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บทน�ำ

ลมมรสุมแห่งชำยชำตรี

เดือนหก

ฤดูแห่งลมมรสุม

ฤดูแห่งชายชาตรี

บนแนวชายฝั่งตอนใต้สุด หาดทรายกว้างใหญ่โดดเด่นสะดุดตา 

หนัรบัระลอกคลืน่จากทะเลกว้างไกลไร้ขอบเขตทีร่าวกบัเป็นจดุปลายสดุ

ของผืนฟ้าและแผ่นดิน

คิมหันต์เพ่ิงมาถึง ลมมรสุมจึงก่อตัวขึ้น

เดมิทีท้องฟ้าควรสว่างสดใสสมกับเวลาเท่ียงวัน แต่ถูกกลุ่มเมฆหนา

ลอยเลือ่นก่อตวัจนกลายเป็นสตีะก่ัวพัดมาปกคลมุ วรณุคลัง่มาพร้อมกับ

วายุท่ีคลัง่ย่ิงกว่า โหมกระหน�า่สร้างความโกลาหลไปท่ัวด้าน สีทิ่ศแปดทาง

มองไปเห็นแต่ความพร่าเลอืน

ผืนฟ้ามืดทะมึนด่ังคล้อยตัวลงต�่า มหาสมุทรพลิกม้วนเกิด 

เกลียวคลื่นนับพันระลอก คลื่นลมชวนให้หวาดหว่ันขวัญผวาหอบซัด
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8 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 1

กวาดกระหน�่า หักล้างต่อตีกันไปมา บางครั้งสูบตัวลงเป็นห้วงเหว  

บางคราวก็พุ่งขึ้นสู่ฟากฟ้า พลังอันเกิดเป็นรูปลักษณ์เข้าปะทะโรมรัน 

สอดประสานกันแล้วสลายไป เกิดดับเป็นวัฏจักร

เสียงคลื่นแผดดังดั่งเสียงค�ารามกลางสมรภูมิ เสียงลมหวีดหวิว

ดุจเสียงทอดถอนใจ

ท่ามกลางภาพสับสนอลหม่านเสมือนวันสิ้นโลกน้ี มีเพียงบุรุษ

เปลอืยร่างท่อนบนผูห้นึง่ยืนอยู่บนหาดทราย ประจนัหน้ารับสายลมคลัง่

แลฝนกระหน�า่ ชมดเูกลยีวคลืน่โดยไร้ซึง่ความหวาดกลวั

บุรุษผู ้น้ีรูปร่างไม่สูงนัก แต่ก�าย�าล�่าสัน แผ่นอกและหัวไหล่ 

มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ มันขลับดังหินผาท่ีถูกกระแสน�้าซัดสาดเป็น 

ระยะเวลานาน หยาดฝนตกใส่ผิวหนังเข้มคล�้าของมัน ไหลลงไปตาม

ลวดลายรอยสักแปลกตาจากต่างแดนบนร่าง

ไม้พายขนาดใหญ่เล่มหนึง่ทีส่งูกว่าบรุุษผู้นัน้ปักลึกอยู่ในพ้ืนทราย

เปียกชุม่ข้างกาย มอืขวาของมนักุมไม้พายไว้แน่นเพ่ือค�า้ยันร่าง ตวัคน 

ยืนนิง่ไม่ไหวตงิหนัหน้าหาทะเล

ท่ายืนคล้ายเรียบง่าย ทว่าภายใต้ลมมรสุมระดับนี้ อาศัยเพียง 

ไม้พายค�้ายันก็สามารถหยัดยืนตรงแน่วอย่างเป็นธรรมชาติเช่นน้ี  

แสดงให้เห็นถึงพละก�าลังเหนือมนุษย์ประเภทหน่ึงที่อยู่ภายใน

มองผ่านเส้นผมเปียกโชกหยดน�้า ดวงตาคู ่นั้นมองตรงไปยัง 

เกลียวคลื่นท่ีซัดสาด

นัยน์ตาเป่ียมล้นไปด้วยแววมุ่งมาดปรารถนา

เป็นความปรารถนาท่ีจะรู ้แจ้งถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งพลัง

แข็งแกร่งและพลังอ่อนโยนอย่างท่ีสุดจากกลางคลื่นลมที่ถาโถมน้ัน

ความปรารถนาที่บริสุทธ์ิและยึดมั่นเช่นนี้ บนโลกมีเพียงคน
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ประเภทเดียวจึงจะสามารถมีได้ มีเพียงคนประเภทเดียวจึงจะคู่ควรมี

ผู้คลั่งไคล้วิถียุทธ์

ด้วยถูกความปรารถนาน้ีครอบง�า บรุุษผูน้ี้จงึไม่ได้สังเกตถงึลมฝน

หนาวเหน็บท่ีจูโ่จมร่างของตนแม้แต่น้อย ยังคงยืนจ้องมองทะเลต่อไป

ลมมรสุมโหมไม่หยุดหย่อน

รุ่งอรุณของวันถัดมา

พายุอ่อนก�าลังลง พิรุณบางตาแล้ว ทะเลเงียบสงบ

ช่องระหว่างเมฆหมอกท่ีเส้นบรรจบขอบฟ้าแลทะเลเผยให้เห็น

แสงสีแดงร�าไร

มันหลับตาลง แต่สีหน้าของมันกลับเหมือนตื่นข้ึนจากนิทรา 

อันยาวนาน

มันสูดลมหายใจลึกเฮือกหน่ึง ดึงไม้พายข้างกายขึ้นมา หมุนตัว

หันหลังให้ทะเล

ก้าวเท้าออกไปก้าวแรก

เหยียบลงบนเส้นทางของมันที่ไม่อาจหันกลับ

เส้นทางแห่งเลือดและเหล็กกล้า
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บทที่ 1

ประลองยุทธ์ ณ ศำลำอู่หลี่*

ดวงตาคู่หน่ึงท่ีล้อมรอบด้วยริ้วรอยยับย่นก�าลังเหลือบข้ึนมอง 

สีของท้องฟ้า สายตาคู่น้ันเต็มไปด้วยประสบการณ์อย่างโชกโชน

สนีภามดืครึม้ ฝนหอบไอเย็นเดอืนสบิเอด็ตกลงมาอย่างหนกัหน่วง 

มอิาจมองเห็นได้ว่าดวงอาทติย์เคลือ่นไปอยู่ท่ีต�าแหน่งใดแล้ว

แต่ผู้เฒ่าจวงล่วงรู้ มันได้นัดหมายเอาไว้ยามอู่**

ผู้เฒ่าจวงเงยหน้ามองฟ้าต่อ ปากบ่นพึมพ�า

"ข้าเชื่อมั่นว่าพวกมันต้องมาแน่..."

มันน่ังหลังตรงอยู่ในศาลาชมทิวทัศน์หลังใหญ่ท่ีท�าจากหญ้าฟาง 

ตัวศาลาตั้งอยู่ข้างทาง สองฝั่งของทางถนนล้วนเป็นเนินเขาที่มีต้นไม้

เขียวชอุ่ม มีเพียงที่ราบโล่งกว้างด้านหน้าศาลาหลังนี้ที่เต็มไปด้วยหญ้า

รกร้าง

ผู้ท่ีเฝ้ารออยู่ด้วยกันกับผู้เฒ่าจวงคือชายฉกรรจ์สองร้อยคนที่มา 
* อู่หลี่ แปลว่าห้าลี้ โดยค�าว่าหลี่ (ลี้) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน 1 หลี่ (ลี้) เทียบระยะทางประมาณ  

500 เมตร

** ยามอู่ หมายถึงช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. 
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12 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 1

รวมตัวกันแน่นขนัดบนพ้ืนที่ว่างแห่งนี้ พวกมันบ้างถือร่มเคลือบน�้ามัน 

บ้างก็ห่มชุดฟาง ยืนตากฝนอันหนาวเหน็บอย่างเงียบๆ นอกจาก 

เสียงฝนแล้ว บนพ้ืนที่ว่างทั้งหมดเงียบงันจนน่ากลัว

คนสองร้อยคน มอืสองร้อยคู่ บ้างถืออาวธุ บ้างถือเครือ่งมอืท�าไร่ 

ท�านาทีล่บัจนคมกรบิ ปากสองร้อยปากระบายลมหายใจเร่งถ่ีท่ามกลาง

ความหนาวเย็น พ่นไอขาวออกมาเป็นระยะ ดวงตาสองร้อยคู่สะท้อน 

แววอนัตราย หากสหีน้าแสดงออกซึง่ความหวาดกลวั

ชายฉกรรจ์สองร้อยคนแบ่งครึ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงบน

ศีรษะสวมหมวกจูเก่อ* สีขาว อีกฝ่ายหนึ่งพันแถบผ้าย้อมครามไว้บน

แขนขวา ระหว่างสองฝ่ายถูกสิ่งท่ีไร้รูปชนิดหนึ่งแบ่งแยกเป็นช่องว่าง

สิ่งที่เรียกว่าความแค้น

คนหนึง่ร้อยทีส่วมหมวกจเูก่อนัน้เป็นคนทีผู่เ้ฒ่าจวงเรยีกมารวมตวั 

ส่วนหัวหน้าของอกีฝ่ายยามน้ีก็นัง่อยู่ในศาลาตรงข้ามกับผูเ้ฒ่าจวง

ผู ้เฒ่าจวงมองหมาปาท่ีอายุน้อยกว่ามันสิบกว่าปีด้วยความ

เคียดแค้น

อารมณ์ของหมาปาผ่อนคลายกว่าผูเ้ฒ่าจวงมากนกั มนัรับกระบอก

ไม้ไผ่มาจากลกูน้องท่ีตดิตามมา จบิสรุาเย็นอกึหน่ึงพอประมาณ จากนัน้

ก็มองผูเ้ฒ่าจวงพลางย้ิมเลก็น้อย

ผู ้เฒ่าจวงจงใจแสร้งท�าเป็นสงบนิ่ง ดูดกล้องยาเส้นหนึ่งค�า  

แต่ในใจกลับลอบด่าทอหมาปาอย่างหมดความอดทน

ผูท่ี้น่ังอยู่ในศาลาเหมอืนกันคอืผูต้รวจการโจวจากจวนว่าการ กับ 

ผูคุ้ม้กนัทีเ่ป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชาห้าคน
* หมวกจเูก่อ (จเูก่อจนิ) หรอืผ้าโพกกวนจนิ เดิมหมายถึงการพันโพกศีรษะชนิดหน่ึงโดยใช้แถบผ้าสนี�า้เงนิ

ครามคลุมครอบจุกผมของบุรุษ ตามต�านานกล่าวว่าผู้ริเริ่มคือจูเก่อเลี่ยง ข่งหมิง (จูกัดเหลียง ขงเบ้ง)  

ต่อมาใช้เรียกหมวกของกุนซือแม่ทัพซึ่งเป็นต�าแหน่งของจูเก่อเลี่ยง ลักษณะเป็นหมวกครอบ มีเส้นริ้ว

ลายก้นหอยโค้งไปด้านหลัง
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ใต้เท้าผูต้รวจการมไิด้น�าผูใ้ต้บงัคบับญัชามามากนกั ผูคุ้ม้กันห้าคน

นัน้ต่างก็พกมาเพียงกระบอง มไิด้เหนบ็ดาบท่ีข้างเอว พาคนมามากข้ึนอีก

ก็เปล่าประโยชน์ การต่อยตกัีนระดบันีม้ใิช่แค่มนัซึง่เป็นผู้ตรวจการตวัเล็กๆ 

คนเดียวจะสามารถควบคุมได้ มันและผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงแค่น่ังอยู ่

ในศาลาอย่างเงียบๆ เฝ้ารอคอยให้ในนาทีสุดท้ายฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะ 

ขอยอมจ�านนก่อน

ท่ีแห่งนี้คือชานอ�าเภอก้วนเซี่ยนแห่งซื่อชวน* ศาลาชมทิวทัศน์น้ี

มีประวัติความเป็นมานับร้อยปี นามว่า 'ศาลาอู่หล่ี' ชื่อเรียกบอก 

ความหมายว่าตั้งอยู่บนทางห้าหลี่นอกอ�าเภอก้วนเซี่ยน

บรเิวณหลายสบิหลีร่อบอ�าเภอก้วนเซีย่น การต่อยตีกันของตระกูล

ต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้านต�าบลเกิดขึ้นไม่รู้ก่ีมากน้อยแล้ว ล้วนแล้วแต ่

นดัหมายกันมาสะสางบนพ้ืนทีโ่ล่งหน้าศาลาอูห่ลีแ่ห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการ

ใช้วาจาสะสาง หรอืจะใช้อาวุธสะสาง คนในอ�าเภอว่ากันว่าพ้ืนท่ีโล่งแห่งน้ี

ไม่มีต้นไม้เจริญเติบโต น่ันก็เพราะพ้ืนดินในหลายสิบปีมาน้ีแปดเป้ือน 

ค�าสาปแช่ง ด้วยโลหติของผูท่ี้ตายอย่างไม่ได้รบัความเป็นธรรมน้ันมมีาก

จนเกินไป

มองออกไปจากศาลา ทวิเขานอกอ�าเภอก้วนเซีย่นเรยีงสลบัซบัซ้อน 

ท้ังต่างยังเป็นป่าลึก นับแต่โบราณอ�าเภอก้วนเซี่ยนเป็นสถานที่ชุกชุม 

ไปด้วยโจรเถ่ือน ในเมอืงหลวงมคี�ากล่าวโบราณว่า 'ซมซานก็ให้ซมซาน 

ซมซานแล้วกห็นีไปอ�าเภอก้วนเซีย่น!' ความหมายก็คอืถ้าหากเกิดเรือ่งใน

เมอืงหลวง พอพ่ายแพ้เข้า อย่างมากก็ไปอ�าเภอก้วนเซีย่น หนไีปเป็นโจร

ในป่าลกึ! ด้วยเหตน้ีุจงึรบัรูไ้ด้ว่าชาวอ�าเภอก้วนเซีย่นนัน้ห้าวหาญ
* ซื่อชวน (เสฉวน) เป็นมณฑลหน่ึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  

ศิลปวัฒนธรรม มคีวามหลากหลายทางชาตพัินธ์ุ และมปีระวัติศาสตร์อนัยาวนาน มชีือ่เรยีกย่อว่า 'ชวน' 

และ 'สู่' และเน่ืองจากในสมัยฉินฮั่น ซื่อชวนเป็นท่ีตั้งของแคว้นปาและแคว้นสู่ จึงมีอีกชื่อเรียกหน่ึงว่า 

'ปาสู่'
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14 เพลงกลอนคลั่งยุทธ์ 1

ก็เหมอืนกับผูเ้ฒ่าจวงผูน้ี ้ วันน้ีคือตาเฒ่าเจ้าของทีน่าผูม้หีน้ามตีา

คนหนึ่งในต�าบลสุ่ยโถวแห่งอ�าเภอก้วนเซี่ยน ซ�้ายังเป็นเถ้าแก่ใหญ่ของ

ร้านค้าอีกหลายร้าน ทว่าตอนหนุ่มเดิมทีมิใช่โจรหรอกหรือ ท�าการค้า 

มาหลายปี หลงัสะสมทรพัย์สมบติัได้ก้อนหนึง่ มนัปรารถนาท่ีจะลงหลกั

ปักฐาน และด้วยในหลายปีมานี้ทางการก็ไร้อ�านาจที่จะปราบปรามมัน 

สองฝ่ายจงึปรองดอง ผูเ้ฒ่าจวงได้รบัการอภัยโทษแต่ต้องรบัใช้ทางการ  

โจรผู้สังหารคนโดยไม่กะพริบตากลับกลายเป็นเศรษฐีใบหน้าอ้วนกลม

ผู้หนึ่ง จนถึงบัดนี้ก็ล่วงเลยไปยี่สิบปีแล้ว

หมาปาเองก็มิใช่คนท่ีดีอะไรนัก เดิมทีอยู่ในเมืองก็เป็นหัวโจก 

รีดไถทรัพย์โดยเฉพาะ งานรองลักลอบค้าขาย คบค้าสมาคมกับโจรป่า 

ในละแวก พ้ืนเพสกปรกเช่นเดียวกันกับผู้เฒ่าจวง

ส่วนการวิวาทของคนสองร้อยในครัง้น้ี คนมากมายในท่ีนีล้้วนไม่รูว่้า

สาเหตุท่ีตีกันน้ันคืออะไร เดิมทีเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเหมือนน�้าผึ้ง 

หยดเดยีว คนตัดไม้คนหนึง่หาบฟืนไปเร่ขายในเมอืง แล้วเกิดโต้เถียงกัน

กับลูกหาบข้ึน คนตัดไม้ถูกรุมกระทืบจนขาหัก จึงเกณฑ์พรรคพวกใน

หมูบ้่านมาแก้แค้นในเมอืง ฝ่ายตรงข้ามเองก็เรยีกพรรคพวกมา ท้ังสองฝ่าย

ไปหาลกูมอืมาสมทบชัน้แล้วชัน้เล่า หลงัจากต่อยตกัีนเลก็ๆ หลายรอบ  

ตีกันจนล้มตายไปสามคน คนท่ีบาดเจ็บก็มียี่สิบกว่าคน สองฝ่ายต่าง

ต้องการเงนิทองมาชดเชย จงึน�าอนัธพาลมามากขึน้กว่าเดมิเพ่ือหวังแบ่ง 

ผลประโยชน์กัน...ทีแ่ท้เป็นเพียงความพยาบาทท่ีคนมทุะลไุม่ก่ีคนผูกข้ึน 

พัฒนาจนกลายมาเป็นการคมุเชงิกันของคนใหญ่คนโตในอ�าเภอ วันนีจ้งึ

นัดมาตดัสนิกันทีน่ี่

ผูต้รวจการโจวมองดูคนสองร้อยนอกศาลาเหล่าน้ันพลางทอดถอนใจ

หากว่าตีกันขึ้นมาจริงๆ ไม่รู้ว่าในบรรดาพวกมันจะมีก่ีคนที่มิได้
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กลับบ้าน...

หมาปารอจนทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว ในที่สุดก็ท�าลายความเงียบ 

ย้ิมยิงฟันสีเหลืองสองแถวน้ันพลางกล่าวขึ้น

"ข้าว่ายามอู่ก็ล่วงเลยไปนานแล้วนะ ผู้เฒ่าจวง ยังจะให้พ่ีน้อง

ด้านนอกตากฝนอีกหรือ รอบนี้พวกเจ้าจะสู้หรือไม่"

ผู้เฒ่าจวงมองหมาปาอย่างเคียดแค้น แต่กลับมิกล้าขยับลงมือ

ทัง้หมดเพราะชายฉกรรจ์ร่างผอมทีน่ัง่อยู่ข้างกายหมาปาในยามนี้

พกดาบไว้ทีข้่างเอว

ชายฉกรรจ์ร่างผอมคนน้ีสวมเพียงเสื้อก๊ักใยฝ้ายบุหนังแพะเพียง 

ตัวเดียว เผยให้เห็นท่อนแขนยาวสองข้างที่กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือน

เหล็กกล้า ศีรษะด้านซ้ายเรียบโล้น บนนั้นคือรอยแผลเป็นอันน่าสลด 

เป็นทางยาว ดาบที่ข้างเอวยาวจนปลายฝักลากพ้ืน แม้มิได้ชักออกมา  

แต่กลบัท�าให้ผูท้ีไ่ด้เหน็รูส้กึถึงความสิน้หวังรางๆ แค่เห็นก็รูว่้าเป็นนกัเลง 

ทีฆ่่าคนมาแล้วไม่น้อย

เรื่องของจ�านวนคน คนที่ผู้เฒ่าจวงเรียกมามีพอๆ กันกับหมาปา  

แต่เพราะว่าข้างกายหมาปามคีนผูน้ีเ้พ่ิมมาอกีหน่ึง ผู้เฒ่าจวงรูด้ว่ีาต่อให้

ตนพาชายฉกรรจ์มาอกีร้อยคนก็หามปีระโยชน์ไม่

ผู้เฒ่าจวงแม้มไิด้ท่องยุทธภพมาหลายปีแล้ว แต่ยังคงได้รบัข่าวสาร

อยู่เนืองๆ และสืบทราบมาแต่ต้นว่าหมาปาใช้เงินทองจ้างลูกมือฝีมือด ี

มาสมทบ

คนผูน้ีแ้ซ่เฉนิ ในยุทธภพไม่มผีูใ้ดรู้ชือ่เสียงเรยีงนามของมนั เพียง

เรยีกมนัว่า 'เฉนิดาบปีศาจ' วัยหนุม่ลกัว่ิงชงิปล้นละแวกเฉิงตจูนมโีทษตาย

หลายคดี แต่กลับสามารถสังหารเจ้าหน้าที่ที่ล้อมจับด้วยตัวคนเดียว 

ครั้งแล้วครั้งเล่า ได้ยินว่าครั้งหน่ึงเฉินดาบปีศาจก�าลังเรียกใช้นางโลม 
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ทางการได้รบัข่าวคราวจงึมาล้อมจบั มนัใช้ดาบเล่มเดยีวทะลวงวงล้อม

ด้วยร่างเปลอืยเปล่า ดาบเรว็สงัหารสามสบิคนตดิต่อกัน ตนเองกลบัมไิด้

สญูเสยีแม้เพียงผมสกัเส้น หลงัจากเหตุการณ์ประหลาดคร้ังนัน้ มนัก็ได้

รบัฉายาเพ่ิมอกีชือ่คอื 'ดาบภตูผสีามสบิ'

เจ้าลูกเต่าหมาปาผู้นี้กลับคบหากับคนท่ีร้ายกาจถึงเพียงนี้!

"ว่าอย่างไร ผูเ้ฒ่าจวง เจ้ายังรอใครอยู่อกี" หมาปาย้ิมพลางเร่งเร้า 

อกีครัง้ ครานีม้นัจ่ายเงนิจ�านวนมากเพ่ือเชือ้เชญิเฉนิดาบปีศาจมา แม้ว่า

จะเจบ็ใจเลก็น้อย แต่พอคิดว่าประเดีย๋วผูเ้ฒ่าจวงจะท�าหน้าเป็นหมาจรจดั 

ยอมจ�านนต่อหน้าตนเองก็นับว่าคุม้ค่า

เฉินดาบปีศาจที่อยู่เบื้องหลังมันเองก็เข้าใจ ย่ืนมือขวาออกมา  

นิ้วมือดีดเบาๆ บนปลายด้ามดาบ

ผู้เฒ่าจวงมองเห็นอิริยาบถนี้ก็เกิดความรู้สึกเย็นวาบท่ีสันหลัง

หมาปาบ้าอ�านาจและไม่ยอมคน "หากเจ้าไม่อยากสูก้ช่็าง ข้าหมาปา

ก็ไม่อยากบบีบงัคบั...ใต้เท้าโจว ท่านเหน็ว่าเรือ่งน้ีควรแก้ไขอย่างไร"

ผู ้ตรวจการโจวคิดหาโอกาสไกล่เกลี่ยแต่แรกแล้ว ยามนี้เห็น

สถานการณ์แจ่มแจ้ง รบีเอ่ยปากอย่างไม่รอช้า "ประนีประนอมกัน น่ันคอื

สิง่ท่ีดทีีส่ดุแล้ว ข้าว่าเอาตามน้ีเถอะ คนทีถู่กตตีายก่อนหน้า ทุกครอบครวั

จะได้รับเงินชดเชยสามสิบต�าลึง คนท่ีบาดเจ็บเองก็ดูอาการแล้วให้ 

ยาชดเชยทั้งหมด จัดโต๊ะส�าหรับงานเลี้ยงสุราสักห้าสิบโต๊ะที่หอไท่ผิง 

ในเมอืง ทุกคนด่ืมคนละจอก ยุติกันด้วยมติรภาพ สองท่านเห็นว่าอย่างไร"

ผูต้รวจการโจวแม้มไิด้กล่าวให้กระจ่าง แต่ขณะพูดล้วนมองไปยัง 

ผูเ้ฒ่าจวง ย่อมบอกเป็นนยัว่าเงนิค่างานเลีย้งสุราให้ผู้เฒ่าจวงผูพ่้ายแพ้

เป็นคนออก

ผูเ้ฒ่าจวงกัดฟันไม่กล่าวค�า ชดเชยด้วยเงนิเลก็น้อยเท่านีเ้ป็นเรือ่งเลก็ 
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แต่การยอมแพ้ครัง้น้ี ต่อไปในสายตาคนอ�าเภอก้วนเซีย่น มนัคงต้องถูก

หมาปาเหยียบย�า่อยู่ใต้เท้าไปตลอด แม้ว่าชวิีตจะมไิด้เผชญิอนัตรายแบบ

แต่ก่อน แต่ว่ากิจการทีด่นิของผูเ้ฒ่าจวงยังต้องอาศยัชือ่เสยีงหน้าตาหากิน 

ผู้เฒ่าจวงคือคนกร้านโลก แต่กลับต้องมาเสียหน้าในวันเดียว จากที่ 

เมือ่ก่อนรงัแกผูอ้ืน่กลบัเปลีย่นเป็นถูกรงัแก มนัมยิินยอมจรงิๆ

คนที่ยืนอยู่นอกศาลาต่างก็ได้ยินบทสนทนาด้านใน ชายฉกรรจ์ 

ที่สวมหมวกจูเก่อเหล่านั้นเห็นหัวหน้าเงียบขรึมไม่เอ่ยค�า ในใจต่างก็

หนาวเย็นไปแล้วครึ่งหนึ่ง การสู้กันรอบนี้ดูเหมือนจะสู้กันไม่ได้มาก 

ไปกว่านี้

"ผูเ้ฒ่าจวง เจ้ายังไม่ยอมบอกอกีว่าก�าลังรอใครอยู"่ หมาปาเร่งเร้า

อย่างต่อเน่ือง "ยังจะพิรี้พิไรอยู ่อีก หรือว่า..." มันย้ิมพลางชี้ไปยัง 

เฉินดาบปีศาจที่อยู่เบื้องหลัง "เห็นว่าข้าเชิญท่านเฉินมา เจ้าก็เลย

กระดากอายท่ีจะพูดออกมาอย่างนั้นหรือ"

ผู้เฒ่าจวงรู้ดีว่ามิอาจถ่วงเวลาต่อไปได้อีก

หากว่าพวกมันไม่มาจริงๆ ข้าก็คงแพ้แล้ว...

ผู้เฒ่าจวงเอ่ยปากในท่ีสุด "หากข้าพูดออกมา กลัวว่าพวกเจ้า 

จะน่ังไม่นิ่ง"

"หมื?" หมาปาแสร้งท�าเป็นเงีย่หฟัูงอย่างตัง้ใจ กล่าวเหน็บแนมว่า 

"ตาเฒ่า ข้าน่ังน่ิงแล้ว เจ้าก็พูดมาเถอะ!"

ผู้เฒ่าจวงหลับตาสูดหายใจเข้าลึก จากนั้นย่ืนมือชี้ไปยังแนวเขา

ไกลนอกศาลา

"คนในเขาน้ัน"

ส่ีพยางค์ถูกกล่าวออกมา คนสองร้อยกว่าพลันมีสีหน้าย�าเกรง 

โดยพร้อมเพรียง
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แม้แต่เฉินดาบปีศาจเองก็เก็บสายตา

พวกมันต่างรู้ดีว่าคนในเขาหมายถึงใคร

ผู้คนนอกศาลาเหลียวหลังพร้อมกัน ทอดตามองสถานที่ห่างไกล

เบื้องหลัง ยอดเขาเขียวขจีแอบแฝงอยู่ในหมอกฝน

เขาชิงเฉิง

หมาปามิได้ย้ิมต่อ

"ตาเฒ่า เจ้าอย่าโป้ปด" มันกล่าวแต่ละค�าอย่างรอบคอบ "ขืนให้ 

พวกมันรู้ว่ามีคนแอบอ้างชื่อของพวกมันมาแต่งเรื่อง เจ้ากับข้ารวมกัน 

ก็รบัผดิชอบไม่ไหว"

"เจ้าหาว่าข้าผูเ้ฒ่าจวงเป็นพวกไม่รูก้ารสมควรหรือ ห้าวันก่อนข้าน�า

เทยีบเชญิข้ึนเขาไปเชญิพวกมนัมาด้วยตวัเอง"

หมาปาก�าลังปากสั่น แต่หาได้พูดออกมาอีกไม่

ผู้เฒ่าจวงสีหน้าสงบนิ่ง ความจริงมันปิดบังเร่ืองบางอย่าง ไม่ได้ 

พูดออกมา วันน้ันมนัข้ึนเขา แต่มไิด้พบเจ้าส�านกั ซ�า้ฝ่ายตรงข้ามย่ิงมไิด้

ตอบรบัว่าวนันีจ้ะลงมา คนต้อนรบัเพียงรบัเทยีบเชญิ ฟังค�าเรยีกร้องของ

ผูเ้ฒ่าจวง ไม่ทนัได้ตอบก็ผลกัไสมนัลงเขา

แต่ว่าอย่างน้อยพวกมนัก็ไม่ได้ปฏิเสธข้า...เรือ่งน้ีจะหาว่าข้าพูดปด

มไิด้

ผูเ้ฒ่าจวงไม่ได้กล่าวอะไรอกี มนัแสร้งท�าเป็นมองหมาปาผูเ้ย่อหย่ิง

อย่างสงบน่ิง ผูเ้ฒ่าจวงวางแผนในใจ ต่อให้พวกมนัไม่ลงเขามา ขอเพียง

หลงัหมาปาได้ยินค�าพูดเหล่านีก็้จะขอสงบศกึทนัท ีจากนัน้มนัก็จะสามารถ

กอบกู้หน้าตาคนืมาได้

แต่ว่ายังต้องดูเฉินดาบปีศาจด้วย

เฉินดาบปีศาจได้ยินค�าว่าคนในเขา แววตาท่ีหมางเมินทุกส่ิง 
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แต่เดิมน้ันก็จางหายไป แทนที่ด้วยสีหน้าระแวดระวังเสมือนสัตว์ป่า

แย่แล้ว เจ้าดาวร้ายนี่เพ่งเล็งข้าเข้าแล้ว...

ผูเ้ฒ่าจวงมองดสูหีน้าโหดเห้ียมของเฉนิดาบปีศาจแล้วก็หวาดกลวั

ขึน้ในใจ ถ้าหากให้อีกฝ่ายรูว่้าพวกมนัไม่ลงเขามาจรงิ ถึงเวลานัน้ มใิช่ 

แค่จ่ายเงนิแล้วก็จะสามารถคลีค่ลายเรือ่งราวได้

สองร้อยคนนอกศาลากระซิบกระซาบกัน มีบางคนหันมองภูเขา 

แสนไกลลกูนัน้ตลอดเวลา ขณะมอง บนหน้ามคีวามรูสึ้กเล่ือมใสชนดิหน่ึง

กล่าวถึงคนในเขาเหล่าน้ัน พวกมันเป็นเหมือนต�านานที่ยังมีชีวิต

อยู่

หมาปาร้อนรนใจ มันหันหน้ามองเฉินดาบปีศาจพลางกระซิบ  

"ท่านเฉนิ ท่านเหน็ว่าเป็นอย่างไร ครัง้นีข้้าแค่อยากกอบกู้หน้าตา ท่านเอง

ก็แค่แสวงลาภ ไม่คุ้มทีจ่ะ..."

เฉินดาบปีศาจกัดริมฝีปากล่าง มือซ้ายกุมฝักดาบตรงข้างเอวไว้

แน่นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว มันมิได้กล่าวความใดๆ ออกมา

หมาปาเองก็มไิด้เอ่ยค�า ผูเ้ฒ่าจวงท่ีร้อนตวัอยู่แล้วย่อมมไิด้พูดจา

อีก ผู้ตรวจการโจวแม้ไม่กล้าตัดสินแน่ชัดว่าค�าพูดผู้เฒ่าจวงเป็นจริง 

หรือเท็จ แต่พอได้ยินค�าว่าคนในเขา ก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่มีพ้ืนที่ให้ตนได ้

ไกล่เกลีย่อกี...

สถานการณ์ในศาลายืดเย้ืออย่างเงยีบๆ อยู่เช่นน้ี ทกุคนต่างไม่รูว่้า

ควรรอจนถึงเมือ่ไหร่ สภาพการณ์เปลีย่นไปจนแปลกประหลาดอย่างย่ิง

ฝนตกลงบนหลังคาหญ้าฟางไม่ขาดสาย

นานพักใหญ่

ในกลุ่มคนด้านนอกศาลาพลันมีคนร้องเสียงดัง "เอ๊ะ!"

คนทั้งหมดมองไปยังทิศทางของเสียงน้ัน เป็นหน่ึงในชายฉกรรจ์
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ท่ีสวมหมวกจูเก่อ มันย่ืนน้ิวชี้ออกไป กลุ่มคนมองทอดไปยังทิศทางของ

นิ้วมือนั้น

"มาแล้ว...จริงๆ..."

ผูเ้ฒ่าจวงและหมาปาดดีตวัขึน้มาเหมอืนกับก้นถูกไฟเผาพร้อมกัน 

เดนิไปหน้าศาลาหมายจะมองให้ชดัเจน

บนทางห่างไกล เงาด�าจุดเล็กๆ สองจุดตากฝนใกล้เข้ามาด้านน้ี

อย่างช้าๆ

ผู้เฒ่าจวงเช็ดน�้าฝนบนเปลือกตาอย่างตื่นเต้น ส่วนหมาปายืน

ตะลึงงันด้วยสีหน้าซีดเผือด

ดวงตาสองร้อยกว่าคูม่องดเูงาร่างท้ังสองท่ีย่ิงเดินย่ิงใกล้เข้ามาน่ัน

ในท่ีสดุก็มาถึงพ้ืนทีว่่างด้านหน้าศาลา ผูม้าท้ังสองคนคลุมไว้ด้วย

ชดุฟาง บนศรีษะสวมหมวกไผ่สานใบใหญ่สดี�าสนทิ มองไม่เหน็หน้าตา

บนพ้ืนท่ีว่าง คนสองร้อยเหล่าน้ันเหมือนถูกพลังไร้รูปชนิดหน่ึง 

แบ่งแยกออกจากก่ึงกลาง แยกออกเป็นทางเดนิกว้างขวางเส้นหน่ึง

ยามเดินฝ่าผ่านเหล่าชายฉกรรจ์ทีถื่อของมคีม ทัง้หมดก็เก็บอาวธุ

ไว้ด้านหลงัโดยไม่รูต้วั

คนทั้งสองเดินเข้าไปในศาลาอู่หลี่ ถอดหมวกไผ่สานและชุดฟาง

โดยไม่พูดไม่จา เผยให้เห็นชุดคลุมสีคราม รูปแบบน้ันเหมือนชุดคลุม

ของนักพรตเล็กน้อย แต่ตรงข้อมือพันด้วยแถบผ้ามัดแขนเสื้อเอาไว้  

ตรงอกซ้ายของชดุคลมุสคีรามมเีส้นด้ายสดี�าปักอกัษรโบราณค�าว่า 'ชงิ' 

ข้างเอวห้อยวัตถุขนาดยาวชิ้นหนึ่ง ใช้ถุงผ้าห่อเอาไว้ เห็นได้ชัดว่า 

ท�าเพ่ือป้องกันน�้าฝน

ผู้เฒ่าจวงตื้นตันจนเกือบร�่าไห้ออกมา

มาแล้ว...มาแล้วจริงๆ ด้วย...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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