
หนึ่ง

เบื้องหน้าปากเหวอนัลกึสดุประมาณคอืทวิเขาสลบัซบัซ้อน แสงสรุยินั

แทงผ่านพยบัหมอก บงัเกดิเป็นทศันยีภาพอนังดงาม เงยีบสงดั และอนัตราย 

สถานที่ราวกบัเสอืซุม่พยคัฆ์หมอบแห่งนี้ เป็นจดุส�าคญัซึ่งผู้จะเดนิทางเข้าเมอืง

ต้องสัญจรผ่าน ทว่ามันกลับดูเปลี่ยวร้าง เพราะเล่าลือว่ามีปีศาจร้ายออก

อาละวาดจนไม่มผีู้ใดกล้าผ่าน แต่บดันี้กลบัมขีบวนเจ้าสาวขบวนหนึ่งมาหยุด

พกัอย่างไม่กริ่งเกรง

เจ้าสาวในเกี้ยวมงคลถูกล้อมอารักขาไปด้วยกลุ่มชาวยุทธ์จากพรรค

เมฆาคล้อย ด้านนอกคือบรรดาลูกหาบซึ่งนั่งจับกลุ่มกันมองส�ารวจโดยรอบ

ด้วยอาการหวาดระแวง แม้ยามนี้ตะวันแขวนสูง ทว่าอาการกลับตึงเครียด 

ฉบัพลนันั้นมเีสยีงดงัเกดิขึ้น ท�าให้นกแตกฮอืจากยอดไม้ ผู้คนต่างผุดลุกขึ้น

ระวงัระไวพร้อมหยบิจบัอาวุธใกล้มอื พากนักลวัจนเหงื่อแตกเยน็เยยีบ

“ขออภัย แค่ท�ากาน�้าหลุดมือเท่านั้น” เสียงอ่อยของลูกหาบผู้ถูก 

เรียกขานว่าเสือน้อยดังขึ้นเหมือนเสียงยุง ผู้คนพากันถอนหายใจโล่งอกแล้ว 

กลบัไปประจ�าที่ตน ส่วนเจ้าเสอืน้อยตวัต้นเรื่องถกูพี่ใหญ่ซาตบศรีษะไปหนึ่งที

“เจ้าเสอืน้อยต�่าช้านี่ ไยจงึต้องมาท�าให้ตกอกตกใจที่นี่ด้วย” พี่ใหญ่ซา 
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กระซบิกระซาบเสยีงฉวิ แล้วเดนิกลบัไปนั่งรวมกลุม่กบัลกูหาบโดยมเีสอืน้อย

เดนิคล�าศรีษะป้อยๆ ตามหลงัอย่างไม่มปีากเสยีง

“คุณหนูโฉวกก็ระไร ที่อื่นมมีากมาย ไฉนมาเลอืกที่นี่” อาสอืกระซบิ

กล่าว มนัเป็นลูกหาบมานานหลายปี เผชญิอนัตรายมาหลายครั้ง ผ่านดงโจร

มาก็มาก แต่ไม่เคยประสาทตึงเครียดเท่าครั้งนี้เลย “ว่ากันว่าปีศาจตนนั้น 

วันดีคืนดีก็ออกมาหลอกหลอนผู้คน บ้างก็เข่นฆ่าอย่างทารุณ บ้างก็จับตัว 

คนหายสาบสูญไป ฟ้าสางตะวนัแจ้งกเ็คยออกอาละวาด นกัพรตหมอผชีื่อดงั

มาปราบก็พ่ายแพ้แทบหาชีวิตไม่ ความร้ายกาจของมันท�าให้คนเดินทางต้อง

เลี่ยงไปใช้เส้นทางทุรกนัดารมากกว่าผ่านมาเผชญิอนัตรายในทางสายนี้”

“นางคงมคีวามฝันแสนหวานจะมาดทูวิทศัน์งามตระการแห่งนี้กระมงั” 

พี่ใหญ่ซากล่าว ทุกคนหันไปมองทัศนียภาพเบื้องหน้าที่งดงามศักดิ์สิทธิ์

ประหนึ่งก�าลงัเกดิโองการสวรรค์ขึ้นต่อหน้า แล้วต่างกพ็ยกัหน้าเข้าใจ

“แล้วไปเถดิ ที่ควรสนใจคอืเมื่อไรคุณหนโูฉวจงึจะเร่งออกจากที่นี่เสยีท ี

อยู่นานแล้วใจคอข้าไม่ดเีอาเสยีเลย”

“เกรงว่าปีศาจจะโผล่มาร”ึ พี่ใหญ่ซากระซบิกระซาบ

“ปีศาจมจีรงิด้วยหรอื”

เสียงแหบพร่าและเงามืดทะมึนที่ชะโงกเงื้อมเข้ามาท�าให้ดวงตาทุกคู่ 

ตวัดมอง ครั้นเห็นร่างขะมุกขะมอมผมเผ้ารุงรังกับเสื้อผ้าสกปรกขาดรุ่งริ่ง

ยนืนิ่งงนัราวกบัไร้ชวีติ ต่างกพ็ากนัร้องโหวกเหวก แล้วล้มลุกคลุกคลานหนี

ด้วยความแตกตื่น เหล่าชาวยทุธ์ผูคุ้ม้กนัไหวตวัชกัดาบขึ้นตรงเข้าหมายฆ่าฟัน

ทนัที

“ช้าก่อน!” ร่างขะมุกขะมอมลนลานย่างเท้าหลบคมดาบที่ฟันเข้าหา 

ราวพายุฝน ปากกร็้องละล�่าละลกั “พี่ชายอย่าเลอืดร้อน! ข้าไม่ได้มาร้าย”

เหล่าชาวยทุธ์เลอืดร้อน แม้จะได้ยนิแต่กไ็ม่หยดุยั้งดาบและกระบวนท่า 

ตั้งหน้าตั้งตาฆ่าฟันหมายเดด็หวัให้จงได้ เสยีแต่ความปราดเปรยีวของร่างนั้น

เรว็เกนิกว่าดาบ จนท�าให้ทกุคนเชื่ออย่างจรงิจงัว่าก�าลงัประมอืกบัปีศาจแน่แท้ 



หัทยาวดี
9

จิตสังหารจึงตลบคลุ้งหนาหนักยิ่งขึ้น พร้อมกับความอดทนของบางคน 

ลดต�่าลง

“พูดไม่รู้เรื่องร ึหากพวกเจ้าไม่หยุดมอื ข้าจะไม่เกรงใจอกีแล้ว!”

สิ้นค�า ดาบกต็วดัตดัปอยผมสกปรกกลุม่หนึ่งจนขาดร่วง ความอดทน

จึงขาดผึงทันที ร่างขะมุกขะมอมตวาดเสียงดังปานอสุนีบาตท�าให้ทุกการ

เคลื่อนไหวชะงักงันไป ก่อนพลังขุมหนึ่งจะระเบิดออก อัดเหล่าชาวยุทธ์ 

ที่เข้ากลุ้มรุมจนกระเดน็กระดอนลงไปนอนกุมอก ใบหน้าบดิเบี้ยว

“มารดามันเถอะ ไอ้พวกลูกเต่าลูกตะพาบ บิดาพูดกับพวกเจ้าดีๆ  

แล้วว่าไม่ได้มาร้าย ไยจงึคดิเข่นฆ่ากนัอกี”

เสยีงตวาดหวัเสยีนั้นพานท�าเอาคนฟังสะดุ้งโหยง มอือนักอปรไปด้วย

เล็บยาวด�าสกปรกพยายามรวบผมรุงรังของตนไปข้างหลัง เปิดเผยใบหน้า 

ให้ทุกคนได้ทราบว่าผู้ที่อดัเหล่าชาวยุทธ์ลงไปหมอบสิ้นฤทธิ์ ผู้ที่แช่งชกัด่าทอ

อย่างดุเดอืดและยกตนเป็นบดิาคนเมื่อครู่นั้น...เป็นสตรนีางหนึ่ง

ดวงหน้านั้นแม้จะสกปรกมอมแมมอยูม่าก แต่กย็งัมองออกว่าเป็นสตร ี

เมื่อนางเห็นว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาท�าร้ายตนอีก จึงเท้าสะเอว สูดลมหายใจ 

ระงับโทสะ กวาดตามองไปรอบๆ อย่างประเมิน ครั้นพบว่าบรรดาลูกหาบ 

พากนัไปกระจกุอยูข้่างเกี้ยวแดง ในมอืถอืกระบวยถ้วยชามในท่าทางเตรยีมสู้ 

นางยงันกึขบขนัจนหวัเราะออกมา

“พี่ชายทุกท่าน วางของพวกนั้นลงเถดิ ข้ามาขอความช่วยเหลอืเท่านั้น” 

นางกล่าวพลางกลั้วหัวเราะและไม่ขยับตัวเพื่อเห็นแก่ท่าทางขลาดเขลาของ 

พวกเขา “ทุกท่านเหน็สภาพของข้าแล้ว หากไม่ได้รบัความเมตตาคงไม่อาจไป

ท�าธุระได้อย่างที่ตั้งใจ”

“แม่นมหยู” ขณะที่ทุกคนก�าลังระส�่าระสาย เสียงอ่อนหวานแผ่วนิ่ม 

ก็ดังขึ้นจากด้านในเกี้ยวแดง เรียกให้หญิงชราแต่งกายจัดจ้านซึ่งประจ�าอยู่ 

ข้างเกี้ยวด้วยท่าทางปานแม่ไก่ขยับเข้ารับค�าสั่ง “ไปถามนางว่าต้องการสิ่งใด

บ้าง แล้วจงมอบให้แก่นางไป”
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“แต่ว่าคุณหนูเจ้าขา...” แม่นมหยูท�าท่าจะคดัค้าน

“ให้นางไปเถดิ ข้าจะได้ท�าบญุท�าทานแก่ผูล้�าบากให้เป็นมงคลชวีติ” เสยีง

นุ่มหวานนั้นกล่าวตดับท แม่นมหยูรบัค�าด้วยท่าทางไม่ยนิยอมเท่าไรนกั

“ขอบคุณคุณหนูที่เมตตา ข้าขอถามอกีข้อ ไม่ทราบว่าเดนิทางเข้าเมอืง 

ที่ใกล้ที่สุดจะต้องใช้ทางสายใด”

“เรากจ็ะเดนิทางเข้าเมอืง ไม่สู้เจ้าร่วมเดนิทางไปด้วยกนั”

“คุณหนู! บ่าวไม่เหน็ด้วย” แม่นมหยูค้านเสยีงหลง

“ได้คนมีฝีมือมาร่วมขบวน มีอันใดน่าห่วง” คุณหนูโฉวกล่าวอย่าง 

อ่อนหวาน แม่นมหยูซึ่งมนี�้าหนกัในใจอยู่มากจงึเสยีเวลาอธบิายอย่างใจเยน็

“มนัอาจเป็นนางนกต่อให้โจร”

“ด้วยวรยุทธ์เช่นนั้น ไม่คิดหรือว่าหากนางจะปล้นก็คงปล้นไปแล้ว” 

เสยีงอ่อนนั้นเจอืกระแสกล่อมใจ “ท่านช่วยข้าสงเคราะห์มนัเถดิ และส่งใคร

ไปแจ้งทางพรรคเมฆาคล้อยล่วงหน้าด้วยว่าเราใกล้จะถงึเมอืงแล้ว”

“เจ้าค่ะคณุหนู” แม่นมหยมูสีหีน้าขดัเคอืงอยูช่ั่วครู ่ก่อนจะระงบัอารมณ์ 

ยอมรบัค�าสั่ง แล้วหนัมาท�าตาขวางใส่ร่างขะมุกขะมอมด้วยความไม่เป็นมติร

“เช่นนั้นคงสะดวก ข้าจะอารักขาคุณหนูตลอดทางจนถึงเมืองข้างหน้า

เพื่อเป็นการตอบแทน” ผู้พูดยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวตัดกับใบหน้ามอมแมม  

“ข้าเสยีมารยาทที่มไิด้ขานชื่อก่อน เรยีกข้าว่าอาลู่เถอะ”

“เรียกข้าว่าคุณหนูโฉว ก่อนที่จะเดินทางร่วมไปกับข้า เจ้าต้องตอบ

ค�าถามก่อนว่าเจ้ามาจากไหน”

“ตอบคุณหนู ข้าไม่รู้ว่าตวัเองมาจากไหน”

“เจ้าคดิว่าคณุหนขูองเราจะให้เจ้ามาล้อเล่นได้หรอื นางตวัด!ี” แม่นมหยู

ตวาดเสยีงเขยีว ถลงึตาราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อ

“ฟังนางก่อนเถดิ บางทนีางอาจมเีหตุผล” คุณหนูโฉวปรามเสยีงอ่อน 

“เจ้าบอกมา ที่ว่าไม่รู้ตวัเองมาจากไหน หมายความว่าอย่างไร”

ผูถ้กูถามได้ยนิเช่นนั้นกเ็อามอืลูบจมกู ส่งผลให้ใบหน้าด�าขะมกุขะมอม
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ยิ่งเปื้อนเป็นปื้นดูทุเรศกว่าเดมิ “ไม่ปิดบงัคุณหนู ความจรงิแล้วข้าน่ะ แหะๆ 

สูญเสยีความทรงจ�าน่ะ”

ขบวนเจ้าสาวออกเดินทางแล้ว สีหน้าของเหล่าชาวยุทธ์ผู้เสียท่าให ้

แก่สตรวีปิลาสผู้หนึ่งล้วนขงึขงัเคยีดแค้น ฟันขบกนัประหนึ่งกนิเลอืดกนิเนื้อ

คน มองดูแล้วสะเทือนขวัญเหล่าลูกหาบยิ่งนัก อาลู่กลับไม่แยแสสนใจและ

เดนิเคยีงเกี้ยวเจ้าสาวอย่างร่าเรงิ ดูไปคล้ายการยั่วโมโหคนประการหนึ่ง

ดวงตาสนีลิกวาดมองไปโดยรอบ ดวงหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพราดั่งดรณุน้ีอย

แลดูสดชื่น พวงแก้มยังเป็นสีระเรื่องามอ่อนหวาน ริมฝีปากสีชมพูยกเป็น 

รอยยิ้มรื่นรมย์ ขัดตาแม่นมหยูซึ่งเหลือบมองอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกี้ยว นาง 

จงึแสร้งท�าเป็นเดนิเลยีนแบบท่าทางหญงิชรา ยกัย้ายเอวอรชรไปมาตามจงัหวะ

ก้าวเดนิ พร้อมท�าสหีน้าจองหองมองคนจากปลายจมูก หญงิชราจงึสะบดัหน้า

หนดี้วยความขุ่นเคอืง

อาลู่ลอบหวัเราะขบขนัในใจ ตลอดหลายเดอืนที่ผ่านมานบัแต่รู้สกึตวั

ขึ้นพร้อมความทรงจ�าอันว่างเปล่า นางก็ถูกเฒ่าชราผู้หนึ่งกลั่นแกล้งตลอด 

โดยไม่มสีทิธิ์ตอบโต้ ครานี้จงึคล้ายการกลั่นแกล้งเพื่อปลดปลอ่ยความอดัอั้น

ส่วนหนึ่ง แต่เหน็แก่ที่หญงิชราผู้นี้ไปรื้อเอาชุดบ่าวหญงิมาให้ ทั้งยงัปล่อยให้

นางได้อาบน�้าสระผมจนสะอาด นางจะไม่ยั่วแหย่ท่านไปมากกว่านี้

“อาลู ่เรื่องของเจ้าแท้จรงิเป็นอย่างไร” เสยีงอ่อนหวานจากด้านในเกี้ยว

ไถ่ถาม

“เรียนคุณหนู ข้าไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นใครมาจากไหน  

เพียงแต่พอตื่นมาก็สูญเสียความทรงจ�าไปหมดสิ้นแล้ว มีเฒ่าชราผู้หนึ่ง 

เก็บข้ามา อันที่จริงไม่อาจเรียกว่าเก็บได้เต็มปาก เรียกว่าชิงตัวข้ามาในขณะ

ท่านสตวิปิลาส พอสตคินืมาแล้วกลบัจ�าไม่ได้ว่าชงิตวัข้ามาจากที่ไหน ข้าเลย

ตดิแหงก็อยู่กบัเขา”

“เขาคอื...”
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“เกรงว่าเฒ่าชราคนนั้นจะเป็นปีศาจที่คนแถวนี้เล่าลือกัน” อาลู่บอก

แล้วกระแอมด้วยความล�าบากใจ “ท่านผีเข้าผีออกอยู่สักหน่อย ยามสติดี 

ก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบกลั่นแกล้งทรมานคนไม่หยุดหย่อน ยามสติวิปลาสขึ้นมา 

กไ็ล่เข่นฆ่าไม่ว่างเว้น”

“แล้วเจ้าเอาชวีติรอดมาได้อย่างไร” คุณหนูโฉวถามด้วยน�้าเสยีงแสดง

ความอยากรู้อยากเหน็

“ต้องเล่าย้อนไปครั้งที่ข้าตื่นขึ้นมาโดยไร้ความทรงจ�าแล้วพบเฒ่าชรา

คนนั้นเป็นคนแรก ตัวข้านี้ถูกขู่เข็ญจะฆ่าหากไม่รีบกราบท่านเป็นอาจารย์  

เพื่อเอาชีวิตรอดข้าจึงจ�าต้องโขกศีรษะค�านับท่าน แค็กๆ นับเป็นศิษย์ของ

อาจารย์ท่านเสียแล้ว” อาลู่หยุดเล่าไปอึดใจหนึ่งคล้ายลังเล “หลังจากนั้น

อาจารย์กส็ั่งสอนข้าหลายกระบวนท่า ส่วนใหญ่ข้าเอาออกมาใช้เพื่อรบัมอืกบั

อาการวิปลาสของท่าน บางคราเป็นท่านอัดข้าจนต้องหนีไปซ่อนตัว บางครา

เป็นข้าอดัท่านจนสลบ ดงันั้นน่าจะเป็นเหตุให้ในระยะนี้ ‘ปีศาจ’ ออกอาละวาด

น้อยลง”

“ต่อจากนั้นเล่า”

“ต่อจากนั้นข้ากร็�่าเรยีนกบัอาจารย์ รบัการเคี่ยวกร�าไปด้วยร้องด่าไป

ด้วย จนกระทั่งส�าเรจ็วชิาจงึได้รบัมอบหมายให้มาท�างานชิ้นหนึ่ง ส่วนท่านก็

ระเบดิปากถ�้าขงัตวัเองไว้ด้านในจนกว่าข้าจะกลบัไปหา”

“ขอถาม อาจารย์ของเจ้ามอบหมายให้ท�างานอะไร”

“ขออภยั ข้าตอบไม่ได้”

“อย่ากังวล ข้าเพียงไม่แน่ใจว่าเจ้าจะท�าธุระให้ท่านส�าเร็จได้ ในเมื่อ 

สญูเสยีความทรงจ�าไป บ้านเมอืงเป็นอย่างไรไหนเลยจะจ�าได้” คุณหนูในเกี้ยว

ชี้แจง

“ขอบคณุคณุหนูที่ใส่ใจ ข้าจะตั้งต้นในเมอืงแล้วคล�าหาทางไป” อาลูต่อบ 

กลอกตาครุน่คดิชั่วครูก่่อนตดัสนิใจถาม “ขอให้คณุหนเูมตตา เล่าเรื่องที่จ�าเป็น

ให้ข้ารู้สกัหน่อยได้หรอืไม่”
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“เจ้าอยากรู้เรื่องใดเล่า”

“ข้าอยากรู้เรื่องราวในยุทธภพสกัหน่อย” อาลู่กล่าวแล้วพลนัชะงกันกึ

ขึ้นได้ “ข้านี่บ้านนอกเสยีจรงิ อาจารย์ได้สอนมาบ้างว่าสตรใีนโลกภายนอกนี้

อยู่กบัเหย้าเฝ้ากบัเรอืน ประตูใหญ่ไม่ออก ประตูนอกไม่ย่าง เกรงว่าจะถาม

ค�าถามที่คุณหนูตอบไม่ได้เสยีแล้ว”

“ข้าพอจะรู้เรื่องอยู่บ้าง” คุณหนูโฉวหัวเราะเบาๆ “ยุทธภพแบ่งเป็น 

สองฝ่ายชดัเจนคอื ฝ่ายธรรมะกบัฝ่ายมาร ฝ่ายธรรมะมปีระมขุหงแห่งพรรค

องิฟ้าเป็นผู้น�า ส่วนฝ่ายมารคอืประมุขเฉยีนแห่งพรรคหยกสวรรค์”

“แคก็ๆ ขออภัย ข้าระคายคอขึ้นมาฉับพลัน เชญิคุณหนูเล่าต่อเถดิ” 

อาลูก่ระแอมกระไออยูพ่กัหนึ่ง ก่อนจะกลอกตาขึ้นฟ้าด้วยสหีน้าราวกบัเหน็มนั

ก�าลงัถล่มลงตรงหน้า

“เมื่อไม่นานมานี้ประมุขเฉยีนแห่งพรรคมารพร้อมผูต้ดิตามหายตวัไป

อย่างไร้ร่องรอยระหว่างเดินทางมาเจรจาสงบศึกกับประมุขหง ท�าให้พรรค

มารเดือดดาลเป็นอันมาก เฉินฮ่าวคนสนิทของประมุขเฉียนบัญชาการมาร 

ทั้งหลายออกอาละวาดสร้างความเดอืดร้อนไปทั่ว เกรงว่าอกีไม่กี่เดอืนข้างหน้า 

สงครามที่แท้จรงิคงเกดิขึ้น ถงึเวลานั้นย่อมมคีนตายมากกว่านี้”

“เช่นนั้นที่ท�าการพรรคใหญ่ทั้งสองพรรคอยู่ที่ใด”

“ที่ท�าการพรรคองิฟ้าตั้งในทศิบรูพา พรรคหยกสวรรค์ตั้งในทศิประจมิ”

อาลู่อ้าปากจะไถ่ถามอีกหลายค�า ทว่าหูพลันได้ยินเสียงผิดปกติจึง 

สอดส่ายสายตาไปรอบๆ ด้วยความระแวดระวัง ทันได้เห็นธนูดอกหนึ่งพุ่ง

เข้าหาเกี้ยวเจ้าสาว นางใช้มือปัดออกอย่างแม่นย�า เป็นเหตุให้ทุกคนไหวตัว 

เข้าอารักขาเกี้ยวเจ้าสาวในทันใด ขณะนั้นเกิดเสียงโห่ร้องฮึกเหิมพร้อมกับ 

โจรป่าหลายคนควงดาบถอืกระบี่รี่เข้ามาด้วยท่าทางกระเหี้ยนกระหอืรอืบรรดา 

ลูกหาบทิ้งของแล้วเข้าไปจบักลุ่มกนัในวงล้อมอารกัขาของชาวยุทธ์ เป็นอนัว่า

ปลอดภยัพอสมควร

“คุณหนูโฉว อย่าชะโงกที่หน้าต่าง นั่งตวัตรงนิ่งๆ ห้ามเอนองิพงิผนงั
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ฝั่งใด” อาลู่ร้องบอกฝ่าเสียงต่อสู้ที่ค�ารนอยู่รอบด้าน เหลือบมองแม่นมหยู 

พบว่ามชีาวยุทธ์คนหนึ่งอารกัขาอยู่กเ็บาใจ

โจรป่ายงัคงผลกัดนัเข้ามาเรื่อยๆ ดทู่าไม่คล้ายเป็นการ โจมตโีดยบงัเอญิ 

ชาวยุทธ์บางคนพลาดท่าตกตายอย่างน่าเวทนา โจรป่าบางคนตายตามด้วย

สภาพน่าอดสู อาลู่ไม่ต้องการเอาวิชาที่ร�่าเรียนมาออกใช้ง่ายๆ จึงได้แต่รีรอ 

คอยระวังปัดป้องอาวุธลับซึ่งซัดเข้าใส่เกี้ยวเจ้าสาว จนกระทั่งพบว่าตั้งรับ 

อย่างตงึมอืเกนิไป ถงึได้หกัใจใช้พลงัดชันไีร้ลกัษณ์แหวกอากาศอย่างรวดเรว็

และรุนแรงราวกบัธนูหนึ่งดอกไปยงัที่ซ่อนของผู้ซดัอาวุธลบั บงัเกดิผลให้คน

ร่วงหล่นตายโดยไม่มโีอกาสได้ต่อสู้ขดัขนื

อาลู่ใจสั่นจนสะท้านไปทั้งกาย นี่เป็นครั้งแรกที่นางลงมือสังหารคน 

จงึอดจะแตกตื่นและขลาดกลวัไม่ได้ แม้ว่าเมื่อแรกร�่าเรยีนกบัอาจารย์จนทราบ

ถงึจติสงัหารของวชิา กท็ราบดว่ีาสกัวนัจะต้องได้เอาชวีติคนเป็นแน่ แต่ไม่คาด

ว่าจะได้ใช้ทั้งที่เพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วยามนับจากเหาะขึ้นจากก้นเหว ยิ่งพิจารณา 

ถึงความมุ่งร้ายของเหล่าโจรป่าแล้ว ยิ่งคิดว่าคงไม่ปล่อยคนหนีพ้นได้ง่ายๆ  

นางได้แต่นับเวลาถอยหลังเตรียมสังหารคนอีกมากเพื่อแทนคุณผู้ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ตน

เวลาแห่งการนองเลอืดมาถงึพร้อมกบัโจรป่าคนหนึ่งแหวกวงล้อมเข้ามา  

ดาบเล่มใหญ่ซึ่งเงื้อง่าเข้าใส่ไม่ท�าให้อาลูต่กใจแต่ประการใด นางท�าเพยีงยื่นนิ้ว

ไปหักดาบลงง่ายดายราวกับเด็ดใบหญ้า ฝ่าเท้าเดินพลังหนักแน่นปานค้อน 

อันโตยกขึ้นถีบจนร่างนั้นกระเด็นตัวปลิวออกไป ก่อนที่ท้องไส้จะแตกทะลัก 

ทั้งเลือดทั้งเครื่องในสาดกระเซ็น ย้อมบรรยากาศฆ่าฟันให้ตกอยู่ในความ

อ�ามหติผดิธรรมดา

การต่อสู้พัวพันชนิดตาแดงฉานหยุดชะงักไป เพราะทุกคนต่างตกใจ

เมื่อมีการตายอย่างโหดร้ายเช่นนี้เกิดขึ้น อาลู่ยืนปักหลักตาขวาง แผ่รังสี

อ�ามหติขม่ขูท่กุผูม้ใิห้เข้าใกล้ ชาวยทุธ์เป็นฝ่ายได้สตก่ิอน จงึฟาดฟันศตัรตูาย

ร่างขาดเป็นสองท่อน และเป็นการเริ่มต่อสู้ครั้งใหม่อันมุ่งหมายชีวิตกันยิ่ง 
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กว่าเดมิ ในเหล่าโจรป่านั้นมผีูห้นึ่งท่วงท่าไม่ธรรมดา ถอืกระบี่เรยีวบางว่องไว

ปานงฉูกฝ่าเข้ามา นางกดัฟันกรอด อยากร้องด่าไปถงึบดิามารดามนัที่ให้ก�าเนดิ

ชายแท้มาหนึ่งคน แต่กลบัไม่สั่งสอนให้รู้จกัคุณธรรมบุรุษไม่ต่อตกีบัสตรี

กระบี่พุ่งเข้าหารวดเร็วและพลิ้วไหวคล้ายลิ้นงู อาลู่ไม่อาจใช้แข็งต้าน

อ่อนจงึเพยีงหลบเลี่ยงและปัดออกไปตามเหตุ ชั่วอดึใจหนึ่งกระบี่พลนัแทงใส่

สีข้างอาลู่อย่างรวดเร็วราวงูฉก นางเดือดดาลมากแต่จนปัญญาจะตอบโต้ 

เพราะไม่มปีระสบการณ์รบัมอืกบัอาวุธจ�าพวกนี้มาก่อน สดุท้ายได้แต่ลนลาน

เร่งขบัลมปราณหล่อเลี้ยงเป็นพลงัไร้รูปอดัระเบดิหมายเอาชวีติ

ทว่าเรื่องไม่สมควรเกิดกลับเกิดขึ้น แม่นมหยูที่ควรจะอยู่ในการ

อารักขาของจอมยุทธ์อีกด้าน ไม่ทราบด้วยเหตุอันใดหญิงชราจึงได้หนี 

กระเซอะกระเซิงมาจนถูกมือกระบี่ดึงเข้ารับพลังของนางแทน นางไม่ทันได้

ถอนพลงัคนื ก�าลงัภายในชนดินี้หมายเอาชวีติจรงิแท้ จงึระเบดิร่างทั้งสองคน 

จนแหลกกลายเป็นก้อนเมอืกเหลว ทั้งเศษเลอืดเศษเนื้อพร่างพรมลงใส่ทุกผู้ 

ทุกคน โดยเฉพาะร่างของนางซึ่งบดันี้แดงฉานปานสตัว์นรกจากแดนอเวจี

เหล่าผูค้นซึ่งก�าลงัเข่นฆ่ากนัอยูต่่างกห็ยดุมอืด้วยความตะลงึ เสยีงร้อง

โหยหวนด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นทั่วทุกทิศ บ้างก็ท�าราวเสียสติวิ่งกระเจิง

หายไป บ้างก็พยายามป้องปัดเอาเศษมนุษย์ออกจากร่างตน อาลู่เบิกตามอง 

ก�าหมัดแน่น ใจเต้นกระหน�่าอย่างแยกแยะไม่ออกว่ากลัวสิ่งที่ตัวเองท�าหรือ

ก�าลังตื่นเร้ากันแน่ ตอนนั้นเองมีเสียงเปิดม่านเกี้ยวขึ้น นางได้ยินแล้วสะดุ้ง

สะท้าน หันกลับไปมองเจ้าสาวในชุดหงส์แดงมงคลก�าลังจ้องมองนางอย่าง 

อึ้งงนั

ใบหน้างดงามอย่างยั่วยวนใจนั้นสมควรมีผ้าแดงคลุม แต่ภายใต้

สถานการณ์นี้ต่างไม่มีใครมีสติดีพอจะแย้ง คุณหนูโฉวมองสภาพผู้คน 

ด้านนอกด้วยดวงตาสั่นไหว ร่างกายคล้ายจะอ่อนยวบเสียหลักด้วยความ 

ขวญัผวา แต่ยงัสามารถยนัเอาไว้ได้เพื่อแขง็ใจถามนางด้วยน�้าเสยีงแหบพร่า

“เกดิอะไรขึ้น” คุณหนูโฉวถาม “แม่นมหยูล่ะ ใครอารกัขานาง!”
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“แม่นมหยูตายเสียแล้ว!” จอมยุทธ์หนุ่มน้อยซึ่งทรุดนั่งอยู่หน้าเกี้ยว

ตอบด้วยใบหน้าขาวซีดปานศพ บนศีรษะยังมีเศษของเหลวสีชมพูอ่อน 

เป้ือนเปรอะเปน็ที่น่าสะอดิสะเอยีนนกั ทว่ากลบัไม่มปัีญญาแม้แต่จะยกมอืขึ้น

ปัดออก “เป็นปีศาจนางนี้ลงมอื!”

“ไม่จริง!” ดวงตาอ่อนหวานพลันแหลมคมแกร่งกล้าขึ้นทันที สีหน้า

เปลี่ยนไปอย่างน่าหวั่นเกรง กรงเล็บที่จับยึดอยู่ข้างเกี้ยวถึงกับซัดจมลงไป 

บนเนื้อไม้ “ข้าสั่งให้พวกเจ้าอารกัขานางแล้ว ไยจงึเกดิเรื่องขึ้นได้”

“แม่นมหยูลนลานมุดหนีออกไปจากการคุ้มครอง...” ค�าพูดของ 

จอมยุทธ์หนุ่มน้อยขาดหายไปพร้อมกบัปรากฏรอยขดีเลก็ๆ บนล�าคอ ก่อน

ที่รอยนั้นจะปรแิยกใหญ่ขึ้นแล้วเลอืดกส็าดกระเซน็ออกมา ล้มหงายลงชกัดิ้น

ชักงอ ดวงตาเหลือกถลนสะท้อนเงาแห่งความตาย หลายอึดใจกว่าจะแน่นิ่ง 

วญิญาณไหลสู่ทางน�้าพุเหลอืง

อาลู่เบิกตามองหนุ่มน้อยตายลงด้วยความตกตะลึง ก่อนจะรู้สึกถึง

กระแสแหลมคมตรงเข้าหา นางเอี้ยวตัวหลบแล้วจึงแน่ใจว่าคุณหนูโฉวเป็น 

ผู้ลงมือกับจอมยุทธ์หนุ่มน้อย และยังลงมือกับนางด้วย เมื่อพิจารณาจาก

ท่าทางนุ่มนิ่มกับการลงมืออย่างอ�ามหิตของคุณหนูโฉวแล้ว นางอดที่จะ 

ตื่นตระหนกไม่ได้

“เจ้าฆ่าแม่นมหยู” ในขณะที่ทุกคนยงัคงสตแิตก คุณหนูโฉวผู้มสีหีน้า

เหี้ยมเกรียมยืดกายยืนตระหง่านอย่างมั่นคง มองดูเป็นภาพนางมารร้าย 

นางหนึ่ง “ข้าจะเอาชวีติเจ้ามาสงัเวยดวงวญิญาณนาง!”

อาลู่ก้าวถอยหลังไม่อยากเข้าต่อตี เพราะรู้สึกผิดที่เกิดอุบัติเหตุจน 

แม่นมหยูต้องตาย นางจงึเอาแต่เลี่ยงหลบพลงักรงเลบ็ของคุณหนูโฉว กลบั

เป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องรับเคราะห์แทนไปหลายคนจนต้องพากันหาที่ก�าบังด้วย

ความทุลกัทุเล

“คุณหนูโฉว หยุดมือเถิด ท่านก�าลังท�าให้บริวารของท่านบาดเจ็บ 

ไปด้วย” อาลู่กัดฟันใช้ก�าลังภายในเปล่งเสียงกึกก้อง ยังผลให้ผู้ฟังได้รับ 
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ความกระทบกระเทอืนจากคลื่นเสยีงจนเกดิอาการมนึงงไปชั่วครู ่นางเหน็เป็น 

จังหวะดีจึงรีบกอบโกยสถานการณ์ “ท่านจะแต่งให้แก่ประมุขของพวกเขา  

การก่อความเดอืดร้อนเช่นนี้จะล�าบากถงึฐานะท่านมใิช่หรอื”

“เจ้าคนปลิ้นปล้อน! สังหารแม่นมของข้าเสียแล้วยังจะหาทางรอดให้ 

ตวัเองอกีหรอื” คุณหนูโฉวหยุดยนืชี้หน้าอาลู่ด้วยสหีน้าอาฆาตพยาบาท

“ข้าจะรับฝ่ามือคุณหนูสามฝ่ามือ หากตกตายภายใต้ฝ่ามือของท่าน 

กส็มควรแล้ว แต่หากข้ายงัสามารถยนืหยดัได้ ข้ากจ็ะไปตามทางของตวัเอง”

“ดี! หวังว่าเจ้าจะไม่ตายเร็วเกินไป จงอยู่รับฝ่ามือของข้าให้ครบสาม

ฝ่ามอื”

ดวงตาของคุณหนูโฉวสาดแสงอ�ามหิตผิดธรรมดา อาลู ่เห็นแล้ว 

ลอบร้องผดิท่าในใจ ต้องระงบัตวัเองอย่างยิ่งยวดเพื่อไม่ให้ขยบัหนหีรอืตอบโต้ 

ตามสัญชาตญาณ ร่างระหงในชุดแดงมงคลเหาะพุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว 

และดุดัน กรงเล็บกางออกอย่างน่าเกรงขามราวกับสามารถฉีกกระชากและ

แทงทะลุเนื้อหนงัคนได้ อาลู่รบีเดนิพลงักางกั้นเป็นเกราะบนผวิกาย เตรยีม

ลดความเสยีหายแก่ตวัเอง

ฝ่ามอืแรกตรงเข้ากระแทกลงกลางอก ส่งร่างของอาลู่ให้กระเดน็ออก

จากที่เดมิไปห้าหกก้าว ท�าให้ทราบว่าก�าลงัภายในของคุณหนูโฉวไม่สามญัเลย 

อาลู่ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนแรงปะทะเข้าสู่สภาวะเป็นกลาง หลายอึดใจกว่าพลัง

ทั้งหมดจะสลายออก ทว่าเหงื่อกลับผุดพราวทั่วร่างเสียแล้ว ทั้งในอก 

ยงัคบัแน่นและร้าวอยู่บ้างจนต้องเอามอืนวดเพื่อผ่อนคลาย

อาลู่ยงัไม่ทนัตั้งตวั ฝ่ามอืที่สองกต็ดิตามมา หะแรกนางเกอืบจะเลี่ยง

หลบ แต่ได้สตเิสยีก่อนว่าตนให้สจัจะเอาไว้จงึได้แต่เร่งเดนิพลงั เรยีกกระบวน

ท่าตั้งรับออกใช้ ไม่คาดว่าคุณหนูโฉวกลับจิกกรงเล็บแหลมคมลงมาด้วย  

ความรุนแรงของกระบวนท่านี้เจาะทะลุการตั้งรับอย่างลวกๆ ของนางได้  

นางต้องรีบถีบตัวเองออก ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความปั่นป่วนที่เริ่มพล่านไป 

ทั่วร่าง จนกระทั่งสุดกลั้น ต้องกระอกัเลอืดสคีล�้าออกมาหนึ่งค�า
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“กรงเล็บนี้มีพิษ?” อาลู ่ถามเสียงแหบ มองคุณหนูโฉวที่ยิ่งนาน 

ยิ่งอ�ามหติอย่างยากจะเชื่อ

“ฝ่ามอืสุดท้ายนี้ ข้าจะล้างแค้น!” คุณหนูโฉวประกาศกร้าว กรงเลบ็

ราวกบังอกยาวขึ้นในชั่วพรบิตา

อาลู่รีบตั้งท่าร่างด้วยใบหน้าเขียวคล�้า ทุ่มเทเดินพลังอยู่ในสภาวะ 

ไร้นิวรณ์จนกระทั่งดูคล้ายกับคลี่คลายพลังของตัวเองออกหมดสิ้น เหล่า 

จอมยุทธ์ที่จับตามองอยู่เงียบๆ เผลอส่งเสียงตื่นตระหนกในล�าคอ ทว่านาง 

หาได้รบัรู้สภาวะรอบตวัไม่ รบัรู้แต่เพยีงกายใจของตนเท่านั้น

เมื่อกรงเลบ็เปี่ยมจติสงัหารตรงเข้าบนศรีษะ พลงัที่ไหลอยู่ในร่างอาลู่

ต่างเต้นเร่าไปทั่วทุกจุด รับเอาทุกความรุนแรงเปลี่ยนสภาวะให้เป็นกลาง  

คุณหนูโฉวรับรู้สภาวะเช่นนั้นจึงยิ่งเพิ่มก�าลังอย่างดุดันและเลือดเย็น อาลู ่

ยังคงสงบนิ่งไม่เคลื่อนคล้อยตามก�าลัง จนกระทั่งคุณหนูโฉวหมดแรงต้อง 

ถอนฝ่ามือออก ไม่คาดว่าจะถูกพลังของตนเองย้อนกลับท�าร้ายได้บางส่วน  

ร่างในชดุเจ้าสาวถูกอดัลอยไปกระแทกเกี้ยว เลอืดซมึออกทั้งเจด็ทวาร ไม่อาจ 

ลุกขึ้นมาได้อกี

อาลูค่่อยๆ คลี่คลายท่าร่างลง แต่ความร้ายแรงจากกรงเลบ็ของคุณหนู 

โฉวนั้นน่าเกรงขามนัก ทันทีที่คลี่คลายท่าร่าง พิษก็ก�าเริบขึ้นอีกครั้ง อาลู ่

แค่นเสยีงในล�าคอ บรเิวณแผลที่ต้องกรงเลบ็มงักรปวดแสบปวดร้อนลกุลาม

ไปทั่วราวกบัไฟเผา เหล่าจอมยุทธ์เร่งเข้าไปดูแลว่าที่ฮูหยนิของประมุข ขณะที่

อกีส่วนหนึ่งยงัคงครุ่นคดิว่าจะเอาอย่างไรกบันาง

“ฆ่ามันให้ข้า!” เสียงอันเต็มไปด้วยความอาฆาตของคุณหนูโฉวดังมา

เข้าหูอาลู่ “ไม่ได้ยนิที่ข้าสั่งร ึไปฆ่ามนั!”

“แต่พวกท่านให้สัจจะกันเอาไว้ พวกข้าไม่อาจก้าวก่าย มันเป็นการ 

ไร้คุณธรรม”

“แต่นี่คือค�าสั่ง! แม่นมหยูเลี้ยงข้ามาตั้งแต่เกิดแทนมารดาซึ่งเสียไป

หลงัคลอดข้า เปรยีบนางไม่ใช่บ่าว แต่เป็นมารดาของข้าคนหนึ่ง มารดาของ
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ว่าที่ฮูหยนิประมุขพวกเจ้า ยงัสามารถตายอย่างไร้ค่าได้หรอื”

“คุณหนูโฉวโปรดค�านึงถึงสัจจะ ยังมินับว่าแท้จริงแล้วแม่นมหยูตาย

ครั้งนี้เป็นเพราะอุบัติเหตุ แม่นางลู่ถือว่าไม่มีเจตนาจะเข่นฆ่าแม่นมหยูเลย  

จะโทษนางเสยีทเีดยีวไม่ได้”

“พวกเจ้าดูวรยุทธ์ของนาง ลงมืออ�ามหิตเช่นนั้นไยมิใช่คนพรรคมาร 

สงัหารผูบ้รสิทุธิ์หนึ่งคนยงัดกีว่าปล่อยให้คนผดิลอยนวล ยงัไม่รบีลงมอือกี!”

“เฮอะ! วรยุทธ์ของท่านมใิช่อ�ามหติเช่นกนั?” อาลู่กดัฟันสอดปากขึ้น 

แต่การแค่นเสียงครั้งนี้ยิ่งสะเทือนถึงภายใน บังเกิดอาการหน้ามืดจนต้อง 

ทรุดเข่าลงกบัพื้น

“เจ้ากล้าตั้งข้อสงสัยกรงเล็บมังกรของข้า หึ! วรยุทธ์ข้าเป็นเช่นใด 

คนรู้กันทั่วยุทธภพ แต่วรยุทธ์เจ้ากลับน่าสงสัย การฆ่าเจ้าเป็นการผิดสัจจะ 

กระท�ามิได้ แต่การจับกุมเจ้าไปไต่สวน ย่อมถูกท�านองคลองธรรมอยู่บ้าง

กระมงั”

ริมฝีปากที่เริ่มม่วงคล�้าของอาลู่ยกเป็นรอยยิ้มยากแปลความหมาย  

แต่ในใจของนางมรีสชาตขิมขื่น นางทะนงตวัว่ามฝีีมอื ไม่ทนัคดิว่าตนเองโง่นกั 

คนด้อยประสบการณ์ไหนเลยจะเอาตัวรอดได้ ยังไม่ทันได้ท�างานแทนคุณ 

อาจารย์ก็ต้องมาพลาดท่าด้วยน�้ามือของคุณหนูโฉว ตัวนางขึ้นจากก้นเหว 

ครั้งนี้นบัว่าเสยีเปล่าโดยแท้แล้ว

อาลูป่รอืตาขึ้นมองด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวด เหน็การเคลื่อนไหว

ของจอมยุทธ์หลายคนขยบัเข้ามาใกล้ คงหมายจะจบันางกลบัไปไต่สวนจรงิๆ 

นางไม่อาจปล่อยให้ถกูพวกเขาจบักมุได้ เนื่องจากระแคะระคายวา่วชิาที่ได้รบั

ถ่ายทอดมานั้นไม่ใช่ของดี ดังนั้นนางจึงแข็งขืนเร่งรวมลมปราณเสริม 

พละก�าลงัตนเพื่อใช้วชิาตวัเบาหลบหนจีากการจบักมุ มเีสยีงโหวกเหวกตามมา  

แต่นางไม่มเีวลาจะสนใจ นอกจากหลบัหูหลบัตาเหาะหนอีย่างไร้ทศิทาง

สายลมเย็นเหมือนคมมีดกรีดแทง ภาพเบื้องหน้าละม้ายมีเมฆหมอก 

สีเทาปกคลุมหนาทึบขึ้นเรื่อยๆ นางรู้ตัวว่าก�าลังหมดสติจึงตัดสินใจเหาะลง
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มายังพื้นดินเพื่อหาที่ซ่อน กลับถูกกิ่งไม้เกี่ยวท�าเอาเสียจังหวะ ร่วงตกลงมา

นอนดิ้นพล่านอยู่กบัพื้นด้วยความทุกข์ทรมาน

ก่อนที่นางจะหมดสตไิป กลบัคดิว่าตนได้ตายลงแล้วเหาะขึ้นสวรรค์ไป

พบเทพเซียนหนุ่มรูปงามปานหยาดฟ้ามาดิน กรุ้มกริ่มเหมือนดอกเหมย 

พรมน�้าค้างยามอรณุรุ่ง และสงบมั่นคงดั่งขนุเขาบรรพตเซยีน มอืเยน็ข้างหนึ่ง 

ของเขาลบูลงที่ดวงตานางราวกบัอนญุาตให้เลกิอดทน ตอนนั้นเองที่นางวางใจ

สลบไป



ทันทีที่อาลู่รู้สึกตัวก็เร่งตรวจภายในกายของตนทันที พบว่าพิษซึ่ง

ทรมานนางจนถึงกับสลบเหมือดไปนั้นถูกขับออกมาแล้วบางส่วน และนาง

สามารถขับพิษที่เหลือออกเองได้ด้วยการเดินลมปราณ ด้วยเหตุนี้จึงเบาใจ 

ค่อยๆ ถอนพลงัลมปราณออกแล้วลมืตาขึ้นเพื่อส�ารวจสิ่งส�าคญักว่า ร่างกาย

ของนางสะอาดสะอ้าน เตียงหลังเล็กมีเพียงหมอนกับผ้าห่มเรียบๆ ผืนหนึ่ง 

ห้องหับเล็กแต่อากาศปลอดโปร่ง มีโต๊ะไม้ตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องใช้เป็นที่ 

ดื่มกนิ ความเป็นอยูด่เีช่นนี้คาดว่าระหว่างสลบไปคงมคีนขวญัก�าลงัใจแขง็กล้า

คนหนึ่งเกบ็นางกลบัมา

อาลู่ขยับตัวลุกขึ้นนั่งยืดแข้งยืดขาเพื่อทดสอบร่างกายตัวเองว่าติดขัด

ตรงไหนบ้าง แล้วเริ่มเดนิลมปราณจนจดุตั้งช้างอุน่ซ่านขึ้นจงึค่อยโคจรไปตาม

บรเิวณกล้ามเนื้อที่ปวดล้าให้คลี่คลาย ก่อนจะเดนิพลงัจนลมหายใจกลายเป็น

ไอสขีาวแล่นไปตามจุดต่างๆ ทั่วร่าง ใช้ความร้อนขบัพษิออกมาทางเหงื่อ เมื่อ

รู้สกึร่างกายเริ่มอุ่นจงึถอนสมาธอิอกมาอย่างช้าๆ เพื่อหลกีเลี่ยงการบาดเจบ็

ภายใน

ช่วงเวลาที่ถอนออกจากสมาธจินปลอดภยัแล้ว ประตหู้องค่อยเปิดออก

สอง
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ราวกบัรู้จงัหวะ ปรากฏเป็นชายผวิคล�้ารูปร่างสูงใหญ่ในชุดอาภรณ์ขาวไม่เข้า

กบัตวั มอืใหญ่หยาบวางถ้วยยาขมร้อนควนัฉุยบนโต๊ะ ดวงตาดุดนัมองอาลู่

อย่างไม่เป็นมติรนกั อ้าปากพูดด้วยเสยีงดงัราวฟ้าถล่ม

“ฟื้นแล้วกด็ื่มยา แล้วรบีไสหวัไปเสยี!”

อาลูแ่ก้มกระตกุพร้อมอาการมนึตึ้บเพราะถกูก�าลงัภายในที่แฝงมากบั

เสียงกระทบเข้า นางกัดฟันเดินพลังปรับสมดุลอย่างเดือดดาล ปากร้องพูด

ตอบโต้เผด็ร้อนตามนสิยั “วางยาไว้บนโต๊ะ เสรจ็แล้วกร็บีไสหวัไปให้บดิา!”

“เพ้ย! กล้ายกตนเป็นบดิาข้า รนหาที่ตายนกั!” ชายเถื่อนอาภรณ์ขาว 

ชี้หน้าด่าด้วยใบหน้าแดงก�่า

“เจอหน้าบดิาไม่ประสานมอืค�านบั หรอืไม่กลวัตายแล้ว” อาลูช่ี้หน้ากลบั 

ผุดลุกขึ้นยนืประชนัเตรยีมรบพุ่ง

“เจ้ามนัตวักาลกณิ ีหากปล่อยให้รั้งอยู่นานไปต้องก่อเรื่องไม่ดขีึ้นแน่”

“เจ้ามันตัวโรคระบาด หากปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ชาวบ้านชาวช่อง

ต้องล้มตายเป็นเบอืแน่”

“ฮ่าๆๆ”

เสยีงหวัเราะดงัขึ้นจากหน้าประตู ปรากฏชายอาภรณ์ขาวอกีผู้หนึ่งยนื

เอามอืกุมท้องหวัเราะน�้าตาเลด็น�้าตาร่วงอย่างไร้ท่า ‘ตวัโรคระบาด’ หน้าแดง

ก�่า ดูโกรธและโง่เขลาจนน่าขัน เนื่องจากนางอาศัยอยู่กับผู้อาวุโสสติวิปลาส

เช่นอาจารย์มาได้นานจงึมทีกัษะรบัมอืกบัคนสตวิปิลาสในขั้นสงูส่งหาตวัจบัได้

ยาก นางท�าเพียงสืบเท้าไปยกถ้วยยาขึ้นดื่ม ไม่คาดว่ายาขมถ้วยนี้ขมได้ยัน

สวรรค์ชั้นฟ้า เมื่อดื่มลงไปแล้วร่างกายพลนัอ่อนระทวยลงไปนอนพงัพาบอยู่

กบัพื้นหมดเรี่ยวหมดแรง

“นั่น! เจ้าตวัโรคระบาด แซะนางขึ้นมาเรว็เข้า ฮ่าๆๆ”

“สมควรตาย! หากยงัไม่หยดุหวัเราะ ข้าจะเอารองเท้ายดัปากเจ้า” อาลู่ 

ฝืนตัวเองลุกขึ้นนั่ง มองผ่านไปเห็นชายอีกผู้หนึ่งยืนเงียบอยู่ด้านนอกประตู 

นั่นมิใช่เทพเซียนซึ่งนางพบก่อนสลบไปหรอกหรือ เห็นแล้วบังเกิดอารมณ์
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คกึคกันกั นางผุดลุกขึ้นก้าวฉบัเข้าไปลูบคางพจิารณาดูใกล้ๆ จงึค่อยสงัเกต

ถงึเจ้าก้อนขนสขีาวราวหมิะแรกแห่งเหมนัต์ที่เขากอดประทบัอก

ร่างมนักลมป้อมอวบอ้วนและขนฟนู่าลบูไล้ยิ่งนกั ดวงตาสฟ้ีาสกุใสนั้น

ฉายแววเย่อหยิ่งถอืตวั แต่น่ารงัแกเป็นที่สดุ บนล�าคอมเีชอืกถกัสแีดงผกูเงื่อน

มงคลห้อยกระดิ่งทองค�ากระจุ๋มกระจิ๋มน่ารัก อุ้งเท้าเล็กๆ นั่นดูนุ่มนิ่ม 

น่าจบัต้องอย่างยิ่ง หากมนัยอมให้นางได้ลูบสกันดิคงดี

“มนัชื่อกุ้ยเหรนิ” เสยีงทุม้นุม่บอกขึ้นจากด้านบน ท�าให้อาลูรู่ต้วัว่าก�าลงั

ยื่นหน้าเข้าไปเพ่งมองเจ้าขนกลมนั้นชิดใกล้เกินไป จึงได้ถอยออกมาอย่าง 

เก้อกระดาก

“ขออภัยที่ล่วงเกิน ข้าเห็นสัตว์เลี้ยงขนกลมของท่านน่ารักน่าเอ็นด ู

ยิ่งนักจึงเสียกิริยาไป” อาลู่ประสานมือโค้งให้อย่างเรยีบร้อย สมองประเมิน 

คนทั้งสามอย่างรวดเรว็ไม่กระโตกกระตาก “ตวัข้าเป็นท่านช่วยเหลอืมา หาก

มสีิ่งใดที่พอจะแทนคุณได้ ข้าย่อมไม่รรีอท�าให้แก่ท่าน”

“แม่นางกล่าวหนกัเกนิไปแล้ว ข้าไหนเลยจะกล้าทวงบญุคณุแม่นางน้อย

ได้” ยามปฏิเสธเขาก็ปฏิเสธได้อย่างสุภาพนุ่มนวลชวนฟังนัก ท�าเอาคนฟัง

เคลบิเคลิ้มไปวูบหนึ่ง

“เรียกข้าว่าอาลู่เถิด บุญคุณครั้งนี้ข้ายังคงต้องตอบแทน” อาลู ่ 

ประสานมือสบตาให้ค�ามั่นแข็งขัน “ขอเพียงไม่ผิดศีลธรรมและไม่เกินความ

สามารถ ข้ารบัปากท�าให้ท่าน”

“ท�าเป็นปากด ี น�้าหน้าอย่างเจ้าหรอืจะมปีัญญา” ตวัโรคระบาดพูดจา

เหยยีดหยาม “ไม่รบีไสหวัไปอกี!”

“เป็นตวัโรคระบาดกไ็ปยนืสงบเสงี่ยมฟังมนษุย์เขาพดูคยุกนัเฉยๆ เถดิ” 

อาลูย่ิ้มมมุปากแล้วมองด้วยหางตา ท�าเอาอกีฝ่ายโมโหจนหน้าด�าหน้าแดง ท�าท่า

จะสบืเท้าเข้าหา ทว่าถูกคุณชายผู้อุ้มเจ้าขนกลมขดัขวางเอาไว้ก่อน

“เจ้าอย่าเลือดร้อนนักเลย เอาชนะแม่นางน้อยคนหนึ่งได้ มีอะไร 

น่าภูมใิจนกัหรอื”
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“พูดได้ด”ี อาลู่พยกัหน้ายิ้มแย้ม

“แม่นางน้อยธรรมดาที่ไหนจะถูกกรงเล็บมังกรของนางอสรพิษสกุล

โฉวได้” ตวัโรคระบาดค้านด้วยน�้าเสยีงดุเดอืด

“เจ้ารู้ด้วยหรือว่าข้าถูกกรงเล็บมังกรของคุณหนูโฉวมา” อาลู่ได้ยินก็

ไหวตวั ลอบตั้งท่าระมดัระวงั

“แม่นางอย่าได้วิตก เชิญกลับเข้าไปนั่งพูดจากันก่อนเถิด” คุณชาย 

ผู้อุ้มเจ้าขนกลมขยับเข้ามาใกล้เพียงนิด แล้วจับอุ้งเท้านุ่มนิ่มของเจ้าขนกลม

แตะไหล่นางอย่างโน้มน้าวใจ

บัดนั้นอาลู่ละม้ายถูกสะกดจิต อุ้งเท้าเจ้าขนกลมดันให้ไปทางไหน 

นางก็ไปทางนั้น กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็กลับเข้าไปนั่งที่โต๊ะด้านในพร้อมหน้ากับ 

ทุกคน มาถึงตอนนี้นางค่อยตระหนักว่ามีแต่นางเท่านั้นที่แนะน�าตัว ครั้นจะ

เป็นฝ่ายเอ่ยปากให้พวกเขาแนะน�าตัวบ้างก็รู้สึกคล้ายพวกเขาไม่อนุญาตให้ 

เอ่ยปากอย่างไรอย่างนั้น นางจงึได้แต่กลอกตาไปมาด้วยท�าอะไรไม่ถูก

“พวกข้าเสียมารยาทที่ไม่แนะน�าตัว เป็นแม่นางมีบุคลิกไม่ธรรมดา 

ท�าให้ผูค้นตกตะลงึจนท�าสิ่งใดไม่ถกู เรยีกข้าว่าซิ่นเผงิ ตวัโรคระบาดนั่นเรยีก

ว่ามู่หรงจนิ ท่านที่อุ้มแมวอยู่นั่นเรยีก...ไม่สู้ให้เขาแนะน�าตวัเอง”

“เรยีกข้าว่าหงเปินฉอื” เขายิ้มนุ่มนวล “แม่นางลู่เล่าได้หรอืไม่ว่าเหตุใด

จงึถูกกรงเลบ็มงักรมาได้”

อาลูม่องสามบุรุษอาภรณ์ขาวอย่างชั่งใจ สถานการณ์นี้คลมุเครอืยิ่งนกั 

คุณหนูโฉวดูคล้ายเกี่ยวข้องกบัคนในยุทธภพ พี่ท่านสามคนยิ่งไม่ต้องเอ่ยถงึ 

การที่มู่หรงจนิก่นด่าคุณหนูโฉวว่านางอสรพษิ กไ็ม่ได้แปลว่าเขาเป็นศตัรูกนั

จรงิ บางทอีาจจะเป็นแผนการกเ็ป็นได้ นางหนตีายจากทางนั้นมา หากยงัต้อง

มาตายอยู่ทางนี้อีกก็ระย�าเหลือเกินแล้ว แต่ครั้นเงียบนานไปก็ไม่ดี ทว่าก ็

ไม่วางใจจะพูดเช่นกนั

“แม่นางลู่อย่าได้คิดมากไป เราเพียงอยากทราบที่มาที่ไปเท่านั้น”  

ซิ่นเผงิกล่อมด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม
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“ขออภยัที่ล่วงเกนิ เพิ่งเกดิเรื่องมาสดใหม่ จติใจข้ายงัตดิความระแวง

อยู่” อาลู่ยิ้มแห้งๆ ยงัคงคดิไม่ตก

“ต่อให้ระแวงเจ้ากต้็องเล่า ไม่คดิว่าผู้ที่ช่วยชวีติเจ้าสมควรรูห้รอกหรอื” 

มู่หรงจนิเอด็ใส่

“อย่าเสยีมารยาท แม่นางลูต่วัคนเดยีวประสบเคราะห์ภยัมา จะระแวง

ผู้คนบ้างมิใช่เรื่องแปลก” หงเปินฉือกล่าวเรียบๆ อุ้มส่งเจ้าขนกลมขึ้นขดตัว 

นอนเรยีบร้อยบนโต๊ะ “หากแม่นางลู่เกาที่ใต้หกูุย้เหรนิเบาๆ มนัคงไม่วา่อะไร”

ข้อเสนอนั้นท�าเอาอาลู่ตาวาว ค่อยๆ ยื่นมอืเข้าไปแตะที่ข้างหูมนัอย่าง

ย�าเกรง พอเหน็มนัท�าเพยีงกระดกิหูแล้วปรอืตามองนิ่งเฉยกใ็จกล้า ยิ่งลงมอื

อย่างฮกึเหมิ ใจอนัเครยีดตงึด้วยความระแวงพลนัอ่อนยวบลง

“ผู้ฝึกกรงเล็บมังกรในยุทธภพนี้มีมากมาย แต่ผู้ที่ส�าเร็จถึงขั้นกลาย

เป็นกรงเลบ็พษิร้ายแรงได้มเีพยีงหนึ่งเดยีวคอืคุณหนูโฉว ซึ่งแต่งให้เจ้าส�านกั

กู้แห่งพรรคเมฆาคล้อย เกรงว่าแม่นางลู่หาเรื่องผิดคนเสียแล้ว” หงเปินฉือ 

กล่าวเบาๆ ฟังรื่นหจูนไม่อยากขดั “เรื่องนี้หากไม่มเีหตผุลอนัควร คงไม่มใีคร

ยื่นมอืเข้าช่วยแม่นางลู่ได้”

อาลู่กลอกตาคิด เนื่องจากพิษในร่างของนางสามารถขับออกเองได ้

จึงเกิดความคิดจะหนีไปโดยไม่อธิบายสิ่งใด ด้วยวิชาตัวเบาเยี่ยงปีศาจ 

บนแดนดนิของนางแล้ว ไม่มใีครสามารถตามทนัแน่ ทว่าทั้งสามเป็นฝ่ายเดยีว

กับคุณหนูโฉวหรือไม่ก็ไม่ทราบแน่ชัด จึงยังคงสามารถเสี่ยงเล่าความจริง 

เพื่อความสะดวก และเผื่อได้ความช่วยเหลอืเลก็ๆ น้อยๆ มาบ้าง

ด้วยเหตุนี้อาลู่จึงเล่าที่มาที่ไปให้ทั้งสามฟังโดยไม่แตะต้องเรื่องประวัติ

ของตนกบัอาจารย์แม้แต่นอ้ย เมื่อไดฟั้งแลว้ทั้งสามกน็ิ่งไปหลายอดึใจจนอาลู่

ลอบคิดอ่านความเคลื่อนไหวล่วงหน้าเพื่อหลบหนี แต่ก็หวังว่าจะไม่ต้องท�า 

เช่นนั้น เนื่องจากเจ้าขนกลมที่นางก�าลังเกาหูให้อยู่ช่างน่ารักน่าชังเหลือเกิน  

นางยังอยากนั่งลูบมันอย่างนี้อีกสักหลายอึดใจเพื่อท�าความสนิทสนมกับมัน

แล้วขออุ้มสกัครั้ง



26
ฝนโลหิต คาววายุ

“เจ้าซวยจรงิๆ” มู่หรงจนิเอ่ยขึ้นหลงัจากเงยีบไปนาน น�้าเสยีงไม่คล้าย

เหน็ใจสกันดิเดยีว

“ข้าเห็นด้วยกับเจ้าเป็นครั้งแรก อย่าดีใจจนเป็นลมเชียวนะ” อาลู่ 

ปรายตามองด้วยท่าทางยยีวน ฉกียิ้มกว้างเมื่อเหน็อกีฝ่ายกดัฟันกรอด

“ซวยยิ่งกว่าคอืแม่นางมเีรื่องผดิคน คุณหนูโฉวมใิช่ใครจะล่วงเกนิได้ 

ส�านกัคุ้มกนัภยัตระกูลโฉวเป็นอนัดบัหนึ่งของยุทธภพ ยงัไม่นบัที่นางแต่งให้

ตระกลูกูแ้หง่พรรคเมฆาคล้อย เกรงว่าแม่นางจะกลายเป็นผูม้ค่ีาหวัเสยีแลว้” 

ซิ่นเผิงลูบคางพิเคราะห์ “หากเดินออกจากโรงเตี๊ยมแห่งนี้แล้วไม่เห็นป้าย 

ปิดประกาศล่าหวัแม่นางละก ็ข้าจะยอมจ่ายเงนิถุงให้แม่นาง”

“นี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรพูดตอนนี้” หงเปินฉือตักเตือนเบาๆ ขณะเอื้อมไป

เกาคางให้กุ้ยเหรินอย่างผ่อนคลาย “ข้าสมควรเล่าว่าระหว่างทางพวกเราพบ

แม่นางได้รับบาดเจ็บหมดสติไป จึงได้พาตัวมา ข้าจ้างแม่ครัวของโรงเตี๊ยม 

แห่งนี้ช่วยจัดการเรื่องความสะอาดให้ แต่ตอนถ่ายพลังลมปราณขับพิษ 

ไม่อาจว่าจ้างผู้อื่น ต้องขออภยัที่ล่วงเกนิแล้ว”

“คณุชายหงไม่ต้องคดิมาก ท่านท�าไปเพื่อช่วยข้า เรื่องถอืสาไร้สาระนั่น

นบัเป็นกระไรได้” อาลู่โบกมอืพลางกลั้วหวัเราะอย่างเหน็ขนั

“ข้าเริ่มอยากรู้แล้วว่าเจ้าถูกเลี้ยงดูมาด้วยพ่อแม่แบบไหน” มู่หรงจิน 

ยิ้มหมิ่น

“เชื่อเถอะว่าข้าเองกอ็ยากรู้” อาลู่หนัไปแยกเขี้ยวให้

“มีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากจะถามแม่นาง” หงเปินฉือยิ้มอ่อนโยน แววตา 

นุ่มนวลและท่าทางสุภาพนั้นท�าเอาคนมองไว้วางใจ “พลงัลมปราณของแม่นาง

ไม่สามัญเลย ขณะที่ข้าช่วยกรุยพลังปราณขับพิษให้ ก็ได้ทราบว่าแม้ข้า 

ไม่เข้าช่วย แม่นางกส็ามารถขบัพษิออกได้เอง ขอเพยีงมเีวลาพกัผ่อนเท่านั้น 

ไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ของแม่นาง”

“อาจารย์ของข้าก็คือปีศาจที่ออกอาละวาดแถวหน้าผานอกเมือง  

ความจริงแล้วท่านเป็นผู้ฝึกยุทธ์ซึ่งถูกธาตุไฟเข้าแทรกจนเลอะเลือนบางขณะ 
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มิใช่ปีศาจอย่างค�าเล่าลือแต่อย่างใด ขณะนี้ท่านระเบิดปากถ�้าขังตัวเองอยู่ใน

นั้นเพื่อรอข้ากลบัไปหา เพราะไม่อยากท�าร้ายใครขณะเลอะเลอืนอกี”

“แล้วความเป็นมาของแม่นาง...” ซิ่นเผงิซกัไซ้อย่างโจ่งแจ้ง

“อ่า...ข้าเป็นผู้เคราะห์ร้าย ถูกอาจารย์ฉุดมาขณะท่านวปิลาส เมื่อมสีติ

กลับจ�าไม่ได้ว่าฉุดข้ามาจากที่ไหน ซ�้าร้ายข้าก็...อ่า...สูญเสียความทรงจ�า  

เรื่องหลงัจากนั้นคงพอคาดเดากนัได้กระมงั”

“ดูเหมอืนเจ้าไม่อยากจะเล่าเรื่องของตวัเอง” มู่หรงจนิกล่าว

“เพราะไม่มอีะไรจะเล่าน่ะ” อาลู่บอก

“แล้วแม่นางลาจากอาจารย์มาเพื่อตามหาครอบครวั?” ซิ่นเผงิท�าเหมอืน

ไม่รู้ว่านางอดึอดัใจจะเล่า

“หากแม่นางอึดอัดใจก็ไม่จ�าเป็นต้องตอบค�าถามนี้” หงเปินฉือกล่าว 

อย่างคดิถงึจติใจผู้อื่น

“ขอบคณุคณุชายหง” อาลูย่ิ่งนานกย็ิ่งเลื่อมใสผู้มพีระคุณ ดวงตาที่มอง

จึงเป็นประกาย “ขอคุณชายโปรดบอกข้าว่าจะไปพบท่านได้ที่ไหน เมื่อข้า 

เสรจ็ธุระจะรบีไปรบัใช้ท่าน”

“ข้าเป็นคนพรรคอิงฟ้า เพียงแม่นางกล่าวกับประตูใหญ่ว่ามาพบข้า  

กจ็ะมคีนต้อนรบัแม่นางเป็นแขกอย่างด”ี

อาลู่ฟังแล้วเกือบระงับอาการไม่อยู่ คนแซ่หงแห่งพรรคอิงฟ้า คง 

ไม่บังเอิญเป็นประมุขหงผู้น�ายุทธภพคนนั้นหรอกกระมัง หากบังเอิญว่าใช่ 

ขึ้นมา นางกซ็วยสุดจะทานทนแล้ว ยุทธภพกว้างใหญ่ ผู้คนมากมาย ไยนาง

ต้องมาเจอผูท้ี่ไม่สมควรเจอด้วย ในเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้คงต้องเผ่นหนเีสยีก่อน

ที่หงเปินฉอืจะสงสยัหรอืแคลงใจในวรยุทธ์ของนางจนภยักรายศรีษะอกีครั้ง

“เวลาไม่เช้าแล้ว ข้าต้องรบีไป” อาลู่ประสานมอืลาทุกคนอย่างรวบรดั 

ลุกขึ้นเตรยีมเผ่นหนทีนัที

“แม่นางโปรดรั้งเท้า” หงเปินฉือเรียกเอาไว้ ก่อนจะล้วงเอาขวดยา 

หยกขาวขึ้นเทยาตานสีด�าสนิทกลิ่นฉุนส่งให้นางหนึ่งเม็ด “กินยาเม็ดนี้เถิด 
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สรรพคุณเหมาะกบัผู้ที่เพิ่งได้รบับาดเจบ็ภายในมาอย่างยิ่ง”

“ได้รับคุณไม่ทดแทน เสียแรงเป็นสุชน คุณชายหงมีน�้าใจต่อข้า  

วนัข้างหน้าข้ายนิดเีป็นววัเป็นม้าให้แก่ท่าน” อาลูร่บัยาตานมากลนืลงท้องอย่าง 

ไม่ระแวง

“แม่นางกล่าวหนักเกินไปแล้ว” หงเปินฉือกล่าวยิ้มๆ ดวงตาอ่อนแสง

อย่างนุ่มนวลแล้วนุ่มนวลอีกจนคนมองเคลิบเคลิ้ม “ข้าเห็นแม่นางล�าบากมา 

พึ่งพงิ วรยุทธ์กค็งไม่สามญั แต่ท�าตวัเยี่ยงพยคัฆ์ซ่อนเลบ็จงึสนใจอยู่มาก”

“ขา้ด้อยประสบการณ์ เกรงว่าจะรบัค�าชมจากคณุชายได้เพยีงกึ่งหนึ่ง” 

อาลู่ประสานมือค�านับด้วยรอยยิ้มแห้งๆ เพราะมีชนักติดหลังอยู่ “ส่งกัน 

พนัลี้ย่อมจากกนัอยู่ด ีคุณชายโปรดถนอมตวัด้วย”

“แม่นางต้องถนอมตวัยิ่งกว่า” หงเปินฉอืเกาข้างแก้มกุย้เหรนิด้วยท่าทาง

เฉื่อยชา “ยาตานที่แม่นางกลนืลงท้อง นบัจากเหยื่อทดลองยาผู้นั้นได้รบัยาไป 

ภายในเวลายี่สิบวันหากไม่ได้ยาต้านพิษจากข้าก็จะทุกข์ทรมานอย่างมาก 

ชนิดอยู่ไม่สู้ตาย สุดท้ายเขาใจเสาะชิงฆ่าตัวตายก่อนข้าจะได้พิจารณาว่า  

คนมขีดีจ�ากดัสามารถต้านพษินี้ได้นานแค่ไหน”

“ท่านล้อเล่นกระมัง” อาลู่ยืนขาแข็งอยู่กับที่ จ้องมองหงเปินฉือด้วย

ความมนึชา

“หาไม่แล้วแม่นางกจ็ากไปเถดิ หากมั่นใจว่าภายในเวลายี่สบิวนัจะสามารถ

เดินทางไปพรรคอิงฟ้าเพื่อพบข้า แต่ใช่ว่าข้าจะอยู่เพื่อพบแม่นาง เวลานั้น 

ตวัข้าอาจจะไปท่องเที่ยวที่ใดอยูก่เ็ป็นได้” ประมขุหงแห่งพรรคองิฟ้ากล่าวเสยีง

เรยีบเรื่อยตดิเยน็ชา มอืขาวผ่องรนิน�้าชาเยน็ชดืขึ้นจบิด้วยท่าทางปลอดโปร่ง

“ท่านท�าไปเพื่ออะไร” อาลู่ถามราวกับคนโง่ ไม่อยากเชื่อว่านางถูกคน

ท่าทางมีคุณธรรมหลอกเอาได้ถึงสองคนติดต่อกัน ทั้งครั้งนี้ยังร้ายแรงกว่า

ครั้งคุณหนูโฉวเสยีด้วยซ�้า

“เราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่” แทนที่จะตอบค�าถาม หงเปินฉือ 

กลบัถามนาง
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อาลูม่องดวงตาด�าสนทิที่จ้องสบมาด้วยสตเิลอะเลอืนนดิๆ นางมใิช่บอก

เขาแล้วหรอืว่าสญูเสยีความทรงจ�า เหตใุดเขาจงึตั้งค�าถามเช่นนี้ หรอืว่าในอดตี

นางเคยเจอเขาจรงิ หากเป็นจรงิแล้วอยูใ่นฐานะมติรหรอืศตัร ูความเป็นไปได้

คอือย่างหลงัมากกว่า หาไม่แล้วเขาจะวางยานางท�าไม

“ข้าเคยเป็นศตัรูกบัท่านหรอื แล้วท่านยงัถอืสาทั้งที่ทราบว่าข้าสูญเสยี

ความทรงจ�า”

“แล้วไปเถิด” หงเปินฉือปัดมือไปในอากาศคล้ายขับไล่แมลงวัน 

น่าร�าคาญตวัหนึ่ง มองแล้วน่าโมโหนกั

“เจ้าอย่าขัดขืนท่านประมุขของเราดีกว่า” ซิ่นเผิงบอกยิ้มๆ ไร้ความ

เหน็ใจอย่างสิ้นเชงิ “เขาใช้พษิควบคมุเจ้า แปลว่าสนใจเจ้ามาก หากเขาต้องการ

อะไรกใ็ห้เขาไปเถดิ บางทเีจ้าอาจไม่ต้องทรมานเหมอืนเหยื่อรายนั้น ใช่หรอืไม่

อาจนิ”

“บอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ข้าไม่เกี่ยว เจ้ามนัดวงซวยเอง” มู่หรงจนิพูดจา

ไร้น�้าใจ แต่แววตามีความเห็นใจอยู่ “ยาตานเม็ดนั้นท่านประมุขทุ่มเทก�าลัง 

จนปรุงมนัส�าเรจ็ ตามใจเขาไปเสยี เจ้าจะได้ยาต้านพษิกนิไปเรื่อยๆ จนกว่า

เขาจะพอใจยอมปล่อยเจ้าในท้ายที่สุด”

“จะบอกว่าให้ข้ารอความเมตตาจากเขาหรอื” อาลู่ชี้หน้าหงเปินฉอืด้วย

นิ้วที่สั่น

“แล้วเจ้าจะท�าอะไรอื่นได้” มู่หรงจนิกล่าวเสยีงฮดึฮดั แต่กระแสเสยีง

เจอืความสงสารจนจบัได้

อาลู่กัดฟันกรอด ลองเดินลมปราณเพื่อหาสายธาตุพิษในร่าง กวาด 

ต้อนให้พิษซึ่งเริ่มกระจายตัวไปทั่วมารวมกันที่ท้อง ผลักดันเรื่อยๆ จน 

ไหลล่วงถึงล�าคอและเตรียมกระอักขับออกมา แต่การณ์กลายเป็นพิษตีกลับ

เข้าไปรวมกบัธาตดุนิในร่าง ผนวกเป็นหนึ่งกบัเนื้อหนงัจนไม่ว่าภายหลงันางจะ 

เดนิลมปราณล้อมจบัมนัอย่างไรกไ็ม่สามารถล้อมจบัมนัได้อกี ความผดิพลาดนี้

ชวนให้นางตื่นตระหนกจนหลั่งเหงื่อเยน็เยยีบ
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“คงลองเดนิลมปราณขบัพษิเองแล้วกระมงั ทว่ากลบักลายเป็นส่งเสรมิ

ให้พิษกระจายแทรกเข้าสู่ธาตุดินในกายเร็วขึ้นเสียแล้ว ขับเท่าไรก็ไม่ออก  

ล้อมจบัเท่าไรกไ็ม่ส�าเรจ็กระมงั” หงเปินฉอืถามด้วยรอยยิ้มที่ไปไม่ถงึดวงตา 

“เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เหยื่อทดลองยารายแรกก็เดินลมปราณเช่นแม่นาง  

ข้าล้วนรู้ผลอยู่ก่อนแล้ว”

“ท่านวางยาข้าจรงิๆ” อาลู่ครางในล�าคอ แค้นใจตวัเองนกัที่ให้เขาหลอก

เอาได้ ความโกรธจงึตขีึ้นหน้า ลมปราณพลนัร้อนระอุ จติสงัหารเริ่มก่อตวั

เป็นพลงัไร้ลกัษณ์อดัแน่นกลางอก

“จะเร่งน�าวรยุทธ์ออกใช้ตอนนี้เลยหรือไม่ ข้าก็อยากชมดูว่าแม่นาง 

ได้วรยุทธ์สายใดมากนัแน่” ประมุขฝ่ายธรรมะกล่าวยิ้มๆ ทว่าดวงตาคมกรบิ

ฉายแววรู้ทนัและกระหายการต่อสู้อยู่ในที

อาลู่อึดอัดคับแค้นยากระบาย นางในตอนนี้ตกเป็นรองหงเปินฉือ 

อย่างไม่ยินยอมพร้อมใจ หากเร่งรัดน�าวรยุทธ์ออกใช้จริง เขาย่อมจับได้  

แล้วนางจะเป็นอย่างไรในเมื่อต้องขอยาต้านพษิจากเขาอยู่ เช่นนี้มใิช่มแีต่ต้อง

ทนเป็นเบี้ยล่างให้แก่เขาหรอกหรอื

เจ็บนี้จ�าไปจนตาย อาลู่จะไม่ตัดสินใครด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอีก  

กบัคุณหนูโฉวผู้นุ่มนิ่มอ่อนหวาน นางกไ็ด้ทราบแล้วว่าโฉมหน้าที่แท้จรงิเป็น

นางมารจอมอ�ามหิต ซิ่นเผิงผู้ยิ้มแย้มดูมีอัชฌาสัยดี นางก็ได้เห็นแล้วว่า 

ไร้น�้าใจเพยีงใด หงเปินฉอืเองสดุท้ายกเ็ป็นจอมเจ้าเล่ห์วางแผนอ�ามหติ ผู้แสร้ง

ท�าเป็นคนสุภาพนุ่มนวล พวกเขาล้วนอ้างตัวเป็นคนฝ่ายธรรมะ แต่กระท�า 

เยี่ยงคนถ่อย ผดิกบัมู่หรงจนิที่ภายนอกดูเป็นคนถ่อย จติใจกลบัดกีว่ามาก

สวรรค์! เจ้าพวกฝ่ายธรรมะยงัเป็นถงึเพยีงนี้ แล้วเจ้าพวกฝ่ายมารจะ

เลวร้ายถงึเพยีงไหน อาจารย์ ท่านส่งข้าออกมาตายหรอืไร

“เป็นบดิาดวงซวยเอง!” อาลู่กดัฟันกรอด พยายามระงบัโทสะซึ่งท่วม

มดิศรีษะจนตวัสั่น นางจ้องหงเปินฉอือย่างเป็นอร ิกล่าวได้ว่าเขาเป็นคนแรก

ที่นางเคียดแค้น และจะหาทางเอาคืนให้ได้ในสักวัน แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น 
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นางต้องอดทน!

“เราเข้าใจตรงกันแล้ว” หงเปินฉือไม่สะทกสะท้านกับแววตาของอาลู่

แม้แต่น้อย เขาลูบกุ้ยเหรินด้วยความผ่อนคลาย แล้วกล่าวต่อด้วยน�้าเสียง 

นุ่มนวลอย่างเสแสร้ง “ทนีี้มาพูดถงึสิ่งที่ข้าต้องการกนัเถดิ”

ร้านขายบะหมี่ของเหล่าจางซึ่งตั้งอยูห่น้าที่ท�าการพรรคองิฟ้าคกึคกัไป

ด้วยผู้คนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า ดวงตาทุกคู่ปรายมองไปยงัหน้าประตูใหญ่

อนัเปิดอ้า มแีต่จอมยทุธ์หญงิเดนิกนัขวกัไขว่ ทกุนางมขีองเลก็ๆ น้อยๆ ตดิมอื

เข้าไปด้วย ดวงตาโฉมงามล้วนเป็นประกายระยบัเปี่ยมความหวงั มองดูแล้ว

เป็นบรรยากาศมากสีสันแสนกรุ้มกริ่มน่าจับตามอง แต่หาใช่เหตุผลส�าคัญ 

ที่ทุกคนให้ความสนใจ

เงินซึ่งเทเข้ามาในร้านท�าให้เหล่าจางยิ้มไม่หุบ งานการในครัวยกให้

ลูกมือรับผิดชอบไป ส่วนตนเองก็ออกมาพบปะพูดคุยกับบรรดาลูกค้าอย่าง 

สนทิสนมคุ้นเคย คนที่ไม่สนทิสนมกส็ามารถท�าให้สนทิสนมกนัได้ ด้วยการ

พูดคุยเรื่องประมุขหงจะเลอืกแม่นางน้อยคนใดเป็นฮูหยนิ

“ประมุขหงของพวกเรารูปงาม สูงส่งประหนึ่งเซียนจุติลงมาแดนดิน  

ทั้งยังเก่งกล้าสามารถ เชี่ยวชาญทั้งบุ๋นและบู๊ อายุสิบสามเป็นศิษย์เอกของ 

ประมุขเยี่ยคนก่อน อายุสิบห้าปราบพรรคมารที่ออกอาละวาดจนสิ้น อายุ 

สิบหกประมุขเยี่ยป่วยหนัก ก่อนสิ้นใจมอบให้ศิษย์รักเป็นประมุขสืบต่อไป 

อายุสิบเก้าก็ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่พรรคด้วยการก้าวขึ้นเป็นประมุขยุทธภพ

มาจนทกุวนันี้ ทั่วทั้งแผ่นดนิยงัมใีครเหมาะสมกบัท่านอยูห่รอื” ลกูค้าร่างผอม

ร่ายมอืประกอบอย่างได้อรรถรส บ่งบอกว่าเป็นผู้ชื่นชมประมขุหงอย่างแท้จรงิ

“เกรงว่าจะมีเพียงองค์หญิงในวังต้องห้ามแล้วกระมัง” ลูกค้าร่างอ้วน

เหมือนคนขายหมูพูดเสียงอู ้อี้ ทั้งน�้าทั้งเศษอาหารกระเด็นออกจากปาก 

ชวนคลื่นเหยีน แต่คนกลบัไม่ตั้งข้อรงัเกยีจเพราะถูกใจค�าพูด

“พูดเข้าท่า มา ข้าจะเลี้ยงเหล้าหนึ่งจอกนะพี่ชาย” ลูกค้าร่างผอม
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ประเคนเหล้าให้หนึ่งจอกตามวาจา

“ไอ้หยา ยุทธภพกบัวงัต้องห้ามเปรยีบน�้าบ่อไม่ยุ่งน�้าคลอง จะเป็นไปได้

อย่างไรกนั อกีทั้งองค์หญงิอ่อนแอเหมอืนกระเบื้องบางๆ ไหนเลยจะคูค่วรกบั

ประมขุหง” ลกูค้าหน้าผากเถกิร้องค้านจากอกีด้านของร้าน “ฮหูยนิประมขุหง

สมควรงดงามราวเทพธิดา ใจกว้าง องอาจผ่าเผย มีความรู้ความสามารถ  

และเป็นกุลสตรทีี่น่ายกย่องจงึจะถูก”

“แต่ข้าว่าต้องเพิ่มคุณสมบตัเิข้าไปอกีนดิ” เหล่าจางกระโดดเข้าไปร่วม

วงสนทนาด้วยความกระตือรือร้น “ไม่เห็นหรือว่าประมุขหงรักใคร่เอ็นด ู

สัตว์ขนกลมมากเพียงใด ในมือของแม่นางน้อยทุกนางที่ก้าวเข้าประตูใหญ่ 

บานนั้น ต้องมีของไปเป็นบรรณาการเจ้าขนกลมสักชิ้นสองชิ้นด้วย ทั่วฟ้า 

ทั่วแผ่นดินไหนเลยจะมีเหตุการณ์เกี้ยวคนบรรณาการแมวเช่นนี้อีก นับว่า

แปลกพสิดารนกั”

“หากพูดถงึเรื่องแปลกพสิดารแล้ว เหล่าจาง เจ้าได้ยนิเกี่ยวกบัสาวใช้

ประหลาดซึ่งรั้งอยู ่ข ้างกายประมุขหงนับแต่ท่านเดินทางกลับถึงพรรค 

เมื่อเดอืนก่อนบ้างหรอืไม่” ลูกค้าร่างผอมรี่เข้าถามตาเป็นประกาย

“อ้อ เกี่ยวกับเรื่องนั้น...” เหล่าจางแสร้งท�าท่าคอแห้งอย่างมีเลศนัย 

ลูกค้าร่างอ้วนหัวไวรีบรินน�้าชาประเคนให้ดื่มทันที เมื่อได้ดื่มชาและเหลือบ

มองโดยรอบ พบว่าได้รบัความสนใจอย่างเตม็ที่แล้วจงึค่อยกล่าวต่อ “ได้ยนิ 

มาว่าประมุขหงเกิดความเวทนาในชะตากรรมน่าเศร้าของนางจึงเก็บกลับมา

ชุบเลี้ยง”

“ชะตากรรมน่าเศร้าหรอื” ลูกค้าหน้าผากเถกิถงึกบัลุกขึ้นมาฟังใกล้ๆ

“ลือกันว่านางเป็นลูกสาวชาวบ้านที่จะอพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐาน 

ในเมืองของเรา ระหว่างทางเจอโจรป่าเข่นฆ่าจนสิ้น เหลือเพียงนางรอดตาย 

มาได้ แต่ความประหลาดหาใช่ที่มาของนาง ยงันบัว่ามหีลายประการสมควร 

เล่าขยาย”

“เพ้ย! เหล่าจาง เจ้าอย่าพริี้พไิร พวกเราอยากรูจ้นคนัคะเยอหมดแล้ว”
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“ข้าสอบถามมาจากคนในพรรค ได้ความมาอย่างยากล�าบากยิ่ง”  

เหล่าจางเหน็สหีน้ากระหายใคร่รู้ของผู้คนซึ่งรายล้อมอยูก่ไ็ม่สบายใจจนไม่กล้า

เล่นตวัอกี “ว่ากนัว่านางคอืแม่นางแมวน้อย นสิยัพลิกึพลิั่นนกั มคิล้ายผู้คน 

ที่เกิดมาอย่างชาวบ้านเลย หยิบจับการบ้านการเรือนไม่คล่องมือ หลายครั้ง

ยังแสดงความไม่เป็นมิตรกับประมุขหง ทว่าท่านกลับให้ความเอ็นดูนางนัก 

ยินยอมให้นางเป็นสาวใช้ใกล้ชิดคอยดูแลสิ่งต่างๆ ให้แก่ท่าน อ�านาจในมือ 

ของนางนบัว่าเป็นรองแค่ท่านเท่านั้น”

“สาวใช้เยี่ยงนั้นไม่คู ่ควรรับใช้ประมุขหงของพวกเราเลย” ลูกค้า 

หน้าผากเถกิส่ายหน้า เช่นเดยีวกบัผู้ฟังอกีหลายคนที่เหน็ด้วยกบัค�าพดูของเขา

“แต่นางกย็งัมคีวามดอียู่บ้าง นางเลอืกใช้คนท�างานเก่งยิ่ง รบัผดิชอบ

เรื่องราวได้ลุล่วง ดูแลเจ้าขนกลมของประมุขหงด้วยความเอาใจใส่ ทั้งยัง 

ใจกว้างห้าวหาญ เป็นที่ชื่นชอบของคนในพรรคจรงิแท้ ตวันางเองกเ็ป็นมติร 

กับผู้คน ทว่าชังน�้าหน้าประมุขหงและคุณชายซิ่นเผิงอย่างเปิดเผย แต่กลับ

คบหาจรงิใจกบัมู่หรงจนิจอมมุทะลุผู้นั้น”

“คนถ่อยย่อมต้องคบคนถ่อยด้วยกนั” ลกูค้าร่างอ้วนร�าพงึร�าพนั ทกุคน

พากนัพยกัหน้าเหน็ด้วย

“ข้าชกัอยากเหน็หน้านาง ไม่ทราบเหล่าจางเคยเหน็นางหรอืไม่” ลูกค้า

ร่างผอมซกัไซ้ ถูมอืด้วยท่าทางกระเหี้ยนกระหอืรอื

“เรื่องนี้เป็นความแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งนับแต่ประมุขหงพานาง

เข้าไปรบัใช้ในพรรค ทุกคนล้วนไม่เคยได้เหน็ใบหน้าของนางเลย”

“หา! จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า”

“แม่นางแมวน้อยผู้นี้ความเป็นมายังน่าสงสัย” เหล่าจางท�าสีหน้า

เคร่งขรมึวางภูม ิ “อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าบุคลกินางไม่คล้ายลูกหลานชาวบ้าน

ธรรมดา มหีลายคนลอบตั้งข้อสงัเกตว่า บางทนีางอาจเป็นบตุรขีองผูม้อี�านาจ

สักคนซึ่งประมุขหงพึงใจ แต่มีเหตุบางประการท�าให้ต้องปิดบังกลบเกลื่อน 

หรือไม่ประมุขหงก็หวงแหนนางมากเกินไป ดังนั้นท่านจึงออกค�าสั่งให้นาง 



34
ฝนโลหิต คาววายุ

สวมหน้ากากงิ้วหลานเซ่อครึ่งหน้าตลอดเวลา มใิห้ใครได้ยลโฉมหน้านาง”

“หน้ากากงิ้วหลานเซ่อ หมายถึงหน้ากากงิ้วสีฟ้าแทนตัวแสดงนิสัย

แขง็กร้าวเจ้าเล่ห์น่ะหรอื” ลูกค้าร่างอ้วนเบกิตาโต

“ใช่แล้ว บุคลิกงิ้วตัวนี้มิใช่คล้ายนิสัยของนางหรอกหรือ ประมุขหง 

ของเราเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างยิ่งเสมอ” เหล่าจางลูบคางกล่าวยิ้มๆ เพราะ 

เหน็ว่าทุกคนสบตากนัจ้าละหวั่น ท่าทางตื่นใจอย่างยิ่ง

“เหล่าจาง สาวใช้ตวัน้อยที่ว่ากนัว่ามอี�านาจในพรรคองิฟ้า เป็นรองเพยีง

ท่านประมุขผู้นั้น สวมหน้ากากงิ้วหลานเซ่อครึ่งหน้า?” ลูกค้าร่างอ้วนถามย�้า

ช้าๆ ไม่รอค�ายืนยันก็ชี้นิ้วผ่านศีรษะผู้คนไปยังมุมร้านอันเงียบร้างมุมหนึ่ง 

“ท่านดูซ ิใช่แม่นางผู้นั้นหรอืไม่”

“ไอ้หยา!”

เหล่าจางรอ้งเสยีงหลง สหีน้าตื่นตระหนกอย่างยิ่ง ท�าเอาผูท้ี่มองสบตา

กันวุ่นวายรู้แน่ชัดแล้วว่าพวกตนเพิ่งท�าเรื่องสะเทือนฟ้าสะเทือนดิน นินทา 

คนระยะเผาขนไปหมาดๆ เสยีแล้ว พานให้มอืเท้าสบัสนอยู่บ้าง

แม่นางแมวน้อยผู้สวมหน้ากากงิ้วหลานเซ่อครึ่งหน้าไม่ทราบเข้ามา 

ในร้านตั้งแตต่อนไหน นางน�าผ้าเชด็มมุปากเบาๆ เบื้องหน้าเป็นชามบะหมี่และ

ถ้วยน�้าชาว่างเปล่า ครั้นแล้วนางก็ลุกขึ้นด้วยท่าทางกระฉับกระเฉง วางเงิน 

เท่าราคาที่สมควรจ่ายไม่ขาดไม่เกินบนโต๊ะ แล้วมุ่งตรงมายังเหล่าจางซึ่ง 

ขวางทางออกจากร้านอยู่ ผู้คนที่ยืนเกะกะพร้อมใจกันแหวกทางให้ ตั้งหน้า 

ตั้งตารอชมงิ้วองก์ใหญ่ที่จะเกดิขึ้นอย่างไม่เหน็ใจเหล่าจางแม้แต่น้อย

“แม่นางแมวน้อย โปรดหยุดเท้า” ไม่ทราบเหล่าจางคดิอ่านประการใด 

อยู่ดีๆ  กเ็ปลี่ยนสหีน้าราวกบัสวมหน้ากาก เป็นฝ่ายเรยีกเจ้าหนี้ให้อยู่ทวงหนี้

เสยีอย่างนั้น “วนันี้เหล่าจางตื่นเต้นยนิดทีี่แม่นางมาเยอืนร้าน จงึขอเลี้ยงสุรา

หนึ่งไห เดก็ๆ ไปน�าสุราดอกท้อในห้องของข้ามาเรว็เข้า”

เดก็ๆ ของเหล่าจางฉลาดหวัไวและเคลื่อนไหวคลอ่งแคลว่นกั สิ้นค�าสั่ง

ไปเพียงไม่กี่อึดใจ ไหสุราขนาดใหญ่ก็ถูกแบกมา เหล่าจางรับมาประเคนให้ 
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แม่นางแมวน้อยอย่างนอบน้อม เรยีกหาขนมห่อกระดาษเป็นกบัแกล้มผูกหิ้ว

ให้อกีส่วนหนึ่ง

“เหล่าจางใจกว้างดุจแม่น�้า สุราและกับแกล้มเหล่านี้ข้าจะบอกพี่ๆ  

ด้านในให้ว่าเป็นท่านมีน�้าใจ” แม่นางแมวน้อยมือหนึ่งหิ้วห่อกับแกล้ม อีก 

มอืหนึ่งหิ้วไหสรุาใบใหญ่ด้วยท่าทางไม่กนิแรงแม้แต่น้อย แสดงถงึก�าลงัภายใน

ไม่สามัญ ทั้งยังพูดจาชัดถ้อยชัดค�าคล้ายคนไม่คิดเล็กคิดน้อย แล้วเดิน

ลอยชายออกจากร้านไป เหล่าจางมองตามหลังด้วยดวงตารื้นน�้าท่ามกลาง

ความผดิหวงัของทุกคน

“สุราไหนั้นเป็นของดมีใิช่น้อย ท่านรบีร้อนยกให้นางเกนิไป อย่างน้อย

น่าจะให้พวกเราได้ดูงิ้วสกัหนึ่งองก์” ลูกค้าร่างผอมจุปากพลางส่ายหน้า

“ขอเถิด หากข้าไม่ชิงให้นางไปก่อน เกรงว่าภายหน้าข้าต้องสูญเสีย

มากกว่านี้” เหล่าจางกล่าวเสยีงละห้อย ทิ้งตวัลงนั่งเก้าอี้อย่างหมดเรี่ยวหมดแรง 

“พวกเจ้าคงไม่ทราบว่าฉายาของนางคอือะไร”

“หากอยากบอกกจ็งบอกมา อย่าชกัช้า พวกข้าย่อมอยากรู้อยู่แล้ว”

“ฉายาของนางนั้น อาจเป็นเหตุผลที่ท�าให้เกิดข่าวลือว่าผู้คนในพรรค

ล้วนชื่นชอบนาง เพราะทุกคนล้วนเคยมอบของขวัญให้แก่นางมาแล้ว ข้าจะ

บอกพวกเจ้า ฉายานั้นของนางกค็อื ปีศาจแมวน้อยจอมรดีไถ”

ทุกคนต่างฮือฮาและเริ่มตั้งต้นจับประเด็นใหม่ด้วยความคึกคัก ไม่มี

ใครทนัสงัเกตเหน็ว่าเมื่อสิ้นค�าพดูของเหล่าจางแล้ว ‘ปีศาจแมวน้อยจอมรดีไถ’ 

ที่ถูกกล่าวถึง ได้เดินสะดุดบางอย่างตรงหน้าร้านจนเกือบศีรษะคะม�าล้มลง 

พื้นไป



ช่วยด้วย!

อาลู่ยืนตั้งหลักมั่นอยู่หน้าห้องโถง ซึ่งบัดนี้เหล่าจอมยุทธ์หญิงมา 

รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอพบหน้าท่านประมุขหงผู้สูงส่งจนหวิดจะเกิดเหตุ

วุ่นวาย โดยพื้นฐานพวกนางล้วนเปิดเผยกว่าคุณหนูตระกูลใหญ่อยู่แล้ว เมื่อ

ถกูความปรารถนาบบีคั้น ยิ่งนานสหีน้าจงึยิ่งน่ากลวัขึ้นทกุท ีต้องโทษหงเปินฉอื

จอมมารยาคนนั้นที่ไม่ยอมออกมารบัหน้าพวกนางเสยีหน่อย เอาแต่นอนเล่น

กินขนมหยอกล้อแมวอยู่ในเก๋งหน้าห้องของเขา เตะนางออกมาแก้ปัญหา 

พวกนี้อย่างไม่ละอายใจเลย

“ว่าอย่างไรแม่นางแมวน้อย เจ้าไปเชญิประมุขหงมาพบพวกเราหน่อย

เป็นไร”

อาลู่ถึงกับผงะไปข้างหลัง เมื่อจู่ๆ จอมยุทธ์หญิงชุดฟ้านางหนึ่งก ็

ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ นางลูบอกตัวเองเพื่อเรียกขวัญก�าลังใจกลับมา แล้ว 

กระแอมกล่าวอย่างอดทนและมีมารยาทมากที่สุด “ขออภัยแม่นางทุกท่าน 

ขณะนี้ประมุขหงก�าลงัพกัผ่อนอยู่ ไม่สะดวกจะมาพบ”

“แต่พวกข้ามากันหลายวันแล้ว เจ้าเอาแต่บอกว่าประมุขหงพักผ่อน 

สาม
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อยู่ทุกวนั นี่มเีหตุผลหรอื” จอมยุทธ์หญงิชุดเขยีวก้าวเข้ามากดดนั

“ข้าเริ่มสงสัยว่าบางทีเป็นเจ้าที่กีดกันพวกเรา!” จอมยุทธ์หญิงชุดแดง

ตวาดลั่นขึ้นมา ท�าให้เหล่าจอมยุทธ์หญงิทุกคนต่างเหน็พ้องต้องกนั

“ขณะนี้ประมุขหงก�าลังพักผ่อนอยู่จริง ข้าไม่พูดปดแม้แต่ครึ่งค�า”  

อาลู่กดัฟันพูด ความอดทนเริ่มหมดไปเรื่อยๆ เพราะต้องรบัมอืกบัพวกนาง

มาหลายวนัแล้ว

“ประมุขหงไม่มทีางให้พวกเรามารอเก้อ ข้ารู้แล้ว เจ้าต้องการครอบ-

ครองท่านเพยีงผู้เดยีว เช่นนี้จงึไม่ยอมให้พวกเราพบท่านง่ายๆ”

“เพ้ย! ผายลม!” อาลู่โกรธจนลืมตัวบริภาษขึ้นมา ก่อนจะรีบตั้งสติ 

กดข่มความโกรธ ประสานมอืกล่าวด้วยน�้าเสยีงเรยีบเยน็ “ข้าท�าตามที่ได้รบั

มอบหมาย แม่นางทุกท่านโปรดเหน็ใจ อย่าได้สร้างความล�าบากให้แก่ข้าเลย 

ส�าหรับของก�านัล ข้าจะรับมอบไว้แล้วรายงานท่านประมุขอย่างไม่ตกหล่น  

เชญิแม่นางทุกท่านรบัน�้าชากบัขนมที่เราเตรยีมไว้ให้สกันดิก่อนกลบัเถดิ”

“แม่นางแมวน้อย เจ้าอย่าคิดว่าประมุขหงเอ็นดูแล้วจะเหิมเกริมได้  

หากไม่รบีไปเชญิท่านมา อย่าหาว่าพวกเราไม่เกรงใจ!” จอมยุทธ์หญงิชุดสฟี้า

ตวาดแหวขึ้นมาด้วยท่าทางเหลืออด เร่งเร้าให้เลือดจอมยุทธ์หญิงคนอื่นๆ  

ร้อนระอุขึ้นมา บนสหีน้าล้วนปรากฏเงาทะมนึเตรยีมบดขยี้คนจรงิแท้

“ไม่ว่าพวกท่านจะข่มขู่เช่นไร ข้ากย็นืยนัเช่นเดมิ”

อาลู่ข่มอารมณ์เต็มที่เพื่อประสานมือกล่าวประโยคนี้อย่างนอบน้อม 

อกีครั้ง แต่กลบัท�าให้จอมยุทธ์หญงิเลอืดขึ้นหน้ากว่าเดมิจนถงึขั้นกระทบืเท้า

ชี้หน้าต�าหนิ

“มาถงึขั้นนี้แล้วเจ้ายงัท�าแชเชอืน เหน็พวกข้าเป็นอะไร!”

“เจ้าตวักาลกณิ!ี”

เสยีงปานฟ้าผ่าดงัมาจากประตูห้องโถง ทุกคนสะดุ้งโหยงแล้วหนักลบั

ไปมองต้นเสียง แม้ร่างที่ยืนคับประตูจะอยู ่ในอาภรณ์ขาวสะอ้าน ทว่า

บรรยากาศรอบตวักลบัย้อมให้ชุดนั้นละม้ายเป็นสดี�า ทั้งในมอืยงัมไีก่สองตวั
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ที่เพิ่งถูกเชือดจนเลือดยังไหลหยด สีหน้าทะมึนบรรลุถึงขั้นปีศาจมารร้าย 

ในนรก ท�าเอาจอมยุทธ์หญิงทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเผลอก้าวถอยหลังไป 

อย่างน้อยหนึ่งก้าว

มเีพยีงจอมยทุธ์หญงิเสื้อเขยีวเท่านั้นที่ยงัก�าลงัใจด ีกดัฟันแขง็ใจกล่าว

ออกไป “เจ้ากล้าเรยีกพวกเราว่าตวักาลกณิเีชยีวหรอื!”

“ไม่ใช่ๆ” อาลู่ก้าวฉับผ่านหน้าจอมยุทธ์หญิงทุกคนไปด้วยท่าทาง 

กลบเกลื่อนความยนิดไีม่มดิ “เขาเรยีกข้าน่ะ เขาเรยีกข้า”

เหล่าจอมยุทธ์หญงิมองตามร่างอาลู่ด้วยอารมณ์ยากจะอธบิาย

“ตัวโรคระบาด” อาลู่กล่าวอย่างคึกคัก “คราวนี้อะไรดี ไก่แช่เหล้า 

ดหีรอืไม่”

“แบ่งอกีตวัตุ๋นยาจนียดัไส้พุทรา” มู่หรงจนิผู้ถูกเรยีกว่าตวัโรคระบาด

ขมวดคิ้วกล่าว

“รีบไปโรงครัวกันเถิด ก่อนที่เจ้าซิ่นเผิงจะมาแย่งไก่ของพวกเราไป 

ต่อหน้าต่อตาอีก” อาลู่ใช้มือเพียงข้างเดียวผลักดันชายร่างใหญ่กว่าตนหลาย

ส่วนออกเดนิ

“ช้าก่อน! เจ้าต้องไปเชิญประมุขหงมาพบพวกเรา” จอมยุทธ์หญิง 

เสื้อแดงรบีเหาะเข้าขดัขวาง

“ไม่ว่าจะพูดอกีกี่ครั้ง ค�าตอบกย็งัคงเดมิ หากพวกท่านแน่จรงิอย่างที่

ร้องท้าข้าอยู่นี้ ก็จงหาทางบีบให้ประมุขหงของพวกท่านออกมาพบหน้าเถิด 

หาไม่แล้วกอ็ย่าได้มหีน้ามารวมตวักนัเพื่อรุมบบีคั้นข้าอกี” อาลูห่นัมาประสาน

มือ กล่าววาจาเชือดเฉือนด้วยเสียงหนักเบาราวกับเล่นงิ้วจนผู้คนพากัน 

ตกตะลงึ ก่อนที่นางจะดนัมู่หรงจนิไปยงัโรงครวัโดยไม่สนใจว่าเหลา่จอมยทุธ์

หญงิพวกนั้นจะหาทางบบีบงัคบัประมุขหงต่อ หรอืจะล่าถอยกลบัไป

“มีแต่พวกมีตาหามีแววไม่ทั้งนั้น” อาลู่พึมพ�าขณะเดินคู่ไปกับร่าง 

ใหญ่โตของสหายเพยีงคนเดยีวของนาง

“เจ้ากเ็คยเป็นเยี่ยงหญงิพวกนั้น” มูห่รงจนิขดัคอ “ข้าจ�าได้เลยว่าดวงตา
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เจ้าฉายแววนบัถอืท่านประมุขมากเพยีงใด อาจถงึขั้นยกยอท่านเป็นเทพเซยีน

ไปแล้วกไ็ด้”

“เฮอะ! แค่เคยหลงผดิไปเป็นเวลาสั้นๆ เท่านั้น ตอนนี้ข้าตาสว่างแล้ว” 

อาลู่ถูกพูดแทงใจด�าก็เจ็บยอกอยู่บ้าง “พวกผู้หญิงหนักข้อยิ่งนัก มาที่นี่ 

พร้อมของก�านลัและเรยีกร้องจะพบโฉมงาม ท�าราวกบัคณุชายเสเพลมาเที่ยว 

หอโคมเขยีว ร้องพบดาวเด่นของหออย่างไรอย่างนั้น”

“เจ้ามันปากกาลกิณีจริงแท้” มู่หรงจินปรายตามอง “ระวังเถิด หาก 

คนผู้นั้นได้ยนิเข้าจะเดอืดร้อน”

“กลวัจนตวัสั่น” นางแสร้งท�าตวัสั่นจนน่าขนั

“ไม่กลวัเขาจะรู้เข้าจรงิๆ หรอื”

เสียงบุคคลที่สามโพล่งออกมากลางคัน ท�าให้คนมีความผิดติดตัว 

เช่นอาลู่สะดุ้งโหยง ย่อมเป็นซิ่นเผิงซึ่งมักโผล่มาตอนนางท�าความผิดราวกับ

งอนิ้วค�านวณเอาไว้ เขายิ้มแป้นให้อย่างเป็นมติร แต่ต้องขออภยัที่นางตาสวา่ง

แล้ว ไม่หลงไปกบัรูปลกัษณ์ภายนอกของเขา

“รเึจ้าจะไปรายงานเขากเ็ชญิ ข้ามอีะไรต้องเสยีอกี อย่างมากกแ็ค่ตาย”

“เอะอะกร็้องจะตาย เจ้าช่างไม่เหน็คุณค่าของชวีติเอาเสยีเลย” ซิ่นเผงิ

ส่ายหน้า จุปากด้วยท่าทางขี้เล่น ก่อนจะหลุบตาลงมองไก่สองตัวที่มู่หรงจิน

หิ้วอยูพ่ร้อมรอยยิ้มมมุปาก “นี่จะไปคาดคั้นให้พ่อครวัท�าของอร่อยให้กนิหรอื”

“มารดามันเถอะ! ไก่สองตัวนี้เป็นของพวกเรา เจ้าอย่าได้คิดแย่งอีก” 

อาลู่กางแขนป้องกนัไก่สองตวัอย่างเตม็ที่ “ครั้งก่อนหน้านั้น รวมถงึก่อนหน้า

นั้นอีกหลายครั้ง เจ้าก็มาแย่งของกินกับพวกเรา ประมุขหงจอมมารยาของ 

เจ้าคนนั้นเลี้ยงไม่ดหีรอืไร”

“ของกินที่แย่งคนอื่นมามักอร่อยโอชากว่าปกตินี่นา” ซิ่นเผิงแบมือ 

ทั้งสองข้างออกข้างตวัเป็นเชงิบอกว่าไม่ยี่หระในความเดอืดร้อนของผู้อื่น

“อาเผงิ หากอยากร่วมวงด้วยกแ็ค่ไปเตรยีมสุราดมีาสกัไห” มู่หรงจนิ

เอ่ยปราม เพราะถูกกลั่นแกล้งแย่งของกนิไปบ่อยครั้งจนอดเดอืดร้อนไม่ได้
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“ข้าชอบแกล้งคนนี่นา” ซิ่นเผงิกล่าวยิ้มๆ “เกรงว่าครั้งนี้นางต้องชวด

กนิของดจีรงิๆ ไม่ใช่เพราะข้าจะแย่งนางกนิ แต่เป็นประมุขหงเรยีกตวันางไป

ต่างหาก”

“อย่าบอกนะว่าเรื่องที่ข้าก่อเมื่อครู่ลอยไปถงึหูเขาแล้ว!”

“วางใจเถิด เรื่องนั้นต่อให้ท่านประมุขรู้ก็ไม่ใส่ใจ ท่านแค่มีเรื่องจะ 

ใช้งานเจ้าเท่านั้น”

“เฮอะ! นึกอยากจะเรียกก็เรียก ใช่สิ บิดาดันดวงซวย ต้องตกเป็น 

ขี้ข้าเขาเอง” อาลู่ขยี้ฝ่าเท้าท่าทางฉุนเฉยีว

“บ่นแล้วมอีะไรดขีึ้นร ึยงัไม่รบีไปอกี” ซิ่นเผงิโบกมอืไล่

“ตัวโรคระบาด เจ้าไปคุมพ่อครัวปรุงไก่เถิด ข้าจะเร่งไปรับใช้เขาให้

เสรจ็ เหลอืน่องไก่เอาไว้ให้ข้าด้วยล่ะ” อาลู่เหน็ว่าไร้ประโยชน์จะต่อปากต่อค�า

กบัเขา จงึหนัไปกล่าวกบัสหายตน

“วางใจเถดิ น่องไก่นั่นข้าจะจดัการเอง”

คนที่น�้าใจเชอืดคอนั้นเชอืดได้ทุกเรื่องจรงิๆ ไม่เว้นกระทั่งเรื่องน่องไก่ 

ใครหนอไปปล่อยข่าวว่านางเป็นจอมรีดไถ คนผู้นั้นคงไม่รู้จักมือขวาของ

ประมุขหงนามซิ่นเผงิแน่

เป็นนางด่วนตัดสินใจเกินไปโดยแท้ จอมรีดไถตัวจริงหาใช่ซิ่นเผิง  

แต่เป็นประมุขพรรคองิฟ้านามหงเปินฉอืผู้นี้ต่างหาก

อาลู ่ก้มหน้าก้มตาถักลูกไหมส�าหรับเป็นของเล่นแมวด้วยใบหน้า 

มืดทะมึน แม้ในสวนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเจ้าขนกลมเดินวิ่งนั่งนอนอยู่ใกล้ๆ  

แต่ใจของนางกลับเต็มไปด้วยเมฆหมอกไร้ความสดชื่นแจ่มใส นางพยายาม 

หกัห้ามใจอย่างยิ่งที่จะไม่หนัไปมองภาพบาดตาบาดใจใกล้ๆ แต่จนแล้วจนรอด

กไ็ม่ส�าเรจ็

ดวงตาคลอน�้าฉายแววเช่นคนได้รับความอยุติธรรม มองไปยังไก่ 

แช่เหล้าเนื้อนุ่มกับไก่ตุ๋นยาจีนบนโต๊ะหินซึ่งหงเปินฉือก�าลังคีบกินด้วยความ 
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สบายอารมณ์ ความจริงแล้วต้องเป็นนางที่ก�าลังลิ้มรสอาหาร โอชา ถ้ามิใช่ 

หงเปินฉือล่วงรู้จากซิ่นเผิงว่านางมีแผนการใด แล้วจัดการรีดไถเอาส่วนซึ่ง

สมควรเป็นของนางมานั่งคบีกนิยั่วโทสะอยู่เช่นนี้

อาลู่สะบัดหน้ากลับมาสนใจลูกไหมในมือ ความจริงแล้วของเล่นแมว

พวกนี้เหล่าจอมยุทธ์หญิงน�ามาบรรณาการมากมายจนใช้ไม่หมด แต่ที่ 

หงเปินฉือใช้ให้นางหัดถักไหมเป็นของเล่นแมวอยู่บ่อยๆ น่าจะเป็นข้ออ้าง 

ในการรังแกนางเสียมากกว่า ที่แล้วมายังทนได้เพราะอิ่มเอมใจยามเห็น 

เจ้าขนกลมเล่นลูกไหมของนางอย่างมีความสุข ทว่าตอนนี้ความไม่เป็นธรรม 

ที่ได้รบักลบัท�าให้รู้สกึเหลอืทนเตม็ทจีนร�่าร�่าจะอาละวาด

“ไก่พวกนี้เนื้อนุ่มและหวานดี พ่อครัวก็ปรุงรสชาติได้กลมกล่อม  

กินแกล้มเหล้าแล้วเพลิดเพลินนัก” หงเปินฉือบรรยายคล้ายไม่รู้ว่ามันท�าให้ 

ผู้ฟังเดอืดดาล แต่บางทอีาจจะเป็นเพราะรู้เขาถงึพูดกเ็ป็นได้

“จะกนิกก็นิไปเงยีบๆ กนิให้ตายไปเลย!” อาลู่กดัฟันด่า

“ข้าเพิ่งรู้ว่าเจ้าสนทิสนมกบัอาจนิมาก” หงเปินฉอืพูดเกริ่น

“เขาเป็นคนเดียวที่จริงใจและไม่ท�าร้ายข้า” อาลู่ถือโอกาสแดกดัน  

แม้จะทราบว่าอีกฝ่ายไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใด “คนบางคนหน้าตาดูไม่ได้ 

แต่จติใจน่าคบหายิ่ง”

“เจ้าจะสนทิสนมกบัเขานั้นไม่มใีครว่า แต่มขีองอร่อยแล้วไม่แบ่งปันกนั 

ไม่คดิว่าใจแคบไปหน่อยหรอื”

ประมขุหงกล่าวเสยีงนุม่เจอืตดัพ้อ พานท�าให้คนฟังโยนลกูไหมที่ก�าลงั

ถกัอยู่ทิ้งแล้วลุกขึ้นชี้หน้าด่า

“ไก่นั่นมู่หรงจินอุตส่าห์เจียดเงินซื้อมาเผื่อข้า เจ้ากลับมาชิงเอาไปกิน 

ทั้งที่สามารถหาเอาใหม่ได้ บอกมา! เป็นใครกนัแน่ที่ใจแคบ”

“อย่าโกรธมาก สุขภาพจะไม่ดี” เขากล่าวด้วยท่าทางเป็นห่วงเป็นใย

พร้อมกบัตกัน�้าแกงไก่ขึ้นดื่ม

“เพ้ย! มารดามันเถอะ! หงเปินฉือ เจ้ามาประลองกัน หากบิดาชนะ 
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จงมอบไก่มา” อาลู่โดนยั่วโมโหจนสติแตก มาดื่มกินของที่ควรเป็นของนาง 

ต่อหน้าต่อตา นางสุดจะทนไหว

“เจ้าหนึ่งค�าก็ร้องเพ้ย สองค�าก็ร้องด่ามารดา สามค�าก็ยกตนขึ้นเป็น

บิดาคนอื่นแล้ว ใจร้อนมุทะลุเกินไปจริงๆ” หงเปินฉือใช้ตะเกียบคีบเนื้อไก ่

ในน�้าแกงเข้าปาก

“เป็นเจ้าชอบยั่วโมโหข้า!”

“เป็นข้าผิดไปจริงๆ” หงเปินฉือมีสีหน้าส�านึกผิด “เช่นนั้นจงมานั่งกิน

ด้วยกนัเถดิ”

อาลูท่ี่ก�าลงัเดอืดดาลจนหน้าด�าหน้าแดงได้ยนิเช่นนั้นพลนัมนึงงท�าอะไร

ไม่ถูกไปวูบหนึ่ง เจตนาของหงเปินฉือคือยั่วโมโหนาง แต่อยู่ดีๆ กลับยอม 

อ่อนข้อให้เสียอย่างนั้น นางหรี่ตามองท่าทีที่เขายกอาหารบนโต๊ะอาหารให้  

แล้วค่อยนั่งลงร่วมโต๊ะโดยไม่คลายการระวงัตวั

“กินเถิด” ประมุขหงจอมมารยาคะยั้นคะยออย่างสุภาพ เพิ่มความ

จรงิใจด้วยการคบีไก่แช่เหล้าใส่จานแบ่งให้

“เจ้ามาไม้ไหน” อาลู่ถามด้วยความไม่ไว้ใจ แต่มือหยิบตะเกียบคีบไก่

เข้าปากเคี้ยวอย่างไม่ถอืสาที่ใช้ของร่วมกนั

“ความจริงข้าไม่อยากแย่งของกินเจ้า เพียงแต่น้อยใจที่เจ้าเอาแต่ 

สนทิสนมกบัอาจนิ มขีองกนิกไ็ม่ยอมแบ่งข้า”

อาลู่เกือบพ่นไก่ออกจากปาก ทว่าเห็นแก่กินมากเกินไปจึงยั้งอาการ 

ได้ทนั “หากเจ้าไม่ใช่คนที่วางยาข้า ข้าอาจเผลอคดิไปแล้วว่าเจ้าตดัพ้อจรงิจงั”

“วางยาแล้วอย่างไร ข้าก็เลี้ยงดูเจ้าอย่างดี ให้ท�างานเล็กน้อยเท่านั้น  

ยังไม่ส�านึกอีกหรือว่ามีแต่คนอิจฉาเจ้า” ประมุขหงจอมมารยากล่าวเสียงนุ่ม 

ก่อนจะยกเหล้าขึ้นจบิ

“ข้าต้องทนคิดถึงเจ้าเมื่อเข้าใกล้ทุกรอบยี่สิบวัน เป็นรสชาติที่คนทั้ง 

แผ่นดนิไม่มทีางอจิฉา” นางแค่นเสยีงพูด คบีไก่ขึ้นเคี้ยวราวกบัก�าลงัแก้แค้น 

“รอบที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆ นับว่าโชคเข้าข้างที่เจ้าอารมณ์ดีจึงมอบยาต้านพิษ 
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ให้ข้าก่อนเวลา เฮอะ! คนทั้งแผ่นดนิกล้าอจิฉาข้าร”ึ

“ล�าบากเจ้าแล้ว” ประมุขหงกลับยอมรับผิดแต่โดยดีจนน่าแปลกใจ  

“แต่การถูกเจ้าเฝ้าคดิถงึกไ็ม่ใช่เรื่องที่คนทั้งแผ่นดนิควรอจิฉาจรงิๆ นั่นละ”

“ชา้ก่อน เมื่อครู่เป็นข้าพดูไม่ถกูต้อง หรอืเจ้าเข้าใจผดิ” อาลูย่กมอืห้าม

ด้วยท่าทางสบัสน ยิ่งพจิารณาค�าพูดของตนประกอบกบัค�าพูดของหงเปินฉอื 

กย็ิ่งสบัสนงุนงงนกั

“บางเรื่องก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจมากนัก” หงเปินฉือกล่าว 

ด้วยน�้าเสียงและสีหน้าสุขุมคัมภีรภาพ “ข้าสืบข่าวทางกู้ฮูหยินกับพรรค 

เมฆาคล้อยมาแล้ว”

หากเมื่อครู่อาลู่ก�าลังสับสนงงงวยอย่างที่สุด บัดนี้นางก็ไม่ได้สับสน

งงงวยอกีต่อไปแล้ว แต่ก�าลงัอยากรูอ้ยากเหน็อย่างมาก นบัตั้งแต่ถกูหงเปินฉอื

ลงมืออ�ามหิตควบคุมตัวเอาไว้ ทั้งยังสั่งให้สวมหน้ากากงิ้วหลานเซ่อครึ่งหน้า

ตลอดเวลาที่พบปะผูค้น นางกไ็ม่รูข่้าวคณุหนโูฉวในตอนนั้น หรอืกค็อืกู้ฮูหยนิ

ในตอนนี้อีกเลย รู้เพียงแต่ค่าหัวของนางพุ่งสูงขึ้นทุกที สูงเสียจนสีหน้าของ

เหล่านกัล่าค่าหวัฉายแววกระหายเงนิชวนตื่นตระหนกแก่ผู้พบเหน็ยิ่งนกั

“ได้ยินมาว่าเกี้ยวเจ้าสาวถูกหามเข้าเมืองอย่างใหญ่โต เจ้าบ่าวสีหน้า 

แช่มชื่น กราบไหว้ฟ้าดนิอย่างสะดวก แต่หลงัจากเข้าหอ มขี่าวว่าหมอชื่อดงั 

ถูกเรยีกตวัเข้าหอไปด้วยอย่างลบัๆ เกรงว่าเจ้าจะลงมอืหนกัจรงิๆ”

ในปากของอาลู่มีแต่รสฝาด นางคว้าเอาจอกเหล้าในมือหงเปินฉือ 

มากระดกเข้าปากแล้วพลนัชะงกัรู้ตวั เหน็ลูกตาด�าสนทิจบัจ้องมานิ่งๆ จงึรบี

กุลกุีจอคีบไก่ใส่จาน แบ่งยื่นส่งให้พร้อมตะเกียบแทนการขออภยั “ตอนนั้น 

นางถูกพลังตัวเองย้อนกลับจนเลือดไหลออกทั้งเจ็ดทวารต่างหาก” อาลู่ 

ปัดความรบัผดิชอบอย่างมเีหตุผล

“หลังจากนั้นหมอก็พักอยู ่ในพรรคเมฆาคล้อยถึงแปดวันแปดคืน 

จงึถูกส่งกลบัอย่างลบัๆ โดยรวมแล้วภายนอกสถานการณ์ปกต ิแต่ค่าหวัเจ้า

ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นทุกที คงบอกได้ว่าพวกเขาเดือดดาลกันเพียงใด” ประมุขหง
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กล่าวต่อด้วยสีหน้าเปี่ยมเมตตาราวพระโพธิสัตว์ ก่อนจะคีบไก่บนจานแบ่ง  

กนิด้วยท่าทางผู้ดี

“จะบอกว่าข้าควรขอบใจที่ถูกเจ้าวางยาน�ากลับมาชุบเลี้ยงหรือ” อาลู่

แค่นเสียงขึ้นจมูกเป็นเชิงหมิ่น “พวกคนในยุทธภพล้วนสวมหน้ากากคนด ี 

แต่จิตใจคับแคบยิ่ง คนหนึ่งก็เป็นนางมารไร้เหตุผลจอมพยาบาท คนหนึ่งก็

เป็นจอมปลิ้นปล้อนเจ้ามารยา เอาดใีส่ตวัได้คล่องแคล่วนกั”

“ซื่อตรงเกนิไปกต้็องลงไปนอนเป็นศพ เจ้าควรรูจ้กัปรบัตวัและขี้ระแวง

ให้มาก”

“ข้าจนปัญญาที่ไม่รู้ถ้อยค�าดีๆ  เอามาพูดบดิเบอืนเข้าข้างตวัเองบ้าง”

“แต่ข้าได้ยนิมาว่าเจ้าขบัไล่คนด้วยค�าพูดเผด็ร้อนดนีี่”

“เป็นเจ้าอกีนั่นละ ที่สร้างความล�าบากให้ข้า หากไม่ต้องการพบพวกนาง

ไยไม่หาทางเองเล่า ต้องให้ข้าออกไปรบัหน้าคอยปัดเป่าภยัพบิตัใิห้ด้วยหรอื” 

อาลู่พูดแล้วฉุนขึ้นมานดิๆ

“ถ้าข้าอยากลงมอืเองกค็งไม่ใช้งานเจ้า”

“ขออภยั เป็นข้าพูดไม่คดิเอง!”

“เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เจ้าจงเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติของจริงเถิด” 

หงเปินฉอืกล่าวเรยีบๆ กระแสเสยีงบอกว่าเป็นการเตอืนจรงิจงั “พรรคมาร

เหมิเกรมิขึ้นทุกท ี เรว็ๆ นี้เฉนิฮ่าวมอืขวาของประมุขเฉยีนคงบุกพรรคองิฟ้า

มาทวงถามคน พ่อบ้านฝูไม่มปีัญญารบัมอืแน่ เจ้าคงต้องเป็นผู้รบัหน้า”

“ผู้ชายอกสามศอกในพรรคกม็มีากมาย ไฉนจงึให้แม่นางน้อยอย่างข้า

ออกไปรบัหน้าพวกพรรคมารกนัเล่า นี่เจ้าตั้งใจส่งข้าออกไปตายหรอื”

“แม่นางแมวน้อย” หงเปินฉอืเรยีกเสยีงนุ่มอย่างเสแสรง้ “คนในพรรค

องิฟ้านี้ทั้งหมด ฝีมอืรวมกนัแล้วอย่างหนกักก็ล่าวได้แค่ ‘พอถไูถ’ กบัเจ้าเท่านั้น 

เจ้าคดิว่าข้าใช่คนที่เหน็พยคัฆ์ไม่แผลงฤทธิ์กค็ดิว่าเป็นแมวป่วยหรอื”

“เฮอะ! เจ้าอยากให้ข้ารบัหน้า ข้ากจ็ะท�า ไม่ต้องอ้างเหตผุลบ้าบออะไร” 

อาลู่ท�าเป็นโมโหกลบเกลื่อน ซึ่งอีกฝ่ายก็ยิ้มเฉยอย่างไม่ต้องการคาดคั้นอีก  
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แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด นางกน็กึยนิดทีี่เขาท�าเช่นนั้น

“ก่อนอื่นข้าจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวความขัดแย้งเริ่มต้นจากตรงไหน”  

หงเปินฉือดันจานแบ่งและตะเกียบกลับคืนเป็นเชิงอนุญาตให้นางกินไป 

ฟังไปได้ “เมื่อปีก่อนข้าได้รับสารจากประมุขเฉียนเพื่อพูดคุยเรื่องความ

ปรองดองของยุทธภพ หะแรกข้าจะถอืคตผิู้น้อยเข้าพบผู้อาวุโส ทว่าประมุข

เฉยีนกลบัเป็นฝ่ายยนืกรานจะเดนิทางมาหาข้าด้วยตนเอง ข้าไม่กล้าเคลื่อนไหว

มากเนื่องจากสถานการณ์อ่อนไหว จะส่งคนไปอารักขาท่านก็เกรงจะถูก 

แปลเจตนาผดิว่าเป็นการน�าคนไปควบคมุท่านมา สดุท้ายกเ็กดิเรื่องไม่คาดฝัน  

เราได้รับรายงานมาว่าเหล่าผู้ติดตามของประมุขเฉียนถูกสังหาร ส่วนตัว 

ประมุขเฉยีนเองกส็าบสูญไร้ร่องรอย”

“ด้วยเหตุนี้เฉินฮ่าวเจ้ามือขวานั่นจึงเดือดดาลใหญ่ คิดว่าพวกเจ้า 

เล่นเล่ห์เพทุบาย ลอบกัดประมุขเฉียนที่ยังไม่ทราบชะตากรรม” อาลู ่

ตั้งข้อสันนิษฐาน “นับว่าเจ้าเฉินฮ่าวอะไรนั่นตาดแีท้จงึมองเจ้าออก จากนิสยั

ของเจ้า มอีะไรยนืยนัได้ว่าเจ้าไม่ได้ท�าอย่างที่เฉนิฮ่าวสงสยัจรงิ”

“สิ่งยนืยนักค็อื ข้าเป็นผูย้นืยนัว่าไม่ได้ท�า” ประมุขหงกล่าวอย่างองอาจ

ห้าวหาญยิ่ง ท�าเอาอาลูต่กตะลงึจนพดูไม่ออก “หากเฉนิฮ่าวมาถงึ ทวงถามคน 

ไม่ได้กอ็าจก่อความวุ่นวายขึ้น เมื่อนั้นระหว่างรอข้ามาจดัการ เจ้าจงรบัหน้า

เขาอย่างสภุาพใจเยน็ที่สุด จงตระหนกัเอาไว้ว่าท่าทขีองเจา้ก�าหนดชะตากรรม

ของยุทธภพ”

“เรื่องใหญ่โตพรรค์นั้นอย่าให้ข้าแบกรับเลย” อาลู ่ท�าท่าขนพอง 

สยองเกล้า ล�าพังที่นางกินยาพิษประหลาดต้องเฉียดตายทุกยี่สิบวันก็มาก

พอแล้ว อย่าให้ถงึขั้นแบกรบัอะไรมากกว่านี้เลย “เจ้าซิ่นเผงิคนนั้นกด็ูใจเยน็

และเป็นมติรมากอยู่ ท่านจงใช้งานเขา”

“ซิ่นเผิงกับเฉินฮ่าวเคยประมือกันจนอาการสาหัสทั้งคู่ คู่แค้นเจอกัน

ย่อมตาแดงฉาน ข้าต้องการคนมาคอยระวงัเหตุ มใิช่ให้คนมาก่อเหตุ”

“มารดามันเถอะ! เป็นบิดาดวงซวยอีกแล้ว” อาลู่กระแทกมือลงกับ 
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โต๊ะหนิด้วยลุแก่โทสะ

“กินต่อเถิด” หงเปินฉือบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจึงใจกว้างเป็นพิเศษ  

เขายกอาหารทั้งหมดให้อาลูก่นิแต่เพยีงผูเ้ดยีว ทั้งยงัคอยรนิสรุาเตมิให้ไม่ขาด

ด้วย ระหว่างนั้นกฉ็วยเอาเจ้าขนกลมตวัอ้วนท้วนสดี�าสนทิเงางามขึ้นมาลบูเล่น

บนโต๊ะ

พอนางได้มองเขาเล่นกับแมวจนมันเคลิบเคลิ้ม อารมณ์ที่ขึงตึงอยู่ 

กค่็อยๆ ผ่อนคลายลง เมื่ออาหารหมดเกลี้ยง คนอิ่มแปล้ อารมณ์กผ่็อนคลาย

ถึงขีดสุดพอดี “เจ้าขนกลมพวกนี้ซุกซน ชอบมุดชอบปีนป่าย ทั้งยังลับเล็บ 

ไปทั่ว ข้าว่าจะหาทางสร้างบ้านจ�าลองหลายชั้นให้มนัได้ปีนป่ายเล่น สร้างอโุมงค์

ให้มนัมุด และถกัเสาเชอืกไว้ให้มนัฝนเลบ็” อาลู่เกริ่นด้วยความผ่อนคลาย

“หวัคดิสร้างสรรค์ด”ี หงเปินฉอืพยกัหน้าพอใจอย่างเอกอุ

“เชน่นั้นขา้ตอ้งเบกิเงนิเพิ่ม” นางกล่าวสิ่งที่อยูใ่นใจแลว้เผลอยิ้มเจา้เลห์่

ออกมาแวบหนึ่ง

“ไปบอกพ่อบ้านฝูว่าข้าให้เบิก” เขาพยักหน้ายินยอมโดยง่าย สมกับ 

เป็นผู้คลั่งไคล้สตัว์ขนกลมอนัดบัหนึ่งในยุทธภพ

“กุ้ยเหรนิไปไหน ตั้งแต่มาข้ายงัไม่เหน็มนัเลย” เมื่ออารมณ์ดอีาลูก่ช็วน

สนทนาเรื่อยเปื่อยด้วยความเป็นมติรได้

“คงจะเล่นอยู่ที่ไหนสักแห่ง รึไม่ก็ไปเที่ยวอวดด้ายแดงมงคลเส้นใหม่ 

ที่เจ้าถกัให้มนั” เขาบอกยิ้มๆ

“ข้าทุ่มเทสุดชีวิตเชียวนะ หยกชิ้นเอกนั่นไปรีดไถเอาจากเจ้าตัวโรค

ระบาด ส่วนกระพรวนข้าสั่งให้เด็กในตลาดไปหามาให้ ด้ายแดงมงคลก็ไป 

หยบิมาจากฝ่ายอาภรณ์ วสัดุล้วนเป็นของดทีั้งนั้น เมื่ออยู่บนคอของกุ้ยเหรนิ

ที่ขาวราวหมิะ จงึเป็นภาพความโดดเด่นมสีสีนัและล�้าค่า เหมาะกบับุคลกิของ

มนันกั”

“มนัใส่แล้วน่ารกัจรงิๆ” หงเปินฉอืพยกัหน้ายิ้มแย้ม รนิสุราให้นางดื่ม

แก้คอแห้งอกีหนึ่งจอก
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“และข้าก�าลังคิดจะตัดเย็บเสื้อให้มันเลียนแบบเสื้อเกราะ เลือกวัสดุ 

ที่เบาและคงทนสกัหน่อย บนหลงัให้มหีนามแหลมคล้ายหลงักิ้งก่า มนัจะต้อง

งดงามห้าวหาญมาก แมวสาวๆ เหน็แล้วจะต้องตกหลุมรกัมนั”

“แต่มนัเป็นตวัเมยี” ประมุขหงแย้งเบาๆ

“ยงัมชีดุของคนเผ่านอกด่าน วนัก่อนข้าบงัเอญิไปเหน็มา เสื้อผ้าพวกเขา

เน้นห่มด้วยหนงัสตัว์ สวมหมวกร้อยลูกปัดถกัผม และเยบ็รองเท้าหนงัสตัว์

สี่ข้างด้วย”

“นั่นออกจะ...”

“ยงัม.ี..”

“ยงัมอีกีหรอื”

“ข้าจะเย็บหมวกผ้าสิงสาราสัตว์ชนิดอื่นให้มันสวม เช่น หูกระต่าย 

หูกวาง หูสยงเมา และเขาแพะ” อาลู่ร่ายจินตนาการของตัวเองด้วยท่าทาง 

ตื่นเต้น ดวงตาวาวระยบัเปี่ยมไปด้วยความกระตอืรอืร้น

“สวรรค์...”

“เจ้ากเ็หน็ด้วย?”

“...”

“ขอบใจตัวเองเถิดที่เคี่ยวกร�าให้ข้าจับเข็มและด้ายมาตลอดเดือน ข้า 

ถงึบงัเกดิจนิตนาการอนัประเสรฐิเช่นนี้ได้” นางถูไม้ถูมอือย่างหมายมั่น

“เป็นข้าท�าตัวเองสินะ” ประมุขหงร�าพึงร�าพันกับตัวเองด้วยสีหน้า

สะเทอืนใจเลก็น้อย

“ยงัมเียบ็ผ้าพนัคอ...”

“จดัการตามแผนการแรกๆ ที่เจ้าวางเอาไว้ให้หมดก่อนเถดิ หากรบีร้อน

เกินไปงานจะออกมาไม่เรียบร้อย” หงเปินฉือชิงเอ่ยขัดพร้อมกับรินสุราให ้

นางดื่มกลั้วคอ ก่อนจะกล่าวต่อด้วยน�้าเสยีงปลอดโปร่ง “แต่คาดว่าคงกนิเวลา

เป็นเดอืน กว่าเจ้าจะจดัการตามแผนเหล่านั้นส�าเรจ็”

“ไม่ช้าถึงเพียงนั้น ข้าก็แค่เขียนความต้องการอย่างละเอียดแล้ว 
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มอบหมายให้คนมฝีีมอืแต่ละฝ่ายท�า ไม่นานกเ็สรจ็ อาจกนิเวลาไม่เกนิสบิวนั 

ด้วยซ�้า” อาลู่แย้ง

“เช่นนั้นคงไม่กวนเวลาเจ้ามากนกั เพราะทอีกีไม่กี่สบิวนัข้างหน้าเจ้าจะ

ต้องรบัแขกจ�านวนมาก ซึ่งแขกเหล่านี้จ�าเป็นต้องรบัใช้ด้วยความระมดัระวงั”

“ท่านมอีะไรมาเคี่ยวกร�าข้าอกี”

“เฉินฮ่าวไม่ได้จะมาที่นี่ในจังหวะเวลาปกติ” ประมุขหงกล่าวไปด้วย 

ลูบเจ้าขนกลมไปด้วย “แต่เป็นเพราะบรรดาคนส�าคัญของพรรคฝ่ายธรรมะ

จะเดนิทางมาที่พรรคองิฟ้าเพื่อถกปัญหาเรื่องพรรคมาร”

“ช้าก่อน ข้าสงัหรณ์แปลกๆ คงไม่ใช่อย่างที่ข้าคดิ?”

“หากสิ่งที่เจ้าคิดเกี่ยวข้องกับเจ้าส�านักพรรคเมฆาคล้อยกับฮูหยิน 

ของเขา เจ้าก็คิดถูกแล้ว” หงเปินฉืออุ้มเจ้าขนกลมสีด�าสนิทวางลงบนพื้น  

เลี่ยงสบตาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

“พวกเขากม็า? แล้วท่านจะให้ข้าคอยรบัรองพวกเขาร”ึ นางสนันษิฐาน

ด้วยใบหน้ามืดทะมึน “ประมุขหงเอ๋ย ชีวิตข้าอยู่ภายใต้เงื้อมมือยาต้านพิษ 

ของท่าน เท่ากับตายไปแล้วครึ่งตัว แต่ข้าก็ยังหวงแหนชีวิต ใช่ว่าจะยอมให้

ใครมาท�าอนัตรายอกีครึ่งชวีติที่เหลอือยูน่ี้ง่ายๆ หากพวกเขาจบัข้าได้ขึ้นมา ข้า 

ย่อมต้องท�าทุกวถิทีางเพื่อรกัษาชวีติ”

“เรื่องนั้นข้าทราบดี แค่เพียงจะเตือนให้เจ้าระมัดระวังตัว ในเมื่อเจ้า 

เป็นผู้หญิง อาจถูกแขกฝ่ายหญิงเรียกหาเพื่อใช้งาน หากไม่อยากเผชิญหน้า 

กับกู้ฮูหยิน ก็จงคิดอ่านเอาไว้เสียเนิ่นๆ เพราะล�าพังหน้ากากงิ้วที่เจ้าสวมไว้

อาจถ่วงเวลานางได้ไม่นานนกั เนื่องจากนางมคีวามจ�าดมีากพอๆ กับอาฆาต

คนได้นาน เว้นแต่เจ้าจะแสดงละครเก่งจนสามารถตบตานางได้”

“ท่านบอกว่าพวกฝ่ายธรรมะมากนัหมดหรอื”

“ย่อมเป็นเช่นนั้น”

“และเฉนิฮ่าวอะไรนั่นกอ็าจจะมาก่อกวนด้วย?”

“กอ็าจจะ”
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“แล้วท่านกม็อบหมายให้ข้ารบัหน้าเฉนิฮ่าวอะไรนั่น พร้อมทั้งคอยระวงั

คนของพรรคเมฆาคล้อย รวมถึงคอยระวังมิให้เผยพิรุธให้กู้ฮูหยินจับได ้

อกีด้วย” อาลูก่ล่าวแล้วพลนัศรีษะพองโต “ท่านมใิช่คาดเดาได้วา่ข้าอาจถกูบบี

ให้เผยพริธุออกมาหรอกหรอื เช่นนั้นจะให้ข้าแบกรบัความเสี่ยงอย่างไม่จ�าเป็น

ไปเพื่อสิ่งใด!”

“เรื่องให้เจ้าคอยรบัมอืกบัเฉนิฮ่าว เป็นการใช้คนให้เหมาะกบังาน ส่วน

การเตอืนให้เจ้าไม่เผยพริุธนั้น เรยีกว่าเป็นเรื่องจ�าเป็น”

ในหูของอาลู่คล้ายมีเสียงระเบิดดังสะเทือนเลือนลั่น นางนึกอยาก 

ชกหน้าหล่อเหลาของหงเปินฉือให้เสียโฉมสักครั้ง แต่คิดไปคิดมาเขาก็ล้วน

พยายามอย่างดทีี่สดุแล้ว ทั้งเหตแุละผลสามารถแจกแจงออกมาได้ชดัเจน หาก

นางโกรธเขา มเิท่ากบัว่าเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกหรอื

“นั่นเจ้าจะไปไหน” หงเปินฉือถามเมื่อเห็นนางผุดลุกขึ้นแล้วพุ่งออก 

จากเก๋ง

“ไปคาดคั้นถามเจ้าตวัโรคระบาด” อาลู่ตอบโดยไม่หนักลบัไปมอง

“เรื่อง?”

“มวีดัใดรบัสะเดาะเคราะห์บ้าง” นางก้าวฉบัๆ อย่างดุเดอืดตามโทสะ 

ที่ก่อตวัแรงขึ้นเรื่อยๆ “พกันี้บดิาดวงซวยเกนิไป! ซวยจนเหลอืจะทนแล้ว”

อาลู่ยังร้องด่าลมฟ้าอากาศอีกหลายค�าและไม่ได้หันกลับไปมองคน 

ในเก๋ง จงึไม่เหน็ว่าหงเปินฉอืก�าลงัจ้องมองรอยฝ่ามอืซึ่งนางเผลอลโุทสะซดัลง 

บนโต๊ะหนิด้วยสหีน้าเยน็ชาที่สุด


