
Wei Yu 7

ตวนมู ่ชุ ่ยสนทนากับอาหมีอีกครู ่หนึ่งเพ่ือถามเรื่องบางอย่าง 

เก่ียวกับจั่นเจา จากนั้นจึงเข้าไปในกระโจมหลัก

ทหารสองนายที่คุมตัวจั่นเจาเห็นท่านแม่ทัพเข้ามา นายหน่ึงจึง

กดบ่าจั่นเจา อีกนายถีบไปท่ีข้อพับขา ตวนมู่ชุ่ยโบกมือแสดงเจตนาว่า

ไม่ต ้องบังคับเขาคุกเข ่า เมื่อนางโบกมืออีกครั้งทั้งสองก็เข ้าใจ  

ต่างท�าความเคารพแล้วล่าถอยออกไป

ตวนมู ่ชุ ่ยเดินมาท่ีเบื้องหน้าจั่นเจาและกวาดตาขึ้นลงมอง 

ประเมนิเขาอยู่ครูห่นึง่โดยไม่พูดอะไร แต่ขณะจะเดนิอ้อมผ่านเขาไปน่ัง

ก็พลันร้องออกมา สายตาจับอยู่ที่แผ่นหลังจั่นเจา

เดิมจั่นเจาถูกฟันที่หลังไปแผลหนึ่ง ตอนเช้าเพ่ิงให้ท่านหมอ 

ในกองทัพใส่ยาพันแผลให้ เมื่อครู่ถูกทหารสองนายจับมัดอย่างรุนแรง

ดุจเสือดุจหมาป่า เชือกจึงเสียดสีจนโลหิตสดอาบชุ่มออกมาอีกครั้ง  

ตวนมู่ชุ่ยเห็นแล้วทนดูไม่ได้ หลังนิ่งเงียบไปชั่วขณะนางก็หยิบมีดสั้น

ออกมาจากข้างเอว เดินเข้าไปจะคลายเชือกให้จั่นเจา

บทที่ 20
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8 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 3

จัน่เจาตะลงึงัน พยายามหลบด้วยสญัชาตญาณพลางโพล่งออกมา  

"เมื่อครู ่ท่านแม่ทัพยังต�าหนิแม่นางอาหมีท่ีปลดพันธนาการให้ข้า  

ตอนน้ีจะคลายเชือกให้ข้า ไม่กลัวจะมีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาหรือ"

ตวนมู่ชุ่ยเลิกคิ้วงามขึ้นเล็กน้อยและย้ิมหวาน "กลัวอะไร เมื่อครู่

ข้าถามดูแล้ว เจ้าเป็นคนตงอี๋ชนเผ่าจั่น จะว่าไปแล้ว ซีฉียกทัพมา 

ราบรืน่เช่นนีก้เ็พราะโชคดีได้ชาวตงอ๋ียกทพัมาหน่วงเหน่ียวทัพใหญ่ของ

ซางโจ้ว* ไว้...หาไม่ทัพใหญ่ซางโจ้วกวัดแกว่งอาวุธเข้าต่อต้าน ทัพซีฉี

เราคงต้องประสบหายนะจริงๆ หลายวันก่อนชนเผ่าจั่นยังส่งข่าวมาถึง

ท่านอัครเสนาบดี ผู้อาวุโสทั้งหลายสบายดีหรือ อู่หวังสั่งให้พวกเขา 

รออยู่ท่ีฉีซาน เจ้าเป็นคนของชนเผ่าจั่น เหตุใดจึงมาอยู่ท่ีเมืองอันอี้ได้"

นางพูดเช่นนั้นพลางก้มหน้าช่วยแก้มัดให้จั่นเจา ขณะมีดส้ัน 

เฉือนปมเชือกช้าๆ หูก็พลันได้ยินเสียงหัวเราะของจั่นเจา ตวนมู่ชุ ่ย 

ในใจสั่นสะท้าน มือท่ีก�าลังเคลื่อนไหวหยุดนิ่งทันทีและเงยหน้าข้ึนมอง 

"เจ้าหัวเราะอะไร"

จั่นเจากล่าวย้ิมๆ "ข้าหัวเราะท่านแม่ทัพที่พูดเสียเป็นจริงเป็นจัง

ราวกับตงอี๋มีชนเผ่าจั่นจริง ที่ว่าผู้อาวุโสส่งข่าวถึงอัครเสนาบดีอะไรน่ัน 

คิดว่าท่านแม่ทัพคงแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งส้ิน ถ้าข้ามีแผนการร้ายในใจ

และคล้อยตามค�าพูดตอบไปว่าใช่ ท่านแม่ทัพย่อมคาดเดาได้ทันทีว่า

ข้าก�าลังโกหก ไม่ผิดกระมัง"

ตวนมู่ชุ ่ยน่ิงฟังเขาพูดจนจบ ใบหน้าก็ค่อยๆ มีรอยย้ิมผุดข้ึน 

ก่อนเอามีดสั้นเสียบกลับเข้าไปในฝักรูปปากปลาช้าๆ "เจ้าเฉลียวฉลาด

อย่างท่ีคดิ จะหลอกถามกลบัถูกมองทะล ุดแูล้วเจ้าไม่ใช่บคุคลธรรมดา 

จะไม่ระวังคงไม่ได้"

* ซางโจ้ว เป็นค�าเรียกโจ้วหวังแห่งราชวงศ์ซางแบบย่อ
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จั่นเจาฝืนย้ิม "ข้าไม่เคยคิดร้ายต่อท่านแม่ทัพ เพียงแต่จนใจที่ 

ไม่อาจพิสูจน์ตัวเองได้"

ตวนมู่ชุ่ยย้ิมหยัน "เจ้าย่อมไม่มีทางพิสูจน์ตัวเอง ความเป็นมา 

ของเจ้าไม่แน่ชัด ท้ังยังพัวพันไม่ชัดแจ้งกับบ้านสกุลฉีมู่ แม้แต่การตาย

ของอว๋ีตูเจ้าก็ยังสลัดข้อกล่าวหาไม่หลุด ไม่เคยคิดร้าย? ยามเจ้าเอ่ย 

ค�าพูดน้ีออกมาไม่รู้สึกว่าน่าขันหรือ"

"ทุกค�าพูดของข้าจั่นเจาเป็นความจริง ถามตัวเองดูแล้วไม่มีอะไร

ที่ต้องละอายใจ และไม่รู้สึกว่ามีอะไรน่าขัน"

จั่นเจาพูดอย่างนอบน้อมจริงใจจนชั่วขณะหน่ึงตวนมู่ชุ่ยรู้สึกว่า

ตนเองเกือบจะเชื่ออยู่แล้ว แต่แล้วนางก็เปล่ียนความคิด ด้วยว่า 

พวกสายลับไม่ว่าค�าพูดแบบใดก็คงฝึกฝนมาจนเชี่ยวชาญ พูดเท็จ 

จนดูจริงย่ิงกว่าความจริง ไม่อาจหลงเชื่อง่ายๆ

จั่นเจาเห็นนางสีหน้าเดี๋ยวคล�้าเดี๋ยวขาวก็รู ้ว่าตวนมู่ชุ ่ยหาได ้

เชื่อเขาจึงร้อนรนในใจ แต่ก็ไม่มีแผนการอะไรที่จะน�ามาใช้ได้ ความคิด

อย่างหน่ึงพลันผุดขึ้นมา...ข้ากับตวนมู่สนิทสนมกันเช่นน้ัน ไยต้องมา

ใช้วาจาซ่อนคมโต้เถียงเอาเป็นเอาตายกับนางอยู่ท่ีนี่ เพียงถามนางว่า 

ท่ีแท้แล้วยังจ�าเรื่องที่ไคเฟิงได้หรือไม่ ถ้านางจ�าได้ย่อมเป็นตวนมู ่

ไม่ต้องสงสัย แต่...ถ้าจ�าได้จริง แล้วเหตุใดจึงเห็นข้าเป็นศัตรู แล้ว 

ถ้าจ�าไม่ได้ ข้าก็จะมั่นใจว่านางไม่ใช่ตวนมู่ชุ่ยเช่นน้ันหรือ

จิตใจจั่นเจาสับสนว้าวุ่นเป็นที่สุด ขณะใจลอยอยู่นั้นก็พลันได้ยิน

ตวนมู่ชุ่ยถามข้ึน "น่ีเป็นกระบี่ประจ�าตัวเจ้าหรือ"

จั่นเจาเงยหน้าขึ้นมอง จ�าได้ว่าท่ีตวนมู่ชุ่ยถืออยู่ในมือคือจว้ีเชว่ีย

จึงพยักหน้า "ใช่"

ตวนมู่ชุ ่ยชักกระบี่ออกมาดูอย่างละเอียด ปลายนิ้วลูบไล้ไปท่ี 
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ตัวกระบี่อันเยียบเย็นช้าๆ และนิ่งไปครู่หน่ึงก่อนกล่าว "เป็นกระบี่ท่ีดี

เล่มหนึ่ง กระบี่เล่มน้ีของเจ้ามีนามให้เรียกหาหรือไม่"

ครั้นถามค�าถามนี้ออกไป ในใจของนางก็รู้สึกตื่นเต้นหลายส่วน

"มีนามว่าจว้ีเชว่ีย"

มือท่ีถือกระบี่ของตวนมู่ชุ่ยสั่นน้อยๆ จนแทบสังเกตไม่เห็น นาง

กุมด้ามกระบี่ไว้แน่น มองไปที่จั่นเจา ถามอย่างบีบคั้นกดดัน "จั่นเจา 

กระบี่ของเจ้าเคยหักมาก่อนหรือไม่"

จั่นเจาเงยหน้าขึ้นมาทันที สีหน้าประหลาดใจเล็กน้อย "เจ้ารู ้

ได้อย่างไร"

"แสดงว่าเคย" ตวนมู่ชุ ่ยกัดฟัน "ใครเป็นคนเชื่อมกระบี่ให้เจ้า 

ใหม่อีกครั้ง"

จั่นเจาจ้องมองตวนมู่ชุ่ย ค�าว่า 'เจ้า' เกือบจะหลุดออกจากปาก

ในทันที

ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ถอนสายตากลับ ระบายลมหายใจออกมา

เบาๆ เอ่ยเสียงราบเรียบ "ไม่มีลมย่อมไม่เกิดคลื่น จู่ๆ ท่านแม่ทัพก็ถาม

เรื่องกระบี่เล่มน้ีว่าเคยหักมาก่อนหรือไม่ ทั้งถามถึงคนเชื่อมกระบี่  

ข้าคดิว่าท่านแม่ทัพหาใช่ไม่รูว่้าใครเป็นคนเชือ่มกระบี ่หากแต่ไม่สมคัรใจ 

จะเชื่อว่าคนผู้นั้นเป็นคนเชื่อมกระบี่ ด้วยเหตุนี้จึงมาซักไซ้ไล่เลียงกับข้า 

ไม่ผิดกระมัง"

ตวนมู่ชุ่ยถูกจั่นเจายอกย้อนกะทันหัน ไม่อาจหาค�าพูดมาโต้แย้ง

ได้ทัน ริมฝีปากขยับไปมาอย่างรู้สึกขัดเคืองอย่างย่ิง "จั่นเจา ข้าไม่เคย

พบเจ้า แล้วเพราะเหตุใดใครๆ ต่างบอกว่ากระบี่ของเจ้า ข้าเป็นคน

ซ่อมแซม"

พูดจบนางก็โยนกระบีล่งกบัพ้ืนอย่างแรง ขอบตาแดงเรือ่ หมนุตวั
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หันหลังให้...นางรู้ว่าไม่เหมาะจะเสียกิริยาต่อหน้าจั่นเจา

"ไม่ใช่เจ้า"

ตวนมูชุ่่ยสะท้านไปทั้งร่าง ครั้นหันกลับมามองก็สบเขา้กับสายตา

อบอุ่นเจือรอยย้ิมของจั่นเจาพอดี

"คนท่ีช่วยเชือ่มกระบีใ่ห้ข้ารปูร่างหน้าตาคล้ายกับท่านแม่ทพัมาก

ก็จริง แต่..." พูดถึงตรงนี้เขาก็ส่ายศีรษะน้อยๆ "ไม่ใช่"

ตวนมู่ชุ่ยโล่งใจ ใบหน้ามีรอยย้ิมผุดขึ้น "ไม่ใช่จริงหรือ"

เวลาน้ีในใจของนางไร้ห่วงกังวล ย้ิมออกมาอย่างงามเพริศพริ้ง 

ไม่ต ่างอะไรกับตวนมู ่ชุ ่ยตอนอยู่นอกห้วงลึก ในใจของจั่นเจามี 

ความอบอุ่นบางเบาแผ่กระจายออกมา เขาสบตาตวนมู่ชุ่ยที่มองมา

อย่างสอบถามก่อนตอบอย่างจริงจัง "ไม่ใช่จริงๆ"

ตวนมู่ชุ่ยระบายลมหายใจออกมาเบาๆ รู้สึกวางใจลง

นางมองจั่นเจาอีกครั้ง คนผู้น้ีพูดจานุ่มนวล อากัปกิริยาสุภาพ 

มีมารยาท จึงรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมขึ้นมาหลายส่วนโดยไม่รู้ตัว

พอคิดอีกทีก็นึกแปลกใจขึ้นมาอีก "เมื่อครู ่ เจ ้าบอกว่าคนที ่

เชื่อมกระบี่ผู ้น้ันรูปร่างหน้าตาคล้ายข้ามาก เป็นอิสตรีผู้หนึ่งกระมัง 

คล้ายมากจริงหรือ คล้ายมากเพียงใด นางชื่ออะไร"

จั่นเจาจนค�าพูดไปชั่วขณะ ทว่าแววตาตวนมู ่ชุ ่ยเต็มไปด้วย 

ความร้อนใจ ท่าทางคล้ายไม่ซักถามจนถึงท่ีสุดจะไม่ยอมเลิกรา จั่นเจา

จ�าต้องกัดฟันแต่งเรื่องข้ึนเด๋ียวน้ัน "เค้าโครงรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ 

ท่านแม่ทัพมาก แต่ถ้าเพ่งพิศดูอย่างละเอียดก็จะรู้ว่าไม่ใช่คนเดียวกัน 

นางชื่อ..."

ชือ่อะไร...เรือ่งนีท้�าให้จัน่เจาต้องยอมจ�านน เดมิเขาก็ไม่เชีย่วชาญ 

การตัง้ชือ่ให้ใครอยู่แล้ว ต้ังไปส่งๆ สกัชือ่กใ็ช่จะท�าไม่ได้ แต่เขาไม่อยาก
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ใส่ชื่อบุปผาในฤดูใบไม้ผลิ แสงจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วง ดอกโบตั๋นอะไร

พวกนี้ลงไปในชื่อของตวนมู่ชุ่ยจริงๆ

หลังลังเลอยู่ชั่วขณะ เขาจึงว่า "แม่นางผู้นั้นอุปนิสัยค่อนข้าง

แปลก ไม่เคยบอกชื่อแซ่ของนางให้ข้ารู้"

ในยุคแต่งต้ังเทพเซียน เรื่องประหลาดคนประหลาดมีปรากฏ 

ขึ้นมาไม่ขาดสาย ด้วยเหตุนี้ตวนมู่ชุ่ยจึงรับได้กับค�าอธิบายของจั่นเจา 

นางนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามต่อ "ดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวของเจ้า 

ไม่คล้ายเป็นคนท้องถ่ิน เจ้ามาท�าอะไรที่เมืองอันอี้"

แม้แต่ตัวนางเองก็ไม่ได้สังเกตว่าน�้าเสียงตนนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้น

กว่าก่อนหน้านี้มาก

จั่นเจากระจ่างแจ้งแก่ใจ หากเขาไม่บอกความเป็นมาของตน 

ให้ชดัเจน จะถามสกัก่ีค�าถามก็เป็นไปไม่ได้ท่ีตวนมูชุ่ย่จะเลกิหวาดระแวง

ปัญหาอยู่ที่...เขาอยากให้ความกระจ่าง แต่ตวนมู่ชุ่ยจะยอมเชื่อ

หรือ

ยากนักที่ระหว่างคนทั้งสองจะสนทนาเพ่ือสร้างความสัมพันธ ์

ก้าวแรกได้ แต่ก่อนแต่ไรเจอกันก็ท�าท่าจะชักดาบเข้าห�้าหั่นกัน ทว่า 

ครั้งน้ีจั่นเจาไม่สมัครใจจะเสี่ยงภัยไปท�าเช่นน้ัน หลังนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง 

เขาก็มองประสานสายตากับตวนมู่ชุ่ยอย่างไม่สะทกสะท้าน "จั่นเจา 

ไม่อยากหลอกลวงท่านแม่ทัพ ข้ากับซีฉีและเจาเกอหาได้มีอันใด

เกี่ยวข้องกัน กับตงอี๋หรือชนเผ่าจั่นก็ไม่มีอะไรเก่ียวพันกัน ตั้งแต่เล็ก 

จั่นเจาก็กราบผู้เย่ียมยุทธ์เป็นอาจารย์ ฝึกฝนวรยุทธ์ อาจารย์เป็น 

จอมยุทธ์ที่อยู่อย่างสันโดษ ได้แต่ท่องเท่ียวไปตามป่าเขา ไม่ปรารถนา

จะมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นต่างๆ กระบี่จว้ีเชวี่ยท่านอาจารย์

เป็นผู้มอบให้ ก่อนหน้านี้ไม่นานด้วยสาเหตุบางประการจึงเสียหาย  
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ต่อมาด้วยบุญวาสนาให้บังเอิญไปเจอเทพเซียนสตรีที่หน้าตาคล้าย 

ท่านแม่ทัพและช่วยข้าเชื่อมกระบี่ ก่อนเทพเซียนผู้นั้นจะจากไปได ้

บอกว่า 'ศีลธรรมทองเสื่อมทรุด ศีลธรรมไฟเจริญรุ่ง'* หวังว่าข้าจะ 

สร้างผลงานขึ้นมาในยุคที่สับสนวุ ่นวายนี้ ค�าพูดของนางท�าให้ใจ 

ของข้าหว่ันไหว หลังจากกราบเรียนอาจารย์แล้วข้าจึงออกมาท่องเท่ียว

ยังโลกภายนอก เพ่ิงมาถึงเมืองอันอ้ีไม่ก่ีวันก่อน และรู้จักกับบ้านสกุล

ฉีมู่ได้สองสามวัน ระหว่างน้ันมีเหตุการณ์เกิดข้ึนมากมาย ข้าเองก็ 

คาดคิดไม่ถึง"

ข้ออา้งเหลา่นีด้สูมเหตสุมผล สอดคล้องกบัสถานการณ์ส่วนใหญ่

ช่วงปลายราชวงศ์ซาง ตอนนั้นต่างเล่าลือกันว่าซางเป็นศีลธรรมทอง 

โจวเป็นศีลธรรมไฟ ไฟเข้าแทนที่ทองเป็นสถานการณ์ใหญ่ในใต้หล้า 

ด้วยเหตน้ีุจงึมผีูส้งูส่งเหนือคนท่ัวไปทีซ่่อนเร้นกายออกมาสู่โลกภายนอก  

เกลี้ยกล่อมผู้เย่ียมยุทธ์ผู้มีความสามารถให้ออกมาสร้างผลงานในช่วง

สับเปล่ียนราชวงศ์ เหตุการณ์เช่นท่ีจั่นเจากล่าวมานี้นับว่าปกติธรรมดา

ย่ิงแล้ว

พอเขาพูดเช่นน้ีในใจของตวนมู่ชุ ่ยก็เชื่อไปแปดเก้าส่วนแล้ว  

นางนิ่งคิดอยู่ครู่หน่ึง "เจ้าเพ่ิงมาถึงเมืองอันอี้แค่สองสามวัน ในเมื่อ 

เป็นเช่นนี้ก็จงเล่าเรื่องท่ีท�าให้รู้จักกับบ้านสกุลฉีมู่ รวมท้ังเรื่องที่เกิดข้ึน

ในช่วงสองวันน้ีมาให้ข้าฟังอย่างละเอียด"

จั่นเจาจิตใจค่อนข้างสงบแล้วจึงเล่าถึงเรื่องท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้าน้ี

อย่างละเอียด ใจของเขาสงบนิ่งเปิดกว้าง ไม่หลบเลี่ยงความรับผิดชอบ 

* ชาวจีนสมัยโบราณเปรียบศีลธรรมห้าประการ อันได้แก่ เมตตาธรรม จริยธรรม จารีตธรรม ปัญญา

ธรรม และสัจจะ เทียบกับธาตุท้ังห้า ซึ่งเชื่อว่าแต่ละธาตุต่างมีพลังพิชิตหรือหักล้างกันคือทองพิชิตไม ้

ไม้พิชิตดิน ดินพิชิตน�้า น�้าพิชิตไฟ ไฟพิชิตทอง นอกจากน้ียังเชื่อว่าแต่ละราชวงศ์มีธาตุประจ�าราชวงศ์ 

ดังน้ี หวงต้ีดิน ซย่าไม้ ซางทอง โจวไฟ ฉินน�้า ฮั่นดิน ค�าพูดนี้จึงหมายความว่าราชวงศ์ซางก�าลัง 

เสื่อมถอย ราชวงศ์โจวก�าลังเจริญรุ่งเรืองขึ้น
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ไม่กลัวที่จะเอ่ยถึงเรื่องท่ีเคยช่วยบ้านสกุลฉีมู่เล่นงานคนท่ีสวมชุดส้ัน

ตัดเย็บด้วยผ้าเก๋อ และไม่กลัวท่ีจะบอกว่าตนเคยประมือกับทหาร

ของกองทัพซีฉีตอนกลางดึก

ตวนมู่ชุ่ยสีหน้าเด๋ียวคล�้าเดี๋ยวขาว ตอนได้ยินเรื่องคนสวมเส้ือผ้า

เก๋อก็อดท่ีจะเดือดดาลไม่ได้ ทหารของทัพตวนมู่หลายนายนี้แม้จั่นเจา

จะไม่ได้เป็นคนสังหาร แต่ถ้าเขาไม่สอดมือเข้ามายุ่งเก่ียวก็คงไม่ถึงกับ

ต้องจบชีวิตไปเปล่าๆ เช่นน้ี

ครัน้ฟังถึงเรือ่งประมอืกลางดกึ ได้ยินจัน่เจาบอก 'ไม่ได้ท�าร้ายเขา

ถึงชีวิต เพียงดึงแขนเขาหลุดจากเบ้ากระดูกออกมาข้างหน่ึง' ตวนมู่ชุ่ย

ก็แน่ใจทันทีว่าคนผู้นั้นจะต้องเป็นอว๋ีตู นางเคยตรวจดูศพของอว๋ีต ู

อย่างละเอียด นอกจากศีรษะหายไปแล้ว แขนข้างหนึ่งก็หลุดจากเบ้า

เป็นแผลใหญ่อีกท่ีหน่ึง คิดไม่ถึงว่าก็เป็นฝีมือของจั่นเจา

ชัว่ขณะนัน้นางเดือดดาลยากจะทนไหว ความรูส้กึใกล้ชดิสนิทสนม 

ต่อจั่นเจาที่เพ่ิงเกิดข้ึนมาเล็กน้อยพลันสลายหายไปจนหมดสิ้น ทว่า

เรือ่งใดส�าคญักว่านางยังพอรูอ้ยู่แปดส่วน หลงัน่ิงเงยีบไปครูห่นึง่จงึเอ่ย

ด้วยท่าทีสงบน่ิง "จั่นเจา ถ้าสิ่งท่ีเจ้าพูดมาไม่ใช่เรื่องเท็จ คนท่ีสังหาร 

อว๋ีตูไม่ใช่เจ้า เช่นนั้นหากเจ้าหาฆาตกรตัวจริงมาได้ บางทีข้าอาจ

พิจารณาเรื่องท่ีแล้วมาก็ให้แล้วกันไป เปิดทางรอดให้เจ้าสักทาง"

จั่นเจาย้ิมบาง "เรื่องน้ีมีอันใดยาก ตอนข้าประมือกับผู้ช่วยแม่ทัพ

อวี๋ตู ในที่เกิดเหตุมีคนเพียงไม่ก่ีคน ถ้าท่านแม่ทัพช่วยเปิดทางสะดวก 

อนุญาตให้จั่นเจาไปสืบถามที่ค่ายเกาป๋อเจี่ยน จั่นเจาจะไม่ท�าให ้

ท่านแม่ทัพต้องผิดหวังแน่นอน"

ตวนมู่ชุ่ยย้ิมหวาน "ข้ามีความคิดเช่นน้ันอยู่พอดี เพียงแต่..."

"เพียงแต่ท่านแม่ทัพยังไม่อาจเชื่อถือจั่นเจา กลัวจั่นเจาจะ 
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ฉวยโอกาสหลบหนี"

"ไม่ผิด วรยุทธ์เจ้าดีเพียงนี้ ในเมืองอันอี้คงมีไม่ก่ีคนที่สามารถ

ต่อกรและจับเจ้ากลับมาได้"

"ท่านแม่ทัพพูดเช่นน้ี แต่สีหน้ากลับดูสบายอกสบายใจ คิดว่า 

คงมีแผนรับมือแล้ว"

ตวนมู่ชุ่ยย้ิมน้อยๆ เปิดฝากาทองแดงบนโต๊ะออก หยิบยาเม็ด 

สีเขียวมรกตเม็ดหน่ึงออกมาจากถุงห้อยเอวใส่ลงไปในกา พริบตานั้น

น�้าในกาส่งเสียงดังฉี่ ไอสีขาวแสบจมูกขุมหน่ึงพุ่งออกมาจากพวยกา

จั่นเจาสีหน้าสงบนิ่งไม่พูดอะไร ตวนมู่ชุ่ยเดินมาใกล้ แขนเสื้อ 

สั่นไหวเล็กน้อย มีดสั้นไหลลงมาที่กลางฝ่ามืออีกครั้ง น้ิวมือรวบกุม 

ด้ามมีดแน่นแล้วตัดปมเชือกให้

จัน่เจาผ่อนคลายไปทัว่ร่าง ทว่ายังไม่ทันสะบดัเชอืกทีข่าดออกหมด  

มีดสั้นของตวนมู่ชุ่ยก็จ่อมาท่ีหัวใจของเขาแล้ว

จั่นเจาหัวเราะ "ท่านแม่ทัพกลัวข้าจะไม่ดื่มหรือ"

ตวนมู่ชุ่ยหัวเราะ "รู้แล้วก็ดี"

จั่นเจาย่ืนมือไปยกกาสุราช้าๆ ด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ก่อนหน้าน้ี

ท่านแม่ทัพบอกว่าจะให้ข้าไปหาฆาตกรตัวจริงที่สังหารอว๋ีตู คิดว่า 

คงไม่เอาชีวิตข้าเร็วเช่นนี้ ข้าเพียงอยากรู ้ หากข้าดื่มสุรากานี้แล้ว 

จะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกก่ีวัน"

"พรุ่งน้ีก่อนตะวันตกดิน เจ้าจะยังไม่ตาย"

"หลังจากตะวันตกดินเล่า"

ตวนมู่ชุ ่ยย้ิมหยัน "น่ันก็ต้องดูว่าข้ายอมให้ยาถอนพิษแก่เจ้า 

หรือไม่"

จั่นเจาย้ิมบาง "ก็ดี"
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ยังไม่ทันสิ้นเสียง แววตาจั่นเจาพลันเยียบเย็น นิ้วมือพุ่งออกไป

ดุจสายฟ้า ตวนมู่ชุ่ยตั้งตัวไม่ทัน ช่วงเอวชาวูบ ร่างล้มหงายไปข้างหลัง 

จัน่เจาเหยียดแขนยาวออกไปโอบเอวตวนมูชุ่ย่ไว้ในพรบิตา ตวนมูชุ่ย่เอง 

ก็ปฏิกิริยาไม่ชักช้า ข้อมือหมุนเร็วรี่กดมีดสั้นไปที่ล�าคอจั่นเจา แทบจะ

ในเวลาเดียวกันพวยกาในมือจั่นเจาก็กดมาท่ีมุมปากตวนมู่ชุ่ย

"จั่นเจา" ตวนมู่ชุ่ยเดือดดาลสุดขีดแต่กลับหัวเราะ เพ่ิมแรงมือข้ึน

หลายส่วน "ถ้าเจ้าบุ่มบ่ามท�าอะไร ข้าจะเชือดคอเจ้าเสีย"

"เช่นน้ันหรือ" มุมปากจั่นเจาหยักยกเป็นรอยย้ิมจางๆ พูดอย่าง

แฝงความหมายลึกซึ้ง "ไม่ต่างกัน"

"นั่นไม่แน่" ตวนมู่ชุ่ยมีท่าทีกระหยิ่มย้ิมย่องแฝงอยู่ "ถึงข้าดื่มสุรา

ลงไปยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้ แต่ถ้ามือของข้าเพียงขยับไป 

ข้างหน้าอีกเล็กน้อย..."

จั่นเจารู ้สึกถึงปลายแหลมอันเยียบเย็นของมีดสั้นท่ีกดแรงขึ้น  

ทว่าใบหน้าเขายังคงสงบน่ิงเหมือนไม่มีอะไร "เช่นนั้นหรือ"

ขณะพูดเขาพลันปล่อยมือ

ตวนมู่ชุ่ยไม่ทันระวัง มือท่ีประคองเอวอยู่หายไปจึงพยุงตัวไม่อยู่ 

ล้มหงายไปข้างหลัง

จั่นเจา...ถึงกับปล่อยตวนมู่ชุ่ยทิ้ง!

นับแต่โบราณมา มีแต่วีรบุรุษถนอมพฤกษาอาลัยหยกคอย 

ประคับประคองหญิงงาม ไม่เคยเห็นใครเหมือนองครักษ์จั่นท่ีไม่พูด 

ไม่จาก็ปล่อยคนท้ิง ท้ังยังปล่อยได้อย่างคล่องแคล่วไม่ลังเลแม้แต่น้อย

ตวนมู่ชุ่ยนึกไม่ถึง ความตื่นตะลึงปรากฏออกมาหมดสิ้น ทว่า 

ก็ไม่เสียทีที่เป็นแม่ทัพ ถึงสถานการณ์เปล่ียนก็ไม่ตื่นตระหนก นาง 

ตอบสนองไปตามเหตุการณ์ ปฏิกิริยาโต้ตอบฉับพลันทันทีเรียกได้ว่า 
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ยอดเย่ียม

พริบตาสุดท้ายก่อนที่ร่างจะกระแทกลงกับพื้น แสงสีเงินสายหนึ่ง

ก็พุ่งออกมาจากข้างเอว ปลายแหลมของดอกบวัทะลุใจพุ่งแหวกอากาศ

ไปดุจผ่าทะลวงปล้องไม้ไผ่ข้ึนไปพันเก่ียวเสาในกระโจมอย่างรวดเร็ว  

ตวนมู่ชุ ่ยดึงรั้งดีดร่างขึ้นหมุนตัวกลางอากาศรอบหน่ึง เรือนผมดุจ 

ม่านน�้าตก โซ่หมุนเป็นเส้นโค้ง เพียงชั่วประกายไฟแลบปลายหอก 

ก็พลิกเปลี่ยนทิศทางแคล่วคล่องประหนึ่งงูปล้องเงิน* พุ่งตรงเข้าหา 

จั่นเจา

จัน่เจารูดี้ถงึอานุภาพของดอกบวัทะลใุจจงึไม่ประมาทแม้แต่น้อย 

ตามองปลายหอกที่พุ่งเข้ามา เข่าทั้งสองย่อลงหงายตัวไปทางด้านหลัง 

หอกติดโซ่พุ่งเข้ามาพร้อมแรงลม เฉียดผ่านใบหน้าเขาไปในระยะ 

ไม่เกินหนึง่ชุน่ แรงปะทะถึงกับท�าให้เขารูส้กึเจบ็ทีผ่วิหน้า เพ่ิงจะหลบพ้น 

กระบวนท่านี้ไปได้ ห่วงโซ่ก็ดังกังวานขึ้น ความว่องไวของตัวโซ ่

ไม่ต่างอะไรกับล�าตัวงู ปลายหอกหมุนเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง จั่นเจา 

พลิกร่างดุจเหย่ียวย่ืนมือไปคว้าจว้ีเชว่ียที่พ้ืนพลางขว้างกาทองแดง 

ในมือออกไปโดยไม่แม้แต่จะคิด

เสียงเคร้งสั้นๆ ของโลหะกระทบกันดังเสียดหูยังไม่ทันจางหาย 

ดอกบวัทะลใุจทีพ่ลงัรนุแรงถึงกับแทงทะลกุาน�า้ทองแดง จนปลายหอก

คล้ายมีลูกโลหะติดอยู่

ตวนมู่ชุ่ยโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ นางออกแรงที่ข้อมือส่งพลัง

ไปบนตัวโซ่ สะบัดกาทองแดงกระเด็น เห็นอีกฝ่ายเสียเวลาไปชั่วขณะ

จั่นเจาก็ยกมุมปากเล็กน้อย ร่างทะยานขึ้นดุจนกกระสาผ่านก้อนเมฆ 

พุ่งออกนอกกระโจมไป

* งูปล้องเงิน หรืองูทับทางขาว (Bungarus multicinctus) เป็นงูที่มีพิษร้ายแรง ล�าตัวสีด�าสลับขาว 

เป็นปล้องๆ 
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ตวนมู่ชุ ่ยช้าไปก้าวหน่ึง กว่านางจะออกมาด้านนอก จั่นเจา 

ก็กระโดดขึ้นไปบนยอดกระโจมแล้ว เขาใช้ปลายเท้าแตะหลังคา 

หยิบยืมพลงัทะยานออกไปอย่างรวดเรว็ เหตกุารณ์อบุตัขิึน้อย่างฉบัพลัน  

ทหารรักษาการณ์ที่อยู่ด้านนอกต่างตะลึงงันท�าอะไรไม่ถูก ตวนมู่ชุ่ย

แทบจะขบฟันขาวดุจเงินยวงจนแตก แม้จั่นเจาจะพุ่งทะยานไปอย่าง

รวดเรว็ แต่ยังเหน็ร่างอยู่ในขอบเขตสายตา นางทีม่โีทสะในใจรบีตวาดสัง่  

"เอาธนูมา!"

ถ้าหากข้างมือมีธนูอยู่ ตวนมู่ชุ ่ยมั่นใจเจ็ดถึงแปดส่วนว่าจะ 

ขวางจั่นเจาไว้ได้

แต่ทหารรักษาการณ์ที่อยู่นอกกระโจมต่างเป็นทหารเดินเท้า 

ถือง้าว หากต้องการง้าวต้องการดาบเพียงย่ืนมือไปก็ได้มาเป็นกอบ 

เป็นก�า แต่จะเอาธนูจะเอากระบี่กลับไม่อาจหามาให้ได้ทันที กว่าทหาร

ท่ีรับค�าสั่งจะถือคันธนูอุ้มถุงหนังใส่ลูกธนูว่ิงตึกๆ มาให้จั่นเจาก็หายลับ

ไปนานแล้ว

"ท่าน...ท่านแม่ทัพ ธนู"

ถ้าทหารผูน้ีเ้ข้าใจตวนมูชุ่ย่มากสกัหน่อยและล่าถอยออกไปเงียบๆ  

บางทีก็คงไม่มีเรื่องอะไร พึงรู้ว่าตวนมู่ชุ่ยในเวลาน้ีก�าลังอารมณ์เสีย  

ใครเจอเข้าคนนั้นก็โชคร้าย แต่เขากลับไม่เข้าใจสถานการณ์ เอ่ยค�าว่า 

'ธนู' ออกมา

ตวนมู่ชุ่ยหันหน้ามาช้าๆ ช้าจนเขาอกสั่นขวัญแขวน

"เจ้าไม่รู้จักว่ิงให้เร็วหน่อยหรือ"

เร็วหน่อย...

น่าสงสารทหารผูน้ี้มโีอกาสได้พูดจาโดยตรงกับผูบ้งัคบับญัชาชัน้สงู 

น้อยย่ิง สมองจึงออกจะทึ่มทึบ ภายใต้ความเลอะเลือนจึงแก้ตัวออกไป 
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"ผู้น้อยพยายาม...สุดก�าลังแล้ว..."

"สุดก�าลังยังว่ิงช้าเพียงนี้ ถ้าออกสนามรบสังหารศัตรูจริงยังจะ 

พ่ึงเจ้าได้หรือ" ตวนมู่ชุ่ยสีหน้าไร้อารมณ์ความรู้สึก

"ไม่...ไม่ได้" ในท่ีสุดพลทหารรักษาการณ์ก็ส�านึกได้ว่าไม่อาจ 

ต่อปากต่อค�ากับผูบ้งัคับบญัชา ผูบ้งัคับบญัชาว่าอย่างไรก็ให้คล้อยตาม

ไป

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ยังจะยืนท่ืออยู่ไย" ตวนมู่ชุ่ยช่วยชี้ทางให้เขา 

"วนรอบค่ายแห่งนี้ วิ่งไป"

"ผู ้น้อยขอบคุณท่านแม่ทัพ...ที่ช่วยชี้แนะ" ทหารรักษาการณ ์

อยากร้องไห้แต่ไร้น�้าตา มือหนึ่งเอาคันธนูข้ึนสะพายไหล่ อีกมือหน่ึง

โอบถุงหนังใส่ลูกธนูไว้แน่น ก้าวย�่า ก้าวย�่า เร่ิมว่ิงตึกๆ สร้างเสริม

ร่างกายให้แข็งแรง

ครั้งนี้เขาฉลาดขึ้นแล้ว ไม่ได้ถามตวนมู ่ชุ ่ยว่าต้องว่ิงก่ีรอบ  

เขากลวัมากว่าตวนมูชุ่ย่จะตอบช้าๆ ตามสบาย 'หน่ึงพันหรอืแปดร้อยรอบ  

เจ้าไตร่ตรองดูเองเถิด'

ทหารรักษาการณ์ท่ียืนอยู่ใกล้หน่อยแอบหัวเราะเยาะเขา ม ี

หลายนายท่ีกลั้นไม่อยู่จนหัวเราะออกมาเสียงดัง

แต่ครู ่เดียวพวกเขาก็เลิกหัวเราะแล้ว เพราะตวนมู ่ชุ ่ยก�าลัง 

มองมาและย้ิมอย่างมีเลศนัย

"น่าข�ามากกระมัง" ตวนมู่ชุ่ยน�้าเสียงนุ่มนวล "พวกเจ้าว่ิงได้เร็ว

กว่าเขา?"

"ไม่...ไม่เร็วกว่าขอรับ"

"แล้วยังจะยืนอยู่ไย"

พริบตาถัดมา เสียงเสื้อเกราะโลหะกระทบกันก็ดังข้ึน ทหาร 
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อีกหลายนายได้เข้าร่วมขบวนว่ิงเพ่ือสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง

สายตาของตวนมู่ชุ่ยกวาดมองไปซ้ายขวารอบหนึ่ง

ดมีาก ทหารรกัษาการณ์ทัง้หมดต่างยนืตรง ตามองจมกู จมกูมองใจ  

ในใจไม่กล้ามีความคิดว่อกแว่ก

โลกสงบเงียบแล้ว

ช่วงอาหารค�่าอาหมีมาปรนนิบัติตวนมู ่ชุ ่ยกินอาหาร เรื่อง 

ตอนกลางวันนางได้ยินข่าวมาบ้างแล้ว แต่ทหารที่อยู่ในเหตุการณ์

แต่ละนายต่างแข่งกนัน่ิงเงยีบพูดน้อย โดยเฉพาะหลายนายท่ีว่ิงจนหอบ

เหมือนเพ่ิงข้ึนมาจากในน�้า ถามพวกเขาก็ย่ิงปิดปากเงียบ

นางหมดหนทาง ได้แต่ระมัดระวังเลียบๆ เคียงๆ เอากับตวนมู่ชุ่ย

"คณุหน"ู อาหมกัีดรมิฝีปาก ประคองชามน�า้แกงทีตั่กเสรจ็อยู่ในมอื  

แต่ยังไม่ย่ืนส่งให้ "ข้าได้ยินว่าจั่นเจาไปแล้ว"

"อืม"

"คุณหนูปล่อยเขาออกไปสืบคดีผู้ช่วยแม่ทัพอวี๋ตูหรือ"

เรื่องไหนไม่อยากให้พูดก็ดันพูดออกมา ตวนมู่ชุ่ยสีหน้าเคร่งขรึม

ลงทันที ข้าวก็ไม่กินแล้ว นางวางตะเกียบกระแทกลงกับโต๊ะ ขณะ 

จะเปิดปาก...

"ผู้ใด!"

"มีคนร้าย!"

ท่ามกลางเสียงเอะอะอึกทึก มีเสียงของหนักตกลงพ้ืนดังขึ้น  

ตวนมู่ชุ่ยสีหน้าแปรเปลี่ยน เร่งก้าวเร็วๆ เลิกม่านออกไปจากกระโจม 

อาหมีรู้ว่ามีเหตุผิดปกติ มือจึงแตะดาบพัวเตาแล้วตามไปข้างหลังติดๆ

ตรงกลางลานด้านหน้ากระโจม ทหารรักษาการณ์สิบกว่าคน
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ห้อมล้อมเป็นวงกลม ง้าว ทวนในมือชี้ไปข้างหน้า พุ่งคมท้ังหมดเข้าหา

คนสองคนที่อยู่กลางลาน

หากบอกว่าสองคนก็ดูจะขาดความยุติธรรมไปสักหน่อย เพราะ

หน่ึงในนั้นถูกมัดโดยใช้เชือกคล้องคอแล้วผูกแขนทั้งสองข้างไพล่หลัง 

ในปากมีผ้ายัดอยู่ หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ส่งเสียงอืออา ศีรษะและ

ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบโลหิต คนผู ้ น้ีก็คือเฉิงฉี่  หัวหมู ่ในสังกัด 

เกาป๋อเจี่ยน

ส่วนอีกคนหนึ่ง...

สายลมยามราตรพัีดพร ูชายเสือ้คลมุสนี�า้เงินสะบดัพลิว้ รมิฝีปาก

เรียวบางเม้มแน่น ดวงตาวาวดุจคบเพลิง

ตวนมู่ชุ่ยสีหน้าเย็นชา ทว่าส่วนลึกในใจกลับคลี่ย้ิมจางๆ

จั่นเจา ไม่นึกว่าเจ้าจะกลับมาอีก

"เก่ียวกับคดีสังหารผู้ช่วยแม่ทัพอว๋ีตู ขอให้แม่ทัพตวนมู่ร่วมกับ

แม่ทัพเกาป๋อเจี่ยนไต่สวนคนผู้นี้ร่วมกัน"

เสยีงของจัน่เจาไม่ดังแต่ก็ทรงพลงัเพียงพอ ไม่มอีะไรให้ต้องสงสยั 

ทุกถ้อยค�าชัดเจน

ท่ามกลางสสีนัยามราตร ีดวงตาของเขาใสกระจ่างและลกึล�า้ ทะลุ

ผ่านหมอกบางในราตรีกาล มองสบสายตาตวนมู่ชุ ่ยวาบหน่ึงแล้ว 

เบนออก

ตวนมู่ชุ่ยหลุบตาลงเล็กน้อย สั่งอาหมีเสียงต�่า "เชิญแม่ทัพเกา"

อาหมีไปถึงค่ายเกาป๋อเจี่ยน เพียงบอกแม่ทัพตวนมู่เชิญพบ  

ไม่ได้เปิดเผยอะไรมาก เกาป๋อเจี่ยนคงเข้าใจว่าตวนมู่ชุ่ยจะเชิญเขา 

ไปกินอาหาร ใบหน้าจึงแดงเปล่งปลั่งท่าทางดีอกดีใจยิ่ง ถามโน่น 
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ถามน่ีอาหมีไปตลอดทางอย่างกระตือรือร้นเป็นท่ีสุด ท่านชิวซานโบก

พัดขนหางไก่ฟ้าเดินตามอยู่ข้างหลัง ในฐานะมันสมอง เขาไม่เหมือน 

เกาป๋อเจี่ยนที่หลับหูหลับตามองโลกในแง่ดีเช่นนั้น คิดหน้าคิดหลัง 

ดแูล้วก็รูส้กึว่าการ 'เชญิพบ' ในครัง้นีข้องตวนมูชุ่ย่มาอย่างมเีลศนัย แต่

เลศนัยอยู่ตรงไหนกันแน่ เขาก็บอกไม่ถูก

กระทัง่เข้ามาในกระโจมหลกัแล้ว เกาป๋อเจีย่นจงึรู้สกึว่าสถานการณ์ 

ผิดปกติ เพียงเห็นสองฟากข้างชูหอกชูง้าวกันสลอน ตวนมู่ชุ่ยน่ังอยู ่

หลังโต๊ะประธานในที่สูง เอามือเท้าคางก้มหน้า สีหน้าเฉยเมย แค่ได้ยิน

เสียงฝีเท้าเดินเข้ามาก็คงรู้ว่าพวกเกาป๋อเจี่ยนมาถึงแล้ว แต่กระท่ัง 

หนังตายังไม่แม้แต่จะลืมขึ้น

ว่ากันตามเหตุผลแม้ฐานะของตวนมู่ชุ่ยจะสูงกว่า แต่ต่างก็เป็น

แม่ทัพเช่นกัน ไม่ว ่าจะด้วยเหตุหรือผล นางก็ไม่ควรเมินเฉยต่อ 

เกาป๋อเจี่ยนเช่นนี้ เกาป๋อเจี่ยนก็ดูเหมือนจะรู้สึกถึงความไม่ถูกต้องแล้ว 

ขณะจะเอ่ยปาก ท่านชวิซานพลนัย่ืนมอืมาแตะข้อศอกของเขา ท�าปากย่ืน 

ไปยังคนที่คุกเข่าอยู่หน้าโต๊ะ

คนที่คุกเข่าอยู่ผู้น้ัน...

เกาป๋อเจี่ยนเห็นแล้วคุ้นตา ยามกะทันหันจึงนึกชื่อแซ่ไม่ออก แต่

ดูจากการแต่งกายก็รู ้ว่าอยู่ในสังกัดของตน เกาป๋อเจี่ยนในใจพลัน 

ตื่นตะลึง อยู่ดีๆ ก็เชิญตนมา ในกระโจมยังมีทหารในสังกัดของตน

คุกเข่าอยู่นายหนึ่ง...

ขณะคิดเช่นนีก็้หันไปมองอกีคนหน่ึงทีค่กุเข่าอยู่ด้านข้างหลายคร้ัง  

เหน็คนผูน้ัน้อย่างมากก็อายุสบิสามสบิสีปี่ ผมยุ่งกระเซงิ หน้าตาสกปรก

มอมแมม เป็นเด็กหนุ่มเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งคนหนึ่ง

อาหมีก้าวเท้าเร็วๆ มาที่ข้างกายตวนมู่ชุ่ย เอ่ยเสียงต�่า "คุณหนู 
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แม่ทัพเกามาแล้วเจ้าค่ะ จะเปิดการไต่สวนเลยหรือไม่"

ตวนมู่ชุ่ยสั่นศีรษะ "รอจั่นเจากลับมาก่อน"

อาหมีงงงัน แล้วจึงสังเกตเห็นว่าจั่นเจาหาได้อยู่ในกระโจม นาง

รู้สึกแปลกใจมาก จั่นเจาไม่ใช่เอาตัวเฉิงฉี่มาแล้วหรือ ยังจะออกไป 

ท�าอะไรอีก

เวลานีไ้ม่สะดวกจะถามอะไรมาก นางเพียงรบัค�าแล้วถอยออกไป  

ก่อนเชิญเกาป๋อเจี่ยนลงนั่ง หลังจากได้รับการ 'ชี้บอก' จากท่านชิวซาน

อีกครั้ง ในที่สุดเกาป๋อเจี่ยนก็นึกออกว่าคนท่ีคุกเข่าอยู่นั้นเป็นหัวหมู่ 

ในทัพของตนชื่อเฉิงฉี่ ชั่วขณะน้ันเขารู้สึกราวกับนั่งอยู่บนพรมตะปู  

ด้วยคิดว่าวันนั้นเฉิงฉี่บอกเขาว่ารู้ถึงท่ีซ่อนของศีรษะอว๋ีตู ทั้งยังพาคน

ไปหา ว่าตามเหตผุลก็ได้สร้างความดคีวามชอบไว้ แล้วเหตใุดจงึถูกจบัมดั 

อยู่ท่ีน่ีได้ หรือว่าแจ้งข่าวเท็จ แย่แล้ว นี่เป็นการเสียหน้าอย่างท่ีสุด  

ล่วงเกินแม่ทัพตวนมู่แล้วต่อไปยังจะปรากฏตัวต่อหน้าอัครเสนาบดี 

ได้อย่างไร

เรื่องเก่ียวพันถึงอนาคต ความกลัดกลุ้มจึงปรากฏขึ้นมาที่หางคิ้ว 

ลอบถอนหายใจสั้นยาวสลับกันไม่หยุด จากนั้นม่านกระโจมพลัน 

เลิกขึ้น เมื่อมองไปจึงเห็นบุรุษหน้าตาหล่อเหลาผู้หน่ึงก�าลังก้าวเท้า 

เดินเข้ามา เน่ืองจากการแต่งกายของเขาดูแปลกตาไม่ค่อยได้พบเห็น 

เกาป๋อเจี่ยนจึงมองแล้วมองอีก

จัน่เจาเดินตรงมาหยุดอยู่ห่างจากเบือ้งหน้าโต๊ะประธานราวจัง้กว่า 

แล้วพยักหน้าน้อยๆ ให้ตวนมู่ชุ่ย ตวนมู่ชุ่ยเข้าใจแล้วจึงผงกศีรษะเบาๆ 

ก่อนกล่าวเสียงราบเรียบ "ตามท่ีเจ้าขอร้อง ข้าเชิญแม่ทัพเกาป๋อเจี่ยน 

มาท่ีกระโจมแล้ว เจ้าบอกว่าเฉิงฉี่มีส่วนเก่ียวข้องกับการตายของอวี๋ตู 

ลองพูดเหตุผลมาให้ฟังซิ"
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จั่นเจาย้ิมน้อยๆ ย่ืนมือชี้ไปที่เด็กหนุ่มเนื้อตัวสกปรกท่ีคุกเข่า 

อยู่กับพ้ืนผู้นั้น "เด็กหนุ่มผู้นี้มีนามว่าฉี่เจ๋อ เป็นคนรับใช้ของบ้านสกุล

ฉีมู่"

พูดจบก็หมุนตัวมองไปที่ฉี่เจ๋อ กล่าวเสียงนุ่มนวล "ฉี่เจ๋อ เจ้าจง

เล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นในคืนนั้นอย่างละเอียดต้ังแต่ต้น"

ฉีเ่จ๋อท้ังตกใจทัง้หวาดกลวั เนือ้ตวัสัน่เทา เล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในคนืนัน้ 

ออกมาอย่างละเอียด เริ่มจากเขาเข้าไปแสร้งนอนหลับในห้องฉีมู่อีหลัว

ได้อย่างไร ถูกคนจับตัวยัดใส่กระสอบไปได้อย่างไร ระหว่างทางถูกคน

ตวาดถามอย่างไร จั่นเจามาช่วยเอาไว้ได้อย่างไร รอดมาได้อย่างไร  

แม้พูดได้ไม่ชัดเจนเต็มท่ี แต่ก็ละเอียดย่ิง คนท่ีตวาดถามระหว่างทาง 

เมื่อซักถามถึงรูปร่างลักษณะอย่างละเอียดก็รู้ว่าเป็นอว๋ีตู

เมื่อเล่าจบ เกาป๋อเจี่ยนยังคงไม่รู้ถึงมูลเหตุ เพียงเข้าใจว่าลูกน้อง

จี้จับตัวคนไปตามอ�าเภอใจ ท�าผิดข้อห้ามของเจียงจื่อหยา หน้าผาก

พลันมีเหงื่อซึมออกมาทันที ขณะจะเอ่ยปากไกล่เกล่ียให้จบลงด้วยด ี

สักสองประโยค ก็ได้ยินตวนมู่ชุ่ยเอ่ยเสียงหนัก "ถ้าพูดเช่นน้ีแสดงว่า

ตอนพวกเจ้าจากไป อว๋ีตูเพียงบาดเจ็บ ยังไม่ตาย"

ยามกะทันหันฉี่เจ๋อยังตั้งสติไม่ทัน 'อว๋ีตู' คือใคร ขณะงุนงงอยู่นั้น

ก็ได้ยินเสียงจั่นเจาดังข้ึน "ถูกต้อง"

"แล้วหลงัจากนัน้เล่า" ตวนมูชุ่ย่สหีน้าไม่แปรเปลีย่น "นียั่งไม่เพียงพอ 

ที่จะยืนยันว่าเจ้าไม่ได้สังหารอวี๋ตู"

จั่นเจาคล้ายคาดเดาได้แต่แรกว่าตวนมู่ชุ่ยจะถามเช่นนี้จึงไม่รีบ

ไม่ร้อน เพียงย้ิมบาง "เรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากน้ัน ให้เฉิงฉี่เป็นคนเล่าน่าจะ

ดีกว่า"

ขณะพูดก็ก้าวเข้าไปหน่ึงก้าว ย่ืนมือไปดึงผ้าท่ีอุดปากเขาออก
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ก่อนหน้านีเ้ฉงิฉีถู่กปิดปากพูดไม่ได้ ร่างสัน่ระรกิดจุตะแกรงร่อนร�า  

เวลาน้ีผ้าอุดปากหลุดออกไปแล้ว แววเคียดแค้นในดวงตาเพ่ิมพูนขึ้น 

เขาคลานเข่าขึ้นไปหลายก้าว โขกศีรษะให้ตวนมู่ชุ่ยราวกับต�ากระเทียม 

"ท่านแม่ทัพโปรดตรวจสอบให้แน่ชัด ผู้น้อยถูกใส่ความขอรับ"

ตวนมู่ชุ ่ยย้ิมหยันแต่กลับไม่มองเขา เพียงจับจ้องไปที่จั่นเจา  

"เจ้าบอกให้เขาเป็นคนเล่า ก็คือให้เขามาร้องขอความเป็นธรรมหรือ"

จั่นเจามองไปที่เฉิงฉี่ น�้าเสียงราบเรียบอย่างประหลาด ไม่มีท่าที

โกรธโมโห "เจ้าสังหารผู้ช่วยแม่ทัพอวี๋ตูอย่างไร เมื่อครู่ตอนข้าถาม  

เจ้าไม่ใช่รับสารภาพออกมาจนหมดเปลือกหรือ เหตุใดตอนนี้กลับ 

ยืนกรานปฏิเสธแล้ว"

เฉิงฉี่สองตาแดงฉาน เอ่ยเสียงแหบแห้ง "เมื่อครู่เจ้าข่มขู่เอาชีวิต

ข้า ภายใต้การขู่เข็ญคุกคามอย่างหนัก เพ่ือรักษาชีวิตข้าย่อมต้องแสร้ง

รบัสารภาพ เวลานีอ้ยู่ต่อหน้าท่านแม่ทพั ข้าไม่เชือ่ว่าเจ้าจะกล้าสงัหารคน 

ตามอ�าเภอใจต่อหน้าท่านแม่ทัพ ย่อมต้องขอให้ท่านแม่ทัพช่วยให้

ความเป็นธรรม"

ต่อให้เกาป๋อเจี่ยนโง่เขลาเพียงใดเวลานี้ก็ฟังออกสามส่วน 

ถึงความผิดปกติ พึงรู้ว่าการจับตัวอิสตรีมาแม้จะเป็นสิ่งท่ีเจียงจื่อหยา

ไม่ชอบ แต่จะอย่างไรก็ไม่นับเป็นความผิดร้ายแรงอะไร แต่การสังหาร 

อว๋ีตูแฝงไว้ด้วยความหมายของการผูกความแค้นกับทัพตวนมู่ แม ้

คนท�าผิดคือเฉิงฉี่ แต่ทุกคนไม่ว่าผู ้น้อยผู ้ใหญ่ในทัพเกาป๋อเจี่ยน 

ของเขาย่อมต้องถูกพัวพันไปด้วย โทษน้ีเขาย่อมไม่ยินดีอย่างมากที่จะ

แบกรับ ชั่วขณะน้ันความร้อนใจเข้ากลุ้มรุมสุมใจ เกาป๋อเจี่ยนจึงเอ่ย

ประณามจั่นเจาด้วยความโกรธ "เจ้าเป็นใครกัน ขู่เข็ญบีบบังคับเฉิงฉี่

ให้ยอมรับว่าสังหารอว๋ีตู โยนบาปมาให้ทัพเกาป๋อเจี่ยนเรา มุ่งหมาย 
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จะยุแหย่ให้กองทัพท้ังสองต้องแตกคอกัน น่าโมโหย่ิงนัก!"

อาหมเีห็นเฉงิฉีเ่ท่ียวอาละวาดไล่กัดไปทัว่ราวกับสนุขับ้า เกาป๋อเจีย่น 

ก็กล่าววาจากดดัน จั่นเจากลับมีท่าทีสุภาพงดงามจึงแอบส่ายหน้า  

จั่นเจาประสบการณ์น้อยเกินไปแล้ว เขาเชื่อคนง่ายไม่รู้จักระแวดระวัง

ผู้อื่นเช่นนี้ จะสู้กับเฉิงฉี่คนเจ้าเล่ห์ชั่วร้ายแบบน้ีได้อย่างไร เฮ้อ ตอนนี้

ก็ไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไรดี ไม่รู้คุณหนูเชื่อเขาหรือเชื่อเฉิงฉี่...

หลังจากคิดเช่นน้ีก็อดจะมองไปท่ีตวนมู่ชุ่ยไม่ได้ ตวนมู่ชุ่ยก�าลัง

ยกถ้วยน�้าชาท่ีอยู่บนโต๊ะไปจรดริมฝีปากช้าๆ ค่อยๆ จิบอย่างไม่รีบ 

ไม่ร้อน ชายแขนเสื้อไหลเลื่อนลงมาเล็กน้อย เผยให้เห็นข้อมือขาวผ่อง

นวลเนียนดุจหยก แพขนตายาวดุจพัด ทอดเงานุ่มละมุนลงมาท่ี 

ด้านล่างเปลือกตา สีหน้าดูสงบนิ่งอ่อนโยนอย่างที่น้อยครั้งจะได้เห็น  

ก็ไม่รู้ว่านางก�าลังคิดอะไรอยู่

จัน่เจาหัวเราะเยาะหยันออกมาค�าหน่ึง เอาผ้าในมอืยัดกลับเข้าไป

ในปากเฉงิฉี ่เฉงิฉีพ่ยายามสัน่หัวดิน้รนสดุชวิีต มเีสยีงเหอๆ อยู่ในล�าคอ  

เกาป๋อเจี่ยนเดือดดาลจนทนไม่ไหวแทบจะกระโดดออกมาจากเก้าอี้ 

"เจ้า...เจ้าเป็นใคร ก�าเริบเสิบสานเพียงนี้ เจ้า...เจ้า...เจ้ายังเห็นแม่ทัพ

อยู่ในสายตาหรือไม่"

จั่นเจาสีหน้าเยียบเย็น ประกายคมกริบในดวงตาฉายชัดขึ้น  

"ท่านแม่ทัพนั่งก่อนเถิด ยังมีเรื่องต่อจากน้ีอีก"

เกาป๋อเจี่ยนสั่นสะท้าน ถึงกับถูกประกายเยียบเย็นเฉียบขาด 

ในดวงตาจั่นเจากดดันจนถอยหลังไป ครั้นเห็นตวนมู่ชุ ่ยยังคงจิบชา 

ด้วยท่าทางสบายอกสบายใจก็รู ้ว ่าตนไม่ควรจะเอ่ยปากข้ึนมาอีก  

จ�าต้องกลับไปน่ังท่ีเดิมโดยไม่ลืมเอ่ยเสียงต�่าด้วยความไม่พอใจ  

"ไม่เข้าท่า ไม่เข้าท่าเลยจริงๆ!"
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จั่นเจาส่งสายตาไปทางซ้ายขวาเล็กน้อย มีทหารถือง้าวเข้ามาพา

ตัวเฉิงฉี่ไปไว้ยังมุมมืดในกระโจม แล้วเลื่อนผ้าม่านมาบังร่างเฉิงฉ่ีไว้ 

คิดว่าคงสั่งก�าชับกันไว้ก่อนหน้าน้ี อาหมีเข้าใจว่าตวนมู่ชุ่ยคงรู้แล้ว 

กระทั่งเห็นแววฉงนสนเท่ห์ปรากฏอยู่ในดวงตาของนาง ถึงรู้ว่าจั่นเจา

เป็นคนจัดการเองทั้งหมด

จั่นเจาเห็นทางนี้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยก็เดินไปทางประตู

กระโจมหลายก้าว เอ่ยเสียงดังกังวาน "พาเข้ามา"

ทหารถือง้าวท่ีอยู่นอกกระโจมขานรับค�าสั่ง เสียงฝีเท้าหนักๆ ดัง

ห่างออกไป ผ่านไปครู่หน่ึงเสียงฝีเท้าสับสนปนเปก็ดังใกล้เข้ามาทุกที 

ม่านกระโจมถูกเลิกขึ้น มีคนเข้ามาอีกหลายคน

ครัน้เห็นการแต่งกายของคนหลายคนทีเ่ข้ามาชดัเจน เกาป๋อเจีย่น 

ก็ศีรษะโตเท่าโต่วขึ้นมาทันที วันน้ีไปเจอสิ่งอัปมงคลอะไรเข้า เหตุใด 

จึงเป็นทหารในสังกัดของเขาอีกแล้ว

ทหารหลายนายนั้นแววตาสับสนว้าวุ่น เจ้าผลักข้าดัน เพ่ิงจะเดิน

มาถึงหน้าโต๊ะก็ได้ยินจั่นเจาตวาดเสียงเฉียบขาด "คนชั่วช้าขวัญกล้า 

เวลาน้ีเฉิงฉี่หัวหมู่ในทัพแม่ทัพเกาได้ซัดทอดถึงพวกเจ้าทุกคนแล้ว  

ยังไม่รีบสารภาพมาตามความเป็นจริง เรื่องที่พวกเจ้าลักพาตัว 

หญิงชาวบ้านในคืนนั้น หลังจากถูกผู ้ช่วยแม่ทัพทัพตวนมู่จับได้ก็ 

สังหารคนปิดปาก!"

เสยีงตวาดดังสะเทอืนเลือ่นลัน่ ทหารหลายนายน้ันคล้ายถูกฟ้าผ่า

ลงมาท่ามกลางท้องฟ้าปลอดโปร่ง ปากอ้าตาค้างไปทันท ีจากนัน้สหีน้า

พลันเปลี่ยนเป็นซึมเซา ท่ามกลางความเงียบท่ีผิดปกติ ทันใดน้ันก็ม ี

คนผูห้นึง่ท้ิงตวัลงคกุเข่ากับพ้ืนดงัตงึ โขกศรีษะกับพ้ืนแรงๆ "ท่านแม่ทัพ

โปรดตรวจสอบให้แน่ชัด เรื่องสังหารผู ้ช่วยแม่ทัพอวี๋ตูหัวหมู ่เป็น 
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ผู้กระท�าการเพียงคนเดียว พวกผู้น้อยหาได้เก่ียวข้องด้วยไม่!"

มาถึงตรงน้ีผู้มีสติปัญญาต่างเห็นชัดเจน คดีนี้กระจ่างแจ้งถึง 

แปดเก้าส่วนแล้ว

อาหมีมีประกายยินดีผุดขึ้นท่ีหางตา กระซิบบอกตวนมู ่ชุ ่ย  

"คุณหนู จั่นเจาเขาเฉียบแหลมย่ิงนัก"

"เช่นนั้นหรือ" ตวนมู ่ชุ ่ยสีหน้าราบเรียบ ไม่แม้แต่จะเลิกคิ้ว  

"แค่เล่ห์เหลี่ยมเล็กน้อยเท่าน้ัน"

อาหมใีนใจไม่เหน็ด้วย แต่ครูเ่ดยีวความปีตยิินดทีีท่ะลกัล้นขึน้มา

ก็บดบังความไม่เห็นด้วยเล็กๆ นี้ไว้ แววตาของนางที่มองจั่นเจาสดใส

แวววาวเป็นพิเศษ ระยิบระยับไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากมายท่ี 

บอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้

เกาป๋อเจี่ยนเหงื่อเย็นไหลโซมกาย เอาแต่ดึงท่านชิวซานไม่หยุด 

เอ่ยเสียงลงต�่าจนแทบไม่ได้ยิน "ท่านชิวซาน ท่านชิวซาน บอกวิธีรับมือ

มาสักวิธี..."

ท่านชิวซานไม่โบกพัดแล้ว แต่แทบอยากจะหดศีรษะเข้าไป 

ในท้องเสียเลย...แม้แต่ไรมาเขาจะโอ้อวดตนว่าสติปัญญาเปร่ืองปราด 

แต่สติปัญญาเปรื่องปราดก็มีช่วงเวลาที่แสดงความสามารถมิได้  

ใช่หรือไม่เล่า

ตวนมู่ชุ่ยไล้น้ิวมือไปตามลวดลายด้านนอกถ้วยชา ถ้าจะบอกว่า

นางเดือดดาลน่าจะเป็นตอนรู้ข่าวการตายของอว๋ีตูที่โกรธจนไม่อาจ

ระงับไว้ได้...หลังจากผ่านมาหลายวัน ความเดือดดาลในใจของนาง 

ก็คลีค่ลายไปมากแล้ว เวลานีน้างก�าลงัคดิว่าจะจดัการกับเฉงิฉีอ่ย่างไรดี  

เรือ่งนีพั้วพันถึงทพัเกาป๋อเจีย่น นางต้องท�าอย่างไรจงึจะได้ระบายโทสะ

และไม่ท�าลายอัธยาศัยไมตรีต่อกัน
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เมื่อนางเงยหน้าข้ึนมาอีกครั้งแผนก็ปรากฏในใจแล้ว

"แม่ทัพเกา"

เกาป๋อเจี่ยนถูกน�้าเสียงนุ่มนวลของนางท�าให้ตกใจสะดุ้งสุดตัว 

ในความทรงจ�าของเขา แต่ไรมาตวนมู่ชุ่ยไม่เคยมีท่าทีเกรงใจเช่นนี้

" ไม ่ว ่าอย ่างไรเฉิงฉี่ ก็ เป ็นหัวหมู ่ของทัพท ่าน ทัพตวนมู  ่

เราไม่สะดวกจะเข้าไปยุ่งด้วยมากเกินไป..."

เกาป๋อเจี่ยนเต็มไปด้วยความมึนงง "เฉิงฉี่...ผู ้น้ีสังหารผู ้ช่วย 

แม่ทพัอวีต๋ ูความผดิไม่อาจอภัย จะลงโทษอย่างไรสดุแท้แต่ท่านแม่ทพั

ตวนมู่จะสั่งการ..."

"แม่ทัพเกาอาจจะไม่รู้" ตวนมู่ชุ่ยพินิจพิเคราะห์เลือกใช้ถ้อยค�า 

"ข้ามาเมืองอันอี้ครั้งนี้ด้วยท่านอัครเสนาบดีมอบหมายภารกิจมาให้ จึง

ไม่มเีวลาจะมาใส่ใจเรือ่งอืน่ใด คดขีองอว๋ีตูในเมือ่มเีบาะแสแล้วก็อยาก

จะขอให้แม่ทัพเกาช่วยจัดการปัญหาท่ีตกค้างให้เรียบร้อยด้วย"

"ในเมื่อ...เป็นเช่นนี้ ข้าก็ยินดีจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ท่านแม่ทัพ

ตวนมู่" ตวนมู่ชุ ่ยพูดถึงขั้นนี้แล้ว เกาป๋อเจี่ยนแม้ในใจจะยังอยู่ใน 

เมฆหมอกมองไม่เห็นทางแต่ก็รีบตกปากรับค�าในทันที

ท่านชิวซานค่อยๆ เข้าใจขึ้นมา

ตวนมู่ชุ่ยท�าเช่นน้ี เท่ากับยิงธนูดอกเดียวได้นกสองตัว

ประการแรก นางเปิดทางออกให้เกาป๋อเจี่ยนเต็มท่ี แสดงท่าที

ชดัเจนว่าตนจะไม่ผกูความแค้นกับเกาป๋อเจีย่นเพราะเฉงิฉี ่เกาป๋อเจีย่น

สบายใจได้ ไม่จ�าเป็นต้องร้อนใจเป็นสุนัขจนตรอกกระโดดก�าแพง*  

คิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

ประการท่ีสอง เกาป๋อเจีย่นได้รบัค�ามัน่เช่นนีแ้ล้ว เรือ่งจดัการปัญหา 

* สุนัขจนตรอกกระโดดก�าแพง เป็นส�านวน หมายถึงอับจนหนทางจนยอมท�าทุกวิถีทาง
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ท่ีตกค้างในภายหลังย่อมต้องพยายามท�าอย่างสุดจิตสุดใจ ส่วนท่ีว่า 

จะจัดการปัญหาที่ตกค้างในภายหลังอย่างไร จุดจบของเฉิงฉี่ ย่ิง 

น่าสังเวชใจเพียงใดตวนมู่ชุ่ยย่อมย่ิงพอใจ หากเขาเป็นเฉิงฉ่ี เกรงว่า 

คงยินดีจะตกอยู่ในเง้ือมมือของตวนมู่ชุ่ยมากกว่า

เพียงแต่เกาป๋อเจี่ยนโฉดเขลา ยังมองความหมายที่ซ่อนแฝงอยู่

ไม่ออก ท่านชิวซานถอนใจออกมาเฮือกหนึ่ง ดูท่าหลังจากกลับไปค่าย

แล้วยังต้องชี้แนะอย่างละเอียด

ในกระโจมที่กว้างใหญ่ ยังมีอีกคนที่มองเจตนาของตวนมู่ชุ ่ย 

ออก

จั่นเจา

แต่ไรมาจั่นเจาไม่ชอบการกระท�าเช่นน้ี ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ต้อง 

มีการวางแผนไปทุกฝีก้าว ต้องขบคิดกลับไปกลับมาทั้งในท่ีลับและ 

ท่ีแจ้ง แม้เขาจะเข้าใจดีถึงจุดยืนของตวนมู่ชุ่ยที่อยู่ในต�าแหน่งนี้ว่าต้อง

ค�านึงถึงภาระหน้าท่ีที่พึงกระท�า แต่เขาก็ไม่อาจห้ามความรู้สึกผิดหวัง

ในใจที่ค่อยๆ เพ่ิมพูนขึ้น

แม้ว่าก่อนหน้าน้ีท่ีตวนมู ่ชุ ่ยซักถามเรื่อง 'โลหิตหลอมเชื่อม 

จว้ีเชว่ีย' จะท�าให้เขามั่นใจว่าคนท่ีอยู่ตรงหน้าก็คือคนท่ีเขาต้องการ 

ตามหา แต่ก็ประจักษ์ชัดแจ้งว่าแม่ทัพตวนมู่ผู้นี้แตกต่างกับตวนมู่ชุ่ย 

ที่เขารู้จักมาก

ไม่ใช่นางไม่ดี กลับตรงกันข้าม พฤติกรรมมากมายของตวนมู่ชุ่ย

ท�าให้เขาเลือ่มใสอย่างย่ิง นางละเอยีดรอบคอบ ระมดัระวัง ไม่เชือ่คนง่าย  

ค�านึงถึงส่วนรวม มีความองอาจห้าวหาญของผู ้เป็นแม่ทัพ และ 

มีปฏิภาณเฉียบไวรู ้จักพลิกแพลงไปตามเหตุการณ์ ถ ้าเขาเป็น 

เจียงจื่อหยาย่อมยินดีท่ีจะได้เห็นตวนมู่ชุ่ยรับต�าแหน่งแม่ทัพ
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ทว่าทั้งหมดนี้รังแต่จะท�าให้เขารู ้สึกย่ิงไม่คุ ้นเคยและผิดหวัง 

ท�าให้เขาย่ิงคิดถึงแม่นางตวนมู่ที่เคยสนิทสนมพูดคุยเล่นกับตน

ขอบตาของจั่นเจาร้อนผะผ่าว เขาหลับตาลงช้าๆ

ตวนมู่ชุ่ยคนเก่าคล้ายมาอยู่ตรงหน้าแล้ว

นางสวมชดุสเีขยีว ท่าทางกระหย่ิมย้ิมย่อง อาศยัอ�านาจทีเ่หนอืกว่า 

รังแกชาม ลายครามน้อยที่อยู่ด้านข้างน�้าตาคลอหน่วย...

นางย่นหัวคิ้ว อ้าปากบอก 'จั่นเจา เป็นเพราะพ่อของจักรพรรดิ

ของพวกเจ้าไม่ดี'

นางย้ิมอย่างแฝงความหมายลึกซึ้ง 'จั่นเจา ถ้าเจ้ามีริ้วแดงแบบ

คนเมาสุราอยู่บนใบหน้าสักสองดวง ไม่รู้จะท�าให้หญิงสาวมาลุ่มหลง

อีกมากมายเพียงใด'

นางขอร้องเขาด้วยท่าทางน่าสงสาร 'จัน่เจา คราวต่อไปถ้าจะช่วยข้า  

อย่าโยนข้าไปมาราวกับลูกหนังจะได้หรือไม่ อวัยวะห้ากลั่นหกกรอง

แทบจะหลุดออกมา'

...

จั่นเจา จั่นเจา จั่นเจา ทุกค�าล้วนเป็นนางก�าลังเรียกเขา

"จั่นเจา!"

เสียงเฉียบขาดดังขึ้น จั่นเจาสั่นสะท้านไปทั้งร่าง หลุดออกจาก

ภวังค์ พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นตวนมู่ชุ่ยอยู่ตรงหน้า

สีหน้าของนางดูไม่พอใจและมองเขาด้วยสายตาเยียบเย็น

เหลียวมองไปซ้ายขวา กลุ่มของเกาป๋อเจี่ยน ทหารถือง้าวที่ยืนอยู่

สองแถว แม้แต่อาหมีต่างก็ล่าถอยออกไปกันหมดแล้ว

เขาเหม่อลอยถึงเพียงนี้ กระท่ังการเคล่ือนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

รอบตัวก็ไม่รู้สึกรู้สา ถ้ามีคนฉวยโอกาสน้ีลงมือคงตายไปแล้วนับร้อย
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นับพันหน

จั่นเจาลอบถอนหายใจ พยายามควบคุมความรู้สึกต่างๆ แล้ว 

มองสบสายตาตวนมู่ชุ่ยด้วยท่าทีสงบนิ่ง "ท่านแม่ทัพมีอะไรจะชี้แนะ"

"ข้าก�าลังถามเจ้า" ตวนมู่ชุ่ยพูดช้ามาก "เห็นอยู่ว่าหนีไปได้แล้ว 

เพราะเหตุใดยังจะกลับมา"

จั่นเจาพลันหัวเราะ

"ท่านแม่ทัพไม่ใช่เหน็ว่าข้าเป็นผูส้อดแนมหรอื ในฐานะผู้สอดแนม 

ย่อมต้องเล่นละครปิดบังตนต่อหน้าผู ้คนทุกวิถีทาง จะได้ตบตา 

สร้างความไว้วางใจแก่ท่านแม่ทัพ ย่อมไม่มีทางหลบหนีแน่นอน น่ีคง

ไม่ผิดกระมัง"

แววตาของตวนมู่ชุ ่ยค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเย็นชาน่าสะพรึงกลัว  

"จั่นเจา ไม่มีใครกล้าใช้น�้าเสียงเช่นน้ีพูดจากับข้า"

"นั่นเพราะพวกเขาต่างกลัวท่านแม่ทัพ ท่านแม่ทัพมีต�าแหน่งสูง

อ�านาจมาก ชี้เป็นชี้ตายได้"

"แล้วเจ้าไม่กลัวหรือ" ตวนมู่ชุ่ยย้ิมหยัน "ข้ารู้เจ้าก�าลังคิดอะไร  

เมือ่ตอนกลางวันเจ้าหนีรอดจากมอืข้าไปได้จงึเข้าใจว่าไปมาได้ตามใจชอบ  

ไม่อยู ่ภายใต้การบีบบังคับ ถึงได้กล้าก�าเริบเสิบสานต่อหน้าข้า 

ใช่หรือไม่"

ทุกค�าแข็งกระด้างเย็นชาคุกคามคน จั่นเจาย่นหัวคิ้ว พยายามกด

ข่มความไม่พอใจในใจ กล่าวเสียงเฉยเมย "มิกล้า"

"เจ้าย่อมไม่กล้าแน่" ตวนมู่ชุ่ยจ้องนัยน์ตาจั่นเจาเขม็ง ดึงดอกบัว

ทะลุใจออกมาจากข้างเอวช้าๆ โซ่ติดหอกพาดอยู่บนข้อมือของนาง  

สายโซ่สั่นไหวเบาๆ หัวหอกสีเงินยวงสว่างไสวส่องสะท้อนเป็นเงาด�า

แปลกๆ ไปรอบด้าน "เพราะเรื่องเช่นนี้จะไม่มีวันเกิดข้ึนเป็นคร้ังที่สอง!"
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จั่นเจาแทบจะถูกย่ัวให้เกิดโทสะ น้ิวยาวแข็งแกร่งกุมด้ามกระบี่

จว้ีเชว่ียแน่น เห็นเส้นโลหิตที่หลังมือปูดโปนขึ้นรางๆ

นางยังคิดจะสู้กันอีก!

ใช่ว่าเขาไม่รู้นิสัยของตวนมู่ชุ่ยท่ีไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ง่ายๆ 

เขาก็เคยคดิถึงเรือ่งทีห่นีไปเมือ่ตอนกลางวัน นัน่ไม่เพียงเป็นการตบหน้า

ตวนมู่ชุ ่ยฉาดใหญ่ ภายใต้สายตาทหารที่จ้องมองอยู่ แม่ทัพใหญ่ 

แห่งทัพตวนมู่ถึงกับจับคนต�่าต้อยไร้ชื่อเสียงเรียงนามคนหนึ่งไว้ไม่ได้

เขาเพียงหวังว่าตนจะโชคดี เข้าใจไปว่าการไปแล้วย้อนกลับมา 

อีกทั้งความเพียรพยายามทุกอย่างในคดีอวี๋ตูจะท�าให้ตวนมู่ชุ่ยเข้าใจ

ถึงเจตนาของเขาขึ้นมาบ้าง...เขาหาได้มีเจตนาร้าย อย่างน้อยอย่าใช้

สายตาเย็นชามองประเมินเขาอย่างตรวจสอบและหวาดระแวงอีก

มีอยู่ชั่วขณะหน่ึง เขาเกือบเข้าใจว่าตนท�าส�าเร็จแล้ว เพราะนาง

ร ่วมมือด้วยความสงบเยือกเย็น อนุญาตให้เขาพาคนไปจับตัว 

ผู้ร่วมกระท�าผิดกับเฉิงฉี่ที่ค่ายเกาป๋อเจี่ยน ตอนไต่สวนเฉิงฉี่นางจะไม่

ก้าวก่ายเด็ดขาด ปล่อยให้เขาท�าตามแผน แม้จะไม่ได้เปิดเผยแผนการ

ดังกล่าวให้นางทราบก่อนก็ตาม

เขาเข้าใจว่าน่ีคือสัญญาอันเป็นท่ีรู ้กันของทั้งสองคนที่หาได ้

ยากย่ิง ครั้งหน่ึงเขาถึงกับแอบปลื้มปีติยินดีกับสัญญาอันเป็นท่ีรู้กันนี้ 

กระทั่งตอนน้ีถึงได้รู้สึกราวกับถูกสาดด้วยน�้าเย็นเฉียบ

เพลิงโทสะของการถูกหลอกใช้และถูกปั่นหัวเล่นพลันลุกโชนขึ้น

นี่นับเป็นอะไร 'วิหคสิ้นเกาทัณฑ์ซ่อน กระต่ายม้วยย่างสุนัข'*  

เม่ือครู่ที่นางน่ิงเงียบไม่ส่งเสียงก็เพียงเพราะต้องการให้ความจริงในคดี

อวี๋ตูปรากฏออกมา มาบัดน้ีสมปรารถนาดังใจแล้วจึงมาคิดบัญชีเก่า

* 'วิหคสิ้นเกาทัณฑ์ซ่อน กระต่ายม้วยย่างสุนัข' หมายถึงเมื่อหมดประโยชน์แล้วก็ก�าจัดทิ้ง 
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กับเขาอีก

บางทีอาจไม่ใช่คิดบัญชีเก่าอีกครั้ง นับแต่พริบตาท่ีเขาหนีรอด 

ไปได้ นางก็เฝ้าแต่คิดจะทวงบัญชีทั้งต้นทั้งดอกกลับคืนกระมัง ดอกบัว

ทะลุใจของนางกระหายใคร่จะดื่มโลหิตที่ล�าคอของเขามานานแล้ว

จั่นเจารู้สึกเหน่ือยล้าอย่างไม่เคยเป็น

แต่ก่อนเขารู้สึกว่าในโลกน้ีไม่มีเรื่องอะไรที่พูดไม่รู้เรื่องอธิบาย 

ไม่เข้าใจ ผูบ้รสิทุธ์ิจะอย่างไรก็คอืผูบ้รสิทุธ์ิ ถ้าค�าพูดไร้น�า้หนกั การกระท�า 

ของเขาย่อมพอจะปิดปากทุกคนได้กระมัง

แต่อยู่ท่ีน่ี ค�าพูดก็ดี การกระท�าก็ดี ล้วนเปล่าประโยชน์

จั่นเจาย้ิมเศร้า มือที่กุมกระบี่จว้ีเชว่ียลดลงมาช้าๆ "ข้าจะไม่สู้กับ

ท่านแม่ทัพ"

"เจ้าไม่สู้กับข้า หรือเจ้าจะยืดคอรอให้สังหาร" ตวนมู่ชุ่ยรู้สึกว่า 

น่ีช่างเหลวไหล น้ิวมือเรียวยาวลูบผ่านตัวโซ่ช้าๆ แตะไปท่ีเหล็กแข็ง

ปลายหอก "จั่นเจา ชักกระบี่เถิด"

จั่นเจาหลุบตาไม่ขยับ ล�าคอพลันเย็นวาบ หัวหอกของดอกบัว 

ทะลุใจได้แตะลงมาบนล�าคอของเขาแล้ว

"ข้าไม่มีความอดทนมากนัก" เห็นชัดว่าตวนมู่ชุ่ยก�าลังพยายาม

กดข่มเพลงิโทสะ "ขนืเจ้ายังไม่ชกักระบีอ่อกมา ข้าก็จะตดัคอของเจ้าเสยี"

"ข้าเพียงไม่รูว่้าต้องท�าอย่างไรท่านแม่ทัพจงึจะพอใจ" จัน่เจาพลนั

เอ่ยปากแล้ว "สู้ชนะแล้วอย่างไร สู้แพ้แล้วก็อย่างไร ท่านแม่ทัพไม่ได้

อยากเอาชีวิตข้า หากต้องการให้ข้าตายคงไม่หน่วงเหน่ียวมาถึงวันนี้ 

ไม่ต้องสิ้นเปลืองสมองคิดหาวิธีให้ข้าด่ืมสุราพิษอะไร ไม่ต้องเมื่อยปาก

เกลี้ยกล่อมข้าให้ชักกระบี่ ลงมือให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไยมิใช่หมดปัญหา 

ท้ังไม่ให้ข้าตาย และไม่ให้ข้าใช้ชีวิตอย่างสงบ ระแวงข้าไปเสียทุกอย่าง 
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ข้าหนีก็เป็นความผิด กลับมาก็เป็นความผิด เป็นผู้ต้องสงสัยว่าสังหาร

ผู้ช่วยแม่ทัพมีความผิด ล้างมลทินให้ตัวเองก็ยังมีความผิด ตอนแรก

ปิดบังความเป็นมาของตนมคีวามผดิ หลงัจากรายงานประวัตคิวามเป็นมา 

ให้ท่านแม่ทัพทราบแล้วก็ยังมีความผิด ถ้าท่านแม่ทัพกับจั่นเจามา 

สลับต�าแหน่งกัน ท่านแม่ทัพโปรดถามใจตัวเองดูว่าควรท�าอย่างไรดี"

ค�าพูดเหล่าน้ีเขาพูดด้วยเสียงดังกังวานเปี่ยมพลังทุกถ้อยทุกค�า 

ภายใต้ความตื่นตะลึง มือของตวนมู่ชุ ่ยสั่นเล็กน้อย หัวหอกส่ันไหว 

กรีดล�าคอจั่นเจาเป็นแนวเล็กโลหิตไหลซิบ

"เจ้า..." ตวนมู่ชุ่ยกัดฟัน "ก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าเพราะค�าพูดคน

ท�าให้หว่ันไหว คิดจะสร้างผลงานข้ึนมาในระหว่างกลียุค ข้าก็เข้าใจ 

ไปก่อนว่าเจ้าจะมาพ่ึงพาอาศัยข้า แต่จั่นเจา ในเมื่อจะมาอยู่ในสังกัด

ของข้าก็ควรฟังข้าสั่งการ เหตุใดเจ้าจึงกล้าต่อต้านข้า ตอนแรกก็หัน 

คมอาวุธเข้าใส่ ตอนหลังก็ข่มขู่ด้วยสุราพิษ เข้าออกตามใจชอบ 

เห็นค่ายทหารของข้าเป็นอะไร"

จั่นเจาโกรธจัดจนหัวเราะ "ที่แท้ในสายตาของท่านแม่ทัพ ที่ข้า 

มีความผิดเพียงเพราะข้าไม่เชื่อฟัง"

ตวนมู่ชุ่ยน่ิงงัน กลับเป็นการยอมรับโดยปริยาย

"จัน่เจาเป็นบรุษุผูส้ง่าผ่าเผย วรีอาจหาญ ต่อให้บากหน้ามาอยู่ใน 

สังกัดท่านแม่ทัพจริงก็ต้องนอนหนุนอาวุธเฝ้าระวังจนฟ้าสาง* อาศัย

กระบี่คมอาวุธสร้างผลงานให้เกริกก้อง จะไม่มีวันเอาแต่ยืมจมูก 

ท่านแม่ทัพหายใจได้แต่เชื่อฟังค�าสั่งอย่างเคร่งครัดรับค�าเพ่ือประจบ

เอาใจท่านแม่ทัพ ท่านแม่ทัพขังข้าไว้ในกรงไม้หนามก่อน ภายหลัง 

ก็ข่มขู่ด้วยสุราพิษ ท้ังหมดเพียงใช้อารมณ์ไม่ถามต้นสายปลายเหตุ  

* นอนหนุนอาวุธเฝ้าระวังจนฟ้าสาง เป็นส�านวน หมายถึงเตรียมพร้อมทุกฝีก้าว
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เห็นจัน่เจาเป็นคนไม่มหีน้ามตีาไม่มศัีกด์ิศร ีเหยียบย�า่ราวต้นไม้ใบหญ้า 

อาศัยอะไรให้จั่นเจาตอบแทนด้วยหยกล�้าค่า* ปกติคงมีคนมาส่ายหาง

ให้ความเคารพนบนอบต่อท่านแม่ทัพมากเกินไป ท่านแม่ทัพจงึเข้าใจว่า 

ใต้หล้าอันกว้างใหญ่ไพศาลล้วนมีแต่คนประเภทเกาป๋อเจี่ยนที่รู ้จัก 

แต่รับปากคอยประจบเอาใจท่านแม่ทัพเท่าน้ัน"

ใบหน้าของตวนมู่ชุ ่ยบัดเดี๋ยวขาวบัดเดี๋ยวคล�้า ตั้งแต่เกิดมา 

นางยังไม่เคยถูกคนต�าหนิประณามต่อหน้าเช่นน้ี

ขณะชะงกังนัอยูน่ัน้กม็เีสยีงฝีเท้าดงัมาจากด้านนอก ตามมาด้วย

เสียงสดใสกังวานของอาหมี "คุณหนู"

ตวนมูชุ่ย่รบีเก็บดอกบวัทะลใุจทนัที จากนัน้ก็หมนุตวัไปไม่เหลอืบแล 

จั่นเจาอีก

ผ้าม่านเลิกขึ้นพาไอหนาวเข้ามาเล็กน้อย ใบหน้าของอาหมี 

ถูกสายลมยามราตรีซัดจนแดงระเรื่อ สายตาของนางหยุดน่ิงที่ร่าง 

จั่นเจา ในดวงตาสุกใสมีรอยย้ิมเจืออยู่ "คุณหนู กระโจมจัดเตรียม

เรียบร้อยแล้ว จะให้ข้าพาจั่นเจาไปเดี๋ยวน้ีเลยหรือไม่"

จั่นเจาตะลึงงัน มองไปทางตวนมู่ชุ่ย นางให้คนจัดเตรียมกระโจม

ให้เขา?

"ไม่ต้องแล้ว" ตวนมู่ชุ ่ยแพขนตาหลุบต�่า น�้าเสียงราบเรียบย่ิง  

"ข้าคิดไปคิดมา จั่นเจาไม่เหมาะที่จะรั้งอยู่ที่นี่ เจ้าส่งเขาออกจาก 

ค่ายทหารไปเถิด"

อาหมีงงงัน ไม่เข้าใจเพราะเหตุใดเพียงชั่วเวลาสั้นๆ ตวนมู่ชุ่ย 

ก็เปลี่ยนใจแล้ว "ส่งเขาออกจากค่ายทหาร แล้ว...จั่นเจาจะไปท่ีใด"

"ข้าจะไปรู้ได้อย่างไร" ตวนมู่ชุ่ยสีหน้าเคร่งขรึม "เมืองอันอี้ใหญ่โต

* ตอบแทนด้วยหยกล�้าค่า เป็นส�านวน หมายถึงตอบแทนด้วยไมตรีจิตและน�้าใจท่ีลึกซึ้ง
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เพียงนี้เขาอยากไปที่ใดก็ไป เพียงอย่ามาเดินไปเดินมาอยู่ตรงหน้าข้า 

ก็แล้วกัน!"

พูดจบก็ไม่แม้แต่จะรั้งอยู่ต่ออีกสักเล็กน้อย นางเดินขมวดหัวคิ้ว

มุน่ผ่านข้างกายอาหม ีมอืเลกิม่านข้ึนอย่างแรงแล้วยอบตวัลงเดนิออกไป 

ทันที

อาหมีน่ิงงันอยู่กับที่ มองผ้าม่านท่ียังขยับไหวเบาๆ แล้วก็มอง 

จั่นเจา สีหน้าคล้ายท�าอะไรไม่ถูกอยู่เป็นนานจึงกล่าวข้ึนมาอย่างลังเล 

"จั่นเจา เจ้า...ล่วงเกินอะไรคุณหนูของเราอีกแล้ว"

จั่นเจาไม่ตอบ น่ิงไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยถาม "ท่านแม่ทัพให้เจ้าไป 

จัดเตรียมกระโจมให้ข้าหรือ"

"ใช่" พอเอ่ยถึงเรื่องน้ีคิ้วโค้งชวนมองท้ังสองข้างของอาหมีก็ 

ขมวดมุ่น "เมื่อครู่หลังจากส่งพวกแม่ทัพเกาป๋อเจี่ยนไปแล้ว คุณหนูก็

ให้ข้าจัดเตรียมกระโจมสะอาดหลังหนึ่งออกมา ยังจะจัดทหารสองนาย

มาให้เจ้าเรียกใช้สอย...ใครจะรู้เวลาผ่านไปเพียงแวบเดียว เฮ้อ..."

อาหมถีอนใจเบาๆ มอืข้างหนึง่ดงึสายรัดท่ีเอวไปมาคล้ายไม่พอใจ  

แต่พลนัเหลอืบไปเหน็สหีน้าจัน่เจาดไูม่ดนีกัจงึรีบเอ่ยปลอบ "ทว่าคณุหนู 

ของเราแต่ไรมาก็มีนิสัยเช่นน้ี ค�าพูดที่เพ่ิงพูดออกไป ประเดี๋ยวเดียว 

ก็เปลี่ยนอีกแล้ว...จั่นเจา คุณหนูให้ข้าส่งเจ้าออกจากค่ายก็เท่ากับ

ปล่อยตวัเจ้าแล้ว คิดว่าคุณหนูคงไม่สงสยัว่าเจ้าเป็นผูส้อดแนมของทาง

เจาเกออีก เพียงแต่...แล้วเจ้าจะไปท่ีใด"

ตอนนางถามในใจก็เป็นกังวลย่ิง กลัวจะได้ยินจากปากจั่นเจา 

ว่าเขาจะไปจากเมืองอันอ้ี

จัน่เจาถูกค�าพูดเมือ่ครูก่่อนของอาหมที�าเอาสบัสนว้าวุ่น เขาเข้าใจ 

ว่าตวนมูชุ่ย่เอาแต่หวาดระแวงเขา จงึระงับเพลงิโทสะในใจไว้ไม่อยู่และ
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เอ่ยประณามไปด้วยความโมโห เดิมทีคิดว่าด้วยนิสัยของตวนมู่ชุ ่ย 

จะต้องกระทืบเท้าเร่าๆ ไม่รู้เกิดเรื่องอะไรตามมาอีกเท่าไร คิดไม่ถึงว่า

นางจะอดกลัน้ไว้ได้ ท้ังยังให้อาหมส่ีงเขาออกไป...คดิมาถึงตรงนีจ้ัน่เจา

พลนัใจหายวาบ ค�าพูดของเขารนุแรงถึงเพียงนัน้ไม่รูต้วนมูชุ่ย่ได้เก็บมา 

ใส่ใจหรือไม่ นี่ถ้าเป็นตอนอยู่ไคเฟิงคงขอบตาแดงเดินจากไปแล้ว  

ชั่วขณะนั้นเขาทั้งไม่สบายใจและปวดใจ พอคิดอีกทีก็รู ้สึกว่าเพราะ 

เหตุใดหลังจากเข ้ามาอยู ่ในห้วงลึกความสุขุมเยือกเย็นที่ เคยมี 

ก็อันตรธานหายไปหมด เหตุใดจึงหุนหันพลันแล่นและไร้ความอดทน

ถึงเพียงนี้

ในใจพลันสับสนวุ่นวาย ความรู ้สึกหลากหลายประดังประเด 

เข้ามา จนอาหมีต้องเรียกติดๆ กันหลายค�าเขาจึงได้สติ "อะไรหรือ"

"ข้าก�าลังถามเจ้า จะไปจากเมืองอันอี้หรือไม่" อาหมีกัดริมฝีปาก 

ทั้งเฝ้ารอคอยท้ังต่ืนเต้นจริงจัง

"ในเวลาอันสัน้ก็ไม่มทีีใ่ห้ไป อยู่เมอืงอนัอีไ้ปชัว่คราวก่อนแล้วค่อย

คิดหาทาง"

หัวใจท้ังดวงของอาหมีค่อยๆ กลับสู่ท่ีเดิม นางคลี่ปากย้ิมดูน่ารัก

ย่ิง "เช่นน้ันข้าจะส่งเจ้าออกไป จั่นเจา เจ้าจะไปพักอยู่ท่ีใด"

ในเมืองอันอี้คนท่ีจั่นเจารู้จักมีเพียงไม่ก่ีคน จึงบอกไปตามที่คิด 

"บางทีข้าอาจจะกลับไปอยู่ที่คฤหาสน์สกุลฉีมู่ก่อน..." พูดมาได้ครึ่งหนึ่ง

ก็นึกถึงคนในสกุลฉีมู่จึงรีบเอ่ย "แม่นางอาหมี ท่านแม่ทัพ...จะลงโทษ

คนในสกุลฉีมู่อย่างไรหรือ"

อาหมีไม่เข้าใจ "จั่นเจา เจ้ากับสกุลฉีมู่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่สหาย  

เหตุใดจึงเป็นห่วงพวกเขาเช่นน้ี"

คิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดขึ้นอีก "หลักฐานการลอบติดต่อกับทางเจาเกอ
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ทีค้่นมาได้เหล่าน้ัน บ้านสกุลฉมีูเ่ป็นผูส้อดแนมแน่นอนไม่มอีะไรให้ต้อง

สงสยัอกี เพียงแต่ตาแก่สองคนน่ันปิดปากแน่น ไม่ว่าจะใช้ทณัฑ์ทรมาน

อย่างไรก็ไม่ยอมปรปิากแม้ครึง่ค�า คดิว่าคงยอมตายแน่แล้ว ฟังน�า้เสยีง

ท่านแม่ทัพ ทัพตวนมู่จะไม่สนใจเรื่องน้ีต่อไปอีก ให้แม่ทัพเกาป๋อเจี่ยน

เป็นคนจัดการเรื่องในภายหลังต่อไป"

จั่นเจาลังเลอยู่ครู่หน่ึง อดไม่ได้ที่จะหันมาประสานมือให้อาหมี 

"แม่นางอาหมี จั่นเจา...มีเรื่องหน่ึงอยากขอร้อง"

"เรื่องอะไรหรือ"

"คดบ้ีานสกุลฉมีูถู่กกล่าวหาว่าลอบตดิต่อกับทางเจาเกอ ความผดิ 

ส่วนใหญ่คงตกอยู่กับฉีมู่ติงและฉีมู่เต่ียน ส่วนคนอื่นๆ ในสกุลฉีมู่ เช่น

แม่นางฉีมู่อีหลัวกับคนรับใช้อีกกลุ่มหน่ึงคงพัวพันได้รับโทษไปด้วย 

ความผดิไม่ถึงตาย ถ้าไม่ล�าบากเกินไปนัก เมือ่สะดวกและสบโอกาสเหมาะ 

ยังขอให้แม่นางอาหมีได้โปรดช่วยพูดจาให้พวกเขาสักสองประโยค"

อาหมีน่ิงฟังเงียบๆ ด้วยฐานะของนางจะไปพูดจาแทนคนใน 

ครอบครัวฉีมู ่สักสองประโยค คิดว่าเกาป๋อเจี่ยนคงเห็นแก่หน้านาง 

สักสามส่วน เพียงแต่...

แม่นางฉีมู่อีหลัว...

อาหมีพลันนึกถึงตอนไปคุมตัวจั่นเจาออกมาจากคุกใต้ดิน  

หญิงสาวท่ียืนอยู่ข้างหลังจั่นเจาผู้น้ัน แม้สีหน้าเศร้าสร้อยทุกข์ทน 

ปล่อยผมยาวยุ่งรุงรัง แต่หากพิจารณาดูอย่างละเอียดก็นับเป็น 

หญิงงามคนหนึ่ง จั่นเจายังเอาตัวเองไม่รอด ยังจะขอร้องเพ่ือนาง

ชั่วขณะน้ันอาหมีรู ้สึกไม่สบายอย่างมาก ท้ังรู ้ สึกไม่ได ้ รับ 

ความเป็นธรรมและไม่พอใจ จึงได้แต่ก้มหน้าไม่ส่งเสียง

จั่นเจาเห็นนางสีหน้าผิดปกติ นึกไม่ถึงว่าอาหมีจะคิดมากเช่นน้ี 
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ทั้งยังเข ้าใจว่านางล�าบากใจเรื่องน้ีจึงย้ิมน้อยๆ "แม่นางอาหมี  

ถ้าล�าบากใจล่ะก็ ท่ีจั่นเจาพูดไปเมื่อครู ่คิดเสียว่าไม่เคยได้ยินเถิด  

ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ"

อาหมีย้ิม "พ่ีใหญ่จั่น ข้าจะจดจ�าไว้ก็แล้วกัน พรุ่งน้ีถ้ามีเวลาว่าง 

ข้าจะไปท่ีค่ายเกาป๋อเจี่ยนขอร้องเขาสักครั้ง"

จู่ๆ นางก็เปลี่ยนมาเรียกเขาว่าพ่ีใหญ่จั่น จั่นเจาใจเต้นตึกตัก 

ความประหลาดใจผดุขึน้มาในส่วนลกึของแววตาวาบหนึง่ เขาหลบุตาลง  

ไม่เผยท่าทีอะไร "ถ้าเช่นน้ัน ล�าบากแม่นางอาหมีแล้ว"

คืนน้ีตวนมู ่ชุ ่ยนอนไม่ค ่อยหลับ นางพลิกตัวไปพลิกตัวมา  

พอหลับตาก็เห็นภาพจั่นเจาประณามนางเสียงเฉียบขาด ทุกถ้อยทุกค�า

แหลมคมบาดลึก แค่คิดก็รู้สึกทรวงอกอัดแน่นเจ็บปวด พลันนึกเสียใจ

ขึ้นมา หากรู้แต่แรกก็ไม่ควรปล่อยจั่นเจาไปง่ายดายเช่นนี้ น่าจะผูกโยง

แล้วโบยตีสักพักหน่ึงก่อนค่อยว่ากัน

ครึ่งคืนหลังถึงได้เริ่มง่วงขึ้นมาบ้าง ขณะก�าลังเคล้ิมหลับก็ม ี

คนเรียกนางเบาๆ ที่ข้างหมอน "ท่านแม่ทัพ ท่านแม่ทัพ"

ตวนมู่ชุ่ยตกใจตื่นขึ้น พลิกตัวลงจากเตียง ถึงได้พบว่าในกระโจม

ตลบอบอวลไปด้วยหมอก ไอหนาวกดคุกคามคน นอกกระโจมคล้าย 

มีเสียงคร�่าครวญแหบแห้ง ทุกค�าน่าเวทนายิ่ง ท�าให้คนขนพอง 

สยองเกล้า

ตวนมู ่ชุ ่ยรู ้ว ่าในกองทัพเจาเกอมีคนที่มีความสามารถแปลก

มหัศจรรย์อยู่มาก คอยท�าสิ่งประหลาดให้คนเคลิบเคลิ้มหูตามัว ทว่า

ในใจนางกลบัไม่รูส้กึกลวั ท้ังยังย้ิมหยันออกมา ดอกบวัทะลใุจถือพร้อม

ในมือ ไม่ได้คลุมเสื้อคลุมก็เดินไปท่ีประตูกระโจม มือย่ืนไปเลิกม่านข้ึน
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ช้าๆ

ด้านนอกสภาพไม่เหมือนเมื่อตอนกลางวัน สีท้องฟ้าเปลี่ยนเป็น

สีดินเหลือง ก้อนเมฆหนาลอยต�่า นกกาเกาะกลุ่มร้องเซ็งแซ่ผ่านไป 

ทหารที่เฝ้าอยู่หน้ากระโจมหลักรวมท้ังทหารรักษาการณ์ล้วนไม่เห็นเงา

แม้แต่ครึ่งนาย

ตวนมู่ชุ่ยไม่กระโตกกระตาก ทว่าขณะย่างเท้าก็พลันได้ยินเสียง

ผิดปกติ ตอนก้มหน้าลงมองก็พบว่าที่ด้านหน้ากระโจมหลักมีหลุมลึก 

สดี�าขนาดมหึมาอยู่หลมุหน่ึง โคลนเลนทีก้่นหลมุดจุหมกึ ฟองเดอืดปดุๆ 

ไม่หยุด บริเวณตรงกลางก้นบ่อมีสตรีผู้หนึ่งนอนอยู่

อยู่ห่างไกลเกินไปจึงมองไม่ชัดเจน เห็นเพียงว่าสตรีผู้นั้นสวมชุด

กระโปรงสีเขียวมรกต หน้าตาดูคุ้นตาอยู่หลายส่วน ในใจของตวนมู่ชุ่ย

มีความรู้สึกแปลกประหลาดผุดขึ้นมา ไม่รู้เพราะอะไรนางถึงก้มตัวลง

ไปดู...

เพียงชั่วพริบตาเดียว จู ่ๆ ก็มีหนวดงวงสีด�าสองเส้นพุ่งขึ้นมา 

จากส่วนลึกของโคลนเลนก้นบ่อดุจสายฟ้าฟาด อานุภาพของเสียง 

น่าตื่นตะลึงย่ิง ตวนมู่ชุ่ยใจเต้นระทึก ขณะจะถอยหลังหนวดงวงนั่น 

ก็คล้ายมีชีวิต เส้นหนึ่งโอบรัดเอวเอาไว้ อีกเส้นหน่ึงก็พันล�าคอนาง 

แล้วลากดึงลงไป

ตวนมูชุ่ย่หัวปักลงไปในโคลนเลน ภาพเบือ้งหน้ามแีต่ความมดืมดิ  

ข้างหูมีเสียงไหลโกรก รู้สึกเพียงโคลนเลนเหนียวอุ่นแทบจะห่อหุ้มร่าง

ท้ังร่างเอาไว้ หลังพยายามดิ้นรนอยู่ครู่หน่ึง เท้าก็เหยียบถูกพ้ืนแข็ง 

จนประคองตัวยืนข้ึนมาได้ นางไอเสียงดังไม่หยุด อ้าปากหอบหายใจ

ค�าโต

รอจนลมหายใจค่อยสงบลงบ้างแล้ว ก็ยกมือข้ึนมาเช็ดโคลนเลน
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ที่ใบหน้า พอเหลียวมองไปรอบด้านก็พลันรู้สึกราวกับถูกสายฟ้าฟาด

ใส่

สตรีท่ีหลับใหลอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมของโคลนเลนเงียบๆ  

ผู้นั้น เหตุใดจึงมีหน้าตา...คล้ายกับนางถึงเพียงน้ี

บางทไีม่อาจบอกว่าคล้าย แต่พูดได้ว่าเหมอืนราวกับพิมพ์เดยีวกัน  

ตวนมู่ชุ่ยมองนาง รู้สึกคล้ายก�าลังเอาคันฉ่องส่องตัวเอง

ขณะตะลึงงันอยู่นั้น ทางด้านหลังพลันมีเสียงโคลนโหมซัดสาด

กระเดน็ดงัขึน้ ตวนมูชุ่ย่หันหน้ากลบัไปตามสัญชาตญาณ เหน็โคลนเลน 

กลุ่มหน่ึงย่ิงซัดมาใกล้ก็ยิ่งสูง จากนั้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นรูปร่างคน  

เพียงแต่เป็นเพียงโครงร่างเท่านั้น มีรูลึกสองรูตรงส่วนของศีรษะ  

มันก�าลังจับตามองนางนิ่ง

"ท่านแม่ทัพ..."

เสียงนี้ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันกะทันหันดุจงูพ่นพิษฟ่อๆ คลุมเครือ

ไม่ชัดแจ้ง ท�าให้ตวนมู่ชุ่ยหวาดกลัวเหง่ือเย็นไหลชุ่มร่าง

"เจ้าเป็นใครกัน"

คนผู้น้ันคล้ายทอดถอนใจ "ท่านแม่ทัพไม่ควรมา"

ตวนมู่ชุ่ยสงบจิตสงบใจ มือข้างหนึ่งแตะไปท่ีดอกบัวทะลุใจช้าๆ 

"เหลวไหล ถ้าไม่ใช่พวกเจ้าใช้เล่ห์เพทุบายของมารร้าย ข้าจะมาอยู่ที่น่ี

ได้อย่างไร"

"หรือว่าท่านแม่ทัพยังไม่พอใจ" เบ้าตาว่างเปล่าของคนผู้นั้น 

ด�ามืดจนมองไม่เห็นก้นบึ้ง "ท่านแม่ทัพในเวลาน้ีเรียกได้ว่าต้องการลม

ก็ได้ลม ต้องการฝนก็ได้ฝน มีพ่ีน้องในชนเผ่าทุ่มเทก�าลังติดตาม  

มีนายทหารและเหล่าทหารหาญที่สาบานว่าแม้ตัวตายก็จะสนับสนุน 

ไม่ต้องทุกข์เรื่องต�าแหน่งสูง ไม่ต้องทุกข์เรื่องลาภยศการปูนบ�าเหน็จ 
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อีกไม่ก่ีวันก็จะได้อยู่เคียงคู่กับคนท่ีรักกันอย่างจริงใจ ครองคู่กันไป 

ชั่วกาลนาน ความสุขในโลกมนุษย์ ยังจะมีอะไรมากไปกว่าน้ี หรือว่า

ท่านแม่ทัพยังไม่พอใจอีก"

ตวนมู่ชุ่ยแสร้งเอออออย่างขอไปที "ย่อมพอใจ"

คนผู ้น้ันย้ิมหยัน "พอใจ? ถ้าพอใจ เหตุใดสระน�้าในห้วงลึก 

ที่แต่ไรมาสงบน่ิงจึงเดือดพล่านเช่นน้ี พึงรู้ว่าเรื่องบนโลกถึงจะมีพร้อม

ท้ังสิบ แต่ก็ยากจะงามพร้อมทั้งสิบ ท่านแม่ทัพลองชั่งน�้าหนักดูเอง  

จะยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างของท่านในซีฉีเพ่ือคนที่ไม่เก่ียวข้อง 

จริงหรือ"

"สารเลว!" ตวนมู่ชุ่ยตวาดด้วยความโกรธ หอกติดโซ่พุ่งตรงเข้าไป

ที่กะโหลกศีรษะคนผู้นั้น เสียงหัวเราะแห้งๆ ดังข้ึนสองค�า คนผู้น้ัน

ละลายหายไปกลางโคลนเลน ตรงจุดท่ีหายไปน�้าโคลนย่ิงเดือดพล่าน

รุนแรง ตวนมู่ชุ่ยกัดฟัน ดูเหมือนสิ่งนี้คงฆ่าไม่ตายเป็นแน่ เปลี่ยนรูป

เปลี่ยนร่างเช่นนี้คงเป็นปีศาจมารร้าย

"ท่านแม่ทัพ..."

นางหันหน้ากลับไปช้าๆ ที่ด้านหลังไม่ไกลออกไปเท่าไร คนผู้นั้น

ยืนด้วยท่าแปลกประหลาด รอบตัวมีน�้าโคลนสีด�าไหลหยดไม่หยุด  

เห็นแล้วอยากอาเจียน

"ท่านแม่ทัพ..." เสียงคนผู้น้ันค่อยๆ เยียบเย็นน่าสะพรึงกลัว  

"เพียงหวังว่าท่านแม่ทัพจะทะนุถนอมสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่ต้องห่วงพะวง

ใครอืน่อกี หาไม่ ถ้าปลกุนางตืน่ข้ึนมา ทกุสิง่ทกุอย่างทีท่่านมอียู่ท้ังหมด

ก็จะกลายเป็นเมฆหมอกสลายไปในพริบตา"

ปลุกนาง...ตื่นขึ้นมา

ไม่รู้เพราะเหตุใด ตวนมู่ชุ่ยคล้ายมีความรู้สึกบางอย่าง สายตา
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ค่อยๆ เคลื่อนไป สุดท้ายก็จับนิ่งอยู่ท่ีร่างสตรีท่ีหลับใหลอยู่ก้นสระ

"นางเป็นใคร เพราะเหตุใดข้าต้องปลุกนางให้ตื่นขึ้นมา" ตวนมู่ชุ่ย

ในใจสับสนว้าวุ่น "นางเป็นอะไรถึงต้องถูกปลุกให้ตื่นข้ึน"

"นางก็คือท่าน ท่านก็คือนาง ที่นางหลับใหลไม่ตื่นก็เพราะท่ีนี่คือ

ห้วงลึก ขอเพียงท่านต่ืนอยู่ก็พอแล้ว ท่านมีชีวิตอยู่เพ่ือห้วงลึก เพ่ือซีฉี 

เพ่ือทุกคนท่ีท่านห่วงใยท่ีซีฉี ไม่ควรจิตใจว่อกแว่ก ย่ิงไม่ควรย่างเท้า

เข้าไปในความคิดความอ่านของนาง ทุกครั้งท่ีท่านย่างเท้าเข้าไป 

หน่ึงส่วน จมลึกเข้าไปหน่ึงส่วน นางก็จะได้สติขึ้นมาหนึ่งส่วน เมื่อถึง

ช่วงเวลานั้นจริงพลังของห้วงลึกก็จะรั้งนางไว้ไม่อยู่ ท่านเข้าใจหรือไม่"

ตวนมู่ชุ่ยปวดศีรษะแทบแตก พลันนึกอะไรขึ้นมาได้ "แล้วเวลาน้ี

ตัวนางอยู่ท่ีใด"

คนผู้น้ันหัวเราะฮ่าๆ ร่างพลันแยกเป็นหนวดงวงออกมาเส้นหน่ึง 

เลื้อยคดเคี้ยวเข้ามาแตะลงบนบ่าของตวนมู่ชุ่ยเบาๆ กดเสียงกระซิบลง

จนต�่าย่ิง ประหน่ึงหนอนตัวเย็นเฉียบท้ังร่างที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า

"อยู่ในร่างกายของท่าน นางกับท่านเหมือนตัวกับเงา ไม่เคย 

แยกจากกัน"

ตวนมู่ชุ ่ยตื่นข้ึนมาพร้อมความรู้สึกมึนงง ศีรษะหนักๆ คล้าย 

ฝันยาวมากเรื่องหน่ึง แต่กลับจ�าไม่ค่อยได้ นางเกาะเสาเตียงลุกขึ้นมา 

ครั้นก้าวเท้าออกไปก็เกือบก้าวพลาด

อาหมีอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจึงรีบหยิบเสื้อเกราะของ

ตวนมู่ชุ่ยเดินเข้ามา ไหนเลยจะรู้ว่าตวนมู่ชุ่ยกลับนอนลงไปใหม่แล้ว 

พอนางขยับเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นตวนมู ่ชุ ่ยสีหน้าไม่ค่อยดีจึงอดเอ่ย 

ด้วยความเป็นห่วงไม่ได้ "คุณหนู ท่านไม่เป็นไรกระมัง"
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ตวนมู่ชุ่ยร้องอืมแล้วน่ิงไปครู่หน่ึงก่อนพูดต่อ "วันนี้เพลียย่ิงนัก  

อาหมี เจ้าไปดูการฝึกทหารตอนเช้าหน่อย มีเรื่องอะไรก็มารายงานข้า"

อาหมีรับค�าแล้ววางเสื้อเกราะไว้ท่ีหัวเตียงอย่างเบามือ แต ่

เดนิออกไปได้สองก้าวก็หันหน้ากลบัมา "คณุหนู นกึอยากอาหารหรอืไม่  

อยากกินอะไรหรือ"

รออยู่ครู ่หน่ึง ไม่เห็นตวนมู่ชุ ่ยตอบอะไร อาหมีเม้มปากแล้ว 

ก้าวเท้าเบาย่ิงขึน้ ขณะจะออกไปจากกระโจมจู่ๆ  ตวนมูชุ่ย่ก็ลกุขึน้มานัง่  

"อาหมี เอาป้ายหยกกับมีดสั้นมาให้ข้า"

อาหมีรับค�าแล้วออกไปหยิบท่ีด้านนอก ตอนเอาเข้ามาตวนมู่ชุ่ย

ก็สวมเสื้อคลุมแล้ว นางใช้มือซ้ายรับป้ายหยกมา มือขวาถือมีดสั้น 

แกะตัวอักษรลงบนป้ายหยก อาหมีอยู่ด้านข้างช่วยประคองอย่าง

ระมัดระวังพลางเป่าผงหยกท่ีแกะออกมาเบาๆ

รูปแบบตัวอักษรน้ันแปลกและซับซ้อน ไม่ได้ใช้กันโดยท่ัวไป  

อาหมีแม้จะรู้ว่าตวนมู่ชุ่ยก�าลังแกะตัวอักษร แต่ก็ไม่รู้ว่านางเขียนอะไร 

ทันทีที่แกะเสร็จตวนมู ่ชุ ่ยก็เอานิ้วมือเรียวยาวลูบๆ ไปที่ป้ายหยก  

จากนั้นจึงหยิบผ้าไหมท่ีข้างหมอนมาห่อไว้แล้วพูดกับอาหมี "อาหมี 

หลังฝึกทหารตอนเช้าเสร็จเจ้าไปที่ค่ายของท่านอัครเสนาบดีแทนข้า 

เอาป้ายหยกนี้มอบให้ท่านแม่ทัพหยางเจี่ยน"

ตอนอาหมีเอาป้ายหยกไปส่งถึงที่ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้ว  

หยางเจี่ยนก�าลังฝึกปรือวรยุทธ์กับผู้ช่วยแม่ทัพอยู่ที่หน้ากระโจม ครั้น

ได้ยินว่ามีคนมาจากทัพตวนมู่ก็งงงันเล็กน้อย ก่อนโยนทวนสัมฤทธ์ิ 

สามแฉกที่สองข้างเป ็นดาบคมวงเดือนไปให้ผู ้ช ่วยแม่ทัพแล้ว 

กล่าวเสียงหนัก "เชิญ"
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แม้อาหมีจะปฏิบัติต่อตวนมู ่ชุ ่ยอย่างไม่รู ้จักเด็กรู ้จักผู ้ใหญ่ 

อยู่เสมอ แต่ก็ไม่กล้าก�าเริบเสิบสานกับหยางเจี่ยน หลังจากพบหน้า 

ก็รีบมอบห่อผ้าไหมให้ หยางเจี่ยนรับมาแกะผ้าไหมออก ครั้นเห็น 

ป้ายหยกก็ร้องอย่างประหลาดใจออกมาค�าหนึ่ง ก่อนพูดข้ึน "ห้วงลึก"

ตอนเอ่ยค�านี้หัวคิ้วเขาก็ขมวดน้อยๆ อดมองไปที่อาหมีไม่ได้  

อาหมีรีบบอก "ข้าไม่รู้อะไรเลย วันน้ีคุณหนูตื่นขึ้นมาก็ดูแปลกๆ ไม่ได้

อธิบายอะไร แล้วก็ให้ข้าน�าป้ายหยกน้ีมาส่ง"

หยางเจี่ยนย้ิมบาง "ข้ารู้แล้ว เจ้ากลับไปก่อนแล้วกัน"

อาหมีท�าความเคารพและล่าถอยออกไป ทว่าเพ่ิงจะถึงหน้า 

ประตูกระโจมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆ ดังมาจากด้านนอก จึงรีบหลบ

ไปด้านข้าง ครั้นม่านเลิกขึ้นก็เห็นผู้ที่เข้ามาเป็นบุรุษหน้าตาหล่อเหลา

รูปร่างสูงใหญ่ เส้นสายบนใบหน้าคมเข้มราวสลักด้วยมีด คนผู้นี้ก็คือ 

กู่ชาง

กู่ชางคิดไม่ถึงว่าจะได้พบอาหมีที่นี่จึงมองเข้าไปในกระโจม 

ตามสัญชาตญาณ อาหมีเม้มปากย้ิม "มีเพียงข้าท่ีมา คุณหนูของข้า 

ไม่ได้มาด้วย"

กู่ชางไม่ทันระวังถูกอาหมีเดาใจถูก ได้แต่มองซ้ายมองขวาอย่าง

เก้อเขินแล้วพูดเรื่องอ่ืน "เจ้ามาได้อย่างไร แม่ทัพของเจ้าสบายดีหรือ"

อาหมีชี้มือไปที่ด้านหลัง "ข้ามาส่งสารให้คุณหนู ท่านอยากรู ้

ก็ไปถามท่านแม่ทัพหยางเจี่ยนก็แล้วกัน" ขณะพูดก็หัวเราะคิกๆ แล้ว

เลิกม่านเดินออกไป

กู่ชางย้ิมเจื่อน จากน้ันก็สาวเท้ายาวๆ เดินเข้าไปในกระโจม  

"ตวนมูม่จีดหมายมาหรอื หรอืว่าทางเมอืงอนัอีม้กีารเคลือ่นไหวผดิปกต"ิ

หยางเจี่ยนส่ายศีรษะ "จดหมายของตวนมู่มาอย่างมีเลศนัย  
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อยู่ดีๆ เหตุใดนางจึงถามถึงห้วงลึก"

"ห้วงลึก?" กู่ชางออกจะประหลาดใจ "คืออะไรหรือ"

"ไม่มอีะไรส�าคัญ ห้วงลกึไม่ใช่สิง่ท่ีอยู่ในแดนมนุษย์ คนบ�าเพ็ญเซยีน 

อย่างพวกเราก็เพียงได้ยินมาเล็กน้อยเท่านั้น ไม่รู้เกิดอะไรข้ึนกับตวนมู่ 

จู่ๆ ก็ให้คนมาสอบถามถึงเรื่องนี้"

"แล้วเจ้าตอบไปอย่างไร"

"อย่างไรเสียวันน้ีก็ไม่มีงาน ข้าให้อาหมีกลับไปท่ีค่ายก่อน  

เย็นกว่าน้ีอีกหน่อยข้าจะไปที่ค่ายตวนมู่สักครั้ง ถือโอกาสเย่ียมนางหนู

ผู้นั้นด้วย" กล่าวจบก็มองกู่ชางอย่างแฝงความหมายลึกซึ้ง "เพียงแต่

ไม่รู้ว่ามีคนอยากไปด้วยหรือไม่"

อาหมีกลับมาถึงค่ายก็คิดจะไปรายงานตวนมู่ชุ่ยเรื่องหยางเจี่ยน

จะมาเป็นอันดับแรก ไหนเลยจะรู้ พอเข้าไปดูในกระโจม บนเตียงก็มีแต ่

ความว่างเปล่า เสื้อเกราะยังวางอยู่ท่ีหัวเตียง แต่ตัวคนหายไปแล้ว

พอตรวจดูก็พบว่าเสื้อผ้าท่ีตวนมู่ชุ่ยสวมใส่ประจ�าวันมีชุดล�าลอง

หายไปชุดหน่ึงก็คาดเดาได้คร่าวๆ จึงออกจากกระโจมมาถามทหาร 

ทีเ่ฝ้าอยู่ด้านหน้า ท�าให้รูว่้าตวนมูชุ่ย่เพ่ิงออกไปก่อนนางกลบัมาไม่นาน 

และไม่ได้บอกว่าจะไปที่ใด เพียงบอกว่าจะไปเท่ียวดูรอบๆ เมืองอันอี้

อาหมีจนปัญญา ได้แต่สั่งการลงไปให้จัดเตรียมสุราข้าว 

ต้มน�้าแกงข้น ตนเองก็ไม่กล้าไปที่ใดส่งเดช กลัวหยางเจี่ยนมาถึงแล้ว

ในค่ายตวนมู่กระทั่งคนดูแลจัดการก็ไม่มี จะเสียมารยาทเปล่าๆ

ทางด้านตวนมู ่ชุ ่ย นางพักผ่อนในกระโจมอยู่ครู ่หน่ึง ทว่า 

ย่ิงพักผ่อนก็ย่ิงอึดอัดกลัดกลุ้มจึงคลุมเส้ือแล้วลุกขึ้นมา ตอนแรกคิดจะ

สวมเสื้อเกราะ แต่มาคิดอีกที จะออกไปเดินเล่นหากสวมเสื้อเกราะ 
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กลับจะสะดุดตา จึงเลือกสวมชุดล�าลองและผูกผมลวกๆ ให้ดูไม่เตะตา

มากนัก

ตลอดทางท่ีเดินมา คูเมืองของเมืองอันอี้ เล็กจนน่าสงสาร 

อย่างแท้จริง ไม่รู ้เพราะระยะหลังมานี้กองทัพซีฉีก็มาตั้งมั่นอยู่ท่ีนี ่

หรือไม่ ชาวบ้านในเมืองจึงพากันกลัวหัวหด มีบรรยากาศของความ 

หว่ันหวาดอยู่มาก ตวนมู่ชุ่ยเดินๆ หยุดๆ ไปตามถนนสายหลักในเมือง 

ค่อยๆ เดินมาถึงหน้าคฤหาสน์ใหญ่หลังหนึ่ง ด้วยคิดว่าคฤหาสน์หลังนี้

ดูโอ่อ่า น่าจะเป็นของครอบครัวท่ีมีเงินและอิทธิพลในเมืองอันอี้

บังเอิญด้านข้างมีคนเดินผ่านมา ตวนมู ่ชุ ่ยคร่ึงหนึ่งอยากรู ้

อยากเห็น ครึ่งหนึ่งเพราะไม่มีอะไรท�า จึงถามคนผู้น้ันว่าคฤหาสน ์

หลังนี้เป็นของใคร คนผู้นั้นสีหน้าพลันแปรเปลี่ยน พูดออกมาค�าหนึ่ง 

"ของสกุลฉีมู่" จากน้ันก็ไม่ยอมพูดอะไรอีก รีบร้อนจากไป

ตวนมูชุ่ย่งงงนัอยู่ชัว่ขณะ หลงัจากนัน้จงึเข้าใจ มน่ิา 'ฉมีู'่ สองค�าน้ี 

จึงคุ้นหู ท่ีแท้ก็เป็นครอบครัวผู้สอดแนมที่ย้ายไปให้ทัพเกาป๋อเจี่ยน 

ช่วยจัดการปัญหาท่ีตกค้างในภายหลัง

ขณะคิดเช่นน้ันก็อดจะมองคฤหาสน์ของสกุลฉีมู่มากหน่อยไม่ได้ 

แต่การมองมากหน่อยในครั้งนี้กลับมองเห็นบางอย่างผิดวิสัย เพราะ

ปล่องไฟในตัวบ้านมีควันจากการหุงหาอาหารลอยเป็นเกลียวออกมา

ตวนมู่ชุ่ยนึกแปลกใจ บ้านสกุลฉีมู่ไม่ใช่ถูกจับเข้าคุกไปทั้งหมด

แล้วหรือ หรือว่ายังมีปลาที่ลอดจากแหไปได้

กลางวันท้องฟ้าสีครามเข้ม ตวนมู่ชุ่ยไม่กลัวคนที่อยู่ในบ้านจะมี

การเคลือ่นไหวอะไรผดิปกต ิผลกัประตเูดนิเข้าไปอย่างเปิดเผย ประตนูัน่ 

หับเอาไว้เฉยๆ ไม่ได้ลงกลอน

ในลานมีแต่ข้าวของท้ิงระเกะระกะ เป็นผลงานยอดเย่ียมในการ
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บุกเข้าจู่โจมของทัพซีฉีเมื่อสองวันก่อน ตวนมู่ชุ่ยเดินอ้อมข้าวของท่ี 

ล้มคว�่าอยู่กลางลานไปอย่างระมัดระวังตรงไปยังห้องครัว

ในห้องครัวกลับไม่มีคน ท่ีท้องเตามีไฟก�าลังลุกโชน ท่อนฟืน 

ส่งเสียงเปรี๊ยะปร๊ะ หม้อดินเผาบนเตาก�าลังพ่นไอร้อนฟู่ๆ ออกมา  

ตวนมู่ชุ่ยนึกอยากรู้อยากเห็นจึงเอื้อมมือไปเปิดฝา มองไปก็เห็นในหม้อ

มีโจ๊กสีขาวผสมผักก�าลังเดือดพล่านอยู่ แต่ลืมไปว่าฝาหม้อก็ถูกเผา 

จนร้อน นิ้วมือท้ังห้าถูกลวกจนนางสะดุ ้งร้องอุทานออกมาค�าหนึ่ง 

แล้วรีบปล่อยมือ

พอก้มลงมองก็เหน็นิว้มอืถูกลวกจนแดงไปหมด ตวนมูชุ่ย่สะบดัมอื 

เร่าๆ เป่าลมออกจากปากไม่หยุด พลันได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจาก 

ด้านนอกประตู มีคนหอบไม้ฟืนท่ีผ่าแล้วเข้ามา ร่างสวมชุดสีน�้าเงิน

สะอาดสะอ้าน รูปร่างสูงโปร่ง หน้าตาหมดจดหล่อเหลา นัยน์ตาด�า

ลึกล�้าใสกระจ่าง คนผู้นี้ก็คือจั่นเจา

ทั้งสองคนไม่คิดว่าจะได้เจอหน้ากันที่น่ี ต่างก็ตะลึงงันกันไป

จัน่เจากวาดสายตาไปรอบๆ เห็นฝาหม้อตกแตกอยู่กบัพ้ืน แล้วเหน็ 

ตวนมู่ชุ่ยสะบัดมือเร่าๆ ก็พอจะเดาเรื่องราวได้ รีบโยนฟืนในมือลงไป

แล้วก้าวยาวๆ เข้ามาคว้าข้อมือตวนมู่ชุ่ยไว้ "มานี่"

ตวนมู่ชุ่ยไม่ทันตั้งตัว ถูกเขาดึงก็เดินตามไป ในใจกลับมีความคิด

แปลกประหลาดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น จั่นเจาคงไม่ได้คิดว่าข้าจะขโมยโจ๊ก

ของเขานะ

ขณะคดิฟุ้งไปอยู่นัน้เท้าพลนัซวนเซเกอืบจะชนจัน่เจา ทว่าจัน่เจา

พลันหยุดฝีเท้า เปิดฝาอ่างน�้าท่ีอยู่ตรงหน้าออกแล้วจับมือตวนมู่ชุ่ย 

จุ่มลงไปจนถึงข้อศอก

น�้าในอ่างเย็นเฉียบ บริเวณที่ถูกลวกครั้นแตะถูกน�้าก็รู้สึกแสบ

Page_����������������������� 3.indd   49 9/10/2562 BE   10:16



50 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 3

แทบทนไม่ไหว ตวนมูชุ่ย่จะหดมอืกลบัด้วยสญัชาตญาณ แต่มอืข้างน้ัน

ถูกจั่นเจาจับไว้อยู่ จึงดึงกลับไม่ได้

น�้าในอ่างกระเพ่ือมไหวเกิดเป็นระลอกคลื่นน้อยๆ

จั่นเจากล่าวด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน "ดีท่ีโดนลวกไม่มาก ยังไม่พอง

ข้ึนมา แช่มือในน�้าบ่อยๆ อย่าพันแผลเป็นอันขาด คันเพียงใดก็อย่าเกา 

อีกวันสองวันก็หายแล้ว"

ตวนมู่ชุ่ยอึ้งจนปากอ้าตาค้าง กระท่ังอาการแสบร้อนที่มือก็ลืม 

ไปแล้ว นางมองจั่นเจาอย่างงงงัน ผิวน�้าค่อยๆ สงบนิ่งลง สะท้อนเงา

ของคนทั้งสองที่อยู่ใกล้ชิดกันมากจนดูเคลือบคลุมมีเลศนัย

ในสมองของจั่นเจามีเสียงดังว้ิงด้วยนึกขึ้นได้ เมื่อครู่เขาถึงกับ 

ลืมไปแล้วว่านางคือแม่ทัพตวนมู่!

แม้แต่ตวนมู่ชุ ่ยก็รู ้สึกได้ว่าร่างของจั่นเจาแข็งค้างไปในทันที  

เขาค่อยๆ หดมือกลับอย่างอึดอัดขัดเขิน "ท่านแม่ทัพ...แช่อีกสักพัก  

เมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้ว...ค่อยว่ากัน"

ค�าพูดสัน้ๆ แค่ไม่ก่ีค�ากลบัพูดออกมาอย่างยากล�าบาก เขายืนตวัแขง็ 

อยู่ท่ีเดิมครู่หน่ึงแล้วจึงเดินกลับไปอยู่ข้างประตู ก้มตัวลงเก็บรวบรวม

ฟืนท่ีท้ิงกระจัดกระจายเมื่อครู ่ขึ้นมาแล้วเดินไปท่ีข้างท้องเตาก่อน 

นั่งยองเอาฟืนเติมเข ้าไป ไม่นานเปลวไฟก็เต ้นระริกไหวข้ึนมา  

ส่องสะท้อนใบหน้าของจั่นเจาจนปรากฏเป็นเส้นสายเค้าโครงหน้า 

บัดเดี๋ยวมืดบัดเดี๋ยวสว่าง

โจ๊กใส่ผักในหม้อดินเผาเดือดพล่านมากขึ้น กลิ่นหอมของข้าว 

เจือกลิ่นเค็มฟุ้งกระจายไปท่ัวห้อง

"ท่านแม่ทัพกินอาหารแล้วหรือยัง"

ตวนมู่ชุ่ยไม่คิดว่าเขาจะถามเช่นน้ี จึงตอบไปโดยไม่ได้คิด 
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"ยังเลย"

"ถ้าไม่รังเกียจว่าสถานท่ีโกโรโกโส ไม่สู้...กินอาหารก่อนแล้วค่อย

กลับ"

"อา" ตวนมู่ชุ่ยท่าทางเหมือนยังไม่ตื่นเต็มที่ "ก็คือ...ด่ืมโจ๊ก"

จั่นเจาอมย้ิม "ถ้ามีเพียงจั่นเจาผู้เดียว ดื่มโจ๊กก็เพียงพอแล้ว แต่

ถ ้ารั้งท ่านแม่ทัพอยู ่ กินอาหารด้วยย ่อมไม่อาจเรียบง ่ายเช ่นนี้  

ท่านแม่ทัพรอสักครู่ จั่นเจาไปไม่นานก็มา"

ไม่รอตวนมู่ชุ่ยเอ่ยปาก เขาก็ขยับเสื้อลุกขึ้น เอากระบี่จว้ีเชว่ีย 

วางพิงข้างเตา เดินออกประตูไป

กระท่ังจั่นเจาเดินไปไกลแล้ว ตวนมู ่ชุ ่ยจึงได้ตระหนักว่าตน

รับปากอะไรไป

นี่นับเป็นอะไรกัน เมื่อวานยังต่อสู้กันเอาเป็นเอาตาย วันน้ีนาง

กลับว่ิงมาหาจั่นเจาถึงนี่ . ..สองคนต่างมีอัธยาศัยไมตรี ร ่วมกิน 

อาหารกลางวันด้วยกันแล้ว

ตวนมู่ชุ่ยย่ิงคิดก็ย่ิงรู้สึกประดักประเดิด ตัดสินใจไม่ได้ในเวลา 

อนัสัน้ ขณะนัน้พลนัได้ยินเสยีงคนดังเอะอะอยู่นอกคฤหาสน์ สอดแทรก

ด้วยเสียงฝีเท้าม้าดังกุบกับ ในใจพลันเหมือนมีอะไรรัดแน่น ว่ากัน 

ตามเหตผุลแล้วเวลาน้ีกองก�าลงัทหารทีม่าตัง้มัน่อยู่ในเมอืงอนัอีม้เีพียง

เกาป๋อเจี่ยนกับทัพของตน เกิดเรื่องอะไรข้ึนถึงต้องควบม้าผ่านตัวเมือง

ในเวลากลางวันเช่นน้ี

ขณะคดิก็ไม่อาจมวัมาค�านึงถึงอะไรมากมาย รีบเดนิออกประตไูป  

มาทนักองทหารเพ่ียวจีก้ลุม่หน่ึงก�าลงัผ่านไปพอด ีฝุน่คลทีีม้่าย�า่เหยยีบ

ท�าให้นางไอออกมา ท่ามกลางฝุ่นควันปลิวคละคลุ้งก็เห็นเงาด้านหลัง

ของคนผู้หน่ึงอย่างชัดเจน จึงตะโกนเรียก "หยางเจี่ยน!"
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ยังไม่ทันสิ้นเสียง ม้าหลายตัวที่อยู่ตรงหน้าก็ส่งเสียงร้องขึ้น 

พร้อมกัน หยางเจี่ยนรั้งเชือกบังเหียนหันหน้ามา ยิ้มพลางพูดเสียงดัง

กังวาน "ตวนมู่ เจ้าอยู่ท่ีน่ีหรือ!" จากน้ันก็หันไปทางกู่ชาง "รับตวนมู่ 

ขึ้นมา กลับไปท่ีค่ายด้วยกันเถิด"

กู่ชางกล่าวย้ิมๆ "เรื่องน้ีแน่นอน" ว่าแล้วก็หันหัวม้ากลับ สองขา

หนีบท้องม้า ม้าร้องฮี้ออกมาค�าหน่ึงแล้วว่ิงกลับมาตามทาง พอใกล้จะ

ถึงตัวตวนมู่ชุ่ย เขาก็โน้มตัวลงมาเล็กน้อยพลางย่ืนมือมาให้ตวนมู่ชุ่ย

ตวนมู่ชุ่ยย้ิมเจ้าเล่ห์ "กู่ชาง ระวังล่ะ"

กู่ชางเห็นในดวงตาของนางมีประกายประหลาดวิบวับก็รู้ว่าไม่ดี

แน่ ขณะคิดจะหดมือกลับ ตวนมู่ชุ่ยกลับเคลื่อนไหวรวดเร็วย่ิง นาง 

ย่ืนมือมาคว้าแขนเขา แทบจะพร้อมกับที่ขาท้ังสองข้างตวัดเก่ียวข้ึนไป

ที่อานม้าพลางตวาด "ลงมา!"

นางออกแรงอย่างพอเหมาะ กู่ชางเองก็ไม่ได้เตรียมพร้อมป้องกัน

จึงถูกนางกระชากร่วงจากอานม้า หากคิดจะไม่ให้นางขึ้นม้าก็กลัวจะ

ท�าให้นางล้มลงไป เขาแอบทอดถอนใจ จ�าต้องส่งพลังดันนางเบาๆ  

ทีหนึ่ง แล้วท้ิงร่างลงสู่พ้ืนอย่างมั่นคง

ตวนมู่ชุ่ยประมือชิงม้ามาได้ส�าเร็จ ในใจก็กระหย่ิมย้ิมย่องย่ิงนัก 

นางจับเชือกบังเหียนม้าน่ังตัวตรง ควบว่ิงไปข้างหน้าหลายก้าวแล้วจึง

รั้งหัวม้ากลับมา คลี่ย้ิมเต็มหน้าให้กู่ชาง

หยางเจี่ยนหัวเราะพลางส่ายหน้าทอดถอนใจ "ช่างก่อกวน  

วันหน้าแต่งงานกันแล้วจะไม่แย่หรือ"

ผู ้ช่วยแม่ทัพที่อยู่ด้านข้างก็เข้ามาประสมโรงเฮฮา "ได้ยินว่า 

ท่านอัครเสนาบดีอนุญาตเรื่องการแต่งงานของท่านแม่ทัพตวนมู ่

กับท่านแม่ทัพกู่ชางแล้ว"
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"ใช่" หยางเจีย่นพยักหน้า "หลงัยึดเมอืงฉงเฉงิได้กจ็ะจดังานมงคล

นี้แล้ว"

ผู้ช่วยแม่ทัพผู้น้ันหัวเราะหึๆ หยางเจี่ยนนิ่งไปชั่วขณะ แล้วจึงเอ่ย

เสียงดังกังวาน "ตวนมู่ มีเรื่องอะไร กลับไปค่ายก่อนค่อยว่ากัน"

ตวนมู่ชุ ่ยรับค�า กระตุ้นม้าเดินเข้ามา ตอนผ่านข้างกายกู่ชาง 

ก็ย่ืนมือไปดึงเขาขึ้นมาบนหลังม้า กู่ชางหยิบยืมพลังดึงตัวข้ึนไปน่ังอยู่

ด้านหลังตวนมู่ชุ่ย สองมือโอบผ่านร่างนางไปดึงบังเหียนม้า กล่าวย้ิมๆ 

"เจ้าน่ังให้ดีล่ะ"

ตวนมู่ชุ่ยแหงนหน้าหัวเราะ "ที่ควรนั่งให้ดีคือเจ้า ถ้าข้าไม่ชอบใจ

ขึ้นมาก็อาจถีบเจ้าลงไปอีก"

ขณะพูดกันอยู่นั้น ทางหยางเจี่ยนก็เฆี่ยนม้าห้อไปก่อนแล้ว กู่ชาง 

กระตุกบังเหียนไล่ตามหลังไป เพ่ิงตามติดไปได้ไม่ก่ีก้าวพลันรู้สึกว่า 

ร่างตวนมู่ชุ่ยแข็งท่ือข้ึนมาจึงแปลกใจ ก้มหน้าลงถาม "เป็นอะไรไป"

ตวนมู่ชุ ่ยย้ิมค่อนข้างฝืดเฝื่อน "ไม่มีอะไร พ่ีใหญ่อยู่ข้างหน้า  

เราเร่งหน่อยเถิด"

กู่ชางไม่ได้สงสัยอะไร รีบเตะท้องม้ากระตุ้น ม้าส่งเสียงร้อง 

พุ่งออกไปดุจลูกธนู

ตวนมู่ชุ่ยสงสัยว่าตนคงมองผิดไป อดหันหน้ากลับไปมองไม่ได้

ท่ีตรงนั้นฝุ่นคลีค่อยๆ จางไป เผยให้เห็นเค้าโครงร่างผอมและ

เลือนรางของจั่นเจา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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