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นางดงึหน้าต่างลงอย่างระมดัระวัง หันร่างมาก�าลงัจะดบัเทียน ใจพลนักระตกุอย่างแรง

เหมอืนกับว่านาง...เหมอืนกับว่านางเห็นเงาร่างสายหน่ึงท่ียืนน่ิงอยู่ในเรอืนหมู!่

คนผูน้ัน้...คนผูน้ัน้คอื...

ไม่ต้องขบคดิซ�า้สอง ตวันางดดีผงึ ดงึกลอนประตแูล้วผลกัออกไปก็พบกับบรุษุผูน้ั้น

แสงจันทร์ดุจน�้าค้างแข็งในค�่าคืนฤดูหนาว ส่องต้องเส้นผมและจอนผมเขาให้ทอประกาย  

ตกลงบนหน้าผากกว้างและจมกูเป็นสนัของเขา ท�าให้เค้าโครงเครือ่งหน้าแบ่งแยกชดัเจน ดวงตาลกึล�า้

คูน้ั่นดรูาวกับหลอมรวมกับแสงจนัทร์

“ท่านเมิง่...” นางอ้าปากค้าง ไม่ได้เอ่ยค�าตามมาอกีราวกับถูกท�าให้ตกใจไม่น้อย

บรุษุผูน้ั้นก็ตกใจราวกับนกึไม่ถึงว่านางจะผลนุผลนัเปิดประตูออกมา

เมิง่อว๋ินเจงิท�าสหีน้ากระดากอายขึน้ชัว่วูบ แย้มรมิฝีปากอย่างสงบน่ิง เอ่ยว่า...

“มารอคอยโจ๊กของแม่นางในเวลาน้ี คงจะเรว็ไปใช่หรอืไม่”
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ต่อเน่ืองเลยค่ะ หลงัจากตดิอกตดิใจกบัความข�าขันเล่มน้ันกันแล้ว ก็เปลีย่นอารมณ์มา

สายรักหวานซึง้ทีซ่่อนพษิกนับ้างค่ะ

ส�าหรับ 'สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย' น้ัน จะกล่าวถึงชีวิตแสนรันทดของ  

'เจียงหุยเสว่ีย' ที่ร่างกายนางมีหนอนกู่พิษ กระทั่งหนีออกมาใช้ชีวิตในเมืองหลวง  

เปิดร้านขายโจ๊ก หวงัจะได้ใช้ชีวติอย่างปกตสิขุ แต่มอีนัต้องจติใจหวัน่ไหวกับบรุุษผูท้ี่

มักมาฝากท้องไว้กบันางทกุวนัเสยีได้ 

ทว่าความไม่รู ้ใจจนเข้าข้ันทึ่มของเมิ่งอวิ๋นเจิง กับหญิงสาวที่เอาแต่ปาก 

บอกปฏเิสธแต่ใบหน้าแดงก�า่หวัใจเต้นรัว ท�าเอาบรรดาผูห้ลกัผูใ้หญ่ทัง้ตรอกเอาใจช่วย

จนหวัใจจะวาย มาร่วมตดิตามความรักของคนทัง้คูกั่นค่ะว่าสดุท้ายจะลงเอยอย่างไร 

ส�านักเหยีย่นเหมินจะยอมปล่อยให้เจียงหยุเสวีย่เป็นอสิระจริงๆ หรอื จะรอช้าอยูไ่ย 

เชิญพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรจีติ

ส�านักพมิพ์แจ่มใส
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  มู่เจ้ิงหยาง ท�าอะไรล้วนจริงจัง ชอบกินโจ๊กฝีมือ 
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✱  เจ้าส�านักเหยี่ยนเหมิน อายุห้าสิบปี แต่ดูอ่อนเยาว์เหมือนสามสิบปี ปลูก 

  หนอนกู ่พิษลงในร่างของเด็กสาว และมีอะไรกับ 

  เด็กสาวจนท�าให้ตนเองได้พลังความอ่อนวัย
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แนะนำ�ตัวละคร
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เหลยเอินน่า

พวกนางถูกไล่ต้อนไปที่ลาดเขา

ประตหูนิตดิกลไกท่ีโปร่งแสงบานนัน้ปิดกัน้ทางออกเพียงทางเดยีว

เอาไว้ เส้นทางเล็กๆ ที่อยู่ใจกลางลาดเขาท้ังแคบทั้งยาว และรายล้อม 

ไปด้วยสัตว์เลื้อยคลาน ซ�้ายังมีสรรพเสียงแปลกประหลาดดังมาจาก 

สถานที่ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

ท่ีกลางลาดเขาปราศจากเทียนไขให้แสงแม้เพียงสักเล่ม ได้แต่

อาศัยแสงสลัวจากหินชิงหลิน* ที่ฝังอยู่ในผนังหิน สะท้อนให้เห็นใบหน้า

ที่แตกตื่นและระแวดระวังภัยของพวกนางอย่างเลือนราง

ในดวงตามืดมัวของเหล่าสตรีที่เดินเข้ามานั้น ทุกอย่างดูเหมือนจะ

พร่าเลือนไปหมด แต่กลับกระจ่างชัดหาใดเปรียบ

พวกนางมีกันทั้งหมดสิบห้าคน ต่างเป็นดรุณีที่มีอายุราวสิบสอง 

บทน�ำ

* หินชิงหลิน คือหินที่มีส่วนผสมของแร่ฟอสฟอรัส ได้จากคนหรือสัตว์ที่ตายแล้ว ให้แสงสีเขียว
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สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย

ถึงสบิหกปี ไม่ว่าแรกเริม่พวกนางจะเข้ามาทีส่�านกัเหย่ียนเหมินแห่งเผ่าชงิ 

ด้วยวิธีใดก็ตามแต่ จะสมัครใจหรือว่าถูกบีบบังคับให้เข้ามา ทว่าจนถึง

ตอนนีใ้นบรรดาพวกนางล้วนไม่เหลอืใครเลยสกัคนท่ีร่างกายยังคงบรสิทุธ์ิ

การไม่บริสุทธ์ิเช่นนี้มิได้หมายความว่าพรหมจรรย์ของหญิงสาว 

ถูกท�าลายแต่ประการใด แต่พวกนางถูกใช้ร่างกายเป็นภาชนะส�าหรับ

เพาะเลี้ยงหนอนกู่* เลือดเนื้อของพวกนางจึงแปดเปื้อนไปด้วยพิษ

ลาดเขาแห่งนี้ เป ็นไหเพาะหนอนกู่ตามธรรมชาติของส�านัก 

เหยี่ยนเหมินแห่งเผ่าชิง หนอนกู่และสัตว์มีพิษจ�านวนมากมายมหาศาล

เข้ามาครองพ้ืนท่ีและขยายพันธุ ์กันเป็นเวลานาน จนกลายเป็น 

ด่านสุดท้ายท่ีส�านักเหย่ียนเหมินจะใช้ปรุงมนุษย์ให้เป็น 'ราชินีหนอนกู ่

ตับพิษ'

ขอเพียงสามารถทนอยู่ในไหเพาะหนอนกู่แห่งนีจ้นครบสามวัน และ

ออกไปในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ แสดงว่าการปรุงนั้นประสบความส�าเร็จ  

แต่ทว่านางรู้ตัวดีว่านางทนต่อไปไม่ไหวแล้ว

มือน้อยๆ นุ ่มนิ่มข้างหนึ่งกระชับมือของนางไว้แน่น นางลาก 

เด็กหญิงปัญญาอ่อนท่ีเรียกขานนางเป็นพ่ีสาวมานานถึงหกปีออกว่ิง

อย่างรวดเร็ว ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ นางเอาตัวเองยังไม่รอด แต่ก็ 

ไม่อาจทิ้งอีกฝ่ายไว้ได้

อย่างไรเสียเด็กหญิงปัญญาอ่อนผู้น้ีก็อยู่เคียงข้างนางเป็นเวลาถึง

หกปีเตม็ๆ ซึง่เป็นเพียงสิง่เดยีวทีท่�าให้นางรบัรู้ถงึความอบอุน่ในช่วงเวลา

ตลอดสิบปีที่ถูกขังไว้ที่ส�านักเหย่ียนเหมิน เด็กหญิงเป็นที่ยึดเหนี่ยว

* หนอนกู่ ตามต�านานเชื่อกันว่าเป็นพญาพิษที่ถูกคนเพาะเลี้ยงโดยการน�าหนอนพิษร้ายแรงมาอยู่ด้วยกัน 
และปล่อยให้กัดกินกันเองจนเหลือเพียงตัวสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุด
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ท่ามกลางความมืดและเล่ห์เหลี่ยมอุบาย อีกท้ังยังเป็นดอกไม้ดอกน้อย 

ที่ผลิบานให้กับนางด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสา

ไม่อาจทิ้ง

ความงดงามเล็กๆ ในหัวใจที่ยังคงสู้ต่อเพ่ือที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป  

ข้าไม่อาจทิ้งได้เลย

เส้นทางเล็กแคบในลาดเขาน้ันลึกลับซับซ้อน มีกลิ่นเหม็นคาว 

ลอยมาเตะจมูก ท�าให้นางรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงกระแสลมที่พัดผ่านมา

มลีมย่อมหมายความว่าจะต้องมทีางออกอกีทาง พวกนางจงึมุง่ข้ึน

ไปเรื่อยๆ ออกว่ิงไปตามเส้นทางที่โค้งข้ึนเพ่ือหาจุดสูงสุด ว่ิงจนหอบ  

ลมหายใจขาดห้วง เหงื่อออกโซมกาย ทรวงอกปวดแปลบแทบจะระเบิด 

แต่จะหยุดว่ิงก็ไม่ได้ เพราะเมื่อใดที่พวกนางหยุด บรรดาสัตว์ร้ายที ่

แฝงตัวอยู่ในมุมมืดก็จะคืบคลานเข้ามา

เมือ่พวกมนัไล่ตามทนัและเข้ามาโอบล้อมก็จะหมดหนทางหนแีละ

ท�าได้เพียงแค่เผชิญหน้าเท่านั้น

ในหไูด้ยินเสยีงกรดีร้องดงัขึน้อย่างต่อเนือ่ง เป็นเสยีงร้องด้วยความ

หวาดกลวัของเหล่าเดก็สาวทีถ่กูบบีให้หนัมาสูก่้อนจะตาย นางขบกรามแน่น  

กะพริบไล่น�้าตาที่เอ่อขึ้นมาไม่หยุด พยายามเพ่งมองทางตรงหน้าให้ชัด

และแล้วในท่ีสุด นางก็มองเห็นแสงริบหร่ีส่องลอดลงมาจาก 

เบื้องบน

หนทางรอดน้ันอยู่ไม่ไกล เพียงชั่วอึดใจเดียวก็จะได้ออกไปให้พ้น

จากที่น่ี แต่เด็กหญิงปัญญาอ่อนที่อยู่ข้างกายนางกลับสะดุดหกล้ม  

เด็กน้อยร้องไห้โฮด้วยความเจ็บปวด นางจึงปลอบโยนเด็กหญิงเสียงเบา 
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สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย

และฝืนแบกเด็กหญิงร่างผอมขึ้นหลัง เมื่อลุกขึ้นได้ก็พบว่ามีสัตว์มีพิษ 

ฝูงหนึ่งปิดกั้นทางตรงหน้าเอาไว้

ไม่...ไม่ใช่ฝูงเดียว

พวกมันล้อมเข้ามาด้วยความรวดเร็วเหลือประมาณ

ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของคิมหันตฤดู ประจวบกับเป็น 

ช่วงเวลาท่ีเหล่าสตัว์พิษน้ีจะออกมาอาละวาด พวกมนัถาโถมเข้ามาอย่าง

รวดเร็วราวกับได้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนไร้รูปร่างขนาดใหญ่ สร้างความ 

สิน้หวังและความมดืมนหดหู่มากเพียงพอทีจ่ะบบีคัน้ให้ผู้คนรู้สกึทรวงอก

คับข้อง จนจุดตันเถียน* ติดขัดขึ้นมา

ดเูหมอืนหลงัจากพวกมนัจดัการกับผูบ้กุรกุทัง้หมดแล้ว กลบัพบว่า

มีมัจฉาลอดร่างแหไปได้สองตัว อีกท้ังยังปล่อยให้ 'มัจฉาทั้งสอง'  

หลบรอดมาได้ไกลถึงเพียงน้ี ส�าหรับพวกมันที่ครอบครองลาดเขา 

จนกลายเป็นเจ้าถ่ินแล้ว ย่อมไม่ต่างอะไรจากการหยามเกียรติคร้ังใหญ่ 

ดงัน้ันท่ีเข้ามาโอบล้อมจงึไม่ได้มเีพียง 'หนึง่ฝงู' แต่เป็นสตัว์พิษทัว่ทุกซอก

ทุกมุมของลาดเขาต่างพากันยกโขยงเข้ามา

นางกลวั แต่ว่ากลวัไปก็เท่าน้ัน นางไม่อยากจะร้องไห้ แต่น�า้ตากลับ

หลั่งออกมาเอง เพราะเหตุใดเพียงต้องการมีชีวิตอยู ่ถึงได้ช ่าง... 

ช่างยากเย็นเช่นนี้...

เอาเถิด อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เช่นน้ันข้าก็ขอเดมิพันด้วยลมหายใจ

ที่ยังเหลืออยู่นี้ ลองกัดฟันเสี่ยงดู

ฝูงสัตว์มีพิษคืบคลานมาถึงและปิดเส้นทางทุกทิศอย่างมิดชิด 

* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�าแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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จนไม่เหลือช่องว่างใดๆ นางจ�าได้เพียงว่าตนขบฟันแน่น แน่นเสียจน 

ปวดร้าวไปท้ังกราม นางใช้ร่างกายตวัเองเป็นโล่ก�าบงั กดทบับนร่างน้อย

ที่ผ่ายผอมเกินควรเอาไว้ แล้วหลังจากนั้น...หลังจากนั้น...ทุกอย่างก็ 

หายไป

เหลือเพียง…แสงสว่าง

สว่างเสียจนในศีรษะนางขาวโพลนดุจหิมะ ราวกับว่าแสงจาก

ท้องฟ้าที่นางโหยหาได้ระเบิดโพลงขึ้นมาในศีรษะนาง แสงนั้นสว่างไสว

จนถึงที่สุด และแผ่ประกายสีเงินยวงปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่

แสงนี้…มาจากที่ใดกันแน่

เมือ่มองดูพ้ืนทีไ่ร้ขอบเขตรอบตัวนาง ท่ีซึง่ปราศจากแสงลอดเข้ามา  

สิ่งที่สะท้อนเข้าคลองจักษุนางมีเพียงแสงสะท้อนของหิมะ ทุกอย่างช่าง

พิสดารเหลอืคณานับ กระท่ังนางคดิว่าตนเองได้จบชวิีตลงทีล่าดเขาน้ันแล้ว

นางย่อมตายไปแล้วแน่นอน ไม่เช่นน้ัน นางไม่มทีางได้ยินน�า้เสยีงชรา 

อันทุ้มต�่าและอ่อนโยนที่ก�าลังเรียกนาง

'เสวี่ยหลานรัก...'

หัวใจปวดแปลบ จิตใจนางสั่นไหว

เป็นท่านยายที่ก�าลังเรียกนาง มีเพียงท่านยายเท่านั้นท่ีเรียกนาง 

เช่นนี้ ความรู้สึกอันคุ้นเคยที่นางคะนึงหาสุดเปรียบปานน้ี กอปรเป็น 

สายอสนบีาตฟาดลงในใจ ท�าให้นางสัน่สะท้านจนชาไปทัว่สรรพางค์กาย

การตกตายจะท�าให้ข้าได้อยู่เคียงข้างท่านยายหรือ หากเป็นเช่นนี้

จริงย่อมไม่มีอะไรไม่ดี...

'เด็กโง่ ตกตายอะไรกัน เจ้ายังมีชีวิตดีอยู่ ไม่รู้สึกตัวเลยหรือ'
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เสียงแหบแห้งน้ันเป็นเฉกเช่นในความทรงจ�าของนาง อบอุ่นราว

ดวงอาทติย์ แฝงความรักใคร่เอ็นดูอย่างไมป่ิดบัง นางยิง่ไดฟั้ง หัวใจก็ยิง่

ขมวดเป็นปม นางอยากหวัเราะและร้องไห้ไปพร้อมๆ กัน กระท่ังอดไม่อยู่

ที่จะตะโกนออกมา...

'ท่านยาย หลานคิดถึงท่าน คิดถึงมากๆ เลย! หลานคิดถึงท่านพ่อ

กับท่านแม่ด้วย พวกท่าน...พวกท่านล้วนไม่อยู่แล้ว ข้าไม่อยาก...ข้า 

ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้ว ข้าเหนือ่ยมาก...ท่านยาย หลานเหนือ่ยมาก...

เหนื่อยมาก...' ท้ายที่สุดนางตะโกนจนหมดก�าลัง

'เหนือ่ยแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาทีจ่ะหยุด ในเมือ่ยังมชีวิีตอยู่ก็อย่าลมื

ว่าต้องหายใจอย่างไร ยายเคยสอนเจ้ามาแล้ว เสว่ียหลานรัก เจ้ายังจ�า

วิธีการหายใจเข้าออกได้หรือไม่'

'แต่ว่ามีชีวิตอยู่...สกปรกเหลือเกิน...' นางร้องไห้ 'ท่านยาย ข้าจะ 

ท�าเช่นไรดี ข้าถูกท�าให้สกปรกเหลือเกิน...'

'ไม่เป็นไร เด็กดี ไม่เป็นอะไรหรอก ขอเพียงเจ้าไม่ลืมที่จะหายใจ  

ในชั่วลมหายใจเข้าออกทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนไปเอง ฟังสิ ใครกันก�าลัง

เรียกหาเจ้า ร้องไห้เสียใจถึงเพียงนั้น เจ้าตัดใจได้หรือ...'

'ท่านยาย...'

เสียงแหบแห้งเปี่ยมความรักอันอบอุ่นน้ันเงียบหายไปไม่ตอบค�า

นางอีก นางทั้งแตกตื่นลนลานและรู้สึกเคว้งคว้าง พลันรับรู้ถึงคนที่อยู่ 

ข้างกาย อีกฝ่ายเฝ้าเขย่าแขนนางอย่างไม่หยุดหย่อน

"พี่สาว...ฮือๆๆ พี่สาวรีบลุกขึ้น ฮือๆ...อย่าตายนะ...พี่สาวลุกขึ้น..."

เสยีงแหลมแฝงความมุง่ร้ายของสตรนีางหนึง่ดงัแว่วเสยีดหู "ยังจะ
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เรียกพ่ีสาวอีก เรียกเสียสนิทสนมจริงเชียว แท้จริงแล้วข้าก็ไม่อยากเห็น

นางตายหรอกนะ ท่ีข้าเป็นคนส่งนางเข้าไปในลาดเขา เพราะข้าเห็นว่า 

ผูท้ีม่ชีาติก�าเนดิไม่ธรรมดาเช่นนางน่าจะกระท�าสิง่นัน้ได้" สตรผีูน้ีท้�าเสยีง

คิกคัก

"กลายเป็นว่าข้าประเมินร่างกายท่ีมีสายเลือดจากเผ่าไป๋ของนาง 

สูงไป อีกเพียงนิดเดียวก็จะท�าส�าเร็จแล้วแท้ๆ แต่พอมาถึงนางกลับถูก 

กักเอาไว้ในลาดเขาแห่งนี้"

"ฮือๆ...พ่ีสาวลุกขึ้น ลุกขึ้น...ห้ามตายนะ! ลุกข้ึน!" เด็กหญิง

ปัญญาอ่อนร้องไห้พลางพยายามพาดตัวอีกฝ่ายข้ึนบนหลังอันบอบบาง 

แต่พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ส�าเร็จ เด็กหญิงยังคงดึงดันที่จะลอง 

อีกครั้ง พี่สาวที่เด็กหญิงทั้งลากทั้งดึงยังคงไม่ขยับตัว

"เจ้านี่มันโง่เง่าสิ้นดี ฮึๆ นางหมดลมไปนานเท่าไรแล้ว ต้ังแต่ 

ออกจากลาดเขามาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งวันเต็มๆ ย่อมส้ินใจไป 

นานแล้ว!" แล้วหยุดไปครู่หนึ่ง "ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นศพนางยังสมบูรณ์ดี 

ไม่โดนสัตว์พิษและหนอนกู่กลืนกินล่ะก็ ข้าคงคร้านท่ีจะพาออกมา  

เรื่องนี้ต้องมีสาเหตุเป็นแน่ แต่จะว่าไป...ฮ่าๆ ในเมื่อเห็นอยู่ว่านางตาย 

ไปแล้ว เช่นน้ันสาเหตตุ้องมาจากตวัเจ้าเป็นแน่แท้" เสียงฝีเท้านัน้ใกล้เข้ามา...

"นางปัญญาอ่อน เจ้าอยู่ในลาดเขาของส�านักเหย่ียนเหมินแห่ง 

เผ่าชิงเป็นเวลาสามวันสามคืน นอกจากหกล้มหัวแตก ท�าคางกระแทก 

ฝ่ามอืและเข่ามรีอยถลอกปอกเปิกแล้ว ก็นบัว่าร่างกายยังสมบรูณ์พร้อมดี 

เจ้ารูห้รอืไม่ว่าเช่นนีห้มายความว่าอย่างไร" น�า้เสยีงทีแ่สร้งดดัจนอ่อนหวาน 

ชวนให้ผูค้นรูส้กึเย็นวาบทีห่ลงัคอ "น่ันหมายความว่าการปรุงยาส�าเรจ็แล้ว  
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มเีพียงเจ้าทีม่คุีณสมบตัเิพียงพอทีจ่ะกลายเป็น 'มนษุย์หนอนกู่' ทีบ่ริสทุธ์ิ

และมพิีษร้ายแรงทีส่ดุของส�านกัเหย่ียนเหมนิ เป็นทัง้ 'มนษุย์หนอนกู่' และ 

'มนุษย์โอสถ' และโอสถอย่างเจ้าก็จะตกเป็นของเจ้าส�านกัแต่เพียงผูเ้ดยีว 

ฮึๆ เจ้าส�านักของเราต้องการเจ้าในการใช้พิษต้านพิษ นางปัญญาอ่อน

เจ้าดใีจหรอืไม่ เจ้าก�าลงัจะได้รบัใช้เจ้าส�านักแล้ว มเีพียงเจ้าทีไ่ด้รับเกียรติ

อันประเสริฐนี้"

ทันใดนั้นก็มีเสียงบางเบาของบุรุษพูดขัดขึ้นมา

"มัวแต่กล่าววาจาเหลวไหลอะไร ในเมื่อเจ้าแน่ใจว่านางคนนั้น 

หมดลมไปนานแล้ว ก็น�ากลบัไปทิง้ในลาดเขา หรือไม่ก็โยนลงผาองิจุย่เสีย  

อย่าได้วางไว้ให้เกะกะลูกตา" เงียบไปครู่หนึ่ง "น�าตัวนางปัญญาอ่อน 

คนนั้นมาให้ข้า"

"อาฉ่ีจะท�าตามเด๋ียวน้ี เจ้าส�านักใช้พิษต้านพิษครั้งนี้ ย่อมต้อง 

อ่อนวัยลงถึงย่ีสิบปี คงความหนุ่มฉกรรจ์เอาไว้ได้ เฮ้อ อาฉี่เพียงแค้น 

ท่ีตนเองไม่มีคุณสมบัติ ไม่สามารถเป็นโอสถให้เจ้าส�านัก ท�าได้เพียง 

มองดูผู้อื่นได้รับการเชยชม เจ้าส�านักอย่าเพ่ิงติดใจผู้ใดล่ะ ไม่เช่นน้ัน...

ไม่เช่นนั้น อาฉี่จะหึงหวงแล้ว" น�้าเสียงที่สตรีนางนั้นตอบค�ากับเจ้าส�านัก

เหย่ียนเหมิน ฟังดูไม่ใช่วาจาที่บริวารจะกล่าวกับผู้เป็นนายสักเท่าใดนัก 

แต่กลับแฝงความสนิทชิดเชื้อ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ที่ไม่ธรรมดา

ของท้ังสอง เจ้าส�านกัท�าเสยีงขึน้จมกูราวกับหมดความอดทน สตรีนางน้ัน 

จึงยื่นมือไปจับกุมคน

เสียงร้องของเด็กหญิงปัญญาอ่อนแหลมสูงข้ึนในทันใด ฟังดู 

เศร้าโศกโหยหวน "ไม่ๆ อ๊า...ไม่! พ่ีสาวลุกข้ึน ลุกข้ึน! พ่ีลุกข้ึน! ลุกข้ึน! 
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อ๊า..."

"ช่างหน้าไม่อายนัก!"

เสียงฝ่ามือฟาดดังกังวานติดต่อกันอยู่หลายครั้ง ตบตีจนกระท่ัง

เสียงกรีดร้องขัดขืนแหลมเล็กแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร�่าไห้ครวญคราง 

ฟังไม่ได้ศัพท์

'ฟังสิ ใครกันเรียกหาเจ้า ร้องไห้เสียใจถึงเพียงนั้น...'

หูทั้งสองน้ันได้ยิน แต่เปลือกตากลับหนักอึ้งราวพันชั่ง ท�าอย่างไร 

ก็ลืมตาไม่ขึ้น หายใจสิ หายใจเข้าหายใจออก ขอเพียงหายใจ แล้ว 

ทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนไป

นางถูกท�าให้เปื้อนมลทิน พวกนางต่างก็ถูกท�าให้เปื้อนมลทิน ทั้งที่

ควรจะได้ใช้ชีวิตอันงดงามในวัยเยาว์ กลับถูกกักขังไว้ในลาดเขาเช่นนี้

ตลอดทางทีผ่่านมาจนถึงตอนน้ี เสยีงกรดีร้องโศกเศร้ายังคงไม่หยุด 

เสยีงร้องไห้ยังคงดงัก้องอยู่ในโสตประสาท ราวกบัมนี�า้แข็งและถ่านไฟคุ

อยูใ่นล�าไส้ นางรูส้กึท้ังร้อนและหนาวในช่องท้อง เจบ็ปวดทรมานครัง้แล้ว

ครั้งเล่าราวกับจะท�าให้ร่างนางแหลกลาญทั้งเป็น

แหลกลาญท้ังเป็น...ย่อมหมายความว่านางยังมชีวีติอยู่ เพราะฉะนัน้… 

นางจึงไม่อาจลืมที่จะหายใจ

"เจ้ายังไม่ตาย!" สตรีนามว่าอาฉี่ตกใจร้องเสียงหลง

"พี่สาว...ลุกขึ้น...พี่สาว..."

นางหนัมองไปตามเสยีงเรยีก เหน็เดก็หญิงร่างน้อยท่ีอายุยังไม่ครบ

สิบสามปีดีถูกชายผู้หนึ่งกดทับไว้ใต้ร่างอย่างหยาบช้า เสื้อผ้าไม่ปกปิด

ร่างกาย ตามใบหน้ามีแต่รอยแผล เด็กหญิงร่างผ่ายผอมนั้นดูราวกับว่า 
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แม้ต่อให้อีกฝ่ายจะหกัแขนขาทัง้สีข่องตนออกก็จะยังคงต่อสูขั้ดขืนต่อไป

ไม่นะ...ไม่!

หัวใจของนางดั่งถูกของมีคมเชือดเฉือน เลือดลมพลุ ่งพล่าน  

ความเจ็บปวดและโทสะระเบิดออกมาจากส่วนลึกในจิตใจ ปัง! เปรี้ยง...

"เจ้าส�านัก! เจ้า...เจ้าท�าอะไรลงไป...อ๊า" ค�าถามอย่างแตกตื่นของ

สตรีนางนั้นพลันขาดหาย นางล้มลงในทันใด ไม่เพียงสตรีผู้น้ันท่ีล้มลง 

กับพ้ืนจนลกุไม่ขึน้ เจ้าส�านกัทีก่�าลงัประพฤตมิชิอบก็เข่าอ่อนล้มลงบนตัง่ 

เครื่องหน้าบิดเบี้ยว เลือดไหลออกจากทวารท้ังเจ็ด ร่างกายที่เปลือย 

ครึ่งท่อนบิดเร่าไปมา

นางไม่รูถึ้งสาเหตทุีแ่น่ชดั ทว่านางพอจะตระหนักได้คร่าวๆ ว่าเป็น

ทีร่่างกายของนางเองทีส่ร้างความเปลีย่นแปลงนีข้ึน้มา แต่เอาเถิด เปลีย่น

ก็เปลี่ยน อย่างไรเสียนางก็ยังมีชีวิตอยู่!

นางยังช่วยคนที่นางใส่ใจไว้ได้ จะแปดเปื้อนมากขึ้นก็ไม่เป็นไร

นางลุกขึ้นเดินโซเซพลางแบกเด็กหญิงตัวน้อยที่พลอยหมดสติไป 

ขึ้นมาบนหลังเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่แห่งนี้

ตอนอายุหกขวบนางถูกจบัมาทีน่ี ่โดนกักขงัอยู่ในส�านักเหย่ียนเหมนิ 

เป็นเวลาสิบปี มีหลายครั้งหลายคราที่นางอยากจะหนีไป เวลาสิบกว่าปี

มานี้นับว่าไม่สูญเปล่า นางได้ส�ารวจภูเขาซวงอิงแหล่งซ่องสุมของส�านัก

เหยี่ยนเหมินแห่งนี้ครบทุกซอกทุกมุมมาตั้งแต่แรกแล้ว

ถ้ากระโดดลงจากยอดผา จะยากเย็นเพียงใดก็ยังพอมีหนทางรอด 

เนือ่งจากประตบูานใหญ่น้อยของส�านักเหยีย่นเหมนิมีอยู่ท่ัวทัง้ภูเขาซวงองิ  

และมีการเฝ้าทางเข้าออกอย่างเข้มงวด ดังน้ันการเดินลงไปก็เหมือน
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การพาตนเองไปติดร่างแห จึงท�าได้เพียงเดินขึ้นไปเท่านั้น

เดินขึ้นไป

เมือ่ปีนขึน้ไปถึงยอดผาองิจุย่ซึง่เป็นจดุทีส่งูท่ีสดุ แล้วกระโดดลงมา

จากพ้ืนที่สูงในช่วงฤดูร้อนที่มีน�้าหลากเกิดข้ึนเป็นประจ�า กระแสน�้า 

ของล�าธารแคบๆ ที่อยู่ใต้หน้าผาจะเชี่ยวกรากเป็นพิเศษ...

ดังน้ันเมื่อตกลงไปอยู่ท่ามกลางกระแสธารที่ไหลเชี่ยวและขุ่นข้น 

ขอเพียงไม่ลืมที่จะคงสติให้แจ่มชัดเอาไว้ แล้วปล่อยให้กระแสน�้าพัดพา

พวกนางไปให้ไกลแสนไกล อาจจะ...อาจจะมีโอกาสรอดชีวิตก็เป็นได้!

ในช่วงเวลาน้ีนางร้องขอไม่มาก ขอเพียงแค่ตลอดเส้นทางที่จะ 

ปีนขึ้นไปบนหน้าผานี้ไม่มีผู้ใดพบเห็นพวกนางก็พอ

"พี่สาวลุกขึ้น...ลุกขึ้นมา...ห้ามตาย..."

ดรุณีน้อยท่ีนอนอยู่บนหลังนางยังไม่ทันรู้สึกตัวดีก็กล่าวละเมอ 

เลอะเลือน ท�าให้นางน�้าตาคลอเบ้า รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่

ภายใน ซึ่งอยากจะโผนทะยานออกมาจากภายใต้พื้นผิว

นางไม ่ลืมท่ีจะหายใจเข ้าออกสุดก�าลัง เ พ่ือข ่มความรู ้สึก 

แปลกประหลาดนั้นเอาไว้

นางเอ่ยรับค�าเสียงเบา "ได้ ไม่ตาย เราทั้งสองจะต้องมีชีวิตรอด  

ไม่ตายหรอก...พี่สาวฟื้นขึ้นมาแล้ว เราจะหนีไปด้วยกัน รอดไปด้วยกัน"

ครานี้สวรรค์เมตตาพวกนางในที่สุด ตลอดทางที่ขึ้นไปบนผาอิงจุ่ย

ไร้ซึ่งอุปสรรคขัดขวางใด ไม่พบพานผู้คนแม้เพียงคร่ึงเงา ทว่าเบ้ืองล่าง 

ภูเขาซวงอิง...ดูเหมือนจะโกลาหลวุ่นวายไปหมด

นางรู้สึกเหมือนมีผู้คนมากมายวิ่งลงไปยังเชิงเขา เสียงอาวุธและ
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เสยีงตะโกนกราดเกรีย้วแว่วมาให้ได้ยนิ นางไม่ทราบว่าเกิดอะไรข้ึน และ

ไม่ได้เปลืองแรงเพ่ือขบคิดให้กระจ่าง นางรู้เพียงแต่ว่าที่เบื้องล่างภูเขา 

ซวงอิงยิ่งวุ่นวายมากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น

ปล่อยให้คนเหล่านั้นวุ่นวายต่อไป

ย่ิงวุ่นวายก็จะยิง่ไม่มผีูใ้ดมาสนใจเส้นทางของพวกนางท้ังสองและ

ท�าให้พวกนางหลบหนีได้ส�าเร็จ

"จากนั้น พี่สาวก็จะดีกับเจ้า"

"พี่สาว...พี่สาวลุกขึ้น...ฮือๆ...ลุกขึ้นมา..."

ดเูหมอืนเด็กหญิงร่างผอมบางบนหลงัยังคงฝันเลอะเลือน นางได้ยิน

แล้วได้แต่โค้งปากเป็นรอยย้ิม ปาดน�า้ตาทิง้ จากน้ันจงึข้ึนไปยืนบนผาองิจุย่ 

เงยหน้ามองดูท้องฟ้าที่โปร่งโล่ง

"ไม่ร้องนะ พอหนอีอกไปได้แล้ว พ่ีสาวจะท�าขนมแป้งน่ึงพุทราเชือ่ม

ให้เจ้ากิน เป็นขนมที่ท่านแม่ของพ่ีสอนมา และท่านพ่อกับท่านยาย 

ชอบกิน พี่ยังจ�าได้ จ�าได้ชัดเจน...พี่สาวท�าให้เจ้ากินดีหรือไม่"

"ฮอืๆๆ..." เดิมเสยีงร้องไห้ดังขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทันใดนัน้ก็เปล่ียนเป็น

อ่อนแรงลงจนกลายเป็นเสียงเดียว "ดี..." รอยย้ิมที่มุมปากนางหย่ังลึก  

ดรุณีน้อยที่นางแบกอยู่ไม่กล่าววาจาใดอีก จากน้ันนางก็กระโดดลงมา

จากผาอิงจุ่ย
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1

ครึ่งปีให้หลัง ช่วงเวลาที่หนาวที่สุดของเหมันตฤดู

เมืองหลวงของแคว้นเทียนเฉามีหิมะตกปรอยๆ ติดต่อกันหลายวัน 

แม้จะไม่ได้ตกหนักมากนัก แต่ปริมาณหิมะในหลายวันมานี้รวมแล้วก็

มากจนน่าตกใจ หลายพันหมื่นหลังคาเรือนล้วนมีหิมะหนาเตอะ แม้แต่

ต้นสนเขียวขจีในสวนของคฤหาสน์คหบดียังต้องครอบตาข่ายไว้ เป็น 

การดูแลรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้หิมะกดทับกิ่งก้านเสียหาย

แต่ต้นสนเก่าแก่สองต้นที่ข้ึนอยู่ข้างนอกตรอกผินหมินของเฉิงเป่ย

ไม่ได้รับการดูแล

ล�าต้นท่ีหยาบหนาและใบเรียวแหลมงอกงามขึ้นโดยไม่มีผู ้ใด 

ตดัแต่ง อาจเป็นเพราะว่าตรอกผนิหมนิน้ีเป็นท�าเลทีดี่ ต้นสนทัง้สองทีข้ึ่นเอง 

ตามธรรมชาติจึงดูไม่เหมือนต้นสนเก่าแก่ และไม่ได้ตระหง่านอย่างท่ี 

นักกวีมักจะบรรยายในโคลงกลอน เพียงหยัดยืนล�าต้นตามมีตามเกิด 
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อยู่ตรงน้ัน ก่ิงก้านที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบนักแฝงไว้ซ่ึงกล่ินอายของความ

เกียจคร้านและความเฉื่อยชา

ต้นสนเก่าแก่ทีด่ไูร้ชวิีตชวีาสองต้นนีเ้ป็นเหมอืนทวารบาลซึง่ยืนต้น

อยู่สองข้างทางซ้ายขวาของเพิงร้านขนมแป้งย่าง

ร้านแป้งย่างเฉียวจี้เปิดกิจการที่เฉิงเป่ยมาได้ส่ีสิบกว่าปีแล้ว 

เจ้าของร้านขายแป้งย่างอยู่ทางเหนือมาตั้งแต่สมัยท่ียังเป็นหนุ่มน้อย 

วัยย่ีสบิ ขายไปขายมาก็กลายเป็นท่านอาเฉยีว ขายต่อไปกเ็ป็นท่านลงุเฉยีว  

จนถึงทุกวันนี้ผู้คนต่างเรียกกันติดปากว่าตาเฒ่าเฉียว

หลายวันก่อนโรคจากพิษเย็นสั่งสมที่ขาของตาเฒ่าเฉียวก�าเริบ  

เขาปวดเข่าสองข้างจนลกุเดินไม่ไหว บุตรชายคนเดยีวก็ไปค้าขายอยู่ท่ีอืน่  

ไม่ได้คิดจะรับช่วงต่อกิจการทางนี้ เห็นทีร้านแป้งย่างน้ีคงจะต้อง 

ปิดกิจการเสียแล้ว แต่ทว่าไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือน 

ร้านจะเปิดใหม่อีกครั้ง

ในพื้นที่ร้าน ทางต้นสนฝั่งขวายังคงเปิดกิจการขายแป้งย่างดังเดิม

มีคู ่แม่สามีลูกสะใภ้ของสกุลเฉียวเป็นคนดูแล โดยมีตาเฒ่าที่ถือ 

ไม้เท้าในมือคอยช่วยคุมงานให้ ส่วนทางต้นสนฝั่งซ้ายมีร้านขายโจ๊ก 

เพิ่มขึ้นมา

ผู้ที่อาศัยพ้ืนท่ีร้านแป้งย่างเฉียวจี้ขายโจ๊กเป็นสตรีสองนาง คนที่

โตกว่าก็ไม่ได้โตกว่ามากนัก มีใบหน้างามหมดจด คิ้วและดวงตา 

อ่อนหวาน อายุราวสิบหกสิบเจ็ดปี ส่วนน้องสาวร่างเล็กที่อยู่ด้วยกันนั้น

อ่อนวัยกว่า ได้ยินว่าเพ่ิงจะอายุสิบสามปี แต่รูปร่างนั้นกลับผอมบาง 

เกินไป อีกท้ังใบหน้าท่ีดูอ่อนวัยมาก มองอย่างไรก็เหมอืนเดก็อายุสบิขวบ
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ลกัษณะของเดก็หญิงผูน้ัน้ถอดแบบอย่างหญิงงามโดยแท้ เครือ่งหน้า 

ทั้งห้างามหมดจดย่ิงกว่าพ่ีสาวมากนัก แต่ทว่าน่าเสียดาย กลับเป็นเด็ก 

ทีเ่กิดมาสตไิม่สมประกอบ เวลาปกตทิัว่ไปจะน่ิงเงยีบงนัไม่กล่าววาจาใด 

แต่พอโกรธและหัวรั้นขึ้นมาก็จะกล่าววาจาเดิมซ�้าซากไม่หยุดหย่อน

ภายนอกร้านหมิะยังคงตกปรอยๆ รุง่อรณุท่ีท้องฟ้าสว่างเจดิจ้าก็ยัง

เหน็บหนาวเป็นพิเศษ หนาวจนบรรดาคนผ่านทางที่ต่ืนแต่เช้าปลายเท้า

จบัน�า้แขง็ น้ิวมอืก็เหนบ็ชา แต่พอพบเหน็ควันเป็นก้อนๆ ลอยออกมาจาก

ร้านแป้งย่างเฉยีวจี ้ท้ังยังได้กลิน่หอมกรุ่นของอาหาร แม้ปากท้องจะบอก

ว่าไม่หิวแต่ก็ยังอยากอาหารขึ้นมา ทั้งในและนอกร้านมีโต๊ะท้ังหมด 

สิบตัว และทุกที่นั่งล้วนมีผู้คนจับจองจนเต็ม

"ตาเฒ่าเฉยีว ฝีมอืนวดแป้งกับย่างแป้งของเจ้า พวกข้าว่าสะใภ้ใหญ่ 

ก็หัดได้ดอียู่ ทางนีย้งัมท่ีานยายเฉยีวคอยดู เจ้าก็วางงานบ้าง มานัง่ให้ขา

ได้พักดีกว่า" ลูกค้าเฒ่าน่ังลงที่ด้านข้างของเพิง และอาศัยไอร้อน 

เพื่ออบอุ่นร่างกาย เขากัดแป้งย่างร้อนๆ ค�าโตไปพลาง ชวนเจ้าของร้าน

คุยไปพลาง

ป้าเฉียวท่ีได้รับค�าชมจากลูกค้าเฒ่าเงยหน้าข้ึนมาย้ิม สองมือ 

ยืดแป้งย่างในถาดร้อนไม่หยุด

ลูกค้าประจ�าคนหน่ึงก็เอ่ยว่า "แป้งย่างของร้านเฉียวจี้อร่อยดี  

ย่ิงเคี้ยวย่ิงหอม หากกินแต่แป้งย่างอย่างเดียวคอจะแห้งเอา ตอนน้ีมี 

ขายโจ๊กแล้ว แป้งย่างแผ่นหน่ึงโจ๊กชามหน่ึงก�าลังดี ทั้งราคาถูกและ 

อิ่มท้อง" 

"นีไ่ม่ใช่โจ๊กธรรมดา มนัเรยีกว่า 'โจ๊กขาวห้าสหาย' ชือ่นีม้ท่ีีมาด้วย" 
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ท่านยายเฉียวเลื่อนเก้าอี้ให้สามีเฒ่าของตัวเองน่ัง แล้วหันกลับไป 

นวดแป้งต่อ ใบหน้าชราที่เต็มไปด้วยร่องรอยของวันเวลาเผยรอยย้ิม

จริงใจออกมา "โจ๊กนี้ดูเหมือนจืดชืดไม่ปรุงแต่ง ทว่ากินแล้วกลับอ่อนนุ่ม

ละมุนลิ้น วัตถุดิบกับขั้นตอนการท�าก็พิถีพิถันมาก ทั้งยังสามารถ...

สามารถ...หือ? หุยเสวี่ย สามารถอะไรนะ" ดวงตาฝ้าฟางเล็กๆ เพ่งมอง

ไปยังแม่นางที่ยืนถือทัพพีคนหม้อเหล็กทางฝั่งร้านขายโจ๊ก

ดวงหน้างามของเจยีงหยุเสว่ียเผยรอยลกัย้ิม นางตอบค�าท่านยายเฉยีว 

และลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มองมา

"สามารถเพ่ิมความอยากอาหาร ดีต่อปอดและตบั แล้วก็ท�าให้ล�าไส้

ชุ่มชื้นเจ้าค่ะ"

ท่านยายเฉียวผงกศีรษะ "ใช่แล้ว เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้นจริงๆ  

ก่อนหน้าจะเปิดขายโจ๊ก พวกข้าท้ังบ้านไม่ว่าผูใ้หญ่หรอืเดก็ต่างลองมาแล้ว  

ทั้งยังกิน 'โจ๊กขาวห้าสหาย' หน่ึงชามทุกเช้ามาตลอดครึ่งเดือน ได้ผลดี

มาก โดยเฉพาะป้ังโถวของบ้านข้า อายุได้แปดขวบแล้ว กินข้าวชามเดยีว

ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วยาม* กินได้น้อยจนน่าสงสาร แต่ว่าตั้งแต่ได้กิน  

'โจ๊กขาวห้าสหาย' กระเพาะล�าไส้ก็แข็งแรงขึ้น ผ่านไปไม่ก่ีวันก็รู้สึกดี 

จนลิงโลดได้"

ลูกค้าเฒ่าร้อง "เฮอะ" ค�าหนึ่ง ทันใดนั้นก็ตบเข่า แล้วหัวเราะพลาง

กล่าวว่า

"มิน่าเล่า คนในรุ่นราวคราวเดียวกันกับพวกข้าส่วนมากต้องอาศัย

การค้าขายหาเลี้ยงชีพ ต้องกินให้อ่ิมท้องถึงจะท�างานได้ แล้วยังต้อง 

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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รักษาเวลา ย่ิงท�าได้ไว ท�าได้มากเท่าใด ก็ย่ิงหาเลี้ยงลูกหลานได้ 

มากเท่านั้น เวลางานยุ่งขึ้นมาจริงๆ แม้แต่เวลากินข้าวก็ยังไม่อยากจะ

เสยี สวาปามได้ไม่ก่ีค�าก็ต้องรบีจดัการกนิแป้งย่างชิน้ใหญ่ให้หมด ท�าเอา

กระเพาะกับล�าไส้ย�่าแย่ ที่น่าปวดหัวก็คือ...ขนาดจะขับถ่ายยังต้อง 

เบ่งแล้วเบ่งอีก แทบร้องเรียกท่านปู่ท่านย่า แต่ท่ีน่าแปลกคือเมื่อวานน้ี

พวกข้าดันถ่ายได้ถ่ายดี วนันีม้าได้ยินท่านยายพูด นับว่าได้พบสาเหตแุล้ว 

หลานชายท่านกินโจ๊กจนอยากอาหาร ส่วนพวกข้าก็กินโจ๊กจนท้องไส้ 

ไหลลื่น"

วาจาของลกูค้าเฒ่าผูน้ี้ท�าให้ผูค้นต่างหัวเราะ แม้แต่แม่นางทีก่�าลงั

ตั้งใจต้มโจ๊กก็ยังหยักมุมปากขึ้น

ทางเลีย้วลดคดเคีย้วจนกลายเป็นตรอกขนาดยาวในเฉงิเป่ยแห่งน้ี

คอืท่ีท่ีชาวบ้านในเมอืงหลวงเรยีกจนตดิปากว่า 'ตรอกผนิหมนิ (ตรอกผูย้ากไร้)'  

ตรอกนี้มีนามเดิมแสนไพเราะว่า 'ตรอกซงเซียง (ตรอกหอมกลิ่นสน)'

ที่ผู้คนเรียกว่า 'ตรอกผินหมิน' นั้นมีสาเหตุ เนื่องจากเฉิงเป่ยแห่งนี้

เป็นท่ีที่คนยากจนข้นแค้นมารวมตัวอยู่ด้วยกัน และตั้งแต่ราชวงศ ์

เทียนเฉาก่อตั้งเป็นต้นมา มักมีเหตุอุทกภัยและภัยแล้งท่ีท�าให้ชาวบ้าน

ต้องอพยพหลบหนี ผู้ลี้ภัยท่ีหนีเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเมืองหลวง

ในตอนแรกต่างถูกกวาดต้อนให้มาลงหลักปักฐานที่เฉิงเป่ย เมื่อมี 

คนจ�านวนมากพอทีจ่ะตัง้ถ่ินฐานได้แล้วกต้็องเริม่ต้นตัง้ตวักันใหม่ จากที่

เคยมีก็กลายเป็นไม่มี จ�าต้องล�าบากมากมายกว่าจะได้เงยหน้าขึ้นใหม่

อีกครั้ง

ที่น่ายินดีก็คือแม้จะได้รับความยากล�าบาก แต่ก็ทนกันมาจน 
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ทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองขึ้น หลายปีมานี้แคว้นเทียนเฉา หน่ึงปราศจาก 

ศึกสงคราม สองไร้ซึ่งภัยธรรมชาติ ผู้คนในตรอกผินหมินของเฉิงเป่ยที ่

ทนท�างานล�าบากตรากตร�าในอาณาเขตเลก็ๆ ของตวัเอง เร่ิมใช้ชวีติอย่าง

เบิกบานได้มานานแล้ว แม้ว่าชารสหยาบอาหารรสจืดจะสู้ส�ารับอาหาร

ในบ้านคหบดีไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้กินอิ่มท้อง

เพียงแต่ชาวบ้านเหล่านี้ท�างานหนักเพ่ือค�้าจุนท้ังครอบครัว ทั้ง 

ใช้แรงงาน แบกหามขนส่งของมากมาย คนท่ีใช้ถ้อยค�าหยาบคายไม่ป้ันแต่ง 

มอียู่มาก เมือ่มวีาจาอย่าง 'ถ่ายได้ถ่ายดี' หรอื 'ท้องไส้ไหลลืน่' ชายฉกรรจ์

ที่ท�างานแบกหามหลายคนก็อดที่จะหัวร่อเสียงดังและต่อปากต่อค�า 

ไม่ได้

"พอตาแก่อย่างเจ้าพูดขึน้มา ข้าก็เริม่อัน้หรูดูไม่อยู่แล้ว" พลางท�าท่า

กุมก้น

"มารดามันสิ เจ้าก็เลิกพูดได้แล้ว ข้าชักรู้สึกว่าล�าไส้รัดตัวเร็วมาก 

อีกนิดเดียวก็จะออกมาแล้ว อา...ไม่ได้ๆ ตาเฒ่าเฉียว ขอยืมใช้ส้วม 

บ้านเจ้าหน่อย" ว่าแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งแน่บไปที่หลังร้าน

หัวข้อสนทนาที่ไม่ไพเราะเช่นนี้ ผู้คนท่ีรายล้อมน่ังกินอาหารอยู ่

รอบเพิงที่ปล่อยควันอุ่นและหอมกลิ่นอาหารต่างก็ไม่ถือสาแม้แต่น้อย  

ยังคงนั่งกินดื่มกันต่อและหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน

ทันใดนั้น...

"จ่ายเงิน" เด็กหญิงร่างแบบบางและหัวรั้นร้องด้วยเสียงแหบแห้ง

เมื่อทุกคนได้ยินก็มองไปท่ีโต๊ะทางทิศตะวันออกท่ีอยู่ไกลจากเพิง

ที่สุดซึ่งมีชายฉกรรจ์สามคนนั่งอยู่ ตอนน้ีทั้งสามก�าลังจะลุกจากไป แต่
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เดก็หญิงปัญญาอ่อนทีช่่วยพ่ีสาวเก็บโต๊ะเก็บชามท่ีคนกินเสร็จแล้วอย่าง

สงบเงียบเรียบร้อยมาตลอดก�าลังดึงชายเสื้อชายฉกรรจ์คนหนึ่ง และ 

ท�าแก้มป่องจ้องฝ่ายตรงข้าม

"พวก...พวกเจ้าจ่ายเงิน โจ๊กหน่ึงชามห้าอีแปะ แป้งย่างหนึ่งแผ่น

ห้าอีแปะ พ่ีสาวเคยสอนโม่เอ๋อร์ โจ๊กหกชามกับแป้งย่างสามแผ่น...คิด 

คิดเป็นสี่สิบห้าอีแปะ พวกเจ้าจ่ายเงิน จ่ายเงินมา" เด็กหญิงพูดพลาง

กระทืบเท้าอย่างแรง

"เฮอะ หาได้ยากนัก มีคนกล้าทวงเงินกับบิดาด้วย?" ชายฉกรรจ ์

ร่างสงูใหญ่ทีส่ดุในบรรดาสามคนทียื่นอยู่ตรงน้ัน สองแขนถือถ้วยชามไว้

ที่ระดับอก ใบหน้าส่อแววดุร้าย

ฉากเบื้องหน้าท�าให้บรรดาผู ้คนท่ีหัวเราะกันอย่างครื้นเครง 

เงยีบเสยีงลงทันใด ราวกับฝงูนกกระจบิเชือ่งทีห่ดตวัด้วยความเหนบ็หนาว  

ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ

ชายฉกรรจ์ทั้งสามคนน้ีเป็นคนดูแลคฤหาสน์ของเจ้าของที่ดิน 

จ้าวชิ่งไหล

ค�าว่า 'คนดูแลคฤหาสน์' น้ันฟังดูดี แต่ความจริงก็คือนักเลงที ่

จ้าวชิ่งไหลเลี้ยงไว้

คนแซ่จ้าวอาศัยฐานะร�่ารวยเพ่ือข่มเหงผู้อื่น โดยไล่ซื้อร้านรวง 

ในถนนหลายสายของเฉิงเป่ย แม้แต่ในตรอกผินหมินนี้ก็ยังมีท่ีดิน 

บางส่วนเป็นของเขา มคีนจ�านวนไม่น้อยทีไ่ปพ่ึงพาอาศยัเขาและท�างานให้ 

ตามโรงน�้าชา ร้านอาหาร บ่อนพนัน และโรงรับจ�าน�า

จ้าวชิง่ไหลมอี�านาจมากในเฉงิเป่ย และท�าตวัวางอ�านาจบาตรใหญ่
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มาตลอด คนท่ีเป็นบรวิารจงึวางโตเป็นสนุขัจิง้จอกแอบอ้างบารมพียัคฆ์* 

เหตุการณ์เช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไป ผู ้คนหากเลี่ยงได้ 

ก็พยายามเลี่ยงไม่กล้าทวงความเป็นธรรม เพียงแต่วันนี้กลับปรากฏผู้ที่

ไม่ยอมอ่อนข้อให้

"จ่ายเงิน พวกเจ้าจ่ายเงิน"

"โม่เอ๋อร์" เจียงหุยเสวี่ยเรียกน้องสาว รีบวางทัพพีลงแล้ววิ่งมาหา

นางดันเด็กหญิงร่างเล็กที่ยังคงแสดงสีหน้าดื้อดึงไปไว้ข้างหลัง  

ยืดตัวขึ้นแล้วพูดกับชายฉกรรจ์

"น้องสาวข้ายังเดก็ ใต้เท้าผูใ้จกว้างท้ังสามโปรดอย่าถือสา ร้านขายโจ๊ก 

ของข้าเพ่ิงเปิดได้ไม่นาน วันนี้ท่านทั้งสามให้เกียรติมาเป็นพิเศษ โจ๊ก 

ไม่ก่ีชามนีถื้อเป็นสนิน�า้ใจของข้าน้อย หวังว่าอกีหน่อยใต้เท้าจะให้ความ

กรุณา" เผอิญว่าท่านยายเฉียวพอเห็นชายฉกรรจ์ทั้งสามปรากฏตัวขึ้น  

ก็ขมวดคิ้วนิ่วหน้า ลอบบอกที่มาที่ไปทั้งหมดให้นางทราบ

ผู้เข้มแข็งข่มเหงคนอ่อนแอ ทั้งสามเป็นคนที่มาจากตรอกผินหมิน

แท้ๆ กลับหันมารังแกคนกันเอง

ตอนน้ีพอได้ยินนางพูดเช่นนัน้ ตาเฒ่าเฉียวก็โบกไม้โบกมอืรีบกล่าว

เสียงดังว่า "ไม่คิดเงิน ไม่คิดเงิน ถือเป็นสินน�้าใจ ขอความกรุณาด้วย"

ชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่นั้นเลิกคิ้วหยาบหนา น้ิวทั้งห้าลูบคางท่ีมี

เคราเขียวขึ้นทั่วพลางพูดด้วยน�้าเสียงที่แปลกออกไป "เป็นสินน�้าใจ 

ของเจ้าหรอืแม่นางน้อย" แล้วก็หวัเราะหแึละแสร้งท�าเป็นถอนหายใจ "เฮ้อ 

สินน�้าใจอะไรกัน เหตุใดพวกข้าถึงยังไม่ได้รับเล่า เถ่ียซาน เจ้าได้รับ 

* สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีพยัคฆ์ หมายถึงพวกที่แอบอ้างบารมีผู้อื่นมาข่มขู่หลอกลวงผู้คน
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หรือไม่ เหล่าลิ่ว เจ้าเล่า?"

ชายฉกรรจ์ที่ถูกเรียกต่างพากันส่ายศีรษะ บนใบหน้าส่อแววดุร้าย 

ปากคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม ดวงตาสาดประกายกลับกลอกกลิ้งไปมา  

พินิจมองเจียงหุยเสวี่ยอย่างละเอียด

ชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่ผงกศีรษะโดยแรง "ดูสิ ไม่มีใครได้รับ เจ้า 

จะให้พ่ีชายอย่างพวกข้าให้ความกรุณาเจ้าอย่างไร" ชายฉกรรจ์อีก 

สองคนต่างก็ร่วมผสมโรง

"น�้าใจหรือ จะว่ายากก็ไม่ยาก จะว่าง่ายก็ไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้ว 

แค่แลกกับน�้าใจพวกข้าก็พอแล้ว"

"อ้อ แล้วน�้าใจพวกข้าคืออะไรกันนะ"

"ก่อนอื่น แค่ร้องเรียกค�าว่า 'พี่ชาย' ให้ชื่นหู"

"จากนั้นเล่า?"

"จากนั้น...ฮิๆ...ฮะๆ...ฮ่าๆ...ก็ต้องลูบตรงน้ัน คล�าตรงนี้ แล้วค่อย

หอมที่จุดนั้นสักค�าสองค�า"

ในทีน่ัน้ ผูค้นส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะก้มหน้าก้มตา กล้ามโีทสะแต่มกิล้า

เอ่ยค�า มีคนหนุ่มเลือดร้อนสองสามคนท่ีก�าหมัดแน่นและอยากจะ 

ออกหน้า แต่ก็ถูกผู้อาวุโสที่อยู่ด้านข้างหรือญาติพี่น้องรั้งไว้สุดชีวิต

กลับเป็นคนท่ีถูกคอกับหญิงสาวสองพ่ีน้องอย่างตาเฒ่าและ 

ท่านยายเฉยีวทีอ่อกมาแสดงน�า้ใจ เพราะทนเห็นหญิงสาวถูกดแูคลนไม่ได้  

จึงรีบออกตัวปกป้อง

"พวกเจ้าสามคนเป็นลูกหลานชาวตรอกผินหมินแท้ๆ อาชีพเดิม 

ของบดิาพวกเจ้าก็เป็นแรงงานหักร้างถางพง ส่วนมารดาพวกเจ้า...เฮอะๆ 
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มาจากท่ีเช่นไรพวกข้าคงจะพูดได้ไม่เต็มปากหรอก แล้วก็ไม่อยาก 

จะพูดด้วย พวกเจ้ายังคิดว่าตัวเองใหญ่มาจากที่ใด วันทั้งวันดีแต่ข่มเหง

รงัแกคนบ้านเดยีวกัน สขุใจนกัหรอืไร สขุใจนกัใช่หรอืไม่!" ท่านยายเฉยีว

เดนิเหินคล่องแคล่วกว่าสามชีรามากนกั นางชงิออกมาเบือ้งหน้าตาเฒ่าเฉยีว  

พุ่งไปยังข้างกายเจียงหุยเสวี่ย แสดงความขุ่นเคืองในใจทั้งหมดออกมา

ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นตามมาดังคาด

ชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่ถูกค�าพูดของท่านยายเฉียวแทงใจด�าเข้า  

ทั่วท้ังใบหน้าแดงซ่าน ดวงตาทั้งสองข้างจ้องมองมาอย่างโกรธเคือง  

เขาร้องตะโกนเสียงดัง ทันใดนั้นก�าปั้นขนาดใหญ่เท่าชามก็เหวี่ยงเข้ามา

"ท่านยายระวัง!" เจียงหุยเสว่ียร้องอย่างตกใจ หันมาปกป้อง 

หญิงชราโดยไม่ต้องคิด แต่ทว่าขาของโต๊ะเหล่ียมขวางเท้าเล็กของนางอยู่ 

นางฝีเท้าซวนเซ โอบร่างท่านยายเฉยีวล้มลงกับพ้ืน แต่ก็หลบรอดพ้นจาก

หมัดหนักนั้นได้

"พ่ีสาว...พ่ีสาวลกุขึน้! พ่ีสาวลกุขึน้! ฮอืๆๆ..." เดก็หญิงพลนัคลุม้คลัง่ 

ร้องไห้น�า้ตานองหน้า นางโถมตัวออกไปโอบขาของชายฉกรรจ์ร่างสงูใหญ่ 

แล้วอ้าปากกัด

"โม่เอ๋อร์หยุดนะ!" พอเจยีงหยุเสวีย่หนัไปมอง หน้าก็แปรเปลีย่นเป็น

ซีดขาว เห็นชายฉกรรจ์ท่ีเหลืออีกสองคนก�าลังจะถีบโม่เอ๋อร์ออกไป  

นางย่อมลุกขึ้นยืนไม่ทัน ท�าได้เพียงใช้แขนขาตะเกียกตะกายเข้าไป 

พยายามที่จะหยุดยั้ง

เหตุการณ์มาถึงจุดนี้ ผู้สังเกตการณ์ทั้งหลายต่างก็อดรนทนมอง 

ไม่ได้อีกต่อไป ผู้คนมากมายเริ่มลุกขึ้นยืน ทางหน่ึงด่าทออีกทางหนึ่ง 
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เลิกชายแขนเสื้อขึ้นเตรียมที่จะต่อยตี

แม้กระนั้นเจียงหุยเสว่ียก็ยับย้ังการกระท�าอุกอาจของชายฉกรรจ์

ไว้ไม่ได้

คนหนุ่มไม่ก่ีคนที่ได้รับการกระตุ้นและนึกอยากจะออกไปต่อยต ี

ให้หน�าใจก็ยับย้ังไม่ได้ สิง่เดยีวทียั่บย้ังการกระท�าอนัมชิอบน้ีได้กลบัเป็น

ม้านั่งที่แสนจะธรรมดาตัวหนึ่ง

ม้านั่งทรงเหลี่ยมท�าจากไม้ลอยออกมาจากในเพิงร้าน ไม่รู ้ว่า 

ผูท้ีโ่ยนมนัออกมาใช้ก�าลงัอย่างไร ถึงโยนออกมาได้อย่างเหมาะเจาะพอดี

และยอดเย่ียมเกินกว่าจะพรรณนา สามารถใช้ม้าน่ังหนึ่งตัวโค่นคน 

สามคนล้มลงได้

เมื่อถึงคนท่ีสามม้านั่งพลันแตกกระจาย เศษไม้ปลิวกระเด็นใส ่

พวกบุรุษใจหยาบช้าจนเลือดไหลอาบท่วมใบหน้า

ตอนน้ีเจียงหุยเสว่ียคว้าตัวโม่เอ๋อร์ไว้ได้แล้ว นางกอดร่างน้อย 

ผอมบางท่ีสั่นเทาไม่หยุดเอาไว้แน่นและปลอบด้วยเสียงอันอ่อนโยน  

"ไม่เป็นไรแล้ว พ่ีสาวลุกขึ้นมาแล้ว พ่ีสาวไม่เป็นไร โม่เอ๋อร์อย่าตกใจ  

ไม่เป็นไรหรอก ประเดี๋ยวพ่ีท�าขนมแป้งน่ึงพุทราเช่ือมให้เจ้ากินดีหรือไม่ 

ไม่ต้องกลัว..."

นางง่วนอยู่กับการปลอบโยนคนร่างเล็กในอ้อมกอด ไม่ทันเห็น 

ว่าสายตาของฝูงชนเคลื่อนไปทางข้างหลังนาง ดวงตานับสิบคู่จับจ้อง 

อยู่ที่จุดจุดเดียว มองดูบุรุษร่างสูงที่เดินออกมาจากข้างในตาไม่กะพริบ

"แค่กๆๆ...ผู้ใด ผู้ใดกัน"

"มารดามันท�าอะไรลับๆ ล่อๆ เป็นตัวบัดซบที่ใดท�า!"
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"กล้าลอบกัดบิดาหรือ ไม่อยากมีชีวิตสืบ...เอ่อ...แค่กๆๆ..."

เหล่าบุรุษหยาบช้าท่ีเจอม้านั่งเข้าไป เดิมทียังคิดจะกล่าววาจา

ผรุสวาท แต่พอสองตามองเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าผู้ที่ก้าวเดินออกมาจาก

ในเพิงร้านเป็นผู้ใด พลันรู้สึกจุกขึ้นมาในทันที ลืมเลือนแม้กระทั่งจะดึง

เศษไม้ที่แทงอยู่ทั่วใบหน้าออก

กว่าจะไต่เต้าข้ึนมาเป็นมอืดีของคหบดอีย่างเจ้าของทีด่นิแซ่จ้าวได้ 

พวกเขาสามพ่ีน้องประพฤติก�าเริบเสิบสานจนเคยชิน แต่สาเหตุที่ท�าให้

สามารถวางอ�านาจบาตรใหญ่ในเมืองหลวงอันรุ่งเรืองภายใต้แผ่นฟ้า 

ผืนนี้ได้นั่นเป็นเพราะพวกเขารู้แน่แก่ใจว่าผู้ใดสามารถท่ีจะข่มเหงได้  

และผู้ใดไม่สามารถที่จะรังควานได้ จึงเลือกบีบแต่มะพลับนิ่ม* ซึ่ง 

พวกเขาเข้าใจในหลักข้อนี้ดี

เพียงแต่...ไฉนวันนี้จึงได้ตกอยู่ใต้เงื้อมมือของพญามัจจุราชได้!

ได้ยินว่าอกีฝ่ายเมือ่ครัง้ยังเยาว์วยัร�า่เรียนวิชายุทธ์ได้เพียงเลก็น้อย 

ก็เข้ารับต�าแหน่งเป็นมือปราบของหน่วยหยาเหมินแห่งสามตุลาการ** 

ตามผูเ้ป็นอาจารย์ ได้รบัการฝึกฝนถึงขัน้สงูสดุในหน่วยประตหูกบาน และ

ได้ท�าคดีใหญ่มากมายในระหว่างนั้น ได้ติดตามอาจารย์ตนเองที่เป็นถึง 

'มือปราบเทวดา' ท่องยุทธภพหลายครั้งหลายครา ออกเดินทางไปทั่ว

ทุกหนแห่งในเทียนเฉาและแว่นแคว้นเล็กท่ีอยู่ข้างเคียงเพ่ือจับกุมผู้ที่

กระท�าผิดกลับมาพิพากษา

และเมื่อไม่นานมาน้ีอีกฝ่ายเพ่ิงได้รับป้ายอาญาสิทธ์ิสีนิลของ  

* มะพลับนิ่ม อุปมาถึงคนที่อ่อนแอไร้อ�านาจ ต้องตกเป็นเบี้ยล่างถูกคนอื่นข่มเหงรังแก
** สามตุลาการ หมายถึงกรมอาญา ศาลยุติธรรม และส�านักตรวจการ มีหน้าที่พิจารณาคดีส�าคัญร่วมกัน 
โดยเฉพาะ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกว่าหน่วยหยาเหมิน หรือหน่วยประตูหกบาน
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'มือปราบเทวดา' จากฮ่องเต้มาถือครองต่อ ท�าให้อาจารย์ที่ชราภาพแล้ว

ได้กลับไปพักในบ้านเดิมและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

เขาคอืศษิย์คนโตของมูเ่จิง้หยางอดตีมอืปราบเทวดา โดยเขาได้รบั

ฉายาเป็นมอืปราบเทวดาคนปัจจบุนั...เมิง่อว๋ินเจงิ บคุคลทีเ่ดยีดฉันท์คนชัว่  

ส่งเสริมคนดีเช่นนี้ ส�าหรับคนที่กระท�าตนเป็นสุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมี 

พยัคฆ์ คอยหนนุหลงัคนชัว่ให้กระท�าผดิเช่นชายฉกรรจ์ทัง้สามคนน้ี หาก 

ไม่นับเมิ่งอวิ๋นเจิงเป็นพญามัจจุราชแล้วจะนับเป็นอย่างไรได้

เพราะฉะนั้นถ้าไม่วิ่งหนีตอนนี้แล้วจะวิ่งหนีเมื่อใดกันเล่า! หนี!

ชายฉกรรจ์ร่างสงูใหญ่ลกุข้ึนออกว่ิงน�า สหายท้ังสองค่อยผดุลกุข้ึน

ราวกับถูกสายฟ้าฟาดผ่า วิ่งไล่หลังชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่ไป

ข้างในและนอกร้านแป้งย่างเฉียวจี้ตอนน้ีเงียบกริบ ผู้คนมากมาย

มองไปยังเงาร่างสามสายท่ีว่ิงลอยไป ก่อนจะเบนสายตามาทางเมิง่อว๋ินเจงิ  

กลอกมองไปมาราวกับอยากจะเร่งให้ท�าอะไรสักอย่างแต่ก็พูดไม่ออก

ในที่สุดบุรุษที่เป็นถึงมือปราบเทวดาก็เอ่ยขึ้นเสียงเรียบ...

"ท่านยายเฉียว ม้านั่งกับโต๊ะที่หักไป ไว้ข้าจะชดใช้ให้"

ท่านยายเฉียวที่เพ่ิงได้รับการช่วยพยุงจากป้าเฉียวผู้เป็นสะใภ้ตน 

ก็ชะงักไป...ที่หักไปมีเพียงม้านั่ง โต๊ะทุกตัวก็ยังอยู่ดีไม่ใช่หรือ หญิงชรา

เพ่ิงคดิได้ดงันีก็้เหน็เมิง่อว๋ินเจงิคว้าขาโต๊ะตวัหนึง่ขึน้มาแล้วขว้างออกไป 

การขว้างก็ไม่ได้พิเศษพิสดารแต่อย่างใด เพียงขว้างออกไปตรงๆ ไม่เห็น

ใช้แรงเท่าใด โต๊ะก็ปลิวไปไกลหลายจั้ง* กอปรกับเป็นวิถีแบบ 'ใช้หน่ึง 

ล้มสาม' เช่นเดียวกัน หลังจากโต๊ะกระแทกถูกชายฉกรรจ์ทั้งสาม 

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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อย่างหนักหน่วงแล้วก็แตกออกเป็นเสี่ยงๆ แผ่นไม้และเศษไม้ท่ี 

แตกกระจายก็ปักลงบนแผ่นหลังหยาบหนาและขาของชายฉกรรจ์ 

ทั้งสาม

แต่คราน้ีกลับไม่ได้ยินพวกเขาร้องโอดโอยเสียงหลง เนื่องจากร่าง

ที่หยาบใหญ่ทั้งสามล้มลงกับพื้น สลบไสลไม่ได้สติไป

"ดี!" "ท�าได้ดีมาก..." "ยอดเย่ียม!" ฝูงชนจากร้านแป้งย่างและ 

เพิงร้านขายโจ๊กต่างก็ชื่นชมโห่ร ้องดังสนั่น ตบโต๊ะเสียงดังปึงปัง 

แสดงความลิงโลดยินดีในใจออกมา

"ท่านเมิ่งพอลงมือ เพียงคนเดียวก็เอาอยู่ ปราบความโอหังพวกมัน

ได้เสียที!"

"ก็ใช่น่ะสิ แค่ท่านเมิ่งขว้างโต๊ะออกไปสบายๆ ก็ซัดคนทั้งหมด 

ล้มคว�า่แล้ว ต้องอย่างน้ีสถึิงจะสาแก่ใจพวกข้า!" ลูกค้าเฒ่าเอ่ยชมเสียงดงั  

สองมือยกขึ้นท�าท่าทาง แต่แล้วก็ชะงักไปราวกับนึกอะไรขึ้นได้...

"ว่าแต่...ท่านเมิ่งมาที่นี่ต้ังแต่เมื่อใดหรือ เหตุใดถึงได้ออกมาจาก

ข้างในร้าน" พลางลูบคางด้วยความสับสน "พวกข้ามารอร้านเฉียวจี ้

ย่างแป้งแผ่นแรกอยู่ข้างเตาตัง้แต่เช้า แล้วยังกินโจ๊กหม้อแรกท่ีแม่นางเจยีง 

ท�าก็ไม่เห็นวี่แววของท่านเมิ่งเลยสักนิด เอ...ที่แท้มาต้ังแต่เม่ือใดกัน..." 

อ๊ะ...ช้าก่อน! หรือว่าข้าได้ถามในสิ่งท่ีไม่ควรถามเข้า เหตุใดสีหน้าของ

ฝ่ายนั้นแปรเปลี่ยนเป็น...เคร่งขรึม

ลูกค้าเฒ่าเหลือบมองดูตาเฒ่าเฉียวและท่านยายเฉียว ไฉนคู่สามี

ภรรยาสกุลเฉียวถึงได้มองไปทางเจียงหุยเสว่ียโดยไม่ได้ตั้งใจและดูมี 

ลับลมคมใน จากนั้นก็แลเห็นเมิ่งอวิ๋นเจิงมองไปที่แม่นางเช่นกัน
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เจียงหุยเสว่ียยังคงน่ังอยู่กับพ้ืน โม่เอ๋อร์น้อยที่อิงแอบอยู่ใน 

อ้อมกอดนางเริม่สงบลงแล้ว เพียงแต่มอืเลก็ยังคงคว้าสาบเสือ้ของผูเ้ป็น

พี่สาวไม่ยอมปล่อย

สายตาเคลือบแคลงท่ีทุกคนมองไปยังนางแฝงแววแปลกใจ  

เจียงหุยเสว่ียถูกจับจ้องจนใบหน้าเริ่มซับสีเรื่อ นางสอดประสานสายตา

เข้ากบัดวงตาคูน่ัน้ของเมิง่อวิน๋เจงิ ใจของนางก็เต้นแรงไม่เป็นส�า่ อ้าปาก

จะเอ่ยค�าแต่ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดี

"เขามา...ฟ้ายังไม่ทนัสาง...ก็มาแล้ว" เสยีงบางใสเอ่ยข้ึน เจยีงหุยเสว่ีย 

ตกตะลึง ก่อนที่จะค้นพบว่าเป็นวาจาของคนตัวเล็กในอ้อมกอด

"เขามาทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน..." โม่เอ๋อร์สูดจมูก ดวงตาที่มีน�้าฉ�่าวาว

เลกิขึน้ ทัง้ทีด่ปูระหม่าเขนิอายอย่างเห็นได้ชดั แต่เวลาทีจ่บัจ้องเมิง่อว๋ินเจงิ 

ยังให้ความรู้สึกดื้อดึง "มา...มาขอกิน"

...ขอ...ขอกิน?

ได้ยินดังน้ัน ผูค้นถงึกับปากอ้าตาค้าง แม้แต่แป้งย่างท่ีคาอยูใ่นปาก

ก็แทบจะร่วงลงมา

บุรุษร่างสูงใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่า 'มาขอกิน' แม้จะไม่แสดงอารมณ์

ใดๆ บนใบหน้า แต่ทว่าหน้าผากกลับเต้นตุบๆ

แม่นางที่ถูกมองว่าเป็นคนในครอบครัวของผู้เสียหายปิดปาก 

น้องสาวตัวเองไม่ทัน ท�าได้เพียงลอบระบายลมอยู่ในใจ แล้วฝืนย้ิมออกมา

เมื่อสองชั่วยามก่อน

เช้าตรูก่ลางฤดเูหมนัต์ พระอาทติย์ยังไม่ทนัขึน้ ท้องฟ้าเป็นสนี�า้เงนิ
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มืดครึ้ม

เทียนถูกจุดขึ้นในครัวทอเป็นแสงอบอุ่นวงเล็กๆ เจียงหุยเสวี่ยที ่

ตื่นเช้ามากเริ่มต้นท�างาน นางใส่ฟืนลงในเตาเล็กอย่างคล่องแคล่ว  

ท�าช่องในเตาให้ลมผ่านได้ง่าย จดุไฟขึน้และพัดกระพือ เปลวไฟลามเลยี

อยู่บนฟืนไม้เสียงดังเปรี๊ยะๆ ไม่นานก็ท�าให้เตาเล็กอุ่น

นางท�าความสะอาดมือ เติมน�้าใสลงในหม้อเหล็ก แล้วเทธัญพืช 

ที่ผ่านการแช่จนเปียกชุ่มมาท้ังคืนลงในหม้อเหล็กที่มีน�้าเดือด นางปรับ

ความแรงไฟให้พอเหมาะ แล้วค่อยๆ ท�าโจ๊ก

แม้ว่าตรอกซงเซียงแห่งเฉิงเป่ยนี้จะได้ฉายาที่ฟังดูน่าเวทนาอย่าง 

'ตรอกผินหมิน' แต่ส�าหรับผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่กี่เดือนอย่างเจียงหุยเสวี่ย 

กลับรู้สึกว่าชาวบ้านในตรอกซงเซียงต่างก็ใช้ชีวิตประจ�าวันของตนกัน 

ได้อย่างมีสีสันดี

อย่างเช่นในเรือนหมู่ที่เจียงหุยเสวี่ยเลือกย้ายเข้ามาอยู่ ข้างหน้า

เป็นร้านแป้งย่างเฉียวจี้และเป็นที่ต้ังของเพิงร้านขายโจ๊ก ข้างหลังพอ 

เดินเข้าไปก็จะเป็นลานตรงกลางที่ทุกคนใช้สอยร่วมกัน ทั้งยังมีบ่อน�้าอยู่

หน่ึงบ่อ แม้ว่าจะเป็นเรือนหมู่ที่มีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ร่วมกัน แต่ก็ม ี

ห้องครัวและห้องอาบน�้าเล็กๆ แยกอยู่ในแต่ละบ้าน การใช้ชีวิตจึงม ี

ความเป็นส่วนตัวดี และยังให้ความรู้สึกว่าคนยิ่งมากยิ่งครื้นเครง

ทีแ่ห่งนี ้คนทีน่ี ่ท�าให้นางหวนนกึถึงชวิีตความเป็นอยู่ก่อนนางอายุ

หกขวบ ผูค้นและเรือ่งราวต่างๆ ทีเ่ป็นรปูธรรม นางย่อมจ�าได้เพียงเลอืนราง  

แต ่ทว ่ายังคงมีความรู ้สึกหน่ึงที่นางเคยถูกช ่วงชิงพรากจากไป 

นานแสนนานแล้ว นั่นก็คือความรู้สึกของคืนวันอันสงบสุข
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นางคิดว่าโม่เอ๋อร์ก็น่าจะชื่นชอบเช่นกัน

ตั้งแต่มาอยู่ท่ีน่ี เด็กหญิงก็กล่าววาจาบ่อยมากข้ึน แม้แต่อาการ 

นิ่งเงียบไม่พูด และดวงตาท่ีคอยมองอย่างระแวดระวังก็ยังส่อแวว 

ของความสงบ ไม่ใช่อาการหวาดระแวง

ตอนที่ชายผู้น้ันมา นางก�าลังใส่อาหารแห้งท่ีมีสรรพคุณทางยา

อย่างไหวซาน* เมลด็ซิง่** เมด็บวัลงไปในหม้อใหญ่ คนไม้พายในมอือย่าง

ช้าๆ คนไปคนมาหัวใจก็สั่นไหว เพราะพอมองออกไปนอกห้องครัวโดย 

ไม่ได้ตั้งใจก็เห็นเงาร่างสูงใหญ่ก�าย�ายืนนิ่งอยู่หน้าประตู

เขาสวมใส่อาภรณ์สีด�าทั้งตัว เป็นสีแบบที่เขาใส่เป็นประจ�า

บนเอวเขาคาดเข็มขัดหนังสีด�า แนวบ่าที่กว้างและตั้งตรงช่วย 

ขับเน้นให้ช่วงล�าตัวดูทะมัดทะแมงเป็นพิเศษ เขามีรูปร่างสูงใหญ่ล�่าสัน

กอปรกับช่วงแขนขาท่ียาว เมื่อมาปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นก็แทบจะปิด 

ช่องประตูเล็กเสียมิด

ในวันที่อากาศหนาวจัดเช่นน้ี กลับไม่เห็นว่าเขาจะใส่เสื้อขนสัตว์

หรือเสื้อคลุมเพ่ิมสักตัว ผมด�ารวบไว้ข้างหลัง แต่สองข้างศีรษะกลับมี 

ปอยผมหลุดลุ่ยออกมาจากการผูกมัด ห้อยเคลียบนบ่ากว้างกับหน้าอก 

นางเพิ่งค้นพบเมื่อไม่กี่วันมานี้...ว่าเขามีผมหยักศก

หยักศกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แต่เส้นผมที่เป็นลอนคลื่นเล็กน้อยนั้น เมื่อปรกลงมาจากข้างศีรษะ

ของเขาและระบนสองข้างแก้ม ในสายตาของนางแล้ว ช่วยท�าให้ใบหน้า

อ่อนเยาว์แต่ไร้ซึ่งความปรานีของเขาดูนุ่มนวลขึ้นมาก

* ไหวซาน หรือฮ่วยซัว เป็นพืชในสกุลกลอย
** ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต
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ในช่วงไม่ก่ีวันมาน้ี เพียงแค่เมื่อถึงเวลา ภายนอกห้องครัว 

ของนางก็จะมีเขาเป็นแขกผู้มาเยือน แรกเร่ิมเขามาที่ตรอกซงเซียง 

เพื่อชี้แนะวิชาการต่อสู้ให้กับเด็กๆ

ได้ยินว่าก่อนหน้านี้เขาท�างานของทางการในหน่วยประตูหกบาน 

จนถึงตอนนี้ได้รับป้ายอาญาสิทธ์ิสีนิลแต่งตั้งให้เป็นมือปราบเทวดา  

ย่อมมธุีระตดิพันมากมายเป็นธรรมดา แต่ขอเพียงเขายังอยู่ในเมอืงหลวง 

ก็จะเสาะหาเวลาว่างมาสอนวิชาการต่อสู้ในตรอกซงเซียงให้ได้

ทีก่ระท�าเช่นนีไ้ม่ได้มแีต่เขาเพียงผูเ้ดยีวเท่าน้ัน เขายังมศิีษย์น้องหญิง 

อีกคนที่พอมีเวลาว่างก็จะมาสอนวิชาการต่อสู้ให้กับพวกเด็กๆ

ในบรรดาเดก็ท่ีมาร�า่เรยีนวิชาการต่อสูก็้มป้ัีงโถว หลานชายสกุลเฉยีว 

รวมอยู่ด้วย วันนั้นเมื่อเด็กๆ ร�่าเรียนกันเสร็จ ตาเฒ่าเฉียวก็ย่างแป้งย่าง

หลายชิ้นให้เด็กๆ ที่หิวจนท้องร้องโครกครากได้เติมเต็มท้องน้อยๆ  

ตอนน้ันนางก�าลังเตรียมตัวเปิดกิจการขายโจ๊ก จึงท�าโจ๊กขาวห้าสหาย

ออกมา แล้วเชิญชวนผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ได้ลิ้มลอง

เดิมทีนางคิดว่าบุคคลที่สูงส่งเช่นเขาคงไม่เห็นโจ๊กขาวท่ีดูผิวเผิน

แล้วจืดชืดธรรมดายิ่งเช่นนี้อยู่ในสายตา นึกไม่ถึงว่าเขากลับ...

'ได้ยินว่าเป็นอาหารให้ลองชิม ข้าขอแม่นางสักชามได้หรือไม่'

เขาสอนวิชาเสร็จแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้านาง ขอโจ๊กหนึ่งชาม 

จากนางด้วยสีหน้าอันเคร่งขรึมและวาจาที่สุภาพ

เมื่อนางตักโจ๊กใส่ชามจะส่งให้ เขาก็รู้สึกได้ถึงน้ิวมืออันส่ันเทา 

ทั้งสิบและลมหายใจท่ีขาดห้วงของนาง นางไม่รู้ว่าตนเองท�าได้อย่างไร 

ที่ส่งชามโจ๊กให้เขาโดยไม่ท�าโจ๊กที่ร้อนจนควันฉุยหกรดใส่เขา
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เขากินทีละค�าอย่างช้าๆ ไม่นานนักก็กินโจ๊กร้อนๆ จนหมดเกล้ียง 

เมื่อส่งชามเปล่าคืนให้นาง เขาก็ไม่ได้เอ่ยติชมโจ๊กของนางแม้สักคร่ึงค�า 

เพียงกล่าวแค่ค�าขอบคุณ

นางบรรยายไม่ถูกว่าในใจเป็นความรู้สึกเช่นไร มีท้ังความผิดหวัง

และก็มีความตื่นเต้น รู้สึกว่าโจ๊กชามนี้ยังไม่ถูกปากเขา และท่ีจริงก็ยัง

ท�าได้ไม่ดีนัก

แต่ที่นางไม่รู้เลยก็คือตั้งแต่ที่เขาได้ลิ้มลองอาหารมื้อนั้น เขาก็เริ่ม

มาหานาง!

ค�านวณดูแล้วก็เป็นเวลาเดือนกว่าๆ ที่ช่วงเช้ามืดแทบทุกวัน เมื่อ

ห้องครัวมีควันฟุ้งลอยออกมา เขาก็จะมาปรากฏตัวท่ีเรือนหมู่โดยไร ้

สุ้มเสียง

ในเวลานี้เมื่อเห็นเขามาปรากฏตัวตามคาด เจียงหุยเสว่ียก็รู้สึก

อบอุ่นในใจจนไม่อาจหุบย้ิม "ยังต้องรออีกสักครู่ใหญ่ ข้างในน้ีอากาศ 

อุ่นกว่ามาก ท่านเมิ่งจะเข้ามานั่งก่อนหรือไม่"

เมิ่งอว๋ินเจิงพยักหน้าเล็กน้อยแทนการตอบรับ เดินเข้ามาข้างใน

และลากม้านั่งเหลี่ยมจากประตูหลังมานั่งด้วยความเคยชิน

ห้องครวัขนาดเลก็ท่ีเก็บของได้มากมายแห่งน้ี ส�าหรบัเจยีงหุยเสวีย่

แล้วนับว่าก�าลังดี อุปกรณ์เครื่องใช้ท�าครัวและวัตถุดิบท�าอาหารต่าง 

วางอยู่ในต�าแหน่งท่ีนางเอือ้มถึง แต่เมือ่เพ่ิมบรุษุร่างใหญ่เข้ามาอกีหนึง่คน  

แม้ว่าเขาจะนั่งน่ิงอยู่กับที่แล้วก็ตาม เจียงหุยเสวี่ยก็ยังรู ้สึกว่าพ้ืนที ่

รอบข้างอึดอัดไปชั่วขณะ

นางลอบสูดหายใจเข้าลึกๆ เบนสมาธิกลับไปที่เตา เมื่อคุมไฟ 
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อีกครั้งได้แล้วก็คนหม้ออย่างพิถีพิถันเป็นคร้ังสุดท้าย การท�าเช่นน้ี 

จะช่วยให้วัตถุดิบท่ีมีสรรพคุณทางยาท่ีอยู่ในโจ๊กอ่อนน่ิมลง ท�าให้

กระเพาะและล�าไส้สามารถดูดซึมได้ง่าย

"ให้ท่านรอนานแล้ว" นางตักโจ๊กชามแรกท่ีเพ่ิงท�าเสรจ็ส่งถึงโต๊ะเลก็

เบื้องหน้าบุรุษ

ชามกระเบื้องขอบกว้างท่ีใช้ตักโจ๊กใส่นั้น ความจริงมีขนาดใหญ่ 

เมื่อเทียบกับชามที่ทุกวันนางตักให้ลูกค้ารายอื่น มีขนาดใหญ่กว่าเป็น 

สองเท่าตัว และปริมาณโจ๊กที่ตักให้ย่อมมากกว่าเป็นสองเท่า

กลายเป็นสิ่งที่ทั้งสองต่าง...เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องเล็กเกินกว่าจะ 

เอ่ยถึงและเคยชินจนไม่คิดจะหาความหมายใดๆ ชามที่นางให้เขาใช้ 

ใหญ่กว่าชามของผู้อื่น โจ๊กที่ตักให้เขาก็มากกว่าของผู้อื่น!

แต่ช ้าก ่อน! ดูเหมือนโจ๊กขาวห้าสหายท่ีนางตักให้ในวันนี้ 

จะยิ่งมากกว่าเดิม มากจนแทบจะล้นปรี่!

"เอ่อ...ชามหนักไป ยกซดล�าบาก ท่านใช้ช้อนตกักินเถิด" นางรีบย่ืน

ช้อนไม้ขนาดเล็กให้ ใบหน้าท่ีเป็นสีแดงระเรื่อเนื่องจากความร้อน 

ในห้องครัวอยู่แล้ว มาตอนน้ีสีเลือดฝาดบนสองข้างแก้มย่ิงเข้มขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด

"ขอบใจ" เมิ่งอวิ๋นเจิงพยักหน้าตอบเสียงขรึม

"อืม" เจียงหุยเสว่ียก็พยักหน้าเช่นกัน เมื่อเห็นเขาใช้ช้อนไม ้

กินอาหารแล้ว นางจึงหันไปเก็บกวาดครัว ตระเตรียมข้าวของท้ังหมด 

ที่อีกสักครู่จะต้องใช้เมื่อตั้งเพิง

บางครัง้...เพียงบางครัง้เท่านัน้ท่ีนางก�าลงัยุ่งเป็นพัลวัน แต่หางตา 
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กลับช�าเลืองมองไปทางเขา ซึ่งกช็่วยไม่ได้จริงๆ นางรับรู้ถึงตัวตนของเขา

มากเกินไป อีกทั้งท่วงท่าของเขาตอนก�าลังกินก็ช่าง...ช่างน่าชมน่ามอง

เสียเหลือเกิน

เขานั่งตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง เมื่อช้อนโจ๊กมาถึงปาก เขาจะอ้าปาก

เล็กน้อยเพ่ือเป่าให้เย็น แล้วค่อยส่งอาหารเข้าปาก ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ 

ตกัโจ๊กข้ึนมาจนกนิเข้าไป ค้ิวกับดวงตาทีห่ลบุลงของเขาช่างดงึดดูสายตา 

เขาท�าราวกับว่าโจ๊กที่นางท�าให้เป็นอาหารเลิศล�้าท่ีต้องลิ้มลองอย่าง

ละเมียดละไม

เขากินโจ๊กไปเงียบๆ นางก็ท�างานวุ่นวายและแสร้งแสดงท่าที 

สงบนิ่ง เวลาปกติมักเป็นเช่นนี้ หลังจากน้ันเขาก็จะวางเงินไม่ก่ีเหรียญ 

ไว้ข้างชามที่ว่างเปล่า แล้วลุกจากไปก่อนที่บุคคลอื่นในเรือนหมู่จะ 

รับรู้

โจ๊กชามหนึง่ราคาห้าอแีปะ แต่เขามกัจะให้เงินมากกว่านัน้ ก่อนหน้าน้ี 

นางอยากจะคืนเงิน เขาก็ไม่ยอมรับแล้วเดินจากไป อาจเพราะเหตุน้ี  

นางจึงตักโจ๊กให้เขามากขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ มุมปากก็หยักย้ิมอย่างห้ามไม่อยู่ นางมองไป

ทางเขาอีกครั้ง แล้วสี่ตาก็ประสานกันเข้าพอดี!

หัวใจนางกระตุก แต่นางก็ไม่ได้หลบหน้าหนีอย่างแตกตื่นสติหลุด 

เพียงขบริมฝีปากอย่างขวยเขินด้วยใบหน้าสีแดงก�่า

"ท่านเมิ่งไม่ต้องจ่ายค่าโจ๊กแล้ว เหรียญเงินท่ีท่านให้ไว้เมื่อวานนี ้

ยังซือ้โจ๊กขาวห้าสหายได้อกีหลายหม้อ ท่านไม่ต้องจ่ายแล้ว...หรอืไม่ก็...

หรือไม่พรุ่งน้ีท่านก็มาอีก ข้าจะท�าขนมแป้งน่ึงพุทราเช่ือมสักหลายชิ้น 
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ให้ท่านน�ากลับไป ท่านเมิ่งจะได้เก็บบางส่วนไว้ให้ตัวเองกิน หรืออาจจะ

ให้ผูอ้ืน่ได้ด้วย" นางอยากกล่าววาจาแสดงความขอบคณุ แต่แล้วก็รู้สึกว่า 

ของที่ตนสามารถทดแทนไดช้า่งน้อยจนน่าระอา น�า้เสียงจึงสนทิสนมขึน้

โดยไม่ได้ตั้งใจ

แต่ทว่า...

"พรุ ่งน้ีข้าไม่มาแล้ว" เสียงทุ้มต�่าของบุรุษเอ่ยอย่างสุภาพและ 

ตรงไปตรงมา

เมือ่ได้ยินชายตรงหน้าพูดเช่นน้ี ใบหน้าเจยีงหุยเสว่ียพลันชะงกัค้าง 

เอ่ยถามโดยไม่ได้ตรึกตรอง...

"ท่านเมิง่ต้องออกนอกเมอืงหลวงไปท�างานอกีแล้วหรือ ครานีจ้ะไป

ที่ใด ยังคงเป็นที่ชายแดนตะวันตกใช่หรือไม่" นางถามติดกันสามค�าถาม

ด้วยปากท่ีไวย่ิงกว่าความคิด เมือ่ถามเสรจ็ ใบหน้ากลับแข็งค้างย่ิงกว่าเดิม

"เอ่อ...คือว่า...ก่อนหน้านี้ตอนท่ีท่านเมิ่งกลับมายังเมืองหลวง  

มาสอนการต่อสู้ท่ีตรอกซงเซียง ข้าได้ยินผู้คนพูดกันว่าท่านเมิ่งคงจะ 

ท�าธุระเสร็จแล้ว จึงกลับมาหาทุกคนได้...และมีคน...บอกข้าว่าท่าน 

กลับมาจากชายแดนตะวันตก"

นางอยากจะกล่าวกลบเกลือ่น แต่วาจายังคงตดิขัด ดท่ีีเมิง่อว๋ินเจงิ

ไม่ได้ติดใจอะไรในค�าพูดนาง ดวงตาสีเข้มท่ีมองมายังนางคู่นั้น แม้จะ

สงบนิ่งแต่ก็แฝงความอ่อนไหว ราวกับถูกนางก่อกวนโดยไม่ทันตั้งตัว

"ผูแ้ซ่เมิง่เหน็ว่าแม่นางเจยีงคงจะเกิดท่ีชายแดนตะวันตกใช่หรอืไม่"

เจียงหุยเสว่ียพลันก�านิ้วท้ังสิบแน่น นัยน์ตาทั้งสองส่ันไหวน้อยๆ 

โดยไม่รู้ตัว ได้ยินเสียงพูดสุภาพของเขากล่าวเสริมอีกว่า
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"โจ๊กขาวห้าสหายชามนีข้องแม่นาง ข้าผูแ้ซ่เมิง่เคยกินมาหลายหน

ยามอยู่ที่ชายแดนตะวันตก นับว่าเป็นอาหารที่พบเห็นได้ทั่วไปของ 

ท้องถ่ิน" เขาหยุดครูห่น่ึง แล้วกล่าวช้าลง "อกีทัง้พวกเจ้าสองพ่ีน้องหน้าตา

ไม่ค่อยเหมือนหญิงสาวชาวฮั่น ผิวพรรณออกขาว ดวงตาสีอ่อน สีผม 

ยามต้องแสงแดดออกเป็นสีแดง เวลากล่าววาจาติดส�าเนียงเหน่อ  

เป็นเฉกเช่นเดียวกับหญิงสาวที่อยู่ชายแดนตะวันตก"

หน้าตาภายนอกและส�าเนียงการพูดเดิมเป็นสิ่งท่ียากจะปิดบังได้

ทั้งหมด การท่ีเขาดูออกก็ไม่นับเป็นอย่างไรได้ไม่ใช่หรือ เจียงหุยเสว่ีย

ปลอบตัวเองในใจ ริมฝีปากที่ยิ้มอย่างเขินอายเปิดออกอีกครั้ง

"ความจริงเป็นดังเช่นที่ท่านเมิ่งกล่าว" นางสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้ว

ย้ิมบางๆ อีกครั้ง "ท่ีบ้านเก่า...ที่บ้านเก่าข้าไม่เหลือคนในครอบครัวแล้ว 

เหลือเพียงพวกข้าสองพ่ีน้องที่ต้องพ่ึงพากันเอง ไม่มีทั้งที่นาและบ้าน 

ให้อาศัย ความเป็นอยู่ยากล�าบากเกินกว่าท่ีจะทนต่อไป เราสองพ่ีน้อง 

จงึตดัสนิใจเดิมพัน ติดตาม...ตามขบวนพ่อค้ามายังเมอืงหลวง" 

เมิง่อว๋ินเจงิได้ยินแล้วสหีน้าก็ขรมึลง เขาพยักหน้า "เช่นน้ีดเูหมือนว่า 

เจ้าจะพาน้องสาวเดนิทางมาไกลมาก กว่าท่ีจะได้ลงหลกัปักฐานในเมอืงหลวง"

นางหลบุตาลงและพยักหน้าเออออตาม "อมื...ใช่แล้ว ไกลมาก เป็น

เส้นทางท่ีไกลมากจริงๆ แต่...แต่ล้วนเป็นเพราะได้รับความช่วยเหลือ 

จากท่านผูส้งูส่ง หากไม่มเีขา พวกเราสองพ่ีน้องก็คงอบัจนหนทาง ตกตาย

ด้วยความหิวโหย เสื้อผ้าขาดรุ่ยอยู่ในป่า ล้วนเป็นเพราะเขาที่ท�าให้เรา 

มีหนทางรอด..."

พูดมาถึงตรงน้ีน�า้เสยีงหญิงสาวราวกับครวญเพลง ฟังดอู่อนหวาน

Page_�������������������������.indd   41 3/1/2563 BE   11:01



42

สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย

จับใจ แม้แต่ใบหน้าก็ยังอ่อนโยนประดุจสายน�้า ราวกับว่าเมื่อกล่าวถึง

คนผู้น้ัน ความอบอุ่นในก้นบึ้งจิตใจก็ท่วมทะลักออกมาไม่หยุดหย่อน  

บุรุษที่นิ่งฟังเงียบๆ อยู่ด้านข้างจึงอดเลิกคิ้วขึ้นด้วยความสงสัยไม่ได้...

'ท่านผู้สูงส่ง' ในวาจาของหญิงสาวผู้น้ี ที่แท้ได้สร้างบุญคุณใดไว้ 

และเป็นผู้สูงส่งเพียงใดส�าหรับนาง
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2

ครึ่งปีก่อน ที่ชายแดนตะวันตก

ระหว่างเทียนเฉากับชนเผ่าในชายแดนตะวันตกมีอาณาเขต

ชายแดนร ่วมกันเล็กๆ ภูมิลักษณ์ที่แปลกประหลาดก ่อให ้ เ กิด 

สภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ ทุกครั้งที่เที่ยงวันล่วงคล้อย เมฆจะเริ่ม 

ลดตัวลงกลายเป็นเกล็ดน�้าค้างที่จับตัวอยู่บนภูเขา ต่อให้เป็นฤดูร้อน  

เพียงแค่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ลมก็จะเริ่มพัดโชยมา ท�าให้ผู้คนหนาว 

จนฟันสั่นกระทบกัน และผิวเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล�้า

หลงักระโดดลงมาจากผาอิงจุย่ กระแสน�า้อนัเชีย่วกรากของฤดรู้อน

โหมทะลกัใส่พวกนาง เจยีงหยุเสว่ียไม่หลงเหลือพละก�าลังในการต้านทาน

อีกเลย

นางเพียงกอดโม่เอ๋อร์ไว้แน่น ปล่อยให้กระแสน�้าพัดพาร่างกาย 

หมุนวนกระแทกซ้ายปะทะขวา ประคองศีรษะตนเองให้พ้นผิวน�้า

Page_�������������������������.indd   43 3/1/2563 BE   11:01



44

สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย

ท่ามกลางกระแสคลื่นโดยไม่ลืมที่จะหายใจเข้าและหายใจออก

น�้าเชี่ยวกรากไหลจากท่ีสูงลงสู่เบื้องล่าง เดี๋ยวก็ว่ิงพล่าน เดี๋ยวก็

หมุนคว้าง เดี๋ยวก็ร่วงตกลงตามภูมิลักษณ์ จนกระทั่งพวกนางถูกพัดพา

มาไกลเท่าใดก็ไม่อาจทราบได้

เจยีงหุยเสว่ียรูส้กึเหน็บชาจนแทบสญูเสียสตสัิมปชญัญะ จนกระท่ัง

มีอะไรบางอย่างกัดผมของนางไว้ กระชากจนนางเจ็บไปถึงหนังศีรษะ 

ท�าให้นางรู้สึกตัว พลันหยุดย้ังความนึกคิดที่ก�าลังจะล่องลอยไปไกล 

ได้ทัน

ขณะท่ีสมองยังไม่ทนัท�างานด ีนางก็ออกแรงกอดทีส่องแขน พบว่า

โม่เอ๋อร์อยู่ในอ้อมกอดไม่ได้หายไปไหน จติใจนางจงึสงบลง แต่หนงัศรีษะ

กลับถูกดึงอีกครั้ง พลันได้ยินเสียงทุ้มต�่าของบุรุษดังขึ้น...

'ต้าชง หิวโหยเพียงใดกไ็ม่อาจท�าเช่นนี้ได้ นั่นเป็นผมคนมิใช่พชืน�้า 

อย่าได้กัดเล่น'

เสียงเดรัจฉานพ่นลมหายใจฟืดฟาดดังขึ้นที่ริมโสต เจียงหุยเสว่ีย

รู้สึกว่าหนังศีรษะคลายลงทันที ผมยาวร่วงลงมาปรกหน้า

นางเบกิตามองลอดผ่านเส้นผมท่ีเปียกชืน้ นางกับโม่เอ๋อร์ถกูกระแสน�า้ 

พัดพามาถึงริมแม่น�้าตอนล่าง เมื่อมองขึ้นไปเบื้องบน เห็นภูเขาซวงอิง

ขนาดใหญ่ยักษ์ที่กักขังนางเป็นเวลาสิบปีตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า

เวลานี้ดูเหมือนการต่อสู้ที่เชิงเขาจะสงบลงชั่วคราว ในที่ไม่ใกล้ 

ไม่ไกลมีคนจ�านวนมากล้มลง อีกท้ังมีคนสิบกว่าคนท่ีถูกจับเป็นและ 

มัดรวมกันไว้ทางด้านหน่ึง กลุ ่มชายหนุ่มที่สวมชุดของทหารก�าลัง 

ยุ ่งวุ ่นวายอยู่ในสนาม ท้ังช่วยคนของตนเองที่ได้รับบาดเจ็บ และ 
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เคลื่อนย้ายศพมาวางเรียงให้เป็นระเบียบ

เหตุท่ีวันน้ีผู้คนทั้งหมดต่างพากันว่ิงลงมาที่เชิงเขาและก่อความ

โกลาหลวุน่วาย ไม่มใีครมายับย้ังไม่ให้พวกนางหนขีึน้ไปท่ีผาองิจุย่ ท่ีแท้

เป็นเพราะเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่บุกมาปราบปราม

อย่างน้ันหรือ เช่นนี้แปลว่าสวรรค์...ในที่สุดสวรรค์ก็มีตาแล้ว? ขณะท่ี 

เจยีงหุยเสว่ียก�าลงัคดิอย่างเลอะเลอืน เสยีงร้องฟืดฟาดแหบห้าวก็ดงัขึน้

พร้อมลมที่เป่ารดเส้นผมเปียกชื้นของนาง ฟังดูเหมือนก�าลังโมโหโทโส 

ไม่พอใจ

พอนางเบนสายตากลับมาก็ต้องผงะเล็กน้อย เนื่องด้วยระยะ 

อันใกล้ชิดของหัวม้าขนาดใหญ่สีด�าสนิท

เสียงทุ ้มต�่าของบุรุษดังข้ึนอีกครา เอ่ยอย่างหมดความอดทน  

'ได้ เป็นข้าเข้าใจต้าชงผดิ เจ้าไม่ได้กัดผมผูอ้ืน่เพราะหวิโหย แต่เป็นเพราะ

กลัวว่านางจะถูกน�้าพัดพาไปจึงรีบช่วยเอาไว้ด้วยปาก คาบผมนาง 

ลากขึ้นฝั่ง'

'ฟืดฟาด...' มันพ่นลมตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆ 

'เจ้าจะเอาเรื่องข้าให้ได้เลยหรือ' น�้าเสียงเขาอ่อนลง 'ได้ ข้าผิดเอง 

หลังจากเสร็จเรื่อง ข้าจะเลี้ยงสุรานายท่านเป็นอย่างไร'

เจียงหุยเสว่ียได้ยินม้าใหญ่ท�าเสียงฟืดฟาดอีกคร้ัง คร้ังนี้เสียง 

เบาลงราวกับว่ายอมรับ 'เครื่องขอขมา' จากฝ่ายบุรุษแล้ว จากนั้นมันก็

ก้าวช้าๆ ไปดื่มน�้าที่อีกด้าน

ต่อมาสิ่งท่ีเล็ดลอดผ่านม่านผมเปียกชื้นสะท้อนเข้าสู่คลองจักษุ 

ของนางคือขายาวที่อยู่ในชุดรัดกุมสีด�า ถัดจากขาลงมาก็เป็นเท้าใหญ ่
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ในรองเท้าล�าลองท�าจากหนังสีด�า

บุรุษผู้นั้นเอ่ยกับนาง 'แม่นางได้รับบาดเจ็บที่ใดหรือไม่ แล้วลุกขึ้น

ยืนได้หรือไม่'

ล�าคอนางแห้งผาก นางกัดรมิฝีปากพลนัรูส้กึยากท่ีจะเอ่ยค�า ท�าได้

เพียงส่ายหน้าไปก่อน

เขาถามอีก 'แม่นางน้อยที่เจ้าอุ ้มอยู่ วางลงให้ข้าน้อยตรวจดู 

ได้หรือไม่'

'พี่สาว...พี่สาว...ฮือ...'

ไม่รู้ว่าร่างน้อยในอ้อมกอดตื่นขึ้นตั้งแต่เมื่อใด หรือเพียงแค่ละเมอ

ร้องไห้ แขนเล็กผอมบางน้ันพลันกอดรัดนางแน่น ศีรษะซุกเข้ามา 

ในอ้อมอกนาง เจียงหุยเสว่ียสั่นสะท้านไปทั่วร่างพลางกอดแน่นขึ้น 

โดยสัญชาตญาณ

นางไม่รูเ้ลยแม้แต่น้อยว่าท่าทขีองตนเองในเวลาน้ีดตู่อต้าน ระแวง

และหวาดหวั่นราวกับกลัวว่าจะมีผู้ใดมาแย่งคนไป

ทหารนายหนึ่งวิ่งอย่างฉับไวมาหยุดอยู่ที่บุรุษตรงหน้านาง รีบร้อน

รายงาน...

'ใต้เท้ายอดมือปราบ พบเด็กหญิงสิบสามคนกับเด็กชายเจ็ดคน 

ในที่คุมขังของภูเขาซวงอิง ดูจากชุดของพวกเขาแล้ว เป็นไปได้อย่างย่ิง

ว่าจะเป็นเดก็ๆ ท่ีหายตัวไปอย่างต่อเนือ่งของชนเผ่าในแถบน้ี ก่อนหน้านี้

หัวหน้าของแต่ละเผ่าเคยแลกเปลี่ยนข่าวสารและช่วยกันตามหา และ 

ร้องเรยีนไปยังทีว่่าการท้องถ่ินของท่ีน่ีด้วย ในทีสุ่ดตอนน้ีก็ตามหาพบแล้ว 

เพียงแต่ว่า...ดูท่าแล้ว...ไม่ค่อยดี...' ค�าพูดรัวเร็วเมื่อกล่าวมาถึงช่วงท้าย
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ก็ต้องชะงักลง

เด็กชายเด็กหญิงในวัยแรกรุ่นอันงดงามเมื่อตกมาอยู่ใต้เง้ือมมือ

ของโจรท่ีไม่ว่าความชั่วใดๆ ล้วนกระท�าและฆ่าคนไม่กะพริบตาเช่นน้ี  

จะต้องพบเจอกับการปฏิบัติเช่นไร อีกทั้งยังถูกลักพาตัวมาเป็นเวลานาน

เช่นนี้ สถานการณ์จะเลวร้ายถึงเพียงใด ย่อมไม่จ�าเป็นต้องขบคิด 

ให้มากความ

เขาเพียงเอ่ยถาม 'มีที่ยังรอดชีวิตหรือไม่'

นายทหารหายใจเข้าลึกๆ 'ยี่สิบร่าง...เป็นศพที่ไม่สมบูรณ์'

เจยีงหยุเสว่ียหลงัสัน่สะท้าน พลนัความเหนบ็หนาวแทรกซมึไปทัว่

แขนขาและกระดูก

เด็กชายเด็กหญิงทั้งยี่สิบคนนั้น นางเคยพบพานบนภูเขาซวงอิง...

นางเคยสบสายตากับพวกเขา เป็นดวงตาที่ว่างเปล่าไร้ประกาย  

สิ้นหวังจนท�าให้เท้าของนางเหน็บหนาวราวกับว่าสักวันหน่ึงนางจะต้อง

กลายเป็นอย่างพวกเขา...แต่มาวนันี ้ท้ังย่ีสบิชวิีตล้วนจบลง ไม่หลงเหลอื

ผูร้อดชวิีต อกีทัง้ยังถูกคนพวกนัน้เล่นงานจนกลายเป็นศพท่ีไม่สมบรูณ์...

นางหลับตาลงด้วยความยากที่จะสะกดกลั้น เสียงร้องครวญอย่าง

ขมขื่นหลุดออกมาจากล�าคอ

ทันใดนั้นก็มีวัตถุหน่ึงตกลงบนหัวไหล่อันสั่นเทาของนาง ความ

อบอุ่นปกคลุมทั่วกาย ท�าให้นางช้อนตาขึ้นโดยพลัน

ไม่รู้ว่าบุรุษผู้น้ันคุยธุระกับนายทหารเสร็จตั้งแต่เมื่อใด ตอนน้ีเขา

ย่อลงมานั่งชันเข่าอยู่ตรงหน้านาง

นางมองเห็นใบหน้าทีม่เีค้าโครงอนัเดด็เดีย่วประดจุรปูสลกัของเขา 
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เห็นเขาส่งย้ิมอย่างอบอุ่นให้นางที่ผมเผ้ารกรุงรังและก�าลังรู้สึกกระดาก

อย่างย่ิงยวด สองข้างแก้มเขาห้อยลงเลก็น้อย นางมองดสูองตาอนัลกึล�า้

มปีระกายภายใต้ค้ิวทีห่นาคมด่ังมดีดาบของเขา นางมองเหน็ความซือ่ตรง

เที่ยงธรรมและเปี่ยมความเมตตาในนั้น

'แม่นางหมดสิ้นหนทางหนี สุดท้ายจึงพาน้องสาวกระโดดลงมา 

ในแม่น�้าเชี่ยว เพื่อที่จะได้หนีลงมาตามสายน�้าใช่หรือไม่'

เขาเห็นนางเป็นพวกเดียวกับกลุ ่มเด็กชายเด็กหญิงย่ีสิบคนท่ี 

กลายเป็นศพไม่สมบูรณ์

แต่จะว่าไปแล้วก็ไม่ผิด

เขากล่าวได้ไม่ผิด

นางหลุบตาลงและพยักหน้าอย่างแข็งขัน กระชับเส้ือคลุมตัวหนา

ทีเ่ขาเพ่ิงน�ามาห่มให้นางแน่นข้ึนโดยไม่รูตั้ว ห่อหุ้มร่างเลก็ทีเ่สือ้ผ้าปกปิด

ไม่มิดและสองขาเปลือยเปล่าเอาไว้อย่างแน่นหนา

'ข้าน้อยแซ่เมิง่ เป็นคนจากเมอืงหลวงของเทยีนเฉา มายังทีน่ี่ในวันนี ้

เพ่ือจบักุมตัวโจรทีม่ายึดเส้นทางบนภูเขาซวงองิ' ราวกับว่าไม่อยากท�าให้

นางตกใจกลัวอีก เขาจึงไม่ได้แตะต้องตัวนาง ทั้งไม่ได้เข้าใกล้แม้สัก 

ครึ่งก้าว น�้าเสียงที่ทุ้มต�่าแต่อบอุ่นเอ่ยข้ึน 'นอกจากทหารท้องถิ่นแล้ว  

ชนเผ่าในละแวกใกล้เคียงกส่็งมอืดีมาช่วยอีกแรง มท้ัีงท่ีเป็นบรุษุและสตรี 

ผูแ้ซ่เมิง่จะขอให้ท่านป้าท่านหนึง่ท่ีติดตามมาช่วยดแูลพวกเจ้าสองพ่ีน้อง

ไปก่อนดีหรือไม่' ราวกับว่าดูออกถึงความสับสนของนาง เขาชะงักไป  

ก่อนจะเอ่ยปากขึ้น...

'แม่นางดูแล้วเหมือนจะไม่ได้รับอันตราย แต่ว่าน้องสาวตัวน้อย 
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ในอ้อมกอดของเจ้าจ�าเป็นต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียด อีกทั้ง

พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้ว เมื่อถึงเวลานั้น น�้าแข็งและเกล็ดน�้าค้าง

จะเริ่มจับตัวบนภูเขาซวงอิงแห่งนี้ พวกเจ้าสองพ่ีน้องเนื้อตัวเปียกปอน  

จะไม่เสาะหาสถานที่อบอุ่นพักค้างแรมได้อย่างไร'

...ได้อย่างไรหรือ

จริงสินะ ตั้งแต่กระโดดลงมาจากผาอิงจุ ่ย นางเพียงคิดแต่จะ

กระโดดหนีจากกรงขังแห่งนั้น มาตอนนี้ได้กระโดดลงมาแล้ว ยังต้อง

ขบคดิหาหนทางรอดชวิีตต่อไป ต้องมชีวิีตอยู่ต่อไป จะกระโดดส�าเรจ็แล้ว

มาแข็งตายภายหลังไม่ได้

หากนางเอาชีวิตมาทิ้งไว้เช่นน้ันจริง นางคงไม่มีทางไปสู้หน้า

วิญญาณของคนใกล้ตัวที่อยู่บนสวรรค์ได้

สุดท้ายนางก็เลียริมฝีปาก ส่งเสียงหลังจากเงียบมานาน พูดกับ 

ชายหนุ่มแซ่เมิ่งท่านนี้...

'ใต้เท้า...ช่วยด้วย...'

ในคืนนั้นทีช่ายแดนตะวนัตกนอกเมือง นางกอดโม่เอ๋อร์และซุกตัว

อยู่ในเส้ือคลุมหนากว้างที่บุรุษผู้น้ันมอบให้ ด้วยความช่วยเหลือจาก 

ท่านป้าซาฉีซึ่งเป็นหน่วยช่วยเหลือท่ีติดตามมา นางกับโม่เอ๋อร์จึงได้ 

ปักหลักในกระโจมหลังเล็กท่ีปลูกขึ้นมาช่ัวคราว ไม่เพียงเท่าน้ี พวกนาง

สองพ่ีน้องยังได้อาบน�้าร้อน อีกท้ังยังได้กินอาหารและน�้าแกงร้อน 

ชามใหญ่

เจ้าหน้าที่หนุ่มท่ีเรียกตนเองแซ่เมิ่งท่านน้ัน ดูเหมือนจะมีต�าแหน่ง
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ที่สูงและส�าคัญ ทั้งยังท�างานยุ่งตัวเป็นเกลียว นางเห็นแล้วว่าแม้แต ่

เจ้าหน้าท่ีทางการของท้องถ่ินท่ีสวมชุดเครื่องแบบต่างพากันมาขอ 

ค�าชีแ้นะหรือหารอืกับเขา หวัหน้าเผ่าหลายคนต่างก็มาล้อมวงคยุธุระด้วย

แสดงว่าเขาเป็นบุคคลที่เก่งกาจมาก...

บคุคลทีเ่ก่งกาจท่านนี ้ดูเหมอืนจะเข้มงวดและถือตวั แต่กลบัปฏบิตัิ

ต่อผู้อ่อนแออย่างดียิ่งและมีความอดทนสูงมาก

คนืน้ันนางขดอยู่ในกระโจมพลางกอดโม่เอ๋อร์ทีห่ลบัลกึไป ข้างนอก

ผู้คนท่ีค้างแรมในป่าจุดคบเพลิงขึ้นและจัดเวรยามเฝ้าระวังป้องกัน  

ความคิดนางวุ่นวายสับสนไม่อาจข่มตาหลับได้ นางเห็นเงาของเขา 

ทาทาบรางๆ อยู่บนกระโจม ก�าลังถามไถ่ความเป็นอยู่ของพวกนาง

สองพี่น้องกับท่านป้าซาฉีด้วยเสียงแผ่วเบา

ราวกับดูออกว่านางหวาดกลัวและระแวง พอเขาฝากฝังพวกนาง

กับผู้อื่นแล้ว ก็ไม่ได้มาคุยกับนางอีก

ภายหลังเมื่อสะสางงานส�าคัญในภูเขาซวงอิงแล้ว เขากับทหาร

ประจ�าท้องถ่ินก็คุมตัวโจรภูเขาสิบกว่าคนจากไป ท่านป้าซาฉีจึงน�านาง

และโม่เอ๋อร์กลับไปที่บ้าน

บ้านของท่านป้าซาฉต้ัีงอยู่ในหมูบ้่านบนภเูขาเลก็ๆ ทีห่มูบ้่านแห่งน้ี  

พวกสตรจีะมหีน้าทีด่แูลเด็กและคนชราในบ้าน ท�านา เลีย้งไหม ปลกูหม่อน  

ทอผ้า ส่วนบุรุษที่ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงส่วนใหญ่กลับออกไปค้าขาย

นางและโม่เอ๋อร์อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นเวลาสามเดือนเต็ม

ไม่ใช่ว่าพวกนางไม่คิดอยากจะจากไป

แต่เน่ืองจากพวกนางกระโดดลงมาจากผาองิจุย่ ถกูกระแสน�า้เชีย่ว
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พัดพา ท�าให้บนตัวโม่เอ๋อร์ได้รับบาดแผลจากการขูดกระแทกหลายแห่ง 

กระดกูไหปลาร้าข้างซ้ายกับกระดกูซีโ่ครงสองซีถึ่งกับหกัไป นางก็เพ่ิงจะ

รู้ในภายหลัง และนางเองก็ไม่ได้มีอาการดีไปกว่ากัน นางอาจดูเหมือน 

ไม่ได้เป็นอะไร แต่ลมปราณในทรวงอกกลับติดขัด ต้องลอบเดินลมเอง 

อยู่หลายวันถึงจะกระอักเลือดเสียออกมาได้หมด

อีกทั้งร่างกายของนางเกิดความเปลี่ยนแปลงที่นางไม่รู้จัก

ตอนอยู่ในลาดเขาไหเพาะหนอนกู่ท่ีส�านักเหย่ียนเหมินแห่งเผ่าชิง 

นางคิดว่าตนเองได้ตายไปแล้วจริงๆ ตายแล้วฟื้นคืนชีพใหม่ จึงท�าให ้

เลอืดลมในร่างกายของนางเปลีย่นเป็น...สะอาดขึน้? หรอืควรจะกล่าวว่า

เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง?

ตอนที่นอนจมกองโคลน ราวกับว่านางตกอยู่ในห้วงแดนอัน 

ไร้ขอบเขต ได้ยินเสียงท่านยายคุยกับนาง...

'อย่าลืมว่าต้องหายใจอย่างไร ยายเคยสอนเจ้า...'

'เสวี่ยหลานรัก เจ้ายังจ�าวิธีการหายใจเข้าออกได้หรือไม่'

เมือ่ย้อนรอยตามสายใยความทรงจ�าทีไ่ม่รูว่้าซ่อนฝังไว้ตัง้แต่เมือ่ใด  

บางทีอาจจะเป็นตอนน้ันที่ร่างกายนางตอบสนองขึ้นมาเอง จึงใช้วิชา 

'ธาราชีวิตเชื่อมวิญญาณ' ท่ีท่านยายเคยสอนนางขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว น่ัน

เป็นวิชาการหายใจเข้าออกเพ่ือปรบัสมดลุธาตภุายในท่ีท่านยายผูเ้ป็นถึง

หวัหน้าแม่มดแห่งเผ่าไป๋ใช้ในการติดต่อสือ่สารกับวิญญาณของสรรพสิง่

ต ่างๆ นางในวัยเด็กเคยฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล ่า แต่ไม่เคยไปถึง 

โลกวิญญาณไร้พรมแดนดังค�าบอกเล่าของท่านยายมาก่อน

แต่ว่าครานี้...นางไม่รู้จริงๆ
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บางทีอาจเป็นเพราะถูกบีบค้ันจนถึงท่ีสุด ไม่มีทางท่ีจะหนี และ 

หมดสิ้นหนทางถอย ดวงวิญญาณและลมปราณของนางจึงข้ามผ่าน 

ทุกสิ่งไปยังห้วงแดนที่ว่างเปล่าแห่งนั้น

ต้นสายปลายเหตคุวามเปลีย่นแปลงในร่างกายนางน้ันยังไม่ทราบ

แน่ชัด แต่สิ่งเดียวท่ีแน่ชัดก็คือหนอนกู่ในร่างกายและพิษในเลือดนาง 

ล้วนถกูสะกดเอาไว้ นางใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะตระหนักได้ว่าพลงับรสิทุธ์ิ

สายนั้นมีต้นก�าเนิดมาจากตัวตนและร่างกายของนางเอง

ก่อนหน้านี้ เลือดแต่ละหยดของนางสามารถท�าให้ดอกไม้ใบหญ้า

ที่อุดมสมบูรณ์เปี่ยมพลังชีวิตแห้งเหี่ยวอับเฉาได้ในชั่วพริบตา ส�านัก 

เหย่ียนเหมินจะใช้คนอย่างพวกนางในการปลูกถ่ายหนอนกู่และยาพิษ 

นางคือ 'มนุษย์หนอนกู่' และ 'ตับพิษ' แต่พอผ่านการตายแล้วฟื้นคืนชีพ

ขึ้นมา นางก็ไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาทั่วไป

เลือดเสียที่นางขับออกมาระหว่างการเดินลม ความจริงแล้วก็

กระอักลงบนพื้นหญ้า

แต่หญ้ายังคงเป็นสีเขียวสด

นางมองดูเลือดซึมลงดินตาค้าง กลั้นใจรอคอย ดวงตาทั้งคู่จับจ้อง

ไม่กะพริบ ผลปรากฏว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามปกติ นางไม่ได้ท�าให้ 

สิ่งมีชีวิตบนดินตกตายหรือเหี่ยวแห้ง

หลังจากนั้นนางก็ทดสอบอีกหลายครั้ง ถึงขั้นกรีดนิ้วตัวเองเพ่ือ 

หยดเลือดผสมลงในน�้า แล้วลอบน�าไปป้อนให้ไก่ที่ท่านป้าซาฉีเลี้ยง

ผลปรากฏว่าไม่เป็นอะไรจริงๆ ไก่ตัวผู้ยังคงวิ่งเล่นร่าเริง ร้องขัน 

เสียงดังกังวาน ไก่ตัวเมียก็ส่งเสียงไม่หยุดหย่อน วางไข่อย่างขยันขันแข็ง
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ต่อไป

นางคดิว่าถ้าหากความเปลีย่นแปลงน้ีมสีาเหตมุาจากวชิา 'ธาราชีวิต 

เชื่อมวิญญาณ' จริงล่ะก็ นั่นอาจเป็นวิธีเดียวที่นางจะช่วยตนเองได้

วิชา 'ธาราชีวิตเชื่อมวิญญาณ' ปราณไหลเวียนจากจุดตันเถียน 

ไปท่ัวแขนขาและกระดูก ขอเพียงจับเคล็ดวิชาได้ ลมปราณจะไหลหล่ัง

ต่อเน่ืองไม่ขาดตอน วิธีการจับเคล็ดวิชาน้ีท�าได้ไม่ยาก เพียงฝึกฝน 

ไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะบรรลุหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนา

เพราะเหตน้ีุนางจงึหนัมาฝึกฝนวธีิการหายใจเข้าออกนีใ้หม่อกีครัง้

ทั้งหมดล้วนพ่ึงพาความทรงจ�าในวัยเยาว์ที่มีอยู่น้อยนิด ค้นหาไป

ทีละข้ัน เป็นไปอย่างเชื่องช้ามาก แต่ก็ไม่ถึงกับไม่ได้อะไรเลย บางครั้ง

นางยังรู้สกึได้ถึงเลอืดลมทีม่พีลงัในการช�าระล้างซึง่กดทบัอะไรบางอย่าง

ที่พร้อมจะออกมาก่อกวนเอาไว้

ดังน้ันนางกับโม่เอ๋อร์ต่างจ�าเป็นต้องอยู่ค้างในหมูบ้่านต่อไป โม่เอ๋อร์ 

รกัษาอาการบาดเจบ็ ส่วนนางก็คอยปรบัสภาพตนเองทีเ่ปล่ียนไปจากเดิม  

ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งไม่อยากจากไป แต่พวกนางมิอาจไม่ไป

หมูบ้่านบนภเูขาของท่านป้าซาฉนีัน้ดมีากๆ มทุีกอย่างท่ีนางวาดหวัง 

ไว้ยามฝันถึงวัยเด็ก ท้องฟ้าสีคราม น�้าใสกระจ่าง ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่าย 

สายลมทีโ่ชยมาปะทะใบหน้าน�าเอากลิน่หอมของดอกไม้นานาชนดิและ

กลิ่นสดชื่นท่ีท�าให้ผู้คนจิตใจสงบของต้นหญ้ามาให้อยู่เป็นนิจ เพียงแต่

ระยะทางจากหมู่บ้านน้อยบนภูเขาแห่งนี้กับภูเขาซวงอิง...

ช่างอยู่ใกล้กันเสียจริง!

วันนัน้ทีท่หารของทางการมาจบัโจร ในบรรดาสบิกว่าคนทีถู่กจบักุมตวั  
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กลับไม่มีผู้น�าของส�านักเหย่ียนเหมินแห่งเผ่าชิง ในกองศพของโจรภูเขา 

ทีถู่กน�ามาวางเรยีงกันก็ไม่มบีคุคลทีม่ตี�าแหน่งสงูของส�านกัเหย่ียนเหมนิ 

เลย

โฉมหน้าของส�านกัเหย่ียนเหมนิแห่งเผ่าชงิสร้างมาได้ดย่ิีง ในสายตา 

คนนอก ภูเขาซวงองิคอืทีท่ีถู่กโจรโฉดชัว่ไม่เหน็กฎหมายหรือฟ้าดินอยู่ใน

สายตาเข้ามายึดครอง ปล้นชิงทรัพย์สิน และฆ่าคนราวกับมดปลวก  

มาตอนนี้จับโจรได้แล้วเรื่องก็จบสิ้น แต่กับผู ้ที่ใช้โจรชั่วกลุ ่มนี้เป็น 

เครือ่งมอืและซ่อนอยู่เบือ้งหลงัความทกุข์อนัใหญ่หลวงของนาง หากมใิช่

ผู้ที่แทรกซึมอยู่ในนั้น จะมีผู้ใดแยกแยะออก

แรกเริ่มนางสับสนมึนงง มีเรื่องราวมากมายปะปนกัน แต่ไม่รู้ว่า 

ควรจะพูดอะไรดี ภายหลังพอได้ตั้งหลักในหมู่บ้านน้อยบนภูเขากับ 

ท่านป้าซาฉี จึงอยากจะน�าเรื่องมาบอกแต่ก็ไม่รู้ว่าควรที่จะบอกใคร

ไม่มใีครให้บอก ทุกอย่างย่ิงเหมอืนกับมนี�า้ท่วมปาก ในทีส่ดุนางจงึ

โน้มน้าวตวัเองว่าในเมือ่โจรภูเขาแห่งภูเขาซวงองิถูกจบักุมไปแล้ว ส�านัก

เหย่ียนเหมนิแห่งเผ่าชงิก็ไม่เหลอืบรวิารท่ีเป็นล่ิวล้อกลุ่มใหญ่ให้ใช้บงการ

ได้อีกต่อไป รากฐานย่อมได้รับผลกระทบกระเทือน

เพียงแต่ความหวาดกลวัยังคงเกาะกุมจติใจนางชนิดทีขั่บไล่อย่างไร

ก็ไม่ไป นางกลัวว่าหากยังคงอยู่ต่อไม่ยอมไป แล้วเกิดมีคนตามมาหาถึง 

ที่นี่ ก็จะท�าร้ายท่านป้าซาฉีและชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขาแห่งนี้

ภายหลังขบวนพ่อค้ากลุ่มหน่ึงของหมู่บ้านบนภูเขาได้สมุนไพร

ล�้าค่าตากแห้งจากนอกด่านชายแดนตะวันตกมาหลายคันรถ และ

ต้องการจะน�าไปส่งที่เมืองหลวงของเทียนเฉา นางจึงกล่าวอ�าลาท่านป้า
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ซาฉี พาโม่เอ๋อร์ท่ีเริ่มทุเลาจากอาการบาดเจ็บออกติดตามขบวนพ่อค้า

มายังทางตะวันออก ไปให้ไกลจากภูเขาซวงอิง

ก่อนจะจากไป ท่านป้าซาฉีมอบก้อนเงินถุงเล็กๆ ให้แก่นาง 

เป็นพิเศษพร้อมกับใบขออนุญาตเข้าเมือง

'แม่นางอย่าเพ่ิงรีบปฏิเสธ ก้อนเงินถุงน้ีไม่ใช่ของบ้านข้า แต่เป็น

ของมือปราบเทวดาใต้เท้าเมิ่ง เขาฝากฝังให้ข้าช่วยดูแลแม่นางทั้งสอง  

จงึทิง้เงนิไว้ส�าหรบัซือ้ยาและอาหารดีๆ ให้พวกเจ้าสองพ่ีน้องรกัษาอาการ

บาดเจ็บและบ�ารุงร่างกาย ฮ่าๆๆ ความจริงข้าก็ใช้ไปแล้วตั้งมาก  

เหลือเพียงแค่นี้ เจ้าก็เก็บไว้ดีๆ พอออกเดินทางแล้ว ภายหน้าก็จะมี 

เรื่องให้ใช้เงินอยู่บ่อยๆ

แล้วก็ใบขออนุญาตเข้าเมืองสองฉบับนี้ ท่านเม่ิงค�านวณไว้อย่าง

รอบคอบ มืดค�่าคืนนั้นเขามาหาเพื่อไถ่ถาม ข้าก็อธิบายเรื่องของพวกเจ้า

ให้เขาฟัง บอกว่าตอนนีพ้วกเจ้าพ่ึงพาอาศยักันเพียงสองพ่ีน้อง ไม่มสีมบติั

ตดิตวั ไม่รูว่้าภายหน้าจะไปลงหลกัปักฐานอยู่ทีใ่ด ท่านเมิง่จงึให้กระดาษ

สองฉบับน้ีมาก่อนจะไปจากที่นี่ พวกเจ้าก็พกติดตัวไว้จะได้ใช้ในยาม 

ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง'

ท่านป้าซาฉีเป็นผู้มีพระคุณสูงส่งของนางกับโม่เอ๋อร์

ส่วนใต้เท้ามือปราบแซ่เมิ่งยิ่งเป็นผู้มีพระคุณสูงส่งในหมู่ผู้สูงส่ง

ตอนนั้นได้รับความช่วยเหลือจากเขาที่ริมล�าธารใต้ภูเขาซวงอิง  

นางคิดว่าเขาท�าให้เพียงเท่านั้น แต่ไม่รู ้เลยว่าลับหลังเขายังท�าเพ่ือ 

พวกนางสองพี่น้องมากมายถึงเพียงนี้

หากไม่มีเขา นางก็จะไม่รู้จักกับท่านป้า ไม่ได้ไปที่หมู่บ้านน้อย 
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บนเขาแห่งน้ัน นางกับโม่เอ๋อร์ก็จะไม่มีทางได้รักษาอาการบาดเจ็บดีๆ 

และหากตอนนั้นพวกนางไม่ได้รับการช่วยชีวิต นางเพียงคนเดียวอาจจะ

อดทนจนรอดไปได้ แต่ว่าโม่เอ๋อร์...นางไม่กล้าที่จะคิดเลย

ดังน้ันหลังจากนอนกลางดินกินกลางทรายเป็นเวลาครึ่งเดือน  

ขบวนพ่อค้าก็เดินทางมาถึงเขตแดนอันร�่ารวยและงดงามเปี่ยมสุนทรีย ์

ของราชวงศ์เทียนเฉา แล้วเดินทางต่อไปไม่ก่ีวันก็ถึงเมืองหลวงที่ 

เจริญรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุด

แต่แล้วโม่เอ๋อร์พลนัล้มป่วย เป็นหวดัและไอเลก็น้อย ร่างกายอยู่ใน

สภาวะท่ีมไีข้อ่อนทรงตวัมาตลอดทาง ตวัคนล้มป่วยซมซานไม่มเีรีย่วแรง

โชคยังดีที่ได้ความช่วยเหลือจากท่านอาผู้น�าขบวนพ่อค้าที่เป็น 

คนกว้างขวาง ช่วยพวกนางเช่าทีอ่ยู่อาศยัเลก็ๆ ในเฉงิเป่ยของเมอืงหลวง

แห่งนี้ ก่อนที่จะออกจากเมืองหลวงไปค้าขายยังอีกอ�าเภอหนึ่ง

ห้องหับอาจจะเล็กไปบ้าง ลานบ้านก็เป็นลานของเรือนหมู ่ท่ี 

ทุกคนใช้สอยร่วมกัน แต่ส�าหรับนางกับโม่เอ๋อร์ก็นับว่าเพียงพอแล้ว  

ที่ส�าคัญกว่าก็คือค่าเช่าราคาถูกมาก

เป็นดังที่ท่านป้าซาฉีพูดไว้ไม่ผิด พอออกเดินทางแล้วก็จะมีเรื่อง 

ให้ต้องใช้เงินบ่อยๆ

พวกนางติดตามขบวนพ่อค้าเข้ามายังเมืองหลวง ระหว่างทางก็ 

ใช้เงินไปบางส่วน ต่อมาพอโม่เอ๋อร์ล้มป่วย นางก็ต้องจ่ายค่ารักษาและ

ยาให้ ท้ังยังเช่าห้องท่ีทั้งสองคนจะลงหลักปักฐานร่วมกัน ให้สาวน้อย 

ได้พักฟื้นอย่างวางใจ ในเมื่อเป็นเช่นน้ี ก้อนเงินถุงเล็กน้ันก็ร่อยหรอ 

จนแทบจะเห็นถึงก้นถุง
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นางจึงไม่มีทางเลือก หยิบมีดสั้นที่เหน็บไว้ข้างรองเท้ายาวออกมา

แล้วแกะหินที่อยู่บนนั้นออก ลักลอบน�าไปยังโรงรับจ�าน�า

ตอนท่ีนางถูกไล่ต้อนไปทีล่าดเขาซึง่เป็นไหเพาะหนอนกู่ตามธรรมชาต ิ

แห่งนั้น นางก็พกมีดสั้นเล่มนี้ติดตัวไว้อยู่ตลอดเวลา

จะว่าไปแล้วก็น่าข�า มีดสั้นนี้เป็นมีดที่เจ้าส�านักเหย่ียนเหมิน 

มอบให้กับพวกนางทั้งสิบห้าคน ซึ่งเป็นเด็กสาวที่พวกเขาต้ังใจจะใช้

ร่างกายเป็นภาชนะปลูกถ่ายหนอนกู่

ภายหลังนางค่อยได้คิดว่าบางทีเจ้าส�านักเหย่ียนเหมิน นอกจาก 

จะอยากเห็นพวกนางเอาชีวิตไปแลกกับสัตว์มีพิษทั่วทั้งลาดเขาแล้ว  

ที่จริงก็อยากเห็นว่าพวกนางซึ่งเป็นเด็กสาวเพียงไม่ก่ีคนจะเข่นฆ่า 

อย่างทารุณเพื่อช่วงชิงโอกาสรอดอันน้อยนิดของตัวเองอย่างไรบ้าง

ตอนที่อยู่ในไหเพาะหนอนกู่ยักษ์ นางไม่รู ้ว่าคนอ่ืนได้เข่นฆ่า 

นองเลือดตามท่ีเจ้าส�านักต้องการหรือไม่ แต่ทั้งหมดน้ันไม่ส�าคัญ 

อีกต่อไปแล้ว ตอนนีน้างจ�าต้องพ่ึงพาอาศยัตวัเองเพ่ือท่ีจะมชีวีติอยูต่่อไป 

ต้องดูแลโม่เอ๋อร์ และสิ่งท่ีจะช่วยได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็คือหินสลักรูปงู 

ที่ฝังอยู่บนมีดสั้นนี้

พอนางมาถงึเมอืงหลวงแล้วจงึค่อยรูว่้ามสีถานทีเ่ช่น 'โรงรบัจ�าน�า' 

อยู่ด้วย

หนิสลกัรปูงูมขีนาดใหญ่ประมาณเลบ็นิว้มอื ความจรงิแล้วนางเอง

ก็ไม่ทราบแน่ชดัว่ามรีาคาค่างวดเท่าใด แต่พอน�าหินเลก็ๆ ท่ีส่องประกาย

ไปแลกเป็นเงินจ�านวนห้าสิบต�าลึงเงิน นางก็รู้สึกว่าดีแล้ว...อืม ที่จริงก็ดี

จนไม่รู้ว่าจะดีอย่างไรแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ นางก็จะได้ซื้อของให้โม่เอ๋อร์ 
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ได้พักฟื ้นอย่างเหมาะสม แล้วยังมีเงินทุนส�าหรับประกอบกิจการ 

ขนาดเล็ก

ในท่ีสุดก็สามารถหนีไปให้ไกลจากชายแดนตะวันตกและลงหลัก

ปักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวในเมืองหลวงของเทียนเฉาได้เสียที

หลบลี้อยู่ในเมือง เป็นเช่นนี้ดียิ่ง

อืม...อย่างเดียวที่ไม่ดีก็คือไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเล็กเร่ืองใหญ่เพียงใด 

หากปล่อยให้เล็ดลอดออกไปเป็นข่าวลือ ข่าวสารน้ันก็จะแพร่กระจาย 

ไปทั่วทั้งเรือนหมู่ หรือถึงขั้นทั่วทั้งตรอกซงเซียง

อย่างเรื่องที่ 'ท่านเมิ่งมาขอกินทุกวันตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสาง'  

สบืเนือ่งจากท่านเมิง่ได้ออกมาช่วยนางในทีท่ี่เขา 'ไม่ควรจะมาปรากฏตวั' 

ต่อหน้าหูตาของผู้คนมากมายในที่เกิดเหตุ สุดท้ายจึงสร้างความวุ่นวาย

กลายเป็นเรื่องใหญ่

ผู้คนต่างเชื่อค�าพูดของโม่เอ๋อร์กันมากกว่า คิดว่าเมิ่งอว๋ินเจิงมา 

ขอกินจริงๆ ไม่ว่าภายหลังนางจะยืนยันอย่างไรก็ตาม ว่าท่ีจริงแล้ว 

ท่านเมิ่งจ่ายค่าโจ๊กทุกครั้งและยังจ่ายเกินมาตั้งมาก แต่ทุกคนก็ไม่ฟัง 

ค�าพูดเน้นย�้าของนาง ท่านยายเฉียวถึงกับมาหยิกมือนางเบาๆ แล้วเอ่ย

อย่างยิ้มแย้ม...

"เด็กโง่ จ่ายหรือไม่จ่ายเงินส�าคัญด้วยหรือ"

ไม่จ่ายเงิน มากินเสียเปล่าๆ แล้วจะไปต่างอะไรจากคนรับใช ้

ของสกุลจ้าวสามคนนั้นท่ีอาศัยอ�านาจของนายมาข่มเหงผู้อื่น ไฉนจึง 

ไม่ส�าคัญเล่า เจียงหุยเสวี่ยขบคิดอย่างไม่เข้าใจ รู้เพียงแต่ว่าไม่อยากให้

เมิ่งอวิ๋นเจิงถูกเข้าใจผิด จึงรีบแก้ต่างให้อย่างรวดเร็ว
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สดุท้ายท่านยายเฉยีวก็ย้ิมพลางส่ายหน้า ตบหลงัมอืของนางอย่าง

ค่อนข้างหมดความอดทน "เอาเถิดๆ เจ้ากับข้าก็นับว่ามีวาสนา ภายหน้า

หากมีเรื่องเช่นนี้อีก ยายแก่อย่างข้าจะขออาสาดูให้เจ้าแล้วกัน"

นางยังคงดูเหมือนไม่เข้าใจ

หญิงชราจึงส่ายหน้าแล้วพูดด้วยน�้าเสียงที่อ่อนลง "เจ้าเด็กคนนี้...

เฮ้อ กลายเป็นแม่นางใหญ่อายุสิบหกสิบเจ็ดแล้ว เหตุใดจึงไม่เข้าใจ  

ควรจะพูดกับเจ้าอย่างไรดี ชายผูห้นึง่มาขอโจ๊กเจ้ากินทุกวนั เจ้าคดิว่าเขา

มาขอกินเพียงแค่อาหารเท่านั้นหรือ เรื่องเช่นน้ี เจ้าเป็นสตรีไม่สะดวก

ออกปากเอง แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องรีบ มียายแก่อย่างข้าอยู่ทั้งคน พวกข้า 

ไปถามท่านเมิ่งให้กระจ่างแทนเจ้าก็ได้"

แม่นางผู้หนึ่ง ชายผู้หนึ่ง เรื่องราวเช่นนี้...

ทีแ่ท้ทุกคนก�าลงัคิดว่า...คิดว่าทีช่ายผูน้ั้นสนใจไม่ใช่อาหาร แต่เป็น

นางอย่างนั้นหรือ

เจียงหุยเสวี่ยพลันตระหนกจนใบหน้าซีดเผือด!

นางเริ่มจากตกใจจนหน้าถอดสีก่อน ผ่านไปสักครู่สองข้างแก้ม 

ค่อยขึ้นสีเลือดฝาด แดงซาบซ่านระบายไปทั่วใบหน้าดวงเล็ก

เรื่องราวด�าเนินไปถึงขั้นที่ต่อให้นางพูดจนปากฉีกก็ไม่อาจแก้ไข 

ให้กระจ่างได้ ไม่ว่านางจะอธิบายอย่างไร ท่านยายเฉียวก็คงมีความคิด

เป็นของตนเองไปแล้ว ใช่ว่านางจะสั่นคลอนได้ง่ายๆ

ความจรงิแล้ว ตัง้แต่นางออกจากชายแดนตะวันตกมาลงหลักปักฐาน 

ในเมืองหลวง นางไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีวันได้พบกับ 'ผู้มี

พระคุณสูงส่งในหมู่ผู้สูงส่ง' อีก
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อย่างไรก็ตาม เมือ่นางถูกความจรงิตามไล่ล่า จ�าต้องก้าวเดนิต่อไป

ข้างหน้า ต้องดูแลโม่เอ๋อร์ ต้องหาทางมีชีวิตต่อไป แล้วยังต้องใส่ใจ 

ต่อความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายอยู่เนืองๆ...

แรกเริ่มนางไม่ได้คิดอะไรมาก จนนางได้ยินผู้อื่นกล่าวขวัญถึง 

ความส�าเร็จต่างๆ ของท่านเมิ่งท่ีเพ่ิงได้รับต�าแหน่งมือปราบเทวดา  

นางค่อยนึกขึ้นได้ว่าตัวนางกับใต้เท้ายอดมือปราบบางทีอาจจะอยู่ใน 

ที่เดียวกันของเมือง อาจจะอยู่ใกล้กันมากๆ ก็ได้

หลังจากนั้น วันหนึ่งเขาก็มาปรากฏตัวต่อหน้านางอย่างไม่คาดคิด

เขามาชีแ้นะวิชาการต่อสูใ้ห้กับเหล่าเดก็ๆ ในตรอกซงเซยีง ขอชมิโจ๊ก 

หน่ึงชามจากนาง ตอนนั้นท่ีนางพบเจอกับเขา พายุในใจนางปั่นป่วน 

เกินกว่าที่ค�าพูดใดจะพรรณนาได้

นางคิดว่าตนเองต้องดูโง่เง่ามากแน่ๆ มัวแต่ตกตะลึงปล่อยให้เขา

พูดตั้งสามครั้งกว่าจะเข้าใจ พอเรียกสติคืนได้แล้วก็ตื่นเต้นลนลาน

สิบน้ิวเชื่อมโยงกับใจ เพราะใจของนางก�าลังตื่นเต้นยินดี ท�าให้ 

นิ้วท้ังสิบของนางสั่นระริก แม้แต่ 'การตักโจ๊กส่งให้อย่างสงบเสงี่ยม'  

นางยังท�าได้ไม่ดี

เขาจ�านางไม่ได้

พอทราบถึงข้อนี้แล้ว แรกเริ่มนางก็ตกใจมาก แต่พอย้อนนึกดูถึง

เหตุการณ์ในครั้งนั้น...

นางมีเส้นผมเปียกปอนปกปิดใบหน้า ตื่นกลัวดุจวิหคตื่นเกาทัณฑ์ 

หนาวจนเจบ็ปวดไปท่ัวทัง้ร่าง อกีทัง้ปวดจนรู้สกึด้านชา จะกล่าววาจาใด

ก็กล่าวได้ไม่ครบถ้วน
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ย่ิงไม่ต้องพูดถึงโม่เอ๋อร์ที่กอดนางแน่นไม่ยอมปล่อยมาตั้งแต่ต้น

จนจบ ขดตัวภายในอ้อมอกนางและสั่นอย่างรุนแรงยิ่งกว่านางเสียอีก

เมื่อเทียบกับปัจจุบันท่ีชีวิตลงตัวดีแล้ว นางเชิดหน้ายืดอกใช้ชีวิต 

ที่เรียบง่ายสงบสุข เลี้ยงดูโม่เอ๋อร์จนมีเนื้อมีหนัง เรียนรู้ที่จะหัวเราะว่าจะ

หัวเราะร่วมกับผู้อื่นอย่างไร เรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตอย่างชาวบ้านธรรมดา

สามัญ พยายามนึกถึงรายละเอียดของทุกอย่างที่นางเคยมีก่อนช่วงอายุ

หกขวบ...นางในตอนนีแ้ตกต่างจากหญิงสาวทีถู่กม้าของเขาดงึผมข้ึนฝ่ัง

ในวันน้ันเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็มีหน้าตาลักษณะภายนอกท่ียากจะ

นึกเชื่อมโยงกัน เขาจะจ�าไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดา

แล้วก็เพราะความเห็นแก่ตวัของนางเอง นางรู้สกึว่าไม่อยากให้เขา

จ�าได้ เช่นนั้นก็ดีแล้ว

แม้นางจะรู้สึกซาบซึ้งเขาอยู่ในใจ แต่ก็คิดว่าหากจะท�าความรู้จัก

กับผู้มีพระคุณท่านนี้ก็จ�าเป็นต้องพูดถึงเรื่องที่ภูเขาซวงอิง

ครั้งน้ีนางมีสติแจ่มชัดและทราบแน่แก่ใจดีว่าหากเขาได้สอบถาม

เรื่องของนางกับโม่เอ๋อร์อย่างละเอียดก็ไม่มีทางท่ีความจริงจะไม่ปรากฏ 

แล้วเร่ืองท่ีนางกับโม่เอ๋อร์ปลูกถ่ายหนอนกู ่เข้าสู่ร ่างกาย เลือดกับ

ลมปราณถูกน�ามาใช้ท�ายาพิษและถูกบังคับให้ท�าเรื่องส่งกระพือ 

เสริมความชั่วร้ายเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อก็จะไม่อาจปิดบังได้นาน

ไม่ง่ายเลยกว่าจะมชีวิีตท่ีสงบสขุได้ นางอยากจะพาโม่เอ๋อร์ก้าวไป

ข้างหน้า ไม่อยากหันกลบัไปหาเรือ่งใดๆ กต็ามท่ีข้องเก่ียวกับภเูขาซวงองิ

อีก

ส่วนโม่เอ๋อร์ คงไม่อยากนึกถึงที่นั่นยิ่งกว่านางแน่นอน
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"มาขอกิน ฟ้ายังไม่สาง ก็มาแล้ว" เวลานีแ้ม้ว่าโม่เอ๋อร์จะกลบัเข้ามา 

อยู่ในห้องเลก็ๆ ทางด้านหลงัท่ีนางพ�านัก และฟังค�าอธิบายของพ่ีสาวแล้ว 

แต่ก็ยังคงยืนกรานตามความคิดของตนเอง ยืนกรานดื้อดึงจนสองแก้ม

กลมป่อง

เจียงหุยเสว่ียย้ิมฝืดเฝื่อน พูดขึ้นอีกครั้งอย่างเหลืออด "ไม่ใช่มา 

ขอกิน เขาจ่ายเงินนะ จ่ายเงินแล้ว จึงไม่ใช่การมาขอกินด่ืมเปล่าๆ  

แล้วก็..." หยุดไปครูห่นึง่ "อย่าพูดเสยีงดังเช่นน้ี ยังต้องส�ารวมจติใจส�าหรบั

การฝึกเดินลมปราณทั้งวันถึงจะพักผ่อนได้ โม่เอ๋อร์มีสมาธิอยู่กับ 

การหายใจหน่อย"

หญิงสาวและเด็กหญิงน่ังขัดสมาธิหันหน้าเข้าหากันอยู่บนเตียง 

ก�าลังฝึกเดินลมปราณ นี่เป็นวิชาที่แม่นางทั้งสองต้องท�าทุกวันหลังจาก

เก็บร้านขายโจ๊กแล้ว

แม้เจียงหุยเสว่ียจะยังไม่เข้าใจว่าท่ีแท้เกิดเหตุอะไรข้ึนตอน 

อยู่บนลาดเขา แต่นางก็นึกถึงวิชา 'ธาราชีวิตเชื่อมวิญญาณ' ของหัวหน้า

แม่มดแห่งเผ่าไป๋ขึ้นมาได้ วิชาการเดินลมปราณนี้มีประโยชน์คือท�าให้

ร่างกายนางได้รับการช�าระล้างจนบริสุทธิ์ นางจึงจับโม่เอ๋อร์ให้มาปฏิบัติ 

ด้วยกัน

หลงัจากผ่านพ้นนรกขมุน้ันบนลาดเขามาได้ ดเูหมือนว่าหนอนกู่พิษ 

ภายในร่างกายของโม่เอ๋อร์จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายในร่างกายของ

เด็กหญิงที่เป็นดังเช่นสมรภูมิน้ี จากไฟสงครามท่ีลุกโชติช่วงกลายเป็น 

การลดธงลั่นกลองพักรบ และจากเสียงที่ดังสนั่นเลื่อนลั่นปฐพีกลายเป็น

เงียบงันดุจนรกขุมอเวจี ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
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เพราะฉะน้ันนางจึงให้โม่เอ๋อร์ฝึกวิชา 'ธาราชีวิตเช่ือมวิญญาณ'  

ด้วยกัน

ตอนน้ีหนอนกู่พิษถูกสะกดเอาไว้ หากเพียรพยายามฝึกเดินลม 

ต่อไป บางทีอาจมีสักวันที่สามารถช�าระล้างเลือดเน้ือให้สะอาดบริสุทธ์ิ 

ได้จริงๆ

การพาโม่เอ๋อร์น่ังสมาธิฝึกหายใจเข้าและออกน้ันไม่ใช่เรื่องยาก  

โม่เอ๋อร์มีสมาธิดีกว่าคนท่ัวไป ทั้งยังเชื่อฟังนางอย่างยิ่ง ฝึกเดินลม 

เพียงวันเดียวก็ได้ผลรุดหน้าไปไกล จากท่ีเคยหน้าตาซีดเซียวและ

ผ่ายผอมราวกับว่าหากฟันล�าตวัทีเดียวก็ขาดกลายเป็นดเูนยีนใสอ่อนวัย 

แม้ว่าจะยังคงผอมแคระแกร็นเป็นอย่างมาก แต่ใบหน้าเล็กๆ อันงดงาม

ก็ดูสดใสเปล่งปลัง่ ดวงตาเป็นประกาย ท�าให้ผูท้ีร่เิริม่ถางทางให้อย่างนาง

ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก

แต่ว่าวันนีด้รณีุน้อยกลบัไม่มสีมาธิเอาเสยีเลย ก่อกวนนางจนพลอย 

จิตใจไขว้เขวไปด้วย

พอมาตอนน้ีโดนเจียงหุยเสว่ียดุ โม่เอ๋อร์ที่ถือเอาค�าพูดของพ่ีสาว

เป็นกฎเหล็กมาตลอดจึงยอมหลับตาลงอย่างขุ่นเคืองแง่งอน

หายใจเข้า หายใจออก แล้วก็หายใจเข้า แล้วก็หายใจออก โม่เอ๋อร์

หายใจเข้าและออกซ�า้แล้วซ�า้อกี แล้วอารมณ์ก็ปะทขุึน้มา ไม่อาจอดกลัน้

อีกต่อไป เดก็หญงิพลนัลมืตาข้ึนมาร้องโวยวายอย่างไม่สนใจสิง่ใดทัง้สิน้...

"ไม่จ่ายเงิน! จ่ายค่าโจ๊ก แต่ไม่จ่ายค่าขนมแป้งนึ่ง! ขนมแป้งน่ึง

พทุราเชือ่มเป็นของโม่เอ๋อร์ ไม่ใช่ของเขา พีส่าวท�ามาให้โมเ่อ๋อร์กนิ ไมไ่ด้

ท�ามาให้เขา แต่เขามากิน มาขอกิน!" ราวกับรูส้กึเสยีเปรยีบเป็นอย่างมาก 
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ดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงก�่า

คราแรกเจียงหุยเสว่ียชะงักไป ความคิดหมุนคว้าง จากนั้นจึง 

ค่อยเข้าใจว่าที่ดรุณีน้อยอาละวาดคือเรื่องอะไร

ท่านเมิง่มารอกินโจ๊กตัง้แต่ฟ้ายงัไม่สาง ในวันเหล่านีน้างจ�าได้แล้ว

ว่ามอียูส่ามวันทีใ่นครวัมขีนมแป้งน่ึงพุทราเชือ่มเหลอือยู่พอดี หลงัจากท่ี

ท่านเม่ิงกินโจ๊กขาวห้าสหายเป็นอาหารเช้าแล้ว นางจึงให้ขนมแป้งน่ึง

พุทราเชื่อมจานเล็กๆ กับอีกฝ่ายเป็นของว่างหลังอาหาร

วันน้ันที่กระโดดลงมาจากผาอิงจุ่ย นางกอดโม่เอ๋อร์ไว้ บอกว่า 

รอให้กระโดดลงไปแล้วนางจะท�าขนมแป้งนึ่งพุทราเชื่อมมาให้กินเอง 

กับมือ หลังจากนั้นนางผู้เป็นพี่สาวก็ท�าตามค�าสัญญานี้ แล้วยังท�าขนม

อีกต้ังหลายครั้งเพราะโม่เอ๋อร์ชอบมาก จนขนมแป้งนึ่งพุทราเชื่อม 

กลายเป็นขนมโปรดประจ�าตัวของโม่เอ๋อร์

นางค่อยนึกได้ว่านั่นก็คงจะเป็นขนมโปรดประจ�าตัวของท่านเมิ่ง

เช่นกัน

สีหน้ายามท่ีบุรุษผู ้น้ันกินขนม ดวงตาดั่งขุนเขาหรี่ลงเล็กน้อย  

เคี้ยวอย่างช้าๆ ลิ้มรสชาติในปากอย่างตั้งอกตั้งใจ

นางยังแอบมองดูทุกครั้งที่เขากลืนขนมค�าสุดท้ายลงไป เขาจะท�า

ริมฝีปากให้ชุ่มราวกับยังต้องการจะกินต่อ ถึงข้ันแลบลิ้นออกมาเลีย  

หลังจากนั้นก็จะหลุบตาลงมองจานเปล่าอยู่สักพัก

ที่แท้ท่านเมิ่งที่เป็นถึงมือปราบเทวดาก็ชื่นชอบของหวาน ทุกคร้ัง 

ทีน่กึถึงเขายามกินขนมแป้งน่ึงพุทราเชือ่ม ใจนางมกัจะอ่อนยวบ มมุปาก 

หยักยิ้มขึ้นมา
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ว่าตามจริงแล้ว ความเปลี่ยนแปลงบนสีหน้าท่ีเขาแสดงออกมา 

โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นเหมือนกับของโม่เอ๋อร์ ดูเอร็ดอร่อยอย่างแท้จริงและ 

พออกพอใจราวกับอยากชืน่ชม ทัง้ยังท�าให้คนรู้สึกสงสารอย่างบอกไม่ถูก

โม่เอ๋อร์เพียงแค่รู้สึกว่าตัวเองถูก 'แย่งกิน' จึงมาโวยวายกับนาง

การฝึกวิชาในวันนี้ผ่านไปได้เพียงครึ่งทางก็ยากท่ีจะสงบจิตใจ  

เจยีงหุยเสว่ียจงึหยุดในทันที แล้วเอือ้มมอืไปหยิกแก้มนุม่นิม่ของเดก็หญิง 

กล่าววาจาชวนหัวว่า "โม่เอ๋อร์ของเรานี่กินจนเริ่มมีเนื้อมีหนังแล้ว  

หยิกสนุกจริงๆ แต่ว่ากินขนมแทนข้าวแล้วยังกินเป็นของว่างยามดึก  

วันทั้งวันก็กินแต่ของหวานไม่หยุดเช่นน้ี สักวันโม่เอ๋อร์ต้องตัวอ้วนกลม 

จนเบียดพี่สาวตกจากเตียง แล้วทีนี้พี่สาวจะไปนอนที่ใดดีเล่า"

"ยังไม่อ้วนกลมนะ ไม่สกัหน่อย!" ใบหน้างดงามบวมป่องย่ิงกว่าเดมิ 

หยิกสนุกจริงๆ

เจยีงหุยเสวีย่ย้ิมไม่หยุด ลบูหวัของเดก็หญิง "โม่เอ๋อร์ ท่านเมิง่ผูน้ัน้

เขาเป็นคนดี เป็นคนดีมากๆ เขาดีต่อพวกเรา มีบุญคุณต่อพวกเรา เป็น 

ผู้มีพระคุณของข้ากับโม่เอ๋อร์...พวกเรา...ต้องตอบแทนบุญคุณ แล้วก็ 

ต้องดต่ีอเขาน่ันถึงจะถูก" นางพูดให้ใจความสัน้ลง อธิบายอย่างเรียบง่าย 

ไม่ได้บอกว่าบุญคุณนั้นได้มาตั้งแต่เมื่อใด เพราะไม่อยากให้ดรุณีน้อย 

ไปนึกถึงเรื่องเก่าๆ อีก

โม่เอ๋อร์เงียบงันไม่เอ่ยค�าไปครู่หนึ่ง จู่ๆ ก็เอ่ยขึ้นว่า "คืนของสิ่งนั้น

ให้เขา ก็จะ...ก็จะนับว่าตอบแทนบุญคุณแล้ว"

เจียงหุยเสวี่ยเลิกคิ้ว "ของสิ่งใด"

ร่างเล็กๆ นั้นคลานไม่ก่ีก้าวลงมาจากเตียงยาว หยิบของส่ิงหน่ึง 
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ออกมาจากหีบเสื้อผ้าที่หัวเตียง ส่งถึงเบื้องหน้าของพี่สาว "สิ่งนี้"

นัน่คือเสือ้คลมุตัวยาวสดี�าของบรุษุ ผ้าเน้ือหนาลูบแล้วให้เน้ือสัมผสั

หยาบ แต่ว่าเก็บความอบอุ่นได้ดี

เจยีงหุยเสว่ียสดูหายใจอย่างหนาวเหน็บ มองดเูส้ือคลมุตวัใหญ่น้ัน

ที่โม่เอ๋อร์หยิบออกมากางต่อหน้านาง...

นี่เป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่ท่ีเมิ่งอว๋ินเจิงเอามาคลุมบนไหล่ของนาง  

เพื่อปกปิดร่างกายที่เปล่าเปลือยและให้ความอบอุ่นกับพวกนางทั้งสอง

สมองพลันสว่างวูบ นางช้อนตามองดูสาวน้อย พูดเสียงเบาอย่าง 

ดีอกดีใจ...

"ที่แท้โม่เอ๋อร์ก็รู้อยู่แล้ว เจ้าจ�าเขาได้ด้วย"

นางคดิว่าในวันท่ีน่าอกสัน่ขวัญแขวนวนันัน้ ร่างน้อยๆ ของโม่เอ๋อร์

เอาแต่ขดอยู่ในอ้อมอกนาง ตัวสั่นงันงกจนไม่ยอมมองและไม่กล้ามอง

อะไรเลย แต่ท่ีจริงแล้ว เด็กหญิงก็แอบมองดูว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเสื้อคลุม

หน้าตาเป็นอย่างไร และจ�าได้ขึ้นใจ...
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3

"โม่เอ๋อร์เด็กโง่ ตอบแทนบุญคุณใช่ว่าคืนสิ่งของก็จบเสียเมื่อไรเล่า  

หากเราน�าเสื้อคลุมไปคืน ก็เพียงแค่คืนสิ่งของที่ยืมมาตั้งแต่แรกเท่าน้ัน 

บุญคุณในนั้นกลับไม่ได้คืนให้แม้สักครึ่ง"

เห็นเครื่องหน้าอันประณีตของเด็กหญิงยับย่นเหมือนรอยบน

ซาลาเปาไส้เนื้อ ปากที่เชิดขึ้นก็ย่ืนออกจนสามารถน�าไปแขวนเน้ือหมู 

ได้สามชั่ง ผู้เป็นพี่สาวจึงรีบปลอบ

"ใช่แล้ว ใช่แล้ว โม่เอ๋อร์ไม่โง่เลย ที่โง่นั้นคือพี่สาวต่างหาก ที่นึกว่า

เจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยและลืมทุกอย่างไปหมดสิ้น ทั้งยังคิดจะปิดบังเจ้า 

ความจรงิแล้วเจ้าเหน็อย่างถ่องแท้ถ่ีถ้วน เห็นว่าเขาหยิบเสือ้คลมุตวัใหญ่น้ี 

ออกมาจากกระเป๋าบนหลังม้าใหญ่ตัวนั้น พันโอบรอบพวกเราไว้"

"เจ้าก็เห็นว่าท่ีน่ันพอตกกลางคืนแล้วหนาวเย็นเพียงใด ลมก็

คลุ้มคลั่งรุนแรง เขาสละเครื่องป้องกันความหนาวเพียงอย่างเดียวท่ีม ี
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ให้กับพวกเรา แต่ตัวเองกลับสวมใส่แค่เสื้อบางๆ และท้ังที่งานยุ่งถึง 

เพียงนั้น ยังไม่ลืมท่ีจะฝากฝังข้ากับเจ้าให้คนอื่นดูแล..." หยุดไปครู่หน่ึง 

"เพราะฉะนั้นเจ้าว่าควรท�าดีต่อเขาหรือไม่"

เจยีงหยุเสว่ียลองคาดเดาความคิดโม่เอ๋อร์ "อมื...ทีโ่ม่เอ๋อร์อยากถาม 

ก็คืออย่างไรถึงเรียกว่าดี อย่างไรถึงเรียกว่าตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่"  

นางขบรมิฝีปากคดิ หยุดไปเป็นนานค่อยกล่าวขึน้ "อ้อ...กค็อืเวลามขีองดี 

ให้เก็บบางส่วนไว้ให้เขา อะไรที่เขาชอบก็หามาให้เขาถึงตรงหน้า"

เขาบอกว่า...

'พรุ่งนี้ข้าไม่มาแล้ว'

นั่นแสดงว่าพรุ่งนี้เขาคงจะออกจากเมืองหลวงไปท�างานตั้งแต่ 

เช้าตรู่

นางรู้ว่าเขาจะไปพรุง่นีเ้ช้า เพราะว่าวนัน้ีเขายงัต้องไปสอนการต่อสู้

ที่ลานเล็กๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ลึกที่สุดของตรอกซงเซียง

เมือ่เขามาสอนการต่อสูใ้นตรอกซงเซยีง หากเป็นช่วงเวลาหลงัเทีย่ง 

จะเริ่มสอนในยามเว่ย* และเลิกชั้นเรียนที่ปลายยามเซิน** นับเป็นเวลา

สองชั่วยามเต็มๆ

วันในฤดูหนาวท้องฟ้าจะมดืเรว็ เพ่ิงถึงช่วงยามเซนิ ท้องฟ้าและเมฆ

ในที่ไกลออกไปก็เริ่มย้อมเป็นสีส้มแสด ในสีแสดมีสีแดง ในสีแดงแซม 

สีม่วง ในสีม่วงยังแทรกด้วยหยาดน�้าหมึกสีด�า มีฝูงนกบินผ่านฟากฟ้า 

ราวกับก�าลังหาทางกลับรัง บินตามกระแสลม กลางคลื่นท้องฟ้า 

* ยามเว่ย คือช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.
** ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
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ไร้ขอบเขต

เมื่อการสอนการต่อสู้จบลง เมิ่งอว๋ินเจิงจะคุยกับเด็กไม่ก่ีคนที่มา 

ขอให้สอนเป็นการส่วนตัว หลังจากให้ค�าชี้แนะทีละคนแล้ว พอเขาก�าลัง

จะหมนุตัวเตรยีมจากไป ก็มองเห็นแม่นางทีข่ายโจ๊กผูน้ัน้ยืนอย่างสงบนิง่

อยู่ที่มุมหนึ่งของตรอก

ผ้าโพกศีรษะสีเขียวที่นางสวมเวลาต้มโจ๊กถูกปลดลงแล้ว เส้นผม

อ่อนนุ่มยามต้องแสงท้องฟ้าช่วงใกล้ค�่ากลายเป็นสีแดง ขับให้ผิวขาว 

ของใบหน้าอ่อนลงราวกับน�้านม คิ้วของหญิงสาวสองเส้นโค้งโอนอ่อน 

ดั่งวาดเขียนขุนเขาไกล ยามก้มหน้าพริ้มตา ให้ความรู้สึกบางอย่างที่ 

ยากจะเอ่ยค�า

ยามนี้มือขวานางถือตะกร้าไม้ไผ่หนึ่งใบ มือซ้ายก�าลังจูงน้องสาว

ตัวน้อย เมื่อเห็นเขามองไป ดวงตาของนางก็สั่นสะท้านราวกับกวางน้อย

ที่ตื่นตกใจ ก่อนจะกลับสู่ท่าทีอันอ่อนโยนตามเดิม ทั้งยังคลี่ย้ิมให้เขา 

อย่างงดงาม

เขาเข้าใจในทันใดว่าแม่นางต้ังใจมารอคอยท่ีตรงนั้น และผู้ที ่

นางรอคอยก็คือเขา

ไม่รู ้ว่าในทรวงอกเต้นเร่าอย่างบ้าคลั่งเพราะอะไร เขาหักห้าม 

ความรู้สึกที่อยากจะใช้มือทุบอกเอาไว้ ลอบผ่อนลมหายใจ และมองดู

นางที่เดินเข้ามาอย่างช้าๆ

"ท่านเมิ่ง" นางพยักหน้าเล็กน้อย

ทั้งท่ีเห็นแล้วว่านางมีรูปร่างแบบบาง แต่พอตอนนี้ท้ังสองยืน 

หันหน้าเข้าหากัน เขาย่ิงรู ้สึกว่าหญิงสาวช่างตัวเล็ก ศีรษะสูงเพียง 
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อกของเขา...อืม หรือไม่ก็เป็นเพราะว่าเขารูปร่างสูงใหญ่ก�าย�า แข็งแรง

ล�่าสัน ฝ่ามือใหญ่ราวใบพัด พอมาเทียบกันจึงรู้สึกว่าอีกฝ่ายเตี้ยเล็ก 

เกินไป

นางตัวเล็ก น้องสาวนางก็ยิ่งตัวเล็ก ต่างเป็น 'สิ่งเล็กๆ' ที่เห็นแล้ว

ท�าให้อยากปกป้อง

ทกุครัง้ทีไ่ปกินโจ๊กทีเ่รอืนหมู ่คนทีก่ารได้ยินเป็นเลศิอย่างเขาแม้จะ

รออยู่ในครวัเลก็ๆ ก็ยังได้ยินเสยีงจากห้องนอนท่ีอยู่ตดิกันได้อย่างชดัเจน 

เวลาทีน่างง่วนอยู่กับงานในครวั น้องสาวนางมกัจะหลับสนทิอยู่บนเตียงยาว  

แต่จะมสีองสามครัง้ทีเ่ดก็น้อยตืน่ขึน้มา และดเูหมือนจะอายคนแปลกหน้า 

จนไม่กล้าออกมา จงึเฝ้าอยู่ท่ีข้างประต ูบนแผ่นประตทูีท้ั่งบางท้ังเก่าคร�า่

มตีาแมวทีข่นาดเลก็ย่ิงกว่าเหรยีญทองแดง สาวน้อยจะพิงอยู่ตรงน้ันและ

มองลอดผ่านตาแมวเข้ามาในครัว

เขาแกล้งท�าเป็นไม่รู ้ไม่เคยสบสายตากับดรุณีน้อยมาก่อน นกึไม่ถึง 

ว่ามาวันนี้เด็กน้อยจะเอ่ยประโยคนั้นต่อหน้าผู้คนมากมาย

เขามาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง มาทุกวันเพื่อ...ขอกิน

พอนึกถึงว่าตอนนั้นช่างน่ากระอักกระอ่วน ทั้งยังท�าให้แม่นางที ่

เป็นคนท�าโจ๊กต้องออกมาแก้ต่างให้

และเพราะเขาดูเป็นคนเคร่งขรึมเย็นชามาแต่ก�าเนิด ผู้อื่นไม่กล้า 

ไถ่ถามมากความ เรื่องในตอนน้ันจึงยังไม่ทันคล่ีคลาย ประจวบกับทาง

หน่วยประตูหกบานส่งผู้ช่วยมาจับกุมอันธพาลท้ังสามของสกุลจ้าวไป  

ซึ่งเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนไว้พอดี

ตอนนี้พอเห็นหญิงสาวพยักหน้าทักทาย เขาก็พยักหน้าตอบ เอ่ย
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อย่างสุภาพ...

"อนัธพาลท่ีจ้าวชิง่ไหลเลีย้งไว้สามคนเมือ่เช้า ข้าให้หน่วยประตหูกบาน 

คมุตวัไปขงัแล้ว จ้าวชิง่ไหลเองก็มคีดตีดิตวัไม่น้อย ทางหน่วยประตหูกบาน 

อยากจบัเขามานานเพียงแต่ยังไม่มโีอกาส ครัง้น้ีดจูากการท่ีลกูน้องสามคน 

ของเขาออกมาข่มเหงรังแกผู้คนพอดี สามารถซัดทอดถึงเขาได้ไม่ยาก  

แม่นางเจียงกับน้องสาวสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบได้ ไม่ต้องกลัวว่า 

ใครจะมารังควานถึงที่"

อันท่ีจริงเขาควรจะถามอย่างใคร่ครวญว่านางถูกชาวบ้านใน 

ตรอกซงเซียงติฉินนินทาหรือไม่

บุรุษอย่างเขาไปปรากฏตัวที่เรือนหมู่เพ่ือรอกินโจ๊กของนางอยู ่

ทุกวัน เรื่องน้ีหากแพร่งพรายออกไปย่อมท�าลายชื่อเสียงของหญิงสาว  

ผูอ่ื้นไม่กล้ามาถามกับเขา แล้วนางเล่า จะต้องรับมอืจนเหนือ่ยล้าหรือไม่

แต่ท่าทีท่ีสงบนิ่งของนางน้ันคือความเอียงอาย ทว่าก็ไม่ได้คิดจะ

หลบหน้า ราวกับอยากปล่อยให้เรื่องวุ่นวายเมื่อเช้านั้นผ่านพ้นไป ดูนาง

ไม่ได้ใส่ใจนัก หากเขาถามขึ้นมาอีกจะยิ่งท�าให้นางวางตัวไม่ถูก

ค�าถามมาถึงปลายลิน้คาอยู่ในรมิฝีปากนุม่ทีเ่ผยอออก เขาหลุบตา 

มองดรณีุน้อยทีช่ือ่ว่า 'โม่เอ๋อร์' อกีฝ่ายพอสบตากับเขาก็หลบเร้นในทนัที 

โหนกแก้มโป่งพองอย่างเหน็ให้ชดั ดึงให้สองแก้มท้ังกลมทัง้ตงึราวกับเป็น

กระต่ายที่ตะกลามกินหัวไช้เท้าแล้วลืมกลืน จนเขาอดเลิกคิ้วขึ้นไม่ได้

เจยีงหยุเสวีย่รูดี้ว่าหากเรือ่งทีม่อืปราบเทวดาปราบปรามคนชัว่และ 

ออกหน้าให้พวกนางสองพ่ีน้องท่ีแผงร้านขายโจ๊กแพร่ออกไป กิจการ 

ขายโจ๊กร้านเล็กๆ ของนางย่อมไม่มีใครกล้าแตะต้อง
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เพียงแต่ค�าพูดคนแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ

นางมารออยูท่ีน่ีใ่นเวลาน้ี ในลานเลก็ของตรอกซงเซยีงท่ีเตม็ไปด้วย

ผู้คน ไม่มีใครไม่แอบกระซิบกระซาบ...นางขบริมฝีปาก ในใจลอบรู้สึก

ยินดี

แต่ว่าเอาเถิด ผู้อื่นจะพูดอย่างไรก็พูด หากคิดจะหลบหน้าเขา 

ตอนนี้ก็คงสายไปเสียแล้ว

จึงเดินออกไปตามที่ตั้งใจไว้ เป็นตัวของตัวเองก็พอ

"ขอบคุณท่านเมิ่งที่ดูแล" นางกล่าวเสียงเบา

เมิ่งอวิ๋นเจิงรับค�าคราหน่ึง หยุดไปชั่วครู่แล้วถามขึ้น "ไฉนแม่นาง 

โม่เอ๋อร์จึงไม่มีความสุข"

พลนัได้ยินผูอ่ื้นถามถึง โม่เอ๋อร์น้อยก็ตวัแข็งค้าง หลบไปอยู่ข้างหลัง

พี่สาวครึ่งตัว ก้มหน้าไม่พูดจา

เจยีงหยุเสว่ียดงึมอืเลก็ แล้วก็ลบูศรีษะน้อยๆ ของเด็กหญิง เรยีกอย่าง 

ให้ก�าลังใจ "โม่เอ๋อร์..."

ดรุณีน้อยยังคงนิ่งเงียบ แต่เท้าข้างหนึ่งเริ่มเขี่ยไปมาบนพื้นดิน

"อ้อ ท่ีแท้โม่เอ๋อร์ก็ลืมค�าพูดพ่ีสาวไวเพียงนี้เชียว" นางร�าพึงอย่าง

เศร้าสร้อย

"ไม่ใช่!" เดก็หญิงรบัไม่ได้ทีถู่กเข้าใจผดิ จงึเงยหน้าข้ึนปฏิเสธ "ไม่ได้ลมื 

เสียหน่อย!"

"ที่แท้ก็ไม่ได้ลืม เช่นนั้นก็ดีแล้ว" เจียงหุยเสวี่ยยังคงยิ้มให้ก�าลังใจ 

"ในเมื่อไม่ได้ลืม ไหนบอกพี่มาว่าต้องท�าอย่างไร"

เดิมเมิ่งอวิ๋นเจิงยังจับต้นชนปลายไม่ถูก เข้าใจว่าโม่เอ๋อร์ข้ีอาย  
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กลัวเกรงเขาที่ท�าหน้าตาเคร่งขรึม และมีรูปร่างสูงใหญ่ก�าย�ามากจึง 

ไม่กล้าเข้าใกล้ แต่ชั่วอึดใจต่อมา เด็กหญิงก็แย่งตะกร้าไม้ไผ่ที่พ่ีสาว 

ถืออยู่ในมือแล้วเดินออกมา ส่งยื่นให้เขาโดยตรง

"ให้เจ้า!"

สายตาของดรุณีน้อยยังคงลดต�่าไม่ยอมมองดูเขา แต่เสียงที่อู้อี้

กระแทกเข้าโสตประสาท

"ให้เจ้า!"

เมิ่งอว๋ินเจิงมองไปยังเจียงหุยเสว่ียทันที เห็นหญิงสาวย้ิมให้เขา  

เป็นรอยย้ิมท่ีขวยเขินเอยีงอาย พอเขารูต้วัอกีทก็ีย่ืนมอืไปรบัตะกร้าไม้ไผ่

ที่โม่เอ๋อร์ส่งมาให้แล้ว

ตะกร้าไม้ไผ่เมื่อถืออยู่ในมือของแม่นางทั้งสองดูค่อนข้างใหญ่ แต่

พอมาอยู่ในมือของเขากลับดูเหมือนหดลงเพราะโดนน�้า

กลิ่นหอมของอาหารโชยมาแตะจมูก ก่อนหน้านี้ยามเข้าใกล้ 

พวกนางสองพี่น้องก็ได้กลิ่น มาตอนนี้ถือตะกร้าไม้ไผ่อยู่ในมือ กลิ่นหอม

ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น

เขาเปิดผ้าขาวท่ีคลุมไว้ด้านบนออกโดยไม่รู้ตัว ก้นตะกร้ายังรอง 

ผ้าผืนหนาไว้อีกชั้นหนึ่ง ด้านในอัดแน่นไปด้วยขนมทรงส่ีเหล่ียมที ่

เรียงขนัด ขนมสีน�้าตาลแซมสีแดง เป็นสีของน�้าตาลทรายกับสีแดงของ

พุทราแดง ผสมกับสีจากการเคี่ยวน�้าผึ้งข้นๆ ด้วยไฟ กล่ินของวัตถุดิบ 

พวยพุ่งออกมาท้ังหมด กลิ่นหวาน กลิ่นหอม กลิ่นเข้มข้นของน�้าผึ้ง  

ชั้นแรกตามด้วยอีกชั้นหนึ่ง

เขาพยายามควบคุมสหีน้าของตนเอง เพียงรูส้กึรุ่มร้อนในอก ล�าคอ
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หดเกร็ง น�้าลายเอ่อขึ้นมาจากโคนลิ้น ท�าให้เขาไม่อาจไม่กลืนลงไปจน 

ลูกกระเดือกพลอยขยับขึ้นลงตาม

ขนมแป้งนึ่งพุทราเชื่อม

นางบอกว่าของหวานชนดินีก็้เหมอืนกับโจ๊กขาวห้าสหาย ต่างก็เป็น

ของกินที่คนทางชายแดนตะวันตกกินกันบ่อยๆ และเพราะนางท�ามา 

เยอะมาก ดังนั้นจึงอยากแบ่งให้เขาชิม

รสชาติทีใ่ห้สมัผสันุม่ละมนุและหวานแต่ไม่เลีย่นเช่นนัน้เป็นรสชาติ

ที่เขาชอบ ชอบมาก ว่าตามจริงก็คือเขาชอบมันมากเกินไปด้วยซ�้า

แต่ตัวเขาท่ีฝึกฝนการต่อสู ้มาต้ังแต่เด็ก ต้องอดทนต่อความ 

ยากล�าบาก จงึรูจ้กัยับย้ังชัง่ใจจนเป็นนสิยั เขาสามารถกินขนมจานเลก็ๆ 

ที่นางให้เป็นบางครั้งจนเกลี้ยง แต่ก็ไม่เคยเอ่ยปากขอกินเองหรือขอ 

กินเพ่ิมมาก่อน มาเวลานี้ขนมท้ังตะกร้ามาอยู่ในมือเขาโดยไร้ซึ่ง 

ค�าอธิบาย แล้วเขาจะท�าอย่างไรดี

หญิงสาวตรงหน้าเขาเอ่ยด้วยเสยีงอ่อนโยน "เมือ่บ่ายเหลอืเวลาว่าง 

เลยท�าขนมแป้งนึ่งพุทราเชื่อมออกมาเข่งหนึ่ง ขนมยังคงอุ่นอยู่ ท่านเมิ่ง

จะกินแบบเพ่ิงอบร้อนไปบางส่วนก่อนก็ได้ พรุ่งนี้ออกจากเมืองหลวง 

ไปท�างานจะพกติดตัวไปก็ได้ สามารถถนอมรสชาติได้นานถึงหกเจ็ดวัน

ไม่มีปัญหา เวลาท่ีท่านอยู่บนหลังม้าแล้วรู้สึกหิวหรือว่าอยากกินก็หยิบ

มากินแก้หิวแก้อยากได้ทกุเมือ่" นางลบูศรีษะของน้องสาวพลางเอ่ยข้ึน...

"ขนมแป้งน่ึงพุทราเชื่อมเป็นของโปรดของโม่เอ๋อร์ โม่เอ๋อร์บอกว่า

ขนมแป้งน่ึงพุทราเชือ่มเข่งหนึง่ นางเก็บไว้เองครึง่หนึง่ แบ่งให้ท่านครึง่หนึง่  

เรื่องเมื่อเช้านี้ ต้องขอบคุณที่ท่านเมิ่งให้ความคุ้มครอง และก็ต้อง 
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ขอโทษท่านด้วย"

คิ้วหนาของเมิ่งอวิ๋นเจิงเลิกขึ้นสูง

ขอบคุณเรื่องเมื่อเช้า? ย่อมต้องขอบคุณเร่ืองท่ีเขาลงมือส่ังสอน

นักเลงสามคนที่จ้าวชิ่งไหลเลี้ยงเอาไว้

ส่วนเรื่องท่ีขอโทษ...คือเรื่องท่ีดรุณีน้อยพูดจาไม่ย้ังคิด เปิดเผย 

เรื่องที่เขามารอกินโจ๊กทุกวัน แล้วยังกล่าวหาว่าเขามาขอกิน มากิน 

โดยไม่จ่ายเงินต่อหน้าคนจ�านวนมาก

ดังนั้นนางจึงรู้สึกผิด เข้าครัวท�าขนมด้วยตนเอง แล้วให้น้องสาว 

น�ามาส่งให้เขากับมือ? แต่ความจริงแล้วคนที่ควรรู้สึกผิดคือเขาต่างหาก 

เป็นเขาเองที่ไม่คิดไตร่ตรองให้ถ่ีถ้วน ก่อให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเช่น 

เมื่อเช้า

ขอเพียงเป็นผูม้สีายตาอย่างไรก็ต้องดอูอก ว่าภายใต้การบงการก่ึง 

'กระตุ้น' ของพ่ีสาว ดรุณีน้อยส่งมอบตะกร้าขนมแป้งน่ึงพุทราเชื่อมนี ้

ด้วยความหวงแหนอย่างมาก ครั้งน้ีเมิ่งอว๋ินเจิงจึงท�าเป็นมองไม่เห็น  

ตอบกลับผู้อื่น "ไม่จ�าเป็นต้องขอโทษ ไม่มีอะไรต้องขอโทษ แต่ต้อง

ขอบคุณแม่นางโม่เอ๋อร์ที่ยินยอมเสียสละของโปรด"

ดรณีุน้อยความจรงิเป็น 'สิง่เลก็ๆ' ศรีษะสงูเท่าเอวของเขา พอได้ยิน

เขาพูดค�าว่า 'เสยีสละ' ราวกับว่าตวัโม่เอ๋อร์เองถูกอะไรเฉอืนเข้าเนือ้จรงิๆ 

เครื่องหน้าทั้งห้าบูดเบี้ยวเหมือนได้รับความเจ็บปวด

เมิ่งอว๋ินเจิงเห็นหญิงสาวผู้เป็นพ่ีสาวแสดงสีหน้าอย่างไม่อาจ 

ท�าเช่นไรได้ ราวกับว่าทั้งโมโหและขบขัน แต่นางก็ไม่ได้กล่าวอะไร  

เพียงลูบไล้ศีรษะและไหล่บางของน้องสาว ตีแก้มที่โป่งพองอย่างเบามือ 
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ความอ่อนโยนเพิ่มพูนเท่าทวี

เขาลอบสูดหายใจเข้าออกลึกๆ พอผ่านไปสองลมหายใจแล้ว  

ค่อยหยิบกล่องแบนเล็กๆ ออกมาจากอก แล้วยื่นให้ "นี่คือของที่เมื่อเช้า

น�ามาจะให้แม่นาง แต่ว่าข้าลืมให้"

เจียงหุยเสวี่ยช้อนตามองอย่างตกใจ "นี่คือ?"

เขากล่าวเสียงนุ่มนวล "ยาพอกทาแผลพุพอง สามารถรักษาแผล

ฟกช�้าด�าเขียว ได้ยินท่านหมอบอกว่ามีสรรพคุณในการรักษาแผลเป็น"

"...แผลพุพอง?" นางถอนมือออกจากศีรษะของโม่เอ๋อร์ อดไม่ได้ 

ที่จะกดมือลงบนแขนอีกข้างหนึ่ง

ภายในแขนเสื้อ แขนเล็กของนางมีผิวหนังบางส่วนยังคงบวมแดง

และปวดแสบ เป็นแผลโดนลวกที่เมื่อวานไปแตะถูกหม้อเหล็กโดยไม่ได้

ตั้งใจระหว่างที่ก�าลังท�าโจ๊ก แผลมีขนาดใหญ่ประมาณคร่ึงฝ่ามือ แต่

บาดแผลและความเจ็บปวดเช่นน้ี เมื่อใช้น�้าสะอาดล้างแล้วนางก็ไม่ได้

ใส่ใจอีก จึงไม่รู้ว่าเขาสังเกตเห็นตั้งแต่เมื่อใด อีกทั้งยังไปหายาทาแผล 

มาให้นาง

ในเวลาน้ี บรรดาเด็กท่ีเลิกเรียนการต่อสู ้หลายคนยังคงอยู่ใน 

ลานเล็ก บ้างก็เข้ามาจูงมือโม่เอ๋อร์ บ้างก็เข้ามาเรียก...

"พ่ีสาว พ่ีสาว ทางน้ี ทางน้ี! มาทางน้ี!" พอเห็นเมิ่งอวิ๋นเจิงหันไป 

ตามเสียง เสียงเรียกนั้นก็ชะงักด้วยความลังเล ลดลงเป็นเสียงกระซิบ  

"มานี่...พี่สาวมาทางนี้..."

เป็นปั้งโถวหลานชายของตาเฒ่าเฉียว เด็กชายอายุยังไม่ครบ 

แปดขวบ มนิีสยัประหลาดมาก ชอบมาชวนโม่เอ๋อร์ไปเล่นด้วยเป็นประจ�า
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ใบหน้าท่ีเหมือนล้อมด้วยเมฆทะมึนของโม่เอ๋อร์ย้ิมกว้างในทันที 

สองตาเป็นประกาย

โม่เอ๋อร์เงยหน้ามองดูพี่สาวก่อน พอเห็นพี่สาวยิ้มและพยักหน้าให้ 

ก็ไม่รอช้าอีกต่อไป ท้ิง 'ความเจ็บใจ' ที่ต้องแบ่งขนมแป้งนึ่งพุทราเชื่อม 

ตะกร้านั้นไว้เบื้องหลัง วิ่งก้าวเล็กๆ ไปหาปั้งโถวกับเด็กอีกไม่กี่คนที ่

อีกด้านหนึ่ง

พวกเด็กๆ ดูเหมือนก�าลังจะเล่น 'ทหารจับโจร' จึงแบ่ง 'กองก�าลัง' 

เอาไว้เรียบร้อยแล้ว โม่เอ๋อร์ย่อมต้องเข้าไปสมทบกับปั้งโถว

เจยีงหยุเสว่ียถอนสายตากลบัมาจากพวกเดก็ๆ แล้วมองดูคนตรงหน้า  

สายตาของเขาจดจ้องมองนิ่งดุจแฝงความหมายลึกซึ้งใด ท�าให้แก้ม 

ของนางอยู่ๆ ก็ร้อนผ่าวราวกับที่ตรงนั้นโดนลวก

นางขบคิดชั่วครู ่ กลืนน�้าลาย ก่อนจะรวบรวมเสียงกลับคืนมา  

"...เมื่อเช้าท่านเมิ่งย้อนกลับมาอีกครั้ง เพราะว่าลืมให้ยาทาแผลกล่องนี้

ใช่หรือไม่ พอท่านมาก็พบว่ามีคนมาก่อเร่ืองที่หน้าร้าน จึงไม่อาจ 

ไม่ออกหน้า ถูกหรือไม่"

ความจริงแล้วเมิ่งอว๋ินเจิงไม่ได้ลืมมอบยาให้ เพียงแต่พอเขา 

ซ่อนยาทาแผลไว้ในอกแล้วเกิดลังเลขึ้นมา

แผลโดนลวกบนแขนของนางอยู่ใกล้กับข้อพับข้อศอก เมื่อวาน 

เขามากินโจ๊ก นางเผลอพับแขนเสือ้ขึน้ท�าให้เขาสังเกตเห็น แต่นางไม่พูดถึง  

เขาจึงไม่อยากถามโดยตรง มิฉะนั้นจะดูเหมือนกับว่าเขาจับตามองนาง

อยู่ตลอดเวลา วันน้ีเขาจึงต้ังใจน�ายาทาแผลมาให้โดยเฉพาะ ในขณะท่ี

เขายังไม่รู้ว่าควรจะให้ยาอย่างไรดี นางก็ออกไปท�างานยุ่งตัวเป็นเกลียว 
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อยู่หน้าแผงขายโจ๊กแล้ว

เดมิเขาจากไปแล้วจรงิๆ แต่พอเดินไปเร่ือยๆ ในใจก็ย่ิงไม่สบอารมณ์  

รูส้กึว่าตวัเองโง่เง่าท่ีสดุ นางได้รบับาดเจบ็แท้ๆ เขายังเอาแต่กลดักลุม้กับ

เรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างจะมอบยาให้นางอย่างไรดี

จับตาดูนางอยู่แล้วอย่างไร เขาก็มองดูนางมาตลอดจริงๆ

ค�าถามที่นางถาม เขาไม่ได้ตอบ เพียงพูดนิ่งๆ ว่า "เก็บยาไว้เถิด 

พอกทาวันละสองครั้งลงบนแผลได้เลย ไม่ช้าก็จะหายดี"

ในที่สุดเจียงหุยเสวี่ยก็ยื่นมือออกไปรับกล่องยาทาแผลที่เขาให้มา

ถือไว้แน่น ค้อมศีรษะเล็กน้อย

"ขอบคุณ..."

"อืม" เมิ่งอวิ๋นเจิงรับค�าคราหน่ึง มองดูผมหน้าม้าที่ปลิวไสวอยู่บน

หน้าผากกับขนตาด�าพริ้มงอนของนาง เขาสูดหายใจเข้าลึกๆ อยากจะ

บอกนางว่าพรุ่งนี้เขาจะออกจากเมืองหลวง คงไม่ไปกินโจ๊กที่เรือนหมู่ 

อยากบอกนางว่าไม่ต้องรอเขา ขณะก�าลังจะอ้าปาก พลันนึกได้ว่า 

บอกไปแล้ว

เขารู้ดีว่าได้บอกไปแล้ว แต่ก็ยังนึกห่วงอย่างไม่มีเหตุผล เขาไม่นึก

มาก่อนว่าตนจะเป็นคนเรรวนเช่นนี้

เวลาน้ัน เขาไม่มีค�าพูดใดจะกล่าว ได้แต่ยืนอยู่ที่เดิม ทั้งท่ีควรจะ

เอ่ยอ�าลาได้แล้ว แต่ก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายยังมีอะไรจะพูด ท่าทีเช่นนั้นท�าให้

สองเท้าของเขามิอาจขยับเขย้ือน ท�าได้เพียงจ้องมองและรอคอย 

อย่างสงบนิ่ง

เป็นไปตามที่เขาคาด ตรงหน้าเขา หญิงสาวท่ีเดิมเอาแต่ก้มหน้า 
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พูดพึมพ�าได้รวบรวมความกล้า เงยหน้าที่มีดวงตาฉ�่าน�้าแฝงแวว 

เมฆหมอกขึ้นมา จ้องมองเขาตาไม่กะพริบ ราวกับก�าลังคิดแล้วคิดอีก  

คิดแล้วคิดอีก แต่ก็คิดหาเหตุผลไม่ออก ท�าได้เพียงถามออกมา เสียง 

อ่อนหวานนั้นฟังดูเอียงอาย...

"ข้ามีเรื่องที่ค้างคาในใจ อยากจะขอค�าอธิบาย จึงมาเรียนท่านเมิ่ง

โปรดช่วยไขให้กระจ่าง"

เขานิ่งไป แววตาสุขุมลุ่มลึกดุจสายธาร "เชิญถาม"

มือที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อของเจียงหุยเสว่ียลอบก�าเป็นหมัดเล็กๆ 

หายใจเข้าแล้วพูด "ตั้งแต่ที่ร้านขายโจ๊กให้ชิมอาหารจนเปิดกิจการถึง 

ทกุวนันีก็้เป็นเวลาได้เดอืนกว่าแล้ว ต้องขอบคณุท่านเมิง่ท่ีคอยสนบัสนนุ 

'โจ๊กขาวห้าสหาย' น้ันมีประโยชน์จริง และข้าก็รู้สึกว่าฝีมือของตัวเอง 

ถึงข้ันแล้ว เพียงแต่กินโจ๊กแบบเดิมอยู่ทุกวัน คนเราหากกินแต่รสชาติ

เดิมๆ จะเป็นของเลิศรสเพียงใดก็ต้องมีวันเบื่อบ้าง แต่ท่านยังคงมาที ่

เรอืนหมูท่กุวัน หรอืท่านจะมาเพราะโจ๊กหนึง่ชามจรงิๆ ไม่มสีาเหตอุืน่ใด"

'ชายผู้หน่ึงมาขอโจ๊กเจ้ากินทุกวัน เจ้าคิดว่าเขามาขอกินเพียงแค่

อาหารเท่านั้นหรือ'

ค�าพูดของท่านยายเฉียวท�าให้นางหัวหมุนตาพร่า แต่นางจะไม่

ค�านึงถึงก็ไม่ได้

'เจ้าเด็กคนนี้ กลายเป็นแม่นางใหญ่อายุสิบหกสิบเจ็ดแล้ว เหตุใด

จึงไม่เข้าใจ'

ก็ข้าไม่เข้าใจ!

นางคดิว่าตนเองขายโจ๊ก เขามากินโจ๊ก นางประกอบกิจการค้าขาย
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เล็กๆ เขาก็เป็นลูกค้าที่มาอุดหนุน เรื่องราวไม่มีทางโปร่งใสมากไปกว่านี้

แล้ว แต่พอคิดใคร่ครวญอย่างละเอียด...ความจริงกลับไม่ธรรมดา

นางคาดเดาไม่ถูกและก็ดูไม่ออก จึงอดที่จะถามตามตรงไม่ได้  

นางอยากรู ้แน่ชัดถึงเจตนาของเขา แล้วรอให้ความจริงกระจ่าง  

จากน้ันนางก็จะได้...จะได้...นางก็ยังไม่รู ้ว่าตนเองจะท�าอะไรได้ แต ่

อย่างน้อยนางก็จะได้ไม่สับสนว้าวุ่นหรือละเมอเพ้อพกเพราะค�าพูดของ

ท่านยายเฉียว

เขาเหมือนถูกค�าพูดของนางโจมตี

คิ้วรูปดาบหนาดกด�าของเขากระตุกและเหยียดตรงดุจสันเขา แต่

ไม่ช้าก็กลับสู่ท่าทีส�ารวมดังเดิม

"แม่นางเจียงคิดว่าหากผู ้แซ่เมิ่งไม่ได้มาเพ่ือกินโจ๊ก แล้วมา 

เพื่ออะไร" เขาถามท�าลายความเงียบด้วยค�าถามเดิม

นางขบด้านในริมฝีปาก ฝืนใจเอ่ยขึ้นว่า "ท่านยายเฉียวบอกว่า 

เรือ่งเช่นนี ้ข้าท่ีเป็นสตรไีม่สะดวกจะออกปาก แต่ก็อยากไถ่ถามให้ชดัเจน 

จะได้ทราบแน่ชัดว่าหากท่านเมิ่งไม่ได้มาเพราะ 'โจ๊กขาวห้าสหาย' แล้ว

มาเพราะอะไร" นางก็ถามด้วยค�าถามเดิมเช่นกัน ถามจนเลือดในผิวนาง

ฉีดพล่าน เหงื่อผุดซึมทั่วร่าง ตัวร้อนจนไอเริ่มขึ้น

เกิดความเงียบระหว่างทั้งสองอีกครั้ง แต่ว่าดวงตาของนางนิ่ง 

และกระจ่างใส ไม่มีทีท่าว่าจะหลบสายตา แม้ว่าใจจะเต้นรัวราวกับ 

จะกระดอนออกจากอก ปวดร้าวถึงเพียงนัน้ นางยังคงมองเขาและเฝ้ารอ

ค�าตอบ

จากนั้นนางก็เห็นริมฝีปากเขาเผยอออกช้าๆ ได้ยินเสียงสุภาพ 
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ราบเรยีบของเขาพูดว่า... "ไม่ได้มาเพราะเหตอุืน่ ข้ามาเพราะโจ๊กชามหนึง่

จริงๆ"

แก้วหูนางสั่นสะท้าน ห้องหัวใจก็สั่นสะท้าน ได้ยินเขาพูดต่อ 

ด้วยน�้าเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลง...

"ข้าเป็นบุรุษผู้หนึ่ง ไปรอกินโจ๊กที่ครัวเล็กทุกวันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง  

สร้างความสับสนให้แม่นางแล้วจริงๆ และเร่ืองท่ีท่านยายเฉียวชอบ 

ผูกสานวาสนาให้ผู้อื่น ทุกคนในตรอกซงเซียงล้วนรู้ดี หากยายเฒ่าจะ 

คิดเช่นน้ันก็ไม่แปลก แต่ว่าผู้แซ่เมิ่งกลับไม่ได้มีเจตนาเช่นน้ัน ข้าย่อม 

ไม่...ไม่ได้..." ริมฝีปากดุจขุนเขาเม้มเข้าหากัน พูดข้ึนอย่างใคร่ครวญ 

"อืม...ย่อมไม่ได้คิดอะไรเกินเลยต่อแม่นาง ความรู้สึกท่ีผู้แซ่เมิ่งมีต่อ 

แม่นางนั้น ไม่ใช่ความรู้สึกระหว่างบุรุษและสตรี ข้ามาเพื่อโจ๊กชามเดียว

ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง"

เจียงหุยเสวี่ยรู้สึกเหมือนไฟที่พลุ่งพล่านใต้ผิวพุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุด

บนศีรษะ ท�าให้ศีรษะของนางพองโต นัยน์ตาปวดแปลบ ราวกับถูก 

ตบแรงๆ หลายฝ่ามือจนเสียงดังอื้ออึงอยู่ในหู ทั่วทั้งใบหน้าร้อนรุ ่ม 

ไปหมด

มาถึงตอนนี้นางค่อยรับรู้ถึงความในใจที่แท้จริงของตนเองเสียที

หลังจากการเลอะเลือนในครั้งนี้ นางรู ้แล้วว่าใจตนเองโอบอุ้ม 

ความคาดหวังรอคอย คาดหวังอย่างลบัๆ ว่าจะได้ยินค�าตอบท่ีต่างออกไป 

จากปากของเขา

และก็เป็นตอนนีอ้กีเช่นกัน นางค่อยเข้าใจว่าโดยทีน่างไม่ทันรูต้วั...

นางก็เห็นตนเองเป็นเช่นหญิงสาวธรรมดาสามัญคนหนึ่ง

Page_�������������������������.indd   81 3/1/2563 BE   11:01



82

สตรีอ่อนโยนล้วนแฝงพิษร้าย

ไม่มีใครไม่อยากเป็นท่ีชื่นชอบ เอาใจใส่ มองด้วยสายตาที่ชื่นชม 

แต่อารมณ์ความรู้สึกผิดหวังในรักและโศกเศร้าเสียใจยังคงเป็นสิ่งท่ี 

มากเกินจ�าเป็นส�าหรับเจียงหุยเสวี่ย

นางนั้นรู ้อยู่แก่ใจว่าตนมีเรื่องให้กลัดกลุ้มมากพอแล้ว จะเอา

ปัญญาจากท่ีใดไปคิดเรื่องหาความส�าราญใส่ตัวและเร่ืองก�ากวม 

ไม่ชัดเจนเช่นเรื่องระหว่างบุรุษกับสตรี

เมิ่งอว๋ินเจิงกล่าวอย่างไม่ปิดบังและตรงไปตรงมา บอกให้รู ้

อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับนางเลยแม้แต่น้อย ซึ่งเป็นเช่นนั้น 

ก็ดีแล้ว

ไม่ว่านางจะอายแทบทนไม่ได้ รูส้กึทัว่ท้ังร่างร้อนผ่าวและเหน็บหนาว 

ไขสันหลังเพียงใด แต่ก็คิดว่าท�าให้นางรู้สึกเข็ดหลาบเช่นน้ียังดีกว่า 

เป็นเช่นอื่น

เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ดี

"อย่างน้ัน...ข้าทราบแล้ว" นางสูดหายใจเข้าลึกๆ ความร้อนระอุ 

ในดวงตาเอ่อขึน้อย่างไม่อาจสะกดกลัน้ นางย่ิงต้องฝืนอดทนเอาไว้ แม้แต่

ริมฝีปากยังคลี่ออกเป็นรอยย้ิมอ่อนโยนแสนจืดจาง "นึกไม่ถึงเลยว่า 

ท่านเมิ่งจะชื่นชมโจ๊กขาวห้าสหายท่ีข้าท�าถึงเพียงนี้ ข้าจะคงรสชาติ 

เอาไว้ ไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่ท�าให้ความชืน่ชมของพวกลกูค้าเสยีเปล่าแน่"

นางย้ิมข้ึนอีกครั้ง ไม่รอให้เขาตอบค�าก็ย่อเข่าลงเล็กน้อยเพ่ือ 

แสดงความคารวะ แล้วหมุนกายมุ่งไปหาพวกเด็กๆ

แต่แล้ว...

"แม่นางเจียง ผู้แซ่เมิ่งไปเยือนทุกวันเพราะโจ๊กหน่ึงชาม หรือพูด 
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อีกอย่างก็คือเพราะเจ้า"

อะไรนะ

นางชะงกัฝีเท้าทันท ีแต่เพราะหยุดอย่างกะทนัหัน ร่างกายท่อนบน 

จึงส่ายโงนเงนเล็กน้อย

ทันใดน้ันนางก็หันกลับไป ชายท่ีเล่นงานนางกลับแบบไม่ทันให ้

ตั้งตัวยังคงมีท่าทีสงบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง นอกเสียจากแววตามีเงื่อนง�า 

ชวนให้คนขบคิด

ที่แท้เขาหมายความว่าอย่างไร เขาท�าให้นางสับสนไปหมดแล้ว!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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