
บทนำ�

แม่น�ำ้สำยยำวไหลจำกภเูขำสงูลดัเรื่อยลงสูท่ี่รำบลุม่ แม้เข้ำสูค่มิหนัต-

ฤดูแล้วแต่ริมตลิ่งบางจุดน�้ายังเกาะเป็นธารน�้าแข็ง ทุ่งหญ้าริมฝั่งชูยอดเขียว

ระบดัใบภายใต้สายลมร้อน ฝูงแพะเดนิและเลม็หญ้าอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มเกอร์

ซึ่งกระจุกตวัเป็นหมู่อยู่ลบิๆ

สตรีนางหนึ่งในชุดชนเผ่ามีผ้าคลุมศีรษะควบม้าสีน�้าตาลตัวใหญ่ 

ออกห่างจากหมู่กระโจมมุ่งตรงมายังริมฝั่งแม่น�้า เมื่อใกล้เข้ามาจึงเห็นว่านาง

บงัคบัม้าเพยีงมอืเดยีว ในขณะที่ประคองห่อผ้าไว้ในอ้อมแขนอกีข้าง

บุรุษร่างสูงใหญ่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าโผล่มาแค่นัยน์ตายืนรออยู่ริมตลิ่ง 

ณ จุดแคบสุดของแม่น�้า มือหนึ่งจับบังเหียนม้า อีกมือแตะอาวุธคู่กาย 

เตรยีมพร้อม 

เมื่อม้าจากอีกฝั่งธารเหยาะย่างมาหยุดอยู่ตรงหน้าหญิงชนเผ่าซึ่ง 

เคลื่อนกายลงจากหลังม้าอย่างคล่องแคล่ว ด้วยเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะ 

นางสาวเท้าอย่างเร่งรบีเข้ามาหาพร้อมยื่นห่อผ้าคลุมขนแกะให้

“คาร์ซา ท่านต้องพาลูกของข้าไปให้ไกลสุดหล้าฟ้าเขยีว” นางขานนาม

บุรุษนั้นด้วยชื่อชนเผ่า ในห่อผ้าคือเด็กน้อยซึ่งนอนลืมตาส่งเสียงอ้อแอ้ 
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อย่างเพลิดเพลิน เยาว์วัยเกินกว่าจะรับรู้ได้ว่าชะตาชีวิตก�าลังจะพลิกผันไป

ตลอดกาล

“แล้วเจ้าล่ะ ท�าไมไม่หนไีปพร้อมข้า แคว้นซนิหยางอุดมสมบูรณ์ เจ้า

จะมีต�าแหน่งเป็นถึงชายาแห่งองค์ชายรัชทายาท บุตรชายเจ้าจะเป็นองค์ชาย

ไม่ใช่หลานหวัหน้าเผ่ารมิชายแดนเยี่ยงนี้”

“หากรู้แต่แรกว่าพวกท่านเป็นคนซินหยาง ข้าคงไม่ใจอ่อนมอบกาย 

มอบใจให้พี่ชายท่าน เวลานี้สามข้ีาระแคะระคายแล้วว่าโจชไิม่ใช่บตุรที่เกดิจาก

เขา เขาโกรธแค้นที่ถูกพ่อข้าหลอกให้แต่งงานกบัข้า ขนืเนิ่นนานไปความจรงิ

ปรากฏ สามีข้าจะไม่เก็บโจชิไว้เพราะไม่ใช่สายเลือดของเขา” นางมองทารก 

เพศชายในห่อผ้าด้วยแววตาเศร้าโศก 

“โฮลนั ข้าจะไม่ยอมทิ้งเจ้าไว้ที่นี่ เจ้ากบัลูกต้องกลบัไปหาท่านพี่พร้อม

ข้า” ฝานเซงิผงิค�ารามหนกัแน่น

“ไม่ได้ ข้าจะเป็นตวัถ่วงท่านให้เดนิทางช้าลง เมื่อพวกผู้ชายในเผ่ากลบั

จากล่าสัตว์ไม่พบข้า จะระดมคนออกตามหา หากท่านถูกจับได้ พวกเขาจะ

ทรมานแล้วจบัท่านต้มทั้งเป็น ลูกข้ากจ็ะไม่รอดอยูด่”ี น�้าเสยีงนางเป่ียมไปด้วย

ความพรั่นพรงึ ส�าหรบัชนเผ่ามองโกล การจบัเชลยศกึต้มทั้งเป็นถอืเป็นการ

ลงทณัฑ์อนัร้ายกาจที่สุด ไม่เพยีงคร่าชวีติ แต่ยงัถอืเป็นการท�าลายวญิญาณ

ของคนผู้นั้นโดยสิ้นเชงิ

“ข้าแม่ทัพฝานแห่งซินหยางหาได้เกรงกลัวพวกชนเผ่าไม่” ฝานเซิงผิง

ประกาศกร้าว

“ท่านหาได้คุ้นชินภูมิประเทศ ย่อมไม่อาจเดินทางว่องไวดั่งใจนึก อีก

ประการหนึ่ง แม้ข้าจะหนรีอดไปถงึแคว้นซนิหยางกไ็ม่รู้จะมชีวีติยนืยาวต่อไป

ได้อกีนานแค่ไหน” โฮลนัเอื้อมมอืมายดึท่อนแขนฝานเซงิผงิไว้แน่น พูดด้วย

น�้าเสยีงอนัสั่นเครอื “คาร์ซา ฟังให้ด ีข้า...ข้าก�าลงัจะตาย” 

“เจ้า! พูดเพ้อเจ้อด้วยเรื่องอนัใด รงัเกยีจแผ่นดนิของข้าถงึขนาดต้อง

ยกความตายมาอ้างเชยีวร”ึ ฝานเซงิผงิสะบดัมอืนางออกด้วยความฉุนเฉยีว
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“ข้าปวดท้องทกุวนัมาร่วมสองฤดูกาลแล้ว สมนุไพรระงบัความเจบ็ปวด

หาช่วยข้าได้ หมอผปีระจ�าเผ่าบอกว่าข้าเป็นฝีในท้อง คงไม่แคล้วสิ้นลมภายใน

ฤดูหนาวนี้”

“งมงายสิ้นดี แค่ฝีในท้องไม่ท�าให้คนตายได้ ในวังมีหมอหลวง ถ้า 

หมอหลวงรักษาไม่หายทั่วแคว้นก็ยังมีหมอที่เก่งกล้าสามารถอีกมากที่จะ 

รกัษาเจ้าได้” 

“ไม่มปีระโยชน์หรอก ข้ารูต้วัดว่ีาก�าลงัจะตาย ช้าหรอืเรว็เท่านั้น คาร์ซา  

ข้าอยากตายอย่างสงบบนผืนดินเกิดในทุ่งหญ้าที่เคยวิ่งเล่นและเติบโต มิใช่

แผ่นดินที่ในชีวิตนี้ไม่เคยย่างกรายไปเหยียบ หากข้าตาย ลูกข้าย่อมสิ้นลม

หายใจไปด้วย ข้าถึงจ�าเป็นต้องฝากโจชิไปกับท่าน” โฮลันส่งสายตาเป็นเชิง

บงัคบัฝานเซงิผงิ เสยีดายเหลอืเกนิที่หลงรกับุรุษผดิคน นางมองข้ามน�้าใจเขา

ไปมใีจกบับุรุษที่หามรีกัจรงิให้หญงิใดในใต้หล้า

“แล้วเจ้าจะบอกคนในเผ่าอย่างไร จู่ๆ บุตรชายหายตัวไปอย่างไร้ 

ร่องรอย?”

“ข้าจะบอกเขาว่าโจชหิายไปตอนที่ข้าก�าลงัต้อนแพะกลบัเข้าคอก หมาป่า

เลด็ลอดเข้ามาคาบสตัว์เลี้ยงจากกระโจมออกบ่อยไป นบัประสาอะไรกบัทารก

แบเบาะ”

“พวกเขาจะคดิว่าเจ้าโป้ปด”

“ข้าไม่สน ขอเพียงโจชิปลอดภัยเท่านั้นพอ อย่างไรเสียข้าก็ต้องตาย 

วนัยงัค�่า”

“คาร์ซา...” โฮลนัเอื้อมมอืมายดึแขนเขาอกีครั้งเป็นเชงิฝากฝัง “ข้าไว้ใจ

ให้ท่านเป็นผู้อุปการะโจชิเพราะท่านพึ่งพาได้ ในภายภาคหน้าพี่ชายท่านต้อง

ขึ้นครองราชย์ วงัหลวงแก่งแย่งชงิด ีเกรงเหลอืเกนิว่าลูกข้าจะถูกปลดิชพีเสยี

ก่อนได้เตบิใหญ่” นางคุกเข่าลงต่อหน้าฝานเซงิผงิ “ถอืว่าเป็นค�าขอก่อนตาย

ของข้า โปรดเลี้ยงดโูจชเิยี่ยงเดก็ธรรมดา ฝึกฝนให้เขาขี่ม้าและยงิธนูให้แม่นย�า

เพื่อร�าลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนที่จากมาเท่านั้นพอ และสาบานต่อแผ่นดิน 
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ทุ่งหญ้าแห่งนี้ว่าท่านจะเปิดเผยชาตกิ�าเนดิของเขาเมื่อถงึเวลาอนัควรเท่านั้น”

“แต่ว่า...มันไม่ถูกต้อง” ฝานเซิงผิงส่ายศีรษะไปมาด้วยความขัดใจ  

“พี่ชายข้าสมควรรู้ว่าเจ้าได้ให้ก�าเนดิบุตรชายแก่เขา”

“แค่ความลุ่มหลงชั่วครู่ชั่วยาม ความรู้สึกที่เขามีต่อข้าพัดสลายไป 

ในพริบตาไม่ต่างจากสายลมแห่งคิมหันตฤดูอันแสนสั้น” โฮลันกล่าวอย่าง

สะเทือนใจ ถอดแหวนที่คล้องไว้ด้วยเชือกหนังออกจากคอซุกลงในห่อผ้า 

ข้างกายบุตรชาย “แหวนปลอกธนูนี้พี่ชายท่านมอบให้ข้าไว้ดูต่างหน้าตอน 

แยกจากกัน ข้าขอมอบไว้เป็นหลักฐานในยามที่พ่อลูกได้พบกัน” โฮลัน 

ก้มหน้าฝังจมูกลงบนแก้มนุ่มของบุตรชายอย่างรักใคร่เป็นครั้งสุดท้าย ก่อน

ส่งทารกน้อยให้ฝานเซงิผงิ

“พี่ชายท่านเป็นรักแรกและรักเดียวของข้า แม้เป็นเพียงอารมณ์

เผลอไผลแต่ข้ากภ็ูมใิจที่ได้ให้ก�าเนดิโจช ิ เพื่อหลกีเลี่ยงอนัตรายทั้งปวงที่อาจ

เกิดขึ้น ลูกข้าจะรู้ความจริงเมื่อถึงเวลาอันสมควรเท่านั้น หากท่านไม่ท�าตาม

ค�าขอร้องนี้ วญิญาณของข้าจะไม่มวีนัสงบสุข” โฮลันจ้องลกึเข้าไปในดวงตา

ของฝานเซงิผงิอย่างคาดคั้น

“ข้าแม่ทัพฝานแห่งแคว้นซินหยางสัญญาจะดูแลปกป้องบุตรชายแห่ง

องค์ชายรชัทายาทแคว้นซนิหยางที่เกดิจากแม่นางโฮลนัด้วยชวีติ จะไม่เปิดเผย

ความจริงจนกว่าเขาจะมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ คงนานพอที่จะท�าให้

วิญญาณเจ้าอภัยให้พี่ชายข้าได้” ถ้อยค�าที่กลั่นออกจากหัวใจของฝานเซิงผิง

หนกัแน่นราวหนิผา 

“ท่านมีเวลาหนึ่งคืนเต็มก่อนที่สามีข้าและพรรคพวกของเขากลับจาก 

ล่าสตัว์ ขอให้รบีเดนิทางโดยไม่พกั ยิ่งใกล้ชายแดนแคว้นซนิหยางมากเท่าใด

ท่านกบัโจชจิะปลอดภยัมากเท่านั้น”

“ข้าขอตั้งชื่อบุตรชายเจ้าว่าหลินฟ่ง เขาคือสายลมเหนือที่พัดสู่แคว้น 

ซนิหยาง และจะเป็นก�าลงัส�าคญัค�้าจุนราชบลัลงัก์สบืไป”

โฮลันไม่เอ่ยวาจาใดอีก มีเพียงสายตาขอบคุณลึกซึ้งที่มอบให้ นาง 
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หนัหลงักลบัขึ้นม้า ฝืนกล�้ากลนืความปวดร้าวลงในอก กระชากม้าควบออกไป

ราวกบัตอ้งการตดัใจให้ขาด นบัจากนี้บุตรชายนางได้ตายจากเผ่าเพื่อเกดิใหม่

เป็นคนซินหยางเต็มตัว นางวิงวอนต่อวิญญาณแห่งทุ่งหญ้าและสายน�้าขอให้

เขาได้เติบใหญ่อย่างสงบร่มเย็นสืบไป นั่นคือความหวังเดียวที่จะน�าติดตัว 

ไปสู่ภายภาคหน้า หาใช่ความรักที่ติดตรึงใจกับบุรุษซินหยางผู้สูงศักดิ์ใน 

คมิหนัตฤดูแต่อย่างใด



หนึ่ง

ต้นสนใหญ่ปลำยชะง่อนผำหินบนยอดภูเขำสูง ยำมตะวันสนธยำ 

แสงสสี้มเอบิอาบฉาบท้องฟ้าโปร่งไร้เมฆทอดยาวลงมายงัผนืดนิ เว้นไว้เพยีง

บริเวณที่เงาสนทาบทาไปถึงทิวทัศน์บนภูหมื่นตะวันให้สงบนิ่งสวยงามราวกับ

ภาพวาด

บุรุษผู้หนึ่งสวมกางเกงผ้าดิบขายาว รองเท้าผ้าสีด�าสูงถึงหน้าแข้ง

ขะมกุขะมอมเพราะผ่านการใช้งานมาอย่างสมบกุสมบนั ผกูเสื้อคลมุไว้รอบเอว

เผยล�าตวัเรยีบแน่น ลาดไหล่ผึ่งผาย แผงอกกระชบัมเีหงื่อผุดซมึ เจ้าตวัใช้

ก�าลังแขนน้าวสายธนูเต็มเหนี่ยวจนปลายปีกคันธนูโค้งลงมาแทบบรรจบกัน 

เมื่อปล่อยมือ แรงดีดจากสายเอ็นส่งให้ลูกธนูพุ่งแหวกอากาศออกไปปักตรง

กึ่งกลางหน้าผากของหุ่นฟางที่อยู่ห่างออกไปร่วมครึ่งลี้ บนหุ่นฟางมลีูกธนูปัก

ในต�าแหน่งจุดตายทั่วร่างอยู่เป็นกระจุก

ชายชราผมขาวโพลนยาวถึงกลางหลัง สวมชุดคลุมตัวยาวสีถ่าน  

คาดเอวด้วยผ้าสเีข้มเฉดเดยีวกนั เคราขาวได้รูปยาวระช่วงอก รูปร่างสูงใหญ่

มีเค้าผึ่งผายเดินมาหยุดอยู่เบื้องหลังบุรุษที่ยังคงน้าวสายธนูยิงหุ่นฟางด้วย

จงัหวะสม�่าเสมอจนถุงหนงับรรจุลูกธนูว่างเปล่าลง
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“ไม่นกึว่าเจ้าจะกลบัขึ้นเขาเรว็เยี่ยงนี้ หลนิฟ่ง ดูท่าแล้วภารกจิที่เหวนิ-

ซื่อไห่ไหว้วานให้ช่วยคงไม่คณามือเจ้าเท่าใดนัก” ลู่หยงอวี้กระเซ้าศิษย์เอก  

จากอดีตแม่ทัพด่านชายแดนทิศอุดร หลีกหนีความวุ ่นวายในราชส�านัก 

ช่วงบั้นปลายชวีติขึ้นมาบ�าเพญ็พรตบนภผูาสงูเทยีมเมฆ แต่ไม่วายถกูรบกวน

จากโลกภายนอก ต้องรับภาระประสิทธิ์ประสาทวิทยายุทธ์และกลศึกให ้

บุตรชายข้าราชบรพิารชั้นสูงในราชส�านกั

“ท่านอาจารย์” บุรุษหนุ่มละมือจากธนูคู่ใจโค้งค�านับอย่างนอบน้อม 

“ภารกจิของน้องเลก็ส�าเรจ็เป็นที่เรยีบร้อยด”ี เจ้าตวัรายงานสั้นๆ หลนิฟ่งเป็น

เดก็ก�าพร้าที่ชนิอ๋องฝานเซงิผงิ พระอนุชาของฮ่องเต้อุปการะมาตั้งแต่แบเบาะ 

จากค�าบอกเล่าของท่านอ๋องผู้ล่วงลับ เขาไม่ใช่คนแคว้นซินหยางโดยก�าเนิด 

แต่มีเชื้อสายชนเผ่าทางตอนเหนือ อ๋องฝานเลี้ยงดูหลินฟ่งให้เติบใหญ่ขึ้นมา

พร้อมบุตรชายโทนฝานเลี่ยงซื่อ เมื่อถงึวยัอนัสมควร ทั้งคู่จงึถูกส่งขึ้นเขามา

ฝากตวัเป็นศษิย์ลู่หยงอวี้ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวรยุทธ์ท่านอ๋องสมยัหนุ่ม

ปรมาจารย์ลู่หยงอวี้ลูบเคราเบาๆ สีหน้าเปื้อนยิ้มบ่งบอกว่าพึงใจเมื่อ 

เหวนิซื่อไห่ ศษิย์อายุน้อยสุด ขี้เล่นไม่เป็นโล้ไม่เป็นพายได้ส�าแดงฝีมอืให้เป็น

ที่ประจกัษ์ด้วยการตามหาตวัพระราชธดิาในองค์ฮ่องเต้ซึ่งพลดัพรากไปตั้งแต่

แบเบาะจนเจอ และอารักขาพากลับเข้าวัง แถมยังเป็นก�าลังส�าคัญคลี่คลาย 

การก่อกบฏลงได้

“สร้างครอบครัวเป็นหลักฐาน มุ่งท�างานรับใช้ชาติ เหวินซื่อไห่ ไม่ 

เสยีแรงที่เฝ้าพร�่าสอน แล้วเจ้าล่ะ หลนิฟ่ง หวนกลบัมาด้วยเหตุอนัใดอกี”

หลังถ่ายทอดวิทยายุทธ์และกลศึกให้จนครบกระบวน บรรดาศิษย์ 

ต่างแยกย้ายลงจากเขา ยกเว้นหลินฟ่งที่ต้องการอยู่ปรนนิบัติอาจารย์เพื่อ

ทดแทนคุณอีกสักระยะ แต่จ�าต้องลงจากเขาเมื่อพี่น้องร่วมสาบานต้องการ

ความช่วยเหลอื 

“ก่อนลงจากเขาศิษย์ตั้งใจไว้แล้วว่าจะกลับขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  

ตดิที่พี่รองรั้งตวัไว้ แจ้งว่ามงีานราชการส�าคญั จ�าเป็นต้องขอแรง แต่ศษิย์ยงั 
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ไม่ตกปากรบัค�า ตั้งใจมาปรกึษาอาจารย์ก่อน”

“เจ้าเป็นเสยีเช่นนี้ หาได้กระตอืรอืร้นอยากเจรญิก้าวหน้าในราชส�านกั

เหมอืนคนทั่วไป มวัแต่เกบ็ตวัอยู่บนเขา ฝีมอืธนูที่ฝึกปรอืมาจะสูญเปล่า หาก

มไิด้ใช้ในการศกึสงครามให้เป็นประโยชน์” ปรมาจารย์อาวุโสตงิ

“ราชส�านักวุ่นวายนัก เห็นแล้วปวดเศียรเวียนเกล้า ข้าราชบริพาร

กระหายอ�านาจจนลืมนึกถึงผิดชอบชั่วดี กระทั่งคนในครอบครัวยังให้ร้าย 

ฆ่าแกงกนัได้ หากข้าเป็นฮ่องเต้คงไม่อาจทนไหว” 

“อย่าพูดเช่นนั้น สวรรค์เท่านั้นที่รู้ สกัวนัหนึ่งเจ้าอาจต้องเข้าไปอยู่ใน

ราชส�านกัเป็นการถาวร” ลู่หยงอวี้หวัเราะ ลูบเคราไปพลาง

“เห็นจะไม่ไหว ท่านอาจารย์เองยังหลีกหนีความวุ่นวายขึ้นมาอยู่บนนี้ 

เหตุใดกลบัสนบัสนุนให้ศษิย์รบัใช้ราชส�านกั” บุรุษหนุ่มนิ่วหน้า 

“ในทุกรัชสมัยย่อมมีทั้งช่วงเวลาสงบสุขและนองเลือด เป็นวัฏจักร 

แห่งอ�านาจ หาหลกีเลี่ยงได้ไม่ แต่บดันี้เหตุการณ์ในราชส�านกัได้คลี่คลายลง 

บ้านเมอืงหวนกลบัมาสู่ความสงบสุขอกีครั้ง เจ้าอย่ากงัวลจนเกนิเหตุนกั”

“หาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านอาจารย์ แม้ตัวการส�าคัญที่วางแผนลอบ 

ปลงพระชนม์ฮ่องเต้จะตายตกไปตามกนั แต่พี่รองยงัไม่ปักใจเชื่อว่าเหตกุารณ์

จบลงแท้จรงิ เขาจงึอยากส่งข้าไปสบืเงื่อนง�าบางอย่างต่อยงัแคว้นหลู”

“อืม…แคว้นหลูเช่นนั้นหรือ” ลู่หยงอวี้หรี่ตาลงพลางลูบเครา ท่าทาง

ครุ่นคิด “คนร้ายที่เลี่ยงซื่อคิดว่าแอบซ่อนอยู่หลังฉากอาจหนีไม่พ้นเป็นคน 

ร่วมสายเลอืดเดยีวกนั คดิแล้วช่างน่าหดหู่ยิ่งนกั”

“สายเลอืดเดยีวกนั? ท่านอาจารย์หมายความเช่นไร ทั้งท่านและพี่รอง

คดิอ่านซบัซ้อนจนศษิย์ตามไม่ทนั ภารกจินี้เช่นกนั เขาเพยีงแต่บอกสั้นๆ ให้

ศิษย์เดินทางไปแคว้นหลูโดยไม่แจ้งรายละเอียดใดๆ ศิษย์จึงยังไม่ตกปาก-

รบัค�า” หลนิฟ่งก้มหน้ามองคนัธนใูนมอืหลบสายตาอาจารย์ บรุษุหนุ่มตระหนกั

ถงึบญุคณุของชนิอ๋องฝานเซงิผงิ ส่วนฝานเลี่ยงซื่อนั้นปฏบิตัต่ิอเขาไม่ต่างจาก

พี่ชายทั้งที่หาได้มสีายเลอืดเดยีวกนั เขาย่อมไม่อาจปฏเิสธค�าร้องขอได้
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“โบราณกล่าวไว้ คนต้องเคารพเทดิทนูฟ้าดนิ ฮ่องเต้ บพุการแีละครบูา-

อาจารย์ เราควรซาบซึ้งและระลึกถึงพระคุณของบุพการีและครูบาอาจารย์ไม่

ว่างเว้น ส่วนฮ่องเต้…” จู่ๆ ค�าพูดของปรมาจารย์ลู่กลบัสะดุดไปเฉยๆ “ฮ่องเต้

เป็นพระเชษฐาต่างพระราชชนนีของชินอ๋องฝานเซิงผิงผู้อุปการะเจ้า ในอดีต

ท่านอ๋องช่วยให้พระเชษฐาได้ขึ้นครองราชย์ ทั้งยังจงรักภักดีต่อฮ่องเต้ยิ่ง 

ชวีติ หากเจ้าตอ้งการตอบแทนบญุคุณ จงช่วยเลี่ยงซื่อท�าความจรงิให้ปรากฏ” 

ลู่หยงอวี้อบรมศษิย์

“ศิษย์ตระหนักดีว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านอ๋องที่ชุบเลี้ยงมา แต่ศิษย์ไม่

ปรารถนาลาภยศหรอืต�าแหน่งในราชส�านกั ฝีมอืธนูที่มกีเ็พยีงแค่รกัษาตวัรอด 

เกรงว่าภารกจิของพี่รองจะล้มเหลวเพราะศษิย์” น�้าเสยีงหลนิฟ่งแฝงความลงัเล 

ฝานเลี่ยงซื่อศิษย์พี่ร่วมสาบานมองเห็นสิ่งใดในตัวคนที่แทบจะไม่ย่างกราย 

ลงจากเขาเชน่เขา จงึได้มอบหมายภารกจิส�าคญัของราชส�านกัที่อยูไ่กลออกไป

จนถงึแคว้นหลู

“ในบรรดาศิษย์ เลี่ยงซื่อเชี่ยวชาญการวางแผนมากที่สุด ข้าเชื่อว่า 

เลี่ยงซื่อเห็นความสามารถในตัวเจ้า มิเช่นนั้นคงมอบหมายภารกิจนี้ให้ผู้อื่น 

หลนิฟ่ง เจ้าไม่ใช่งทูี่จะเลื้อยหลบหลกียามภยัถงึตวั สวรรค์ลขิติให้เจ้าเป็นมงักร 

แม้หลับใหล แต่เมื่อได้ยินเสียงเรียกขาน มังกรย่อมตื่นขึ้นจากการจ�าศีล 

เพื่อปกป้องบ้านเมอืง” ลูห่ยงอวี้จ้องลกึลงไปในดวงตาสมีรกตเข้มเกอืบด�าที่ได้

จากเผ่าพนัธุ์ทางเหนอื บางทอีาจถงึเวลาที่หลนิฟ่งจะได้รบัรู้ความจรงิเกี่ยวกบั 

ชาตกิ�าเนดิที่ชนิอ๋องฝานเซงิผงิขอให้ช่วยปิดบงัเอาไว้แล้ว 

“ทองแท้ย่อมเปล่งประกายอยูว่นัยงัค�่า ยอดภหูมื่นตะวนัไม่ใช่ที่ของเจ้า 

ตรงนั้นต่างหากคือที่ของเจ้า” ลู่หยงอวี้ตวัดนิ้วไปยังทิศทางที่ตั้งพระราชวัง 

“หากไม่เหน็แก่แผ่นดนิ ถอืเสยีว่าออกไปช่วยพี่น้องร่วมสาบาน ข้าสู้อุตสาหะ

ฝึกปรือเจ้ามาเพื่อวันนี้ เหลียนหย่งฝู ฝานเลี่ยงซื่อ เจ้า และเหวินซื่อไห่  

สี่พี่น้องร่วมสาบานแห่งภหูมื่นตะวนัจะเป็นก�าลงัส�าคญัปกป้องและช่วยสบืทอด 

ราชบลัลงัก์” ปรมาจารย์เฒ่าเอ่ยหนกัแน่น
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“แต่ศษิย์มไิด้มสีายเลอืดตระกลูฝาน หน�าซ�้าหาใช่คนซนิหยาง ไม่รูด้้วย

ซ�้าว่าบิดามารดาเป็นใครมาจากไหน จึงหาได้มีหน้าที่ต่อราชบัลลังก์เหมือน 

พี่น้องร่วมสาบานจากตระกูลสูงศักดิ์เก่าแก่ไม่” น�้าเสียงเรียบแฝงซึ่งความรั้น 

หากไม่ได้ใกล้ชดิมานานไม่มทีางที่ยอดฝีมอืธนูจะเผยความน้อยเนื้อต�่าใจจาก

ปมด้อยเรื่องชาติก�าเนิดให้ล่วงรู ้ หลินฟ่งอ่อนน้อมและยอมลงให้ทุกคน 

แม้กระทั่งเหวินซื่อไห่ซึ่งเยาว์วัยกว่า ส่วนลึกเพราะตระหนักว่าตนนั้นต�่าต้อย 

ในขณะที่พี่น้องร่วมสาบานต่างมฐีานนัดรสูงส่ง 

นกัพรตแห่งภูหมื่นตะวนัล้วงมอืเข้าไปในอกเสื้อ ยื่นสิ่งล�้าค่าออกมาส่ง

ให้ศษิย์ “แหวนปลอกธนูนี้ท่านอ๋องมอบไว้ให้ข้าก่อนสิ้นใจ สั่งให้มอบแก่เจ้า

เมื่ออายุครบเบญจเพส หรอืในเวลาที่ข้าเหน็สมควร ช่างท้าทายวจิารณญาณ

ยิ่งนกั” ลู่หยงอวี้ร�าพงึร�าพนัเบาๆ ดั่งเป็นเรื่องน่าร�าคาญใจ

“ในเมื่อท่านอ๋องชงิสิ้นชวีติไปก่อน ข้าขอมอบให้เจ้าเสยีบดันี้ ไม่ต้องรอ

จนครบเบญจเพสให้วุ่นวายต้องกลบัขึ้นเขาอกีรอบ”

หลนิฟ่งยื่นมอืออกไปรบัแหวนปลอกธนูจากอาจารย์ ก่อนลองสวมลง

บนนิ้วโป้งได้อย่างเหมาะเจาะ ตัวแหวนแกะจากงาช้าง เนื้อสัมผัสเรียบเย็น  

ผวิรอบนอกสลกัเสลาเป็นลวดลายวจิติรสวยงามแปลกตากว่าแหวนปลอกธนู

ใดๆ ที่เคยเหน็มา 

“เหตุใดท่านอ๋องจงึมอบของล�้าค่าเช่นนี้ให้แก่ศษิย์”

“มนัเป็นของที่พ่อเจ้ามอบให้แม่ของเจ้า แหวนปลอกธนูนี้จะเป็นเครื่อง

ยืนยันชาติก�าเนิดที่แท้จริง เก็บรักษาไว้ให้ดี ในวันที่ได้พบพ่อแท้ๆ เจ้าอาจ

เปลี่ยนใจไม่คดิกลบัขึ้นเขามาปรนนบิตัขิ้าแล้วกเ็ป็นได้” 

ปรมาจารย์เฒ่าหวัเราะเบาๆ อย่างอารมณ์ด ีนกัพรตแห่งภูหมื่นตะวนั

ทอดสายตาไปยังทิศทางที่ตั้งพระราชวังด้วยสายตากังวล หวังใจว่าศิษย์รัก 

จะผ่านบททดสอบที่ดาหน้าเข้ามาหลังลงจากเขาไปแล้วได้ หากความจริง 

เรื่องชาติก�าเนิดในหลายปีที่ผ่านมาปรากฏ คลื่นใต้น�้าย่อมท�าให้ราชบัลลังก ์

สั่นคลอน แต่เมื่อมงักรผงาด กเ็ป็นสญัญาณว่าภยัคุกคามก�าลงัจะถูกปัดเป่า 
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ความมั่นคงสถาพรจะใกล้หวนคนืสู่ต้าซนิหยางอกีครั้ง 

แดดยำมตะวนัตรงศรีษะแผดแสงเจดิจ้ำ เส้นทำงสำยเก่ำเลยีบชำยป่ำ

ด้านหนึ่งของเมอืงหลวงเงยีบสงดั หลงัทางการตดัถนนหลวงอนักว้างขวางรวม

ทั้งส่งทหารคอยลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย ความนิยมสัญจรเส้นทาง

เดมิจงึลดน้อยลง เหลอืเพยีงชาวบ้านที่คุ้นเคยใช้เป็นทางผ่านเข้าไปหาของป่า 

หลินฟ่งสวมหมวกฟางปีกกว้างปิดบังใบหน้า สวมเสื้อคลุมปอนๆ เปื้อนฝุ่น 

อ�าพรางธนูคู่ใจไว้ในถุงสัมภาระ ควบม้าเดินเหยาะๆ มาหยุดหน้าโรงเตี๊ยม

ซอมซ่อ

ภายในโรงเตี๊ยมมีโต๊ะอยู ่ไม่กี่ตัว บุรุษหนุ ่มหย่อนตัวลงนั่งที่โต๊ะ 

ตดิหน้าต่าง วางถุงสมัภาระบนเก้าอี้ข้างตวั ถอดหมวกฟางวางทบั ปักหลกันั่ง

หนัหน้าออกนอกร้าน รอคอยการมาถงึของใครบางคน

เจ้าของร้านยกซึ้งไม้ไผ่บรรจหุมั่นโถวซึ่งเป็นอาหารเพยีงอย่างเดยีวของ

รา้นมาวางตรงหน้าพรอ้มกาน�้าชาโดยไม่ต้องสั่ง หลนิฟ่งรนิชาใส่ถว้ยยกขึ้นจบิ

ดับกระหายโดยไม่แตะต้องหมั่นโถว ตาเรียวกราดมองผ่านๆ ส�ารวจความ

เคลื่อนไหวภายในร้านโดยละเอยีดด้วยท่าทางผ่อนคลายไม่ต่างจากนกัเดนิทาง

ที่ตรากตร�ามาแล้วทั้งวนั

เสยีงม้าควบตะบงึมาแต่ไกลหยดุลงตรงหน้า บรุษุหนึ่งสวมเสื้อคลมุผ้า

ทอเนื้อละเอยีดตดัเยบ็ประณตี เจ้าตวักระโดดแผลว็ลงจากหลงัม้าแล้วผกูอาชา

ลักษณะเด่นก�าย�า ขนกายสีน�้าตาลแดงแต้มสีขาวที่ข้อเท้าทั้งสี่ไว้เคียงข้างม้า

ของหลนิฟ่ง ก่อนสาวเท้าเข้าสู่โรงเตี๊ยมด้วยทที่าสบายๆ แต่แฝงความมั่นใจ 

หลินฟ่งรีบลุกขึ้นค�านับบุรุษซึ่งมีร่างสูงผึ่งผายแลดูอายุอานามไม ่

แตกต่างเขาด้วยความนบนอบในท ี“พี่รอง”

บรุษุผูไ้ด้รบัการค�านบัยิ้มรบั สะบดัเสื้อคลมุให้พ้นตวัแล้วทรดุตวัลงนั่ง

อย่างมมีาด “ข้านกึว่าเจ้าจะไม่กลบัลงมาเสยีแล้ว ท่านอาจารย์โน้มน้าวเช่นไร 

เจ้าจงึยอมเปลี่ยนใจ”
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ฝานเลี่ยงซื่อ บุตรชายของชนิอ๋องฝานเซงิผงิผู้อุปการะหลนิฟ่ง มศีกัดิ์

เป็นพระภาตยิะในฮ่องเต้ ด�ารงต�าแหน่งจงจวิ้นอ๋อง สูงศกัดิ์ หยิ่งทะนง และ

เฉลยีวฉลาดเป็นที่น่าเกรงขาม มบีทบาทส�าคญัยิ่งในราชส�านกั 

ฝานเลี่ยงซื่อและหลินฟ่งเติบโตมาด้วยกัน ถูกส่งไปฝึกวิชาบน 

ภูหมื่นตะวัน ได้พบเหลียนหย่งฝูและเหวินซื่อไห่ สนิทสนมผูกพันเป็น 

พี่น้องร่วมสาบานกันก่อนแยกย้ายลงจากเขา ฝานเลี่ยงซื่อกลับลงมาด�ารง 

ต�าแหน่งจงจวิ้นอ๋องรวมถงึแม่ทพัคุมกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวง

หลนิฟ่งส่ายศรีษะ ยิ้มบางๆ ที่มมุปาก ไม่ถอืสาการกระเซ้าเย้าแหย่ของ

ศษิย์พี่ร่วมสาบาน

“อันที่จริงภารกิจของพี่รองย่อมหานายทหารผู้สามารถในสังกัดกระท�า

การได้ เพียงแต่ท่านต้องการหาเหตุให้ข้าลงจากเขา ไม่ต่างจากน้องเล็กที่ 

ไหว้วานข้าให้อารกัขาองค์หญงิชุนหลนั”

“เจ้าเข้าใจผิดมหันต์ งานนี้จะหาใครเหมาะสมยิ่งกว่าเจ้าเป็นไม่มี ข้า

ต้องการให้เจ้าแฝงตัวเดินทางไปแคว้นหลูเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ 

ท่านอาฉี่หลนิ” 

น�้าเสียงเรียบเรื่อยในตอนแรกแปรเปลี่ยนเป็นขึงขังจริงจังเมื่อเอ่ยถึง

ภารกิจส�าคัญ “ข้าไม่ปักใจเชื่อว่าฮองเฮาจะวางแผนลอบปลงพระชนม์เพียง

ล�าพงั พษิที่ใช้วางยาฮ่องเต้เป็นพษิหายาก พบได้ในแคว้นหลเูท่านั้น แม้ตวัการ

จะสิ้นลมหายใจ แต่เพื่อความไม่ประมาท ข้าต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่าง”

“ท่านก�าลงัสงสยัว่ามคีนในแคว้นหลูรู้เหน็เป็นใจ แต่อ๋องฉี่หลนิมศีกัดิ์

เป็นพระอนุชาในฮ่องเต้ ไม่น่าคดิการผลาญสายเลอืดเดยีวกนั”

ฝานเลี่ยงซื่อยิ้มหยนั ยกถ้วยชาที่หลนิฟ่งรนิให้ขึ้นจบิ ท�าหน้าเบ้เมื่อชา

ชั้นเลวแตะลิ้น “พรมแดนระหว่างแคว้นซนิหยางกบัแคว้นหลวูุน่วาย นบัตั้งแต่

ฮ่องเต้แต่งตั้งท่านอาเป็นผู้ส�าเร็จราชการแคว้นหลู กองโจรนิรนามก็ออก 

ปล้นสะดมเส้นทางหลวงระหว่างแคว้นเป็นว่าเล่น ข้าสงัหรณ์ว่าความวุน่วายใน

แคว้นหลอูาจเกี่ยวพนักบัการลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้ แต่ยงัหาหมากตวัส�าคญั
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ที่หายไปจากกระดานไม่เจอ”

บรุษุสงูศกัดิ์บบีถ้วยชาในมอืแน่น ในบรรดาพี่น้องร่วมสาบาน ฝานเลี่ยง- 

ซื่อเลื่องชื่อในความปราดเปรื่อง เมื่อไม่อาจคลี่คลายเงื่อนง�าได้ดั่งใจเจ้าตัวจึง

ไม่ใคร่สบอารมณ์นกั

“กองโจรออกปล้นสะดมเพราะขุนนางฉ้อฉลรีดนาทาเร้น ชาวบ้าน 

จนตรอกจงึจ�าต้องลุกขึ้นสู้” หลนิฟ่งซึ่งนั่งฟังมาตลอดออกความเหน็

“ขา้เหน็ไม่ต่างกนั จงึต้องส่งคนที่ไว้ใจที่สุดเช่นเจา้ลงไปสบื อกีประการ

หนึ่ง ท่านอาเข้านอกออกในราชส�านัก คุ้นเคยกับแม่ทัพนายกองและข้าราช-

บริพารฝ่ายใน ข้าไม่อาจส่งมือไม้ที่เคยใช้สอยประจ�าไปได้ เกรงจะเป็นการ

แหวกหญ้าให้งูตื่น หากเขามีส่วนเกี่ยวพันกับแผนการลอบปลงพระชนม์ 

หรอืการฉ้อราษฎร์บงัหลวงเกรงจะไหวตวัเสยีก่อน แต่หากไม่เกี่ยวข้อง ประสา

คนชี้กวางเป็นม้าถนัดกลับขาวเป็นด�า ท่านอาย่อมเพ็ดทูลฮ่องเต้กล่าวหาว่า 

ข้าประสงค์ร้ายปรกัปร�า”

“เข้าใจแล้ว ข้าจะเดนิทางไปแคว้นหล ูสบืข่าวและรายงานความคบืหน้า

ให้พี่รองทราบเป็นระยะ”

“หลินฟ่ง ภารกิจนี้ส�าคัญยิ่งนัก เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของ

ฮ่องเต้และความมั่นคงของต้าซนิหยาง หากไม่ใช่เจ้า ข้าไม่อาจไว้ใจใครได้อกี 

ข้าภาวนาขอให้ท่านอาไม่มีส่วนรู้เห็นการลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้ ภาพ

โศกนาฏกรรมในท้องพระโรงต่อหน้าข้าราชบริพารยังติดตาข้าจวบจนบัดนี้  

ข้ารู้ว่าเจ้าหาได้ไยดีราชส�านักหรือโลกภายนอก แต่พ่อข้ากับฮ่องเต้แม้ต่าง 

พระราชชนนแีต่กร่็วมพระราชบดิาเดยีวกนั ตระกลูฝานจงึมหีน้าที่ต่อราชบลัลงัก์  

หวงัว่าเจ้าคงเข้าใจ”

“พี่รองอย่าได้เป็นกังวล ข้าจะด�าเนินการสุดความสามารถ กิจของ

ตระกูลฝานย่อมเหมอืนกจิของข้า บุญคุณท่านอ๋องที่ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะ 

เมื่อมีโอกาสทดแทน ต่อให้ต้องเอาชีวิตเข้าแลก ข้าก็ยินดี” หลินฟ่งรับค�า 

หนกัแน่น
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“เสร็จสิ้นภารกิจนี้ข้าจะทูลฮ่องเต้ให้ปูนบ�าเหน็จเจ้า น้องเล็กช่างปาก

หนกัไม่ทลูขอความดคีวามชอบให้เจ้าทั้งที่มส่ีวนส�าคญัในการอารกัขาองค์หญงิ

ชนุหลนักลบัสูร่าชส�านกั คงมวัแต่วุน่วายอยูก่บัพธิอีภเิษกสมรสเสยีจนลมืเจ้า”

“พี่รองโปรดอย่าต�าหนนิ้องเลก็ ข้าหาได้ต้องการสิ่งใดตอบแทน ราช-

ส�านกัวุน่วาย ไม่เหมาะกบัคนรกัสงบเช่นข้า กวพีเนจรกล่าวไว้ บ้านช่องเงนิทอง

หรือหญิงงาม เมื่อได้ครอบครองย่อมเป็นภาระ ข้าสบายใจที่ได้ปรนนิบัติ

อาจารย์และลงเขาแวะเวยีนมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งคราวมากกว่า”

“เจ้าเหมือนพี่ใหญ่ นั่นก็หมกตัวอยู่แต่ด่านไม่ยอมกลับเข้าเมืองหลวง 

จะมแีต่น้องเลก็ที่ข้าได้เหน็หน้าบ้าง อย่าลมืหลนิฟ่ง ข้านบัเจ้าเป็นน้อง จวนข้า

คือบ้านเจ้า กลับมาได้ทุกเมื่อ อีกอย่าง ท่านพ่อได้มอบเรือนหลังเล็กไว้ให ้

เจ้าเป็นมรดก และสั่งเสยีไว้ให้ข้าสนบัสนุนเจ้าเข้ารบัราชการ ขอเพยีงเอ่ยปาก 

ยอดฝีมอืธนอูย่างเจ้า ข้าหาต�าแหน่งที่เหมาะกบัความสามารถได้งา่ยดายเพยีง

พลกิฝ่ามอื” 

ฝานเลี่ยงซื่อหงุดหงิดในความไม่เอาไหนของหลินฟ่ง หากเป็นเด็กคง

จับเขกหัวเข้าให้สักที แต่ติดที่น้องร่วมสาบานทึ่มทื่อคนนี้เติบใหญ่เกินกว่า 

ที่เขาจะใช้ก�าลงับงัคบัได้

หลนิฟ่งกระแอมเบาๆ ขบขนับุรุษสูงศกัดิ์ “ข้าซาบซึ้งน�้าใจพี่รองยิ่งนกั 

แต่การณ์ข้างหน้าเป็นเรื่องเกนิความคาดหมาย เสรจ็งานแล้วข้าจะปรกึษาหารอื

ท่านอกีครั้ง” 

บุรุษชาติก�าเนิดมืดบอดไร้วงศ์ตระกูลหนุนหลัง ย่อมไม่อาจก้าวหน้า 

ในราชส�านกั หลนิฟ่งจงึหาได้มคีวามทะเยอทะยานแม้เพยีงเศษเสี้ยว

“จงไปที่ร้านชา ‘ลิ้นกลมกล่อม’ ใกล้ประตูบูรพา เถ้าแก่ได้จัดเตรียม

สมัภาระให้เจ้าเพื่อแฝงตวัไปกบักองคาราวานซึ่งเดนิทางไปแคว้นหลู ระวงัตวั

ด้วย ภารกิจนี้เกี่ยวพันกับราชบัลลังก์ เจ้าต้องรักษาความลับนี้ไว้ให้ดีที่สุด” 

ฝานเลี่ยงซื่อก�าชบัหนกัแน่น ไร้แววหยอกเย้าเล่นหวัอกีต่อไป 

บุรุษสูงศักดิ์ลุกขึ้นสะบัดเสื้อคลุมและเดินออกจากโรงเตี๊ยม ก่อนจะ
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กระโดดขึ้นควบขี่อาชาสหียาดโลหติเข้ม ห้อตะบงึลบัไปจากสายตา

หลนิฟ่งควกัเงนิขึ้นมาวางบนโต๊ะ สะพายสมัภาระ กระชบัหมวกปีกกว้าง

อ�าพรางสายตา ก้าวเดินออกจากร้านไปเงียบๆ บุรุษหนุ ่มกระตุ ้นม้าให ้

เหยาะย่างไปจนพ้นแนวสายตาโรงเตี๊ยม ใช้เส้นทางตัดเขาซึ่งน้อยคนรู้จัก 

ลดัเลาะไต่ขึ้นเนนิซึ่งชนัขึ้นเรื่อยๆ 

หวัใจนกัธนูมอืฉมงันิ่ง หลอมรวมลมหายใจเป็นหนึ่งเดยีวกบัม้าพลาง

สดบัฟังสรรพเสยีงแปลกปลอมจากป่า แม้ไปได้ช้าแต่สม�่าเสมอ หลนิฟ่งอาจ

ถึงเมืองหลวงในเวลาไม่ต่างจากม้าของฝานเลี่ยงซื่อซึ่งห้อตะบึงไปบนเส้นทาง

สายหลกั

บรุุษแห่งขนุเขาปรากฏตวัขึ้นเงยีบเชยีบ กลนืหายไปกบัสภาพแวดล้อม

โดยไร้ร่องรอย เหตุเพราะเจ้าตวัซึ่งเหมอืนอยู่ล�าพงัในโลก ไม่หวงัเป็นที่จดจ�า

ของผู้ใด ทั้งในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต



สอง

กองคำรำวำนขนำดย่อมจำกเมอืงหลวงแวะพกัเอำแรงหลงัจำกเดนิทำง

มาทั้งวนั พ่อค้านอนหลบัสบายอยูภ่ายในเกวยีนปล่อยให้บ่าวรบัใช้ชายฉกรรจ์

จุดกองไฟผลดัเปลี่ยนเวรยามรกัษาความปลอดภยั ฝูงววัและม้าเทยีมเกวยีน

พกักนิหญ้ากนิน�้าอยู่ในคอกไม้ไผ่ชั่วคราวที่ผูกขึ้นอย่างลวกๆ

หลินฟ่งในชุดซอมซ่อแบบบ่าวรับใช้นั่งกอดอกหลังพิงต้นหลิวใหญ่ 

ดวงตาปิดสนทิคล้ายหลบั ในคนืไร้ซึ่งแสงจนัทราเงยีบสงดัเสยีจนวงัเวง ชาย

หนุ่มขยับระวังตัวเมื่อได้ยินเสียงสวบสาบ ประสาทสัมผัสของคนที่ถูกฝึกฝน

มาจนเจนจดัระบไุด้ว่าห่างออกไปร่วมลี้ ฝงูม้ากลุม่หนึ่งก�าลงัย่องใกล้เข้ามา แต่

เจ้าตวัหาได้สะทกสะท้านบอกกล่าวผู้ร่วมเดนิทางไม่

ผ่านไปหลายชั่วอดึใจ เสยีงรวัเกราะไม้จากเวรยามดงัขึ้นพร้อมกบัเสยีง

โห่ร้องล้อมกรอบเข้ามาจากทุกทิศทาง กลุ่มคนนิรนามอ�าพรางตัวในชุดด�า 

โผล่ออกมาจากความมดืหลงัแนวป่าหลวิ ส่วนหนึ่งจู่โจมเวรยามรวมทั้งตวัเขา 

อกีส่วนตะลุยเข้าไปในเกวยีนที่บรรดาพ่อค้าก�าลงัหลบัใหล

“อย่าขดัขนื! พวกข้าคอืกองโจรนรินาม ส่งข้าวของมคี่ามาให้หมดแล้ว

ข้าจะไว้ชวีติพวกเจ้า” หวัหน้าโจรที่อยู่บนหลงัม้าตวัเขื่องประกาศกร้าว
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บรรดานายกองคาราวานถูกต้อนให้ออกจากเกวียนต่างคุกเข่า ศีรษะ

ก้มทิ่มดินด้วยความรักตัวกลัวตาย สมุนโจรต้อนคนมามัดไว้รวมกัน ปิดตา

และมดัปิดปาก รื้อข้าวของและทรพัย์สนิมคี่าจากในเกวยีนขนใส่หลงัม้าที่ถูก

ปล่อยออกจากคอกกั้น

ไม่ถึงครึ่งชั่วยามสมุนโจรพร้อมม้าบรรทุกข้าวของมีค่าเตรียมล่าถอย 

หวัหน้ากองโจรประกาศกร้าว 

“กองโจรนิรนามปล้นของไม่ปล้นคน แรงงานทาสขัดดอกของพ่อค้า 

ซนิหยางหน้าเลอืดต้องเป็นไท! บ่าวรบัใช้คนไหนที่ถกูนายกดขี่ขอให้ตามข้ามา”

หลนิฟ่งเกบ็อาการลงิโลดไว้มดิชดิ แสร้งก้าวออกมาอย่างขลาดๆ รวม

กลุ่มกับบ่าวอีกหลายคนต่อหน้ากลุ่มโจร หนึ่งในสมุนกระชากตัวน�าผ้ามาปิด

ตาและมดัมอื ก่อนดนัตวัเขาขึ้นหลงัม้าตวัที่ยงัว่างอยู่

กองโจรนิรนามล่าถอย ทิ้งบรรดานายวาณิชที่ถูกมัดรวมกันไว้ใต ้

ตน้หลวิใหญ ่รอเวลากองทหารลาดตระเวนผ่านมาพบ ช่างเป็นการปลน้ที่แสน

ง่ายดาย เสร็จสิ้นลงในเวลาอันสั้นโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อ ทั้งยังเหมาะเจาะ

ตามแผนอ�าพรางตวัเข้าแคว้นหลูยิ่งนกั 

หลินฟ่งหาได้ล่วงรู้ว่าก�าลังเข้าใกล้เป้าหมายส�าคัญอย่างรวดเร็วชนิด 

ไม่คาดฝันอกีด้วย

ผ่ำนไปหลำยชั่วยำม ฝูงม้ำที่ควบตะบึงไปข้ำงหน้ำเปลี่ยนเป็นย่ำง

เหยาะ หลินฟ่งซึ่งถูกปิดตาและซ้อนมาบนหลังม้าของหนึ่งในสมุนโจรรู้สึกได้

ถงึเส้นทางสายกว้างที่ม้าดาหน้าวิ่งคราวละหลายตวั จู่ๆ กก็ลบัแคบลงเรื่อยๆ 

ฝงูม้าหยุดนิ่งอยู่กบัที่ เหลอืเพยีงเสยีงลมหายใจฟืดฟาดด้วยความเหนื่อยหอบ

เสยีงหวัหน้าโจรประกาศก้องอกีครั้ง “สุดเขตแคว้นซนิหยางแล้ว ใคร

สมัครใจเข้าร่วมกองก�าลังของเราให้นั่งอยู่บนหลังม้า ส่วนพวกที่เป็นทาส 

เสยีจนชนิ อยากกลบัไปถูกกดขี่อกี ข้าจะปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้ ถงึรุ่งสาง พวกเจ้า

หาทางเอาเองแล้วกนั” 
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สิ้นเสียงหัวหน้าโจร บ่าวไพร่กองคาราวานที่สมัครใจติดตามมาต่าง 

ส่งเสยีงแย่งกนัขอลงจากหลงัม้าจนชุลมุน หลนิฟ่งคาดว่าคงแทบไม่เหลอืใคร

ที่จะสมคัรใจไปตายเอาดาบหน้ากบักลุ่มโจร

“เจ้าหนุ่มนี่ใจกล้าใช้ได้ ชื่อแซ่อะไรน่ะเจ้า” สมุนโจรที่พ่วงม้าซึ่งหลนิฟ่ง

นั่งมาถามน�้าเสยีงห้วน

“ข้าชื่ออาฟ่ง เป็นบ่าวรบัใช้เถ้าแก่ร้านใบชา”

“ร้านใบชา? งานดไูม่น่าจะหนกัหนาขนาดทนไม่ไหว เจ้าถูกตหีวัจนสมอง

กลับหรืออย่างไรถึงยังกล้านั่งอยู่บนหลังม้า รู้ใช่ไหมว่าต้องเดินทางต่อไปกับ

พวกข้า รปูร่างก�าย�าล�่าสนัเกนิลกูจ้าง เจ้าเป็นทหารแฝงตวัมาใช่ไหม!” สมนุโจร 

ชกัม้ามาใกล้ ตะคอกใส่บุรุษที่ถูกปิดตาและมดัมอือย่างไม่ไว้วางใจ

“ไม่ใช่ๆ พี่ชาย ท่านก�าลังเข้าใจผิด ข้าเป็นเด็กก�าพร้า เถ้าแก่ร้านชา 

ซื้อตัวมาจากญาติห่างๆ ตั้งแต่เด็ก ใช้งานข้าเท่ากับบ่าวสามคนรวมกัน”  

หลนิฟ่งแสร้งท�าเป็นกลวัจนหงอ กเุรื่องบ่นกระปอดกระแปด “ข้าท�างานสารพดั 

ขึ้นเขาเก็บใบชาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง กว่าจะตากกว่าจะคัดใบชาเสร็จลงจาก 

เขาได้ตะวันก็ลับขอบฟ้าไปแล้ว กลับมาถึงร้านยังต้องมาห่อใบชาเตรียมส่ง 

วันถัดไปอีก เงินสักครึ่งต�าลึงยังไม่เคยได้ติดกระเป๋า ขืนอยู่ต่อไปข้าคงไม่มี

โอกาสได้ลมืตาอ้าปาก คงตายคากองใบชาอยู่หลงัร้านเป็นแน่”

“ฮะๆๆ คนซินหยางหามีน�้าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ไอ้พวกพ่อค้าเนี่ยตัวด ี

หน้าเลอืดนกั! สมควรแล้วที่จะถูกพวกข้าปล้นเสยีบ้าง” สมุนโจรอารมณ์ดขีึ้น

ทนัตาเหน็เมื่อได้ฟังเรื่องราวความร้ายกาจของคนซนิหยางดงัหวงั

“พี่ชาย ข้าขอถามหน่อยเถดิ เราก�าลงัไปไหนกนั แล้วพวกท่านจบัเชลย

มาปล่อยทิ้งไว้กลางทางเสยีดื้อๆ แทนที่จะบงัคบัเอาไปเป็นแรงงาน คนที่วนัๆ 

อยูแ่ต่กบัใบชาอย่างข้าหาเข้าใจไม่” หลนิฟ่งอาศยัจงัหวะที่สมนุโจรเริ่มอารมณ์ดี 

ปะเหลาะถาม

“ถงึพวกข้าเป็นโจร แต่มศีกัดิ์ศร ีกองโจรนรินามมคีุณธรรมเลอืกปล้น

เฉพาะพวกพ่อค้าหน้าเลอืด ปลดปล่อยบ่าวไพร่ให้เป็นไท แต่ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ 
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ตาขาว พอสุดเขตแดนกลับตะลีตะลานหนีเอาตัวรอด น้อยนักที่จะติดตาม 

พวกข้าข้ามสู่แคว้นหลู”

“เรามาถงึแคว้นหลแูล้วหรอื แล้วเราจะไปถงึไหนกนั” หลนิฟ่งเลยีบเคยีง

ถามเพื่อหาพกิดัที่แน่ชดั

“หุบปากเจ้าไว้ให้สนิทเถอะ ถึงแล้วจะรู้เอง รับรองได้ว่าพวกข้าไม่ 

จับไปฆ่าไปแกง เจ้าท�างานร้านใบชา เหมาะนักเทียว จะได้ส่งไปอยู่กับพวก 

ชาวบ้านที่ไร่ชา ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เงนิเหมอืนตอนอยู่แคว้นซนิหยาง พวก

ข้าแม้เป็นชาวป่าแต่ถอืคตทิ�ามากได้มากท�าน้อยได้น้อย ถ้าขยนัขนัแขง็เจ้าอาจ

จบัจองที่ดนิบนเขา ตั้งตวัเป็นเจ้าของไร่ชาเสยีเอง” น�้าเสยีงสมุนโจรภาคภูมใิจ

เมื่อเอ่ยถงึวถิชีวีติของเผ่าตน

‘บนเขา ปลูกชา? ในแคว้นหลูเหน็จะมเีมอืงซานเท่านั้นที่มไีร่ชา’

พกิดัแคว้นน้อยใหญ่ที่ถกูเคี่ยวเขญ็ให้จดจ�าขณะเล่าเรยีนอยูบ่นภหูมื่น-

ตะวนัปรากฏขึ้นในมโนภาพ ภมูปิระเทศแคว้นหลเูป็นทวิเขาสงูลดหลั่นกนัเป็น

ก�าแพง ข้าศกึไม่อาจบุกลกึเข้าถงึใจกลางแคว้นได้ง่าย แต่ชยัภูมอินัได้เปรยีบ

กลับไร้ประโยชน์เมื่อผู้คนแบ่งออกเป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยอาศัยอยู่ตามทิวเขา 

ไม่ยุ่งเกี่ยวกนั รวมกนัไม่ใคร่ตดิ ทั้งขาดผูน้�า จงึตกอยู่ใต้อ�านาจแคว้นซนิหยาง

มาช้านาน ส่วนเมอืงซานเป็นเมอืงหน้าด่านการค้าส�าคญัของแคว้นหล ูสนิค้าที่

ส่งออกอย่างเป็นล�่าเป็นสันไปยังแคว้นต่างๆ โดยเฉพาะแคว้นซินหยางคือ 

ใบชาชั้นเลศิและสมุนไพรนานาชนดิ

บุรุษสอดแนมยุติการสนทนากับสมุนโจรเมื่อทราบจุดหมายของการ 

เดนิทางในครั้งนี้

กองโจรนรินำมหยดุพกัม้ำช่วงสั้นๆ เมื่อตะวนัเริ่มสำดแสงแรงกล้ำขึ้น 

หลนิฟ่งซึ่งถกูปิดตามาตลอดทางกไ็ด้ดื่มน�้าจากถงุหนงัที่สมนุกองโจรยื่นให้ดื่ม

พอดบักระหาย

“พี่ชาย ข้าตามท่านมาถงึที่นี่ย่อมเสมอืนเป็นพวกเดยีวกนั จะเปิดเผย
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ชื่อเสยีงเรยีงนามให้รูไ้ด้หรอืไม่” บรุษุสอดแนมไม่รอช้าสร้างความคุน้เคยทนัที

เมื่อสบโอกาส

“ข้าชื่ออาฮุย” แม้ยอมญาติดีด้วย แต่น�้าเสียงสมุนโจรยังคงกระโชก-

โฮกฮากตอบ

“อกีนานไหมพี่ฮยุกว่าจะถงึ” เชลยก�ามะลอถอืวสิาสะเรยีกขานสมุนโจร

ด้วยสรรพนามเป็นกนัเองเพื่อตสีนทิพลางแสร้งท�าท่าทางกะปลกกะเปลี้ย “ข้า

ไม่เคยขี่ม้าหลายชั่วยามเช่นนี้มาก่อน รู้สกึเมื่อยเตม็ท”ี

“ไหนว่าขึ้นเขาลงห้วยเกบ็ใบชา ขี่ม้าข้ามคนืแค่นี้กลบับ่นราวกบัสตร ีข้า

ให้เจ้าเดนิเสยีที่ไหน ข้ามเขาอกีลูก ไม่เกนิชั่วยามกถ็งึ เอ้า จบิน�้าเสยี นี่ข้าชกั

จะใจดีกับเจ้าเกินไปแล้ว” แม้บ่นพึมพ�าแต่ยังส่งถุงหนังบรรจุน�้าให้หลินฟ่ง 

ดื่มอกีรอบ

“พี่ฮุยช่างมนี�้าใจนกั คนอื่นๆ จะใจดเีหมอืนท่านหรอืไม่”

“ฮ่าๆๆ” สมนุโจรหวัเราะชอบอกชอบใจ “เจ้านี่วาจาด ีเผ่าข้าอยูก่นัอย่าง

พี่น้อง ถ้อยทถ้ีอยอาศยั มพีวกนอกคอกบ้างที่อพยพลงไปค้าขายในเมอืง นสิยั

ใจคอแปรเปลี่ยนเป็นคับแคบเห็นแก่ได้ ถึงกระนั้นก็ยังมีน�้าจิตน�้าใจกว่าคน 

ซนิหยางมากนกั” 

“ดทู่าพี่ฮยุไม่ค่อยถกูชะตากบัคนซนิหยางสกัเท่าไหร่” หลนิฟ่งจบัได้ถงึ

ความกระด้างกระเดื่องในน�้าเสียง ชนวนปัญหาของความวุ่นวายบริเวณ

ชายแดนอาจเกดิจากความไม่ลงรอยระหว่างคนสองแคว้นย่อมเป็นได้

“แน่อยู่แล้ว ขึ้นชื่อว่าคนซนิหยางหามดีไีม่ ยิ่งผู้ส�าเรจ็ราชการที่ฮ่องเต้

ซนิหยางส่งมา เลวทรามเข้ากระดูกด�า” อาฮุยขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน การตกอยู่ใต้

อ�านาจมาเป็นเวลาช้านานท�าให้ส่วนลกึของชาวหลูไม่ใคร่ลงรอยกบัชาวซนิหยาง

นกั

หลนิฟ่งถงึกบัหผูึ่งเมื่อสมนุโจรเอ่ยพาดพงิถงึบคุคลในความวติกกงัวล

ของฝานเลี่ยงซื่อ “ผูส้�าเรจ็ราชการแคว้นหล?ู พี่ฮยุหมายถงึอ๋องฉี่หลนิน้องชาย

ฮ่องเต้ใช่หรอืไม่” หลนิฟ่งแสร้งเดา
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“สงสยัเถ้าแก่ร้านใบชาคงใช้งานเจ้าจนไม่เหน็เดอืนเหน็ตะวนัจรงิ จะมี

ใครเสยีอกีเล่าถ้าไม่ใช่อ๋องฉี่หลนิ” อาฮุยแค่นเสยีง “ฮ่องเต้โฉดส่งน้องชายชั่ว

มารดีนาทาเร้นชาวหลู เลวพอกนัทั้งพี่และน้อง ฮ”ึ

“ชาวซนิหยางต่างแซ่ซ้องว่าฮ่องเต้ตั้งอยู่ในทศพธิราชธรรม พี่ฮุยเข้าใจ

คลาดเคลื่อนเสยีกระมงั” หลนิฟ่งหยั่งเชงิ

“คนซินหยางย่อมมองเห็นแต่แง่ดีงามของโอรสสวรรค์ พวกข้าจ�าต้อง

กลายมาเป็นโจรทุกวนันี้เพราะฮ่องเต้ผู้ทรงธรรมของเจ้า สั่งให้น้องชั่วรดีภาษี

เสยียิ่งกว่ารดีเลอืดจากปูจนชาวหลูอบัจนหนทาง พวกข้าปลูกชาเลี้ยงชพี ถูก

อ๋องหน้าเลือดเก็บทั้งภาษีที่ดินและภาษีใบชา ไหนจะค่าผ่านทางที่ด่านประตู

เมอืง พอใบชาถงึแคว้นซนิหยางกต็้องจ่ายค่าธรรมเนยีมผ่านเข้าเมอืงอกี เจ้า

ลองค�านวณดู พ่อค้าซินหยางบังคับซื้อใบชาในราคาเท่าเดิมแต่ภาษีกลับ 

เพิ่มขึ้นตามอารมณ์ผู้ส�าเร็จราชการ เช่นนี้หากไม่ปล้นกองคาราวานจะให้ 

พวกข้าหาเงนิจากไหนมาจ่ายภาษ”ี

แม้ถูกปิดตาไว้ แต่หลินฟ่งรับรู้ได้ถึงความคับแค้นของอาฮุยที่มีต่อ

ฮ่องเต้และอ๋องฉี่หลิน หากฝานเลี่ยงซื่ออยู่ด้วยคงดีไม่น้อย เขาย่อมรู้ว่า 

อ๋องฉี่หลินกระท�าตัวเป็นสุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือเก็บภาษีคนแคว้นหลู

ตามพระบรมราชโองการฮ่องเต้ หรือรีดนาทาเร้นตามใจชอบเพื่อเอาเข้าพก- 

เข้าห่อตวัเองกนัแน่

“ช่างน่าเหน็ใจยิ่งนกั ด้วยเหตุนี้เองบรรดาพ่อค้าซนิหยางถงึได้ถูกปล้น

เป็นว่าเล่น พวกท่านไม่กลวัปะทะกบัทหารลาดตระเวนเลยหรอื” 

“ฮ ึทหารลาดตระเวน พวกมนันั่งๆ นอนๆ คอยเกบ็ส่วยกองคาราวาน

ที่ผ่านด่านไม่สบายกว่าหรือ จะออกมาตะลอนไล่จับโจรให้เหนื่อยเปล่าท�าไม 

ต่อให้มาจรงิพวกข้ากเ็ผ่นขึ้นเขาไปถงึไหนต่อไหนแล้ว พวกมนัไม่ช�านาญพื้นที่ 

ขนืออกนอกเส้นทางหลวงได้หลงป่า อายชาวบ้านเข้าไปใหญ่” 

สมุนโจรประชดประชัน ดูถูกดูแคลนและเป็นปรปักษ์อย่างเมามันจน

ลืมไปว่าก�าลังพ่นความลับให้คนแปลกหน้าฟัง บทสนทนาจ�าต้องยุติลงเมื่อ
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หัวหน้ากองโจรส่งสัญญาณออกเดินทางต่อ ม้าของเชลยถูกอาฮุยกระตุกให้

ออกเดนิอกีครั้ง

“พี่ฮุย อากาศชกัเริ่มร้อน ในเมื่อเราใกล้ถงึแล้วขอ ข้าเอาผ้าปิดตาออก

ได้ไหม” หลนิฟ่งต่อรองเพราะอยากเหน็ทวิทศัน์แวดล้อมเตม็ที

“ขนาดเป็นแค่ลูกน้องในร้านใบชายังกล้าต่อรอง เช่นนี้ข้าคงไม่กล้า

ค้าขายกบัเถ้าแก่เจ้าแน่ ทนอกีสกัครึ่งชั่วยามเถอะ พอเริ่มขึ้นเขาแล้วข้าจะแก้

ผ้าปิดตาออกให้” 

“ขอบคุณพี่ฮุย ท่านดกีบัข้ามากจรงิๆ” หลนิฟ่งหุบปากเงยีบหลงัได้ใน

สิ่งที่ต้องการ เงี่ยหูฟังแยกแยะเสยีงฝีเท้าม้าออกจากเสยีงต่างๆ รอบตวั สูด

ลมหายใจดมเกสรดอกไม้ที่ล่องลอยในอากาศ อาศัยจดจ�าเส้นทางด้วยกลิ่น

แทนสายตาที่ถูกบดบงัไว้

อาฮุยรักษาค�าพูดที่ให้ไว้ แก้ผ้าปิดตาเชลยออกเมื่อม้าเริ่มไต่ขึ้นที่สูง 

ทิวทัศน์สองข้างทางรกครึ้มและสูงชันขึ้นเรื่อยๆ จนฝูงม้าต้องเดินเรียงหนึ่ง 

กองโจรนรินามเลอืกยอดเขาสงูเป็นแหล่งอ�าพรางตวั ภูมศิาสตร์ตามธรรมชาติ

เยี่ยงนี้เป็นเกราะก�าบังผู ้บุกรุกชั้นดีไม่ต่างจากยอดภูหมื่นตะวัน หนทาง 

อันคดเคี้ยวท�าให้คนภายนอกที่ไม่รู ้จักเส้นทางหลงวนเวียนติดอยู่บนเขา 

ชั่วกปัชั่วกลัป์

สมุนโจรมที่าทผี่อนคลายขึ้นเมื่อเข้าสู่เขตแดนอนัคุ้นเคย

“พี่ฮุย ยอดเขานี้มนีามหรอืไม่”

สมุนโจรส่ายศรีษะเป็นค�าตอบ “ยอดเขานี้หาได้ปรากฏบนแผนที่ แต่

พวกเราเรยีกภเูขาพนัราตร ีข้าพนนัด้วยสรุาเหลอืงหมกับ่มสบิฤดูหนาว ถงึมอง

เหน็แต่เจ้าไม่มทีางจ�าได้ เส้นทางบนเขาซบัซ้อนนกั สุ่มสี่สุ่มห้าขึ้นมาอาจหลง

วนเวียนอยู่ในป่านับพันราตรีจนตัวตาย กองลาดตระเวนของอ๋องหน้าเลือด 

มแีต่พวกตาขาว แค่ตนีเขาพวกมนัยงัไม่กล้า นบัประสาอะไรจะขึ้นมาตามหา

พวกข้าถงึบนนี้ ฮ่าๆๆ” อาฮุยโอ่

หลนิฟ่งไม่โต้ตอบ พยายามสงัเกตพนัธุ์ไม้เพื่อจดจ�าเส้นทาง ขบวนม้า
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ลดัเลาะมาถงึชอ่งเขาแคบ มองผวิเผนิเป็นทางตนั สมนุโจรต่างกระโดดลงจาก

หลังม้า หัวหน้ากองโจรปลดผ้าคลุมหน้าออกแล้วผิวปากเลียนเสียงนก ชั่ว

อดึใจเดยีวกม็เีสยีงผวิตอบกลบัมาเป็นสญัญาณรูก้นั คนบนสนัเขานบัสบิค่อยๆ 

ปรากฏกายขึ้นพร้อมน้าวสายธนูไว้ในท่าเตรยีมยงิ

‘ชัยภูมิเช่นนี้ไม่มีทางที่คนแปลกหน้าจะลักลอบผ่านเข้าไปได้ กองโจร

นรินามหาใช่กองโจรกระจอกอย่างที่เข้าใจกนัเสยีแล้ว’ หลนิฟ่งร�าลกึถงึงานข่าว

ที่เถ้าแก่ร้านใบชาถ่ายทอดให้ฟังก่อนออกเดนิทาง เหตทุี่เมอืงหลวงไม่สง่ก�าลงั

มาปราบปรามเพราะอ๋องฉี่หลินทูลฮ่องเต้ว่ากองโจรนิรนามเป็นเพียงโจร 

ปลายแถว ไม่คณามอืกองทหารลาดตระเวนในสงักดัตน 

‘อ๋องฉี่หลินปล่อยให้กองโจรลอยนวลอาจเพราะต้องการใช้เป็นข้ออ้าง

เรยีกเกบ็ค่าคุ้มครองจากกองคาราวานย่อมเป็นได้’

ประเมินด้วยสายตาอันเฉียบคมของคนฝึกยุทธ์มาอย่างเคี่ยวกร�า พล

ธนูของกองโจรนรินามใช้ธนูไม้ไผ่ น�้าหนกัเบา หวงัผลในระยะใกล้ แตกต่าง

ไปจากธนูเขาสัตว์ดัดประกบไม้ที่หลินฟ่งใช้ รัศมีโค้งงอของปลายปีกธนูที่ 

มากกว่าส่งผลให้ยิงได้ไกลและแรงกว่าธนูไม้ไผ่หลายเท่า ส่วนหัวลูกธนูเป็น

ทรงข้าวหลามตดั บ่งบอกว่าเป็นของพวกพราน หาใช่กองก�าลงัทหารที่นยิมใช้ 

หวัธนูแบบเงี่ยงซึ่งปักเข้าไปแล้วดงึออกไม่ได้ ตายสถานเดยีว 

สมนุโจรทยอยจงูม้าผ่านช่องเขาแคบ เมื่อโผล่พ้นหลบืเขากใ็ห้อศัจรรย์

ใจยิ่งนกั พื้นที่ราบภายในหบุกว้างขวาง กระโจมน้อยใหญ่ตั้งอยู่บนเนนิไล่ระดบั

กระจายไปทั่วบริเวณ เว้นระยะห่างให้พอเป็นส่วนตัวแต่ยังสามารถจับตาดู

ความเคลื่อนไหวได้ทั่วถึง ความชื้นในอากาศมีสูง เป็นสัญญาณว่ามีล�าธาร 

อยู่ไม่ไกลออกไป

หญงิชาวบ้านหลายคนโผล่หน้าออกจากกระโจมเมื่อได้ยนิเสยีงม้า ต่าง

ปรี่เข้ามาด้วยความดีใจเมื่อเห็นคนในครอบครัวกลับมาด้วยความสวัสดิภาพ 

อาฮยุกเ็ช่นกนั มเีดก็ชายตวัน้อยวิ่งโร่เข้าสูอ้่อมแขน ทิ้งให้หลนิฟ่งยนืเก้ๆ กงัๆ 

มองภาพอนัน่ายนิดตีรงหน้า
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“มานี่ เจ้าต้องมารู้จกักบัลู่ฉเีซยีงหวัหน้าเผ่า” หลงักอดรดัฟัดเหวี่ยงอยู่

พกัใหญ่อาฮยุจงึปล่อยเดก็ชายในอ้อมแขนลง ลากเชลยที่ตดิตามมาดิ่งตรงไป

ยงัลานกว้างที่ชายฉกรรจ์หลายคนนั่งล้อมวงอยู่

บุรุษรูปร่างสันทัดผิวขาวซีดผมยาวกระเซิงประบ่านั่งอยู่บนขอนไม้ 

ก�าลงัดื่มน�้าจากกระบอกไม้ไผ่ที่เดก็รบัใช้น�ามาให้ด้วยความกระหาย

อาฮุยลากหลนิฟ่งเข้าไปขดัจงัหวะการพกัผ่อนของเขา

“ฉเีซยีง เจ้านี่ชื่ออาฟ่ง ระหว่างทางข้าสอบประวตัมิาเรยีบร้อยแล้ว มนั

เป็นบ่าวร้านขายใบชา ไม่น่าใช่ทหารลาดตระเวนปลอมตวัมา”

“เป็นทหารลาดตระเวนปลอมตัวมาหรือไม่ข้าจะตดัสินเองอาฮุย ไม่ใช่

หน้าที่ของเจ้า” ลูฉ่เีซยีงเท้าสะเอว ลกุขึ้นยนืเตม็ฝ่าเท้า ดวงตาโปนโตกราดมอง

พินิจพิจารณาเชลยตั้งแต่หัวจดเท้า “เจ้าเป็นใคร มาจากไหน หน้าตาไม่ยัก

เหมือนชาวซินหยาง” หัวหน้ากองโจรนิรนามเดินเข้าไปประจันหน้ากับบุรุษ 

รูปร่างสูงกว่าด้วยท่าทคีุกคามเพื่อเค้นหาความจรงิ

“ข้าชื่ออาฟ่ง แม่ข้าเป็นคนเผ่าทางเหนอื หลงัแม่ตาย ญาตหิ่างๆ ขายข้า

มาเป็นบ่าวร้านใบชาในแคว้นซนิหยางตั้งแต่เลก็” หลนิฟ่งหาเกรงกลวัไม่ เขา

ไม่ควรเสแสร้งเกนิเหตุเหมอืนที่ปฏบิตักิบัอาฮุย บุรุษร่างสนัทดั แม้ผวิขาวซดี

แต่ยังดูน่าเกรงขาม ฐานะหัวหน้าเผ่าย่อมต้องมีวิจารณญาณในเรื่องต่างๆ 

มากกว่าลูกน้องอย่างอาฮุย สู้เป็นตัวของตัวเองเอาไว้น่าจะสร้างความไว้เนื้อ-

เชื่อใจได้มากกว่า

“ในเมื่อเป็นไทแล้ว ท�าไมจงึไม่คดิกลบัขึ้นเหนือ ตามพวกข้ามาท�าไม”

“ข้าตัวคนเดียวนับตั้งแต่วันที่พวกญาติขายข้าให้เถ้าแก่ จะอยู่ที่ไหน 

หาได้แตกต่าง จงึตดัสนิใจตามพวกท่านมา”

“ท่าทางเจ้าไม่เหมือนบ่าวไพร่ทั่วไป การพูดการจาเหมือนคนมีวิชา

ตดิตวั”

ลู่ฉเีซยีงเดนิวนรอบเชลยที่ยนืหน้านิ่ง หาได้เกรงกลวัหวัหน้าเผ่าที่พ่วง

ต�าแหน่งหวัหน้ากองโจรนรินามอกีต�าแหน่ง ผดิวสิยัข้าทาสบรวิารที่มกัก้มหวั 



พรรณสิริ
31

ต่อหน้าผู้เป็นนายเสมอ

“ข้าอ่านออกเขยีนได้เพราะต้องรบัใบสั่งซื้อชาจากลกูค้าเป็นประจ�า ส่วน

เรื่องหมัดมวยพอมีไว้ต่อยตีกับนักเลงหัวไม้แค่ในตรอกชา ฝีมือข้าคงไม่ต่าง

จากเดก็ทะเลาะกนัในสายตาพวกท่าน” 

หากตอบว่าไม่ช�านาญยุทธ์เสียเลย หัวหน้ากองโจรที่หาญต่อกรกับ

ทางการคงหาวธิทีดสอบได้ไม่ยาก สู้ตอบว่าพอเป็นย่อมน่าเชื่อถอืกว่า 

ลู่ฉเีซยีงแสยะยิ้ม ดวงตาวาววบัเมื่อถูกบ่าวร้านใบชาท้าทาย “ตามกฎ

ของเผ่า เชลยที่ตามกลับมาจะถูกกักบริเวณบนเขาอย่างน้อยครึ่งปี ท�างาน

จิปาถะตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อครบก�าหนดข้าจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับ

เจ้าให้อยู่ในเผ่าต่อไปหรือไม่ ถึงผ่านการพิจารณาใช่ว่าจะท�าอะไรตามใจชอบ 

เจ้าจะถูกส่งไปช่วยงานในไร่ชาหลังเขาอีกสามปีถึงจะนับว่าเป็นคนในเผ่า รู้ 

อย่างนี้แล้วยงัอยากอยู่ต่อหรอืไม่ ถ้าไม่ วนัพรุ่งนี้ข้าจะให้อาฮุยพากลบัลงไป

ส่งที่ชายแดน แน่นอนว่าต้องปิดตาเหมอืนตอนขึ้นมา”

“ข้าจะอยู่ที่นี่” แม้การกกับรเิวณจะท�าให้หลนิฟ่งหนกัใจ แต่ไหนๆ เข้า

มาอยู่ในรังโจรแล้ว ขืนกลับลงไปมือเปล่า หากพี่น้องร่วมสาบานรู้เข้า โดย

เฉพาะเหวนิซื่อไห่ คงได้ล้อเลยีนว่าเขาไม่เอาไหน บุรุษจากภูหมื่นตะวนัมั่นใจ

ว่าจะสามารถหาทางลงจากเขาและส่งข่าวถงึฝานเลี่ยงซื่อได้ในไม่ช้า

“ดี...เช่นนั้นข้าจะให้อาฮุยเป็นคนคอยควบคุมเจ้า” ลู่ฉีเซียงหันไป 

พยกัหน้าให้สมุนที่ยนือยู่ห่างๆ กลบัเข้ามา “อาฮุย นบัแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่า

ใบไม้เปลี่ยนส ีห้ามคนซนิหยางผู้นี้ลงจากเขา หากมนัฝ่าฝืนเจ้าเองจะถกูลงโทษ

ด้วย” หวัหน้ากองโจรนรินามสั่งเสยีงเข้ม 

น้อยครั้งนกัที่บ่าวไพร่จากกองคาราวานจะกล้าตดิสอยห้อยตามกลบัมา

ถงึภูเขาพนัราตร ีบุรุษผู้นี้รูปร่างผึ่งผาย ห้าวหาญผดิแผกไปจากบ่าวไพร่โดย

ทั่วไป ลู่ฉเีซยีงก�าลงัระแวงว่าอาจเป็นทหารจากกองลาดตระเวนปลอมตวัมา

ลู่ฉีเซียงจัดตั้งกองโจรนิรนามขึ้นหลังจากสืบทอดต�าแหน่งหัวหน้าเผ่า

จากลู่ซวิเซยีน บดิาของเขาละทิ้งเผ่าลงจากเขาไปรบัราชการในเมอืงซาน รบัใช้
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ผู้ส�าเร็จราชการแคว้นหลู เขาจึงสบโอกาสรวบรวมคนหนุ่มในเผ่าออกปล้น

สะดมกองคาราวานเฉพาะพ่อค้าซินหยาง โดยบิดาซึ่งประจ�าอยู่ในเมืองซาน 

ไม่อาจห้ามได้อกีต่อไป

กองโจรนิรนามออกปล้นเมื่อรับรายงานจากสายข่าวในแคว้นซินหยาง

ทกุครั้งที่มกีองคาราวานผ่านชายแดน เลอืกจูโ่จมในคนืเดอืนมดือย่างไม่ทนัให้

ตั้งตัว ของมีค่าที่ได้จากการปล้นจะถูกพักไว้ก่อนทยอยออกขายในแคว้นอื่น 

ที่ห่างไกลออกไป ส่วนทองค�านั้นน�าไปแลกเปลี่ยนปัจจยัที่จ�าเป็นต่อการด�ารง

ชวีติของคนในเผ่า รวมทั้งเกบ็ไว้จ่ายภาษใีบชาให้ทางการ

เผ่าหูตดัขาดจากโลกภายนอก ด�ารงชวีติบนยอดเขาสูงไม่สุงสงิกบัใคร 

ยามค้าขายจะส่งตวัแทนลงมายงัเมอืงซาน ทหารของทางการจงึไม่อาจแกะรอย

กองโจรนรินามได้ 

เหตทุี่ลูฉ่เีซยีงเสี่ยงรบัคนนอกเข้าเผ่าเพราะต้องการคนไว้คอยช่วยดแูล

สตร ีเดก็ และคนชรา ในระหว่างที่ชายฉกรรจ์ในเผ่าลงจากเขาไปปล้น ที่ผ่าน

มายงัไม่เคยพลาดพลั้งรบัไส้ศกึเข้าเผ่า แต่ส�าหรบับุรุษนยัน์ตาสมีรกตเหลอืบ

ด�าหน่วยก้านดผีดิบ่าวไพร่คนนี้ เขาคงต้องคอยจบัตาดอูย่างไม่ให้คลาดสายตา 



ส�ม

เฟี้ยว…ฉกึ!

เสยีงลกูธนดูงัแหวกอากาศเรว็และแรงปักต้นขาหน้า ทะลเุข้าสูต่�าแหน่ง

ของหวัใจอย่างแม่นย�า ท�าให้กวางป่าวยัรุ่นหลงฝูงล้มลงสิ้นใจโดยฉบัพลนั

หลินฟ่งสะพายธนูไม้ไผ่ไว้บนบ่าเดินลุยฝ่าธารน�้าลึกแค่เข่าไปหากวาง

ชะตาขาด ภูเขาพันราตรีชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่เนื่องจากไร้ซึ่งผู้ล่า มี

เพยีงเขาเท่านั้นที่กล้าปลดิชพีสตัว์สี่เท้าที่อาศยัอยู่โดยรอบ

เมื่อลูฉ่เีซยีงอนญุาตให้เขาอยูใ่นเผ่าต่อไปได้ อาฮยุจงึเป็นธรุะหากระโจม

หลังเล็กที่ว่างอยู่เกือบสุดอาณาเขตให้พักอาศัย แทนเจ้าของกระโจมซึ่งขน 

ใบชาลงไปขายในเมอืงซาน หลนิฟ่งถกูส่งตวัไปท�างานที่ชายฉกรรจ์พร้อมใจกนั 

หลกีเลี่ยง คอืเป็นลูกมอืช่วยงานในครวั

แม่ครัวมอบหมายให้หลินฟ่งจับปลาจากล�าธารและหาของป่ามาให ้

โรงครวัท�าอาหาร ทั้งวนับรุษุหนุม่จงึง่วนอยูก่บัการวางลอบดกัปลาตามโขดหนิ

ริมล�าธารจนมือเท้าแทบเปื่อย ด้วยความสงสัยจนอดรนทนไม่ได้จึงออกปาก

ถามแม่ครวัในวนัหนึ่ง

“ท่านป้า ในป่ามสีตัว์ตั้งมากท�าไมจงึสั่งให้ข้าจบัปลาอย่างเดยีว อาหาร



34
ภูผามังกร

ที่ขนขึ้นมาจากข้างล่างกไ็ม่เหน็มเีนื้อสตัว์ ท�าไมคนเผ่าหูจงึกนิแต่เนื้อปลา ไม่

กนิเนื้อสตัว์อื่นบ้าง”

สตรีผมสีดอกเลาก�าลังง่วนอยู่กับการสุมฟืนลงในเตาก่ออิฐ ซึ้งไม้ไผ่

ขนาดใหญ่หลายชั้นบนเตาก�าลงัระอุได้ที่ 

แม่ครัวใหญ่ส่ายศีรษะอย่างระอา “ข้าไม่อยากพูด เผ่าหูหาใครตุ๋น 

เนื้อแพะภูเขาอร่อยเทยีบข้าได้ แต่มนัเป็นอดตีไปแล้วตั้งแต่ซานฉาฮวาเตบิโต

ขึ้นมา นางกล่อมชาวบ้านให้เลกิกนิเนื้อสตัว์ใหญ่ ถูกขู่ให้เกรงกลวับาปกรรม 

พวกพรานที่เคยล่าสัตว์พากันทิ้งอาวุธหนีลงไปปลูกชาที่ตีนเขากันหมด เผ่าหู

จงึขาดแคลนเนื้อสตัว์สี่เท้านบัแต่นั้นเป็นต้นมา”

“ซานฉาฮวา? ข้าไม่ยกัรูว่้าเผ่าหมูหีมอผฤีทธิ์แก่กล้าถงึขั้นสั่งให้ชาวบ้าน

เลกิกนิเนื้อสตัว์ป่าได้” 

“นางเป็นบุตรคนเล็กของลู่ซิวเซียนอดีตหัวหน้าเผ่า เป็นน้องสาวของ 

ลู่ฉเีซยีง ถงึไม่ใช่แม่มดหมอผกีใ็กล้เคยีง ใครหน้าไหนจะกล้าขดัขนื” 

แม่ครัวใหญ่หันรีหันขวาง กวักมือเรียกให้หลินฟ่งกระเถิบเข้ามาใกล้ 

“เจ้าเพิ่งมาอยู่ใหม่ คงยงัไม่รู้จกันาง ถ้าเหน็สตรถีกัเปียยาวถงึกลางหลงั ผวิ

ซดีเผอืด เที่ยวเดนิท่อมๆ ไปในป่าไม่สนกลางวนักลางคนื พดูจากบัสตัวไ์ปทั่ว 

นั่นแหละลู่ซานฉา แต่คนมกัเรยีกนางว่าซานฉาฮวา ชาวบ้านเชื่อว่านางหยั่งรู้

อนาคตได้”

หลนิฟ่งเลกิคิ้ว แทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยนิ

“ท�าหน้าแบบนี้ไม่เชื่อสนิะ เมื่อก่อนข้ากเ็หน็เป็นเรื่องเหลวไหล คนพูด

กันไปเรื่อยว่านางมีอ�านาจวิเศษ จนได้เจอกับตัวเอง วันหนึ่งนางห้ามไม่ให ้

ข้าออกไปซักผ้าที่ล�าธาร ให้เก็บตัวอยู่แต่ในกระโจม ข้าหรือจะเชื่อ พอนาง 

คล้อยหลังไปข้าก็หอบผ้าออกไปเหมือนเคย ซักเสร็จแล้วกองไว้บนก้อนหิน 

รมิล�าธาร” 

แม่ครัวสาธิตท่าทางประกอบ “พอเอื้อมมือจะหยิบผ้ากลับใส่ตะกร้า

เท่านั้นแหละ จู่ๆ งูตวัหนึ่งเลื้อยออกมาจากซอกหนิ มนัฉกข้าที่แขนแล้วแผ่ 



พรรณสิริ
35

แม่เบี้ยขึ้นสูงเท่านี้” หญงิชรายกแขนขึ้นสูงเกอืบถงึเอว “มนัตั้งท่าจะฉกข้าซ�้า 

จู่ๆ ซานฉาฮวาโผล่มาจากไหนไม่รู้ตะโกนเสียงดัง งูเลื้อยหลบไปดื้อๆ หาก 

ไม่ได้นางหาสมุนไพรโปะระงับพิษให้ วันนี้ข้าคงไม่ได้มานั่งหุงข้าวให้เจ้ากิน” 

นางทรดุตวัลงนั่งถอนหายใจเฮอืกใหญ่ราวกบัเหตกุารณ์เพิ่งเกดิขึ้นสดๆ ร้อนๆ 

“ท่านป้าเลยเชื่อว่าบุตรสาวของอดีตหัวหน้าเผ่ามีพลังลึกลับเหนือ

ธรรมชาต ินอกจากหยั่งรู้อนาคตแล้วยงัคยุกบัสตัวร์ูเ้รื่องอกีต่างหาก” หลนิฟ่ง

ไม่ปักใจเชื่อ

“ตั้งแต่เจอะกบัตวัข้าจงึเลกิกงัขาในตวันาง เหตุที่คนในเผ่าเลกิล่าสตัว์

เพราะซานฉาฮวาบอกว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาปมหันต์ ส่งผลให้คนฆ่า

ประสบเคราะห์กรรมหนกัหนาสาหสั บ้างถงึแก่ชวีติ”

“เพราะเหตุนี้ ท�าให้ไม่มใีครเลี้ยงหมูเหด็เป็ดไก่ด้วยใช่ไหม”

“นางบอกว่าพวกมันร้องไห้เมื่อรู้ว่าก�าลังจะถูกฆ่า พอนางพูดแบบนี้ 

ชาวบ้านต่างพากันหัวหด ใครจะกล้าเชือดหมูเชือดไก่เล่า กลัวว่าวันหนึ่งจะ 

พะงาบๆ ตายเหมอืนสตัว์ที่ตวัเองเชอืด เฮ้อ ข้าลมืรสชาตพิวกมนัไปหมดสิ้น

แล้ว” แม่ครวัพูดปลงๆ

หลนิฟ่งหาได้กริ่งเกรงในอทิธฤิทธิ์ของลู่ซานฉาตามค�าบอกเล่า เขาเบื่อ

กนิแต่ปลาเตม็ท ีป่าที่ไร้พราน ชกุชมุไปด้วยสตัว์น้อยใหญ่ หากล่ามาเป็นอาหาร

ให้คนในเผ่าสกัตวัสองตวัคงไม่ท�าให้เพื่อนของนางลดน้อยลงสกัเท่าไร

กวางขนาดรุ่นๆ สิ้นใจอยู่บนก้อนหนิรมิล�าธาร เลอืดจากแผลไหลเป็น

ทางปะปนไปกับกระแสน�้า หลินฟ่งคุกเข่าลงตั้งท่าจะดึงลูกธนูออกจากต้นขา

ของมนั

“หยุดเดี๋ยวนี้! เจ้าคนเถื่อน” 

เสยีงร้องเรยีกดงัมาจากล�าธารอกีฝั่ง สตรใีนชุดเสื้อคลุมสขีาวหม่นตวั

ยาว สายรดัเอวร้อยด้วยหยกเน้นทรวดทรงเพรยีวบางจนแทบปลวิลม ผมยาว

ด�าขลบัถกูถกัเป็นเปียหลวมๆ พนัร้อยไว้กบัเถาวลัย์ป่าคล้ายภตูพิรายที่ปรากฏ

ขึ้นท่ามกลางความรกชฏัของพงไพร 
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“เจ้าคงเป็นคนที่พี่ฉีเซียงพาตัวมาจากพื้นล่าง ถึงไม่รู้ว่าคนเผ่าหูเลิก 

ล่าสตัว์มานมนานแล้ว” นางถลาเข้ามาหากวางชะตาขาดมอืขาวซดีลบูไปบนร่าง 

ไร้ลมหายใจ ถอนหายใจปนสะอื้น ท่าทางเศร้าสร้อยราวกบัสญูเสยีญาตพิี่น้อง

ในครอบครัว หลับตานิ่งงันอยู่ชั่วขณะ เมื่อเงยหน้าขึ้นลู่ซานฉาก็ถลึงตาใส่ 

หลนิฟ่งอย่างขุ่นเคอืง

“เจ้าคอืลู่ซานฉาสนิะ ชื่อเสยีงของเจ้าเป็นที่ร�่าลอืยิ่ง ในที่สุดข้ากไ็ด้พบ

ต้นตอที่ท�าให้คนในเผ่าอดอยากปากแห้งต้องกินแต่ปลาจนครีบแทบจะงอก

ออกข้างใบหูอยู่แล้ว” บุรุษจากภูหมื่นตะวนัส่ายศรีษะน้อยๆ อย่างเออืมระอา 

สตรตีรงหน้าดูอ่อนเยาว์และไร้เดยีงสาต่างจากภาพที่เขาจินตนาการไว้ 

ดวงตากลมโตของนางได้รปูทรงมากกว่าผูเ้ป็นพี่ชาย จมูกเรยีวเลก็เชดิขึ้นอย่าง

คนดื้อรั้น รมิฝีปากเรยีวบางเหยยีดเป็นเส้นตรงด้วยความไม่พอใจ หากไม่รู้

มาก่อนว่านางมีพลังเหนือธรรมชาติ น้องสาวของลู่ฉีเซียงในยามโกรธเกรี้ยว 

กเ็หมอืนเดก็สาวชาวบ้านทั่วไป หาท�าให้ผู้ใดหวาดหวั่นได้ไม่

“แล้วเจ้าล่ะเป็นใคร ไม่รู้หรอือย่างไรว่าบนเขาลกูนี้ไม่มผีูใ้ดกล้าล่าสตัว์” 

เสยีงแหลมเลก็ห้วนสวนกลบัมาอย่างถอืดี

“เผ่าหูมีกฎห้ามล่าสัตว์ด้วยหรือ พี่เจ้าไม่ยักบอกข้า” หลินฟ่งยักไหล่

ขยบัยื่นหน้าเข้าไปใกล้ แม้สหีน้าเรยีบเฉย แต่ดวงตาส่องประกายกล้าท้าทาย

อยู่ในท ี

“ข้าก�าลังบอกเจ้าอยู ่นี่ไง สัตว์พวกนี้ไม่ต่างจากคน เจ้าไม่มีสิทธิ์ 

พรากชีวิตพวกมัน” ลู่ซานฉาเสียงสั่นด้วยความโกรธเมื่อเห็นบุรุษหนุ่มไม่ม ี

ท่าทสี�านกึผดิ 

“กวางนี้เกดิมาเป็นเหยื่อย่อมถกูล่าเป็นธรรมดาของโลก หากมใิช่ลกูธนู

ของข้ามันก็ต้องตายด้วยคมเขี้ยวเสืออยู่ดี เจ้านั่นแหละมีสิทธิ์อะไรถึงห้าม 

ชาวบ้านไม่ให้กนิเนื้อ เจ้าไม่กนิใช่ว่าคนอื่นต้องไม่กนิไปด้วย” หลนิฟ่งตอกกลบั

เรยีบๆ 

ในบรรดาพี่น้องร่วมสาบานหามใีครมุ่งมั่นเท่าเขา หากเหน็วา่ไม่ถกูต้อง
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หลนิฟ่งจะยนืหยดัสู้หวัชนฝาจนฝานเลี่ยงซื่อเหนบ็แนมว่า ‘ดื้อด้านเหมอืนววั’

“หากวาระสุดท้ายของเจ้าต้องลิ้มรสความเจ็บปวดก่อนสิ้นลมหายใจ  

เจ้าคงไม่กล่าวเช่นนี้” น�้าเสยีงเกรี้ยวกราดแปรเปลี่ยนเป็นเศร้าสร้อย ลู่ซานฉา

จนด้วยถ้อยค�าคนแปลกหน้า รู้อยู่แก่ใจว่าชาวบ้านเลิกกินเนื้อสัตว์เพราะ 

เกรงกลัวอ�านาจเหนือธรรมชาติของนาง หาได้มีเมตตาต่อชีวิตสัตว์แท้จริง  

แม่ครัวใหญ่เป็นหนี้บุญคุณนางนับตั้งแต่วันที่ถูกงูฉกจึงยินดีใช้เพียงเนื้อปลา

ปรุงอาหารตามที่นางขอ คนในเผ่าจึงหมดทางเลือกในการกินไปโดยปริยาย 

เหลือเพียงชาวบ้านบางคนที่น�าเนื้อสัตว์ตากแห้งกลับขึ้นมาหลังค้าขายเสร็จ  

นางกแ็สร้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสยี 

ลูซ่านฉาลกุขึ้นยนืมองกวางชะตาขาดเป็นครั้งสดุท้าย หลงัไหล่ลูล่งด้วย

ความเศร้า สะบัดหน้าหนีภาพอันน่าสะเทือนใจดุ่มเดินจากไปโดยไม่สนใจ 

ต่อล้อต่อเถยีงกบันายพรานมอืฉมงัธนูอกี

จู่ๆ  ดวงอาทติย์บนท้องฟ้าที่สาดแสงเจดิจ้ากด็บัมดืลงเมื่อเมฆก้อนใหญ่

เคลื่อนเข้าบดบงั อากาศสดใสกลบัครึ้มขึ้นมาเฉยๆ ราวกบัภาพสะท้อนอารมณ์

หม่นมวัของน้องสาวลู่ฉเีซยีงไม่ผดิเพี้ยน

“มนัไม่เจบ็อย่างที่เจ้าเข้าใจหรอกนะ” 

เสยีงก้องกงัวานหนกัแน่นของบุรุษหนุ่มท�าให้ลู่ซานฉาชะงกัฝีเท้า นาง

หันกลับมาปาดน�้าตาออกจากดวงหน้า เป็นจังหวะเดียวกับที่เมฆก้อนใหญ่

เคลื่อนออกจากดวงอาทติย์ คนืประกายระยบิระยบัจากแสงแดดที่ส่องกระทบ

ผวิน�้ากลบัสู่ล�าธารสายเลก็อกีครั้งอย่างน่าประหลาดใจ

“ข้าไม่น้าวสายธนูเรื่อยเปื ่อยหากไม่มั่นใจว่าจะสังหารได้ด้วยธนู 

เพยีงดอกเดยีว เจ้าเหน็ไหมว่าลกูธนูตดัขั้วหวัใจ กวางตวันั้นยงัไม่ทนัได้สมัผสั

ความเจบ็ปวดกส็ิ้นลมหายใจไปก่อนแล้ว นั่นคอืความกรุณาสูงสุดเท่าที่พราน

อย่างข้าจะมอบให้ได้” 

“ข้าไม่เชื่อ”

“พวกมันโชคร้ายหากเจอพรานชั้นเลว ยิ่งยิงหลายดอกยิ่งทรมาน 
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หน�าซ�้าถ้าสตัว์หนเีข้าป่าไปได้ ลูกธนูจะปักอยู่เช่นนั้นจนพษิบาดแผลซ่านเข้าสู่

กระแสโลหติ สร้างความเจบ็ปวดแสนสาหสัก่อนล้มลงในที่สุด”

“หยุดเถอะ ข้าไม่อยากฟังแล้ว จติใจเจ้าช่างเยน็ชาเหมอืนน�้าแขง็ถงึได้

พูดคุยเรื่องการคร่าชวีติราวกบัเป็นเรื่องธรรมดาสามญั” 

“โปรดอภัยหากข้าท�าให้เจ้าขุ่นเคืองใจ แต่นี่คือสัจธรรม คืนนี้ท่านป้า 

แม่ครัวจะปรุงเนื้อกวางให้คนในกระโจมกินกัน แต่ข้าจะหาปลาไปเผื่อเพราะ

เจ้าคงไม่สนใจร่วมวงด้วยเป็นแน่”

ลู่ซานฉากัดฟันแน่นสะบัดหน้าหนีดุ่มเดินเข้าป่าไป ตั้งใจมั่นที่จะงด

อาหารค�่า ต่อให้เนื้อสัตว์มีรสชาติปานอาหารทิพย์จากสวรรค์ นางก็ไม่มีทาง

ใจอ่อนลิ้มชมิรสพวกมนัเป็นอนัขาด

เสียงสำยน�้ำไหลดังซู่ซ่ำชัดเจนขึ้นทุกขณะที่หลินฟ่งลัดเลำะไต่ขึ้นไป

บนโขดหนิ บรุุษหนุม่ทิ้งลอบดกัปลาไว้ สะพายธนทู่องไปตามราวป่าเพื่อล่าสตัว์

กลบัลงไปให้คนในหุบเขาได้กนิกนั

หลงัแบกกวางตวัเขื่องไปประเดมิให้โรงครวั แม่ครวัมทีท่ีาอดิออดแต่ก็

ตดัสนิใจน�าเนื้อกวางมาปรุงอาหารในที่สุด อาฮุยเองเมื่อได้ลิ้มรสเนื้อกวางผดั

หลงัห่างหายจากเนื้อสตัว์ใหญ่ไปนานจงึเลกิเข้มงวด ปล่อยหลนิฟ่งให้ตระเวน

ไปทั่วโดยอสิระ เว้นเพยีงแต่ไม่อนุญาตให้ผ่านช่องแคบลงจากเขาเท่านั้น 

เมื่อชาวบ้านรู้ว่าเชลยแคว้นซินหยางท้าทายค�าสั่งลู่ซานฉา ต่างพากัน 

เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ก้มหน้าก้มตากินเนื้อกวางผัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

แม้แต่ลู่ฉเีซยีงพี่ชายลู่ซานฉา 

ชาวเผ่าหูพออกพอใจอาหารมื้อพิเศษแต่กลับหุบปากเงียบ ไม่กล้า

สนบัสนุนให้หลนิฟ่งล่ากวางอกี

“ชาวบ้านน่ะกนิไปผวาไป กลวัว่าจู่ๆ ซานฉาฮวาจะเดนิเข้ามากระซบิว่า

มเีคราะหเ์พราะกนิเนื้อกวาง เจ้ากเ็หลอืเกนิ ข้าห้ามแลว้ไม่ฟัง รนหาเรื่องแท้ๆ” 

ท่านป้าแม่ครัวแสร้งย่องเข้ามาตะครุบท่อนแขนก�าย�าของลูกมือแสดงท่าทาง
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เลยีนแบบน้องสาวลู่ฉเีซยีง ดูตลกมากกว่าน่ากลวัในสายตาหลนิฟ่ง

บุรุษหนุ่มทิ้งช่วงการล่าไปหลายวันเพราะยังจดจ�าภาพอากัปกิริยาเศร้า

โศกของลู่ซานฉาได้ ถงึแม้ภายนอกดูเยน็ชา แต่หลนิฟ่งละเอยีดอ่อนพอที่จะ 

รู้ว่าควรถนอมน�้าใจนาง กว่าจะตัดสินใจน้าวธนูยิงสัตว์อีกตัวก็ผ่านไปร่วม 

สบิห้าราตรี

เนื้อแพะตุ๋นยาจีนฝีมือแม่ครัวเอกเอร็ดอร่อยเสียจนลู่ฉีเซียงเรียกเขา

เข้าไปพบ พักนี้หัวหน้ากองโจรนิรนามเก็บตัวเงียบ ไม่น�าลูกสมุนออกปล้น 

นานนบัเดอืน

“คืนเดือนมืดได้กินเนื้อกวางผัด คืนเดือนเพ็ญเป็นเนื้อแพะตุ๋น ฝีมือ

เจ้าใช่ไหม อาฮุยไม่บอกหรือว่าเผ่าหูเลิกล่าสัตว์มานมนานเพราะน้องสาวข้า

ห้าม” หวัหน้ากองโจรนรินามถามอย่างไม่คดิเอาเรื่องเอาราว 

อาฮุยรายงานพฤตกิรรมของเชลยให้ทราบเป็นระยะ บ่าวร้านใบชาเป็น

คนเงยีบๆ ไม่ใคร่สนทนาปราศรยัแต่เอาใจใส่งานการในโรงครวัด ีไม่หลกุหลกิ

หรือมีท่าทีสอดรู้สอดเห็น อาฮุยจึงสรุปว่าไม่น่าจะเป็นหนอนบ่อนไส้อย่างที่

ระแวง แต่หวัหน้าเผ่าหูยงัไม่อาจมั่นใจ ดั่งสุภาษติที่ว่า ‘น�้านิ่งไหลลกึ’ คงต้อง

จบัตามองพฤตกิรรมต่อไปอกีสกัระยะ

“ข้าบอกแม่นางลูว่่าจ�าเป็นต้องฆ่าเพื่อต่อชวีติผูค้นในเผ่า แม่นางลูห่าได้

ขดัข้อง”

“ซานฉาฮวาไม่ขัดข้อง?” ลู่ฉีเซียงมีสีหน้าดูแคลน “ข้าไม่อยากเชื่อ  

ทุกครั้งที่ใครยิงสัตว์กลับมา น้องสาวข้าจะตีโพยตีพายราวกับว่าชาวบ้านไป

ท�าร้ายสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของนาง หน�าซ�้ายังขู ่คนที่คร่าชีวิตว่าจะมีจุดจบ

อเนจอนาถไม่ต่างไปจากสตัว์ที่ตวัเองฆ่า ท�าเอาชาวบ้านกลวัหวัหด แค่จะเลี้ยง

หมเูลี้ยงไก่ยงัไม่กล้าเลย เจ้าคงยงัไม่เคยถกูน้องข้าขูล่ะสถิงึได้ใจเดด็แบกกวาง

แบกแพะลงมาท้าทายซานฉาฮวาเป็นว่าเล่น” 

แม้รู้สึกหงุดหงิดที่เชลยซินหยางกล้าหาญผิดคนทั่วไป แต่ลู่ฉีเซียง 

แอบพงึพอใจว่าในที่สุดกม็คีนกล้าต่อกรกบัลู่ซานฉา
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“แม่นางลู่มไิด้ขู่ข้า อาจเป็นเพราะนางเข้าใจการล่าโดยการุณยฆาต”

“การณุยฆาต? พดูจาราวกบัผู้ฝึกยทุธ์ ดทู่าแล้วเจ้าช่างมคีณุธรรมสงูส่ง

เกนิกว่าจะเป็นแค่บ่าวร้านใบชาเสยีกระมงั” ลู่ฉเีซยีงถลงึตามองหลนิฟ่งอย่าง

คุกคาม

“เวลาข้าขึ้นไปเกบ็ใบชาบนเขา พวกคนงานมกัพาเข้าป่าล่าสตัว์ ยงิกวางป่า 

แพะป่ามาท�ากนิกนัเป็นเรื่องปกต ิข้ากเ็รยีนรู้วธิกีารล่ามาจากพวกพราน”

“เอาเถอะ ขา้คงรูใ้นไม่ช้าว่าเจ้าเป็นแค่บ่าวร้านใบชาจรงิหรอืไม่ หากเจา้

เป็นผูฝึ้กยทุธ์ สกัวนัความจรงิย่อมปรากฏ น้องสาวข้าท�าคนเผ่าหปูระสาทอ่อน

มานาน เจ้าจะเป็นคนพิสูจน์ว่าค�าพูดของนางเป็นเพียงค�าขู่ของสตรีสติไม่ 

สมประกอบ หาใช่แม่มดหมอผอีย่างที่พวกชาวบ้านร�่าลอื ข้าชอบที่ผู้คนย�าเกรง

นางเพราะนางเป็นน้องหัวหน้าเผ่า แต่ความงมงายเกินกว่าเหตุย่อมท�าให้เผ่า

ของเราอ่อนแอ” ลู่ฉเีซยีงทิ้งท้ายก่อนตวดัมอืไล่หลนิฟ่งออกจากกระโจม

แม้รู้สึกไม่ปลอดโปร่งเมื่อหัวหน้ำกองโจรนิรนำมมีท่ำทีระแวงสงสัย 

แต่บุรุษแห่งภูหมื่นตะวันยังคงความเยือกเย็นไว้ ออกไปวางลอบดักปลาตาม

ปกติ

ถึงล�าธารชายป่า บุรุษหนุ่มล้วงธนูที่ซุกไว้ในลอบดักปลาออกมา เป็น 

ธนูที่เขาแอบท�าขึ้นจากเขาสตัว์ โดยน�ามาดดัประกบเข้ากบัไม้ไผ่ยาด้วยกาวที่

เคี่ยวจากกระดูกและเอ็นหนังที่เหลือ พันทับด้วยเชือกเถาวัลย์ที่ตัดได้จาก 

ในป่าประกอบเป็นคนัธนูใหม่ที่แขง็แรงและยงิได้ไกลกว่าธนูไม้ไผ่

หลนิฟ่งสะพายธนลูดัเลาะไปตามแนวโขดหนิ ขณะผ่านจดุที่เคยซุม่ดกั

ยงิแพะภเูขา ประสาทหอูนัยอดเยี่ยมของผูฝึ้กยทุธ์แยกแยะเสยีงสะอื้นแผ่วเบา

ที่แทรกมากับเสียงน�้าไหลเซาะซอกหิน เขาอ�าพรางตัวหลังหินก้อนใหญ ่

ย่องตามเสยีงไปจนสุดแนวโขดหนิ

ภาพที่เห็นตรงหน้าท�าเอาหลินฟ่งถึงกับชะงัก สตรีในชุดขาวหม่น 

ชายกระโปรงเปรอะเป้ือนคราบดนิโคลน ผมยาวด�าขลบัถงึกลางหลงัถกัร้อยไว้



พรรณสิริ
41

ด้วยเถาวลัย์ป่าหลุดลุ่ย ผวิขาวซดีเมื่อต้องแสงแดดเปล่งประกายระยบิระยบั

ไม่ต่างจากเทพธิดาชั้นฟ้า หากไม่เคยพบกันมาก่อนเขาคงคิดว่าลู่ซานฉาเป็น

นางไม้แห่งภูเขาพนัราตรทีี่จู่ๆ จ�าแลงขึ้นกลางป่าให้คนตกใจเล่น

‘แม้กระทั่งพี่ชายยังหาว่าเจ้าเพี้ยน ซานฉาฮวา เจ้าก�าลังท�าอะไรอยู่’  

หลนิฟ่งซุ่มดูภาพตรงหน้าเงยีบๆ อย่างสงสยัใคร่รู้

ลู่ซานฉาซบหน้าอย่างไม่ไหวตงิแนบก้อนหนิที่หลนิฟ่งยงิแพะภูเขาตาย 

เงียบงันราวกับไร้ลมหายใจชั่วอึดใจหนึ่ง เสียงสะอื้นไห้ดังขึ้นแผ่วๆ นางลุก 

ขึ้นนั่ง แล้ววางดอกหญ้าป่าก�าใหญ่ลงบนหนิก้อนนั้น

อากัปกิริยาของลู่ซานฉาท�าให้หลินฟ่งอดรนทนไม่ได้ก้าวออกจากที่ 

ซ่อนตวั แสร้งส่งเสยีงดงัเพื่อให้สตรทีี่ก�าลงัเศร้าโศกรู้ตวั

“เจ้าคนเถื่อนซนิหยาง...” ลู่ซานฉาแค่นเสยีงพูดเมื่อเหน็หน้ามอืสงัหาร 

ใบหน้าเศร้าเปลี่ยนเป็นเกรี้ยวกราด

บุรุษหนุ่มส่ายศีรษะไปมาด้วยความอิดหนาระอาใจ แม้จะรู้ว่าตนเป็น 

ต้นเหตุให้นางร้องไห้ แต่แสร้งท�าเป็นไม่สนใจ “ข้าชื่ออาฟ่ง จะเรยีกแบบไหน

กต็ามใจ เอาแค่เจ้าคนเถื่อนเฉยๆ พอ เพราะข้าไม่ใช่คนซนิหยาง”

ลู่ซานฉาหูผึ่งเพ่งมองบุรุษชื่อฟ่งเตม็ตาด้วยความประหลาดใจ “ตกลง 

‘เจ้าคนเถื่อน’ พอใจไหม ถ้าพอใจแล้วกไ็ปให้พ้นๆ หน้าข้าเสยีท”ี นางตวดัเสยีง

สูงใส่เขาอย่างคนพาล

“เจ้ากบัข้าเหน็จะญาตดิกีนัไม่ได้” บรุษุหนุม่ออกจะเออืมระอาที่น้องสาว

ลู่ฉเีซยีงคอยแต่ตั้งแง่เรื่อยไป “ข้าขึ้นมาล่าสตัว์ แล้วเจ้าล่ะขึ้นมาท�าอะไรบนนี้

ตามล�าพงั”

หลินฟ่งพยายามผูกมิตร เขานับถือนางที่กล้าท่องไปในป่าตามล�าพัง

ราวกับชายอกสามศอกจึงตัดเสียงร�่าลือของชาวบ้านออกไปเสียแล้วท�าความ

รู้จกันางอย่างถ่องแท้ จงึจะเรยีกได้ว่าบณัฑติ

“เรื่องของข้า เจ้าไม่เกี่ยว” นางปาดน�้าตาออกจากใบหน้า หยดัตวัลกุขึ้น 

สะบัดหน้าหนีคนที่พยายามตอแย ท�าไมเขาต้องจ�าเพาะเจาะจงโผล่มาตอนที่
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นางก�าลงัจติใจไม่ปกตดิ้วย

“อย่าบอกนะว่าเจ้าขึ้นมาไว้อาลัยให้แพะภูเขาที่ข้าฆ่า” ดูจากรูปการณ์

หลนิฟ่งคดิเป็นอื่นไม่ได้

“ถ้าใช่แล้วจะท�าไม เนื้อแพะตุน๋ที่กนิกนัอย่างเอรด็อร่อยน่ะ แพะตวันั้น

มันเป็นเพื่อนข้า รู้จักมาตั้งแต่เด็ก ถ้าไม่เป็นเพราะเจ้ามันก็คงยังมีชีวิตอยู่” 

เสียงของลู่ซานฉาเริ่มสั่นเครืออีกครั้ง เกลียดขี้หน้านัก คนในเผ่าแม้กระทั่ง 

พี่ชายของนางไม่มีใครเอ่ยปากห้ามเชลยผู้นี้ไม่ให้ล่าสัตว์ คราวแรกเป็น 

กวางป่าหลงฝูง นางพอท�าใจได้ แต่ครั้งนี้เขาสงัหารแพะภูเขาที่นางคุ้นเคยเป็น

อย่างดี

“หากรู้ว่าแพะตวันั้นเป็นเพื่อนเจ้าข้าย่อมละเว้นมนั แต่ข้าไม่รู้ คนไม่รู้

ย่อมไม่ผิด เจ้าจะอภัยให้ข้าได้หรือไม่” หากนางยืนกรานว่าคนกับแพะภูเขา

เป็นเพื่อนกนัได้ หลนิฟ่งคงท�าได้เพยีงขอโทษที่เผลอสงัหารเพื่อนของนางโดย

ไม่ได้ตั้งใจ 

“แต่แม่เฒ่าหลี่ไข้สร่างหลังจากกินน�้าแกงตุ๋นเนื้อแพะ เพื่อนเจ้าไม่ได้

สงัเวยชวีติไปสูญเปล่า รบัรองด้วยฝีมอืธนูข้า มนัไม่ทนัได้รู้สกึตวัก่อนสิ้นลม

หายใจด้วยซ�้า ถ้าเจ้าไม่เชื่อข้ากจ็นใจ” ความพยายามที่จะปลอบโยนนางดูไม่

สมัฤทธผิล บรุุษหนุม่ไม่เคยสนทิสนมกบัเพศตรงข้าม สตรทีี่สนทนาด้วยบ่อย

ครั้งที่สุดคือองค์หญิงชุนหลัน แต่ยังนับว่าเป็นไปตามหน้าที่และธรรมเนียม 

ราชส�านักอันมีแบบแผนตายตัว ไม่จ�าเป็นต้องสรรหาถ้อยค�าสละสลวยให้ 

คนฟังพงึพอใจ

ลู่ซานฉาท�าเป็นหูทวนลม สาวเท้าเดินลัดเลาะห่างออกจากริมล�าธาร

แสร้งท�าเป็นไม่สนใจคนที่เดนิตามมา สองจติสองใจว่าควรต่อปากต่อค�ากบัเขา

หรือไม่ บุรุษผู้นี้ท�าให้ความพยายามนับสิบปีสูญเปล่า ชาวเผ่าหูจะเปลี่ยนใจ

กลับมากินเนื้อสัตว์ใหญ่อีกครั้ง หากเห็นตัวอย่างจากเขาซึ่งหาได้ประสบ 

เคราะห์กรรมจากการล่าสตัว์เหมอืนที่นางเคยพร�่าบอก

“ตะวนัเริ่มคล้อย น่าจะล่วงเข้ายามเว่ย เจ้าสมควรกลบัลงไปที่กระโจม
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ได้แล้ว” หลนิฟ่งเตอืนด้วยความเป็นห่วง

“เรื่องของข้า ไม่ต้องมาท�าเป็นห่วง เอาตวัเองให้รอดเถอะ ป่านี้ข้าหลบัตา

เดนิยงัได้ เจ้านั่นแหละปีนขึ้นมาสูงเกอืบถงึต้นน�้า จะมายงิอะไรบนนี้อกี ระวงั

ให้ด ีเสอืภูเขาจะออกมาขย�้าเอา”

น�้าเสยีงแกมขูพ่ร้อมสายตาวบิวบัที่ค้อนกลบัมาช่วยแต่งแต้มรอยยิ้มขึ้น

บนสหีน้าเรยีบเฉยของบุรุษหนุ่ม การตามตอแยดูท่าว่าได้ผล อย่างน้อยท�าให้

ลู่ซานฉาลมืความเศร้าโศกไปได้ชั่วขณะ 

“เอะอะกเ็รื่องของข้าๆ” หลนิฟ่งเยาะ “เจ้าพูดเป็นอยู่แค่นี้ ด!ี เช่นนั้นก็

ตวัใครตวัมนัแล้วกนั” เขาหยุดเดนิ แสร้งหนัหลงักลบัแยกไปอกีทาง

ลูซ่านฉาผดิคาดเมื่อถกูตดับทดื้อๆ นางชะงกัเท้าหนักลบัมาถามเขาด้วย

น�้าเสยีงหาเรื่อง

“แล้วเจ้าล่ะจะไปไหน เป็นเชลยท�าไมถงึเพ่นพ่านไปทั่ว เอาการล่าสตัว์

มาเป็นข้ออ้าง หรอืก�าลงัหาทางหลบหนลีงจากเขากนัแน่”

“ถ้าข้าคิดหนีจะถ่อขึ้นมาบนนี้ท�าไม แค่อยากรู้ว่าต้นน�้าอยู่ตรงไหน 

จะได้ขึ้นมาวางลอบ เผื่อดกัปลาได้มากกว่าที่ปลายน�้า”

“ข้าไม่คุยกบัเจ้าแล้ว ในหวัมแีต่เรื่องฆ่าสตัว์ตดัชวีติ” ลู่ซานฉาว่าอย่าง

ไม่สบอารมณ์

“มเีหตุผลหน่อยเถอะแม่นางลู่ ถ้าข้าไม่ท�าแล้วใครจะท�า ลูกน้องพี่เจ้า

แต่ละคนบกึบนึเสยีเปล่า ไม่มใีครกล้าหอืกบัเจ้าสกัคน ชาวบ้านถงึต้องกนิปลา

จนครบีจะงอกออกจากใบหูแล้ว”

“ข้าไม่เคยบังคับหรือขู่เข็ญใครให้เลิกล่าสัตว์ เพียงแต่มองเห็นชะตา-

กรรมของพวกเขา ถ้าขนืดนัทุรงัต่อไปจะไม่ตายด ีข้าเหน็จรงิๆ ไม่ได้แกล้งขู่ 

ใครเชื่อกร็อด ไม่เชื่อกร็อดูผลลพัธ์แล้วกนัว่าจะเป็นเช่นไร” 

“มนักค็อืการขูด่ีๆ  นั่นแหละ หากเป็นที่แคว้นซนิหยางเจ้าจะถูกทางการ

จับขังคุกในข้อหาหลอกลวงชาวบ้าน รู้ไหม บ้านเมืองที่เจริญแล้วไม่งมงาย 

เรื่องพรรค์นี้”
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“เจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจ” ลู่ซานฉาเอื้อมมือมายึดแขนหลินฟ่งไว ้

โดยไม่ให้ตั้งตวั “ภายในไม่เกนิสองราตร ีเจ้าจะถูกสตัว์ใหญ่โจมต ีอย่าเข้าป่า 

กลางดกึเป็นเดด็ขาด”

ชั่วขณะที่สัมผัสกันภาพในนิมิตก็ปรากฏ สัตว์ร้ายตัวด�ามะเมื่อม 

กระโจนจากหน้าผาเข้าใส่เขา 

“ขออภยัด้วยเถดิแม่นางลู ่ข้าหากลวัค�าขูข่องเจ้าไม่” หลนิฟ่งยิ้มเหยยีด

เหน็เป็นเรื่องขบขนั

“แล้วเราจะได้เห็นกัน” สายตามาดมั่นจับจ้องใบหน้าคมสันก่อนผละ

จาก ลู่ซานฉาบ่ายหน้าเดนิขึ้นเขา นางคุ้นเคยเส้นทางบนเขาที่คดเคี้ยวและรก

เรื้อเป็นอย่างด ี เดนิตวัปลวิราวกบัเท้าไม่แตะพื้น บางครั้งหยุดมองและเงี่ยหู

ฟังเสยีงที่ลอยมาตามลม หาได้สนใจหลนิฟ่งที่ตดิตามมาห่างๆ นางเหมอืนหลดุ

เข้าไปอกีโลกหนึ่ง 

สตรผีวิขาวซดี ผมยาวรุ่ยร่ายกลางป่าลกึ ใครผ่านมาเหน็แล้วไม่ตกใจ

ถอืว่าขวญัแขง็ใช้ได้

จู่ๆ  นกเงอืกตวัใหญ่กร่็อนลงจากคบไม้มาเกาะบนไหล่ของนาง ส่งเสยีง

ร้องดงัเหมอืนต้องการบอกอะไรสกัอย่าง ลู่ซานฉาพูดจาโต้ตอบกบัมนั

“เมยีเจ้าโกรธที่หายออกไปนานเกนิไปใช่ไหม ข้าบอกกี่ครั้งแล้วว่านาง

ไม่ชอบ นางกลัวว่าเจ้าจะเข้าใกล้หมู่บ้านแล้วมีอันตราย ไป รีบกลับไปเสีย” 

พอนางเอ่ยปากไล่ เจ้านกตัวเขื่องแสนรู้ก็กางปีกโผบินกลับขึ้นไปเกาะบน 

ยอดไม้สูงลบิ

“หากไม่เห็นกับตาข้าคงไม่เชื่อว่าเจ้าคุยกับนกเงือกรู้เรื่อง แพะภูเขา

เห็นจะเป็นเพื่อนเจ้าจริงๆ” หลินฟ่งมองตามนกเงือกซึ่งบินหายไปท่ามกลาง

แมกไม้ 

“เจ้าเหน็แล้วไม่กลวัหรอื ปกตข้ิาคยุกบัพวกมนัเฉพาะเวลาอยูต่ามล�าพงั 

ขืนให้คนในเผ่าเห็น ต่อให้เป็นชายอกสามศอกหรือแม้กระทั่งพี่ฉีเซียงคงได้

ตาเหลอืกวิ่งหนข้ีาหางจกุตดู” ลูซ่านฉาหวัเราะเสยีงใส ครั้งหนึ่งนางเคยสื่อสาร



พรรณสิริ
45

กบังูใหญ่ที่แอบซุกนอนหลบลมหนาวอยู่ข้างกระโจมของพี่ชาย เวรยามรกัษา

ความปลอดภยัต่างพากนัผงะถอยห่างจากนาง เมื่ออสรพษิร้ายยอมเลื้อยกลบั

เข้าป่าแต่โดยดี

“ท�าไมต้องกลัว ข้าเองคุยกับม้าเป็นประจ�า เจ้าแค่ออกจะประหลาด 

สักหน่อยที่คุยกับนกป่ารู้เรื่อง แต่ไม่ได้หมายความว่ามีพลังหรืออ�านาจวิเศษ

ใด ข้าต้องพิสูจน์ก่อนว่าจะถูกสัตว์ใหญ่จู่โจมตามที่เจ้าท�านายหรือไม่ เฮ้อ...

โลกกว้างใหญ่ มีเรื่องราวที่ข้ายังไม่รู้อีกมาก” หลินฟ่งร�าพึงร�าพันเงยหน้าขึ้น

มองท้องฟ้า

“ตะวันคล้อยลงมาก ข้าต้องกลับลงไปเสียที ป่านนี้ลอบที่ดักไว้คงได้

ปลาพอท�าอาหารแล้ว เจ้าล่ะจะลงไปด้วยกนัไหม” หลนิฟ่งถามไถ่อย่างมนี�้าใจ 

ถงึอย่างไรลูซ่านฉากเ็ป็นสตร ีพี่ชายของนางวนัๆ มวัแต่ยุง่กบัความเป็นอยูข่อง

คนในเผ่าจึงไม่สนใจว่าน้องสาวไปเที่ยวเล่นอยู่ที่ไหน เพราะเชื่อว่าตราบใดที่ 

ลู่ซานฉาอยู่บนเขาจะไม่มีภยันตรายใดมากล�้ากราย ออกจะมั่นใจเสียจน 

กลายเป็นละเลยในสายตาเขา

“อืม...กลับก็ได้ เจ้าจะลงไปที่ปลายล�าธารใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นตามมา 

ข้ามทีางลดั” 

“ข้ากลบัทางเดมิได้” หลนิฟ่งหลิ่วตาอย่างไม่ไว้วางใจ “ขนืตามไปเจ้าอาจ

หลอกข้าเข้าใกล้รังเสือหรือเรียกลูกสมุนให้ออกมาเล่นงานตามค�าท�านาย 

กเ็ป็นได้” 

“ตามมาเถอะน่า ข้าไม่พาเจ้าเข้ารกเข้าพงไปให้เสอืเล่นงานตอนนี้หรอก 

เรว็เกนิไป” หญงิสาวท�าหน้าเจ้าเล่ห์ “หนอ็ย...อตุส่าห์ช่วยสงเคราะห์จะได้กลบั

ลงไปเรว็ขึ้น หาได้เหน็ความดขีองข้าไม่” 

“ปากท้องคนเผ่าหูอยู่ในมอืข้า เจ้าคงตระหนกัในข้อนี้ด ีหากกลบัลงไป

ไม่ทันชาวบ้านได้กินข้าวกับน�้าแกงแน่” หลินฟ่งส่งสายตาเข้มเป็นการเตือน

กลายๆ

“ต่อให้ข้าเหม็นขี้หน้าแค่ไหนข้าก็ไม่ท�าอะไรเจ้าแน่ ข้าไม่คิดก่อกรรม- 
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ท�าเขญ็กบัใครทั้งนั้น ไม่ว่าคนหรอืสตัว์” ลู่ซานฉาพูดลอยๆ กระทบ 

อากาศบนภูสูงยามบ่ายคงอบอ้าวผิดปกตินางถึงได้รู้สึกร้อนผ่าวไป 

ทั่วทั้งใบหน้ายามที่ลอบมองเขา บุรุษซินหยางผู้นี้แตกต่างจากชายฉกรรจ ์

เผ่าหรูาวฟ้ากบัดนิ หน้าตาสะอาดสะอ้าน ไม่ไว้หนวดเครารงุรงัให้รกตา ดวงตา

เรยีวร ี สนีัยน์ตากแ็สนแปลก มองเผนิๆ เป็นสนีลิ แต่เมื่อกระทบแสงแดด

กลบัเหลอืบประกายเขยีวเข้มราวกบัหยกเนื้อด ีสหีน้าเรยีบสนทิเหมอืนผนืน�้า

ในทะเลสาบดูเผินๆ เหมือนไร้อารมณ์ แต่กลับต่อปากต่อค�ากับนางชนิด 

ไม่ยอมอ่อนข้อให้ 

แม้ความโศกเศร้ายงัสะท้อนอยูใ่นช่วงอกขณะหายใจ แต่ลูซ่านฉากลบั

เริ่มรู้สึกมีชีวิตชีวาเสมือนดอกไม้ที่ผลิบานในคิมหันตฤดู นานแค่ไหนที่ไม่ได้

สนทนากบัผูใ้ดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ชายเผ่าหทูี่ยงัไร้คู่ต่างหลกีเลี่ยงนางด้วย

เกรงว่าจะถูกลู่ฉีเซียงบังคับให้แต่งงานกับน้องสาวที่ครอบครองอ�านาจลึกลับ 

ชาวบ้านพูดคุยกับนางด้วยทีท่าเกรงกลัว หากพี่ชายไม่ได้สืบทอดต�าแหน่ง

หวัหน้าเผ่าหูต่อจากบดิา ป่านนี้นางคงถูกขบัให้ลงเขาไปแล้ว 

หลังจากบิดาลงไปรับราชการในเมืองซาน ลู่ฉีเซียงขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่า

แทนกว็ุ่นวายกบัการรวบรวมก�าลงัคนจดัตั้งกองโจรนรินาม ปล่อยน้องสาวให้

ตะลอนเที่ยวเล่นไปทั่วทั้งภเูขา ครั้งหนึ่งลูซ่านฉาหลงป่าแต่กลบัออกมาได้เพราะ

ค้นพบว่าตนเองคุยกับแพะภูเขารู้เรื่อง นางจึงเริ่มพูดคุยกับสัตว์ต่างๆ ซึ่งไม่

ง่ายเสยีทเีดยีว บางตวัเป็นมติร บางตวัหวาดกลวัคนท�าร้าย ในขณะที่บางตวั

ดุร้ายเกรี้ยวกราด นางเห็นอกเห็นใจชะตากรรมของพวกมันที่ถูกคนไล่ล่า 

จงึเริ่มห้ามปรามพวกพราน และออกปากทกัให้ระวงัตวัก่อนเกดิเคราะห์

กติตศิพัท์ความแม่นย�าในการท�านายนี้ขจรขจายจนคนในเผ่าขนานนาม

นางว่า ‘แม่มดแห่งภูเขาพนัราตร’ี ลู่ซานฉาจงึหามใีครมาสู่ขอจนอายุล่วงยี่สบิ  

นบัว่ามากโขส�าหรบัสตรเีผ่าหูซึ่งมคีู่เมื่อเริ่มแตกเนื้อสาว

ลู่ซานฉาหาได้เดือดร้อนใจ สบายดีด้วยซ�้าที่ได้ใช้ชีวิตอิสระไม่ขึ้น 

กับสามี แต่ยิ่งนานวันสตรีรุ่นราวคราวเดียวกันมีคู่ไปจนหมด ความรู้สึก 
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โดดเดี่ยวจึงเข้าจู่โจม นางตระหนักว่าตนนั้นไม่ต่างจากสตรีทั่วไปที่ปรารถนา

ความรักจากบุรุษ แต่ใครหน้าไหนในเผ่าจะกล้า หนทางเดียวที่จะหาสามีได ้

คอืลงจากภูเขาพนัราตร ีแต่ลู่ซานฉายงัไม่พร้อมลาจากผนืป่าและสงิสาราสตัว์ 

ที่รกัและผูกพนัไปในตอนนี้ 

ลู ่ซานฉาลอบอมยิ้ม แม้ต้องหลั่งน�้าตาเพราะเขา แต่วาจายียวน 

กวนประสาททั้งที่หน้าตายได้ช่วยบรรเทาความเหงาหงอยเป็นอย่างมาก นาง

ภาวนาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาอย่าเพิ่งให้เขารู้จักตัวตนอันแท้จริงจนพานหวาดกลัว

เหมือนชาวบ้านทั่วไป ขอให้นางได้สนุกสนานด้วยการลับฝีปากกับเพื่อนใหม่

ผู้นี้สกัระยะหลงัจากโดดเดี่ยวมาเนิ่นนานเสยีก่อนเถดิ



สี่

อำฮยุในชดุด�ำรดักมุสะพำยมดีดำบเดนิตำมเสยีงขวำนกระทบท่อนไม้

ซึ่งดงัเป็นจงัหวะ เลี้ยวมาด้านข้างโรงครวัพลางตะโกนเรยีกเชลยในความดูแล

เสยีงดงัลั่น

“อาฟ่ง! เจ้าอยู่ไหน”

“ข้าอยู่นี่ พี่ฮุย” หลนิฟ่งสบัขวานยดึไว้บนท่อนไม้ขนาดใหญ่ ผละจาก

กองไม้ที่ผ่าเตรียมไว้ใช้ในการหุงหาของโรงครัว เดินออกมาด้วยสภาพที่ไม่

เรียบร้อยนัก ท่อนบนของร่างกายพราวไปด้วยเหงื่อ กล้ามเนื้อแขนยังคง 

เต้นระรกิหลงัผ่านการเหวี่ยงขวานต่อเนื่องเป็นเวลาร่วมชั่วยาม

“พี่ฮยุมธีรุะอนัใด ถงึรบีร้อนมาหาข้าถงึในโรงครวั” เจ้าตวัปลดเสื้อคลมุ

ตวัเก่งซึ่งมดัไว้รอบเอวออกมาซบัเหงื่อ

“ลู่ฉเีซยีงเรยีกระดมคนเมื่อชั่วยามที่ผ่านมา พวกข้าก�าลงัจะลงจากเขา

เดี๋ยวนี้”

“อ้าว ท�าไมถงึได้ปุบปับนกั” 

“ข้าเองไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเหมือนกัน รีบมาบอกเจ้านี่แหละ อยู่ทางนี้ 

ท�าตวัดีๆ  อย่าฝ่าฝืนค�าสั่ง ถงึข้าจะไว้ใจเจ้า แต่ตามกฎ เจ้ายงัลงจากเขาไม่ได้
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จนกว่าจะครบหกเดอืน”

“ท่านป้าใช้งานจนข้าแทบกระดิกไปไหนไม่ได้ ไม่วางลอบดักปลาก็ขึ้น

เขาล่าสตัว์ วนัไหนกลบัลงมาเรว็กต็้องมาผ่าฟืนอย่างที่เหน็ แล้วข้าจะเอาเวลา

ที่ไหนเลด็ลอดลงเขา” 

บรุษุหนุม่ซกุซ่อนความอยากรูอ้ยากเหน็ไว้ แสร้งท�าเป็นเมนิเฉยต่อข่าว

ที่ได้รบัรู้ เดนิกลบัไปยงักองไม้ ดงึขวานที่สบัไว้ออกเพื่อผ่าฟืนต่อ

“รอบนี้ลู ่ฉีเซียงพาคนลงเขาไปมากกว่าทุกครั้ง เหลือคนไว้คุ ้มกัน

กระโจมนบัจ�านวนได้ กลางค�่ากลางคนืถ้าจะเที่ยวเล่น อยู่แถวๆ กระโจมพอ 

เจ้าอย่าขึ้นไปบนยอดเขา”

“แปลก จู่ๆ มาเตอืนข้าไม่ให้ขึ้นเขา ท�าไมล่ะพี่ฮุยบนเขามอีะไร”

“บนโน้นน่ะ...” อาฮุยหนัศรีษะ เงยหน้าขึ้นมองยอดภูสูง “คนืวนัเพญ็

เตม็ดวง นานๆ ครั้งหากตั้งใจฟังให้ดจีะได้ยนิเสยีงค�ารามไปทั่วทั้งเขาก้องลง

มาถงึข้างล่าง” น�้าเสยีงอาฮุยเปลี่ยนเป็นจรงิจงั 

“หม ีเสอื หรอืว่าตวัอะไร” หลนิฟ่งลดขวานในมอืลง หนัมองขึ้นบนเขา

ไปตามทศิทางเดยีวกบัอาฮุย

“ข้ากไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าตวัอะไร พวกที่ขึ้นไปหาของป่าบอกว่าดวงตาของ

มันเป็นประกายวาว ตัวด�ามะเมื่อมแทบจะกลืนไปกับความมืด เคลื่อนไหว

รวดเร็วราวกับภูตผี เจ้าควรระวังตัวไว้ นอกจากซานฉาฮวา เห็นมีเพียงเจ้า

เท่านั้นที่ขึ้นไปบนยอดเขาตามล�าพงั อาหารการกนิของคนในเผ่าสมบูรณ์ขึ้นก็

เพราะเจ้า” 

“พี่ฮยุช่างหลกัแหลม เหน็เพยีงแค่อาหารยงัรูว่้าข้าไปถงึไหนต่อไหนมา”

“เฮอะ ถึงไม่ได้ตามติดเจ้าทุกฝีก้าวแต่ข้าก็รู้ว่าเนื้อกวาง เนื้อแพะที่ 

พวกเรากินเจ้าเป็นคนล่ามา ระวังให้ดี รู้ใช่ไหมว่าซานฉาฮวามีอ�านาจลึกลับ 

ระหว่างที่พี่ชายนางไม่อยู่ นางอาจเล่นงานเจ้าเพราะไม่พอใจที่เจ้าล่าสตัว์”

“พี่ฮุยอย่าได้กงัวล ข้าพบแม่นางลู่แล้ว นางเข้าใจถงึความจ�าเป็นที่คน 

ในเผ่าต้องกนิอย่างอื่นบ้างนอกเหนอืไปจากปลาและผกั นางผ่อนปรนลงมาก  



50
ภูผามังกร

หาได้โกรธเคอืงหรอืไม่พอใจข้าอย่างที่ท่านกลวั”

“ข้าไม่ไว้ใจ ความเลื่อมใสในตวันางลดลงกเ็พราะเจ้า ซานฉาฮวาพดูคุย

กบัสตัว์รู้เรื่อง อาจสั่งให้ไอ้ตวัที่อยู่บนเขามาท�าอนัตรายเจ้าได้” อาฮุยมที่าทาง

เป็นกงัวล

หลนิฟ่งลดขวานในมอืลง ประสานมอืค�านบัสมุนโจร “พี่ฮุย ขอบคุณที่

เป็นห่วง ขอเชิญท่านลงจากเขาไปปฏิบัติภารกิจเถิด ลู่ซานฉาเมตตาสัตว์ 

น้อยใหญ่ แม้ฆ่าเพื่อน�ามาเป็นอาหารยังละเว้น ข้าก็ไม่ต่างจากคนร่วมเผ่า  

เหตุใดนางจงึจะไม่เมตตา”

“ถ้าเช่นนั้นฝากเมียและลูกข้าด้วย ข้ายังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับขึ้นมา 

เมื่อไหร่”

“ไม่ต้องเป็นห่วง ข้าจะดูแลฮูหยนิและเสี่ยวซนัแทนท่าน พี่ฮุย ข้าขอส่ง

ตรงนี้เพราะยังมีงานรออยู่อีกมาก” หลินฟ่งตัดบท กองโจรนิรนามออกปล้น

ถือเป็นโอกาสอันดี เขาจะได้หาทางส�ารวจเส้นทางลงจากเขาโดยไม่มีผู้ใด 

ขัดขวาง บุรุษหนุ่มพ�านักอยู่บนภูเขาพันราตรีร่วมกับชาวเผ่าหูมาพักใหญ่  

เขาควรได้ส่งข่าวให้รู้ว่าปลอดภัยดี ฝานเลี่ยงซื่อจะได้ไม่เป็นกังวลว่าเขา 

เป็นตายร้ายดอียู่ที่ไหน

หลงักนิข้ำวเป็นเพื่อนฮหูยนิและบตุรชำยของอำฮยุเรยีบร้อย หลนิฟ่ง 

กลบัเข้าพกัผ่อนยงักระโจมของตน บรเิวณโดยรอบเงยีบสงดั จนัทร์เตม็ดวง

โผล่ขึ้นสูงพ้นเงาไม้ ไฟในกระโจมค่อยๆ ทยอยดับลงเหลือเพียงคบไฟที่ 

เวรยามคุ้มกนัวางไว้ยงัจุดต่างๆ 

นกกลางคนืกรดีเสยีงร้องแหวกความเงยีบเป็นระยะ เป็นเวลาหลายคนื

แล้วที่ผู้หญิงและเด็กในกระโจมเก็บตัวนอนกันเงียบเร็วกว่าปกตินับแต่เหล่า

ชายฉกรรจ์ลงจากเขาไป 

หลนิฟ่งกระสบักระส่ายพลกิตวัไปมาบนที่นอน พลางเงี่ยหฟัูงเสยีงต่างๆ 

จากภายนอก
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‘ดกึป่านนี้แล้วซานฉาฮวากลบัเข้ากระโจมหรอืยงั’ บรุษุหนุม่ย้อนนกึถงึ

ค�าพูดของอาฮุยที่ออกปากเตือนไว้ก่อนลงจากเขา หลินฟ่งหาได้หวั่นเกรง 

ค�าท�านายของลูซ่านฉาที่ว่าจะถกูสตัว์ร้ายจูโ่จม เขาเป็นห่วงความปลอดภยัของ

นางที่ท่องไปในป่าโดยล�าพงัเสยีมากกว่า

เด็กรับใช้ของลู่ฉีเซียงที่มารับอาหารจากโรงครัวตั้งแต่เย็นไม่เห็นหน้า 

ลู่ซานฉามาสองวนัแล้ว

“เจ้าได้แจ้งหวัหน้าเวรยามแล้วหรอืยงัว่าแม่นางลู่หายตวัไป” 

“ข้าบอกแล้วแต่พวกเวรยามหาได้สนใจ พวกเขาบอกว่าซานฉาฮวา 

เที่ยวเล่นอยู่บนเขาเป็นประจ�าไม่จ�าเป็นต้องขึ้นไปตาม”

“จรงิของพวกเวรยาม ซานฉาฮวาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอาแน่ไม่ได้ คนืนี้เป็น

คนืเดอืนเพญ็ เผลอๆ นางอาจขึ้นไปอยูบ่นเขาทั้งคนืไม่กลบัลงมา” แม่ครวัใหญ่

งมึง�าขณะตกัน�้าแกงปลาใส่ชามดนิเผาให้เดก็รบัใช้

“แม่นางลู่หายขึ้นเขาไปทั้งคนกลับไม่มีใครสนใจว่านางเป็นตายร้ายดี

อย่างไร หากข้าเป็นนางคงเสยีใจยิ่งนกั” 

แม้พบกนัเพยีงครั้งคราว แต่หลนิฟ่งสมัผสัได้ถงึความเอื้ออาทรที่ลูซ่าน- 

ฉามตี่อสรรพสตัว์ แม้แต่เขาที่นางชงัน�้าหน้ายงัอุตส่าห์มนี�้าใจบอกเส้นทางลบั

จากยอดเขาลงมาที่กระโจมให้ ทั้งที่จะปล่อยให้เขากลับทางเดิมที่ไกลกว่า 

กย็่อมได้ 

“อาฟ่ง เจ้าเพิ่งมาอยู่ไม่นานยงัมเีรื่องราวอกีมากที่ยงัไม่รู้ ในเมื่อพี่ชาย

แท้ๆ ของนางไม่ได้ก�าชับพวกเวรยามไว้ ย่อมไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเจ้า  

เก็บล้างครัวเรียบร้อยแล้วก็กลับไปกินข้าวกินปลากับครอบครัวอาฮุยเถอะ”  

แม่ครวัปราม

‘ท�าไมข้าต้องเป็นห่วงนางด้วย อย่างที่ท่านป้าพดู ซานฉาฮวาจะเป็นตาย

ร้ายดหีาใช่เรื่องของข้าเสยีเมื่อไร’

แม้พยายามปัดความกังวลออกจากหัว แต่เจ้าตัวยังนอนลืมตาโพลง 

แสงจนัทร์สว่างส่องทะลุเข้ามาส่งให้ภายในกระโจมไม่มดืมดิจนเกนิไปนกั
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‘สตรใีนเผ่าหายไปกลางดกึกลบัไม่มผีู้ใดสนใจออกตามหา ซานฉาฮวา

อาจคยุกบันกกบัแพะแก่ๆ รูเ้รื่อง ไม่ได้หมายความว่านางจะคุยกบัสตัว์ร้ายได้ 

ข้าควรท�าอย่างไรด’ี

ในที่สุดหลินฟ่งก็ทนไม่ได้ผุดลุกขึ้นแล้วคว้าธนูคู่ใจพร้อมถุงลูกธนูขึ้น

สะพายหลงั แง้มประตูโผล่หน้าออกไป เมื่อไม่เหน็เวรยามที่คอยเดนิสอดส่อง

จงึค่อยๆ ย่องออกมาภายนอก

แสงสว่างจากคบไฟโดยรอบอาณาเขตวูบไหวตามแรงลมที่พัดมาเป็น

ระยะ น�้าค้างยามดกึส่งให้อากาศเยน็ยะเยอืก หลนิฟ่งใช้เส้นทางรอบนอกอ้อม

ไปยงักระโจมของลู่ฉเีซยีงซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนนิอกีฝั่ง เคาะประตูเรยีก

เดก็รบัใช้

“แม่นางลู่กลบัมาแล้วหรอืยงั”

เดก็รบัใช้ขยี้ตาด้วยความงวัเงยี ส่ายศรีษะเป็นค�าตอบ หลนิฟ่งจงึไล่ให้

กลับเข้าไปนอน เขาคว้าคบไฟที่ปักอยู่หน้ากระโจมได้ก็รีบจ�้าขึ้นเขาก้าวยาวๆ 

ไปตามเส้นทางเลียบล�าธารอันคุ้นชินจนแทบหลับตาเดินไปได้ ประสาทหูก็

แยกแยะเสียงสัตว์กลางคืนต่างๆ ไปในเวลาเดียวกัน สอดส่ายสายตาไปทั่ว

ด้วยความระแวดระวงั

‘ซานฉาฮวา ถ้าข้าเป็นพี่ชายเจ้าจะจบัเจ้าขงัลมืไม่ให้เหน็เดอืนเหน็ตะวนั!’

บุรุษหนุ่มหงุดหงิดเป็นก�าลัง แทนที่จะได้ใช้โอกาสที่ลู ่ฉีเซียงและ 

พรรคพวกออกปล้นลอบลงจากเขาส่งข่าวให้ฝานเลี่ยงซื่อกลบัต้องมาเดนิท่อมๆ 

ตามหาสตรพีลิกึคนอย่างลู่ซานฉา

ผ่านไปร่วมครึ่งชั่วยาม หลินฟ่งซึ่งดั้นด้นขึ้นไปถึงจุดวางลอบดักปลา

บนต้นธารพลันได้ยินเสียงค�ารามกึกก้องแหวกความมืดมาจากก้อนหินใหญ่

บนชะง่อนผาสงูที่เคยดกัยงิแพะภูเขา บรุุษหนุม่กระโดดย่อตวัหลบหลงัพุม่ไม้

โยนคบไฟทิ้งลงน�้า ส่งผลให้รอบตวัมดืสนทิ เหลอืเพยีงแสงสว่างจากดวงจนัทร์

กลมโตที่เหมอืนอยู่ใกล้แค่เอื้อม ส่องให้เหน็เงาสดี�าขนาดใหญ่ทะมนึเผ่นแผลว็

ลงจากหนิก้อนหนึ่งไปสู่อกีก้อนหนึ่งอย่างรวดเรว็
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เงาทมิฬนั้นหาได้สังเกตเห็นผู้บุกรุกที่แอบซ่อนตัวอยู่ เสียงค�ารามเริ่ม

ไกลออกไปเรื่อยๆ หลนิฟ่งขยบัตวัลดัเลาะไปตามโขดหนิไล่ตามเสยีงไป เขา

กระโดดจากหินก้อนหนึ่งไปสู่หินก้อนหนึ่ง น้าวสายธนูในมือไว้เพียงครึ่งแรง 

ตระหนกัว่าก�าลงัออกนอกเส้นทางเดนิป่าปกต ิ

ทางสายใหม่แคบชันขึ้นเรื่อยๆ ต้นไม้บนยอดภูสูงรกทึบกว่าด้านล่าง 

แต่บุรุษหนุ่มหาได้ย่นย่อ ยงัคงไล่ตามไปอย่างจดจ่อ

นานชั่วอดึใจใหญ่จงึโผล่พ้นแนวป่าออกมาเจอทุง่หญ้าสงูท่วมเอว มทีาง

สายเลก็ทอดยาวในความมดืมดิไปสูก่�าแพงหนิสงูชนัเทยีมเมฆ เพยีงแวบเดยีว

ที่สายตาคมจบัได้ ภายใต้แสงจนัทร์กระจ่าง เงาสดี�าขนาดใหญ่ผลบุหายเข้าไป

หลงัก�าแพงหนินั้น

‘ถ�้า?’ หลนิฟ่งชะงกัฝีเท้า ออกจะเสี่ยงเกนิไปที่จะตามเงาด�านั้นเข้าไป 

‘ซานฉาฮวา ถ้าเจ้าไม่อยู่ในนั้นข้าไม่กลายเป็นคนรนหาที่หรือนี่’ บุรุษ

หนุ่มเคลื่อนไหวเร็วเท่าความคิด ย่อตัวลงต�่าซอยเท้าตามไป น้าวสายธน ู

เตม็เหนี่ยว พร้อมยงิหากมสีตัว์ร้ายดกัจู่โจมอยู่ปากถ�้า

เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิด ปากถ�้าเงียบสงบราวกับไม่เคยมีสิ่งมีชีวิต

ใดย่างกรายเข้ามา หลนิฟ่งปรบัสายตาให้ชนิกบัความมดืย่างเท้าเข้าสูภ่ายในถ�้า

อย่างเงียบกริบ ปากทางเข้าถ�้าค่อยๆ กว้างขึ้นเมื่อเดินลึกเข้ามา มีแสงสว่าง

จากคบไฟที่ถกูวางไว้ตามผนงัถ�้าเป็นระยะพร้อมทั้งกลิ่นหอมเยน็อบอวลไปทั่ว

ราวกับมีใครมาจุดก�ายานทิ้งไว้ สังเกตจากทิศทางของคบไฟที่ลุกโชนแล้ว 

โล่งใจขึ้นที่ตนเองอยู่ในทิศเหนือลม เขาเปลี่ยนมาหายใจเพียงครึ่งลมตามที่

เคยฝึกฝนมาเพื่อกนัพษิเครื่องหอมที่อาจเข้าสู่ปอด 

เส้นทางเดินภายในถ�้าคดเคี้ยวและลดหลั่นไล่ลงสู่ที่ราบต�่าทะลุออกไป

สู่โถงกว้างขนาดใหญ่ที่ไม่น่าซุกซ่อนอยู่ภายในถ�้าซึ่งมปีากทางเข้าคบัแคบ

ด้านบนของโถงกว้างเป็นปล่องขนาดใหญ่ แสงจนัทร์ลอดสอ่งเข้ามาสง่

ให้โถงถ�้าสว่างนวลตา หลนิฟ่งแนบตวัไปกบัหลบืผนงัถ�้าเพื่อพรางตวั สอดส่าย

สายตาไปทั่วโถงกว้าง 



54
ภูผามังกร

แล้วก็ถึงกับต้องชะงักเมื่อเห็นสตรีที่ก�าลังตามหานั่งหันหลังนิ่งไม่ไหว

ติงอยู่บนโขดหิน โดยมีสัตว์ร้ายตัวด�ามะเมื่อมราวกับก�ามะหยี่นอนหมอบ 

อยู่ใกล้ๆ

ชั่วอึดใจใหญ่ๆ ลู่ซานฉาลุกขึ้นยืนก้าวไปตามบันไดหินงอกหินย้อยที่

ยื่นออกมาจากผนังถ�้าขึ้นไปยืนอยู ่บนแผ่นหินใหญ่ในจุดที่แสงจันทร์ตก 

กระทบพอดบิพอด ี

ผู้เฝ้ามองถึงกับตกตะลึงเมื่อน้องสาวของลู่ฉีเซียงค่อยๆ ปลดเปลื้อง

อาภรณ์คลุมกายออก ปล่อยให้แสงจนัทร์ลามเลยีไปทั่วร่าง

เรือนร่างแบบบางขาวซีด ผมยาวสยายกระจายเต็มแผ่นหลังลงมาถึง

บั้นเอว ผวิพรรณของนางค่อยๆ เรอืงแสงขึ้นเมื่อต้องแสงจนัทร์

หลนิฟ่งกลนืน�้าลาย ล�าคอแห้งผากดั่งคนกระหายน�้า เปล่งเสยีงคราง

ออกมา “ซานฉาฮวา...”

แม้เพยีงแผว่เบา แต่ดงัพอที่จะสะท้อนก้องไปทั่วทั้งโถง สตัวร้์ายตวัด�า

มะเมื่อมกระโจนพรวดจากจุดที่หมอบอยู่ ร้องค�ารามกกึก้องข่มขู่ผู้บุกรุก 

หลนิฟ่งได้สตน้ิาวสายธนโูดยฉบัพลนั ลกูธนแูล่นผงึเฉยีดสข้ีางของมนั

ไปเพยีงเส้นยาแดงผ่าแปด แรงดดีมหาศาลส่งให้ลูกธนูปักแน่นอยู่กบัผนงัถ�้า 

บุรุษหนุ่มยิงซ�้าอีกครั้งอย่างไม่เว้นช่วง เป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงแหลมเล็ก

หวดีร้องขึ้นลั่นถ�้า

“อย่า! เจ้าคนเถื่อน อย่าท�าร้ายมนั” 

ลู่ซานฉาหนักลบัมา ผมยาวด�าขลบัราวแพรไหมช่วยพรางเรอืนกายได้

บางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด เจ้าตวันั้นลมืห่วงเนื้อตวัไปชั่วขณะ

ในจงัหวะที่หลนิฟ่งชะงกัมอื คู่ต่อกรตั้งท่าเตรยีมกระโจนเข้าใส่

“หยุดนะเฟ่ยซุ่ย! เขาเป็นมติร” ลู่ซานฉาตะโกนห้ามสุดเสยีง

ทั้งเสือและคนนัยน์ตาสีประหลาดต่างยืนคุมเชิงกันอย่างไม่ไว้วางใจ  

เสอืภเูขาตวัใหญ่แต่ย่อมกว่าเสอืลายพาดกลอน สดี�าสนทิราวกบัท้องฟ้าไร้ดาว

ยามราตร ีท่าทางดุร้าย หาได้เกรงกลวัอาวุธในมอืคนแม้แต่น้อย
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“เจ้าคนเถื่อน ข้าขอร้อง ลดธนูลง ข้ารบัรองว่าเฟ่ยซุ่ยจะไม่ท�าอนัตราย

เจ้า”

“แม่นางลู่ นอกจากนกเงอืกและแพะภูเขา เจ้ายงัคุยกบัแมวยกัษ์ตวันี้ 

รูเ้รื่อง?” ขณะรอฟังค�าตอบจากลูซ่านฉาเขายงัคงน้าวสายธนูค้างไว้ พร้อมปล่อย

ลูกธนูทุกเมื่อหากแมวด�าตวัใหญ่ตามความคดิเขากระโจนเข้าใส่

“ใครว่าคนซนิหยางฉลาด เหตุใดไม่รู้จกัเสอืภูเขาราตร ีเดี๋ยวข้าบอกให้

เฟ่ยซุ่ยขย�้าเจ้าเสียให้ตาย” นางประชดประชันเขาด้วยความฉุนเฉียว ไม่ได้ 

ดั่งใจเมื่อบุรุษหนุ่มยังไม่ยอมลดราวาศอก “เฟ่ยซุ่ย ออกไปได้แล้ว ไม่ต้อง 

ห่วงข้า” ลู่ซานฉาหันไปพูดกับเสือด�าตัวใหญ่ด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลราวกับมัน 

เป็นสตัว์เลี้ยงแสนรกั ต่างจากเวลาพูดกบัหลนิฟ่งลบิลบั

เสอืภูเขาราตรยีอมสยบให้แก่สตรไีร้อาวุธ มนัส่งเสยีงค�ารามก้องด้วย

ความหงุดหงดิตดิๆ กนัหลายครั้ง ก่อนค่อยๆ ถอยหลงัออกห่างและเผ่นแผลว็

ออกจากโถงกว้างไปในที่สุด ทิ้งให้ลู่ซานฉาอยู่กบัผู้บุกรุกตามล�าพงั

“เฟ่ยซุย่ไปแล้ว เจ้าช่วยโยนเสื้อผ้ามาให้ข้าหน่อย แล้วหนัไปทางอื่นด้วย 

หากเจ้าแอบมอง ข้าจะควักลูกตาเจ้าออกมาโยนให้เฟ่ยซุ่ยกิน” นางแสร้งท�า 

เสยีงแขง็ข่มความอายที่ซ่านไปทั่วสรรพางค์กาย เมื่อการเผชญิหน้าระหว่างผู้

บุกรุกกับเสือภูเขาสิ้นสุดลงลู่ซานฉาจึงได้สติกลับมาสนใจตัวเอง รีบหันหลัง

ปิดบงัเรอืนกาย

หลนิฟ่งลดธนูในมอืลงขยบัเข้าใกล้กองเสื้อผ้า แต่สายตายงัคงจบัจ้อง

ไปยงัทศิทางที่เสอืภูเขาราตรกีระโจนออกไป

“ขนืยงัเรยีกข้าว่าเจ้าคนเถื่อนข้าจะไม่ส่งเสื้อให้ ข้าชื่อหลนิฟ่ง เรยีกอาฟ่ง

เหมอืนคนอื่นเรยีกมนัยากตรงไหน”

“เอ่อ…อาฟ่ง เจ้าช่วยส่งเสื้อคลุมมาให้ข้าท ี อย่าหนัมามองนะ โยนมา

ใกล้ๆ เดี๋ยวข้าจะเอื้อมมอืไปหยบิเอง” น�้าเสยีงลู่ซานฉาละล�่าละลกั ยอมเรยีก

ชื่อเขาแต่โดยดี

“เอ้า” บรุุษหนุม่โยนเสื้อคลมุขึ้นไปบนชะง่อนผา ลอบมองแผ่นหลงับาง
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กระจ่างตายามต้องแสงจนัทรา รูปร่างที่เหน็แบบบางราวสนลูล่มดกูลมกลงึยาม

ไร้ซึ่งอาภรณ์ปกคลุม น้องสาวลู่ฉีเซียงไม่สูงแต่มีเรียวขาเพรียวยาว สะโพก

กลมกลงึพอเหมาะรบักบัเอวคอด แผ่นหลงัโค้งมนรบัไหล่บอบบาง แม้รูปร่าง

ห่างไกลจากนยิามหญงิงามในต�านาน แต่หลนิฟ่งกลบัรู้สกึได้ถงึความนุ่มนวล

หมดจด

ลูซ่านฉาใช้เวลาสวมเสื้อคลุมเพยีงครูเ่ดยีวก่อนกลบัลงมาเผชญิหน้ากบั

บุรุษหนุ่ม สหีน้านางสุกปลั่งดั่งลูกแพร ดูสดชื่นผดิจากทุกคราวที่ได้พบกนั

“ข้าเข้าใจแล้วว่าท�าไมถงึไม่มใีครแตกตื่นที่เจ้าหายตวัไป ขนาดแมวยกัษ์

ตัวนั้นเจ้ายังคุยด้วยรู้เรื่อง ภูเขาพันราตรีคงเป็นสนามเด็กเล่นส�าหรับเจ้า  

น่าขายหน้าเหลอืเกนิที่ข้าเป็นเดอืดเป็นร้อนเกนิเหตุยามไม่เหน็เจ้าที่กระโจม” 

หลนิฟ่งทรุดตวัลงนั่ง สหีน้าเบื่อหน่ายที่ต้องเสยีเวลาไปทั้งคนืกบัคนที่

ไม่สมควรต้องเป็นห่วงแม้แต่น้อย 

“เจ้านี่ช่างแปลกคนนัก เห็นข้าคุยกับสัตว์แทนที่จะตกใจกลัวกลับนั่ง

ค่อนขอดข้าราวกบัหญงิชรา”

“แล้วที่ทายว่าข้าจะถูกสัตว์ร้ายโจมตี หมายถึงแมวยักษ์เพื่อนเจ้าแน่

เชยีว เจ้าไม่ได้มตีาทพิย์มองเหน็อนาคตอย่างที่อวดอ้าง แค่คุยกบัสตัว์รู้เรื่อง

แล้วก็หลอกให้ชาวบ้านเชื่อว่าจะมีเคราะห์กรรมจากการกินเนื้อสัตว์ ที่แท ้

เจ้านั่นแหละเป็นคนสั่งสตัว์ให้ท�าร้ายคนในเผ่า” 

“เจ้ามนักวนโทสะนกั เดี๋ยวข้าเรยีกเฟ่ยซุ่ยให้กลบัมาขย�้าคอเสยีดไีหม” 

ลู่ซานฉาค้อนขวบัเข้าให้ “ข้าไม่เคยสั่งให้สตัว์ตวัใดไปท�าร้ายชาวบ้าน แผนการ

ชั่วร้ายเช่นนั้นคงมีแต่คนซินหยางที่คิดได้ รู้เอาไว้นะ เวลาข้าสัมผัสหรือ 

แตะต้องตวัผูใ้ด ข้าจะเหน็ภาพคนผูน้ั้นในหวั” นางใช้นิ้วจิ้มไปยงัข้างกระหม่อม

ของตนเอง “บ้างเป็นภาพในอดตี แต่บางครั้งเป็นภาพในภายหน้า ข้าไม่อาจ

ควบคุมได้ แต่วนัที่ข้าจบัแขนเจ้ากลบัมองไม่เหน็อะไรเลย คงเป็นเพราะพลงั

อ่อนแอเต็มที ข้าจ�าต้องแต่งเรื่องขึ้นมา ตั้งใจขู่ให้กลัวเจ้าจะได้เลิกล่าสัตว์”  

นางสารภาพเสยีงอ่อย
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“ในที่สุดเจ้ากย็อมรบัว่าขี้ปด ถงึจะแค่ส่วนหนึ่งกเ็ถอะ ว่าแต่เจ้าขึ้นมา

ท�าอะไรบนนี้ดึกๆ ดื่นๆ เอ่อ…เสื้อผ้าไม่สวม ไม่กลัวใครมาเห็นเข้าแล้วจะ 

ฉวยโอกาสท�ามดิมีริ้ายหรอือย่างไร” 

แม้ไม่เคยเฉยีดกรายเข้าใกล้หอนางโลม แต่กห็าได้ไร้เดยีงสาเสยีทเีดยีว

ในเรื่องชายหญงิ หลนิฟ่งมเีลอืดเนื้อไม่ต่างจากบุรุษทั่วไป ได้อาศยัสมุดภาพ

ต้องห้ามที่บรรดาพี่น้องร่วมสาบานลักลอบน�าขึ้นเขาผ่อนคลายก�าหนัดหนุ่ม 

มาบ้าง

“ใครหน้าไหนในเผ่าหูจะกล้ายุ่งกบัข้า” ลู่ซานฉากล่าวอย่างทะนงตน

“หากข้ารู้ว่าเจ้าแน่ จะขึ้นมาตามหาบนนี้ให้ไอ้แมวยักษ์ขบหัวเล่นไหม 

แม่นางลู่ถ้าไม่เล่าข้าจะกลับลงไปนอนเสียที อ้อ เพื่อนของเจ้ามันคงไม่ดัก 

เล่นงานข้าระหว่างทางหรอกนะ”

หลนิฟ่งหวัเสยีขึ้นมาจรงิๆ เขาควรเลกิเอาใจใส่เรื่องไม่เป็นเรื่อง รบีหา

ทางลักลอบลงเขาโดยเร็ว อ�านาจลึกลับของลู่ซานฉานั้นดึงดูดความสนใจเขา 

แต่ก็หาได้เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากฝาน- 

เลี่ยงซื่อ

“เฟ่ยซุ่ยไม่ใช่เพื่อนของข้า มนัเป็นเสอืภูเขาราตร ีปรากฏตวัขึ้นในยาม

ที่ต้องปกป้องข้าเท่านั้น” ลู่ซานฉารบีพูดเสยีงหลง

หลนิฟ่งชะงกัฝีเท้าหนักลบัมาหานาง “เจ้ายอมเล่าให้ข้าฟังแล้วใช่ไหม”

“ถ้าเจ้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วจะกลัวข้า เห็นข้าเป็นตัวประหลาดเหมือน 

คนอื่นไหม?” ลู่ซานฉามองหน้าบุรุษหนุ่มด้วยสายตาลงัเล

“เจ้า เอ่อ…อาจดูพลิกึไปบ้าง” แววหวาดระแวงในดวงตาของนางท�าให้

หลินฟ่งพยายามสรรหาถ้อยค�ารักษาน�้าใจ เมื่อเห็นลู่ซานฉานิ่วหน้าจึงรีบพูด

ต่อ “ฟังข้าพูดให้จบก่อน เจ้ากแ็ค่แปลกแต่ไม่น่ากลวัอย่างที่เขาร�่าลอืกนั ใน

แคว้นซินหยางมีนักเล่นแร่แปรธาตุมากมาย ทั้งคุยกับสัตว์ ท�านายทายทัก 

โชคชะตา สาธิตสิ่งเหนือธรรมชาติ หากไม่น�าความสามารถไปใช้ในทางที่ผิด

หลอกลวงผู้คน ข้ายนิดคีบหาเจ้าเยี่ยงมติรสหายแน่นอน”
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“ข้าเริ่มรู้ตวัว่าคุยกบัสตัว์รู้เรื่องเมื่ออายุย่างสบิสอง ตอนนั้นพ่อข้าเป็น

หวัหน้าเผ่าหู ยงัไม่ได้ลงไปรบัราชการยงัเมอืงซาน ข้าหนขีึ้นมาวิ่งเล่นบนภูเขา

ตามล�าพังจนหลงป่าในที่สุด วนเวียนหาทางกลับจนกระทั่งฟ้ามืด” ใบหน้า 

ลู่ซานฉาสงบนิ่งเมื่อย้อนร�าลกึอดตี 

“จู่ๆ เสอืด�าตวัใหญ่กโ็ผล่ออกมา มนัย่างเท้าเข้ามาส่งเสยีงค�าราม ข้า

กลวัเสยีจนก้าวขาไม่ออก พยายามตะโกนไล่มนั แต่หามเีสยีงเปล่งออกมาจาก

ล�าคอ ในขณะที่ความกลวัฉดุลากข้าให้จมดิ่งลกึลงไป เสยีงค�ารามที่ได้ยนิกลบั

กลายเป็นภาษาที่ฟังรู้เรื่องขึ้นมาอย่างน่าประหลาด” ลู่ซานฉาจ้องใบหน้าเรยีบ

เฉยของหลินฟ่ง ไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าเขาเชื่อค�าพูดนางหรือไม่ “อาจดูเหลือเชื่อ 

แต่นับจากนั้นหากข้าตั้งจิตให้ดี และถ้าพวกสัตว์อยากสื่อสาร ข้าจะคุยกับ 

พวกมนัรู้เรื่อง”

“ทุกชนดิ ทุกตวั?”

ลูซ่านฉาส่ายศรีษะ “เฉพาะที่อายมุากพอจะรูค้วามเท่านั้น แต่ถ้าพลงัจติ

ข้าอ่อนแอลง บางครั้งกท็�าไม่ได้”

“เจ้าจะสื่อสารกบัสตัว์รู้เรื่องยามที่พลงัจติแขง็แกร่งเท่านั้น?” 

“ใช่ พลังของข้าไม่เสถียร จะลดลงหากใช้มากเกินไป แสงจันทร์ใน 

คนืเพญ็ช่วยให้พลงักล้าแขง็อกีครั้ง ข้าจงึขึ้นมาบนยอดเขาเพื่ออาบแสงจนัทร์

โดยมเีฟ่ยซุ่ยคอยอารกัขา”

“เพราะคุยกับพวกมันรู ้เรื่อง เจ้าถึงพยายามบอกให้คนในเผ่าเลิก 

ล่าสตัว์”

“ใช่ เจ้าจะรู้สกึอย่างไรถ้าเมื่อวานเพิ่งคุยกนั แต่วนันี้พวกมนักลายเป็น

อาหารในจาน ข้ากนิไม่ลงหรอกนะ”

“ความสามารถเยี่ยงนี้สูไ้ม่มจีะดเีสยีกว่า” หลนิฟ่งถอนหายใจกบัชะตา-

กรรมของลู่ซานฉา อ�านาจเหนอืธรรมชาตขิองสตรผีู้นี้รงัแต่จะท�าให้บุรุษตตีน

ออกห่าง เป็นเหตุให้นางอาภพัสามไีปตลอดชวีติ 

“ใช่ ข้าเหน็ด้วย แต่จะท�าอย่างไรได้ในเมื่อเป็นลขิติสวรรค์ ข้าจ�าต้องใช้
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พลงัให้เป็นประโยชน์ ข้าจงึเริ่มหว่านล้อมพวกพรานให้เลกิล่าสตัว์ ประจวบกบั

ในห้วงยามนั้นการปลูกชาเริ่มแพร่หลาย พ่อข้าเป็นตวัแทนเผ่าน�าชาลงไปขาย

ในเมอืงซาน พวกพรานจงึค่อยๆ เปลี่ยนมาท�าไร่ชา งานของข้าจงึง่ายขึ้น”

“แล้วเจ้าเห็นภาพนิมิตตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกให ้

ชาวบ้านกลวัจะได้เลกิกนิเนื้อสตัว์”

“ข้าไม่เคยสั่งให้พวกสตัว์โจมตนีายพราน” ลูซ่านฉารบีแก้ต่าง “หลงัเลกิ

กินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่นาน วันหนึ่งข้าก�าลังพยายามห้ามพรานไม่ให้เข้าป่า ใน

ระหว่างที่ยื้อยุดกัน ฉับพลันข้าก็เห็นภาพพรานผู้นั้นพลัดตกลงไปในซอกเขา

ขาหกั ท�าให้ปีนกลบัขึ้นมาไม่ได้ ด้วยความตกใจข้าจงึโพล่งในสิ่งที่เหน็ออกไป 

แต่เขาหาได้เชื่อ ยงัดนัทรุงัเข้าป่า หลายวนัถดัมา พี่ฉเีซยีงส่งคนออกไปตามหา 

และพบเขาขาหักอยู่ในซอกเขาจริงๆ” นางเว้นช่วงเรียบเรียงความคิด “หลัง

กลับออกมาได้เขาจึงเลิกล่าสัตว์ เรื่องที่ข้ามองเห็นอนาคตจึงกลายเป็นที่ 

โจษขาน คนเริ่มมาขอให้ช่วยท�านายทายทกั ซึ่งข้ากย็นิดเีพราะท�าให้ข้าสามารถ

กล่อมให้พวกชาวบ้านเลกิล่าสตัว์ไปโดยปรยิาย”

“แต่การเพ่งมองภาพนิมิตท�าให้เจ้าอ่อนแอลงและต้องขึ้นมาอาบ

แสงจนัทร์เป็นประจ�า” หลนิฟ่งสรุป

ลู่ซานฉาพยกัหน้าเป็นค�าตอบ “ระยะหลงัข้าจงึขึ้นมาเที่ยวเล่นอยู่ในป่า

เสยีเป็นส่วนใหญ่ ขนือยู่ที่กระโจมคงมคีนมาขอให้ช่วยไม่ว่างเว้น ข้าไม่อยาก

เปลี่ยนแปลงชะตาผู้ใด เท่าที่เป็นอยู่พี่ฉเีซยีงแทบไม่อยากนบัข้าเป็นน้องแล้ว”

“ลูฉ่เีซยีงน่าจะดใีจที่มน้ีองสาวเช่นเจ้า เขาสามารถใช้ประโยชน์จากความ

สามารถของเจ้าได้มากมาย อย่างน้อยกช็่วยท�านายได้ว่าการปล้นของกองโจร

นรินามจะประสบความส�าเรจ็หรอืไม่” 

“เขาไม่คดิเช่นนั้น ข้าเองกไ็ม่เคยเหน็ภาพนมิติของพี่ฉเีซยีงแม้สกัครั้ง” 

น�้าเสยีงที่กล่าวถงึพี่ชายมแีววน้อยใจแฝงอยู่

“แปลกจรงิ”

“กบ็อกแล้วว่าอ�านาจของข้าหาได้กล้าแขง็ ผูใ้ดที่ไม่ประสงค์ให้ข้ารูอ้ดตี
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หรืออนาคตของเขา ข้าย่อมไม่อาจมองเห็นได้ เป็นเพราะจิตของเขาปิดกั้น 

ไม่ให้ข้าเข้าไปเช่นเดยีวกบัตอนที่ข้าจบัแขนเจ้า”

“แล้วตอนนี้ล่ะ ในขณะที่เจ้ามพีลงัเตม็เปี่ยม เจ้าสามารถมองเหน็อดตี

หรืออนาคตของข้าไหม” หลินฟ่งยื่นแขนออกไปข้างหน้าสบตานางเป็นเชิง

ท้าทาย

ลู่ซานฉาหลบสายตาคมกล้า ยื่นมอืออกไปจบัท่อนแขนบุรุษหนุ่มด้วย

ความลงัเล นางหลบัตาลงพยายามเพ่งจติอยู่ชั่วขณะ

“เจ้าอยู่บนภูเขาสูง สูงเกินกว่าคนทั่วไปจะขึ้นไปถึง” ใบหน้าลู่ซานฉา 

บิดเบี้ยวก่อนที่จะลืมตาขึ้น “ข้าไม่เห็นอะไรอีกนอกจากแสงสว่างพร่างพราย 

ดวงจติเจ้าแขง็แกร่งไม่ยอมให้ข้าเข้าแทรกแซงได้”

“ข้าไม่เชื่อเรื่องชะตาที่ถูกลขิติไว้ สมยัยงัเป็นเดก็ข้าไม่อาจก�าหนดชวีติ

ของตนเอง ต้องขึ้นอยู่กบัผู้อุปการะ แต่บดันี้ข้าเตบิใหญ่เป็นนายตวัเอง จะท�า

ในสิ่งที่อยากท�าเท่านั้น” หลนิฟ่งกล่าวด้วยความเชื่อมั่น

“เจ้าถงึได้ละทิ้งชวีติในแคว้นซนิหยางตามพี่ฉเีซยีงขึ้นมาบนเขา”

“ใช่ ข้าเลอืกเช่นนั้น” หลนิฟ่งกล่าวสั้นๆ ไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราว

ของตนมากไปกว่านี้ “ข้าง่วงมากแล้ว ถ้าเจ้าอยากลงจากเขากม็าด้วยกนั แต่

ถ้ายงัอยากเที่ยวเล่นอยู่กบัแมวยกัษ์เพื่อนเจ้ากต็ามใจ” หลนิฟ่งยื่นมอืออกไป

เป็นเชงิชกัชวน

ลูซ่านฉาลงัเลอยูค่รู่หนึ่งก่อนตดัสนิใจเอื้อมมอืไปจบัท่อนแขนบรุษุหนุม่ 

หลนิฟ่งเดนิน�าโดยมลีู่ซานฉาตามตดิ 

ร่างบางถูกดึงให้เคลื่อนออกจากโถงถ�้า ความหนักแน่นเอาจริงเอาจัง

คอยระแวดระวงัภยัถูกส่งผ่านให้ลู่ซานฉาสมัผสัได้

ชั่วขณะที่สมัผสักนัไม่ต่างจากช่วงเวลาที่ภูผาอาบด้วยแสงจนัทรา หยอด

ความนุ่มนวลละมุนละไมลงในความแขง็แกร่งอนัสง่างาม ผสานกลมกลนืกนั

อย่างไร้ที่ติ



ห้�

“อำฟ่งมำนี่ซ ิข้ำมอีะไรจะอวดเจ้ำ”

เสยีงแหลมๆ ดงัมาจากด้านหนึ่งของล�าธาร ลูซ่านฉากวกัมอืเรยีกหลนิ-

ฟ่งที่ก�าลังวางลอบดักปลาเป็นรอบที่สองของวัน ระยะหลังตั้งแต่คลุกคลีกับ 

ลู่ซานฉาเขาแทบเลกิยงิสตัว์ไปโดยปรยิาย เพราะไม่อยากเหน็นางท�าหน้าสลด

ยามที่เหน็เขาแบกสตัว์ชะตาขาดกลบักระโจม

“อะไรอีกซานฉาฮวา ข้าก�าลังยุ่งเจ้าไม่เห็นหรือ ไม่มีเวลามาเล่นสนุก

หรอกนะ” นอกจากเลกิล่าสตัว์เพราะเกรงใจ เขายงัยอมเป็นเพื่อนเล่นให้นาง

เคี่ยวเขญ็ได้ตามอ�าเภอใจ สนทิสนมกบันางถงึขั้นเรยีกขานด้วยฉายาได้ 

“ประเดี๋ยวเดยีวน่า เดี๋ยวข้าช่วยเจ้าหาอาหารเอง” ลู่ซานฉาคะยั้นคะยอ

หลนิฟ่งยอมละจากงานในมอืย�่าฝ่ากระแสน�้ากลบัไปหาหญงิสาว “พกันี้ 

ข้าไม่ได้ล่าสัตว์เลย หากพี่ชายเจ้าพร้อมพรรคพวกกลับขึ้นมาจะไม่มีอะไร 

กนิเอา”

“อย่ากังวลเกินกว่าเหตุได้ไหม เดี๋ยวพวกที่เอาใบชาลงไปขายใน 

เมอืงซานกลบัขึ้นมาคงมขีองแห้งตดิไม้ตดิมอืมาด้วยเหมอืนทุกครั้ง”

“เจ้าเคยลงไปเมืองซานไหม ขลุกอยู่แต่บนเขาไม่คิดถึงพ่อบ้างหรือ” 
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บุรุษหนุ่มเลยีบเคยีงถามเมื่อได้ยนิลู่ซานฉาเอ่ยถงึเมอืงซาน 

“คดิถงึส ิขา้อยากลงไปหาท่านพ่อใจแทบขาด แต่ดสูารรปูข้า...” ลูซ่าน-

ฉาก้มลงมองตวัเองด้วยสายตาสมเพช “เจ้ามาจากแคว้นซนิหยางน่าจะรูด้ ีสตรี

ในเมืองแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแพรพรรณสีสันสดใส แต่งแต้มหน้าตาด้วยเครื่อง

ประทนิโฉม เมื่อเทยีบกนัแล้วข้าไม่ต่างไปจากหมูในเล้า พวกนางจ้องมองข้า

แล้วก็พากันซุบซิบหัวเราะเยาะ ข้าอยากสั่งให้นกกระจอกจิกศีรษะพวกนาง 

นกัเชยีว” ลู่ซานฉาขบเขี้ยวเคี้ยวฟันย่นจมูกด้วยความไม่สบอารมณ์ 

หลินฟ่งยิ้มหัวไปกับท่าทีของนางพลางสัพยอก “เรื่องนี้แก้ไขไม่ยาก  

อย่าให้เดือดร้อนเพื่อนเจ้าเลย แค่ขอเงินจากบิดาเจ้าซื้อหาเสื้อผ้าใหม่ ขัดถู 

ขี้ไคลแต่งหน้าทาปากเสยีหน่อย คงพองามเทยีบสตรเีมอืงซานได้”

“เฮอะ! ข้ารู้นะว่าเจ้าประชด กาอย่างไรกเ็ป็นกา แปลงเป็นหงส์ไม่ได้

หรอก มาดูของดตีรงนี้เถอะ” ลู่ซานฉาจุ่มมอืลงในล�าธารใส หลบัตานิ่งพลาง

หมนุมอืเป็นวงกลมไปมาหลายรอบก่อนชกัมอืขึ้นจากน�้า ลมืตาขึ้นมองหลนิฟ่ง

ที่ยนืขมวดคิ้วเพ่งมองวงน�้าที่ค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

“เจ้าเล่นกลอะไรให้ข้าดูอกีซานฉาฮวา” หลนิฟ่งปักหลกัแน่นเพื่อต้านทาน

กระแสน�้าที่หมุนเป็นวง ควบคุมน�้าเสยีงไว้ไม่ให้นางจบัได้ว่าตกใจไม่น้อย

นางไม่พูดอะไร ใช้หลังมือตวัดปาดผิวน�้า วงน�้าพลันสลายไหลไปใน

ทศิทางเดมิเช่นปกติ

“ข้าไม่เคยท�าให้ใครดเูลยนอกจากเจ้า” ลูซ่านฉาลกุขึ้นยนืสะบดัน�้าออก

จากฝ่ามอื ผดิหวงันดิๆ ที่หลนิฟ่งไม่ยกัตื่นเต้นไปกบัความสามารถนาง แม้จะ

ผดิหวงัแต่ยงัไม่ยอมแพ้ คว้าข้อมอืบุรุษหนุ่มได้กล็ากเข้าสู่แนวป่า 

“ซานฉาฮวา ข้าชกัจะร�าคาญเตม็ทนแล้วนะ”

“ข้าขอลองอกีครั้ง ถ้ายงัไม่สะทกสะท้านเจ้าคงเป็นเทพเซยีนปลอมตวั

มาเป็นแน่” 

นางปล่อยมอืหลนิฟ่งให้เป็นอสิระ ส่งยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วรบีหลบัตาลง เริ่ม

หมุนรอบตัวเองช้าๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนใบไม้ที่ทับถมอยู่บนพื้นดิน
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ปลิวขึ้นตามแรงลม ต้นไม้ที่รายล้อมอยู่สั่นกระเพื่อมราวกับในป่ามีพายุหมุน

ลูกย่อมๆ ยิ่งนางหมุนตัวเร็วและแรงขึ้นเท่าไร แรงลมยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 

ท�าเอาต้นไม้สั่นสะเทอืนเหมอืนถูกมอืใหญ่ที่มองไม่เหน็จบัเขย่า

หลนิฟ่งตาค้าง เขาพยายามหาเหตผุลมารองรบัไม่ให้ตวัเองตื่นตระหนก

ยามที่ลู่ซานฉาอวดความสามารถพเิศษ นางต้องไม่มโีอกาสล่วงรู้ถงึความกลวั

และความพิศวงที่เกิดขึ้นในใจเขา แม้ยอมรับว่าตนเองก�าลังประสบกับ

ปรากฏการณ์เหนอืธรรมชาต ิ แต่บุรุษผู้มใีจแขง็แกร่งย่อมไม่ถูกครอบง�าด้วย

ความกลวั

พายุหมุนที่ลู่ซานฉาสร้างขึ้นส่งผลให้ลมปราณในกายหลินฟ่งปั่นป่วน 

เลอืดลมพลุ่งพล่านจนไม่อาจควบคุมได้ หนทางเดยีวคอืเขาต้องเอื้อมมอืออก

ไปกระชากให้ลู่ซานฉาหยุดหมุนเสยีท ี

ยังไม่ทันได้ท�าอย่างที่คิด ลู่ซานฉาก็ถลาลงสู ่อ้อมแขนเขาราวกับ 

นกปีกหกั ร่างเบาหววิของนางซุกซบอยู่กบัอกกว้าง แต่ลมพายุหมุนลูกย่อมๆ 

ยงัไม่มทีที่าจะสลายลง ส่งให้ใบไม้ปลวิว่อนโอบล้อมคนทั้งคู่เอาไว้

“ซานฉาฮวาหยดุพายเุดี๋ยวนี้ ก่อนที่เจ้าจะเดอืดร้อน!” หลนิฟ่งกอดนาง

แน่นแค่นเสยีงขม่ขูข้่างหนู้องสาวลูฉ่เีซยีง เขาเผลอสดูหายใจเอากลิ่นแก้มนาง

เข้าเต็มปอด เลือดเนื้อและความเป็นชายเต้นโลดอันเป็นผลจากลมปราณ

แปรปรวน

พักใหญ่ลมพายุหมุนจึงได้ซาลง บรรยากาศรอบตัวกลับคืนสู่สภาวะ

ปกตอิกีครั้ง

“เจ้าไม่กลัวใช่ไหม ข้าแค่อยากแบ่งปันความลับที่เก็บไว้กับตัวมา 

เนิ่นนานให้ผู้อื่นได้รู้บ้าง” ลู่ซานฉายังคงหลับตาพริ้มระทดระทวยอยู่ในอ้อม

แขนแขง็แรง รู้สกึสบายเสยีจนไม่อยากถอนตวัออกมา

หลนิฟ่งเขย่าเบาๆ ให้นางรู้สกึตวั “เจ้าเพิ่งรู้จกักบัข้าไม่นาน ไม่กลวัข้า

ปากโป้งโพนทะนาให้คนอื่นรู้หรอื”

“ข้าเชื่อใจเจ้าอาฟ่ง เจ้าเป็นคนแรกที่เห็นข้าคุยกับสัตว์แล้วไม่ถอยหน ี
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พวกผู้ชายในเผ่าต่างกลวัหวัหด ส่วนพวกผู้หญงิกพ็ูดกบัข้านบัค�าได้ ใช่ว่าข้า

อยากจะเสวนากับสัตว์อย่างเดียวเสียเมื่อไหร่” ลู่ซานฉาสารภาพความรู้สึกที่

อดัอั้นเอาไว้ออกมาอย่างหมดเปลอืก

“สายไปเสียแล้วซานฉาฮวา เจ้าท�าให้พวกเขาหวาดเกรงมานาน จะ

เปลี่ยนใจคงยาก อทิธฤิทธิ์ของเจ้าวนันี้ท�าให้ข้าชกักลวัแล้วเหมอืนกนั” 

หลนิฟ่งเงยหน้าเสมองยอดไม้ สูดลมหายใจแรงๆ หลายรอบเพื่อปรบั

อารมณ์ให้กลบัเป็นปกติ

“แต่ข้าไม่เคยคิดจะน�าพลังไปใช้ท�าร้ายใคร ถึงได้เก็บตัวอยู่แต่บนเขา 

เกรงว่าลงไปแล้วจะเผลอไผลให้คนเหน็จนตนเองต้องเดอืดร้อน”

“เจ้าเที่ยวเล่นอยูบ่นภูเขาพนัราตรไีปจนตายได้หรอื?” หลนิฟ่งท้วงทั้งที่

ตนเองกต็ดัขาดจากโลกภายนอก หลบอยู่แต่บนภูหมื่นตะวนัเช่นกนั “เจ้าควร

ลงไปเมอืงซาน เกบ็ง�าความสามารถแผลงๆ ไว้ให้มดิชดิ วางตวัเป็นกุลสตรี

และหาชายหนุ่มดีๆ  ที่คู่ควรสกัคนแต่งงานด้วย” 

นอกจากปรารถนาดอียากให้นางมคีูค่รองแล้ว ความคดิหนึ่งแวบเข้ามา 

หากลู่ซานฉาลงจากเขา เขาอาจตดิสอยห้อยตามลงไปด้วยได้ 

“อมื…บางทพีอพี่ฉเีซยีงกลบัมา ข้าจะขอลงไปเยี่ยมท่านพ่อ เจ้าจะลง

ไปกบัข้าไหมอาฟ่ง” นางถามพลางมองด้วยดวงตาเป็นประกาย

“เหน็จะยาก พี่เจ้าสั่งห้ามไว้ อกีนานกว่าข้าจะลงจากเขาได้”

“ข้าจะขอพี่ฉีเซียงให้เอง ถ้ามีเจ้าลงไปเป็นเพื่อนคงช่วยตักเตือนข้า 

ไม่ให้เผลอท�าตวัเปิ่นเชยจนได้อายคนเมอืงซาน”

“ข้าไม่เคยแม้แต่เฉียดเข้าใกล้เมืองซานจะช่วยอะไรเจ้าได้” บุรุษหนุ่ม

แสร้งท�าเป็นถ่อมตัว เขาก�าลังค่อยๆ ตะล่อมให้ลู่ซานฉาเดินเข้าสู่หลุมพราง 

ด้วยความช่วยเหลอืของนางมโีอกาสสูงที่ลู่ฉเีซยีงจะผ่อนปรนให้เขาลงจากเขา

เพราะเหน็แก่น้องสาว

“คนเมืองซานส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อค้าซินหยางที่ข้ามพรมแดนมาค้าขาย 

นั่นแหละ เจ้าเองกม็าจากแคว้นซนิหยาง รู้จกัอ๋องฉี่หลนิหรอืไม่”
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“อ๋องฉี่หลนิ น้องชายฮ่องเต้?” หลนิฟ่งแสร้งถาม

“ใช่ ฮ่องเต้ส่งน้องชายมาเป็นผู้ส�าเรจ็ราชการแคว้นหลู ดูแลการค้าขาย

แลกเปลี่ยนในเมอืงซานเป็นหลกั แต่อ๋องผูน้ี้หาได้มคีวามยุตธิรรม คอยให้ท้าย

คนซนิหยาง ตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ กดีกนักจิการและกดขี่แรงงานคนหลู”

“เจ้าไม่ควรกล่าวหาผู้ปกครองโดยไม่มหีลกัฐานนะซานฉาฮวา”

“ข้าก็แค่พูดลอยๆ คนหลูรักตัวกลัวตายทั้งนั้น หาใครกล้าวิจารณ์ 

การบริหารราชการของผู้ส�าเร็จราชการ ต่างกลัวหัวจะหลุดจากบ่ากันทั้งนั้น”  

ลู่ซานฉาแค่นเสยีง

“หากอ๋องฉี่หลินไร้ซึ่งคุณธรรมและโหดเหี้ยมถึงเพียงนั้น ป่านนี้ 

เสยีงเลื่องลอืน่าจะไปถงึหูฮ่องเต้บ้างแล้ว”

“ข้ากฟั็งจากท่านพ่ออกีท ีท่านพ่อบอกว่ากฎหมายซึ่งออกโดยอ๋องฉี่หลนิ

นับวันยิ่งพิลึกพิลั่น ห่างไกลจากความยุติธรรมจนชาวบ้านล้อเลียนว่าแค่ 

ขยบัตวักผ็ดิกฎหมาย” ลู่ซานฉาเสยีงขื่น

“ทางการซินหยางเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข  

หากคนหลูท�ามาหากนิใช้ชวีติปกตกิไ็ม่น่าจะเดอืดร้อนอะไร” 

หลินฟ่งไม่อาจตัดสินถูกผิด หน้าที่ของเขาคือรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 

ส่งให้ฝานเลี่ยงซื่อเท่านั้น

“คนซินหยางคงใช้กฎหมายคนละฉบับกับคนหลูกระมัง ที่นี่ผู้คนแม้

กระท�าความผิดเพียงเล็กน้อยก็อาจถูกขังลืมได้โดยง่าย เว้นเสียแต่คนมั่งม ี

อาจน�าเงินมาจ่ายทดแทนการคุมขังได้ คนท�าความผิดพ้นมลทินได้เพียง 

ช�าระค่าปรบั ท่านพ่อบอกว่าอ๋องฉี่หลนิรบัพระบรมราชโองการนี้มาจากฮ่องเต้”

“ความผดิเลก็น้อยหากจบัเข้าคุกกส็ิ้นเปลอืงทางการ จ่ายค่าปรบัถอืว่า

สมเหตุสมผลอยู่” หลนิฟ่งวเิคราะห์อย่างเป็นกลาง

“หากจ่ายค่าปรบัแล้วไม่ต้องตดิคกุฐานฆ่าคนตายสมเหตสุมผลหรอืไม่ 

คนซนิหยาง” ลู่ซานฉาโต้อย่างไม่ลดราวาศอก

“ความผดิเลก็น้อยอย่างจอดเกวยีนกดีขวางเส้นทาง ผูอ้ื่นไม่อาจสญัจร
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ผ่านได้โดยสะดวก ทางการย่อมอาจยดึเกวยีนนั้นไปเกบ็รกัษาไว้เพื่อให้เจ้าของ

หาเงินมาไถ่กลับไป ส่วนการฆ่าคนตายถือเป็นความผิดใหญ่หลวงไม่อาจ

ไถ่ถอนได้แม้ด้วยเงินสูงท่วมหัว แต่โทษหนักเบายังต้องดูที่เจตนาประกอบ 

อกีท”ี หลนิฟ่งอธบิายตามหลกัการที่ได้ศกึษาเล่าเรยีนมา

“กฎหมายของเจ้าท�าให้ผู้ส�าเร็จราชการมีรายได้มหาศาลจากเบี้ยปรับ 

ทั้งยงัไม่รวมอากรต่างๆ ที่เกบ็จากผนืดนิ ไร่นา พชืผล แม้กระทั่งใบชาของ

ชาวเผ่าหู พวกเราแตกฉานซ่านเซ็น คนหนุ่มต้องลงจากเขาไปหางานท�าใน 

เมืองซาน คนแก่ก้มหน้าเก็บใบชาหลังขดหลังแข็งท�างานหนักเสียยิ่งกว่าทาส 

เพราะต้องหาเงินจ่ายภาษีส่งฮ่องเต้ซินหยาง หากถูกทางการบีบคั้นมากเข้า  

ข้าเกรงว่าพี่ฉีเซียงจะเล่นงานขบวนขนเงินของอ๋องฉี่หลินเข้าสักวันหนึ่ง  

ชายฉกรรจ์เผ่าหูอาจต้องเสยีเลอืดเสยีเนื้ออย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้”

หลนิฟ่งจ้องมองสหีน้าเป่ียมความกงัวลและสิ้นหวงัในคราวเดยีวกนัของ

ลูซ่านฉา ทั้งอาฮยุและลูซ่านฉาต่างเหน็ว่าลูฉ่เีซยีงถกูทางการกดดนัเสยีจนต้อง

ออกปล้นเพื่อความอยู่รอดของคนในเผ่า เกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นใน 

แคว้นหลูแล้วเป็นแน่ 

แม้ไม่เคยย่างกรายเข้าสู่ราชส�านัก แต่พี่น้องร่วมสาบานต่างสรรเสริญ

ฮ่องเต้ถึงความยึดมั่นในธรรม ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยความเมตตา

กรุณาราวกับบิดาปกครองบุตร ไฉนเลยจะปฏิบัติต่อแคว้นหลูแตกต่างจาก

แคว้นซนิหยางราวฟ้ากบัดนิ

“ข้าเห็นจะต้องกลับไปดูลอบที่ดักไว้เสียที” หลินฟ่งชะเง้อกลับไปทาง

ล�าธาร “เพราะเหน็แก่เจ้าข้าถงึเลกิล่าสตัว์ ขนืยงิตวัไหนแล้วกลายเป็นเพื่อนเจ้า

ขึ้นมา ข้าไม่อยากเหน็เจ้าน�้าหูน�้าตาไหลอกี”

“ให้ข้าช่วยเถอะ” ลูซ่านฉาตื๊อ ออกจะปลื้มไม่น้อยเมื่อรูว่้าเขาเลกิล่าสตัว์

เพราะเหน็แก่นาง

“เจ้าจะช่วยข้าจบัปลา หึๆ  อย่าดกีว่า ขนืคุยกบัปลารู้เรื่องขึ้นมาคงได้

ปล่อยหมดลอบ คราวนี้คนในกระโจมได้อดตายจรงิๆ แน่” น�้าเสยีงบุรุษหนุ่ม
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จรงิจงั หาได้เหน็เป็นเรื่องสนุก

“อย่าลืมสิว่าข้าควบคุมน�้าควบคุมลมได้” ลู่ซานฉาเดินน�าบุรุษหนุ่มไป

พลางเงยหน้ามองหาต้นไม้เป้าหมาย “ต้นนี้พอได้ไหม ผลหวานๆ มันๆ ข้า 

เคยกนิ อร่อยด ีหนกัท้องใช้ได้” 

หลินฟ่งเงยหน้ามองต้นหมากสูงใหญ่ที่มีผลสีเขียวอมเหลืองขนาด 

เท่าก�าปั้นห้อยย้อยอยู่เต็มต้นพลางท�าหน้าเบ้ “ข้าไม่ออกแรงปีนให้เสียเวลา 

หรอกนะ จบัปลาง่ายกว่าเยอะ” 

“อยู่เฉยๆ เดี๋ยวข้าจดัการเอง”

ลู่ซานฉาหลบัตาแล้วเริ่มหมุนตวัช้าๆ หลายรอบ ส่งผลให้เกดิลมพายุ

หมนุย่อมๆ กระชากกิ่งต้นหมากจนผลซึ่งสกุเตม็ที่หลดุร่วงตกลงมาบนผนืดนิ 

นางเซไปพิงล�าต้นลืมตามองผลงานด้วยความพึงพอใจ “นอกจากปลาแล้ว 

วนันี้เจ้ายงัมผีลหมากตดิมอืลงไปด้วย หวงัว่าท่านป้าแม่ครวัคงพอใจ เดี๋ยวข้า

หายมนึหวัแล้วจะช่วยเจ้าเกบ็”

หลินฟ่งมองผลหมากสุกที่ร่วงหล่นอยู่เต็มพื้น ถอดเสื้อคลุมออกเผย

ให้เหน็เนื้อตวัหนั่นแน่นเช่นคนใช้ก�าลงัเป็นประจ�า

“นี่เจ้า! จู่ๆ ถอดเสื้อจะท�าอะไร” 

ลู่ซานฉากระโดดเหยงหลบหลังต้นหมากใหญ่โดยพลัน แต่ยังคง 

ลอบมองบุรุษหนุ่มอย่างไม่วางตา 

“อ้าว...ข้าก็จะเก็บลูกหมากที่เจ้าท�าร่วงลงมาน่ะสิ มากมายก่ายกอง 

ขนาดนี้จะให้ข้าถอืลงไปยงัไงหมด” พูดพลางก้มๆ เงยๆ ไล่เกบ็ผลหมากสุก

ใส่ลงในเสื้อ

ลูซ่านฉาลอบมองเขาย่อตวัลงก้มเกบ็ผลหมากจากลกูหนึ่งไปอกีลกูหนึ่ง 

แผ่นหลังกว้างแม้ไม่บึกบึนเท่าพี่ชายของนางแต่ก็ดูแข็งแกร่งและมีแรงดึงดูด

อย่างประหลาด ท�าให้ไม่อาจละสายตาได้ 

นางขยับเข้าไปนั่งชันเข่าใกล้ๆ “อาฟ่ง เจ้ายังไม่ตอบข้าเลยว่าถ้าข้าลง

จากเขาไปเมอืงซาน เจ้าจะลงไปด้วยหรอืไม่”
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“ข้ากบัเจ้าไม่ได้ตวัตดิกนั เจ้าไปไหนข้าถงึต้องไปด้วย” เขาซกุซ่อนความ

ลิงโลดใจไว้ใต้สีหน้าเรียบเฉย ไม่แสดงออกให้เห็นว่าอยากร่วมเดินทางไป 

กบันาง

“ก…็” นางจะพดูได้อย่างไรว่าเขาท�าให้นางกลบัมามชีวีติชวีา แม้ดูเหมอืน

จะร�าคาญแตย่อมให้นางวนเวยีนอยูใ่กล้ๆ แถมยอมเลกิลา่สตัวเ์พราะต้องการ

รักษาน�้าใจไม่ใช่หวั่นเกรงเหมือนคนในเผ่า ลู่ซานฉาอยากเชื่อเหลือเกินว่า

สวรรค์ประทานเขามาให้นางเป็นแน่แท้

“ข้าไม่ลงไปกับเจ้าหรอก พี่ชายเจ้ายิ่งเพ่งเล็งอยู่ หาว่าข้าเป็นคนของ 

อ๋องฉี่หลนิลอบมาสบืความลบักองโจรนรินาม” หลนิฟ่งไม่ได้โกหกเพยีงแต่พดู

ความจรงิไม่หมด เขาไม่ใช่คนของทางการแต่ท�างานให้ฝานเลี่ยงซื่อต่างหาก

“ข้าคนหนึ่งละไม่เชื่อ ว่าคนทื่อมะลื่ออย่างเจ้าจะเป็นลกูน้องอ๋องสารพดั

พษิ” ลูซ่านฉาแบะปากด้วยความรงัเกยีจเมื่อเอ่ยนามผูส้�าเรจ็ราชการแควน้หลู

“นี่เจ้าก�าลงัหาว่าข้าโง่งั้นหรอื” หลนิฟ่งยดืตวัขึ้นอย่างเอาเรื่อง

“ไม่ใช่นะ...ข้าหมายความว่าเจ้าน่ะเป็นคนจรงิใจ คดิอย่างไรกพ็ูดอย่าง

นั้นต่างหากเล่า” ลู่ซานฉาแสร้งเฉไฉ รู้สกึสนุกเมื่อท�าให้คนหน้าตายมอีารมณ์

ร่วมได้

“เพราะแบบนี้ใช่ไหมเจ้าถึงอยากให้ข้าลงไปเมืองซานด้วย จะได้ยั่วข้า

ให้สนุก ข้าชกัอยากเหน็หน้าอ๋องฉี่หลนิเสยีแล้ว ท�าให้เจ้าเกลยีดเข้ากระดูกด�า

ได้คงชั่วร้ายไม่ต่างจากสุนขัจิ้งจอก”

“เจ้าถงึต้องลงไปเมอืงซานกบัข้า ไปดหูน้าเจ้าอ๋องชั่วกนั” นางได้ทสี�าทบั

“ข้าหาได้มธีุระที่เมอืงซานเช่นเจ้า เลกิเล่นได้แล้วซานฉาฮวา กลบัไปที่

ล�าธารกนัดกีว่า ข้าต้องไปขึ้นลอบดกัปลาเสยีท ีโอ้เอ้อยู่ไม่ได้” หลนิฟ่งมดัปม

เสื้อคลุมที่หนักอึ้งด้วยผลหมากยกขึ้นแบกบนบ่า หันกลับมาส่งสายตาถาม 

ลู่ซานฉาที่ยงันั่งแหมะอยู่ว่าจะไปด้วยหรอืไม่

“ข้าลุกไม่ขึ้น เหนบ็กนิ” น้องสาวลู่ฉเีซยีงเริ่มงอแง ไม่เข้าใจเหมอืนกนั

ว่าท�าไมถงึอยากหาเรื่องตอแยเขาอยู่ตลอดเวลา
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หลนิฟ่งส่ายศรีษะ จะว่าร�าคาญหรอืกไ็ม่เชงิ เพยีงแต่ไม่อยู่ในอารมณ์

เล่นด้วย เพราะมเีรื่องของอ๋องผู้ส�าเรจ็ราชการให้ขบคดิ เขาจงึหนัหลงัเริ่มต้น

ออกเดนิกลบัไปยงัล�าธารโดยไม่สนใจเสยีงเรยีกของนาง

“อาฟ่ง! เจ้าจะทิ้งให้ข้านั่งอยู่ตรงนี้จรงิๆ หรอื” ลู่ซานฉาตะโกนไล่หลงั

หลนิฟ่งแสร้งท�าเป็นไม่สนใจ ก้าวต่อไปช้าๆ รอให้นางตามมาสมทบ 

จู่ๆ เสียงโวยวายกลับเงียบไป ท�าให้ต้องหันหลังกลับไปดู เห็นนาง 

นั่งซบหน้าลงกบัเข่าคล้ายไม่ได้สติ

“ซานฉาฮวาเจ้าเป็นอะไร!” เจ้าตวัเหวี่ยงถุงเสื้อคลุมทิ้ง ถลาเข้าไปทรุด

ตวัลงนั่งคุกเข่าดงึร่างบอบบางเข้ามากอดพลางเขย่าเรยีก

“ข้าไม่เป็นอะไรมาก สงสัยจะนั่งนานไปหน่อย พอลุกขึ้นไวๆ เลย 

เวยีนหวัเซล้มลงไป” ลูซ่านฉาแสร้งท�าเสยีงอ่อน นางมนึศรีษะอยูจ่รงิ แต่ไม่มาก 

ถงึขนาดที่จะลุกขึ้นเดนิเองไม่ได้ 

“เจ้าเดนิไม่ไหวท�าไมไม่บอก มา ขึ้นขี่หลงัข้า ข้าจะพาเจ้ากลบัไปพกัที่

รมิล�าธารก่อน” 

บุรุษผู้แสนซื่อหารู้ไม่ว่าก�าลังตกหลุมพรางของหญิงสาว ลู่ซานฉา 

หวัใจพอง ขยบัเข้าหาแผ่นหลงัผึ่งผายที่หนัรออยู่ เกยคางลงบนไหล่เขา ก่อน

นกึขึ้นได้ 

“เจ้าจะแบกผลหมากลงไปด้วยได้อย่างไร”

“หนกักวา่นี้ข้ากเ็คยแบกมาแล้ว เจ้าตวัเบาราวกบันุน่ ยงัเวยีนหวัอยูอ่กี

ไหม ทหีลงัอย่าเล่นแผลงๆ อกี น�้าวน ลมพายุหมุน ไร้สาระสิ้นด ีมนัท�าให้เจ้า

เสยีเรี่ยวแรงโดยเปล่าประโยชน์”

“เจ้าเป็นห่วงข้าหรือ...อาฟ่ง” ใบหน้าลู่ซานฉาแต้มด้วยรอยยิ้มกว้าง  

ตวัลอยเมื่อได้รบัการเอาใจใส่

“เพราะเจ้าเล่นแผลงๆ น่ะสข้ิาถงึต้องมารบัภาระแบกทั้งเจ้าและผลหมาก

ที่เจ้าท�าร่วงลงมา ท่านป้าจะพลิกแพลงท�ากินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้” หลินฟ่ง 

ส่ายศรีษะอย่างอดิหนาระอาใจในความเป็นเดก็ไม่รู้จกัโตของนาง
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“เอาเถอะ คราวหน้าข้าจะเลกิตามเจ้าแล้ว อยากจะยงิกวางสกักี่ตวัข้าก็

จะท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสยี” นางกระฟัดกระเฟียดอย่างไม่จรงิจงันกั

หลนิฟ่งไม่ตอบโต้ แบกลู่ซานฉามาถงึจุดที่ทิ้งถุงเสื้อคลุมไว้ ย่อตวัลง

ยกขึ้นคล้องบ่าอกีฝั่ง ขยบัตวัถ่ายน�้าหนกัไปยงัท่อนขาทั้งสองข้าง หยดัตวัขึ้น

แล้วก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ในหวับุรุษหนุ่มมเีพยีงแผนการลงจากเขา เข้าไปส่ง

ข่าวยังเมืองซานถึงฝานเลี่ยงซื่อโดยเร็วที่สุด ด้วยเหตุนี้หลินฟ่งจ�าเป็นต้อง

หลอกลู่ซานฉาให้พาเขาลงไปด้วย การที่อ๋องฉี่หลินก�าลังบิดเบือนพระบรม-

ราชโองการและป้ายสีพระเชษฐาให้กลายเป็นฮ่องเต้โฉดในสายตาคนหลู  

อาจเกี่ยวข้องกบัเหตุลอบปลงพระชนม์ที่เขาก�าลงัสบืหาความจรงิอยู่กเ็ป็นได้ 


