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ไช ่เสี่ยวเชวี่ย

1

นานแสนนานมาแล้ว ตอนท่ีท่านเจ้าบ้านสกุลซูยังเป็นเพียง 

ทหารเฝ้าประตูเมอืง ก่อนนอนในแต่ละคืนจะต้องพูดคยุตามประสาพ่อลูก

กับลูกสาวสุดที่รัก ซูเสี่ยวเตา...

'โอ๋ๆ ลูกพ่อ ไม่ต้องกลัวๆ สกุลซูเรามีค�าสอนประจ�าตระกูลอยู่ว่า

ปัญหาใหญ่แก้ได้ด้วยหมดัใหญ่! เสยหมดัตะบนัหน้าเจ้าเดก็บ้าพวกนัน้น่ะ

ถูกต้องแล้ว พ่อจะหนุน...หลังเจ้าเอง!'

...นายท่าน คราวหน้ารบกวนเว้นวรรคให้ถูกหน่อยได้หรือไม่

ป้าอาฮวาแม่นมที่อยู่ข้างนอกได้ยินแล้วสะดุ้งเฮือก

ต่อมาเมือ่ท่านเจ้าบ้านสกุลซอูาศัย 'หมดัใหญ่' ทวนอสรพิษจัง้แปด 

ตลอดจนวิชาป้องกันตัวอย่างวิชาสิบสามองครักษ์ วิชาระฆังทอง  

วิชาเสื้อเกราะเหล็ก ไต่เต้าขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งหน่ึงในนายกองของ 

สิบแปดกองก�าลังพิทักษ์ชายแดนตะวันตก บทสนทนาก่อนนอน 
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ตามประสาพ่อลูกกับลูกสาวสุดที่รักก็เปลี่ยนเป็น...

'โอ๋ๆ ลกูพ่อ อย่าโมโหๆ เป็นหญิงแล้วอย่างไรเล่า ทหีลงัเจ้าก็ถาม 

ไอ้เดก็น่ันสว่ิา 'แม่เจ้าไม่ใช่หญิงหรอืไรกัน' พอถามเสรจ็กถี็บหว่างขามนัเลย 

พ่อจะหนุนหลงัเจ้าเอง!'

...นายท่าน แน่ใจหรือว่าสั่งสอนเช่นนี้เหมาะแล้ว

ป้าอาฮวาแม่นมที่อยู่ข้างนอกได้ยินแล้วพลันหน้ามืดตาลาย

แต่ในบ้านมีคนน้อย ขาดแคลนบ่าวไม่มีสาวใช้ ป้าอาฮวา 

ยุ่งตัวเป็นเกลียว ไหนจะต้องหุงข้าวซักผ้า ไหนจะต้องเล้ียงเป็ดเล้ียงไก่ 

อยากหาโอกาสจบัคุณหนูมาอบรม 'หลกัสามเช่ือฟังส่ีคณุธรรม* ของสตรี' 

เพ่ือหกัล้างแนวคดิผดิเพ้ียนทีน่ายท่านสัง่สอนเอาไว้ทไีร คณุหนูเป็นต้อง

ตามนายท่านไป 'ชม' ขั้นตอนการฝึกทหารท่ีค่าย หรือไม่ก็น�าพวกเด็กๆ 

แถวบ้านออกไปก่อเรื่อง...ไม่สิ...ออกไปเล่นสนุก ป้าอาฮวาเลยท�าได้แค่

มองตามแผ่นหลังคุณหนูแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่เท่านั้น

ไม่ได้การ จะปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปไม่ได้ ปีนีคุ้ณหนูก็อายุแปดขวบ

แล้ว หากยังไม่สั่งสอนอีกจะสายเกินไป

ในทีส่ดุคืนนีป้้าอาฮวาก็รวบรวมความกล้า ตัง้ใจว่าจะเข้าไปในห้อง

แล้วปฏิบตัหิน้าท่ีแม่นมของตนให้เต็มก�าลงั

แต่เพ่ิงจะก้าวเท้าแล้วเห็นนายท่านนอนคว�่าอยู่บนเตียงราวกับ 

หมตีวัใหญ่ ลบูหวัคุณหนอูย่างรกัใคร่ทะนถุนอมเพ่ือกล่อมลกูสาวให้หลบั 

หัวใจนางก็อ่อนยวบลงทันใด
* สามเชือ่ฟังคอือยู่บ้านเชือ่ฟังบดิา ออกเรอืนเชือ่ฟังสาม ีสิน้สามเีชือ่ฟังบตุร สีคุ่ณธรรมคือศีลธรรม ปิยวาจา 
อรรถจรยิา และฝีมอืงานบ้านงานเรอืน
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ช่างเถิดๆ ไม่ต้องสนใจหลักสามเชื่อฟังส่ีคุณธรรมอะไรน่ันหรอก  

ขอเพียงนายท่านกับคุณหนูมีความสุขก็พอแล้ว...

"ท่านพ่อร้องเพลงนั้นกล่อมอาเตานอนอีกได้หรือไม่" ดวงตา 

เป็นประกายสุกใสบนใบหน้าจิ้มลิ้มสีชมพูระเรื่อของซูเสี่ยวเตามองบิดา

อย่างชื่นชมบูชาพลางแย้มยิ้ม "อาเตาอยากฟัง"

"หา? เอ่อ...ดะ...ได้สิ" ซูเถ่ียโถวท�าท่าเก้อเขินเล็กน้อย ก่อนจะ

กระแอมให้คอโล่ง โดยไม่ลืมหันไป 'เหลือบ' ตามองป้าอาฮวาทีหนึ่ง  

"อ่ะแฮ่ม!"

ป้าอาฮวาสะดุ้งโหยง รีบร้อนปิดประตูถอยออกมาโดยไม่รอช้า

ดวงตาซเูถ่ียโถวฉายแววพอใจ มอืใหญ่ดจุพัดใบลานตบร่างลกูน้อย

เบาๆ จากนัน้ก็ส่งเสยีงร้องเพลงอย่างอารมณ์ดี

"น้องสาวอยู่บนเขาฝั ่งโน้น ตัวพ่ีอยู่บนเขาฝั ่งนี้ หน้าน้องงาม 

ดังดวงจันทร์ ส่วนพ่ีน้ันสูงสง่าดุจต้นสน เอิงเอยๆ เรียกเจ้าว่าน้องสาว 

เจ้าอย่าได้ถือโทษโกรธเคือง พ่ีจะข้ามเขาไปหาโอบเอวเจ้ามาเคียงคู ่

ครองเรือน รักมั่นสมัครสมานเนิ่นนานจนผมหงอกขาว เอิงเอยๆ..."

ท่ามกลางเสียงร้องเพลงภูเขาเก่าแก่ของชายแดนตะวันตก 

ที่คนแถบน้ีคุ ้นหูและร้องได้ทุกคน ซูเส่ียวเตาตัวน้อยค่อยๆ เข้าสู ่ 

ดินแดนแห่งความฝันอย่างเป็นสุข

กิจวัตรเช ่นนี้ด�าเนินไปวันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล ่า จวบจน 

เด็กหญิงตัวน้อยมีอายุครบสิบหกปีท่ีสามารถออกเรือนได้ ไม่เหมาะ 

ให้ซูเถ่ียโถวข้ึนไปนอนร่วมเตียงร้องเพลงกล่อมลูกที่เป็นสาวเต็มตัว 

อีกต่อไป เสียงร้องมรณะที่ดังขึ้นในบ้านสกุลซูทุกคืนถึงได้สิ้นสุดลง
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"อมิตาภพุทธ ครานี้จะได้นอนสบายเสียที"

ป้าอาฮวารู้สึกขอบคุณสวรรค์เหลือเกิน

หลายปีมาน้ีท่านเจ้าบ้านสกุลซู 'ซูเถ่ียโถว' ได้เลื่อนต�าแหน่ง

พรวดพราด จากทหารรักษาประตูเมืองตัวเล็กๆ ในอดีตมาเป็นหน่ึงใน

นายกองผู้ห้าวหาญแห่งชายแดนตะวันตก ได้รับต�าแหน่ง 'นายทัพ 

แนวหน้าปีกขวาประจ�ากองทัพสกุลหร่วนแห่งชายแดนตะวันตก'  

อย่างเป็นทางการ

นายทัพแนวหน้าผู้น้ีเก่งกล้าสามารถย่ิงนัก มีทหารห้าพันนาย 

อยู่ใต้บัญชาการ ห้าร้อยนายในน้ันเป็นทหารประจ�าตวัทีต่ดิตามซเูถ่ียโถว 

อย่างจงรักภักดีมานานปี นับเป็นกองก�าลังที่ซุ ่มโจมตีได้คล่องแคล่ว

ยืดหยุ่นที่สุดในค่าย

ยามนี้ทหารประจ�าตัวห้าร้อยนายของซูเถ่ียโถวก�าลังยืนล้อม 

เป็นวงกลมขนาดใหญ่ ส่งเสียงกู่ร้องอย่างตื่นเต้น...

"น้องสาวอัดมันเลย!"

"โจมตีเป้ามัน! โจมตีเป้ามัน!"

"วานรขโมยท้อ! ใช้กระบวนท่าวานรขโมยท้อ!"

นกนิสัยตามคนเลี้ยง ทหารนิสัยตามผู้บังคับบัญชาอย่างที่โบราณ

ว่าไว้จริงๆ

"หนวกหู!" จากท่ีก�าลังควงดาบเล่มใหญ่รุกไล่คู่ต่อสู้จนถอยกรูด 

อย่างคล่องแคล่วดุดัน ซูเสี่ยวเตาทนไม่ไหวอีกต่อไป นางปักปลายดาบ 

ลงกับพ้ืนดงัฉกึ ยกมอืเท้าเอวตวาดลัน่อย่างหงุดหงิด "น่ีเป็นการประลองยุทธ์
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อย่างเคร่งเครยีดจรงิจงันะ ท�าราวกับข้าก�าลงัอดัคนตามตรอกเลก็ๆ ไปได้ 

ถ้าอย่างไรก็เอากระสอบมาคลุมหัวอีกฝ่ายแล้วค่อยตีไปเลยสิ พวกเจ้า 

เหน็ซเูส่ียวเตาผูน้ีเ้ป็นคนไร้ความละอายแก่ใจหรือไร!"

รอบตวัพลนัเงียบกรบิไปทนัท ีทกุคนไม่กล้าหายใจเสยีงดงัด้วยซ�า้ 

ต่างปิดปากเงียบเป็นจกัจัน่ฤดูหนาวแต่โดยดี

ซเูสีย่วเตาในวัยสบิหกปีมใีบหน้าขาวเนียนราวกับหยก รปูร่างอรชร

อ้อนแอ้น เรอืนผมยาวสดี�าสนทิขมวดมุน่เป็นมวยซาลาเปาซ้ายขวาสองข้าง

อย่างน่าเอ็นดู ใบหูขาวผ่องห้อยต่างหูห่วงหยก ชุดสีเขียวอ่อนที่สวมอยู่ 

ดสูดใสน่ารกั น่าเสยีดายทีกิ่รยิายกมอืซ้ายเท้าเอว มอืขวาปักดาบลงกับพ้ืน 

ดดูดุนัน่ากลวั ท�าลายภาพรวมอนัสดใสราวกบัดอกบวัตูมน้ีจนแทบหมดสิน้

"แค่กๆ น้องสาว พวกพ่ีๆ ก็แค่กลัวเจ้าเสียเปรียบเท่าน้ันเอง"  

ทหารร่างก�าย�านายหนึ่งลูบหัวตนเองเก้อๆ พลางยิ้มประจบ

"นั่นสิๆ พวกพี่ๆ ไม่มีเจตนาอื่น น้องสาวอย่าโกรธไปเลย!"

"ไอ้เจ้าจนิซย่าหลวิคนนีม้นัต�า่ช้า รูจ้กักระบวนท่าสกปรกหมดแหละ 

พวกพ่ีๆ กลวัว่าเจ้าจะมวัแต่ห่วงประลอง แล้วเปิดช่องว่างให้มนัใช้กระบวนท่า

ต�า่ช้า ถ้าน้องสาวเพลีย่งพล�า้จนเกิดบาดเจบ็ไปจะท�าอย่างไรเล่า"

"น่ันสิๆ จินซย่าหลิว หากน้องสาวผมหลุดแม้แต่เส้นเดียวล่ะก็  

ระวังหนังเจ้าไว้ให้ดี!"

ชายร่างบึกบึนท่ีเป็นคู ่ประลองของซูเสี่ยวเตาแทบร้องไห้ "นี่ๆ  

ไม่ต้องเรยีกชือ่ข้าบ่อยนกัก็ได้ ข้าเองก็ไม่ได้อยากชือ่น้ีเหมอืนกันนัน่แหละ 

ข้าชื่อซย่าหลิวก็จริง แต่นิสัยไม่ต�่าช้า* เสียหน่อย!"

* ซย่าหลิว เป็นค�าพ้องเสียงกับค�าที่แปลว่าต�่าช้าหรือลามก
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แค่ต้องมาประลองยุทธ์กับน้องสาวผู้เป็นท่ีรักใคร่เอ็นดูของทุกคน 

ก็เครียดจะตายอยู่แล้ว เจ้าบ้าพวกนี้ยังมาคอยซ�้าเดิมเขา มีมโนธรรม 

กันบ้างหรือไม่นะ

"ยังจะมาบอกว่าไม่ต�า่ช้าอีก คราวก่อน 'ภาพวังวสันต์* สิบสองม้วน' 

ของอาจารย์ฮวาชนุซนิทีข้่าอตุส่าห์ซือ้มาแพงๆ เจ้ายังเอาไปแล้วไม่คนืเลย

ไม่ใช่หรอื"

"อะไรคือคราวก่อน ข้าเพิ่งจะยืมจากเจ้าไปเมื่อวานซืน..."

"นั่นอย่างไร! ท่ีแท้เจ้าก็ยังไม่ได้คืน ข้าลงชื่อยืมเป็นคนที่สอง  

โจวจื่อรับปากไว้แล้วด้วย เร็ว รีบคืนมาเลย!"

"อะไรคือเจ้าเป็นคนที่สอง ข้าบอกกล่าวกับโจวจื่อไว้ ต้ังแต ่

เมื่อแปดร้อยปีก่อนแล้ว คนที่สองคือข้าต่างหาก!"

"โจวจื่อ เจ้านี่มันเหลือเกินเลยจริงๆ หนังสือภาพเล่มเดียวรับปาก

จะให้ยืมไว้ทั้งหมดกี่คนกันแน่ เจ้าบอกข้าชัดๆ ว่าข้าเป็นคนที่สอง!"

ทหารที่ชื่อโจวจื่อหงอยไปถนัดตา เปลี่ยนสถานะจากชายหนุ่ม 

กลายเป็นเป้าถูกรุมไปในทันที

เสียงเอะอะอึงคะนึงของพวกเขาท�าเอาซูเสี่ยวเตาปวดหัว นาง 

กลอกตาตลบใหญ่ ก่อนจะงึมง�ากับตนเอง "อะไรกันนี่ เป็นบุรุษแท้ๆ  

แต่กลับพูดมากยิ่งกว่าสตรี ตอนนี้ยังจะประลองอีกหรือไม่"

ดทู่าคดเีลอืดหนงัสอืภาพเรงิโลกย์ีจะไม่ยุติลงง่ายๆ นางจงึแบกดาบ

เล่มใหญ่เดินอาดๆ ออกจาก 'ที่เกิดเหตุ' แต่เพ่ิงจะเดินออกมาจากค่าย 

ก็เห็นภาพแปลกประหลาดที่ชวนให้ฉงนสงสัยอย่างยิ่งเข้าเสียก่อน...

* วังวสันต์หรือชุนกง เป็นต�าราภาพกามสูตรของจีนในสมัยโบราณ
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"หือ?" นางกะพริบตาปริบๆ จากนั้นก็ขย้ีตา เพราะคิดว่าตนเอง

ตาฝาด

ลมพัดแรง เมฆลอยลิ่ว ก้อนหญ้าที่ม้วนกลมๆ กลิ้งไปตามพื้นดิน

บุรุษร่างสูงสง่าผู้หนึ่งยืนปักหลักอยู่ด้านนอกค่าย ผมยาวดกด�า 

มัดรวบไว้ด้วยรัดเกล้าหยก ดวงหน้ายิ้มละไมดูงดงามทรงเสน่ห์สะกดใจ 

เขาสวมชุดยาวสีน�้าเงิน คาดเอวด้วยเข็มขัดหยกขาว รองเท้าหนังกวาง 

ทีใ่ช้ดิน้เงินดิน้ทองปักเป็นลวดลายงดงามเหยียบอยู่บนพ้ืนทรายสเีหลอืง

อย่างมั่นคงและงามสง่า

ทีน่่าทึง่ยิง่ไปกว่านัน้คอืเสือ้คลมุสดี�าทีห่่มอยู่บนไหล่กว้าง ปักลาย

กล้วยไม้ป่าเล็กๆ ไว้ตรงขอบอย่างละเอียดประณีต ประดับคอปก 

ด้วยขนจิ้งจอกเงินหายากที่ราคาแพงลิ่ว

ชายหนุ่มรูปงามย้ิมให้นางกว้างขึ้น เรียวปากสวยขยับน้อยๆ  

เพื่อเอ่ยอะไรบางอย่าง...

"คุณชายท่านนี้  ท ่านมาผิดที่แล้วล่ะ!" ซูเสี่ยวเตาผู ้ เหมือน 

มีเส ้นประสาทอยู ่ในหัวแค่เส ้นเดียวโพล่งออกไปโดยไม่ต ้องคิด  

"หอหมื่นบุปผาซึ่งเป็นหอนางโลมท่ีใหญ่และโด่งดังท่ีสุดของที่น่ีอยู่บน

ถนนต้าตง จากประตูเมืองท่ีอยู่ด้านหลังท่านสามลี้เจอปากตรอกแรก 

ให้เลีย้วขวา ร้านทีแ่ขวนโคมแดงเป็นพืด ดเูอกิเกรกิสวยงามท่ีสดุนัน่แหละ 

อธิบายอย่างนี้จ�าได้หรือไม่ หรือจะให้ข้าน�าทางไป"

รอยย้ิมสะกดสายตาของชายหนุ่มรูปงามเจื่อนลงเล็กน้อย โชคดี 

ที่เขาฝึกฝนมาจนแก่กล้า สีหน้าจึงกลับเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว เขา 

ถอนหายใจเบาๆ พลางว่า "แม่นางเข้าใจผู้น้อยผิดแล้ว"
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"จรงิหรอื" นางกวาดตามองเครือ่งแต่งกายบนร่างเขาอย่างฉงนสงสยั

เท่าท่ีนางประสบพบเจอมา บรุษุในชายแดนตะวันตกมกัจะแต่งตวั

สบายๆ ไม่พิถีพิถัน เมือ่ใดท่ีแต่งตวัเตม็ยศหรอืพิถีพิถันเป็นพิเศษก็แสดงว่า

ถ้าไม่ไปร่วมดืม่สรุามงคลงานแต่งงานก็ต้องไปเทีย่วหอนางโลม คนทีอ่ยู่ 

ตรงหน้านางแต่งตัวส�ารวยฉูดฉาด หากไม่เตรียมตัวไปเที่ยวสาวงาม 

ในหอคณิกาแล้วจะแต่งตัวเช่นนี้ด้วยเหตุใดกันเล่า

ชายหนุ่มรูปงามถูกนางกวาดตามองตั้งแต่หัวจรดเท้าจนขนลุก  

อดจะกระแอมหนักๆ ไม่ได้ "แค่กๆ แม่นางโปรดส�ารวมด้วย ผู้น้อย 

ไม่ใช่คนเช่นนั้นจริงๆ"

"อ้อ" นางยักไหล่ "เอาเถิด"

อะไรคือเอาเถิด อีกทั้งยังใช้น�้าเสียงแบบขอไปทีเช่นนี้ด้วย

ปกติชายหนุ่มรูปงามมีความเป็นตนเองสูง ไม่สนใจไยดีค�าพูด 

และสายตาคนอืน่ แต่เด็กสาวอ้อนแอ้นบอบบางท่ีประเมนิจากสายตาว่า

น่าจะสงูไม่ถึงปลายคางเขาคนน้ี เหตุใดสายตาตรงไปตรงมาและคมกริบ

ของนางถึงได้...ถึงได้น่าโมโหเช่นนี้?

"ไม่ทราบว่าแม่นางเป็นใคร อยู่ในฐานะใด เหตุใดถึงมาอยู่ที ่

สถานท่ีส�าคัญทางการทหารได้" รอยย้ิมของเขาเคร่งเครียดข้ึนเล็กน้อย 

ขณะเลิกคิ้วดกหนาขึ้นสูงพลางเอ่ยถาม

"เกี่ยวอะไรกับท่านด้วยเล่า" นางท�าหน้างงงัน

เขายิ้มอีกครั้ง ดวงตาเรียวเฉียงดุจเนตรหงส์เป็นประกายแวบหนึ่ง 

"ผูน้้อยแค่สงสยัเฉยๆ เลยถามดูเท่านัน้ หากแม่นางไม่ประสงค์จะโต้ตอบ 

ผู้น้อยย่อมไม่บีบบังคับอยู่แล้ว"
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"น่ี เป็นบุรุษอกสามศอกเอาแต่พูดเยิ่นเย้อยืดเย้ืออย่างกับเล่นค�า

พันลิน้ไปไยกัน" นางขมวดค้ิวฟังจนสมองแทบจะผูกปมพันกัน "ช่างเถิดๆ 

เอาเป็นว่าตามสบายแล้วกัน ข้าไปล่ะ"

ไม่ว่าเขาจะหลงทางแล้วเดินมาถึงค่ายโดยบังเอิญหรือมาที่ค่าย 

เพ่ือท�าธุระโดยเฉพาะ พ่ีทหารท่าทางดุดันน่าเกรงขามหน้าประตูค่าย 

ก็จะขวางเขาไว้แล้วสอบถามก่อนอยู่ดี

เจอเรือ่งยุ่งเหยิงแต่เช้า เลยไม่ได้ยดืแข้งยืดขาตกัีบคนให้เตม็ทีเ่ลย 

น่าหงุดหงิดใจเป็นบ้า ท่านพ่อรับค�าสั่งเบื้องบนไปปฏิบัติราชการลับ  

หากนางกลับบ้านตอนน้ีก็มีแต่ต้องไปน่ังแกร่วกับแม่นม ไม่เช่นนั้น 

ก็ถูกแม่นมจับตัวไปเรียนเย็บปักถักร้อย...

เด็กสาวสะท้านเฮือกใหญ่แล้วท�าคอหดเมื่อคิดถึงสิ่งที่รออยู่ที่บ้าน

ฮึ เตร็ดเตร่อยู่ข้างนอกให้นานอีกนิดดีกว่า ไว้รอท่านพ่อเสร็จงาน

ตอนเย็นแล้วค่อยกลับบ้านด้วยกัน

ซเูสีย่วเตาแบกดาบเล่มใหญ่เดนิไปทางประตเูมอืงชายแดนตะวันตก 

นกึไม่ถึงว่าเสยีงเรยีกกลัว้หวัเราะจะดังขึน้ด้านหลัง

"แม่นาง"

"อะไร" นางหันกลับไปมอง

"ไม่ทราบว่าหอสรุาท่ีดทีีส่ดุในเมอืงชายแดนตะวันตกไปอย่างไรหรอื" 

ชายหนุม่รปูงามคลีย้ิ่มทรงเสน่ห์

แต่กลับดูมีจริตในสายตาของซูเสี่ยวเตา

ค้ิวโก่งสวยขมวดแน่นขึน้ ขณะถามอย่างไม่เกรงใจ "นีท่่านเก้ียวข้า

อยูห่รอื"
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รอยย้ิมสะกดใจชะงักค้าง เขาถอนหายใจทีหน่ึง "แม่นาง ผู้น้อย

ไม่ใช่คนเสเพลเช่นนั้น"

"ดูไม่ออกเลยแฮะ..." นางลูบคาง

"ถูกต้องแล้ว" ก�าลงัจะย้ิมอย่างพึงพอใจก็รูส้กึแปลกๆ ขึน้มาเสยีก่อน 

"เอ่อ...แม่นางพูดเช่นนี.้.."

"เอาล่ะๆ ไม่ต้องมากความ ข้าจะบอกให้เดีย๋วน้ี" สิง่ทีน่างกลวัท่ีสดุ 

ในชีวิตคือคนพูดน�้าไหลไฟดับด้วยภาษาปัญญาชน "หอสุราท่ีดีที่สุด 

ในเมืองชายแดนตะวันตกมีชื่อว่าหอบานสะพรั่ง เดินเข้าประตูเมือง 

แล้วเลีย้วซ้ายตรอกแรกเข้าถนนใหญ่ฝ่ังตะวันออก ร้านทีแ่ขวนโคมไฟแดง 

ดเูอกิเกรกิสวยงามทีส่ดุน่ันแหละ ร้านนีเ้จ้าของเดยีวกับหอหมืน่บปุผาเลย

ตกแต่งคล้ายๆ กัน มองปราดเดียวก็รูแ้ล้ว ข้าอธิบายอย่างนีจ้�าได้หรือไม่  

แต่ถึงจ�าไม่ได้ข้าก็ไม่พาไปหรอก หอบานสะพรัง่นัน่น่ะ แค่ซาลาเปาธรรมดาๆ 

เข่งเดยีวยังสามต�าลงึเข้าไปแล้ว มแีต่คนโง่เท่าน้ันแหละถงึจะยอมเข้าไป 

ให้โดนโกง!"

ชายหนุ่มรูปงามผู้ถูกตราหน้าเป็น 'คนโง่' ไปทันทีหางตากระตุก 

เล็กน้อย คราวนี้แม้แต่รอยยิ้มที่แสนภาคภูมิใจยังฝืนยิ้มไม่ออก

ลูกตาของแม่นางน้อยผู้นี้ถูกลาคาบไปแล้วใช่หรือไม่ ตอนอยู่ใน

เมืองหลวง เขาเป็นคุณชายผู้สูงศักด์ิแห่งจวนแม่ทัพ แค่อมย้ิมพลาง 

ปรายตามองนิดเดียวก็ท�าให้คนอ่ืนหลงจนเข่าอ่อนไปตามๆ กัน ท้ังยังเป็น

แม่ทัพใหญ่แห่งชายแดนตะวันตกท่ีราชส�านักแต่งตั้ง เหตุใดพอมาอยู ่

ต่อหน้านางเขาถึงได้กลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเช่นนี้

หร่วนชิงเฟิงโมโหข้ึนมาจริงๆ แล้ว เขาขยับคอเสื้อคลุมขนจิ้งจอก 
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ที่อยู่ๆ ก็รู้สึกว่าผูกแน่นเกินไป คิ้วดกหนาเลิกสูง "แม่นางไม่มีมโนธรรม

เอาเสียเลย รู้ทั้งรู้ว่าร้านนั้นโกงลูกค้ายังจะให้ข้าไปอีกหรือ"

"เจ้าบอกเองว่าอยากไปหอสุราที่ดีที่สุดของชายแดนตะวันตก  

ข้าบังคับให้เจ้าไปหรืออย่างไร" ซูเสี่ยวเตาเองก็ฉุนขึ้นมาเหมือนกัน  

"หนุ่มหน้าขาวอย่างเจ้านี่พูดจาอย่างไรกันนะ จงใจหาเร่ืองชวนทะเลาะ

ใช่หรอืไม่ ด!ี มาเลยๆ ข้าก�าลงักลุม้อยู่พอดว่ีาเช้านียั้งไม่ได้วิวาทให้สาแก่ใจ 

สกัยก หากเข้ามาข้าก็จะสนองให้!"

เขายืนปากอ้าตาค้างไปทันที

แม่นางน้อยคนนี้หน้าตาออกจะสวยงามน่ารัก เหตุใดถึงได้พูดจา

กระโชกโฮกฮาก กิริยาก้าวร้าวดุดันเช่นนี้

จ�าได้ว่าหลายปีก่อนตอนทีต่ามท่านพ่อมาตรวจตราค่ายทีต่ัง้กองทพั 

มองไปทางใดก็เห็นดอกไม้ขาวบานสะพร่ัง ผู ้คนย้ิมแย้มแจ่มใส  

บรุษุแขง็แกร่งดงัขนุเขา สตรนีุม่นวลดจุสายน�า้ ไม่เห็นจะดุร้ายเช่นนีเ้ลยนีน่า

หร่วนชิงเฟิงร�าพึงกับตนเอง แล้วอดเจ็บปวดกับสัจธรรม 'สายน�า้

ไหลเลยแล้วไม่คืนหวน ใดใดล้วนเปลี่ยนแปรไม่จีรัง' ไม่ได้

"นี่! ตกลงจะตีกันหรือไม่"

เขาท�าหูทวนลม จมจ่อมอยู่กับความสะท้อนใจ

"นี!่ ยืนเหม่ออะไรอยู่ได้" ซเูสีย่วเตาตะโกนพลางกระทืบเท้าเหยงๆ 

แต่เขากลบัไม่มท่ีาทางใดๆ ตอบโต้ ความโมโหทีพ่องตวัข้ึนมาจึงสลายตวั

ไป

เฮ้อ...น่าเบื่อชะมัด ดูท่าจะเจอคนปัญญาอ่อนเข้าจริงๆ แล้วข้า 

จะเอาเรื่องเอาราวคนปัญญาอ่อนให้ได้อะไรขึ้นมา
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นางส่ายหน้าพลางแบกดาบเดินจากไป

กว่าหร่วนชงิเฟิงจะได้สตกิลับมา เบือ้งหน้าก็เหลอืแต่ลมท่ีเตม็ไปด้วย

ฝุน่ทราย ก้อนหญ้าทีเ่มือ่ครูก่ลิง้มาจากฝ่ังซ้ายกลิง้ย้อนมาจากฝ่ังขวาใหม่...

พลบค�่าวันนั้น ซูเสี่ยวเตาเดินกลับไปกลับมาหน้าประตูบ้านสกุลซู  

เฝ้ารออยู่นาน สดุท้ายคนทีม่าคือหวังร่างใหญ่ หนึง่ในทหารประจ�าตวัของ

ซเูถ่ียโถว

"น้องสาว หวัหน้าบอกว่าคืนนีต้้องไปร่วมงานเลีย้งท่ีหอบานสะพรัง่ 

เลยจะไม่กลบัมากินข้าวเย็น ให้เจ้ากบัแม่นมกินให้อิม่ ไม่ต้องรอ"

แย่แล้ว หากรู ้ว ่าท่านพ่อจะไม่กลับมากินข้าวเย็น วันน้ีนาง 

คงไม่ออกไปไหน แล้วท�าตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่กับบ้านแทน เฮ้อ... 

ตอนนี้สายเกินไปแล้ว ไม่รู้ว่าป่านนี้แม่นมจะโกรธสักเพียงไร

"ขอบคุณมากพ่ีหวัง ข้าเข้าใจแล้ว" ซเูส่ียวเตาถอนหายใจเฮอืกหน่ึง 

แล้วจ�าต้องเดินคอตกลากเท้าหนกัอ้ึงเข้าไปในบ้าน จากน้ันก็ปิดประตลูง

"คุณหนู ในท่ีสุดก็กลับมาเสียที...ตายแล้ว เหตุใดเสื้อผ้าถึงได้ 

สกปรกมอมแมมถึงเพียงน้ัน ผมเผ้าก็หลดุลุย่ ไหนจะคราบน�า้ตาบนแก้ม

อกี เกิดอะไรขึน้เจ้าคะ!" ป้าอาฮวายกถาดใส่กับข้าวออกมา พอเหน็ดงัน้ัน 

ก็สูดหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความตกใจ แล้วรีบวางอาหารลง เอื้อมมือ 

มาจับนางไว้ "คุณหนู ไปทะเลาะกับใครมาอีกแล้ว หรือไปขลุกอยู่กับ 

พวกห่ามๆ ในค่าย โอ๊ย เหตุใดนายท่านถึงไม่มาดูแลบ้างนะ ชายหญิง 

พออายุเจ็ดขวบก็นอนฟูกเดียวกันไม่ได้ ปีนี้คุณหนูอายุสิบเจ็ดเข้าไป

แล้ว..."
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"สบิหกกับอกีเจด็เดือนต่างหาก" นางท�าตวัหด แต่ยังไม่วายเอ่ยแย้ง

"ก็ใกล้จะสิบเจด็แล้วล่ะเจ้าค่ะ" ป้าอาฮวาสาดน�า้เย็นใส่อย่างไม่เกรงใจ 

ท�าลายความพยายามที่จะท�าตัวบอบบางของนางลง "คุณหนู ไม่ใช่ว่า

แม่นมขี้บ่น แต่เด็กสาวทั่วไปพออายุได้สิบสี่สิบห้าก็มีคู ่หมายแล้ว  

นายท่านอาลัยไม่อยากให้ท่านออกเรือนเร็ว จนป่านน้ีเลยยังไม่ยอม 

มองหาคู่ครองให้ท่านเสียที แต่คุณหนูจะไม่ดูแลตนเองอย่างนี้ไม่ได้..."

"คู่หมายอะไรกันเล่า" ในทีส่ดุซเูสีย่วเตาก็ทนต่อไปไม่ไหว เถียงกลับ

ฉนุๆ "มคีูห่มายและแต่งงานไปมอีะไรดี แต่งงานแล้วต้องอยู่เหมอืนถูกปล้น 

ต้องให้ฝ่ายชายท้ังเงินท้ังร่างกาย อีกท้ังยังต้องไปกตัญญูพ่อแม่สามี  

ดแูลน้องสาม ีคลอดลกูเลีย้งลกู หาอนุเข้าบ้าน...ได้ใช้ชวิีตสบายๆ ไม่ชอบ 

ดนัว่ิงโร่เข้าไปอยูบ้่านคนหนึง่อย่างคนต�า่ศักดิ ์ เหน่ือยจนสายตัวแทบขาด 

นึกว่าข้าเสียสติหรือไร"

แม่นมฟังค�าพูดของนางแล้วลมแทบจับ เอ่ยถามปากคอสั่น  

"คะ...คณุหนูพูดจาเช่นนีไ้ด้อย่างไร หากใครได้ยินแล้วเอาไปลอืข้างนอก  

คงไม่มีคนกล้ามาสู่ขอแน่ๆ"

"ถึงไม่มีใครเก็บไปลือก็ไม่มีคนกล้ามาสู ่ขอข้าอยู่ดี" นางพูด 

อย่างหลงตนเอง "ข้าเป็นใคร ข้าน่ะลูกสาวของซูเถ่ียโถวเชียวนะ ต่อไป 

จะเป็นแม่ทพัหญิงทีส่ร้างคุณงามความดเีข่นฆ่าศตัรู แต่งงานไปไม่เท่ากับ

ปล่อยให้ฝีมือยุทธ์ที่ข้ามีสูญเปล่าหรอกหรือ"

"คุณหนู..." ป้าอาฮวาแทบกระอักเลือดอยู่รอมร่อ

"อีกอย่างท่านพ่อก็เคยพูดไว้ ถ้าเป็นบุรุษท่ีสู้ข้าไม่ได้ แต่งงานไป 

ก็เปล่าประโยชน์ ถ้าเป็นบรุษุท่ีสูข้้าได้ ต่อไปเวลาสามภีรรยามปีากเสยีง
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แล้วเกิดลงไม้ลงมือกันขึ้นมาข้าก็แย่สิ ดังนั้นท่านพ่อจึงเลือกให้ข้า 

ไม่ต้องแต่งงานเช่นกัน" นางย้ิมระรืน่ปลอบอกีฝ่าย "แม่นมอย่ากังวลไปเลย 

ต่อไปข้าจะรบัหน้าทีเ่ลีย้งดทู่านกับท่านพ่อจนถึงบัน้ปลายชวิีตเอง จะไม่ให้

ขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียว"

"คุณหนู..." ป้าอาฮวาอยากจะร้องไห้โฮ "อย่าพูดเช่นนี้สิเจ้าคะ..."

"ก็ได้ๆ ข้าไม่พูด ไม่พูดแล้วก็ได้" นางรีบประคองแม่นมไปน่ังที ่

โต๊ะกินข้าว "โห เย็นนี้ท�าอะไรกินเนี่ย หอมย่ิงนัก เดี๋ยวจะกินข้าว 

สักสามชามใหญ่ๆ ไปเลย"

ป้าอาฮวารู้สึกว่าอนาคตเบื้องหน้าด�ามืดเหลือเกิน...

หลังกินข้าว แม่นมที่รวบรวมก�าลังใจข้ึนมาใหม่เก็บล้างถ้วยชาม 

จนเสร็จเรียบร้อยก็เข้าห้องไปรื้อ 'บัญญัติสตรี' กับ 'จรรยาสตรี' ที่ซุกไว้ 

ก้นหบีนานเป็นโกฏิปีออกมา ตัง้ใจว่าจะจบัคณุหนูของตนมาค่อยพูดค่อยจา

เกลี้ยกล่อมกันดีๆ ทว่าหาหน้าบ้านสามรอบ หาหลังบ้านอีกสามรอบ 

ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของคุณหนู

ในเวลาเดียวกันน้ัน ซเูสีย่วเตาแอบปีนก�าแพงออกมาเรียบร้อยแล้ว 

ก�าลงัมุง่หน้าไปหากองหนนุทีห่อบานสะพรัง่ รอท่านพ่อออกจากงานเลีย้ง

แล้วกลบับ้านพร้อมกัน ทีน้ีต่อให้แม่นมไม่เตม็ใจสกัเพียงใดก็ต้องปล่อยนาง

ไป

ถนนตะวันตกอันจอแจมีหอสุราร้านอาหารตั้งเรียงกันแน่นขนัด  

พอล่วงเข้ายามราตร ี โคมแดงก็ส่องสว่างเป็นสาย ฉายแสงให้เหน็ค�า่คนื

อันสนุกสนานคึกคัก
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นางเดินมาถึงประตูหน้าของหอบานสะพรั่งที่มีคนเดินเข้าออก 

ไม่ขาดระยะ ก�าลงัจะก้าวเข้าไปข้างในก็นกึถึงเงินในถุงเงนิขึน้มาเสยีก่อน 

จึงคิดว่าช่างเถิด นั่งรออย่างอดทนอยู่ตรงเสาด้านหน้าก็แล้วกัน

"ไม่รูว่้าเป็นงานเลีย้งของขนุนางระดบัสงูคนใดกันนะ รวยเหลอืเกิน

จริงๆ ถึงกับมาจัดที่หอบานสะพรั่งเชียว" นางเอามือเท้าคาง กล่ินหอม 

ของสุราและอาหารเลิศรสจากข้างในลอยออกมากระทบจมูก ทั้งที ่

เพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อครู่ยังอดน�้าลายสอไม่ได้ "จะว่าไป ได้ยินว่าอาหารกับ 

สุราของหอบานสะพรั่งรสชาติยอดเย่ียม โดยเฉพาะเนื้อตงพัว* กับ 

พระกระโดดก�าแพง** คีบใส่ปากแล้วแทบกลืนลิ้นตามลงไปด้วย จุ๊ๆๆๆ"

หร่วนชงิเฟิงสวมเสือ้คลมุขนเตยีวม่วง*** เดนิทอดน่องออกมาจาก 

หอบานสะพรัง่แล้วเห็นร่างอ้อนแอ้นในเสือ้นวมลายดอกไม้ตัวหนาท่ีน่ังยองๆ 

เอามอืเท้าคางตรงโคนเสาอย่างองอาจผ่าเผยได้ทนัที

เอ๋? ความรู ้สึกขัดแย้งที่แสนคุ้นเคยน้ี...นี่มันเด็กสาวท่ีเขาเจอ 

เมื่อตอนเที่ยงไม่ใช่หรือ

"แม่นาง เหตุใดถึงเป็นเจ้าได้"

เสียงทุ ้มกังวานที่ดังขึ้นคุ ้นหูอย่างย่ิง ซูเส่ียวเตาเงยหน้าข้ึน 

ด้วยความตกใจ "หา? เจ้ามาท�าอะไรที่นี่"

"ที่นี่? ข้าก็ต้องมากินข้าวอยู่แล้วสิ" เขาตอบยิ้มๆ "แม่นางเล่า"

* เนื้อตงพัว ท�าจากหมูสามชั้น ลักษณะคล้ายพะโล้น�้าแดง เนื้อนิ่มแต่ไม่เละ นุ่มลื่นแต่ไม่เลี่ยน เป็นอาหาร 
ขึ้นชื่อแถบเจียงหนาน ได้ชื่อมาจากซูตงพัว กวีสมัยซ่งเหนือที่เป็นผู้คิดค้น
** พระกระโดดก�าแพง เป็นชื่อของอาหารข้ึนชื่อของมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเก้ียน) เดิมเรียกว่า 'หมั่นถันเซียง  
(หอมเตม็โถ)' ปรงุด้วยเนือ้สตัว์สบิแปดชนิด เครือ่งเทศและสมนุไพรสบิสองอย่าง เล่ากันว่าในสมยัราชวงศ์ถัง 
มหีลวงจนีรปูหนึง่ได้กล่ินหอมของอาหารชนิดนีแ้ล้วถึงกับอดใจไม่ไหว ยอมละทิง้ตบะทีบ่�าเพ็ญเพียรมาหลายปี 
ปีนก�าแพงออกไปลิ้มรส จึงเป็นที่มาของชื่อ 'พระกระโดดก�าแพง'
*** เตยีว เป็นค�าเรยีกสตัว์ตระกูลมงิก์ เออร์มนิ เซเบลิ และมาร์เทนิ ขนหนานุ่มมค่ีามาก มกัใช้เป็นเครือ่งนุ่งห่ม
กันหนาว

Page ������������������������.indd   21 21/8/2561 BE   13:03



22

รับใช ้แม่ทัพหวั่นหลวมตัว

ใต้ความมดืสลวัของรตัตกิาลและแสงสว่างของโคมแดง ท่านัง่ยองๆ 

ในตอนนีข้องเด็กสาวดุดันเมือ่ตอนกลางวันกลับดูน่ารักข้ึนอย่างบอกไม่ถูก 

น�า้เสยีงของเขาจงึพลอยนุม่นวลขึน้อย่างห้ามไม่อยู่

"ข้ามารอ..." เด็กสาวพลันนึกอะไรข้ึนมาได้ จึงรีบลุกพรวดข้ึนมา 

ดึงเขาไปยืนหลบอยู่ด้านข้าง ท่าทางกระวนกระวายอย่างย่ิง "ช้าก่อน  

นี่เจ้าคงไม่ได้เซ่อซ่าเข้าไปกินข้าวในหอบานสะพรั่งจริงๆ หรอกนะ"

หร่วนชิงเฟิงก้มหน้ามองมือเล็กด�าปิ๊ดป๋ี...ท่ีเปรอะเปื้อนจากการ 

ปีนก�าแพงเมื่อครู่...ทิ้งคราบสกปรกไว้บนเสื้อคลุมขนเตียวม่วง มุมปาก

กระตุกริกๆ นิสัยรักความสะอาดท�าให้เขาอยากดึงเสื้อคลุมออกจาก 

อุ ้งมือมารย่ิงนัก แต่พอเห็นสีหน้าร้อนรนเห็นอกเห็นใจของนางแล้ว 

ก็ท�าไม่ลง

"ใช่ อาหารอร่อยใช้ได้" เขาพยักหน้า "เน้ือตงพัว พระกระโดดก�าแพง 

น�้าแกงข้นนกเป็ดน�้าแปดทรัพย์ แล้วก็ถาดส�ารับร้อยบุปผาท�าได้รสชาติ

เทยีบเคยีงกับมาตรฐานเมอืงหลวงเลยทีเดียว"

"ซี้ด..." นางสูดหายใจเข้าลึก

หร่วนชงิเฟิงขบขนักับท่าทางเสยีดายสดุซึง้ของนาง "แม่นางสงสาร 

ถุงเงนิข้าอย่างนัน้หรอื"

"ข้าสงสารพ่อแม่เจ้าต่างหาก" นางถอนหายใจเฮือก มีลูกโง่อีกทั้ง

ยังใช้เงินล้างผลาญอีก ช่างน่าสงสารแท้ๆ

"แม่นาง เหตุใดข้าถึงได้รูส้กึว่าสายตาท่ีเจ้ามองข้ามนัแปลกชอบกล"

"เจ้าหนุม่ เจ้ามาจากเมอืงหลวงหรอื" นางตบบ่าเขาพลางถามด้วย

น�า้เสยีงจรงิใจ
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"ถูกต้อง"

"ออกเดินทางคนเดียว?"

"ใช่" ยิ่งฟังเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าแปลก "แล้วอย่างไรหรือ"

"พกเงินติดตัวมาด้วยเท่าไร"

"แม่นางคิดจะท�าอะไรหรือ" เนตรหงส์ของเขาหรี่ลงทันที

"เหตุใดจึงได้ท�าสายตาเช่นน้ัน นึกว่าข้าจะปล้นเงินเจ้าหรือไร"  

ซูเสี่ยวเตากลอกตาหน่ึงตลบใหญ่ แล้วเดาะลิ้นอย่างไม่สบอารมณ์  

"ข้าจะเตอืนด้วยความปรารถนาดหีรอกว่าให้ระวังถุงเงนิไว้ให้ดีๆ  อย่าท�า

เซ่อซ่าจนถูกหลอกไปหมดเน้ือหมดตวั ทนีีแ้ม้แต่ค่าเดนิทางกลบัเมอืงหลวง 

ก็ไม่เหลือ อีกอย่างชายแดนตะวันตกน่ีไม่มีอะไรให้เที่ยวชมนักหรอกนะ  

มีแต่ทหารแล้วก็ทหาร ถ้าเที่ยวเสร็จก็รีบกลับบ้านโดยเร็วดีกว่า เข้าใจ 

หรือไม่"

อย่างนี้นี่เอง

เขาหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ นัยน์ตาเรียวยาวพราวระยับ 

ด้วยรอยยิ้ม

"หัวเราะบ้าอะไร นี่ข้าจริงจังนะ!" นางนึกฉุน แม้ถ้อยค�าจะขึงขัง 

เกรีย้วกราด แต่เอ่ยด้วยน�า้เสยีงหวานใสของเด็กสาวกลับฟังแล้วน่าขบขัน

แทน

"ฮ่าๆ" เขากลั้นเสียงหัวเราะต่อไปไม่ไหวแล้ว

"เชื่อหรือไม่ว่าข้าต่อยจมูกเจ้าให้หักในหมัดเดียวได้"

เสียงหัวเราะสะดุดลงทันที พอเห็นว ่านางดูเสียความรู ้ สึก 

ก็รีบอธิบาย "ขออภัยๆ ที่หัวเราะเมื่อครู ่เป็นเพราะผู ้น้อยซาบซึ้งใจ  
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นึกไม่ถึงว่าจะถูกแม่นางเข้าใจผิด ผู้น้อยเสียมารยาทแล้วจริงๆ"

"นึกว่าข้าก็โง่หรอืไร ถึงจะเชือ่ค�าพูดพรรค์น้ีของเจ้า" นางแค่นเสยีงหึ

ขึน้จมกูเคอืงๆ

ค�าว่า 'ก็' หมายความว่าอย่างไร

หร่วนชิงเฟิงหางตากระตุกอีกครั้ง แล้วพลันฉุกคิดได้ว่าดูเหมือน

ตนเองจะเข้าใจอะไรบางอย่างผดิต้ังแต่ต้นจนจบ...ช้าก่อน อย่าบอกนะว่า

นางนึกว่าเขา...

สมองสว่างวาบ นึกอยากแกล้งนางขึน้มาทนัใด เลยแกลง้ลูบท้อง 

ท�าหน้านิว่

"เป็นอะไร"

"เมื่อครู่ยังกินไม่อิ่ม..."

สายตาน่าเวทนาที่จ้องมองมาท�าเอาซูเสี่ยวเตาขนลุกซู่ไปทั้งตัว 

"เอ่อ...กะ...กินไม่อิ่มแล้วอย่างไร"

"อาหารทัง้หมดท่ีสัง่มากินเมือ่ครู ่ เจ้าของร้านคดิเงินข้าหนึง่ร้อยย่ีสบิ

ต�าลงึ" ใบหน้าของเขาปรากฏรอยย้ิมทีด่ใูกล้เคยีงกับความอบัอาย "ข้า...

ตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวแล้ว"

"หนึ่งร้อยย่ีสิบต�าลึง..." นางเบิกตาโพลงพร้อมยกมือขึ้นกระชาก 

คอเสื้อเขาเข้ามาใกล้ จนน�้าลายกระเซ็นใส่ใบหน้าคมคายไร้ที่ติดวงนั้น 

"เจ้าโง่จริงๆ ใช่หรือไม่!"

ใช่ เขาจะต้องโง่แน่นอน ไม่เช่นนัน้จะยอมให้น�า้ลายคนอืน่กระเซน็ 

ใส่หน้าโดยไม่เชด็ ท้ังท่ีเป็นโรครกัความสะอาดได้อย่างไรกันเล่า

สีหน้าของหร่วนชิงเฟิงดูน่าสงสารขึ้นทุกที "แม่นางวางใจเถิด  
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ข้าไม่ท�าให้เจ้าล�าบากไปด้วยหรอก...โรงจ�าน�าที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ใดหรือ"

"ชายแดนตะวันตกไม่มโีรงจ�าน�า!" นางลากเขาเดนิออกมาข้างนอก

อย่างหัวเสยี "ทัง้เนือ้ท้ังตัวเจ้าเหลอืของมค่ีาแค่เสือ้คลมุขนเตยีวม่วงตัวนี้

แหละ ต่อให้จ�าน�าแลกเงนิได้ ก็น่ากลวัว่าไม่ถึงพรุง่น้ีคงถูกผลาญหมดแล้ว 

ไม่ได้ๆ ข้ารับไม่ได้!"

"แม่นางอย่าได้ดูถูกกันเกินไป ด้วยคุณสมบัติอย่างข้า..."

"หากยงัพูดมากอกีข้าจะจบัเจ้าไปส่งหอชายบ�าเรอชายแดนตะวนัตก 

มข้ีาวให้กิน มทีีใ่ห้อยู่ อกีท้ังยังได้..." ในทีสุ่ดนางก็นึกขึน้ได้อย่างทนัท่วงทีว่า 

ถึงอย่างไรตนก็เป็นเด็กสาวบริสุทธ์ิผุดผ่องวัยเพียงสิบหก และยังเป็นถึง

ลกูสาวของนายทพัแนวหน้าปีกขวา เลยกลืนค�าว่า 'ขายตวั' ลงคอไปเสีย 

"แค่กๆ"

เฮ้อ...วิถีชีวิตชาวเมืองชายแดนตะวันตกช่างโผงผางเสรีโดยแท้

หร่วนชิงเฟิงถอนหายใจ แล้วเป็นอีกครั้งที่เกิดความคิดว่าจะต้อง  

'หาวิธีปรับเปลี่ยนฟ้ืนฟูวิถีความเป็นอยู่อันดีงามของราษฎรในชายแดน

ตะวันตก' ให้ได้

"จะว่าไป..." หลังจากปล่อยให้นางลากเดินสักครึ่งถนน เขาก ็

นึกอะไรขึ้นมาได้ "นี่แม่นางจะพาข้าไปที่ใด"

"สอนเจ้าใช้ชีวิตในชายแดนตะวันตกให้รอดกลับเมืองหลวง 

อย่างไม่บุบสลายน่ะสิ" ซูเสี่ยวเตาลากเขาไปหาแผงขายเก๊ียวท่ีตั้งอยู่ 

ตรงหัวถนนอย่างไม่ฟังเสียง "น่ังลง ท่านปู่ปา รบกวนขอเก๊ียวน�้าไส้เนื้อ

สองชาม เอาเผ็ดๆ ใส่ต้นหอมซอยกับน�้าแกงเยอะๆ"

"เอ่อ..." หร่วนชิงเฟิงก้มหน้าลงมองโต๊ะไม้เรียบง่ายที่เห็นได้ชัดว่า
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เชด็ไม่สะอาดนกั แล้วท�าท่าลงัเล "แม่นาง เมือ่ครูผู่น้้อยบอกว่าไม่มเีงินแล้ว

ก็จริง แต่พอจะมีเศษเหรียญทองแดงติดตัวอยู่สองพวง ข้าว่าร้านเล็กๆ  

ข้างหน้าน่ัน..."

"เจ้าจะบอกว่าเจ้าตั้งใจใช้เหรียญทองแดงสองพวงที่เหลือติดตัว 

ให้หมดในคืนนี้อย่างนั้นหรือ"

พอถูกนางตวัดสายตามองมา ค�าว่า 'ใช่' บนริมฝีปากก็ผิดเพ้ียน 

กลายเป็น '...เปล่า' ไปเสียได้

"นับว่าเจ้ายังไม่เกินเยียวยา" นางพยักหน้าหงึกๆ อย่างพึงพอใจ  

หยิบตะเกียบสองคู่จากในกระบอกออกมาใช้แขนเส้ือเชด็ลวกๆ แค่สองที 

ก่อนจะย่ืนให้เขาคู่หน่ึง "เอ้า!"

มือใหญ่เรียวยาวย่ืนค้างอยู่กลางอากาศ ร้องห้ามไม่ทัน สุดท้าย 

ก็ต้องรับตะเกียบ แล้วล้วงผ้าเช็ดหน้าสีขาวบริสุทธ์ิในแขนเสื้อออกมา 

เช็ดซ�้าอีกครั้งอย่างพิถีพิถัน ก่อนจะพับผ้าเป็นรูปส่ีเหล่ียมเล็กๆ วางลง 

บนโต๊ะ แล้ววางตะเกียบไว้บนผ้าอย่างระมัดระวัง

ซูเสี่ยวเตาเห็นแล้วคันไม้คันมือ อยากต่อยคนขึ้นมาตงิดๆ

ท้ังที่เขามีบุคลิกสูงส่งสง่างามคู่กับหน้าตาคมคายแท้ๆ แต่เหตุใด

การกระท�าถึงได้นุ่มนิ่มเช่นนี้นะ

"แม่นางจะให้ข้าช่วยเช็ดหรือไม่" เห็นนางจ้องตนเองเขม็ง เขา 

ก็เข้าใจผิด จึงถามยิ้มๆ

"ไม่ต้อง!" มือเล็กขาวเนียนกระแทกตะเกียบลงกับโต๊ะดังป้าบ  

ก่อนจะพูดอย่างห้าวหาญ "เกิดเป็นคนต้องด่ืมสุราชามโตๆ กินเน้ือ 

ชิ้นใหญ่ๆ อย่าสนใจเรื่องหยุมหยิม เช่นนี้ถึงจะสะใจ!"
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"เก๊ียวน�้ามาแล้ว" ท่านปู่ปาย้ิมแย้มยกเก๊ียวน�้าชามใหญ่มาวางลง

ตรงหน้าสองหนุ ่มสาวคนละชาม น�้ามันพริกสีแดงฉานกับตัวเก๊ียว 

ขาวพสิทุธ์ิลอยอยู่ในน�า้แกงควันฉยุ ยิง่ได้ต้นหอมซอยหน่ึงก�ามอืมาช่วย 

ชูกลิ่นก็ยิ่งท�าให้ท้องร้องจ๊อก

"ฮ้าด...ชิว่!" หร่วนชงิเฟิงท่ีส�าลักกลิน่น�า้มนัพริกจามออกมาพรืดใหญ่ 

รบียกแขนเสือ้ขึน้ป้องปากแทบไม่ทนั

"เจ้าไม่กินเผ็ดหรือ" นางปรายตามอง

"กินๆ" เขาตัดสินใจมุ่งมั่น

"เช่นน้ันก็กินเลย ไม่ต้องเกรงใจ" เด็กสาวคีบเก๊ียวตัวใหญ่ใส่ปาก 

เคีย้วตุย้ๆ อย่างมคีวามสขุ ไม่ทันไรรมิฝีปากจ้ิมล้ิมก็แดงไปด้วยน�า้มนัพริก 

สีหน้าสะท้อนให้เห็นความอิ่มเอมใจ

หร่วนชิงเฟิงถือตะเกียบเง้ือง่าเหนือชามใบใหญ่ที่มีน�้ามันสีแดง 

ลอยฟ่องอยู่หลายครัง้ก็ยังหามมุทีก่ล้าจุม่ปลายตะเกียบลงไปไม่ได้เสยีที 

สดุท้ายท่านปู่ปาทีอ่ยู่อกีทางทนมองต่อไม่ไหว จงึยืน่ช้อนแกงมาให้เงยีบๆ

เฮ้อ...กินแกงกินบะหมี่ในเมืองชายแดนตะวันตกนี่ไม่มีใครใช้ช้อน 

กันหรอก มีแต่คีบเนื้อกินจนหมดแล้วใช้สองมือยกชามข้ึนมาซดน�้าแกง 

อกึใหญ่ๆ ต้องอย่างน้ีสถึิงจะอร่อย!

แต่ชายหนุ่มคนนี้ดูเป็นลูกผู้ดีมีสกุลท่ีเพ่ิงมาชายแดนตะวันตก  

ควรอยู่หรอกที่จะไม่คุ้นเคย

หร่วนชงิเฟิงหันไปย้ิมให้ชายชราอย่างซาบซ้ึง ก่อนจะใช้ช้อนตกัเก๊ียว

ทีม่ขีนาดใหญ่จนน่าตกใจขึน้มาตัวหนึง่ กัดกินช้าๆ อย่างสุภาพเรียบร้อย 

พอเก๊ียวแป้งบางนุ่มลื่นไส้อร่อยชุ่มฉ�่าและหอมพริกเข้าปาก เขาก็อดจะ 
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เลิกคิ้วไม่ได้ "เอ๊ะ?"

"เป็นอย่างไร"

"อร่อย" ดวงตาเรียวยาวเป็นประกาย ขณะเอ่ยชมยิ้มๆ

"ข้าก็ว่าอย่างนัน้" ซเูสีย่วเตาท�าท่าภูมอิกภูมใิจ ก่อนจะโน้มตัวเข้าไป

ลดเสียงกระซิบอย่างลับๆ ล่อๆ "อีกทั้งยัง..."

อยู่ๆ ร่างเล็กก็โน้มกายเข้ามาเป่าลมหายใจหอมรวยรินดุจกลิ่น 

กล้วยไม้ใกล้ๆ ต่ิงหูกับต้นคอไวสัมผัสของเขาเสียววาบ หัวใจปั่นป่วน 

อย่างไร้สาเหตุ ความคิดสับสนยุ่งเหยิง ใบหน้างามสง่าร้อนผ่าว 

อย่างห้ามไม่อยู่  "อีก...อีกทั้งยังอะไร"

"อีกทั้งยังชามละแค่สามอีแปะเท่านั้น" พูดจบนางก็ตบบ่าเขา 

อย่างตื่นเต้นดีใจ "ยอดไปเลยใช่หรือไม่"

"แค่กๆๆๆ" น�้ามันพริกในปากทะลักเข้าไปในหลอดลม เขาส�าลัก 

เสยีจนดวงหน้าคมคายแดงก�า่พอๆ กับน�า้แกงในชาม เหมอืนต่างสะท้อน

กันและกันให้แดงสุกใสขึ้นไปอีก

"เฮ้! เป็นอะไร เป็นอะไรไป" ซูเสี่ยวเตารีบช่วยตบหลังให้

"พอแล้วๆ" เขาไอโขลกพลางเค้นเสยีงออกมา ใบหน้าคมคายดไูม่จดื 

"ข้าหายแล้ว ไม่เป็นไรแล้ว"

ไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กสาวรูปร่างอ้อนแอ้นบอบบางอย่างนาง 

จะมือหนักจนน่าตกใจ หากยังถูกนางตบแรงๆ เช่นนี้ต่อไป ไม่ตายก็คง

พิการ

"จะดื่มน�้าสักถ้วยหรือไม่" ท่านปู่ปาเข้ามาถามอย่างใจดี

"ขอบคุณ แต่ไม่ต้องจริงๆ" เขาล้วงผ้าเช็ดหน้าสีขาวอีกผืนออกมา
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ปิดปากได้อย่างทันท่วงที พอหยุดไอแล้วก็ใช้ผ้าซับปากเบาๆ ก่อนจะ 

เก็บเข้าไปในแขนเสื้อใหม่

คราวน้ีซเูสีย่วเตาจะค่อนขอดเขาว่านุม่น่ิมก็กระไรเลย...เพราะนาง

ไม่เคยเห็นบุรุษคนใดเช็ดปากได้นุ่มนวลแต่ไม่กรีดกรายตุ้งต้ิงเลยสักนิด

เช่นน้ีมาก่อน...นางงึมง�า "กินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไร บอกกันตรงๆ  

ก็จบเรื่อง ใช่ว่าข้าจะชกเจ้าเสียหน่อย"

"ขอบคุณแม่นางที่เมตตายั้งมือ" มุมปากเขากระตุกเล็กน้อย

"พูดได้ดีๆ" นางย้ิมกว้าง "ถ้าเช่นนั้นให้ท่านปู่ปาท�าแบบไม่เผ็ด 

ให้เจ้าอีกสักชามดีหรือไม่"

"ไม่ต้องหรอก ข้าอิ่มแล้วจริงๆ" เขาอมยิ้มตรงมุมปาก

"แต่เมื่อครู่เจ้าบอกว่าหิวไม่ใช่หรือ"

หร่วนชงิเฟิงกระแอม แล้วตอบย้ิมๆ "ตอนแรกหิว แต่ตอนนีท้้องอดื

แล้ว"

"นี!่ เจ้าหนุ่ม เจ้าหยอกข้าเล่นอยู่อย่างนัน้หรอื" นางท�าหน้าง�า้จ้องเขา

อย่างไม่สบอารมณ์

"ผู้น้อยไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น..." เขาอธิบายอย่างร้อนตัวนิดๆ

ซูเสี่ยวเตาถลึงตาดุดันจ้องมองเขาอยู่พักใหญ่ สุดท้ายก็โบกมือ 

อย่างใจกว้าง "ช่างเถิดๆ ข้าก็แค่อยากสอนให้เจ้ารู้ว่าชายแดนตะวันตกเรา 

ยังมีอย่างอื่นให้กินนอกเหนือจากอาหารแพงลิบลิ่วที่หอบานสะพรั่ง  

อีกอย่างคนหนุ่มจากบ้านเดินทางมาไกลแต่ใช้เงินมือเติบไม่ใช่นิสัยที่ดี 

อย่างน้อยก็ควรเก็บเงินไว้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านบ้าง เข้าใจหรือไม่"

"เข้าใจแล้ว" เขาตอบด้วยสีหน้าจริงใจ แต่รู้สึกผิดอยู่ลึกๆ
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นางพยักหน้าอย่างพอใจ แล้วหันไปจัดการเก๊ียวชามโตต่อ 

จนหมดเกลี้ยง จากนั้นยังช่วยเอื้อเฟ้ือจัดการชามของเขาต่อ

หร่วนชิงเฟิงเห็นแล้วปากอ้าตาค้าง ตกตะลึงจังงังอยู่นาน

นะ...นางเอาเก๊ียวชามโตๆ ถึงเพียงนีต้ั้งสองชามไปยัดไว้ตรงไหนกัน

"เอิ้ก!" สุดท้ายซูเสี่ยวเตาก็เรอเสียงดังแล้วลูบท้องพลางย้ิม 

อย่างอิ่มเอม "สบายพุงยิ่งนัก"

"แม่นาง..." นี่ขั้นเซียนแล้วจริงๆ

"เอาล่ะ ข้าเองก็กินอ่ิมแล้ว ควรกลบับ้านเสียที" เดก็สาวใช้แขนเส้ือ

เชด็คราบมนัแผลบ็บนปากจิม้ลิม้ลวกๆ แล้วล้วงเงนิหกอแีปะจากถุงใบน้อย

ที่ร้อยติดผ้าคาดเอวออกมาวางบนโต๊ะ "ท่านปูป่า ไว้เจอกันใหม่"

"เจ้า...จะไปท้ังอย่างน้ีเลยหรือ" เขาเงยหน้ามองคนที่ลุกขึ้นปัดก้น

ท�าท่าจะเดินจากไป

"อ้อ จริงสิ ลืมไปเลยว่ายังมีเจ้าอีกคน" นางหันมามองอีกฝ่าย  

แล้วลูบคางครุ ่นคิด "ถ้าอย่างไรคืนน้ีข้าจะหาโรงเต๊ียมถูกๆ ให้เจ้า 

อาศัยนอนก่อนสักคืน ไว้พรุ่งนี้ค่อยมาช่วยสอบถามให้ว่ามีขบวนพ่อค้า 

ไปเมืองหลวงบ้างหรอืไม่ ถ้าเจ้าได้ไปกับพวกเขาก็จะประหยัดค่าเดนิทาง

ไม่น้อย ดีหรือไม่"

"ขอบใจแม่นางที่มีน�้าใจ แต่ผู้น้อยยังไม่คิดจะกลับเมืองหลวง"

"ไม่กลับไปเจ้าจะอยู่ท�าอะไรที่ชายแดนตะวันตกกัน" นางผงะ  

เงินสองพวงที่เขามีจะใช้ได้นานเพียงใดกันเชียว

หร่วนชิงเฟิงอมย้ิม ดวงตาโชนแสงแวววาว มือใหญ่เรียวยาว 

ปัดมุมหน่ึงของเสื้อคลุมขนเตียวม่วงเบาๆ ด้วยกิริยารุ่มรวยเสเพล 
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อย่างบอกไม่ถูก "แม่นางวางใจได้ ผู้น้อยมีแผนการอยู่แล้ว"

"คนที่เหลือเงินแค่สองพวงติดตัวยังจะมีแผนการใดได้" ซูเส่ียวเตา

กวาดตามองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้า แล้วปรามาสอย่างไม่เกรงใจ

"แม่นางดูเบาผู้น้อยเกินไปแล้ว" เขาติงยิ้มๆ

"เจ้าแปลกที่แปลกถ่ิน อีกทั้งยังขัดสนเงินทอง อย่าให้สุดท้าย 

กลายเป็นต้องขายเสือ้ผ้าหรอืไม่ก็ขายตัวแล้วกัน...เอ่อ เรือ่งหอชายบ�าเรอ

เมือ่ครูข้่าก็แค่พูดส่งเดชไปอย่างน้ันเอง อย่าได้คดิอะไรสัน้ๆ เป็นอนัขาด

เชยีว" สหีน้านางเปลีย่นไปถนัดตา ขณะพยายามเกลีย้กล่อม "แม้ว่าด้วย

หน้าตาของเจ้า หากพามาเปิดตวัจะต้องกลายเป็นดาวเด่นอย่างแน่นอน 

แต่ศักดิ์ศรีกับมโนธรรมก็ส�าคัญนะ ต่อให้ไม่ได้เป็นคนฉลาดเฉลียวอะไร

ก็อย่าได้ขายก้น...อื๊อ!"

สวรรค์ โลกนี้ยังมีสตรีที่พูดจาไม่ส�ารวมปากได้เท่านางอีกหรือไม่!

หร่วนชิงเฟิงใช้มือตะปบปากเล็กๆ ไว้ได้อย่างทันท่วงที เขาตกใจ 

เสียจนเหง่ือผุดซึมไปท้ังตัว สายตาคมกริบกวาดมองไปโดยรอบ  

ด้วยกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินค�าพูดแผลงๆ อันน่าตกใจของนางเข้า

โชคดีที่ท่านปู่ปากับลูกค้าโต๊ะอื่นก�าลังส่งเสียงดังคุยกัน

"มากับข้านี!่" นยัน์ตาท่ีทอย้ิมอยู่เป็นนิตย์เปลีย่นเป็นเฉยีบขาดเย็นชา 

ขณะลากนางออกจากทีเ่กิดเหตุอย่างไม่พูดพร�า่ท�าเพลง
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2

ซูเสี่ยวเตาถูกเขาลากจากแผงขายเก๊ียวตรงมุมถนนใหญ่ไปยัง 

แผงขายเต้าหู้ตรงสุดถนน ตอนแรกยังงุนงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึน  

แต่เมือ่ตัง้สติได้ โทสะก็พุ่งพรวดเข้ามาในใจ จงึเงือ้ศอกกระทุง้ใส่ท้องน้อย

ของเขาทันที

หร่วนชงิเฟิงสมัผสัได้ถึงอนัตราย เขายกมอืข้ึนเพ่ือรบัแรงปะทะนัน้

โดยไม่ต้องคิด แต่เพียงพริบตาเดียวก็เปลี่ยนใจ รีบแสร้งท�าเป็นถูกนาง

ถองแบบตั้งตัวไม่ติด อีกทั้งยังร้องอึ้กเพื่อความแนบเนียน

ข้อศอกโดนท้องเขาเต็มรัก นางโพล่งออกไปด้วยความตกใจ  

"หะ...เหตุใดจึงไม่หลบเล่า"

"แค่กๆๆๆ" เขาแค่นย้ิมพลางใช้ชายแขนเสื้อเช็ด 'คราบเลือด'  

ตรงมุมปาก "แม่นาง เจ้าถองข้าด้วยเหตุใดกัน"

"เจ้า...เฮ้อ...ไฉนข้าจงึลมืไปได้นะว่าเจ้าสมองไม่ด ีซ�า้ยังเหลาะแหละ  
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มดีแีต่หน้าตา ย่อมต้องไม่รูวิ้ชายุทธ์อยู่แล้ว" ซเูสีย่วเตาละอายแก่ใจอย่างย่ิง 

รีบเอื้อมมือไปลูบท้องน้อยเขาทันที "ขออภัย มาๆ ให้ข้าดูซิว่าบาดเจ็บ 

ร้ายแรงหรือไม่"

ใครกันสมองไม่ดี แล้วใครกันที่เหลาะแหละมีดีแต่หน้าตา...

ใบหน้าคมคายเขียวคล�้าไปครึ่งหน่ึงทันที หน้าท้องแบนราบก�าย�า 

ที่อยู่ใต้เสื้อคลุมขนเตียวม่วงกับชุดฤดูใบไม้ร่วงบางๆ จึงถูกนางลูบเข้า

อย่างจัง

"เอ๊ะ?" นางรบัรูไ้ด้ว่ากล้ามเน้ือใต้ฝ่ามอืกระตุกทีหน่ึง ความแขง็แกร่ง 

ทีส่มัผสัได้ท�าให้ซเูสีย่วเตาท่ีไล่ตีไล่ต่อยบรุษุมาตัง้แต่เลก็จนโตอึง้ไปทันที 

จากน้ันก็อุทานออกมาด้วยความต่ืนเต้นดใีจ "โห!"

หร่วนชิงเฟิงผู้เป็นคุณชายเจ้าส�าราญอันดับต้นๆ ของเมืองหลวง 

ไม่เคยคาดฝันเลยว่าจะมีวันที่ตนเองถูก 'ลวนลาม' ริมถนนเช่นนี้ได้!

"แหม ดูไม่ออกเลยนะว่าเจ้ามพ้ืีนฐานร่างกายยอดเย่ียม กล้ามแน่น

ซ่อนรปูถึงเพียงนี ้ ท่านพ่อของข้าบอกว่าร่างกายเช่นน้ีเหมาะจะจบัมาฝึก 

เป็นหน่วยสอดแนมทีส่ดุ เป็นอย่างไร เจ้าสนใจหรอืไม่เล่า" นางลบูครัง้เดยีว 

ไม่ยอมพอ ยงัคงลบูแล้วลบูเล่าอย่างติดใจ

ลบูเสยีจนหวัใจ ในอก ท้องน้อย ไม่ว่าส่วนทีส่มควรหรอืไม่สมควร 

ก็ตดิไฟร้อนวูบวาบข้ึนมาพร้อมกัน ใบหน้าคมคายแดงก�า่ ขณะตะกุกตะกัก

อย่างลนลาน "มะ...แม่...แม่นาง...ส�ารวมด้วย..."

สตัว์ร้ายตวัเขือ่งค่อยๆ ตืน่ขึน้มาท่ามกลางความมดืมดิของรตัตกิาล...

ฮึก...แย่แล้ว!

"อย่าขี้เหนียวนักเลย ลูบแค่ทีสองทีเนื้อเจ้าไม่น้อยลงหรอกน่า"
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เนือ้ไม่น้อยลงน่ะใช่ แต่เน้ือบางส่วนขยายใหญ่ข้ึนแทนน่ะส.ิ..แค่กๆ...

หร่วนชิงเฟิงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตนเองก็มีแง่มุมลามกอยู่ด้วย 

เช่นกัน ใบหน้าของเขาเป็นสีแดงก�่าสลับกับขาวซีด สุดท้ายก็ตัดปัญหา

ด้วยการคว้ามือเล็กที่จุดไฟให้ตนเอาไว้

"ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันเกินงาม แม่นางอย่าเสียมารยาท"  

โทสะของเขาเดือดปุดๆ ด้วยความขุ่นใจ

ซูเสี่ยวเตาไม่คิดเลยว่าบุรุษที่ดูป้อแป้อ่อนแอเช่นเขาจะแรงเยอะ 

ถึงเพียงนี ้มอืใหญ่บบีแน่นราวกับคีมเหลก็จนนางขยับมอืไม่ได้ พยายาม

สลัดอยู่หลายครั้งก็สลัดไม่หลุด

แต่ใจทีอ่ยากช่วยบดิา 'เกณฑ์ทหาร' ก็ย่ิงกระตอืรือร้นข้ึนมาเช่นกัน 

ขนาดมอืถูกบบีจนเจบ็นดิๆ ยังไม่โกรธเคอืง อกีทัง้ยังถามด้วยความต่ืนเต้น

"นี ่ ในเมือ่เจ้าชอบชายแดนตะวันตกถึงเพียงนี ้แล้วเคยคดิหางานท�า

อย่างจรงิจงัหรอืไม่ จะได้ใช้ชวิีตอยู่ท่ีนีอ่ย่างสงบสุขมัน่คงอย่างไรเล่า"

"เหตใุดแม่นางถึงได้ถามเช่นน้ี" เขาปล่อยมอืออก ท�าหน้าหวาดระแวง

มองเดก็สาวทีต่าเป็นประกาย พลางสะท้านใจน้อยๆ

"คืออย่างน้ี" พูดไปได้ไม่ทันไร นางก็ยกมือขึ้นโอบไหล่เขา 

อย่างถือวิสาสะ พร้อมหัวเราะหึๆ "ภาษิตว่าเหล็กดีต้องเอามาท�าตะปู  

บุรุษที่ดีต้องเป็นทหาร เคยคิดจะเข้ากองทัพรับใช้ราชส�านัก แล้วเป็น

แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรผู้ปกป้องผืนแผ่นดินในอนาคตบ้างหรือไม่"

"..." เขาอึ้งไปโดยสิ้นเชิง

"พ่ีสาวมเีส้นสายทีช่่วยเจ้าได้ รบัประกันความส�าเร็จเตม็ร้อย" นาง 

ใช้ค�าพูดล่อลวงเด็ก...เอ๊ย หาทหารใหม่ๆ มาให้กองทัพสกุลหร่วนต่อไป 
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"ทหารเกณฑ์ใหม่ยังจะได้รบัเบีย้หวดัข้ันต�า่สองต�าลงึ มอีาหารให้กินสามมือ้ 

อกีท้ังยังมกิีจกรรมรืน่เรงินอกสถานทีอ่ย่างล่าสตัว์หรือหาของป่า นอกจากน้ัน

หากได้รับคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ใต้การบังคับบัญชาของนายทัพแนวหน้า 

ปีกขวาซูเถ่ียโถว ยังจะได้รับภาพเหมือนหนึ่งเดียวท่ีไม่มีใครเหมือนของ 

นายทัพซูอีกใบ เป็นอย่างไร"

"..." เขายังคงเงียบอึ้งอยู่เช่นนั้น

"เป็นอย่างไรๆ น่าสนใจมากเลยใช่หรือไม่"

"ไม่ทราบว่านายทัพซูเป็นอะไรกับแม่นาง..."

"เขาเป็นท่านพ่อของข้า" นางรับอย่างเปิดเผยพลางหัวเราะหึๆ

ที่แท้ก็อย่างนี้ หร่วนชิงเฟิงเข้าใจในทันที

มิน่าเล่า เขาถึงได้รู้สึกว่าเด็กสาวตรงหน้ามีบุคลิกคล้ายนายทัพ 

แนวหน้าบางนายในงานเลี้ยงคืนน้ีอย่างย่ิงยวดทีเดียว ล้วนแต่โผงผาง

ตรงไปตรงมาด้วยกันทั้งคู่ ที่แท้ก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น...

หร่วนชิงเฟิงไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดี

"เฮ้อ..." เขานวดหว่างคิ้ว ทั้งท่ีปวดเศียรเวียนเกล้า แต่ไม่รู้เหตุใด 

มุมปากถึงได้ยกขึ้นนิดๆ

"ตัดสินใจได้หรือยัง" นางจ้องเขาเขม็ง

"ขอขอบใจความปรารถนาดขีองแม่นาง แต่ผูน้้อยเป็นลกูโทนของบ้าน 

ต้องสืบทอดกิจการวงศ์ตระกูล น่ากลัวว่าจะเข้าเป็นทหารใต้อาณัติของ 

นายทัพซไูม่ได้"

"คนปัญญาอ่อนอย่างเจ้าก็สืบทอดกิจการวงศ์ตระกูลได้ด้วยหรือ" 

นางถึงกับตาค้าง
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"ใครบอกแม่นางว่าข้าปัญญาอ่อน" เขาเลิกค้ิว เหมือนจะย้ิม 

แต่ก็ไม่ยิ้ม

"หา? เจ้าไม่ได้ปัญญาอ่อนหรือ"

"ข้าแสดงหลักฐานมากพอให้แม่นางแน่ใจว่าข้าปัญญาอ่อน 

ตั้งแต่เมื่อไรกัน หือ?"

บรรยากาศรอบตัวเขาเปลี่ยนไปแทบเป็นคนละคน จากคุณชาย 

หยิบโหย่งเจ้าส�าราญกลายเป็นชายหนุ่มองอาจทรงอ�านาจน่าเกรงขาม  

โดยเฉพาะคิ้วหนาตวัดหางเฉียงขึ้นและนัยน์ตาสีด�าแวววาว หัวใจนาง 

ดีดตัวทีหนึ่ง แล้วเต้นแรงขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุ

ซูเสี่ยวเตาพลันพบว่าหัวสมองมีแต่ความว่างเปล่า เค้นค�าพูด 

ไม่ได้แม้แต่ค�าเดียว สักพักใหญ่ถึงค่อยพึมพ�าออกมา "เอ่อ...ก็ท่ีเจอกัน

เมื่อตอนกลางวันเหมือนมากเลยนี่นา..."

"เช่นน้ัน..." เขาคลีย้ิ่ม แล้วโน้มร่างสงูใหญ่เข้ามาใกล้จนปลายจมกู

แทบชนกัน แผ่ความกดดันและกลิน่อายห้าวหาญสมชาย น�า้เสยีงทุ้มต�า่ 

มเีสน่ห์อย่างยากจะบรรยาย "ตอนนีเ้ล่า"

นางสัมผัสได้ว่าใบหูท้ังสองข้างร้อนวูบวาบไปหมด ดวงตาสุกใส 

กะพริบถี่ๆ อย่างท�าอะไรไม่ถูก "ตะ...ตะ...ตอนนะ...นี้..."

รอยยิ้มในนัยน์ตาลึกล�้าชัดเจนขึ้น ลมหายใจร้อนผ่าวเป่ากระทบ 

ใบหูเล็กเบาๆ "เจ้ากลัวหรือ"

เรื่องอะไรข้าต้องกลัวด้วย! นางอยากย้อนกลับไปเช่นนี้ แต่หัวใจ

เต้นเร็วเหลือเกิน อีกทั้งไม่รู้เพราะเหตุใดถึงได้แข้งขาอ่อนยวบ

บอกตามตรง นางไม่ได้กลัว แต่...แต่ใจมันส่ัน อกมันหวิว  
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หัวมันหมุน...อ๊ะ เพราะว่าเขาเข้ามาใกล้เกินไปนั่นแหละ นางถึงได้ 

รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง!

"จะ...เจ้าเอาหน้าไปห่างๆ หน่อย!" นางยกมือดันหน้าเขาออกไป 

"ข้าจะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว"

หร่วนชงิเฟิงไม่อยากเชือ่เลยว่าใบหน้างดงามคมคายทีก่ระชากหัวใจ

หญิงสาวในเมอืงหลวงมานับไม่ถ้วนของตนจะต้องมาถูกเดก็สาวชาวบ้าน

คนหน่ึง 'ผลกัไส' โดยแรงอย่างไร้ความลงัเลและไร้เย่ือใย

เพราะมัวแต่ตกตะลึงจังงัง เมื่อซูเสี่ยวเตาพูดทิ้งท้ายว่า "ไม่ใช ่

คนปัญญาอ่อนแต่ดันมาหลอกคนปัญญาอ่อนอย่างข้าให้เลี้ยงเก๊ียว  

เจ้ามันทุเรศจริงๆ" และสะบัดหน้าเดินจากไป เขาเลยไม่ทันได้เหนี่ยวรั้ง

นางไว้แล้วอธิบายให้ฟัง จนกลายเป็นปัญหายุ่งยากในกาลต่อมาทีท่�าให้

ความเข้าใจผิดยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ

แต่นั่นเป็นเรื่องราวในภายหลัง

ทีส่�าคัญก็คือเมือ่เขาได้สติกลบัมาก็พบว่าตอนนีด้กึมาก ประตเูมอืง

ปิดไปแล้ว ไม่สามารถกลบัไปท่ีค่ายนอกเมอืงได้ และคนืนีเ้ขาก็ไม่อยาก

กลับจวนแม่ทัพสงบประจิมไปผจญกับ 'นางบ�าเรอ' ที่บิดายัดเยียดให้

ติดตามมาด้วย สายตาของหญิงสองคนนั้นหิวกระหายราวกับหมาป่า 

เห็นเนื้อก็ไม่ปาน

"เฮ้อ..." เขาถอนหายใจเบาๆ แล้วดึงพัดสีขาวจากในอกเสื้อ 

มาเคาะไหล่เล่นอย่างอ่อนใจ พลางพึมพ�า "หนทางแห่งการรักษา 

ความบริสุทธิ์ผุดผ่องยังอีกยาวไกลนัก..."
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คืนนั้นซูเสี่ยวเตาแอบปีนก�าแพงกลับเข้าบ้าน โชคดีซูเถ่ียโถวผู้ด่ืม 

จนเมามายถูกทหารในกองก�าลังส่วนตัวหามกลับบ้านมาเรียบร้อยแล้ว  

ป้าอาฮวาเลยสาละวนอยู่กับการต้มน�า้แกงสร่างเมากับต้มน�า้ส�าหรบัอาบ

ให้เจ้านายจนปลีกตัวไม่ได้ ยังผลให้ไม่อาจสานต่อแผนการจับคุณหนู 

ของตนมา 'อบรมวิถีกุลสตรี'

พอกลับเข้าห้องตนเองแล้วนึกถึงคนทุเรศท่ีได้เจอในวันนี้ขึ้นมา  

นางก็โมโหจนต้องว่ิงโร่ออกไปห้องเก็บฟืน หาฟืนท่อนยาวท่ีมีส่วนคอด

ส่วนโค้งมาปิดกระดาษขาวลงไป วาดเป็นรปูเต่าใส่เสือ้คลมุขนฟูแล้วจบั

วางพิงผนังห้อง จากนั้นก็เขวี้ยงมีดบินใบหลิวใส่อยู่ประมาณครึ่งชั่วยาม

ถึงค่อยพอหายโมโห สามารถไปอาบน�้าเข้านอนได้อย่างสบายใจ

เมื่อตื่นนอนในเช้าวันถัดมา ซูเสี่ยวเตาผู ้มีความคิดเรียบง่าย 

มาแต่ไหนแต่ไรก็ลืมเรื่องท่ีเกิดขึ้นเมื่อวานไปเกือบหมดแล้ว นางไปนั่ง 

กินข้าวเช้ากับท่านพ่อของตนอย่างเริงร่า ซดโจ๊กข้าวฟ่างร้อนๆ กินกับ 

ต้นกระเทียมผัดเนื้อและไช้เท้าดองรสเผ็ดอย่างเอร็ดอร่อย

ซเูถ่ียโถวผูม้รีปูร่างบกึบนึก�าย�าราวกับราชาภูเขามองลกูสาวสดุทีร่กั

ด้วยสายตารกัใคร่เอน็ดู พลางถามอย่างอารมณ์ด ี "ลกูพ่อจะกินหมัน่โถว 

อกีสกัสองสามลกูหรอืไม่ หรอืจะให้อาฮวาน่ึงซาลาเปาไส้เน้ือมาสักเข่งด?ี"

วันน้ีซเูสีย่วเตาถูกป้าอาฮวาบงัคับแต่งตวัเสียอ่อนหวาน ผมท�าเป็น

ทรงหงส์เหนิ สวมชดุสเีหลอืงอ่อนตัดกับผ้าคาดเอวสีเขียวใบหลวิ ขับเน้น

ใบหน้าดวงเลก็ให้ย่ิงดนู่ารกัน่าชงัราวกับดอกบวัตมู น่าเสยีดายท่ีใบหน้า

ดวงนั้นแทบฝังอยู่ในชามโจ๊ก มือซ้ายถือหมั่นโถวขนาดใหญ่ที่กินไปเป็น 

ลกูทีส่าม ส่งเสยีงเค้ียวหงบัๆ แตกต่างกับรปูลกัษณ์ภายนอกราวฟ้ากับเหว
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แต่ในสายตาของซูเถ่ียโถว ไม่ว่ามองอย่างไรลูกสาวของตนก็ยัง 

น่ารักมากๆ อยู่ดี

"ท่านพ่อ" นางเคี้ยวหมั่นโถวหมดลูกภายในไม่ก่ีค�าก็ยกชามโจ๊ก 

ซดจนเกลีย้งและใช้มอืเชด็ปาก ก่อนจะบอกอย่างเรงิร่า "วนันีร้อข้าด้วยนะ 

ข้าจะไปค่ายกับท่าน เมือ่วานแข่งประลองยุทธ์กับพวกพ่ีโจวจือ่ยังไม่เสรจ็

เลย"

"จะมีปัญหาอะไร...เอ่อ..." ซูเถ่ียโถวหัวเราะพลางตอบรับ แต่แล้ว 

ก็นึกขึ้นมาได้ว่านายใหญ่แห่งกองทัพผู้ถืออ�านาจปกปักรักษาชายแดน

อย่างเป็นทางการมาถึงแล้วเมื่อวาน ช่วงนี้ทุกคนจึงระวังตัวแจ รักษา 

กฎระเบียบในค่ายอย่างเคร่งครัด จึงไม่อาจให้ลูกสาวเข้านอกออกใน

ตามใจชอบอย่างที่แล้วมาอีก หน�าซ�้า...

เห็นบิดามีสีหน้าล�าบากใจ นางก็ใจหายวาบ รีบถามขึ้นทันที  

"เกิดอะไรข้ึน หรือว่าพวกเผ่าอี๋ตะวันตกเคลื่อนไหวอีกแล้ว จะรบกัน 

แล้วหรือ"

นับจากสงครามใหญ่บนเขาซีอู่เมื่อสิบปีก่อนเป็นต้นมา กองทัพ 

สกลุหร่วนอนัเกรยีงไกรก็ขบัไล่พวกเผ่าอ๋ีตะวันตกให้ถอยร่นไปถึงหนึง่พันลี้ 

หลายปีมานี้พวกเผ่าอี๋ตะวันตกจึงท�าได้แค่ก่อความวุ่นวายและศึกเล็กๆ 

ไม่ได้ทะเยอทะยานอยากยึดครองชายแดนตะวันตกอีกต่อไปแล้ว

แต่ถึงอย่างไรซูเสี่ยวเตาก็คลุกคลีอยู่ในค่ายมานานปี พอจะรู้ข่าว

ทางการทหารทีไ่ม่ใช่ข่าวลบัอยู่บ้าง เห็นว่าปีนีช้นเผ่าอีต๋ะวันตกแล้งหนัก 

เก็บเก่ียวพืชผลได้น้อย ม้าวัวขาดแคลน หากชาวเผ่าอีต๋ะวันตกเลือกทีจ่ะ

เคลือ่นไหวในเวลาน้ีก็ไม่แปลก
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"ลกูพ่อไม่ต้องกังวลไป" ซเูถ่ียโถวเกรงลกูสาวจะเสยีขวัญ ประกอบกับ

ไม่อาจแพร่งพรายข่าวทางการทหารทีแ่ท้จรงิ จงึเลอืกอ้างองิเรือ่งท่ีเชือ่ถือได้ 

"แค่ว่าช่วงน้ีแม่ทัพสงบประจิมเพ่ิงมารับช่วงกองทัพสกุลหร่วนอย่างเป็น

ทางการ สบิสองค่ายใหญ่ทางตะวันออกและตะวนัตกต้องฝึกฝนอย่างเข้มงวด 

ท่านแม่ทัพใหญ่กล่าวว่าอีกเจ็ดวันให้หลังจะมาดูการซ้อมรบของทหาร

กองต่างๆ ในค่าย เพ่ือคัดเลือกสามกองที่มีฝีมือเก่งกาจที่สุด...แค่กๆ  

สรุปก็คือต่อจากนี้เจ้าหนุ่มนั่นคงประลองยุทธ์กับเจ้าอีกไม่ได้แล้ว"

ไม่รู้ว่าพูดอ้อมเสียขนาดนี้ ลูกสาวจะฟังเข้าใจหรือไม่

"ท่านพ่อ ท่านกลัวว่าข้าเข้าไปในค่ายแล้วท่านแม่ทัพใหญ่เจอเข้า

จะถูกลงโทษตามกฎทหารอย่างนั้นหรือ" ความคิดของนางแล่นวาบ 

แล้วถามอย่างรู้ทัน

"โถ นกึอยู่แล้วเชยีวว่าลกูสาวของพ่อฉลาดเฉลียวเป็นทีสุ่ด พูดแค่นี้

ก็เข้าใจ" ซเูถ่ียโถวย้ิมแย้มอย่างยินดีปรดีา

"ท่านพ่อ ถ้าอย่างไรข้าจะหาโอกาสเข้าพบท่านแม่ทพั ขอร้องให้เขา

พิจารณาฝีมือข้าดู หากผ่านเกณฑ์จะได้เข้าเป็นทหารหญิงในกองทัพ 

สกุลหร่วน" เด็กสาวตาเป็นประกายด้วยความตืน่เต้น "โธ่เอ๊ย เหตใุดข้าถึง

ไม่คิดได้ให้เร็วกว่านี้นะ โง่จริงๆ เลย!"

ซูเ ถ่ียโถวตกใจจนหัวใจแก่ๆ แทบจะกระเด้งออกจากปาก  

"ไม่ๆ ไม่ได้ๆ กองทัพไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่แต่อย่างใด มองไปทางไหนก็มีแต ่

ทหารตัวเหม็นหึ่ง หากเจ้าได้กลิ่นแล้ววิงเวียนจะท�าอย่างไร"

อีกอย่างกองทัพสกุลหร่วนใช่ว่านึกจะเข้าก็เข้าได้ง่ายๆ เสียเมื่อไร

เล่า หากไม่ได้ฝึกฝนเค่ียวกร�าอย่างหนัก บากบั่นจนข้ามภูเขาศพมาได้  
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จะไม่มีทางยืนในนั้นได้อย่างมั่นคงแม้แต่วันเดียว!

ลูกสาวตัวเล็กนุ่มน่ิมหอมกรุ่นของเขาจะเดินบนเส้นทางมหาภัย 

รับมือกับความล�าบากยากเข็ญเช่นนั้นได้อย่างไรเล่า

"ลกูพ่อ ฟังนะ ปกติเจ้าท�าตัวเป็นยอดหญงิข่มเหงบรุุษ...แค่กๆ...ข้า

หมายความว่าปกติเจ้าร�าดาบควงทวนให้ร่างกายแข็งแรงน้ันเป็นเร่ืองทีด่ี 

แต่การศกึสงครามไม่ได้น่าสนุกแต่อย่างใด หากเกดิสงครามข้ึนมาจรงิๆ 

แล้วเจ้าออกรบร่วมกับกองทัพ ต่อให้พ่อมีหัวใจสักร้อยดวงก็แตกสลาย 

จนไม่เหลอืหรอก" ใบหน้าคร้ามเข้มของซเูถ่ียโถวซดีเผอืดด้วยความหวาดกลวั

"แต่ท่านพ่อเคยพูดเสมอว่าการปกป้องบ้านเมอืงเป็นหน้าท่ีของคน 

ทกุผูไ้ม่ใช่หรอื" นางทกัท้วง "อกีอย่างท่านก็ส่ังสอนข้ามาเองกับมอื หรือว่า

ท่านไม่มั่นใจใน 'สามสิบหกกระบวนท่าดาบเบิกภูผา' ของสกุลซูเรา"

ผู้เป็นพ่ออับจนด้วยค�าพูดในทันใด

"ข้าไม่กล้าพูดว่าศึกษาเคล็ดวิชาดาบชุดน้ีจนเข้าใจถ่องแท้ แต ่

อย่างน้อยๆ ก็เรียนรู้มาสักหกถึงเจ็ดส่วนล่ะน่า" นางท�าหน้าห้าวหาญ  

ก่อนจะตบหน้าขาตนเองอย่างฮึกเหิม "ท่านพ่อ ชายชาตรีจะได้ทดแทน

คณุแผ่นดนิและสร้างชือ่เสยีงให้วงศ์ตระกูลก็ขึน้อยู่ทีไ่ด้ออกรบน่ีแหละ!"

"ประเด็นคือ...เจ้าเป็นสตรี" ซูเถี่ยโถวพึมพ�าเบาๆ

นางตวัดตามองมาอย่างดุดันทันที "อะไรนะ"

"ปะ...เปล่า..." ผู้เป็นพ่อกลืนน�้าลาย แล้วรีบย้ิมประจบ "เหตุใด 

พ่อจะไม่รูว่้าลกูสาวพ่อมปีณิธานย่ิงใหญ่ ท้ังยังมัน่ใจในเพลงดาบสกลุซเูรา

อย่างมาก..."

"ถ้าอย่างน้ันข้าจะไปเอาดาบมาเดีย๋วน้ีเลย" เด็กสาวพูดพลางลกุพรวด 
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ท�าท่าจะว่ิงออกไปข้างนอกอย่างต่ืนเต้น

ซเูถ่ียโถวตกใจจนเหงือ่ท่วม ร้อนใจดังไฟลนจนท�าอะไรไม่ถูก โชคดี

ป้าอาฮวายกหม้อพุทราแดงต้มล�าไยเข้ามาทันการณ์ นางเอ่ยถามว่า  

"นั่นคุณหนูจะไปที่ใดเจ้าคะ"

เท้าของซเูสีย่วเตาชะงกัอยู่กลางทาง ความคิดในใจต่อสูกั้นหน่ึงยก 

สดุท้ายก็เดนิไหล่เหีย่วคอตกกลบัมาย้ิมแหยๆ "แม่นม ข้ากินจนอิม่แปล้ 

ขอออกไปเดินย่อยสกัสองรอบ เดีย๋วก็กลบั"

"อาฮวา เจ้ามาพอด"ี ซเูถ่ียโถวท�าราวกับหญงิสาวผูถึ้งคราวคบัขนั 

แล้วเจอคนผ่านมาช่วยพอดี แทบอยากจับมือแม่นมไว้แล้วหล่ังน�้าตา 

ด้วยความซาบซึ้ง "ระยะนี้กองทัพงานยุ่ง เจ้าช่วยอยู่กับคุณหนูให้มากๆ  

แทนข้าที หากว่างๆ ก็ท�าของอร่อยๆ มาบ�ารุงนาง ดูสิ แขนขานางเล็ก 

จะเท่าไม้เข่ียไฟอยู่แล้ว น่าสงสารอะไรอย่างน้ี ข้าเหน็แล้วปวดใจย่ิงนัก"

ซูเสี่ยวเตาก้มลงมองแขนขาตนเอง

เลก็มากเลยหรอื ก็ไม่นีน่า เมือ่วานข้ายังใช้ 'แขนขาเล็กๆ' นีจ้ดัการ 

พ่ีโจวจือ่ไปหน่ึงยกก่อนจะเปลีย่นเป็นดาบเล่มใหญ่...

"นายท่านโปรดวางใจ เรื่องดูแลคุณหนูไว้เป็นหน้าที่ข ้าเอง"  

มหีรอืป้าอาฮวาจะไม่เห็นว่านายท่านของตนหลิ่วตาส่งสัญญาณมาให ้

จนตาแทบกระตุกอยู่แล้ว นางจึงรีบรับค�าด้วยความยินดี

"ไม่เอานะท่านพ่อ..." ซูเสี่ยวเตาสูดหายใจเฮือก

"เป็นเด็กดนีะลกู เด๋ียวตอนเย็นพ่อเลกิจากค่ายแล้วจะเอาของอร่อย

มาฝาก" ซเูถ่ียโถวทัง้ร้อนตัว ท้ังสงสาร ทัง้รูส้กึผิด จงึไม่กล้ามองสบสายตา

วิงวอนของลกูสาวตรงๆ จากน้ันก็เผ่นหนีออกมาอย่างไม่รอช้าโดยไม่ลมื
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ส่งเสียงตะโกน "เหล่าหลู่ เร็วเข้าๆ เตรียมม้า! ข้าจะไประดมพลเช้า 

สายอยู่แล้ว"

ห้องโถงใหญ่เงียบกริบลงทันใด

"ท่านพ่อไร ้มโนธรรมสิ้นดี" สักพักใหญ่ นางก็งึมง�าออกมา 

พลางถอนหายใจ

"คณุหน ูวันนีม้าเรยีนงานฝีมอืท่ีพวกเราพูดกันไว้คราวก่อนนะเจ้าคะ" 

ป้าอาฮวาคลีย้ิ่มร้ายกาจ เหมอืนสาแก่ใจท่ีได้สมปรารถนาหลงัจากเฝ้ารอ

อะไรบางอย่างมาเน่ินนาน

ซูเสี่ยวเตาขนหัวลุกพลางสะท้านเฮือกในใจ

ทนทรมาทรกรรมกับเข็มปักผ้าเล่มเรียวเล็กมาตลอดช่วงเช้า ในท่ีสุด

ซูเสี่ยวเตาก็ทนต่อไปไม่ไหว อาศัยจังหวะระหว่างท่ีป้าอาฮวาเข้าครัว 

ไปเตรยีมอาหารกลางวัน รบีโยนตะกร้าใส่เขม็ด้ายรวมทัง้เศษผ้าท่ีใช้ฝึก 

ปักผ้าขึ้นไปบนข่ือ แล้วถลกชายกระโปรงวิ่งออกไปข้างนอกราวกับ 

ติดปีกบิน

ไม่ไหวแล้ว หากยังฝึกของบ้าๆ น่ันต่อไป นางคงได้ถูกเข็มต�า 

จนปัญญาอ่อนแน่!

ซูเสี่ยวเตาวิ่งแน่บออกมาจนถึงศาลเจ้าท่ีริมทางที่อยู่ห่างจาก

คฤหาสน์สกุลซูสิบแปดลี้ ถึงค่อยเกาะต้นไม้ใหญ่ข้างศาลหอบหายใจ 

ฟืดฟาดเพื่อพักเหนื่อย

"อ้าว เสี่ยวเตาเป็นอะไรไปล่ะนั่น ท�าราวกับมีเสือไล่กวดหลังมา 

ก็ไม่ปาน" ท่านย่าหวังท่ีขายไข่ต้มใบชากับน�้าชาข้นชะโงกหน้ามาถาม

Page ������������������������.indd   43 21/8/2561 BE   13:03



44

รับใช ้แม่ทัพหวั่นหลวมตัว

อย่างสงสัย

"ท่านย่า แค่เสอืยังน้อยไป" นางถอนหายใจเฮอืก พลางยกมอืปาดเหงือ่

บนหน้าผาก "เสอืยังฟาดได้ แต่แม่นมฟาดไม่ได้..."

"ด้ือกับแม่นมเจ้าอีกแล้วหรือ" ท่านย่าหวังจะหัวเราะก็สงสาร  

จึงเปลี่ยนมาเทน�้าชาร้อนๆ ใส่เครื่องปรุงที่คั่วจนหอมฟุ้ง ท�าเป็นชาข้น 

ส่งให้นาง "เอ้า ดื่มอะไรร้อนๆ ให้ท้องอุ่นเสียก่อน เร่ืองอื่นไว้ค่อยคิดกัน

ทีหลัง"

"ขอบคุณท่านย่าหวัง"

ซูเสี่ยวเตายกชามชาข้นสีน�้าตาลแก่กลิ่นหอมฉุยขึ้นจิบสองอึก  

กลิ่นหอมของถั่วลิสงกับงาคั่วบดละเอียดพุ่งเข้ามาแตะจมูก พอเข้าปาก

ก็กลายเป็นกระแสธารอุ่นๆ ท่ีไหลผ่านอวัยวะภายใน อารมณ์ฮดึฮดัอดัอัน้

ที่เก็บไว้ตั้งแต่เช้าสลายไปกว่าครึ่งทันที

"ชาข้นของท่านย่าหวังอร่อยจริงๆ"

"ชาแค่น้ีเอง เจ้าชอบกินก็มาหาข้าได้ทุกเมือ่ กินไข่ต้มใบชากับชาข้น

รบัประกันว่าอ่ิมท้อง" ใบหน้าชราของหญิงสงูวัยย้ิมจนย่นเป็นกลบีดอกไม้ 

ก่อนจะพูดต่ออย่างกระตือรือร้น "เป็นเพราะได้เสี่ยวเตาช่วยไล่ตะเพิด 

พวกอันธพาลที่มาเก็บค่าคุ้มครองให้แท้ๆ ไม่เช่นน้ันหลายปีมาน้ีข้าคง 

ท�ามาหากินอย่างสงบสุขไม่ได้"

เด็กสาวเขินอายนิดๆ ที่ถูกชม "แหม ข้าก็แค่ต่อยอันธพาลไม่กี่คน

เท่านั้น เรื่องเล็กออกจะตายไป ท่านย่าหวังไม่ต้องเก็บมาใส่ใจหรอก"

ความจริงเป็นเพราะพวกอันธพาลถึงคราวเคราะห์ด้วย เนื่องจาก

ตอนนั้นนางเพ่ิงเรียน 'ฝ่ามือพิชิตวัวข้ามภูผาผนึกก�าลังไร้เทียมทาน'  
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จากบิดามาหมาดๆ สบโอกาสทั้งทีจะไม่ลองมือได้อย่างไรเล่า

ตอนน้ันนางเพ่ิงจะอายุสบิสี ่ แต่กลบัเล่นงานบรุษุตวัโตๆ หลายคน 

จนเบาเรี่ยเบาเล็ด ฟันร่วง กระดูกหัก แม้แต่เจ้าหน้าที่ทางการยังตกใจ 

สดุท้ายท่านพ่อต้องออกหน้าช่วยนางจนเรือ่งสงบลงได้ เฮ้อ...นับจากน้ันมา

นางก็ไม่กล้าลงมือหนักถึงเพียงนั้นอีกเลย อมิตาภพุทธ

ซูเสี่ยวเตาลืมความทรงจ�าที่ตน 'ซัด' พ่ีโจวจื่อในค่ายเมื่อวาน 

ไปจนหมดสิ้นโดยไม่รู้ตัว

"เสีย่วเตาเป็นยอดหญิงเลือ่งชือ่ของชายแดนตะวันตกเรา แม้เป็นหญิง

แต่กไ็ม่ยอมแพ้บรุษุ ฝีมอืระดบัเจ้าน่ะ ลงสมรภมูไิปสูกั้บพวกเผ่าอีต๋ะวนัตก

ได้สบายๆ"

พอคดิถึงเรือ่งราวในอดตี หญิงชราก็รู้สกึเหมอืนเลอืดในกายสบูฉดีแรง 

สองตาเป็นประกายเหมอืนจะบอกว่า 'ข้าสนบัสนนุเจ้านะ'

"จริงหรือ ท่านย่าหวัง ท่านเองก็คิดเช่นน้ันเหมือนกันใช่หรือไม่"  

เด็กสาวลิงโลดอยู่ในใจ ขณะตบโต๊ะโดยแรงด้วยความตื่นเต้น "ได้!  

ด้วยแรงสนับสนนุของท่าน รบัประกันว่าข้าจะไม่ท�าให้ท่านผดิหวังแน่นอน"

"หา?" ท่านย่าหวังตามไม่ทัน

ซูเสี่ยวเตายกชาข้นของท่านย่าหวังข้ึนมาซดรวดเดียวหมด 

แบบไม่กลวัร้อน ก่อนจะวางชามลงกับโต๊ะดงัป้ึก ยกมอืเชด็หน้าขาวเนียน

ราวกับหยกของตนเองสองที แล้วประกาศดังลั่น "ข้าไปล่ะ!"

ท่านย่าหวังอยากจะพูดอะไรอีกค�าสองค�าก็สายเกินการณ์ เพราะ

เด็กสาวเดินอาดๆ จากไปเรียบร้อยแล้ว

"เอ่อ..." หญิงชรารู ้สึกเย็นวาบตรงต้นคออย่างไร้สาเหตุ แล้ว 
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อดกลืนน�้าลายไม่ได้ "เมื่อครู่ข้าไม่ได้พูดอะไรผิดใช่หรือไม่"

เวลาเดียวกันนั้น ในค่ายกองทัพสกุลหร่วนท่ีอยู ่ห่างออกมา 

นอกตวัเมอืงห้าสบิลี ้ คมอาวธุก�าลงัปะทะกันอย่างดเุดอืดจนเสยีงดังสนัน่ 

เพราะผูบั้ญชาการสงูสดุคนใหม่ของกองทัพสกุลหร่วนจ�านวนสามแสนนาย

ก�าลังยืนอยู่บนแท่นบัญชาการ ใช้ดวงตาคมกริบดุจอินทรีมองลงมา 

ยังการโรมรันของเหล่าทหารกล้าจากสิบสองค่ายย่อย

"ทัพปีกซ้าย กระบวนทัพงูหางยาวแถวเดียว!" เขาสั่งเสียงเข้ม

"ขอรับ!" ทหารกล้าหนึ่งพันนายรับค�าดังกึกก้อง แล้วรีบแปร 

กระบวนทัพเป็นงูตัวยาวอย่างคล่องแคล่ว อาวุธในมือสะท้อนแสงแดด

วูบวาบบาดตา

"ทัพปีกขวา กระบวนทัพอินทรีเหินเวหา!" เขายกมือขวาขึ้น

"ลุย!" ทหารทัพปีกขวาเคลื่อนไหวอย่างฮึกเหิมน่าเกรงขามภายใต้

การน�าของซูเถี่ยโถว

วันน้ีทัพปีกซ้ายขวาซ้อมรบด้วยยุทธวิธีใช้คนน้อยจู่โจมคนมาก  

ภายใต้การบัญชาการของนายทัพหนุ่มแน่น ทัพปีกซ้ายแปรกระบวน 

อย่างคล่องแคล่วเป็นระเบียบ ราวกับงูหลามยักษ์ที่เลื้อยจากสวรรค ์

ลงมาพันรัดศัตรูทุกหัวระแหงให้หักเป็นท่อนๆ

ฝ่ายทหารฝีมือดีห้าร ้อยนายที่มีซูเ ถ่ียโถวน�าทัพก็เป็นประดุจ 

อินทรียักษ์แกร่งกล้า แบ่งออกเป็นจะงอยปาก กรงเล็บ ปีกที่พร้อม 

เข้าโจมตไีด้ทุกเมือ่ ต่อให้งยัูกษ์เจ้าเล่ห์น่ากลัวเพียงไรก็สามารถพุ่งเข้าไป

จู่โจมจุดอ่อนได้ในจังหวะแยบยล ผ่านไปเพียงหนึ่งชั่วยาม กระบวนทัพ 
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งูหางยาวแถวเดียวก็ถูกตีเสียจนแตกพ่ายจนหัวหางต่อกันไม่ติด

ไต้อว้ีเป็นหนุ่มเลือดร้อน พอเห็นดังนั้นใบหน้างามสง่าก็แดงก�่า 

พลางเหลือบมองแม่ทัพใหญ่ท่ียืนกอดอกบนแท่นด้วยท่าทางครุ่นคิด 

อย่างกระวนกระวาย ก่อนจะตั้งสติกระชับมือเข้ากับทวนด้ามทอง แล้ว 

ล้วงมือเข้าไปดึงธงเล็กจากในอกเสื้อออกมาสั่งการเปลี่ยนกระบวนทัพ

อย่างรวดเร็ว

"เปลี่ยน กระบวนทัพกุญแจทอง!"

ทัพปีกซ้ายที่มีวี่แววจะเพลี่ยงพล�้ารีบแปรกระบวนเป็นกุญแจทอง 

อนัแน่นหนาน่าเกรงขาม ทหารทีถู่กฝ่ายตรงข้ามใช้ชาดแต้มส�าเรจ็จนเป็น 

'ทหารตาย' นัน้แม้จะไม่อยากเพียงใด แต่ก็ต้องแกล้งนอนเป็นศพแน่นิง่ 

อยู่บนพ้ืนตามกตกิา ซ�า้พอถกูเหยียบในระหว่างช่วงชลุมนุก็ห้ามขยับตวั 

ห้ามร้อง ห้ามด่า ทรมานยิ่งกว่าฆ่ากันจริงๆ เสียอีก

ทหารสกุลหร่วนส่วนที่ยังไม่ได้ลงสนามเห็นภาพน้ันเข้า ใบหน้า 

ทีถู่กแดดเผาจนด�ากร้านต่างกลัน้ย้ิมไปตามๆ กัน พร้อมอดสงสยัอยูใ่นใจ

ไม่ได้ ไม่รูว่้าท่านแม่ทพัใหญ่ไปเอาความคดิน้ีมาจากทีใ่ด วิธีน้ีผูล้งสนาม 

ไม่ต้องถูกฟาดจนสลบหรอืหมดแรงเสียก่อนถึงค่อยล้มลงบนพ้ืน แต่ขอเพียง

ถูกชาดแต้มลงบน 'จุดส�าคัญ' ก็ต้องสละสิทธ์ิในการรบแล้วตายไปเสีย 

ทรมานออกจะตายไป

ทว่าสบิหกหน่วยย่อยของกองทัพสกุลหร่วนกลบัเลือ่มใสชืน่ชมย่ิงนกั 

วิธีการของท่านแม่ทัพใหญ่ช่วยลดอตัราบาดเจบ็ของทหารจากอาวุธระหว่าง

การซ้อมรบได้ แม้แต่ยารักษาอาการบาดเจ็บก็ยังใช้น้อยลงร่วมพันขวด 

นอกจากนั้นยังทรงประสิทธิภาพในการสอนทหารว่าควรเล่ียงจุดส�าคัญ
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อย่างศรีษะ ล�าคอ หน้าอกอย่างไร

หร่วนชิงเฟิง 'วางท่าขรึม' กวาดตามองอยู่บนแท่นด้วยสีหน้า

เคร่งเครยีด แต่ความจรงิในใจหัวร่องอหายไปหลายตลบ สชีาดนีเ้ป็นสย้ีอม

เฉพาะตัวของโรงทอผ้าที่มีสกุลหร่วนเป็นเจ้าของ หากโดนแล้วไม่มีทาง

หลุดออกได้ง่ายๆ เว้นแต่ใช้น�้ามันพืชเช็ดเท่านั้นถึงจะออกหมด

"อืม พอซ้อมรบเสร็จจะบอกดีหรือไม่นะ" เขาลูบคางอย่างครุ่นคิด

สีท่ีเป้ือนเสื้อผ้าน่ะช่างเถิด แต่ส่วนที่เป้ือนหน้าเหมือนจุดแดง 

บนซาลาเปานี่โดดเด่นน่ามองยิ่งนัก เก็บเอาไว้ดูหลายๆ วันก็ไม่เลว

ทว่าสถานการณ์ในสนามเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื กระบวนทพั

กุญแจทองปิดก้ันทหารกล้าห้าร้อยนายของซเูถ่ียโถวเอาไว้อย่างแน่นหนา 

ไม่ทนัถึงคร่ึงชัว่ยามก็มทีหาร 'ล้ม' เกินร้อย เหลืออกีสามร้อยกว่านายทียั่ง

ยืนหยัดต่อสูกั้บก�าลงัพลกองหน้าแนวซ้ายหกร้อยกว่านายอย่างดเุดือด

แม้จะอยู่ในวัยกลางคน ซูเถ่ียโถวก็ยังฮึกเหิมดุดัน เหงื่อร้อนๆ  

ไหลโซมกายขณะถือทวนอสรพิษจั้งแปดกวาดออกไปรอบตัวพร้อม 

เปล่งเสียงกึกก้องที่ท�าให้ฟ้าสนั่นดินสะเทือน ก่อนที่ทหารทัพปีกซ้าย 

ร่วมห้าสิบนายจะกรูกันเข้ามาล้อมเขาไว้ทุกด้านอย่างพร้อมโจมตี

แม้แข็งแกร่งทรงพลัง แต่น่าเสียดายที่ถูกรุมกลุ้มจากทุกทาง...

หร่วนชิงเฟิงนึกถึงแม่นางน้อยที่ดูเหมือนเรียบร้อยอ่อนหวาน แต่

ความจริงโผงผางบุ่มบ่ามคนน้ัน นัยน์ตาคมเข้มข้ึนเล็กน้อย อยากจะ 

ยกมอืให้สญัญาณหยดุ แต่สดุท้ายความมสีตก็ิห้ามเขาเอาไว้เสยีก่อน

ซูเถ่ียโถวคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งห้าวหาญ ไม่มีทางที่จะ 

ตกม้าตายเอาง่ายๆ เช่นนี้แน่ ดูต่อไปก่อนแล้วกัน
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ไม่ผดิจากทีคิ่ด แม้ซเูถ่ียโถวจะเป็นคนโผงผาง แต่ก็คดิอ่านละเอยีด

รอบคอบ พอเห็นว่ากระบวนทัพกุญแจทองอันแน่นหนาปิดล้อมพวกตน 

เอาไว้หมดแล้ว ก็ตะโกนสัง่ดังลัน่ "พวกเรา! กระบวนท่ากล้ิงดาบขโมยท้อ!"

"รบัทราบ!" ทหารกล้าสามร้อยกว่านายรับค�าดงัล่ัน แล้วทิง้ตวัลงไป

กลิ้งบนพ้ืน ใช้ดาบแต้มสีในมือจู่โจมเป้ากางเกงคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็ว 

ปานสายฟ้าแลบ

หว่างขาเจบ็จกุ ทหารทพัปีกซ้ายท่ี 'ถูกอาวุธ' ร้องโอดโอยพลางเข่าอ่อน

ไปตามๆ กัน พอจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นมา หน้าผากก็ถูกแต้มจุดแดง 

ไปเรยีบร้อยแล้ว!

ไต้อวี้ยืนอึ้ง เช่นนี้ก็ได้หรือ

ก�าลงัพลทพัปีกซ้ายลดลงไปกว่าคร่ึงทนัท ีมหิน�าซ�า้สองร้อยกว่านาย

ที่เหลือก็ยืนหนีบขาอยู่กลางกระบวนทัพด้วยความหวาดกลัว เรียกได้ว่า 

พ่ายแพ้หมดรปู จงึถูกทหารไม่กลวัตายและไม่กลวัอายของซเูถ่ียโถว 'ฆ่า' ท้ิง

เรยีบท้ังกองทัพอย่างรวดเรว็!

แม่ทัพใหญ่ผูอ้งอาจท่ียืนอยู่บนแท่นบญัชาการเหน็แล้วหัวเราะลัน่

ออกมาอย่างลืมตัวจนไม่เหลือภาพลักษณ์เดิม

"ศึกครัง้นี ้ ทัพปีกขวาเป็นฝ่ายชนะ!" รองแม่ทัพเก่าแก่ของสกุลหร่วน

กระแอมเตือนสติอยู่ข้างๆ พลางกลัน้ย้ิมตรงมุมปาก แล้วประกาศเสียงดัง

"เรยีนท่านแม่ทพัใหญ่!" ไต้อวีเ้องก็เป็นบตุรชายตระกูลแม่ทัพช่ือดัง

ในเมอืงหลวง แต่ยังไม่เคยเหน็กลยุทธ์เช่นนีส้กัครัง้ เขาปักปลายด้ามทอง

ของทวนคูใ่จลงไปในดนิสบิชุน่* แล้วประสานมอืค�านบัพลางพูดอย่างมนี�า้โห 

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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"วิธีทีน่ายทพัปีกขวาซใูช้ไม่ใช่กลยุทธ์ทีม่คุีณธรรม แต่เป็นวิธีแบบอนัธพาล 

ไต้อวี้มิอาจยอมรับได้!"

ซเูถ่ียโถวจบัทวนอสรพิษจัง้แปดพาดบ่า เชด็เหงือ่บนใบหน้าลวกๆ 

แล้วไม่ลมืทีจ่ะประสานมอืค�านบัหร่วนชงิเฟิง

"เรยีนท่านแม่ทพัใหญ่ ท่านนายทพัปีกซ้ายไต้กล่าวได้ถูกแล้ว กลยุทธ์ 

ทีข้่าใช้ไม่ปรากฏในต�าราพิชยัสงคราม เพราะเป็นกลยุทธ์ทีข้่าคิดข้ึนมาเอง 

แต่ข้าคิดว่าในเมือ่ถึงข้ันลงสนามไปสูร้บแบบเข่นฆ่ากันให้ตายไปข้างแล้ว 

ใช้วิธีแบบอนัธพาลจะเสยีหายตรงไหน ในความคดิของข้า แค่ชนะข้าศกึได้

ก็พอแล้ว"

"นายทัพแนวหน้าปีกขวาซู การท�าศึกจะไร้แบบแผนเช่นนี้ไม่ได้"  

ไต้อว้ีหน้าตาเคร่งเครียด ขณะกัดฟันกรอด "หากใช้กลยุทธ์ของท่าน 

ในการสูร้บขนาดเลก็ ข้าเหน็ดีเห็นงามด้วยเป็นอย่างย่ิง แต่ในสมรภมูจิริง 

มีเพียงการใช้ยุทธศาสตร์สง่าผ่าเผยบัญชาการไพร่พลเท่าน้ันถึงจะ

สามารถตรึงก�าลังข้าศึกแล้วเอาชนะได้..."

"นายทพัแนวหน้าปีกซ้ายไต้ ข้าเองก็เลือ่มใสกลยุทธ์อนัเลศิล�า้ของท่าน

มากเหมือนกัน" ซูเถี่ยโถวอยู่ในกองทัพมาย่ีสิบกว่าปี ฝึกปรือตนเอง 

จนเจนจดั แม้ภายนอกจะดูแขง็ทือ่โผงผาง แต่ภายในรูจ้กัประนปีระนอม

ผ่อนปรน เมื่ออีกฝ่ายเป็นคุณชายตระกูลแม่ทัพจากเมืองหลวง เขาจึง 

กล่าวย้ิมๆ แบบไม่อ่อนไม่แข็งเกินไป "แต่ก�าลังพลทัพปีกขวาของข้า 

มีไว้ใช้งานดุจดาบเร็วอยู่แล้ว ย่ิงเร็วย่ิงชุลมุนเท่าไรก็ย่ิงก่อกวนข้าศึก 

ได้มากเท่านั้น พวกเราใช้วิธีที่เร็วที่สุดเข่นฆ่าศัตรู ตีแนวหน้าให้แตก  

เพื่อให้ทัพใหญ่ที่อยู่ข้างหลังตรึงสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นข้าคิดว่า 
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วิธีของตนเองดีมากแล้ว"

ทีก่ล่าวมาไม่ผดิแม้แต่นิดเดียว...ไต้อว้ีเลยได้แต่อึง้ พูดอะไรไม่ออก

"เอาล่ะ! นายทัพแนวหน้าทัง้สองท่านท�าได้ดมีาก" ในท่ีสดุหร่วนชงิเฟิง 

ก็เอ่ยปาก เสียงทุ้มเป็นกังวานหนักแน่นทรงพลังในทุกค�า "โดยเฉพาะ 

ใจที่ฮึดสู ้แบบไม่ยอมแพ้ สมแล้วที่เป็นชายอกสามศอกของกองทัพ 

สกุลหร่วนเรา! แต่วันน้ีนายทัพแนวหน้าปีกขวาซูมาเหนือกว่าจริงๆ  

น�าวิธีแบบอันธพาลมาใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ได้ฉลาดย่ิงนัก ไต้อว้ี ทีนี้

ท่านคงรูแ้ล้วสนิะว่าพวกท่านลงุทัง้หลายท�าศกึแบบไม่เลอืกวิธีการ ขอแค่

ได้ชนะเป็นพอ น่ีแหละท่ีต�าราพิชัยสงครามกล่าวว่าท�าศึกต้องรู ้จัก 

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์"

ซเูถีย่โถวหน้าแดงเรือ่ด้วยความปลาบปลืม้ทีไ่ด้รบัค�าชม ทหารกล้า

ฝีมอืดห้ีาร้อยนายใต้อาณัติต่างก็หน้าบานเป็นจานไปตามๆ กัน

ส่วนไต้อว้ีกับทหารทัพปีกซ้ายหนึ่งพันนายน้ันประเด๋ียวก็หน้าแดง

ประเดี๋ยวก็หน้าซีด ทั้งกระอักกระอ่วน ท้ังอาย ท้ังขัดใจนิดๆ อัดอั้น 

เป็นอย่างยิ่ง

"กองทัพสงบประจิมของสกุลหร่วนเราถนัดใช้กลยุทธ์เปิดเผย 

กลยุทธ์ลับ และกลยุทธ์พิสดารมาแต่ไหนแต่ไร ยังเคยใช้ 'กระบวนทัพ 

ไล่หมาป่ากินเสอื' ท่ีด่านเทียนเหมนิตทีพัใหญ่สามแสนนายของชนเผ่าอี๋

ตะวันตกส�าเร็จมาแล้ว ดังนั้นขอเพียงเป็นกลยุทธ์ท่ีข้าศึกป้องกันไม่ได้ 

ก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีทั้งสิ้น" ดวงตาคมของแม่ทัพหนุ่มโชนแสงแวววาว 

ดูน่าครั่นคร้ามอย่างยิ่ง "ที่พูดมานี้ทุกคนเข้าใจหรือไม่"

ไต้อวี้กับทหารในกองพากันสะดุ้ง
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"ขอรับ ข้าน้อยเข้าใจแล้ว"

หร่วนชงิเฟิงพยักหน้าอย่างพึงพอใจ ก่อนจะตวัดตาไปมองซเูถ่ียโถว

ผู้มีร่างกายสูงใหญ่ก�าย�าและบุคลิกโผงผางแล้วอดย้ิมไม่ได้ "นายทัพ 

แนวหน้าปีกขวาซู"

"ขอรับ" ซูเถี่ยโถวรีบทรุดตัวลงคุกเข่าข้างเดียว ประสานมือขานรับ

เสียงดังก้องดุจระฆัง

"วันน้ีท่านนายทัพใช้ทวนอสรพิษจั้งแปดได้อย่างยอดเย่ียม  

ข้าเหน็แล้วคนัไม้คนัมอืย่ิงนกั" คิว้เข้มคมดจุใบดาบตวดัเฉยีงขึน้เลก็น้อย 

ขณะยกมมุปากข้ึนนิดๆ "ไม่ทราบว่าท่านยังมแีรงเหลอืมาประมอืกับข้าหน่อย

หรือไม่"

"ค�าสัง่ของท่านแม่ทัพใหญ่ถือเป็นเกยีรตขิองข้า" ตอนแรกซเูถ่ียโถว

ผงะไปเลก็น้อย ก่อนจะฉกีย้ิมอย่างรวดเรว็

ท่านแม่ทพัใหญ่เป็นลกูชายคนโตทีท่่านโหว* มอบหมายให้รบัช่วงต่อ

กองทัพสกุลหร่วน แม้จะยังหนุ ่มแน่น ซ�้ายังมีบุคลิกสุภาพสูงส่ง 

แบบคุณชายลูกผู้ดี แต่ตนเคยสืบรู้มาว่าท่านโหวให้ท่านแม่ทัพใหญ ่

คอยตดิตามข้างกายและฝึกสอนศลิปะการพิชยัสงครามให้ตัง้แต่อายุหกขวบ 

ครั้นพออายุสิบสี่ได้น�าก�าลังพลแปดร้อยนายของจวนโหวขึ้นไปซ้อมรบ

บนเขา แล้วเจอกองโจรหน่ึงหมื่นคนของต๋ีเหล่าหู่ซึ่งเป็นโจรป่าเล่ืองชื่อ 

ของซานซีก�าลังน�าก�าลังเข้าโจมตีเมืองซานซีพอดี

ก�าลังพลของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันชัดเจนถึงเพียงน้ี หากเป็น 

นายทัพคนอืน่ ทหารแปดร้อยนายมแีต่จะตายเรียบ เก้าในสบิคนจะต้อง
* โหว เป็นต�าแหน่งขุนนางขั้นสูงของจีนโบราณ นับเป็นล�าดับที่สองของต�าแหน่งผู้ครองนครรัฐรองจาก 'กง' 
โดยมีล�าดับเป็น 'กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน'
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ตัดสินใจถอยทัพกลับเข้าเมืองซานซี ปิดประตูเมืองอย่างแน่นหนา  

แล้วค่อยให้ม้าเร็วรีบไปขอก�าลังเสริมมาจากค่ายใหญ่

แต่ไม่คิดเลยว่ากองโจรหน่ึงหมื่นคนจะถูกฆ่าเกลี้ยงในคืนเดียว

กลางป่าเก่าแก่อันเป็นเส้นทางมุ่งหน้าเข้าเมืองซานซี

พอฟ้าสาง เด็กหนุ่มหน้าตางดงามในอาภรณ์ขาวพลิ้วคนหนึ่ง 

ก็สาวเท้าเนิบๆ ออกมาพลางเช็ดถูดาบคู่ใจอย่างไม่เร่งร้อน เหมือน 

ก�าลังเดินเล่นอย่างสบายอารมณ์และเมื่อครู่เพ่ิงเข้าไปเก็บดอกไม้สักก่ิง

จากในป่า...

หยดเลือดที่สาดกระเซ็นมาโดนอาภรณ์ขาวแห้งกรังเป็นสีด�า 

ไปนานแล้ว ใบหน้าปรากฏรอยย้ิมรื่นรมย์ ทหารแปดร้อยนายที่ตามมา

ข้างหลงัล้วนแต่เลอืดอาบชดุเกราะ ได้รบับาดเจ็บมากันถ้วนหน้า บางคน

สาหสัเป็นพิเศษ ถูกฟันหลงัเป็นแผลใหญ่เลอืดชุม่หรอืไม่ก็มธีนสูองดอก

ปักอยู่บนหลัง แต่ทุกนายยังดูฮึกเหิมอย่างยิ่ง

แปดร ้อยนายสู ้ กับหน่ึงหมื่นคน นอกจากจะได ้รับชัยชนะ 

อย่างหมดจด ยังไม่สูญเสียไพร่พลไปแม้แต่นายเดียว

ศึกครั้งนี้เลื่องลือไปทั่วแผ่นดิน...

พอคิดว่าวันน้ีตนดวงดี ถูกแม่ทัพหนุ่มผูม้พีรสวรรค์เป็นเลศิเรียกตวั

มาเป็นคู่ประลองฝีมอื ซเูถีย่โถวก็ดใีจย่ิงกว่าได้รับรางวัลสกัพันต�าลงึทอง

ด้วยซ�า้!

"นายทัพแนวหน้าปีกขวาซู อีกหนึ่งชั่วยามให้หลังเจอกันที ่

ลานซ้อมยุทธ์" หร่วนชิงเฟิงกล่าวย้ิมๆ แล้วเห็นทุกคนอ้าปากหวอ 

ด้วยสีหน้าริษยาก็อดเอ็ดขันๆ ไม่ได้ "พวกเจ้าเองก็อยากสู้กับข้า 
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ถึงเพียงนีเ้ชยีว ก็ได้ๆๆๆ ไปลงชือ่ไว้กับท่านอาจารย์จ่างซุน ใครไม่กลวัเจบ็ 

ไม่กลวัตาย ข้ารบัประลองด้วยทัง้นัน้"

"ขอบคุณท่านแม่ทัพใหญ่!" ทุกคนดีใจจนเน้ือเต้น เสียงโห่ร้อง 

ดังก้องไปทั่ว

หา? ต้องดีใจถึงเพียงนี้เลยหรือ

ความจรงิเขาเป็นคนหนุม่ทีฝั่กใฝ่โคลงกลอน มคีวามรูใ้นเชงิอกัษร  

แต่ไม่ยึดตดิกับขนบธรรมเนยีม ปกตไิม่ค่อยชอบจบัหอกจบัดาบเท่าไรนกั...

หร่วนชิงเฟิงผู ้งามสง่ามองทหารใต้อาณัติท่ีพากันถูมือถูไม ้

อย่างกระเหี้ยนกระหือรือแล้วไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรปวดหัวดี สุดท้าย 

เขาก็ส่ายหน้าถอนหายใจ แล้วเดินลงจากแท่นบัญชาการช้าๆ เพ่ือไป

เปลี่ยนชุดรัดกุมส�าหรับฝึกยุทธ์
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3

"นั่นใคร!"

ซูเสี่ยวเตาเพ่ิงจะกรายเข้ามาใกล้ประตูใหญ่หน้าค่ายก็ถูก 

ทหารสวมเกราะทั้งชุดท่าทางขึงขังหลายนายใช้ทวนพู่แดงขวางไว้

"ข้าเอง" นางสะดุ้งโหยง มือเล็กรีบหนีบปลายทวนเล่มหนึ่งไปให ้

พ้นล�าคอ คิ้วโก่งขมวดมุ่น "พี่จ้าวจื่อ วันนี้ดุเหลือเกินนะ"

ชายร่างสูงใหญ่ผิวคล�้าเข้มหน้าแดงวาบ ก่อนจะกระแอมหนักๆ  

"แค่กๆ น้องสาว ไม่ใช่ว่าพ่ีจ้าวจื่อแล้งน�้าใจ แต่ท่านแม่ทัพใหญ่มีค�าสั่ง

ลงมาว่าคนท่ัวไปหากไม่มีเรื่องมารายงานจะเข้ามาในค่ายไม่ได้ ผู้ใด

ฝ่าฝืนต้องถูกโบยตามกฎทหารห้าสิบไม้"

"ข้ารู ้ๆ ตอนนี้ท่านแม่ทัพใหญ่มาแล้ว ทุกอย่างก็ต้องท�าตามที ่

ท่านแม่ทัพใหญ่พูด ใช่ว่าข้าจะขัดค�าสั่งเสียหน่อย" นางย้ิมกร่ิม "ดังน้ัน 

พ่ีจ้าวจื่อช่วยไปรายงานท่านแม่ทัพใหญ่ให้ข้าที ว่าข้ามีความประสงค ์
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จะเข้าร่วมกองทัพ ขอให้ท่านแม่ทัพใหญ่โปรดพิจารณาด้วย"

"น้องสาวอย่าพูดเป็นเล่น เรื่องนั้นจะได้อย่างไรกันเล่า" จ้าวจื่อ 

เบิกตากว้างมองนางด้วยความตกใจ

นายทหารอกีคนก็รบีพูดขึน้มาอย่างทนไม่ไหว "น้องสาวรบีกลบัไป

โดยเรว็เถิด เกดิท่านแม่ทพัใหญ่โมโหขึน้มาจะยุ่ง"

"ข้ามเีหตมุผีลอย่างน้ีจะท�าให้ท่านแม่ทัพใหญ่โมโหได้อย่างไรกันเล่า" 

ดเูอาเถิด ท่าทางนางส�ารวม จรงิใจและน่ารกัเพียงใด!

แต่ไม่ว่านางจะพูดจนปากเปียกปากแฉะ ท�าซือ่ ท�าเซ่อ ท�าเป็นน่ารกั

อย่างไร พวกพ่ีๆ ทหารก็ใจแข็งไม่ยอมให้นางเข้าไปท่าเดียว เรียกว่า 

ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์แต่ก่อนเก่าบ้างเลย

คราวน้ีซูเสี่ยวเตาโมโหขึ้นมาแล้ว เด็กสาวเท้าสะเอวกระทืบเท้า  

"ได้ ดถููกกันนักใช่หรอืไม่! หากวันนีข้้าเข้าไปในค่ายทหารชายแดนตะวันตก

ไม่ได้ ข้าจะเปลี่ยนไปใช้แซ่หร่วนแทน ไม่ใช้แซ่ซูแล้ว คอยดูแล้วกันว่า 

ใครจะแน่ หึ!"

นึกหรือว่าท�าเช่นน้ีแล้วจะขวางนางได้ นางน่ะลูกสาวซูเถ่ียโถว 

เชียวนะ มุดเข้ามาขุดดินเล่นในค่ายทหารชายแดนตะวันตกต้ังแต ่

อายุสามขวบแล้ว ก�าแพงค่ายมีรูสุนัขลอดหรือรูหนูตรงไหนบ้าง นางรู้ดี

กว่าใครทั้งนั้น!

อีกสองถ้วยชา* ให้หลัง

ซเูสีย่วเตาคลานออกมาจากรสูนัุขลอดตรงปีกตะวันออกอย่างระมดัระวัง 

* 'หนึ่งถ้วยชา' ใช้เปรียบถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก บางต�าราเทียบว่าประมาณ 10-15 นาที
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รูนี้เป็นรูประจ�าของเจ้าเหล่าผี สุนัขล่าเนื้อท่ีท่านรองแม่ทัพเลี้ยงไว ้ 

นางค้นพบเข้าโดยบังเอิญตอนช่วยเขาให้อาหารมัน มิหน�าซ�้าขนาดก็ 

ก�าลังเหมาะเจาะ พอให้สุนัขล่าเนื้อกับคนท่ีมีรูปร่างเล็กบางอย่างนาง 

ลอดได้พอดี

นางยังรูด้้วยว่าพวกทหารลาดตระเวนกันตอนไหน เวลาลาดตระเวน

จะผลดัเปลีย่นกันก่ีนายก่ีหมู ่อีกท้ังยังรูร้หัสลับทีใ่ช้ในวันนัน้ๆ ด้วย แต่นาง

ไม่โง่พอท่ีจะอยู่ที่เดิมรอขานรหัสกับพวกเขาหรอกนะ รีบท�าให้จบเรื่อง 

โดยไวดีกว่า อย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลัง

"หวังว่าพอท่านพ่อรู้เข้าจะไม่โกรธมากนักนะ" เด็กสาวสูดหายใจ 

เข้าลกึ ก่อนจะเริม่ 'คล�าทาง' ไปยังกระโจมแม่ทัพใหญ่อย่างไร้ความลังเล

แน่นอนว่าบริเวณหน้ากระโจมจะต้องมีทหารฝีมือดีของสกุลหร่วน

คอยอารักขาอย่างแน่นหนา ส่วนด้านหลังกระโจมแม่ทัพใหญ่คือประตู 

เข้ากระโจมรองแม่ทพัซึง่มกีารคุ้มกันอย่างแน่นหนาพอกัน

ดังนั้นนางจึงค่อยๆ เลียบไปทางด้านข้างกระโจม แล้วท้ิงตัวลง 

นัง่ยองๆ เลกิชายผ้ากระโจมผนืหน่ึงขึน้มาเล็กน้อย ก่อนจะมดุคลานเข้าไป

ข้างในราวกับหนู

ใครเลยจะรูว่้ายังไม่ทนัได้ลกุขึน้มาก็ได้เห็นภาพหนุ่มรูปงามเปลอืยร่าง

อนัเย้ายวนอาบน�า้ชวนให้เลอืดก�าเดาไหลเข้าเสียก่อน!

เฮือก...ของลับ...

นางเบิกตากว้าง ลืมไปโดยสิ้นเชิงว่าตนเป็นสาวเป็นนาง ไม่ควร 

มองสดัส่วนโอฬารกลางพุ่มพฤกษ์ของผูอ้ืน่แบบจ้องเอาๆ เช่นน้ี ตะ...แต่... 

มนัน่าตกใจจรงิๆ น่ีนา มหิน�าซ�า้นางยังอยู่ในท่านอนราบแหงนหน้าไปทาง 
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'เจ้านั่น' พอดี...นาง...น่ีนางตาฝาดไปหรือ เหตุใดถึงได้เห็นมันผงกหัว

หงึกๆ ได้เล่า!

นะ...นี่ข้าจะเป็นตากุ้งยิงแล้ว!

หร่วนชิงเฟิงเองก็ตกใจจนหน้าถอดสี ท่อนแขนยาวเอื้อมไปคว้า 

เสือ้คลมุสะอาดทีแ่ขวนอยู่บนฉากบงัตามาปิดสัดส่วนทีแ่ข็งตวัของตนเอง

อย่างรวดเร็ว จึงสามารถอ�าพรางภาพวาบหวิวไว้ได้

ซูเสี่ยวเตายังไม่ทันได้สติกลับมาจากอาการตกตะลึงท่ีได้เห็น 

ความเป็นชายอันแสนโอฬารเมื่อครู่ ก็พลันได้ยินเสียงแคร้ง พร้อมกับ 

ที่รู้สึกวาบตรงล�าคอ เมื่อคมกระบี่เย็นเฉียบเข้ามาจ่อประชิดคอตนเอง

"ช้าก่อน..." ดวงตาสุกใสเป็นประกายมองเขาอย่างหวาดกลัว

"เจ้าเองหรือ!" สีหน้าของหร่วนชิงเฟิงเย็นชาอย่างน่ากลัว รอยย้ิม 

ที่อยู่ในเนตรหงส์เป็นเนืองนิตย์หายไปในพริบตา แต่พอเห็นหน้านางชัด 

เขาก็ผงะไปเล็กน้อย

"จะ...เจ้า?" นางเองก็จ�าเขาได้เช่นกัน ดวงตาย่ิงเบกิกว้างจนกลมดกิ 

"จะ...เจ้าเข้ามาอยู่ท่ีนีไ่ด้อย่างไร ช้าก่อน เจ้าเข้ามาในค่ายทหารเพ่ืออะไร 

หรอืจะเป็นสายลบั"

"ข้าน่ะหรอื" จติสงัหารรอบตัวเขาหายไปแล้ว รอยย้ิมขบขนักลบัมา 

สู่เนตรหงส์อีกครั้ง ริมฝีปากหยักมุมน้อยๆ "เมื่อครู่ข้าเหง่ือออกท้ังตัว  

ซ�า้หวัหกูม็แีต่ฝุน่ เลยสัง่ให้คนยกถังน�า้ร้อนมาให้ เพ่ิงจะล้างตวัจนสะอาด 

ก็เห็นโจรราคะหญิงลอบดอดเข้ามาในกระโจมลับๆ ล่อๆ คิดจะ 

กระท�าช�าเรา..."

"ใครจะอยากกระท�าช�าเราเจ้า!" ใบหน้าเนียนแดงก�่า นางโมโห 
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เสยีจนตดิอ่าง "อะ...อกีอย่างท่ีนีก็่เป็นกระโจมแม่ทพัใหญ่ อยู่ๆ ก็เข้ามา

อาบน�า้ในกระโจมแม่ทพัใหญ่ถือว่าท�าผิดกฎทหาร มโีทษถึงประหารเชยีวนะ 

เทียบกันแล้วข้าก็แค่ทะเล่อทะล่าเข้ามาเท่านั้น...หากท่านแม่ทัพใหญ่ 

สั่งโบย เจ้าจะต้องถูกโบยมากกว่าข้าสามสิบไม้ ดูซิว่าใครจะกลัว!"

แม่สาวร่างเล็กผู้นี้พูดฉอดๆ อย่างมั่นอกมั่นใจทีเดียว

หร่วนชิงเฟิงอดนึกขันและปวดหัวนิดๆ ขึ้นมาพร้อมกันไม่ได ้ 

ซูเถ่ียโถวเป็นชายดิบเถ่ือนห้าวหาญ ไม่รู ้ว ่าให้ก�าเนิดแม่สาวน้อย 

ท่าทางฉลาดแต่ความจริงเซ่อซ่าเช่นนี้ได้อย่างไร

"แม่นางเสี่ยวเตา หากวิเคราะห์กันตามเหตุผลแล้ว การที ่

บรุษุท่ีไม่ใช่แม่ทพัใหญ่จะเข้ามาอาบน�า้ในกระโจมแม่ทัพใหญ่อย่างเปิดเผย

มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดกัน" เขาแย้มย้ิมพลางถามเนิบๆ  

"หากข้าไม่ใช่แม่ทัพใหญ่ ข้ายังจะเป็นใครได้อีกเล่า"

"เจ้า...เป็นชายบ�าเรอของท่านแม่ทพัใหญ่!" นางสดูหายใจเฮอืกใหญ่

ทนัที

ให้ตายเถอะสวรรค์ ข้าไม่อยากล่วงรู้เรื่องส่วนตัวพรรค์นี้แม้แต่ 

นิดเดียว นี่ช่างลับสุดยอดของลับสุดยอดจริงๆ!

เขาแทบส�าลักลมหายใจตนเอง ใบหน้าคมคายด�าคล�้าไปกว่าครึ่ง 

"ในหัวเจ้ามีอะไรอยู่บ้างกันแน่"

"แล้วยังจะเป็นอะไรได้เล่า" ซูเสี่ยวเตาใช้สายตาเหยียดหยาม 

มองเขาหัวจรดเท้า ตั้งแต่เรือนผมยาวสลวยดุจสายน�้า กระดูกไหปลาร้า

สุดเย้ายวน แล้วไหนจะแผ่นอกขาวเนียนดุจจันทราทอแสงที่โผล่ออกมา

จากเสื้อคลุมผ้าไหม...รู้สึกโมโหขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก "พูดมาสิๆ!"
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รับใช ้แม่ทัพหวั่นหลวมตัว

หากไม่เพราะได้รบัการอบรมบ่มเพาะจากครอบครวัมาตัง้แต่เดก็ว่า

บรุษุจะท�าร้ายสตรไีม่ได้แม้แต่ปลายก้อย ป่านนีห้ร่วนชงิเฟิงคงได้บบีคอนาง

ให้ตายไปแล้ว

เขาสดูหายใจเข้าลกึๆ แล้วหายใจออกช้าๆ นบัหน่ึงถงึสบิอยู่ในใจ 

สดุท้ายสหีน้าก็กลบัมาเป็นปกติ

"แม่นางเสี่ยวเตา ค�าพูดของเจ้าท�าร้ายจิตใจข้านะ"

ตนเองเป็นชายหนุ่มรูปงาม ท�าท่าเศร้าสร้อยระทดระทวยเช่นน้ี  

หากใครไม่เข้าใจผิดก็แปลกแล้ว

"เฮ้อ..." เด็กสาวเองก็ถอนหายใจเฮือกหนึ่งเพราะได้บรรลุแจ้ง  

เข้าใจความขมข่ืนฝืนใจของเขาแล้ว "ข้าผิดเอง...เมื่อคืนไม่น่าโมโห 

แล้วท้ิงเจ้าไว้คนเดียว ตอนนีเ้จ้าเลยตกมาอยู่ในอุง้มอืมารของแม่ทัพใหญ่

จนต้องมาเสียพรหมจรรย์..."

มมุปากหร่วนชงิเฟิงกระตุกรกิๆ ก่อนจะยกมอืนวดหว่างคิว้ "ข้านีล่่ะ

แม่ทพัใหญ่"

"เจ้ายังหนุ ่มยังแน่น พลาดพลั้งไปก็ไม่เป็นไรหรอก ต่อไปให ้

ปรับปรุงตัวก็พอ...เมื่อครู่เจ้าว่าอะไรนะ!"

"ข้าคือแม่ทัพสงบประจิม หร่วนชิงเฟิง!" เขาเน้นเสียงทีละค�า

...ทัง้ทีก่ระโจมน่ีมัน่คงแน่นหนา แต่เหตุใดนางถึงได้รู้สึกว่ามลีมเย็น

พัดเข้ามาวบูหน่ึงกันนะ

"เจ้า..." นางกระโดดเหยงไปข้างหลงั พร้อมยกมอืชีส้นัจมกูโด่งตรง

ของเขา ใบหน้าเลก็ผดิสไีปโดยสิน้เชงิ "เจ้า...เจ้า..."

"ข้านี่แหละหร่วนชิงเฟิง อยากจะพิสูจน์ดูหรือไม่" เขามองนาง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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