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อวี๋ฉิง

เกาะจิ้งจอกซ่อนตัวอยู่กลางหมู่เกาะในบริเวณชายฝั่งตะวันออก

เฉียงใต้ ท่ีได้ชื่อว่าเกาะจิ้งจอกมิใช่เพราะเกาะมีรูปร่างเหมือนจิ้งจอก  

แต่เป็นเพราะบนเกาะมรีาชาจิง้จอกผูม้ชีือ่เสยีงกระเดือ่งท้องทะเลอยูผู่ห้น่ึง

เขาครอบครองเกาะตั้งตนเป็นราชา มีผู้ใต้ปกครองอยู่นับไม่ถ้วน 

เหมือนว่ากลายเป็นแว่นแคว้นเล็กๆ แห่งหน่ึงไปโดยปริยาย ราษฎร 

บนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น ชาวต่างชาติที่ลงหลักปักฐานอยู่มีเพียง

บาทหลวงซาและนักเดินทางอีกผู้หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีส�านักศึกษา ไร่นา 

ถนนการค้า อู่ต่อเรือ รวมถึงโรงผลิตอาวุธ นี่เป็นเกาะท่ีสามารถพ่ึงพา 

ตัวเองได้เกาะหนึ่ง 

เกาะถูกขีดแบ่งก่ึงกลาง ทางใต้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเกาะ ส่วน

ทางเหนือก็เป็นสถานที่ค้าของเถื่อนที่เยี่ยมที่สุดบนทะเล

หากกล่าวถึงว่าใครสามารถเป็นตวัแทนของบรรดาโจรสลดัชาวฮัน่ได้ 
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องครักษ์เคียงคู ่

นั่นย่อมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากราชาจิ้งจอกแห่งเกาะจิ้งจอกผู้น้ี และ 

ที่เรียกเขาว่าจิ้งจอกก็หาใช่เป็นเพราะเขามีนิสัยเจ้าเล่ห์เจ้ากลไม่ แต่เป็น

เพราะเขาจะใส่หน้ากากจิ้งจอกบดบังใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาไว้เสมอ

ในค�าเล่าลอื หลงัถอดหน้ากากลงเขาจะมโีฉมงามดัง่หลันหลงิอ๋อง* 

ลอืกนัว่าเขามอีายุเกินครึง่ร้อย แต่กลบัมร่ีางกายและรปูโฉมเหมอืนคนหนุ่ม 

และยังลือกันอีกว่าแม้เขาจะไม่มีฝ่ายใน แต่กลับมีสตรีในครอบครอง 

อยู่ทัว่ท้ังจงหยวน** แม้แต่จกัรพรรดิยังด้อยกว่าเขาอยู่สามส่วน...เรือ่งเล่า

เก่ียวกับเขาส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มิเคยมีใครกล้าเล่าลือถึง

วีรกรรมบนท้องทะเลของเขามาก่อน

เนื่องจากวีรกรรมของเขาล้วนแต่เป็นเร่ืองจริง และเร่ืองจริงก็ได้

กลายเป็นต�านานอนัไม่อาจลบเลอืน ต�านานเป็นดัง่ไฟลามทุง่ ทางน้ีมคีน

เริ่มจุด ทางนั้นก็ลามไปถึงนอกอาณาจักรต้าหมิงแล้ว

ราชาโจรสลัดของชาวฮั่นผู้นี้มีคนต้ังเท่าไรที่ริษยาเขาจนตาร้อน 

อาณาจักรท่ีพิทักษ์ปิดก้ันน่านน�้าทะเลอย่างแน่นหนาถึงกับปรากฏ 

ราชาโจรสลัดขึ้นผู้หนึ่ง แม้แต่โจรสลัดผูเถาหยา*** ที่เกาะแฝดยังไล่ตาม

ความโด่งดังของเขาไม่ทัน

"ข้าส่งท่านได้เพียงเท่านีแ้ล้ว มากกว่าน้ีมแีต่จะท�าให้ท่านเดอืดร้อน" 

บนเรือเล็ก บุรุษสวมหน้ากากจิ้งจอกยกมือท�าท่าบอกให้ฝีพาย 

จอดเรือเทียบฝั่ง บนเรือเล็กมีคนอยู่หลายคน แต่ละคนเป็นชายฉกรรจ์ 

* หลันหลิงอ๋อง ขนุพลแห่งเป่ยฉใีนยุคราชวงศ์เหนอืใต้ ถูกยกย่องให้เป็นหน่ึงในสีบ่รุษุรปูงามในประวตัศิาสตร์
จีน ซึ่งได้แก่ พานอัน ซ่งอวี้ หลันหลิงอ๋อง และเว่ยเจี้ย
** จงหยวนหรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณ ซึ่งต้ังอยู่ตอนกลางจนไปถึง
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
*** ผูเถาหยา หมายถึงโปรตุเกส
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รูปร่างองอาจและผอมเพรียว 

จากน้ันชายหนุ ่มที่มีความสูงเท่าราชาจิ้งจอกผู ้หนึ่งก็เหยียบ 

ไม้กระดานเดินขึ้นฝั่ง 

บนฝั ่งมีม้าเร็วรออยู่ตัวหน่ึงแล้ว ชายหนุ่มผู้น้ีหันหน้ากลับมา 

ขมวดคิ้วน้อยๆ พลางเอ่ย

"เอาอย่างน้ีดีหรือไม่ ข้าไม่เคยซักถามเรื่องของพวกเราพ่ีน้องมา 

แต่ไหนแต่ไร เจ้าอยากท�าอะไรก็ไม่มีใครห้ามเจ้า แต่ถ้ามันเป็นอันตราย

ต่อราชส�านัก ข้าก็จะไม่นิ่งดูดาย" เขาโด่งดังเร็วเกินไป มีแต่จะท�าให ้

ราชส�านักเกิดความหวาดระแวง เดิมนึกว่าเขายึดครองเกาะจิ้งจอก 

เพียงเพ่ือช่วยชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อนภายใต้การปิดก้ันน่านน�้า

ทะเล คาดไม่ถึงว่าเขากลับกลายเป็นราชาโจรสลัดค้าของเถ่ือนผู้โด่งดัง 

เป็นที่รู้จักกันทั่วเสียแล้ว

"นี่เป็นค�าเตือนอย่างน้ันหรือ" ริมฝีปากราชาจิ้งจอกก�าลังย้ิม แต ่

ย้ิมได้ดูชั่วร้ายนัก ท�าให้ชายหนุ่มที่ก�าลังจะก้าวข้ึนหลังม้าจากไปต้อง 

มุ่นคิ้วดาบลึกขึ้น

"นี่เป็นค�าเตือน" ชายหนุ่มเน้นเสียงหนัก จ้องมองราชาจิ้งจอกด้วย

ความหมายลกึซึง้เป็นครูใ่หญ่ ถึงแม้ใบหน้าอกีฝ่ายจะถูกบดบงัอยู่ภายใต้

หน้ากาก แต่ก็ยังคงสามารถสัมผัสได้ถึงกระไอช่ัวร้ายที่แผ่ออกมาจาก 

ทั้งร่างราชาจิ้งจอก ต่อให้วันหนึ่งอีกฝ่ายน�ากองก�าลังบนเกาะจิ้งจอกนั้น

บุกเมืองหลวง เขาก็ไม่ประหลาดใจเลยจริงๆ

"อา เพื่อจักรพรรดิที่โฉดเขลาเลอะเลือนนั่น ท่านถึงกับเอ่ยค�าเตือน

กับข้าแล้ว" ราชาจิ้งจอกพูดอย่างนุ่มนวลแผ่วเบา รอยย้ิมบนริมฝีปาก 
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เป็นรอยย้ิมประเภททีท่�าให้คนขนพองสยองเกล้า "ได้ ค�าเตือนนีข้้าจะยังฟัง

ชั่วคราว ข้าจะไม่เป็นฝ่ายหาเรื่องราชส�านัก อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้"

"ขอบใจ เจ้ารีบกลับไปเถอะ...ใช้ฐานะราชาจิ้งจอกเหยียบขึ้น 

แผ่นดินต้าหมิงมีแต่จะท�าให้เจ้าประสบภัย" 

ราชาจิ้งจอกยังคงย้ิมเช่นเดิม นัยน์ตาด�าอบอุ ่นข้ึนเล็กน้อย 

พลางกล่าว "ข้าต้องรอสุยอวี้"

ชายหนุม่ลบูแบบร่างเรอือนัล�า้ค่าในอกเสือ้ ท�าท่าถอนหายใจเบาๆ 

"เดิมข้านึกว่ากลับมาคราวนี้จะได้เจอนาง คิดไม่ถึงว่าจะพลาดเสียได้"

"ในเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้ว เจอนางไปยังมีประโยชน์อะไรอีก"

"นางเป็นบุคคลทรงความรู้ความสามารถอันหาได้ยาก ข้าอยาก 

พบนางเสียหน่อยก็เป็นเรื่องปกติ"

"หรอืเป็นเพราะจกัรพรรดเิลอะเลอืนผูน้ั้นกวาดต้อนบคุคลทรงความรู้

ความสามารถในใต้หล้าไปได้หมดแล้ว เหลือก็แต่คนบนเกาะจิ้งจอก 

ของข้า" นัยน์ตาด�าของราชาจิ้งจอกหรี่ลงอย่างอันตราย

ชายหนุ่มจ้องมองดวงตาของอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งก่อนพยักหน้า  

"เว้นแต่นางจะสมัครใจ มิเช่นนั้นข้าจะไม่แตะต้องนางเด็ดขาด รักษาตัว

ด้วย" จากนั้นเขาก็กระตุกสายบังเหียนควบม้าจากไป 

"สมัครใจ? รอไปเถอะ" ราชาจิ้งจอกเหยียดมุมปาก แค่นเสียงเบา

อย่างไม่แยแส

"ท่านห้า เข้าไปรอในห้องโดยสารก่อนเถิด ค�านวณเวลาดู สุยอว้ี 

ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วขอรับ"

"อืม"
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ราชาจิ้งจอกเดินเข้าห้องโดยสารบนเรือ ในเรือเล็กหาได้มีปืนใหญ่

หรืออาวุธใดๆ ชายฉกรรจ์ไม่ก่ีคนยืนอยู่ท้ายเรือ หัวเรือก็มีบุรุษหน้าเด็ก 

ผู้หน่ึงยืนอยู่ สองมือกอดอกกวาดมองรอบด้านไปมา บางคราหันหน้า 

กลบัมามองเข้าไปในห้องโดยสารก็เห็นราชาจิง้จอกก�าลงัพลกิหน้าหนงัสอื

อ่านอยู่

เพียงไม่นานเสียงฝีเท้าม้าก็ดังขึ้น ปนเปกับเสียงฝีเท้าย�่าสับสน  

บรุษุหน้าเดก็เพ่ิงจะชะงักงนัไปเลก็น้อย ราชาจิง้จอกก็โผล่มายืนอยู่ข้างๆ 

เพ่งมองไปทางด้านหน้าแล้ว

"ไจ้อู่"

ฟางไจ้อู่ติดตามราชาจิ้งจอกมานานหลายปี มีหรือจะไม่เข้าใจ 

ความหมายของอีกฝ่าย เขากระโดดข้ามไม้กระดานไปก็มองเห็นม้า

ปรากฏตัวอยูก่ลางหมูไ่ม้แล้ว ทีด้่านหลงัม้าเป็น...นินจา? ดวงตาเขาหรีล่ง 

แววเหี้ยมเกรียมปรากฏออกมาทันที

นนิจารวดเรว็เป็นท่ีสดุ แต่ก�าลงัขาของฟางไจ้อูก็่มอ่ิอนด้อย ขณะที่

ออกตวัพุ่งไปข้างหน้า มอืก็เลือ่นไปทีเ่อว ดงึแส้ออกมาหวดไปทางสยุอว้ี 

ที่อยู่บนหลังม้า

"พ่ีไจ้อู ่รบัไป!" ฝานสยุอว้ีหมนุตัวหลบแส้ ท�าให้คนทีฟุ่บอยู่ข้างท้าย

ม้าถูกแส้ม้วนพันไป 

แม้ฟางไจ้อู่จะรู้สึกประหลาดใจอยู่เล็กน้อย แต่ยังคงกระตุกแส้ 

กลับมา มิได้มองชัดว่าพันใครอยู่ก็เหวี่ยงคนมาหน้าเรือเล็กแล้วกระโดด

เข้าร่วมวงต่อสู้อย่างรวดเร็ว

ดูเหมือนบนชุดด�ำของนินจำเปื้อนครำบเลือด เป็นของใครกัน  
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ของสุยอวี้? 

ไม่ใช่ วิทยำยุทธ์ของนำงแม้จะไม่ก้ำวหน้ำ แต่ยังรับมือกับนินจำ 

ไม่กี่คนได้เหลือเฟือ เช่นนั้น...ก็เป็นเลือดของผู้อื่นแล้ว 

เป็นของ...ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนริมทะเลแถบตะวันออกเฉียงใต้? 

ใบหน้าเด็กของฟางไจ้อู ่เต็มไปด้วยกระไอหนาวเหน็บบีบเค้น  

แส้หวดออกไปด้วยความรวดเร็ว เกิดเป็นแสงเงินจ�านวนมาก

"สุยอว้ีออกมา" ค�าพูดเย็นเยียบออกมาจากปากของราชาจิ้งจอก 

แม้จะอยู่ระหว่างต่อสู้ เสียงของเขาก็ยังคงชัดเจนสามารถแยกแยะได้

ฝานสุยอว้ีพยักหน้า ยกกระบองสกัดอาวุธลับ กระโดดออกมาได ้

ไม่กี่ก้าวก็เกิดลังเล หันหน้ากลับไปอีก

แส้เงินเปื้อนเลือดโบกสะบัด ฟางไจ้อู่เข่นฆ่าจนไร้สติไปอีกแล้ว  

ทุกครั้งที่เจอกับโจรสลัดวอโค่ว* เขาจะเสียสติสัมปชัญญะเช่นนี้ทุกครา 

ไม่ช่วยเขำจะดีหรือ

"ข้าบอกให้เจ้ามา ฝานสุยอวี้ หรือเจ้าคิดจะขัดค�าสั่งข้า"

นางห่อไหล่ ไม่ลังเลอีก กระโดดออกนอกวง และว่ิงไปหาราชา

จิ้งจอกทันที นางดูหน้าตามอมแมมสลดหดหู่อยู่บ้าง นัยน์ตาด�าของ 

ราชาจิ้งจอกกวาดมองทั่วร่างนางอย่างเย็นชา ก่อนกล่าวว่า "เจ้ายังจ�าได้

หรือไม่ว่าข้าเคยพูดว่าอะไร"

"พ่ีห้า...พวกเขาก่อกวนหมู ่บ้านริมทะเล ชาวบ้านตายไปตั้ง 

หลายคน..." ฝานสุยอวี้ออกแรงเช็ดคราบเลือดบนหน้า หอบหายใจ 

ด้วยความเคียดแค้น

* วอโค่ว (วาโกว) เป็นค�าที่จีนเรียกโจรสลัดแคว้นวอ หมายถึงโจรสลัดญี่ปุ่น
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"ข้าก็เคยบอกแล้วอย่างไรว่าเจ้าจะแตะต้องใครก็ได้ เว้นแต่พวก 

ชาวรือ่เป่ิน" น�า้เสยีงเขามไิด้หนกั มไิด้เกรีย้วกราด แต่โดยปกตนิีห่มายถึงว่า

เขาเริ่มไม่ชอบใจแล้ว

เรื่องท่ีท�าให้เขาไม่ชอบใจได้มีน้อยย่ิงนัก แทบจะไม่เคยเห็นเลย 

ด้วยซ�้า แต่เมื่อใดที่ได้เห็นก็หมายความว่าต้องมีคนเคราะห์ร้ายครั้งใหญ่

"เหตุใดท่านถึงอนุญาตให้ข้าฆ่าใครก็ได้ แต่กลับไม่ให้ฆ่าโจรสลัด

วอโค่วแม้แต่คนเดียว" นางกัดฟันคัดค้าน

"เจ้าเคยถามมาหลายครั้งแล้ว และสิ่งที่แน่ใจได้คือเจ้าจะไม่ได้

รบัค�าตอบใดๆ" ราชาจิง้จอกมองวิธีเข่นฆ่าอนัรนุแรงไม่ย้ังมอืของฟางไจ้อู่

อย่างเฉยชา ก่อนจะยกมือกวักเรียกชายฉกรรจ์บนเรือเล็กพลางกล่าว 

เสียงเย็น "ไปจัดการซะ อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว แล้วจับเจ้าท่ึมนั่น 

กลับมาให้ข้า ต่อให้ท�าเขาบาดเจ็บก็ไม่เป็นไร"

ชายฉกรรจ์ไม่กี่คนผงกศีรษะรับค�า ก่อนจะผลุบตัวเข้าร่วมวงต่อสู้

ตะลุมบอนอย่างคล่องแคล่วว่องไว

"เจ้าไม่เชื่อฟัง?" เขากลับมาพูดกับนางต่อ ทว่านัยน์ตาด�าภายใต้

หน้ากากไม่แม้แต่จะมองนาง

"ข้า...ข้า...ค�าของพี่ห้า ข้าไม่อาจไม่เชื่อฟัง" นางโมโหมากแต่กลับ

ไม่กล้าต่อต้านเขา ผู้มีพระคุณชั่วชีวิต พี่ห้าชั่วชีวิต ค�าพูดของเขาเท่ากับ

ประกาศิต ถ้าต่อต้านเขาจริงๆ แม้แต่นางเองยังไม่อาจให้อภัยตนเองได้

นางหรี่ตา จ้องมองการต่อสู้ตะลุมบอนท่ีเบื้องหน้า เหล่าพ่ีน้อง 

ทางน้ีเห็นได้ชัดว่าเป็นต่อ ทว่าฟางไจ้อู่กลับตกเป็นรอง ถูกความแค้น 

เรื่องถูกท�าให้บ้านแตกสาแหรกขาดบังตาเข้าอีกแล้วหรือ
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"ถ้ามีปืนไฟก็ไม่ต้องลงไม้ลงมือแล้ว" นางพูดเสียงค่อย

"ถ้าพวกเขามีปืน ตอนนี้คนที่ตายก็คือเจ้า" เขาหันหลังเดินกลับเข้า

ห้องโดยสารเรือพลางเอ่ย "มานั่ง" 

นางนั่งลงตามเขาอย่างไม่เต็มใจ สายตากลอกไปทางวงต่อสู ้

เป็นระยะ

"เจ้าขึน้ไปฮยุโจวตรวจสอบมาแน่ชดัหรอืยัง" เขาเอ่ยถามด้วยท่าทาง

เฉื่อยชา หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาเปิดอ่านด้วยท่าทางตามสบาย

"อืม..." นางฝืนดึงสติกลับมา กล่าวตอบอย่างจริงจัง "ต้องขอบคุณ

พ่ีสิบท่ีช่วยสืบสวน จางต้าหลางที่ติดต่อกับพวกเราส่งสินค้าให้พ่ีน้อง 

สกุลวังทั้งหมด"

"อ้อ?"

"นบัต้ังแต่พ่ีน้องสกุลวังร่วมงานกับเกาะแฝดเป็นต้นมาก็ชอบแย่งตวั

พ่อค้าของพวกเราไปเป็นประจ�า จนชวนให้คนไม่อาจไม่สงสัย...อ๊ะ!"  

นางคว้ากระบองก่อนกระโดดลกุขึน้ เน่ืองจากมองเหน็นนิจาชดุด�าคนหน่ึง

วิ่งตะบึงมาทางเรือเล็ก

"นั่งลง ข้างในนี้ยังไม่ถึงคราวให้เจ้าต้องลงมือเอง" เขาไม่แม้แต่จะ

เผยอเปลือกตาขึ้นมอง

ทันใดน้ันนินจาชุดด�าก็ถูกฟางไจ้อู่ใช้แส้ฟาดร่างขาด นางเบือน 

หน้าหนี กลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบากก่อนนั่งลง ชั่วชีวิตก็ยัง 

เลียนแบบความสุขุมเยือกเย็นของพ่ีห้าไม่ได้ และชั่วชีวิตก็เห็นฝีมือ 

โหดร้ายทารุณของพี่ไจ้อู่ไม่ชินเช่นกัน

"เขาเข่นฆ่าจนไร้สติไปแล้วมใิช่หรอืไร" เขาท�าเป็นถามอย่างไม่ใส่ใจ 
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"เจ้าก็อยากเป็นอย่างเขา?"

นางขยับปาก พูดด้วยความโมโห "ไม่ ข้าร�่าเรียนยุทธ์เพียงเพ่ือไว้

ปกป้องพี่ห้า"

เขาแค่นเสียงเบาๆ

"ปกป้องข้า? ข้างกายข้าเลี้ยงไว้แต่พวกมุทะลุวู่วาม สามารถ 

มีชีวิตรอดมาได้ก็ควรขอบคุณฟ้าขอบคุณดินแล้วจริงๆ" เขาปิดหนังสือ

ก่อนหลับตาพักด้วยความเบื่อหน่าย

ผ่านไปครู่หนึ่ง ชายฉกรรจ์ไม่กี่คนก็จับตัวฟางไจ้อู่ขึ้นมาบนเรือ

"ท่านห้า..." ฟางไจ้อูห่อบหายใจ เก็บแส้เข้าเอว กลิน่อายการฆ่าฟัน

อันบ้าคลั่งยังไม่ทันเก็บลงสิ้น แต่ก็เริ่มกระวนกระวายขึ้นมาแล้ว ไม่ต้อง

ให้ราชาจิง้จอกเอ่ยปาก เขาก็รูว่้าหลงักลบัถึงเกาะจิง้จอกจะต้องถูกลงโทษ

อีกแล้ว

"ออกเรือ" ราชาจิ้งจอกไม่ได้มองเขาก็เอ่ยพูดขึ้นอย่างเฉยชา

"อ๊ะ เดี๋ยวก่อน!" นางพลันกระโดดผลุงลุกข้ึนวิ่งปราดไปหัวเรือ  

คว้าคนท่ีเมื่อครู่ถูกเหว่ียงทิ้งไว้หน้าเรือเล็กข้ึนมา หันหน้ากลับมาร้อง 

บอกว่า "พ่ีห้า พวกเราพาเขากลับไปด้วยเถิด ชาวฝอหล่างจี* ผู้นี้หน ี

ออกมาจากเกาะแฝด เมื่อครู่ถ้ามิใช่ได้เขา ข้าคงต้านโจรสลัดวอโค่ว 

พวกนั้นไม่ไหวไปนานแล้ว"

คุกใต้ดินบนเกาะจิ้งจอก

"เจ้าไม่เหมาะจะฝึกยุทธ์"

* ฝอหล่างจี ทับศัพท์มาจากค�าว่า Farangi ในสมัยราชวงศ์หมิงใช้เรียกชาวโปรตุเกสและสเปน
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ฟางไจ้อูถ่อนหายใจหนกัๆ ค�ารบหนึง่ เสยีงสะท้อนก้องอยู่ในคกุน�า้

อันเงียบเหงาวังเวง ครึ่งท่อนล่างของเขาแช่อยู่ในน�้า สองมือถูกใส่

กุญแจมอืตรงึไว้บนผนัง มองไล่ขึน้ด้านบนตามสีด้่านผนังจะเห็นคกุใต้ดนิ

หลายห้อง ฝานสุยอว้ีก็ถูกขังอยู่ในห้องด้านบนตรงข้ามเขา แต่ไม่ได้ถูก

ล่ามมือล่ามเท้า ก�าลังนั่งขมวดคิ้วเรียวอยู่บนพื้นเย็นเฉียบ

"สุยอว้ี ข้าก�าลังพูดกับเจ้าอยู่" เขาเร่งเสียงดังข้ึน เขาพูดมากมา 

แต่ไหนแต่ไร ไม่มเีวลาไหนทีไ่ม่พูด ถ้าไม่มใีครพูดด้วยก็ให้เขาตายให้จบๆ 

ไปยังดีกว่า

"ข้าก�าลังพิจารณาตนเอง"

"พิจารณาตนเอง?" เขาท�าเสียงถ่มน�้าลาย ก่อนหัวเราะร่า "ถ้าเจ้า

รู้จักพิจารณาตนเองจริงๆ วันนี้ก็คงไม่ถูกท่านห้าขังไว้ในคุกใต้ดินแล้ว"

ฝานสุยอว้ีแลบลิ้นปลิ้นตา พลิกตัวลุกขึ้น มองลงไปด้านล่าง 

ผ่านลูกกรงเหล็ก

"พี่ไจ้อู่ ว่าแต่ผู้อื่นไม่รู้จักดูตัวเอง ไม่มีอะไรดีไปกว่ารู้ความผิดแล้ว

ปรบัปรงุแก้ไข ท่านน่ะต้องรูจ้กัพิจารณาตนเองถึงจะท�าให้พ่ีห้าปล่อยท่าน

ออกไปไวๆ ได้ รสชาติการแช่อยู่ในน�้าไม่สบายเอาเสียเลย"

"ข้ามีความผิดอะไร ถ้าหากคนในครอบครัวเจ้าล้วนตายเพราะ 

โจรสลดัวอโค่วบ้าง เจ้าว่าเจ้าจะลงมอืหรอืไม่" เขาพูดด้วยความโกรธแค้น 

พอนึกถึงอุบัติภัยที่ถล่มใส่ในตอนนั้น ในดวงตาก็เต็มไปด้วยแววสังหาร

และก็มเีพียงเวลานีท่ี้ใบหน้าอ่อนเยาว์เหมอืนเดก็ซึง่เดมิทีดเูป็นมติร

จะย้อมไปด้วยแววดุร้าย ความเกลียดแค้นของเขาท�าให้สติพิจารณา 

ของเขาบิดเบี้ยว นางไม่เข้าใจว่าเหตุใดพ่ีห้าถึงไม่เคยชี้แนะตักเตือนเขา 
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นางโตมาด้วยกันกับพ่ีไจ้อู่ตัง้แต่เลก็ รูว่้าผูท้ีเ่ขายอมรบันบัถือทีส่ดุในชวีตินี้

ก็คือพ่ีห้า ถ้าพ่ีห้ายอมพูด ไม่แน่เขาอาจจะยอมล้มเลิกการแก้แค้น  

แต่เหตุใดพี่ห้าถึงไม่เคยห้ามปรามความคิดแก้แค้นของเขาเลย

"ฆ่าโจรสลัดวอโค่วเหล่าน้ันแล้ว ในใจท่านรู ้สึกดีจริงๆ หรือ"  

นางถามเสียงเบา

"จริง" เขาสบตานางด้วยสายตาวาวโรจน์ "ข้าเคยบอกว่าเจ้า 

ไม่เหมาะจะฝึกยุทธ์ สุยอว้ี เป็นเพราะว่าเจ้าใจอ่อนเกินไป ข้าฝึกยุทธ์

นอกจากเพ่ือปกป้องท่านห้าแล้ว ที่เหลือมีเพียงจุดประสงค์เดียว...ก็คือ

ฆ่าคนรื่อเปิ่นให้สิ้นซาก ข้าเห็นหนึ่งคนก็ฆ่าหนึ่งคน จนกว่าข้าจะตาย" 

ดวงตาเขาเป็นสีแดง อารมณ์ขณะฆ่าคนก่อนหน้านี้ยังหลงเหลืออยู่ใน

เลือดเขา

นางขดตัวสั่นสะท้านน้อยๆ หันหลังพิงลูกกรงเหล็ก "ข้าไม่อยาก 

เห็นท่านอีกแล้ว"

"ว่าอะไรนะ" ฟางไจ้อู่อึ้งไป

"หน้าท่านน่าเกลยีดเสยีจรงิ พ่ีไจ้อู่ท่ีข้ารูจ้กัไม่อปัลกัษณ์เหมอืนท่าน"

อัปลักษณ์? ฟางไจ้อู่แค่นเสียงออกจมูก

"เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร ถุย! แม้แต่รปูโฉมของนางเดก็เสีย่วชนุในครวั

ยังเหนือกว่าเจ้าอยู่สามส่วน เจ้ามีสิทธิ์มาว่าข้าน่าเกลียดด้วยหรือ"

นางแลบลิ้นปลิ้นตาอีกครั้ง ก่อนจะมองเห็นว่าประตูใหญ่ของ 

คุกใต้ดินพลันถูกผลักเปิดเบาๆ ผู้ที่เดินเข้ามาคือบาทหลวงซา ริมฝีปาก

บางจึงแย้มยิ้มขึ้น

เขาขยิบตาให้นาง
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คุกใต้ดินแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นหนึ่งเป็นท่ีท่ีขังนางในตอนน้ี อีกช้ัน 

ก็เป็นคุกน�้าที่ขังฟางไจ้อู ่อยู่ เขามองไม่เห็นบาทหลวงซา เว้นแต่ว่า

บาทหลวงซาจะเดินเข้าไปในคุกห้องใดห้องหนึ่ง

"ไม่เถียง? อย่างนั้นก็ช่างเถอะ"

ฟางไจ้อู่แค่นเสียง ดูท่าอย่างน้อยๆ เขาต้องถูกขังไปอีกหลายวัน  

สุยอว้ีก็โชคดีกว่าเขาแล้ว แม้ท่านห้าจะลงโทษที่นางไม่เช่ือฟัง แต่ยังคง

ย้ังมือไว้ไมตรี เดิมนางก็ไม่เหมาะจะฝึกยุทธ์ ความใจอ่อนของสตรี 

เป็นเหตผุลหน่ึง อกีด้านคือร่างกายนางไม่เหมาะจะได้รับบาดเจบ็เสียหาย

มากเกินไป

ตอนท่ีเขาถูกเก็บกลับมา บนเกาะจิ้งจอกก็มีสุยอว้ีแล้ว ว่ากันว่า 

นางก็ถูกท่านห้าเก็บกลบัมาเช่นกัน รายละเอยีดในเร่ืองต่างๆ ของนางนัน้

เขามิรู้แน่ชัด รู้เพียงว่าขณะตนเองถูกเก็บกลับมา นางก�าลังพักรักษา

อาการป่วยอยู่ ตัวผอมๆ เล็กๆ แห้งๆ เหมือนหนูน้อยที่ได้รับการบ�ารุง 

ไม่เพียงพออย่างไรอย่างน้ัน ครัน้ต่อมาหลงัท่านห้ามอบหมายให้จอมยุทธ์

บนเกาะเริ่มสอนวิทยายุทธ์แก่เขา นางก็ปรากฏตัวออกมาเช่นกัน  

ถูกท่านห้าหิ้วมาให้ฝึกยุทธ์ด้วยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

เขาเรยีนยุทธ์ จดุประสงค์เดิมคืออยากแก้แค้น ต่อมากลับกลายเป็น

ผู้อารักขาที่ภักดีของท่านห้า ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกคนฟันหลังสองดาบ  

แต่ยังคงสูต้ายให้ท่านห้าหนไีปได้โดยปลอดภยั ตอนนัน้ไม่แม้แต่จะคดิว่า

ชั่วชีวิตนี้จะสามารถแก้แค้นที่ถูกท�าให้บ้านแตกสาแหรกขาดได้หรือไม่ 

คิดเพียงแต่ว่าต้องปกป้องท่านห้า แล้วจุดประสงค์ในการฝึกยุทธ์ของ 

สุยอว้ีเล่า นอกจากเรื่องท�าให้ร่างกายแข็งแรง ท่านห้าให้นางฝึกยุทธ ์
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เพื่อเป็นผู้อารักขาที่ภักดีอีกคนใช่หรือไม่

จ�าได้ว่าเคยได้ยินว่าท่านห้ามาจากสกุลเนี่ยแห่งเมืองหนานจิง  

ในตระกูลมพ่ีีน้องจ�านวนมาก ข้างกายแต่ละคนจะต้องมผู้ีอารักขาท่ีภักดี

หนึ่งคน ไม่อาจมากไปกว่าน้ี เพราะว่าผู้อารักขาผู้น้ันจะต้องเฝ้าพิทักษ์ 

เจ้านายไปตราบชราตราบชีวิตจะหาไม่ ทว่าท่านห้ากลับรับไว้ถึงสองคน

เป็นกรณีพิเศษ แต่ใครที่จะเป็นผู้อารักขาชั่วชีวิตของเขากัน

เขาไม่มีความคิดจะแย่งต�าแหน่งผู้อารักขาข้างกายราชาจิ้งจอก  

แต่ค�าเรยีกขานทีท่ัง้สองใช้เรยีกราชาจิง้จอกตัง้แต่เลก็ได้แสดงชดัถึงท่าที

ที่ท่านห้ามีต่อพวกเขาแล้ว ทว่าเหตุใดยังต้องให้สุยอว้ีฝึกยุทธ์อีกเล่า  

นางไม่เหมาะจริงๆ ฝึกต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะเทียบทันวิทยายุทธ์ในตอนนี้ 

ของเขาได้

"พี่ไจ้อู่"

"ท�าไม อยากพูดอะไรแล้วหรือ เช่นนั้นก็ต้องดูว่าข้ามีอารมณ์จะ 

ต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าหรือไม่"

"ข้าอยากเกลีย้กล่อมให้ท่านพิจารณาตนเอง พอเข้าเกาะ พ่ีห้าก็โยน

พวกเราเข้าคุก ถ้าไม่พิจารณาตนเอง เกรงว่าชั่วชีวิตคงไม่ต้องคิดเร่ือง 

ออกไปแล้ว ยามน้ีข้าก�าลงัพิจารณาตนเองอยู่ คราวหน้าจะไม่กระท�าการ

มุทะลุวู่วามเด็ดขาด พิจารณาตนเองๆๆๆ..." นางประนมมือ ซ่อนรอยยิ้ม

"ถุย! เจ้าก�าลังพล่ามอะไร" นางเปลี่ยนเป็นข้ีขลาดตั้งแต่เมื่อไร  

"ข้าไม่มวีนัให้อภัยพวกรือ่เป่ินเหล่านัน้ชัว่ชวีติ ข้าเหน็หนึง่คนก็ฆ่าหน่ึงคน 

จะไม่มีคนรื่อเปิ่นคนใดเล็ดลอดไปภายใต้สายตาข้าได้แม้แต่คนเดียว  

ไม ่ช ้าก็ เร็วข ้าจะฆ ่าพวกมันไม ่ให ้ เหลือแม ้แต ่ เศษซาก.. . เอ ๊ะ!  
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บาท...บาทหลวงซา" ดวงตาเขาเบิกโต ลูกตาแทบถลนออกจากเบ้า  

มองบาทหลวงซาที่ไม่รู้เดินเข้ามาในคุกใต้ดินตั้งแต่เมื่อไร ท้ังยังก�าลัง 

ยืนอยู่ข้างสุยอวี้

นางย้ิมตาหยี เป็นเพราะนางชอบย้ิมน่ีนา หลังเขาถูกเก็บกลับมา

เกาะจิ้งจอกก็รู้แล้วว่านางชอบย้ิม แต่ยามน้ีนางย้ิมได้ชั่วร้ายนัก แม้แต่

ดวงตายังโค้งขึ้น รอยยิ้มพรรค์นี้น่ากลัวเหลือหลาย เพียงพอจะท�าให้เขา

ใจเต้นรัว นึกเสียใจในสิ่งที่ท�าลงไปแล้ว 

"บาทหลวงซา...ท่านห้าบอกให้ท่านมาหรือ" เขาเอ่ยถามหย่ังเชิง

บาทหลวงชาวผูเถาหยาที่อาศัยอยู่บนเกาะจิ้งจอกมานานหลายปีผู้นี้

บาทหลวงซาผู้มีอายุร่วมสามสิบ เขาแย้มยิ้มพลางพยักหน้า

"ราชาจิ้งจอกต้องการให้ข้ามาดูว่าใครยอมส�านึกผิดบ้าง" ผลลัพธ์

จากการอาศยับนเกาะจิง้จอกมาหลายปีก็คอืพูดภาษาฮัน่ได้คล่อง แทบจะ

ไม่ติดส�าเนียงผูเถาหยาแต่เดิมของเขาแล้ว

ลูกตาท่ีโปนออกมาของฟางไจ้อู่ถลึงมองเขาเป็นครู่ใหญ่ถึงค่อย

เลื่อนไปทางสุยอวี้อย่างเชื่องช้า "เจ้ารู้ว่าเขามา?" ฟันเขาเริ่มขบกันแน่น

"ข้ารูส้"ิ นางเผยรอยย้ิม "อกีท้ังข้าก็พิจารณาตนเองแล้ว บาทหลวงซา

จะปล่อยข้าออกจากคุกแล้ว พ่ีไจ้อู่ ตอนเย็นข้าจะเอาข้าวคุกมาเย่ียม 

ท่าน"

บาทหลวงซาขมวดค้ิวด้วยท่าทจีรงิจงั ทว่าในดวงตามแีต่แววขบขัน

"แม่นางสุยอว้ี ค�าสั่งของราชาจิ้งจอกคือคนท่ีถูกขังในคุกน�้า 

ไม่อนุญาตให้กินข้าวเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้น"

"อ้อ ข้าลืมไป"
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"ฝานสุยอวี้!"

ล�ำเอียงชัดๆ! 

เขารูดี้ว่าพอบาทหลวงซาเข้ามาคุกใต้ดนิ จากมมุของสุยอว้ีสามารถ

มองเห็นได้แน่นอน บัดซบ! ทั้งๆ ที่เขารู้ดีว่าใจของท่านห้าเอนเอียงอยู ่

แต่เดิมแล้ว ทว่า...ก็ยังน่าโมโหอยู่ดี

"สุยอว้ี ไปเปลี่ยนชุดที่สะอาดก่อนเถอะ สูดไอเย็นในคุกใต้ดินนี ้

มากเกินไปจะท�าร้ายร่างกาย" บาทหลวงซากล่าวด้วยความห่วงใย

"ทราบแล้ว" นางย้ิมแย้มอย่างเป็นมิตร ก่อนโบกมือให้ฟางไจ้อู่  

"พ่ีไจ้อู่ ข้าไปก่อนล่ะ พิจารณาตนเองเสีย ต้องพิจารณาตนเองถึงจะ 

หลุดพ้นห้วงทุกข์ได้"

"ฝานสุยอวี้!" 

เจ้ำตัวบัดซบ! 

เขาท�าได้เพียงมองดูทั้งสองคนหายลับสายตาของตนไปตาปริบๆ 

ถ้าเมื่อครู่นางบอกใบ้ให้สัญญาณเขาสักหน่อย เขาก็หลุดพ้นห้วงทุกข ์

อันเย็นยะเยือกนี้ได้เช่นกัน ช่างไร้น�้าใจสิ้นดี!

เขาขยับไปข้างหน้า กุญแจมอืและตรวนล่ามเท้าเหนีย่วรัง้ร่างเขาไว้ 

สมควรตาย! ร่างกายถึกทรหดของเขาทนไอเย็นในคุกนี้ได้ ก็ควรเป็นเขา

รับโทษจริงๆ นานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ลิ้มรสความรู้สึกของการฆ่าคนเป็น 

ผักปลาเช่นน้ัน ฆ่าจนลืมท่านห้า ลืมความแค้นของครอบครัว เพียง

ต้องการเปื้อนเลือด น่ีก็คือสาเหตุท่ีท่านห้าขังเขาไว้ในคุก? เขากัดฟัน  

แส้ที่เอวถูกริบไปชั่วคราว บนน้ันยังมีเลือดเปรอะอยู่ ไม่มีอาวุธก็เหมือน

ถูกลอกหนังออกไป ให้เขาอยู่คนเดียวอย่างนี้สักสองสามวัน ไม่มีใคร 
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ให้ลับฝีปากด้วย นั่นจะต้องเป็นช่วงเวลาที่แสนทรมานอย่างแน่นอน

"ฝานสุยอวี้ที่สมควรตาย!" เขาก้มหน้าคอตก พลางกัดฟันพูด

บุรุษผู้หนึ่งผลักเปิดประตู 'เรือนฉางชุน' เสียงเอี๊ยดอ๊าดแผ่วเบา 

เห็นได้ชัดว่ามิได้รบกวนผู้ใดในเรือน จากนั้นเขาก็เดินทอดน่องเข้ามา

อย่างไร้สุ้มเสียง 

ภายในเรือนตกแต่งค่อนข้างเรียบง่าย...เตียงหนึ่งหลัง โต๊ะกลม 

หนึง่ตวั เก้าอ้ีซเูป้ย* สองตัวรวมกับตู้อีกหน่ึงใบ นอกจากนีก็้ไม่มอีะไรแล้ว 

ข้างเตียงมีฉากบังลมอยู่บานหนึ่ง บนฉากมีชุดบุรุษพาดอยู่ เสียงน�้าสาด

รดดงัขาดๆ หายๆ ออกมาจากหลงัฉากบังลม รมิฝีปากเขาปรากฏรอยย้ิม

ชอบกล ก่อนจะถอดหน้ากากจิ้งจอกลง เผยใบหน้าชั่วร้ายงามละมุน 

ออกมา

ใบหน้าเขาสมควรจะน่ามอง...องอาจผึง่ผายทัง้ยังหล่อเหลาพริม้พราย 

แม้ไม่มีกลิ่นอายสุภาพเรียบร้อย แต่กลับมีความสง่างามเป็นธรรมชาติ

อันเป็นลักษณะพิเศษของบุรุษในแถบเจียงหนานอย่างเต็มท่ี แวบแรก 

ที่มองเห็นก็ให้รื่นตารื่นใจ แต่ยามสายตาเขาช้อนข้ึนจากสมุดบันทึก 

บนโต๊ะกลม นยัน์ตาด�าท่ียากจะแยกแยะเจตนาดร้ีายนัน้กลบัเปลีย่นแปลง

ใบหน้าที่เดิมทีไร้พิษภัยไป

เขาเปิดสมุดบันทึกดูเล่นๆ เสียงกระดาษเปิดพลิกดังเป็นครู่ใหญ่

กว่าจะท�าให้คนที่หลังฉากรู้ตัว

"ผู้ใดกัน!"

* เก้าอี้ซูเป้ย เป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงเป็นซี่ไม้กลมตั้งเรียงกัน
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บุรุษแค่นเสียงเย็นเสียงหนึ่ง พลางเตะเก้าอี้ ข้ึนมาซัดไปทาง 

ฉากบังลมอย่างไม่ใส่ใจ 

"ว้าย!" เสียงน�้ากระเซ็นซู่ซ่า กระบองเหล็กซัดฉากบังลมกลับมา

พร้อมกับโจมตีใส่เขา สองมือเขาไพล่เก็บไว้ด้านหลัง เอียงตัวหลบอย่าง

สบายๆ กระบองเคลื่อนตามร่างเขา ลมแรงซัดด้านข้างตัวเขา เขาคว้า

กระบองเหลก็ไว้แล้วกระตุกดึงอย่างร�าคาญอยูบ้่าง พร้อมกันนัน้ก็ก้าวเท้า

ไปข้างหน้า ประคองผู้ใช้กระบองท่ีทรงตัวได้ไม่มั่นคง มือเลื่อนไปตาม 

เอวเปลือยเปล่าของนาง กดตัวนางกลับลงไปในอ่างอาบน�้า

"พ่ีห้า!" นางสูดหายใจเฮือก รีบเลื่อนร่างเปลือยเปล่าขาวราวหิมะ

ลงในน�้าแทบไม่ทัน

"ไม่ใช่ข้าจะยังมใีคร" ไม่ได้เจอกันแค่เดือนครึง่ เจ้ำกลบัลมืเสยีแล้วว่ำ

บนเกำะจะมีใครขวัญกล้ำเข้ำมำเรือนฉำงชุนโดยไม่แจ้งให้ทรำบก่อน...

"น่ัน...น่ันส"ิ บนหน้าร้อนผ่าว นางลมืโรคเก่าของพ่ีห้าไปได้อย่างไรกัน 

ดวงตาฝานสุยอว้ีเบิกโต จ้องมองเน่ียยางยงใช้เท้าเก่ียวเก้าอ้ีซูเป้ยท่ีล้ม

อยู่บนพ้ืนข้ึนมาก่อนนั่งลงอย่างเยือกเย็นเป็นธรรมชาติตาไม่กะพริบ  

"พี่ห้า...ท่านมีธุระ?"

ฉากบังลมล้มลงแล้ว แต่เขาก็น่ังอยู่ตรงหน้าต่างที่เบื้องหน้าอย่าง

ไม่เกรงค�าครหา ห่างเพียงไม่ก่ีก้าวจากอ่างอาบน�า้...ไหล่นางกระตกุ พ่ีห้า

ไม่เกรงค�าครหา แต่...แต่นางเกรงนี่! คนบ้า...ไม่ๆๆๆ ด่าเขาไม่ได้ พ่ีห้า

เป็นบุรุษท่ีนางเคารพที่สุดในโลก จะด่าเขาได้อย่างไร! ทว่าน่าตายนัก  

นับแต่นางอายุสิบสามเป็นต้นมา โรคพรรค์นี้ของพี่ห้าก็ไม่ได้ก�าเริบแล้ว 

"ท�าไม ข้าอยู่ตรงนี้ท�าให้เจ้ากระอักกระอ่วนขึ้นมา?"
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พูดบ้ำๆ ชำยหญิงมีควำมแตกต่ำงกันนะ

"ไม่ใช่..." นางตอบอย่างดูขลาดกลัว อยู่ต่อหน้าเขาก็พูดปฏิเสธ 

ไม่ค่อยออก

"เช่นนั้นก็ดี" ดวงตาเขากวาดมองนางตามสบายรอบหนึ่ง

"ข้า...ข้านึกว่าพ่ีห้าจะอยู่ในห้อง รอข้าไปหา" ร่างนางเลือ่นต�า่ลงใน

น�า้ใสแจ๋วมากขึน้อกี เนือ้หนงัส่วนทีโ่ผล่เหนือน�า้เริม่ชาเพราะการจ้องมอง

ของเขา

"ข้าก็ก�าลังรอเจ้า แต่คิดไม่ถึงว่ารอเป็นครึ่งค่อนวันแล้ว เจ้าก็ยัง 

อาบน�้าอย่างชักช้ายืดยาดอยู่"

"ข้า...ข้าใกล้จะเรียบร้อยแล้ว..."

"ตั้งแต่เมื่อไรที่เจ้าพูดจาตะกุกตะกัก จนฟังไม่เป็นค�าพูดแล้ว"

"เจ้าค่ะ...ข้าจะปรับปรุง..." นางไม่กล้าช้อนตามองสายตาวาววับ

ของพ่ีห้าตรงๆ เจ้าคนโง่เง่าเต่าตุ่นเอ๊ย...ไม่ ไม่ควรด่าพ่ีห้าสิ เขาเกิดมา 

ก็มีนิสัยท�าอะไรตามใจอย่างมาก แทบจะท�าทุกอย่างตามความต้องการ

เลยทีเดียว บนเกาะจิ้งจอกเขาเป็นนาย ในใจนางฐานะของเขาสูงส่ง 

ประหน่ึงอว้ีหวงต้าต้ี* แม้แต่ให้นางตายเพ่ือพ่ีห้า นางก็จะไม่ประท้วง 

สักค�า...หากแต่มิได้หมายความว่าเขาจะเอาแต่เล่นตลกพรรค์นี้ได้ 

เดิมก็เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่นางจ�าความได้ก็มีพ่ีห้าอยู่ใน

ความทรงจ�าแล้ว เขาเลี้ยงนาง สอนนาง ทรมานฝึกฝนนาง เอ่อ บางท ี

อาจจะยังเอ็นดูนางอีกนิดหน่อย ท�าให้นางมีความเชี่ยวชาญหลายแขนง

จากที่ไม่มีอะไร วันเวลาตอนยังเล็กนั้นล�าบากนัก ล้วนต้องขอบคุณเขา 

* อวี้หวงต้าตี้ หรือเง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์ตามความเชื่อของศาสนาเต๋า ดูแลทั้งแดนสวรรค์ 
โลกมนุษย์ จรดเมืองบาดาล
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ขณะพี่ไจ้อู่มุ่งมั่นฝึกยุทธ์ นางต้องร�่าเรียนเขียนอ่าน เรียนเย็บปักถักร้อย 

เรียนยุทธ์รวมถึงเรียนเพลงพิณ หมากล้อม ลายอักษร ภาพวาด เรียนจน

แทบจะมากกว่าพ่ีห้าแล้ว เหน่ือยย่ิงนัก ทว่ากล่าวตามตรง นางรู้สึก

ขอบคุณเขา ถึงขนาดว่ายินยอมพร้อมใจจะจงรักภักดีต่อเขาไปชั่วชีวิต 

เช่นเดียวกันกับพ่ีไจ้อู่ หากแต่...พ่ีห้าดันมีข้อเสียในจุดนี้ บางทีอาจเป็น

เพราะความมนีสิยัท�าตามใจ เขาถึง...ไม่คดิเลก็คดิน้อยต่อเรือ่งชายหญิง

มีความแตกต่าง มักจะ 'เล่นสนุก' กับนางเป็นประจ�า...มีบางครั้งต่ืนมา 

กลางดึกยังนึกว่าเจอผีเข้าแล้ว ภายใต้แสงจันทร์สลัวราง นางมองเห็น 

พ่ีห้ากอดอกจ้องมองนาง ท่ีแย่หน่อยก็ตื่นมาพบว่าตนเองไม่รู้มีเพ่ือน 

ร่วมหมอนเพิ่มมาคนหนึ่งตั้งแต่เมื่อไร

ข้อห้ามท่ีว่าชายหญิงไม่ควรแตะเน้ือต้องตวักนัถูกเขาท�าลาย แม้ว่า

หลังจากนางอายุได้สิบสาม พ่ีห้าจะรักษาระยะห่างระหว่างชายหญิง 

มากขึ้น แต่นางก็รู้ว่าชั่วชีวิตนี้ของตนไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้ว

"หน้าเจ้ากลมไปหน่อย" เนี่ยยางยงว่า เขาเดินไปยกชามาก่อนจะ

นั่งลงอีกครั้ง ประหนึ่งว่าอยู่ในห้องตนเอง

"ข้า..." ดวงตาด�าเรียวยาวท่ีมีหนังตาชั้นเดียวกะพริบปริบๆ รู้สึก

อยากร้องแต่ไร้น�้าตาอยู่บ้าง "ใช่แล้ว ข้าอ้วนขึ้น พี่สิบดูแลดี"

เขาจิบชาไปค�าหนึ่ง ก่อนขมวดคิ้วมองถ้วยน�้าชา

"แค่เดอืนครึง่นีก็้สามารถเลีย้งเจ้าจนเป็นเช่นนีไ้ด้ น้องสบิดแูลได้ดี

จริงๆ ถ้ามิใช่ข้าเข้าใจเจ้า ข้าคงได้คิดจริงๆ ว่าเจ้าข้ึนไปฮุยโจวเพียงสน

แต่กินไม่ท�างานท�าการ"

ดูพ่ีห้าพูดเข้าส ิ เหมอืนว่านางอ้วนจนเผละกระน้ัน นางถลึงมองเขา 
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น�้าเริ่มเย็นแล้ว อยากลุกขึ้นก็ไม่กล้า ท่าทางพ่ีห้าเกรงว่าจะชวนคุยเรื่อง

สัพเพเหระแล้ว นี่ช่าง...เกินไปจริงๆ! 

ลกึๆ นางเองก็รูอ้ยู่แล้วว่านางไม่โชคดขีนาดทีเ่ขาจะปล่อยนางออก

จากคุกอย่างง่ายดาย นี่เพียงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทรมานเท่านั้น

"ข้าพูดกับเจ้าอยู่นะ ท�าไม ข้ึนไปฮยุโจวมาเทีย่วหน่ึง แม้แต่พูดก็ท�า

ไม่เป็นแล้วหรือ" เขาดื่มชาไปอีกอึก หัวคิ้วยิ่งมุ่นยิ่งลึก

"ข้า...พี่ห้าจะด่าก็ด่าเถอะ สุยอวี้ก�าลังรออยู่"

"ด่า?" เขาเลิกคิ้ว นัยน์ตาด�าอันชั่วร้ายจ้องมองนาง "ข้าจะด่าใคร 

ด่าเจ้าหรือ จะด่าอะไร เจ้าขึ้นไปท�างานที่ฮุยโจว เดิมนึกว่าติดตาม 

ข้างกายน้องสิบจะได้ศึกษาโลกกว้างมาสักหน่อย แต่ดูเถอะว่าเจ้าเรียน

อะไรมา อีกทั้งน�าอะไรกลับมาด้วย ชาวฝอหล่างจีผู้น้ัน เจ้าเห็นเกาะ

จิ้งจอกเป็นอะไร เป็นโรงทาน? หรือเป็นเรือนพักรวมในตรอกท่ีรับคน 

ไร้ประโยชน์เอาไว้หมด ข้าจะด่าเจ้าได้อย่างไรกัน ตัง้แต่เลก็จนโตเจ้าเคย

ได้ยินข้าด่าเจ้าสักค�าด้วยหรือ"

ที่แท้ก็เพรำะชำวฝอหล่ำงจีผมแดงผู้นั้น

"เขา...เขาช่วยข้าไว้ พ่ีห้า ถ้ามิใช่เขาทนมองเฉยไม่ได้ เลยช่วยข้า

จากน�า้มอืโจรสลดัวอโค่วกลุม่น้ัน เกรงว่าข้าคงไม่อาจกลบัมาอยู่ข้างกาย

พี่ห้าได้อีกแล้ว"

"อ้อ? น่ันก็หมายความว่าเจ้าร�่าเรียนมาไม่ได้ความแล้ว?" ตาเขา 

หรีล่ง "เรยีนมาไม่ได้ความก็กล้าไปสูโ้จรสลดัวอโค่ว? เจ้าต้องการช่วยคน

หรือต้องการเอาชีวิตไปทิ้งด้วยกันแน่"

"พ่ีห้า พวกเขาฆ่าคนนะ!" นางขยับ คดิจะลกุขึน้ด้วยความพลุง่พล่าน 
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น�้ากระเซ็น ทว่าพอมองเห็นสายตาเขาเลื่อนลงด้านล่างถึงค่อยลนลาน 

ขดตวักลบัลงไปใหม่ "พ่ีห้า พวกเขามาก่อกวนหมูบ้่านชาวประมงริมทะเล

อีกแล้ว ขอเพียงเป็นชาวฮั่นก็ล้วนจะชักดาบเข้าช่วยทั้งนั้น"

"ปมเรือ่งชาวฮัน่อกีแล้ว?" สหีน้าท่าทางเขาเฉยชา นยัน์ตาด�าแม้จะ

มแีววชัว่ร้ายเพ่ิมมาหลายชัน้ แต่สิง่ทีแ่สดงออกมายังคงเป็นความเฉยชา

"ข้า...ข้าไม่รู ้ว่าน่ีเป็นปมเรื่องชาวฮั่นหรือไม่ แต่โจรสลัดวอโค่ว

รกุรานยึดครองก่อกวนชาวบ้านผูบ้รสิทุธ์ิเป็นเร่ืองไม่ถูกต้อง" ถึงจะตดิตาม

อยู่ข้างกายเขาเป็นสิบปี แต่ก็ไม่มีวันเลียนอย่างนิสัยเย็นชาและทัศนะ 

ที่มีต่อ 'คน' ของเขาได้

"อ้อ เจ้ารู้จักเทศนาแล้ว แม้แต่ค�าข้าก็ลืมแล้ว ดังนั้นเจ้าเลยลงมือ 

ซ�้ายังพาคนกลับมาด้วย เจ้าคิดจะจัดการกับเขาอย่างไร"

"ข้า...เขากลับไปเกาะแฝดไม่ได้แล้ว บางที...เขาอาจจะอยู่ท่ีเกาะ

จิ้งจอกต่อได้?" นางมองเขาอย่างคาดหวัง

คิ้วเขาเลิกขึ้น จ้องนางเป็นครู่ใหญ่

"พี่...พี่ห้า?"

"เจ้าอยากให้เขาอยู่ต่อ?" น�้าเสียงเขาแฝงความหมายลึกซึ้ง

"ข้า...เขาออกจากเกาะจิ้งจอกไปจะต้องถูกคนจากเกาะแฝด 

ตามฆ่าเป็นแน่ เขาเป็นผูม้พีระคณุช่วยชวิีตข้า ข้าย่อมอยากให้เขาอยู่ต่อ

แน่นอน"

"ดี เจ้าพูดเองนะ" เขารับปาก "เจ้าอยากให้เขาอยู่ต่อก็ให้เขาเป็น 

ผู้ติดตามของเจ้า ตอนน้ีเขาเป็นคนของเจ้าแล้ว ไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรข้ึน  

เจ้าจะต้องรับผิดชอบเอง"
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น�้าเสียงท�านองนี้คล้ายว่านางเคยรู้จัก ก็เหมือนเช่นที่ผ่านมาไม่ว่า

นางขออะไร พ่ีห้าล้วนแต่ตกลง ทว่าเงื่อนไขแรกคือนางต้องรับผิดชอบ 

ผลที่ตามมา นี่ก็คือรูปแบบการสั่งสอนที่เขามีต่อนาง นางอยากท�าอะไร

ล้วนท�าได้ท้ังนั้น แต่ผลลัพธ์ต้องรับเอาเอง และเขาก็ไม่เคยให้ความ 

ช่วยเหลือใดๆ จริงๆ ถึงนางจะสะดุดล้มอย่างแรง ถึงนางจะมีแผลเต็มตัว 

เขาก็เพียงแต่มองดูอยู่ข้างๆ อย่างเยียบเย็นเท่านั้น

นางลังเลอยู่ชั่วประเดี๋ยวจึงเอ่ย "ขอบคุณพี่ห้า"

"ถึงเจ้าจะเรียนไปชั่วชีวิต เกรงว่าก็ยังคงเอาอย่างนิสัยข้าได้ไม่ถึง

หนึ่งในสิบ" เขาพูดกับตัวเอง

"ฮัดชิ้ว" ปลายจมูกนางคันยุบยิบ จึงปิดปากจามเบาๆ ออกมา

เขาแสร้งลุกขึ้นยืนด้วยความแปลกใจ

"เป็นหวัดแล้วหรือ ข้าก็ว่าแล้วว่าเจ้าเอาแต่โลภจะแช่น�้า น�้าต้อง

เย็นไปนานแล้วแน่นอน จะอาบก็ไปต้มน�้าใหม่ ตอนนี้ขึ้นมาก่อนเถอะ"

ริมฝีปากนางเผยอน้อยๆ ใจเต้นสะดุดไปหนึ่งจังหวะ ตาเรียวยาว

เบิกโพลง ถลึงมองเขาก้าวเข้ามาหาอย่างช้าๆ

"พี่ห้า..."

"หืม?" เขาเหมือนก�าลังยิ้ม ยิ้มได้ชั่วร้ายเลวทรามยิ่งนัก

"ข้า...ข้า...ข้าอยากใส่เสื้อผ้าแล้ว" นางขดตัวลงต�่ากว่าเดิมจนคาง

แตะผิวน�้า นางเคารพเขา ชื่นชมเขา ความบริสุทธ์ิก็ถูกท�าลายภายใต้

น�้ามือเขา หากแต่นั่นมิได้หมายความว่าจะให้เขาท�าตามใจชอบได้จริงๆ 

น่าชังนัก!

"ข้ารู้ รีบใส่เสื้อผ้าเถอะ เป็นหวัดเข้าจะแย่เอา" เขาหยุดเท้า อีกแค่
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ก้าวเดียวก็สามารถมองเห็นทุกอย่างในอ่างแล้ว!

"พ่ีห้า" นางท�าหน้ายู่ พ่ีห้าตั้งใจจะเล่นยืดเย้ือกับนางอีกแล้วหรือ  

ถ้าพ่ีห้าเป็นแมว เช่นน้ันนางก็เป็นหนูตัวน้อย ไม่มีวันหนีพ้นเงื้อมมือ 

ของพี่ห้าไปได้จริงๆ

"สุยอวี้?"

นางยอมรับชะตากรรมแล้ว หน้าก็แดงแล้วเช่นกัน ก่อนจะลุกพรึบ

ขึน้มา หลบัตาป๋ี ยอมจะไม่มองพ่ีห้า อย่างน้อยขณะดวงตาชัว่ร้ายของเขา

มองนาง นางก็ไม่ต้องเห็นเขา

"สุยอวี้! เจ้าอยู่ข้างในหรือไม่ ท่านห้าไม่ได้อยู่ในห้อง..." เสียงดังๆ 

ของฟางไจ้อูยั่งไม่ทันดงัทัว่เรอืนฉางชนุ ประตก็ูถูกผลกัเปิดอย่างบุม่บ่าม

โผงผางแล้ว

นางตกใจจนสะดุ้ง ยังไม่ทันแตะถูกเสื้อผ้าก็มองเห็นพ่ีห้าใช้เท้า 

ข้างหนึ่งเตะกระบองเหล็กของนางลอยไป ปลายกระบองฟาดฉากบังลม

จนพลิกขึ้นมาตั้งอยู่เบื้องหน้าร่างเปลือยเปล่าของนางทันเวลาพอดี 

ประหนึ่งว่าไม่เคยถูกย้ายที่ไปไหนอย่างไรอย่างนั้น 

ดวงตาชั้นเดียวเรียวยาวของนางยังคงเบิกโต วรยุทธ์ของพ่ีห้า 

ต้องสูงส่งกว่าพ่ีไจ้อู่อย่างแน่นอน แม้จะเห็นเขาส�าแดงฝีมือน้อยคร้ัง  

แต่เมื่อครู่พี่ห้าใช้เท้าเตะลวกๆ ทีเดียวก็ท�าให้นางทึ่งไม่หยุดได้แล้ว

"ใครอนุญาตให้เจ้าเข้ามาโดยไม่บอกก่อน"

"เอ๊ะ! ท่านห้า" ฟางไจ้อู่ได้ยินเสียงอยู่หลังฉากบังลมก็คิดจะก้าวไป

ส่องดู เนี่ยยางยงกลับเดินทอดน่องออกมาจากหลังฉาก

"ท่านห้า ท่ีแท้ท่านก็อยู่ท่ีนี่เอง ข้าคิดว่าท่านข้ึนไปทางเหนือแล้ว 
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เสียอีก"

"เจ้าคิดว่าข้าปล่อยเจ้าออกมา การลงโทษก็จะสิ้นสุดแล้วหรือ"  

เขาเลิกคิ้ว มองอารมณ์ใดๆ จากบนหน้าเขาไม่ออก

รอยยิ้มฟางไจ้อู่ค่อยๆ เลือนหายไป

"ไม่ขอรับ ข้ามิได้คิดเช่นนั้น" หน้าเขาเริ่มเหยเก เมื่อครู่นึกจริงๆ  

ว่าต่อจากสุยอว้ี โชคดีก็ตกมาถึงเขาแล้ว เขามองท่านห้าหยิบชุดบุรุษ 

บนพ้ืนขึ้นมาโยนไปด้านหลังฉากบังลมอย่างแปลกใจอยู่บ้าง งงงันไป 

ชั่วครู่ถึงค่อยพูดด้วยความประหลาดใจ

"สยุอว้ีอยู่ด้านหลงั?" พอยกเท้าก�าลงัจะก้าวข้ึนหน้ากลบัพลนัได้ยิน

เสียงห้าม

"นี่เป็นห้องของสตรี เจ้าคิดจะทะเล่อทะล่าไปไหน"

"เอ๋? ท่านห้า ข้ากับสุยอวี้เป็นเหมือนพี่น้องกัน มีจุดใดในห้องนาง 

ที่ข้าไม่เคยเหยียบบ้าง"

"อ้อ?" เสียงเรียบๆ เสียงหนึ่ง ฟังคล้ายเป็นปกติ แต่รู้สึกอยู่ตลอดว่า

ใจสั่นระรัวขึ้นมา

เขาพูดผิดไปอย่างน้ันหรือ ความคิดความอ่านของท่านห้ายากจะ

คาดเดา เขาตามความคิดของอีกฝ่ายไม่ทันโดยสิ้นเชิง

"ท่านห้า...สุยอว้ี?!" เขาดวงตาสว่างวาบ มองใบหน้าของสุยอว้ี

ชะโงกออกมาจากหลังฉากบังลม นางปรากฏตัว เขาก็สบายใจแล้ว  

อย่างน้อยท่ีสุดนางก็เป็นสตรี สตรีก็เป็นเหมือนดอกไม้พูดได้ สามารถ

พิจารณาคาดเดาความหมายของค�าพูดท่านห้าได้อย่างแจ่มแจ้ง ต่อให้

ไม่สามารถก็ยังมีสหายร่วมรับกรรมเป็นเพื่อน ช่างดีเสียนี่กระไร
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"เจ้า...เจ้าก�าลังท�าอะไรอยู่" เขาขมวดค้ิวเข้มถาม "ผมยังเปียก 

อยู่เลย..." ช้าไปครู่ใหญ่กว่าจะตระหนักได้ว่าเมื่อครู่นางก�าลังอาบน�้า...

เขาพลันอึ้งงันไปอีกครั้ง สายตาเลื่อนไปยังท่านห้า

ท่ำนห้ำ...เมื่อครู่มิใช่อยู่ข้ำงหลังฉำกบังลมเหมือนกันหรือไร

แม้เขาจะเป็นพวกไม่ละเอยีดอ่อน แต่ก็เข้าใจดว่ีาถ้าเหน็ร่างเปลอืย

ของสตรีจะมีความรู้สึกเช่นไร...เขากลืนน�้าลาย ไม่รู้ว่าประโยคแรกท่ี 

เอ่ยปากจะออกหน้าแทนสุยอวี้ดีหรือไม่

"พี่ไจ้อู่ ข้านึกว่าท่านยังต้องถูกขังต่ออีกสามวันห้าวันถึงจะออกมา

เห็นเดือนเห็นตะวันได้อีกครั้งเสียอีก" สุยอว้ีกล่าวย้ิมๆ ยกเก้าอี้ซูเป้ย 

มาให้เน่ียยางยงนั่งลง เรือนผมยาวเปียกชื้นของนางบดบังดวงหน้าไว้ 

ครึ่งหนึ่ง แม้จะสวมชุดบุรุษ แต่ลักษณะของสตรีได้แสดงออกมา 

หมดเปลือก เห็นเขาไม่ตอบรับ นางก็เงยหน้าขึ้นมาเรียกยิ้มๆ

"พี่ไจ้อู่?"

"ถะ...ถุย! ใครบอกว่าข้ายังต้องถูกขังอีกสามวันห้าวัน เจ้าแช่งข้า 

ให้น้อยหน่อย อย่านึกว่ามีท่านห้าให้ท้ายเจ้า เจ้าก็ไม่กลัวอะไรแล้ว"  

ฟางไจ้อู่ได้สติกลับมาก็เปิดปากด่านางทันที

นางเดินไปด้านหลังเนี่ยยางยง แลบลิ้นปลิ้นตาใส่เขา

ฟางไจ้อูถ่ลงึมองนางอย่างดรุ้าย "เจ้าตวัโง่เง่าเต่าตุน่ แน่จรงิพวกเรา 

ก็ออกไปสู้กันสักยก อย่าไปหลบหลังท่านห้า" เมื่อครู่ตาลายไปกระมัง  

เขาหลงคิดจริงๆ ว่าเด็กสาวนางนี้...มีเสน่ห์ของสตรีขึ้นมานิดหนึ่งแล้ว

"ถูกขงัมาหน่ึงวัน ความมทุะลขุองเจ้ากลบัยังอยู่" เนีย่ยางยงเลกิคิว้ 

นัยน์ตาด�าปรากฏแววแปลกประหลาด "ควรต้องให้เจ้าไปขัดเกลา 
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เสียหน่อย เจ้าว่าเปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างไรดี ไปรับเรือก็แล้วกัน"

"รับ...รับเรือ?" นี่เป็นกำรลงโทษ?

"พ่ีห้าหมายถึงรับเรือสินค้าของสกุลเนี่ยท่ีมาส่งหนังสือทุกคร้ัง?"  

สุยอว้ีเอ่ยเดา น่ีเป็นภารกิจแสนสบายส�าหรับพ่ีไจ้อู่ นับไม่ได้ว่าเป็นการ

ลงโทษ

"ใช่แล้ว" รอยย้ิมเสแสร้งแต้มอยู่บนริมฝีปากเขา "ว่าอย่างไร  

เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ถ้าไม่อยากเปลี่ยน ข้าจะขังเจ้าอีกสามวัน แล้วเจ้า

ก็ออกมาได้"

"ข้า...ข้าย่อมเลือกรับเรืออยู่แล้ว" ฟางไจ้อู่กุมหมัด รีบพูดด้วย 

ความดีใจ "ขอบคุณการลงโทษของท่านห้า ขอรับรองว่าจะรับหนังสือ 

กลับมาให้ครบทุกเล่มอย่างมิมีตกหล่นเลยขอรับ"

"พ่ีห ้าลงโทษเบาขนาดน้ีจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่"  

ฝานสุยอวี้กระซิบพึมพ�า

เกาะจิง้จอกมหิีนโสโครกจ�านวนมาก เรอืท่ีมไิด้แล่นเข้าเกาะประจ�า

ตามปกติจะมีเรือน�าร่องไปรับมา ที่เกาะจิ้งจอกมีทุกอย่าง เว้นก็แต่ไม่มี

ปัญญาผลิตหนังสือและกระดาษ ว่ากันว่าในบรรดาพี่น้องของพี่ห้ามีคน

เปิดร้านหนังสือ ทุกเดือนจะส่งหนังสือออกใหม่มายังเกาะจิ้งจอก  

หลังส่งมาไม่ว่าใครก็ไม่ต้องอ่านได้ทั้งนั้น ยกเว้นนางคนเดียว พี่ห้าสั่งให้

นางอ่านให้หมดทุกเล่มอย่างโหดร้ายทารุณ

"ดี เจ้าสัญญาเองนะ อย่าท�าให้ข้าผิดหวังอีกเชียว" เนี่ยยางยง 

พูดแฝงความนัยจบก็เบนหัวลกูศรไปอกีทาง "สยุอว้ี การเดนิทางไปฮยุโจว

ของเจ้าเล่า"
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"อ้อ" สุยอวี้รีบก้าวมาข้างหน้า สายตามองไปที่โต๊ะ ก่อนจะงงงันไป

เล็กน้อย บนโต๊ะกลมนอกจากป้านชาก็ไม่มีของอย่างอื่น นางเอาไปวาง

ไว้ท่ีไหนแล้ว หรือจะตกไปด้วยตอนที่พ่ีห้าเตะฉากบังลมล้มเมื่อครู่นี้  

นางก้มตัวมุดเข้าใต้โต๊ะ

"สุยอวี้ เจ้าหาอะไร"

"ข้า..."

"หาสมดุบันทกึของเจ้า?" เนีย่ยางยงแสร้งท�าเป็นถามอย่างไม่เจตนา

พอฝานสยุอว้ีได้ยิน ศรีษะก็พลนัโขกกับโต๊ะกลมดังโป๊ก นางเงยหน้า

ขึ้นด้วยความเจ็บปวด "พี่ห้า...สมุดอยู่ที่ท่าน?"

เขายิ้มแล้ว ยิ้มได้ชั่วร้ายยิ่ง ยิ้มได้ชวนให้คนไม่อยากเชื่อค�าพูดเขา 

"เจ้าส่งให้ข้าต้ังแต่เมือ่ใดกัน หรอืว่าเจ้าหมายถึงข้า 'หยิบ' ของของเจ้าไป"

"แต่พ่ีห้าทราบนี่นาว่าข้าก�าลังหาอะไร" เขาคิดจะเล่นสนุกกับนาง

อีกแล้วหรอื นางยอมไปรบัเรอืกับพ่ีไจ้อูด่กีว่าถูกเขาเอาแต่แกล้งเล่นจรงิๆ

"ใครบ้างไม่รูว่้าเจ้าก�าลังหาอะไร" เขาหร่ีตาพลางลกุขึน้ยืน เหน็ได้ชดั

ว่าไม่ชอบใจอยู่บ้าง "ถ้าเจ้าต้ังใจจดจ�า มหีรือจะต้องใช้สมดุมาช่วยบนัทกึ"

"ข้า..." ฝานสุยอวี้หน้าเห่อแดงน้อยๆ

เขาโบกมืออย่างไม่ใส่ใจ

"ไม่ต้องพูดแล้ว ไม่ว่านานเพียงไรข้าก็ต้องการให้เจ้าเล่าเร่ือง 

การเดนิทางไปฮยุโจวออกมาปากเปล่าให้ได้ ไม่อนุญาตให้อ่านตามสมดุ"

"พี่ห้า..." นางมองเขาเดินออกไปตาละห้อย

"จริงสิ" เขาพลันหันหน้ากลับมา มองความคาดหวังเกลื่อนใบหน้า

นาง "อกีเด๋ียวเจ้าไปชงชามาด้วยตัวเอง ข้ายังดืม่ชาท่ีคนอืน่ชงไม่ชนิจริงๆ" 
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พูดจบเขาก็ลอยชายจากไป

"ไม่ต้องพูด สมุดของเจ้าถูกท่านห้าเอาไปแล้ว" ต่อให้เป็นคนทึ่ม

อย่างฟางไจ้อู ่ก็ยังรู ้ว ่าท่านห้าแตะต้องสมุดเล่มนั้น เขาส่ายศีรษะ  

เหลอืบมองนางแวบหน่ึงอย่างรูส้กึเป็นสขุบนทกุข์ผูอ้ืน่อยู่บ้าง "เจ้าจดัการ

ตัวเองแล้วกัน น้องสาวสุยอวี้ ข้าแค่ต้องรับเรือเท่านั้น แค่ต้องรับเรือเอง 

ฮ่าๆๆๆ"

ไม่มีสมุด จุดจบของนางย่อมจะอนาถยิ่ง อนาถกว่าเขาเสียอีก 

สมน�้ำหน้ำ!

Page_����������������.indd   34 1/10/2562 BE   13:45



35

อวี๋ฉิง

ฟ้าเริ่มสาง ฝานสุยอว้ีพลิกตัวจะหลับอุตุต่อกลับตกลงพ้ืนดังตุ้บ 

นางลืมตาที่สะลึมสะลือข้ึนมา คิดว่าตนเองอยู่ในเรือนฉางชุน แต่สิ่งที่

สะท้อนเข้าในสายตาคือแบบร่างเรือ เรือจ�าลอง และยังมีต�าราการ 

เดินเรืออีกเป็นพะเนิน

นี่...อยู่ในเรือนแพกระมัง 

นางหาวออกมาหนึ่งทีก่อนจะยันตัวขึ้นอย่างหกล้มหกลุก

"แม่...แม่นางสุยอว้ี?" ภาษาฮั่นที่ฟังดูไม่เป็นธรรมชาติท�าให้นาง

ตกใจจนขวัญกระเจิงจริงๆ ครั้นรีบหันหน้ากลับไปก็มองเห็นหน้าต่าง 

ที่เมื่อคืนไม่ได้ปิดไว้มีศีรษะหนึ่งโผล่มา ด้านบนเป็นผมแดงชี้ตั้ง บ่งบอก

ชดัว่าเขาเป็นชาวฝอหล่างจ ีดวงตาเขาเป็นสนี�า้เงนิเช่นเดยีวกับบาทหลวงซา 

ใบหน้ากึ่งเยาว์วัยมีกระขึ้นอยู่เต็ม

"เจ้า..." นางหรี่ตา ถอยไปข้างตู้เตี้ยอย่างรวดเร็ว คล�าหาได้ครู่หนึ่ง

2
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ถึงพบว่าไม่ได้พกกระบองเหล็กสูงเท่าตัวนางมาที่เรือนแพด้วย

"ไม่ต้องกลัวๆ ข้าคือ...คือฉาเค่อคนนั้น ฉาเค่อที่ช่วยเจ้าไว้" เขาเอง

ก็ลนลานอย่างเห็นได้ชัด

"อ้อ เป็นเจ้าน่ะเอง" ฝานสุยอว้ีโล่งใจ เกือบลืมไปเสียสนิทว่ายังมี

คนผู้นี้อยู่ด้วย ถ้าปล่อยให้คนลอบเข้าเกาะจิ้งจอก อีกทั้งมาจัดการนาง

ได้ง่ายๆ อย่าว่าแต่นางจะไม่ให้อภัยตนเอง เกรงว่าพ่ีห้ายังจะเฆี่ยนศพ

นางซ�้าด้วย

"ข้า...ข้าเข้าไปได้หรือไม่"

"ประตูไม่ได้ปิด เจ้าเข้ามาสิ" นางยิ้มจนตาเป็นเส้นโค้งพลาง 

บิดขี้เกียจ

ฉาเค่อเดินเข้ามาอย่างลังเล มองแบบร่างเรือบนผนังด้วยความ

ประหลาดใจ ใช้ภาษาผูเถาหยาอันคล่องปากพูดข้ึนว่า "ข้านึกว่าข้าเห็น

ข้างนอกก็ตาลายแล้ว ที่แท้ในนี้เป็นถ�้าสมบัติของจริง"

"เจ้าพูดอะไร"

"เอ่อ..." เขารบีหันหน้ากลบัมา สองตาหลุบลง คล้ายกระวนกระวาย

ย่ิง "ขอโทษด้วย ข้าลืมค�าท่ีบาทหลวงซาก�าชับข้าไปอีกแล้ว บนเกาะ

จิ้งจอกพูดได้แต่ภาษาฮั่น แม่นางสุยอว้ี เจ้า...เจ้าให้ข้าอยู่ต่อได้จริงๆ  

หรอื ข้าหมายถึงว่าข้าอยู่ท่ีเกาะจิง้จอกต่อได้จริงๆ หรอื ข้าไม่มทีีใ่ห้ไปแล้ว 

ถ้าให้คนที่เกาะแฝดหาตัวข้าเจอ ข้าก็มีแต่ตายสถานเดียว" อาจเพราะ

ประหม่าเกินไป เขาจึงพูดภาษาฮั่นครึ่งหนึ่ง ภาษาต่างด้าวอีกครึ่งหนึ่ง

รอยยิ้มนางยังคงเดิม เอื้อมมือไปตบบ่าเขาเบาๆ

"ดูเจ้ากลัวเข้าสิ ไม่รู ้ว่าก�าลังกลัวอะไร อย่างไรเจ้าก็อยู่ต่อไป 
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แล้วกัน"

ฉาเค่อเงยหน้าขึ้นมองนางอย่างหวาดๆ นางมีใบหน้ากลม แต่

ตากลับเป็นชั้นเดียว นางก�าลังยิ้มให้เขา ยิ้มได้...น่ารักยิ่งนัก! เขาใจเต้น

สะดุด หน้าพลันแดงขึ้นมา เขา...ใช่มีปัญหาหรือไม่

"ฉาเค่อ เจ้าอายุเท่าไรแล้ว"

"ข้า...สบิเก้าแล้ว" ถ้าให้คนชาตเิดียวกับเขารูว่้าเขาเหน็แม่นางน้อย

นางหนึ่งก็หน้าแดงใจเต้นแล้ว จะต้องถูกหัวเราะเยาะตายเป็นแน่

"ข้าเพ่ิงจะสิบเจ็ดเอง ข้านึกว่าพวกเราอายุเท่ากันเสียอีก" นางพูด

ตามสบาย พลางยิ้มตาหยี

เขาอุทานออกมา "เจ้าอายุสิบเจ็ด?! สิบเจ็ด?" ไม่ได้หลอกกัน 

ใช่หรอืไม่ เขาดูใบหน้าและรปูร่างนางดันนกึว่า...เป็นสาวน้อยอายุสบิสอง 

"ที่เกาะแฝด เหล่าแม่นางอายุสิบสามสิบสี่ยังดู...แก่กว่าเจ้ามากนัก"

รอยย้ิมนางเลือนหายไปสิ้น ค้ิวเรียวขมวดมุ ่น "เจ้าหมายถึง 

หญิงชาวฮั่นที่ถูกขายไปเกาะแฝด?"

"ไม่ๆๆๆ เจ้าอย่าเข้าใจผิด มิได้ถูกขายหมดทุกคน พวกนางบางคน

ก็สมัครใจ ท่ีเกาะแฝดมีนายท่านร�่ารวยอยู่มากมายก่ายกอง อยู่ที่นั่น 

จะอย่างไรก็ดีกว่าอดตายอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ใช่หรือ" เห็นหน้านาง 

ยังยับยุ่ง เขาก็รีบพูดอีกว่า "ข้า...ข้าไม่เคยแตะต้องพวกนาง จริงๆ นะ...

แม่นางสุยอว้ี ข้ายังบริสุทธ์ิอยู่..." พูดถึงตอนท้ายเขาก็อึกๆ อักๆ ที่เขา

ต้องการบอกมิใช่เรื่องนี้...หน้าเขาแดงจนเหมือนถูกไฟเผาแล้ว

ที่เกาะแฝด นอกจากชาวผูเถาหยาแล้วก็ยังมีโจรสลัดวอโค่วมาขอ

พ่ึงพิงด้วยจ�านวนหน่ึง พวกเขาก่อกวนหมูบ้่านในแถบชายทะเลตะวันออก
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เฉียงใต้ตลอดทั้งปี ส่วนสตรีก็ฉุดมาจากดินแดนของต้าหมิง

เขาไม่มีความสนใจในสตรีเหล่าน้ันเสียเท่าไร ผิวสีเหลือง ตาสีด�า  

ถึงจะสวยเพียงไรก็รู ้สึกว่าสกปรกอยู่สักหน่อย ทว่า...นางดูเหมือน 

ค่อนข้างแตกต่าง บอกไม่ถูกว่าแตกต่างตรงใด

ฝานสุยอวี้เม้มปาก เงียบไปครู่หนึ่ง

"แม่นางสุยอวี้...เจ้า...เจ้าไม่เชื่อข้า?"

"ไม่ๆ" นางเอียงหัวยิ้มฝืดเฝื่อนออกมา "ในบรรดาเรื่องที่พี่ห้าอบรม

สัง่สอนข้ามเีรือ่งนีร้วมอยู่ด้วย...ไม่ควรใช้ชาตพัินธ์ุมาแบ่งแยกดชีัว่ แม้ข้า

จะเอนเอียงเข้าข้างชาวฮั่น แต่ข้าก็ชอบบาทหลวงซา เขาท�าให้ข้ารู้ว่า 

ในบรรดาชาวฝอหล่างจีก็มีคนดีอยู่ เจ้าก็เป็นคนดี ถ้ามิใช่เจ้าช่วยข้าไว้ 

บางทีตอนนี้ข้าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว"

"ข้า...ข้าเป็นคนด.ี.." ยามนีใ้บหน้าเขาแดงเท่าผมแล้ว เป็นครัง้แรก

ที่มีคนบอกว่าเขาเป็นคนดี ไม่รู ้ว่าควรหัวเราะออกมาดังๆ ดีหรือควร 

แค่นเสียงออกจมูกดี เขาก�าลังคิดจะเอ่ยปากพูดกลับพลันพบว่าสิ่งท่ี 

วางอยู่บนโต๊ะคือภาพร่างหลายแผ่น

"แม่นางสุยอว้ี เจ้า..." ไม่อยากจะเชื่อ ไม่อยากจะเชื่อเลย! ต้ังแต่

แรกเข้ามาก็พบแล้วว่าสิ่งที่แขวนอยู่บนผนังคือแผนภาพดวงดาว  

แบบร่างเรือ และยังมีแผนท่ีเดินเรือท่องทะเลตะวันตกของเจิ้งเหอ* ใน 

ตู้มีหนังสืออยู่เต็มเอี้ยด ทั้งจดหมายเหตุแว่นแคว้นตะวันตก ท้ังบันทึก 

การล่องเรือส�ารวจ...มองเร็วๆ ปราดหนึ่ง แต่ละเล่มล้วนเป็นหนังสือ 

เกี่ยวกับทะเลทั้งสิ้น

* เจิ้งเหอ ขันทีนักเดินเรือในสมัยราชวงศ์หมิง คนไทยรู้จักกันในนามซ�าปอกง

Page_����������������.indd   38 1/10/2562 BE   13:45



39

อวี๋ฉิง

ดวงตาเขาเบิกโต เลื่อนสายตามายังสุยอว้ีเหมือนว่ามองเห็น 

ของน่ากลัวอะไรกระนั้น

"เจ้า...ก็คืออัจฉริยะที่พวกเขาพูดกัน?!"

ฝานสุยอว้ีย้ิม รวบภาพร่างโยนทิ้งลงในตะกร้าใส่เศษกระดาษ  

"เจ้าพูดภาษาต่างด้าวอีกแล้ว ฉาเค่อ"

รอยย้ิมของนางเขย่าสติของเขากลับมา เขายังคงตกตะลึงและ 

เริ่มอ�้าอึ้งขึ้นมาอีก "อย่าง...อย่างนั้นหรือ ข้ายังไม่ชินกับการพูดภาษาฮั่น 

ข้าพูดว่าข้าเดาว่าเรือนแพหลังนี้เป็นของเจ้า?" เขาถลึงมองตะกร้าใส ่

เศษกระดาษนั้น

"ใช่แล้ว พี่ห้ายกให้ข้า เจ้าหิวหรือยัง" นางนั่งลง พลางโยนหมั่นโถว

เย็นชืดลูกหน่ึงให้เขา และโค้งตาพูดย้ิมๆ "น่ีเป็นหมั่นโถวของเมื่อคืน  

ถ้าไม่ถือสาก็กินเถอะ"

"ขอบ...ใจ..." เห็นนางลงมือกินอย่างไม่ใส่ใจสักนิด เขาก็กัดไป 

ค�าหน่ึง ทัง้เย็นท้ังแขง็ ต่างจากท่ีบาทหลวงซาให้เขาเมือ่คนืเป็นคนละเร่ือง 

"เกาะจิ้งจอก...เรือของเกาะจิ้งจอกล้วนออกมาจากมือเจ้าอย่างน้ันหรือ 

แม่นางสุยอวี้"

นางพึมพ�าลังเลครู่หนึ่ง ก่อนยิ้มบางๆ พลางกล่าว "ข้าไม่ได้มีความ

สามารถมากขนาดน้ันหรอก อย่างมากก็เพียงแต่ช่วยพ่ีห้าแก้แบบร่างเรือ

จ�านวนหนึ่งเท่านั้น"

"แต่ว่า..." เขาหวาดระแวงอยู่สกัหน่อย เหงือ่ไหลลงจากหน้า นาง...

ตอบตามตรงขนาดนี้ มิกลัวเขาอย่างน้ันหรือ นางรู้หรือไม่ว่าหัวหน้า 

ของเกาะแฝดอยากได้ตัวช่างต่อเรอืลกึลบัของเกาะจิง้จอกมากขนาดไหน 
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ใบหน้ายิ้มแย้มของนางน่ารักยิ่งนัก และก็ไม่มีความระแวดระวังเช่นกัน 

ข้ำ...ข้ำมำจำกเกำะแฝดทีช่ือ่ฉำวโฉ่ดังกระฉ่อนนะ! เขาแทบจะโพล่ง 

เช่นนี้ออกไป ทว่าเสียงนุ่มเบาแต่เข้มงวดกลับดังขึ้นขัดคอเขา...

"กุลสตรีไม่ควรอยู่ในห้องตามล�าพังกับบุรุษแปลกหน้า"

ฉาเค่อมองเห็นนางได้รับความตกใจอย่างชัดเจน นางรีบกระโดด

ลงยืนที่พื้น

"บาท...บาทหลวงซา ท่านท�าข้าตกใจแทบแย่" 

โล่งอก! เกือบจะนึกว่ำเป็นพ่ีห้ำมำเสียแล้ว นางกะพริบตาอย่าง 

ทึ่มทื่อ มองบาทหลวงซาเดินเข้ามา

บาทหลวงซาถือถาดอยู่ ปากก็เอ่ยพูดกับฉาเค่ออย่างไม่ชอบใจ 

อยู่บ้าง

"ที่นี่มิใช่ที่ที่เจ้าควรมา"

"ข้า...ข้านึกว่าข้าต้องปรนนิบัติรับใช้แม่นางสุยอวี้ ก็เลย...ก็เลย..." 

เขาพูดภาษาผูเถาหยาขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัว

"คนบนเกาะจิ้งจอกล้วนไม่เข้าใจภาษาผูเถาหยา ถ้าเจ้าไปพูด 

ต่อหน้าราชาจิง้จอกก็เลิกคิดจะอยู่บนเกาะจิง้จอกต่อได้เลย" บาทหลวงซา

น�้าเสียงอ่อนลงเล็กน้อย "เจ้ากลับห้องเถอะ อีกเดี๋ยวจะมีคนพาเจ้าไป

ท�าความคุ้นเคยกับเกาะจิ้งจอก เรือนแพนี้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากราชา

จิ้งจอกก็ห้ามผู้อื่นเข้าใกล้"

ฉาเค่อพยักหน้าติดๆ ขัดๆ เดินโซเซออกไปข้างนอก เงยหน้าน้อยๆ 

มามองนางอีกแวบหนึ่งก่อนหลบออกไปด้วยใบหน้าที่แดงเถือก

"ราชาจิ้งจอกกับข้าล้วนคิดว่าเจ้าอยู่ท่ีนี่คนเดียว" บาทหลวงซา 
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ถอนหายใจ พลางวางถาดลง "ถ้ารู้ว่ามีอีกคนอยู่ด้วย ข้าคงมาเร็วกว่านี้"

"ท่านบาทหลวง ท่านอาศัยอยู่บนเกาะมาหลายปีเพียงนี้ ข้าไม่เคย

รูเ้ลยว่าท่านก็โมโหเป็นด้วย" น�า้เสยีงเมือ่ครูน้ี่เหมอืนกับพ่ีห้าย่ิงนกั เหมอืน

จนท�าให้สมองนางว่างเปล่าข้ึนมาฉับพลัน ด้วยกลัวว่าพ่ีห้าจะเค้นถาม

นางเรื่องการเดินทางไปฮุยโจว

บาทหลวงซาคลีย้ิ่มโปรดปรานเอน็ด ู"ท่านห้ายังก�าลังรอค�าบอกเล่า

จากเจ้าอยู่"

ใบหน้าชอบย้ิมของนางยับยู่ทันควัน ขนคิ้วเล็กละเอียดแทบจะ 

ตั้งชันขึ้นมา

"เป็นเรื่องทรมานเพียงนั้นเชียวหรือสุยอวี้"

"ท่านบาทหลวง ท่านก็รู้จักข้า ข้า...ข้าชอบจ�าเรื่องพรรค์น้ันไม่ได้ 

ท่านช่วยพูดให้ข้าหน่อยเถิด การเดินทางไปฮุยโจวของข้าล้วนจดอยู่ใน

สมุด ชื่อคน สิ่งของ และอื่นๆ ข้าล้วนจดไว้หมดแล้ว แต่ดันถูกพี่ห้าริบไป 

เขา...เขาจะอ่านหรือฟังข้าเล่าก็เหมือนกัน" นางยังคงดิ้นรนเฮือกสุดท้าย

หากกล่าวว่าคนท่ีสมบูรณ์แบบผู้หน่ึงเป็นตัวแทนวงกลม เช่นนั้น

วงกลมของนางก็แหว่งไปเสี้ยวหนึ่ง เสี้ยวนั้นก็คือประสิทธิภาพความจ�า

ของนางในส่วนของรายละเอียดนั้นถดถอยอย่างรุนแรง

นางจ�าได้ทุกเรือ่ง จ�าทกุถ้อยค�าของพ่ีห้าได้ จ�าทกุเรือ่งเก่ียวกับพ่ีห้า

บนเกาะจิ้งจอกได้ และก็จ�ารายละเอียดทุกอย่างเก่ียวกับเรือได้ด้วย  

หากแต่เรื่องจุกจิกหยุมหยิมกลับไม่มีปัญญาจ�าได้ชัดเจนนัก เป็นต้นว่า

นางจ�าแต่ละเรื่องในการเดินทางไปฮุยโจวได้ แต่เรื่องว่าก�าลังคนและ

สินค้าหายไปเท่าไร รายละเอียดปัญหาที่พ่ีสิบย�้านักย�้าหนา...นางกลับ 
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จ�าได้ไม่มาก ดังน้ันถึงได้ใช้วิธีจดใส่สมุดเอาไว้ นี่ไม่เห็นมีอะไรไม่ดี  

คนไม่ได้สมบูรณ์แบบกันเสียหน่อย เป็นพ่ีห้าท�าเกินไปแล้ว คิดเพ้อพก 

จะให้ทุกคนต้องเฉลียวฉลาด สมบูรณ์แบบเท่าเขา

บาทหลวงซายิ้มน้อยๆ พลางกล่าว "สุยอว้ี เจ้าเพียงแต่ยังจับ 

เคลด็ลบัไม่ได้ ทกุเรือ่งค่อยเป็นค่อยไป ขอเพียงเจ้าต้องการ ใต้หล้าก็ไม่มี

เรือ่งใดยากเกินมอื ทว่าน่ันก็มไิด้หมายความว่าท่านห้าไม่ทราบว่าเมือ่คนื

เจ้านอนค้างท่ีใด ท่านห้าต้องการให้ข้ามาบอกว่าเรือนแพเป็นของเจ้า  

เจ้าอยากมาเมือ่ไรก็ได้ แต่ท่ีน่ีตอนกลางคืนลมแรง ทัง้ยังไม่มเีตียง จะต้อง

ลมเย็นจนไม่สบายเอาได้ และก็อย่าคิดนะว่าพอไม่สบายก็จะหนีพ้น

เคราะห์ ไม่ต้องรายงานปากเปล่าได้ล่ะ" ดวงตาเขากวาดมองบนโต๊ะผ่านๆ 

ภาพร่างถูกทิ้งลงในตะกร้าใส่เศษกระดาษ แผ่นเดียวท่ีเหลืออยู่บนโต๊ะ 

คือชื่อคนที่ฮุยโจวที่นางจดกระท่อนกระแท่นออกมา เรือจ�าลองหลายล�า

วางกองอยู่ด้านบน ล้วนแต่ต่างประเภทกัน มีท้ังเรือรบ เรือสินค้า และ 

เรือท้องแบนส�าหรับล่องแม่น�้า เขาจับแบบจ�าลองเรือรบล�าหน่ึงเล่น 

อย่างคล้ายก�าลังคิดอะไร

ฝานสุยอว้ีออกแรงถอนหายใจ "ท่านบาทหลวง ถ้าท่านชอบก็ 

เอาไปเถิด"

เขาลังเลอยู่ชั่วครู่โดยมิได้กระโตกกระตาก สุดท้ายก็วางมันลง  

"งานเรือของต้าหมิงมหัศจรรย์นัก" เขาพูดอยู่ในล�าคอ มิได้เปล่งเสียง 

ออกมาชัดเจน

หากว่ากนัในปัจจบุนั อย่าว่าแต่ชาวผเูถาหยาเลย แม้แต่ความสามารถ

ด้านการต่อเรือของแว่นแคว้นใดๆ ทางฝั่งตะวันตกก็ล้วนแต่ยังห่างชั้น 

Page_����������������.indd   42 1/10/2562 BE   13:45



43

อวี๋ฉิง

เทยีบกับงานเรอืของต้าหมงิไม่ติด และการปิดก้ันน่านน�า้ทะเลของต้าหมงิ 

ก็มีแต่จะกดท�าลายความก้าวหน้าของพวกเขา

เขาเงยหน้าจ้องฝานสยุอว้ี ใบหน้าสดใสของนางยังอ่อนเยาว์ บคุลิก

พิเศษที่ชอบยิ้มท�าให้นางขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมิตรน่าใกล้ชิดสนิทสนม 

บนเกาะ อปุนสิยัส่วนตวัทียั่งไม่เป็นรปูเป็นร่างเป็นสิง่ทีต้่องลุน้ในอนาคต 

หากละเรื่องเหล่านี้ไว้ นางก็เป็นหยกยังมิเจียระไนแล้ว ถึงแม้ในโลกจะมี

คนค่อยๆ ค้นพบแล้วว่าเบือ้งหลงัเกาะจิง้จอกมช่ีางต่อเรอืชัน้หน่ึงผูล้กึลบั

อยู่คนหนึ่ง แต่กลับไม่เคยคาดเดาเลยว่าจะเป็นสตรีตัวเล็กๆ เช่นนี้

ส่วนเรื่องว่านางนับเป็นอัจฉริยะหรือไม่นั้น เขาไม่เคยเห็นอัจฉริยะ 

แต่ก็รู ้ว่าชาวฮั่นมีสิ่งของมากมายที่ล�้าหน้ากว่าชาติตะวันตกไปไกล  

พวกเขาต้องใช้เวลาหลายร้อยปีถึงจะสามารถไล่ตามทัน เรือเดินทะเล 

เป็นหน่ึงในนัน้ และช่างต่อเรอืหญิงท่ีซ่อนตวัอยู่บนเกาะจิง้จอกก็คอืผูเ้ป็น

ที่สุด

"ท่านบาทหลวง?" นางลองเอ่ยเรียก บนใบหน้าบริสุทธ์ิไร้เดียงสา 

มรีอยย้ิมอนัมไิด้รบัสิง่แปดเป้ือนใดๆ ใบหน้าเป้ือนย้ิมเช่นนีเ้ป็นส่ิงท่ีงดงาม

ที่สุดในใต้หล้า แต่เมื่อนางอายุมากขึ้น ใบหน้าเปื้อนย้ิมน้ีจะเปล่ียนไป 

หรือไม่ คนเราต้องเติบโต หวังเหลือเกินว่าอายุนางจะหยุดอยู่เท่านี ้

ไปตลอดกาล เป็นสุยอวี้ตัวน้อยของเขาไปตลอดกาล

"ท่านบาทหลวงไม่ไว้ใจฉาเค่อหรอื" นางเอ่ยปากถามถึงกิรยิาวาจา

พิกลขณะเขาเข้าประตูมาก่อนหน้าน้ี "ข้านึกว่าพวกท่านเป็นคนจาก 

ชาติเดียวกัน เขามาแล้ว ท่านก็จะมีคนอยู่เป็นเพื่อน"

"ข้าเป็นผู้สอนศาสนา บ้านเกิดของข้าอยู่กับพระเจ้า" เขาย้ิมแล้ว
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มองเรือจ�าลองอีกแวบหนึ่งก่อนส�ารวมใจ ยึดหมั่นโถวเย็นๆ ของนางไว้ 

"เจ้าสุขภาพร่างกายไม่ดี กินของเย็นค้างคืนพวกนี้ให้น้อยหน่อย ข้าวเช้า

อยู่นี่ รีบกินเสีย ท่านห้าก�าลังรอเจ้าอยู่ที่เกาะเหนือ"

ฝานสุยอว้ีห่อไหล่ เกาะเหนือหรือ เวลาพ่ีไจ้อู่ไม่อยู่ก็จะถึงตานาง

ตามพ่ีห้าไปเกาะด้านเหนือ น่ากลัวจริงๆ ทุกสองสามเดือนเป็นต้องถึง 

ตานางหนึ่งครั้ง

"กลัวหรือ มีท่านห้าอยู่ เจ้าไม่จ�าเป็นต้องกลัว"

"ก็เพราะมีเขาอยู่น่ีล่ะ ข้าถึงได้กลัว เขาเป็นมารร้ายชัดๆ ท่าน

บาทหลวง" นางถอนหายใจด้วยท่าทางเกินจริงอย่างยอมรับชะตากรรม

แล้ว

"ราชาจิง้จอกเป็นมารร้ายจรงิๆ" เขากล่าวอย่างเห็นด้วย แต่ต่อจากน้ัน

ก็ปฏิเสธอีกทันที "ในสายตาคนมากมาย เขาเป็นมารร้ายบนโลก แต่

ส�าหรบัคนบนเกาะจิง้จอกแล้ว ฐานะของเขาเพียงด้อยกว่าพระเจ้าข้ันหนึง่ 

เด็กน้อย" มีแค่กับนางที่ราชาจิ้งจอกจะเป็นทั้งมารร้ายทั้งพระเจ้า

ความคิดความอ่านที่ท่านห้าทุ่มเทลงกับนางดูคล้ายไม่ต่างกับท่ี 

ทุ ่มให้ฟางไจ้อู ่ แต่อันที่จริงมีความล�าเอียงไม่น้อย ท่านห้าใช้เวลา 

จ�านวนมากไปกับการอบรมสั่งสอนนาง ตอนแรกที่เขามาเผยแผ่ศาสนา

บนเกาะ ไม่อาจเข้าใจโดยตลอดว่าไฉนท่านห้าถึงดูแลเอาใจใส่เด็กหญิง

ตวัน้อยๆ นางหนึง่เพียงน้ีได้ แต่พร้อมกับท่ีนางเตบิใหญ่ ท่าทีของท่านห้า

ค่อยๆ ชัดแจ้งขึ้น เขาถึงเริ่มเข้าใจจุดประสงค์ที่ท่านห้าซ่อนไว้เบื้องหลัง

กล่าวตามตรง จุดประสงค์เช่นนั้นท�าให้เขา...ตกตะลึงย่ิงยวด แต่

หลังจากตกตะลึงแล้วก็ไม่อาจไม่ยอมรับว่าวิธีการในตอนแรกของราชา
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จิ้งจอกนั้นถูกต้อง

ฝานสุยอว้ีระบายลมหายใจออกมาอีกค�ารบด้วยความกลัดกลุ้ม

หงุดหงิด ผลรวมของการถอนหายใจในสิบปีมานี้ยังไม่มากเท่าวันนี้เลย

กระมัง นางชี้ใบหน้าอ่อนเยาว์ของตนเอง

"ท่านบาทหลวง เวลาข้าแต่งเป็นบรุษุไม่มคีวามเป็นบรุษุเลยสกันดิ

ใช่หรือไม่" ยามไปเกาะเหนือนางก็คือฝานสุยอวี้ที่เป็นบุรุษ ในสายตา

คนนอก ผู้อารักขาฝานที่พิทักษ์ราชาจิ้งจอกคือบุรุษ แต่พออายุมากข้ึน 

ก็เลี่ยงจะเรียกเสียงล้อเลียนของพวกน่าเบื่อจ�านวนหนึ่งมาไม่ได้

บาทหลวงซายิ้ม "เจ้าเดิมก็เป็นอิสตรี แม้จะไม่มีความเป็นบุรุษ  

แต่ใครจะเชื่อว่าข้างกายราชาจิ้งจอกจะมีผู้อารักขาหญิง นั่นเป็นการ

หยามเกียรติอย่างหนึ่งต่อเขา เจ้าก็ทนหน่อยเถอะ สุยอวี้" อย่ำงมำกก็แค่

ถูกคนหัวเรำะขบขันเท่ำน้ัน ประโยคหลังเขามิได้พูดออกมาด้วยกลัวจะ

ท�าร้ายจิตใจนาง

นางดูเหมือนพอใจง่ายไม่คิดมาก แต่อันที่จริงจิตใจเปราะบางนัก 

ไม่ว่ามีคนค้นพบหรือไม่ เด็กคนนี้ก็ค่อยๆ เร่ิมแผ่กล่ินหอมปานบุปผา 

ออกมาแล้วจริงๆ

ซึ่งนั่นเป็นกลิ่นของสตรี...

เกาะเหนือ สวรรค์ของพ่อค้าของเถื่อน

ยึดโบสถ์ของบาทหลวงซาเป็นเส้นก้ันกลาง ทางใต้ไม่มีค�าสั่ง 

ราชาจิ้งจอกไม่อาจเข้าไปได้ พ่อค้าของเถ่ือนจากภายนอกท�าได้แค ่

หยุดพักและด�าเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าเถื่อนที่เกาะเหนือเท่านั้น
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การค้าแลกเปลี่ยนแบ่งเป็นส่วนตัวและเปิดเผย สามารถเลือกได้

ตามสบาย เกาะจิ้งจอกเพียงแต่อ�านวยสถานที่เท่านั้น นับแต่มีมาตรการ

ปิดก้ันน่านน�า้ทะเล กฎหมายต้าหมงิก็ระบุชดัว่าถ้าพบเห็นพ่อค้าของเถ่ือน

บนดินแดนจะต้องถูกลงโทษสถานหนัก อีกทั้งวงศ์ตระกูลก็จะพลอยได้

รับโทษไปด้วย ด้วยเหตุนี้ภูเขาไม่เปลี่ยนทางเปล่ียน ทางไม่เปลี่ยน 

คนเปลีย่น เปลีย่นไปท�าการค้ากันท่ีเกาะในทะเล มุดช่องโหว่ของกฎหมาย

ต้าหมิง

และเกาะส�าหรบัท�าการค้าของเถ่ือนในแถบชายฝ่ังตะวนัออกเฉยีงใต้

ก็มีเกาะแฝดและเกาะจิ้งจอกเป็นสองฐานใหญ่ เกาะแฝดเป็นชื่อท่ี 

ชาวบ้านทั่วไปได้ยินบ่อยจนบอกเล่าได้อย่างละเอียด ชาวต่างชาติที่มา

ค้าของเถ่ือนล้วนเคยไปทีน่ั่นแทบท้ังหมด ส่วนเกาะจิง้จอกก็เป็นสวรรค์ลับ

ในหมู่พ่อค้าของเถื่อน

ในสวรรค์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีท�าการค้ายอดนิยมอันไร้กฎเกณฑ ์

ข้อบงัคบั รอบๆ บางครัง้จะมชีาวเกาะติดอาวุธเดนิไปมา แต่มไิด้แทรกแซง

กิจกรรมค้าขายใดๆ พ่อค้าเดินทะเลของอาณาจักรต้าหมิงเจรจากับ 

ชาวต่างชาติ ชั่วลัดนิ้วมือก็ขายผ้าไหม ใบชา ยาสมุนไพร และอื่นๆ  

ออกได้แล้ว พร้อมกันนั้นก็รับซื้องาช้าง ก�ายาน แก้วผลึก และเหรียญเงิน

ล�้าค่า บางรายยังรวมก�าลังกันขนส่งผลิตภัณฑ์เฉพาะของต้าหมิงไปยัง

ตะวันตกอีกด้วย ได้ก�าไรกลับมาเป็นร้อยเท่า

"อ�า...อ�าพันทะเลหรือ" สุยอวี้เดินตามหลังเนี่ยยางยง เว้นระยะห่าง

เจด็ก้าวโดยตลอด ใช้ใบหน้าเป้ือนยิม้ทีก่ลมดิกต้อนรับคน บางครัง้ก็หยุด

ฝีเท้าฟังพ่อค้าเดินทะเลเจรจา
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"ผูอ้ารกัขาฝานก็รูจ้กัหรอื ตอนน้ีในวังก�าลงัขาดอ�าพันทะเลอย่างหนกั 

ยินดรีบัซือ้ในราคาสงู แต่ชาวต่างชาตเิหล่าน้ันก็เจ้าเล่ห์โดยแท้ ข้ึนราคา 

ไปเกินสองเท่า ถุย! รงัแกพวกเราท่ีไม่มกี�าลงัทรพัย์พอสร้างเรอืไปตะวันตก 

มัดมือชกพวกเราเสียอยู่หมัด" พ่อค้าเดินทะเลชาวฮั่นขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

"อ้อ" อ�าพันทะเลเป็นของทีขั่บออกมาจากล�าไส้วาฬหัวทยุ มกีลิน่หอม

แปลกแตกต่าง เป็นส่วนผสมชั้นดีในเครื่องหอม มิน่าบนเรือสินค้าที่พี่ห้า

เตรียมส่งไปตะวันตกในไม่ก่ีวันนี้ถึงได้มีรายการจัดซื้ออ�าพันทะเล 

ปริมาณมาก

ความโมโหคลานขึ้นมาบนหน้านาง แม้จะอาศัยที่เกาะจิ้งจอก 

เป็นเวลานาน และก็มีความสนใจค่อนข้างมากต่อการออกแบบเรือ  

แต่กับเรื่องการค้าบนทะเลส่วนใหญ่กลับมิได้ให้ความสนใจ เว้นแต่พี่ห้า

ก�าชับเป็นพิเศษ มิเช่นน้ันแม้แต่จ�านางก็จ�าไม่ได้ นางจ�าได้แค่ว่า 

เรอืบรรทกุคนจ�านวนเท่าไร เรอืรบสร้างเสร็จเมือ่ใด บนเรอืเตรียมปืนใหญ่

ไว้กี่กระบอก ตัวเรือใช้ไม้ชนิดใดท�า เน่ืองจากเรือชุดนี้ได้ผ่านการศึกษา

ค้นคว้าและปรับปรุงจากนางและช่างต่อเรือจ�านวนมาก สามารถล่อง 

บนทะเลได้เป็นระยะทางยาว ลดเวลาไปมาให้ส้ันลง ส่วนว่าสินค้าท่ี 

เตรยีมไปมอีะไรบ้างน้ัน นางท�าได้แค่จ�าคร่าวๆ อย่างรางเลือน ฝานสุยอวี้

แลบลิ้นปลิ้นตา 

นี่เป็นข้อบกพร่องของนำง ต้องแก้ไข...ต้องแก้ไขแล้ว

"ผู้อารักขาฝาน ในอาณาจักรเราเกรงว่าจะมีก็เพียงราชาจิ้งจอก 

ทีส่ามารถสร้างเรอืล่องไปตะวันตกด้วยทนุตวัเอง ถ้ามีของดอีะไรก็อย่าลืม

พวกข้าเสียเล่า"
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"เรื่องนี้ย่อมแน่นอน" นางแย้มยิ้มตอบ

"เอ๊ะ! น่ีมิใช่ผู้อารักขาฝานหรอกหรือ!" เสียงทักทายดังสน่ันแหวก

ฝูงชน ร่างกลมดิกเบียดแทรกผ่านบรรดาผู้คนกีดขวางมาถึงข้างกายนาง

สุยอวี้ร้องอุทานออกมาเบาๆ 

เขำ...เขำเป็นใครกัน ทั้งคุ้นทั้งไม่คุ้นหน้ำ

"เขาคือหัวหน้าเรือจยาเหนิง" มีคนช่วยเตือนอยู่ด้านหลังนาง  

พร้อมกับถือโอกาสเหลือกตาใส่นางยกใหญ่ไปด้วย

"ผู้อารักขาฝาน ข้าว่าแล้วเชียว มองเห็นเด็กรูปงามคนหนึ่งแต่ไกล 

จะต้องเป็นผูอ้ารกัขาฝานอย่างแน่นอน เจ้าย่ิงมาย่ิงหล่อเหลาแล้ว ข้ามา

คราวก่อน ผู้อารักขาฝานยังไม่ได้...งดงามน่ากินขนาดน้ีเลย ข้าใช้ค�า 

เช่นนี้ถูกหรือไม่ เจ้าถือสาหรือไม่ ส�านวนของพวกเจ้าชาวฮั่นข้ามักพูด 

ผดิๆ ถูกๆ ล้วนเป็นบรุษุเหมอืนกัน แต่สภาพเช่นเจ้าช่างชวนให้คนรูส้กึว่า

พระเจ้าทรงไม่ยุติธรรมเอาเสยีเลย" หนวดเฟ้ิมบรเิวณปากกระดกิไม่หยุด 

แทบจะมองไม่เห็นปากเขาแล้ว พอเอ่ยถึงพระเจ้า เขาก็ล้วงไม้กางเขน

ออกมาจากอกเสื้อ "น่ีเป็นของท่ีข้าขอมาจากผู้สอนศาสนาเป็นพิเศษ 

ได้ยินว่าผู ้น�าระดับสูงในศาสนจักรเคยใส่มาก่อน ข้าต้ังใจน�ามาให ้

ผู้อารักขาฝานโดยเฉพาะ" 

เขาติดส�าเนียงซีปานหยา* อย่างหนัก ท�าให้นางฟังจนปวดเศียร

เวียนเกล้า 

พอเขาเหน็นางไม่ขยับเคลือ่นไหวก็ท�าท่าจะจบัมอืนาง นางถอยหลงั

ไปสองก้าวอย่างรวดเร็ว เค้นรอยย้ิมออกมาก่อนว่า "ขอบคุณในน�้าใจ 

* ซีปานหยา หมายถึงสเปน
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ดีงามของหัวหน้าเรือ ข้า...ข้าไม่นับถือศาสนา"

"ไม่...ไม่นับถือศาสนา?" หัวหน้าเรือตะลึงไปเล็กน้อย "ข้าได้ยินว่า

บนเกาะจิง้จอกมบีาทหลวง มโีบสถ์" หรอืว่าจะนบัถือศาสนาพุทธ เช่นน้ัน 

ก็ยุ่งยากแล้ว เขานบัถือเพียงพระเจ้ามาแต่ไหนแต่ไร แล้วจะให้เขาไปหา

พระโพธิสัตว์มาจากไหน

"มบีาทหลวงอยู่จรงิ แต่นัน่มไิด้หมายความว่าข้าต้องนับถือศาสนา

นี่นา ทว่าบาทหลวงของที่นี่ก็เคยให้ไม้กางเขนกับข้าแล้ว" นางยิ้มตาหยี 

ล้วงไม้กางเขนออกมาจากในชุดบุรุษ

"อา อย่าง...อย่างนั้นหรือ" รอยย้ิมของคนแซ่ฝานผู้นี้น่ารักย่ิงนัก  

ต่างจากอปุนสิยัน่ารงัเกียจท้ังยังคาดเดาไม่ได้ของราชาจิง้จอกราวฟ้ากับดนิ

เลยทีเดียว เดิมทีเขาตั้งใจจะเอาใจราชาจิ้งจอก แต่ทุกครั้งคุยกับอีกฝ่าย

ได้ไม่ก่ีค�าก็อดจะล่าถอยไม่ได้ คิดจะรอฝึกภาษาฮัน่ให้ดก่ีอนค่อยเอาใหม่ 

ทว่ายามนีเ้อาใจผูอ้ารกัขาของราชาจิง้จอกก่อนก็ได้ ไม่ว่าใครก็รู้ท้ังนัน้ว่า

บนเกาะนอกจากราชาจิ้งจอกแล้ว ผู้ท่ีโด่งดังที่สุดก็คือสองผู้อารักขา 

ข้างกายนั่น คนแซ่ฟางก่อนหน้านี้ดูเป็นพวกไม่ละเอียดอ่อน พูดกับเขา

สามค�า เขาก็ฟังไม่เข้าใจมนัทัง้สามค�า ในขณะทีค่นนีค่้อนข้างละเอยีดอ่อน 

มกัจะใช้รอยย้ิมต้อนรบัคน ไม่เคยเห็นบรุษุคนใดชอบย้ิมเหมอืนอย่างคน

แซ่ฝานผู้นี้ น่าจะคุยด้วยง่าย

"ผูอ้ารกัขาฝานไม่นับถือพระเจ้าก็ไม่เป็นไร แต่บรุษุถ้าไม่มสีตร ีมชีวีติ

อยู่บนโลกก็ไม่มีความอภิรมย์แล้ว ผู้อารักขาฝานมีสตรีคอยปรนนิบัต ิ

หรือยัง...ต่อให้มีแล้วก็ไม่เป็นไร สตรีมีเยอะๆ ได้อยู่แล้ว ข้ามีหญิงชาว 

รือ่เป่ินอยู่ รบัรองว่าเน้ือตัวนุ่มเนยีนหอมกรุ่น ผ่านค�า่คนืไปแล้ว เจ้าจะไม่
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อยากลงจากเตียงเลยทีเดียว"

"หา?!" นางตกใจ รบีโบกมอืปฏิเสธ "ข้าไม่ต้องการสตร ีไม่ต้องการ..."

"ไม่ต้องการ? หรือว่าผู้อารักขาฝานมีลูกเมียอยู่แล้ว" เขาซักไซ้

ไล่เลียงต่อ

"มิใช่ ข้าไม่มี..."

"ไม่มี? เช่นนั้นเจ้าก็ต้องการสตรีแน่นอน สตรีมีเยอะย่ิงดี ถ้าเจ้า 

กลวัจะสือ่สารไม่รูเ้รือ่งก็ไม่เป็นไร ปล่อยมุง้ลงแล้วจะยังต้องพูดอะไรกันอกี" 

เขาหัวเราะอย่างลามก "เป็นสาวพรหมจารีนะ พูดตามค�าของพวกเจ้า 

ก็คือ...เป็นหยกสมบูรณ์ ข้ามอบให้เป็นพิเศษ ให้เจ้าได้เชยชมเป็น 

คนแรก..."

คลื่นไส้ชะมัด!

"ข้า...ข้าไม่เอา ข้าไม่เอาหรอก..." นางรีบถอยหลังไปหลายก้าว  

เงาร่างของพี่ห้าอยู่นอกครรลองสายตานางแล้ว

"ไม่เอา?" 

หรือว่ำเจ้ำคนผู้นี้ยังไม่เคย...

เขาสังเกตสงักาคนแซ่ฝานผูน้ี้อย่างละเอยีด...รปูร่างไม่สงู ตวัก็ผอม 

ตาเป็นชัน้เดยีวเรยีวยาว ปากก็เลก็ แม้แต่หนวดสกัเส้นยังไม่ม ีจะต้องยัง

บรสิทุธ์ิอยู่แน่นอน เขาจงึก้าวมาข้างหน้าก้าวหนึง่ด้วยความกระตอืรือร้น  

"ผู้อารักขาฝานไม่ต้องกลัว สตรีไม่กินคน ร่างกายพวกนางหอมกรุ่น  

ก็...ก็เหมือนกับเจ้านั่นล่ะ ประเดี๋ยวก่อน เจ้าเป็นบุรุษนี่นา ไฉนจึงม ี

กลิ่นหอมพรรค์นี้ได้" พอเขาคิดจะเข้าไปดมใกล้ขึ้นอีกกลับถูกฝานสุยอวี้

ยกกระบองเหล็กขวางไว้ระหว่างกลาง
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รอยย้ิมของนางหายวบัไปแล้ว เปลีย่นเป็นความโมโหขุน่เคอืงแทน 

"เจ้าก�าลังบอกว่าข้าเหมือนสตรีหรือ"

"ไม่ๆ ข้ามิกล้า..." แม้แต่ท่าทางโมโหขุ่นเคืองของผู้อารักขาฝาน 

ก็ยัง...น่ารักย่ิงนัก! เหมือนตุ๊กตาตะวันออกอย่างไรอย่างน้ัน สตรีชาว 

ตะวันออกให้ความรูส้กึเย้ายวนละมนุละไมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยท่ีจะมี

สหีน้าท่าทางน่ารกัน่าชงัพรรค์น้ี ถ้าชายตวัเตีย้จากต้าหมงิล้วนเป็นเหมือน

ผู้อารักขาฝานทุกคน เช่นน้ันก็สามารถฉุดสักหลายคนกลับไปขายให้

ชนชั้นสูงที่เลี้ยงเด็กชายเอาไว้ได้เลย

"ไม่กล้าก็ดี" ก�าลงัคิดจะอ้อมผ่านเขาไปตามหาพ่ีห้ากลบัพลนัได้ยิน

พ่อค้าเดินทะเลชาวฮั่นที่ด้านข้างมาร่วมวงสนุกด้วยกล่าวขึ้น

"ข้ากลบัเห็นว่าผูอ้ารกัขาฝานออกจะดตูุง้ต้ิงไปหน่อย" พ่อค้าชาวฮัน่ 

ผู้นั้นพูดแค่นเสียงออกจมูก อายุเขาราวห้าสิบปีแล้ว หัวหลิมหน้าแหลม 

ฝานสุยอวี้ถลึงมองเขาเป็นครู่ใหญ่ ปากพะงาบ แต่กลับพูดอะไรไม่ออก

"เจ้าลืมอีกแล้วหรือ เขาคือหวังต้าฟู่พ่อค้าเดินทะเลจากฮุยโจว"  

ด้านหลังนางมีภาษาฮั่นติดส�าเนียงอี้ต้าล่ี* ดังข้ึนอีก พูดเสียงค่อยว่า  

"มองเหน็หรอืยัง ผูท้ีต่ดิตามอยู่ข้างกายเขาคอืบตุรชายทีเ่ขาเห็นว่าโดดเด่น

ทีส่ดุ ครึง่ปีก่อนเขาแนะน�าบตุรชายต่อท่านห้า หวงัว่าจะสามารถกลายเป็น

หนึ่งในผู้อารักขาข้างกายราชาจิ้งจอกได้ แต่ท่านห้ากลับปฏิเสธ เขา 

เสียหน้าไปหมดสิ้น ราชาจิ้งจอกยอมจะมีฝานสุยอว้ีท่ีผ่ายผอมอ่อนแอ

เป็นผู้อารักขา แต่ไม่ยอมให้บุตรชายผู้ก�าย�าบึกบึนของเขาเข้ามาอยู่ 

เกาะจิ้งจอก เขารู้สึกยอมรับไม่ได้น่ะ"

* อี้ต้าลี่ หมายถึงอิตาลี
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ฝานสุยอวี้หันหน้ากลับไปอย่างช้าๆ จ้องมองนักเดินทางชาวอี้ต้าลี่

ที่ตามอยู่ด้านหลังนางโดยตลอดผู้น้ัน "ท่านหลัวเจี๋ย ท่าน...ท่านช่างรู้ดี

โดยแท้..."

หลัวเจี๋ยกะพริบตา ชูสมุดบันทึกของตนข้ึน "นั่นย่อมแน่นอน  

ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ การบันทึกทุกเรื่องอย่างเป็นระเบียบเป็น

เงื่อนไขส�าคัญอันดับหนึ่งของนักเดินทาง"

"หากแต่ท่าน...ดูเหมือนจะมาเขียนบันทึกการเดินทางกระมัง ท่าน

หลัวเจี๋ย" นางขมวดคิ้ว

"มิผิด ต้องขอบคุณบันทึกการเดินทางของหม่าเข่อเป้ยหลัว* เพ่ือ

หนังสือเล่มนี้ ข้าดั้นด้นข้ามมหาสมุทรมาถึงที่นี่ เขียนบันทึกการเดินทาง

ทีต้่าหมงิออกมาสกัเล่มเป็นความปรารถนาชัว่ชวีติของข้า" เขาย้ิมเหน็ฟัน 

ปิดสมุดบันทึก ชาวต่างชาติที่ลงหลักปักฐานบนเกาะจิ้งจอกนอกจาก

บาทหลวงซาท่ีมาจากผูเถาหยาแล้ว อีกคนก็คือเขาที่ข้ามน�้าข้ามทะเล 

มาจากแดนไกล

เขาคอืนกัเดินทางอายุน้อยผูห้นึง่ จดุหมายแต่เดมิคอืเป่ยจงิอนัเป็น

เมอืงหลวงของอาณาจกัรต้าหมงิ แต่กลบัจบัพลดัจบัผลมูาถึงเกาะจิง้จอก 

เขามาถึงที่น่ีช้ากว่าบาทหลวงซาเพียงหน่ึงปี ทว่านับแต่น้ันก็ไม่ได ้

ข้ามทะเลไปอาณาจักรต้าหมิงอีก เหตุผลของเขามีมากนัก ทุกครั้งล้วน 

ไม่เหมือนกัน นานเข้าก็ไม่มีใครถามอีก

เมือ่ก่อนเคยมคีนเห็นเช่นนี.้..ข้างกายราชาจิง้จอกมผีูอ้ารกัขาสองคน 

และข้างกายผู้อารักขาก็มีชาวต่างชาติติดตามอีกสองคน คนหนึ่งเป็น

* หม่าเข่อเป้ยหลัว คือมาร์โก โปโล พ่อค้าและนักส�ารวจชาวอิตาลี เขาได้เดินทางจากยุุโรปมายังจีนในปี  
ค.ศ. 1275 และได้เขียนบันทึกการเดินทางครั้งนี้ในหนังสือชื่อ 'บันทึกการเดินทางของมาร์โก โปโล'
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บาทหลวงผู้ถือพระคัมภีร์ อีกคนก็เป็นนักเดินทางผู้ถือสมุดบันทึก เวลา

เจอโจรปล้นสะดมเดนตายบนทะเลก็จะเห็นบาทหลวงพุ่งฉิวมากลางวง

ต่อสู้ ค้นหาคนใกล้ตายที่ยินดีสารภาพบาป ส่วนนักเดินทางก็จะหลบอยู่

ข้างๆ คอยจดบันทึกเรื่องทั้งหมดนี้ไว้

แน่นอนว่านีเ่ป็นเพียงข่าวลอืเท่าน้ัน ก็ดัง่ทีก่ล่าวกันว่าหนึง่คนบรรลุ

มรรคผล ไก่สุนัขได้ขึ้นสวรรค์* รอบข้างวีรบุรุษไม่ว่าคนใดมักจะมีบุคคล

ที่ได้รับยกย่องเป็นเทพสวรรค์อยู่ด้วยสองสามคนท้ังน้ัน ตัวอย่างเช่น 

ผู้อารักขาฝาน หวังต้าฟู่แค่นเสียง ไม่เข้าใจตลอดมาว่าไฉนราชาจิ้งจอก

ถึงปฏิเสธไม่ให้บุตรชายของเขามาแทนที่ผู้อารักขาฝานได้ บุตรชายเขา

เป็นนักรบเลื่องชื่อในแถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ สามารถใช้หนึ่งสู้สิบ 

อย่าว่าแต่วิทยายุทธ์จะแกร่งกว่าฝานสุยอว้ีเป็นร้อยเท่า ล�าพังสองคน 

ยืนอยู่ด้วยกัน ร่างของฝานสุยอวี้ก็ถูกบุตรชายเขาบังไปสองในสามแล้ว

"ถุย! ไม่ว่าดูอย่างไรก็ชวนให้คนยอมรับไม่ได้ทั้งนั้น ผู้อารักขาฟาง

หวดแส้ออกมา แม้แต่หัวหน้าสามของเกาะแฝดยังไม่อาจไม่ถวายตัว 

รับใช้ ราชาจิ้งจอกผู้เป็นท่ีสุดแห่งโจรสลัดชาวฮั่นสมควรมีนายทหาร 

เช่นน้ีอยู่ข้างกาย แต่ผูอ้ารกัขาฝานกลบั...ชวนให้คนไม่อาจไม่สงสยัว่า..." 

เขาพูดอย่างคลุมเครือมีเลศนัย เสียงอันดังค่อยๆ ดึงดูดความสนใจของ

พ่อค้าคนอื่นมา

ฝานสุยอวี้คลี่ยิ้ม แก้มซ้ายมีลักยิ้มเล็กๆ "สงสัยอะไร นายท่านหวัง 

ข้าไม่ชอบการเล่นปัดแข้งปัดขา ท่านอยากพูดอะไรก็พูดมา ถ้าท่าน

รงัเกียจเดียดฉนัท์ ข้าก็ไม่ขอฟัง ท้ังใต้หล้าน้ีมเีพียงราชาจิง้จอกทีร่งัเกยีจ

* หน่ึงคนบรรลุมรรคผล ไก่สุนัขได้ขึน้สวรรค์ เป็นส�านวน หมายถึงพอคนหนึง่ได้ดบิได้ดมีอี�านาจ คนท่ีเกีย่วข้อง
กับเขาก็พลอยเรืองอ�านาจตามไปด้วย
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เดียดฉันท์ข้าได้"

"เจ้า..." ใบหน้าแก่ๆ ของหวังต้าฟู่แสดงความโกรธเกรี้ยวออกมา 

"ราชาจิ้งจอกมีลูกน้องอย่างเจ้า ช้าเร็วต้องได้เกิดเรื่อง!"

"อ้อ?" เสยีงเฉือ่ยชาดงัขึน้ด้านหลงัเขา "เช่นนัน้นายท่านหวังลองว่า

มาดูทีว่าข้าต้องมีลูกน้องเช่นไรถึงจะคุ้มครองชีวิตข้าให้ปลอดภัยได้

ยืนยาว" เนี่ยยางยงไม่รู้มาปรากฏตัวอยู่ด้านข้างเขาตั้งแต่เมื่อใด

"ราชา...ราชาจิ้งจอก..."

"กล้าพูดก็อย่าขาสั่นสิ" เนี่ยยางยงสองตาหรี่ลงอย่างอันตราย  

"ในเมื่อท่านเปิดประเด็นท�าลายชื่อเสียงลูกน้องข้าแล้ว เช่นน้ันท่าน 

ก็ต้องให้เหตุผลแก่ข้า" น�้าเสียงเขานุ ่มเบา แต่กลับท�าให้หวังต้าฟู่ 

สันหลังเย็นวาบตั้งแต่ล่างขึ้นบน

"ข้า..." เขาฝืนพูดทัง้หนงัศรีษะทีห่นึบชา "ข้าแค่คดิเผือ่ราชาจิง้จอก"

"ล�าบากท่านเปลืองสมองเรื่องความปลอดภัยของข้าแล้ว เช่นน้ัน

ท่านมีวิธีแก้ไขใดเล่า" ริมฝีปากบางยกยิ้ม รอยยิ้มดูมีเล่ห์กล

ส�าหรับราชาจิ้งจอกแล้ว รอยย้ิมสนิทสนมอบอุ่นไม่ต่างอะไรกับ 

เรือ่งเลอะเทอะไร้สาระ และถ้ากล่าวว่ามคีนเคยลอืว่าเขาปฏบิตักัิบลกูน้อง

อย่างสนิทสนมอบอุ่น เช่นนั้นตาของคนผู้นั้นจะต้องบอดอย่างแน่นอน 

โอ๊ย! น่ำชังนัก 

ฝานสุยอวี้ถลึงมองรอยย้ิมอันคุ้นเคยนั้น ตอนนี้คนท่ีหนังศีรษะชา

คือนางแล้ว ก่อนหน้าน้ียังซึ้งใจท่ีพ่ีห้าปรากฏตัวมาช่วยเหลือ แต่ตอนน้ี

นางกลับอยากร้องไห้ ไม่จ�าเป็นต้องคิดก็รู ้ว่าใจพ่ีห้าท้ังด�า ทั้งร้าย  

ทั้งเลือดเย็น
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"นั่น...นั่นแน่นอนว่าต้องให้ผู้อารักขาฝานแสดงฝีมือสักหน่อย"

"อ้อ? ท่านว่าจะให้แสดงอย่างไร ร�าหมัดให้ทุกคนดูหรือ"

"ไม่ บุตรชายข้า...มิสู้ประลองฝีมือกับบุตรชายข้าดีกว่า" หวังต้าฟู่

ริมฝีปากสั่นระริก ตื่นเต้นอยู่สักหน่อย หายากที่จะได้คุยกับราชาจิ้งจอก

ซึ่งหน้า ซ�้ายังได้รับความสนใจจากอีกฝ่ายเต็มๆ ด้วย ถ้าไม่คว้าโอกาส 

ฟ้าประทานนี้ไว้ เขาก็โง่เต็มทน

"อืม..." ดวงตาด�าของเนี่ยยางยงกวาดมองบุตรชายเขาปราดหน่ึง

อย่างเย็นชา แววตาอ่านอารมณ์ใดๆ ไม่ออก เขาดีดน้ิวก่อนว่า "ตกลง  

เอาตามท่านว่า จ�ากัดเวลาหนึง่ก้านธูป* ถ้าเขาแย่งอาวุธในมอืสยุอว้ีไปได้ 

เขาจะได้มาแทนที่ฝานสุยอวี้"

ใช้ระยะเท่ากับม้าสามตัววาดเป็นลานประลองวงกลม กลางลาน 

มคีนก�าลงัสูกั้นอย่างดเุดอืด ขณะอาวธุปะทะกันก็เสยีดสจีนเกดิประกาย

ไฟน่าหวาดเสยีว เหล่าพ่อค้าอยู่นอกลาน กระซบิกระซาบวิพากษ์วิจารณ์ 

ถึงความเลือดเย็นของราชาจิ้งจอกและผลแพ้ชนะที่เห็นได้ชัดเจนนี้

"คุณ...คุณชายอว้ีต้องแพ้แน่ๆ" ชัว่ครูต่่อมาฉาเค่อก็มาถึงเกาะเหนือ

แล้วเช่นกัน เบิกตาที่มีลูกตาสีน�้าเงินมองไปภายในลาน พอได้รู้ว่านาง

ประลองอยู่กับชาวฮั่นร่างสูงเกินแปดฉื่อ** ผู้หนึ่งก็พยายามเบียดหา

ต�าแหน่งดีๆ มองดูนางกับคนผู้นั้นประมือกันได้ไม่ก่ีกระบวนท่าก็รู้ผล 

แพ้ชนะแล้ว สวรรค์ แม้แต่ชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจวิทยายุทธ์ของชาวฮั่น

* หนึ่งก้านธูป เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึ่งชั่วโมง บางต�าราว่า 
1 ชั่วโมง
** ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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อย่างเขายังมองออกได้ว่าพละก�าลังนางเทียบบุรุษสูงแปดฉื่อนั่นไม่ติด

"ราชาจิ้งจอก โปรดให้พวกเขาหยุดมือเถิด" เขารวบรวมความกล้า 

หันไปขอร้องเนี่ยยางยง

"ไม่ต้องร้อนใจ ฉาเค่อ แพ้ชนะไม่ถึงตอนสุดท้ายยังไม่อาจสรุปได้" 

บาทหลวงซายิ้มพลางกล่าว คล้ายว่าดีใจยิ่งที่เขาออกหน้าให้ฝานสุยอวี้

"อย่าง...อย่างน้ันหรือ แต่ว่า...แต่ว่าเหตุใดต้องให้คุณชายอวี้ไปสู้

ด้วยเล่า ค�าพูดของราชาจิ้งจอกมีใครกล้าไม่ท�าตาม ผู้ใดจะกล้าท้าทาย

อ�านาจบารมีของราชาจิ้งจอกกัน" เขาไม่มีปัญญาจะเข้าใจ และก็รู้สึกว่า

ฝานสุยอวี้ติดตามเจ้านายเช่นนี้เป็นเรื่องไม่คู่ควร

"เจ้าคดิว่าข้าจะปล่อยให้คนไม่ได้ความติดตามข้า?" เน่ียยางยงเลกิค้ิว 

สายตายังคงหยุดอยู่ที่เงาร่างซึ่งก�าลังต่อสู้พัลวันอยู่กลางลานประลอง 

"เรื่องของตนเองต้องจัดการเอาเอง ไม่มีใครสามารถช่วยนางได้" หางตา

เขาเหลือบมองฉาเค่อก่อนพูดด้วยถ้อยค�าเย็นชา

"เจ้าก็เหมือนกัน นางให้เจ้าอยู่ต่อ เจ้าก็เป็นความรับผิดชอบ 

ของนางแล้ว นางต้องรับผิดชอบแทนเจ้า ไม่ว่าเจ้าท�าอะไร นางล้วนต้อง

ชดใช้แทนการกระท�าของเจ้า" น�้าเสียงเขาโอหังท้ังยังเย็นเยียบ ทว่า 

กลับราวกับมีพลังซัดเข้าหาฉาเค่ออย่างไร้ปรานี

"ข้า...ข้าไม่มีวันหักหลังแม่นางสุยอว้ี!" ฉาเค่อก�าสองหมัดแน่น  

พูดด้วยอารมณ์พลุ่งพล่าน

เนี่ยยางยงเหมือนว่าไม่ได้ยินค�าเขาโดยส้ินเชิง สีหน้าเปล่ียนเพียง

เล็กน้อยก่อนกล่าวด้วยท่าทางเฉื่อยชาติดร�าคาญ "บาทหลวง รบกวน 

ท่านด้วย ไม่ว่าอีกเดี๋ยวใครเป็นผู้ชนะก็บอกให้มาพบข้า"
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บาทหลวงซาพยักหน้า มองลานประลองตาไม่กะพริบ รากฐาน 

ของฝานสุยอวี้ค่อนข้างอ่อน แม้จะเคลื่อนไหวปราดเปรียวว่องไว แต่ก็ 

ไม่เรว็ไปกว่าดาบของฝ่ายตรงข้าม ในเวลาส้ันๆ เพียงคร่ึงก้านธูป บนหน้า

นางก็มีเหงื่อผุดออกมาและหายใจหอบแล้ว มีสองสามครั้งที่หลบได ้

เฉยีดฉวิ ลมแรงท่ีมาพร้อมดาบซดันางจนต้องลอบร้องโอดครวญตดิๆ กัน

หลังฉาเค่อถลึงมองราชาจิ้งจอกเดินจากไปก็หันหน้ากลับมาดู 

การต่อสู้ในลานด้วยความลังเล เขาอุทานออกมาเสียงหนึ่ง มองเห็นนาง

คล้ายจะใจลอยไปชั่วครู่ ท�าให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสให้ฉวย เฉือนเส้นผม

ด�าของนางขาดไปช่วงหนึ่ง

"อย่าร้องๆ เรื่องยังไม่จบ" บาทหลวงซาพูดอย่างใจเย็น หลัวเจี๋ย 

นักเดินทางก็ก้มหน้าก้มตาจดบันทึก

"จบ? เกรงว่าตอนจบแม่นาง...คุณชายอว้ีคงไม่มีแม้แต่ชีวิตแล้ว! 

ทัง้ๆ ท่ีเลีย่งการต่อสูน้ีไ้ด้ ราชาจิง้จอกทีโ่หดเหีย้มคนนัน้กลบั...อ๊า! ระวัง!" 

ฉาเค่อพลุ่งพล่านจนหวิดจะว่ิงตะบึงเข้าในลาน แม้แต่เขาก็ยังค้นพบ

อาการใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของนางได้

กระบองเหล็กของสุยอว้ีถูกงัดหล่น หน้าอกถูกเตะเข้าหนึ่งทีจน 

กลิ้งไปกับพ้ืน เดิมทีขอแค่นางพลิกตัวอีกสองรอบก็จะสามารถ 

เก็บกระบองเหล็กของนางขึ้นมาได้อีกครั้ง แต่พร้อมกับที่ฝ่ายตรงข้าม 

พุ่งเข้าหา นางกลับทิ้งกระบองเหล็กกระโดดออกนอกลานประลอง

วรยุทธ์นางมิได้ดีเย่ียม แต่วิชาตัวเบากลับเหนือกว่าฟางไจ้อู ่  

นางกระโดดข้ามก�าแพงคนหลายชั้นอย่างเท้าไม่แตะพ้ืน รีบตะโกน 

ร้องเรียก "พี่ห้า!"
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เน่ียยางยงก�าลงัจะก้าวข้ึนม้า นางพลกิตวัดงึเขาลงมา พร้อมกันนัน้

ก็ชักหน้าไม้ท่ีบ่าวจูงม้าข้างกายแบกอยู่ออกมา มือซ้ายดึงแล้วปล่อย  

ลูกศรพุ่งฉิวออกไป การเคลื่อนไหวต่อเนื่องเกิดขึ้นในเวลาชั่วฟ้าแลบ

"เป็นปืนเทศ!" บ่าวจูงม้าร้องข้ึน ได้ยินเสียงระเบิดก็รีบชักมีดสั้น 

ในรองเท้าหุ้มแข้งออกมาคุ้มกันราชาจิ้งจอก

ในเวลาเพียงชัว่ขณะ ผูค้นพากันว่ิงหลบ ชาวฮัน่ทีอ่ยู่บนเกาะเหนอื

ล้วนมีอาวุธ พากันจับดาบ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งวิ่งไปทางป่า 

อีกกลุ่มก็ล้อมเป็นวงรอบราชาจิ้งจอก

"ข้าไปด้วย!"

"เจ้าอยู่นี่"

"พ่ีห้า!" ฝานสยุอว้ีหนักลบัมา ถลงึมองเขาอย่างท้ังตระหนกท้ังตกใจ 

เป็นครู ่ใหญ่กว่าจะส่งเสียงออกมา พลางมองดูเขาขึ้นๆ ลงๆ "พ่ีห้า  

ท่านได้รับบาดเจ็บหรือไม่"

"ถ้าข้าได้รบับาดเจบ็ก็ไม่ต้องการผูอ้ารักขาอย่างเจ้าแล้ว" เน่ียยางยง

พูดอย่างเฉยชา กุมมือเล็กที่ยื่นมาของนางไว้ ยืมแรงลุกขึ้น

"ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ดี" นางหลับตา ผ่อนลมหายใจโล่งอก

"แต่...แต่เจ้าบาดเจ็บแล้ว!" ฉาเค่อกรีดร้องวิ่งมาด้วยน�้าเสียง 

ตกอกตกใจ ก่อนจะถูกสกัดไว้นอกวง เขาถลึงมองแขนขวาที่มีเลือดไหล

ทะลักออกมาของนาง

"แค่แผลถลอกเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่" ฝานสุยอวี้คิดค�านวณอย่าง

รวดเร็ว ความตื่นตัวแผ่ลามไปทั่วร่างกาย นานเท่าไรแล้วที่ไม่มีใครกล้า

ลอบสังหารพ่ีห้าบนเกาะจิ้งจอกอย่างโจ่งแจ้ง ถ้ามิใช่ค้นพบว่าในป่า 

Page_����������������.indd   58 1/10/2562 BE   13:45



59

อวี๋ฉิง

มีร่องรอยแสงสะท้อน บางทีคนที่ถูกยิงในเวลานี้คงเป็นพี่ห้าแล้ว

"แต่ว่า...แต่ว่า..." ฉาเค่ออยากจะพูดก็กลับหยุด สังเกตเห็นท่าทาง

เยือกเย็นเป็นธรรมชาติของราชาจิ้งจอก ดูไม่ได้ตกใจแม้แต่น้อย  

ช่างน่ากลัวเหลือเกิน วีรบุรุษผู้เลื่องชื่อต้องใช้ชีวิตคนสังเวยเท่าไรกัน  

หรอืว่าราชาจิง้จอกไม่เหน็ค่าของช่างต่อเรือชัน้หนึง่ท่ีอยู่ข้างกายเขาคนนี้

แม้แต่น้อย

"ไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆ" เน่ียยางยงก้าวมาข้างหน้าสองสามก้าว  

จับแขนขวาของนางขึ้นกวาดดูผ่านๆ "วรยุทธ์เจ้ายังต้องพัฒนา เดี๋ยว 

กลับไปต้องเรียนพื้นฐานอีกรอบ"

นางหน้าเห่อแดง

"พี่ห้า ตอนนี้มิใช่เวลามาพูดเรื่องนี้" นี่เขาจงใจแกล้งให้นางอับอาย

ใช่หรือไม่ เขารู้ท้ังรู้ว่าสาเหตุที่นางวรยุทธ์ไม่ดีเกิดจากฝีมือการอบรม 

สั่งสอนนางตอนยังเล็กของเขา

"ราชาจิง้จอก!" เสยีงของหวังต้าฟู่ลอยมา สยุอว้ีรูว่้าเอวถูกรดั จากน้ัน

ก็ถูกรวบมาอยู่เบื้องหน้าพี่ห้า นางตกใจเล็กๆ เงยหน้าขึ้นมอง

ตัวของพ่ีห้าสงูกว่านางมาก แหงนหน้าข้ึนมองเหน็ดวงตาด�าภายใต้

หน้ากาก ดวงตาด�าของเขามีความน่าหลงใหลที่สุดในบรรดาเครื่องหน้า 

ตอนเด็กมีช่วงหน่ึงท่ีนางลากคันฉ่องมาส่องตนเอง พยายามเลียนแบบ

แววตาอันพิเศษไม่เหมือนใครของเขา

ทุกคนล้วนพูดว่าดวงตาของพ่ีห้าเปี่ยมด้วยเสน่ห์แปลกประหลาด 

เป็นบุรุษที่เหมาะจะเป็นราชาโดยก�าเนิด แต่ทว่าบุรุษเช่นนี้โดยทั่วไป 

มักโหดเหี้ยมขี้ระแวง
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นางไม่เคยคิดว่าพ่ีห้าเป็นคนดี แต่ก็ไม่เคยกลัวเขาเช่นกัน ชีวิต 

ของนาง เขาเป็นผู้มอบให้ ต่อให้มีวันหนึ่งวันใดเขาต้องการเอากลับไป 

นางก็ยินยอมพร้อมใจ ทว่าตอนน้ีเขาก�าลังย้ิมให้นาง มิได้ย้ิมแค่ปาก  

แต่ตาก็ก�าลังยิ้ม ยิ้มได้...เจ้าเล่ห์ชั่วร้ายยิ่งนัก!

นางกลนืน�า้ลายอย่างตะลงึงนั แขนท่ีเอวมไิด้เก็บกลบัไป แผ่นหลงั

นางแนบสนิทกับแผ่นอกพี่ห้า ไม่เคยเห็นตาพี่ห้ายิ้มมาก่อนเลย น้อยนัก

ทีเ่ขาจะย้ิมกว้างเต็มที ่ต่อให้ย้ิมก็ย้ิมได้ดูชัว่ร้ายเป็นทีส่ดุ ไร้ซ่ึงความจริงใจ 

หนังศีรษะนางพลันส่งสัญญาณเตือนออกมาอีกครั้ง

"ราชาจิง้จอก อาวุธของผูอ้ารกัขาฝานตกอยู่ในมอืบตุรชายข้าแล้ว" 

หวังต้าฟู่ร้องโหวกเหวกเสียงดังอยู่นอกวงล้อม

"แล้วอย่างไร"

"อ้าว! เมื่อครู่ท่านมิใช่บอกว่าถ้าแย่งอาวุธได้ หน้าที่ผู ้อารักขา 

จะมอบให้บุตรชายข้า..."

"บุตรชายท่านมีความแน่วแน่พร้อมที่จะตายหรือไม่"

"เรื่องน้ัน..." หวังต้าฟู่ลังเล "เรื่องน้ัน...ย่อมแน่นอน..." การได้เป็น 

ผู้อารักขาของราชาจิ้งจอกมีเกียรติถึงระดับใด แต่เขากลับไม่เคยคิดถึง

เหตุการณ์เช่นเมื่อครู่มาก่อน

"บุตรชายท่านเอาร่างตัวเองเข้าบังปืนได้หรือไม่"

ดวงตาหวังต้าฟู่เลื่อนน้อยๆ ไปหยุดที่เลือดที่ไหลลงจากแขน 

ฝานสุยอวี้ ไม่ว่าใครก็รู้ทั้งนั้นว่าถ้าเมื่อครู่เคลื่อนไหวช้าไปสักนิด ตัวของ

ฝานสุยอวี้เกรงว่าคงมีรูเพิ่มมาแล้ว

"บุตรชายท่านท�าไม่ได้" เนี่ยยางยงพูดด้วยท่าทางไม่จริงจัง "เป็น 
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ผู้อารักขาของข้า ไม่ว่าอยู่หนใดเวลาใด สิ่งท่ีควรสนใจมิใช่เรื่องแพ้ชนะ 

แต่เป็นชีวิตของข้า ที่ข้าต้องการมิใช่ผู้ท่ีวรยุทธ์ดีที่สุด แต่ข้าต้องการผู้ที่

จงรักภักดีอย่างถวายชีวิต"

"ข้า...บตุรชายข้าเพียงแต่ยังรูใ้จไม่พอ ถ้า...ถ้ามเีวลาอกีสกัหน่อย..."

"ถ้าให้เวลาอีกหน่อย ข้าเกรงว่าแม้แต่ชีวิตก็ต้องทิ้งไปแล้ว เจ้าว่า

ถูกหรือไม่ สุยอวี้ อีกอย่างข้าก็ไม่อาจแยกจากเจ้าได้" เขาก้มหน้าลงพูด

"ถูก...ถูกต้อง" นางประหลาดใจเลก็น้อยท่ีพ่ีห้าเป็นฝ่ายพูดแทนนาง 

เวลาท่ัวไปเขาล้วนจับนางโยนลงกลางฝูงหมาป่า รอดูนางแก้ปัญหา 

เอาเอง

ยามนีฝ้านสยุอวีอ้ึง้งันไปเลก็น้อย รมิฝีปากพ่ีห้าเฉยีดผ่านแก้มนาง 

เป็น...เป็นนางความรู้สึกไวเกินไปแล้วกระมัง นางถลึงมองดวงตาเบิกโต

ของหวังต้าฟู่และสีหน้าเปี่ยมแววสนุกสนานของบาทหลวงซากับท่าน 

หลัวเจี๋ย อีกทั้งใบหน้าตกตะลึงของเหล่าพ่อค้าในบริเวณนี้

"พี่ห้า ปล่อยข้า" นางกระซิบเสียงแผ่ว "เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเอา"

"เข้าใจผิดเรื่องอะไร" เสียงของเขาฟังดูบริสุทธิ์ไร้ความผิด

"เข้าใจผดิว่า...เข้าใจผดิว่าราชาจิง้จอกเป็นพวกตดัแขนเสือ้*" พ่ีห้า

คิดจะเล่นสนุกกับนางอีกแล้วใช่หรือไม่ การที่หนังศีรษะนางชาก็คือ 

ค�าเตอืน ต้ังแต่เลก็เวลาพ่ีห้าแกล้งนาง นางจะมปีฏกิิรยิาตอบสนองเช่นนี้

"อย่างน้ันหรือ" คิ้วเขาขมวด หน้าแนบชิดริมหูนางอย่างสนิทสนม 

เสียงค่อนข้างดัง "ข้านึกว่าพวกเขาควรรู้เรื่องนานแล้วเสียอีก"

* ตัดแขนเสื้อ เป็นส�านวน หมายถึงชายผู้ชมชอบไม้ป่าเดียวกัน มีท่ีมาจากเรื่องของพระเจ้าฮั่นอายต้ีกับ 
ชายรับใช้ชื่อต่งเสียนในประวัติศาสตร์สมัยฮั่น ขณะท่ีทั้งสองนอนหลับกลางวันด้วยกัน พระเจ้าฮั่นอายต้ี 
ตื่นบรรทมก่อน แต่แขนเสื้อถูกต่งเสียนนอนทับอยู่ จึงทรงตัดแขนเสื้อตัวเองท้ิงเพราะไม่อยากกวนต่งเสียน 
ให้ตื่น
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คนทั้งหลายได้ยินค�าก็สูดหายใจเฮือกเบาๆ

"รู้...รู้เรื่อง?" หน้านางเขียวแล้ว แขนท่ีโอบรอบเอวนางรัดจนนาง

หายใจไม่ออก "พี่ห้า ท่าน...ท่านหยุดกวนได้แล้ว...อีกเดี๋ยวจะลงโทษข้า

อย่างไรก็ได้ทั้งนั้น ขังในคุกน�้าก็ได้..."

"เรื่องนั้นไม่ได้ จับเจ้าขังคุกน�้า ข้าจะปวดใจเอา"

"เรื่องน้ีก็จริง ต่อให้นางท�าความผิดใหญ่เทียมฟ้า ราชาจิ้งจอก 

ก็ไม่จับนางขังเข้าคุกน�้าเลย" บาทหลวงซาพยักหน้าพลางกล่าวขึ้น  

หลัวเจี๋ยนักเดินทางก็เออออคล้อยตามอยู่ข้างๆ

"พ่ีห้า!" นางชักโกรธข้ึนมาบ้างแล้ว พอแขนตรงเอวคลายออกก็ 

หันหลังกลับไปถลึงมองเน่ียยางยงทันที "ท่านแกล้งข้าก็ต้องมีขอบเขต 

กันบ้าง...เอ๊ะๆ!" เอวถูกรดัแน่นอีกครัง้ เขายกตวันางข้ึน นางไม่กล้าขัดขืน 

เนื่องจากเขาคือพี่ห้าที่น่าตาย

นางเคารพเขา ชืน่ชมเขา ดังนัน้จงึไม่กล้าขัดเขา ต่อให้ถูกเขาตตีาย

คามือ นางก็ไม่กล้าส่งเสียงสักแอะ

หน้ากากของพี่ห้าโน้มมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ดวงตานางเบิกโตมองเขา

"พี่ห้า!"

หน้ากากบดบงัใบหน้าเขาไว้กว่าค่อน แต่พอจะอ่านอารมณ์ความคิด

ผ่านนัยน์ตาด�าของเขาได้เลาๆ เฝ้าอยู่ข้างกายเขามาหลายปีเพียงนี้  

จะมากจะน้อยก็พอจะคาดคะเนความชั่วร้ายของเขาได้...

น่าเสียดาย นางยังคงคาดคะเนช้าไปครึ่งจังหวะ

ริมฝีปากบางไล้ระกับริมฝีปากนางในทันใด

นางหลุดเสียงร้องออกมา ตามมาด้วยเสียงอุทานตกใจของคน 

Page_����������������.indd   62 1/10/2562 BE   13:45



63

อวี๋ฉิง

ทั้งหลาย

"ข้าต้องการเจ้า เรื่องนี้ไม่ดีหรือ" เขากระซิบ พลางจุมพิตริมฝีปาก

นางจริงๆ

หวังต้าฟู่เซถอยหลังไปก้าวหน่ึง ชนเข้ากับบุตรชายท่ีตาเบิกโต 

ของเขา อันที่จริงบุตรชายเขาก็รูปงามยิ่งเช่นกัน...

ปากของฉาเค่ออ้าหวอ

"ในท่ีสุดราชาจิ้งจอกก็เริ่มจะเปิดเผยแล้ว" บาทหลวงซาย้ิมพลาง

พดูอย่างพอใจ หลวัเจีย๋ทีด้่านข้างกจ็ดบนัทกึเรือ่งทัง้หมดอยูต่รงนัน้ทนัที

ด้วยรอยยิ้มเกลื่อนหน้า 

ค�าพูดประโยคนีข้องบาทหลวงซาได้ยนืยันความคดิในใจของพ่อค้า

ทั้งหลาย

มิน่าราชาจิ้งจอกถึงให้ชายที่วรยุทธ์ไม่ได้เย่ียมยอดผู้หน่ึงติดตาม

ข้างกายเป็นผู้อารักขาของเขา ที่แท้...ราชาจิ้งจอกก็ชอบบุรุษ

นับจากวันนี ้ข่าวนีก็้แพร่กระจายเป็นไฟลามทุง่ไปทัว่ท้ังแถบชายฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงใต้ และขยายออกไปนอกพื้นที่ต่อ

ราชาจิ้งจอกเป็นพวกตัดแขนเสื้อ!
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"สุยอว้ี ปากของเจ้าเป็นอะไรไป ถูกผ้ึงต่อยมาหรือ" ฟางไจ้อู่เดิน 

มาหา พูดยิ้มๆ เสียงดังฟังชัด

ฝานสุยอวี้ได้ยิน สีหน้าที่เรื่อแดงแต่เดิมก็ยิ่งแดงเข้มขึ้น กอดสมุด

เล่มหนึ่งไว้พลางเดินไปหอชีไห่

"เป็นอะไรไป ดูเจ้าท�าหน้างอเข้าสิ เจ้ามิใช่ชอบยิ้มอย่างกับอะไรดี

หรือไร" เขาดึงเปียนาง "กลัวว่าพอเรือส่งหนังสือมาถึง เจ้าก็ต้องอ่าน

หนังสืออีกหรือ น่ันก็ดีน่ี ท่านห้ากับข้าล้วนไม่ชอบให้เจ้าหมกตัวอยู่ใน 

เรือนแพ ทุกครั้งที่ไปดูเจ้า หน้าเจ้าก็แทบจะแนบกับโต๊ะ วาดเส้นคดๆ 

เคี้ยวๆ อะไรก็ไม่รู้ นั่นจะท�าร้ายสายตา เกาะจิ้งจอกมิได้มีเจ้าเป็นช่าง 

ต่อเรือคนเดียวเสียหน่อย" เขาพูดอย่างปากไม่ตรงกับใจอยู่สักหน่อย  

รู้ดีว่าช่างต่อเรือไม่ว่าคนใดบนเกาะจิ้งจอกล้วนมีฝีมือดีไม่เท่านาง แต่ก็

ทนเห็นนางใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเรือนแพไม่ได้ 

3
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นางมคีวามสนใจอย่างมากต่อการออกแบบและดดัแปลงเรอื ถึงแม้

ราชาจิ้งจอกจะไม่เคยสอนนางเป็นพิเศษ นางก็สามารถแสดงพรสวรรค์

ของตนเองออกมาได้ ไม่ต้องบอกก็เข้าใจดีว่าเกิดจากกรรมพันธุ์ตกทอด 

แม้ช่างต่อเรือของอาณาจักรต้าหมิงจะมีความสามารถอยู่ระดับหนึ่ง  

แต่หลังการปิดก้ันน่านน�้าทะเล ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปท�าอาชีพอื่น  

การจะตามหาบิดามารดานางด้วยเบาะแสนี้เกรงว่าจะหาใช่เรื่องง่ายไม่

"อย่าขยี้หัวข้า" นางกระโดดหลบให้พ้นมือเขา

ฟางไจ้อู่กะพริบตาที่โตเหมือนกระดิ่งทองแดง "อ้าว! น้องสุยอว้ี  

นี่เป็นค�าท่ีเจ้าควรพูดหรือ ใครกันท่ีเช็ดอึเช็ดฉ่ีให้เจ้าตอนยังเล็ก ล�าบาก

ล�าบนเลี้ยงเจ้าจนโต"

นางข�าพรืดออกมา "นั่นไม่ท่านสักหน่อย"

"ย่อมจะไม่ใช่ข้าแน่ ข้ายังไม่มีบุญวาสนาน้ัน" นางเพ่ิงมาตอน 

แปดขวบ พลาดช่วงแบเบาะของนางไป ต่อให้เป็นเรือ่งสอนนางเลีย้งนาง 

นัน่ก็เป็นความดคีวามชอบของท่านห้า ฟางไจ้อูช่กัแส้ออกมาตวัดเข้าหา

นางอย่างหยอกล้อ

 นางกระโดดหลบ วรยุทธ์ของพี่ไจ้อู่เป็นที่เลื่องชื่อในทะเล ยามนี้ 

เขาฟาดข�าๆ นางก็ตอบโต้กลับไปข�าๆ เช่นกัน

กระบองเหล็กสูงเท่าตัวคนของนางนี้เป็นอาวุธที่ตอนแรกพ่ีห้า 

วานคนหล่อให้เป็นพิเศษ นางยังไม่มีพลังจะตีคนให้ตายได้ในทีเดียว  

แต่ก็เพียงพอจะปกป้องตัวเองได้ ครั้นนึกถึงพ่ีห้าก็นึกถึงเรื่องที่ตนเอง 

กัดปากไม่หยุดทั้งคืน นึกถึงริมฝีปากที่ถูกกัดจนเยินขึ้นมา... 

"อ้าว เสียสมาธิหรือ นั่นใช้ไม่ได้" แส้ของฟางไจ้อู่พันรัดกระบอง 
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ของนาง "กระบองอยู่คนอยู่ กระบองไม่อยู่ เจ้าก็ไปพบยมบาลได้เลย  

สยุอว้ี วรยุทธ์ของเจ้าย่ิงมาย่ิงถอยหลงัแล้ว" เขากระตกุเบาๆ รับกระบอง

เหล็กของนางไว้

นางกัดริมฝีปากล่างไว้อีกครั้ง กระโดดขึ้นรั้ว หลบแส้ของเขา นาง

เดิมก็ไม่ชอบฝึกยุทธ์ ที่ยอมไปเรียนก็เพื่อพี่ห้า พี่ห้า...เหตุใดต้องจูบนาง 

เพ่ือให้ผู้อื่นไม่นินทาผู้อารักขาฝานผู้อ่อนแอปวกเปียกอย่างนางคนนี้อีก

อย่างนั้นหรือ น่าชังนัก! คิดมาทั้งคืนก็ยังคิดไม่ออกถึงเจตนาของพ่ีห้า  

เขาเล่นงานนางเสยีอนาถแล้ว! ท�าให้นาง...ไม่กล้าขึน้ไปเกาะเหนือ ท�าให้

พอนางสัมผัสถูกริมฝีปากก็คล้ายว่ารู้สึกถึงกลิ่นอายของพี่ห้า

"ฐานล่างของเจ้าไม่มั่นคง แพ้แน่นอนแล้ว!" ฟางไจ้อู่ร้องบอก

"น่ีๆ บุรุษตีสตรีเป็นพฤติกรรมที่ข้าดูแคลน ฟางไจ้อู่ ล้อเล่นน่ะได้ 

แต่อย่าเอาจริงเชียว" เสียงชัดกังวานดังขึ้น ฟางไจ้อู่อึ้งงัน รีบเก็บแส ้

กลับมา

"ท่านสิบสอง" หน้าเขาค่อยๆ เริ่มแดง

"สิบสอง?" สุยอวี้หมุนตัวไปชนเข้ากับเด็กผู้ชายรูปงามอ่อนเยาว์

พอดี

"ไม่รู้จักข้าแล้วหรือ" เนี่ยหยวนเฉี่ยวจับมือนางด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

แจ่มใส "น้องสุยอว้ีผู้น่ารัก ตั้งแต่จากกันเมื่อสามปีก่อน พ่ีหยวนเฉี่ยว 

ของเจ้าก็คิดถึงเจ้าทุกเช้าค�่า เฝ้าหวังจะมีสักวันได้ข้ึนเกาะมาเย่ียมเจ้า" 

หน้าเขายื่นมาใกล้นาง

สุยอว้ีรีบหดหน้าออกห่าง นางหรี่ตาลง "สิบสอง...ท่านคือสิบสอง

จริงๆ?" งามเกินไปแล้ว แทบจะนึกว่าเนี่ยหยวนเฉี่ยวเป็นเด็กผู้หญิงแล้ว 
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สามปีก่อนที่เมืองหนานจิงเพียงแต่รู้สึกว่าเขารูปโฉมงามปานหยก นิสัย

ร่าเรงิอกีทัง้น่าสนใจ วันน้ีได้เห็นอกีครัง้...นกึว่าเป็นชาวสวรรค์เลยทีเดยีว 

ทว่าเขามใิช่ควรอยู่ในเมอืงหนานจงิหรอืไร ไฉนจงึมาปรากฏตัวบนเกาะได้

"ข้าเอง มา ขอหอมที น้องสุยอวี้ผู้น่ารัก" เขาย้ิมตาหยี ย่ืนหน้า 

เข้าใกล้นางไม่หยุด

"ชายหญงิไม่แตะเน้ือต้องตัวกัน นายน้อยสบิสอง" นางผลกัเขาออก

"เรียกข้าพ่ีสิบสองก็ได้ ไม่ต้องเรียกนายนงนายน้อย" เขาพูดด้วย

สีหน้าเหมือนถูกท�าร้าย

"ถ้าข้าจ�าไม่ผิด ข้าโตกว่าท่านครึ่งปีนะ"

"ชั่วช้า!" เน่ียหยวนเฉี่ยวพูดด้วยความโมโห "แม่นางท่ีเข้าตาข้า 

ล้วนแต่โตกว่าข้ากันทั้งนั้น แต่นั่นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย! ข้าไม่ถือสา..." 

ฉวยโอกาสที่อีกฝ่ายไม่ระวัง ใช้สองมือแทรกเข้าเอวนาง กอดนางไว้เต็ม

อ้อมแขน

"ว้าย!" ชายหญิงไม่แตะเน้ือต้องตวักัน! สยุอว้ีใช้สองมอืผลกัท้องเขา

โดยสัญชาตญาณ เขาไม่ทันระวังจึงถูกซัดลอยออกไป

"ระวัง!" ฟางไจ้อู ่ตกใจขนาดหนัก รีบกระโดดข้ึนรับอีกฝ่ายไว ้

กลางอากาศ

"โธ่เอ๊ย ใจร้ายย่ิงนัก!" เนี่ยหยวนเฉี่ยวร้องคร�่าครวญ ครั้นถูก 

วางลงพ้ืนก็ไม่สนใจฟางไจ้อู ่ รีบเดินมาใกล้นางอีกสองก้าว แสร้ง 

ท�าหน้าท�าตาดุร้าย "เจ้าไม่กลัวจะฟาดข้าตายหรือไร ข้ารักใคร่เอ็นดูเจ้า 

เจ้ากลับท�ากับข้าเช่นน้ี! น่ียังเป็นธรรมอยู่หรือ" เขายกสองมือเท้าสะเอว

ชิงใส่ความก่อน เหมือนไม่กลัวสักนิดว่าเมื่อครู่จะถูกฟาดตายหรือไม่
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ถ้ามใิช่เขาแซ่เน่ีย ถ้ามใิช่เขายังมบีคุลกิลกัษณะสงูศกัดิอ์ยู่หลายส่วน 

ท่าทางอนัธพาลนีข้องเขาก็เหมอืนคนบ้ากามในคราบลกูผูด้มีเีงนิท่ีไม่รูจ้กั

ความล�าบากอย่างที่สุด

ฝานสุยอวี้เบ้ปาก พูดด้วยความโมโห "ชายหญิงไม่แตะเนื้อต้องตัว

กัน ท่านแตะต้องข้าเช่นนี้ผิดจารีตประเพณี!"

"เป็นอย่างนี้เองหรือ" เขาท�าหน้าบริสุทธ์ิไร้ความผิด "แต่ข้าเคย 

หอมเจ้านะ สามปีก่อน เจ้าตัวเล็กๆ น่ารักเป็นหนักหนา ข้าฉวยโอกาส

ตอนเจ้านอนหลับขโมยหอมแก้มไปทีหนึ่ง ไฉนตอนนี้กลับหอมไม่ได้ 

แล้วเล่า" เขาเหลือบมองสีหน้าตกใจของนาง พลางกางพัดออกพัด  

"ข้าว่านะ สุยอวี้ ถ้าข้าหอมเจ้าไม่ได้ แล้วท�าไมพ่ีห้ากลับหอมเจ้าได้  

เจ้าคิดเกินเลยกับพี่ห้าของข้าใช่หรือไม่..."

"ไม่ได้คิด! ข้าจะกล้าคิดเกินเลยได้อย่างไร!" นางตัดบทเขาด้วย

ความพลุ่งพล่าน "ข้าเคารพพ่ีห้า ชื่นชมพ่ีห้า เขาสั่งสอนข้า เลี้ยงข้า  

ให้ข้าได้มีที่อาศัย ต่อให้ต้องเสียเลือดเสียชีวิตเพื่อเขา ข้าก็จะไม่ส่งเสียง

ประท้วงแม้แต่แอะเดียว ข้าจะมีความคิดเกินเลยกับเขาได้อย่างไร!" 

ใบหน้าเป้ือนยิม้ของนางหายไปแล้ว สองหมดัก�าแน่น ยืนยันว่าค�าท่ีนาง 

พูดเป็นความจริงแน่นอน

ความรูส้กึท่ีนางมต่ีอพ่ีห้าก็เหมอืนเป็น...เขาเป็นบรุุษผูย่ิ้งใหญ่ทีส่ดุ

บนโลก บุรุษเช่นนี้ในสายตาผู้อื่นอาจจะเป็นราชาจิ้งจอกผู้ไม่แบ่งแยก 

ด�าขาว เป็นราชาโจรสลัดผู้เป็นใหญ่ในทะเล แต่ส�าหรับนาง เขาก็เหมือน

เป็นพระเจ้าท่ีบาทหลวงซากล่าวถึง เหมือนเป็นพระโพธิสัตว์ท่ีชาวบ้าน

แถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้กราบไหว้บูชา
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หากบอกว่ามีความคิดเกินเลยก็เป็นการใส่ร้ายความรู้สึกระหว่าง

นางกบัพ่ีห้าแล้ว นางชอบพ่ีห้า ชอบจนขนาดว่าให้ทิง้ชวีติเพ่ือเขาก็เตม็ใจ 

ความรู้สึกเช่นนี้กลับมิใช่ความรักในนิยายตามร้านตลาด

นางเคยอ่านนยิายท่ีเรอืสกุลเน่ียส่งมาอยู่หลายเล่มในเวลากลางคนื 

นิยายเป็นนิยายรัก ค่อนไปทางความรักบริสุทธ์ิ ความรักเช่นในหนังสือ

ท�าให้คนต้องอิจฉา นางกลับไม่รู้ว่าจะได้พบความรักแสนพิเศษพรรค์นั้น

เมื่อใด แต่ว่าไม่เป็นไร ชีวิตในยามน้ีนางพอใจแล้ว มีพ่ีห้าก็เท่ากับม ี

ทุกอย่างแล้ว ทว่า...ความคิดเกินเลย เป็นสิ่งที่แค่คิดยังไม่เคยคิดจริงๆ

"เอาล่ะๆ ดูเจ้าท�าตื่นเต้นเข้าสิ ไม่เหมือนสุยอว้ีที่ข้ารู ้จักเลย"  

เนี่ยหยวนเฉี่ยวบุ้ยปาก "พวกเราเลิกคุยเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ได้แล้ว ถงึอย่างไร

ข้าก็ออกทะเลเป็นครัง้แรก แปลกใหม่ย่ิงนกั พักทีน่ีส่กัปีคร่ึงปี อยู่ด้วยกัน

เช้าเย็น ไม่แน่ความรู ้สึกอาจจะเกิดขึ้นเอง ถึงเวลานั้นเจ้าก็ตามข้า 

กลับบ้านไปเป็นภรรยาข้า เจ้าว่าดีหรือไม่" หน้าเขาย่ืนมาใกล้อีกคร้ัง  

แต่กลับถูกฝานสุยอวี้ตบกลับไป

เน่ียหยวนเฉี่ยวหลบเบาๆ ก่อนพูดย้ิมๆ ด้วยท่าทางลับๆ ล่อๆ  

"เจ้าเห็นว่าข้าวรยุทธ์อ่อนด้อยหรือไร ข้าก็กระดูกแข็งเหมือนกัน พวกเรา

มาประลองฝีมือกนัสกัยก ถ้าข้าแพ้กใ็ห้เจ้าตดัสนิใจ แต่ถ้าเจา้แพ้จะต้อง

ให้ข้าหอมหนึ่งที"

"ท่านกับพ่ีห้าไม่เหมอืนกันเลยสกันิด" ยากจะนึกภาพได้ว่าพวกเขา

เป็นพี่น้องกัน ต่อให้อายุห่างกันช่วงหนึ่ง แต่ก็ไม่ควรจะแตกต่างกันมาก

ขนาดน้ี พ่ีห้าเป็นดวงดาวทีส่่องแสงอย่างสงบบนฟากฟ้า ส่วนหยวนเฉีย่ว

ก็เป็นคนบ้ากามบนพื้นดิน ตีก็ยังตีไม่ตาย
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"ระวัง ท่านสบิสอง สยุอวีไ้ม่อ่อนหัดนะขอรับ" ฟางไจ้อูร้่องบอกอย่าง

เป็นกังวล

"ว่าอะไรนะ" เน่ียหยวนเฉี่ยวหันหน้ากลับมาย้ิม ฟางไจ้อู่หน้าแดง

ทันที "เจ้าเห็นข้าเป็นไก่อ่อนหรือไร" เขากระโดดมาข้างหน้า จู่โจมใส่

หน้าอกฝานสุยอวี้ บีบให้นางไม่อาจไม่ป้องกัน

นางร้องเบาๆ ด้วยความหงุดหงิดโมโห พลางรับกระบวนท่า 

เหยาะแหยะของเขา

"ลือกันเป็นไฟลามทุ่ง ข้าเพ่ิงจะลงจากเรือก็ได้ยินข่าวใหญ ่

สะเทือนฟ้าสะท้านดินแล้ว" ริมหน้าต่างหอชีไห่ บุรุษชุดขาวเอนพิงรั้ว  

มือจับด้ามพัดกล่าวยิ้มๆ

"ราชาจิ้งจอกเป็นพวกตัดแขนเสื้อ หืม? ข้าก็ก�าลังเดาอยู่ว่าเจ้าจะ

ลงมือเมื่อไร สมควรถึงแก่เวลาแล้ว เจ้าเป็นพวกลงมือไวมาแต่ไหนแต่ไร 

มเีพียงเรือ่งนีท่ี้เจ้าเสยีเวลาไปถงึสบิปีเตม็ๆ ข้าต้องพูดว่าข้ายอมเจ้าแล้ว" 

เขาพูดให้เนีย่ยางยงทียื่นอยูข้่างๆ ฟัง นยัน์ตาด�าทีด่สุูภาพเรียบร้อยอบอุน่

อ่อนโยนกลับก�าลังมองดูการต่อสู้ที่นอกหอ 

"นางไม่เด็กแล้ว" เนี่ยยางยงตอบเรียบๆ ท�าเป็นจิบชาตามสบาย  

แต่แล้วก็ขมวดคิ้วขึ้นมาอีก

"เป็นเพราะว่านางไม่เด็กแล้ว เจ้าถึงได้เริ่มเคลื่อนไหว? แค่เพราะ

เหตุผลนี้?" คิ้วบุรุษชุดขาวมุ่นน้อยๆ "นี่มิใช่เหตุผลที่ดี"

"เช่นนั้นท่านเห็นว่าอะไรจึงจะเป็นเหตุผลที่ดีเล่า" เน่ียยางยง 

ถามประชดประชัน
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บุรุษชุดขาวกางพัดออก หน้าพัดเป็นภาพขุนเขาสายน�้า ด้านล่าง

ภาพประทับตราชื่อไว้ว่า 'เนี่ยมี่หยาง' เขาไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่ง

"เหตุผลดีๆ มีต้ังมาก แต่ไม่ควรเป็นเหตุผลนี้อย่างเด็ดขาด เจ้า 

ท�าตามใจชอบจนเป็นนิสัยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว การจะสั่นคลอน 

การตัดสินใจหรือความคิดของเจ้ามิใช่ส่ิงที่ข้าจะท�าได้ด้วยตัวคนเดียว 

ทว่าข้าต้องบอกกล่าวสักประโยค ถ้าเจ้าวางสุยอว้ีไว้ก้นบึ้งหัวใจ วางไว้

ในมุมพิเศษภายในใจเจ้าจริงๆ เช่นนั้นเจ้าก็ไม่มีทางเห็นหยวนเฉี่ยว 

เกี้ยวพานางแล้วยังคงไม่สะทกสะท้านอยู่ได้"

เนี่ยยางยงหรี่ตาน้อยๆ มองดูเงาร่างกลางการต่อสู้พัลวันที่นอกหอ

"นางเป็นเด็กที่ข้าอบรมเลี้ยงดูมากับมือ นางจึงเหมาะสมได้แค่

กับข้า"

"ใช่แล้ว ข้าอยู่ท่ีเมืองหนานจิงก็เคยได้ยินเป็นระยะว่าเจ้าเล้ียงด ู

เด็กผู ้หญิงคนหนึ่ง" ถึงข่าวท่ีส่งกลับมาในเวลานั้นจะไม่ได้เปิดเผย 

จุดประสงค์ในการเลี้ยงดูนางของเขา แต่ก็พอเดาออกได้เลาๆ ว่าเขามี

แผนปั้นสตรีที่สามารถคู่ควรกับเขาได้

เนี่ยมี่หยางย้ิมอบอุ่นเอื่อยเฉื่อย "หลังผ่านมาสิบปี การเลี้ยงด ู

ของเจ้าส�าเร็จแล้วหรือยัง ข้ามองอย่างไรก็มองไม่ออก นางเหมือนเจ้า 

ตรงใดกัน"

"ใครบอกว่านางต้องเหมือนข้า ที่ข้าต้องการมิใช่ตัวข้าอีกคน"

"เช่นนั้นเจ้าต้องการสตรีที่เหมือนกับนาง?" เนี่ยมี่หยางมองดูอย่าง

ละเอียดอีกเล็กน้อย ก่อนเขาจะวิจารณ์อย่างตรงประเด็น "รูปโฉมมิได ้

โดดเด่น บุคลิกลักษณะก็กล่าวไม่ได้ว่าอ่อนหวานนุ่มนวล ร่าเริงและ 
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ชอบย้ิมไปนิด อายุยังน้อย นิสัยใจคอก็ดื้อรั้นอยู่สักหน่อย ไม่ค่อยรู ้ 

โลกกว้างนัก อีกท้ังยังวู่วามเหมือนหยวนเฉ่ียว ยางยง ท่ีเจ้าต้องการ 

คือแบบนี้หรือ เด็กผู้หญิงที่หาได้ทุกที่ทุกเวลาในเมือง?"

เนี่ยยางยงมิได้โต้แย้งในค�าค่อนแคะของอีกฝ่าย แต่ไหนแต่ไร 

เขาเองก็มิได้ต้องการให้ใครเข้าใจทุกเรื่องที่เขาท�า ริมฝีปากบางของเขา

ก�าลังยกยิ้ม รอยยิ้มต่างกับเนี่ยมี่หยางอย่างที่สุด

หากกล่าวว่าในบรรดาพ่ีน้องสกุลเนีย่ท้ังสบิสองคน แต่ละคนล้วนมี

สิ่งพิเศษเป็นของตนเอง เช่นนั้นก็ไม่ต้องสงสัย ส่ิงพิเศษของเนี่ยยางยง 

ก็คือชะตาที่จะได้เป็นราชาโดยก�าเนิด

ตัง้แต่เลก็เขาก็ร้ายกาจมากเล่ห์ อยู่เหนือคนทัว่ไป ความคดิของเขา

ประหลาดอัศจรรย์ทั้งยังชวนให้คนหวาดกลัว การแบ่งแยกดีชั่วของเขา

นั้นคลุมเครือย่ิง ถึงแม้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามหลักตามเกณฑ์ เขา 

ก็ยังคงแสดงด้านที่ชวนให้คนคาดเดาได้ยากออกมา

เน่ียมี่หยางก�าลังย้ิมน้อยๆ รอยย้ิมดูอบอุ่น สีผิวขาวผ่องเทียบกับ 

ผิวสีทองแดงจากการตากแดดตลอดทั้งปีของเนี่ยยางยงก็ต่างกันราวกับ

ขั้วบวกขั้วลบ

ขัว้ลบมไิด้หมายความว่าเขาเลวร้ายโดยก�าเนิด เขาเพียงแต่กระท�า

การตามความคิดของตนเอง แต่ความคิดของเขาโดยทั่วไปเมื่ออยู่ใน 

ยุคสมัยอนุรักษนิยมนี้ก็กลายเป็นสิ่งผิดแปลกที่ท�าให้คนหวาดกลัวและ

เปี่ยมด้วยความประหลาดใจ

"ยามน้ีทุกหัวระแหงต่างลือกันว่าราชาจิ้งจอกเป็นพวกตัดแขนเสื้อ 

เกรงว่าพ่อค้าเดินทะเลท่ีมาทีน่ีห่ลงัจากน้ีจะไม่มอบสตรมีาให้อกี พวกเขา
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จะพาบุรุษมาให้แทน"

"ผู้ที่เป็นพวกตัดแขนเสื้อมิใช่ข้า" เน่ียยางยงเลิกคิ้ว "ท่านดูแล 

ร้านหนงัสอือยู่ทีห่นานจงิ ไฉนจู่ๆ  ก็ฝากข่าวมาบอกว่าผูดู้แลใหญ่อย่างท่าน

จะมาส่งหนังสือเองได้"

"ร้านหนังสือส่งคืนให้พ่ีสามแล้ว ข้าก็ว่างงาน อีกทั้งหยวนเฉี่ยวก็

ซกุซน อยู่ทีห่นานจงิมแีต่จะท�าให้พ่ีสามหัวเสยี ข้าจงึพาเขาออกมาเท่ียว" 

เน่ียมี่หยางแย้มย้ิมรักใคร่โปรดปราน "เจ้าควรรู้ว่าข้าขี้โรคมาตั้งแต่เล็ก 

ถ้ามิใช่หยวนเฉี่ยวอยู่เป็นเพ่ือนข้าโดยตลอด เกรงว่าข้าคงอดทนผ่าน 

วันเวลาอันยาวนานนี้มาไม่ได้ เขาใช้เวลาทั้งสิบเจ็ดปีของชีวิตเขาอยู่เป็น

เพ่ือนข้า ท�าให้เขาไม่เคยแม้แต่จะย่างออกจากเมืองหนานจิงสักก้าว  

พาเขามาเป็นเรื่องสมควรแล้ว" ไม่เคยมีใครรู้ว่าเขาอิจฉาในความอิสระ

แตกต่างของยางยงมากเพียงไร ถึงแม้จะท�าให้คนกลัว ถึงแม้หนทางจะ

ยากเดนิ แต่ก็ยังดีกว่าร่างกายป่วยๆ ทีต้่องอดุอูอ้ยู่ในเรือนลกึเป็นร้อยเท่า

เนี่ยยางยงมองเขาปราดหนึ่ง ก่อนพูดอย่างแฝงความหมายลึกซึ้ง 

"อายุของท่านก็ควรแต่งงานได้แล้ว ไม่ควรเอาความคดิความอ่านไปลงกับ

หยวนเฉี่ยวมากเกินไป เอ็นดูเขาเกินไปมีแต่จะท�าให้เขาท�าอะไรไม่รู้จัก

เกรงกลัว"

เนีย่มีห่ยางเงยีบไปครูห่นึง่ ก่อนจะย้ิมบางๆ พลางว่า "ข้ารูป้ระมาณด ี

น้องห้าก็เช่นกัน เจ้ารักทะเล ดังนั้นจึงข้ึนเรือมา เจ้าต้องการเป็นราชา 

แห่งท้องทะเล ดังน้ันจึงครอบครองเกาะตั้งตนเป็นราชา แต่ข้าหวังให ้

ความสุขชั่วชีวิตของเจ้าดีกว่าทะเลของเจ้า"

เนีย่ยางยงย้ิมอย่างไม่น�าพา "ท่านชกัจะอ่านนยิายรกัในร้านหนงัสอื
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จนหมกมุ่นแล้ว"

เนี่ยมี่หยางก�าลังคิดจะตอบอะไร กลับมีเสียงร้องปวดใจของ 

เนี่ยหยวนเฉี่ยวดังมาจากนอกหอ

"ตายๆๆๆ เจ็บหรือไม่ๆ เสี่ยวสุยอวี้ที่น่าสงสาร ข้าลงมือหนักไปใช่

หรือไม่ ผู ้อารักขาฟาง นี่เจ้าไม่ได้ช่วยข้า แต่เป็นการท�าให้ข้าชนะ 

อย่างไม่สมศักดิ์ศรี ข้ายังจะมีหน้าหอมนางได้อีกหรือ! สุยอวี้ มา ถ้าเจ้า

ลุกขึ้นไม่ไหว เดี๋ยวข้าอุ้มเจ้าเอง"

"ขออภัยขอรับ ท่านสิบสอง..." เป็นเสียงกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

ของฟางไจ้อู่

เน่ียมี่หยางมองลงด้านล่างครู่หน่ึง พลันรู้สึกว่าน้องชายท่ีข้างกาย

เดนิเข้าไปในโถงแล้ว คล้ายว่าไม่เป็นห่วงเดก็ท่ีเขาเลีย้งดมูาผูน้ีเ้สยีเท่าไร 

ความเย็นชาของเขาเพียงพอจะอธิบายใจของเขาได้ ที่เขาต้องการ

เป็นเพียงสตรีนางหนึ่ง สตรีท่ีสามารถคู่ควรกับเขาได้ นอกเหนือจากน้ี 

นางก็มิใช่อะไรทั้งนั้น เนี่ยมี่หยางหุบพัดดังฉับ เดินทอดน่องเข้าด้านใน

"ยุ่งเรื่องไม่เก่ียวกับตนน้ีมีแต่จะหากลิ่นคาวมาติดตัวเอง" เขาพูด

พึมพ�า

"พ่ีสี่!" เน่ียหยวนเฉี่ยวตัวยังมาไม่ถึง เสียงกลับมาถึงก่อน ว่ิงตึงๆ  

ขึ้นหอ พลางหันหน้ากลับไปย้ิมตาหยี "สุยอว้ี อยากให้พ่ีสิบสองของเจ้า

อุ้มเจ้าขึ้นหอหรือไม่"

ในหอมเีสยีงพ่นลมหายใจดังมาเสรจ็ก็ปรากฏเงาร่างของฝานสยุอวี้ 

นางดูทุลักทุเลอยู่บ้าง ชายกระโปรงเปื้อนโคลน ในอ้อมแขนกอดสมุดไว้ 

กระบองเหล็กก็เป็นฟางไจ้อู่ถือขึ้นหอให้
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"เล่นสนุกเต็มท่ีแล้ว?" เน่ียยางยงเอ่ยเหน็บ ก่อนจะจิบชาโดยหน้า

ไม่เปลี่ยนสี

"พ่ีห้า..." นางอยากจะพูดบางอย่างกลับหบุปากลงหลังมองเหน็หน้า

เขา ใบหน้าเขายังคงเดิม แต่กลับท�าให้นางประหม่าขึ้นมาอยู่สักหน่อย

นี่เป็นการพบพ่ีห้าครั้งแรกหลังจากถูกจูบเมื่อวาน ในใจนางให ้

กระสับกระส่าย มีไอร้อนกลุ่มหนึ่งแผดเผาขึ้นมาจากในอก

"อะไรกัน ในสายตาเจ้ามีเพียงพ่ีห้าของเจ้าหรือไร" เน่ียมี่หยาง 

กล่าวยิ้มๆ ดึงดูดความสนใจของนางมาที่ตนเอง

"พี่สี่!" นางสองตาสว่างวาบ พูดด้วยความดีใจ "ข้าก็ว่าแล้วว่าไฉน

จึงมีแค่สิบสอง กลับไม่เห็นพี่สี่ ที่แท้ท่านก็อยู่ที่นี่"

"พูดอย่างกับว่าข้าต้องอยู่กับพ่ีสี่ตลอด เหมือนเป็นแฝดตัวติดกัน

กระนัน้" เนีย่หยวนเฉีย่วเหน่ือยแล้ว จงึฉวยม้าน่ังมาน่ังลงข้างเน่ียมีห่ยาง

ฝานสุยอวี้ดวงตาโค้งอมย้ิม พ่ีสี่ท่ีอ่อนโยน พ่ีส่ีที่สุภาพมีมารยาท 

มองแล้วให้รืน่ตารืน่ใจยิง่ ตอนก่อนอายุสิบห้านางอยู่แต่บนเกาะ แทบจะ

นกึว่าบรุษุล้วนควรมหีน้าตาท่าทางเหมอืนโจรสลดับนเกาะ ไม่ใช่โผงผาง

หยาบคายก็เย็นชาเหมือนพ่ีห้า จนกระท่ังคร้ังนั้นได้ข้ึนไปเมืองหนานจิง

ถึงได้ประหลาดใจว่าบนโลกถึงกับมีบุรุษที่อ่อนโยนขนาดพี่สี่อยู่ด้วย

เน่ียมีห่ยางสงัเกตเห็นความยินดีปรดีาของนางก็ใช้สมองคดิเลก็น้อย 

แล้วพลันกล่าวย้ิมๆ "ไม่ได้เห็นแค่ไม่ก่ีปี เจ้าก็กลายเป็นสาวงาม

สะโอดสะองน่ารักน่าพิสมัยแล้ว คิดถึงตอนแรกเจ้ายังตัวน้อยๆ ใบหน้า

อ่อนวัยไม่ประสาเหมือนกับหยวนเฉี่ยวในยามน้ี คิดไม่ถึงว่าเวลาเพียง 

ไม่เท่าไรเจ้าก็กลายเป็นแม่นางน้อยที่งดงามตรึงใจแล้ว" ค�าชมของเขา
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ท�าเอาสุยอว้ีหน้าเรื่อแดง นางเหลือบมองเน่ียยางยงแวบหนึ่ง ฝ่ายหลัง 

ยังคงดื่มชาอย่างไม่สนใจไยดี 

"ถูกต้องๆ!" เน่ียหยวนเฉี่ยวกะพริบตาปริบๆ พูดด้วยท่าทาง

กระตือรือร้น "พ่ีสี่พูดได้ถูกต้อง ข้าน่ะเมื่อครู่ยังพูดว่าอยากรับสุยอว้ี 

เป็นอนุอยู่เลย จะอย่างไรบนเกาะนี้ก็ไม่มีใครเหมาะสมกับสุยอว้ี พ่ีสี่  

ท่านว่าดหีรอืไม่...โอ๊ย!" จู่ๆ  ถูกตบศรีษะ เขาจงึรู้แล้วว่าไม่ควรฉวยโอกาส

ตักตวงผลประโยชน์ในเวลาน้ี จึงบ่นงึมง�าข้ึน "ข้าพูดเร่ืองจริงน่ีนา ท่าน

ดเูถอะว่าบนเกาะน้ีมชีายฉกรรจ์หยาบคายคนไหนเหมาะสมกับสุยอว้ีบ้าง 

หรือว่า...จะให้หมกตัวเป็นนางโจรอยู่บนเกาะนี้ไปชั่วชีวิต?"

"ท�าไม ข้าต้องการให้นางอยู่บนเกาะไปชั่วชีวิตก็ไม่ได้หรือ"  

เนี่ยยางยงเอ่ยถามเสียงนุ่มเบา

"ไม่ใช่ไม่ได้" เนี่ยมี่หยางเอ่ยสอดรับ สายตามองฝานสุยอว้ี "อายุ 

ของนางก็ไม่น้อยแล้ว นิสัยร่าเริงของหยวนเฉ่ียวไม่เหมาะกับนาง ข้า 

เห็นว่า...นางกับฟางไจ้อู่กลับเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดี"

"หา?!" ฟางไจ้อู่โบกมือปฏิเสธทันที "ไม่ๆๆ! ไฉนจู่ๆ ก็ลากมาหาข้า

เล่า ข้า...ข้าปฏิบัติกับสุยอวี้ดั่งน้องสาว...จริงๆ นะขอรับ!" เขาเหงื่อแตก

เต็มศีรษะ รีบมองไปทางท่านสิบสองอย่างหาตัวช่วย แต่กลับเห็น 

หยวนเฉี่ยวแย่งชาของท่านสี่ไปดื่ม ท่าทางไม่ใส่ใจโดยสิ้นเชิง

"ดูเถอะว่านี่ก�าลังท�าอะไร ที่นี่มิใช่สถานที่ให้เป็นพ่อสื่อพ่อชัก" 

ท�านองเสียงนุ่มเบาระคนด้วยความร�าคาญ ใบหน้างามไม่มีอารมณ์ใดๆ 

แต่ในดวงตาเหมือนดอกท้อคล้ายว่ามีแววไม่ชอบใจอยู่

ฝานสุยอวี้เห็นดังนี้ก็รีบก้าวมากางสมุดของนางออก
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"พ่ีห้า..." เสียงนางแหบอยู่บ้าง นางรีบท�าให้คอโล่งก่อนกล่าวว่า  

"นี่เป็นภาพร่างปืนใหญ่ของฝอหล่างจี ข้าอยากลองลดน�้าหนักมันลง 

หนึ่งในสามดู ถ้าพ่ีห้าอนุญาต ข้าก็อยากเอามันติดตั้งบนเรือแล้ว 

ออกทะเลไปทดลองยิง"

เนี่ยยางยงมองดูภาพร่างบนสมุดเล็กน้อย 

เน่ียมี่หยางที่ด้านข้างตกใจเล็กๆ เอ่ยถามว่า "สุยอว้ี ข้าคิดว่าเจ้า

สนใจการออกแบบเรือ ไฉนตอนนี้กลายเป็นปืนใหญ่เสียแล้ว"

นางคลี่ย้ิมกระตือรือร้น "พ่ีสี่ ปืนใหญ่ก็เป็นหนึ่งในอาวุธท่ีต้องม ี

บนเรือรบ หลายปีมานี้ชาวฝอหล่างจีน�าปืนใหญ่ของพวกเขาเข้ามา  

มีพลังท�าลายล้างค่อนข้างมากต่อชาวบ้านแถบชายฝั่งรวมถึงโจรสลัด 

เรื่องดินปืนและปืนใหญ่พวกเราก็ไม่แพ้ใคร เพียงแต่ผลลัพธ์จากการ 

หยุดตัวเองอยู่กับที่คือท�าให้ผู ้อื่นตามแซงพวกเราได้เร็วขึ้นก้าวหนึ่ง  

พ่ีห้าเหน็ด้วย ข้าจงึเริม่ศกึษาค้นคว้าปืนใหญ่ของพวกเขา สามารถปรบัปรงุ

ได้ย่อมเป็นเรื่องดี แต่ถ้าไม่ได้ การได้ดูมากขึ้นหน่อยก็ดีเช่นกัน"

"อ้อ?" เนี่ยมี่หยางเหลือบมองภาพร่างบนสมุดปราดหนึ่งอย่างรู้สึก

อัศจรรย์ใจอยู่เล็กๆ บนภาพร่างมีตัวเลขเขียนอยู่แน่นขนัด เป็นปริมาณ

ของดินประสิวและก�ามะถัน นอกจากนี้ ขณะเนี่ยยางยงเปิดดูตามสบาย

ถึงหน้าถัดมา แม้เน่ียมี่หยางจะหน้าไม่เปลี่ยนสี แต่ในใจกลับต่ืนตะลึง

เหลือแสน

ปืนใหญ่ฝอหล่างจนี�า้หนักเบาลงหนึง่ในสาม...ยังมภีาพร่างปืนใหญ่

ขนาดเลก็อืน่ๆ ตลอดจนการออกแบบของฝอหล่างจอีกีเป็นพรวน...นีเ่ป็น

แผนการท่ีพ่ีใหญ่ทีท่�างานในราชส�านกั 'ก�าลงั' ด�าเนินการอยู่...ซ้ือปืนใหญ่
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ฝอหล่างจีเข้ามา ชักชวนบุคคลทรงความรู้ด้านดินปืนในอาณาจักรมา

ปรบัปรงุปืนใหญ่ให้สามารถพิทักษ์ก�าแพงเมอืงหรอืใช้บนรถศกึได้ แผนการ

ด�าเนินมาสองปีกว่าแล้ว แต่กลับยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

"สุยอวี้ เจ้า...ศึกษามานานเท่าไรแล้ว"

"สองปีกว่าแล้วกระมงั" นางตอบย้ิมๆ ย้ายม้าน่ังมาน่ังลงภายใต้การ

ส่งสัญญาณบอกของพี่ห้า

"สองปี?" นั่นมิใช่เริ่มตั้งแต่อายุราวสิบห้าเลยหรือ เนี่ยมี่หยาง

สอบถามด้วยสีหน้าจริงจัง "อาจารย์ของเจ้าคือใคร ข้าอยากพบเขา"

"เป็นพ่อบุญธรรมสอนข้า" นางมองพ่ีห้าแวบหน่ึงก่อนตอบอย่าง 

ว่าง่าย สหีน้าพ่ีห้าคล้ายไม่ใส่ใจ นยัน์ตาด�าของเขาก�าลงัจ้องมองภาพร่าง

ของนาง ริมฝีปากเขา...เหยียดหยันตามความเคยชิน

นางรีบรวบรวมสติ สะกดข่มใจที่ร้อนรน ยามนี้มองเห็นริมฝีปาก 

ของพี่ห้าก็จะนึกถึงฉากเหตุการณ์น่ากระอักกระอ่วนเมื่อวาน

จบูนาง! มคีวามจ�าเป็นต้องจบูนางจรงิๆ หรอื ถึงจะเพ่ือปกป้องนาง 

แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องแพร่เรื่องที่เขาเป็นพวกตัดแขนเสื้อออกไปนี่นา  

ยิ่งกว่านั้นยังเอาปากมาแนบริมฝีปากนางด้วย

เพียงแค่แนบริมฝีปากนางเท่านั้น

หน้าฝานสุยอวี้ร้อนผ่าวข้ึนมาน้อยๆ พ่ีห้ามิได้รุกรานมากกว่าน้ัน 

เพียงแต่แนบริมฝีปากบางอุ่นร้อนของเขาเข้ากับนาง ทว่าน่ันก็เพียงพอ

จะท�าให้นางตกใจตายได้แล้ว เขาสงูส่งอยู่ไกลถงึบนฟ้าตลอดมา ชวนให้

นางเลื่อมใสศรัทธาย่ิงกว่าพ่อบุญธรรม ท่ีผ่านมาเขาอาจจะเคยดูนาง 

อาบน�า้หรอืไม่ก็นอนบนเตยีงนางอย่างเปิดเผยไม่ปิดบงั แต่ก็เพียงแค่นัน้

Page_����������������.indd   78 1/10/2562 BE   13:45



79

อวี๋ฉิง

เท่านั้น มีเพียงครั้งนี้ที่...

"พ่อบุญธรรมของเจ้าสอนเจ้า?" เน่ียมี่หยางพึมพ�าลังเลอยู่ครู่หนึ่ง 

ฝีมือการต่อเรือของผู้เฒ่าฝานเพียงนับได้ว่าธรรมดา ธรรมดาจนจับช่าง

ต่อเรือมาส่งๆ สักคนยังมีฝีมือเท่าเขา

รูปแบบการอบรมสั่งสอนนางของน้องห้านั้นง่ายดายย่ิง แต่ก็ 

ยากยิ่งเช่นกัน ให้นางเรียนเบ็ดเตล็ด เรียนมันหมดทุกอย่าง เรื่องที่อิสตรี

ท�าเป็น นางไม่มีอย่างไหนท่ีท�าไม่เป็น วรยุทธ์ก็สอน ความรู้ก็สอน 

ดาราศาสตร์และการเดินเรือย่ิงไม่ต้องพูดถึง หนังสือท่ีขนส่งมาจาก 

ร้านหนังสอืจะมวิีชาพยากรณ์ วิชาแพทย์ และต�าราโบราณมาด้วยทุกครัง้ 

นางล้วนต้องอ่านจนจ�าได้ขึ้นใจ นี่เป็นรูปแบบการอบรมสั่งสอนนาง 

ของเนี่ยยางยง ผลลัพธ์ของการเข้าใจอะไรอย่างละนิดละหน่อยคือไม่ได้

ตัง้ใจศกึษาด้านใดเป็นพิเศษ กระน้ันก็เพียงพอจะเอาชนะบรุษุทีม่คีวามรู้

ความสามารถจ�านวนมากมายได้แล้ว และจะอย่างไรนางก็ยังอายุน้อย 

อนาคตจะพัฒนาไปได้ถึงขั้นใดก็ยังบอกได้ยาก นี่คือที่ว่างที่น้องห้ามอบ

ให้นาง ทว่า...

ไม่เคยรูเ้ลยว่าความสามารถในการออกแบบเรือของนางได้ล�า้หน้า

กว่าทักษะความรู้อ่ืนของนางไปไกลแล้ว ถึงขนาดว่าเหนือกว่าบุคคล 

ทรงความรู้ด้านดินปืนชั้นหนึ่งที่พี่ใหญ่ชักชวนไปเสียอีก

เป็นเพราะอะไรกัน บนเกาะไม่มีบุคคลทรงความรู้ความสามารถ 

เลิศล�้าใดๆ ให้การสั่งสอนนาง แต่นางกลับมีความรู้ความสามารถถึง 

ระดับนี้...

"ที่ท�าเรื่องพวกนี้เป็นความสนใจของเจ้า?" เนี่ยมี่หยางถามหยั่งเชิง
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"ใช่แล้ว" นางยิ้มตาเป็นเส้นโค้ง "ข้าชอบหนังสือเกี่ยวกับทะเลที่พี่สี่

ส่งมา"

"เป็นความสนใจอย่างท่ีคิดจริงๆ เช่นน้ันก็เป็นกรรมพันธุ์ตกทอด

แล้ว" เขาพึมพ�า เสียงไม่ดัง ท�าให้มีเพียงเนี่ยยางยงที่อยู่ข้างๆ ได้ยิน

เน่ียยางยงกลบัไม่ได้พูดอะไร สหีน้าท่าทางของเขากลบการคาดเดา

ที่เป็นไปได้ทั้งหมดไป เขาเบี่ยงประเด็นไปทางอื่น

"เจ้าอยากท�าก็ไปท�า ตามใจเจ้า จะใช้คนเท่าไรก็จัดการไปได้เลย 

ตอนออกทะเลก็มาบอกข้าให้รู้สักค�า"

"เจ้าค่ะ" นางเก็บสมุด ลังเลชั่วครู่ "ข้า...ข้าขอตัวไปก่อนแล้ว พี่ห้า"

"จะไปเร็วขนาดนี้เชียว เช่นนั้นข้าไปเล่นกับเจ้าด้วยแล้วกัน" เพิ่งจะ

พูดจบ เน่ียหยวนเฉีย่วกเ็จอกับสายตาเนีย่ยางยง เขาห่อไหล่และก้มหน้า

ลงทันที สีหน้าของพ่ีห้ามิได้น่ากลัว สายตานั้นก็มิได้แฝงเพลิงโทสะ  

แต่ก็ยังอดจะตกใจไม่ได้

"ไม่ต้องไป อยู่ที่นี่ เรื่องที่พี่สี่ของเจ้าจะพูดเกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ไปฮุยโจวของเจ้าพอดี" น�้าเสียงเขาเหน็บแนมอยู่บ้าง "บางทีอีกเดี๋ยวเจ้า

อาจสามารถหาเวลามาเล่าเรือ่งการเดินทางเท่ียวน้ีของเจ้าได้อย่างแจ่มชดั 

ไม่ตกหล่นแม้แต่ค�าเดียว"

ร่างที่คิดจะลุกขึ้นของฝานสุยอวี้นั่งกลับลงไปอีกครั้ง รีบหลุบตาลง

"เจ้าค่ะ" ลักษณะท่าทางเหมือนเนี่ยหยวนเฉี่ยวอยู่บ้าง จะอย่างไร

ก็ยังเป็นเด็ก

เนีย่มีห่ยางกล่าวย้ิมๆ "เจ้าไม่ต้องกลวั ข้าก็เคยเหน็บนัทึกการเดินทาง

เที่ยวนี้ของเจ้าแล้ว ละเอียดยิ่งนัก เจ้าท�างานได้เรียบร้อยซื่อตรงยิ่ง จุดนี้
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ไม่เลว"

นางเงยหน้าพลางแย้มยิ้มเห็นฟัน "ขอบคุณพี่สี่" เพราะได้รับค�าชม 

หน้านางจึงเรื่อแดงขึ้นมาอีก 

เนี่ยยางยงหรี่ตา มองดูทุกอย่างโดยไม่พูดอะไร

"อันที่จริงท่ีข้ากับหยวนเฉี่ยวมาส่งหนังสือ หน่ึงคือมาเท่ียวเล่น  

สองคือมาส่งข่าว ระยะน้ีแถบแผ่นดินใหญ่มีคนหนุ่มสาวหายตัวไป 

เพ่ิมขึ้นพรวดพราด แจ้งท่ีว่าการแล้วกลับไม่มีความคืบหน้า เดิมคิดว่า

ทางการไม่ทุ่มเทพยายาม ต่อมาถึงได้รู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากล"

"อา พี่สิบเคยพูดถึง" สุยอวี้ขมวดคิ้ว "ตอนนั้นพูดถึงเรื่องที่หนุ่มสาว

แถบชายฝั่งหายตัวไป แต่กลับหาร่องรอยที่อยู่ไม่พบ"

"ใช่แล้ว เดิมคิดว่าเป็นคดีลักพาตัวแค่อย่างเดียว ต่อมาถึงพบ 

ความผิดปกติ คล้ายว่ามีคนขายเหล่าหนุ่มสาวไปนอกอาณาจักร"

"หา?!" ฝานสุยอวี้กับฟางไจ้อู่ส่งเสียงตกใจออกมาพร้อมกัน 

ฝานสุยอว้ีมองเนี่ยยางยงแวบหนึ่ง พ่ีห้ายังคงนิ่งเฉยเช่นเดิม  

เทียบกันแล้ว ผู้เป็นลูกน้องเขาดูเหลาะแหละอย่างเห็นได้ชัด

เขาเหมือนรู้สึกถึงสายตานาง จึงเล่ือนสายตามามอง ฝานสุยอว้ี 

รีบเบนสายตาหนี หน้าร้อนผ่าวขึ้นมาอีกครั้ง

"น่ีเหมือนกับสินค้าเถ่ือนหรือ" นางถาม "ดุจเดียวกันกับความ

สมัพันธ์จดัเสนอสนิค้าระหว่างเจ้าของร้าน พ่อค้าเร่ และพ่อค้าเดนิทะเล? 

มคีนขายหนุม่สาวให้พ่อค้าเร่บนแผ่นดินเป็นสนิค้า พ่อค้าเร่ก็ขายพวกเขา

ต่อให้พ่อค้าเดินทะเล?" นางพึมพ�าลังเลเล็กน้อย "เช่นนั้นพ่อค้าเดินทะเล

ขายต่อให้ใครเล่า"
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"ย่อมต้องเป็นบรรดาแว่นแคว้นโพ้นทะเล" เน่ียยางยงพูดอย่าง 

ไม่ชอบใจ มใิช่ไม่ชอบใจเรือ่งมคีนซือ้ขายคน ทีเ่ขาอารมณ์เสยีเป็นเพราะ

เบื่อเรื่องยุ่งยากท�านองนี้

ค�าพูดของเขาฟังดูเลือดเย็นอยู่สักหน่อย แต่นางชินกับพ่ีห้าท่ีเป็น

เช่นน้ีแล้ว เขาครอบครองเกาะตัง้ตนเป็นราชามใิช่เพ่ือท�ากุศลช่วยชาวบ้าน

แถบชายฝั่ง แต่เป็นเพราะเขาชอบชีวิตเช่นน้ี กระท�าการตามอ�าเภอใจ  

ขอเพียงเป็นสิ่งท่ีเขาอยากท�า เขาก็จะไปท�า น้อยนักที่จะมีเร่ืองที่เขา 

ท�าไม่ได้ และเว้นแต่ว่าเรื่องยุ่งยากจะมาหาเขา มิเช่นน้ันเขาก็ไม่ไปยุ่ง 

กับเรือ่งยุ่งยากของคนนอกง่ายๆ กล่าวอกีอย่างก็คอืปล่อยอกีฝ่ายไปตาม

ยถากรรม

ด้วยอยู่ด้วยกันมานาน สามารถเข้าใจได้เลาๆ ว่าแนวคิดของเขา 

คือผู้แข็งแกร่งเป็นฝ่ายอยู่รอด แต่ว่า...นางตรึกตรองเล็กน้อย แต่ว่า 

ตั้งแต่เล็กจนโต พี่ห้ากลับไม่เคยยัดแนวคิดเช่นนี้ให้นางเลย

แม้จะสั่งสอนนาง เลี้ยงดูนาง ทว่าทักษะแต่ละอย่างที่นางได้เรียน

ล้วนได้อาจารย์เฉพาะทางให้การชี้แนะทั้งสิ้น พี่ห้าเองก็จะมาคุยกับนาง

เป็นประจ�า บางครัง้ความคดินางเป็นเดก็เกินไป เขาก็ปล่อยให้นางคดิไป

เรื่อยเปื่อย ถ้าจะว่ากันจริงๆ ว่านางได้ความคิดอะไรมาจากเขา นั่นก็มี

เพียงเรื่องปัญหาของตนต้องจัดการเอาเอง นอกจากน้ีเขาก็ไม่ได้ยัด 

ความคิดอะไรใส่นางแล้ว

ผ่านมาจนบัดนี้ นางเพิ่งพลันค้นพบจุดแปลกเล็กๆ นี้ 

นี่เพรำะอะไรกัน

"อย่าฟุ้งซ่าน" เนี่ยยางยงพูดโดยไม่แม้แต่จะมองนาง "เจ้าอยากคิด
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เหลวไหลก็ต้องดูสถานที่ด้วย"

"เอ่อ...เจ้าค่ะ" ฝานสุยอวี้ได้สติกลับมาทันที น่ังตัวตรงอย่าง

เรียบร้อย

เน่ียมี่หยางเลิกคิ้วขึ้น "ดูสิว่าข้าเห็นอะไร เกือบจะนึกว่าพวกเจ้า 

สองคนเป็นพ่อลูกกันแล้ว ยางยงพูดอะไร สุยอวี้เจ้าก็เชื่อฟัง เช่นนี้ไม่ดี 

อนาคตจะถูกน้องห้าควบคุมอยู่หมัด"

"ข้า...ข้าไม่ได้เห็นพ่ีห้าเป็นพ่อ" นางหน้าแดง ผู้เป็นพ่อควรเป็น

เหมือนกับพ่อบุญธรรม นี่มิใช่ความรู้สึกที่นางมีต่อพี่ห้า

"อ้อ? ไม่ได้เห็นเป็นพ่อ? เช่นน้ันเห็นเป็นอะไร" เขาถามด้วยความสนใจ

"เป็น..." ไม่เคยคดิถึงปัญหาน้ีอย่างลกึซึง้ "พ่ีห้ากค็อืพ่ีห้า ข้าเหน็เขา

เป็นพี่ห้า"

"เอ่อ..." เน่ียมี่หยางหรี่ตา ครั้นแล้วก็กดย้ิมลึก "ตอบได้ดี พ่ีห้า 

ก็คือพี่ห้า ชั่วชีวิตล้วนเป็นพี่ห้า ใช่หรือไม่"

นางพยักหน้าอย่างลังเลเล็กน้อย น�้าเสียงของพ่ีสี่แปลกย่ิงนัก 

เหมือนว่าซ่อนความลับอะไรไว้กระนั้น นางมองพี่ห้าอีกแวบหนึ่ง สายตา

กลับอดจะเลื่อนไปที่ริมฝีปากเขาไม่ได้ ริมฝีปากเขาได้รูปทั้งยังนุ่มละมุน 

วาจาที่ออกมาจากในกลีบปากเขาก็คือประกาศิตส�าหรับนาง

นางรีบหลุบตาลง บริเวณริมฝีปากร้อนลวก เหมือนเมื่อวาน...

"ฟังท่านพูดเข้า ยังจะแบ่งบทแบ่งตอนยืดยาว" เนี่ยยางยงพูดโดย

หน้าไม่เปลี่ยนสี "ท่านมาที่เกาะ มิใช่มาคุยเรื่องสัพเพเหระกระมัง"

"ใช่แล้วๆ ข้าย่อมไม่ใช่มาคุยเรื่องสัพเพเหระแน่นอน เฮ้อ คนขาย

ไปแล้ว ขายไปไหน พวกเราไม่รู้ ราชส�านักก็ปิดกั้นน่านน�้าทะเลอีก ไม่มี
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หนทางออกทะเลไปหาโดยสิ้นเชิง สกุลเนี่ยของพวกเรานอกจากพี่ใหญ ่

ทีอ่ยู่ในราชส�านักแล้ว คนอ่ืนๆ กลบัยุ่งเรือ่งพรรค์น้ีไม่ได้ แต่เม่ือเดอืนก่อน

สาวใช้ในคฤหาสน์ครบก�าหนดสญัญาจ้าง ได้จ้างรถม้าไปส่งกลบับ้านเกิด 

ผลคอืครอบครวัมาหาถงึประตู บอกว่าคนหายไป พวกเราต้องให้ค�าชีแ้จง

แก่พวกเขา ข้าเดิมนึกว่าบ้านเกิดนางขัดสน จึงไม่อาจไม่ท�าหน้าหนา 

มาขอเงิน แต่เมื่อสืบสาวไล่เลียงลงไปถึงได้พบว่าเรื่องไม่ดีแล้ว นาง 

ดเูหมอืนจะหายตวัไปเฉยๆ หลกัฐานการสบืสวนก็ชีม้าทางการค้ามนษุย์นี"้ 

เน่ียมี่หยางไม่พูดเล่นอีก สายตาเขาสบกับเน่ียยางยง "ส่วนท่ีมาหาเจ้า 

นอกจากท่ีเจ้ามีท่ีอยู่บนทะเลแล้วก็มีเรื่องที่ควรให้เจ้ารู ้ ไม่ก่ีปีมาน้ี 

สกุลเน่ียได้ผูกไมตรีกับเชื้อพระวงศ์คนมีอ�านาจ ดังน้ันจึงหลบเลี่ยง

ภยันตรายมากมายมาได้ เจ้ารู้หรือไม่ว่าหลายปีมานี้มีคนทยอยฟ้อง 

อย่างลับๆ ว่าในสกุลเนี่ยของพวกเรามีคนประกอบกิจการค้าของเถื่อน"

"หา?!" ฝานสยุอว้ีหลดุปากร้อง รบีถามว่า "พ่ีสี ่แล้วเป็นเรือ่งหรอืไม่ 

ทางการได้ไปหาเรือ่งพวกท่านหรอืไม่" กฎหมายต้าหมงิ ผูใ้ดค้าของเถ่ือน 

ได้รับโทษตายอย่างมิต้องสงสัย และยังมีโทษไปถึงวงศ์ตระกูลด้วย  

ดังนั้นบรรดาพ่อค้าเดินทะเลท่ีเสี่ยงตายค้าของเถ่ือน ต่อให้ถูกจับได้  

ญาติก็ไม่กล้าไปรับศพ

"ไม่ แน่นอนว่าไม่ เบื้องหลังพวกเรามีเชื้อพระวงศ์หนุนอยู่ ใคร 

จะกล้าแหย่หนวดเสือ แต่บางครั้งก็ต้องแสร้งท�าเป็นให้เจ้าหน้าที่มา 

ตรวจดูสักหน่อย" เนี่ยมี่หยางโบกพัด "ยุ่งยากไม่เท่าไร แต่นานเข้า 

ก็เกรงว่าจะเกิดเรื่อง แม้เบื้องหลังพวกเราจะมีเชื้อพระวงศ์กับพ่ีใหญ ่

หนุนอยู่ แต่ฝ่าบาทพระอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้ ใครจะไปคาดเดา 
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ได้ว่าวันพรุ่งจะมีใครหลุดจากต�าแหน่งหน้าที่บ้าง พอหลุดต�าแหน่ง  

พวกเราก็ต้องไปพบกันในปรโลกแล้ว" เขาสัพยอก

ทั้งๆ ที่เป็นปัญหาร้ายแรงแต่กลับผ่านไปง่ายๆ ภายใต้ค�าพูดอย่าง

สนุกสนานของเขา ฝานสุยอว้ีท�าหน้าขื่นขมช้อนตามองเนี่ยยางยง ทว่า

กลับยิ่งต้องตกใจ

"พ่ีห้า..." พ่ีห้าก�าลังย้ิม! มี...มีแผนการอะไรอย่างนั้นหรือ ถึงนาง 

จะมสีตปัิญญาความสามารถมากเพียงไรก็ตามความฉลาดของเขาไม่ทนั 

น่าชังนัก!

"ดังน้ัน ท่านถึงได้มา?" เนี่ยยางยงคลี่ย้ิม ย้ิมได้ชวนให้คนขนลุก 

ขนพอง

"ใช่แล้ว ในบรรดาพี่น้องก็มีแค่ข้าที่ไม่มีงานท�า ดังนั้น ข้าถึงได้มา" 

เนี่ยมี่หยางเองก็ก�าลังยิ้ม ยิ้มได้จนใจอย่างที่สุด

"ได้ เอาตามท่านว่าแล้วกัน"

"เจ้าตกลงอย่างไม่อ้อมค้อมเช่นน้ี ท�าให้ข้าประหลาดใจอยู่บ้าง"  

เนี่ยมี่หยางว่า

"ความรักระหว่างพ่ีน้องยากจะตัดท้ิง ข้าจะเป็นราชาจิ้งจอกต่อไป

แล้วท�าให้พ่ีน้องตกอยู่ในอันตรายได้อย่างไร" เพียงชั่วพริบตา นอกจาก

เรื่องยุ่งยากในยามนี้เขาก็ได้มีแผนการเลือนรางในระยะยาวแล้ว

เขาพิจารณาไตร่ตรองได้รวดเร็วยิ่ง ใช้เวลาเพียงหนึ่งส่วนของผู้อื่น

ก็สามารถออกแผนการทั้งหมดมาได้ น่ีเป็นจุดท่ีพิเศษกว่าใครของเขา  

และก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่เขาได้เป็นราชาจิ้งจอก

ฝานสุยอวี้ชักมึนอยู่บ้างแล้ว "พี่ห้า...ท่านตกลงอะไรไป"
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เขาคลีย้ิ่ม มองฝานสยุอวี ้"ตกลงจะไปเป่ยจงิสกัรอบ และเจ้าก็ต้อง

ไปด้วย"

'บนเกำะจิ้งจอกซ่อนอัญมณีไว้ชิ้นหนึ่งจริงๆ

สวรรค์! พวกเรำพลำดนำงไปได้อย่ำงไร! แผนลอบสังหำรรำชำ

จิ้งจอกต้องเลื่อนออกไป เทียบกับกำรลอบสังหำรเขำ ข้ำกลับมองเห็น

สมบัติล�้ำค่ำที่จะท�ำให้พวกเรำกลำยเป็นจ้ำวทะเลได้

นำงเป็นอัจฉริยะ

อยู่บนทะเลมำหลำยปีดีดัก ได้เห็นช่ำงต่อเรือมำตั้งเท่ำไร แต่กลับ

ไม่เคยเห็นช่ำงต่อเรือท่ีมีพรสวรรค์ไร้จ�ำกัดเช่นนี้มำก่อนเลย นำงเป็น

อัญมณีล�้ำค่ำ ข้ำเคยเห็นเรือท่ีมำจำกกำรออกแบบของนำง นั่นเป็น...

เรอืรบท่ีท�ำให้คนต้องทอดถอนใจว่ำได้เห็นเท่ำนีก็้เพียงพอแล้ว ข้ำจ�ำต้อง

ยอมรับ ถ้ำรำชำจิ้งจอกมีนำงอยู่ในครอบครองต่อไป ฐำนะของพวกเรำ 

ก็ยำกจะรักษำไว้ได้

แม้แต่ปืนใหญ่ของชำวผูเถำหยำนำงยังแก้ไขปรับปรุงได้ ยำกจะ 

คิดภำพได้ว่ำหลังจักรพรรดิต้ำหมิงได้ตัวนำงไปแล้ว กำรขนส่งทำงทะเล

รวมถึงดินปืนของแว่นแคว้นตะวันตกจะต้องล้ำหลังไปนำนหลำยสิบปี 

อย่ำคดิว่ำข้ำกล่ำวเกินจรงิ ข้ำได้เห็นสตรชีำวฮัน่เช่นน้ีเป็นคร้ังแรก นำงมี

พรสวรรค์ไร้ขีดจ�ำกัด มีนำง พวกเรำก็จะเป็นดั่งพยัคฆ์ติดปีก

ข้ำจะพำตัวนำงไปหลังลอบสังหำรรำชำจิ้งจอก ถ้ำพำไปไม่ได้... 

ข้ำจะหกัคอสตรนีำงน้ีด้วยมอืตนเอง มใิช่มติรก็ต้องเป็นศัตรู นำงไม่เหมำะสม

จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
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แม้แต่พระเจ้ำก็ไม่อำจทรงคุ้มครองนำงได้

รอข่ำวดีจำกข้ำ

จ้ำวปีศำจ'

นกพิราบสีเทาตัวหนึ่งบินออกจากป่าทางเหนือสุด นี่เป็นท่ีที่มีการ

เฝ้ายามหละหลวมที่สุดบนเกาะจิ้งจอก และก็เป็นจุดชุมนุมหินโสโครก 

ที่เรือเข้าใกล้ได้ยาก

เขาแหงนมองนกพิราบสเีทาบนิไปไกลแล้ว จงึมองซ้ายขวารอบหนึง่

ถึงค่อยจากไป

ไม่นานในป่าปลายสุดทางเหนือก็มีลูกศรคมพุ่งออกมา แทงทะลุ 

นกพิราบสีเทาท่ีอยู่ไกลๆ ปลายศรผูกเชือกเส้นเล็กท่ีแข็งแรงทนทานไว้ 

ก่อนที่มันจะถูกเก็บกลับมาอย่างรวดเร็วขณะที่นกพิราบสีเทาตกลงมา 

การเคลื่อนไหวของคนผู้นั้นเชื่องช้าอยู่บ้าง กว่าจะได้นกพิราบ 

มาตัวก็เปียกน�้าทะเลไปกว่าค่อน จากน้ันเขาก็หยิบแถบกระดาษข้ึนมา

อ่านข้อความบนนั้นอย่างเงียบๆ
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ม้าหลายตัวห้อตะบึงอยู่บนแผ่นดินต้าหมิง...

"ข้าถูกขายไปเกาะแฝดตอนอายุสิบเจ็ด นั่นมิใช่สถานท่ีให้คนอยู่ 

แม้หวัหน้าใหญ่จะเป็นสหายร่วมชาติกับข้า แต่หัวหน้ารองกลบัเป็นนกัรบ

รือ่เป่ินท่ีเร่ร่อนอยู่ข้างนอก ทีน่ัน่มคีนทุกชาตพัินธ์ุ แต่กลบัไม่เหมาะกับข้า 

ข้าทนดพูฤตกิารณ์ของพวกเขาไม่ได้ จงึได้ช่วยชวีติแม่นางสยุอวี ้ ถ้ามใิช่

ราชาจ้ิงจอกรับข้าไว้ เกรงว่าชีวิตน้อยๆ ของข้าคงต้องจบลงเท่านี้แล้ว" 

ฉาเค่อพูดเสียงดัง ในถ้อยค�าเปี่ยมด้วยความซาบซึ้งตื้นตัน

ภายใต้แสงอาทิตย์ ผมสัน้สแีดงเพลงิแต่เดมิของเขาถูกย้อมเป็นสดี�า 

ตวัโยกเยกอยู่บนหลงัม้า เขาย้ิมอย่างเก้อเขิน "ก่อนข้าถูกขายไปเกาะแฝด

เพียงเคยท�างานในร้านรองเท้า ไม่เคยเรียนขี่ม้า"

"ไม่เป็นไร ไม่ว่าเรื่องใดล้วนต้องค่อยๆ เรียน" ฝานสุยอวี้ย้ิมตาหยี 

กระตุ้นม้าที่ใต้สะโพกไปใกล้เขา "จับบังเหียนให้ดี เจ้าเพ่ิงเริ่มเรียน  

4
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อย่าเคลื่อนไหวมากเกินไป ถ้าเกิดอะไร ข้าก็อยู่ข้างๆ ไม่มีปัญหาหรอก"

ฉาเค่อได้ยินก็หน้าแดง กระบนใบหน้ายิ่งมองเห็นชัด

"แม่นางสุยอวี้ เจ้าดีกับข้าโดยแท้ เจ้ารับข้าไว้ข้างกาย ข้าควรเป็น

ทาสของเจ้า ท�างานรับใช้เจ้าจึงจะถูก..."

"พวกเราไม่นิยมเรื่องทาส" ใบหน้ากลมเปื้อนยิ้มนี้น่ารัก แต่ไม่ได้

งดงามเลยจริงๆ

ทีเ่กาะแฝด เขาเคยเห็นสตรชีาวต้าหมงิถูกฉดุมาตัง้เท่าไร แต่ละคน

ล้วนงดงามกว่านาง เหตุใดเขาดันไม่ถูกตาต้องใจในตัวสตรีเหล่าน้ัน  

แต่กลับชอบเวลานางยิ้มเสียเล่า ฉาเค่อใจลอยไปชั่วขณะ

ฟางไจ้อู ่แค่นเสียงเย็น ควบม้าไล่ตามเนี่ยยางยงและหลัวเจี๋ย 

นักเดินทาง เขาท�าเสียงคลื่นไส้ออกมา ก่อนพูดเสียงค่อย "ข้าเห็นว่า 

สุยอวี้มีผู้เคารพบูชาเพิ่มมาอีกคนแล้ว"

หลัวเจี๋ยกล่าวยิ้มๆ "นั่นมิใช่ดียิ่งหรือไร"

"ดี? ดีกับผีน่ะสิ! ข้าทนเห็นบุรุษผู้หน่ึงท�าตัวหงอไม่ได้ท่ีสุดแล้ว  

ไม่มีความเป็นชายเลยสักนิด!" หยาดฝนขนาดเท่าเมล็ดถ่ัวหยดหนึ่ง 

ตกเข้าปากท่ีอ้าอยู่ของเขาพอดิบพอดี ตามติดมาด้วยฝนห่าใหญ ่

เทกระหน�่าดังซู่ซ่า ท�าเขาเปียกไปทั้งตัว

"บทอากาศจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เร็วเสียจริงๆ" เน่ียยางยงหรี่ตา  

หันหน้ากลับมาพูด "ข้างหน้ามีศาลเจ้าร้างอยู่ เข้าไปหลบฝนก่อนค่อย 

ว่ากัน"

คนทั้งหลายดึงบังเหียนควบห้อเต็มเหยียด ฉาเค่อโงนเงนจะตก  

วิ่งได้ช้า แต่กลับพบว่าฝานสุยอวี้ตามอยู่ด้านหลังเขาโดยตลอด
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หลงัเข้ามาในศาลเจ้าร้าง ฟางไจ้อูกั่บฉาเค่อก็จงูม้าเข้าไปด้านหลงั 

ฝานสุยอว้ีรีบหยิบเสื้อผ้าชุดหนึ่งออกมาจากในห่อสัมภาระ "พ่ีห้า  

เปลี่ยนก่อนเถิด ต้องไอชื้นจะไม่สบายเอา"

เนี่ยยางยงมองนางปราดหน่ึง นางเปียกชุ่มไปทั้งตัว เรือนผมยาว

เปียกโชกแนบติดกับใบหน้ากลมๆ ที่ก�าลังอมยิ้ม

"เจ้าสนใจตัวเองก่อนเถอะ ข้ายังไม่อยากลากคนป่วยไปเป่ยจงิด้วย" 

เขารับเสื้อผ้ามา พร้อมกันน้ันก็คว้าห่อสัมภาระของนางข้ึนมายัดเข้า 

อ้อมแขนนางแล้วลากนางเข้าไปด้านหลังเทวรูปด้วย

"พ่ีห้า?" นางลังเลเล็กน้อย พ่ีห้ากอดอกพิงริมก�าแพง เหมือนว่า 

ยืนบังให้นาง แววตากับท่าทีตามสบายของเขาท�าให้คนรู้สึกว่าเขา...

บริสุทธิ์ใจอย่างมาก!

นิสัยแย่ๆ ของพ่ีห้ายังคงไม่เปลี่ยน สายตาเขาเหลือบช�าเลือง  

ถ้าอยากเห็นนางเปลี่ยนเสื้อผ้าก็สามารถมองเห็นได้ น่ีเขา...คิดจะเล่น

สนุกกับนางอีกแล้ว! นางเดาอารมณ์ของพี่ห้าไม่ถูกเลยจริงๆ ฝานสุยอวี้

กัดฟัน ขดตัวเข้ามุมในสุด ก่อนจะเปลี่ยนใส่ชุดสตรี

"ดูผมเจ้าสิ เปียกไปหมดเลย" เสียงแหบต�่าดังข้ึนริมหูนาง ท�าเอา

นางตกใจจนกระโดดผลุงขึ้นมา รีบหมุนตัวกลับชนเข้ากับก�าแพงมนุษย์

"พี่ห้า!" นางใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะ เนื่องจากเขาเข้ามาใกล้

"ท�าไม เจ้าเห็นผีหรือไร" เขาพูดอย่างไม่ใคร่พอใจพลางรวบผม 

ของนางขึ้น เรือนผมยาวอ่อนนุ่มดกด�า เขาจับมาจ่อจมูกอยู่ครู ่หนึ่ง  

สายตาชั่วร้ายจับจ้องนาง

"พี่ห้า...ท่าน...ท่าน...ท่าน..."
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"ข้าคิดจะท�าอะไร" เขาต่อประโยคให้นาง สีหน้านางไม่ได้แดง  

แต่ขาวราวหิมะ มือเขาลูบไล้ใบหน้านาง

ใบหน้าน่ารักนี้ชอบย้ิมนัก และก็หน้าแดงเก่งเช่นกัน แต่ท่ีแดง 

เพราะได้รบัค�าชมกลบัน้อยย่ิงกว่าน้อย ไม่ก่ีคร้ังน้ันมีห่ยางเป็นผูไ้ด้รับไป 

เขาสอนนางเลีย้งนางมา แต่กลบัไม่เคยสงัเกตเหน็ว่านางก็ต้องการค�าชม

เช่นกัน 

"แน่นอนว่าข้าอยากจะบ่มเพาะความรู้สึก" เขาคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม

"บ่ม...บ่มเพาะ?" นางพูดตะกุกตะกัก ไม่ค่อยกล้าขยับ ด้วยเพราะ

กลัวจะท�าให้เนื้อหนังบนหน้ากระเทือนไปด้วย พี่ห้าเป็นฝ่ายแตะตัวผู้อื่น

น้อยย่ิง แม้แต่ยามท่ีเล่นสนุกกับนางก็เช่นกัน "ความรู้สึกที่ข้ามีต่อพ่ีห้า 

ยังลึกซึ้งเหมือนเก่า ไยต้องบ่มเพาะ"

"อ้อ? เจ้ามีความรู้สึกต่อข้า? เป็นความรู้สึกอะไรกัน"

"ข้าเคารพพ่ีห้า ชื่นชมพ่ีห้า...ถ้าเป็นไปได้...ข้า...ข้าอยากติดตาม

ข้างกายพ่ีห้าไปชัว่ชวิีต" นีเ่ป็นความจรงิ ผูท้ีท่�าให้นางเลือ่มใสได้ในโลกนี้

เกรงว่าจะมีเพียงพี่ห้าคนเดียว

"ติดตาม? แค่นี้?"

อำ ยังไม่พอหรือ

"เช่นน้ันพ่ีห้าต้องการอะไร...ว้าย..." แค่เผลอไปชัว่ขณะ รมิหก็ูมเีสยีง

เป่าลมดังมา กระตุ้นปลายประสาทนาง นางตกใจร่างอ่อนยวบ ก่อนจะ

ถูกเขาโอบรั้งขึ้นมา

นางกลืนน�้าลาย มองหน้าอกเขาเขม็ง "พ่ีห้า...ตัวท่านยังเปียกอยู่ 

เปลี่ยน...รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะ"
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"ฟังเหมือนจะร้องไห้แล้ว"

ใช่น่ะสิ นางอยากร้องไห้แล้ว อากัปกิริยาที่สนิทชิดเชื้อเกินไป 

ของพ่ีห้าท�าให้นางรับมือไม่ทัน คาดคะเนท่าทีของเขาไม่ออกโดยส้ินเชิง 

เป็นเพราะรู้สึกว่าระหว่างทางไปเป่ยจิงว่างจนน่าเบื่อ ก็เลยมาหยอกนาง

เล่นอกีอย่างนัน้หรอื ทกุครัง้ในเวลาเช่นน้ีนางเพียงแต่แค้นตวัเองทีเ่ป็นหญิง 

ถ้าเป็นชายเหมือนกับพี่ไจ้อู่ พี่ห้าไม่มีทางมาหยอกนางเล่นเด็ดขาด

"ดูเจ้าตกใจเข้าสิ" เขาแค่นเสียงออกจมูก ดันตัวนางออกห่าง  

ระยะห่างไม่ไกล แค่ก้าวสองก้าวจากเขา "อย่าขยับ ยืนบังให้ข้า"

"อ้อ ได้" นางโล่งอก หลุดพ้นจากการกระท�าแปลกๆ ของพ่ีห้าได้  

จะให้นางขึ้นเขาหรือลงทะเลก็ไม่มีปัญหา เพียงแต่...พ่ีห้าเป็นบุรุษนะ  

ไม่เห็นเมื่อก่อนเวลาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเคยให้ใครมายืนบังเลย

นางก้มหน้าลง ได้ยินเสียงเสื้อผ้าเสียดสีดังสวบสาบ และก็ได้ยิน

เสยีงท่านหลวัเจีย๋พูดพึมพ�ากับตัวเองอย่างโมโหโทโสแว่วๆ ผ่านไปครู่หนึง่ 

ช้อนตาขึน้มองอย่างเงียบๆ อุดเสยีงร้องท่ีจะหลดุปากออกมาไว้ได้ทนัเวลา

ท่อนบนพีห้่าเปลอืยเปลา่! นางรีบเบนสายตาหลบ หมุนตัวหนัออก

ด้านนอกโดยสมบูรณ์

ดวงตานางมองพ้ืนเขม็ง ใจเต้นรัวราวกับตีกลอง หน้าร้อนย่ิงนัก! 

ร้อนจนอยากพุ่งออกไปตากฝนให้ตัวเปียกอีกรอบ

นางเป็นอะไรไป นางมใิช่ไม่เคยเห็นพ่ีห้าเปลอืยเสยีหน่อย เวลานัน้

เพียงรู้สึกว่าเขาก็เป็นบุรุษเหมือนกับพ่ีไจ้อู่ อีกทั้งอยู่บนเกาะย่ิงเห็นบุรุษ

เปลอืยร่างท่อนบนเป็นประจ�า หลงัมองเหน็ก็ไม่ได้รู้สกึผดิแปลกใดๆ แล้ว

เหตใุดจู่ๆ  นางถึงตกใจ รมิโสตมแีต่เสยีงใจเต้นถีร่วั นับตัง้แต่พ่ีห้าจบูนาง 
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'เพ่ือดีต่อตัวนางเอง' เป็นต้นมา นางก็มักรู ้สึกว่าตนเองเปลี่ยนเป็น

ประหลาดอยู่บ้าง เวลาคุยกับพ่ีห้ามกัอดจะให้ความสนใจกับรมิฝีปากงาม

ของเขาไม่ได้ ในใจก็มักร้อนลวกราวกับน�้าเดือดก็มิปาน

นี่เป็น...ควำมคิดเกินเลยอย่ำงนั้นหรือ

ไม่ๆ เป็นไปไม่ได้! นางจะมีความคิดเกินเลยได้อย่างไร! พ่ีห้า 

ส�าหรับนางเป็นด่ังบิดามารดาคนท่ีสอง เป็นบุรุษที่นางเคารพรักที่สุด 

ในโลก นางจะกล้ามีความคิดเกินเลยได้อย่างไร!

"ข้าหลงนึกว่าบนพ้ืนมีแบบร่างเรืออยู่เสียอีก" เสียงเกียจคร้าน 

ของเขาดังขึ้นด้านข้างนาง ท�าเอานางตกใจจนสะดุ้ง

เขามาถึงข้างกายนางตั้งแต่เมื่อไร ในหูนางพลันมีเสียงใจเต้นดัง  

ไม่ได้สังเกตเห็นการแนบชิดของเขาโดยสิ้นเชิง

เขาจับตาดูปฏิกิริยาตอบสนองของนาง

"ท�าไม ข้าเหมือนผีมากหรือ"

"ไม่ๆ พ่ีห้าไม่เหมือนผี คนท่ีเหมือนผีคือข้า" ใจนางลามกโดยแท้  

ถึงกับหน้าแดงกับแผ่นอกของพี่ห้าได้

นางคดิจะถอยห่างสองสามก้าว กลบัสะดดุถูกกระบองเหลก็ หวีดร้อง

ออกมา

เน่ียยางยงโอบเอวรั้งตัวนางขึ้นได้ทันเวลา "ปฏิกิริยาตอบสนอง 

ของเจ้าช้าลงแล้ว"

"เจ้าค่ะ..." เบ้าตานางมีน�้าตาคลออยู่บ้างแล้ว

ผ่านไปครู่หนึ่ง เขาไม่ได้ปล่อยนางลง กลับขมวดคิ้วแทน "เจ้า 

ตัวเบายิ่งนัก"
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"ข้า...ข้าย่อมไม่หนักเท่าพี่ไจ้อู่แน่นอน"

"ไม่ ข้าหมายถึงข้ารู้ว่าเจ้าตัวเบาเหมือนนางแอ่น แต่กลับเป็น 

ครั้งแรกที่รู้สึกได้" เขาเหมือนพึมพ�ากับตัวเอง

สตินางล่องลอย รีบถอยไปสองสามก้าวหลังเขาวางนางลง

"เจ้าตกใจเสียแล้ว?" เขาหรี่ตาลง นางดูเหมือนว่าถูกท�าให้ตกใจ 

เข้าแล้วจริงๆ แววตานางงงงวยอยู่บ้าง เป็นเพราะท่าทีของเขาอย่างนั้น

หรือ

"พ่ีห้า...ท่าน...ท่านเหตุใดต้องท�ากับข้าเช่นน้ี" นางถามอ�า้อึง้เสยีงค่อย

เขาเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนหรี่ตากล่าวว่า "ข้าลืมไปว่าตั้งแต่เล็ก 

รอบข้างเจ้าไม่มีสตรี" ไม่มีสตรี ย่อมจะไม่มีคนสอนความคิดของอิสตรี 

แก่นาง

เขารุกเร็วไปอย่างน้ันหรือ ท่ีพานางไปเป่ยจิงด้วย หน่ึงเพราะ 

ความเคยชิน สองเพ่ือบ่มเพาะความรู้สึก เขาสอนนางเล้ียงนางก็เพราะ

ต้องการตัวนาง!

เพราะว่าเขาต้องการอบรมเลีย้งดูสตรีท่ีเหมาะสมกับตนเองออกมา

ด้วยตัวเอง นางเป็นสาวน้อยที่เขาเลี้ยงมากับมือ เป็นสตรีเพียงนางเดียว

ในโลกท่ีเขายอมรับว่าคู ่ควรกับตนเอง ทว่าก่อนหน้าน้ีเขานึกว่าแค่ 

อบรมเลี้ยงดูก็พอ หากแต่เขาค้นพบว่าเขาละเลยความรู้สึกหัวจิตหัวใจ

ของนางไป

ตั้งแต่ต้นจนปลาย

เขาต้องการนาง เพราะว่าเขาเลี้ยงนาง น่ีเป็นเร่ืองที่ไม่ต้องสงสัย 

ส่วนนางเองก็สมควรต้องการเขาเช่นกัน นี่เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรจะค้านได้ 
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แต่ทว่าการมาที่เกาะของมี่หยางกลับเป็นการเตือนเรื่องที่เขาละเลยไป

นางเคารพเขา ชื่นชมเขา ถึงจะไม่ได้เห็นเขาเป็นบิดา แต่เกรงว่า

ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง นางเห็นเขาเป็นเทพสวรรค์ มนุษย์เดินดินคนหนึ่งไม่มี

ทางคิดเหลวไหลจะตะกายขึ้นบันไดสวรรค์ไปใกล้ชิดกับเทพสวรรค์ 

เด็ดขาด

ส่วนก้นบึ้งหัวใจเขาน้ันเห็นนางเป็นคู่ชีวิตมาโดยตลอด ให้น�้าแก่

นาง ให้อากาศแก่นาง ค่อยๆ เพาะเลี้ยงนางขึ้นมาทีละน้อย บัดน้ีนาง 

เตบิใหญ่แล้ว แม้นิสยันางจะอยู่เหนอืความคาดหมายของเขาอยู่สกัหน่อย 

แต่เขายังคงเลือกนาง ทว่านางกลับมิได้เลือกเขา ผู ้ที่นางเลือกคือ 

เนี่ยยางยงที่สามารถเป็นเทพสวรรค์ได้ 

เป็นความเลินเล่อของเขา เป็นผลจากความเห็นแก่ตัวของเขา  

ดงัน้ันเขาต้องยืมโอกาสการเดินทางไปเป่ยจงิคราวนีแ้ก้ไขความผิดพลาด

เล็กๆ นี้เสีย

"พี่ห้า?" นางลองเรียกหยั่งเชิง

เขาวางนางลง กล่าวอย่างเย็นชา "วรยุทธ์ของเจ้าราวกับแมว

สามขา* ไม่ได้ฝึกพื้นฐานมานานเท่าไรแล้ว"

"ข้า...ข้ายุ่ง..." นี่ถึงจะเหมือนท่าทางของพ่ีห้า ท�าให้นางโล่งอก 

โดยไม่รู้ตัว

"ยุ่ง? ยุ่งกับการหมกอยู่ในเรือนแพ? ที่ข้าต้องการมิใช่สตรีที่ท�าเป็น

เพียงสร้างเรือ"

หำ? ค�ำพูดนี้คล้ำยว่ำพิกลอยู่สักหน่อยกระมัง

* แมวสามขา อุปมาถึงผู้ที่มีทักษะหรือมีความรู้ในศิลปะบางแขนงเพียงผิวเผินเท่านั้น
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"ข้า...ข้า...หลงักลบัไปท่ีเกาะ สยุอวีจ้ะไม่แล่นไปเรือนแพบ่อยๆ อกี" 

นางเอ่ยให้สัญญา

"ค�าสัญญาของเจ้าเชื่อได้แค่ไหน ข้าปล่อยให้เจ้าท�าทุกเรื่องท่ี

ต้องการ เจ้าเองก็มีคุณูปการต่อเกาะจิ้งจอกมากมายจริงๆ แต่ข้าก็เคย

บอกแล้วว่าจะมีแบบร่างเรือที่เจ้าออกแบบหรือไม่ก็ไม่ส�าคัญ"

"เจ้าค่ะ...พ่ีห้าเคยบอกไว้เช่นนี้" นางยอมรับ นางเข้าใจดีว่าที่พ่ีห้า

คอยค่อนแคะเหน็บแนมเป็นเพราะหวังดีกับนาง ผลลัพธ์ของการ 

หมกอยู่ในเรือนแพเป็นเวลานานคือสายตาค่อยๆ อ่อนแอลง หากแต ่

หนึ่งความฝันของนางคือเมื่อนางอายุสี่ห้าสิบ เรือทุกล�าบนเกาะจิ้งจอก

จะออกมาจากน�้ามือนาง

"ท่านห้า ไฟก่อเรียบร้อยแล้วขอรับ" เสียงอันดังของฟางไจ้อู่ดัง 

มาจากเบื้องหน้าเทวรูป

เน่ียยางยงสองแขนกอดอก ดวงตาคมปลาบจ้องหน้าท่ีก้มลง 

ของนางเป็นครู่ใหญ่ ดวงหน้ากึ่งก้มก่ึงเงยยังคงดูเหมือนเด็ก แต่ยาม 

โอบกอดกลับพบว่านางนุ่มนิ่มมีส่วนเว้าส่วนโค้งของสตรีแล้ว

เขาย่ืนมือออกไปไล้แก้มที่ก�าลังสั่นอย่างชัดเจนของนาง แก้ม 

ของนางให้สัมผัสเนียนละเอียดเกลี้ยงเกลา เหมือนกับผิวของเด็ก มือ 

ของเขาเลื่อนตามแก้มลงมาถึงคอ

"พี่...พี่...พี่..." นางติดอ่างอย่างหนัก เห็นได้ชัดว่าไม่รู้จะท�าอย่างไร

แล้ว ครั้นนางห่อไหล่ เส้นไหมด�าปอยหนึ่งก็ลื่นตกลงมาตามไหล่ สัมผัส

กับมือของเขา

เรือนผมด�าของนางนุ่มลื่นราวกับแพรไหม เพียงพอจะกระตุ้น
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อารมณ์ปรารถนาของบุรุษขึ้นมาได้

ไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยว่าสุยอวี้ของเขานั้นโตแล้ว

และตอนนี้เขาก็ต้องการเรียกใจนางคืนมาแล้ว

"พ่ีห้า กิน..." สุยอว้ีย่ืนเสบียงกรังให้อย่างขลาดๆ พอเน่ียยางยง 

รับไปก็รีบหดมือกลับมา ปลายนิ้วที่กระทบกันก�าลังร้อนลวก

ฟางไจ้อู่กินค�าใหญ่ มองฝานสุยอวี้ที่นั่งสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่ 

ข้างกองไฟแวบหนึ่งด้วยความแปลกใจ

"สุยอว้ี เจ้าเริ่มติดอ่างตั้งแต่เมื่อไร เจ้าไม่มีความเป็นสตรีพอแล้ว 

ถ้ายังติดอ่างอีก อนาคตจะแต่งออกหรือ"

"ข้าไม่แต่งงาน ข้าจะอยู่กับพี่...อยู่บนเกาะจิ้งจอกไปชั่วชีวิต"

"เช่นนั้นไม่ดี ข้าไม่อยากเห็นยายแก่ผมขาวยังเล่นปืนเล่นกระบอง

อยู่หรอกนะ" ฟางไจ้อู่หัวเราะร่า เสียงหัวเราะสะท้อนก้องศาลเจ้าร้าง

ฝานสุยอวี้เบะปาก ถลึงมองเขาอย่างขุ่นเคือง

"พวกเจ้าเป็นเพ่ือนเล่นท่ีโตมาด้วยกัน ถ้าถูกใจกัน อยู่ด้วยกันก็ไม่เลว" 

หลัวเจี๋ยพูดยิ้มๆ อย่างแฝงเจตนาอื่น "อยู่เคียงข้างกันบนเกาะจิ้งจอกไป

ชั่วชีวิต พิทักษ์อารักขาท่านห้า นี่ก็เป็นวิธีการที่ท�าได้" หางตาเขาเหล่มอง

ราชาจิ้งจอก

"โอ๊ย! ท่านหลัวเจี๋ย ท่านอย่าท�าข้าตกใจ ให้ข้าแต่งนาง...สู้ให้ข้า 

ไร้คู่ไปชั่วชีวิตยังดีกว่า" 

"เชอะ!" ฝานสุยอวี้แค่นเสียงเบาๆ มิได้ตอบอะไร เพียงแต่กิน 

เสบียงกรังไป
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ต่อให้ฟางไจ้อู่ทึ่มเพียงไรก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติ หลังจากเข้ามา

ในศาลเจ้าร้าง ฝานสุยอว้ีก็พูดน้อยจนน่าสงสาร ปกติหยอกนางสองค�า 

แม้นางจะไม่ถึงขั้นฝีปากคมคาย แต่ก็ยังดึงดันโต้กลับสองค�า

เขาน่ังอยู่ด้านขวาของนาง จึงลองถามหย่ังเชิงค่อยๆ "สุยอวี้ เจ้า 

ไม่สบายหรือ" ร่างกายนางอ่อนแอปวกเปียกไปสักหน่อยจริงๆ ตอนเด็ก

แค่โดนลมยังท�าให้นางต้องนอนแบ็บบนเตียงเป็นคร่ึงวัน เคราะห์ดีท่ี 

ท่านห้ามีน�้าอดน�้าทน เลี้ยงนางจนแข็งแรง

ฝานสุยอวี้เงยหน้าข้ึนมา เห็นใบหน้าเป็นห่วงเป็นใยของฟางไจ้อู ่

เข้ามาค่อนข้างใกล้นาง ริมฝีปากเขาเดี๋ยวอ้าเดี๋ยวหุบ หนาแต่ก็น่ามอง 

นางยกฝ่ามือทาบหน้าอก มิได้รู้สึกถึงความร้อน

"เป็น...เป็นอะไร" ฟางไจ้อู่อึ้งงัน ขมวดคิ้วขึ้นมา "เจ็บหัวใจหรือ  

หมอประจ�าเรือบนเกาะไม่ได้ตามมาด้วยนะ"

"เปล่า ข้าแข็งแรงดี ดีจนเหมือนวัวแล้ว" นางยิ้มตาโค้งพลางว่า

"ไม่เป็นอะไรก็ดี เข้าไปอังไฟใกล้ๆ ขึ้นหน่อย"

ความห่วงใยของฟางไจ้อู ่เป็นในรูปแบบพ่ีชายที่เห็นได้ไม่บ่อย  

ถึงจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด แต่เขาก็เห็นนางเป็นน้องสาว

แท้ๆ ส่วนพี่ห้า...

พ่ีห้ามองนางเป็นอะไร ผู้อารักขาท่ีพิทักษ์สกุลเนี่ยจนแก่ตาย?  

ในค�าเล่าลือ ข้างกายบุรุษสกุลเนี่ยทุกคนจะมีผู้อารักขาผู้ภักดีเพียง 

คนเดียว และผู้อารักขาข้างกายพี่ห้าก็คือพี่ไจ้อู่ อย่างมากนางก็นับได้ว่า

เป็นผูอ้ารกัขานอกวงอย่างไม่เตม็ตัว ใจนางมคีวามสบัสนงนุงงตลอดมาว่า

บนเกาะจิ้งจอก ในสายตาพ่ีห้า นางนับเป็นอะไร เป็นเพียงเด็กก�าพร้า 
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ที่รับเลี้ยงไว้อย่างนั้นหรือ

นางลืมไปแล้วว่าเริ่มเรียกเขาว่า 'พี่ห้า' ตั้งแต่เมื่อไร แต่กลับจ�าได้

รางๆ ว่าเขาต้องการให้นางเรียกเช่นน้ี ในขณะที่พ่ีไจ้อู่เรียกว่า 'ท่านห้า'  

ดเูหมอืนว่าในด้านค�าเรยีกขาน นางจะสนทิสนมกว่าข้ันหนึง่ แม้แต่พ่ีน้อง

สกุลเนี่ยคนอื่น นางก็เรียกเป็นพี่ไปด้วย แต่นางไม่เคยเห็นเขาเป็นพี่ชาย

เลย

นางเลื่อมใสศรัทธาเขา เคารพเขาจนถึงขั้นไร้สติแล้ว แต่น่ันมิได้

หมายความว่ายามเทพสวรรค์ในใจลงมาใกล้ชิด นางจะซาบซึ้งจนน�้าตา

ไหลพราก นางรู้สึกเพียงหวั่นเกรงเหลือแสน

"ท่านห้า พวกเราข้ึนไปเป่ยจงิยังต้องเดนิทางอกีหลายวัน พูดตามตรง 

ข้าเริ่มคิดถึงเกาะจิ้งจอกแล้ว" ฟางไจ้อู่ดื่มชาร้อนไปอึกใหญ่ ร่างกาย 

รู้สึกอุ่นขึ้นมาทันที เขามองเห็นสุยอว้ีเองก็รินชาให้ท่านห้า...ดูท่าทาง 

ไม่ใคร่ปกติอยู่สักหน่อย มิใช่อากัปกิริยาระหว่างรินชา แต่เป็นความรู้สึก

ชนิดหนึ่ง

"มาถึงภาคเหนือหลายปีดีดัก กลับเป็นครั้งแรกท่ีข้าเข้าเป่ยจิง  

จะต้องมองดเูมอืงหลวงของต้าหมงิให้เตม็ตาว่ามคีวามเจริญอย่างไรกันแน่" 

สีหน้าของหลัวเจี๋ยดูตื่นเต้นอยู่บ้าง ริ้วรอยเวลาย้ิมของเขาสลักลึกอยู่ท่ี

หางตา มองอายุของเขาไม่ออก เวลายิ้มกลับเหมือนเด็กอยู่หลายส่วน

"ถุย! ท่านหลัวเจี๋ย ไม่เคยเห็นคนท่ีเรียกตัวเองเป็นนักเดินทาง

ประเภทอย่างท่านเลย เดนิทางท่องตะวันออกมาถึงเกาะจิง้จอกกไ็ม่ไปไหน

ต่ออีก ท่านมิใช่เลื่อมใสศรัทธาหม่าเข่อเป้ยหลัวแทบตาย สาบานว่า 

ถึงตายก็จะเขยีนบนัทกึการเดินทางท่องตะวันออกออกมาเล่มหนึง่หรอืไร" 
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ฟางไจ้อู่จิบชาไปอึกหนึ่งก่อนถาม

หลัวเจี๋ยยิ้มก่อนตอบเลี่ยงๆ "ดังนั้นตอนน้ีข้าถึงได้ตามมาด้วย

อย่างไรเล่า ถือโอกาสระหว่างขึ้นไปเป่ยจิง จดบันทึกบุคคล สิ่งของ  

เรื่องราวที่ได้ยินได้เห็นไว้ให้หมด"

ฟางไจ้อู่เถียงอีกหลายค�า สุยอวี้หรี่ตา ปิดปากหาวเล็กๆ

"อยากพักผ่อนแล้ว?" เนี่ยยางยงที่ด้านซ้ายมือนางพลันเอนตัวมา

ใกล้นาง

"ไม่ สุยอว้ียังทนได้" นางนั่งตัวตรงข้ึนมาอีกครั้ง กองไฟอันอบอุ่น

ท�าให้นางง่วงงุน ถึงจะไม่อยากยอมรบั แต่ด้านก�าลังกายนางยังคงแย่กว่า

ฟางไจ้อู่อยู่มาก

"เร่งเดินทางมาหลายวัน เจ้าท�าได้ดีมากแล้ว" ดวงตาคู่งามของ 

เนี่ยยางยงช�าเลืองมองพวกฟางไจ้อู่ปราดหนึ่ง 

จากน้ันระหว่างพวกเขาก็เหมือนว่ารู้ใจกันอย่างที่สุด ฟางไจ้อู ่ 

เก็บเสบยีงกรงัท่ีกินเหลอือย่างรวดเรว็ ก่อนหาทีใ่กล้กองไฟนัง่ลง หลบัตา

พักเอาแรง 

หลัวเจี๋ยนักเดินทางก็นั่งยิ้มอยู่หน้าโต๊ะบูชาที่อยู่ไกลออกไป พลาง

สะบัดพู่กันเขียนหนังสืออย่างรวดเร็ว

ฉาเค่อทีเ่บกิตาโตไม่กล้าส่งเสยีงมาโดยตลอดอึง้ไปชัว่ครูก่่อนน่ังลง

ข้างหลัวเจี๋ย

"ท่านหลัวเจี๋ย...ท่านก�าลังเขียนอะไร" ฉาเค่อกระซิบถาม ขณะ

เหลือบมองตัวอักษรบนสมุดปราดหนึ่ง "เป็นภาษาอี้ต้าลี่"

"เจ้าพูดภาษาอี้ต้าลี่เป็น? ช่างหาได้ยากนัก" หลัวเจี๋ยยังคงพูดด้วย
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ภาษาฮั่น "ทว่าชาวตะวันตกข้างกายท่านห้าล้วนต้องเรียนรู้ภาษาฮั่น  

เจ้ายังคงเปลี่ยนมาใช้ภาษาฮั่นจะดีกว่า"

"ได้ ท่านหลัวเจี๋ย แต่ว่า...ราชาจิ้งจอกไม่เข้าใจภาษาของพวกเรา

หรือ"

หลวัเจีย๋เงียบไปครูห่น่ึง ก่อนตอบ "ท่านห้าเป็นประมขุของเกาะ ไม่มี

เวลามาท�าเรื่องเกินจ�าเป็น"

ฉาเค่อร้อง "เอ่อ..." ออกมา หากพูดอกีอย่างก็คอืราชาจิง้จอกไม่เคย

เรียนพวกภาษาผูเถาหยาหรืออี้ต้าลี่ เขามองราชาจิ้งจอกปราดหน่ึง 

อย่างเงียบๆ อีกฝ่ายก�าลังดึงตัวแม่นางสุยอวี้ให้นอนลงหนุนกับตักเขา

หากเป็นคนสายตาดีไม่ว่าใครล้วนมองออกได้ท้ังนัน้ว่าราชาจิง้จอก

ปฏิบัตกัิบแม่นางสยุอว้ีต่างออกไป วนันัน้ทีเ่กาะเหนอื เขาได้เห็นกับตาว่า

ขณะแม่นางสุยอวี้บังกระสุนให้ราชาจิ้งจอก ราชาจิ้งจอกได้ดึงตัวนางอีก

เล็กน้อย คนทั้งสองถึงได้หลบกระสุนได้โดยสิ้นเชิง ไม่มีใครสงสัยเลยว่า

ราชาจิ้งจอกรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามีคนต้องการลอบสังหาร เขาถึงได้ถอยออก

นอกวงพ่อค้า หมายจะให้โอกาสสุยอวี้ได้แสดงฝีมือ

เดมิเขานึกว่าแม่นางสยุอวีเ้ป็นเพียงผูอ้ารกัขา เป็นเพียงช่างต่อเรอื 

เป็นเพียงคนธรรมดาที่ธรรมดาไปมากกว่านี้ไม่ได้บนเกาะจิ้งจอก แต่ 

หลายวันท่ีเร่งเดินทางมาน้ีเพ่ิงตระหนักได้ถึงความพิเศษของแม่นางสุยอว้ี

ทว่าสิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือในดวงตาราชาจิ้งจอกหาได้มีอารมณ ์

ความรู ้สึกใดๆ แต่กลับสามารถดีต่อนางในทางการกระท�า เมื่อครู ่

ยามฟางไจ้อู่เข้าใกล้นาง เขาแทบจะผุดลุกไปลากตัวฟางไจ้อู่ออกแล้ว

ตะคอกลั่นว่า 'อย่าเข้าใกล้นางขนาดน้ัน!' แต่ราชาจิ้งจอกกลับหน้า 
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ไม่เปลี่ยนสี ชาวฮั่นมิใช่ล้วนถือสาเรื่องนี้อย่างมากหรือไร

เขากลดักลุม้หงุดหงิดอยู่ครูห่น่ึง ก่อนจะหลบัตาลง ในหูได้ยินเสยีง

กระซบิของสยุอว้ีอย่างขาดๆ หายๆ ไม่ชดัเจน แต่ฟังเสยีงของนางก็ท�าให้

ผล็อยหลับไปอย่างง่ายดาย

"ตัวเจ้าแข็งย่ิง เช่นน้ีนอนหลับหรือ" เนี่ยยางยงก้มตัวลงกระซิบ 

ริมหูนาง

ฝานสุยอว้ีลืมตาโต มองกองไฟเขม็ง ไม่กล้ามองไปทางพ่ีห้า  

ยามเสยีงเขาก�าลงักระซบิมกัมแีรงดงึดูดขุมหนึง่ ท�าให้นางนกึถึงรมิฝีปาก

และแผ่นอกเขาขึ้นมา โอ๊ย! นางลามกเกินไปแล้วจริงๆ!

"พ่ีห้า...ข้า...ข้าหาท่ีหลับตาพักเอาแรงก็ใช้ได้แล้ว นอนตรงนี้  

ท่านเองจะไม่สบาย" นางพูดจบก็คิดจะยันตวัลกุข้ึนอย่างรวดเร็ว กลบัถูก

ฝ่ามือที่วางอยู่ตรงเอวปรามเอาไว้

นางกลนืน�า้ลาย ยามน้ีนางแต่งกายในชดุสตรี เสือ้ผ้าสตรีค่อนข้าง

บางไปหน่อย อุณหภูมิร่างกายของพ่ีห้าส่งผ่านมาทางฝ่ามือเขาดูจะ...

ร้อนลวกอยู่บ้าง

"พ่ีห้า..." นางท�าเรื่องอะไรท่ียากจะกู้คืนลงไปใช่หรือไม่ พ่ีห้าถึงได้

รังแกนางซ�้าแล้วซ�้าเล่าเช่นนี้

"ข้านึกว่าเช่นนี้เจ้าจะหลับได้สบายขึ้น"

นางรู้สึกได้ด้วยความรู้สึกเฉียบไวว่าเขาสัมผัสผมนาง จึงท�าหน้า

กลัดกลุ้ม อยากร้องไห้แต่ไร้น�้าตาอยู่บ้าง "ข้า...ข้าไม่ง่วง..."

"ไม่ง่วง? เช่นนั้นก็ดี นอนนิ่งๆ ฟังข้าเล่านิทานแล้วกัน"

"เล่านิทาน?" นางไม่ใช่เด็กเสียหน่อย ตั้งแต่เล็กก็ไม่เคยฟังพ่ีห้า 
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เล่านิทานอะไรกล่อมนางด้วย

ริมฝีปากเนี่ยยางยงสัมผัสเรือนผมด�าของนาง ตัวนางยังคงแข็งทื่อ

ราวกับศพ ใกล้ชิดกับเขาเพียงนี้ท�าให้นางยากจะรับได้จริงๆ

"พ่ีห้าจะเล่า...เล่านิทานอะไร" นางถามหย่ังเชิง จะเล่านิทาน  

นางรบัได้ แต่อย่ารงัแกนางอกีเด็ดขาด ถ้ารังแกนางอกี นางมีแต่จะรู้สึกว่า

ตนเองความคิดไม่ซื่อ ความแน่วนิ่งไม่พอ

"นิทานน่ะหรือ..." เขาครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนเผยย้ิมเสแสร้งออกมา  

พูดริมหูนางว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว..."

"พรืด..." นางคลายใจ หัวเราะเบาๆ ออกมา

เขาเลิกคิ้วข้ึน "นิทานยังไม่ทันเริ่ม เจ้าก็หัวเราะแล้ว หัวเราะอะไร 

ชอบย้ิมชอบหัวเราะก็ไม่ใช่แบบนี้ ตั้งใจท�าลายความมั่นใจของข้า 

ใช่หรือไม่"

"ไม่ๆ น�้าเสียงการพูดของพี่ห้าเหมือนกับนักเล่านิทานยิ่ง ทั้งดั้งเดิม

ทั้งน่าสนใจ" คิดอย่างไรก็ไม่มีทางนึกภาพพ่ีห้าถือพัด สวมหมวกกลม  

เล่านิทานออกมาเป็นน�้าไหลไฟดับได้จริงๆ

"ดูเจ้าพูดเข้า อย่างกับเคยฟังนักเล่านิทานเล่านิทานอย่างนั้นล่ะ" 

เขากล่าวรบัโดยไม่คิด มุง่สมาธิครึง่เดียวอยู่กับบทสนทนา นางไม่ประหม่า

และตดิอ่างอกี วิธีการของเขาเป็นผลแล้วอย่างน้ันหรือ เขาไม่เคยเป็นฝ่าย

เอาใจใครมาก่อน ทว่าความรู้สึกพรรค์นี้ก็...หาได้ฝืนใจไม่

"ตอนเดก็ยามข้าอ่านหนงัสอืต่อไม่ไหว พ่อบญุธรรมเคยสวมบทบาท

เป็นนักเล่านิทาน เล่านิทานให้ข้าฟัง" นางกล่าวยิ้มๆ

"อ้อ?" ผูเ้ฒ่าฝานช่างอบรมสัง่สอนนางอย่างทุ่มเทนกั "พ่อบญุธรรม
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เจ้าเคยเล่าเรื่องศาลเจ้าร้างหรือไม่"

"ศาลเจ้าร้าง?" นางนึกเล็กน้อย "อา พ่ีห้าหมายถึง...เรื่องท่ีข้าถูก 

พ่ีห้าพบตัวในศาลเจ้าร้าง?" นางถามเสียงเบา ไม่รู้ตัวว่าดวงตาฉาเค่อ 

ลืมขึ้นทันควัน

"อืม"

"พ่อบญุธรรมเอ่ยถึงไม่มาก เพียงบอกว่าข้าถูกพ่ีห้าพบตวัทีศ่าลเจ้า

ร้างแล้วพากลับเกาะ" ความจริงนางจ�าเรื่องในอดีตได้เลือนราง และก็ 

ไม่อยากไปขุดคุ้ยอดีตเช่นกัน

เนีย่ยางยงก�าลงัย้ิม ย้ิมของเขาเป็นเพียงการยกมมุปากขึน้ แต่กลบั

ให้ความรู้สึกชั่วร้าย เขาม้วนผมนางเล่นตามอารมณ์พลางกระซิบว่า  

"กาลครัง้หน่ึงนานมาแล้ว มแีม่นางน้อยคนหนึง่ซกุตวัอยู่ในศาลเจ้าร้างนี้ 

ข้าบงัเอญิเห็นนางเข้าพอดตีอนทีห่ลบฝน นางสงูแทบไม่ถึงเอวข้ากระมงั 

ถามนางว่าบิดามารดาเล่า นางก็ตอบว่าบิดามารดาลาจากโลกไปหมด

แล้ว นางจึงอาศัยศาลเจ้าต่างบ้าน ข้าเห็นนางย้ิมได้น่ารัก จึงหลอก 

พากลับบนเกาะ"

"พรืด" นางหลุดหัวเราะออกมาอย่างสุดกลั้น "ข้าจ�าไม่เห็นได้เลย 

สักนิด" รูปแบบการเล่านิทานของพี่ห้าไม่น่าสนใจเอาเสียเลย แต่กระชับ

ใช้ได้ ถ้าเดาไม่ผิด เขาเล่านิทานเป็นครั้งแรกกระมัง ในใจให้รู้สึกอบอุ่น 

ถูกพ่ีห้ารบัเลีย้งได้คอืปาฏิหารย์ิ ถ้าตอนนัน้ไม่ได้พบเขา บางทีชะตาชวิีต

นางอาจจะต่างออกไปโดยสิ้นเชิง คงไม่อาจได้พบพ่ีห้า หรือถึงจะโชคดี

ได้เห็นเขา เขาก็ไม่มีทางเหลียวหน้ากลับมามองนางแม้แต่แวบเดียว...

ย้อนนึกภาพแรกสุดในความทรงจ�าล้วนเป็นแต่สีด�ามืดมิด มอง 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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