
บทนํา

ข้าไม่ใช่คนของที่นี่ ณ ดนิแดนนี้คอืที่ที่ห่างไกลจากสถานที่ที่ข้าเกดิ

และเติบโต หากจะบอกกันตามตรงแล้ว ข้าไม่ใช่บุคคลที่สมควรจะมีตัวตน 

ในโลกแห่งนี้ โลกที่ข้าจากมานั้นห่างจากที่นี่ ไม่สิ...ต้องบอกว่าห่างไกลจาก 

ตอนนี้ เพราะข้ามาจากโลกอนาคตในอกีห้าพนัปีข้างหน้า หรอือาจจะมากกว่า

นั้น

นามของข้าคือ อาร์เจ นักล่าแห่งโลกอนาคต ทว่าที่โลกแห่งนี้พี่สาว 

ร่วมสาบานของข้าตั้งชื่อใหม่ให้ ชื่อที่เป็นภาษาของโลกในอดตี 

จูเสวี่ยหลิน...ชื่อที่นางบอกว่าเหมาะกับนิสัยใจคอของข้ายิ่งนัก เพราะ

คำาว่า ‘เสวี่ยหลนิ’ แปลว่าหยกหมิะ 

หากจะถามข้าว่าสถานที่ทั้งสองแห่งมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร ข้าตอบ

ได้โดยไม่ต้องคิดแม้แต่น้อยว่า ‘มาก’ นั่นก็เพราะสกายเวิลด์ โลกอนาคต 

ที่มวีวิฒันาการอนัลำ้าสมยั เป็นโลกที่ลอยอยู่เหนอืชั้นบรรยากาศ โลกที่มนุษย์

สร้างขึ้น หลังจากหลบซ่อนอยู่ใต้พื้นดินมานานหลายปี เพราะบนพื้นผิวโลก

มนุษย์ไม่สามารถดำารงชีวิตอยู ่ได้ เนื่องจากอากาศถูกปะปนไปด้วยสาร

กมัมนัตรงัสบีางชนดิ หากมนุษย์สูดดมเข้าไปกจ็ะขาดใจตายทนัท ี
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นอกจากนั้นสกายเวิลด์ยังเป็นโลกที่ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ต้องการแล้วไม่

พยายามเพื่อให้ได้มันมา แต่เพราะอย่างนั้นมนุษย์ก็ต้องแลกกับสิ่งเหล่านั้น

อย่างเท่าเทียมกัน มนุษย์สูญเสียโลกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่เจ้าสัตว์ร้าย 

ที่กำาเนดิจากห้องทดลอง กระทั่งต้องอปัเปหติวัเองไปหลบซ่อนอยูใ่ต้พื้นผวิโลก 

อกีทั้งจำานวนของมนษุย์ที่มลีกัษณะทางพนัธกุรรมเดมิแทบจะสญูพนัธุ ์เพราะ

การต่อสูล้้างเผ่าพนัธุอ์นัแสนโหดร้ายระหว่างมนษุย์กบัสตัว์ร้าย และการระเบดิ

ของสารเคม ีหลงเหลอืไว้เพยีงมนุษย์ที่ให้กำาเนดิจากห้องทดลอง 

หลังจากนั้นอีกหลายสิบปีกว่าที่มนุษย์จะสามารถสร้างโลกที่ลอยอยู่

เหนอืชั้นบรรยากาศได้ โลกที่เรยีกว่าสกายเวลิด์ ที่นั่นคอืโลกที่มวีวิฒันาการ 

เครื่องไม้เครื่องมอืที่ลำ้าสมยั อาวุธยทุโธปกรณ์ที่คดิค้นมาเพื่อการยดึครองโลก

คนืจากสตัว์ร้ายที่มนุษย์สร้างขึ้น

ตอนข้าเป็นชาวสกายเวลิด์ ข้ามคีวามศรทัธาต่อการเป็นนกัล่า ศรทัธา

ต่อการฆ่าล้างชีวิตสัตว์ร้ายเหล่านั้น เพราะคิดเสมอว่ามันคือมหันตภัย 

อันดับหนึ่ง กระทั่งข้าค้นพบความจริงว่าศรัทธาของข้านั้นคือความว่างเปล่า 

มหันตภัยที่แท้จริงก็คือมนุษย์ต่างหาก มนุษย์ที่มีความรัก โลภ โกรธ หลง 

มนุษย์ที่มคีวามเหน็แก่ตวัจนสามารถทำาทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ 

ข้ากบัสหายร่วมอดุมการณ์ถูกทรยศ ถกูไล่ล่า กเ็พราะมนษุย์จำาพวกไม่

อาจเอาชนะกเิลสเหล่านั้น แต่ข้าคงต้องกล่าวขอบคุณคนพวกนั้นด้วย เพราะ

พวกเขาทำาให้ข้าได้เดนิทางมายงัดนิแดนแห่งนี้ เดนิทางย้อนกาลเวลากลบัมายงั

สถานที่ซึ่งยงัคงล้าหลงั แม้ตอนแรกๆ ทุกอย่างจะดูแปลกใหม่สำาหรับข้า แต่

มนักไ็ม่ได้ยากสำาหรบัข้าที่จะปรบัตวั 

เหตุผล ความน่าจะเป็น หรอืความเป็นไปได้ต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้กบั

ข้าและสหายซึ่งเดนิทางมาสถานที่แห่งนี้ แต่ที่แน่ๆ ข้ารู้ว่าสิ่งที่เรยีกว่า ‘ชะตา

ลขิติ’ มอียู่จรงิ และมนักน็ำาพาทั้งข้าและสหายให้ได้มาพบ รู้จกั และได้รกัไป

พร้อมๆ กบัได้รบัความรกั

ที่สำาคัญที่สุดสำาหรับข้าคือ การเดินทางครั้งนี้ทำาให้ข้ารู้เหตุผลว่าทำาไม
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จงึไม่อาจตอบรบัความรกัอนัยิ่งใหญ่จากคนผูห้นึ่ง เพราะคำาตอบนั้นมนัชดัเจน

ยิ่งนกัว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น...ข้ากำาลงัรอคนผู้หนึ่งอยู่ 

คนที่ทำาให้ข้าไม่อาจมชีวีติอยู่โดยที่ไม่มเีขา...

ไม่ว่าตอนแรกข้าจะถกูดงึเข้ามายงัสถานที่แห่งนี้ด้วยชะตาลขิติของผูใ้ด 

แต่ตอนนี้ข้ากลับมั่นใจว่าการที่ข้าตัดสินใจอยู่ที่นี่ มากกว่าจะกลับไปยังโลก 

ที่ข้าจากมา มนักค็อืการเริ่มต้นของชะตาข้าเช่นกนั 

หลายๆ อย่างข้าเคยคิดว่าทำาเพราะสัจจะที่ให้ไว้กับสหายรักผู้หนึ่ง  

สหายเก่าที่จากไปโดยข้ายังติดค้างเขามากมายเหลือเกิน แต่วันนี้ข้ารู้ว่านั่น 

เป็นเพยีงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น หลงัจากวนัที่ได้เดนิทางและใช้เวลาร่วมกนั จาก

คำามั่นที่เคยให้ไว้ว่าจะไม่ทอดทิ้ง มนักลายเป็นความคุน้เคย ความเคยชนิ และ

ในที่สุดกก็ลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจขาดหาย 

ข้าไม่อาจอยู่โดยไม่มีเขา ไม่อาจใช้ชีวิตยาวนานนี้โดยปราศจากเขา 

เคยีงข้างกาย 

และข้า...จูเสวี่ยหลินจะทำาทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะ

ต้องทำาสิ่งใด หรอืต้องโหดร้ายเพยีงใด เพราะนบัตั้งแต่แรกข้าไม่ใช่คนดอียู่แล้ว

ข้าคือนักล่าแห่งสกายเวิลด์ สามารถเลือดเย็นได้อย่างถึงที่สุดหากข้า

ต้องการ 

ข้าคอืข้า...อาร์เจ นกัล่าที่สามารถฆ่าได้ในยามที่ต้องการ

ข้าคอืจูเสวี่ยหลนิ จอมยุทธ์หญงิที่ผู้คนต่างกเ็รยีกขานอย่างหวาดกลวั

ว่า นางมารเหมนัต์ไร้ใจแห่งทศิประจมิ



ในบรรดาผู้เยี่ยมยุทธ์ทั้งหมดของยุทธภพ ถูกแบ่งออกเป็นยอดยุทธ ์

ผู้มอีทิธพิลทั้งสี่ทศิ โดยใช้หุบเขาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสามแคว้นคอื แคว้นหนาน 

แคว้นจ้าว และแคว้นเยวี่ย เป็นจุดกึ่งกลาง เมื่อไม่นานมานี้จอมดาบประจมิ

ไป๋ซูถูกโค่นล้ม ทั้งที่เขาเป็นหนึ่งในตะวันตกมายาวนานกว่าสิบปี แต่นั่นก ็

ไร้ค่าโดยสิ้นเชิง เมื่อภายในคืนเดียวกลับมียอดยุทธ์ซึ่งมาพร้อมกับเงามืด 

เข้าประชดิ และเอาชนะได้เพยีงแค่สองกระบวนท่า โดยที่ไป๋ซูเองกไ็ม่กระจ่าง

ว่าตนถูกเข้าประชดิถงึตวัได้อย่างไร รำ่าลอืกนัว่าแม้แต่ใบหน้าของอกีฝ่ายไป๋ซู

ก็ไม่อาจมองเห็น มีเพียงเสียงของคู่ต่อสู้เท่านั้นที่ทำาให้ไป๋ซูกระจ่างว่าคู่ต่อสู ้

คอืจอมยุทธ์หญงิ

“ข้าขอทราบนามของจอมยุทธ์หญงิ”

“ไม่จำาเป็น!”

“แต่ข้าพ่ายแพ้ให้แก่ท่าน อย่างน้อยข้าขอทราบว่าท่านใช้กระบวนท่า

ใด...ได้หรอืไม่”

“เหมนัต์ไร้ใจ”

นั่นเป็นบทสนทนาของผูเ้ยี่ยมยทุธ์สองคนที่เพิ่งจะประมอืกนั หลงัจาก

หนึ่ง
นางมารประจิม
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นั้นไม่ว่าไป๋ซูหรือผู้ใดก็ไม่เคยพบนางอีกเลย ทั่วทั้งยุทธภพต่างก็ควานหาตัว 

นางด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกนัออกไป 

บ้างก็ต้องการประลองฝีมือ บ้างก็ต้องการโค่นล้มนางที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่

แห่งทิศประจิม บ้างก็ต้องการชักชวนนางเข้าพรรค นานวันเข้าชื่อเสียงของ 

นางมารเหมนัต์ไร้ใจกย็ิ่งได้รบัความสนใจจากจอมยุทธ์ใหญ่น้อย ยิ่งไม่มผีู้ใด

เคยพบเหน็และรู้จกั ชื่อเสยีงของนางกย็ิ่งโด่งดงั 

คำารำ่าลือปากต่อปากจากสองกระบวนท่าที่ประมือกับไป๋ซูกลายเป็น 

หนึ่งฝ่ามอืไป๋ซูกล็้มไม่เป็นท่า 

จากหนึ่งกระบี่กลายเป็นสู้กันด้วยมือเปล่า และจากจอมยุทธ์หญิง 

กลายเป็นนางมารเจ้าเล่ห์ที่โจมตไีป๋ซูโดยไม่ให้เขาได้ตั้งตวั

ทว่าไม่ว่าข่าวลือจะออกมาในแนวทางใด ก็ไม่อาจยั่วยุนางมารเหมันต์

ไร้ใจให้ออกมาปรากฏตัวได้ นางคล้ายกับหมอกควันที่อยู่ๆ ก็ปรากฏกาย  

ต่อมากห็ายวบัไปกบัตา ทิ้งไว้เพยีงข้อกงัขาที่ว่านางเป็นใคร และต้องการอะไร 

ไยจงึปรากฏตวัเพื่อสะเทอืนฟ้าสะท้านยุทธจกัรเพยีงครั้งเดยีว แล้วหายตวัไป

อย่างไร้ร่องรอยเช่นนี้

ในขณะที่เรื่องเล่าและข้อสงสัยกำาลังเป็นหัวข้อสนทนาของโรงเตี๊ยม 

กำาลงัได้รบัความสนใจจากผูค้นที่นั่งรายล้อมอยูร่อบด้าน มุมหนึ่งของโรงเตี๊ยม

ก็มีหญิงสาวในชุดรัดกุมสีนำ้าเงินเข้มนั่งจิบชาเงียบๆ โดยไม่สนใจผู้ใดทั้งนั้น 

ใบหน้าเรียบเฉยแม้ไม่ได้งดงาม แต่ก็นับว่าสะดุดตาผู้พบเห็นไม่น้อย แม ้

หญิงสาวจะแต่งกายด้วยชุดรัดกุมของบุรุษ ทว่านางก็ไม่ได้พยายามปิดบังว่า 

ตนคือสตรี ทั้งยังเป็นสตรีที่ใครหน้าไหนก็ดูออกว่าไม่แน่จริงอย่าได้ไป 

ตอแย หากมองเหน็ใบหน้าและดวงตาอนัแสนเยน็ชาราวกบักำาลงัปิดกั้นตนเอง

จากคนรอบข้างโดยสิ้นเชงินั้น 

บนโต๊ะตรงหน้าของหญงิสาวมแีส้หนงัเส้นยาววางอยู่ ทำาให้ผู้พบเหน็รู้

ว่านางใช้มนัเป็นอาวธุคูก่าย ด้ามของแส้มไีข่มกุสชีมพนูำ้างามเมด็ใหญ่เมด็หนึ่ง

ห้อยกบัพู่ประดบัสดีำา ซึ่งดูอย่างไรกไ็ม่ได้เข้ากนัเลยสกันดิ ไม่รู้ว่าผู้ถอืครอง
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คิดเช่นไรจึงใช้พู่สีนี้ประดับไข่มุกนำ้างาม...แน่นอนว่านั่นเป็นเพียงความในใจ

ของผู้พบเหน็ เพราะไม่มใีครอาจหาญเข้าไปถามไถ่

จเูสวี่ยหลนิวางเงนิลงบนโต๊ะแล้วเดนิขึ้นไปยงัชั้นสองของโรงเตี๊ยม ก่อน

หน้านี้เสี่ยวเอ้อได้พานางมาที่ห้องพกัแล้วรอบหนึ่ง หลงัจากอาบนำ้าเปลี่ยนชุด

นางจงึลงไปหาอะไรกนิยงัชั้นล่าง ทั้งที่ทุกครั้งนางมกัจะชอบกนิอาหารเงยีบๆ 

ในห้องมากกว่า แต่ครั้งนี้นางไม่อาจทำาเช่นนั้น เนื่องจากความทรงจำาครั้ง 

เก่าก่อนจากทุกมุมของโรงเตี๊ยมแห่งนี้ทำาให้นางไม่อยากอยู่เพยีงลำาพงั นางไม่

อยากนั่งจมจ่อมอยูก่บัความหลงัที่ทำาให้คดิถงึเขามากขึ้น เพราะที่นี่คอืที่ซึ่งนาง

พบเขาอกีครั้งหลงัจากเกดิเรื่องราวมากมาย

คนผู้หนึ่งมีชะตาชีวิตที่เลวร้ายได้เพียงใด นางเองไม่เคยคิดถึงมัน 

เพราะชีวิตนางก็เลวร้ายไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ใด แต่ในยามนี้นางค้นพบว่า

ชวีติของตนดูจดืชดืไปเสยีสนทิหากเทยีบกบั...เขา

เขาผู้นั้น...ซึ่งเกิดมาจากครรภ์มารดาได้ไม่กี่ขวบก็โดนลักตัวไปจาก

อ้อมอกบดิามารดาที่แท้จรงิ 

คนคนนั้น...เรยีกผู้ที่ลกัพาตวัเขาไปว่ามารดา นางสอนให้เขาใช้ชวีติอยู่

ท่ามกลางเงามดืที่มแีต่ความเหน็แก่ตวั สอนให้เขาโหดเหี้ยม ฆ่าคนดงัผกัปลา 

สอนให้เขายึดเหนี่ยวนางเป็นดังเจ้าชีวิต ทำาให้เขามองเห็นโลกเฉพาะในด้าน 

ดำามดื ไร้ซึ่งความดงีาม ไร้ซึ่งแสงสว่าง 

เขา...ยึดมั่นในตัวนาง ทั้งรักและเทิดทูน บูชานางเหนือสิ่งใด ยอม 

มอบให้ได้แม้กระทั่งชวีติ ทว่าสุดท้ายแล้วนางกห็กัหลงัเขา ผลกัเขาไปสู่ประตู

แห่งความตาย เหยยีบยำ่าหวัใจรกันั้นอย่างเลอืดเยน็ ทำาให้โลกของเขาบดิเบี้ยว

ไปจากคนทั่วไปโดยสิ้นเชงิ

เขาผู้นั้น ผู้เป็นดงันกอนิทรทีี่บนิหนไีปจากนาง...เจี่ยนองิ1

1 องิ (鹰) แปลว่า นกอนิทรี
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สองปีที่จูเสวี่ยหลินและเจี่ยนอิงเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วทั้งสี่แคว้น  

เริ่มจากแคว้นหนาน แคว้นเยวี่ย แคว้นฉิน จนกระทั่งมาจบลงที่แคว้นจ้าว 

หญงิสาวตั้งใจจะพาเขากลบัไปยงัหบุเขามงักรหลบั สถานที่ที่นางตั้งใจจะเรยีก

ว่าบ้าน เนื่องจากพี่สาวร่วมสาบานของนางทั้งขู่เข็ญทั้งบังคับเพื่อยัดเยียด 

ใหน้างเปน็หนึ่งในสมาชกิ ทั้งที่ไม่จำาเป็นเลยเพราะนางเตม็ใจเสยียิ่งกวา่เตม็ใจ

ใครจะคดิว่าระหว่างเดนิทางเข้าไปยงัหบุเขามงักรหลบั เจี่ยนองิ...อาองิ

ของนางกลบัจดจำาเรื่องราวทุกอย่างได้ ความทรงจำาของเขากลบัมาแล้ว และ

นั่นทำาให้เขาเตลิดไปด้วยความสับสน เขามองนางอย่างหวาดระแวงราวกับว่า

หากยังยืนอยู่ใกล้นางเขาอาจโดนสังหาร เพราะนางคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำาให้

มารดาซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูเขามาต้องตาย อีกทั้งเขาเองคล้ายตระหนักว่าตั้งแต่

แรกเขาและนางต่างกย็นือยู่คนละฝั่ง 

เขากบันางคอืศตัรูกนั!

จูเสวี่ยหลินเจ็บปวดกับสายตาของเขายิ่งนัก ทว่าไม่ว่านางจะไล่ตาม

อย่างไรกไ็ม่อาจตดิตามเขาทนั วชิาตวัเบาของเขาหลงัจากฟ้ืนความทรงจำาทำาให้

นางตื่นตะลงึ กอปรกบัความตื่นตกใจทำาให้หญงิสาวลมืสิ้นว่าหากใจเยน็สกันดิ 

แล้วค่อยๆ แกะรอยตดิตาม ด้วยความสามารถและววิฒันาการที่ลำ้าหน้ากว่า

ของนาง ไม่มทีางที่เจี่ยนองิจะหนรีอดไปจากสายตาของนางได้ 

นางรู้ดีว่าฝีมือของเขาร้ายกาจมาก ก่อนหน้านี้แม้ความทรงจำาของเขา

ยังไม่กลับมาทั้งหมด แต่เขากลับสามารถดึงกำาลังภายในและวรยุทธ์บางส่วน

ออกมาใช้โดยไม่รู้ตวั แต่ไม่คดิว่าทนัททีี่ความทรงจำากลบัมา วรยุทธ์ทั้งหมด

ของเจี่ยนองิกก็ลบัมาเช่นกนั ในที่สุดทั้งสองกค็ลาดจากกนัจนได้

เมื่อรู้ว่าไล่ตามเขาไม่ทันแน่แล้ว จูเสวี่ยหลินจึงตัดสินใจจะไปเตือน 

ไป๋หลิน พี่สาวร่วมสาบานของนาง เนื่องจากความรักและความแค้นระหว่าง 

เจี่ยนอิงกับคนอื่นๆ ในครอบครัวนั้นมันหยั่งรากฝังลึกจนเกรงว่าเขาจะคิด 

โง่ๆ เพื่อหาทางแก้แค้น แม้จะไม่มั่นใจนกัว่าจติใจของเขาจะได้รบัการเยยีวยา

อย่างที่นางต้องการตลอดเวลาที่พาเขาเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ แต่นางก ็
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ไม่ต้องการให้ใครบาดเจบ็หรอืล้มตาย

ไม่อกีแล้ว...ไม่ว่าจะเป็นครอบครวัใหม่ของนาง หรอืเจี่ยนองิ พวกเขา

ต่างกเ็ป็นคนสำาคญัสำาหรบันางทั้งนั้น

หลงัจากที่ไล่ตามและค้นหาร่องรอยของเจี่ยนองิมาเกอืบเดอืน กระทั่ง

ระหว่างทางได้ปะทะกับไป๋ซูอย่างไม่ตั้งใจ จนจูเสวี่ยหลินได้รับฉายานางมาร

เหมันต์ไร้ใจแห่งทิศประจิมมาอย่างไม่คาดคิด นางก็ยังคงช้ากว่าเจี่ยนอิงไป

ก้าวหนึ่งเสมอ เขามกัจะจากไปแล้วไม่หนึ่งวนักส็องถงึสามวนั 

หญงิสาวเริ่มมั่นใจ แม้ความทรงจำาของเขาจะกลบัมาแล้ว ทว่าการตาย

ของเมย่าผูท้ี่เขาเคยคดิว่าเป็นมารดา ไม่ได้ทำาให้เขาคั่งแค้นใจจนอยากแก้แค้น 

แต่กลบัทำาให้เขาไม่อาจยนืเคยีงข้างนางได้ต่างหาก

จูเสวี่ยหลินรู้ดีว่าเขาก็คิดถึงนาง...คิดถึงมาก ไม่เช่นนั้นทุกที่ที่นาง

แกะรอยมา จะเป็นสถานที่ที่นางและเขาได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน 

หรือ และสองวันก่อนหน้านี้เขาเองก็เข้ามาพักที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้ สถานที่ซึ่ง 

นางพาเขามาอาบนำ้าในวนัที่นางหาตวัเขาพบ และเป็นสถานที่ซึ่งทำาให้เขาเริ่มจะ

ไว้ใจนาง

ความทรงจำาทุกอย่างยังคงชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ 

ตอนนั้นหญิงสาวจำาได้ว่าหลังแยกทางกับไป๋หลินและสือเจี้ยนหาวผู้เป็นพี่เขย

ที่มุ่งหน้ากลับแคว้นจ้าว นางก็เดินทางกลับเข้ามาในเมืองหลวงแคว้นหนาน

เงยีบๆ 

ความหดหู่สิ้นหวงัในใจ ณ ตอนนั้นทำาให้ไม่อาจสงบใจลงได้ คำาสั่งเสยี

สุดท้ายของสหายก่อนสิ้นลมเพื่อให้นางดูแลบุตรชายของเขายังดังก้องใน 

ความทรงจำา 

เช่นกนักบัภาพที่เจี่ยนองิถูกสตัว์ร้ายเหวี่ยงร่างลงไปในทะเลสาบ หลงั

จากนั้นไม่ว่านางจะพยายามค้นหาร่างของเขาเท่าไรก็หาไม่พบ ความจริงแล้ว

ตอนนั้นหญงิสาวตระหนกัด ีโอกาสที่เจี่ยนองิจะรอดชวีตินั้นน้อยมาก เพราะ

ด้วยบาดแผลฉกรรจ์ก่อนหน้าที่จะตกลงไปในทะเลสาบ ต่อให้ไม่จมหายไปใน
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ทะเลสาบ กใ็ช่ว่าเขาจะทนความเจบ็ปวดได้ 

แต่ถึงอย่างนั้นจูเสวี่ยหลินก็ยังอยากจะพยายาม เพราะรู้ดีว่าหากนาง

ไม่ทำากไ็ม่มใีครอื่นอกี

ภาพใบหน้าเศร้าสร้อยและดวงตาสิ้นหวงัของเขายามถกูสตรทีี่เขาคดิว่า

เป็นมารดาทำาร้ายจิตใจครั้งแล้วครั้งเล่า นำา้เสียงสลดเต็มเปี่ยมด้วยคำาขอร้อง

ยามที่เขาบอกให้นางเกลยีดเขา แต่ขอให้นางอภยัให้ผู้เป็นมารดา และรอยยิ้ม

น่าสงสารของเขายามที่เอ่ยขอบคุณนาง ที่นางอุตส่าห์มีความคิดจะช่วยเหลือ

เขาอย่างจรงิใจ เพราะไม่เคยมใีครคดิทำาเช่นนั้นกบัเขามาก่อน

เจี่ยนองิเคยเป็นคนเลว ใช่ จูเสวี่ยหลนิไม่อาจปฏเิสธ หากย้อนกลบัไป

มองในมุมของเขาแล้ว หญงิสาวกลบัเข้าใจเขามากขึ้น เพราะตอนเมย่าลกัพา

ตัวเขามาจากบิดาและมารดาที่แท้จริง นางไม่เพียงลบความทรงจำาเขา แต ่

กลบัเลี้ยงดูเขาให้ยดึเหนี่ยวนางเพยีงหนึ่งเดยีวที่เขาต้องให้ความสำาคญั 

เขาจงึมองอกีฝ่ายเป็นดงัเจ้าชวีติ ไม่ว่าอกีฝ่ายจะชี้นำาไปทางใด เขากจ็ะ

ทำาตามโดยไม่สนใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะถูกหรือผิด แต่สุดท้ายแล้วเมย่ากลับ 

ทอดทิ้งเขา ทำาราวกับเขาเป็นเพียงสตัว์เลี้ยง ที่พอไม่ต้องการกแ็ค่หันหลงัให้ 

โดยไม่สนใจว่าเขาจะเป็นหรอืตายอย่างไร

สถานการณ์ทุกอย่างรอบกายของเจี่ยนอิงผลักดันให้เขาไม่มีทางเลือก 

ตั้งแต่แรกเขากรู้็จกัเพยีงความดำามดืในใจของผูเ้ลี้ยงดู ทั้งชวีติของเขานอกจาก

ด้านมดืแล้ว เขากไ็ม่รู้ว่ายงัมดี้านอื่นที่เขาต้องออกไปสมัผสัและเรยีนรู้

ตลาดค้าทาส...สถานที่ที่จูเสวี่ยหลินพบเขา ตอนนั้นเจี่ยนอิงไม่ 

หลงเหลอืความยโสโอหงัอย่างที่เขาเป็น ตอนที่นางและเขาได้พบและประมอืกนั  

เขาได้รับบาดเจ็บและถูกพ่อค้าคนกลางนำามาประมูล ทาสเหล่านั้นต่างก็ถูก 

ซื้อต่อมาจากที่ต่างๆ หลงัจากพวกเขาถูกนายขายต่อมาเป็นทอดๆ 

แน่นอนว่าด้วยยุคสมยัที่ต่างกนั หากจะพูดถงึสทิธเิสรภีาพนั้นเรยีกได้

ว่ายากยิ่งกว่ายาก ดงันั้นเรื่องที่มกีารซื้อขายทาสจงึมใีห้เหน็บ่อยๆ 

จูเสวี่ยหลินพบเจี่ยนอิงในสภาพสกปรกมอมแมมและหวาดกลัวที่ 



16
เหมันต์ไร้ใจ

เมอืงหลวงแคว้นหนานแห่งนี้ จากนั้นกพ็าเขากลบัมาที่โรงเตี๊ยม ให้เขาอาบนำ้า 

เปลี่ยนเสื้อผ้า กินข้าว และที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้นี่เองที่เขาถูกเสี่ยวเอ้อทุบตี 

เพยีงเพราะเหน็ว่าเขาคอืทาสที่หญงิสาวซื้อกลบัมา 

เจี่ยนอิงที่ทั้งอ่อนแอและหวาดกลัวยืนมองนางโยนเสี่ยวเอ้อที่ทุบตีเขา

ออกมาจากห้องอาบนำ้าอย่างเทิดทูน แล้วจากนั้นมาเขาจึงยอมไว้ใจนาง และ

ตดิตามนางไปทุกหนทุกแห่ง

ในหอ้งนี้ บนโต๊ะตวันี้ หญงิสาวพยายามสอนให้เขาเรยีนรูท้กุอย่างใหม่ 

โต๊ะซึ่งมีข้าวปลาอาหารวางเรียงรายอยู่ ทว่าพอสั่งให้นั่งเจี่ยนอิงกลับนั่งลง 

บนพื้น ยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นมากอดแล้วมุดตัวเข้าไปใต้โต๊ะ ดวงตาสองข้าง

กะพรบิมองนางนิ่งคล้ายรอ

“ไม่หิวหรือ” จูเสวี่ยหลินถามเขา ในยามนั้นคนอื่นคิดว่าเขาเป็นใบ ้

เพราะไม่มใีครเคยได้ยนิเขาพูด แต่นางรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นใบ้ เพยีงแต่เขายงัไม่

ไว้ใจผู้ใดมากพอที่จะคุยด้วย นางจึงอดทนรอ รอให้เขาไว้ใจและพร้อมจะ 

เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งหมด หลังจากนั้นก็ต้องทำาให้เขาไว้ใจและรับรู้ว่า 

นางไม่ได้คดิร้ายต่อเขา 

ขณะที่อยู่ใต้โต๊ะเขายังคงมองมาที่นาง ทว่าดวงตาของเขากลับไม่ได้ 

หวาดกลัวเช่นเคย เขามองนางสลับกับการยืดคอขึ้นมามองอาหารบนโต๊ะ 

อากปักริยิานั้นทำาให้จูเสวี่ยหลนิยิ้มออกมา 

“หวิหรอืไม่” นางเอ่ยถาม หวงัว่าเขาจะตอบกลบัมาสกัประโยค

“องิ” นางเรยีกเขาแล้วหยบิตะเกยีบกบัถ้วยข้าวขึ้นมา ซึ่งเขากม็องตาม

แล้วกลืนนำ้าลายลงคอ มือเรียวคีบกับข้าวใส่ในถ้วยจนพูน และนั่งนิ่งเฉย 

เพื่อรอ กระทั่งเขายอมมองสบตากบันาง รมิฝีปากอิ่มส่งยิ้มอ่อนโยนให้เขา

“เจ้าชื่อองิ นี่ข้าวของเจ้า” จูเสวี่ยหลนิยื่นถ้วยข้าวกบัตะเกยีบให้

เจี่ยนอิงมองมือที่ยื่นถ้วยข้าวนั้นมาให้นิ่ง ก่อนจะเงยหน้ามองนาง 

คล้ายลงัเล เมื่อเหน็นางพยกัหน้าให้ เขากย็ื่นมอืออกมาช้าๆ แล้วรบัถ้วยข้าวไป 

แต่ไม่ยอมรบัตะเกยีบไปด้วย
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“รบัตะเกยีบไปด้วย เจ้าต้องใช้ตะเกยีบ” จำาได้วา่ครานั้นนางต้องสดูลม

หายใจเขา้ออกชา้ๆ พยายามอดทนให้มากที่สดุ พยายามทำาความเข้าใจในท่าที

และความคดิของอกีฝ่าย เพราะตอนอยูต่่อหน้านางนั้น มเีพยีงคนที่มบีาดแผล

ฉกรรจ์ทั้งร่างกายและจติใจ เขาคนนี้ไม่ใช่เจี่ยนองิ บรุษุที่ครั้งหนึ่งคอืจอมยทุธ์

ฝีมือดี นักฆ่าเลือดเย็นที่ฆ่าคนดังผักปลา และคนเลวที่มองข้ามชีวิตผู้อื่น 

โดยสิ้นเชงิ 

เจี่ยนองิคนเดมิคนนั้นไม่มอีกีแล้ว ที่นั่งอยู่ตรงนี้มเีพยีง...อาองิ บุรุษที่

มีความคิดอ่านคล้ายกับเด็กน้อยคนหนึ่ง เด็กน้อยที่ต้องเริ่มเรียนรู้ทุกสิ่ง 

ใหม่หมด เพราะเขาไม่หลงเหลอืความทรงจำาใดๆ เลย

หลังจากจูเสวี่ยหลินออกมาจากหุบเขามังกรหลับ หญิงสาวก็เริ่มต้น

แกะรอยอย่างนักล่าที่นางเคยเรียนรู้จนชำานาญ และนักล่าที่เรียนรู้มาตั้งแต ่

จำาความได้เช่นนาง ไม่มีทางที่จะหาร่องรอยของเขาไม่พบ ต่อให้เขาใช้วิชา 

ตวัเบาร้ายกาจเพยีงใดกไ็ม่มทีางที่จะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ เอาไว้ 

ยิ่งในยามที่นางมีอุปกรณ์ลำ้ายุคซึ่งเขาไม่มีทางจินตนาการได้อย่าง

นาฬิกาไมโคร2 ที่ใช้ย่อส่วนข้าวของหรือสัมภาระต่างๆ ที่นางใช้แทนกระเป๋า

เดินทาง ซึ่งมันมีความจุอันมากมายมหาศาลจนแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด และ 

ด้านในนั้นกม็ทีั้งอาวุธยุทโธปกรณ์นานาชนดิ หากจะว่าไปแล้ว คนในยุคอดตี

ไม่มทีางจะคาดคดิถงึอานุภาพของมนั 

และตอนนี้นางกเ็ลอืกใช้ปีกบนิแบบบงัคบั ที่ทำาให้นางเดนิทางได้อย่าง

รวดเรว็กว่าผูอ้ื่น บวกกบัชดุเกราะรดักุมสดีำาแนบเนื้อ ความยดืหยุ่นสงู ทนทาน 

และสามารถพรางตัวได้หากต้องการ ซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในวิวัฒนาการจากห้อง 

ทดลองของสกายเวลิด์

2 ไมโครโฟร์ชอร์ตเทนวอช (Micro Foreshorten Watch) ในที่นี้หมายถึงนาฬิกาที่ใช ้

ย่อส่วนข้าวของหรือสัมภาระต่างๆ ใช้แทนกระเป๋าเดินทาง มีความจุที่ไม่มีที่สิ้นสุด ใช้พลังงาน 

จากแสงอาทติย์ในขณะที่สวมบนข้อมอื
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ขณะที่หยุดพักกลางป่านั่นเอง จูเสวี่ยหลินก็บังเอิญได้พบกับไป๋ซูซึ่ง 

เดินทางผ่านมาพอดี ที่จริงแล้วไป๋ซูนับว่าเป็นยอดฝีมือจริงๆ เพราะเขารับรู้ 

ถึงตัวตนของหญิงสาว ทั้งที่ยามนั้นนางเปิดเกราะพรางตัวทำาให้ผู้อื่นไม่อาจ 

มองเหน็ 

จอมดาบประจมิโจมตนีางทนัทโีดยไม่เอ่ยคำาใด เมื่อจเูสวี่ยหลนิรบัรูถ้งึ

รงัสขีองการเข่นฆ่า หญงิสาวกไ็ม่รรีอที่จะปลดอาวุธอกีฝ่าย แส้ของเจี่ยนองิที่

นางพกติดตัวสะบัดออกไปท่ามกลางความมืด เพียงสองกระบวนท่าเท่านั้น 

จูเสวี่ยหลินก็สามารถปลดอาวุธของไป๋ซูลงได้ จอมดาบแห่งประจิมพ่ายแพ ้

แก่นาง ทั้งที่หญงิสาวไร้ซึ่งกำาลงัภายใน ไร้ซึ่งวรยุทธ์ 

จูเสวี่ยหลนิเอาชนะไป๋ซไูด้เพราะววิฒันาการจากโลกอนาคต และความ

ชำานาญของนกัล่าโดยแท้

“บัดซบ! กล้าประมือแต่กลับไม่กล้าเผยตัว เจ้าถือว่ายังเป็นผู้กล้าอยู่

หรือ” ไป๋ซูที่กำาลังเดือดดาลตะโกนลั่น ผู้ติดตามของเขาสองคนยังตกตะลึง 

กบัภาพที่จอมดาบประจมิโดนปลดอาวุธ

“พวกเจ้าไสหวัไปซะ” จเูสวี่ยหลนิเพยีงเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงหงดุหงดิรำาคาญ 

แต่หญิงสาวไม่รู้เลยว่าตนได้ทำาให้คนทั้งสามยิ่งตกตะลึง เนื่องจากพวกเขา 

ไม่คาดคิดว่าคนที่สามารถเอาชนะจอมดาบผู้ยิ่งใหญ่แห่งตะวันตกได้จะเป็น

หญงิสาว

“ข้าขอทราบนามของจอมยุทธ์หญิง” ไป๋ซูที่เพิ่งหายตกตะลึงสูดลม

หายใจแล้วเอ่ยถามออกไป

“ไม่จำาเป็น”

“แต่ข้าพ่ายแพ้ให้แก่ท่าน อย่างน้อยข้าขอทราบกระบวนท่าที่ท่านใช้...

ได้หรอืไม่”

“เหมนัต์ไร้ใจ” 

ในยามที่เอ่ยจูเสวี่ยหลินยิ้มน้อยๆ ออกมา เพราะเหมันต์ไร้ใจนี้เป็น

เพลงแส้ของเจี่ยนอิงที่สอนให้นางในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว อันที่จริงเขา 
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เพิ่งจะคิดชื่อกระบวนท่านี้ออกมาตอนเขาเห็นนางร่ายรำา เจี่ยนอิงเพียงพูดว่า 

เยือกเย็น แข็งแกร่ง และอำามหิตราวกับหิมะยามเหมันต์ และนั่นคือที่มา 

ของเหมันต์ไร้ใจ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของฉายานางมารเหมันต์ไร้ใจแห่งทิศ

ประจมิ

กว่าจะรู้ตัวว่าได้ทำาอันใดลงไปชื่อเสียงของนางก็โด่งดังจนไม่มีผู้ใดใน

ยุทธภพจะไม่รู้จกั

เช้าตรูข่องวนัที่เท่าไรจเูสวี่ยหลนิไม่เคยนบั เนื่องจากก่อนหน้านี้คลาด

กนักบัเจี่ยนองิ นางเฝ้าคอยนบัวนัเวลา จงึพบว่ามนัยิ่งทำาให้จติใจกระวนกระวาย

จนเสยีสมาธ ิดงันั้นหญงิสาวจงึเลอืกที่จะแกะรอยไปอย่างช้าๆ และปล่อยให้

ทุกอย่างดำาเนนิไปตามชะตาลขิติ 

ก่อนหน้านี้จูเสวี่ยหลินอาจเคยคิดว่าการมายังสถานที่แห่งนี้เป็นเพราะ

โชคชะตาของไป๋หลนิและสอืเจี้ยนหาว3 ที่นำาพาให้ทั้งสองได้อยู่ร่วมกนั ชะตา

ของพวกเขาสองคนลขิติให้นางเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ทว่านางคดิมาเสมอว่าหาก

ไม่ใช่เล่า 

หากว่าการมาของนางครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตา หากนางพบกับ 

เจี่ยนองิ เพราะตั้งแต่การพบกนัจนกระทั่งตดัสนิใจจะให้เขาตดิตามอยูข้่างกาย 

นางก็พบว่าไม่อาจอยู่โดยไม่มีเขา ซึ่งนางตระหนักในข้อนั้นดีนับตั้งแต่เขา 

เตลดิหนไีปหลงัจากที่ความทรงจำากลบัคนืมาแล้ว

เมื่อเท้าแตะลงบนพื้น จูเสวี่ยหลนิกพ็ลนัยิ้มอย่างอ่อนโยน ความทรงจำา

ในเช้าวนัแรกที่นางช่วยเหลอืเจี่ยนองิแวบเข้ามาในหวั เช้าวนันั้นหญงิสาวแทบ

จะล้มหน้าคะมำา เมื่อสะดุดเข้ากบับางอย่างเตม็ๆ จะพดูให้ถกูกค็อืเท้าของนาง

สะดุดเข้ากบัร่างใหญ่ที่นอนขวางอยู่หน้าเตยีง

3 พระเอกและนางเอกจากนยิายเรื่อง กบัดกัเสน่หา
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ไม่รู้ว่าเขามาอยู่หน้าเตยีงของนางตั้งแต่ตอนไหน ทั้งๆ ที่ตอนกลางคนื

นางกใ็ห้เสี่ยวเอ้อจดัห้องอกีห้องให้เขาแล้ว

“ทำาไมถึงมาอยู่ตรงนี้” หญิงสาวถามเขา ทว่าเขาเพียงแค่ลุกขึ้นมานั่ง

แล้วก้มหน้าก้มตา ไม่เอ่ยอะไรออกมาเช่นเคย

“องิ ทำาไมมานอนตรงนี้” จเูสวี่ยหลนิถามเขาอกีครั้ง คราวนี้เขาเงยหน้า

ขึ้นช้าๆ ก่อนจะค่อยๆ ยกมือชี้ไปยังอ่างนำ้าที่วางอยู่บนโต๊ะ ซึ่งไอร้อนยัง 

หลงเหลอือยู่ บ่งบอกได้ดวี่าเขาเพิ่งจะยกเข้ามาเมื่อไม่นาน

“เจ้าเป็นคนยกเข้ามาหรอื”

เขาเงยหน้าขึ้นมองนางอีกครั้งก่อนจะพยักหน้าช้าๆ ชัดเจนยิ่งกว่าชัด

แล้วว่าเจี่ยนอิงคิดว่าตนกลายเป็นทาสของนางไปแล้ว ซึ่งจูเสวี่ยหลินก็ได้แต่

กลุ้มอกกลุ้มใจ เพราะนางไม่ทนัได้คดิเลยด้วยซำา้ว่าหากหาเขาพบแล้วนางจะ

ทำาเช่นไร ยิ่งในยามที่เขาคล้ายกบัเดก็หลงทางเช่นนี้ 

สายของวนันั้นหญงิสาวให้เสี่ยวเอ้อตามหมอมาดูอาการบาดเจบ็ของเขา 

ซึ่งโดยรวมแล้วนอกจากบาดแผลที่หลังและแผลฉกรรจ์ด้านหน้า บาดแผล 

ที่อื่นก็ไม่มีสิ่งใดน่าเป็นห่วง ที่น่าเป็นห่วงคืออาการบาดเจ็บทางจิตใจของเขา

ต่างหาก 

หมอที่มาดูอาการเขาบอกว่าเพราะร่างกายของเขาเคยได้รับบาดเจ็บ

สาหสั เลยส่งผลให้ธาตุต่างๆ ในร่างกายไม่คงที่ แม้ความทรงจำาจะขาดหาย 

แต่ร่างกายจดจำาความเจ็บปวดได้จึงทำาให้ตื่นกลัวง่าย และไม่ไว้ใจผู้คนจึง 

ไม่ยอมพูดจา

แน่นอนว่าจูเสวี่ยหลนิเดาออกได้ไม่ยาก บาดแผลตามร่างกายที่นบัว่า

สาหัสที่สุด กลับไม่ถึงครึ่งของเศษเสี้ยวจากบาดแผลทางจิตใจของเขาที่ถูก

กระทบกระเทือนอย่างหนัก อีกทั้งหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วเจี่ยนอิงกลับโดน 

จบัตวัมาเป็นทาสและถูกทุบตอีย่างทารุณ กอปรกบัความทรงจำาที่ขาดหายไป

ทำาให้เขาหวาดกลวัและไม่กล้าเข้าใกล้หรอืไว้ใจผู้ใด

“องิ มานี่ นั่งลงตรงนี้” 
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หลังจากที่นิ่งคิดทบทวนอยู่นานสองนาน ความทรงจำาของเขาหายไป

เช่นนี้ จูเสวี่ยหลินเพียงคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องดี เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น 

พวกเขาทุกคนต่างกเ็หนด็เหนื่อยมาไม่น้อยกว่าจะคลี่คลายลงได้ 

หากเจี่ยนองิรอดมาได้ และไม่ได้ความจำาเสื่อม เกดิวนัหนึ่งเขามคีวาม

คดิที่จะแก้แค้นให้มารดาที่เลี้ยงดเูขาขึ้นมา จะมหีลายคนที่ต้องเจบ็ปวด แม้ว่า

มารดาบญุธรรมของเขาจะก่อกรรมทำาเขญ็กบัผู้อื่นมานบัไม่ถ้วน แต่ไม่มสีิ่งใด

รับรองได้ว่าการยึดถือที่เขามีต่อมารดาจะไม่ผลักดันให้เขาลงมือทำาเช่นนั้น  

และนางกไ็ม่อยากผดิคำาพดูที่ได้รบัปากบดิาของเขาไว ้ดงันั้นให้เขาอยูข้่างกาย

นางสักระยะ เพื่อดูให้แน่ใจว่าเขาจะไม่มีวันฟื้นคืนความทรงจำา หลังจากนั้น 

ค่อยคดิอกีทวี่าจะทำาเช่นไรกบัเขา

แม้จะทำาตามที่จูเสวี่ยหลินสั่ง แต่เจี่ยนอิงกลับนั่งตัวเกร็งอย่างไม่เป็น

ธรรมชาต ิเพราะปกตแิล้วเขาไม่เคยได้รบัอนุญาตให้นั่งร่วมโต๊ะกบัผู้เป็นนาย 

ยามนั้นเขาเพียงคิดว่านายหญิงผู้นี้ทำาให้เขาประหลาดใจยิ่งนัก ไม่เพียงแต่

บงัคบัให้เขานั่งร่วมโต๊ะกบันางเท่านั้น แต่นางยงับงัคบัให้เขากนิกบัข้าวในจาน

ที่เขาเคยได้แต่ยนืมองอกีด้วย 

ไม่นับรวมที่นางต่อยตีผู้อื่นเพื่อเขา คนที่เป็นทาสไร้ค่าเท่านั้น นาง 

แตกต่างจากนายคนอื่นๆ ที่เขาเคยไปอยู่ด้วยอย่างสิ้นเชงิ แต่เขาชอบ...

“เจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าคือคนที่ซื้อเจ้ามา” จูเสวี่ยหลินเอ่ยขึ้น และจงใจ 

มองข้ามอาการอดึอดัที่แสดงออกมาชดัเจนบนใบหน้าของเขา นางรูด้เีพราะเขา

มองนางแล้วมองไปที่พื้นบ่อยๆ คล้ายกำาลังขออนุญาตกลับไปนั่งบนพื้น แต่

นางมีหรือจะยอม นางจะต้องทำาให้เขากลับมาเป็นเหมือนคนธรรมดาให้ได้ 

เพราะหลงัจากเรื่องเมื่อคนืที่นางทำาร้ายเสี่ยวเอ้อผู้นั้นแทนเขา ดูเหมอืนเขาจะ

มที่าทหีวาดกลวันางน้อยลงมาก

“หากเจ้าไม่ตอบ ข้ากไ็ม่รู้ว่าเจ้าคดิอะไรอยู่” จูเสวี่ยหลนิเอ่ยพร้อมกบั

จ้องหน้าเขาเขมง็ เขากระวนกระวายเลก็น้อยก่อนจะค่อยๆ พยกัหน้า

“พยักหน้าไม่ใช่คำาตอบ ข้ารู้นะว่าเจ้าพูดได้ ตอบข้ามา รู้หรือไม่รู้”  
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จูเสวี่ยหลินยังคงนำ้าเสียงให้อยู่ในโทนเดิม เพราะเกรงว่าเขาจะตื่นกลัว ด้วย

สงัเกตเหน็ว่าเขาจะจบัอารมณ์ของผู้คนจากนำ้าเสยีง หากนางเสยีงเข้มขึ้นเพยีง

เลก็น้อย ความลนลานจะเผยออกมาทางแววตาเขาทนัท ี คล้ายเกรงว่าเขาจะ

ทำาให้นางโกรธ

“ระ...รู้” เขาตอบเสยีงเบา 

จูเสวี่ยหลนิลอบยิ้ม “ด ีเช่นนั้นเจ้าจะเชื่อฟังข้าใช่หรอืไม่”

“เชื่อ” เขาตอบและพยกัหน้าในคราวเดยีวกนั

“อมื ถ้าเช่นนั้นฟังข้า นบัจากนี้ชื่อของเจ้าคอืองิ ข้าคอืเสวี่ย” จูเสวี่ย- 

หลนิทวนซำ้าๆ เพื่อให้เขาเข้าใจ

“อิง...นายหญิง” เขาเรียกชื่อตัวเองก็จริง แต่กลับยังเรียกนางว่า 

นายหญงิ 

ตอนนั้นนางไม่เข้าใจว่าก่อนที่จะเจอกนัเกดิอะไรขึ้นกบัเขา นางจงึทำาได้

เพยีงขมวดคิ้วด้วยความสงสยั “ไม่ใช่นายหญงิ เรยีกเสวี่ย พูดส ิเสวี่ย”

“นายหญิง นายหญิง” เขาส่ายหน้าแรงๆ แล้วนั่งลงกับพื้น ก่อนจะ 

มท่ีาทหีวาดกลวัอย่างรนุแรง กระทั่งนางก้าวเข้าไปหา เขากส็ะดุ้งแล้วขยบัตวั 

หน ี

ในวนัที่นางได้คำาตอบว่าบาดแผลทางจติใจที่เขาได้รบันั้น ไม่ได้มสีาเหตุ

มาจากก่อนหน้าที่เขาจะสูญเสยีความทรงจำาเท่านั้น แต่หลงัจากที่เขาฟื้นขึ้นมา

เขาก็ถูกสองสามีภรรยาตระกูลเหวินทารุณกรรม เพียงเพราะความชื่นชอบที่

วปิรติทางจติใจของตนเอง

จูเสวี่ยหลินตัดสินใจพาเจี่ยนอิงกลับไปหาคนที่ทำาร้ายเขาโดยไม่หยุด

คดิแม้แต่น้อย นางกเ็ป็นคนเช่นนี้ หากไม่หาเรื่องนางก่อน นางกจ็ะไม่ยุ่งกบั 

ผู้อื่น หากกล้าทำาให้นางขุ่นเคอืงเมื่อใดกต็าม ต่อตาฟันต่อฟัน

หลงัจากรบัรู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัเจี่ยนองิบ้าง จูเสวี่ยหลนิกก็ลบัโรงเตี๊ยม

ด้วยเพลงิพโิรธที่ยงัคกุรุ่น ท่าทกีารก้าวเดนิฉบัๆ คล้ายอารมณ์เสยีเตม็ที่ทำาให้

ชาวบ้านหลายคนไม่กล้าเดินเฉียดใกล้ เนื่องจากสิ่งที่ได้ยินมาทำาให้หญิงสาว
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โกรธสุดๆ จนรู้สึกเหมือนอยากจะฆ่าใครสักคนให้ตายจึงจะระบายอารมณ์นี้

ลงได้ เมื่อคิดถึงสิ่งที่เจี่ยนอิงต้องพบเจอในระยะหนึ่งเดือนที่อยู่ในคฤหาสน์

ตระกูลเหวนิ

ทว่าตอนกลับไปถึงโรงเตี๊ยม ความโกรธเกรี้ยวของนางพลันปลิวหาย

ไปจนหมดสิ้น เพราะเสี่ยวเอ้อปรี่เข้ามาหานางด้วยใบหน้าที่จวนเจยีนจะร้องไห้ 

ตอนนั้นจูเสวี่ยหลินรู้สึกแตกตื่นเล็กน้อย ในใจก็เริ่มคิดในแง่ร้ายว่าเกิดเรื่อง

อะไรขึ้นกบัเจี่ยนองิ

“เกดิอะไรขึ้น”

“ท่านกลบัมาแล้วหรอืขอรบั ข้ารอท่านตั้งนาน คนที่ท่านพากลบัมาด้วย 

ตั้งแต่ท่านออกไปเขากน็ั่งอยูท่ี่โต๊ะไม่ขยบัไปไหนเลย ถามกไ็ม่ยอมตอบ เอาแต่

นั่งตวัแขง็อยู่แบบนั้น ตอนนี้ลูกค้าเข้ามากนิอาหารจนโต๊ะเตม็ไม่มทีี่ว่าง เหลอื

โต๊ะนั้นเพยีงโต๊ะเดยีว ดงันั้น...”

“เขานั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่บ่ายเลยหรือ” จูเสวี่ยหลินเลิกคิ้ว อ้าปากค้าง 

เพราะนางออกไปจากโรงเตี๊ยมหลังมื้อเที่ยง กว่านางจะรู้เรื่องทั้งหมดและ 

สงบสตอิารมณ์ลงได้กพ็ลบคำ่าแล้ว คดิได้เช่นนั้นหญงิสาวกพ็ุ่งไปยงัโต๊ะเดมิที่

นางนั่งเมื่อตอนเที่ยง เป็นนางที่ผดิเอง นางสั่งให้เขารอ เขากร็อจรงิๆ ทั้งยงั 

นั่งรอแบบไม่ยอมขยบัไปไหน น่าตายนกั!

“องิ” 

เมื่อเหน็ท่าทางดอีกดใีจของเขาที่ก้าวฉบัๆ เข้ามาหา จเูสวี่ยหลนิกก็ล่าว

อนัใดไม่ออก แม้ว่าจะครู่เดยีว แต่นางมองเหน็สายตาเหมอืนเดก็ที่ถกูทอดทิ้ง

จากเขา 

เจี่ยนองิกลวันางจากไป

“นายหญงิ” เขาเรยีกนางเสยีงเบา ทำาให้เสี่ยวเอ้ออ้าปากค้าง

“ไม่ใช่ว่าเขาเป็นใบ้หรอกหรอื ทำาไมเขา...” เสี่ยวเอ้อน้อยรบีหบุปากแล้ว

เดินหายไปทันทีเมื่อรู้ว่าเอ่ยในสิ่งที่ไม่ควรออกไปตอนที่นางตวัดสายตาดุดัน

เข้าใส่
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“ไยจงึยงันั่งอยู่ตรงนี้ ไม่กลบัห้อง”

“ท่าน...ให้รอ” เขาก้มหน้าลงแล้วเอ่ยเสยีงแผ่ว ในใจที่หวาดหวั่นว่าจะ

ถูกนางทิ้งไว้ที่โรงเตี๊ยมหายวบัไปทนัททีี่เหน็นางก้าวเข้ามา 

ได้ยนิเชน่นั้นจเูสวี่ยหลนิกถ็อนหายใจ เป็นนางที่ผดิเอง นางผดิที่ไม่ได้

บอกให้ชัดเจนว่าให้เขากลับไปรอที่ห้อง ทั้งที่นางก็รู้ว่าสมองของเขาสูญเสีย

ความสามารถในการคดิไตร่ตรองโดยสิ้นเชงิ 

นบัจากจบเรื่องในวนันั้นเจี่ยนองิกส็ถาปนาตวัเองเป็นทาสรบัใช้ของนาง

ไปโดยปรยิาย และหน้าที่ยกนำ้าร้อนเข้ามาให้นางล้างหน้า หรอืหยบิจบัของต่างๆ 

ให้นางกค็อืหน้าที่ของเขา แม้ว่านางจะไม่เคยเอ่ยปากบอกให้เขาทำากต็าม

การเดินทางของเช้าวันนี้ยังคงเหมือนหลายวันก่อนหน้า ร่องรอย 

ของเจี่ยนองิเริ่มสบัสนราวกบัเขาล่วงรู้ว่านางตดิตามเขาอยู่ เขาเก่งขึ้น เขารู้ว่า

ต้องทำาอย่างไรจงึจะปกปิดร่องรอยของตวัเอง ซึ่งแน่นอนว่าจเูสวี่ยหลนิไม่รูส้กึ

เคอืงเขาแม้แต่น้อย การที่เขาใช้เวลาอยูก่บันางและแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ร่วมกนั 

นางสอนเขาให้รู้จักวิถีของนักล่าอย่างที่นางเป็น ส่วนเขาก็สอนวรยุทธ์ง่ายๆ  

ที่พอจะนึกออก ซึ่งทั้งหมดที่นางสอนให้เขานั้นเจี่ยนอิงก็แสดงให้นางรู้ว่ามัน

ไม่ได้สูญเปล่า

ร่องรอยของเจี่ยนอิงถูกลบเลือน แต่นั่นก็ไม่อาจทำาให้จูเสวี่ยหลิน 

ถอดใจ นางใช้วธิเีดาใจเขาแทน การมาถงึเมอืงหลวงแคว้นหนานของเจี่ยนองิ

ไม่ใช่เพยีงบงัเอญิ เขามเีป้าหมาย และนางรูว่้าที่นั่นกค็อืสถานที่ซึ่งเกดิเรื่องราว

ขึ้นก่อนที่เขาจะสูญเสยีความทรงจำา 

สสุานตระกูลหลี่ สถานที่ซึ่งเขาได้รบัรูค้วามจรงิว่าเขาไม่ใช่บตุรชายแท้ๆ 

ของมารดาที่เลี้ยงดูเขามา แต่เขาถูกนางลักพาตัวมาจากบิดาและมารดา 

ที่แท้จรงิ เพยีงเพราะนางเคยีดแค้นและชงิชงัทุกคนที่คอยขดัขวางนาง ไม่ให้

นางหาร่องรอยของบุรุษที่นางทั้งรกัและแค้นพบ

บุรุษร่างสูงยืนหันหลังให้จูเสวี่ยหลินนิ่ง หญิงสาวเองก็ไม่ได้เดินเข้า 
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ไปหา นางรู้ดวี่าเขารบัรู้การมาถงึของนาง แต่นางกย็งัเลอืกที่จะรอให้เขาพร้อม 

หันกลับมาเผชิญหน้ากับนางด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่เพราะนางกดดันหรือบังคับ

ให้เขาทำา

เจี่ยนอิงยืนมองซากปรักหักพังในอดีตที่บัดนี้ถูกบูรณะขึ้นมาเป็น 

สุสานตระกูลหลี่ สุสานหลวงของราชวงศ์แคว้นหนานด้วยใบหน้าเรียบเฉย 

ความทรงจำาที่เพิ่งจะครบถ้วนยงัคงให้ความรู้สกึผสมผสาน ทั้งความเจบ็ปวด 

ความรัก และความแค้น ทั้งหมดนี้ยังคุกรุ่นอยู่ในใจเขาจนยากที่จะทำาเป็น 

ไม่แยแส

หากเพยีงแต่เขาจะลมืมนัไปอย่างที่เป็น หากเพยีงแต่เขายงัคงสูญเสยี

ความทรงจำาเช่นเดมิ ทุกอย่างคงจะง่ายกว่าที่เป็น เขายงัคงยนือยู่ข้างกายนาง 

ท่องเที่ยวและเล่นสนุกไปวันๆ หิวก็หาอะไรให้นางกิน หมดแรงก็นอนพัก  

ไม่ว่าจะเป็นกลางป่าหรือในชุมชนที่พลุกพล่าน เขาและนางก็หาได้ใส่ใจไม่  

ชวีติอสิรเสรไีร้ข้อผูกมดัเช่นนั้นคอืสิ่งที่เขาเฝ้าฝันถงึมาโดยตลอด

ทว่าทั้งหมดนั้นเป็นดังฝันตื่นหนึ่ง ยามนี้เขาได้ตื่นจากฝันนั้นแล้ว  

ตื่นขึ้นมาเพยีงเพื่อพบกบัความจรงิที่ว่าเขาและนางไม่อาจอยู่ร่วมกนั 

“เจ้ามาแล้วหรอื” ในที่สดุเจี่ยนองิกห็นักลบัไปหาหญงิสาวที่ยนืนิ่งเงยีบ

นบัตั้งแต่มาถงึ

ใบหน้าเนียนแดงกำ่าเพราะแดดแผดเผา เขาต้องอดทนที่จะไม่โทษ 

ตวัเองที่เป็นต้นเหต ุเนื่องจากในยามปกตจิเูสวี่ยหลนิจะอยู่ภายใต้ผ้าคลมุหน้า 

และจะเผยใหเ้ขาเหน็แต่เพยีงผู้เดยีว หญงิสาวทำาเช่นนี้เสมอ โดยให้เหตผุลวา่

มันคือความเคยชินที่จะปกปิดโฉมหน้าของตัวเอง เพราะในโลกที่นางจากมา

นั้น นางและสหายอกีสี่คนมรีูปลกัษณ์ที่ต่างไปจากผู้คนที่นั่น ทำาให้นางมกัจะ

ตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นเสมอไม่ว่าจะย่างกรายไปที่ไหน

แต่เป็นเขาที่ขอให้นางปฏิบัติตัวอย่างคนที่นี่ ขอให้นางปรับตัวและ 

ใช้ชวีติเช่นเดยีวกนักบัเขา เป็นชาวยุทธ์ธรรมดาที่เดนิทางท่องเที่ยวไปทั่วหล้า  

คำ่าไหนนอนนั่น และนั่นคงเป็นสาเหตุให้จูเสวี่ยหลินแต่งกายอย่างชาวยุทธ์  
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ทั้งที่หญิงสาวสามารถสวมชุดเกราะพรางตัว ไม่มีใครรับรู้ตัวตนและไม่มีใคร

มองเห็นได้ ซึ่งหญิงสาวก็คงทำามันมาหลายวันแล้ว ดูจากผิวพรรณที่เคย 

ขาวละเอยีดโดนแดดแผดเผาจนเริ่มมรีอยแดงพาดผ่าน

“เจ้ากลับไปยังที่ของเจ้าเสีย ข้าเองก็จะไปตามทางของข้า นับจากนี้ 

อย่าได้เกี่ยวข้องกันอีกเลย” เจี่ยนอิงพยายามรักษานำ้าเสียงให้ราบเรียบไป

พร้อมๆ กบัรกัษาใบหน้าให้สงบนิ่ง

“องิ” จูเสวี่ยหลนิเรยีกเจี่ยนองิด้วยนำ้าเสยีงอ่อนโยนดงัเดมิ 

“คิดถึงจัง” นางยิ้มแล้วก้าวเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าเขา และด้วยความ

สงูที่แตกต่างหญงิสาวจำาต้องเงยหน้ามองใบหน้าที่เริ่มขึ้นสเีลก็น้อยในยามที่ได้

สบตากบันาง เขาเป็นเช่นนี้เสมอนบัตั้งแต่ตดิตามนาง ยามเมื่อนางเข้าประชดิตวั

หรอืใกล้เขาจนเกนิงาม

เจี่ยนองิเป็นบรุษุที่ไม่อาจเกบ็งำาความเขนิอาย โดยเฉพาะยามที่จเูสวี่ย- 

หลินจู่โจมก่อนเช่นทุกครั้ง และสิ่งที่ได้ประจักษ์ทำาให้จูเสวี่ยหลินยิ่งมั่นใจ  

ไม่ว่าความทรงจำาของเขาจะกลบัมาหรอืไม่ เจี่ยนองิกค็อือาองิ...ของนาง

“เจ้าถอยไป ข้าเป็นบุรุษ ส่วนเจ้าเป็นอสิตร ีไม่ควรใกล้ชดิกนัเกนิงาม”

“ทำาไมหรือ เจ้ากลัวจะผิดประเพณี อย่าห่วงเลย ข้าจะรับผิดชอบ 

เจ้าเอง” จูเสวี่ยหลนิเอ่ยเย้ากลั้วหวัเราะ

“เจ้า...” เจี่ยนองิจนด้วยคำาพูด ทั้งโมโหทั้งขดัเขนิ ไม่รู้ว่าควรจะวางมอื

ไว้ตรงไหน ได้แต่ละล้าละลังจนลืมแม้กระทั่งถอยหลังไปจากหญิงสาวที่ยัง 

ยนืใกล้ชดิ

“กลับไปกับข้า อยู่ข้างกายข้า” จูเสวี่ยหลินไม่ปิดบังและไม่อ้อมค้อม

แม้แต่น้อย นางยงัคงจ้องเขาโดยไม่มที่าทยีอมแพ้ใดๆ 

เจี่ยนองิยนืนิ่ง ดวงตาคมอ่อนแสงลงกว่าตอนแรก จ้องตอบหญงิสาว

อย่างค้นหา เขาแทบจะเผลอตอบตกลงออกไปหากไม่นึกถึงสาเหตุที่เขาต้อง

จากมาได้เสียก่อน เขากับนางไม่อาจอยู่ด้วยกัน แม้จะรู้ว่าเขาไม่ใช่บุตรชาย 

ของมารดาผู้ที่คดิว่าคอืผู้ให้กำาเนดิ แต่อย่างน้อยนางกเ็ลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เลก็
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จนโต 

ความจริงที่ว่าจูเสวี่ยหลินและครอบครัวของนางเป็นต้นเหตุของความ

แค้นและการเสยีชวีติของมารดา ทำาให้เขาไม่อาจเนรคุณด้วยการแสร้งทำาเป็น

เมินเฉยได้ การที่เขาไม่อาจแก้แค้นให้บุพการีก็นับว่าเนรคุณจนหาที่เปรียบ 

ไม่ได้แล้ว หากจะให้เขาอยู่ร่วมกับศัตรูที่ทำาให้มารดาต้องจบชีวิตลง ยังจะ 

นบัว่าเขาเป็นคนได้อกีหรอื

“ไปซะ! ข้าไม่ใช่บุรุษคนเดิมในวันวานที่เจ้ารู้จักอีกแล้ว ข้าเจี่ยนอิง...

จอมปีศาจแดนใต้ที่ฆ่าคนโดยไม่เห็นเลือดสักหยด ข้าไม่ใช่บุรุษอ่อนแอผู้นั้น 

บดันี้ข้าจดจำาทกุอย่างได้แล้ว จำาได้แม้กระทั่งว่าเจ้าและพี่สาวของเจ้าคอืสาเหตุ

การตายของแม่ข้า” เจี่ยนอิงแสร้งทำาเป็นเสียงดังขณะมองใบหน้าที่ยิ้มน้อยๆ 

ของหญงิสาว นางกำาลงัทำาให้เขาโกรธจรงิๆ แล้ว ทั้งที่เขาแสร้งโมโหในคราแรก 

เพราะท่าทีของนางคล้ายรู ้เท่าทันความคิดของเขา และนั่นทำาให้เจี่ยนอิง 

เจยีนคลั่ง

“อิง เจ้าโกรธหรือ” จูเสวี่ยหลินยื่นมือไปแตะหัวไหล่ของเขาแล้ว 

ปัดเบาๆ เมื่อเหน็ว่ามเีศษใบไม้ตดิอยู่ “ย่อตวัลงหน่อย ข้าปัดออกให้ไม่ถนดั  

มเีศษใบไม้ตดิอยู่ที่ไหล่เจ้า”

“ได้” เจี่ยนองิทำาตามที่นางสั่งอย่างลมืตวัทนัที

ท่าทางของเขาทำาเอาจเูสวี่ยหลนิแทบหลดุหวัเราะ ‘ไม่ใช่คนเดมิบ้าอะไร

กนั...เขายงัคงปฏบิตักิบันางเหมอืนเดมิไม่มผีดิ แล้วเช่นนี้จะให้นางตดัใจปล่อย

เขาไปได้อย่างไร ในเมื่อเขาน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้’ คิดไปก็แอบหัวเราะในใจ 

เพราะคนตัวโตอย่างเขา นางกลับใช้คำาว่าน่ารักน่าเอ็นดู ประโยคเหล่านั้น 

มันมีไว้ใช้กับเด็กเล็กๆ แต่นางกลับเอามาใช้กับเขา ไม่ใช่ว่ามันเกินไปหน่อย

หรอกหรอื

เจี่ยนองิที่รบัรู้ว่าตนหลงกลหญงิสาวรบียดืตวัขึ้นเตม็ความสูง พร้อมๆ 

กับถอยหลังไปสามก้าวเพื่อออกห่างจากนาง แต่ใครจะคาดคิดว่านางจะก้าว

ตามไปอย่างไม่ลดละ
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“เสวี่ย!” ในที่สุดเขากท็นไม่ไหว ตวาดชื่อของนางออกมาหนึ่งครั้ง

“ในที่สุดกเ็รยีกชื่อของข้าเสยีท”ี หญงิสาวอมยิ้ม ความพยายามที่จะให้

เขาเรยีกชื่อของนางสญูเปล่ามาโดยตลอด เจี่ยนองิเอาแต่เรยีกนางว่านายหญงิ 

ให้ตายกไ็ม่ยอมเรยีกว่าเสวี่ยอย่างที่นางบงัคบัขูเ่ขญ็ ทว่าตอนนี้เขากลบัตะโกน

ชื่อของนางดงัลั่น ทำาให้นางอารมณ์ดยีิ่งนกั

ผิดกับเจี่ยนอิงที่เพิ่งจะรู้ว่าทำาอันใดลงไป เขาเม้มริมฝีปากเข้าหากัน 

แน่น พร้อมกับถลึงตามองนางอย่างโกรธกรุ่น เขามักจะพ่ายแพ้ให้นางเช่นนี้

เสมอ ความเจ้าเล่ห์แสนกลของนางที่เขาคุ้นเคยไม่อาจทำาให้เขาได้เปรยีบผู้อื่น 

ทุกคนไม่เวน้แม้แตต่วัเขา มกัจะพ่ายแพ้ให้เล่ห์กลของสตรผีูน้ี้เสมอ นบัตั้งแต่

ได้เดนิทางและใช้เวลาใกล้ชดิกบันาง เจี่ยนองิยงัไม่เคยเหน็นางเพลี่ยงพลำ้าให้

ผู้ใดมาก่อนสกัครั้ง

“ข้าหยดุรอที่นี่เพยีงเพื่อจะบอกเจ้าว่าอย่าได้ตดิตามข้ามาอกี ระหว่างข้า 

กบัเจ้าถอืเสยีว่าไม่ได้ตดิค้างสิ่งใดกนัแล้ว เจ้าไปตามทางของเจ้า ข้าเองกจ็ะไป

ตามทางของข้า” 

“เจ้าอยากหนกีห็น ีข้าจะตามเสยีอย่าง มาดกูนัวา่เจา้จะมคีวามสามารถ

หนีข้าได้ตลอดหรือไม่” จูเสวี่ยหลินยักไหล่ราวกับไม่แยแสในการตัดสินใจ 

ของเขา

“เจ้า!”

“ข้าทำาไม”

“เจ้าต้องการสิ่งใดจากข้ากันแน่ ข้ายังแสดงออกไม่ชัดเจนอีกหรือว่า 

ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกบัเจ้า”

“บอกเหตุผลมาสิ เหตุผลที่แท้จริงในใจของเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าปั้นแต่ง

ออกมาเพื่อให้ข้าจากไป” ครั้งนี้จูเสวี่ยหลินเอ่ยด้วยนำ้าเสียงเคร่งขรึม ซึ่ง 

นบัเป็นครั้งแรกตั้งแต่พบกนัระหว่างเขากบันาง

“ยงัต้องมเีหตผุลอื่นด้วยหรอื ตั้งแต่แรกเจ้ากบัข้ากเ็ป็นศตัรกูนัมาก่อน”

“ใครกำาหนดว่าผู้ที่เคยเป็นศตัรูกนัมาก่อนไม่อาจเปลี่ยนมาเป็นมติร”
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“แต่เจ้าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำาให้ท่านแม่ของข้าต้องตาย!” หลังจาก 

เสียงตวาดลั่นของเจี่ยนอิงจบลง รอบกายของทั้งสองก็ถูกปกคลุมด้วยความ

เงยีบ

จเูสวี่ยหลนิไม่ได้ขยบัตวัหรอืต่อปากต่อคำากบัเขาเช่นเคย นางเพยีงยนื

จ้องมองใบหน้าที่เตม็ไปด้วยความโกรธเกรี้ยวของชายหนุ่มตรงหน้านิ่ง 

ใบหน้าที่ไม่อาจคาดเดาอารมณ์ของอีกฝ่าย ทำาให้เจี่ยนอิงรู้สึกคล้าย

หายใจไม่ออก เขาไม่ได้ตั้งใจตวาดนาง ทั้งยังไม่ได้ตั้งใจพูดเช่นนั้นออกไป  

เขาเพยีงต้องการให้นางยอมจากไปแต่โดยดเีท่านั้น

“เจ้าคดิเช่นนั้นจรงิๆ หรอื” จูเสวี่ยหลนิกดัฟันกรอด ครานี้เปลี่ยนเป็น

นางที่เดอืดดาลบ้าง 

และนั่นทำาให้เจี่ยนองิถงึกบัเหงื่อตก แน่นอนว่าลกึๆ เขาไม่ได้โทษใคร

ทั้งนั้น ไม่เคยคิดแม้แต่จะโยนความผิดให้นางแบกรับ เขาไม่อยากให้นาง 

แปดเป้ือนบาปที่นางไม่ได้ก่อ แม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดในอดตีจะพวัพนัมาถงึนาง

กต็าม จะว่าไปแล้ว การตายของมารดาเขาเกดิขึ้นกเ็พราะสตัว์ร้ายตวันั้น ซึ่ง

ในที่สุดเขากร็ู้ว่าเป็นนางร่วมมอืกบัพี่สาวและสหายของพวกนางฆ่ามนั

แต่จะให้เขายืนเคียงข้างนางได้อย่างไร เขาคือบุตรชายของสตรีที่เคย

เป็นศตัรูกบันาง ด้วยบุญคุณของมารดาที่มตี่อเขา เขาจงึไม่อาจใช้ชวีติร่วมกบั

ศัตรูของมารดาได้อย่างสนิทใจ อีกทั้งคนในครอบครัวของนางเล่า หาก 

พวกเขารบัรู้ว่าความทรงจำาของเขากลบัคนืมาแล้ว พวกเขายงัจะยอมรบัในตวัเขา

ได้อกีหรอื พวกเขาจะไว้ใจใช้ชวีติอยู่ร่วมกบัเขาอย่างสงบได้หรอื 

เขากลัวเหลือเกิน...กลัวว่าวันหนึ่งจะถูกทอดทิ้งอีกครั้ง หากวันหนึ่ง 

ในภายภาคหน้านางจำาเป็นต้องเลือกระหว่างเขากับครอบครัวของนาง เขา 

กลวัว่านางจะไม่เลอืกเขา

“เจ้าคิดเช่นนั้นจริงๆ สินะว่าข้าเป็นคนลงมือฆ่าแม่ของเจ้า ทั้งที่ 

นางตายเพราะความแค้นในใจนาง ตายภายใต้กรงเล็บของสัตว์ร้ายตัวนั้น  

องิ เจ้าคนงี่เง่า!” 
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พูดจบจูเสวี่ยหลินก็พุ่งเข้าโจมตีเขาด้วยความโมโห นางหรืออุตส่าห์

ตดิตามเขามาด้วยความห่วงใย กลัวเหลอืเกนิว่าเขาจะคดิเช่นนี้ กระนั้นในใจ

ของนางก็ยังคงหวังว่าระหว่างที่เขามีโอกาสได้อยู่ร่วมกับนาง นับตั้งแต่นาง 

หาเขาพบ สิ่งที่นางปฏบิตัต่ิอเขาจะช่วยพสิจูน์ถงึความจรงิใจและความเปิดเผย

ตรงไปตรงมาของนาง 

กอปรกบัหลายวนัมานี้เขากลบร่องรอยของตวัเองเสยีสิ้น จนนางกงัวล

สารพดั เกรงว่าจะคลาดจากเขา จนไม่มโีอกาสได้อธบิายหรอืแก้ตวั ว่าเหตุใด

ตลอดเวลาที่ผ่านมา นางจงึไม่เคยเอ่ยถงึเรื่องราวในอดตีให้เขารบัรูเ้ลยสกัครั้ง 

แต่เขากลบัพูดเช่นนี้ออกมา พูดว่านางเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำาให้มารดาของเขา

ต้องตาย ประเสรฐิมาก!

เจี่ยนอิงอ้าปากค้างมองคนตัวเล็กกว่า ซึ่งเขาตระหนักดีว่าแม้นางจะ 

ตวัเลก็ แต่กลบัมพีษิสงรอบด้าน หากเปรยีบนางเป็นดงับุปผา จูเสวี่ยหลนิก็

เป็นดงักุหลาบดงัเช่นกลิ่นกายบนตวันาง กุหลาบที่มทีั้งความงดงามซึ่งแฝงไว้

ด้วยอนัตราย เพราะกุหลาบนั้นมหีนามอนัแหลมคมที่ไม่ควรประมาท 

ความเฉลยีวฉลาด ความคล่องแคล่ว ความงดงามที่มาพร้อมกบัความ

เจ้าเล่หแ์สนกล ในสายตาเขาแล้วจเูสวี่ยหลนิเป็นหญงิสาวที่อยูเ่หนอืสตรทีกุผู้

ในผนืแผ่นดนินี้ และทกุอย่างที่เป็นนางทำาให้เขาหวาดหวั่น เขาไม่คูค่วร ไม่ดพีอ 

และไม่แน่ใจว่าตนจะยนือยู่ข้างกายนางได้

จูเสวี่ยหลินโยนแส้ของเจี่ยนอิงลงบนพื้นขณะเดินเข้าไปหาเขา หมัด 

ทั้งสองข้างที่ปล่อยออกไป แม้ไม่ได้เจอืไว้ด้วยกำาลงัภายในเพราะนางยงัฝึกได้

ไม่ถงึไหน แตท่กุครั้งที่หมดันั้นพุง่ออกไป มนักม็ั่นคง หนกัหน่วง และแม่นยำา 

พอจะทำาให้เจี่ยนองิที่คอยต้านรบัไปพร้อมๆ กบัระวงัไม่ให้นางเจบ็ตวัเสยีเอง

ต้องถอยร่นไปด้านหลงัไม่เป็นท่า

เมื่อโจมตีเจี่ยนอิงไม่สำาเร็จ จูเสวี่ยหลินที่ออกแรงไปจนรู้สึกเหนื่อย 

กห็ยุดลง แล้วหนัหลงัเดนิกลบัไป จนทำาให้เจี่ยนองิใจหายขึ้นมาจรงิๆ เขาไม่

คิดว่านางจะถอดใจง่ายถึงเพียงนี้ ทว่ายังไม่ทันได้อ้าปากเอ่ยรั้งนางเอาไว้  
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จูเสวี่ยหลนิพลนัก้มลงหยบิแส้ที่เพิ่งโยนทิ้งไปขึ้นมา

เพลงแส้เหมันต์ไร้ใจของเจี่ยนอิงถูกนำามาใช้เพื่อโจมตีผู้ที่คิดค้นซึ่งก็ 

คือตัวเขาเองทันทีที่จูเสวี่ยหลินหยิบแส้นั้นขึ้นมา ระหว่างที่เขาหลบการโจมตี

ของนางอยู่นั้น สายตาพลนัปะทะเข้ากบัพูส่ดีำาที่ร้อยไว้กบัไข่มุกเมด็ใหญ่สชีมพู

ที่เขาแทบจะเอาชวีติแลกมาเพื่อมอบให้จูเสวี่ยหลนิ

ในครานั้นเจี่ยนองิและจเูสวี่ยหลนิเดนิทางท่องเที่ยวไปยงัแควน้ฉนิ ซึ่ง

เป็นแคว้นที่ด้านหนึ่งตดิกบัทะเล และแคว้นฉนิกข็ึ้นชื่อในเรื่องของไข่มกุนำ้างาม 

หายาก และลำ้าค่า เรียกขานกันตามชื่อของเมืองนั้นว่าไข่มุกหมิงจู ทุกปีที่ 

เมอืงหมงิจจูะจดังานประจำาปีขึ้น ซึ่งในงานจะจดัให้มกีารประลองหมดัมวยโดย

ห้ามให้ใช้วรยุทธ์อย่างเดด็ขาด และในงานกจ็ะมเีหล่าผู้กล้าจากทั่วทุกสารทศิ

เข้าร่วมมากมาย จุดประสงค์ก็เพื่อแย่งชิงไข่มุกลำ้าค่าไปเป็นของกำานัลแก่คน

สำาคญั 

เจี่ยนอิงที่วรยุทธ์ยังไม่คงที่แอบไปลงชื่อเข้าร่วมการประลองหมัดมวย 

กว่าจูเสวี่ยหลินจะรู้ว่าเขาคือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน นางก็ไปยืนอยู่ข้างสนาม 

การต่อสู้และได้เห็นเขาพยายามอย่างสุดความสามารถ ทั้งที่ตอนนั้นเขาไม่ใช่

เจี่ยนอิงที่สามารถฆ่าคนได้โดยไร้ซึ่งความลังเล แต่เขาคืออาอิงผู้หวาดกลัว 

ที่จะเข้าใกล้ผู้คน

แม้จะเดือดดาล แต่ในความเดือดดาลนั้นกลับแฝงไว้ด้วยความยินด ี

ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยพูดคุยกบัคนแปลกหน้าเลยนอกจากนาง แต่เพื่อเข้าร่วม

การแข่งขนันี้โดยไม่ให้นางรู้ เขาต้องแอบออกจากโรงเตี๊ยมเพื่อเข้าสมคัร และ

แน่นอนว่าการคดัเลอืกคงจะไม่ง่ายเช่นกนั

กระทั่งตอนนี้เจี่ยนอิงก็ยังไม่บอกจูเสวี่ยหลิน เรื่องที่เขาต้องจ่ายค่า

สมัครเป็นสองเท่า เพียงเพราะเขาเป็นคนต่างถิ่นที่ไม่รู้รายละเอียดปลีกย่อย

ของการแข่งขนั หลงัจากนั้นไม่นานเขาจงึได้รู้ว่าถูกโกง 

หากหญิงสาวรู้ว่าเขาถูกโกงเงินค่าสมัคร มีหวังงานในวันนั้นคงได้ถูก

นางอาละวาดจนล่มไม่เป็นท่าแน่นอน 
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และเงินอีกจำานวนหนึ่งซึ่งเป็นเงินจำานวนสุดท้ายที่เขามีก็หมดลง  

หลังจากทำางานหลังขดหลังแข็ง ต้องแบกหามถึงสามวันสามคืน เพียงเพื่อ 

จ่ายค่าพู่ประดับสีดำาอันแสนอัปลักษณ์ด้วยราคาสูงลิ่วเพราะเขาไม่มีความรู้ 

เรื่องนี้ 

เมื่อนึกถึงรอยยิ้มยินดีของจูเสวี่ยหลินยามที่เขามอบพู่ประดับสีดำา 

ห้อยด้วยไข่มุกลำ้าค่า แม้ใบหน้าเขยีวชำ้าและมบีาดแผลตามเนื้อตวั ทว่าเจี่ยน-

อิงก็ลืมหมดสิ้นทั้งความขัดเคืองที่ถูกหลอกหรือถูกโกง จนกระทั่งหลังจาก 

วนันั้นเขากล้็มป่วยแทบจะเอาชวีติไม่รอด บอบชำ้าภายในอย่างรนุแรง เนื่องจาก

อาการบาดเจบ็เดมิที่ยงัไม่หายดก่ีอนหน้า บวกกบัอาการบอบชำ้าที่เขาไปเข้าร่วม

การต่อสู้จงึทำาให้ร่างกายของเขาแทบรบัไม่ไหว 

เจี่ยนอิงจำาได้ว่าวันนั้นเขาเพิ่งจะเคยเห็นใบหน้าราวกับอยากจะฆ่าคน

ให้ตายของจูเสวี่ยหลนิ และคนที่ทำาให้นางเดอืดดาลถงึขั้นนั้นกค็อืเขาเอง

เงาร่างทั้งสองของหนึ่งบุรุษและหนึ่งหญิงสาวในชุดรัดกุม ซึ่งกำาลัง 

ประมอืกนัอย่างดเุดอืดใกล้กบับรเิวณสุสานหลวง ทำาให้ทหารรกัษาการณ์สสุาน

หลวงเพิ่มความตงึเครยีดต่อการอารกัขา เนื่องจากหน้าที่ของพวกเขาคอืดูแล

ไม่ให้คนนอก ไม่ว่าผู้ใดกต็ามที่ไม่ได้รบัอนุญาตเข้าไปรบกวน 

ทว่ายามนี้การต่อสูก้ลบัดงึดดูความสนใจของชาวบ้านที่อยูใ่นละแวกนั้น 

รวมไปถงึชาวยุทธ์ที่ชื่นชอบการต่อสู ้พวกเขาต่างกอ็ยากรูอ้ยากเหน็ว่าเกดิอะไร

ขึ้น โดยผู้ที่ตกเป็นเป้าทั้งสองไม่รบัรู้แม้แต่น้อย ดงันั้นการประมอืที่ดูเหมอืน

จะมีหญิงสาวเป็นฝ่ายโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวจึงยังดำาเนินต่อไปเรื่อยๆ กระทั่ง 

คนที่หมดแรงก่อนหยุดลง แน่นอนว่าจูเสวี่ยหลนิคอืคนผู้นั้น

ใบหน้าที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและเสียงหายใจหอบถี่ระรัวของ 

หญิงสาวทำาให้เจี่ยนอิงขมวดคิ้ว ในการโจมตีของนางแต่ละครั้งเขาจดจำาได้

ทั้งหมดว่าตรงไหนที่ยงับกพร่อง เพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นคนสอนให้นาง ซึ่งเขา

ยงัจดจำาได้ไม่หมด ทว่าตอนนี้ไม่เหมอืนกนั เมื่อเขารู้ว่าจุดใดเป็นจุดอ่อนของ

กระบวนท่า เขากอ็ยากจะให้นางแก้ไขในจุดนั้น
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“เจ้าต้องปรบัลมหายใจและฝึกการเดนิลมปราณอย่างที่ข้าได้สอนไปให้

บ่อยขึ้น เจ้ายงัด้อยเรื่องกำาลงัภายใน แต่กระบวนท่าของแส้ไม่ซบัซ้อน หากว่า

เจ้าโจมตีอย่างไร้ทิศทางเช่นนี้ สักวันเจ้าอาจถูกคู่ต่อสู้รู้จุดอ่อน” เจี่ยนอิง 

จบัปลายแส้อกีด้านของนางเอาไว้ได้เอ่ยขึ้นเสยีงเรยีบ แต่นั่นกลบัยิ่งเพิ่มความ

หงุดหงดิและเดอืดดาลให้คนฟังเป็นยิ่งนกั

“หนอ็ย! เวลาอะไรยงัมหีน้ามาสอนข้าหรอื เจ้าคนน่าโมโห ข้าเดอืดดาล

ถงึเพยีงนี้ กลบัยงัมหีน้ามาสอนวรยทุธ์อยูอ่กีหรอื” พดูยงัไม่ทนัจบจเูสวี่ยหลนิ

ก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว นางกระโดดขึ้นสูง ก่อนจะวาดเท้าเตะเข้าไปกลาง

ลำาตัวของเจี่ยนอิงเต็มแรง แต่คนที่ถูกโจมตีกลับยืนนิ่ง และใช้เพียงแขน 

สองข้างตั้งรบัอย่างไม่สะทกสะท้าน

เจี่ยนองิรวบตวัหญงิสาวเอาไว้อย่างง่ายดาย ทั้งยงัยดัเยยีดแส้ใส่ในมอื

ของนาง บงัคบัให้นางเคลื่อนไหวอย่างที่เขาต้องการ กเ็พื่อให้นางจดจำากระบวน

ท่าที่เขาเห็นว่ายังบกพร่อง และพยายามให้นางมองเห็นจุดอ่อนของตัวเอง 

ในยามที่บุกเข้าโจมตี

“พลิ้วไหวดังสายนำ้า แข็งแกร่งดุจหินผา เยือกเย็นดังหิมะ และดุดัน 

สง่างามดังพญาหงส์ ยามที่เจ้าโจมตีอย่าปล่อยช่องว่างใต้ช่วงแขนให้กว้าง 

จนเกนิไป นั่นอาจจะทำาให้คู่ต่อสู้มองเหน็ช่องว่างในการโจมตกีลบัได้ จุดอ่อน 

ของเจ้าอยู่ตรงนี้ หากเจ้าวางมอืให้ตำ่าลงเพื่อปกปิดจุดอ่อน...”

“อาองิ เจ้าคนน่าโมโห ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะ หากแน่จรงิอยู่นิ่งๆ ให้ข้าตี

เสยีดีๆ ” จูเสวี่ยหลนิดิ้นรนสุดแรง ทว่ากลบัไม่อาจหลุดจากอ้อมแขนของเขา

ไปได้ นางไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาจะแรงเยอะขนาดนี้ ทั้งที่ตลอดมานางก็ตีเขา

ได้อย่างใจอยากทุกครั้ง ซึ่งนางไม่ระแคะระคายเลยว่าเป็นเพราะเจี่ยนอิง 

ยอมให้นางเสมอ 

ไม่เช่นนั้นนางมหีรอืจะว่องไวเท่าเขาที่มกีำาลงัภายในเป็นเลศิ แม้ว่าความ

ทรงจำาของเขาจะยงัไม่กลบัมา แต่ความเคยชนิของผู้ฝึกยุทธ์ทำาให้การตอบสนอง 

ต่อสิ่งรอบข้างเป็นไปตามธรรมชาติ การเคลื่อนไหวและความสามารถที่มัก 
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จะถูกดงึออกมาในยามที่เขาเองกย็งัไม่ทนัได้ตั้งตวัเช่นกนั

“เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะเจี่ยนอิง!” จูเสวี่ยหลินตวาดลั่นด้วยความโมโห 

ทั้งยงัหายใจหอบจนตวัโยน และนั่นทำาให้เจี่ยนองิพลอยชะงกัไปด้วย ในที่สุด

คนทั้งสองกม็เีวลาให้ความสนใจกบัสิ่งรอบข้าง เมื่อครูต่่างคนต่างกพ็ะว้าพะวงั

กบัความคดิของตวัเอง จนไม่รบัรู้เลยว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่กนัเพยีงลำาพงั

อกีต่อไป 

“บ้าที่สุด!” เจี่ยนองิสบถออกมาคำาหนึ่งจนจูเสวี่ยหลนิถงึกบัสะดุ้ง

“เจ้าว่าอะไรนะ!” นางถลงึตาใส่เพราะคดิว่าเขาสบถให้ตน

“ข้าไม่ได้จะว่าเจ้า แต่ข้าปล่อยให้มคีนเข้าใกล้เราได้โดยที่ข้าไม่รู้ตวัเลย

สกันดิ” เจี่ยนองิเอ่ยออกมาทั้งที่สายตามองกวาดไปรอบๆ โดยที่มอืทั้งสองข้าง

ยงัเกาะกุมมอืของหญงิสาวเอาไว้แน่น เขาโทษตวัเองเกี่ยวกบัเรื่องนี้ หากเป็น

ก่อนหน้าที่เขาจะสูญเสียความทรงจำา ตอนที่ยังเป็นนักฆ่าผู้เลือดเย็นนั้น 

ประสาทรับรู้ของเขามักจะเฉียบไวอยู่เสมอ ไม่มีทางมีคนเข้าใกล้ได้โดยที่เขา

ไม่รู้ตัว ทว่ายามนี้กลับมีคนกลุ่มหนึ่งกำาลังยืนมองดูการประมือของเขากับ 

จเูสวี่ยหลนิ ทั้งยงัไม่รู้ว่ายนือยูต่รงนี้นานเท่าไรแล้ว หากคนเหล่านี้ประสงค์ร้าย

ทั้งต่อเขาและนาง ป่านนี้ทั้งสองอาจโดนอีกฝ่ายฉวยโอกาสโจมตีโดยไม่ทัน 

ตั้งตวักเ็ป็นได้

“เจ้าปล่อยข้านะ”

“อยู่นิ่งๆ เรากำาลงัตกเป็นเป้า ไม่รู้ว่าอกีฝ่ายมจีุดประสงค์ดหีรอืร้าย”

“เกี่ยวอนัใดกบัพวกเรา พวกเขาไม่รู้จกัเราเสยีหน่อย...อย่ามาถ่วงเวลา 

ให้ข้าตีสักทีข้าก็หายโมโหแล้ว หลังจากนั้นเจ้าจะหนีก็หนี ข้าจะตามหรือไม่ 

มนัเป็นเรื่องของข้า”

ได้ยินเช่นนั้นเจี่ยนอิงก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างยอมแพ้ เขารู้จักนางดี

กว่าใคร จูเสวี่ยหลินคือหญิงสาวที่ดื้อรั้นเป็นเด็กๆ หากนางไม่พอใจขึ้นมา  

นางจะไม่มีทางปล่อยให้เรื่องใดค้างคาโดยไม่ได้สะสางเป็นอันขาด ในยามนี้ 

สิ่งที่เขาทำาได้คอืพยายามต่อรอง
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“หากเจ้าเชื่อข้าสกัครั้ง ให้ข้าจดัการเรื่องนี้ หลงัจากเสรจ็เรื่องข้าจะยอม

อยู่นิ่งให้เจ้าตกีไ็ด้”

“คำาไหนคำานั้น” 

“ใช่ คำาไหนคำานั้น”

“ตกลง” 

จูเสวี่ยหลนิยนิยอมโดยด ีเจี่ยนองิค่อยโล่งอกแทบจะถอนหายใจออก

มาดงัๆ เขาปล่อยหญงิสาวให้เป็นอสิระก่อนจะส่งแส้คนืให้นาง แล้วหนัมาสนใจ

กลุม่คนที่ยนืมองอยูห่่างออกไปหลายสบิก้าว ซึ่งความรู้สกึของเขารบัรูไ้ด้ทนัที

ว่าทั้งหมดมวีรยุทธ์

“พวกเขามวีรยุทธ์ อย่าพูดหรอืแสดงท่าทอีะไรล่ะ”

“รู้แล้วน่า” 

แม้ไม่หันกลับไปมอง เจี่ยนอิงก็พอจะเดาออกว่าจูเสวี่ยหลินกำาลัง 

ทำาปากยื่นด้วยท่าทีขัดใจ เนื่องจากปกติแล้วนางมักจะเป็นคนออกหน้าเสมอ

ยามที่ทั้งสองคนมเีรื่อง 

ทว่าตอนนี้ทั้งเขาและนางต่างก็ตระหนักดีว่าหากให้เขาที่กลับมาเป็น 

เจี่ยนอิงคนเดิมจัดการกับเหล่าชาวยุทธ์คงจะทำาให้เรื่องราวต่างๆ ง่ายยิ่งกว่า

ง่าย อีกทั้งหญิงสาวก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย เพราะหากให้นางเป็นคนจัดการ 

กค็งไม่แคล้วได้ประมอืออกกำาลงัอยู่รำ่าไป

ความจรงินางนสิยัเหมอืนเขา ในยามที่เขายงัอยู่เคยีงข้างมารดา เขาเอง

กเ็คยใจร้อน ทั้งยงัความอดทนตำ่าและไม่ชอบให้ใครตอแย แต่หลงัจากที่เขา

ได้ใช้เวลาอยู่กบันาง กลบักลายเป็นเขาที่ต้องใจเยน็ และคอยไกล่เกลี่ยไม่ให้

นางหาเรื่องต่อยตีกับคนไปทั่ว เขากลายเป็นคนคอยห้ามปรามและคอย 

ลดระดบัความตงึเครยีดในยามที่นางโกรธกรุ่น 

เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนตอนที่เขาอยู่เคียงข้างนาง และดูเหมือน 

เขาจะชอบตัวตนของตนเองในยามที่ได้อยู่กับนาง มากกว่าการกลับมาเป็น 

นกัฆ่าเลอืดเยน็ที่ต้องอยู่คนเดยีวเช่นที่แล้วมา
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“จอมยุทธ์ทั้งหลาย พวกท่านประสงค์สิ่งใดหรอื” เจี่ยนองิถามออกไป

อย่างใจเยน็ หนึ่งในผูท้ี่ยนืมองอยูก้่าวออกมา เขาเป็นบรุษุอายรุาวยี่สบิปลายๆ 

ซึ่งดูจากที่ก้าวออกมาด้านหน้าอย่างมั่นใจ โดยไม่มเีสยีงคดัค้านจากเหล่าคนที่

ยนืนิ่งอยู่ด้านหลงั เจี่ยนองิกพ็อจะเดาได้ว่าคนผู้นี้เป็นหวัหน้ากลุ่ม

“จอมยทุธ์ท่านนี้ เราไม่ได้มกีจิใดต่อท่าน แต่เป็นจอมยทุธ์หญงิท่านนั้น

ต่างหาก หากข้าเดาไม่ผดิ นางกค็อืเหมนัต์ไร้ใจแห่งประจมิถูกต้องหรอืไม่”

“เอ่อ...” จูเสวี่ยหลินกำาลังจะอ้าปากพูด แต่เจี่ยนอิงก็หันกลับมาหยุด

นางเอาไว้ด้วยสายตาคมกรบิ 

สิ่งที่เจี่ยนองิกงัวลที่สุดคอืเรื่องราวในยุทธภพ ไม่ใช่เรื่องที่จูเสวี่ยหลนิ

จะเข้าใจและเอามาล้อเล่น เขาไม่รูว่้านางทำาเช่นไรจงึเอาชนะจอมดาบไป๋ซูมาได้

ในสองกระบวนท่า ทั้งๆ ที่นางมเีพยีงวรยุทธ์แมวสามขาที่เขาเป็นคนสอน ซึ่ง

เป็นการสอนแบบครึ่งๆ กลางๆ ส่วนวชิาการต่อสู้ในแบบของนาง แน่นอนว่า

ดูอย่างไรกย็ากที่จะเอาชนะไป๋ซูได้ 

ใช่...เจี่ยนอิงได้ยินเรื่องราวที่ผู้คนต่างก็รำ่าลือกัน นามของนางมาร

เหมันต์ไร้ใจไม่ได้ทำาให้เขาตระหนกไปกว่าเหมันต์ไร้ใจที่ทำาให้เขารู้ทันทีว่า 

คนผู้นั้นกค็อืสตรทีี่ยนือยู่ด้านหลงัเขาอย่างไม่ต้องสงสยั

“นางไม่ใช่คนที่ท่านตามหา และเรากำาลงัจะกลบัแล้ว” เจี่ยนองิตดับท

ดื้อๆ ก่อนจะรั้งจูเสวี่ยหลินเข้าหาตัว แล้วใช้วิชาตัวเบาพานางออกมาจาก 

ตรงนั้นโดยไม่เอ่ยกระทั่งคำาลา

ณ โรงเตี๊ยมซึ่งเป็นที่พกัของจเูสวี่ยหลนิ ภายในห้องพกัของหญงิสาว 

กลับมีร่างสูงใหญ่ของเจี่ยนอิงเพิ่มเข้ามา และตอนนี้เขาก็กำาลังถูกบรรยากาศ

ตงึเครยีดของอกีฝ่ายกดดนัจนแทบไม่กล้าขยบัตวั 

“รู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนโดยที่ยังไม่ได้เอ่ยถาม รู้ว่าอยู่ห้องไหน ทั้งยังรู้อีกว่า

เกิดอะไรขึ้นกับข้าในช่วงที่ตามหาเจ้าอย่างนั้นหรือ” จูเสวี่ยหลินหรี่ตามอง 

เจี่ยนองิอย่างคาดคั้น นางชกัจะไม่แน่ใจเสยีแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาระหว่าง
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นางกบัเขา ใครกนัแน่ที่เป็นฝ่ายไล่ล่า และใครกนัแน่ที่เป็นฝ่ายถูกตดิตาม

“ข้าตั้งใจหยุดรอเจ้าที่นี่ และข้าก็เห็นเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เข้าพักใน

โรงเตี๊ยมแห่งนี้” เจี่ยนองิยอมรบัตามตรง “ข้าหวงัว่าเจ้าจะจากไปหากในที่สุด

แล้วเจ้าไม่พบข้าที่นี่ ดงันั้น...”

“หยุด!” จูเสวี่ยหลินตัดบทพร้อมกับสูดลมหายใจเข้า คล้ายกับกำาลัง

ระงบัอารมณ์ที่ยิ่งรุนแรงกว่าเดมิ นางกำาลงัโกรธ โมโห และเดอืดดาลอย่างที่

ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ไม่ใช่เพราะเขา นางโมโหตวัเองที่กลายเป็นฝ่ายถูกไล่ล่า

ทั้งที่ไม่เคยมาก่อน 

นี่มันหมายความว่านางสอนเขาดีเกินไป หรือว่าเขาเรียนรู้ได้รวดเร็ว 

เกนิไปกนัแน่ เจี่ยนองิจงึสามารถกลบซ่อนร่องรอยและปิดบงัตวัตนของเขาจาก

นางได้อย่างแนบเนยีน กระทั่งผู้ที่เป็นคนสอนเขาเองอย่างนางยงัหาเขาไม่พบ 

และไม่รู้ตวัแม้แต่น้อยว่าตวัเองถูกเฝ้ามองอยู่

“ข้า...”

“ข้าบอกให้หยุด ตอนนี้ข้ายงัไม่มอีารมณ์ฟัง ข้าหวิข้าว”

“เช่นนั้นข้าจะให้เสี่ยวเอ้อยกอาหารเข้ามาในห้อง”

“ไม่ต้อง ข้าจะไปนั่งกนิข้างล่าง”

“อย่าเลย เจ้ากำาลงัอารมณ์ไม่ด”ี เจี่ยนองิเอ่ยอย่างรู้เท่าทนั เขาไม่อยาก

ให้คนทั้งโรงเตี๊ยมต้องแตกตื่นกบัอารมณ์เดอืดดาลของนาง หากว่าเขาพดูอะไร

ไม่เข้าหนูางอกีครั้ง ที่สำาคญักว่านั้นคอื เขาไม่ต้องการให้นางกลายเป็นจดุสนใจ

ของชาวยุทธ์ในยามนี้ หากมีคนล่วงรู้ว่านางคือผู้ที่เอาชนะไป๋ซู ตัวนางอาจ 

ตกอยู่ในอันตราย หรือหนักกว่านั้น นางอาจจะถูกหมายหัวจากชาวยุทธ์ก็ 

เป็นได้

บรรยากาศระหว่างมื้ออาหารของจูเสวี่ยหลินกับเจี่ยนอิงเปลี่ยนไปจาก

เดมิโดยสิ้นเชงิ หากเป็นเมื่อก่อน ท่ามกลางมื้ออาหารเช่นนี้เขาและนางจะสรรหา

เรื่องต่างๆ มาพูดคุยกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจูเสวี่ยหลินจะเป็นคนเล่าเรื่องราว 

ในโลกของนางให้เขารับรู้ โดยเฉพาะเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่นางม ี 
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พวกมนัใช้งานอย่างไร และมอีานุภาพทำาลายล้างมหาศาลขนาดไหน

ทว่ายามนี้คนที่มักจะพูดไม่หยุดกลับเอาแต่นั่งกินเงียบๆ เจี่ยนอิงที่

กำาลังสับสนเองก็พลอยไม่พูดจาตามไปด้วย เขาไม่เข้าใจตัวเองว่าทำาไมจึง 

กลบัมาอยูข้่างกายหญงิสาวอกี ทั้งที่พยายามบอกตวัเองให้อยู่ห่างๆ ไว้ มนัเหมอืน

กับว่าในใจลึกๆ ของเขาต้องการอยู่ให้ห่างจากนาง และต้องการอยู่กับนาง 

เช่นในอดตีไปพร้อมๆ กนั แต่กลบัไม่กล้ายอมรบักบัตวัเอง

ในยามเห็นจูเสวี่ยหลินเดินทางมาถึง และเข้าพักยังโรงเตี๊ยมที่ทั้งสอง

เคยพกัมาก่อน ในใจของเขากล็งิโลดจนแทบจะกระโดดออกมาจากที่ซ่อนแล้ว

กล่าวต้อนรบันางว่า ‘ท่านมาแล้วหรอื’ อย่างที่เขาเคยทำา แต่เสยีงหนึ่งกย็ำ้าเตอืน

ให้เขารู้ว่าวนันี้ไม่เหมอืนเช่นวนัวานอกีแล้ว

เมื่อเจี่ยนองิมองไปยงักบัข้าวมากมายที่เขาสั่งให้นำามาส่ง กพ็บว่าแทบ

ทุกอย่างบนโต๊ะคอืของที่จูเสวี่ยหลนิชอบกนิทั้งสิ้น แต่มอียู่จานหนึ่งที่เจี่ยนองิ

นั่งมองมันตั้งแต่ทั้งสองนั่งลง มันคือผัดผักธรรมดาที่ไม่ได้มีความพิเศษ 

แต่อย่างใด ทว่าเขากลบัจำาได้ไม่มวีนัลมืถงึรสชาตขิองมนั เพราะมนัคอืผดัผกั

เช่นเดยีวกนักบัจานที่นางบงัคบัให้เขากนิให้หมดไม่ให้เหลอืแม้แต่นำ้า

“อิง! คีบกับข้าวกินให้หมด ผักจานนั้นด้วย อย่าให้เหลือแม้แต่นำ้า”  

นำ้าเสียงของจูเสวี่ยหลินเคร่งเครียด คล้ายกับเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย  

หญิงสาวจะเข้มงวดกับเขาเช่นนี้เสมอเมื่อถึงมื้ออาหาร เพราะเขามักจะกิน 

ข้าวเปล่าอย่างเดียว โดยไม่กล้าแตะกับข้าวที่นางสั่งมาเต็มโต๊ะ หากนางไม่

บงัคบัเขากไ็ม่กล้าแม้แต่จะเหลอืบมอง

“เจ้าจะเอาอย่างไร” เจี่ยนองิเอ่ยถามเพื่อทำาลายความเงยีบอนัน่าอดึอดั

“เจ้ายงัตดิค้างข้าอยูจ่ำาได้หรอืไม่” จเูสวี่ยหลนิเอ่ยทั้งที่ยงัคงเอาแต่มอง

จานกบัข้าวที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ หญงิสาวตั้งใจละเลยีดอาหารอนัโอชะไปช้าๆ ทำาตวั

ราวกบัวนัเก่าๆ ที่เจี่ยนองิยงัสูญเสยีความทรงจำา

“เช่นนั้นมาเถิด ทำาให้จบๆ ตีข้าเสีย ข้าจะได้รีบไป” เจี่ยนอิงหดหู่ใจ 

ยิ่งนกัยามที่เขาเอ่ยคำานั้นออกมา 
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จูเสวี่ยหลินวางตะเกียบในที่สุด ใบหน้าเรียบเฉยที่ไม่บ่งบอกอารมณ์

จ้องมองบุรุษที่ส่งผลต่อจติใจนางอย่างน่าประหลาด ตลอดระยะเวลาสองปีที่

ทั้งคูอ่อกเดนิทางท่องเที่ยวด้วยกนั ใช้เวลาร่วมกนั นอนกลางดนิกนิกลางทราย

ด้วยกัน จนทำาให้นางจินตนาการไม่ออกว่าหากวันพรุ่งนี้ไม่มีเขา นางจะเป็น

อย่างไร

หลงัจากนั่งจ้องเขาอยู่นาน จูเสวี่ยหลนิกลบัพรวดพราดลุกขึ้นยนื 

เจี่ยนอิงเพียงขมวดคิ้วมองตามร่างของนางที่เดินไปเปิดประตูห้อง  

ก่อนเขาจะเข้าใจในที่สุดว่านางต้องการสั่งสุรากับเสี่ยวเอ้อที่เดินผ่านหน้าห้อง

ไปนั่นเอง

“วนันี้ข้ากบัเจ้ามาเล่นเกมความจรงิกนั”

“อะไรนะ” เจี่ยนองิไม่เข้าใจเลยสกันดิว่าหญงิสาวกำาลงัจะทำาอะไร

“ข้ากบัเจ้าอยู่ด้วยกนัทุกวนัมาสองปี สองปีที่เราไม่เคยห่างกนั เจ้านอน

ไหนข้านอนนั่น เจ้ากนิอะไรข้ากก็นิเช่นกนั ไปไหนกไ็ปด้วยกนั แต่เราสองคน

ไม่เคยเลยที่จะพูดคุยกันแบบจริงจังว่าต้องการอะไร ดังนั้นวันนี้เรามาเปิดใจ

คุยกันเถอะ สิ่งใดที่ค้างคา สิ่งใดที่อยากรู้ หรือต้องการให้อีกฝ่ายพูดสิ่งใด  

วันนี้ข้ากับเจ้าจะมาสะสางทั้งหมด หลังจากนั้นข้าจะปล่อยเจ้าไป” เอ่ยจบ 

หญงิสาวกน็ั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามเจี่ยนองิ

“ทำาไม” เจี่ยนอิงเกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาในใจ เขาเองก็ไม่รู้ว่าทำาไม

ต้องรู้สกึเช่นนี้

“เพราะหากยงัเป็นเช่นนี้ ทั้งข้าและเจ้ากจ็ะรู้สกึคลา้ยมบีางอย่างตดิค้าง

ซึ่งกนัและกนัไม่มวีนัจบสิ้น เรามาสะสางทั้งบญุคณุและความแค้นกนัให้จบใน

วนันี้ วนัหน้าหากพบกนัอกีเราสองคนจะเป็นเพยีงคนแปลกหน้าต่อกนัและกนั

ดหีรอืไม่”

ได้ยนิคำาว่าคนแปลกหน้าออกมาจากปากของจเูสวี่ยหลนิ เจี่ยนองิกร็ูส้กึ

ร้อนวูบในอก ไม่! เขาไม่ต้องการ เขาอยากอยู่ข้างกายนาง...เขาอยากตะโกน

คำานี้ออกไป แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เอ่ยอันใดตอบโต้ ได้แต่จ้องมองนางอยู ่
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เช่นนั้น

“ได้” คำาตอบอันแสนแผ่วเบาเล็ดลอดออกมา แต่ในใจกลับกำาลัง

วางแผนบางอย่างอยู่

หลายวันมานี้เขาเฝ้าติดตามนางมาโดยไม่ให้รู้ตัวสักนิด ต่อไปเขาก็จะ

ทำาเช่นเดมิ แม้ไม่อาจอยู่กบันาง ไม่ได้เดนิข้างนาง แต่เขากม็สีทิธิ์จะแอบตาม

อยู่ห่างๆ ขอเพียงรู้ว่านางอยู่รอดปลอดภัย ขอเพียงเขาได้มองนางอยู่ในมุม

หนึ่งเงยีบๆ เขาขอเพยีงเท่านี้...




