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จันทร์กระจ่างเงาร่างหนาวเหน็บอ่อนละมุน
ยามรัตติกาล ดึกสงัดมืดมิด
เสียงฟ้าร้องสองสามครั้งที่ดังกระหึ่มครืนครั่นตรงขอบฟ้าห่างไกล
ดังเคียงคูไ่ ปกับเสียงฟ้าค�ำรามกลางฤดูใบไม้ผลิ จึงยิง่ ดังชัดเจนเป็นพิเศษ
ย่ า นละลายทรั พ ย์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ท างใต้ ข องเมื อ งหลวงได้ ถ ่ า ยทอด
สีสันเพริศแพร้วและมนตร์เสน่ห์ของยามราตรีออกมาจนหมดสิ้น เสียง
อึกทึกครึกโครมไต่ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างไม่มีขอบเขต หลังจากนั้น
ความคึกคักร้อนแรงหาใดเปรียบก็ค่อยๆ สงบเงียบ แขกเหรื่อที่มาชม
บุปผาจนอิ่มเอมเปรมอุราแล้ว สุดท้ายก็มึนเมาหลับสนิทในอ้อมกอด
ของนวลนาง
ณ ย่านละลายทรัพย์ ด้านในของส�ำนักส�ำหรับมอบความหฤหรรษ์
แก่ผู้คนแห่งหนึ่ง บุรุษรูปงามเปิดประตูฉลุลายร้อยบุปผาฝีมือวิจิตร
ออกแผ่วเบา สาวเท้าก้าวออกจากห้องรับรองที่มีแสงไฟมัวสลัว
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สถานทีซ่ งึ่ กินพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่นหี้ าใช่หอโคมเขียวหรือส�ำนักนางโลม
ทัว่ ไป แต่ในพืน้ ทีแ่ ถบทางใต้ของเมืองหลวงแคว้นเทียนเฉาทีถ่ กู ยึดครอง
โดยเหล่าคณิกานางโลม ที่นี่ถึงกับได้รับขนานนามว่าเป็น 'หนึ่งจุดเขียว
ท่ามกลางหมื่นบุปผาแดง' ส�ำนักชายบ�ำเรอ...ส�ำนักชิงเยี่ยน*
สมดังค�ำกล่าว 'ยามธารน�้ำใสกระจ่างลมทะเลเงียบสงบ ผู้รับใช้
ขอมอบดวงใจต่อนายท่าน'
'เหล่าผู้รับใช้' ในส�ำนักชิงเยี่ยน แม้เป็นบุรุษเพศทั้งหมด ทว่า
กลุม่ เป้าหมายในการปรนนิบตั กิ ลับไม่แบ่งแยกหญิงชายแก่เด็ก ขอเพียง
แต่จ่ายเงินหนักพอ ฟุ้งเฟ้อพอ อยากเล่นสนุกอย่างไร บรรดาชายบ�ำเรอ
ในส�ำนักชิงเยี่ยนก็พร้อมต้อนรับขับสู้ถึงที่สุด รับรองความพึงพอใจ
บุรุษฝีเท้าแผ่วเบางับปิดประตูด้านหลังตนอย่างรอบคอบ
เขาไม่ใช่แขกเจ้าส�ำราญรักสนุกที่มุ่งหน้ามาเด็ดดมบุปผาเที่ยวชม
ต้นหลิว
แต่หากถามว่าคุณชายอันดับหนึ่งผู้เลื่องชื่อแห่งส�ำนักชิงเยี่ยนคือ
ใคร คนผู้นั้นย่อมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขา
"ชิ ว กวน**...ชิวกวน..." มีค นกดเสียงต�่ำร้องเรียกเขา น�้ำเสียง
แฝงแววกระวนกระวายใจ
ฉินชิวชายตามองไปเมื่อได้ยินเสียง เส้นผมสีด�ำขลับที่ปล่อยสยาย
ตรงหน้าอกดุจแพรไหมเนื้อเลื่อม มองเห็นบุรุษรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่
คนหนึ่ ง ปรากฏกายขึ้ น ที่ อี ก ฟากของทางเดิ น แสงเที ย นในโคมไฟ
สองสามดวงที่ยังไหม้ไม่หมดวูบไหวเล็กน้อย ส่องสะท้อนชุดแพรยาว
* ชิงเยี่ยน หมายถึงใสกระจ่างเงียบสงบ
** กวน เป็นค�ำเรียกต่อท้ายนามสกุลของผู้ท�ำอาชีพชายบ�ำเรอ
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ลายดอกไม้แดงของฝ่ายหลังออกมาเป็นความซึมเซาหลังบุปผาสะพรั่ง
ร่วงโรยหมดสิ้น
สิ่งที่ท�ำให้ฉินชิวเห็นว่าน่าสนใจก็คือบุรุษที่รีบร้อนมาตรงหน้า
เขาผูน้ ยี้ ามกล่าวค�ำขึน้ มาไม่มอี าการซึมเซาเลยสักครึง่ ไม่เพียงไม่ซมึ เซา
ใบหน้ายังแสดงอารมณ์หลากหลาย น�้ำเสียงก็มักจะสลับสูงต�่ำจนดู
มีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง
เมื่อห้าปีก่อนที่เขาเลือกปักหลักที่ส�ำนักชิงเยี่ยน เหตุผลส่วนหนึ่ง
ก็มาจากที่เขาฉินชิว 'ต้องตา' ผู้เป็นเจ้าของส�ำนักแห่งนี้ เจ้าของส�ำนัก
ทัง้ น่าร�ำคาญและยังอวดโอ่ กระนัน้ กลับเป็นคนจิตใจดี ในสายตาคนนอก
เรียกได้ว่ามีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ละมุนละม่อมเข้ากันได้กับทุกคน
ขณะที่ท่าทีลับหลังกลับเป็นลุงวัยกลางคนที่ชอบบ่นกระปอดกระแปด
เจ้าของส�ำนักคือผู้ใดน่ะหรือ ก็คือบุรุษชุดแพรที่ปราดมาเบื้องหน้า
เขาในตอนนี้อย่างไรเล่า
"ชิวกวน เจ้า...เจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่" เฟิ่งหมิงชุนเจ้าของส�ำนัก
ชิงเยีย่ นใช้สองมือจับแก้มฉินชิว ดวงตาหงส์รแี คบพินจิ มองอีกฝ่ายขึน้ ลง
อย่างตกประหม่า
"จะเกิดเรือ่ งอันใดได้" พวงแก้มเนียนละเอียดของฉินชิวผุดลักยิม้ ขึน้
จางๆ พลางเอ่ยตอบค�ำถามด้วยค�ำถาม
"เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ มี ถ มเถไป! เจ้ า ...เจ้ า ไม่ เป็น อะไรจริ ง หรื อ "
เฟิ ่ ง หมิ ง ชุ น ยื่ น มื อ ออกไปดึ ง แขนเสื้ อ กว้ า งของฉิ น ชิ ว ให้ เ ขาหมุ น ตั ว
หันซ้ายทีขวาที ก่อนจะเลือ่ นสายตาไปหยุดทีห่ ว่างขาและบัน้ ท้ายของเขา
อย่างไม่ปิดบังแม้แต่น้อยพลางบ่นงึมง�ำขึ้นอย่างห้ามไม่ได้...
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"ก่อนหน้านีบ้ อกเจ้าไปหมดแล้วไม่ใช่หรือ คืนนีค้ นทีเ่ จ้าเชิญเข้ามา
ที่หอซือเฟยนี้เป็นคนธรรมดาเสียที่ใด! นายท่านท่านนั้นบอกว่าตนเอง
แซ่เหยียนนามต้า พวกเราได้ยินก็รู้ว่าเป็นชื่อปลอม เป็นมาอย่างไรก็ไม่รู้
มิอาจยุ่งด้วย! ชายบ�ำเรอหนุ่มน้อยสามคนที่เราเพิ่งรับเข้าหอมาฝึกฝน
ได้ปีเดียว สองสามวันก่อนเกิดถูกเหยียนต้าผู้นั้นต้องใจ เขาคนเดียวหนึ่ง
สู้สาม เปิดห้องรับรองเรียกสามคนเข้าไป ไหนเลยจะคาดคิดคืนนั้น
เสียงคร�่ำครวญดังระงมไม่ขาดหู เฮ้อ...เสียงร้องแหลมเศร้ายิ่งนัก ร้อง
จนหัวใจตับม้ามปอดของข้าแทบเคลื่อน ทน...ทนดูไม่ได้อย่างแท้จริง
ข้ากัดฟันบุกเข้าไป ผลสรุปคือค�ำอ้อนวอนไม่ทนั เอ่ยได้ครึง่ ประโยคก็โดน
ถีบลอยออกมา สลบไปตรงนั้นจนวันถัดมาถึงฟื้นคืนสติ นั่น...นั่นก็
สายเกินไป สายเกินไปทั้งสิ้น..."
ชายบ�ำเรออายุน้อยสามคนนั้นถูกหามออกจากห้องรับรอง รอยรัด
ที่ล�ำคอปรากฏชัด ทั่วร่างเต็มไปด้วยรอยกัดและรอยช�้ำ ระหว่างขา
ยิ่งอเนจอนาถไม่อาจทนดู เดิมแท่งหยกที่ค่อนข้างงามประณีตไม่รู้
ถูกมัดด้วยวิธีอะไร ยังผลให้เลือดไม่ไหลเวียนจนเนื้อเยื่อเกือบตาย
จุดดอกเบญจมาศด้านหลังถูกปู้ยี่ปู้ย�ำยับเยิน
เฟิ่งหมิงชุนฟื้นมาเห็นสภาพย�่ำแย่ของพวกเด็กหนุ่มที่ประกาย
ในดวงตาทั้งสองข้างดับวูบ จวนเจียนจะไม่กลับมาหายใจอีกอยู่รอมร่อ
พลันรู้สึกทั้งโมโหทั้งร้อนรนและทั้งปวดใจอย่างแท้จริง
แต่สภาพนี้หากต้องการฟ้องร้องนั้นไม่ง่ายเลย การค้าที่ส�ำนัก
ชิงเยี่ยนท�ำคือส่งผู้ไปอย่างยินดีต้อนรับผู้มาอย่างปรีดา อาชีพฝืนใจ
ขายความรัญจวน แขกทีล่ งมือไม่รขู้ อบเขตใช่วา่ ไม่คอ่ ยมีให้เห็น เพียงแต่
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ครั้งนี้รุนแรงเกินเหตุไปอย่างแท้จริง เรื่องเช่นนี้ทางการไม่มีทางสนใจ
ส�ำนักชิงเยี่ยนของเขาก็ไม่กล้าขึ้นฟ้องแขกกับหน่วยหยาเหมิน* จริงๆ
เช่นกัน
สิ่งเดียวที่สามารถปลอบประโลมจิตใจขึ้นมาเล็กน้อยก็คือแขก
บุรุษฉกรรจ์ผู้เรียกตนเองว่า 'เหยียนต้า' ซึ่งท�ำชายบ�ำเรอหนุ่มน้อยพิการ
ไปสามคนผู้นั้น หลังจบเรื่องได้จ่ายเงินก้อนโตเป็นค่าปิดปากอ�ำพราง
ความละอาย เฟิ่งหมิงชุนตรึกตรองแล้วตรึกตรองอีก เมื่อรับเงินผู้อื่นแล้ว
ก็คิดอดกลั้นยอมให้เรื่องสงบลง พร้อมกันนั้นก็ลอบตัดสินใจเด็ดขาด
ไม่ว่าอย่างไรก็จะจัดฝ่ายตรงข้ามเป็นแขกที่ไม่ต้อนรับ
ล้อเล่นอะไรกัน! ชายบ�ำเรอแต่ละคนของหอพวกเขาล้วนผิวพรรณ
เนียนละเอียดบอบบาง ไม่อาจทนรับการท�ำลายย�่ำยีได้อีก แต่...เขา
ไม่เคยคิดมาก่อนเลยสักนิด ยอดชายบ�ำเรอของหอพวกเขา คุณชาย
อันดับหนึ่งของส�ำนักชิงเยี่ยน ฉินชิว ไฉนจึงจัดงานเลี้ยงขึ้นปุบปับ แล้ว
เชิญเหยียนต้ามาที่หอซือเฟยเสียได้?
คุณชายฉินชิวของหอพวกเขารูปลักษณ์ภายนอกแลคล้ายอ่อนโยน
สุภาพ อ่อนแอดุจไร้กระดูก แต่เป็นคนทีม่ คี วามคิดเป็นของตนเองอย่างมาก
เขาเฟิ่งหมิงชุนต่อให้เป็นเจ้าของส�ำนักชิงเยี่ยน ฐานะเทียบเท่าพ่อเล้า
ทว่าเรื่องของฉินชิวกลับไม่กล้าสอดมือลึกเกินไป
ด้วยเหตุนพี้ อรูว้ า่ ฉินชิวเชิญแขกบุรษุ ฉกรรจ์ทตี่ ดิ ใจรสชาติมาเยือน
ส�ำนักชิงเยีย่ น อีกทัง้ ยังเชิญเข้าไปในหอซือเฟย เขาก็ตนื่ ตระหนกจนหัวใจ
แทบกระดอนออกมาจากล�ำคอ ไปเฝ้าอยู่ด้านนอกเกาหูขยุ้มหัวอย่าง
* หน่วยหยาเหมิน หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพิจารณาคดีสำ� คัญของสามตุลาการ หรือก็คอื กรมอาญา ศาลยุตธิ รรม
และส�ำนักตรวจการ
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วิตกกังวลทั้งคืน กระทั่งพื้นที่ส่วนหน้าของหอก็ยังไม่มีเวลาดูแล
ในที่สุดหนอในที่สุด...สวรรค์เห็นใจ ท�ำให้เขาเฝ้ารอจนได้เห็น
แสงจันทร์สว่างจ้าหลังฟ้ามืด!
"จะ...เจ้า เอ่อ...ไม่บาดเจ็บ สบายดี...เอ๋? สบายดีจริงๆ นี่นา!"
เมื่ อ แน่ ใ จว่ า คนตรงหน้ า สุ ข กายสบายตั ว ร่ า งกายอยู ่ ค รบสมบู ร ณ์
เฟิ่งหมิงชุนพลันยกมือทาบหน้าอก ความประหลาดใจและฉงนฉงาย
ฉายชัดบนใบหน้า
"ก็สบายดีนี่" รอยยิ้มของฉินชิวดั่งสายลมเอื่อยจันทร์กระจ่าง
"แต่...แต่ทั้งที่ร้องดังสนั่นยิ่ง เสียงหอบหายใจหนักกับเสียงค�ำราม
ต�่ำระลอกแล้วระลอกเล่าดังลอยออกมาทั้งหมด คนที่ได้ฟังล้วนต้อง
หน้าแดง...อ๊าๆๆ ข้าไม่ได้ตั้งใจแอบฟังนะ ด้วยกังวลว่าชิวกวนจะถูก
ข่มเหงอย่างโหดเหีย้ ม จึงจับตาดูตงั้ แต่ตน้ จนจบ หากมีสถานการณ์อะไร
เกิดขึ้นจริงพวกเราจะได้บุกเข้าไปช่วยคน..."
ฉินชิวยังคงยิ้ม ไม่คิดจะเปิดโปงเฟิ่งหมิงชุนหรือเตือนสติเขาว่า
ครั้งก่อนตอนพยายามบุกเข้าไปในเรือนพยายามจะช่วยชายบ�ำเรอ
หนุ่มน้อยทั้งสาม สุดท้ายมีจุดจบอย่างไรเลยสักนิด
อีกด้าน เฟิ่งหมิงชุนที่ก�ำลังพูดเองเออเองจู่ๆ ก็ชะงัก และเลิกคิ้ว
ขึน้ สูงอย่างคล้ายสัมผัสอะไรบางอย่างได้ "ช้าก่อน! ยามนีย้ อ้ นคิดดู เอ่อ...
พูดถึงเสียงหอบหายใจหนักและค�ำรามต�ำ่ เสมือนได้ยนิ แค่เหยียนต้าร้องอยู่
เท่านั้น เป็นเสียงของเขาทั้งหมด ไม่มีเสียงของชิวกวนเลย! เนื้อเสียงของ
ชิวกวนข้าจ�ำได้ ทว่าตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าสงบเงียบยิ่ง เสียงร้องสักแอะ
ก็ไม่ดงั แว่วออกมา" หลังเว้นวรรคอึดใจหนึง่ เฟิง่ หมิงชุนก็สรุปอย่างจริงจัง
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ออกมาว่า "ที่แท้ขณะร่วมเสพสุขกับบุรุษ ชิวกวนไม่ชอบส่งเสียงนี่เอง
ทราบแล้วๆ ล�ำบากเจ้าโดยแท้"
บนทางเดินตกอยู่ใต้ความเงียบงันทันที
ดวงหน้างามหมดจดใต้แสงโคมแลคล้ายไม่แปรเปลีย่ น หลายอึดใจ
ให้หลังถึงได้ยินฉินชิวตอบราบเรียบด้วยน�้ำเสียงรื่นหู "ถูกต้อง ข้าเคยชิน
กับการไม่ส่งเสียง"
เฟิ่งหมิงชุนใช้สองมือเท้าคางก่อน ตามด้วยโบกหย็อยๆ ไปตรง
ด้านหน้า ท่าทางขัดเขินเข้าอกเข้าใจ "ทุกคนล้วนมีนสิ ยั และความชืน่ ชอบ
ส่วนตัว โดยเฉพาะท�ำงานประเภทนั้น เป็นผู้ปรนนิบัติคนอื่นก็ได้รับ
การปรนนิบัติด้วยเช่นเดียวกัน ขอเพียงสามารถจัดการแขกในม่านมุ้งได้
อย่างเหมาะสมเข้าที คลุกคลีดิ้นรนอยู่ใน 'เส้นทางแห่งการฝึกตน' สายนี้
จะร้องหรือไม่ร้องก็ไม่ต่างกัน พูดถึงที่สุดไยจะมิใช่เป็นจุดเด่นของตนเอง
ชิวกวนรับมือไหวเป็นพอ"
"เอ่อ...อื้ม...ข้าคิดว่ายังพอรับมือไหวกระมัง" ฉินชิวพ่นลมหายใจ
แผ่วเบายิ่งออกมาคราหนึ่งก่อนเอ่ยเสียงค่อย "เหนื่อยล้าอยู่บ้าง ได้เวลา
พักผ่อนแล้ว"
ได้ยินดังนั้น เฟิ่งหมิงชุนรีบพยักหน้า "ถูกต้องๆ ชิวกวนรับแขก
เข้าหอซือเฟยน้อยยิง่ นัก ทุกครัง้ ทีต่ อ้ นรับล้วนต้องปรนเปรออย่างยิง่ ใหญ่
เต็มก�ำลัง ซ�ำ้ หนนีย้ งั เป็นคนพฤติกรรมทรามรับมือได้ยากผูห้ นึง่ ย่อมต้อง
เหน็ดเหนือ่ ยเป็นแน่แท้ เจ้ารีบพักผ่อนโดยเร็วเถอะ ทีเ่ หลือหากมีเรือ่ งอะไร
ข้าจะคอยดูแลเอง ชิวกวนไม่ต้องสนใจแล้ว"
"เช่นนั้นล�ำบากเถ้าแก่ชุนแล้ว"
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"แค่นี้สบายมาก" เฟิ่งหมิงชุนโบกแขนเสื้อทั้งสองข้างอีกครั้ง
ฉินชิวค้อมศีรษะนิง่ ๆ เดินมุง่ หน้าไปยังอีกฟากของทางเดิน หนึง่ ก้าว
สองก้าว สามก้าว...เพียงหกเจ็ดก้าว ทันทีทเี่ ขาหมุนตัว ทัง้ ร่างก็กลืนหายไป
ในพุ่มใบไม้ดอกไม้ที่เจริญเติบโตงอกงามอยู่ข้างหอซือเฟยแล้ว
โครงสร้างของหอซือเฟยและการออกแบบในตอนแรกนั้นล้วน
ออกมาจากมือของฉินชิวทัง้ สิน้ หอแบ่งเป็นสองชัน้ ชัน้ ล่างเป็นสถานทีซ่ งึ่
ฉินชิวผูเ้ ป็นคุณชายอันดับหนึง่ ใช้รบั รองแขกส�ำคัญ เพลงพิณ หมากล้อม
ลายอักษร ภาพวาด บทกวี สุรา บุปผาล้วนมีให้ ต้องการสุภาพเรียบร้อย
ก็มที ว่ งทีสภุ าพเรียบร้อยให้ ต้องการดุเดือดก็มที า่ ทางแข็งกร้าวดุเดือดให้
ขึ้นกับว่าบรรดาแขกต้องการเล่นอะไรบ้าง และอยากเล่นอย่างไร ทุกคน
ที่ย่างเท้าเข้ามาล้วนสามารถสมปรารถนาได้ในหอซือเฟย
พื้นที่ชั้นสองเป็นเขตส่วนตัวของฉินชิว
บันไดหินเล็กที่ทอดขึ้นสู่ชั้นสองแทรกตัวอยู่ติดผนังด้านนอกของ
หอซือเฟย ซ่อนอ�ำพรางอย่างชาญฉลาดอยูใ่ นซุม้ แมกไม้บปุ ผาพรรณกับ
ต้นจื่อเถิง* ที่เรียงติดกันเป็นม่าน นี่เป็นสถานที่ซ่ึงไม่ต้องการให้แขก
ที่มาเสพสุขในส�ำนักชิงเยี่ยนบุกเข้าไป และเป็นสถานที่ซึ่งในส�ำนักชาย
บ�ำเรอนอกจากเฟิ่งหมิงชุนกับข้ารับใช้ชราผู้เป็นใบ้ที่คอยช่วยส่งน�้ำ
ท�ำความสะอาดแล้ว ไม่ว่าใครก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นชั้นสองอีก
แต่จะว่าไป ที่เฟิ่งหมิงชุนเข้าเขตส่วนตัวของฉินชิวได้ หนึ่งเพราะ
ท้ายทีส่ ดุ เขาก็คอื เจ้าของส�ำนักชิงเยีย่ นควบด้วยต�ำแหน่งเถ้าแก่ สองเพราะ
เขารู้จักรุกรู้จักถอย ปกติหากไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีค�ำเชิญของฉินชิว
* จื่อเถิง หรือต้นวิสทีเรีย (Wisteria)
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เขาไม่มีทางขึ้นชั้นบนโดยพลการเป็นอันขาด
หลังจาก 'มอบหมายงาน' ด้านล่างแก่เฟิ่งหมิงชุนเรียบร้อย ฉินชิว
เดินสูดกลิน่ หอมอ่อนทีโ่ ชยมายามราตรี มุง่ ไปทางบันไดหินลับกลับไปยัง
สถานที่ส่วนตัวของตน
"เอ๋?"
เขาชะงักฝีเท้าเล็กน้อยเมื่อได้กลิ่นบุปผาผิดปกติ เจือปนด้วย
กลิน่ คาวเลือดอันเบาบางยิง่ ขณะทีย่ งั มิได้ขยับฝีเท้าก้าวต่อไป มีดคมกริบ
ทอประกายสีเงินวาววับเล่มหนึ่งก็พลันจ่อเข้ามาจากด้านหลัง
คมมีดแนบติดกับผิวเกลี้ยงเกลาข้างต้นคอ ตามด้วยฝ่ามือหนึ่ง
ยกขึ้นปิดปากเขา มือฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งมีพลัง นิ้วมือที่แผ่ไอเย็นนั้น
กดลงไปในเนื้อเขาเล็กน้อย นาบสนิทจนริมฝีปากเขาส่งเสียงใดออกมา
ไม่ได้
"อย่าขยับ! ห้ามร้อง!" น�้ำเสียงที่จงใจกดต�่ำ ชวนให้คนหวาดหวั่น
พรั่นพรึง
ทว่ากลับเป็นเสียงหญิงสาว!
ฉินชิวก้าวไปข้างหน้าตามแรงที่อีกฝ่ายดันมา เขาถูกคุมตัวเข้าไป
ในห้องพักบนชั้นสอง
ทันทีที่ประตูปิด เขาได้ยินหญิงสาวผู้นั้นข่มขู่อีกครั้ง
"หากกล้าร้องขอความช่วยเหลือ ข้าจะบั่นคอท่านทันที"
เขาพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจ มือทีอ่ ดุ แน่นบนปากจึงค่อยผละออกช้าๆ
ทว่ามีดเงินเล่มนัน้ กลับไม่ลา่ ถอยแม้แต่นอ้ ย ยังคงแนบติดกับข้างล�ำคอเขา
ในห้องไม่มีตะเกียงสักดวง เคราะห์ดีที่แสงจันทร์นวลกระจ่าง
17
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ดุจน�้ำค้างแข็งลอดผ่านกระดาษกรุหน้าต่างแผ่นบางเข้ามา ท�ำให้ร่าง
สองสายที่อยู่กลางแสงสว่างร�ำไรอย่างเงียบเชียบนี้ ไม่ถึงขั้นมืดสนิท
จนมองไม่เห็นนิ้วมือทั้งห้า
ฉินชิวเบนสายตาปรายมองไปยังเงาทะมึนของหญิงสาวที่ทอด
ลงบนพื้น เงาร่างนั้นสูงโปร่งเพรียวบาง แขนที่ถือมีดคมกริบชูขึ้นตรง
ทว่าจู่ๆ นางก็กลับห่อหลังเล็กน้อย
"ท่านได้รบั บาดเจ็บหรือ" ฉินชิวเอ่ยขึน้ กะทันหัน เสียงทุม้ ต�ำ่ นุม่ นวล
ใสซื่อไร้พิษภัย "จมูกผู้น้อยพอนับว่าใช้การได้ดี จึงได้กลิ่นเลือดจางๆ...
ดั ง นั้ น พวกเรายั ง จะยื น นิ่ ง กั น เช่ น นี้ อี ก หรื อ ที่ พั ก ของข้ า นี้ มี ตั่ ง มี พ รม
มีเก้าอีม้ มี า้ นัง่ และยังมีพนักคนงาม* หากท่านไม่รงั เกียจสามารถพักอยูไ่ ด้
พวกเราดูว่าอาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรบ้างก่อน ดีหรือไม่"
เขาไม่เพียงไม่ตกใจไม่หวาดกลัว ท่าทีโน้มน้าวด้วยวาจานิ่มนวล
ยังพาให้หญิงสาวด้านหลังใจลอยไปชั่วขณะ ลมหายใจของนางระส�่ำ
เล็กๆ ทว่าอึดใจเดียวก็สงบลงพลางเอ่ยเสียงเย็น "ไม่รบกวนให้ใต้เท้า
ต้องล�ำบาก"
ฉินชิวนิง่ เงียบครูห่ นึง่ "อืม...แต่ไรมาไม่เคยมีใครเรียกข้าว่า 'ใต้เท้า'
เลย นี่เป็นครั้งแรกทีเดียว"
ลมหายใจเข้าออกของหญิงสาวระส�่ำระสายอีกครา คล้ายปั่นป่วน
เล็กๆ เพราะรอยขันในน�้ำเสียงเขา
ฉินชิวเอ่ยต่อ "อีกทั้งที่พักของผู้น้อยไม่เคยถูกผู้ใดบุกรุกมาก่อน
และข้าก็ไม่เคยถูกคนเอามีดจ่อคอมาก่อน ท่านช่างมอบประสบการณ์
* พนักคนงาม หรือตั่งคนงาม เก้าอี้ยาวมีที่เท้าแขน
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ครั้งแรกแก่ข้าในคืนนี้ไม่น้อยเลย"
"ผูน้ อ้ ยกับท่านอะไรกัน ข้าไม่ใช่แขกสตรีทมี่ าหาความสุข เล่นลูกไม้
กับข้าให้น้อยลงหน่อยเถอะ" น�้ำเสียงหญิงสาวยังเย็นชาไม่แปรเปลี่ยน
"คืนนี้ขอยืมสถานที่ของใต้เท้าหลบซ่อนตัว ขอเพียง...คุณชายสงบเงียบ
ไม่โวยวาย ข้าย่อมไม่ท�ำร้ายท่าน"
ฉินชิวพลันถอนใจแผ่วเบา
"ในเมือ่ เจ้าเรียกข้าว่าคุณชาย เช่นนัน้ ข้าขอเรียกเจ้าว่าแม่นางแล้วกัน
แม่นางกล้าปฏิบตั งิ านทีเ่ มืองหลวงแคว้นเทียนเฉา แปดส่วนย่อมวรยุทธ์สงู
ข้าผู้ไร้สามารถแม้ไม่ใช่คนในยุทธภพ แต่อย่างไรเสียก็ท�ำมาหาเลี้ยงตัว
ด้วยอาชีพระดับล่าง ได้ยินได้ฟังค�ำเล่าลือมาไม่น้อย สัมผัสพบปะผู้คน
ลักษณะต่างๆ นานามามาก และก็รู้ว่าแม่นางห้ามไม่ให้ข้าขยับไม่ให้
ข้าร้อง แท้ที่จริงหากเปิดมาแล้วจี้สกัดจุดข้าเลย ก็ไม่จ�ำเป็นต้องพูดมาก
ความกับข้า แต่แม่นางมิได้กระท�ำเช่นนัน้ ..." เขาเงียบไปเล็กน้อยประหนึง่
ก�ำลังครุ่นคิด ก่อนจะถอนใจอีกครา...
"ดังนั้นข้ามิอาจไม่คาดเดา ประการแรก เป็นไปได้ว่าฝีมือจี้จุด
แม่นางอ่อนด้อย จึงได้เพียงใช้มีดจ่อคอข้า ประการที่สอง เป็นไปได้ว่า
แม่นางบาดเจ็บสาหัส ลมปราณสับสนวุ่นวาย ได้ยินว่าการจี้จุดชีพจร
ต้องใช้ลมปราณเป็นแรงส่ง ลมปราณในร่างแม่นางเองยังปรับให้สมดุล
ไม่ได้ เช่นนี้จะออกแรงควบคุมผู้อื่นได้อย่างไร นอกจากนี้ดูจากเงาร่าง
คุดคู้เล็กน้อยและสั่นระริกของแม่นาง ข้าคิดว่า...น่าจะเป็นอย่างที่สอง
ข้าวิเคราะห์ถูกต้องหรือไม่" กล่าวมาถึงตอนสุดท้าย เวลาเดียวกับที่
เอ่ยถามแช่มช้าออกไปนั้น เขาหมุนตัวไปอย่างเชื่องช้ามากขณะที่มีดคม
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ยังแนบติดผิวล�ำคอ
ในที่สุด...ก็เผชิญหน้ากับหญิงสาวตรงๆ
นางอยู ่ ห ่ า งจากเขาแค่ ร ะยะสองก้ า ว หากยื ด หลั ง ยื น ตั ว ตรง
กระหม่อมของนางประจวบเหมาะอยู่ใต้จมูกเขา ส่วนสูงเท่านี้ในหมู่สตรี
นับได้ว่าสูง กระนั้นนางกลับมีดวงหน้าจิ้มลิ้มน่ารักเหมือนทารก
คิว้ เรียวงามหมดจด ดวงตาโตรูปเมล็ดซิง่ * ใต้สดุ ของสันจมูกสูงโด่ง
คือปลายจมูกกลมมน ใต้จดุ เหรินจง** ตืน้ ๆ คือปากเล็กอิม่ ดุจผลอิงเถา***
หนึ่งผล ใช้ค�ำว่า 'หนึ่งผล' บรรยายได้จริงๆ กลีบปากนางค่อนข้างหนา
กระจับปากเด่นชัด กลีบปากบนล่างประกอบกันดูราวกับผลอิงเถาลูกเล็ก
น่ารัก
เขาอดรู้สึกเสียดายไม่ได้ หากแสงไฟรอบด้านสว่างไสวหรือว่า
อยู่ในเวลากลางวันใต้แสงอาทิตย์ เช่นนั้นก็จะมองเห็นได้ว่าสีริมฝีปาก
ของนางอิ่มแดงปานกลั่นออกมาเป็นหยาดน�้ำได้เพียงไร น่าจะเป็นจริง
ตามที่เขาคิดเช่นนั้น...แต่พอความคิดเปลี่ยนเขาก็นึกชอบใจที่ยามนี้
จันทร์กระจ่างนวลตา แสงสว่างสลัวรางร�ำไรขึ้นมาอีก
ชุดตระเวนราตรีที่นางสวมขับเน้นความปราดเปรียวของร่างบาง
ออกมา ผมยาวรวบทิ้งไว้ด้านหลัง พลันเผยให้เห็นองคาพยพทั้งห้าที่
ค่อนไปทางอ่อนละมุนทัง้ หมดออกมา แสงสว่างร�ำไรตกกระทบลงบนหน้าผาก
ปลายจมูก พวงแก้ม และกระจับปากของนาง อาบย้อมใบหน้านางด้วย
* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมักเปรียบความงามของดวงตา
หญิงสาวว่ากลมโตเหมือนเมล็ดซิ่ง
** จุดเหรินจง ต�ำแหน่งที่อยู่ระหว่างปากและจมูก
*** อิงเถา หมายถึงเชอรี่
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แสงสว่างชั้นหนึ่ง พาให้เงาร่างด�ำสนิทสะโอดสะองนั้นแลประหนึ่งกิ่งไม้
โดดเดี่ยวในฤดูเหมันต์...
ดวงหน้างามน่ารัก เงาร่างเย็นยะเยียบ ดวงเนตรรูปเมล็ดซิ่งใส
กระจ่างงดงามดุจส่องสะท้อนทุกสิง่ ทุกอย่าง ก้นบึง้ นัยน์ตากลับทัง้ ลึกล�ำ้
และว่างเปล่า ขัดแย้งกันได้อย่าง...น่าสนใจยิ่งนัก
อืม น่าสนใจอย่างมาก แตกต่างจากทีเ่ ขาคิดไว้ในตอนแรกมากมาย
เหลือเกิน
คิดไม่ถึงว่าหญิงสาวจะมีรูปโฉมเช่นนี้ แต่ถึงอย่างนั้นหากยามนี้
ควักหัวใจเขาออกมาสอบถาม เขาก็ไม่ปฏิเสธความงามที่เหนือความ
คาดหมายเช่นนี้โดยสิ้นเชิงเช่นกัน
เขากะพริบตาปริบๆ ก่อนจะคลี่ยิ้มอย่างเบิกบานยิ่ง
นางไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงยิ้ม ซ�้ำยังยิ้มจนดวงตารีโค้ง ยิ้มจน
ท�ำให้นางค้นพบอย่างกระจ่างชัดว่าลักยิ้มบนแก้มซ้ายของเขาลึกกว่าที่
แก้มขวาหลายส่วน
บุรุษผู้นี้ประหลาดนัก นางจ�ำเป็นต้องเรียกสติขึ้นมารับมือจึงจะถูก
แต่แผ่นหลังของนางเจ็บเหลือเกิน
นางเป็นคนอดทนต่อความเจ็บได้ดเี ยีย่ ม จริงทีว่ า่ ความเจ็บปวดทาง
ร่างกายเป็นสิ่งที่นางคุ้นชิน แต่ความเจ็บปวดเสียดกระดูกทิ่มแทงใจที่
นางรู้สึกในยามนี้ มันถั่งโถมเข้ามาเป็นระลอกไม่ต่างกับน�้ำไหลบ่า นาง
สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดดุจถูกแยกร่าง ทว่าไม่อาจทะลวงปราการ
ที่กีดขวางไม่ให้ลมปราณในเส้นลมปราณเริ่นและตู* ของนางไหลเวียน
* เส้นลมปราณเริน่ และตู สองเส้นลมปราณจากแปดเส้นลมปราณพิเศษตามหลักแพทย์แผนจีน เกีย่ วข้องกับ
การควบคุมพลังลมปราณในร่างกาย

21

ปี ศ าจเย้ า รั ก

ซึ่งส่งผลให้เลือดลมไหลย้อนกลับ ท�ำให้นางเจ็บจนแทบจะครองสติไว้
ไม่อยู่
นางยืนหยัดต่อโดยอาศัยเรี่ยวแรงอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ได้ยิน
เสียงบุรุษประหลาดผู้นั้นเอ่ยอย่างอ่อนโยนอีก...
"ไม่ทราบว่าแม่นางจับสังเกตได้ด้วยตนเองแล้วหรือไม่ว่านอกจาก
กลิน่ คาวเลือด บนตัวแม่นางยังเจือด้วยกลิน่ ธูปหอมอ�ำพันทะเล* แบบพิเศษ
นีเ่ ป็นธูปหอมทีต่ า่ งบ้านต่างเมืองถวายเป็นบรรณาการแด่ฮอ่ งเต้เทียนเฉา
เดิมมีเฉพาะในราชส�ำนักเท่านั้น ได้ยินว่าปีก่อนฮ่องเต้เสด็จไปล่าสัตว์
ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิได้นำ� ของสิง่ นีอ้ อกมาเป็นหนึง่ ในของส�ำหรับตกรางวัล
หากจ�ำไม่ผิด รางวัลนี้สุดท้ายตกเป็นของจวนจงหย่งกง** ขั้นหนึ่ง" เขา
ขยับริมฝีปากอีก "คุณชายใหญ่ของจวนจงหย่งกงเป็นคนรักสนุก เสพสม
ได้ทั้งหญิงทั้งชาย เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหอคณิกาทางใต้
ของเมือง ข้าเคยมีโอกาสรับใช้สองสามครัง้ กลิน่ หอมบนตัวคุณชายใหญ่
ก็คือกลิ่นธูปหอมอ�ำพันทะเล เห็นทีจงหย่งกงคงรักหลานสายตรงคนนี้
เป็นพิเศษ มอบของพระราชทานแก่คุณชายใหญ่ก็ไม่รู้สึกว่าเกินไป"
เห็นดวงตาของนางหรี่เล็ก ท่าทางเครียดเกร็งเล็กน้อย เขาถอนใจ
อีกครา เอ่ยราวกับต้องการชี้แนะด้วยความจริงใจ...
"ขอแม่นางอย่าได้ดึงดันอีกเลย ราษฎรในเมืองหลวงต่างก็รู้ว่า
สุนขั ดุรา้ ยจ�ำนวนมากทีจ่ วนจงหย่งกงเลีย้ งไว้มคี วามอดทนอย่างน่าตกใจ
* อ�ำพันทะเล (Ambergris) มีหลายชื่อเรียก คือไขจากไส้วาฬหัวทุยที่ถูกส�ำรอกหรือขับถ่ายออกมา เมื่อถูก
น�้ำทะเลจะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นก้อนแข็งสีขาว
** จงหย่งกง แปลตรงตัวหมายถึง บรรดาศักดิก์ งผูภ้ กั ดีหา้ วหาญ โดยบรรดาศักดิก์ งคือบรรดาศักดิล์ ำ� ดับทีห่ นึง่
ของบรรดาศักดิ์ห้าขั้นที่จักรพรรดิแต่งตั้งให้ผู้มีความดีความชอบ ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน
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แม่นางยังคงหลบเลี่ยงปลายดาบนี้เสียก่อน ซ่อนตัวให้ดี การรักษา
บาดแผลเป็นสิ่งส�ำคัญ ให้ข้าช่วยแม่นางดีหรือไม่"
เสมือนต้องการพิสูจน์วาจาที่เขาพูดตอนนี้ก็มิปาน ทันใดพลัน
เกิดเสียงโกลาหลขึ้นนอกหอซือเฟย
เสียงฝีเท้าสับสน เสียงตะโกนโหวกเหวกดังขึน้ ไม่ขาดสาย เห็นชัดว่า
คนที่มามีจ�ำนวนไม่น้อย ในนั้นยังมาพร้อมกับเสียงสุนัขเห่าหอนชวน
อกสั่นขวัญแขวนที่ดังท�ำลายความเงียบงันยามราตรีลงไป
เหตุการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงนีเ้ กิดขึน้ ใกล้แค่เอือ้ ม ราวกับเป็นเหตุการณ์
คับขันที่จ่อประชิดเข้ามาถึงหางคิ้ว
โดนบีบจนจวนตัวเช่นนี้แล้ว นางจะท�ำอย่างไรดี
ฉินชิวรูส้ กึ ตืน่ เต้นในใจลึกๆ ช่วยอีกฝ่ายคิดสถานการณ์ทเี่ ป็นไปได้
นับหลายอย่าง นึกไม่ถงึ ว่าการกระท�ำของหญิงสาวตรงหน้าจะผิดไปจาก
ความคาดหมายอีกครั้ง
มีดคมที่จ่อล�ำคอของเขาอยู่ถอยออกไปทันที เขาถูกนางผลักไปยัง
มุมผนังตรงที่ใช้วางหีบใส่ของ ฝืนกดไหล่เขาลงจะให้เขานั่งยองลงไป
"ซ่อนตัวให้ดี อยู่เงียบๆ" เสียงของนางเย็นเยือก แววตาวาวโรจน์
ดุจคบไฟ
จากนั้นฉินชิวที่นั่งยองลงก็นิ่งงันมองนางหมุนตัวไปเผชิญหน้า
กับหน้าต่างฉลุลายน�้ำแข็งร้าวที่เรียงติดกันเป็นแถบ มือทั้งสองข้างต่าง
ถือมีดเงินประณีตยาวขนาดครึ่งแขน ไม่ต่างกับหนึ่งคนยืนเฝ้าด่าน
ตอนที่เท้าสองข้างของนางยังยืนไม่มั่นคง สุนัขดุร้ายก็กระโดด
พังหน้าต่างเข้ามา
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นางทะยานร่างไปข้างหน้า หมายจะฝ่าออกไปข้างนอกล่อพวกมัน
ไปจากทีน่ ี่ แต่ในชัว่ พริบตานัน้ เหนือศีรษะคล้ายมีสงิ่ ของอะไรตกลงมา...
กลับเป็น...ผ้า...ผ้าม่านโปร่ง!
ผ้าม่านโปร่งมาอยู่นี่ได้อย่างไร
นี่มันดูไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงนี่นา!
คงมิใช่ว่าเดิมก็ประดับอยู่บนเพดานของหอนี้อยู่แล้ว เป็นนางที่
ใช้ความคิดมากเกินไปจึงไม่มีเวลาคอยสังเกต
คงเป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่จ�ำนวนของมันนั้น...จะประดับเอาไว้มาก
ไปหน่อยหรือไม่
ม่านโปร่งทับซ้อนเป็นชั้นๆ จนดูไม่ออกว่ามีกี่ผืนกันแน่ ทั้งไม่รู้ว่า
ปกคลุมในขอบเขตกว้างเท่าใด เอาเป็นว่าครอบศีรษะคลุมหน้านางจน
มืดมิดไม่เห็นฟ้าดิน แยกแยะทิศทางไม่ได้
ประดุจกับดักตกใส่!
นางกระจ่างแจ้งในใจทันควัน ชูมีดเงินก�ำลังจะกรีดผ่าสิ่งกีดขวาง
ชัน้ แล้วชัน้ เล่า ทว่ากลับได้ยนิ เสียงบุรษุ ประหลาดผูน้ นั้ ลอยเข้าหู น�ำ้ เสียง
ดัง่ บทเพลงทุม้ ต�ำ่ เนิบช้าและนิม่ นวล แผ่ขยายอย่างช้าๆ ในจิตใต้สำ� นึก...
"ไม่เป็นไร ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่ต้องสนใจ แค่ต้องนอนหลับสบายๆ
ตื่นหนึ่ง เมื่อตื่นนอน ทุกอย่างจะดีเอง เชื่อค�ำพูดข้า ดีหรือไม่"
...ดีหรือไม่
มีอันใดไม่ดี
มีคนต้องการแบกรับแทนนาง นางไม่ต้องท�ำอะไรทั้งนั้น ขอแค่
หลับสนิทนิทรา จมดิง่ ลงสูห่ ว้ งฝันด�ำมืด จากนัน้ ...จากนัน้ ปัญหายากเย็น
24

เหลยเอิ น น่ า

ทั้งหมดก็จะคลี่คลายโดยง่ายดุจมีดกรีด ไม่ทราบว่ามีอันใดไม่ดีเล่า
สุนัขดุร้ายเห่าอย่างบ้าคลั่ง ฉุดรั้งสติสัมปชัญญะของนาง สัตว์
ตัวสูงใหญ่สองสามตัวที่ประสาทรับกลิ่นเฉียบไวก็โดนผ้าโปร่งชั้นแล้ว
ชั้นเล่าปิดกั้นจนตื่นกลัวลนลานเช่นกัน นางฝืนบังคับตนเองให้ลืมตา
ทว่ า เปลื อ กตาทั้ ง สองก็ ป ระดุ จ หนั ก พั น ชั่ ง * นางท� ำ ไม่ ส� ำ เร็ จ ลู ก ตา
กลิ้งกลอกไม่หยุดอยู่ใต้เปลือกตา
"นอนเถิ ด ไม่ ต ้ อ งคิ ด เรื่ อ งใดทั้ ง สิ้ น ให้ ข ้ า ช่ ว ยแม่ น าง" บุ รุ ษ
ปลอบโยนด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยนอีกครั้ง
กลีบปากของนางเผยอขึ้น เปลี่ยนความคิดในใจเป็นถ้อยค�ำแล้ว
เปล่งออกไป "ซ่อนตัวให้ดี...ท่านอ่อนแอมาก อันตราย..."
เสียงหัวเราะของบุรุษใสเสนาะดั่งกระดิ่งกลางสายลมฤดูใบไม้ผลิ
"เพราะว่าข้าอ่อนแอมาก แม่นางจึงได้ปกป้องข้าไว้ด้านหลังใช่หรือไม่
มองดูเช่นนี้ แม่นางใช้มีดคมจ่อคอข้า ก็เป็นเพียงค�ำพูดข่มขู่ หลอกให้
กลัวไปเท่านั้น ไม่คิดท�ำร้ายข้าตั้งแต่ต้น แม่นางรู้หรือไม่ ผู้ที่ใจอ่อน
ต่างหากที่อ่อนแอ แม่นางใจอ่อน แม่นางจึงจะเป็นฝ่ายที่อ่อนแอผู้นั้น"
นางยังคิดเอ่ยวาจา กระนั้นกลับจับกระแสความคิดตนเองไม่ได้
เสียแล้ว
เสียงของเขาไพเราะอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงเสนาะหูเกินไป
ไม่ตา่ งกับการโยนเหยือ่ ล่อ ล่อให้นางปลดปล่อยทุกอย่าง หลงลืมทุกสิง่ ...
"นอนเถอะ ไม่เป็นอะไรแน่"
"อืม...อื้อ..." นางรู้สึกแปลกพิกล แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ถูกต้องตรงที่ใด
* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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บางทีอาจเพราะพิษที่แผลออกฤทธิ์ ท�ำให้สติเปลี่ยนไปพร่าเลือนมากขึ้น
นางไม่กลัวพิษ แต่ก็เข้าใจว่าจ�ำเป็นต้องหาสถานที่ปลอดภัย
ที่หนึ่งอย่างรวดเร็วเพื่อปรับลมปราณสงบจิตใจ ใช้พลังวัตรของนาง
ขับพิษเองอย่างช้าๆ เพียงแต่อันตรายตรงหน้ารุกประชิดเข้ามาใกล้
นางไม่อาจรักษาอาการบาดเจ็บอย่างสงบเงียบได้ดั่งที่ตั้งใจ
พูดตามจริง นางอยากจะละทิ้งทุกอย่างโดยไม่ห่วงกังวลสิ่งใด
มากนัก ไม่ต้องยืนหยัดอีก อยากท�ำเช่นนั้นมาก อยากเหลือเกิน...
ฉับพลันนัน้ ก็มคี นเคลือ่ นย้ายร่างกายนาง นางพลันรูส้ กึ เย็นวาบในอก
สติสมั ปชัญญะทีล่ อ่ งลอยไปไกลถูกดึงกลับมา แต่ความตัง้ มัน่ กระแสนัน้
คล้ายใยแมงมุมที่พลิ้วไหวในฤดูใบไม้ผลิ ลอยละล่อง ยากยึดกุมไว้
ด้วยเหตุนี้นางจึงดึงรั้งสติแจ่มชัดหนึ่งเดียวที่สามารถดับวูบไปได้
ทุกเมื่อนี้ไว้แน่น นางทุ่มเทก�ำลังทั้งหมดที่มีในการฟัง แหวกว่ายอยู่ใน
ความว่างเปล่าอย่างไม่ยอมพ่ายแพ้
มีเสียงหลายเสียงมาก มากมาย มากมายเหลือเกิน...
เสียงฝีเท้าขึ้นบันได เสียงสุนัขเห่า เสียงประตูกระแทกเปิดปิด
ตามด้วยคนจ�ำนวนไม่น้อยบุกเข้ามา...
นางพลันสังเกตว่าเสียงเอะอะวุ่นวายเหล่านี้คล้ายเคยหายไป
หายไปโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็ดังระเบิดขึ้นอีกหน
ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ตอนทีน่ างถูกผ้าโปร่งนับชัน้ ไม่ถว้ นคลุมทับ ตอนที่
บุ รุ ษ ประหลาดผู ้ นั้ น พู ด คุ ย กั บ นาง รอบด้ า นนั้ น เงี ย บสงั ด ดู ค ล้ า ย
ทุกสรรพสิ่งเคยเงียบสนิทไปในตอนนั้น...
แต่...อาจเป็นได้วา่ เพราะนางบาดเจ็บสาหัสเกินไป พิษแผ่ขยายไป
26

เหลยเอิ น น่ า

ทัว่ ร่าง กัดกลืนประสาทสัมผัสทัง้ ห้าอันเฉียบไวทีน่ างฝึกฝนมาจนมีสภาพ
น่าอนาถเหลือทน ท�ำให้นางรูส้ กึ ราวกับลอยคอผลุบโผล่อยูก่ ลางความจริง
ความเท็จ ความปลอม ความแท้
เสียงเหล่านัน้ อยูห่ า่ งออกไประยะหนึง่ ทัง้ เสมือนกัน้ ด้วยผนังอีกชัน้
ส่งเสียงอึกทึกอยู่อีกด้านของผนัง
"นายท่านทั้งหลาย นายท่านคนดีทั้งหลาย ระวังคบเพลิงในมือ
อย่าแกว่งแรงเพียงนั้น ระวังด้วย! โอ๊ยๆ ข้าเฟิ่งหมิงชุนวันนี้ขอสาบาน
ต่อเทวดาฟ้าดิน ส�ำนักชิงเยี่ยนของพวกเราอะไรก็กล้าซ่อน ทว่าไม่มี
ความกล้าหาญพอจะซุกซ่อนคนมีที่มาที่ไปไม่แน่ชัด ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
นายท่านทั้งหลายต้องการไล่จับฆาตกรฆ่าคน? ซ�้ำทะ...ที่คนผู้นั้นฆ่า
ยังเป็นถึงคุณชายใหญ่สายตรงของจวนจงหย่งกง ช่างน่าสะพรึงยิ่งนัก
นึ ก ไม่ ถึ ง ว่ า จะมี ค นสารเลวบุ ก จวนจงหย่ ง กงกลางดึ ก ไปบั่ น คอ
คุณชายใหญ่ เรื่องโหดเหี้ยมอ�ำมหิตปานนี้จะเป็นคนในหอของพวกเรา
ได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ นี่ ท่านทั้งหลายว่าใช่หรือไม่เล่า"
"พูดให้น้อยหน่อย! สุนัขดุร้ายสองสามตัวนี้พุ่งมาที่นี่ จมูกพวกมัน
เฉียบไวกว่าอะไร ส�ำนักชิงเยีย่ นต้องมีปญ
ั หาแน่!" หัวหน้าทีน่ ำ� คนบุกเข้ามา
ชี้ขาดอย่างโหดเหี้ยม
"โอ้ สวรรค์! หอซือเฟยนี้เป็นที่พักของคุณชายฉินชิวของเรา เขา
อยู่ดูแลแขกส�ำคัญยุ่งง่วนถึงค่อนคืนเพิ่งจะขึ้นมาเตรียมพักผ่อน บนนี้
มีเขาแค่ผู้เดียว ยังจะมีใครได้อีก"
"ใครต้ อ งการจะฟั ง แม่ เ ล้ า หรื อ พ่ อ เล้ า อย่ า งเจ้ า พู ด เรื่ อ ยเปื่อ ย
เป็นวรรคเป็นเวรที่นี่กัน พวกเรา...ค้น!"
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"เอ่อ...ครูฝกึ หลี่ สุนขั ของพวกเรา...สุนขั ของพวกเราไม่ขยับทัง้ หมด
เลยขอรับ!" ผู้ใต้บังคับบัญชาของครูฝึกหลี่ตะลึงระคนฉงนสงสัย
อีกคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นอย่างตกใจเช่นกัน "เมื่อครู่วิ่งอย่างกับลมกรด
ไล่กวดไปพลางเห่าไปพลาง ไยจู่ๆ ถึงได้หมอบราบไม่ลุก...นี่! ลุกขึ้น
เดรัจฉานพวกนี้ ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้!"
ครูฝึกหลี่ตวาดกร้าว "ไม่ต้องสนสุนัขแล้ว! ขอแค่พวกเจ้าตรวจค้น
ให้ข้า ค้นให้ทั่วทุกซอกทุกมุม!"
"ขอรับ!" คนสิบกว่าคนตอบรับโดยพร้อมเพรียง
จากนั้นเสียงโพล้งเพล้งโครมครามก็ดังสนั่นขึ้นระลอกหนึ่ง เสียง
โต๊ะเก้าอีข้ องตกแต่งล้มคว�ำ่ เสียหายดังขึน้ ไม่ขาดสาย พร้อมกับเสียงร้อง
ตระหนกอย่างโกรธแค้นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของเฟิ่งหมิงชุนดัง
ไล่หลัง...
"พวกเจ้าจะท�ำป่าเถื่อนเช่นนี้ไม่ได้นะ! เครื่องเรือนในหอนี้เป็นของ
ชั้นเลิศที่สุดทั้งสิ้น มีของดีไม่น้อย พวกเจ้า...พวกเจ้า ไม่ได้นะ...อ๊าก!
ชิวกวน ชิวกวนมานี่เร็ว! อย่าไปเอาความกับพวกเขา อย่าปกป้องพิณ
ไม่วาง ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะ..."
หลังจากความโกลาหลด�ำเนินต่อเนื่องไปได้หนึ่งเค่อ* กลุ่มคนที่
สร้างความวุน่ วายก็ทยอยกลับมารายงานว่าค้นหาเงือ่ นง�ำไม่ได้เลยแม้แต่
เศษเสี้ยว
เหตุใดจึงหนีรอดได้โดยราบรื่น
บุรุษประหลาดคนนั้นท�ำได้อย่างไรกัน
* เค่อ เป็นหน่วยเวลาของจีน โดย 1 เค่อเทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ว่าแต่...ข้าซ่อนตัวอยู่ที่ใดกันแน่
ความสงสัยมากมายผุดขึ้นพร้อมกัน ก่อกวนจิตใจนางให้สับสน
เป็นเท่าทวี นางใกล้จะทนต่อไม่ไหว นางดันปลายลิ้นเข้าไปอยู่ระหว่าง
แนวฟั น แล้ ว กั ด แน่ น พึ่ ง พาความเจ็ บ ปวดบั ง คั บ ให้ ต นเองยื น หยั ด
ยามนั้นเองก็ได้ยินเสียงเถ้าแก่ส�ำนักชายบ�ำเรอผู้นั้นโวยวายเสียงดัง...
"บอกว่าไม่มีอะไร เป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนคนชั่วช้า พวกท่านก็
เอาแต่ไม่เชื่อ เงินสินบนพวกเราก็จ่ายไปไม่น้อย ครูฝึกหลี่ ท่านยังคง
พาคนบุกเข้ามา นี่นับเป็นเรื่องอะไรกัน จะให้คนท�ำมาหากินอีกหรือไม่
พวกเราส�ำนักชิงเยีย่ นแม้จะเป็นสถานทีส่ กปรกโสมม แต่กม็ ชี อื่ เป็นทีร่ จู้ กั
ในเมืองหลวง หากเรือ่ งนีด้ งั ขึน้ มา ครูฝกึ หลี่ หน้าท่านก็จะไม่นา่ ดูเช่นกัน!"
"จะให้หน้าข้าไม่น่าดูกระนั้นหรือ" ครูฝึกหลี่แค่นหัวเราะเฮอะ
ราวกับจับคนไม่ได้ทั้งยังถูกคนฉีกหน้า จนพลันคิดไม่ดีขึ้นมา "เจ้า...คนที่
อุ้มพิณไม่วางคนนั้น ใช่ เจ้านั่นล่ะ หึๆ ผู้นี้ก็คือเจ้าของชื่อเสียงลือลั่น
ในส�ำนักชิงเยีย่ นแห่งย่านละลายทรัพย์ทผี่ คู้ นขนานนามว่า 'หนึง่ จุดเขียว
ท่ามกลางหมื่นบุปผาแดง' คุณชายฉินชิวกระมัง มานี่ๆๆ ของในหอนี้
ล้วนควานหาหมดแล้ว เหลือแต่เจ้าของเล่นนี่ยังไม่ได้ค้น ถอดเสื้อผ้าให้
พวกข้าดูเสีย"
เฟิง่ หมิงชุนเอ่ยถามขึน้ อย่างตกใจ "อะไรของเล่นไม่ของเล่น พวกเจ้า...
พวกเจ้ายังคิดท�ำอะไรอีก!"
ครูฝกึ หลีแ่ ค่นหัวร่ออีกครัง้ "คืนนีค้ นชุดด�ำทีก่ อ่ คดีในจวนจงหย่งกง
ถูกปรนเปรอจากค่ายกลทีม่ กี ลไกหลายต่อหลายชัน้ มีบาดแผลทีแ่ ผ่นหลัง
พวกเราไม่ได้คดิ ท�ำอะไร แค่อยากยืนยันให้แน่ชดั ว่าหลังของคุณชายฉินชิว
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ที่พักในหอนี้มีบาดแผลหรือไม่ เฮอะ สุนัขดุร้ายพวกนั้นทีแรกก็พุ่งมาที่
เขาเลย ย่อมไม่มีทางพุ่งมาอย่างไร้เหตุผล ไม่แน่คนที่พวกเราตามล่า
ก็คือเขา ทุกคนว่าอย่างไร คิดว่ามีความเป็นไปได้นี้หรือไม่"
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งโขยงรีบร้องรับ ทั้งมีหลายคนยังโห่ร้องด้วย
เจตนาร้ายเต็มเปี่ยมเหมือนรอชมเรื่องสนุกก็ไม่ปานอีก...
"ถอด! ถอดเร็วๆ!"
"พวกข้ารอจนร�ำคาญแล้ว ยังไม่ถอดอีก"
"กางเกงเล่า กางเกงก็ถอดด้วย"
"เจ้าแน่ใจนะว่าใต้ชุดคลุมยาวของผู้อื่นมีกางเกงอยู่ด้วยน่ะ"
"ให้ขา้ เดา เป็นบัน้ ท้ายเปล่าเปลือยแปดส่วน จะได้สะดวกปรนนิบตั ิ
บุรุษทั้งหลายอย่างไรเล่า หากสวมกางเกงยังต้องถอดอีก ยุ่งยากจะตาย
ฮ่าๆๆ ก็ไม่รู้ว่าแก้มก้นทั้งสองจะนุ่มหยุ่นเหมือนหญิงสาวหรือไม่นะ"
"พวกเจ้า...พวกเจ้า..." เฟิ่งหมิงชุนเดือดดาลถึงขั้นเสียงสั่นพร่า
ทันใดนั้นเขาก็ร้องขึ้นเสียงแหลม "ชิวกวน! เจ้าจะท�ำอะไร ชิวกวน...
ชิวกวนอย่าถอด..."
อย่าถอดนะ
คนที่ซ่อนตัวอยู่ไม่รู้ว่าเรือนกายที่ซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบในที่ลับ
ของตนเองพลอยสัน่ เทาโดยพลันตามเสียงร้องโวยวายอย่างปวดร้าวของ
เฟิ่งหมิงชุน
ถึงขีดจ�ำกัดแล้ว
ยิง่ นางต้องการดึงรัง้ ความคิดจิตใจไม่ยอมปล่อย กระแสคลืน่ ขุน่ มัว
ก็ยิ่งสาดซัดเข้ามาอย่างไม่ปรานีปราศรัย
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ในทีส่ ดุ ประสาททัง้ ห้าก็ทอดทิง้ นางไปโดยสมบูรณ์ นางถูกลากลงสู่
ห้วงลึก สติรับรู้ปลิดปลิวไปไกล และจมดิ่งสู่ความว่างเปล่า
"อาจารย์...อาจารย์..."
"เอ๋? ท�ำอย่างไรดี ข้าไม่ใช่อาจารย์ของแม่นางน่ะสิ" เสียงถอนใจ
ของบุรุษแฝงรอยขัน
"ศิษย์น้อง...ศิษย์น้อง..."
เสียงใสสุภาพของบุรุษสูงขึ้นเล็กน้อย ถามอย่างสนอกสนใจ "ที่แท้
แม่นางมีศิษย์น้อง อืม กระทั่งนอนหลับยังพึมพ�ำถึงอีกฝ่าย ดูท่าพวกเจ้า
ศิษย์พี่ศิษย์น้องความสัมพันธ์ดียิ่งใช่หรือไม่"
เสี ย งตอบรั บ ที่ เ ขาได้ รั บ คื อ เสี ย งครวญต�่ ำ ที่ ไ ม่ ป ะติ ด ปะต่ อ กั น
พูดว่าเป็นเสียงตอบรับยังไม่สพู้ ดู ว่านางก�ำลังอดทนต่อความเจ็บปวดทาง
ร่างกายอยู่
"ข้ารูว้ า่ นีจ่ ะเจ็บมาก ซ�ำ้ ยังจัดการยากยิง่ ยวด แต่ไม่เร่งมือแก้ไขไม่ได้
ช้าไปอีกนิด เกรงว่าพิษจะแทรกซึมลึกเข้าไปในไขกระดูก เลือด และ
ลมปราณ ถึงตอนนั้นทุกอย่างจะสายเกินไป ถ้าเจ็บจนทนไม่ได้ อย่า
อดกลั้น อยากร้องไห้ก็ร้อง ไม่มีใครหัวเราะเยาะแม่นาง"
นางจะร้องไห้ที่ใดกัน!
แล้วนางก็ไม่เจ็บด้วย!
นางนึกว่าตนเองก�ำลังโต้แย้งเสียงแข็ง ไหนเลยจะรูว้ า่ ทีเ่ ปล่งออกจาก
ริมฝีปากมีแต่ประโยคขาดห้วง
ประสาทสัมผัสทั้งห้ากลับมาอีกครั้ง สติรับรู้ป่วนปั่น รู้สึกว่ามีคน
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ถอดอาภรณ์นางออก นางโดนจับให้อยู่ในท่านอนคว�่ำ ด้านล่างคือผ้าปู
หนานุ่มหนึ่งชั้น ส่งกลิ่นจันทน์หอมปะปนกับกลิ่นหญ้าลิ่น* แห้งออกมา
จางๆ หอมมากเหลือเกิน
...เป็นอาจารย์กระมัง
มีเพียงอาจารย์ที่อาจดูแลนางเช่นนี้ ทั้งยังปลอบประโลมเบาๆ
ต้องเป็นอาจารย์แน่
ต่อให้...ต่อให้ในส่วนลึกของใจอาจารย์ ผู้ที่ส�ำคัญยิ่งยวดที่สุดคือ
ศิษย์นอ้ งเสมอ นัน่ ก็หาได้มอี ะไรผิดพอให้วจิ ารณ์ ศิษย์นอ้ งเป็นสายเลือด
หนึ่งเดียวบนโลกนี้ของอาจารย์ กล่าวถึงความใกล้ชิดทางสายเลือด
นางย่อมเทียบศิษย์น้องไม่ได้ แต่อาจารย์ยังคงปฏิบัติกับนาง...ดีทีเดียว
"อา...อาจารย์..." ซีกหน้าข้างหนึ่งฟุบลงเสียดสีไปกับหมอนนุ่ม
"เป็นอาจารย์ของแม่นางสั่งให้แฝงตัวเข้าจวนจงหย่งกงฆ่าคน
อย่างนั้นหรือ อีกทั้งคนที่ฆ่ายังเป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของจงหย่งกง
เฮ้อ...นี่เป็นเรือ่ งร้ายแรงถึงชีวติ โดยแท้" เขาถอนใจแผ่วเบาด้วยน�ำ้ เสียง
แฝงความสงสารเห็นใจ "จงหย่งกงตู้เอ้าหรานอายุยี่สิบก็นามกระเดื่อง
ไปทั้งชายแดนเหนือ บัดนี้อายุเจ็ดสิบแปด ความดีความชอบในการศึก
เกินค่อนชีวิต น�ำมาซึ่งบ�ำเหน็จรางวัลเหลือคณาและความเคารพยกย่อง
จากทั้งราชส�ำนัก ว่ากันว่าเขามีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักพรตหลิงเจิน
แห่งเขาอวิ๋นเหยา หลิงเจินเคยตอบรับค�ำขอเขา ตั้งค่ายกลสร้างกลไก
ตามหลักอินหยาง** ห้าธาตุในจวนจงหย่งกง อาจารย์บอกให้แม่นาง
* หญ้าลิ่น (Schoenoplectus trigueter (L.) Palla) ใช้ส�ำหรับทอเสื่อหรือถักสิ่งของเครื่องใช้
** อินหยาง (หยินหยาง) เป็นแนวคิดหนึง่ ของลัทธิเต๋า ทีเ่ ชือ่ ว่าสรรพสิง่ ในโลกล้วนมีคตู่ รงข้ามสร้างความสมดุล
ให้กัน หยินคือพลังลบ เป็นพลังเพศหญิง พบในทุกสิ่งที่ให้ความหนาวเย็น ความมืด อ่อนนุ่ม ชื้นแฉะ ลึกลับ
และเปลี่ยนแปลง หยางคือพลังบวก เป็นพลังเพศชาย พบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความอบอุ่น สว่างไสว
มั่นคง สดใส
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ไปบุก แม่นางก็บกุ เข้าไปจริงๆ และยังฝ่าออกมาอีก ทว่าบาดเจ็บถึงเพียงนี้
เขาหักใจยอมรับได้จริงๆ หรือ"
"ไม่ใช่อาจารย์ เป็นข้าเองจะไป...ข้าจ�ำเป็นต้องไป..."
"อย่างนั้นรึ เพราะเหตุใดกัน"
นิว้ มืออุน่ ร้อนไล่ผา่ นแผ่นหลังของนาง สัมผัสผิวเกลีย้ งเกลาของนาง
เบาๆ ชวนให้นางสั่นสะท้าน พาให้นางยิ่งรู้ชัดถึงจุดที่เจ็บบนแผ่นหลัง
รับรู้ว่ามีเข็มยาวเจ็ดเล่มปักอยู่บนแผ่นหลังนาง
ในจวนจงหย่งกงมีกลไกซ่อนอยู่ติดกัน เพียงแตะถูกนิดเดียวก็จะ
ท�ำงานทัง้ หมด หากนางไม่ดงึ ดันจะให้ฝา่ ยตรงข้ามได้ลมิ้ รสความทรมาน
มากหน่อย ความจริงนางก็สามารถหลบได้ทันเวลา
"คนผูน้ นั้ ...เลวร้ายมาก...จะให้เขาสมประสงค์เกินไปไม่ได้ ต้องค่อยๆ
สังหาร ค่อยๆ...จึงจะดี...จึงจะดี..." หลังหอบหายใจเล็กน้อย นางก็เบ้ปาก
พลางอธิบาย
บุรษุ อุทานเบาค�ำหนึง่ "คุณชายจวนจงหย่งกงชัว่ ร้ายเพียงนัน้ จริงหรือ"
"อืม..."
"ชั่วร้ายถึงขั้นที่เพื่อตัดมือตัดเท้าสังหารเขา ร่างกายแม่นางโดน
กลไก 'เจ็ดดาราระดมยิง' นี้ก็ยังคุ้มค่า?"
"คุ้ม..."
"เอาล่ะ ดึงออกได้เสียที"
นางได้ยินบุรุษพรูลมหายใจสายหนึ่ง ไม่ทันแยกออกว่าคืออะไร
กระดูกสะบักซ้ายก็ปวดแปลบกะทันหัน
ความเจ็บปวดขุมนั้นดั่งต้องการบดขยี้กระดูกนางให้แหลกลาญ
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ทะลวงตรงไปถึงไขกระดูกและแผ่ขยายออกไปอย่างเหี้ยมโหด สองตา
ของนางเบิกโพลง กระชากสติรับรู้กลับคืนมาโดยแรง
นี่ก็คือเจ็บจนฟื้นสติ!
หลังจากฟื้น กลิ่นไม่คุ้นเคยตลบอยู่ในจมูก สัมผัสที่สบายเกินไป
ใต้รา่ ง และแสงสีฟา้ เรืองรองทีเ่ สียดแทงดวงตาของนาง...นีไ่ ม่ใช่สถานที่
ที่นางรู้จัก ไม่ใช่สิ่งของที่นางคุ้นเคย คนข้างกายไม่ใช่อาจารย์!
การเคลื่อนไหวของนางถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณทั้งหมด
จิตใจตัง้ มัน่ ยึดกุมความเจ็บปวดทางร่างกาย ก่อนจะซัดฝ่ามือใส่คนทีอ่ ยู่
ชิดใกล้กับนางทันทีทันใด
ร่างที่หมอบคว�่ำพลิกตัวทีหนึ่ง นางพลิกขึ้นนั่งคร่อมบนเอวของ
คนผู้นั้น นิ้วมือทั้งสิบชูเป็นกรงเล็บ
ทันทีที่ออกท่าก็ถึงกับเป็นกระบวนพิฆาต!
นี่เป็นสิ่งที่นางร�่ำเรียนมาและรับรู้ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต
ไม่ใช่เจ้าตายก็ตอ้ งเป็นข้าทีต่ าย ยอมฆ่าผิดก็ไม่อาจให้ตนเองตกทีน่ งั่ ล�ำบาก
ในชั่วเส้นยาแดงผ่าแปด นางพลันระงับแรงที่หมายจะบีบคออีกฝ่าย
ให้สะบั้น ท่ามกลางห้องที่เต็มไปด้วยแสงสว่างสีฟ้าเลือนราง นางจ�ำ
หน้าเขาได้
นางหลุบตาลงมองใบหน้าหล่อเหลาของเขา แววตาลึกล�้ำนิ่งสงบ
ของเขาดึงดูดความสนใจนาง นางขยับปาก พึมพ�ำออกไปด้วยจิตใต้สำ� นึก...
"ชิวกวน...ชิวกวน...อย่าถอด...คนผู้นั้นตะโกน ข้าได้ยิน...ได้ยิน
แล้ว...แต่ท่าน ท่านได้ถอดหรือไม่"
ใบหน้าของนางไร้อารมณ์ความรูส้ กึ มาแต่ไหนแต่ไร อยูเ่ บือ้ งหน้าผูอ้ นื่
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พูดได้วา่ อ�ำมหิตไร้นำ�้ ตา การด�ำรงอยูข่ องคนตรงหน้าส�ำหรับนางแล้วเป็น
คนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง นางกลับไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเมื่อเห็นเขา
เลิกคิ้วยิ้มน้อยๆ ฉีกยิ้มจางๆ ใต้กรงเล็บดุดันของนาง ในใจนางจึงว้าวุ่น
ปรวนแปร
เขาคล้ายอ่านนางขาดก็ไม่ปาน ขณะเดียวกันก็แสดงท่าทีไร้พษิ ภัย
ที่สุดกับนาง ปล่อยให้นางหยิบจับตามอ�ำเภอใจ
จากนั้นเขาก็กะพริบตาเอ่ยกระซิบ "แม่นางต้องการให้ข้าตายก็ท�ำ
อย่างรวบรัดเด็ดขาดเสียเถิด บีบกระดูกคอแตกหรือปิดกั้นลมหายใจ
อย่างไรก็ได้ แต่ข้าไม่ใช่คนเลวร้ายนัก อย่า...อย่าใช้วิธีตัดมือตัดเท้า
ได้หรือไม่"
น�้ำเสียงเขาสุขุมแฝงแววขัน ในสีหน้ากลับอาบย้อมด้วยรัศมีที่
เกือบเรียกได้ว่า 'ชิงชังโลก'
ชิงชังโลกหรือ...
นางมองเขาอย่างอึ้งงัน สมองมึนงงสับสน ความรู้สึกซับซ้อน
อันกล่าวไม่ชัดเอ่ยไม่กระจ่างขุมหนึ่งทิ่มแทงขั้วหัวใจ ยังผลให้ขอบตา
และโพรงจมูกนางร้อนผ่าวอย่างไร้สาเหตุ
เปาะแปะ เปาะแปะ...
หยดน�้ำตาหยาดรินลงบนสองแก้มของเขา
นางเห็นเขาตะลึงอึ้งในทีแรก จากนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนแปรในบัดดล
นางสูดหายใจเฮือก บ่าทั้งสองสั่นระริก
ในที่สุดก็ตระหนักได้ นั่น...นั่นคือน�้ำตาของนาง
น�ำ้ ตานางตกลงบนใบหน้าเขา นางมองเขาพลางร�ำ่ ไห้อย่างขลาดเขลา
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ประสบชะตากรรมรันทดดุจเดียวกัน
เข็มโลหะยาวสามชุ่น* ไม่เพียงทิ่มแทงเนื้อหนัง ยังแทงทะลุถึง
กระดูก หากต้องการถอนออก ย่อมต้องท�ำให้นางเจ็บ
สิง่ ทีท่ ำ� ให้ฉนิ ชิวเลิกคิว้ อย่างประหลาดใจก็คอื เขาลงมืออย่างปุบปับ
ท�ำให้ความเจ็บปวดที่หลังนางปะทุขึ้น นางที่จิตใจไม่มั่นคงยังคงแม้แต่
ร้องโอดครวญดังลั่นสักเสียงก็ยอมไม่ได้ กระนั้นร่างกายกลับตอบสนอง
ทันควัน นางพลิกร่างกดเขาที่เป็น 'ศัตรู' เอาไว้ เพียงออกฝ่ามือก็เป็น
ท่าพิฆาตทันที
เขาโดนผลักล้มลงกับเตียงในพริบตา ในใจเขาเชื่อว่ามือสองข้าง
ของหญิงสาวที่บีบล�ำคอตนเองขอแค่บิดเท่านั้นก็จะสามารถจบชีวิตเขา
ลงได้อย่างง่ายดาย
ในชัว่ อึดใจแสนสัน้ นัน้ เขามองเห็นไอสังหารทีแ่ ผ่ออกมาจากเรียวคิว้
* ชุ่น เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน 1 ชุ่นเทียบได้กับระยะประมาณ 1 นิ้ว
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และดวงตานาง มันช่างเยียบเย็นดั่งมีดคมกริบ
ดวงหน้าที่รูปโฉมค่อนไปทางอ่อนละมุนนั้นโหดเหี้ยมอ�ำมหิตถึง
เพียงนั้น ไม่เจือความรู้สึกใดๆ แม้แต่น้อย ไม่ปะปนความสงสารแม้
สักครึ่งหนึ่ง ยิ่งไม่มีความเกลียดชังแม้เพียงเศษเสี้ยว พูดถึงที่สุดคือเป็น
เพียงความคิดอันบริสุทธิ์ยิ่งเท่านั้น นางเกิดความคิดที่จะสังหารเขา
ไม่ใช่เพราะเหตุใด แค่เพื่อตัวนางรอดชีวิต
จากนัน้ พริบตาถัดมา แววตานางเปลีย่ นแปลงฉับพลัน นิว้ มือทัง้ สิบ
ผ่อนแรง นางจ�ำเขาได้!
ฉินชิวพบว่าตนเองละสายตาจากนางไม่ได้โดยสิน้ เชิง เพราะสีหน้า
ของนางเปลีย่ นแปรไปและเปลีย่ นแปรกลับมาอีกหน การเปลีย่ นแปรนัน้
รวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ พลอยท�ำให้หน้าอกซ้ายของเขาเครียดเกร็งและ
ผ่อนคลาย ผ่อนคลายและเครียดเกร็งอีก เขาได้ลิ้มลองอารมณ์ที่เกือบ
นับได้ว่ากระสับกระส่ายซ�้ำๆ
นี่เป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยมีมาแสนนาน...ท�ำให้รู้สึกว่าตนเอง
ยังมีชีวิตจิตใจ ไม่ใช่ศพเดินได้ร่างหนึ่ง
ดังนัน้ ริมฝีปากบางของเขาจึงคลีย่ มิ้ ช้าๆ แย้มยิม้ ให้นางอย่างไม่อาจ
หักห้ามใจ
แม่นางผู้นี้เป็นคนล�้ำเลิศอย่างที่คิด และนางก็ไม่ท�ำให้เขาผิดหวัง
ถึงกับถามเขาขึ้นว่า...
'...แต่ท่าน ท่านได้ถอดหรือไม่'
ขณะเอ่ยค�ำ นางพลันน�้ำตารินอย่างไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
หยาดน�้ำตาอุ่นร้อนราวกับลวกผิวหนังได้ เขาตะลึงงันยิ่ง ก่อนจะ
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เห็นสีหน้าทีเ่ ปลีย่ นไปอีกครัง้ ซึง่ คล้ายว่าได้สติครบถ้วนสมบูรณ์กะทันหัน
นางหรี่ดวงตาเม้มปาก ลมหายใจหนักอึ้งขึ้น ใบหน้าเล็กเย็นชาฉายแวว
ระวังภัยเต็มเปี่ยม
สัมผัสได้วา่ แรงทีก่ ดตรงล�ำคอผ่อนปรนลงเล็กน้อย ฉินชิวกะพริบตา
ให้นาง ดุจไม่เคยสังเกตเห็นนางหลัง่ น�ำ้ ตามาก่อนพลางเอ่ยเนิบนาบขึน้ อีก...
"เคยได้ยนิ ตัง้ แต่ในอดีตว่านักพรตหลิงเจินสร้างสามค่ายกลสิบสอง
ด่านกลไกไว้ในจวนจงหย่งกง ในนัน้ ทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ยากเย็นทีส่ ดุ คือกลไก
นามว่า 'เจ็ดดาราระดมยิง' แม้รู้สึกสงสารที่แม่นางได้รับบาดเจ็บกลับมา
แต่นี่กลับท�ำให้ข้าเปิดหูเปิดตา เห็นกับตาตนเองว่าบาดแผลที่เกิดขึ้น
สร้างหายนะกับคนเพียงใด"
...บุรุษผู้นี้รู้เรื่องราวไม่น้อยอย่างแท้จริง นางจ้องเขาอย่างเอาเป็น
เอาตาย
เมื่อครู่เนื่องจากเขาขยับริมฝีปากเอ่ยค�ำ น�้ำตาสองหยดที่ตกลง
บนใบหน้าเขาจึงกลิ้งลงไปตามพวงแก้ม หัวใจนางบีบรัดเล็กน้อย ปาก
เม้มแน่นเป็นเส้นตรง
ประดุจอ่านความคิดนางออก เขาฉีกยิ้มมุมปากเล็กน้อยพลาง
เอ่ยอธิบาย "ที่นี่ท�ำอะไรหาเลี้ยงชีพเชื่อว่าแม่นางไม่มีทางไม่รู้ ในเมื่อ
มาหาทางรอดในส�ำนักชิงเยีย่ นแห่งนี้ ไม่ว่าเรื่องใดล้วนต้องเข้าใจผิวเผิน
สักหน่อยจึงจะดี ปกติยามสนทนากับใคร ฟังมากจ�ำมากเรียนรู้ให้มาก
ไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอน หากเป็นดังนี้ ยามพูดคุยเล่นเป็นเพื่อน
แขกทีม่ าถลุงทองเด็ดดอมบุปผาจะได้พดู คุยอย่างดูเข้าท่าเข้าทางประหนึง่
ตนเองมีความรูม้ ากจริงๆ และแน่นอนค่าตัวก็จะสูงขึน้ ประหนึง่ น�ำ้ ขึน้ เรือ
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ย่อมสูงตาม"
ในสายตานาง บุรษุ ทีก่ ำ� ลังรองรับการปรายตามองอย่างเย็นชาจาก
นางผูน้ ใี้ บหน้างดงามยิง่ นัก 'งามสง่า' สองค�ำใช้บรรยายองคาพยพทัง้ ห้า
ของเขาได้อย่างเหมาะเจาะพอดีโดยแท้
รูปคิ้วของเขายาวเรียวชี้ไปทางจอนผม ดวงตายาวทว่าไม่แคบ
จมูกสูงโด่งที่ให้ความรู้สึกว่าเค้าโครงเด่นชัด ใต้มุมซ้ายของแนวกราม
คมสันยังมีไฝเม็ดเล็กกระจุ๋มกระจิ๋มยิ่งเม็ดหนึ่ง ทว่าพาให้ความกระจุ๋ม
กระจิ๋มนั้นพลันเปลี่ยนไป...เปลี่ยนไปเป็นไม่กระจุ๋มกระจิ๋มถึงเพียงนั้น
ราวกับเป็นการขับเน้นความงามเย้ายวนใจออกมา
นางเปลืองแรงเล็กน้อยจึงจะถอนสายตาที่จับจ้องเขาอยู่ได้ ก่อน
ค้นพบว่าทั้งสองคนอยู่ตามล�ำพังในห้องลับห้องหนึ่ง ผนังรอบสี่ด้าน
ไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูไม่มีรูโหว่ แสงนวลตาสีฟ้าจางสว่างใสนั้นมาจาก
ก้อนหินหลินสือ* ประหลาดที่ตั้งอยู่ตรงมุมผนังทั้งสี่ด้าน
หินประหลาดเหล่านั้นทอแสงเรื่อเรืองออกมา ในสถานที่เกือบ
มืดสนิทประกายแสงยิง่ สว่างจ้าขึน้ หลายเท่า นางเคยเห็นมาก่อนในถ�ำ้ ลึก
บนยอดภูเขาหินนอกด่านทางตะวันตก แต่ไม่เคยคิดว่าในจงหยวน**
จะมีคนใช้พวกมันส่องสว่าง
ไม่พูดมิได้ว่าความคิดนี้ดีจริงๆ เพียงแต่...ห้องลับนี้ปรากฏขึ้น
เพราะเหตุใด แล้วนางเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร
ข้อสงสัยผุดขึน้ ข้อแล้วข้อเล่า ลมหายใจนางสับสน ลูกตากลอกไปมา
* หินหลินสือ แร่หิน Phosphophyllite
** จงหยวนหรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางไปจนถึง
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้ำหวงเหอ
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ไม่หยุด ทันใดก็ปราดเห็นแขนสองข้างที่กางออกเป็นรูปอักษร 'ต้า'*
มือขวาของเขาถือสิ่งของชิ้นเล็กๆ เหมือนก้อนหินสีด�ำสนิท มือซ้ายคีบ
เข็มโลหะยาวสามชุน่ ไว้ระหว่างนิว้ ปลายเข็มเปือ้ นเลือด ทอประกายหม่น
อันน่าพิศวง
นั่นเป็นเข็มโลหะพิษที่เพิ่งถอนออกมาจากกระดูกสะบักของนาง
เมื่อครู่
แผ่นหลังนางเจ็บมากเหมือนไฟร้อนแรงก�ำลังเผาไหม้ สติรับรู้ของ
นางเพิ่งแจ่มชัดไม่นาน เวลานี้จึงรู้สึกทรมานเป็นพิเศษ
หน้าผากมนของนางเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อละเอียด ชายหน้าผาก
กระตุกไหวอยูล่ กึ ๆ ได้ยนิ บุรษุ ใต้รา่ งส่งเสียงอ่อนโยน กึง่ ขอร้องกึง่ วิงวอน...
"ให้ ข ้ า ช่ ว ยแม่ น างดี ห รื อ ไม่ ข้ า สาบาน จะเบามื อ อย่ า งที่ สุ ด
ระมั ด ระวั ง อย่ า งที่ สุ ด พยายามไม่ ท�ำ ให้ แ ม่ น างเจ็ บ เท่ า ที่ เ ป็ น ไปได้
ดีหรือไม่" กล่าวจบเขาก็ทอดถอนใจอย่างสงสารคราหนึง่ "ยืดเวลาออกไป
เช่นนี้จะยิ่งย�่ำแย่เท่านั้น ข้าไม่อยากให้แม่นางทนรับความทุกข์ที่สาหัส
กว่านี้ ช่วยคนต้องช่วยถึงที่สุด แม่นางส่งเสริมข้าเถิดนะ ได้หรือไม่"
นางพูดไม่ออก ประการแรกคือรีบกลั้นความเจ็บ ประการที่สองคือ
รู้สึกว่าการวอนขออย่างจริงใจของเขาช่าง...ช่างชวนให้หมดค�ำพูด
เป็นคนแปลกอย่างที่คิดจริงๆ แปลกยิ่งนัก...
นางคิดอย่างพร่าเลือนพร้อมคลายน�้ำหนักมือโดยพลัน เมื่อปล่อย
การบีบรัดที่ล�ำคอเขาออก ทั้งร่างก็ผ่อนคลายลงตาม
คล้ายกับโดนถอดกระดูกสันหลังไปในเวลาสั้นๆ ร่างกายที่ยาก
* อักษรต้า (大) แปลว่าใหญ่ ลักษณะคล้ายคนกางแขน
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ประคองต่อล้มคว�่ำไปด้านหน้า กดทับบนร่างเขา
"ข้า...ข้าร่างกายเปลือยเปล่า...ไม่ ไม่ได้สวมเสื้อผ้า..." รอยย่นของ
ลายผ้าปักบนชุดคลุมยาวของเขาครูดผิวนางเบาๆ นางจึงค่อยสังเกตถึง
สภาพร่างกายตนเองได้
ฉินชิวพูดอย่างไม่สะทกสะท้าน "อืม ไม่ได้สวมเสื้อผ้า ทว่าชิ้น
ด้านล่างยังอยู่ แผลบนหลังแม่นางเริ่มจากไหล่ซ้ายลงไปมีเจ็ดแห่ง หาก
ต้องการถอด 'เจ็ดดาราระดมยิง' นี้ มิอาจไม่ถอดอาภรณ์ออก ขอแม่นาง
โปรดอย่ากล่าวโทษ" เขาหยุดชัว่ ครูก่ อ่ นจะเอ่ยเสริมอีกว่า "เคราะห์ดที ผี่ ม
ยาวของแม่นางหนามาก เมือ่ ครูต่ อนทีน่ งั่ คร่อมบนร่างข้า ผมยาวทีส่ ยาย
ตรงหน้าอกปกปิดส่วนที่ควรปิดอย่างมิดชิด ไม่มีสิ่งใดโผล่มาให้เห็น"
ค�ำพูดที่เขาเสริมพาให้หน้าผากนางเต้นกระตุก ฟังความนัยลึกๆ
ไม่ออกอยู่บ้าง
ชั่วขณะนี้เขามองเห็นร่างนี้จนหมดหรือไม่ ส�ำหรับคนที่คมมีด
อาบเลือด ฆ่าคนเป็นอาชีพนานปีเช่นนาง ไม่นับเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร
นางก็แค่ไม่ยนิ ดีอย่างทีส่ ดุ ทีจ่ ะดูออ่ นแอไร้กำ� ลังถึงเพียงนีต้ อ่ หน้าคนนอก
เท่านั้น
นางลอบกัดฟันพยายามขยับออกจากแผงอกเขา ร่างกายที่ขดตัว
ในขณะที่อดทนต่อความเจ็บปวดถูกห่อด้วยผ้าผืนบางที่เขาดึงมาจากที่
ใดก็สุดจะรู้ ให้นางหมอบคว�่ำลงกับเตียงใหม่อีกครั้ง
เขากล่าวต่อว่า "หลังแม่นางถูกปักด้วยเข็มโลหะอาบยาพิษเจ็ดเล่ม
เข็มโลหะทั้งหมดจมหายไปในเนื้อ ท�ำให้บนผิวแผ่นหลังแม่นางมีเพียง
บาดแผลเป็นจุดแดงขนาดเล็กยิง่ ยวด ต้องการดึงอาวุธออกมาไม่งา่ ยดาย
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อย่ า งมาก ดี ที่ ป ระจวบเหมาะข้ า มี หิ น แม่ เ หล็ ก ก้ อ นหนึ่ ง ใช้ มั น ดึ ง
ปลายเข็มโลหะออกมานอกผิว จากนัน้ ค่อยดึงออกนับเป็นเรือ่ งง่ายดายขึน้
อักโข ไม่ต้องกรีดผิวควักเนื้อ ซ�้ำยังสามารถยับยั้งการแพร่กระจายพิษ
เพียงแต่กระบวนการถอนเข็มจะเจ็บทรมานเป็นพิเศษ บัดนีเ้ พิง่ ถอนเข็มแรก
ออกมาได้ ยังต้องขอแม่นางกัดฟันอดทน...อดทนอีกหน่อย ได้หรือไม่"
นางได้ยินเขาถามเสียงต�่ำ ก่อนจะรู้สึกว่ามีฝา่ มือใหญ่วางบน
กระหม่อมตนเอง ลูบกลับไปกลับมาอย่างช้าๆ...ชั่วขณะที่ใจลอย รู้สึกว่า
ตนเองราวกับกลายเป็นสุนัขตัวโต ขดตัวข้างเจ้านายเรียกหาความเอ็นดู
อย่างไรอย่างนั้น
อ่อนแอเกินไป อ่อนแอเกินไปแล้ว...
นางพยายามมองข้ามความร้อนทีส่ ง่ มาจากฝ่ามือและความอ่อนโยน
ของน�้ำหนักมือเขา ไอต�่ำๆ ระลอกหนึ่ง ส่งเสียงออกมาจากไรฟันอย่าง
ไม่ยอมแพ้...
"หินแม่เหล็ก...หาได้ยากในจงหยวน ราคาแพงลิว่ คุณชาย...คุณชาย
ร�ำ่ รวยเสียเหลือเกิน ถึงน�ำออกมาแสดงต่อหน้าผูอ้ นื่ อย่างส่งเดชเช่นนีไ้ ด้"
เขายังคงยิ้มละไม "วาจานี้ของแม่นางคลาดเคลื่อนแล้ว ข้ามิได้
ร�ำ่ รวย แต่เป็นแขกผูม้ พี ระคุณทีม่ มี ากมายนัก พูดกันตรงๆ 'คุณชายฉินชิว'
ในส�ำนักชายบ�ำเรอนี้ก็แขวนป้ายดาวเด่นอันดับหนึ่ง ขุนนางชนสูงศักดิ์
พ่ อ ค้ า ใหญ่ ค หบดี ร�่ ำรวยที่ ติ ด ตามชมชอบข้ า มี ไ ม่ น ้ อ ยอย่ า งแท้ จ ริ ง
ข้าปรนนิบัติพวกเขาอย่างดี จะร้องขอหินแม่เหล็กจากมือพวกเขามาเล่น
มีอนั ใดยาก ขณะทีข่ องนีไ้ ด้ใช้ประโยชน์ยงิ่ ใหญ่ในวันนี้ ก็นบั ว่าเจ้ากับข้า
มีวาสนาต่อกัน"
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...มีวาสนาหรือ
นางหายใจเข้าออกยาวนานขึน้ ปรับจิตใจให้สงบ ทบทวนค�ำพูดเขา
คิดว่าตนเองได้รับบาดเจ็บหนีออกจากจวนจงหย่งกง ก่อนลมหายใจ
ก�ำลังแรงจะหมดสิ้นได้หนีเข้ามาในสถานที่ฟุ้งเฟ้อเริงโลกีย์แห่งนี้
นางรู้ว่าบนตัวแปดเปื้อนกลิ่นพิเศษ และคาดเดาได้ว่ากลุ่มของ
ครูฝึกกับเหล่าองครักษ์ของจวนจงหย่งกงช้าเร็วก็ต้องไล่ตามมา นาง
ซ่อนตัวเข้าไปกลางดงดอกไม้ตน้ ไม้และพุม่ จือ่ เถิงห้อยย้อยดุจน�ำ้ ตกซึง่ มี
กลิ่นหอมเข้มข้น เพียงเพื่อช่วงชิงเวลาระยะหนึ่งเดินลมปราณขับพิษ
นึกไม่ถึงพลันปรากฏบันไดหินลึกลับ นางล้มลงบนขั้นบันได หูจับเสียง
ครวญครางและเสียงค�ำรามต�่ำที่เปล่งออกมายามเหล่าบุรุษด้านในหอ
ร่วมอภิรมย์ได้...
นางหมดหนทางถอย จ�ำต้องยอมสดับฟัง ผ่านไปเท่าไรก็สุดจะรู้
จวบจนเขาค้อมกายลงแทรกตัวผ่านพุ่มดอกไม้เดินขึ้นบันไดมา นี่ถึงได้
บีบให้นางหนีจนหมดหนทางหนี จ�ำต้องลงมือจับตัวเขาข่มขู่
ยามนี้เองนางก็สัมผัสได้ว่าเขาเลิกผมนางออก ก�ำลังพยายาม
ใช้หินแม่เหล็กดึงปลายเข็มเล่มที่สอง
นางนึกอะไรได้ก็ถามออกไปตามนั้น คิดเบี่ยงเบนความเจ็บปวด
เสียดกระดูกด้วยสัญชาตญาณ "เช่นนั้นห้องลับนี้เล่า ก็เป็นสถานที่
ที่ท่านใช้ปรนนิบัติแขกหรือไร"
ขบกรามแน่นทันใด นางสั่นสะท้านไปทั่วสรรพางค์กาย เนื่องจาก
ชั่วอึดใจที่เขาถอนเข็มโดยพลันหลังจากเขาดึงปลายเข็มขึ้นมาได้นั้น
ช่างเคี่ยวกร�ำคนยิ่งยวด
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ฉินชิวพรูลมหายใจเฮือกหนึ่ง ยามนี้จึงค่อยเอ่ยตอบอย่างไม่อินัง
ขังขอบ...
"นัน่ ก็ดวู า่ แขกผูน้ นั้ เป็นใคร ข้าปกติจะเชิญแขกสนิทไปยังห้องรับรอง
ชัน้ ล่างของหอซือเฟย ชัน้ สองนีย้ งั ไม่เคยรับรองใครมาก่อน ส่วนในห้องลับนี่
วันนี้ข้าเพียงต้องการปรนนิบัติแม่นางอย่างดีเท่านั้น"
นางเอียงหน้าเหลียวมอง ประสานสายตากับเขาพอดี ฝ่ายหลัง
หยักมุมปากน้อยๆ ก่อนหยิบหินแม่เหล็กจัดการกับบาดแผลของนางต่อ
"เหตุใดจึงช่วยข้า" นางถามเสียงแหบแห้ง เหงื่อเม็ดเล็กกระจาย
ทั่วหน้าผาก สองตาแน่วนิ่งไม่แม้แต่กะพริบ
เขาไม่ตอบทว่าย้อนถาม "แม่นางมีบัญชีหนี้เลือดกับคุณชายใหญ่
จวนจงหย่งกง?"
นางพยายามจะคุมการเดินลมปราณภายในร่าง จนใจทีล่ งแรงมาก
แต่ได้ผลน้อย ค่อยกัดฟันและเอ่ยตอบ "ไม่มี..."
"ไม่มีความแค้นต่อกันรึ เช่นนั้น ไม่ทราบแม่นางสังหารคนเป็น
อาชีพ?"
"...หากใช่แล้วจะท�ำไม"
"หากใช่ ก็ถูกต้องแล้ว" มือของเขาถือหิน ท่วงท่าขยับดึงเข็มมิได้
หยุดลง ครุ่นคิดหลายอึดใจจึงเอ่ย "หากสงสัยว่าเหตุใดข้าจึงช่วยเหลือ
กระนั้น แม่นางรับเงินทองผู้อื่น ก�ำจัดเคราะห์ภัยแทนผู้อื่น อยู่ท่ามกลาง
ประกายดาบเงาโลหิตในยุทธภพท�ำมาหาเลี้ยงชีพมิง่ายดาย ยุทธภพที่
แม่นางอยู่เป็นเช่นนี้ เส้นทางบุรุษคณิกาของข้ามิใช่เหมือนกันหรือไร
ก็ไม่รู้ว่า 'ต่างเป็นผู้ประสบชะตากรรมรันทดดุจเดียวกัน' ความจริงข้อนี้
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มิทราบโน้มน้าวใจแม่นางได้หรือไม่"
เข็มโลหะทีส่ าม ทีส่ ี่ ตามด้วยทีห่ า้ และทีห่ กถูกถอนออกไปติดต่อกัน
นางสั่ น เทาไปทั้ ง ร่ า ง หอบหายใจติ ด กั น หลายค� ำ จึ ง บรรเทา
ความเจ็บปวดทรมานลงได้ เสียงสั่นแหบถามขึ้นแผ่วเบาอีกครา "สุนัข
สองสามตัวนั้นของจวนจงหย่งกง ท่าน...ท่านท�ำให้มันสงบได้อย่างไร
อีกทั้งคนพวกนั้น...พวกเขาบุกขึ้นหอมาย่อมไม่มีทางล้มเลิกโดยง่าย
ท่าน ท่าน..."
"ข้าถอดแล้ว"
ประโยคสั้นๆ อันราบเรียบของฉินชิว แก้เรื่องกังวลที่ลอยค้างอยู่
ในใจนางทันที
เขาเอ่ยต่ออีกว่า "แม่นาง เมื่อครู่เพิ่งฟื้นคืนสติ อ้าปากก็มุ่งมา
สอบถามข้าเลย คาดว่าใจคงพะวงในเรื่องนี้อย่างมากกระมัง" ใบหน้า
หล่อเหลายังคงไม่สะทกสะท้าน "ครูฝึกหลี่แห่งจวนจงหย่งกงพาคนมา
พร้อมปล่อยสุนัขดุร้ายบุกเข้ามา ตอนนัน้ ข้าลากแม่นางเข้ามาในห้องลับ
ด้านหลังผนังห้องนี้แล้ว ประกอบกับในหอข้ากลิ่นหอมบุปผากับกลิ่น
ควันธูปผสมปนเปกัน ซ�้ำกลิ่นที่ส่งออกมาจากพิณไม้ก็ยังต่างกันออกไป
หากต้องการหลบเลี่ยงประสาทรับกลิ่นของสุนัขก็หาได้ยากเกินไปนัก
ส่วนคนพวกนั้น..." ริมฝีปากบางขยับไปมา... "พวกเขาต้องการยืนยันว่า
บนหลังข้ามีบาดแผลหรือไม่ ข้าถอดให้พวกเขาตรวจสอบเป็นพอ ไม่นับ
เป็นอะไร"
นางกัดฟัน น�้ำเสียงยิ่งทุ้ม "พวกเขาไม่ได้ต้องการตรวจสอบท่าน
พวกเขาต้องการ..."
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"ข้าทราบ พวกเขาต้องการหยามเกียรติข้าต่อหน้าธารก�ำนัล" เขา
ขัดบทนางเรียบๆ มุมปากหยักโค้งอยู่เสมอ "เดิมข้าก็เป็นคนท�ำอาชีพ
ระดับล่าง ประสบเรือ่ งทุกข์ใจพรรค์นยี้ อ่ มไม่เก็บมาใส่ใจ อดทนสักหน่อย
ก็ผ่านไปได้ ทว่าหนนี้ถือว่าโชคดีสุดแสน เถ้าแก่ชุน เอ่อ...ข้าพูดถึง
เฟิ่งหมิงชุนเจ้าของส�ำนักชิงเยี่ยนของพวกเรา เขาก็มีฝีมือมากพอตัว
เมื่อรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนของจวนจงหย่งกง ถึงหอพวกเราจะเลี้ยงดู
อันธพาลไว้เองไม่น้อยก็มิกล้าใช้ไม้แข็งก่อการทะเลาะวิวาท เถ้าแก่ชุน
พลันนึกได้ว่าผิงจวิ้นอ๋องกับเสี่ยวกั๋วจิ้ว* ก�ำลังพักค้างในเรือนชั่งซือ
ของคุ ณ ชายเหลี ย นตง ตอนที่ เ ขารุ ด มาคุ ้ ม ครองข้ า ก็ ไ ด้ สั่ ง ให้ ค นไป
ขอความช่วยเหลือที่เรือนชั่งซืออย่างรีบด่วนแล้ว"
ไหล่กว้างของเขาห่อลงเล็กน้อย ท่าทางผ่อนคลายลง "ยังต้อง
ขอบใจคุณชายเหลียนตงของพวกเราที่พอพูดอะไรกับผิงจวิ้นอ๋องและ
เสี่ยวกั๋วจิ้วได้บ้าง แขกผู้สูงส่งทั้งหลายก็ยินดีช่วยเหลือ ตอนที่ข้าถูก
บีบให้ถอดเสื้อผ้า แขกทั้งสองส่งองครักษ์ประจ�ำตัวมา ชั่วพริบตาก็
คุมสถานการณ์ให้สงบลงได้ และตอนนั้นข้าเพิ่งจะถอดเสื้อออกจากร่าง
เปลือยเปล่ากึ่งหนึ่ง ยังสวมกางเกงอยู่ ดังนั้นไม่นับว่าถูกหยามเกียรติ
และไม่ถือว่าเสียเปรียบเช่นกัน"
ไม่นับว่าถูกหยามเกียรติที่ใดกัน
เห็นกันชัดๆ ว่าถูกข่มเหงรังแกนี่!
นางอัดอัน้ ในอก หอบหายใจถีร่ วั พลางจับจ้องใบหน้างามเรียบสุขมุ
ที่ประหนึ่งไม่ขัดขืนต่อการหยามเหยียดดูแคลนจนชาชินนั้น
* เสี่ยวกั๋วจิ้ว ต�ำแหน่งน้องชายของพระมเหสี
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อาจเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนาง พัวพันกับนาง แต่เขากลับต้อง
รับเคราะห์ครานี้ไปเปล่าๆ จึงพาให้นางรู้สึกผิดอยู่บ้าง และใส่ใจเขาขึ้น
เล็กน้อยอย่างห้ามไม่ได้
"วันนี้คุณชายยื่นมือเข้าช่วย วันหน้าข้าย่อมตอบแทนบุญคุณ
อย่างแน่นอน" น�้ำเสียงนางแหบแห้ง ทว่าค�ำสัญญาที่กล่าวออกมา
กลับชวนให้คนฟังรู้สึกถึงน�้ำหนักของมันอย่างลึกซึ้ง
ฉินชิวมีสีหน้าตื่นตะลึงเล็กๆ รอยโค้งที่มุมปากพลันหยักลึกขึ้น
ใต้การขับเน้นด้วยแสงเรืองรองของหินหลินสือสี่ก้อน พวงแก้มของเขา
ปรากฏเงาแสงประหลาดเข้มบ้างอ่อนบ้างสองดวง ราวกับก�ำลัง...
เขินอาย
"ตอบแทนไม่ตอบแทนอะไรกัน ข้า...ข้า ข้าไม่เคยคิด แต่..." เขา
เม้มริมฝีปากอย่างขวยอาย ก่อนจะรวบรวมความกล้าเอ่ย "หากแม่นาง
ไม่รังเกียจ ข้าอยากสอบถามชื่อเสียงเรียงนามของแม่นาง แม้พูดว่า
เป็นผู้ประสบชะตากรรมรันทดดุจเดียวกัน พบพานมิจ�ำเป็นต้องเคยรู้จัก
แต่ยังคงอยากรู้ว่าผู้มีวาสนาได้พบชื่อใดแซ่ใด"
ในห้องตกอยู่ในความเงียบสงัด ตอนที่ฉินชิวยิ้มหยันในใจ นึกว่า
จะมิได้รับค�ำตอบนั้น นางกลับขยับกลีบปากทั้งสองเอ่ยว่า...
"ข้าแซ่อู 'อู' ที่มาจากค�ำว่า 'หูด�ำ' ..."
ฉินชิวกระจ่างแจ้งทันใดว่านางหมายถึงอักษรตัวใด เพียงแต่
เมื่อนางที่มีท่วงทีเย็นชา คิ้วตาลุ่มลึกเอ่ยประโยคเช่นนี้ออกมา กลับมี
ความน่ารักใสซื่อที่อธิบายไม่ได้ พาให้เขาต้องเปลืองแรงยกหนึ่งจึงข่ม
รอยยิ้มลงได้ และฟังนางกล่าวต่อด้วยท่าทีจริงจัง...
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"อูลั่วซิง*" นางเว้นวรรค "ข้าใช้แซ่ตามอาจารย์...ตอนอาจารย์
เก็บข้าได้ ราตรีนั้นประจวบเหมาะเห็นดาวตกโปรยปรายทั่วท้องฟ้า
ดังนั้นจึงตั้งชื่อนี้ให้ข้า"
ฉินชิวเอ่ยถาม "แม่นางเป็นเด็กก�ำพร้าตั้งแต่ยังเล็ก?"
"อืม..." นางพยักดวงหน้างามที่คว�่ำบนหมอนเล็กน้อย
"บังเอิญนัก ข้าก็เช่นกัน" เขาหยักมุมปากน้อยๆ ยิ้มให้นางอีกครา
พลางเอือ้ มมือไปลูบกระหม่อมนางแผ่วเบา "พ่อแม่ดว่ นจากไปเร็ว ทุกเรือ่ ง
ล้วนต้องพึ่งพาตนเอง ที่แท้หนอที่แท้ พวกเราไม่เพียงเป็นผู้ประสบ
ชะตากรรมรันทดดุจเดียวกัน ยังหัวอกเดียวกันอีกด้วย"
อูลั่วซิงถูกเขาลูบจนมึนงงสับสนไปเล็กน้อย รู้สึกว่าอาจเป็นเพราะ
พิษยังไม่สลายหมด จากนั้นก็...ก็รู้สึกประหลาดใจอย่างอธิบายไม่ได้
นางกลั บ ตระหนักได้อ ย่างประหลาดใจว่า ตนเองเปลือยเปล่า
ตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายเป็นบุรุษวัยเจริญพันธุ์ และต่อให้นางฆ่าคนเป็น
ผักปลา ฝีมือโหดเหี้ยมอ�ำมหิต ท้ายที่สุด...ท้ายที่สุดยังคงเป็นสตรีที่
จริงแท้แน่นอนผู้หนึ่ง
อุณหภูมิร่างกายนางสูงขึ้น แผ่นหลังเปล่าเปลือยกลับขนลุกซู่
ขึ้นลึกๆ ราวกับต้องอากาศหนาว...ประเดี๋ยวร้อนประเดี๋ยวเย็น นาง
อดหดล�ำคอและแผ่นหลังไม่ได้ ใบหน้าครึ่งหนึ่งฝังจมลงในหมอนนุ่ม
"อู-ลั่ว-ซิง" เขาพินิจทีละค�ำ ค้อมศีรษะเอ่ย "ชื่อนี้ได้อารมณ์แห่งกวี
อย่างยิ่ง ไพเราะมาก"
นางท�ำเสียงฮึดฮัดแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินคราหนึ่ง มิได้มองเขา
* ลั่วซิง แปลว่าดาวตก
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ความกระดากอายที่เกิดขึ้นกะทันหันราวกับส่งผลกระทบต่อเขา
ท�ำให้เขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติกระแสหนึ่งเช่นกัน
ตอนทีน่ ำ�้ เสียงชวนฟังของฉินชิวดังก้องในห้อง แฝงด้วยความแหบพร่า
เล็กน้อยและความลุม่ ลึกอีกนิดหน่อย ประดุจปลายนิว้ พรมลงบนเส้นสาย
ทั้งเจ็ดของพิณโบราณครั้งแล้วครั้งเล่า ในเสียงซ้อนเสียง ดังก้องเข้าไป
ในจิตใจคน...
"บนหลังแม่นางอูยังเหลือเข็มโลหะเล่มหนึ่งที่ยังมิได้ถอนออก
เข็มนีอ้ ยูด่ า้ นล่างสุด แทงจมเข้าไปในปลายสุดของกระดูกสันหลังของเจ้า"
ขณะกล่าว มือของเขาก็ลูบไปตรงๆ และกดต�ำแหน่งนั้นเบาๆ
อูลวั่ ซิงต้องสิน้ เปลืองแรงมหาศาลดุจแรงของวัวเก้าตัวและเสือสอง
ตัวอย่างแท้จริงถึงได้ไม่ตกใจกระโดดโหยงขึ้นมา
'เจ็ดดาราระดมยิง' ที่จวนจงหย่งกงออกแบบขึ้นมานั้น เข็มสุดท้าย
จะปักลงบนจุดเยาซู* ซึง่ อยูป่ ลายกระดูกสันหลังเหนือร่องแก้มก้น นอกจาก
บาดแผลจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกระอักกระอ่วนมาก ยังเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง
ส�ำหรับการโคจรลมปราณของนาง ยามนีเ้ ขาลูบราวไม่ตงั้ ใจ ความเจ็บปวด
หนึบชาผสมผสานกัน พลันรูส้ กึ ว่ารูขมุ ขนทัว่ ร่างเปิดออกฉับพลัน ขนอ่อน
ลุกซู่ ประสาทสัมผัสเฉียบไวสุดขีด
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ต้องดึงออกสถานเดียว!
"เข็มโลหะแทงทะลุกระดูก จะดึงปลายเข็มออกมาได้ต้องค่อยๆ
จัดการ แม่นางอูอดทนอีกหน่อยนะ"
เขาปลอบขวัญไม่หยุด นิ้วมืออุ่นที่วางบนด้านหลังเอวและบั้นท้าย
* จุดเยาซู จุดชีพจรในช่องกระดูกกระเบนเหน็บบนแนวกึ่งกลางล�ำตัว
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ติดจะเย็นเล็กน้อย ก่อนจะลงแรงหนักขึ้นมาก ราวกับต้องการสู้อย่าง
เอาเป็นเอาตายกับเข็มโลหะเล่มนั้น เขาท�ำทุกวิถีทาง ทุ่มเทก�ำลังแรง
ทั้งหมด...
เจ็บ!
เจ็บจน...ดียิ่ง ชั่วสติพร่าเลือนอูลั่วซิงยินดีต้อนรับความเจ็บปวด
เช่นนี้ มันช่วยให้นางมองข้ามแรงจากนิ้วมือเขารวมไปถึงการสัมผัสที่
แนบชิดเกินไป
นางไม่คุ้นกับการใกล้ชิดผู้คนเพียงนี้ ไม่คุ้นเคยกับความอ่อนแอ
แต่คุณชายฉินชิวแปลกพิลึกยิ่งนัก ดูเหมือนมองข้ามท่าทีเย็นชาดุจ
น�้ำค้างแข็งของนางโดยสิ้นเชิง ไม่เพียงหยักยิ้มให้นางยังชวนนางพูดคุย
เรื่อยเปื่อย กระตุ้นให้นางจิตใจว้าวุ่นและเอ่ยวาจามากเกินไป
"แม่นางอู ข้าเกรงจะเสียมารยาทแล้ว โปรดอภัยด้วย"
"อะไรนะ ท่าน..." เมื่อสดับค�ำเขา นางเหลียวหน้าไปมองอีกครั้ง
เห็นเขาประทับฝ่ามือบนบั้นเอวนาง นิ้วโป้งสองข้างหนึ่งซ้ายหนึ่งขวา
กดบนปลายสุดของกระดูกสันหลังนาง
ใบหน้าเขาก้มลงหานาง จมูกกับริมฝีปากแนบสนิทไปบนผิวนาง
นางกระทัง่ สัมผัสได้วา่ ใต้คางของเขาก�ำลัง...จ่ออยูเ่ หนือร่องบัน้ ท้ายตนเอง!
นางตะลึ ง งั น ในที แ รก ตามด้ ว ยคิ ด จะเหวี่ ย งเขาออกไปด้ ว ย
สั ญชาตญาณ ชั่ วขณะที่แ ขนยกขึ้นครึ่ง ทาง จุดเยาซูพลันปวดแสบ
อ่อนยวบ ความรู้สึกปวดจี๊ดชาหนึบที่ปะทุขึ้นไหลบ่าไปทั่วแขนขาทั้งสี่
และอวัยวะทั่วร่างดุจน�้ำหลาก
นางพลันขบกรามแน่น ในปากมีกลิ่นคาวเลือดฟุ้งกระจาย เบิกตา
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มองเขายื ด ร่ า งท่ อ นบนขึ้ น พลางหอบหายใจไม่ ห ยุ ด ในปากคาบ
เข็มโลหะยาวสามชุ่นเอาไว้ และนั่นก็คือเข็มเล่มที่เจ็ด เป็นเล่มสุดท้าย
บนแผ่นหลังนาง
เขาเบือนหน้าถุยเข็มโลหะลงบนถาดที่วางอยู่ด้านข้าง
ตอนที่หันมามองนางใหม่อีกครั้ง รอยแดงที่โหนกแก้มเขาเข้มขึ้น
พร้อมกระแอมให้คอโล่งก่อนชี้แจง "เข็มเล่มสุดท้ายนี้ฝังติดแน่นมาก
ทั้งที่ดึงปลายเข็มออกมาได้แล้ว แต่พอปล่อยมือนิดเดียวก็จมหายไป
ในเนื้ออีก เช่นนี้จึงมิอาจไม่ใช้ปากและฟันแทนนิ้วมือ คาบมันออกมา
ส่วนที่เสียมารยาทต้องขอแม่นางอูโปรดอภัยด้วย"
อูลั่วซิงเห็นเขาเหงื่อท่วมศีรษะ กระทั่งจุดเหรินจงที่อยู่ใต้จมูกยัง
เต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็กๆ ผุดขึ้น ใจจึงอ่อนยวบในบัดดล
"...ขอบใจมาก" นางปกปิดความรู้สึกเอาไว้พลางจับผ้าผืนบาง
ตะกายลุกขึ้นนั่ง
ยามนั้นเองเสื้อบางของบุรุษที่ส่งกลิ่นจันทน์หอมจางๆ ตัวหนึ่ง
คลุมลงบนไหล่นางทันที ห่อหุ้มร่างเปลือยเปล่าของนางอย่างนุ่มนวล
เสียงแฝงความกังวลของบุรุษดังขึ้นเหนือศีรษะนาง...
"ให้ความอบอุ่นสักหน่อย อย่าเพิ่งรีบลุก เข็มโลหะเจ็ดเล่มนั้น
อาบยาพิษทัง้ หมด ต่อให้ถอนเข็มออกมาหมด พิษมากน้อยก็ได้แทรกซึม
เข้าไปในเลือดเนือ้ แล้ว ข้ามีนำ�้ แกงแก้พษิ เตรียมไว้เรียบร้อย เป็นเทียบยา
แก้พษิ ทีบ่ รรดาหมอในโรงแพทย์จา่ ยเป็นประจ�ำ อาจไม่สามารถต่อกรกับ
พิษในร่างกายแม่นางอูได้ทั้งหมด แต่ยังสามารถบรรเทาไปได้ส่วนหนึ่ง
น�้ำแกงอยู่ด้านนอก ข้าจะไปยกมา"
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ความรู้สึกผิดแผกบางอย่างแผ่ซ่านในใจ อูลั่วซิงไม่ทันเอ่ยวาจา
ก็เห็นฉินชิวลุกจากเตียงนุ่มไปทันที สองมือแนบราบไปกับผนังแล้ว
ออกแรงผลัก
ทันทีที่เขาผลักเปิดประตูแคบบานหนึ่งออก แสงสว่างก็ส่องลอด
เข้ามา
ด้านนอก ไฟจากถ่านในเตาเล็กที่ท�ำจากโคลนแดงยังหลงเหลือ
ความร้อน ท�ำให้นำ�้ แกงยาสมุนไพรในหม้อดินเผายังคงความร้อนระอุไว้ได้
ฉินชิวยกน�้ำแกงเทลงในโถเครื่องเคลือบสีขาวอย่างระวัง
ขณะที่เขาก�ำลังจะยกเข้ามาในห้องลับด้านใน อูลั่วซิงก็ห่อร่าง
ด้วยชุดคลุมยาวของบุรษุ พลางใช้มอื ยันผนังและย่างเท้าเดินตามหลังเขา
ออกมาจากประตูลับนั้นแล้ว
หอซือเฟยเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขา เมื่อเห็นนางเผยตัว ฉินชิวก็
มิได้กังวลว่านางจะถูกผู้อื่นพบเห็น เพียงเอ่ยทักทายนางด้วยน�้ำเสียง
นุ่มนวล
"นั่งตามสบายเถิด รกสักหน่อย ขอแม่นางอูทนฝืนไปก่อน"
ยามนีด้ า้ นนอกเป็นเวลาเทีย่ งพอดี แสงแห่งฤดูใบไม้ผลิสว่างจ้าอบอุน่
ล�ำแสงอบอุ่นมากมายเล็ดลอดผ่านกระดาษกรุหน้าต่างกับหน้าต่างผุพงั
สองสามบานส่องเข้ามาอย่างเหิมเกริม แสดงภาพในหอนี้ออกมาอย่าง
แจ่มชัด
ดวงตาของอูลวั่ ซิงกวาดมองอย่างฉับไว ม่านตานางหรีล่ ง สิง่ ทีเ่ ห็น
ในคลองจักษุเบื้องหน้าแค่ 'รกสักหน่อย' ที่ใดกัน
นี่มันถูกท�ำลายย่อยยับ เละเทะไม่เหลือชิ้นดี อเนจอนาถเกินทนดู
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ชัดๆ!
ม่านโปร่งสีฟ้าดุจสายน�้ำที่ควรแขวนอยู่บนเพดานเป็นช่อๆ ร่วงอยู่
บนพื้นทั้งหมด บนผ้ามีรอยรองเท้าเหยียบย�่ำนับไม่ถ้วน ชั้นวางของ
สองชัน้ ทีฝ่ งั อยูใ่ นผนังแทบจะว่างเปล่าไม่เหลืออะไร ของประดับสวยงาม
ไม่เอียงกระเท่เร่ก็ตกแตกกับพื้น บางทีอาจมีอีกไม่น้อยที่โดนฉกฉวย
ติดมือไปต่อหน้าต่อตาอย่างไม่เกรงกลัวใคร
ฉากบังลมที่ใช้กั้นโถงหน้าขนาดเล็กกับห้องด้านใน เป็นภาพปัก
สองด้านรูปทะเลเมฆงามประณีต ใจกลางรูปโดนกรีดขาด ฐานรอง
ท�ำจากไม้แกะสลักขึ้นรูปคล้ายถูกมีดเล่มเขื่องฟันเล่น ท�ำลายผลงานที่
ช่างปักผ้าและช่างแกะสลักทุ่มเทด้วยเลือดเนื้อและจิตใจเสียหมดสิ้น
โต๊ะเก้าอีเ้ ป็นชุดล้มระเนระนาด หีบสองสามใบเอียงล้ม เสือ้ ผ้าด้านใน
กระจายทั่วพื้น
สถานที่ยุ่งเหยิงปานนี้ มีของสิ่งเดียวที่ได้รับการจัดเก็บ...
อูลั่วซิงหลุบตาเพ่งมองพิณห้าคันบนพื้นไม้ที่ตั้งวางอยู่อย่างเป็น
ระเบียบ ตามขนาดใหญ่เล็กของพิณมีพณ
ิ เจ็ดสายสามคัน พิณสิบสองสาย
หนึ่งคัน และพิณสิบหกสายอีกหนึ่งคัน ทว่า...ต่อให้จัดวางอย่างเป็น
ระเบียบเพียงไรก็เสียแรงเปล่า ตัวพิณแตกร้าว สายพิณโดนตัดขาด
กลายเป็นของไร้ค่าทั้งสิ้น
กระนัน้ ถึงใช้การไม่ได้แล้ว แต่ผเู้ ป็นนายยังคงเก็บส่วนทีแ่ ตกละเอียด
อย่างดีทั้งหมด
เสียงพิณแม้กังวานนุ่มนวล แต่ความนัยผู้ใดเล่าจะได้ยิน ในพิณ
มีจิตวิญญาณ จิตวิญญาณแห่งพิณเก็บรวมอยู่ในใจ พิณที่พังเสียหาย
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ได้รับการจัดวางอย่างเคารพดั่งไว้อาลัย พอให้มองเห็นว่าผู้เป็นเจ้าของ
พิณล้วนปฏิบัติต่อพิณทุกคันอย่างทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจและวิญญาณ
แผ่นหลังของนางแนบติดผนัง ทรุดกายลงนั่งอย่างช้าๆ
"แม่นางอูมาสิ กินตอนยังร้อน" ฉินชิวอุ้มน�้ำแกงแก้พิษหนึ่งโถ
นั่ ง ลงกั บ พื้ น เคี ย งข้ า งนาง ใช้ ช ้ อ นเล็ ก ตั ก น�้ ำ สี ด� ำ สนิ ท หนึ่ ง ช้ อ นจรด
ริมฝีปากนางพลางเกลี้ยกล่อมเสียงนุ่ม "อ้าปากเถิด กินแล้วจะได้สบาย
ขึ้นหน่อย"
ที่ของเขา สถานที่เงียบเล็กที่เป็นของเขาเพียงผู้เดียวซึ่งท่วมท้น
ด้วยราคะตัณหา ฟุ้งเฟ้อฟอนเฟะแห่งนี้ เพราะนางจึงถูกท�ำลายป่นปี้
แทบไม่เหลือเค้าเดิม ทว่า...เขามิได้ยุ่งกับการเก็บข้าวของอย่างรีบร้อน
กลับทุ่มเทแรงกายแรงใจมากมายมหาศาลกับนาง
เพราะต่างเป็นผูป้ ระสบชะตากรรมรันทดดุจเดียวกัน จึงท�ำดีกบั นาง?
เพราะหัวอกเดียวกัน จึงปฏิบัติดีกับนางอย่างไร้ข้อผูกมัด?
อย่างนั้นหรือ ใช่อย่างนั้นจริงๆ หรือ
ความคิดของอูลั่วซิงสับสนอยู่บ้าง ความรู้สึกผิดแผกในใจปั่นป่วน
ม้วนวนครั้งแล้วครั้งเล่า นางมองเขาอย่างนิ่งอึ้ง อ้าปากอย่างทึ่มทื่อ
ก่อนจะกินยาอุ่นร้อนที่เขาป้อนใส่ปากลงไปทีละค�ำๆ
เวลานี้เข็มโลหะของ 'เจ็ดดาราระดมยิง' ถูกถอนออกไปทั้งหมด
แท้จริงอาศัยพลังวัตรของนางก็เพียงพอจะปรับลมหายใจโคจรลมปราณ
ขับพิษออกด้วยตนเอง ไม่ต้องการน�้ำแกงแก้พิษของเขาแม้แต่น้อย
แต่นางปฏิเสธไม่ได้ บางที...บางทีอาจไม่ต้องการปฏิเสธตั้งแต่ต้น
ความรู้สึกผิดแผกขุมนั้นแผ่ซ่านออกไปไม่หยุด ลูบขอบมุมในใจ
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อันไร้รูปจนเรียบมน นางกลับบังเกิดความปรารถนา เกิดความชมชอบ...
การได้รับความส�ำคัญประหนึ่งวางไว้บนยอดดวงใจก็ไม่ปานจาก
บางคนเช่นนี้ เป็นสิ่งที่นางเฝ้าปรารถนาเหลือเกิน
ประหนึ่งได้รับการพะเน้าพะนอ เอาใจ นางชอบยิ่งนัก
เพราะทั้งปรารถนาและชอบ ดังนั้นจึงยอมรับทั้งหมดที่เขามอบให้
อย่างนิ่งงัน จวบจนก้นโถน�้ำแกงเล็กๆ โถนี้ปรากฏชัด เขาก็จับแขนเสื้อ
สะอาดเช็ดมุมปากกับใต้คางให้นาง นางจึงค่อยๆ เอ่ยถามอย่างระมัดระวัง...
"ให้ข้าฆ่าคนเหล่านั้นแทนท่านหรือไม่"
"หืม? เอ่อ..." ฉินชิวกะพริบตา ไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุของค�ำถามนี้
"ฆ่าใครหรือ"
"พวกคนที่บุกเข้ามาเมื่อคืน...รอพักฟื้นสองสามวัน ข้าจะไปฆ่า
พวกมันให้หมด"
ดวงหน้าหมดจดอ่อนหวานอันไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึก กลีบปาก
สีชาดพ่นถ้อยค�ำโหดเหี้ยมโดยไร้ซึ่งคลื่นอารมณ์ รอบตัวนางขัดแย้งกัน
ไปหมด ชวนให้คนคันยุบยิบในใจ
เขากะพริบตาอีกครั้ง ก่อนจะส่ายหน้าและยิ้มเอ่ย "ไม่ดี"
คิ้วเรียวดั่งใบหลิวของอูลั่วซิงมุ่นน้อยๆ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึง
ปฏิเสธ
ฉินชิวเอ่ยต่อ "จวนจงหย่งกงเพิง่ เกิดเรือ่ งใหญ่ การคุม้ กันย่อมยิง่ ทวี
ความแน่นหนา แม่นางอูบุกเข้าไปอีกครั้งเป็นการส่งตนเองไปตายอย่าง
ไม่ต้องสงสัย ข้าไม่อยากให้แม่นางอูต้องเสี่ยงอันตรายอีก"
นางใจเต้นแรงคราหนึ่ง ละสายตาไปจากเขาไม่ได้อยู่บ้าง ก่อนจะ
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บดริมฝีปากเป็นครู่แล้วจึงเอ่ยขึ้น "เช่นนั้น...มีของที่อยากได้หรือไม่ ข้ามี
ประโยชน์มากนะ ข้าจะไปเอามาให้ท่าน"
เขาพิศมองนาง ปากยกยิ้มดวงตาหยีโค้ง คล้ายนางพูดเรื่องขบขัน
อะไรไป จนท�ำเอาเขาเบิกบานยิ้มไม่หุบ
"ความหมายของแม่นางอูคือต้องการตอบแทนบุญคุณกระมัง"
เขาวางโถยาที่เห็นก้นนั้นบนพื้น ขาข้างหนึ่งนั่งราบ อีกข้างงอขึ้นสูง
เท้าแขนเสือ้ กว้างบนเข่าทีง่ อขึน้ สูงอย่างเกียจคร้าน ท่านัง่ เช่นนีผ้ อ่ นคลาย
ตามอารมณ์ ชวนให้ท่วงทีของเขายิ่งดูสูงสง่างามวิสุทธิ์ "พบพานด้วย
เพราะมีวาสนา เอ่ยถึงการตอบแทนย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะติดอยู่ในกรอบ
ประเพณีเก่าๆ หากต้องการถือสาสิ่งเหล่านี้จริง เช่นนั้นข้าถอดเสื้อผ้า
แม่นางอู มองเห็นและยังลูบคล�ำแล้ว สมควรรับผิดชอบเช่นกันใช่หรือไม่
หากเป็นดังนี้แม่นางอูต้องการตอบแทนคุณ ข้าก็จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบ
ตรองดู แม่นางอูทำ� ได้เพียงตอบแทนด้วยร่างกายเสียแล้วจึงจะได้ผลพอใจ
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย"
สีหน้าของนางน่าขันยิ่ง
ตอนเขาเอ่ยจบ สีหน้าไร้อารมณ์ของนางก็นิ่งค้างไปอีกพักหนึ่ง
จากนัน้ ราวกับเข้าใจกระจ่างในสิง่ ทีเ่ ขากล่าว ดวงเนตรรูปเมล็ดซิง่ ถลึงโต
อย่างช้าๆ สุดท้ายก็เบิกกว้างจ้องเขาตาไม่กะพริบ
ฉินชิวจับจ้องนางตรงๆ เช่นกัน จากนั้นดวงตารียาวงดงามกะพริบ
คราหนึ่ง ทันใดก็ยิงฟันแย้มยิ้ม...
"หากแม่นางอูใช้ร่างกายตอบแทนก็เสียเปรียบแล้ว คนเช่นข้า
ท�ำมาหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพระดับล่างพรรค์นี้ ไม่ใช่คนที่จะฝากฝังชีวิต
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ด้วยได้" เขาหยุดไปเล็กน้อย ก่อนจะเอ่ยต่อ "ความจริงข้าเพียงเอ่ย
หยอกล้อต่อจากเรื่องตอบแทนบุญคุณเท่านั้น ผลคือแม่นางอูไม่หัวเราะ
ขบขันไม่พอ ยังท�ำแม่นางอูตกใจด้วย ช่างน่าละอายใจจริงๆ"
อูลวั่ ซิงล�ำคอแห้งผาก ดวงตาก็ฝดื แห้งเช่นกัน สุดท้ายแพขนตางอน
ดุจพัดก็กระพือขึ้น ได้สติกลับมากะทันหัน
"...ข้าไม่ได้ตกใจ" ค�ำพูดนี้คือก�ำลังอวดตัว นางย่อมรู้ตนเองดี
แท้จริงนั้นนางตกใจยิ่งยวด
แต่นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกอื่นผุดขึ้นมา ชั่วขณะไม่อาจบรรยาย
กระจ่างชัดว่าเป็นความรู้สึกเช่นไร รู้เพียงค�ำพูดอธิบายตามหลังของเขา
ท�ำให้นางอึดอัดในอก ต่อให้ใบหน้างามสง่านัน้ เปีย่ มรอยยินดี แต่สะท้อน
เข้ามาในก้นบึ้งนัยน์ตานางแล้วก็ชวนให้รู้สึกบาดตาอยู่บ้าง
ยามนี้ดูเหมือนต้องพูดมากอีกสองสามประโยคจึงจะดี ทว่านาง
เป็นคนปากหนักพูดน้อยมาแต่ไหนแต่ไร จึงนึกไม่ออกว่าควรเอ่ยอะไรต่อ
สิง่ ทีน่ างรูแ้ ละเข้าใจก็คอื ทักษะการฆ่าคน นอกเหนือจากนัน้ มีเพียง
ค�ำว่า 'ข้นแค้น' สองค�ำนี้เท่านั้นที่อธิบายได้
ทันใดนั้น แว่วเสียงร้องเรียกมาจากนอกประตูโถงเล็กข้างหน้า
นางจ�ำเสียงนี้ได้ นี่เป็นเสียงของคนที่ฝ่าขึ้นหอมาปกป้องเขาเมื่อคืน
"ชิวกวน...ชิวกวน เจ้าคงไม่ได้ยงั นอนอยูก่ ระมัง ควรจะตืน่ นานแล้ว
ใช่หรือไม่"
เมือ่ ได้สดับเสียงนีเ้ ช่นกัน บุรษุ ตรงหน้านางก็ดงึ ผ้าโปร่งมาคลุมร่างนาง
ทันทีพลางเอ่ยขึ้นเสียงค่อย "เถ้าแก่ชุนย่อมไม่ท�ำให้เสียเรื่อง แม่นางอู
นั่งอยู่นี่อย่าขยับ เขายืนอยู่ข้างนอกมองเห็นไม่ชัด ข้าจะรีบไปรีบกลับ"
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จากนั้นผ้าโปร่งชั้นแล้วชั้นเล่าที่อาบย้อมกลิ่นจันทน์หอมเช่นกัน
ก็ห้อมล้อมรอบกายนาง จนทั่วร่างนางเป็นกลิ่นหอมกรุ่น
อูลวั่ ซิงมิได้ตอบค�ำ เพียงพยักหน้าน้อยๆ เป็นเชิงตอบรับว่า 'เข้าใจ'
ก่อนจะได้ยินเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆ เดินห่างออกไปของฉินชิว
เขาก้าวเดินด้วยฝีเท้าเชื่องช้าไปจนถึงประตู ประตูถูกเปิดออก
เฟิ่งหมิงชุนที่คอยอยู่ด้านนอกเร่งเสียงสูงทันที...
"ข้ายังนึกว่าชิวกวนนอนตายไปแล้ว ไม่เห็นเงาคนทั้งวัน ข้าวก็
ไม่กนิ แล้วใช่หรือไม่ นี่ ข้าช่วยยกข้าวมาให้แล้ว เป็นของทีเ่ พิง่ สั่งห้องครัว
เตรียมเสร็จ ทัง้ ยังเป็นของชอบเจ้าทัง้ นัน้ กินมากหน่อย อย่าโมโหพวกคน
จากจวนจงหย่งกงอีกเลย ตนเองอย่าท�ำให้ตนเองต้องล�ำบากเป็นพอ"
"ขอบใจเถ้าแก่ชุนที่ห่วงใย ข้าไม่เป็นไร" ฉินชิวน�้ำเสียงแฝงรอยยิ้ม
"งานบนหอข้าดูแลเองว่าจะท�ำอย่างไร ค่อยๆ เก็บเป็นใช้ได้ ไม่ท�ำให้
การค้าของส�ำนักชิงเยี่ยนล่าช้าแน่"
"ใครคิดเล็กคิดน้อยเรื่องท�ำการค้าไม่ท�ำการค้ากับชิวกวนกัน ข้านี้
เป็นห่วงว่าชิวกวนจะเป็นทุกข์ชั่วขณะ ท�ำตนเองหิวโซผ่ายผอมทั้งเป็น
เช่นนั้นคงเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียแล้ว"
ฉินชิวหัวเราะแผ่วเบาสองเสียง "ไม่แน่นอน ไม่มีทางปฏิบัติกับ
ตั ว เองไม่ ดี ขอเพี ย งมี ชี วิ ต ก็ มั ก จะมี เ รื่ อ งดี เ กิ ด ขึ้ น มั ก จะได้ พ บคน
มีวาสนาต่อกัน หลังเผชิญเรื่องเมื่อคืน ได้รู้จักคนมีวาสนาต่อกัน นั่นก็...
นั่นก็สุขใจไม่น้อยแล้ว"
"คนมีวาสนาต่อกันอะไรหรือ อ๊ะ...อ๋า ชิวกวนก�ำลังพูดถึงผิงจวิน้ อ๋อง
กับเสีย่ วกัว๋ จิว้ สองคนนัน้ กระมัง นัน่ ถูกต้องๆ เป็นคนมีวาสนาต่อกันจริงๆ
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ยังดีที่คุณชายเหลียนตงของพวกเราผูกดวงใจผู้สูงศักดิ์สองคนนั้นได้
เมื่อวานขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือดูแลของพวกเขาทั้งสิ้น เพียงแต่...เอ่อ..."
จู่ๆ เฟิ่งหมิงชุนก็เอ่ยอย่างอึกๆ อักๆ
"เถ้าแก่ชนุ มีธรุ ะอะไรโปรดกล่าวมาตามตรงเถิด ไม่เป็นอันใดหรอก"
"เอ่อ...หึๆ ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เพียงพวกเราได้รับความเมตตา
จากผิงจวิน้ อ๋องกับเสีย่ วกัว๋ จิว้ รับไมตรีกต็ อ้ งคืน คืนนีพ้ วกเขาสองคนเชิญ
ไห่หนิงโหวซื่อจื่อ* มาเยือนด้วยกัน ทั้งยังเจาะจงชื่อชิวกวนกับเหลียนตง
เป็นพิเศษให้อยู่คอยรับรอง เอ่อ...ข้ารู้ เจ้าเดียดฉันท์ร�ำคาญไห่หนิงโหว
ซื่อจื่อที่อ้วนเผละคนนั้นมาตลอด แต่ยามนี้ในสถานการณ์นี้ พวกเรา
ไหนเลยจะไม่ยอมก้มหัวได้ ดังนั้นชิวกวน ข้านั้นอยาก...ให้เจ้าวางกิริยา
อ่อนลงสักหน่อย พวกเราก็อย่าท�ำให้ซอื่ จือ่ ผูน้ นั้ อับอายไปเลย ได้หรือไม่"
รอบด้านตกอยู่ในความเงียบสงัดก่อน จากนั้นเสียงใสกระจ่างของ
ฉินชิวก็ดังขึ้นแผ่วเบา...
"ข้าเข้าใจแล้ว คืนนีจ้ ะปรนนิบตั ไิ ห่หนิงโหวซือ่ จือ่ อย่างดี เถ้าแก่ชนุ
ไม่จ�ำเป็นต้องกังวลใจ"
"ดีๆ ชิวกวนเข้าใจเป็นพอ เช่นนัน้ ...เช่นนัน้ ไม่มอี ะไรแล้ว เจ้ากินข้าว
ให้อร่อย กินเสร็จก็เตรียมตัวอย่างพิถีพิถันสักยก รอรับรองแขกในคืนนี้"
จากนัน้ เฟิง่ หมิงชุนก็จากไป เจ้าของหอซือเฟยกลับมายังห้องด้านใน
อูลั่วซิงกระชากผ้าโปร่งออกด้วยตนเองก็เห็นถาดขนาดใหญ่ที่
จัดวางอาหารโอชารสเต็มไปหมดถูกวางลงบนพื้นเบื้องหน้านาง
"เจ้าหิวแล้วแน่ๆ ใช่หรือไม่ รีบกินสิ" ฉินชิวคุกเข่าลงข้างหนึง่ จัดแจง
* ซื่อจื่อ ต�ำแหน่งทายาทผู้สืบทอดบรรดาศักดิ์ มักเป็นบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
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ทุกอย่างพลางยื่นตะเกียบเงินให้นาง
อูลวั่ ซิงรับตะเกียบคูน่ นั้ มาโดยจิตใต้สำ� นึก ริมฝีปากสีชาดเผยอน้อยๆ
มิได้ส่งเสียง
ฉินชิวรินชาหอมละมุนให้นางถ้วยหนึ่งเสร็จก็คล้ายฉุกคิดอะไรได้
เลิกคิ้วทั้งสองขึ้นพลางเกาหน้าผากเอ่ยเสียงนุ่ม "หากปวดเบา ประตูเล็ก
ตรงมุมนัน้ เข้าไปจะเป็นห้องเล็กส�ำหรับปลดเบาล้างหน้าล้างมือ แม่นางอู
ใช้ได้ตามสบาย"
กล่าวจบเขาก็ผุดลุกขึ้นด้วยอารมณ์พลุ่งพล่าน ก่อนจะหมุนตัว
จากไปทันที
อูลั่วซิงเห็นท่าทีน้ันลมหายใจพลันร้อนระอุ ในที่สุดก็เอ่ยปากถาม
กับเงาหลังของเขา "แล้วท่านเล่า ทะ...ท่านไม่กินอาหารทั้งวัน ไม่หิวหรือ
ไม่กินสักหน่อยหรือ"
เขาหันตัวมาเล็กน้อยคลี่ยิ้มจางๆ กับนางพร้อมส่ายหน้าเบาๆ
"ยามนี้สายเกินไปไม่กินดีกว่า อย่างไรเสียค�่ำหน่อยต้องรับแขก
ก็ไม่รู้จะยุ่งยากอย่างไรอีก กินอะไรเข้าไปจะยิ่งทรมานมาก" รอยโค้งที่
มุมปากกดลึก "แม่นางอูมิใช่ต้องการตอบแทนบุญคุณหรือ เพื่อไม่ให้
สิ้นเปลืองอาหารเหล่านี้ เช่นนั้นก็ช่วยข้ากินให้มากหน่อยเถิด"
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3

คนงามเข้าฝัน
ตอนอูลั่วซิงไปจากส�ำนักชิงเยี่ยน มิได้กล่าวอ�ำลาผู้เป็นเจ้าของ
หอซือเฟย
เขาซ่อนนาง ช่วยนางรักษาแผล ป้อนยานาง ทัง้ ยังวางอาหารทัง้ หมด
ตรงหน้านาง...อูลั่วซิงจดจ�ำได้ว่าตนเองก็เคยกระท�ำเรื่องประเภทนี้
ตอนยังเล็กนางเคยเก็บสุนัขเร่ร่อนที่ล้มขาหักตัวแข็งลมหายใจรวยริน
ตัวหนึ่งได้กลางหิมะ นางช่วยมันรักษาขา ท�ำรังให้มันอย่างทั้งอ่อนนุ่ม
และอบอุ่น ป้อนอาหารเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถัน
ยามนี้นางราวกับเป็นสุนัขเร่ร่อนตัวนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาเก็บได้
ทั้งที่สถานที่ของเขาโดนท�ำลายจนเละเทะเหลือทน เขายังคงเบิกบานใจ
เครือ่ งหน้าหล่อสง่าทัง้ ห้ามองไม่ออกถึงแววหงุดหงิดร�ำคาญเลยสักเสีย้ ว
ใบหน้าขาวบริสุทธิ์ปราศจากสีสันแห่งความกลัว ทว่ากลับเผยสีอ่อนจาง
ของความกระดากอายให้แก่นาง
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ได้รับการเลี้ยงดูจากคนผู้หนึ่งเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยง ส�ำหรับนาง
เป็นความเพ้อฝันที่ฟุ้งเฟ้อ นางไม่มีเรี่ยวแรงไปเอาใจใครหรือเลี้ยงดูใคร
ปีนนั้ นางช่วยสุนขั ต้าหวงกลับไป แต่วนั หนึง่ หลังจากนางจบการฝึก
ใต้น�้ำตก กลับไปที่เรือนไผ่ซ่ึงพักร่วมกับอาจารย์และศิษย์น้อง อาจารย์
ก็บอกนางว่าต้าหวงวิ่งหนีไปเองแล้ว หนีไปไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยใด
นางไม่ได้ไปตามต้าหวง บางทีอาจเพราะในใจมีค�ำตอบของเรื่องนี้
ปรากฏอยู่เลือนราง
ศิษย์น้องอ่อนแออมโรค ขนสุนัขกระตุ้นให้ศิษย์น้องมีอาการหอบ
ได้ง่าย ขณะที่ต้าหวงซึ่งขาหายสนิทดีแล้วดันชอบพุ่งกระโจนใส่คน...
ภายหลังนางจึงเข้าใจ ทุกเรือ่ งต้องรูจ้ กั และเข้าใจสถานภาพของตน
จึงจะใช้ได้ ไม่วา่ จะเป็นคนหรือเป็นสุนขั ไม่วา่ ชีวติ จะพบเจออุปสรรคอะไร
ตลอดกาลล้วนต้องรู้จักถอยกลับมายังต�ำแหน่งเดิม
ดังนัน้ นางจึงกินอาหารทีบ่ รุ ษุ ผูน้ นั้ ให้อย่างตัง้ ใจ มองเขาประทินโฉม
แต่งตัวโดยไม่ปริปากสักค�ำ
เขาราวกับไม่ถือสาที่ถูกนางจ้องเขม็งเช่นกัน หลายครั้งที่ประสาน
สายตากันในคันฉ่องส�ำริดใหญ่ที่ถูกขัดจนมันวาว เขายังระบายยิ้ม
ให้นาง นัยน์ตาพราวแพรวดุจคลื่นน�้ำกระเพื่อมไหว
เขาเปลีย่ นมาสวมชุดทีถ่ า่ ยทอดสีสนั สดใสเพริศแพร้วของฤดูใบไม้ผลิ
ออกมาอย่างเต็มที่ แดงเหลืองม่วงขาวสีเข้มสีออ่ นตัดกันไปมา สายคาดเอว
สีสดรัดให้เห็นเส้นโค้งงดงามของช่วงเอว เนื้อผ้าที่อวดโอ่หาใดเปรียบ
กอปรด้วยการตัดเย็บหลวมสลับกระชับอย่างมีเสน่ห์ เขาสวมมันออกมา
ได้อย่างสง่างามมีเอกลักษณ์ของตนเอง
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เขาหวีผมจนทั้งด�ำขลับและมันเลื่อม รวบเป็นช่อใหญ่ปล่อยสยาย
อยูด่ า้ นหลัง ผ้าผูกผมแพรไหมกับสายคาดเอวเป็นสีเดียวกัน เขาจงใจให้
ปลายผ้าผูกผมยาวสองสายนั้นลอยล่องไปตามเรือนผมสีด�ำ ขับเน้น
เครื่องหน้าท�ำให้ความหล่อเหลายิ่งเพิ่มความส�ำอางขึ้นมา
สีของท้องฟ้าด้านนอกดุจอาบย้อมด้วยผืนแพรพรรณสีส้มแดง
ภายในส�ำนักชิงเยี่ยนเริ่มจุดโคมส่องสว่าง
เฟิ่งหมิงชุนขึ้นหอมาเคาะประตูอีกครั้ง เขาไม่รีบร้อนไปตอบรับ
กลับเดินมาเบื้องหน้านาง เรียวคิ้วดวงตาอ่อนโยนยิ่ง
'กลับห้องลับด้านในไปก่อนเถิด แม่นางอูต้องการนอนหลับอย่างดี
อีกตื่น ว่าง่ายๆ นะ' กล่าวจบเขาก็หมุนตัวเตรียมจะจากไป
อูลวั่ ซิงไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนเองจึงกระท�ำเช่นนัน้ พลันคว้าแขนเสือ้
กว้างข้างหนึ่งของเขาเอาไว้
นางนั่งโดยแผ่นหลังชิดกับผนัง เงยหน้าแหงนมอง เขาสวมชุด
ฉูดฉาดและสายคาดเอวสีสดยืนตัวตรงตระหง่าน เหลียวหลังมาหลุบตา
มองนาง
'แม่นางอูอยากพูดอะไรหรือ' เขาเลิกคิ้วเล็กน้อยพลางเอ่ยถาม
นางถึงกับตอบไม่ได้
นางไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าตนเองอยากเอ่ยอะไร อยากท�ำอะไร ที่จับเขานั้น
นางท�ำไปตามสัญชาตญาณอย่างแท้จริง
'แม่นางอูไม่อยากให้ข้าไป...ใช่หรือไม่' เขาเอียงหน้านิดๆ ส่วนลึก
ของนัยน์ตาแฝงรอยยิ้มและเจือแววครุ่นคิด
นางเผยอกลีบปาก พยายามครั้งหนึ่งและอีกครั้ง ในที่สุดก็บีบเค้น
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เสียงให้หลุดลอดออกมาอย่างยากล�ำบาก...
'หากชมชอบด้วยใจจริง อยาก...ชิดใกล้ดว้ ยใจจริง เวลาอยูร่ ว่ มกัน...
จึงจะไม่รสู้ กึ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ท่านท�ำเช่นนี.้ ..ก�ำลังท�ำให้ตนเองต้อง
กล�้ำกลืนความไม่เป็นธรรม ท�ำให้ตนเองล�ำบากใจ' นางได้ยินค�ำสนทนา
ของเขากับเถ้าแก่ชุนอย่างชัดเจน รู้ว่าเขาไม่ชมชอบแขกที่มาเยือน
ในค�่ำคืนนี้
ฉินชิวนิ่งมองนางครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยถามเสียงต�่ำ 'แล้วแม่นางอู
เจ้าเล่า อาชีพฆ่าคนเป็นสิ่งที่เจ้าชมชอบ? พูดตามตรง เจ้ามิใช่ก�ำลัง
ท�ำให้ตนเองกล�้ำกลืนความไม่เป็นธรรม ท�ำให้ตนเองล�ำบากใจ?'
นางได้ฟงั ก็พลันตกตะลึง นิว้ มือทัง้ ห้าทีจ่ บั แขนเสือ้ กว้างคลายออก
ทันใด...นางปล่อยตัวเขา
รอบด้านตกอยู่ในความเงียบสงบชั่วขณะ จากนั้นนางได้ยินเสียง
อ่อนโยนเนิบนาบของเขาดังขึน้ อีกครา เป็นเสียงทีร่ าวกับท�ำนองช่วงท้าย
ของเพลงพิณ...
'หากวันใดแม่นางอูจะไม่ทำ� ให้ตนเองล�ำบากอีก อย่าลืมมาบอกข้า
ค�ำหนึง่ ข้าจะท�ำตามอย่างเจ้า พวกเราใครก็หา้ มรังแกตนเองอีกดีหรือไม่'
นางไม่ตอบค�ำอีก เพียงจับจ้องเขาผลักประตูออกไป และสดับเสียง
ฝีเท้าเขาก้าวลงบันไดหินไปทีละก้าว...ทีละก้าว
นางไม่เคยสนทนาลึกซึ้งเพียงนี้กับผู้ใดมาก่อน ในชีวิตยี่สิบกว่าปี
ของนาง คนใกล้ชิดมีแค่อาจารย์กับศิษย์น้อง อาจารย์ปฏิบัติกับนาง...
นับว่าดีกระมัง แต่มักมีระยะห่าง ศิษย์น้องป่วยซมเป็นอาจิณตลอดกาล
ต้ อ งการความคุ ้ ม ครองจากนาง นางไม่ มี ค นสนิ ท หรื อ สหายอื่ น อี ก
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จับพลัดจับผลูบุกเข้ามาในเรือนคุณชายอันดับหนึ่งของส�ำนักชิงเยี่ยน
รู้จักอีกฝ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้น ในใจก็บังเกิดความรู้สึกประเภทถูก
'ก้าวล่วงผ่านประตูเข้ามาในบ้าน' ขึ้นมาแล้ว
นางหวาดผวาอยู่บ้าง รู้สึกหวาดกลัวเล็กๆ สิ่งที่กลัวคืออะไรกันแน่
ชั่วอึดใจนั้นก็เอ่ยต้นสายปลายเหตุไม่ออก
คื น นั้ น นางกลับห้อ งลับเปลี่ยนมาสวมชุดตระเวนราตรีของตน
เก็บมีดเงินคู่กลับลงปลอกลับบนแขนทั้งสองข้าง ตอนนางจากไปฝีเท้า
ยังซวนเซ ทว่าดีขึ้นกว่าเมื่อคืนมากมายนัก
นางรูว้ า่ ไห่หนิงโหวซือ่ จือ่ ได้รบั การเชิญเข้ามาในหอซือเฟย ด้วยเพราะ
อยู่ติดกับนอกผนังชั้นล่าง นางได้ยินเสียงกระเส่าของบุรุษในห้วงตัณหา
อี ก ครั้ ง เสี ย งหอบครางอย่ า งระบายอารมณ์ ป รารถนาดั ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ถีก่ ระชัน้ ขึน้ ทุกขณะ...นางพลอยก�ำหมัดแน่นขึน้ ตาม ข้อนิว้ ทุกข้อบีบแน่น
จนลั่นดังเปาะๆ เล็บจิกเข้าไปในเนื้อฝ่ามือ บีบบังคับให้ตนเองฟังจบ
ทัง้ กระบวนอย่างทรมานยิง่ จวบจนทุกอย่างสงบลง นางจึงสามารถลุกขึน้
จากไปได้
ในฐานะคุณชายอันดับหนึง่ ของส�ำนักชิงเยีย่ นต้อนรับแขกหลังม่าน
ขายรอยยิ้มขายร่างกาย นั่นคืออาชีพที่เขาใช้หาเลี้ยงตัว เหมือนกับนาง
ขายวิทยายุทธ์ สังหารคนเป็นอาชีพแลกเงินทอง ทัง้ สองล้วนท�ำเพือ่ มีชวี ติ
ต่อไปก็เท่านั้น นางกับฉินชิวไม่แตกต่างกัน
ทว่าสิ่งที่เกินมาคือความอึดอัด อึดอัดจนหน้าอกปวดแปลบ
นางเองแทบเอาตัวไม่รอด กลับยังรู้สึกอึดอัดทรมานแทนเขา
ตอนจากไป นางนึกว่าสามารถไปอย่างเด็ดขาด อย่างไรเสียก็พบพาน
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โดยบังเอิญ ไม่มีอันใดให้อาวรณ์ แต่เมื่อปีนขึ้นบนก�ำแพงนางยังอด
หันหน้าปราดมองกลับไปไม่ได้...นางเห็นเทียนสว่างขึ้นบนชั้นบนของ
หอซือเฟย มองเห็นเงาร่างของผู้เป็นเจ้าของปรากฏบนหน้าต่างที่พัง
เสียหายครึ่งหนึ่ง ในใจนางพลันรู้สึกสับสนทันใด
คงไม่ใช่ว่า...เพิ่งเสร็จเรื่องชั้นล่าง ขะ...เขาก็รีบร้อนขึ้นชั้นบนมา
ดูนางหรอกนะ
ฉับพลันนัน้ เงาร่างทีเ่ ร่งฝีเท้าไปทางทีต่ งั้ ห้องลับสายนัน้ ก็ชะงักฝีเท้า
นางหน้าผากเย็นวาบ เกิดภาพลวงตาประหลาดประเภทหนึ่ง
ดั่งเขาและนางห่างกั้นด้วยระยะทางไกลมาก ทว่าสายตาของเขายังคง
ค้นหานางที่หมอบอยู่บนสันก�ำแพงได้ในพริบตา
เขามองเห็นนาง เขาก�ำลังมองนาง
ไม่! ต้องเป็นนางที่คิดมากไป เขาเพียงทอดสายตามองไกลผ่าน
หน้าต่างที่พังเสียหาย เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นนาง
วี้ด...ปุ้ง!
แสงสว่างสายหนึ่งทะยานขึ้นสู่ขอบฟ้าอันมืดมิด และระเบิดออก
บนท้องฟ้าสูงลิ่ว
พลุสัญญาณ?!
ต�ำแหน่งที่จุดคือชานเมืองทางตะวันตก อาจารย์เรียกนางกลับไป
นางชายตามองเงาร่างสูงโปร่งบนหอซือเฟยนั้นอีกแวบ ประทับ
คนรูปงามไว้ในก้นบึ้งของใจด้วยจิตใต้ส�ำนึก จากนั้นก็กระโจนออก
นอกก�ำแพงไปอย่างเด็ดเดี่ยว และตะบึงจากไปไกลโดยไม่เหลียวหลัง
นางไม่รู้แม้แต่น้อยว่านิ้วมือในแขนเสื้อของคนบนหอซือเฟยกดลง
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บนขอบหน้าต่างอย่างแรงเพียงใด ตอนที่นางทะยานร่างหายลับไป
อีกด้านของก�ำแพงสูง ผู้เป็นเจ้าของหอซือเฟยแทบจะบีบขอบหน้าต่าง
แหลกละเอียดอยู่รอมร่อ...
นางจากไปโดยไม่ลา ช่างเป็นการยั่วโทสะบางคนอย่างแท้จริง
ชานเมืองทางตะวันตกของเมืองหลวง
"อาจารย์..."
"เหตุใดจึงกลับมาช้าหนึ่งวัน" ในโถงเล็กเรียบง่ายของเรือนไผ่
แสงเทียนส่องกระทบใบหน้าของบุรุษเกิดเป็นน�้ำหนักแสงเงา ท่าทาง
คล้ายอ่อนโยน ทั้งน�้ำเสียงก็เนิบช้า กระนั้นสายตาที่จับจ้องคนที่หวน
กลับมาในยามราตรีนี้กลับติดจะลุ่มลึกหนักอึ้งยิ่ง
อูลั่วซิงกลั้นอาการไอ ก่อนจะเอ่ยตอบเสียงค่อย "ฝ่ายตรงข้าม
สุดท้ายเปลี่ยนใจ ไม่ยอมมอบของออกมา จ�ำต้องลงมือแย่ง"
"แล้วของเล่า ได้มาอยู่ในมือจริงๆ หรือไม่" เขาผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้
พนักวงโค้ง* ทันใด ช่วงคิ้วตาฉายประกายเฉียบขาด
อูลวั่ ซิงพยักหน้า หยิบกล่องแบนออกมาจากอก ก่อนจะวางบนเก้าอี้
ไผ่อย่างนอบน้อม
เมือ่ เปิดกล่องแบนนัน้ ออกและเห็นสมุนไพรวิเศษสีมว่ งเข้มทีอ่ ยูใ่ น
สภาพสมบูรณ์ยงิ่ อูตงิ้ เซินก็พลันมีสหี น้าผ่อนคลายลง มุมปากค่อยปรากฏ
แววนุ่มนวลขึ้นบ้าง "รับเงินผู้อื่นช่วยก�ำจัดเคราะห์ภัย ในเมื่อช่วยก�ำจัด
เคราะห์ภัยของฝ่ายนั้นส�ำเร็จ ค่าตอบแทนที่ตกลงกันก็จ�ำเป็นต้องจ่าย
* เก้าอี้พนักวงโค้ง เป็นเก้าอี้สมัยโบราณของจีนที่พนักพิงด้านหลังโค้งมนและเชื่อมต่อกับที่เท้าแขน รูปทรง
อ่อนช้อยงดงาม
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ถึงทีส่ ดุ หากคิดเปลีย่ นใจย่อมต้องชดใช้ดว้ ยชีวติ " เขาเว้นวรรคไปชัว่ อึดใจ
และเอ่ยต่อ "เจ้านอกจากช่วงชิง ได้จบชีวิตอีกฝ่ายพร้อมกันด้วย?"
อูลั่วซิงเม้มปากพลางผงกศีรษะกล่าว "เจ้าค่ะ"
"ท�ำได้ดมี าก" อูตงิ้ เซินนัง่ ลงใหม่และพลันเอ่ยถาม "เจ้าได้รบั บาดเจ็บ
จึงกลับล่าช้าใช่หรือไม่"
อูลั่วซิงนึกว่าตนเองปกปิดดีเยี่ยมที่แท้อาจารย์ก็มองออก นาง
ทนไม่ไหวในทีส่ ดุ เบือนหน้าไปไอเบาๆ สองครัง้ ครูห่ นึง่ จึงส่ายหน้ากล่าว
"ศิษย์ไม่เป็นอะไรมาก ปรับลมปราณด้วยตนเองก็สามารถฟืน้ คืนเป็น
ปกติได้"
ในยามนั้น ที่ตามมาพร้อมกับเสียงฝีเท้าแผ่วเบา เงาร่างอรชร
ปรากฏขึ้นข้างประตูโถงเล็ก
หญิงสาวท่าทางอายุสิบห้าสิบหกเห็นอูลั่วซิงกลับบ้านมาเช่นนี้
ใบหน้าที่ดูอมโรคก็แย้มยิ้มเบิกบานขึ้นทันที "ศิษย์พี่! เฉี่ยวเอ๋อร์ว่าแล้ว
เชียวว่าศิษย์พี่กลับมา ข้านอนๆ อยู่ เหมือนได้ยินเสียงศิษย์พี่เข้ามา
แล้วก็เป็นดังนั้นจริงๆ"
อูเฉี่ยวเอ๋อร์ก้าวเข้ามาในโถง ตรงโถมเข้าใส่อ้อมกอดของอูลั่วซิง
อูลั่วซิงค่อยๆ ยกมือขึ้นลูบหัวศิษย์น้อง
อูติ้งเซินลุกขึ้นเดินไปยังข้างกายทั้งคู่ ก่อนจะประคองอูเฉี่ยวเอ๋อร์
ออกอย่างเบามือพลางพูดเสียงนุ่มนวล "ศิษย์พี่เจ้ายุ่งหลายวันเพียงนั้น
ก็เหนือ่ ยแล้ว เจ้าอย่าไปตอแยจนนางไม่ได้พกั ผ่อน มา พ่อพาเจ้ากลับห้อง
เฮ้อ...ดึกเพียงนีย้ งั คล�ำทางมาเองอีก หากสะดุดของอะไรล้มจะท�ำอย่างไร"
"ท่านพ่อ คืนนี้ข้าอยากนอนเตียงเดียวกับศิษย์พี่ ได้หรือไม่เจ้าคะ"
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นางท�ำปากยื่นออดอ้อน
"ไม่ได้ หากเจ้าขอนอนกับศิษย์พี่ ย่อมต้องพูดคุยกันทั้งคืน แม้
ศิษย์พี่เจ้าทนได้ แต่เจ้ารับไม่ไหว"
"ท่านพ่อ ข้าขอร้องล่ะ..." สองมือนางเขย่าแขนของผู้เป็นพ่อ
"ไม่ได้"
"เชอะ!"
"เฉี่ยวเอ๋อร์ท�ำตัวว่าง่ายกับพ่อหน่อย ดูสิ ศิษย์พี่เจ้าได้หญ้าหลิงจี้
กลับมาอีกต้นแล้ว พวกเราใกล้จะรวบรวมครบเจ็ดต้นแล้ว พ่อรับรอง
กับเจ้า อีกไม่นานก็จะบ�ำรุงร่างกายเจ้าแข็งแรง รักษาโรคทัง้ หมดในตัวเจ้า
จนหาย เจ้าต้องว่าง่ายๆ ก่อน อย่าให้พ่อเป็นห่วงได้หรือไม่" เขาลูบศีรษะ
บุตรสาวที่รักใคร่อย่างทะนุถนอมยิ่ง
นับแต่อูเฉี่ยวเอ๋อร์ปรากฏตัว อูลั่วซิงก็ไม่เอ่ยวาจาสักค�ำตั้งแต่ต้น
จนจบ และไม่มีจังหวะให้นางเอ่ยปากเช่นกัน
ภาพพ่อลูกผูกพันตรงหน้าสายตานี้นางมองดูอย่างเงียบเชียบ
มองดูมาหลายปีเพียงนี้ หากพูดว่าส่วนลึกของจิตใจไม่มีความอิจฉา
สักเศษเสีย้ วนัน้ คงเป็นการโกหกแล้ว นางเองก็แอบคิดภาพว่าหากตนเอง
โดนลูบหัวปลอบโยน คุม้ ครองปกป้องดัง่ วางไว้ในใจนัน้ จะเป็นความรูส้ กึ
ประเภทใด นางเข้าใจ นั่นไม่เหมาะสมกับนางเป็นแน่ เพียงแค่...แค่...
คิดเลอะเทอะเท่านั้น
และแล้วนางก็คิดเลอะเทอะอย่างที่คิดไว้จริงๆ ยามนี้ในสมอง
กลับผุดภาพฉากต่างๆ บนหอซือเฟย และแน่นอนว่าย่อมปรากฏใบหน้า
หล่อเหลาสง่างามของคุณชายอันดับหนึ่งผู้นั้นเช่นกัน ยามเขาหยักยิ้ม
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แก้มซ้ายขวามีลักยิ้มหนึ่งลึกหนึ่งตื้น ครั้นเงยคางเล็กน้อย ไฝเม็ดเล็ก
น่ารักนั้นก็สะดุดสายตาเหลือหลาย
เวลานี้หลังใคร่ครวญโดยละเอียดแล้ว 'ลูบหัวปลอบโยน' หรือ
'ปกป้องดั่งดวงใจ' ที่นางเคยคิดฝันเหล่านั้น ก็เหมือนว่า...เขาล้วนท�ำ
กับนางมาหมดแล้ว?
"ลั่วซิง คิดอะไรหรือ" อูติ้งเซินเอ่ยถามขึ้นกะทันหัน
อูลั่วซิงแทบกระเด้งตัวขึ้น เมื่อตั้งสติได้ก็พบว่าหูทั้งสองร้อนผ่าว
"มะ...ไม่ได้คิดอะไรเจ้าค่ะ"
"ศิษย์พี่เห็นทีจะเหนื่อยล้าอย่างหนักจริงๆ ถึงกับนิ่งงันเหม่อลอย
ทีเดียว" ใบหน้าของอูเฉี่ยวเอ๋อร์ยังคงฉายความรู้สึกหักใจไม่ลงเอาไว้
อยู่บ้าง
อูตงิ้ เซินปิดฝากล่องแบนและหยิบไปพลางเอ่ยกับลูกศิษย์ "ดึกมาก
แล้ว พักผ่อนก่อนเถิด หากท้องหิวในห้องครัวมีข้าวและกับข้าวที่เหลือ
ของคืนนี้ ในตูย้ งั มีเสบียงอีกจ�ำนวนหนึง่ ข้าจะไปส่งศิษย์นอ้ งเจ้าเข้านอน
หากมีเรื่องใด พรุ่งนี้ค่อยหารือ"
"ศิษย์รับทราบ" อูลั่วซิงหลุบตาตอบรับ หางตาปรายเห็นศิษย์น้อง
แอบยิงฟันแลบลิน้ ให้นาง นางก็ลอบกะพริบตา ยิม้ มุมปากอย่างอ่อนโยน
ตอบกลับไป
พอกลับถึงห้องนอนที่เป็นของตนเองด้านหลังเรือนไผ่ อูลั่วซิง
ก็เดินซวนเซล้มคะม�ำไปด้านหน้าทันที ด้วยจับขอบโต๊ะได้ทันจึงค่อย
ทรงตัวมั่นคง
นางค้ น พบว่าลมหายใจสั บ สนอย่างยิ่ ง นางกั ด ฟัน ฝืน ทน
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รีบตะเกียกตะกายขึ้นนั่งขัดสมาธิบนเตียง ฝืนเดินลมปราณขึ้นมาเพื่อ
ปรับลมหายใจ
นี่เพราะพิษที่มิได้ก�ำจัดหมดเกลี้ยงก�ำเริบขึ้นอีกในร่างกายนาง
กระมัง
อูลวั่ ซิงท�ำเป็นเข้มแข็งต่อหน้าอาจารย์มากเกินไป พอผ่อนคลายลง
แรงขุมนั้นก็พุ่งย้อนกลับกะทันหัน แต่ถึงอย่างนั้นขอเพียงสงบใจโคจร
ลมปราณเป็นใช้ได้ จับวิธีหายใจเข้าออกได้มั่นคงก็จะค่อยๆ ฟื้นกลับมา
ดังนั้นห้ามรีบร้อน ไม่เป็นอันใด นางคนเดียวรับมือได้
อาจารย์ถามถึงอาการบาดเจ็บของนาง เดิมนางยังใจฝ่ออยู่บ้าง
ทว่าเมื่อศิษย์น้องปรากฏตัวขึ้นในตอนนั้นก็ดึงความสนใจทั้งหมดของ
อาจารย์ไป นางถูกปัดไปด้านข้างอย่างเป็นธรรมชาติ แม้ในใจติดจะ
ฝาดเฝื่อน แต่ก็รู้สึกโล่งอกด้วย
นางไปจากเรือนไผ่เมื่อหนึ่งเดือนก่อน
อาจารย์นางคลุกคลีในวงการนักฆ่ามายี่สิบกว่าปี มิเคยสังกัด
ส�ำนักใด ท�ำงานล�ำพังมาแต่ไหนแต่ไร ทว่าก็มีคนกลางในยุทธภพที่
ร่วมงานกันมานานปีคนหนึ่ง ผู้คนเรียกกันว่า 'เหล่าเต้า'
ฐานลับที่เหล่าเต้าจัดวางไว้ทั่วยุทธภพมีมากดุจขนวัว ลูกสมุน
กระจายไปทั่วทุกสายอาชีพ พูดถึงความว่องไวของข่าวสาร หากบอกว่า
เขาเป็นที่สอง ก็เห็นจะไม่มีใครกล้าอ้างตัวเป็นที่หนึ่งได้แล้ว
ปีนนั้ อาจารย์หญิงของนางถึงแก่กรรมจากการคลอดยาก น่าเวทนา
ทีท่ ารกซึง่ นางคลอดออกมาด้วยชีวติ กลับมีรา่ งกายไม่สมบูรณ์แต่กำ� เนิด
อ่อนแอขี้โรค ซ�้ำยังมีลักษณะของการด่วนจากไปเร็วก่อนวัยอันควร
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สิบปีก่อนอาจารย์เคยสืบได้โอกาสสุดท้ายที่ทารกจะรอดชีวิตมาจาก
เหล่าเต้า...ขอเพียงเตรียมหญ้าหลิงจี้ครบเจ็ดต้น รวมกับค่าจ้างหนึ่งร้อย
ต�ำลึงทอง ประมุขหุบเขาประหลาดเหลียวตงก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง
สภาพร่างกายของศิษย์น้องได้ ท�ำให้เลือดลมฟื้นคืนขึ้นมาใหม่
ประมุขหุบเขาประหลาดผู้นั้นได้รับการขนานนามว่า 'หมอผีหัตถ์
เทวดา' มานาน รักษาโรคหายยากมานับไม่ถ้วน หลังจากผ่านการเชื่อม
สะพานนี้ของเหล่าเต้า ก็ได้เริ่มต้นเส้นทางอันยาวนานในการตามหา
หญ้าหลิงจี้สิบปีนี้ของนางกับอาจารย์
เหตุผลทีส่ มุนไพรวิเศษอย่างหญ้าหลิงจีน้ ยี้ ากทีจ่ ะหามาได้ นัน่ เพราะ
มันเติบโตในบ่อน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องเผ่าจันทราโลหิตในแดนตะวันตกเท่านัน้
ขณะที่หลายปีที่ผ่านมา ยุทธภพจงหยวนมิได้ปฏิบัติอย่างเป็นมิตร
กับเผ่าจันทราโลหิตนัก
ห้าหกปีก่อนนี้สองฝ่ายยังเคยสู้รบกันจริงๆ มาก่อน ตอนนั้นอูลั่วซิง
ทางหนึ่งติดตามอาจารย์ขึ้นเขาลงดินตามหาสมุนไพรวิเศษ อีกทางหนึ่ง
ต้องรับใบสัง่ ช่วยก�ำจัดเคราะห์ภยั ให้นายจ้างทัง้ หลาย แม้ไม่เคยเห็นกับตา
แต่กร็ วู้ า่ เด็กหนุม่ เผ่าจันทราโลหิตคนหนึง่ เคยก่อกวนทัง้ ยุทธภพจงหยวน
จนไก่บินสุนัขกระโดด ทุกผู้คนล้วนหวาดกลัว
เผ่าจันทราโลหิตแยกตัวและลึกลับยิง่ ต�ำแหน่งของบ่อน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์
คนนอกไม่มที างล่วงรู้ อาจารย์กบั นางเดินทางมุง่ สูแ่ ดนตะวันตกหลายครัง้
ล้วนหาทางเข้าไม่พบ หญ้าหลิงจีห้ นึง่ ต้นยากหามา สุดท้ายอาจารย์ได้แต่
กระจายข่าวและใช้เงินจ�ำนวนมากซื้อข่าวจากทางเหล่าเต้า สืบค้นว่า
ในมือผู้ใดมีหญ้าหลิงจี้ ขอเพียงให้หญ้าหลิงจี้เป็นค่าตอบแทน ไม่ว่า
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เรื่องยากเพียงใดล้วนท�ำให้ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าคนผู้นั้นสังหารยากเพียงไร
นางก็จะต้องลอบสังหารครั้งแล้วครั้งเล่าจนส�ำเร็จในที่สุด
ในค�่ำคืนนี้หญ้าหลิงจี้ที่นางน�ำกลับมาคือต้นที่หกของรอบสิบปีนี้
ฝ่ายตรงข้ า มเป็น ผู ้ อ าวุ โ สในส� ำนั ก เล็ ก ๆ เจ้ า ส� ำนั ก ถู ก คนสนิ ท
ร่วมมือกันวางแผนประทุษร้าย ผูอ้ าวุโสใช้หญ้าหลิงจีใ้ นมือเป็นค่าตอบแทน
หมายเอาคืนการสังหารด้วยการสังหาร หมายจะพลิกท่วงทีของส�ำนัก
ให้กลับมาถูกต้อง
นางคิ ด ไม่ ถึ ง หลั ง จากภารกิ จ ลุ ล ่ ว ง ฝ่ายตรงข้ า มเกิ ด กลั บ ค� ำ
คิดเพ้อฝันอยากจะไสส่งนางด้วยเงินอันน้อยนิด
'แม่นาง นี่เป็นสมุนไพรวิเศษเชียวนะ ไม่เพียงสามารถยืดอายุ
ให้ยาวนาน ยังช่วยคืนความหนุ่มสาวชะลอวัย ข้าได้หญ้าหลิงจี้ต้นนี้
มาด้วยเหตุบังเอิญทั้งสิ้น หนึ่งเดียวไม่มีสอง ขะ...ข้าให้เจ้าไม่ได้! ไม่อาจ
ท�ำได้!'
ชายชราตระบั ด สั ต ย์ นิ้ ว มื อ เหี่ ย วย่ น จั บ กล่ อ งแบนแน่ น ผู ้ ค น
ในส�ำนักด้านหลังที่เปลี่ยนไปฟังค�ำสั่งเขามีท่าทีพร้อมใจจะกรูเข้ามา
สังหารนางให้ตาย
นางจึงเปิดศึกการแย่งชิงทันที เมือ่ ลงมือก็ทำ� คนเจ็บหนักไปไม่นอ้ ย
แต่เมื่อครู่นางโป้ปดกับอาจารย์ แท้จริงนางมิได้ลงมือสังหาร
คนเหล่านัน้ เพียงแย่งกล่องแบนมาได้และแน่ใจว่าด้านในคือหญ้าหลิงจี้
ไม่ผิดพลาดก็ซัดคนพวกนั้นล้มลงและหนีมา
นางไม่กล้าให้อาจารย์รู้ว่าท�ำอะไรมาจึงบาดเจ็บ
เดิมนางสามารถกลับมาก่อนหน้านี้สองสามวัน ทว่านางกลับเอา
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หญ้าหลิงจี้ไปซ่อนก่อน ลอบเข้าจวนจงหย่งกงฆ่าสังหารอีกหนึ่งยก
เรื่องบางเรื่องหากได้ข้องแวะ ก็จะต้องท�ำให้จงได้ ถ้าไม่ได้ท�ำ
ตนเองก็จะติดอยู่ในความรู้สึกผิดของตนเอง
'นอนเถิด ไม่ต้องคิดเรื่องใดทั้งสิ้น ให้ข้าช่วยเจ้า'
'ซ่อนตัวให้ดี...ท่านอ่อนแอมาก อันตราย...'
'...รู้หรือไม่ ผู้ที่ใจอ่อนต่างหากที่อ่อนแอ แม่นางใจอ่อน แม่นาง
จึงจะเป็นฝ่ายที่อ่อนแอผู้นั้น'
ในหูมีเสียงพูดโต้ตอบสั้นๆ แว่วผ่านไปโดยไม่มีสัญญาณเตือน
ล่วงหน้า
เสียงบุรุษอ่อนละมุน เสียงหญิงสาวต�่ำพร่าและเปราะบาง...
อูลวั่ ซิงพลันรูส้ กึ ว่าการโคจรลมปราณภายในยุง่ เหยิงวุน่ วาย นึกว่า
ต้องหยุดเดินลมปราณอย่างเลีย่ งไม่ได้ กระนัน้ สติกลับจมดิง่ ลงอย่างหนัก
พริบตานั้นราวกับถูกแรงถ่วงไร้รูปขุมหนึ่งดึงลงสู่เบื้องล่าง ร่วงตกลงไป
ลึกยิ่ง...
นางตกกระแทกลงสูห่ ว้ งขมุกขมัวไร้พรมแดน ยามเมือ่ สภาวะทิง้ ดิง่
หยุดลง นางมิได้ร่วงลงมาเจ็บ แค่สับสน...
"ในที่สุดก็ยอมให้ข้าเข้ามาแล้ว" เสียงบุรุษนุ่มละมุนสายนั้นที่เพิ่ง
ฉุกคิดถึงเมื่อครู่ เวลานี้ดังขึ้นในสติรับรู้ของนาง
อูลวั่ ซิงดันพืน้ ลุกขึน้ ดวงตาเบิกกลมไม่กะพริบแม้แต่นอ้ ย จ้องเขม็ง
ไปที่หมอกหนาด�ำทะมึนเบื้องหน้า
หมอกหนาปั่นป่วน เหมือนลมพายุหมุนวนเปลี่ยนแปลงพิลึกพิลั่น
พลันเห็นเงาร่างบุรุษสูงโปร่งก้าวออกมาจากด้านหลังของสายหมอก
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บุรุษสืบเท้าเชื่องช้า ชุดคลุมยาวล่องลอยหลากสีสัน เรือนผมสีด�ำ
แผ่สยายน้อยๆ ดุจสายน�ำ้ ไหล ใบหน้าขาวกระจ่าง ขาวจนทอแสงเรือ่ เรือง
จางๆ พาให้ใบหน้าที่มีเส้นสายงดงามนั้นดูประหนึ่งความฝันประดุจ
ภาพมายา ไม่เหมือนเรื่องจริงเท่าใดนัก
"ขะ...ข้าต้อง...ต้องธาตุไฟเข้าแทรกเป็นแน่..." นางพึมพ�ำด้วย
จิตใต้ส�ำนึก คิดเหตุผลอื่นไม่ออก
"หามิได้ เจ้าเพียงเผลอสติใจเพริดไปเท่านั้น...จึงคิดถึงข้าขึ้นมา"
บุรษุ รูปงามมายังตรงหน้านาง สายตาจดจ่อและมีชวี ติ ชีวา คล้ายต้องการ
มองเข้าไปในเนื้อหนังจิตวิญญาณของนาง ไปยึดกุมทุกกระแสความคิด
ของนาง
คนตรงหน้าอยู่ใกล้เกินไป อูลั่วซิงอดจะขยับถอยหลังไม่ได้
นางไม่ใช่คนตาขาว แต่ฝ่ายตรงข้ามก็สุดจะอ่อนแอบอบบางเป็น
อย่างยิ่ง คาดว่าแค่หนึ่งนิ้วของนางก็สามารถผลักเขาล้มลงได้อย่าง
ไร้ข้อกังขา นางจึงไม่เข้าใจว่าความรู้สึกเครียดเกร็งในอกนั้นเกิดขึ้นจาก
อะไร
สุดท้ายนางเพียงถอยแต่มิได้หนี
"ฉินชิว..." นางเรียกขึ้นช้าๆ ตามด้วยยกมือกุมหน้าผาก ส่ายหน้า
พลางพึมพ�ำอย่างไม่อยากเชื่อความคิดตนเอง "ไม่ถูกต้อง...ไม่ใช่ธาตุไฟ
เข้าแทรก...ลมหายใจเข้าออกล้วนปกติ และไม่มีความรู้สึกย�่ำแย่จาก
การที่เลือดลมปั่นป่วนแม้แต่น้อย เช่นนั้น...เช่นนั้นยามนี้คือความฝัน?
ย่อมเพราะเหนือ่ ยเกินไป หลับไปเมือ่ ใดไม่รตู้ วั จากนัน้ ...ฝันถึงบุรษุ ผูห้ นึง่
...แต่ไรมาข้าไม่เคยฝันเลอะเทอะมาก่อน ครั้งนี้กลับเหนื่อยถึงขั้นฝันเป็น
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บุรุษแล้ว ซ�้ำยัง...ยังเป็นคุณชายอันดับหนึ่งของส�ำนักชิงเยี่ยน ข้าฝันถึง
เพราะอยากท�ำอะไร อูลั่วซิง เจ้าอยากท�ำอันใดกัน"
นางที่ก�ำลังนึกว่าตนเองหลับลึกอยู่ในห้วงฝันเปลี่ยนไปพูดมากขึ้น
สีหน้าก็เปลี่ยนไปหลากหลาย เทียบกับแม่นางที่พูดน้อยทั้งยังมีสีหน้า
ไร้อารมณ์คนเดิมนั้นช่างแตกต่างกันมาก
ทว่าท่าทางต่างกันราวฟ้ากับเหวนี้ ชวนให้บรุ ษุ ทีม่ าหยุดตรงหน้านาง
อดเลิกคิ้วอย่างตกตะลึงไม่ได้
"ดังนั้น ในเมื่อฝันเห็นข้าแล้ว เจ้าอยากท�ำอะไรเล่า" ฉินชิวถามขึ้น
ตามค�ำพูดนาง
อู ลั่ ว ซิ ง เหลื อ บตาขึ้ น มองเขาใหม่ ดวงตาทั้ ง สี่ ส บประสานกั น
หน้าผากนางชาหนึบเล็กน้อย
เมือ่ ไม่ได้คำ� ตอบจากนาง ใบหน้าเขาตึงเครียดขึน้ ก่อนจะเอ่ยต�ำหนิ
"เจ้าไปโดยไม่ลา ไร้น�้ำใจของชาวยุทธ์โดยสิ้นเชิง"
ทั้งที่อยู่ในห้วงฝัน นางกลับสัมผัสได้ถึงหัวใจที่ปวดรัดขึ้นโดยแรง
นึกถึงเขาที่โดนบีบให้ต้อนรับแขกหลังม่าน อีกทั้งเสร็จกิจแล้วยังรีบร้อน
ขึ้นชั้นบนและมองหาตัวนาง
"อาจารย์จดุ พลุสญ
ั ญาณตามหาข้า ข้าท�ำเรือ่ งทีจ่ วนจงหย่งกงด้วย
ตนเอง ไม่ได้บอกอาจารย์ จากนัน้ ข้ายังได้รบั บาดเจ็บกลับช้าอีก อาจารย์
ย่อมกังวลใจยิ่งยวด...แท้จริงข้าซ่อนหญ้าหลิงจี้ต้นที่หกเอาไว้ อาจารย์
ต้องการทั้งหมดเจ็ดต้นเลยเชียวนะ บัดนี้ขาดเพียงต้นสุดท้ายก็จะส�ำเร็จ
งานใหญ่ ข้าต้องไปน�ำต้นที่ซ่อนไว้อย่างดีนั้นกลับมาจึงจะได้ ศิษย์น้อง
ต้องใช้มันรักษาชีวิต อาจารย์เร่งรัดให้ข้ากลับมา ข้า...ข้าไม่มีความตั้งใจ
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จะท�ำเช่นนั้นกับท่าน..."
บางทีด้วยเพราะนึกว่าตนเองอยู่ในฝัน ซ�้ำบุรุษที่มีบุญคุณกับนาง
ยังประชิดมาถึงตรงหน้าด้วยน�้ำเสียงแฝงโทสะ จ้องมองใบหน้างาม
กรุน่ โกรธนิดๆ ทัง้ ยังดู...น่ารักอย่างไม่มเี หตุผล นางพลันปลดปล่อยตนเอง
อย่างต้านทานไม่ไหว นึกอะไรได้ก็พูดเช่นนั้น
นางมิได้สงั เกต ตอนทีบ่ รุ ษุ รูปงามตรงหน้าได้ยนิ ค�ำว่า 'หญ้าหลิงจี'้
ดวงตาสองข้างของเขาพลันหรี่ลง
ฉินชิวนิ่งงันไปเนิ่นนานจึงถามขึ้นอย่างแช่มช้า "หญ้าหลิงจี้...
อาจารย์กับศิษย์น้องเจ้าต้องการมันไปท�ำอันใด"
นีเ่ ป็นความฝัน ฝันทีแ่ ปลกประหลาดทัง้ ยังเสมือนจริงมากเกินไป...
ในเมื่ออูล่ัวซิงมั่นใจว่ามันเป็นแค่ฝัน ดังนั้นในฝันนางย่อมไร้ซึ่งการระวัง
ป้องกัน ถามมาย่อมตอบไปตามจริง
นางบอกเล่ า ว่ า เหตุ ใ ดตนเองจึ ง ต้ อ งตามหาหญ้ า หลิ ง จี้ อ ย่ า ง
สั้นกระชับเน้นประเด็นหลักต่อเขาทั้งหมด ทั้งยังเอ่ยถึงเรื่องเหล่าเต้า
คนกลางในยุทธภพกับเรื่อง 'หมอผีหัตถ์เทวดา' แห่งหุบเขาประหลาด
เหลียวตงอีกด้วย...
"...หลายปีมานีอ้ าจารย์พาข้ารวบรวมเงินได้ครบหนึง่ ร้อยต�ำลึงทอง
แล้ว หญ้าหลิงจี้เจ็ดต้นบัดนี้ก็เหลือแค่ต้นเดียว เชื่อว่าอีกไม่นานจะ
สามารถส่งศิษย์น้องไปรักษาตัวที่หุบเขาประหลาด เปลี่ยนแปลงสภาพ
ร่างกายได้"
ฉินชิวฟังจบ เรียวคิ้วดวงตาสงบนิ่งราวสภาวะก่อนพายุบนภูเขา
จะมาเยือน ถามขึ้นเรียบๆ อีกว่า "ตอนอาจารย์เจ้าเก็บเจ้าที่อายุน้อย
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ไร้ที่พึ่งมาดูแลข้างกายในปีนั้น ศิษย์น้องของเจ้าถือก�ำเนิดแล้วหรือไม่"
อูลั่วซิงไม่ค่อยเข้าใจค�ำถามที่มาโดยไม่ให้ตั้งตัวนี้ของเขานัก ทว่า
ยังคงตอบตามจริง "ฟังจากค�ำพูดอาจารย์ อาจารย์หญิงจากไปเนื่องจาก
เสียเลือดมากตอนคลอด ตอนที่ข้าเจออาจารย์อายุยังไม่ถึงเจ็ดปีดี
ส่วนศิษย์น้องเพิ่งอายุครบขวบ"
"ดังนั้น...พูดตามตรง แท้จริงอาจารย์เก็บเจ้ากลับมาเพื่อเป็นเพื่อน
กับบุตรสาว หลังจากสอนวิชายุทธ์ให้เจ้า ยังสามารถให้เจ้าช่วยท�ำงาน
ช่วยเก็บเงิน ช่วยหายา ใช่หรือไม่"
วิธีแจกแจงของเขาท�ำให้นัยน์ตาของนางหดลงฉับพลันราวกับ
หวาดกลัวความเจ็บปวด
"ท�ำไม ข้าพูดไม่ถูกต้องหรือ" ฉินชิวถามอีก
บุรุษเบื้องหน้าสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม แววตากลับทอประกาย
เย็นเยียบเล็กๆ
อูลวั่ ซิงกระจ่างแจ้งในพริบตา เขายังเคืองโกรธทีน่ างจากไปโดยไม่ลา
ไฟโทสะลุกโชนใต้รอยยิ้มเสแสร้งกับความเย็นชานั้น
นางบดกลีบปากทั้งสอง ก่อนจะเอ่ยปากขึ้นอย่างยากล�ำบากยิ่ง
"หากไม่ได้อาจารย์พาข้ากลับไป เด็กหญิงทีเ่ สียพ่อแม่ทงั้ สองคนไป
จากการท�ำลายล้างของน�้ำป่าทะลักท่วม อยากมีชีวิตรอด อยากขอให้
อิ่มท้องร่างกายอบอุ่นสักมื้อ บางทีอาจถูกคนขายเข้าหอนางโลมส�ำนัก
คณิกาไปแล้ว หรือไม่ก็...ก็คงเป็นดั่งที่ท่านพูด ข้านั้นถูกพากลับไปเพื่อ
อยู่เป็นเพื่อนศิษย์น้อง ทั้งยังประจวบเหมาะเป็นคนที่มีพื้นฐานดี ทนต่อ
ความล�ำบากในการฝึกยุทธ์ได้ ช่วยอาจารย์รวบรวมเงินได้ ช่วยศิษย์น้อง
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หายาได้...เป็นเช่นนี้ แต่เป็นเช่นนี้แล้วจะท�ำไมเล่า"
ไม่อาจไม่ยอมรับ ค�ำพูดของเขาแทงเข้าไปในส่วนลึกของใจนาง
ทว่าแต่ไรมานางก็หาได้มีนิสัยชอบจมปลักกับความทุกข์
ความรู้สึกทุกข์ตรมย่อมมี แต่ควรจะมองเรื่องราวให้ขาด และนาง
ก็ไม่มีทางหลอกตนเองด้วย "...ได้ท�ำประโยชน์ให้อาจารย์ ได้ปกป้อง
ศิษย์น้อง อย่างไรก็ดีกว่าอดตายข้างถนนหรือตกต�่ำไปเป็นนางคณิกา
มากนัก...มากยิ่งนัก"
ครัง้ นีก้ ลับเป็นเขาทีน่ ยั น์ตาหรีล่ งฉับพลัน "เช่นนัน้ ก่อนหน้านีท้ เี่ จ้าไป
โดยไม่ลา ซ�้ำยังไปอย่างรีบร้อนเพียงนั้น ล้วนเป็นเพราะส�ำนักชิงเยี่ยน
เป็นสถานที่ตกต�่ำ เป็นสถานที่สกปรกโสมมเหลือแสนใช่หรือไม่"
...สะ...สถานที่สกปรกโสมมเหลือแสน?
อูลวั่ ซิงเบิกตากว้างก่อนในทีแรก ตามด้วยหลุบตาลง ขบกรามแน่น
พลางเอ่ยแย้ง "ไม่ใช่! ที่ข้ารีบจากมา เป็นเพราะหวนกลับล่าช้า อาจารย์
ก�ำลังตามหาข้า เรียกข้า เป็นเพราะข้า...ข้า..." ลมหายใจของนางสะดุด
ทันควัน นางพยายามกลืนลมหายใจที่ติดอยู่ในล�ำคอเฮือกนั้น "ในใจข้า
ย�่ำแย่ถึงขีดสุด รู้สึกว่าตนเองไร้ค่าถึงเพียงนั้น จากนั้นก็...อับอายแทบ
แทรกแผ่นดินหนี..."
นัยน์ตาลึกล�้ำคู่นั้นของฉินชิวหดเกร็งอีกหน ยามนี้เขามิได้บันดาล
โทสะ เพียงฉงนฉงายอยู่ในใจ "เหตุใดจึงรู้สึกว่าไร้ค่า รู้สึกอับอายแทบ
แทรกแผ่นดินหนี"
อูลั่วซิงทีเ่ ชื่ออย่างลึกซึ้งว่าตนเองอยูใ่ นความฝันไม่เก็บง�ำค�ำพูดใด
ปล่อยความรูส้ กึ ออกไปตามหัวใจทัง้ หมด "เดิมท่านเป็นคนนอก หอซือเฟย
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ของท่านเป็นเพราะข้ากลับถูกท�ำลายเละเทะเหลือทนปานนั้น กระทั่ง
พิณสักคันยังรักษาไว้ไม่ได้ ท้ายทีส่ ดุ ยังต้องยอมรับน�ำ้ ใจจากขุนนางสูงศักดิ์
เหล่านั้น ยังมิอาจไม่ก้มหัวไปทนฝืนใจปรนนิบัติอีกฝ่าย ต้องต้อนรับแขก
ทีเ่ กลียดชังยิง่ ยวดในฐานะแขกพิเศษ หากข้ามีนำ�้ ใจมากพอ ควรพาท่าน
ไปจากทีน่ นั่ แต่...แต่ขา้ ท�ำไม่ได้...อาจารย์ ศิษย์นอ้ งต้องการข้า ข้าไม่อาจ
ปกป้องให้ท่านปลอดภัยจึงท�ำได้เพียงจากมา ได้เพียงจากมาไกลตอนที่
ท่านถูกหยามเกียรติ อะไรนอกเหนือจากนั้นล้วนท�ำไม่ได้ทั้งสิ้น..."
นางค้นพบว่าก้นบึ้งของดวงตาที่เหมือนปริศนาของบุรุษราวกับ
มีสะเก็ดดาวตกลงไป ทอประกายระยับ ประหนึง่ ได้รบั การปลอบโยนและ
ถูกท�ำให้พึงใจ
"ฝันนี้...เหมือนจริงยิ่ง..." นางกลับสัมผัสได้ว่าใบหูตนเองร้อนลวก
และอดถอยหลังไปก้าวหนึ่งไม่ได้
นางถอยหลัง ฉินชิวก็สืบเท้าขึ้นหน้ามาใกล้พลางเอ่ยด้วยท่วงท่า
แช่มช้า "ดังนัน้ ทีฝ่ นั เห็นข้า เพราะเจ้ารูส้ กึ ผิดบาปในใจ รูส้ กึ ละอายใจต่อข้า
รู้สึกว่าไม่มีน�้ำใจกับข้ามากพอ เป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่"
นางแหงนหน้าสบตาเขาอย่างอึ้งงัน ก่อนจะขานรับเสียงค่อยด้วย
ค�ำตอบจากจิตใต้ส�ำนึก "อืม..."
"เป็นเช่นนี้จริงหรือ" ใบหน้าหล่อเหลาของเขาโน้มลงมาหานาง
ปลายจมูกอยู่ห่างจากจมูกเล็กของนางไม่ถึงหนึ่งช่วงนิ้ว มุมปากหยักขึ้น
เล็กน้อย "ความงามของคุณชายอันดับหนึ่งแห่งส�ำนักชิงเยี่ยนดึงดูดเจ้า
ไม่ได้โดยสิ้นเชิง ไม่สามารถท�ำให้เจ้าฝันถึงได้เลยเชียวหรือ เดิมข้านึกว่า
เจ้าต้องใจข้าไม่มากก็น้อย เป็นข้าคิดไปเองฝ่ายเดียวกระนั้นหรือ"
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ค�ำถามเขาไม่ได้รับค�ำตอบทันที เพราะหญิงสาวก�ำลังตกตะลึงยิ่ง
ดวงตารูปเมล็ดซิ่งเบิกกว้างขึ้น
"แม่นางอู เจ้าไม่มีใจให้ฉินชิวอย่างแท้จริง?" เขาไต่ถามด้วยเสียง
ทุ้มต�่ำอีกคราราวกับต้องการยั่วเย้าจิตวิญญาณคนพลางโน้มใบหน้าลง
ต�่ำกว่าเก่า
บางทีอาจเป็นชั่วอึดใจ หรือชั่วครู่ หรืออาจใช้เวลานานกว่านั้น
ใบหูร้อนผะผ่าวของอูลั่วซิงจึงค่อยได้ยินเสียงแหบแห้งของตนเอง...
"ข้ากับคุณชายรู้จักกันเพียงหนึ่งคืน ไหนเลยจะพูดถึงอะ...อะไร
มีใจไม่มีใจ"
ดวงหน้างามของบุรุษในคลองจักษุปรากฏรอยยิ้ม ไฟโทสะสลาย
หายไปโดยไม่รู้ตัว "ใช่สินะ รู้จักกันเพียงเวลาน้อยนิด พวกเราก็ร่วม
ตกทุกข์ได้ยากด้วยกัน ข้ายังได้เห็นเรือนร่างเจ้า เจ้าก็มองดูขา้ ถอดอาภรณ์
แต่งตัวตลอดขัน้ ตอน ยามนีย้ งั ยินยอมให้ขา้ ก้าวเข้ามาทีน่ ี่ หากเจ้าไม่คดิ
อะไร ข้าก็อับจนหนทาง แต่หากเจ้าคิด นั่นก็คือมีใจให้ข้า เช่นนั้นไฉน
จึงไม่ยอมรับอีก"
ค�ำพูดวกวนของเขาท�ำให้นางรู้สึกสับสนมึนงงอยู่บ้าง
มีอะไรไม่ค่อยถูกต้อง...
นางตระหนักได้ถงึ ความไม่ชอบมาพากลทว่ากลับแจกแจงต้นสาย
ปลายเหตุไม่ออก รู้สึกเพียงดวงตาของเขา นัยน์ตาด�ำของเขา จังหวะ
การพูดของเขา น�ำ้ เสียงของเขา อีกทัง้ ...อีกทัง้ ลมหายใจอุน่ จางทีล่ อยอวล
อยู่ตรงปลายจมูกนาง ชั่วระหว่างความสงบนิ่งและเคลื่อนไหวก่อตัวขึ้น
เป็นตาข่ายไร้รูป ครอบทับลงมาตั้งแต่หัวจดเท้า
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นางหลับตาทั้งสองด้วยสัญชาตญาณ สามารถไม่มองได้ แต่กลับ
มิอาจไม่ฟัง ยามนี้เองก็แว่วเสียงบุรุษนุ่มนวลแผ่วเบาดุจครวญเพลงขึ้น
อีกครา...
"เจ้าโลดแล่นในยุทธภพ มีวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ ข้าคลุกคลีในวงการ
หอโคมเขียว ความรักเป็นเท็จ ความรู้สึกเป็นลวง ยากนักที่เราสองจะได้
พบกัน เจ้ายินดีปกป้องข้าให้รอดพ้นจากการกัดทึ้งของสุนัขดุร้าย ทั้งยัง
รู้จักปวดใจแทนข้า ข้าก็ย่อมรับน�้ำใจนี้เช่นกัน"
นางรู้สึกว่าริมฝีปากของเขาเลื่อนมาที่แก้มขวา ผิวของใบหน้านาง
ครึ่งหนึ่งถูกลมหายใจเขาเป่ารดจนอุ่นร้อน
จากนัน้ เขาเอ่ยถามขึน้ ว่า "ฉินชิวจะปรนนิบตั อิ ย่างดีเยีย่ ม แม่นางอู
...อยากลองดูหรือไม่"
อูลั่วซิงริมฝีปากร้อนผ่าว สัมผัสทั้งนุ่มและชุ่มชื้นประทับลงมา
กลิ่นอายที่อาบย้อมด้วยกลิ่นจันทน์หอมยึดครองจมูกและปากของนาง
ทั้งหมด ช่วงชิงลมหายใจเข้าออกของนางไป
นางตื่นตระหนกและลืมตาขึ้นทันใด
ใบหน้าของบุรุษอิงแอบชิดใกล้เป็นอย่างยิ่ง ในความเป็นจริงนั้น
ใกล้ยิ่งกว่าใกล้ สันจมูกโด่งงดงามของเขาแนบไปกับของนาง ดวงหน้า
งดงามเอี ย งเล็ ก น้ อ ย ขนตางอนยาวหลุ บ ลงดุ จ ปี ก ผี เ สื้ อ สั่ น สะท้ า น
ใช้ริมฝีปากปิดผนึกริมฝีปากนาง
ไม่ เ พี ย งแค่ ป ิ ด ผนึ ก ลิ้ น อุ ่ น ชื้ น ของเขาเมื่ อ สบช่ อ งก็ ช� ำ แรก
แทรกเข้ามาในโพรงปากของนาง และเกี่ยวกระหวัดลิ้นเล็กที่ซ่อนอยู่
ภายใน
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อื้อ...เช่นนี้เหมือนจะ...ไม่ค่อยถูกต้อง แต่...แต่ว่า...
ทัง้ หัวใจของอูลวั่ ซิงว้าวุน่ สับสน ดวงตาทีล่ มื ขึน้ อย่างตระหนกของนาง
ราวกับถูกสะกดจิต เปลือกตาค่อยๆ ปิดลงอย่างสัน่ ระริก หน้าผากชาหนึบ
ความรู้สึกตื้นเขิน ความรู้สึกได้รับการปลอบประโลมแผ่ขยายจากปาก
ลิ้นและในกระพุ้งแก้ม โดยไม่รู้ตัว นางเรียนรู้ที่จะหลับตาทั้งสองข้าง
เหมือนอย่างบุรุษ เรียนรู้การเคลื่อนไหวกวาดเบาๆ และม้วนตวัดของ
ลิ้นเขา พันพัวกับเขาที่บุกรุกเข้ามาในปากของนางซ�้ำไปมา
เขาจูบนาง...นางตอบรับค�ำเชิญจากกลีบปากเขา ต้อนรับเขา
ที่แทรกลึกเข้ามาอย่างไร้การต่อต้าน
นางไม่เคยท�ำเช่นนี้กับผู้ใดมาก่อน
เหมือนกับนางที่ไม่เคยฝันถึงบุรุษมาก่อน ไม่เคยฝันประหลาด
ถึงเพียงนี้มาก่อน
ทว่าชัว่ อึดใจเดียวทุกอย่างก็เกิดขึน้ จริงหรือลวงเปลีย่ นไปพร่าเลือน
ไม่ ชั ด เจน ทว่ า ...เหตุ ก ารณ์ ทุ ก อย่ า งล้ ว นต้ อ งมี ต ้ น สายปลายเหตุ
ยามเกิดเหตุผิดธรรมดาย่อมต้องมีปัญหาอะไร เช่นนี้ไม่...
ไม่ถูกต้องจริงๆ!
สติรับรู้หนาววูบ พลังขุมนั้นแทงทะลุผ่านไขสันหลัง นางตัวสั่น
สะท้านโดยแรงคราหนึ่ง ฝ่ามือทั้งสองที่ทาบทับลงบนหน้าอกเขาตั้งแต่
เมื่อใดก็ไม่รู้ออกแรงฉับพลันในชั่วพริบตานี้
นางผลักบุรุษผู้นี้ออกอย่างหนักหน่วง สองตาถลึงกว้างอย่างตกใจ
สุดขีด ก่อนจะพบว่าตนเองไม่ได้อยู่ในก้อนขมุกขมัวนั้นอีกแล้ว
ในห้องเงียบสนิท เงียบสงัดเหมือนเช่นปกติ นางตื่นขึ้นมาบนเตียง
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ร่างกายยังคงอยู่ในท่าขัดสมาธิ
เป็นความฝัน...
แต่นี่...นี่ย�่ำแย่เกินไปอย่างแท้จริง
นางไม่กล้าเชื่อเลยจริงๆ ว่าตนเองกลับนอนหลับไปตอนที่ก�ำลัง
โคจรลมปราณเสียได้!
ตั้งแต่ติดตามอาจารย์ฝึกวรยุทธ์มาตั้งแต่อายุหกเจ็ดปี เรื่องเช่นนี้
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
นางครุน่ คิดถึงความเป็นไปได้ทงั้ หมดทีต่ นเองจะตกต�ำ่ มาถึงขัน้ นีไ้ ด้
สุดท้ายกล่าวได้เพียงว่าค่ายกลทีน่ กั พรตหลิงเจินแห่งเขาอวิน๋ เหยาสร้างขึน้
ในจวนจงหย่งกงช่างมิอาจดูเบาได้จริงๆ แค่หลบ 'เจ็ดดาราระดมยิง'
ไม่พน้ ด่านเดียว ความเจ็บปวดทางร่างกายยังพอฝืนทน แต่พษิ ทีห่ ลงเหลือ
ในตัวกลับลอบก่อการพิลึก หากมิใช่เพราะสารพิษส่งผลกระทบถึงจิตใจ
นางย่อมไม่มีทาง...ไม่มีทางฝันเหลวไหลเช่นนี้เป็นอันขาด
หน้าผากเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็ก นางจับแขนเสื้อขึ้นซับ หัวใจ
ยังคงเต้นถี่รัวอยู่บ้าง ลมหายใจกับผิวหน้ายังร้อนลวกผิดปกติ
นางขยั บ ปลายนิ้ ว เล็ ก น้ อ ย สั ม ผั ส กลี บ ปากของตนเองด้ ว ย
สัญชาตญาณ ความรู้สึกคล้ายถูกบดเบียดดูดเม้มจากในสู่นอกของ
ปากเล็กทั้งปากหลุดออกจากฝันมายังความจริง ในปากกระทั่งลิ้มรส
กลิ่นคาวเลือดจางๆ ได้...นางคงไม่ได้ฝันเช่นนั้น แล้วตื่นเต้นจนถึงกับ
กัดตนเองเป็นแผลหรอกกระมัง
"สวรรค์..." นางยกสองมือปิดหน้าพลางล้มลงกับเตียงและโอดครวญ
เสียงต�่ำ ไม่สนใจอีกว่าจะกดทับบาดแผลที่เจ็บบนแผ่นหลัง รู้สึกเพียงว่า
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การที่ตนเองนึกภาพฝันแสนลามกต่อบุรุษที่มีบุญคุณกับนาง และอาลัย
อาวรณ์รูปโฉมงดงามของอีกฝ่าย เป็นเรื่องที่ไร้ยางอายเกินไปแล้ว
ในเวลาเดียวกัน ทางใต้ของเมืองหลวง บนหอซือเฟยในส�ำนัก
ชิงเยี่ยน มีคนผู้หนึ่งลืมตาโพลงขึ้นในห้องมืดสนิทเช่นกัน
สภาพระเกะระกะหลังจากโดนพังทลายยังมิได้เก็บกวาด โต๊ะเก้าอี้
หีบเสือ้ ผ้ายังคงตัง้ เอียงกระเท่เร่สะเปะสะปะ เสือ้ ผ้ารวมไปถึงของชิน้ เล็ก
ชิน้ น้อยกระจัดกระจาย ผ้าโปร่งผืนใหญ่รว่ งหล่นลงมาซ้อนทับกันเป็นชัน้ ๆ
บนพื้นไม้ มีเพียงเตียงกว้างในห้องด้านในที่ยังพอจะรักษาความสะอาด
เป็นระเบียบอยู่ได้
บนเตียง บุรุษรูปงามที่เสื้อผ้าและเรือนผมสีด�ำยุ่งเหยิงน้อยๆ ก็
ก�ำลังนัง่ ขัดสมาธิเช่นกัน ท่วงท่านัน้ คล้ายก�ำลังโคจรลมปราณเป็นวงกลม
บังคับลมปราณควบคุมสติ ทันใดนั้นเขาก็หงายหลัง นอนราบเป็นรูป
ตัวอักษรต้า ก่อนจะค่อยๆ งอแขนขึ้นหนุนต่างหมอน
ในปากเขามีกลิ่นคาวเลือด เป็นเลือดของเขาเอง
ตอนทีแ่ ม่นางอูสติแจ่มชัด ผลักเขาออกมากะทันหัน ฟันขาวของนาง
ข่วนโดนเนื้อนุ่มในปากเขา และทิ้งรอยแผลเล็กๆ เอาไว้
การก้มหน้าประกบจูบริมฝีปากเล็กของนาง พูดตามจริง การกระท�ำนี้
เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของเขาอย่างมาก
ต้องโทษทีส่ หี น้าอึง้ ตะลึงของนางตอนนัน้ น่ารังแกยิง่ นัก นิสยั แท้จริง
ของนางที่ซ่อนอยู่ใต้สีหน้าไร้ความรู้สึกอันที่จริงก็เหมือนหญิงสาวทั่วไป
อย่ า งมาก พอเปลี่ ย นไปพู ด มากขึ้ น สี ห น้ า ก็ เ ปลี่ ย นไปหลากหลาย
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ความรู้สึกแสดงออกมาให้เห็น และยังรู้จักหน้าแดงขวยอายอีก
แต่จิตใจของหญิงสาวยังคงแน่วแน่ มิได้ล่องลอยไปตามการ
ร่ายระบ�ำของเขาจนถึงที่สุด
ในเมือ่ เผด็จศึกไม่งา่ ยดาย ดังนัน้ เขาจะด่วนใจร้อนไม่ได้ ต้องค่อยๆ
วางแผนขบคิด
"อืม...นิสัยเช่นนี้ เห็นทีจะเป็นคนที่ปลอบประโลมได้ แต่หลอกล่อ
ไม่งา่ ย" เขาเหลือบมองด้านบนพลางพึมพ�ำเสียงต�ำ่ "ดีมาก ดีมากทีเดียว"
เขาเม้มปากทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บนัน้ และใช้ทอ้ งนิว้ ลูบมุมปาก จึงพบว่า
รอยโค้งตรงนั้นหยักยกขึ้น
แม้วชิ าเข้าฝันถูกท�ำลาย วิชาสวมวิญญาณก็ใช้ไม่ได้ผลโดยสมบูรณ์
ทว่าเขากลับรู้สึกเบิกบานใจอย่างผิดธรรมชาติ
เห็นการล่าสัตว์ จิตใจเบิกบาน*

* เห็นการล่าสัตว์ จิตใจเบิกบาน เป็นส�ำนวน หมายถึงการได้เห็นสิ่งที่ตนเองเคยชอบในอดีตอีกครั้ง ท�ำให้
รู้สึกตื่นเต้นเบิกบานอดรนทนไม่ไหว
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4

หลังคืนมืดมิดมีวันฟ้าสว่าง
สามวันให้หลัง
อูลวั่ ซิงเพิง่ ปฏิบตั ภิ ารกิจหนึง่ เสร็จ แม้พดู ว่าระหว่างทางเกิดอุปสรรค
ท้ายที่สุดยังคงน�ำหญ้าหลิงจี้ต้นที่หกกลับมาได้ ประกอบกับจ�ำเป็นต้อง
พักฟื้นรักษาอาการบาดเจ็บ สามวันนี้นางจึงอยู่ในโอวาทยิ่งอย่างแท้จริง
เพียงพักอยูท่ เี่ รือนไผ่ไม่ได้ไปทีใ่ ดทัง้ สิน้ หากไม่เดินลมปราณขับพิษรักษา
อาการบาดเจ็บ ก็จะอยู่พูดคุยกับศิษย์น้องอูเฉี่ยวเอ๋อร์ หรือที่จริงคือเวลา
ส่วนใหญ่ล้วนเป็นอูเฉี่ยวเอ๋อร์เกาะติดข้างกายนางพูดเจื้อยแจ้วไม่หยุด
ทว่านางก็คุ้นชินกับการรับฟังแล้ว
ศิษย์น้องร่างกายไม่แข็งแรงลมปราณอ่อนแอ อาจารย์ยังดูแล
ปกป้องไข่มุกในอุ้งมือ* นี้อย่างเกินเหตุอีก จึงเป็นเหตุให้บัดนี้ศิษย์น้อง
ที่อายุสิบห้าสิบหก นอกจากนางผู้เป็นศิษย์พี่ ข้างกายก็ไม่มีเพื่อนเล่น
* ไข่มุกในอุ้งมือ เป็นส�ำนวน หมายถึงบุคคลผู้เป็นที่รักดั่งหนึ่งสิ่งของล�้ำค่า ต่อมามักใช้แทนบุตรธิดา
อันเป็นที่รัก คล้ายกับภาษาไทยที่เปรียบลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
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อายุรนุ่ ราวคราวเดียวกันเลย จึงไม่แปลกทีท่ กุ ครัง้ ยามนางหวนกลับเรือนไผ่
ศิษย์น้องมักงอแงจะนอนกับนาง ดึงตัวนางมาพูดจ้อไม่รู้จบ
วันนีห้ ลังกินอาหารค�ำ่ ไม่นาน นางก็สง่ ศิษย์นอ้ งทีร่ า่ งกายอ่อนเพลีย
อ้าปากหาวบ่อยครั้งกลับไปนอนที่ห้อง หลังเก็บกวาดภายในเรือนกับ
ห้องครัวเสร็จและเห็นอาจารย์กลับห้องแล้วเช่นกัน นางจึงพลันออกไป
ด้านนอกตามล�ำพัง
ล�ำธารสายเล็กคดเคี้ยวเลี้ยวลดสายหนึ่งตั้งอยู่ห่างไปครึ่งหลี่*
น�ำ้ ใช้ทเี่ รือนไผ่ลว้ นมาจากล�ำธารสายนี้ ต่อให้ตลอดทางมีเพียงดวงจันทร์
ดวงดาวเป็นเพื่อนเท่านั้นและนางไม่มีโคมทั้งไม่ได้ถือคบไฟ กระนั้น
หลับตาก็สามารถจดจ�ำได้วา่ ในล�ำธารทีใ่ ดมีหนิ โผล่พน้ น�ำ้ ขึน้ มาให้เหยียบ
ได้บ้าง
ด้วยเหตุนี้ยามเมื่อเงาร่างแบบบางคล่องแคล่วเดินทะลุผ่านป่าไผ่
แถบใหญ่มายังริมล�ำธาร จึงไม่ได้จงใจใช้วิชาตัวเบา เพียงเหยียบหิน
ในล�ำธารที่พ้นน�้ำขึ้นมาสองสามก้อนด้วยฝีเท้าแผ่วเบาพอเหมาะ และ
กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งของล�ำธาร
เดินต่อไปอีกคือหมู่บ้านเล็กมากแห่งหนึ่ง ขนาดประมาณยี่สิบ
หลังคาเรือน อูลั่วซิงชอบไปมาหาสู่กับชาวบ้านที่นั่นเป็นอย่างมาก
นางคิดว่าในใจอาจารย์ย่อมรู้อย่างกระจ่างชัดว่าหากนางกลับ
เรือนไผ่ก็จะชอบไปที่หมู่บ้าน อาจารย์แม้จะไม่ชอบให้นางมีปฏิสัมพันธ์
กับพวกชาวบ้านมากนัก แต่ก็มิได้พูดยับยั้งตรงๆ มักจะลืมตาข้างหนึ่ง
ปิดตาข้างหนึง่ ปล่อยนางท�ำตามใจ ไม่เข้มงวดเหมือนเช่นทีด่ แู ลศิษย์นอ้ ง
* หลี่ (ลี้) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เท่ากับความยาว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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อืม บางทีนางก็นึกอิจฉาไม่น้อยที่ศิษย์น้องได้รับการคุ้มครอง
อย่างดีเยี่ยม สามารถดื้อรั้นหรือออดอ้อนได้ตามใจชอบ แต่เรื่องการ
'ปล่อยอิสระ' ข้อนี้ นางกลับต้องยินดี ยินดีที่อาจารย์ไม่ยุ่มย่ามกับนาง
มากเกินไปและให้อิสระนางมากยิ่ง
ดังนั้นนี่ก็คือความหมายของค�ำโบราณที่ว่า 'เมื่อหนึ่งดี ย่อมไม่มีดี
ที่สอง' กระมัง
นางเย้ยหยันตนเองในใจ ฉีกปากหัวเราะโดยไร้เสียง ลูบจมูก
ขณะจะยกเท้าเดินไปทางหมู่บ้าน แสงจันทร์เหนือศีรษะกลับวูบวาบ
ผิดปกติ คล้ายมีสิ่งของขนาดมหึมาลอยผ่านด้านบนไปอย่างรวดเร็ว
นางช้อนตามองทันใด ใต้แสงดาราจันทราบางเบาแยกแยะออกว่า
นั่นคือคนผู้หนึ่งก�ำลังแบกคนอีกคนอยู่
คนที่ส�ำแดงวิชาตัวเบารูปร่างสูงใหญ่ก�ำย�ำ คนที่ถูกแบกบนบ่า
อาภรณ์ปลิวไสว เสือ้ ฤดูใบไม้ผลิหลากสีสนั และรูปร่างสูงโปร่ง...มิใช่สตรี
กลับเป็นบุรุษ!
ช้าก่อน! ใต้แสงจากดวงดาวดวงเดือน เสื้อที่สีสันค่อนข้างโดดเด่น
ตัวนั้นวาบผ่านก้นบึ้งนัยน์ตาไปเพียงชั่วอึดใจ
เหตุใดนางจึงรู้สึกคุ้นตาเล่า
หรือว่า...ฉินชิว?!
คืนนั้นเพื่อต้อนรับแขกสูงศักดิ์ เขาจึงแต่งกายอย่างเลิศหรู ชุดที่
เปลี่ยนไปใส่ต่อหน้านางก็คือเสื้อหลากสีตัวนั้น!
เท้าของอูลั่วซิงที่เดิมต้องการมุ่งไปทางหมู่บ้านพลันหมุนกลับ
เรียกพลังลมปราณขึ้นมาไล่ตามทันที
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นางเสียเวลาที่พื้นดินครู่หนึ่ง กอปรด้วยบาดแผลยังไม่หายสนิท
ใช้วชิ าตัวเบาขึน้ มาจึงติดขัดอยูบ่ า้ ง กว่าจะไล่ตามได้ อีกฝ่ายก็หา่ งไปไกล
หลายหลี่แล้ว
ทว่าเมื่อเข้าไปในเขตป่าเขาของชานเมืองตะวันตกร่องรอยของ
ฝ่ายตรงข้ามก็หายไปโดยสมบูรณ์
อูลั่วซิงปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่า พยายามค้นหาอีกฝ่าย
อีกครา ทว่าแสงจันทร์สุกสกาวสาดส่องผืนป่าหนาทึบเป็นประกายแสง
ระยิบระยับ เสียงทีแ่ ว่วเข้าหูนอกจากเสียงลมราตรีพดั กระโชกดังซ่าๆ กับ
เสียงนกฮูกร้องแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นอีก
สภาพบ้านเมืองในยุคสมัยนี้ ไม่เพียงสตรีเท่านั้นที่อาจประสบ
เคราะห์ภัย แม้แต่บุรุษรูปงามก็อันตรายอย่างมาก
คนสุภาพอ่อนแองามหมดจดเช่นเขาขืนตกไปอยูใ่ นมือคนชัว่ จะถูก
ย�่ำยีจนมีสภาพเช่นใด
"น่าตายนัก!" นางกัดฟันสบถด่าอย่างอดไม่ได้ หัวใจหดรัดเกร็ง
พลางชกหมัดหนึ่งไปที่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้
ตอนที่เฟิ่งหมิงชุนโบกผ้าเช็ดหน้าด้วยใบหน้าปวดเศียรเวียนเกล้า
ระคนล�ำบากใจ บอกเขาว่าบุรษุ ฉกรรจ์ลำ�่ สันทีเ่ รียกตนเองว่า 'เหยียนต้า'
คนนัน้ บุกเข้ามาในส�ำนักชิงเยีย่ นอย่างป่าเถือ่ น พร้อมกับก�ำราบมือต่อยตี
เจ็ดแปดคนในส�ำนักลงกับพื้น โวยวายจะให้เขามารับรองนั้น ฉินชิวก็
เดาได้ว่าคืนนี้จะ 'ครึกครื้นไม่เบา' ทั้งยัง 'น่าสนุกอย่างมาก'
ทว่าทีเ่ ขานึกไม่ถงึ ก็คอื หลังเชิญแขกเข้ามาในหอซือเฟย ฝ่ายตรงข้าม
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สุดท้ายกลับใช้วิธีการเช่นนี้
เขาถูกเหยียนต้าจี้สกัดจุดสองสามแห่งคุมตัวอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
ตามด้วยแบกขึ้นหลังลักพาตัวมา
ดี ดี ยิ่ ง ดี เ ยี่ ย ม...อื ม ในความเป็ น จริ ง นั้ น ดี จ นไม่ รู ้ จ ะดี ก ว่ า นี้
ได้อย่างไรอีก เรื่องหลายอย่างอยู่ในหอซือเฟยไม่สะดวกปลดปล่อย
มือเท้าจัดการตามใจได้จริงๆ มิหน�ำซ�้ำเถ้าแก่ชุนของเขายังเป็นพวกชอบ
แอบฟัง หากได้ยินสิ่งที่ไม่ควรได้ยิน รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้เข้า ท�ำให้เถ้าแก่ชุน
ตกใจเสียขวัญเกินควรจะเป็นความผิดบาปได้
ถือโอกาสถูกลักพาตัวไปนั้นดีทีเดียว ป่าเขารกร้างห่างไกลผู้คน
เป็น 'สถานที่วิเศษ' โดยแท้
อีกด้านหนึ่ง ในร่างกายของเหยียนต้าก�ำลังร้อนจนทรมาน ต่อให้
ก�ำลังภายในเขาดีเพียงไร ใช้วชิ าตัวเบาวิง่ ทะยานระยะทางไกลหลายหลี่
ยามนี้ก็ถึงขีดจ�ำกัดเช่นกัน
ครั้นเมื่อลงพื้นเขาเซถลาเล็กน้อย ร่างหอมกรุ่นที่แบกบนบ่าพลัน
ไถลลงมา เขาปล่อยให้คนรูปงามร่วงหล่น ตกลงบนพื้นหญ้าป่าลึกที่มี
ใบไม้แห้งทับถมเป็นชั้นหนา
ภายในป่ามืดทะมึน ใบไม้กับกิ่งไม้แทบปิดบังท้องนภาจนมิด
เหลือเพียงวงแสงสีเงินยวงวงหนึ่งที่ลอดผ่านช่องว่างของใบไม้ลงมา
เหยียนต้าคุกเข่าข้างหนึ่ง ลมหายใจสับสนยิ่ง พอช้อนตาขึ้นมอง
พลันเห็นคนงามทีน่ อนราบอยูท่ า่ มกลางแสงสีเงินยวงนัน้ พอดี ดวงตายาว
มีชีวิตชีวาคาดเดายากทั้งยังเจ้าเล่ห์กะพริบเบาๆ ให้เขา คล้าย...คล้าย
ก�ำลังเยาะหยันเขา ด้วยรู้ภูมิหลังเขาอย่างลึกซึ้ง จึงหัวเราะเย้ยเยาะ
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เห็นเป็นตัวตลก
คุณชายอันดับหนึง่ ของส�ำนักชิงเยีย่ นผูน้ ไี้ ม่ใช่คนทีร่ บั มือง่ายอย่าง
เด็ดขาด!
"เจ้า...คืนนั้นเจ้าท�ำอะไรกับข้ากันแน่" เหยียนต้าเอ่ยถามอย่าง
เหีย้ มเกรียม ทันใดนัน้ ก็เห็นคนงามลุกขึน้ นัง่ ขัดสมาธิดว้ ยท่าทีเกียจคร้าน
เขาถลึงตาโตอย่างกับลูกกระดิ่งส�ำริดพลางเอ่ย "เป็น...เป็นไปได้อย่างไร
วิธีสกัดจุดที่ส�ำนักข้าคิดขึ้นมาเองจะใช้ไม่ได้ผลได้อย่างไร ทั้งที่เจ้าถูก
สกัดจุดแล้ว ขยับตัวไม่ได้ กลับ...เพราะเหตุใด...เพราะเหตุใดกัน"
ฉินชิวยกแขนเสื้อขึ้นโบกแผ่วเบา แสดงท่าทีว่านั่นเป็นค�ำถามที่
ไม่ควรค่าแก่การอธิบาย ก่อนจะเอ่ยตอบอย่างเชือ่ งช้า "ใต้เท้าเรียกตนเอง
ว่า 'เหยียนต้า' ข้ามองว่าไม่ใช่ เจ้าคือเหยียนจี้เหยี่ยอยู่ในล�ำดับที่สี่ของ
พี่น้องร่วมส�ำนัก หาใช่พี่ใหญ่ไม่ แต่จะว่าไป ท้ายที่สุดเจ้าก็ได้ขึ้นเป็น
เจ้าส�ำนัก เจ้าส�ำนักถือว่าเป็นฐานะสูงสุดในส�ำนัก หากจะชือ่ 'เหยียนต้า'
ก็ยังพอถูไถใช้ได้ วิชาสกัดจุดนี้บรรพบุรุษส�ำนักเทียนกังของเจ้าเป็น
ผู้คิดค้น เจ้าส�ำนักเหยียนใช้การได้ยอดเยี่ยม เพียงแต่ใช้กับคนลักษณะ
ร่างกายเช่นข้านี้บางทีก็อาจไม่ค่อยเหมาะสมนัก"
เมื่อถูกเปิดโปงฐานะออกมาเช่นนี้ เหยียนจี้เหยี่ยมีท่าทีอึ้งตะลึง
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด จากนั้ น แววตาก็ ป รากฏไอสั ง หาร เหตุ ผ ลที่ ยั ง รี ร อ
ไม่เคลื่อนไหวชั่วคราวนั่นเป็นเพราะในใจมีข้อสงสัยมากมายที่ยังรอ
ค�ำตอบ
ฉินชิวรวบผมสีด�ำสยายทั้งหมดไว้หลังบ่า ไม่คิดยั่วให้เขาอยากรู้
มากนักก็เอ่ยต่ออีกว่า "เจ้าส�ำนักเหยียนถามข้าว่าคืนนัน้ ข้าท�ำอะไรกับเจ้า
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กันแน่ ข้าไม่ได้ทำ� อะไรทัง้ สิน้ กลับเป็นใต้เท้าท�ำเองมากทีเดียว" แสงจันทร์
อาบไล้ มุ ม ปากที่ ห ยั ก ยกน้ อ ยๆ ของเขา "เจ้ า ส� ำนั ก เหยี ย นมาเยื อ น
ส�ำนักชิงเยีย่ น ครัง้ แรกก็รอ้ งขอชายบ�ำเรอสามคนเข้าไปปรนนิบตั ใิ นห้อง
ทรมานชายบ�ำเรอทีเ่ พิง่ เข้ามาท�ำงานใหม่สามคนจนหมดสภาพ ช่างองอาจ
น่าครั่นคร้ามโดยแท้ ทว่าในใจเจ้ายังไม่รู้สึกเต็มอิ่มกระมัง ยังรู้สึก
ไม่สบายตัว? ไม่ถึงใจ? ไม่สาสมใจ? รู้สึกจะใช่ก็ไม่ใช่?"
"พูดอะไรของเจ้า!" เหยียนจี้เหยี่ยกัดฟันพลางตะคอกด้วยโทสะ
ฉินชิวงอนิ้วลูบไล้คางมน "เจ้าเข้าใจดี ต่อให้เมื่อก่อนไม่เข้าใจ
หลังผ่านการอยู่ร่วมกันของพวกเราสองคนคืนนั้น เจ้าส�ำนักเหยียนเอง
ก็ควรจะค้นพบความปรารถนาลึกๆ ของตนเอง เข้าใจการมีอยู่ของ
ความชื่นชอบของตนเองได้"
"จะ...เจ้า...คืนนั้นข้าจับเจ้า...ทั้งที่ข้ากดเจ้าไว้ใต้ร่าง จากนั้น...
จากนัน้ ..." เหยียนจีเ้ หยีย่ ใบหน้าแดงก�ำ่ หัวใจเต้นแรงจนราวกับกระแทก
กระดูกหน้าอกครั้งแล้วครั้งเล่า ค�ำพูดที่จ่ออยู่ตรงปลายลิ้นพลันไม่กล้า
เอ่ยออกมา
ดังนั้นฉินชิวจึงช่วยเขาพูดต่อด้วยความ 'หวังดีเป็นอย่างมาก'
"จากนั้นเจ้าก็เห็นว่าคนใต้ร่างมิใช่ข้า แต่เป็นศิษย์พี่ใหญ่ของเจ้า
หลู ห ยวนอี้ ซึ่ ง บั ด นี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น อาจารย์ ลุ ง ของส� ำ นั ก เที ย นกั ง ...หึ
หลังจากเจ้ากับเขาคว�ำ่ เมฆาพลิกพิรณ
ุ ร่วมอภิรมย์หลงหยาง* กัน ยังรูส้ กึ
ไม่หน�ำใจ ก่อนจะพบว่าคนในอ้อมอกเปลี่ยนไปเป็นศิษย์น้องรุ่นเยาว์
ในส�ำนัก เจ้าแสนจะประหลาดใจ ทว่าก็ตกใจระคนยินดีหาใดเปรียบ
* หลงหยาง ค�ำเรียกความรักชายรักชายในสมัยโบราณของจีน มีที่มาจากเรื่องราวความรักของ 'เว่ยอ๋อง' กับ
'หลงหยางจวิน' ในสมัยจั้นกั๋ว
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ไฟราคะแผดเผาร้อนแรงไม่อาจหยุดยั้ง เจ้าใช้ก�ำลังก�ำราบเรือนร่าง
อ่อนเยาว์ผอมบางของเขา เหมือนที่เจ้าปฏิบัติกับชายบ�ำเรอสามคนของ
ส�ำนักข้าเช่นนั้น เสพสังวาสอย่างเหี้ยมโหดเอาเป็นเอาตาย"
"หยุดปาก! หยุดปากเดี๋ยว..."
"จิตใจมนุษย์เปราะบาง ไม่อาจต้านทานบททดสอบ ความรู้สึก
และแรงปรารถนาเดิมก็ยากจะควบคุม เจ้าส�ำนักเหยียนมากรัก จึงบังเกิด
แรงปรารถนาขึน้ พร้อมกัน น่าเสียดายด้วยทนฟังข้อเท็จจริงไม่ได้ แยกแยะ
ความต้องการที่แท้จริงไม่ออก เช่นนี้มีเพียงจะทุกข์ทรมานชั่วชีวิต ข้านั้น
ก�ำลังช่วยเจ้า เจ้ากลับไม่รับน�้ำใจ"
ฉิ น ชิ ว เลิ ก คิ้ ว ตาขึ้ น สี ห น้ า นั้ น แสดงถึ ง ความไม่ พ อใจเล็ ก น้ อ ย
เป็นสีหน้าที่จะพึงมีได้เมื่อผู้เป็นชายบ�ำเรอลงมือปรนนิบัติแขก
"คืนนั้นเจ้าเข้ามาในหอซือเฟยของข้า ข้ามองดูอยู่ด้านข้าง เห็นเจ้า
ดืม่ ด�ำ่ ลึกซึง้ เพียงนัน้ ประเดีย๋ วกับศิษย์พใี่ หญ่ของตนเอง อีกประเดีย๋ วกับ
ศิษย์น้องรุ่นเยาว์ของตน...เจ้าส�ำนักเหยียนระยะนี้เห็นพวกเขาสองคน
แน่นอนว่าย่อมต้องจุดตันเถียน* แผ่ขยาย จุดชี่ไห่** ปั่นป่วน เจ้าสิ่งนั้น
ตรงหว่างขาผงาดค�ำ้ ฟ้าไม่พอ ยังเหิมฮึกเนิน่ นานอย่างไรก็ระบายธาตุไฟ
ไม่ออกอีกด้วยกระมัง"
เหยียนจี้เหยี่ยได้ฟังค�ำกล่าวนี้ก็สีหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นการใหญ่
เจ็บปวดไปทั่วร่างดุจถูกมดรุมกัด
เนื่องจากถูกกระตุ้นความรู้สึกประหลาดนั้นขึ้นมากะทันหัน ยังผล
ให้เขาประหนึ่งมีน�้ำแข็งกับถ่านร้อนอยู่ในล�ำไส้ ไฟพิษในร่างกายยิ่ง
* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�ำแหน่งจุดชีพจรใต้สะดือประมาณ 3 นิ้ว เป็นจุดโคจรพลังลมปราณของผู้ฝึกยุทธ์
** จุดชี่ไห่ ตั้งอยู่กึ่งกลางท้อง ใต้สะดือประมาณ 1.5 นิ้ว
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ลุกโชติช่วง ทั่วร่างตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก ตั้งแต่กายเนื้อจนถึงสติรับรู้
ต่างผิดแปลกไปหมด
ริมหูเขามีเสียงดังอือ้ อึงอึกทึก น�ำ้ เสียงทีม่ องกระจ่างทุกสิง่ ทุกอย่าง
ยังคงแทรกเข้ามาในหัวสมองเขาอย่างไร้สงิ่ กีดขวาง กึง่ สงสาร...กึง่ เย้ยหยัน...
"หากต้องการสงบเพลิงร้อนแรงในร่างกาย มีเพียงหนทางเดียว
เจ้าส�ำนักเหยียนมากด้วยประสบการณ์ความรู้เพียงนี้ ยังเดาไม่ออกอีก
กระนั้นหรือ"
เหยียนจี้เหยี่ยถลึงตาสองข้างจนเลือดแทบกระเด็น ไฟปรารถนา
ที่โหมลุกขึ้นจากจุดตันเถียนและนานติดต่อกันหลายวันนั้นยิ่งเคี่ยวกร�ำ
จนเขาหน้ามืดหัวหมุน หากมิใช่เพราะก�ำลังภายในกล้าแข็ง เป็นไปได้
อย่างยิ่งว่าจะธาตุไฟเข้าแทรกเข้าสู่ทางมารไปแล้ว
"คุณชายอันดับหนึ่งอะไร เจ้ามัน...มันตัวสารเลว! เจ้า...เจ้าคิดจะ
ท�ำอะไรข้า!"
ฉินชิวส่ายหน้า "เดิมก็ไม่คดิ ท�ำอะไร แต่เจ้าด่าคนนัน้ ไม่ถกู ต้องแล้ว"
ดวงตาเปีย่ มเสน่หพ์ ลันผุดกลิน่ อายชัว่ ร้ายดัง่ ปีศาจ ริมฝีปากบางแสยะยิม้
ราวกับก�ำลังกระหายเลือด
"ตัวบัดซบ!" เหยียนจีเ้ หยีย่ ค�ำรามขึน้ พลางพุง่ ถลาเข้ามา "พูดไม่จบ
ไม่สิ้นใช่หรือไม่ บิดาจะใช้เจ้าเป็นอาหารเรียกน�้ำย่อยรองท้อง ใช้เจ้า
ระบายธาตุไฟ..."
เขาผลั ก คนล้ ม ลงทั น ที น�้ ำ หนั ก ของบุ รุ ษ ตั ว โตสองคนกดทั บ
ใบไม้แห้งเบื้องล่างจนดังกรอบแกรบ เสียงนั้นเมื่อเข้าหูเขาท�ำให้คน
ฮึกเหิมยากทานทนอย่างแท้จริง การจับกุม 'เหยื่อ' มาย�่ำยีตามใจชอบ
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บีบบังคับให้เสพสมในที่แจ้ง เทียบกับการปิดบังฐานะไปเที่ยวส�ำนัก
ชายบ�ำเรอยังเร้าใจน่าสนุกยิ่งกว่ามาก
เขาต้ อ งการบดขยี้ ค นใต้ ร ่ า ง ต้ อ งการปู ้ ยี่ ปู ้ ย� ำ อย่ า งละเอี ย ด
ทุกกระเบียดนิ้ว
เขาต้องการให้ตัวสารเลวตรงหน้าร้องไห้อ้อนวอนเขา
"อึก...อึก...อึก..." ตอนนิ้วมือทั้งห้าที่ท�ำท่าตะปบก�ำลังจะสัมผัส
ล�ำคอฝ่ายตรงข้าม ทันใดนั้นเขาก็สะท้านเฮือก เหยียนจี้เหยี่ยบีบคอ
อีกฝ่ายไม่ได้ ทว่าตรงข้ามล�ำคอตนเองกลับคล้ายถูกลมปราณไร้รปู บีบรัด
สองตาเขาถลึ ง โปน ใบหน้ า เต็ ม ไปด้ ว ยเส้ น เลื อ ดนู น สี เ ขี ย ว
มือทั้งสองยกขึ้นมาตรงล�ำคอหมายดึงกระชากแรงไร้รูปขุมนั้นออก ทว่า
กลับไร้ผลและเสียแรงเปล่า "จะ...เจ้าเป็น...เป็นใคร...กันแน่" ปีกจมูก
ยุบพอง เริ่มหายใจออกยาว หายใจเข้าสั้น
"เจ้าส�ำนักเหยียนจ�ำข้าไม่ได้ก็สมควร นับค�ำนวณโดยละเอียด
ผ่านไปสิบห้าปีได้แล้วกระมัง" ฉินชิวเอ่ยยิ้มๆ "ปีนั้นข้าอายุสิบปี คาดว่า
เจ้าส�ำนักเหยียนก็เพิง่ อายุยสี่ บิ ห้ายีส่ บิ หก ยังต่อสูเ้ พือ่ ต�ำแหน่งเจ้าส�ำนัก
เทียนกัง เจ้าจ�ำข้าไม่ได้ ข้ากลับจดจ�ำคนในส�ำนักเทียนกังที่อยู่ตรงนั้น
วันนั้นได้อย่างชัดเจนแม่นย�ำทุกคน"
"วะ...วันนั้น?"
"อืม วันนัน้ " ฉินชิวก้มหน้าเอ่ย "สิบกว่าส�ำนักและพรรคทีอ่ า้ งตนเองว่า
เป็นฝ่ายธรรมะในยุทธภพส่งยอดฝีมอื ออกมา บังคับให้พอ่ ข้าหย่าภรรยา
ฆ่าภรรยาไม่ส�ำเร็จ ก็ไล่ฆ่าพวกเขาสองสามีภรรยาไปจนถึงหน้าผาเหนือ
ยอดภูเขาหิมะ บีบคั้นจนพวกเขาหมดสิ้นหนทาง มีเพียงกระโดดลงจาก
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หน้าผาสูงหมื่นจั้ง* จึงจะมีโอกาสรอดชีวิตหนึ่งในพันส่วน" เขาเงียบไป
ชั่วครู่ มุมปากยังคงหยักยิ้มจางๆ ก่อนจะเอ่ยต่อ "วันนั้นข้าเกาะอยู่บน
หลังท่านแม่ มองพวกเจ้าแต่ละคนอย่างชัดเจน จดจ�ำไว้ในนี้ทั้งหมด
ราวกับประทับตราเลยทีเดียว" นิว้ มือยาวเคาะทีช่ ายหน้าผากพร้อมกล่าว
เน้นหนักอย่างชัดถ้อยชัดค�ำยิ่ง
เหยียนจีเ้ หยีย่ ตัวสัน่ งันงกราวกับตระหนักได้ในบัดดล ล�ำคอส่งเสียง
ตะโกนแหบแห้งไร้ความหมาย "อื้อ! อื้อ!" ตาขาวปรากฏเส้นเลือด
"ยอดมาก ดูท่าใต้เท้าคงจ�ำได้แล้ว" ฉินชิวเลิกคิ้วน้อยๆ
"ชิว...ชิว...ถาน ถาน..."
"อืม ใช่เลย นั่นคือแซ่ของท่านพ่อท่านแม่ข้า ไม่ผิด คือพวกเขา
สองคน"
เหยียนจีเ้ หยีย่ เปล่งเสียงออกมาอีกอย่างยากล�ำบากสุดขีด "ไม่ใช่...
อาจารย์ข้า...ส�ำนักเทียนกังของพวกเรา...ไม่ได้ลงมือ...ไม่ได้...เพียง...
เพียงแค่..."
"เจ้าอยากพูดว่าตั้งแต่ต้นจนจบพวกเจ้าฟังค�ำสั่งของอาจารย์
แค่ ติ ด ตามคนทั้ ง หมดไล่ ล ่ า บางครั้ ง ก็ ป ิ ด กั้ น ทางถอยสองสามเส้ น
แค่ชมดูอยูด่ า้ นข้างเงียบๆ พวกเจ้ากระท�ำเพียงเท่านัน้ ไม่เคยลงมือสังหาร
จริงๆ เลยใช่หรือไม่" ใบหน้าหล่อเหลาหมดจดพลันอาบย้อมกลิ่นอาย
เย้ายวน ฉินชิวยิม้ เจ้าเล่ห์ ท่าทางฉีกริมฝีปากหรีด่ วงตานัน้ ดึงเอากลิน่ อาย
ชั่วร้ายชวนให้คนด�ำดิ่งออกมา...
"หากมิได้เป็นเช่นนั้น ห้าปีก่อนข้าคงท�ำลายส�ำนักเทียนกังของเจ้า
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ตั้งแต่เบื้องบนยันเบื้องล่างจนถึงที่สุดแล้ว จะเอาชีวิตอาจารย์เจ้าเพียง
คนเดียวแล้วทิ้งลูกศิษย์ลูกหาอย่างพวกเจ้ากลุ่มนี้ไว้ได้เยี่ยงไร"
"อาจารย์...อาจารย์เขา...เจ้า เจ้า..." ดวงตาทีถ่ ลนออกมายิง่ เบิง่ กว้าง
ตกตะลึงจนลูกตาจวนเจียนจะกระเด็นออกมาอยู่รอมร่อ
ฉินชิวยังแย้มยิม้ "อาจารย์เจ้าห้าปีกอ่ นพลัดตกทะเลสาบจมน�ำ้ ตาย
พวกเจ้าทั้งหมดนึกว่าเป็นเพราะเขาดื่มสุรามากเกินไปแล้วเสียหลัก ทว่า
หาเป็นเช่นนั้นไม่ สถานการณ์ของเขาเหมือนกับเจ้าในหอซือเฟยคืนนั้น
ถูกวิชาสวมวิญญาณ เล่นสนุกในห้วงมายาของตนอย่างสุขสราญเต็มที่"
เมื่อเห็นเหยียนจี้เหยี่ยเดือดพล่านจนเครื่องหน้าทั้งห้าบิดเบี้ยว
เล็กน้อย ลมหายใจหอบหนัก มีเสียงฮึดฮัดในล�ำคอ สีหน้าแทบอยากจะ
ฉีกทึ้งเขากลืนลงท้องเสียบัดเดี๋ยวนั้น ฉินชิวก็เลิกคิ้วขึ้นอย่างหยามหยัน
"เจ้าส�ำนักเหยียนคงนึกไม่ถงึ เป็นแน่วา่ ใต้ไฟปรารถนาอันร้อนแรงนัน้
ในปากอาจารย์ ผู ้ เ คารพร้ อ งเรี ย กชื่ อ คนผู ้ ใ ด หึ เจ้ า ย่ อ มคิ ด ว่ า เป็น
อาจารย์หญิงของเจ้า แต่หากเป็นเช่นนั้นคงน่าเบื่อเกินไปอย่างแท้จริง"
เขาหยุดเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อ "เจ้าอยากรู้หรือไม่ว่าเป้าหมายที่อาจารย์
ของเจ้าแอบนึกคิดว่าก�ำลังเริงรักด้วยนานปีคือผู้ใด"
เหยียนจี้เหยี่ยถูกถามจนอึ้งงันไป พร้อมเผยสีหน้าคิดไม่ตก
ท่าทางอยากล่วงรู้สุดแสนทว่าไม่กล้าเอ่ยชัดเจนนั้นสร้างความ
พึงพอใจให้ฉนิ ชิวอย่างมาก ท�ำให้เขาเอ่ยออกมาอย่าง 'หวังดี' "อาจารย์เจ้า
ชมชอบอิสตรีจริงๆ หาได้เป็น 'คนในเส้นทางเดียวกัน' กับเจ้า คนที่เขา
ต้องใจแซ่ 'จั๋ว' นาม 'อันหลิน' หรือก็คือศิษย์น้องรองของเจ้า และยังเป็น
ภรรยาเอกที่แต่งงานกับเจ้ามานานปี"
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"ไม่ พูดเหลวไหล นี่...เป็นไปไม่ได้!" เหยียนจี้เหยี่ยตวาดกร้าว
อย่างดุดัน จุดชีพจรตรงขมับสั่นสะเทือนเหมือนถั่วที่ก�ำลังถูกคั่วอยู่ใน
กระทะร้อน
ฉินชิวหัวเราะแผ่วเบา "ไยจึงเป็นไปไม่ได้ ในเมือ่ เจ้าสามารถลอบคิด
ไม่งามกับศิษย์พใี่ หญ่และศิษย์นอ้ งรุน่ เยาว์ของตนเองได้ เหตุใดอาจารย์
ของเจ้าจึงไม่อาจแอบนึกคิดถึงลูกศิษย์สาวของตนเองเล่า"
เทียบกับพูดว่า 'ถูกปลุกเรียกสติ' มิสู้บอกว่า 'โดนผลักลงสู่ห้วงลึก'
ยังจะดีกว่า เหยียนจี้เหยี่ยสีหน้าเปลี่ยนแปรไปมา ตื่นตะลึงหวาดผวา
เคียดแค้นกังขา อับอายจนพานโกรธ ท้ายที่สุดก็กราดเกรี้ยวมิอาจระงับ
"เจ้ามันเดรัจฉาน! ข้า...ข้าจะฆ่าเจ้า อึกๆ...ฮึกๆ..." ปราณภายใน
สั้นและตื้น ตามด้วยไร้ก�ำลัง พละก�ำลังของมือไร้รูปที่รัดตรงล�ำคอ
พลันเพิ่มแรงขึ้น บีบจนโคนลิ้นของเขาเจ็บจุก เลือดพุ่งขึ้นสู่หน้าผาก
"เจ้า เจ้าคิด...คิด...ท�ำอะไรกันแน่..."
เหยียนจีเ้ หยีย่ ไม่ได้ยนิ เสียงตนเอง กระนัน้ กลับได้ยนิ เสียงทีอ่ กี ฝ่าย
พูดอย่างชัดแจ้ง...
"ข้าไม่ได้คิดจะท�ำอะไร เพียงอยากให้เจ้ากระท�ำเรื่องที่คิดไว้ในใจ
นับครั้งไม่ถ้วนออกมาจนหมดสิ้น และท�ำอย่างถึงที่สุด ท�ำทุกวิถีทาง
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย เติ ม โพรงว่ า งเปล่ า นั้ น ให้ เ ต็ ม เมื่ อ เติ ม เต็ ม
เจ้าก็จะสบายแล้ว จริงๆ นะ"
น�้ำเสียงประหนึ่งครวญเพลงแผ่วต�่ำ แต่ละเสียงแทรกซึมเข้าไป
ในสมอง ปักยึดในจิตใต้ส�ำนึกดุจทอดสมอลงไปกระนั้น
"ครัน้ เมือ่ ตืน่ ขึน้ เจ้าจะจ�ำอะไรไม่ได้ทงั้ สิน้ และไม่จำ� เป็นต้องจดจ�ำ
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อะไร ขอเพียงระลึกถึงสิ่งที่ตนเองอยากท�ำ ที่ควรท�ำ แค่เท่านี้ ฟังเข้าใจ
แล้วหรือไม่"
ตรงหน้าคือใบหน้าที่สติรับรู้ขุ่นมัว องคาพยพทั้งห้าถูกควบคุม
หางตาชี้ขึ้น อ้าปากเอื้อนเอ่ยไม่ออก ปมขมวดที่หว่างคิ้วด้วยเพราะ
ค�ำชี้แนะอย่างอ่อนโยนของเขาพลันค่อยๆ คลายออก ริมฝีปากหุบลง
อย่างเชื่องช้า อีกทั้งมุมปากยังยกยิ้มขึ้นน้อยๆ ด้วยเพราะฟังเข้าใจแล้ว
กระจ่างชัดว่าถัดจากนี้ควรก้าวเดินอย่างไรต่อ ไม่มีความลังเลใจใดๆ อีก
ฉินชิวชอบเห็นสีหน้าเช่นนี้จริงๆ
นั่นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ถูกควบคุมได้โดยง่าย ความรู้สึกและ
แรงปรารถนาแข็งแกร่งกว่าความตัง้ มัน่ ตลอดกาล ขอเพียงผลักเรือตามน�ำ้
หรือไม่กร็ าดน�ำ้ มันบนกองไฟ ไม่ตอ้ งสิน้ เปลืองแม้แต่แรงเป่าฝุน่ ก็สามารถ
ก่อให้เกิดคลื่นลมโหมกระหน�่ำได้
รสชาติหอมหวานของการหยิบจับพวกคนที่มีท่าทีเคร่งขรึมจริงจัง
เหล่านี้มาดูเล่นในอุ้งมือ ช่างลิ้มลองร้อยครั้งไม่เบื่อหน่ายโดยแท้ เขา
ขอแค่ เ ป็ น ผู ้ ช ม รอคอยอย่ า งเงี ย บเชี ย บก็ มั ก จะได้ เ ห็ น ละครสนุ ก ๆ
เรื่องแล้วเรื่องเล่า
ขณะจะผลักคนซึง่ กึง่ ก�ำลังกดทับตนเองอยูอ่ อก ลมราตรีกพ็ ลันพัด
เย็นยะเยือกขึ้นอย่างกะทันหัน แสงจันทร์ที่สาดส่องทะลุผ่านกิ่งใบต้นไม้
ลงมาบนพื้นหญ้าก็วูบไหวเช่นกัน
มีคน?!
ตอนที่ในสมองฉินชิวเพิ่งจะตระหนักได้ถึงสถานการณ์นี้ คนผู้นั้น
ก็ประดุจพญาอินทรีสยายปีก โฉบพุ่งลงมาจากบนต้นไม้สูงลิ่ว
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ผู้มาเยือนปฏิบัติการจู่โจมด้านหลังเหยียนจี้เหยี่ยอย่างรวดเร็ว
ดัง่ เหยีย่ วโจมตีกระต่าย คว้าจับบ่าทัง้ สองข้างของเหยียนจีเ้ หยีย่ จากนัน้ ก็
พลิกตัวเขาเหวี่ยงออกไป
บนตัวฉินชิวพลันเบาหวิว หน้าอกซ้ายเต้นไม่เป็นส�่ำ
ดวงตาทั้งสองของเขา...มึนงง งงจนลืมว่าควรกะพริบตาอย่างไร
ด้วยเหตุนี้จึงได้เพียงนิ่งงันไม่ไหวติง จับจ้องแผ่นหลังของหญิงสาวผู้นั้น
ตาไม่กะพริบ
หลังจากเหวี่ยงคนทิ้งไปแล้วนางก็คุกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้นท่าทาง
อยู่ในสภาวะระวังภัย ก่อนจะเหลียวหน้ามาปราดมองด้านหลังวูบหนึ่ง
อย่างว่องไวยิ่ง และเอ่ยถามเสียงตึงเครียด
"ท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่!"
ฉินชิวตะลึงค้าง นี่เป็นครั้งที่สองแล้ว ครั้งที่สอง...ที่นางคุ้มกันเขา
ไว้ด้านหลัง
และความรู้สึกที่ได้รับการคุ้มครองเช่นนี้แท้ที่จริงก็...ไม่เลวทีเดียว
อูลั่วซิงเห็นเขาคล้ายไม่เป็นอะไร จึงลุกขึ้นคิดจะไล่ตามเข้าไปใน
ผืนป่าด�ำมืด เมือ่ ครูด่ ว้ ยร้อนใจชัว่ ขณะ พอนางเหวีย่ ง 'จอมโจรเด็ดหญ้า'*
ผู้นั้นลอยไป ร่างกายสูงใหญ่ก�ำย�ำของอีกฝ่ายก็กระเด็นเข้าไปในป่าลึก
หลังจากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดอีกเลย
อูลั่วซิงเพิ่งจะย่างเท้าออกไปก้าวเดียว จู่ๆ น่องข้างหนึ่งของนาง
ก็ถูกกอดรัดไว้
นางมิอาจไม่หันหลังกลับไปมองบุรุษผู้หนึ่งที่เกาะอยู่แทบเท้านาง
* จอมโจรเด็ดหญ้า ผู้เขียนตั้งใจดัดแปลงมาจาก 'จอมโจรเด็ดบุปผา' ที่หมายถึงโจรลักพาตัวหญิงสาว ในที่นี้
'จอมโจรเด็ดหญ้า' จึงหมายถึงโจรที่ลักพาตัวผู้ชายด้วยกันเอง
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พลางหายใจรวยริน "พาข้าไปด้วย..."
"ฉินชิว!" อูลั่วซิงสังเกตพบว่าไม่ถูกต้อง จึงรีบย่อกายลงหมายจะ
ดึงร่างเขาไว้ทว่าไม่ทันการณ์
สองตาของบุรุษรูปงามปิดสนิทลง และหมดสติไป
แสร้งเป็นลมไม่งา่ ยดายเลยจริงๆ โดยเฉพาะเมือ่ นางยังเป็นผูร้ วู้ รยุทธ์
เขาต้องกลั้นลมหายใจสนิทก่อนระยะหนึ่ง ผ่อนให้ใจเต้นช้าลง ค่อยเป็น
ค่อยไป...อย่างช้าๆ จากนั้นก็ค่อยยืดลมหายใจให้ยาวที่สุดเท่าที่ท�ำได้
กลับคืนสู่การหายใจเข้าออกให้แผ่วเบาอย่างมาก และสร้างสภาวะ
ชีพจรอ่อนขึ้นมาท�ำให้คนเชื่อว่าเขาก�ำลังเป็นลมจริงๆ
จริงดังคาด นางหาได้สงสัยเขา หลังจากยืนยันสภาพเขาอย่าง
รวดเร็วก็แบกเขาขึ้นหลังและพุ่งตรงออกไปจากป่าด�ำสนิทผืนนี้
เช่นนี้ยอดเยี่ยมนัก สมกับที่เขาวาดหวังไว้ในใจพอดี
ร่างกายเหยียนจี้เหยี่ยโดนวิชาสวมวิญญาณ ซ�้ำยังถูกนางเหวี่ยง
ลอยไป ย่อมก�ำลังนอนรอให้ได้สติกลับมาอยูท่ ใี่ ดสักแห่ง จะให้นางตามหา
เจ้าส�ำนักเหยียนผู้นั้นเจอไม่ได้เด็ดขาด เพราะด้วยความเฉียบแหลม
ว่องไวของนางย่อมไม่ยากที่จะจับสังเกตถึงความผิดปกตินั้นได้
ทว่าย้อนกลับมาดูตวั เขา ในใจกลับรูส้ กึ ผิดปกติอยูบ่ า้ ง มีคนแบกอยู่
เช่นนี้ บ่าและหลังของหญิงสาวเทียบกับเรือนกายที่แขนขาสูงเพรียว
ของเขาจึงแลดูแบบบางเป็นพิเศษ แต่ด้วยนางมีพละก�ำลังมากพอ
มิหน�ำซ�ำ้ ทักษะฝีเท้ายังกล้าแข็งเป็นอย่างยิง่ จึงเหินทะยานโดยแบกเขาไป
ด้วยไหว ทั้งยังพุ่งตะบึงได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงอย่างที่สุด
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ในความทรงจ�ำของเขา นอกจากท่านพ่อท่านแม่ ไม่เคยมีผู้ใด
แบกเขามาก่อน และไม่เคยมีผู้ใดที่ปกป้องเขาไว้เบื้องหลังตนเองเช่นนี้
หัวไหล่ของนางนุ่มนิ่ม เหมือนกับท่านแม่ของเขามาก เพียงแค่
เล็กไปนิดหน่อย บางทีอาจเพราะเขาเติบโตมีรูปร่างเหมือนผู้ใหญ่แล้ว
หัวไหล่ของสตรีเมื่อเอาศีรษะโตๆ ของเขาวางลงไป แน่นอนว่าต้องดู
เล็กกระจุ๋มกระจิ๋มลงมาก
ซอกคอกับใบหูของนางแผ่กลิ่นหอมของฝักเจ้าเจี่ยว* ปะปนกับ
กลิ่นกายสาวตามธรรมชาติ ติดจะสดชื่น และค่อนข้างอบอุ่น
เขาพบว่าการแกล้งสลบ แสร้งท�ำสงบนิ่ง กินแรงมากขึ้นไปทุกที
เคราะห์ดีที่วิ่งเต็มเหยียดมาไม่ถึงสองเค่อ เขาก็ถูก 'ยกลง' ยามนี้
ก�ำลังนอนราบอยู่บนเบาะนุ่มหนาที่ถักขึ้นมาจากต้นกอกก
แม้อยู่ในฤดูใบไม้ผลิ แต่สองสามวันนี้กลับมีอากาศหนาวหลงฤดู
อยูบ่ า้ ง เตียงเตาใต้เบาะนุม่ ช่วยให้อบอุน่ ยิง่ ทัว่ ห้องอบอวลด้วยกลิน่ หอม
ของชาอันเข้มข้น
อูลวั่ ซิงยืน่ นิว้ มาหยัง่ ชีพจรตรงล�ำคอของเขาตามด้วยจับหน้าผากเขา
ครั้นแน่ใจว่าลมหายใจเขาไม่มีปัญหา อุณหภูมิร่างปกติแล้ว จากนั้นก็
จับเขายัดใส่ผ้าห่ม ยินยอมให้ศีรษะโผล่ออกมาด้านนอกได้เท่านั้น
เขาฟังความเคลื่อนไหวออก ในห้องนี้นอกจากพวกเขาสองคน
ยังมีคนอื่น ทั้งยังไม่ใช่แค่คนเดียว ทั้งหมดยืนนิ่งที่ข้างเตียงเตาพลาง
จ้องมองเขา
"เป็นคนที่พี่สาวรู้จักหรือ" ดรุณีน้อยเอ่ยด้วยเสียงอ่อนวัย ทว่า
* ฝักเจ้าเจี่ยว ฝักของต้น Chinese Honey Locust สมัยโบราณนิยมใช้เป็นสบู่
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น�้ำเสียงกลับฟังดูเป็นผู้ใหญ่อยู่บ้าง
"อื้อ" นี่เป็นเสียงเย็นชาเหมือนเช่นเคยของอูลั่วซิง
"เป็นคนที่พี่สาวชมชอบ?" เด็กสาวเอ่ยถามอีก
หัวใจฉินชิวพลันเต้นผิดจังหวะไปครั้งหนึ่งโดยแรง หวุดหวิดจะ
เสียแผนในที่นั้นเลยอยู่บ้าง นึกไม่ถึงว่าจะรอคอยค�ำตอบของค�ำถามนี้
เป็นอย่างมาก
แต่คนที่ถูกถามนิ่งเงียบไปหลายอึดใจมิได้เอ่ยตอบ ท้ายที่สุด
กลับเปลี่ยนหัวข้อสนทนา...
"ข้าน�ำของมาแล้ว พวกเจ้าพี่น้องอยากตรวจสอบชัดแจ้งกับตา
ตนเองหรือไม่"
"อยาก!" เสียงตอบรับของเด็กสาวแฝงกลิ่นอายเหี้ยมโหด นาง
ครุน่ คิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยอีกว่า "ดูทนี่ ไี่ ม่เป็นอันใดหรอก ท่านย่านอนหลับ
ทีห่ อ้ งด้านในแล้ว หรือต่อให้ทา่ นย่าตืน่ กะทันหันมายังห้องนี้ นางตาบอด
ทั้งสองข้าง ไม่มีทางมองเห็นแน่"
ถัดจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดเอื้อนเอ่ยวาจา
ฉินชิวได้ยนิ เสียงดังกุกกักระลอกหนึง่ คล้ายเป็นเสียงแก้หอ่ สัมภาระ
หยิบของออกมา สุดท้ายเสียงตึงดังขึ้นเสียงหนึ่ง ของได้ถูกวางลงบนโต๊ะ
แล้ว
เป็นสิ่งของอะไรกันแน่นะ
เขาเปิดเปลือกตาขึ้นเล็กน้อยลอบมองอย่างอดใจไม่ไหว
มองจากมุมที่เขานอนอยู่ ห่างจากเตียงเตาออกไปราวสามก้าว
มีโต๊ะสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ อูลั่วซิงในชุดเรียบง่ายคล่องตัวนั่งอยู่ที่ม้านั่งยาว
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ข้างโต๊ะ ผู้ที่นั่งตรงข้ามนางคือพี่น้องชายหญิงคู่หนึ่ง เด็กสาวแลดูอายุ
มากสุดไม่เกินสิบเอ็ดสิบสอง เด็กชายอายุนอ้ ยกว่าอายุประมาณหกเจ็ดปี
ยามนีร้ า่ งเล็กก�ำลังยืนชิดพีส่ าวตัวน้อยไม่ยอมผละหนี ใบหน้าใต้แสงเทียน
ซีดเผือด ปากเม้มแน่นอย่างเอาเป็นเอาตาย ดวงตาเล็กทีแ่ บ่งแยกด�ำขาว
ชัดเจนคู่นั้นกลับจ้องเขม็งไปที่ของบนโต๊ะอย่างเปี่ยมความกล้าหาญ
ความใจกล้าของเด็กชายนับว่าดีเยีย่ ม เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะไม่กลัวเลย
อย่างไรเสียของทีว่ างบนโต๊ะก็คอื ศีรษะของคนผูห้ นึง่ ของแท้ไม่หลอกลวง
ส่วนล�ำคอที่ขาดแปดส่วนได้ใช้ขี้เถ้าจากใบหญ้าจัดการมาก่อนจึงไม่มี
เลือดสกปรกไหลซึมออกมาแล้ว
ส่วนพีส่ าวตัวน้อย...อืม เบิกตาจ้องศีรษะคนเขม็งจนถึงขัน้ ฉีกปากยิม้
นางเห็นภาพสยองขวัญไม่มีความตื่นตกใจแม้แต่น้อย เพราะไปมาหาสู่
กับแม่นางนักฆ่าบางคนเป็นเวลานาน ใกล้ชาดเปือ้ นแดง ใกล้หมึกเปรอะด�ำ*
อย่างแท้จริง
"เป็นเขาไม่ผิด" เด็กสาวยิ้มจนติดจะเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน "พี่ใหญ่
ลงนามสัญญาห้าปีกับคนของจวนจงหย่งกง นางเข้าคฤหาสน์ใหญ่โต
หลังนัน้ ไปเป็นสาวใช้ของตระกูลสูงศักดิร์ ำ�่ รวย ข้าเคยพาน้องชายเข้าเมือง
ไปหานาง หนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง...ท่านป้าอายุมากที่เฝ้าประตูหลัง
ปฏิบตั กิ บั พีใ่ หญ่อย่างดี มักจะผ่อนผันให้ซำ�้ ๆ ท�ำให้ขา้ กับน้องชายได้ดอด
เข้าไปเยี่ยมพี่ใหญ่ในเรือนหลัง พูดคุยสักหลายประโยค...เป็นเขานี่ล่ะ
มีครั้งหนึ่งจู่ๆ ก็ปรากฏตัวที่เรือนหลัง เขาหยอกเย้าพี่สาวใช้สองสามคน
* 'ใกล้ชาดเปื้อนแดง ใกล้หมึกเปรอะด�ำ' หมายถึงเมื่ออยู่คลุกคลีกับบุคคลหรือสภาพแวดล้อมแบบใด
ก็จะเอนเอียงคล้อยตามไปเช่นนั้น คล้ายกับส�ำนวนไทยที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิต
พาไปหาผล
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จนหน้าแดงใจเต้น หัวเราะระรื่นดังกิ่งบุปผาสั่นไหว ขณะที่พี่สาวข้า
กลับลากข้าและน้องชายหมายจะหลบเลีย่ ง แต่...เลีย่ งไม่พน้ ..." ริมฝีปาก
เผยออ้าหุบ อ�้ำอึ้งพักหนึ่งจึงค่อยเปล่งเสียงอีก...
"ภายหลัง...ภายหลังมีครั้งหนึ่งเข้าเมืองไปหาพี่ใหญ่อีก ท่านป้า
อายุมากทีเ่ ฝ้าประตูกระอึกกระอักเป็นนานสองนาน กล่าวว่าสองสามวัน
ก่อนพี่ใหญ่ถูกเรียกไปในห้องของคุณชายใหญ่ จากนั้นก็ไม่เห็นคนอีก
ยังพูดว่า...ยังพูดว่ากลางดึกแอบเห็นคนข้างกายคุณชายใหญ่ลักลอบ
ลากรถออกไป ท่านป้าอายุมากไม่กล้าพูดมากความ เป็นข้าที่คุกเข่าลง
ทุกวิถีทาง นางถึงได้พูดประโยคนี้มา ให้ข้าไปดูที่ป่าช้านอกชานเมือง
บางทีอาจได้พบเห็นอะไรสักเล็กน้อย..."
เด็กสาวคลี่ยิ้มอิดโรย "ข้าตามหาพี่สาวของข้าพบ นางถูกฝังอย่าง
ลวกๆ ร่างกายยังถูกฝูงสุนัขเร่ร่อนคุ้ยคาบออกมาแย่งอาหารกัน ยังดี...
ยังดีที่ใบหน้าครบสมบูรณ์ หาไม่ข้าคงจ�ำไม่ได้จริงๆ...ข้าคงจ�ำนางไม่ได้"
เด็กสาวไม่ได้ร้องไห้ เด็กชายก็ไม่ร้องเช่นกัน น�้ำตาทั้งหมดเอ่อ
ปริ่มขอบตามิได้หยาดหยดลงมา
ฉินชิวลอบเลื่อนสายตาไปยังหญิงสาวที่ไม่เอ่ยวาจาแม้สักค�ำ
อย่างเงียบเชียบ สีหน้าของฝ่ายหลังไม่ผดิ ไปจากทีเ่ ขาคิด เรียวคิว้ ดวงตา
ราบเรียบราวกับไม่สะทกสะท้าน ความรู้สึกละเอียดอ่อนทั้งหมดซ่อนเร้น
อยู่ใต้ใบหน้าไร้อารมณ์ และก็เป็นเพราะเหตุนี้ วิธีการที่นางใช้ปลอบโยน
คนจึงตรงไปตรงมาเป็นพิเศษ ทั้งยังแข็งแกร่งและทรงพลัง
"ศีรษะนี้ข้าจัดการเรียบร้อยแล้ว ไม่เน่าไม่เละ แขวนตากแดด
ไม่กี่วันก็สามารถผึ่งจนแห้งสนิท ให้เจ้ากับน้องชายใช้เตะเล่นได้ แล้วยัง
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ทนทานต่อการเตะอย่างยิ่ง" นางนิ่งไปอึดใจหนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อ "อืม...
ยังเอามาใช้เล่นปาเสียบกา* ก็ได้เช่นกัน ข้าสามารถสอนพวกเจ้าเล่นได้
หรื อ ไม่ จ ะให้ น ้อ งชายเจ้าใช้เป็นกระโถนยามราตรี ด้านในกลวงโบ๋
ด้านนอกยังมีหนังหุม้ ไว้ชนั้ หนึง่ หนึง่ คืนรองปัสสาวะสามหนไม่เป็นปัญหา
น่าเสียดายที่ไม่เหมาะให้ท่านย่ากับเจ้าใช้ปลดเบา แต่น้องชายเจ้าใช้
ปลดเบาได้พอดิบพอดี การเล็งความแม่นย�ำจะดีกว่าหน่อย ไม่ต้องกลัว
กระเซ็นออกมา"
ฉินชิวอยากอดกลั้นให้ได้ แต่ก็กลั้นไม่อยู่
นางพูดถ้อยค�ำเช่นนั้นด้วยใบหน้าเคร่งเครียด จี้ถูกจุดหัวเราะของ
เขาอย่างตรงเผง หากอยากแสร้งสลบต่อนั้นไม่อาจท�ำได้อย่างแท้จริง
เคราะห์ดีที่ความสามารถในการควบคุมตนเองของเขาล�้ำเลิศ ตอน
ชั่วเวลาชี้เป็นชี้ตายนี้กลับฝืนสะกดอาการข�ำพรืดให้กลายเป็นแค่นเสียง
เฮอะต�่ำๆ ได้
ดวงตาสามคู่กวาดมองไปที่เขาพร้อมกัน
ใบหน้ า หญิ ง สาวผุ ด แววประหนึ่ ง ยกภู เ ขาออกจากอก ขณะที่
เด็กสาวหรี่ดวงตาย่นจมูกท่าทางระวังป้องกันฉายชัด ส่วนสายตาที่
เด็กชายทอดมองมากลับมีแววอยากรู้อยากเห็นมากกว่าหวาดระแวง
ฉินชิวค่อยๆ ยันกายลุกขึ้นนั่ง มองไปยังศีรษะบนโต๊ะ ก่อนหันไป
มองพวกเขาสามคน น�้ำเสียงแหบแผ่วเอ่ยกึ่งล้อเล่น
"ข้าไม่เห็นอะไรทัง้ สิน้ มากสุดก็เห็นแค่กระโถนยามราตรี อย่าฆ่าข้า
ปิดปากเลยนะ"
* เป็นการละเล่นโบราณของจีน ที่ผู้เล่นใช้ลูกดอกผลัดกันปาใส่กาสุราหรือภาชนะทรงสูงปากแคบเพื่อวัด
ความแม่นย�ำ คล้ายกับการเล่นโยนห่วง
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