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บทน�ำ

เรือนร้างว่างเปล่าเงียบงัน ก�ายานมอดไหม้ไร้ค่าเพียงเถ้าธุลี 

เขายืนอยู่เบื้องหน้าบานหน้าต่างสลักลาย เชิดหน้าขึ้นน้อยๆ ปล่อยให้

ลมอ่อนๆ พัดระใบหน้าเบาๆ หน้าของเขาถูกท�าลายไปกว่าครึ่ง ตั้งแต่คาง

ถึงแก้มซ้ายล้วนเป็นแผลไหม้ตกสะเก็ด เขาได้ยนิเสยีงฝีเท้าเนิบเบาดงัมาจาก

ด้านหลัง จึงยื่นมือคล�าไปที่ริมหน้าต่างแล้วหันกายกลับไปอย่างไม่ใคร่จะ

แคล่วคล่องนัก "เจ้ามาแล้วหรือ"

ตาทั้งสองของเขามองไม่เห็นแล้ว

ลมอ่อนๆ พัดผ่านเบาๆ กระดิ่งลมที่แขวนอยู่บนบานหน้าต่างเร่ิม 

ส่งเสียงดังกรุ๊งกริ๊งขึ้นอีกครั้ง

"เดิมทีข้าคิดว่าการมองไม่เห็นจะทุกข์ทรมานยิ่ง แต่ตอนน้ีรู้แล้วว่า 

ไม่เป็นเช่นนั้น" เขายิ้มเนือยๆ ดูสูงส่ง ส�ารวม แต่กลับเจือแววหนักแน่น "ข้า

ยังสามารถใช้มือลูบคล�า ใช้หูรับฟัง ใช้ใจมองดู ตอนนี้ดอกบัวในสระคงจะ
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บานแล้วกระมงั ข้าได้กลิน่หอมจางๆ ของดอกบวัลอยมาตามลม ได้ยนิเสยีง

ซ่าๆ ที่เกิดจากใบไม้ถูกลมพัด มีหยดน�้าหยดลงมาจากใบไม้ แล้วยังมีเจ้า"

เขายกมือขึ้นช้าๆ น�้าเสียงนุ่มเบา "ให้ข้าคล�าใบหน้าของเจ้า ข้าอยาก

รู้ว่าเจ้ามหีน้าตาเช่นไร" น้ิวเรียวยาวแตะคล�าอย่างละเอยีดอยูค่รู่ใหญ่ จากน้ัน

มุมปากก็ยกยิ้มบาง "หากวันหน่ึงข้ามองเห็นได้อีก ข้าจะต้องจ�าเจ้าได้ทันที

แน่นอน จากนั้น..."

จากนั้น ข้าจะไปหาคนผู้หนึ่ง คนที่ส�าคัญยิ่งผู้หนึ่ง
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ท้องฟ้าหลงัหมิะตกแจ่มใส อาทติย์อสัดงตรงขอบฟ้ามสีแีดงจดัดจุเพลงิ

ลุกไหม้ ส่องสะท้อนช้ันหิมะบางริมแม่น�้าก่อให้เกิดเป็นแสงสีแดงอ่อนๆ 

สวยงามเป็นที่สุด

หูหม่านเดินกะเผลก ซัดเซไปท่ามกลางพื้นหิมะ ทิ้งรอยเลือดสดๆ ไว้

ตลอดทางทีเ่ดนิผ่าน เขาคอืจอมโจรแห่งน่านน�า้ผูม้ช่ืีอเสยีงโฉดช่ัวดงักระฉ่อน 

แต่กลับตกหลุมพรางยามไปสอดแนมจนต้องมีช่วงเวลาที่สุดแสนจะล�าบาก

เช่นน้ี เขาถอนหายใจยาว ฉีกริมเสื้อมาแถบหนึ่งแล้วนั่งยองลงพันฝ่าเท้าไว้ 

ถูกคนไล่ต้อนมาสามวันสามคืน รองเท้าผ้าต่วนนุ่มที่สวมอยู่ถูกกรวดหินและ

พุม่ไม้หนามบนเขาครูดจนพงันานแล้ว สองเท้าเจบ็ปวดและเยน็เฉยีบ น่ากลวั

ว่าจะเกิดแผลจากความหนาวเย็นแล้ว

เขาทั้งหิวทั้งกระหายน�้าจึงเดินไปทางริมแม่น�้าอย่างช้าๆ ในฤดูน้ีการ

จะจับปลาให้ได้สักตัวเกรงว่าคงไม่ง่ายนัก ทว่าส�าหรับจอมโจรผู้มีวรยุทธ์ไม่

1
น�้ำแกงปลำและโลงศพ
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อ่อนด้อยเช่นเขากลับไม่ยากเท่าใด เขาคล�ากระเป๋าเสื้อ บนตัวมีผ้าเช็ดหน้า

ผืนหนึ่ง เศษเงินไม่กี่ก้อน แต่กลับไม่มีกลักจุดไฟ

ไม่มกีลกัจดุไฟกห็มายความว่าถงึเขาจะจบัปลาได้กต้็องกนิมนัทัง้ดบิๆ 

ถ้าเป็นเวลาปกติเขาจะไม่ยอมทนล�าบากเช่นน้ีเด็ดขาด แต่ในยามที่ความ

หนาวและความหวิบบีค้ันเข้ามาพร้อมกนัประหนึง่กลายเป็นสนัุขพลดับ้าน ใน

สายตาเขากลับเห็นแสงช่วยชีวิตหลายสาย ตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรแล้ว

หหูม่านโซเซไปถงึริมแม่น�า้ ขณะก�าลงัจะถอดชุดตวันอกออก เขาพลนั

ได้ยินเสียงดังขึ้นเบาๆ กลางกอต้นอ้อที่ห่างไปยี่สิบกว่าก้าวมีเรือโผล่ออกมา

คร่ึงล�า สตรีในชุดสเีขียวอ่อนก�าลงัน่ังคุกเข่าอยูท้่ายเรือ นางน�าผ้าเช็ดหน้าผนื

หนึ่งแช่ลงน�้าแล้วบิดน�้าออก ปลายแขนเสื้อปรากฏข้อมือขาวผ่องคู่หนึ่ง

หูหม่านสองตาสว่างวาบ มองไปรอบด้านอย่างตื่นตัว คนที่ไล่ติดตาม

เขาเหล่าน้ันถูกสลัดทิ้งไปแล้ว และบนแม่น�้าหลันซีในท้องทุ่งชนบทรกร้าง 

แห่งนี้ก็ปราศจากร่องรอยของผู้คน เขาก้มตัวลง ขยับเข้าไปใกล้เรือเล็กอย่าง

ช้าๆ สตรีทีน่ั่งคุกเข่าอยูท้่ายเรือผูน้ั้นไม่ได้สงัเกตเหน็ว่ามคีนแปลกหน้าเข้ามา

ใกล้แม้แต่น้อย นางหยบิชุดตวันอกออกมาจากกะละมงัไม้ทางด้านหลงั ก่อน

จะหย่อนลงซักในแม่น�้า

ชุดตัวนอกชุดนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นของบุรุษ ฝีเท้าของหูหม่านชะงัก พอ

มองไปที่เรือเล็กก็คล้ายว่ายังมีผู้ใดอยู่ในห้องด้านในเรือซึ่งใช้ไม้กระดานก้ัน

ปิดอยู่ 

หากยิง่ใช้ชีวติท่ามกลางอนัตรายนานวนัเข้า คนกย็ิง่รอบคอบระมดัระวงั 

กลวัแต่ว่าจะเกดิข้อผดิพลาดขึน้ 

หูหม่านพลันนึกถึงข่าวลือในยุทธภพข้ึนมาได้ คล้ายว่าจะมีคุณชาย 

Page_����������.indd   10 6/29/2559 BE   10:22



11

ซู โม ่

หนุ่มแน่นผูห้น่ึงเคยปรากฏตัวในพืน้ทีภ่เูขารกร้างแห้งแล้ง คุณชายผูน้ั้นมหีญิง 

รับใช้ข้างกายที่รูปโฉมงดงามราวบุปผา พกทองค�าและอัญมณีล�้าค่าติดตัว 

ยามดื่มสุราจะใช้ถ้วยหยกจอกเงิน ราวกับกลัวผู้อื่นจะดูไม่ออกว่าพวกเขามา

จากสกุลมหาเศรษฐีกระนั้น 

ไม่ทนัไรคุณชายผูน้ั้นกม็จีอมโจรผูเ้ลือ่งชือ่ทีส่ดุในยทุธภพตามตดิทนัที 

จอมโจรผู้น้ีข้ึนช่ือว่าโหดร้ายมากเล่ห์ สังหารผู้คนราวกับผักปลา ไม่รู้ว่าม ี

ผู้กล้าในยุทธภพมากน้อยเท่าใดที่ตายไปภายใต้น�้ามือเขา แต่ในที่สุดกลับมี

คนพบศพของจอมโจรผูน้ัน้อยูก่ลางล�าธารเลก็บนเขา สองตาเบกิกว้าง ใบหน้า

บดิเบีย้ว มเีพยีงรอยแผลจดุหน่ึงทีห่ว่างค้ิว นอกจากนัน้บนร่างกไ็ม่มรีอยแผล

อื่นอีก

หูหม่านคิดถึงตรงนี้ก็พลันรู้สึกเย็นไปทั้งร่าง ไม่กล้าเข้าใกล้เรือเล็กอีก

ทันใดน้ันเขาได้ยินเสียงไอสองสามคร้ังดังมาจากห้องบนเรือ เสียง 

อ่อนแรงของบุรุษผู ้หน่ึงดังลอดออกมา "เหยียนตั้น...แค่กๆ เหยียนตั้น 

เจ้าเข้ามาหน่อย..."

สตรีในชุดสีเขียวอ่อนผู้นั้นได้ยินก็กระวีกระวาดลุกขึ้นยืน เลิกม่านแล้ว

เข้าไปในห้องทันที เพียงช่ัวแวบเดียวที่ม่านเปิดแล้วปิดลง หูหม่านก็ได้ 

กลิ่นหอมที่ท�าให้คนต้องกลืนน�้าลายไม่หยุดแล้ว กลิ่นหอมน้ีช่างมีแรงดึงดูด

เสียเหลือเกินส�าหรับคนที่หิวจนไส้กิ่ว

เขาตัดสินใจเด็ดขาด รวบรวมความกล้าเดินเข้าไป พอดีกับที่สตรีนาม

เหยยีนตัน้ผูน้ั้นออกมาจากห้องบนเรือ พอมองเหน็คนแปลกหน้าท่าทางดรุ้าย

โหดเหี้ยมและสกปรกมอมแมมไปทั้งตัวเดินเข้ามาก็ตกใจจนถอยหลังไปก้าว

หนึ่งก่อนถามด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ "เจ้าเป็นใคร มาท�าอะไรที่นี่"

Page_����������.indd   11 6/29/2559 BE   10:22



12

อวลกลิ่นละอองรัก 1

หูหม่านแย้มยิ้มไปทั้งหน้าในทันที "แม่นางไม่ต้องกลัว ข้าเป็นพ่อค้าเร่ 

ระหว่างทางเจอเข้ากับโจรใจทรามสมควรตาย ถูกปล้นสินค้าไป สหายร่วม

ทางล้วนถูกโจรสังหาร มีเพียงข้าที่วิ่งหนีผ่านเขามาหลายลูกจนมาถึงที่นี่"  

ค�าพูดนี้ไม่ได้โกหกเสียทั้งหมด ของมีค่าในตัวเขาหายไปเกือบหมดจริงๆ ทั้ง

ยังต้องข้ามเขาสามลูกมาอย่างไม่คิดชีวิตถึงสลัดคนไล่ติดตามทิ้งไปได้

ดวงตาใสแจ๋วของเหยียนตั้นปรากฏแววเห็นใจอยู่หลายส่วน นางยิ้ม

น้อยๆ "ข้าคิดว่าท่านเป็นคนเลวเสียอีก" เสียงเอื้อนเอ่ยนิ่มนวล สีหน้าลออตา 

เมื่อแย้มยิ้มยิ่งงามกว่าเดิม

หูหม่านเกิดคันยุบยิบในใจ เขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าว ประสานมือโค้ง

ตวัคารวะต�า่ยิง่ "ข้าหนีภัยมาถงึริมแม่น�า้ หวิจนเดนิไม่ไหวแล้ว แม่นางรูปงาม

เช่นน้ีย่อมต้องใจดเีป็นแน่ ไม่ทราบว่าให้ข้าวข้ากนิเป็นทานสกัหน่อยได้หรือไม่"

เหยียนตั้นส่ายหน้า เปี่ยมด้วยแววขออภัย "ข้าตัดสินใจเองไม่ได้ เรื่อง

น้ีต้องถามคุณชายผู้เป็นนายของข้า" นางหันกาย เลิกม่านมุมหน่ึงข้ึนอย่าง

ระมดัระวงั คล้ายกลวัว่าลมเยน็ด้านนอกจะพดัเข้าไปข้างใน "คณุชาย ด้านนอก

มีพ่อค้าผูห้นึง่มาเจ้าค่ะ เขาบอกว่าพบกบัโจรเข้า ไม่ได้กินอาหารมาหลายวนั

แล้ว ให้เขาเข้ามาน่ังสกัหน่อยได้หรือไม่เจ้าคะ"

เสียงหนึ่งดังมาจากทางด้านหลังม่าน เหมือนกับเสียงบุรุษอ่อนแรงที่

เอ่ยวาจาก่อนหน้านี้ "ด้านนอกลมแรง ให้เขาเข้ามาเถอะ"

เหยียนตั้นหันหน้ามายิ้มน้อยๆ พลางกล่าว "เชิญเข้ามาได้" นางเลิก

ม่านข้ึนให้หูหม่านเข้าไป หูหม่านสายตาดียิ่ง เพียงแวบเดียวก็เห็นว่ามือ 

ขาวผ่องคู่นั้นสวยนัก ปลายนิ้วอ่อนนุ่ม ไม่ใช่มือที่ผ่านการฝึกยุทธ์มาเด็ดขาด 

แม้กระทัง่งานหนักกไ็ม่เคยท�า ในห้องบนเรือ ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผูห้น่ึง
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ซึ่งห่อตัวด้วยผ้าห่มขนสัตว์พิงอยู่บนเบาะนุ่ม สีหน้าซีดขาว แก้มมีสีแดงเรื่อ

เหมือนเวลาไม่สบาย ชายหนุ่มประสานมือคารวะด้วยท่าทางเหน็ดเหน่ือย 

"เชิญนัง่ ผูน้้อยป่วยหนักจงึขอไม่ลกุข้ึนคารวะ ต้องเสยีมารยาทแล้ว โปรดอย่า

ได้ต�าหนิ"

หหูม่านนึกยนิดอียูใ่นใจ แต่บนหน้ากลบัไม่แสดงอาการ "คณุชายเกรงใจ

ไปแล้ว" เขาเหน็ดเหน่ือยแสนสาหสั กลวัแต่ว่าต้องพกัฟ้ืนถงึสองสามวนัก�าลงั

ถงึกลบัมาได้ แต่บนเรือนอกจากสาวน้อยอ่อนแอผูห้น่ึงกม็คีณุชายทีป่่วยหนัก

เท่าน้ัน รอจนเขากนิดืม่อิม่หน�าแล้ว ประเดีย๋วเดยีวกส็ามารถควบคมุคนไว้ได้

อย่างง่ายดาย 

เหยยีนตัน้เลือ่นเบาะมา เชิญให้แขกน่ังลง แล้วจึงไปดหูม้อดนิทีม่ไีอร้อน

ลอยกรุ่นที่มุมหนึ่ง หูหม่านน่ังลงบนเบาะ เขาได้กลิ่นหอมที่โชยมาจากใน 

หม้อดินก็ยิ่งหิวกว่าเดิม ทว่าได้แต่อดทนไว้ "ท่านทั้งสองมาพักอยู่ที่ท้องทุ่ง

ชนบทรกร้างนี้ได้อย่างไร แถบนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย บริเวณใกล้เคียงมีกลุ่ม

โจรบนเขาไม่น้อย อันตรายเหลือเกิน เฮ้อ"

คุณชายหนุ่มผูน้ั้นขยบัน่ังตวัตรง ท่าทางทรงภูมสิภุาพเรียบร้อย "ผูน้้อย

เหน็ทวิทศัน์ยามหมิะตกของทีน่ี่ดยีิง่นัก จงึได้เช่าเรือเลก็คิดจะมาพกับนแม่น�า้

สักสองสามวัน แม้ไม่เคยเจอพวกโจรดักปล้น ทว่าไม่อาจท�าให้ค�าเตือนด้วย

ความหวังดีของท่านเสียเปล่า รอจนผ่านคืนนี้พวกเราสองคนก็จะไปจากที่นี่"

หูหม่านเห็นปิ่นหยกขาวที่อีกฝ่ายปักอยู่บนศีรษะ มันโปร่งแสงไร้ต�าหนิ 

เนยีนละเอยีดมนัเงา เงนิทองของล�า้ค่าผ่านมอืเขามามาก แค่เหน็กรู้็ว่าป่ินอนั

น้ีมีมูลค่าไม่น้อย คุณชายจากสกุลร�่ารวยที่อายุน้อยเช่นน้ีกลับมาชมหิมะที ่

ท้องทุ่งชนบทรกร้าง คิดดูแล้วคงเป็นบัณฑิตคร�่าครึผู้หน่ึงที่อยากออกมา 
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แต่งกลอนท่องค�าไม่กีบ่ทไม่กีป่ระโยคเท่านัน้ ในใจเขาคดิเช่นน้ี แต่กลบัแสร้ง

ท�าสหีน้าเลือ่มใสออกมา "ทวิทศัน์ยามหมิะตกเช่นนีค้งมเีพยีงผูม้รีสนยิมสงูส่ง

เช่นคณุชายทีส่ามารถช่ืนชมได้ ไม่ทราบว่าคณุชายมช่ืีอเสยีงเรียงนามว่ากระไร 

หลังจากข้าพ้นภัยในคร้ังน้ี กลับไปจะสักการะป้ายอธิษฐานให้ท่านทั้งสอง

แน่นอน"

เขาเพิ่งจะเอ่ยจบก็ได้ยินเหยียนตั้นหัวเราะออกมา แต่พอนางเห็น

คุณชายของตนมองมาก็แลบลิ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งนิ้วชี้ขึ้นแตะริมฝีปาก สาม

ส่วนดูซุกซนขี้เล่น เจ็ดส่วนดูเฉลียวฉลาดน่ารัก คุณชายหนุ่มผู้นั้นหันหน้ามา

มองหูหม่านแล้วเอ่ยเรียบๆ "ผู้น้อยอว๋ีโม่ เร่ืองเล็กเพียงเท่าน้ีท่านไม่จ�าเป็น

ต้องจ�าใส่ใจ"

หูหม่านท่องนามของอวี๋โม่สองสามรอบ แน่ใจว่าในยุทธภพไม่มีบุคคล

ชื่อนี้

อาทติย์อสัดงด้านนอกอ่อนแสงลงแล้ว สท้ีองฟ้ายามพลบค�า่ค่อยๆ เข้ม

ขึ้น ลมหนาวส่งเสียงหวีดหวิว ทว่ากระถางก่อไฟภายในห้องยังลุกโชน ท�าให้

อากาศอบอุ่นราวกบัวสนัตฤด ูสขุสงบ ไม่รู้สกึถงึความหนาวเยน็ทางด้านนอก

โดยสิ้นเชิง

เหยียนตั้นหยิบผ้าป่านเปียกน�้าสองผืนข้ึนมาพันทบมือไว้เป็นช้ันหนา 

ก่อนจะยกหม้อดินที่มีกลิ่นหอมอบอวลและมีไอร้อนพวยพุ่งมาไว้บนโต๊ะเต้ีย  

หม้อดินยังคงเดือดพล่าน พ่นฟองขาวล้นออกมา

น่ีคือน�้าแกงปลาที่ตุ๋นจนค่อนข้างได้ที่แล้ว น�้าแกงมีสีขาว ตัวปลา 

ขาวนวลเกลี้ยงเกลาดุจก้อนไขมัน

หูหม่านอดกลืนน�้าลายไม่ได้ เห็นเหยียนต้ันเตรียมตะเกียบและตัก 
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น�า้แกงใส่ชามพร้อมปลาตัวหน่ึงวางไว้ตรงหน้าเขา "เชิญกนิ" จากน้ันนางค่อย

ใช้ช้อนตกัน�า้แกงข้ึนมาคร่ึงชาม คกุเข่าข้างกายอวีโ๋ม่แล้วค่อยๆ เป่าไล่ไอร้อน

หหูม่านกนิน�า้แกงหมดเกลีย้งภายในไม่กีอ่กึ กระทัง่ก้างปลาก็ไม่สนใจ 

เขาแทะเน้ือปลาเสียเรียบภายในพริบตาเดียว พออาหารตกถึงท้อง ภายใน

ท้องก็ไม่ว่างเปล่าอีก เขาถอนหายใจยาวด้วยความพึงพอใจ

ส่วนอว๋ีโม่กลบักลนืไม่ลงแม้แต่ค�าเดยีว เหยยีนตัน้ตกัน�า้แกงปลาขึน้มา

ค�าเลก็ๆ เป่าไล่ไอร้อนอย่างอดทนแล้วยืน่ไปถึงปากเขา เขายงัไม่ทนัซดเข้าไป

ก็ไอออกมาอย่างหนัก ท�าเอาน�้าแกงปลากระเซ็นออกมาหมดสิ้น ดูท่า 

เหยียนตั้นเองก็ร้อนรน นางยกมือลูบหลังคุณชายของตนเบาๆ ไม่หยุด พูด

เสียงนุ่มนวล "คุณชาย หากท่านไม่อยากกินก็ไม่ต้องฝืน อีกประเดี๋ยวถ้าท่าน

อยากกินค่อยเรียกข้านะเจ้าคะ ข้าจะไปต้มมาใหม่"

อวี๋โม่พยักหน้า เอนกายพิงเบาะไม่กล่าวอะไร

เหยยีนตัน้ตกัน�า้แกงมาให้หหูม่านอกีชาม เอ่ยเสยีงเบา "คุณชายของข้า

สขุภาพไม่ค่อยด"ี

หูหม่านรับชามมา "ถ้าได้บ�ารุงรักษาร่างกายสักหน่อยก็ดีขึ้นเอง เพียง

แต่โชควาสนานี้ผู้อื่นมิกล้าร้องขอ" เขากลอกตา ในใจวางแผนไว้แล้วว่าจะ

ปล่อยคุณชายอ่อนแอขี้โรคผู้นี้ไว้ไม่ได้ แต่สาวน้อยผู้นี้น่ารักขี้เล่น อ่อนหวาน

เอาใจใส่ ซ�้ายังมีฝีมือปรุงอาหาร หากน�ากลับบ้านไปเป็นเมียน้อยก็ไม่เลว

พอกินอาหารเย็นเสร็จ หูหม่านพลันเอ่ยข้ึนว่า "ข้าทั้งกินทั้งดื่มอยู่ที่น่ี 

ไม่มอีะไรตอบแทนท่านทัง้สองได้ มสิูเ้ล่าเร่ืองเร่ืองหน่ึงให้พวกท่านฟังกแ็ล้วกัน"

เหยียนตั้นยิ้มน้อยๆ "ได้ ข้าชอบฟังเรื่องเล่าเป็นที่สุด" อวี๋โม่ห่อตัวด้วย

ผ้าห่มขนสัตว์ พิงอยู่บนเบาะนุ่ม ไม่เอ่ยวาจาออกมาแม้แต่ค�าเดียว
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เร่ืองทีห่หูม่านจะเล่าเป็นเร่ืองทีร่ะยะน้ีเล่าลอืกนัมากในยทุธภพ การท�า

เช่นนี้เป็นการหยั่งเชิงอีกฝ่ายเป็นครั้งสุดท้าย ขอเพียงเป็นคนในยุทธภพย่อม

ต้องเคยได้ยิน

"เรื่องเล่านี้เกิดขึ้นในเมืองชิงสือ มีเด็กยากจนคนหนึ่ง บิดาตายจากไป 

ในบ้านก็ไม่มีเงินจึงได้แต่ลากศพไปฝังไว้ลวกๆ ยังเนินฝังศพร้าง เด็กยากจน

คนนั้นมีใจกตัญญูอยู่บ้าง รู้สึกว่าการทิ้งขว้างศพบิดาไว้ข้างนอกอาจจะท�าให้

ถูกหมาป่าในบริเวณน้ันกัดแทะ ด้วยเหตุน้ีจึงใช้พลั่วเหล็กขุดหลุมหลุมหน่ึง 

ขณะขุดพลันได้ยินเสียงดังกึก เขาเห็นในดินมีสิ่งของส่องแสงแวววับ แม่นาง

ทายซิว่าคืออะไร" หูหม่านแสร้งท�าลึกลับ พอเห็นเหยียนตั้นส่ายหน้าก็เล่าต่อ 

"สิ่งน้ันคือจอกที่ท�าจากทองค�าใบหน่ึงซึ่งบุบแบนไปแล้ว เด็กยากจน 

คนนั้นกระโดดลงไปในหลุม ใช้มือขุดลงไป ไม่นานก็ขุดได้แผ่นหยกรูปผีเสื้อ

ออกมาสองสามแผ่น เขาไม่เคยเห็นสิ่งของมีค่า ทว่าต่อให้เป็นคนที่ไม่รู้จัก

คุณภาพสิ่งของเลยก็สามารถมองออกว่าแผ่นหยกน้ันน�าไปแลกเป็นเงินได้ 

ไม่น้อย เขาหอบของล�้าค่าเหล่าน้ันข้ึนมาและวิ่งกลับบ้าน กระทั่งศพบิดาก็ 

ไม่สนใจแล้ว ข่าวที่ว่าเขาขุดเจอของล�้าค่าแพร่ไปในเมืองอย่างรวดเร็ว และ

ค่อยๆ กระจายไปถงึถิน่อืน่ คนไม่น้อยพอได้ข่าวก็คดิจะหาตวัเขามาสอบถาม 

แต่พอผลักประตูบ้านเข้าไปกลับต้องตกใจ แม่นางทายซิว่าเกิดอะไรขึ้น"

เหยียนตั้นยังคงส่ายหน้า "ข้าเดาไม่ออก"

หูหม่านยกมือตบลงบนโต๊ะ ท�าให้แสงจากตะเกียงวูบไหวไปมา "เด็ก

ยากจนคนน้ันได้ตายอยูใ่นบ้านของตัวเอง สองตาถลนออกมา หน้าเป็นสม่ีวง

เหมือนกับถูกอะไรท�าให้หวาดผวา ศพของเขาเน่าเปื่อยแล้ว บนตัวมีหนอน

ชอนไชไปมา แต่ในมือยังก�าของล�้าค่าที่ขุดมาจากเนินฝังศพไว้ คนที่มาหา
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เหล่านั้นเอาแผ่นหยกในมือเขาไป แต่ไม่กี่วันก็ล้วนตายไปจนสิ้น สภาพยาม

ตายล้วนเหมือนกันไม่มีผิด"

บนหน้าเหยียนต้ันปรากฏแววหวาดกลัวข้ึนหลายส่วน กระทั่งอวี๋โม่ที่ 

กึ่งนั่งกึ่งนอนมาตลอดยังเบิกตาขึ้นน้อยๆ

"ราวกับเป็นโรคติดต่อ ไม่ว่าใครที่แตะต้องหยกนี้ล้วนตายกันหมด  

ในทีส่ดุเมอืงชิงสอืกม็คีนมากฝีมอืกลุม่หน่ึงมาถึง พวกเขาค้นหาไปจนถึงสสุาน

เก่าในเนินฝังศพ ก่อนจะเข้าไปข้างในก็เห็นตรงกลางสุสานเก่ามีโลงศพโลง

หนึ่งตั้งอยู่ โลงศพนี้หนายิ่ง คุณภาพไม้ก็ดียิ่งเช่นกัน ซ�้ายังเลี่ยมด้วยเงินและ

ทอง แค่โลงศพยังมีค่าขนาดน้ี แล้วราคาของสิง่ทีฝั่งพร้อมกับคนตายจะขนาด

ไหน เรื่องนี้แค่คิดก็พอจะเดาได้ คนกลุ่มนั้นงัดโลงให้เปิดออก ด้านในมีสตรี

ที่รูปโฉมงดงามราวบุปผานอนอยู่ และยังเป็นคนที่มีชีวิต" หูหม่านเล่าถึงตรง

นี้ น�้าเสียงก็สั่นอยู่บ้าง "สตรีผู้นั้นพลันเด้งตัวขึ้นมา นิ้วมือแทงเข้าหน้าอกคน

ทีอ่ยูต่รงหน้า ควกัหวัใจทีโ่ชกไปด้วยเลอืดออกมา คนผูน้ั้นสองตาถลน ใบหน้า

หวาดผวา ไม่ทันได้ต่อต้านก็ตายเสียแล้ว ส่วนคนที่เหลือหมุนกายว่ิงหนีไป

ทันที พอกลับออกไปได้ก็นับจ�านวนคน พบว่าขาดไปไม่กี่คน แต่ก็ไม่กล้าไป

เนินฝังศพอีกแล้ว"

เหยียนตั้นฟังแล้วก็กลัว หดตัวไปอยู่ข้างอวี๋โม่ อวี๋โม่ตบไหล่นางเบาๆ 

เอ่ยปลอบเสียงค่อย "สว่างแจ้งโลกา ฟ้าดินเที่ยงในธรรม บนโลกไหนเลยจะ

มภีตูผปีีศาจ เร่ืองเล่าน้ีกเ็ล่าต่อกนัมา ยิง่เล่าก็ยิง่เพีย้น อย่าไปเช่ือเลย" ถ้อยค�า

ไม่กี่ประโยคนี้มีกลิ่นอายของบัณฑิตยิ่งนัก

หูหม่านเพียงแต่ยิ้ม ไม่ได้โต้แย้ง

ผ่านไปครู่หน่ึง เหยยีนต้ันกเ็อ่ยข้ึนว่า "โอ้ ข้าลมืเอาเสือ้ผ้าทีซั่กเสร็จแล้ว
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เข้ามาผิงไฟให้แห้ง" นางลุกยืน รีบร้อนเดินไปทางท้ายเรือ ในใจหูหม่านลอบ

ขันว่านางสะเพร่าเลินเล่อ ทั้งยังรู้สึกว่าสตรีที่ไม่ฉลาดหลักแหลมค่อนข้าง 

น่ารัก ส่วนอวี๋โม่นั้นเอนตัวหลับตาไม่ไหวติงไปแล้ว

หูหม่านเห็นโอกาสมาถึงก็ดึงมีดสั้นในแขนเสื้อออกมา ค่อยๆ เดินไป

ถึงข้างกายอวี๋โม่

กระถางก่อไฟที่อยู่ตรงมุมลุกโชน แสงไฟแดงฉานส่องกระทบใบหน้า

คุณชายหนุ่มที่ก�าลังนอนหลับตาพักผ่อนอยู่บนเบาะให้ยิ่งดูหล่อเหลาเหนือ

สามัญ หูหม่านกระโจนเข้าไปในฉับพลัน ใช้ฝ่ามือปิดปากอีกฝ่ายไว้แล้วยก

มีดสั้นในมือขึ้นสูง เห็นเพียงขนตาของอวี๋โม่สั่นเบาๆ ก่อนจะลืมตาขึ้นช้าๆ

อาทิตย์อุทัยข้ึนทางบูรพาทิศ ช้ันหิมะบางริมแม่น�้าละลายกลายเป็น 

หยดน�้า

บนแม่น�้าหลันซียังมีแพน�้าแข็งบางๆ ไม่กี่แผ่นลอยอยู่ บนแม่น�้ามีเรือ

เล็กซึ่งก�าลังล่องขึ้นเหนือไปตามกระแสน�้า

คณุชายหนุม่หน้าตาหล่อเหลาผูห้น่ึงยนืเอามอืไพล่หลงัอยูท่ีห่วัเรือ เขา

แหงนหน้าหลบัตา คอเสือ้และแขนเสือ้พลิว้ไสว เทอืกเขาทีร่ายรอบค่อยๆ ห่าง

ออกไปเร่ือยๆ เขาลมืตาข้ึน ดวงตาทัง้สองเป็นสแีดง "เจ้าจดัการเรียบร้อยหรือ

ยัง ประเดี๋ยวก็จะถึงฝั่งแล้ว"

ม่านเปิดขึ้น สตรีในชุดสีเขียวอ่อนผู้หนึ่งเดินออกมา กะละมังไม้ในมือ

บรรจุสิ่งของไว้ไม่น้อย "เรียบร้อยแล้วๆ ท่านอย่าเร่งข้าสิ" นางย่อตัวลง ทิ้ง

ของในมือลงแม่น�้าทั้งหมด กะละมังไม้ลอยไปตามกระแสน�้า มีดสั้นกระทบ

น�้าดังจ๋อมแล้วจมลงสู่ก้นแม่น�้า บนผิวน�้ามีชุดบุรุษสกปรกๆ ชุดหนึ่งลอยอยู่ 
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แล้วยังมีหม้อดินใส่ดินโคลนและใบไม้แห้งอีกหม้อหนึ่ง

"คนผู้น้ันดูท่าคงจะหิวจนหน้ามืด กระทั่งใบไม้กับโคลนยังกินเสีย

เอร็ดอร่อย" มุมปากนางเจือรอยยิ้ม เงยหน้าขึ้นมองคุณชายหนุ่มข้างกาย

"เจ้ารู้แก่ใจว่าเป็นอะไรยังกล้ายกมาป้อนข้า ขวัญเจ้ายิ่งมายิ่งกล้าแล้ว

นะ" เขาหลับตาลง พอลืมตาขึ้นมาดวงตาก็เปลี่ยนเป็นสีด�าขลับ "ข้าว่าเจ้าไม่

ประมาณตัวแล้วกระมัง" วาจาน้ีกล่าวพร้อมรอยยิ้ม น�้าเสียงก็ไม่ได้คุกคาม

อะไร

เหยียนตั้นยิ้มน้อยๆ "มนุษย์ผู้นั้นเจตนาไม่ซื่อ ทั้งร่างเต็มไปด้วยกลิ่น

คาวเลอืด วญิญาณโสโครกถงึเพยีงน้ีท่านยงักล้ากิน ใบไม้กับโคลนสะอาดกว่า

เขามากนัก"

อวี๋โม่ทบทวนรสชาติอยู่ครู่หนึ่งก็พยักหน้า "ไม่ค่อยสะอาดจริงๆ นั่นล่ะ 

ทว่ากด็กีว่าไม่มีกนิ วิญญาณทีส่ะอาดเกนิไปหากกนิแล้วอาจถกูสวรรค์ลงโทษ 

เจ้าคิดว่าข้ารังเกียจที่ชีวิตยืนยาวเกินไปหรืออย่างไร" เขาหร่ีตาลง ความ 

พงึพอใจอาบไปทัง้ใบหน้า "เจ้าคิดดสู ิน่ีเป็นการประกอบกรรมดหีน่ึงอย่างต่อ

หนึ่งวัน ปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อสร้างความผาสุกให้ทั่วหล้า ยัง

มีอะไรที่ทนมิได้กัน"

เหยียนตั้นเงียบไปนาน ก่อนจะอดไม่ไหวต้องเอ่ยขึ้นว่า "ภูตมัจฉาเช่น

ท่านหนังหน้าช่างหนาโดยแท้"

อวีโ๋มม่องนาง กลา่วกึง่ล้อเล่นว่า "มอีะไรไมด่ีเลา่ พูดไปแลว้ปลากบับัว

เดมิทก็ีคูก่นั หากข้าหนังหน้าหนา เจ้ากเ็ช่นเดยีวกัน" เขายกมอืข้ึนช้ี เบือ้งหน้า

มเีทอืกเขากว้างไกลสดุสายตา ริมฝ่ังมนีกแร้งบนิวนเวียน บนยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ

ยงัปกคลมุด้วยหมิะขาวโพลน "พวกเรามาถงึบ้านแล้ว"
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คาน่าเสินเอ่อร์ถูกเรียกอีกช่ือว่าเขาเหยียหลัน ในภาษาโบราณมี 

ความหมายว่าหยกงามแห่งทะเลทรายเหนือ

ด้านข้างเขาเหยียหลันเป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาล พายุทราย

พดักระหน�า่ตลอดปี แต่บนเขากลบัมสีภาพเป็นอกีอย่างหน่ึง บนเขาเหยยีหลนั

ยามน้ีหิมะยังไม่ละลาย ลูกเหยี่ยวที่เพิ่งโตถูกเหยี่ยวโตเต็มวัยดันตกจาก

หน้าผา มันพยายามกระพือปีกบินข้ึนมาสุดชีวิต กระรอกตัวน้อยขนปุกปุย

เยี่ยมหน้าออกมาจากโพรงในต้นสน ดวงตาสีด�าสนิทมองไปรอบด้านโดยไม่

กะพริบ เสือน้อยตัวอ้วนพีเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นหิมะ เพียงไม่นานก็ถูกแม่เสือ

คาบกลับรังไป

ความจริงแล้วหยกงามแห่งทะเลทรายเหนือกลับหมายถึงหุบเขาแห่ง

หนึ่งที่อยู่ในเทือกเขาเหยียหลัน

อว๋ีโม่วางมือประทับลงบนต้นไม้โบราณขนาดมหึมาที่ยืนต้นขวางอยู ่

2 

 โลงศพหนึ่งโลง หลุมหนึ่งหลุม
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ตรงหน้า ล�าต้นหนาแกร่งปรากฏรอยมือเด่นชัดรอยหน่ึง ได้ยนิเสยีงดงักึกก้อง

สองสามคร้ัง จากน้ันกองหมิะบนต้นไม้กพ็ากนัร่วงกราวลงมา ใจกลางล�าต้น

ปรากฏช่องทางเดินช่องหน่ึง เขาสะบัดแขนเสื้อก่อนจะก้าวเท้าเดินเข้าไป  

เหยียนตั้นซึ่งตามอยู่ด้านหลังก็เดินเข้าไปเช่นกัน

ทัง้สองเดนิเลีย้วอยูใ่นโพรงต้นไม้อนัมดืมดิไร้แสงสว่างไม่ก่ีท ีเบือ้งหน้า

กพ็ลนัสว่างขึน้ ช่ัวประเดีย๋วเดยีวแสงอาทติย์สดใสเจดิจ้ากแ็ยงตาพวกเขาจน

แทบจะลมืไม่ข้ึน ในครรลองสายตาคือดอกไม้งามซ่ึงเบ่งบานละลานตา สสีนั

ราวกับผ้าทอลาย หญ้าเขียวลาดเต็มพื้นดินราวกับพรม แสงสะท้อนจากผิว

ทะเลสาบเป็นประกาย มีลมอุ่นพัดผ่านใบหน้า อากาศเย็นต้นวสันตฤด ู

ด้านนอกหุบเขาดูคล้ายจะไม่มีผลกระทบต่อที่นี่เลยสักนิด

อวี๋โม่หรี่ตาลงน้อยๆ "ในบ้านนี่ล่ะดีที่สุดแล้ว"

เหยียนตั้นมองซ้ายมองขวา เอ่ยอย่างแปลกใจ "ตามปกติ เวลาน้ี 

ตานสู่จะต้องรอข้ากลับมาเล่าเรื่องราวให้เขาฟังอยู่ที่นี่ ไฉนวันนี้จึงไม่อยู่"

อว๋ีโม่มุมปากกระตุกเลก็น้อย ยังไม่ได้พดูอะไรก็ได้ยนิเสยีงร้องโหยหวน

ดังมาแต่ไกล สิ่งของก้อนหน่ึงกลิ้งลงมาจากยอดเขาแล้วใช้ทั้งมือและเท้า

คลานมาถงึเบือ้งหน้าพวกเขาทัง้สอง น�า้มกูน�า้ตานองหน้า "โลง...โลงศพ! ตรง

นั้นมีโลงศพ! เจ้าภูผา ฮือๆๆ น่ากลัวยิ่ง..." สิ่งนั้นคือเด็กที่บนศีรษะมีหูและ

ตรงบั้นท้ายมีหางโผล่ออกมาคนหน่ึง แก้มเขาแดงจัดเหมือนกับผลผิงก่ัว* 

เสื้อผ้าที่สวมอยู่บนร่างม้วนย่นร่นเป็นก้อน

อวี๋โม่ขมวดคิ้ว "เจ้าภูผาจื่อหลินเล่า"

"เจ้าภูผาจื่อหลินหายไปขอรับ แต่ในห้องของเจ้าภูผามีโลงศพอยู่  

* ผิงกั่ว คือแอปเปิ้ล
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ฮือๆๆ..."

อวี๋โม่หิ้วคอเสื้อเขาข้ึนมาเต็มก�ามือ ก่อนจะยัดเข้าไปในมือเหยียนตั้น 

"ท�าให้เจ้าหนูนี่หุบปากเดี๋ยวนี้!"

เหยียนตั้นเกาใบหูอ่อนนุ่มบนศีรษะเขาเบาๆ กล่อมปลอบด้วยน�้าเสียง

อ่อนหวาน "ตานสู่เด็กดี ไม่ต้องร้องแล้ว ข้าจะบอกความลับส�าคัญของ 

เจ้าภูผาจื่อหลินให้เจ้าข้อหนึ่งดีหรือไม่"

ตานสู่ใบหูกระดิก น�้าตายังคงคลอเบ้า "ความลับอะไรหรือ"

เหยียนต้ันส่ายน้ิวเบาๆ "เจ้ารู้หรือไม่ว่าร่างจริงของเจ้าภูผาจื่อหลินผู้

องอาจน่าเกรงขามคืออะไร"

ตานสูถ่กูท�าให้เกดิความสงสยัใคร่รู้ข้ึนมาตามคาด หางใหญ่ทีด้่านหลงั

ส่ายไปมา "คืออะไร"

เหยยีนตัน้ระบายยิม้น้อยๆ ยงัคงเอือ้นเอ่ยด้วยเสยีงอ่อนหวาน "ถ้าข้า

บอก เจ้าห้ามร้องไห้อกีนะ อกีประเดีย๋วเจ้าภผูาอวีโ๋ม่จะพาพวกเราไปดโูลงศพ 

ถ้าเจ้าร้องอีกเขาจะโมโห พอโมโหก็จะลงโทษให้เจ้าเฝ้าโลงศพนั่นไปชั่วชีวิต"

ตานสู่รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมา รีบโบกมือพูดว่า "ข้าไม่ร้องแล้ว รับรองว่า 

ไม่ร้อง เจ้าภูผา ท่านอย่าให้ข้าไปเฝ้าโลงศพเลยนะขอรับ!"

อวี๋โม่หลับตาลงด้วยอดทนไม่ไหว

เหยียนตั้นแตะศีรษะตานสู่ กล่าวเสียงเบา "ข้าจะแอบบอกเจ้านะ ร่าง

จรงิของเจ้าภผูาจือ่หลนิคือเต่าภเูขา ชนิดทีฝั่งลงในดนิแล้วมองไม่ออกน่ันล่ะ"

"พรืด..." ตานสู่หัวเราะออกมาทั้งน�้าตา เขารีบยื่นมือมาปิดปากไว้ 

ดวงตาโตกลอกกลิ้งไปมาสองสามครั้ง

อวี๋โม่ถอนหายใจเบาๆ คิดในใจซ�้าๆ ว่า จื่อหลิน ข้าขอโทษท่านด้วย 
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ถึงกับปล่อยให้ผู้อื่นรู้ความลับส�าคัญสะเทือนฟ้าของท่านเข้าแล้ว จากน้ันถึง

เอ่ยว่า "พวกเราไปดูทางจื่อหลินกัน"

กลางห้องนอนมโีลงศพโลงหน่ึงวางอยู ่เน้ือไม้เป็นไม้หยางช้ันเยีย่ม ตวั

โลงหนายิ่ง เมื่อเคาะลงไปไม่เกิดเสียงใดๆ บนโลงยังมีสัตว์พิทักษ์โลงศพที่มี

หัวเป็นเหยี่ยวตัวเป็นพยัคฆ์ตัวหนึ่งอยู่ มันหันหน้ามาทางพวกเขาพอดี

ก้อนอิฐที่ปูบนพื้นถูกงัดขึ้นมาหลายก้อน เผยให้เห็นดินสีด�าข้างใต้

โลงศพนี้ถูกฝังในดินด�าเพียงครึ่งหนึ่ง

ตานสู่เบียดตัวอยู่ด้านหลังเหยียนตั้นไม่หยุด คิดจะหดตัวให้เล็กที่สุด 

ทันใดนั้นคอเสื้อพลันรัดแน่น เขาถูกหิ้วมาไว้หน้าสุด เหยียนตั้นปัดหางใหญ่

ของเขาแล้วพูดให้ก�าลังใจ "ไม่ต้องกลัว ก็แค่โลงศพโลงหนึ่งเท่านั้น"

อวี๋โม่ไม่พูดพร�่าท�าเพลง เดินเข้าไปดูอย่างละเอียดแล้วชักดาบสั้นเล่ม

หนึ่งออกมาจากชั้นวางอาวุธที่อยู่ด้านข้าง เสียบไปที่รอยต่อของโลง ออกแรง

เพียงเล็กน้อยก็มีเศษหินจากโลงศพร่วงลงมา

เหยยีนตัน้กล่าวประโยคหน่ึงอยูด้่านข้าง "ดทู่าทางโลงศพน้ีคงปิดมาไม่

นานนัก ฝาโลงกับตัวโลงจึงไม่เชื่อมเข้าด้วยกัน หรือเร็วๆ นี้จะมีศพแห้งเดิน

เข้าไปอยู่ในน้ันเอง" ตานสู่ตัวสั่นระริก เหยียนตั้นช้ีสัตว์พิทักษ์โลงศพซึ่ง 

แยกเขี้ยวถลึงตาอยู่ด้านบนของโลงแล้วเอ่ยช้าๆ "สัตว์พิทักษ์โลงใช้เพื่อปราบ

ผีร้ายโดยเฉพาะ ไม่รู้ว่าในโลงมีอะไร" ตานสู่ยิ่งตัวสั่นรุนแรงขึ้น เหยียนตั้น 

พลันตบลงบนไหล่เขา "จริงสิ" 

ลมหายใจตานสู่เกิดติดขัดจนสะอึกยกใหญ่ "มีอะไร"

"ข้าจะเล่าเร่ืองหน่ึงให้เจ้าฟัง เร่ืองน้ีเกิดข้ึนในเมืองชิงสือ เด็กจาก
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ครอบครัวยากจนคนหนึง่อายนุ่าจะประมาณเดยีวกบัเจ้า บดิาของเขาตายแต่

ครอบครัวพวกเขาไม่มีเงินฝังศพ เขาจงึได้แต่ลากร่างบดิาไปทีเ่นินฝังศพซึง่ไร้

คนดูแล..." 

เหยยีนตัน้เอ่ยปากเล่าอย่างออกรส เหน็เพยีงตานสูก่ระเสอืกกระสนไป

ถึงเท้าอวี๋โม่ "ข้าไม่อยากฟังเรื่องเล่าอีกแล้ว! เจ้าภูผา ท่านเองก็อย่าเปิดโลง

เลย น่ากลัวยิ่งนัก!"

อวี๋โม่หิ้วเขาข้ึนมาเต็มมือ ตวาดดังลั่นว่า "เจ้าเป็นถึงปีศาจหมาป่ายัง

จะกลัวผีอีกหรือ เผ่าหมาป่าล้วนถูกเจ้าท�าขายหน้าจนหมดสิ้นแล้ว!"

เหยยีนตัน้เล่าเร่ืองต่อ "เดก็จากครอบครัวยากจนทีเ่หมอืนกบัเจ้าคนน้ัน

ตายอยู่ในบ้านตัวเอง สองตาถลนออกมา หน้าเป็นสีม่วง ศพส่งกลิ่นเหม็น 

ดงึดดูพวกหนอนและแมลงวันให้มาชอนไชกดักนิ แทะร่างหนังหุม้กระดกูของ

เขาจนเกลี้ยง..."

อวี๋โม่มองนาง "เหยียนตั้น!"

เหยียนตั้นเบ้ปาก เอ่ยอย่างขัดใจ "ก็ได้ ครั้งหน้าค่อยเล่า"

ตานสู่ได้ยินดังน้ันก็ตัวสั่นระริกข้ึนมาอีก อยากจะใช้หางห่อตัวเอง 

เอาไว้แล้วตามติดเจ้าภูผาของตนไม่ให้ห่างแม้เพียงนิดใจจะขาด 

อวี๋โม่ออกแรงอีกครั้ง พอได้ยินเสียงดังแกร๊ก ฝาโลงก็เปิดออก เขามอง

ดูในโลงแวบหน่ึง สีหน้าไม่มั่นคงนัก ผ่านไปประเดี๋ยวก็ดึงชุดออกจากมือ 

ตานสู่แล้วเดินจากไป

เหยียนตั้นเกิดสงสัยใคร่รู้ในใจ จึงเดินไปข้างหน้าสองก้าว อยากจะไป

ดูใกล้ๆ

ในโลงพลันมีสองมือชูตรงแน่วออกมา
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เหยียนตั้นตกใจจนสะดุ้ง อดถอยหลังไปก้าวหนึ่งไม่ได้ ตานสู่ปิดปาก

ของตนไว้ จ�าค�าที่ว่า 'ถ้าเจ้าร้องไห้อีกเขาจะโมโห พอโมโหก็จะลงโทษให้เจ้า

เฝ้าโลงศพนั่นไปชั่วชีวิต' ที่เหยียนตั้นพูดก่อนหน้านี้ได้ น�้าตาจึงได้แต่คลออยู่

ในเบ้าตา

ฉบัพลนัน้ันในโลงกเ็กดิเสยีงดงัตึง! ศพแห้งศพหน่ึงกระโดดออกมาจาก

ด้านใน เน้ือหนังบนใบหน้ามันเปื่อยยุ่ยรุ่งร่ิง สองตาถลนออกมา หน้าเป็น 

สม่ีวงเหมือนกบัทีเ่หยียนต้ันพดูเม่ือครู่นีไ้ม่มผีดิ ศพร่างน้ันกระโดดเข้ามาใกล้

พวกเขา ปากส่งเสียงขลุกขลักออกมาเบาๆ

เหยียนตั้นมองอีกสองแวบ ก่อนจะคว้าคอเสื้อตานสู่ "ข้าบอกความลับ

ส�าคัญของเจ้าภูผาจื่อหลินแก่เจ้าข้อหนึ่งดีหรือไม่ ความลับเกี่ยวกับร่างจริง

ของเขาน่ะ"

ศพแห้งร่างน้ันรีบพุ่งเข้ามา ตะโกนลั่นว่า "ไม่ให้พูด! ถ้าเจ้ากล้าพูด 

ออกมา ข้าจะ..."

"เจ้าภูผาจื่อหลิน!?" ตานสู่อ้าปากกว้างจนแทบจะยัดไข่ไก่เข้าไปได้

แสงจ้าสายหน่ึงวาบผ่าน ศพแห้งก็กลายเป็นเจ้าภูผาจื่อหลินในทันที 

เสือ้ตัวยาวสเีขียวเข้ม ผมด�ายาวถงึเอว หน้าตาหล่อเหลาอย่างมาก เหยยีนต้ัน

โค้งตัวท�าความเคารพ กล่าวด้วยรอยยิ้มน้อยๆ "เจ้าภูผา ท่านเจตนาท�าให้

พวกเราตกใจสินะ"

จื่อหลินเอาสองมือไพล่หลัง แค่นพูดเสียงเย็น "ข้านอนอยู่ด้านในดีๆ 

พวกเจ้ากลับมารบกวนโดยไม่มีสาเหตุ ไม่ลงโทษให้หนักก็ดีเท่าไรแล้ว"

ตานสู่เอนตัวเข้าใกล้หูเหยียนตั้น "ท�าไมเจ้าภูผาถึงนอนในโลง จากนั้น

ก็ฝังตัวเองลงในดิน"
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เหยียนตั้นกลั้นหัวเราะ "เจ้าพูดมาซิว่าร่างจริงของเขาคืออะไร"

ตานสู่ส่งเสียง "เอ่อ" ยาวๆ แต่ก่อนเวลาเขาเห็นเจ้าภูผาท่านนี้มักจะ

รู้สึกว่าองอาจน่าเกรงขาม ดูมีมาดอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงไม่กล้าพูดมาก บัดนี้ได้

รู้แล้วว่าร่างจริงของเจ้าภูผาคอือะไร แรงคุกคามเช่นในอดตีกล็ดลงอย่างมาก 

เขาจึงอดไม่ไหวอยากจะหัวเราะออกมา "เจ้าภูผาสวมชุดสีเขียวเข้ม ไม่ใช่

เหมือนกับตะไคร่บนกระดองเต่าหรือไร" เขากลอกดวงตาโต เอ่ยประโยค 

เช่นนี้ออกมา

เหยียนตั้นตกตะลึง ไม่นึกอยากหัวเราะสักนิด

จือ่หลนิหตูาว่องไว เพยีงได้ยนิค�าว่ากระดองเต่าและตะไคร่อย่างชัดเจน 

สีหน้าก็ค่อยๆ คล�้าลง เหยียนตั้นไม่รอให้เขาเอ่ยอะไร รีบหิ้วตานสู่ถอย 

ออกไปข้างนอกทันที

อวี๋โม่ที่ยืนอยู่ด้านนอกพอดี เบื้องหน้าพลันพร่ามัว มองเห็นเหยียนตั้น

โยนตานสู่ลงพื้นแล้วมาหลบหลังตน ต่อจากนั้นก็เห็นใบหน้ากราดเกรี้ยวของ

จื่อหลิน "อวี๋โม่ ท่านหลีกไป วันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าลูกหมาป่าตัวนี้ให้ได้ แล้วยัง

มีภูตดอกบัวบัดซบนั่นอีก!"

อวี๋โม่ยิ้มเฝื ่อนน้อยๆ "ระงับความโกรธลงก่อน ค่อยๆ พูดจากัน  

พวกเขาท�าอะไรผิดหรือ"

ตานสู่กระเสือกกระสนขึ้นมาจากพื้น น�้ามูกน�้าตานอง

เหยยีนต้ันทีห่ลบอยูด้่านหลงัอว๋ีโม่เขย่งเท้าข้ึนพดูเสยีงเบาริมหเูขา "เป็น

เพราะเมือ่ครู่ตานสูพ่ดูว่าชดุสเีขียวเข้มทีจ่ือ่หลนิสวมเหมอืนกับตะไคร่ทีหุ่ม้อยู่

บนกระดองเต่ายิ่ง"

อวี๋โม่กระแอมเบาๆ เสียงหนึ่ง รีบดึงจื่อหลินที่กราดเกรี้ยวเอาไว้ "เรื่อง
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นี้อีกประเดี๋ยวค่อยว่ากัน คนจากเผ่าจิ้งจอกรออยู่นอกหุบเขาแล้ว พวกเราไป

ดูกันก่อน อย่าให้พวกเขาต้องรอนาน"

จื่อหลินจัดชุดให้เรียบร้อย ค่อยๆ คลายโทสะลง "จัดการธุระส�าคัญ

ก่อน กลับมาค่อยจัดการพวกเจ้า" เขากวาดมองคนทั้งสองปราดหนึ่ง แววตา 

คมกริบราวกบัมีด "ถ้าให้ข้าได้ยนิข่าวลอืแม้เพยีงนดิเดยีว พวกเจ้ากร็อดวงจติ

แตกซ่านได้เลย" พูดจบก็หมุนกายจากไป

อวีโ๋ม่ปรายตามองเหยียนตั้นแวบหนึ่ง ยกมือบีบปลายจมูกนาง "ตดิหนี้

ข้าอีกครั้งแล้วนะ บัญชีนี้เจ้าจะเอาอะไรมาใช้คืน บอกไว้ก่อนนะว่าข้าไม่รับ

ของไร้ราคา"

(ติดตามต่อได้ในฉบับเต็ม)

ดนตรีคลออยู่ข้างหู ห่วงหยกกระทบกันดังกรุ๊งกร๊ิง นางระบ�าร่ายร�า

อาภรณ์พลิ้ว

จือ่หลนิน่ังเอนตวัอยูห่ลงัโต๊ะเตีย้ ประเมนิดสูตรีเผ่าจิง้จอกทีน่ั่งถดัจาก

เขาต�่าลงไปเงียบๆ เผ่าจิ้งจอกเป็นเผ่าพันธุ์ที่งามวิจิตรและหยิ่งยโส เผ่าพันธุ์

อื่นทั่วทั้งเขาเหยียหลันในเวลานี้ล้วนอ่อนน้อมต่อพวกเขา แต่เผ่าจิ้งจอกกลับ

ประกาศว่าต่อให้สิน้เผ่ากจ็ะไม่สวามภิกัดิต่์อผูอ้ืน่เดด็ขาด เขาไม่มใีจมกัใหญ่

ใฝ่สูงอะไร จึงเพียงแต่กล่าวชมในศักดิ์ศรีอย่างกึ่งจริงกึ่งเท็จ

สตรีเผ่าจิ้งจอกที่น่ังเรียบร้อยอยู่ต�่าลงไปผู้น้ันอยู่ในชุดสีขาว คลุมตัว

ด้วยเสื้อคลุมไร้แขน ใช้ผ้าคลุมหน้าปิดบังหน้าตาไว้ นางก้มหน้านิ่งไม่ไหวติง 

เพ่งมองอาหารและอุปกรณ์ภาชนะส�าหรับใช้กินตรงหน้า ดูคล้ายไม่ยินไม่ยล
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