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โม ่ เหยียน
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ทางเหนือมีเขาเซียนซานตั้งอยู่ท่ามกลางภาพแห่งมายา ตัวภูเขา

ถูกปกคลมุด้วยเมฆหมอกตลอดปีจนมองเห็นรปูร่างทีแ่ท้จรงิไม่ถนดั ด้วย

เหตุนี้นับแต่โบราณมาผู้คนจึงขนานนามมันว่าเขาเซียนซาน (เขาเทวะ)

ด้านล่างไอหมอกมแีต่ความแห้งแล้งไร้ต้นหญ้า หากเหนอืสายหมอก 

ขึ้นไปกลับเป็นไม้ดอกไม้ใบนานาพรรณ ส�่าสัตว์น้อยใหญ่ประเภทต่างๆ 

น�้าตกน�้าพุทั้งร้อนเย็น แสงตะวันจันทราส่องสะท้อนเจิดจ้า ยังผลให้ 

หมู่มวลบุปผชาติแข่งกันผลิบาน ต้นหญ้าเขียวขจีลาดไปตามพื้น ราวกับ

เป็นเขตแดนของทวยเทพท่ีลงมาสถิตยังโลกมนุษย์ ท่ีน่าแปลกใจก็คือ

ทัศนียภาพงดงามจับตาเช่นนี้กลับปรากฏอยู่บนผืนโลก มิใช่สรวงสวรรค์

สถานที่อันตัดขาดจากโลกภายนอกแห่งนี้มีหน้าผาแห่งหนึ่งชื่อผา

เฉงิเซียน แลดนู่าสะพรงึกลวัเพราะลกึจนมองไม่เห็นก้น เดก็สาววัยก�าดดั

ทัง้หลายท่ีดัน้ด้นขึน้มาบนยอดเขาได้รบัค�าสัง่จากอาจารย์อย่างเคร่งครดั
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แม่ทัพเจ้าหัวใจ

ไม่ให้เฉยีดกรายเข้าใกล้ผาเฉงิเซยีนเป็นอนัขาด ด้วยหากพลาดพลัง้พลดั

ตกลงไป คราวนี้คงได้ขึ้นสวรรค์จริงๆ

ตรงพงหญ้าบริเวณตีนเขามีรังห่านป่า ลูกเล็กๆ ทั้งครอกที่แม่ห่าน

ฟักออกมาก�าลงัส่งเสยีงร้องแกว้กๆ ขนทีเ่พ่ิงข้ึนใหม่อ่อนนุม่เหมอืนใยฝ้าย 

พวกมันยังบินไม่เป็น ได้แต่กระพือปีกพ่ับๆ บิดก้นไปมาในทุกจังหวะท่ี

ก้าวเดิน ดูน่ารักน่าชังเป็นที่สุด

ไม่ไกลกันนักคือกระต่ายน้อยสีเทา ด้วยความที่มันเป็นสัตว์กินพืช

และมนิีสยัรกัสงบ จงึไม่สร้างความหวาดกลวัให้ครอบครัวห่านป่า บางครัง้ 

ลูกห่านยังไปเดินบิดก้นวนเวียนรอบตัวกระต่ายอย่างจะชวนให้เล่น 

ด้วยกัน ต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศยั ไม่เบยีดเบยีนซึง่กันและกัน บรรยากาศ 

โดยรอบเต็มไปด้วยความสุขสงบ

แต่แล้วความสขุสงบท่ีว่าก็ถูกท�าลายลง เมือ่สนัุขป่าทีซุ่ม่รอจงัหวะ

อยู่แล้วเริ่มเคลื่อนไหว

แม่ห่านเห็นสุนัขป่าสีด�าเข้าก็รีบสยายปีกหมายจะไล่มันออกไป  

ลูกห่านป่าทั้งครอกส่งเสียงร้องแกว้กๆ ด้วยความหวาดกลัว พลางกรูกัน

เข้ามาหลบอยู่ข้างหลังแม่ห่าน

สตัว์ร้ายสดี�าอ้าปากกว้าง อวดเขีย้วแหลมคมน่าสะพรึงกลัว น�า้ลาย

หยดแหมะเป็นทางด้วยความอยากกินลูกห่านเป็นอาหาร แม้แม่ห่านจะ

รักลูกสุดหัวใจ ไม่ยอมบินหนีตราบจนเสี้ยวเวลาสุดท้าย แต่ไหนเลยจะ 

สู้รบตบมือกับเขี้ยวแหลมของสุนัขป่าได้

ดทู่าจะเกิดเหตุน่าสลดใจขึน้เป็นแน่ ดวงตาของสนุขัป่าเป็นประกาย

วาววบัอย่างคกุคาม มนัถีบตวัขึน้จากพ้ืนแล้วกระโจนเข้าใส่ฝ่ายตรงข้าม
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"กรร!"

ทกุอย่างเกดิขึน้ภายในเวลาอนัรวดเรว็ จู่ๆ  กระต่ายน้อยก็ลกุขึน้ยืน

จากพงหญ้าแล้วร้องค�ารามเสยีงดงั สร้างความตกตืน่จนสนุขัป่าไม่เพียง

แต่จะรั้งเท้าทันที ยังหนีกระเซอะกระเซิงไปหลายก้าว

"ไอ้หมาป่าบ้า! ไอ้หมาป่าน่าชัง! ไสหัวไปเดี๋ยวนี้นะ!"

แน่นอนว่ากระต่ายย่อมพูดหรือด่าคนไม่ได้ หากแต่กระต่ายตัวน้ี 

ไม่เหมือนตัวอื่น เพราะมันเป็นคนจ�าแลงมา

เด็กสาววัยดรุณนางหน่ึงสวมหน้ากากกระต่ายเอาไว้ ใต้หน้ากาก

นัน้คอืใบหน้าจิม้ลิม้พริม้เพรา แม้ดวงตากลมโตทัง้สองข้างจะหรีล่งอย่าง

ดดุนั ประกายความสดใสก็ยังไม่จางหาย นางยกมอืเท้าสะเอวด่าสนุขัป่า

สีด�า

"มองอะไรอยู่ได้! ไม่เคยเห็นกระต่ายตวัใหญ่กว่าเจ้าหรอืไร ถ้ากล้า

กินพวกมันล่ะก็ ข้าจะจับเจ้าถลกหนังมาท�าเสื้อกันหนาวเสียให้เข็ด!"

ซูหรงเอ๋อร์ด่าแว้ดอย่างไม่เกรงใจ โชคดีที่นางตัวใหญ่กว่าสุนัขป่า 

จึงไม่กลัวว่ามันจะท�าอะไรตนเอง แต่กลัวมันจะท�าร้ายครอบครัวห่าน

มากกว่า นางรสึูอ้ตุส่าห์ท�าหน้ากากกระต่ายท่ีดสูมจรงิราวกับมชีวิีตมาใส่ 

ก้มลงไปหมอบคุดคู้อยู่ในพงหญ้าจนเข้าใกล้ครอบครัวห่าน อยู่กับพวกมัน 

ดูลูกห่านเล่นกันได้ส�าเร็จแล้วแท้ๆ เชียว เรื่องอะไรจะยอมให้สุนัขป่ามา

ท�าลายความพยายาม หากจะล่าเหย่ือก็ไปล่าสัตว์อืน่โน่น อย่าได้แตะต้อง

ลูกห่านป่าที่น่ารักของนางเป็นอันขาด

สุนัขป่าวิ่งหางหูตกครางหงิงๆ หนีไปด้วยความตื่นกลัว ซูหรงเอ๋อร์

เหน็แล้วให้กระหยิม่ใจยิง่นกั ก่อนจะหนัไปปลอบโยนครอบครวัห่านด้วย
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รอยยิ้มระรื่น

"ไม่ต้องกลัวนะ...เด็กดี หมาป่าวายร้ายถูกข้าไล่เปิดไปแล้วล่ะ"

ดวงตาเบกิกว้างนับไม่ถ้วนมองนางด้วยความหวาดผวา ครอบครัว

ห่านยังไม่คลายจากอาการขวัญหนี

นางมองลูกห่าน ลูกห่านก็ก�าลังมองนาง บรรยากาศในเวลานี้

ประดักประเดิดสิ้นดี ไม่มีความซาบซึ้งต้ืนตันท่ีได้รับการช่วยเหลือ มีแต่

ความเงียบกริบอันเกร็งเครียดเหมือนเห็นผี

อืม ต้องเป็นเพราะข้าดูตัวใหญ่โตมโหฬารเป็นแน่

เด็กสาวย่อตัวลง คู ้ร ่างหมอบลงไปในพงหญ้าเพ่ือท�าตัวเป็น

กระต่ายน้อยต่อ เหมือนว่าเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น

พอนางขยับเข้าไปข้างหน้า ลูกห่านก็ถอยกรูดไปข้างหลัง พอ 

ขยับไปทางขวา ลูกห่านก็หนีไปทางซ้าย คร้ันพอขยับตามไปทางซ้าย  

ลูกห่านก็กรูไปทางขวา พยายามเว้นระยะปลอดภัยเพราะไม่ไว้ใจนาง

อย่างเห็นได้ชัด

ดูท่าความจะแตกเสียแล้วสิ หลังจากที่นางเปิดเผยว่าตนเองเป็น

มนุษย์

ในอกแน่นตื้อด้วยความฮึดฮัดอย่างอดไม่อยู่ พวกลูกห่านเห็น 

นางเป็นตัวประหลาดไปเสียแล้ว เด็กสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ เฮ้อ... 

ช่างเถอะ!

"แกว้กๆๆๆ ชิ่วๆๆๆ"

จู่ๆ นางก็ร้องเสียงดัง เล่นเอาคราวนี้ลูกห่านทั้งครอกวิ่งหนีกระเจิด 

กระเจิงด้วยความตกใจเพื่ออยู่ให้ไกลนางที่สุด
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หึ...ค่อยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อย

ซูหรงเอ๋อร์ตัดสินใจจะจากไป ไม่ไยดีห่านป่าท่ีไม่รู ้บุญคุณคน

ครอบครัวนั้นอีก ตามที่ค�านวณเวลาดู อินทรีผัวเมียตรงริมผาน่าจะกกไข่

จนอินทรีน้อยกะเทาะออกมาจากเปลือกแล้ว นางเลยตั้งใจจะไปดูพร้อม

ฉวยโอกาสเก็บผลไม้ป่ารองท้องไประหว่างทาง

เด็กสาวเดินเขย่งก้าวกระโดดเบาๆ ไปทางหน้าผาพลางครวญเพลง

ในคอโดยที่ยังสวมหน้ากากกระต่ายไว้

ในฐานะศิษย์คนโตของส�านักเขาเซียนซาน แม้จะไม่เป็นวรยุทธ์ 

หากแต่เด็กสาวผู้นี้ก็มีวิชาอันเลิศล�้า นั่นคือเรียนวิชาพันหน้าที่ยอดเยี่ยม

ที่สุดในยุทธภพส�าเร็จ

วิชาพันหน้าเป็นศาสตร์ทีล่กึซึง้ย่ิงกว่าวชิาแปลงโฉม ด้วยได้อาจารย์

ที่เลี้ยงดูมาแต่เด็กคอยชี้น�า เวลาอยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรท�า นางโปรดปรานที่

จะท�าหน้ากากขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสัตว์ พืช มนุษย์ทุกเพศทุกวัย จะอ้วน ผอม  

สูง เตี้ย นางสามารถปลอมตัวได้อย่างแนบเนียนไร้พิรุธ ทั้งยังสามารถ

เปลี่ยนหน้าไปมาภายในเวลาอันแสนสั้น ด้วยเหตุน้ีถึงได้เรียกว่าวิชา 

พันหน้า

การท�าให้หน้าตนเองเปลีย่นไปในแต่ละวันเป็นความสขุในชวิีตนาง 

หน้ากากกระต่ายที่สวมอยู่ในตอนนี้คือผลงานชิ้นล่าสุด

ภายใต้หน้ากากเหล่านัน้ ใบหน้าทีแ่ท้จริงของนางงามหยาดฟ้ามาดนิ 

ทว่านอกจากอาจารย์และศิษย์น้องทั้งสองแล้ว ไม่มีใครเคยได้ยลโฉม 

อันงามสะคราญนั้น
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นางเดินไปเรื่อยๆ อย่างอารมณ์ดี ทว่าเพียงพักเดียวก็รู้สึกว่ามี 

อะไรผิดสังเกตอยู่ข้างหลัง พอหันไปมองก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นสุนัขป่า

ตัวเมื่อครู่

"นี่ เจ้ายังกล้ากลับมาอีกหรือ"

เดก็สาวเอามอืเท้าสะเอวข่มใส่ด้วยท่าทางเหมอืนว่าโลกน้ีไม่มอีะไร

ยิ่งใหญ่ไปกว่ามนุษย์

นึกไม่ถึงว่าจะยังมีสุนัขป่าตัวใหญ่อีกตัวโผล่มาจากด้านหลัง ไม่สิ 

สองตวัต่างหาก ไม่ใช่ๆ หลายตัวเหลอืเกิน! สนัุขป่าสดี�ามากมายปรากฏตวั 

ขึน้ข้างหลงัสนุขัป่าตัวเมือ่ครู ่แล้วพากนัแยกเข้ียวขาววาววบัจ้องนางเขมง็ 

ที่แท้มันก็กลับไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมาเล่นงานนางนี่เอง

คราวนี้เสร็จแน่...

ซูหรงเอ๋อร์กลืนน�้าลายลงคอ มองสุนัขป่าเหล่านั้นด้วยแววตา 

หวั่นวิตก พวกมันแยกเขี้ยวยิงฟัน ส่งเสียงค�ารามชวนขนลุกออกมาจาก

ล�าคอ น�้าลายไหลหยดจากปากเป็นทาง ไม่ว่าจะถูกตัวใดกัด จุดจบก็มี

เพียงหนึ่งเดียว...ตาย!

"ว้าย!" นางหวีดร้องเสียงดังแล้วหมุนตัววิ่งไม่คิดชีวิต มีสุนัขป่าทั้ง

ฝูงไล่หลังมาติดๆ

วิ่งเร็ว! เร็วเข้า! หากโดนตามทันจะต้องตายแบบไม่เหลือศพแน่!

"ช่วยข้าด้วย! หมาหมู่นี่! ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย!"

หากรูแ้ต่แรกไม่ออกมาเทีย่วเล่นไกลถึงเพียงน้ีหรอก ตรงนีอ้ยู่ห่างจาก 

ส�านักเขาเซียนซานมากเกินไป ต่อให้ร้องจนคอแตกก็ไม่มีใครได้ยิน

ทนัใดนัน้ทีใ่ต้ฝ่าเท้าพลนัลืน่พรดื กว่าจะรูต้วัอกีคร้ังก็พบว่าร่างอ้อนแอ้น 
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ของตนพลัดตกหน้าผา และก�าลังร่วงละลิ่วลงไปยังโตรกธารด้านล่างท่ี

อยู่ใต้ยอดเขาเซียนซานหลายร้อยจั้ง*

ธารน�า้ใสบรสิทุธ์ิไหลรนิลงมาจากภูเขาทางด้านเหนือทีส่งูนบัพันลี*้* 

น�้าใสเย็นฉ�่าเพราะไหลผ่านหิมะบนยอดเขาท่ีไม่เคยละลายตลอดทั้งปี

แล้วระเรื่อยลงมาบนพื้นราบ

นกแร้งตัวมหึมากางปีกถลาบินบนผืนฟ้าสีคราม ดวงตาจ้องมอง

หุบเขาที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่างเขม็ง สุดท้ายก็ร่อนเข้ามาบินวนเวียนอยู่

เหนือบริเวณนั้นไม่ยอมไปไหน

เสยีงฝีเท้าม้าดงัใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ อาชาสงูใหญ่พ่วงพีตามสายพันธ์ุ

ทางเหนือเย้ืองย่างอย่างสง่างามโดยมีบุรุษผู้มีกลิ่นอายทรงอ�านาจราว

ทวยเทพนั่งอยู่บนหลัง

เขาสวมเสื้อคลุมสีด�า สนับไหล่โลหะ เกราะโลหะท่ีอยู่บนอก 

สลกัลายพยัคฆ์ เส้นผมสดี�าสนทิปล่อยสยายระเกะระกะ บคุลิกเฉียบขาด

ดูน่าเชื่อถือ หากแต่รอยแผลเป็นพาดยาวทแยงหว่างคิ้วท�าให้ใบหน้านั้น

ดนู่าสะพรงึกลวั ท่าทางดดูดุนัน่าย�าเกรงราวกับมจัจรุาชท่ีมาจากขมุนรก

ด่านหบุเขาเซยีนซานคอืด่านชายแดนทีอ่ยู่ใกล้โม่เป่ย*** มากท่ีสดุ 

ดังนั้นจึงถือเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งของเขตทางเหนือ

เมืองหู่เฉิง (เมืองพยัคฆ์) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของด่านหุบเขา 

เซียนซานอยู่ใต้การรักษาการณ์ของกองทหารฝีมือดีที่ผู้คนขนานนามว่า

* จั้ง เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบระยะได้ประมาณ 3.33 เมตร

**  ล้ี (หลี)่ หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจนี เท่ากับความยาว 15 อิน่ เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร

*** โม่เป่ย คือพื้นที่แถบทะเลทรายโกบีและทางตอนเหนือของจีน

Page ��������������� .indd   13 26/12/2561 BE   14:11



14

แม่ทัพเจ้าหัวใจ

กองทัพพยัคฆ์...กองทัพใต้การบังคับบัญชาของแม่ทัพต้วนอวี้สือ

งานประจ�าที่ต้วนอว้ีสือต้องปฏิบัติเป็นประจ�าทุกวันไม่เคยขาดคือ

ขี่ม้าตระเวนเมือง ตรวจดูความสงบเรียบร้อยของบริเวณใกล้เคียง เขา 

ขี่ม้าเลียบไปตามล�าธารช้าๆ เนื่องจากไม่เคยปล่อยให้ความเคลื่อนไหว

ใดหลุดรอดสายตา นกแร้งที่บินวนไปเวียนมาอยู่เหนือศีรษะจึงดึงความ

สนใจของเขาได้อย่างง่ายดาย

ดวงตาสีด�าเป็นประกายสุขุมเยือกเย็นหรี่ลงเล็กน้อย จับจ้องอีก 

ฟากหนึ่งของล�าธาร แล้วเลือกช่วงที่น�้าค่อนข้างจะตื้นเขินกระชับมือ 

เข้ากับบังเหียน ขี่ม้าข้ามล�าธารไป

อาชาตัวงามข้ามมาอยู่อีกฟาก หยุดเท้าลงบริเวณท่ีมีนกแร้งบิน

ชุมนุมกัน

ชายหนุม่ท่ีน่ังผงาดอยู่บนหลงัม้าเหลอืบตามองลงไป คิว้หนาเฉยีง

ตรงรูปดาบสีด�าสนิทขมวดมุ่น

สตรีนางหนึ่งนอนไม่ได้สติอยู่ตรงริมฝั่ง ร่างครึ่งหนึ่งแช่ลงไปในน�้า 

เสือ้ผ้าอาภรณ์ทีส่วมขาดรุง่ริง่ ท่อนแขนท่ีโผล่พ้นร่มผ้าขาวสะอาดราวหิมะ 

นวลเนียนนุ่มนิ่มปานไม่มีกระดูก

เขากระโดดลงจากม้าอย่างคล่องแคล่ว ย่อตวัลงนัง่ข้างกายเดก็สาว 

จากนั้นก็ใช้ปลายนิ้วแตะชีพจรตรงข้อมือเล็ก

ยังมีชีวิตอยู่ แต่ชีพจรแผ่วเหลือเกิน จวนเจียนจะได้เข้าประตู 

เมืองผีอยู่รอมร่อ จ�าเป็นต้องพาไปหาที่รักษาอย่างเร่งด่วน หากมัวแต่ช้า

จะไม่ได้การ

มือใหญ่ช้อนร่างเปียกชุ่มโชกขึ้นพาดไว้บนหลังม้าอย่างง่ายดาย  
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ไม่ต่างอะไรจากหิ้วสัตว์ตัวเล็กที่เบาหวิว

เขาขึน้ม้าตามในทนัที แล้วรัง้บงัเหยีนควบม้าอย่างรวดเรว็จนเสยีง

ฝีเท้าม้าดังกุบกับหายลับไปจากป่าทึบภายในเวลาไม่นาน

อุ่นดีเหลือเกิน...

ท่ามกลางสติเลือนราง อุณหภูมิอุ่นร้อนค่อยๆ ปลุกซูหรงเอ๋อร์ให ้

ฟื้นคืนสติขึ้นมา

นางค่อยๆ เปิดเปลือกตาอย่างงัวเงีย สิ่งที่ปรากฏสู่คลองจักษุเป็น

อันดับแรก...คือใบหน้าเย็นชาที่ดูน่าสะพรึงกลัว

ยมบาลหรือ!?

นางจ้องมองบุรุษตรงหน้าด้วยความต่ืนตระหนก พร้อมกระถดหนี

ไปข้างหลงัโดยสญัชาตญาณ ทว่าอาการวิงเวียนท่ีจูโ่จมท�าให้นางตาพร่า

และเสียหลักล้มลงไป

หากแต่มอืข้างหน่ึงย่ืนออกมาประคองไว้ ช่วยไม่ให้นางพลัดตกจาก

เตียงหินได้ทันกาล

"แย่จริง...ข้าตายแล้ว...ข้าตายแล้ว..." เด็กสาวหวีดร้องอย่าง

ควบคุมตนเองไม่อยู่ น�้าหูน�้าตาไหลด้วยความตกใจ ตนเองอายุน้อยๆ 

เพียงเท่านี ้ยังไม่ทนัได้ออกเรอืนก็มอีนัเป็นไปเสยีก่อน เจอแบบนีใ้ครบ้าง

จะไม่เสียใจ

"ท่านยมบาล! ข้ายังไม่อยากตาย! ข้าไม่อยากตาย!" นางรัวก�าปั้น

ใส่ร่างตรงหน้าพลางกรีดร้องอย่างอ่อนแรง

"หยุดนะ!"
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หัวค้ิวของต้วนอวี้สือขมวดมุ่น เขาสู้อุตส่าห์ถ่ายทอดลมปราณ

เข้าไปในร่างของนางผ่านตรงบัน้เอว จนสามารถช่วยชวิีตเดก็สาวทีเ่กอืบ

ตายเพราะตัวเย็นเกินไปคนนี้มาได้ ใครเลยจะรู้ว่าพอลืมตาขึ้นมา นาง 

ไม่เพียงแต่จะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นยมบาล ยังร้องโหวกเหวกโวยวาย

พลางทุบตีเขา ขัดจังหวะการถ่ายเทลมปราณลงกลางคัน

"ฮือ...ข้ายังไม่อยากตาย...ข้าอยากกลับโลกมนุษย์..."

ชายหนุ่มรวบข้อมือทั้งสองข้างของอีกฝ่ายไว้อย่างแน่นหนาแล้ว

ค�ารามในคอ

"เจ้ายังไม่ตาย!"

ซูหรงเอ๋อร์ชะงักกึก กะพริบตาแดงก�่าของตนเองปริบๆ พลาง 

จ้องหน้าเขาด้วยความฉงน นางเพ่ิงจะสงบสติอารมณ์ฟังเขาพูดรู้เร่ืองก็

ตอนนี้เอง

"ข้ายังไม่ตาย?" นางทวนค�าด้วยเสียงหนักๆ

"เคยเห็นใครลงไปอยู่ในปรโลกแล้วสามารถทุบยมบาลได้ด้วย 

หรืออย่างไร" ชายหนุ่มพูดเสียงเย็น ท่าทางเฉียบขาด ดูทรงอ�านาจอย่าง

ไม่อาจต่อต้าน

ความคิดว้าวุน่ของนางค่อยๆ กระจ่างชดัข้ึนมาช้าๆ ก่อนจะถามเพ่ือ

ความมั่นใจ

"ท่านไม่ใช่ยมบาลหรือ"

"ไม่ใช่"

"แล้วท่านเป็นใคร"

"ผู้ช่วยชีวิตเจ้า"
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นางจ้องคนพูดเขม็งโดยไม่ร้องฟูมฟาย ไม่หือไม่อือแม้แต่นิดเดียว 

ก่อนจะตัวอ่อนยวบกะทันหันเหมือนถูกสูบเรี่ยวแรงทั้งตัวออกไปดื้อๆ

"บ้าจริง!"

ต้วนอวี้สือสบถเบาๆ แล้วรีบผนึกลมปราณไว้บนฝ่ามือ แนบลงไป

กลางทรวงอกเด็กสาวเพื่อรักษาการเต้นของหัวใจนาง

"ข้าไม่ได้บ้าสักหน่อย..." นางขมวดค้ิวประท้วงค�าพูดของเขาด้วย

เสียงแผ่วระโหย

คิ้วคมดกด�าที่มุ่นเข้าหากันอยู่แล้วยิ่งขมวดขึ้งกับวาจาของนาง

จนกระทั่งแทบไม่มีแรงเหลือแล้วแท้ๆ หญิงผู้นี้ยังมิวายต่อปากต่อ

ค�ากับเขา

คราวน้ีซูหรงเอ๋อร์ยอมอยู่น่ิงแต่โดยดี เน่ืองจากตระหนักแล้วว่า

กระแสความอบอุ่นทีไ่หลวนอยู่ในร่างกายเป็นเพราะลมปราณทีไ่ด้รับจาก

ชายหนุ่มตรงหน้า

ไออุน่ไหลก�าซาบเข้ามาสูร่่างเป็นกระแสจากฝ่ามอืใหญ่ของชายหนุ่ม 

ที่วางทาบอยู่บนอก อาการวิงเวียนอ่อนแรงค่อยๆ ลดเลือนไปทีละน้อย 

พร้อมกับที่ไอเย็นถูกบรรเทาลงจากร่างที่แช่น�้าเป็นเวลานาน

หลังจากค่อยสบายใจเมื่อตระหนักชัดแล้วว่าอีกฝ่ายมิได้ม ี

เจตนาร้าย นางถึงมีแก่ใจจัดระเบียบความคิดอันสับสนยุ่งเหยิง ทบทวน

ความทรงจ�าว่าตนพลัดตกลงมาจากหน้าผาได้อย่างไร

น่าอศัจรรย์ใจเหลอืเกินทีน่างมชีวิีตรอดมาได้! ตกลงมาสงูเพียงนัน้

หากไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตล่ะ ยังดีที่นางดวงแข็ง ตอนร่วงตกลงมาได้ต้นไม้

ท่ีขึ้นอยู่ตรงหน้าผาช่วยพยุงร่างลดแรงกระแทก ประกอบกับด้านล่าง 
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เป็นล�าธาร ร่างของนางจึงไม่แหลกเหลวเมื่อร่วงลงพื้น

แม้จะไม่เป็นวรยุทธ์ หากแต่นางมีอาจารย์ที่วรยุทธ์เลิศล�้า ทั้งยังมี

ศษิย์น้องทีเ่ป็นมอืฉมงัด้านการแพทย์ จงึคุ้นเคยกับการถ่ายลมปราณเพ่ือ

รักษาเป็นอย่างดี ดูท่าชายหนุ่มผู้นี้จะต้องมีก�าลังภายในยอดเยี่ยมอย่าง

ไม่ต้องสงสัย

ด้วยความที่ยังอ่อนแรงอยู่มาก ไม่นานนักเปลือกตาบางก็หนักอ้ึง 

ยังผลให้นางด�าดิ่งสู่ห้วงนิทรา

ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไร เมื่อลืมตาสะลึมสะลือขึน้มาอีกครั้ง นางเห็น

เขาก�าลงัสาละวนอยู่กับการก่อไฟ จากนัน้ก็เตมิท่อนฟืนทีต่ดัมาจากในป่า 

ลงไปจนกองไฟลุกโชติช่วง สร้างความอบอุ่นภายในถ�้า ส่องแสงสะท้อน

แผ่นหลังตรงตระหง่านของเขา จากนั้นนางก็ผล็อยหลับไปอีกครั้ง

บางครั้งบางคราวเมื่อรู ้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่น นางสัมผัสได้ถึง 

มือใหญ่ท่ีวางอยู่บนหน้าผากหรือไม่ก็บนข้อมือของตนเองเพ่ือตรวจดูว่า

อาการเป็นอย่างไรบ้าง

บางทีเขาจะพยุงนางข้ึนมาป้อนน�้าให้ดื่ม สร้างความชุ่มชื้นให้แก ่

รมิฝีปากและล�าคอแห้งผาก น�า้ทีล่่วงผ่านล�าคอท�าให้ไออุน่ก�าซาบเข้าไป

ถึงก้นบึ้งหัวใจ

เขายังคงช่วยฟื้นสภาพร่างกายนางด้วยการถ่ายเทลมปราณให้

อย่างต่อเนื่อง อาการของนางจึงดีขึ้นเรื่อยๆ

ทีละเล็กทีละน้อย...เวลาที่นางรู ้สึกตัวค่อยๆ มีมากกว่าเวลาท่ี 

นางนอนหลับ เวลาที่คอยแอบมองเขาก็เริ่มมากกว่าเวลาท่ีใช้ไปกับการ

พักผ่อน
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วันนี้เขาพยุงนางขึ้นมาให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน วางมือขวาลงกับ

ทรวงอกเพ่ือถ่ายเทลมปราณให้เหมือนเคย นางเลยมีโอกาสใช้สายตา

ส�ารวจตรวจตราเขาโดยละเอียด

ชายหนุ่มผู้นี้ก�าย�าล�่าสันเหลือเกิน แขนของเขาใหญ่กว่านางเป็น 

เท่าตวั จากเสือ้เกราะทีส่วมอยู่บนอก เขาน่าจะเป็นทหาร ลายพยัคฆ์ท่ีอยู่

บนเกราะก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพ ดูท่าเขาคงจะเป็นหนึ่งใน

สมาชิกของกองทัพพยัคฆ์ที่รักษาด่านชายแดน

ได้ยินว่าทหารในกองทัพพยัคฆ์ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเย่ียม 

แต่ละนายสามารถต้านศัตรูได้นับสิบ วันน้ีมาเห็นกับตาก็รู้ว่าไม่ใช่แค ่

ข่าวโคมลอย ล�าพังแค่ดูจากบุคลิกเขาก็ไม่กล้าประมาทแล้ว

พอมองบ่อยๆ จนชินนางก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วชายผู้นี้ไม่ได้หน้าตา

น่ากลัวแม้แต่นิดเดียว เสียแต่ดูขรึมเกินไป ประกอบกับรอยแผลเป็น 

ตรงหว่างคิ้วท�าให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเขาโหดเหี้ยมดุดันเอาได้ง่ายๆ แต่

ความจรงิแล้วเขาท้ังรปูงามทัง้องอาจ ให้ความรูส้กึสงูส่งเหมอืนเชือ้พระวงศ์ 

ถึงไม่ต้องจงใจวางมาดก็ท�าให้คนอื่นรู้สึกย�าเกรงได้แล้ว

คนผู้นี้จะต้องเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แน่ นางโชคดีเหลือเกินท่ีได้

รับการช่วยเหลือจากแม่ทัพนายกองผู้มีใจเมตตาเช่นเขา

ย่ิงมองเขานานเท่าไรนางก็ย่ิงถอนสายตาไม่ได้โดยไม่รู้ตวั ทุกคราว

ทีแ่อบมอง ใบหน้าเป็นต้องร้อนฉ่า หัวใจอุน่ซ่านไปทัง้ดวง ไม่รูเ้ป็นเพราะ

ลมปราณที่เขาถ่ายเทมาให้ หรือเพราะการกระท�าของเขากันแน่

ต้วนอว้ีสอืค่อยๆ ชกัฝ่ามอืกลบั ปรบัลมหายใจหลงัถ่ายเทลมปราณ 

จากน้ันดวงตาสีด�าสนิทก็ลืมขึ้นช้าๆ แล้วสบประสานเข้ากับดวงตาของ
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เด็กสาว นางสะดุ้งเฮือก รีบก้มหน้างุดด้วยความกระดากใจ

หากไม่ได้สวมหน้ากาก ใบหน้าของนางจะต้องแดงก�่าเป็นแน่แท้ 

มือเล็กยกขึ้นแตะใบหน้าเขินอายของตนโดยไม่รู้ตัว

เอ๋?

นางลูบหน้าแล้วลองหยิกผิวแก้มดูอย่างไม่ค่อยแน่ใจนัก ก่อนจะ

นิ่งตะลึงจนตัวแข็งไปทันที

"หา!"

เด็กสาวร้องออกมาด้วยความตกต่ืนจนต้วนอว้ีสือมองนางด้วย

ความประหลาดใจ

"หายไปแล้ว...หายไปแล้ว..." นางพึมพ�ากับตนเอง

"อะไรหายไปแล้ว" ชายหนุ่มขมวดคิ้ว

หน้ากากกระต่ายหายไปแล้ว!

ดวงตาคู่งามช้อนขึ้นจ้องตาเขาตรงๆ นางเพ่ิงจะรู้ตัวเอาตอนน้ีเอง

ว่าชายผู้นี้ได้เห็นใบหน้าแท้จริงของนางที่ไม่เคยให้ใครยล

สวรรค์...อย่างนี้มิเท่ากับว่าข้ากับเขาต้อง...ต้อง...

"เกิดอะไรขึ้น"

"ไม่มีอะไร"

นางปิดปากเงียบแล้วก้มหน้างุดด้วยความกระดาก หัวใจปั่นป่วน

ว้าวุ่นเหมือนมีคลื่นลูกใหญ่อยู่ในนั้น

อาจารย์ออกกฎอย่างเคร่งครัดว่านางจะให้คนอื่นเห็นใบหน้าที ่

แท้จริงง่ายๆ ไม่ได้เป็นอันขาด ชายคนแรกท่ีเห็นหน้าคือสามีในอนาคต 

ของนาง นางจะต้องแต่งงานกับเขา
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นี่เขาเห็นหน้านางแล้ว นางย่อมต้องแต่งงานกับเขาสินะ มันช่าง...

กะทันหันเหลือเกิน แล้วจะให้นางพูดเรื่องแต่งงานออกไปเองได้อย่างไร

ต้วนอว้ีสอืมองเด็กสาวเงยีบๆ อยู่ครูห่น่ึง ก่อนจะส่งเส้ือคลมุขนสัตว์

ให้โดยไม่ถามอะไรมาก

"ใส่ซะ"

จากนั้นเขาก็หันหน้าไปทางอื่น ด้วยเข้าใจว่าตนเองหน้าตาดุดัน  

อีกทั้งรอยแผลเป็นบนหว่างคิ้วท�าให้นางเสียขวัญเอาได้ง่ายๆ จึงเล่ียงท่ี

จะไม่มองนาง

"เจ้ารออยู่ที่นี่"

สั่งเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินออกจากถ�้าแล้วขี่ม้าจากไป

"นี่! ท่านจะไปไหน" นางตะโกนถามด้วยความฉงน แต่เขาหายไป

ไม่เหลือแม้แต่เงาแล้ว

เฮ้อ ช่างเถิด!

เด็กสาวทรุดตัวลงนั่งบนก้อนหิน เพิ่งจะมีเวลาท�าให้หัวใจอันว้าวุ่น

ของตนสงบลงก็ตอนนี้เอง

จ�าได้ว่าตอนอายุครบสิบห้า อาจารย์ที่สามารถดูดวงชะตาอย่าง

แม่นย�าได้ท�านายทายทักว่าเมื่ออายุสิบเจ็ดปี นางจะประสบภัยร้ายแรง

ถึงชวิีตสามครัง้ แต่หากนางแต่งงานกับชายคนแรกทีไ่ด้เห็นใบหน้าแท้จริง

ของตนเอง นางจะแคล้วคลาดจากภยันตรายมาได้ ด้วยเหตน้ีุอาจารย์จงึ

ให้นางลั่นสัตย์สาบาน

เป็นความบังเอิญอย่างนั้นหรือ

ทีน่างมชีวิีตรอดหลงัจากตกหน้าผาไม่ใช่ว่าตนเองดวงแข็ง หากแต่
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เป็นเพราะชายผู้นี้คือชายหนุ่มแห่งโชคชะตาที่อาจารย์บอกว่าจะมาช่วย

ปัดเป่าภัยร้ายให้นางใช่หรือไม่

ผ่านไปชัว่เวลาจบิน�า้ชาหนึง่จอก ต้วนอว้ีสือก็กลับมาอกีคร้ังพร้อมปลา 

ที่จับมาจากล�าธาร

ดวงตากลมโตของเด็กสาวกะพริบปริบๆ ขณะมองตามเขาด้วย

ความสงสัย เห็นเขาหยิบมีดเล็กออกมาขอดเกล็ดปลาแล้วผ่าท้องควัก

เครือ่งใน จากนัน้ก็เสยีบปลาเอาไว้บนไม้ไผ่วางย่างไฟ นางถึงเพ่ิงจะบรรลุ

ว่าที่แท้เขาก็ออกไปหาอาหารมากินนี่เอง

ดูไม่ออกเอาเสียเลย ชายผู้นี้ไม่เพียงแต่จะมีใจเมตตา ยังรอบคอบ

ละเอียดลอออีกด้วย

เขาเป็นคนดีที่หาได้ยากย่ิง นิสัยใจคอผิดกับรูปลักษณ์ภายนอก

ลบิลบั เขาไม่มใีจคิดร้ายแม้แต่นิดเดยีว มหิน�าซ�า้ยังเตม็ไปด้วยมโนธรรม

จนนางไว้เนื้อเชื่อใจเขาสนิทใจ

เด็กสาวค่อยๆ ทรุดตัวลงนั่งข้างกองไฟแล้วถามขึ้นเบาๆ

"ที่นี่ที่ไหน"

"หบุเขาท่ีอยู่ห่างจากเมอืงหู่เฉงิมาหนึง่ลี"้ ต้วนอว้ีสอืตอบเรยีบๆ แล้ว

ลุกเดินออกไปตรงปากถ�้า ใช้น�้าในถุงล้างกลิ่นคาวปลาออกจากมือ

นางบรรลุแจ้งทันทีว่าที่แท้กระแสน�้าก็พัดตนมาอยู่นอกเมืองหู่เฉิง 

ห่างจากยอดเขาเซียนซานที่ตนอยู่ประมาณภูเขาสามลูก

เด็กสาวลุกขึ้นเดินไปทางปากถ�้าบ้าง

"ข้ามีนามว่าซูหรงเอ๋อร์ ท่านล่ะ?"
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ฝ่ายตรงข้ามไม่ตอบ ซ�้ายังถามขึ้นเสียเอง

"เจ้าอาศัยอยู่ที่ใด"

"เมืองหู่เฉิง" นางปดไปส่งเดช ด้วยเดาว่าหากคนผู้นี้เป็นนายทหาร

แห่งกองทัพพยัคฆ์จริง จะต้องไปที่เมืองหู่เฉิงเป็นแน่

เขาเดนิกลบัไปทีก่องไฟ ทรดุตวัลงนัง่ขัดสมาธิแล้วกล่าวด้วยเสียงขรึม

"ไว้กินเสร็จแล้วข้าจะพาเจ้าไปส่งในเมือง"

ไม่ยอมบอกชื่อเสียงเรียงนามเพราะไม่อยากให้ใครรู้อย่างน้ันหรือ 

นั่นยิ่งท�าให้นางอยากรู้เข้าไปใหญ่

"เสื้อเกราะของท่านสลักลายเสือ ท่านคงเป็นทหารที่ประจ�าการอยู่

ในเมืองหู่เฉิงใช่หรือไม่" นางขยับตัวเข้าไปนั่งใกล้เขาอย่างจงใจ

ต้วนอว้ีสือน่ิงเงียบไม่ตอบค�า ท่าทางยังคงเย็นชาเหมือนน�้าแข็ง  

พอเหน็นางเข้ามานัง่ข้างๆ เขาก็กระถดหนไีปทางขวาเพ่ือรักษาระยะห่าง

เอาไว้

"เหตใุดจงึไม่ตอบข้าเล่า" นางขยับเข้าไปใกล้อกีนิดพลางถามอย่าง

ประหลาดใจ

"ไม่มีความจ�าเป็นต้องตอบ"

ชายหนุ่มลุกขึ้นเดินออกไปยืนตรงปากถ�้าอีกครั้ง

นางมองบุรุษที่เมินตนเองโดยสิ้นเชิงด้วยความอึ้ง

คนผูน้ี้ผดิปกตติรงไหนหรอืไม่ เขาไม่เพียงไม่ยอมมองนาง ยังท�าท่า

เหมือนหงุดหงิดร�าคาญใจอีกด้วย

นางเดินตามไปที่ปากถ�้าอย่างไม่ยอมตัดใจ

"เหตุใดถึงไม่มีความจ�าเป็น ข้าเองก็แจ้งชื่อเสียงเรียงนามให้ท่าน 
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ทราบแล้ว เหตุใดท่านถึงไม่ยอมบอก"

ไม่รู้เพราะอะไรนางถึงไม่สบอารมณ์เลยสักนิดท่ีถูกเขาเมิน นี่เขา 

ไม่คิดว่านางงดงามหรือ

ฝ่ายตรงข้ามหมนุตัวเดินกลบัเข้าไปในถ�า้อย่างเยน็ชา ชีช้ดัว่าอยาก

อยู่ให้ไกลนางมากที่สุด

คราวน้ีซหูรงเอ๋อร์ไม่ได้ตามไป นางมองข้างบน จากนัน้ก็มองข้างล่าง 

ลกูตาสกุใสมากไหวพรบิกลอกไปมาจนครบสามร้อยหกสบิองศา ขณะท่ี

สมองท�างานอย่างรวดเรว็ จากนัน้จู่ๆ  ท่อนขาเรยีวงามท้ังสองข้างก็อ่อนยวบ 

เมื่อเจ้าของหมดสติล้มพับลงไปกับพื้น

ต้วนอว้ีสอืปราดเข้ามาช้อนร่างนางไว้อย่างรวดเรว็ แล้วใช้ปลายนิว้

แตะชีพจร ตามหลักร่างกายของนางควรจะฟื้นคืนสภาพเดิมได้แล้ว  

ไม่น่าจะหมดสติไปอย่างนี้อีก

นึกไม่ถึงว่าทันใดนั้นร่างในอ้อมกอดกลับลืมดวงตากลมโตขึ้นมา

แล้วยิ้มให้เขาอย่างซุกซน เล่นเอาชายหนุ่มนิ่งตะลึงไปทันที

หญิงผู้นี้แกล้งท�าเป็นหมดสติ!

เขาท�าท่าจะผละออกไปเมื่อพบว่าตนเองถูกหลอก แต่นางไม่ยอม

ให้ท�าอย่างนั้นและใช้มือขาวเนียนจับเขาไว้แน่น แสดงให้เห็นว่าตนเอง

มุ่งมั่นและดื้อรั้นเพียงไร

"ท่านมีนามว่าอะไร" นางถามอีกครั้งอย่างไม่ยอมตัดใจ

ต้วนอว้ีสือขมวดค้ิวมุ่น ใบหน้าบึ้งตึง ในถ�้ามีเพียงเขาและนาง  

ชายหนึ่งหญิงหน่ึงอยู่ด้วยกันตามล�าพัง พฤติกรรมเช่นนี้ไม่เหมาะสม 

อย่างร้ายแรง
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"ปล่อย!"

"ไม่!"

ลูกวัวแรกเกิดย่อมไม่รู้จักความร้ายกาจของเสือ นางจ้องตาเขา

ตรงๆ

"ย้ือยุดบุรุษในที่เช่นน้ี ไม่รู้จักกระดากใจบ้างเลยหรือไร" เสียงทุ้ม

แสดงให้เหน็ความร�าคาญ เขาสงัหรณ์ใจได้รางๆ ว่าตนเจอตัวป่วนช่างตือ๊

เข้าให้แล้ว

"น่ี ท่านเป็นคนเข้ามากอดข้าเองนะ เหตใุดจงึโยนความผดิมาให้ข้า

เสียได้ อีกอย่าง ไยท่านต้องเอาแต่คอยหนีข้าด้วย ข้าหน้าตาน่าเกลียด

นักหรืออย่างไร" นางโต้กลับอย่างไม่พอใจ

เด็กสาวไม่เกรงกลัวเขาแม้แต่นิดเดียว แม้แววตาของเขาจะ 

น่าหวาดหวัน่ย่ิงกว่าแววตาสนัุขป่า เพราะมนัดูดดุนัน่ากลวัปานประหน่ึง

จะกินคนเข้าไปได้ทั้งตัว แต่สัญชาตญาณบอกว่าเขาจะไม่ท�าร้ายนาง

อย่างแน่นอน

เขานิว่หน้าย่ิงกว่าเดิม น่าเกลยีดหรอื ไม่ นางไม่ได้อปัลกัษณ์สกันดิ 

ซ�้ายังงดงามจนต้องกลั้นหายใจ

เพราะเหตุนี้เขาถึงได้พยายามหลบเลี่ยง ตอนถ่ายเทลมปราณ  

เขาจ�าใจสัมผัสทรวงอกนางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จริง แต่หลังจากมั่นใจ

ว่านางปลอดภัยดีแล้ว เขาก็จงใจเว้นระยะห่าง ชายหญิงไม่ควรอยู่ใกล้ชดิ 

กัน เขาไม่อยากท�าให้ชื่อเสียงของนางแปดเปื้อน

แต่ตอนนี้เด็กสาวกลับจับเขาไว้แน่น ไม่มีทีท่าว่าจะยอมปล่อยมือ 

ซ�้ายังถามว่าเหตุใดเขาถึงได้คอยหนีนาง
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ดวงตาสองคู่จ้องกันเขมง็จนแทบจะท�าให้เกิดประกายไฟในอากาศ 

หลงัจากประสานสายตากันได้สกัพัก ต้วนอว้ีสอืก็คลายอาการเกร็งเครียดลง

"ต้วนอวี้สือ"

ปฏิกิรยิาอนัเหนอืความคาดหมายเรยีกรอยย้ิมจากริมฝีปากนาง ซ�า้

ยังเป็นรอยยิ้มกระหยิ่มใจ

"ข้าจ�าได้แล้ว"

หวัคิว้ดกด�าขมวดมุน่ ขณะมองรอยยิม้งดงามชวนใจเต้นบนรมิฝีปาก 

อีกฝ่าย แววสับสนฉายขึ้นในดวงตา

"จะปล่อยได้หรือยัง"

"ท่านนี่เคร่งครัดเหลือเกิน!" ซูหรงเอ๋อร์อุทาน ไม่เข้าใจเอาเสียเลย

ว่าเหตุใดชายผู้นี้ถึงต้องท�าหน้าเคร่งขรึมตลอดเวลา

สัญชาตญาณบอกนางว่าเวลาเขายิ้มจะต้องดูดีมากอย่างแน่นอน 

เพราะความที่เขาเป็นคนจิตใจดี แม้หน้าตาจะดูเป็นคนอารมณ์ร้าย  

แต่นอกจากเรื่องท�าหน้าดุดันถมึงทึงแล้ว เขาก็ไม่เคยท�าอะไรนาง ซ�้ายัง

เป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิต

ความจริงเขาแค่ออกแรงนิดเดียวก็สามารถท�าให้นางกระเด็น 

หวือเป็นลูกหนังออกไปนอนแอ้งแม้งนอกถ�้าได้แล้ว แต่เขาก็ไม่ได้ท�า 

ความกล้าของนางจงึเพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ ย่ิงเขาท�าหน้าบดู นางก็ย่ิงอยากแกล้ง 

มหิน�าซ�า้อ้อมกอดของเขายังสบายเหลอืเกิน นางไม่อยากลกุออกมาเรว็นกั

เด็กสาวเอียงคอ จ้องมองรอยแผลเป็นตรงหว่างคิ้วเขาด้วยสายตา

อยากรู้อยากเห็น

"แผลนี้ท่านได้มาตอนบาดเจ็บจากสงครามหรือ"
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นางพูดพลางเอื้อมมือออกไปหมายจะแตะ แต่ยังไม่ทันสัมผัสโดน 

อีกฝ่ายก็ผละออกไปอย่างกะทนัหนัเสยีก่อน ท�าให้นางล้มถลาจนใบหน้า

เนียนนุ่มจูบพื้นดิน

"โอ๊ย! เจ็บนะ"

ซูหรงเอ๋อร์ลูบจมูกที่เจ็บระบมป้อยๆ พลางยักแย่ยักยันลุกขึ้นยืน

ต้วนอว้ีสือเดินกลับไปน่ังหน้ากองไฟเหมือนไม่เห็นภาพนั้นอยู่ใน

สายตา

นางลกุขึน้สาวเท้าเดนิดุม่ๆ เข้าไปหาแล้วหอบหายใจอย่างเอาเร่ือง

"เหตุใดจู่ๆ ถึงได้ลุกออกไปล่ะ"

"ถ้ายังพูดมากอีกก็ไม่ต้องกินปลา" เขาขู่ด้วยสีหน้าบึ้งตึง

กลิ่นหอมฉุยของปลาเผาท�าให้นางยอมสงบปากสงบค�าแต่โดยดี 

คนฉลาดย่อมรู ้จักกินอาหาร กุลสตรีไม่ควรถกเถียงกับบุรุษ เวลาน้ี 

ปากท้องส�าคัญท่ีสุด ไม่มีทางเสียล่ะท่ีนางจะปล่อยให้ตนเองทรมาน  

แม้จะรู้ดีว่าชายผู้นี้ไม่มีวันใจร้ายยอมปล่อยให้นางหิว แต่เห็นแก่ความดี

ที่เขาช่วยชีวิต นางจะให้เกียรติเขาหน่อยก็แล้วกัน

เพื่อให้เข้ากับใบหน้าดุดันของเขา นางจึงปั้นหน้าละห้อย ท�าตาน่า

สงสารเสมือนหนึ่งเกรงกลัวความร้ายกาจของเขาเสียเหลือเกิน แล้วจ้อง

มองอาหารในมือเขาอย่างน่าเวทนา

"..."

ต้วนอวี้สือนิ่งอึ้งไป ท่าทางหงอสนิทของนางท�าให้เขาไม่รู้ว่าจะพูด

อะไรดี

ทางท่ีดีท่ีสุดคือไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วย่ืนปลาให้ จะได้เป็นการ

Page ��������������� .indd   27 26/12/2561 BE   14:11



28

แม่ทัพเจ้าหัวใจ

ปิดปากนางไปในตัว

พอได้ปลาย่าง สีหน้าเงื่องหงอยของนางก็สว่างไสวด้วยความยินดี 

นั่งกินปลาอย่างร่าเริง

"ร้อน! น�้า ขอน�้าหน่อย!"

เพราะรีบกินเกินไปนางเลยต้องแลบลิ้นเล็กๆ ของตนออกมาใช้มือ

พัดอย่างเอาเป็นเอาตาย

เขาย่ืนถุงน�้าไปให้เงียบๆ แม้แต่อาหารยังช่วยปิดปากนางไม่ได้  

มิหน�าซ�้ายังท�าให้นางโวยวายกว่าเดิมเสียอีก

ซูหรงเอ๋อร์ด่ืมน�้าอึกใหญ่แล้วถอนหายใจเฮือก ก่อนจะย้ิมแป้น

ขอบคุณเขา

นางกินปลาต่อพลางลอบมองชายหนุ่มตรงหน้าไปพลาง ยังไม่ลืม

สหีน้าบูดบึง้ถมงึทงึของเขาตอนนางย่ืนมอืออกไปหมายจะแตะแผล ดทู่า

รอยแผลเป็นรอยนี้คงจะเป็นความทรงจ�าที่ไม่น่าพิสมัยนัก

ความสงสารบงัเกดิขึน้ในหวัใจโดยไม่รูต้วั ตอนทีไ่ด้แผลน้ีเขาคงจะ

เจ็บมากเลยสินะ

ประกายตาคมกริบที่เหลือบมองมาท�าให้นางรีบก้มหน้างุด แสร้ง

ท�าทีเป็นกินอย่างเอร็ดอร่อยพลางคิดกับตนเองในใจ ตอนที่ชายผู้น้ีได ้

แผลบนใบหน้า รอยแผลคงจะกรดีลกึลงไปถึงหวัใจ เขาถึงได้ชอบท�าหน้า

เหมอืนยมบาล หน้าตาไร้ความรูส้กึท้ังว่ีท้ังวันย่ิงกว่าคนตายเสียอกี

นางสนใจในตัวเขาอย่างร้ายกาจพลางตัดสินใจกับตนเองเงียบๆ

ตราบใดที่ยังไม่รู้ละเอียดว่าชายผู้นี้เป็นใคร มาจากไหน และท�า

อะไร ข้าจะไม่ยอมไปจากเขาเด็ดขาด

Page ��������������� .indd   28 26/12/2561 BE   14:11



29

โม ่ เหยียน

เพราะข้าต้องศึกษาให้รู้แจ้งว่าชายท่ีจะมาเป็น 'สามี' ของข้าใน

อนาคตมีภูมิหลังเช่นไร!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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