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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



มั่นใจมากเลยว่าหลังจากนักอ่านทุกท่านอ่าน 'หวนคืนอีกครา  

สู่ห้วงเวลาแสนงาม' เล่ม 5 จบแล้ว ต้องรู้สึกอยากอ่านต่อทันที เพราะ 

ในเล่ม 5 นัน้เข้มข้นมากชนดิท่ีต้องอ่านรวดเดยีวจบกันเลยค่ะ แต่อย่าเพ่ิง 

คดิว่าความสนุกสนานน่าตดิตามขนาดน้ันจะมแีค่ในเล่ม 5 เล่มเดียวนะคะ 

เพราะในเล่ม 6 ท่ีทุกท่านก�าลังถืออยู่นี้ก็มิได้ย่ิงหย่อนไปกว่ากันเลย เมื่อ 

เฉยีวเจาแปลงโฉมมาอยู่ในสกุลเซีย่ ใครจะคดิล่ะคะว่าจะเป็นเวลาเดยีวกับ 

ท่ีเซีย่เซงิเซยีวหนีออกจากเรอืนเพราะอยากออกไปจดัการชาววอโค่วด้วย

ตนเอง เฉยีวเจารูเ้รือ่งนีก็้ตกใจแต่มไิด้แปลกใจแต่อย่างใด เพราะนางรู้นสิยั 

ของอกีฝ่ายดี

นอกจากเรื่องน้ีแล้วส่ิงท่ีเราต้องพบเจอกันในเล่ม 6 ก็คือต้องลุ้นไป 

ด้วยกันว่าพวกนายอ�าเภอหวงัจะจดัการอย่างไรกับพวกเซ่าหมงิยวนและ

เฉยีวเจา เขาเริม่ใจคอไม่ดท่ีีเห็นพวกเฉยีวเจาเคลือ่นไหวแล้วล่ะค่ะ ก็แหม 

คนท�าผดิน่ีนะ จะไม่หวาดระแวงได้อย่างไร มหิน�าซ�า้พอเฉยีวเจาดูค�าบอกใบ้

อะไรบางอย่างจบนางก็รูท้นัทีว่าต้องไปหาหลกัฐานชิน้ส�าคัญทีใ่ด ก่อนจะ 

เดินทางไปยังสถานที่หน่ึงตามภาพปกของเล่มน้ี แล้วหลังจากน้ันก็... 

อย่างไรต่อดล่ีะ ไม่เล่าแล้วดกีว่า เอาเป็นว่าสนกุไม่แพ้เล่มอืน่ๆ ท่ีส�าคัญสดุๆ  

เลยก็คอืความสมัพนัธ์ของพระนางมแีต่รดุหน้าขึน้ไม่มถีอยหลงัเลยสกัก้าว  

เช่นน้ีแล้วเราจะย้ังเท้าอยู่ไย รบีก้าวตามพระนางไปสูห้่วงเวลาทีแ่สนงาม

ตอนน้ีเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



จุมพิตของเขาเริ่มเร่งเร้ายิ่งกว่าลมฝนข้างนอก

"เซ่า..." เฉยีวเจาอ้าปากเรยีกชือ่เขากลับท�าให้อกีฝ่ายสบช่องรกุล�า้เข้าไป 

นางรู้สึกวิงเวียนตาลายจนได้แต่เกาะเก่ียวเขาไว้ดุจเถาวัลย์ เสียงเรียก 

ในตอนแรกแปรเปลีย่นเป็นเสยีงครางเครอื

ชายหนุ่มตวดัลิน้เลก็ข้ึนอย่างเผดจ็การแล้วกวาดปลายลิน้ซอกซอนไป

ทกุอณูในโพรงปาก พาความสัน่สะท้านแผ่ลามไปท่ัวร่าง

ท่ามกลางเสยีงฟ้าแลบฟ้าร้องค�าราม เสยีงหอบหายใจในห้องคบัแคบ

มดืมดิดงัขึน้ทุกที

เขาพลนัพลกิตัวอุ้มเด็กสาวบนกายวางลงด้านข้าง มอืใหญ่สองข้าง

เปลื้องเสื้อของนางลงมาถึงหัวไหล่อย่างรวดเร็ว ก้มหน้าเอาปากครอบ 

ปลายยอดถันเย้ายวนใจทีอ่ยู่ใต้เสือ้ตัวในสอ่ีอนละมุน

"เซ่าหมงิยวน..." ดวงตาฉ�า่ปรอืของเฉยีวเจาเบกิกว้างด้วยความตืน่ตกใจ 

ทว่าเสยีงท้ายประโยคกลบัแหลมสงูปนกระเส่าเพราะเขาขบกัดตรงจดุนัน้

กะทันหัน

หญิงสาวแทบอยากเอาศีรษะมุดแทรกแผ่นดินหนีใจจะขาด นาง

กล่าวเสยีงคับแค้น "เซ่าหมงิยวน ท่านเสยีสติไปแล้ว...ออืๆ..."



 เฉียวเจา ดวงจติทีอ่ยู่ในร่างหลเีจา มคีวามเฉลยีวฉลาดและ 

  ปฏภิาณไหวพรบิดเีย่ียม มคีวามรู้ความสามารถ 

  ในวิชาแพทย์ ตัง้ใจจะหาความยุติธรรมให้สกุลเดิม

 เซ่าหมิงยวน กวนจวินโหว คอยปกป้องคุณหนูสามสกุลหลี 

  จากภัยคกุคามต่างๆ เสมอมา ย่ิงใกล้ชดินางเท่าไร 

  จติใจย่ิงหว่ันไหวไปกับตวัตนของนางมากขึน้เท่าน้ัน

 จิ้งอันโหว บิดาของเซ่าหมิงยวน แม่ทัพเซ่าผู้อาวุโสที่เคย 

  กร�าศึกอย่างกล้าหาญชาญชยัย่ิง ให้ความเอน็ดู 

  เซ่าหมงิยวนมากกว่าบุตรชายอกีสองคน

 เสิ่นซื่อ ฮูหยินของจิ้งอันโหว มีบุตรชายสามคนคือ 

  เซ่าจิง่ยวน เซ่าหมงิยวน และเซ่าซยีวน ทว่านาง 

  เกลยีดชงัเซ่าหมงิยวนเหมือนมใิช่ลูกตนเอง

 ปงิลวี่/อาจู สาวใช้ท้ังสองของหลเีจา คนหนึง่แข็งแรงว่องไว  

  คนหน่ึงฉลาดเฉียบแหลม ทัง้สองต่างซือ่สตัย์และ 

  จงรกัภักดีต่อหลเีจาด้วยหัวใจ
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"กวนจวินโหวจดัการอนัธพาลพวกนัน้ได้แล้วหรอื" นายหญิงเซีย่ซึง่

นอนป่วยอยู่บนเตยีงได้ยินรายงานจากสาวใช้แล้วกระฉบักระเฉงขึน้บ้างทนัใด 

นางเอ่ยถามอย่างต่ืนเต้น

เซีย่เซงิเซยีวกมุมอืมารดา "ท่านแม่ ท่านสบายใจได้ เรือ่งราวคลีค่ลาย

แล้วจรงิๆ เจ้าค่ะ ท่านเจยีงอูข่องกององครกัษ์จนิหลนิออกปากเองว่าวนัหน้า 

ผูใ้ดมาหาเรือ่งครอบครวัเราก็เท่ากับเป็นปฏิปักษ์กับเขา"

นายหญิงเซีย่ลุกข้ึนน่ังประนมมอืพลางพูดขมบุขมบิ "ขอบคุณฟ้าดิน  

เป็นโชคดจีรงิๆ ท่ีได้เทพยดาสิง่ศักด์ิสทิธ์ิท่ัวสารทิศคุ้มครอง"

เซี่ยเซิงเซียวเลิกคิ้วสูง "เรื่องน้ีเก่ียวอันใดกับเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ทัว่สารทศิด้วยเจ้าคะ"

นายหญิงเซีย่มองค้อนบตุรสาววงหน่ึง "เจ้าลกูตวัด ี ถึงตอนนียั้งจะ 

ย่ัวโมโหข้าอกี โตป่านน้ีแล้วไม่ยอมมเีหย้ามเีรอืน จะก่อปัญหาข้ึนอกีเมือ่ไร 

413
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ก็สดุรู ้เจ้าต้องให้ข้าโมโหตายสกัวันถึงจะพอใจหรอื"

เซีย่เซงิเซยีวมองส�ารวจมารดา "ท่านแม่ ท่านหายป่วยแล้วหรอืเจ้าคะ"

นายหญิงเซีย่ปรายตามองนาง "เจ้าก่อเรือ่งให้มนัน้อยๆ หน่อย ข้า 

จะกลุม้ใจจนไม่สบายได้อย่างไรเล่า"

เซ่ียเซงิเซยีวพยักหน้า "ดทู่าทางท่านหายดแีล้วจริงๆ อย่างนัน้ข้าก็

วางใจเสยีท"ี

"หือ?" นายหญิงเซี่ยมองบุตรสาวปราดหนึ่ง

เซีย่เซงิเซยีวแย้มย้ิม "ช่วงทีผ่่านมาท่านแม่ล้มป่วย ข้ารูส้กึละอายใจ 

มากเจ้าค่ะ"

"รูจ้กัละอายใจก็ด ี เอาล่ะ ข้าสบายตวัข้ึนมากแล้ว เจ้าไม่ต้องอยู่ทีน่ี่ 

เป็นเพ่ือนอกี กลบัห้องไปปักผ้าเถอะ หากเจ้าปักผ้าเชด็หน้าเสรจ็สกัผนืได้  

ข้าก็อายุยืนร้อยปีแล้ว"

เซี่ยเซิงเซียวกลอกตาขึ้นแล้วสาวเท้าออกไป

"เจ้าลูกผู้นี้!" นายหญิงเซี่ยคับอกคับใจระลอกหนึ่ง

ทางนายท่านเซีย่รัง้ตวัเซ่าหมงิยวนให้อยู่กินอาหารร่วมกันอย่างอบอุน่

เป่ียมด้วยไมตร ี ไหนเลยจะรูว่้ากินไปได้ครึง่ๆ กลางๆ สาวใช้สวมเสือ้ก๊ัก 

สเีขียวไข่กากว่ิ็งเข้ามาอกี นางท�าหน้าเสยีพลางกล่าวว่า "นายท่าน แย่แล้ว 

เจ้าค่ะ นายหญงิเป็นลมไปแล้ว!"

นายท่านเซีย่ลกุพรวดข้ึนยืน จากนัน้คล้ายคดิอะไรได้ก็นัง่ลงตามเดิม 

ช้าๆ วางหน้าขรมึเอ่ยข้ึนว่า "คุณหนูของพวกเจ้าซกุซนอกีแล้วใช่หรอืไม่"

สาวใช้กระทืบเท้าอย่างร้อนรน "ไม่ใช่เจ้าค่ะ นายท่าน คุณหนู 

หนีออกจากเรอืนไปแล้ว ทิง้สารไว้ให้นายหญิงฉบบัหนึง่ นายหญิงอ่านแล้ว 

ถึงได้ร้อนใจจนเป็นลมไป"
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พอได้ยินว่าบุตรสาวหนอีอกจากเรอืน สหีน้าของนายท่านเซ่ียบดูบึง้

ไปหมด เขาพูดเสยีงรวัเรว็ "สารอยู่ท่ีใด"

สาวใช้รีบยื่นสารให้เขา "นายท่าน สารเจ้าค่ะ"

นายท่านเซีย่รบัมากวาดสายตาอ่านอย่างว่องไวจบ มอืของเขาสัน่เทา

ด้วยความโกรธา ก่อนจะกล่าวสบถซ�า้ๆ "เจ้าลูกเวรลกูกรรมผูน้ี้ อยากจะให้

มารดาของนางตายหรอือย่างไร!"

เฉียวเจาลอบเตะเซ่าหมิงยวนทีหนึ่ง

เขากระแอมกระไอเบาๆ ก่อนกล่าวขึน้ "ท่านลงุ บตุรสาวของท่าน 

ไปทีใ่ดหรอืขอรบั"

นายท่านเซี่ยเป็นทหารตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดน้ียังคงเป็นคนไม่ถือ

ธรรมเนยีมจกุจกิหยุมหยิมตามประสาผูเ้ป็นนกัรบอย่างไม่เปลีย่นแปลง ย่ิง 

ขณะนีเ้ขาก�าลงัโมโหบุตรสาวจนหน้ามดืจงึย่ืนสารให้ชายหนุ่มอ่านทันที

เซ่าหมิงยวนเพียงเห็นในนั้นเขียนไว้ว่า

'อันว่าไยบุรุษมิจับดาบต่อสู้ ตีด่านยึดเมืองคืนกู้ศักดิ์ศรี สตรีนี ้

มิด้อยกว่าชายชาตรี หากวอโค่วมิป่นป้ีไม่เลิกรา!'

นายท่านเซี่ยตบเข่าดังฉาด "นางถึงกับไปสังหารชาววอโค่วจริงๆ  

หรอืน่ี! ช่าง..." เขาหยุดเว้นจงัหวะเลก็น้อยถึงกล่าวต่อ "ช่างน่าเสยีดายนัก 

ทีม่ใิช่บตุรชาย"

เซ่าหมิงยวนอยากหัวร่ออย่างปราศจากเหตุผล

ผู ้ใดจะรู ้ว ่าเพ่ิงสิ้นเสียงนายท่านเซี่ย ม่านประตูก็ถูกเลิกข้ึน  

สตรีออกเรือนแล้วนางหนึ่งพุ่งทะยานเข้ามาประหนึ่งพายุหมุน
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นายท่านเซีย่เห็นแล้วหน้าถอดสไีปถนัดตา เขากล่าวเสยีงสัน่ "ฮหูยิน..."

นายหญิงเซีย่บดิหูเขาพร้อมกับร้องตวาด "น่าเสยีดายทีม่ใิช่บุตรชายรึ! 

หากเป็นบตุรชายท่านคงส่งเขาไปตัง้นานแล้วใช่หรอืไม่ นางเป็นสตรผีูห้น่ึง 

แท้ๆ ทว่าวันๆ คดิแต่จะสงัหารชาววอโค่ว ก็เพราะเสาหลกัอย่างท่านไม่ตรง 

เสารองถึงได้เอยีง มหิน�าซ�า้ยังแสร้งท�าเลอะเลอืนต่อหน้าข้าอกี!"

"ฮหูยิน มคีนอืน่อยู่ด้วยนะ" นายท่านเซีย่หน้าแดงก�า่เป็นสตัีบหมแูล้ว

"ไม่ว่าใครอยู่ก็ช่าง ท่านปล่อยให้บตุรสาวข้าหายตัวไปไม่ได้ เจ้าลกูเวร 

ลกูกรรมผูน้ัน้ เพ่ิงสะสางปัญหาไปได้อย่างหน่ึงก็ก่อเรือ่งใหม่อกี คงไม่อยาก 

เหน็ข้าอยู่ดมีสีขุ!"

นายท่านเซีย่อดแก้ต่างแทนบตุรสาวไม่ได้ "ไม่ใช่นะ ฮหูยิน เซงิเซยีว 

ต้องเห็นว่าปัญหาคลีค่ลายลงแล้วถึงได้จากไปเป็นแน่ ก่อนหน้าน้ีนางเฝ้าไข้อยู่

ข้างเตยีงเจ้าไม่ห่างสกัชัว่เค่อหน่ึงเลยมใิช่หรอื นางเหน็ว่าในเรอืนหมดปัญหา

แล้ว เจ้าก็หายป่วยแล้วถึงได้จากไป"

"ความหมายของท่านคือนางจากไปในเวลานี้มีเหตุผลมากหรือ" 

นายหญิงเซี่ยถลึงตาไต่ถาม

ค�าพูดของตาเฒ่าบัดซบมีความหมายเช่นที่นางเข้าใจนี้กระมัง

"ไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผลเลย..."

"เช่นนั้นท่านรีบเรียกคนไปตามตัวบุตรสาวกลับมาโดยไวสิ!"

นายท่านเซี่ยสะบัดแผ่นสารที่เซี่ยเซิงเซียวทิ้งไว้ให้คล่ีออก "ฮูหยิน  

เจ้าดสู ิ ในสารแผ่นนีว้าดภาพเรอืเลก็ๆ ล�าหนึง่ นีบ่่งบอกว่าเซงิเซยีวน่ังเรือไป 

ตอนน้ีเจ้าลกูผูน้ัน้ต้องลงเรอืไปแล้วเป็นแน่ ไล่ตามไม่ทันแล้ว"

นายหญิงเซี่ยหน้าซีดเผือด นางมองไปทางเซ่าหมิงยวน

เขากล่าวปลอบด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ "ท่านป้าไม่ต้องกังวลใจเกินไป 
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บตุรสาวท่านมวีรยุทธ์ไม่เลว ต่อให้เป็นชายฉกรรจ์ส่ีห้าคนก็ประชดิตวันาง 

ไม่ได้ขอรบั"

นายหญิงเซี่ยปิดหน้าร�่าไห้เสียงดัง "นางเป็นสตรีผู้หน่ึง เหตุอันใด 

ต้องมชีายฉกรรจ์สีห้่าคนประชดิตัวด้วย"

ชายหนุม่กระแอมกระไออย่างกระอกักระอ่วน ก่อนจะช�าเลอืงมอง

เฉยีวเจาทางหางตาแวบหน่ึง

ตกลงว่าจะขอตัวกลับหรือไม่ ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว

"เจ้าหยดุร้องไห้ก่อนเรว็เข้า ท่านโหวหมายถึงว่าบตุรสาวเรามวีรยุทธ์สงู  

ไม่เกิดเรือ่งกับนางหรอก"

นายหญิงเซีย่ไม่ยอมเอามอืท่ีปิดหน้าไว้ออก "ท่านโหวก็มวีรยุทธ์สูง

เช่นกัน คณุหนูใหญ่สกุลเฉยีวยังตกอยู่ในมอืพวกต๋าจือ่เลยมิใช่หรือ"

เซ่าหมิงยวนพูดอะไรไม่ออกไปทันใด "..." พอเสียที หากพูดยุแยง 

ตะแคงรั่วต่อหน้าภรรยาที่ข้ายังตามง้องอนขอคืนดีไม่ได้เช่นนี้ ข้าจะ 

บนัดาลโทสะแล้วจรงิๆ นะ!

"ฮูหยิน นี่เจ้าพูดอะไรของเจ้า" นายท่านเซี่ยกระดากกระเด่ือง 

อย่างมาก

ในครั้งน้ันภรรยาของเขาผู้น้ียอมออกเรือนกับเขาโดยไม่รังเกียจว่า

แขนพิการข้างหน่ึง นางเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาและใจกว้าง อะไรๆ ก็ดี 

ไปหมด เสยีอย่างเดียวเมือ่โกรธขึน้มาก็กล้าพูดได้ทกุอย่าง

"มีอันใดรึ จะตงิว่าขา้พูดจาไม่เปน็หรือ ท่านรีบตามหาบุตรสาวข้า 

กลบัมาโดยไว หลงัจากน้ันอยากหย่ากับข้าก็ย่อมได้!"

นายหญิงเซี่ยออกแรงผลักนายท่านเซี่ยออก

เขาหน้าแดงจรดใบหูยามเอ่ยกับเซ่าหมงิยวน "ท่านโหว คือว่าท่าน..."
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เซ่าหมงิยวนหยักย้ิมด้วยสหีน้าเป็นปกติ "ท่านลุง ในเมือ่ท่านมเีร่ือง 

ต้องสะสาง ผูเ้ยาว์ก็ไม่รบกวนแล้ว..."

แม่นางเฉียวที่อยู่ด้านหลังเตะเขาเบาๆ ทีหนึ่ง

เซ่าหมิงยวนไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆ

นายท่านเซี่ยออกมาส่งคนท้ังสองที่หน้าประตู เซ่าหมิงยวน 

มองท้องฟ้าสคีรามประดับเมฆขาวพลางระบายลมหายใจเบาๆ เฮอืกหน่ึง

ทั้งสองเดินกลับไปตามทางเดิม เฉียวเจากระซิบถาม "ไฉนท่าน 

ไม่บอกว่าจะช่วย"

แม่ทพัหนุ่มงงงนัไป "สตรหีนอีอกจากเรอืน ข้าก็ต้องช่วยเหลอืด้วยหรอื"

เฉียวเจานิ่งขึงไปแล้วมุ่นคิ้วพลางกล่าว "แต่นางจะไปทางทิศใต ้

เพื่อสังหารชาววอโค่ว สถานการณ์ทางนั้นวุ่นวายปานนั้น..."

"ไม่ต้องห่วง ตอนอยู่ท่ีสวนดอกไม้ข้าได้ประลองฝีมือกับคุณหนูเซี่ย 

แล้ว นางรบัมอืชายฉกรรจ์หลายคนได้อย่างไม่เป็นปัญหา"

เฉยีวเจายังคงกังวลใจอยู่บ้าง "ถึงอย่างนัน้ก็ไม่มอีะไรแน่นอนเสมอไป"

เซ่าหมิงยวนถอนใจย้ิมๆ "เมฆฝนบนฟ้ายังคาดหมายไม่ได้ นั่งอยู ่

ในเรอืนดีๆ  ก็อาจโดนแผ่นกระเบือ้งตกใส่ศีรษะตายได้เหมอืนกัน"

นัยน์ตาชายหนุ่มทอแววลึกล�้า เขามองเด็กสาวตรงหน้า เอ่ยถาม 

เสยีงเบาว่า "เจาเจา เจ้าอยากตามคุณหนูเซีย่กลบัมาหรือ"

เฉียวเจาส่ายหน้าอย่างเหนือความคาดหมายของเขา "ไม่ ทีแรก 

ข้าอยากให้ท่านส่งคนไปคุม้ครองนาง แต่ตอนนีค้ดิๆ แล้วการเดนิทางหนน้ี 

ท่านพาเย่ียลัว่ตามมาคนเดียว ไม่มกี�าลงัคนเลย ท่านกล่าวไม่ผดิ คนเรา 

จะเป็นตายร้ายดไีม่อาจคาดเดา จะล้มเลิกส่ิงทีอ่ยากท�าเพราะเรือ่งนีไ้ม่ได้  

การได้เป็นวีรสตรไีม่น้อยหน้าบรุษุคอืความใฝ่ฝันของเซงิเซยีวมาโดยตลอด"
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หญิงสาวทอดสายตามองไปทางทิศใต้ นางไม่รูว่้ายามนีเ้ซีย่เซงิเซยีว 

นัง่อยู่บนเรอืทีมุ่่งหน้าลงใต้แล้วหรอืยัง แต่นางรูว่้าในใจสหายรกัขณะนีจ้ะต้อง 

มคีวามสขุอย่างแน่นอน

หากคนเรามชีวิีตอยู่เป็นเวลานานแต่ไร้ซึง่ความสขุจะมคีวามหมายใดเล่า 

มสิูท้�าตามใจปรารถนาจงึจะไม่เสยีชาติเกิด

เซี่ยเซิงเซียว พวกเราสองคนอย่ายอมแพ้นะ แล้วพบกันที่แดนใต้
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"กวนจวินโหวไปท่ีสกุลเซีย่ในต�าบลไป๋อวิน๋?" ได้ฟังรายงานจากสายสบื

แล้ว นายอ�าเภอหวังส่งคนไปแจ้งข่าวเจ้าเมอืงหลีทั่นที

เจ้าเมืองหลี่ได้ข่าวแล้วเรียกที่ปรึกษามาพูดคุยหารือ

"อาจารย์หานเหน็ว่าความเคล่ือนไหวในวนันีข้องกวนจวนิโหวมนียัลกึซึง้

อนัใดหรอืไม่"

ที่ปรึกษาซึ่งถูกเรียกขานว่า 'อาจารย์หาน' เป็นผู้เฒ่าร่างผอมเกร็ง 

ไว้เคราแพะผูห้นึง่ เขาได้ยนิค�ากล่าวนีก็้ลบูเคราพลางกล่าว "ก่อนหน้านี ้

พวกเราเคยสืบข่าวของสกุลเซี่ยในต�าบลไป๋อวิ๋นมาแล้วว่าเป็นตระกูล 

สามญัธรรมดา สมยัเฉยีวจวัยังมชีวิีตอยู่ก็ไปมาหาสูกั่บสกุลเซีย่อย่างใกล้ชดิ 

ทัง้สองตระกูลจงึกลายเป็นสหายสนิทกัน กวนจวินโหวมาถึงจยาเฟิงจะไปเย่ียม

คารวะสกุลเซีย่ก็มใิช่เรือ่งน่าแปลก"

"ไปเย่ียมคารวะสกุลเซีย่มใิช่เรือ่งน่าแปลก ทว่ากวนจวินโหวไปท่ีน่ัน 

414
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แต่เช้าตรู่แบบลับๆ ล่อๆ ต่างหากท่ีพิลึกพิลั่นอยู่บ้าง ข้ารู้สึกไม่วายว่า 

ไม่ชอบมาพากล"

"ใต้เท้าจะรูสึ้กเฉกน้ีก็เป็นเรือ่งธรรมดา คนผูห้นึง่กระท�าสิง่ใดผดิไปจาก

ปกตล้ิวนมเีหตผุล ข้าเสนอแนะให้จบัตาดตู่อไปก็ไม่เสยีหาย ถึงอย่างไร 

แค่ไปเย่ียมคารวะสกุลเซี่ยในต�าบลไป๋อว๋ิน ยังยากมากท่ีจะหย่ังเดา 

ความคดิอ่านของกวนจวินโหวได้"

สีหน้าของเจ้าเมืองหลี่ทอแววเครียดขรึม เขามองดอกเบญจมาศ 

สดี�าแดงท่ีวางประดับไว้ตรงระเบยีงหน้าต่าง พลางกล่าวทอดถอนใจ "ข้า

กลวัว่ากวนจวินโหวจะสร้างฉากบงัหน้าเพ่ือลอบตลบหลัง ไปเย่ียมคารวะ

สหายเก่าแก่ของสกุลเฉยีวเป็นค�าอ้าง ความจรงิแล้วจะสบืหาความจรงิของ 

เหตุไฟไหม้เรอืนสกุลเฉยีวต่างหาก"

เขากล่าวถึงตรงน้ีแล้วเผยรอยย้ิมเย็นเยียบ "สมดุบญัชทีีคุ่ณชายใหญ่

สกุลเฉยีวน�าข้ึนถวายฮ่องเต้เล่มนัน้ก็ได้จากมอืสหายเก่าแก่ของสกุลเฉยีว

ผูห้นึง่มใิช่หรอื ตอนนัน้ชะล่าใจไปจรงิๆ จงึปล่อยให้คณุชายเฉยีวรอดชวีติ

ไปได้ เพราะเหตุน้ีท�าให้ข้าโดนต่อว่าไม่น้อย"

"ดังนั้นหนนี้พวกเราต้องจับตาดูไว้ให้ดีๆ จึงจะถูก"

เจ้าเมืองหลี่พยักหน้า "ย่อมจะหละหลวมไม่ได้ ดีท่ีสกุลเซี่ยเป็น

ครอบครวัธรรมดา ก่อนและหลงัเหตุไฟไหม้คณุชายเฉยีวล้วนมไิด้ไปเย่ียม

คารวะทีน่ั่น เห็นได้ว่าด้วยระดบัชัน้ของสกุลเซีย่ สกุลเฉยีวไม่ได้ข้องแวะพัวพัน

กับพวกเขาลกึซึง้ไปกว่านี ้แต่พวกตระกูลอืน่ๆ น้ันบอกได้ยากแล้ว"

"ใต้เท้า สกุลจใูนเมืองจยาเฟิงต้องระวังเป็นพิเศษ ก่อนผูต้รวจการเฉยีว

จะลาราชการไว้ทุกข์ให้บดิา คนแซ่จผููน้ัน้ก็เป็นสหายขุนนางท่ีร้ังต�าแหน่ง

อยู่ในส�านกัตรวจการด้วยกัน"
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รอยชงิชงัจดุวาบขึน้ในดวงตาเจ้าเมอืงหลี ่ "เฉยีวโม่ไปเยีย่มคารวะ

สหายเก่าแก่หลายคนก่อนออกจากจยาเฟิงเป็นการลวงให้หลงกล ข้าคะเนว่า 

เขาได้สมดุบญัชเีล่มน้ันจากสกุลจน่ีูเอง ดท่ีีคนแซ่จตูายเพราะม้าต่ืนไปแล้ว  

ถึงพวกเขาไปหาก็เสยีเทีย่วเปล่า"

"ใต้เท้าจะประมาทไม่ได้เป็นอนัขาด เรือ่งนัน้ร้ายแรงใหญ่หลวง จะรู้ 

ได้อย่างไรว่าผูต้รวจการจทูีต่ายไปมไิด้เผือ่ทางหนทีีไล่ไว้เล่า"

นยัน์ตาของเจ้าเมืองหล่ีปรากฏแววอ�ามหิต "น่าเสยีดายทีเ่รอืนสกุลเฉยีว

ถูกไฟไหม้วอดวายแล้วกลายเป็นท่ีสนใจของผู้คนอย่างช่วยมไิด้ จะตัดราก 

ถอนโคนสกุลจอูกีก็ท�าได้ไม่ถนัด ใครจะคดิว่าไล่ผู้แทนพระองค์จากเมอืงหลวง

กลบัไปได้กวนจวนิโหวก็มาอกี รูแ้ต่แรกไม่ควรค�านึงถึงอะไรมากมายเช่นนัน้  

ในเมือ่ท�าแล้วก็ต้องท�าให้ถึงทีส่ดุ..."

"ใต้เท้าอย่าเพ่ิงผลผีลามจะดีกว่า บดัน้ีกวนจวินโหวอยู่ในทีแ่จ้ง เรา 

อยู่ในท่ีลบั ฝ่ายท่ีจบัต้นชนปลายไม่ถูกคอืกวนจวินโหวมใิช่พวกเรา หากท่าน

จดัการสกุลจใูนเวลานีก้ลบัท�าให้พบร่องรอย"

เจ้าเมืองหลี่พยักหน้า "อาจารย์หานกล่าวได้ถูกต้อง ส่งคนเฝ้าด ู

กวนจวนิโหวไว้ทกุฝีก้าวก่อน เขาเยีย่มคารวะสหายเก่าแก่ของสกลุเฉยีว 

แต่เพียงอย่างเดยีวกแ็ล้วกันไป แต่หากยังวางแผนอืน่ไว้ พอเขาสบืพบอะไร 

ค่อยลงมอืทนัท"ี

"กวนจวินโหวมิใช่จะรับมือได้ง่ายๆ" ที่ปรึกษาลูบเคราพร้อมกล่าว

เจ้าเมอืงหลีย้ิ่มเยาะ "สองหมดัยากจะต่อกรกับสีม่อืได้ กวนจวินโหว 

เดินทางลงใต้มาหนน้ีไม่กล้าพาคนติดตามมา ส่วนคนอื่นๆ เป็นเพียง 

หมอนปักลายเท่าน้ัน เขาจะเก่งกาจปานใด แต่ส่งคนไปรมุเยอะๆ ก็ต้อง 

เล่นงานเขาถึงตายได้"
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ที่ปรึกษากังวลใจอยู่บ้าง "อย่างน้ันจะเอิกเกริกเกินไป ข้าว่าทางท่ีดี 

ใต้เท้าบอกกล่าวทางน้ันให้รบัรูไ้ว้โดยไวจะดกีว่า ถึงต้องใช้คนก็อย่าใช้คนของ

พวกเราอย่างเปิดเผย"

"แน่นอน ตอนได้รบัสารจากเมอืงหลวงก็ส่งข่าวให้ทางนัน้แล้วมใิช่หรอื  

ดทีูว่าคนจากทางนัน้ก็ใกล้มาถึงแล้ว" เจ้าเมอืงหลีน่กึถึงเรือ่งพวกน้ีก็ปวดเศียร

เวียนเกล้า เขากล่าวด้วยสหีน้าขุ่นมวัต่อว่า "ถ้าไปถึงขัน้น้ันยังต้องหว่านล้อม 

องครกัษ์จินหลนิอกี วุ่นวายจรงิๆ หวังว่ากวนจวนิโหวจะรูจ้กักาลเทศะสกันิด 

อย่าก่อเรือ่งให้มากนัก"

ทางเมืองหลวงบอกแล้วว่าเมื่อสิ้นสุดวาระการพิจารณาความดี 

ความชอบปีหน้า เขาจะได้ระดับชั้นเอกและโยกย้ายไปเป็นขุนนาง 

ในเมืองหลวง ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นน้ีหากมิใช่โดนบีบให้จนตรอก  

ใครจะอยากเล่นกับไฟกันเล่า

เจ้าเมืองหลี่คิดค�านึงถึงตรงนี้ สายตาก็เหี้ยมเกรียมยิ่งขึ้น

พวกเฉยีวเจาได้รบัห่อกระดาษเคลอืบมนัจากสกุลเซีย่แล้วก็ล้มเลกิ

ความตั้งใจที่จะไปเย่ียมคารวะสหายเก่าแก่ของตระกูลต่อ จึงกลับถึง 

หมูบ้่านไป๋อว๋ินแต่หวัวัน

หน้ากากหนงัมนษุย์ตดิบนใบหน้าได้ง่ายทว่าแกะออกยาก เฉยีวเจา

ยกมอืดงึทีหน่ึง แต่มนัแนบติดผวิสร้างความเจบ็ให้จนน�า้ตาไหล

เซ่าหมิงยวนเห็นแล้วทั้งขบขันทั้งสงสาร "เจาเจา เจ้าใจร้อนอะไร"

"ก็อยากดูว่าของในห่อกระดาษเป็นอะไรโดยไวน่ะสิ หน้ากาก 

หนังมนุษย์นี้แกะออกเลยไม่ได้หรือ"

"ต้องใช้น�า้ร้อนอบผวิ" เขาบอกพลางเดนิไปยกน�า้ร้อนอ่างหนึง่มาจาก 
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ห้องครวั แล้วพูดก�าชบันางว่า "ใช้ไอร้อนอบหน้านานหน่ึงเค่อก่อน จากนัน้ก็ 

จะแกะออกมาได้แล้ว"

เฉียวเจาพยักหน้าแล้วก้มศีรษะลงไปใกล้ๆ อ่างน�้า ครั้นนึกถึงว่า 

คนบางคนจบัจ้องตาเป็นมนัอยู่ด้านข้างก็รูส้กึตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างโดยพลนั 

นางจงึหนัไปกล่าวกับเขา "แม่ทพัเซ่า ท่านกลบัห้องไปก่อนเถอะ ประเดีย๋ว 

ข้าแกะหน้ากากออกเสรจ็ค่อยไปหาท่าน"

คนบางคนนั่งนิ่งไม่ขยับ

"แม่ทัพเซ่า?"

แม่ทัพหนุ่มถอนใจอย่างหมดปัญญา "เจาเจา นี่เป็นห้องข้า"

ชายหนุม่กลัน้ย้ิมมองดทู่าทางเก้อกระดากของเด็กสาวอย่างไม่วางตา 

เขาพูดอย่างคบัข้องใจมาก "เจ้าจะให้ข้าไปท่ีใดเล่า"

นางก้มหน้าไม่แยแสเขาอีก

หน่ึงเค่อนัน้สัน้มาก แต่ส�าหรบัเฉยีวเจาแล้วกลบัยาวนานเหลอืเกิน 

นางอดทนรอจนครบเวลาอย่างไม่ง่ายดายก็ยกตัวขึน้

เซ่าหมงิยวนพลนัลกุข้ึนเดนิเข้ามาย่อกายอยู่เบือ้งหน้านาง "อย่าขยับ  

ข้าช่วยแกะออกให้"

นางกะพรบิตาปรบิๆ ต้ังท่าจะทักท้วง คนผูน้ัน้ก็กล่าวต่อว่า "การแกะ 

ก็มกีลวิธีเฉพาะอยู่ เจ้าใช้ก�าลงัดึงออก ถ้าเกิดดึงขาดเหลือคร่ึงหน่ึงตดิอยู่ 

บนหน้า..."

เฉยีวเจาหลบัตาลงเสยีเลย ถอืคตว่ิาไม่เหน็ไม่ร�าคาญใจ "รบีแกะเถอะ"

ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ เสียงหนึ่งก่อนเข้าไปใกล้อย่างช้าๆ ยกมือ 

แตะบนหน้าผากเรยีบเนียนของเดก็สาว แพขนตางามงอนของนางกระพือ 

ขึน้ลงถ่ีๆ
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เขาไม่รรีอลงัเลอกี ลอกหน้ากากหนังมนุษย์ออกอย่างเบาไม้เบามอื 

เผยให้เห็นใบหน้าท่ีประทับอยู่กลางใจตนออกมา

"เสรจ็แล้ว?" เฉยีวเจาลมืตาข้ึนพบว่าชายหนุม่อยู่ใกล้เพียงคืบกะทนัหนั 

ลมหายใจของเขากับนางรนิรดใส่กันและกัน ชวนให้หวามใจไร้ทีส้ิ่นสดุ

เฉียวเจาหน้าแดงทันใด นางกระถดตัวหนี

เซ่าหมงิยวนมอืไวตาไวประคองนางไว้ พูดกลัว้เสยีงหัวเราะในล�าคอ 

"ระวังหงายหลงั ข้าถอยออกเองก็ได้"

แม่ทัพหนุ่มเดินไปนั่งบนเก้าอ้ีไม่ไกลนักแต่โดยดี ในใจเขางุนงง 

เป็นอันมาก

ทั้งท่ีตอนเขาไม่รู ้ว ่านางคือเจาเจา นางจ้องมองหน้าท้องเขา 

จนตาไม่กะพริบบ่อยๆ เหตุไฉนตอนน้ีถอยห่างจากเขาเหมือนกับเขาเป็น 

งเูงีย้วเข้ียวขอเสยีแล้ว

หากขณะนี้แม่นางเฉียวล่วงรู ้ความคิดของแม่ทัพเซ่า เกรงว่า 

จะแค่นเสยีงเยาะว่า 'น่ียังต้องพูดอกีหรอื พวกบรุษุบทจะหน้าหนาข้ึนมา 

ก็น่าโมโหจนควันออกหูเลยทีเดียว ถ้ายังท�าเช่นเดียวกับเมื่อก่อน  

จะไม่โดนเขารวบหวัรวบหางไปแล้วหรอืไร'

เฉยีวเจานวดคลงึใบหน้าให้ผวิทีต่งึๆ หนกัๆ จากการสวมหน้ากากไว้ 

เป็นเวลานานผ่อนคลายแล้วย่ืนมือออกไป "แม่ทัพเซ่า เปิดห่อของท่ี 

ท่านลงุเซีย่มอบให้ท่านออกดูเถอะ"

เซ่าหมิงยวนหยิบห่อกระดาษเคลือบมันมาเปิดออก ในนั้นเป็น 

กระดาษสารว่างเปล่าแผ่นหนึ่ง

หญิงสาวรบัมนัมาจ่อใต้จมกูดมกลิน่ นางน่ิงตรกึตรองครูห่น่ึงถึงเอ่ย 

กับเขา "แม่ทัพเซ่า รบกวนท่านหยิบเทียนไขมาท"ี
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เขาหยิบเทยีนไขมาให้ เฉยีวเจาถือกระดาษเปล่าองัอยู่เหนอืเปลวเทยีน

อย่างระมดัระวัง เห็นภาพร่างของบางสิง่ปรากฏข้ึนบนน้ันอย่างเลือนราง
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มันเป็นภาพวาดกองหิน

บนกระดาษสขีาวมกีองหินโดดเดีย่วกองหนึง่แค่น้ี ลายเส้นหยาบๆ 

จนแทบเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะหาต�าแหน่งทีต้ั่งของมนัได้พบ

เซ่าหมงิยวนกลบัพบว่าสหีน้าของเฉยีวเจาผดิปกตไิปบ้าง "เจาเจา?"

นางเพ่งมองกองหินที่ปรากฏบนกระดาษอย่างเหม่อลอย ขยับๆ  

รมิฝีปากถึงเปล่งเสยีงพูดออกมาได้ประโยคหนึง่คล้ายว่าต้องใช้เรีย่วแรง 

จนหมดทัง้กาย "ข้ารูว่้าท่ีน่ีคือท่ีใด"

เขาโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างห้ามไม่อยู่ "เป็นสถานที่ใดหรือ"

เฉียวเจาเหลือบตาขึ้นสบตาเขา แพขนตายาวดุจปีกแมลงกระพือ 

ขึน้ลงเบาๆ นางเม้มปากแล้วพูด "น่ีคือสวนหนิในสวนดอกไม้เรอืนข้า"

เซ่าหมิงยวนอ้ึงงันไปในคราแรก จากน้ันถึงรู้สึกว่าเดิมก็สมควร 

เป็นเช่นนี้

415
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ภาพกองหินหยาบๆ ไม่มีจุดเด่นใดกองหน่ึงเช่นนี้ถูกวาดอยู่โดดๆ  

บนกระดาษสีขาว หากไม่ได้เป็นสิ่งท่ีเจาเจาคุ้นเคยมากที่สุด มีหรือ 

ท่านพ่อตาจะจงใจให้คนมอบต่อให้นาง

ทอดสายตามองไปท่ัวหล้ายามนี้ นอกจากเจาเจาแล้ว เกรงว่า 

ไม่ว่าใครก็ตามได้สารฉบับนี้ไปล้วนต้องงุนงงไม่เข้าใจ

ชายหนุ่มอดนับถือในความสุขุมรอบคอบของใต้เท้าเฉียวไม่ได้

สารฉบับน้ีน่าจะเกิดจากการคาดคะเนสถานการณ์ไปในทางร้าย

มากที่สุดของท่านพ่อตาเขา

"สวนหินในสวนดอกไม้เรอืนข้ามโีพรงจดุหน่ึง ทศิทางของปากโพรง

เป็นช่องลมโกรกพอดี สมัยข้าเป็นเด็กพอถึงฤดูร้อนมักจะหลบอยู่ในน้ัน 

รับลมเย็นเสมอ ดังนั้นทุกๆ เส้นสายโค้งเว้าของมันล้วนจดจ�าได้แม่นย�า  

ถึงแม้กองหินในภาพนี้จะวาดหยาบๆ ทว่าข้ามองปราดเดียวก็แน่ใจว่า 

เป็นท่ีนั่นอย่างไร้ข้อกังขา" เฉียวเจาลูบไล้กระดาษสารพลางพูดพึมพ�า  

"ไม่รูว่้าในโพรงสวนหินเก็บซ่อนอะไรไว้ แล้วมนัเสยีหายไปในเหตไุฟไหม้ 

ครัง้น้ันหรอืไม่"

"ไปดูก็สิ้นเรื่อง"

"นายอ�าเภอหวังจับตาดูอยู่นะ"

แผนล่องอูอกจากถ�า้เป็นเรือ่งหน่ึง เมือ่มขีองส�าคญัต้องไปค้นหาจรงิๆ  

ก็เป็นอกีเรือ่งหน่ึง ส�าหรบัคนท่ีคุน้เคยกับการเป็นผู้ควบคมุสถานการณ์เสมอ 

เป็นธรรมดาท่ีไม่อยากให้เกิดปัญหาใหม่แทรกขึน้

"ตอนดึก"

นางนิ่งขึงไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้า "ได้"
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ยามเท่ียงคนืผนืฟ้าค่อนข้างขมกุขมัว มเีมฆด�าบดบงัดวงจนัทร์ไว้พอดี 

ดวงดาวทอแสงรบิหรีบ่างตา

ภายนอกมืดสนิทจนน่าพรั่นใจ

ในความมืดชายหนุ่มคว้ามือเฉียวเจาขึ้นมาพร้อมกระซิบบอก  

"ไม่มีแสงจันทร์กลับท�าอะไรได้สะดวก"

แม่นางเฉียวไม่รู้ว่าจะพูดตอบอย่างไรดีโดยสิ้นเชิง

ไม่มแีสงจนัทร์ท�าอะไรได้สะดวก ด้วยเหตุน้ีคนบางคนก็สามารถจงูมอื

นางได้อย่างเปิดเผยหรอื

แน่นอนว่าคราครั้งนี้เฉียวเจามิได้ขัดขืน

แต่ละเรื่องต้องรู้จักแยกแยะหนักเบาเร็วช้า การไปค้นดูสวนดอกไม ้

เรือนสกุลเฉียวให้แน่ชัดเป็นเรื่องส�าคัญ ในค�่าคืนเฉกนี้นางมองไม่เห็น 

แม้แต่ทางเดนิ มคีนจงูมอืไว้ย่อมอุน่ใจ หาไม่แล้วหากหกล้มลงไป เจบ็ตวั 

กลบัไม่เป็นอะไร แต่ท�าให้คนอ่ืนไหวตัวทันต่างหากถึงน่าปวดศรีษะ

เฉียวเจาโอนอ่อนคล้อยตามเช่นนี้ท�าให้เซ่าหมิงยวนอมยิ้มน้อยๆ

มอืของเดก็สาวนุ่มน่ิมราวกับไร้กระดกู เขาออกแรงบบีทหีน่ึงอย่าง

อดใจไม่อยู่

นางพูดเอ็ดเสียงเบาๆ "เซ่าหมิงยวน"

ในม่านราตรีเขามองไม่เห็นสีหน้าของนาง เพียงรู้สึกว่าเสียงเรียก 

'เซ่าหมิงยวน' ละม้ายขนนกซุกซนที่สะกิดหัวใจเขาให้คันยุบยิบ

"อย่าส่งเสียง" ชายหนุ่มยื่นหน้าไปพูดเบาๆ ข้างใบหูนาง

พูดจบเขาพลันโอบเอวนางไว้พร้อมกับกระโดดตัวลอยข้ึนจากพ้ืน 

ใช้อีกมือหนึ่งเกาะขอบก�าแพง

อกีฟากหนึง่ของก�าแพงเป็นความมดืมดิอันธการ ต้นไม้ใบหญ้าเป็น
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เงาด�าตะคุม่ๆ ประหน่ึงภูตผยืีนอยู่น่ิงๆ

เซ่าหมงิยวนพาเฉียวเจาท้ิงตวัลงพ้ืนอย่างไร้สุ้มเสยีง เขากระซบิถาม  

"ยืนทรงตวัได้แล้วหรอืยัง"

นางพยักหน้าตอบ

เขาปล่อยมือจากเอวเล็กบางแล้วบอกเบาๆ "เช่นนั้นไปกันเถอะ"

"จัดการคนที่เฝ้าดูอยู่แล้วหรือ" เฉียวเจาถามเสียงค่อย

"จดัการแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงเรือ่งน้ี ตอนนัน้คนผูน้ั้นก�าลงัหลบัสบาย  

รอพรุง่นีเ้ขาต่ืนขึน้ก็ไม่รูว่้าเกิดเรือ่งอะไร เพียงนกึว่าตนเองเผลอหลับไป"

ทั้งสองกุมมือกันเดินตัดผ่านสวนซิ่งจื่อท่ามกลางผืนรัตติกาล

คฤหาสน์หลงัใหญ่ของสกุลเฉยีวเหลอืเพียงซากก�าแพงหกัพังทอดตวั

เป็นแนวในความมืดแฝงความน่าสะพรงึกลวั

กระนัน้ในใจเฉยีวเจาหาได้หวาดกลวัต่อเรอืนท่ีใช้ชวีติอยูม่านานไม่ 

ขณะท่ีนางให้เซ่าหมงิยวนจบัจงูมอืเดนิไป ตรงกลางอกมเีพียงความระทมขมขืน่

เท่าน้ัน

นางกับบุรุษข้างกายหมั้นหมายกันมานานแสนนาน เขาคือคนที ่

ท่านปูเ่ลอืกให้ด้วยตนเอง

ช่วงสองปีก่อนท่านปู่ล่วงลับ ได้เร่งรัดให้นางออกเรือนโดยตลอด  

เหน็ได้ว่าในใจท่านวาดหวงัอยากให้นางแต่งงานมาก

ใช่หรือไม่ว่าท่านปู่ยังวาดหวังอีกว่าสักวันหนึ่งนางกับบุรุษผู ้นี ้

จะจูงมือกันเดินเข้าสู่เรือนในสวนซิ่งจื่อมาเยี่ยมท่าน

เมือ่คดิค�านึงถึงตรงนี ้ เฉยีวเจาบบีมอืท่ีกุมฝ่ามอืใหญ่สากด้านของเขา

แน่นขึน้

ชายหนุม่ย่อมรบัรูไ้ด้ เรยีวคิว้ของเขาทีเ่ร้นอยู่ในเงามดืเลกิข้ึนเลก็น้อย
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"เดินระวังๆ" เขากระซิบบอกที่ข้างหูเด็กสาว

"ไปทางน้ี" ท่ีน่ีเป็นเรือนของนาง ถึงเฉียวเจาหลับตาก็ยังจดจ�าได ้

ทกุซอกมมุ

นางจบัมอืเซ่าหมงิยวนไว้แน่นขณะเดนิสลบัหยุดพักจนไปถึงด้านข้าง

สวนหิน

สวนดอกไม้ด้านหลงัเป็นจดุท่ีคงสภาพเดมิไว้ได้มากท่ีสดุหลงัเหตุไฟไหม้ 

สวนหินท่ีก่อสร้างนานหลายปีกับสระน�า้ไม่ไกลนกัไม่เปลีย่นแปลงไปเท่าไร 

มีเพียงกลิ่นเหม็นเน่าของใบไม้ลอยมาจากในน�้าจางๆ ไม่หลงเหลือภาพ

ความงามของดอกบัวแรกแย้มบานเฉกวันวานให้เหน็อกีต่อไป

ปากโพรงหินคล้ายสัตว์ดุร้ายตัวใหญ่มหึมาอ้าปากซ่อนตัวอยู่ใน 

ความมดืสนิท

เวลาน้ีเองเซ่าหมงิยวนถึงจดุตะเกียงดบัยากทีพ่กติดตัวมา ใช้เรือนกาย

สงูใหญ่บดบงัแสงไฟไว้แล้วก้มตัวมองเข้าไปข้างในโพรงหนิ

มาตรว่าปากทางเข้าจะคับแคบ แต่ภายในกว้างไม่น้อย ใต้แสงไฟ 

ทีส่่องสว่างมองเห็นฝุ่นดนิเกาะกับหญ้าข้ึนรกเตม็ไปหมด นอกเหนอืจากนี้ 

ก็ไม่มอีย่างอืน่อีก

"แม่ทัพเซ่า ข้าจะเข้าไปดู รบกวนท่านส่องไฟให้ข้าด้วย"

เขารั้งตัวนางไว้ "ให้ข้าเข้าไปเถอะ ในนั้นสกปรก"

"ไม่ต้อง ท่านตัวสงู เข้าไปก็มอืไม้เก้งก้าง อกีอย่างหน่ึงไม่คุน้ทีท่าง 

เท่าข้าด้วย"

เขายังจับมือนางไว้ "รอสักครู่"

เฉียวเจาหยุดยืนมองเขา

เซ่าหมงิยวนชตูะเกยีงมองส�ารวจท้ังสีทิ่ศ จากนัน้ก้มตวัลงเก็บไม้ไผ่
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ปล้องหนึง่ตรงรมิสระน�า้ เขาถือมนัไว้ในมอืแล้วแหย่เข้าไปในโพรงหิน

เขาตรวจดทุูกๆ ซอกมมุอย่างละเอยีด ไม่ปล่อยให้จดุใดหลดุรอดไปได้

ทนัใดนัน้มบีางอย่างพันกับไม้ไผ่ก่อนเคลือ่นตวัขึน้ไปด้านบนอย่างว่องไว

ใต้แสงตะเกียงเฉยีวเจามองเหน็ได้ชดัถนดัตาว่านัน่เป็นงสูเีขยีวตวัหนึง่

นางไม่ได้ร้องอุทาน แต่หน้าซีดเผือดทันใด

ไม่ต้องตรองดูก็รูว่้าถ้าเมือ่ครูน่างเข้าไปทันท ีดไีม่ดเีจ้างตูวันีอ้าจจะ

เลือ้ยมาบนตวันางก็เป็นได้

"เซ่าหมิงยวน..." นางส่งเสียงเรียกเบาๆ

เขาย่ืนมือจับงูแล้วขว้างไปไกลๆ ด้วยความเร็วดุจสายฟ้าแลบ 

ถึงเบือนหน้ามาถามนาง "ตกใจหรือไม่"

เฉียวเจาส่ายหน้า "ไม่"

"เข้าไปเถอะ ระวังหน่อยนะ" เซ่าหมิงยวนยืดตวัขึน้แล้วโยนไม้ไผ่ทิง้ไป 

บนพ้ืนเบาๆ

"ขอบคณุมาก" เฉยีวเจาอาศยัแสงไฟสลวัมองเห็นดวงหน้าของอกีฝ่าย 

ได้รางๆ

ในยามราตรีดวงตาของเขาย่ิงแจ่มกระจ่างเป็นประกายชวนพิศ

อย่างมาก

จู่ๆ หญิงสาวก็ไม่กล้ามองต่ออีก นางจึงก้มศีรษะลอดเข้าไป

เซ่าหมงิยวนวางตะเกียงไว้ตรงปากทางเข้า ด้านในโพรงหนิก็สว่างไสว

ทนัใด

เฉียวเจายกมือลูบไล้ผนังของโพรงหิน

นางคุ้นเคยกับทุกจุดในนี้ หลับตาลงก็ยังนึกภาพออกได้

ท่านพ่อเพียงมอบกระดาษทีว่าดรปูสวนหินให้นางแผ่นหนึง่ เพ่ือจะ
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บอกนางว่าท่ีน่ีเก็บซ่อนสิง่ใดไว้นะ

นางคล�าหาไปตามผนังหนิทีละชุน่ ค้นดตูามซอกหนิซึง่ซ่อนของได้

ตามความทรงจ�าจนท่ัวแล้วก็ไม่พบอะไรสกัอย่าง

ทันใดน้ันบุรุษที่ยืนอยู่ด้านนอกปากโพรงก็ดับตะเกียงพร้อมกับ 

เรือนกายสูงใหญ่แทรกเข้ามา
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ภายในโพรงไม่นับว่าคับแคบนักเมื่อเทียบกับปากทางเข้า ทว่าพอ 

ชายหนุม่ร่างใหญ่ผู้หนึง่แทรกตัวเข้ามาก็เบียดเสยีดกันทันใด

ตวัเฉยีวเจาข้างหน่ึงแนบติดผนงั อกีข้างหน่ึงอยู่ชดิตวัเขา จะหลบ 

ก็หลบไม่ได้

กลิ่นอายเฉพาะตัวบุรุษโอบล้อมนางไว้แน่นหนาในพริบตาเดียว

"เซ่า..."

เขายื่นมือปิดปากนางไว้ทันที กระซิบบอกว่า "อย่าพูด มีคนมา"

มีคน? ในใจเฉียวเจาตึงเครียด

หลังเหตุไฟไหม้คราวนั้นเรือนสกุลเฉียวกลายเป็นสถานที่อาถรรพ์ 

แล้วใครกันจะมาที่นี่โดยปราศจากเหตุผล

หรือว่าคนของฝ่ายนายอ�าเภอหวังตามมาทันแล้ว

เฉยีวเจาลงัเลไม่แน่ใจ นางเงยหน้าข้ึนมองเซ่าหมงิยวนตามสญัชาตญาณ

416
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เลยชนถูกคางเขาโดยไม่ทันระวัง

ปลายคางท่ีมไีรหนวดเขียวๆ ของบรุษุกระทบกับหน้าผากเนียนเกลีย้ง

ของนางชวนให้จัก๊จีว้าบหวิว

ในความมืดดวงตามองอะไรไม่เห็น ส่งผลให้ประสาทสัมผัสอื่น 

แปรเปลีย่นเป็นเฉยีบไวอย่างย่ิงยวด เสีย้วขณะนัน้ท้ังคูไ่ด้ยินเสยีงหวัใจเต้น

พร้อมกัน

ตึกๆๆ

ในโพรงหินเล็กๆ นี้ไม่มีเสียงใดกลบทับเสียงหัวใจเต้นท่ีแยกแยะ 

ไม่ออกว่าเป็นของใครได้

เฉียวเจาสงบอารมณ์อึดใจหน่ึง ยกมือขึ้นเขียนตัวอักษรตรงกลาง

ฝ่ามอืเขา 'ท่านคิดว่าเป็นใคร'

'บอกยาก' เซ่าหมิงยวนเขียนตอบที่มือนางดุจเดียวกัน

'คงมิใช่คนของนายอ�าเภอหวังนะ'

'ตอนมาไม่มีคนสะกดรอยตาม' เขาเขียนตอบ

นางไม่ถามต่ออีก ในเมื่อเซ่าหมิงยวนบอกเช่นนี้  นางเชื่อใน 

ความสามารถจุดนี้ของเขา

เสยีงฝีเท้าดงัอยู่ใกล้ๆ เฉยีวเจาเงีย่หูตัง้ใจฟังแล้วประจกัษ์ได้ฉบัพลนัว่า

เจ้าของเสยีงฝีเท้าก�าลงัตรงด่ิงมาทางโพรงหิน

นางกุมมือบุรุษข้างกายแน่นอย่างสุดระงับ

'ไม่ต้องกลัว' เขาเขียนบอกนาง

เด็กสาวพลิกข้อมือเขียน 'ข้าไม่ได้กลัว ข้าคิดอยู่ว่าหลังพวกเรา 

ถูกจับได้ ท่านจะสังหารคนปิดปากหรือไม่'

เซ่าหมิงยวนยกมุมปากโค้งขึ้นอย่างไร้สุ้มเสียง
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ทีแ่ท้เขาเป็นห่วงโดยใช่เหตไุปเอง จรงิสินะ ตอนเดก็สาวข้างๆ ตัวเขา 

อยู่ในโรงทึมยังกล้าจับศพคนตายน่าเกลียดน่ากลัว ไหนเลยจะหวาดกลัว 

คนเป็นเล่า

เสียงฝีเท้าดังใกล้ขึ้นทุกทีแล้วเงียบหายไป ทันใดนั้นเสียงของ 

สตรีแรกรุ่นดังลอยมาจากนอกโพรงหินไม่ไกลนักอย่างรวดเร็ว "คนบ้า  

ก็บอกแล้วว่าอย่าไปที่นั่น"

"ซานหนี ไม่ไปทีน่ัน่แล้วจะไปท่ีใด" เสยีงพะเน้าพะนอของหนุ่มน้อย 

ดงัข้ึน

แววตาของเฉียวเจาไหววูบหนึ่ง

ฟังจากสุม้เสยีงแล้วชายหญิงคูน้ี่คงยังอายุไม่มาก ไม่น่าจะเกินย่ีสบิปี

"อย่างไรก็ไม่ไปท่ีน่ัน เจ้าลืมไปแล้วหรอืว่าคราวก่อนในน้ันมงีดู้วยนะ 

ตกใจแทบตายเลยทเีดียว"

"แต่ทีอ่ื่นเจ้าก็บอกว่าถูกไฟไหม้ด�าเป็นตอตะโกดนู่ากลวัมากไม่ใช่หรอื 

ซานหนีคนด ีพวกเราเข้าไปในโพรงหินกันดกีว่านะ กว่าจะออกมาได้สกัครัง้ 

มใิช่ง่ายดาย..."

"ฮ ึ ถ้าอย่างนัน้ก็กลบักันเถอะ เจ้าพร�า่บอกว่ารกัข้าไม่หยุดปาก สดุท้าย

กลับค�านึงถงึแต่ตนเอง..." สาวน้อยส่งเสียงดังขึ้นกะทันหัน "เจ้าท�าอะไร  

รบีปล่อยข้าลงนะ"

"อย่าตีๆ ข้าเชื่อฟังเจ้าแล้ว พวกเราไม่เข้าไปในโพรงหิน ก็อยู่กัน 

ทีข้่างสระน�า้น้ีเป็นอย่างไร"

สาวน้อยท�าเสียงฮึแล้วไม่กล่าววาจาอีก

ด้านนอกพลันเงียบลง

เฉียวเจาย่นหัวคิ้วแทบชนกันอย่างไม่สบอารมณ์มาก
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สองคนนี้มาท�าอะไรกันลับๆ ล่อๆ ที่ซากเรือนนาง

ในโพรงหินเอย ข้างสระน�า้เอย ยังเปล่ียนท่ีกันได้ตามชอบใจ ดอูย่างน้ี

แล้วไม่เก่ียวข้องกับเป้าหมายทีน่างกับเซ่าหมงิยวนมาท่ีนีค่นืน้ีแน่นอน

สองคนน้ันถือโคมไฟมาด้วย มนัส่องแสงวับแวมอยูน่อกโพรงท�าให้

คนทีเ่ร้นกายในทีล่บัพอมองเหน็ได้ร�าไร

เฉยีวเจาอดชะโงกศรีษะออกไปไม่ได้ แต่ยังไม่ทนัเห็นสภาพการณ์

ด้านนอกเตม็ตาก็ถูกบุรษุข้างกายดึงตัวกลบัมา

'ข้าจะดูว่าพวกเขาท�าอะไรกันอยู่' เด็กสาวเหยียดนิ้วออกเขียนบน

ฝ่ามอืกว้างใหญ่ของเขาอย่างว่องไว

นางลากขีดสุดท้ายเสรจ็ เสียงร้องของสาวน้อยดงัขึน้ข้างนอกโดยพลนั 

เป็นเสยีงแหลมสงูห้วนสัน้ ทอดหางเสยีงกระเส่ารัดรึงใจ

"ซานหนีๆ  เจ้าช่างงามเหลอืเกิน ข้าคดิถึงเจ้าทกุวนั คดิถึงแทบขาดใจ 

อยู่แล้ว..."

เฉยีวเจาหน้าแดงทนัใด นางไม่โง่งม ตอนนีย่้อมกระจ่างแจ้งแล้วว่า 

คนข้างนอกท�าอะไรกันอย่างแน่นอน

เมื่อครู่ข้ายังถามเซ่าหมิงยวนอีกหรือนี่

ครั้นคิดไปเช่นนี้แม่นางเฉียวก็อยากเอาศีรษะมุดแทรกแผ่นดิน 

ใจจะขาด

ชั่วชีวิตนี้นางไม่เคยอับอายขายหน้ามากเท่านี้จริงๆ

ฝ่ามอืใหญ่คูห่น่ึงประกบปิดสองหูร้อนวาบๆ ของนาง ปิดก้ันเสยีงบาดหู

สดุจะทนฟังได้จากข้างนอกไว้

ชายหนุ่มใช้นิ้วก้อยเขียนเบาๆ ตรงข้างแก้มนางบอกว่า 'กุลสตรี  

อย่าฟัง'
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แสงสว่างด้านนอกส่องเป็นล�าๆ เล็ดลอดเข้ามาตามช่อง

หลังจากคุ้นเคยกับความมืดรอบด้านแล้วอาศัยแสงไฟเรื่อๆ นี้  

เฉยีวเจาพอจะมองเหน็สหีน้าท่าทางของชายหนุ่มท่ีอยู่ใกล้ๆ ได้ถนัดตา

เขาน่ังตวัเหยียดตรงปิดหนูางไว้อย่างจดจ่อมสีมาธิ สหีน้าเคร่งขรมึ  

แต่ใบหูทัง้คูก่ลบัเป็นสแีดงๆ อย่างน่าสงสยั

ฝ่ามือที่ปิดหูนางคู่นั้นดูเหมือนยิ่งมายิ่งร้อนลวกผิวมากขึ้น

แม่นางเฉยีวกะพรบิตาปรบิๆ หรอืว่าเขาปิดหูนางไว้ไม่ให้ฟัง ส่วนเขา

ได้ยินเสยีงอจุาดพวกน้ันโดยไม่ตกหล่นสกันิด

เช่นนี้ไม่ยุติธรรมจริงๆ

เมื่อนึกถึงเสียงร้องครางกระเส่าสั้นๆ ของสาวน้อยข้างนอกนั้น  

เฉยีวเจาบรรยายความรูส้กึในใจไม่ถูก นางยกมอืปิดสองหูของเซ่าหมงิยวน 

โดยไม่ลงัเล

นางท�าตามอย่างเขา เหยียดน้ิวก้อยเขยีนตรงข้างแก้มถามว่า 'ฟังพอ 

หรอืยัง'

ชายหนุ่มหน้าตาแดงก�่า พยักหน้าอย่างว่าง่าย

มอืทีปิ่ดหูเขาร้อนผ่าวเหลอืเกิน ร้อนลวกผวิจนเขาท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่

ปกปิดสภาพน่าอบัอายของบุรษุไว้อย่างระมดัระวัง

เพราะเขามปีระสาทหูดเีกนิไป เสยีงจากข้างนอกจงึยังคงลอดผ่าน 

มอืเลก็ๆ คูน่ัน้มาเข้าหไูด้

เซ่าหมงิยวนคิดค�านงึว่าเป็นค�า่คืนในฤดูใบไม้ร่วงแล้วแท้ๆ แต่ไฉน 

ในโพรงหินนีก้ลบัร้อนข้ึนทุกทเีล่า จะต้องเป็นเพราะมนัคบัแคบเกนิไปเป็นแน่

เสียงด้านนอกทวีความดังขึ้นตามล�าดับ ย่ิงมาย่ิงชวนให้หน้าแดง 

ใจสัน่ เซ่าหมงิยวนหยิบก้อนหินใกล้มอืซดัออกไปอย่างสุดจะทน
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หนิก้อนเลก็ๆ พุ่งไปโดนบัน้ท้ายบรุษุทีก่�าลงัตัง้หน้าตัง้ตาหว่านเมลด็พนัธ์ุ

อยู่เหนือร่างของสตรีอย่างแม่นย�า

เขากระเด้งตัวขึ้นทันควัน "ใคร!"

"อะไรหรอื" ความสขุสมหฤหรรษ์ท�าให้หวัสมองของสาวน้อยองึอล 

ว่างเปล่า กระท่ังท่าทีตอบสนองต่อสิง่รอบข้างก็เชือ่งช้าลง

ใบหน้าของหนุ่มน้อยซีดเผือด "เมื่อครู่มีคนตีก้นข้า"

"จะมคีนตีก้นเจ้าได้อย่างไรกัน ทีน่ีม่พีวกเราอยู่กันสองคนมใิช่หรอื..."  

นางพูดถึงตรงน้ีแล้วชะงักกึก เอ่ยถามเสยีงสัน่เทา "หรอืว่าจะ...มผีี"

"อย่าพูดสิ รีบไปกัน" เขาลุกลนดึงกางเกงขึ้นพลางฉุดนางลุกขึ้น

สาวน้อยสวมเสือ้ไปร้องไห้ไปด้วยความตกใจ "ต้องโทษเจ้าคนเดยีว 

บอกว่าทีน่ีป่ลอดภัยท่ีสดุ ข้าว่าแล้วเชยีวว่าทีน่ี่น่ากลัวเกินไป..."

"หยุดร้องไห้ได้แล้ว รีบไปกันเถอะ"

ด้านนอกเงียบเชียบในที่สุด เซ่าหมิงยวนลดมือลง

"ไปแล้วหรอื" เฉียวเจายกมอืนวดๆ ใบห ู เม่ือครูค่นผูน้ีอ้ดุหนูางไว้แน่น 

จนไม่ได้ยินเสยีงใดๆ แม้แต่น้อยนดิ เป็นเหตุให้หูชาไปหมด

"ไปแล้ว" ในความมดืสุม้เสยีงของเซ่าหมงิยวนไม่ใคร่เหมือนกับปกติ

"ท่าน..."

"เป็นเด็กดี อย่าพูดอะไร" เสียงของเขาติดจะแหบพร่าไม่กังวานใส 

ดจุทีผ่่านมา เขาจะดันตัวนางออกไปข้างนอก

น่าเสยีดายท่ีในโพรงหินคบัแคบเกินไป เรอืนร่างนุ่มน่ิมหอมกรุ่นของ 

เดก็สาวยังคงแนบชดิเขาดังเก่า

เซ่าหมิงยวนร�าพึงในใจ ท่ีแท้ความรู้สึกทุรนทุรายยากทานทนกว่า

พิษไอเย็นเป็นเช่นนี้นี่เอง
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เขาสดุก�าลงัจะต้านทาน แต่ก็ทนรบัไว้ด้วยความยินยอมพร้อมใจ

"เจาเจา..." เขาเรียกขานเสียงหนึ่ง

"หือ?" 

แม่ทัพหนุ่มโอดครวญเสียงต�่า "ข้าทรมานเล็กน้อย"

"เป็นอะไรไปหรือ"
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เป็นอะไรไปน่ะหรือ

หากว่าท�าได้เขาอยากจะหลอมรวมร่างของเดก็สาวข้างกายให้เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกับตนโดยไม่ค�านึงถึงอะไรทั้งสิ้น

"สงสยัว่าอาการพิษไอเย็นของข้าจะก�าเรบิอกีแล้ว" แม่ทพัหนุ่มบอก

อย่างน่าสงสาร

เฉยีวเจายกมอืวางทาบหน้าผากเขา นางกล่าวพึมพ�า "เป็นไปไม่ได้"

อาการพิษไอเย็นของเขาใกล้จะหายดีแล้วชัดๆ อีกสักพักก็ไม่ต้อง 

ฝังเขม็อกีด้วยซ�า้ไป เป็นไปได้อย่างไรทีจ่ะอาการก�าเริบโดยไร้สาเหตเุล่า

เซ่าหมิงยวนหลับตาลงอย่างติดอกติดใจกับไออุ่นจากมือนาง 

เหลอืจะกล่าว แต่ก็รูว่้าขนืเป็นเช่นน้ีไปเรือ่ยๆ เขาต้องกลายร่างเป็นหมาป่า 

ท�าให้แม่เด็กน้อยของเขาตกใจหนไีปจรงิๆ

เขารีบถอยหลังหนึ่งก้าวออกจากโพรงหิน

417
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"เจาเจา ตกดกึน�า้ค้างแรง เร่งมอืค้นหาเถอะ" เขาจดุตะเกียงท่ีพกติดตวั 

มาอกีครัง้ค่อยหมนุกายไป อาศยัแสงสว่างทีแ่ผ่จากโคมไฟซึง่ชายหญิงคูน้ั่น 

ลมืทิง้ไว้หลงัวิง่หนีกระเจดิกระเจงิไปมองดูพงหญ้าทีโ่ดนทับราบไปกับพ้ืน

เป็นแถบตรงข้างสระน�า้

เสียงที่ได้ยินก่อนหน้านี้พลันดังแว่วขึ้นข้างหูอีกค�ารบหนึ่ง

เซ่าหมงิยวนสูดลมหายใจลกึๆ เฮอืกหน่ึง บงัคบัตนเองให้สงบอารมณ์ลง

เขาออกจากเรือนต้ังแต่วัยแรกรุ่นไปอยู่แดนเหนือนานเจ็ดปี มี

เหตุการณ์แบบใดบ้างที่ไม่เคยประสบพบเจอ ไม่ต้องเอ่ยถึงชายหญิง 

ที่ผูกสมัครรักใคร่กันลักลอบพลอดรักกัน แม้แต่บุรุษหลายคนรุมย�่ายี 

สตรนีางเดยีวก็เคยเหน็มาไม่น้อย

กบัเรื่องพรรค์อย่างนั้น นอกจากจะรู้สึกชิงชังอย่างลึกล�้า ในใจเขา 

ไม่เคยเกิดรอยกระเพ่ือมไหวใดๆ สักกระผีกมาก่อน ทว่ายามที่เขาอยู่ 

ตามล�าพังในโพรงหินคบัแคบกับสตรอีนัเป็นท่ีรกั เสียงพวกนัน้กลบักลายเป็น

ยาปลุกก�าหนัดรุนแรงท่ีสุด ท�าให้ความยับย้ังชั่งใจของเขาพังทลายลง 

ทนัทีทนัใด

เขาเคยรูส้กึว่าความรกัฉนัชายหญิงก็มเีพียงเท่าน้ี หลงัสงัหารภรรยา 

ของตนเองกับมอื เขาก็ไม่คดิจะข้องเกีย่วกับมนัอกีในชาตนิี ้ เหตใุดบดันี้ 

เขากลบัเริม่ต้นต้ังตารอคอยแล้วเล่า

แต่เจาเจาของข้าตอนนี้ยังเด็กเกินไปจริงๆ แม่ทัพหนุ่มครุ่นคิด 

อย่างกลดักลุม้เตม็อก

เฉยีวเจาค้นหาตามซอกมมุทกุจดุในโพรงหนิแล้วแต่ยังคงคว้าน�า้เหลว 

นางเอามอืยันผนงัหนิแล้วหลับตาลง ในหัวสมองพลนัปรากฏภาพร่างแผ่นนัน้

ทัง้หมดอย่างแจ่มชดั เปรยีบเทียบมนักับโพรงหนิทีอ่ยู่เบือ้งหน้าสายตา
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พินจิจากลกัษณะภายนอก ทกุๆ เส้นสายโค้งเว้าล้วนเหมอืนกันหมด...

ประเดี๋ยวก่อน...

ความคดิหนึง่สว่างวาบข้ึนในหัวหญิงสาว นางลมืตาพรบึและยกมอื 

เคาะผนงัหนิเบาๆ

นางเริม่เคาะๆ หยุดๆ จากจดุหนึง่จนกระท่ังไปถึงบางจดุก็หยุดน่ิง 

ครู่หนึง่ ค่อยเคาะอกีสองทีถึงแน่ใจว่าเสียงผดิไปจากเดิมแล้วชตูะเกียงข้ึนสงูๆ 

ตรวจดอูย่างละเอยีดยิบ นางก็พบร่องรอยในท่ีสดุ

เฉียวเจาออกแรงแงะก้อนหินตรงนั้นออก

จุดนั้นเป็นช่องเว้าเข้าไป มีห่อผ้าห่อหนึ่งอยู่ข้างใน

"แม่ทัพเซ่า หาเจอแล้ว" เสยีงบอกแกมตืน่เต้นของเฉยีวเจาดังออกไป

เซ่าหมิงยวนก้มตัวลอดเข้ามา "อย่ารีบเปิดออกนะ ให้ข้าดูก่อน"

สิ่งของที่ไม่รู้ที่มาที่ไป ระวังไว้ก่อนเป็นดี

"ให้ข้าเองเถอะ เรือ่งเช่นน้ีข้ารูจ้กัระวังตวัด"ี เฉยีวเจาหยิบถุงมอืผ้าไหม 

เน้ือบางคูห่น่ึงออกจากถุงผ้าปักท่ีพกติดกายไว้มาสวมใส่ก่อนจะแกะห่อผ้า

ออก

ภายในห่อผ้าเป็นห่อกระดาษเคลอืบมนับางๆ พอเปิดออกถึงเผยให้เห็น

ของท่ีเก็บซ่อนไว้จรงิๆ...เป็นสมดุบนัทกึบางๆ เล่มหนึง่

สายตาของเฉียวเจานิ่งขึงไป เป็นสมุดบัญชีอีกเล่มหนึ่งหรือนี่

สมดุบญัชเีล่มท่ีอยู่ในมอืพ่ีใหญ่บนัทึกหลักฐานท่ีแม่ทัพค่ังวอสงิอูห่ยาง

ยักยอกเบีย้หวัดทหาร เช่นนัน้สิง่ทีบ่นัทกึไว้ในสมุดบญัชีเล่มนีคื้ออะไรอกี

เฉยีวเจาหยบิมนัข้ึนมาพลิกเปิดดเูรว็ๆ สีหน้าของนางเคร่งเครยีดขึน้ 

ทลีะน้อย มอืทีถื่อสมดุบัญชไีว้สัน่ระรกิ

"เจาเจา ในนั้นจดบันทึกอะไรไว้บ้าง"
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นางเบอืนหน้าไปมองเซ่าหมงิยวน กล่าวอย่างชดัถ้อยชดัค�า "บนัทึก

การสมคบคดิระหว่างพวกขนุนางคหบดใีนแถบชายทะเลแดนใต้กับชาววอโค่ว"

ดวงตาของชายหนุ่มทอประกายดุดันแข็งกร้าวทันใด

เป็นสมดุบญัชอีย่างน้ีเองหรอืนี ่นีน่่าตกตะลงึย่ิงกว่าเล่มท่ีพ่ีเฉยีวโม่ 

น�าข้ึนถวายฮ่องเต้น่ันอย่างมาก

หากว่าเอาสมดุบญัชเีล่มนีไ้ปถวายให้ฮ่องเต้ โอรสสวรรค์ทีฝั่กใฝ่กับ

ชวีติอมตะจนไม่อยากเจอกับความวุ่นวายพระองค์น้ันยังจะท�าละเลยเพิกเฉย

ได้อกีหรอืไม่

"กลับไปก่อนค่อยว่ากันอีกที" เซ่าหมิงยวนตบมือนางเบาๆ

เฉียวเจาส่ายหน้า "ไม่ รอประเดี๋ยวก่อน"

เขาหันไปมองเด็กสาวทีอ่ยู่ใกล้แค่เอือ้มพลางเลิกคิว้ข้ึนอย่างฉงนใจ

นางหลบุตาลงพลกิเปิดสมดุบญัชหีน้าแรก ปากก็กล่าวว่า "ข้าท่องจ�า 

ไว้ได้แล้วค่อยไป"

หลงัผ่านเรือ่งต่างๆ มามากมายถึงเพียงนี ้นางประจกัษ์แจ้งกับค�าว่า  

'ยิง่ยืดเย้ือยิง่บานปลาย' ดเีหลอืเกิน ของส�าคญัอย่างนีเ้ก็บไว้ทีใ่ดก็ไม่ปลอดภัย

เท่าเก็บไว้ในสมองตน

เดก็สาวเหยียดน้ิวมอืเรยีวงามขาวผ่องลากไล้ไปตามทุกๆ ตวัอกัษร

บนสมดุบญัชี

"แม่ทัพเซ่า ขยับตะเกียงมาใกล้ๆ"

เซ่าหมงิยวนหักใจรบกวนนางไม่ได้ เขาจงึชตูะเกียงไว้ตรงจดุทีใ่กล้ขึน้

เงยีบๆ

เมื่อมีแสงสว่างมากขึ้น นางก็เปิดอ่านได้เร็วขึ้นตามไปด้วย

เขามองนางจนตาไม่กะพรบิ คดิว่าใต้หล้านีไ้ม่มสีตรใีดทีฉ่ลาดไปกว่า 
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เจาเจาอกีแล้ว

เมือ่พลกิไปถึงหน้าสดุท้าย นางปิดสมดุบญัชแีล้วห่อมนักลบัตามเดิม  

"ไปกันเถอะ"

พอกลับถึงเรือนของหญิงขายเต้าหู้ เฉียวเจามอบสมุดบัญชีให้ 

เซ่าหมงิยวน "ข้าจดจ�าเนือ้ความในนีไ้ว้ในหวัสมองแล้ว สมดุบญัชเีล่มนี ้

ก็มอบให้ท่านเก็บรกัษาเถอะ อยู่ท่ีตัวท่านปลอดภยักว่าตวัข้า"

มาตรว่าจะอดตาหลับขับตานอนจนตอนน้ี แต่เพราะได้สมุดบัญชี 

มาแล้วท�าให้คนทัง้คู่ปราศจากความง่วงงนุแต่อย่างใด

"แม่ทพัเซ่า ท่านว่าหากฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นสมดุบญัชเีล่มน้ีแล้ว 

จะเป็นเช่นไร"

เขาตรกึตรองแล้วกล่าวตอบ "พระทัยฮ่องเต้ยากหย่ังถึง แม้ว่าสิง่ที่

บันทึกในสมุดบัญชีเล่มนี้จะน่าตกใจ แต่เป็นไปได้ว่าฮ่องเต้จะทรงคิดว่า

ตราบเท่าทีช่ายทะเลแดนใต้ไม่วุ่นวายระส�า่ระสาย การสละผลประโยชน์

เลก็ๆ น้อยๆ พวกนีท้ีท่รงเห็นว่าไม่จ�าเป็นไปบ้างก็ไม่ก่อความเสยีหายกับ

ส่วนรวม"

เฉียวเจาเม้มปากแน่น ไฟโทสะตรงกลางอกลุกโชน

บิดาของนางรั้งต�าแหน่งข้าหลวงตรวจการฝ่ายซ้ายอยูใ่นราชส�านัก

มาเนิ่นนาน จะไม่ล่วงรู้พระอัชฌาสัยได้เยี่ยงไร

แต่ท่านยังคงท�าเช่นน้ัน ยอมเสี่ยงอันตรายร้ายแรงเก็บสมุดบัญชี 

สองเล่มไว้ ผลสดุท้ายต้องลงเอยด้วยการจบชวิีตลงท้ังยังครอบครวัล่มจม

หรอืเพราะบดิาของนางโฉดเขลา ท่านจะไร้เดยีงสาจนคดิว่าโอรสสวรรค์

องค์ปัจจบุนัเห็นสมดุบญัชีแล้วก็ต้องจบักุมพวกบ่อนท�าลายแผ่นดินมาลงโทษ

ตามอาญาบ้านเมอืงหรอื
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ไม่ใช่ ท่านพ่ออาจไม่เป็นเช่นท่านปูผู่ ้ไม่ยึดติดกับสิ่งใด แต่มิใช ่

คนโฉดเขลาอย่างเด็ดขาด

ท่านเพียงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ดีท่ีสุดตามค�าส่ังสอนของ 

นกัปราชญ์ท่ีว่า 'ขนุนางพึงถวายความจงรกัภักดีต่อกษตัริย์' ก็เท่าน้ันเอง

ทว่าขนุนางพึงถวายความจงรกัภักดต่ีอกษตัรย์ิ แล้วกษตัริย์เคยนบัถือ 

ให้เกียรตขุินนางบ้างหรอืไม่เล่า

นางเคารพในทางเลือกของบิดา แต่รู้สึกคับแค้นแทนท่าน แทน 

สกุลเฉียว แทนขุนนางนับหมื่นนับพันที่ซื่อสัตย์ภักดีต่อฮ่องเต้

"เจาเจา อย่าท้อใจ" บุรุษข้างกายตบไหล่นางเบาๆ

เฉียวเจาดึงความคิดคืนมา

ดวงตาสดี�าสนิทของเซ่าหมงิยวนฉายแววหมายมัน่ป้ันมอื "ก่อนหน้า 

มีสมุดบัญชีที่สิงอู่หยางยักยอกเบี้ยหวัดทหาร ตอนนี้มีสมุดบัญชีที่เป็น 

การสมคบคดิระหว่างขุนนางคหบดทีางแถบชายทะเลแดนใต้กับชาววอโค่ว 

อกี ข้าคดิว่าแถบชายทะเลแดนใต้ในเวลานีอ้าจมไิด้รุง่เรอืงสงบสขุดงัเช่น 

ทีร่าชส�านักมองเหน็เพียงผวิเผนิก็เป็นได้"

"ความหมายของท่านคือ..."

เซ่าหมงิยวนย้ิมน้อยๆ "เจ้าจะไปเสาะหาตวัยาทางทิศใต้พอด ีพวกเรา 

ก็ไปดใูห้เห็นเองกับตาว่าทางน้ันเป็นอย่างไรกันแน่"

ฮ่องเต้กลวัปัญหายุ่งยากมใิช่หรอื หากทศิใต้เกิดความวุ่นวายขึน้เล่า

สนัตภิาพจอมปลอมมใิช่สนัติสขุท่ีแท้จรงิวันยังค�า่ เมือ่สถานการณ์

ทางแดนใต้รุนแรงถึงขั้นสั่นคลอนรากฐานของต้าเหลียง เขาไม่เชื่อว่า 

โอรสสวรรค์ท่ีใฝ่หาชีวิตอมตะเพ้อฝันอยากครอบครองใต้หล้าตลอดกาล 

จะยังไม่อนาทรร้อนใจอยู่ได้!
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"ได้ พวกเราหาตวัฆาตกรท่ีเถ่ียจูเ้คยเห็นออกมาก่อน แล้วออกเดนิทาง 

ไปชายทะเลแดนใต้ทนัท"ี
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เช้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านไป๋อวิ๋นโกลาหลขึ้นมากะทันหัน

"มีคนตาย!"

บตุรชายคนเลก็ของเหล่าหวังทางทิศตะวันออกของหมูบ้่านจบชวิีตลง

แล้ว

บุตรชายผู้นี้ของเหล่าหวังเป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เพียงอาศัยว่า 

เกิดมารูปงามมีเสน่ห์ ส่งผลให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่สาวน้อยสาวใหญ่ 

เป็นอนัมาก

ทว่าคนผู้นี้กลับสิ้นชีพตอนกลางดึก เขาตายอยู่ตรงจุดที่ห่างจาก 

ประตเูรอืนของตนไปราวสบิจัง้

คนในหมู่บ้านตื่นนอนกันแต่เช้า คนแรกท่ีพบศพเขาคือเหล่าหลี่ 

ที่อยู่เรือนติดกัน

เหล่าหลีต่ืน่ต้ังแต่เช้าตรูเ่ตรยีมจะไปท�าไร่ไถนา คดิไม่ถึงว่าเพ่ิงก้าว

418
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ออกนอกประตูเรอืนก็เหน็คนผูห้น่ึงนอนนิง่ไม่ไหวติงอยู่บนพ้ืนไม่ไกล เขา

เดินเข้าไปดูก็ตกใจท่ีเห็นว่าเป็นบุตรชายคนเล็กของสกุลหวังในสภาพ 

ใบหน้าเขียวคล�า้มโีลหติไหลออกมาทางมมุปาก หมดลมหายใจไปนานแล้ว  

ทัง้บนล�าคอยังมรีอยน้ิวมอืสองน้ิว

"สวรรค์! ต้องเป็นเพราะการเปิดโลงพลิกศพเมื่อสองวันก่อน 

ปลกุวิญญาณอาฆาตของสกุลเฉยีวขึน้มาเป็นแน่ ตอนน้ีพวกมนักลายเป็น 

ผดีรุ้ายออกอาละวาดท�าร้ายคนแล้ว"

"ไม่กระมงั บนคอบตุรชายคนเลก็ของเหล่าหวังมรีอยนิว้มอืสองน้ิว 

มใิช่หรอื"

"ก็เป็นผีท่ีทิ้งรอยน้ิวมือนั่นไว้ มนุษย์จะมีเรี่ยวแรงมากถึงเพียงน้ัน 

ได้เช่นไร อีกอย่างหน่ึงหลายปีมาน้ีหมู่บ้านไป๋อว๋ินของพวกเราไม่เคย 

เกดิเรือ่งพรรค์นีม้าก่อน ไฉนเพ่ิงเปิดโลงพลิกศพชาวสกุลเฉยีวของสวนซิง่จือ่ 

ก็มคีนตายทนัที มใิช่ผที�าร้ายคนแล้วจะเป็นอะไร"

"นัน่ส ิตอนนัน้ข้าก็เตอืนผูใ้หญ่บ้านแล้วให้ห้ามท่านขนุนางพวกนัน้ว่า 

เปิดโลงพลกิศพไม่ได้ คนถูกฝังอยู่ในดินจู่ๆ  จะขดุออกมาอกีได้อย่างไรกัน  

ข้าอยู่มาหลายสบิปียังไม่เคยเห็นเรือ่งเช่นน้ี แล้วก็เกิดเร่ืองขึน้จริงๆ ตามคาด"

เฉียวเจาติดตามพวกเซ่าหมิงยวนมาถึงนอกประตูเรือนเหล่าหวัง 

ได้ยินเสยีงวิพากษ์วิจารณ์ของกลุม่คนทีม่งุดอูยู่แล้วท�าหน้านิง่สนทิดจุผวิน�า้

ตอนท่านปู่ยังมชีีวิตอยู่ได้ให้ความช่วยเหลอืเจอืจานผูค้นในหมูบ้่าน 

ไป๋อว๋ินเสมอๆ ไม่คิดว่าพริบตาเดียวชาวสกุลเฉียวจะกลายเป็นผีดุร้าย 

ในสายตาพวกเขาไปแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านเห็นทุกคนมาถึงก็รีบเข้ามาต้อนรับทันที เขากล่าวด้วย

สหีน้าฝืดเฝ่ือน "ท่านโหว พวกท่านรบีมาดูกันเถอะ ดูเหมอืนว่าบุตรชายคนเลก็
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ของสกุลหวังจะโดนผร้ีายฆ่าตายจรงิๆ นะ"

"แจ้งทางการแล้วหรือยัง" เซ่าหมิงยวนไต่ถามเสียงขรึม

ผูใ้หญ่บ้านพยักหน้าถ่ีๆ "แจ้งแล้ว ท่านนายอ�าเภอทิง้เจ้าหน้าทีไ่ว้ใน

หมูบ้่านหลายคน ข้าเลยไปแจ้งเหตุกับพวกเขาได้พอด"ี

สองวันมาน้ีนายอ�าเภอหวังมาทีห่มูบ้่านทกุวันเพราะเรือ่งของสกุลเฉยีว 

ยังให้เจ้าหน้าท่ีทางการสองสามคนรัง้อยูท่ีน่ีเ่พ่ือแสดงว่าให้ความส�าคญักับ

คดไีฟไหม้เรอืนสกุลเฉยีว คิดไม่ถึงว่ายังสบืไม่พบเบาะแสใดๆ ของคนร้าย 

ทีส่งัหารชาวสกุลเฉียว ในหมูบ้่านกลบัเกิดเรือ่งอย่างน้ีข้ึน

ผูใ้หญ่บ้านคิดถึงตรงน้ีแล้วถอนใจเฮอืกๆ ตอนน้ันเขาควรจะยืนกราน 

ไม่ให้คนพวกน้ีเปิดโลงพลกิศพ คาดไว้ไม่ผดิเลย พอไปรบกวนวิญญาณ 

ผูล่้วงลบัเข้า หมูบ้่านไป๋อว๋ินก็เคราะห์ร้ายเป็นอนัดับแรก

เซ่าหมงิยวนมองเขาด้วยสายตาเรยีบเฉย "ผูใ้หญ่บ้าน ก่อนจะสบืเรือ่ง 

ได้กระจ่างชดั พูดปรามพวกชาวบ้านไว้สักหน่อยว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์ไปใน

ท�านองนีจ้ะดกีว่า"

เขากล่าวประโยคน้ีท้ิงท้ายไว้ก่อนเข้าไปในเรอืนสกุลหวัง ศพบตุรชาย 

คนเลก็ของพวกเขาวางอยู่ใต้ต้นไม้กลางลานเรอืน มเีสยีงร้องไห้ดงัระงมอยู่ 

ด้านใน

พวกเจ้าหน้าท่ีทางการเหน็เซ่าหมงิยวนกับคนอืน่ๆ เข้ามาก็ออกไป

ต้อนรบัอย่างกุลกุีจอ "ท่านโหว..."

เขาผงกศีรษะเล็กน้อยก่อนเอ่ยกับนักชันสูตรเฉียน "ท่านเฉียน  

รบกวนท่านด้วย"

"เจ้าจะท�าอะไร" พอเห็นนักชันสูตรเฉียนสาวเท้าไปที่ใต้ต้นไม้  

สตรีวัยกลางคนผมเผ้ายุ่งเหยิงนางหนึ่งวิ่งพุ่งเข้าไปชนเขา
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เฉินกวงตาไวมือไวดึงตัวชายชราไว้ได้ทัน

"นี่เจ้าจะท�าอะไร" ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถาม

สตรนีางนัน้จะปรีเ่ข้าใส่นักชนัสตูรเฉยีนอกี ผูใ้หญ่บ้านจงึกระทืบเท้า

พลางบอก "รบีจบัภรรยาของเหล่าหวังไว้ส"ิ

นางถูกคนด้านข้างยึดตัวไว้ก็ร้องไห้ด่าทอ "ห้ามเจ้าแตะต้องลูกข้า  

ข้าไม่ต้องการให้ลกูข้าตายเป็นศพไม่ครบร่างเช่นชาวสกุลเฉียว"

ใบหน้าของเฉยีวเจาซดีขาว นางแค่นเสยีงกล่าว "ท่านป้าไม่ต้องการให้ 

บตุรชายตายเป็นศพไม่ครบร่าง แต่จะให้เขานอนตายตาไม่หลับใช่หรือไม่"

"เจ้าพูดอะไร" สตรีนางนั้นหันขวับไปมองเฉียวเจา สารรูปของนาง 

กลับละม้ายผีร้าย "นอนตายตาไม่หลับอะไรกัน หากมิใช่เพราะพวกเจ้า 

เปิดโลงพลกิศพจนปลดปล่อยวญิญาณอาฆาตของสกุลเฉยีวออกมา ลกูข้า 

จะถูกพวกมนัท�าร้ายได้อย่างไร ฮอืๆๆ ผูใ้หญ่บ้าน คนพวกนีช้กัน�าเภทภยัมาสู่

หมูบ้่านเรา ลกูข้าโดนผฆ่ีาตายไปแล้ว คนต่อไปจะถึงคราวของใครก็สุดรู้"

เมือ่ถ้อยค�าน้ีดงัขึน้ชาวบ้านทีม่งุดอูยู่ก็มสีหีน้าต่ืนกลวั สายตาท่ีมองดู

พวกเฉยีวเจาฉายแววสบัสนปรวนแปร

"พ่ีซานตั้นตายแล้วหรือ" จู่ๆ มีสตรีวัยราวสิบห้าสิบหกนางหน่ึง 

วิ่งออกจากกลางหมู่คนพรวดพราดเข้ามา

นางเป็นเด็กสาวผิวขาวสะสวย เทียบกับสาวชาวบ้านทั่วไปแลดู

งดงามโดดเด่นเหนือใคร

ขณะได้ยินเสียงของเด็กสาว สายตาของเฉียวเจาน่ิงขึงไป นาง 

อดหันหน้าไปมองเซ่าหมิงยวนไม่ได้

นางเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อน เป็นเสียงที่ได้ยินตอนอยู่ในโพรงหิน 

เมือ่คนืนีน่ั้นเอง
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เซ่าหมงิยวนพยกัหน้ากับนางเลก็น้อยจนแทบจบัสงัเกตไม่ได้ เห็นชดัว่า

เขาจดจ�าได้เช่นกัน

พอทัง้คูป่ระสานสายตากันก็หวนนกึถึงภาพเหตกุารณ์เมือ่ราตรีก่อน

แล้วต่างกระอักกระอ่วนใจอยู่บ้าง

"ซานหนี เจ้ามาได้อย่างไร" ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถามอย่างแปลกใจ

"ท่านปู ่พ่ีซานตัน้ตายจรงิๆ หรอืเจ้าคะ" เดก็สาวเดินผ่านตัวผูใ้หญ่บ้านไป

แล้วมองเห็นเตยีงไม้กระดานคลมุผ้าขาวอยู่ใต้ต้นไม้กลางลาน ใบหน้านาง 

เผอืดขาวราวกระดาษทันใด จากนัน้ว่ิงทะยานเข้าไปดจุลมพายุระลอกหน่ึง

ผูใ้หญ่บ้านกระทบืเท้าด้วยความร้อนใจ "ซานหน ี เจ้าเข้าไปท�าอะไร  

กลบัมาเรว็เข้า"

พวกเซ่าหมงิยวนเห็นการกระท�าของเดก็สาวแล้วมองดอูยู่เฉยๆ ส่วน 

ชาวบ้านคนอืน่ตัง้ตวัไม่ตดิในชัว่อดึใจ ปล่อยให้นางถลนัไปทีใ่ต้ต้นไม้ย่ืนมอื

กระตกุผ้าขาวออก

ดวงหน้าของบุรุษปรากฏขึ้นใต้ผ้าขาว

ความจรงิบรุษุท่ีว่าน้ียังเป็นเดก็หนุ่มอายุสิบหกสบิเจด็เท่าน้ัน ใบหน้า

หมดจดเกลีย้งเกลาของเขาบดิเบีย้วไปจากเดมิด้วยความเจบ็ปวด ตรงล�าคอ 

มรีอยนิว้มอืสแีดงอมม่วงสองนิว้ดูน่าสะพรงึกลวัเป็นพิเศษ

เด็กสาวร้องอุทานด้วยความตกใจพลางถอยกรูดๆ จนชนเข้ากับ 

คนผู้หนึ่งโดยไม่ตั้งใจ นางหมุนกายไปจับตัวคนผู้น้ันไว้หมับแล้วไต่ถาม  

"พ่ีซานตัน้ตายได้อย่างไร ท่านรบีบอกข้าส ิพ่ีซานต้ันตายได้อย่างไร"

คนที่ซานหนีจับไว้เป็นพ่ีสะใภ้คนรองของเด็กหนุ่มท่ีตายไป นาง 

โดนบบีแขนจนเจบ็ก็เบะปากพูด "ตายได้อย่างไรน่ะหรอื ก็พูดกันว่าเดนิอยู่ 

บนถนนกลางดกึแล้วเจอผ ีเลยโดนผร้ีายบีบคอตาย"
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ใบหน้าเด็กสาวปราศจากสีเลือด นางพูดเสียงแหลม "โดนผีร้าย 

บีบคอตาย?"

ผู้ใหญ่บ้านชักปวดเศียรเวียนเกล้าเสียแล้ว เขาตวาดเสียงห้วน  

"ซานหนี เจ้ารบีกลบัเรอืนไปเสยี!"

คนในหมู่บ้านมิได้โง่งม ซานหนีว่ิงออกมาเช่นน้ี ประเดี๋ยวคงถูก 

สตรีปากมากพวกนั้นซุบซิบนินทาไม่มีชิ้นดีเป็นแน่

ซานตั้นท่ีตายไปมิใช่คนเอาถ่าน เขาจึงไม่ถูกใจอยู่แต่เดิม บัดนี้ 

คนก็ตายไปแล้วจะให้หลานสาวของเขาพลอยเดือดร้อนไปด้วยไม่ได้

ซานหนีไม่รบัฟังค�าพูดของผูใ้หญ่บ้าน นางหันศรีษะช้าๆ กลบัไปมอง 

เดก็หนุม่ สายตาจ้องเขมง็ท่ีรอยน้ิวมอืน่ากลวับนล�าคอเขา

"ซานหน ี ปู่บอกให้เจ้ากลบัเรอืนไป ไม่ได้ยินหรอื" ผูใ้หญ่บ้านย่ืนมอื 

ไปดงึตวันาง

เด็กสาวคล้ายโดนนาบด้วยเหล็กเผาไฟ นางสะดุ้งสุดตัวแล้ว 

ร้องโวยวายเสียงแหลม "อย่าแตะต้องข้า! มีผี มีผี..."

"ซานหนี เจ้าพูดเหลวไหลอะไร"

นางถอยหลงัทลีะก้าว นัยน์ตาทัง้คูเ่ลือ่นลอย "มผี ีมผี ี เมือ่คนืข้าอยู่กับ 

พ่ีซานตัน้ พวกข้าสองคนเห็นแล้ว"

ค�าพูดนี้ดังออกจากปากนางไม่ต่างกับโยนประทัดที่จุดแล้วเข้าไป

กลางฝงูชน เสยีงซบุซบิอือ้องึของผูค้นประหนึง่เปลวไฟโหมกระพือฉบัพลนั  

มนักลบทับความหวาดหว่ันพรัน่พรงึท่ีมคีนตายไปจนหมดส้ิน

ผู้ใหญ่บ้านโกรธจนหูอื้อตาลาย เขากล่าวตะคอก "นางเด็กคนนี้ 

พูดจาอะไรเหลวไหล!"

เขาเงือ้มอืขึน้จะตีซานหน ีนางตกใจจนสะดุง้โหยงวิง่ไปหาเดก็หนุม่ 
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ทีต่ายไปแล้ว คว้ามอืของเขาขึน้มาพลางออกแรงฉดุ "พ่ีซานตัน้ ว่ิงเรว็เข้า มผีี 

ไล่ตามมานะ...ฮอืๆๆ เป็นเพราะเจ้าคนเดยีว ข้าบอกว่าอย่าไปสถานท่ีอปัมงคล

อย่างเรอืนสกุลเฉยีวน่ัน เจ้ากลบัจะไปให้ได้ ต้องโทษเจ้าคนเดยีวๆ..."
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ซานหนีหลานสาวคนที่สามของผู้ใหญ่บ้านเสียสติไปแล้ว นาง 

พร�่าพูดถึงเรื่องเจอผีซ�้าๆ

จากน้ันก็มพีวกสอดรูส้อดเหน็ท่ีใจกล้าวิง่ไปตรงซากเรอืนสกุลเฉยีว 

ก็เห็นโคมไฟท่ีซานหนีกับบุตรชายคนเล็กของสกุลหวังทิ้งเอาไว้ตอน 

แอบนดัพบกันเมือ่คืน

คนสองคนซึง่ไปท่ีซากเรอืนสกุลเฉยีวมา คนหนึง่ตายคนหนึง่เป็นบ้า  

ไม่ต้องสงสยัว่าน่ีเป็นข้อยืนยันเรือ่งวิญญาณอาฆาตสกุลเฉยีวกลายเป็นผร้ีาย

คร่าชวิีตคนเพราะการเปิดโลงพลกิศพน้ันเป็นเรือ่งจริง

ชั่วอึดใจเดียวในหมู่บ้านเกิดเสียงโจษจันระเบ็งเซ็งแซ่ ยามเห็น 

พวกเฉียวเจาก็พากันเบือนหน้าหนีซ่อนแววตาที่แฝงรอยต่อว่าต่อขานไว้ 

โดยไม่รูต้วั

ชาวบ้านสามญัชนอย่างพวกเขาจะไปตอแยกับผูม้อี�านาจราชศกัดิ์

419
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ก็คงไม่ไหว แต่คนพวกนี้หาเรื่องกันเช่นนี้ไม่ได้

ภายในเรือนของหญิงขายเต้าหู้ นักชันสูตรเฉียนกล่าวเสียงเยาะๆ  

"ผร้ีายคร่าชวิีตคนบ้าบออะไรกัน ข้ามองปราดเดยีวก็รูว่้าบตุรชายคนเลก็ของ

สกุลหวงัโดนคนบบีคอหัก แล้วดจูากมมุของรอยน้ิว บอกได้เลยว่าคนผูน้ั้น 

ตวัสงูไล่เลีย่กับท่านโหว"

ตัวสูงไล่เลี่ยกับเซ่าหมิงยวน?

เฉียวเจาฉุกคิดอะไรบางอย่างได้ นางมองเขาแวบหนึ่ง

ประกายตาของชายหนุ่มเข้มขึน้ เหน็ได้ว่าเขาคดิออกแล้วเช่นกัน

หยางโฮ่วเฉงิท้ิงตัวลงนัง่ ยกมอืขยุ้มๆ ผมพลางกล่าว "ไม่ส�าคัญว่า 

เขาตายเช่นไรกระมัง ข้าเห็นคนในหมู่บ้านไป๋อวิ๋นอยากให้พวกเรารีบๆ  

ไสหวัไปใจจะขาดแล้ว ถิงเฉวียน หลงัจากนีพ้วกเราคดิจะสบืถามเบาะแส 

เหตไุฟไหม้เรอืนสกุลเฉยีวจากปากชาวบ้าน เกรงว่าคงยากย่ิงกว่าข้ึนสวรรค์ 

เสยีอกี"

เซ่าหมิงยวนพยักหน้าเห็นด้วย

คนในหมูบ้่านงมงายมากเสยีจนหลงเชือ่เรือ่งผสีาง ในใจย่อมกล่าวโทษ

และหวาดระแวงพวกเขา ถึงเวลาพอถามอะไรก็ตอบว่าไม่รูส้กัอย่าง พวกเขา 

คงเอาตวัชาวบ้านพวกนีม้าใช้ทัณฑ์ทรมานเค้นถามไม่ได้

"ถิงเฉวียน จะมคีนพยายามยับย้ังไม่ให้เจ้าสบืต่อหรือไม่ ถึงได้จงใจ

สงัหารคนเพ่ือเบีย่งเบนไปเป็นเรือ่งผสีาง" ฉอืชัน่เอ่ยปากถาม

"ก็มีความเป็นไปได้นี้อยู่"

"แล้วเจ้าตั้งใจจะท�าอย่างไร ยังอยู่ที่หมู่บ้านไป๋อวิ๋นต่อหรือไม่"

เซ่าหมงิยวนหยักย้ิม "ฝ่ายตรงข้ามไม่รูว่้าพวกเราหาเบาะแสทีพึ่งหาได้

จากหมูบ้่านไป๋อว๋ินพบแล้ว แต่ถ้าพวกเขาจะใช้วิธีฆ่าคนหนัเหความสนใจ 
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ไปท่ีเรื่องผีสางจริงๆ ก็ไม่มีผลกระทบต่อพวกเราแต่อย่างใด ข้าต้ังใจว่า 

เย่ียมคารวะสหายเก่าของสกุลเฉยีวเรยีบร้อยแล้วก็จะไปจากท่ีน่ี"

"ไปทะเลแดนใต้?"

"ใช่ ไปทะเลแดนใต้"

รอกระทัง่เหลอืเพียงนางกับเซ่าหมงิยวนสองคน เฉยีวเจาถึงถามขึน้ 

"ท่านคดิจรงิๆ หรอืว่าการตายของบตุรชายสกุลหวงัเป็นเพราะฝ่ายตรงข้าม

ต้องการขดัขวางการสบืคดขีองพวกเรา"

"เจาเจาเห็นว่าอย่างไรเล่า"

นางเดนิไปทีข้่างโต๊ะ "น่ีคอืความเป็นไปได้ทางหนึง่ ยงัมคีวามเป็นไปได้ 

อกีอย่างคือฆ่าคนปิดปาก"

หญิงสาวหยิบพู่กันวาดผังของหมูบ้่านไป๋อว๋ินอย่างว่องไว จากน้ันชี้ 

ตรงฝ่ังขวาสดุ "ท่านดนูะ ทีน่ี่คอืเรอืนสกุลหวัง อยู่ทางด้านหน้าหมูบ้่าน เรอืน 

ของผูใ้หญ่บ้านตัง้อยู่ตรงกลาง ส่วนเรอืนท่ีเราอยู่ต้องเดนิจากท้ายหมูบ้่าน 

ไปทางตะวันตกตัดผ่านสวนซิ่งจื่อจึงจะถึง เมื่อคืนบุตรชายสกุลหวังกับ 

ซานหนีวิง่หนีไปอย่างรบีร้อน พอถึงจดุน้ีซานหนีกลบัไปทีเ่รอืนผูใ้หญ่บ้าน 

ตลอดระยะทางน้ีพวกเขายังปลอดภัยอยู่"

เซ่าหมิงยวนพยักหน้าพลางเอ่ย "ไม่ผิด นี่พิสูจน์ได้ว่าเม่ือคืนตอน 

พวกเราไปทางน้ันไม่มคีนสะกดรอยตาม ดงัน้ันพวกเขายังไม่พบกับฆาตกร"

"ใช่ แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นกับบุตรชายสกุลหวังตรงจุดนี้ซึ่งใกล้กับ 

เรือนของเขามาก แม่ทัพเซ่า ท่านว่าเหตุผลท่ีเขาพบกับฆาตกรตรงน้ี 

เป็นเพราะอะไร"

ความคิดอ่านของทั้งคู่สอดคล้องตรงกันอย่างยิ่ง เซ่าหมิงยวน 

กล่าวขึน้ทนัที "เหตผุลทีเ่ป็นไปได้ทีส่ดุคอืตอนนัน้มคีนก�าลงัเลด็ลอดเข้ามา 
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ในหมูบ้่านไป๋อว๋ินพอด ีคดิไม่ถึงว่าจะเจอกับบตุรชายสกุลหวัง ด้วยเหตุน้ีจงึ 

ฆ่าคนปิดปาก"

เฉียวเจายิ้มตาโค้ง "ข้าก็คิดอย่างนี้เช่นเดียวกัน"

ดวงตาของชายหนุ่มทอประกายกร้าววูบหนึ่ง "ตัวสูงไล่เล่ียกับข้า  

เป็นไปได้มากว่าคนผูน้ั้นคอืฆาตกรทีเ่ถ่ียจูเ้คยเหน็ พอพวกเราไปเย่ียมคารวะ 

สกุลเซี่ยที่ต�าบลไป๋อว๋ิน ทางเจ้าเมืองหลี่ถึงกับน่ังไม่ติด ส่งยอดฝีมือผู้นี ้

มาสงัเกตการณ์พวกเรา"

เฉยีวเจาเม้มมมุปาก สหีน้านางป่ึงชา "เจ้าน่ันเป็นคนฉลาดผูห้น่ึง หลงั 

ฆ่าคนปิดปากแล้วคดิหาหนทางเบีย่งเบนความสนใจได้ทนัท ี เช้าวนัน้ีข่าวลอื 

ทีบ่ตุรชายคนเลก็ของสกุลหวังโดนผร้ีายสังหารก็แพร่สะพัดไปท่ัว จะต้องเป็น

พวกนัน้ช่วยโหมกระพือเป็นแน่แท้ หมายจะยิงธนทีูเดยีวได้นกสองตัว"

ค�าพูดพล่อยๆ ของคนในหมู่บ้านวันน้ีท�าให้เฉียวเจาหัวเสียไม่น้อย  

เซ่าหมิงยวนสงสารเห็นใจนางมาก จึงย่ืนมือไปจับมือนางพลางกล่าว  

"พวกชาวบ้านงมงาย ไม่ต้องไปถือสาหาความกับพวกเขา ฝ่ายตรงข้าม

ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เป็นเรื่องดี เมื่อพวกเขาอดทนไม่ไหวจนต้องลงมือ  

พวกเราถึงจับหางของพวกเขาได้ เจาเจา ถ้าพวกเราจบัยอดฝีมอืข้างกาย 

เจ้าเมอืงหลีผู่น้ีไ้ว้ในก�ามอืได้ เจ้าว่าเขาจะมท่ีาทีอย่างไร"

นางตรึกตรองเล็กน้อยก่อนหัวเราะเบาๆ "คงจะเป็นสุนัขจนตรอก

กระมงั"

"ท่ีต้องการก็คอืสนัุขจนตรอกนีล่่ะ! เสีย่วเจา ตดิตามท่านโหวของเจ้า 

ไปเย่ียมคารวะสหายเก่าของสกุลเฉียวต่อเถอะ" เขามีเจตนาพูดสัพยอก 

เฉยีวเจา ด้วยรูว่้านางอารมณ์ไม่ดี

"ท่านโหว?" นางเลิกคิ้วขึ้น ค�าเรียกขานนี้กลับแปลกใหม่นัก
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ชายหนุ่มหัวเราะในล�าคอ "หรือท่านพี่"

เฉียวเจาอดหน้าแดงไม่ได้ นางมองค้อนเขา "พูดจาเหลวไหล  

ยังไม่รีบเตรียมออกไปข้างนอกอีก"

บุรุษตรงหน้าท�าตาลอยมองนางอย่างหวานซึ้ง

เฉียวเจาเม้มปาก เจ้าคนทึ่มผู้นี้มัวฝันกลางวันอะไรอีกแล้ว

"เจาเจา เมื่อคืนข้าฝันถึงคืนเข้าหอของพวกเรา..."

"หุบปากนะ!" เฉียวเจาสะบัดแขนเสื้อจากไปด้วยสีหน้าง�้างอ

แม่ทัพหนุ่มที่ถูกทิ้งไว้ลูบๆ จมูก

เขาเพียงอยากบอกเจาเจาว่าเมือ่คนืฝันว่าเขากับนางเพ่ิงกราบไหว้ฟ้าดนิ

ก็มีพระราชโองการมาถึง เขาไม่ทันได้เห็นหน้านางก็ต้องออกศึกอีกแล้ว  

หลงัเขาตืน่ข้ึนในใจยังคงหมองเศร้าเต็มทเีพราะความฝันนี้

เหตุใดเจาเจาไม่ฟังเขาพูดให้จบก็เดินหนีไปอย่างฉุนเฉียว

จวบจนท้ังสองออกจากเรอืน แม่ทัพหนุ่มยังขบคดิปัญหานีอ้ย่างจรงิจงั

ช่วงหลายวันต่อมาคนในหมูบ้่านไป๋อว๋ินหมางเมนิพวกเฉยีวเจามากข้ึน 

มาตรว่าจะตดิขดัทีฐ่านะของพวกเขาจงึไม่กล้าเอ่ยปากขบัไล่ไสส่ง แต่กลบั 

ไม่เป็นมติรดงัเช่นท่ีผ่านมา เพียงเหน็ไกลๆ ก็อยากเดนิหนีใจจะขาด

เพราะก่อนหน้านีไ้ด้หารอืแบ่งงานกันแล้ว ทุกคนต่างไม่เก็บมาใส่ใจ  

ฉอืชัน่กับหยางโฮ่วเฉงิท�าหน้าท่ีอยู่รบัหน้าพวกนายอ�าเภอหวัง ส่วนเฉยีวเจา 

กับเซ่าหมงิยวนไปเย่ียมคารวะสหายเก่าของสกุลเฉียวทกุวัน

ฝ่ายเจ้าเมืองหลี่นับวนักย็ิง่จับต้นชนปลายไม่ถกูกับการกระท�าของ

คนทั้งคู่

"สองสามวันมานีก้วนจวินโหวไปเย่ียมคารวะสหายเก่าของสกุลเฉยีว 



54 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 6

ดทู่าทางไม่ค่อยใส่ใจกับคดีไฟไหม้เรอืนสกุลเฉยีวสกัเท่าไร"

"ใต้เท้าอย่าได้ชะล่าใจ กวนจวินโหวแสดงท่าทอีอกมาเช่นน้ี ไม่แน่ว่า 

อาจจงใจตบตาพวกเราก็เป็นได้"

"เรื่องนี้แน่นอน ดังนั้นข้าถึงเรียกหลิวหู่กลับมาจับตาดูเขาไว้"

ทีป่รกึษามุน่ค้ิว "ใต้เท้า ข้าเห็นว่าท่านเรยีกหลวิหู่กลบัมาจะเสีย่งอนัตราย

ไปบ้าง จะอย่างไรเขาเป็นคนทีก่�าจดัสกุลเฉยีวในตอนนัน้..."

เจ้าเมอืงหลีเ่หยียดย้ิมอย่างไม่เหน็พ้องด้วย "กวนจวินโหวมวีรยุทธ์

สงูส่งเหนือผูใ้ดจนเป็นท่ีกล่าวขวัญถึง ไม่เรยีกหลวิหู่กลับมาข้าไม่สบายใจ

อยู่บ้างจรงิๆ อาจารย์หานวางใจได้ วันนัน้ทีห่ลวิหูล่งมอืมเีพียงหญิงม่าย 

ทีอ่ยู่ท้ายหมูบ้่านไป๋อว๋ินทางทศิตะวันตกทีเ่คยเห็นหน้าเขาคนเดยีว แล้วนาง 

ก็โดนหลวิหู่ฆ่าปิดปากไปแล้ว ดงัน้ันใต้หล้าน้ีไม่มผีูใ้ดล่วงรูเ้รือ่งน้ีอกียกเว้น 

พวกเรา หลวิหู่อยู่ข้างกายข้ามาหลายปี จู่ๆ  ทิง้เขาไว้เฉยๆ ไม่ใช้งาน ข้า 

ไม่คุน้ชนิเอาเสยีเลยจรงิๆ"

ยามกล่าวถึงตรงนี้ดวงตาของเจ้าเมืองหลี่ทอประกายเย็นเยียบ  

"อกีอย่างก�าลงัหนนุของพวกเขาใกล้จะมาถึงแล้ว ต่อให้มเีรือ่งคาดไม่ถึงอะไร 

ถึงพวกกวนจวินโหวจะติดปีกบนิก็หนีไม่รอด!"

ตอนพวกเฉยีวเจาออกจากเรอืนสกุลจใูนเมอืงจยาเฟิง นางท�าสหีน้า 

หนักอึง้ "แม่ทพัเซ่า ข้าครุน่คดิอยู่ว่าท่านอาจตูกม้าเป็นเหตไุม่คาดฝันจรงิๆ  

หรอืไม่ วันน้ีเหน็ท่าทางหม่นหมองของพ่ีจแูล้วข้าเศร้าใจอยู่บ้าง"

พี่จู?

ได้ยินค�าเรียกขานนี้ แม่ทัพหนุ่มย่นหัวคิ้วเข้าหากัน



55ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

กับสอืซแีละฉงซานล้วนเรยีกขานว่า 'พ่ี' ตอนนียั้งมพ่ีีจูโผล่มาอกีคน 

ทเีขากลบัเอาแต่เรยีก 'แม่ทพัเซ่า'

แม่ทัพหนุ่มชักไม่พึงใจ

ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จับเจ้าสองคนท่ีเป็นหางตามหลังข้ากับนาง 

มาหลายวันออกมาจัดการเถอะ

"เจาเจา อย่าเสียใจเลย หากเรื่องท่านอาจูไม่ใช่อุบัติเหตุ เช่นนั้น 

การตายของท่านต้องเก่ียวข้องกับพวกเจ้าเมอืงหลีอ่ย่างหนีไม่พ้น ช้าเรว็ 

พวกเราก็ต้องจดัการคนพวกน้ีมใิช่หรอื"

เฉียวเจาพยักหน้า

เซ่าหมิงยวนลอบพิศดูเสี้ยวหน้าด้านข้างของนาง ในใจคิดค�านึง 

อย่างขดัเคอืงพอดู พ่ีจผููน้ัน้เป็นสหายสมยัวัยเยาว์กับเจาเจาใช่หรือไม่

ส่วนสหายของเขาไม่มเีด็กหญิง มแีต่เด็กชาย ซ�า้ยังมีถึงสามคน...

420
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หญิงสาวรบัรูไ้ด้ถึงสายตาพินจิของบรุษุข้างกาย นางเบอืนหน้ามองเขา 

ด้วยสายตาแกมฉงน

เซ่าหมงิยวนกระแอมกระไอเบาๆ "วันน้ีจบัหางทีต่ามหลงัออกมาเถอะ 

ถึงเวลาท�าให้ฝ่ายนัน้ร้อนใจสกัหน่อยแล้ว"

สหายเก่าของสกุลเฉียวก็เย่ียมคารวะจนครบหมดแล้ว นอกจาก 

สมดุบญัชจีากเบาะแสท่ีได้จากสกุลเซีย่เล่มนัน้ก็ไม่พบอะไรทีเ่ป็นประโยชน์จาก

ตระกูลอืน่ๆ เลย ฉะนัน้ถึงเวลาทีพ่วกเขาต้องพลกิจากฝ่ายรบัเป็นฝ่ายรกุแล้ว

ถนนในชนบทมคีนผ่านไปผ่านมาบางตา ต้นไม้สองข้างทางสูงใหญ่

แน่นขนัด แม้นล่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วยังร่มรื่นชุ่มชื้น พฤกษชาติใน 

ฤดใูบไม้ร่วงและฤดหูนาวของแดนใต้คงความเขยีวชอุม่ไว้ดจุเดมิ

เซ่าหมงิยวนก้มตัวลงเก็บก้อนหนิสองสามก้อนข้ึนมาหมนุคลึงในมือ

เล่นๆ

"หางแรกอยู่หลังต้นอ๋ินซิ่ง* ซ้ายมือด้านหลังเรา" เขาย่ืนหน้าไป 

กระซบิบอกข้างหูเฉยีวเจา "ส่วนหางท่ีสองเจ้าเล่ห์กว่า เจาเจาเดาได้หรือไม่ว่า 

ตอนน้ีเขาซ่อนตัวอยู่ท่ีใด"

รมิใบหมูเีสยีงแผ่วเบาของบรุษุคละเคล้าเสยีงซูซ่่าของใบไม้ต้องลม 

เฉียวเจาหลับตาลงอึดใจหนึ่งก็บังเกิดปฏิภาณโดยพลัน "บนต้นไม้?"

เซ่าหมงิยวนอมย้ิมพลางพยักหน้า เจาเจาของเขาฉลาดน่ารกัดังคาด

นางชะงักฝีเท้า "เจ้าหางนั่นอยู่บนต้นไม้ นี่มิแสดงว่าเขาดักซุ่มอยู่ 

ตรงน้ันแต่แรกหรอืไร หรอืว่าเขาต้ังใจจะจดัการพวกเราวันน้ี"

เซ่าหมงิยวนยกยิม้อย่างไม่เดอืดเน้ือร้อนใจ "วันน้ีพวกเราอยู่ในเรือน 

สกุลจเูป็นเวลานานไปบ้าง นานกว่าไปทีเ่รอืนตระกูลอืน่ๆ อยู่มาก สงสยัว่า 

* ต้นอิ๋นซิ่ง หมายถึงต้นแปะก้วย
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คนบางคนจะเป็นวัวสนัหลงัหวะ คิดจะชงิลงมอืก่อน"

เขากล่าวถึงตรงนี้แล้วสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นปึ่งชา ดวงตาทอแวว 

เย็นเยียบราวกับฉาบด้วยน�้าค้างแข็ง เขาพูดกลั้วเสียงหัวร่อในล�าคอ  

"คงรูส้กึว่าข้ากวนจวินโหวผูน้ี้ไม่สมค�าเล่าลอืกระมงั เจาเจา คอยดูนะ ข้าจะ 

จบัหางสองตวัน่ันออกมาให้เจ้าเอง"

เฉยีวเจาฟังแล้วอมย้ิมน้อยๆ "แม่ทัพเซ่าช่างพูดได้อย่างง่ายดายนัก 

ท�าให้ข้านกึถึงเรือ่งสมยัเด็กๆ"

"หือ?"

"ตอนนั้นท่านอาจูจะพาพ่ีจูมาเล่นท่ีสวนซิ่งจื่อบ่อยๆ พ่ีจูที่ชอบใช ้

ไม้ง่ามยิงนกกระจอกก็มักพูดอย่างนี้เสมอ"

แม่ทัพหนุ่มท�าหน้าตึง "อือ อย่างนั้นหรือ"

ยิงนกกระจอก?

นีม่อีนัใดน่าโอ้อวดต่อหน้าดรณีุน้อย ยิงนกกระจอกได้แล้วยังเอามา 

ย่างกินเพ่ือประจบเอาใจนางด้วยใช่หรอืไม่

เซ่าหมงิยวนแน่ใจเป็นค�ารบทีส่องว่าเขาไม่ชอบพ่ีจผููน้ั้นแม้แต่น้อยนิด!

แม่ทพัหนุม่นึกอจิฉารษิยาอยู่ในใจ เขายกมอืดดีหนิก้อนหน่ึงไปทาง 

ซ้ายมอืด้านหลงัเต็มแรง

พอเสียงร้องโอดโอยดังขึ้น เขาซัดก้อนหินในมือทั้งหมดไปบนต้นไม้ 

เบือ้งหน้าไม่ไกลด้วยสหีน้านิง่สนิท

หนิหลายก้อนลอยพุ่งไปไม่พร้อมกันดเูหมอืนขว้างออกมาตามใจชอบ 

ทว่าคนท่ีซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้กลับตื่นตกใจเมื่อพบว่าพวกมันล้วนเล็งตาม 

จดุอ่อนร้ายแรงบนตัวเขา เขาคิดจะหลบหลกีก็ต้องกระโดดลงจากต้นไม้ 

เผยตวัออกมา
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ท่าทีโต้ตอบของยอดฝีมือเกิดข้ึนในชั่วลัดนิ้วมือ คนผู้น้ันตัดสินใจ 

อย่างฉับไว กระโดดลงจากเหนือยอดไม้ท้ิงตัวลงตรงหน้าเฉียวเจากับ 

เซ่าหมงิยวนพอดี

"เจาเจา อยู่เฉยๆ" เซ่าหมงิยวนกล่าวค�านีท้ิง้ท้ายไว้ก่อนชกัดาบยาว 

ตรงเอวออกมา ประกายดาบคมกรบิโอบล้อมอกีฝ่ายไว้ในพริบตา

ทั้งคู่เริ่มต่อสู้กันพัลวัน

ผูค้นประปรายตามถนนเหน็แล้วรบีหลบไปอยู่ไกลๆ หวาดหว่ันสดุใจว่า

เภทภัยจะมาเยือนตนเอง

ส่วนเรือ่งแจ้งทางการ? อย่าล้อเล่น ดูจากฝีมอืของคนพวกนี ้ ต่อให้ 

เจ้าหน้าท่ีในทีว่่าการพวกน้ันมาแล้วก็เปล่าประโยชน์ ดไีม่ดียังจะกล่าวโทษว่า 

คนทีแ่จ้งทางการยุ่งไม่เข้าเรือ่งอีกด้วย

คนบนถนนหนไีปกันหมดแล้ว เหลอืเฉยีวเจายืนมองคนสองคนทีสู่กั้น

อย่างดเุดอืดอยู่ไม่ไกล มอืท่ีห้อยลงข้างล�าตัวของนางก�าแน่นโดยไม่รู้ตวั

เป็นคนในภาพวาด!

นี่ก็คือฆาตกรที่สังหารคนในครอบครัวนาง

ร่างกายทีแ่ข็งเกรง็ของเฉยีวเจาสัน่ระรกิละม้ายใบไม้ร่วงปลวิใบหน่ึง

คนผู้นี้ปรากฏตัวในที่สุด เขาประมือกับเซ่าหมิงยวนแล้วดูท่าทาง 

ไม่ตกเป็นรองเลยทีเดียว

เป็นคราครัง้แรกทีน่างเห็นคนทีม่ฝีีมอืเชงิยุทธ์ทดัเทยีมเซ่าหมงิยวนได้

วรยุทธ์ของคนผูน้ีส้งูส่งกว่าทีน่างคดิไว้ทแีรก เจ้าเมอืงผูห้น่ึงมยีอดฝีมอื

ชัน้นีอ้ยู่ข้างกายเป็นเรือ่งน่าประหลาดใจดีแท้

สายตาทีม่องไปทางชายหนุ่มของเฉยีวเจาฉายแววห่วงใยโดยไม่เก็บง�า

ถึงแม้นางเชือ่ว่าบุรษุผูน้ัน้ต้องไม่เป็นอะไร แต่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้
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สติอาจควบคุมอารมณ์ได้ แต่ท�าให้ความเป็นห่วงหายไปไม่ได้

แม่นางเฉียวคิดค�านึงว่านี่ก็คือพะวักพะวนจนเสียการกระมัง

เสียงความเคลื่อนไหวแผ่วเบาดังลอยมา นางหันไปมองต้นเสียง  

เห็นสายสบืทีโ่ดนเซ่าหมงิยวนดดีหนิใส่จนหมอบอยู่บนพ้ืนก่อนหน้านีค่้อยๆ 

คบืคลานห่างไปอีกทางทลีะนิดๆ ท้ิงรอยเลอืดไว้เป็นทางอยู่ด้านหลัง

เฉียวเจาหรี่ตาลง บาดเจ็บถึงเพียงนี้แล้วยังคิดจะหลบหนีอีกหรือ

นางหันไปมองชายหนุ่มแวบหน่ึง เวลานีอ้ย่าท�าให้เขาว่อกแว่กจะดีกว่า 

นางยังจดัการกับบรุษุเจบ็หนกัผูห้นึง่ได้ไหว

แม่นางเฉียวเหลียวมองรอบด้านก่อนจะหยิบหินก้อนหน่ึงข้ึนมา  

จากน้ันยกชายกระโปรงเดนิหลบรอยเลือดบนพ้ืนแล้วสาวเท้าเรว็รีไ่ปหาสายสบื

ทีก่�าลงัหนีเอาชวิีตรอด

"โปรดรอสักครู่เจ้าค่ะ" แม่นางเฉียวร้องเรียก

สุ ้มเสียงของเด็กสาวอ่อนหวานนุ่มนวลคลับคล้ายลมวสันต์ 

เจือกลิ่นดอกไม้ในเดือนสาม

สายสืบที่บาดเจ็บสาหัสเหลียวหลังโดยไม่ทันคิด

แม่นางเฉียวเงื้อมือเอาก้อนหินทุบศีรษะคนผู้นั้นอย่างใจเย็น

พอเหน็เขาล้มฟุบแน่น่ิงไปอยู่ตรงปลายเท้า เฉยีวเจาระบายลมหายใจ

เฮอืกหนึง่ หมนุกายไปด้วยสหีน้าเฉยเมย

เซ่าหมิงยวนซึ่งต่อสู้กับหลิวหู่อยู่ดูเหมือนจดจ่อเต็มท่ี แท้จริงแล้ว 

เขาแบ่งสมาธิหลายส่วนคอยจบัสงัเกตเฉยีวเจาอยู่ตลอด

เขามั่นใจว่าหางแรกที่โดนเขาเล่นงานไปถ้าไม่ตายก็อาการร่อแร่  

ไม่มทีางท�าอนัตรายเฉยีวเจาได้ แต่คดิไม่ถึงว่าเดก็สาวท่ีสงบเสงีย่มผูน้ั้น 

จู่ๆ  จะเดินเข้าไปเอาหินทบุศีรษะสายสบืท่ีคิดหลบหนีจนสลบเหมอืด
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นึกถึงท่าทางที่นางใช้ก้อนหินทุบศีรษะคนแล้วค่อยมองดูสีหน้า 

ไม่รูไ้ม่ชีข้องนางในขณะน้ี เซ่าหมงิยวนยกมมุปากโค้งขึน้ เขาพลนัเอ้ียวกาย 

ท�าทีเปิดช่องโหว่แล้วจูโ่จมจบัตัวหลวิหูไ่ว้ได้ในกระบวนท่าเดียว

เขาเงือ้ดาบฟันเส้นเอน็ข้อมอืของอกีฝ่ายจนขาดสะบัน้เป็นอนัดบัแรก 

ตามมาด้วยดงึกรามให้หลดุออกทันที

เฉียวเจาเดินด้วยฝีเท้าเป็นจังหวะไปตรงหน้าเซ่าหมิงยวน สายตา 

ทีจ้่องมองหลวิหูเ่ย็นชาดุจน�า้แขง็

เมือ่ครัง้ท่ีคนผู้น้ีตดิตามเจ้าเมอืงหล่ีไปเย่ียมคารวะท่านปูข่องนาง เขา

เงยีบขรมึไม่ช่างพูดเหมอืนไม่มตีวัตนอยู่สักนิดเฉกเช่นองครกัษ์ผูป้ฏบิตัหิน้าที่

อย่างซือ่สตัย์

ในสกุลเฉยีวมจี�านวนคนไม่มาก ใช้ชวิีตอยู่รว่มกันตามสบาย ตอนนัน้

อาหารที่ท่านย่าตระเตรียมให้คนผู้นี้ไม่ด้อยไปกว่าโต๊ะใหญ่ สาวใช้อาวุโส 

ข้างกายของท่านย่าเห็นเขากินอย่างเอรด็อร่อยยังยกข้าวมาให้อกีหลายชาม

เป็นพิเศษ

ยามท่ีคนผูน้ีล้งมอืสังหารบดิามารดาและญาตพ่ีิน้องของนางเคยคิดถึง

สิง่เหล่าน้ีหรอืไม่

ย่อมไม่ได้คดิเป็นธรรมดา เดรจัฉานท่ีสูญสิน้ความเป็นมนษุย์ไปแล้ว 

จะมเีวลาจดจ�าว่าตนเองเป็นคนได้อย่างไรเล่า

เมือ่เหน็สหีน้าของเฉยีวเจาผดิปกตไิป เซ่าหมงิยวนตบแขนนางเบาๆ  

"เจาเจา มเีรือ่งอะไรกลบัไปค่อยว่ากัน"

นางดึงความคิดคืนมาแล้วพยักหน้าแรงๆ

ในเมื่ออดทนมาได้ตั้งนานปานนี้ นางย่อมรอต่อไปไหวแน่นอน



61ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

ด้านเจ้าเมอืงหลีร่อแล้วรอเล่าก็ไม่เหน็หลวิหูก่ลบัมา แต่กลบัได้รบั 

ข่าวหนึง่ว่า 'พบศพสายสบืท่ีนายอ�าเภอหวังส่งไปสะกดรอยตามกวนจวินโหว

บนถนนนอกเมอืง'

"กวนจวินโหวถึงกับสังหารคนเลยหรือนี่" ใบหน้าของเจ้าเมืองหล่ี 

เริ่มตั้งเค้าพายุอารมณ์ เขาย�่าเท้าวนไปวนมาในห้องหนังสือ

"ใต้เท้าอย่าเพิ่งร้อนใจ" ที่ปรึกษาพูดกล่อม

เจ้าเมืองหลี่หยุดน่ิง "อาจารย์หาน ท่านว่าเขาจะตกอยู่ในมือของ 

กวนจวนิโหวหรอืไม่"

"รอคนท่ีไปสบืข่าวกลบัมาก็จะรูแ้ล้ว เส้นทางท่ีกวนจวนิโหวกลบัจาก 

เมืองจยาเฟิงมาที่หมู่บ้านไป๋อว๋ินสายนั้นมีคนผ่านไปผ่านมาไม่มาก แต่

อย่างไรก็ต้องมคีนมองเห็น กวนจวินโหวเลอืกลงมอืตอนกลางวัน ถ้าหลวิหู่ 

ตกอยู่ในมอืเขาจรงิๆ คนท้ังคนจะหายสาบสญูไปมไิด้"

421
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เจ้าเมืองหลี่รอคอยอย่างหงุดหงิดงุ่นง่าน เขาฝืนใจพยักหน้า

ที่ปรึกษาลอบถอนใจเฮือกหนึ่ง

หากรูเ้ช่นน้ีแต่แรก จะเรยีกหลวิหูก่ลบัมาเฝ้าดูกวนจวินโหวไปไยเล่า 

หลายปีมานีใ้ต้เท้าพ่ึงพาหลวิหู่มากเกินไป

ขณะท่ีเจ้าเมอืงหลีรู่ส้กึว่าหนึง่วันเน่ินนานราวกับหนึง่ปี ผูใ้ต้บงัคับบัญชา

ทีอ่อกไปสบืข่าวก็น�าข่าวกลบัมาในทีส่ดุ "ใต้เท้า มชีาวบ้านหลายคนเหน็ 

คนหนุ่มเรอืนกายสูงใหญ่รปูโฉมหล่อเหลาจบักุมคนผูห้น่ึงไปตอนกลางวนั

แสกๆ"

แม้ว่าจะสงัหรณ์ใจอยู่แล้ว แต่เมือ่ยืนยันว่าเป็นจรงิ เจ้าเมอืงหลียั่งคง

ใจหายวาบ "แย่แล้ว หลวิหู่ต้องตกอยู่ในมอืกวนจวินโหวเป็นแน่ อาจารย์หาน 

ท่านมคีวามเห็นเช่นไรกับเรือ่งนี"้

ทีป่รกึษาลบูเคราแพะ สหีน้าเขาเคร่งเครยีด "กวนจวินโหวปราศจาก

ความกริง่เกรงระวังใดๆ เฉกน้ี เป็นไปได้มากว่าได้รบัสิง่ท่ีเขาต้องการแล้ว"

"สิง่ท่ีเขาต้องการ?" เจ้าเมอืงหลีพึ่มพ�าทวนค�าแล้วหน้าเปลีย่นสฉีบัพลนั 

"หรอืว่าเขาพบหลกัฐานอะไรอกีแล้ว"

"พิจารณาตามเหตุผลที่พึงเป็นแล้วมีความเป็นไปได้นี้อยู่"

"สมควรตาย!" เจ้าเมอืงหลีท้ิ่งตัวลงน่ัง เขาตบโต๊ะปังใหญ่ "ข้าว่าแล้ว 

เชยีว สหายเก่าของสกุลเฉยีวพวกนัน้ต้องมคีนทีท่�าเสยีเรือ่งจนได้ น่าชงันัก 

ทีจ่ะสงัหารให้หมดเป็นการตัดปัญหาไม่ได้"

"ใต้เท้า สิ่งส�าคัญตอนนี้มิใช่สหายเก่าของสกุลเฉียว แต่เป็น 

กวนจวินโหว"

แววอ�ามหิตฉายชดัในดวงตาของเจ้าเมอืงหลี ่ "กวนจวินโหว ในเมือ่ 

เขารนหาท่ีตาย ก็อย่าโทษว่าข้าใจคอโหดเหีย้ม อาจารย์หาน คนพวกน้ัน
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เตรยีมพร้อมแล้วใช่หรอืไม่"

"ใต้เท้าวางใจได้ เตรียมการพร้อมพรักแล้ว"

เจ้าเมืองหลีล่กุขึน้ยืน เขาหรีต่าลงเลก็น้อย "ฤกษ์ดีมสิูฤ้กษ์สะดวก 

ลงมอืราตรน้ีีเลย!"

ที่พ�านักขององครักษ์จินหลิน

เจยีงอูน่วดๆ หว่างคิว้พลางพูดเสยีงพึมพ�าว่า "เหตุใดเจ้าเมอืงหลีถึ่ง 

ส่งคนสะกดรอยตามกวนจวินโหว เขามแีผนการร้ายอะไรอยู่"

เมื่อนึกไปถึงสองวันก่อนท่ีเจ้าเมืองหลี่เชิญเขาไปสังสรรค์ที่หอสุรา 

ที่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองแล้วกล่าวถ้อยค�าแปลกๆ พวกนั้น ความรู้สึกในใจ 

เจียงอูป่นเปซับซ้อนอยู่บ้าง เขาสัง่ก�าชบัผูใ้ต้อาณัต ิ "จบัตาดเูจ้าเมอืงหลี ่

กับกวนจวินโหวอย่างใกล้ชดิ หากมอีะไรผดิปกตรีิบมารายงาน!"

ต้นอิน๋ซิง่ในลานเรอืนงามสะพรัง่ละลานตา เจยีงอูท่อดสายตาออกไป

นอกหน้าต่าง หากความคิดลอยไปไกลถึงเมอืงหลวงแล้ว

ตอนเซ่าหมงิยวนพาคนกลบัไปทีเ่รอืนของหญิงขายเต้าหู้ ฉือชัน่กับ

หยางโฮ่วเฉงิเห็นแล้วพากันตกใจยกหนึง่

"น่ี...น่ีเป็นคนในภาพวาดของคณุหนูหลีมใิช่หรือ" หยางโฮ่วเฉงิดึงตัว 

เซ่าหมงิยวนไปนอกเรอืน เอ่ยถามเสยีงค่อย

"อื้อ" เซ่าหมิงยวนผงกศีรษะ

ฉือชั่นที่อยู่ด้านข้างถอนใจเบาๆ "หลีซานวาดได้เหมือนดีแท้"

หยางโฮ่วเฉงิพูดเออออไม่หยุด "เหมอืนเป็นทีส่ดุ ข้ามองปราดเดยีว 

ก็ดอูอกแล้ว ถิงเฉวียน พวกเจ้าหาคนผูน้ีเ้จอได้อย่างไร"
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เซ่าหมงิยวนย้ิมน้อยๆ "เดนิเข้ามาตดิกับดกัเอง คนผูน้ีส้ะกดรอยตามข้า

มาตลอดหลายวันน้ี"

"สะกดรอยตามเจ้า?" หยางโฮ่วเฉิงขบขันอย่างสุดระงับ "คนผู้นี ้

รนหาที่ตายรึ"

"ไม่ใช่ ฝีมือเขายอดเยี่ยมอย่างยิ่ง ต้องบอกว่าเขาโชคไม่ดีเอง"

ถ้าเจ้านั่นสะกดรอยตามคนอื่น คงไม่พบกับบทลงเอยเช่นนี้

"หลีซานเล่า นางกลับมาถึงก็เข้าห้องไปแล้วไม่ออกมาเลยหรือ"  

ยามเอ่ยถึงเฉียวเจา สีหน้าของฉือชั่นไม่ผิดไปจากเดิมอีก ประหน่ึงว่า 

ความรกัแบบเดก็หนุ่มน่ันไม่เคยปรากฏมาก่อน

หยางโฮ่วเฉิงเบิกตากว้างกะทันหัน เขาเลียริมฝีปากแล้วกล่าว  

"คุณหนูหลีออกมาแล้ว"

ทั้งสามหันไปมองก็เห็นเด็กสาวในชุดเรียบๆ ถือท่อนเหล็กเขี่ยไฟ 

เดนิมา

ฉอืชัน่กับหยางโฮ่วเฉิงมองหน้ากันไปมา เห็นชดัว่าไม่กระจ่างแจ้งว่า 

นีเ่ป็นเรือ่งอะไรกัน

ส่วนเซ่าหมงิยวนรูส้กึหนงัศรีษะชาวาบ เขาย้ิมแหยๆ พลางกล่าวว่า  

"เจาเจา เหลก็เขีย่ไฟหนักหรอืไม่"

ฉือชั่นกับหยางโฮ่วเฉิงกลอกตาขึ้นพร้อมกัน

พวกเขารูส้กึไม่วายว่านบัแต่สหายรกัเปิดเผยความรูส้กึท่ีมต่ีอคณุหนหูลี

แล้วย่ิงมาย่ิงหัวท่ือ

"ไม่หนกั" เฉยีวเจาเม้มปาก นางกล่าวถาม "คนผูน้ัน้อยู่ข้างในหรอื  

ข้าไปดสูกัหน่อย"

นางกล่าวจบแล้วไม่รอดูท่าทีของคนทั้งสาม ถือท่อนเหล็กเข่ียไฟ 
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ก้าวเท้าเข้าไป

"เส้นเอน็ข้อมอืของคนผูน้ั้นขาดแล้ว หรอืว่าคณุหนูหลจีะท�าแผลให้เขา" 

หยางโฮ่วเฉงิพูดอย่างไม่แน่ใจ ภาพท่อนเหลก็เขีย่ไฟหนาๆ ในมอืเด็กสาว

วาบผ่านเข้ามาในหวัสมองไม่หยุด

ฉือชั่นยิ้มเยาะ "ดูสีหน้าของหลีซานแล้ว เจ้ารู้สึกว่าใช่หรือไม่เล่า"

เซ่าหมิงยวนตามเข้าไปโดยไม่รอช้า

อีกสองคนเห็นแล้วตามไปด้วยทันที

เพลานีห้ลวิหู่ทีเ่ส้นเอน็ข้อมอืขาดและกรามหลดุถูกมดัมอืมดัเท้านัง่นิง่

ไม่ขยับอยู่บนเก้าอ้ี เด็กสาวสวมชดุสเีรยีบนางหนึง่พลนัเดนิเข้ามามองเขา

ด้วยสหีน้าไร้ความรูส้กึ

"เจ้ามีนามว่าอะไร" เฉียวเจาไต่ถาม

"เจาเจา เขาโดนดึงกรามหลุด พูดไม่ได้"

ดึงกรามให้หลุดย่อมเพื่อป้องกันเขาฆ่าตัวตาย

เฉยีวเจาสาวเท้าไปตรงหน้าหลวิหู่ ล้วงยาลกูกลอนเมด็หนึง่ในถุงผ้าปัก 

ยัดใส่ปากเขาก่อนจะหนัมาบอก "แม่ทพัเซ่า จบักรามเขากลับเข้าท่ีเถอะ"

เซ่าหมิงยวนก้าวเข้าไปยื่นมือบิดกรามเขาทีหนึ่ง

หลวิหูข่ยับๆ ปากพบว่าขยับได้แล้ว ทว่าปากด้านในอ่อนแรงไร้ก�าลงั  

แม่นางน้อยผูน้ีใ้ห้เขากินอะไรกันแน่

"พูดได้แล้วนะ บอกนามของเจ้ามา" เฉียวเจาถามเสียงเย็นๆ

หลิวหู่เหยียดยิ้มไม่กล่าววาจา

นางเลกิค้ิวข้ึน พูดอย่างคบัข้องหมองใจเป็นอนัมาก "เขาไม่พูดเองนะ  

เช่นนัน้ข้าได้แต่ให้เขาเจบ็ตัวเลก็ๆ น้อยๆ แล้ว"

กล่าวจบนางก็เงื้อท่อนเหล็กเขี่ยไฟในมือตีลงไปบนตัวหลิวหู่
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เฉยีวเจาเป็นหมอจงึแจ่มแจ้งดทีีส่ดุว่าส่วนใดบ้างเป็นจดุอ่อนทีต่ไีม่ได้ 

นางหลบเลีย่งจดุเหล่านัน้ ออกแรงฟาดท่อนเหลก็เขีย่ไฟพร้อมกับนับในใจ  

หนึง่ที สองท ีสามที...

หยางโฮ่วเฉงิสะกิดสหายรกัด้านข้างด้วยสหีน้างงงนั "สอืซ ี เพราะอะไร 

ข้ารูส้กึว่าคณุหนูหลหีาเหตุผลอะไรสกัอย่างก็ได้เพ่ือซ้อมเขา"

"เจ้าไม่พูด ก็ไม่มใีครนึกว่าเจ้าเป็นใบ้หรอกนะ" ฉือช่ันกล่าวเอือ่ยๆ

ตพีวกทีข่วางหูขวางตาไม่ก่ีทแีล้วเป็นอย่างไรหรอื แค่ไม่รู้ว่าเจบ็มอื

หรอืไม่..

เฉยีวเจาไม่แยแสความคดิของคนอืน่ นางนบัในใจจนถึงย่ีสบิหกที 

แล้วยังตแีทนพวกนางสามพ่ีน้องอกีคนละหนึง่ทถึีงโยนท่อนเหลก็เขีย่ไฟไป

ด้านข้าง หยุดหอบหายใจน้อยๆ

ตอนท่ีตไีปได้ย่ีสบิหกท ีนางก็ใช้เรีย่วแรงในกายไปจนหมดสิน้ กระน้ัน 

คนทีส่งัหารชาวสกุลเฉยีวไปย่ีสบิหกชวิีตกลบัสบายเช่นน้ี

หากท�าได้นางอยากสับคนผู้นี้เป็นหมื่นๆ ชิ้นถึงจะหายแค้นใจ

เพียงน่าเสียดายที่นางต้องไว้ชีวิตเขาเพื่อชี้ตัวผู้บงการที่แท้จริง

"พวกเราออกไปเถอะ คนพรรค์นีไ้ม่จ�าเป็นต้องสอบปากค�า" เซ่าหมงิยวน

ปรปิากพูด

ใช่ว่ายอดฝีมอืระดับนีไ้ม่จ�าเป็นต้องสอบปากค�า แต่ต้องใช้วิธีพิเศษ 

คนทัว่ไปถามไม่ได้ความอันใดหรอก

เซ่าหมิงยวนดึงกรามของหลวิหู่ให้หลดุออกอกีคร้ัง จากน้ันพวกเขา 

ก็ออกไปพร้อมกัน

"ฉงซาน คนืนีบ้อกคนของเจ้าว่าอย่านอนหลบั ตกดึกน่าจะมศึีกหนัก"

หยางโฮ่วเฉงิฟังแล้วอดฉกีปากย้ิมฝืดๆ ไม่ได้ "ถิงเฉวียน เจ้าอย่าขูใ่ห้ข้า
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ตกใจ ผูใ้ต้บงัคบับญัชาข้าพวกน้ันให้กินดืม่เท่ียวเล่นข่มขูค่นน่ะได้ แต่ศึกหนกั 

คงไม่ไหว"
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เฉยีวเจาเดนิไปหาเขา "แม่ทพัเซ่า ท่านคดิว่าเจ้าเมอืงหลีจ่ะลงมอืคนืนี้

หรอื"

เซ่าหมิงยวนท�าหน้ายิ้มๆ "เป็นไปได้มาก"

"เขาจะใจกล้าถึงเพียงนีเ้ลยหรอื ลกัลอบเคลือ่นย้ายเจ้าหน้าท่ีทางการ 

นัน่ศรีษะหลดุจากบ่าเชยีวนะ" หยางโฮ่วเฉงิพูดอย่างเหลือเชือ่

ฉอืชัน่หวัเราะหึๆ "ฟ้าอยู่สงูฮ่องเต้อยู่ไกล ขอเพียงตดัรากถอนโคน 

ให้สิน้ซาก ไม่ปล่อยให้มข่ีาวเลด็ลอดออกไป ใครจะอยากได้ศรีษะของเขา"

ใต้หล้านีม้พีวกใจกล้าบ้าบิน่อยู่น้อยหรอืไร พรรคพวกกบฏของซูอ๋่อง 

ยังกล้าปิดล้อมกระท่ังองค์หญิงใหญ่ เจ้าเมืองหล่ียอมจบังูข้างหางเพ่ือชวิีต 

และอนาคตจะมอีะไรน่าแปลก

"ตดัรากถอนโคน?" หยางโฮ่วเฉงิพึมพ�าสีค่�านีแ้ล้วเพียงรู้สกึหนาวยะเยือก

ตรงกลางอกระลอกหน่ึง "เขาคงไม่ฆ่าคนหมดท้ังหมูบ้่านกระมงั"

422
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เซ่าหมงิยวนมองไปทางประตูลานเรอืน "คงไม่ถึงขัน้ฆ่าล้างหมูบ้่าน 

ทว่าในสายตาเจ้าเมอืงหลี ่ ชาวไป๋อว๋ินเป็นเครือ่งสงัเวยอย่างเห็นได้ชดั เขา

ต้องการก�าจดัพวกเรา ย่อมอ้างฐานะเจ้าหน้าทีท่างการอย่างเปิดเผยไม่ได้

แน่นอน"

"ถิงเฉวียน เจ้าหมายความว่าอะไรกันแน่" หยางโฮ่วเฉิงถมูือไปมา

พลางเอ่ย

เซ่าหมงิยวนหันไปมองเฉยีวเจา "เจาเจา เจ้าเห็นว่าคนพวกน้ันน่าจะ 

แสดงตวัด้วยวิธีแบบใดมากทีส่ดุ"

นางหลุบตาลงมองมือตนเอง นิ้วมือขาวกระจ่างเป้ือนฝุ่นเล็กน้อย 

ตอนถือท่อนเหลก็เขีย่ไฟเมือ่ครู่

หญิงสาวกล่าวอย่างเยือกเย็น "ปัญหานีข้้าตรกึตรองซ�า้ๆ ระหว่างทาง 

ท่ีกลับมาแล้ว ข้ารู้สึกว่าหากเจ้าเมืองหลี่กล้าลงมือ แต่ขณะเดียวกัน 

ก็ไม่อยากออกหน้าเอง เช่นนัน้เป็นไปได้มากว่าเขาจะให้คนพวกน้ันปลอมตวั 

เป็นโจรเร่ร่อนออกอาละวาด"

"โจรเร่ร่อน?" ฉอืชัน่ได้ยินค�านีแ้ล้วนยัน์ตาเขาทอประกายเย็นเยียบ 

น่ากลวั

ครัง้น้ันพวกท่ีท�าให้พวกเขาสองแม่ลูกเกือบต้องจบชวิีต มใิช่อ้างเป็น 

โจรเร่ร่อนบงัหน้าหรอืไร เขาสมควรคิดได้แต่แรก!

หยางโฮ่วเฉิงแจ่มแจ้งในบัดดล "ไม่ผิด ไม่มีฐานะใดท่ีตบตาคน 

ได้ดกีว่านีแ้ล้ว โจรเร่ร่อนมาท่ีหมูบ้่านไป๋อว๋ินก็ต้องเกิดการปะทะกับพวกเรา

อย่างแน่นอน หากสงัหารพวกเราได้หมดแล้วหลบหนลีอยนวลไป เจ้าเมอืงหลี่

อย่างมากก็มคีวามผดิฐานรกัษาความสงบไม่ด ี ไม่ใคร่ส่งผลกระทบต่ออนาคต

ของเขาโดยสิน้เชงิ คุณหนหูล ีท่านคิดออกได้อย่างไร"
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"คิดไปเรื่อยๆ ก็คิดออกแล้ว" เฉียวเจากล่าวยิ้มๆ

ส�าหรับคนอื่นๆ ความจริงเบื้องหลังเหตุไฟไหม้เรือนสกุลเฉียว 

เป็นเรือ่งเรือ่งหน่ึงทีพู่ดคุยกันได้โดยไม่รูส้กึรูส้า แต่ส�าหรบันางแล้วมนัคอื

อดตีทีแ่สนเจบ็ปวดรวดร้าวช่วงหน่ึง

นางทุม่แรงกายแรงใจท่ีมอียู่ท้ังหมดไปกับเรือ่งน้ี จะคิดในสิง่ทีค่นอ่ืน 

คดิไม่ถึงได้มอีะไรน่าแปลกเล่า

"ถิงเฉวยีน เจ้าคะเนว่าฝ่ายน้ันจะส่งคนมาเท่าไร" หยางโฮ่วเฉงิเอ่ยถาม

เซ่าหมิงยวนยักคิ้วย้ิมๆ "จะเล่นงานข้า ถ้าให้แน่ใจว่าไม่ผิดพลาด  

คงไม่ต�า่กว่าร้อยคนกระมงั"

"ร้อยคน?" หยางโฮ่วเฉิงกระเด้งตัวขึ้นทันที เขาทึ้งผมตนเองทีหนึ่ง 

"อย่างนั้นคนของพวกเราไม่แคล้วต้องจบเห่จริงๆ"

สีหน้าของเซ่าหมิงยวนไม่แปรเปลี่ยน แววตาน่ิงขรึมย่ิง "หาก 

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เจ้าพามาป้องกันตนเองได้ก็ไม่เป็นไร"

หยางโฮ่วเฉงิถอนใจเฮอืก "สูแ้บบหน่ึงต่อหนึง่อาจจะยังไหว แต่ถ้าสู ้

แบบสองต่อหน่ึงหรอืสามต่อหน่ึง เจ้าตัง้ความหวังกับหมอนปักลายพวกนัน้ 

ได้หรอื"

"ที่ข้าเป็นห่วงจริงๆ คือชาวบ้านพวกนี้" เฉียวเจาอ้าปากพูด

หลายวันมาน้ีคนในหมูบ้่านเล่าลอืเรือ่งเรอืนสกุลเฉียวมผีีโดยตลอด 

ถึงแม้เฉียวเจาได้ยินแล้วโกรธเคืองอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรคนเหล่านี้ 

ก็ไม่ได้มคีวามผดิร้ายแรง หากพวกเขาต้องมาพลอยฟ้าพลอยฝนจบชวิีตลง  

นางคงไม่สบายใจแล้ว

"ความปลอดภัยของชาวบ้านเป็นปัญหาหนึ่ง ดีที่พวกเรามาพ�านัก 

ทีเ่รอืนของหญิงขายเต้าหู้ เรอืนนีแ้ยกออกมาโดดๆ อยู่ทางสดุทิศตะวันตก  
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ต่อให้คนพวกน้ันจะใช้วิธีปล้นฆ่าวางเพลงิเพ่ือให้การปลอมเป็นโจรเร่ร่อน 

ดสูมจรงิก็ต้องหลงัจากทีก่�าจดัพวกเราได้แล้ว ก่อนหน้าน้ีหากพวกชาวบ้าน 

ไม่ออกมาดดู้วยความอยากรูอ้ยากเห็นตอนดกึดืน่ ก็จะรบัรองความปลอดภัย 

ได้ชัว่คราว" เซ่าหมงิยวนกล่าว

หยางโฮ่วเฉิงเบ้ปาก "หากพวกเราต้านทานไม่ไหวจรงิๆ เล่า ชาวบ้าน 

พวกนัน้จะท�าอย่างไร"

ฉอืชัน่ยิม้เย็นๆ "หยางเอ้อร์ ดไูม่ออกว่าเจ้ายังเป็นคนเมตตาปรานด้ีวย  

ถ้าพวกเราต้านทานไม่อยู่จรงิๆ ก็กลายเป็นผีอายุสัน้ ยังจะสนใจอะไรมากมาย

ปานนัน้ได้อกีท่ีใดกัน"

หยางโฮ่วเฉิงถอนใจยาวๆ เฮือกหนึ่ง "ตายในท่ีพรรค์น้ีก็ไร้ศักด์ิศรี 

เกินไปแล้ว เป็นบรุษุต้องห่อศพด้วยหนงัม้าสถึิงมเีกียรตมิากกว่ากันตัง้เยอะ"

ตายอย่างคบัอกคบัใจแล้วยังต้องถกูหัวเราะเยาะว่าโดนโจรเร่ร่อนสงัหาร 

เขาไม่เอาด้วยหรอกนะ

เห็นสหายรักท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด ฉือชั่นกลอกตาขึ้นอย่างระอาใจ  

เขาแค่นเสียงพูดว่า "วางใจเถอะ พวกเราไม่เป็นไรแน่ คนพวกน้ันบุกมา  

จะไม่ปล่อยให้รอดกลบัไปแม้สกัคน"

หยางโฮ่วเฉงิเบกิตากว้าง "ไม่ใช่กระมงั อาศยัพวกเราแค่สบิกว่าคนนี้ 

น่ะหรอื แม้ถิงเฉวยีนจะเก่งกาจ ทว่าเขาพาแต่เยีย่ลัว่กับเฉนิกวงมา สองหมดั 

ยากจะต่อกรสีม่อืนะ!"

ฉอืชัน่ชายตามองเฉียวเจาก่อนพูดเรยีบๆ "อาศยัว่าถิงเฉวียนไม่มทีาง

ปล่อยให้เกิดเรือ่งข้ึนกับหลซีาน"

"เอ๊ะ?" หยางโฮ่วเฉิงอดมองไปที่นางไม่ได้

เฉียวเจาท�าหน้าตะลึงงัน คาดไม่ถึงว่าฉือชั่นจะกล่าวเช่นนี้
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เซ่าหมงิยวนเปล่งเสยีงหัวร่อเบาๆ "พวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วง ข้าไม่มทีาง

ปล่อยให้เกิดเรือ่งข้ึนกับพวกเจ้าคนใดคนหน่ึง"

ตรงเชิงก�าแพงเมืองเย่ียนท่ีแดนเหนือ เขาต้องปลิดชีพภรรยา 

โดยไม่มีทางเลือกใดๆ ความเจ็บปวดเช่นน้ันเพียงพอจะท�าให้เขาจดจ�า 

จวบจนวันตาย แล้วเขาจะกระท�าผดิพลาดเฉกนีซ้�า้สองอกีได้เช่นไร

ฉือชั่นเลิกคิ้วขึ้นอย่างเอื่อยเฉื่อย "ถิงเฉวียน เจ้าเลิกท�าลับลมคมใน 

เสยีท ีบอกมาเถอะว่ามแีผนส�ารองอะไรไว้"

เซ่าหมิงยวนมองเย่ียลั่วท่ีอยู่ห่างไปไม่ไกลแวบหน่ึงถึงกล่าวย้ิมๆ 

"องครักษ์ของข้าเป็นคนที่สู้ได้แบบห้าต่อหนึ่งทั้งสิ้น"

ทีเ่ขาบอกว่าสูไ้ด้แบบห้าต่อหน่ึงหมายถงึประจนัหน้ากับชาวต๋าจือ่

ของเป่ยฉทีีข้ึ่นชือ่เรือ่งความดรุ้ายโหดเห้ียม ไม่ว่าเจ้าเมอืงหลีจ่ะเรียกทัพหนุน

จากท่ีใด เขาเชือ่ว่าไม่มทีางดุร้ายโหดเห้ียมไปกว่าชาวต๋าจ่ือ

"ถึงจะสูไ้ด้แบบห้าต่อหน่ึง แต่พวกเจ้ามีกันแค่สามคนนะ" หยางโฮ่วเฉงิ 

นบันิว้ไปมาจู่ๆ  ก็ย้ิมออกแล้ว "ถิงเฉวียน เจ้านับข้าด้วยใช่หรือไม่ แต่ต่อให้ 

เป็นอย่างนี ้ รวมกับองครกัษ์จนิอูพ๋วกน้ัน พวกเราก็รับมอืได้หลายสบิคน 

เป็นอย่างมาก..."

"เจ้ายกหางตนเองจริงๆ" ฉือชั่นพูดเยาะ

หยางโฮ่วเฉงิไม่ชอบใจเสยีแล้ว "นีเ่ป็นการยกหางตนเองอย่างไรกัน  

ไม่นบัถิงเฉวียนกับองครกัษ์สองคนของเขา ในบรรดาพวกเราข้ามฝีีมอืดีท่ีสดุ 

ดงัค�ากล่าวว่าเลอืกคนสงูจากหมูค่นเต้ีย ก็ต้องยกให้ข้าแล้ว"

"ใช่ๆๆ เจ้าตวัสงูทีส่ดุในหมูค่นเตีย้ พอใจแล้วกระมงั" ฉอืชัน่คร้านจะ 

โต้เถียงกับอกีฝ่าย เขามองไปทางเซ่าหมงิยวน

เขาประจกัษ์แจ้งดเีรือ่ยมาว่าในด้านนีพ้วกตนห่างชัน้จากเซ่าหมงิยวน
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ไกลลบิ

เซ่าหมงิยวนไม่อยากให้สหายรกัสองคนต่อปากต่อค�ากันอกี เขาจงึ

กล่าวเสยีงเบาๆ ขึน้ว่า "ขอบอกพวกเจ้าอย่างไม่ปิดบงั เดนิทางลงใต้มาหนน้ี  

ข้าพาองครกัษ์มาด้วยสามสบิคน"

การเดนิทางสู่แดนใต้ในคราวน้ี ด้วยต�าแหน่งฐานะของเขาก่อให้เกิด 

แรงกระเพ่ือมไหวในราชส�านกัได้ง่าย พาองครกัษ์มาด้วยจ�านวนมากจะเป็น 

ทีห่วาดระแวงของเบือ้งบน ดังน้ันองครกัษ์เหล่าน้ันล้วนไม่อาจเผยตัวในทีแ่จ้ง 

ได้แต่ปลอมตวัเป็นชาวบ้านทัว่ไปติดตามอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

ฉือชั่นท�าสีหน้าเป็นเชิงว่าไม่ผิดจากที่คาดไว้ เขารู ้อยู่แล้วว่า 

เซ่าหมิงยวนใจเย็นถึงเพียงนี้จะต้องเตรียมการมาเป็นอย่างดี ไม่เช่นน้ัน 

หญิงในดวงใจอาจมีอันตรายถึงชีวิต ไหนเลยจะท�าเป็นทองไม่รู้ร้อนเฉกนี ้

อยู่ได้เล่า

หยางโฮ่วเฉิงอึง้ไปแล้วอ้าปากหัวเราะ "เป็นเช่นน้ันก็ดีเลย คืนน้ีพวกเรา 

ได้สูอ้ย่างหน�าใจแล้ว"

การต่อสูโ้ดยปราศจากความตงึเครยีดย่อมต้องดกีว่าโดนรมุล้อมโจมตี

ข้างเดียวมากนกั หยางโฮ่วเฉงิคิดไปเช่นนีก็้ถึงกับเริม่คนัไม้คนัมอืแล้ว

บรรยากาศรอบกายพวกเขาผ่อนคลายลงทันใด

"ข้าไปก�าชับกับผู้ใหญ่บ้านไว้สักหน่อย" เซ่าหมิงยวนเดินออกจาก

ประตูลานเรือน

ม่านราตรคีลีค่ลมุลงทลีะน้อย เพราะข่าวลอืว่าเรือนสกุลเฉยีวมผีย่ิีงมา

ย่ิงหนาหขูึน้ทุกท ี เป็นเหตใุห้ชาวบ้านทัง้หลายปิดประตเูรอืนกนัแต่หวัวัน  

ทัว่ท้ังหมูบ้่านเงยีบเชยีบ ไม่มคีนย่างเท้าออกนอกลานเรอืนสกัก้าว

จันทร์กระจ่างกลางหาวหลบเร้นอยู่หลังเมฆด�าตั้งแต่เมื่อไรก็สุดรู้
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คนชุดด�ากลุ่มหนึ่งอาศัยความมืดบดบังกายมุ่งหน้าตรงไปทาง 

ท้ายหมู่บ้านอย่างลับๆ
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เรอืนของหญิงขายเต้าหู้ตัง้อยู่โดดเดีย่วสดุทศิตะวันตกของท้ายหมูบ้่าน

ประหนึง่เกาะร้าง เพราะว่าพวกเฉียวเจาพ�านักอยู่ ไม่ต้องเอ่ยว่าในเวลาค�า่มดื

ดึกดื่น ถึงยามกลางวันแสกๆ คนในหมู่บ้านล้วนไม่เต็มใจเข้าใกล้แม้แต่ 

ครึง่ก้าว

ผร้ีายสกุลเฉยีวพวกน้ันกเ็ป็นคนพวกนีป้ลดปล่อยออกมา อปัมงคล 

สิน้ดี!

คนชุดด�ากลุ่มหนึ่งเคลื่อนมาโอบล้อมเรือนของหญิงขายเต้าหู้ไว ้

ดุจกระแสน�้า

ก�าแพงเรอืนในชนบทเช่นน้ีไม่สงูนกั หัวหน้าคนชดุด�าโบกมอืคราหนึง่ 

บรรดาเหล่าคนชดุด�าก็กระโดดข้ึนก�าแพงกรกัูนเข้าไป

ภายในลานเรือนเงียบสงัดปราศจากแสงไฟใดๆ เมื่อคนชุดด�า 

กระโดดลงมาทีละคนจนไม่เหลือแม้แต่ท่ีว่างให้วางเท้าได้ พลนันัน้คบเพลงิ 

423
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นบัไม่ถ้วนถูกโยนออกมา บังเกิดแสงสว่างจ้าในพรบิตา

ชั่วอึดใจเดียวเปลวไฟของคบเพลิงที่ตกลงกลางกลุ่มคนชุดด�า 

ก็ลุกลามติดเสื้อผ้าของพวกเขา บังเกิดเสียงร้องโหยหวนดังระงม

ด้านคนชุดด�าท่ีล้อมอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงเอ็ดอึงจากด้านใน จึง

ตะโกนบอกเสียงดัง "จับตาดูให้ดี! อย่าปล่อยให้คนในนั้นหนีไปได้"

"ไม่ถูกต้อง ด้านในมีแสงไฟสว่างเช่นนี้ได้อย่างไร" มีคนเอ่ยข้ึน 

อย่างฉงนใจ

หวัหน้าทีร่ัง้อยู่ด้านนอกหน้าเปลีย่นสไีปเลก็น้อย เขาโบกมอืทีหนึง่

พร้อมกล่าว "พังประตูเข้าไป!"

กลางลานเรือนตกอยู่ในสภาพโกลาหล

หลงัพวกคนชดุด�าทีโ่ดนโจมตด้ีวยไฟหายจากความต่ืนตระหนกในทแีรก

ก็ตัง้ตวัตดิอย่างรวดเรว็ ทิง้ตัวกลิง้กับพ้ืนดบัเปลวไฟบนตัวได้ก็พุ่งทะยานไปท่ี

หน้าประตเูรอืน

ดวงตาของเซ่าหมิงยวนซึ่งเร้นกายอยู่ในผืนราตรีทอประกายกร้าว  

"ถึงกับเป็นกองพลท่ีผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี นีก่ลบัน่าสนใจเสยีแล้ว"

เฉียวเจาที่หลบซ่อนอยู่ในเรือนเดินไปใกล้ๆ เขาอย่างอดใจไม่อยู่ 

"กองพล? เจ้าเมืองโยกย้ายก�าลังทหารได้อย่างไร"

"เรือ่งนีเ้หน็ทีว่าต้องถามเจ้าเมอืงหลีแ่ล้ว เจาเจา เจ้ากลบัเข้าห้องนะ  

คนพวกนีต้้องรบีสะสางโดยไวจะดีกว่า"

โยกย้ายก�าลังทหารมาได้ แสดงว่ากลุ่มอ�านาจท่ีอยู่เบื้องหลัง 

เจ้าเมอืงหลีม่ใิช่ชัน้สามญัเสยีแล้ว

เฉยีวเจาอาศยัแสงไฟท่ีสว่างขึน้กวาดตามองปราดหน่ึงอย่างฉบัไว

ก่อนเอ่ยเสยีงค่อย "อีกฝ่ายมจี�านวนมาก แม่ทัพเซ่า ท่านระวังด้วย"
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เซ่าหมงิยวนย้ิมน้อยๆ "เจาเจา เจ้าเรยีกข้าว่าพ่ีเซ่าสกัค�า ข้าจะระวงัตัว 

แน่"

"ถึงเวลานี้แล้ว ท่านยังมีแก่ใจล้อเล่นอีกหรือ" มุมปากของนาง

กระตุกริก

"ถึงเวลาน้ีแล้ว เจ้าเรยีกข้าว่าพ่ีเซ่าสกัค�าก็ไม่ได้หรือ" เขาย้อนถามนาง

นัยน์ตาของเขางดงามอย่างมาก ใสแวววาวดั่งหินนิลด�า มัน 

ทอประกายระยับอย่างวาดหวังรอคอย

เฉยีวเจามองเขาแล้วใจอ่อนกะทนัหนั นางเปล่งเสยีงเรยีกเบาๆ ว่า  

"พ่ีเซ่า" จากน้ันหมนุกายกลบัเข้าห้องไป

เซ่าหมิงยวนแย้มปากย้ิม ชักดาบยาวออกมาแล้วกระโจนเข้าสู่ 

กลางหมูค่นท่ีต่อสูกั้นอุตลดุ

เฉยีวเจากลับเข้าไปในห้องได้ยินเสียงฆ่าฟันกันอย่างดุเดือดในลานเรือน 

นางสอดมอืเข้าอกเสือ้ล้วงมดีสัน้เล่มหน่ึงออกมา

ตอนกลางวันเขามอบมีดสั้นเล่มนี้ให้นางไว้ใช้ป้องกันตัว

นางดงึมดีสัน้ออกจากปลอก มนัเปล่งประกายเย็นเยยีบท่ามกลาง

ความมดืมดิ

ในห้องไม่ได้จุดตะเกียงไว้เพื่อไม่ให้เป็นเป้าโจมตีของศัตรู

"คุณหนู ระวังบาดมือเจ้าค่ะ" อาจูส่งเสียงเตือนเบาๆ

เฉยีวเจาลบูไล้ใบมดีอย่างระมดัระวังพลางกล่าวเรียบๆ "ไม่หรอก"

หากว่ายามนั้นมีมีดสั้นเล่มหน่ึงอย่างนี้ บางทีเซ่าหมิงยวนอาจ 

ไม่จ�าเป็นต้องยิงธนูดอกนั้นแล้ว

"ปิงลวี่เล่า" นางเก็บมีดสั้นแล้วไต่ถาม

"เมื่อครู่นางบอกว่าไปหยิบเหล็กเขี่ยไฟไว้ป้องกันตัวเจ้าค่ะ"
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เฉียวเจาส่ายหน้า "หยิบเหล็กเข่ียไฟไว้ป้องกันตัว? เกรงว่านาง 

จะหยิบมันวิ่งออกไปต่อสู้แล้ว"

อาจูหน้าถอดสี "คุณหนู ข้าไปเรียกปิงลวี่กลับมา"

เฉยีวเจาห้ามนางไว้ "พวกเรารออยู่ในห้อง อย่าไปสร้างปัญหาเพ่ิมข้ึน"

มเีฉนิกวงอยู่ด้วยคงไม่เกิดอะไรขึน้กับปิงลว่ีอยู่แล้ว ด้วยนิสยัใจคอและ

ความชืน่ชอบของสาวใช้น้อยผูน้ัน้ ได้ฝึกฝนเค่ียวกร�าบ้างอาจเป็นการดี

เสียงฆ่าฟันกันด้านนอกฟังดูรุนแรงมากขึ้น

ชานเมอืงไม่ไกลจากหมูบ้่านไป๋อว๋ิน เจ้าเมอืงหลียื่นเอามอืไพล่หลงั

ทอดสายตามองไปทางทิศตะวันตก สหีน้าเขาตึงเครยีดข้ึนทีละน้อย

"ไฉนยังไม่ยุติอีก"

อีกฝ่ายมคีนเพียงสิบกว่าคน ส่วนทหารท่ีเขาขอตวัมามถึีงสองร้อยคน  

ต่อให้กวนจวนิโหวมวีรยุทธ์สงูส่งเหนอืใคร หรอืว่ายังจะติดปีกบินหนไีปได้อกี

ตามหลักแล้วเรื่องนี้สมควรสะสางได้ตั้งนานแล้ว

เจ้าเมืองหลี่อดแหงนหน้ามองฟ้าไม่ได้

ท้องนภากลางดึกเป็นสีด�าแกมน�้าเงิน ดวงเดือนหลบเข้าไป 

กลางผืนเมฆสีด�า มืดมิดจนท�าให้เกิดลางสังหรณ์ไม่ดี

"ใต้เท้า สถานการณ์น่าจะไม่ค่อยชอบมาพากลแล้ว" ที่ปรึกษา 

ขยับเข้ามาพูดเสียงต�่าๆ "ใต้เท้าเห็นว่าอย่างไร" 

ขณะน้ีเจ้าเมืองหลี่ก�าลังใจคอไม่ดีเฉกเดียวกัน ได้ยินท่ีปรึกษา 

กล่าวเช่นน้ีก็ใจกระตุกวูบ ลางสงัหรณ์ไม่ดีนัน่ย่ิงรนุแรงข้ึนตามล�าดบั

"ตามการคาดคะเนก่อนหน้านีข้องพวกเรา ศกึน้ีพึงจบลงโดยไวจงึจะถูก 

แต่จนบดัน้ีทางนัน้ยังไม่สิน้สดุลง ระหว่างนีต้้องเกิดเหตไุม่คาดคดิอะไรขึน้ 
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เป็นแน่" ทีป่รกึษาพูดถึงตรงนีก็้เหน็คนชดุด�าผูห้น่ึงว่ิงกระหืดกระหอบมา

"ใต้เท้า สถานการณ์พลิกผันขอรับ!"

"เกิดอะไรขึ้น" ในใจเจ้าเมืองหลี่หนักอึ้ง

"ใต้เท้า ในเรอืนหลงัน้ันมไิด้มเีพียงสบิกว่าคนดงัเช่นทีท่่านกล่าว แต่

ต้องมยีอดฝีมอืทีสู่ไ้ด้แบบสบิต่อหน่ึงอยู่หลายสบิคนเป็นอย่างน้อยขอรับ"

"อะไรนะ!" เจ้าเมอืงหล่ีหน้าเปลีย่นสีไปถนัดตา เขาถามด้วยน�า้เสยีง

ร้อนรน "แล้วตอนน้ีทางน้ันเป็นเช่นไรบ้าง"

ผูท่ี้มาถึงกล่าวอย่างร้อนใจ "ขณะนีฝ่้ายเราสญูเสยีก�าลงัไปเกินคร่ึง 

หวัน่ใจว่าจะต้านทานได้อีกไม่นานแล้วขอรบั"

เจ้าเมืองหลี่ตัวเซวูบ เขากล่าวเสียงหลง "เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร"

ทีป่รกึษาถอนใจยาวๆ เฮอืกหนึง่ "ใต้เท้า พวกเราประเมนิกวนจวินโหว 

ต�่าเกินไป เขาเดินทางลงใต้คราน้ีมิได้พาคนมาไม่ก่ีคนเพียงเท่านั้น 

อย่างเดด็ขาด"

"ข้าชะล่าใจเอง กวนจวินโหวมีบารมีสยบแดนเหนือมานานหลายปี  

จะเป็นคนท่ียอมให้เบ้ืองบนบบีเค้นตามชอบใจได้เย่ียงไรกัน"

ที่ปรึกษาพลันโค้งกายต�่าแสดงคารวะ "ใต้เท้า ตอนนี้พวกเรา 

มีทางออกแค่สองสาย ท่านจ�าเป็นต้องเลือกโดยไวที่สุด"

"อาจารย์หานเชิญกล่าว"

ทีป่รกึษายืดตวัตรง สายตาท่ีเพ่งมองไปทางทิศตะวันตกเปล่งประกาย

คมกริบ "ทางเลือกที่หนึ่งคือแสร้งท�าไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆ ทั้งสิ้น รอวันพรุ่งนี้ 

กวนจวินโหวไปแจ้งทางการ ค่อยส่งคนไปท�าทสีบืหาโจรเร่ร่อนพอให้เรือ่งน้ี 

พ้นตวัไป"

เจ้าเมอืงหลีส่่ายหน้า "ข้าไม่เลอืกหนทางนี ้ ในเมือ่ลงมอืแล้วก็ไม่มี
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เหตุผลจะถอยหลัง กวนจวินโหวไม่ใช่คนโง่งม ต้องคิดบัญชีกับพวกเรา 

ภายหลงัแน่"

ทีป่รกึษาคิดเช่นเดียวกันอย่างเหน็ได้ชดั เขาพยักหน้าถ่ีๆ แววอ�ามหติ 

จุดวาบขึ้นในดวงตา กล่าวเสียงเย็นๆ ว่า "เช่นนั้นท�าแล้วก็ท�าให้ถึงที่สุด  

ทุม่ก�าลงัพลหมดท้ังเมอืงปราบโจร"

"ความหมายของท่านคือ..."

"เจ้าหน้าที่ทางการกับทหารประจ�าเมืองท่ีพวกเราเคลื่อนย้ายได้ 

น่าจะมเีกือบหนึง่พันคน โจรเร่ร่อนบกุเข้าหมูบ้่านไป๋อวิน๋ มชีาวบ้านเคราะห์ดี

หนอีอกมาขอความช่วยเหลอืจากทางการ เจ้าเมืองจยาหนานน�าพาก�าลงัคน

รุดไปปราบโจรในราตรีเดียวกัน น่าเสียดายที่กลุ่มของกวนจวินโหวต้อง

ประสบเคราะห์ร้ายตอนปะทะกับโจรเพ่ือปกป้องชาวบ้าน"

"ดี ก็ท�าตามน้ีเลย" เจ้าเมืองหลี่ตบมือ "ข้าไม่เชื่อว่ากวนจวินโหว 

โดนคนเกือบพันคนตีวงล้อมสงัหารยังจะหนเีอาชวิีตรอดไปได้"

เมื่อเป็นเช่นนี้เขายังสามารถลบล้างความผิดเร่ืองท่ีมีโจรเร่ร่อน 

ปรากฏตวัในอาณาเขตจยาหนานเพราะปราบปรามโจรได้ทนัท่วงที

มาตรว่าเจ้าเมอืงหล่ีจะเชือ่ฝีมอืของคนท่ีขอตวัมาก่อนหน้านีเ้ป็นอนัมาก 

แต่คนอย่างเขามใิช่พวกมทุะลวูุ่วามทีเ่พ่ิงเข้าสูเ่ส้นทางการเป็นขนุนาง ตอนที่

ตกลงปลงใจว่าจะก�าจดักวนจวินโหวก็คดิถึงผลในทางร้ายท่ีสดุไว้ล่วงหน้าแล้ว

เจ้าหน้าท่ีและทหารเกือบพันคนนัน่ถูกระดมก�าลงัเตรียมไว้แต่แรก 

เพลานีตั้ดสนิใจว่าจะทบุหม้อข้าวจมเรอืย่อมจะมารวมตัวกันอย่างรวดเร็ว

และตรงดิง่ไปท่ีหมูบ้่านไป๋อว๋ิน

คืนมืดลมแรง เสียงฆ่าฟันประสานเสียงฝีเท้าดังสะเทือนหูท�าให ้

ทกุเหย้าเรอืนปิดประตหูน้าต่างจนสนทิ ไม่มแีม้แต่ความกล้าจะเย่ียมหน้าดู 
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สกัแวบเดยีว

ค�่าคืนนี้จะมีคนนอนคลุมโปงตัวสั่นเทามากเท่าไรก็สุดจะรู้ได้

เหล่าภูตผีออกอาละวาดกลางดกึ เภทภยัใหญ่หลวงจะเย่ียมกรายมาสู่

หมูบ้่านไป๋อวิน๋แล้วหรอื
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"ท่านแม่ทัพ ด้านนอกมีความเคลื่อนไหวแปลกๆ ขอรับ" เฉินกวง 

ตวดัดาบในมอืจดัการคนชดุด�าไปได้หนึง่คนแล้วกระโจนกายมาอยู่ข้างๆ  

ผูเ้ป็นนายพร้อมกล่าวขึน้

เซ่าหมงิยวนจบัสงัเกตได้แล้วว่าสถานการณ์ผดิปกตไิป ทว่าสหีน้า 

ยังคงไม่เปลีย่นแปลง เขาออกค�าสัง่เสยีงราบเรยีบ "ไปดดู้านนอก"

"น้อมรับค�าสั่ง" เฉินกวงฝ่าหมูค่นท่ีโรมรันพันตูกันอยู่ปีนข้ึนไปบน 

ขอบก�าแพง เห็นเจ้าหน้าที่ทางการกับทหารประจ�าเมืองชูคบเพลิงเต็มพืด 

ไปหมดก็หน้าถอดสไีปถนดัตา เขากระโดดลงพ้ืนแล้วว่ิงไปหาเซ่าหมงิยวน 

อย่างร้อนรน

"ท่านแม่ทัพ มีทหารมากมายปิดล้อมพวกเราไว้แล้ว"

"เท่าไร" เซ่าหมิงยวนเอ่ยถามอย่างเยือกเย็น

ส�าหรบัคนท่ีรบทัพจบัศกึมาเป็นเวลานานเช่นพวกเขาย่อมกะประมาณ

424
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จ�านวนคนได้แม่นย�ากว่าคนท่ัวไปมากนัก เฉินกวงกล่าวโดยไม่หยุดคิด

ใคร่ครวญ "ข้าคะเนว่ามถึีงเจด็แปดร้อยคนขึน้ขอรับ"

"เจด็แปดร้อยคน?" เซ่าหมงิยวนย้ิมเยาะ "เจ้าเมอืงหลีจ่ะทบุหม้อข้าว 

จมเรอืแล้วจรงิๆ"

"ท่านแม่ทัพ พวกเราจะท�าฉันใดกันดีขอรับ"

"เจ้าไปคุม้ครองพวกคุณหนูหลใีห้ดี จะให้เกิดอะไรข้ึนกับนางไม่ได้"

"ขอรบั ข้าจะคุม้ครองฮหูยินแม่ทพัเป็นอย่างดีแน่นอน" เฉนิกวงยืดอก

พลางกล่าว

คิ้วเข้มพาดเฉียงของชายหนุ่มเลิกขึ้นสูง

เฉนิกวงยกมอืปิดปาก หมนุกายออกว่ิงไป แย่แล้ว เพราะสถานการณ์รบ

อยู่ในภาวะคับขันเลยหลดุปากพูดโดยไม่ระวัง

เซ่าหมิงยวนมองตามแผ่นหลังของเฉินกวงพลางหัวเราะในล�าคอ 

เจ้าเฉินกวงผู้นี้พูดจาได้เข้าทีดีแท้

ประตูทางเข้าเรือนของหญิงขายเต้าหู้พังไปนานแล้ว คนด้านนอก 

ทียื่นอยู่หน้าประตูเริม่ตะโกนพูด

"โจรทีอ่ยู่ในนัน้ฟังให้ดี! ท่านเจ้าเมอืงมาถึงแล้ว พวกเจ้ารบีวางอาวุธ

มอบตวัเสยี ไม่เช่นนัน้พวกข้าบกุเข้าไปแล้วจะไม่ไว้ชวิีตแม้แต่ผูเ้ดยีวเป็นการ 

ขจดัเภทภัยให้ราษฎร!"

เสียงต่อสู้กันในลานเรือนเงียบลง

เซ่าหมิงยวนก้าวขาเดินไปทางข้างนอก

หยางโฮ่วเฉงิอดร้องเรยีกไม่ได้ "ถิงเฉวียน คนท่ีเจ้าเมอืงหลีคิ่ดจะฆ่า 

ไม่ให้เหลอืมใิช่โจรแต่เป็นพวกเรา"

เซ่าหมิงยวนผงกศีรษะน้อยๆ "ข้ารู้"
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เขากล่าวค�านี้แล้วสาวเท้าไปตรงประตูใหญ่

ก�าลังทหารท่ีเรียงรายเป็นแผงจนมองไม่เห็นท้ายแถวอยู่ด้านนอก 

ยังมีจ�านวนมากกว่าคนในหมู่บ้านไป๋อว๋ิน เพราะพวกเขาถือคบเพลิงไว้  

ส่งผลให้สว่างไสวไปท่ัวบรเิวณ เจ้าเมอืงหลียื่นเอามอืไพล่หลังอยู่ข้างหน้า 

เขามองเห็นชายหนุม่ทีเ่ดินออกมาก็แสยะย้ิมอย่างอ�ามหติอยู่ใต้แสงไฟ

เผชิญหน้ากับเทพสงครามตามเสียงเล่าขาน เจ้าเมืองหลี่ดูจะ 

ระแวดระวังตัวอย่างยิ่งยวด ทหารสองนายถือโล่ในมือคอยคุ้มกันเขา 

อย่างแน่นหนามดิชดิ

"ท่ีแท้เป็นใต้เท้าหลีน่ัน่เอง" เซ่าหมงิยวนกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉย

ความสขุมุเยือกเย็นของเขาท�าให้เจ้าเมอืงหล่ีไม่พึงพอใจ เขาแค่นเสยีง

กล่าว "ท่านโหวมวีรยุทธ์สูงส่งเหนือใครดงัคาด โจรเร่ร่อนตัง้มากมายปานน้ัน 

ยังท�าร้ายท่านไม่ได้แม้แต่ปลายเลบ็"

แม่ทพัหนุม่ย้ิมบางๆ "ฉะน้ันใต้เท้าหลีเ่ลยมาช่วยพวกโจรอกีแรงหน่ึง 

ใช่หรอืไม่"

สหีน้าของเจ้าเมอืงหลีแ่ปรเปลีย่นไปกะทันหนั เขานึกว่าถึงขัน้น้ีแล้ว 

ชายหนุ่มเบื้องหน้าต้องยอมอ่อนข้อลง แต่ถึงไม่อ่อนข้ออย่างน้อยก็ต้อง 

เผยสหีน้าแตกตืน่ท�าอะไรไม่ถูกให้เห็น

ทว่าทัง้หมดน้ีล้วนไม่มสีกัอย่าง ไม่เพียงไม่ม ี ท้ังยังเป็นฝ่ายชงิฉกีหน้า

แตกหกัก่อน

เจ้าเมืองหลี่ประจักษ์ได้เช่นน้ีก็ย่ิงไม่พึงพอใจ เขากล่าวด้วยรอยย้ิม

ร้ายกาจ "ข้านบัถือท่านโหวจรงิๆ ท่ีในเวลาเช่นน้ียังท�าหน้าตาไม่ทกุข์ร้อน 

ได้อกี"

เซ่าหมงิยวนสบตากับเจ้าเมอืงหลีด้่วยสายตาสงบน่ิง เขายกมมุปากข้ึน
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เลก็น้อย "นัน่เป็นเพราะใต้เท้าหลีไ่ม่รูจ้กัข้าดี กลวัก็เป็นเช่นน้ี ไม่กลัวก็เป็น

เช่นน้ี ในเมือ่สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ไม่อาจเปลีย่นแปลงได้แล้ว จะทดท้อใจ 

ไปไยเล่า ใต้เท้าหลี ่ท่านว่าใช่หรอืไม่"

เจ้าเมอืงหลีหั่วร่อเสยีงดงั "ท่านโหวกลบัเป็นผูท่ี้คิดอ่านได้แจ่มชดั!  

น่าเสยีดายว่าหากมใิช่ท่านบบีค้ันกันอย่างไม่ลดละ คนอย่างท่านโหว ข้า 

รูส้กึเลือ่มใสนกั"

เซ่าหมิงยวนเลิกคิ้วน้อยๆ "ข้าฟังค�ากล่าวนี้ของใต้เท้าหลี่ไม่เข้าใจ 

ระยะนีข้้าออกไปเย่ียมเยียนสหายทุกวัน เป็นการบีบค้ันท่านอย่างไม่ลดละ 

จากเหตผุลใดกันเล่า"

เจ้าเมืองหลี่แค่นหัวเราะ "บีบค้ันอย่างไม่ลดละหรือไม่ ท่านโหว 

รู้ดีแก่ใจ"

"เอ๊ะ?" ดวงตาของแม่ทัพหนุ่มเปล่งประกายวูบหน่ึง "ข้าจะเข้าใจได้ท่ีใด 

กันเล่า ข้าเพียงอยากหาตัวฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังการสังหารครอบครัว 

ท่านพ่อตาข้าออกมา ใครจะรู้ว่าจะไปละเมิดข้อห้ามของใต้เท้าหลี่เข้า  

เรือ่งมาถึงขัน้น้ีข้าจะขอให้ท่านไขความกระจ่างให้ได้หรือไม่ว่าการตายของ

ชาวสกุลเฉยีวเก่ียวข้องกับท่านหรอืไม่"

เจ้าเมืองหลี่ไม่มีทางโฉดเขลาถึงกับยอมรับเรื่องนี้กับปากต่อหน้า

ธารก�านลั เขากล่าวด้วยรอยย้ิมแฝงเล่ห์ร้าย "หากท่านโหวมข้ีอกังขา มสิู ้

ไปถามไถ่จากท่านพ่อตาของท่านเองเถอะ"

เขายกมอืขึน้จะออกค�าสัง่ให้ลงมอืได้ จู่ๆ  มเีสยีงหนึง่ดังขึน้ "ช้าก่อน!"

เจ้าเมืองหลี่ชะงักมือ อดเหลียวหน้าไปไม่ได้

เจียงอู่ในชุดเสื้อแพรรัดสายคาดเอวนกหลวน* รูปลักษณ์กิริยา 

* นกหลวน เป็นนกเทพที่อยู่ในตระกูลพญาหงส์ตามต�านานความเชื่อของชาวจีน
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สง่าผ่าเผย เขาน�าพาองครกัษ์จนิหลนิกองหนึง่เดินเข้ามา

เจ้าเมืองหลี่หน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อย ในเวลาเช่นนี้เขาไม่แจ่มแจ้งว่า 

เหตใุดองครกัษ์จนิหลนิถึงย่ืนมอืก้าวก่าย เขานกึว่าท้ังสองฝ่ายน่าจะเข้าใจ 

อะไรๆ ได้ตรงกันมาต้ังนานแล้วจงึจะถูก

"ท่านเจียงอู่" เจ้าเมืองหลี่ประสานมือคารวะ

เจียงอู่ยืนนิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าเมืองหลี่กับเซ่าหมิงยวน เขา 

คารวะทักทายเซ่าหมงิยวนก่อนค่อยยกย้ิมไต่ถามเจ้าเมอืงหลี ่ "นีใ่ต้เท้าหลี่ 

ท�าอะไรหรอื"

"ข้าได้รับข่าวว่ามีโจรเร่ร่อนกบดานอยู่ที่หมู่บ้านไป๋อว๋ิน จึงตั้งใจ 

น�าก�าลงัทหารบกุมาปราบปรามขอรบั" เจ้าเมอืงหลีต่อบย้ิมๆ

เจียงอู่ขมวดคิ้ว "เสียงดังเอะอะยิ่งนัก"

"หลายวันก่อนข้าได้บอกกล่าวกับท่านเจยีงอูแ่ล้วว่าพักนีท้างจยาเฟิง

ไม่ค่อยสงบ แล้วก็เป็นไปตามคาด คนืน้ีเกิดเรือ่งข้ึนจริงๆ เพียงแต่ไม่นกึว่า 

จะรบกวนท่านให้ร�าคาญใจ ต้องขออภัยท่านด้วยขอรับ" เจ้าเมอืงหลีก่ล่าว 

อย่างมนัียลกึซึง้

เจียงอู่เหยียดมุมปาก ท่านพ่อบุญธรรมเคยบอกว่าเจ้าเมืองหลี่ผู้นี้ 

เป็นคนของสมุหราชเลขาธิการหลัน เมืองจยาหนานตั้งอยู่ในชัยภูมิพิเศษ  

เขาในฐานะเจ้าเมืองเลยกลายเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลวงกับ 

ทางทะเลแดนใต้ หลาย  ๆเรือ่งทีเ่ปิดเผยให้ใครรูไ้ม่ได้ล้วนได้เจ้าเมอืงจยาหนาน 

เป็นคนลงมอืสะสาง

แม้นคนผู้น้ีเป็นเจ้าเมืองเล็กๆ ผู้หนึ่ง แต่ตนกลับล่วงเกินอีกฝ่าย 

ได้ไม่ถนัด

"ท่านเจียงอู่ ถึงแม้โจรเร่ร่อนจะดุร้ายเจ้าเล่ห์ แต่ข้าน�าก�าลังเกือบ 
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หนึง่พันคนมาปราบปราม ทางน้ีคงไม่ต้องให้ท่านวุ่นวายใจ รอเมือ่เหตกุารณ์

คลีค่ลายลงข้าจะเชญิท่านไปร่วมด่ืมสุรากันสกัจอกทีห่อเย่ียนหยางนะขอรบั"

เจยีงอูม่องเซ่าหมงิยวนแวบหน่ึงแล้วน่ิงตรกึตรองครู่เดียวก็ตัดสนิใจได้ 

เขาส่งย้ิมบางๆ ให้กับเจ้าเมอืงหลี ่ "ใต้เท้าหลี ่แต่ไรมาการปราบโจรมใิช่หน้าท่ี

ของกององครกัษ์จนิหลนิ ข้าไม่สนใจจะยุ่งเก่ียวกับเรือ่งท่ีน่ี แต่ข้าต้องการ 

คนผูห้น่ึง"

"ท่านต้องการใครหรือ" เจ้าเมืองหลี่คาดไม่ถึงอยู่บ้าง

เจยีงอูค่งไม่ได้ต้องการตวักวนจวินโหวกระมงั เร่ืองราวล่วงเลยมาถึง 

ขัน้น้ี กวนจวินโหวจะมชีวิีตอยู่จนเห็นแสงตะวันพรุง่นีไ้ม่ได้เดด็ขาด ถ้าเจยีงอู ่

ยืนอยู่ข้างเดยีวกับกวนจวินโหวจรงิๆ หรอืว่าเขาต้องแตกหกักบักององครกัษ์ 

จนิหลนิ

"ข้าต้องการคณุหนหูลทีีอ่ยู่ข้างกายกวนจวินโหวผูน้ัน้" เจยีงอูบ่อกด้วย 

น�า้เสยีงไม่เรว็ไม่ช้า

เจ้าเมอืงหล่ีไม่ทันได้แสดงท่าทีใดๆ เซ่าหมงิยวนก็เดอืดดาลอย่างหนกั

แล้ว "เจ้าพูดอกีทซี!ิ?"

ดวงตาของเจียงอู่ไหววูบ เขาคลายยิ้ม "ท่านโหวเข้าใจผิดแล้ว ข้า

อยากคุ้มครองคุณหนูหลีเท่านั้น หาได้มีความหมายอื่นใดไม่"

มาตรว่าเขาจะรู้สึกฉงนฉงายกับค�าสั่งของบิดาบุญธรรมอย่างมาก 

แต่ไม่มีวันฝ่าฝืนเด็ดขาด

ปัญหาระหว่างเจ้าเมอืงหลีกั่บกวนจวินโหวซบัซ้อนยุ่งเหยิงเกินไป เขา

คร้านจะเอาตวัเข้าไปพัวพัน ขอเพียงมคี�าอธิบายให้ท่านพ่อบุญธรรมได้เท่านัน้

เป็นพอ

ร่างของเด็กสาวปรากฏขึ้นข้างกายเซ่าหมิงยวน
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"เจ้าออกมาด้วยเหตุใด" เซ่าหมงิยวนเบอืนหน้าไปถามนาง แววตา 

แขง็กร้าวอ่อนละมนุลงในพรบิตา

"ข้าได้ยินว่ามีคนอยากพาข้าไป"

เจยีงอูย้ิ่มน้อยๆ "เช่นน้ันคุณหนูหลเีต็มใจติดตามข้าไปหรือไม่เล่า"

กลุม่ของกวนจวินโหวถูกคนนับพันโอบล้อมไว้ มแีต่ตายสถานเดยีว 

โอกาสรอดชวิีตเช่นนีแ้ม่นางน้อยต้องคว้าไว้เป็นแน่กระมงั

เฉยีวเจามองเจยีงอูด้่วยสหีน้าสงบน่ิง จู่ๆ  ก็คลีย้ิ่มหวาน "ข้าไม่เตม็ใจ

ตดิตามท่านไป ข้าต้องการให้ใต้เท้าเจยีงอยู่ท่ีนี"่
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ถ้อยค�านี้ดังขึ้น สายตาทุกคู่พุ่งไปที่ตัวเฉียวเจาทันที

ใต้แสงคบเพลิงส่องสว่าง เด็กสาวในชุดเรียบง่ายถูกอาบย้อมด้วย

ประกายสีแดงอมทองระเรื่อ วงหน้างามละเมียดละไมดุจภาพวาด

ท่ามกลางสายตาของผู ้คนมากมาย นางไม่ประหว่ันพร่ันพรึง 

แม้สักเศษเสี้ยว เพียงมองสบสายตากับเจียงอู่อย่างเยือกเย็น

ดวงตาของเจียงอู่มีแววนึกสนุกผุดข้ึนวูบหนึ่ง เขาเอ่ยด้วยสีหน้า 

คล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "คุณหนหูลจีะให้ข้าอยู่ท่ีน่ีหรือ"

เขาหันไปมองเซ่าหมิงยวนก่อนถามย้ิมๆ "อาศัยอะไรหรือ ข้ามิใช่ 

กวนจวินโหวนะ"

กวนจวินโหวมีความรักลึกซึ้งต่อแม่นางน้อยตรงหน้าผู ้นี้อย่าง 

เห็นได้ชัดเจน ทว่าส�าหรับเขาแล้วนางเป็นเด็กสาวผู้หนึ่งเท่านั้นเอง

เขายอมรับว่านางแตกต่างจากคนอื่นอยู่บ้าง แต่ก็มีเพียงเท่านี้

425
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จะให้เขาอยูท่ีน่ี่ร ึ เขาไม่รูว่้าสมควรหัวเราะท่ีแม่นางน้อยผูน้ีไ้ร้เดยีงสา 

หรอืว่าไม่ประมาณตนดี

"แม่นางน้อย ผ่านไปอกีสกัสองสามปีเจ้ากล่าวค�านี ้บางทข้ีาอาจจะ

ใคร่ครวญดนูะ" เจยีงอูก่ล่าวพร้อมรอยย้ิมเฉยชา น�า้เสยีงแฝงรอยเยาะหยัน 

อยู่ในที

ประกายอ�ามหิตจดุวาบข้ึนในดวงตาเซ่าหมงิยวน มอืนุ่มนิม่ข้างหน่ึง 

พลนักุมมอืเขาไว้ ท�าให้เขาลมืเลอืนไปชัว่ขณะว่าจะเอาเร่ืองกับเจียงอู่

เฉียวเจาปล่อยมือเซ่าหมิงยวนทันใดแล้วสืบเท้าข้ึนหน้า กล่าว 

กลั้วเสียงหัวเราะแผ่วเบา "ใต้เท้าเจียงลองดูสิ่งนี้ก่อนค่อยพูดก็ได้นะ"

เด็กสาวยกมือขาวกระจ่างชูป้ายค�าสั่งป้ายหนึ่งกะทันหัน

เจียงอู่หน้าเปลี่ยนสีไปถนัดตา เขาถลันมาข้างหน้าก้าวหนึ่ง

เซ่าหมิงยวนขวางหน้าเขาไว้

"ท่านโหวโปรดหลกีทางด้วย ข้าอยากดูว่าในมอืคณุหนูหลีเป็นส่ิงใด"

เซ่าหมิงยวนไม่ขยับกายสักนิด

"พ่ีเซ่า ท่านให้ใต้เท้าเจยีงเข้ามาเถอะ เขาไม่มทีางท�าร้ายข้าหรอก" 

เฉยีวเจาพูดเสยีงเบา

ถึงจะรูส้กึว่าเรยีก 'พ่ีเซ่า' น้ันกระดากปากมาก แต่ในยามคบัขนัเช่นนี้

ใช้ได้ผลก็พอ แม่นางเฉยีวคิดค�านึงในใจ

เซ่าหมงิยวนได้ยินค�าเรยีกขานว่า 'พ่ีเซ่า' นัน่แล้วก็หัวใจพองโต ถึงแม้ 

ยังจบัจ้องเจยีงอูต่าเขมง็ดุจเก่า แต่ก็ยอมเปิดทางให้อย่างว่องไว

"ของในมือของคุณหนูหลีคืออะไร" เจียงอู่ถามเสียงร้อนรน

น�้าเสียงของเฉียวเจาไร้ความรู้สึกใด "ใต้เท้าเจียงไม่รู้จักจริงหรือ"

นางโยนป้ายค�าสั่งไปที่มือเขาโดยไม่ลังเล
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หากเจยีงถังมอี�านาจเหนอืเจยีงอูม่ากพอ เช่นนัน้มอบป้ายค�าสัง่ไว้ในมอื

เจยีงอู่ เขาก็ต้องช่วยเหลอืสดุก�าลงั ถ้าเจยีงอูไ่ม่ได้เชือ่ฟังค�าสัง่ของเจยีงถัง 

สักเท่าไร ป้ายค�าสั่งน่ันก็คือของไร้ค่าชิ้นหน่ึง ถึงนางก�าไว้ในมือแน่นๆ  

ก็เปล่าประโยชน์

เฉยีวเจาคิดอ่านได้ทะลุปรโุปร่งเสมอมา ย่อมไม่กระท�าอะไรเย่ียงผูม้ี

จติใจต้ืนเขนิ

เมือ่รบัรูถึ้งน�า้หนักของป้ายค�าสัง่ในมอื เจยีงอู่กวาดตามองอย่างละเอียด

จนแน่ใจว่าเป็นป้ายค�าสัง่อกัษรฟ้าของกององครกัษ์จนิหลนิอย่างไม่ต้องสงสยั

เขามองเฉียวเจาอย่างหวาดหวั่นไม่แน่ใจ

เหตใุดเดก็สาวผูน้ี้ถึงมป้ีายค�าสัง่อกัษรฟ้าของกององครกัษ์จนิหลนิ

ป้ายนีเ้ป็นของส�าคัญย่ิง ท�าให้พวกเขาสบิสามราชองครกัษ์ก้มหน้า

รบัค�าสัง่ได้

"คุณหนูหลีได้ป้ายค�าสั่งนี้มาจากที่ใด"

เฉยีวเจาอมย้ิมน้อยๆ "ใต้เท้าเจยีงเหน็ว่าอย่างไรเล่า คงไม่มทีางเป็นข้า

แย่งชงิเอามากระมงั"

เจียงอู่ย่อมจะรู้ว่าเด็กสาวเบื้องหน้ากล่าวล้อเล่นอยู่

หากป้ายค�าสั่งอักษรฟ้าของกององครักษ์จินหลินอันทรงเกียรติ 

ถูกแย่งชิงไปได้ คงไม่ต้องมีกององครักษ์จินหลินอยู่อีกต่อไป

เจียงอู่ก็ตรงไปตรงมาเช่นกัน หลังจากหายตกตะลึงในทีแรก เขา 

คืนป้ายค�าสั่งให้นาง "คุณหนูหลีต้องการให้ข้าท�าอะไร"

เฉยีวเจากล่าวอย่างย้ิมแย้ม "เมือ่ครูข้่ากล่าวอย่างชดัเจนมากแล้ว ข้า

ต้องการให้ใต้เท้าเจยีงอยู่ท่ีน่ี รกุถอยพร้อมกับกวนจวนิโหว"

รูม่านตาของเจียงอู่หดแคบลง
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เป็นสตรทีีฉ่ลาดเหลอืเกิน นางกล่าวค�าเดยีวก็ท�าให้องครักษ์จนิหลนิ 

ทีป่ระจ�าการอยู่ในจยาเฟิงต้องลงเรอืล�าเดยีวกับพวกกวนจวินโหว ท้ังยังสร้าง

แรงกดดนัมหาศาลให้แก่เจ้าเมอืงหลี่

สตรผีูน้ี้ก�าลงัเดมิพันอยู่ เดมิพันว่าเจ้าเมอืงหลีจ่ะยกเลกิการตีวงล้อม 

ก�าจดักวนจวินโหวเพราะกริง่เกรงองครกัษ์จนิหลนิหรือไม่

ชนะเดิมพันเป็นเรื่องดีแน่นอน กลุ่มของกวนจวินโหวจะรอดไปได้ 

อย่างปลอดภยั หากแพ้เดมิพัน หลังเหตกุารณ์ผ่านไป เจ้าเมอืงหลีค่งยากจะ 

ให้ค�าอธิบายกับกององครกัษ์จนิหลนิทางเมอืงหลวงได้ ท่านพ่อบญุธรรมต้องไป

เอาเรื่องกับสมุหราชเลขาธิการหลันแน่นอน ด้านสมุหราชเลขาธิการหลัน 

อยากดับไฟโทสะของท่านพ่อบุญธรรม ดีไม่ดีอาจสละเจ้าเมืองหล่ีเป็น 

การแสดงน�า้ใจก็เป็นได้

เมื่อเป็นเช่นน้ันถือว่านางเด็กน้อยผู้นี้ระบายความแค้นให้พวก 

กวนจวินโหวได้อีก

เจยีงอูโ่คลงศรีษะกับตนเอง เขาคดิได้อย่างไรว่าน่ีเป็นเด็กสาวธรรมดาๆ  

ผูห้น่ึง ท�าให้ท่านพ่อบญุธรรมมอบป้ายค�าสัง่อักษรฟ้าให้ได้ นางยังต้องมี

ความพิเศษท่ีเขาไม่ล่วงรูอี้กเป็นแน่

เจียงอู่หันหลังกลับไปมองทางเจ้าเมืองหลี่

สีหน้าเขาเปลี่ยนไป "ท่านเจียงอู่ นี่ท่าน..."

เจยีงอู่ยักคิว้ย้ิมๆ "ค�ากล่าวของคณุหนหูลเีมือ่ครู ่ ใต้เท้าหลีส่มควร

ได้ยินแล้ว"

เจ้าเมืองหลี่มองเฉียวเจาอย่างพินิจ จวบจนเพลานี้เขาเพ่ิงเพ่ง 

ความสนใจไปที่ตัวแม่นางน้อยผู้หนึ่งเป็นครั้งแรก

เจียงอู่หมายความว่าอย่างไร
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เจ้าเมอืงหล่ีเริม่สังหรณ์ใจไม่ดรีางๆ เขายกมอืขึน้ปาดเหงือ่บนหน้าผาก 

ทหีน่ึงถึงกล่าวด้วยรอยย้ิมฝืดเฝ่ือน "ได้ยินแล้วขอรบั แต่ข้าไม่ค่อยเข้าใจนัก..."

"ความต้องการของคุณหนูหลีก็คือความต้องการของข้า" เจียงอู่ 

พูดเสียงราบเรียบ

บนหน้าผากของเจ้าเมอืงหลีม่เีหงือ่แตกพลัก่ เขาถอยหลงัครึง่ก้าว 

โดยไม่รูต้วั สหีน้าฉายรอยขุ่นมวั "ท่านเจยีงอูจ่ะย่ืนมอืยุ่งเร่ืองปราบโจรหรอื"

เจยีงอูต่วดัสายตามองอย่างป่ึงชา เขาเอ่ยขึน้อย่างไม่อนาทรร้อนใจ  

"โจรเร่ร่อนคือคนชดุด�าพวกนัน้กระมงั ข้าไม่ก้าวก่ายใต้เท้าหลีป่ราบโจรแน่นอน 

ข้าแค่คุม้ครองความปลอดภัยของพวกกวนจวินโหวเท่าน้ันเอง"

เจ้าเมืองหลีไ่ม่นกึไม่ฝันว่าเรือ่งทีห่มายมัน่ป้ันมอืไว้จะเกิดเหตพุลกิผนั

เช่นนี ้เขาอดถลงึตามองเฉยีวเจาอย่างดุดันไม่ได้

ล้วนเป็นเพราะนางเด็กตัวดีผู้นี้ พูดค�าเดียวก็บีบให้ข้ากลืนไม่เข้า 

คายไม่ออก ขึน้หลงัเสอืแล้วลงไม่ได้!

เขาแตกหกักับกวนจวินโหวแล้ว หากว่าคนืน้ีปล่อยอกีฝ่ายไปจะมผีลร้าย

ตามมาไม่สิน้สดุ ท้ังยังไม่อาจให้ค�าอธิบายต่อท่านสมหุราชเลขาธิการหลนัอีก

ทว่าขณะน้ีองครกัษ์จนิหลินแสดงท่าทีชดัเจนแล้วว่ายืนอยู่ข้างเดยีวกบั

กวนจวินโหว หากเขาไม่คดิจะละเว้นกวนจวินโหว ก็ต้องจดัการองครกัษ์จนิหลนิ

พวกน้ีไปด้วยพร้อมกัน ถึงตอนนัน้ก็ยากจะให้ค�าอธิบายกับทางเมอืงหลวง 

ดจุเดียวกัน

ในใจเจ้าเมอืงหล่ีขัดแย้งกันอย่างหนัก ใบหน้าของเขาประเด๋ียวเขยีว

ประเดีย๋วซดี

ทีป่รกึษาซึง่ยืนอยู่ด้านข้างกระซบิเตอืน "ใต้เท้า พึงเด็ดขาด ไม่เด็ดขาด 

จะยุ่งยากไม่จบไม่สิน้"
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เจ้าเมืองหลี่ฉุกใจได้

อาจารย์หานกล่าวไม่ผิด บัดนี้ลูกธนูพาดอยู่บนสายแล้ว หรือว่า 

ยังเก็บกลับที่เดิมได้อีก

เมือ่ยิงธนูดอกนีอ้อกไปในวันน้ีต้องล่วงเกินเจยีงถังผู้บญัชาการใหญ่

กององครกัษ์จนิหลนิอย่างแน่นอน แต่ว่ากันว่าเจยีงอูผู่น้ี้ถูกไล่มาอยู่จยาเฟิง

เพราะสร้างความไม่พอใจให้เจียงถัง จะอย่างไรเจียงถังคงไม่ผิดใจกับ 

ท่านสมหุราชเลขาธิการหลนัเพียงเพราะเจยีงอูผู่เ้ดียวกระมงั

จรงิอยู่ว่าเพ่ือคลายโทสะของเจยีงถัง ท่านสมหุราชเลขาธิการหลนั 

อาจจะลงดาบกับเขา แต่เขาท�างานให้ท่านสมหุราชเลขาธิการหลนัมาหลายปี

ดีดัก ถึงไม่มีความชอบก็มีความดีอยู่บ้าง ท่านสมุหราชเลขาธิการหลัน 

ไม่มทีางท�ากับเขารนุแรงเกินไปจนท�าให้ผูใ้ต้อาณัติต้องเสียขวัญก�าลงัใจ

ถึงอย่างไรถูกท่านสมหุราชเลขาธิการหลนัลงโทษในภายหลงัยังดีกว่า

โดนกวนจวินโหวเอาคืนอย่างบ้าคลัง่

นยัน์ตาของเจ้าเมอืงหลีท่อประกายกร้าว "ในเมือ่ท่านเจยีงอูก่ล่าวเช่นน้ี  

ข้าคงต้องล่วงเกินแล้ว"

"ใต้เท้าหลี ่ ท่านใจกล้าไม่น้อย อย่าเสยีใจภายหลงัก็แล้วกัน" เจยีงอู่

กล่าวเสยีงป่ึงชา

ในกาลก่อนเขาประเมินเจ้าเมืองหลี่ผู้นี้ต�่าไปจริงๆ

"ลงมือ!" เจ้าเมืองหลี่ตัดสินใจได้แล้วย่อมไม่ลังเลอีก เขายกมือ 

ออกค�าสั่ง

เหล่าทหารดาหน้าเข้าใส่

เซ่าหมงิยวนผลกัเฉียวเจาไปอยู่ด้านหลงั ตะเบง็เสยีงบอก "เฉนิกวง!  

คุม้กันคณุหนหูลกีลบัเข้าห้อง"
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เฉยีวเจาโดนเฉนิกวงดงึแขนไว้ นางรูว่้าจะสร้างปัญหาเพ่ิมขึน้ในเวลาน้ี 

ไม่ได้ จงึตามเฉินกวงถอยกลบัเข้าไปในเรอืนแต่โดยดี

ไม่นานนักนางกับเซ่าหมิงยวนก็อยู่ห่างจากกันไกลระยะหนึ่ง

ใต้แสงไฟดวงตาลุ่มลึกของบุรุษผู้น้ันเป่ียมล้นไปด้วยแววอ่อนโยน

ระคนปลอบประโลม

เฉียวเจาพลันรู้สึกแปลบปลาบตรงกลางอก นางตะโกนพูด "พี่เซ่า

ระวังตัวด้วยนะ!"
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แม่ทัพหนุ่มอึ้งไปชั่วอึดใจ จากนั้นพยักหน้าเบาๆ "วางใจได้"

เขาพุ่งกระโจนออกไป ดาบยาวในมือแผ่ประกายเย็นเยียบ

เฉยีวเจาเพียงทันได้เห็นโลหิตสีแดงฉานท่ัวบรเิวณ ก็ถูกเฉนิกวงพาตวั

เข้าเรอืนไป

นางกระวนกระวายใจอยูบ้่าง ต่อให้เซ่าหมงิยวนนบัเป็นเทพสงคราม 

ตามค�าเล่าขาน ไม่มเีมอืงใดตไีม่แตก ไม่มศีกึใดรบไม่ชนะ แต่ถึงทีส่ดุแล้ว 

เขาก็เป็นมนษุย์มเีลอืดมเีน้ือผูห้น่ึงอยู่ดี

นางเคยเหน็เขาท�าเรื่องโง่งม เคยเห็นเขาท�าหน้าหนา ทัง้ยังเคยเห็นเขา 

มนี�า้ตาคลอเบ้าด้วยซ�า้ไป

ขอเพียงเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บเสมอ

ถึงหน่วยองครักษ์ประจ�าตัวพวกนั้นจะฝีมือดี แต่หลังจากต่อสู้กับ 

คนชุดด�าโขยงน้ัน ด้วยศัตรูมีจ�านวนมากกว่าย่อมต้องสูญเสียก�าลังกาย 

426
    



97ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

ไปมาก แล้วจะรบัมอืทหารเกือบพันคนต่อได้เช่นไร

เซ่าหมงิยวน แผนส�ารองของท่านคืออะไร ฉอืช่ันไปตามทัพหนนุมา

ใช่หรอืไม่

เฉยีวเจาสงัเกตเห็นแต่แรกแล้วว่าฉอืชัน่หายไปไม่เหน็ว่ีแววตัง้แต่ฟ้ามดื 

แต่เขาไม่พูดนางก็ไม่ถาม

ทว่าเวลาน้ีนางอดตัดพ้อต่อว่าคนผู้นั้นไม่ได้แล้ว เขาจะเลิกท�า 

ลับลมคมในมิได้หรือไร

สถานการณ์การรบด้านนอกก�าลังดุเดือดเลือดพล่าน

องครกัษ์ของเซ่าหมงิยวนล้วนเป็นยอดฝีมอื มาตรว่ายามนียั้งไม่มคีน 

ล้มตาย แต่กลบับาดเจบ็เสยีเลอืดกันถ้วนหน้า

"ถิงเฉวียน ไม่ไหวแล้ว ต้านทานไม่อยู่แล้ว" หยางโฮ่วเฉิงน�าก�าลัง

องครักษ์จินอู๋สิบกว่าคนปักหลักอยู่นอกประตูลานเรือน รับหน้าที่จัดการ 

พวกปลาหลดุจากแหทีฝ่่าแนวป้องกันของหน่วยองครกัษ์ประจ�าตวัเซ่าหมงิยวน

มาได้

แต่ย่ิงมาพวกปลาหลุดจากแหย่ิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หยางโฮ่วเฉิง 

ยังนับว่ามีวรยุทธ์ดี ส่วนองครักษ์จินอู๋คนอื่นๆ รู้วิชาหมัดมวยแบบผิวเผิน 

ขณะน้ีล้วนแตกตืน่ลนลานกันไปหมด ส่งผลให้อนัตรายคบืคลานเข้ามาจาก 

ทกุทศิทาง

มคีนใจเสาะเริม่ร้องไห้ด่าทออย่างห้ามไม่อยู่ "หวัหน้า ไฉนตอนแรก 

ถึงพูดว่าพวกเรามาทางทิศใต้เพ่ือท่องชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ไม่ได้บอกว่า 

ต้องเอาชวิีตเข้าแลกนะ..."

"หุบปาก พูดเรือ่งเช่นน้ีในเวลานีจ้ะมกี�าลงัใจขึน้หรอืไม่ ข้าจะบอก 

พวกเจ้าให้นะ เจ้าเมอืงหลีน่ัน่วิกลจรติไปแล้ว กระท่ังองครักษ์จนิหลนิยังกล้า



98 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 6

ลงมือ พวกเจ้านึกว่าเขาจะละเว้นพวกเราหรือ วันน้ีพวกเราเหลือเพียง 

สองทาง ไม่อยู่ก็ตาย พ่ีน้องท้ังหลายเลอืกกันเอาเองเถอะ!" หยางโฮ่วเฉิง

ตวาดเสยีงดดุนั

"ต้านไว้อีกครู่หนึ่ง" เซ่าหมิงยวนยกเท้าถีบทหารนายหนึ่งออกไป  

หางตาเขาเหลอืบเหน็ทหารสองสามนายเข้าไปรมุหยางโฮ่วเฉงิ ก็ม้วนตวั 

เตะกวาดพวกน้ันล้มลงพร้อมกับเบีย่งกายหลบไปด้านข้าง

หยางโฮ่วเฉงิเบกิตากว้างกะทนัหนั เขาตะโกนดังลัน่ "ถิงเฉวียนระวงั!"

เขาเป็นคนเสียงดัง เฉียวเจาท่ีอยู่ในห้องได้ยินชัดถนัดหูแล้ว 

หน้าเปลีย่นสอีย่างสดุระงบั นางลกุพรวดขึน้กล่าวถาม "เฉนิกวง แม่ทัพเซ่า 

บาดเจบ็ใช่หรอืไม่"

เฉนิกวงท�าหน้าน่ิวคิว้ขมวดเอ่ยตอบ "ต้องได้รบับาดเจบ็แน่ๆ ขอรบั  

คนเจด็แปดร้อยคนล้อมโจมตพีวกท่านแม่ทัพหลายสบิคน แม่ทัพเซ่าก็ไม่ได้ 

หนงัทองแดงกระดูกเหลก็สกัหน่อย"

เขาพูดแล้วลอบชายตามองสีหน้านาง

ใบหน้าของเฉียวเจาซีดขาวราวกระดาษ นางล้วงขวดกระเบื้องจาก 

ถุงผ้าปัก สดูลมหายใจลกึๆ เฮอืกหนึง่ก่อนกล่าว "เฉนิกวง เจ้าออกไปดูทว่ีา 

ท่านแม่ทัพเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บให้รีบเอายาข้ีผ้ึงทาตรง 

ปากแผลแล้วค่อยสู้ต่อ"

เขาไม่รบัขวดกระเบือ้งทีน่างย่ืนให้ "ท่านแม่ทัพให้ข้าคุม้ครองท่าน  

ข้าไปไม่ได้ขอรบั"

เฉนิกวงหว่ันใจว่านางจะพูดต่อไป จงึกล่าวเสรมิข้ึนอกีค�า "อกีอย่าง

สถานการณ์ในสมรภูมพิลกิผนัปรวนแปรในชัว่พรบิตา จะมเีวลาใส่ยาทีใ่ด 

กันเล่าขอรบั"
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เฉยีวเจาอดก�าขวดกระเบือ้งในมอืแน่นๆ ไม่ได้ เหตุผลข้อน้ีนางย่อม 

เข้าใจได้เป็นธรรมดา

เฉินกวงช�าเลืองมองนางแวบหน่ึงแล้วกล่าวทอดถอนใจ "ท่านว่า 

หากท่านแม่ทัพของข้าเป็นอะไรไปจะท�าประการใดดีขอรับ"

เฉียวเจามุ่นคิ้วมองเขา นางไม่เคยรู้สึกรังเกียจความปากเสียของ 

สารถีน้อยเช่นนีม้าก่อน

เซ่าหมงิยวนจะเป็นอะไรไปได้อย่างไร เขาบอกไว้มใิช่หรอืว่าจะไม่ให้ 

เกิดเรือ่งขึน้กับพวกนางอย่างแน่นอน เช่นน้ันสิง่ทีต้่องรักษาไว้เป็นอันดับแรก

คอืความปลอดภัยของตัวเขาเอง

แต่ว่าจะเตรียมการรอบคอบรัดกุมปานใดก็ยังเกิดเหตุไม่คาดฝัน 

ได้กระมัง

เจ้าเมืองหลี่มาดหมายจะเอาชีวิตของเซ่าหมิงยวนให้ได้ ก�าลังคน 

ส่วนใหญ่ต้องพุ่งเป้าไปท่ีเขาแน่ ถึงเขาเป็นดั่งเทพเซียนมาจุติ สองหมัด 

ก็ยากจะต่อกรกับสีม่อืได้

ถ้าเกิด...

หัวใจของหญิงสาวคล้ายถูกบีบรัด นางไม่อยากคิดต่อไป

เฉินกวงเห็นเฉียวเจาเป็นเช่นนี้ก็แอบโห่ร้องยินดีในใจ

เขามองดทู่านแม่ทัพว่ิงไล่ตามคณุหนูหลีท้ังวัน แต่นางมกัท�าท่าเฉยเมย

เย็นชาอยู่ร�่าไป เขายังนึกว่าจะเป็นดังค�าโบราณท่ีว่าเซียงอ๋องใฝ่ฝันหา 

เทพธิดาไร้หวัใจ* เสยีอกี ตอนนีถ้งึรูว่้าคณุหนหูลก็ีห่วงใยท่านแม่ทพัของเขา 

อยู่มาก

เห็นหรือไม่เล่า คุณหนูหลีดูเหมือนจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้ว

* 'เซียงอ๋องใฝ่ฝันหา เทพธิดาไร้หัวใจ' เป็นส�านวนจีน หมายถึงรักข้างเดียว
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"เฮ้อ...ท่านแม่ทัพของข้าน่าสงสารนัก อายุตั้งย่ีสิบกว่าเข้าไปแล้ว 

ไม่เคยแม้แต่จะได้จบัมอืสตร ี ถ้าเป็นอะไรไปจรงิๆ คงแทบจะเสียชาตเิกิด 

เลยทเีดยีว..." เฉนิกวงเริม่ร�าพึงร�าพัน

เฉียวเจาฟังแล้วท�าสีหน้าพิกล

ไม่เคยจับมือสตรี? ใครบอกกัน ข้าไม่นับเป็นสตรีใช่หรือไม่

เจ้าคนผู้นั้นมิใช่แค่เคยจับมือสตรี...

พอคดิมาถึงตอนท้าย เฉยีวเจากลบัสงบจติใจลงได้ นางน่ังกลบัลง 

บนเก้าอีอ้ย่างแช่มช้า

"คุณหนูสาม?" เฉินกวงท�าตาปริบๆ

คุณหนูหลีแสดงท่าทางน้ีไม่ค่อยถูกต้องนะ หรือว่ามิได้ห่วงใย 

ท่านแม่ทัพของข้าจริงๆ

"จู่ๆ ข้าก็รู้สึกว่าไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นกับแมท่ัพเซ่าได้ ข้าง่วงแล้ว  

จะหลับตาพักสักหน่อย เจ้าเฝ้าอยู่หน้าประตูเถอะ"

นางพะวักพะวนจนเสียกระบวนไปเองจริงๆ เฉินกวงเป็นองครักษ์

ประจ�าตวัเซ่าหมงิยวนยังมแีก่ใจพูดจาเหลวไหลกับนางได้ แสดงว่าไม่มทีาง 

เกิดเรือ่งขึน้กับเขาแน่นอน

ใช่ เจ้าคนทึ่มผู้นั้นจะไม่เป็นอะไรไปอย่างแน่นอน

เฉยีวเจาพิงพนกัเก้าอีปิ้ดตาไว้เบาๆ ภาพรอยย้ิมใสบรสิทุธ์ิอบอุน่ของ 

คนผูน้ัน้กลบัวาบผ่านเข้ามาในห้วงความคิด

มือที่วางอยู่บนเท้าแขนเก้าอี้ของนางสั่นระริกคราหนึ่ง

เซ่าหมิงยวน...ท่านคงไม่ปล่อยให้ข้าตายต่อหน้าท่านอีกคร้ังหนึ่ง

กระมัง

หากเป็นอย่างน้ัน ถึงได้พบกันอีกในปรโลก ข้าก็จะไม่มองหน้า 
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เจ้าคนทึ่มเช่นท่านอีกแล้ว

ดวงจันทร์เย่ียมหน้าจากผืนเมฆลอยเคลื่อนไปทางทิศตะวันตก 

ทีละน้อยตั้งแต่เมื่อไรก็สุดรู้

หมู่บ้านเล็กๆ กลางเขาท่ีสงบเงียบในกาลก่อนอบอวลไปด้วย 

กลิ่นคาวโลหิต เสียงอาวุธเหล็กกระทบกันดังสนั่นขึ้นทุกที

สถานการณ์รบด�าเนินไปอย่างรุนแรงขึ้นตามล�าดับ

การต่อสูแ้บ่งออกเป็นสองวงโดยมเีซ่าหมงิยวนกับเจยีงอู่อยู่ตรงใจกลาง 

ตรงนอกวงมศีพกองสงูขึน้เรือ่ยๆ

เจ้าเมืองหลี่เลือดเข้าตาแล้ว "ฆ่าให้หมด! ฆ่าได้คนหนึ่งตกรางวัล 

สองร้อยต�าลึงเงิน ท�าให้กวนจวินโหวบาดเจ็บตกรางวัลห้าร้อยต�าลึงเงิน  

หากเอาชวิีตกวนจวินโหวได้ตกรางวัลหมืน่ต�าลงึเงิน!"

อาภรณ์สเีขียวบนตวัเซ่าหมงิยวนเปียกโลหิตจนชุม่โชก แต่สหีน้ายัง 

เยือกเยน็ดจุเดมิ เขาได้ยนิวาจานีก็้พูดกลัว้เสยีงหัวเราะก้องกังวาน "ไม่คดิว่า 

ในใจใต้เท้าหลี ่ข้ามรีาคาเพียงหมืน่ต�าลงึเงนิเท่านัน้"

ใต้แสงจันทร์แม่ทัพหนุ่มเลิกคิ้วหัวเราะเบาๆ "ข้าต้ังเงินรางวัล 

หมื่นต�าลึงเงิน มีใครอยากอุดปากใต้เท้าหลี่บ้าง เงินรางวัลก้อนนี้ไม่ว่า 

อยู่ฝ่ายใดล้วนมอบให้ท้ังสิน้"

เม่ือเซ่าหมิงยวนกล่าวประโยคน้ีจบ เจ้าเมืองหลี่สัมผัสได้ว่า

บรรยากาศเงียบงันชอบกลไปอึดใจหน่ึง ถึงขั้นรู ้สึกได้ว่าเหล่าทหาร 

ที่อารักขาอยู่รอบกายหันมามองเขาด้วยสายตาลุกวาวในชั่วพริบตา

เขาเต้นผางๆ ด้วยความโกรธ พูดเสยีงกราดเกร้ียวข้ึนว่า "เจ้าพวก

ปัญญาทึบ! เรือ่งเช่นนีพ้วกเจ้าก็เชือ่ด้วยหรอื ต่อให้กวนจวินโหวต้ังเงินรางวัล 
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หมืน่ต�าลงึเงินจรงิๆ ใครจะมชีวีติอยู่ได้ใช้บ้าง"

โอกาสก�าชัยในมอืทีอ่ตุส่าห์สร้างข้ึนเมือ่ครูน้ี่ถูกค�ากล่าวท่ีเปรยขึน้ลอยๆ 

ของเซ่าหมงิยวนท�าลายลง เป็นเหตุให้เจ้าเมอืงหลีหั่วเสียยกใหญ่

ดวงตาของเจยีงอู่ทีม่องไปทางเซ่าหมงิยวนมแีววเล่ือมใสจุดวาบข้ึน 

สดุท้ายเขากล่าวโอดครวญข้ึน "ท่านโหว เห็นทีว่าวันนีก้ององครักษ์จนิหลนิ 

ของข้าต้องถูกฝังพร้อมกับท่านเสยีแล้ว"

พานพบคนเหล่านี้ เขาต้องโชคร้ายแปดชาติจริงๆ

เซ่าหมิงยวนยกมือชี้ "ค�ากล่าวนี้ของใต้เท้าเจียงผิดถนัด ท่าน 

ดูทางโน้นสิ"

มีคนไม่น้อยมองตามไปยังทิศทางที่เขาชี้นิ้วไป

เสียงฝีเท้าม้ากุบกับๆ ดังกระหึ่มเป็นระลอกค่อยๆ ดังใกล้เข้ามา

ยามนี้กองทหารสวมชุดเกราะก็ไหลบ่ามาจากทุกสารทิศจนมืดฟ้า 

มวัดนิ ปลายคมธนูในมอืทอประกายเย็นเยียบเลง็ตรงไปทีพ่วกเจ้าเมอืงหลี่
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มือธนูมีมากถึงหนึ่งร้อยคน นอกเหนือจากนี้ยังมีทหารซึ่งจับจ้อง 

พวกเจ้าเมอืงหลีอ่ย่างไม่วางตาอกีเกือบพันนาย

เจ้าเมอืงหลีห่น้าถอดสไีปถนดัตา เขาตวาดถาม "พวกเจ้าเป็นใครกนั!"

บรุษุวัยกลางคนเรอืนกายบกึบนึผูห้น่ึงก้าวออกมาอยู่ด้านหน้ากลุม่คน 

ชายหนุ่มรปูงามล�า้เหลอืผูห้นึง่ทียื่นอยู่ข้างกายเขาคือฉือชัน่ทีห่ายตัวไปนาน

ครึง่ค่อนวันนัน่เอง

สายตาของเจ้าเมืองหลี่ตรึงแน่นอยู่ที่ใบหน้าบุรุษเรือนกายบึกบึน

คนผูน้ัน้กล่าวเสยีงขรมึ "ได้ยินคุณชายฉอืมาแจ้งว่ามโีจรเร่ร่อนบกุมา

รงัควานหมูบ้่านไป๋อว๋ิน เซยีวเฉยีงรองผูบ้ญัชาการมณฑลทหารจยาหนาน 

จงึมุง่หน้ามาปราบโจร!"

เจ้าเมืองหลี่ตัวเซวูบ

เหตุใดเซียวเฉียงรองผู้บัญชาการมณฑลทหารจยาหนานถึงเอาตัว 

427
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เข้ามาพัวพันกับเรือ่งน้ี

มุ่งหน้ามาปราบโจรอะไรกัน ถ้าเซียวเฉียงไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่น่ี เขาจะ 

ตดัศรีษะตนเองออกให้ผูอ่ื้นใช้เตะแทนลกูหนังเลย!

เหตใุดเซยีวเฉยีงถึงยอมเสีย่งท่ีจะล่วงเกินเขา หรอืท่ีส�าคญักว่าคอื

ล่วงเกินสมหุราชเลขาธิการหลนัเพ่ือมาช่วยกวนจวินโหว

เจ้าเมืองหลี่เค้นสมองคิดอย่างหนักก็ไม่เข้าใจ

เวลาน้ีเองเสยีงหัวร่อเบาๆ ดังลอยมา เขาได้ยินจงึหนัไปมอง พบว่า 

เป็นเจยีงอูท่ีเ่ปล่งเสยีงหวัเราะ

เจยีงอูใ่นขณะน้ีมโีลหติเปรอะไปท่ัวชดุแพรบนกาย ข้างแก้มขาวเกลีย้ง

ดุจหยกเย็นเปื้อนรอยเลือดเป็นริ้วๆ กอปรกับแววตาเหี้ยมเกรียมเย็นชา 

ดจุน�า้แข็ง ชวนให้อกสัน่ขวัญผวาอย่างไร้สาเหตุ

เจ้าเมืองหลี่มองดูเจียงอู่จนลืมกล่าววาจาไปชั่วขณะ

เจยีงอูพ่ลนัสบืเท้าขึน้หน้าก้าวหน่ึง เขาเอ่ยเสยีงเบาว่า "ในระหว่างท่ีข้า

อยู่ในจยาเฟิงน้ีได้ใต้เท้าหล่ีคอยช่วยเหลือดูแล จะขอตอบแทนน�า้ใจของท่าน

ในตอนนีก็้ไม่มอีะไรเสยีหาย ท่านคงอยากรูเ้ป็นอนัมากใช่หรอืไม่ว่าเพราะอะไร

เซยีวเฉยีงรองผูบ้ญัชาการมณฑลทหารจยาหนานถึงมุ่งหน้ามาช่วยเหลือ"

"เพราะอะไร" เจ้าเมืองหลี่เปล่งเสียงพูดค�าน้ีช้าๆ วันนี้ต้องปราชัย 

เป็นท่ีแน่นอนแล้ว ถึงเขาจะตายก็ขอรูเ้หตุผลท่ีตายด้วย

เจียงอู่หัวเราะในล�าคอ "เพราะว่ารองผู้บัญชาการเซียวมีบุตรชาย 

ผูห้น่ึงปฏิบตังิานอยู่ใต้อาณติัของกวนจวินโหว อ้อ โทษมไิด้ท่ีเจ้าเมอืงหลี่ 

จะไม่รู ้ก็เรือ่งน้ีเป็นความลบัพอดู"

เขามองเจ้าเมอืงหลีท่ีม่สีหีน้าท้อแท้สิน้หวังปราดหน่ึงถึงพูดต่อท้ายอกีค�า 

ย่ัวอีกฝ่ายให้โกรธแทบคลัง่แต่ท�าอะไรไม่ได้ "นอกจากตวัรองผูบ้ญัชาการเซยีว
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เองแล้ว น่าจะมแีต่พวกข้าองครกัษ์จนิหลนิท่ีล่วงรู้กระมัง"

พอกล่าวถึงตรงนี้แล้วเจียงอู่ก็พลันตะเบ็งเสียงดังข้ึนกะทันหัน  

"รองผูบ้ญัชาการเซยีว หลีจ่งอวีเ้จ้าเมอืงจยาหนานสมคบคดิกบัโจรเร่ร่อน

ร่วมมือกันก่อกรรมท�าเข็ญ เจียงอู่แห่งกององครักษ์จินหลินขอร้องให้ 

รองผูบ้ญัชาการเซยีวช่วยพวกข้าอีกแรงหน่ึง จบักุมคนชัว่มาด�าเนินคดี!"

ไม่เห็นข้าเจียงอู่ผู้นี้อยู่ในสายตารึ หมายให้บิดาถูกฝังเป็นเพ่ือน 

กวนจวินโหว?

ฮึ ไม่ก�าจัดพวกปัญญาทึบเย่ียงพวกเจ้าให้ส้ินซากในคราวเดียว  

คงไม่รู้พิษสงของกององครักษ์จินหลินเสียแล้ว!

"ข้าต้องทุ่มเทก�าลังปราบโจรชั่วให้ราบคาบอย่างเต็มที่แน่นอน"  

เซยีวเฉยีงชมูอืข้ึน

เหล่าทหารท่ีมากับเจ้าเมอืงหลีต่่างมองหน้ากันไปมาอย่างท�าอะไรไม่ถูก

เซ่าหมิงยวนหัวเราะเสียงดังแล้วพูดขึ้นในจังหวะน้ี "พ่ีน้องทุกท่าน 

ไม่เตรยีมตวัช่วยท่านรองผูบ้ญัชาการมณฑลทหารหรือ อ้อ จริงส ิ ข้อเสนอ 

ของข้าเมือ่ครูน้ี่ยังยืนยันดังเดิมนะ"

ข้อเสนอ...ข้อเสนออะไร แน่นอนเป็นข้อเสนอที่ว่าใครอุดปาก 

เจ้าเมืองหลี่ได้ตกรางวัลให้หมื่นต�าลึงเงิน!

อย่าว่าแต่มข้ีอเสนอนี ้ ถึงไม่มีข้อเสนอน้ี กวนจวินโหวก็เปิดทางลงให้ 

พวกเขาแล้ว

ตอนนีห้ากไม่เร่งรบีแสดงท่าที หรอือยากโดนมอืธนท่ีูรองผูบ้ญัชาการ

เซยีวน�ามายิงธนูใส่จนพรนุท้ังร่าง หากจดุส�าคญัคอืต่อให้โดนธนูเสยีบพรนุ 

ทัง้ร่างก็ไม่ได้รบัแม้แต่เบีย้เยียวยา ซ�า้ร้ายต้องโดนตราหน้าว่าสมคบคดิกับ 

โจรเร่ร่อน
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เมือ่เป็นเรือ่งของตนเองไม่มใีครสกัคนท่ีโง่งม สิน้เสยีงเซ่าหมงิยวน

ไม่ทนัไร เจ้าหน้าทีท่างการนบัไมถ้่วนพากันกรเูข้าใส่เจ้าเมอืงหล่ี

เซยีวเฉยีงลดมอืลง เป็นขุนนางอยู่ในอาณาเขตจยาหนานเหมอืนกัน  

ไม่ต้องลงมือกับเจ้าหน้าท่ีทางการพวกน้ีได้ย่อมดีกว่า เพียงจับตัว 

พวกเจ้าเมอืงหลีท่ีเ่ป็นผู้กระท�าความชัว่คนส�าคญัก็กลบัไปรายงานตวัได้แล้ว

กวนจวินโหวมีบุญคุณช่วยชีวิตและส่งเสริมบุตรชายของเขา เขา 

ไม่อาจไม่ตอบแทนน�้าใจนี้ของอีกฝ่าย

อีกประการหนึ่ง...

เซยีวเฉยีงมองดสูหีน้าแตกตืน่ลนลานของเจ้าเมอืงหลีแ่ล้วแววตาป่ึงชา

ไปโดยพลนั

เจ้าหลีจ่งอว้ีผู้น้ีออกจะก�าแหงเกินไป มสีมหุราชเลขาธิการหลันซาน

หนุนหลังก็กล้าก�าจัดพวกกวนจวินโหวให้ส้ินซาก ยังมีชาวบ้านไป๋อว๋ินอีก  

หลีจ่งอว้ีอ้างว่าโจรเร่ร่อนก่อความวุ่นวายบงัหน้า เตรยีมจะก่อเหตนุองเลอืด 

ในหมูบ้่านไป๋อวิน๋ใช่หรอืไม่

คนเยี่ยงนี้เดิมก็มีโทษสมควรตายเป็นหมื่นๆ ครั้ง

เซยีวเฉยีงยืนเอามอืไพล่หลงั เขาเบนสายตาไปทีตั่วเจยีงอูอ่กีค�ารบหนึง่

เหตุใดองครักษ์จินหลินถึงเข้ามายุ่งเกี่ยว ทั้งยังลงเรือล�าเดียวกับ 

กวนจวนิโหว เขาฉงนใจอยู่บ้าง แต่น่ีก็เป็นเรือ่งดี

พอมีค�ากล่าวประโยคน้ันของเจียงอู่ แทนที่เขาจะเป็นตัวตั้งตัวตี 

ก็กลายเป็นผู้ช่วยกององครักษ์จินหลินท�าคดี เมื่อเป็นอย่างนี้ถึงเวลา 

ถ้าสมุหราชเลขาธิการหลันซานบันดาลโทสะ ก็จะมีเจียงถังผู้บัญชาการ 

กององครกัษ์จนิหลนิอยู่ข้างหน้าสกัดไฟโทสะไว้ให้

เซียวเฉียงมองไปทางกวนจวินโหว
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กลางกองทหารนับพัน ร่างคนหนุ่มผูน้ั้นสูงเด่นผึง่ผาย สายตาเย็นเยือก 

มมุปากประดบัรอยย้ิมไม่สะทกสะท้านราวกับว่าความสบัสนวุน่วายตรงหน้า

ไม่ส่งผลใดๆ ต่อเขาแม้สกัเศษเสีย้ว

เขาถึงขั้นเหลียวไปมองประตูลานเรือนเบื้องหลัง ยามที่หันศีรษะ 

กลบัมา มแีววอ่อนโยนผดุข้ึนในดวงตาวูบหน่ึง

เซียวเฉียงถอนใจเฮือกหนึ่งอย่างสุดระงับ

นีก็่คอืกวนจวินโหวผู้ท่ีราษฎรต้าเหลียงในแดนเหนือเหน็เป็นเทพสวรรค์ 

สมค�าเล่าลอืโดยแท้

ทอดสายตามองไปทัว่หล้า ในช่วงหลายสบิปีท่ีผ่านมามทีหารนกัรบ

มากมายประหนึ่งดวงดาวบนฟ้า ทว่าคนที่เทียบเคียงคนตรงหน้าผู้นี้ได ้

น่าจะเป็นเจิน้หย่วนโหวเมือ่ย่ีสบิปีก่อนแล้ว

เพียงน่าเสียดาย...

เซ่าหมิงยวนคล้ายรับรู้ได้ เขาเบนสายตามองไปที่เซียวเฉียง

เซียวเฉียงดึงความคิดคืนมา ประสานมือคารวะเขาจากระยะไกล

ชายหนุม่คารวะตอบ เขาเหน็ว่าสถานการณ์อยูภ่ายใต้การควบคมุ

โดยสิน้เชงิแล้วก็หมนุกายเดินเข้าลานเรอืนทันที

เฉียวเจาเงี่ยหูฟังเสียงความเคลื่อนไหวจากด้านนอก นางเอ่ยถาม 

เฉนิกวง "ยุตลิงแล้วใช่หรอืไม่"

"น่าจะยุตแิล้วขอรบั" เฉนิกวงพลนัขมวดคิว้ "มคีนมาแล้ว คณุหนูหล ี

ลองเดาดูสว่ิาเป็นใครขอรบั"

นางพิศดูสีหน้าเขาแล้วเลิกคิ้วเอ่ยขึ้น "แม่ทัพเซ่า?"

เฉนิกวงฉกีย้ิมกว้างอวดฟันขาวทัง้ปากทันใด "ถกูต้อง เป็นท่านแม่ทพั
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ของพวกเรานัน่เอง เสยีงฝีเท้าของท่านแม่ทัพคุ้นหูข้าด.ี.."

แย่แล้ว พลั้งปากจนได้ ตอนแรกอยากจะดูคุณหนูหลีเป็นห่วง 

ท่านแม่ทัพสักหน่อย

เซ่าหมิงยวนปรากฏกายขึ้นตรงหน้าประตู

เฉนิกวงลกุลนว่ิงออกไป "ท่านแม่ทัพ คณุหนูสามรอคอยท่านอยู่ตลอด 

พวกท่านคยุกันตามสบายนะขอรบั"

เซ่าหมงิยวนก้าวเข้าไปอย่างจบัต้นชนปลายไม่ถูก "เฉินกวงจะว่ิงไป 

ทีใ่ด"

"คงจะเป็นวัวสันหลังหวะกระมัง" เฉียวเจาเดินเข้าไปหาเขา

"หือ?" เขางงงันไป

นางไม่พูดเรื่องน้ีต่อ เพียงมองส�ารวจเขาขึ้นๆ ลงๆ รอบหน่ึงแล้ว 

สหีน้าเปลีย่นไปเลก็น้อย "ท่านบาดเจบ็แล้วหรอื"

"เปล่า ล้วนเป็นเลอืดของคนอืน่..." เขากล่าวถึงตรงน้ีแล้วย่นหวัคิว้

เข้าหากัน

"เป็นอะไร"

แม่ทัพหนุ่มสูดปากเบาๆ ทีหนึ่ง "เจ็บตรงไหล่ซ้ายอยู่บ้าง"

ปกติแผลเล็กๆ พวกนี้ในสายตาของเขาล้วนไม่นับว่าบาดเจ็บ แต่

จังหวะนี้ไม่ให้เจาเจาสงสารเขาสักหน่อย เขาก็เป็นคนโง่แล้ว

"ข้าขอดูสักหน่อย" เฉียวเจาได้ยินก็ขมวดคิ้ว นางเขย่งปลายเท้าขึ้น 

แล้วยกมอืดงึเสือ้ของเขาลงเบาๆ เผยหัวไหล่ซ้ายออกมาให้เหน็

เซ่าหมิงยวนหน้าแดงเรื่อๆ "เลือดทั้งนั้น เปื้อนมือเจ้าหมดแล้ว"

นางขึงตาใส่เขา "ตอนนี้ท่านจะพดูเรือ่งไม่สลกัส�าคญัเยี่ยงนี้ไปด้วย 

เหตุใด"



109ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

รอยแผลฉีกขาดเหวอะหวะตรงไหล่ซ้ายท�าให้ดวงตาของเฉียวเจา 

ทอแววตงึเครยีด นางรูสึ้กแปลบปลาบใจอย่างปราศจากเหตผุล แต่ปากยัง 

พูดดเุขา "ท่านบอกว่าล้วนเป็นเลอืดของคนอืน่มใิช่หรอื ตรงนีม้แีผลไม่เลก็ 

เลยนะ"

มาตรว่าบาดแผลภายนอกไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ร่างกายคน 

ไม่ได้ตจีากเหลก็ ย่อมต้องเจบ็แน่นอน

"ปวดหรือไม่" จู่ๆ ชายหนุ่มก็ถามขึ้น

เฉียวเจางุนงงกับค�าถามน้ี ปวดหรือไม่ตัวเขาไม่รู้หรือไร ไฉนถึง 

ถามนาง

แม่ทพัหนุ่มก้มหน้าหัวเราะ เขาจ้องตาเดก็สาว "เจาเจาปวดใจหรอืไม่"
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เฉยีวเจาหน้าแดงก�า่อย่างรวดเรว็ เพราะอะไรในเวลาเช่นน้ีเจ้าคนผูน้ี้ 

ยังท�าสหีน้าจรงิจงักล่าวถ้อยค�าหน้าไม่อายเฉกน้ีได้

"นั่งลง ข้าใส่ยาให้" เฉียวเจาเฉไฉไม่ตอบ นางชี้เก้าอี้ด้านข้าง

เซ่าหมิงยวนไม่ได้นั่งลง แต่กลับยกมือยึดมือนางไว้ สายตาเขา 

เปล่งประกายแรงกล้า "ประเด๋ียวค่อยใส่ยา ข้าจะไปพูดคยุไต่ถามทุกข์สขุ

กับรองผู้บัญชาการเซียวสักหน่อย"

เขาหมนุกายเดนิไปถึงหน้าประตแูล้วหนัหน้ามาบอกย้ิมๆ "เจาเจา  

รอข้านะ"

หลงัเขาออกไปในห้องว่างเปล่าเงียบเชยีบลงทันใด เฉยีวเจาน่ังบนเก้าอี้

ปล่อยใจล่องลอยไป

ดูเหมือนนางยิ่งมายิ่งไม่รู้ว่าสมควรท�าอย่างไรกับเซ่าหมิงยวนดี

นบัแต่บรุษุผูน้ั้นรูตั้วตนทีแ่ท้จรงิของนาง นบัวันจะย่ิงใจกล้ามากขึน้

428
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ตามล�าดบั ซ�า้ยังหน้าหนาขึน้เรือ่ยๆ ท่าทางหมายมัน่ป้ันมอืของเขาท�าให้ 

นางเหน็แล้วอยากทุบเขาเต็มแรงใจจะขาด

เขาถือสทิธ์ิอะไร หรอืจะบอกว่านางเคยเป็นภรรยาเขา ก็ต้องยึดคติท่ีว่า

ยามอยู่เป็นคนของเขา ยามตายเป็นผขีองเขา ต่อให้ยืมศพคนืวิญญาณ นาง 

ยังคงต้องเป็นภรรยาเขาด้วยหรอื

ช่างฝันหวานนัก!

ปิงลวี่วิ่งพรวดพราดเข้ามาขัดจังหวะภวังค์ของแม่นางเฉียว

"คณุหนู ชนะแล้วๆ พวกเราชนะแล้ว!" สาวใช้น้อยกระโดดโลดเต้น 

จนสะบดัเลอืดกระเด็นไปเลอะตัวผูเ้ป็นนาย

เฉียวเจามองอีกฝ่ายนิ่งงัน "..."

ปิงลวี่ชะงักกึก "คุณหนู ข้าไม่ได้ตั้งใจนะเจ้าคะ"

เฉยีวเจาถอนใจ "เอาล่ะ เจ้าไม่ต้องตืน่เต้น ค่อยๆ เล่ามาว่าสถานการณ์

ข้างนอกเป็นอย่างไรกันแน่"

"มทีหารมากมายมาล้อมพวกเจ้าเมอืงหลีเ่อาไว้ คนพวกนัน้ยังเอาธนู 

มาด้วยเจ้าค่ะ เจ้าเมอืงหลีก่ลายเป็นพวกสวะปลายแถวไปทันทเีลย จรงิสิ 

คณุหน ูตอนนีเ้จ้าเมอืงหลีใ่กล้จะปากฉกีแล้ว ตลกเหลือเกินเจ้าค่ะ"

"เหตุใดหรือ"

ปิงลว่ีท�าสีหน้าเลื่อมใส "ก็เพราะท่านแม่ทัพน่ะสิเจ้าคะ ตอนนั้น 

เจ้าเมอืงหลีพู่ดว่าใครเอาชวิีตท่านแม่ทพัได้จะตกรางวัลให้หมืน่ต�าลงึเงนิ 

ท่านแม่ทัพของพวกเราเลยพูดว่าใครอุดปากเน่าๆ ของเจ้าเมืองหล่ีได้ 

ก็จะตกรางวลัให้หมืน่ต�าลงึเงนิโดยไม่เก่ียงว่าอยู่ฝ่ายใด"

เฉียวเจาเม้มปาก

ท่านแม่ทัพของพวกเรา? ดูทว่ีาหลงัประสบผ่านเหตนุี ้ สาวใช้ของข้า 
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ก็ไปสวามภิกัด์ิต่อเซ่าหมงิยวนเสยีแล้ว

ประเดี๋ยวนะ อุดปากเจ้าเมืองหลี่ตกรางวัลหมื่นต�าลึงเงิน?

เฉียวเจาโคลงศีรษะ

เจ้าคนล้างผลาญ มีเงินจนไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ใดหรืออย่างไร

ปิงลว่ียังกล่าวหน้าระรื่น "คุณหนู ท่านว่าท่านแม่ทัพฉลาดหรือไม่ 

เจ้าคะ เจ้าหน้าท่ีทางการพวกนัน้ก็ไม่เบาปัญญา รูว่้าเอาชวิีตของกวนจวินโหว

เป็นเรือ่งยาก แต่อดุปากเจ้าเมืองหล่ีน่ะง่ายกว่าเป็นกอง ตอนหลงัทพัหนุน 

ของพวกเรามาถึง เจ้าหน้าที่ทางการพวกน้ันก็ย้ือแย่งกันเข้าไปอุดปาก 

เจ้าเมอืงหลี ่ทัง้ผ้าเชด็เหงือ่เอยผ้าเชด็หน้าเอย ล้วนเอาออกมาจนหมด ยังมี 

คนไม่น้อยท่ีถอดถุงเท้าเสยีเลย..."

เฉียวเจานึกภาพเหตุการณ์น้ันแล้วพลันรู้สึกว่าใช้หมื่นต�าลึงเงินนี้

ได้คุ้มค่ายิ่งนัก

ปิงลว่ีกะพรบิตาปรบิๆ "พอท่านแม่ทพัเห็นว่าควบคมุสถานการณ์ได้  

ท่านเดาดวู่าท่านแม่ทพัท�าอะไรเป็นเรือ่งแรกเจ้าคะ"

"อะไรหรือ" เฉียวเจาสนใจใคร่รู้เป็นอันมาก

ตอนน้ันนางไม่กล้าท�าให้เขาเสยีสมาธิ จงึรออยู่ในห้องอย่างสงบเสงีย่ม

ตามท่ีเขาก�าชบั แต่แท้จรงิแล้วในใจแสนจะทุรนทุรายด้วยห่วงพะวงเหตุการณ์

ด้านนอกอยู่ตลอด

เหน็คณุหนขูองตนก็มเีวลาท่ีโง่เขลาเช่นกัน ปิงลว่ีจงึยกมอืปิดปากพูด

อย่างชอบใจ "เรือ่งแรกทีท่่านแม่ทัพท�าก็คือกลบัมาหาท่านน่ะสเิจ้าคะ"

เฉยีวเจาหน้าร้อนซู ่นางกระแอมกระไอเสยีงหนึง่ก่อนกล่าว "เลกิเรยีก 

ท่านแม่ทพัๆ ไม่ขาดปาก เจ้าเป็นสาวใช้ของข้า ไม่ใช่ของเขา"

"เป็นของใครก็ไม่แตกต่างกันนี่" สาวใช้น้อยพูดเสียงอุบอิบ
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"เจ้าว่าอะไร" แม่นางเฉียวปั้นหน้าตึงพลางเอ่ยถาม

ปิงลว่ีหาได้เกรงกลัวไม่ นางย่ืนมือไปดึงแขนเสื้ออีกฝ่ายพลางพูด 

กลั้วเสียงหัวเราะคิกคัก "คุณหนู ข้าไม่เคยเห็นบุรุษท่ีเก่งกาจห้าวหาญ 

ไร้ผูใ้ดเทยีบเทียมและฉลาดปราดเปรือ่งอย่างท่านแม่ทัพมาก่อน ท่านลอง

ใคร่ครวญรบัรกัท่านแม่ทพัเถอะนะเจ้าคะ"

สาวใช้น้อยพูดจบก็เผ่นหนีเอาตวัรอดอย่างฉับไวจนหวุดหวิดจะชนกับ

อาจตูรงหน้าประตู

อาจท่ีูยกถ้วยน�า้ชาไว้รบีหลบออกด้านข้าง นางโคลงศรีษะก่อนเดนิ

เข้าไป "คุณหนู ด่ืมน�า้ชงน�า้ผึง้เจ้าค่ะ"

เฉียวเจายกถ้วยน�้าชงน�้าผึ้งขึ้นพลางเหลือบมองสาวใช้

นางไม่ได้สั่งให้อาจูไปชงน�้าผึ้งเสียหน่อย

อาจูเอ่ยอธิบายต่อนางอย่างเข้าใจความหมาย "แม่ทัพเซ่าบอกว่า 

น�า้ผึง้ท�าให้จติใจสงบได้..."

มอืของเฉียวเจาท่ีถือถ้วยไว้ชะงกัไปเลก็น้อย ฉะนัน้นีม่ใิช่จะบอกว่า

สาวใช้สองคนของนางล้วนไปสวามภัิกด์ิต่อท่านแม่ทัพผูอ้งอาจกล้าหาญ 

มวีรยุทธ์ล�า้เลศิเหนอืใครแล้วหรอื

นางหลุบตาลงดื่มน�้าผึ้งค�าหนึ่งด้วยสีหน้านิ่งสนิท

น�้าชงน�้าผึ้งมีรสหวานมาก ขับไล่ความวิตกหวาดหวั่นนานัปการ 

ที่ทับถมอยู่กลางใจออกไปได้ในพริบตา

น�้าผึ้งมีสรรพคุณกล่อมอารมณ์และช่วยให้นอนหลับ นี่กลับเป็น 

เรือ่งจรงิ คนผูน้ั้นรูอ้ะไรๆ ไม่น้อยจรงิๆ

แม่นางเฉียวกุมถ้วยน�้าชงน�้าผึ้งไว้ด้วยสองมือแล้วเริ่มใจลอย

อาจูยืนก้มหน้าอยู่ข้างๆ อย่างนอบน้อม มิได้รบกวนผู้เป็นนาย 
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อย่างรู้กาลเทศะ

เรื่องของเจ้าเมืองหลี่นับว่าคลี่คลายลงแล้ว

เจียงอู ่สั่งให้องครักษ์จินหลินคุมตัวเจ้าเมืองหลี่เข้าเมืองหลวง 

ในความผิดฐานสมคบคิดกับโจรเร่ร่อนก่อความเดือดร้อนให้ราษฎร 

พร้อมหลกัฐานแน่นหนา ต้องโดนตดัสนิโทษประหารชวิีตอย่างหนไีม่พ้น  

ถึงแม้ผูห้นนุหลงัเขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่เฉกสมหุราชเลขาธิการหลนัซาน ทว่า 

หนน้ีก็สดุปัญญาจะคุ้มหัวเขาได้อีกต่อไป

แน่นอนว่าบทลงเอยของพวกลกูสมนุของเจ้าเมืองหลีอ่ย่างท่ีปรกึษา

ของเขารวมถึงนายอ�าเภอจยาเฟิงก็มิได้ดีไปกว่ากัน ท้ังหมดถูกองครักษ ์

จนิหลนิจบัขึน้เกวียนล�าเลยีงกรงขงันกัโทษคมุตวัเข้าเมอืงหลวงเช่นเดยีวกัน

หน่วยองครกัษ์ทีต่่อสูกั้บพวกทหารในคืนน้ันหายตวัไปเงียบๆ ดงัเดมิ

ราวกับไม่เคยปรากฏตวัมาก่อน คนทีห่ายตวัไปด้วยยังมอีงครกัษ์ฝีมอืสงูส่ง 

ของเจ้าเมอืงหลีน่ามว่าหลวิหู่ซึง่เป็นคนท่ีลงมอืกับชาวสกุลเฉยีว

ยามก้าวออกจากประตูทางเข้าเรือนของหญิงขายเต้าหู้ เฉียวเจา 

ได้กลิน่คาวโลหิตทีดู่เหมอืนยังไม่จางหายไปแล้วถอนใจเบาๆ เฮอืกหนึง่

ความสขุสงบน้ันหาได้ยาก แต่การท�าลายมนักลบัเป็นเรือ่งง่ายดาย

เสยีเหลอืเกิน

เห็นทีว่าคนในหมู่บ้านไป๋อวิ๋นต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาไปอีกนาน

"ถ้าพวกเรามุ่งหน้าลงใต้ต่อไปจะไม่สามารถประจานความชั่วร้าย 

ทีเ่จ้าเมอืงหลีไ่ด้กระท�ากับชาวสกุลเฉยีวของข้าได้ทันทแีล้ว" เฉยีวเจากล่าว 

ทอดถอนใจ

แม้ว่าพวกนางจะมพียานหลกัฐานอยู่ในมอื แต่เซ่าหมงิยวนไม่กลบั
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เมอืงหลวง ความจรงิทีเ่ก่ียวกับเหตุไฟไหม้เรอืนสกุลเฉียวก็ไม่อาจเปิดเผย

ให้รูกั้นทัว่ได้ในตอนน้ี

เซ่าหมงิยวนยกมอืแตะเรอืนผมของนางเบาๆ แล้วลดมอืลงอย่างรวดเรว็ 

เขากล่าวปลอบนางว่า "อย่าใจร้อน เจ้าเมอืงหล่ีถูกองครกัษ์จนิหลนิคมุตวั 

เข้าเมอืงหลวงต้องใช้เวลาระยะหนึง่ หลงัจากไปถึงยังต้องผ่านการไต่สวน

ของสามตลุาการ ถึงจะปิดคดีและน�าตัวเข้าคุกหลวง กว่าจะประหารชวีติ 

ก็ต้องรอฤดใูบไม้ร่วงปีหน้า เขาหนคีวามผดิท่ีกระท�าไว้กับสกุลเฉียวไม่พ้น

หรอก"

เฉยีวเจาพยักหน้า "ข้าเข้าใจด ีสกุลเฉียวประสบเภทภัยร้ายแรงในคราน้ี 

มต้ีนเหตมุาจากแม่ทัพคัง่วอสงิอูห่ยาง ไม่มเีรือ่งทีเ่ขายักยอกเบีย้หวัดทหาร 

และขนุนางกับโจรสมคบคดิกันก็จะไม่มสีมดุบญัชสีองเล่มนัน้ ชาวสกุลเฉยีว

คงไม่ต้องจบชวิีตโดยไม่รูอ้โีหน่อเีหน่เช่นน้ี กระน้ันต้นตอทีแ่ท้จริงยังคงเป็น 

หลันซานสมุหราชเลขาธกิารคนปัจจุบัน พวกเจ้าเมืองหลี่เป็นเพียงผู้ร่วม 

ก่อกรรมท�าชัว่"

จะเป็นสิงอู่หยางก็ดี หรือหลันซานก็ดี พวกเขากระท�าความผิด 

ต่อสกุลเฉียวมากกว่าเจ้าเมืองหลี่มากมายนัก การก�าจัดผู้ที่เป็นคนลงมือ 

อย่างเจ้าเมอืงหลีเ่ป็นเพียงก้าวแรกเท่านัน้ ส่วนสงิอูห่ยางกับหลนัซาน ช้าเร็ว 

นางต้องคิดบญัชนีีกั้บพวกเขาทีละคน

ด้วยเหตน้ีุการเดินทางสูทิ่ศใต้ไม่อาจหลกีเลีย่งได้ มเีพียงไปถึงท่ีน่ัน

และเสาะหาหลักฐานยืนยันว่าแถบชายทะเลตกอยู่ในสถานการณ์วุน่วาย 

โอรสสวรรค์ผูฝั้กใฝ่ชวีติอมตะพระองค์นัน้ถึงยอมให้ความส�าคญัโดยไม่กลวั

ปัญหายุ่งยาก คนในครอบครวัของนางจงึจะได้รบัความเป็นธรรม

"แม่ทพัเซ่าพักรกัษาตวัอกีสองสามวนั พวกเราค่อยออกเดินทางเถอะ"
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เซ่าหมิงยวนหลุบตาลงมองเด็กสาวข้างกายโดยไม่เอื้อนเอ่ยวาจา

เฉียวเจาเหลือบตาขึ้น "มีอันใดหรือ"

เขาถอนหายใจยาวเหยียดเฮอืกหนึง่ "เมือ่คืนเจาเจาเรยีกข้าว่าพ่ีเซ่า

แท้ๆ ไฉนเพ่ิงหลบัไปต่ืนเดียวก็เปลีย่นไปแล้ว"

แม่นางเฉียวกลอกตาขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่

พอกันท ี ท่าทางเหมอืนถูกคนหลอกลวงทิง้ขว้างเช่นนีข้องเขาไปหัด

มาจากท่ีใดกันแน่
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"พี่เซ่า" เฉียวเจามองเขาด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

นางเคยเรียกพ่ีฉือกับพ่ีหยางมาแล้ว อันที่จริง 'พ่ีเซ่า' ก็เป็นเพียง 

ค�าเรยีกขานอย่างหนึง่เท่านัน้ มไิด้หมายถึงอะไร

เซ่าหมงิยวนย่อมฟังออกว่าเสยีงเรยีก 'พ่ีเซ่า' น้ีเป็นเชงิสพัยอก หาได้ 

แฝงความรูส้กึไว้สกัเท่าไรไม่

กระนั้นเขาไม่เพียงไม่ท้อใจ กลับยังลิงโลดใจอีกต่างหาก

คตท่ีิเฉนิกวงสอนเขาเอาไว้น้ันถูกต้องแล้ว สตรทีีช่าญฉลาดเยือกเย็น 

เฉกเจาเจา หากเขามวัแต่ท�าหน้าบางสงวนท่าทีไปเรือ่ยๆ ชาตินีอ้ย่าหมายว่า

จะได้บอกลาชวิีตบุรษุซึง่ไร้คู่

เมื่อก่อนนางเรียกขานเขาว่า 'แม่ทัพเซ่า' อย่างสุภาพ ตอนนี้นาง 

เรยีกเขาว่า 'พ่ีเซ่า' ด้วยน�า้เสยีงเฉยเมยเย็นชา ในอนาคตต้องมสีกัวันทีน่าง 

จะเรยีกเขาเสยีงอ่อนเสยีงหวานว่า 'ท่านพ่ี' แน่

429
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เขาเชือ่มัน่ในจดุนีแ้ละเต็มใจทุม่เทความพยายามทัง้หมดเพ่ือวันน้ัน 

ถึงตายก็ไม่พรัน่

ในยามนี้เองสตรีผมเผ้ายุ่งเหยิงนางหนึ่งว่ิงเข้ามา มีคนหลายคน 

ไล่ตามมาข้างหลงั

"ซานหนี อย่าวิ่งสะเปะสะปะ!"

"ซานหนี เจ้ากลับมานะ..."

เดก็สาวผมเผ้ายุ่งเหยิงว่ิงผ่านข้างตวัเฉยีวเจาไป แต่สะดดุเท้าตนเอง 

จนล้มคะม�าไปข้างหน้า

เฉยีวเจาตาไวมอืไวคว้าตัวไว้หมบั อกีฝ่ายกลบัหงายข้อมือผลักนาง

คนสติฟั่นเฟือนมักเรี่ยวแรงดี ท้ังที่เป็นเด็กสาวอายุเพียงสิบกว่าปี  

แต่เฉียวเจารู้สึกถึงพลังมหาศาลระลอกหนึ่ง ตัวจึงหงายไปด้านหลังอย่าง

ควบคมุไม่อยู่

นางตกลงไปในอ้อมกอดอบอุ่นของคนผู้หนึ่ง

เดก็สาวทีว่ิ่งเตลดิไปข้างหน้าต่อถูกเฉนิกวงทียื่นอยู่ไม่ไกลขวางหน้าไว้ 

นางพุ่งถลาเข้าสูว่งแขนของเขา

ปิงลวี่เบิกตากว้างทันใด

เจ้าคนท่ึมเฉนิกวงยังโชคดมีหีญิงงามโผมาซบอกเช่นน้ีกับเขาด้วยหรือ

มหิน�าซ�า้ยังกอดไว้ไม่ปล่อยอกี! ฮ ึ ข้าไม่สนใจเจ้าท่ึมผูน้ีอ้กีแล้ว ไปหา 

คณุหนดูกีว่า!

สาวใช้น้อยเดินกระฟัดกระเฟียดไปหาเฉียวเจา ก็เห็นท่านแม่ทัพ 

กอดเอวคณุหนขูองตนไว้น่ิงๆ

ปิงลวี่ชะงักฝีเท้าท�าตาปริบๆ

หรือว่าผู้คนสมัยนี้ล้วนชอบกอดกันไม่ปล่อยมือแล้ว?
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น่าชังนัก เหตุใดถึงไม่มีบุรุษรูปงามกอดข้าบ้างเล่า

"กอดพอหรือยัง" เฉียวเจายกมือหยิกเอวคนบางคนทีหนึ่ง

เซ่าหมิงยวนส่งเสียงไอเบาๆ ก่อนปล่อยมือออก

คนด้านหลงัไล่ตามมาทนัแล้วมองเซ่าหมงิยวนอย่างเกรงกลัวอยูบ้่าง 

เขาโค้งตัวพลางกล่าว "ท่านโหว ขอบคณุท่านมากท่ีจบัตวัซานหนไีว้ให้ขอรบั"

เซ่าหมงิยวนจ�าหน้าคนทีพ่ดูได้ว่าเป็นบตุรชายคนรองของผูใ้หญ่บ้าน 

ส่วนอกีสองคนทีต่ามมาข้างหลงัคือหลานชายของผู้ใหญ่บ้าน

"เฉินกวง พาซานหนีมานี่"

ซานหนีหันหน้ามาเห็นว่าคนในครอบครัวตามมาทัน นางก้าวขา 

จะออกว่ิงต่อไป

เฉนิกวงก�าข้อมอืนางไว้แล้วฉดุตวักลบัมาโดยไม่เกรงใจแม้แต่น้อย

"ซานหนี เจ้าหยุดคลุ้มคลั่งได้แล้ว รีบตามพวกข้ากลับเรือนเถอะ"  

บตุรชายคนรองของผูใ้หญ่บ้านพูดด้วยสหีน้าบูดบึง้

"ข้าจะไปหาพ่ีซานตัน้ ข้าจะไปหาพ่ีซานตัน้!" ซานหนเีห็นญาตพ่ีิน้อง 

เข้ามาใกล้ อารมณ์ก็พลุง่พล่านมากขึน้ เฉนิกวงต้องยึดตวัไว้แน่นๆ นาง 

ถึงจะดิน้ไม่หลดุ

สายตาของเฉียวเจาทอแววพิกลๆ

ทิศทางที่ซานหนีจะวิ่งหนีไปเป็นสวนซิ่งจื่อ...

เมือ่นกึถึงว่าซานหนีกับซานตัน้ลักลอบพลอดรกักนัในซากเรอืนสกุลเฉยีว 

เฉยีวเจาตะขดิตะขวงใจอยูม่าก ทว่าเพลานีค้นหน่ึงเสยีชวีติคนหน่ึงเสยีสติ 

ไปแล้ว นางก็ท�าได้เพียงทอดถอนใจ

ชาวบ้านเดนิออกมามงุดไูม่น้อย พวกเขาชีม้อืชีไ้ม้พลางพูดซบุซบิกัน 

อยู่ไม่ไกล
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"พวกเจ้าสองคนมัวยืนท่ือท�าอะไร ยังไม่พาซานหนีกลับเรือนอีก!"  

บตุรชายคนรองของผูใ้หญ่บ้านรูส้กึอบัอายขายหน้า เขาตวาดเสียงดงัล่ัน

คนหนุ่มสองคนก้าวเข้าไปจับแขนซานหนีคนละข้างแล้วออกแรง

ลากนางกลับไป

"รอประเดี๋ยว" เฉียวเจาพลันเอ่ยปากขึ้น

ทุกคนหยุดชะงักหันไปมองนางทันที

เฉียวเจาก้าวขาเดินเข้าไป

เซ่าหมงิยวนเหน็ดังน้ันก็ตดิตามไปเงียบๆ พร้อมกับส่งสายตาบอก 

เฉนิกวง

ความหมายนั้นแจ่มชัดมากว่า 'จับตาดูซานหนีให้ดี อย่าให้นาง

คลุม้คลัง่ท�าร้ายคุณหนูหล'ี

เฉินกวงคับอกคับใจเป็นอันมาก ชายหญิงไม่พึงถูกเน้ือต้องตัวกัน  

เมือ่ครู่น้ีเป็นเรือ่งสดุวิสยัเพราะเกิดข้ึนอย่างกะทันหัน แต่เหตใุดตอนน้ียังต้อง

ให้ข้าออกโรงอกีด้วยเล่า

ท่านแม่ทพัเลกิคิว้สูงทว่าสหีน้าเรยีบเฉย ชายหญิงไม่พึงถูกเนือ้ต้องตวั

กัน เจ้าไม่ออกโรง หรอืต้องให้ข้าออกโรงเอง เช่นนัน้ฮหูยินแม่ทัพของพวกเจ้า 

จะโมโหเอาได้นะ

ทัง้สองเพียงส่งสายตาโต้ตอบกัน เฉนิกวงกลบัเข้าใจความหมายของ 

ท่านแม่ทัพได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เขาได้แต่ถอนใจเฮือกอย่างปลงตก 

ยกมอืยึดแขนของซานหนไีว้

เฉยีวเจาย่ืนมอืไปแตะข้อมอืซานหนแีล้วสหีน้าเคร่งเครียดขึน้ทีละน้อย 

ก่อนท่ีนางจะดงึมอืกลบัแล้วมองเซ่าหมงิยวนแวบหน่ึง

"มีอะไรหรือ"
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"กลบัเข้าเรอืนค่อยคยุกัน" นางหมนุกายเดนิน�าหน้ากลบัไปในลานเรือน

ทนัใด

"พาคนเข้ามา"

เพราะเกิดศกึหนักข้ึนเมือ่คนื พ้ืนดนิโดยรอบเรือนของหญิงขายเต้าหู้ 

ล้วนเป็นสแีดงคล�า้ พวกชาวบ้านยืนอยู่ห่างๆ ไม่กล้าเข้าใกล้ แต่จะกลบัไป 

ก็เสยีดายเลยเขย่งเท้าชะเง้อคอมองด้วยความอยากรู้อยากเหน็

"พวกเจ้าเป็นอะไรกับซานหนี"

"ข้าคืออารองของนาง ส่วนพวกเขาสองคนเป็นพ่ีชายของซานหนี"  

บตุรชายคนรองของผูใ้หญ่บ้านอ้าปากพูด

"บิดามารดาของนางเล่า"

"ซานหนีเกิดมาอาภัพ ต้ังแต่ออกมาลืมตาดูโลกก็ก�าพร้ามารดา  

บิดาของนางก็จากไปเมื่อหลายปีก่อน" บุตรชายคนรองของผู้ใหญ่บ้าน 

มองเฉียวเจาอย่างระมัดระวัง "คุณหนู ซานหนีเป็นอย่างไรบ้าง พอนาง 

สตไิม่ดแีล้วเรีย่วแรงเยอะย่ิงนกั ระวังจะท�าร้ายท่าน ให้พวกข้าเอาตัวนาง 

กลบัไปจะดกีว่า"

ในตอนนีเ้องเสยีงของผูเ้ฒ่าคนหน่ึงดงัมาจากหน้าประต ู "ท่านโหว  

ข้าได้ยินว่าซานหนีอยู่ท่ีนี"่

"ท่านพ่อ ท่านมาได้อย่างไร"

ผูใ้หญ่บ้านย่างเท้าเข้ามา ท�าหน้าบึง้กล่าวขึน้ "ยังมหีน้ามาถามอกีหรอื  

มกัีนตัง้หลายคนกลบัเฝ้าเด็กผูห้นึง่ไว้ไม่ได้"

เขาเดนิไปตรงหน้าเฉยีวเจาแล้วกล่าวทกัทาย มองซานหนีพลางถอนใจ

เฮอืกหนึง่ "ซานหน ีตามท่านปู่กลบัเรอืนนะ"

เฉยีวเจาตกใจเมือ่พบว่าผูใ้หญ่บ้านซึง่ท่าทางแข็งแรงกระฉับกระเฉง
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ตอนทีน่างเพ่ิงมาถึงหมู่บ้านไป๋อว๋ินราวกับจะแก่ชราลงหลายปีในชัว่เวลาสัน้ๆ 

แม้แต่การเดินเหินก็เริ่มกระย่องกระแย่ง ชะรอยว่าเขาจะรักใคร่เอ็นดู 

หลานสาวผูน้ีจ้ากใจจรงิกระมงั

ครัน้คดิถึงเรือ่งทีเ่กิดขึน้เมือ่ครูน่ี ้ในใจหญิงสาวบงัเกิดความกังวลรางๆ

นางอาจจะรังเกียจพฤติกรรมของซานหนีทีล่กัลอบพลอดรกักับบรุษุ

ในซากเรอืนสกุลเฉยีวของนาง แต่ความรูส้กึทีม่ต่ีอเดก็สาววัยแรกแย้มผูน้ี้ 

นางก็นกึสงสารเวทนาตามประสาสตรเีหมอืนกัน

การลกัลอบลิม้ลองผลไมต้้องห้ามอย่างยัง้ใจไมอ่ยู่ชั่ววบู ชีวติทีร่อ 

เด็กสาวผู้นี้อยู่จะเป็นเช่นไร นางไม่รู้ แต่นางรู้ว่าต่อให้ตนไม่บอกเร่ืองนี้ 

ออกมาตอนน้ี วนัหน้าก็ปิดบังไว้ไม่ได้อยู่ดี

"ผู้ใหญ่บ้าน ข้ารักษาอาการสติฟั่นเฟือนของซานหนีได้"

ผูใ้หญ่บ้านตะลงึงนัไปทันใด เขาพูดละล�า่ละลกั "ท่านพูดว่าอะไรนะ  

ท่านรกัษาอาการสติฟ่ันเฟือนของซานหนีได้หรอื"

คนอื่นๆ มองเฉียวเจาด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อ

นางพยักหน้าเบาๆ

ผูใ้หญ่บ้านเข่าอ่อนทรดุตวัลงคกุเข่า "หากคณุหนรูกัษาอาการป่วย

ของซานหนีให้หายดีได้ ข้าจะจดุธูปโขกศีรษะให้ท่านทุกวัน"

เซ่าหมงิยวนฟังแล้วขมวดคิว้มุน่ เขากล่าวอย่างไม่พอใจ "ผูใ้หญ่บ้าน  

อย่าพูดจาส่งเดช!"

จุดธูปโขกศีรษะให้ทุกวันอะไรกัน น่ีจะสาปแช่งเจาเจาของเขา 

ใช่หรอืไม่ ขนืกล้าท�าเช่นน้ีเขาจะพังเรอืนผูใ้หญ่บ้านทันที

"ข้าหมายความว่าจะขอให้พระโพธิสตัว์คุม้ครองคณุหนูให้ร่างกาย

แข็งแรงและมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์พูนสุขทุกวัน"
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เซ่าหมิงยวนพยักหน้าหงึกหงัก เช่นนี้ค่อยยังชั่ว

"ผูใ้หญ่บ้าน ท่านลกุข้ึนมาพูดคยุกันเถอะ" เฉยีวเจากล่าวเสยีงเรียบๆ

ผูใ้หญ่บ้านลุกข้ึนยืนปาดน�า้ตาออก "คณุหนคูงไม่รูว่้าหลานสาวข้าผูน้ี้

ก�าพร้าบิดามารดาตั้งแต่เด็ก นางอยู่กับพวกข้าจนเติบใหญ่ นางท�าผิด 

โดยรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ พวกข้าก็ต้องรบัผดิชอบด้วย คุณหนู ท่านรกัษาซานหนี 

ให้หายเป็นปกติได้จรงิๆ ใช่หรอืไม่"

"ซานหนีไม่ได้เป็นบ้าจรงิๆ นางเพียงตกใจเกนิไปจนจติหลอน ฉะนัน้ 

จะรกัษาอาการสตฟ่ัินเฟือนของนางให้หายมใิช่เรือ่งยาก" นางกวาดตามอง 

ซานหนีแวบหนึ่งก่อนกล่าวทอดถอนใจ "แต่ยังมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกให้

ผูใ้หญ่บ้านรูไ้ว้"

"ท่านว่ามา"

"ซานหนีตั้งครรภ์แล้ว"
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