมสีกัวัน

ที่ข้าไม่อยู่แล้ว อย่างน้อยก็วางใจว่ายังมีสักคนท่ีสามารถดูแลเจ้าได้  
* บาดาลเหลือง (หวงเฉวียน) หรือน�้าพุเหลือง หมายถึงตาน�้าใต้ดินซึ่งปนเปื้อนท�าให้น�้าสีเหลือง ชาวจีน 
มีคติความเชื่อว่าเป็นทางไปสู่ปรโลกหรือโลกหลังความตายของมนุษย์
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เป็นเช่นน้ีในยามท่ีข้าตายไปถึงจะมีอะไรไปบอกพ่อเจ้าได้ เจ้าคงไม่ได้

หวังว่าพวกเราคนแก่สองคนอยู่ท่ีโลกหลงัความตายแล้วก็ยังคงเป็นกังวล

เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของเจ้าหรอกนะ"

นางเม้มปากพร้อมหลบสายตา หนัไปมองดวงอาทติย์ท่ีก�าลังข้ึนมา

ขจดักลุม่หมอกเบาบางบนแม่น�า้ ผ่านไปชัว่ครู่ใหญ่จึงเอ่ย

"เรื่องแบบนี้บางทีก็ต้องอาศัย...วาสนา"

"เรือ่งน้ีข้ารู ้อารองแค่เพียงหวังว่าหากวาสนามาถึงแล้วจริงๆ อย่าได้

เอา 'มงักรสมทุรตระกลูจัน้' สีค่�าน้ีขึน้มาเป็นข้ออ้าง เข้าใจหรอืไม่"

"อืม...เจ้าค่ะ" ถึงแม้นางจะผงกศีรษะตอบรับแล้ว ในใจก็ยังคง 

ไม่คาดหวังถึงสิ่งที่เรียกว่า 'วาสนา' นั้น

ในเมื่อความจริงแล้ว แม้ใต้หล้าจะกว้างใหญ่ แต่จะมีบุรุษใด

สามารถยอมรับอีกทั้งไม่แทรกแซงการดูแลกองเรือเหล่านี้ของภรรยาได้ 

ผู้ใดจะมีหัวใจที่กว้างใหญ่ถึงเพียงนั้นกัน

รุง่อรณุทอแสงอร่ามย้อมสขีองแม่น�า้ให้กลายเป็นสทีองค�า บนแม่น�า้

สะท้อนภาพใบเรือจากที่ไกลๆ ธงอักษร 'จั้น' โบกสะบัดไปตามแรงลม  

นางมองไปยังภาพกองเรือส�าเภาอันเพียบพร้อมของตระกูลตน ในใจ 

เกิดทั้งความภาคภูมิและขมขื่น

น่ีคือผลลพัธ์จากการท�างานหนักของนาง นางพยายามพิสจูน์ตนเอง

ต่อหน้าบดิา ต่อหน้าผูค้นท้ังโลก ในยามน้ีหลงัจากพยายามมานานหลายปี 

นางไม่มทีางยอมละท้ิงทัง้หมดนีเ้พ่ือใครสกัคนได้ คนทีค่ดิแต่งงานกับนาง

จะต้องสามารถยอมรบัและประนีประนอมได้ แต่ใครจะสามารถท�าได้กัน 

บนโลกใบนีจ้ะมคีนทีเ่ข้าใจนาง ยอมรบันางได้จริงๆ หรือ
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หากว่ามี...จะเป็นผู้ใดกันนะ

สตรีที่ยืนอยู่ตรงหัวเรือถอดเครื่องประดับหรูหราที่นางใส่เมื่อคืนนี ้

ออกแล้ว เรือนผมยาวทีท่อประกายสทีองอ่อนภายใต้แสงอาทติย์เพียงใช้

เชอืกเส้นหนึง่มดัรวบเอาไว้ ชดุสเีขียวทีท่�าจากผ้าไหมเน้ือดก็ีเปลีย่นออก 

กลายเป็นเสื้อผ้าป่านซึ่งทนทานกว่า นางท�าแม้กระท่ังม้วนแขนเส้ือข้ึน  

เปิดเผยท่อนแขนท่ีตากแดดจนเป็นสีเข้มหากยังคงดูเนียนนุ่ม นอกจาก 

ต่างหูข้างขวาวงสนี�า้เงินขาวแล้ว บนร่างของนางไม่ปรากฏเครือ่งประดบั 

อ่ืนใดอกี มเีพียงใบหน้ากล้าหาญไร้การปรงุแต่งทีม่องอย่างแน่วแน่ไปยัง

เบื้องหน้า ทว่าต่อให้แต่งตัวคล้ายเด็กหนุ่มบนเรือเพียงใด ตลอดท้ังร่าง

ของนางก็ยังแผ่กลิ่นอายสตรีออกมาอย่างชัดเจนอยู่ดี

สตรีท่ีอาบอยู่ใต้แสงอรุณน้ันท้ังคุ้นเคยและแปลกหน้าเช่นนี้เอง 

เซยีวจิง้อดตะลงึลานไปบ้างมไิด้ เมือ่คนืทีห่อสีส่มทุรคณุหนใูหญ่สกุลจัน้ 

ได้แสดงออกอย่างน่าตืน่ตาตืน่ใจถึงเพียงน้ัน ท�าให้เขาไม่อาจน�าสตรชีดุเขยีว 

ที่แต่งกายด้วยเครื่องประดับงดงามหรูหรา วาจาฉะฉานเมื่อคืนคนนั้น 

มาซ้อนทบักับสตรตีรงหน้าท่ีแต่งกายสามญั มองไปแล้วคล้ายเด็กหนุม่ผูน้ี้ 

ได้เลย จนกระท่ังนางหรี่ตาลง โน้มตัวไปข้างหน้ากะทันหัน จับไปท่ี 

กราบเรือแล้วตะโกนเสียงดังหาคนบนเรือส�าเภาอีกล�าหนึ่ง

"เสี่ยวอู่ เชือกเส้นนั้นไม่ได้มัดแน่น! อย่าดึง!"

สีหน้าของนางคล้ายมีชีวิตชีวาขึ้นมาในเสี้ยวเวลานั้น เสียงที ่

ดังกังวานท�าให้เขาน�าภาพสตรีฉลาดเฉลียวคนเมื่อคืนมาซ้อนทับกับ 

สตรีตรงหน้าในชั่วพริบตา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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บทนำ�

'งานเลี้ยงวสันต์บุปผาพรรณแดงเขียว

งามสะพรั่งจริงเชียวโปะแป้งหนา

ภรรยาผู้ใดพิงประตูตั้งตารอ

สามีใครหนอไม่ยอมกลับเรือน'

บทกวีไร้ชื่อผู ้แต่งถูกเขียนลงบนผนังหอสุรา ผู ้คนท่ีมาร�่าสุรา

หาความส�าราญทีน่ี่ มไีม่ก่ีคนท่ีจะสงัเกตเหน็บทกวีไร้นามบนพ้ืนท่ีเล็กๆ น้ี 

เนือ่งจากบนผนังของหอสรุานีเ้ตม็ไปด้วยบทกวีทีน่กัดืม่ขาจรขดีเขยีนเอาไว้

ยามเมามาย

กลอนบทสั้นๆ อยู่ท่ามกลางบทกลอนมากมาย ยากที่จะดึงดูด 

ความสนใจจากนกัดืม่จรงิๆ โดยเฉพาะนกัเลงสรุาทีด่ืม่สุราแล้วดวงตาทัง้คู่

ล่องลอย ทว่าในตอนนี้กลับมีนักเลงสุราหนวดเฟิ้มรายหนึ่งกอดไหสุรา
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พลางจ้องบทกวีไร้นามบทนั้นด้วยความสนอกสนใจ

ช่วยไม่ได้ ใครใช้ให้เขาน่ังอยู่หน้าบทกวีไร้ช่ือนี่พอดี ใครใช้ให้เขา 

มาดืม่สรุาท่ีนีเ่พียงล�าพัง ใครใช้ให้เขาเป็นนักเลงสรุาตวัฉกาจท่ีดืม่พันจอก

ก็ไม่รูจ้กัเมา และได้แต่จ้องมองมนัในสถานการณ์ทีก่�าลงัเบือ่หน่ายสดุขีดนี้

กันเล่า

คนที่เขียนกลอนบทน้ีลายมืองดงามย่ิงนัก กอปรกับความหมาย

เหนบ็แนมเลก็น้อยระหว่างบรรทัดตัวอกัษร แค่มองก็รูว่้าคนเขยีนคอืสตรี 

แต่ไม่รูว่้าเหตุใดตอนนัน้นางจงึมาทีห่อสรุาแล้วหยิบพู่กันเขียนบทกวไีร้นาม

บทนี้

นางออกเรือนแล้วหรือ หรือมาตามสามีที่ไม่กลับบ้านท่ีน่ี เขา 

คาดเดาขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

ชายหนุ่มกรอกเหล้าอีกอึกหน่ึงด้วยท่าทางโงนเงน เขาก�าลังจ้อง

กลอนบทน้ัน รูส้กึว่า...สตรท่ีีมคีวามสามารถในการประพันธ์มากไปก็ไม่ดี 

อย่างพ่ีสาวคนโตของเขาที่คล้ายบุรุษ อย่างพ่ีสะใภ้ใหญ่ของเขาที่เป็น 

คนอารมณ์ร้อน ถ้าหากไม่ได้แต่งกับสามีท่ีเหมาะสมกัน ก็จะกลายเป็น 

หญิงเก่งกาจคู่กับสามีไม่เอาไหน ยากที่จะได้ครองคู่กันอย่างราบรื่น

กระมัง

เฮ้อ เขาคงจะเบื่อมากเกินไป เป็นถึงบุรุษร่างสูงใหญ่แต่กลับ 

คิดฟุ้งซ่านกับกลอนไร้ชื่อบทนั้นขึ้นมาได้ ช่างน่าเศร้าโดยแท้

ชายหนุ่มกรอกสุราอีกอึกหน่ึงอย่างไร้เร่ียวแรง สายตาของเขา 

ย้ายไปอยู่นอกรั้วของหอสุรา มองดูผู ้คนคับคั่งบนท้องถนนข้างล่าง 

ที่แต่งกายด้วยชุดคลุมยาว รู ้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยข้ึนมาอย่างไร้เหตุผล  
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จากจงหยวน* ไปสิบกว่าปี เมืองหยางโจวแห่งน้ีไม่ได้เปล่ียนแปลงไป 

มากนกั เพียงแต่อยู่ซอีว้ี** มานมนาน จู่ๆ  พอกลบัมาทางใต้ทีอ่ากาศอบอุน่ 

เป็นมิตรกับผู้คน เขาก็รู้สึกปรับตัวยังไม่ได้อยู่บ้าง

เขาอยากจะกรอกสุราอีกอึก แต่กลับพบว่าไหสุราว่างเปล่า เพิ่งจะ 

เงยหน้าขึ้นเรียกเสี่ยวเอ้อร์ให้เอาสุรามาให้ ก็เห็นบ่าวรับใช้สกุลจั้น 

ขึ้นชั้นสองเดินมาทางนี้ เขาถอนหายใจเบาๆ ได้แต่ล้มเลิกความคิดที่จะ

สั่งสุรามาอีกไปเสีย

"คุณชายขอรับ ฮูหยินส่งพวกเรามารับท่าน"

เฮ้อ รูอ้ยู่แล้วว่าขอเพียงก้าวเข้ามาในเมอืงหยางโจวก็คงหลบไม่พ้น

สายตานาง

เขาหัวเราะขมข่ืนอย่างไร้เสียง รู้ว่าไม่อาจจะยืดเวลาต่อไป จึง 

จ�าต้องลุกขึน้อย่างยอมรบัชะตากรรม โยนไหสรุาให้คนหนึง่ในนัน้ จากนัน้ 

ก็บิดขี้เกียจแล้วหาวหนึ่งที สางหนวดครึ้มที่เต็มไปด้วยฝุน่และทราย 

อย่างซึมกะทือพลางเดินลงไปข้างล่าง

ตอนที่เขาเดินผ่านโต๊ะรับเงิน จู่ๆ ก็หยุดชะงัก หันกลับไปบอก 

ผู้ติดตามข้างหลังที่อุ้มไหสุรามาด้วย

"เจ้าชื่ออะไร"

"เรียนคุณชาย ข้าแซ่หลัว ชื่ออัน พ่ีน้องท่านนี้แซ่ติง ชื่อเอ้อร์  

ท่านเรยีกข้าว่าหลวัอนั เรยีกเขาว่าติงเอ้อร์ก็ได้ขอรบั" บ่าวรบัใช้พยักหน้า 

* จงหยวน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางจนไปถึงตอนใต้ของ 
ลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
** ซอีว้ี (แดนตะวันตก) คอืดนิแดนทางตะวนัตกของด่านอว้ีเหมนิกวน และด่านหยางกวนในสมยัราชวงศ์ฮัน่ 
ปัจจุบันคือบริเวณเขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์ ทางใต้ของเทือกเขาเทียนซาน (เทียนซานหนานลู่)  
เรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกของที่ราบสูงปามีร์ รวมถึงแถบเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และอินเดีย
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รบีเข้ามาแจ้งชือ่

"เอาล่ะ น้องหลวั ตอนท่ีจ่ายเงินก็ช่วยเอาเหล้ากลับไปให้ข้าไหหน่ึง

ด้วย"

"คุณชายจะดื่มเหล้าอะไรขอรับ"

"ไม่รู้ว่าพวกเขามีเหล้าเจี้ยนหนานเซาชุน* หรือไม่ ถ้าหากไม่มี  

เอาเซ่าซิง** มาก็ได้" เขาสั่งเสร็จแล้วก็ทักทายบ่าวรับใช้อีกคน แต่กลับ 

นึกชื่ออีกฝ่ายไม่ออกไปชั่วขณะ "ติง..."

"ติงเอ้อร์ขอรับ" บ่าวรับใช้อีกคนรีบย�้าชื่อแซ่ตัวเอง

"ติงเอ้อร์ เจ้าน�าทางสิ ข้าไม่รู้ว่าสมาคมสกุลจั้นอยู่ที่ใด"

"ขอรับ" ติงเอ้อร์ได้ยินดังนั้นก็พาเขาไปข้ึนรถม้าท่ีรออยู่ข้างนอก 

นานแล้ว

เมื่อเดินมาถึงรถม้า ติงเอ้อร์ก็ค้อมกายบอก

"คุณชาย เชิญขึ้นรถขอรับ"

อื้ม นี่ข้าไม่ได้นั่งรถม้ามาหลายปีแล้วนะเนี่ย!

มองรถม้าท่ีแม้จะเรยีบง่ายและดหูยาบๆ แต่ก็กว้างขวางสะดวกสบาย

แล้ว เขาก็ฉกีย้ิมเผยให้เห็นฟันขาวใต้หนวดครึม้ หัวเราะแหะๆ พลางก้าวขึน้

รถม้า เพ่ิงจะล้มตวัลงนอนราบมอืสองข้างหนนุหลงัศรีษะ รถม้าก็ขับเคลือ่น

ไปข้างหน้าแล้ว

เขายกขาขึ้นไขว่ห้าง โยกเอนไปพร้อมรถม้า ปากก็ครวญเพลง 

ชาวหุย*** โคลงเคลงเช่นนี้ไปตลอดทางจนถึงที่หมาย

ดูท่าว่ากลับจงหยวนคราวนี้จะไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดไว้เลย...
* เจี้ยนหนานเซาชุน สุราชื่อดังในสมัยถัง มีมากในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)
** เซ่าซิง หรือเลืองเซ่าซิง สุราชื่อดังของเมืองเซ่าซิง มณฑลเจ้อเจียง หมักจากข้าว ยิ่งเก็บนานยิ่งรสชาติดี
*** ชาวหุย คือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในจีน
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ฤดูร้อนอบอ้าว

ในลานสวนริมทะเลสาบสีเขียวมรกต มีเสียงจักจั่น มีเสียงนก  

และมีสายลมอ่อนพัดโชย

ต้นหลวิยนืต้นเขียวไสวบนทางลาดปดู้วยหนิ สตรใีนอาภรณ์สขีาว

กอดกระดาษเซวียนจือ่* หลายม้วนเย้ืองย่างไปทางหอรัว่หราน

"กระต่ายขาวโดดเดี่ยว เที่ยวท่องสอดส่ายทั่วออกตก อาภรณ์ใหม่

ย่อมดีกว่าเก่า สหายเก่าย่อมดีกว่าใหม่..."

หญิงสาวเดินผ่านริมทะเลสาบ ได้ยินเสียงนุ่มใสไพเราะจับใจ 

ของสุ่ยเหลียนดังมาจากเรือนริมธาร มุมปากนางหยักยกข้ึนเล็กน้อย 

พร้อมส่ายหน้าเบาๆ

น้องสามชอบท่องบทกวีพวกนี ้ นางโชคดท่ีีเกิดมามนี�า้เสยีงไพเราะ

1

* กระดาษเซวียนจื่อเป็นกระดาษคุณภาพสูง เนื้อกระดาษนิ่มเหนียวไม่ขาดง่าย ดูดซึมหมึกสม�่าเสมอ
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ดุจดังนกขมิ้น ชวนให้ได้ยินแล้วไม่รู ้จักเบื่อ ต่อให้นางจะสวดมนต์  

น่ากลัวว่าจะท�าให้คนฟังจนลุ่มหลงมัวเมาเช่นกัน

คราวก่อนสุ่ยเหลียนไปท�าบุญที่วัดกับแม่รอง กลีบปากแดงชุ่มชื้น 

เพ่ิงจะเผยอก็ดึงดูดหนุ่มเจ้าส�าราญมาขอแต่งงานถึงบ้านเป็นโขยง ท�าเอา

สุ่ยเหลียนท่ีกลัวคนแปลกหน้ามาแต่ไหนแต่ไรขวัญเสีย นับแต่คร้ังน้ัน 

นางก็ไม่ชอบออกไปข้างนอกย่ิงกว่าเดิม ท่องกวีเขยีนโคลงคูอ่ยู่ท่ีเรอืนรมิธาร

ผู้เดียวทั้งวัน ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ไม่ยอมไปท�าบุญที่วัดกับแม่รองอีก

หญิงสาวในอาภรณ์สีขาวยังไม่หยุดเท้า มุ่งหน้าเข้าไปในสวนต่อ 

ผ่านเรือนริมธารของน้องสาวไปก็เป็นเรือนบุปผาจรุงของน้องห้าสุ่ยหลัน 

ที่พักของน้องห้าสงบเงียบเสมอ นางมองเห็นควันขาวพวยพุ่งอยู่ตรง 

ห้องปรุงยาหลังบ้านมาแต่ไกล ตามมาด้วยกลิ่นยาจางๆ ลอยอวลอยู่ใน

อากาศ

ไม่ต้องคดินางก็รูว่้าน้องห้าก�าลงัปรงุยาอีกแล้ว นางไม่เข้าใจเลยจริงๆ 

ว่ายาพวกนัน้มอีะไรน่าดงึดดูใจ ถึงกับท�าให้สุย่หลนัในวัยสบิสองปีหลงใหล 

ได้ถึงเพียงน้ี เด็กคนน้ีมีพรสวรรค์ เฉลียวฉลาดและชอบอ่านหนังสือ  

แต่หนงัสอืทีน้่องห้าอ่านไม่เหมอืนกบัหนงัสอืท่ีน้องสามสุย่เหลยีนอ่านเลย

สักนิด เพราะหนังสือที่น้องห้าอ่านล้วนเป็นต�าราแพทย์ประหลาดๆ

บดิาชอบท่ีน้องห้าเฉลยีวฉลาด จงึไม่เคยห้ามนางอ่านต�าราพวกนัน้ 

แล้วยังให้คนไปเสาะหาต�าราแพทย์จากท่ีต่างๆ มาให้น้องห้าอีกด้วย  

ทั้งยังเชิญท่านหมอที่ทักษะการแพทย์ล�้าเลิศมาสอนวิชาแพทย์ให้นาง 

กระทัง่ช่วยนางสร้างห้องปรงุยาโดยไม่สนใจว่าแม่สามจะคดัค้านหรอืไม่ 

โชคดีท่ีไม่ว่าน้องห้าจะท�าการใดก็ใจเย็นรอบคอบมาตลอด เวลาปรุงยา 
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ท่านหมอท่ีเชิญมาผู้นั้นจะอยู่ข้างๆ เสมอ ตลอดสองปีท่ีผ่านมาไม่เคย 

เกิดเรื่องเลย จึงท�าให้แม่สามวางใจ

เดินผ่านเรือนบุปผาจรุงไปอีกก็จะเป็นหอรั่วหรานแล้ว

ขึน้ไปบนหอรัว่หราน ขอเพียงมองจากหน้าต่างชัน้สองออกไปข้างนอก

ก็จะเห็นเรือนที่พักของน้องสาวสองสามคนในสวนตะวันออกได้ชัดเจน  

ในสวนตะวันออกของสกุลสุย่ล้วนเป็นทีพั่กของเหล่าสตรขีองจอมยุทธ์สุย่ 

สุ่ยอวิ๋น

สมยัวัยเยาว์จอมยุทธ์สุย่อวิน๋แห่งต้งถิง* เป็นคนมากความสามารถ 

เจ้าส�าราญ ทั้งยังมีวรยทุธ์ล�้าเลิศ อายยุี่สิบก็สู่ขอภรรยาเอกหนึ่งอนุสาม 

ตามล�าดับ หลงัจากแต่งงานแล้วภรรยาท้ังส่ีคนก็ต้ังครรภ์อย่างราบร่ืน แต่

โชคร้ายท่ีภรรยาทัง้สีข่องสุย่อวิน๋ล้วนแต่ให้ก�าเนดิบตุรสาวผิวเน้ือนวลเนยีน

หน้าตาน่ารกั การไม่มทีายาทสบืสกุลน้ันเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นการอกตญัญู 

แน่นอนว่าสุ่ยอวิ๋นจะต้องมีบุตรชายให้ได้สักคนถึงจะพอใจ!

แต่หลายปีมาน้ี บุตรสาวล้วนกระโดดออกมาทีละคนๆ ไม่ว่าเขา 

จะพยายามอย่างไรก็ท�าให้ภรรยาทั้งส่ีให้ก�าเนิดบุตรชายไม่ได้ อีกทั้ง 

ตอนบตุรสาวคนท่ีสิบสามถือก�าเนิดกลับท�าให้ภรรยาเอกของเขาต้องเสยีชวิีต 

จอมยุทธ์สุ่ยเสียอกเสียใจแล้วจึงยอมรับชะตากรรมไม่ดันทุรังอีกต่อไป

มองทะเลสาบและภเูขาเขยีวชอุม่นอกหน้าต่างแล้วก็ให้นึกถึงมารดา

ที่อ่อนโยนราวกับสายน�้า หญิงสาวในอาภรณ์ขาวรู้สึกเศร้าข้ึนมานิดๆ  

จวบจนวันนี้มารดาจากโลกนี้ไปได้ห้าปีแล้ว แต่ในฝันกลางดึกนางยังคง 

ฝันถึงความอ่อนโยนและเสยีงเพลงขบักล่อมท่ีมารดาจะกล่อมนางเข้านอน

* ต้งถิง หรือทะเลสาบต้งถิง เป็นทะเลสาบน�้าจืดขนาดใหญ่ อยู่ทางเหนือของมณฑลหูหนาน

Page ���������������.indd   13 7/9/2561 BE   12:54



14

ล�ำน�ำรักเจ้ำนำวำ

สมยัท่ีนางยังเลก็อยู่เสมอ

นางถอนหายใจเบาๆ หนัไปเอาม้วนกระดาษวางบนโต๊ะแล้วคลีอ่อก

อย่างระมดัระวังย่ิง จากน้ันก็น�าท่ีทบักระดาษทบัมมุไว้แต่ละด้าน กระดาษ

เซวียนจือ่สขีาวกางแผ่อยู่บนโต๊ะ เผยให้เห็นภาพบนนัน้

เห็นเพียงภาพบนนัน้ไม่เหมอืนกับภาพภูเขาล�าธารบปุผาสกุณาทัว่ไป 

แต่เป็นภาพร่างและลายเส้นแปลกประหลาด อกีทัง้ตรงกลางยังจดตวัเลขไว้

จ�านวนหน่ึง หากมองให้ละเอียดก็จะเห็นชัดว่าภาพบนนั้นคือภาพเรือ 

ทีแ่ยกเป็นส่วนๆ

หญิงในชดุขาวทับภาพเรอืเรยีบร้อยแล้ว เฉีย่วเอ๋อร์สาวใช้ประจ�าตัวนาง

ตัง้แต่เดก็จงึได้ยกชาร้อนเดินอย่างแช่มช้าเข้ามา ปากยังพึมพ�าบอก

"คุณหนู ท่านเดินเร็วเหลือเกิน"

นางคลี่ย้ิม หยิบพู่กันและแท่งฝนหมึกออกมาจากตู้พลางเอ่ย 

เสียงนุ่ม

"เรือล�านี้สกุลจั้นรีบร้อนจะเอา ข้าต้องวาดภาพออกมาให้เร็วที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ ทุกคนในอู่ต่อเรือถึงจะเริ่มท�างานได้"

เฉี่ยวเอ๋อร์น�าถาดชาวางไว้บนโต๊ะ ท�าหน้าไม่เห็นด้วย

"สกุลจั้นอยู่ไกลถึงเมืองหยางโจว ข้าว่าพวกเขาไม่น่าจะมาเอา 

ในเวลาสั้นๆ หรอกเจ้าค่ะ"

"จะว่าอย่างนั้นไม่ได้หรอก พวกเรารับปากเขาไว้แล้ว แน่นอนว่า

ต้องท�าให้เสร็จโดยเร็วที่สุด" มือข้างหนึ่งของนางฝนหมึก มืออีกข้าง 

จับแขนเสื้อไม่ให้จุ ่มน�้าหมึก เอ่ยเบาๆ พร้อมคลี่ย้ิม "คนเราพูดแล้ว 

จะผิดค�าพูดได้อย่างไร"
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"ข้าทราบเจ้าค่ะ ข้าทราบ อักษรคนและค�าพูดรวมกันเป็นค�าว่าเชือ่* 

พูดแล้วก็ต้องท�า ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ" เฉี่ยวเอ๋อร์เดินมาถึงข้างโต๊ะ 

แล้วรบังานฝนหมกึไปท�าต่อ ทัง้ไม่ลมืกลอกตา "แต่เลก็จนโต ข้าท่องได้แล้ว

เจ้าค่ะ"

หญิงสาวในชุดขาวถูกสีหน้าซุกซนของสาวใช้เย้าแหย่จนหัวเราะ 

อดเอ่ยเยาะหยันไม่ได้

"เช่นนั้นก็ดี เจ้าได้ยินน้องสามท่องกลอนมาต้ังแต่เด็ก ท่องให้ข้า 

ฟังหน่อยเป็นไร?"

เฉี่ยวเอ๋อร์ได้ยินดังนั้น ดวงตารูปเมล็ดซิ่ง** ก็เบิกกว้าง รีบเถียง

"ไม่เหมือนกันนะเจ้าคะ! กลอนที่คุณหนูสามท่องออกเสียงยาก 

เหลือเกิน ทุกครั้งที่ข้าได้ยินก็จะรู้สึกง่วงงุนจวนจะหลับ จ�าได้เสียที่ไหน

กันเล่าเจ้าคะ" เพ่ือไม่ให้คุณหนูใหญ่จู ่โจมตัดขานางอีก นางจึงรีบ 

เบิกตาโตอย่างใสซื่อเอ่ยเตือน "คุณหนู ท่านรีบวาดภาพมิใช่หรือ คนเรา

พูดแล้วต้องท�าตามที่พูดใช่หรือไม่เจ้าคะ"

เห็นเฉี่ยวเอ ๋อร ์ท�าหน้าแสร้งโง ่น ่ารัก หญิงสาวชุดขาวก็ย้ิม 

พลางส่ายหน้า เพ่ิงจะนั่งลงบนเก้าอี้ก็หยิบพู่กันจุ ่มหมึกด�าเล็กน้อย 

แล้ววาดภาพเรือที่ยังวาดไม่เสร็จต่อ

นางมนีามว่าสุย่รัว่ อายุสบิแปดปี เป็นบตุรสาวคนแรกของสกุลสุย่

มารดาของสุย่รัว่ก็คอืหลีซ่ือ่ภรรยาเอกท่ีคลอดยากจนเสยีชวีติผูน้ัน้ 

* ค�าว่าเชื่อ ในภาษาจีนคือ 'ซิ่น (信)' มาจากการประกอบกันของอักษร 'เหริน (人)' ท่ีแปลว่าคน และ  
'เหยียน (言)' ที่แปลว่าค�าพูด
** ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมักใช้เปรียบความงามของ 
ดวงตาหญิงสาวว่ากลมโตเหมือนเมล็ดซิ่ง
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ทางบ้านหลี่ซื่อท�ากิจการอู่ต่อเรือมาหลายปี พอถึงสมัยของหล่ีซื่อ นาง 

เป็นธิดาเพียงคนเดียว ดังน้ันตอนท่ีนางแต่งเข้าสกุลสุ่ย อูต่่อเรือก็ย่อมเป็น

สินเดิม กลายเป็นกิจการของสกุลสุ่ย

แต่สุ ่ยอวิ๋นเป็นจอมยุทธ์มาทั้งชีวิต ไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับ

กิจการอู่ต่อเรือเลยสักนิด ฉะนั้นหลังแต่งงาน หล่ีซื่อจึงเป็นคนจัดการ 

งานส่วนใหญ่ในอู่ต่อเรือ สมัยเด็กสุ่ยรั่วก็จะมาเดินเล่นในอู่ต่อเรือกับ

มารดาเสมอ อาจเพราะได้ยินได้เห็นมามากตั้งแต่เล็ก สุ่ยรั่วจึงวาดภาพ

โครงเรือได้ต้ังแต่ยังเด็กมาก มีไหวพริบเป็นพิเศษในการออกแบบเรือ 

มาแต่ยังเยาว์ ดังนัน้ห้าปีก่อนตอนทีห่ลีซ่ือ่คลอดลกูจนเสยีชวิีตไป สุย่ร่ัว 

ก็ตัดสินใจรับช่วงกิจการอู่ต่อเรือ

ยามนั้นสุ ่ยรั่วเพ่ิงอายุได้สิบสาม แม้ตอนเริ่มต ้นจะยังขาด 

ความสามารถ ทว่านางก็พากเพียรเรยีนรูง้านทกุอย่างอยู่เสมอ ทกุๆ คนื 

จะจดุตะเกียงพลกิอ่านต�าราโบราณหาวิธีสร้างเรอืทีด่ยีิง่กว่าเดมิ กระทัง่ 

คดิสร้างแบบเรอืล�าเลก็ เอามนัไปวางไว้ในถังน�า้ ให้เฉีย่วเอ๋อร์ทีอ่ยู่ข้างๆ 

ช่วยพัดลมหรอืกวนคลืน่น�า้ เลยีนแบบสถานการณ์แต่ละแบบทีอ่าจเกิดขึน้ได้ 

สถานท่ีทีน่างลองแบบเรอืมต้ัีงแต่ถังน�า้ไปจนถึงสระเล็กๆ ตัง้แต่สระเล็กๆ 

ไปจนถึงล�าธาร ในทีส่ดุปีก่อนทีจ่ะอายุสบิห้า นางก็วาดภาพเรอืท่ีตวัเอง

ออกแบบได้เป็นภาพแรก และเอาไปให้อู่ต่อเรือสร้างตามแบบนั้น

เดิมไม่มีใครมีท่าทีในแง่ดีกับการท่ีคุณหนูใหญ่ซ่ึงอายุยังน้อย 

น�าภาพเรอืมาให้ แต่หลงัจากทีทุ่กคนเหน็ภาพเรือทีน่างวาดแบบออกมา

อย่างยอดเย่ียมแล้วก็พากันชื่นชมไม่ขาดปาก ทว่าส่ิงที่ท�าให้สุ่ยร่ัว

ประหลาดใจท่ีสดุคือบดิาท่ีตลอดมาไม่ค่อยใส่ใจนางถึงกับเป็นตวัตัง้ตวัตี
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สนับสนุนให้นางลงมือท�าได้เต็มที่

แน่นอนว่านางประสบความส�าเร็จแล้ว

สามปีต่อมา สุย่รัว่ได้ปรบัปรงุเรอืขนาดเล็กท่ีสกุลสุย่สร้างมาแต่เดมิ 

ได้แก่ เรือต๊ักแตน เรือเฉาฝ่าง* เรือโหลวฉวน** กระท่ังเรือออกทะเล 

ที่เดินทางไปทั่วทั้งมหาสมุทรก็ไม่ได้ยากเกินก�าลังของนาง ชื่อเสียง 

อูต่่อเรอืสกุลสุย่ขจรขจายจากต้งถิงไปไกลถึงเขตปกครองก่วง*** หยาง**** 

เฉวียน***** ไปถึงกระทัง่เมอืงใหญ่ทางเหนอือย่างฉางอนั ลัว่หยาง ก็ยงั 

มีคนรอนแรมมาไกลถึงที่นี่เพ่ือขอให้ออกแบบเรือให้ มีช่ือเสียงโด่งดัง 

ไร้ผู้ใดเทียบเทียม

แต่คนนอกกลบัรูกั้นน้อยนกัว่าเรอืของสกุลสุ่ยนัน้มสีตรีเป็นผู้วาดแบบ 

สาเหตุคือเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความยุ่งยากที่ไม่จ�าเป็น โชคดีที่ทุกคน 

ในอูต่่อเรอืให้ความร่วมมอืกันดี คนนอกจงึไม่ได้รู้กันท่ัว ต้งถงิคือดนิแดน

ของสกุลสุ่ยและไม่มีผู้ใดกล้านินทาส่งเดชด้วย ดังน้ันสามปีมานี้ฐานะ 

ของนางจึงไม่เคยถูกเปิดเผย และช่วยลดขี้ปากคนไปไม่น้อยจริงๆ

เวลาค�า่ เฉีย่วเอ๋อร์จดุตะเกียงสองดวง สุ่ยร่ัวยังคงมสีมาธิจดจ่อกับ

การวาดภาพเรอื

"คุณหนูเจ้าคะ ท่านพักสักหน่อยเถิดเจ้าค่ะ" เฉี่ยวเอ๋อร์ฝนหมึก 

มาทั้งบ่าย ข้อมือบางเมื่อยจะตายอยู่แล้ว

"หากเจ้าเหน่ือยแล้วก็ไปพักก่อนเถอะ ข้าวาดต่ออีกประเด๋ียว 

* เรือเฉาฝ่าง หมายถึงเรือขนาดใหญ่ที่ใช้บรรทุกอาหาร ธัญพืช
** เรือโหลวฉวน หมายถึงเรือรบขนาดใหญ่แบบหนึ่งของจีน มีหลายชั้น สร้างด้วยไม้
*** ก่วง หมายถึงก่วงโจว เมืองเอกของมณฑลก่วงตง เมืองใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของจีน
**** หยาง หมายถึงหยางโจว เมอืงท่ีอยู่ตอนกลางของมณฑลเจยีงซ ูต้ังอยู่เหนือชายฝ่ังแม่น�า้ฉางเจยีง ในอดตี
เคยเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ัง่คัง่ท่ีสดุของจนี
***** เฉวียน หมายถงึเฉวียนโจว เมอืงใหญ่ในมณฑลฝเูจีย้น ในสมยัถังยังเป็นท่าเรอืส�าคัญหน่ึงในสีข่องจนี
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ก็เสร็จแล้ว" นางเงยหน้า ยิ้มบอกเบาๆ

เห็นดวงตาคู่น้ันที่อ ่อนโยนและแน่วแน่ของคุณหนูใหญ่แล้ว  

เฉี่ยวเอ๋อร์ท�าอะไรนางไม่ได้เลยสักนิดเดียว

คณุหนคูนนีห้นอ ดเูหมอืนอ่อนโยนน่ารกั ความจรงิแล้วก็อ่อนโยน 

น่ารกัน่ันแหละ ถ้าบอกให้นางไปพักก็คอืให้นางไปพักจรงิๆ ไม่ได้แค่พูด 

ไปตามมารยาทเท่านัน้

แต่ปัญหาคอืนายยังไม่พัก นางซึง่เป็นสาวใช้จะว่ิงไปกินข้าวนอนหลบั

ได้อย่างไรกันเล่า

หากให้สาวใช้ของคณุหนูคนอืน่ๆ มาเห็นเข้า นางก็แย่น่ะส ิ ถึงตอนนัน้ 

ก็ยังจะตฉินินินทานางอีกด้วย

เห็นคุณหนูใหญ่ก้มหน้าจดจ่อกับการวาดภาพต่อ เฉ่ียวเอ๋อร์ 

ก็ถอนหายใจด้วยความคบัแค้นใจ หยิบแท่งฝนหมกึขึน้มาฝนน�า้หมกึต่อไป

ตามยถากรรม

ขณะเคลื่อนไหวแบบเดิมๆ ซ�้าๆ อย่างเบื่อหน่าย สายตาของ 

เฉีย่วเอ๋อร์ก็ไปหยุดอยู่บนใบหน้าของคณุหนใูหญ่ของตนโดยไม่รูต้วั ไม่รูว่้า

เป็นเพราะความสัมพันธ์ของแซ่สกุลหรือไม่ บรรดาคุณหนูสกุลสุ ่ย 

จึงหน้าตาไม่เลวเลยสักคน แต่ละคนงดงามราวกับดอกบัวแรกแย้ม 

ทีโ่ผล่พ้นน�า้ ท้ังยังงดงามย่ิงๆ ขึน้ไป คุณหนูใหญ่ของนางถือว่าเป็นคนที่

หน้าตาธรรมดาที่สุดแล้ว

แม้นางจะเห็นคุณหนูโฉมงามเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก แต่นางก็ยังคง

จ้องมองจนใจลอยอยู่บ่อยครั้ง แม้คุณหนูใหญ่จะไม่ใช่คนที่งามท่ีสุด  

แต่นางกลับรู้สึกว่าคุณหนูใหญ่เป็นคนที่นิสัยดีที่สุด
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อย่างคุณหนูรองท่ีเป็นคนเฉียบแหลมมากประสบการณ์ มีความ 

น่าเกรงขามมาแต่ก�าเนิด นางเป็นคนดูแลบัญชีในบ้าน ทุกครั้งที่ทุกคน 

เห็นคุณหนูรองก็จะไม่กล้าท�าอะไรบุ่มบ่าม 

ส่วนคุณหนูสามแม้จะอ่อนโยนแต่ก็มีนิสัยข้ีขลาด นอกจากนี ้

ยังชอบอ่านหนังสือ ทุกครั้งที่นางไปชิมชาที่ศาลาริมน�้ากับคุณหนูใหญ่  

ไม่นานนักนางก็จะเริ่มง่วงอย่างอดไม่ไหว

คุณหนูสี่หน่วยก้านดีเป็นพิเศษ ฉะนั้นตั้งแต่เล็กจึงฝึกยุทธ์กับ 

นายท่าน หลายปีมานี้ยังติดตามนายท่านเดินทางไปท่ัวทิศ แม้แต ่

สาวใช้ประจ�าตัวก็ยังต้องติดตามไปทั่วทั้งแผ่นดินจงหยวน

คุณหนูห้าสมยัยังเลก็มกัชอบท�าหน้าเครียดขรึม เพ่ิงจะอายุสิบสอง 

ก็ชอบศึกษาค้นคว้าต�าราแพทย์ต�ารายา เอะอะก็จะเคีย่วยาปรงุยา ชนุฮวา

และชวิเยว่ียทีติ่ดตามคุณหนูห้ามกัจะมกีล่ินยาแปลกๆ ติดตวั 

ถ้าหากเป็นข้าจะต้องทนไม่ไหวแน่...คดิมาถึงตรงนีเ้ฉีย่วเอ๋อร์ก็ลอบ

ยินดีที่ตัวเองไม่ได้ถูกส่งไปปรนนิบัติคุณหนูท่านอื่นอย่างอดไม่ได้

คิดๆ ดูแล้วคุณหนูของนางเหมือนจะมีส่วนท่ีประหลาดกันทุกคน  

พอนึกถึงคณุหนสูองสามท่านหลงัท่ีอายุย่ิงน้อยลดหลัน่กันไป เฉีย่วเอ๋อร์ 

ก็หนังศรีษะชาหนึบข้ึนมาโดยไม่รูตั้ว ลอบช�าเลอืงมองคณุหนใูหญ่แวบหนึง่ 

แล้วก็นึกเห็นใจคุณหนูใหญ่ท่ีมีน้องๆ ที่รูปโฉมงดงามแต่นิสัยประหลาด

ชอบกลเหล่าน้ี

ความจรงิแล้วต้ังแต่คณุหนใูหญ่อายุได้สบิห้าก็มคีนมาสูข่อถึงบ้าน 

แต่คนเหล่านั้นพอเห็นคุณหนูรองที่งามล�้าชนิดพรากวิญญาณแล้วก็ลืม 

จดุประสงค์เดิม หันมาเก้ียวพาคุณหนูรองแทน หรอืไม่ก็ได้ยินเสยีงพึมพ�า
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หวานนุ ่มแสนเสนาะของคุณหนูสามแล้ว ยอดวีรบุรุษก็กลายเป็น 

คนอ่อนระทวยในชั่วพริบตา อยากจะอุทิศท้ังหัวใจให้แก่คุณหนูสาม 

ใจแทบขาด แต่คุณหนูสามเป็นคนตาขาวตั้งแต่เกิด ทุกครั้งที่มีคนคิดจะ

ล่วงเกินก็จะถูกบรรดาศิษย์ที่วรยุทธ์สูงส่งของนายท่านไล่ออกไป

กาลเวลาผันผ่านไป น้องๆ ของคุณหนูใหญ่แต่ละคนก็ย่ิงงดงาม 

ล�้าเลิศ งามจนต้องตกตะลึง อีกท้ังเวลาที่นายท่านไม่อยู่ คนท่ีคอยดูแล

พวกนางก็จะเป็นคณุชายสว่ีศิษย์คนโตของนายท่าน หรือไม่ก็คณุหนรูอง 

เมือ่เวลาผ่านไปคนอ่ืนๆ ก็นึกว่าคุณหนูใหญ่แห่งสกุลสุย่ออกเรอืนไปแล้ว 

ปรากฏว่าพอคุณหนูใหญ่อายุสิบเจ็ดก็ไม่ค่อยมีใครมาสู่ขอแล้ว

ฮือๆ...พอจ้องมองสุ่ยรั่วที่แต่งกายเรียบๆ ด้วยชุดกระโปรงสีขาว 

ทั้งตัวแล้ว เฉี่ยวเอ๋อร์ก็อดขมวดคิ้วงามไม่ได้ ความจริงแล้วนางก็ไม่ได้

กลัวว่าคุณหนูใหญ่จะไม่ได้แต่งออกไปหรอก...แม้คุณหนูใหญ่จะไม่ได้

งามล�้าอย่างน้องๆ แต่ก็งามย่ิงกว่าแม่นางทั่วๆ ไปมากนัก ไม่มีเหตุผล 

ที่จะไม่ได้แต่งออกไปเลย!

ปัญหาคอืคุณหนใูหญ่อายุสบิแปดแล้ว ครึง่ปีมานียั้งไม่มใีครมาสูข่อ 

นางก�าลงัเป็นกังวลแทนเจ้านาย แต่ตัวคุณหนูใหญ่น้ันไม่ได้ตระหนกัเลย

สกันดิ ทัง้ยังก้มหน้าก้มตาวาดภาพเรอืท้ังวัน นางคดิอยากช่วยเกล้าผมมวย

ทรงท่ีนิยมกันให้คณุหนูใหญ่ อกีฝ่ายกลับกลัวว่านางจะเมือ่ยมอืเลยบอกว่า 

ไม่ต้องท�า นางได้ยินแล้วก็แทบลมจับ

คุณหนู...คุณหนูไม่ร้อนใจเลย ท�าเอาบ่าวคนนี้ร้อนใจแทบตาย!

ทกุครัง้ทีคิ่ดอยากช่วยแต่งตัวงามๆ กว่าน้ีให้สกัหน่อย คณุหนใูหญ่ 

ก็จะพยักหน้ารบัคลีย้ิ่มอ่อนโยน แต่พอหนักลบัไปก็ยุ่งอยู่กับงานอูต่่อเรอือกี 
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ลมืว่าต้องลองชดุใหม่ ลมืว่าต้องเกล้าผม ลมืว่าต้องไปเลอืกชาดทาปาก 

และแป้งผัดหน้าที่ร้าน ทุกครั้งก็จะลืมสาวใช้อย่างนางไว้ข้างหลังไกลๆ  

ท�าให้นางต้องอัดอัน้จกุอก

เหน็คุณหนใูหญ่ท่ีก้มหน้าก้มตาต้ังอกตัง้ใจวาดภาพแล้ว เฉ่ียวเอ๋อร์ 

ก็ลอบตัดสนิใจจากก้นบ้ึงของหัวใจ...

ข้าจะต้องคิดหาวิธีดีๆ ให้ได้ ให้คุณหนูแต่งออกไปในปีท่ีอายุ 

สบิแปดนี!้ หากยังเสยีเวลาต่อไป คุณหนจูะพ้นช่วงวยัท่ีเหมาะสมแก่การ

ออกเรือนแล้วกลายเป็นหญิงทึนทึก!

เฉีย่วเอ๋อร์ฝนหมกึพลางใช้ความคดิปราดเปรือ่ง นางจะต้องวางแผน

ให้ดีๆ ...

ภูเขาไกลโพ้น ดอกไม้แรกแย้ม สายน�้าไหลเรื่อยไม่หวนกลับ

แม่น�้าฉางเจียงที่แสนงดงามมักจะเห็นเงาใบเรืออยู่ไม่น้อย บ้างก็

ล่องไปตามแม่น�้า บ้างก็ล่องทวนน�้า หรือไม่ก็บรรทุกสินค้า ไม่ก็ตกปลา  

ลมหนาวพัดโชยเอ่ือยเช่นน้ี ภาพทวิทัศน์งดงามส�าราญใจ ถ้าหากได้สุราดี

อีกกา กับแกล้มอกีสองสามจาน ก็จะย่ิงสขุส�าราญเลยทีเดยีว

แต่ในตอนนี้บนเรือที่ติดธงของสกุลจั้นกลับมีชายฉกรรจ์ผู ้หนึ่ง 

หน้าตาซดีขาวคล้ายปลาตายนัง่พิงหบีสนิค้า บนใบหน้าหาความส�าราญใจ

มไิด้เลยสกันิด

มองตัวอักษร 'จั้น' โดดเด่นอยู่บนธงที่ปลิวไสวตรงหัวเรือ เขา 

ก็เหมอืนเหน็หน้าตาบดิเบีย้วล�าพองใจของหญงิผู้น้ันทบัซ้อนกับธงผนืใหญ่ 

ท�าให้รู้สึกไม่สบายถึงขีดสุด
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มังกรสมุทรตระกูลจั้นติดอันดับหนึ่งในสิบสมาคมใหญ่แห่งต้าถัง

คนทีเ่ป็นผูน้�าคือสตร ีชือ่เสยีงเรยีงนามว่าจัน้ชงิ อายุ...สามสิบห้า?

น่าจะใช่กระมงั ไหนๆ นางก็เป็นหญิงห้าว สิง่ท่ีท�าให้คนไม่อาจเชือ่ 

ได้มากที่สุดคือหลายปีท่ีเขาไม่อยู ่บ ้าน หญิงห้าวผู ้นี้ ถึงกับหลอก 

เอาคนมือเติบมาแต่งงานด้วย แล้วคนมือเติบผู้นั้นก็คือเซียวจิ้ง พ่ีใหญ่

ร่วมสาบานของเขา

เฮ้อ เดิมนึกว่าในที่สุดจะได้หลุดพ้นจากกรงเล็บของหญิงห้าวผู้น้ี

เสียที ใครจะไปรู้ว่าไปอ้อมซีอว้ีรอบใหญ่ๆ รอบหนึ่งกลับมา เขาก็ยังถูก

หญิงห้าวควบคมุอย่างแน่นหนา ไม่เพียงแค่นัน้ ตอนน้ีนางแต่งงานแล้ว 

คนที่แต่งด้วยยังเป็นพ่ีใหญ่ของพ่ีใหญ่ของเขาอีก ล�าดับอาวุโสน้ีไม่ว่า 

จะนับอย่างไรเขาก็ยังอ่อนอาวุโสท่ีสุด อีกทั้งยังลดล�าดับลงสองขั้นติด  

นี่คือสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงตั้งแต่ที่ออกไปจากบ้าน

ชายร่างใหญ่ก�าย�าหนวดด�าถอนหายใจ แม้ทางใต้อากาศจะอบอุน่

แต่กลับชื้นนิดๆ เขามักจะรู้สึกว่าหนวดคร้ึมที่คางหนักข้ึนมาเล็กน้อย 

อย่างไร้สาเหตุ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีละอองน�้าเกาะอยู่หรือไม่

เขาน่ะแซ่จั้น ชื่อปู้ฉวิน แม้จะเป็นนายน้อยสกุลจั้น แต่มีนิสัย 

เลอืดร้อน สมยัเดก็เพราะทะเลาะกับบดิาจงึประชดด้วยการหนอีอกจากบ้าน 

ท่องยุทธภพอยู่หนึ่งรอบ สุดท้ายมีโอกาสได้เดินทางไปซีอว้ีแต่กลับ 

หลงทางในทะเลทราย เกือบจะถูกดวงอาทิตย์ร้อนแรงแผดเผาจนกลายเป็น

ศพแห้งๆ เสียแล้ว

โชคดีท่ีในช่วงก่ึงมึนงงก่ึงตื่นนั้น ท�าให้เขาเดินสับสนจนมาถึง 

เขตรอบนอกของเขาเหย่ียวด�าที่เล่าลือกันแล้วหมดสติไป จากน้ันก็ถูก 
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นายน้อยแห่งเขาเหยี่ยวด�าเฮ่อเหลียนอิงช่วยชีวิตไว้จึงได้รอดตาย

ช่วงเวลาท่ีพักรกัษาตัวอยู่ท่ีเขาเหยีย่วด�า เขาพบว่าแม้เฮ่อเหลียนองิ

จะดเูหมอืนเย่อหย่ิงเย็นชา แต่ความจรงิแล้วก็เป็นบรุุษเลอืดร้อนคนหนึง่ 

เขาได้เหน็กับตาเมือ่มคีนปล้นขบวนสนิค้าของเขาเหย่ียวด�าสองสามครัง้ 

ท�าให้เฮ่อเหลยีนองิต้องตอบโต้กลบั อกีท้ังเฮ่อเหลยีนองิยังเป็นคนท่ีท�างาน

เฉียบขาดยึดถือคุณธรรม ลงโทษและให้รางวัลลูกน้องชัดเจน และท�าดี 

ด้วยใจจรงิโดยไม่หวังให้ใครรู ้ ย่ิงท�าให้เขาเกิดความเลือ่มใสต่อนายน้อย 

ที่วรยุทธ์สูงส่งผู้นี้

หลังจากนั้นไม่นานจั้นปู้ฉวินก็สมัครใจเข้าร่วมกับเขาเหย่ียวด�า  

เฮ่อเหลียนอิงแม้ปากจะไม่ได้พูด แต่ในใจกลับชื่นชมชายหนุ่มท่ีเป็น 

คนเปิดเผยผูน้ีย่ิ้งนกั แม้จะไม่ได้เรยีกขานเป็นพ่ีน้องกับเขา แต่ก็ให้ใจกับ

ชายตัวโตร่างสูงเจ็ดฉื่อ* ผู้นี้เหมือนดังพี่น้อง สิบปีที่ผ่านมาท้ังสองคน 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน ทั้งยังไปล่าดินแดนกันที่ทะเลทรายอีกด้วย

เฮ่อเหลียนอิงได้ฉายาราชาแห่งทะเลทรายจากซีอว้ี จั้นปู้ฉวิน 

มีความชอบใหญ่หลวงที่ไม่อาจมองข้าม แต่เขากลัวว่าจะถูกคนของ 

สกุลจั้นตามหาตัวพบ จึงยินดีที่จะอยู่ในนามแม่ทัพของเขาเหย่ียวด�า  

ไม่เคยบอกชือ่แซ่กับผูใ้ด คนนอกจงึรูแ้ค่ว่าข้างกายราชาแห่งทะเลทราย 

มชีายตวัโตหนวดด�าทีก่ล้าหาญไร้เทียมทาน แต่กลบัไม่มผีูใ้ดรูช้าตติระกูล

และความเป็นมาของคนผูน้ี้เลย

แต่คนของเขาเหย่ียวด�าท�าตัวลึกลับอย่างย่ิงมาตลอด ดังนั้น 

จึงไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลก จึงท�าให้จั้นปู้ฉวินหลบซ่อนตัวอยู่ใน 
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ซีอวี้ได้สิบกว่าปีโดยไม่ถูกพบตัว

กระท่ังสามปีก่อน จั้นปู้ฉวินไปท�าการค้าแทนพ่ีใหญ่เฮ่อเหลียนอิง 

ที่ด่านอวี้เหมิน และได้พบกับเซียวจิ้งที่โรงเตี๊ยมโดยบังเอิญ เขาเห็น 

แหวนมงักรท่ีเป็นสมบติัตกทอดของสกุลจัน้อยู่บนน้ิวของคนผูน้ี้ ตอนแรก

เขายังนึกว่าท่ีบ้านเกิดเรื่อง พอสืบดูจึงได้รู้ว่าหญิงห้าวได้แต่งงานไป 

หลายปีแล้ว และชายหนุ่มผู้นี้ก็คือพ่ีเขยมือเติบท่ีเขาไม่เคยเจอ อีกทั้ง

เหมือนอีกฝ่ายยังสืบหาที่อยู่ของเขาไปทั่วทุกที่ด้วย

เพราะไม่อยากถูกจบัตวักลบัไป จัน้ปูฉ้วินจงึออกจากด่านอว้ีเหมนิ 

กลับเขาเหย่ียวด�าทันที แต่สุดท้ายก่อนที่จะออกนอกด่านก็ถูกพ่ีเขย 

ที่ดูเหมือนสุภาพเรียบร้อยแต่ความจริงเฉลียวฉลาดเจ้าเล่ห์สกัดไว้

สิ่งที่น่าปวดหัวคือเซียวจิ้งเป็นชายโฉดท่ีเฮ่อเหลียนอิงตามหามา 

สิบกว่าปี...เอ่อ ไม่สิ คือพ่ีชายร่วมสาบานที่ช่วยพ่ีสะใภ้ใหญ่หนีตาย 

จากเหตวุุ่นวายในโรงเต๊ียมสนุทรเียือนในปีนัน้ แต่ตอนน้ีเซยีวจิง้เป็นพ่ีเขย

ของเขา อกีฝ่ายไม่รูว่้าจะจบัหรอืไม่จบัเขาด ีหลงัจากทีพู่ดคยุกันพักหน่ึง  

จั้นปู้ฉวินต้องลงทุนลงแรงอย่างมหาศาล สุดท้ายจึงได้ท�าข้อตกลงกับ 

เซียวจิ้งส�าเร็จ...เขาจะไม่รายงานให้เฮ่อเหลียนอิงรู้ เซียวจิ้งก็อย่าบังคับ 

ให้เขากลบัไป และเขารบัรองว่าจะคอยส่งข่าวให้หญิงห้าวอย่างสม�า่เสมอ

หลังจากที่พวกเขาตกลงกันเช่นน้ีแล้วก็แยกย้ายกันไป ต่างคน 

ต่างกลับบ้าน

และเพราะเหตุผลนี ้เขาจงึได้ถูกบังคับให้ตดิต่อกับบ้านเดมิอกีคร้ัง

เวลาสามปีผ่านพ้นไปในพริบตา ในท่ีสุดพ่ีใหญ่เฮ่อเหลียนอิง 

ก็ได้พบกับพ่ีสะใภ้ใหญ่ทีห่ายตวัไปนานอกีคร้ัง ถึงแม้พ่ีใหญ่จะโกรธมาก 
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ทีเ่ขารูเ้รือ่งแต่ไม่บอก ส่วนพ่ีสะใภ้ใหญ่ก็โกรธทีพ่วกเขารวมหวักันปิดบงั

นาง เซียวจิ้งถามเขาว่าจะกลับไปเมืองหยางโจวด้วยกันหรือไม่ เขา 

คดิใคร่ครวญสกัพัก รูว่้าช้าเรว็ก็ต้องกลบัไปอยู่ด ีจงึกลับไปพร้อมเซยีวจิง้

ชายหนุ ่มทั้งสองขี่ม้าควบตะบึงหลายวัน สามวันก่อนจะเข้า 

เมืองหยางโจว เซียวจิ้งต้องไปท�าธุระท่ีท่าเรือ เขาจึงปฏิเสธการเดินทาง

ร่วมกันอย่างสุภาพ มุ่งหน้าไปดื่มสุราท่ีหอสุราตามล�าพัง ไม่คิดเลยว่า 

เพิ่งจะดื่มไปได้ไม่กี่ไห หญิงห้าวจะส่งคนมาตามตัวแล้ว...

อาการวิงเวียนแผ่ลาม จั้นปู้ฉวินพิงหีบสินค้า เบิกตามองชายฝั่ง 

สีเขียวอ่อนถอยหลังไปช้าๆ ด้วยสีหน้าย�่าแย่ ข่มกลั้นอาการคลื่นไส้ 

ที่แผ่ออกมายังหน้าอกและท้องไม่หยุด

เสยีททีีส่ามวันก่อนหน้านีเ้ขายังคดิว่ากลบัมาจงหยวนก็ไม่ได้เลวร้าย

อย่างทีค่ดิ ใครจะไปรูว่้ายังไม่พ้นสามวัน จากทีรู่ส้กึว่าไม่เลวก็กลายเป็น 

รู้สึกเสียใจแล้ว

เรือขนาดใหญ่ล�าน้ีคือเรือขนส่งสินค้าของสกุลจั้น สองวันก่อน 

เรือออกจากเมืองหยางโจวเข้าสู่แม่น�้าฉางเจียงมุ่งหน้าไปทางตะวันตก 

วางแผนไว้ว่าจะผ่านเจียงโจวไปถึงต้งถิง มีสินค้าบรรทุกอยู่เต็มเรือ  

ส่วนเขาก็เป็นแค่ของอย่างหนึ่งในนั้น...

ผวิน�า้มลีมเย็นๆ พุ่งขึน้มา ท�าให้เกิดคลืน่น�า้พาให้ตวัเรอืโคลงเคลง 

จัน้ปูฉ้วนิหยุดความคดิในทันที สหีน้ากลายเป็นซดีขาว ผ่านไปหน่ึงเค่อ*  

ตัวเรือก็ยังโคลงเคลงอย่างหนัก ในที่สุดเขาก็กล้ันอาการคล่ืนเหียนที่คอ 

* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ไม่ไหวอกีต่อไป สาวเท้าพุ่งไปเริม่อาเจยีนท่ีข้างเรือ

"คุณชาย ยังไหวหรือไม่ขอรับ" ครั้งน้ีหัวหน้าขนส่งสินค้าเห็นเขา

อาเจียนหนักมากจึงเดินเข้ามาถามอย่างห่วงใย

จั้นปู ้ฉวินไม่มีแรงตอบ ได้แต่หมอบอยู่กับกราบเรือ หน้าซีด 

ฝืนโบกมือ แต่โบกได้แค่สองที คลื่นก็ปะทะเข้ามาอีก...

"แหวะ..." เขาหันไปอาเจียนใส่แม่น�้าฉางเจียงอันกว้างใหญ ่

ไร้ขอบเขตทันที

ไม่ง่ายเลย ตอนที่เขาอาเจียนเอาทุกอย่างออกมาหมดไส้หมดพุง  

บนผิวน�้าก็กลับมาสงบเงียบไร้เกลียวคลื่น เขาหมอบอยู่บนกราบเรือ 

หน้าตาไร้สีเลือด ในใจด่าสิบแปดชั่วโคตรของหญิงห้าวน่ันไปจนจบ 

ตั้งแต่แรกแล้ว แม้อยากจะสาปแช่งให้นางคลอดลูกออกมาไม่มีรูก้น  

แต่เห็นแก่ที่ลูกชายของนางก็คือหลานชายของเขา จึงได้ฝืนข่มกลั้นไว้

มารดามันเถอะ! ถ้าหากต้องอาเจียนอย่างน้ีไปทุกวัน เรือล�านี ้

ยังไม่ทันแล่นไปถึงต้งถิง ข้าคงตายไปเฝ้ายมบาลก่อนแล้วล่ะ!

จั้นปู ้ฉวินจ้องมองคลื่นน�้าไหลเชี่ยวที่ถอยหลังไปไม่หยุด รู ้สึก 

หมดแรงไปทั้งตัว แต่แล้วก็พลันเกิดอาการคล่ืนเหียนข้ึนมาอีกระลอก  

จึงรีบเบนสายตาไปทางอื่น นั่งพิงอยู่ข้างเรือด้วยใบหน้าซีดขาว

มารดามนัเถอะ! หากรูแ้ต่แรกว่าจะต้องรบักรรมเช่นนี ้ ข้าไม่กลบัมา

หรอก!

จ้องมองเมฆขาวบนท้องฟ้าท่ีลอยเคลือ่นช้าๆ เขาก็อดนกึถึงวันนัน้ 

ท่ีท้องฟ้าสดใสเช่นเดียวกันนีไ้ม่ได้...
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เพ่ิงจะเหยียบย่างเข้าสู่ส�านักเดินเรือสี่สมุทรของสกุลจั้นที่เมือง

หยางโจว จัน้ปูฉ้วินก็เกือบจะชนเข้ากับสตรีท้องโตทีรี่บร้อนพุ่งออกมาจาก

ในบ้าน เขารีบยื่นมือออกไปประคองหญิงมีครรภ์ที่เกือบล้มคะม�า

'บัดซบ เจ้าไม่มีลูกตาหรือ ไม่มีธุระแล้วมาเกะกะอยู่ตรงนี้ท�าไม!  

เจ้ามากับ...' หญิงท้องโตอ้าปากปุบ๊ก็ด่ากราด แต่ตอนท่ีเหน็คนตรงหน้าชดั 

ก็ถลงึตากว้าง 'อาฉวนิ?!'

มอืใหญ่ของจัน้ปูฉ้วินยังคงวางอยู่รอบเอวกลมกว้างของสตรตีรงหน้า 

ดวงตาสองข้างถลึงจนกว้างย่ิงกว่านาง ชายหนุ่มจ้องท้องท่ีใหญ่ราวกับ 

ลกูหนังด้วยสหีน้าประหลาด เอ่ยพึมพ�า

'สวรรค์ นี่มันอะไร'

'ท้องของข้า' นางสงบสตอิารมณ์แล้วตอบอย่างหัวเสยีพลางปัดมอืใหญ่

ออก แล้วผลกัเขาไปอยู่ข้างๆ 'เอามอืของเจ้าออกไป แล้วก็อย่ามาขวางทาง

ข้า!'

นางพูดจบแล้วก็รบีร้อนเดนิออกไปข้างนอกต่อโดยไม่สนใจเขาเลย 

สั่งก�าชับคนที่ตามหลังมาเป็นพรวนเสียงดัง

'เสี่ยวอู่ ไปดูที่ท่าเรือว่าเอ้อร์ซูมาถึงหรือยัง! เสี่ยวชี เจ้าไปร้าน 

สกุลฉนิตรวจดูสนิค้าทีจ่ะเอาขึน้เรอืวันรุง่ขึน้อกีรอบ!' ตอนทีน่างเดนิมาถึง

ข้างนอกก็พอดีกับท่ีหลวัอันอุม้ไหสรุากลบัมา นางรบีเรียกเขาไว้ 'หลวัอนั 

เจ้ากลับมาพอดี รีบไปหอสี่สมุทร ดูว่าลุงไช่เตาต้องการให้ช่วยอะไร 

หรือไม่ วันนี้ที่นั่นรับจัดโต๊ะเลี้ยงแขกสามสิบโต๊ะ อาจจะยุ่งหัวหมุน  

ถ้าหากคนไม่พอก็ไปโยกย้ายคนมาจากท่าเรือ'

'ทราบแล้วขอรับ' สองสามคนท่ีถูกระบุชื่อตอบรับ แต่ละคน 
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รีบแยกย้ายกันไปท�างาน

'ฮหูยิน เถ้าแก่หวังยังตดิหนีเ้ราเดือนท่ีแล้ว เขาอยากจะเลือ่นจ่ายเงิน

ออกไปเดอืนหน้าขอรบั เถ้าแก่โจวก็จ่ายค่าสนิค้าของเดอืนน้ีเรยีบร้อยแล้ว 

แต่เขาอยากจะคุยเรื่องขึ้นค่าขนส่งกับท่าน' เหล่าอู๋ที่รับหน้าที่ดูแลบัญชี 

บอกอยู่ข้างหลังนาง

หญิงท้องโตผู ้เฉียบแหลมมากความสามารถมาถึงข้างรถม้า  

เลิกม่านรถม้าขึ้น ได้ยินแล้วก็หันกลับไปถามโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า

'ปีที่ผ่านมานี้สถานะการจ่ายเงินของเถ้าแก่หวังเป็นอย่างไรบ้าง'

'ปกติทุกอย่างขอรับ'

'ถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาติดไว้เดือนหน้าได้ ส่วนโจวอวี้เฉิง บอกเขาว่า 

ค่าขนส่งของเราสมเหตุสมผลทีส่ดุ ถ้าหากเขามปัีญหาก็ไปหาเจ้าอืน่'

'ขอรับ' เหล่าอู๋พยักหน้า รีบเอาพู่กันจดไว้ในสมุด

'ยังมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่' นางยืดท้องโตๆ กระโดดข้ึนรถม้า 

อย่างคล่องแคล่วปราดเปรยีว ท�าเอากลุม่คนท่ีอยู่ข้างหลงัตกใจจนเหงือ่ท่วม 

โดยเฉพาะจั้นปู้ฉวินที่เมื่อครู่ยังคอยมองท้องกลมดิกของนางตาค้าง

เหล่าอู๋ปาดเหงือ่เย็นบนหน้าผากท่ีตกใจเพราะนาง ก่อนจะรีบบอก

'สกลุสุ่ยแห่งต้งถงิส่งจดหมายมาอีกแล้วขอรับ บอกว่าจะขึ้นราคา

ค่าต่อเรอือกี'

คิ้วงามขมวดมุ่นเล็กน้อย นางพึมพ�ากับตัวเองครู่หนึ่งแล้วบอก

'รู้แล้ว เรื่องนี้เอาไว้ก่อน พรุ่งนี้ข้าค่อยจัดการ'

'ขอรับ'

'เอาล่ะ ข้ากลบัเคหาสน์ก่อน หากมธุีระก็ส่งคนไปแจ้งข้า' นางพูดจบ
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แล้วก็ปล่อยม่านลง บอกคนขบัรถม้าทีอ่ยูข้่างหน้าว่ากลบัเคหาสน์สีส่มทุร

ทีอ่ยู่นอกเมอืง

ทุกคนเบียดกันอยู่หน้าประตูน้อมส่งฮูหยิน แต่คิดไม่ถึงว่ารถม้า 

ว่ิงไปได้ไม่ก่ีก้าวก็กลบัได้ยินเสยีงฮหูยินร้องสัง่ให้หยุดดังลัน่ ทุกคนยังไม่รู้ว่า

เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็เห็นนางเลิกม่านข้ึนอีก เล่ือนสายตาไปยังบุรุษตัวโต

หนวดด�าที่อยู่ข้างประตูใหญ่แล้วเอ่ยเสียงเย็น

'ขึ้นรถ'

จั้นปู้ฉวินมองซ้ายมองขวาแล้วจึงเอานิ้วชี้จมูกตัวเองพลางถาม

'เรียกข้า?'

'เหลวไหล ไม่เรยีกเจ้าแล้วจะเรยีกใคร!' จริงๆ เลย นางเกือบจะลืม 

เจ้าเดก็น่ีไปแล้ว 'งงอยู่ท�าไม ยังไม่รบีขึน้รถอกี!'

'อ้อ' จั้นปู้ฉวินเกาศีรษะแล้วรีบขึ้นรถแต่โดยดี

ช่วยไม่ได้ ใครใช้ให้กลวัใครไม่กลวักันเล่า แต่เขาก็ท�าอะไรคนท้อง 

ไม่ได้ โดยเฉพาะหญิงท้องโตที่เป็นพ่ีสาวแท้ๆ ท่ีไม่ได้เจอหน้ากันมา 

สบิกว่าปี...คุณหนูใหญ่แห่งมงักรสมทุรตระกูลจัน้ คนทีช่ือ่เสียงระบอืไกล 

หลักแหลมมากความสามารถ มีลูกน้องนับร้อย ร้อยศึกไร้ศัตรูคนน้ัน  

ซึ่งก็คือจั้นชิง

กลับมาถึงเคหาสน์สี่สมุทร คนยังไม่ทันลงจากรถ เซียวจิ้งที่รีบ 

กลับมาจากท่าเรือก็มาถึงประตูแล้ว เขาอุ้มภรรยาสุดท่ีรักลงจากรถม้า 

เห็นจัน้ชงิยืดท้องใหญ่องิแอบอยู่ในอ้อมกอดเซยีวจิง้อย่างบอบบางน่ารัก 

ทัง้สองคนยังไถ่ถามทกุข์สขุกระซบิกระซาบค�าพูดหวานๆ ใส่กัน จัน้ปูฉ้วิน

ก็ได้แต่ปากอ้าตาค้างพูดไม่ออก
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ชั่วชีวิตน้ีไม่เคยเห็นหญิงห้าวอ่อนโยนถึงเพียงน้ี ท�าเอาเขาต้อง 

เอามอืนวดตาสองข้างอย่างอดไม่ได้ มอืยังไม่ทนัวางลงก็เห็นเดก็สองคน 

ที่อายุราวๆ สิบกว่าขวบกระโดดออกมาจากที่นั่ง พุ่งเข้ามาฟันฉับลงที ่

ตัวเขา ปากก็ยังไม่ลืมร้องด้วยเสียงดังลั่น

'คนป่า เอามีดไปกินซะ!'

'ท�า...' จัน้ปูฉ้วินหลบวูบ ยกเท้าขวาขึน้ สองมอืคว้าไว้ เตะดาบใหญ่

ของเด็กสองคนกระเด็นหวือ มือแต่ละข้างคว้าคอเส้ือของเด็กน้อย 

เหมือนจับลูกไก่ ขมวดคิ้วแล้วพูดต่อให้จบ 'ท�าบ้าอะไรเนี่ย?!'

'ปล่อยข้า! เจ้าคนป่า!' เด็กทางขวาท่ีแขนขาปัดป่ายดีดดิ้นอยู่ 

กลางอากาศสุดชีวิตจ้องเขาอย่างเดือดดาล

เด็กคนที่อยู ่ทางซ้ายก็ถลึงตากว้าง มองเขาหน้านิ่ง จากนั้น 

ก็เอ่ยถาม...

'เจ้าคิดจะกินพวกเราหรือ'

กิน?! จัน้ปูฉ้วินท�าหน้าเหลอหลา เดก็บ้าสองคนนีน้กึว่าข้าเป็นปีศาจ

กินคนหรอื

'เอ้าหรานเอ้าเทียน อย่าเกเร' ในที่สุดสามีภรรยาท่ีอยู่ข้างหน้า 

ก็สังเกตเห็นสถานการณ์ทางนี้ เซียวจิ้งหัวเราะบอก

'พวกเราไม่ได้เกเรสักหน่อย อาจารย์หลินบอกว่าคนป่าล้วนคือ 

คนเลวทีฆ่่าคนตาไม่กะพรบิ!' เซยีวเอ้าเทยีนท่ีถูกจัน้ปูฉ้วินหิว้อยู่ทางขวา

ร้องบอกเสียงดัง

'อาจารย์หลินยังบอกอีกว่าคนป่าล้วนฆ่าคนไม่กะพริบตา แล้วยัง 

กินคนด้วยนะ' เซียวเอ้าหรานท่ีอยู่ทางซ้ายเอ่ยเสริมกับบิดามารดา 
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ท�าหน้าจริงจัง

'อาจารย์หลินนี่ใคร' เซียวจิ้งขมวดคิ้ว ถามภรรยาที่รักในอ้อมกอด

อย่างฉงน ตอนที่เขาออกจากบ้านไปเดือนก่อน ไม่เคยได้ยินบุตรชาย 

พูดถึงคนที่ว่านี้

'คนเล่านิทานที่อยู่ละแวกนี้น่ะ' จั้นชิงมองบุตรชายสองคน เลิกคิ้ว

พร้อมบอกเสียงเย็น 'ข้าเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไปฟังเขาพูดจา 

เหลวไหลอีก'

เด็กสองคนเห็นมารดาเอ่ยขึ้น ท่าทางก็อ่อนลงไปมาก

เหน็ทัง้สองคนสงบเสงีย่มขึน้แล้ว จัน้ปูฉ้วินก็ปล่อยคอเสือ้ให้พวกเขา

ยืนดีๆ

ดวงตาคู่งามของจั้นชิงเบิกกว้าง ก่อนจะเอ่ยต�าหนิ

'ใครให้พวกเจ้าเอาดาบมาฟันผู้อื่น ให้พวกเจ้าฝึกยุทธ์แล้วมาเล่น

เหลวไหลเช่นนี้หรือ คนอื่นพูดอะไร พวกเจ้าก็เชื่ออย่างนั้น วันน้ีโชคดี 

ที่เป็นท่านอาของพวกเจ้า ถ้าหากวันไหนไปท�าร้ายคนผ่านทางท่ีไม่รู ้ 

อีโหน่อีเหน่เข้าจริงๆ พ่อจะดูซิว่าพวกเจ้าจะเอาอะไรไปชดใช้เขา!'

เอ้าหรานเอ้าเทียนได้ยินดังนั้นก็ก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิด แต ่

ชัว่พรบิตาท้ังคูก็่เงยหน้าขึน้ จ้องจัน้ปูฉ้วนิแล้วร้องลัน่พร้อมกันด้วยความ 

ตกตะลึง

'ท่านอา?!'

จั้นปู้ฉวินก็ไม่ได้สงบนิ่งไปกว่ากัน ตาค้างล้ินพันจ้องเด็กร้ายกาจ 

สองคนที่อยู่ตรงหน้า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหญิงห้าวมีบุตรชายสองคน 

ทีโ่ตขนาดนีแ้ล้ว
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เอ้าเทียนเพ่ิงจะพูดจบก็ถลึงตากว้าง ช้ีมารดาแล้วร้องเสียงหลง

อย่างอดไม่ได้

'ท่านแม่ ที่แท้ท่านก็เป็นคนป่า!'

'คนป่าอะไรกัน เหลวไหลท้ังเพ!' จั้นชิงเคาะหัวบุตรชายเบาๆ  

อย่างอารมณ์เสีย

'แต่เขาใส่ชดุชาวห*ู นะ!' เอ้าหรานช่วยน้องชายพูดด้วยความสงสัย

'ใครก�าหนดว่าคนท่ีใส่ชดุชาวหูคอืคนป่า?' เซยีวจิง้บอกขนัๆ 'แล้วถ้า

พ่อใส่ชดุชาวห ูพวกเจ้าจะเอามดีมาฟันพ่อเหมอืนกันหรือไม่เล่า'

พ่ีน้องทั้งสองคนมองกันไปมองกันมา เป็นใบ้ไปช่ัวขณะ แต่ยังคง

ขุ่นข้องในอก เอ้าหรานจึงว่าต่อ

'นั่นไม่เหมือนกัน ท่านเป็นพ่อนี่ ไม่ใช่คนป่า'

'ถ้าอย่างน้ันน้องสาวสกุลอว่ีเหวินเป็นคนต่างถ่ิน นางก็คือคนป่า 

น่ะสิ? พวกเจ้าสองคนจะฟันนางหรือ' เซียวจิ้งถามยิ้มๆ

เอ้าหรานเอ้าเทียนย่ิงอับจนค�าพูดไปชั่วขณะ ได้แต่ส่ายหน้าแรงๆ  

อว่ีเหวินหลงิหลงิน่ารกัย่ิงนัก พวกเขาสองคนเอามดีฟันนางไม่ลงหรอก

'เหตใุดถึงไม่ฟันล่ะ นางไม่ใช่คนต่างถ่ินหรอกหรอื' เซยีวจิง้จงใจถาม

ทัง้ทีรู่อ้ยู่แล้ว

สองพี่น้องสบตากันอีกครั้ง นานสักพักจึงได้ตอบ

'น้องหลิงเป็นคนดี ท่านอาอวี่เหวินก็เป็นคนดี'

'ท่ีแท้เป็นเช่นน้ีเอง' เซียวจิ้งแสร้งท�าเป็นเข้าใจข้ึนมาทันที แล้ว 

คลี่ย้ิมพร้อมสอนบุตรชาย 'เพราะฉะน้ันต้องแยกแยะระหว่างคนดีกับ 
* ชดุชาวห ูหมายถึงเครือ่งแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ทางเหนอืและตะวนัตกของจนี เป็นชดุทีเ่ข้ารูปทะมดัทะแมง
เน้นความคล่องตัว โดยมากจะเป็นเสื้อตัวสั้น กางเกงขายาว และรองเท้าหนังหุ้มข้อ
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คนเลวใช่หรือไม่ ไม่ใช่แบ่งแยกว่าเป็นคนต่างถิ่นหรือชาวฮั่น?'

ค�าพูดของบิดาให้สติ สองพ่ีน้องจึงเข้าใจขึ้นมาทันที ก้มหน้า 

อย่างละอายใจนิดๆ

'ส�านึกผิดแล้วใช่หรือไม่'

'ขอรับ' พวกเขาสองคนพยักหน้าอย่างว่าง่าย

เซียวจิ้งหัวเราะ

'ยังไม่รีบขอโทษท่านอาปู้ฉวินอีก'

เอ้าหรานเอ้าเทียนหนักลบัไปแต่โดยด ี โค้งค�านับขออภยัจัน้ปูฉ้วิน 

ทีแ่ต่งกายด้วยชดุต่างถ่ินอย่างส�านึกผดิ

เห็นเด็กสองคนหน้าตางดงาม ท่าทางสบายๆ เป็นธรรมชาติ  

อายุน้อยแค่น้ีแต่กลับมีมารยาทนัก โดยเฉพาะเซียวเอ้าเทียนที่มีบุคลิก 

เหมือนจั้นเทียนผู ้เป็นบิดาเมื่อหลายปีก่อน จั้นปู ้ฉวินรู ้สึกตื้นตันใจ 

จึงหัวเราะบอก

'ช่างเถอะ เด็กๆ แค่ชอบฟังนิทานเท่านั้นเอง'

สิ้นเสียง บ่าวรับใช้ของเคหาสน์สี่สมุทรก็เข้ามารับ ทุกคนเข้าบ้าน

ทักทายปราศรัยกันพักหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกลับไปพักที่ห้องของตัวเอง

จัน้ปู้ฉวนิเดินทางจากต�าบลอวีเ้ฉวียนรบีมาเมอืงหยางโจว เป้ือนฝุน่

ไปทั้งตัว แค่ตบส่งๆ ก็จะมีควันเหลืองๆ ลอยออกมา โชคดีที่บ่าวรับใช้ 

สกุลจั้นฉลาดหัวไว รีบเอาน�้ามาให้อาบแล้วเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เขา

ชายหนุม่อาบน�า้อาบท่าเสรจ็แล้วก็นอนพักบนเตยีงครูห่นึง่ ตอนที่

ตืน่ข้ึนมาอกีครัง้พระจนัทร์ก็ลอยเด่นบนท้องฟ้าแล้ว

บ่าวรับใช้คนหนึ่งมาเชิญเขา บอกว่าเตรียมงานเล้ียงต้อนรับ
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เรยีบร้อยแล้ว เขาจดัแจงตัวเองอีกเลก็น้อยแล้วก็เดนิตามไปถึงด้านหน้า...

คลื่นลมในแม่น�้าตลบม้วนขึ้นมาอีก จั้นปู้ฉวินอยากอาเจียนขึ้นมา

อีกระลอก ขัดจังหวะการร�าลึกความทรงจ�าในหัว

มารดามันเถอะ! 'เลี้ยงต้อนรับ' อะไรกันหา!

จั้นปู้ฉวินหน้าซีดไปท้ังหน้า อยากจะอาเจียนเอาน�้าย่อยออกมา  

เขาคิดอย่างเดือดดาล เพราะคาดไม่ถึงว่าเช้าวันรุ่งข้ึนจะถูกสามีภรรยา 

ใจด�าคูน้ั่นเตะออกจากประตใูหญ่ บอกว่าถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนสกุลจัน้ 

ออกจากบ้านไปโดยไร้สาเหตุตั้งหลายปี อย่างน้อยๆ ก็ต้องช่วยสกุลจั้น 

ท�างานสักหน่อย จากน้ันก็บังคับให้เขาขึ้นเรือ ยืนกรานให้เขาไปต้งถิง 

เพื่อตรวจดูว่าเหตุใดช่วงนี้สกุลสุ่ยจึงขึ้นราคาค่าต่อเรือไม่หยุด

บอกตามตรง หากเขาออกไปจากเมืองหยางโจวได้ก็จะคิดหา

หนทางไปจากเรือน้ี แต่หญิงห้าวน่าชังน่ันถึงกับส่ังทุกคนบนเรือว่า 

ห้ามเข้าใกล้ฝั่งเลยตลอดทาง ท�าเอาเขาอาเจียนมาสองวันติด เกือบจะ

อาเจียนเอาเครื่องในออกมาหมดแล้ว เขาอาเจียนจนสองขาอ่อนยวบ

แม้แต่จะยืนยังยืนไม่ไหว ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะคดิหาวิธีข้ามน�า้ลงไป

จากเรือ

ดวงตาทั้งคู ่จ้องน�้าในแม่น�้าที่ไหลเป็นสายยาวไกล จั้นปู ้ฉวิน

คร�า่ครวญ กระทัง่คดิจะสกดัจดุนทิราของตวัเองให้เคลิม้หลบัไปตลอดทาง

จนถึงต้งถิง

คนขบัเรอืสกุลจัน้ท่ีอยู่ข้างๆ หากไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองกค็งไม่เชือ่ว่า

ชายหนุ่มตัวโตสูงเจ็ดฉื่อท่ีพอขึ้นเรือมาก็อาเจียนอยู่บ่อยครั้งผู้นี้ ก็คือ 
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คุณชายสกุลจั้นที่หายตัวไปแสนนาน

นายท่านผู้เฒ่าจั้นเทียนมีฉายาว่ามังกรสมุทรมาแต่ไหนแต่ไร 

มใิช่หรอื แม้แต่คุณหนใูหญ่จัน้ชงิทีค่อยดแูลพวกเขาก็ได้รบัยกย่องว่าเป็น

ธิดามังกรสมุทร เหตุใดบุตรชายของนายท่านผู้เฒ่าคนนี้ น้องชายของ 

ผู้น�าคนปัจจุบัน ถึงไร้ประโยชน์เพียงนี้

ทุกคนสบตากนั นึกถึงข่าวลอืเมือ่หลายปีก่อนข้ึนมาอย่างไร้สาเหตุ

ได้ยินว่าตอนนั้นคุณชายไม่พอใจท่ีนายท่านผู้เฒ่ายกต�าแหน่งให้

คุณหนูใหญ่จึงโกรธแค้นแล้วหนีออกจากบ้านไป...

คนขับเรือสองสามคนหน้าเจื่อนหัวเราะแหะๆ เข้าใจขึ้นมาทันที 

เรื่องราวคงไม่ใช่อย่างท่ีพวกเขาเคยคิดเสียแล้ว จากที่พวกเขาสังเกตดู  

คงเพราะคุณชายไม่ยอมรับต�าแหน่งจึงได้หนีไปในคืนนั้นต่างหาก

ดูสิ เพ่ิงจะขึ้นเรือได้สองวันเขาก็อาเจียนหนักถึงเพียงน้ี ถ้าหาก 

ตอนน้ันรบัต�าแหน่งดูแลกิจการ ชวิีตของคณุชายก็คงกลายเป็นวิญญาณ

ใต้น�้าไปตั้งแต่แรกแล้วล่ะ!
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2

ท่าเรือเยวี่ยหยางที่แสนพลุกพล่าน คนมากมายรีบขนสินค้าขึ้นลง

คณุชายจัน้ทีเ่พ่ิงลงเรอืสหีน้าไม่สูดี้นกั ใบหน้าส่วนทีไ่ม่ได้ถูกบดบงั

ด้วยหนวดครึม้ยงัคงขาวซดีราวกับคนตาย เหน็เขาค้อมหลงังอตวั ร่างสงู

เจด็ฉือ่ไม่ได้มคีวามองอาจผ่าเผย ดูแล้วเหมอืนคนไม่เอาไหนไร้สามารถ

"คุณชาย ท่านยังสบายดีใช่หรือไม่ขอรับ" อู ่จงเดินลงจากเรือ  

ถามค�าถามเดียวกันครั้งที่หนึ่งร้อยแปดด้วยความเป็นห่วง

จั้นปู้ฉวินโบกมือสองที ลูบเหง่ือเย็นบนหน้า พยายามยืดตัวขึ้น 

เหลือบมองคนถามอย่างอ่อนแรง

"ร้านเหล้าที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน"

อู ่จงผงะไปครู ่หนึ่ง แล้วนึกถึงว่าตลอดทางคุณชายจะอาศัย 

กรอกสุราร้อนแรงเข้าปากจึงยืนหยัดเดินทางทางน�้ามาได้ มิน่าเล่า 

พอลงเรือก็ถามว่าร้านเหล้าไปทางไหน เขาจึงรีบบอก
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"ข้างหน้าออกจากท่าเรอืไปแล้วเลีย้วขวาก็จะเหน็ธงของหอเซียวเซยีง

ขอรับ" พูดจบก็เรียกลูกน้องท่ีขนย้ายสินค้าหนึ่งในนั้น "เส่ียวล่ิว เจ้าพา 

คณุชายจัน้ไป"

จั้นปู้ฉวินโบกมือห้าม

"ไม่ต้องหรอก ไหนๆ ก็อยู่ข้างหน้านี้ พวกเจ้าท�างานของพวกเจ้า 

ไปเถอะ ข้าไปเองได้"

เหน็คณุชายยืนกรานเช่นนัน้ อูจ่งก็ไม่ฝืนใจ แค่บอกทีอ่ยู่ส�านกัเดินเรอื 

สี่สมุทรสาขาเยว่ียหยางกับจั้นปู้ฉวิน หลังจากนั้นก็หมุนตัวกลับเข้าไป 

ช่วยถ่ายสนิค้าออก

จัน้ปูฉ้วินลากร่างใหญ่ยักษ์เชือ่งช้าออกจากท่าเรอืไปอย่างหมดแรง 

มุ่งหน้าไปยังหอเซียวเซียง โชคดีท่ีพอใครๆ เห็นร่างใหญ่ยักษ์ของเขา 

เดินโงนเงนมาก็พากันหลีกทางให้โดยสมัครใจ ถ้าไม่อย่างนั้นมีใคร 

เผลอมาชนเขาเข้า ด้วยสภาพของเขาในตอนนีค้งต้องอาเจยีนรดคนผูน้ั้น

แน่

ใครจะไปรู้ว่าเขาเพ่ิงจะเลี้ยวเข้ามาในถนนใหญ่ก็มีใครบางคน 

ปรีต่รงเข้ามา ด้วยรปูร่างของเขาจงึท�าให้เคล่ือนไหวเชือ่งช้า อยากจะหลบ

ก็หลบไม่ทัน ได้แต่มองหญิงสาวในชุดขาวกอดกระดาษหลายม้วน 

พุ่งเข้าชนร่างตัวเองเต็มแรงอย่างช่วยไม่ได้

เสียงตึงดังขึ้น เพราะจั้นปู ้ฉวินร่างสูงใหญ่ก�าย�า แม่นางผู ้น้ัน 

ชนเขาเข้าแล้วก็หงายหลังล้มลง ม้วนกระดาษท่ีกอดอยู่กระจายลงพ้ืน 

ทนัที จัน้ปู้ฉวินเองก็รูส้กึท้องไส้ป่ันป่วนเพราะถูกนางชน เขาโก่งตวั กระทัง่

ความคิดที่จะข่มกลั้นไว้ยังไม่ทันแวบขึ้นมาก็อาเจียนเอาเศษอาหารและ
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น�า้ย่อยทีเ่หลอือยู่ในท้องออกมารดศีรษะและใบหน้าของแม่นางผูน้ั้นแล้ว

สุย่รัว่ล้มลงทีพ้ื่น ยังไม่ทันท�าความเข้าใจกับสถานการณ์ คดิไม่ถึงว่า

พอเงยหน้าขึน้มาก็จะถูกคนอาเจยีนรดใส่ท้ังตวั! ครัน้ได้กลิน่เหมน็เปรีย้ว 

นางก็เกือบจะอาเจียนตาม อีกทั้งใบหน้ายังเลอะเทอะ บนเสื้อผ้า 

ก็เปรอะเป้ือนไปท่ัว นางเหน็สิง่สกปรกน่าขยะแขยงพวกน้ันแล้วก็คดิแค่ว่า

อยากจะหมดสติไปเสียตรงนั้น!

และในตอนน้ีหางตาของนางก็เหลือบไปเห็นว่าภาพเรือที่หล่นอยู่

ข้างกายเลอะของเสียเหล่านั้นด้วยเช่นกัน จึงรีบควบคุมความคิดท่ีจะ 

หมดสตไิปไว้ แล้วตะลตีะลานกอบกู้ภาพเรอืพวกนัน้ทีอ่ตุส่าห์วาดมาท้ังคนื

อย่างตื่นตระหนก กระท่ังไม่สนคราบสกปรกท่ีติดอยู่บนหน้าและเน้ือตัว 

แต่กลับใช้มือเปล่าปัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนภาพเรือนั้นออกก่อน

"คุณหนู! น่ีมันอะไรกันเจ้าคะ" เฉี่ยวเอ๋อร์ที่มัวแต่อืดอาดยืดยาด 

เพ่ิงจะมาถึง เห็นคุณหนูของตนคุกเข่าอยู่ที่พ้ืนก�าลังช่วยชีวิตภาพเรือ  

บนศรีษะและบนดวงหน้ายังมสีิง่สกปรกเหนยีวเหนอะเหมน็เปรีย้วตดิอยู่ 

นางก็กรดีร้องทนัที ล้วงผ้าเชด็หน้าออกมาแล้วเข้าไปพยุงคณุหนใูห้ลกุข้ึน 

เช็ดคราบเป้ือนออกจากตัวของอีกฝ่ายพลางบ่นอุบ "สวรรค์! คุณหน ู

เดี๋ยวค่อยเก็บเจ้าค่ะ..."

"เฉี่ยวเอ๋อร์ เจ้ามาได้จังหวะพอดี รีบช่วยเช็ดภาพให้แห้งเร็วเข้า  

ถ้าชักช้าเดี๋ยวจะเลือนหมด" สุ่ยรั่วเอาม้วนภาพที่เก็บกลับมาได้ยัดให้ 

เฉี่ยวเอ๋อร์ แล้วหันกลับไปก�าลังจะย่อตัวลง

"คณุหนู ท่านท�าความสะอาดตวัเองก่อนเจ้าค่ะ! คณุหน.ู.." เฉีย่วเอ๋อร์ 

ได้แต่ร้องเรียกนายตัวเองอย่างหมดแรง แต่สุ่ยรั่วไม่ได้ฟังเลยสักนิด 
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เอาแต่รบีเก็บภาพเรอืท่ีกลิง้หล่นไปกลางถนนใหญ่ ท�าเอาเฉีย่วเอ๋อร์โมโห 

จนได้แต่กอดภาพเหม็นเปรี้ยว ย�่าเท้าอยู่ข้างๆ

เมือ่ท�าอะไรคณุหนตูวัเองไม่ได้ เฉีย่วเอ๋อร์ก็หนักลับมาเหน็ตวัต้นเหตุ

ทีห่น้าซดีขาว ก�าลงัค้อมหลงัยันก�าแพงไว้ นางโมโหจนตะโกนใส่เขา 

"เหตุใดเจ้าเดินไม่ดูทาง! ไม่มลีกูตาหรอืไร น่ารงัเกียจท่ีสดุ! ถ้าหาก

ขาดไปแม้แต่ภาพเดยีว เจ้าขายตวัเองยังไม่พอให้ชดใช้เลย ยังจะมหีน้า

ยืนอยู่ได้ ไม่รบีมาช่วยกันอกี!"

จัน้ปูฉ้วินเดิมก็สบัสนงนุงงอยู่แล้ว พอถูกสาวใช้ตะคอกใส่จงึได้สต ิ

ขึน้หน่อย เขาหนัไปอย่างโงนเงน ตัง้ใจจะช่วยแม่นางผูน้ั้น แต่คาดไม่ถึงว่า

เขาเพ่ิงจะยืนตรงได้ก็ได้ยินสาวใช้ทีอ่ยู่ข้างๆ คนน้ันกรีดร้องอกีคร้ัง

"คุณหนูระวังเจ้าค่ะ!"

พอเขาได้ยินก็เงยหน้าหันไปทางแม่นางผู้น้ันที่ก�าลังเก็บภาพอยู ่

บนถนน นางสนใจแต่จะเก็บภาพ โดยไม่รู้เลยว่ารถม้าคันหน่ึงแล่นมา 

กลางถนนใหญ่ท่ีเบยีดเสยีดคับคัง่ พอรถม้าทีบ่รรทกุถุงแป้งไว้เตม็คนัรถ

เอียงแฉลบเข้าไปทางแม่นางทีข่วางทางอยู่ด้วยระยะทีห่่างเพียงเลก็น้อย

เท่านั้น ผงแป้งบนรถยังตกลงมาหนึ่งห่อดังปุ้ก พอถุงแป้งแตกเป็นรู  

ผงแป้งขาวก็ลอยฟุ้งเต็มฟ้าทันที คนขับรถม้าและผู้คนที่อยู่ข้างถนน 

ต่างสะดุ้งตกใจจนเหงื่อท่วมเพราะนาง

ขณะเดียวกับที่ทุกคนโล่งอก ก็กลับได้ยินเสียงกีบเท้าที่ห้อมา 

อย่างรวดเร็วดังมาไม่ขาดสายจากที่ไม่ไกลนัก เฉี่ยวเอ๋อร์ยังไม่ทันดึง 

คุณหนูของตนกลับมา อาชาพันธุ์ดีสองสามตัวก็ห้อตะบึงมาชนิดฟ้าผ่า

ยังไม่ทันอุดหู และเพราะข้างหน้ารถม้ามีฝุ่นตลบและผงแป้งที่ลอยฟุ้ง 
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รอบทศิ ผูคุ้้มกันบนม้าจงึมองไม่เหน็ว่ามหีญิงสาวอยูบ่นถนนใหญ่ ยังคง

ควบม้ามาด้วยความเร็วสุดขีด

ผู้คนข้างถนนเห็นเหตุการณ์ก็รีบร้องลั่น

"ข้างหน้ามีคน! รีบหยุดเร็วเข้า!"

เสียงกีบเท้าม้าดังแสบแก้วหู คนบนหลังม้าไม่ได้ยินว่าคนท่ีอยู่ 

ริมถนนก�าลังร้องตะโกนอะไร

และก่อนท่ีเฉี่ยวเอ๋อร์จะพุ่งเข้าไปนั้น ชายตัวโตหนวดด�าก็ตบ 

หลังนาง...

"อย่าขยับ!"

ชายตัวโตหนวดด�าพุ่งออกไป จมหายเข้าไปในควันฝุน่และผงแป้ง 

พรบิตาต่อมาผูคุ้้มกันสองสามคนนัน้ท่ีเร่งม้าให้รบีเดนิทางก็ผ่านไปราวกับ

สายลมพร้อมเสยีงอกึทกึดงัสนัน่ เหลอืทิง้ไว้เพียงผงแป้งขาวและทรายเหลอืง

ลอยฟุ้งทั่วฟ้า...

"คุณหนู! แค่กๆๆ คุณหนู..." เฉี่ยวเอ๋อร์มือข้างหนึ่งเอาผ้าเช็ดหน้า 

อุดจมกู มอือกีข้างหอบภาพเรอื หรีต่าเลก็เดนิไปข้างหน้าคล�าหาคณุหนู

ด้วยความเป็นห่วงท่ามกลางฝุน่เหลอืงสกปรก "คุณหนู ไม่เป็นไรใช่หรือไม่

เจ้าคะ คณุหนู?"

คนทีอ่ยู่ข้างๆ ยังต่ืนตระหนกไม่หาย สถานการณ์บนถนนจบลงแล้ว 

แต่กลบัท�าให้ทุกคนตาค้าง...เหน็เพียงบรเิวณทีกี่บม้าก้าวผ่านไปคอืความ

โล่งว่าง แล้วคนล่ะไปอยู่ไหน ไม่เห็นแม้แต่ชายเส้ือ!

เฉี่ยวเอ๋อร์ตะลึงงัน มองไปรอบๆ ด้วยสีหน้าว่างเปล่า

"แล้ว...คนเล่า?" แม้ว่าจะถูกเหยียบแบนแต่ก็น่าจะมีซากศพ  
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หรอืท้ิงรอยเลอืดไว้สองสามแอ่งส ิ เหตุใดในชัว่พริบตาเดยีวจงึไม่เห็นอะไร

เลยเล่า!

ทันใดนั้นก็มีใครบางคนตบหลังของนาง

"เฮือก?!" เฉี่ยวเอ๋อร์สะดุ้งโหยงแล้วเผลอปล่อยมือ ภาพเรือและ

ผ้าเช็ดหน้าร่วงลงพื้นในทันที

นางหันขวับกลับไป เห็นผีร่างสูงเจ็ดฉื่อเต็มไปด้วยผงแป้งขาว 

ราวหิมะทั่วทั้งตัว

"อ๊าก!..."

นางตกใจร้องลั่น ถอยหลังไปสามก้าวดังตึงๆๆ ร้องได้ครึ่งเดียว 

จงึเห็นชดัว่าทีม่อืของผตีนน้ันยังอุม้ผสีาวท่ีสลบไสลอยู่ด้วย...แม้สตรีผูน้ัน้

จะมผีงแป้งเลอะเต็มหน้า เฉีย่วเอ๋อร์ก็ยังนกึออกทันทีว่าอกีฝ่ายคอืคณุหนู

ของตน

"คุณหนู?!" นางหยุดถอยแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้า ตวาดแหวใส่เจ้าคน

ร่างสงูใหญ่ "เจ้าท�าอะไรคุณหนูของข้า รบีวางนางลงเดีย๋วน้ี!"

จั้นปู้ฉวินอยากจะอ้าปากพูด แต่อาการคลื่นเหียนก็พุ่งข้ึนมาที่คอ  

เขากลวัว่าจะอาเจยีนออกไปอีกจงึได้แต่ปิดปากสนทิคล่ีย้ิมข่ืน

เส่ียวเอ้อร์ของหอเซยีวเซยีงซึง่อยู่ข้างๆ ทีเ่อามอืตบไหล่นางเมือ่ครูน้ี่

รบีบอกอย่างไม่รูจ้ะร้องไห้หรอืหวัเราะดี

"แม่นางเฉี่ยวเอ๋อร์ เจ้าเข้าใจผิดแล้ว คุณชายท่านน้ีช่วยคุณหนู 

ของเจ้าไว้ เขาอุม้คุณหนูใหญ่หลบกีบม้า เหาะข้ึนไปบนชัน้สองของหอเรา 

แต่คณุหนูใหญ่อาจจะตกใจมาก จงึได้หมดสติตอนทีร่่อนลงพ้ืน"

"จรงิหรอื" เฉีย่วเอ๋อร์ได้ยินดงัน้ันแล้วสหีน้าก็ลดความดรุ้ายลงเลก็น้อย 
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แต่แววตายังเต็มไปด้วยความสงสยั มองส�ารวจชายหนุม่ตัง้แต่หัวจรดเท้า

"จริงสิ" เสี่ยวเอ้อร ์ ท่ีร ้านช่วยพูด เมื่อครู ่นี้ เขาอยู ่บนชั้นสอง  

เหน็กับตาว่าคุณชายคนนีอุ้ม้คุณหนใูหญ่กระโดดขึน้ชัน้สองอย่างง่ายดาย 

ทักษะที่ปราดเปรียวนั้นท�าให้เขาเลื่อมใสยิ่งนัก

"เกิดเรื่องอะไรขึ้น" ชายหนุ่มในชุดเสื้อคลุมสั้นเร่งรถม้าคันหน่ึง 

ผ่านมา เห็นเฉี่ยวเอ๋อร์แล้วจึงตวัดตัวลงจากม้าเดินเข้ามา

"คุณชายสว่ี" เฉี่ยวเอ๋อร์เห็นผู้มาใหม่คือสว่ีจื่อฉีศิษย์คนโตของ 

นายท่านก็รีบอธิบายเรื่องราวให้เขาฟัง

สวีจ่ือ่ฉไีด้ฟังทีม่าทีไ่ปของเหตกุารณ์แล้วกรี็บเรียกรถม้าทีอ่ยู่ข้างหลงั 

จัน้ปูฉ้วนิให้ความร่วมมอืส่งแม่นางทีห่มดสตขิึน้รถ เฉีย่วเอ๋อร์ก็ปีนขึน้รถ

คอยดูแลคุณหนูท่ีรักของนาง ก่อนจะข้ึนรถก็ยังไม่ลืมบอกให้คนอื่นๆ  

เก็บภาพเรือที่หล่นอยู่บนพื้นกลับไปด้วย

"อาจารย์ของข้าคอืสุย่อว๋ินดาบทองค�า ข้าน้อยสว่ีจือ่ฉ"ี ศษิย์คนโต 

ของสกุลสุย่ประสานมอืให้จัน้ปู้ฉวิน "ไม่ทราบว่าพ่ีชายมนีามว่าอย่างไร"

จัน้ปู้ฉวินได้ยินแล้วก็ผงะ ทีแ่ท้แม่นางผูน้ี้คอืคุณหนูสกุลสุ่ย เสียแรง

ตามหาตั้งนานหาไม่เจอ แต่บทจะเจอก็เจอโดยบังเอิญจริงๆ ตอนน้ี 

ท้องไส้ของเขาดีขึ้นบ้างแล้วจึงประสานมือตอบกลับ

"ที่แท้คือศิษย์ยอดฝีมือของจอมยุทธ์สุ่ย เป็นเกียรติย่ิงนัก ข้าน้อย

จั้นปู้ฉวิน"

"ขอบคุณพ่ีจั้นที่ออกโรงช่วยเหลือ พ่ีจ้ันคงไม่ใช่คนต้งถิงกระมัง  

ยามน้ีเนื้อตัวสกปรกท�าความสะอาดล�าบาก หวังว่าพ่ีจั้นจะกลับไป 

คฤหาสน์สกุลสุย่ของพวกเราด้วยกัน เพ่ือล้างเน้ือล้างตวัเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ 
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ให้อาจารย์ของข้าได้ขอบคุณท่านด้วยตัวเอง"

ก็ดีเหมือนกัน ไหนๆ ช้าเร็วก็ต้องไปสกุลสุ่ยอยู่แล้ว ในเมื่อตอนนี้ 

มีคนน�าทาง แล้วแม่นางสุ่ยผู้น้ันก็ยังต้องล�าบากเพราะข้า ข้าก็ควร 

ตามไปด้วย แม้จะรู ้สึกอยากดื่มเหล้า แต่อย่างน้อยก็ต้องรอให้คน

ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยไปดื่มก็ยังไม่สาย จั้นปู้ฉวินใช้ความคิดครู่หนึ่ง  

แล้วจึงตอบรับอีกฝ่ายด้วยความยินดี

รถม้าแล่นเลียบชายฝั่งทะเลสาบต้งถิง ทอดสายตามองออกไป 

เห็นภาพงดงามที่เมฆขาวแย่งกันโผล่ออกมาจากภูเขา ลมเย็นสดชื่น 

ปะทะต้นหลิวให้ปลิวไสว

ภาพทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบและภูเขาในต้งถิงน้ี แม้จะ 

ไม่ได้ปกปิดหน้าตาเหมือนสาวงามวัยก�าดัดในซูโจวหังโจว หรือเล็ก

กระจุ๋มกระจิ๋มไปเสียทุกที่ แต่ภูเขาและแม่น�้าท่ีทอดยาวไม่ขาดสาย 

หลายลี้เช่นน้ีกลับให้รสชาติอีกแบบ ท�าให้คนเกิดความรู้สึกประทับใจ

อย่างลึกซึ้งกับภาพสายน�้าสะอาดบริสุทธิ์เชื่อมติดกับท้องฟ้า

มีเรือหาปลาอยู่ทั่วทะเลสาบ บางครั้งใกล้กับชายฝั่งก็ยังมีคน 

ปลูกบัวหน้าร้อนริมทะเลสาบ ลมหนาวพัดโชยเอากล่ินหอมสดชื่น 

ของดอกบัวมาด้วย ท�าให้จิตใจของจั้นปู้ฉวินแจ่มใสขึ้นไม่น้อยและ 

รู้สึกสบายขึ้นมาก

รถม้าใช้เวลาเดินทางหนึ่งเค่อจึงได้มาหยุดหน้าคฤหาสน์สกุลสุ่ย

หลงัลงจากรถม้า เงยหน้าขึน้มาก็เหน็แผ่นป้ายแขวนอยู่หน้าประตใูหญ่

เขียนไว้ว่า 'สกุลสุ่ยฟุ้งเฟ่ือง' ตัวอักษรแข็งแรงทรงพลัง มีชีวิตชีวาและ 
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ทรงอ�านาจ คนท่ีตาถึงแค่เห็นก็รู้แล้วว่าตัวอักษรนี้เขียนโดยยอดฝีมือ  

จรงิดงัคาด ชือ่ทีก่�ากับไว้คือจอมยทุธ์ต้งถิงทีช่ือ่เสยีงเลือ่งลอืทัว่ยทุธภพ... 

สุย่อวิน๋ดาบทองค�า

"พี่จั้น เชิญ" สวี่จื่อฉีประสานมือเชิญอย่างนอบน้อม

จั้นปู้ฉวินรีบก้าวข้ามธรณีประตูตามไปพร้อมกัน

มาถึงโถงใหญ่ หมอได้ถูกเชิญมานานแล้ว ศิษย์ใหญ่สกุลสุ่ยผู้นี้ 

ให้คนพาคุณหนูใหญ่กลับไปท่ีห้อง และให้บ่าวรับใช้พาผู้มีพระคุณ 

ช่วยชีวิตคุณหนูใหญ่ไปล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องรับรองแขก

หลังจากอาบน�้าแต่งตัวเปลี่ยนมาใส่เส้ือผ้าสะอาดที่สกุลสุ ่ย 

เตรียมไว้ให้แล้ว จั้นปู้ฉวินก็ตามบ่าวรับใช้เดินผ่านตรอกแคบในสวน 

เก้าโค้งสิบแปดเลี้ยวกลับมาถึงห้องโถงใหญ่

เพ่ิงจะมาถึงลานหน้าโถงก็เห็นพ้ืนท่ีโล่งกว้างเมื่อครู ่นี้มีชาย 

ในชดุล�าลองสขีาวเหมอืนกันสบิคนล้อมเป็นวงอยู่ ตรงกลางมชีายสองคน

ก�าลงัประมอืกัน หนึง่ในนัน้ก็คอืสวีจ่ือ่ฉทีีพ่าเขาเข้ามาท่ีน่ี มือของชายหนุ่ม

ถือดาบใหญ่ อีกคนแต่งกายด้วยชุดด�ามือถือทวน หน่ึงดาบหน่ึงทวน 

รุกและรับกันอยู่ในสนาม เกิดเป็นเสียงก้องกังวาน

ดาบใหญ่ของสว่ีจื่อฉีฟันซ้ายฟันขวา ทวนของชายชุดด�าไม่ถอย 

ทว่ากลับรุกไปข้างหน้า เสี่ยงอันตรายเพราะเข้าตาจน อาศัยรุกเพ่ือรับ 

เกือบจะแทงเข้าไหล่ซ้ายของสวี่จื่อฉีแล้ว

ไม่น่าเชือ่ว่าสว่ีจือ่ฉจีะไม่หลบ แต่แค่ใช้พลังจากเอวและเท้าสองข้าง

หลบปลายทวน มือขวาฟันไปตามตัวทวนอย่างแรง พอเห็นว่าจะฟันถูก 

มอืใหญ่ของอีกฝ่ายทีจ่บัทวนแล้ว จู่ๆ  เขาก็พลกิดาบใหญ่ ให้แค่หลงัดาบ
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ฟันโดนทวนในมอืของอีกฝ่ายแทน

เคร้ง!

ทวนหล่นลงบนพื้นหินปูนเกิดเป็นเสียงชัดใส

สวี่จื่อฉีเก็บหมัดประสานมือพร้อมค้อมกาย

"ออมมือแล้ว"

ชายชดุด�าไม่รบัน�า้ใจกับการทีอ่กีฝ่ายย้ังมอืไว้ไมตร ี เพียงแค่นเสยีง

ขึน้จมกูอย่างฉนุเฉยีว หน้าตาบึง้ตงึ หนักลบัแล้วเดนิออกไปจากประตใูหญ่ 

ไม่แม้แต่จะเก็บทวน

สวี่จื่อฉีฝืนยิ้มแล้วสั่งลูกน้อง

"เอาทวนส่งกลับไปที่คฤหาสน์สกุลฉี"

แปะๆๆๆ...

พอได้ยินเสยีงปรบมอื สวีจ่ือ่ฉก็ีหนักลับมาเห็นจัน้ปูฉ้วินเดนิมาจาก

ระเบยีงทางเดิน

"พ่ีสว่ีฝีมือร้ายกาจย่ิงนัก" จั้นปู ้ฉวินเอ่ยชมจากใจ ก่อนหน้าน้ี 

ตนไม่ได้มองสวี่จื่อฉีท่ีรูปร่างสันทัด หน้าตาเรียบๆ คนน้ีให้ดีจริงๆ  

เพียงเพราะคนในยุทธภพทีฝี่มอืไม่เลว ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเฉยีบแหลม 

หรือไม่ก็เป็นพวกก้าวร้าว น้อยนักท่ีจะท�าตัวเรียบง่ายคล้ายคนพายเรือ

อย่างสว่ีจือ่ฉ ีนกึไม่ถึงเลยว่าเขาจะเป็นยอดฝีมอืซ่อนคม พอใช้ดาบข้ึนมา 

ก็ใช้อย่างคล่องแคล่วดุจสายน�้า ราบรื่นไร้อุปสรรค

"ขายหน้าพ่ีจั้นแล้ว" สว่ีจื่อฉีส่งดาบใหญ่ให้ศิษย์น้องวางกลับไปที ่

ชัน้อาวธุ แล้วหันกลบัมาบอกอย่างถ่อมตวั

"คนเมื่อครู่นี้คือ?"
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"คณุชายแห่งคฤหาสน์สกุลฉจีากถานโจว" สว่ีจือ่ฉีย้ิมแห้ง "มาสู่ขอ

คณุหนสูามน่ะ"

"สู่ขอ?" จั้นปู้ฉวินผงะไปครู่หนึ่ง ในเมื่อมาสู่ขอ แล้วเหตุใดจะต้อง 

ลงไม้ลงมอืกันด้วยเล่า

สวี่จื่อฉีรู้ว่าอีกฝ่ายแปลกใจ จึงจ�าใจอธิบาย

"คุณหนูสามยังอายุไม่ถึงสิบห้าก็มีคนมากมายมาสู่ขอถึงบ้าน  

นางเป็นคนขี้ขลาดและกลัวคนแปลกหน้า อีกทั้งฮูหยินรองยังอยากให ้

ช่วงน้ีคุณหนูสามอยู่เป็นเพ่ือนนางที่บ้านนานๆ หน่อย คุณหนูรองจึงยื่น

ข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยากว่า คนที่จะมาสู่ขอต้องผ่านด่านข้า 

จึงจะพบคุณหนูสามได้"

ใต้หล้ามีเรื่องเช่นนี้ด ้วยหรือน่ี เป็นถึงชายชาติบุรุษ แต่กลับ 

ยุ่งอยู่กับการไล่แมลงวันท่ีไม่รู้ดีรู้ชั่ว มิน่าเล่าพ่ีสว่ีจึงได้คล่ีย้ิมขมข่ืน แต่

คนท่ีจะแต่งงานคือคุณหนูสาม แล้วเก่ียวอะไรกับคุณหนูรองด้วย แล้ว 

ฮูหยินรองโผล่มาจากไหนอีก จั้นปู้ฉวินได้ยินแล้วก็สับสน หน้าตางงงัน

"ฮูหยินรองกับคุณหนูรองคือ?"

สวี่จื่อฉีพาจั้นปู้ฉวินเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่พลางบอก

"อาจารย์มีฮูหยินสี่ท่าน ฮูหยินรองคือมารดาแท้ๆ ของคุณหนูสาม 

คุณหนูรองและคุณหนูสามเกิดจากฮูหยินรองเหมือนกัน"

ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง

จั้นปู้ฉวินเข้าใจแจ่มแจ้ง ขณะตามสว่ีจื่อฉีเข้ามาในห้องโถงใหญ่ 

เพิ่งจะนั่งลง บ่าวรับใช้ก็น�าชาชั้นยอดมาให้

"ฟังส�าเนียงของพี่จั้นแล้ว ไม่ใช่คนต้งถิงใช่หรือไม่ขอรับ"
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"พ่ีสว่ีหูดี ก่อนหน้าน้ีหลายปีข้าเดินทางไปซอีว้ี สองเดอืนท่ีผ่านมาน้ี

เพ่ิงจะกลับไปเย่ียมบ้านเกิดท่ีจงหยวน จึงถือโอกาสมาเที่ยวเล่นท่ี 

เจียงหนาน*" เขาเล่าแต่เรื่องพื้นๆ ท่ีไม่สลักส�าคัญเพ่ือหลีกเลี่ยงความ 

ยุ่งยาก

สวี่จื่อฉีได้ยินดังนั้นก็เหมือนจะโล่งอก

"พ่ีจัน้น่าสนใจจรงิๆ น่าเสยีดายทีบ่่ายนีอ้าจารย์มธุีระด่วนกะทันหนั

ออกไปเย่ียมสหาย สามวันห้าวันให้หลงัจงึจะกลับมา หากพ่ีจัน้ไม่รบีร้อน 

อยู่พักที่น่ีสักสองสามวันเป็นอย่างไร จะได้ให้ข้าดูแลต้อนรับในฐานะ 

เจ้าบ้านด้วย"

บงัเอญิอะไรเช่นนี ้ เขาเพ่ิงจะนึกหาวธีิให้ได้อยู่ต่อ อกีฝ่ายก็ส่งมาให้

ถึงประตเูองเลย ตอนทีส่ามภีรรยาใจด�าคูน้ั่นส่งเขาขึน้เรอื บอกไว้ว่าระยะนี้

สกุลสุย่อยู่ดีๆ  กข็ึน้ราคาเกินเหต ุไม่เหมอืนท่ีเคยท�าก่อนหน้าน้ี จงึส่ังให้เขา

แอบมาแบบลบัๆ

ค�าพูดของสว่ีจือ่ฉตีรงกับใจเขาพอด ีจัน้ปูฉ้วินอยากตอบรบัแน่นอน 

แต่ก็ยังพูดจาตามมารยาทสกัเลก็น้อย

"จะดีหรือ..."

"พ่ีจั้น ท่านเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตคุณหนูใหญ่ ถ้าหากอาจารย์

กลับมาแล้วรู้ว่าพวกเราไม่รั้งให้ท่านอยู่ต่อ จะต้องต�าหนิท่ีข้าท�างาน 

ไม่ได้เรื่องแน่ๆ ท่านอย่าได้ปฏิเสธน�้าใจของข้าเลย"

จั้นปู้ฉวินหัวเราะลั่นแล้วตบไหล่สวี่จื่อฉี

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็ไม่เกรงใจพ่ีสว่ีแล้ว บอกตามตรง ข้าชื่นชม 
* เจียงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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จอมยุทธ์สุ่ยยิ่งนัก ที่มาในครั้งนี้เพราะอยากถือโอกาสขอค�าแนะน�าด้วย  

หวังว่าจอมยุทธ์สุย่จะช่วยชีแ้นะวิชาเงอะๆ งะๆ ของข้า ดูซว่ิาจะแอบลกัจ�า

วิชาดาบสักสองสามกระบวนท่าได้บ้างหรือไม่ ได้พักที่สกุลสุ่ยหลายวัน  

เป็นสิ่งที่จะหาก็หาไม่ได้แล้ว"

"พ่ีจัน้เกรงใจไปแล้ว" สวีจ่ือ่ฉเีหน็อีกฝ่ายตอบรับอย่างตรงไปตรงมา 

ใบหน้าก็เผยรอยย้ิม

"ไม่ได้เกรงใจหรอก เมื่อครู่วิชาดาบท่ีโต้ตอบกลับไปของพ่ีสวี่นั้น 

ไม่ใช่ว่าใครๆ จะท�าได้ เห็นได้ว่าอาจารย์โด่งดงัศิษย์ก็ยอดเย่ียม สองสามวัน

หลงัจากน้ี ดทู่าว่าพ่ีสวีจ่ะต้องช่วยให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาแล้ว...แน่นอนว่า 

ถ้าได้น�้าค้างปทุม สุราเลื่องชื่อของต้งถิงก็จะยิ่งดีเลย!" เขายิ้มกว้างบอก  

ช่วยไม่ได้ อาการอยากเหล้าก�าเริบแล้ว ถ้าไม่ฉวยโอกาสนี้พูดสักหน่อย  

เขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจึงจะได้ลิ้มชิมให้นุ่มลิ้นสักที

สวี่จื่อฉีแววตาเป็นประกาย หัวเราะบอก

"เรื่องน้ีไม่ยากเย็น ข้าจะให้บ่าวรับใช้ไปเอาที่หอเซียวเซียงมาสัก

สามไหห้าไหเดี๋ยวนี้เลย!"

ตอนทีสุ่ย่รัว่ฟ้ืนขึน้มา เฉีย่วเอ๋อร์ก็ท�าความสะอาดให้นางเอีย่มอ่อง

ไปทัง้ตวัและเปลีย่นมาใส่เสือ้ผ้าสะอาดให้นานแล้ว

นางหันหน้ามา เห็นเฉี่ยวเอ๋อร์เท้าแก้มชมพูพิงอยู่กับขอบโต๊ะ  

งีบหลับสัปหงก

บนโต๊ะมีภาพเรือแต่ละแผ่นที่เฉี่ยวเอ๋อร์เอามากางไว้ นางค่อยๆ  

ลุกน่ัง ลงจากเตียงไปตรวจดูสภาพของภาพพวกนั้น ภาพที่มีบางส่วน 
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เลอะสิง่สกปรกกถู็กเฉีย่วเอ๋อร์ท�าความสะอาดแล้ววาดซ่อมด้วยเส้นสดี�า

โย้เย้ นางมองสักพักแล้วก็หัวเราะในใจ แม้เส้นสีด�าจะบิดเบี้ยวไม่ตรง 

อยู่บ้าง แต่ก็ยังพอดูได้ อีกทั้งไม่ได้วาดผิดที่ผิดทาง เห็นได้ว่าเฉี่ยวเอ๋อร์

ไม่ได้ท�าชุ่ยๆ เหมือนกับที่แสดงออกอย่างทุกที

เฉี่ยวเอ๋อร์สาวใช้คนน้ีอ่อนกว่านางหนึ่งปี ผิวเผินดูเหมือนท�างาน

หยาบๆ ไม่ใส่ใจ แต่ความจริงแล้วเป็นคนจิตใจดี ไว้ใจได้ แต่เพราะ 

มีชีวิตยากล�าบากมาตั้งแต่เล็กๆ จึงมีท่าทางหยาบกระด้าง พูดจา 

เพ่ือปกป้องตัวเอง นางให้เฉี่ยวเอ๋อร์มาเป็นสาวใช้ประจ�าตัวได้ห้าปีแล้ว 

เรือ่งทีค่วรท�าเฉีย่วเอ๋อร์ไม่เคยท�าพลาดสกัอย่าง คนในบ้านก็มแีค่เฉีย่วเอ๋อร์

เท่านั้นที่เข้าใจนางมากที่สุด และนางเองก็ปฏิบัติกับเฉ่ียวเอ๋อร์ประหนึ่ง 

เป็นน้องสาวอีกคนมานานแล้ว

ตอนทีน่างเก็บภาพท่ีตากจนแห้ง พอหยิบภาพสุดท้ายข้ึนมาก็เผลอ

ไปโดนเก้าอ้ีเข้า

เฉี่ยวเอ๋อร์ได้ยินแล้วก็ตื่นขึ้น

"อ๊ะ คุณหนู ท่านตื่นแล้วหรือเจ้าคะ" นางนวดดวงตาท่ียังไม่ตื่นดี 

รีบรับภาพเรือไปจากมือสุ่ยรั่ว "คุณหนู ท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่เจ้าคะ"  

นางหาวแล้วถามขึ้นขณะที่กอดภาพเรืออยู่

"ข้าไม่เป็นไร พวกเรากลับมาบ้านได้อย่างไรหรือ" สุ่ยรั่วถามเบาๆ 

ด้วยเสียงนุ่มนวล

"หลังจากท่ีเจ้าล�่าน่ันช่วยคุณหนูแล้ว คุณชายสว่ีผ่านมาพอดี 

จึงพาพวกเรากลับมาเจ้าค่ะ" เฉี่ยวเอ๋อร์สูดหายใจลึกหลายที ให้ตัวเอง

สดชืน่อีกหน่อยแล้วจงึบอก "คุณหนู ภาพนีข้้าให้คนเอาไปส่งอูต่่อเรือก่อน
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ก็ได้เจ้าค่ะ ไหนๆ ฟ้าก็มืดแล้ว ข้าว่าคงมีคนอยู่ที่อู่ไม่ก่ีคน แล้วพรุ่งน้ี 

ท่านค่อยไปนะเจ้าคะ"

สุ่ยรั่วก�าลังจะตอบก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตู

"เข้ามา"

สาวใช้ชุดด�าคนหนึ่งได้ยินแล้วก็เข้ามาแจ้ง

"คุณหนูใหญ่ คุณชายสวี่ให้มาเชิญไปที่โถงหน้าเจ้าค่ะ"

"รู้หรือไม่ว่าเรื่องอะไร" เฉี่ยวเอ๋อร์ขมวดคิ้วถาม

"เรียนพ่ีเฉี่ยวเอ๋อร์ คุณชายสว่ีจัดงานเลี้ยงมื้อค�่าให้คุณชายจั้น

เจ้าค่ะ"

"คุณชายจั้นไหน" สุ่ยรั่วถามด้วยความแปลกใจ

"คอืคุณชายท่ีวันน้ีช่วยคุณหนใูหญ่ท่ีถนนเจ้าค่ะ" สาวใช้ชุดด�าตอบ

"ที่แท้ก็เจ้าล�่านั่น" เฉี่ยวเอ๋อร์บ่นอุบอิบอย่างอดไม่ได้

สุ่ยรั่วหัวเราะแล้วบอกสาวใช้ชุดด�า

"อีกประเดี๋ยวข้าจะไป"

สาวใช้ชุดด�าได้ยินแล้วก็ถอยออกไป

เฉี่ยวเอ๋อร์แค่นเสียงหึ

"ช่วยคุณหนูอะไรกันเล่า เห็นๆ อยู่ว่าเจ้าล�่านั่นชนคุณหนูก่อน!"

สุ่ยรั่วหัวเราะเบาๆ บอก

"แต่เขาก็ช่วยข้าไว้จรงิๆ นะ คนเขาแซ่จัน้ เจ้าอย่าเอาแต่เรยีกเขาว่า

เจ้าล�า่ส"ิ

"ก็เขาล�่าจริงๆ น่ีเจ้าคะ!" เฉี่ยวเอ๋อร์ย่นจมูก "ข้าว่าคนแซ่จั้นนั่น 

ไม่ใช่คนดีอะไรหรอก ดูสิ อย่างสกุลจั้นท่ีเมืองหยางโจวนั่นน่ะ เวลา 
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จะจ่ายเงินทีก็จ่ายอย่างไม่เต็มใจ แล้วยังคอยเร่งจะเอาเรือตลอด  

เหมอืนว่าเราจะเสกเรอืล�าหนึง่ได้ในวันเดยีวอย่างน้ันแหละ ตอนนีจู้่ๆ  กม็ี

เจ้าล�่าแซ่จั้นโผล่มาอีก...ข้าว่านะคุณหนู คนคนนี้คงไม่ได้เก่ียวข้องอะไร 

กับสกุลจั้นที่เมืองหยางโจวหรอกใช่หรือไม่เจ้าคะ"

"จะบังเอิญอะไรขนาดนั้นเล่า เมืองหยางโจวน่ะ ไม่ใช่จะไปถึงได ้

ในสิบยี่สิบลี้หรอกนะ เจ้านึกว่ามันอยู่ข้างบ้านหรือไร" นางหัวเราะพลาง

เอาปิ่นหยกม้วนผมสลวยข้ึน "เลิกคิดเหลวไหลได้แล้ว คุณชายจ้ันยังรอ

อยู่นะ"

เหน็คุณหนกู�าลงัจะก้าวออกไปจากห้อง เฉีย่วเอ๋อร์ก็รบีวางภาพเรอื 

ทีถื่ออยู่แล้วร้องด้วยความตระหนกเกินเหตุ

"คณุหนูของบ่าว ท่านคงไม่ได้จะออกไปพบแขกในสภาพน้ีใช่หรอืไม่

เจ้าคะ"

สุ่ยรั่วหันกลับมาพร้อมเอียงหน้าเล็กน้อย ถามอย่างไร้เดียงสา

"มีอะไรผิดปกติหรือ"

"ผิดปกติแน่เจ้าค่ะ!" นางเดินไปดึงสุ่ยรั่วมาหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง 

ประคองหัวไหล่ของเจ้านายแล้วชีค้นในกระจก "คณุหนเูจ้าคะ อย่างน้อย

ท่านก็ต้องเปลีย่นมาใส่ชดุทีง่ามกว่านี ้ เกล้าผมทรงทีด่กีว่าน้ีหน่อย แล้วจงึ

จะออกไปพบแขกได้นะเจ้าคะ"

"เฉี่ยวเอ๋อร์" สุ ่ยรั่วเรียกชื่อสาวใช้ หัวเราะบอกอย่างหมดแรง  

"เจ้าพูดเหมือนกับยอดบุปผาท่ีหอจันทร์หอมจะออกไปเจอแขกอย่างน้ัน

แหละ"

"ชิ! ยอดบุปผาของหอจันทร์หอมจะสู้คุณหนูได้อย่างไรเจ้าคะ  
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คณุหนสูกุลสุย่เราไม่ว่าคนไหนออกไปสกัคนก็ต้องท�าให้หญิงคณิกาพวกนัน้

หมองไปทันทีเจ้าค่ะ" เฉี่ยวเอ๋อร์บอกอย่างมั่นใจ

สุ่ยรั่วได้ยินแล้วก็หัวเราะ

"เจ้าคงหมายถึงน้องรองกับน้องสามกระมัง"

"เฮ้อ คุณหนู ท่านมองความงามเพรศิแพร้วของคณุหนูหลายๆ ท่าน

มากเกินไปแล้วเจ้าค่ะ ถึงได้ไม่รู ้ว่าตัวเองก็งามดังเทพธิดาจุติลงมา  

ไม่อย่างนั้นท่านคิดว่าเหตุใดทุกครั้งท่ีพวกเราเดินอยู่บนถนน จึงมักจะมี

คุณชายมากมายจ้องท่านตาค้าง ไม่ได้จ้องข้าล่ะเจ้าคะ"

"มด้ีวยหรอื" สุย่รัว่กะพรบิตา ไม่รูส้กึว่าปกตจิะมใีครมาจ้องตนเลย

สกันดิ

"มีเจ้าค่ะ..." เฉี่ยวเอ๋อร์ลากเสียงยาวอย่างหมดแรง เฮ้อ นางต้อง

ยอมพ่ายแพ้ให้แก่คุณหนูผู้ความรู้สึกช้าคนนี้จริงๆ
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"ใครๆ ต่างกล่าวกันว่าน�้าค้างปทุมมีดีอยู่ท่ีจอกเดียวหอมสดชื่น 

ท�าให้สาวงามเมามาย สองจอกหัวหงอกหนวดขาวลืมโลก สามจอก 

ได้กลิ่นแล้วให้งงงัน ด่ืมลงไปแล้วเบาสบายราวกับเทพเซียน พ่ีจั้น 

คอทองแดงจริงๆ น�้าค้างปทุมหนึ่งไหหมดไม่เหลือสักหยด แต่ท่านกลับ

ย่ิงสดชื่น หากบอกคนของหอเซียวเซียง พวกเขาจะต้องร้องชื่นชมแน่ๆ" 

สว่ีจื่อฉีเห็นจั้นปู ้ฉวินดื่มสุราหมดไหในพริบตาแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะ

เมามายเลยสักนิดก็ให้รู้สึกประหลาดใจ

จัน้ปูฉ้วินฉกีย้ิมกว้าง รบัไหสรุาท่ีสว่ีจือ่ฉเีปิดผนกึออกแล้วส่งมาให้

อย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อย เขารนิสรุาให้ตวัเองและรนิให้อกีฝ่ายพลางบอก

"พ่ีสว่ี ท่านก็ไม่เลวเลยนะ มาๆๆ เอาอกีจอก! น�า้ค้างปทมุนีไ้ม่เสียท ี

ที่เป็นเหล้าดังของต้งถิง แค่กลิ่นก็ท�าให้ผู้คนเมามายไปสามส่วนแล้ว  

หายาก...หายาก หายากจริงๆ!"

3
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"พ่ีจั้น เหตุใดต้องเอ่ยหายากตั้งสามคร้ัง" สว่ีจื่อฉีถามด้วยความ

ประหลาดใจ

"หายากอย่างแรกคือเป็นเหล้าขาวชั้นดี สองคือพ่ีน้องที่หายาก!"  

เขาโอบไหล่สวี่จื่อฉีหัวเราะแหะๆ

เจ้านี่น่าคบหาจริงๆ ใช้มีดรู้ก�าลังไม่ให้ถึงท่ีตาย ดื่มเหล้าไม่รีบ 

ไม่ร้อนไม่กลดักลุม้ รูจ้กัให้ทางออกคน อกีทัง้ท�าอะไรค่อนข้างมขีอบเขต 

ไม่เลว...ไม่เลว สหายคนนี้คุ้มค่าที่จะผูกมิตรด้วย

"แล้วหายากอีกอย่างคืออะไรเล่า"

"คือ..." จั้นปู้ฉวินผงะ หัวเราะพลางลูบหนวดด�า

เขาพูดออกไปสามครั้งคือพูดไปเรื่อยเป่ือยอย่างน้ันเอง หายาก 

ที่สามน่ะหรือ...

ลกูตาของเขากวาดมองในห้อง ยังนกึไม่ออกว่าหายากท่ีสามคอือะไร 

ก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าดงัมาจากระเบยีงด้านใน พอหันกลบัไปก็เหน็สตรชีดุขาว

ก�าลงัยกข้อมอืขาวเนียนแหวกม่านประดบัมุกเข้ามา ในสถานการณ์เร่งด่วน

เขาจงึหาสิง่ทดแทนส่งเดช แม้จะยังไม่ทนัมองหน้าตาของผูม้าใหม่ให้ชดั 

แต่สตรชีอบฟังค�าหวาน ชมแล้วก็มกัจะไม่มทีางผิด จึงหวัเราะบอก

"หายากที่สามน่ะหรือ แน่นอนว่าคือสาว..."

ยังไม่ทันพูดจบ หญิงสาวในชุดขาวก็เลิกม่านออก เห็นใบหน้า 

อ่อนโยนงดงาม จั้นปู้ฉวินหัวใจหยุดเต้น รู ้สึกล�าคอตีบตันทันที เดิม 

ที่จะบอกออกไปว่า 'สาวงามแห่งต้งถิง' ก็พลันลืมไปเสียแล้ว

ชายหนุ่มตาค้าง มองนางด้วยความตะลงึงนั พริบตาน้ันก็ลมืไปแล้วว่า

ตัวเองอยู่ที่ใด เห็นนางเย้ืองย่างแช่มช้อย กรีดกรายเดินเข้ามา ดวงตา 
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เป็นประกายฉ�่า คิ้วดังหมึกวาด มือขาวเรียว แขนเสื้อพลิ้วไหว กลิ่นหอม

ดังกล้วยไม้ชวนให้มึนเมา ยอดหญิงงามแห่งต้งถิง...

"พี่สวี่" สุ่ยรั่วเดินมาถึงโต๊ะแล้วทักทายสวี่จื่อฉี

"คุณหนูใหญ่ เจ้าดีขึ้นบ้างหรือไม่" สว่ีจื่อฉีโบกมือ บ่าวรับใช ้

ก็เอาชามและตะเกียบมาเพิ่ม

"ต้องขอบคุณพ่ีสว่ีและคุณชายจั้น สุ่ยร่ัวดีข้ึนมากแล้ว" สุ่ยร่ัว 

บอกเบาๆ คลี่ย้ิมแล้วนั่งลงข้างโต๊ะ หางตาเหลือบมองชายท่ีตัวแข็งท่ือ 

อยู่ที่โต๊ะกลมโดยไม่รู้ตัว เหตุใดเขาถึงเอาแต่จ้องข้ากันนะ

"ดีขึน้ก็ดีแล้ว เมือ่ครูพ่ี่จัน้ยังห่วงอยู่ว่าคณุหนใูหญ่จะยังไม่สบายอยู่" 

สวีจ่ือ่ฉหีนัไป อยากจะแนะน�าให้ท้ังสองได้รูจ้กักัน แต่กลบัเหน็จัน้ปูฉ้วิน 

ยังคงมองคณุหนูใหญ่ด้วยอาการตะลงึงนั เขาเหน็แล้วก็ไม่ได้รูส้กึแปลกใจ

นัก เพราะเคยชินกับอาการของผู้คนเวลาที่เห็นพวกคุณหนูของสกุลสุ่ย 

ครัง้แรกมานานแล้ว จงึเพ่ิมเสยีงดังข้ึนเลก็น้อย ร้องเรียกชายหนุม่ "พ่ีจ้ัน!"

จัน้ปูฉ้วินสะดุ้ง ได้สติในทีส่ดุ แต่ดวงตาท้ังคูยั่งคงไม่ละสายตาจาก

ใบหน้างามของสุย่รัว่ ตอนกลางวันทีพ่บกันบนถนนนางเป้ือนแป้งเลอะฝุ่น

ไปทัง้ศรีษะและเนือ้ตวั เขาจงึไม่ได้เห็นนางชดัๆ ไม่คดิเลยว่านางจะงดงาม

เลศิล�า้เพียงน้ี

"พ่ีจัน้ นีคื่อธิดาคนโตของอาจารย์ คณุหนใูหญ่ ท่านนีค้อืคณุชายจ้ัน 

ท่ีช่วยเจ้าไว้เมือ่บ่ายนี"้ สว่ีจือ่ฉย้ิีมพลางแนะน�าท้ังสองคนให้รู้จกักัน

"ขอบคุณคุณชายจั้นท่ีย่ืนมือเข้าช่วย" สุ่ยรั่วขยับเผยอกลีบปาก 

เอ่ยขอบคุณ จนกระทั่งตอนนี้จึงได้กล้ามองคุณชายจั้นที่ช่วยนางไว ้

อย่างเปิดเผย ตอนกลางวันท่ีเกิดเรื่องทุกอย่างโกลาหลไปหมด นางจึง 
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ไม่ได้มองคนทีช่นนางแล้วช่วยนางให้ชดัว่าหน้าตาเป็นอย่างไร จ�าได้แค่ว่า

เขาไว้หนวดดกครึ้ม ตอนนี้มองให้ดีๆ แล้วก็ยังรู้สึกว่าหนวดคร้ึมที่เขาไว้

ปกคลุมใบหน้าครึ่งหน่ึง ท�าให้ดูไม่ออกว่าคุณชายจ้ันอายุอานามเท่าไร 

อีกอย่างคือนัยน์ตาสีด�าเป็นประกายนั้นมองนางค้างนิ่งโดยไม่ปิดบังเลย

สักนิด

พอถูกเขามองจนรูส้กึกระอกักระอ่วน พวงแก้มของสุย่รัว่ก็แดงเรือ่

ด้วยความเขินอาย ก้มหน้าลงเลก็น้อยด้วยความอดึอดั จนกระท่ังตอนนี้

นางจงึได้เชือ่ทีเ่ฉีย่วเอ๋อร์บอกว่ามคีนคอยจ้องนางอยู่จรงิๆ

"แค่กๆ" สว่ีจื่อฉีเห็นจั้นปู้ฉวินยังไม่ดึงสายตากลับมาก็รีบกระแอม

สองที

เมื่อรู้ว่าตัวเองเสียกิริยา จั้นปู้ฉวินก็หน้าแดงแล้วรีบตั้งสติ

"แค่ก! อื้ม คุณหนูท�าม้วนภาพตกก็เพราะข้าน้อยล่วงเกิน คุณหน ู

ไม่ต�าหนิก็โชคดีมากแล้ว ข้าน้อยหรอืจะกล้ารับค�าขอบคณุ"

"คณุชายจัน้เกรงใจแล้ว" สุย่รัว่ตอบเสยีงแผ่ว ยังคงก้มหน้าเล็กน้อย 

ท�าให้จัน้ปูฉ้วินเห็นแค่แพขนตาด�าของนางขยับไหวเบาๆ 

ไม่รู ้เพราะเหตุใด เขาถึงกับมีความคิดอยากจะย่ืนมือออกไป 

เชยคางนางขึ้น แล้วมองสีหน้าของนางในตอนนี้ให้ชัดย่ิงนัก แต่ใน 

ความจริงนั้นเขาพบว่าตนไม่อยากพลาดทุกสีหน้าและอารมณ์ของนาง 

อย่างพริบตาเมื่อครู่น้ีท่ีจู่ๆ ก็เห็นนาง เขามีความรู้สึกท่ีอยากจับพู่กัน  

อยากจะวาดรูปโฉมของนางลงบนกระดาษ และนั่นคือเรื่องที่ไม่เคย 

เกิดขึ้นเลยในสิบกว่าปีมานี้

พู่กันของเขาไม่ได้วาดภาพมานานสิบกว่าปีแล้ว...
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ปัง!

เสียงฝ่ามือดังชัดลอดผ่านฝากระดานเรือ จากน้ันส่ิงที่ตามมาคือ

เสียงค�ารามที่ฟังดูเหนื่อยล้า...

'สารเลว! แค่ก...ภาพเรือไม่วาด เจ้าวาดขยะพวกนี้น่ะหรือ?!... 

แค่กๆ ข้าให้เหล่าจางสอนเจ้า...แค่กๆๆ...สอนให้เจ้าจับพู่กันก็เพ่ือ 

วาดขยะพวกนี้น ่ะหรือ! แค่กๆ...เจ้ามันคนไม่เอาไหน!' จั้นเทียน 

โบกภาพวาดในมอืด่าพลางไอโขลก สดุท้ายสองมอืก็ฉกีภาพวาดทกุแผ่น

เป็นสองซีกต่อหน้าบุตรชายแล้วโยนลงบนพื้น!

จัน้ปูฉ้วินทีอ่ายุสบิห้าสองมอืก�าหมดัแน่น จ้องบดิาอย่างโกรธแค้น 

ค�ารามกลบัไปด้วยความโมโห

'ใช่! ในสายตาของท่านก็มีแต่เรือเท่านั้นที่ส�าคัญ ทุกอย่างที่อยู ่

นอกเหนือไปจากกิจการท่ีเก่ียวกับเรือก็คือขยะ ข้าก็คือขยะที่ไม่มีวัน

ก้าวหน้าไปไหน! คนบนเกาะต่างรู้ว่าพ่ีชิงต่างหากท่ีมีความสามารถ 

สืบทอดสกุลจั้นได้ มีแต่ท่านเท่านั้นตาแก่ตาบอดที่มองไม่ออก! ข้าจะ 

บอกให้นะว่าข้าไม่มีทางเรียนขับเรือเป็น! ไม่มีทางเรียนว่ายน�้าเป็น!  

ไม่มีทางสืบทอดต�าแหน่งของท่าน...'

เสียง 'ผัวะ' ดังขึ้น อีกฝ่ามือตบค�าพูดที่เหลือของเด็กหนุ่มทิ้งไป

จัน้ปูฉ้วินถกูตบจนตาพร่าเห็นดาวไปชัว่ขณะ นานพักใหญ่จงึได้สติ 

เขาใช้ก�าป้ันเชด็เลอืดสดท่ีมมุปากแล้วหมนุตัวออกไปทนัที

'หยุดอยู่ตรงนั้น!' จั้นเทียนตวาด โมโหจนตัวสั่นเพราะบุตรชาย

จั้นปู้ฉวินที่ก�าลังเลือดข้ึนหน้าไม่หยุด ท�าหูทวนลมกับค�าที่บิดา

ตวาดให้หยุด
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จั้นเทียนตบโต๊ะ ดวงตาทั้งคู่แดงก�่า ตวาดอย่างเดือดดาล 

'แค่กๆ...ข้าบอกให้เจ้าหยุด!'

จั้นปู ้ฉวินเลือดร้อนอีกทั้งความโกรธแค้นสั่งสมมานาน มีหรือ 

จะฟังค�าตวาดห้ามของบิดา เขายังคงเดินออกไปจากห้องโดยสารเรือ 

โดยไม่หันกลับมา

จั้นเทียนโมโหจนไอโขลกอยู่พักหนึ่งแล้วตวาดอีก

'ดี! เจ้าไปเลย ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมา!'

สิ่งที่ตอบกลับมาคือเสียงกระแทกประตู

พระจันทร์เสี้ยว...

บนฟ้ามีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ในน�้าสะท้อนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

จั้นปู ้ฉวินมองพระจันทร์ในน�้าแล้วดึงสติกลับมา ที่แห่งนี้คือ 

เรือนเงาจันทร์บุปผา คือห้องรับรองแขกของสกุลสุ่ย

เขาไม่ได้คิดถึงคืนท่ีมีปากเสียงคืนนั้นมานานมากแล้ว และ 

ในคืนนั้นเองที่เขาโมโหจนหนีออกจากบ้าน ต้ังแต่น้ันมาก็ไม่เคยกลับไป

อีกเลย เขาเข้าใจมาตลอดว่าตาแก่นั้นต่อให้อยู่ไปอีกสิบย่ีสิบปีก็คง 

ไม่มีปัญหา ใครจะไปรู้ว่าสองเดือนหลังจากนั้น ตาแก่ก็จะลาลับไปจาก

โลกน้ี และลูกอกตัญญูอย่างเขาคนนี้กลับเพ่ิงรู้เมื่อตอนที่กลับบ้านไป 

สิบกว่าปีให้หลัง

ตอนนั้นท�าอะไรตามอารมณ์ ไม่คิดว่าคืนนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย 

ที่สองพ่อลูกได้พบหน้า ทุกครั้งท่ีหวนนึกถึงก็จะท�าให้เขารู้สึกผิด แต ่

ลึกๆ ในใจก็รู ้ว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกครั้ง เขาก็ยังโมโหและ 
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หนีออกจากบ้านเหมือนเดิม

ทีน่่าขันคอืตอนแรกน้ันจดุมุง่หมายของเขาคอืการวาดภาพไปเรือ่ยเป่ือย 

แต่พอออกมาจากบ้านแล้ว เขากลับยุ่งอยู่กับการรบราฆ่าฟัน ยุ่งอยู่กับ 

การหาเลีย้งปากท้อง จากน้ันก็ไม่เคยจบัพู่กันวาดภาพอกีเลย

คนืน้ีเป็นครัง้แรกในสบิกว่าปีท่ีผ่านมา เป็นครัง้แรกทีเ่ขาอยากจะวาด

สิง่ทีเ่หน็ออกมา ความตกตะลงึท่ีได้เหน็คณุหนใูหญ่สกุลสุย่ในตอนแรกนัน้

ยังคงกลัน่ตวัอยู่ในใจไม่จางหาย กล้ามเนือ้และกระดกูมอืขวาคนัระคาย 

ขึน้มาโดยไม่รูตั้ว เริม่กระสบักระส่าย

เขาอยากจะวาดใบหน้าท่ีมีรอยย้ิมเบิกบานของนาง อยากวาด 

สีหน้าเอียงอายน่ารักของนาง...ไม่ใช่เพราะยินดีท่ีได้เห็นสตรี แต่ชื่นชม 

สหีน้าท่าทางของนางทีร่าวกับเทพธิดาจตุลิงมา อยากวาดความอ่อนโยน

บริสุทธิ์เหนือโลกลงบนกระดาษเซวียนจื่อสีขาว

จั้นปู้ฉวินฉีกย้ิมหัวเราะหยัน กลัวว่าเมื่อครู่เขาจะหยาบคายกับ 

หญิงงามเกินไป ท�าให้แม่นางขวัญเสียไปแต่แรกแล้ว เห็นนางก้มหน้า

ตลอดทั้งคืน หากไม่จ�าเป็นก็จะไม่สนทนาตอบค�า ดีไม่ดีคุณหนูใหญ่ 

สกุลสุ่ยผู้นั้นคงนึกว่าเขาเป็นพวกบ้าตัณหาที่ไม่คู่ควรเสียด้วยซ�้า

"เฮ้อ ช่างเถอะ เรื่องที่จะสืบยังไม่ส�าเร็จ ตอนนี้ไม่ควรนอกเรื่อง"

แม้จั้นปู้ฉวินจะคิดเช่นนี้ แต่มองมือใหญ่ท่ีแบออกแล้ว เขาก็ยัง 

อดหัวเราะอีกสองทีไม่ได้ ไม่คิดเลยว่าหลายปีมาน้ีเขาจะยังคิดอยากจับ

พู่กันขึ้นอีกครั้ง คิดไม่ถึงเลยจริงๆ...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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บทนำ�

ดวงอาทิตย์ใกล้จะจมลงทางฝั่งตะวันตก ลมราตรีพัดโชยเอื่อย 

บนทะเลสีส้ม ลูกคลื่นเล็กละเอียดตีกระทบล�าเรือสีด�า พาให้เกิดเสียง 

ที่คุ้นเคยเบาๆ

ใบเรือลดต�่าลง เรือใหญ่สีด�าที่นางโดยสารอยู่ก�าลังจอดเทียบฝั่ง

กลีบเมฆสูงทางตะวันออกสะท้อนกับแสงอาทิตย์ที่ลับยอดเขา 

ไปนานแล้ว ท�าให้คนหลงนึกว่าดวงอาทิตย์ก�าลังจะลอยข้ึน นึกไปว่า 

ยามนี้คืออรุณรุ่งมิใช่ยามสายัณห์

นางน่ังอยู ่บนคานสูงของเสากระโดงเรือหลัก มองกลีบเมฆ 

เหนือทะเลไกลๆ แปรเปลี่ยนเป็นสีสันต่างๆ ด้วยแสงอาทิตย์ จากสีส้ม 

ไปถึงชมพู กระท่ังม่วงอ่อนไปถึงฟ้าอมเขียว แม้ว่าจะมองมาสิบสี่ปีแล้ว 

นางก็ยังหลงใหลทัศนียภาพเช่นนี้อยู่ดี 

ลมราตรี สายลมอันอบอุ่น...นางหลับตาลงรับสัมผัสของสายลม 
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ที่กระทบใบหน้า เส้นผมที่พัดพลิ้ว

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเงียบงันถึงเพียงน้ัน เงียบสงัดจนได้ยินเพียง 

เสียงคลื่นทะเล เงียบจนพาให้คนเข้าใจผิดคิดไปว่าจิตใจได้รับความ 

สงบสุข...

นางขย้ีหางตาเบาๆ รู้ว่าทะเลที่สงบเงียบเช่นน้ีก็แค่ภาพลวงตา  

ก็เหมือนกับเรือด�าล�านี้ เหมือนกับเจ้าของของมัน

พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความสงบก่อนพายุกระหน�่าเท่านั้น

ยามท้องฟ้ามืดมิดลงทั้งผืน สายฝนเม็ดบางเริ่มพร่างพรมลงมา

นางกระโดดจากเสากระโดงเรือเบาๆ ลงสู่พื้นโดยไร้เสียง

ชายตัวผอมเล็กผู้หน่ึงโผล่ออกมาจากท้องเรือ มองเห็นสายฝน 

ที่ตกลงมาจากท้องฟ้ายามราตรีก็เลิกคิ้วถาม

"พายุหรือ"

นางผงกศีรษะด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ คนผู้นั้นเห็นดังนั้นก็พึมพ�าว่า

ต้องไปตรวจดูเชือกผูกสมอเรือสักหน่อย แล้วพลันเดินตากฝนไปยัง 

อีกด้านหนึ่งของดาดฟ้าเรือ

นางเดินเข้ามาในส่วนห้องโดยสารใต้ท้องเรือแล้วก็ปิดประตกูระดาน

ด้านบนลงมาด้วย บนทางเดนิมดืในท้องเรอืมเีพียงแสงบางๆ ทอลอดออกมา

จากร่องประตูห้องโดยสารไม่ก่ีห้อง นางได้ยินเสียงกรนราวกับฟ้าร้อง 

ของอาอ้วน และได้ยินเสยีงพ่ีเหวยพลกิตวัไปมาบนเตยีงอย่างข่มตาไม่หลบั 

จากน้ันก็เป็นเสยีงพึมพ�าค�าสอนของหลนัเซงิ เสยีงกลกุกลกัจากการเล่น

ลกูเต๋าของผีพนนัจาง... 

เสียงแผ่วเบานับไม่ถ้วน เมื่อมาอยู่บนทางเดินมืดมิดนี้แล้ว 
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กลับได้ยินชัดเจนอย่างยิ่ง อีกทั้งยังคุ้นเคย

ปึง!

เสียงของหนักร่วงลงพื้นที่ดังขึ้นมากะทันหันท�าให้นางสะดุ้งน้อยๆ 

"ท�าอะไรน่ะ" ค�าถามอย่างไม่พอใจของพ่ีเหวยดังออกมาจากในห้อง

"ไม่มอีะไรๆ เสีย่วชตีกเตียงอีกแล้วน่ะ" เสียงของเส่ียวเก๋อดงัออกมา

จากอกีห้องหนึง่ท่ีดับไฟแล้ว

พ่ีเหวยได้ยินก็บ่นอกีสองสามประโยค จากนัน้กเ็ป็นเสียงขอโทษงัวเงีย

ของเสีย่วช ีและตามด้วยทุกสิง่อย่างกลบัคนืสูค่วามสงบอกีคร้ัง

ตอนที่นางเดินเข้าไปในห้องตัวเอง ลมก็เปล่ียนเป็นแรงข้ึนแล้ว  

คืนนี้มืดมาก ด้านนอกกลายเป็นพายุฝนโหมคลั่ง เรือใหญ่ถูกคลื่นแรง

ท�าให้ส่ายโอน นางมองพ้ืนกระดานท่ีเด๋ียวยกตวัขึน้เดีย๋วลดต�า่ลงแต่กลบั

ไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อย เพราะนางรู้ว่าอยู่ในเรือล�าน้ีปลอดภัยมาก 

หรือควรพูดว่านางรู้ว่าคนบนเรือล�านี้จะไม่ปล่อยให้มันจมเด็ดขาด

ดังน้ันนางจึงคลายเสื้อผ้าแล้วขึ้นเตียง รอคอยการมาถึงของเขา 

ภายใต้ราตรีพายุคลั่ง เหมือนกับราตรีนับครั้งไม่ถ้วนในหลายปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเขากลายเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไร

นางจ้องมองไปเบือ้งหน้าภายใต้ความมดื และพบว่าตอนทีน่างรูต้วั 

ทุกอย่างก็ดูเหมือนเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้ว จากน้ันก็ต่อเน่ืองมาตลอด

จนถึงตอนน้ี

ตลอดมาเขาสอนสิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งวิชายุทธ์ การสะกดรอย  

การเดินเรือ การถือกระบี่ รวมถึง...การฆ่าคน

นางนับเป็นลูกน้องของเขา หรือเป็นลูกศิษย์? หรือเป็นแค่สตร ี
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ที่หาได้ง่ายเท่านั้น?

ประตูห้องโดยสารเปิดออกแล้ว ไม่ต้องหันไปนางก็รู้ว่าเป็นเขา

ด้านหลงัมเีสยีงถอดเสือ้ผ้าลอยมา พริบตาต่อมาเรอืนกายเย็นเยียบ

ใหญ่โตของเขาก็มุดเข้ามาในผ้าห่ม กอดนางเข้าไปในอกจากด้านหลัง  

บนหน้าอกเขายังมีเม็ดฝนเย็นเฉียบอยู่ เห็นได้ชัดว่าเมื่อครู่ขึ้นไปตรวจดู 

ทกุทีบ่นดาดฟ้าเรอือีกรอบ ถึงได้เปียกและตัวเย็นขนาดน้ี

มือของเขาแก้เชือกผูกเสื้อของนางออกแล้วสอดเข้ามาข้างใน  

กอบกุมเนินนุ่มอุ่นร้อนทั้งคู่ของนางไว้ นางสูดหายใจอีกคร้ัง อยากจะ 

หลบเลี่ยงเรือนกายและมือใหญ่ท่ีหนาวเย็นของเขา แต่มือเท้าของเขา 

กลบัยึดนางไว้แน่น แนบสนทิกับนางเป็นอย่างมาก ใช้ประโยชน์จากนาง

อบอุ่นตนเองตั้งแต่หัวจรดเท้า

ไม่นานความหนาวเย็นในผ้าห่มก็สลายไปไม่เหลือร่องรอย

น้ิวมือของเขาเรียวยาวมีพลัง คล้ายกับว่าเพียงแค่สัมผัสเบาๆ  

ก็สามารถจุดไฟในตัวนางได้แล้ว ต่อให้เขาจะเย็นจนเหมือนก้อนน�้าแข็ง

ก็ยังเป็นเช่นน้ัน แน่นอนว่าน่ันแค่ช่วงแรก หลงัจากน้ันเขาก็กลายเป็นไฟ

ไปแล้ว เผาผลาญทุกสิ่งเป็นจุณ ถึงขนาดที่ว่ายามนางลูบโดนเหงื่อ 

บนหลังเขา ยังสงสัยว่าเหตุใดพวกมันไม่ระเหยหายไปเพราะร่างกาย

เร่าร้อนที่ห้อตะบึงของเขา... 

เขาก้มตัวลงจูบนาง จากกล้ามเนื้อท่ีเกร็งแน่นของเขา นางรู้ว่า 

เขาไม่พอใจท่ีนางแบ่งความสนใจไป พริบตาถัดมานางก็ไม่สามารถ 

คิดพิจารณาอะไรได้อีก ได้แต่โอบคอเขาแน่น กัดหัวไหล่แกร่งของเขา 

หยุดยั้งเสียงครวญของตน
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ราตรย่ิีงดึก พายุฝนนอกเรอืก็ค่อยๆ สงบลง เหลือเพียงเม็ดฝนบางๆ 

ทียั่งคงร่วงโปรยอยู่

เขาหลับไปแล้ว มือใหญ่ยังวางอยู่บนเอวนาง หัวไหล่มีรอยฟัน 

เพิ่มมาใหม่หนึ่งรอย

นางมองรอยฟันอย่างอึ้งงันเล็กน้อย ไล้เลียรอยห้อเลือดนั้น 

อย่างรู้สึกผิดอยู่บ้าง จากน้ันถึงค่อยหนุนศีรษะบนแผ่นอกกว้างของเขา 

ความคิดล่องลอยอีกครั้งอย่างห้ามไม่อยู่

นางกลายเป็นสตรีของเขา แรกเร่ิมเพียงเพราะฝันร้ายของนาง 

เพราะความปรารถนาท่ีเขามอบให้สามารถช่วยนางให้ลืมฝันร้าย 

อันน่าหวาดหวั่นนั้นไปได้ชั่วขณะ

ภายในอ้อมกอดอบอุ่นของเขา นางไม่ต้องหวาดกลัวอีก ไม่ต้อง 

ตื่นตระหนกอีก ชีวิตในทะเลท�าให้ทุกสิ่งห่างไกลจนดูเหมือนไม่เคย 

เกิดขึ้น... 

ทว่า...อย่างไรนั่นก็แค่ดูเหมือนเท่านั้น

ตอนแรกนางนึกว่าตัวเองจะสามารถลืมเรื่องพวกน้ันได้ แสร้งท�า

เป็นว่าไม่เคยเกิดขึ้น แต่เมื่อผ่านไปแต่ละวันๆ ฝันร้ายนั้นไม่ว่าอย่างไร 

ก็ไม่หายไป กลับยังแจ่มชัดเหมือนวันวาน

ทกุค�า่คืนนางล้วนได้ยนิเสยีงกรดีร้องแหลมพวกน้ันคร้ังแล้วคร้ังเล่า

ดังซ�้าอยู่ข้างหู ท่ีตามมาก็คือเลือดแดงสดซ่ึงทะลักออกมาจากคอของ 

ท่านพ่อ... 

เมือ่ในสมองปรากฏภาพสยองท่ีอกแหวกท้องขาด นางพลันพลกิตวั

ลงจากเตียง อาเจยีนแห้งใส่กระโถนด้วยใบหน้าไร้สีเลือด
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ไม่ง่ายกว่าความรู้สึกคลื่นเหียนน้ันจะผ่านไป นางได้แต่นั่งคุกเข่า

บนพ้ืนหลั่งเหงื่อเย็น ย่ืนมือสั่นเทากุมปากซีดขาวเอาไว้ ทว่าระหว่าง 

ก�าลังใจลอยกลับมองเห็นสองมือตนเองเต็มไปด้วยเลือด จากนั้น 

นางก็ระลึกได้ถึงความรู้สึกของกระบี่เยียบเย็นที่ถืออยู่ในมือ ระลึกได้ถึง

ความรูส้กึยามกระบ่ียาวฟันเข้าไปในเนือ้คน ระลึกได้ถึงเสียงกระดกูคนหกั 

ระลึกได้ถึงดวงตาที่คนพวกนั้นมองจ้องนางอย่างตื่นตระหนกหวาดกลัว

ก่อนตาย...นางถึงขนาดได้ยินเสียงเลือดไหลหลั่งออกมา รู ้สึกได้ถึง 

หยดเลือดแดงสดที่กระเซ็นใส่ใบหน้า

นางอาเจียนแห้งอีกครั้ง ตอนที่นางเอนพิงข้างเสาเตียงในที่สุด  

ก็แทบแยกไม่ออกแล้วว่าน�้าบนใบหน้าคือเหงื่อ คือเลือด หรือเป็นน�้าตา

เป็นเหงือ่นัน่แหละ! ตัง้แต่คนืนัน้เมือ่หลายปีก่อน นางลมืไปนานแล้วว่า

ควรหลัง่น�า้ตาอย่างไร

ในความมดื มอืของนางสัน่เทา นางใช้มอืซ้ายกุมข้อมอืขวาทีก่�าลงัสัน่

อย่างรุนแรงไว้ แต่กลับหยุดอาการสั่นสะท้านนั้นไม่ได้ ได้แต่ใช้หลังมือ 

ทีส่ัน่เทาเชด็ของเหลวจากมมุปาก

วันแล้ววันเล่า สภาพเช่นน้ีทรมานนาง นางรู้สึกเพียงทั้งตัวจมลึก 

ลงในบึงเลือดช้าๆ ในทุกราตรี ทุกครั้งท่ีถึงยามดึกสงัด นางได้แต่ปล่อย 

ให้มอืไร้รปูร่างพวกน้ันคว้าจบัตัวไว้ ดึงนางให้จมลึกลงไปทีละนิดๆ... 

ไม่มีใครสามารถช่วยนางให้หลุดพ้น

บนหน้าผากหลั่งเหงื่อเย็น นางปิดตาที่แห้งผากลงอย่างเจ็บปวด 

หลายปีที่ผ่านมานางอยากร้องไห้แต่กลับร้องไม่ออก อยากร้องตะโกน 

แต่เสียงทั้งหมดกลับคาอยู่ที่คอ 
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ความเศร้าโศกคับแค้นพวกน้ันเหมือนน�้าหนักที่แบกรับไว้พันปี  

กดทับจนทั้งตัวนางหายใจไม่ออก

หลังจากใช้พละก�าลังทั้งหมด ในที่สุดนางก็ไม่ตัวสั่นอีก พริบตา 

ทีอ่าการสัน่เทาหยุดลงนางก็ลมืตาขึน้โดยพลนั จ้องมองไปเบือ้งหน้า รูว่้า

ตนต้องทวงความยุตธิรรมคนืให้คนพวกน้ัน ตดัสนิกับศตัรคููแ่ค้นพวกนัน้  

ไม่เช่นนั้นฝันร้ายน้ีก็จะพัวพันนางไปตลอด ฉุดร้ังนางลงไปจนกระทั่ง 

ท่วมมิดศีรษะ

สายตาจบัจ้องช่องลบัทางซ้ายนิง่ๆ นางย่ืนมอืเปิดออก หยิบจดหมาย

ทีไ่ด้รบัมาเมือ่ตอนกลางวนั

นางถือจดหมายไว้แน่นพลางจ้องมองมัน ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว  

ความโศกเศร้าหวาดหว่ันแต่เดมิเปลีย่นเป็นความอาฆาตแค้น หลายปีมาน้ี

นางไหว้วานคนสบืหาท้ังอย่างเปิดเผยและอย่างลบัๆ มาตลอด และวันน้ี

นางก็หาตัวศัตรพูบแล้ว...

นางต้องแก้แค้น!

หมอกเลือดแดงสดปรากฏอีกครา นางก�าหมัดแน่นอย่างเจ็บปวด

เคียดแค้น...นางต้องแก้แค้น!

เป็นปณิธานน้ีท่ีค�้าจุนนางให้ข ้ามผ่านราตรีอันน่าหวาดหว่ัน 

นบัไม่ถ้วนพวกน้ัน และเป็นปณิธานเดยีวกันนีท้ีท่�าให้นางจบักระบีข้ึ่นมา 

ฝึกซ้อมทัง้วันทัง้คนืจนมอืขึน้รอยด้าน ฝึกจนหนังเท้าถลอก บงัคบัตวัเอง 

ให้ฝึกมาแล้วสบิกว่าปี

ตอนนี้...ถึงเวลาแล้ว

ด้านนอกฝนยังตกอยู่ นางโงนเงนลกุข้ึน สดูหายใจลกึๆ สองสามครัง้
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แล้วเก็บเสือ้ผ้าไม่กีช่ดุอย่างง่ายๆ นางหยบิเงินต�าลึงไม่กีก้่อนกับกระบีอ่่อน

เล่มหน่ึงทีเ่ขาให้ไว้เมือ่หลายปีก่อนขึน้มา ก่อนก้าวออกไปจากประตหู้อง

นางกลบัชะงักเท้ากลางคัน

นางก้มหน้าลงมองปลายเท้าของตน สบัสนอยู่ครู่หนึง่ถึงค่อยกลบัไป

ข้างเตยีงเงยีบๆ น่ิงมองเขา

นางรูว่้าอนัทีจ่รงิเขาจะไม่ใส่ใจ การจากไปของนางส�าหรบัเขาแล้ว

ไม่มีความเจ็บปวดใดๆ บางทีอาจจะดีใจด้วยซ�้าที่บนเรือลดตัวภาระ 

เช่นนางไป สมมติว่าเขาจะโมโหเพราะเรื่องน้ี อาจเป็นแค่เพราะต่อไป 

ไม่สามารถหาสตรีได้ง่ายๆ เช่นนั้นอีกก็เท่านั้น

แต่ว่า...ถ้านางยังมีอะไรให้อาลัยอาวรณ์ในโลกนี้ ก็ต้องเป็นเขา

อย่างแน่นอน

ปลายนิ้วซีดขาวไล้วาดไปตามใบหน้าเย็นชาของเขาโดยไม่รู้ตัว  

นางก้มตวัลงประทบัจมุพิตบนรมิฝีปากไร้น�า้ใจของเขาอย่างไม่อาจตดัใจ 

ต่อให้เขาจะตั้งตนเป็นใหญ่ ก�าเริบเสิบสาน ท้ังยังเย็นชาถึงเพียงนั้น  

เขาก็ยังคงเป็นความอาลัยอาวรณ์หนึ่งเดียวของนาง

นางมองใบหน้ายามหลับของเขาพลางลุกขึ้นและเก็บมือ จากนั้น 

ก็จากไปอย่างเงียบงันโดยไม่หันกลบัมาอกี ไปจากท่ีหลบภยัท่ีนางอยู่มา 

สิบสี่ปีแห่งนี้ ไปจากเรือโจรสลัดล�านี้...
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เกาะมังกรสมุทร

'ลกูพ่ี ตัดสนิใจแล้วใช่หรอืไม่ อกีเดีย๋วพวกเราก็ออกเรือได้แล้วสินะ' 

เหวยเจีย้นซนิยืนอยู่ข้างบนัไดเรอื เหน็ฉูเ่ฮิน่เทยีนปรากฏตวัออกมาไกลๆ  

ก็ตะโกนเรยีกเสยีงดังทนัที

ใครจะรูว่้าฉูเ่ฮิน่เทียนไม่ตอบสกัค�า เพียงท�าหน้าตาเย็นชาข้ึนเรือด�าไป 

มองเหล่าลกูเรอืพลางกล่าวด้วยสหีน้าไร้อารมณ์

'พวกเราจะอยู่ที่นี่ต่อ'

'หา?! ท�าไมเล่า นางหนูสกุลจั้นนั่นไม่ใช่กลับมาแล้วหรือ' อาอ้วน

เคลื่อนย้ายร่างกายอ้วนท้วนของเขาเดินเข้ามา

'หนีไปแล้ว' ฉู่เฮิ่นเทียนหน้านิ่ง

'หนีไปแล้ว?!' ทุกคนต่างเผยสีหน้าแปลกใจหลากหลายออกมา  

แต่กลับทวนค�าพูดเขาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

1

Page ��������������.indd   15 7/9/2561 BE   12:59



16

ล�ำน�ำรักมังกรด�ำ

'ใช่ หนีไปแล้ว' เขายืนยันเรียบๆ เพียงกล่าวอีกว่า 'ดังนั้นพวกเรา 

จึงต้องรั้งอยู่ชั่วคราว'

'เพราะเหตใุด ก่อนหนีไปนางหนูน่ันไม่ได้ยืนยันว่าท่านเป็นลกูชาย

ของผูเ้ฒ่าจัน้หรอื' อาอ้วนร้องเสยีงหลง

ใบหน้าฉู่เฮิ่นเทียนเผยอาการแปลกประหลาดวูบหนึ่ง

'นางยืนยันแล้ว จากนัน้ก็หนีไป ดงัน้ันคนสกุลจัน้จงึต้องการให้ข้าอยู่'

'อยู่ท�าอะไร' ผีพนันจางเบิกตาโต ไม่เข้าใจแม้แต่ครึ่งส่วน

'อยู่เป็นเจ้าบ้าน!' ชายชราผู้หน่ึงมือไพล่หลังกระโดดขึ้นมาบนเรือ

กะทันหัน ตอบค�าถามนี้แทนฉู่เฮิ่นเทียนด้วยรอยยิ้มหยี

'หา?' ทุกคนได้ยินแล้วต่างอ้าปากกว้าง หน้าตาอึ้งงัน จากนั้น 

ก็หันไปมองลูกพี่พร้อมกัน

เห็นเพียงใบหน้ากลัดกลุ้มของฉู่เฮิ่นเทียน เขาเม้มปากถลึงตา 

ใส่ตาเฒ่าฉีซื่อเจิน ทว่ากลับไม่ปฏิเสธค�าพูดของอีกฝ่าย

เหล่าลกูเรอืมองกันไปมา ผ่านไปครู่ใหญ่เหวยเจีย้นซนิถึงพูดออกมา

ประโยคหนึง่

'ลูกพี่ พวกเราจะกลับตัวแล้วหรือ'

ฉู่เฮิ่นเทียนมองลูกน้องรวมทั้งฉีซื่อเจินอย่างเย็นชา เอ่ยซ�า้อีกครั้ง 

ทีละค�าทีละประโยค

'ข้าบอกว่าแค่รั้งอยู่ชั่วคราว ความหมายก็คือแค่ชั่วคราว!'

'อยู่ถึงเมื่อไร' หลันเซิงซึ่งแต่งตัวเหมือนบัณฑิตปิดคัมภีร์ค�าสอน  

เงยหน้าขึ้นถามปัญหาส�าคัญ

ฉีซื่อเจินหัวเราะฮี่ๆ เอ่ยเพียงว่า
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'อยู่จนถึงตอนท่ีสกุลจั้นมีเจ้าบ้านคนใหม่ จะตามหาจั้นปู้ฉวิน 

ที่หายสาบสูญไปอีกคนหน่ึง หรือลูกพ่ีของพวกเจ้าจะหาวิธีให้ก�าเนิด 

ออกมาอีกคนล้วนได้ทั้งนั้น'

ก�ำเนิดออกมำอีกคน?

ทกุคนต่างลอบเหลอืบมองฉูเ่ฮิน่เทียนคราหน่ึง ทว่าล้วนถูกแววตา

เย็นเยียบของเขาจ้องกลบัไป กลวัจนทุกคนดงึสายตากลบัมาทนัที

ฉู่เฮิ่นเทียนเห็นท่าทางได้ใจเช่นนั้นของฉีซื่อเจินก็โมโหจัด

สมควรตำย! ถ้ำข้ำถูกขังอยู่บนเกำะมังกรสมุทรน่ีจริงๆ ข้ำก็ไม่ได้ 

แซ่ฉูแ่ล้ว!

ฉู่เฮิ่นเทียนก�าหมัดเกร็งคางแน่น ออกค�าสั่งเสียงเย็น

'อาอ้วน เจ้าพาคนไปแผ่นดินชั้นใน ต่อให้ต้องพลิกท้ังต้าถังก็ต้อง 

หาตัวเจ้าคนแซ่จั้นนั่นออกมา!'

'ขอรับ!'

หนึ่งเดือนให้หลัง

ไม่มีข่าวคราว ไม่มีข่าวคราว และยังคงไม่มีข่าวคราว

ในห้องหนังสือสกุลจั้นบนเกาะมังกรสมุทร ฉู่เฮิ่นเทียนจ้องมอง

จดหมายท่ีอาอ้วนส่งกลับมาจากแผ่นดินชั้นใน เส้นเลือดบนหน้าผาก

ขึงตึงอย่างห้ามไม่อยู่

สำรเลว!

เขาคว้าจดหมายฉบบัน้ันข้ึนมาขย�าเป็นก้อนท้ิงลงถังผงอย่างเดอืดดาล 

ยามหนักลบัมาเหน็ 'กิจการค้า' บนโต๊ะกองนัน้ เส้นประสาทก็ย่ิงเกรง็แน่น 
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อดด่าทออยู่ในใจเป็นพันรอบไม่ได้

สกุลจั้นท่ีสมควรตำย บิดำท่ีสมควรตำย กิจกำรค้ำที่สมควรตำย  

ยังมีจั้นปู้ฉวินที่สมควรตำย รวมทั้งจั้นชิงที่ไม่รับผิดชอบสมควรตำยนั่น!

ฉู่เฮิ่นเทียนตาขวางเดือดดาลใส่ทุกส่ิงบนโต๊ะ ทว่ารู้ดีว่าอันท่ีจริง 

ผูท่ี้สมควรตายทีส่ดุก็คอืเขา ไปยุ่งเรือ่งไม่เข้าเรือ่งท�าไมเล่า ถ้าหน่ึงเดือนกว่า

ก่อนหน้าน้ีไม่ใช่เพราะเขาเกิดใจดีขึ้นมาชั่วขณะ ช่วยลูกของตาเฒ่า 

สมควรตายทีอ่ยู่ในเกาะมงักรสมทุรน่ันขบัไล่โจรสลดัออกไป ก็จะไม่มีเร่ือง

อะไรแล้วไม่ใช่หรอืไร

ใครใช้ให้เขาเดินลุยน�้าโคลนน้ีเล่า ใครให้เขาดันทนเห็นโจรสลัด

กระจอกพวกน้ันแตะต้องเกาะมังกรสมุทรไม่ได้ ใครให้เขาดันมีลูกน้อง 

ทีร่กัสนกุชืน่ชอบการต่อสูอ้ยู่กลุม่หนึง่ พอเห็นมศีกึทางน�า้ให้ต่อสูก็้ไม่สนใจ

อะไรทั้งสิ้นเล่า

ครานี้ดียิ่ง ถูกคนบนเกาะจ�าได้ว่าเขาคือลูกชายของตาเฒ่าจั้น  

จากนั้นเขาก็ดันหุนหันไปชั่ววูบ ท�าจั้นชิงเจ้าบ้านตัวจริงโมโหจากไปแล้ว 

ผลก็คือนับแต่นั้นเขาต้องมาถูกขังอยู่บนเกาะนี้

ถูกขัง...

คดิถึงค�านีห้นงัศีรษะเขาก็ชาไปหมด จู่ๆ  ก็พลันรู้สกึว่าผนังรอบด้าน

กดทับเข้าใส่เขา ห้องคล้ายเปลี่ยนเป็นเล็กลง เขาตัวแข็งทื่อ ลมหายใจ

เปลีย่นเป็นเร่งเรว็อย่างห้ามไม่อยู่...

สมควรตำย!

ในดวงตามคีวามมดืทะมนึสายหนึง่วาบผ่าน ฉูเ่ฮิน่เทียนใช้สองมอื 

ยันหน้าโต๊ะไว้ ด่าออกมาเสียงหนึ่ง สูดลมหายใจยาวๆ ลงไปสองครั้ง  
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ฝืนบังคับตัวเองให้สงบลง จากน้ันก่อนที่ผนังจะเปลี่ยนรูปร่างไปอีกครั้ง  

เขาก็สาวเท้าก้าวออกไปจากห้องหนงัสอื

นอกห้องแสงสว่างเจิดจ้า แม้จะร้อนแต่กลับมีลม

เมื่อมาถึงในสวนดอกไม้ร่มรื่น ความรู้สึกกดดันอึดอัดนั้นก็สลาย

หายไปแล้ว เขาสูดหายใจค�าโต บนหน้าผากปรากฏเหง่ือเย็น ผ่านไป 

อีกครู่หนึ่งสภาพการณ์ถึงค่อยกลับเป็นปกติ

จู่ๆ  แขนเสือ้พลนัถูกคนดึงสองสามคร้ัง เขาก้มหน้าลงและมองเห็น

นยัน์ตาสนีลิคู่หน่ึง

เจ้าของนยัน์ตานัน้คือแม่นางน้อยคนหนึง่ ในมอืนางถือผ้าเชด็หน้า

และย่ืนส่งให้เขา

เขาไม่ขยับ เพียงจ้องนางอย่างเย็นชา

นางไม่หวาดกลัวแววตาเย็นเยียบของเขาเลยสักนิด เพียงยัด

ผ้าเช็ดหน้าใส่มือเขาด้วยใบหน้าไร้อารมณ์แล้วหมุนตัวจากไปเงียบๆ

ฉู ่เฮิ่นเทียนจ้องเงาหลังที่จากไปของแม่นางน้อยคนนั้นเขม็ง  

เห็นเพียงเส้นผมยาวถึงเอวของนางขยับพลิ้วไปมาอยู่ด้านหลัง

เขาถึงกับไม่ได้ยินเสยีงนางเข้าใกล้! แม้แต่ยามจากไป นางก็แทบ

จะจากไปอย่างไร้เสยีง!

มองดูผ้าเช็ดหน้าขาวในมือ เขาขมวดคิ้ว จู่ๆ ก็คิดได้ว่า... 

นำงเป็นใคร

หนึ่งเดือนกว่ามานี้เขาคล้ายไม่เคยเห็นแม่นางน้อยคนนี้มาก่อน

ฉู่เฮิ่นเทียนเม้มปากหรี่ตาขมวดคิ้ว เขาไม่ชอบและไม่คุ้นกับการ 

ถูกผู้อื่นเห็นยามมีอาการ แน่นอนว่าไม่อยากเห็นท่าทางเห็นใจและ 
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สงสารเวทนาจากผู้อื่นเช่นกัน... 

มือใหญ่คลายออก ผ้าเช็ดหน้าขาวร่วงลงพ้ืน เขาหมุนตัวกลับ 

ห้องหนังสือ ท�าศึกกับ 'กิจการค้า' ซึ่งกองสูงราวกับภูเขานั้นต่อ

ยามเห็นนางอีกครั้งคือบนท่าเรือ

นางยืนนิ่งอยู่ข้างตาเฒ่าฉีซื่อเจินน่ันเงียบๆ ไม่มองซ้ายมองขวา  

ทั้งไม่เอ่ยปากพูดสักประโยค

'แม่นางน้อยคนนั้นเป็นใคร' เขาถามเหวยเจี้ยนซินที่ข้างกาย

'ใคร อ้อ ท่านหมายถึงโม่เอ๋อร์หรือ โม่เอ๋อร์เป็นคนท่ีคุณหนูใหญ ่

สกุลจ้ันช่วยกลบัมาระหว่างการส่งสนิค้าครัง้ก่อน ได้ยินว่ายามคณุหนใูหญ่

พบนาง ไม่รู้เหตุใดนางจึงถูกโจรสลัดท้ังกลุ่มขังไว้ที่ท้องเรือ คนพวกน้ัน 

ไม่เพียงขงันางไว้ในกรง ยังล่ามมอืเท้าของนางด้วย ฮ่า ไม่รูจ้รงิๆ ว่าเหตใุด

เจ้าโง่พวกน้ันต้องระแวดระวงันางถึงเพียงนีด้้วย'

ผีพนันจางสอดปากเข้ามากล่าวยิ้มๆ

'บางทีพวกเขาคงกลัวว่านางจะหนีไป ฮ่าๆๆๆ...'

เหล่าลูกเรือบนเรือด�าได้ยินล้วนแต่หัวเราะออกมา

'พ่ีเหวย ได้ยินว่านางเป็นใบ้หรอื' ชายคนหน่ึงถามอย่างประหลาดใจ

เหวยเจี้ยนซินไหวไหล่

'ดูเหมือนจะใช่กระมัง ไม่เคยได้ยินนางพูดมาก่อน'

เป็นใบ้?

ฉู่เฮ่ินเทียนอึ้งไป สายตาอดวกกลับไปที่ร่างแม่นางน้อยคนน้ัน 

อีกครั้งไม่ได้ จากนั้นก็ขมวดคิ้ว...
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กลางดึก ยามจื่อ*

ให้ตำยเถอะ!

ฉู่เฮิ่นเทียนจ้องประตูที่ปิดสนิท ก�าหมัดแน่นพยายามอดทนไม่ไป

เปิดประตู

สารเลว เขาอยู่ในเรือมาสิบปีแล้ว ต่อไปก็ยังต้องอยู่บนเรือต่ออีก! 

เขาไม่มีทางกลัวสถานที่ที่ประตูปิดเพียงเพราะถูกคนขังไว้ในคุกใต้ดิน 

ไม่กี่เดือนเด็ดขาด! ไม่อย่างเด็ดขาด!

เม็ดเหงื่อไหลลงข้างหน้าผาก เขากัดฟันแน่น กล้ามเนื้อทั้งหมด 

บนร่างเกร็งขมึงเพราะความเครียดและหวาดกลัว

เขาจะต้องพิชติมนัให้ได้ เขาไม่สามารถนอนบนดาดฟ้าตลอดชวีติ 

เขาคือโจรสลัดมังกรด�าท่ีใครๆ หวาดกลัว แม้แต่คล่ืนยักษ์อันบ้าคล่ัง 

ทีก่ลนืกินคนนบัไม่ถ้วนยังไม่อาจเอาชนะเขาได้ เขาจะไม่ยอมให้ท่อนไม้

กับผนงัโง่ๆ น่ีมาบบีค้ันเด็ดขาด!

ฟึ่บฟั่บ...

เสียงอะไร ฉู่เฮิ่นเทียนตัวแข็งทื่อ ก่อนจะคว้ากระบี่ขึ้นมาตั้งใจฟัง  

ยามเสียงนั้นดังขึ้นมาเป็นครั้งที่สองนอกประตูห้อง เขาก็เดินออกไป 

อย่างไม่ต้องคิด หลีกหนีไปจากห้องที่ปิดทึบแห่งนั้น

เมื่อเขาเดินตามเสียงมาถึงในป่าไผ่หลังเรือน กลับเห็นแม่นาง 

ที่พูดไม่ได้คนนั้นถือก่ิงไม้ท่ีเหลาไว้ก�าลังร่ายระบ�า แรกเริ่มเขางุนงง 

อยู่บ้าง มองอยู่นานกว่าจะมองออกว่านางก�าลังฝึกกระบี่ เพราะนาง 

ไม่เพียงท่วงท่าผิด แม้แต่วิธีถือกระบี่ก็ไม่ถูกต้อง การโบกกระบี่ 

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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อ่อนปวกเปียกไร้แรง หลายครั้งท่ีหมุนตัวยังแทบจะเซล้ม เงอะงะ 

เป็นอย่างยิ่ง

'เจ้าโง่คนไหนคอือาจารย์เจ้ากันแน่' เหน็นางเกือบล้มอกีครัง้ เขาก็

เอ่ยถากถางเสยีงเย็น

จู่ๆ  ได้ยินเสยีงคน นางสะดุ้งตกใจรบีหนักลับมา ถึงเพ่ิงพบการมอียู่

ของเขา นางก�าก่ิงไม้เครยีดเกรง็ ไม่เอ่ยสกัค�า มองเขาอย่างระแวดระวัง

'หรือว่าเจ้าลักเรียน?' เขาเลิกคิ้ว เดาค�าตอบที่ถูกต้องออกมา

โม่เอ๋อร์หน้าซีด หมุนตัวจากไป

มองดูแผ่นหลังเหยียดตรงของนาง เขาก็เอ่ยปากอย่างราบเรียบ

'การลกัเรยีนเป็นข้อห้ามส�าคญัในยุทธภพ ถูกจบัได้ต้องถูกตดัมอืเท้า 

นอกจากน้ีวิชากระบีช่ัน้เลวเช่นนัน้เจ้าอย่าเรยีนจะดีกว่า'

นางพลันหยุดชะงัก หันกลับมาแทงใส่เขา

ฉู่เฮิ่นเทียนย้ิมเย็น แต่โม่เอ๋อร์ไม่เห็นอะไรท้ังน้ัน กิ่งไม้ในมือนาง 

ถูกตดัไปแล้วเหลอืเพียงท่อนสัน้ๆ ส่วนบนคอของนางกลบัมกีระบีย่าวด�า

เล่มหนึ่งพาดอยู่ นางรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบบนคอ หลังจากตกใจ 

ถึงค่อยเห็นกระบี่ด�ามิดเล่มนั้น

'น่ีต่างหากท่ีเรียกว่ากระบี่' เขาชี้ก่ิงไม้ท่ีขาดเป็นท่อนๆ บนพ้ืน 

อย่างไม่ยี่หระ เอ่ยหยันกลั้วหัวเราะ 'นั่น เรียกว่ากิ่งไม้ เป็นแค่ของเล่น'

ในดวงตานางวาบแววโกรธแค้น พลันย่ืนมือออกมาคว้าตัวกระบี่ 

จากนั้นก็ถอยหลังออกมาช้าๆ ก้าวหนึ่ง เงยหน้ามองเขาอย่างเย็นชา

มือที่กุมกระบ่ีของนางหลั่งเลือด เลือดสีแดงไหลเลาะขอบกระบี ่

มาถึงด้านปลาย จากนั้นก็หยดลง
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เขาไม่ขยับตัว จ้องนางอย่างเย็นชา มองเห็นแววชิงชังรุนแรง 

ในลกูตาด�าวาวของแม่นางน้อยคนน้ี นางไม่ได้เอ่ยปาก แต่เขากลบัรูไ้ด้ว่า

นางก�าลงับอกเขา บอกว่านางไม่กลัวเขาสกันดิ ยิง่ไม่กลวักระบีท่ีท่�าร้ายคน

ของเขา ถึงขนาดไม่สนใจความเป็นความตาย และนางก็ไม่สนุกกับการ

หยอกเล่นของเขาด้วย

นางปล่อยมือออกแล้วหมุนตัวไปอีกคร้ัง คร้ังนี้เขาไม่ได้หยุดไว้  

เพียงมองหยดเลอืดบนกระบีด่�า ดวงตาหร่ีลง อารมณ์เปล่ียนเป็นไม่พอใจ

โดยพลัน!

วันต่อมาเขาไม่เห็นนาง หลายวันหลังจากน้ันก็ไม่เคยเห็นเงาร่าง

ของเจ้าใบ้น้อยนั่นเช่นกัน

เขาไม่รู้ว่าเหตุใดตนเองจึงให้ความสนใจ อาจเพราะเวลายามดึก 

ที่เงียบสงัด ความเงียบในห้องรวมท้ังประตูที่ปิดแน่นมักท�าให้เขา 

หวนนึกถึงความรู้สึกยามอยู่ในคุกใต้ดิน ดังน้ันกลางดึกเขาจึงมักหูตั้ง 

เป็นพิเศษ อยากหาเหตุผลออกไปข้างนอก หรือบางทีอาจเพราะเขา 

ไม่เคยเห็นเด็กหญิงที่ดื้อรั้นเช่นเจ้าใบ้น้อยน่ันมาก่อน ย่ิงอาจเป็นเพราะ

ถูกขังอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวนี่มาเดือนกว่าจนเขาเบื่อจะตายอยู่แล้ว!

คืนวันที่ห้า ในที่สุดเสียงฝึกกระบี่เงอะงะที่เขารอคอยก็มาถึง

หลงัมาถึงป่าไผ่เขาไม่ได้ส่งเสยีง เพียงซ่อนตวัเงยีบอยู่ในป่า ใบหน้า

เย็นชามองนางใช้กระบวนท่ากระบีโ่ง่เง่าน่ัน

ก่ิงไม้ในมือนางเปลี่ยนเป็นกระบี่ขึ้นสนิมที่ไม่รู ้เก็บมาจากไหน 

มือขวาซึ่งบาดเจ็บพันผ้าขาว ไม่นานผ้าขาวก็ซึมเลือดแดง เห็นชัดว่า 
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แผลฉีกแล้ว

นางชะงักไปครู่หน่ึงเพราะความเจ็บ แต่ยังคงดึงดันใช้กระบวนท่า

กระบ่ี จนกระทั่งเจ็บจนต้องขมวดค้ิวมุ่น มีเหงื่อเย็นหลั่งออกมาแล้ว 

ถึงค่อยหยุดลง ใช้มอืซ้ายจบัข้อมอืขวา หอบหายใจพลางนัง่คกุเข่าบนพ้ืน

ยามนางจากไป เขาก็กลับห้องตัวเองไปเช่นกัน

จากนั้นหนึ่งคืนผ่านไป สองคืนผ่านไป และผ่านไปอีกหลายคืน  

เขาล้วนไปดูนางฝึกกระบี่ในป่าไผ่ทุกคืน จนกระทั่งในคืนที่สิบ...

'เท้าขวาก้าวข้ึนหน้าอีกก้าว โน้มร่างไปข้างหน้า แทงออกไป!  

เก็บกระบี่ เตะวาดทางซ้าย!'

ยามโม่เอ๋อร์ใกล้จะเซล้มพลันได้ยินเสียงนี้ นางท�าตามค�าชี้แนะ 

ตามจติใต้ส�านึก คาดไม่ถึงว่าท้ังร่างไม่เพียงกลบัมาสมดลุ ยังเตะไผ่เขียว 

ที่ถูกนางเอามาท�าเป็นเป้าหักด้วย

โม่เอ๋อร์เบิกตามองดูไผ่ท่ีล้มลงอย่างตกตะลึง นางรู้ว่าอันท่ีจริง 

นั่นไม่ใช่นางเตะหักทั้งหมด แต่เพราะก่อนหน้านี้กระบี่ข้ึนสนิมในมือ 

ฟันเข้ากลางไผ่เขยีวไปแล้ว ลกูเตะหลงัจากน้ันถึงสามารถโค่นมันลงมาได้

นางหันกลับมา และมองเห็นเขา...

มอืขวาพันผ้าขาวของโม่เอ๋อร์ยังกุมกระบีข่ึน้สนมิอยู่ นางมองจ้องเขา 

เขาเองก็จ้องมองนาง

ผ่านไปครู ่หน่ึง สายลมราตรีพัดผ่าน เขาพลันหมุนตัวจากไป  

ไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้น

ในคืนวันต่อมายามนางมาฝึกกระบ่ี เขาก็อยู่ท่ีน่ันเช่นกัน ทุกคืน 

หลังจากนั้นล้วนเป็นเช่นนี้ ทั้งสองไม่เคยทักทายกัน นางท�าเหมือนเขา 
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ไม่ได้อยู่ท่ีน่ี แต่กลบัปฏิบติัตามยามเขากล่าวชีแ้นะ เพราะมนัมปีระโยชน์

อย่างแท้จริง

ฉู่เฮิ่นเทียนไม่รู้ว่าเหตุใดตนจึงสอนวิชากระบี่ให้เจ้าใบ้น้อยคนนี้ 

อาจเพราะชีวิตในเกาะน่าเบื่อเกินไปก็เป็นได้กระมัง

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สองเดือนให้หลัง ในที่สุดเขาก็ได้รับ 

การปลดปล่อยจากเกาะมังกรสมุทร...ไม ่ใช ่ เพราะหาจั้นปู ้ฉวิน 

ที่หายสาบสูญไปเจอ แต่เป็นเพราะจั้นชิงกลับมาเองแล้ว

ยามทุกอย่างเรียบร้อย คนของเรือด�าต่างยินดีปรีดา เพียงเพราะ

สามารถกลับสู่อ้อมกอดแห่งท้องทะเลได้อีกครา

พวกเขาขุดเอาดอกไม้ไฟหลากสีในกล่องสมบัติใต้ท้องเรือออกมา

จุดฉลอง ในคืนก่อนออกจากฝั่งผีพนันจางตะโกนร้องเปิดวงไพ่ อาอ้วน 

ซึ่งกลับมาจากแผ่นดินชั้นในเมื่อเดือนก่อนเปิดสุราเก่าออกมาด่ืม 

อย่างเต็มคราบ เหวยเจี้ยนซินแสดงตลกข�าขันในงานเลี้ยง ถึงขนาด 

น�าธนูเทพของรักของเขามาแสดงการหมุนจาน ส่วนลูกสมุนคนอื่นๆ  

ถ้าไม่ได้อยู่ที่ไหสุรากับอาอ้วน ก็ควักเศษเงินเหรียญอีแปะมาพนันกับ 

ผีพนันจาง มีเพียงหลันเซิงที่กอดคัมภีร ์ค�าสอนทั้งวันยังคงงึมง�า 

วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร* แต่ว่าบนใบหน้าก็เคลือบแววย้ิมแย้มด้วย 

เช่นกัน

ฉู่เฮิ่นเทียนนอนหงายอยู่บนคานเสากระโดงเรือใหญ่ ไม่สนใจ 

* 'วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร' มีชื่อเต็มในภาษาสันสกฤตว่า 'วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตาสูตร' หมายถึง 
หลักธรรมว่าด้วยปัญญาญาณอันสมบูรณ์ประดุจเพชรที่ตัดภาพมายา คืออวิชชาและอุปาทานอันเป็น 
เครื่องกีดขวางมิให้บุคคลบรรลุถึงความรู้แจ้ง ถือเป็นพระสูตรส�าคัญของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
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เสียงโหวกเหวกด้านล่างบนดาดฟ้าเรือ เพียงมองดวงดาวเต็มท้องฟ้า  

ฟังเสยีงคลืน่ทะเลแผ่วเบา รูว่้าตนเองถูกลขิิตให้ต้องอยู่บนทะเลช่ัวชวิีต...

ยามเรอืด�าออกจากท่า โม่เอ๋อร์ก็ว่ิงกระหดืกระหอบมาถึงท่าเรือแล้ว

'เอ๋? ลกูพ่ี ท่านดู แม่นางใบ้น้อยคนน้ันก็มาด้วยนะ' เหวยเจีย้นซนิ 

ก�าลังย้ิมตาหยีโบกมือให้คนบนฝั่งท่ีมาส่งอยู่ตรงท้ายเรือ ได้เห็นโม่เอ๋อร ์

ทีอ่อกมาพบผูค้นน้อยมากจงึท้ังตะลงึและประหลาดใจ

ฉู่เฮิ่นเทียนซึ่งอยู่ตรงหัวเรือได้ยินก็หันกลับมามอง แต่กลับเห็น 

โม่เอ๋อร์กระโดดลงทะเลกะทันหนั ว่ายน�า้มาทางเรอืด�าท่ีออกจากท่าแล้ว

'หา?!'

คนบนฝั่งและคนบนเรือต่างร้องเสียงหลง ยังไม่ทันรู้ชัดว่าอะไร 

เป็นอะไร นางก็พลันจมลงไปแล้ว

'เสีย่วเหวย ลกูธนู!' ฉูเ่ฮิน่เทยีนตะโกน ขณะเอ่ยปาก ตวัคนก็กระโดด

พุ่งออกไปนอกเรือแล้ว

เหวยเจี้ยนซินตอบสนองว่องไว น้าวธนูยิงออกไปโดยพลัน เขา 

ย่อมรู้ว่าลูกพ่ีไม่ได้ต้องการให้เขายิงโม่เอ๋อร์ในทะเล แต่เป็นยิงขึ้นไป 

กลางอากาศ

เห็นเพียงลูกธนูขนนกสีขาวแหวกอากาศข้ึนไป เชิดหัวไล่ตาม 

ฉู่เฮิ่นเทียน ปลายเท้าเขาแตะคันธนู ยืมแรงพุ่งตัวออกไปด้านหน้าอีก 

กระทั่งถึงบริเวณที่โม่เอ๋อร์จมลงไปถึงค่อยร่วงดิ่งลงตรงๆ ดัง 'ซูม'

ในทะเลสนี�า้เงนิ ร่างเลก็ผอมของนางไม่สะดดุตาสกันดิ ชดุกระโปรง

ทีเ่ปลีย่นเป็นหนกัอึง้เมือ่เปียกน�า้ดงึนางลงไปในทะเล นางคล้ายก�าลงัด้ินรน
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คิดจะถอดชุดกระโปรงที่รัดพันมือเท้าตัวเองออก น่าเสียดายที่ไม่เป็นผล  

แต่ก็เพราะนางขยับตัวส่งเดชเช่นน้ี ฟองอากาศทีม่าจากในเสือ้ผ้าของนาง

ท�าให้เขาหาต�าแหน่งของนางเจอ

เขาว่ายลงไปอย่างรวดเร็ว คว้าตัวนางแล้วส่งขึ้นสู่ผิวน�้า 

เพ่ิงโผล่พ้นผิวน�้า ลูกธนูของเหวยเจ้ียนซินก็มาถึงข้างกาย ครานี้ 

บนธนูมัดเชือกไว้ด้วย เขาท้ังดึงทั้งลากพาโม่เอ๋อร์ขึ้นมาจากน�้า จากนั้น 

ก็กระโดดขึ้นไปกลางอากาศและร่วงลงบนดาดฟ้าเรือเงียบๆ 

เมื่อขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือแล้ว ฉู่เฮิ่นเทียนก็ปล่อยนาง

โม่เอ๋อร์เข่าอ่อน คุกเข่าส�าลักน�้าในกระเพาะออกมา

ทุกคนล้วนมองแม่นางน้อยคนน้ีอย่างต่ืนตะลึง ไม่รู ้ว่าเหตุใด 

นางจึงท�าเรื่องโง่ๆ อย่างกระโดดลงทะเลว่ายน�้าตามเรือ

'เจ้าคิดว่าเจ้าก�าลังท�าอะไร' ฉู่เฮิ่นเทียนสองมือกอดอก ถามอย่าง

เย็นชา

โม่เอ๋อร์เช็ดน�้าทะเลบนหน้า หอบหายใจน้อยๆ ถึงค่อยเงยหน้า 

มองเขา จากนั้นก็ชูมือขวาที่กุมกระบี่ขึ้นสนิมไว้แน่น!

ฉู ่เฮิ่นเทียนถึงเพ่ิงเห็นกระบี่ที่นางถือไว้ในยามนี้ เขาหรี่ตาลง 

เล็กน้อย จู่ๆ ก็เกิดความรู้สึกอยากด่าคนขึ้นมา เจ้าสมองนิ่มคนน้ีถึงกับ

พกกระบี่เหล็กกระโดดลงทะเล มิน่านางถึงจมลงไป!

นางมองดูเขา ในมือยังคงกุมกระบี่

เขาทนต่อความพลุง่พล่านทีอ่ยากจบันางโยนกลบัลงทะเลไปอกีรอบ

เอาไว้ ตะคอกเสยีงเย็น

'อาอ้วน! หันเรือกลับไป!'

Page ��������������.indd   27 7/9/2561 BE   12:59



28

ล�ำน�ำรักมังกรด�ำ

นางเบิกตาโต ในดวงตาสีด�าเผยความโกรธ จู ่ๆ พลันลุกยืน 

แล้วเขว้ียงกระบี่ข้ึนสนิมใส่ร่างเขา จากนั้นก็หมุนตัวพุ่งไปข้างกราบเรือ 

อีกนิดก็จะกระโดดลงทะเลไปอีกรอบแล้ว

ฉู่เฮิ่นเทียนถูกนางเขว้ียงกระบี่ใส่อย่างไม่ทันตั้งตัว แทบจะถูก

กระแทกเข้าให้แล้ว โชคดีท่ีหลบทัน ครั้นเห็นการกระท�าของนาง เขาก็

โมโหจนเคลือ่นตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็ มอืใหญ่ยืน่ออกไปโอบเอวนาง

ดึงกลับเข้ามาจากกราบเรือได้ทันท่วงที

นางคล้ายเด็กน้อยซุกซน ดิ้นรนอยู่ในอกเขา ท้ังเตะท้ังต่อยใส่เขา 

ประเดี๋ยวก็แทงศอกประเดี๋ยวก็เตะขา ท�าเอาเขาแทบจับนางไว้ไม่อยู่

'สมควรตาย! พอแล้ว เจ้าผน้ีอย! เจ้าหยุดเดีย๋วน้ี!' เขาถูกหมดัน้อยๆ 

ของนางต่อยเข้าตาขวาจนเดือดดาลค�ารามขึน้มา

นางไม่ยอมฟัง ยังคงดิ้นอย่างเอาเป็นเอาตาย เขาเกือบโดนต่อย 

อีกครั้ง จนได้แต่บิดสองมือของนางไว้ด้านหลังแล้วตะคอกดุดัน

'ถ้าขยับอีกข้าจะแขวนเจ้าไว้บนเสากระโดงเหมือนตากเสื้อผ้า!'

นางตัวแข็งทื่อ หยุดนิ่งโดยพลัน

ฉู ่เฮิ่นเทียนถึงค่อยผ่อนลมหายใจในยามนี้ จับนางหมุนตัวมา 

เผชญิหน้ากับเขาอย่างฉนุเฉยีว เส้นเลอืดบนหน้าผากปดูโปน ถามอย่าง

ไม่พอใจ

'เจ้าคิดท�าบ้าอะไรกันแน่!'

นางจ้องตอบเขา จากน้ันก็หันไปมองกระบี่ขึ้นสนิมที่นอนราบ 

อยู่บนดาดฟ้าเรือ 

เขามองตามสายตานางไปเหน็กระบีเ่ล่มน้ัน ในสมองผดุความคิดหนึง่ 
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เมือ่หนักลบัมามองนางอกีคราก็เห็นความเดด็เดีย่วไร้ใดเปรยีบในดวงตา

ของนาง

น่ำตำยนัก!

เขาลอบด่าเสียงหน่ึง เข้าใจจุดประสงค์ของนางแล้ว เจ้าใบ้น้อยน่ี

อยากเรียนวิชากระบี่ อยากเรียนอย่างยิ่ง!

นางถึงกับพกกระบ่ีข้ึนสนิมเล่มน้ันกระโดดลงทะเล เพียงเพราะ

ต้องการเรียนวิชากระบี่โดยไม่รู ้เหตุผล แต่คนบนเกาะกลับไม่มีใคร 

สอนนาง!

เขาเป็นคนเดียวทีช่ีแ้นะนาง ดังน้ันนางจงึพกกระบีก่ระโดดลงทะเล 

ไล่ตามเรอื...

เพื่อเรียนกระบี่!
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2

เพื่อเรียนกระบี่!

รุ่งอรุณหลังคืนพายุกระหน�่า อากาศและแสงแดดสดชื่นกว่าปกติ

อย่างเห็นได้ชัด 

เสียงคลื่น เสียงลม เสียงนกนางนวลร้อง...

ฉูเ่ฮิน่เทียนถลงึตาจ้องกระบีข่ึน้สนิมเล่มนัน้ท่ีข้างผนงัอย่างเห้ียมโหด 

สีหน้าทะมึนไปท้ังหน้า ปีนั้นนางไม่ยอมทิ้งมันอยู่ตลอด แม้ว่าภายหลัง 

เขาจะให้กระบี่เล่มใหม่กับนางเล่มหน่ึงแล้ว นางก็ยังดึงดันเก็บกระบี่พัง 

เล่มน้ีเอาไว้ 

...ข้างหมอนไร้คน

เขาเปลือยกายก่ึงน่ังอยู่บนเตียง กล้ามเนื้อท้ังร่างเกร็งแน่นเพราะ

ความเดือดดาล 

สายตายังคงจดจ่ออยู่กับกระบี่ขึ้นสนิมข้างผนังเล่มนั้น เขาถลึงตา
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จ้องมันด้วยความโมโหจัด เบื้องหน้าสายตาปรากฏภาพนัยน์ตาด�า 

เป็นประกายเด็ดเดี่ยวของเจ้าใบ้น้อยคนนั้นเมื่อสิบสี่ปีก่อน

สตรีที่น่ำตำยนัก!

เขาลงจากเตียง ขว้างผ้าห่มใส่ผนังที่แขวนกระบี่ขึ้นสนิมอย่าง 

เกรี้ยวกราด

'ฟ่ึบ! เคร้ง!' เสยีงทบึหนักดงัขึน้สองเสยีง ผ้าห่มหนาหนักกวาดกระบี่

ขึน้สนมิลงพ้ืนไปด้วยกัน

เพื่อเรียนกระบี่!

เขาก�าหมัดแน่น แค้นท่ีสตรีสมควรตายผู้นั้นมิได้อยู่ตรงหน้า 

ในยามน้ี เขาอยากแก้ไขความผิดพลาดในวันนั้นของตน จับนาง 

โยนกลับไปในทะเล ให้นางเป็นตายไปตามยถากรรม!

นางกระโดดลงทะเลเพ่ือเรยีนกระบี!่ นางไล่ตามเรือเพ่ือเรียนกระบี!่ 

นางรัง้อยู่ในเรอืโจรสลดัเพ่ือเรยีนกระบี!่ 

สิบสี่ปีมานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นางท�า ทั้งหมดล้วน...เพื่อเรียนกระบี่!

ฉูเ่ฮิน่เทยีนขงึตาขุ่นข้องจ้องมองกองผ้าห่มนัน่ สหีน้าดดุนั แทบจะ 

ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอยู่รอมร่อ ทว่าในดวงตานอกจากโทสะท่ีลุกโหมแล้ว  

กลบัยังมคีวามรูส้กึปราชยัท่ีลกึล�า้ย่ิงกว่า

ตลอดมาเขาล้วนรอคอยให้นางเป็นฝ่ายเอ่ยปากบอกเหตุผลที่นาง

เรยีนวิชากระบี ่บอกเล่าเรือ่งราวทัง้หมดกับเขา แต่นางไม่เคยเอ่ยถงึ สกัค�า 

ก็ไม่ม!ี

และยามนี้นางก็ตบก้นจากไปแล้ว แม้แต่กล่าวลาสักค�าก็ไม่ท�า  

จากไปในคืนพายุฝนกระหน�่าทั้งอย่างนั้น!
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เดินออกไปจากชีวิตของเขา...

ฉูเ่ฮิน่เทียนจ้องผ้าห่มซึง่ยังคงหลงเหลอืกลิน่อายของนาง เพลิงโทสะ 

ในอกย่ิงแผดเผารนุแรง!

ดี นางอยากไป เขาก็จะให้นางไป!

เขาจะไม่ไปตามหานางเด็ดขาด! ในเมื่อนางรู้สึกว่านางแข็งแกร่ง

พอแล้ว ร้ายกาจพอแล้ว สามารถไปแก้แค้นคนเดยีวได้ เขาก็จะคอยดวู่า

สตรท่ีีหวัเดยีวกระเทียมลบีแบบนางจะมชีวิีตอยู่ในยทุธภพซึง่เตม็ไปด้วย

ลมคาวฝนเลอืด* ได้นานสกัเท่าใด!

เลือด เลือดสีแดงสด เลือดสดลอยคลุ้งเต็มฟ้า!

เด็กหญิงตัวน้อยซ่อนอยู่ใต้โต๊ะใหญ่ที่มืดมิด สามารถมองเห็น 

ได้เพียงภาพน่ากลัวใต้ผ้าปูโต๊ะที่ลู่ลงมา ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวน 

ของผู้คน แต่ไม่อาจขยับเขยื้อนได้เลย

ฉับพลันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพลันสงบเงียบลง...

ไม่ ไม่ใช่ทั้งหมด เพียงแค่ไม่มีเสียงปะทะแลกดาบกระบี่เท่านั้น

นางยังไม่กล้าขยับตัว ตั้งแต่เมื่อครู่ท่ีท่านแม่ยัดนางมาอยู่ใต้โต๊ะ 

นางก็ไม่ได้ขยับตัวเลยสักนิด เพราะท่านแม่บอกนางว่าห้ามขยับ  

ห้ามส่งเสียง!

ปึง!

คนผู้หน่ึงถูกโยนลงบนโต๊ะที่นางซ่อนตัวอยู่ เด็กน้อยสะดุ้งเฮือก 

เพราะเสยีงทีดั่งกะทันหัน นางหน้าซดีขาว กอดหัวเข่าตัวเองแน่น พริบตาเดียว
* ลมคาวฝนเลอืด หมายถึงในสายลมแฝงด้วยกล่ินคาว ในสายฝนผสมด้วยหยดเลอืด ใช้เปรียบเปรยบรรยากาศ
หรือสภาพแวดล้อมที่เหี้ยมโหดอันตราย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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