
บทนำ�

ดวงสุริยันแห่งคิมหันตฤดูแผดเผาร้อนระอุอยู่เหนือศีรษะ ที่นี่คือ

หมูบ้่านตงเจยีงซึ่งตั้งคาบเกี่ยวอยูร่ะหว่างสองแว่นแคว้นอนัคบัคั่งไปด้วยผูค้น

มากหน้าหลายตา

ยามนี้สถานที่ซึ่งมักจะวุ่นวายอยู่แล้วกลับคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจาก

หวัหน้าหมูบ่า้นของพวกเขาจดัการแข่งขนั ‘ประชนัปัญญา’ โดยมเีงนิรางวลัให้

กว่าสบิตำาลงึเงนิ แม้ฟังดูแล้วจำานวนเงนิจะมไิด้มากมายมหาศาล ทว่าสำาหรบั

ชาวบ้านทั้งหลายที่หาเช้ากนิคำ่าแล้ว เงนินี้จะสามารถช่วยให้พวกเขาอยูไ่ด้สบาย

ไปอกีนานเลยทเีดยีว

การประชนัปัญญาแต่แรกเริ่มมผู้ีเข้าร่วมกว่ายี่สบิคน และมนีกัเดนิทาง

จากตา่งถิ่นกวา่หา้คนด้วยกนั ครั้นเวลาล่วงเลยมาจนบ่ายคลอ้ย ความดเุดอืด

และสนุกสนานดำาเนินไปเรื่อยๆ จนผู้ชมทั้งหลายลืมความเมื่อยล้าและความ

ร้อนของไอแดดไปเสยีสนทิ

ในที่สุดการแข่งขนัประชนัปัญญากม็าถงึช่วงโค้งสุดท้าย...

ลานกว้างหน้าเรอืนหวัหน้าหมูบ้่านเหลอืเพยีงร่างของสองบรุษุ หนึ่งคอื

ชายอายุย่างเข้าเลขสี่ผู้เต็มไปด้วยความมั่นใจ ใบหน้าสะอาดเกลี้ยงเกลา 
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ไว้หนวดเครา สวมชุดสีเทาเข้ม เข้ากับพัดขนห่านในมือใหญ่ที่โบกพัดคลาย

ความร้อน ส่วนผู้ที่ยนือยู่อกีฟากหนึ่งของเวทกีลบัเป็นบุรุษร่างบางวยัละอ่อน

ไม่น่าจะเกินสิบเจ็ดปี อาภรณ์สีนำ้าตาลเข้มทำาให้ตัวของเขาดูเล็กบาง ใบหน้า

สะอาดหมดจดมีเค้าอ่อนหวานอยู่หลายส่วน บนริมฝีปากฉาบด้วยรอยยิ้ม

บางๆ อย่างสุนทรยี์

ยามที่คนอ่อนวัยเห็นคู่ต่อสู้เริ่มโบกพัดในมือ เขาจึงหยิบพัดขนห่าน 

สีขาวบริสุทธิ์ที่มีขนาดเล็กกว่าออกมาโบกเล่นบ้าง นัยน์ตาสีนำ้าตาลอ่อนม ี

แววขบขนัพราวระยบิจนเรยีกเสยีงหวัเราะจากผู้ชมด้านล่างได้เป็นอย่างดี

“พี่น้องทุกท่าน ในที่สุดการแข่งขันประชันปัญญาก็มาถึงรอบสุดท้าย

แล้ว...” เสยีงแหบแห้งของหวัหน้าหมูบ้่านวยัห้าสบิสามปีดงัขึ้น ส่งผลให้ผูท้ี่ยนื

โอบล้อมเวทกีลบัมาสู่ความสงบอกีครา

ทุกสายตาเบือนไปยังร่างที่เพิ่งเดินออกมาจากเรือนด้วยแววตาฉงน

สงสัยเจือลุ้นระทึกอยู่ในที เพราะไม่รู้ว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะใช้สิ่งใดมาเป็นตัว

ตัดสินการแพ้ชนะในรอบสุดท้ายนี้ ขณะที่ฝ่ายผู้เข้าแข่งขันทั้งสอง คนหนึ่ง

ขมวดคิ้วอย่างครุ่นคดิ ส่วนอกีคนกลบัยิ้มละไมอย่างไม่ยี่หระต่อสิ่งใด

“การแข่งขันรอบสุดท้าย มีกติกาดังนี้” ผู้อาวุโสเดินเข้าสู่ใจกลางลาน

ประลอง “ผู้เข้าแข่งขนัทั้งสอง จะต้องตามหาสิ่งที่เป็นคำาตอบของคำาใบ้ปรศินา

ให้พบภายในระยะเวลาหนึ่งก้านธูป หากผู้ใดพบก่อนกจ็ะถอืว่าเป็นผู้ชนะ” 

คำาบอกกล่าวของหัวหน้าหมู่บ้านเรียกเสียงฮือฮาสนุกสนานจากผู้ชม 

ที่อยู่โดยรอบ เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่โต๊ะไม้เลก็ถูกบุรุษสองคนยกออกมากลาง

ลานกว้างพร้อมกบักระถางที่มธีูปหนึ่งดอก

“กฎข้อห้ามดังนี้ หนึ่ง...ห้ามผู้เข้าแข่งขันใช้กำาลังภายในหรือวรยุทธ์ 

สอง...ห้ามใช้อาวุธใดๆ โดยเด็ดขาด สาม...ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถทำาร้าย

ร่างกายผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามได้ และสี่...ห้ามแย่งชิงสิ่งที่เป็นคำาตอบจากกัน

และกนัเป็นอนัขาด” สายตาของผู้กล่าวเบอืนไปยงัผู้เข้าแข่งขนัทั้งสองเลก็น้อย

คนหนึ่งที่มีใบหน้าเกลี้ยงเกลากับอีกหนึ่งที่มีหนวดเคราไม่เอ่ยถาม 
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สิ่งใดนอกจากพยกัหน้ารบัรู้

“คำาถามปรศินาคอื ‘ต้นกำาเนดิเดยีวกนัแต่แยกเป็นสอง สิ่งแรกหากมี

หนึ่งจะเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งที่สองหากมหีนึ่งกจ็ะจากไป ทั้งสองสิ่งคอือะไร’ หาก

ไม่มใีครสามารถบรรลเุงื่อนไขได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนดกจ็ะไม่มใีครได้รบั

เงนิรางวลั เริ่มการแข่งขนัได้!” 

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวจบกร็บัเทยีนไขจากผู้ช่วยมาจุดธูป นบัว่าเป็นการเริ่ม

การแข่งขนัรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ

ผู้เข้าแข่งขนัทั้งสองหนัมาสบตากนั ผู้สูงวยัใช้มอืประกบพดัยื่นออกไป

เบื้องหน้า ท่าทดีั่งบณัฑติผู้ทรงคุณวุฒิ

“ข้า...กว่างสือเฟิน ฉายาไท่หยาง” เสียงทุ้มสุขุมกล่าวแนะนำาตัวตาม

มารยาท ส่งผลให้คนฟังคลี่ยิ้มกว้างขึ้น

หนุม่น้อยประกบมอืบ้าง เอ่ยด้วยนำ้าเสยีงหยอกเย้าเจ้าสำาราญยิ่ง “ถาม

ทำาไม”

ใบหน้าของกว่างสือเฟินบิดเบี้ยวเพราะถูกยอกย้อนราวกับเขาไม่มี 

ตวัตนในสายตาของคนอ่อนเยาว์ ผู้ที่ใบหน้าเป้ือนยิ้มจงึกล่าวเสรมิด้วยเกรงว่า

อกีฝ่ายจะเข้าใจผดิ

“ข้ามนีามว่า เหอปี้เวิ่น1 ฉายาต้าไท่หยาง2” กล่าวจบกเ็บอืนหน้าไปทาง

ฝั่งขวา ทำาทที่าจะเดนิไปยงัจุดนั้น

ชื่อที่แสนกวนประสาทและนามแฝงที่ตั้งใจล้อเลียนส่งผลให้ใบหน้า 

คนฟังดำาคลำ้า ส่วนชาวบ้านทางด้านล่างต่างหวัเราะกนัอย่างชอบอกชอบใจ

หนุม่น้อยผูน้ี้น่าสนใจนกั! เขาทั้งซุกซนแต่กม็ปัีญญาเฉยีบแหลม พลกิ-

แพลงทุกสิ่งอย่างจนสามารถเข้ามาถึงรอบชิงได้ เรียกได้ว่าม้ามืดที่อยู่เหนือ

1 เหอป้ีเวิ่น (何必问) แปลว่า ถามทำาไม
2 ต้าไท่หยาง (大太阳) ‘ไท่หยาง (太阳)’ หมายถงึ พระอาทติย์ การเตมิคำาว่า ‘ต้า’ ที่แปลว่าใหญ่ 

ในที่นี้จึงแปลว่า พระอาทิตย์ดวงใหญ่ ตั้งใจล้อเลียนว่ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่มีฉายาว่าไท่หยางเพียง 

อย่างเดยีว
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ความคาดหมายของทุกคน

กว่างสอืเฟินเค้นเสยีงหวัเราะในลำาคอ

‘ประเสรฐิ เหอปี้เวิ่น!’

เขากดัฟันกรอด ก่อนจะสะบดัชายเสื้อเดนิไปยงัมุมซ้าย เลือกที่จะไม่

สนใจคู่ต่อสู้ที่ดูอย่างไรก็เป็นเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นนำ้านมแล้วพิจารณาคำาใบ้ที่ 

ได้รบั กลอกตาครุ่นคดิอยู่ครู่หนึ่ง

ด้วยเวลากระชั้นชิดเช่นนี้ หากครุ่นคิดนานจนไม่ทันได้เดินออกไปหา 

กค็งหมดเวลาก่อนพอดี

ผู้ที่มีหนวดเคราบนใบหน้าเบือนสายตาไปยังเหอปี้เวิ่นซึ่งยืนอยู่อีกฝั่ง 

เหน็ว่าหนุม่น้อยกำาลงัเพ่งสายตาเข้าไปยงับรเิวณป่าโปร่งทางทศิตะวนัตกอย่าง

ครุ่นคดิ มทินัไรกพ็ยกัหน้าแล้วทำาท่าจะมุ่งหน้าเดนิไปยงัทางนั้น

อย่าบอกนะว่าเขาคดิได้แล้ว เหตุใดจงึเรว็นกั!

ด้วยความร้อนใจว่าจะพ่ายแพ้ กว่างสือเฟินจึงรีบวิ่งตรงเข้าไปใน 

ป่าโปร่งทนัทที่ามกลางความตกใจของผู้คนที่มงุดอูยู่โดยรอบ กะว่าหากเข้าไป

ในป่าอาจคดิคำาตอบของคำาใบ้ปรศินาออก ดกีว่าจะต้องมานั่งเสยีเวลาครุน่คดิ

อยู่บนเวที

ทว่าความประหลาดใจก็เกิดขึ้นกับผู้ชมทั้งหลายอีกครา เมื่อเด็กหนุ่ม

ซึ่งเดมิททีำาท่าจะเดนิเข้าไปในป่าโปร่งกลบัหนัหน้ากลบัมายงัผู้ชมทั้งหลาย

ต้นกำาเนดิเดยีวกนัแต่แยกเป็นสอง สิ่งแรกหากมหีนึ่งจะเพิ่มมากขึ้น แต่

สิ่งที่สองหากมหีนึ่งกจ็ะจากไป...คำาตอบนั้นไม่ยากเลย

เขาคิดในขณะที่ก้าวเดินเข้าไปในฝูงชนซึ่งพากันแหวกทางอย่างพร้อม

เพรียง ดวงตากลมโตกวาดมองอยู่ครู่เดียวก็พบสิ่งที่ต้องการ ก่อนจะพา  

‘สองสิ่งนั้น’ ขึ้นไปยงัเวที

ฝ่ายกว่างสือเฟินเห็นเด็กหนุ่มมิได้เข้ามาในป่าก็หน้าเปลี่ยนสี ครั้นวิ่ง

กลบัมายงัลานประลองกส็ายเกนิไปเสยีแล้ว

เขาถูกเดก็คนนั้นหลอกให้วิ่งเข้าไปในป่า ไม่มมีดีมาจ่อคอ ไม่มถี้อยคำา
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ข่มขู่ใดๆ แต่เดก็นั่นกลบัหลอกด้วยการแสดงละครตบตาเท่านั้น!

ธูปในกระถางถูกเผาไหม้จนเหลือเพียงก้าน ในขณะที่สองมือของ 

เหอปี้เวิ่นจบัจูงเดก็ผู้ชายอายุสี่ขวบและเดก็ผู้หญงิอายุหกขวบไว้แน่น

“คำาตอบของคำาใบ้ปริศนานี้คือ บุตรชายและบุตรสาว” เด็กหนุ่มผู้ที่

ใบหน้าหวานราวกับอิสตรีกำาลังพูดอยู่กับผู้ใหญ่บ้าน ทว่ารอยยิ้มบนใบหน้า

ราวกบัตั้งใจเผื่อแผ่ไปยงัผู้ที่เพิ่งกลบัออกมาจากป่าเป็นพเิศษ

“ต้นกำาเนิดเดียวกันแต่แยกเป็นสอง สิ่งแรกหากมีหนึ่งจะเพิ่มมากขึ้น 

แต่สิ่งที่สองหากมีหนึ่งก็จะจากไป...พวกเขาทั้งสองกำาเนิดจากบิดาและมารดา

เดยีวกนั แต่แยกออกเป็นสองเพศ พอเตบิใหญ่ บุตรชายจะแต่งสะใภ้เข้าบ้าน

แล้วมีบุตรมากมาย แต่บุตรสาวจะต้องแต่งออกไป ข้าตอบถูกต้องหรือไม ่

ท่านผู้ใหญ่”

นำ้าเสยีงของผู้กล่าวเตม็ไปด้วยความมั่นใจ ถงึกระนั้นกด็ูน่าเอน็ดูอย่าง

ร้ายกาจจนผู้มองหมั่นไส้ไม่ลง

กวา่งสอืเฟินยนืแขง็ทื่ออยูก่บัที่ เขาอายมุากกวา่แต่กลบัพ่ายแพ้จงึรูส้กึ

เสียหน้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ใบหน้าที่มีหนวดเคราเขียวคลำ้ารีบสะบัด 

กายเดนิจากไปโดยมเีสยีงของผู้ตดัสนิดงัไล่หลงั

“ถูกต้อง! เหอปี้เวิ่นเป็นฝ่ายชนะ!”



หมู่บ้านตงเจียงตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาซึ่งคาบเกี่ยวเขตแดนของแคว้น

หยางซึ่งอยู่ทางทศิเหนอื กบัแคว้นอู๋ซึ่งอยู่ทางทศิใต้

สองแคว้นนี้มอีาณาเขตกว้างขวางและความยิ่งใหญ่พอๆ กนั จงึมกีาร

สถาปนาองค์ฮ่องเต้เป็นผู้ปกครองแผ่นดนิของตน

เมื่อหลายปีก่อน ยามที่สองแคว้นใหญ่ทำาสงครามหำ้าหั่นกนัทไีร กม็กั

จะสะเทอืนระสำ่าระสายไปทั่วทุกหย่อมหญ้า แคว้นเลก็ทั้งหลายล้วนได้รบัผล 

กระทบอย่างใหญ่หลวง ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์เดอืดร้อนเพราะไม่สามารถทำามา

หากนิ ไร่นาที่เพาะปลกูกก็ลายเป็นสนามรบจนพงัเสยีหาย หลายหมื่นชวีติและ

ผู้นำาครอบครวัใหญ่น้อยสูญสิ้นไปกบัศกึสงครามอนัยาวนานยดืเยื้อ

สิ่งเหล่านี้มิต่างจากฝันร้ายที่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จักจบจักสิ้น 

เสียงร้องไห้ดังระงมดั่งเพลงขับกล่อมวิญญาณทุกผืนแคว้น หลอกหลอนทุก

ชวีติทั้งยามหลบัและยามตื่น...

ในที่สุดสวรรค์ก็ยังมิทอดทิ้งพวกเขา เมื่อองค์จักรพรรดิแห่งแคว้น

หยางและอูต๋ดัสนิพระทยัลงพระนามทำาสญัญาสงบศกึเป็นเวลาสามสบิปี เพื่อ

เว้นช่วงให้พสกนกิรได้ฟื้นตวั

หนึ่ง
เพียงจุดเริ่มต้น
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ทว่ามันก็เป็นเพียงฉากหน้าที่กษัตริย์ทั้งสองได้วางแผนไว้อย่างถี่ถ้วน

แล้ว

ต่อให้สองแคว้นใหญ่ไม่ได้ฆ่าฟันกันเองในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน

มา แคว้นเล็กแคว้นน้อยกว่าห้าแคว้นกลับสูญเสียเขตการปกครองไปเป็น

จำานวนมาก เพราะมิอาจต่อกรกับแคว้นมหาอำานาจทั้งสองที่หันมากลืนกิน 

พวกเขา

แต่สิ่งเหล่านี้กไ็ม่สร้างความหวาดหวั่นให้แก่คนทั้งใต้หล้า ได้เท่ากบัเวลา

ของสัญญาสงบศึกระหว่างสองแคว้นมหาอำานาจที่จะหมดลงในอีกสามปี 

ข้างหน้า...

แม้จะยังไม่มีใครพูดคุยกันในที่แจ้ง แต่คนทั้งหลายต่างก็รู้ดีว่าหาก

สญัญาหมดลงเมื่อไร สองแคว้นที่สั่งสมกำาลงัไพร่พลและแคว้นประเทศราชไว้

เป็นจำานวนมาก คงก่อสงครามครั้งยิ่งใหญ่จนโลหติไหลเจิ่งนองไปทั่วผนืปฐพี

อย่างแน่นอน

...ทว่ามนักเ็ป็นเรื่องของอนาคต

หลังจากเหอปี้เวิ่นแกล้งเมินเฉยต่อความคับแค้นใจของกว่างสือเฟิน 

และรบัเงนิรางวลัจากหวัหน้าหมู่บ้านเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ร่างของหนุ่มน้อยก็

หายไปจากหมู่บ้านอย่างไร้ร่องรอย มอิาจสบืหาที่ไปที่มาของเขาได้

ลานประชันถูกเก็บกวาดเสียเรียบร้อยหมดจด บนท้องถนนมีผู้คน 

แต่งกายหลากชนเผ่าเดนิไปมาอย่างขวกัไขว่ เสยีงร้องตะโกนเร่ขายสนิค้าและ

ต่อราคามีให้ได้ยินอยู่เป็นระยะๆ กลิ่นของเหงื่อไคลล่องลอยอยู่ในอากาศ 

อาคารบ้านเรอืนมสีภาพกลางเก่ากลางใหม่ แต่กส็ะอาดสะอ้าน ต่อให้อยู่ไกลจาก

เมอืงหลวงแต่กไ็ม่ทุรกนัดาร

ร่างในชดุสนีำ้าตาลซ่อนตวัอยูใ่นมุมมดื ครั้นไม่มผีูใ้ดเดนิผ่านตรอกซอย

อันคับแคบก็ลอบถอนหายใจแผ่วเบา ด้วยความจริงตั้งใจจะเดินทางอย่าง

เงียบเชียบ มิเรียกความสนใจจากผู้คนแล้วแท้ๆ แต่เป็นเพราะออกเดินทาง
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อย่างเร่งรบีโดยไม่มเีงนิทองตดิตวั สดุท้ายจงึต้องมาแข่งประชนัปัญญาเพื่อให้

มเีงนิอยู่รอดไปอกีสกัพกั

ดยีิ่งนกัที่พอมวีชิาตวัเบาตดิตวั...

คดิพลางโยนถงุเงนิในมอืเรยีวขาวเล่นแล้วเกบ็เข้าเสื้อตวัในสดุ จากนั้น

กล็งมอืถอดเสื้อคลมุตวันอกออก ครั้นเจ้าตวัเหลอืเพยีงชดุซบัในตวับาง กเ็ผย

ส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างอรชรออกมาอย่างชดัเจน ร่างสะคราญที่ไม่ว่าบุรุษใด

เหน็กต็้องใจสั่นเร้นกายพร้อมกบัผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเรว็

เสื้อคลุมสีนำ้าตาลที่นางสวมถูกพลิกด้านในออกมา จากอาภรณ์บุรุษ

เพศก็แปรเปลี่ยนเป็นชุดอิสตรีสีม่วงเข้ม ชุดนี้หญิงสาวเป็นผู้ออกแบบด้วย

ตนเอง ถงึจ้างวานให้ผู้อื่นเยบ็ให้ แต่มเีพยีงตวัเดยีวในใต้หล้า

ใบหน้าของหนุม่น้อยคลี่ยิ้มบางเบา ครั้นสวมใส่อาภรณ์เสรจ็เรยีบร้อย

ก็ตะปบมือลงบนลำาคอระหง ความคุ้นชินกับการทำาเช่นนี้นับครั้งไม่ถ้วน  

ส่งผลให้นางสามารถลอกหน้ากากหนงัมนุษย์ออกจากใบหน้าได้อย่างง่ายดาย

จากใบหน้าหนุ่มหน้าหยก กลับกลายเป็นหญิงสาวสวยใสวัยสิบเจ็ด 

ผูม้ดีวงหน้ารปูไข่อ่อนหวานละมนุละไม ดวงตากลมโตและขนตายาวใต้คิ้วโก่ง

สวยดุจดงัคนัศร จมูกเลก็และรมิฝีปากอวบอิ่ม ผวิขาวกระจ่างใส นางคลาย

มวยผมที่มัดรวบขึ้นเป็นทรงบุรุษออก ปล่อยให้เรือนผมสีนำ้าตาลเข้มยาวถึง

กลางหลงัสยายคลอเคลยีใบหน้าหวานหมดจด

ผู้ที่ใช้ชื่อกวนประสาทร่วมการแข่งขนัเมื่อครู่ แท้จรงิแล้วคอืหญงิสาว

ผู้มนีามว่า ‘ไป๋หนงิเทยีน’ ต่างหาก!

ใบหน้าหวานแต่งแต้มด้วยรอยยิ้มอารมณ์ดี เจ้าตัวติดนิสัยยิ้มง่าย 

เช่นนี้ตั้งแต่วยัเยาว์จนกลายเป็นความเคยชนิ

ในเมื่อได้เงินแล้วก็ไม่มีความจำาเป็นต้องอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้อีก...แต่ 

เพราะเหอปี้เวิ่นกลายเป็นจุดเด่นไปเสยีแล้ว นางจงึต้องใช้ตวัตนที่แท้จรงิเพื่อ

มุง่หน้าไปจากที่นี่โดยไม่มผู้ีใดสงัเกตเหน็ พอพ้นตวัหมูบ้่านแลว้ค่อยปลอมตวั

กลบัไปเป็นหนุ่มน้อยตามเดมิน่าจะเข้าท่าที่สุด
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ความร้อนอบอ้าวส่งผลให้เหงื่อเมด็ใสๆ ผุดขึ้นมาตามไรผม แต่เจ้าตวั

กำาลงัจมอยู่ในห้วงความคดิบางอย่างจงึไม่คดิจะสนใจ

นางรู้จกั ‘คนผู้นั้น’ มานาน จงึรู้ดวี่าคนขี้ระแวงอย่างเขาคงต้องระแวง

สงสยัแล้วเปน็แน่ ด้วยเหตนุี้นางจงึต้องรบีเดนิทางเข้าสูเ่มอืงหลวงของแควน้อู๋

ให้เรว็ที่สดุ แม้จะไม่มเีหตอุนัใดที่ต้องไปเป็นพเิศษ ทว่าใต้หล้าแห่งนี้คงมเีพยีง

ที่นั่นเท่านั้นที่นางจะปลอดภยั มเีวลาให้ขบคดิทบทวนสิ่งต่างๆ ในระยะเวลา

หนึ่ง

หนิงเทียนคิดพลางเก็บหน้ากากหนังมนุษย์และพัดขนห่านเข้าอกเสื้อ

อย่างมดิชดิ ออกจากซอยแคบไปยงัถนนที่มผู้ีคนเดนิพลกุพลา่น ตั้งใจมุง่หน้า

กลบัไปยงัโรงเตี๊ยม

แสงแดดอาบไล้ผวิกายจนผุดผ่อง ครั้นหญงิสาวช้อนสายตาขึ้นปะทะ

เข้ากับแสงสว่างโดยตรง จึงทำาให้ดวงตาสีนำ้าตาลอ่อนของนางเกิดประกาย 

สเีขยีวอยู่รำาไร

สิ่งหนึ่งที่หลายคนมไิด้สงัเกต คอืสดีวงตาของนางหาใช่สนีำ้าตาลอ่อน แต่

เป็นสีนำ้าตาลอมเขียว หากมิได้สังเกตดูใกล้ๆ หรือไม่ต้องแสงแดด ความ

ประหลาดนี้กไ็ม่ถอืเป็นที่สะดุดตาผู้อื่นแต่อย่างใด

ทว่าระหว่างทางกลับไปโรงเตี๊ยม หญิงสาวก็เหลือบสายตาไปเห็นชาย

ชราผูห้นึ่งซึ่งมเีดก็ชายหญงิประมาณสบิคนนั่งรายล้อม เสยีงแหบแห้งประหนึ่ง

เล่านทิานปรมัปราล่องลอยไปกบัสายลม

“รู้หรอืไม่ว่าเหตุผลที่ทำาให้องค์ฮ่องเต้แห่งแคว้นหยางที่เพิ่งครองราชย์

ได้ไม่นาน แต่กลบัสามารถครอบครองดนิแดนได้มากมายในระยะเวลาเพยีง

สามปี...แท้จรงิแล้วเป็นเพราะพระองค์มผีู้ช่วยที่เก่งกาจ”

เท้าที่กำาลงัจะก้าวผ่านพ้นไปหยดุชะงกั รอยยิ้มบนใบหน้าหวานฝืดเฝ่ือน

ไปครู่หนึ่ง ก่อนที่มนัจะกลบัเป็นรอยยิ้มสดใสดงัเดมิโดยที่ผู้คนซึ่งเดนิผ่านไป

มามทินัสงัเกตเหน็

และความวุ่นวายบนท้องถนนกม็อิาจกลบทบัเสยีงเล่าของชายชราไปได้
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“พวกเขาเปน็ศษิย์ร่วมอาจารย์เดยีวกนั พระองค์และผูช่้วยทั้งสองเป็น

พี่น้องร่วมสาบาน มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน หนึ่งคือแม่ทัพกู่จิ้นกว่างซึ่ง 

ขี่ม้าบุกตะลุยกำาราบศตัรูไปทั่วแดน แต่ที่น่าสนใจคอือกีผู้หนึ่งต่างหาก...”

“ใครกนัหรอืท่านตา” เสยีงของเดก็น้อยถามอย่างสงสยัใคร่รู้

“เขาคอืกนุซอืปรศินาที่ไม่เคยมผีูใ้ดเหน็หน้ามาก่อน ปกตแิล้วมกัจะสวม

ใส่หน้ากากอยู่เสมอ ว่ากันว่ามีเพียงองค์ฮ่องเต้และแม่ทัพกู่จิ้นกว่างเท่านั้นที่

เคยเหน็ใบหน้าของกุนซอืผู้นี้”

“โห! เหตุใดจงึต้องปกปิดหน้าตาด้วยเล่า”

“หรอืเป็นเพราะว่าเขาอปัลกัษณ์!”

เด็กน้อยทั้งหลายพากันตั้งคำาถามอย่างกระตือรือร้น ผู้คนที่เดินผ่าน

ไปมาจึงเริ่มให้ความสนใจและหยุดฟังจนกลายเป็นกลุ่มใหญ่ การเล่าเรื่องใน

วนันี้ของชายชราจงึครกึครื้นยิ่งนกั แต่หนงิเทยีนกลบัเดนิต่อโดยไม่สนใจการ

เล่านทิานอกี และถงึแม้ว่านางจะจากไปแล้ว เสยีงแหบแห้งกย็งัคงเลา่ต่ออย่าง

ไม่เว้นช่วง

“ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยว่าหน้าตาของกุนซือผู้นั้นเป็นอย่างไร แต่ในเมือง

หลวงต่างลือกันเสียหนาหูว่าเบื้องหลังความสำาเร็จของกองทัพล้วนมาจากเขา 

ทั้งกลยุทธ์การศึกที่แยบยล พลิกร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนศัตรูให้กลายมา

เป็นพนัธมติร ใช้นำ้าที่น้อยนดิเอาชนะทะเลเพลงิ ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมอืของเขา

ทั้งสิ้น!”

เสยีงคนฮอืฮาอย่างสนอกสนใจ ความเคลอืบแคลงสงสยัมมีากยิ่งขึ้น

“ผู้คนต่างขนานนามเขาว่า ‘เมาโถวองิ’ ”

“เมาโถวองิ ที่แปลว่านกฮูกหรอืท่านตา” 

ผู้อาวุโสพยกัหน้ารบั “ถูกต้องแล้ว”

ในเวลานั้นเองที่มกีลุ่มคนต่างถิ่นเดนิผ่านทางมา แม้ว่าคนส่วนหนึ่งจะ

ให้ความสนใจกบัคำาบอกเล่าของชายชรา ทว่ากม็หีญงิสาวจำานวนไม่น้อยที่กำาลงั

เหม่อมองผู้มาใหม่อย่างสนใจ
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พวกเขาเป็นกลุ่มบุรุษหนุ่มสามคนวัยยี่สิบถึงสามสิบปี แต่ละคนล้วน

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเรียบง่าย ทว่ากลับน่าเกรงขามยิ่งกว่าผู้ที่แต่งกายโอ่อ่าที่

ต้องการ โอ้อวดความรำ่ารวยของตนเสยีอกี

“อา...เจ้าเหน็ผู้ที่เดนินำาอยู่ด้านหน้านั่นไหม”

“แต่ข้ากลบัสนใจผู้ที่เดนิอยู่รมิขวาสุดมากกว่า”

“คนด้านหลงักไ็ม่เลวเลย ดูเงยีบๆ ขรมึๆ ด ีข้าชอบ...”

ดรุณนี้อยกระซบิกระซาบ หวัเราะคกิคกักนัอย่างสนุกสนาน โดยไม่รู้

เลยว่ากลุ่มคนที่ถูกพูดถงึได้ยนิอย่างชดัเจน

“จะวา่ไปแล้วที่นี่กไ็ม่เลวเลย” ซอืเหยากล่าวกบัคนข้างกายด้วยรอยยิ้ม 

เขาเป็นบุรุษผวิสแีทนเจ้าของใบหน้าคมเข้มซึ่งอายุน้อยที่สุดในคณะเดนิทาง

‘ไม่เสยีเที่ยวเลยที่มาด้วย’ ครุน่คดิขณะที่ยกัคิ้วหลิ่วตาให้สาวๆ ที่ชายตา

มองเขาอย่างอารมณ์ดี

“ถ้าเช่นนั้น ข้าจะสั่งให้เจ้าลาพักสักสองสามปีดีหรือไม่” ชายหนุ่ม 

ผู้เดนินำาอยู่หน้าสุดกล่าว มุมปากคลี่ยิ้มเลก็น้อยเหมอืนกำาลงัยิ้มเยาะ ทว่าใน

สายตาสตรีทั้งหลาย มันยิ่งทำาให้ใบหน้าหล่อเหลาคมคายประหนึ่งงาน

ประตมิากรรมชั้นยอดดูดขีึ้นอกีหลายเท่าตวั!

“โธ่! นายท่าน อย่าใจร้ายกบัข้านกัเลย ที่ผ่านมาท่านกช็อบตดัเบี้ยเลี้ยง

ข้าจนแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะ” ซือเหยาโวยวายและโอดครวญ แต่คน 

เบื้องหน้ากลบัหมางเมนิ เดนิต่อโดยไม่สนใจเขาแม้แต่น้อย

“สมนำ้าหน้า” เสียงเยาะเย้ยขรึมๆ จากทางด้านหลัง ส่งผลให้เจ้าของ 

ผวิสแีทนดำาคลำ้าขึ้นกว่าเดมิ ได้แต่บ่นกระปอดกระแปดอย่างน้อยเนื้อตำา่ใจใน

โชคชะตา

‘ฮอื...ชวีติของข้า ซอืเหยาช่างอาภพันกั มเีจ้านายเจ้าเล่ห์แถมโหดยงัไม่

พอ กลบัต้องมามเีพื่อนร่วมงานสายเงยีบกวนประสาทอกี!’

หานลู่เบือนสายตาไปยังซือเหยาอย่างเอือมระอา ก่อนจะตัดสินใจ 

สาวเท้าเข้าไปใกล้เจ้านายของตน เอ่ยด้วยนำ้าเสียงขรึมจริงจัง “ดูเหมือนเมา- 
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โถวองิจะมชีื่อเสยีงไม่น้อย”

อกีฝ่ายพยกัหน้า “มาถงึตงเจยีงครานี้ อย่าให้สิ่งใดคลาดสายตา”

“เรื่องนี้ข้ากบัซอืเหยาจะจดัการเองขอรบั นายท่านโปรดวางใจและรอ

รบัข่าวที่โรงเตี๊ยม”

ดวงตาเฉียบคมสบตาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอยู่ครู่หนึ่ง ประกายใน

แววตาลำ้าลกึยากที่จะคาดเดา “ด”ี

เสยีงพดูคยุของผูค้นดงักลบบทสนทนาของพวกเขาไปจนหมดสิ้น มทินั

ไรกลุ่มบุรุษนั้นก็กลมกลืนไปกับนักเดินทางมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาอย่าง 

มขิาดสาย

ครั้นพาร่างของตนในชดุสม่ีวงกลบัมาถงึที่พกั ไป๋หนงิเทยีนกท็ิ้งตวัลง

นอนบนเตยีงอย่างหมดเรี่ยวแรง เดมิทคีดิว่าพอจดัของเสรจ็กจ็ะออกเดนิทาง

ต่อ แต่พอกลบัถงึห้องกเ็พิ่งรู้ตวัว่ายงัไม่ได้กนิอะไรเลยตั้งแต่เช้า

“โอย...คดิถงึอาหารที่ศษิย์พี่รองเคยทำาให้กนิบ่อยๆ จงัเลย” หญงิสาว

โอดครวญพลางถอนหายใจ กวาดสายตามองเครื่องเรือนน้อยชิ้นที่ดูจืดชืด 

ไร้สสีนั รู้อยู่แก่ใจว่าหลงัจากนี้คงจะไม่มโีอกาสได้กลบัไปเจอเขาอกีแล้ว

นางจากบ้านมากว่าหนึ่งเดอืนแล้ว แม้จะไม่พูดมนัออกมา แต่ในใจลกึๆ 

มหีรอืที่จะไม่รู้สกึ ‘เหงา’ คดิพลางยกมอืก่ายหน้าผาก หรอืว่านางควรจะแวะ

ออกนอกเส้นทางเพื่อไปยงั ‘ที่นั่น’ ดเีล่า

โครก...

เสียงร้องโครกครากภายในกระเพาะอาหารประหนึ่งฟ้าร้อง เล่นเอา 

เจ้าตวัถงึกบันอนนิ่งมขิยบัเขยื้อน เวลานางหวิแล้วกม็กัไม่มแีรงอยากจะคดิหรอื

ทำาสิ่งใดทั้งนั้น

กองทพัต้องเดนิด้วยท้อง...โชคยงัดทีี่อยูโ่รงเตี๊ยม ด้านล่างน่าจะมอีะไร

ให้กนิอยู่บ้าง

นางใช้แรงที่น้อยนิดยันตัวลุกขึ้นจากเตียงอย่างเชื่องช้า แต่ยังไม่ทันที่



กัญฉัตร
19

จะได้ก้าวเท้าไปยงับานประต ูกต้็องชะงกัลงกลางคนัเมื่อสญัชาตญาณบางอย่าง

พุ่งพรวดขึ้นมา

ห้องพกัของนางอยู่บนชั้นสอง ทว่ากลบัรู้สกึถงึสายตาคู่หนึ่งที่จ้องตรง

มาจากตรงหน้าต่าง...

บรรยากาศรอบกายราวกับถูกบางสิ่งกดทับจนรู้สึกอึดอัด อาการ

อ่อนเพลยีไร้เรี่ยวแรงหายเป็นปลดิทิ้ง  หนงิเทยีนเหลอืบสายตามองเลก็น้อย 

ครั้นพบเหน็ใบหน้าอนัคุน้เคยของใครบางคนเข้ากด็ดีกายลกุออกจากเตยีงทนัที

มีหรือที่นางจะจำาคนผู้นี้ไม่ได้ บุรุษที่ยืนมองนางอยู่นอกหน้าต่างคือ 

หม่าจวิหู!

ครั้นโฉมสะคราญยันกายลุกขึ้นเต็มความสูง ผู้ที่ยืนรออยู่ด้านนอกก็

ผลักบานหน้าต่างให้เปิดออกแล้วใช้วิชาตัวเบาเหาะเหินเข้ามาด้านใน ร่างสูง

ใหญ่กำายำายนืประจนัหน้ากบัหนงิเทยีน ข่มให้หญงิสาวดูตวัเลก็ลงไปถนดัตา

แม้สถานการณ์ที่นางกำาลังเผชิญอยู่จะเรียกได้ว่าอันตรายมากเพียงไร 

ทว่าผู้ที่เผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายมามากกว่านี้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกลับมีสีหน้า

ชื่นมื่น รอยยิ้มหวานปานนำ้าผึ้งเดือนห้าปรากฏขึ้น แต่บุรุษนามหม่าจิวหูผู้มี

ใบหน้าเรยีบเฉยตดิจะตายด้านอยู่ในทหีาได้สนใจไม่

คนทั้งสองไม่ค่อยได้พดูจาเสวนากนัมาก ด้วยการงานที่มคีวามสมัพนัธ์

กนัจงึทำาให้พอรู้จกัและได้ยนิข่าวคราวของอกีฝ่ายมาบ้างเท่านั้น เพราะฉะนั้น

ต่อให้นางจะยิ้มหวานให้อีกฝ่ายมากเพียงใด ผู้ที่ส่งชายหนุ่มวัยยี่สิบหกปีมา

คงจะมั่นใจแล้วว่า เขาย่อมได้ตวันางกลบัไปโดยไม่หลงคารมใดๆ เข้าเสยีก่อน

หนิงเทียนคงท่าทีสนุกสนานซุกซนอยู่เช่นเคย เสียงหวานใสเอ่ยถาม 

“ท่านมาทำาอะไรที่นี่หรอื”

“ข้าควรจะถามท่านมากกว่า” นำ้าเสยีงดุดนัตอบกลบั ในใจอดที่จะรู้สกึ

หงุดหงดิอกีฝ่ายไม่ได้

เป็นเพราะหญงิสาวผู้นี้แท้ๆ ที่ทำาให้เขาต้องออกตามหาอย่างยากลำาบาก 

ทั้งๆ ที่มนัไม่ใช่หน้าที่ของเขาเสยีด้วยซำ้า! เพยีงครุ่นคดิมาถงึตรงนี้ ใบหน้าของ



20
ยุทธการครองรัก

หม่าจวิหูกแ็ขง็กระด้างขึ้นอกีหลายเท่าตวั

“โธ่ ท่านหม่า อย่าทำาหน้าน่ากลัวเช่นนั้นสิเจ้าคะ ข้าเพียงแค่เบื่อสิ่งที่ 

เป็นอยู่ จงึได้แวะออกมาพกักเ็ท่านั้น”

เจ้าตวักล่าวเสยีงหวานอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อน ฝ่ายผู้ฟังเค้นเสยีงหวัเราะ

ปากอ้างว่ามาพกัผ่อน แต่กลบัหายออกมาโดยไม่แจ้งใครเลยสกัคำา หาก

เขาเชื่อกโ็ง่เตม็ทแีล้ว! คดิพลางเตรยีมจะเอื้อมมอืออกไปคว้าตวัหญงิสาวเพื่อ

จะได้เสรจ็สิ้นภารกจิที่ได้รบัมอบหมายโดยเรว็ แต่มอืกต็้องชะงกัเมื่ออกีฝ่าย

กลบัก้าวถอยไปทางด้านหลงัพร้อมกบั...ลงมอืถอดเสื้อ!

ต่อให้เขาจะไม่ได้ยนิดยีินร้ายกบัใบหน้างดงามของนางสกัเพยีงใด แต่

ครั้นหนิงเทียนเหลือเพียงเสื้อตัวบางซึ่งอวดให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งอันไร้ที่ต ิ

นั่นแล้ว บรุษุที่ยงัมไิด้แต่งหญงิใดเข้าเรอืนกถ็งึกบัทำาอะไรไม่ถกูขึ้นมาชั่วขณะ

เขาเบอืนสายตาหน ีตวาดเสยีงดงัลั่น “จะ...เจ้าทำาอะไร!”

หากเจ้านายรู้ว่าเขาได้เหน็สตรเีบื้องหน้าในเสื้อผ้าน้อยชิ้นละก ็เหน็ทวี่า

คงได้ถูกควกัลูกตาออกมาแน่! ซำ้าร้ายกว่านั้น หากผู้ที่รู้คอืบุคคลที่อยู่สูงขึ้น

ไปละก.็..มหีวงัชวีติของเขาและบุพการทีั้งสองคงจะรกัษาไว้ไม่อยู่!

“กอ็ากาศมนัร้อน และนี่กเ็ป็นห้องส่วนตวัของข้าด้วย” เสยีงเอ้อระเหย

ตอบกลับ ขณะที่เจ้าตัวขยับฝีเท้าเข้าไปใกล้บานประตูมากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง 

แนบเนยีน “ข้าว่าจะเปลี่ยนชดุเป็นตวัที่บางกว่านี้เสยีหน่อย ท่านหม่า ท่านช่วย

หยบิชุดในหอบผ้าข้างเตยีงมาให้ข้าสกัชุดจะได้หรอืไม่”

“ทำาไมเจ้าไม่มาหยบิเอง” ใบหน้านิ่งเฉยเริ่มขึ้นสแีดงระเรื่อ

“อ้อ...เช่นนั้นกไ็ด้” ผู้ฟังพยกัหน้า จดุที่หม่าจวิหยูนือยูค่อืข้างเตยีง ส่วน

นางขยบัไปยนืรมิประตูห้องอยู่นานแล้ว

หนงิเทยีนลอบถอนหายใจก่อนจะมุ่งหน้าเข้าไปใกล้หอบผ้า แต่ชายหนุม่

ก็ต้องกลืนนำ้าลายเหนียวๆ ลงคอพร้อมกับยกมือขึ้นมาห้ามเสียเอง “ไม่ต้อง

เข้ามา ข้าจะหยบิให้เอง”

ขนืนางเขา้มาใกล้มากกว่านี้ มหีวงัคงได้เหน็รูปร่างเย้ายวนอย่างชดัเจน
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จนไม่ต้องจนิตนาการต่อให้เสยีเวลา ช่างน่าตายนกั! สตรผีู้นี้ไม่มยีางอายเลย

สักนิด ชายหนุ่มก่นด่าอยู่ในใจก่อนจะหันหลังกลับไปหยิบหอบผ้าตามที่นาง

ต้องการ

ปึง!

เสียงบานประตูที่ปิดลงอย่างแรงส่งผลให้ผู ้ที่จะหยิบชุดออกจาก 

หอบผ้าเบือนสายตากลับมาอย่างรวดเร็ว ครั้นไม่พบวี่แววของผู้ที่ตนมองหา 

ใบหน้าเรยีบเฉยกด็ำาเข้มขึ้นอกีหลายเท่าตวั

นางหลอกเขา!

เขาขบกรามแน่น โทสะที่พุง่สงูส่งผลให้ปาชดุในมอืทิ้งอย่างไม่ไยด ีร่าง

ใหญ่กำายำาย่างสามขมุตรงไปยงัประตหู้องที่อกีฝ่ายชิ่งหนอีอกไปอย่างเดอืดดาล 

ทว่าเมื่อเขากระชากประตใูห้เปิดออก บานประตกูลบัมอิาจขยบัเขยื้อน ราวกบั

ถูกลงกลอนไว้อย่างแน่นหนา

ฝ่ายหนิงเทียนที่อยู่นอกห้องก็ใช้เสื้อตัวนอกที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้

ผูกระหว่างมอืจบัที่ยื่นออกมา ทบซำ้าไปมาอยูห่ลายท ีขณะที่ในใจกเ็ริ่มครุน่คดิ

หาทางหนทีไีล่

นางจะหนีออกไปจากโรงเตี๊ยมไม่ได้ หากออกไปย่อมต้องเจออีกฝ่าย

ดกัรออยู่เป็นแน่!

ดวงตาสีนำ้าตาลอมเขียวกวาดมองรอบๆ ภายในโถงทางเดินชั้นสอง 

ว่างเปล่าปราศจากผู้คน มหี้องพกัจำานวนสบิห้องที่บานประตูปิดสนทิ

ในเมื่ออยู่ห้องเดมิกไ็ม่ได้ ออกไปจากที่นี่กไ็ม่ได้ ทางเลอืกที่หลงเหลอื

อยู่คอืต้องแฝงตวัอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งนี้จนกว่าอกีฝ่ายจะยอมจากไปเองเท่านั้น

บัดนี้ใกล้เย็นแล้ว เสียงฝีเท้าจากภายในห้องนางดังเข้ามาใกล้มากขึ้น

ทุกท ีความเคร่งเครยีดที่เพิ่มพูนทำาให้คนยิ้มเก่งเริ่มยิ้มไม่ออก

ไม่ว่าอย่างไรจะปล่อยให้ถูกจบักลบัไปไม่ได้เป็นอนัขาด! หากถูกจบัได้

ก็เท่ากับว่าความพยายามที่แล้วมาล้วนสูญเปล่า และหลังจากนี้นางคงไม่มี

โอกาสได้ออกมาจาก ‘ที่นั่น’ อกีต่อไป!



22
ยุทธการครองรัก

ด้วยเหตนุี้หนงิเทยีนจงึวิ่งผ่านห้องต่างๆ แล้วลงมอืผลกับานประตอูย่าง

เร่งรบี บานแรกลงกลอนอย่างแน่นหนา บานที่สอง...บานที่สามกเ็หมอืนกนั!

ทว่าในจังหวะที่บานประตูห้องของนางจะถูกผู้ที่อยู่ด้านในซัดฝ่ามือใส่

โครมจนพงัยบัเยนิ หญงิสาวกผ็ลกับานประตูห้องที่สี่ให้เปิดได้สำาเรจ็ ก่อนจะ

รบีใช้วชิาตวัเบาพุ่งผ่านเข้าไปอย่างรวดเรว็ ความมดืภายในห้องทำาให้ร่างบาง

มองเห็นไม่ถนัดเท่าไรนัก แต่ในความสลัวก็ยังทำาให้เห็นว่าห้องนี้มีขนาดใหญ่

กว่าห้องที่นางพกัอยู่พอสมควร

ยามนี้นางมอิาจขบคดิอะไรให้เสยีเวลา เมื่อกวาดตามองผ่านๆ แล้วไม่

เห็นใครก็พยายามมองหาที่ซ่อนตัว ฉับพลันดวงตากลมโตก็เหลือบไปเห็น 

ถงันำ้าขนาดใหญ่ซึ่งปล่อยไอร้อนคกุรุน่ออกมา ครั้นได้ยนิเสยีงฝีเท้าจากด้านนอก 

จงึพุ่งตวักระโดดลงไปในถงันำ้าอย่างรวดเรว็

ซ่า!

เสียงนำ้าแตกกระเซ็นเป็นจังหวะเดียวกับที่บานประตูหน้าห้องถูกเปิด

ออก เผยให้เหน็เงามดืและแสงสว่างที่ลอดเข้ามาในห้องพกัแห่งนี้ ร่างที่เปียก

ชุ่มซ่อนตวัอยู่ในถงันำ้า ไอร้อนส่งผลให้ผวิกายแดงระเรื่อ เสื้อผ้าที่บางอยู่แล้ว

แนบชดิผวิเนื้อมากยิ่งขึ้น แต่เจ้าตวักลบัไม่คดิจะสนใจ

ครั้นเหลอืบสายตามองพ้นถังไม้ออกไป กแ็น่ใจว่าอกีฝ่ายคอืหม่าจวิหู 

ความลุน้ระลกึส่งผลให้นางเผลอกลั้นหายใจ มุกเดมิที่ใช้ไปแลว้คงไม่สามารถ

ใช้ได้อกีเปน็คราที่สอง ต่อให้เวลานี้นางจะมสีภาพเปียกชุ่ม เสื้อผ้าแนบผวิกาย

จนสามารถมองเหน็ทกุสิ่งอย่างได้อย่างชดัเจน แต่เขากค็งจะหลบัหหูลบัตาแล้ว

จบัตวันางกลบัไปอยู่ดี

หนิงเทียนเม้มริมฝีปากแน่น หยุดทุกการเคลื่อนไหวของตนขณะที่ 

หรี่ตามองผู้มาใหม่อย่างมใิห้คลาดสายตา ทว่าจู่ๆ ถงันำ้าที่นางหลบซ่อนตวัอยู่

กลับมีความเคลื่อนไหวเสียอย่างนั้น ผิวนำ้าที่สั่นสะเทือนเกิดเป็นเกลียวคลื่น

ขนาดย่อม ส่งผลให้หวัใจของหญงิสาวเต้นถี่รวัอย่างบ้าคลั่ง

มคีนอยู่ในถงันำ้าเดยีวกบันาง!
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หญงิสาวลอบกลนืนำ้าลายลงคอขณะที่พยายามควบคุมสตใิห้เข้าที่ จน

กระทั่งลมหายใจร้อนผ่าวเป่ารดอยู่ตามลำาคอและใบหู หนิงเทียนจึงเกร็งตัว

แขง็ทื่อ ไม่กล้าแม้จะหนักลบัไปมองด้านหลงั เกรงว่าหากอกีฝ่ายร้องโวยวาย

พร้อมกับชี้ว่านางเป็นผู้บุกรุกละก็...หนทางหนีจากหม่าจิวหูก็จะหดแคบลงไป

ทุกที

ทว่าความคดิทุกอย่างกต็้องสะดุดลง สมองของเจ้าตวัขาวโพลนขึ้นมา

ชั่วขณะเมื่อจู่ๆ ความอบอุ่นกเ็คลื่อนเข้ามาใกล้แผ่นหลงับาง อุณหภูมจิากผู้ที่

อยู่ด้านหลงักลบัให้ความรู้สกึที่ร้อนแรงยิ่งกว่าความร้อนของนำ้าในถงัเสยีอกี

หากเวลานี้นางถูกจับไป แล้วนางจะทำาอย่างไร ต่อให้หนทางข้างหน้า

อาจมลีู่ทางที่จะหลบหน ีแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมามเิคยสอนให้หญงิสาวหวงั

พึ่งนำ้าบ่อหน้า

ท่ามกลางการตัดสินใจที่ต้องกระทำาอย่างกระชั้นชิด หัวใจของนางก็

เต้นถี่รวัจนแทบไม่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าของหม่าจวิหทูี่สาวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ 

บุรุษผู้มาใหม่ได้ยินการเคลื่อนไหวภายในถังนำ้า สัญชาตญาณที่ฉับไว

ส่งผลให้เขาจ้องถงัไม้ที่ส่งควนัลอยคลุง้เขมง็ ขณะเดยีวกนัมอืเรยีวบางที่อยูใ่น

นำ้ากำาแน่น ก่อนที่เสยีงนำ้ากระฉอกออกจากถงันำ้าจะทำาให้หวัใจของผู้ที่ซ่อนตวั

อยู่แทบหยุดเต้น

หนิงเทียนถูกอ้อมแขนแข็งแกร่งรวบเข้าไปกอดจากทางด้านหลัง 

สญัชาตญาณร้องบอกนางอย่างฉบัไวว่าเจ้าของห้องพกัแห่งนี้เป็นบุรุษ!

หายนะ...นี่มนัหายนะชดัๆ 

ตั้งแต่เกดิมาจนกระทั่งอายสุบิเจด็ปี ไป๋หนงิเทยีนไม่เคยรูส้กึว่าหวัสมอง

ของตนเองว่างเปล่าถงึขั้นนี้มาก่อน



ภายในห้องพกัมดืสนทิจนสามารถมองเหน็ได้อย่างเลอืนราง สรรพสิ่ง

ทั้งหลายราวกบัหยุดนิ่งไปชั่วขณะ

แผน่หลงัของนางสมัผสัเข้ากบัอกแกร่ง แม้จะไม่ใหญ่โตนกัแต่กเ็ตม็ไป

ด้วยมดักล้าม อ้อมแขนแขง็แกร่งกอดกระชบัเข้าที่เอวคอด เรอืนผมสนีำ้าตาล

ของหนงิเทยีนเปียกชุ่มแนบลงกบัอกเปลอืยเปล่าที่ร้อนจดัจนนางรู้สกึได้

ความเงยีบปกคลุมเนิ่นนานหลายอดึใจ เสยีงของนำา้ที่เคลื่อนไหวอยู่ใน

ถงัไม้เป็นสิ่งเดยีวที่ตอกยำ้าให้นางรู้ว่าเวลายงัคงดำาเนนิไปอย่างมหิยุดนิ่ง

“ออกไป” เสียงเข้มแหบพร่าดังขึ้นข้างใบหูเล็ก ความเด็ดขาดและ

ประกายข่มขู่กดดันในนำ้าเสียงบ่งบอกถึงบารมีที่ไม่ธรรมดา อ้อมแขนที่กอด

รดักระชบัแน่นขึ้นจนนางรูส้กึอดึอดั กระนั้นเจ้าของเสยีงกไ็ม่ได้เอ่ยปากไล่นาง 

แต่เป็นหม่าจวิหูต่างหาก

แม้จะแคลงใจทว่าหนงิเทยีนกไ็ม่มทีางเลอืกอื่นนอกเสยีจากไหลตามนำ้า 

รีบหันใบหน้ากลับไปซบเข้ากับอกแกร่งอย่างสนิทสนมทั้งที่เป็นคนแปลกหน้า 

ความใกล้ชดิอนัไม่คุน้ชนิส่งผลให้ใบหน้าหวานเห่อแดงมากขึ้น เมื่อได้ยนิเสยีง

หัวใจของอีกฝ่ายเต้นแข่งกับก้อนเนื้อในอกตน ก็ยิ่งทำาให้ตัวพลันร้อนจัด 

สอง
หนีเสือปะจระเข้
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ยิ่งกว่านำ้าร้อนที่แช่อยู่

เรอืนผมสนีำ้าตาลปกปิดใบหน้าของหญงิสาวไปมากกว่าครึ่ง ด้วยเหตนุี้

หม่าจวิหูซึ่งยนือยู่ไกลออกไปจงึมองได้ไม่ถนดั เมื่อเหน็อากปักริยิาและความ

ใกล้ชดิของคนในถงันำ้า ชายหนุม่จงึตระหนกัว่าได้เข้ามาขดัจงัหวะของคูร่กัเข้า

เสยีแล้ว ความกระดากอายของผู้ไม่เคยมปีระสบการณ์ในเรื่องพรรค์นี้ทำาให้

เจ้าตวัรบีเบอืนหน้าหนไีปอกีทาง

“ขะ...ขออภยัด้วย” กล่าวจบกก็วาดตามองห้องมดืแห่งนี้เป็นครั้งสดุท้าย 

เมื่อไม่พบคนที่ตามหาจงึหนัหลงัเดนิออกไปพร้อมกบัปิดประตูลง

ครั้นเหน็ว่าผู้ที่ตามล่านางออกจากห้องไปแล้วจรงิๆ หนงิเทยีนจงึผละ

ใบหน้าออกอย่างรวดเรว็ ทว่าความตั้งใจที่จะหลบหนอีอกไปบ้างกห็ายไปมต่ิาง

จากหมอกควนั เมื่ออ้อมแขนประหนึ่งคมีเหลก็กลบัรดัเอวของนางแน่นมยิอม

ปล่อย

“คุณชาย ขอบคุณที่ช่วยข้าไว้ แต่หากท่านยงัเอาเปรยีบข้ามยิอมเลกิรา

เช่นนี้ มนัจะเปลี่ยนจากความซาบซึ้งเป็นสิ่งอื่นเอาได้” นางกล่าวเสยีงหวานโดย

ไม่หนักลบัไปมองหน้าเขา

ชายหนุ่มได้ยินวาจากล้าหาญปราศจากความเกรงกลัวก็เลิกคิ้วขึ้น 

นัยน์ตาพราวระยิบอย่างถูกใจ พร้อมกับส่งเสียงหัวเราะหึๆ ในลำาคอ นาง 

ตกอยู่ในสถานการณ์เสยีเปรยีบแท้ๆ ยงัคงท่าทสีุขุมอยู่ได้...นบัว่าไม่เลวเลย

อกแกร่งกระเพื่อมไหวตามจงัหวะการหวัเราะ ส่งผลให้อะไรต่อมอิะไร

สะเทอืนโดนร่างสะคราญจนใบหน้าหนงิเทยีนแดงกำ่ามากกว่าเดมิ

ประเสรฐิยิ่งนกั นางดนัหนเีสอืปะจระเข้เสยีได้!

“ข้าเพยีงสงสยัว่าสตรใีดกนั ที่ทำาให้ท่านรองแม่ทพัหม่าแห่งแคว้นหยาง

ต้องเดนิทางมาไกลเพื่อตามหาตวัเช่นนี้”

ผู้ฟังชะงักไปครู่หนึ่ง ดวงตากลมโตเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยก่อนจะกลับ

เป็นปกติ

คนผู้นี้รู้จกัหม่าจวิหู เหน็ทวี่าคงมฐีานะที่มธิรรมดา!
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ด้วยความใคร่รู้ หนงิเทยีนจงึรวบรวมความกล้าเพื่อหนักลบัไป ครั้น

ดวงตากลมโตสบเข้ากับนัยน์ตาเรียวทรงอำานาจ ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ 

บานประตเูปิดออกพอด ีแสงสว่างจากโคมไฟตรงระเบยีงโถงทางเดนิสอดส่อง

เข้ามาภายใน ส่งผลให้ทั้งสองมองเห็นใบหน้าของกันและกันชัดเจนเป็น 

ครั้งแรก

หญงิสาวจ้องมองอกีฝ่ายอย่างตะลงึงนัไปชั่วขณะ บุรุษตรงหน้าดูแล้ว

อายุน่าจะประมาณยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าปี ผิวสีนำ้าผึ้งสวย ดวงตาเรียวคมเข้ากัน

ได้ดกีบัใบหน้าคมเข้ม คิ้วเรยีวดกดำาชี้สงูขึ้นเลก็น้อย ในขณะที่จมกูนั้นโด่งสวย

อย่างไร้ที่ต ิ ยิ่งเมื่อเขามหียดนำ้าเกาะอยู่ตามใบหน้า เรอืนผมสรีตัตกิาลเปียก

ชื้นคลอเคลียอยู่เหนือแผ่นอกเปลือยเปล่า ยิ่งทำาให้บุรุษผู้นี้มีเสน่ห์อย่าง

ร้ายกาจ!

นางพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่มองตำ่าลงไป ขณะเดียวกันนั้น  

อ้อมแขนแขง็แกร่งที่รดันางเอาไว้กลบักระชบัแน่นขึ้นกว่าเดมิ

‘งดงาม...’

นี่คอืสิ่งแรกที่ผุดขึ้นในห้วงคดิของคนมอง ชั่วชวีติของเขาผ่านอสิตรทีี่

สวยงามมามากมาย แต่พวกนางสามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้เพียง

ประเดี๋ยวประด๋าว นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สกึว่าความงดงามนี้ช่างพเิศษมากกวา่

หญงิสาวทั้งหลายที่ตนเคยพบเหน็

ดวงตาของนางกลมโตอยู่แล้ว แต่เป็นเพราะขนตางอนยาวจึงทำาให้

ดวงตาที่ช้อนมองเขาแลดูอ่อนหวาน ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น แสงไฟที่สาดเข้ามา 

ส่งผลให้เขาเห็นประกายสีเขียวในดวงตาคู่งาม นางกัดริมฝีปากล่างเล็กน้อย

เหมอืนกำาลงัข่มอาการประหม่า นั่นกลบัทำาให้ชายหนุม่รูส้กึราวกบัจติวญิญาณ

ถูกฉุดกระชากอย่างแรง

เรือนผมสีนำ้าตาลเข้มเปียกชื้นคลอเคลียใบหน้าหวานราวกับจะล่อลวง

เขาให้สญูเสยีการควบคมุ และเมื่อเขาใช้อ้อมกอดรดัร่างนุม่นิ่มไว้แน่น เนนิอก

ภายใต้ชุดผืนบางที่นางสวมใส่ก็เบียดเสียดแผงอกกว้าง จนเขาหายใจได้ไม่ 
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ทั่วท้อง

คนทั้งสองตกอยู่ในห้วงภวังค์จนลืมเลือนทุกสิ่งไปชั่วครู่ กระทั่งเสียง

ของผู้มาใหม่ดึงดูดความสนใจของพวกเขาให้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง

อกีครั้ง

“นายท่าน พวกเรามีข่าว...” ซือเหยาเอ่ยออกมาเพียงเท่านั้นก็หยุดไป 

เมื่อสังเกตเห็นเจ้านายของตนไม่ได้อยู่คนเดียว ก็ทั้งประหลาดใจและสงสัย 

“นายท่าน! สตรผีู้นี้...”

‘อา...นายท่านช่างร้อนแรงเหลอืเกนิ พวกเราเพิ่งจะมาถงึหมูบ้่านตงเจยีง

แท้ๆ ก็ได้ครอบครองสาวงามเสียแล้ว’ ชายหนุ่มเจ้าของผิวสีแทนคิดพลาง

หวัเราะ พร้อมกบัใช้ศอกกระทุ้งแขนคนตวัสูงกว่า

หานลูก่ลบัเมนิเฉยต่อเพื่อนร่วมงานโดยสิ้นเชงิ ดวงตาเฉื่อยชาจ้องตรง

ไปยังสตรีแปลกหน้าอย่างครุ่นคิด ผิดกับหนิงเทียนที่หันขวับมามองพวกเขา

อย่างตกตะลงึ ดวงตากลมโตเบกิกว้างขึ้นเรื่อยๆ 

หนเีสอืปะจระเข้จรงิๆ เสยีด้วย!

นางจดจำาใบหน้าของผู้มาใหม่ได้อย่างแม่นยำา คนตวัเลก็กว่าที่แต่งกาย

ในชุดสเีทาหม่นคอื ‘ซอืเหยา’ มอืซ้ายคนสนทิของท่านอ๋องห้าแห่งแคว้นอู๋ เพิ่ง

ได้รบับรรดาศกัดิ์เป็นท่านโหว3 อย่างเป็นทางการเมื่อห้าเดอืนก่อน ส่วนคนตวั

สูงโย่งในชุดสนีำ้าเงนิคอื ‘หานลู่’ ราชองครกัษ์คู่ใจที่รับใช้ท่านอ๋องห้ามาตั้งแต่

ยังทรงพระเยาว์ คนทั้งสองเคยปรากฏกายและสร้างชื่อเสียงเลื่องลืออยู่ใน

สนามรบ สงัหารเหี้ยมโหดไร้ความปรานี

ความจรงิที่ได้รบัรู้ส่งผลให้นางลอบกลนืนำ้าลายอย่างยากลำาบาก ตลอด

เวลาที่ผ่านมานางมกัจะพบพวกเขาในระยะที่ไกลพอสมควร จงึไม่เคยมโีอกาส

ได้เห็นฮั่วหลิงหวาง พระอนุชาขององค์ฮ่องเต้แห่งแคว้นอู๋มาก่อนว่าหน้าตา 

เป็นเช่นไร

ว่ากนัว่าเมื่อใดที่ท่านอ๋องห้าแห่งแคว้นอูอ๋อกศกึ ในสนามรบจะไม่มเีสยีง

3 โหว (侯) แปลว่า พระยา
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กรีดร้องหรือเสียงโอดครวญให้ได้ยิน เนื่องจากพวกเขาถูกดับลมหายใจจน

หมดสิ้นโดยที่มทินัได้รู้ตวัด้วยซำ้า ทั้งเหี้ยมโหดและเฉยีบขาดจนคนทั้งใต้หล้า

ต่างกพ็ากนัหวั่นเกรง

ในเมื่อคนสนทิคู่ใจทั้งสองนายปรากฏกายอยูท่ี่นี่ อกีทั้งซอืเหยายงัเรยีก

เขาวา่ ‘นายทา่น’ เหน็ทว่ีาคนที่กอดนางไว้ในอ้อมแขนคงเป็นใครไม่ได้อกี นอก

เสยีจากฮั่วหลงิหวางตวัจรงิเสยีงจรงิ

แม้สิ่งที่รับรู้จะสร้างความตกใจเป็นอย่างมาก ทว่าใบหน้าหวานยังคง

ท่าทนีิ่งสงบประหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราว

คนเหล่านี้ไม่รู้จกันาง...

“ขะ...ข้า...” หญิงสาวแสร้งอายม้วน ฉวยโอกาสที่อ้อมแขนแข็งแกร่ง

คลายออกรบีกระถดตวัออกห่างพร้อมกบัปีนออกจากถงัไม้ โดยไม่สนใจเลย

ว่าผ้าเนื้อบางที่เปียกนำ้าจะแนบกายของนางมากเพยีงใด “ข้าไปก่อนนะ” กล่าว

จบกว็ิ่งออกจากห้องพร้อมกบัปิดประตใูห้เสรจ็สรรพ ทิ้งเพยีงความเงยีบสงดั

ที่น่าอดึอดัให้แก่คนที่เหลอื

ซอืเหยารบียกมอืเชด็เลอืดกำาเดาที่ไหลออกจมูก รูปร่างของสตรผีู้นั้น

ช่างมีอานุภาพทำาลายล้างที่รุนแรงยิ่ง ฝ่ายผู้เป็นนายที่ตกอยู่ในภวงัค์ก็คนืสติ

ออกคำาสั่งกบัองครกัษ์ประจำาตวั

“จบัตวันางมาให้ข้า” นำ้าเสยีงของฮั่วหลงิหวางเฉยีบขาดยิ่ง

“พ่ะย่ะค่ะ” หานลูร่บัคำาสั่งเสยีจนเคยตวัจงึเผลอใช้คำาราชาศพัท์ออกมา 

ทว่าชายร่างสูงที่พลั้งปากก็มิเสียเวลาแก้ตัว รีบใช้วิชาตัวเบาพุ่งตามหญิงสาว

ออกไปทนัที

บานประตูที่ปิดลงเป็นคราที่สองส่งผลให้คนในห้องพกัลดลงไปอกีหนึ่ง 

ขณะที่ผู้อยู่ในถงันำ้าเสยผมที่เปียกชื้นของตนขึ้น แค่หญงิสาวเพยีงคนเดยีวคง

ไม่เหลอืบ่ากว่าแรงสำาหรบัยอดฝีมอือย่างหานลู่

ความงามกส็่วนหนึ่ง แต่เหตุผลสำาคญัที่เขาต้องการตวันาง เป็นเพราะ

เขาอยากทราบเหตผุลที่ทำาให้ผู้มตีำาแหน่งสงูอย่างรองแม่ทพัต้องมาตามจบัตวั
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หญงิสาวด้วยตนเองต่างหาก

หากเป็นคนรกัหรอืคนคุ้นเคย หม่าจวิหูกน็่าจะจำานางได้ ต่อให้เอาผม

ปิดใบหน้าและซ่อนตัวอยู่ในถังไม้ก็ตามที ทว่าอีกฝ่ายกลับจำาโฉมสะคราญ 

ผู้นั้นมไิด้ เพราะฉะนั้นข้อสนันษิฐานทั้งสองจงึถูกตดัทิ้งไปโดยปรยิาย

น้อยครั้งนกัที่จะมสีิ่งใดดงึดดูความสนใจจากเขาได้ และเมื่อสนใจแล้ว 

เขากไ็ม่มวีนัปล่อยมนัไปง่ายๆ

ดวงตาคมกริบเบือนไปยังชายหนุ่มอายุน้อยกว่าซึ่งพยายามอย่างยิ่งที่

จะห้ามเลือดกำาเดาที่ไหลออกมา นำ้าเสียงที่เปล่งนั้นนิ่งเรียบทว่ากลับให้ความ

รู้สกึหนาวยะเยอืกไปถงึขั้วกระดูก “รายงานมา”

“ขะ...ขอรบั!” ซอืเหยาตอบรบัด้วยนำ้าเสยีงอูอ้ี้ ไม่ว่าจะพยายามอย่างไร

เลอืดกำาเดากไ็ม่ยอมหยดุไหล สดุท้ายจงึต้องฉกีชายเสื้อของตนเองแล้วยดัจมูก

ทั้งสองข้างเอาไว้ แลดูเป็นภาพที่น่าอเนจอนาถยิ่งแล้ว

เชื่อเถิดว่าหากมีผู้อื่นเข้ามาในห้องเวลานี้ละก็ ชื่อเสียงของมือซ้ายคน

สนิทแห่งท่านอ๋องที่สั่งสมมานานหลายปีคงดำาดิ่งลงไปจนตำ่าเตี้ยเรี่ยดิน ชนิด

ที่แม้แต่ไส้เดอืนที่ชอนไชให้ดนิร่วนซยุสำาหรบัการเพาะปลกูยงัดมูคีณุค่ายิ่งกว่า

บุรุษร่างสูงภายในถังนำ้ามองสภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วส่งเสียง

หวัเราะที่สยดสยองอยู่ในลำาคอ หากไม่ตดิว่าคนหนุ่มผู้นี้มทีกัษะทางการต่อสู้

ที่ดลีะก ็ป่านนี้คงถูกลดขั้นไปเลี้ยงม้าที่คอกนานแล้ว

“หากเจ้ายงัชกัช้า เบี้ยเลี้ยงของเจ้าจะลดลงครึ่งหนึ่ง”

เพยีงเท่านี้กม็ากพอที่จะทำาให้ซอืเหยาสะดุง้ และเนื่องจากมขีองอดุจมกู

ไว้เสยีงที่เอ่ยจงึอู้อี้ “ข่าวสารที่ได้มามอียู่ว่า...”

ในระหว่างที่สองนายบ่าวแจ้งข่าวสารให้กนัภายในห้องพกั ไป๋หนงิเทยีน

ซึ่งหนีออกมาจากห้องพักก็ใช้วิชาตัวเบากระโดดจากระเบียงชั้นสองลงไปยัง 

ชั้นล่าง สร้างความตกใจให้แก่เสี่ยวเอ้อร์และแขกผู้ที่กำาลงักนิข้าวเป็นอย่างยิ่ง 

บรรยากาศครื้นเครงสนุกสนานกลายเป็นความตื่นเต้นระคนตกใจ ผู้คน 
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พากนัส่งเสยีงร้อง ทว่านางกม็สีมาธมิากพอที่จะวเิคราะห์บางสิ่ง

ความจรงินางไม่ถนดัเรื่องการใช้แรงเอาเสยีเลย แต่พอถงึสถานการณ์

คบัขนักพ็อใช้เอาตวัรอดได้ในระดบัหนึ่ง

นางมิได้กลับเข้าไปในห้องหรือวิ่งหนีออกไปทางประตูหน้าโรงเตี๊ยม 

เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกดักไว้ ด้วยเหตุนี้ร่างสะคราญที่เปียกชุ่ม 

ล่อสายตาหื่นกระหายจากเหล่าบรุุษทั้งหลาย จงึวิ่งตรงออกไปยงัประตทูางด้าน

หลงัแทน ไม่พลาดที่จะดงึผ้าเชด็เท้าผนืใหญ่ตดิมอืไปด้วย

ครั้นหานลู่ออกมาจากห้องกก็้มมองพื้นที่เปียกชุ่มอยู่ครู่หนึ่ง หากตาม

รอยหยดนำ้าไปกค็งตามตวัอกีฝ่ายได้ไม่ยาก

‘ก็แค่สตรีคนเดียว’ สิ้นความคิด ร่างสูงก็ใช้วิชาตัวเบามุ่งหน้าตาม

ทศิทางของหยดนำ้าไปด้วยความเรว็ดุจสายลม

ความโกลาหลวุ่นวายเกดิขึ้นเป็นระลอกสอง เมื่อกระแสลมแรงดจุพายุ

พุ่งตัวจากระเบียงทางเดินชั้นสองมายังชั้นล่าง เล่นเอาคนทั้งหลายต่างพากัน

ยกจานอาหารของตนหนแีทบไม่ทนั

การต่อสู้กันในยุทธภพถือเป็นเรื่องปกติ ชาวหมู่บ้านตงเจียงพบเจอ

เหตุการณ์เช่นนี้มานบัไม่ถ้วนจนชนิตาเสยีแล้ว จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หาก

มกีารต่อสูก้นัภายในโรงเตี๊ยม พวกเขากค็วรจะหาทางหลบเลี่ยงออกไปให้ไกล

ที่สดุ แต่ถ้าออกไปสูก้นัด้านนอกกไ็ม่ควรตามออกไปด ูประเดี๋ยวจะพลอยโดน

ลูกหลงเสยีเปล่าๆ

แต่อนัที่จรงิ...หากมาสูก้นัในโรงเตี๊ยมละก ็พวกเขาอาจจะเนยีนตาม ไม่

ต้องจ่ายค่าอาหารมื้อนี้กเ็ป็นได้ ชาวบ้านทั้งหลายครุ่นคดิอย่างเสยีดาย จงึได้

แต่ก้มหน้าก้มตากนิอาหารต่อไป ขณะที่เถ้าแก่รู้สกึใจชื้น

หานลูต่ดิตามหยดนำ้ามาจนกระทั่งมนัหยดุลงที่หน้าประตบูานเลก็หลงั

โรงเตี๊ยม เขาจึงไม่ลังเลที่จะผลักบานประตูไม้พร้อมกับก้าวเดินออกไปด้าน

นอก เมื่อเหน็พื้นที่ควรจะมรี่องรอยความเปียกชื้นกลบัแห้งสนทิ ชายหนุ่มจงึ

กวาดสายตามองทางซ้ายและขวา ปรากฏว่าบริเวณนี้เป็นตรอกซอยแคบ 
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ไม่มพีื้นที่ให้หลบซ่อนตวั นอกเสยีจากจะมปีีกบนิหนไีปได้ ทว่าเขากลบัไม่เหน็

หญงิสาวที่นายสั่งให้จบักุมตวัแม้แต่เงา

คิ้วเรยีวขมวดแน่นขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำางานพลาด...

ในจังหวะที่หานลู่กำาลังใคร่ครวญอยู่ว่าหญิงสาวน่าจะหลบหนีไปยัง 

เส้นทางใด ความเปียกเยน็กห็ยดลงบนเรอืนผม ส่งผลให้สญัชาตญาณของเขา

ทำางานอย่างฉบัไวยิ่ง แต่สิ่งที่อยูเ่หนอืความคาดหมายกเ็กดิขึ้นอกีครั้ง เมื่อร่าง

สูงโย่งแหงนหน้าขึ้นไปแล้วพบกบัผนืผ้าสกปรกที่ทิ้งตวัลงมา ปกคลุมใบหน้า

เขาอย่างมดิชดิประหนึ่งรอโอกาสอยู่ก่อนแล้ว

เมื่อหนงิเทยีนผู้ซ่อนตวัอยูบ่นระเบยีงเหนอืบานประตเูลก็เหน็ว่าอกีฝ่าย

ตกอยู่ในสภาวะมืดบอดไปชั่วขณะ ก็ประกบมือเข้าด้วยกันแล้วลงมือเป่ามือ

อย่างคล่องแคล่ว

ท่วงทำานองแปลกประหลาดดั่งมวลวหิคกำาลงัร้องประสานเสยีงดงัก้อง

ขึ้นในตรอกแคบ หานลูใ่ช้เวลาเพยีงไม่นานกส็ลดัผ้าผนืใหญ่ทิ้งไปอย่างไม่ไยด ี

กลิ่นเหม็นและความสกปรกของมันส่งผลให้เขาไม่สบอารมณ์อย่างที่สุด แต่

ยามที่มองเห็นทัศนียภาพรอบกายได้อย่างชัดเจนอีกครา หานลู่ก็ต้องพบกับ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอกีระลอก

นัยน์ตาของเขาหดแคบลงเมื่อพบว่าบนผืนฟ้าที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน 

กลบัมฝีูงนกพริาบบนิโฉบมาจากทุกทศิทาง

และที่สำาคญั...เป้าหมายของพวกมนักค็อืเขา!

นกจำานวนหลายร้อยตัวกู่ร้องอย่างโกรธเกรี้ยว รุมจิกใส่บุรุษร่างสูง

โดยปราศจากความหวาดกลัวต่างจากนกพิราบทั่วไป สายตาของพวกมัน 

จ้องมองเขาราวกบัโกรธแค้นกนัมาร้อยชาต ิความเจบ็ปวดที่เล่นงานส่งผลให้

ราชองครักษ์หนุ่มตอบโต้อย่างไม่ปรานี ขนนกสีดำา เทา และขาว ปลิวว่อน

ประกอบกบัเสยีงกระพอืปีกที่ดงัอื้อองึ

ตรอกซอยแคบปรากฏภาพของบุรุษในชุดสีนำ้าเงินกำาลังต่อสู้กับฝูงนก

พริาบจำานวนมาก เขาใช้ทั้งฝ่ามอืและกระบวนหมดัมากมาย แต่เนื่องจากนก
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ทุกตัวสามารถบินหนีและโฉบตัวเข้ามารุมจิกเขาใหม่อย่างบ้าคลั่ง หานลู่จึง 

ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างความรำาคาญใจให้แก่เจ้าตวัเป็นอย่างมาก

หนงิเทยีนลดมอืที่จดรมิฝีปากออก ครั้นแน่ใจแล้วว่าบรุษุผู้นี้คงวุน่วาย

กบัฝูงนกไปอกีสกัพกัใหญ่ จงึใช้วชิาตวัเบาพาร่างของตนเองหนไีปอกีทางโดย

ไม่หนักลบัมามองอกีเป็นครั้งที่สอง

หากเลือกได้นางก็ไม่อยากใช้วิธีนี้ ด้วยฝูงนกจำานวนมากอาจทำาให้ 

ชาวบ้านทั้งหลายแตกตื่น แต่หากมเิรยีกพวกมนัมา...กเ็ป็นการยากเหลอืเกนิที่

หนงิเทยีนจะหนพ้ีนเงื้อมมอืของราชองครกัษ์ของท่านอ๋องห้าแห่งแคว้นอู๋ไปได้

แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวของนางก็ทำาให้หานลู่ได้สติ แต่เมื่อพยายาม

จะใช้วิชาตัวเบาเหาะตามร่างงามไป ก็ถูกกำาแพงนกพิราบขวางทางไว้ราวกับ 

รู้งาน ดวงตาของชายหนุ่มเบกิกว้างขึ้นเลก็น้อย ประกายอึ้งทึ่งวาดผ่านอยู่ใน

ดวงตา

สตรผีู้นี้สามารถสั่งการปักษาได้!

ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะสร้างความประหลาดใจให้แก่เขามากเพียงใด ทว่า

ความหงุดหงิดที่เพิ่มพูนจากการระรานของฝูงนกก็ทำาให้ความอดทนของเขา

หมดลง มีดสั้นถูกดึงออกมาจากอกเสื้อแล้วกรีดผ่านลำาตัวของบรรดาวิหค

อย่างเฉยีบขาด เสยีงร้องของนกพริาบดงัประกอบกบัเสยีงเชอืดเฉอืน โลหติ

มากมายเจิ่งนองไปทั่วอย่างน่าสะพรงึกลวั

แต่กว่าหานลู่จะสามารถกำาจัดสิ่งกวนใจไปจนหมดสิ้น เขากร็ู้ตัวว่าคง

ไม่สามารถตามตวันางได้ทนั ภายในระยะเวลากว่าสองเค่อ4 กถ็อืว่ามากพอที่

จะทำาให้นางหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย

พระอาทิตย์ยามเย็นตกดินไปนานแล้ว ภาพในซอยแคบจึงถูกล้อมไป

ด้วยความมดืสลวัของรตัตกิาลที่มาเยอืน

เขาแพ้ให้แก่หญงิสาวคนหนึ่งเพราะความประมาทของตน...

ความคับแค้นใจส่งผลให้ร่างสูงกำาหมัดแน่น รอบกายเต็มไปด้วยซาก

4 ระยะเวลา 1 เค่อ เท่ากบั 15 นาทใีนปัจจุบนั
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นกพริาบนอนจมกองเลอืด ผ้าเชด็เท้าที่หญงิสาวใช้กบัเขาถูกทิ้งอยู่บนพื้น ซบั

ของเหลวสีแดงสดเอาไว้จนเปียกชุ่ม โลหิตย้อมรองเท้าของเขาจนกลายเป็น 

สแีดงฉาน

ใบหน้าของผู้ที่ลงมอืเรยีบเฉย ขณะที่กลิ่นอายแห่งความตายและกลิ่น

คาวเลอืดลอยคลุ้งจนน่าสะอดิสะเอยีน

สภาพของผู ้ที่กลับมาส่งผลให้ซือเหยายกมือกุมท้องที่เกร็งแน่น 

ส่งเสยีงหวัเราะออกมาอย่างสุดจะกลั้นไหว

ใครเล่าจะคิดว่าราชองครักษ์ผู้เงียบขรึมจะเกิดอารมณ์อยากน่ารัก 

ขึ้นมา โดยเอาขนนกมาประดบัตกแต่งเสยีเตม็ตวั ตั้งแต่เรอืนผมยนัเสื้อผ้าที่

สวมล้วนมขีนนกหลากสเีกาะตดิอยู่แทบทั้งสิ้น ดทู่าหานลูค่งอยากจะแปลงร่าง

กลายเป็นพ่อไก่เสยีกระมงั!

ทว่าเสียงหัวเราะของชายหนุ่มอารมณ์ดีก็ต้องหยุดลง เมื่อแววตาเย็น

ยะเยือกของหานลู่ปรายมองมา ความเข้มลึกในดวงตาบ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าตัว

กำาลงัไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง

ซือเหยาเลิกคิ้วสูง นอกจากราชองครักษ์หนุ่มแล้ว กลับไร้วี่แววของ 

โฉมสะคราญ อย่าบอกนะว่าหานลู่ทำางานพลาด

ชายหนุ่มผิวสีแทนเผลอครางเสียงสูงอย่างไม่อยากเชื่อสายตา แต่ก็มิ

อาจสอบถามเรื่องราวได้มากกว่านี้ เมื่อผู้เป็นนายซึ่งนั่งเท้าคางอยูบ่นตั่งสงูเริ่ม

มปีฏกิริยิาตอบสนอง ถงึแม้ว่าท่านอ๋องห้าจะยงัมติรสัสิ่งใด พระพกัตร์คมคาย

เรยีบสนทิ แต่กลิ่นอายกดดนัที่แผ่ออกมาจากพระวรกายหนา กลบัให้ความ

รู้สกึไม่ต่างจากถูกอุ้งมอืที่มองไม่เหน็บบีรดัเข้าที่คอจนหายใจได้ไม่ทั่วท้อง

พยคัฆ์เงนิแห่งสนามรบในเสื้อคลุมอาบนำ้าสดีำาทมฬิกำาลงัไม่พอใจ เพยีง

แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำาให้ชายชาติทหารรู้สึกหวั่นใจจนไม่กล้าส่งเสียง  

เพราะหากฮั่วหลงิหวางบนัดาลโทสะขึ้นมาละก ็ต่อให้เป็นถงึองค์ฮ่องเต้เองกย็งั

ต้องเกรงพระทยั ด้วยเหตุนี้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทั้งสองจงึต้องตั้งสตใิห้ดี
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ภายในห้องใหญ่ตกอยู่ในความเงียบสงัดจนน่าวังเวง กระทั่งเสียงทุ้ม

เข้มทรงอำานาจดงัขึ้น

“เจ้าบอกว่า นางเรยีกฝูงนกพริาบมาเช่นนั้นหรอื”

ประกายตาเยน็เฉยีบราวกบัดวงตาพยคัฆ์เวลาออกล่าเหยื่อจ้องตรงไป

ยงัองครกัษ์อย่างต้องการคำายนืยนั ซึ่งหากผู้ที่กำาลงัเผชญิหน้ากบัท่านอ๋องมใิช่

หานลู่ ป่านนี้คงยนืไม่ไหวไปแล้ว ก่อนหน้านี้มคีนถงึขั้นหมดสตไิปเลยกม็ี

“ขอรับ” ผู้ถูกถามเอ่ยตอบก่อนจะทรุดเข่าลงบนพื้น ประสานมือไว ้

เบื้องหน้า “ขอนายท่านโปรดลงอาญา!”

ฮั่วหลิงหวางจ้องมองการกระทำาของหานลู่อย่างเฉยเมย นัยน์ตา 

เฉยีบคมเกดิประกายครุ่นคดิบางอย่าง

รองแม่ทัพจากแคว้นหยาง สตรีผู้นั้นสามารถเรียกวิหคได้...ชักจะ

ประจวบเหมาะเกนิไปเสยีแล้ว คดิพลางเบอืนสายตาจากผู้ที่นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้น

ไปยงัผู้ที่ยนืนิ่งอยู่ที่มุมห้องแทน 

“ซอืเหยา”

ผู้ที่ถูกเรียกปรับท่าทีของตนให้จริงจังขึ้น เวลานี้เลือดกำาเดาแห้งสนิท

ดแีล้ว เขาจงึไม่มเีศษผ้าอุดจมูกอกี “ขอรบั” 

“เจ้าเคยได้ยนิเรื่องศกึเมอืงฉางหลวิบ้างหรอืไม่”

ครานี้พลทหารคนสนทินิ่งคดิไปครูห่นึ่ง ศกึเมอืงฉางหลวิคอืศกึระหว่าง

แคว้นหยางกับแคว้นเว่ยเมื่อสองปีก่อน ทั้งสองแคว้นต่างก็ต้องการแย่งเมือง

ฉางหลวิที่อดุมสมบูรณ์ไปด้วยแร่เหลก็ เพื่อใช้สำาหรบัสร้างอาวุธให้แก่กองทพั

แม้เขาอาจจะจำารายละเอยีดไม่ได้ทั้งหมด แต่ความทรงจำาของชายหนุม่

กจ็ดัอยู่ในขั้นที่ด ีหน้าที่ของทหารระดบัสูง นอกจากต้องเก่งกาจทางด้านต่อสู้

และบญัชาการรบแล้ว การเรยีนรู้และจดจำาข้อมูลของศกึสงครามต่างๆ เพื่อ

ศกึษาและพฒันากองทพักเ็ป็นเรื่องที่สำาคญัเป็นอนัดบัต้นๆ เช่นเดยีวกนั

“จำาได้ขอรบั” ซอืเหยาตอบผู้เป็นนาย

ศกึครานั้นถอืเป็นศกึที่สร้างชื่อเสยีงให้แก่แม่ทพักูจ่ิ้นกว่าง แม่ทพัหนุม่
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ผู้มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แคว้นหยาง ด้วยกำาลังพลเพียงหกพันแต่

กลับเอาชนะกองกำาลังของแคว้นเว่ยกว่าหนึ่งหมื่นนาย นับว่ามีฝีมือน่ากลัว 

พอสมควร

หลงัจากที่จบศกึเมอืงฉางหลวิในครานั้น ชื่อของกู่จิ้นกวา่งจงึถูกบนัทกึ

ลงในรายชื่อบุคคลที่พวกเขาต้องกำาจัด...มิเช่นนั้นในอีกสามปีข้างหน้า เมื่อ

สัญญาสงบศึกระหว่างสองแว่นแคว้นหมดลง คนผู้นั้นคงจะกลายเป็นเสี้ยน

หนามสำาหรบัพวกเขาอย่างแน่นอน

“ที่แม่ทพักูส่ามารถเอาชนะแคว้นเว่ยได้เป็นเพราะความสามารถของเขา

กจ็รงิอยู ่แตข่า่วลอืกไ็ม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม” เจ้าของร่างสงูใหญ่กำายำาก้าวตรง

ไปหยุดยนือยูห่น้าบานหน้าต่างใหญ่ สายตาจบัจ้องไปยงัภเูขาลกูใหญ่ที่อยูไ่กล

ออกไป รังสีคุกคามที่ออกมาจากร่างเจือจางลงเล็กน้อย จนซือเหยารู้สึกว่า

ตนเองกลบัมาหายใจได้ทั่วท้อง

“ข่าวลอืที่นายท่านหมายถงึ คอืฝูงนกอนิทรทีี่ไล่จกิดวงตาทหารแคว้น

เว่ยหลายพนันายจนมดืบอด จนถงึขั้นไม่สามารถจบัอาวุธสู้รบได้ใช่หรอืไม่”

ผู้ฟังยิ้มบางๆ อย่างน้อยซือเหยาก็มีความจำาดีอยู่บ้าง “ศึกครานั้น

นอกจากแม่ทพักู่จะสร้างชื่อให้แก่ตนเองแล้ว ชื่อเสยีงของกุนซอืปรศินาผู้สวม

ใส่หน้ากากนกฮูกแห่งแคว้นหยางกโ็หมกระพอืไปทั่วยุทธภพเช่นเดยีวกนั”

ครั้นเอ่ยมาถงึตรงนี้ เจ้าของเสยีงทุ้มทรงอำานาจกเ็บอืนใบหน้ากลบัมา 

ทหารคนสนทิที่เริ่มปะตดิปะต่อเรื่องราวได้กเ็ผยสหีน้าประหลาดใจ

“นายท่าน เช่นนั้นกห็มายความว่าแม่นางผู้นั้น...”

ประกายในดวงตาพยัคฆ์เฉียบคมมากขึ้น กระตุกยิ้มที่มุมปาก “นาง

ต้องมคีวามสมัพนัธ์บางอย่างกบั ‘เมาโถวองิ’ อย่างแน่นอน”

แต่น่าเสยีดายยิ่งนกัที่ต่อให้ข้อมลูนี้จะน่าสนใจมากเพยีงใด ทว่าข่าวสาร

ที่แจ้งมาจากวงัหลวงกท็ำาให้พวกเขาต้องรบีเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงหลวง

คนในเสื้อคลุมคดิพลางเบอืนสายตากลบัไปยงัผู้ที่คุกเข่านิ่งอยู่กลางห้อง 

หานลู่ยังคงอยู่ในอิริยาบถเดิมราวกับรูปปั้นหินไร้ชีวิต “หานลู่ ไปเตรียมตัว 
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ให้พร้อม คนืนี้เราต้องออกเดนิทาง”

นำ้าเสียงเรียบเฉยปราศจากความขุ่นเคือง แสดงให้เห็นว่าผู้เป็นนาย 

มไิด้ตดิใจเอาความเรื่องหญงิสาวผู้นั้นอกีต่อไป แล้วในเมื่อผูใ้หญ่เลอืกที่จะไม่

เอาผดิ ผู้น้อยซึ่งทำางานให้อกีฝ่ายมานานจงึลุกขึ้นยนื การตดัสนิใจและคำาสั่ง

ของผู้เป็นนายคือสิ่งที่เขาต้องก้มหน้าทำาตามโดยห้ามตั้งข้อสงสัยใดๆ เป็น 

อนัขาด

ซอืเหยามองคนทั้งสองสลบักนัไปมาก่อนจะได้ข้อสรุปกบัตนเองในใจ

ทาสรบัใช้ผู้ซื่อสตัย์...

เขาเพิ่งมาทำางานกับฮั่วหลิงหวางได้เพียงสองปีเท่านั้น ผิดกับหานลู่ที่

คอยรับใช้บุรุษผู้มีสายเลือดเดียวกับพญามังกรมาตั้งแต่จำาความได้ ความ 

สนทิสนมและความเชื่อใจที่คนทั้งสองมใีห้แก่กนัคงลกึซึ้งจนยากที่จะเข้าใจ

จะว่าไปแล้ว ทหารหนุ่มเจ้าของผิวสีแทนก็รู้สึกคุ้นหน้าแม่นางปริศนา

ผู้นั้นยิ่งนกั ราวกบัว่านางคล้ายคลงึกบัคนบางคนที่เขาเคยพบมาก่อน แต่นกึ

เท่าไรกน็กึไม่ออก...

ฝ่ายฮั่วหลงิหวางที่แม้จะไม่แสดงท่าทสีนใจต่อหญงิสาวผูน้ั้นออกมาให้

ทหารทั้งสองได้เหน็ แต่บุรุษผู้องอาจกลบัให้คำามั่นสญัญาตนเองในใจ

‘หากได้พบกนัอกีครั้ง ข้า...ฮั่วหลงิหวางจะไม่ปล่อยให้เจ้าหลดุมอืไปอกี

เป็นครั้งที่สอง!’



แสงจันทร์เหลืองนวลส่องสว่างงดงามบนผืนฟ้า ราตรีที่เปล่าเปลี่ยว 

ส่งผลให้กระท่อมหลงัน้อยซึ่งตั้งอยูใ่นบรเิวณชายป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านตงเจยีง

ดูเดียวดายเหลือคณานับ ผู้เป็นเจ้าของกระท่อมเป็นหญิงม่ายกับบุตรชาย 

วยัเยาว์ที่ปลกีวเิวกออกมาอาศยัอยู่อย่างสงบ ทว่าคำ่าคนืนี้กลบัมแีขกมาเยอืน

อย่างเหนอืความคาดหมายของสองแม่ลูกเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อครึ่งชั่วยามก่อน นางไปรับลูกชายซึ่งเที่ยวเล่นอยู่ในหมู่บ้าน พอ 

กลับมาก็พบว่าที่หน้ากระท่อมมีหญิงสาวคนงามแปลกหน้านั่งขดตัวอยู่ ผู้มา

เยือนแต่งกายด้วยผ้าเนื้อบางแถมยังเปียกชุ่มทั้งตัว ร่างที่สมบูรณ์แบบ 

สั่นน้อยๆ อย่างน่าสงสาร ด้วยเหตนุี้นางและบตุรชายจงึชกัชวนอกีฝ่ายให้เข้ามา

ด้านใน ให้อาบนำ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสยีใหม่พร้อมกบัให้กนิอาหารมื้อเยน็ด้วยกนั

ผู้มาใหม่อ้างว่านางเดนิทางไกลเพื่อมาเยี่ยมเยยีนสหาย แต่นกึไม่ถงึว่า

ระหว่างทางจะถูกคนพยายามจะจบัตวันางไปขายเป็นอนุให้แก่ผู้มตีระกูลจาก

ต่างแคว้น นางจงึได้หนอีอกมา

“แม่นางไป๋ เจ้าอิ่มหรอืไม่ หากยงัไม่อิ่ม พวกข้าพอจะมขี้าวอยู่...” เสยีง

ของสตรีสูงวยักว่าเอ่ยขึ้น ในขณะที่มองหญิงสาวใบหน้าสะสวยที่ใช้ความเร็ว

ส�ม
เม�โถวอิง
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ในการกนิแบบฉบัไวด้วยสหีน้าอึ้งทึ่ง

‘ช่างน่าสงสารเหลอืเกนิ ท่าจะหวิโซสท่ิา’ ครุน่คดิอยู่ในใจพลางต้อนรบั-

ขบัสู้อกีฝ่ายอย่างดเียี่ยม

ครั้นหนงิเทยีนได้ฟังเจ้าบ้านเอ่ย ดวงตากลมโตกม็องไปยงัโต๊ะไม้ขนาด

กลางซึ่งมเีพยีงชามข้าวและกบัที่แสนเรยีบง่ายสองอย่างอยูค่รูห่นึ่ง พวกนางมี

กนัอย่างพอกนิพอใช้แท้ๆ แต่กลบัมนีำ้าใจแบ่งปันมนัให้แก่นาง ด้วยเหตุนี้เอง 

ต่อให้นางยงัไม่อิ่ม แต่กต็ดัสนิใจวางชามข้าวลงบนโต๊ะ กล่าวด้วยรอยยิ้ม 

“อิ่มแล้วเจ้าค่ะ ขอบพระคุณฮูหยนิมากที่มนีำ้าใจ”

นางตัดสินใจหลบภัยมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าไม่อาจเสี่ยงกลับเข้าไปใน

หมู่บ้านอีก แต่ต่อให้อยากเดินทางไกลก็ติดที่ว่าร่างกายมีเพียงชุดบางๆ แม้ 

จะมเีงนิแต่กไ็ม่กล้าเสี่ยงเข้าไปซื้อในแหล่งชมุชนจนเป็นจดุสนใจ เหน็ทหีลงัจาก

นี้นางคงต้องเป็น ‘เหอปี้เวิ่น’ ไปอกีสกัพกัใหญ่เพื่อความปลอดภยั

อาหารมื้อเยน็ที่แสนเรยีบง่ายหมดสิ้นลงอย่างรวดเรว็ เดมิทแีขกผู้มา

เยือนกะจะออกเดินทางต่อทันที แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธฮูหยินวัยสาวที่บอกว่ามัน

อันตราย ด้วยนางเป็นสตรีเพียงคนเดียวไม่ควรจะเดินป่าในเวลากลางคืน 

เช่นนี้ สุดท้ายกท็นฟังคำารบเร้าของนางไม่ไหว จงึตดัสนิใจค้างคนืที่นี่

“เสี่ยวเซยีว เจ้าทำาอะไรอยู่หรอื” 

หนิงเทียนเอ่ยถามเด็กชายวัยหกขวบที่เวลานี้นั่งอยู่บนพื้น มือเล็กกำา

ก้อนถ่านขีดเขียนบนกระดาษบางเป็นรูปวาดแปลกๆ ที่นางมองอย่างไรก็ไม่

เข้าใจ นกึไม่ถงึว่าคำาถามของนางจะทำาให้ผู้ที่กำาลงัมสีมาธอิยู่สะดุ้งเบาๆ ครั้น

ใบหน้าน่ารกัเงยขึ้นมากล็อบถอนหายใจ 

“ข้าตกใจหมดเลย ที่แท้กเ็ป็นพี่สาว”

ห้องนอนในกระท่อมหลงันี้มเีพยีงห้องเดยีวสำาหรบัสองแม่ลกู แถมพวก

เขายังใจดี เสียสละมันให้นางได้นอนพัก แต่เวลานี้มันยังเร็วเกินไปที่นางจะ

นอนหลบั

“ขวญัอ่อนเชยีวนะเจ้า” หญงิสาวหวัเราะในลำาคอ ทรุดตวันั่งลงบนพื้น
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บ้าง ดวงตากลมโตพจิารณารูปทรงบดิเบี้ยวที่อกีฝ่ายวาดอย่างสนใจ

“วันนี้ท่านตาเล่าเรื่องเมาโถวอิงให้พวกเราฟัง” เสียงเด็กน้อยเอ่ย 

เจื้อยแจ้ว “แต่ข้านกึเท่าไรกน็กึไม่ออกว่านกฮกูหน้าตาเป็นอย่างไร ข้าอาศยัอยูท่ี่

ชายป่าแท้ๆ แต่กลบัไม่เคยเหน็มนัมาก่อน”

ผูฟั้งนิ่งไปเลก็น้อย ก่อนที่รอยยิ้มจะประดบับนใบหน้าตามเดมิ “เจ้าไม่

เคยเหน็นกฮูกหรอื”

“ความจริงแล้วข้าอยากเห็นท่านกุนซือเมาโถวอิงมากกว่า แต่ใครๆ ก็

บอกว่าเป็นไปไม่ได้” เดก็ชายตวัน้อยหยุดมอืลง เผยให้เหน็ภาพวาดของกิ้งกอื

มากกว่าที่จะเป็นภาพของนกฮูก “ข้าเลยคิดว่าอย่างน้อยแค่ได้เห็นนกฮูกก็ยัง

ด”ี

ผู้ฟังได้ยินดังนั้นก็เกิดประกายเอ็นดูขึ้นในแววตา “ท่านกุนซือปริศนา

ผู้นั้นเป็นเช่นไร ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน” นางกล่าว “แต่ข้าพอมีความรู้เรื่อง 

นกฮูกอยู่บ้าง เจ้าอยากฟังหรอืไม่”

ดวงตาของเสี่ยวเซยีวพราวระยบิขึ้นมาทนัตาเหน็ ทิ้งก้อนถ่านในมอืลง

อย่างไม่ไยด ีกะพรบิตาปรบิๆ แล้วจ้องมองใบหน้าหวานอย่างตั้งใจ

คำ่าคืนในฤดูร้อนมีเสียงจักจั่นส่งเสียงร้องขับขานเป็นท่วงทำานองคุ้นหู 

ขณะที่หนงิเทยีนเริ่มเอ่ยปากเล่า

“นกฮูกเป็นนกที่มรีูปใบหน้ากลมและชอบจบัสตัว์เลก็ๆ กนิเป็นอาหาร 

ไม่ว่าจะเป็นหนู งู สตัว์เลื้อยคลาน หรอืแม้แต่ปูปลาในนำ้า มนัเป็นนกล่าเหยื่อ

จำาพวกหนึ่ง เหมอืนกบัอนิทร ีเหยี่ยว และอแีร้ง แต่ที่ทำาให้นกฮูกแตกต่างจาก

นกตวัอื่นๆ กเ็พราะมนัหากนิในเวลากลางคนื...”

“อ้าว แล้วล่าเหยื่อในเวลากลางคนืจะมองเหน็ได้อย่างไรเลา่พี่สาว” เดก็

ชายเอ่ยถามอย่างใคร่รู้

“ได้สิ เพราะว่านกฮูกมีดวงตาที่โตกว่าเหยี่ยวและอินทรีหลายเท่า ทั้ง

ยงัหมนุคอได้เกอืบรอบตวัเพราะมกีระดกูสนัหลงัตรงคอมากกว่าสตัว์ชนดิใดๆ 

ในใต้หล้า”
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“กระดูกสนัหลงัคอือะไร” สหีน้ามนึงงสบัสน ส่งผลให้ผู้ฟังหวัเราะ 

“ก็เป็นกระดูกตรงนี้อย่างไรเล่า” กล่าวจบก็ใช้นิ้วจิ้มไปตรงกระดูก 

สนัหลงัของเดก็น้อยแล้วลากยาวตั้งแต่ตรงต้นคอมาจนถงึก้นกบ ส่งผลให้ร่าง

เลก็ๆ หวัเราะคกิคกัเพราะรู้สกึจั๊กจี้

ฮูหยินที่เพิ่งเสร็จจากการล้างจานเห็นว่าลูกชายกำาลังหัวเราะอย่าง

สนุกสนานก็ยิ้มละไม การที่มีแขกมาเยือนก็ช่วยคลายเหงาให้บุตรชายของ 

นางได้มากทเีดยีว

“นอกจากนี้แล้ว หูของนกฮูกยงัฉบัไวมากกว่ามนุษย์เป็นร้อยเท่า มขีน

ปีกที่อ่อนนุ่ม บินได้เงียบเสียจนเหยื่อไม่รู้ตัว บางชนเผ่ายกย่องให้มันเป็น

สัญลักษณ์แห่งปัญญา ความโชคดี และเวทมนตร์คาถา แต่ผู้คนส่วนใหญ่ 

มกัจะใช้มนัเป็นสญัลกัษณ์ของความโชคร้ายและความตายเสยีมากกว่า”

“อ้าว! แล้วตกลงนกฮูกมนัดหีรอืไม่ดกีนัร ึพี่สาว” 

หนงิเทยีนตบบ่าเลก็ๆ เบาๆ ก่อนจะผุดลุกขึ้นยนืเตม็ความสงู เอ่ยอย่าง

แผ่วเบาราวกบัเสยีงกระซบิ

“บางครั้งปัญญาก็อาจชักนำาโชคร้ายและความตายมาสู่ผู้ที่มีมันก็เป็น

ได้...”

ผู้ฟังที่ได้ยินไม่ถนัดเอียงคอมองอย่างสงสัย ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ 

ฮูหยนิวยัสาวเดนิตรงมาพอด ี

หญงิสาวยงัคงมรีอยยิ้มบางๆ ประดบัอยูบ่นใบหน้าตามนสิยั กล่าวกบั

เดก็น้อยอย่างอ่อนโยน “บางครั้งปัญญากเ็ปรยีบเสมอืนดาบสองคม หากเจ้า

ใช้มันในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์ แต่จะต้องระวังอย่าไปใช้ในทางที่ผิดเป็น 

อนัขาดเชยีว ใช่หรอืไม่เจ้าคะฮูหยนิ” เจ้าของใบหน้าหวานเอ่ยพลางหนัไปถาม

อกีคน

“แม่นางไป๋กล่าวถูกต้องแล้ว จำาไว้ให้ดีเล่าเสี่ยวเซียว” นางกล่าวจบก็ 

อ้าแขนรับเด็กชายที่เริ่มหาวหวอดเข้าสู่อ้อมกอด ดวงตาที่มองลูกน้อยมีแต่

ความรกัใคร่ “แม่นางไป๋เข้านอนเถดิ ไว้พบกนัพรุ่งนี้เช้า”
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ผู้ฟังพยกัหน้า “ขอบพระคุณนำ้าใจของฮูหยนิ” 

เจ้าของเรอืนพยกัหน้าเลก็น้อย ก่อนจงูบตุรชายไปยงัจดุที่ปผู้าไว้สำาหรบั

นอนในคนืนี้

หนิงเทียนมองตามคนทั้งสองครู่หนึ่ง ก่อนจะก้มลงเก็บแผ่นกระดาษ

และก้อนถ่านเบื้องล่าง แล้วจึงเดินเข้าห้องนอนไปอย่างไม่รีบร้อน และเมื่อ 

บานประตไูม้ปิดลง รอยยิ้มกจ็างลงไปเกอืบครึ่ง หลงเหลอืแต่เพยีงมมุปากที่ยงั

หยกัยิ้มเลก็ๆ ไว้เท่านั้น

ฮหูยนิวยัสาวคงไม่รูเ้ลยว่าพวกนางต่างหากที่ช่วยผ่อนคลายความเหงา

ให้แก่นาง

ครั้งล่าสุดที่เคยสมัผสัคำาว่า ‘เดยีวดาย’ คงเป็นเมื่อสบิสองปีก่อน นกึ

ไม่ถงึว่าสุดท้ายแล้วนางกไ็ด้ลิ้มรสมนัอกีครา...

บ้านเกดิของนางคอืชนเผ่าวหิคที่ตั้งอยูบ่นเกาะเทยีนซงิ ต้องนั่งเรอืข้าม

มหาสมุทรออกไปจากแคว้นเกา ใช้เวลาประมาณสองเดอืนจงึจะเดนิทางไปถงึ

ชนเผ่าวหิคเป็นชนเผ่าที่มเีวทมนตร์คาถา สามารถสั่งการและควบคุม

บรรดาปักษาทั้งหลายได้ดั่งใจนึก นับว่าเป็นชนเผ่าที่รุ่งเรืองและได้รับความ

เคารพนับถือจากทุกชนชั้น ไม่เว้นกระทั่งป้าอ๋องผู้ปกครองเกาะที่ยังต้องให้

ความยำาเกรง ทว่าต่อให้ชนเผ่านี้มพีลงัอำานาจที่น่าพศิวงมากเพยีงไร กย็งัคง

หนไีม่พ้นความเป็น ‘มนุษย์’ ไปได้อยู่ดี

สบิสองปีก่อนเกดิแผ่นดนิไหวครั้งใหญ่ ภยัธรรมชาตถิอืเป็นสิ่งที่ไม่มี

ผู้ใดสามารถต่อกร คลื่นยกัษ์จากท้องมหาสมุทรสคีรามราวกบัมจัจุราชที่สูบ

ทุกชีวิตให้จมลงสู่ผืนนำ้าอย่างไม่ปรานี และจุดที่คลื่นทะเลกวาดล้างไปคือฝั่ง

ทศิตะวนัตก...ที่ตั้งของชนเผ่าวหิค

ภาพเหล่านั้นยังคงเด่นชัดอยู่ในความทรงจำาราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน

นี้เอง ยามนั้นนางในวัยห้าขวบออกไปเที่ยวเล่นบนเขาจึงรอดพ้นจากภัยพิบัติ

แสนโหดร้ายที่คร่าชวีติคนทั้งชนเผ่า ไม่มใีครเหลอืรอดสกัคนเดยีว ท่านพ่อ 

ท่านแม่ และน้องสาวของนาง ล้วนหายสาบสูญ แม้แต่ผู้ที่มมีนตร์คาถาสะกด
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วหิคที่เก่งกาจกว่านางเป็นร้อยเท่ากเ็หลอืเพยีงร่างที่ไร้ลมหายใจ มบีางศพถูก

เศษกิ่งไม้ที่นำ้าพัดพามาเสียบทะลุร่าง ส่วนบางศพก็ถูกแร้งจิกทึ้งอย่างน่า

สยดสยอง 

ท้องทะเลที่เงียบสงัดและสวยงาม กลับกลายเป็นสุสานที่เต็มไปด้วย

กลิ่นอายแห่งความตาย

ดวงตากลมโตสั่นระริกอยู่ในความมืด จนกระทั่งเสียงร้องของจักจั่น

ฉุดรั้งสตขิองนางกลบัมายงัโลกแห่งความเป็นจรงิ เจ้าของใบหน้าหวานจงึเริ่ม

ใคร่ครวญถงึการเดนิทางหลงัจากนี้

เหน็ทวี่าการเดนิทางไปยงัแคว้นอู๋คงต้องหยุดชะงกัไปก่อน เพราะรอง

แม่ทพัหม่าคงจะคาดเดาเส้นทางของนางได้แล้ว หนงิเทยีนจงึตั้งใจว่าจะเปลี่ยน

เส้นทางไปยงัอกีสถานที่หนึ่งแทน

ในเมื่อที่ที่อนัตรายที่สุดคอืที่ที่ปลอดภยั...

มอืบางวางแผ่นกระดาษและก้อนถ่านลงบนโต๊ะเลก็ แม้ภายในห้องจะ

ไม่มตีะเกยีงหรอืเทยีนไขคอยให้ความสว่าง แต่กส็ามารถมองเหน็หน้ากากหนงั

มนุษย์และเงนิจำานวนสบิตำาลงึเงนิซึ่งวางอยู่ด้านข้างได้อย่างชดัเจน

นางเหลอืเพยีงของสองสิ่งนี้ตดิตวัมา ครั้นจ้องมองนานๆ กท็ำาให้ภาพ

ที่อยากจะลมืกลบัมารบกวนจติใจอกีจนได้ ใบหน้าหล่อเหลาคมคายที่เหน็เพยีง

ครั้งเดียวกลับเด่นชัดอยู่ในความทรงจำา เสียงทุ้มเจ้าเล่ห์ที่แฝงด้วยอำานาจยัง

ดงัอยู่ข้างห ูเพยีงนกึถงึอ้อมแขนแขง็แกร่งที่โอบกระชบัเอวคอดกิ่ว กส่็งผลให้

ความร้อนผ่าวลามตั้งแต่ใบหน้าเรื่อยไปถงึใบหู

หนงิเทยีนสะบดัหน้าแรงๆ เพื่อขบัไล่ความรู้สกึแปลกๆ ทิ้งไป อกีฝ่าย

คงสงสัยพื้นเพของนางแน่จึงได้สั่งให้หานลู ่ตามจับตัวนาง เพราะฉะนั้น 

ฮั่วหลิงหวางก็จัดอยู ่ในรายชื่อบุคคลอันตรายที่นางควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน 

คิดพลางเดินไปทรุดกายลงบนผ้าผืนบางที่ปูอยู่บนพื้นไม้ ภายในเวลาไม่นาน 

กจ็มดิ่งเข้าสู่ห้วงนทิราอย่างอ่อนล้า 
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เช้าวนัใหม่มาเยอืนพร้อมกบัเสยีงร้องของมวลวหิคที่มาทดแทนแมลง

ในยามรตัตกิาล

เรื่องที่หญิงสาวเล่าเกี่ยวกับนกฮูกส่งผลให้เสี่ยวเซียวเก็บไปฝันเป็นตุ-

เป็นตะ ครั้นตื่นขึ้นมาก็เตรียมจะไปหานางที่ห้องเพื่อบอกเล่าความฝันของ

ตนเองใหฟั้งอย่างตื่นเต้น ทว่าเท้าเลก็ๆ กต้็องชะงกัลงเสยีก่อน เมื่อบานประตู

หน้ากระท่อมของพวกเขาถูกเคาะเรยีกจากด้านนอก

“ท่านแม่ มีคนมาๆ” เด็กชายวัยหกขวบหมุนตัวกลับไปเรียกผู้เป็น

มารดาที่เพิ่งเสรจ็จากการล้างหน้า

“หมื...ใครกนัมาหาพวกเราตั้งแต่ฟ้าสางเช่นนี้” มารดาเลกิคิ้วขึ้นอย่าง

สงสยั จนกระทั่งเดนิมาเปิดประตูโดยมเีดก็น้อยยนืหลบอยู่ข้างๆ อย่างใคร่รู้

ครั้นแม่ม่ายวยัสาวเหน็ผูม้าใหม่กต็กใจ เสี่ยวเซยีวเองกเ็กาะเอวมารดา

กะพริบตาปริบๆ ดวงตาจ้องมองคนแปลกหน้าอย่างอึ้งทึ่งไม่แพ้กัน เพราะ 

ชายหนุม่รปูร่างกำายำาสงูโปร่งดั่งนกัรบดนู่ากลวัเหลอืเกนิ ขนาดตวัของเขาใหญ่กว่า

บานประตูเสียด้วยซำ้า แถมสีหน้าถมึงทึงราวกับกำาลังไม่สบอารมณ์เป็น 

อย่างยิ่ง

เมื่อคนืเขาตามหาโฉมสะคราญผู้นั้นอยูใ่นหมูบ้่านตงเจยีงทั้งคนื! มั่นใจ

ว่าทกุตารางนิ้วถกูตรวจสอบจนหมดสิ้นจงึออกมาจากหมู่บ้าน เมื่อพบกระท่อม

ที่ชายป่าแห่งนี้โดยบงัเอญิจงึเข้ามาตรวจสอบ

“นางอยู่ที่ใด” เสยีงทุ้มตำ่าของชายหนุ่มดงัขึ้นทำาลายความเงยีบ ถงึแม้

ผู้ที่เขากำาลังพูดคุยอยู่จะเป็นเพียงหญิงม่ายและเด็กคนหนึ่ง ทว่าผู้ที่โดน 

เล่ห์กลของไป๋หนงิเทยีนมากต็ดัสนิใจว่าจะไม่ประมาทอกี

เพยีงหนเดยีวกน็่าขายหน้าเกนิพอ...

“นะ...นาง” ผู้เป็นเจ้าของกระท่อมรำาพงึเบาๆ หรอืว่าคนผูน้ี้จะเป็นพ่อค้า

มนุษย์อย่างที่แม่นางไป๋เคยบอกไว้! นางคิดพลางกลอกตาไปมา กลิ่นอาย

คุกคามจากคนตรงหน้าส่งผลให้เสียงสั่นอย่างมิอาจห้ามได้ “ที่นี่มีเพียงแค่ข้า

และบุตรชายอยู่แค่สองคน”
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ผูฟั้งหรี่ตาลง ก่อนจะสาวเท้าเข้ามายงัด้านในโดยไม่สนใจเสยีงร้องห้าม

ของนางแม้แต่น้อย

เขาเห็นประกายร้อนรนผุดขึ้นในดวงตาของหญิงม่าย เด็กน้อยวัย 

หกขวบก็เริ่มตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว...และแล้วประกายตาคมของคน 

แปลกหน้ากเ็ข้มลกึมากยิ่งขึ้นอกี เมื่อเหลอืบสายตาไปเหน็เสื้อคลมุตวับางที่ถกู

พาดทิ้งเอาไว้บนตะกร้าสานโดยบงัเอญิ

เขาจำามนัได้อย่างแม่นยำาว่าเป็นชดุที่สตรผีูน้ั้นสวมใส่ก่อนที่เขาจะคลาด

สายตาจากนาง!

กลิ่นอายคุกคามดุดันแผ่ออกมาจากร่างใหญ่กำายำาอีกเท่าตัว ขณะที่ 

หญงิม่ายซึ่งมใีบหน้าซดีเซยีวราวกบัไข่ต้มกอดเดก็ชายที่กอดเอวของนางแน่น 

กายของสองแม่ลูกสั่นระรกิด้วยความหวาดกลวั

“หากพวกเจ้าไม่ยอมบอกว่านางซ่อนตัวอยู่ที่ใด ก็อย่าหาว่าข้าไม่

เกรงใจ!” เขาตวาดดงัลั่น

เสี่ยวเซียวอดทนต่อไปไม่ไหว จึงผละออกจากอ้อมกอดของมารดา

พร้อมกบัส่งเสยีงร้องดงัลั่น

“ฮอื! พี่ชายน่ากลวัจงั พี่สาว...ช่วยข้าด้วย!” พูดจบกร็บีวิ่งตรงไปยงั

ประตูห้องนอนเลก็ นำ้าตานองหน้าพร้อมกบัสูดนำ้ามูกที่ไหลย้อยออกมา คราง

สะอื้นไม่ยอมหยุด

“เสี่ยวเซียว!” ผู้เป็นมารดาร้องเรียกบุตรชายอย่างตกใจ เตรียมจะ

เข้าไปปลอบแต่กไ็ม่ทนัการณ์เสยีแล้ว คนแปลกหน้าผู้นี้รู้แล้วว่าไป๋หนงิเทยีน

พกัอยู่ในห้องนั้น!

ไวเท่าความคดิ หม่าจวิหูกใ็ช้วชิาตวัเบาเคลื่อนกายไปอย่างรวดเรว็ เงา

ร่างดำาทมิฬซ้อนทับอยู่เหนือร่างเล็กที่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตู แค่ปลายนิ้วสัมผัส

กลบัทำาให้บานประตูเปิดออกอย่างง่ายดาย

หญิงสาวผู้นั้นทำาให้เขาเสียเวลามามากแล้ว คงถึงเวลาที่จะพาตัวนาง

กลบัไปเสยีท!ี เขาคดิพลางสาวเท้าเข้าไปในห้องโดยไม่รรีออะไรทั้งสิ้น
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ในจังหวะนั้นเองที่เจ้าของกระท่อมเพิ่งจะสาวเท้าไปถึงตัวบุตรชาย 

ดวงตาจ้องมองเสี่ยวเซียวอย่างสงสารแล้วก้มลงกอดร่างเล็กๆ ครั้นเงยหน้า

ขึ้นมองสภาพภายในห้องกต็้องตกใจกบัสิ่งที่เหน็

ภายในห้องพกักลบัปราศจากวี่แววของสตรผีู้นั้น

กระนั้นความตกใจของนาง กลับเทียบกับของบุรุษที่ยืนนิ่งอยู่ด้านใน

ห้องไม่ได้เลย สองมอืของท่านรองแม่ทพักำาแน่น สายตากวาดมองสำารวจไป

รอบๆ ก่อนจะก้มลงมองสิ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้บนโต๊ะเลก็

สิ่งแรกคือก้อนเงินมูลค่าหนึ่งตำาลึงเงิน อีกสิ่งคือภาพของนกฮูกกำาลัง

กางปีกอยู่บนท้องนภากว้างซึ่งวาดจากก้อนถ่าน ลายเส้นที่วาดนั้นแม้จะเทยีบ

ไม่ได้กับจิตรกรฝีมือเอก แต่แววตาของปักษาภายในภาพกลับดูราวกับมันมี

ชวีติ ด้านล่างภาพวาดยงัมขี้อความทิ้งเอาไว้สั้นๆ 

‘ขอบคุณส�าหรบัทุกอย่าง...’

มันมิได้เจตนาส่งให้แก่เขา แต่ผู้ที่เขียนตั้งใจส่งให้แก่สองแม่ลูกใน

กระท่อมแห่งนี้ต่างหาก

คนอ่านใบหน้าดำาคลำ้า หากเวลานี้เขาพงักระท่อมหลงันี้ได้กค็งทำาไปแล้ว 

เขาคลาดจากไป๋หนงิเทยีนเป็นครั้งที่สอง หลงัจากนี้การแกะรอยหาตวันางคง

เป็นไปได้ยาก ซำ้าร้ายกว่านั้นอาจไม่มโีอกาสตามหาตวัอกีฝ่ายเจออกีต่อไป

“หากนางต้องการจะไป ต่อให้เทพเซยีนบนสรวงสวรรค์ลงมาเองกย็าก

ที่จะกกัขงันางเอาไว้ได้ ถ้านางออกจากเขตพรมแดนแคว้นหยางเมื่อไร กไ็ม่ต้อง

ตามแล้ว...”

คำาพูดของท่านแม่ทพัตอกยำ้าให้จติใจของชายหนุ่มขุ่นมวัยิ่งขึ้น คาดว่า

เวลานี้อกีฝ่ายกค็งออกจากเขตแดนแคว้นหยางไปอย่างที่คดิไว้จรงิๆ 

ลมร้อนระอุพัดผ่านกระท่อมหลังน้อยจนเกิดเสียงเสียดสีของฟางที่

ซ้อนเรยีงกนัเป็นหลงัคา สองแม่ลูกกอดกนักลมหลบัตาแน่น ความหวาดกลวั



46
ยุทธการครองรัก

ทำาให้พวกเขาแทบจะกลั้นหายใจ ฝ่ายร่างกำายำาเม้มรมิฝีปากแน่น ครั้นหยาด

เหงื่อไหลจากใบหน้าหยดลงบนพื้น ผู้ที่จมอยู่ในความคดิจงึเริ่มขยบัตวั

เขาคงต้องกลบัไปรายงานผลให้ท่านแม่ทพัทราบ...

ความรูส้กึหนาวสะท้านไปทั่วกายส่งผลให้หนงิเทยีนในคราบหนุม่น้อย

นิ่วหน้า ขนในกายพากันลุกฮือราวกับตนกำาลังถูกสาปแช่งไปถึงโคตรเหง้า

บรรพบุรุษ กลิ่นอายสงัหารรุนแรงเช่นนี้ไม่ธรรมดาเลย คาดว่าน่าจะเป็นของ

ท่านรองแม่ทพัหม่าแห่งแคว้นหยาง...

เจ้าตัวคิดขณะที่สะบัดตัวเพื่อไล่คำาสาปแช่งออกไปให้พ้นตัว โชคร้าย

เหลือเกินที่นางเสียพัดขนนกอันโปรดไว้ที่หมู่บ้านตงเจียง มิเช่นนั้นคงจะ

สามารถขบัไล่ความอปัมงคลออกไปได้ดกีว่านี้ 

นางเพิ่งกินอาหารเช้ามาอย่างอิ่มหนำาสำาราญ รอยยิ้มและดวงตาจึงได้

เปล่งประกายมากกว่าปกติ

หญงิสาวเอามอืไขว้หลงัเดนิมุ่งหน้าไปเรื่อยๆ อย่างไม่รบีร้อน รอยยิ้ม

บางๆ ที่ยงัคงฉาบอยู่บนใบหน้ามน ส่งผลให้บรรดาดรุณนี้อยใหญ่ที่เดนิผ่าน

ถงึกบัเหลยีวหลงัมอง แม้มไิด้หล่อเหลาคมเข้มและงามสง่าดั่งยอดบุรุษ ทว่า

รอยยิ้มบนใบหน้าหวานกเ็ป็นเสน่ห์ที่น่าดงึดูดมใิช่น้อย

“อ้าวพ่อหนุ่ม! เมื่อเช้านี้ยังเห็นอยู่ในเมืองอยู่เลย เจ้ากำาลังจะไปที่ใด

หรอื”

เสียงแหบห้าวที่ดังทักขึ้นพร้อมกับเสียงล้อไม้บดเบียดเข้ากับพื้นดิน

หยาบกระด้าง ส่งผลให้ผู้ที่กำาลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยหันไปมองอย่างสนใจ 

“อ๋อ...ที่แท้กเ็ป็นพี่ชายนั่นเอง”

นางหยุดฝีเท้าพร้อมกับเอ่ยทักทายพ่อค้าขายปลาวัยสามสิบปี เขา 

ไว้หนวดเคราอยูบ่นใบหน้าเลก็น้อย ร่างสนัทดันั่งอยูบ่นเกวยีนเทยีมววัสองตวั

เมื่อเช้านางหิวมากจนเกือบเป็นลมกลางถนน โชคดีนักที่อีกฝ่ายช่วย 

เอาไว้ แถมพอได้ยนินางบ่นว่าหวิกย็งัอุตส่าห์ใจดพีาไปถงึโรงเตี๊ยม
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“ข้ากำาลงัจะเดนิทางไปยงัแคว้นเกาน่ะพี่ชาย”

“แคว้นเการ”ึ คนสูงวยักว่าขมวดคิ้วยุ่ง หยุดเกวยีนลงทนัใด “แคว้น

เกามใิช่ใกล้ๆ เลยนะ เจ้าเอาแต่เดนิอยู่แบบนี้แล้วเมื่อไรจะไปถงึกนัเล่า”

ผูฟั้งได้ยนิกห็วัเราะ คลี่ยิ้มกว้างพร้อมกบัสา่ยหน้าอย่างจนปัญญา “ข้า

ขี่ม้าไม่เป็น”

และสาเหตุที่นางไม่เช่ารถม้า เรื่องเงินก็ถือเป็นประเด็นหนึ่ง ทว่าสิ่งที่

สำาคัญกว่าคือที่นี่ยังใกล้กับหมู่บ้านตงเจียงมากเกินไป หากเช่ารถม้าก็อาจทิ้ง

เบาะแสให้รองแม่ทพัหม่าและคนของท่านอ๋องห้าตามมาพบเอาได้

เป็นอกีครั้งที่ไป๋หนงิเทยีนรูส้กึว่าสวรรค์กม็ไิด้ใจร้ายเกนิไปนกั พอพดู

จบกเ็รยีกสายตาเวทนาได้ทนัที

‘คนบ้าอะไรที่อยากเดนิทางไกลแต่กลบัขี่ม้าไม่เป็น!’ เขาคดิขณะที่จ้อง

มองใบหน้าคนอ่อนวัย เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงมีรอยยิ้มละมุนละไมอยู่บน

ใบหน้า เหมือนว่าโลกใบนี้ช่างงดงามเหนือคณานับนั่นแล้ว...เขาก็ถึงกับ 

ถอนหายใจยาว

“ข้ากำาลงัจะกลบับ้านพอด ีบ้านของข้าอยูถ่ดัจากเมอืงนี้ไปทางทศิตะวนั-

ออก ไว้พอถงึที่นั่นเจ้าค่อยหาเช่ารถม้าหรอืตดิสอยห้อยตามขบวนรถพ่อค้าไป

กแ็ล้วกนั”

หนิงเทียนได้ฟังดังนั้นก็โค้งคำานับ สีหน้าเต็มไปด้วยประกายยินดียิ่ง 

“ขอบพระคุณท่านมากพี่ชาย ไว้พอถึงหมู่บ้านท่านแล้วข้าจะเลี้ยงข้าวเป็นการ

ตอบแทน”

“ฮ่าๆๆ ไม่เห็นต้องทำาขนาดนั้นหรอก” เขาเอ่ยอย่างอารมณ์ดี “ก่อน

กลับไปบ้านข้าต้องแวะไปเก็บดอกไม้ป่าไปฝากเมียข้าอีก หวังว่าเจ้าจะไม่เบื่อ

เสยีก่อน” 

“แค่ท่านมีนำ้าใจให้ข้าไปด้วยก็ช่วยข้าได้มากแล้ว ท่าน...” เอ่ยพลาง

กระโดดขึ้นไปนั่งข้างกายคนสูงวยั

“ข้าแซ่อิง มีนามว่าซาน หรือจะเรียกข้าว่าสามก็ได้” ผู้เป็นพ่อค้ามา 
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ยาวนานกว่าสบิปีเอ่ยพลางยกกระเป๋านำ้ากระเพาะอูฐขึ้นมาจบินำ้า

“ได้เลยท่านสาม ข้ามนีามว่าเหอปี้เวิ่น เรยีกข้าว่า ‘เวิ่น’ คำาเดยีวกไ็ด้”

พรวด!

อิงซานได้ฟังชื่อของคนหนุ่มแล้วถึงกับพ่นนำ้าออกจากปาก ละอองนำ้า

โดนแสงอาทติย์ทำาให้เกดิการหกัเหจนกลายเป็นสายรุง้เลยทเีดยีว ฝ่ายคนพดู

หรอืกท็ำาสหีน้าไม่รู้ไม่ชี้ราวกบัไม่มอีะไรผดิแปลก

“แคก็ๆๆ” นอกจากพ่นนำ้าออกมาแล้วกย็งัสำาลกัอย่างแรง ชายร่างสนัทดั

ไอจนหน้าดำาหน้าแดง นำ้าตาไหลพรากออกมาจากดวงตา ขณะที่คนข้างกาย

ช่วยตบหลงัให้อย่างมนีำ้าใจ “นั่นใช่ชื่อคนร!ึ”

“ใช่แล้ว อาจารย์เป็นคนตั้งมันให้ข้าเอง” เรื่องนี้นางไม่ได้โกหก ชื่อนี้

ท่านอาจารย์ของนางเป็นคนตั้งให้จริงๆ แม้ว่าต้นเหตุของชื่อพิเรนทร์นี้จะมา

จากนางกต็ามที

ก็คราแรกที่ได้พบกับชายชราแปลกหน้า อีกฝ่ายก็เอาแต่ถามด้วย 

คำาถามเดมิๆ ซำ้าไปซำ้ามาจนน่ารำาคาญ

“เจ้าชื่ออะไร”

เดก็น้อยจงึยอกย้อนถามกลบัไปอย่างอดเสยีไม่ได้ว่า “ถามไปท�าไม”

ด้วยเหตนุี้ท่านอาจารย์จงึเรยีกนามนางอย่างกวนประสาทว่า ‘เหอป้ีเวิ่น’ 

แล้วกเ็รยีกเช่นนั้นมาจนกระทั่งโต

“อาจารย์เจ้าเป็นคนประหลาดมากสิท่า คงไม่ใช่พวกจอมยุทธ์หรอก 

ใช่ไหม” เจ้าของเสยีงแหบห้าวถามอย่างไม่ใส่ใจ มอืใหญ่กร้านใช้แส้ตก้ีนววัเทยีม

เบาๆ ให้มนัออกตวัอกีครั้ง สายตาทอดมองไปบนท้องถนนเบื้องหน้า เหน็ว่า

แดดเริ่มแรงแล้วจงึหยบิหมวกกุบจากท้ายเกวยีนขึ้นมาสวม

“ไม่เลย อาจารย์ของข้าเป็นเพียงตาเฒ่าหนอนหนังสือคนหนึ่งเท่านั้น 

ท่านสาม หมวกกุบทางด้านหลงัข้าขอใช้ด้วยได้หรอืไม่”

“ได้ส ิตามสบาย” เอ่ยพลางปรายตามองหนุ่มน้อยหน้ามนซึ่งหมุนกาย

กลบัไปหยบิหมวกกุบขึ้นมาสวมใส่ ปรากฏว่าขนาดของมนัใหญ่เสยีจนปกปิด
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ใบหน้าจนเหลือเพียงริมฝีปากและคางมนที่พ้นตัวหมวกออกมา ถึงกระนั้น 

เจ้าตวักย็งัคงมรีอยยิ้มบางๆ ประดบัอยู่บนใบหน้าอยู่ดี

“ข้านบัถอืเจ้าจรงิๆ ที่ทนใช้ชื่อนั้นมาจนถงึทุกวนันี้ได้” องิซานรำาพงึออก

มาเบาๆ ส่งผลให้หนงิเทยีนหนัใบหน้าที่ถูกปิดไปเกนิครึ่งมามองเขา เอ่ยถาม

เสยีงสูงเพราะได้ยนิไม่ถนดั

“เมื่อครู่ท่านพูดว่าอะไรนะ”

“ไม่มีอะไร ข้าแค่พูดกับวัวเท่านั้น” เห็นแก่รอยยิ้มสดใสของอีกฝ่าย 

ชายวัยสามสิบจึงล้มเลิกความคิดที่จะพูดถึงชื่อหรือถามความเป็นมาของเขา 

เป็นเพราะเกรงว่าสาเหตุที่ชื่อของนางมิได้ตั้งโดยบุพการี จะทำาให้รอยยิ้มบน

ใบหน้าที่มเีค้าความหวานอยู่หลายส่วนจางหายไปนั่นเอง...

เสียงฝีเท้าของวัวแก่สองตัวและล้อรถไม้ดังคลอกันไปเรื่อยๆ ทั้งสอง

คนนั่งเงยีบไม่พูดไม่จา ถนนที่ทอดยาวออกไปมผีนืป่าโปร่งอยู่เตม็สองข้างทาง 

ทว่าผู้ที่สญัจรบนเส้นทางนี้กลบัมเีพยีงววัเทยีมเกวยีนเพยีงเล่มเดยีวเท่านั้น




