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ความทรงจ�าที่หายไป

ในช่วงราชวงศ์โจวตะวนัออกก�าลงัอ่อนแอ สงครามนบัครัง้ไม่ถ้วน

ในยุคชุนชิวท�ำให้จ�ำนวนของแคว้นต่ำงๆ ลดลงมำกเมื่อมำถึงยุคจ้ำนกว๋อ

เจ็ดแคว้นที่มีอ�ำนำจเข้มแข็งได้แก่ ฉี ฉู่ เยี่ยน หำน จ้ำว เว่ย และ

ฉินได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น ‘เจ็ดแคว้นแห่งยุคจ้านกว๋อ’

ช่วงปลำยของยุคจ้ำนกว๋อ แคว้นฉินนับวันยิ่งมีอ�ำนำจมำกขึ้น หก

แคว้นที่เหลือไม่สำมำรถต่อต้ำนแคว้นฉินเพียงล�ำพังได้ จึงคิดรวมตัวกัน

เพื่อร่วมกันปรำบแคว้นฉิน แคว้นฉินเข้ำแทรกแซง ท�ำให้แคว้นท้ังหก

แตกคอกันเพื่อจะได้ปรำบแคว้นที่เหลือโดยสะดวก ส่งผลให้แคว้นทั้งหก

ต่ำงมีควำมสัมพันธ์กับแคว้นฉินแนบแน่นยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันแคว้น

ต่ำงๆ ล้วนนึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว เมื่อถึงช่วงเวลำส�ำคัญมักจะไม่

ลงรอยกัน ซึ่งถือเป็นโอกำสทองของแคว้นฉิน แคว้นฉินจึงได้ปรำบแคว้น

ต่ำงๆ เรื่อยมำ และสุดท้ำยได้ปรำบรำชวงศ์โจว รวมประเทศจีนให้เป็น

หนึ่งเดียว

แต่ทว่ำ ก่อนจะถงึยงัห้วงเวลำอนัยิง่ใหญ่ ยำมนีช้วีติของบคุคลอนั

เป็นตัวแปรส�ำคัญของประวัติศำสตร์กลับตกอยู่ในสภำวะอันคับขัน... 
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เมืองเสียนหยาง แคว้นฉิน

ระหว่ำงช่วงเวลำอันสงบสุขเหตุเพรำะอีกเพียงไม่ถึงสองเดือน 

ข้ำงหน้ำ ฉินหวางอิ๋งเจิ้ง เจ้ำแคว้นฉิน ผู้ครองแคว้นตั้งแต่ยังเยำว์ ต้อง

ปกครองแคว้นภำยใต้อ�ำนำจของมหำอ�ำมำตย์นำม หลี่ปู้เหว่ย ในฐำนะ 

ผู้ส�ำเร็จรำชกำรแทน อดีตพ่อค้ำผู้มักใหญ่ใฝ่สูงทะเยอทะยำน ซ�้ำยังมี 

ข่ำวคำวอื้อฉำวจนเป็นที่เลื่องลือกับไท่โฮ่ว1 องค์ปัจจุบัน 

มำบัดนี้พระองค์มีพระชันษำย่ำงเข้ำยี่สิบปีบริบูรณ์ จะถึงวำระ

สบืทอดอ�ำนำจทำงกำรทหำรทีอ่ยู่ในมอืของมหำอ�ำมำตย์ทีต่ัง้ตนเป็นใหญ่

กลบัคนือย่ำงเตม็ภำคภมูใินเวลำอนัใกล้ แต่ทว่ำกลบัไม่มผีูใ้ดล่วงรูเ้ลยว่ำ 

ภำยในต�ำหนกัอนำคตเจ้ำแคว้นก�ำลงัเกดิเร่ืองวุน่วำยเนือ่งด้วยเหตกุำรณ์

ไม่คำดฝันขึ้น

“ฝ่ำบำทหำยตัวไป!” น�้ำเสียงตื่นตระหนก รวมทั้งถ้อยค�ำที่ส่งมำ

ท�ำให้ผู้ฟังแต่ละคนภำยในห้องลับมิดชิดต่ำงตกตะลึงไม่ต่ำงกัน

“ชะ...ใช่แล้วท่ำนรำชเลขำ พวกข้ำพยำยำมหำจนทั่วแล้วก็ไม่พบ” 

หำงเสยีงนุม่นวลขดักบัรูปลกัษณ์ดัง่เช่นบรุษุร่ำงสงูก�ำย�ำของเจ้ำของเสยีง 

เครื่องแต่งกำยอันประณีตบ่งบอกฐำนะคนพูดได้เป็นอย่ำงดี

“จ้ำวเกำ เจ้ำเป็นขันทีคนสนิท เหตุใดจึงปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้

ขึ้น ถ้ำฝ่ำบำททรงเป็นอะไรไป เจ้ำจะรับผิดชอบอย่ำงไร!?” รำชเลขำ 

ที่ปรึกษำคู่กำยองค์ประมุขนำม หลี่ซือ หันไปขึ้นเสียงถลึงตำใส่เจ้ำของ

นำม จ้าวเกา อย่ำงเอำเรื่อง เนื้อตัวสั่นระริกแสดงถึงอำรมณ์เดือดดำล

จนระงับไว้ไม่อยู่ ส่งผลให้จ้ำวเกำรีบก้มหน้ำหลบตำ ตัวสั่นงันงก... 

ส่วนหนึง่ด้วยควำมเกรงกลวัในอำญำ แต่อกีส่วนกน็กึหวัน่เกรงถงึ

ควำมปลอดภัยของนำยเหนือหัวเช่นกัน

“ขะ...ข้ำ...ขออภยั ข้ำส่งฝ่ำบำทเข้ำห้องบรรทมตำมปกต ิแต่ว่ำพอ

เวลำเช้ำ ข้ำเข้ำไปปลุกบรรทมดังเช่นที่เคยกลับไม่เห็นฝ่ำบำทอยู่ในห้อง

1 ไทเฮำ
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แล้ว สอบถำมทหำรยำมก็ไม่มีใครรู้ว่ำฝ่ำบำททรงหำยไปได้อย่ำงไร ข้ำ

ผดิเองที่ไม่ดแูลให้ด ีข้ำสมควรตำยนกั! ข้ำสมควรตำย!” จ้ำวเกำว่ำพลำง

ยกมือขึ้นตบหน้ำตัวเองไปพลำง

“ใช่ เจ้ำสมควรตำย แต่ต่อให้เจ้ำตำยร้อยครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร

หำกยังตำมหำฝ่ำบำทไม่พบ เพรำะฉะนั้นอย่ำมัวแต่ท�ำเรื่องไร้ประโยชน์” 

หลี่ซือเอ่ยด้วยสุ้มเสียงและท่ำทำงที่มั่นคงขึ้น คล้ำยตั้งสติได้แล้ว จ้ำวเกำ

มองเห็นเช่นนั้นจึงหยุดมือ ก่อนเหลือบซ้ำยแลขวำแล้วขยับตัวเข้ำไปชิด

กับรำชเลขำ ขยับริมฝีปำกเอ่ยเบำๆ

“หรือว่ำ นี่จะเป็นฝีมือของ...เอ่อ...ท่ำนอ�ำมำตย์”

หลี่ซือนิ่งอึ้ง ขบคิดอยู่ชั่วครู่แล้วจึงพยักหน้ำน้อยๆ “นั่นสินะ คนที่

กล้ำท�ำอะไรอุกอำจเช่นนี้ได้คงมีแต่เขำผู้เดียว ถ้ำฝ่ำบำททรงหำยตัวไป 

วนัส่งมอบอ�ำนำจไม่มฝ่ีำบำทอยู ่เขำกพ็ร้อมชบุมอืเปิบ แต่ข้ำไม่คดิว่ำเขำ

จะกล้ำท�ำอะไรโจ่งแจ้งถึงเพียงนี้”

“แล้วท่ำนจะให้ข้ำท�ำเช่นไรต่อไป”

“ให้คนคอยจับตำดหูลีปู่เ้หว่ยและคนของเขำเอำไว้ แต่อย่ำกระโตก

กระตำกให้เขำสงสัยเด็ดขำด แล้วบอกทุกคนให้ปิดเร่ืองนี้เป็นควำมลับ 

ส�ำหรับคนภำยนอกให้รับรู้แต่เพียงว่ำฝ่ำบำทประชวร ไม่ต้องกำรจะพบ 

ผู้ใด หำทำงถ่วงเวลำเอำไว้ให้ได้นำนที่สุด ส่วนข้ำจะพยำยำมตำมหำ 

ฝ่ำบำทให้พบก่อนจะถึงวันรับมอบอ�ำนำจ”

“แต่ว่ำเรื่องใหญ่เช่นนี้เรำจะปิดได้หรือ”

“ไม่ได้กต้็องได้! ตรำบใดทีเ่รำยงัไม่รูส้ำเหตแุน่ชดั ห้ำมแพร่งพรำย

อย่ำงเด็ดขำด ไม่เช่นนั้นเรื่องจะลุกลำมใหญ่โต เวลำนี้ทั้งหกแคว้นล้วน

จ้องจะตะครุบเหยื่อชิ้นโตนี้อยู่ตลอดเวลำ หำกเรำปล่อยให้เร่ืองนี้ร่ัวไหล 

บ้ำนเมืองคงวุ่นวำยกลำยเป็นเหยื่อฝูงหมำในหิวโซพวกนั้นเป็นแน่ เข้ำใจ

หรือไม่!?”

“ข้ำเข้ำใจแล้ว ท่ำนรำชเลขำ” จ้ำวเกำก้มศรีษะรบัค�ำ เขำนิง่ไปครู่

หนึ่งก่อนคว้ำหยิบบำงสิ่งออกมำจำกชำยพกยื่นส่งให้หลี่ซือ “เอ่อ...ข้ำพบ
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สิ่งนี้ตกอยู่ข้ำงแท่นบรรทม ไม่ทรำบว่ำ...”

หลี่ซือยื่นมือรับของสิ่งหนึ่งจำกมือของขันทีผู้นั้นมำพิจำรณำ

มันคือชิ้นหยกสีเขียวเนื้อดีแกะสลักลวดลำยงดงำมน่ำเกรงขำม

ด้วยอสรพิษขดตัวผงกหัวแผ่แม่เบี้ย แต่ที่น่ำแปลกคือแม้ทุกส่วนบนชิ้น

หยกจะเป็นสีเขียวดั่งหยกชั้นดีทั่วไป แต่บริเวณดวงตำทั้งสองของงูตัวนั้น

กลับถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงชำด บำงขณะที่ชิ้นหยกขยับต้องแสงอำทิตย์ 

ดวงตำทั้งสองของมันกลับสว่ำงวำบคล้ำยจะมีชีวิต นับเป็นของล�้ำค่ำ 

แปลกประหลำดหำได้ยำก ซึ่งฉินหวำงอิ๋งเจิ้งทรงโปรดปรำนเป็นยิ่งนัก

“หยกนีข่องฝ่ำบำท พระองค์ไม่เคยปล่อยให้ห่ำงกำย” หลีซ่อืร�ำพงึ

กับตนเองเบำๆ ก่อนจะเงยหน้ำขึ้น มือยังคงบีบแผ่นหยกในมือขณะเงย

หน้ำขึ้นมองท้องฟ้ำสว่ำงไสวไร้เงำเมฆหมอก ซึ่งแตกต่ำงกับชะตำแคว้น

ฉินในสำยตำของเขำเวลำนี้เหลือเกิน

“เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฝ่ำบำท...พระองค์ทรงหำยไปอยู่ที่ไหน”

หนึ่งเดือนต่อมา กลางหุบเขาแห่งหนึ่งในเขตแคว้นเว่ย

“หำยหัวไปไหนมำหยำงเจียน!?” 

ผมสะดุ้ง ชะงักเท้ำที่ก�ำลังก้ำวเดินโดยอัตโนมัติ พร้อมๆ กับแอบ

ปรำมสัตว์เลี้ยงส�ำคัญที่ฝังตัวอยู่กับท่อนแขนไปพลำงก่อนเขำจะองค์ลง

นึกอยำกกระโดดออกมำงับหัวคนพูดเข้ำให้ 

“นายท่าน เจ้านี่มันสามหาวไม่รู้จักที่ต�่าที่สูง ข้าจะสั่งสอนมัน!”

ขนืปล่อยให้นายสัง่สอน มหีวงัได้วายป่วงกนัไปหมด เรือ่งอะไรฉนั

จะยอมให้มังกิอารมณ์ร้ายออกไปอาละวาดหาเรื่องปวดหัวใส่ตัวอีกเล่า!

“พ่อบ้ำนเถำ มอีะไรให้ข้ำรับใช้หรอืขอรบั” ผมหนัไปก้มหน้ำแสดง

ท่ำทำงหงอสุดๆ แล้วเอ่ยถำมเจ้ำของเสียงแหบแห้งบ่งบอกอำยุ แต่ดัน 

ไม่เจียมสังขำรตะคอกซะเต็มแรงปอด 

ตอนนี้ชักอยำกคิดอย่ำงจริงจังแล้วว่ำถ้ำกลับไปได้ นอกจำกแต่ง

นยิำยขำย อกีอำชพีหนึง่ทีน่่ำจะมพีรสวรรค์ ถกูโฉลกเอำมำกๆ กค็อือำชพี
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นักแสดงน่ีละ รูส้กึว่ำพกัหลงัมำนีผ้มจะได้ใช้ทกัษะทำงกำรแสดงบ่อยเสยี

จนจะเป็นนักแสดงมืออำชีพได้อยู่แล้ว

“ไปตักน�้ำที่ล�ำธำรมำ คุณชำยของเรำจะอำบน�้ำแล้ว!”

ชำยวัยกลำงคนท่ำทำงเอำเรื่องไม่ดูสังขำรอันโรยรำโยนถังน�้ำมำ 

หวิดจะโดนหัวเข้ำให้ถ้ำผมไม่ตำดีหลบทันเสียก่อน แต่เขำหำได้สนใจไม่ 

นอกจำกแสดงท่ำทีกร่ำงต่อไปโดยกำรยกนิ้วขึ้นชี้หน้ำผมที่ยังคงยืนเซ่อ

แบบสมจริงอยู่ตำมเดิม

“เจ้ำยังไม่ได้บอกข้ำว่ำหำยไปไหนมำ คิดจะอู้งำนงั้นรึ!? รู้หรือไม่

ถ้ำไม่ได้คณุชำยของเรำช่วยไว้เจ้ำคงตำยไร้ทีฝั่งไม่มทีีก่นิทีอ่ยูอ่ย่ำงนี ้หดั

ส�ำนึกเอำไว้ซะบ้ำง!”

อ้อเหรอครับ แล้วผมควรจะส�ำนึกบุญคุณที่จับมำโขกสับเป็นหมู

บะช่อนี่ด้วยหรือเปล่ำล่ะเนี่ย เอำจริงๆ จะรู้สึกเป็นบุญคุณซะมำกกว่ำถ้ำ

ไม่มำยุ่งกับพวกเรำ ล�ำพังต้องคอยกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงกัดกันเองก็แย่แล้ว 

แต่ตอนนี้ผมต้องมำนั่งคอยกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกมำขย�้ำลุงลงท้องก็นับ

ว่ำน่ำปวดหัวไม่น้อยไปกว่ำกันเลย พับผ่ำสิ!

“ข้ำเพยีงแวะไปคยุธรุะกบัพีห่ลวิญำตผิูพ้ีข่องข้ำเลก็น้อย ไม่ได้คดิ

จะอู้งำนเลยนะขอรับ”

หลงัจำกที่ได้แต่ยนืกะพรบิตำปริบๆ ฟังคณุลงุวยัทองสำธยำยอย่ำง

ที่ฟังมำนับร้อยครั้งในรอบหลำยวันมำนี้ จนแล้วจนรอดก็หำช่องว่ำงตอบ

ค�ำถำมได้ในที่สุด เยี่ยมจริงๆ!

“คนอย่ำงพวกเจ้ำมธีรุะอะไรทีจ่ะต้องคยุ กลบัไปท�ำงำนของเจ้ำซะ

ก่อนข้ำจะโมโห ไม่เช่นนัน้วนันี้ไม่ต้องกนิข้ำวเยน็ อ้อรวมถงึพีช่ำยหวัแขง็

ของเจ้ำด้วย!”

จะว่ำอะไรไหม ถ้ำบอกว่ำนั่นไม่ได้ท�ำให้ผมรู้สึกเดือดร้อน ถึง 

เฉินเซียงเองก็คงรู้สึกไม่ต่ำงกันเท่ำไร แต่พูดก็พูดเถอะนะ สถำนกำรณ์

ตอนนีข้องผมเหมอืนก�ำลงัหลงไปในละครน�ำ้เน่ำอะไรสกัเรือ่งทีต่วัเอกจะ

ต้องถกูกดหวักลัน่แกล้งทำรุณกรรมแบบไร้เหตผุลอะไรแบบนัน้เลย ไม่น่ำ
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เชื่อว่ำในชีวิตจริงจะต้องมำเจอเรื่องอย่ำงนี้เข้ำกับตัว 

แต่มำคิดอีกที ในกลียุคอย่ำงนี้มันคงเป็นเรื่องปกติธรรมดำละมั้ง

คนที่อยู่ในฐำนะทำสรับใช้ก็ต้องเป็นที่ระบำยอำรมณ์ ถูกจิกหัวใช้ 

ไม่มีสิทธิ์ตอบโต้...

แต่ขอโทษอกีททีีผ่มไม่ใช่ตวัเอกในละครหรอืนยิำยน�ำ้เน่ำ ทีส่�ำคญั

เวลำอ่ำนนิยำย ตัวละครที่ผมชอบส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวร้ำยเสียด้วยสิ

“ขอรบั ท่ำนพ่อบ้ำน” ผมตอบเสยีงอ่อน มองเหน็รอยยิม้เยำะจำก

ปลำยหำงตำ ขณะทีเ่จ้ำของค�ำสัง่เผดจ็กำรหนัหลงัผละไป ได้แต่ส่ำยหน้ำ

เบำๆ ขณะก้มลงหยิบถังน�้ำที่กลิ้งอยู่ตรงหน้ำ  

พลั่ก!

เสยีงคล้ำยของหนกัหล่นกระแทกพืน้ท�ำให้ผมแสยะ...เอ๊ย! ขยบัยิม้

นิดๆ ยิ่งเมื่อได้ยินเสียงร้อง “โอ๊ย!” ออกจำกปำกของลุงจอมกร่ำงผู้มี

นำมกรว่ำ เถาฟ ุคนนั้นเข้ำให้เต็มๆ หูตำมที่คิดเอำไว้เป๊ะ ยิ่งแทบจะกลั้น

อำรมณ์เอำไว้ไม่อยู่

ผมบอกว่ำผมชอบพวกตัวร้ำยในนิยำย ไม่ได้หมำยควำมว่ำผมจะ

ร้ำยกำจอย่ำงพวกเขำหรอกนะ กแ็ค่สัง่สอนเจ้ำพวกไร้เมตตำธรรมบำงคน

เพื่อผดุงคุณธรรมตำมที่เทพควรท�ำเท่ำนั้นเอง

“หยำงเจียน มัวท�ำอะไรอยู่รีบมำพยุงข้ำลุกขึ้นเซ่!” ตำลุงจอม 

หำเรื่องล้มลงไปกองคลุกฝุ ่นไม่เป็นท่ำเหมือนสะดุดขี้หมำเข้ำเต็มๆ 

ตะเกยีกตะกำยอยูบ่นพืน้ ลกุเท่ำไรกไ็ม่ขึน้ แน่ละ ถ้ำผมไม่อนญุำตกไ็ม่มี

ทำงจะลุกได้หรอก หึๆ

“ขออภัยท่ำนพ่อบ้ำน ข้ำต้องรีบไปท�ำงำนประเดี๋ยวจะตำมคนมำ

ช่วยท่ำนนะขอรับ”

ผมตีหน้ำซื่อตำใส แล้วใส่เกียร์สุนัขเดินห่ำงออกมำ โดยมีเสียง

โหวกเหวกโวยวำยเป็นค�ำขู่ประมำณว่ำ ‘เย็นนี้ต้องอดข้าว’ ตำมหลังมำ

เป็นชุด

“เห็นท่าคลุกฝุ่นของเจ้าแก่ปากดีนั่นแล้วข้าสะใจจริงๆ แต่ข้าว่า
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ส�าหรับเรื่องที่มันสามหาวกับท่านนั้น แค่นี้ยังน้อยไป มันน่าจับมาตัดลิ้น

ด้วยซ�้า” ฉีหลงส่งเสียงหัวเรำะลั่น แล้วเปลี่ยนเป็นขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

“ใจเย็นๆ ข้ำไม่ได้เดือดร้อนอะไร แค่ร�ำคำญนิดหน่อย อย่ำท�ำให้

เปน็เรื่องใหญ่ ไม่เช่นนั้นหำกเรือ่งวุน่วำยเรำคงท�ำงำนล�ำบำก” ผมพึมพ�ำ

พลำงยกมือขึ้นตบไปยังแขนเสื้อโกโรโกโสของตัวเองเบำๆ

“ข้าไม่เข้าใจ เหตุใดท่านจึงต้องยอมให้พวกมนุษย์ไม่เจียมตัวนั่น

ท�ากับท่านเช่นนี้”

“เจ้ำก็น่ำจะรู้ว่ำที่ท�ำไปทั้งหมดก็เพื่อตำมหำเซียนเซิงเซียว”

ใช่แล้ว ทีท่�ำทัง้หมดนีก่เ็พือ่ภำรกจินีล้ะ แล้วทีผ่มต้องล�ำบำกล�ำบน

พยำยำมไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ของเทพเพื่อควำมสะดวกสบำยก็เพรำะไม่อยำก

ให้กำรกระท�ำของตัวเองไปส่งผลกระทบกับประวัติศำสตร์อีก เมื่อครำว

ซีซือนั่นท�ำเอำผมเข็ดหลำบมำก ดังนั้นกำรเดินทำงคร้ังนี้ผมจึงปวำรณำ

ตัวเองไว้ว่ำ หำกไม่จ�ำเป็นจะไม่ใช้อทิธฤิทธิห์รอืเข้ำไปมส่ีวนเกีย่วข้อง รวม

ทัง้อยู่ให้ห่ำงจำกบคุคลส�ำคญัในประวตัศิำสตร์ให้มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้ 

แม้รู้สึกเสียดำยที่ต้องเสียโอกำสได้เห็นตัวจริงปฐมฮ่องเต้จีน ผู้มี

วรีกรรมมำกมำยอยำ่งเช่น ฉนิสื่อหวงตี้ หรอื จิน๋ซีฮ่องเต้ ซึ่งเกดิอยู่ในยคุ

ที่พวกผมหลุดเข้ำมำนี่พอดีก็คงต้องยอมละ

กำรเดินทำงครั้งนี้ของพวกเรำนับว่ำรำบร่ืนกว่ำคร้ังก่อนมำก 

เพรำะมีประสบกำรณ์จำกครั้งที่แล้วเป็นบทเรียน แต่มำเสียเอำตอนลง

จอดที่ดันลงในน�้ำเสียได้ เล่นเอำตั้งตัวแทบไม่ทัน เกือบจมน�้ำตำยเสีย

สถำบันเทพกันไปเป็นแถบ 

อันที่จริงมันคงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพรำะแต่ละคนก็ไม่ใช่

ธรรมดำ แต่มันเกิดเรื่องตอนที่มีเรือล�ำหนึ่งผ่ำนมำแล้วสอดมือเข้ำช่วย

เอำไว้ ผมเองก็อยำกจะซำบซึ้งในน�้ำใจหรอกนะ ถ้ำไม่เพรำะว่ำหลังจำก

นั้นผมกับเฉินเซียงดันโดนทึกทักเอำว่ำเป็นพวกทำสที่หลบหนีมำ จำกนั้น

ก็โดนลำกมำท�ำงำนเป็นทำสรับใช้บนเรือต่อ   

โชคดทีีบ่รรดำสตัว์เลีย้งเชือ่ฟังเจ้ำนำยเป็นอย่ำงด ีไม่แสดงตวัหรอื
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วำดลวดลำยล้ำงผลำญอะไร และเพรำะพลังตำที่สำมสัมผัสได้ถึงตัวตน

ของเซียนที่ตำมหำจำกใครบำงคนบนเรือนั่น ผมกับเฉินเซียงจึงต้องรับ

สมยอมเป็นทำสไปโดยปริยำยด้วยประกำรฉะนี้นั่นเอง

คงสงสยักนัใช่ไหมครบัว่ำท�ำไมคนอย่ำงเจ้ำหลำนชำยถงึได้ว่ำนอน

สอนง่ำย ไม่งอแง ยอมตำมผมง่ำยดำย...

ผมก็สงสัยครับ! 

เจ้ำนั่นแค่ถำมสองสำมค�ำ ฟังผมอธิบำยอย่ำงใจเย็น และยอมท�ำ

ตำมง่ำยๆ แบบนั้นมันเป็นไปได้ยังไง!? หรือว่ำตอนที่ตกลงไปในน�้ำ หัว

ของเขำจะกระแทกอะไรเข้ำไปสมองเลยกลับ!?

เอำละ เพ้อเจ้อมำกไปแล้ว...จริงๆ อำจเป็นเพรำะมีคนที่เกี่ยวข้อง

หรอืเคยเกีย่วข้องกบัเซยีนเซงิเซยีวอยู่ในกลุม่คนเหล่ำนี ้จงึท�ำให้เฉนิเซยีง

ไม่พยศเหมือนเคย ยังไงเขำก็ไม่ได้ชอบอกชอบใจที่จะร่วมเดินทำงกับผม

เท่ำไร กำรท�ำภำรกิจให้ลุล่วงยิ่งเร็วเท่ำไรย่อมดีต่อเขำเท่ำนั้น

จะว่ำไปแล้ว เรื่องของเซียนเซิงเซียว มำถึงตอนนี้ผมยังมีข้อสงสัย

ที่คิดไม่ตกอยู่หลำยอย่ำง

ตวัอย่ำงเช่น ถ้ำควำมสมัพนัธ์ของเทพเอ้อร์หลำง รวมทัง้ตำทีส่ำม

ของผมมีสรรพคุณมำกมำยที่สื่อถึงพวกเขำได้ แต่ท�ำไมพลังที่ว่ำนั้นถึง 

ไม่พำผมไปพบกับพวกเขำตรงๆ ไปเลยนะ!?

ทีส่มัผสัได้มนัเป็นแค่ควำมรูส้กึคลมุเครอื ชีช้ดับ่งบอกไม่ได้ คล้ำย

มีเมฆหมอกหรืออะไรบำงอย่ำงขวำงกั้น เหมือนสัญญำณเรดำร์ที่กวำดๆ 

ไปทั่วพอให้จับทิศทำงได้ แต่เอำเข้ำจริงก็ต้องลงแรงควำนหำอีกอยู่ดี

ท�ำนองนั้น

โดยเฉพำะครำวนี้ ผมรู้สึกได้ถึงพลังของเซียนเซิงเซียวจำกตัวคน

คนหนึ่งในกลุ่มนี้ มันเป็นควำมรู้สึกเลือนรำง นอกจำกนั้นผมยังรับรู้ถึง

พลังได้จำกอีกที่หนึ่งซึ่งพวกเรำก�ำลังมุ่งหน้ำไปด้วย 

นี่มันแปลว่ำอะไร หรือว่ำที่นี่จะมีเซียนเซิงเซียวอยู่ถึงสองตน  

แบบนั้นเป็นไปได้ด้วยเหรอ
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ตกลงไอ้ควำมรู้สึกคลุมเครือบรรยำยไม่ถูกพวกนี้ มันเป็นเพรำะ

ผมยังเรียกพลังของตัวเองกลับคืนมำไม่หมด หรือเป็นเพรำะเหตุอื่น 

กันแน่นะ!?

“นายท่าน ให้ข้าออกไปช่วยท่านเถอะขอรบั เวลานี้ไม่มผีูใ้ดล่วงรู”้

ผมส่ำยหน้ำกับตนเองน้อยๆ เป็นค�ำตอบให้ควำมหวังดีของฉีหลง 

ตัดสนิใจเลกิคิด เมือ่สองขำอตุส่ำห์พำตวัทีจิ่ตใจไม่อยูด้่วยก้ำวเดนิลดัเลำะ

มำถึงริมฝั่งล�ำธำรตื้นเขินแต่น�้ำใสแจ๋วน่ำลงเล่นได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์โดย 

ไม่สะดุดก้อนหินที่ผุดระเกะระกะหน้ำทิ่มไปซะก่อน

หลังจำกกลุ่มคนที่อ้ำงว่ำเป็นคนช่วยพวกผมเหล่ำนั้นปรับเปลี่ยน

กำรเดินทำงเป็นทำงบกแทนเรือ ผมก็มีหน้ำที่ตักน�้ำเพื่อน�ำไปใช้ในขบวน

ทูตกึ่งๆ ขบวนเจ้ำบ่ำวนั่นมำตลอด

ถ้ำคิดในแง่ดีมันก็ไม่ใช่งำนหนักหนำอะไร ออกจะสบำยดีด้วยซ�้ำ

เม่ือเทยีบกบังำนผ่ำฟืนเลีย้งม้ำของเฉนิเซยีง โดยเฉพำะด้วยแรงก�ำลงัของ

ผมในตอนนี ้ต่อให้เดนิหำบน�ำ้ทัง้วนักค็งไม่มทีำงเหนด็เหนือ่ยง่ำยๆ ได้อยู่

แล้ว

ส่วนขบวนผู้หวังดีในทำงร้ำยที่ว่ำเป็นใครมำจำกไหนผมจะแนะน�ำ

ให้รู้จักเดี๋ยวนี้ละครับ...

ฉำงหยวนจวิน จ้าวเจี้ยน แห่งแคว้นจ้ำวคือผู้น�ำขบวนคณะทูต 

ในครั้งนี้ เขำเป็นเชื้อพระวงศ์ของแคว้นจ้ำวซึ่งเกิดจำกผลพวงของกำร

แต่งงำนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำงแคว้นของคนรุ่นก่อน ดังนั้นจ้ำวเจี้ยนจึงมี

ฐำนะเป็นหลำนลุงของซิ่นหลิงจวิน เว่ยอู๋จี ้เชื้อพระวงศ์และมหำอ�ำมำตย์

คนดังแห่งแคว้นเว่ย ซึ่งเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่เรำก�ำลังมุ่งไปด้วย

แน่นอนว่ำกำรเดินทำงครั้งนี้ก็ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน เพรำะมัน

คือกำรไปรับเจ้ำสำวกำรเมืองซึ่งเป็นหญิงจำกแผ่นดินแม่แคว้นเว่ย แต่ 

เอำเข้ำจริงก็คงจะมีประเด็นมำกกว่ำฉำกหน้ำที่เห็นอย่ำงแน่นอน

ตำมควำมเหน็ผมทีเ่คยศกึษำเรือ่งรำวมำบ้ำง แคว้นจ้ำวและเว่ยคง

มีแผนที่จะร่วมมือกันจัดกำรกับแคว้นฉินอยู ่อย่ำงแน่นอน หรือไม่... 
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ซิ่นหลิงจวิน มหำอ�ำมำตย์แห่งแคว้นเว่ย คงก�ำลังมีแผนกำรอะไรอยู่ในใจ

เป็นแน่แท้ยิ่งกว่ำแช่แป้ง 

แต่ก็นั่นแหละผมคิดยังไงไม่ส�ำคัญ เพรำะหน้ำที่ของผมไม่ใช่ไป 

ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้น นอกจำกเรื่องของเซียนเซิงเซียว อย่ำงอื่นผมจะ

ไม่สอดมือเข้ำไปยุ่งอย่ำงเด็ดขำด!

“เอ้อร์หลาง!” ผมสะดุ้ง ชะงักมือที่ก�ำลังจะวักน�้ำขึ้นมำล้ำงหน้ำ

ทันที เมื่อได้ยินเสียงคุ้นเคยดังขัดห้วงควำมคิด

“หูหลีจิง”

เกิดอะไรขึ้นถึงได้ท�ำเสียงแตกตื่นแบบนั้น!?  

ผมแค่ส่งเขำกับเห่ำฟ้ำไปสืบหำดูลำดเลำทำงแคว้นเว่ยที่พอจะ 

รับรู้ได้ถึงคลื่นพลังของเซียนเซิงเซียวเท่ำนั้น จะเกิดเรื่องอะไรได้กัน

“เอ้อร์หลาง ผนึกของข้า”

เอำละ ผมพอจะรู้แล้ว...

ตั้งแต่ข้ำมผ่ำนกำลเวลำและเข้ำมำอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ หูหลีจิงก็

เริ่มออกอำกำรควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ นั่นละนะ ผมพอจะเข้ำใจอยู่ว่ำ

ปิศำจที่เคยกินวิญญำณและเลือดเนื้อมนุษย์เป็นอำหำรมำอยู่ท่ำมกลำง 

ดงอำหำรอีกครั้งมันคงหักห้ำมใจได้ยำก

แน่นอนว่ำควำมอยำกของเขำส่งผลให้เกิดเหตุกำรณ์ผนึกขยัน 

ท�ำงำนบ่อยๆ แต่เพรำะระยะหลังๆ มำนี้เห็นเขำควบคุมตัวเองได้พอ

สมควร ผมจึงวำงใจให้เขำไปกับเห่ำฟ้ำ แต่ก็นับว่ำเรื่องที่เกิดไม่ได้เหนือ

ควำมคำดหมำยไปสกัเท่ำไร อย่ำงว่ำ...เร่ืองแบบนีจ้ะให้เปลีย่นมนัคงเป็น

ไปได้ยำกอยู่แล้ว

“ตั้งสติ ท�าสมาธิ ข้าจะพาเจ้ากลับมา”

ผมบอกก่อนจะเพ่งควำมคิดไปยังจิ้งจอกเก้ำหำง ทันใดนั้นร่ำง

จิ้งจอกสีขำวพลันปรำกฏขึ้นกลำงอำกำศ แล้วหล่นปุลงตรงหน้ำ หำง 

ทั้งเก้ำแผ่รำบไปกับพื้น พอๆ กับเจ้ำของที่นอนแผ่หลำหำควำมสง่ำงำม 

ไม่เจอ
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“หมดสภำพเลยนะ เจ้ำจิ้งจอกไม่เจียมสังขำร” ฉีหลงส่งเสียง 

เยำะเย้ยกึ่งสมเพชออกมำจำกในแขนเสื้อ

“ข้ำบอกแล้วว่ำให้ควบคุมจิตใจให้ดี ไม่อย่ำงนั้นมันก็จะเป็นอย่ำง

นี้” ผมเอ่ยสวน กลบเสียงมังกิปำกว่ำงวอนหำเรื่อง เพรำะเกรงจะมีศึก

ย่อยๆ เกิดขึ้นอีก  

“ข้ำรู ้แต่ใช่ว่ำมนัจะท�ำง่ำยๆ เสยีที่ไหนเล่ำ” หหูลจีงิในร่ำงจิง้จอก

เตม็วยัตะเกยีกตะกำยลกุขึน้ด้วยท่ำทำงลกุลีล้กุลน ไม่ได้สนใจค�ำพดูของ

ฉีหลงแต่อย่ำงใด “อย่ำมัวแต่พูดเรื่องนั้นอยู่เลย มีคนตำมข้ำมำ เรำรีบ

หลบไปก่อนเถอะ!”

“เดีย๋วก่อน ใครตำมมำ เห่ำฟ้ำหำยไปไหน” คนที่ไหนจะอำจหำญ

กล้ำไล่ตำมปิศำจ ถ้ำกล้ำขนำดนั้นมันก็ไม่ใช่คนธรรมดำแล้ว 

เอ...หรือว่ำจะไม่ใช่คนธรรมดำจริงๆ

“ข้ำแค่หิว นึกอยำกกินคนขึ้นมำเท่ำนั้น ไม่รู้ว่ำท�ำไมเจ้ำนั่นถึงเห็น

ข้ำ แถมยงัรกุเข้ำใส่ข้ำกบัเห่ำฟ้ำได้ แต่เพรำะเจ้ำสัง่ว่ำไม่ให้พวกข้ำลงมอื

รุนแรง ข้ำกับเจ้ำเห่ำฟ้ำจึงแยกกันหนี”

“เจ้ำจิง้จอก หำเร่ืองให้นำยท่ำนเดอืดร้อนแล้วไหมเล่ำ” ฉหีลงเปรย

เสียงเครียดขึ้นมำทันที ไม่ต่ำงจำกควำมรู้สึกของผมในเวลำนี้

“ถ้ำอย่ำงนั้นเจ้ำกลับเข้ำมำในถุงผ้ำนี่ก่อน จะได้ไม่ผิดสังเกต แค่

ข้ำคงไม่เป็นไร” ผมว่ำพลำงเปิดปำกถุงที่ร้อยอยู่กับสำยรัดเอว  

จิ้งจอกเก้ำหำงคล้ำยลังเลอยู่ชั่วครู่ จนผมต้องเอ่ยเร่ง “มำเร็ว!”

พอสิ้นเสียง ร่ำงสีขำวพลันคล้ำยถูกดูดหำยวับเข้ำไปในถุงผ้ำสีด�ำ 

ผมรีบกระตุกเชือกปิดก่อนเงยหน้ำขึ้น

“นำยท่ำน ระวังขอรับ!”

เพียงพริบตำที่ร่ำงของจิ้งจอกเก้ำหำงหำยวับพร้อมกับเสียงร้อง

เตอืนของฉหีลงดงัขึน้ โดยทีย่งัไม่ทนัตัง้ตวั ผมรบัรูไ้ด้ถงึบำงสิง่บำงอย่ำง

พุง่เฉยีดหวัไหล่ไป ควำมรุนแรงของมนัส่งผลให้ทัง้ร่ำงเสยีหลกัหงำยหลงั 

เซถลำตกลงไปในธำรน�้ำด้ำนหลังอย่ำงหมดท่ำ



18   เทพอภินิหาร ต�านานอลเวง เล่ม 2 มหาราช ทรราช

“เอ้อร์หลาง เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง!?”

“นายท่าน!”

โชคดีที่น�้ำไม่ลึกมำก ผมรีบตะกำยพลิกตัวขึ้น รู้สึกเจ็บแปลบที ่

หวัไหล่ เหน็เลอืดสแีดงสดไหลออกมำทิม่ตำเสยีจนไม่ต้องมองกร็ูว่้ำเจบ็ตวั

แบบงงๆ เข้ำอกีจนได้ แถมยงัเป็นจดุเดยีวกบัครัง้ก่อนเป๊ะ เหมอืนสวรรค์

กลั่นแกล้งจงใจยังไงอย่ำงงั้น 

ผมหันขวับไปทำงด้ำนหลัง มองหำต้นตอโดยท่ีไม่ได้ตอบค�ำถำม

แสดงควำมห่วงใยของหนึ่งสัตว์เทพกับหนึ่งปิศำจ และเป็นอย่ำงที่คิด...

ลูกศรยำวเฟื้อยปักชี้โด่อยู่กลำงล�ำธำร เป็นหลักฐำนเห็นกันชัดๆ 

ว่ำโดนอะไรเข้ำให้

นี่ชีวิตเนตรตรัยมันจะต้องซวยซ�้าซ้อนอย่างนี้ไปถึงเมื่อไรกันนะ!

ผมสดูหำยใจ เตรยีมรับมอืกบัสิง่ทีจ่ะตำมมำทนัททีี่ได้ยนิเสยีงฝีเท้ำ

ย�ำ่หนกัๆ ลงบนกรวดใต้น�ำ้ตืน้ๆ จำกทำงด้ำนหลงั ก่อนทีอ่ะไรหนกัๆ เยน็ๆ 

จะพำดแหมะลงมำที่ซอกคอ 

“ในที่สุดก็จนมุมจนได้สินะ เจ้ำปิศำจจิ้งจอก!” ผมเหล่มองเพียง

หำงตำ เจ้ำของดำบยำววำววับบ่งบอกควำมคมอันคุ้นเคยรำวกับมีดวง

สมพงศ์ก็ส่งเสียงตะคอกขึ้นเสียก่อน

โอ๊ะโอ๋! พระเจ้ำช่วยกล้วยปิ้ง! จำกทำสในเรือนเบี้ย จู่ๆ ผมก็ถูก

ลดระดับกลำยเป็นปิศำจหมำน้อยเข้ำให้แล้วเหรอเนี่ย? 

ว่ำแต่คลื่นพลังรุนแรงที่สัมผัสได้นี่ หรือว่ำ...

“ข้ำไม่ใช่ปิศำจ” ผมแย้งด้วยน�้ำเสียงเหนื่อยหน่ำยไร้อำรมณ์สุดๆ 

จนแม้ตัวเองยังรู้สึกได้ นั่นยิ่งท�ำให้เจ้ำของดำบคมกริบกดน�้ำหนักลงบน

ล�ำคอหนักข้อขึ้นจนไหล่แทบทรุด คมของมันบำดลงไปในเนื้อจนเริ่มมี

เลือดไหลซึมออกมำให้ชื่นชมอีกรอบ

โอเคเอำเป็นว่ำผมพดูผดิ หำเรือ่งให้ตวัเองเสยีเลอืดอกีจนได้ หรอื

ผมควรจะยอมรับไปเลยดี แต่แบบนั้นคอจะขำดในทันทีเลยหรือเปล่ำ 

อย่ำงนี้ก็หมำยควำมว่ำซวยทั้งขึ้นทั้งล่องเลยไม่ใช่หรือไง
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“บอกว่ำไม่ได้เป็นปิศำจแต่กลับท�ำท่ำรำวกับไม่เกรงกลัวคมดำบ

หรือควำมตำย คิดว่ำพวกข้ำควรจะเชื่อเจ้ำหรือไม่ล่ะ” น�้ำเสียงทุ้มกังวำน

เต็มไปด้วยอ�ำนำจ แต่กลับฟังรื่นหูอีกเสียงดังแทรกสถำนกำรณ์ชวนปะทุ 

ขณะนั้นเอง รอบตัวผมพลันปรำกฏกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเข้ำรำยล้อม 

แต่ละคนแต่งตวัรำวกบัก๊อบกนัมำเหมอืนซือ้เสือ้ผ้ำเหมำยกโหลจำกโบ๊เบ๊ 

ถืออำวุธครบมือ ทั้งหอก ดำบ ธนู หน้ำไม้ หันเข้ำใส่อย่ำงพร้อมเพรียง 

ตำมมำด้วยเสียงฝีเท้ำม้ำเหยำะย่ำงลงบนกรวดทรำยเบำๆ แล้วหยุดลง

ทำงด้ำนหลังซึ่งเป็นริมฝั่งล�ำธำรตื้นเขิน

“นำยท่ำน” 

ผมรู้สึกได้ว่ำเจ้ำของเสียงห้ำวผู้กุมชีวิตผมอยู่นั้นขยับตัวน้อยๆ 

พลำงเปล่งเสียงเรียกขำนใครบำงคนด้วยน�้ำเสียงนอบน้อมขึ้นอีกหลำย

เท่ำตัว แต่กลับไม่ได้ละคมดำบออกห่ำงผมแต่อย่ำงใด

ควำมรู้สึกอันคุ้นเคยแต่รุนแรงกว่ำเดิมก�ำลังขยับใกล้เข้ำมำจำก

ทำงด้ำนหลัง จนแม้ไม่ใช้อ�ำนำจของตำที่สำมก็ยังสำมำรถรับรู้ ถึงอย่ำง

นัน้ผมกลบัไม่สำมำรถหนัไปพสิจูน์ให้เหน็กบัตำได้ เพรำะบรรดำคมอำวธุ

ต่ำงๆ ที่ยังพร้อมใจเห็นผมเป็นเป้ำหมำยอยู่นี่เอง

แต่จะว่ำไปที่เขำพูดมันก็จริง ในสถำนกำรณ์อย่ำงนี้ปกติคนทั่วไป

คงต้องกลัว มีอำกำรลนลำนหรืออะไรบ้ำง แต่น่ำเสียดำยที่ผมดันไม่ใช่

คนปกติรวมทั้งไม่ใช่ปิศำจ และถึงจะในเวลำปกติผมคงท�ำได้อย่ำงมำกก็

แค่นี้ละ ท�ำไงได้ดันเกิดมำเป็นแบบนี้นี่หว่ำ

เอ...ผมขอกลัวตอนนี้ยังทันไหมอะ

“ข้ำไม่ใช่ปิศำจแล้วเหตใุดจงึต้องกลวั...ไม่ว่ำจะเป็นใครยิง่ใหญ่มำ

จำกไหน แต่กำรท�ำร้ำยผูอ้ืน่โดยไม่ดใูห้ดเีช่นนี ้คดิว่ำมนัถกูต้องแล้วร ึคดิ

ว่ำพวกท่ำนเองต่ำงหำกที่สมควรต้องกลัวเวรกรรมเอำไว้บ้ำง”

ผมพยำยำมแถสดุชวีติ แถมด้วยโยนข้อหำให้เสรจ็สรรพอกีกระทง

แบบไม่กลัวฟ้ำกลัวดิน

“สำมหำว!”
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แค่หำวเดยีวกห็ลบัแล้วครับลกูเพ่ ปัดโธ่! แบบนีน่้ะผมดใูนหนงัมำ

จนเบื่อแล้ว นิดหน่อยก็สำมหำวสี่หำว มุกนี้มันใช้ได้ตลอดกำลขนำดนั้น

เชียว!?

แล้ว...ผมจะหันกลับไปได้หรือยัง จะให้หันหลังคุยกันอีกนำนไหม

“เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำก�ำลังสนทนำอยู่กับผู้ใด!?” ชำยเจ้ำของคมดำบท่ี

ก�ำลังชื่นชมซอกคอของผมอยู่ตะคอกใส่เสียงดังบ่งบอกอำรมณ์คุกรุ่น

เอ่อ...ถ้ำอยำกจะบอกกบ็อกมำเถอะ ประโยคสนทนำแบบนีน่้ะ ถำม

จรงิไม่เบือ่ทีจ่ะพดูกนัมัง่หรอืไง บอกตำมตรงผมเบือ่ทีจ่ะฟัง เพรำะสดุท้ำย

มนักต้็องจบด้วยกำรพดูจำวำงอ�ำนำจเอำต�ำแหน่งยศถำมำข่มขูค่นอืน่อยูด่ ี

กเ็หมอืนจ้ำวเจีย้นคนนัน้ หำกไม่ตดิว่ำต้องท�ำภำรกจิของตวัเองอยู่

ละก ็ผมละอยำกจะสัง่สอนเขำหนกัๆ อยูเ่หมอืนกนั ข้อหำวำงอ�ำนำจบำตร

ใหญ่เหลือเกิน โดยเฉพำะกับพวกทำสและข้ำรับใช้ที่ถูกกระท�ำยิ่งกว่ำ 

หมูหมำ 

“ข้ำไม่รู”้ ผมตอบไปตำมควำมจริงโดยไม่ได้คดิจะกวนอำรมณ์ใคร

แม้แต่น้อย แต่โชคร้ำยที่ท่ำทำงกับน�้ำเสียงของผมมันคงไม่ค่อยเข้ำตำ 

คนมองเท่ำไร

“เจ้ำ!” ดำบที่จ่อขยับคล้ำยอยำกจะสับคอให้บอกลำกับล�ำตัว แต่

มันกลับหยุดชะงักอยู่กลำงทำง ตำมมำด้วยเสียงปรำมเบำๆ   

“ใจเย็นๆ หำกเจ้ำลงดำบแล้วภำยหลังพิสูจน์ได้ว่ำเขำหำใช่ปิศำจ

อย่ำงที่ว่ำจะมำเสียใจตอนนั้นก็สำยไปแล้วนะ” คมดำบขยับออกห่ำงไป

แทบจะในทันทีที่สิ้นค�ำพูด “เอำละ หำกเจ้ำบอกว่ำไม่ใช่ปิศำจ ข้ำก็ต้อง

ขอโทษด้วยที่เข้ำใจผิด”

เสียงย�่ำน�้ำดังใกล้เข้ำมำพร้อมๆ กับน�้ำเสียงนิ่มนวลฟังดูเป็นมิตร

มำกกว่ำเดิม ผมได้แต่นิ่งฟัง ไม่คิดต่อควำมอีก อยำกรู้เหมือนกันว่ำพวก

เขำจะท�ำยังไงกับผมต่อไป

“ปล่อยเขำซะ” ค�ำสั่งง่ำยๆ นั้นสร้ำงควำมแปลกใจให้ไม่น้อย  

คนอื่นๆ ที่รำยล้อมผมหลำยคนถึงกับเหลียวมองหน้ำกันด้วยสำยตำเต็ม
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ไปด้วยค�ำถำม

ผมเองก็อยำกถำมเหมือนกันว่ำตกลงต้องกำรอะไรกันแน่ คิดจะ

ยิงก็ยิง คิดจะเอำดำบมำจ่อหรือคิดจะปล่อยก็ปล่อยตำมอ�ำเภอใจ ไม่คิด

ถำมกันสักค�ำ!

พดูอย่ำงนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำผมอยำกถกูดำบจ่อคออยูอ่ย่ำงนี้ไป

เรื่อยหรอกนะ แค่แปลกใจว่ำคนเรำแค่มีอ�ำนำจอยู่ในมือนิดหน่อย คิดจะ

ท�ำอะไรก็ท�ำได้โดยไม่สนใจอะไรเลยอย่ำงนั้นหรือไง!?

“นำยท่ำน แต่ว่ำ...”

“เจ้ำจะขัดค�ำสั่งข้ำรึ!?”

“ข้ำน้อยไม่กล้ำ”

หลงัสิน้ค�ำสัง่ คมอำวธุสำรพดัชนดิพลนัละไป ผมสดูหำยใจเข้ำลกึๆ 

ก่อนจะยันตัวลุกขึ้น ไม่สนใจบำดแผลของตัวเองหรือสภำพเปียกเป็น 

ลูกหมำตกน�้ำ นอกจำก...

พลังอันแรงกล้ำของเซียนเซิงเซียวที่สัมผัสได้อย่ำงแจ่มชัดนั่น ผม

อยำกจะแน่ใจว่ำควำมรู้สึกของผมไม่ได้ผิดไป รวมทั้งอยำกจะเห็นด้วยว่ำ

ใครกนัทีเ่หล่ำเซยีนใต้อำณตัขิองเทพเอ้อร์หลำงเข้ำไปเกีย่วข้องพวัพนัด้วย

ในครั้งนี้

หวงัแต่ว่ำคงไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรอืมชีือ่เกีย่วข้องในประวตั-ิ

ศำสตร์มำกมำยนัก

เอาละ ขอดูหน้าชัดๆ หน่อยซิ...

“เสี่ยวเจียน!” 

เสียงเรียกขำนดังขัดจังหวะวินำทีระทึกกะทันหันท�ำให้ผมชะงัก

เกือบหัวทิ่มพื้น ยังดีที่ไม่มีใครสังเกตเห็นอำกำรผิดปกตินี้ เพรำะทุกคน

ต่ำงพร้อมใจหันไปทำงต้นเสียงโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรนัดหมำยใดๆ 

ชำยหนุ่มในชุดสีมอๆ ใบหน้ำภำยใต้ร่องรอยขะมุกขะมอมคงจะดู

ดีไม่น้อยหำกได้รบักำรช�ำระล้ำงอย่ำงด ีสภำพของเขำบ่งชีฐ้ำนะได้ชดัเจน

โดยไม่ต้องบอกพอๆ กับสภำพของผมในตอนนี้ไม่มีผิด จะแย่กว่ำก็ตรงที่
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ตอนนีต้วัผมมสีแีดงๆ ของเลอืดมำช่วยสร้ำงสสีนัขึน้อกีหน่อย และสิง่นัน้

เองทีท่�ำให้เขำชะงกัเท้ำอยูก่บัที ่พลำงเบกิตำกว้ำงทนัททีีเ่หน็สถำนกำรณ์

รอบตัวผม

“เขำเป็นคนรู้จักของเจ้ำหรือ”

เจ้ำของเสียงเรียบแต่ฟังดูนุ่มหูเอ่ยถำมขึ้นอีกคร้ัง ท�ำให้ผมถือ

โอกำสหันไปมองเขำตรงๆ อย่ำงที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ทีแรกได้ในที่สุด... 

อือ้หอื! ไม่ยกัรูว่้าแถวนีม้ถ่ีายท�าหนงัเกาหลด้ีวย แบบนีน่้าข้ามเวลา

ไปดึงตัวยัยน�้าตาลขมมาร่วมวงด้วยจริงๆ ถ้ายัยนั่นมาอยู่ท่ีนี่ตอนนี้คงจะ

กรี๊ดป่าแตกแหง!

ผมหลุดอุทำนในใจอย่ำงห้ำมไม่อยู่ พลำงมองส�ำรวจคนตรงหน้ำ

เขำเป็นชำยหนุ่มอำยุอำนำมกะจำกสำยตำก็น่ำจะสำมสิบต้นๆ  

แต่งตัวดูดีมีชำติตระกูล ท่ำทำงไม่บอกก็รู้ว่ำเป็นคนใหญ่คนโต หน้ำตำ 

ผวิพรรณขำวผ่องสะอำดสะอ้ำนเหมอืนหนุม่เจ้ำส�ำอำงมำกกว่ำพวกนกัรบ

ขัดกับชุดที่สวมอยู่ สรุปว่ำหน้ำตำดูดีพอๆ กับพระเอกหนังเกำหลีอะไร 

สักอย่ำงที่ผมเคยนั่งดูกับยัยน้องสำวนั่นแหละ 

อ้อ อย่ำถำมเชียวนะว่ำพระเอกคนนั้นเป็นใคร ผมไม่รู้จัก แค่ถูก

บังคับให้นั่งดูด้วยเท่ำนั้นเอง   

บอกไว้เลยว่ำถงึภำยนอกหรอืต่อหน้ำคนอืน่ยยันัน่จะแมนขนำดไหน 

แต่พออยู่กับครอบครัวหรือในที่ลับตำคน คุณเธอก็กรี๊ดดำรำเกำหลีตำม

สมัยนิยมไม่แพ้สำวๆ ทั่วไปหรอกครับ

แต่นัน่ไม่ส�ำคญั ประเดน็มนัอยูต่รงทีว่่ำบนตวัของเขำคนนีม้ีไอพลงั

ของเซียนเซิงเซียวแผ่ออกมำอย่ำงแรงกล้ำมำก ท�ำให้ผมเผลอจ้องมอง

เขำอยู่นำน...นำนจนท�ำให้เจ้ำตัวรู้สึกและหันมำจ้องตอบอย่ำงเอำเป็น

เอำตำยเหมือนกันนั่นละ

เรำยืนจ้องตำกันอย่ำงนั้นอยู่ชั่วครู่ ตัวผมนั้นแม้จะพยำยำมเพ่งหำ

ทีม่ำของไอพลงัทีว่่ำแต่มองเท่ำไรกไ็ม่สำมำรถบอกได้ ส่วนตวัเขำเองกย็นื

นิ่งให้ผมจ้องส�ำรวจโดยไม่คิดปริปำกสักค�ำ นี่คิดว่ำผมก�ำลังเล่นเกมจ้อง
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ตำอยู่หรือไง ถึงเข้ำร่วมวงเล่นด้วยซะอย่ำงนั้น ประหลำดพิลึก

“นำยท่ำน...” เจ้ำของคมดำบเรียกเลือดขยับเข้ำไปใกล้แล้วสะกิด

เตอืน เจ้ำนำยผูก้ลำยเป็นฝ่ำยจ้องผมอย่ำงจรงิจงัแทนเขำขยบัตวั กะพรบิ

ตำสองสำมครั้ง ก่อนหันไปถำมคนข้ำงตัวเบำๆ แต่ขอโทษเถอะ ถึงยังไง

ก็ยังได้ยินอยู่ดี

“อ้อ เมื่อครู่ถึงไหนแล้วนะ”

อะไรถึงไหน

ผมขมวดคิ้วมองอย่ำงไม่เข้ำใจ

“ท่ำนถำมเจ้ำหนุ่มนี่ว่ำรู้จักกับเจ้ำหนุ่มอีกคนนั่นหรือไม่ขอรับ”  

ลูกน้องคนเดิมเอียงหัวเข้ำไปกระซิบข้ำงหู แต่อย่ำงที่บอก ต่อให้กระซิบ

ยังไงผมก็ได้ยินอยู่ดี 

เอ...เห็นหน้ำตำดีๆ  ไม่นกึเลยว่ำเขำจะสตไิม่เตม็ เวลำผ่ำนไปไม่ถงึ

ห้ำนำทีถึงกับต้องให้คนคอยเตือนเรื่องที่ตัวเองเพิ่งพูดไปด้วยเรอะ

“อ้อ แล้วตกลงว่ำอย่ำงไร พวกเจ้ำรู้จักกันหรือ”

“เขำเป็นสหำยข้ำ” ผมตอบสั้นๆ ตำมควำมจริง

อนัทีจ่รงิจะบอกว่ำเป็นเพือ่นผมคงไม่ถกูเท่ำไรนกั เพรำะตัง้แต่รูจ้กั

ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรมำกมำย คนที่น่ำจะนับเป็นเพื่อนกับเขำคนนั้นได้

เห็นจะเป็นเฉินเซียงมำกกว่ำ

ฟังไม่ผิดหรอกครับ เฉินเซียง หลำนชำยจอมกวนประสำท (ผม) 

ผู้ชอบชักสีหน้ำท�ำหน้ำบูดบึ้งเหมือนอึไม่ออกมำสิบปีใส่ผมตลอดเวลำ 

นั่นละ

อย่ำงทีเ่คยบอกนัน่ละครบัว่ำปฏกิริิยำไร้มนษุยสมัพนัธ์เข้ำขัน้โคม่ำ

ของเจ้ำหลำนมนัมีให้เฉพำะผม อำจจะเผือ่แผ่กบับรรดำสตัว์ในคำถำหรอื

คนที่เขำไม่ชอบใจบ้ำงเล็กๆ น้อยๆ แต่ในเวลำปกติแล้วเจ้ำนั่นนับเป็นคน

ที่มีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยมยอดเลยละ

ไม่น่ำเชื่อใช่ไหมล่ะครับ!? เชื่อเถอะครับ เพรำะมันเป็นควำมจริง

ที่ผมพิสูจน์มำกับตำแล้ว
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ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับ แต่เพิ่งมำเห็นประจักษ์กับตำก็เมื่อ

ครั้งที่ออกสืบหำปิศำจในแคว้นอู๋นั่นละ ครั้งนั้นท�ำให้ผมได้เปิดหูเปิดตำ 

เหน็อธัยำศัยอนัเยีย่มยอดในกำรสนทนำและเข้ำหำผูค้นของเจ้ำหลำนชำย 

บอกตำมตรงผมค่อนข้ำงจะอึง้มำกๆ เมือ่เหน็กำรปฏบิตัติวัทีร่ำวเป็นฝ่ำมอื

กับหลังเท้ำ ระหว่ำงคนอื่นทั่วไปกับผมซึ่งเป็นลุงของเขำ ผมเลยแน่ใจว่ำ

ตัวเองเป็นคนพิเศษของเจ้ำหลำนชำยจริงๆ พิเศษมำกเสียด้วย

แต่พิเศษแบบไหนนั้น อย่ำให้พูดเลยครับ รู้ๆ กันอยู่แล้ว

“ปล่อยให้เขำเข้ำมำ”

ผมหยุดคิดสะระตะทันที เมื่อได้ยินเสียงร้องบอกคนของตนเบำๆ 

ออกมำจำกปำกชำยหนุ่มตรงหน้ำ

“เสี่ยวเจียน เกิดอะไรขึ้น คนพวกนี้เป็นใคร แล้วท�ำไมตัวเจ้ำถึงมี

เลือด!?”  

สุ่ยหาน วิ่งเข้ำมำถึงตัวพลำงมองส�ำรวจผมตั้งแต่หัวจรดเท้ำทันที

ที่แหวกวงล้อมเข้ำมำได้

เขำเป็นหนึง่ในทำสรับใช้ในขบวนของฉำงหยวนจวนิ อำยอุำนำมก็

ดูจะพอๆ กัน จึงถือวิสำสะเรียกผมอย่ำงสนิทชิดเชื้อโดยไม่ถำมสักค�ำว่ำ

ผมเต็มใจให้เรียกแบบนั้นหรือเปล่ำ แต่พอกับเจ้ำหลำนชำยดันเรียกเป็น

พี่ได้ซะงั้น หรือเป็นเพรำะว่ำเจ้ำเฉินเซียงมันหน้ำแก่เกินไป 

แต่ก็ว่ำไม่ได้ อันที่จริงนับๆ ดูแล้วเจ้ำนั่นก็น่ำจะอำยุหลำยร้อยปี 

แต่เพรำะได้กนิยำวเิศษและควำมเป็นเชือ้สำยของเทพอยูค่รึง่หนึง่จงึท�ำให้

ดูเป็นหนุ่มอยู่ตลอดกำลอย่ำงที่เห็น

“มีกำรเข้ำใจผิดเล็กน้อย” ผมตอบก่อนไล่สำยตำไปยังกลุ่มคน 

รอบด้ำน “พวกเขำคิดว่ำข้ำเป็นปิศำจ”

“เป็นไปไม่ได้!” สุ่ยหำนเสียงดังขึ้นเล็กน้อย แล้วหันไปทำงคุณ

พระเอกเกำหลีคนนั้น ซึ่งบัดนี้ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ำเขำเป็นใครมำจำกไหน

กันแน่

“เสี่ยวเจียนเป็นคนของฉำงหยวนจวินจำกแคว้นจ้ำว เขำไม่มีทำง
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เป็นปิศำจไปได้หรอกนำยท่ำน”

“เจ้ำชือ่เสีย่วเจียนหรอื” นำยท่ำนทีว่่ำเหลอืบมองสุย่หำนแล้วเลือ่น

สำยตำมำทำงผม ซึ่งแม้ผมจะไม่ค่อยชอบใจกับค�ำเรียกแบบนั้นนัก แต่

ต้องจ�ำใจพยักหน้ำรับ

“ใช่ขอรับท่ำน อันที่จริงข้ำแซ่หยำง นำมหยำงเจียน”

“และเป็นคนของแคว้นจ้ำว?” เขำยังคงตั้งหน้ำซักต่อ ไม่รู้สนอก

สนใจอะไรผมนักหนำ หรือยังสงสัยอยู่อีกเรื่องปิศำจ

“ข้ำเป็นเพียงทำสรับใช้คนหนึ่งในขบวนรำชทูตของฉำงหยวนจวิน

แห่งแคว้นจ้ำว” ผมพยำยำมตอบโดยให้ควำมจรงิและหลกีเลีย่งกำรโกหก

มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

“แต่ท�ำไมข้ำรู้สึกว่ำเจ้ำไม่เหมือนทำสรับใช้”

เซนส์ดเีหลอืเกนินะครบั แต่ผมไม่ค่อยชอบใจเซนส์ดีๆ  ของเขำเลย 

เพรำะมันจะท�ำให้กำรท�ำงำนของเรำยิ่งยำกขึ้นอีกหำกจ�ำเป็นต้องเข้ำไป

ยุ่งกับเขำ ซึ่งดูท่ำว่ำคงจ�ำเป็นต้องเข้ำไปยุ่งอย่ำงช่วยไม่ได้เสียด้วย

“เรื่องนั้นข้ำคงไม่สำมำรถบอกได้” ผมตอบแบ่งรับแบ่งสู้ เอำให้

เซฟตัวเองสุดๆ

“เอำเถอะ ในเมื่อเจ้ำไม่ใช่ปิศำจและไม่ได้เกี่ยวข้องกัน...” ไม่รู้คิด

ไปเองหรอืเปล่ำว่ำพอเขำพดูมำถงึประโยคนี ้ในสำยตำและน�ำ้เสยีงคล้ำย

มีแววรู้ทันอยู่ในที หรือเขำจะรู้จริงๆ ว่ำผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับปิศำจ

จิ้งจอก!?

ไม่น่ำ...ต่อให้เซนส์ดีแค่ไหนก็คงไม่ดีขนำดมองผ่ำนถุงผ้ำท่ีทอโดย

เทพธิดำจื่อหนี่ ซึ่งกันน�้ำกันไฟรวมทั้งอำคมมนตร์คำถำสำรพัดเข้ำไปได้

แน่

“ข้ำคงต้องขอโทษเจ้ำกับกำรกระท�ำของตนเองและคนของข้ำ ถ้ำ

ไม่ว่ำอะไรข้ำอยำกจะไถ่โทษด้วยกำรพำเจ้ำไปรกัษำตวัเสยีทีจ่วนของข้ำ...”

“นำยท่ำน แบบนั้นคงไม่ดีกระมัง” ชำยหน้ำโหดเจ้ำของคมดำบ

เรียกเลือดขยับเข้ำไปใกล้พลำงเอ่ยขัดทั้งที่เจ้ำนำยยังพูดไม่จบประโยค
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ช่ำงกล้ำหำญจริงๆ ผมขอนับถือ

“ข้ำรู้ตัวว่ำก�ำลังท�ำอะไร เจ้ำไม่ต้องห่วง ข้ำเชื่อว่ำเขำไม่ใช่ปิศำจ 

ชิงเอ๋อร์มีฝีมือทำงกำรแพทย์คงช่วยได้ หำกนำงรู้ว่ำข้ำท�ำเรื่องเช่นนี้แล้ว

ยังนิ่งเฉย ข้ำคงถูกนำงต�ำหนิไปสำมวันเจ็ดวันแน่ เจ้ำก็น่ำจะรู้”

ดทู่ำลกูน้องของเขำคนนีค้งเป็นคนส�ำคญัหรอืไม่กเ็ป็นคนสนทิมำก

ถึงได้กล้ำขัดค�ำพูดของเจ้ำนำยกลำงคันโดยไม่ถูกถือโทษโกรธเคือง

“เอ่อ...ขอรับ ในเมื่อนำยท่ำนเห็นว่ำท�ำเช่นนี้จะเป็นกำรดีกว่ำ ข้ำ

คงไม่กล้ำขัด”

แต่ผมว่ำมนัคงไม่ดมีัง้ ขดัสกัหน่อยกน่็ำจะดนีะ คอืคงจะรูก้นัใช่ไหม

ล่ะครับว่ำด้วยฤทธิ์ยำวิเศษของเหล่ำจวิน รวมทั้งฤทธ์ิอ�ำนำจของเทพ 

เอ้อร์หลำงที่ค่อยๆ ฟื้นคืนในตัวผม แผลเล็กน้อยเพียงเท่ำนี้ย่อมสมำนได้

รวดเร็วแค่เพียงกะพริบตำ ถึงเห็นมีเลือดไหลเปรอะนี่ก็เถอะ แต่ตอนนี้

ผมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรแล้ว ถ้ำขืนไปกับเขำแล้วถูกเห็นว่ำแผลจำก 

ลูกธนูรวมทั้งร่องรอยคมดำบหำยเร็วไม่น่ำเชื่ออย่ำงนี้ ไม่แคล้วผมคงถูก

กล่ำวหำว่ำเป็นปิศำจอีกแน่

“ข้ำว่ำ...” ผมอ้ำปำก คดิจะปฏเิสธแต่กลบัมเีสยีงเอ่ยขดัขึน้อกีครัง้ 

และเป็นเสียงที่ผมไม่อยำกได้ยินที่สุดในตอนนี้

“น้องหยำง!”

ขอร้องเถอะ ขอแค่ครำวนี้ได้ไหมที่ผมจะได้ยินเจ้ำนี่เรียกแบบนี้!

ควำมรูส้กึขนลกุขนพองสยองเกล้ำจนคิว้เผลอกระตกุท�ำให้ผมต้อง

กลั้นใจนับหนึ่งถึงสิบอยู่ในใจ เพื่อให้ตัวเองพร้อมกับกำรแสดงละครฉำก

ใหญ่อีกครั้งในรอบหลำยวัน

“เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมเป็นแบบนี้ คนพวกนี้เป็นใคร แล้วท�ำไมถึงมี

เลือด!?” เจ้ำของค�ำเรียกขำนชวนขนลุกซึ่งไม่รู้โผล่มำจำกไหนวิ่งพรวด

เข้ำมำถึงตัวผม พลำงส่งเสียงถำมด้วยท่ำทำงตื่นตกใจ ตีบทแตกแบบที่

ดำรำรำงวัลออสกำร์ยังอำย

เจ้ำนี่กับสุ่ยหำนสมเป็นเพื่อนกัน ขนำดค�ำถำมยังลอกกันมำเป๊ะ 
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ผมคงจะไม่รู้สึกอะไรมำกนักหรอกถ้ำคนที่เรียกผมด้วยค�ำนั้นเป็นคนอ่ืน

ไม่ใช่เจ้ำเฉินเซียง!

“ท่ำนเหล่ำนีเ้ข้ำใจผดิว่ำเสีย่วเจยีนเป็นปิศำจน่ะ แต่ว่ำตอนนีเ้ข้ำใจ

กันแล้ว พวกเขำอยำกจะพำเสี่ยวเจียนกลับไปรักษำตัวเพื่อไถ่โทษ พี่หลิว

ท่ำนจะว่ำอย่ำงไร”

“หยางเจยีน เจ้าไปท�าท่าไหนให้เจ้าพวกนีเ้ข้าใจผดิเอาได้ ไหนบอก

ให้ผูอ้ืน่ระวงัตัว แต่เจ้าดนัพลาดเองงัน้เรอะ ไม่ได้เรือ่งเลยจรงิๆ” เฉนิเซยีง 

ส่งค�ำต�ำหนิมำชุดใหญ่หลังจำกได้ยินค�ำชี้แจงของสุ่ยหำนผู้หวังดี แน่นอน

ว่ำมีแค่ผมที่ได้ยิน

“เจ้ำเป็นอะไรกับหยำงเจียน”  

ยงัไม่ทนัได้ตอบโต้ค�ำพดูเผด็ร้อนต่ำงจำกกำรแสดงออกลบิลบันัน่

ก็ดันถูกขัดจังหวะเสียก่อน ท�ำให้ผมต้องแอบกัดฟันอย่ำงเจ็บใจเล็กๆ ท่ี

ถูกเจ้ำเฉินเซียงถือโอกำสเล่นงำนเอำคืนจำกครั้งก่อนๆ ได้

“ข้ำเป็นพี่ชำย...เอ่อ...ลูกพี่ลูกน้องน่ะขอรับ นำยท่ำน” เฉินเซียง

ตอบด้วยท่ำทำงนอบน้อมซะจนน่ำถีบ ทีท�ำอย่ำงนี้กับคนอื่นท�ำได้ กับลุง

ตัวเองละคุยกันแต่ละทีแทบจะงับหัวกันตำยอยู่แล้ว สองมำตรฐำนชัดๆ

ขอโทษทีนะครับที่ผมอินกับบทคุณลุงไปหน่อย ก็ตั้งแต่เห็น 

เฉินเซียงเวอร์ชันเด็กน้อยเข้ำให้ แล้วไหนจะยังซำนเซิ่งหมู่ผู้มีหน้ำเหมือน

น้องผมเปี๊ยบนั่นอีก มันช่วยไม่ได้จริงๆ หำกผมจะรู้สึกเหมือนว่ำเจ้ำคนที่

ทั้งตัวโตกว่ำอำยุมำกกว่ำนั่นเป็นหลำนและเป็นญำติกันจริงๆ

“ถ้ำเช่นนั้นเจ้ำคงไม่ว่ำหำกข้ำจะพำหยำงเจียนไปรักษำ”

“ข้ำคงไม่มีอ�ำนำจใดๆ จะตัดสินใจได้เพรำะเรำเป็นคนของฉำง-

หยวนจวนิ” เฉนิเซยีงปฏเิสธอย่ำงนิม่นวล ตกลงนีเ่ป็นเฉนิเซยีงตวัจรงิหรอื

มีอะไรเข้ำสิง ผมชักไม่แน่ใจแล้วแฮะ “แต่นำยท่ำนโปรดอย่ำห่วง เป็น

เพรำะน้องข้ำไม่ระวงัอกีทัง้ยงัสตไิม่ดนีกัจึงได้ท�ำให้ท่ำนเข้ำใจผดิ พวกเรำ

เองก็มีส่วนผิดที่ปล่อยให้เขำมำอยู่ในที่เช่นนี้ผู้เดียว บำดแผลเล็กน้อย 

แค่นี้คิดว่ำคงไม่จ�ำเป็นต้องรบกวนนำยท่ำน”
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“เฉินเซียง! เรื่องสติไม่ดี ข้าว่าเจ้าไม่จ�าเป็นต้องพูดก็คงไม่มีใคร

ว่า”

ผมสื่อจิตต่อว่ำอย่ำงอดไม่อยู่ ตอนนี้ไม่แปลกใจสงสัยแล้วว่ำเจ้ำนี่

เป็นตัวจริงหรือเปล่ำ เพรำะมันคือตัวจริงแท้แน่นอน รับประกันคุณภำพ

จำกฝีปำก

แต่จะโทษเจ้ำนี่ไปซะทีเดียวคงไม่ถูก ยังไงส่วนหนึ่งก็เป็นเพรำะ

ควำมขีเ้กยีจพดูมำกกบัใบหน้ำไม่ค่อยจะแสดงอำรมณ์ของผมท�ำให้หลำย

คนสงสัยและมองแปลกๆ นั่นเอง ที่เปิดโอกำสให้เจ้ำหลำนชำยได้ทีใส่สี

ตีไข่ให้คนอื่นเข้ำใจว่ำผมเป็นพวกสติไม่เต็มเต็ง เอ๋อรับประทำน แถมยัง

ควำมจ�ำเสื่อมเพรำะตอนเด็กๆ เล่นซนจนหัวไปกระแทกก้อนหิน...

ช่ำงแต่งเรื่องได้บรรเจิดซะเหลือเกิน!  

ซ�ำ้พอเจอกบัสำยตำเอำเรือ่งของผมเจ้ำตวักแ็ก้ตวัน�ำ้ขุน่ๆ ว่ำท�ำไป

เพื่อลุงจะได้ไม่ต้องท�ำงำนหนัก แถมที่พูดไปก็ไม่ได้โกหก เพรำะตรำบใด

ที่ควำมทรงจ�ำของเทพเอ้อร์หลำงยังไม่ฟื้นคืน ผมก็คือคนควำมจ�ำเสื่อม

จริงๆ ซึ่งนั่นท�ำให้ผมเจ็บใจมำก มันเป็นควำมจริงที่เถียงไม่ออก

“ได้อย่างไรเล่า ข้าก�าลังช่วยให้สถานการณ์ไม่ลุกลามนะ เจ้าอยู่

เฉยๆ เถอะน่า”

เอ่อ...ผมควรจะวำงใจเชือ่ใจเจ้ำนีด่ีไหม บอกหน่อยสคิรบั...แล้วให้

อยู่เฉยๆ ฟังคนอื่นสำธยำยว่ำตัวเองเป็นคนไม่เต็ม ของแบบนี้มันท�ำกัน

ง่ำยๆ งั้นเรอะ

“เขำสติไม่ดีเช่นนั้นหรือ” ชำยหนุ่มสูงศักดิ์ตรงหน้ำถำมย�้ำ พลำง

จ้องมองมำด้วยสำยตำไม่เชื่อถือในค�ำพูดของเฉินเซียงอย่ำงชัดเจน

อย่ำบอกว่ำต้องให้ผมแสดงบทคนบ้ำก่อนนะถึงจะเชื่ออะ คือ...ไอ้

ตรัยยังไม่เก่งขั้นเทพหรือหน้ำด้ำนไร้ยำงอำยขนำดนั้นนะครับ ขอร้อง 

ปล่อยๆ ผมไปเถอะ อย่ำให้ต้องท�ำอะไรรุนแรงเลย

“ขอรบั” เฉนิเซยีงพยกัหน้ำพลำงหนัมำทำงผม พร้อมๆ กบัสำยตำ

ทุกคู่ที่จ้องตำมมำโดยพร้อมเพรียง
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คิดจะให้ท�ำจริงๆ เหรอเนี่ย!? ไม่นะเฮ้ย! ผมไม่เอำด้วยหรอกนะ!

“หยำงเจียน ข้ำขอถำมเจ้ำ...เจ้ำแน่ใจใช่หรือไม่ว่ำไม่ได้เป็นอะไร

จริงและไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกข้ำ”

“ขอรับ อย่ำงที่...เอ่อ...พี่หลิวว่ำ ข้ำไม่เป็นอะไร” ผมกัดฟันตอบ 

ถือว่ำเป็นควำมซวยอีกอย่ำงก็แล้วกันที่ดันเกิดใหม่มำหน้ำอ่อนกว่ำ 

หลำนชำย มันถึงต้องลงเอยอีหรอบนี้

“อมื ถ้ำเจ้ำว่ำอย่ำงนัน้กไ็ด้” หลงัจำกยนืจ้องอกีพกัใหญ่ หนุม่หน้ำ

เกำหลีค่อยเอ่ยออกมำซึ่งสร้ำงควำมโล่งอกโล่งใจให้ผมอย่ำงมำก “ถ้ำ 

เช่นนั้นข้ำคงต้องกลับก่อน ดูแลตัวเองให้ดีล่ะ หวังว่ำพบกันครำวหน้ำข้ำ

จะเห็นเจ้ำในอำกำรครบสำมสิบสอง” 

คุณพระเอกเกำหลีพูดยิ้มๆ ขยับตัวหันหลังเดินห่ำงไป ก่อนจะ

กระโดดขึ้นม้ำที่ข้ำรับใช้จูงมำเทียบข้ำงตัว แล้วควบออกไปอย่ำงรวดเร็ว 

ตำมด้วยบรรดำลิว่ล้ออกีเป็นขบวน ไม่นำนกลุม่คนทัง้กลุม่กล็บัหำยไปจำก

สำยตำ

บทจะง่ายก็ง่ายจนรับไม่ทันอย่างงี้อะนะ!?

ว่ำแต่...ผมยังไม่รู้เลยนี่นำว่ำเขำเป็นใครมำจำกไหน มัวแต่กลัวจะ

เป็นเรื่องจนลืมข้อนี้ไปสนิทเลยแฮะ เวรกรรม!

“แล้วนี่พวกท่ำนมำได้ยังไง” ผมตัดสินใจเลิกคิดถึงปัญหำนั้น

ชั่วครำว หันไปซักไซ้คนสองคนที่ยืนประกบอยู่ทันที

ในเมื่อพวกเขำต้องท�ำงำนเลี้ยงม้ำขนฟืนและอีกจิปำถะจนไม่ได้

หยุด เกือบทั้งวันแทบจะไม่ได้เจอกัน แล้วไหงถึงตำมผมมำนี่ได้

“ข้ำกับพี่หลิวได้ยินจำกคนอื่นว่ำเจ้ำถูกพ่อบ้ำนเถำลงโทษให้อด 

ข้ำวเย็นเลยนึกเป็นห่วง พอดีกับที่ฉำงหยวนจวินใช้ให้คนมำเร่งเรื่องน�้ำ 

พวกเรำเลยอำสำมำช่วยเจ้ำ ข้ำรีบล่วงหน้ำมำ ปล่อยให้พี่หลิวพำม้ำไป 

ผูกไว้เรียบร้อย จึงมำพบเจ้ำนี่ละ แล้วไปท�ำอย่ำงไรถึงถูกเข้ำใจผิดเอำ

ได้” สุ่ยหำนตอบแทนเฉินเซียงที่ยังคงยืนนิ่ง

“ข้ำไม่รู้” ผมยังคงใช้คำถำเดิมอย่ำงเหนียวแน่น ยังไงคงบอกให้รู้
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ไม่ได้ว่ำต่อให้ไม่ใช่ปิศำจแต่ก็เลี้ยงเจ้ำปิศำจที่ว่ำอยู่จริงๆ

“ข้ำว่ำอย่ำมวัแต่พดูอยูเ่ลย รบีตกัน�ำ้ไปให้คณุชำยเถอะ ประเดีย๋ว

จะถกูลงโทษเอำได้ ข้ำน่ะไม่เป็นไร แต่กบัเจ้ำสุย่หำน คณุชำยไม่ค่อยชอบ

หน้ำอยู่แล้ว เจ้ำจะล�ำบำก”

เฉนิเซยีงออกหน้ำตดับท นำนๆ ทเีจ้ำหลำนชำยจะท�ำตวัมปีระโยชน์

กับเขำบ้ำง แต่จะดีกว่ำมำกถ้ำท�ำให้มันสม�่ำเสมอนะ

“แล้วแผลของเสี่ยวเจียนล่ะ” สุ่ยหำนมองผมด้วยสำยตำห่วงใย 

เพรำะรอยเลือดที่เปรอะอยู่จึงท�ำให้มองไม่ออกว่ำภำยใต้ครำบเหล่ำนั้น

ไม่มีบำดแผลอยู่แล้ว

นอกจำกเรื่องที่เป็นทำส อย่ำงอื่นนั้นนับว่ำสุ่ยหำนเป็นคนมีน�้ำใจ

ไม่น้อย คบหำไว้ก็ไม่เสียหลำย

“ให้กลับที่พักไปก่อน มือชั้นนี้แล้วคิดว่ำคงดูแลตัวเองได้ ใช่หรือ

ไม่น้องหยำง” เฉนิเซยีงตอบยิม้ๆ แถมยงัหนัมำแอบยิม้เยำะเย้ยผมซะอกี

เอำละ ทีใครทีมัน อย่ำให้ถึงทีผมบ้ำง จะเล่นให้แสบทรวงเอำให้

ยิ้มไม่ออกเลยคอยดู!

 

“เจ้าว่าอย่างไรนะ เจ้านั่นน่ะหรือมีเบาะแสของเซียนเซิงเซียว!?”

เฉินเซียงอุทำนพลำงจ้องหน้ำผมด้วยสำยตำไม่อยำกเชื่อ แม้จะ

พยำยำมลดเสียงลงแล้วแต่ภำยในป่ำกว้ำงอีกทั้งยังเงียบสงัด ส่งผลให้

เสียงของเขำดูดังกว่ำปกติอยู่ดี

“ใช่” ผมพึมพ�ำตอบ พลำงหันไปลูบหัวเห่ำฟ้ำ มืออีกข้ำงโบกพัด

ลำยหงส์ของเจิ้งตันที่ลืมคืนซะสนิทไปด้วยเพื่อไล่แมลงป่ำที่บินว่อนไปมำ

“เจ้ำบอกว่ำสุ่ยหำนมีไอพลังของเซียนเซิงเซียว ตอนนี้ก็เจ้ำหนุ่ม 

ที่ไม่รู้ว่ำเป็นใครนั่นอีก ตกลงว่ำเซียนเซิงเซียวอยู่ที่ไหนกันแน่นี่ ไม่ใช่ว่ำ

ตำที่สำมของเจ้ำมีอะไรผิดปกติหรอกหรือ”

พูดแบบนี้หำว่ำมั่วงั้นสิ แต่มั่วหรือเปล่ำเรื่องนั้นใครจะไปรู้ ผมก็

แค่พูดตำมที่ตัวเองรู้สึก
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“ข้ำมั่นใจ และที่มั่นใจยิ่งกว่ำคือ ข้ำเชื่อว่ำท่ีนี่ ในห้วงเวลำนี้ มี

เซียนเซิงเซียวอยู่ถึงสอง”

“สอง!?” เฉนิเซยีงขมวดคิว้ พลำงเดนิวนไปวนมำเป็นหนตูดิจัน่อยู่

ตรงหน้ำผม ปำกก็พล่ำมไปด้วย “ถ้ำเช่นนั้นเจ้ำไม่รู้หรือว่ำพวกเขำอยู่

ที่ไหนหรืออยู่ในรูปแบบใด ตำที่สำมของเจ้ำ อ�ำนำจเทพเอ้อร์หลำงของ

เจ้ำ อะไรก็ได้ ลองใช้ดูหรือยัง”

“ข้ำลองดูแล้ว” ผมตอบพลำงถอนใจ “ข้ำไม่สำมำรถบอกได้ มัน

เหมือนมีอะไรมำขวำงกั้น แต่ข้ำเชื่อว่ำเรำอยู่ใกล้มำก”

“ถ้ำเช่นนั้นจะให้ท�ำอย่ำงไร กับสุ่ยหำน ข้ำก็พยำยำมเลียบเคียง

ถำมไถ่ตีสนิท แต่เป็นเพรำะเขำควำมจ�ำเสื่อม จ�ำอะไรไม่ได้ ท�ำให้ข้ำ 

จนปัญญำ”

อย่ำงที่เฉินเซียงบอก สุ่ยหำนนั้นก็มีชะตำกรรมเหมือนกับเรำ 

สองคน เขำถกูคนในขบวนของฉำงหยวนจวนิเกบ็มำจำกชำยแดนระหว่ำง

สำมแคว้น จ้ำว ฉิน เว่ย บริเวณบ่อน�้ำแห่งหนึ่งในเวลำรุ่งสำง ทุกคนจึง

เรียกเขำว่ำ สุ่ยหาน

ทั้งๆ ที่เนื้อตัวไร้ซึ่งร่องรอยบำดแผลแต่เขำกลับจ�ำอะไรเกี่ยวกับ

ตัวเองไม่ได้แม้แต่นิดเดียว นอกจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถอ่ำนออก 

เขียนได้ นอกนั้นนับว่ำมืดแปดด้ำน ท�ำให้จนบัดนี้เรำก็ยังไม่สำมำรถตำม 

เรือ่งของเซยีนเซงิเซยีวซึง่ผมมัน่ใจว่ำเขำต้องมส่ีวนเคยเกีย่วข้องไม่ทำงใด

ทำงหนึ่งได้

“ข้ำคิดว่ำคงมีอะไรผิดปกติแน่นอน” ผมวิเครำะห์ต่ออย่ำงใจเย็น 

แต่ภำยในกลบัไม่ได้เยน็อย่ำงทีเ่หน็ “หำกพวกเขำยงัคงอยูด่ ีเมือ่อยู่ใกล้...

ต่อให้ตวัข้ำไม่รูส้กึแต่พวกเขำต้องรูส้กึและออกมำพบข้ำเหมอืนทีฉ่งิจเูอ๋อร์

เคยท�ำ แต่ผ่ำนมำตั้งหลำยวัน ทั้งที่ควำมรู้สึกนั้นรุนแรงนักท�ำไมกลับ

เงียบเชียบรำวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น”

“นำยท่ำน เรำหำทำงคืนควำมทรงจ�ำให้สุ่ยหำนเสียก่อนดีหรือไม่ 

ส่วนทำงด้ำนเจ้ำคนเมือ่กลำงวนัให้ข้ำลองลงมอืเข้ำไปสบืเอง” ฉหีลงออก
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ควำมเห็น

“เรื่องคืนควำมทรงจ�ำให้สุ่ยหำนข้ำต้องท�ำแน่ แต่ของแบบนี้ไม่ใช่

ว่ำจะท�ำได้ง่ำยๆ” ผมบอกก่อนทบทวนควำมรู้สึกตัวเองอย่ำงถี่ถ้วน เมื่อ

แน่ใจแล้วจึงตัดสินใจพูดออกไป “ข้ำรู้สึกแปลกๆ เหมือนมีพลังอะไร 

บำงอย่ำงคอยขัดขวำงข้ำอยู่ตลอดเวลำ”

นั่นเป็นควำมจริงที่ผมรู้สึกได้ คลื่นพลังเบำบำงแต่กลับแข็งแกร่ง

สำมำรถหักล้ำงพลังอ�ำนำจของผมได้ แม้จะไม่มำกมำยอะไรแต่มันกลับ

เป็นอปุสรรคได้อย่ำงไม่น่ำเชือ่ เหมอืนเดนิๆ อยู่ในทำงเรยีบแล้วจู่ๆ  สะดดุ

หินก้อนเล็กหน้ำคะม�ำนั่นแหละครับ ถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็ต้อง 

ลุกขึ้นมำเริ่มต้นใหม่ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ แล้วเจอเข้ำกับหินก้อนใหม่ไปเรื่อยๆ 

ไม่จบไม่สิ้น

“พลังอะไรกัน” เฉินเซียงจ้องหน้ำผม ในขณะที่หูหลีจิงค่อยๆ 

ตะกำยโผล่หน้ำออกมำจำกถุงผ้ำเพื่อร่วมรับฟัง

“ข้ำไม่รู้ แต่ข้ำจะพยำยำม” ผมตอบค�ำถำมเจ้ำหลำนชำย ก่อนจะ

ไล่สำยตำไปยังสัตว์ในคำถำทั้งสอง รวมทั้งฉีหลงที่ไม่ได้ปรำกฏตัว “ส่วน

ทำงด้ำนคนคนนั้นคงไม่สะดวกที่ให้พวกเจ้ำ โดยเฉพำะหูหลีจิงออกหน้ำ

อีก ข้ำรู้สึกว่ำตัวเขำมีอะไรบำงอย่ำงที่ไม่ธรรมดำ”

คงไม่ใช่ว่าเป็นเทพมาจากไหนอีกหรอกนะ

“ข้ำไม่สำมำรถบอกได้ว่ำเหตุใดเขำจึงสำมำรถจับพลังปิศำจของ 

หหูลจีงิทัง้ที่ไม่ปรำกฏกำยได้ และข้ำไม่เคยพบเหน็เขำในแดนเทพมำก่อน

ขอรบันำยท่ำน” เห่ำฟ้ำเอ่ยขึน้รำวกบัรบัรู้ควำมสงสยัในใจของผม ช่ำงสม

เป็นสัตว์เลี้ยงรู้ใจเจ้ำนำยที่สุดจริงๆ

“บำงทนีัน่อำจจะเป็นเพรำะพลงัของเซยีนเซงิเซยีวกไ็ด้ สุย่หำนเอง

ก็เช่นกัน พวกเจ้ำไม่คิดหรือว่ำที่เขำควำมจ�ำเสื่อมนั่นอำจจะเป็นฝีมือของ

เซยีนทีพ่วกเจ้ำตำมหำ” หหูลจีงิชีป้ระเดน็พลำงท�ำท่ำขบคดิ มองดผูดิวสิยั

“ก็อำจจะเป็นได้ แต่ท�ำไมพวกเขำต้องท�ำเช่นนั้นด้วยล่ะ แล้ว 

ตอนนีพ้วกเขำอยูท่ี่ไหน” เฉนิเซยีงพยกัหน้ำเหน็ด้วย แต่กลบัสร้ำงประเดน็



ถังถัง   33

ค�ำถำมที่น่ำปวดหัวไม่แพ้กันขึ้นมำอีก

“น่ันคือสิง่ทีเ่รำต้องหำค�ำตอบ” ผมพดูได้เพยีงเท่ำนัน้ ก่อนหนักลบั

มำสนใจจิ้งจอกเก้ำหำงผู้เหม่อลอยอีกครั้ง “หูหลีจิง...”

“หะ...หำ!?” มันสะดุ้งเล็กน้อย แล้วรีบเก็บซ่อนอำกำรผิดแปลก

ของตนอย่ำงรวดเร็ว แต่ต่อให้เร็วแค่ไหนก็ไม่รอดพ้นสำยตำท่ีมองอยู่

ตลอดเวลำของผมได้หรอก

“เป็นอะไรของเจ้ำดูเหม่อลอย”

“เปล่ำ” หูหลีจิงปฏิเสธอย่ำงลื่นไหลไร้รอยพิรุธ ท่ำทีเปลี่ยนแปลง

รำวกับหน้ำมือเป็นหลังมือสมเป็นปิศำจจิ้งจอก “ข้ำแค่ไม่สบำยใจที่ท�ำให้

เจ้ำต้องเดือดร้อนเท่ำนั้นเอง”

“ไม่ต้องคิดมำก” แค่ไม่ท�ำอีกก็พอแล้ว...ผมจะถือว่ำเป็นพระคุณ

อย่ำงล้นเหลอืทเีดยีวละ “ระยะนีเ้จ้ำคงต้องทนอดุอูอ้ยู่ในถงุผ้ำนัน่ไปก่อน 

อย่ำเพิ่งปรำกฏตัวเลยน่ำจะดีกว่ำ”

“อืม” จิ้งจอกเก้ำหำงตอบอย่ำงว่ำง่ำย ท�ำให้อดถำมย�้ำไม่ได้

“เจ้ำไม่มีเรื่องอะไรในใจแน่นะ”

“ไม่มี วำงใจเถอะ ข้ำแค่ง่วงๆ เลยเบลอไปหน่อยก็เท่ำนั้น”

เชื่อเขาเลยนะ จนป่านนี้ยังไม่เลิกง่วงอีก นอนได้นอนดีขนาดนี ้

น่าจะส่งไปแข่งนอนมาราธอนให้รู้แล้วรู้รอด

“อืม...ถ้ำเจ้ำว่ำอย่ำงนั้นข้ำจะไม่คำดคั้น แต่ถ้ำมีอะไรไม่สบำยใจ

หรือพร้อมจะพูดเมื่อไหร่ พวกข้ำก็พร้อมรับฟังทุกเมื่อ”

“ขอบใจมำก” หูหลีจิงพยักหน้ำพลำงมุดกลับเข้ำไปในถุงผ้ำ ผม

มองดพูลำงขบคดิอย่ำงไม่ค่อยเข้ำใจท่ำทแีปลกๆ แบบนัน้อยูค่รูห่นึง่ ก่อน

เงยหน้ำขึ้น

“เฉินเซียง กลับไปที่พักของเจ้ำก่อนเถอะ ป่ำนนี้สุ่ยหำนคงสงสัย

ที่เจ้ำหำยมำนำนขนำดนี้”

ระหว่ำงเดินทำง พวกข้ำรับใช้กับทำสจะพักนอนตรงจุดที่ตัวเอง

ต้องตืน่ขึน้ท�ำงำนแต่เช้ำ ดงันัน้ผมกบัเฉนิเซยีงและสุย่หำนจงึต้องแยกกนั
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อยู ่กว่ำจะหำโอกำสหลบมำคยุกนัได้แต่ละทกีย็ำกเยน็ใช่เล่น นอกจำกจะ

ใช้วิธีสื่อจิตซึ่งไม่ใช่ว่ำจะสะดวกสักเท่ำไร

“แล้วเจ้ำ?” เฉนิเซยีงมองมำอย่ำงรู้ทนั คงเป็นเซนส์ของหลำนชำย

ถึงได้มองออกว่ำผมก�ำลังมีแผน

“ข้ำไม่อยำกปล่อยให้เวลำเสียไปเปล่ำๆ”

“หมำยควำมว่ำ...”

“เจ้ำคอยดูสุ ่ยหำน ส่วนข้ำจะลองตำมไอพลังนั่นไปสืบดูด้วย 

ตัวเอง” ผมบอกควำมตั้งใจของตัวเอง

“แล้วเจ้ำไม่กลวัว่ำเจ้ำนัน่มนัจะจบัได้แล้วกลำยเป็นเรือ่งใหญ่หรอื”

“ไม่เข้ำถ�้ำเสือไม่ได้ลูกเสือ ที่ส�ำคัญต่อให้ไม่อยำกท�ำ แต่เมื่อถึง

เวลำจ�ำเป็นข้ำก็มีอำวุธพร้อมสยบเสือที่ว่ำอยู่ในมือ เจ้ำไม่ต้องห่วง”

พลงัของเทพถงึไม่อยำกใช้แค่ไหน แต่เมือ่ถงึเวลำจ�ำเป็นมนักต้็อง

ใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นละนะ

“ข้ำไม่ได้ห่วง แค่เกรงเจ้ำจะไปท�ำให้เรื่องวุ่นวำยใหญ่โตกระทบ

กระเทือนประวัติศำสตร์อะไรที่เจ้ำว่ำนั่นเท่ำนั้น ถ้ำเจ้ำว่ำอย่ำงนั้นก ็

แล้วแต่เจ้ำเถอะ”

เฉนิเซยีงตอบพลำงเบอืนหน้ำหน ีทิง้ให้ผมเบกิตำกว้ำง กะพรบิตำ

ปริบๆ มองอย่ำงไม่อยำกเชื่อว่ำเขำจะสนใจฟังที่ผมเคยอธิบำยเรื่อง

ประวัติศำสตร์ ห้วงเวลำต่ำงๆ ให้พวกเห่ำฟ้ำฟังที่ต�ำหนักซื่อจี้ด้วย ตอน

นั้นเห็นนั่งอยู่ซะห่ำง แถมยังท�ำท่ำหูทวนลม อืม...ที่แท้ก็ฟังอยู่หรอกเรอะ

“อืม” ผมพยักหน้ำน้อยๆ ยังรู้สึกมึนไม่หำย

“อ้อ แล้วรีบกลับมำก่อนเช้ำล่ะ ข้ำยังไม่อยำกหำข้อแก้ตัวให้เจ้ำ

หรอกนะน้องหยำง” พดูจบเจ้ำตวักผ็ละจำกไปทนัท ีไม่รอฟังค�ำตอบโต้ ดู

สนุกสนำนกับกำรได้เรียกผมเป็นน้องเอำมำกๆ

เอำเถอะ คดิซะว่ำสงเครำะห์เดก็น้อยให้มอีะไรเล่นสนกุๆ คนืนีย้งั

มงีำนส�ำคญัต้องท�ำอกีมำก ไม่มเีวลำมำคดิเรือ่งไร้สำระมำกควำมอยูแ่ล้ว

“เห่ำฟ้ำ เจ้ำปลอมเป็นข้ำแล้วกลบัไปนอนรวมกลุม่กบัพวกทำสรบั
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ใช้พวกน้ัน ข้ำจะออกไปข้ำงนอก เกบ็หหูลจิีงไว้ด้วย” ผมตดัสนิใจไม่ถอืสำ

ท่ำทีของเจ้ำหลำนชำย ปลดถุงนอนของหูหลีจิงยื่นให้เห่ำฟ้ำ

“นำยท่ำน แต่ข้ำอยำกไปกับท่ำน” เขำกลำยร่ำงเป็นคนนั่งคุกเข่ำ

อยู่ตรงหน้ำ ยังไม่ยอมเอื้อมมือมำรับของ

“ไม่จ�ำเป็น เจ้ำอยู่ที่นี่คอยดูหูหลีจิงให้ข้ำดีกว่ำ ไม่รู้จะเกิดพยศขึ้น

มำอีกเมื่อไหร่ ข้ำไปไม่มีอันตรำยอะไรแน่ อย่ำงน้อยก็มีฉีหลงอยู่ทั้งคน”

หวงัว่ำจะเป็นอย่ำงนัน้...แต่ผมคงต้องท�ำใจเผือ่เอำไว้เยอะๆ หน่อย

ละ เพรำะขนำดไม่ได้ออกไปหำเรื่องยังมีควำมซวยวิ่งเข้ำชนไม่หยุด แล้ว

ถ้ำออกไปเองอย่ำงนี้ก็ไม่น่ำพลำด

เห่ำฟ้ำเงียบไปเล็กน้อย ก่อนจะยื่นมือรับของและก้มหน้ำรับค�ำ

“ขอรับ”

“วำงใจเถอะ ข้ำจะดูแลนำยท่ำนให้ดี ไม่ให้ได้รับอันตรำยอีกแน่” 

ฉีหลงรีบออกหน้ำรับรอง ผมได้แต่ยิ้มบำงๆ ก่อนจะสูดหำยใจเข้ำลึกๆ 

หนึ่งครั้งเพื่อเรียกควำมมั่นใจ

“เอำละ ได้เวลำตำมหำควำมจริงกันแล้ว!” 

ไม่ว่ำยังไง ผมจะต้องรู้ให้ได้ว่ำเกิดอะไรขึ้นกับเซียนเซิงเซียวใน 

ห้วงเวลำนี้กันแน่ ผมไม่เชื่อว่ำด้วยก�ำลังอ�ำนำจของเทพ หำกคิดจะใช ้

ขึ้นมำจริงๆ แล้วมันจะท�ำอะไรไม่ได้เลย



17
จอมกระบี่แห่งแคว้นเว่ยกับสิ่งส�าคัญที่สูญหาย

ท่ามกลางความมดืมดิแห่งราตรกีาล ภายในสถานทีม่ดิชดิซึง่น่าจะ

เป็นเคหสถำนของผู้มีอันจะกินแห่งนี้ ดวงตำที่สำมของผมกลับมองเห็น

ทกุสิง่อย่ำงได้ชดัเจน และคงจะชดักว่ำนีห้ำกผมหยดุอำกำรตำลำยหวัหมนุ

ติ้วที่ก�ำลังเป็นอยู่ให้ได้ซะก่อน...

“นำยท่ำน ท่ำนไม่เป็นไรนะขอรับ”

ฉีหลงส่งเสียงถำมขณะที่ผมหลับตำและสั่นหัวเล็กน้อย หวังจะจูน

สมองให้กลับเข้ำที่ แต่ปรำกฏว่ำมันยิ่งท�ำให้มึนตึบกว่ำเก่ำซะนี่ แถวนี้มี

ห้องน�้ำไหมเนี่ย...

“ไม่เป็นไร แค่ไม่ชนิ” ผมกดัฟันตอบ พลำงยกก�ำป้ันขึน้ทบุหว่ำงคิว้

ของตัวเองเบำๆ แล้วสูดหำยใจเข้ำแรงๆ หนึ่งที

กำรเดนิทำงโดยวธิกีำรหำยตวั วำร์ป เทเลพอร์ต หรอืจะเรยีกอะไร

ก็แล้วแต่นั้น หลำยคนคงคิดว่ำเป็นวิธีที่สะดวกสบำยสุดๆ แต่ส�ำหรับผม

มันไม่ใช่เลย

อย่ำงน้อยๆ กำรเดินทำงวิธีนี้ก็มีข้อจ�ำกัดส�ำคัญคือต้องรู้จุดหมำย

ปลำยทำงที่แน่นอน ต้องเป็นที่ที่เคยไปหรือเคยเห็นมำก่อน หรือไม่ก็ใน
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กรณีของผมคือกำรใช้เรดำร์ตำที่สำมกับพลังของเซียนเซิงเซียวเป็นตัว 

น�ำทำง ผมไม่รู้หรอกนะว่ำเทพองค์อืน่หรือคนอืน่ที่ใช้วชิำนี้ได้จะเป็นยงัไง

หรือรู้สึกยังไง แต่ส�ำหรับผมมันให้ควำมรู้สึกชวนแหวะสิ้นดี ถ้ำไม่จ�ำเป็น

ผมไม่อยำกจะใช้วิธีนี้ในกำรเดินทำงเลย พับผ่ำเถอะ!

“นำยท่ำนคงยังไม่ชินจริงๆ หำกใช้บ่อยเข้ำประเดี๋ยวทุกอย่ำงก็คง

เข้ำที่”

มนักค็งจริง แต่อย่ำงทีบ่อก ไม่จ�ำเป็นผมขอไม่ใช้ดกีว่ำ โดยเฉพำะ

ถ้ำเจ้ำเฉินเซียงมำเห็นสภำพผมตอนนี้คงได้หัวเรำะจนฟันหลุดหมดปำก

แน่ ภำพลักษณ์ร้ำยกำจของผมในสำยตำของเจ้ำหลำนชำยมีหวังพังป่นปี้

ไม่เหลือดี

ถ้ำให้เลือกระหว่ำงหยำงเจียนผู้แสนง่อยเปลี้ย แค่หำยตัวก็ท�ำเอำ

จะเป็นลม กับหยำงเจียนผู้อ�ำมหิตโหดเหี้ยม เย็นชำหำดีไม่ได้ ผมว่ำผม

เลือกให้เจ้ำหลำนชำยจดจ�ำผมในแบบหลังดีกว่ำ อย่ำงน้อยๆ มันก็ยังดู

เหลือมำดของเทพผู้คุมกฎสวรรค์ให้คนอื่นเกรงอยู่บ้ำง

“แล้วนำยท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำที่นี่มันที่ไหนกันขอรับ” หลังจำก

มั่นใจว่ำผมพอจะตั้งสติได้แล้ว ฉีหลงจึงเปรยถำมขึ้นเบำๆ

“ข้ำเองก็ยังไม่รู้ รู้แต่ว่ำข้ำสัมผัสได้ถึงพลังของเซียนเซิงเซียวที่นี่”

ผมกวำดสำยตำมองไปรอบด้ำน...

ห้องสี่เหลี่ยมกว้ำงขวำง ริมผนังด้ำนหนึ่งมีชั้นวำงของขนำดใหญ่

ตัง้เด่นเป็นสง่ำ บนนัน้มม้ีวนหนงัสอืเลก็ใหญ่คละกนัไปวำงซ้อนอยูเ่ป็นตัง้ 

ใกล้ๆ กันเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ อุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมสรรพจัดวำง

เป็นระเบียบเรียบร้อยรำวกับมีผู้ใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ

“ดูแล้วคงจะเป็นห้องหนังสือ” ผมตั้งข้อสันนิษฐำน

“เซียนเซิงเซียวที่เรำตำมหำอยู่ที่นี่หรือนำยท่ำน”

“ข้ำคดิว่ำใช่ แต่เรำคงต้องหำให้พบก่อนจงึจะแน่ใจได้ว่ำไม่ผดิแน่”

ผมตอบตำมควำมรู้สกึพลำงขยบัตวัก้ำวเดนิ แต่กลบัต้องหยดุชะงกั 

เมื่อมีเงำร่ำงสีขำวเลือนรำงค่อยๆ ปรำกฏขึ้นในควำมมืดตรงหน้ำห่ำงไป
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ไม่ไกล!  

เดี๋ยวนะ แบบนี้มัน...หรือว่ำ...

ผะ...ผี...ผีหลอก!?

บ้ำไปแล้ว! ผมเป็นเทพ จะมำถูกผีหลอกให้เสียสถำบันเทพได ้

ยังไง ก็แค่ผีละน่ำ เห็นออกบ่อย แค่นี้จิ๊บๆ (มั้ง) แล้วผีไทยกับผีจีนเนี่ย 

มันต่ำงกันมำกไหม หวังว่ำจะไม่ออกมำน่ำกลัวสยองจนเกินไปนะ ถึงจะ

ไม่กลัวแต่ขยะแขยงเป็นนะเฮ้ย!

คิดไม่ทันจบดี ร่ำงนั้นก็ปรำกฏขึ้นอย่ำงชัดเจน เป็นค�ำตอบให้

ประจักษ์แก่สำยตำ แถมยกนิ้วเรียวยำวแต่เหี่ยวย่นชี้มำทำงผมด้วยท่ำที

คุกคำมเต็มพิกัด

“เจ้ำเป็นใคร บังอำจบุกรุกเข้ำมำในที่ของข้ำ!?”

ชำยแก่ในชดุขำว ผมขำวโพลนพอๆ กบัหนวดเครำ คิว้ขำวขมวดมุน่ 

รอบตัวมีแสงเรืองสีขำว ผมมองๆ ก็ชักตำลำยเพรำะควำมขำวเจิดจ้ำนั่น 

ใบหน้ำเหี่ยวย่นของชำยสูงอำยุในวัยคุณตำ แม้จะอยู ่ ในลักษณะ 

(พยำยำม) โกรธเกรีย้ว แต่ผมกลบัไม่รู้สกึกลวัเลยสกันดิ นอกจำกแปลก

ใจกับมึนงงเท่ำนั้น

“ท่ำนเจ้ำที ่ท่ำนจะบงัอำจไปแล้ว ไม่รูห้รืออย่ำงไรว่ำก�ำลงัสนทนำ

อยู่กับผู้ใด”

ฉหีลงส่งเสยีงดงั ท�ำให้คณุตำท่ำนนัน้สะดุง้ เผลอขยบัถอยหลงัไป

หนึ่งก้ำว พร้อมกับยกไม้เท้ำยำวที่ใช้ค�้ำยันอยู่แต่แรกชี้มำตรงหน้ำ

“ถ้ำข้ำรู้แล้วข้ำจะถำมหรืออย่ำงไร พวกเจ้ำตอบข้ำมำเดี๋ยวนี้!?”

คุณตำเจ้ำที่กระทุ้งไม้เท้ำในมือลงกับพื้นหนึ่งทีท�ำให้เกิดเสียงดัง 

คงกะว่ำจะข่มขวัญพวกผมให้กลัวลนลำน

เจ๋ง! โดนใจมำกครบัคณุตำ เพรำะถ้ำเป็นผมกค็งตอบแบบเดยีวกนั

นี่แหละ ผมไม่ชอบให้ใครมำวำงอ�ำนำจใส่ ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ชอบ

วำงอ�ำนำจกับใครเหมือนกันถ้ำไม่จ�ำเป็น

แต่ถ้ำจะให้กลัวคุณตำผมคงท�ำไม่ได้จริงๆ เพรำะดูยังไงก็ไม่น่ำ
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กลัวสักนิด แล้วที่ออกมำไล่นี่คงคิดว่ำพวกเรำเป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนละสิ 

สงสัยคงต้องแนะน�ำให้เจ้ำของบ้ำนส่งคุณตำไปตัดแว่นซะหน่อยแล้ว

“ข้ำแซ่หยำง นำมหยำงเจียน...” ผมใช้พัดในมือสะกิดรอยปำนใต้

แขนเสือ้ ส่งสญัญำณกบัอำวธุประจ�ำตวัว่ำจะเป็นคนเจรจำเอง “ข้ำมำทีน่ี่

เพือ่ตำมหำสิง่ส�ำคญัมำกตำมบญัชำอวีห้วงต้ำตี ้หวงัว่ำท่ำนจะช่วยเปิดทำง”

คณุตำเจ้ำทีข่มวดคิว้แน่น ก้ำวเท้ำเพยีงก้ำวเดยีวกห็ำยแวบมำโผล่

ตรงหน้ำผมท�ำเอำเกอืบผงะ ดแีต่ว่ำยงัยัง้ตวัเองไว้ได้ทนั ท่ำนมองส�ำรวจ

ผมขึ้นลง ก่อนเดินวนไปรอบตัว เพ่งแล้วเพ่งอีกรำวกับจะสแกนเข้ำไปถึง

รูขุมขน ดวงตำทั้งคู่ค่อยๆ เบิกกว้ำงขึ้นเรื่อยๆ จนน่ำกลัวว่ำมันจะหลุด

ออกมำจำกเบ้ำ

“ท่ำน...ท่ำนเทพเอ้อร์หลำง!” จู่ๆ คุณตำก็เปล่งเสียงอันแหบแห้ง

อุทำนออกมำ ครำวนี้ผมสะดุ้ง เผลอก้ำวถอยหลังไปหนึ่งก้ำวเมื่อร่ำงขำว

ทรุดเข่ำลงกับพื้นตรงหน้ำแล้วโขกหัวค�ำนับ

ท�ำแบบนี้คิดจะแช่งให้ผมอำยุสั้นทำงอ้อมหรือไง!?

“ลุกขึ้นเถอะ อย่ำท�ำอย่ำงนี้เลย”

ผมรบีปร่ีเข้ำไปพยงุคณุตำเจ้ำที่ให้ลกุขึน้ แต่ดเูหมอืนแกจะกลวัผม

เอำมำกๆ เพรำะรีบถดตวัถอยหลงัห่ำงออกไปอย่ำงไวทัง้ๆ ทีย่งัคกุเข่ำอยู่

กับพื้น ช่ำงเป็นทักษะอันยอดเยี่ยมที่แม้แต่ผมยังต้องทึ่ง

“ข้ำมตีำหำมแีววไม่ สมควรตำยยิง่นกั!!” ท่ำนเจ้ำทีค่ร�ำ่ครวญพลำง

โขกหัวไปพลำง

เอ่อ...นี่ก็ไม่ใช่ว่ำท่ำนตำยไปแล้วหรอกเหรอ ที่ส�ำคัญผมน่ำกลัว 

ถงึกบัต้องท�ำท่ำขยำดตวัสัน่งนังกขนำดนัน้เชยีว ไม่ใช่ผปิีศำจหรอืซำตำน

ที่ไหนนะเออ!

“ถ้ำคิดว่ำตนเองผิดก็รีบท�ำตำมที่ข้ำสั่ง ลุกขึ้นซะ ข้ำมีเร่ืองจะ

สอบถำมท่ำน” ในเมือ่พดูดีๆ  ไม่ฟังมนักต้็องใช้วธิกีำรออกค�ำสัง่กนัละ ผม

ยังไม่อยำกยืนให้คนแก่มำค�ำนับอย่ำงนี้ทั้งคืนหรอกนะจะบอกให้

“ขอบคุณท่ำนเทพ” คุณตำเจ้ำที่รีบตะกำยลุกขึ้น แต่ยังก้มหน้ำงุด
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ไม่ยอมสบตำ ท่ำทำงเก๋ำเจ๋งแต่แรกไม่รู ้หำยไปไหนหมดแล้ว จำก

เหตุกำรณ์นี้ท�ำให้ผมรู้อีกอย่ำงว่ำเทพเอ้อร์หลำงคงจะมีกิตติศัพท์โด่งดัง

ไม่น้อย แต่ดูแล้วน่ำจะไม่ใช่ในทำงที่สวยงำมเท่ำไร

“ท่ำนเจ้ำที่ ท่ำนอยู่ที่นี่มำนำนแล้วหรือ” ผมรีบถำมเพรำะเกรงว่ำ

คุณตำแกจะเป็นลมตำยอีกรอบเพรำะควำมกลัวซะก่อน เดี๋ยวบำปกรรม

มันจะตกมำถึงผมเอำ

“ข้ำสถิตอยู่ที่บ้ำนสกุลเว่ยแห่งนี้มำเกือบสองร้อยปีแล้วท่ำนเทพ 

เป็นเกียรติส�ำหรับข้ำมำกที่ได้มีหน้ำที่ปกปักรักษำคนตระกูลเว่ยซึ่งเคย 

ได้รับควำมเมตตำจำกท่ำน”

“ตระกูลเว่ย? รับควำมเมตตำ? ท่ำนหมำยถึงอะไร” เครื่องหมำย

ค�ำถำมผุดขึ้นเต็มหัวทันทีที่ได้ยินค�ำบอกเล่ำคำดไม่ถึงของคุณตำเจ้ำที่

“ได้ยนิว่ำเมือ่หลำยร้อยปีก่อนบรรพบรุุษของสกลุเว่ยเคยรบัใช้ท่ำน 

ท�ำควำมดีควำมชอบ ท่ำนจึงมอบควำมเจริญรุ่งเรืองและมอบพรให้คน

สกุลเว่ยไม่มีวันตกต�่ำไปชั่วลูกหลำน ท่ำนจ�ำไม่ได้หรอกหรือ”

แน่นอนละว่ำจ�ำไม่ได้ ในเมื่อผมตอนนี้ไม่ใช่เอ้อร์หลำงคนเก่ำ แต่

ถ้ำเคยมีเรื่องแบบนี้แล้วท�ำไมเห่ำฟ้ำถึงไม่เคยบอกให้รู้เลยล่ะ

“ฉีหลงมีเรื่องแบบนี้จริงหรือ” ผมไถ่ถำมเอำกับคนใกล้ตัวทันที

“ขออภัยนำยท่ำน ข้ำเองไม่เคยทรำบมำก่อน อย่ำงน้อยนับตั้งแต่

ข้ำติดตำมท่ำน ไม่เคยพบว่ำมีเรื่องเช่นนี้”

แล้วมันเรื่องอะไรกัน งงไปหมดแล้วนะเนี่ย

“เรือ่งน้ันช่ำงก่อนเถอะ” ผมรบีตดับทเปลีย่นเรือ่ง ยงัไงซะเรือ่งใน

อดีตของเทพเอ้อร์หลำงกับสกุลเว่ยอะไรนี่ก็ไม่เกี่ยวกับเซียนเซิงเซียวที่

ตำมหำอยูแ่ล้ว...มัง้ เพรำะฉะนัน้รบีเข้ำเร่ืองให้ตรงประเดน็โดยเรว็ดทีีส่ดุ

“ข้ำอยำกจะถำมท่ำนเจ้ำที่ว่ำตลอดเวลำที่ท่ำนอยู่ท่ีนี่ พบเห็น 

เทพเซียนองค์ใดผ่ำนมำหรือสถิตอยู่แถวนี้หรือไม่นอกจำกท่ำน”

“ไม่มขีอรบั” คณุตำเจ้ำทีต่อบอย่ำงรวดเร็ว ไม่แม้แต่จะหยดุคดิให้

ชื่นใจซักกระติ๊ด
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“ไม่มีเลยเช่นนั้นหรือ” ผมถำมย�้ำเพื่อควำมแน่ใจ อย่ำงน้อยก็ให้

มั่นใจว่ำแกไม่หลงลืมไปเพรำะควำมสูงวัย

“ขอรับ” คุณตำย�้ำค�ำตอบเดิมอย่ำงเหนียวแน่น ผมจึงตัดสินใจ

เปลี่ยนค�ำถำม

“แล้วตอนนี้ที่บ้ำนสกุลเว่ยใครเป็นผู้ดูแล”

“สองพี่น้อง เว่ยฉีอวี้และเว่ยชิงอวี้ขอรับ”

เว่ยฉอีวี ้คงเป็นผูช้ำยเมือ่กลำงวนันัน่สนิะ ไม่เคยได้ยนิชือ่ ท่ำทำง

จะไม่ใช่คนส�ำคัญในประวัติศำสตร์ ก็ดีแล้วจะได้ท�ำอะไรสะดวกๆ หน่อย

“ขอบใจท่ำนมำกท่ำนเจ้ำที่” ผมพยักหน้ำพลำงส่งยิ้มให้ แม้คนฟัง

จะไม่ยอมเงยหน้ำขึ้นมองก็ตำม ไม่รู้กลัวอะไรหนักหนำ

“ข้ำขอส�ำรวจที่นี่อีกสักเล็กน้อยท่ำนจะอนุญำตหรือไม่”

“ข้ำไม่กล้ำ เชญิท่ำนเทพตำมสบำยมอีะไรให้รบัใช้โปรดเรยีกขำน” 

คณุตำเจ้ำทีย่งัคงก้มหน้ำตอบเช่นเดมิ คงคดิว่ำเทพเอ้อร์หลำงเป็นอกีภำค

ร่ำงของเมดูซ่ำ กลัวสบตำแล้วจะแข็งเป็นหิน

“ขอบใจท่ำนมำก ท่ำนไปพักผ่อนท�ำหน้ำที่ของท่ำนต่อเถอะ ข้ำ 

ไม่กวนแล้ว”

“ขอรบั” ว่ำพลำงร่ำงสขีำวกห็ำยวบัไปอย่ำงรวดเรว็รำวกบัรอคอย

ช่วงเวลำนี้มำนำน

ผมมองแล้วต้องถอนหำยใจอย่ำงอดไม่อยูก่บัท่ำทรีวมทัง้เรือ่งรำว

ที่ได้รับรู้จำกคุณตำเจ้ำที่

การมาตามหาเซียนเซิงเซียวคราวนี้ท�าไมมีแต่เรื่องไม่เข้าใจเยอะ

แยะไปหมด ตกลงเรื่องมันไปไงมาไงกันแน่นะ 

ผมถอนใจไปพลำงมองส�ำรวจรอบตวัไปพลำง ดแูล้วเจ้ำบ้ำนคงเป็น

พวกชอบอ่ำนหนังสือมำกถึงได้มีหนังสือกองเต็มห้องขนำดนี้

“นำยท่ำน เรื่องที่ท่ำนเจ้ำที่ว่ำ...”

“บำงทีมันอำจจะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนเจ้ำจะมำอยู่กับข้ำก็ได้ กลับ

ไปคงต้องสอบถำมเห่ำฟ้ำดูอีกครั้ง แต่นั่นจะเป็นยังไงไม่ส�ำคัญเท่ำกับ 
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ตอนนี้เรำต้องตำมหำตัวเซียนเซิงเซียวให้พบ”

“ขอรับ”

ถึงสงสัยแค่ไหนแต่คงต้องเก็บเอำไว้ก่อน สิ่งส�ำคัญในตอนนี้

ส�ำหรับผมคือเบำะแสของเซียนหนีงำน และเท่ำที่เห็นมันก็อยู่ตรงหน้ำ 

ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง

ไอพลังแบบเดียวกับที่เคยสัมผัสแผ่กระจำยออกมำจำกกล่อง 

สี่เหลี่ยมเล็กๆ บนโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ำซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์เคร่ืองเขียน

มำกมำย รวมทั้งม้วนต�ำรำวำงเรียงกินพื้นที่เกือบครึ่งของโต๊ะตัวใหญ่

เซียนเซิงเซียวคราวนี้เป็นตัวอะไร ท�าไมถึงได้อุตริเข้าไปอยู่ใน

กล่องแบบนัน้ได้ คร้ังแรกกรู้็สกึได้จากตวัของเว่ยฉอีวีอ้ะไรนัน่ ตกลงแล้ว

มันยังไงกัน!?

ผมเดินเข้ำใกล้ พลำงเอื้อมมือไปยังสิ่งท่ีหมำยตำด้วยควำม 

อยำกรู้อยำกเห็นเต็มเปี่ยม แต่ควำมรู้สึกบำงอย่ำงแทรกเข้ำมำกะทันหัน 

พร้อมกบัอำกำรเกรง็กระตกุของรอยปำนบนท่อนแขนขวำเตอืนให้รบัรูถ้งึ

อันตรำย!

สัญชำตญำณสั่งให้ผมพลิกตัวหันหลังกลับ มือสะบัดพัดยกขึ้น 

ขวำงกัน้บำงสิง่บำงอย่ำงซึง่ส่องประกำยวำววบัในควำมมดืและเข้ำคกุคำม

อย่ำงไม่ให้ทันได้ตั้งตัว!

แรงก�ำลังที่จู่โจมเข้ำมำท�ำให้ผมต้องถอยร่นไปหนึ่งก้ำวจนชนกับ

โต๊ะทำงด้ำนหลัง ขณะที่ก�ำลังเสียหลัก คมกระบี่สีเงินก็วำดวงหลบสิ่ง

กดีขวำงเข้ำหำอกีครัง้ส่งผลให้ต้องรีบพลกิตวัหลบ ดทีีม่ปีระสำทสมัผสัไว

พอและสำมำรถมองเห็นได้ในควำมมืด เจ้ำของคมกระบี่หวังปลิดชีพจึง

ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้สะดวกนัก

ถงึจะเป็นอย่ำงนัน้ แต่ดเูหมอืนว่ำคมกระบีส่เีงนิยวงทะลวงสำยตำ

จะยงัไม่ละควำมพยำยำมในกำรตำมจองล้ำงกะจดักำรผมให้ได้ ตือ๊ซะจน

อยำกจะมอบโล่!

เพลงกระบี่รวดเร็วว่องไวจนมองตำมแทบไม่ทันนั้นรุกไล่เข้ำมำ 
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ไม่ลดละ ผมท�ำได้อย่ำงมำกกแ็ค่ใช้พดัในมอืปัดป้องหลบหลกีไปมำไม่กล้ำ

ท�ำอะไรมำกไปกว่ำนี้ ส่วนฉีหลง...

เจ้ำนั่นก็ร�่ำร้องให้ใช้ตัวเองจัดกำรหรือขอออกมำจัดกำรเองน่ะสิ

ครับ แต่คงรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่ำผมไม่มีทำงยอมให้เขำท�ำอย่ำงนั้นแน่

ยังไงอีกฝ่ำยก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดำ ถึงแม้จะมีควำมสำมำรถไม่

ธรรมดำเท่ำไรอย่ำงเช่นทั้งๆ อยู่ในควำมมืดยังไล่ต้อนผมได้ หรือไม่ได้

เกรงกลัวผมซึ่งอยู่ดีๆ ก็มำปรำกฏกำยในบ้ำนนี้ได้อย่ำงไม่มีที่มำที่ไปไม่

ต่ำงจำกภตูผปิีศำจ แต่ถ้ำเกดิพลำดพลัง้เสยีทที�ำให้อกีฝ่ำยบำดเจบ็ขึน้มำ

เรื่องคงจบไม่สวย เผลอๆ อำจเจอข้อหำฆ่ำคนตำยเข้ำให้ ถึงอวี้ต้ีจะม ี

ค�ำสั่งว่ำให้ท�ำได้ทุกอย่ำงไม่เลือกวิธีกำร แต่ผมก็ยังไม่อยำกท�ำบำปโดย

ไม่จ�ำเป็นอยู่ดี

“เดี๋ยว หยุดก่อน!” 

ผมร้องบอกขยบัพดัปัดกระบีท่ีพุ่ง่เข้ำมำออกให้พ้นก่อนหมนุตวัเข้ำ

ประชิดจ่ออำวุธในมือซึ่งเป็นแค่พัดด้ำมหนึ่งไปยังคอหอยอีกฝ่ำย ขณะ

กระบี่ซึ่งถูกปัดออกห่ำงไปแล้วกลับตวัดปลำยอันแหลมคมเข้ำจ่อคอด้ำน

หลังผมรวดเร็วไม่แพ้กัน

“เจ้ำ? เสียงนี้เจ้ำหนุ่มเมื่อกลำงวันหยำงเจียนเช่นนั้นหรือ”

ว้ำว! ผมควรจะชื่นชมควำมสำมำรถของเขำไหมล่ะครับ คิดดูสิ 

ขณะที่ค�ำพูดตัวเองยังลืมได้ในเวลำเพียงไม่ถึงห้ำนำที แต่ดันอุตส่ำห์จ�ำ

เสียงและชื่อผมได้แม่นย�ำทั้งที่เห็นหน้ำไม่ชัด ยอดเยี่ยมสุดๆ!

แต่บอกตำมตรงผมอยำกให้เขำควำมจ�ำเสื่อมไปเลยจะดีกว่ำนะ

ตอนนี้

“ขอบคุณที่ยังจ�ำข้ำได้ ท่ำนคงเป็นเว่ยฉีอวี้ เจ้ำของบ้ำนนี้?” ผม

ตัดสินใจถำมตรงๆ และแสดงตัวตนอย่ำงไม่มีปิดบัง 

“เจ้ำไม่ใช่แค่ทำสธรรมดำอย่ำงทีค่ดิจริงๆ” เว่ยฉอีวีพ้ดูคล้ำยร�ำพงึ

กบัตวัเอง ก่อนเงยหน้ำเพ่งมองมำ แต่ผมคดิว่ำเขำไม่น่ำจะมองเหน็หรอก 

อย่ำงมำกกเ็หน็แค่เงำด�ำๆ ในควำมมดืนีเ่ท่ำนัน้ “แล้วมำทีน่ีต้่องกำรอะไร 
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ที่จวนของข้ำไม่มีควำมลับอะไรให้เจ้ำมำขโมยหรอกนะ”

“ข้ำไม่ได้คิดจะมำลักขโมยอะไรจำกท่ำน เพียงแค่มำตำมหำของ

บำงสิ่ง”

“จะอย่ำงไรก็แล้วแต่เถอะ ตอนนี้เรำลดอำวุธ จุดไฟแล้วนั่งคุยกัน

ดีๆ ไม่ดีกว่ำหรือ”

ผู้ชำยคนนี้แปลกจริงๆ เจอเหตุกำรณ์ประหลำดชวนขวัญผวำยัง

คุมสติได้ดีขนำดนี้ ผมว่ำผมเจอพวกควำมรู้สึกด้ำนชำตัวจริงเข้ำแล้วละ 

อย่ำงน้อยเท่ำที่เห็นเขำก็เหนือกว่ำผมเยอะ

“ก็ดี” ผมตอบเรียบๆ พร้อมๆ กับดวงเทียนภำยในห้องสว่ำงไสว

ขึ้นรำวกับเสกสรรจำกน�้ำมือภูตผี

อืม...อันที่จริงมันก็เสกนั่นแหละ แต่ไม่ใช่จำกน�้ำมือภูตผี เป็นเทพ

ต่ำงหำก มีพลังของเทพมันดีอย่ำงนี้เอง ท�ำอะไรได้อย่ำงใจนึก แต่อย่ำ

คิดว่ำผมจะชอบไปซะทั้งหมดนะครับ ที่จ�ำเป็นต้องท�ำเพรำะอยำกให้

อะไรๆ มันง่ำยเข้ำเท่ำนั้น มำถึงขั้นนี้คงต้องใช้วิธีกำรจัดเต็มกันหน่อย 

พอได้เรื่องแล้วค่อยปรับเปลี่ยนควำมทรงจ�ำซะก็ยังไม่สำย แค่คนนี ้

คนเดียวสบำยมำกอยู่แล้ว

“เอำละ ทีนี้ได้เวลำมำคุยกันอย่ำงจริงจังได้เสียที” ผมว่ำพลำงลด

มอืลง ขณะทีเ่ว่ยฉอีวีต้วดัปลำยกระบีอ่อกห่ำงไป แต่สำยตำของเขำยงัคง

จับจ้องมำไม่วำงจนผมอดรู้สึกประหม่ำไม่ได้

“ท่ำนคอืเว่ยฉอีวีแ้ละเป็นเจ้ำบ้ำนสกลุเว่ย?” ผมรบีเริม่บทสนทนำ

ก่อนสำยตำนั่นจะเอกซเรย์เข้ำไปถึงกระดูก ล้วงลึกไปถึงตับไตไส้พุง 

ซะก่อน

“ใช่” ชำยตรงหน้ำตอบง่ำยๆ พลำงตวัดกระบี่เก็บเข้ำฝัก ดูเขำจะ

ไว้ใจผมจนไม่ระแวดระวังอะไรเอำซะเลย น่ำประหลำดจริงๆ “แล้วเจ้ำ

เป็นใคร ที่แน่ๆ คงไม่ใช่คนธรรมดำ โดยเฉพำะถ้ำให้เดำเจ้ำมีควำม

เกี่ยวข้องกับปิศำจจิ้งจอกที่ข้ำไล่ตำมไปใช่หรือไม่”

“ถูกต้อง จิ้งจอกเก้ำหำงตนนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของข้ำ ต้องขอโทษ
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ด้วยหำกมันท�ำให้ท่ำนเดือดร้อน” ผมตอบเรียบๆ พลำงใช้สำยตำที่คน 

ทั้งหลำยมักจะกลัวเกรงจ้องตอบอย่ำงไม่ยอมแพ้ “แต่ท่ำนเองก็คงไม่ใช่

ธรรมดำเช่นกนั ไม่เช่นนัน้คงไม่สำมำรถไล่ตำมปิศำจจิง้จอกรวมทัง้ท�ำร้ำย

ได้แม้กระทั่งข้ำซึ่งท่ำนบอกเองว่ำหำใช่คนธรรมดำ”

“ข้ำเพยีงมตีำทีด่แีละสมัผสัที่ไวกว่ำคนทัว่ไปเท่ำนัน้” เว่ยฉอีวีต้อบ

ยิ้มๆ ไม่ได้ไขควำมกระจ่ำงให้แก่ค�ำถำมใดๆ เลย “บอกได้หรือยังว่ำมำ 

ที่นี่ในยำมนี้ต้องกำรอะไรกันแน่”

“ในกล่องนั่นมีอะไร” ผมชี้ไปยังสิ่งของเป้ำหมำยทันทีไม่รีรอหรือ

พูดพร�่ำท�ำเพลงให้เสียเวลำ ในเมื่อเห็นแล้วว่ำเว่ยฉีอวี้ไม่ได้มีปฏิกิริยำ 

กลัวเกรงหรือผิดปกติอะไรเลยที่พบเจอกับควำมไม่ธรรมดำของผม...จะ

น่ำกลัวเกินไปแล้ว!

“หำกข้ำบอกว่ำตอบไม่ได้ล่ะ...ไม่ส ิหำกข้ำไม่ตอบ...เจ้ำจะท�ำอะไร

ข้ำเช่นนั้นหรือ”

“เรื่องนั้น...”

“หยางเจียน!”

เฉนิเซยีง! มำขดัจงัหวะอะไรตอนนี ้สถำนกำรณ์ก�ำลงัซเีรยีสเกอืบ

จะมีเรื่อง...เอ๊ย! ได้เรื่องอยู่แล้ว!?

“มอีะไร ข้าก�าลงัยุง่มาก ไม่มเีวลาคยุไร้สาระ” ผมรวบรวมสตเิพ่ง

สมำธิคุยกับเจ้ำหลำนชำยไปพลำง ใช้สำยตำลอบสังเกตชำยตรงหน้ำไป

พลำง

“จะยังไงก็ช่าง แต่เจ้าต้องรีบกลับมาเดี๋ยวนี้ ทางนี้เกิดเรื่องใหญ่

แล้ว!” น�้ำเสียงของเฉินเซียงที่ผ่ำนมำทำงห้วงกระแสจิตฟังดูลุกลี้ลุกลน

จนผมรู้สึกได้

“เรื่องใหญ่? เรื่องอะไร!?”

“อย่าเพิง่ถามได้หรอืไม่ จะรบีกลบัมาเองหรอืให้ข้าตามไปลากกลบั

มา!”

โว้ว! โหดจริงพ่อคุณหลำน นี่ตกลงมันหรือผมกันแน่ที่เป็นหลำน
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น่ะฮะ!?

“หยางเจียนได้ยินหรือไม่!? ข้าบอกให้เจ้ารีบกลับมาเดี๋ยวนี้!”

ครับๆ ทรำบแล้วครับคุณหลำน จะตะโกนท�ำไมเล่ำว้อย! มัน 

ปวดหัวเฟ้ยครับ!

“ว่ำยังไงถ้ำข้ำไม่บอก...” เว่ยฉีอวี้เอ่ยถำมอีกคร้ังหลังจำกเห็นผม

นิ่งไป

“เอำไว้ค่อยคยุ ข้ำต้องรบีไป” ผมตดับทเอำดือ้ๆ พลำงขยบัตวัถอย

ห่ำงออกมำ

“อะไรนะ!?” เว่ยฉอีวีเ้ผยสำยตำงนุงงเป็นครัง้แรก เขำถลนัเข้ำมำ

ยื่นมือคล้ำยจะคว้ำผมเอำไว้ “เดี๋ยว!”

ทว่ำด้วยพลงัอ�ำนำจของเทพได้น�ำผมออกมำจำกทีแ่ห่งนัน้ก่อนเขำ

จะทันได้แตะตัว แต่สำยตำท่ำทำงตกตะลึงระคนงุนงงของเจ้ำบ้ำนสกุล

เว่ย นำมเว่ยฉีอวี้ ผู้เป็นเบำะแสหนึ่งของเซียนนักษัตรยังคงติดตรึงอยู่ใน

ใจ สร้ำงควำมกังวลอย่ำงบอกไม่ถูก

ผมบอกไว้เลยนะ ถ้ำธุระหรือเรื่องใหญ่ของเฉินเซียงไม่ใหญ่พอ

หรอืส�ำคญัพออย่ำงทีพ่ดูละก ็ผมจะเล่นงำนเจ้ำหลำนชำยให้ด ูข้อหำท�ำให้

เสียงำนใหญ่ ที่ส�ำคัญท�ำให้ผมต้องปล่อยให้มีควำมเสี่ยงพำเร่ืองวุ่นวำย

ตำมมำ เพรำะไม่มีเวลำแม้แต่จะลบควำมทรงจ�ำของเว่ยฉีอวี้

หำกลุงคนนี้ต้องถูกเข้ำใจผิดว่ำเป็นปิศำจมำรร้ำยท่ีไหนอีกจน 

กลำยเป็นเหตนุ�ำมำซึง่อปุสรรคในกำรท�ำภำรกจิ...เจ้ำหลำนชำยต้องมส่ีวน

รับผิดชอบอย่ำงแน่นอนที่สุด!

เฮ้ย!!!

นี่เป็นค�ำแรกที่หลุดอุทำนออกมำในใจ เมื่อผมพำตนเองกลับมำ

ตำมค�ำเรียกร้องปนค�ำสั่งเผด็จกำรของเฉินเซียง 

ที่จริงผมอยำกจะอุทำนหรือพ่นค�ำผรุสวำทต่ำงๆ นำนำออกมำให้

สมกับควำมรู้สึกในตอนนี้ซะด้วยซ�้ำ ถ้ำไม่เป็นเพรำะมันไม่มีเวลำให้ท�ำ
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อย่ำงนั้นได้

“เฉินเซียง! นี่มันเกิดเรื่องบ้ำอะไรขึ้น!?” วะฮะครับ ไอ้เจ้ำหลำน

นนน!!!

ผมร้องถำม ขณะก้มหลบลูกธนูที่พุ่งเฉี่ยวหัวไปแบบเส้นยำแดง

ผ่ำแปด ก่อนจะยกพัดสำรพัดประโยชน์ขึ้นปัดลูกธนูซึ่งพุ่งเข้ำใส่รำวกับ 

ห่ำฝนหนำเม็ดด้วยควำมงุนงงสุดขีด!

อ้อ อย่ำถำมนะครับว่ำมันมำได้ยังไงเพรำะผมเองก็ไม่รู้ รู้แต่ว่ำ

ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในขบวนฉำงหยวนจวินอย่ำงที่ควรจะเป็น แต่กลับโผล่มำ

ข้ำงล�ำธำรเมื่อตอนกลำงวัน และต้นตอของอำวุธหวังเอำชีวิตให้ได้นั้น 

มำจำกริมล�ำธำรฝั่งตรงข้ำม

“อย่ำเพิ่งถำม! ไม่เห็นรึว่ำข้ำก�ำลังยุ่งอยู่!?”

เฉินเซียงร้องตอบโดยไม่หันมำมอง สำยตำของเขำจดจ้องอยู่กับ

ห่ำธนูซึ่งพุ่งเข้ำใส่ไม่ขำดสำย สองมือกุมด้ำมดำบเล่มใหญ่กวัดแกว่ง 

ปัดป้องอำวุธร้ำยนั้นไม่ให้เข้ำประชิดตัว

เออ ก็เห็นอยู่หรอกนะว่าก�าลังยุ่ง แล้วไปท�าอะไรเข้าล่ะ มันถึงได้

ยุ่งขนาดนี้!?

ผมคิดในใจพลำงสะบัดมือเรียกสัตว์ในคำถำ ปล่อยให้ฉีหลงหมุน

ตัวกลำงอำกำศในรูปลกัษณ์ของกลุม่ควนัสฟ้ีำขำวกระจ่ำงในควำมมดื ร่ำง

ย่อส่วนขนำดเท่ำแม่ไก่ของเขำสยำยปีกปัดป้อง และพ่นลิม่น�ำ้แขง็เข้ำสกดั

กั้นท�ำลำยอำวุธประสงค์ร้ำยไม่ให้ถึงตัว เพื่อเจ้ำนำยจะได้มีเวลำสังเกต

สถำนกำรณ์รอบตัวบ้ำง

“น่ำร�ำคำญ!” จู่ๆ เฉินเซียงก็กระแทกเสียงเย็นๆ ขึ้นมำ 

จ�ำได้ว่ำครัง้แรกที่ได้ยนิเจ้ำนีพ่ดูค�ำนี ้สิง่ทีต่ำมมำกค็อืควำมวุน่วำย

ชวนปวดตบัไม่ชวนให้ปลืม้ ดงันัน้สมำธขิองผมจงึมอีนัแตกกระเจงิอกีครัง้

จนไม่สำมำรถหันไปท�ำอย่ำงอื่น นอกจำกจับจ้องอยู่ที่เจ้ำของค�ำพูด

“หยำงเจยีน ถ้ำเจ้ำไม่คดิหำวธิดีีๆ  มำหยดุเจ้ำพวกนี้ให้เรว็ทีส่ดุ ข้ำ

จะไม่รอแล้วนะ!”
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หะ...หา! อะไรนะ!? จะให้ท�าอะไร นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันยัง

ไม่รู้ จู่ๆ จะมาโยนไม้กันง่ายๆ งี้นะ!?

ผมมองเขำอย่ำงงุนงง พลำงขยับพัดปัดลูกหลงท่ีพุ่งเล็ดลอดมำ 

ไปด้วย

เท่ำที่มองผ่ำนควำมมืด เจ้ำของฝนธนูกะจะเล่นเรำให้พรุนพวกนี้

ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นคนของฉำงหยวนจวินที่คุ้นหน้ำคุ้นตำกันทั้งนั้น!

พูดก็พูดเถอะนะ ต่อให้ไม่ได้ชอบหน้ำเขำเท่ำไรแต่ผมมั่นใจว่ำอยู่

ดีๆ เขำคงไม่ลุกขึ้นมำสั่งลูกน้องให้เอำลูกธนูแสนส�ำคัญในยำมสงครำม

อย่ำงนี้มำแจกจ่ำยคนอื่นเล่นแบบไม่มีเหตุผลแน่ ถ้ำไม่มีใครไปก่อเรื่อง

อะไรเข้ำ

“หยำงเจียน! ถ้ำเจ้ำยังไม่รีบบอกมำ...” เฉินเซียงว่ำพลำงวำด 

คมดำบไปกลำงอำกำศ ฝนธนูหยุดค้ำงนิ่งชั่วเสี้ยววินำทีก่อนร่วงกรำวลง

บนพื้นข้ำงล�ำธำรรำวกับหมดแรงกะทันหัน “ข้ำจะจัดกำรด้วยวิธีของข้ำ”

จะ งั้นเรอะ!? แบบนี้อย่ำเรียกว่ำจะ เลย ก็จัดกำรไปแล้วยังจะมำ

รอควำมเห็นอะไรอีกเล่ำ เจ้ำหลำนบ้ำเอ๊ย!

แม้จะเป็นยำมค�ำ่คนืควำมมดืเข้ำปกคลมุ แต่เหน็ได้อย่ำงชดัเจนว่ำ

สหีน้ำลกูน้องแต่ละคนของฉำงหยวนจวนิรวมทัง้เจ้ำตวัซึง่ยนืบงกำรอยูท่ำง

เบื้องหลังนั้นขำวซีด เหวอสนิท ซ�้ำยังมีท่ำทีตื่นกลัวอย่ำงเห็นได้ชัด

เจอแบบนี้เข้ำไปไม่กลัวก็แปลกแล้ว...

“ปิศำจ พวกมันเป็นปิศำจแน่แล้วคุณชำย!”

เสียงท�ำลำยโสตประสำทแสนคุ้นหูแม้จะรู้จักกันได้ไม่นำนนี้เป็น

ของพ่อบ้ำนเถำฟุอย่ำงไม่ต้องสงสัย

“ทุกคนไม่ต้องกลัว จัดกำรมันให้ได้!”

ฉำงหยวนจวินกัดฟันออกค�ำสั่งเพื่อระงับน�้ำเสียงสั่นๆ ของตัวเอง 

แต่กลบัไม่มีใครกล้ำขยบั ใบหน้ำดดูตีำมลกัษณะของผูด้มีชีำตติระกลูของ

เขำซีดเผือด ทว่ำดวงตำกลับเจือด้วยไฟโทสะ

“นึกว่ำจะแน่ที่แท้ก็ขี้ขลำดตำขำวกันทั้งนั้น” เฉินเซียงแค่นเสียง
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ดูถูกพลำงลดดำบลง เมื่อเห็นปฏิกิริยำเหล่ำนั้นของฝ่ำยตรงข้ำม

แต่ผมว่ำคนพวกนัน้น่ะปกตนิะ ใครเจอแบบนีเ้ข้ำไปแล้วยงัเฉยหรอื

บ้ำบิ่นอยู่ได้ก็ไม่ธรรมดำแล้ว เหมือนเว่ยฉีอวี้คนนั้นไง

“หยำงเจียน ตอนนี้ละรีบไป!”

“หะ!?”

ผมหลดุอทุำน เมือ่จู่ๆ  เจ้ำหลำนชำยกห็นัขวบัมำพลำงคว้ำแขน ดงึ

เข้ำสู่เงำมืดของรำวป่ำ เพียงก้ำวเดียว ภำพตรงหน้ำกลับเปลี่ยนไปอย่ำง

กะทันหัน แต่ควำมรู้สึกคลื่นเหียนอันเกิดจำกกำรเมำวำร์ปท�ำให้ผมไม่ได้

สังเกตสังกำอะไรรอบตัวมำกนัก

ถ้ำจะให้อธิบำยอำกำรเมำวำร์ป ผมบอกได้เลยว่ำมันไม่ต่ำงจำก

อำกำรเมำรถเมำเรอืเท่ำไหร่หรอกครบัเป็นควำมทรมำนแบบหน่วงๆ ทีค่ง

ไม่มีใครอยำกสัมผัสแน่

“เป็นอะไรของเจ้ำท�ำไมหน้ำซดี” เฉนิเซยีงหนัมำถำม คงรูส้กึได้ว่ำ

ตัวผมหยุดชะงักกะทันหัน

มืดอย่ำงนี้ยังอุตส่ำห์มองเห็นได้อีกจะตำดีเกินไปแล้ว!

“เปล่ำ” ผมปฏิเสธทันควัน พลำงเบี่ยงเบนหัวข้อสนทนำโดยไว 

“เอำเรื่องของเจ้ำเถอะ ตกลงว่ำเกิดอะไรขึ้น”

“ตอนนี้ไม่ใช่เวลำมำถำมเรือ่งนัน้ รบีไปช่วยสุย่หำนก่อน” เฉนิเซยีง

ตอบห้วนๆ พลำงดึงตัวผมให้เดินต่อ

“อะไรนะ!?”

มาถึงตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอีกเรอะ!? แล้วเกี่ยวอะไรกับสุ่ยหาน  

สุ่ยหานเป็นอะไร ท�าไมต้องไปช่วย!?

ผมได้แต่เก็บควำมงุนงงเอำไว้ในใจ ขณะเดินตำมหลำนชำยไป 

แต่โดยดี

“เฉินเซียงเกิดเรื่องอะไรก็บอกมำ ไม่เช่นนั้นนำยท่ำนจะรู้เรื่องได้

อย่ำงไร” ฉหีลงบนิวนใกล้ตวัส่งเสยีงท้วงอย่ำงอดไม่อยู ่ยงัดทีีรู่ก้ำลเทศะ

ไม่พูดเรื่องเจ้ำนำยเมำวำร์ปออกไป
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“หุบปำกไปเถอะน่ำ!” เฉินเซียงหันมำตวำด เป็นเหตุให้ผมต้องรีบ

ตะปบตัวมังกิน้อยเอำไว้ให้แน่นทันที

“เจ้ำเด็กนี่!”

เฮ้ย! เจ้าพวกนี ้อย่าเพิง่มามเีรือ่งตอนนี้ได้รึเปล่าเนีย่!? หดัดเูวล�า่

เวลาซะบ้างเหอะ!

“นำยท่ำน!” 

เสียงเห่ำฟ้ำแทรกขัดจังหวะ ท�ำให้ผมเผลอถอนใจและหลุดย้ิม 

ออกมำ โล่งใจที่ไม่ต้องเกิดเรื่องเป็นชนวนให้เส้นเลือดในสมองแตกตำย

ไปก่อน

ผมกวำดตำไปตำมเสียง เห็นเขำก�ำลังประคองสุ่ยหำนซึ่งมีลูกธนู

ปักอยู่ที่แผ่นหลัง ท่ำทำงบำดเจ็บสำหัสเอำไว้ จึงรีบวิ่งเข้ำไปหำทันที

“ท�ำไมเป็นแบบนี้!?” ผมพิจำรณำลูกธนูบนหลังของสุ่ยหำนซึ่ง

สลบไสลพงิไหล่ของสนุขัเทพในร่ำงมนษุย์อย่ำงไม่ค่อยเข้ำใจสถำนกำรณ์

“กเ็จ้ำนีม่นัท�ำอะไรเกนิตวัน่ะส”ิ หหูลจีงิโผล่หน้ำออกมำจำกถงุผ้ำ

ทีร้่อยอยูก่บัตวัเห่ำฟ้ำ “มอีย่ำงที่ไหนไปหำเร่ืองเจ้ำฉำงหยวนจวนิอะไรนัน่

จนเป็นแบบนี้”

“สุ่ยหำนน่ะหรือหำเรื่องฉำงหยวนจวิน” ไม่น่ำเป็นไปได้เลย ปกติ

สุ่ยหำนเป็นคนซื่อๆ ท่ำทำงไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร แล้วอยู่ดีๆ ท�ำไม 

ท�ำแบบนั้นได้

“จ้ำวเจี้ยนนั่นมันให้คนไปฉุดลูกสำวชำวบ้ำนแถวนี้มำข่มเหงโดย 

ที่นำงไม่ยินยอม สุ่ยหำนผ่ำนไปพบพอดี เจ้ำนี่เลยท�ำอะไรไม่คิด เข้ำไป

สอดมือท�ำตัวเป็นสุภำพบุรุษไม่ดูสังขำรตัวเองจนเกือบถูกฆ่ำตำย ดีที ่

เห่ำฟ้ำในร่ำงเจ้ำเข้ำไปขวำงไว้ทัน” เฉินเซียงขยำยควำมต่อ ในที่สุดก็ได้

เวลำเปิดปำกสักที ลีลำเยอะอยู่นั่น... 

“ข้ำพยำยำมเจรจำ ขอร้องให้ฉำงหยวนจวินเมตตำสุ่ยหำนและ

หญงิสำวนำงน้ัน แต่กลบัไม่ได้ผล ซ�ำ้ยงัถกูสัง่โบย ดงันัน้...” เห่ำฟ้ำเล่ำต่อ

“ดังนั้นข้ำจึงใช้วิธีเด็ดขำดจัดกำรอย่ำงไรเล่ำ” เฉินเซียงเอ่ยแทรก
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พลำงขยับยิ้มเย็นๆ “ข้ำเหลือทนกับเจ้ำนั่นมำนำนแล้ว เสียแต่ครำวนี้ยัง

ไม่ทนัได้จดักำรให้สะใจกต้็องรีบฝ่ำออกมำก่อนทีเ่จ้ำพวกนัน้จะมำรวมตวั 

ไม่งั้นคงจัดกำรแบบบัวไม่ให้ช�้ำน�้ำไม่ให้ขุ่นอย่ำงที่เจ้ำเคยบอกได้ยำก แต่

วำงใจเถอะ ข้ำไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์อะไรจนถึงเมื่อครู่นี่ละ”

เรื่องนั้นคงไม่ส�ำคัญแล้วละมั้ง เพรำะคนในขบวนของฉำงหยวน- 

จวินคงคิดว่ำพวกเรำเป็นปิศำจกันไปหมดเรียบร้อย อำจจะรวมสุ่ยหำน

เข้ำไปอีกคนด้วย

“เฉินเซียงพำหญิงสำวนำงนั้นหนีไปอีกทำง แต่โชคร้ำยสุ่ยหำนที่

หนีมำกับข้ำถูกลูกธนูนี่เข้ำ ขออภัยด้วยขอรับที่ท�ำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น”

เห่ำฟ้ำก้มหน้ำรับผิด ผมได้แต่ถอนใจผลำญพลังชีวิต ตัดสินใจ

ปล่อยเลยตำมเลย ไม่อยำกถือสำหำควำมกันอีกเพรำะถึงยังไงตอนนี้ก็

ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว

ไม่คิดเลยว่ำแค่ผมไม่อยู่ไม่ถึงอึดใจกลับเกิดเร่ืองใหญ่ขนำดนี้ขึ้น 

ตกลงว่ำดวงของผมนี่คงถูกผูกกับควำมโชคร้ำยใช่หรือเปล่ำ กลับสวรรค์

ครำวนี้คงต้องไปเค้นเอำเรื่องกับเทพไท่สุ้ยหน่อยแล้ว ข้อหำที่เขำรับ 

ผิดชอบชะตำมนุษย์โดยตรงซึ่งนั่นย่อมรวมหมำยถึงตัวผมด้วย

“อย่ำมัวแต่โทษตัวเองหรือหำว่ำใครผิดอยู่เลย เรำหำทำงช่วย 

สุ่ยหำนก่อนเถอะ” ผมรีบหำข้อสรุปให้กับตนเอง ยังไงชีวิตคนก็ส�ำคัญ

กว่ำเรื่องอะไรทั้งนั้น

“ต้องหำอะไร พลงัเทพของเจ้ำอย่ำงไรเล่ำ ใช้ช่วยเขำส”ิ เฉนิเซยีง 

เสนอควำมคิดเห็นอย่ำงรวดเร็ว แถมท้ำยด้วยหำงเสียงในเชิงต�ำหนิ 

รำวกับนี่เป็นเรื่องที่ผมควรจะรู้อยู่แล้ว

“ข้ำหรือ” ผมเนี่ยนะ!?

ก็รู้อยู่หรอกว่ำผมคือเทพเอ้อร์หลำง แต่เทพเอ้อร์หลำงในตอนนี้

เป็นเทพเอ้อร์หลำงที่ไม่มีควำมทรงจ�ำของเทพ ซ�้ำยังฟื้นพลังไม่เต็มที่ จะ

ให้ช่วยด้วยวิธีไหนหรือท�ำยังไงผมยังไม่รู้ด้วยซ�้ำ

“นำยท่ำน ท่ำนต้องท�ำได้แน่ขอรับ ข้ำกับเห่ำฟ้ำจะคอยช่วยเอง” 
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ฉีหลงรีบเรียกก�ำลังใจเมื่อเห็นผมนิ่งไป คงไม่อยำกเห็นเจ้ำนำยถูกหลำน

ตัวเองต�ำหนิ

“เป็นเช่นที่ฉีหลงว่ำ แม้ท่ำนจะจดจ�ำวิธีกำรไม่ได้ แต่ข้ำกับฉีหลง

จะอยู่ข้ำงๆ คอยช่วยท่ำนเอง” เห่ำฟ้ำพยักหน้ำตำม สำยตำเปี่ยมควำม

มั่นใจของเขำท�ำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมำอีกนิด

“ส่วนข้ำกับเฉินเซียงจะช่วยดูต้นทำงไม่ให้ใครมำรบกวนเอง เจ้ำ

ต้องท�ำได้แน่เอ้อร์หลำง” หูหลีจิงช่วยส่งก�ำลังใจอีกเสียง ขณะเฉินเซียง

ยังคงจ้องเขม็งด้วยสำยตำคำดคั้น กะว่ำถ้ำผมท�ำไม่ได้คงต้องถูกหลำน

ถอนหงอก...เอ๊ย! ถอนผมถลกหนงัหวัคดิบญัชทีบต้นทบดอกทัง้เรือ่งวนันี้

และเรื่องในชำติปำงก่อนแน่

“ก็ได้ ข้ำจะลองดู” ผมมองใบหน้ำซีดเผือดของสุ่ยหำนแล้วจึง 

พยักหน้ำ

ยังไงเรื่องช่วยคนต้องมำก่อน จะได้หรือไม่ก็ต้องลอง ในเมื่อ 

ท�ำอะไรอย่ำงอื่นไม่ได้แล้วนี่คงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ส่วนผลจะออกเป็นยังไงนั้นคงอยู่ที่ดวงของเจ้ำตัวด้วยนั่นละ

 

“หยางเจียนท�าอะไรอยู่ ผ่านไปตั้งชั่วยามแล้วยังไม่ส�าเร็จอีก

หรือ!?”

เฉนิเซยีงท�ำหน้ำนิว่ ท่ำทำงร้อนรนรำวกบัไฟลนก้น เดนิวนไปวนมำ

อยู่ตลอดเวลำ ซ�้ำยังคอยชะเง้อมองไปยังจุดที่ก�ำลังช่วยคนเป็นระยะๆ 

ท�ำให้หูหลีจิงซึ่งยืนกอดอกนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กันจ�ำต้องเหลียวมอง

ด้วยสีหน้ำเบื่อๆ

“นี่ เฉินเซียง เจ้ำเกลียดลุงเจ้ำมำกเลยงั้นหรือ”

“จู่ๆ เจ้ำมำถำมเรื่องนี้ท�ำไม” เฉินเซียงหันขวับมำทำงจิ้งจอก 

เก้ำหำงแล้วถำมเสียงแข็ง

“เปล่ำ แค่อยูเ่งยีบๆ แล้วมนัน่ำเบือ่เลยหำเรือ่งชวนคยุน่ะ” หหูลจีงิ

ตอบเรือ่ยๆ ด้วยน�ำ้เสยีงสบำยๆ “แล้วอกีอย่ำง ข้ำสงัเกตว่ำกบัคนอืน่อย่ำง
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สุ่ยหำนนั่น เจ้ำดูเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจ พูดจำดีๆ ด้วยได้ท้ังท่ีเพ่ิงรู้จักกัน 

ต่ำงกับเอ้อร์หลำงหรือพวกข้ำลิบลับก็เลยแปลกใจ”

“มนัไม่ใช่เรือ่งของเจ้ำ” เฉนิเซยีงตอบเสยีงห้วนพลำงเบอืนหน้ำหนี

หูหลีจิงถอนใจด้วยท่ำทำงเสแสร้ง ก่อนจะหันมำจ้องชำยหนุ่ม 

อกีคนตรงๆ แน่นอนว่ำแม้จะอยู่ในควำมมดืกไ็ม่นบัเป็นอปุสรรคของปิศำจ

จิ้งจอกอย่ำงเขำได้

“เลิกพูดจำน่ำเบื่อแบบนี้ทีเถอะ ยังไงพวกเรำก็ลงเรือล�ำเดียวกัน

แล้ว อย่ำท�ำตัวเป็นเด็กๆ ไปหน่อยเลยน่ำ”

“เจ้ำว่ำใครท�ำตวัเป็นเดก็!?” เฉนิเซยีงหนัขวบัมำตวำดเสยีงดงัทนัที 

แต่กลับไม่ได้ท�ำให้หูหลีจิงสะดุ้งสะเทือนใดๆ แม้แต่น้อย

“ว่ำเจ้ำนั่นละ เจ้ำคิดเจ้ำแค้นไม่เลิกรำ มองโลกแบบแคบๆ”

“เจ้ำว่ำอย่ำงไรนะ!?”

“หรอืไม่จริง เจ้ำมองโลกเป็นแค่สขีำวกบัสดี�ำ ควำมดกีบัควำมชัว่” 

หูหลีจิงเดินช้ำๆ มำหยุดตรงหน้ำหลำนชำยเจ้ำนำย แล้วจ้องสบสำยตำ

งนุงงนัน้ตรงๆ “แต่ข้ำจะบอกอะไรให้ ในควำมเป็นจรงิแล้วโลกนีม้นัไม่ได้

ง่ำยอย่ำงนั้นหรอกนะ” 

“หมำยควำมว่ำอย่ำงไร” เฉินเซียงถำมด้วยท่ำทำงหวำดระแวง 

รู้สึกสงสัยในท่ำทีและจุดประสงค์ของจิ้งจอกเก้ำหำงไม่น้อยที่จู่ๆ มำพูด

เรื่องอย่ำงนี้กับเขำ 

“เรื่องแบบนี้อธิบำยยำกนะ เหมือนกับข้ำนี่ไง ข้ำฆ่ำมนุษย์เพรำะ

มนุษย์คืออำหำรของปิศำจ ไม่ต่ำงกับมนุษย์ที่ฆ่ำสัตว์เพื่อกินเป็นอำหำร 

แต่พวกเจ้ำกลับมองว่ำปิศำจอย่ำงข้ำร้ำยกำจชั่วช้ำสำรเลว ซึ่งข้ำคง 

ไม่ปฏิเสธ แต่เจ้ำคงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันใช่หรือไม่ว่ำพวกมนุษย์ก็มีควำม

ร้ำยกำจชั่วช้ำไม่ต่ำงกัน”

“แล้วเกี่ยวกับหยำงเจียนตรงไหน” แม้พอเข้ำใจควำมนัยอยู่บ้ำง 

แต่เฉินเซียงไม่อยำกจะยอมรับนัก

อย่ำงไรซะเรื่องระหว่ำงเขำกับเทพเอ้อร์หลำงผู้เป็นลุงนั้น ไม่ว่ำ
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เมื่อไรคงไม่มีวันสมำนรอยแตกร้ำวในควำมสัมพันธ์เกินเยียวยำนั่นได ้

อีกแล้ว

“เจ้ำเด็กทึ่มเอ๊ย! เจ้ำน่ะมันทึ่มเสียจนข้ำไม่รู้จะพูดอย่ำงไรแล้ว”  

หูหลีจิงกลอกตำ พลำงท�ำท่ำทดท้อใจอย่ำงที่สุด 

“กล้ำดียังไงมำว่ำข้ำทึ่ม เจ้ำจิ้งจอก!” เฉินเซียงมองท่ำทำงคล้ำย

ต้องกำรกวนประสำทอย่ำงจงใจของจิ้งจอกเก้ำหำงเขม็ง หำงคิ้วเร่ิม

กระตุก

“ถ้ำเจ้ำเลิกอคติ ท�ำตัวให้เป็นผู้ใหญ่สมตัว เจ้ำก็จะรู้ว่ำตัวเองทึ่ม

ยังไง คงไม่ต้องให้ข้ำบอก” หูหลีจิงยังคงพูดต่อโดยไม่สนใจปฏิกิริยำของ

ฝ่ำยตรงข้ำมแม้แต่น้อย

“เจ้ำไม่มีทำงเข้ำใจ” เฉินเซียงตอบด้วยโทนเสียงเป็นมิตรมำกขึ้น

เล็กน้อยหลังจำกนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง “ต่อให้ข้ำรู้หรือต่อให้ข้ำอยำกเปิดใจ 

แต่มนัเป็นเรือ่งยำกจะให้อภยั เจ้ำไม่รู้ว่ำเขำเคยท�ำอะไรเอำไว้บ้ำง พ่อข้ำ 

แม่ข้ำ สหำยข้ำ คนทีข้่ำรักรวมทัง้ตวัข้ำล้วนเคยถกูหยำงเจยีนท�ำร้ำยอย่ำง

สำหัส บ้ำงก็ต้องสังเวยชีวิตเพรำะควำมต้องกำรในอ�ำนำจของเขำ”

“เจ้ำรูไ้ด้อย่ำงไรว่ำทีเ่ขำท�ำไปเพรำะต้องกำรรกัษำอ�ำนำจของตน”

“เขำเป็นคนบอกเอง” 

ใช่แล้ว ทุกครั้งที่เผชิญหน้ำ ทุกครั้งที่ต้องเข้ำต่อสู้ห�้ำหั่น ทุกครั้ง

ที่ถำมถึงเหตุผล มันคือค�ำตอบที่ท�ำให้เฉินเซียงต้องเจ็บปวดที่สุด

อ�ำนำจแห่งเทพเพียงเท่ำนั้นท�ำให้หยำงเจียนยอมแม้แต่สละ 

น้องสำวและหลำนชำยของตน เพียงเท่ำนั้น...กลับต้องแลกมำด้วยชีวิต

และควำมสุขของใครๆ มำกมำย

ยิง่คิดถงึจดุนี ้ เฉนิเซยีงกไ็ม่อำจบงัคบัตนเองให้มองคนผูน้ัน้ในแง่ดี

ขึ้นมำได้

“แล้วทีเ่ขำเคยบอกเจ้ำว่ำท�ำทกุอย่ำงกเ็พือ่เจ้ำกบัแม่ของเจ้ำล่ะ เจ้ำ

ไม่เชื่อหรือ”

“เวลำนี้หยำงเจียนยังไม่คืนควำมทรงจ�ำทั้งหมด ข้ำจะเชื่อเขำได้
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อย่ำงไรในเมือ่ตวัเขำไม่เป็นตวัของตวัเองด้วยซ�ำ้ เหมอืนกบัเจ้ำ ในเมือ่ยงั

เป็นเรื่องยำกที่จะตัดขำดควำมอยำกกินมนุษย์ ส�ำหรับข้ำก็คงเป็นเร่ือง

ยำกเช่นกนัทีจ่ะรู้สกึดงีำมกบัหยำงเจยีน เท่ำทีท่�ำอยูท่กุวนันีน้บัว่ำสดุควำม

สำมำรถของข้ำแล้ว”

“หึ เจ้ำนี่ร้ำยกำจเหมือนกันนะที่ใช้วิธีนี้มำตอบโต้กับข้ำ”

“อยูก่บัปิศำจร้ำยอย่ำงเจ้ำรวมทัง้เทพแสนร้ำยกำจอย่ำงหยำงเจยีน 

ข้ำกต้็องร้ำยกำจให้เท่ำทนั” เฉนิเซยีงว่ำยิม้ๆ ท่ำทำงผ่อนคลำยขึน้อกีมำก

ปกติแล้วตวัเฉนิเซยีงเป็นคนทีเ่ข้ำกบัผูอ้ืน่ได้ง่ำยอยูแ่ล้ว สหำยของ

เขำจึงมีทั้งมนุษย์ เทพ หรือแม้กระทั่งปิศำจ เมื่อได้พูดคุยกับหูหลีจิงซึ่งมี

อธัยำศยัค่อนข้ำงดจีงึไม่ยำกทีเ่ขำจะเร่ิมรู้สกึสนทิใจได้บ้ำง ต่ำงกบัฉหีลง

และเห่ำฟ้ำที่ถึงแม้จะเคยรู้จักกันมำก่อน แต่ก็นับว่ำเคยเป็นศัตรูเคยต่อสู้

ห�้ำหั่นกันมำ จึงยำกจะรู้สึกสนิทใจได้อย่ำงเต็มที่

“ถ้ำหำกเจ้ำคิดว่ำข้ำร้ำยกำจ ก็ควรจะคิดให้ดีก่อนจะพูดถึงข้ำ 

ลับหลังอย่ำงนี้” เสียงคุ้นเคยของผู้ถูกกล่ำวถึงท�ำให้ชำยหนุ่มท้ังสองหัน

ไปมอง

แม้อยู่ในควำมมืดแต่ยังเห็นได้ชัดว่ำใบหน้ำของหยำงเจียนยำมนี้

ซีดเผือด คงเพรำะสูญเสียพลังเทพในกำรช่วยคนไปนั่นเอง

“เป็นอย่ำงไรบ้ำง” เฉนิเซยีงรีบตรงเข้ำไปสอบถำมโดยไม่สนใจจะ

ต่อควำมเรื่องที่สนทนำอยู่ก่อนหน้ำนั้นอีก

“สุย่หำนปลอดภยัแล้ว แต่บำดแผลของเขำยงัไม่หำยสนทิ” หยำง-

เจียนตอบเรียบๆ แต่น�้ำเสียงกลับอ่อนแรงต่ำงจำกยำมปกติอยู่มำกโข

“ท�ำไมเป็นอย่ำงนั้น”

“เจ้ำอย่ำลมืว่ำสุ่ยหำนไม่รูฐ้ำนะของพวกเรำ หำกรกัษำเขำให้หำย

เป็นปกติในเวลำอันรวดเร็วเขำจะต้องสงสัย แต่ไม่ต้องห่วง เขำไม่เป็น

อะไรแน่” หยำงเจียนตอบ เขำยืน่มอืแตะตวัมงักรกเิลนซึง่กระพอืปีกเรยีก

ลมอยู่ใกล้ๆ ดึงดูดเอำร่ำงสว่ำงเรื่อเรืองสลำยกลับไปยังที่ของตนทันที

“ตอนนี้เรำคงต้องหำที่พัก จะปล่อยให้อยู่กลำงป่ำแบบนี้คงไม่ดี”
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“อีกไม่ไกลก็ถึงตัวเมือง พำเขำไปที่นั่นน่ำจะได้” หูหลีจิงเสนอ

“อืม”

หหูลจีงิสงัเกตเหน็เจ้ำนำยพยกัหน้ำรับด้วยท่ำทำงอ่อนแรง ก่อนจะ

เซไปด้ำนหลังเล็กน้อย เขำรีบขยับเข้ำไปพยุงไว้ได้ทัน ขณะท่ีเฉินเซียง 

มีปฏิกิริยำไม่ต่ำงกันเพียงแต่ช้ำกว่ำไปหนึ่งก้ำว

“ดูท่ำทำงเจ้ำไม่ค่อยดี ไม่เป็นอะไรนะ”

“เล็กน้อย ไม่เป็นไร...”

หูหลีจิงจ้องพิจำรณำคนที่ตนช่วยพยุงเอำไว้ครู่หนึ่งจึงเงยหน้ำขึ้น 

“ดีแล้วละ เพรำะข้ำรู้สึกว่ำก�ำลังมีอะไรบำงอย่ำงมำทำงนี้”

“คงไม่ใช่ว่ำพวกของฉำงหยวนจวินตำมมำกระมัง นำยท่ำนตอนนี้

คงไม่พร้อมรับมือกับอะไร” ฉีหลงบอกเสียงแสดงควำมกังวล

“เจ้ำพวกนั้นจะกล้ำหรือ” เฉินเซียงตั้งข้อสงสัย พลำงเพ่งสำยตำ

ไปในควำมมืดรอบด้ำน แล้วหยุดชะงักที่แสงคบไฟจุดเล็กๆ มองเห็นอยู่

แต่ไกลซึ่งก�ำลังขยับใกล้เข้ำมำเรื่อยๆ  

“แล้วจะให้ท�ำอย่ำงไร” หูหลีจิงก้มหน้ำถำมคนใกล้ตัว

หยำงเจียนเพ่งสำยตำไปยังจุดเดียวกับเฉินเซียงก่อนทอดถอนใจ 

“ไม่เป็นไร ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอะไร”

“ไม่ต้องท�ำอะไร?” เฉินเซียงขมวดคิ้ว หันขวับมำทำงคนพูดทันที 

“เจ้ำรู้หรือว่ำใครก�ำลังมำทำงนี้”

“ใช่”

“ใคร”

“เว่ยฉีอวี้ เจ้ำบ้ำนตระกูลเว่ยชำยผู้มีเบำะแสของเซียนเซิงเซียว”

เว่ยฉีอวี้ขี่ม้าไปตามทางแคบๆ กลางป่าที่เกือบจะรกทึบอย่างช้าๆ 

เนื่องจำกรอบด้ำนมืดสนิท แม้แต่แสงคบไฟก็ไม่ช่วยอะไรได้มำกนัก สิ่งที่

น�ำทำงเขำมีเพียงสัญชำตญำณและควำมรู้สึกอันแรงกล้ำนี้เท่ำนั้น

ตัง้แต่จ�ำควำมได้ เว่ยฉอีวีต้้องเผชญิกบัควำมแปลกประหลำดไม่มี
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ใครเหมือนนี้มำตลอด...

มองเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น รู ้สึกได้ถึงสิ่งที่อยู ่เหนือ

ธรรมชำติ ทั้งภูตผีหรือแม้แต่ปิศำจร้ำยที่แฝงเข้ำมำอยู่ในหมู่มนุษย์

ควำมสำมำรถนี้ล้วนเป็นที่รับรู้ของบุคคลใกล้ชิด ดังนั้นด้วยควำม

เคยชินกับสิ่งเหล่ำนี้ เขำจึงไม่เคยคิดเกรงกลัว เช่นเดียวกับปิศำจจิ้งจอก

เก้ำหำงตนนั้นซึ่งเขำไล่ตำมไปเพรำะเข้ำใจว่ำมันคงจะเข้ำมำสร้ำงควำม

เดือดร้อนให้แก่ชำวเมืองต้ำเหลียง

แต่ไม่นึกเลยว่ำสิ่งที่มันน�ำเขำไปพบพำนกลับเป็นบุคคลท่ีเว่ยฉีอวี้

ไม่คำดคิด

ชำยหนุ่มนำมหยำงเจียน

ครำแรกที่พบกันอีกฝ่ำยอยู่ในลักษณะเยี่ยงทำสชั้นต�่ำ ทว่ำสิ่งที่

สัมผัสได้จำกตัวชำยหนุ่มผู้นั้นกลับต่ำงออกไป

แม้ใบหน้ำแท้จริงจะถกูซ่อนอยูภ่ำยใต้ครำบไคลไม่น่ำมอง แต่กลบั

ให้ควำมรู้สึกคุ้นเคยประหนึ่งรู้จักมำเนิ่นนำน จนเมื่อยำมค�่ำคืนท่ีผ่ำนมำ

ได้พบกันอีกครั้งในอีกรูปลักษณ์

ภำยใต้แสงเทยีนส่องสว่ำงทีถ่กูจดุขึน้ด้วยพลงัวเิศษอนัน่ำอศัจรรย์ 

ใบหน้ำเกลี้ยงเกลำ ดวงตำเป็นประกำยคมสวย แต่แฝงไว้ด้วยควำมน่ำ

เกรงขำม อำจสำมำรถสยบได้ทุกผู้คน รวมทั้งอำภรณ์สีขำวสะอำดตำ...

เว่ยฉีอวี้มั่นใจอย่ำงที่สุดว่ำหยำงเจียนผู้นี้เป็นบุคคลเดียวกับท่ีอยู ่

ในควำมคำดหมำยไม่ผิดแน่ เพียงแต่ไม่ทันสนทนำให้รู้ควำมอีกฝ่ำยก็

อันตรธำนไปจำกสำยตำเขำเสียก่อน ด้วยควำมรู้สึกติดค้ำงไม่อำจระงับ

ท�ำให้เขำต้องร้อนรนออกตำมหำทั้งที่เป็นยำมวิกำลเช่นนี้นั่นเอง

“นำยท่ำน” ค�ำเรยีกขำนเบำๆ จำกข้ำรับใช้ใกล้ชดิซึง่บงัคบัม้ำตำม

มำในระยะประชิดทำงเบื้องหลังท�ำให้เขำปรำยตำไปมอง

“ท่ำนแน่ใจหรือว่ำจะไม่มอีนัตรำยต่อท่ำนหรอืต่อผูใ้ดในต้ำเหลยีง 

ฟังจำกที่ท่ำนกล่ำว ข้ำเห็นว่ำน่ำสงสัยนัก”

“ข้ำมั่นใจว่ำเขำจะไม่มีอันตรำยต่อผู้ใด และข้ำก็มั่นใจว่ำเขำอยู่
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ใกล้ๆ นี่เอง” เว่ยฉีอวี้ตอบด้วยท่ำทำงเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม ต่ำงจำกผู้ติดตำม

ซึ่งเหลือบมองสบตำกันด้วยควำมหวำดระแวงระคนไม่เชื่อมั่นในสิ่ง 

รอบกำย

ยำมค�่ำคืน พงไพรถือเป็นสถำนที่ต้องห้ำมส�ำหรับผู้คน หำกไม่

จ�ำเป็นย่อมไม่มีผู้ใดย่ำงกรำย

“แต่เรำตำมหำกันมำเกือบหนึ่งชั่วยำมแล้วนะขอรับนำยท่ำน อีก

ทั้งนี่เป็นในป่ำยำมวิกำล ข้ำเกรงว่ำ...”

“จะต้องกลัวอะไร หรือเจ้ำไม่เชื่อใจข้ำ” แม้น�้ำเสียงที่เอ่ยจะ 

ไม่แสดงอำรมณ์ใดๆ แต่ลักษณะกำรเจรจำบ่งบอกได้ว่ำผู้เป็นนำยเร่ิม 

ไม่ชอบใจกับท่ำทีของพวกเขำเข้ำแล้ว

“ขออภัย พวกข้ำ...”

“เว่ยฉีอวี้”

น�้ำเสียงนิ่งเรียบเยือกเย็นดังขึ้น พร้อมร่ำงสูงเพรียวในชุดขำว 

ตัดกับสีด�ำมืดแห่งรำตรีกำลก้ำวออกมำจำกควำมมืดมิดข้ำงหน้ำในระยะ

สำยตำมองเห็นได้ชัด ท�ำให้ขบวนม้ำขนำดเล็กหยุดชะงักลงอย่ำง 

พร้อมเพรียงทั้งที่ไม่มีค�ำสั่งจำกผู้เป็นนำย สร้ำงควำมแตกตื่นตกใจให้

บุคคลในขบวนไม่น้อย ต่ำงจำกม้ำซึ่งเป็นสัตว์สัมผัสไวกลับไม่มีท่ำทีตื่น

ตกใจใดๆ เลย

“ท่ำนก�ำลังตำมหำสิ่งใดต้องกำรให้ข้ำช่วยหรือไม่เล่ำ”

“หยำงเจียน!” เว่ยฉีอวี้อุทำนเบำๆ ลืมควำมหงุดหงิดใจที่มีต่อคน

ของตนไปเสียสิ้น เขำรีบกระโดดลงจำกหลังอำชำ ก้ำวยำวๆ เข้ำไปใกล้

ร่ำงนั้นโดยไม่รอฟังค�ำทัดทำนของบรรดำข้ำรับใช้และผู้ติดตำมที่อ้ำปำก

ค้ำง กล่ำวสิ่งใดไม่ออกกันไปเป็นทิวแถว ตกตะลึงกับกำรปรำกฏตัว

กะทันหันรำวกับภูตผีของบุคคลที่ผู้เป็นนำยต้องกำรพบ “เป็นเจ้ำจริงๆ 

ด้วย”

“ท�ำไมท่ำนถงึกล้ำหำญออกตำมหำข้ำในยำมนี ้ไม่กลวัว่ำข้ำจะเป็น

ภูตผีปิศำจลวงท่ำนเพื่อมำจัดกำรสังหำรเสียหรอกหรือ”
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เว่ยฉอีวีพ้นิจิใบหน้ำเจ้ำของค�ำถำม ก่อนขยบัยิม้และหวัเรำะออกมำ

เบำๆ 

“ถ้ำกลวั ข้ำคงไม่ชวนเจ้ำอยูส่นทนำตัง้แต่แรก แต่เจ้ำกลบัท�ำเรือ่ง

เสียมำรยำทหนีหำยมำเสียก่อน หำกข้ำไม่ตำมมำถำมสำเหตุให้รู ้แน่  

เห็นทีคืนนี้คงนอนไม่หลับ”

“ข้ำไม่เคยพบเหน็ใครมคีวำมคดิแปลกประหลำดเช่นท่ำนมำก่อน”

“ใครๆ มกับอกว่ำข้ำเป็นคนประหลำดกนัทัง้นัน้” ชำยหนุม่ตอบรบั

หน้ำชื่นตำบำน ไม่สะทกสะท้ำนกับค�ำกล่ำวหำ “แต่ยังมีเร่ืองแปลก

ประหลำดอีกมำกเกี่ยวกับตัวข้ำที่เจ้ำยังไม่รู้”

“แล้วท่ำนคิดว่ำข้ำควรรู้อย่ำงนั้นหรือ”

“ควรหรอืไม่ มเีพยีงเจ้ำเท่ำนัน้ทีรู่ด้”ี เขำว่ำต่อ พลำงจ้องสบแววตำ

นิ่งสงบของคู่สนทนำรำวกับจะล้วงลึกเข้ำไปหำควำมจริงถึงในจิตใจ “ใน

เมื่อเจ้ำกล้ำบุกเข้ำไปถึงในบ้ำนข้ำ คงมีเหตุผลส�ำคัญหรืออะไรบำงอย่ำง

ที่ต้องกำรจำกข้ำ โดยเฉพำะของในกล่องนั่น”

“แต่ท่ำนปฏิเสธที่จะตอบข้ำ”

“ของแบบนัน้มนัเปลีย่นใจกนัได้ อกีอย่ำงทีข้่ำพดูไปกเ็พยีงต้องกำร

ล้อเจ้ำเล่นเท่ำนั้น” เว่ยฉีอวี้บอกพลำงขยับยิ้ม จ้องพินิจใบหน้ำที่แม้จะอยู่

ในควำมมดืแต่กลบัดสูว่ำงไสวมองเหน็ได้ชดัเจนของบคุคลตรงหน้ำ “และ

ถงึไม่บอก ด้วยควำมสำมำรถของเจ้ำคงหำทำงรูจ้นได้ ในเมือ่เป็นเช่นนัน้

ข้ำก็ไม่รู้ว่ำจะต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลำท�ำไม อีกท้ังข้ำไม่อยำกเป็นศัตรู

กับเจ้ำ”

“วำงใจเถอะ ข้ำไม่เห็นผู้อื่นเป็นศัตรูเพียงเพรำะเร่ืองเช่นนั้นแน่” 

น�้ำเสียงเรียบๆ พร้อมกับค�ำตอบท�ำให้ผู้ฟังอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนเปล่งเสียง

หัวเรำะออกมำเบำๆ

“ข้ำนับถอืในควำมใจกว้ำงของเจ้ำ ทว่ำถงึแม้เจ้ำจะไม่เหน็ผูอ้ืน่เป็น

ศัตรู แต่คงห้ำมผู้อื่นมองเจ้ำเป็นศัตรูไม่ได้”

“ท่ำนหมำยถึงใคร” เรียวคิ้วเจ้ำของค�ำถำมขมวดเข้ำหำกัน แต่ก็
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เพยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้ หำกไม่เพรำะเว่ยฉอีวีก้�ำลงัเฝ้ำสงัเกตท่ำทอียูค่งมอง

ไม่เห็น

“ระหว่ำงเดินทำงมำนี่ข้ำพบกับคนของฉำงหยวนจวินเข้ำ พวกเขำ

ก�ำลังตำมล่ำตัวปิศำจกลุ่มหนึ่ง ซึ่งน่ำแปลก...” เว่ยฉีอวี้ยกมือขึ้นกอดอก 

ละสำยตำไปจำกใบหน้ำคูส่นทนำชัว่ครู่ พลำงท�ำทท่ีำคล้ำยก�ำลงัตรกึตรอง

อะไรบำงอย่ำง “ปิศำจกลุม่นัน้ จำกทีข้่ำฟังลกัษณะ เหตใุดมนัช่ำงเหมอืน

เจ้ำ พี่ชำย รวมถึงสหำยของเจ้ำเมื่อกลำงวันเหลือเกิน นี่คงไม่ใช่เรื่อง

บังเอิญใช่หรือไม่”

ไม่มีผู้ใดปริปำกหลังสิ้นค�ำถำม ชำยหนุ่มทั้งสองเพียงแต่จ้องสบ

สำยตำคล้ำยดังเป็นกำรท้ำประลองก�ำลัง ก่อนที่อีกฝ่ำยหนึ่งจะถอนใจ 

ออกมำน้อยๆ และตอบค�ำถำมด้วยน�้ำเสียงนิ่งสงบเช่นเดิม

“ท่ำนเข้ำใจไม่ผิด ที่ฉำงหยวนจวินตำมล่ำคือพวกข้ำ”

“และคงเป็นสำเหตทุ�ำให้เจ้ำหนหีำยออกมำจำกบ้ำนของข้ำทัง้ทีย่งั

สนทนำไม่จบ”

“รู้อย่ำงนี้แล้วท่ำนจะท�ำอย่ำงไร”

“อย่ำงที่บอก ข้ำไม่ชอบท�ำอะไรค้ำงคำ” เว่ยฉีอวี้ตอบค�ำถำมโดย

ไม่เสยีเวลำแม้แต่จะหยดุคดิ “ถ้ำเช่นนัน้คงต้องเชญิเจ้ำรวมทัง้เหล่ำสหำย

กลับไปสนทนำกันต่อที่บ้ำนของข้ำเสียแล้วละ”

“ดูท่ำนมั่นใจเหลือเกินว่ำข้ำจะเชื่อใจและรับค�ำเชิญของท่ำน”

“แน่นอน” เว่ยฉีอวี้จ้องสบสำยตำมองประเมินของอีกฝ่ำย พลำง

ยกมือห้ำมปรำมเสียงทัดทำนจำกบรรดำผู ้ติดตำม แล้วเอ่ยสืบไป 

“นอกจำกเรื่องของในกล่องที่เจ้ำอยำกรู้ ข้ำคิดว่ำเวลำนี้สหำยของเจ้ำคง

ก�ำลังบำดเจ็บ ต้องกำรยำและที่พักที่ดีพอ อีกทั้งตัวเจ้ำเองคงไม่รู้ตัวสินะ

ว่ำสภำพดูย�่ำแย่แค่ไหน เพรำะฉะนั้นให้ข้ำได้ช่วยเจ้ำเถอะ”

ถ้อยค�ำทีเ่คยเตม็เป่ียมด้วยควำมมัน่อกมัน่ใจแปรเปลีย่นเป็นคล้ำย

ขอร้องอ้อนวอน ท�ำให้ผู้ฟังจ้องมองชำยหนุ่มเจ้ำบ้ำนสกุลเว่ยด้วยควำม

ประหลำดใจอีกครั้ง
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“ท�ำไมท่ำนถงึอยำกช่วยข้ำทัง้ที่ไม่รู้แน่ชดัด้วยซ�ำ้ว่ำข้ำเป็นใครหรอื

อะไรกันแน่”

เว่ยฉีอวี้ยิ้มรับค�ำถำมนั้น ก่อนเอ่ยตอบด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบ 

นิ่งสงบ ไม่อำจคำดเดำจุดประสงค์ได้

“เอำไว้เมื่อถึงเวลำ เจ้ำคงจะรู้เอง...”

โลกของเราช่างเป็นสถานที่ที่น่าประหลาด มีแต่เรื่องคาดไม่ถึง

เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน...

ตัวอย่ำงเช่นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนผมบุกเข้ำบ้ำนตระกูลเว่ยอย่ำง 

ผู้บุกรุก ต่อยตีมีเรื่องกับเจ้ำของบ้ำนจนเกือบจะฆ่ำกันตำย แต่อีกไม่กี่

ชั่วโมงถัดมำผมกลับได้รับกำรต้อนรับขับสู้รำวกับเป็นแขกวีไอพีจำกเจ้ำ

บ้ำนคนที่เพิ่งมีเรื่องกันไปหยกๆ ซะอย่ำงนั้น แล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมคิดว่ำ

มันประหลำดได้ยังไงล่ะครับ

“วำงใจเถอะ น้องสำวข้ำน่ะเชีย่วชำญวชิำแพทย์ ให้นำงดแูลสหำย

เจ้ำ รับรองไม่นำนเขำต้องหำยดีแน่นอน” เว่ยฉีอวี้กล่ำวด้วยท่ำทำงยิ้ม

แย้มแจ่มใส ขณะเชื้อเชิญแขก ซึ่งก็คือเจ้ำหลำนชำยกับผมให้นั่งลงที่โต๊ะ

รับรอง ระหว่ำงนั้นสำวใช้ต่ำงทยอยเดินเข้ำมำเสิร์ฟอำหำรและขนมน�้ำ

พร้อมสรรพ แต่ทีน่่ำแปลกคอืสำวใช้เหล่ำนัน้ต่ำงแต่งกำยด้วยเสือ้ผ้ำอย่ำง

คนรับใช้ชำย ถึงจะรู้สึกสงสัยข้อนี้อยู่บ้ำง แต่ควำมรู้สึกย�่ำแย่ที่เกิดกับ

ร่ำงกำยตนเองท�ำให้ผมตัดควำมรู้สึกนั้นไปอย่ำงรวดเร็ว

“ส่วนสนุขัของเจ้ำ ข้ำจะให้คนดแูลอย่ำงด ีไม่ต้องเป็นห่วงเช่นกนั”

สุนัขที่เว่ยฉีอวี้พูดถึงจะเป็นใครไปได้นอกจำกเห่ำฟ้ำซึ่งกลับคืนสู่

ร่ำงเดิมเพื่อควำมสะดวก อำจรวมไปถึงหูหลีจิงด้วยอีกตนหนึ่ง แต่เขำ 

หลีกเลี่ยงจะพูดถึงเพรำะในห้องยังคงมีข้ำรับใช้อยู่อีกหลำยคน

นับว่ำเป็นคนที่รู้กำลเทศะใช้ได้ ไม่เสียทีเป็นถึงเจ้ำบ้ำนผู้น�ำของ

ตระกลูซึง่มองๆ ดจูำกควำมใหญ่โตหรหูรำของบ้ำนแล้วคงจะยิง่ใหญ่พอดู

นี่
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“ขอบคุณ...” ผมพูดได้ค�ำเดียว กลับต้องก้มหน้ำหลับตำท�ำสมำธิ 

ดึงสติไม่ให้ร่วงผล็อยกลำงอำกำศไปซะก่อน

อันที่จริงกำรถ่ำยพลังเทพรักษำชีวิตสุ ่ยหำน แม้จะสิ้นเปลือง

พลังงำนไม่น้อยแต่มันคงไม่ท�ำให้ย�่ำแย่อย่ำงนี้ ถ้ำไม่เพรำะมีอำกำรเมำ

วำร์ปสะสมมำก่อนร่วมด้วย 

บอกตำมตรงแบบไม่กลัวเสียฟอร์ม ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเพิ่งขึ้น

จำกเรอืทีเ่จอพำยใุหญ่มำหมำดๆ แล้วถกูบงัคบัให้ไปวิง่รอบสนำมสบิรอบ 

ทั้งเหนื่อยทั้งมึนจนอยำกเอำหัวโหม่งพื้นโลกให้รู้แล้วรู้รอด ถึงมันจะ 

ไม่ร้ำยแรงถึงชีวิตอะไรแต่ทรมำนอย่ำบอกใครทีเดียว

“นายท่านไม่เป็นไรนะขอรบั รูส้กึอย่างไรบ้าง” ฉหีลงส่งกระแสจติ

สอบถำมแสดงควำมห่วงใยอย่ำงเคย ขณะทีเ่ฉนิเซยีงเหลอืบมองเลก็น้อย 

ก่อนหันไปสนทนำหันเหควำมสนใจเจ้ำบ้ำนจำกตัวผมแทน

“ต้องขอบคณุคณุชำยเว่ยมำกทีช่่วยเหลอืพวกเรำเอำไว้ หนีบ้ญุคณุ

นี้ไม่รู้ว่ำจะตอบแทนอย่ำงไร”

อย่ำงทีเ่คยบอกไหมล่ะครบั กบัคนอืน่เจ้ำนีพ่ดูดด้ีวยได้หมด ยกเว้น

ก็แต่ผมนี่ละ

“อย่ำได้เกรงใจ ข้ำเพียงท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ เจ้ำดูหยำงเจียนก่อน

เถอะ ท่ำทำงจะไม่ค่อยดีนัก”

อะไรคอืสิง่ทีค่วรท�ำ ผมยงัสงสยัไม่หำยกบักำรกระท�ำของเว่ยฉอีวี้

คนนี้ 

อยู่ๆ ก็เข้ำมำช่วยเหลือ ท�ำดีกับกลุ่มคนที่มีทีท่ำว่ำจะเป็นปิศำจ 

แถมยังมีปิศำจจริงๆ อยู่ด้วย ไหนจะเคยบุกรุกบ้ำนตัวเองอีก พฤติกรรม

แปลกคนอย่ำงนี้มันน่ำสงสัยไหมล่ะ

“น้องหยำง...” เนือ่งจำกกำรหนัเหควำมสนใจไม่ได้ผล เฉนิเซยีงจงึ

ต้องหันกลับมำทำงผมอย่ำงช่วยไม่ได้ “เจ้ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง”

จะเป็นก็เพราะอย่างนี้นี่ละ ไม่จ�าเป็นไม่ต้องเรียกแบบนี้ได้ม้าย!

ไหนๆ เว่ยฉีอวี้ก็รู้แล้วว่ำผมไม่ใช่คนธรรมดำ ซ�้ำยังเลี้ยงปิศำจ
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จิ้งจอก หรือควรจะบอกควำมจริงเรื่องเฉินเซียงไม่ใช่พี่ชำยกับเขำไปเลย 

จะได้ไม่ต้องทนฟังประโยคชวนกระอักกระอ่วนพวกนี้อีก

“ข้ำ...”

ผมอ้ำปำกจะตอบค�ำถำมตำมบทแต่กลับมีหญิงรับใช้นำงหนึ่งวิ่ง

เข้ำมำขัดจังหวะ

เอ...ไม่รู้ว่ำผมตำลำย ตำฝำด หรืออะไรนะ แต่ท�ำไมถึงเห็นสำวใช้

นำงนัน้แต่งตัวเป็นผูช้ำยอกีแล้วล่ะ แถมค�ำพดูค�ำจำกด็เูข้มแขง็มหีำงเสยีง

เหมือนผู้ชำย เพียงแต่ต่อให้สวมชุดเป็นชำยยังไงผมก็ยังมองเห็นนำงเป็น

ผู้หญิงอยู่ดี

“เรียนท่ำนเสนำฯ”

หือ? เมื่อกี้นางเรียกเว่ยฉีอวี้ว่ายังไงนะ...

“มีอะไร”

“ท่ำนอ�ำมำตย์ซิ่นหลิงจวินพร้อมหลำนชำยฉำงหยวนจวินมำขอ 

เข้ำพบ รออยู่ด้ำนนอก ไม่ทรำบว่ำท่ำนจะให้ท�ำเช่นไร”

ฉำงหยวนจวินอีกแล้ว คนคนนี้ชำติก่อนเป็นเจ้ำกรรมนำยเวรกับ

พวกผมหรอืไง ถงึได้ตำมหำเร่ืองอยูไ่ด้ ดกึดืน่ค�ำ่มดืกไ็ม่เว้น ทัง้ๆ ทีข่บวน

ฉำงหยวนจวินมีก�ำหนดเข้ำเมืองในวันพรุ่งนี้แท้ๆ แต่กลับลงทุนเดินทำง

มำถงึในเมอืงกลำงดกึ แถมรบีแจ้นไปอำศยับำรมลีงุตวัเองอกี บอกได้เลย

ว่ำลงทุนมำกจริงๆ

แต่ว่ำเว่ยฉีอวี้จะต้องเดือดร้อนเพรำะพวกผมไหมนะ ถ้ำต้องไป 

มีเรื่องกับคนระดับมหำอ�ำมำตย์ทรงอิทธิพลเข้ำอย่ำงนี้ หรือว่ำพวกผม

ควรจะรีบไปจำกที่นี่ก่อนดี

“ห ึคงมคีนคำบข่ำวไปบอกเร่ืองทีข้่ำพำพวกหยำงเจยีนเข้ำเมอืงมำ

สินะ ถึงได้กล้ำบุกมำถึงจวนข้ำยำมวิกำลโดยไร้ซึ่งควำมเกรงใจเช่นนี้ คิด

ว่ำเป็นเชื้อพระวงศ์ใกล้ชิด ใช้อ�ำนำจจนได้เกี่ยวดองกับตระกูลเว่ยของข้ำ

แล้วจะมำข่มกนัง่ำยๆ รูส้กึจะดถูกูปัญญำข้ำหลงหยำงจวนิผูน้ีม้ำกไปแล้ว”

เดี๋ยว! ใครช่วยทวนค�ำพูดเมื่อครู่ของเว่ยฉีอวี้ให้ผมฟังชัดๆ อีกที
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ได้หรือเปล่ำ!?

ใครเกี่ยวดองกับใคร แล้วใครดูถูกใคร

“เว่ยฉีอวี้ ท่ำน...”

“ไม่ต้องห่วงหยำงเจียน...” ผมอ้ำปำกคิดจะถำมให้แน่ชัดกลับถูก

อกีฝ่ำยชงิตดัหน้ำไปก่อน “ซิน่หลงิจวนิกบัฉำงหยวนจวนิจะไม่มวีนัท�ำอะไร

พวกเจ้ำได้ ข้ำขอเอำกระบี่รุ้งบินอันล�้ำค่ำรวมทั้งต�ำแหน่งหลงหยำงจวิน

ของข้ำเป็นประกัน!”

ชัดเลย! ชัดเป๊ะมำก! ขอบคุณที่ย�้ำให้ฟังชัดๆ อีกครั้ง!!

“เว่ยฉีอวี้ ท่ำนคือ หลงหยำง...จวิน?”

อยู่ๆ  ทศันวสิยัรอบตวัผมกลบัเลอืนรำงเสยีเฉยๆ สองหไูด้ยนิเสยีง

อือ้องึคล้ำยเสยีงของตวัเองและคนรอบตวันัน้ช่ำงอยูห่่ำงไกล ไกลออกไป

เรื่อยๆ

นี่หรือว่ำไอ้ตรัยก�ำลังจะเป็นลมให้เสียสถำบันเทพ แถมเสียฟอร์ม

ลูกผู้ชำยต่อหน้ำหลำนชำยตัวเอง!? เฮ้ย! ไม่ได้น้ำ!

“หยำง!...น้องหยำง! เจ้ำเป็นยังไงบ้ำงตอบข้ำสิ!?”

“นายท่าน! นายท่าน! ท่านเป็นอะไรไปขอรับ!?”

“หยำงเจียน! หยำงเจียน! ใครก็ได้อยู่ข้ำงนอกเข้ำมำที!”

“แล้วซิ่นหลิงจวินเล่ำ ท่ำนเสนำฯ”

“บอกให้รอไปก่อน! เจ้ำไปตำมชิงเอ๋อร์มำที่นี่เร็วเข้ำ!”

ผมได้ยินเสียงเรียกขำนรวมทั้งเสียงสนทนำเหล่ำนี้แว่วๆ อยู่ข้ำงหู 

แต่กลับไม่สำมำรถตอบสนองได้ ตอนนี้ที่อยำกจะท�ำที่สุดคือลุกขึ้นแล้ว

เข้ำไปเขย่ำเค้นคอเว่ยฉีอวี้ให้บอกควำมจริงมำว่ำเขำไม่ใช่...ไม่ใช่หลง-

หยำงจวินคนที่ผมก�ำลังคิดคนนั้น!

หลงหยำงจวิน ผู้ที่ประวัติศำสตร์ยกย่องว่ำเป็นจอมกระบี่อันดับ

หนึ่งแห่งแคว้นเว่ย

หลงหยำงจวิน ผู้เก่งกำจทั้งทำงด้ำนบุ๋นและด้ำนบู๊จนกลำยเป็นที่

โปรดปรำนของเจ้ำแคว้นเว่ย และได้รับต�ำแหน่งอัครเสนำบดีข้ำงกำย 
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เจ้ำแคว้นตั้งแต่อำยุยังน้อย

และหลงหยำงจวิน ผู้หำญกล้ำเปิดเผยรสนิยมส่วนตัวอันขัดกับ

จำรีตของยุคสมัย จนถูกประวัติศำสตร์บันทึกเอำไว้ว่ำเขำเป็นบุรุษที่

ปรำรถนำในตัวบุรุษเช่นเดียวกัน!

ท่ำนไม่ใช่...ไม่ใช่ ต้องไม่ใช่คนคนนั้นใช่ม้ำยยย!? ใครก็ได้ช่วย

ตอบว่ำ ‘ไม่ใช่’ ที!!!


