
บทนำ�

ผู้คนในยุทธจกัรยดึถอืความเชื่ออนัแตกต่าง

มคีนไม่น้อยละทิ้งอดตีเพื่อแสวงหาอนาคต

บางคนยดึตดิกบัปัจจุบนัโดยไม่หวงัพึ่งนำ้าบ่อหน้า

ทว่า ‘นาง’ กลบัพร้อมจะละทิ้งทุกสิ่งเพื่อหวนกลบัไปยงัอดตี

ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกลมืเลอืนไปจากความทรงจำา

ซึ่งมนั...กก็ลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งมวล

เพล้ง!

ก้อนหยกขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยตกลงพื้นจนแตกละเอียด พิจารณา 

ดูให้ดีจึงเห็นว่ามันเป็นก้อนกระเบื้องที่เผาแล้วแต้มสีใส่ เปรียบได้กับของ 

ไร้ราคาชิ้นหนึ่งเท่านั้น

เฮยขงเชว่1 มไิด้นำาพาต่อการกระทำาอนัป่าเถื่อนของผู้ที่ถูกต้มจนเปื่อย 

“ติงหยาง...ของทุกอย่างล้วนมีราคา แต่เจ้ากลับขว้างมันทิ้ง ช่างน่าเสียดาย 

1 เฮยขงเชว่ (黑孔雀) แปลว่า นกยูงดำา คำาว่า เฮย (黑) คอืสดีำา และคำาว่า ขงเชว่ (孔雀) คอื

นกยูง
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เหลือเกิน” กว่านางจะหาของปลอมมาแทนได้นั้นใช่ว่าจะง่าย นับว่าต้องเสีย

เวลาไปไม่น้อย

ผู้ฟังหนัมามองตาขวาง “หยกกเิลนเจด็ส ี‘ของจรงิ’ อยู่ที่ไหน!”

รอยยิ้มบนใบหน้าสวยคมดมูเีลศนยัขึ้นมาทนัตาเหน็ ตอบอย่างกำากวม

ยิ่ง “กอ็ยู่ในที่ที่มนัควรอยู่”

“อย่ามาเล่นลิ้นกบัข้า!”

“ข้ากไ็ม่อยากจะอ้อมค้อมให้เสยีเวลา” หญงิสาวเคลื่อนมอืที่วางบนโต๊ะ

มาเท้าคาง ขณะที่ดวงตาคู่คมก็ช้อนมองใบหน้าอึมครึมบิดเบี้ยว “ของที่ข้า 

เสยีแรงปล้นมาย่อมเป็นของข้า ในเมื่อขายให้ผู้อื่นไปแล้วได้ราคากว่าที่เจ้าเสนอ 

ข้าย่อมต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตนเองมิใช่รึ” ท่าทางของนางทั้งดิบเถื่อนและ 

ยโสโอหงั อกีทั้งคำาพูดและแววตาราวกบัต้องการกดผู้มองสบให้จมดนิ

นกยูงคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง เป็นตัวแทนของสตรีผู้มีอำานาจ 

ธรรมชาตขิองมนัรกัความสะอาด ชอบอยูแ่ต่ในที่สงู ไม่ยุง่เกี่ยวหรอืร่วมปะปน

กับนกหรือสัตว์ชนิดอื่น เพราะถือว่ามันเป็นสัตว์ชั้นสูง...นิสัยเช่นนี้ช่างเหมาะ

กบันางโจรผู้นี้อย่างไม่น่าให้อภยั

แต่ต่อให้ตงิหยางจะโกรธเคอืงอกีฝ่ายมากเพยีงใด เขากป็ฏเิสธไม่ได้ว่า

สตรผีู้นี้มปีระโยชน์ ควรค่าแก่การเกบ็ไว้ใช้งาน ทว่าความเอาแต่ใจของเสาอวี่

เป็นที่รู้กนัดใีนกองโจรไร้ตาว่ายากจะรบัมอื

ร่างหนาคิดพลางใช้เท้าบดขยี้เศษกระเบื้องที่แตกกระจายอยู่บนพื้น 

ปรบัเปลี่ยนสหีน้าราวกบัเรื่องเมื่อครู่นี้มเิคยเกดิขึ้นมาก่อน “หากเจ้าตดัสนิใจ

เช่นนั้นตั้งแต่แรกก็น่าจะบอกกันก่อน” เขาเอ่ย พลางสาวเท้าเข้าไปใกล ้

ร่างระหงมากขึ้น “เจ้าไปครานี้ หายไปตั้งครึ่งเดอืน รู้ไหมว่าข้าเป็นห่วงเจ้ามาก

เพยีงไร”

ผู้กล่าวยื่นหน้าเข้าไปใกล้โจรสาว ลมหายใจร้อนผ่าวเป่ารดบนใบหน้า

ที่กำาลังเท้าอยู่บนแขน ทว่าก่อนที่ริมฝีปากจะโฉบเข้าไปใกล้ก็ถูกหลังมือ 

เพรยีวบางดนัไหล่เขาให้ถอยห่างอย่างรู้ทนั
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“ไป๋อูยา2 เจ้ามเีมยีอยู่แล้วตั้งสองคนยงัจะมาทำารุ่มร่ามกบัข้าอกี” นาง

หรี่ตา ริมฝีปากอวบอิ่มแดงสดยกยิ้มเยาะเย้ยช่างอาบเย้าไปด้วยเสน่ห์ที่บุรุษ

อกสามศอกรู้สึกว่ายากนักจะต้านทาน ยิ่งนางสวมชุดไร้แขนอวดผิวสองสี

สุขภาพดทีี่สะท้อนต้องแสงตะเกยีงด้วยแล้ว มนัให้ความรูส้กึไม่ต่างจากทองคำา

เหลอืบแสง แลดูน่าจบัต้องอย่างที่สุด

“สตรพีวกนั้นจดืชดื ไร้รสชาต ิมกีเ็หมอืนไม่ม.ี..ชั่วชวีติข้าพานพบสตรี

มามาก แต่กลบัไม่มผู้ีใดเทยีบเจ้าได้เลยสกัคน” ดวงตาของผูก้ล่าวสาดประกาย

เจ้าชูแ้วววาว ร้อนแรงและป่าเถื่อนสมฐานะหวัหน้ากองโจรไร้ตา “อวี่...เจ้าปล่อย

ให้ข้ารอมานานเกนิไปแล้ว”

เขาควรได้นางมาครอบครองนานแล้ว แต่จนแล้วจนรอด อกีาเช่นเขา

กลบัมอิาจปราบพยศนกยูงตวันี้ได้เสยีท ีหากนางยอมตกเป็นของเขา...ทุกสิ่ง

กจ็ะง่ายขึ้น 

มิใช่เพียงความปรารถนาที่เขาอยากเสพสุขจากกายนาง แต่ยังรวมไป

ถงึการใช้งานสตรผีู้นี้เพื่อความรุ่งโรจน์ของกองโจรไร้ตา

“คารมของเจ้ากน็บัว่าน่าสนใจอยู”่ หญงิสาวยกัไหล่เลก็น้อยขณะที่กล่าว

ด้วยนำ้าเสียงเรียบเรื่อย “หากเจ้ายอมยกสมบัติทั้งหมดในกองโจรแห่งนี้ให้ข้า 

ข้ากอ็าจจะลองพจิารณาดู เจ้า...จะยกให้ข้าหรอืไม่เล่า” คำาพดูของเสาอวี่ราวกบั

ทเีล่นทจีรงิ ทว่าจากนำ้าเสยีงหาได้ล้อเล่นไม่

มหีรอืที่นางจะดูไม่ออกว่าเขาปรารถนาในตวันาง แต่สิ่งเดยีวที่ทำาให้นาง

แปลกใจคอื เหตุใดอกีฝ่ายจงึอดทนมานานถงึเพยีงนี้ต่างหาก

“หากเจ้าเป็นเมียข้า ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในกองโจรแห่งนี้ก็ย่อมตก

เป็นของเจ้าด้วย” การแสดงออกถึงความใจกว้างกลับเรียกเสียงหัวเราะใน 

ลำาคอแทนที่จะเป็นความซาบซึ้ง

2  ไป๋อูยา ( ) หมายถงึ อกีาขาว โดยคำาว่า ไป๋ ( ) คอืสขีาว และคำาว่า อูยา ( ) คอื

อกีา
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“ติงหยาง ข้าเติบโตมาพร้อมกับเจ้า มีหรือจะไม่รู้ว่าเจ้าทำาเรื่องอันใด 

มาบ้าง” ร่างระหงกระโดดขึ้นไปนั่งขดัสมาธบินโต๊ะ พลางยกนิ้วชี้หน้าเขา “คราว

ก่อนเมยีคนที่สามของเจ้าบุกเข้าไปยงัห้องสมบตัเิพื่อหวงัขโมยบางสิ่ง เจ้ากฆ็่า

นางทิ้งโดยไม่กะพริบตา ยังมีหน้ามาพูดอีกว่าหากข้ายอมตกเป็นของเจ้าแล้ว

จะได้สมบตั!ิ”

อย่าว่าแต่เมียคนที่สามเลย เมียคนที่สี่คนที่ห้าก่อนหน้านี้ก็ถูกสังหาร 

ทิ้งด้วยเหตุผลคล้ายๆ กัน สุดท้ายก็เหลือแต่เมียสองคนแรกที่หวาดกลัว 

อกีฝ่ายเกนิกว่าจะกล้าขดัใจเขา

“ข้าบอกแล้วไงว่าเจ้าพิเศษกว่าสตรีอื่น” ชายหนุ่มยังคงยืนกราน 

หนกัแน่น พยายามหว่านล้อมให้นางคล้อยตาม หารูไ้ม่ว่าหญงิสาวตดัสนิใจมา

ก่อนหน้านี้แล้ว

“แน่นอนว่าข้าย่อมต้องพเิศษกว่าผู้อื่น” เสาอวี่กระโดดลงไปยนืประจนั

หน้ากบัเขา “ข้าตดัสนิใจแล้วว่าจะไปจากที่นี่”

ใบหน้าของผูฟั้งนิ่งค้างไปครูห่นึ่งอย่างคาดไม่ถงึ ก่อนที่ดวงตาเข้มดุจะ

กลอกไปมา เพยีงไม่นานกไ็ด้รบัคำาตอบ “เจ้าพบเบาะแสเกี่ยวกบัความเป็นมา

ของเจ้า?” 

เสาอวี่ถอนหายใจ มาถงึขั้นนี้คงไม่จำาเป็นต้องปิดบงักนัอกี “รู้แล้วกด็”ี

บนสะบักหลังข้างซ้ายของโจรสาวมีปานรูปนกยูงรำาแพนมาตั้งแต ่

จำาความได้ ในวยัเดก็เป็นเพราะนางพลาดให้ตงิหยางรูเ้รื่องนี้จงึต้องปลอ่ยเลย

ตามเลย อย่างน้อยเขากม็คีวามดคีวามชอบที่ตั้งฉายาได้ถูกใจนาง

คนหนึ่งนกยงูดำา อกีคนอกีาขาว เพยีงแค่ชื่อกส็ื่อความนยัแล้วว่าพวกเขา

แตกต่าง...มอิาจอยู่ร่วมกนัได้

แม้ความทรงจำาในวัยเด็กก่อนจะถูกพาตัวกลับมาที่รังโจรแห่งนี้จะ 

เลือนราง แต่กลิ่นคาวโลหิตและเสียงกรีดร้องตะโกนให้หนีไปกลับชัดเจน

ราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน จิตใต้สำานึกร้องบอกว่าชาติกำาเนิดของนางย่อมไม่

ธรรมดา และนางกจ็ะไม่หยุดตามหามนั...จนกว่าลมหายใจจะดบัสูญ
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ชายหนุ่มจ้องมองแววตาลึกลำ้าก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายกำาลังห่างไกลออกไป 

มากขึ้นเรื่อยๆ “คราวก่อนที่เจ้าลงใต้แล้วหายตัวไปเป็นเดือนๆ ก็เพราะเจ้า 

ไปสืบเรื่องนี้มา?” มือใหญ่กร้านกำาแน่น เขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะกล้าถอนตัว 

ไปจากที่นี่ ไม่ว่านางจะอยากสืบหาความเป็นมา ก็ไม่ได้หมายความว่าต้อง

ตดัขาดกนั

นี่...เฮยขงเชว่ผู้นี้ไม่อยากตายดใีช่หรอืไม่!



บนถนนดนิลกูรงัซึ่งถมแบ่งเขตเป็นเส้นทางกลางป่าโปร่งเลยจากเขต

เมอืงหลวงแคว้นเกามาห้าสบิลี้ในยามอิ๋น3 อนัแสนเวิ้งว้าง กลบัมแีสงสส้ีมสด 

สองดวงส่องสว่างอยู่ในความมืดมิด มองดูไกลๆ คล้ายหิ่งห้อยสองตัวบิน 

เคยีงคู่ในยามราตรี

ทว่าเมื่อพิจารณาดูให้ดีจึงพบว่ามันหาใช่หิ่งห้อย แต่เป็นคบเพลิง 

ต่างหาก

“ลูกพี่ หากเราเร่งเดินทางไม่หยุดพักเช่นนี้ คาดว่าอีกไม่นานคงพ้น

เขตแดนแควน้เกาแล้ว” เสยีงทุม้ห้าวเหมอืนเพิ่งแตกเนื้อหนุม่เอ่ยแข่งกบัเสยีง

อื้ออึงของสายลมที่โกรกข้างใบหู แต่เพียงไม่นานเขาก็รีบกระชากบังเหียน 

เพื่อชะลอความเร็วเมื่อเห็นอาชาสีเข้มเบื้องหน้าเปลี่ยนจากห้อตะบึงมาเป็น 

วิ่งเหยาะๆ

อูกั๋วมองอานม้าซึ่งมีเงาร่างสูงโปร่งในชุดสีกรมท่าซ้อนอยู่ด้านบนอย่าง

หนึ่ง
หนึ่งพบเจอ หนึ่งจ�กล�

3 ยามอิ๋น คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 03.00 น. – 04.59 น. 
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เลื่อมใส เรอืนผมดำาขลบัของอกีฝ่ายถกูปล่อยสยาย แต่กไ็ม่อาจปิดกั้นไหล่กว้าง

ที่ตั้งตรงอย่างสง่างามไปได้

“เสี่ยวฟู่คงรอนานแล้ว” เสียงนุ่มทุ้มตอบกลับอย่างเรียบง่าย ขณะที่

ครุ่นคดิบางสิ่งอยู่ในใจ

พวกเขาเพิ่งเสร็จสิ้นธุระจากทางเหนือ ยามนี้ต้องมุ่งหน้าลงใต้เพื่อ 

เดนิทางกลบับ้าน แต่กว่าจะข้ามทะเลกระจกไปยงัเมอืงจื้อโหยวได้กต้็องใช้เวลา

อกีสกัสปัดาห์ แม้การหายไปครานี้จะยาวนานเป็นพเิศษ แต่กค็งไม่มผู้ีใดสงัเกต

หรอืสนใจเท่าไรนกั

ในเมื่อตัวตนของเขาต่อหน้าผู้อื่นมันช่างเบาบางประหนึ่งธาตุอากาศ 

ไร้ค่า...

ชายหนุ่มวัยยี่สิบสี่ปีจมอยู่ในห้วงคิดอย่างเงียบงัน กระทั่งสายลม 

ทางทิศตะวันตกโบกพลิ้วอย่างรุนแรงจนเศษฝุ่นลอยคลุ้ง กลิ่นชื้นของดิน 

ส่งผลให้บรุษุทั้งสองแหงนหน้ามองผนืฟ้า แลเหน็เมฆาเทาเข้มเคลื่อนคล้อยมา

อย่างรวดเรว็ ความอมึครมึมดืครึ้มเหล่านี้...คาดว่าคงเป็นพายฝุนอย่างแน่นอน

เจ้าของร่างสูงโปร่งไม่รอช้า หนัหน้าไปยงัผู้ตดิตาม เรอืนผมยาวเกอืบ

ถึงสะโพกสอบไล้ไปตามใบหน้าเกลี้ยงเกลาเรียวยาว กลางหน้าผากมีไฝ 

โดดเด่นอยูห่นึ่งเมด็ “อกูั๋ว ไปหาที่หลบฝนกนัก่อน พายุซาแล้วค่อยเร่งเดนิทาง

ต่อ” นำ้าเสยีงของเขาจรงิจงัขึ้นอกีสามส่วน

“ขอรบั” อกูั๋วเองกอ็ยากพกัผ่อนเช่นกนั อากาศยามคำ่าคนืของฤดูใบไม้ผลิ

ให้ความรู้สกึเหนยีวกาย ไม่สบายตวัเอาเสยีเลย

สิ้นเสียงขานรับของเด็กหนุ่ม อาชาสองตัวก็ควบฝีเท้าเร่งเร็วขึ้น ฟ้า 

ส่งเสียงร้องดังไล่หลังมาเป็นระยะๆ ตลอดสองข้างทางไร้ผู ้คน อย่าว่า 

แต่หมู่บ้านเล็กๆ เลย...แม้แต่กระท่อมหลังน้อยก็ไม่มีให้ใช้พักพิง อูกั๋ว 

เห็นดังนั้นก็เริ่มห่อเหี่ยวใจ หากเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากตัวเปียก ไหนจะมี 

เรื่องสุขภาพที่ยงัต้องคำานงึแทนผู้ที่ตนนบัถอื

“ข้าจำาได้ว่าไม่ไกลจากที่นี่จะมีวัดร้าง” เสียงนุ่มทุ้มของชายหนุ่มหาได้
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คลายความกังวลใจของอูกั๋วไม่ หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าใบหน้าของผู้อายุ 

น้อยกว่าเริ่มถอดส.ี..เพยีงได้ยนิคำาว่า ‘วดัร้าง’ กท็ำาเอาขนกายลกุชนัขึ้นมาอย่าง

พร้อมเพรยีง

“ลูก...ลูกพี่ ไม่เอาวัดร้างได้หรือไม่” อูกั๋วถามเสียงตะกุกตะกักอย่าง 

น่าสงสาร ทว่าสหีน้าของบุรุษร่างสูงโปร่งยงัคงไม่แปรเปลี่ยน เขาควบม้านำาไป

จนกระทั่งมาถงึหน้าวดัเก่าที่มสีภาพผพุงัไปหลายส่วน เศษฝุน่ ใบไม้แห้ง และ

หยากไย่เกาะอยู่ตามชายคา หน้าทางเข้ามีรอยเปื้อนสารพัดคราบ คาดว่า 

ลกึเข้าไปด้านในคงมสีภาพไม่ต่างกนั สิ่งเดยีวที่พอใช้งานได้คอืโครงสร้างยงัคง

แขง็แรงพอจะใช้เป็นที่กำาบงัจนกว่าพายุจะถูกพดัผ่านไปเท่านั้น

ครั้นถึงที่หมาย บุรุษในชุดสีกรมท่าก็เบือนสายตาไปยังผู้นั่งแข็งเกร็ง 

อยู่บนหลงัม้า “เจ้ากลวัร”ึ

“ปละ...เปล่าขอรับ” เขาเถียงทันควัน “ใครบอกท่านว่าข้ากลัว” เป็น 

ตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ยอมเสียหน้า แต่มือที่กำาสายบังเหียนกับชูคบเพลิงนั้น

สั่นเทาไปเป็นที่เรยีบร้อย

“เช่นนั้นก็ดี” ชายหนุ่มพยักหน้าอย่างพึงพอใจ แกล้งเมินเฉยต่อท่าที

ขลาดกลวัของผูอ่้อนวยักว่า “เจ้าไปสำารวจความเรยีบร้อยทางด้านในกแ็ล้วกนั”

อูกั๋วเผยสีหน้าหวาดผวา เหตุใดลูกพี่จึงจะทอดทิ้งเขาไว้ลำาพังเช่นนี้ 

“แล้วลูกพี่เล่า”

“ข้าจะนำาม้าไปซ่อนไว้ในป่า พวกมันไม่ชอบอยู่ในที่แคบ จะเอาเข้าไป

ในวัดด้วยก็คงไม่ได้” ต่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดระแวงเรื่องของพวกเขา แต่ 

กนัไว้ก่อนย่อมดกีว่าแก้ เดมิทเีขาควรจะกลบเกลื่อนร่องรอยการเดนิทางนี้ด้วย 

แต่กน็บัว่าโชคดทีี่พายหุนกัครานี้คงชะล้างรอยเกอืกม้าออกไปจากถนนจนหมด

คนหนึ่งมีสีหน้าเบาใจ แต่สีหน้าอูกั๋วกลับอัดอั้นตันใจราวกับถูกรังแก 

เดก็หนุม่สะดุง้เบาๆ เมื่อชายหนุม่ยื่นคบเพลงิมาให้โดยไม่มสีญัญาณเตอืนล่วง

หน้า 

“ลูกพี่ ท่านไม่เอาคบเพลงิไปด้วยหรอื”
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“ถอืคบเพลงิเข้าป่าทบึมนัอนัตราย” เขาอธบิาย “หากฝนตกลงมามนัก็

คงจะดบัอยู่ด ี สู้เอาไปให้แสงสว่างในวดัดกีว่า อย่ามวัโอ้เอ้ รบีเข้าไปด้านใน

เสยี”

คำาพูดที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการไตร่ตรองมาอย่างเหมาะสมแล้วส่งผล

ให้ผู้ฟังขานรับเสียงอ่อย ความคิดของลูกพี่ก้าวนำาเขาไปหลายขุม ไม่รู้ว่า 

อกีนานเพยีงไรเขาถงึจะเก่งกาจเทยีบเท่าคนผู้นี้ได้บ้าง

เด็กหนุ่มครุ่นคิดขณะที่กระโดดลงจากหลังม้าแล้วรับคบเพลิงอีกอัน 

มาถือ แสงสีส้มในมือทอประกายในความมืดมิด สะท้อนวูบไหวกับสิ่ง 

ปลกูสร้างเบื้องหน้า ดงึความเก่าแก่และลกึลบัให้ประจกัษ์แก่สายตามากจนเกนิ

ความจำาเป็น

เขาไม่ชมชอบอะไรแบบนี้เลย...หวังว่าสถานที่เก่าแก่เช่นนี้คงไม่มีสิ่งที่

เขากำาลงันกึถงึอยู่หรอกนะ

‘อมติตาพุทธ เทพเซยีน เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา สิ่งศกัดิ์สทิธิ์

ทั้งหลาย ช่วยปกป้องคุ้มครองอูกั๋วด้วยเถดิ...’ เดก็หนุ่มหลบัตาสวดมนต์อยู่

ในใจ พอตั้งสติได้ก็สูดหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับเดินมุ่งหน้าเข้าไปด้านใน 

เขากวาดมองกำาแพงที่ผุพงัเกดิเป็นช่องลมอยูห่ลายจดุ ลมที่พดัผ่านช่องต่างๆ 

เกดิเป็นเสยีงอื้อองึดูโหยหวนราวกบัคนกำาลงัรำ่าไห้ อูกั๋วหนัรหีนัขวาง หวัใจที่

เข้มแขง็เมื่อครู่กลบัหล่นตุ้บไปอยู่ตาตุ่ม

เปรี้ยง!

เสียงฟ้าผ่าดังลั่นทางด้านนอกส่งผลให้ผู้ที่กำาลังมองซ้ายแลขวาสะดุ้ง

สุดตวั ด้วยความตกใจจงึทำาให้เด้งกระโดดจากจุดที่ยนือยู่ไปไกลโข ครั้นพบ

ว่าขาเตะโดนบางสิ่งเข้ากแ็ขง็ค้าง กลนืนำ้าลายเอื๊อก แล้วก้มหน้าลงไปมองช้าๆ

และเมื่อสายตาประสานเข้ากบั ‘สิ่ง’ ที่ชนเข้า ใบหน้าของเขากพ็ลนัไร้ 

สีเลือด ความกลัวทำาให้ไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงครั้นเห็นร่างสตรีผมยาวรุงรัง

ซึ่งนอนตวัหนาวสั่นอยู่บนพื้น

สายลมแรงโบกพดัผ่านวดัร้างอกีระลอก ครานี้คบเพลงิในมอืดบัมอด
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ลงพร้อมกบัหยาดฝนที่โหมกระหนำ่าลงมาอย่างบ้าคลั่ง

‘นะ...นี่มนั’

เดก็หนุ่มร่างสั่นเทา หวัใจเต้นแรงแข่งกบัพริุณที่ปรอยโปรย ทนัใดนั้น

เองร่างที่คุดคู้อยู่บนพื้นกลบัผงกศรีษะขึ้นมา โลหติและคราบดนิเปรอะเปื้อน

ใบหน้าจนดูไม่ออกว่าเป็นเช่นไร ทว่าดวงตาแดงกำ่าที่แวววาวในความสลัวก็

ทำาเอาคนมองถงึกบัร้องลั่น

“อ๊าก!”

เด็กหนุ่มแหกปากแล้วโยนคบเพลิงในมือทิ้ง ครั้นเตรียมจะใช้วิชา 

ตวัเบากระโจนออกไปกต้็องอทุานลั่นอกีรอบเมื่อพบร่างสงูโปร่งยนืประชดิอยูท่าง

ด้านหลงัโดยมใิห้สุ้มให้เสยีง

อูกั๋วมิอาจกักเก็บความหวาดกลัวเอาไว้ได้ เจ้าของใบหน้าซีดขาวรีบชี้

นิ้วที่สั่นเทาไปยงัร่างที่นอนสั่นอยู่บนพื้น โดยที่สายตามไิด้ละไปจากคู่สนทนา 

“ลูกพี่...มผีะ...ผะ...ผ!ี”

“อูกั๋ว...”

“ลูกพี่! ท่านไม่เหน็นางหรอื...นางอยู่ตรงนี้” เดก็หนุ่มหลบัตาชี้ยำ้าไปยงั

จุดที่เหน็ร่างวญิญาณสาว “ทะ...ท่านพอรู้คาถาที่ไล่นางไปให้พ้นหรอืไม่”

ร่างที่นอนอยู ่บนพื้นเย็นได้ยินเสียงอันน่าหนวกหูดังเข้าหลายทีก ็

ส่ายหน้าแรงๆ อยู่หลายครั้ง

“ถ้าอยากเห่าหอนก็ไสหัวไปที่อื่น!” เสียงแหบแห้งเปล่งออกมาอย่าง

รำาคาญ นางรู้สกึปวดหนบึๆ ตรงศรีษะเป็นทุนเดมิอยู่แล้ว พอมาได้ยนิเสยีง

ร้องโวยวายกย็ิ่งยำ่าแย่ลงไปอกี

เสาอวี่ที่เพิ่งฟื้นคืนสติพยายามคิดใคร่ครวญถึงภาพสุดท้าย ตอน 

แรกนางจำาได้ว่าตนเองนอนหลับอยู่บนคานไม้ของวัดร้าง แต่ดูท่าร่างกายจะ

อ่อนเพลยีมากเกนิไป กระทั่งกลิ้งตกลงมายงัไม่รู้สกึตวั จนได้ยนิเสยีงเมื่อครูน่ี้

ร้องปลุก

ผู้คิดหยุดชะงักพร้อมกับนิ่วหน้าเมื่อโลหิตที่แดงสดไหลผ่านม่านตา 
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ดูท่าศรีษะของนางน่าจะแตก

ร่างสูงโปร่งจบัความผดิปกตใินนำ้าเสยีงอ่อนแรงได้ทนัท ี จากเดมิที่ยนื

นิ่งจงึเริ่มตอบสนอง “ผบ้ีาบออนัใดของเจ้า” เขาส่งเสยีงด ุก่อนจะใช้มอืดนัร่าง

อกีฝ่ายไปให้พ้นทาง เมื่อประชดิตวัร่างระหงพลางกวาดตามองเสื้อผ้าที่มบีางส่วน

ฉกีขาดและยบัเยนิอยู่ครู่หนึ่ง เพยีงไม่นานกบ็อกผู้ที่เพิ่งได้สต ิ“เจ้าบาดเจบ็”

และไม่ใช่แค่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย...แต่จากสภาพแล้วค่อนข้าง 

หนกัหนาสาหสัอยู่พอสมควร

เสยีงนุม่ทุ้มดั่งสภุาพชนส่งผลให้แม่โจรสาวตวดัสายตาไปยงัผูพ้ดู ครั้น

ดวงตาคมสบเข้ากบัดวงตาเรยีว กช็ะงกัค้างเมื่อพบว่าอกีฝ่ายมดีวงตาสนีำ้าตาล

แดงเหมอืนกบันางไม่ผดิเพี้ยน

ในใจของนางรู้สกึแปลกๆ ชอบกล แต่กลบับรรยายไม่ได้ว่าความรู้สกึ

นี้มันคืออะไร รู้เพียงว่ามันทำาให้หงุดหงิด จึงตีค่าว่ามันคงเป็นสิ่งที่ผู้คน 

เรยีกว่าเกลยีดขี้หน้าตั้งแต่แรกพบ

นางไม่ชอบให้ผูใ้ดมส่ีวนที่เหมอืนกบันาง แม้ว่าจะไม่ตั้งใจหรอืว่าเจตนา

ลอกเลยีนแบบกต็ามที

“อย่ามาแตะต้องตวัข้า”

เสียงของหญิงสาวแข็งกระด้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทว่ามิทันจะได้

รวบรวมพละกำาลังภายในเพื่อพุ่งตัวออกห่าง ก็ถึงกับสะดุ้งเมื่อเสียงฟ้าผ่า 

ดงัขึ้น

เปรี้ยง!

เจ้าของใบหน้าซีดเซียวตัวสั่นอีกครั้ง ดวงตาหลับปี๋ก่อนจะลงไปนอน

ขดตวัอยู่บนพื้นเยน็ สลดัคราบนางพญาผู้หยิ่งผยองจนเหลอืเพยีงเงาร่างของ

ลูกนกเสยีขวญั

อูกั๋วเห็นดังนั้นก็เริ่มใจชื้น มั่นใจว่านางคงเป็นมนุษย์มิใช่ผีสาง สตร ี

ผู้นี้พูดจาห้วนสั้นป่าเถื่อนถึงเพียงนั้น ทว่าท่าทีที่นางกลัวเสียงฟ้าผ่ากลับด ู

เหมอืนสตรอี่อนแอทั่วๆ ไป พนิจิดูในใจแล้วกเ็กดิความเอน็ดูขึ้นมาอย่างยาก
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ที่จะอธบิาย

คดิพลางเคลื่อนสายตาไปยงับรุุษข้างกาย พบว่าเขากำาลงัจบัจ้องคนเจบ็

ไม่วางตาเหมือนกำาลังชั่งนำ้าหนักบางอย่างอยู่ในใจ ลูกพี่ของเขามักจะเป็น 

เช่นนี้เสมอ ไม่ว่าเห็นใครลำาบากก็มักจะช่วยเหลือโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 

ทั้งยังกระทำาในที่ลับโดยไม่เปิดเผยเอาหน้า อุดมการณ์เช่นนี้ช่างน่านับถือ... 

น่าเลื่อมใสยิ่งนกั

ในที่สุดชายหนุ่มก็เอ่ยทำาลายความเงียบขึ้นมาราวกับตัดสินใจได้  

“แม่นาง...คงต้องล่วงเกนิแล้ว”

เสาอวี่ฝืนลมืตาแล้วจ้องอกีฝ่ายเขมง็ ระหว่างหลบหนมีากบดานอยูท่ี่นี่

นางพบเห็นประกาศตามจับพร้อมกับเงินรางวัลค่าหัวจอมโจรนกยูงดำาที่แพร่

กระจายไปทั่วแคว้นเกา กว่าจะมาถึงที่นี่ปะทะกับสุนัขของกองโจรไร้ตาและ

กองปราบมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หน ความหวาดระแวงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำาให้

มอิาจวางใจผู้ใดทั้งสิ้น

ตงิหยางคงรอดชวีติจากเพลงิไหม้ และกำาลงัพลกิแผ่นดนิตามล่าตวันาง

อยู่...

“ข้าไม่ฉวยโอกาสกบัผู้ที่บาดเจบ็”

คำายืนกรานหนักแน่นเรียกเสียงเค้นหัวเราะแผ่วเบา เสาอวี่พิจารณา

หน้าตาของผูม้าใหม่อย่างละเอยีดมากกว่าเดมิ แม้ร่างกายจะบาดเจบ็แต่ทกัษะ

การมองเหน็ในความมดืยงัคงทำางานได้อย่างไร้ที่ต ิบรุษุผู้นี้มใีบหน้าเกลี้ยงเกลา

ผสมผสานระหว่างหน้าหยกกับคมสัน แลดูซื่อๆ ไม่มีพิษมีภัย ข้างเอวไม่มี

กระบี่หรอือาวุธมคีม

นางไม่ได้ห่วงเรื่องที่เขาจะแตะต้องตวั การวางตวัสำาหรบับุรุษและสตรี

หาใช่เรื่องที่นางต้องเก็บเอามาใส่ใจ ถ้าอีกฝ่ายคิดจะจับตัวนางไปรับรางวัล 

กเ็ป็นอกีเรื่อง ดงันั้นยิ่งพวกเขาไปเสยีให้พ้นๆ ได้คงดกีว่ามาแบกรบัความเสี่ยง

“หึ...บุรุษผู้มีไฝกลางหน้าผากหมายความว่าเป็นพวกรักความยุติธรรม 

ไสหวัไปให้พ้น!”
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เดก็หนุม่มองท่าทางห่ามเถื่อนของสตรผู้ีนี้แล้วถงึกบัส่ายหน้า ‘เสยีเลอืด

มากแล้วยงัปากร้ายได้เยี่ยงนี้ ไม่รู้ว่าเป็นสตรจีรงิๆ หรอืปีศาจกนัแน่’

เจ้าของร่างสูงโปร่งจ้องมองคนเจ็บอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเลิกคิ้วเล็กน้อย 

“แม่นางมคีวามรู้ทางศาสตร์เมี่ยนเซี่ยง4?”

มีผู ้อาวุโสหลายคนเคยทักเรื่องไฝที่ตำาแหน่งกลางหน้าผากของเขา 

นอกจากเรื่องสตปัิญญาและรกัความยตุธิรรมแล้ว ยงัมเีรื่องจติใจที่เมตตากรณุา

แก่ผู้อื่น ในภายภาคหน้าเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคนจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียง 

เป็นที่เคารพสรรเสรญิของผู้คน...แต่เขากไ็ม่เคยคดิเชื่อเรื่องเหล่านี้ ในเมื่อสิ่ง

ที่สำาคญักว่าความเชื่อคอืการลงมอืทำา

เสาอวี่ไม่ตอบคำาถามของบุรุษแปลกหน้า ดวงหน้าเรยีวคมซึ่งมรีอยชำ้า

ที่มุมปากกระตุกขึ้น “ข้าไม่ถูกชะตากบัคนแบบเจ้า ไส-หวั-ไป-ให้-พ้น”

โลกใบนี้หาได้มีความยุติธรรมไม่ ผู ้แข็งแกร่งต่างหากที่กำาหนด 

กฎเกณฑ์เอาความสุขสบายเข้าหาตน ส่วนคนอ่อนแอกย็่อมตกอยู่เบื้องล่าง

ยิ่งคดิยิ่งหงุดหงดิ ยามนี้อยากอาบนำ้าจะแย่ ความสกปรกส่งผลให้คน

รกัสะอาดอย่างเสาอวี่รู้สกึรงัเกยีจตนเองขึ้นมา

แม้โดนเอ่ยปากไล่ถงึสองครั้งสองครา ทว่าชายหนุ่มกห็าได้สะทกสะท้าน

ไม่ จงัหวะต่อมาแสงสว่างวาบกส็าดเข้ามาภายในวดัร้าง เป็นสญัญาณบ่งบอก

ถงึบางสิ่งที่กำาลงัจะตามมาในไม่ช้า

เปรี้ยง!

ฟ้าผ่าหนนี้ใกล้และชัดเจนมากกว่าทุกครั้ง คาดว่าอสนีบาตคงจะผ่า

ต้นไม้ไม่ใกล้ไม่ไกลจนล้มโค่น ทว่าสิ่งเหล่านั้นมิได้สร้างความตกใจให้ร่างสูง

โปร่งมากเท่ากบัร่างร้อนผ่าวที่โผเข้าใส่จนล้มลงบนพื้นด้วยกนัทั้งคู่

โครม!

เสาอวี่เม้มริมฝีปากแน่นเพื่อกลั้นเสียงร้อง ตั้งแต่จำาความได้นางก็ทั้ง

4 เมี่ยนเซี่ยง (面相) เป็นศาสตร์การดูโหงวเฮ้งบนใบหน้า เป็นหนึ่งในสองแขนงของศาสตร์การ

ดูโหงวเฮ้ง หนึ่งคอืโส่วเซี่ยง (手相) คอืการดูลายมอื สองคอืเมี่ยนเซี่ยง (面相) คอืการดูใบหน้า
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เกลียดและกลัวฟ้าผ่า เพียงแค่ได้ยินเสียงของมันก็ทำาให้เสียการควบคุม  

สองมอืที่เคยผลกัไสอกีฝ่ายกลบัยื้อคอเสื้อของชายหนุ่มไว้แน่น ซุกร่างเข้าหา

ตามสัญชาตญาณโดยไม่สนใจว่าสภาพที่นอนคร่อมทับอีกฝ่ายอยู่นั้นจะทำาให้

ชายหนุ่มรู้สกึเช่นไร

เรือนร่างสมส่วนที่แนบชิดสร้างความแปลกใหม่ ทำาเอาหมอนจำาเป็น 

ร่างแขง็ค้างประหนึ่งรูปปั้น

“ลูกพี่”

เสียงเรียกของอูกั๋วดึงรั้งสติของเขาให้กลับมา พายุทางด้านนอก 

ส่งผลให้อากาศหนาวเย็น ทว่าร่างของแม่นางผู้นี้กลับร้อนระอุดั่งเปลวเพลิง 

เกรงว่าพษิจากบาดแผลที่สั่งสมมานานหลายวนัจะทำาให้อกัเสบจนกลายเป็นไข้

เสยีแล้ว

ครั้นตระหนักได้ถึงคนป่วย แววตาที่ตะลึงงันก็กลับมาสงบนิ่งอีกครั้ง 

“แม่นาง แผลบนศีรษะเจ้าต้องรีบรักษา” เขากล่าวจบก็หยิบของบางสิ่งออก 

มาจากอกเสื้อ จากนั้นกเ็บนสายตาไปยงัคนทางด้านหลงั “อูกั๋ว ส่งเศษผ้ามา

ให้ข้า”

อูกั๋วสะดุ้ง กลอกตาไปมาอย่างงงงวย “ลูกพี่...ข้าไม่มเีศษผ้า” เหตุใด

ลูกพี่จงึมาขอเศษผ้ากบัเขาเล่า แปลกจรงิๆ

ผู้มองมาไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใดเพิ่มเติม ทว่าสายตาที่หลุบตำ่าลงก็บ่งบอก

ชัดเจนว่าเขาต้องการสิ่งใด เด็กหนุ่มรีบก้มหน้ามองตาม ก่อนจะกลืนนำา้ลาย 

ลงมอืฉกีชายเสื้อสเีทาขุ่นที่สวมอยู่แล้วยื่นส่งให้

เจ้าของใบหน้าเกลี้ยงเกลาหยัดกายขึ้นมานั่งก่อนจะประคองร่าง 

หญงิสาวให้ออกห่างจากตนเองเลก็น้อย เมื่อหนัมามองอูกั๋วกข็มวดคิ้ว

“ฉกีอกี”

แควก!

เศษผ้าผนืยาวเส้นที่สองถูกยื่นให้...แต่ดูเหมอืนผู้รบัจะยงัไม่พอใจ

“ฉกีอกี”
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แควก! แควก!

เดมิทชีายเสื้อบุรุษจะยาวเลยหน้าแข้งมาเลก็น้อย ทว่าบดันี้เสื้อตวัยาว

ของเด็กหนุ่มกลับสั้นเต่อขึ้นมาเหนือเข่าอย่างน่าขัน ผู ้ลงมือฉีกชายเสื้อ 

ตวัเองจะหวัเราะกไ็ม่ออก จะร้องไห้กไ็ม่ได้ พวกเขาไม่มยี่ามหรอืห่อผ้าตดิตวั 

กว่าจะเดนิทางไปสมทบกบัสหายของลกูพี่กต้็องทนสวมชดุนี้จนกว่าจะถงึเมอืง 

อูกวาน คาดว่าอีกฝ่ายคงมาทันได้เห็นเขาเตะโดนร่างของแม่นางผู้นี้เป็นแน ่

ด้วยเหตุนี้จงึใช้วธินีี้มาลงโทษ แต่เขาไม่ได้ตั้งใจสกัหน่อย...ลูกพี่ช่างไม่เมตตา

เขาบ้างเลย

เสาอวี่ที่เพิ่งผ่อนคลายจากความหวาดกลัวรู้สึกปวดร้าวที่ศีรษะขึ้นอีก

ระลอก ไหล่ที่ถูกตรงึไว้ทำาให้ไม่สบายตวัจงึผละออกห่าง แต่ถอยร่นไปเพยีง

ไม่นานกถ็ูกร่างสูงโปร่งเข้าประชดิตวัอย่างไม่ยอมแพ้เช่นเดยีวกนั

นางยื่นมอืมาคว้าข้อมอืของชายหนุ่มเอาไว้แน่น “อย่าแตะต้องข้า!”

อกูั๋วเหน็กเ็ริ่มไม่พอใจขึ้นบ้างแล้ว หรอืสตรผีูน้ี้จะปฏเิสธการใช้ผ้าที่เขา

สู้อุตส่าห์ฉกี ฮ!ึ โปรดสตัว์ได้บาปแท้ๆ “หากแผลเจ้าไม่รบีห้ามเลอืดจะยิ่งแย่ 

ลูกพี่ข้ามเีมตตาจติ อยากจะช่วยรกัษา หรอืเจ้าไม่คดิอยากจะมชีวีติอยู่ต่อไป

อกีแล้ว”

“อูกั๋ว เสยีมารยาท” เสยีงทุ้มเอ่ยปรามอย่างตำาหนิ

“ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่ามนัคอืยารกัษา มใิช่...ยาพษิ”

คำาถามนี้ดึงดูดให้ดวงตาเรียวก้มลงจับจ้องขวดยาในมือตนเอง ความ

หวาดระแวงของหญิงสาวผู้นี้นับว่าเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย ทั้งๆ ที่นาง

เป็นไข้สงูแต่กลบัมสีตมิากพอที่จะระวงัภยั คาดว่าคงพบเจอเรื่องราวบางอย่าง

ที่ไม่ธรรมดามาเป็นแน่

ความสนใจในตวัหญงิสาวเพิ่มขึ้นจนทำาให้เขากวาดตามองสำารวจนางดู

อกีครั้ง สายฝนทางด้านนอกเริ่มซาลงแล้ว เมฆฝนมดืครึ้มสลายตวั แสงแดด

ลอดผ่านลงมายงัวดัร้าง ช่วยเผยให้ทศันยีภาพรอบกายเด่นชดัขึ้นอกีหลายส่วน 

ครั้นร่างสงูโปร่งได้พจิารณาใบหน้าคมสวยผวิสองสดูีใกล้ๆ กร็ูส้กึคุ้นตาราวกบั
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เคยเหน็จากที่ไหนสกัแห่งหนึ่งมาก่อน

ใช่แล้ว...ย่อมต้องจำาได้ ในเมื่อภาพวาดของนางตดิอยู่บนป้ายประกาศ

จบัเสยีทั่วเมอืง

“เฮยขงเชว่?” ชายหนุ่มเรยีกชื่อเป็นเชงิถาม ทั้งที่แท้จรงิมั่นใจมากกว่า

ห้าส่วนว่าย่อมต้องเป็นนางโจรที่ถูกล่าค่าหวั

ดวงตาคมสนีำ้าตาลแดงของเสาอวี่เข้มขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั แต่กแ็สร้งทำา

เป็นไม่รู้เรื่อง “มนัคอือะไรหรอื มแีต่คนชอบทกัว่าข้าหน้าเหมอืน จนข้าต้องมา

ซวยจงึโดนตามล่าอยู่เช่นนี้”

ผูฟั้งยกยิ้มบางหวงัปลอบประโลม “ถ้าเช่นนั้นแม่นางไม่ต้องกงัวล” เขา

พลิกข้อมือเพื่อให้หลุดออกจากการถูกจับกุม จากนั้นก็หยิบเศษผ้าสะอาด 

ออกมาซบัโลหติที่ไหลออกมาจากศรีษะจนเปรอะเป้ือนใบหน้าคมสวย แต่มทินัไร

การกระทำาของผู้หวงัดกีต็้องชะงกักกึ เมื่อวตัถุเยน็ๆ ถูกยกขึ้นจ่อที่ลำาคอ

“ถอยไป!” นางเค้นเสยีงในลำาคอคล้ายกบัสตัว์บาดเจบ็ที่พยายามขู่ฟ่อ 

ชายหนุ่มพินิจแล้วแอบคิดว่านางน่าจะมีฉายาเป็นงูมากกว่านกยูง  

“แม่นางวางใจเถดิ ข้ากเ็ป็นโจรเหมอืนกบัเจ้า”

แน่นอนว่าผู้ฟังไม่เชื่อ และก็ต้องส่ายหน้าเมื่อภาพเบื้องหน้าเริ่มพร่า

เลอืน การกระทำาของนางเปิดช่องโหว่ให้บุรุษแปลกหน้าลงมอือย่างรวดเรว็

สนัมอืใหญ่ฟาดเข้าที่มดีสั้นแกะสลกัจนมนัตกลงบนพื้น โจรสาวมนึงง

สบัสนอยู่ไม่นานกต้็องกดัรมิฝีปากพร้อมกบัทำาหน้าเบ้อย่างเจบ็ปวด ของเหลว

ที่ราดลงบนแผลสร้างความแสบร้อนให้ศรีษะเป็นอย่างมาก มหินำาซำ้ายงัตามมา

ด้วยผงยาสมานแผลซึ่งผู้ลงมอืรกัษาไม่ได้เบามอืเลยแม้แต่น้อย

‘เออ...มอืหนกัแบบนี้ไม่แน่ว่าบรุษุสมควรตายผูน้ี้อาจเป็นโจรได้เหมอืน

กนั’ คนเจบ็สบถในใจขณะที่กดัฟันกรอด

เสยีงนุม่ทุม้เอ่ยปากชมพลางหวัเราะในลำาคอ ผดิกบัหญงิสาวที่มองเขา

ตาขวาง ทนัททีี่เขาใช้ผ้าพนัรอบศรีษะเสรจ็ ทั้งสองกส็บตากนัอกีครั้ง

“การเปน็โจรแล้วขี้ระแวงถอืเป็นเรื่องปกต ิแต่สำาหรบัแม่นาง...ข้าวา่มนั
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เกินขอบเขตที่ควรจะระแวงมากเกินไปหน่อย” นำ้าเสียงของเขาเรียบเรื่อย 

ไม่เปลี่ยน ไร้ซึ่งความกดดนัใดๆ ทั้งปวง “พอบอกได้ไหมว่าไยจงึเป็นเช่นนั้น”

เสาอวี่เลือกที่จะไม่ตอบ ความปวดหนึบจากยาปลุกสติสัมปชัญญะ 

คนืมาจนหมด คว้ามดีสั้นที่ตกลงบนพื้นก่อนจะพาตวัเองไปซุกตวัอยู่เสาต้นที่

ใกล้ที่สุด ทว่าอกีฝ่ายกไ็ม่ยอมรามอืง่ายๆ

“แม่นางไม่กลวัหรอืว่ายาที่ข้าใส่ให้จะมพีษิ”

“เจ้า!” ครานี้ร่างระหงหนัมาถลงึตามองเขาอย่างเดอืดดาล ทว่าร่างกาย

ที่หนาวสั่นทำาให้เจ้าตัวไอเสียงดัง จึงพยายามขดกายเข้าหากันมากยิ่งขึ้นเพื่อ

เพิ่มไออุ่น นางอ่อนแรงทั้งกาย เหนื่อยล้าทั้งใจ...หากก้าวพลาดเพยีงคราเดยีว

นั่นหมายถงึชวีติ

อกูั๋วมองความดื้อแพ่งของหญงิสาวอย่างจนปัญญา แต่กต้็องตกใจเมื่อ

เหน็สิ่งไม่คาดฝัน ลูกพี่ปลดเสื้อคลุมสกีรมท่าตวันอกออก ก่อนจะตรงเข้าไป

คลุมให้แก่ร่างระหงที่มองพวกเขาอย่างหวาดระแวงไม่เสื่อมคลาย

“เจ้าต้องการอะไร” เสยีงของนางแผ่วเบาราวกบัเสยีงกระซบิ

“ไม่ได้ต้องการอะไร ข้าเพยีงแค่สงสยั” คำาตอบแสนเรยีบง่ายประกอบ

กับความอบอุ่นจากเสื้อคลุมตัวโคร่งส่งผลให้ใบหน้าสวยคมผ่อนคลายลง 

เลก็น้อย ยาที่เขาทำาแผลบนศรีษะคงไม่ใช่ยาพษิ มเิช่นนั้นคงจะออกฤทธิ์และ

ฆ่านางไปแล้ว

เขาอาจจะเป็นคนดทีี่เผอญิผ่านมาจรงิๆ หรอืไม่กอ็าจจะต้องการซื้อใจ

เพื่อหลอกไปรบัรางวลัในภายหลงั แต่นางกป็วดหวัเกนิกว่าจะมาคดิหาคำาตอบ 

ขอเพยีงแค่เขาไปให้พ้นๆ แล้วปล่อยให้นางนอนพกัผ่อนกพ็อ

“หากข้าพูด เจ้าจะยอมไปใช่หรอืไม่” นางถามเพื่อความแน่ใจ

“ได้ หากแม่นางพูด ข้าจะไป”

นางไม่อยากตดิค้างเขา หากการไขข้อข้องใจนี้จะทำาให้ไม่ต้องพบกนัอกี

กค็วรจะพูดให้มนัจบๆ ไป “ข้าเชื่อว่าทุกสิ่งที่ข้ากำาลงัเผชญิอยู่ล้วนจอมปลอม 

ดุจภาพมายาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่โชคชะตากำาหนดมาให้ข้า ดงันั้น...”
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“ดงันั้น?”

มือเรียวข้างขวาของคนเจ็บเอื้อมมาสัมผัสบริเวณสะบักหลังข้างซ้าย

อย่างช้าๆ “ข้าจึงต้องทำาทุกวิถีทางเพื่อให้มีชีวิตรอด” นางเอ่ยพลางขยุ้มผ้า 

เนื้อหยาบ “จนกว่าข้าจะกลบัคนืสูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิได้อกีครั้ง” นำ้าเสยีงของ

ผูก้ล่าวเจอืไปด้วยอารมณ์อนัหลากหลาย ทว่าน่าแปลกนกัที่มนัไม่มคีวามสบัสน

เจอือยู่แม้สกันดิ

จติใจของนางโจรผูน้ี้หยั่งลกึเกนิกว่าจะเข้าถงึได้ทั้งหมด ช่างน่าฉงนและ

น่าค้นหา ความรูส้กึเช่นนี้มนักย็ิ่งทำาให้เลอืดในกายของเขาร้อนขึ้น สญัชาตญาณ

กระตุ้นให้ความอยากเอาชนะเพิ่มพูนตามลำาดบั

“เจ้าชื่ออะไร” เสยีงอ่อนล้าของหญงิสาวทำาลายความเงยีบอนัแสนสั้น

ชายหนุ่มซึ่งครุ่นคิดบางสิ่งอยู่ในใจพลันได้สติ เอ่ยตอบอย่างเป็น

ธรรมชาติ

“ผู้อื่นต่างเรยีกข้าว่า ‘จอมโจรวญิญูชน’ ”



ท้องฟ้ายามเช้าตรูย่งัคงปกคลมุด้วยสเีทาหม่น กลิ่นชื้นของดนิลอยฟุง้

ช่วยให้ปลอดโปร่งสดชื่น ทั้งด้านนอกและด้านในวัดร้างล้วนปรากฏแอ่งนำ้า 

น้อยใหญ่เตม็ไปหมด

โจรสาวสลบไสลด้วยพิษไข้แต่ก็ยังกอดกระชับมีดสั้นในมือแน่นจน 

ผู้มองรู้สึกอึดอัดแทน เห็นทีหากเป็นยามปกติ นางคงจะมีพิษสงอยู่ไม่น้อย  

มเิช่นนั้นผูห้ญงิตวัคนเดยีวคงไม่สามารถหนพ้ีนการตามล่าจากกองปราบมาได้

จนบดันี้

เจ้าของร่างสูงโปร่งใช้ดวงตาเรยีวจ้องใบหน้าที่เป้ือนคราบโลหติและฝุ่น

ดิน มองสำารวจอยู่เนิ่นนานราวกับต้องการจดจำาทุกองค์ประกอบของสตรีผู้นี้ 

ผ่านไปครู่หนึ่งก็วัดชีพจรและสำารวจบาดแผลตามร่างกายนางอย่างละเอียด 

อกีครั้ง

ดีที่นางไม่บาดเจ็บถึงขั้นกระดูกหัก แต่แผลที่ถูกไฟไหม้ตรงหน้าแข้ง 

กน็บัว่าอกัเสบจนน่ากลวัอยู่เหมอืนกนั ผวิหนงัที่พุพองเริ่มมนีำ้าหนองไหลออก

มาแล้ว เขาครุ่นคดิเพยีงไม่นานกเ็อ่ยเรยีกคนสนทิ “อูกั๋ว”

“ขอรบัลูกพี่”

สอง
ปร�รถน�ดี
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“คบเพลงิ”

สหีน้าของเดก็หนุ่มปรากฏความฉงน ทว่ากไ็ม่กล้าขดัคำาสั่ง เขาเดนิหา

อยู่ไม่นานกพ็บว่าคบเพลงิถูกโยนไปกองอยู่บนพื้นใกล้กับประตูทางเข้า จงึนำา

กลับมายื่นให้อีกฝ่ายอย่างนอบน้อม ชายหนุ่มใช้นิ้วจุ่มเศษขี้เถ้าจากคบเพลิง

แล้วเขยีนบางสิ่งลงบนเศษผ้าที่เหลอือยู่ในมอื เสรจ็แล้วจงึมอบให้อูกั๋ว

“เมื่อเจ้าออกจากวดัแล้วให้ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ เดนิไปอกียี่สบิ

ก้าวจะพบม้า จากนั้นให้มุ่งหน้าไปทางทิศใต้อีกสามสิบลี้จะพบหมู่บ้านเล็กๆ 

จงไปซื้อยาที่นั่นตามที่ข้าเขยีนในเศษผ้านี้มาให้ครบแล้วรบีกลบั”

“ยะ...ยา?” เดก็หนุม่ทวนคำาเสยีงสงู จากนั้นกเ็บกิตาโพลงพร้อมกบัเบน

สายตาไปยงัร่างที่หลบัสนทิ ต่อให้เข้าใจมาตลอดว่าลกูพี่เป็นคนจติใจดมีเีมตตา 

แต่ถงึขั้นที่ต้องเดนิทางไกลไปซื้อโอสถมาให้ ไม่เกนิไปหน่อยหรอื

“นางบาดเจบ็หนกัมาก ยาที่ข้ามไีม่มากพอ”

“แต่ลูกพี่ นางคือจอมโจรนกยูงดำาที่ก่อคดีปล้นทรัพย์มาตั้งมากมาย 

เราจำาเป็นต้องทำา...”

“อูกั๋ว” มหีรอืที่เขาจะไม่รู้ว่านางทำาเรื่องผดิมามากน้อยเพยีงใด แต่ใน

ใจของเขากลบัยนืยนัอย่างหนกัแน่นว่าไม่อาจปล่อยให้นางตายได้...เขามองเหน็

อดตีของตนในดวงตาของเฮยขงเชว่

ภาพโลหิตที่เปรอะเปื ้อนอาภรณ์และหลั่งรินลงบนพื้นเหมือนกับ 

คำ่าคนืนั้น...ไม่ว่าอย่างไรเขากไ็ม่อาจทนเหน็สตรใีดมาตายต่อหน้าได้อกีเป็นครา

ที่สอง

“หากเราไม่รบีรกัษา นางอาจตายได้” เสยีงที่ปกตมิกัจะสขุมุแปรเปลี่ยน

ไปเลก็น้อย “อูกั๋ว...”

อุณหภูมิรอบกายลดลงอย่างรวดเร็ว เด็กหนุ่มไม่รอช้ารีบก้มหน้ารับ 

คำาสั่ง แล้ววิ่งจากไปทนัที

จอมโจรวิญญูชนมองตามกระทั่งเด็กหนุ่มลับจากสายตาก็ลอบถอน

หายใจ หลายวนัมานี้เขามเีรื่องให้คดิและลงมอืทำาไม่หยุดหย่อน ประกอบกบั
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เมื่อคนืมไิด้นอนเลยทั้งคนืเพื่อเฝ้าไข้ อารมณ์จงึไม่ค่อยมั่นคงเท่าไรนกั

เห็นทีเมื่อครู่คงทำาให้อูกั๋วตกใจเกินไป แต่ก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะไม่

จำาเป็นต้องเอ่ยปากอธบิายให้เสยีเวลา

วหิคน้อยใหญ่ส่งเสยีงขบัร้องอย่างแขง็ขนั เขาครุน่คดิพลางเบอืนสายตา

กลับมายังเสาอวี่อีกครา ถ้าได้สตรีผู้นี้มาทำางานให้เขาคงดี แต่คนเช่นนางคง

ไม่เหมาะที่จะถอืเรื่องบุญคุณมาอ้างเอาได้

‘แต่จะใช้วิธีใดดีเล่า...’ ผู้คิดกวาดตาไปรอบๆ วัดร้างอย่างสำารวจ 

ทันใดนั้นเองก็สะดุดเข้ากับความผิดปกติบางอย่าง รอยยิ้มบางเบาผุดขึ้นบน

มุมปากโดยไม่รู้ตวั

“ท่านหวัหน้า มชีาวบ้านแจ้งเบาะแสมาว่านางหลบหนมีาทางนี้”

“นางบาดเจบ็อยู่ คงไปไม่ได้ไกล พวกเจ้าไปทางนั้น ส่วนข้าจะไปตรวจ

ดูในวดั”

“ขอรบั”

บทสนทนาที่ดังขึ้นจากด้านนอกส่งผลให้ชายหนุ่มหันมองอย่างตื่นตัว 

คาดว่าผู้ที่ตามล่าเฮยขงเชว่คงกัดไม่ปล่อย ไม่รู้เหมือนกันว่านางไปทำาเรื่อง 

อนัใดเอาไว้

บัดนี้อูกั๋วก็ไม่อยู่ หากเขาพานางหนีไปคงมีหวังคลาดกัน มิหนำาซำ้า 

สภาพของนางกอ็่อนแอเกนิไป

เสยีงฝีเท้าที่วิ่งกรูกนัเข้ามาตอกยำ้าว่าเวลาของพวกเขาเหลอืน้อยลงทกุท ี

คิ้วเรียวขมวดมุ่น ก่อนที่เจ้าตัวจะเบิกตากว้างเมื่อมือเรียวของใครบางคนฉุด

ให้ร่างของเขาล้มลงไป

“มะ...แม่นาง” ชายหนุ่มกระซบิเรยีกอกีฝ่ายด้วยความตกใจเมื่อสบตา

เข้ากบันยัน์ตาเรยีวคมสนีำ้าตาลแดง ระยะห่างระหว่างใบหน้าทั้งสองห่างกนัเพยีง

เส้นยาแดง

“เอามดีกรดีหน้าข้าเสยี”

ผู้ฟังเบิกตาโพลงอย่างตกตะลึง นี่นางยังสติดีอยู่หรือไม่ “เจ้า...อยาก
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ให้ข้าทำาลายโฉม?” 

ชายหนุ่มกระซบิถามอย่างไม่อยากเชื่อหู ก่อนที่นางจะยดัเยยีดมดีสั้น

เล่มเลก็ใส่มอืเขาโดยปราศจากความลงัเล

“รบีลงมอืเรว็เข้า!”

นำ้าเสยีงของเสาอวี่จรงิจงัเป็นอย่างยิ่ง นางไม่มเีรี่ยวแรงมากพอที่จะต่อสู้

กบัคนเหล่านั้น แม้แต่จะลงมอืกรดีหน้าตนเองกย็งัทำาไม่ได้

หากทำาให้พวกมันจดจำาใบหน้าของนางไม่ได้ ก็จะช่วยสลัดพวกมันให้

ออกไปพ้นทาง

“เหลวไหล” เขาเค้นเสียงลอดไรฟันกับความบ้าคลั่งของนาง มีสตร ี

หน้าไหนบ้างที่อยากเสยีโฉม ใจนางแขง็แกร่งพอที่จะแบกรบัความอปัยศนั้นไป

ชั่วชวีติเชยีวหรอื

เสยีงฝีเท้าย่างกรายเข้ามาใกล้ขึ้น

“รบีลงมอืเรว็เข้า มเิช่นนั้นกไ็สหวัไปให้พ้น!”

ร่างสูงโปร่งเห็นนางเริ่มขึ้นเสียงก็กัดฟัน “แม่นาง คงต้องขอล่วงเกิน

แล้ว” กล่าวจบกใ็ช้นิ้วจี้จุดสลบที่ตวันางโดยที่อกีฝ่ายไม่ทนัได้ตั้งตวั

เสาอวี่สลบไสลไปอกีครั้ง จอมโจรวญิญูชนขยบักายออกห่าง ก่อนดงึ

มีดสั้นแกะสลักแววหางนกยูงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับกลุ่มคนที่ใกล้เข้า

มา นกึไม่ถงึว่าด้านนอกจะมเีสยีงร้องของม้าดงัขดัจงัหวะขึ้นมาพอดี

“ใครกไ็ด้ช่วยด้วย! สตรผีู้นั้นชงิม้าของข้าไป”

กลุ่มชายฉกรรจ์ที่ยำ่าเดินอยู่ในวัดร้างหยุดชะงัก ก่อนจะพากันวิ่งกรู 

ออกไปด้านนอกอย่างพร้อมเพรยีง

“สตรทีี่เจ้าว่าเป็นเช่นไร”

“มบีาดแผลตามตวั สวมชุดสทีมึ ข้ามองเหน็ใบหน้าไม่ชดั แต่นางมผีวิ

สองสี นางโผล่ออกมาจากชายป่าแล้วถีบข้าลงจากม้า” เสียงแหบแห้งที่เพิ่ง 

แตกเนื้อหนุม่ดงัแว่วเข้ามาถงึภายในเขตรกร้างด้านใน ชายหนุม่ผ่อนลมหายใจออก

ด้วยสหีน้าที่ผ่อนคลาย นบัว่าโชคยงัเข้าข้างที่อูกั๋วย้อนกลบัเข้ามาพอดี
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“นางไปทางไหน”

“ทางนั้น พวกเจ้าเป็นใครกนั ม้าข้า...”

“ตามไปเรว็เข้า!” ชายฉกรรจ์ร่างหนาหลายสบิชวีติฟังจบแลว้กเ็ร่งฝีเท้า

จากไปอย่างรบีร้อน ไม่คดิระแคะระคายคำากล่าวของเดก็หนุม่ซึ่งเร่งรุดเข้ามายงั

วดัร้างอกีต่อไป

“ลูกพี่ เป็นอย่างไร ฝีมอืการตบตาของข้า เหนอืชั้นดรีไึม่”

“อูกั๋ว เจ้าทำาได้ด”ี ชายหนุ่มกล่าวชมเชยด้วยใจจรงิ ก่อนจะลอบถอน

หายใจอย่างโล่งอก ตวัเขามไิด้ใช้กำาลงัมากอะไรแต่กลบัรู้สกึเหนื่อยถงึเพยีงนี้ 

สตรผีู้นี้ช่างใจกล้าบ้าบิ่นเหลอืเกนิ นางทำาเกนิไปจรงิๆ “แล้วเหตุใดเจ้าจงึย้อน

กลบัมา”

“คือข้า...” อีกฝ่ายยกมือขึ้นเกาศีรษะอย่างเคอะเขิน “เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า

ไม่มเีงนิตดิตวั จงึย้อนกลบัมาเอาที่ท่าน”

จากเดิมที่ผู้เป็นลูกพี่คิดว่าเด็กหนุ่มอาจมีลางสังหรณ์ หรือไหวพริบดี

ขึ้นมาบ้าง แต่สุดท้ายกลบัเป็นว่ามนัคอืโชคช่วยกเ็ท่านั้น

“แต่เราเสยีม้าไปสองตวั เจ้าจะทำาอย่างไร”

“เอ่อ...เรื่องนี้...”

“บางทขี้ากร็ู้สกึผดิต่อมารดาเจ้า”

อูกั๋วเอยีงคอมองอย่างไม่เข้าใจ “ทำาไมหรอืลูกพี่”

สุดท้ายจอมโจรวิญญูชนก็เลือกที่จะไม่บอก ปล่อยให้เด็กหนุ่มจมกับ

ความสงสยัอยู่เช่นนั้น

พายฝุนที่พดัผ่านส่งผลให้ฝนตกกะปรบิกะปรอยต่อเนื่องกนัยาวนาน 

หยาดนำ้าหยดแล้วหยดเล่ารินไหลจากหลังคาลงสู ่พื้น เกิดเสียงดังติ๋งๆ 

เป็นจังหวะสมำ่าเสมอ เรียงร้อยเป็นทำานองขับกล่อมผู้หลับใหลให้ดำาดิ่งเข้าสู่

ห้วงนทิราลกึยิ่งขึ้น

“อวี่เอ๋อร์...แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าออกไปเล่นนำ้าฝนข้างนอก”
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เสยีงนุม่ที่เจอืแววตำาหนขิองสตรผู้ีหนึ่งราวกบัดงัมาจากที่ไกลแสนไกล 

ร่างที่สลบไสลเริ่มขยบัตวัเลก็น้อย ทว่าดวงตาทั้งสองกลบัหนกัอึ้งจนไม่อาจลมื

ขึ้นมาได้

“ดูส ิ ทั้งเจ้าและน้องไข้ขึ้นกนัทั้งคู่เลยเหน็ไหม แล้วข้าจะไปอธบิายให้

ท่านอากบัท่านน้าของเจ้าฟังเช่นไรด”ี

ครานี้เป็นเสียงเดิม แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นมากยิ่งขึ้น ทว่าสิ่งที่สัมผัส

ได้กลบัเป็นความหนาวเหนบ็ที่แทรกซมึจากแผ่นหลงั ลามไปจนถงึปลายนิ้ว

“อย่าดื้อสอิวี่เอ๋อร์...”

เหงื่อไหลซึมเข้าสู่บาดแผลตามร่างกายจนแสบร้อน ร่างระหงแทบ

คลุ้มคลั่ง ความทรมานยงัคงดำาเนนิต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่มที่าทวี่าจะหมดสิ้น

เนิ่นนานนกั...เนิ่นนานนกั

นกยงูสาวพยายามเอื้อมมอืออกไป ในใจเกดิความรูส้กึโหยหาอย่างแสน

สาหสั แม้ความทรงจำาจะมาเพยีงแค่เสยีงโดยปราศจากภาพ แต่สญัชาตญาณ

กลบัร้องบอกอย่างชดัเจนว่าสตรผีู้นั้นคอื...

“ท่านแม่” เสยีงนางแหบแห้งเบาหววิราวกบัเสยีงนำ้าค้างหยด ความเจบ็ปวด

และอ้างว้างสะท้อนกึกก้องอยู่ในโสตประสาท ก่อนที่แพขนตาจะขยับถี่เมื่อ 

หญงิสาวฟื้นคนืสู่โลกแห่งความเป็นจรงิอกีครั้ง

ผู้บาดเจ็บลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้า ใช้เวลานานพอสมควรในการปรับ

สายตาให้คุ้นชินกับแสงสว่างที่สาดเข้ามา ภาพเบื้องหน้ายังคงเป็นวัดร้าง 

ปลอดผู้คน นางจงึตระหนกัได้ว่าเมื่อครู่เป็นเพยีงแค่ฝันตื่นหนึ่งเท่านั้น

อดีตและปัจจุบันล้วนถูกเชื่อมโยงเกี่ยวพันด้วยสายฝน ช่างสะเทือน

อารมณ์ ตอกยำ้าความจรงิว่านางยงัคงอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมอืนเคย

เจ้าของร่างระหงไม่รูด้้วยซำ้าว่าตนเองสลบไปนานเพยีงใด แต่กำาลงัวงัชา

เริ่มกลบัมาผดิจากที่คาดการณ์ไว้

นางยกมอืขึ้นเสยผมยาวที่ปรกหน้าออก จงึสมัผสักบัผ้าเนื้อหยาบที่คาด

อยูร่อบศรีษะ และเหน็ว่าที่ข้อมอืมผ้ีาพนัแผลสขีาวพนัทบอยู ่ความประหลาด
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ใจวาบผ่านดวงตาคม ด้วยเหตุนี้จงึก้มหน้าลงสำารวจตามร่างกาย พบว่าแผลที่

ถูกเพลิงไหม้ตรงหน้าแข้งมีผ้าพันอยู่ในลักษณะเดียวกัน รอยฟกชำ้าและแผล

ถลอกตามข้อศอก ข้อเท้า และหวัเข่า ล้วนได้รบัการทายาจนทิ้งกลิ่นขมไว้ที่

ปลายจมูก

“จอมโจรวญิญูชน...” นางพมึพำาชื่อที่หลงเหลอือยู่ในความทรงจำาอย่าง

ครุ่นคดิ ภาพความทรงจำาพร่ามวัแทบจดจำาไม่ได้

ใช่แล้ว...เขาจี้จุดให้นางสลบ

เสาอวี่หรี่ตาลง นอกจากเขาจะไม่พาตวันางไปส่งให้ทางการเพื่อรบัเงนิ

รางวลัแล้ว ยงัมคีวามรู้ทางด้านการรกัษา ประพฤตตินช่างไม่เหมอืนโจรจนน่า

สงสยั สหีน้าท่าทางกด็ูมใิช่สามญั คาดว่าความเป็นมาคงไม่ธรรมดา

นางมองซ้ายแลขวา เพ่งสมาธิเพื่อดูว่ารอบข้างมีกลิ่นอายของผู้ใดอยู่

หรือไม่ ครั้นไม่พบเห็นความเคลื่อนไหวใดๆ ก็ลอบถอนหายใจ พอร่างกาย

เริ่มฟื้นฟู กระเพาะกเ็ริ่มทำางาน เสยีงท้องร้องโครกครากจงึดงัตามมาตดิๆ

ยามนี้กำาลงัภายในของนางฟ้ืนฟมูาได้สี่ในสบิส่วนแล้ว แม้จะถอืว่าน้อย 

แต่กพ็อเอาตวัรอดได้ในระดบัหนึ่ง อดตีที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่านางไม่ควรจะอยู่

ที่ใดนานเกนิไป ดงันั้นถ้าไปไหว นางกค็วรออกเดนิทางต่อ

เจ้าของร่างระหงผดุลกุขึ้น กองหญ้าแห้งที่ผูอ้ื่นหามาให้รองนอนเพื่อไม่

ให้ผิวกายสัมผัสความชื้นเย็นของพื้นโดยตรง เสื้อคลุมตัวยาวสีกรมท่าหลุด

ออกจากร่างทว่าเจ้าตวักไ็ม่คดิจะใส่ใจ ใช้วชิาตวัเบาพุง่ตวัขึ้นไปบนคานสงู แต่

แล้วหน้าก็พลันเปลี่ยนสีเมื่อเห็นเศษผ้าที่มีหินทับวางทิ้งไว้แทนห่อผ้าของ 

ตน

‘เงินเหล่านี้เจ้าย่อมได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ข้าจะรับผิดชอบนำามันไปคืน 

ให้เอง

         จอมโจรวญิญูชน’
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มอืเรยีวคว้าเศษผ้านั้นมาฉกีทิ้งเพื่อระบายโทสะ คดิแล้วเชยีวว่าบุรุษผู้

นั้นไม่น่าจะใช่คนดจีนถงึขั้นช่วยเหลอืนางโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน เขาถงึขั้นไป

สรรหายาและผ้าพันแผลให้นางเสร็จสรรพเพื่อซื้อใจ จากนั้นก็ค่อยขโมย

ทรพัย์สนิของนางไปทั้งหมด

น่าตาย...น่าฆ่าเสยีให้ตายนกั

เสาอวี่หน้าดำาคลำ้า ก่นด่าสาปแช่งอยู่ในใจ หากได้พบอกีครั้งนางย่อม

ต้องแก้แค้นเจ้าวญิญูชนจอมปลอมผู้นั้นให้สาสม

การเดนิป่าไม่ให้หลงเป็นเรื่องยาก ด้วยเหตนุี้หญงิสาวจงึต้องหมั่นทำา

สญัลกัษณ์ไว้ตามทาง และปีนขึ้นต้นไม้เพื่อสำารวจเส้นทางเป็นครั้งคราว

นบัว่านางยงัโชคดทีี่เจ้าโจรหน้าเหมน็สมควรตายผูน้ั้นไม่ได้ชงิมดีสั้นไป

ด้วย อย่างน้อยนางกม็อีาวุธไว้ป้องกนัตวั และถอืไว้ใช้ประโยชน์ได้บ้าง ยาม

เด็กนางเคยถูกปล่อยทิ้งไว้ในป่ากับติงหยางเพื่อฝึกฝนเอาตัวรอด ดังนั้นการ

เดนิป่าครานี้จงึไม่ใช่เรื่องยากเยน็อนัใด

โจรสาวครุน่คดิมาถงึจดุนี้กห็ยดุฝีเท้า ครั้นเงี่ยหฟัูงให้ดกีไ็ด้ยนิเสยีงนำ้า 

คาดว่าไม่ใกล้ไม่ไกลคงมแีม่นำ้าหรอืนำ้าตก

นางโยนเปลอืกกล้วยในมอืทิ้งอย่างไม่ไยด ีร่างในเสื้อสกีรมท่าตวัโคร่ง

ซึ่งสวมแทนอาภรณ์ที่เป้ือนเลอืดเดนิทางมาจนสิ้นสดุลงที่ตนีผา ภาพของนำ้าตก

เบื้องหน้างดงามดั่งฝัน ความเย็นชื้นที่สัมผัสกับผิวเหนอะร้อนช่วยเพิ่มความ

สดชื่นผ่อนคลายเป็นครั้งแรกในรอบหลายวนัที่ผ่าน

คนกระหายความสะอาดรุดหน้าเข้าไปใกล้พร้อมกับวักนำ้าขึ้นมาดื่ม 

ดับกระหาย พอมองซ้ายและขวาไม่เห็นใครก็จัดการปลดเปลื้องเสื้อผ้าแล้ว 

กระโดดลงไปในธารนำ้าอย่างรวดเรว็

ซ่า!

นำ้าในลำาธารที่แตกกระเซน็สร้างระลอกคลื่นเรยีงซ้อนกนัเป็นวง เสาอวี่

บรรจงปลดผ้าพนัแผลที่ศรีษะ แขน และขาออก แม้จะรูส้กึตงึแผลและยงัแสบ
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อยู่บ้าง แต่กไ็ม่มาก ดูท่านางคงจะสลบไปไม่น้อยกว่าสามวนั

ดวงตาสนีำ้าตาลแดงมองภาพสะท้อนของตนเองบนผวินำา้ ก่อนจะมอง

ไปยงัแผลต่างๆ แววตาเหม่อลอยขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง คาดว่าพอแผลหายดคีงจะ

ทิ้งรอยแผลเป็น โดยเฉพาะรอยไหม้ตรงหน้าแข้งข้างขวา

นางลงทุนวางเพลิงรังโจรก่อนที่จะหลบหนีออกมา ในเมื่อพลาดพลั้ง

บาดเจบ็มาเพราะการตดัสนิใจของตนเองกม็แีต่ต้องยอมรบั

ด้วยเหตุนี้บาดแผลเหล่านี้จงึหาได้กวนใจเจ้าตวั ยามนี้นางใกล้เลยวยั

ออกเรือนเต็มที เรื่องแต่งงานหรือการมีครอบครัวไม่เคยผ่านเข้ามาแม้เสี้ยว

ความคดิ ดงันั้นเรื่องรอยแผลพวกนี้กไ็ม่ใช่เรื่องที่นางควรเกบ็เอามาใส่ใจ

เจ้าของร่างระหงดำาผุดดำาว่ายอยู่ริมนำ้าตก ผิวสองสีอาบย้อมแสงแดด

ดูโดดเด่นท่ามกลางแสงสะท้อนบนผิวนำ้าที่เปล่งประกาย ปานแดงรูปนกยูง

รำาแพนบนสะบักหลังข้างซ้ายขยับตามกล้ามเนื้อบนแผ่นหลังเนียนประหนึ่ง 

มชีวีติ เรอืนผมสดีำาขลบัที่แต่เดมิฟฟู่องกระเซอะกระเซงิแนบลูเ่ข้ากบัใบหน้าและ

เรอืนร่างโค้งเว้าอนัแขง็แรง ยามได้เหน็นางจากไกลๆ ช่างให้ความรู้สกึลกึลบั 

มเีสน่ห์เหนอืคำาบรรยาย

หญงิสาวขดัถูไปตามเรอืนร่าง เสยีงดงัจากนำ้าตกทางด้านหลงัปกปิดการ

เคลื่อนไหวของแม่นกยูงสาว  ขณะเดียวกันก็ปิดกั้นการมีตัวตนของใคร 

บางคนไว้อย่างมดิชดิ จนกระทั่ง...

“นั่นใคร!” นางตะโกนดงัก้องพร้อมกบัตวดัหน้าไปยงัทศิทางที่เกดิเสยีง

เสียดสีของพุ่มไม้ มือเรียวยกขึ้นมาปกปิดเรือนร่างพร้อมกับซ่อนตัวลงในนำ้า

จนมดิคอ ใบหน้าสวยคมดำาคลำ้าจนแทบเปลี่ยนเป็นสเีขยีว

ต่อให้อกีฝ่ายเงยีบ ทว่านกยูงสาวกร็บัรู้ถงึสายตาคู่หนึ่งที่ยงัคงจบัจ้อง

ตนไม่เลกิรา

‘ประเสริฐ’ โจรสาวกัดฟันกรอด อยากจะไปควักลูกตาคนถำ้ามองเสีย

ให้รู้แล้วรู้รอด ครั้นเหลือบไปยังกองเสื้อผ้ากับมีดสั้นที่วางอยู่ไม่ไกลก็มีเสียง

เข้มเรยีบๆ ดงัขดัจงัหวะขึ้น
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“ต้องขออภยัแม่นาง ข้ามไิด้มเีจตนาจะแอบดู”

ผู้ฟังหนัขวบัไปยงัทศิทางดงักล่าว พบว่ามรี่างใหญ่กำายำายนืหนัหลงัอยู่

บนกิ่งไม้ใหญ่ ห่างจากนำ้าตกไปพอสมควร เรอืนผมสั้นประบ่า จุดที่สงัเกตนี้

เห็นชัดถึงการเปลือยกายท่อนบนอวดรอยสักตั้งแต่หัวไหล่ลากผ่านแผ่นหลัง

ไปถึงเอว นำ้าเสียงดูเมามายคล้ายละเมอส่งตรงมาที่นางราวกับพูดคุยอยู่ 

ต่อหน้า คาดว่ากำาลงัภายในคงสูงส่งพอสมควร

แวบแรกนางคดิว่าอาจจะเป็นจอมโจรหน้าเหมน็ผู้นั้น ต่อมาจงึมั่นใจว่า

มิใช่ แม้คราที่พบกันจะเป็นช่วงที่สติของนางยังไม่ชัดแจ้ง แต่นางก็จำาได้ว่า 

อกีฝ่ายมเีรอืนผมยาวและมรีูปร่างที่บางกว่า

ผหีน้าเหมน็ตวัเก่าจากไป ผเีน่าหน้าใหม่กโ็ผล่มา

“คำาแก้ตวัฟังไม่ขึ้น” โจรสาวเค้นหวัเราะเสยีงเยน็ยะเยอืก “หากเจา้รูส้กึ

ผดิจรงิๆ กจ็งทิ้งของมคี่าทั้งหมดแล้วไสหวัไปเสยี”

บุรุษผู้ยืนนิ่งอยู่บนต้นไม้แทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน เพียงไม่นาน

ความประหลาดใจในทแีรกกแ็ปรเปลี่ยนเป็นความขบขนั นางอยากให้เขาชดใช้

ค่าเสยีหายด้วยเงนิทอง แต่เขาเองกไ็ม่มอีะไรตดิตวัมาเลยเช่นกนั “ข้าไม่มเีงนิ

หรอก” เขากล่าวเสยีงเอื่อยเฉื่อย ยงัคงยนืหนัหลงัอยู่เช่นนั้น “แม่นาง ปาน 

นกยูงบนหลงัเจ้าเป็นของจรงิหรอื”

ร่างระหงที่กำาลงัแหวกว่ายในนำ้าอารมณ์แปรเปลี่ยนทนัท ีนางพุง่ตรงไป

สวมเสื้อผ้าด้วยความเรว็ดั่งพาย ุรมิฝีปากเม้มเข้าหากนั สหีน้าเคร่งเครยีดและ

หวาดระแวงเป็นอย่างยิ่ง

“จรงิหรอืไม่จรงิแล้วอย่างไร!” กล่าวจบกค็าบมดีสั้นไว้ในปาก สองมอื

สาละวนอยู่กับการสวมเสื้อผ้าโดยที่สายตาไม่ละจากแผ่นหลังหนา ขณะ

เดียวกันความวิงเวียนก็เล่นงานเข้าอย่างจัง ร่างระหงถึงกับตาพร่า จึงใช้เล็บ

จกิแขนเพื่อประคองสตเิอาไว้

“ก็ไม่อย่างไร ข้าใช้สายตาล่วงเกินเจ้าไปแล้ว อย่างไรเสียก็ขอไถ่โทษ

ด้วยคำาแนะนำาดีๆ  กแ็ล้วกนั”
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ครั้นผูกผ้าคาดเอวอย่างลวกๆ เสรจ็เรยีบร้อย เสาอวี่กเ็อื้อมมอืขึ้นมา

จบัด้ามมดี ลางสงัหรณ์ร้องบอกว่าเขาย่อมต้องรู้บางสิ่งเกี่ยวกบัปานนกยูง

เสาอวี่เริ่มเคลื่อนไหว หยาดนำ้าที่ไหลลงมาจากเส้นผมหยดลงพื้นเรยีง

เป็นสายตามร่างที่วิ่งเข้าหาบุรุษลกึลบัด้วยกำาลงัทั้งหมดที่ม ีแต่กไ็ม่ทัน...

“หากเจ้ายงัรกัชวีติ กอ็ยู่ให้ห่างเมอืงจื้อโหยว”

เงาร่างของผูก้ล่าวจางหายไปราวกบัไม่เคยปรากฏตวัมาก่อน หลงเหลอื

ไว้เพยีงคำาเตอืนซึ่งสะท้อนไปมาอยู่ในโสตประสาทของผู้ฟัง

เมอืงจื้อโหยว...ที่แท้คอืเมอืงจื้อโหยว

โจรสาวจมดิ่งลงไปในความนึกคิด ปล่อยร่างอันซวนเซลงกับพื้น นั่ง

เงยีบงนัอยู่เช่นนั้น

นางตามหาเบาะแสเรื่องชาติกำาเนิดมาชั่วชีวิต นึกไม่ถึงว่าการอาบนำ้า 

ในป่าจะทำาให้นางเข้าใกล้ความจรงิอย่างเหนอืความคาดหมาย

ถงึขั้นนี้แล้ว นางยงัต้องสนใจคำาเตอืนนั้นอยู่อกีหรอื

คำาเตอืนนี้ไม่ต่างจากการกระตุ้นความสงสยัใคร่รู้ ทว่ายิ่งห้ามกเ็หมอืน

ยิ่งยุ

คดิจะห้ามคนอย่างนาง...ต่อให้ห้ามอกีสกัสบิชาตกิไ็ม่มทีางขวางนางได้



ณ เมอืงจื้อโหยว หนึ่งเดอืนต่อมา

ผนืฟ้ากว้างใหญ่สคีรามสดห่มสรรพสิ่งไว้เบื้องล่าง เมอืงจื้อโหยวจะว่า

ใหญ่กไ็ม่ใหญ่ จะว่าเลก็กไ็ม่เชงิ

ห่างจากศนูย์กลางเมอืงใหญ่เรื่อยมายงับรเิวณท่าเรอืรมิทะเลกระจกใน

ยามเช้าช่างครกึครื้น เนื่องจากผู้คนกำาลงัวุ่นวายกบัการจดัเตรยีมงานเทศกาล 

ในทางกลบักนั แถบชานเมอืงกลบัสงบเงยีบดงัเช่นที่ผ่านมา

หากจะกล่าวให้ถกูต้องคอื...ชาวบ้านแถบนี้ยงัไม่ได้รบัการเหลยีวแลจาก

ทางการเหมอืนเช่นเคย ทว่าคนในหมู่บ้านเลก็ๆ แห่งนี้กลบัไม่เคยคาดฝันมา

ก่อนว่าจะมปีาฏหิารยิ์เกดิขึ้นกบัพวกเขา

“ท่านยาย! บนหวัเตยีงของข้ามเีสื้อผ้าชุดใหม่ สวยงามมากเลย” เสยีง

เด็กเล็กตะโกนลั่นอย่างดีใจดังมาจากกระท่อมหลังน้อยท้ายหมู่บ้าน มิทันไร 

กเ็ป็นเสยีงแหบแตกเนื้อหนุ่มในเรอืนเลก็ดงัขึ้นถดัมา

“ท่านปู่! จู่ๆ ในหบีของเรากม็สีมนุไพรรกัษาโรคอยู่มากมาย หมายความ

ว่าเราสามารถแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้แล้วใช่หรอืไม่”

“พี่ชายๆ กะ...เกวยีน! มเีกวยีนไร้ม้าเทยีมเล่มหนึ่งอยู่ที่หน้าบ้าน”

ส�ม
เยือนหอเวห�
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“สิ่งนี้ต้องเป็นปาฏหิารยิ์ของเทพเซยีน!”

“ใครว่า เป็นจอมโจรวญิญูชนต่างหากเล่า!”

เสียงพูดคุยระเบ็งเซ็งแซ่ส่งผลให้หมู่บ้านอันแสนเงียบเหงาดูมีชีวิต 

ชีวาขึ้นมาทันตาเห็น ผู้คนล้วนส่งยิ้มและหัวเราะหน้าชื่นตาบาน เท่านี้ก็เพียง

พอแล้วที่จะทำาให้ใบหน้าของผู้ที่มองจากไกลๆ ระบายรอยยิ้มละมุนละไม

บนทุ่งหญ้าซึ่งเป็นพื้นที่ราบสงู ห่างไกลจากหมูบ้่านประมาณสองลี้ บรุษุ

สามคนนั่งอยู่บนอาชาไนยคนละตวั มองดูภาพที่เกดิขึ้นอย่างสงบ จนกระทั่ง

หนึ่งในนั้นทำาลายความเงยีบขึ้นมา

“ดูสอิูกั๋ว การเป็นผู้ให้ย่อมได้รบัความสุขอนัลำ้าค่าคนืมาเสมอ” คำาพูด

ของร่างสูงโปร่งในชุดสีกรมท่าส่งผลให้คนอายุน้อยกว่าหันไปพยักหน้า 

เห็นด้วย สีหน้าของอูกั๋วแช่มชื่น ผิดกับบุรุษในชุดสีหมอกที่หัวเราะพลาง 

หยอกเย้าด้วยความขบขนัเตม็ประดา

“อูกั๋ว เกรงว่าอีกไม่นานลูกพี่ของเจ้าคงได้ออกบวช” อวิ๋นจิ่นลี่ตวัด

บงัเหยีนในมอืเพื่อให้ม้าออกตวั เรอืนผมของเขาเกล้าเป็นมวยอย่างเรยีบร้อย 

แสดงถึงความเอาใจใส่ในรูปลักษณ์ ชื่อเสียงความเจ้าสำาอางของชายหนุ่มวัย

ยี่สิบสี่ผู้มีคิ้วกระบี่นี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ทว่าน้อยคนนักจะมีโอกาสได้รู้จัก 

ตวัตนที่แท้จรงิของเขา

“ไม่มีทางหรอกท่านอวิ๋น ในเมื่อเงินที่ลูกพี่นำาไปใช้จ่ายซื้อของให้พวก

เขามใิช่ของเขาเองด้วยซำ้า หากข้าเป็นนางคงจะโกรธน่าดู”

อกูั๋วเล่าพร้อมกบับงัคบัม้าให้เดนิตาม แน่นอนวา่คำาพดูของเขาเรยีกให้

ดวงตาเรียวคมของจอมโจรวิญญูชนตวัดมองอย่างคาดโทษ การเล่าให้คน 

ช่างสงัเกตถงึขั้นชอบจบัผดิอย่างอวิ๋นจิ่นลี่ฟังมใิช่ความคดิที่ดเีอาเสยีเลย

เลี่ยงได้ควรเลี่ยง...สอนเท่าไรกไ็ม่รู้จกัจำา

อาชาสามตวัยำ่าเท้าไม่ช้าไม่เรว็ จอมโจรวญิญูชนมลีางสงัหรณ์ว่างานนี้

คงไม่พ้นถูกถามถงึเรื่องเฮยขงเชว่

“นาง5?” และลางสังหรณ์ของเขาก็เป็นจริง เมื่อหนุ่มเจ้าสำาอางดู
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กระตอืรอืร้นขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั

“ใช่แล้วขอรบั” เดก็หนุ่มพยกัหน้ายนืยนั “นางเป็นสตรแีท้ๆ แต่กลบัมี

บาดแผลเต็มตัว ลูกพี่ช่วยทำาแผลให้ และอยากได้นางมาเป็นพวก” คนเล่า 

เบนสายตาไปยงัเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาที่ปิดปากเงยีบไม่พูดไม่จา “ลกูพี่ นี่กผ่็าน

มาเดอืนหนึ่งแล้ว เฮยขงเชว่กย็งัตามหาท่านไม่พบ”

ชายหนุ่มหรี่ตา “ดูท่าวนันี้เจ้าจะพูดมากเป็นพเิศษ”

“ลูกพี่ เป็นเพราะข้าอารมณ์ดทีี่ได้ช่วยเหลอืผู้อื่น”

คำาตอบแสนซื่อส่งผลให้ร่างสงูโปร่งอบัจนด้วยคำาพดู ดูท่าอกีฝ่ายจะไม่

เข้าใจว่าตนกำาลังเหน็บแนมเขาอยู่ สุดท้ายจึงลอบถอนหายใจ สานต่อบท

สนทนาอย่างอดเสยีไม่ได้ “บางทขี้าอาจจะทิ้งเบาะแสไว้น้อยเกนิไป”

“หรอืไม่กเ็ป็นเพราะนางไม่สนใจจะตามหาท่าน นางอาจจะอบัอายเกี่ยว

กบั ‘เรื่องนั้น’ กเ็ป็นได้” อูกั๋วรบีสมทบอย่างออกรสออกชาติ

“อูกั๋ว มเีรื่องอนัใด จงเล่ามาเสยี อย่าได้ชกัช้า” บุรุษอกีคนเร่งเร้า ดูท่า

การเดินทางมาสมทบสหายที่ชายแดนจะไม่เสียแรงเปล่า เรื่องสนุกๆ เช่นนี้ 

มหีรอืที่เขาจะพลาด

“ท่านอวิ๋นไม่รู้อะไรเสียแล้ว ลูกพี่ถูกเฮยขงเชว่โผกอดเบียดชิดจนร่าง

แทบหลอมรวมเป็นหนึ่ง”

“อะไรนะ!” เป็นอวิ๋นจิ่นลี่เสยีอกีที่ตกใจจนเผลอร้องเสยีงดงั สหายของ

เขาคงความบรสิทุธิ์ดจุผ้าขาว เพยีงโดนสตรสีมัผสัเข้าหน่อยกห็น้าแดงเป็นผล

องิเถา6 จรงิหรอืที่ยอมปล่อยให้สตรแีปลกหน้าโอบกอด

“ข้าพูดจริงๆ ลูกพี่เก่งกล้าสามารถ จิตใจเปี ่ยมด้วยเมตตาและ 

คุณธรรม ทั้งยงัมเีสน่ห์มากล้น หากลูกพี่เอาจรงิ รบัรองว่าย่อมเป็นที่ชมชอบ

ของนารบีุปผางามมากกว่าท่านอวิ๋นเสยีอกี ข้ากล้าเอาหวัรบัประกนัเลย”

5 นาง ในภาษาจนีจะออกเสยีงว่า ทา (她) ซึ่งเป็นเสยีงเดยีวกบัที่ใช้เรยีกสรรพนามแทนบุรุษว่า 

เขา (他)
6 ผลองิเถา (樱桃) คอืผลเชอร์รี
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ร่างในชุดสกีรมท่าใบหน้าดำาคลำ้าสลบัแดง สหีน้าทกุข์ตรมประหนึ่งมไิด้

ปลดทกุขม์าหลายวนั เล่นเอาคุณชายเสเพลหวัเราะตวัโยน แทบพลดัตกลงมา

จากอานม้า

“อกูั๋ว เจ้ารู้จกัใช้คำาว่า ‘นารบีปุผางาม’ ก้าวหน้า...นบัว่าก้าวหน้า” อวิ๋น- 

จิ่นลี่ยกมอืตบเข่า ขำาจนหน้าแดง

จอมโจรวิญญูชนตวัดมองค้อนสหาย ก่อนจะเพ่งเล็งไปยังผู้ติดตาม 

“อูกั๋ว พูดจาแก่แดดแก่ลม ลงจากม้าเสยี...ต่อจากนี้อกีห้าลี้ให้เจ้าวิ่งตาม”

แน่นอนว่าเดก็หนุ่มไม่ทราบเรื่องที่ลูกพี่ของเขายงัเป็นบุรุษพรหมจรรย์ 

งานนี้คนไม่รู้ความจงึต้องลงไปวิ่งตามม้าอย่างน่าสงสาร

ร่างที่วิ่งไล่ตามหลงัเริ่มหอบและทิ้งระยะห่างไปเรื่อยๆ หากสหายทั้งสอง

พูดคุยกนัคงไม่มทีางที่ผู้ตดิตามจะได้ยนิ

“เจ้าไม่ชอบแตะต้องอสิตร ีแต่อูกั๋วกลบับอกว่าเจ้าเป็นคนทำาแผลให้...

หมื ผู้ใดกนัที่โชคดถีงึเพยีงนั้น หากเหม่ยหลนิรู้เข้าคงไม่พอใจน่าดู” ชายหนุ่ม

ขมวดคิ้วเลก็น้อย เพยีงไม่นานกน็กึชื่อของหญงิสาวได้ “อ้อ...อูกั๋วบอกว่าคอื

เฮยขงเชว่ใช่หรอืไม่”

“ข้าถือว่านางเป็นเพียงหุ่นไม้” ผู้ตอบมีนำ้าเสียงเหนื่อยหน่ายอย่างเห็น

ได้ชัด คงไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่ายามนั้นเขาต้องใช้ความพยายามมากเพียงไรถึงจะ

ควบคมุมอืกบัเสยีงมใิห้สั่นต่อหน้าอกูั๋ว ทั้งที่ความจรงิหวัใจที่เต้นแรงได้ทำาลาย

สมาธิไปจนแทบไม่มีเหลือ...ขืนพูดออกไปมีหวังได้ขายหน้า เสียชื่อจอมโจร

วญิญูชนแย่

ป่านนี้ไม่รู้ว่านางนกยูงดำาจะเป็นเช่นไรบ้าง นางอาจบาดเจบ็สาหสัหรอื

หลงทาง แต่ด้วยนิสัยของนาง จะยอมปล่อยให้ของถูกช่วงชิงไปโดยไม่กลับ

มาทวงแค้นเชยีวหรอื

ร่างสูงโปร่งจมอยู่ในห้วงคดิไม่นานกต็สีหีน้าเรยีบเฉยเช่นเดมิ เล่นเอา

ผูท้ี่คดิวา่จะได้แกล้งหยอกเย้าหนุม่บรสิทุธิ์นานกว่านี้เผยความผดิหวงัเบาบาง

ออกมาทางแววตา
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“ในระหว่างที่ข้าไม่อยู่ มผีู้ใดสงสยัหรอืไม่”

สีหน้าของอีกฝ่ายแปรเปลี่ยนเป็นจริงจัง กลิ่นอายรอบตัวเฉียบคมขึ้น

อกีหลายเท่าตวั “ในรศัมห้ีาลี้รอบจวนของเจ้าไม่มกีารเคลื่อนไหวใดๆ ผดิสงัเกต 

ตวัตนที่เจ้าสร้างขึ้นทำาให้เจ้าไม่อยู่ในสายตาผู้ใดทั้งสิ้น”

จอมโจรวญิญูชนยกยิ้มบางเบา “เจ้าเองกไ็ม่ได้ด้อยไปกว่าข้านกัหรอก”

“ข้ายงัห่างชั้นกว่าเจ้าเยอะ กลบัไปคราวนี้อย่าลมืตามจาเชยีนลั่วมาตรวจ

อาการล่ะ” อวิ๋นจิ่นลี่ระบายลมหายใจ “เรื่องหลกัฐานที่เจ้าให้ข้าเมื่อคราวก่อน 

ข้าพยายามสบืหาดแูล้ว แต่กไ็ม่พบลูท่างที่จะสาวไปถงึตวัการได้ ทางจิ้งเหม่ย-

หลินเองก็สืบไปไม่ถึงต้นตอ ดังนั้นข้าจึงยังไม่ลงมือ ประเดี๋ยวจะเป็นการ 

แหวกหญ้าให้งูตื่น”

“เจ้าตัดสินใจถูกต้องแล้ว หากเรื่องเล็กไม่อดทนจะเสียงานใหญ่”  

ชายหนุ่มเห็นว่าม้าวิ่งเร็วไป จึงใช้ขาสัมผัสเข้าที่ข้างลำาตัวของมันเพื่อให้ชะลอ

ความเรว็ลง แม้จะเป็นการทำาโทษอูกั๋ว แต่กอ็ดที่จะใจอ่อนไม่ได้อยู่ดี

“เจ้ากลบัไปครานี้ เราต้องวางแผน...” หนุ่มเจ้าสำาอางเงยีบไปทนัทเีมื่อ

โสตประสาทสมัผสัได้ถงึบางสิ่งที่ใกล้เข้ามา เขากระชากบงัเหยีนเพื่อให้ม้าหยดุ

เคลื่อนที่ ยื่นแขนออกตรงขนานกบัพื้นด้วยความเคยชนิ ผวิปากเรยีกเพยีงครู่

เดียวก็มีนกพิราบสื่อสารตัวสีขาวสะอาดบินมาเกาะลงบนแขนพร้อมกับ 

ม้วนกระดาษที่อยู่ในปล้องไม้เล็ก ครั้นกวาดตามองอักษรที่เขียนมาเสร็จสิ้น

แล้วกส็ะบดัแขนอกีหนึ่งครั้ง ส่งนกพริาบดงักล่าวให้บนิจากไป

“เหม่ยหลนิต้องการพบข้ากบัเจ้า”

“มีเรื่องอันใด” จากสีหน้าหนักใจของสหายที่นานๆ จะได้เห็นสักครั้ง 

นำ้าหนกัของเรื่องนี้ดูท่าจะหนกัอยู่พอสมควร

“ดูเหมอืนว่าจะมคีนทรยศจากแคว้นอู๋หลบหนเีข้าเมอืงจื้อโหยว”

ณ ศนูย์กลางเมอืงจื้อโหยว ในเวลาเดยีวกนั

ลมฟ้าอากาศในช่วงนี้ย่างเข้าสู่ต้นฤดูฝน...ไม่ถือว่าร้อนและหนาวจน 
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เกนิไปนกั

เสาอวี่เปิดปากหาวหวอดพลางเอามือดันหน้าต่างบานเล็กให้เปิด 

ออก ห้องขนาดเล็กที่มีเพียงเตียงและหีบผ้าซึ่งนางใช้เป็นที่ซุกหัวนอนอาจจะ

ดูคับแคบเกินไปในสายตาผู้อื่น แต่สำาหรับนางมันดีกว่าการไปนอนอยู่ข้าง 

ถนน นบัว่านางยงัมโีชคหลงเหลอือยู่บ้าง

โชคดีขั้นแรกคือ หน้าตาของนางพอมีประโยชน์อยู่บ้าง โชคดีขั้นสอง

คอื หน้าแข้งของนางมรีอยตำาหน ิครั้นโกหกไปว่าอายุสบิเจด็ นางจงึถูกรบัเข้า

มาเป็นสาวใช้ในหอบุปผาแดง หอคณิกาเลื่องชื่อที่เต็มไปด้วยบุรุษมากหน้า

หลายตา จนโจรสาวนำ้าลายสอ

ไม่ใช่เพราะชื่นชมความหล่อเหลา แต่เป็นเพราะคนเหล่านั้นล้วนถุงเงนิ

หนกัด้วยกนัทั้งสิ้นต่างหาก

หลายวันมานี้นางทำาเนียนฉกมาได้หลายถุง แต่ก็ทำาได้เพียงเล็กๆ  

น้อยๆ พอเป็นกระสาย ไม่ให้เป็นที่สังเกตมากนัก หากมีคนเคยเห็นป้าย

ประกาศจบัของนางจากแคว้นเกาเข้ามาชี้ตวัจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ว่าอย่างไร

กม็อิาจปล่อยให้เรื่องแดงก่อนจะสบืรู้ชาตกิำาเนดิของตนเอง

มอืเพรยีวบางยกมอืขึ้นมาลบูใบหน้าที่ยงัหลงเหลอืเค้าความง่วงงนุ ครั้น

ล้างหน้า ผลดัเปลี่ยนอาภรณ์เรยีบร้อยแล้วกต็รงไปยงัโถงใหญ่เพื่อกนิอาหาร

เช้า ทนัททีี่ถอืชามมาทิ้งตวันั่งบนโต๊ะว่าง เงาร่างบางๆ กเ็ข้ามานั่งประกบโดย

ทนัที

“อาเชว่ เจ้าตื่นเรว็จงั วนันี้เป็นวนัหยุดของเจ้ามใิช่หรอื” ฟางฟางเป็น

ฝ่ายพูดก่อน

ก่อนหน้านี้เสาอวี่เห็นฟางฟางแบกถังนำ้าจนมือแขนสั่น นางจึงแย่งมา 

ถือเองเพราะไม่อยากเสียเวลา หลังจากนั้นสาวใช้ผู้นี้ก็ตามติดนางพอสมควร 

น่าเสียดายนักที่นางไม่อาจเปิดใจให้มากกว่าที่เป็นอยู่ หากนางไม่ได้ผ่านการ

เลี้ยงดูเยี่ยงโจรมาสบิกว่าปีกค็งจะดมีใิช่น้อย

โจรสาวครุ่นคดิพลางเกบ็สายตากลบัมายงัชามข้าวของตน “ข้าว่าจะไป
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เดนิเล่นในเมอืง”

ตลอดเวลาที่ผ่านมานางลอบสังเกตแผ่นหลังของสตรีทั้งหลายในหอ

คณิกา ไม่ว่าจะเป็นสตรีคณิกาหรือสาวใช้คนครัว ไม่ว่าผู ้ใดก็ไม่มีปาน 

รปูนกยงูรำาแพนบนแผ่นหลงัเลยสกัคน พอแกล้งสอบถามกบัฟางฟาง นางกไ็ม่รู้

เรื่องนี้ แถมยงัมองว่าเป็นเรื่องประหลาดอศัจรรย์ใจ ดงันั้นทางที่ดนีางควรจะ

ไปหาข่าวสารเอาที่อื่น

ข่าวสารที่ต้องซื้อขาย...

“นั่นสินะ ใกล้จะถึงงานเทศกาลอาหารรัญจวนแล้ว หวังว่าเถ้าแก่เนี้ย

จะยอมให้เราลางานไปเที่ยวชมงานบ้าง” ฟางฟางมสีหีน้าตื่นเต้น ผดิกบัผู้ฟัง 

ที่สหีน้าเรยีบเฉย ไม่ยนิดยีนิร้ายเป็นพเิศษ

“ถ้าได้กด็”ี

มื้อเช้าผ่านพ้นไปอย่างเรยีบง่าย หลงัจากนั้นกถ็งึเวลาแจกจ่ายเบี้ยเลี้ยง 

ทันทีที่หญิงสาวรับเงินเสร็จก็สวมผ้าคลุมสีทึมมุ่งหน้าออกจากหอบุปผาแดง 

ท้องถนนสายหลักบัดนี้ถูกปิดมิให้รถม้าเคลื่อนผ่าน ตลอดสองข้างทางเริ่มมี

แผงลอยมาตั้งบ้างแล้ว

เมืองที่มีขนาดใหญ่โตเทียบเท่าเมืองสามเมืองแห่งนี้ตั้งตระหง่าน 

อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่ง ชายแดนฝั่งทางทิศเหนืออยู่ติดกับแคว้นเกา 

ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืมแีคว้นฝู ทศิใต้มแีคว้นอู๋ และหากนั่งเรอืผ่านทะเล

กระจกไปยงัทศิตะวนัตกกจ็ะย่างเข้าสูด่นิแดนแคว้นหยาง เปรยีบเสมอืนหวัใจ

สำาคัญที่ผู้คนอยากจะช่วงชิงเนื่องจากทำาเลที่ตั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังแคว้น

สำาคญัทั้งหลาย

ทว่าแผนผงัเมอืงอนัลกึลบัซบัซ้อน มกีลไกป้องกนัอนัแน่นหนาไร้ความ

ปราน ีกเ็ปรยีบเสมอืนเกราะคุ้มภยัให้เมอืงที่มอีาณาเขตใหญ่โตอยู่รอดมายาว 

นานกว่าห้าสบิปี

นางกวาดตามองความเจรญิของบ้านเรอืนต่างๆ ได้ยนิมาว่าผู้ปกครอง

เมืองผ่านพ้นมาได้สามชั่วอายุคนเท่านั้น แต่กลับสร้างเมืองใหญ่เช่นนี้ได้ใน
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เวลาเพียงไม่กี่ปี ความสามารถย่อมไม่ธรรมดา ผิดกับนางที่ทุกวันนี้ลำาพัง 

เอาตนเองให้รอดยังยากลำาบาก ไม่รู้เลยว่าการยืนอยู่เหนือผู้อื่น...ปกครอง 

คนจำานวนมาก จำาต้องเสยีสละความสุขและเวลาส่วนตนไปมากมายเพยีงใด

ผู้คดิเดนิลดัเลาะไปตามท้องถนนจนกระทั่งเลี้ยวโค้งตรงมุมขวา เบื้อง

หน้าคอืสิ่งปลูกสร้างสขีาวขนาดใหญ่สูงสองชั้นปราศจากบานหน้าต่าง สถานที่

แห่งนี้คอืหอเวหา แหล่งซื้อขายข่าวที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงจื้อโหยว

บุรุษแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเห็นเสาอวี่หยุดอยู ่ด้านหน้าก็เดินมา

ต้อนรบัด้วยรอยยิ้ม “ยนิดตี้อนรบัแม่นาง มทิราบว่าท่านมาที่นี่...”

“ข้ามาซื้อข่าว” เสาอวี่ตอบโดยไม่ปลดผ้าคลุมออกจากศรีษะ

ชายหนุ่มกวาดตามองสำารวจนางเล็กน้อย แม้จะไม่มากจนทำาให้รู้สึก

อดึอดั แต่แม่โจรสาวกร็ู้ว่าเขากำาลงัประเมนินางอยู่

“เชิญแม่นางตามข้ามาขอรับ” ในที่สุดชายหนุ่มก็ผายมือเชิญร่างระหง

เขา้ไปด้านใน เบื้องหน้าประตทูางเข้าและออกของสถานที่แห่งนี้มคีนยนืคมุอยู่

แปดคน เส้นทางด้านในลึกลับคดเคี้ยวคล้ายเขาวงกต นัยน์ตาเรียวคม 

สนีำ้าตาลแดงพยายามจดจำาเส้นทางดงักล่าวแม้จะเป็นไปได้ยาก จนกระทั่งพวก

เขาหยุดลงที่หน้าประตูบานหนึ่ง

“เชญิ” ผู้นำาทางเปิดประตูพร้อมกบัผายมอืเชื้อเชญิ

ร่างในเสื้อคลุมสาวเท้าอย่างไม่รีบร้อน เบื้องหน้าคือภาพของโต๊ะไม้

ขนาดใหญ่ซึ่งมีบุรุษใบหน้าราบเรียบไม่สะดุดตานั่งอยู่ทางด้านหลัง ตรงข้าม

คือเก้าอี้ไม้ว่างเปล่าที่คาดว่าน่าจะเป็นที่สำาหรับลูกค้า ผู้นำาทางเห็นว่าส่งลูกค้า

ถงึที่หมายกห็นัหลงัเตรยีมเดนิกลบั นกึไม่ถงึว่าเสยีงของหญงิสาวจะรั้งตวัเขา

เอาไว้

“เขาเป็นเจ้านายเจ้า?”

อีกฝ่ายหันหน้ากลับมาพร้อมกับโค้งศีรษะเล็กน้อย “มิใช่ขอรับ 

แม่นาง เหน็แม่นางพูดว่าต้องการซื้อขายข่าว คนผู้นี้คอื...”

“ข้าต้องการพบเจ้านายสงูสดุของเจ้า” เสาอวี่พดูแทรกพลางยกมอืเท้าลง
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บนพนกัเก้าอี้ การวางมาดแลดูทั้งสูงส่งและหยิ่งยโสในเวลาเดยีวกนั ประหนึ่ง

ว่านางมเิหน็ผู้ที่นั่งอยู่หลงัโต๊ะใหญ่อยู่ในสายตา

“ระ...เรื่องนี้” เขาเผยสหีน้าลำาบากใจ แน่นอนว่าการเข้าพบนายสูงสุด

มใิช่ว่าผู้ใดอยากเข้าพบกพ็บได้

บุรุษที่นั่งอยู่หลังเก้าอี้ลุกขึ้นยืน “แม่นาง เข้าหอเวหาก็ต้องทำาตาม 

กฎของหอเวหา อย่าทำาให้พวกข้าต้องลำาบากใจเลย”

โจรสาวเบือนสายตากลับไปยังผู้พูด มุมปากอวบอิ่มยกขึ้นเล็กน้อย 

“หมายความว่าเจ้ามอีำานาจในการตดัสนิใจมากกว่านายของเจ้า?”

“ข้า...ข้ามไิด้หมายความเช่นนั้น”

เสาอวี่มองท่าทางอึกอักของพวกเขาแล้วยกมือขึ้นมากอดอก ส่งเสียง

หวัเราะในลำาคอ “แค่ให้ไปบอกนายของพวกเจ้าว่าข้าต้องการเข้าพบ คงไม่ใช่

เรื่องใหญ่เกนิไปใช่ไหม”

บรุษุทั้งสองหนัมามองหน้ากนั ก่อนที่ชายหนุม่ผูน้ำาทางจะพยกัหน้าช้าๆ 

“ขอรบั เช่นนั้นเชญิแม่นางรอที่นี่”

เขากล่าวจบก็ปิดประตูพร้อมกับเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสอง เดินไป

ประมาณสามสบิก้าวแล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกครั้งสุดท้ายกม็าถงึที่หมาย

ชายหนุ่มเคาะประตูก่อนจะร้องเรยีกเสยีงแผ่ว “นายหญงิ...”

บานประตใูหญ่เปิดออก เผยให้เหน็ร่างหญงิสาวในชดุสบีานเยน็ ใบหน้า

ของนางดูอ่อนเยาว์ ทว่าแววตากลับลำ้าลึกเกินวัย “ท่านชิว มีธุระอันใดกับ 

นายหญงิหรอื”

ชวิจ่างค้อมศรีษะให้อกีฝ่ายเลก็น้อย ก่อนที่ทั้งสองจะสาวเท้าเข้าไปใน

ห้องโดยที่ยงัไม่ปิดประตู “แม่นางลู่ มสีตรผีู้หนึ่งมาเพื่อซื้อข่าว แต่นางบอกว่า

ต้องการพบนายหญงิท่าเดยีว ข้า...”

ลู่ซูชกัสหีน้าไม่พอใจ “ท่านชวิ ลูกค้าบอกให้มาท่านกม็าร!ึ ปัญหาเพยีง

เท่านี้ท่านยงัจดัการไม่ได้ ท่านนี่มนั...”

สตรีในชุดสีสดกล่าวยังไม่ทันจบก็ถูกเสียงใสกังวานจากด้านในขัดขึ้น
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มาเสยีก่อน “บอกไปว่าข้าไม่ต้องการให้เข้าพบ อยากซื้อข่าวกใ็ห้พบคนของเรา

เหมอืนเดมิ หากคดิมาสร้างความวุ่นวายกอ็ย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจ”

ชวิจ่างลอบกลนืนำ้าลาย “ขอรบั” ดูท่านายหญงิของเขาจะอารมณ์ไม่ดี

ชายหนุ่มคิดพลางค้อมศีรษะก้าวถอยไปด้านหลัง ยังมิทันได้เดินออก

จากห้องก็สะดุ้งโหยงเมื่อร่างระหงในเสื้อคลุมสีทึมยืนอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับ 

ยกขาขึ้นมากั้นประตูเอาไว้

ปึง!

รมิฝีปากอวบอิ่มที่พ้นผ้าคลมุสทีมึเหยยีดยิ้มที่มุมปาก “ขอบใจเจ้ามาก

ที่ช่วยนำาทางให้”

“ทะ...ท่าน!”

ชิวจ่างใบหน้าซีดเผือด ขณะที่ลู่ซูอ้าปากเตรียมกรีดร้องเรียกคนให้มา

ลากตวัแขกมไิด้รบัเชญิออกไป

“สาวน้อย ข้าไม่แนะนำาให้เจ้าโวยวาย ผู้ที่ยืนคุ้มกันตั้งแต่ปากทาง 

ถูกข้ากล่อมให้นอนหลับไปหมดแล้ว” เสาอวี่เน้นเสียงให้ดังขึ้นเป็นพิเศษเพื่อ

ตอกยำ้าว่านางได้ทำาอย่างที่พูดไว้จรงิๆ

สองหนุม่สาวฟังแล้วกเ็บกิตาจนแทบถลน คนของหอเวหามมีากเท่าไร...

พวกเขารู้ดี แค่ผู้ที่ยืนประจำาการอยู่บริเวณหน้าห้องของนายหญิงก็ปาเข้าไป

เกอืบยี่สบิคนแล้ว

สตรีผู้นี้เป็นผีบ้ามาจากไหนกัน ตัวเพียงคนเดียวจะล้มบุรุษกว่ายี่สิบ

คนได้อย่างไร

ลู่ซูได้สติกลับมาเป็นคนแรก “จะ...เจ้าโกหก!” นางกล่าวพลางจ้อง 

เสาอวี่เขม็ง ทว่าเมื่อสบกับนัยน์ตาสีนำ้าตาลแดงที่วาวเหลือบอยู่ในเงาผ้าคลุม 

ประกายอำานาจบางอย่างส่งผลให้ลำาคอแห้งผากขึ้นมาเสยีอย่างนั้น

“ข้ามาเพื่อซื้อข่าว เสร็จแล้วก็จะกลับ” ร่างระหงเอ่ยพลางวางขาลง 

บนพื้น “อย่าทำาให้พวกเจ้าหรอืข้าต้องเสยีเวลาไปมากกว่านี้เลย”

“สามหาว! เจ้าเป็นใคร นายหญงิเป็นใคร... นกึอยากจะเข้าพบกเ็ข้าพบ
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ได้รึ” สตรีร่างบางกล่าวพลางเชิดหน้าขึ้นอย่างถือดี ทว่าท่าทางเช่นนั้นกลับสู้

ความดบิเถื่อนโอหงัของแม่โจรสาวมไิด้แม้แต่ปลายก้อย

เสาอวี่เอนหลงัพงิกรอบประตขูวางทางหน้าตาเฉย “แล้วนายเจ้าเป็นใคร 

เหตุใดข้าจงึเข้าพบไม่ได้”

“เจ้า...” ชวิจ่างอ้าปากค้าง

ร่างในผ้าคลุมสีทึมถอนหายใจก่อนจะเคลื่อนกายอย่างรวดเร็วประดุจ

สายลม ทั้งลูซ่แูละชวิจ่างเบกิตากว้างแทบกรดีร้องออกมาเมื่อมอืของหญงิสาว

พุ่งตรงเข้ามาราวกบัเงามจัจุราช

“ช้าก่อน!” เสยีงกงัวานดงัขดัจงัหวะไว้ได้อย่างทนัท่วงที

ร่างระหงหยุดมือไว้ได้ทันก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสโดนไหล่คนทั้งสอง 

เสาอวี่หกันิ้วดงักร๊อบราวกบัต้องการแกล้งแหย่ให้เจ้าของใบหน้าซดีขาวทั้งสอง

ขวญัหนดีฝี่อ

“ชวิจ่าง เจ้าพาลู่ซูออกไป อย่าให้ใครเข้ามารบกวน”

พรบึ!

ลู่ซูกลัวเสียจนเข่าอ่อนทรุดลงกับพื้น ลำาบากให้บุรุษอีกคนมาช่วย 

พยุงออกไปจากห้องอย่างเงยีบเชยีบ

ครั้นคนทั้งสองออกไปแล้ว เสาอวี่จึงกวาดตาสำารวจห้องขนาดใหญ่ 

แห่งนี้อย่างละเอยีดอกีครั้ง การตกแต่งนบัว่าหรหูรา ผนืผ้าโปร่งประดบัลกูปัด

ลำ้าค่าห้อยระย้าตามจุดต่างๆ กลิ่นหอมของกำายานที่จุดอยู่ลอยมาแตะจมูก 

นบัว่าพอเหมาะ แจกนัและเครื่องเรอืนล้วนมมีูลค่ามากมายมหาศาล

แม่โจรสาวตาวาว คำานวณสิ่งต่างๆ ตามสญัชาตญาณ นายหญงิแห่ง

หอเวหานบัว่ามเีงนิทองไม่เบาเลยทเีดยีว

“เชญิแม่นาง” เสยีงเจ้าของห้องแม้จะยงัคงความไพเราะ แต่นำ้าเสยีงนั้น

แขง็กระด้างอย่างเหน็ได้ชดั

เสาอวี่หัวเราะในลำาคอ ครั้นเดินผ่านฉากกั้นก็พบพื้นยกสูงถูกกางมุ้ง

ล้อมกรอบด้วยผ้าโปร่ง เห็นสตรีรูปร่างอรชรผู้หนึ่งกำาลังรินชาด้วยท่วงท่า 



กัญฉัตร
47

งามสง่า

“การวางตำาแหน่งคนของเจ้าหละหลวม” นกยูงสาวเดินไปแหวกม่าน

ออกพร้อมจ้องมองโฉมสะคราญเบื้องหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉย “ข้าไม่นึกว่า 

หอซื้อขายข่าวอนัดบัหนึ่งแห่งเมอืงจื้อโหยวจะหละหลวมถงึเพยีงนี้”

เจ้าของหอเวหาดูแล้วน่าจะอายุพอๆ กับนาง ไร้ซึ่งวรยุทธ์ ดวงหน้า 

งามลำ้าขาวสะอาดกลืนไปกับอาภรณ์สีงาช้าง สิ่งที่สะดุดตาที่สุดเห็นทีจะเป็น 

แพขนตาหนางอนเหนอืดวงตากลมโต

“ข้าให้เกียรติท่านถึงเพียงนี้ ท่านก็น่าจะให้เกียรติ...เปิดเผยตัวตน 

ให้ข้าได้รู้”

เสาอวี่ยักไหล่ก่อนจะทิ้งตัวนั่งลงเสียงดัง มือเรียวรั้งผืนผ้าออกจาก

ศีรษะอย่างไม่ใส่ใจนัก วิถีโจรที่ซึมซับมาแต่เล็กมิอาจสลัดคราบให้หายไป 

โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าตวัมไิด้มเีจตนาจะเปลี่ยนแปลง

จิ้งเหม่ยหลนิมสีหีน้าตกใจในทแีรก ก่อนที่นยัน์ตาจะหรี่ลงเมื่อคุ้นเคย

กบัใบหน้าของสตรหี่ามเถื่อนผู้นี้ “เฮยขงเชว่ลำาบากมาเยี่ยมเยอืนหอเวหาด้วย

ตนเอง มทิราบว่าท่านต้องการพบข้าด้วยเรื่องอนัใด”

ผูฟั้งยกยิ้ม “ชื่อเสยีงข้ามาไกลถงึเมอืงจื้อโหยวเชยีวรนึี่” กล่าวจบกต็รง

เข้าประเด็นทันทีโดยไม่ให้เป็นการเสียเวลา “ข้ามีคำาถามที่อยากรู้ทั้งหมด 

สามข้อ”

“การซื้อขายข่าวย่อมต้องมข้ีอแลกเปลี่ยน หากท่านพร้อมจะให้หอเวหา

ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ข้าพร้อมที่จะช่วยไขข้อสงสัยให้มากที่สุดเท่าที่จะ

ทำาได้”

“ไม่ต้องมายดืเยื้อ เจ้าอยากได้เงนิใช่หรอืไม่”

จิ้งเหม่ยหลินยังคงท่าทีสงบ แม้ว่าจะกำาลังเผชิญหน้าอยู่กับจอมโจร 

ที่แคว้นเกากำาลังประกาศตามหาตัวจนแทบพลิกแผ่นดิน สิ่งนี้บ่งบอกถึง

ประสบการณ์ว่าคุ้นชินกับลูกค้าประเภทนี้มาไม่น้อย “จะเป็นตัวเงินหรือของ

ลำ้าค่ากไ็ด้ เฮยขงเชว่ ท่านมสีิ่งใดมาเสนอ”
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คู่สนทนาไม่ตอบแต่กลับหันไปมองรอบๆ พร้อมกับส่งเสียงฟืดฟาด 

ในจมูก “เจ้าเพิ่งดื่มสุราแต่กลบัจุดกำายาน ดูท่าคงกำาลงัรอผู้ใดอยู่สทิ่า”

ดทู่าเสาอวี่จะจี้ได้ตรงจดุ เมื่อโฉมสะคราญมท่ีาทอีดึอดัอย่างเหน็ได้ชดั

“แล้วมันเกี่ยวอันใดกับท่าน” ขนาดนางใช้กำายานมาช่วยดับกลิ่นสุราที่

ดื่มไปแล้ว ยงัมอิาจรอดพ้นประสาทสมัผสัของนางโจร

“หากข้าดวลเหล้าชนะ เจ้าต้องตอบคำาถามของข้า” ร่างระหงชนัเข่าขึ้น

ข้างหนึ่งด้วยความเคยชนิ โน้มใบหน้าเข้าไปหาจิ้งเหม่ยหลนิแล้วจ้องมองอย่าง

ท้าทาย “นายหญงิแห่งหอเวหา เจ้ากล้ารบัคำาท้าจากจอมโจรเยี่ยงข้าหรอืไม่”


