ไช่ เ สี่ ย วเชวี่ ย

1
นานแสนนานมาแล้ ว ตอนที่ ท ่ า นเจ้ า บ้ า นสกุ ล ซู ยั ง เป็ น เพี ย ง
ทหารเฝ้าประตูเมือง ก่อนนอนในแต่ละคืนจะต้องพูดคุยตามประสาพ่อลูก
กับลูกสาวสุดที่รัก ซูเสี่ยวเตา...
'โอ๋ๆ ลูกพ่อ ไม่ต้องกลัวๆ สกุลซูเรามีค�ำสอนประจ�ำตระกูลอยู่ว่า
ปัญหาใหญ่แก้ได้ดว้ ยหมัดใหญ่! เสยหมัดตะบันหน้าเจ้าเด็กบ้าพวกนัน้ น่ะ
ถูกต้องแล้ว พ่อจะหนุน...หลังเจ้าเอง!'
...นายท่าน คราวหน้ารบกวนเว้นวรรคให้ถูกหน่อยได้หรือไม่
ป้าอาฮวาแม่นมที่อยู่ข้างนอกได้ยินแล้วสะดุ้งเฮือก
ต่อมาเมือ่ ท่านเจ้าบ้านสกุลซูอาศัย 'หมัดใหญ่' ทวนอสรพิษจัง้ แปด
ตลอดจนวิ ช าป้ อ งกั น ตั ว อย่ า งวิ ช าสิ บ สามองครั ก ษ์ วิ ช าระฆั ง ทอง
วิชาเสื้อเกราะเหล็ก ไต่เต้าขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งในนายกองของ
สิ บ แปดกองก� ำ ลั ง พิ ทั ก ษ์ ช ายแดนตะวั น ตก บทสนทนาก่ อ นนอน
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ตามประสาพ่อลูกกับลูกสาวสุดที่รักก็เปลี่ยนเป็น...
'โอ๋ๆ ลูกพ่อ อย่าโมโหๆ เป็นหญิงแล้วอย่างไรเล่า ทีหลังเจ้าก็ถาม
ไอ้เด็กนัน่ สิวา่ 'แม่เจ้าไม่ใช่หญิงหรือไรกัน' พอถามเสร็จก็ถบี หว่างขามันเลย
พ่อจะหนุนหลังเจ้าเอง!'
...นายท่าน แน่ใจหรือว่าสั่งสอนเช่นนี้เหมาะแล้ว
ป้าอาฮวาแม่นมที่อยู่ข้างนอกได้ยินแล้วพลันหน้ามืดตาลาย
แต่ ใ นบ้ า นมี ค นน้ อ ย ขาดแคลนบ่ า วไม่ มี ส าวใช้ ป้ า อาฮวา
ยุ่งตัวเป็นเกลียว ไหนจะต้องหุงข้าวซักผ้า ไหนจะต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
อยากหาโอกาสจับคุณหนูมาอบรม 'หลักสามเชือ่ ฟังสีค่ ณ
ุ ธรรม* ของสตรี'
เพือ่ หักล้างแนวคิดผิดเพีย้ นทีน่ ายท่านสัง่ สอนเอาไว้ทไี ร คุณหนูเป็นต้อง
ตามนายท่านไป 'ชม' ขั้นตอนการฝึกทหารที่ค่าย หรือไม่ก็น�ำพวกเด็กๆ
แถวบ้านออกไปก่อเรื่อง...ไม่สิ...ออกไปเล่นสนุก ป้าอาฮวาเลยท�ำได้แค่
มองตามแผ่นหลังคุณหนูแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่เท่านั้น
ไม่ได้การ จะปล่อยให้เป็นเช่นนีต้ อ่ ไปไม่ได้ ปีนคี้ ณ
ุ หนูกอ็ ายุแปดขวบ
แล้ว หากยังไม่สั่งสอนอีกจะสายเกินไป
ในทีส่ ดุ คืนนีป้ า้ อาฮวาก็รวบรวมความกล้า ตัง้ ใจว่าจะเข้าไปในห้อง
แล้วปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ม่นมของตนให้เต็มก�ำลัง
แต่เพิ่งจะก้าวเท้าแล้วเห็นนายท่านนอนคว�่ำอยู่บนเตียงราวกับ
หมีตวั ใหญ่ ลูบหัวคุณหนูอย่างรักใคร่ทะนุถนอมเพือ่ กล่อมลูกสาวให้หลับ
หัวใจนางก็อ่อนยวบลงทันใด
* สามเชือ่ ฟังคืออยูบ่ า้ นเชือ่ ฟังบิดา ออกเรือนเชือ่ ฟังสามี สิน้ สามีเชือ่ ฟังบุตร สีค่ ณ
ุ ธรรมคือศีลธรรม ปิยวาจา
อรรถจริยา และฝีมอื งานบ้านงานเรือน
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ช่างเถิดๆ ไม่ต้องสนใจหลักสามเชื่อฟังสี่คุณธรรมอะไรนั่นหรอก
ขอเพียงนายท่านกับคุณหนูมีความสุขก็พอแล้ว...
"ท่ า นพ่ อ ร้ อ งเพลงนั้ น กล่ อ มอาเตานอนอี ก ได้ ห รื อ ไม่ " ดวงตา
เป็นประกายสุกใสบนใบหน้าจิ้มลิ้มสีชมพูระเรื่อของซูเสี่ยวเตามองบิดา
อย่างชื่นชมบูชาพลางแย้มยิ้ม "อาเตาอยากฟัง"
"หา? เอ่อ...ดะ...ได้สิ" ซูเถี่ยโถวท�ำท่าเก้อเขินเล็กน้อย ก่อนจะ
กระแอมให้คอโล่ง โดยไม่ลืมหันไป 'เหลือบ' ตามองป้าอาฮวาทีหนึ่ง
"อ่ะแฮ่ม!"
ป้าอาฮวาสะดุ้งโหยง รีบร้อนปิดประตูถอยออกมาโดยไม่รอช้า
ดวงตาซูเถีย่ โถวฉายแววพอใจ มือใหญ่ดจุ พัดใบลานตบร่างลูกน้อย
เบาๆ จากนัน้ ก็สง่ เสียงร้องเพลงอย่างอารมณ์ดี
"น้องสาวอยู่บนเขาฝั่งโน้น ตัวพี่อยู่บนเขาฝั่งนี้ หน้าน้องงาม
ดังดวงจันทร์ ส่วนพี่นั้นสูงสง่าดุจต้นสน เอิงเอยๆ เรียกเจ้าว่าน้องสาว
เจ้าอย่าได้ถือโทษโกรธเคือง พี่จะข้ามเขาไปหาโอบเอวเจ้ามาเคียงคู่
ครองเรือน รักมั่นสมัครสมานเนิ่นนานจนผมหงอกขาว เอิงเอยๆ..."
ท่ า มกลางเสี ย งร้ อ งเพลงภู เ ขาเก่ า แก่ ข องชายแดนตะวั น ตก
ที่ ค นแถบนี้ คุ ้ น หู แ ละร้ อ งได้ ทุ ก คน ซู เ สี่ ย วเตาตั ว น้ อ ยค่ อ ยๆ เข้ า สู ่
ดินแดนแห่งความฝันอย่างเป็นสุข
กิ จ วั ต รเช่ น นี้ ด� ำ เนิ น ไปวั น แล้ ว วั น เล่ า ปี แ ล้ ว ปีเ ล่ า จวบจน
เด็กหญิงตัวน้อยมีอายุครบสิบหกปีที่สามารถออกเรือนได้ ไม่เหมาะ
ให้ซูเถี่ยโถวขึ้นไปนอนร่วมเตียงร้องเพลงกล่อมลูกที่เป็นสาวเต็มตัว
อีกต่อไป เสียงร้องมรณะที่ดังขึ้นในบ้านสกุลซูทุกคืนถึงได้สิ้นสุดลง
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"อมิตาภพุทธ ครานี้จะได้นอนสบายเสียที"
ป้าอาฮวารู้สึกขอบคุณสวรรค์เหลือเกิน
หลายปีม านี้ ท ่ า นเจ้ า บ้ า นสกุ ล ซู 'ซู เ ถี่ ย โถว' ได้ เ ลื่ อ นต�ำแหน่ ง
พรวดพราด จากทหารรักษาประตูเมืองตัวเล็กๆ ในอดีตมาเป็นหนึ่งใน
นายกองผู้ห้าวหาญแห่งชายแดนตะวันตก ได้รับต�ำแหน่ง 'นายทัพ
แนวหน้ า ปีกขวาประจ� ำ กองทั พ สกุ ล หร่ ว นแห่ ง ชายแดนตะวั น ตก'
อย่างเป็นทางการ
นายทัพแนวหน้าผู้นี้เก่งกล้าสามารถยิ่งนัก มีทหารห้าพันนาย
อยูใ่ ต้บญ
ั ชาการ ห้าร้อยนายในนัน้ เป็นทหารประจ�ำตัวทีต่ ดิ ตามซูเถีย่ โถว
อย่างจงรักภักดีมานานปี นับเป็นกองก�ำลังที่ซุ่มโจมตีได้คล่องแคล่ว
ยืดหยุ่นที่สุดในค่าย
ยามนี้ ท หารประจ� ำ ตั ว ห้ า ร้ อ ยนายของซู เ ถี่ ย โถวก� ำ ลั ง ยื น ล้ อ ม
เป็นวงกลมขนาดใหญ่ ส่งเสียงกู่ร้องอย่างตื่นเต้น...
"น้องสาวอัดมันเลย!"
"โจมตีเป้ามัน! โจมตีเป้ามัน!"
"วานรขโมยท้อ! ใช้กระบวนท่าวานรขโมยท้อ!"
นกนิสัยตามคนเลี้ยง ทหารนิสัยตามผู้บังคับบัญชาอย่างที่โบราณ
ว่าไว้จริงๆ
"หนวกหู!" จากที่ก�ำลังควงดาบเล่มใหญ่รุกไล่คู่ต่อสู้จนถอยกรูด
อย่างคล่องแคล่วดุดัน ซูเสี่ยวเตาทนไม่ไหวอีกต่อไป นางปักปลายดาบ
ลงกับพืน้ ดังฉึก ยกมือเท้าเอวตวาดลัน่ อย่างหงุดหงิด "นีเ่ ป็นการประลองยุทธ์
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อย่างเคร่งเครียดจริงจังนะ ท�ำราวกับข้าก�ำลังอัดคนตามตรอกเล็กๆ ไปได้
ถ้าอย่างไรก็เอากระสอบมาคลุมหัวอีกฝ่ายแล้วค่อยตีไปเลยสิ พวกเจ้า
เห็นซูเสีย่ วเตาผูน้ เ้ี ป็นคนไร้ความละอายแก่ใจหรือไร!"
รอบตัวพลันเงียบกริบไปทันที ทุกคนไม่กล้าหายใจเสียงดังด้วยซ�ำ้
ต่างปิดปากเงียบเป็นจักจัน่ ฤดูหนาวแต่โดยดี
ซูเสีย่ วเตาในวัยสิบหกปีมใี บหน้าขาวเนียนราวกับหยก รูปร่างอรชร
อ้อนแอ้น เรือนผมยาวสีดำ� สนิทขมวดมุน่ เป็นมวยซาลาเปาซ้ายขวาสองข้าง
อย่างน่าเอ็นดู ใบหูขาวผ่องห้อยต่างหูห่วงหยก ชุดสีเขียวอ่อนที่สวมอยู่
ดูสดใสน่ารัก น่าเสียดายทีก่ ริ ยิ ายกมือซ้ายเท้าเอว มือขวาปักดาบลงกับพืน้
ดูดดุ นั น่ากลัว ท�ำลายภาพรวมอันสดใสราวกับดอกบัวตูมนีจ้ นแทบหมดสิน้
"แค่กๆ น้องสาว พวกพี่ๆ ก็แค่กลัวเจ้าเสียเปรียบเท่านั้นเอง"
ทหารร่างก�ำย�ำนายหนึ่งลูบหัวตนเองเก้อๆ พลางยิ้มประจบ
"นั่นสิๆ พวกพี่ๆ ไม่มีเจตนาอื่น น้องสาวอย่าโกรธไปเลย!"
"ไอ้เจ้าจินซย่าหลิวคนนีม้ นั ต�ำ่ ช้า รูจ้ กั กระบวนท่าสกปรกหมดแหละ
พวกพีๆ่ กลัวว่าเจ้าจะมัวแต่หว่ งประลอง แล้วเปิดช่องว่างให้มนั ใช้กระบวนท่า
ต�ำ่ ช้า ถ้าน้องสาวเพลีย่ งพล�ำ้ จนเกิดบาดเจ็บไปจะท�ำอย่างไรเล่า"
"นั่นสิๆ จินซย่าหลิว หากน้องสาวผมหลุดแม้แต่เส้นเดียวล่ะก็
ระวังหนังเจ้าไว้ให้ดี!"
ชายร่างบึกบึนที่เป็นคู่ประลองของซูเสี่ยวเตาแทบร้องไห้ "นี่ๆ
ไม่ตอ้ งเรียกชือ่ ข้าบ่อยนักก็ได้ ข้าเองก็ไม่ได้อยากชือ่ นีเ้ หมือนกันนัน่ แหละ
ข้าชื่อซย่าหลิวก็จริง แต่นิสัยไม่ต�่ำช้า* เสียหน่อย!"
* ซย่าหลิว เป็นค�ำพ้องเสียงกับค�ำที่แปลว่าต�่ำช้าหรือลามก
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แค่ต้องมาประลองยุทธ์กับน้องสาวผู้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของทุกคน
ก็เครียดจะตายอยู่แล้ว เจ้าบ้าพวกนี้ยังมาคอยซ�้ำเดิมเขา มีมโนธรรม
กันบ้างหรือไม่นะ
"ยังจะมาบอกว่าไม่ตำ�่ ช้าอีก คราวก่อน 'ภาพวังวสันต์* สิบสองม้วน'
ของอาจารย์ฮวาชุนซินทีข่ า้ อุตส่าห์ซอื้ มาแพงๆ เจ้ายังเอาไปแล้วไม่คนื เลย
ไม่ใช่หรือ"
"อะไรคือคราวก่อน ข้าเพิ่งจะยืมจากเจ้าไปเมื่อวานซืน..."
"นั่นอย่างไร! ที่แท้เจ้าก็ยังไม่ได้คืน ข้าลงชื่อยืมเป็นคนที่สอง
โจวจื่อรับปากไว้แล้วด้วย เร็ว รีบคืนมาเลย!"
"อะไรคื อ เจ้ า เป็ น คนที่ ส อง ข้ า บอกกล่ า วกั บ โจวจื่ อ ไว้ ตั้ ง แต่
เมื่อแปดร้อยปีก่อนแล้ว คนที่สองคือข้าต่างหาก!"
"โจวจื่อ เจ้านี่มันเหลือเกินเลยจริงๆ หนังสือภาพเล่มเดียวรับปาก
จะให้ยืมไว้ทั้งหมดกี่คนกันแน่ เจ้าบอกข้าชัดๆ ว่าข้าเป็นคนที่สอง!"
ทหารที่ชื่อโจวจื่อหงอยไปถนัดตา เปลี่ยนสถานะจากชายหนุ่ม
กลายเป็นเป้าถูกรุมไปในทันที
เสียงเอะอะอึงคะนึงของพวกเขาท�ำเอาซูเสี่ยวเตาปวดหัว นาง
กลอกตาตลบใหญ่ ก่อนจะงึมง�ำกับตนเอง "อะไรกันนี่ เป็นบุรุษแท้ๆ
แต่กลับพูดมากยิ่งกว่าสตรี ตอนนี้ยังจะประลองอีกหรือไม่"
ดูทา่ คดีเลือดหนังสือภาพเริงโลกียจ์ ะไม่ยตุ ลิ งง่ายๆ นางจึงแบกดาบ
เล่มใหญ่เดินอาดๆ ออกจาก 'ที่เกิดเหตุ' แต่เพิ่งจะเดินออกมาจากค่าย
ก็เห็นภาพแปลกประหลาดที่ชวนให้ฉงนสงสัยอย่างยิ่งเข้าเสียก่อน...
* วังวสันต์หรือชุนกง เป็นต�ำราภาพกามสูตรของจีนในสมัยโบราณ

12
Page ������������������������.indd 12

21/8/2561 BE 13:03

ไช่ เ สี่ ย วเชวี่ ย

"หือ?" นางกะพริบตาปริบๆ จากนั้นก็ขยี้ตา เพราะคิดว่าตนเอง
ตาฝาด
ลมพัดแรง เมฆลอยลิ่ว ก้อนหญ้าที่ม้วนกลมๆ กลิ้งไปตามพื้นดิน
บุรุษร่างสูงสง่าผู้หนึ่งยืนปักหลักอยู่ด้านนอกค่าย ผมยาวดกด�ำ
มัดรวบไว้ด้วยรัดเกล้าหยก ดวงหน้ายิ้มละไมดูงดงามทรงเสน่ห์สะกดใจ
เขาสวมชุดยาวสีน�้ำเงิน คาดเอวด้วยเข็มขัดหยกขาว รองเท้าหนังกวาง
ทีใ่ ช้ดนิ้ เงินดิน้ ทองปักเป็นลวดลายงดงามเหยียบอยูบ่ นพืน้ ทรายสีเหลือง
อย่างมั่นคงและงามสง่า
ทีน่ า่ ทึง่ ยิง่ ไปกว่านัน้ คือเสือ้ คลุมสีดำ� ทีห่ ม่ อยูบ่ นไหล่กว้าง ปักลาย
กล้ ว ยไม้ ปา่ เล็ ก ๆ ไว้ ต รงขอบอย่ า งละเอี ย ดประณี ต ประดั บ คอปก
ด้วยขนจิ้งจอกเงินหายากที่ราคาแพงลิ่ว
ชายหนุ ่ ม รู ป งามยิ้ ม ให้ น างกว้ า งขึ้ น เรี ย วปากสวยขยั บ น้ อ ยๆ
เพื่อเอ่ยอะไรบางอย่าง...
"คุ ณ ชายท่ า นนี้ ท่ า นมาผิ ด ที่ แ ล้ ว ล่ ะ !" ซู เ สี่ ย วเตาผู ้ เ หมื อ น
มี เ ส้ น ประสาทอยู ่ ใ นหั ว แค่ เ ส้ น เดี ย วโพล่ ง ออกไปโดยไม่ ต ้ อ งคิ ด
"หอหมื่นบุปผาซึ่งเป็นหอนางโลมที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดของที่นี่อยู่บน
ถนนต้าตง จากประตูเมืองที่อยู่ด้านหลังท่านสามลี้เจอปากตรอกแรก
ให้เลีย้ วขวา ร้านทีแ่ ขวนโคมแดงเป็นพืด ดูเอิกเกริกสวยงามทีส่ ดุ นัน่ แหละ
อธิบายอย่างนี้จ�ำได้หรือไม่ หรือจะให้ข้าน�ำทางไป"
รอยยิ้มสะกดสายตาของชายหนุ่มรูปงามเจื่อนลงเล็กน้อย โชคดี
ที่เขาฝึกฝนมาจนแก่กล้า สีหน้าจึงกลับเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว เขา
ถอนหายใจเบาๆ พลางว่า "แม่นางเข้าใจผู้น้อยผิดแล้ว"
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"จริงหรือ" นางกวาดตามองเครือ่ งแต่งกายบนร่างเขาอย่างฉงนสงสัย
เท่าทีน่ างประสบพบเจอมา บุรษุ ในชายแดนตะวันตกมักจะแต่งตัว
สบายๆ ไม่พถิ พี ถิ นั เมือ่ ใดทีแ่ ต่งตัวเต็มยศหรือพิถพี ถิ นั เป็นพิเศษก็แสดงว่า
ถ้าไม่ไปร่วมดืม่ สุรามงคลงานแต่งงานก็ตอ้ งไปเทีย่ วหอนางโลม คนทีอ่ ยู่
ตรงหน้านางแต่งตัวส�ำรวยฉูดฉาด หากไม่เตรียมตัวไปเที่ยวสาวงาม
ในหอคณิกาแล้วจะแต่งตัวเช่นนี้ด้วยเหตุใดกันเล่า
ชายหนุ่มรูปงามถูกนางกวาดตามองตั้งแต่หัวจรดเท้าจนขนลุก
อดจะกระแอมหนักๆ ไม่ได้ "แค่กๆ แม่นางโปรดส�ำรวมด้วย ผู้น้อย
ไม่ใช่คนเช่นนั้นจริงๆ"
"อ้อ" นางยักไหล่ "เอาเถิด"
อะไรคือเอาเถิด อีกทั้งยังใช้น�้ำเสียงแบบขอไปทีเช่นนี้ด้วย
ปกติชายหนุ่มรูปงามมีความเป็นตนเองสูง ไม่สนใจไยดีค�ำพูด
และสายตาคนอืน่ แต่เด็กสาวอ้อนแอ้นบอบบางทีป่ ระเมินจากสายตาว่า
น่าจะสูงไม่ถงึ ปลายคางเขาคนนี้ เหตุใดสายตาตรงไปตรงมาและคมกริบ
ของนางถึงได้...ถึงได้น่าโมโหเช่นนี้?
"ไม่ทราบว่าแม่นางเป็นใคร อยู่ในฐานะใด เหตุใดถึงมาอยู่ที่
สถานที่ส�ำคัญทางการทหารได้" รอยยิ้มของเขาเคร่งเครียดขึ้นเล็กน้อย
ขณะเลิกคิ้วดกหนาขึ้นสูงพลางเอ่ยถาม
"เกี่ยวอะไรกับท่านด้วยเล่า" นางท�ำหน้างงงัน
เขายิ้มอีกครั้ง ดวงตาเรียวเฉียงดุจเนตรหงส์เป็นประกายแวบหนึ่ง
"ผูน้ อ้ ยแค่สงสัยเฉยๆ เลยถามดูเท่านัน้ หากแม่นางไม่ประสงค์จะโต้ตอบ
ผู้น้อยย่อมไม่บีบบังคับอยู่แล้ว"
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"นี่ เป็นบุรุษอกสามศอกเอาแต่พูดเยิ่นเย้อยืดเยื้ออย่างกับเล่นค�ำ
พันลิน้ ไปไยกัน" นางขมวดคิว้ ฟังจนสมองแทบจะผูกปมพันกัน "ช่างเถิดๆ
เอาเป็นว่าตามสบายแล้วกัน ข้าไปล่ะ"
ไม่ว่าเขาจะหลงทางแล้วเดินมาถึงค่ายโดยบังเอิญหรือมาที่ค่าย
เพื่อท�ำธุระโดยเฉพาะ พี่ทหารท่าทางดุดันน่าเกรงขามหน้าประตูค่าย
ก็จะขวางเขาไว้แล้วสอบถามก่อนอยู่ดี
เจอเรือ่ งยุง่ เหยิงแต่เช้า เลยไม่ได้ยดื แข้งยืดขาตีกบั คนให้เต็มทีเ่ ลย
น่าหงุดหงิดใจเป็นบ้า ท่านพ่อรับค�ำสั่งเบื้องบนไปปฏิบัติราชการลับ
หากนางกลับบ้านตอนนี้ก็มีแต่ต้องไปนั่งแกร่วกับแม่นม ไม่เช่นนั้น
ก็ถูกแม่นมจับตัวไปเรียนเย็บปักถักร้อย...
เด็กสาวสะท้านเฮือกใหญ่แล้วท�ำคอหดเมื่อคิดถึงสิ่งที่รออยู่ที่บ้าน
ฮึ เตร็ดเตร่อยู่ข้างนอกให้นานอีกนิดดีกว่า ไว้รอท่านพ่อเสร็จงาน
ตอนเย็นแล้วค่อยกลับบ้านด้วยกัน
ซูเสีย่ วเตาแบกดาบเล่มใหญ่เดินไปทางประตูเมืองชายแดนตะวันตก
นึกไม่ถงึ ว่าเสียงเรียกกลัว้ หัวเราะจะดังขึน้ ด้านหลัง
"แม่นาง"
"อะไร" นางหันกลับไปมอง
"ไม่ทราบว่าหอสุราทีด่ ที สี่ ดุ ในเมืองชายแดนตะวันตกไปอย่างไรหรือ"
ชายหนุม่ รูปงามคลีย่ มิ้ ทรงเสน่ห์
แต่กลับดูมีจริตในสายตาของซูเสี่ยวเตา
คิว้ โก่งสวยขมวดแน่นขึน้ ขณะถามอย่างไม่เกรงใจ "นีท่ า่ นเกีย้ วข้า
อยูห่ รือ"
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รอยยิ้มสะกดใจชะงักค้าง เขาถอนหายใจทีหนึ่ง "แม่นาง ผู้น้อย
ไม่ใช่คนเสเพลเช่นนั้น"
"ดูไม่ออกเลยแฮะ..." นางลูบคาง
"ถูกต้องแล้ว" ก�ำลังจะยิม้ อย่างพึงพอใจก็รสู้ กึ แปลกๆ ขึน้ มาเสียก่อน
"เอ่อ...แม่นางพูดเช่นนี.้ .."
"เอาล่ะๆ ไม่ตอ้ งมากความ ข้าจะบอกให้เดีย๋ วนี"้ สิง่ ทีน่ างกลัวทีส่ ดุ
ในชีวิตคือคนพูดน�้ำไหลไฟดับด้วยภาษาปัญญาชน "หอสุราที่ดีที่สุด
ในเมืองชายแดนตะวันตกมีชื่อว่าหอบานสะพรั่ง เดินเข้าประตูเมือง
แล้วเลีย้ วซ้ายตรอกแรกเข้าถนนใหญ่ฝง่ั ตะวันออก ร้านทีแ่ ขวนโคมไฟแดง
ดูเอิกเกริกสวยงามทีส่ ดุ นัน่ แหละ ร้านนีเ้ จ้าของเดียวกับหอหมืน่ บุปผาเลย
ตกแต่งคล้ายๆ กัน มองปราดเดียวก็รแู้ ล้ว ข้าอธิบายอย่างนีจ้ ำ� ได้หรือไม่
แต่ถงึ จ�ำไม่ได้ขา้ ก็ไม่พาไปหรอก หอบานสะพรัง่ นัน่ น่ะ แค่ซาลาเปาธรรมดาๆ
เข่งเดียวยังสามต�ำลึงเข้าไปแล้ว มีแต่คนโง่เท่านัน้ แหละถึงจะยอมเข้าไป
ให้โดนโกง!"
ชายหนุ่มรูปงามผู้ถูกตราหน้าเป็น 'คนโง่' ไปทันทีหางตากระตุก
เล็กน้อย คราวนี้แม้แต่รอยยิ้มที่แสนภาคภูมิใจยังฝืนยิ้มไม่ออก
ลูกตาของแม่นางน้อยผู้นี้ถูกลาคาบไปแล้วใช่หรือไม่ ตอนอยู่ใน
เมืองหลวง เขาเป็นคุณชายผู้สูงศักดิ์แห่งจวนแม่ทัพ แค่อมยิ้มพลาง
ปรายตามองนิดเดียวก็ทำ� ให้คนอืน่ หลงจนเข่าอ่อนไปตามๆ กัน ทัง้ ยังเป็น
แม่ทัพใหญ่แห่งชายแดนตะวันตกที่ราชส�ำนักแต่งตั้ง เหตุใดพอมาอยู่
ต่อหน้านางเขาถึงได้กลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเช่นนี้
หร่วนชิงเฟิงโมโหขึ้นมาจริงๆ แล้ว เขาขยับคอเสื้อคลุมขนจิ้งจอก
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ที่อยู่ๆ ก็รู้สึกว่าผูกแน่นเกินไป คิ้วดกหนาเลิกสูง "แม่นางไม่มีมโนธรรม
เอาเสียเลย รู้ทั้งรู้ว่าร้านนั้นโกงลูกค้ายังจะให้ข้าไปอีกหรือ"
"เจ้าบอกเองว่าอยากไปหอสุราที่ดีที่สุดของชายแดนตะวันตก
ข้าบังคับให้เจ้าไปหรืออย่างไร" ซูเสี่ยวเตาเองก็ฉุนขึ้นมาเหมือนกัน
"หนุ่มหน้าขาวอย่างเจ้านี่พูดจาอย่างไรกันนะ จงใจหาเรื่องชวนทะเลาะ
ใช่หรือไม่ ดี! มาเลยๆ ข้าก�ำลังกลุม้ อยูพ่ อดีวา่ เช้านีย้ งั ไม่ได้ววิ าทให้สาแก่ใจ
สักยก หากเข้ามาข้าก็จะสนองให้!"
เขายืนปากอ้าตาค้างไปทันที
แม่นางน้อยคนนี้หน้าตาออกจะสวยงามน่ารัก เหตุใดถึงได้พูดจา
กระโชกโฮกฮาก กิริยาก้าวร้าวดุดันเช่นนี้
จ�ำได้วา่ หลายปีกอ่ นตอนทีต่ ามท่านพ่อมาตรวจตราค่ายทีต่ งั้ กองทัพ
มองไปทางใดก็ เ ห็ น ดอกไม้ ข าวบานสะพรั่ ง ผู ้ ค นยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส
บุรษุ แข็งแกร่งดังขุนเขา สตรีนมุ่ นวลดุจสายน�ำ้ ไม่เห็นจะดุรา้ ยเช่นนีเ้ ลยนีน่ า
หร่วนชิงเฟิงร�ำพึงกับตนเอง แล้วอดเจ็บปวดกับสัจธรรม 'สายน�ำ้
ไหลเลยแล้วไม่คืนหวน ใดใดล้วนเปลี่ยนแปรไม่จีรัง' ไม่ได้
"นี่! ตกลงจะตีกันหรือไม่"
เขาท�ำหูทวนลม จมจ่อมอยู่กับความสะท้อนใจ
"นี!่ ยืนเหม่ออะไรอยูไ่ ด้" ซูเสีย่ วเตาตะโกนพลางกระทืบเท้าเหยงๆ
แต่เขากลับไม่มที า่ ทางใดๆ ตอบโต้ ความโมโหทีพ่ องตัวขึน้ มาจึงสลายตัว
ไป
เฮ้อ...น่าเบื่อชะมัด ดูท่าจะเจอคนปัญญาอ่อนเข้าจริงๆ แล้วข้า
จะเอาเรื่องเอาราวคนปัญญาอ่อนให้ได้อะไรขึ้นมา
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นางส่ายหน้าพลางแบกดาบเดินจากไป
กว่าหร่วนชิงเฟิงจะได้สติกลับมา เบือ้ งหน้าก็เหลือแต่ลมทีเ่ ต็มไปด้วย
ฝุน่ ทราย ก้อนหญ้าทีเ่ มือ่ ครูก่ ลิง้ มาจากฝัง่ ซ้ายกลิง้ ย้อนมาจากฝัง่ ขวาใหม่...
พลบค�่ำวันนั้น ซูเสี่ยวเตาเดินกลับไปกลับมาหน้าประตูบ้านสกุลซู
เฝ้ารออยูน่ าน สุดท้ายคนทีม่ าคือหวังร่างใหญ่ หนึง่ ในทหารประจ�ำตัวของ
ซูเถีย่ โถว
"น้องสาว หัวหน้าบอกว่าคืนนีต้ อ้ งไปร่วมงานเลีย้ งทีห่ อบานสะพรัง่
เลยจะไม่กลับมากินข้าวเย็น ให้เจ้ากับแม่นมกินให้อมิ่ ไม่ตอ้ งรอ"
แย่ แ ล้ ว หากรู ้ ว ่ า ท่ า นพ่ อ จะไม่ ก ลั บ มากิ น ข้ า วเย็ น วั น นี้ น าง
คงไม่ออกไปไหน แล้วท�ำตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่กับบ้านแทน เฮ้อ...
ตอนนี้สายเกินไปแล้ว ไม่รู้ว่าป่านนี้แม่นมจะโกรธสักเพียงไร
"ขอบคุณมากพีห่ วัง ข้าเข้าใจแล้ว" ซูเสีย่ วเตาถอนหายใจเฮือกหนึง่
แล้วจ�ำต้องเดินคอตกลากเท้าหนักอึง้ เข้าไปในบ้าน จากนัน้ ก็ปดิ ประตูลง
"คุณหนู ในที่สุดก็กลับมาเสียที...ตายแล้ว เหตุใดเสื้อผ้าถึงได้
สกปรกมอมแมมถึงเพียงนัน้ ผมเผ้าก็หลุดลุย่ ไหนจะคราบน�ำ้ ตาบนแก้ม
อีก เกิดอะไรขึน้ เจ้าคะ!" ป้าอาฮวายกถาดใส่กบั ข้าวออกมา พอเห็นดังนัน้
ก็สูดหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความตกใจ แล้วรีบวางอาหารลง เอื้อมมือ
มาจับนางไว้ "คุณหนู ไปทะเลาะกับใครมาอีกแล้ว หรือไปขลุกอยู่กับ
พวกห่ามๆ ในค่าย โอ๊ย เหตุใดนายท่านถึงไม่มาดูแลบ้างนะ ชายหญิง
พออายุเจ็ดขวบก็นอนฟูกเดียวกันไม่ได้ ปีนี้คุณหนูอายุสิบเจ็ดเข้าไป
แล้ว..."
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"สิบหกกับอีกเจ็ดเดือนต่างหาก" นางท�ำตัวหด แต่ยงั ไม่วายเอ่ยแย้ง
"ก็ใกล้จะสิบเจ็ดแล้วล่ะเจ้าค่ะ" ป้าอาฮวาสาดน�ำ้ เย็นใส่อย่างไม่เกรงใจ
ท�ำลายความพยายามที่จะท�ำตัวบอบบางของนางลง "คุณหนู ไม่ใช่ว่า
แม่ น มขี้ บ ่ น แต่ เ ด็ ก สาวทั่ ว ไปพออายุ ไ ด้ สิ บ สี่ สิ บ ห้ า ก็ มี คู ่ ห มายแล้ ว
นายท่านอาลัยไม่อยากให้ท่านออกเรือนเร็ว จนป่านนี้เลยยังไม่ยอม
มองหาคู่ครองให้ท่านเสียที แต่คุณหนูจะไม่ดูแลตนเองอย่างนี้ไม่ได้..."
"คูห่ มายอะไรกันเล่า" ในทีส่ ดุ ซูเสีย่ วเตาก็ทนต่อไปไม่ไหว เถียงกลับ
ฉุนๆ "มีคหู่ มายและแต่งงานไปมีอะไรดี แต่งงานแล้วต้องอยูเ่ หมือนถูกปล้น
ต้องให้ฝา่ ยชายทั้งเงินทั้งร่างกาย อีกทั้งยังต้องไปกตัญญูพ่อแม่สามี
ดูแลน้องสามี คลอดลูกเลีย้ งลูก หาอนุเข้าบ้าน...ได้ใช้ชวี ติ สบายๆ ไม่ชอบ
ดันวิง่ โร่เข้าไปอยูบ่ า้ นคนหนึง่ อย่างคนต�ำ่ ศักดิ์ เหนือ่ ยจนสายตัวแทบขาด
นึกว่าข้าเสียสติหรือไร"
แม่ น มฟั ง ค� ำ พู ด ของนางแล้ ว ลมแทบจั บ เอ่ ย ถามปากคอสั่ น
"คะ...คุณหนูพดู จาเช่นนีไ้ ด้อย่างไร หากใครได้ยนิ แล้วเอาไปลือข้างนอก
คงไม่มีคนกล้ามาสู่ขอแน่ๆ"
"ถึ ง ไม่ มี ใ ครเก็ บ ไปลื อ ก็ ไ ม่ มี ค นกล้ า มาสู ่ ข อข้ า อยู ่ ดี " นางพู ด
อย่างหลงตนเอง "ข้าเป็นใคร ข้าน่ะลูกสาวของซูเถี่ยโถวเชียวนะ ต่อไป
จะเป็นแม่ทพั หญิงทีส่ ร้างคุณงามความดีเข่นฆ่าศัตรู แต่งงานไปไม่เท่ากับ
ปล่อยให้ฝมี ือยุทธ์ที่ข้ามีสูญเปล่าหรอกหรือ"
"คุณหนู..." ป้าอาฮวาแทบกระอักเลือดอยู่รอมร่อ
"อีกอย่างท่านพ่อก็เคยพูดไว้ ถ้าเป็นบุรุษที่สู้ข้าไม่ได้ แต่งงานไป
ก็เปล่าประโยชน์ ถ้าเป็นบุรษุ ทีส่ ขู้ า้ ได้ ต่อไปเวลาสามีภรรยามีปากเสียง
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แล้วเกิดลงไม้ลงมือกันขึ้นมาข้าก็แย่สิ ดังนั้นท่านพ่อจึงเลือกให้ข้า
ไม่ตอ้ งแต่งงานเช่นกัน" นางยิม้ ระรืน่ ปลอบอีกฝ่าย "แม่นมอย่ากังวลไปเลย
ต่อไปข้าจะรับหน้าทีเ่ ลีย้ งดูทา่ นกับท่านพ่อจนถึงบัน้ ปลายชีวติ เอง จะไม่ให้
ขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียว"
"คุณหนู..." ป้าอาฮวาอยากจะร้องไห้โฮ "อย่าพูดเช่นนี้สิเจ้าคะ..."
"ก็ได้ๆ ข้าไม่พูด ไม่พูดแล้วก็ได้" นางรีบประคองแม่นมไปนั่งที่
โต๊ ะ กิ น ข้ า ว "โห เย็ น นี้ ท� ำ อะไรกิ น เนี่ ย หอมยิ่ ง นั ก เดี๋ ย วจะกิ น ข้ า ว
สักสามชามใหญ่ๆ ไปเลย"
ป้าอาฮวารู้สึกว่าอนาคตเบื้องหน้าด�ำมืดเหลือเกิน...
หลังกินข้าว แม่นมที่รวบรวมก�ำลังใจขึ้นมาใหม่เก็บล้างถ้วยชาม
จนเสร็จเรียบร้อยก็เข้าห้องไปรื้อ 'บัญญัติสตรี' กับ 'จรรยาสตรี' ที่ซุกไว้
ก้นหีบนานเป็นโกฏิปอี อกมา ตัง้ ใจว่าจะจับคุณหนูของตนมาค่อยพูดค่อยจา
เกลี้ยกล่อมกันดีๆ ทว่าหาหน้าบ้านสามรอบ หาหลังบ้านอีกสามรอบ
ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของคุณหนู
ในเวลาเดียวกันนัน้ ซูเสีย่ วเตาแอบปีนก�ำแพงออกมาเรียบร้อยแล้ว
ก�ำลังมุง่ หน้าไปหากองหนุนทีห่ อบานสะพรัง่ รอท่านพ่อออกจากงานเลีย้ ง
แล้วกลับบ้านพร้อมกัน ทีนตี้ อ่ ให้แม่นมไม่เต็มใจสักเพียงใดก็ตอ้ งปล่อยนาง
ไป
ถนนตะวันตกอันจอแจมีหอสุราร้านอาหารตั้งเรียงกันแน่นขนัด
พอล่วงเข้ายามราตรี โคมแดงก็สอ่ งสว่างเป็นสาย ฉายแสงให้เห็นค�ำ่ คืน
อันสนุกสนานคึกคัก
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นางเดินมาถึงประตูหน้าของหอบานสะพรั่งที่มีคนเดินเข้าออก
ไม่ขาดระยะ ก�ำลังจะก้าวเข้าไปข้างในก็นกึ ถึงเงินในถุงเงินขึน้ มาเสียก่อน
จึงคิดว่าช่างเถิด นั่งรออย่างอดทนอยู่ตรงเสาด้านหน้าก็แล้วกัน
"ไม่รวู้ า่ เป็นงานเลีย้ งของขุนนางระดับสูงคนใดกันนะ รวยเหลือเกิน
จริงๆ ถึงกับมาจัดที่หอบานสะพรั่งเชียว" นางเอามือเท้าคาง กลิ่นหอม
ของสุราและอาหารเลิศ รสจากข้างในลอยออกมากระทบจมูก ทั้งที่
เพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อครู่ยังอดน�้ำลายสอไม่ได้ "จะว่าไป ได้ยินว่าอาหารกับ
สุราของหอบานสะพรั่งรสชาติยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเนื้อตงพัว* กับ
พระกระโดดก�ำแพง** คีบใส่ปากแล้วแทบกลืนลิ้นตามลงไปด้วย จุ๊ๆๆๆ"
หร่วนชิงเฟิงสวมเสือ้ คลุมขนเตียวม่วง*** เดินทอดน่องออกมาจาก
หอบานสะพรัง่ แล้วเห็นร่างอ้อนแอ้นในเสือ้ นวมลายดอกไม้ตวั หนาทีน่ งั่ ยองๆ
เอามือเท้าคางตรงโคนเสาอย่างองอาจผ่าเผยได้ทนั ที
เอ๋? ความรู้สึกขัดแย้งที่แสนคุ้นเคยนี้...นี่มันเด็กสาวที่เขาเจอ
เมื่อตอนเที่ยงไม่ใช่หรือ
"แม่นาง เหตุใดถึงเป็นเจ้าได้"
เสี ย งทุ ้ ม กั ง วานที่ ดั ง ขึ้ น คุ ้ น หู อ ย่ า งยิ่ ง ซู เ สี่ ย วเตาเงยหน้ า ขึ้ น
ด้วยความตกใจ "หา? เจ้ามาท�ำอะไรที่นี่"
"ที่นี่? ข้าก็ต้องมากินข้าวอยู่แล้วสิ" เขาตอบยิ้มๆ "แม่นางเล่า"
* เนื้อตงพัว ท�ำจากหมูสามชั้น ลักษณะคล้ายพะโล้น�้ำแดง เนื้อนิ่มแต่ไม่เละ นุ่มลื่นแต่ไม่เลี่ยน เป็นอาหาร
ขึ้นชื่อแถบเจียงหนาน ได้ชื่อมาจากซูตงพัว กวีสมัยซ่งเหนือที่เป็นผู้คิดค้น
** พระกระโดดก�ำแพง เป็นชื่อของอาหารขึ้นชื่อของมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เดิมเรียกว่า 'หมั่นถันเซียง
(หอมเต็มโถ)' ปรุงด้วยเนือ้ สัตว์สบิ แปดชนิด เครือ่ งเทศและสมุนไพรสิบสองอย่าง เล่ากันว่าในสมัยราชวงศ์ถงั
มีหลวงจีนรูปหนึง่ ได้กลิน่ หอมของอาหารชนิดนีแ้ ล้วถึงกับอดใจไม่ไหว ยอมละทิง้ ตบะทีบ่ ำ� เพ็ญเพียรมาหลายปี
ปีนก�ำแพงออกไปลิ้มรส จึงเป็นที่มาของชื่อ 'พระกระโดดก�ำแพง'
*** เตียว เป็นค�ำเรียกสัตว์ตระกูลมิงก์ เออร์มนิ เซเบิล และมาร์เทิน ขนหนานุม่ มีคา่ มาก มักใช้เป็นเครือ่ งนุง่ ห่ม
กันหนาว
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ใต้ความมืดสลัวของรัตติกาลและแสงสว่างของโคมแดง ท่านัง่ ยองๆ
ในตอนนีข้ องเด็กสาวดุดนั เมือ่ ตอนกลางวันกลับดูนา่ รักขึน้ อย่างบอกไม่ถกู
น�ำ้ เสียงของเขาจึงพลอยนุม่ นวลขึน้ อย่างห้ามไม่อยู่
"ข้ามารอ..." เด็กสาวพลันนึกอะไรขึ้นมาได้ จึงรีบลุกพรวดขึ้นมา
ดึงเขาไปยืนหลบอยู่ด้านข้าง ท่าทางกระวนกระวายอย่างยิ่ง "ช้าก่อน
นี่เจ้าคงไม่ได้เซ่อซ่าเข้าไปกินข้าวในหอบานสะพรั่งจริงๆ หรอกนะ"
หร่วนชิงเฟิงก้มหน้ามองมือเล็กด�ำปิ๊ดปี.๋ ..ที่เปรอะเปื้อนจากการ
ปีนก�ำแพงเมื่อครู่...ทิ้งคราบสกปรกไว้บนเสื้อคลุมขนเตียวม่วง มุมปาก
กระตุกริกๆ นิสัยรักความสะอาดท�ำให้เขาอยากดึงเสื้อคลุมออกจาก
อุ้งมือมารยิ่งนัก แต่พอเห็นสีหน้าร้อนรนเห็นอกเห็นใจของนางแล้ว
ก็ท�ำไม่ลง
"ใช่ อาหารอร่อยใช้ได้" เขาพยักหน้า "เนือ้ ตงพัว พระกระโดดก�ำแพง
น�้ำแกงข้นนกเป็ดน�้ำแปดทรัพย์ แล้วก็ถาดส�ำรับร้อยบุปผาท�ำได้รสชาติ
เทียบเคียงกับมาตรฐานเมืองหลวงเลยทีเดียว"
"ซี้ด..." นางสูดหายใจเข้าลึก
หร่วนชิงเฟิงขบขันกับท่าทางเสียดายสุดซึง้ ของนาง "แม่นางสงสาร
ถุงเงินข้าอย่างนัน้ หรือ"
"ข้าสงสารพ่อแม่เจ้าต่างหาก" นางถอนหายใจเฮือก มีลูกโง่อีกทั้ง
ยังใช้เงินล้างผลาญอีก ช่างน่าสงสารแท้ๆ
"แม่นาง เหตุใดข้าถึงได้รสู้ กึ ว่าสายตาทีเ่ จ้ามองข้ามันแปลกชอบกล"
"เจ้าหนุม่ เจ้ามาจากเมืองหลวงหรือ" นางตบบ่าเขาพลางถามด้วย
น�ำ้ เสียงจริงใจ
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"ถูกต้อง"
"ออกเดินทางคนเดียว?"
"ใช่" ยิ่งฟังเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าแปลก "แล้วอย่างไรหรือ"
"พกเงินติดตัวมาด้วยเท่าไร"
"แม่นางคิดจะท�ำอะไรหรือ" เนตรหงส์ของเขาหรี่ลงทันที
"เหตุใดจึงได้ท�ำสายตาเช่นนั้น นึกว่าข้าจะปล้นเงินเจ้าหรือไร"
ซูเสี่ยวเตากลอกตาหนึ่งตลบใหญ่ แล้วเดาะลิ้นอย่างไม่สบอารมณ์
"ข้าจะเตือนด้วยความปรารถนาดีหรอกว่าให้ระวังถุงเงินไว้ให้ดๆี อย่าท�ำ
เซ่อซ่าจนถูกหลอกไปหมดเนือ้ หมดตัว ทีนแี้ ม้แต่คา่ เดินทางกลับเมืองหลวง
ก็ไม่เหลือ อีกอย่างชายแดนตะวันตกนี่ไม่มีอะไรให้เที่ยวชมนักหรอกนะ
มีแต่ทหารแล้วก็ทหาร ถ้าเที่ยวเสร็จก็รีบกลับบ้านโดยเร็วดีกว่า เข้าใจ
หรือไม่"
อย่างนี้นี่เอง
เขาหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ นัยน์ตาเรียวยาวพราวระยับ
ด้วยรอยยิ้ม
"หัวเราะบ้าอะไร นี่ข้าจริงจังนะ!" นางนึกฉุน แม้ถ้อยค�ำจะขึงขัง
เกรีย้ วกราด แต่เอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงหวานใสของเด็กสาวกลับฟังแล้วน่าขบขัน
แทน
"ฮ่าๆ" เขากลั้นเสียงหัวเราะต่อไปไม่ไหวแล้ว
"เชื่อหรือไม่ว่าข้าต่อยจมูกเจ้าให้หักในหมัดเดียวได้"
เสี ย งหั ว เราะสะดุ ด ลงทั น ที พอเห็ น ว่ า นางดู เ สี ย ความรู ้ สึ ก
ก็ รี บ อธิ บ าย "ขออภั ย ๆ ที่ หั ว เราะเมื่ อ ครู ่ เป็นเพราะผู ้ น ้ อ ยซาบซึ้ ง ใจ
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นึกไม่ถึงว่าจะถูกแม่นางเข้าใจผิด ผู้น้อยเสียมารยาทแล้วจริงๆ"
"นึกว่าข้าก็โง่หรือไร ถึงจะเชือ่ ค�ำพูดพรรค์นขี้ องเจ้า" นางแค่นเสียงหึ
ขึน้ จมูกเคืองๆ
ค�ำว่า 'ก็' หมายความว่าอย่างไร
หร่วนชิงเฟิงหางตากระตุกอีกครั้ง แล้วพลันฉุกคิดได้ว่าดูเหมือน
ตนเองจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดตัง้ แต่ตน้ จนจบ...ช้าก่อน อย่าบอกนะว่า
นางนึกว่าเขา...
สมองสว่างวาบ นึกอยากแกล้งนางขึน้ มาทันใด เลยแกล้งลูบท้อง
ท�ำหน้านิว่
"เป็นอะไร"
"เมื่อครู่ยังกินไม่อิ่ม..."
สายตาน่าเวทนาที่จ้องมองมาท�ำเอาซูเสี่ยวเตาขนลุกซู่ไปทั้งตัว
"เอ่อ...กะ...กินไม่อิ่มแล้วอย่างไร"
"อาหารทัง้ หมดทีส่ งั่ มากินเมือ่ ครู่ เจ้าของร้านคิดเงินข้าหนึง่ ร้อยยีส่ บิ
ต�ำลึง" ใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิม้ ทีด่ ใู กล้เคียงกับความอับอาย "ข้า...
ตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวแล้ว"
"หนึ่งร้อยยี่สิบต�ำลึง..." นางเบิกตาโพลงพร้อมยกมือขึ้นกระชาก
คอเสื้อเขาเข้ามาใกล้ จนน�้ำลายกระเซ็นใส่ใบหน้าคมคายไร้ที่ติดวงนั้น
"เจ้าโง่จริงๆ ใช่หรือไม่!"
ใช่ เขาจะต้องโง่แน่นอน ไม่เช่นนัน้ จะยอมให้นำ�้ ลายคนอืน่ กระเซ็น
ใส่หน้าโดยไม่เช็ด ทัง้ ทีเ่ ป็นโรครักความสะอาดได้อย่างไรกันเล่า
สีหน้าของหร่วนชิงเฟิงดูน่าสงสารขึ้นทุกที "แม่นางวางใจเถิด
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ข้าไม่ท�ำให้เจ้าล�ำบากไปด้วยหรอก...โรงจ�ำน�ำที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ใดหรือ"
"ชายแดนตะวันตกไม่มโี รงจ�ำน�ำ!" นางลากเขาเดินออกมาข้างนอก
อย่างหัวเสีย "ทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัวเจ้าเหลือของมีคา่ แค่เสือ้ คลุมขนเตียวม่วงตัวนี้
แหละ ต่อให้จำ� น�ำแลกเงินได้ ก็นา่ กลัวว่าไม่ถงึ พรุง่ นีค้ งถูกผลาญหมดแล้ว
ไม่ได้ๆ ข้ารับไม่ได้!"
"แม่นางอย่าได้ดูถูกกันเกินไป ด้วยคุณสมบัติอย่างข้า..."
"หากยังพูดมากอีกข้าจะจับเจ้าไปส่งหอชายบ�ำเรอชายแดนตะวันตก
มีขา้ วให้กนิ มีทใี่ ห้อยู่ อีกทัง้ ยังได้..." ในทีส่ ดุ นางก็นกึ ขึน้ ได้อย่างทันท่วงทีวา่
ถึงอย่างไรตนก็เป็นเด็กสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องวัยเพียงสิบหก และยังเป็นถึง
ลูกสาวของนายทัพแนวหน้าปีกขวา เลยกลืนค�ำว่า 'ขายตัว' ลงคอไปเสีย
"แค่กๆ"
เฮ้อ...วิถีชีวิตชาวเมืองชายแดนตะวันตกช่างโผงผางเสรีโดยแท้
หร่วนชิงเฟิงถอนหายใจ แล้วเป็นอีกครั้งที่เกิดความคิดว่าจะต้อง
'หาวิธีปรับเปลี่ยนฟืน้ ฟูวิถีความเป็นอยู่อันดีงามของราษฎรในชายแดน
ตะวันตก' ให้ได้
"จะว่าไป..." หลังจากปล่อยให้นางลากเดินสักครึ่งถนน เขาก็
นึกอะไรขึ้นมาได้ "นี่แม่นางจะพาข้าไปที่ใด"
"สอนเจ้ า ใช้ ชี วิ ต ในชายแดนตะวั น ตกให้ ร อดกลั บ เมื อ งหลวง
อย่างไม่บุบสลายน่ะสิ" ซูเสี่ยวเตาลากเขาไปหาแผงขายเกี๊ยวที่ตั้งอยู่
ตรงหัวถนนอย่างไม่ฟังเสียง "นั่งลง ท่านปู่ปา รบกวนขอเกี๊ยวน�้ำไส้เนื้อ
สองชาม เอาเผ็ดๆ ใส่ต้นหอมซอยกับน�้ำแกงเยอะๆ"
"เอ่อ..." หร่วนชิงเฟิงก้มหน้าลงมองโต๊ะไม้เรียบง่ายที่เห็นได้ชัดว่า
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เช็ดไม่สะอาดนัก แล้วท�ำท่าลังเล "แม่นาง เมือ่ ครูผ่ นู้ อ้ ยบอกว่าไม่มเี งินแล้ว
ก็จริง แต่พอจะมีเศษเหรียญทองแดงติดตัวอยู่สองพวง ข้าว่าร้านเล็กๆ
ข้างหน้านัน่ ..."
"เจ้าจะบอกว่าเจ้าตั้งใจใช้เหรียญทองแดงสองพวงที่เหลือติดตัว
ให้หมดในคืนนี้อย่างนั้นหรือ"
พอถูกนางตวัดสายตามองมา ค�ำว่า 'ใช่' บนริมฝีปากก็ผิดเพี้ยน
กลายเป็น '...เปล่า' ไปเสียได้
"นับว่าเจ้ายังไม่เกินเยียวยา" นางพยักหน้าหงึกๆ อย่างพึงพอใจ
หยิบตะเกียบสองคูจ่ ากในกระบอกออกมาใช้แขนเสือ้ เช็ดลวกๆ แค่สองที
ก่อนจะยืน่ ให้เขาคูห่ นึง่ "เอ้า!"
มือใหญ่เรียวยาวยื่นค้างอยู่กลางอากาศ ร้องห้ามไม่ทัน สุดท้าย
ก็ต้องรับตะเกียบ แล้วล้วงผ้าเช็ดหน้าสีขาวบริสุทธิ์ในแขนเสื้อออกมา
เช็ดซ�้ำอีกครั้งอย่างพิถีพิถัน ก่อนจะพับผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ วางลง
บนโต๊ะ แล้ววางตะเกียบไว้บนผ้าอย่างระมัดระวัง
ซูเสี่ยวเตาเห็นแล้วคันไม้คันมือ อยากต่อยคนขึ้นมาตงิดๆ
ทั้งที่เขามีบุคลิกสูงส่งสง่างามคู่กับหน้าตาคมคายแท้ๆ แต่เหตุใด
การกระท�ำถึงได้นุ่มนิ่มเช่นนี้นะ
"แม่นางจะให้ข้าช่วยเช็ดหรือไม่" เห็นนางจ้องตนเองเขม็ง เขา
ก็เข้าใจผิด จึงถามยิ้มๆ
"ไม่ต้อง!" มือเล็กขาวเนียนกระแทกตะเกียบลงกับโต๊ะดังป้าบ
ก่อนจะพูดอย่างห้าวหาญ "เกิดเป็นคนต้องดื่มสุราชามโตๆ กินเนื้อ
ชิ้นใหญ่ๆ อย่าสนใจเรื่องหยุมหยิม เช่นนี้ถึงจะสะใจ!"
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"เกี๊ยวน�้ำมาแล้ว" ท่านปู่ปายิ้มแย้มยกเกี๊ยวน�้ำชามใหญ่มาวางลง
ตรงหน้ า สองหนุ ่ ม สาวคนละชาม น�้ ำ มั น พริ ก สี แ ดงฉานกั บ ตั ว เกี๊ ย ว
ขาวพิสทุ ธิล์ อยอยูใ่ นน�ำ้ แกงควันฉุย ยิง่ ได้ตน้ หอมซอยหนึง่ ก�ำมือมาช่วย
ชูกลิ่นก็ยิ่งท�ำให้ท้องร้องจ๊อก
"ฮ้าด...ชิว่ !" หร่วนชิงเฟิงทีส่ ำ� ลักกลิน่ น�ำ้ มันพริกจามออกมาพรืดใหญ่
รีบยกแขนเสือ้ ขึน้ ป้องปากแทบไม่ทนั
"เจ้าไม่กินเผ็ดหรือ" นางปรายตามอง
"กินๆ" เขาตัดสินใจมุ่งมั่น
"เช่นนั้นก็กินเลย ไม่ต้องเกรงใจ" เด็กสาวคีบเกี๊ยวตัวใหญ่ใส่ปาก
เคีย้ วตุย้ ๆ อย่างมีความสุข ไม่ทนั ไรริมฝีปากจิม้ ลิม้ ก็แดงไปด้วยน�ำ้ มันพริก
สีหน้าสะท้อนให้เห็นความอิ่มเอมใจ
หร่วนชิงเฟิงถือตะเกียบเงื้อง่าเหนือชามใบใหญ่ที่มีน�้ำมันสีแดง
ลอยฟ่องอยูห่ ลายครัง้ ก็ยงั หามุมทีก่ ล้าจุม่ ปลายตะเกียบลงไปไม่ได้เสียที
สุดท้ายท่านปู่ปาทีอ่ ยูอ่ กี ทางทนมองต่อไม่ไหว จึงยืน่ ช้อนแกงมาให้เงียบๆ
เฮ้อ...กินแกงกินบะหมี่ในเมืองชายแดนตะวันตกนี่ไม่มีใครใช้ช้อน
กันหรอก มีแต่คีบเนื้อกินจนหมดแล้วใช้สองมือยกชามขึ้นมาซดน�้ำแกง
อึกใหญ่ๆ ต้องอย่างนีส้ ถิ งึ จะอร่อย!
แต่ชายหนุ่มคนนี้ดูเป็นลูกผู้ดีมีสกุลที่เพิ่งมาชายแดนตะวันตก
ควรอยู่หรอกที่จะไม่คุ้นเคย
หร่วนชิงเฟิงหันไปยิม้ ให้ชายชราอย่างซาบซึง้ ก่อนจะใช้ชอ้ นตักเกีย๊ ว
ทีม่ ขี นาดใหญ่จนน่าตกใจขึน้ มาตัวหนึง่ กัดกินช้าๆ อย่างสุภาพเรียบร้อย
พอเกี๊ยวแป้งบางนุ่มลื่นไส้อร่อยชุ่มฉ�่ำและหอมพริกเข้าปาก เขาก็อดจะ
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เลิกคิ้วไม่ได้ "เอ๊ะ?"
"เป็นอย่างไร"
"อร่อย" ดวงตาเรียวยาวเป็นประกาย ขณะเอ่ยชมยิ้มๆ
"ข้าก็วา่ อย่างนัน้ " ซูเสีย่ วเตาท�ำท่าภูมอิ กภูมใิ จ ก่อนจะโน้มตัวเข้าไป
ลดเสียงกระซิบอย่างลับๆ ล่อๆ "อีกทั้งยัง..."
อยู่ๆ ร่างเล็กก็โน้มกายเข้ามาเป่าลมหายใจหอมรวยรินดุจกลิ่น
กล้วยไม้ใกล้ๆ ติ่งหูกับต้นคอไวสัมผัสของเขาเสียววาบ หัวใจปั่นป่วน
อย่ า งไร้ ส าเหตุ ความคิ ด สั บ สนยุ ่ ง เหยิ ง ใบหน้ า งามสง่ า ร้ อ นผ่ า ว
อย่างห้ามไม่อยู่ "อีก...อีกทั้งยังอะไร"
"อีกทั้งยังชามละแค่สามอีแปะเท่านั้น" พูดจบนางก็ตบบ่าเขา
อย่างตื่นเต้นดีใจ "ยอดไปเลยใช่หรือไม่"
"แค่กๆๆๆ" น�้ำมันพริกในปากทะลักเข้าไปในหลอดลม เขาส�ำลัก
เสียจนดวงหน้าคมคายแดงก�ำ่ พอๆ กับน�ำ้ แกงในชาม เหมือนต่างสะท้อน
กันและกันให้แดงสุกใสขึ้นไปอีก
"เฮ้! เป็นอะไร เป็นอะไรไป" ซูเสี่ยวเตารีบช่วยตบหลังให้
"พอแล้วๆ" เขาไอโขลกพลางเค้นเสียงออกมา ใบหน้าคมคายดูไม่จดื
"ข้าหายแล้ว ไม่เป็นไรแล้ว"
ไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กสาวรูปร่างอ้อนแอ้นบอบบางอย่างนาง
จะมือหนักจนน่าตกใจ หากยังถูกนางตบแรงๆ เช่นนี้ต่อไป ไม่ตายก็คง
พิการ
"จะดื่มน�้ำสักถ้วยหรือไม่" ท่านปู่ปาเข้ามาถามอย่างใจดี
"ขอบคุณ แต่ไม่ต้องจริงๆ" เขาล้วงผ้าเช็ดหน้าสีขาวอีกผืนออกมา
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ปิดปากได้อย่างทันท่วงที พอหยุดไอแล้วก็ใช้ผ้าซับปากเบาๆ ก่อนจะ
เก็บเข้าไปในแขนเสื้อใหม่
คราวนีซ้ เู สีย่ วเตาจะค่อนขอดเขาว่านุม่ นิม่ ก็กระไรเลย...เพราะนาง
ไม่เคยเห็นบุรุษคนใดเช็ดปากได้นุ่มนวลแต่ไม่กรีดกรายตุ้งติ้งเลยสักนิด
เช่นนี้มาก่อน...นางงึมง�ำ "กินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไร บอกกันตรงๆ
ก็จบเรื่อง ใช่ว่าข้าจะชกเจ้าเสียหน่อย"
"ขอบคุณแม่นางที่เมตตายั้งมือ" มุมปากเขากระตุกเล็กน้อย
"พูดได้ดีๆ" นางยิ้มกว้าง "ถ้าเช่นนั้นให้ท่านปู่ปาท�ำแบบไม่เผ็ด
ให้เจ้าอีกสักชามดีหรือไม่"
"ไม่ต้องหรอก ข้าอิ่มแล้วจริงๆ" เขาอมยิ้มตรงมุมปาก
"แต่เมื่อครู่เจ้าบอกว่าหิวไม่ใช่หรือ"
หร่วนชิงเฟิงกระแอม แล้วตอบยิม้ ๆ "ตอนแรกหิว แต่ตอนนีท้ อ้ งอืด
แล้ว"
"นี!่ เจ้าหนุม่ เจ้าหยอกข้าเล่นอยูอ่ ย่างนัน้ หรือ" นางท�ำหน้าง�ำ้ จ้องเขา
อย่างไม่สบอารมณ์
"ผู้น้อยไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น..." เขาอธิบายอย่างร้อนตัวนิดๆ
ซูเสี่ยวเตาถลึงตาดุดันจ้องมองเขาอยู่พักใหญ่ สุดท้ายก็โบกมือ
อย่างใจกว้าง "ช่างเถิดๆ ข้าก็แค่อยากสอนให้เจ้ารูว้ า่ ชายแดนตะวันตกเรา
ยังมีอย่างอื่นให้กินนอกเหนือจากอาหารแพงลิบลิ่วที่หอบานสะพรั่ง
อีกอย่างคนหนุ่มจากบ้านเดินทางมาไกลแต่ใช้เงินมือเติบไม่ใช่นิสัยที่ดี
อย่างน้อยก็ควรเก็บเงินไว้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านบ้าง เข้าใจหรือไม่"
"เข้าใจแล้ว" เขาตอบด้วยสีหน้าจริงใจ แต่รู้สึกผิดอยู่ลึกๆ
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นางพยั ก หน้ า อย่ า งพอใจ แล้ ว หั น ไปจั ด การเกี๊ ย วชามโตต่ อ
จนหมดเกลี้ยง จากนั้นยังช่วยเอื้อเฟื้อจัดการชามของเขาต่อ
หร่วนชิงเฟิงเห็นแล้วปากอ้าตาค้าง ตกตะลึงจังงังอยู่นาน
นะ...นางเอาเกีย๊ วชามโตๆ ถึงเพียงนีต้ งั้ สองชามไปยัดไว้ตรงไหนกัน
"เอิ้ ก !" สุ ด ท้ า ยซู เ สี่ ย วเตาก็ เ รอเสี ย งดั ง แล้ ว ลู บ ท้ อ งพลางยิ้ ม
อย่างอิ่มเอม "สบายพุงยิ่งนัก"
"แม่นาง..." นี่ขั้นเซียนแล้วจริงๆ
"เอาล่ะ ข้าเองก็กนิ อิม่ แล้ว ควรกลับบ้านเสียที" เด็กสาวใช้แขนเสือ้
เช็ดคราบมันแผล็บบนปากจิม้ ลิม้ ลวกๆ แล้วล้วงเงินหกอีแปะจากถุงใบน้อย
ที่ร้อยติดผ้าคาดเอวออกมาวางบนโต๊ะ "ท่านปูป่ า ไว้เจอกันใหม่"
"เจ้า...จะไปทั้งอย่างนี้เลยหรือ" เขาเงยหน้ามองคนที่ลุกขึ้นปัดก้น
ท�ำท่าจะเดินจากไป
"อ้อ จริงสิ ลืมไปเลยว่ายังมีเจ้าอีกคน" นางหันมามองอีกฝ่าย
แล้ ว ลู บ คางครุ ่ น คิ ด "ถ้ า อย่ า งไรคื น นี้ ข ้ า จะหาโรงเตี๊ ย มถู ก ๆ ให้ เ จ้ า
อาศัยนอนก่อนสักคืน ไว้พรุ่งนี้ค่อยมาช่วยสอบถามให้ว่ามีขบวนพ่อค้า
ไปเมืองหลวงบ้างหรือไม่ ถ้าเจ้าได้ไปกับพวกเขาก็จะประหยัดค่าเดินทาง
ไม่น้อย ดีหรือไม่"
"ขอบใจแม่นางที่มีน�้ำใจ แต่ผู้น้อยยังไม่คิดจะกลับเมืองหลวง"
"ไม่กลับไปเจ้าจะอยู่ท�ำอะไรที่ชายแดนตะวันตกกัน" นางผงะ
เงินสองพวงที่เขามีจะใช้ได้นานเพียงใดกันเชียว
หร่วนชิงเฟิงอมยิ้ม ดวงตาโชนแสงแวววาว มือใหญ่เรียวยาว
ปั ด มุ ม หนึ่ ง ของเสื้ อ คลุ ม ขนเตี ย วม่ ว งเบาๆ ด้ ว ยกิ ริ ย ารุ ่ ม รวยเสเพล
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อย่างบอกไม่ถูก "แม่นางวางใจได้ ผู้น้อยมีแผนการอยู่แล้ว"
"คนที่เหลือเงินแค่สองพวงติดตัวยังจะมีแผนการใดได้" ซูเสี่ยวเตา
กวาดตามองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้า แล้วปรามาสอย่างไม่เกรงใจ
"แม่นางดูเบาผู้น้อยเกินไปแล้ว" เขาติงยิ้มๆ
"เจ้าแปลกที่แปลกถิ่น อีกทั้งยังขัดสนเงินทอง อย่าให้สุดท้าย
กลายเป็นต้องขายเสือ้ ผ้าหรือไม่กข็ ายตัวแล้วกัน...เอ่อ เรือ่ งหอชายบ�ำเรอ
เมือ่ ครูข่ า้ ก็แค่พดู ส่งเดชไปอย่างนัน้ เอง อย่าได้คดิ อะไรสัน้ ๆ เป็นอันขาด
เชียว" สีหน้านางเปลีย่ นไปถนัดตา ขณะพยายามเกลีย้ กล่อม "แม้วา่ ด้วย
หน้าตาของเจ้า หากพามาเปิดตัวจะต้องกลายเป็นดาวเด่นอย่างแน่นอน
แต่ศักดิ์ศรีกับมโนธรรมก็ส�ำคัญนะ ต่อให้ไม่ได้เป็นคนฉลาดเฉลียวอะไร
ก็อย่าได้ขายก้น...อื๊อ!"
สวรรค์ โลกนี้ยังมีสตรีที่พูดจาไม่ส�ำรวมปากได้เท่านางอีกหรือไม่!
หร่วนชิงเฟิงใช้มือตะปบปากเล็กๆ ไว้ได้อย่างทันท่วงที เขาตกใจ
เสี ย จนเหงื่ อ ผุ ด ซึ ม ไปทั้ ง ตั ว สายตาคมกริ บ กวาดมองไปโดยรอบ
ด้วยกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินค�ำพูดแผลงๆ อันน่าตกใจของนางเข้า
โชคดีที่ท่านปู่ปากับลูกค้าโต๊ะอื่นก�ำลังส่งเสียงดังคุยกัน
"มากับข้านี!่ " นัยน์ตาทีท่ อยิม้ อยูเ่ ป็นนิตย์เปลีย่ นเป็นเฉียบขาดเย็นชา
ขณะลากนางออกจากทีเ่ กิดเหตุอย่างไม่พดู พร�ำ่ ท�ำเพลง
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2
ซูเสี่ยวเตาถูกเขาลากจากแผงขายเกี๊ยวตรงมุมถนนใหญ่ไปยัง
แผงขายเต้าหู้ตรงสุดถนน ตอนแรกยังงุนงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เมือ่ ตัง้ สติได้ โทสะก็พงุ่ พรวดเข้ามาในใจ จึงเงือ้ ศอกกระทุง้ ใส่ทอ้ งน้อย
ของเขาทันที
หร่วนชิงเฟิงสัมผัสได้ถงึ อันตราย เขายกมือขึน้ เพือ่ รับแรงปะทะนัน้
โดยไม่ต้องคิด แต่เพียงพริบตาเดียวก็เปลี่ยนใจ รีบแสร้งท�ำเป็นถูกนาง
ถองแบบตั้งตัวไม่ติด อีกทั้งยังร้องอึ้กเพื่อความแนบเนียน
ข้ อ ศอกโดนท้ อ งเขาเต็ ม รั ก นางโพล่ ง ออกไปด้ ว ยความตกใจ
"หะ...เหตุใดจึงไม่หลบเล่า"
"แค่กๆๆๆ" เขาแค่นยิ้มพลางใช้ชายแขนเสื้อเช็ด 'คราบเลือด'
ตรงมุมปาก "แม่นาง เจ้าถองข้าด้วยเหตุใดกัน"
"เจ้า...เฮ้อ...ไฉนข้าจึงลืมไปได้นะว่าเจ้าสมองไม่ดี ซ�ำ้ ยังเหลาะแหละ
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มีดแี ต่หน้าตา ย่อมต้องไม่รวู้ ชิ ายุทธ์อยูแ่ ล้ว" ซูเสีย่ วเตาละอายแก่ใจอย่างยิง่
รีบเอื้อมมือไปลูบท้องน้อยเขาทันที "ขออภัย มาๆ ให้ข้าดูซิว่าบาดเจ็บ
ร้ายแรงหรือไม่"
ใครกันสมองไม่ดี แล้วใครกันที่เหลาะแหละมีดีแต่หน้าตา...
ใบหน้าคมคายเขียวคล�้ำไปครึ่งหนึ่งทันที หน้าท้องแบนราบก�ำย�ำ
ที่อยู่ใต้เสื้อคลุมขนเตียวม่วงกับชุดฤดูใบไม้ร่วงบางๆ จึงถูกนางลูบเข้า
อย่างจัง
"เอ๊ะ?" นางรับรูไ้ ด้วา่ กล้ามเนือ้ ใต้ฝา่ มือกระตุกทีหนึง่ ความแข็งแกร่ง
ทีส่ มั ผัสได้ทำ� ให้ซเู สีย่ วเตาทีไ่ ล่ตไี ล่ตอ่ ยบุรษุ มาตัง้ แต่เล็กจนโตอึง้ ไปทันที
จากนัน้ ก็อทุ านออกมาด้วยความตืน่ เต้นดีใจ "โห!"
หร่วนชิงเฟิงผู้เป็นคุณชายเจ้าส�ำราญอันดับต้นๆ ของเมืองหลวง
ไม่เคยคาดฝันเลยว่าจะมีวันที่ตนเองถูก 'ลวนลาม' ริมถนนเช่นนี้ได้!
"แหม ดูไม่ออกเลยนะว่าเจ้ามีพนื้ ฐานร่างกายยอดเยีย่ ม กล้ามแน่น
ซ่อนรูปถึงเพียงนี้ ท่านพ่อของข้าบอกว่าร่างกายเช่นนีเ้ หมาะจะจับมาฝึก
เป็นหน่วยสอดแนมทีส่ ดุ เป็นอย่างไร เจ้าสนใจหรือไม่เล่า" นางลูบครัง้ เดียว
ไม่ยอมพอ ยังคงลูบแล้วลูบเล่าอย่างติดใจ
ลูบเสียจนหัวใจ ในอก ท้องน้อย ไม่วา่ ส่วนทีส่ มควรหรือไม่สมควร
ก็ตดิ ไฟร้อนวูบวาบขึน้ มาพร้อมกัน ใบหน้าคมคายแดงก�ำ่ ขณะตะกุกตะกัก
อย่างลนลาน "มะ...แม่...แม่นาง...ส�ำรวมด้วย..."
สัตว์รา้ ยตัวเขือ่ งค่อยๆ ตืน่ ขึน้ มาท่ามกลางความมืดมิดของรัตติกาล...
ฮึก...แย่แล้ว!
"อย่าขี้เหนียวนักเลย ลูบแค่ทีสองทีเนื้อเจ้าไม่น้อยลงหรอกน่า"
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เนือ้ ไม่นอ้ ยลงน่ะใช่ แต่เนือ้ บางส่วนขยายใหญ่ขนึ้ แทนน่ะสิ...แค่กๆ...
หร่วนชิงเฟิงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตนเองก็มีแง่มุมลามกอยู่ด้วย
เช่นกัน ใบหน้าของเขาเป็นสีแดงก�่ำสลับกับขาวซีด สุดท้ายก็ตัดปัญหา
ด้วยการคว้ามือเล็กที่จุดไฟให้ตนเอาไว้
"ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันเกินงาม แม่นางอย่าเสียมารยาท"
โทสะของเขาเดือดปุดๆ ด้วยความขุ่นใจ
ซูเสี่ยวเตาไม่คิดเลยว่าบุรุษที่ดูป้อแป้อ่อนแอเช่นเขาจะแรงเยอะ
ถึงเพียงนี้ มือใหญ่บบี แน่นราวกับคีมเหล็กจนนางขยับมือไม่ได้ พยายาม
สลัดอยู่หลายครั้งก็สลัดไม่หลุด
แต่ใจทีอ่ ยากช่วยบิดา 'เกณฑ์ทหาร' ก็ยงิ่ กระตือรือร้นขึน้ มาเช่นกัน
ขนาดมือถูกบีบจนเจ็บนิดๆ ยังไม่โกรธเคือง อีกทัง้ ยังถามด้วยความตืน่ เต้น
"นี่ ในเมือ่ เจ้าชอบชายแดนตะวันตกถึงเพียงนี้ แล้วเคยคิดหางานท�ำ
อย่างจริงจังหรือไม่ จะได้ใช้ชวี ติ อยูท่ นี่ อี่ ย่างสงบสุขมัน่ คงอย่างไรเล่า"
"เหตุใดแม่นางถึงได้ถามเช่นนี"้ เขาปล่อยมือออก ท�ำหน้าหวาดระแวง
มองเด็กสาวทีต่ าเป็นประกาย พลางสะท้านใจน้อยๆ
"คื อ อย่ า งนี้ " พู ด ไปได้ ไ ม่ ทั น ไร นางก็ ย กมื อ ขึ้ น โอบไหล่ เ ขา
อย่างถือวิสาสะ พร้อมหัวเราะหึๆ "ภาษิตว่าเหล็กดีต้องเอามาท�ำตะปู
บุรุษที่ดีต้องเป็นทหาร เคยคิดจะเข้ากองทัพรับใช้ราชส�ำนัก แล้วเป็น
แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรผู้ปกป้องผืนแผ่นดินในอนาคตบ้างหรือไม่"
"..." เขาอึ้งไปโดยสิ้นเชิง
"พีส่ าวมีเส้นสายทีช่ ว่ ยเจ้าได้ รับประกันความส�ำเร็จเต็มร้อย" นาง
ใช้ค�ำพูดล่อลวงเด็ก...เอ๊ย หาทหารใหม่ๆ มาให้กองทัพสกุลหร่วนต่อไป
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"ทหารเกณฑ์ใหม่ยงั จะได้รบั เบีย้ หวัดขัน้ ต�ำ่ สองต�ำลึง มีอาหารให้กนิ สามมือ้
อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมรืน่ เริงนอกสถานทีอ่ ย่างล่าสัตว์หรือหาของป่า นอกจากนัน้
หากได้รับคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ใต้การบังคับบัญชาของนายทัพแนวหน้า
ปีกขวาซูเถี่ยโถว ยังจะได้รับภาพเหมือนหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนของ
นายทัพซูอีกใบ เป็นอย่างไร"
"..." เขายังคงเงียบอึ้งอยู่เช่นนั้น
"เป็นอย่างไรๆ น่าสนใจมากเลยใช่หรือไม่"
"ไม่ทราบว่านายทัพซูเป็นอะไรกับแม่นาง..."
"เขาเป็นท่านพ่อของข้า" นางรับอย่างเปิดเผยพลางหัวเราะหึๆ
ที่แท้ก็อย่างนี้ หร่วนชิงเฟิงเข้าใจในทันที
มิน่าเล่า เขาถึงได้รู้สึกว่าเด็กสาวตรงหน้ามีบุคลิกคล้ายนายทัพ
แนวหน้าบางนายในงานเลี้ยงคืนนี้อย่างยิ่งยวดทีเดียว ล้วนแต่โผงผาง
ตรงไปตรงมาด้วยกันทั้งคู่ ที่แท้ก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น...
หร่วนชิงเฟิงไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดี
"เฮ้อ..." เขานวดหว่างคิ้ว ทั้งที่ปวดเศียรเวียนเกล้า แต่ไม่รู้เหตุใด
มุมปากถึงได้ยกขึ้นนิดๆ
"ตัดสินใจได้หรือยัง" นางจ้องเขาเขม็ง
"ขอขอบใจความปรารถนาดีของแม่นาง แต่ผนู้ อ้ ยเป็นลูกโทนของบ้าน
ต้องสืบทอดกิจการวงศ์ตระกูล น่ากลัวว่าจะเข้าเป็นทหารใต้อาณัติของ
นายทัพซูไม่ได้"
"คนปัญญาอ่อนอย่างเจ้าก็สืบทอดกิจการวงศ์ตระกูลได้ด้วยหรือ"
นางถึงกับตาค้าง
35
Page ������������������������.indd 35

21/8/2561 BE 13:03

รั บ ใช้ แ ม่ ทั พ หวั่ น หลวมตั ว

"ใครบอกแม่นางว่าข้าปัญญาอ่อ น" เขาเลิกคิ้ว เหมือนจะยิ้ม
แต่ก็ไม่ยิ้ม
"หา? เจ้าไม่ได้ปัญญาอ่อนหรือ"
"ข้ า แสดงหลั ก ฐานมากพอให้ แ ม่ น างแน่ ใ จว่ า ข้ า ปั ญ ญาอ่ อ น
ตั้งแต่เมื่อไรกัน หือ?"
บรรยากาศรอบตัวเขาเปลี่ยนไปแทบเป็นคนละคน จากคุณชาย
หยิบโหย่งเจ้าส�ำราญกลายเป็นชายหนุ่มองอาจทรงอ�ำนาจน่าเกรงขาม
โดยเฉพาะคิ้วหนาตวัดหางเฉียงขึ้นและนัยน์ตาสีด�ำแวววาว หัวใจนาง
ดีดตัวทีหนึ่ง แล้วเต้นแรงขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุ
ซูเสี่ยวเตาพลันพบว่าหัวสมองมีแต่ความว่างเปล่า เค้นค�ำพูด
ไม่ได้แม้แต่ค�ำเดียว สักพักใหญ่ถึงค่อยพึมพ�ำออกมา "เอ่อ...ก็ที่เจอกัน
เมื่อตอนกลางวันเหมือนมากเลยนี่นา..."
"เช่นนัน้ ..." เขาคลีย่ มิ้ แล้วโน้มร่างสูงใหญ่เข้ามาใกล้จนปลายจมูก
แทบชนกัน แผ่ความกดดันและกลิน่ อายห้าวหาญสมชาย น�ำ้ เสียงทุม้ ต�ำ่
มีเสน่หอ์ ย่างยากจะบรรยาย "ตอนนีเ้ ล่า"
นางสัมผัสได้ว่าใบหูทั้งสองข้างร้อนวูบวาบไปหมด ดวงตาสุกใส
กะพริบถี่ๆ อย่างท�ำอะไรไม่ถูก "ตะ...ตะ...ตอนนะ...นี้..."
รอยยิ้มในนัยน์ตาลึกล�้ำชัดเจนขึ้น ลมหายใจร้อนผ่าวเป่ากระทบ
ใบหูเล็กเบาๆ "เจ้ากลัวหรือ"
เรื่องอะไรข้าต้องกลัวด้วย! นางอยากย้อนกลับไปเช่นนี้ แต่หัวใจ
เต้นเร็วเหลือเกิน อีกทั้งไม่รู้เพราะเหตุใดถึงได้แข้งขาอ่อนยวบ
บอกตามตรง นางไม่ ไ ด้ ก ลั ว แต่ . ..แต่ ใ จมั น สั่ น อกมั น หวิ ว
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หัวมันหมุน...อ๊ะ เพราะว่าเขาเข้ามาใกล้เกินไปนั่นแหละ นางถึงได้
รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง!
"จะ...เจ้าเอาหน้าไปห่างๆ หน่อย!" นางยกมือดันหน้าเขาออกไป
"ข้าจะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว"
หร่วนชิงเฟิงไม่อยากเชือ่ เลยว่าใบหน้างดงามคมคายทีก่ ระชากหัวใจ
หญิงสาวในเมืองหลวงมานับไม่ถว้ นของตนจะต้องมาถูกเด็กสาวชาวบ้าน
คนหนึง่ 'ผลักไส' โดยแรงอย่างไร้ความลังเลและไร้เยือ่ ใย
เพราะมัวแต่ตกตะลึงจังงัง เมื่อซูเสี่ยวเตาพูดทิ้งท้ายว่า "ไม่ใช่
คนปัญญาอ่อนแต่ดันมาหลอกคนปัญญาอ่อนอย่างข้าให้เลี้ยงเกี๊ยว
เจ้ามันทุเรศจริงๆ" และสะบัดหน้าเดินจากไป เขาเลยไม่ทันได้เหนี่ยวรั้ง
นางไว้แล้วอธิบายให้ฟงั จนกลายเป็นปัญหายุง่ ยากในกาลต่อมาทีท่ ำ� ให้
ความเข้าใจผิดยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ
แต่นั่นเป็นเรื่องราวในภายหลัง
ทีส่ ำ� คัญก็คอื เมือ่ เขาได้สติกลับมาก็พบว่าตอนนีด้ กึ มาก ประตูเมือง
ปิดไปแล้ว ไม่สามารถกลับไปทีค่ า่ ยนอกเมืองได้ และคืนนีเ้ ขาก็ไม่อยาก
กลับจวนแม่ทัพสงบประจิมไปผจญกับ 'นางบ�ำเรอ' ที่บิดายัดเยียดให้
ติดตามมาด้วย สายตาของหญิงสองคนนั้นหิวกระหายราวกับหมาป่า
เห็นเนื้อก็ไม่ปาน
"เฮ้ อ ..." เขาถอนหายใจเบาๆ แล้ ว ดึ ง พั ด สี ข าวจากในอกเสื้ อ
มาเคาะไหล่ เ ล่ น อย่ า งอ่ อ นใจ พลางพึ ม พ� ำ "หนทางแห่ ง การรั ก ษา
ความบริสุทธิ์ผุดผ่องยังอีกยาวไกลนัก..."
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คืนนั้นซูเสี่ยวเตาแอบปีนก�ำแพงกลับเข้าบ้าน โชคดีซูเถี่ยโถวผู้ดื่ม
จนเมามายถูกทหารในกองก�ำลังส่วนตัวหามกลับบ้านมาเรียบร้อยแล้ว
ป้าอาฮวาเลยสาละวนอยูก่ บั การต้มน�ำ้ แกงสร่างเมากับต้มน�ำ้ ส�ำหรับอาบ
ให้เจ้านายจนปลีกตัวไม่ได้ ยังผลให้ไม่อาจสานต่อแผนการจับคุณหนู
ของตนมา 'อบรมวิถีกุลสตรี'
พอกลับเข้าห้องตนเองแล้วนึกถึงคนทุเรศที่ได้เจอในวันนี้ขึ้นมา
นางก็โมโหจนต้องวิ่งโร่ออกไปห้องเก็บฟืน หาฟืนท่อนยาวที่มีส่วนคอด
ส่วนโค้งมาปิดกระดาษขาวลงไป วาดเป็นรูปเต่าใส่เสือ้ คลุมขนฟูแล้วจับ
วางพิงผนังห้อง จากนั้นก็เขวี้ยงมีดบินใบหลิวใส่อยู่ประมาณครึ่งชั่วยาม
ถึงค่อยพอหายโมโห สามารถไปอาบน�้ำเข้านอนได้อย่างสบายใจ
เมื่ อ ตื่ น นอนในเช้ า วั น ถั ด มา ซู เ สี่ ย วเตาผู ้ มี ค วามคิ ด เรี ย บง่ า ย
มาแต่ไหนแต่ไรก็ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไปเกือบหมดแล้ว นางไปนั่ง
กินข้าวเช้ากับท่านพ่อของตนอย่างเริงร่า ซดโจ๊กข้าวฟ่างร้อนๆ กินกับ
ต้นกระเทียมผัดเนื้อและไช้เท้าดองรสเผ็ดอย่างเอร็ดอร่อย
ซูเถีย่ โถวผูม้ รี ปู ร่างบึกบึนก�ำย�ำราวกับราชาภูเขามองลูกสาวสุดทีร่ กั
ด้วยสายตารักใคร่เอ็นดู พลางถามอย่างอารมณ์ดี "ลูกพ่อจะกินหมัน่ โถว
อีกสักสองสามลูกหรือไม่ หรือจะให้อาฮวานึง่ ซาลาเปาไส้เนือ้ มาสักเข่งดี?"
วันนีซ้ เู สีย่ วเตาถูกป้าอาฮวาบังคับแต่งตัวเสียอ่อนหวาน ผมท�ำเป็น
ทรงหงส์เหิน สวมชุดสีเหลืองอ่อนตัดกับผ้าคาดเอวสีเขียวใบหลิว ขับเน้น
ใบหน้าดวงเล็กให้ยงิ่ ดูนา่ รักน่าชังราวกับดอกบัวตูม น่าเสียดายทีใ่ บหน้า
ดวงนั้นแทบฝังอยู่ในชามโจ๊ก มือซ้ายถือหมั่นโถวขนาดใหญ่ที่กินไปเป็น
ลูกทีส่ าม ส่งเสียงเคีย้ วหงับๆ แตกต่างกับรูปลักษณ์ภายนอกราวฟ้ากับเหว
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แต่ในสายตาของซูเถี่ยโถว ไม่ว่ามองอย่างไรลูกสาวของตนก็ยัง
น่ารักมากๆ อยู่ดี
"ท่านพ่อ" นางเคี้ยวหมั่นโถวหมดลูกภายในไม่กี่ค�ำก็ยกชามโจ๊ก
ซดจนเกลีย้ งและใช้มอื เช็ดปาก ก่อนจะบอกอย่างเริงร่า "วันนีร้ อข้าด้วยนะ
ข้าจะไปค่ายกับท่าน เมือ่ วานแข่งประลองยุทธ์กบั พวกพีโ่ จวจือ่ ยังไม่เสร็จ
เลย"
"จะมีปัญหาอะไร...เอ่อ..." ซูเถี่ยโถวหัวเราะพลางตอบรับ แต่แล้ว
ก็นึกขึ้นมาได้ว่านายใหญ่แห่งกองทัพผู้ถืออ�ำนาจปกปักรักษาชายแดน
อย่างเป็นทางการมาถึงแล้วเมื่อวาน ช่วงนี้ทุกคนจึงระวังตัวแจ รักษา
กฎระเบียบในค่ายอย่างเคร่งครัด จึงไม่อาจให้ลูกสาวเข้านอกออกใน
ตามใจชอบอย่างที่แล้วมาอีก หน�ำซ�้ำ...
เห็ น บิ ด ามี สี ห น้ า ล� ำ บากใจ นางก็ ใ จหายวาบ รี บ ถามขึ้ น ทั น ที
"เกิดอะไรขึ้น หรือว่าพวกเผ่าอี๋ตะวันตกเคลื่อนไหวอีกแล้ว จะรบกัน
แล้วหรือ"
นับจากสงครามใหญ่บนเขาซีอู่เมื่อสิบปีก่อนเป็นต้นมา กองทัพ
สกุลหร่วนอันเกรียงไกรก็ขบั ไล่พวกเผ่าอีต๋ ะวันตกให้ถอยร่นไปถึงหนึง่ พันลี้
หลายปีมานี้พวกเผ่าอี๋ตะวันตกจึงท�ำได้แค่ก่อความวุ่นวายและศึกเล็กๆ
ไม่ได้ทะเยอทะยานอยากยึดครองชายแดนตะวันตกอีกต่อไปแล้ว
แต่ถึงอย่างไรซูเสี่ยวเตาก็คลุกคลีอยู่ในค่ายมานานปี พอจะรู้ข่าว
ทางการทหารทีไ่ ม่ใช่ขา่ วลับอยูบ่ า้ ง เห็นว่าปีนชี้ นเผ่าอีต๋ ะวันตกแล้งหนัก
เก็บเกีย่ วพืชผลได้นอ้ ย ม้าวัวขาดแคลน หากชาวเผ่าอีต๋ ะวันตกเลือกทีจ่ ะ
เคลือ่ นไหวในเวลานีก้ ไ็ ม่แปลก
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"ลูกพ่อไม่ตอ้ งกังวลไป" ซูเถีย่ โถวเกรงลูกสาวจะเสียขวัญ ประกอบกับ
ไม่อาจแพร่งพรายข่าวทางการทหารทีแ่ ท้จริง จึงเลือกอ้างอิงเรือ่ งทีเ่ ชือ่ ถือได้
"แค่ว่าช่วงนี้แม่ทัพสงบประจิมเพิ่งมารับช่วงกองทัพสกุลหร่วนอย่างเป็น
ทางการ สิบสองค่ายใหญ่ทางตะวันออกและตะวันตกต้องฝึกฝนอย่างเข้มงวด
ท่านแม่ทัพใหญ่กล่าวว่าอีกเจ็ดวันให้หลังจะมาดูการซ้อมรบของทหาร
กองต่างๆ ในค่าย เพื่อคัดเลือกสามกองที่มีฝีมือเก่งกาจที่สุด...แค่กๆ
สรุปก็คือต่อจากนี้เจ้าหนุ่มนั่นคงประลองยุทธ์กับเจ้าอีกไม่ได้แล้ว"
ไม่รู้ว่าพูดอ้อมเสียขนาดนี้ ลูกสาวจะฟังเข้าใจหรือไม่
"ท่านพ่อ ท่านกลัวว่าข้าเข้าไปในค่ายแล้วท่านแม่ทัพใหญ่เจอเข้า
จะถูกลงโทษตามกฎทหารอย่างนั้นหรือ" ความคิดของนางแล่นวาบ
แล้วถามอย่างรู้ทัน
"โถ นึกอยูแ่ ล้วเชียวว่าลูกสาวของพ่อฉลาดเฉลียวเป็นทีส่ ดุ พูดแค่นี้
ก็เข้าใจ" ซูเถีย่ โถวยิม้ แย้มอย่างยินดีปรีดา
"ท่านพ่อ ถ้าอย่างไรข้าจะหาโอกาสเข้าพบท่านแม่ทพั ขอร้องให้เขา
พิจารณาฝีมือข้าดู หากผ่านเกณฑ์จะได้เข้าเป็นทหารหญิงในกองทัพ
สกุลหร่วน" เด็กสาวตาเป็นประกายด้วยความตืน่ เต้น "โธ่เอ๊ย เหตุใดข้าถึง
ไม่คิดได้ให้เร็วกว่านี้นะ โง่จริงๆ เลย!"
ซู เ ถี่ ย โถวตกใจจนหั ว ใจแก่ ๆ แทบจะกระเด้ ง ออกจากปาก
"ไม่ๆ ไม่ได้ๆ กองทัพไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่แต่อย่างใด มองไปทางไหนก็มีแต่
ทหารตัวเหม็นหึ่ง หากเจ้าได้กลิ่นแล้ววิงเวียนจะท�ำอย่างไร"
อีกอย่างกองทัพสกุลหร่วนใช่ว่านึกจะเข้าก็เข้าได้ง่ายๆ เสียเมื่อไร
เล่า หากไม่ได้ฝึกฝนเคี่ยวกร�ำอย่างหนัก บากบั่นจนข้ามภูเขาศพมาได้
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จะไม่มีทางยืนในนั้นได้อย่างมั่นคงแม้แต่วันเดียว!
ลูกสาวตัวเล็กนุ่มนิ่มหอมกรุ่นของเขาจะเดินบนเส้นทางมหาภัย
รับมือกับความล�ำบากยากเข็ญเช่นนั้นได้อย่างไรเล่า
"ลูกพ่อ ฟังนะ ปกติเจ้าท�ำตัวเป็นยอดหญิงข่มเหงบุรษุ ...แค่กๆ...ข้า
หมายความว่าปกติเจ้าร�ำดาบควงทวนให้รา่ งกายแข็งแรงนัน้ เป็นเรือ่ งทีด่ ี
แต่การศึกสงครามไม่ได้นา่ สนุกแต่อย่างใด หากเกิดสงครามขึน้ มาจริงๆ
แล้วเจ้าออกรบร่วมกับกองทัพ ต่อให้พ่อมีหัวใจสักร้อยดวงก็แตกสลาย
จนไม่เหลือหรอก" ใบหน้าคร้ามเข้มของซูเถีย่ โถวซีดเผือดด้วยความหวาดกลัว
"แต่ทา่ นพ่อเคยพูดเสมอว่าการปกป้องบ้านเมืองเป็นหน้าทีข่ องคน
ทุกผูไ้ ม่ใช่หรือ" นางทักท้วง "อีกอย่างท่านก็สงั่ สอนข้ามาเองกับมือ หรือว่า
ท่านไม่มั่นใจใน 'สามสิบหกกระบวนท่าดาบเบิกภูผา' ของสกุลซูเรา"
ผู้เป็นพ่ออับจนด้วยค�ำพูดในทันใด
"ข้าไม่กล้าพูดว่าศึกษาเคล็ดวิชาดาบชุดนี้จนเข้าใจถ่องแท้ แต่
อย่างน้อยๆ ก็เรียนรู้มาสักหกถึงเจ็ดส่วนล่ะน่า" นางท�ำหน้าห้าวหาญ
ก่อนจะตบหน้าขาตนเองอย่างฮึกเหิม "ท่านพ่อ ชายชาตรีจะได้ทดแทน
คุณแผ่นดินและสร้างชือ่ เสียงให้วงศ์ตระกูลก็ขนึ้ อยูท่ ไี่ ด้ออกรบนีแ่ หละ!"
"ประเด็นคือ...เจ้าเป็นสตรี" ซูเถี่ยโถวพึมพ�ำเบาๆ
นางตวัดตามองมาอย่างดุดันทันที "อะไรนะ"
"ปะ...เปล่า..." ผู้เป็นพ่อกลืนน�้ำลาย แล้วรีบยิ้มประจบ "เหตุใด
พ่อจะไม่รวู้ า่ ลูกสาวพ่อมีปณิธานยิง่ ใหญ่ ทัง้ ยังมัน่ ใจในเพลงดาบสกุลซูเรา
อย่างมาก..."
"ถ้าอย่างนัน้ ข้าจะไปเอาดาบมาเดีย๋ วนีเ้ ลย" เด็กสาวพูดพลางลุกพรวด
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ท�ำท่าจะวิง่ ออกไปข้างนอกอย่างตืน่ เต้น
ซูเถีย่ โถวตกใจจนเหงือ่ ท่วม ร้อนใจดังไฟลนจนท�ำอะไรไม่ถกู โชคดี
ป้าอาฮวายกหม้อพุทราแดงต้มล�ำไยเข้ามาทันการณ์ นางเอ่ยถามว่า
"นั่นคุณหนูจะไปที่ใดเจ้าคะ"
เท้าของซูเสีย่ วเตาชะงักอยูก่ ลางทาง ความคิดในใจต่อสูก้ นั หนึง่ ยก
สุดท้ายก็เดินไหล่เหีย่ วคอตกกลับมายิม้ แหยๆ "แม่นม ข้ากินจนอิม่ แปล้
ขอออกไปเดินย่อยสักสองรอบ เดีย๋ วก็กลับ"
"อาฮวา เจ้ามาพอดี" ซูเถีย่ โถวท�ำราวกับหญิงสาวผูถ้ งึ คราวคับขัน
แล้วเจอคนผ่านมาช่วยพอดี แทบอยากจับมือแม่นมไว้แล้วหลั่งน�้ำตา
ด้วยความซาบซึ้ง "ระยะนี้กองทัพงานยุ่ง เจ้าช่วยอยู่กับคุณหนูให้มากๆ
แทนข้าที หากว่างๆ ก็ท�ำของอร่อยๆ มาบ�ำรุงนาง ดูสิ แขนขานางเล็ก
จะเท่าไม้เขีย่ ไฟอยูแ่ ล้ว น่าสงสารอะไรอย่างนี้ ข้าเห็นแล้วปวดใจยิง่ นัก"
ซูเสี่ยวเตาก้มลงมองแขนขาตนเอง
เล็กมากเลยหรือ ก็ไม่นนี่ า เมือ่ วานข้ายังใช้ 'แขนขาเล็กๆ' นีจ้ ดั การ
พีโ่ จวจือ่ ไปหนึง่ ยกก่อนจะเปลีย่ นเป็นดาบเล่มใหญ่...
"นายท่ า นโปรดวางใจ เรื่ อ งดู แ ลคุ ณ หนู ไ ว้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข ้ า เอง"
มีหรือป้าอาฮวาจะไม่เห็นว่านายท่านของตนหลิ่วตาส่งสัญญาณมาให้
จนตาแทบกระตุกอยู่แล้ว นางจึงรีบรับค�ำด้วยความยินดี
"ไม่เอานะท่านพ่อ..." ซูเสี่ยวเตาสูดหายใจเฮือก
"เป็นเด็กดีนะลูก เดีย๋ วตอนเย็นพ่อเลิกจากค่ายแล้วจะเอาของอร่อย
มาฝาก" ซูเถีย่ โถวทัง้ ร้อนตัว ทัง้ สงสาร ทัง้ รูส้ กึ ผิด จึงไม่กล้ามองสบสายตา
วิงวอนของลูกสาวตรงๆ จากนัน้ ก็เผ่นหนีออกมาอย่างไม่รอช้าโดยไม่ลมื
42
Page ������������������������.indd 42

21/8/2561 BE 13:03

ไช่ เ สี่ ย วเชวี่ ย

ส่งเสียงตะโกน "เหล่าหลู่ เร็วเข้าๆ เตรียมม้า! ข้าจะไประดมพลเช้า
สายอยู่แล้ว"
ห้องโถงใหญ่เงียบกริบลงทันใด
"ท่ า นพ่ อ ไร้ ม โนธรรมสิ้ น ดี " สั ก พั ก ใหญ่ นางก็ งึ ม ง� ำ ออกมา
พลางถอนหายใจ
"คุณหนู วันนีม้ าเรียนงานฝีมอื ทีพ่ วกเราพูดกันไว้คราวก่อนนะเจ้าคะ"
ป้าอาฮวาคลีย่ มิ้ ร้ายกาจ เหมือนสาแก่ใจทีไ่ ด้สมปรารถนาหลังจากเฝ้ารอ
อะไรบางอย่างมาเนิน่ นาน
ซูเสี่ยวเตาขนหัวลุกพลางสะท้านเฮือกในใจ
ทนทรมาทรกรรมกับเข็มปักผ้าเล่มเรียวเล็กมาตลอดช่วงเช้า ในทีส่ ดุ
ซูเสี่ยวเตาก็ทนต่อไปไม่ไหว อาศัยจังหวะระหว่างที่ป้าอาฮวาเข้าครัว
ไปเตรียมอาหารกลางวัน รีบโยนตะกร้าใส่เข็มด้ายรวมทัง้ เศษผ้าทีใ่ ช้ฝกึ
ปักผ้าขึ้นไปบนขื่อ แล้วถลกชายกระโปรงวิ่งออกไปข้างนอกราวกับ
ติดปีกบิน
ไม่ไหวแล้ว หากยังฝึกของบ้าๆ นั่นต่อไป นางคงได้ถูกเข็มต�ำ
จนปัญญาอ่อนแน่!
ซูเสี่ยวเตาวิ่งแน่บออกมาจนถึงศาลเจ้าที่ริมทางที่อยู่ห่างจาก
คฤหาสน์สกุลซูสิบแปดลี้ ถึงค่อยเกาะต้นไม้ใหญ่ข้างศาลหอบหายใจ
ฟืดฟาดเพื่อพักเหนื่อย
"อ้าว เสี่ยวเตาเป็นอะไรไปล่ะนั่น ท�ำราวกับมีเสือไล่กวดหลังมา
ก็ไม่ปาน" ท่านย่าหวังที่ขายไข่ต้มใบชากับน�้ำชาข้นชะโงกหน้ามาถาม
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อย่างสงสัย
"ท่านย่า แค่เสือยังน้อยไป" นางถอนหายใจเฮือก พลางยกมือปาดเหงือ่
บนหน้าผาก "เสือยังฟาดได้ แต่แม่นมฟาดไม่ได้..."
"ดื้อกับแม่นมเจ้าอีกแล้วหรือ" ท่านย่าหวังจะหัวเราะก็สงสาร
จึงเปลี่ยนมาเทน�้ำชาร้อนๆ ใส่เครื่องปรุงที่คั่วจนหอมฟุ้ง ท�ำเป็นชาข้น
ส่งให้นาง "เอ้า ดื่มอะไรร้อนๆ ให้ท้องอุ่นเสียก่อน เรื่องอื่นไว้ค่อยคิดกัน
ทีหลัง"
"ขอบคุณท่านย่าหวัง"
ซูเสี่ยวเตายกชามชาข้นสีน�้ำตาลแก่กลิ่นหอมฉุยขึ้นจิบสองอึก
กลิ่นหอมของถั่วลิสงกับงาคั่วบดละเอียดพุ่งเข้ามาแตะจมูก พอเข้าปาก
ก็กลายเป็นกระแสธารอุน่ ๆ ทีไ่ หลผ่านอวัยวะภายใน อารมณ์ฮดึ ฮัดอัดอัน้
ที่เก็บไว้ตั้งแต่เช้าสลายไปกว่าครึ่งทันที
"ชาข้นของท่านย่าหวังอร่อยจริงๆ"
"ชาแค่นเี้ อง เจ้าชอบกินก็มาหาข้าได้ทกุ เมือ่ กินไข่ตม้ ใบชากับชาข้น
รับประกันว่าอิม่ ท้อง" ใบหน้าชราของหญิงสูงวัยยิม้ จนย่นเป็นกลีบดอกไม้
ก่อนจะพูดต่ออย่างกระตือรือร้น "เป็นเพราะได้เสี่ยวเตาช่วยไล่ตะเพิด
พวกอันธพาลที่มาเก็บค่าคุ้มครองให้แท้ๆ ไม่เช่นนั้นหลายปีมานี้ข้าคง
ท�ำมาหากินอย่างสงบสุขไม่ได้"
เด็กสาวเขินอายนิดๆ ที่ถูกชม "แหม ข้าก็แค่ต่อยอันธพาลไม่กี่คน
เท่านั้น เรื่องเล็กออกจะตายไป ท่านย่าหวังไม่ต้องเก็บมาใส่ใจหรอก"
ความจริงเป็นเพราะพวกอันธพาลถึงคราวเคราะห์ด้วย เนื่องจาก
ตอนนั้นนางเพิ่งเรียน 'ฝ่ามือพิชิตวัวข้ามภูผาผนึกก�ำลังไร้เทียมทาน'
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จากบิดามาหมาดๆ สบโอกาสทั้งทีจะไม่ลองมือได้อย่างไรเล่า
ตอนนัน้ นางเพิง่ จะอายุสบิ สี่ แต่กลับเล่นงานบุรษุ ตัวโตๆ หลายคน
จนเบาเรี่ยเบาเล็ด ฟันร่วง กระดูกหัก แม้แต่เจ้าหน้าที่ทางการยังตกใจ
สุดท้ายท่านพ่อต้องออกหน้าช่วยนางจนเรือ่ งสงบลงได้ เฮ้อ...นับจากนัน้ มา
นางก็ไม่กล้าลงมือหนักถึงเพียงนั้นอีกเลย อมิตาภพุทธ
ซูเสี่ยวเตาลืมความทรงจ�ำที่ตน 'ซัด' พี่โจวจื่อในค่ายเมื่อวาน
ไปจนหมดสิ้นโดยไม่รู้ตัว
"เสีย่ วเตาเป็นยอดหญิงเลือ่ งชือ่ ของชายแดนตะวันตกเรา แม้เป็นหญิง
แต่กไ็ ม่ยอมแพ้บรุ ษุ ฝีมอื ระดับเจ้าน่ะ ลงสมรภูมไิ ปสูก้ บั พวกเผ่าอีต๋ ะวันตก
ได้สบายๆ"
พอคิดถึงเรือ่ งราวในอดีต หญิงชราก็รสู้ กึ เหมือนเลือดในกายสูบฉีดแรง
สองตาเป็นประกายเหมือนจะบอกว่า 'ข้าสนับสนุนเจ้านะ'
"จริงหรือ ท่านย่าหวัง ท่านเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันใช่หรือไม่"
เด็กสาวลิงโลดอยู่ในใจ ขณะตบโต๊ะโดยแรงด้วยความตื่นเต้น "ได้!
ด้วยแรงสนับสนุนของท่าน รับประกันว่าข้าจะไม่ทำ� ให้ทา่ นผิดหวังแน่นอน"
"หา?" ท่านย่าหวังตามไม่ทัน
ซู เ สี่ ย วเตายกชาข้ น ของท่ า นย่ า หวั ง ขึ้ น มาซดรวดเดี ย วหมด
แบบไม่กลัวร้อน ก่อนจะวางชามลงกับโต๊ะดังปึก้ ยกมือเช็ดหน้าขาวเนียน
ราวกับหยกของตนเองสองที แล้วประกาศดังลั่น "ข้าไปล่ะ!"
ท่านย่าหวังอยากจะพูดอะไรอีกค�ำสองค�ำก็สายเกินการณ์ เพราะ
เด็กสาวเดินอาดๆ จากไปเรียบร้อยแล้ว
"เอ่อ..." หญิงชรารู้สึกเย็นวาบตรงต้นคออย่างไร้สาเหตุ แล้ว
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อดกลืนน�้ำลายไม่ได้ "เมื่อครู่ข้าไม่ได้พูดอะไรผิดใช่หรือไม่"
เวลาเดี ย วกั น นั้ น ในค่ า ยกองทั พ สกุ ล หร่ ว นที่ อ ยู ่ ห ่ า งออกมา
นอกตัวเมืองห้าสิบลี้ คมอาวุธก�ำลังปะทะกันอย่างดุเดือดจนเสียงดังสนัน่
เพราะผูบ้ ญ
ั ชาการสูงสุดคนใหม่ของกองทัพสกุลหร่วนจ�ำนวนสามแสนนาย
ก�ำลังยืนอยู่บนแท่นบัญชาการ ใช้ดวงตาคมกริบดุจอินทรีมองลงมา
ยังการโรมรันของเหล่าทหารกล้าจากสิบสองค่ายย่อย
"ทัพปีกซ้าย กระบวนทัพงูหางยาวแถวเดียว!" เขาสั่งเสียงเข้ม
"ขอรั บ !" ทหารกล้ า หนึ่ ง พั น นายรั บ ค� ำ ดั ง กึ ก ก้ อ ง แล้ ว รี บ แปร
กระบวนทัพเป็นงูตัวยาวอย่างคล่องแคล่ว อาวุธในมือสะท้อนแสงแดด
วูบวาบบาดตา
"ทัพปีกขวา กระบวนทัพอินทรีเหินเวหา!" เขายกมือขวาขึ้น
"ลุย!" ทหารทัพปีกขวาเคลื่อนไหวอย่างฮึกเหิมน่าเกรงขามภายใต้
การน�ำของซูเถี่ยโถว
วันนี้ทัพปีกซ้ายขวาซ้อมรบด้วยยุทธวิธีใช้คนน้อยจู่โจมคนมาก
ภายใต้การบัญชาการของนายทัพหนุ่มแน่น ทัพปีกซ้ายแปรกระบวน
อย่างคล่องแคล่วเป็นระเบียบ ราวกับงูหลามยักษ์ที่เลื้อยจากสวรรค์
ลงมาพันรัดศัตรูทุกหัวระแหงให้หักเป็นท่อนๆ
ฝ่ายทหารฝี มื อ ดี ห ้ า ร้ อ ยนายที่ มี ซู เ ถี่ ย โถวน� ำ ทั พ ก็ เป็นประดุ จ
อินทรียักษ์แกร่งกล้า แบ่งออกเป็นจะงอยปาก กรงเล็บ ปีกที่พร้อม
เข้าโจมตีได้ทกุ เมือ่ ต่อให้งยู กั ษ์เจ้าเล่หน์ า่ กลัวเพียงไรก็สามารถพุง่ เข้าไป
จู่โจมจุดอ่อนได้ในจังหวะแยบยล ผ่านไปเพียงหนึ่งชั่วยาม กระบวนทัพ
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งูหางยาวแถวเดียวก็ถูกตีเสียจนแตกพ่ายจนหัวหางต่อกันไม่ติด
ไต้อวี้เป็นหนุ่มเลือดร้อน พอเห็นดังนั้นใบหน้างามสง่าก็แดงก�่ำ
พลางเหลือบมองแม่ทัพใหญ่ที่ยืนกอดอกบนแท่นด้วยท่าทางครุ่นคิด
อย่างกระวนกระวาย ก่อนจะตั้งสติกระชับมือเข้ากับทวนด้ามทอง แล้ว
ล้วงมือเข้าไปดึงธงเล็กจากในอกเสื้อออกมาสั่งการเปลี่ยนกระบวนทัพ
อย่างรวดเร็ว
"เปลี่ยน กระบวนทัพกุญแจทอง!"
ทัพปีกซ้ายที่มีวี่แววจะเพลี่ยงพล�้ำรีบแปรกระบวนเป็นกุญแจทอง
อันแน่นหนาน่าเกรงขาม ทหารทีถ่ กู ฝ่ายตรงข้ามใช้ชาดแต้มส�ำเร็จจนเป็น
'ทหารตาย' นัน้ แม้จะไม่อยากเพียงใด แต่กต็ อ้ งแกล้งนอนเป็นศพแน่นงิ่
อยูบ่ นพืน้ ตามกติกา ซ�ำ้ พอถูกเหยียบในระหว่างช่วงชุลมุนก็หา้ มขยับตัว
ห้ามร้อง ห้ามด่า ทรมานยิ่งกว่าฆ่ากันจริงๆ เสียอีก
ทหารสกุลหร่วนส่วนที่ยังไม่ได้ลงสนามเห็นภาพนั้นเข้า ใบหน้า
ทีถ่ กู แดดเผาจนด�ำกร้านต่างกลัน้ ยิม้ ไปตามๆ กัน พร้อมอดสงสัยอยูใ่ นใจ
ไม่ได้ ไม่รวู้ า่ ท่านแม่ทพั ใหญ่ไปเอาความคิดนีม้ าจากทีใ่ ด วิธนี ผี้ ลู้ งสนาม
ไม่ตอ้ งถูกฟาดจนสลบหรือหมดแรงเสียก่อนถึงค่อยล้มลงบนพืน้ แต่ขอเพียง
ถูกชาดแต้มลงบน 'จุดส�ำคัญ' ก็ต้องสละสิทธิ์ในการรบแล้วตายไปเสีย
ทรมานออกจะตายไป
ทว่าสิบหกหน่วยย่อยของกองทัพสกุลหร่วนกลับเลือ่ มใสชืน่ ชมยิง่ นัก
วิธกี ารของท่านแม่ทพั ใหญ่ชว่ ยลดอัตราบาดเจ็บของทหารจากอาวุธระหว่าง
การซ้อมรบได้ แม้แต่ยารักษาอาการบาดเจ็บก็ยังใช้น้อยลงร่วมพันขวด
นอกจากนั้นยังทรงประสิทธิภาพในการสอนทหารว่าควรเลี่ยงจุดส�ำคัญ
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อย่างศีรษะ ล�ำคอ หน้าอกอย่างไร
หร่วนชิงเฟิง 'วางท่าขรึม' กวาดตามองอยู่บนแท่นด้วยสีหน้า
เคร่งเครียด แต่ความจริงในใจหัวร่องอหายไปหลายตลบ สีชาดนีเ้ ป็นสียอ้ ม
เฉพาะตัวของโรงทอผ้าที่มีสกุลหร่วนเป็นเจ้าของ หากโดนแล้วไม่มีทาง
หลุดออกได้ง่ายๆ เว้นแต่ใช้น�้ำมันพืชเช็ดเท่านั้นถึงจะออกหมด
"อืม พอซ้อมรบเสร็จจะบอกดีหรือไม่นะ" เขาลูบคางอย่างครุ่นคิด
สีที่เปือ้ นเสื้อผ้าน่ะช่างเถิด แต่ส่วนที่เปือ้ นหน้าเหมือนจุดแดง
บนซาลาเปานี่โดดเด่นน่ามองยิ่งนัก เก็บเอาไว้ดูหลายๆ วันก็ไม่เลว
ทว่าสถานการณ์ในสนามเปลีย่ นจากหน้ามือเป็นหลังมือ กระบวนทัพ
กุญแจทองปิดกัน้ ทหารกล้าห้าร้อยนายของซูเถีย่ โถวเอาไว้อย่างแน่นหนา
ไม่ทนั ถึงครึง่ ชัว่ ยามก็มที หาร 'ล้ม' เกินร้อย เหลืออีกสามร้อยกว่านายทีย่ งั
ยืนหยัดต่อสูก้ บั ก�ำลังพลกองหน้าแนวซ้ายหกร้อยกว่านายอย่างดุเดือด
แม้จะอยู่ในวัยกลางคน ซูเถี่ยโถวก็ยังฮึกเหิมดุดัน เหงื่อร้อนๆ
ไหลโซมกายขณะถือทวนอสรพิษจั้งแปดกวาดออกไปรอบตัวพร้อม
เปล่งเสียงกึกก้องที่ท�ำให้ฟ้าสนั่นดินสะเทือน ก่อนที่ทหารทัพปีกซ้าย
ร่วมห้าสิบนายจะกรูกันเข้ามาล้อมเขาไว้ทุกด้านอย่างพร้อมโจมตี
แม้แข็งแกร่งทรงพลัง แต่น่าเสียดายที่ถูกรุมกลุ้มจากทุกทาง...
หร่วนชิงเฟิงนึกถึงแม่นางน้อยที่ดูเหมือนเรียบร้อยอ่อนหวาน แต่
ความจริงโผงผางบุ่มบ่ามคนนั้น นัยน์ตาคมเข้มขึ้นเล็กน้อย อยากจะ
ยกมือให้สญ
ั ญาณหยุด แต่สดุ ท้ายความมีสติกห็ า้ มเขาเอาไว้เสียก่อน
ซูเถี่ยโถวคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งห้าวหาญ ไม่มีทางที่จะ
ตกม้าตายเอาง่ายๆ เช่นนี้แน่ ดูต่อไปก่อนแล้วกัน
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ไม่ผดิ จากทีค่ ดิ แม้ซเู ถีย่ โถวจะเป็นคนโผงผาง แต่กค็ ดิ อ่านละเอียด
รอบคอบ พอเห็นว่ากระบวนทัพกุญแจทองอันแน่นหนาปิดล้อมพวกตน
เอาไว้หมดแล้ว ก็ตะโกนสัง่ ดังลัน่ "พวกเรา! กระบวนท่ากลิง้ ดาบขโมยท้อ!"
"รับทราบ!" ทหารกล้าสามร้อยกว่านายรับค�ำดังลัน่ แล้วทิง้ ตัวลงไป
กลิ้งบนพื้น ใช้ดาบแต้มสีในมือจู่โจมเป้ากางเกงคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็ว
ปานสายฟ้าแลบ
หว่างขาเจ็บจุก ทหารทัพปีกซ้ายที่ 'ถูกอาวุธ' ร้องโอดโอยพลางเข่าอ่อน
ไปตามๆ กัน พอจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นมา หน้าผากก็ถูกแต้มจุดแดง
ไปเรียบร้อยแล้ว!
ไต้อวี้ยืนอึ้ง เช่นนี้ก็ได้หรือ
ก�ำลังพลทัพปีกซ้ายลดลงไปกว่าครึง่ ทันที มิหน�ำซ�ำ้ สองร้อยกว่านาย
ที่เหลือก็ยืนหนีบขาอยู่กลางกระบวนทัพด้วยความหวาดกลัว เรียกได้ว่า
พ่ายแพ้หมดรูป จึงถูกทหารไม่กลัวตายและไม่กลัวอายของซูเถีย่ โถว 'ฆ่า' ทิง้
เรียบทัง้ กองทัพอย่างรวดเร็ว!
แม่ทพั ใหญ่ผอู้ งอาจทีย่ นื อยูบ่ นแท่นบัญชาการเห็นแล้วหัวเราะลัน่
ออกมาอย่างลืมตัวจนไม่เหลือภาพลักษณ์เดิม
"ศึกครัง้ นี้ ทัพปีกขวาเป็นฝ่ายชนะ!" รองแม่ทพั เก่าแก่ของสกุลหร่วน
กระแอมเตือนสติอยูข่ า้ งๆ พลางกลัน้ ยิม้ ตรงมุมปาก แล้วประกาศเสียงดัง
"เรียนท่านแม่ทพั ใหญ่!" ไต้อวีเ้ องก็เป็นบุตรชายตระกูลแม่ทพั ชือ่ ดัง
ในเมืองหลวง แต่ยงั ไม่เคยเห็นกลยุทธ์เช่นนีส้ กั ครัง้ เขาปักปลายด้ามทอง
ของทวนคูใ่ จลงไปในดินสิบชุน่ * แล้วประสานมือค�ำนับพลางพูดอย่างมีนำ�้ โห
* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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"วิธที น่ี ายทัพปีกขวาซูใช้ไม่ใช่กลยุทธ์ทมี่ คี ณ
ุ ธรรม แต่เป็นวิธแี บบอันธพาล
ไต้อวี้มิอาจยอมรับได้!"
ซูเถีย่ โถวจับทวนอสรพิษจัง้ แปดพาดบ่า เช็ดเหงือ่ บนใบหน้าลวกๆ
แล้วไม่ลมื ทีจ่ ะประสานมือค�ำนับหร่วนชิงเฟิง
"เรียนท่านแม่ทพั ใหญ่ ท่านนายทัพปีกซ้ายไต้กล่าวได้ถกู แล้ว กลยุทธ์
ทีข่ า้ ใช้ไม่ปรากฏในต�ำราพิชยั สงคราม เพราะเป็นกลยุทธ์ทขี่ า้ คิดขึน้ มาเอง
แต่ขา้ คิดว่าในเมือ่ ถึงขัน้ ลงสนามไปสูร้ บแบบเข่นฆ่ากันให้ตายไปข้างแล้ว
ใช้วธิ แี บบอันธพาลจะเสียหายตรงไหน ในความคิดของข้า แค่ชนะข้าศึกได้
ก็พอแล้ว"
"นายทัพแนวหน้าปีกขวาซู การท�ำศึกจะไร้แบบแผนเช่นนี้ไม่ได้"
ไต้อวี้หน้าตาเคร่งเครียด ขณะกัดฟันกรอด "หากใช้กลยุทธ์ของท่าน
ในการสูร้ บขนาดเล็ก ข้าเห็นดีเห็นงามด้วยเป็นอย่างยิง่ แต่ในสมรภูมจิ ริง
มีเพียงการใช้ยุทธศาสตร์สง่าผ่าเผยบัญชาการไพร่พลเท่านั้นถึงจะ
สามารถตรึงก�ำลังข้าศึกแล้วเอาชนะได้..."
"นายทัพแนวหน้าปีกซ้ายไต้ ข้าเองก็เลือ่ มใสกลยุทธ์อนั เลิศล�ำ้ ของท่าน
มากเหมือนกัน" ซูเถี่ยโถวอยู่ในกองทัพมายี่สิบกว่าปี ฝึกปรือตนเอง
จนเจนจัด แม้ภายนอกจะดูแข็งทือ่ โผงผาง แต่ภายในรูจ้ กั ประนีประนอม
ผ่อนปรน เมื่ออีกฝ่ายเป็นคุณชายตระกูลแม่ทัพจากเมืองหลวง เขาจึง
กล่าวยิ้มๆ แบบไม่อ่อนไม่แข็งเกินไป "แต่ก�ำลังพลทัพปีกขวาของข้า
มีไว้ใช้งานดุจดาบเร็วอยู่แล้ว ยิ่งเร็วยิ่งชุลมุนเท่าไรก็ยิ่งก่อกวนข้าศึก
ได้มากเท่านั้น พวกเราใช้วิธีที่เร็วที่สุดเข่นฆ่าศัตรู ตีแนวหน้าให้แตก
เพื่อให้ทัพใหญ่ที่อยู่ข้างหลังตรึงสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นข้าคิดว่า
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วิธีของตนเองดีมากแล้ว"
ทีก่ ล่าวมาไม่ผดิ แม้แต่นดิ เดียว...ไต้อวีเ้ ลยได้แต่องึ้ พูดอะไรไม่ออก
"เอาล่ะ! นายทัพแนวหน้าทัง้ สองท่านท�ำได้ดมี าก" ในทีส่ ดุ หร่วนชิงเฟิง
ก็เอ่ยปาก เสียงทุ้มเป็นกังวานหนักแน่นทรงพลังในทุกค�ำ "โดยเฉพาะ
ใจที่ฮึดสู้แบบไม่ยอมแพ้ สมแล้วที่เป็นชายอกสามศอกของกองทัพ
สกุลหร่วนเรา! แต่วันนี้นายทัพแนวหน้าปีกขวาซูมาเหนือกว่าจริงๆ
น�ำวิธีแบบอันธพาลมาใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ได้ฉลาดยิ่งนัก ไต้อวี้ ทีนี้
ท่านคงรูแ้ ล้วสินะว่าพวกท่านลุงทัง้ หลายท�ำศึกแบบไม่เลือกวิธกี าร ขอแค่
ได้ชนะเป็นพอ นี่แหละที่ต�ำราพิชัยสงครามกล่าวว่าท�ำศึกต้องรู้จัก
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์"
ซูเถีย่ โถวหน้าแดงเรือ่ ด้วยความปลาบปลืม้ ทีไ่ ด้รบั ค�ำชม ทหารกล้า
ฝีมอื ดีหา้ ร้อยนายใต้อาณัตติ า่ งก็หน้าบานเป็นจานไปตามๆ กัน
ส่วนไต้อวี้กับทหารทัพปีกซ้ายหนึ่งพันนายนั้นประเดี๋ยวก็หน้าแดง
ประเดี๋ยวก็หน้าซีด ทั้งกระอักกระอ่วน ทั้งอาย ทั้งขัดใจนิดๆ อัดอั้น
เป็นอย่างยิ่ง
"กองทัพ สงบประจิม ของสกุล หร่ว นเราถนัดใช้กลยุทธ์เ ปิดเผย
กลยุทธ์ลับ และกลยุทธ์พิสดารมาแต่ไหนแต่ไร ยังเคยใช้ 'กระบวนทัพ
ไล่หมาป่ากินเสือ' ทีด่ า่ นเทียนเหมินตีทพั ใหญ่สามแสนนายของชนเผ่าอี๋
ตะวันตกส�ำเร็จมาแล้ว ดังนั้นขอเพียงเป็นกลยุทธ์ที่ข้าศึกป้องกันไม่ได้
ก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีทั้งสิ้น" ดวงตาคมของแม่ทัพหนุ่มโชนแสงแวววาว
ดูน่าครั่นคร้ามอย่างยิ่ง "ที่พูดมานี้ทุกคนเข้าใจหรือไม่"
ไต้อวี้กับทหารในกองพากันสะดุ้ง
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"ขอรับ ข้าน้อยเข้าใจแล้ว"
หร่วนชิงเฟิงพยักหน้าอย่างพึงพอใจ ก่อนจะตวัดตาไปมองซูเถีย่ โถว
ผู้มีร่างกายสูงใหญ่ก�ำย�ำและบุคลิกโผงผางแล้วอดยิ้มไม่ได้ "นายทัพ
แนวหน้าปีกขวาซู"
"ขอรับ" ซูเถี่ยโถวรีบทรุดตัวลงคุกเข่าข้างเดียว ประสานมือขานรับ
เสียงดังก้องดุจระฆัง
"วั น นี้ ท ่ า นนายทั พ ใช้ ท วนอสรพิ ษ จั้ ง แปดได้ อ ย่ า งยอดเยี่ ย ม
ข้าเห็นแล้วคันไม้คนั มือยิง่ นัก" คิว้ เข้มคมดุจใบดาบตวัดเฉียงขึน้ เล็กน้อย
ขณะยกมุมปากขึน้ นิดๆ "ไม่ทราบว่าท่านยังมีแรงเหลือมาประมือกับข้าหน่อย
หรือไม่"
"ค�ำสัง่ ของท่านแม่ทพั ใหญ่ถอื เป็นเกียรติของข้า" ตอนแรกซูเถีย่ โถว
ผงะไปเล็กน้อย ก่อนจะฉีกยิม้ อย่างรวดเร็ว
ท่านแม่ทพั ใหญ่เป็นลูกชายคนโตทีท่ า่ นโหว* มอบหมายให้รบั ช่วงต่อ
กองทั พ สกุ ล หร่ ว น แม้ จ ะยั ง หนุ ่ ม แน่ น ซ�้ ำ ยั ง มี บุ ค ลิ ก สุ ภ าพสู ง ส่ ง
แบบคุณชายลูกผู้ดี แต่ตนเคยสืบรู้มาว่าท่านโหวให้ท่านแม่ทัพใหญ่
คอยติดตามข้างกายและฝึกสอนศิลปะการพิชยั สงครามให้ตงั้ แต่อายุหกขวบ
ครั้นพออายุสิบสี่ได้น�ำก�ำลังพลแปดร้อยนายของจวนโหวขึ้นไปซ้อมรบ
บนเขา แล้วเจอกองโจรหนึ่งหมื่นคนของตี๋เหล่าหู่ซึ่งเป็นโจรป่าเลื่องชื่อ
ของซานซีก�ำลังน�ำก�ำลังเข้าโจมตีเมืองซานซีพอดี
ก�ำลังพลของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันชัดเจนถึงเพียงนี้ หากเป็น
นายทัพคนอืน่ ทหารแปดร้อยนายมีแต่จะตายเรียบ เก้าในสิบคนจะต้อง
* โหว เป็นต�ำแหน่งขุนนางขั้นสูงของจีนโบราณ นับเป็นล�ำดับที่สองของต�ำแหน่งผู้ครองนครรัฐรองจาก 'กง'
โดยมีล�ำดับเป็น 'กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน'
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ตั ด สิ น ใจถอยทัพ กลับเข้าเมือ งซานซี ปิดประตูเ มืองอย่า งแน่นหนา
แล้วค่อยให้ม้าเร็วรีบไปขอก�ำลังเสริมมาจากค่ายใหญ่
แต่ไม่คิดเลยว่ากองโจรหนึ่งหมื่นคนจะถูกฆ่าเกลี้ยงในคืนเดียว
กลางป่าเก่าแก่อันเป็นเส้นทางมุ่งหน้าเข้าเมืองซานซี
พอฟ้าสาง เด็กหนุ่มหน้าตางดงามในอาภรณ์ขาวพลิ้วคนหนึ่ง
ก็สาวเท้าเนิบๆ ออกมาพลางเช็ดถูดาบคู่ใจอย่างไม่เร่งร้อน เหมือน
ก�ำลังเดินเล่นอย่างสบายอารมณ์และเมื่อครู่เพิ่งเข้าไปเก็บดอกไม้สักกิ่ง
จากในป่า...
หยดเลื อ ดที่ ส าดกระเซ็ น มาโดนอาภรณ์ ข าวแห้ ง กรั ง เป็ น สี ด� ำ
ไปนานแล้ว ใบหน้าปรากฏรอยยิ้มรื่นรมย์ ทหารแปดร้อยนายที่ตามมา
ข้างหลังล้วนแต่เลือดอาบชุดเกราะ ได้รบั บาดเจ็บมากันถ้วนหน้า บางคน
สาหัสเป็นพิเศษ ถูกฟันหลังเป็นแผลใหญ่เลือดชุม่ หรือไม่กม็ ธี นูสองดอก
ปักอยู่บนหลัง แต่ทุกนายยังดูฮึกเหิมอย่างยิ่ง
แปดร้ อ ยนายสู ้ กั บ หนึ่ ง หมื่ น คน นอกจากจะได้ รั บ ชั ย ชนะ
อย่างหมดจด ยังไม่สูญเสียไพร่พลไปแม้แต่นายเดียว
ศึกครั้งนี้เลื่องลือไปทั่วแผ่นดิน...
พอคิดว่าวันนีต้ นดวงดี ถูกแม่ทพั หนุม่ ผูม้ พี รสวรรค์เป็นเลิศเรียกตัว
มาเป็นคูป่ ระลองฝีมอื ซูเถีย่ โถวก็ดใี จยิง่ กว่าได้รบั รางวัลสักพันต�ำลึงทอง
ด้วยซ�ำ้ !
"นายทั พ แนวหน้ า ปีกขวาซู อี ก หนึ่ ง ชั่ ว ยามให้ ห ลั ง เจอกั น ที่
ลานซ้ อ มยุ ท ธ์ " หร่ ว นชิ ง เฟิ ง กล่ า วยิ้ ม ๆ แล้ ว เห็ น ทุ ก คนอ้ า ปากหวอ
ด้ ว ยสี ห น้ า ริ ษ ยาก็ อ ดเอ็ ด ขั น ๆ ไม่ ไ ด้ "พวกเจ้ า เองก็ อ ยากสู ้ กั บ ข้ า
53
Page ������������������������.indd 53

21/8/2561 BE 13:03

รั บ ใช้ แ ม่ ทั พ หวั่ น หลวมตั ว

ถึงเพียงนีเ้ ชียว ก็ได้ๆๆๆ ไปลงชือ่ ไว้กบั ท่านอาจารย์จา่ งซุน ใครไม่กลัวเจ็บ
ไม่กลัวตาย ข้ารับประลองด้วยทัง้ นัน้ "
"ขอบคุณท่านแม่ทัพใหญ่!" ทุกคนดีใจจนเนื้อเต้น เสียงโห่ร้อง
ดังก้องไปทั่ว
หา? ต้องดีใจถึงเพียงนี้เลยหรือ
ความจริงเขาเป็นคนหนุม่ ทีฝ่ กั ใฝ่โคลงกลอน มีความรูใ้ นเชิงอักษร
แต่ไม่ยดึ ติดกับขนบธรรมเนียม ปกติไม่คอ่ ยชอบจับหอกจับดาบเท่าไรนัก...
หร่ ว นชิ ง เฟิ ง ผู ้ ง ามสง่ า มองทหารใต้ อ าณั ติ ที่ พ ากั น ถู มื อ ถู ไ ม้
อย่างกระเหี้ยนกระหือรือแล้วไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรปวดหัวดี สุดท้าย
เขาก็ส่ายหน้าถอนหายใจ แล้วเดินลงจากแท่นบัญชาการช้าๆ เพื่อไป
เปลี่ยนชุดรัดกุมส�ำหรับฝึกยุทธ์
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3
"นั่นใคร!"
ซู เ สี่ ย วเตาเพิ่ ง จะกรายเข้ า มาใกล้ ป ระตู ใ หญ่ ห น้ า ค่ า ยก็ ถู ก
ทหารสวมเกราะทั้งชุดท่าทางขึงขังหลายนายใช้ทวนพู่แดงขวางไว้
"ข้าเอง" นางสะดุ้งโหยง มือเล็กรีบหนีบปลายทวนเล่มหนึ่งไปให้
พ้นล�ำคอ คิ้วโก่งขมวดมุ่น "พี่จ้าวจื่อ วันนี้ดุเหลือเกินนะ"
ชายร่างสูงใหญ่ผิวคล�้ำเข้มหน้าแดงวาบ ก่อนจะกระแอมหนักๆ
"แค่กๆ น้องสาว ไม่ใช่ว่าพี่จ้าวจื่อแล้งน�้ำใจ แต่ท่านแม่ทัพใหญ่มีค�ำสั่ง
ลงมาว่าคนทั่วไปหากไม่มีเรื่องมารายงานจะเข้ามาในค่ายไม่ได้ ผู้ใด
ฝ่าฝืนต้องถูกโบยตามกฎทหารห้าสิบไม้"
"ข้ารู้ๆ ตอนนี้ท่านแม่ทัพใหญ่มาแล้ว ทุกอย่างก็ต้องท�ำตามที่
ท่านแม่ทัพใหญ่พูด ใช่ว่าข้าจะขัดค�ำสั่งเสียหน่อย" นางยิ้มกริ่ม "ดังนั้น
พี่จ้าวจื่อช่วยไปรายงานท่านแม่ทัพใหญ่ให้ข้าที ว่าข้ามีความประสงค์
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จะเข้าร่วมกองทัพ ขอให้ท่านแม่ทัพใหญ่โปรดพิจารณาด้วย"
"น้องสาวอย่าพูดเป็นเล่น เรื่องนั้นจะได้อย่างไรกันเล่า" จ้าวจื่อ
เบิกตากว้างมองนางด้วยความตกใจ
นายทหารอีกคนก็รบี พูดขึน้ มาอย่างทนไม่ไหว "น้องสาวรีบกลับไป
โดยเร็วเถิด เกิดท่านแม่ทพั ใหญ่โมโหขึน้ มาจะยุง่ "
"ข้ามีเหตุมผี ลอย่างนีจ้ ะท�ำให้ทา่ นแม่ทพั ใหญ่โมโหได้อย่างไรกันเล่า"
ดูเอาเถิด ท่าทางนางส�ำรวม จริงใจและน่ารักเพียงใด!
แต่ไม่วา่ นางจะพูดจนปากเปียกปากแฉะ ท�ำซือ่ ท�ำเซ่อ ท�ำเป็นน่ารัก
อย่างไร พวกพี่ๆ ทหารก็ใจแข็งไม่ยอมให้นางเข้าไปท่าเดียว เรียกว่า
ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์แต่ก่อนเก่าบ้างเลย
คราวนี้ซูเสี่ยวเตาโมโหขึ้นมาแล้ว เด็กสาวเท้าสะเอวกระทืบเท้า
"ได้ ดูถกู กันนักใช่หรือไม่! หากวันนีข้ า้ เข้าไปในค่ายทหารชายแดนตะวันตก
ไม่ได้ ข้าจะเปลี่ยนไปใช้แซ่หร่วนแทน ไม่ใช้แซ่ซูแล้ว คอยดูแล้วกันว่า
ใครจะแน่ หึ!"
นึกหรือว่าท�ำเช่นนี้แล้วจะขวางนางได้ นางน่ะลูกสาวซูเถี่ยโถว
เชี ย วนะ มุ ด เข้ า มาขุ ด ดิ น เล่ น ในค่ า ยทหารชายแดนตะวั น ตกตั้ ง แต่
อายุสามขวบแล้ว ก�ำแพงค่ายมีรูสุนัขลอดหรือรูหนูตรงไหนบ้าง นางรู้ดี
กว่าใครทั้งนั้น!
อีกสองถ้วยชา* ให้หลัง
ซูเสีย่ วเตาคลานออกมาจากรูสนุ ขั ลอดตรงปีกตะวันออกอย่างระมัดระวัง
* 'หนึ่งถ้วยชา' ใช้เปรียบถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก บางต�ำราเทียบว่าประมาณ 10-15 นาที
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รูน้ีเป็นรูประจ�ำของเจ้าเหล่าผี สุนัขล่าเนื้อที่ท่านรองแม่ทัพเลี้ยงไว้
นางค้นพบเข้าโดยบังเอิญตอนช่วยเขาให้อาหารมัน มิหน�ำซ�้ำขนาดก็
ก�ำลังเหมาะเจาะ พอให้สุนัขล่าเนื้อกับคนที่มีรูปร่างเล็กบางอย่างนาง
ลอดได้พอดี
นางยังรูด้ ว้ ยว่าพวกทหารลาดตระเวนกันตอนไหน เวลาลาดตระเวน
จะผลัดเปลีย่ นกันกีน่ ายกีห่ มู่ อีกทัง้ ยังรูร้ หัสลับทีใ่ ช้ในวันนัน้ ๆ ด้วย แต่นาง
ไม่โง่พอที่จะอยู่ที่เดิมรอขานรหัสกับพวกเขาหรอกนะ รีบท�ำให้จบเรื่อง
โดยไวดีกว่า อย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลัง
"หวังว่าพอท่านพ่อรู้เข้าจะไม่โกรธมากนักนะ" เด็กสาวสูดหายใจ
เข้าลึก ก่อนจะเริม่ 'คล�ำทาง' ไปยังกระโจมแม่ทพั ใหญ่อย่างไร้ความลังเล
แน่นอนว่าบริเวณหน้ากระโจมจะต้องมีทหารฝีมือดีของสกุลหร่วน
คอยอารักขาอย่างแน่นหนา ส่วนด้านหลังกระโจมแม่ทัพใหญ่คือประตู
เข้ากระโจมรองแม่ทพั ซึง่ มีการคุม้ กันอย่างแน่นหนาพอกัน
ดังนั้นนางจึงค่อยๆ เลียบไปทางด้านข้างกระโจม แล้วทิ้งตัวลง
นัง่ ยองๆ เลิกชายผ้ากระโจมผืนหนึง่ ขึน้ มาเล็กน้อย ก่อนจะมุดคลานเข้าไป
ข้างในราวกับหนู
ใครเลยจะรูว้ า่ ยังไม่ทนั ได้ลกุ ขึน้ มาก็ได้เห็นภาพหนุม่ รูปงามเปลือยร่าง
อันเย้ายวนอาบน�ำ้ ชวนให้เลือดก�ำเดาไหลเข้าเสียก่อน!
เฮือก...ของลับ...
นางเบิกตากว้าง ลืมไปโดยสิ้นเชิงว่าตนเป็นสาวเป็นนาง ไม่ควร
มองสัดส่วนโอฬารกลางพุม่ พฤกษ์ของผูอ้ นื่ แบบจ้องเอาๆ เช่นนี้ ตะ...แต่...
มันน่าตกใจจริงๆ นีน่ า มิหน�ำซ�ำ้ นางยังอยูใ่ นท่านอนราบแหงนหน้าไปทาง
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'เจ้านั่น' พอดี...นาง...นี่นางตาฝาดไปหรือ เหตุใดถึงได้เห็นมันผงกหัว
หงึกๆ ได้เล่า!
นะ...นี่ข้าจะเป็นตากุ้งยิงแล้ว!
หร่วนชิงเฟิงเองก็ตกใจจนหน้าถอดสี ท่อนแขนยาวเอื้อมไปคว้า
เสือ้ คลุมสะอาดทีแ่ ขวนอยูบ่ นฉากบังตามาปิดสัดส่วนทีแ่ ข็งตัวของตนเอง
อย่างรวดเร็ว จึงสามารถอ�ำพรางภาพวาบหวิวไว้ได้
ซู เ สี่ ยวเตายัง ไม่ทันได้ส ติกลับมาจากอาการตกตะลึงที่ได้เ ห็น
ความเป็นชายอันแสนโอฬารเมื่อครู่ ก็พลันได้ยินเสียงแคร้ง พร้อมกับ
ที่รู้สึกวาบตรงล�ำคอ เมื่อคมกระบี่เย็นเฉียบเข้ามาจ่อประชิดคอตนเอง
"ช้าก่อน..." ดวงตาสุกใสเป็นประกายมองเขาอย่างหวาดกลัว
"เจ้าเองหรือ!" สีหน้าของหร่วนชิงเฟิงเย็นชาอย่างน่ากลัว รอยยิ้ม
ที่อยู่ในเนตรหงส์เป็นเนืองนิตย์หายไปในพริบตา แต่พอเห็นหน้านางชัด
เขาก็ผงะไปเล็กน้อย
"จะ...เจ้า?" นางเองก็จำ� เขาได้เช่นกัน ดวงตายิง่ เบิกกว้างจนกลมดิก
"จะ...เจ้าเข้ามาอยูท่ นี่ ไี่ ด้อย่างไร ช้าก่อน เจ้าเข้ามาในค่ายทหารเพือ่ อะไร
หรือจะเป็นสายลับ"
"ข้าน่ะหรือ" จิตสังหารรอบตัวเขาหายไปแล้ว รอยยิม้ ขบขันกลับมา
สู่เนตรหงส์อีกครั้ง ริมฝีปากหยักมุมน้อยๆ "เมื่อครู่ข้าเหงื่อออกทั้งตัว
ซ�ำ้ หัวหูกม็ แี ต่ฝนุ่ เลยสัง่ ให้คนยกถังน�ำ้ ร้อนมาให้ เพิง่ จะล้างตัวจนสะอาด
ก็ เ ห็ น โจรราคะหญิ ง ลอบดอดเข้ า มาในกระโจมลั บ ๆ ล่ อ ๆ คิ ด จะ
กระท�ำช�ำเรา..."
"ใครจะอยากกระท�ำช�ำเราเจ้า!" ใบหน้าเนียนแดงก�่ำ นางโมโห
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ไช่ เ สี่ ย วเชวี่ ย

เสียจนติดอ่าง "อะ...อีกอย่างทีน่ กี่ เ็ ป็นกระโจมแม่ทพั ใหญ่ อยูๆ่ ก็เข้ามา
อาบน�ำ้ ในกระโจมแม่ทพั ใหญ่ถอื ว่าท�ำผิดกฎทหาร มีโทษถึงประหารเชียวนะ
เทียบกันแล้วข้าก็แค่ทะเล่อทะล่าเข้ามาเท่านั้น...หากท่านแม่ทัพใหญ่
สั่งโบย เจ้าจะต้องถูกโบยมากกว่าข้าสามสิบไม้ ดูซิว่าใครจะกลัว!"
แม่สาวร่างเล็กผู้นี้พูดฉอดๆ อย่างมั่นอกมั่นใจทีเดียว
หร่ ว นชิ ง เฟิ ง อดนึ ก ขั น และปวดหั ว นิ ด ๆ ขึ้ น มาพร้ อ มกั น ไม่ ไ ด้
ซู เ ถี่ ย โถวเป็นชายดิ บ เถื่ อ นห้ า วหาญ ไม่ รู ้ ว ่ า ให้ ก� ำ เนิ ด แม่ ส าวน้ อ ย
ท่าทางฉลาดแต่ความจริงเซ่อซ่าเช่นนี้ได้อย่างไร
"แม่ น างเสี่ ย วเตา หากวิ เ คราะห์ กั น ตามเหตุ ผ ลแล้ ว การที่
บุรษุ ทีไ่ ม่ใช่แม่ทพั ใหญ่จะเข้ามาอาบน�ำ้ ในกระโจมแม่ทพั ใหญ่อย่างเปิดเผย
มี ค วามเป็นไปได้ม ากน้อ ยเพียงใดกัน " เขาแย้มยิ้มพลางถามเนิบๆ
"หากข้าไม่ใช่แม่ทัพใหญ่ ข้ายังจะเป็นใครได้อีกเล่า"
"เจ้า...เป็นชายบ�ำเรอของท่านแม่ทพั ใหญ่!" นางสูดหายใจเฮือกใหญ่
ทันที
ให้ตายเถอะสวรรค์ ข้าไม่อยากล่วงรู้เรื่องส่วนตัวพรรค์นี้แม้แต่
นิดเดียว นี่ช่างลับสุดยอดของลับสุดยอดจริงๆ!
เขาแทบส�ำลักลมหายใจตนเอง ใบหน้าคมคายด�ำคล�้ำไปกว่าครึ่ง
"ในหัวเจ้ามีอะไรอยู่บ้างกันแน่"
"แล้วยังจะเป็นอะไรได้เล่า" ซูเสี่ยวเตาใช้สายตาเหยียดหยาม
มองเขาหัวจรดเท้า ตั้งแต่เรือนผมยาวสลวยดุจสายน�้ำ กระดูกไหปลาร้า
สุดเย้ายวน แล้วไหนจะแผ่นอกขาวเนียนดุจจันทราทอแสงที่โผล่ออกมา
จากเสื้อคลุมผ้าไหม...รู้สึกโมโหขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก "พูดมาสิๆ!"
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รั บ ใช้ แ ม่ ทั พ หวั่ น หลวมตั ว

หากไม่เพราะได้รบั การอบรมบ่มเพาะจากครอบครัวมาตัง้ แต่เด็กว่า
บุรษุ จะท�ำร้ายสตรีไม่ได้แม้แต่ปลายก้อย ป่านนีห้ ร่วนชิงเฟิงคงได้บบี คอนาง
ให้ตายไปแล้ว
เขาสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วหายใจออกช้าๆ นับหนึง่ ถึงสิบอยูใ่ นใจ
สุดท้ายสีหน้าก็กลับมาเป็นปกติ
"แม่นางเสี่ยวเตา ค�ำพูดของเจ้าท�ำร้ายจิตใจข้านะ"
ตนเองเป็นชายหนุ่มรูปงาม ท�ำท่าเศร้าสร้อยระทดระทวยเช่นนี้
หากใครไม่เข้าใจผิดก็แปลกแล้ว
"เฮ้อ..." เด็กสาวเองก็ถอนหายใจเฮือกหนึ่งเพราะได้บรรลุแจ้ง
เข้าใจความขมขื่นฝืนใจของเขาแล้ว "ข้าผิดเอง...เมื่อคืนไม่น่าโมโห
แล้วทิง้ เจ้าไว้คนเดียว ตอนนีเ้ จ้าเลยตกมาอยูใ่ นอุง้ มือมารของแม่ทพั ใหญ่
จนต้องมาเสียพรหมจรรย์..."
มุมปากหร่วนชิงเฟิงกระตุกริกๆ ก่อนจะยกมือนวดหว่างคิว้ "ข้านีล่ ะ่
แม่ทพั ใหญ่"
"เจ้ า ยั ง หนุ ่ ม ยั ง แน่ น พลาดพลั้ ง ไปก็ ไ ม่ เ ป็ น ไรหรอก ต่ อ ไปให้
ปรับปรุงตัวก็พอ...เมื่อครู่เจ้าว่าอะไรนะ!"
"ข้าคือแม่ทัพสงบประจิม หร่วนชิงเฟิง!" เขาเน้นเสียงทีละค�ำ
...ทัง้ ทีก่ ระโจมนีม่ นั่ คงแน่นหนา แต่เหตุใดนางถึงได้รสู้ กึ ว่ามีลมเย็น
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
พัดเข้ามาวูบหนึง่ กันนะ
"เจ้า..." นางกระโดดเหยงไปข้างหลัง พร้อมยกมือชีส้ นั จมูกโด่งตรง
ของเขา ใบหน้าเล็กผิดสีไปโดยสิน้ เชิง "เจ้า...เจ้า..."
"ข้านี่แหละหร่วนชิงเฟิง อยากจะพิสูจน์ดูหรือไม่" เขามองนาง
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