
บริเวณถนนดินแดงของป่าแถบชายแดนเมืองผูเอ่อร์1 รถออฟโรด 

สเีขยีวแก่ก�ำลงัเคลื่อนตวัไปด้วยจงัหวะไม่ช้ำไม่เรว็ ท้ำยรถอนัเป็นกระบะยกสงู

เดมิเป็นที่เกบ็ของ แต่บดันี้กลบักลำยเป็นที่บรรทุกชำยหญงิหลำยช่วงวยั

พวกเขำถกูมดัมอืและเท้ำพร้อมทั้งมผ้ีำคำดตำสทีบึปิดประสำทกำรมอง

เห็น ทั้งหมดมีสีหน้ำหวำดกลัวและหวั่นเกรงถึงขีดสุด แม้แต่หำยใจยังต้อง

ระมดัระวงั เพรำะไม่รู้ว่ำชะตำกรรมต่อจำกนี้จะเป็นเช่นไร ถดัจำกกระบะยกสงู

ไปเล็กน้อยปรำกฏสองบุรุษวัยฉกรรจ์ร่ำงสูงใหญ่อันเป็นสำเหตุของควำม 

อดึอดัทั้งมวล พวกเขำถอือำวุธครบมอืคอยควบคุมผู้คนบนรถและส�ำรวจภยั

รอบข้ำง

กกึ กกึ

ล้อยกสงูอนัเป็นเอกลกัษณ์เหยยีบหนิก้อนโต ตวัรถโยกไหวรนุแรง สง่

ผลให้สนิค้ำชั้นดศีรีษะกระทบกนั บ้ำงร่ำงกำยกระแทกเข้ำกบัผนงัโลหะแกร่ง 

หนึ่ง
เถียนอิ๋งเทียน

1 เมืองผูเอ่อร์เป็นนครระดับจังหวัดอยู่ทำงตอนใต้ของมณฑลหยุนหนำนหรือยูนนำน  
มชีำยแดนตดิกบัเวยีดนำม ลำว และพม่ำ ของขึ้นชื่อคอืชำผูเอ่อร์
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ทว่ำหำได้มผีู้ใดปรปิำกหรอืส่งเสยีงให้ร�ำคำญใจ ท�ำเพยีงแสดงควำมเจบ็ปวด

บนใบหน้ำเท่ำนั้น

ทว่ำมิใช่กับบุรุษผู้ถืออำวุธที่มีพลังท�ำลำยล้ำงสูง เพียงหำนเยี่ยหงเห็น

ว่ำสินค้ำของเถ้ำแก่ไม่ถูกถนอมก็มีท่ำทีหงุดหงิดเล็กน้อย แม้ต้องกำรเพียง

อวยัวะภำยใน แต่กใ็ห้กระทบกระเทอืนมไิด้ เพรำะเขำเองมอิำจรู้ว่ำจะส่งผล

ต่อควำมสมบูรณ์ของสนิค้ำหรอืไม่

หำนเยี่ยหงขึงตำใส่พร้อมกับตะโกนลั่นรำวฟ้ำผ่ำ “เสี่ยวหุ่ย ระวัง

หน่อย!”

“โทษทีพี่เยี่ย” เสี่ยวหุ่ยพูดอย่ำงขอไปที หำนเยี่ยหงเลิกคิ้ว จ้องด้วย

แววตำดดุนั มอืก�ำกระบอกปืนจนเกดิเสยีงกกึกกั เสี่ยวหุย่ได้ยนิกช็ะงกั ควำม

หวำดกลวัแล่นเข้ำจูโ่จมกลำงจติใจ รบีก้มหน้ำขอโทษยกใหญ่ “ขอโทษครบัพี่เยี่ย 

ผะ...ผมจะระวงั”

“ด ีเพรำะจะไม่มคีรั้งที่สอง” หำนเยี่ยหงยงัข่มขู่ด้วยน�้ำเสยีงดุดนั

เสี่ยวหุ่ยกลนืน�้ำลำย แล้วรบีเพิ่มควำมระมดัระวงัดงัที่ถูกขู่ ใครๆ กร็ู้

ว่ำพี่ใหญ่เป็นคนจรงิ ขนืไม่ท�ำตวัดีๆ  ปำกกระบอกปืนคงเลง็มำที่เขำสกัวนั

หำนเยี่ยหงเหน็เช่นนั้นกพ็อใจ ก่อนจะหนัไปส�ำรวจเหลำ่สนิค้ำ ในกลุม่

มีสำวน้อยใบหน้ำจิ้มลิ้ม เห็นควำมนวลเนียนละเอียดของผิวก็เผลอนึกถึง

รำงวลัที่เถ้ำแก่จะให้เสยีไม่ได้ ตรวจดูคนพวกนี้เสยีหน่อย หำกสมบูรณ์พร้อม

คงรบัจ้ำงตั้งครรภ์ได้ หำกไม่เป็นเช่นนั้นกย็งัท�ำงำนบรกิำรเพื่อควำมส�ำรำญของ

ผู้ชำย ค�ำนวณดูแล้วสำวๆ พวกนี้มปีระโยชน์อกีมำก ยิ่งกว่ำคนชรำภำพที่ได้

มำบำงคนเสยีอกี

ได้มำเยอะอย่ำงนี้ ครั้งนี้เขำคงได้รำงวลัก้อนโต

แค่นึกถึงหำนเยี่ยหงก็น�้ำลำยไหลแล้ว เผลอเดี๋ยวเดียวรถที่วิ่งเร็วก็

คอ่ยๆ ชะลอตวัลง เขำมองปรำดเดยีวกพ็บว่ำบดันี้ตนและสหำยเดนิทำงมำถงึ

หน้ำประตฐูำนลบัแล้ว หำนเยี่ยหงถอนสำยตำจำกเดก็สำวหน้ำตำพริ้มเพรำ หนั

ไปสนใจมองเบื้องหน้ำฐำนลบั ท่ำมกลำงแมกไม้ป่ำเขำอนัอุดมสมบูรณ์
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“พี่เยี่ยมำแล้ว” เสยีงตะโกนปำนระฆงัดงัมำจำกหอคอยสงูเป็นสญัญำณ

บอกสหำยเบื้องล่ำง เพียงครู่ชำยหนุ่มร่ำงสูงใหญ่หน้ำตำดุดันสองคนก็วิ่งไป

จดักำรอปุกรณ์ขวำงกั้นที่ท�ำจำกไม้และลวดหนำมออกจำกประต ูตวัรถที่ชะลอ

อยู่จงึเร่งควำมเรว็ขึ้นอกีครั้ง ก่อนจอดนิ่งสนทิบรเิวณหน้ำกระท่อมหลงัหนึ่ง

หำนเยี่ยหงที่กระโดดลงจำกรถคนแรกตะโกนบอก หลังจำกเปิดด้ำน

ทำ้ยพร้อมส่งเสยีงให้เหล่ำผู้ถกูจบัลงมำจำกยำนพำหนะ “ถงึแลว้ รบีลงมำเรว็”

ครั้นเหน็ท่ำทำงเชื่องช้ำอดือำดของคนบนรถ หำนเยี่ยหงกต็ะโกนเร่งเร้ำ

อกีครั้ง “เรว็!”

สตรรีูปร่ำงบอบบำงสะดุ้งโหยง รบีกระวกีระวำดลงมำอย่ำงหวำดกลวั 

หำนเยี่ยหงยนืดคูวำมเรยีบร้อยพกัหนึ่งกพ็ยกัหน้ำสั่งคนรบัช่วงดแูลต่อ เพรำะ

ตนต้องไปรำยงำนนำยใหญ่ คำดว่ำครำนี้เถ้ำแก่ต้องพอใจไม่น้อย เพรำะสนิค้ำ

ที่บำงส่วนเป็นหยกงำมไม่ต่ำงจำกหยกมนัแพะล�้ำค่ำ

“เสี่ยวซำน แกจัดเวรยำมให้ดีล่ะ” หำนเยี่ยหงก�ำชับด้วยใบหน้ำดุดัน

เช่นเดมิ

“ครบัพี่เยี่ย” เสี่ยวซำนขำนรบัขนัแขง็ ก่อนจะรบีไล่ต้อนคนเข้ำสูห้่องขงั

รอตรวจสขุภำพแล้วจ�ำแนกไปยงัที่ต่ำงๆ หำกเป็นชำยเพยีงผ่ำเครื่องในออกมำ

ขำย ส่วนหญงิกม็ตีวัเลอืกมำกหน่อย

แล้วหำนเยี่ยหงกแ็ยกตวัเดนิไปที่กระท่อมอกีหลงั

ถัดจากฐานลับขบวนการค้ามนุษย์และยาเสพติดไปไม่ไกลนัก บุรุษ

สวมชดุลำยพรำงเข้ำกบัสภำพแวดล้อมลดกล้องสอ่งทำงไกลลง แลว้พลกิกำย

พิงแผ่นหลังกับกิ่งไม้แข็งแรง ใบหน้ำทำสีอ�ำพรำงทอดมองอย่ำงไร้จุดหมำย 

พลำงเคำะปลำยนิ้วชี้ลงบนเครื่องมือสื่อสำรที่ซ่อนอยู่ในหูสองครั้ง เสียงครืด

ดงัขึ้นแสดงถงึกำรเชื่อมต่อสญัญำณ

“กองบญัชำกำร” เสยีงทุ้มกล่ำว

ชั่วระยะหนึ่งอีกฝ่ำยก็ตอบรับ “ที่นี่กองบัญชำกำร สถำนกำรณ์เป็น
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อย่ำงไร”

หน่วยสื่อสำรแห่งกองบัญชำกำรทหำรติดต่อกลับมำด้วยสัญญำณ

ชัดเจน เถียนเหอหลิวหัวหน้ำทีมหน่วยรบพิเศษส่งสัญญำณมือให้คนในทีม 

ทั้งหมดได้ยนิกพ็ยกัหน้ำ ครู่หนึ่งจงึมุ่งศูนย์รวมสำยตำกลบัไปยงัสถำนที่เดมิ

ดวงตำเถียนเหอหลิวเปล่งประกำยด้วยควำมมุ่งมั่น แล้วติดต่อกอง

บญัชำกำรอกีครั้ง “เป้ำหมำยเข้ำถงึที่เรยีบร้อยแล้ว พร้อมปฏบิตักิำร”

เสยีงขำนรบัดงัผ่ำนเครื่องมอืสื่อสำรของทกุคน “ด.ี.. เริ่มปฏบิตักิำรได้”

หวัหน้ำทมีหน่วยรบพเิศษยกนิ้วขึ้นระดบัสำยตำ หมำยให้ทกุคนส�ำรวจ

ก่อนส่งสญัญำณให้แยกออกเป็นสี่กลุ่ม หนึ่งเฝ้ำรอเป็นก�ำลงัสนบัสนุน ส่วน 

ที่เหลอืท�ำหน้ำที่บุก!

พลันป่ำที่เงียบสงบก็เริ่มมีกำรเคลื่อนไหว เหล่ำนำยทหำรแยกย้ำยไป

ตำมหน้ำที่ โดยกลุ่มที่หนึ่งวำงระเบดิ อกีกลุ่มจดักำรผู้ลำดตระเวน และกลุ่ม

สุดท้ำยคอยช่วยเหลอืตวัประกนั ส่วนหวัหน้ำทมีอย่ำงเถยีนเหอหลวิน�ำเพื่อน

คูใ่จสองคนแยกตวัมุง่ไปยงัทศิทำงที่เป็นห้องเกบ็ข้อมลูของขบวนกำรค้ำมนษุย์

และยำเสพตดิ

ด้ำนทีมช่วยเหลือตัวประกันประกอบด้วยสมำชิกสี่คน เถียนอิ๋งเทียน

ผู้รับหน้ำที่หัวหน้ำทีมก�ำลังเคลื่อนตัวไปยังสถำนที่กักกันอย่ำงว่องไว เช่น

เดยีวกนักบัลูกทมีที่มคีวำมรวดเรว็ไม่ด้อยไปกว่ำกนั

ด้วยเป็นเวลำเที่ยงเข้ำสู่ช่วงพัก คนส่วนใหญ่จึงอยู่ที่โรงอำหำร เหลือ

เพยีงผูท้�ำหน้ำที่เฝ้ำเวรยำม ทมีช่วยเหลอืตวัประกนัจงึเคลื่อนไหวได้อย่ำงคล่อง

ตวัเกนิคำด

ทั้งสี่กระโดดข้ำมสิ่งกดีขวำงเข้ำไปหลบซุ่มที่กองไม้เก่ำๆ อย่ำงรวดเรว็

เมื่อเหน็เหล่ำขบวนกำรค้ำมนุษย์ตดิอำวุธครบมอืเดนิผ่ำนมำ

“เหน็ว่ำเยี่ยหงพำคนใหม่ๆ มำ ผวิพรรณผุดผ่องเหลอืเกนิ” คนทั้งสำม

พดูคยุกนั หนึ่งในสำมมแีววตำเป็นประกำย ด้วยหมำยอยำกจะลิ้มเนื้อหวำนๆ 

สกัครั้ง ก่อนสำวๆ พวกนั้นจะถูกส่งตวัไปรบัแขกที่ต่ำงแดน
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“เฮ้ย! พวกเรำไปดูกนัดหีรอืเปล่ำวะ” คนตรงกลำงพูดด้วยท่ำทำงและ

น�้ำเสยีงหื่นกระหำย ก่อนจะโดนคนด้ำนขวำมอืกระทุง้ศอกเข้ำช่องท้องเตม็แรง

คนถูกศอกกระทุ้งตวัคู้งอ สบถเสยีงกร้ำว ดวงตำเรอืงวำวดั่งเสอื มอื

กดแน่นแนบอยู่บริเวณหน้ำท้องที่จุกจนแทบหำยใจไม่ออก “แกท�ำอะไรหำ 

อยำกตำยร”ึ

เจ้ำของศอกสวนกลบัไปทนัททีนัควนั “แกน่ะสอิยำกตำย ขนืไปยุ่งกบั

เดก็สำวพวกนั้น เถ้ำแก่ไม่เอำแกไว้แน่”

ใบหน้ำสองชำยผูห้ื่นกระหำยพลนัซดีลง พวกเขำรูถ้งึควำมโหดร้ำยของ

เถ้ำแก่เป็นอย่ำงด ีจงึพูดเสยีงงมึง�ำ “กแ็ค่พูดไปอย่ำงนั้น ไม่ได้ท�ำจรงิๆ เสยี

หน่อย”

“เฮอะ! อย่ำมำพดู นี่ถ้ำฉนัร่วมด้วย แกคงแล่นไปแล้ว” อกีคนเอ่ยอย่ำง

หวัเสยี รู้จกักนัมำนำนท�ำไมเขำจะไม่รู้นสิยัสองคนนี้กนั

หัวหน้ำทีมช่วยเหลือตัวประกันที่กึ่งนั่งกึ่งเอนอยู่ที่กองไม้ ได้ยินเสียง

หยุดฝีเท้ำก็ส่งสัญญำณมือให้ลูกทีม ทั้งสำมพยักหน้ำก่อนจะค่อยๆ เคลื่อน

กำยไปอย่ำงแผ่วเบำไร้เสยีงรำวกบัตนีแมว

ด้ำนเถยีนอิ๋งเทยีนสั่งกำรเสรจ็กห็นัอำวธุสงครำมที่มพีลงัยงิกว่ำห้ำร้อย

นัดต่อนำทีไปสะพำยไว้ด้ำนหลัง เพรำะหำกน�ำมำใช้เวลำนี้จะเกิดปัญหำได้  

คนฝีเท้ำแผ่วเบำย่องไปด้ำนหลงัเป้ำหมำย จดักำรหกักระดกูต้นคอชำยฉกรรจ์

รูปร่ำงสูงใหญ่

เสยีงกร๊อบดงัขึ้น อดึใจต่อมำเสยีงคล้ำยคลงึกนักด็งัขึ้นไล่เลี่ยกนั ทมี

ช่วยเหลอืตวัประกนัทั้งสี่พยกัหน้ำให้กนั แล้วลำกคนทั้งสำมเข้ำไปในมุมอบั

หลังจำกน�ำร่ำงไร้วิญญำณของทั้งสำมไปซ่อนในมุมลับสำยตำ ทั้งสี่ก็

เคลื่อนตวัอกีครั้ง ไม่นำนกถ็งึที่หมำย

สำยตำเฉียบคมของเถียนอิ๋งเทียนพิศมองโดยรอบ ค�ำนวณเวรยำมก็

พบว่ำคนเฝ้ำตัวประกันมีสี่คน สองคนตรงประตูกระท่อมก�ำลังเล่นเสี่ยงทำย

ลูกเต๋ำ และอกีสองคนเดนิเตรด็เตร่อยู่ด้ำนล่ำง เถยีนอิ๋งเทยีนส่งสญัญำณมอื
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ให้ลูกทมีจดักำรด้ำนล่ำง ส่วนตนกระโดดม้วนตวัไปยงัที่ก�ำบงัอกีมุม มอืเรยีว

ยำวด�ำด่ำงเพรำะฝุ่นดนิดนัร่ำงขึ้น จำกนั้นกระโดดปีนเข้ำกระท่อมแล้วจดักำร

คนเฝ้ำตวัประกนัทลีะคน ไม่ถงึหนึ่งนำททีำงกเ็ปิดโล่ง

เถยีนอิ๋งเทยีนรบีตรงไปยงัห้องคุมขงั ปลดกุญแจด้วยเส้นเหลก็พเิศษ 

กำยสูงโปร่งปรำดเข้ำไปด้ำนในก่อนจะจัดกำรเครื่องพันธนำกำรเหล่ำผู้ถูก 

คุมขงั แก้มดัได้จ�ำนวนหนึ่งกใ็ห้พวกเขำช่วยเหลอืกนัเอง

“พวกคุณตำมมำ ใครแข็งแรงก็ช่วยเหลือกันด้วย” เสียงเข้มแข็งทว่ำ

แฝงควำมอ่อนโยนบอกเหล่ำตวัประกนั ทั้งเดก็ ผู้หญงิ และผู้ชำย ซึ่งคละวยั

กนั

“ได้ๆ” ตวัประกนัรบัค�ำด้วยน�้ำเสยีงสั่นพร่ำ ดใีจจนล้นเหลอื รบีเดนิ

ตำมนำยทหำรไปอย่ำงไม่อิดออด เถียนอิ๋งเทียนน�ำทำงคนเหล่ำนี้ออกนอก

กระท่อม แล้วเร่งพำไปจำกพื้นที่ เพรำะอีกไม่นำนฐำนลับแห่งนี้ก็จะถึงกำล 

หำยไปแล้ว

“พวกแก...” ขณะเคลื่อนตัวประกันไปยังที่ปลอดภัยก็พลันหยุดชะงัก 

เมื่อเผอญิเจอคนที่ไม่อยำกพบเข้ำ เถยีนอิ๋งเทยีนขมวดคิ้วนดิๆ เหน็กลุ่มคน

ทั้งห้ำอยู่ไม่ไกล ดวงตำสขีี้เถ้ำรบีกวำดตำส�ำรวจอำวุธ

มปีืนสองคน อกีสำมไม่มี

เถียนอิ๋งเทียนส่งสัญญำณมือให้เพื่อนร่วมทีมเป็นเชิงบอกว่ำ ‘พำออก

ไป’

ลูกทมีทั้งสำมพยกัหน้ำแล้วทยอยพำกลุ่มคนอพยพหลบไปอกีทำง

“ไปบอกเถ้ำแก่เรว็” หนึ่งในห้ำคนนั้นส่งเสยีง ทหำรนำยหนึ่งมท่ีำทลีงัเล 

เถยีนอิ๋งเทยีนพยกัหน้ำส่งสญัญำณให้เดนิหน้ำต่อ จำกนั้นกห็นักลบัมำนวดมอื 

หกัปลำยนิ้วจนดงักร๊อบ

‘แค่ห้ำคน... ไม่นกัหนำอะไร’

คดิเช่นนั้นแล้ว เถยีนอิ๋งเทยีนกร็บีวิ่งกระโดดม้วนตวักลำงอำกำศโดย

ใช้โต๊ะเก่ำๆ เป็นตัวส่ง จำกนั้นปำมีดออกไป ร่ำงที่หมำยจะน�ำควำมไปแจ้ง 



เฟิ่งหลิน
13

เจ้ำนำยทรุดฮวบลง พ่นลมหำยใจแผ่วๆ ก่อนหยุดไปตลอดกำล

เถียนอิ๋งเทียนยืนดูผลงำนแล้วแสดงท่ำทำงพึงพอใจ ผิดกับอีกคนที่

แยกเขี้ยวยงิฟันจนได้ยนิเสยีงดงักรอด ปืนในมอืเตรยีมพร้อมลั่นไก

“ตำยซะเถอะ” ชำยคนหนึ่งสบถ

คิ้วเถยีนอิ๋งเทยีนกระดกขึ้นทหีนึ่ง คว�่ำปำกลงน้อยๆ อำศยัจงัหวะเพยีง

เสี้ยววนิำทวีิ่งกดตวัต�่ำเข้ำประชดิแล้วเตะอำวุธนั้นกระเดน็หลุดมอื “ตะกี้ว่ำไง

นะ... พี่ชำย”

เห็นลูกพี่ถูกปลดอำวุธอีกคน ทั้งถูกเย้ยหยันเช่นนี้ กลุ่มคนที่เหลือก็

เริ่มเดือดดำลขึ้นมำบ้ำง งอปลำยนิ้วลั่นไกทันที เถียนอิ๋งเทียนเคลื่อนตัวเร็ว  

ในชั่วพรบิตำกป็ลดอำวุธกระบอกสั้นได้อกีรำย

มอืข้ำงหนึ่งของเถยีนอิ๋งเทยีนควงปืนสั้น อกีข้ำงยกปลำยนิ้วจดรมิฝีปำก 

เครื่องหน้ำถูกอ�ำพรำงด้วยสีด�ำด่ำงจนไม่เห็นเค้ำโครง ทว่ำคนโดยรอบก็พอ

สังเกตได้ว่ำนัยย์ตำของคนคนนี้มีอำรมณ์ขันมำกเพียงใด หลังจำกเก็บอำวุธ

เถื่อนกระบอกนั้นไว้ด้ำนหลงัเอว เถยีนอิ๋งเทยีนกป็รำยตำมองคนทั้งสี่ ฉกียิ้ม

ยงิฟันให้ทหีนึ่ง “ชู่... อย่ำเอะอะน่ำพี่ชำย”

“บัดซบ” ชำยร่ำงท้วมใบหน้ำบิดเบี้ยวจนหน้ำผำกยับย่นสบถอย่ำง 

เกรี้ยวกรำด แววตำสีเข้มอัดแน่นด้วยแรงอำฆำต รีบดึงมีดออกจำกข้ำงเอว 

ควงไปมำสองสำมครั้งอย่ำงข่มขวญั

เถยีนอิ๋งเทยีนมองท่วงท่ำดงักล่ำวแล้วยิ้ม อกีทั้งกวกัมอืเชญิชวน “มำ

สพิี่ชำย”

โดนยั่วยุทั้งจำกสำยตำและท่ำทำงเช่นนี้ ชำยร่ำงท้วมไม่รอช้ำรีบวิ่ง 

ตรงดิ่งเข้ำมำจดักำร

จำกนั้นกำรต่อสู้ขนำดย่อมจงึเริ่มต้นขึ้น... ทกัษะกำรต่อสู้ระยะประชดิ

ถูกน�ำมำใช้

ต่อสู้กนัได้สองสำมกระบวนท่ำ เถยีนอิ๋งเทยีนต้องยอมรบัว่ำชำยคนนี้

มทีกัษะกำรตอ่สู้ระดบัไม่ขี้ริ้วขี้เหร่ แต่กม็จีดุบอดเรื่องหนึ่งคอืร่ำงกำยเทอะทะ
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ไปหน่อยจึงเคลื่อนไหวช้ำ ดังนั้นจึงฉวยโอกำสขณะเอียงตัวหลบคมมีดโค้งที่

แทงทแยงลงมำ ม้วนตวัเตะเข้ำที่ล�ำตวัของชำยร่ำงท้วม

แรงมหำศำลกระแทกเข้ำกึ่งกลำงล�ำตัวฝ่ำยนั้นอย่ำงจัง ชำยร่ำงท้วม 

ถงึกบัทรุดฮวบลงกบัพื้น “อะ...อกึ”

สมุนทั้งสำมเหน็ท่ำไม่ด ีรบีวิ่งเข้ำไปพยุงทนัใด “ลูกพี่”

คนเป็นลูกพี่หวัเสยี สลดัมอืที่จบัอยู่ออก แล้วตวำดสั่งให้สมุนทั้งสำม

เข้ำไปจดักำรผู้บุกรุก “ยนืเซ่ออยู่ท�ำไม รบีช่วยกนัจดักำรมนัสวิะ”

มมุปำกของเถยีนอิ๋งเทยีนยกโค้งเจอืรอยยิ้มละมุน กวกัมอืเรยีกอกีครั้ง

ด้วยท่ำทำงตื่นเต้น ในเมื่อไม่ยอมถอย เถียนอิ๋งเทียนคนนี้ก็จะจัดให้ “มำส ิ

พี่ชำย... มำ”

อีกด้านหนึ่งของกระท่อมที่อยู ่ลึกเข้าไปในฐานลับร้าง ภายนอก 

ดเูหมอืนกระท่อมทั่วๆ ไป ทว่ำภำยในกลบัโอ่อ่ำกว่ำมำก เพรำะมเีครื่องอ�ำนวย

ควำมสะดวกครบครนั เจ้ำของกระท่อมหลงันี้คอืหยุนเตี้ยน หรอืเถ้ำแก่ใหญ่

ของค่ำยลบัแห่งนี้

หยนุเตี้ยนเป็นลูกครึ่งสองเชื้อชำต ิเขำจงึมรีปูร่ำงก�ำย�ำค่อนไปทำงท้วม 

ผวิเข้ม อกีทั้งกริยิำท่ำทำงและใบหน้ำดุดนั มองแล้วคล้ำยกบัมรีศัมอีนัตรำย

แผ่ออกจำกร่ำง ขณะรอให้คนสนิทมำรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำน มือสำก

ด้ำนของหยุนเตี้ยนกดสิ่วหนกัขึ้นเพื่อให้ไม้เกดิรอยเส้นเด่นชดั

“เถ้ำแก่ พี่เยี่ยมำแล้วครบั”

ลูกน้องหน้ำกระท่อมตะโกนบอก หยุนเตี้ยนควงสิ่วในมือ แล้วเปล่ง

เสยีงอนญุำต โดยไม่ละสำยตำและมอืจำกไม้สลกัที่ใกลเ้สรจ็สมบรูณ์แลว้ “ให้

เข้ำมำ”

ไม่นำนหำนเยี่ยหงกก็้ำวเข้ำมำ หลงัเสยีงฝีเท้ำหยุดลง ชั่วประเดี๋ยวเขำ

กไ็ด้ยนิเสยีงของหำนเยี่ยหง “ทุกอย่ำงเรยีบร้อยครบัเถ้ำแก่”

หำนเยี่ยหงรำยงำนพลำงมองชิ้นงำนของเถ้ำแก่อย่ำงสนใจ เหน็ได้ชดัว่ำ
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คบืหน้ำไปกว่ำเมื่อสำมวนัก่อนมำกนกั

“ด”ี หยุนเตี้ยนผงกศรีษะ ใช้ปลำยนิ้วลูบเศษไม้ให้หลุดออก ก่อนก้ม

หน้ำลงต�่ำแล้วเป่ำลมหำยใจครำหนึ่ง เศษไม้เลก็ๆ กห็ลุดลอยกลำยเป็นม่ำน

ฝุ่นบำงๆ เผยให้เหน็ไม้สลกัลวดลำยงดงำมสมบูรณ์แบบ

หยนุเตี้ยนค่อยๆ เผยยิ้ม พศิมองผลงำนนั้นด้วยแววตำพงึพอใจ ก่อน

โน้มตัวไปหยิบถุงขนำดไม่เล็กไม่ใหญ่ออกจำกลิ้นชักด้ำนข้ำงแล้วโยนให ้

หำนเยี่ยหง “นี่รำงวลั แกไปพกัได้แล้ว อกีวนัสองวนัฉนัจะพำไปตดิต่องำน”

หำนเยี่ยหงรบัถุงเงนิมำกอด สมัผสัได้ถงึควำมหนำของตวัเงนิ ใจพลนั

ลิงโลดจนแววตำเป็นประกำย อึดใจหนึ่งก็โค้งตัวขอบคุณ แล้วเดินพลิ้วตัว 

จำกไป แต่ไปได้ไม่ไกลนกั เสยีงปืนกด็งัมำจำกสถำนที่ไกลๆ

ปัง!

หยุนเตี้ยนพลันวำงผลงำนในมือลง บนใบหน้ำปรำกฏควำมฉงนและ

กงัวลใจ “เกดิอะไรขึ้น”

หำนเยี่ยหงรบีวิ่งกลบัมำ “เถ้ำแก่ เสยีงนั้นมนั...”

ทั้งสองสบตำกนัครู่หนึ่ง ก่อนจะรบีออกไปจำกกระท่อม

“มีใครได้ยินไหม เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไร” หำนเยี่ยหงรีบติดต่อวิทยุ

สื่อสำร แต่กไ็ร้กำรตอบรบั

หยุนเตี้ยนนิ่วหน้ำ ฟังจำกทิศทำงแล้วคำดว่ำน่ำจะมำจำกทำงที่คุมขัง 

ขบคดิอยู่ชั่วอดึใจ กต็วำดสั่งกำร “เตรยีมอำวุธ”

ในขณะเดยีวกนั ด้ำนสถำนที่ต้นก�ำเนดิเสยีง เจำ้ของเสยีงปืนก�ำลงัจอ้ง

มองคนกลุม่หนึ่งด้วยใบหน้ำถมงึทงึ ด้ำนกลุ่มทหำรทมีอพยพนั้น ได้แต่แสดง

สหีน้ำเคร่งเครยีด เพรำะไม่คดิไม่ฝันว่ำจะมำเจอคนกลุ่มนี้เข้ำ

“มำรดำมนัเถอะ!” เถยีนอิ๋งเทยีนที่อยูอ่กีด้ำนได้ยนิเช่นกนัจงึสบถอย่ำง

หวัเสยี จำกกำรคำดกำรณ์เสยีงปืนนั้นน่ำจะดงัมำจำกทมีช่วยเหลอืตวัประกนั

ที่แยกตวัออกไป คงถูกค้นพบระหว่ำงทำงหลบหน ี ด้วยเหตุนี้จะมวัเสยีเวลำ 

กบัชำยฉกรรจ์เหล่ำนี้ไม่ได้แล้ว “พี่ชำย ดทู่ำว่ำจะเล่นด้วยไม่ได้แล้ว เรำมำรบีๆ 
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จบเกมกนัเถอะ”

หลังพูดจบดวงตำสีขี้เถ้ำก็แข็งกร้ำวขึ้น จำกนั้นจึงออกแรงหักกระดูก

ต้นคอของคู่ต่อสู้ ส่งร่ำงผอมแห้งไปนอนเป็นเพื่อนกบัอกีสี่คน มดีสั้นที่ปักอยู่

บนร่ำงอีกฝ่ำยถูกดึงออกมำเช็ดลวกๆ กับขำกำงเกง แล้วเธอก็เริ่มวิ่งอีกครั้ง 

ไม่นำนกม็ำถงึที่หมำย อำวุธเปื้อนครำบเลอืดบำงๆ ถูกปำออกไปจดักำรคนที่

ก�ำลงัโต้กระสุนไปมำกบัเพื่อนร่วมทมี

หนึ่งในขบวนกำรค้ำมนษุย์ทรุดกำยลง นำยทหำรทั้งสำมหนัไปมองที่มำ

ของอำวธุมดีคมกรบิ เหน็ร่ำงทะมดัทะแมงของสหำยร่วมรบกย็ิ้ม เรยีกออกมำ

พร้อมกนั “เหล่ำเทยีน2 ”

เถยีนอิ๋งเทยีนยิ้มพลำงโบกมอืให้นดิๆ แล้วกลำ่วด้วยน�้ำเสยีงเคร่งขรมึ

เฉยีบขำดหลงัจำกได้ยนิเสยีงฝีเท้ำใกล้เข้ำมำ “รบีไป พวกนั้นก�ำลงัแห่กนัมำ”

ฟังจำกเสยีงแล้ว จ�ำนวนคงไม่น้อยกว่ำสบิคน

ทั้งสำมพยกัหน้ำแล้วรบีพำตวัประกนัออกเดนิทำงอกีครั้ง เถยีนอิ๋งเทยีน

มองส�ำรวจเส้นทำง เหน็ว่ำเบื้องหน้ำมทีำงอยู่สำมสำย จงึเลอืกไปเส้นทำงตรง

ข้ำมกับสหำยร่วมรบ ปืนที่เหน็บอยู่หลังเอวถูกหยิบขึ้นมำใช้ ก่อนลั่นไก 

ล่อหลอกให้ผู้คนวิ่งตำมมำทำงทิศที่ตนอยู่ทันที เพรำะสถำนกำรณ์เช่นนี้จะมี

กลอุบำยใดดเีท่ำส่งเสยีงตะวนัตกโจมตตีะวนัออก3 อกีเล่ำ

เถียนอิ๋งเทียนวิ่งผ่ำนป่ำโปร่ง ก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนกระท่อมหลัง

หนึ่งแล้วหลบเข้ำมมุอบั ลอบสงัเกตภำยนอกผ่ำนช่องว่ำงของกระท่อมซอมซ่อ 

แผนกำรของตนนั้นได้ผลชะงัดนัก เพรำะกลุ่มคนแห่แหนมำตำมเสียง พวก

นั้นมอีำวุธครบมอื ตำสขีี้เถ้ำกวำดมองประเมนิสถำนกำรณ์ รวบรวมผู้มอีำวุธ

ร้ำยแรงและไม่ร้ำยแรง เมื่อเสรจ็เรยีบร้อยกเ็ริ่มจู่โจม

เริ่มแรกแสร้งส่งเสยีงดงัในกระท่อม ล่อคนให้ขึ้นมำด้ำนบนแล้วจดักำร

2 ค�ำที่ใช้เรยีกชื่อเพื่อนที่สนทิสนมในหมู่ผู้ชำยจนี จะเตมิค�ำว่ำ ‘เหล่ำ’ ไว้ด้ำนหน้ำ
3 ส�ำนวน ‘ส่งเสยีงตะวนัตกโจมตตีะวนัออก’ เป็นวธิกีำรท�ำให้อกีฝ่ำยเข้ำใจผดิ
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ทีละคน กลุ่มคนร่วมสิบลดจ�ำนวนลงไปเรื่อยๆ ทว่ำแหที่หว่ำนก็ครอบได้ 

ไม่หมด มสีำมคนที่ไหวตวัทนั จงึร่วมแรงกนัเข้ำจู่โจม

เถยีนอิ๋งเทยีนเบี่ยงกำยหลบหมดัของคู่ต่อสู้ อำศยัจงัหวะเหมำะๆ ใช้

เท้ำถีบผนังไม้ส่งตัวขึ้นสู่ด้ำนบน แล้วปักมีดลงต้นคอสำกของหนึ่งในคู่ต่อสู้ 

ม้วนตัวกลำงอำกำศไปรอบหนึ่ง ก่อนกลับสู่พื้นด้วยท่วงท่ำสง่ำงำม ขณะ

เดียวกันก็ส่งมีดด้ำมเล็กบำงและคมเฉียบปักคออีกสองคน ก่อนจะกระโดด

ออกจำกกระท่อม แล้วแอบย่องไปด้ำนหลงักลุ่มคนด้ำนล่ำง

ด้ำนนอกเองก็เริ่มเกิดควำมสงสัยขึ้นมำ เมื่อสหำยเข้ำไปแล้วไม่มีกำร

ตอบรบั ทั้งหมดสบตำกนัโดยมไิด้นดัหมำย ชั่วอดึใจกพ็ยกัหน้ำให้กนั ก่อน

พร้อมใจสำดกระสุนปืนเข้ำไปด้ำนใน

เสยีงปืนกระหน�่ำดงัครูห่นึ่งกค่็อยๆ เงยีบลง เนื่องจำกคมมดีที่ปักต้นคอ

อกีฝ่ำยพรำกวญิญำณให้หลดุลอย กำยก�ำย�ำหมนุคว้ำงรอบหนึ่ง มอืที่แขง็ค้ำง

ฝืนบังคับไกปืนได้พักหนึ่งก็เงียบไป เถียนอิ๋งเทียนรีบเก็บอำวุธคู่ใจ แต่ต้อง 

รบีหมุนตวัแล้วยงิปืนไปเบื้องหลงัเมื่อหำงตำช�ำเลอืงเหน็กลุ่มคนวิ่งตรงมำ

ปัง!

เพยีงนดัเดยีวชำยคนนั้นกล้็มลง เถยีนอิ๋งเทยีนควงปืนกบัปลำยนิ้วแล้ว

เกบ็ไว้หลงัเอวตำมเดมิ จำกนั้นสบัเท้ำออกวิ่งอกีครั้ง

เสยีงปืนประหนึ่งห่าฝนดงักกึก้องป่า ส่งผลให้เถยีนเหอหลวิชะงกัการ

เกบ็ข้อมูลจำกห้องลบั ข้อมูลที่จะสำวไปสู่ตวักำรใหญ่ที่ท�ำธุรกจิค้ำมนุษย์และ

ยำเสพตดิในประเทศ

ขณะพะวงกับเหตุกำรณ์ภำยนอก เสียงเครื่องมือสื่อสำรในหูก็ดังขึ้น 

“ตุ้ยจ่ำง4 เหล่ำเทยีนถูกไล่ล่ำ”

“อะไรนะ” เถยีนเหอหลวินิ่งงนัไปอดึใจหนึ่ง จำกนั้นรบีเกบ็ข้อมลูให้เรว็

4 ตุ้ยจ่ำง (队长) แปลว่ำหวัหน้ำ หรอืกปัตนั
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ขึ้น ในหวักค็รุ่นคดิอย่ำงไม่พอใจ

‘คนคนนั้นใช้ตวัเองเป็นตวัล่ออกีแล้วใช่หรอืไม่’

เมื่อเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กร็บีเกบ็อุปกรณ์ซ่อนไว้ในที่ลบัทนัที

“ทำงไหน” เถยีนเหอหลวิถำมด้วยน�้ำเสยีงเข้มขรมึ ฟังเผนิๆ ดูสงบนิ่ง

ดุจน�้ำค้ำงแขง็ แต่ทว่ำในควำมเป็นจรงิกลบัแฝงด้วยควำมกงัวลใจสุดขดี

“จุดบ”ี เสยีงทุ้มของหนึ่งในทมีหน่วยรบพเิศษตอบกลบัมำ

เถียนเหอหลิวพยักหน้ำ หลับตำลงครุ่นคิด ภำพแผนที่รังลับแห่งนี้

ปรำกฏขึ้นในหัว ครั้นก�ำหนดได้ว่ำจุดบีคือสถำนที่ใด ก็รีบสั่งกำรด้วยเสียง

เฉยีบขำด “ทั้งหมดจดักำรได้”

“รบัทรำบ”

ปัง ปัง ปัง

ไม่ทนัที่จะได้ออกไปจำกห้องลบั ลูกกระสุนกก็รำดยงิมำจำกทำงขวำ... 

เถยีนเหอหลวิรบีหมุนตวัหลบเข้ำที่ก�ำบงั ก่อนจะโยนระเบดิมอืใส่คนที่กรเูข้ำมำ

บึ้ม!

ร่ำงของผู้ก่อกำรร้ำยถูกแรงระเบดิอดักระจำยดุจใบไม้ร่วง ค่ำยที่เงยีบ

สงบกลำยเป็นสมรภูมริบเตม็รูปแบบขึ้นมำทนัที

“ตำมมนัไป” หยนุเตี้ยนหลบระเบดิได้อย่ำงเฉยีดฉวิ ทว่ำกไ็ด้บำดแผล

มำไม่น้อย เขำตะโกนลั่น มอืข้ำงขวำกดบำดแผลบรเิวณไหล่ซ้ำยก่อนจะรบีวิ่ง

เข้ำไปในห้องข้อมูล ระเบดิเมื่อครู่สร้ำงควำมเสยีหำยให้ห้องไม่น้อย ทว่ำกย็งั

มบีำงส่วนใช้งำนได้

คอมพิวเตอร์ถูกเปิดพร้อมกับแสดงหน้ำไฟล์ข้อมูลที่ถูกอัปโหลดเสร็จ

สมบูรณ์...

“บดัซบ ไล่ตำมมนัไป อย่ำให้มนัรอด” หยุนเตี้ยนกระแทกมอืกบัโต๊ะ

สภำพไม่สมบรูณ์อย่ำงหวัเสยี ประกำศเสยีงกร้ำวลงในวทิยสุื่อสำร แล้วรบีตรง

ไปยงัพำหนะ มุ่งจดักำรกบัพวกหนูที่บุกเข้ำมำ

ต้องฆ่ำให้หมด แล้วชงิไฟล์ข้อมูลกลบัมำให้ได้
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ปัง ปัง ปัง

เสียงปืนดังรุกไล่ตำมมำในระยะประชิด เถียนอิ๋งเทียนจึงเพิ่มจังหวะ

กำรสบัเท้ำ หลบกระสุนปืนที่ยงัคงสำดกระหน�่ำต่อเนื่องไม่ขำดสำย พร้อมทั้ง

ลั่นไกปืนไปด้ำนหลงัโดยไม่เหลยีวมอง แน่นอนว่ำเธอย่อมไม่ท�ำให้งบประมำณ

กองทพัสิ้นเปลอืง หนึ่งนดัย่อมหมำยถงึหนึ่งชวีติ

ปัง ปัง

ผู้ไล่ล่ำทรุดฮวบเมื่อกระสุนจำกผู้หลบหนีทะลุร่ำง ร่ำงไร้วิญญำณล้ม

ขวำงทำงผูอ้ยูด้่ำนหลงัท�ำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ดงัใจปรำรถนำนกั เถยีนอิ๋งเทยีน

จึงฉวยโอกำสนั้นออกตัววิ่งให้เร็วขึ้น พริบตำเดียวก็ทิ้งห่ำงจำกศัตรูออกมำ 

ไกลโข

ขำยำวๆ ยงัคงวิ่งต่อเนื่องจนทิ้งห่ำงออกมำมำกแล้ว เมื่อเหน็หวัหน้ำทมี

ยนือยู่ไม่ไกลกโ็บกมอืทกัทำยแล้ววิ่งไปสมทบ “ตุ้ยจ่ำง”

ครั้นได้ยนิเสยีงคุน้ห ูเถยีนเหอหลวิกร็บีเพ่งพศิส�ำรวจเจ้ำของเสยีงห้ำว

ตั้งแต่หวัจดเท้ำ เหน็ว่ำไม่บำดเจบ็กโ็ล่งใจ พยกัหน้ำให้กนัแล้วพำกนัวิ่งหลบ

ออกไปจำกสถำนที่อนัตรำยแห่งนี้ ขณะเดยีวกนักถ่็ำยทอดค�ำสั่งผ่ำนเครื่องมอื

สื่อสำรทนัท ี“ทมีหนึ่งจดักำร”

ทมีหนึ่งที่อยูป่ลำยสำยต่ำงพยกัหน้ำรบั แลว้ลงมอืกดระเบดิที่ตดิตั้งไว้

ทั่วค่ำยลบัทนัท ี“ครบั”

บึ้ม!

เถยีนอิ๋งเทยีนได้ยนิเสยีงระเบดิที่ดงัมำจำกทุกทศิทำงมุมปำกกป็รำกฏ

รอยยิ้มบำงๆ พร้อมกับสับเท้ำให้เร็วขึ้น ครั้นด้ำนขวำปรำกฏกลุ่มไล่ล่ำกลุ่ม

ใหม่ เธอจงึอำศยัต้นไม้เป็นแท่นเหยยีบส่งตวัลอยสูงขึ้นพร้อมปำระเบดิมอืไป

ยงักลุ่มผู้ไล่ล่ำ

ตู้ม!

ระเบดิดงัสนั่น คร่ำชวีติของผู้ก่อกำรร้ำยไปได้นบัสบิ

เถียนอิ๋งเทียนกลับลงสู่พื้นด้วยท่วงท่ำงดงำม แล้วออกตัววิ่งอีกครั้ง  
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ชั่วประเดี๋ยวกห็ลุดพ้นจำกกำรไล่ตำมและมำรวมกลุ่มกบัเพื่อนๆ

ต้นไม้ใหญ่หลำยต้นถูกใช้เป็นที่ก�ำบัง เถียนอิ๋งเทียนส�ำรวจโดยรอบ 

เหน็ว่ำหวัหน้ำทมีจ้องอยูด้่วยแววตำห่วงใยกโ็บกมอืทกัทำย ชั่วประหนึ่งฟ้ำแลบ

กห็ดมอืกลบัมำดงึปืนสั้นออกจำกข้ำงเอวอกีกระบอก กระหน�่ำยิ่งฝ่ำยตรงข้ำม 

เมื่อกลุ่มคนเมื่อครู่ไล่ตำมมำจนทนัแล้ว “ไง... อะ”

‘หนูพวกนี้ตำมเก่งกนัจรงิๆ’

ระหว่ำงรัวปืนอย่ำงดุเดือดอยู่นี้ เถียนอิ๋งเทียนก็สนทนำกับเถียนเหอ-

หลวิไปด้วย หลงัจำกเมื่อครู่เขำมยิอมตอบกลบัค�ำทกัทำย “เถยีนตุ้ยจ่ำงยงัดี

อยู่ไหม หอื”

“ยงัดอียู”่ เถยีนเหอหลวิช�ำเลอืงมองเลก็น้อย ก่อนจะตอบด้วยน�้ำเสยีง

เข้มขรมึ

เถยีนอิ๋งเทยีนได้ยนิว่ำเขำสบำยดกีส่็งยิ้มให้ ทว่ำมวิำยแขวะพี่ชำยช่ำงดุ 

ไปเลก็น้อย “ก.็.. พูดได้นี่นำ”

เถยีนเหอหลวิขมวดคิ้วขงึตำด ุกระโดดม้วนตวัหลบกระสนุมำยงัต้นไม้

ต้นเดยีวกบัมนุษย์ร่ำเรงิ แล้วลั่นไกปืนที่มรีะยะกำรยงิไกล “มองศตัรู”

เสยีงทุม้ๆ ที่ฟังดไูพเรำะแขง็กระด้ำงกว่ำที่เคย เถยีนอิ๋งเทยีนแสร้งท�ำท่ำ

ขลำดกลวั “รบัทรำบขอรบัท่ำนแม่ทพั! อย่ำงนั้นกอ็อกไปจำกที่นี่กนัเถอะ อยำก

กนิอำหำรฝีมอืคุณนำยเถยีนจะแย่แล้ว ใช่ไหม”

รอยยิ้มอนัเป็นเอกลกัษณ์ปรำกฏบนหน้ำเถยีนอิ๋งเทยีน พร้อมกบักำร

ขยบิตำข้ำงขวำหนึ่งครั้ง

อำกปักริยิำนี้มองกี่ครำเถยีนเหอหลวิกม็กัจะพ่ำยแพ้เสมอ จงึผงกศรีษะ

รบั เขำเองกอ็ยำกกนิกบัข้ำวฝีมอืมำรดำแล้วเช่นกนั! “ได้ รบีไปเถอะ”

ทั้งหมดจึงพำกันหลบออกไปจำกรังโจรที่มีสภำพไม่ต่ำงจำกสนำมรบ

ตรงหน้ำ หลงัจำกกำรรวักระสุนห่ำใหญ่จบลง ระเบดิระลอกสองถูกจุดขึ้นอกี

ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ำจะไม่มผีู้ใดเหลอืรอด
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บึ้ม!

เถยีนอิ๋งเทยีนยนือยูบ่นเครื่องบนิอพยพซึ่งบนิออกมำได้ระยะหนึ่งแล้ว 

ทว่ำหูยังคงได้ยินเสียงสะเทือนฟ้ำ ‘ดูเหมือนทีมวำงระเบิดจะเล่นงำนหนักมือ

ไม่น้อย’ ขณะครุ่นคิดพลันเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมำจำกด้ำนหลัง “มีใครบำดเจ็บ 

หรอืเป็นอะไรหรอืเปล่ำ”

เมื่อหนัไปมองกพ็บว่ำผู้กล่ำวเป็นพี่ชำย...! เถยีนเหอหลวิ

เถียนอิ๋งเทียนถอนสำยตำจำกบำนหน้ำต่ำงหันมำมองสหำยร่วมรบ 

ส�ำรวจภำยนอกไม่มีใครบำดเจ็บก็เปลี่ยนมำสนใจกับกำรถอดเครื่องมือ 

หนกัหน่วงออกจำกร่ำงกำย อำวุธหนกัๆ ถูกโยนลงข้ำงๆ ตำมด้วยถุงมอืและ

อุปกรณ์อื่นๆ

“ผมไม่ครบั” ชำยร่ำงสูงค่อนข้ำงท้วมเลก็น้อยส่ำยหน้ำ พอคนนั่งข้ำงๆ 

ท�ำตำม ที่เหลอืกพ็ร้อมใจกนัส่ำยหน้ำด้วย

“แล้วเหล่ำเทยีนล่ะบำดเจบ็ตรงไหนหรอืไม่”

เหล่ำเทยีนหรอืเถยีนอิ๋งเทยีนที่ก�ำลงัถอดเสื้อเกรำะหนกัๆ ส่ำยหน้ำ “ไม่”

“ดี” เถียนเหอหลิวพยักหน้ำ แล้วหันไปสนใจกลุ่มคนที่ได้รับควำม 

ช่วยเหลอื “แล้วพวกเขำล่ะมใีครบำดเจบ็หรอืไม่”

“มีคนหนึ่งครับ” แพทย์ทหำรกล่ำว ในน�้ำเสียงแฝงควำมกังวลระดับ

หนึ่ง “แต่ว่ำเธอไม่ยอมให้ผมตรวจดคูรบั เพรำะว่ำเป็นจดุที่อยูใ่กล้หน้ำอกของ

เธอ”

“งั้นฉันจัดกำรเอง” เถียนอิ๋งเทียนเหลือบมอง เมื่อเห็นว่ำเป็นผู้หญิง 

กข็นัอำสำ พร้อมเดนิไปดูคนได้รบับำดเจบ็

เมื่อเถยีนอิ๋งเทยีนขนัอำสำ ควำมอดึอดัของแพทย์ทหำรกล็ดลง รบีหลกี

ทำงให้โดยเรว็ “ทำงนี้ครบั”

ด้ำนคนเจ็บ เมื่อเห็นว่ำมีผู้ชำยก้ำวเข้ำมำก็ส่ำยหน้ำ กระถดร่ำงหน ี

พร้อมทั้งใช้มอืกดบำดแผล “ไม่ อย่ำมำยุ่งกบัฉนันะ”

ในสำยตำของเถยีนอิ๋งเทยีน แม้ใบหน้ำของคนบำดเจบ็จะซดีเซยีวมำก 
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แต่ยังพอมองออกว่ำเธอก�ำลังเขินอำย “คะ...คุณเป็นผู้ชำย อย่ำมำจับตัวฉัน

นะ”

เถยีนอิ๋งเทยีนคดิว่ำหำกปล่อยเอำไว้ไม่ดแีน่ เพรำะคนเจบ็เสยีเลอืดไป

ไม่น้อยแล้ว สงัเกตได้จำกครำบเลอืดบนอำภรณ์สเีทำเข้ม มบีำงส่วนแขง็เกรอะ

กรงั ทว่ำตรงกลำงยงัชุ่มชื้น แสดงว่ำบำดแผลด้ำนในมขีนำดใหญ่ จงึขบัโลหติ

สเีข้มออกมำไม่หยุด แม้ผ่ำนมำช่วงเวลำหนึ่งแล้ว

‘แย่ละ หำกชกัช้ำอำจจะไม่ทนักำล’ เถยีนอิ๋งเทยีนขยบัคอไปมำจนดงั

กร๊อบ ส่วนมอืกป็ลดกระดมุเสื้อไปพลำง รูส้กึอดึอดักบัชดุเลอะเทอะนี่ไม่น้อย 

ถงึจะไม่รงัเกยีจแต่เสรจ็ภำรกจิแล้วห่ำงหน่อยกด็ ีจดักำรกบัชุดเรยีบร้อยแล้ว 

เถยีนอิ๋งเทยีนกห็นัตวัไปหำแพทย์ทหำร มอืเปื้อนดนิถูกท�ำควำมสะอำด ตำม

ด้วยกำรสวมถุงมอืยำงสขีำวขุ่นค่อนข้ำงเหลอืง

ตรวจดคูวำมเรยีบร้อยของถงุมอืสองสำมครั้ง เถยีนอิ๋งเทยีนกม็ุง่เข้ำหำ

คนบำดเจ็บที่เริ่มต่อต้ำนด้วยกำรกระถดกำยหนี กิริยำท่ำทำงนี้คล้ำยกับ

ประกำศว่ำ แม้ตำยกไ็ม่ยอมเปิดเผยร่ำงกำยให้บุรุษได้เชยชม

เถียนอิ๋งเทียนเผลอเดำะลิ้นเบำๆ รู้สึกประหลำดใจที่เพิ่งเจอผู้หญิง 

หวงเนื้อหวงตวัเช่นนี้ แต่กอ็ดหวัเสยีไม่ได้ คนอะไรจะตำยอยู่แล้วยงักลวัไม่

เข้ำท่ำอกี “วำงใจเถอะน่ำ เดี๋ยวจะสั่งให้ทุกคนหนัหลงัให้กไ็ด้”

ด้วยเข้ำใจควำมรูส้กึกลนืไม่เข้ำคำยไม่ออก เถยีนอิ๋งเทยีนจงึยื่นข้อเสนอ

นี้ออกไป

“วำงใจ...วำงใจได้อย่ำงไรกนั ฉนัเป็นผู้หญงิ ไม่ยอมให้คะ...คุณ” คน

บำดเจบ็ซึ่งต่อต้ำนในช่วงแรกค่อยๆ ลดกริยิำนั้นลง เปลี่ยนเป็นปำกอ้ำตำค้ำง 

หลังเพ่งพิศคนตรงหน้ำจนถ้วนถี่แล้วเห็นว่ำมีบำงอย่ำงแตกต่ำงออกไป ภำย

ใต้เสื้อกล้ำมรัดรูปสีด�ำปรำกฏทรวดทรงของทรวงอก แม้ไม่มำกมำยก็แสดง 

ให้เหน็ถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงชำยหญงิ

‘คนคนนี้เป็นผู้หญงิ!’

เถียนอิ๋งเทียนมองแววตำตกตะลึงนั้นอย่ำงพึงพอใจ มุมปำกทั้งสอง
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ค่อยๆ ยกโค้งเป็นรอยยิ้มบำงเบำ เธอชี้นิ้วเข้ำที่อกตัวเอง เอียงหน้ำน้อยๆ 

พร้อมขยบิตำให้

“ถูกต้องแล้ว... ฉนัเป็นผู้หญงินะ”

คนได้รบับำดเจบ็ตื่นตะลงึ ไม่ทนัจะเอ่ยอะไร คนที่คดิวำ่เป็นผูช้ำยทวำ่

แท้จรงิเป็นผู้หญงิกเ็คลื่อนมอืเข้ำมำ “คะ...อะ”

ขณะจดักำรบำดแผลให้ เถยีนอิ๋งเทยีนยงัคงสมัผสัได้ถงึอำกำรตกตะลงึ

พรงึเพรดิ แม้เหน็แววตำเช่นนี้บ่อยครั้ง แต่ไม่ว่ำกี่ครำที่พบเจอ เธอกม็กัรู้สกึ

สนุกทุกที



สอง
ชะตา

หากรางวัลของพ่อค้าวาณิชคือเม็ดเงินและผลก�าไร รางวัลของเหล่า

ทหำรหำญกค็อืกำรปฏบิตัหิน้ำที่ที่ได้รบัมำจนส�ำเรจ็ลุล่วงและสำมำรถช่วยเหลอื

ตวัประกนัได้อย่ำงปลอดภยัทุกคน

“ครั้งนี้พวกคุณทุกคนท�ำได้ดมีำก เบื้องบนพอใจในผลงำนไม่น้อย”

เสยีงชมของชำยวยักลำงคนมต่ิำงจำกโล่รำงวลัแห่งเกยีรตยิศ เถยีนอิ๋ง-

เทียนและคณะหน่วยรบพิเศษแห่งสำธำรณรัฐสีหน้ำเต็มไปด้วยควำมภำคภูม ิ

“เอำละ พวกคุณแยกย้ำยกนัไปพกัผ่อนเถอะ เหนื่อยมำมำกแล้ว” เถยีนโอ่ว

หรอืพลโทเถยีนเอ่ยอย่ำงเป็นกนัเอง

ทมีหน่วยรบพเิศษท�ำควำมเคำรพด้วยเสยีงฮกึเหมิแล้วแยกย้ำยกนัออก

ไป เถยีนอิ๋งเทยีนเดนิไปตำมเส้นทำงที่มไีฟสว่ำงจ้ำ รอบกำยมทีหำรหนุ่มสำม

สี่นำยห้อมล้อม โดยทำงซ้ำยเป็นทหำรยศพนัโทนำมเถยีนเหอหลวิผูเ้ป็นพี่ชำย 

ส่วนด้ำนขวำเป็นสหำยสำมคน ดวงตำสีขี้เถ้ำหรี่ลงเล็กน้อยเมื่อเห็นหน้ำนิ่ว 

คิ้วขมวดของพี่ชำย “มอีะไรหรอืตุ้ยจ่ำง”

เถยีนเหอหลวิหนัมองแล้วแก้ค�ำให้ใหม่ “พี่”

เถยีนอิ๋งเทยีนพยกัหน้ำอย่ำงจ�ำยอม หำกไม่ท�ำเช่นนั้น วนันี้เธอคงได้
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รบัสำยตำเยน็ชำทั้งวนัแน่ “กไ็ด้ๆ เลกิงำนแล้วนี่ พี่เหอหลวิพอใจหรอืยงั”

“ยงั” เถยีนเหอหลวิปฏเิสธ

เถยีนอิ๋งเทยีนหุบยิ้ม ย่นจมูกแลบลิ้นใส่ทหีนึ่ง แล้วเดนิหำยเข้ำไปใน

หอ้งแต่งตวัของผู้หญงิอย่ำงไม่สนใจอกี “ไม่พอใจกต็ำมใจส ิไม่สนแล้ว แบร่!”

มุมปำกเถยีนเหอหลวิยกโค้งขึ้นอย่ำงไม่รู้ตวั มองตำมแผ่นหลงัตั้งตรง

ของน้องสำวไป ก่อนจะเดนิแยกไปอกีทำงหนึ่ง

เมื่อเปลี่ยนจำกชุดทหำรเป็นชุดล�ำลองแล้ว ทั้งสองกเ็ดนิไปยงัเส้นทำง

ด้ำนหลัง ซึ่งตลอดทำงเงียบสงบปรำศจำกสรรพส�ำเนียงใด จ�ำนวนผู้คนก็มี

ประปรำย นบัทหำรตำมจดุต่ำงๆ แล้วมจีดุละไม่เกนิห้ำนำย เนื่องจำกทกุอย่ำง

ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ถ้ำเกิดเหตุฉุกเฉิน สถำนที่อันเงียบสงบ

แห่งนี้กจ็ะมคีนประมำณหนึ่งกองร้อยพร้อมอำวุธครบมอืกรเูข้ำมำ ทว่ำในควำม

เป็นจรงิแล้วคงไม่มใีครใจกล้ำขวญัเทยีมฟ้ำ บกุรกุเข้ำมำในกองบญัชำกำรทหำร

ทั้งสองเดนิตรงไปยงัรถคนัสดี�ำที่จอดรออยู่หน้ำบนัได คนด้ำนในเหน็

กเ็ลื่อนกระจกรถลงมำ ใบหน้ำของพลโทเถยีนดูอ่อนโยนผดิกบัตอนบญัชำกำร

เมื่อครู่ลบิลบั

สองพี่น้องส่งยิ้มให้ นำยพลวยักลำงคนยิ้มตอบแล้วเรยีกทั้งสองคนขึ้น

รถ พร้อมพยกัพเยดิหน้ำไปที่สมำร์ตโฟนในมอื “รบีขึ้นรถเถอะ คุณนำยเถยีน

เร่งแล้ว”

สองพี่น้องพร้อมใจกันหลุบตำมองจอสมำร์ตโฟนนั้น เห็นว่ำหน้ำจอ

ปรำกฏภำพคุณนำยเถยีนสวมชุดสเีขยีวอ่อนในมอืถอืตะหลวิ

ที่แท้บิดำถือสำยสนทนำอยู่กับมำรดำนี่เอง ใบหน้ำที่เคยดุดันเสมอ 

จงึดูอ่อนโยนลงได้ถงึเพยีงนี้

สองพี่น้องสบตำกันแล้วพูดออกมำอย่ำงพร้อมเพรียง ก่อนจะก้ำวขึ้น

รถไปอย่ำงรวดเรว็ “ได้เลย”

เมื่อทกุคนนั่งประจ�ำที่ รถที่จอดนิ่งสนทิกเ็ริ่มเคลื่อนตวั ใช้เวลำร่วมครึ่ง

ชั่วโมงกเ็ดนิทำงมำถงึบ้ำนสกุลเถยีน
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คนงำนในบ้ำนรบีวิ่งมำเปิดประตใูห้ เถยีนอิ๋งเทยีนลงจำกรถเป็นคนแรก

แล้วรบีตรงไปห้องครวั เมื่อเหน็แผ่นหลงัแสนคุ้นเคยกล็ดจงัหวะฝีเท้ำลงเป็น

แผ่วเบำ พลำงยกนิ้วชิดริมฝีปำกสั่งไม่ให้สำวใช้ส่งเสียงดัง จำกนั้นก็พุ่งกำย

เข้ำไปกอดคุณนำยเถยีนจำกด้ำนหลงัแล้วหอมแก้มทั้งซ้ำยขวำ

ฟ่ำนหลนิหรอืคุณนำยเถยีนร้องอุทำนด้วยควำมตกใจ ครั้นพบต้นตอ

ของควำมรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนก็ฟำดมือลงบนต้นแขนของบุตรสำวแรงๆ 

หลำยท ี“ไอหยำ! อิ๋งเทยีน ตกใจแทบตำย”

เถยีนอิ๋งเทยีนกอดมำรดำ โคลงตวัพร้อมส่งเสยีงออดอ้อน เพรำะภำรกจิ

ครั้งนี้ใช้เวลำค่อนข้ำงนำน จึงไม่ได้เจอหน้ำมำรดำมำพักใหญ่แล้ว “ไอโย่ว 

ขอโทษนะ ขอโทษ พอดลีูกสำวคนนี้คดิถงึคุณแม่มำกไปหน่อยเท่ำนั้นเอง”

“คดิถงึกล็ำออกจำกงำนที่ท�ำเสยีส ิจะได้ไม่ต้องไปไหนนำนๆ” ฟ่ำนหลนิ

ที่เจ้ำบ้ำนสกุลเถยีนยงัต้องย�ำเกรงกล่ำวขึ้นด้วยน�้ำเสยีงจรงิจงั ดวงหน้ำอนัแสน

อ่อนโยนปรำกฏควำมดุดนัเกนิกว่ำครึ่ง

เถยีนอิ๋งเทยีนพลนัรู้สกึอยำกจะตปีำกตวัเอง หลบเลี่ยงกำรสบตำมำรดำ 

หนัไปสนใจหม้อที่มคีวนัลอยส่งกลิ่นหอมฉยุทนัท ี“อำ... หอมจงั วนันี้คณุนำย

เถยีนท�ำอะไรให้กนิบ้ำงน้ำ”

ฟ่ำนหลนิเหน็เช่นนั้นกน็ิ่วหน้ำ ยื่นมอืไปเตรยีมจะจดักำร ทว่ำคนมคีวำม

คล่องตวัสูงเคลื่อนตวัหลบได้ทนั มอืจงึคว้ำได้เพยีงอำกำศ เผลออดึใจเดยีว

บุตรสำวกห็ำยไปเกำะอยู่ที่ผนงัโผล่มำเพยีงใบหน้ำแล้ว ฟ่ำนหลนิรู้สกึหวัเสยี

มใิช่น้อย เรยีกบุตรสำวด้วยเสยีงเข้ม “อิ๋งเทยีน”

“อิ๋งเทยีนไปอำบน�้ำก่อนนะคุณแม่ เจอกนัที่โต๊ะอำหำรค่ะ” เถยีนอิ๋งเทยีน

โบกมอืให้ แล้วผลุบหน้ำหำยไปอย่ำงรวดเรว็

บตุรสำวหนไีปรวดเรว็เช่นนี้ ฟ่ำนหลนิกไ็ด้แต่ปำกอ้ำตำค้ำง ก่อนจะบ่น

เสยีงอู้อี้ “หนเีรว็จรงิๆ”

“มีอะไรหรือเปล่ำคุ...” นำยพลเถียนกลืนค�ำสุดท้ำยลงคอไปทันทีเมื่อ

สบเขำ้กบัดวงตำไม่พอใจของภรรยำ ทนยนือยูใ่นบรรยำกำศอนัแสนอดึอดัได้
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สองสำมอดึใจกถ็อยออกไปเงยีบๆ ภรรยำตอนก�ำลงัฉนุเช่นนี้ มคิวรตอแยด้วย

อย่ำงยิ่ง

เช่นนั้นแล้วเถยีนเหอหลวิจงึเป็นผู้อยู่คุยกบัมำรดำ ที่ใกล้จะแปลงร่ำง

เป็นอสูรเข้ำทุกท.ี..

มาถงึห้องนอน เถยีนอิ๋งเทยีนกโ็ยนเสื้อคลมุตวัหนกัลงบนเตยีง ตาม

ด้วยทิ้งร่ำงลงนอนเหยยีดแขนขำไม่ห่ำงจำกเสื้อคลมุเท่ำไรนกั บรรยำกำศเดมิๆ 

กลบัคนืมำ ห้องสขีำวผ้ำม่ำนสฟ้ีำ บนเพดำนมลีวดลำยดวงดำว ถดัไปมชีั้นวำง

หนงัสอืที่เรยีงอย่ำงเป็นระเบยีบ

เถยีนอิ๋งเทยีนสดูลมหำยใจเข้ำปอดลกึๆ แล้วกลิ้งตวัไปมำสองครั้ง นำน

แล้วที่ไม่ได้นอนเตยีงนุม่นิ่มเช่นนี้ เธอดื่มด�่ำกบัควำมสบำยอยูค่รูห่นึ่งกล็กุขึ้น

ไปอำบน�้ำ

ขณะก�ำลังเดินผ่ำนกระจกใส เถียนอิ๋งเทียนก็ชะงักเท้ำแล้วมองเงำ 

ของตนเองซึ่งสะท้อนอยู่ภำยใน สร้อยจี้หยกบนเสื้อคอเต่ำเปล่งแสงแวววำว 

เถียนอิ๋งเทียนหรี่ตำลงเล็กน้อย เมื่อสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของหยกที่

มำรดำมอบให้เมื่อตอนอำยุเจด็ขวบ บดันี้สขีองมนัเปลี่ยนไปอกีครั้ง ครั้งก่อน

เป็นสขีำว ส่วนครั้งนี้... เป็นสฟี้ำอ่อน

เปลี่ยนไปตอนไหน... เธอกจ็�ำช่วงเวลำนั้นไม่ได้ คงเป็นเพรำะยุง่ๆ เลย

ไม่มเีวลำใส่ใจ รู้ตวัอกีทกีต็อนมนัเปลี่ยนสไีปแล้ว

เธอหยบิจี้หยกขึ้นมำดู ใช้ปลำยนิ้วลบูไปตำมรอยประหลำดตำ รอยเว้ำ

แหว่งขรขุระด้ำนข้ำงท�ำให้รูว่้ำหยกนี้ไม่สมบรูณ์ อกีครึ่งหนึ่งของมนัหำยไป “อกี

ครึ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนนะ”

เรื่องนี้เป็นที่สงสัยของเถียนอิ๋งเทียนอย่ำงมำก และไม่ว่ำอย่ำงไรก็หำ 

ค�ำตอบไม่ได้

“คุณหนูคะ คุณนำยให้มำบอกว่ำอกีครึ่งชั่วโมงจะตั้งโต๊ะอำหำรค่ะ”

ขณะคดิด้วยหวัใจอนัสบัสน เสยีงสำวใช้กแ็ว่วเข้ำมำ เถยีนอิ๋งเทยีนจงึ
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ถอนสำยตำออกจำกจี้หยก ลดมอืลงจบัขอบอ่ำงล้ำงหน้ำ แล้วตะโกนตอบกลบั

ไป “ขอบใจมำก”

สำวใช้ตอบกลับมำด้วยควำมนอบน้อม พร้อมกับเสียงฝีเท้ำที่ดังห่ำง

ออกไป เถยีนอิ๋งเทยีนคลงึจี้หยกพร้อมพศิมองอย่ำงตั้งใจอกีพกัหนึ่ง ก่อนถอด

มนัออกจำกคอแล้วรบีเร่งจดักำรธุระส่วนตวั เรยีบร้อยแล้วกน็อนกลิ้งเกลอืก

บนเตยีงนุ่มนิ่มสกัพกั ก่อนลงไปที่โต๊ะอำหำรด้วยเวลำไม่ขำดไม่เกนิ

เถียนอิ๋งเทียนเห็นอำหำรตรงหน้ำแล้วถึงกับห่อริมฝีปำกน�้ำลำยสอขึ้น

มำทนัท ีวนันี้มำรดำท�ำอำหำรที่เธอกบัพี่ชำยชอบทั้งนั้น ทั้งไก่อบขงิ เป็ดน�้ำแดง 

เต้ำหู้ผดัพรกิเสฉวน ปลำเปรี้ยวหวำน และน�้ำแกงอกีสองสำมอย่ำง

ฟ่ำนหลินแจกตะเกียบให้แก่สมำชิกบนโต๊ะ อดยิ้มกับท่ำทำงของบุตร

สำวมไิด้ “อย่ำมวัแต่ดู รบีกนิเรว็”

สิ่งแรกที่เถยีนอิ๋งเทยีนพุง่ควำมสนใจไปคอืเต้ำหูผ้ดัพรกิเสฉวน เพรำะ

ชอบรสจดัจ้ำนและฝีมอืผดัเต้ำหู้ของมำรดำเป็นที่หนึ่ง

ฟ่ำนหลนิเองกร็บัรู้รบีตกัให้อย่ำงเรว็ไว “กนิเยอะๆ”

มำรดำเอำใจเช่นนี้เถยีนอิ๋งเทยีนกฉ็กียิ้มสวย ชมไม่ขำดปำก “คุณแม่

ใครนะ ทั้งสวย ทั้งใจด”ี

“พูดมำก... รบีกนิ” ฟ่ำนหลนิย่นจมูก จิ้มหน้ำผำกบุตรสำวด้วยควำม

รกัไปหนึ่งครั้ง

ทั้งสี่ใช้เวลาอยู่บนโต๊ะอาหารราวครึ่งชั่วโมง ก่อนเปลี่ยนมาใช้เวลา 

รว่มกนัภำยในหอ้งนั่งเล่น ซรีสีย์้อนยุคเรื่องโปรดของคณุนำยเถยีนถูกเปิดขึ้น 

เป็นเรื่องชงิเล่ห์หกัเหลี่ยมกนัภำยในวงัหลวงยุคเฉยีนหลงหวงตี้

ก�ำลงัถงึช่วงฉำกส�ำคญั คุณนำยเถยีนกแ็สดงอำรมณ์ร่วมอย่ำงดุเดอืด 

“นั่นแหละ นั่นแหละ จดักำรไปเลย!”

สำมพ่อลกูหนัมำสบตำกนัโดยไม่ได้นดัหมำย ก่อนจะหนัไปมองคณุนำย

เถียนผู้สนใจกับกำรแก้แค้นเอำคืนของตัวเอกในเรื่อง ที่พัฒนำระดับจำก 
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เดก็น้อยไร้เดยีงสำมำเป็นชำเขยีว5 ใช้เล่ห์กลเพทุบำยเล่นงำนศตัรูจนแพ้พ่ำย

เถียนอิ๋งเทียนชื่นชมกำรต่อสู้มำกกว่ำกำรดูละคร นั่นไม่ได้ท�ำให้เธอ 

เบื่อหน่ำยแต่อย่ำงใด กลบัมชีวีติชวีำด้วยซ�้ำ

หำกถำมว่ำชื่นชอบกำรนั่งดลูะครเช่นนี้หรอืไม่ เถยีนอิ๋งเทยีนคงตอบว่ำ

ไม่ เพรำะถูกเลี้ยงมำอย่ำงทหำรตั้งแต่ยังเล็ก งำนอดิเรกที่ชื่นชอบจึงเป็น

กิจกรรมผำดโผน ฝึกต่อสู้ สิ่งที่เหมือนคนปกติทั่วไปคงเป็นกำรอ่ำนหนังสือ 

ส่วนกำรดูซรีสี์หรอืละครห่ำงไกลจำกควำมชอบยิ่งนกั แต่ต้องตำมใจคุณนำย

เถียน เพรำะมิเช่นนั้นท่ำนอำจจะวกเข้ำเรื่องให้ลำออกจำกงำน พูดตำมตรง 

เถียนอิ๋งเทียนยังไม่อิ่มตัวกับอำชีพกำรเป็นหน่วยรบพิเศษ ผ่ำนมำสิบสองปี 

ฝึกมำตั้งแต่เด็ก จึงรู้สึกผูกพันไม่น้อย ระหว่ำงนั้นเธอก็เผลอหยิบหยกที่คอ

ออกมำสงัเกต เมื่อได้ยนิเสยีงตดัเข้ำโฆษณำหลงัจำกจบไปหนึ่งตอนจงึสะกดิ

ถำมมำรดำ

“คณุแม่จ�ำได้หรอืยงัคะว่ำได้หยกนี้มำยงัไง” เดมิทกีไ็ม่ได้สนใจที่มำ จน

กระทั่งมนัเปลี่ยนสไีปครำแรกจงึถำมไถ่มำรดำ ทว่ำคุณนำยเถยีนกต็อบอย่ำง

คลุมเครอื ฟังแล้วชวนงุนงงหนกัขึ้นไปอกี

ฟ่ำนหลนิหนัไปมองหยกแล้วตอบผ่ำนๆ “ลอยน�้ำมำ”

คิ้วเถยีนอิ๋งเทยีนมุ่นเข้ำหำกนั ถอนสำยตำออกจำกหยกเสี้ยวนั้น แล้ว

จ้องคุณนำยเถยีนอย่ำงจบัผดิ ถำมหลำยครั้งกต็อบแบบนี้ทุกครั้ง หยกอะไร

จะลอยน�้ำมำ... “เรื่องจรงิ?”

จ้องกนัครู่ใหญ่ๆ แต่มำรดำกย็งัไม่พูด เถยีนอิ๋งเทยีนจงึเปลี่ยนวธิกีำร 

โดยยื่นมอืไปเชยคำงแล้วกดเสยีงให้ทุม้ต�่ำ คล้ำยหนุม่นกัรกัก�ำลงัเกี้ยวพำรำสี

ดรุณนี้อยผู้งดงำม “บอกข้ำเถดิ แม่นำงน้อย...”

ผลที่ได้คอืฝ่ำมอือกีฝ่ำยฟำดเข้ำที่แขนหนึ่งที

5 ศัพท์สแลงที่ใช้เปรียบเทียบผู้หญิงที่ภำยนอกดูใสซื่อ บริสุทธิ์สูงส่ง อ่อนแอน่ำสงสำร 
ทว่ำลบัหลงัเป็นคนมำกเล่ห์ร้ำยกำจ ชอบเล่นกบัควำมรู้สกึของคน



30
วายุหวน เล่ม 1

เถียนอิ๋งเทียนแสร้งทรุดตัวลง ร้องโอดโอยคล้ำยโดนกระสุนเจำะเข้ำ

เนื้อหนงั “โอ๊ย! เจบ็จงั เจบ็ที่สุด เจบ็...”

ฟ่ำนหลินนิ่วหน้ำ บีบแก้มบุตรสำว รู้สึกเอ็นดูและหมั่นไส้ในครำว

เดยีวกนั “กะล่อนจรงิๆ เดก็คนนี้”

“แต่รกัคุณนะ” เถยีนอิ๋งเทยีนยิ้มพร้อมกบัชูนิ้วเป็นสญัลกัษณ์ ก่อนจะ

โน้มตวัหอมแก้มมำรดำแล้วเอนลงนอนหนุนตกั

“ปำกหรอืน�้ำผึ้ง หอื” ฟ่ำนหลนิบบีแก้มบุตรสำว เดก็คนนี้ปำกหวำนนกั 

เอ่ยค�ำหนึ่งคนฟังต้องม้วนตวัอำยครั้งหนึ่ง

“รกัคุณแม่จงัเลย” เถยีนอิ๋งเทยีนป้องปำกออดอ้อน ฟ่ำนหลนิบบีแก้ม

บุตรสำวอีกครั้ง เมื่อเสียงเพลงของซีรีส์เรื่องโปรดดังขึ้นก็คลำยมือออก ทุ่ม

ควำมสนใจทั้งหมดไปที่จอภำพขนำดใหญ่ ภำพควำมสนิทสนมนี้ท�ำให้พลโท

เถยีนและเถยีนเหอหลวิชำยที่ได้ชื่อว่ำเยน็ชำ ปรำกฏรอยยิ้มจำงๆ

เข้าสู ่วันที่สามหลังจบจากภารกิจอันหนักหน่วง ฟ่านหลินก็ชวน 

เถยีนอิ๋งเทยีนกบัเถยีนเหอหลวิไปซื้อข้ำวของ  กระทั่งได้ของที่ต้องกำรครบทกุ

ชิ้นและของจกุจกิอกีหลำยอย่ำง ก่อนกลบัทั้งสำมกแ็วะเวยีนไปที่อำรำมประจ�ำ 

ซึ่งเป็นสถำนที่ที่ฟ่ำนหลนิเคำรพนบัถอือย่ำงยิ่งเพรำะศกัดิ์สทิธิ์และแม่นย�ำ

เถยีนอิ๋งเทยีนมองมำรดำเคำรพรูปป้ันเทพเจ้ำ เธอเคยถำมท่ำนว่ำได้สม

ตำมที่ปรำรถนำงั้นหรือจึงบอกว่ำศักดิ์สิทธิ์ คุณนำยเถียนไม่ตอบ เพียงยิ้ม

ละมุนแล้วทอดมององค์พระโพธสิตัว์ “ศกัดิ์สทิธิ์กค็อืศกัดิ์สทิธิ์ รู้เอำไว้ว่ำเป็น

เรื่องดกีพ็อ”

ดงันั้นเถยีนอิ๋งเทยีนจงึไม่คดิเซ้ำซี้ถำมอกี เพยีงขำนรบัออืค�ำเดยีวแล้ว

ยนืมองเงยีบๆ

ทว่ำไม่นำนฟ่ำนหลนิกส็่งธูปให้ “เหอหลวิ อิ๋งเทยีน ไหว้พระโพธสิตัว์

เรว็”

ทั้งสองรบัธปูมำสกักำระตำมพธิกีำร จำกนั้นกพ็ำกนัออกไปเสี่ยงเซยีมซี
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“หกสบิหก” คณุนำยเถยีนท่องจ�ำเลขบนไม้เซยีมซทีี่หล่นลงพื้นแล้วเกบ็

ใส่กระบอกดงัเดมิ เถยีนเหอหลวิเสี่ยงเป็นคนที่สองและได้หมำยเลขแปดสบิ

แปด

“แม่กบัพี่ไปก่อนได้เลย” เถยีนอิ๋งเทยีนรบักระบอกเสี่ยงทำยเป็นคนที่

สำม เพื่อไม่ให้เสยีเวลำ เธอจงึให้ทั้งสองน�ำหมำยเลขไปหยบิกระดำษค�ำท�ำนำย

ก่อน ส่วนตนกเ็ขย่ำกระบอกสแีดง ในหวัคดิว่ำสภำพแวดล้อมที่นี่เปลี่ยนไป

มำก หนึ่งปีแล้วที่ไม่ได้มำ มนัดูเจรญิขึ้นไม่น้อย

แกร๊ง!

ระหว่ำงคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไม้ก็หล่นลงบนพื้น เถยีนอิ๋งเทยีนเอื้อมมอื

ไปหยบิมำดู หว่ำงคิ้วเกดิรอยยบัย่นขึ้นมำสองสำมรอย “เจด็สบิหก”

มทีั้งดแีละร้ำย

เพยีงเหน็ตวัเลขกเ็ริ่มรู้สกึไม่ดขีึ้นมำแล้ว ตำมควำมเชื่อเจด็นี่ดวงซวย

ชดัๆ ยงัดทีี่มหีกอยู่ให้พอชื่นใจ ครุ่นคดิอยู่สองสำมอดึใจเถยีนอิ๋งเทยีนกเ็กบ็

ไม้สแีดงคนืที่เดมิ จำกนั้นออกไปหยบิกระดำษค�ำท�ำนำย แสร้งเอำมำคลี่อ่ำน 

ไม่ทนัที่ตวัอกัษรจะผ่ำนตำกส็่งคนืต้ำซอืแล้ว

ต้ำซือวัยกลำงคนมองแผ่นกระดำษค�ำท�ำนำยที่ถูกส่งคืนมำอย่ำงเร็วไว 

“ไม่อ่ำนหรอื”

“ไม่” เถยีนอิ๋งเทยีนเงยหน้ำขึ้นมองแล้วส่ำยหน้ำ มไิด้เอ่ยค�ำพูดใดอกี

“ไม่อยำกรูช้ะตำข้ำงหน้ำหรอื” ต้ำซอืพดูพลำงยิ้มอย่ำงเอน็ดู ทว่ำเถยีน-

อิ๋งเทยีนกลบัรู้สกึว่ำ แววตำของต้ำซอืคนนี้ดูไม่ชอบมำพำกลยิ่งนกั

“ไม่” เถียนอิ๋งเทียนส่ำยหน้ำอีกครั้งแล้วตอบสั้นๆ สำยตำมองไปยัง

มำรดำที่ยนืรออยู่ไม่ไกล... ยิ่งรู้ยิ่งกงัวล สู้มริู้จะดกีว่ำ

“ไม่เชื่อโชคชะตำ?” ต้ำซอืคนเดมิถำมซ�้ำ

ปลำยเท้ำเถยีนอิ๋งเทยีนชะงกัลง ก่อนหนักลบัไปสนทนำกบัต้ำซอืด้วย

ท่ำทสีงบ “ใช่ สิ่งที่เรำท�ำต่ำงหำกจะเป็นตวัก�ำหนดโชคชะตำ”

ต้ำซือพยักหน้ำอย่ำงเห็นพ้อง “ถูกต้อง โชคชะตำล้วนเป็นตัวเรำที่
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ก�ำหนด แต่เมื่อร้องขอฟ้ำ โชคชะตำนั่นอำจจะไม่ใช่สิ่งที่เจ้ำก�ำหนดได้อกี”

“งั้นก็ช่ำงเถอะ” เถียนอิ๋งเทียนเอ่ยอย่ำงไม่ใส่ใจ โค้งศีรษะท�ำควำม

เคำรพครั้งหนึ่ง แล้วกลบัไปหำมำรดำในทนัท ีเธอแสร้งยิ้มเกลื่อนสขุ ท�ำรำวกบั

ว่ำได้ใบที่โชคดมีำกๆ มำครอบครอง อกีทั้งต้ำซอืยงัให้พรอกีด้วย

ต้ำซอืมองแผ่นกระดำษค�ำท�ำนำยที่ถกูน�ำมำคนื ครูต่่อมำกบ่็ำยหน้ำมอง

สำมแม่ลูกที่อยู่ห่ำงออกไป สำยลมอ่อนๆ พัดโชยมำ เครำสีขำวขยับไหวไป

ตำมทศิทำงของสำยลม ต้ำซอืพมึพ�ำพร้อมรอยยิ้มปรศินำ “หวัรั้นจรงิๆ”

จบค�ำลมพัดอ่อนก็ทวีควำมแรงขึ้น อำภรณ์ส้มเหลืองถูกสำยลมพัด

เสยีดสกีนัไปมำครู่หนึ่ง ก่อนร่ำงนั้นจะค่อยๆ เลอืนหำยไป

เถยีนอิ๋งเทยีนที่อยู่ห่ำงออกไปหมุนตวักลบั พศิมองอย่ำงตั้งใจ ต้ำซอื

ที่เหน็ว่ำยนือยู่ไกลๆ เมื่อครู่หำยไปแล้ว!

ตอนที่คุยกับมำรดำหำงตำยังแลเห็น แต่เพียงชั่วพริบตำที่สำยลมพัด

แรงต้ำซอืกห็ำยไป!

ฟ่ำนหลนิมไิด้เหน็อย่ำงบตุรสำว ในเมื่อหมดธรุะแล้วจงึชวนทั้งสองกลบั

บ้ำน “อิ๋งเทยีนกลบับ้ำนกนั”

เถยีนอิ๋งเทยีนยงัคงจดจ้องพื้นที่ว่ำงเปล่ำนั้น ครั้นถูกเร่งเป็นครั้งที่สอง

จงึก้ำวขึ้นรถ ขบคดิเรื่องนี้ไปตลอดทำง สถำนที่เสี่ยงเซยีมซอียู่ห่ำงจำกตวัวดั

หลำยเมตร คนที่อยูใ่นระยะสำยตำ ไม่มทีำงเดนิไปไหนได้โดยไม่เหน็ นอกจำก

นี้ยงัไร้มุมอบั และที่ส�ำคญั... เขำอยู่ในสำยตำของเธอตลอดเวลำ

แล้วต้ำซอืคนนั้นหำยไปได้อย่ำงไรกนั!

เถียนอิ๋งเทียนเก็บเรื่องนี้มำขบคิดอยู่หลำยวัน ก่อนสลัดทิ้งเมื่อนึกขึ้น

ได้ว่ำมรีำยงำนกำรปฏบิตัหิน้ำที่ต้องส่งให้กองบญัชำกำร

รำยงำนที่น่ำขยำดกว่ำกำรฝึกหนกัยี่สบิสี่ชั่วโมงเตม็!

เวลาก�าลงัด�าเนนิไป เช่นเดยีวกบัเถยีนอิ๋งเทยีนที่เร่งกระแทกปลายนิ้ว

ลงบนแป้นพมิพ์ ใช้เวลำร่วมหนึ่งวนั ในที่สุดทุกอย่ำงกเ็สรจ็สิ้น เธอตรวจทำน
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อยูส่องรอบกส็ั่งพมิพ์ จดัเกบ็เอกสำรไว้บนชั้นเรยีบร้อยแล้วกปิ็ดคอมพวิเตอร์ 

หน้ำจอที่เปล่งแสงมำนำนดบัวูบ หน้ำจอสมำร์ตโฟนที่มดืสนทิกลบัสว่ำงขึ้นมำ

แทน

ทนัททีี่เถยีนอิ๋งเทยีนหยบิสมำร์ตโฟนมำปลดลอ็กหน้ำจอ หน้ำต่ำง QQ6 

กเ็ด้งขึ้นมำ

เจ้ำของชื่อหน้ำจอแชตคอื ‘เหม่ยลี่เฉยีน’

“เสี่ยวเฉยีน” เถยีนอิ๋งเทยีนพมึพ�ำพลำงกวำดตำอ่ำนข้อควำมอย่ำงเรว็

ไว เหม่ยลี่เฉยีนคอืเพื่อนรกัตั้งแต่เดก็ของเถยีนอิ๋งเทยีน

‘ว่ำงไหม ไปเที่ยวกนั’ ด้ำนล่ำงข้อควำมชี้พกิดัท่องเที่ยว ซึ่งกค็อืเมอืง

ข้ำงๆ อนัเป็นที่อยู่ของเหม่ยลี่เฉยีนนั่นเอง

เถยีนอิ๋งเทยีนครุ่นคดิครู่หนึ่ง ก่อนจะพมิพ์ค�ำว่ำตกลง นดัหมำยเวลำ

เสรจ็สรรพกว็ำงสมำร์ตโฟนลง หลงัจำกปลดวำงภำระทั้งหมด เถยีนอิ๋งเทยีน

ก็ยกมือนวดสันจมูกแล้วหลับตำลงเพื่อพักผ่อน โดยไม่รู้ว่ำตนผล็อยหลับไป

เมื่อใด

6 โปรแกรมสนทนำของประเทศจนี คล้ำยๆ โปรแกรมไลน์ในประเทศไทย



สาม
บ่ออาบนากับแม่หนูน้อยผมเงิน

“ระ...เรยีบร้อยแล้ว” เสยีงตะกกุตะกกัของเหม่ยลี่เฉยีนดงัขึ้น ดวงตา

หวำดหวั่นหลุบมองมีดที่จ่อล�ำคอ ก่อนจะหันไปเพ่งคนที่นั่งคลึงมีดอยู่ปลำย

เตยีงนอนของเธอรำวกบัเป็นสตัว์เลี้ยงตวัหนึ่ง

ชำยนัยน์ตำดุ ใบหน้ำและแขนบำงจุดมีผ้ำพันแผล ถัดไปไม่ไกลม ี

อำเหมำแฟนหนุ่มของเธอนอนหมดสตอิยู่ เหม่ยลี่เฉยีนอยำกจะเข้ำไปหำ ทว่ำ

กก็ริ่งเกรงคมอำวุธที่จดจ่อ จงึเบอืนหน้ำไปมองปลำยเตยีงอกีครั้ง เสี้ยวอดึใจ

ต่อมำกถ็อนสำยตำกลบัมำมองผูม้ใีบหน้ำดุดนัอกีคนซึ่งถอืมดีจ่อล�ำคอของเธอ

ด้วยท่ำทำงกล้ำๆ กลวัๆ ท�ำสลบัไปมำอยู่สำมรอบจงึเอ่ยด้วยเสยีงสั่นๆ “ฉนั

ท�ำตำมที่คุณสั่งแล้ว ปล่อยฉนัไปเถอะ ปล่อยฉนั ฉนัไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น”

หยุนเตี้ยนหยุดคลงึมดี “เยี่ยหง เอำมดีออก”

เหม่ยลี่เฉยีนมสีหีน้ำดขีึ้นบ้ำง มองคมมดีที่ห่ำงออกไปอย่ำงโล่งอก เธอ

ตั้งใจจะวิ่งไปหำอำเหมำ แต่ก็ต้องเบิกตำกว้ำงเมื่อถูกหมัดหนักๆ อัดเข้ำที่ 

หน้ำท้อง กำยสั่นเทำเกรง็ค้ำงก่อนฟุบหมดสตไิป

หำนเยี่ยหงหนัไปสบตำเจ้ำนำย หยนุเตี้ยนกระตกุยิ้ม “เตรยีมคนเอำไว้

ต้อนรบัคุณทหำรแล้วหรอืยงั”

้ํ
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“เรยีบร้อยครบั” หำนเยี่ยหงรำยงำนด้วยเสยีงฮกึเหมิ ดวงตำกรุน่ควำม

อำฆำตแค้น

หยุนเตี้ยนขบริมฝีปำกแล้วยิ้มอย่ำงกระหำย ดวงตำคล้ำยมีเส้นสีด�ำ 

เส้นหนึ่งพำดผ่ำน แล้วปำมดีด้ำมสั้นในมอืออกไป มนัปักทะลุรูปภำพบนผนงั 

“ได้เวลำเอำคนืแล้ว ลูกสำวท่ำนนำยพล... เถยีนอิ๋งเทยีน!”

วันนัดหมายมาถึงอย่างรวดเร็ว เถียนอิ๋งเทียนออกจากบ้านตั้งแต ่

เช้ำตรู่ ขบัรถฝ่ำหมอกหนำไปหำเพื่อนสมยัเรยีนซึ่งยงัตดิต่อกนัไม่ขำด เหม่ย- 

ลี่เฉยีนอำศยัอยูเ่มอืงข้ำงๆ ประมำณชั่วโมงเศษๆ เถยีนอิ๋งเทยีนกม็ำถงึที่หมำย 

เหม่ยลี่เฉยีนนดัเธอที่สวนสำธำรณะกลำงเมอืงแทนห้องพกั ซึ่งเถยีนอิ๋งเทยีน

เองกไ็ม่ได้ว่ำอะไร

“เหล่ำเทยีน” เหม่ยลี่เฉยีนโบกมอืเรยีก

เถยีนอิ๋งเทยีนส่งยิ้มให้ก่อนจะเดนิเข้ำไปทกัทำยด้วยน�้ำเสยีงแจ่มใส “ไม่

เจอกนันำนเลยนะ เม่ยเหนยีง7”

เหม่ยลี่เฉยีนยิ้มเอยีงอำย เถยีนอิ๋งเทยีนพศิมองอย่ำงสนใจ วนันี้เพื่อน

ของเธอดูแปลกตำไป ใบหน้ำซดีเซยีว ขอบตำด�ำคล�้ำ ผดิวสิยัทั่วไปอย่ำงมำก 

เพรำะเหม่ยลี่เฉยีนขึ้นชื่อว่ำรกัสวยรกังำมมำกที่สุด จงึไม่มสีกัครั้งที่จะปล่อย

ตวั และในแววตำลกึๆ แล้วคล้ำยครุ่นคดิตลอดเวลำ

บำงอย่ำงที่น่ำหนกัใจ...

“เป็นอะไรหรอืเปล่ำ” เถยีนอิ๋งเทยีนอดถำมออกไปไม่ได้

“ปละ...เปล่ำ” เหม่ยลี่เฉยีนรบีส่ำยหน้ำ ก่อนจะชวนขึ้นรถ “ไป... ฉนั

พำเธอเที่ยวเอง”

เถียนอิ๋งเทียนพยักหน้ำอย่ำงเลี่ยงไม่ได้ จำกนั้นรถก็เคลื่อนตัวไปถึง 

ห้ำงสรรพสินค้ำกลำงเมืองเป็นที่หมำยแรก แม้จะมีรอยยิ้มสนุกสนำนตลอด

7 เม่ยเหนยีง แปลว่ำหญงิคนงำม
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เวลำ แต่เถียนอิ๋งเทียนก็รู้สึกว่ำทุกอย่ำงแปลกไปอยู่ดี เหม่ยลี่เฉียนมีท่ำทำง

เหมอืนกงัวลอะไรบำงอย่ำง และจ้องมองนำฬิกำอยู่ตลอดเวลำอกีด้วย

เมื่อซื้อของเสร็จเหม่ยลี่เฉียนก็น�ำของไปเก็บหลังรถ เถียนอิ๋งเทียนจึง

เอนร่ำงพิงกับตัวรถ ระหว่ำงรอก็กดสมำร์ตโฟนและพูดคุยไปด้วย “ซื้อของ

เสรจ็แล้วไปที่ไหนกนัต่อด”ี

เหม่ยลี่เฉยีนมที่ำทลีงัเล ก่อนเสนอสถำนที่ออกมำ “ไป... ชมววิกนั”

เถยีนอิ๋งเทยีนปรำยตำมองเพื่อนแวบหนึ่งแล้วพยกัหน้ำ “ได้ส ิไปกไ็ป”

เหม่ยลี่เฉียนท�ำหน้ำที่สำรถีพำเพื่อนชมเมือง ขับออกมำนอกตัวเมือง 

ได้ระยะหนึ่ง เถียนอิ๋งเทียนก็ตัดสินใจถำมออกไป “เสี่ยวเฉียน เธอมีอะไร 

กลุ้มใจหรอืเปล่ำ”

มอืเหม่ยลี่เฉยีนเผลอก�ำพวงมำลยัแน่น นยัน์ตำคลอหยำดน�้ำใส ทว่ำ

ยงัคงส่ำยหน้ำ “ไม่มอีะไร” ‘พูดไม่ได้เดด็ขำด เพรำะมเีครื่องดกัฟังตดิอยู่ที่ตวั

เธอ หำกพูดต้องเกดิเรื่องแน่ๆ อำเหมำคงไม่รอด’ แค่คดิเหม่ยลี่เฉยีนกอ็ยำก

จะร้องไห้ออกมำ

ตอนนี้เถียนอิ๋งเทียนชัดแจ้งในใจแล้วว่ำต้องเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นกับ 

เหม่ยลี่เฉยีนแน่ ๆ จงึเรยีกเตอืนสต ิ “เสี่ยวเฉยีน มเีรื่องอะไรหนกัใจกค็วร

บอก”

เหม่ยลี่เฉยีนเม้มปำก หนัมำบอกกบัเถยีนอิ๋งเทยีนทั้งน�้ำตำ “ฉนัมเีรื่อง

จะคุยด้วย... เรื่องส�ำคญัที่ท�ำให้ฉนักลุ้มใจ เธอช่วยรบัฟังหน่อยนะ”

เถยีนอิ๋งเทยีนผงกศรีษะ “ได้ส ิรบัฟังได้อยู่แล้ว”

ยำมนี้ใจของเหม่ยลี่เฉียนเต็มไปด้วยควำมรู้สึกผิด เธอพึมพ�ำออกมำ

เสยีงแผ่ว “ขอโทษนะเหล่ำเทยีน”

เพรำะเป็นทหำร ประสำทสัมผัสของเถียนอิ๋งเทียนจึงเฉียบคมกว่ำคน

ทั่วไป กระทั่งเสียงแผ่วเบำเต็มไปด้วยควำมรู้สึกผิดนั้น เถียนอิ๋งเทียนล้วน

ได้ยนิ จงึยื่นมอืไปตบบ่ำเพื่อนสำวเบำๆ อย่ำงให้ก�ำลงัใจ “ไม่ต้องเกรงใจหรอก”

เหม่ยลี่เฉยีนยิ้มเฝื่อนๆ “ขอบใจนะอิ๋งเทยีน ขอบใจ”
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เถยีนอิ๋งเทยีนเคำะปลำยนิ้วกบัต้นขำ มองรอยยิ้มบนใบหน้ำของเหม่ย- 

ลี่เฉยีนที่ช่ำงฝืดและฝืนเตม็ทน มองอยู่พกัใหญ่ๆ กเ็ปลี่ยนมำนั่งกอดอกคลงึ

ปืนสั้นที่เอวไปพลำง

สญัชำตญำณบอกเถยีนอิ๋งเทยีนว่ำก�ำลงัจะมเีรื่องร้ำย

เกอืบครึ่งชั่วโมงที่รถสี่ล้อรกัษำควำมเรว็คงที่จะหยุดลง เถยีนอิ๋งเทยีน

กวำดตำมองรอบๆ สองข้ำงทำงเป็นป่ำรกทบึ และห่ำงจำกตวัเมอืงมำพอสมควร 

เหม่ยลี่เฉยีนเป็นฝ่ำยลงจำกรถไปก่อน เถยีนอิ๋งเทยีนเลยต้องตำมลงไปอย่ำง

มอิำจเลี่ยง

“มอีะไรหนกัใจหรอืเสี่ยวเฉยีน” เถยีนอิ๋งเทยีนเอ่ยถำมขณะเอนหลงัพงิ

ตวัรถ ระหว่ำงรอเพื่อนรกัตอบกโ็น้มกำยลงมองกระจกแสร้งเกบ็ปอยผมที่หล่น

ลงมำ แววตำห่วงใยเปลี่ยนเป็นสงบนิ่ง เมื่อเห็นเงำคนในป่ำทั้งจำกด้ำนหน้ำ

และด้ำนหลงัซึ่งสะท้อนในกระจก

เถียนอิ๋งเทียนเบือนหน้ำมองคนยืนตัวสั่น สีหน้ำแสดงอำรมณ์หลำก

หลำย ทั้งสบัสน ลงัเล และเดด็เดี่ยว

“มอีะไรเสี่ยวเฉยีน” น�้ำเสยีงของเถยีนอิ๋งเทยีนยงัคงอ่อนโยนดุจเดมิ

ด้ำนเหม่ยลี่เฉียนเวลำนี้มิอำจควบคุมควำมรู้สึกได้อีกแล้ว น�้ำตำที่ข่ม

กลั้นไว้หลั่งรินประหนึ่งสำยน�้ำไหล ปำกเริ่มพร�่ำค�ำขอโทษซ�้ำๆ พร้อมกับร่ำง

สั่นเทิ้มขึ้นจนน่ำหวำดกลวั “ฉนัขอโทษ ฉนัขอโทษจรงิๆ”

ใบหน้ำเถยีนอิ๋งเทยีนเตม็ไปด้วยควำมอบอุ่น “ไม่เป็นไร ฉนัรู้ว่ำเธอถูก

บงัคบั”

เหม่ยลี่เฉยีนแปลกใจ ก่อนรบียกมอือุดหูแล้วกรดีร้อง จู่ๆ เพื่อนสำว

กช็กัปืนออกมำยงิเข้ำไปในป่ำลกึ พรบิตำเดยีวเหม่ยลี่เฉยีนกเ็หน็ว่ำมคีนตกลง

มำจำกต้นไม้

ด้ำนหำนเยี่ยหงสบถ “มนัรู้ตวั”

หยุนเตี้ยนที่นั่งอยู่ในรถไกลออกไปกระตุกยิ้ม ดวงตำหรี่ลงอย่ำงคนมี

แผนร้ำย “ไล่มนัมำ”
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“ครบั” หำนเยี่ยหงพยกัหน้ำ เริ่มกำรไล่ล่ำตำมค�ำสั่งทนัท ี “จดักำรมนั 

ไม่ว่ำอย่ำงไรกต็้องจบัมนัให้ได้”

คนนับสิบค่อยๆ เดินออกมำจำกป่ำ เถียนอิ๋งเทียนเผลอเม้มปำก 

‘มำกกว่ำที่คิด!’ ล�ำพังตัวคนเดียวนั้นเถียนอิ๋งเทียนสำมำรถเอำตัวรอดได้

สบำยๆ ทว่ำตอนนี้มเีหม่ยลี่เฉยีนด้วย เกรงว่ำอะไรๆ จะไม่ง่ำยอย่ำงคดิ

“เสี่ยวเฉยีน หลบอยู่หลงัฉนั” เถยีนอิ๋งเทยีนสั่งเสยีงเข้ม

เหม่ยลี่เฉยีนพยกัหน้ำ หลบไปอยู่หลงัเพื่อน ไม่ท�ำตวัให้เกะกะ “อื้อ”

“พวกแกเป็นใคร” เถยีนอิ๋งเทยีนถำม พยำยำมประวงิเวลำให้มำกที่สุด

กลุ่มคนด้ำนหน้ำเผยรอยยิ้มชวนสะอิดสะเอียน จำกนั้นก็จู่โจมเข้ำมำ

อย่ำงไม่คิดเจรจำ เถียนอิ๋งเทียนเอียงตัวหลบหมัด ก่อนสวนกลับด้วยปลำย

เท้ำ สบัลงบนต้นคอจนชำยคนแรกล้มลง ทั้งหมดจงึกรูเข้ำมำ

เถยีนอิ๋งเทยีนรวัมอืและหมดัพร้อมหลบเลี่ยงคูต่่อสูน้บัสบิ แม้เชี่ยวชำญ

เพยีงใดกม็อิำจหลบได้หมด ทั้งยงัมเีหม่ยลี่เฉยีนให้คอยพะวง เถยีนอิ๋งเทยีน

จงึเกอืบจะเหมอืนเป้ำนิ่งอยู่รอมร่อ

พลั่ก!

เท้ำของชำยคนหนึ่งกระแทกเข้ำสีข้ำงของเธออย่ำงจัง เถียนอิ๋งเทียน 

ตวัชำไปทั้งแถบ ทว่ำกไ็ม่รอช้ำรบีสวนกลบัไปทนัท ีมดีสั้นข้ำงเอวถูกเอำมำใช้

ปำดคอคู่ต่อสู้ได้สำมรำย

กรี๊ด...!

เสยีงของเหม่ยลี่เฉยีนดงัขึ้น เถยีนอิ๋งเทยีนเหลยีวมอง คู่ต่อสู้คนหนึ่ง

จงึฉวยโอกำสนี้กระแทกหมดัเข้ำใส่ ดทีี่เถยีนอิ๋งเทยีนมปีฏกิริยิำตอบสนองเรว็

กว่ำคนทั่วไป เธอหลบได้อย่ำงฉวิเฉยีด หมดัจงึไม่โดนใบหน้ำแต่กระแทกไหล่

แทน แรงส่งท�ำใหเ้ถยีนอิ๋งเทยีนผงะถอยไปเกอืบสำมก้ำว และคูต่่อสูไ้ม่ปลอ่ย

ให้ได้พกัหำยใจ กระหน�่ำมดียำวแทงเข้ำมำ

‘ไม่ดีแน่!’ สีหน้ำเถียนอิ๋งเทียนขรึมลง สถำนกำรณ์ตอนนี้เรียกได้ว่ำ 

เข้ำขั้นวกิฤตแิล้ว พวกนี้อยำกให้เธอตำยอย่ำงทรมำน ไม่ได้อยำกให้ตำยแบบ
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จบๆ ไป

หลงัเถยีนอิ๋งเทยีนประเมนิสถำนกำรณ์แล้วหลบุตำมองนำฬิกำ เริ่มมอง

หำเส้นทำงหลบหนี เมื่อประมวลจนเสร็จสิ้นก็วิ่งไปคว้ำมือเหม่ยลี่เฉียน 

ฝ่ำทะลวงวงล้อมออกไป โดยมเีป้ำหมำยคอืด้ำนซ้ำยซึ่งมคีนน้อยกว่ำ เถยีน- 

อิ๋งเทยีนรวัปืนสองนดัแล้วหนเีข้ำป่ำทบึทนัที

กลุ่มคนไล่ล่ำตำมมำ เถยีนอิ๋งเทยีนรบีวิ่งเรว็ขึ้น แต่เหม่ยลี่เฉยีนกลบั

วิ่งไม่ทนั ร่ำงบำงๆ ของคณุครูสำวกลิ้งไปกบัพื้นหญ้ำโดนกิ่งไม้เกี่ยวจนได้เลอืด 

ร้องไห้ออกมำอย่ำงน่ำสงสำร “ฮอืๆ”

เถียนอิ๋งเทียนขบฟัน มองโดยรอบอย่ำงลุกลน จะช้ำอยู่อย่ำงนี้ไม่ได้ 

ไม่อย่ำงนั้นคงได้ไปโลกหน้ำก่อนวยัอนัควรแน่ “เสี่ยวเฉยีน อย่ำร้อง ฝืนใจอกี

หน่อย”

เหม่ยลี่เฉยีนพยกัหน้ำ กดัฟันแล้วเริ่มวิ่งอกีครั้ง ทั้งสองถูกไล่ล่ำเข้ำป่ำ

ลกึขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหยุดลงเมื่อหลุดออกมำบรเิวณโล่งแจ้ง รถคนัโตยกล้อสูง

สดี�ำมนัปลำบจอดอยูเ่บื้องหน้ำ ท้ำยกระบะรถมคีนไม่น้อย ทั้งยงัอำวธุครบมอื

อกีด้วย

เหงื่อเย็นพลันปรำกฏขึ้นบนหน้ำผำกของเถียนอิ๋งเทียน เธอปล่อยมือ

จำกเหม่ยลี่เฉียนแล้วเสยผมที่ปรกหน้ำผำกขึ้น ควำมหงุดหงิดล้นทะลักออก

มำ ‘บดัซบเอ๊ย... ที่แท้กเ็ป็นแผน’ เจ้ำพวกบ้ำนี่ต้องกำรให้เธอมำทำงนี้ตั้งแต่

แรกอยู่แล้ว

‘ไม่ๆ อิ๋งเทยีนสงบไว้กอ่น’ เถยีนอิ๋งเทยีนส่ำยหน้ำ ตอนนี้จะมำสตแิตก

ไม่ได้ ดวงตำเธอหลุบมองนำฬิกำ ผ่ำนมำสบินำทแีล้ว ต้องถ่วงให้ได้อกีห้ำนำท!ี

ตำสขีี้เถ้ำประเมนิสถำนกำรณ์อกีครั้ง เหน็คนสวมชุดมดิชดินั่งอยู่ท้ำย

รถด้ำนหลงักส่็งเสยีงดงั ดเูหมอืนคนคนนั้นจะเป็นหวัหน้ำ “จะไม่คุยกนัหน่อย

หรอื เรำอำจเจรจำกนัได้”

หยนุเตี้ยนยิ้มเจ้ำเล่ห์ ยกมอืเป็นสญัญำณครั้งหนึ่ง สมนุกเ็ปิดประตใูห้

ชำยฉกรรจ์ร่ำงก�ำย�ำก้ำวออกมำจำกรถ เสื้อมิดชิดท�ำให้เถียนอิ๋งเทียน
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มองอะไรไม่ค่อยชดัเจนนกั เหน็เพยีงผ้ำพนัแผลสขีำวโผล่พ้นต้นคอและข้อมอื

ที่สวมถุงมอืหนงัสดี�ำ จำกลกัษณะภำยนอก ชำยคนนี้ผวิค่อนข้ำงเข้ม ร่ำงก�ำย�ำ

ค่อนไปทำงท้วม รูปร่ำงลักษณะท่ำทำงแบบนี้ ไม่ใช่คนประเทศเดียวกับเธอ

อย่ำงแน่นอน

เคยเหน็ที่ไหนนะ!

ลักษณะท่ำทำงของคนคนนี้ดูคุ้นตำอย่ำงบอกไม่ถูก พยำยำมหักนิ้ว

ทบทวนควำมจ�ำย้อนกลบัไป ภำพของคนที่รูจ้กัทั้งที่เคยพบหน้ำและเหน็เพยีง

รูปภำพคล้ำยวิ่งผ่ำนตำของเถยีนอิ๋งเทยีนไป “หยุนเตี้ยน”

“ไม่เลว” หยุนเตี้ยนตบมือ ฮู้ดถูกปลดไปด้ำนหลัง ใบหน้ำอีกฝ่ำยก็

ปรำกฏขึ้น

ทว่ำใบหน้ำนี้กลับไม่เหมือนกับที่เถียนอิ๋งเทียนเคยเห็นในรูปและครั้ง

สุดท้ำยตอนถล่มฐำนทัพลับ ใบหน้ำดุดันยำมนี้แปดในสิบส่วนปรำกฏแผล 

ไฟไหม้เป็นรอยยำวและใหญ่กนิพื้นที่แผ่กว้ำงไปถงึล�ำคอ ก่อนจะขำดหำยไป

เพรำะคอเสื้อ แสดงว่ำแผลนี้ลำมไปมำกกว่ำที่เหน็ ดไีม่ดอีำจจะไหม้ไปทั้งตวั!

เมื่อเหน็แววตาที่จ้องมองบาดแผล หยนุเตี้ยนกค็ลี่ยิ้มเยน็ชา ดวงตา

อดัแน่นด้วยควำมอำฆำตพยำบำท เขำเฉลยด้วยท่ำทำงไม่ทุกข์ร้อน “ใช่ ฉนั

โดนไฟลวกทั้งตวั”

เถยีนอิ๋งเทยีนแสร้งนิ่ง หลุบตำมองนำฬิกำอกีครั้ง พอเหน็ว่ำเหลอือกี

สี่นำท ีกเ็อ่ยขึ้นอย่ำงคนใจเยน็เช่นกนั “แค้นหรอื แต่คุณท�ำผดิกฎหมำยนะ”

“...” หยุนเตี้ยนหยบิปืนออกมำคลงึ รอว่ำคนคนนี้จะพูดอะไรต่อ

โอกำสนี้นับว่ำเหมำะยิ่ง เถียนอิ๋งเทียนจึงเริ่มโน้มน้ำวเพื่อถ่วงเวลำอีก

ครั้ง “ฉนัปฏบิตัติำมหน้ำที่ เป็นหมำล่ำเนื้อของประเทศ สั่งฆ่ำกต็้องฆ่ำ”

หยนุเตี้ยนแสยะยิ้ม เมื่อเขำยกมอืขึ้นคนของเขำกก็รเูข้ำมำห้อมล้อมตวั

เถยีนอิ๋งเทยีน “ฉนัเองกท็�ำตำมหน้ำที่”

เถยีนอิ๋งเทยีนเตรยีมรบัมอืคูต่่อสูใ้นทนัท ีกำรสนทนำเมื่อครูท่�ำให้เวลำ
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เดนิไปได้ระยะหนึ่ง เธอต้องยื้อให้ได้อกีสองนำทเีพื่อรอคนมำ เถยีนอิ๋งเทยีน

คดิขณะหลบหลกีหมดั คว้ำท่อนแขนของชำยคนหนึ่งมำหกัในครำวเดยีว

พลนัเสยีงกระดูกหกักด็งัลั่น! มหีลำยคนที่ถอยเท้ำหนี

“อ๊ำ!” ชำยคนนั้นร้องโหยหวนทรุดตัวล้มลง ตำแดงก�่ำรำวกับผีคลั่ง  

ไม่รอช้ำเถยีนอิ๋งเทยีนสบัส้นเท้ำลงซ�้ำทนัท ี เสยีงกระดูกหกัดงัขึ้นอกีครั้ง ร่ำง

นั้นกแ็น่นิ่งไป เธอจงึหนัไปรบัมอืกบัคนที่เหลอืต่อ

หยุนเตี้ยนมองคนของตนถูกจดักำรครั้งแล้วครั้งเล่ำ คิ้วทั้งสองขมวด

เข้ำหำกนั ใบหน้ำดุดนัดูเคร่งเครยีดยิ่งขึ้น เมื่อหำนเยี่ยหงเกอืบถูกจดักำร เขำ

กช็กัปืนลั่นไก ไม่คดิจะเล่นอะไรกบัทหำรคนนี้อกี

ปัง!

กระสุนนัดนั้นแทนที่จะเจำะกะโหลกเธอดันพุ่งไปฝังตัวที่ต้นไม้แทน  

ตำหยุนเตี้ยนเบกิโพลง ผู้หญงิคนนี้หลบกระสุนปืนได้

เป็นผมีำจำกที่ใดกนั!

เถยีนอิ๋งเทยีนรูส้กึขอบคณุในควำมว่องไวที่มมีำตั้งแต่เกดิยิ่งนกั ใครๆ 

ต่ำงกเ็รยีกเธอว่ำเรว็ปำนสำยลม

แกรก กรำก

เสยีงเคลื่อนไหวดงัมำจำกในป่ำลกึ ใบหน้ำของเถยีนอิ๋งเทยีนเครยีดขงึ 

เมื่อหำงตำเหลอืบเหน็กลุ่มคนทยอยออกมำจำกป่ำ กลุ่มที่ไล่ล่ำเมื่อครู่ตำมมำ

ทันแล้ว มิหน�ำซ�้ำยังมำกกว่ำแรกเจออีกรำวสองส่วน นับคร่ำวๆ ก็ยี่สิบถึง

สำมสบิคน เหน็แล้วเธอกเ็ริ่มหนำวเหนบ็ขึ้นมำบ้ำง ตอนนี้ต่อให้มปีีกกย็ำกจะ

บนิหนแีล้ว

เธอหลุบมองนำฬิกำอยู่ตลอด และยิ่งเห็นว่ำเวลำใกล้เข้ำมำเรื่อยๆ ก็

ดึงมือเหม่ยลี่เฉียนมำกุมไว้ แล้วพำถอยหลังไปทำงหน้ำผำสูง ผำนี้สูงจน 

เถยีนอิ๋งเทยีนมองไม่เหน็ก้นเหว

คนมำกมำยกดดันขึ้นเรื่อยๆ เท้ำที่ถอยก้ำวมำจนแทบสุดขอบผำแล้ว

จงึหยุดลง
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ครั้นเหน็ควำมกงัวลของฝ่ำยนั้นหยนุเตี้ยนกพ็อใจ โคลงศรีษะถำมอย่ำง

ยยีวน “ไม่ทรำบว่ำคุณทหำรยงัจะสู้ต่อไหม”

เถยีนอิ๋งเทยีนกวำดตำมองแวบหนึ่งแล้วพูดเสยีงมั่นใจ “แน่นอนส!ิ...”

หำนเยี่ยหงได้ยนิเช่นนั้นกก็ระตกุยิ้ม ปลำยนิ้วเตรยีมเหนี่ยวไก “ด ีฉนั

จะได้ส่งแกไปหำพี่น้องฉนั”

เหน็ดงันี้ เถยีนอิ๋งเทยีนกร็บีตะโกนห้ำมทนัใด “รอก่อนพี่ชำย รอเดี๋ยว 

ฟังให้จบก่อนส ิแน่นอนว่ำไม่สู้ ไม่สู้”

หยุนเตี้ยนหรี่ตำลง ไม่รู้ว่ำผู้หญงิคนนี้จะเล่นเล่ห์ประกำรใดอกี แต่รบั

รู้อย่ำงหนึ่งว่ำตนเองนั้นไม่ควรประมำท “ยงิมนั แต่อย่ำให้ตำย ฉนัอยำกจะส่ง

ภำพบุตรสำวสุดที่รกัไปให้ท่ำนนำยพลจะแย่แล้ว”

“อย่ำนะ! ฉนัยอมให้จบัแล้ว อย่ำยงิ” เถยีนอิ๋งเทยีนตะโกนเสยีงดงั “ฉนั

สญัญำว่ำจะไม่สู้ ไม่สู้...”

หยุนเตี้ยนยิ้ม “ลูกไม้ตื้นๆ นกึว่ำฉนัจะเชื่อร”ึ

“ฉนัพูดจรงินะพี่ชำย... ท�ำให้ฉนับำดเจบ็ไม่ดหีรอก เดนิเหนิไม่สะดวก 

ล�ำบำกเปล่ำๆ” เถียนอิ๋งเทียนค้ำนทันควัน แต่เมื่อเห็นหยุนเตี้ยนจริงจังก็ 

ปรบัสหีน้ำท่ำทำงให้เข้มขรมึขึ้น “ฉนัยอมแล้ว ขอแค่ปล่อยเสี่ยวเฉยีนไป”

ดวงตำสขีี้เถ้ำมองเพื่อนสำว เพื่อให้ได้รบัควำมไว้วำงใจจงึปลดมดีและ

ปืนลง ก่อนชูมอืเปล่ำ หมุนตวัที่ไร้อำวุธให้ดูอกีรอบ แล้วเดนิไปหำหยุนเตี้ยน 

“ดูสิ ดู ฉันไม่มีอำวุธแล้ว” แค่หมุนตัวไม่พอ เถียนอิ๋งเทียนยังยื่นมือไป 

สะบัดๆ คล้ำยคนเต้นระบ�ำท่วงท่ำประหลำด เมื่อขยับเขยื้อนร่ำงติดๆ กัน 

เช่นนี้ เถยีนอิ๋งเทยีนจงึรู้สกึหวิขึ้นมำ เธอร้องขออำหำรหน้ำตำเฉย “เหน็ไหม

ว่ำไม่มอีำวุธ แต่ก่อนตำยมขี้ำวสกัมื้อไหม หวิมำก”

หำนเยี่ยหงที่ถูกเล่นงำนด้วยท่ำทำงไม่อนำทรรู้สึกสับสนงุนงงไปหมด 

ก่อนจะสบถเสยีงดงั จำกนั้นกส็ั่งให้คนไปจบัตวัเถยีนอิ๋งเทยีนเอำไว้ “จะตำย

แล้วยิ้มได้ น่ำสนใจไม่เบำนี่”

เถียนอิ๋งเทียนยอมให้จับแต่โดยดี เมื่อไม่ได้รับกำรถนอมนักก็บ่น 
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ออกมำเบำๆ “จบัเบำๆ หน่อยส ิเจบ็นะ”

“พูดมำก อีกเดี๋ยวก็ตำยแล้ว ไม่เจ็บหรอก” ลูกน้องหำนเยี่ยหงลำก 

เถียนอิ๋งเทียนอย่ำงไม่ถนอม ครั้นนึกว่ำสหำยตำยเพรำะผู้หญิงคนนี้มำเท่ำไร 

แรงที่บบีข้อมอืกย็ิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่ำตวั

ในเมื่อลกูไม้โวยวำยใช้ไม่ได้ เถยีนอิ๋งเทยีนจงึแสร้งเดนิไปเงยีบๆ คล้ำย

ยอมจ�ำนนแล้ว ก่อนอำศยัจงัหวะเพยีงพรบิตำสลดัตวัหลุดจำกกำรจบักุม ชงิ

มีดที่ซ่อนอยู่ตรงเอวของหำนเยี่ยหงเอำมำจ่อคอของหยุนเตี้ยน “ไอโย่ว... 

สถำนกำรณ์พลกิอกีแล้ว”

หำนเยี่ยหงเหน็เจ้ำนำยโดนจบักแ็ยกเขี้ยวยงิฟัน หนัไปส่งสำยตำให้คน

จบัตวัเหม่ยลี่เฉยีนบ้ำง

เถยีนอิ๋งเทยีนเองกไ็ม่รอช้ำ รบีฉวยปืนของหยุนเตี้ยนมำลั่นไก ยงิเข้ำ

กลำงกระหม่อมของคนคนนั้นพอดิบพอดี แล้วเอำมำจ่อขมับของหยุนเตี้ยน 

“ถ้ำขยบั... นำยแกตำย”

ทแีรกเถยีนอิ๋งเทยีนหมำยจะเรยีกเหม่ยลี่เฉยีนให้มำทำงนี้ ทว่ำดเูหมอืน

เพื่อนสำวจะสตหิลดุไปแล้ว เพรำะเอำแต่ทรุดตวันั่งกอดเข่ำไม่ขยบัเขยื้อน ด้วย

เหตุนี้เถยีนอิ๋งเทยีนจงึลำกหยุนเตี้ยนไปทำงหน้ำผำแทน แล้วเอำตวับงัเหม่ย- 

ลี่เฉยีนไว้ และเอำหยุนเตี้ยนเป็นโล่ก�ำบงัให้ตนเองอกีทอด

สถำนกำรณ์ค่อนข้ำงเปลี่ยนไป ทว่ำกไ็ม่ดจีำกเดมิเท่ำใดนกั เพรำะทมี

ช่วยเหลอืที่เธอตดิต่อไปยงัไม่มำ เถยีนอิ๋งเทยีนจงึต้องข่มขู่เพื่อถ่วงเวลำเอำไว้

ให้นำนที่สุด ด้วยกำรพยักพเยิดหน้ำไปทำงหน้ำผำพร้อมยิ้มหวำน “เข้ำมำส ิ 

จะได้ตกไปทั้งฉนัทั้งนำยแก ยุตธิรรมดไีหมล่ะ หอื”

หำนเยี่ยหงและคนอื่นๆ เริ่มมที่ำทลีงัเล

“ถอยก่อน” หำนเยี่ยหงสบถอย่ำงจ�ำใจ

“เก่งดนีี่” หยุนเตี้ยนชมเปำะ

ด้ำนเถียนอิ๋งเทียนค้อมศีรษะน้อมรับด้วยควำมเต็มใจ ทหำรเดนตำย

ล้วนถูกฝึกมำทุกรูปแบบ ทว่ำเธอมำกเล่ห์กว่ำคนอื่นเล็กน้อย “พี่ชำยชมเกิน
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ไปแล้ว!”

หยุนเตี้ยนแหงนหน้ำมองฟ้ำก่อนหวัเรำะร่ำ “ไม่เบำนี่ ฮ่ำๆๆ แต่บำงที

กไ็ม่มำกพอ จดักำร!”

เถียนอิ๋งเทียนพลันชะงักงัน ตำส�ำรวจไปด้ำนหน้ำอย่ำงหวำดระแวง 

พยำยำมลดพื้นที่บำดเจบ็ของตนให้มำกที่สุด โดยยนืท่วงท่ำเดยีวกบัหยนุเตี้ยน 

ทว่ำระหว่ำงที่เธอระวังภัยจำกด้ำนหน้ำอยู่นั้น ก็พลันรู้สึกเจ็บแปลบบริเวณ 

หวัไหล่ขวำ ด้ำนหลงัที่มเีพยีงเหม่ยลี่เฉยีน

ตำเถยีนอิ๋งเทยีนเบกิกว้ำงขึ้น ปำกเม้มเข้ำหำกนัจนเป็นเส้นตรง บดัซบ! 

นี่เธอลมืเสี่ยวเฉยีนไปได้ยงัไงกนั

เหม่ยลี่เฉียนซึ่งบัดนี้มือเปื้อนเลือดสีแดงไปหมดแล้วพูดพลำงร้องไห้ 

“ขอโทษนะเหล่ำเทยีน มนัจบัตวัอำเหมำไป ถ้ำฉนัไม่ท�ำมนัจะฆ่ำอำเหมำ”

เถยีนอิ๋งเทยีนเม้มปำกแน่น สูญเสยีกำรควบคุมตวัไปชั่วขณะ ในพรบิ

ตำนั้นเองเสยีงเฮลคิอปเตอร์กด็งัขึ้น กระสุนปืนกรำดลงมำเหมอืนห่ำฝน

หยุนเตี้ยนตะลึง รีบส่งฝ่ำมือไปที่ท้องของคนอยู่ด้ำนหลัง ร่ำงของ 

เถยีนอิ๋งเทยีนผงะถอยหลงัสองก้ำว ก้ำวที่สำมไม่มพีื้นดนิให้เหยยีบยนื ตวัเธอ

จงึเอยีงวูบ!

สำยลมกระโชกแรงดงึตวัเธอไปด้ำนหลงั ท�ำให้เท้ำทั้งสองข้ำงไร้ที่เหยยีบ 

ตกลงจำกหน้ำผำสูงลอยละลิ่วเข้ำไปในม่ำนหมอกหนำทึบอย่ำงรวดเร็ว ทว่ำ

เครำะห์ดทีี่มอืขวำยดึรำกไม้เอำไว้ได้

ร่ำงเถยีนอิ๋งเทยีนห้อยต่องแต่ง ให้ควำมรูส้กึเหมอืนพวงมะเขอืกม็ปิำน 

ทั้งไหล่ขวำมเีลอืดไหลซบิ สภำพนี้เรยีกได้ว่ำน่ำอนำถที่สุดเท่ำที่เคยใช้ชวีติมำ

ร่วมยี่สบิปี

“อิ๋งเทียน!” เสียงตะโกนอันแสนคุ้นเคยแว่วมำ คำดว่ำน่ำจะเป็น 

เถยีนเหอหลวิพี่ชำยของเธอ ตำกวำดมองฝ่ำหมอกหนำทบึ เหน็เหม่ยลี่เฉยีน 

ทรุดตวัลงร้องไห้ สหีน้ำหวำดกลวัและส�ำนกึผดิอยู่รำงๆ เสยีงอู้อี้แหบแห้งดงั

อยู่ไม่ไกล “ขอโทษ เหล่ำเทยีนฉนัขอโทษ”
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ไม่ทนัจะบอกว่ำ ‘ไม่เป็นไร’ หยนุเตี้ยนกล็ั่นไกปืน กระสนุเจำะเข้ำที่รำก

ไม้นั้นจนขำดสะบั้น

ร่ำงเถยีนอิ๋งเทยีนตกลงไปในหมู่เมฆสขีำวด้ำนล่ำง ขณะนั้นหูยงัได้ยนิ

เสยีงตะโกนแว่วๆ ของเถยีนเหอหลวิ “อิ๋งเทยีน!”

หวัสมองเถยีนอิ๋งเทยีนเริ่มว่ำงเปล่ำ จู่ๆ  กน็กึถงึค�ำท�ำนำยที่เสี่ยงเซยีมซี

ได้ขึ้นมำ เพรำะอนัที่จรงิเธอแอบอ่ำนไปหนึ่งประโยคแล้วกร็บีปิดมนัลงทนัที

บนกระดำษค�ำท�ำนำยบอกว่ำดวงเธอก�ำลังจะได้เดินทำงไกล! เอ่อ... 

ตำยกน็บัว่ำเป็นกำรเดนิทำงไม่ใช่หรอื!

ขณะร่ำงร่วงดิ่งลงไป เถยีนอิ๋งเทยีนกอ็ดคดิไม่ได้ ตำมกฎของแรงโน้ม

ถ่วง เธอจะร่วงลงสู่พื้นในกี่วนิำท!ี หกัลบกบัแรงต้ำนทำนของกระแสลมแล้ว

ต้องเพิ่มจำกปกตไิปอกีกี่วนิำท!ี

เถียนอิ๋งเทียนผู้เผชิญกับลมแรงพัดกระทบหน้ำไม่หยุดครุ่นคิดอย่ำง

หนกั พยำยำมบวกลบคณูหำรจนรูส้กึมนึไปหมด ชั่วพรบิตำกโ็ยนควำมคดินั้น

ทิ้งไปเพรำะจนปัญญำ จะหนึ่งนำทหีรอืยี่สบิวนิำท ีค�ำตอบสดุท้ำยกอ็อกมำเป็น

ควำมตำยเช่นเดมิ

แต่เอำเถอะ เจบ็เดี๋ยวเดยีวกไ็ม่เจบ็แล้ว!

เมื่อเริ่มปลงตก เถียนอิ๋งเทียนก็หลับตำลง ปล่อยตัวเองให้เผชิญกับ

สำยลมจนไม่ทันสังเกตว่ำจี้หยกที่คอเปล่งประกำยสีเขียว สีที่ไม่เคยปรำกฏ

ตั้งแต่ถอืครองมำ

‘แต่... จะได้ไปสวรรค์หรอืนรก’

คนไมเ่ชื่อในสิ่งใดนกึถงึบุญบำปขึ้นมำ ถงึงำนที่ท�ำจะพรำกชวีติคน แต่

กท็�ำเพื่อชำต ิท�ำบุญสร้ำงวดักห็ลำยครั้ง หกันิ้วมอืบวกลบด้วยนิ้วเท้ำ กส็รุป

ว่ำคงได้ไปสวรรค์ชั้นล่ำงๆ กระมงั...

วูบ!

ลมเยน็เริ่มเปลี่ยนกระแสเป็นสำยลมอุ่นๆ มหิน�ำซ�้ำยงัพดัแรงขึ้น กลิ่น

หอมของกลีบบุปผำอบอวล กลิ่นนั้นคล้ำยกับจะท�ำให้วิญญำณสั่นคลอน...  
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เถียนอิ๋งเทียนรู้สึกโล่งใจไปเปลำะหนึ่ง เส้นทำงหอมหวนเช่นนี้คงไปสวรรค์

แน่ๆ!

โอ้... ช่ำงเป็นเกยีรตแิห่งวงศ์ตระกูลยิ่งนกั!

เถยีนอิ๋งเทยีนแอบคดิตดิตลก ปล่อยกำยให้หมุนไปกบัสำยลมโดยไม่

ต่อต้ำน

ตู้ม!

ร่ำงของเถยีนอิ๋งเทยีนถกูกระแทก! ทว่ำกลบัไม่ได้รบัควำมเจบ็ปวดยำม

ร่ำงแหลกเละ! หรือเธอจะตำยตั้งแต่กลำงอำกำศแล้ว เลยไม่รู้สึกเจ็บปวด  

แต่เมื่อครู่เธอยงัรู้สกึถงึแรงกระแทก

ควำมคดิย้อนแย้งในหวัตกีนัวุ่นวำยไปหมด ขณะเดยีวกนันั้นอำกำศที่

กลั้นไว้ในห้วงหำยใจก็ก�ำลังจะหมดลง ตำที่ปิดสนิทจึงลืมขึ้น ท�ำให้เถียน- 

อิ๋งเทยีนได้รู้ว่ำตอนนี้ตนเองอยู่ในน�้ำ!

‘สวรรค์น�้ำท่วม?’

เถยีนอิ๋งเทยีนคดิอย่ำงงงงวยก่อนจะยนักำยลุกขึ้น จงึได้รู้ว่ำน�้ำที่ท่วม

สวรรค์ลึกเพียงเหนือเข่ำเท่ำนั้น! “สวรรค์บ้ำอะไรจะน�้ำท่วมแค่เข่ำ หำ! อิ๋ง-

เทยีน” เถยีนอิ๋งเทยีนเคำะศรีษะเบำๆ พ่นน�้ำที่เผลอกลนืเข้ำไปหลำยอกึออก

จำกปำก พลำงกวำดตำส�ำรวจโดยรอบ

ควนัสขีำวคำดว่ำมำจำกน�้ำร้อนตรงที่เธออยู ่ท�ำให้วสิยัทศัน์กำรมองเหน็

แย่ลงมำก ทว่ำเมื่อเพ่งพศิจนถ้วนถี่แล้ว กพ็บว่ำสวรรค์นั้นเป็นสถำนที่ที่เรยีก

ได้ว่ำคร�่ำครถึงึขั้นโบรำณ รำวกบัถอดออกมำจำกละครย้อนยุคชงิบลัลงัก์

พนิจิอยู่สองสำมรอบเถยีนอิ๋งเทยีนกก็ะพรบิตำถี่ๆ  ยกมอืลูบน�้ำที่เกำะ

พรำวบนใบหน้ำออก ก่อนพบว่ำสวรรค์แห่งนี้ไม่ได้มีเธอเพียงผู้เดียว ถัดไป

ประมำณสองก้ำวภำยใต้เงำร่มไม้ปรำกฏเซียนสำว เจ้ำของเส้นผมสีเงินยวง 

แช่น�้ำอยู่อกีคน ดวงตำของท่ำนเซยีนมแีววตื่นตระหนก ใบหน้ำปำนรปูสลกัจงึ

บดิเบี้ยวไปจำกเดมิ

เถียนอิ๋งเทียนก้ำวเท้ำเข้ำไปหำอย่ำงกระตือรือร้น ก่อนจะทรุดฮวบลง 
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ส่งผลให้น�้ำกระเพื่อมไหว ไม่ใช่เพรำะขำของเถยีนอิ๋งเทยีนชำ แต่แขนต่ำงหำก

ที่ปวดหนบึ ลองยกมอืขึ้นจบัดู กพ็บว่ำนิ้วมอืทั้งห้ำเปรอะเปื้อนโลหติสชีำด

เถียนอิ๋งเทียนหลุบตำมองอย่ำงงุนงง จ้องอยู่ชั่วอึดใจก็กดบำดแผล

อย่ำงแรงอกีครั้ง

...ควำมเจ็บปวดพุ่งทะยำนเข้ำสู่สมอง เจ็บจนเครื่องหนำ้ทั้งห้ำสั่นเทิ้ม 

นี่เป็นเครื่องยนืยนัชั้นดวี่ำเถยีนอิ๋งเทยีนคนนี้ยงัไม่ตำย!

แต่ท�ำไมถงึไม่ตำย หน้ำผำสูงขนำดนั้น ทำงรอดของเธอนั้นนบัว่ำไม่ม ี

แต่ที่น่ำแปลก ไม่ตำยยงัไม่พอ ยงัมำอยูใ่นสถำนที่แปลกตำอกี คล้ำยหลดุออก

มำจำกโรงถ่ำยเหงิเตี้ยนชื่อดงัอย่ำงไรอย่ำงนั้น

เถยีนอิ๋งเทยีนตดัสนิใจเอ่ยปำกถำมในที่สุด “แม่หนู ที่นี่คอืที่ไหน”

ดวงตำของ ‘แม่หนู’ ไหววูบดั่งเปลวเทยีน ครู่หนึ่งกม็เีสยีง ‘ฮ’ึ ดงัออก

มำจำกล�ำคอแล้วเชดิหน้ำขึ้นอย่ำงถอืดี

ควำมคดิเหน็หนึ่งแล่นปรำดกระแทกใจของเถยีนอิ๋งเทยีน แม่หนูคนนี้

ช่ำงถอืตวั หยิ่งยโส ทว่ำที่น่ำแปลกใจยิ่งกว่ำ...

ท�ำไมนงัหนูนี่ เสยีงถงึทุ้มพกิล!



สี่
แม่หนูน้อยผู้ไม่มีนม

รออยูน่านสองนานเถยีนอิ๋งเทยีนกย็งัไม่ได้รบัค�าตอบ ระหว่างนั้นเลย

ถือโอกำสส�ำรวจคนตรงหน้ำไปพลำง ควำมมืดยำมค�่ำคืนท�ำให้มองอะไร 

ไม่ชดัเจน นอกจำกนี้คนเบื้องหน้ำยงัเร้นกำยใต้เงำแมกไม้ เลยสงัเกตยำกขึ้น

ไปอีก ทว่ำอำศัยแสงจันทร์ก็พอมองออกอยู่บ้ำง คนผู้นี้มีเส้นผมสีเงินยวง  

ผวิขำวละเอยีดดั่งหยก ใบหน้ำงดงำม ขนำดอยู่ท่ำมกลำงควำมมดืยงังดงำม

ถึงเพียงนี้ เธอแทบไม่อยำกจะคิด หำกพบตอนสว่ำงจะงดงำมปำนใด หลัง 

จำกเงยีบอยู่นำน ในที่สุดเถยีนอิ๋งเทยีนกต็ดัสนิใจท�ำลำยควำมน่ำอดึอดัใจลง 

“แม่หนูน้อย พูดได้หรอืเปล่ำ”

แววตำของ ‘แม่หนนู้อย’ ผูส้งบนิ่งคล้ำยกบัมเีส้นสดี�ำเส้นหนึ่งพำดผ่ำน 

บรรยำกำศอนัน่ำอดึอดัเลก็น้อยเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นอดึอดัสุดขดี

ไม่พอใจ อยำกสงัหำร และหุบปำก

เถยีนอิ๋งเทยีนเลกิคิ้วขวำขึ้นอย่ำงฉงน เมื่อประเมนิค�ำพูดจำกแววตำที่

จ้องมองกลบัมำได้ เอ่อ... นี่เธอท�ำผดิอะไรหรอื แม่หนูน้อยถงึส่งสำยตำเยน็ชำ

คมกรบิปำนมดีมำให้เช่นนี้

ชั่วประเดี๋ยวต่อมำ เถียนอิ๋งเทียนก็ได้ยินเสียงไอมำจำกแม่หนูน้อย 
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คนนั้น

เถยีนอิ๋งเทยีนจงึรู้ในทนัทวี่ำแม่หนูพูดได้

คงจะโกรธที่เธอไปรบกวนกำรอำบน�้ำกระมงั... คดิเช่นนั้นแล้วกร็บีลุก

ขึ้นยนือกีครั้ง

ทว่ำเถียนอิ๋งเทียนไม่ทันก้ำวเท้ำพ้นบ่ออำบน�้ำ เสียงโรยตัวและเสียง

ฝีเท้ำก็ดังขึ้นเสียก่อน เธออดนิ่วหน้ำไม่ได้ เสียงฝีเท้ำเบำแต่ซ่อนเร้นควำม 

หนักหน่วงเอำไว้ แวบแรกดูเหมือนพวกย่องเบำ แต่ก็ช�ำนิช�ำนำญกว่ำมำก  

ชั่วประหนึ่งฟ้ำผ่ำ กลุม่คนชดุสดี�ำคลุมใบหน้ำมดิชดิกป็รำกฏกำยขึ้นห้อมล้อม

เธอ ในมอืถอืกระบี่สขีำวสะท้อนแสงจนัทรำ

เถยีนอิ๋งเทยีนเลกิคิ้วขึ้นอย่ำงสนใจ คนรอดตำยแบบปำฏหิำรย์ิมองรอบ

กำยครั้งหนึ่งแล้วรบีพูดขึ้นทนัท ี“เดี๋ยวนะ ขอออกไปก่อน”

“ฆ่ำ” เสียงเหี้ยมเกรียมดังมำจำกชำยผู้ยืนอยู่บนหลังคำ ชำยชุดสีด�ำ

ทั้งหมดกเ็ริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกลิ่นอำยสงัหำร

ขำเถียนอิ๋งเทียนชะงักงัน เพรำะตัวเธอนั้นรู้จักกลิ่นอำยนี้ดี ไม่ทันได้

คดิอะไรกระบี่นั่นกฟ็ำดลงมำ เป้ำหมำยคอืแม่หนูน้อยในบ่ออำบน�้ำกบัเธออย่ำง

ไม่ต้องสงสยั

แสงจันทรำในคืนเต็มดวงแม้จะท�ำให้มองเห็นไม่ชัดนัก แต่ก็ยังพอ

สมัผสัได้ถงึอนัตรำย

คมไม่ได้ทื่อ!... แสดงว่ำเป็นกระบี่จรงิ

เถยีนอิ๋งเทยีนหกัลบควำมคดิแล้วหมนุกำยหลบกระบี่ที่หมำยสงัหำรตน 

จำกนั้นเคลื่อนตัวไปช่วยเด็กสำวที่ยังนั่งนิ่ง คำดว่ำคงหวำดกลัวจนกรีดร้อง 

ไม่ออกแล้ว “แม่หนูน้อยหลบ”

มอืเธอดงึเป้ำหมำยของศตัรอูอกจำกวถิขีองอำวธุไร้ตำได้หวดุหวดิ แล้ว

ซ่อนเอำไว้ด้ำนหลงั กระบี่จงึฟันเข้ำกบัขอบบ่อกลำงแจ้ง หนิมนที่วำงประดบั

อยูแ่ตกละเอยีด เศษหนิกระจำยตวัเป็นก้อนเลก็ก้อนน้อยและฝุน่ละอองบำงๆ

สหีน้ำเถยีนอิ๋งเทยีนเยน็เยยีบลงกว่ำค่อน เป็นกระบี่จรงิอย่ำงที่คำด...
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ดวงตำสขีี้เถ้ำมองรอบกำยอย่ำงระแวดระวงั... ส่วนแม่หนูน้อยด้ำนหลงั

ได้แต่ท�ำท่ำหยุกหยกิ เพรำะเมื่อครู่เตรยีมประมอืกบัผู้บุกรุกใหม่ แต่ผู้บุกรุก

เก่ำกว่ำอย่ำงเถยีนอิ๋งเทยีนกลบัคดิว่ำเดก็สำวหวำดกลวัจนตวัสั่นเทำ...

“อย่ำกลวัเดก็ด.ี..” เธอเอ่ยปลอบพลำงลบูเรอืนผมสเีงนิยวงหนึ่งท ีก่อน

หนัไปเผชญิหน้ำกลุม่คนชดุด�ำ จงึไม่ทนัสงัเกตว่ำอกที่โผล่พ้นน�้ำนั้นเรยีบสนทิ 

มีเพียงมัดกล้ำม ‘เด็กดี’ ผู้แอบซ่อนอยู่เบื้องหลังผู้หำญกล้ำได้แต่มองด้วย 

แววตำสั่นไหว ใบหน้ำด�ำคล�้ำคล้ำยอยำกจะฆ่ำใครสกัคน...

“รบีฆ่ำ” ผู้บุกรุกส่งเสยีงขู่ลั่น

เถียนอิ๋งเทียนขยับลุกขึ้นยืน ถอดเสื้อคลุมตัวนอกตวัดคลุมร่ำงให ้

เดก็สำว จะใหส้ตรเีปลอืยกำยกค็งไม่ด ีเธอลบูหน้ำหวำนๆ นั่น พลำงยิ้มบำงๆ 

จำกนั้นกเ็ดนิเข้ำหำศตัรูตรงหน้ำ “สวมไว้นะเดก็น้อย”

นกัฆ่ำเองกไ็ม่รอช้ำออกกระบวนท่ำกระบี่ เถยีนอิ๋งเทยีนเคลื่อนตวัหลบ

กระบี่ที่ฟำดลงมำ ก่อนจะพบกับสิ่งน่ำแปลกใจ เพรำะร่ำงกำยของเธอ

เคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้นกว่ำเดมิหลำยเท่ำตวั

‘แม่หนูน้อย’ เหน็เช่นนั้น มอืที่เตรยีมซดับำงอย่ำงออกไปกช็ะงกั ดงึ

กลบัมำวำงข้ำงล�ำตวั ครู่หนึ่งกก็�ำไว้หลวมๆ ป้องรมิฝีปำกพร้อมไอแคก็ๆ ดู

กำรต่อสู้

เถียนอิ๋งเทียนเอี้ยวตัวหลบแล้วเคลื่อนไปด้ำนหลัง ซัดฝ่ำมือลงบน 

ล�ำคออกีฝ่ำย ร่ำงนั้นทรุดฮวบ เนื่องจำกไม่มเีวลำให้คดิมำก ไม่รู้ว่ำเรื่องรำว

เป็นมำเช่นไรกันแน่ ตอนนี้เธอจึงต้องจัดกำรกับพวกที่คิดจะฆ่ำตัวเองกับแม่

หนูในบ่อนั่นเสยีก่อน

เห็นนักฆ่ำล้มไปหนึ่งอย่ำงง่ำยดำย ‘แม่หนูน้อย’ ก็หรี่ตำมองสตร ี

ผู้อุกอำจ ตำสเีทำเกอืบด�ำเปล่งประกำยพงึพอใจ ‘เขำ’ ทอดมองไปยงัทวิทศัน์

เบื้องหน้ำ

ทวิทศัน์แห่งกำรฆ่ำฟัน!

ผูบ้กุรกุเคลื่อนมำทั้งซ้ำยขวำ เถยีนอิ๋งเทยีนเบี่ยงหลบ เหยยีดปลำยเท้ำ



เฟิ่งหลิน
51

กระแทกใส่ผู้อำจหำญ ชั่วประเดี๋ยวกย็ดึอำวุธแวววำวของหนึ่งในสี่ผู้บุกรุกมำ

อยู่ในมอืได้

เถยีนอิ๋งเทยีนควงอำวุธสขีำวที่ฉกชงิมำ แน่นอนว่ำเธอใช้เป็น!

กำรรุกรับอย่ำงรวดเร็วรุนแรงด้วยกระบี่จึงเริ่มขึ้น เสียงกระบี่กระทบ

กนัดงัคลอสำยลมยำมรตัตกิำล

เป้ำหมำยเดมิของผู้บุกรุกเอนร่ำงพงิขอบบ่อ มองกำรต่อสู้แสนดุเดอืด

เบื้องหน้ำด้วยท่วงท่ำสงบนิ่งสลบักบัไอเบำๆ สตรผีู้ไม่ทรำบนำมลอยละลิ่วลง

มำในขณะที่เขำแช่กำยรอ ‘ลูกแกะ’ ทั้งสี่ นำงเก่งกำจนกั พศิมองกระบวนท่ำ

แปลกตำที่ใช้จดักำรศตัรูได้อย่ำงฉบัไวนั้นกร็ู้สกึสนใจไม่น้อย...

ไม่เลว!

มุมปำกหลี่เฟยหลำงหยดัขึ้น เมื่อ ‘นำง’ จดักำรคนเหล่ำนั้นได้

กำรตอ่สูด้�ำเนนิต่อไปเรื่อยๆ ก่อนจบลงเมื่อเถยีนอิ๋งเทยีนงอเข่ำกระทุง้

ช่วงท้องผู้บุกรุกเตม็แรง ส่งผลให้คนสุดท้ำยหมดสตใินที่สุด

ทั้งสี่นอนสลบแน่นิ่ง เถยีนอิ๋งเทยีนเดนิส�ำรวจจนมั่นใจวำ่ผูบ้กุรกุจะไม่

ลกุขึ้นมำแกวง่กระบี่ให้ชวนหวำดเสยีวอกี เธอกย็กมอืกอดอกก่อนชี้นิ้วโป้งไป

ด้ำนหลงั “นี่แม่หนูน้อย ท�ำอย่ำงไรด”ี

‘แม่หนูน้อย’ เลิกคิ้วปรำยตำมองไปยังเบื้องหลังผู้แต่งกำยประหลำด 

สำยตำคู่นั้นเลื่อนมำสบกบัสตรตีรงหน้ำ แล้วเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงเยน็ชำ “ปล่อย

ไว้”

เสียงเนิบช้ำไร้คลื่นอำรมณ์ตอบกลับมำ เถียนอิ๋งเทียนย่อกำยลงนั่ง  

แล้ววกัน�้ำอุ่นที่มกีลบีดอกไม้สชีมพูอ่อนลอยอยู่มำล้ำงเนื้อล้ำงตวั เธออดรู้สกึ

แปลกใจไม่น้อยขณะเคลื่อนตวัเข้ำไปใกล้ แม่หนูน้อยมใีบหน้ำอ่อนเยำว์ไม่น่ำ

จะเยน็ชำได้ถงึเพยีงนี้ “นี่แม่หนูน้อย”

ถูกเรยีกว่ำ ‘แม่หนูน้อย’ มำตั้งหลำยครั้ง หลี่เฟยหลำงจงึส�ำรวจสตรี 

ไม่ทรำบนำมอีกครั้ง สำยน�้ำที่ถูกวักมีโลหิตสีแดงเข้มเจือปน เขำมองอย่ำง 

สนใจอยู่ชั่วอดึใจ ก่อนจะเอ่ยเบำๆ เมื่อเหน็ว่ำหนึ่งในสี่คนลุกขึ้นมำ “ข้ำงหลงั”
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คนน�้ำเสยีงโทนเดยีวพูดสั้นๆ เถยีนอิ๋งเทยีนกพ็ยกัหน้ำเข้ำใจ เคลื่อน

กำยหลบโดยไม่ต้องหนัไปมอง แล้ววำดกระบี่ไปด้ำนหลงั ขณะที่ดวงตำจดจ้อง

แม่หนูน้อยแสนเย่อหยิ่ง เสยีงฉบัดงัขึ้น บ่งบอกว่ำกระบี่ในมอืของเธอฟันกำย

เนื้อของผู้บุกรุกอย่ำงจงั

แผ่นหลังเถียนอิ๋งเทียนชื้นแฉะ กลิ่นคำวโลหิตลอยคลุ้ง เพียงอึดใจ

เดยีวให้หลงั บนผนืน�้ำกส็ะท้อนเงำของวตัถุค่อนข้ำงกลมเพิ่มขึ้นอกีชิ้นวำงอยู่

ใกล้เท้ำ

แม้ร่ำงไร้วญิญำณของผู้บุกรุกแน่นิ่งไปแล้ว แต่โลหติยงัคงไหลนองไม่

ขำดสำย มวลหยดเลอืดกองรวมกนัแล้วเคลื่อนไปตำมพื้นลำดเอยีง ผ่ำนเท้ำ

ของเถียนอิ๋งเทียนไหลลงบ่ออำบน�้ำกลำงแจ้ง โลหิตเข้มข้นถูกสำยน�้ำเจือจำง

จนเป็นสอี่อนไหลแผ่ออกเป็นวงกว้ำง ชั่วประเดี๋ยวบ่อฝั่งที่เธอยนือยู่กเ็ปลี่ยน

เป็นสชีำด

“แคก็ๆ”

เสยีงไอดงัขึ้น เถยีนอิ๋งเทยีนพลกิกำยมองแม่หนนู้อยอกีครั้ง ยงัมหีลำย

อย่ำงตดิค้ำงในใจ “แม่หนูน้อย ขอถำมสกัหน่อยเถอะ”

หลี่เฟยหลำงยกก�ำป้ันหลวมๆ ชดิรมิฝีปำก แล้วไอออกมำเบำๆ “อะไร”

เถยีนอิ๋งเทยีนครุน่คดิจนคิ้วคล้ำยถกักนัเป็นรปูผเีสื้อ พศิมองใบหน้ำที่

ยงัแอบซ่อนอยู่ในเงำมดื “ท�ำไมเสยีงแม่หนูทุ้มนกัล่ะ”

แม่หนูน้อยผู้มีเสียงทุ้มเลื่อนสำยตำมำมอง ควำมเย็นชำในดวงตำนั้น

แทบบำดเนื้อเถยีนอิ๋งเทยีนเป็นริ้วๆ ไม่ทนัถำมไถ่ให้กระจ่ำง ใจเธอกห็ยุดเต้น

ประหนึ่งถูกสำป เมื่อมอืขำวผ่องเอื้อมไปหยบิกระดิ่งมำจำกข้ำงบ่อ คิ้วทั้งสอง

ค่อยๆ ขมวดมุน่จนแทบชนกนัเมื่อสงัเกตเหน็ว่ำมอืลออ มนั... ชกัจะล�่ำๆ พกิล

กริ๊ง!

เสียงกระดิ่งสั่นรัว สวนทำงกับมือล�่ำสันและท่อนแขนมีมัดกล้ำมแบบ

พอเหมำะพอดทีี่เคลื่อนตวัช้ำๆ

สถำนที่สงบเงียบมีเสียงฝีเท้ำดังขึ้นมำฉับพลัน คนนับสิบวิ่งเข้ำมำ  
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ชั่วพรบิตำรอบกำยของเถยีนอิ๋งเทยีนกม็บีุรุษในชุดโบรำณคล้ำยชุดฮั่นฝู และ

เพยีงหนึ่งอดึใจผู้คนเหล่ำนั้นกพ็ร้อมใจกนัหนัปลำยกระบี่มำทำงร่ำงเธอ!

เถียนอิ๋งเทียนหลุบตำมองปลำยกระบี่ เห็นด้ำนหลังมีคนสองสำมคน

ก�ำลงัช่วยกนัจุดโคมไฟ ควำมมดืมดิจงึค่อยๆ ถูกขบัไล่ไป “อะไรกนั นี่ข้ำม

แม่น�้ำเสรจ็แล้วคดิจะรื้อสะพำนร”ึ

เหน็ท่ำทมีำดร้ำยแล้ว เถยีนอิ๋งเทยีนกอ็ดโต้แย้งขึ้นมำไม่ได้

“หวำงเย่8” บุรุษผู้หนึ่งก้ำวออกมำ อีกทั้งยังขำนเรียก และท�ำควำม

เคำรพโดยโค้งค�ำนบัด้วยกริยิำอนัเหมำะสม

“ลดกระบี่ลง” รมิฝีปำกสวยของ ‘หวำงเย่’ ขยบั ผู้ชี้ปลำยกระบี่ที่ชี้มำ

ทำงเถยีนอิ๋งเทยีนกพ็ร้อมใจกนัลดลงแล้วเกบ็คนืสู่ฝักทนัที

“หวำงเย่...” คิ้วเถียนอิ๋งเทียนมุ่นนิดๆ มันเป็นค�ำเรียกของเจ้ำนำยใน

ยุคโบรำณที่แปลว่ำ ‘ท่ำนอ๋อง!’

‘ท่ำนอ๋องร!ึ’ เถยีนอิ๋งเทยีนครุ่นคดิอยู่ชั่วอดึใจ สำยตำลำกยำวไปหยุด

ที่แม่หนนู้อย พศิมองอย่ำงตั้งใจอกีครั้ง ขณะนั้นเองโคมไฟด้ำนข้ำงของแม่หนู

น้อยกถ็กูจดุขึ้น แสงสว่ำงสเีหลอืงนวลขบัไล่เงำมดื ส่องให้เหน็ใบหน้ำนั้นอย่ำง

ชัดเจน ดวงตำสีเทำเกือบด�ำกลืนไปกับรัตติกำล โครงหน้ำที่เห็นเลือนรำง 

เมื่อครู่แสดงควำมสง่ำของบุรุษ หำใช่งดงำมเฉกสตรเีพศ

เถียนอิ๋งเทียนแทบหยุดหำยใจ ยกมือขึ้นตบหน้ำผำก ขณะที่ร่ำงนั้น 

ผุดลุกจำกบ่ออำบน�้ำ เสื้อคลุมร่วงหล่นเผยให้เห็นแผงอก มือเถียนอิ๋งเทียน

เลื่อนลงมำปิดรมิฝีปำก

บรรลยัแล้ว! แม่หนูน้อยของเธอไม่มนีม!

ตอนนี้ใบหน้ำเถียนอิ๋งเทียนเหมือนคนเผลอกลืนแมลงวันทั้งฝูงลงคอ 

มองคนตรงหน้ำอย่ำงตกตะลงึ พอย้อนมองรอบกำยเธอกเ็ป็นที่โล่งแจ้ง เหน็

ชัดว่ำคล้ำยกับสวนแห่งหนึ่ง สตรีใดต่อให้ใจกล้ำหน้ำด้ำน ก็คงไม่อำจหำญ

8 หวำงเย่ แปลว่ำท่ำนอ๋อง ค�ำว่ำ ‘หวำง’ เป็นต�ำแหน่งอ๋อง ส่วนค�ำว่ำ ‘เย่’ แปลว่ำท่ำน
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เปลอืยกำยอำบน�้ำกลำงแจ้งเป็นแน่

เถยีนอิ๋งเทยีนนะเถยีนอิ๋งเทยีน ซื้อไข่มุกเกบ็ไว้แต่กล่อง เอำไข่มุกไป

คนื9 เสยีแล้ว มองชำยหนุ่มเป็นเดก็สำวได้อย่ำงไรกนั!

หลงัคร�่ำครวญด้วยจติใจที่บอบช�้ำแล้ว เถยีนอิ๋งเทยีนกร็ู้สกึขดัเขนิบ้ำง

เลก็น้อย ปฏเิสธไม่ได้ว่ำชำยหนุ่มผู้นี้มรีูปโฉมเป็นอำวุธอย่ำงแท้จรงิ

“เปิ่นหวำง10 สบำยด ี สบำยดยีิ่งนกั” หลี่เฟยหลำงตอบองครกัษ์ด้วย

เสยีงทุ้ม พร้อมยกร่ำงก้ำวขึ้นจำกบ่ออำบน�้ำ

มองจำกมุมนี้เถียนอิ๋งเทียนสำมำรถเห็นเรือนร่ำงของคนผู้นี้ได้ชัดเจน

ยิ่งนกั กำงเกงแพรสขีำวลูแ่นบผวิก�ำย�ำ ย�้ำให้เหน็อะไร ‘บำงอย่ำง’ ตรงกึ่งกลำง

ล�ำตวัได้ชดัแจ้ง

ควำมสมบูรณ์แบบนั้นท�ำให้เถยีนอิ๋งเทยีนเผลอดูดดุนรมิฝีปำก พลำง

พยกัหน้ำด้วยหวัใจเต้นตึ้กตั้ก เอ้อ! มผิดิ คนคนนี้เป็นบุรุษจรงิๆ 

ทั้ง... ยงัเป็นชำยที่สมบูรณ์แบบไปทั้งตวัอกีด้วย

9 ส�ำนวน ‘ซื้อไข่มุกเกบ็ไว้แต่กล่อง เอำไข่มุกไปคนื’ มคีวำมหมำยตรงกบัส�ำนวนไทยว่ำ  
‘มตีำหำมแีววไม่’ 
10 ‘เปิ่นหวำง’ เป็นค�ำเรยีกแทนตวัของเชื้อพระวงศ์ชำยที่มยีศหวำงหรอือ๋อง


