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แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook
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ค�ำน�ำ

หลงัฝากผลงานอนัน่าประทบัใจไว้มากมาย คร้ังน้ีมากกว่ารักพาท่านโม่เหยยีน 

กลับมาหานักอ่านทุกท่านอีกคร้ังพร้อมกับผลงานใหม่ที่เต็มไปด้วยความกลมกล่อม 

เฮฮา น่าตืน่เต้นเร้าใจตามสไตล์โม่เหยยีนเช่นเคย โดยในธีมเกิดใหม่น้ีมทีัง้หมดสีเ่ร่ือง

ซึ่งสามารถอ่านแยกเล่มก็ได้ หรืออ่านเรียงตามนี้ได้เลยค่ะ

1. ใต้เท้าอย่ามาหยอก

2. โจรหญิงอย่ามาเย้า

3. ท่านเซียนอย่ามาหลอก

4. ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

ส�าหรับเร่ือง 'โจรหญิงอย่ามาเย้า' น้ีเป็นเร่ืองราวของ 'เยี่ยเฟิง' หัวหน้าใหญ่

ของโจรค่ายอูเจียง ค่ายที่ปล้นคนรวยเพื่อคนจน ท�าให้พวกเขาโดนทางการหมายหัว 

คร้ันจะยอมเข้ากับทางการกลับโดนหักหลัง เยี่ยเฟิงหัวหน้าใหญ่จบชีวิตลงในวันน้ัน 

แต่วิญญาณกลับมาเข้าร่าง 'กวนอวิ๋นซี' บุตรสาวของขุนนาง คู่หมั้นคู่หมายของ  

'ฉู่เหิงจือ'

ด้วยความที่นิสัยของเยี่ยเฟิงต่างกับเจ้าของร่างอย่างกวนอว๋ินซีมาก ท�าให้ 

ฉูเ่หงิจอืทีไ่ม่เคยสนใจว่าทางครอบครัวจะหมัน้หมายเขากบัใครหรือจะถอนหมัน้กบัใคร  

กลับกลายเป็นสนใจและไม่อยากถอนหมั้นขึ้นมาเสียอย่างนั้น

เยี่ยเฟิงที่ตายตาไม่หลับเพราะภารกิจส�าคัญในชาติก่อนยังไม่ส�าเร็จ ชาติน้ี 

ได้หวนกลับมาในร่างบุตรสาวของขุนนาง นางจึงใช้โอกาสนี้ในการสืบหาสาเหตุของ 

เร่ืองราวทั้งหมดที่เกิดข้ึน นางจะสามารถช่วยชาวค่ายอูเจียงให้เข้าร่วมกับทางการ 

ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ แล้วเรื่องความรักล่ะ นางที่ไม่เคยสนใจมันจะสามารถจัดการ

กับความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดได้ไหม ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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"ท่านมากอดข้าด้วยเหตุใด"

"เพราะข้าอยากรู้ว่าเจ้าคนแซ่ฉู่นั่นกอดเจ้าเช่นนี้ใช่หรือไม่"

นางร้อง 'ชิ' เสียงหนึ่ง "เขากอดข้าที่ใดกัน เขาขึ้นมาทับร่างข้าเลยต่างหาก"

เขาหลับตาเพื่อที่จะให้เส้นเลือดที่เต้นตุบๆ ตรงขมับสงบลง ครั้นลืมตาขึ้น ดวงตาด�าขลับนั้น

ราวกับจะกลืนกินนางลงไปในหลุมด�า

เขาช้อนร่างนาง ก้าวเดินไปที่เตียงอย่างมั่นคง วางร่างนางลงแล้วก็ขึ้นไปคร่อมบนร่างนาง

ทันที

นางขมวดคิ้ว "ท่านจะท�าอะไร"

"ข้าจะจบูเจ้า" เขาเอ่ยเสยีงเรยีบ รมิฝีปากบางนัน้ประทับจบูลงบนกลบีปากนางอย่างไม่ลงัเล

แม้แต่น้อย
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✱ เยี่ยเฟิง  หัวหน้าใหญ่ค่ายอูเจียง เป็นคนกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว  

ใจกว้าง รักพวกพ้อง หากมุ่งมั่นในเรื่องใดแล้วจะต้อง

ท�าให้ส�าเร็จ

✱ กวนอวิ๋นซี   บุตรสาวของขุนนางข้ันหก เดิมทีเป็นกุลสตรีอยู่แต ่

ในเรือน นิสัยอ่อนโยน อ่อนไหว และเปราะบาง

✱ ฉู่เหิงจือ   คุณชายใหญ่แห่งตระกูลเสนาบดี เป็นคนฉลาด ท�าตัว

สุขุมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น

✱ สือโม่เฉิน  หวัหน้ารองค่ายอเูจยีง ภายหลงัได้ข้ึนเป็นหวัหน้าใหญ่

แทน วรยุทธ์เก่งกาจ หลงรักเยี่ยเฟิง

✱ ฉู่อิงเซี่ยว   เจ้าของฉายาจิ้งจอกเงิน เป็นคนเจ้าส�าราญ อีกทั้งยัง

เจ้าเล่ห์ ต้องใช้สตรีงามหลอกล่อถึงจะหาตัวพบ 

แนะน�ำตัวละคร
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7

โม่เหยียน

เย่ียเฟิงเป็นเด็กก�ำพร้ำ นำงถูกเล้ียงมำโดยจอมยุทธ์ท่ำนหนึ่ง  

นำงกรำบเขำเป็นอำจำรย์และร�ำ่เรยีนวรยุทธ์กับเขำมำตัง้แต่เลก็ ครัน้อำยุ

ครบสิบแปดปีนำงก็กรำบลำอำจำรย์ ลงเขำพเนจรไปเรื่อย นำงทนไม่ได้ 

ท่ีต้องเห็นชำวบ้ำนทนทุกข์ นำงจึงต้ังปณิธำนอันแรงกล้ำ ระดมก�ำลัง 

หนุ่มวัยฉกรรจ์ที่เป็นคนยำกคนจนไปลักขโมยสมบัติของขุนนำงทุจริต 

เพื่อมำช่วยเหลือคนจน

นำงเฉลียวฉลำดและมีใจกล้ำหำญท้ังยังรู ้จักกำรวำงแผน  

ย่ิงนำนวันคนท่ีตดิตำมนำงก็ย่ิงเพ่ิมมำกขึน้ นำงน�ำพำพ่ีน้องไปสร้ำงค่ำย

บนภูเขำที่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อจัดเตรียมก�ำลังพลให้พร้อม และท้ำยที่สุด

ก็ตั้งเป็น 'ค่ำยอูเจียง'

ค่ำยอูเจียงมีก�ำลังพลสองร้อยกว่ำคน เดิมทีพวกเขำเป็นเพียง 

ชำวบ้ำนธรรมดำ ใช้ชีวิตอยู่ในกฎระเบียบ แต่เป็นเพรำะสภำพอำกำศ 

1
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8

โจรหญิงอย่ามาเย้า

ที่แห้งแล้งท�ำให้พวกเขำมีชีวิตแร้นแค้นอดอยำกติดต่อกันมำหลำยปี  

ซ�ำ้ยังไม่ได้รับเสบยีงช่วยเหลอืจำกทำงกำร ขนุนำงท้องท่ีก็ละโมบโลภมำก 

ยังคงเก็บภำษีอย่ำงหน้ำเลือด ขูดรีดพวกเขำ ท้ำยที่สุดบรรดำชำวบ้ำน 

ก็ทนไม่ไหว พวกเขำคิดว่ำจะไม่อดกลั้นอีกต่อไป ในเมื่อขุนนำงบีบคั้น  

ชำวบ้ำนก็ต้องต่อต้ำน จึงรวมตัวกันกลำยเป็นโจรออกลักขโมยไปทั่ว

ส�ำหรับเหล่ำชำวบ้ำนแล้วเยี่ยเฟิงคือวีรสตรีท่ีคอยช่วยเหลือ 

คนยำกคนจน แต่ในสำยตำของขุนนำงท้องที่ พวกเขำกลับเห็นนำงเป็น

หัวหน้ำโจรที่คอยหำเรื่องอยู่ร�่ำไป 

ศึกครั้งนี้เหล่ำพ่ีน้องในค่ำยอูเจียงบำดเจ็บล้มตำยนับไม่ถ้วน  

ส่วนตัวนำงเองก็ได้รับบำดเจ็บสำหัส

ร่ำงกำยของเย่ียเฟิงมบีำดแผลถูกดำบฟันโดนกระบีแ่ทงนับไม่ถ้วน 

โลหิตไหลนอง ยำมน้ีนำงยังพอมีลมหำยใจอยู่บ้ำงจึงยืนหยัดด้วยจิตใจ

อนัแน่วแน่ แม้จะมำถึงขดีสดุแล้วนำงก็ยังคงอยำกประคองร่ำงกำยต่อไป

ให้ได้

ทว่ำร่ำงนำงไม่ได้ท�ำด้วยเหลก็ ยำมนีแ้ขนขำล้วนด้ำนชำไร้ควำมรูส้กึ

เพรำะสญูเสยีเลอืดมำกเกินไป ร่ำงนำงค่อยๆ รูส้กึหนำวยะเยือก เหลอืเพียง

สติท่ียังประคองไว้ได้ นำงยังไม่ยอมแพ้ พยำยำมลืมตำขึ้น ไม่ยินยอม 

ที่จะตำยจำกไปเช่นนี้ 

"พำเหล่ำพี่น้อง...ถอยไปก่อน...หนี...หนีไป"

นำงออกค�ำสัง่สดุท้ำยด้วยลมหำยใจท่ียงัเหลืออยู่ แม้ก�ำลังจะสิน้ใจ

นำงก็ยังคงเป็นห่วงในควำมเป็นควำมตำยของพี่น้องในค่ำย

เหล่ำพ่ีน้องในค่ำยล้วนโอบล้อมอยู่รอบกำยหวัหน้ำใหญ่ทีบ่ำดเจบ็
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โม่เหยียน

สำหสัโดยมหัีวหน้ำรองอยู่ด้ำนหน้ำ ทกุคนล้วนตำแดงก�ำ่ พวกเขำไม่อยำก

จะเชื่อเลยว่ำหัวหน้ำใหญ่ซึ่งใจกล้ำเด็ดเดี่ยวก�ำลังจะจำกพวกเขำไป

หวัหน้ำรองมนีำมว่ำสอืโม่เฉนิ เขำกมุมอืนำงไว้แน่น เอ่ยด้วยเบ้ำตำ

ที่แดงก�่ำ "หัวหน้ำใหญ่ ท่ำนวำงใจ ข้ำจะพำพ่ีน้องเรำถอยออกไป  

จะไม่ทิ้งไว้แม้แต่คนเดียว"

เยี่ยเฟิงมองสือโม่เฉินก่อนเอ่ยค�ำออกมำอย่ำงยำกล�ำบำก

"อย่ำแก้...แค้น..."

พอเหล่ำพี่น้องที่อยู่โดยรอบได้ยินเข้ำก็ล้วนคัดค้ำนทั้งสิ้น

"หัวหน้ำใหญ่ พวกเขำโหดร้ำยเกินไป ทั้งท่ีตกลงกันอย่ำงชัดเจน 

แล้วว่ำขอเพียงพวกเรำยอมแพ้ต่อทำงกำรก็จะเว้นโทษให้และรบัพวกเรำ

ไปเป็นทหำร ใครจะไปคิดว่ำพวกเขำล้วนตระบัดสัตย์ คิดแต่จะสังหำร

พวกเรำ หำกแค้นนี้ไม่ได้ช�ำระก็นับว่ำข้ำไม่ใช่คน!" หัวหน้ำสำมมีนำมว่ำ

ไฉหลำงเอ่ยด้วยอำรมณ์พลุ่งพล่ำน

นำงคว้ำสำบเสื้อของไฉหลำงดึงเขำมำเบื้องหน้ำ ถลึงตำมองอย่ำง

แข็งกร้ำวทันที

"ห้ำมเด็ดขำด!" นำงข่มขู่เขำอย่ำงน่ำสะพรึง "ห้ำมแก้แค้น ได้ยิน

หรอืไม่ พำพ่ีน้องท้ังหมดไปหำทีซ่่อน หำกพวกเจ้ำกล้ำฝ่ำฝืนค�ำสัง่ของข้ำ 

ข้ำจะนอนตำยตำไม่หลับ ถึงขำ้จะเป็นผีเป็นวิญญำณ ข้ำก็จะไม่ไปที่ใด 

จะมำคิดบัญชีกับพวกเจ้ำ เข้ำใจหรือไม่"

"แต่หัวหน้ำใหญ่..."

"เข้ำใจหรือไม่ ตอบข้ำมำ!"

ไฉหลำงกัดฟันกรอด "ข้ำ...เข้ำใจแล้ว!"
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โจรหญิงอย่ามาเย้า

"สำบำน!"

ไฉหลำงเม้มรมิฝีปำกแน่น ไม่เอ่ยวำจำสักค�ำ ท่ำทำงเช่นน้ีเห็นชดัว่ำ

เขำจะไม่ยอมรำมือ

เย่ียเฟิงรู้ดีว่ำไฉหลำงเป็นคนหุนหันพลันแล่น เมื่อเห็นเขำไม่ยอม

สำบำนนำงก็อยำกจะบังคับเขำ ทว่ำล�ำคอพลันร้อนผ่ำว กระอักเลือด 

ออกมำค�ำหนึ่ง

"หัวหน้ำใหญ่!"

ครั้นสือโม่เฉินเห็นสถำนกำรณ์เช่นน้ีก็ตัดสินใจฉับพลัน ดึงมือ 

ไฉหลำงมำวำงบนมือเย่ียเฟิง มือของท้ังสำมคนวำงทับกัน สำบำน 

ด้วยเสียงดังลั่นว่ำ "พวกเรำขอสำบำนต่อฟ้ำ พวกเรำจะพำพี่น้องทั้งหมด

ไปหำที่ซ่อน ไม่แก้แค้นแน่นอน!"

ไฉหลำงมองไปทำงพ่ีรองอย่ำงตื่นตระหนก ซ�้ำยังถูกเหล่ำพ่ีน้อง 

จ้องเขม็งเป็นกำรเตือนจึงท�ำได้เพียงอดกลั้น กล�้ำกลืนค�ำพูดลงไป

หัวหน้ำรองมีนิสัยสุขุมเงียบขรึมมำโดยตลอด สำมำรถอดกล้ันได้

เป็นอย่ำงดี ไม่เหมือนหัวหน้ำสำมท่ีมีนิสัยเลือดร้อน มีหัวหน้ำรอง 

คอยควบคุมหัวหน้ำสำมไว้ ในที่สุดเยี่ยเฟิงก็วำงใจลงได้

"จ�ำไว้นะ ห้ำมแก้แค้นเด็ดขำด พวกเจ้ำสู ้พวกเขำไม่ได้หรอก  

อย่ำสละชีวิตไปอย่ำงเปล่ำประโยชน์ ตรำบใดที่ขุนเขำเขียวขจียังอยู่  

อย่ำได้กลัวไม่มีฟืนเผำ*...จ�ำไว้ ห้ำมแก้แค้น..."

เย่ียเฟิงมองพวกเขำ ไม่เอ่ยวำจำใดๆ อีก ในท่ีสุดดวงตำซึ่งกลอก 

ไปมำก็นิ่งงัน สงบรำวสำยน�้ำที่หยุดนิ่ง

* ตรำบใดทีข่นุเขำเขียวขจยัีงอยู่ อย่ำได้กลวัไม่มฟืีนเผำ เป็นส�ำนวน หมำยถึงหำกยังมชีวิีตอยู่ย่อมมคีวำมหวัง
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"หัวหน้ำใหญ่?!" ไฉหลำงตะโกนอย่ำงไม่อยำกเชื่อ

มือของสือโม่เฉินสั่นเทำเล็กน้อย เขำค่อยๆ ยื่นมือไปอังที่จมูกนำง

พบว่ำไม่เหลอืพลงัชวิีตใดอยู่แล้ว ม่ำนตำของเขำพลันหดลง เม้มริมฝีปำก

แน่น หัวใจเจ็บปวดรวดร้ำวรำวถูกบีบรัด

"นำงจำกไปแล้ว" สือโม่เฉินเอ่ยเสียงเรียบ

ไฉหลำงและพ่ีน้องคนอื่นๆ กลั้นน�้ำตำลูกผู ้ชำยต่อไปไม่ไหว  

ร้องไห้โฮออกมำ

หัวหน้ำใหญ่จำกไปแล้วแต่กลับยังไม่ยอมหลับตำ ช่วงสุดท้ำย 

ของชีวิตนำงยังคงพะวงในควำมเป็นตำยของพี่น้องทุกคน

สือโม่เฉินออกค�ำสั่งด้วยเสียงเข้มพลำงมองดวงหน้ำอันซีดเซียว 

ของนำง

"น้องสำม พำพี่น้องหนีไปเดี๋ยวนี้"

"ไม่ ถ้ำจะหนีก็หนีไปด้วยกัน จะท้ิงศพของหัวหน้ำใหญ่ไว้ในป่ำ 

ไม่ได้!" ไฉหลำงตะคอกใส่

หลงัจำกเศร้ำโศกเสยีใจจนถึงขดีสดุก็แทบจะควบคมุไฟโทสะต่อไป

ไม่ได้ หัวหน้ำใหญ่ต้องสิ้นชีวิตด้วยน�้ำมือของทหำร ไฉหลำงเดือดดำล 

จนตำแทบถลน

ยำมน้ีเสียงฟำดฟันของดำบและกระบี่ก�ำลังใกล้เข้ำมำ เสียงกำร

เข่นฆ่ำดังมำตลอด เหล่ำทหำรที่มำปรำบโจรใกล้เข้ำมำเรื่อยๆ

สือโม่เฉินตะคอกออกไป "น้องสำม รีบหนีไป!"

"ไม่ ข้ำไม่ไป ข้ำไม่อำจทิ้งหัวหน้ำใหญ่ไว้ที่นี่ได้!"

สือโม่เฉินตบเขำฉำดหนึ่งอย่ำงแรง ต�ำหนิด้วยเสียงดังลั่น
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"เจ้ำลืมค�ำสำบำนเมื่อครู ่ไปแล้วหรือ อยำกให้หัวหน้ำใหญ่ 

นอนตำยตำไม่หลับหรืออย่ำงไร ข้ำจะคิดหำวิธีซ่อนร่ำงนำงเอง เจ้ำพำ 

พี่น้องหนีไปก่อน จะปล่อยให้พวกทหำรท�ำส�ำเร็จไม่ได้ รีบหนีไป!"

ไฉหลำงกัดฟันกรอด พ่ีรองพูดถูก พวกเขำสญูเสยีหัวหน้ำใหญ่ไปแล้ว

จะฝ่ำฝืนค�ำสญัญำท่ีมต่ีอนำงไม่ได้ ต้องท�ำตำมค�ำสัง่เสยีสดุท้ำยของนำง

ให้ส�ำเร็จ

"พี่น้องทุกคนตำมข้ำมำ!"

ไฉหลำงตะโกนออกค�ำสั่งด้วยเบ้ำตำท่ีแดงก�่ำ เขำชูดำบยักษ์ขึ้น

พลำงปล่อยพลังออกมำด้วยท่ำทำงคล้ำยกระหำยเลือด เร่งรีบพำเหล่ำ 

พี่น้องบุกทลำยเส้นทำงสำยเลือดนี้ออกไป

พ่ีน้องหลำยคนต่ำงชดูำบยกัษ์ขึน้สงู บกุออกไปด้วยควำมเดอืดดำล

เลือดร้อนพลำงค�ำรำม

หลงัจำกท่ีทุกคนจำกไปแล้วก็เหลอืเพียงบรุุษผู้หน่ึงและสตรนีำงหนึง่

บนพื้นหิมะ

สอืโม่เฉนิจ้องสตรท่ีีนอนแน่นิง่อยู่บนพ้ืน เขำค่อยๆ ช้อนตวันำงขึน้มำ

ไว้ในอ้อมกอด โอบอุ้มร่ำงนำงคล้ำยกับโอบกอดสมบัติทั้งหมดเอำไว้

มเีพียงช่วงเวลำนีเ้ท่ำนัน้ทีเ่ขำปิดบงัควำมปรำรถนำในดวงตำไม่มดิ

"ข้ำไม่เคยอยำกให้ท่ำนตำยเลย" เขำเอ่ยด้วยน�ำ้เสยีงทุ้มต�ำ่แหบพร่ำ 

"แต่คิดไม่ถึงว่ำท่ำนจะทุ่มสุดตัวเช่นน้ี ท่ำนไม่ค�ำนึงถึงชีวิตตัวเองเลย

แม้แต่น้อย"

เขำประทบัจบูลงบนรมิฝีปำกนำงพลำงลบูไล้ไปบนเรอืนร่ำง แม้นำง

จะตำยจำกไปแล้ว ทว่ำร่ำงกำยนำงยังคงอุ่น
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เขำเฝ้ำฝันอยำกจะโอบกอดนำงไว้เช่นน้ีนำนแล้ว ในควำมฝัน 

เขำท�ำกับนำงมำกกว่ำน้ีอีก ทว่ำในโลกแห่งควำมเป็นจริงเขำไม่เคยมี

โอกำสได้แตะต้องนำงเลย 

เพรำะนำงไม่อนุญำตให้เขำท�ำ

นำงไม่รู้ว่ำเขำปรำรถนำในตัวนำงมำกเพียงไร เพ่ือให้ได้นำงมำ 

เขำสำมำรถท�ำได้ทุกอย่ำง

"ท้ังๆ ท่ีท่ำนก�ำลงัจะสิน้ใจแต่ก็มวัพะวงถึงพ่ีน้องในค่ำย ท่ำนมเีพียง

ควำมกล้ำหำญและน�้ำใจอันเต็มเปี่ยม ในใจท่ำนเคยมีที่ว่ำงส�ำหรับข้ำ

บ้ำงหรือไม่ เคยมีควำมรู้สึกท้ิงข้ำไม่ลงสักนิดหรือไม่ ท่ำนจะสวำมิภักด์ิ

ต่อทำงกำร ข้ำก็ท�ำให้ท่ำนได้สมดั่งใจ แต่ยำมที่ภำรกิจส�ำเร็จท่ำนอยำก

ถอยออกไป ต้องกำรออกพเนจรไปเพียงคนเดียว เรื่องนี้ข้ำไม่อนุญำต"

ควำมปรำรถนำในใจเขำโดนควำมชั่วร้ำยเข้ำครอบง�ำนำนแล้ว 

เพียงแต่เขำเก็บง�ำไว้ลกึเกินไป ลกึจนหัวใจเขำเจบ็แปลบ คล้ำยหนอนพิษ

คอยกัดกร่อนเลือดเน้ือของเขำทุกคืนวันท�ำให้เขำนอนไม่หลับ ทนทุกข์

ทรมำนรำวกัดกร่อนไปถึงกระดูก มีเพียงกำรครอบครองและช่วงชิง 

มำเท่ำนั้นจึงจะชดเชยควำมว่ำงเปล่ำในหัวใจได้

เขำกอดจูบพลำงพยำยำมจะฉีกเสื้อผ้ำนำงออก แม้ว่ำทั่วร่ำงนำง

จะมีโลหิตไหลนองแต่เขำก็ยังปรำรถนำในตัวนำง

จำกนั้นเขำก็ต้องตกตะลึงโดยพลัน เงยหน้ำขึ้นจ้องไปยังเบื้องหน้ำ

อย่ำงตื่นตระหนก ไม่รู ้ว่ำท่ีตรงนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งมำยืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไร  

อีกฝ่ำยก�ำลังจ้องมองมำทำงเขำอย่ำงเงียบสงบ

บุรุษผู้นี้ยืนอยู่บนยอดหญ้ำอย่ำงไร้สุ ้มไร้เสียง พำยุหิมะค่อยๆ  
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โหมกระหน�่ำขึ้นอย่ำงรุนแรง อำภรณ์ของเขำปลิวไปตำมสำยลม แต่เขำ

กลับยืนนิ่งรำวขุนเขำ ยืนตระหง่ำนรำวต้นสน เห็นชัดว่ำก�ำลังภำยใน 

ของบุรุษผู้นั้นไม่ด้อยไปกว่ำตนแน่

สือโม่เฉินสีหน้ำบึ้งตึง มองฝ่ำยตรงข้ำมด้วยแววตำโหดเหี้ยม

ฉู่เหิงจือขมวดคิ้วมุ่น จ้องมองบุรุษที่แผ่ควำมชั่วร้ำยออกมำทั่วร่ำง

ผู้น้ี ริมฝีปำกเขำเปื้อนเลือด สตรีในอ้อมกอดเขำเส้ือผ้ำหลุดลุ่ย ภำพนี้ 

ชวนให้นกึถึงสตัว์ร้ำยทีก่ระหำยเลอืดแล้วก�ำลงัดดูเลือดสดของสตรีนำงนัน้ 

จำกสำยตำของฝ่ำยตรงข้ำม ฉู่เหิงจือก็ตระหนักได้ว่ำตนเองไป

ขัดจังหวะเข้ำแล้ว อีกฝ่ำยเริ่มเกิดควำมอำฆำตมำดร้ำย

"ควรให้ควำมเคำรพต่อผู้ตำย เจ้ำไม่ควรท�ำให้ร่ำงนำงแปดเปื้อน"

ฉู่เหิงจือกล่ำวเตือนอย่ำงเย็นเยียบ แม้พำยุหิมะจะถำโถม ทว่ำ 

น�ำ้เสยีงของเขำรำวกับเอ่ยอยู่ข้ำงหู กำรใช้ก�ำลงัภำยในถ่ำยทอดเสยีงเช่นน้ี

ก็หมำยจะเตือนอีกฝ่ำยว่ำก่อนจะลงมอืควรใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อน

สือโม่เฉินจ้องเขำอย่ำงน่ำสะพรึง ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลงมือต่อสู้กัน  

ทั้งสองฝ่ำยต่ำงข่มขู่กันผ่ำนอำกำศ

สือโม่เฉินตระหนักดีว่ำบุรุษผู้นี้คงจะรับมือได้ยำก หำกผลีผลำม

ลงมือไม่แน่ว่ำจะได้เปรียบ

เสียงเข่นฆ่ำของเหล่ำทหำรดังมำอีกครำ อีกชั่วครู่ก็คงจะโอบล้อม

พ้ืนที่ตรงนี้ไว้ สือโม่เฉินย่ิงมีสีหน้ำบูดบึ้ง ในเมื่อถูกสถำนกำรณ์บีบคั้น  

เขำก็ท�ำได้เพียงถอยออกไปให้เร็วที่สุด

เขำปล่อยร่ำงสตรใีนอ้อมกอดลง เงำร่ำงพลนัแฉลบไป ประเดีย๋วเดยีว

ก็กลำยเป็นเงำด�ำทะมึนหำยวับไป 
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สตรีนำงนี้นอนนิ่งท่ำมกลำงพื้นหิมะอย่ำงสงบ นำงหน้ำตำสะสวย 

เรอืนผมยำวสยำยรำวกับเส้นไหม สแีดงสดทัว่ร่ำงสะท้อนกับหมิะขำวโพลน

รำวดอกเหมยทีอ่อกดอกท่ำมกลำงพ้ืนหมิะก่อให้เกิดควำมงดงำมโดดเด่น

ฉู่เหิงจือถอดเสื้อกันลมบนร่ำงออก ย่อตัวลงและคลุมบนร่ำงนำง

ด้วยตัวเอง 

เขำมองตรวจสอบร่ำงนำง ผูต้ำยจำกไปแล้วแต่กลับไม่ยอมหลับตำ

ลง เห็นชัดว่ำยำมที่จำกไปยังมีเรื่องพะวงอยู่

เขำย่ืนมือไปปิดตำนำง ทว่ำผู ้ตำยกลับไม่ยอมหลับตำ เขำจึง 

ถอนหำยใจออกมำ

"เสยีดำยทีข้่ำมำช้ำไปก้ำวหนึง่ ไม่มโีอกำสได้พูดคยุกับเจ้ำ หำกเจ้ำ

ถูกใส่ร้ำยหรือมีเรื่องที่ยังท�ำไม่ส�ำเร็จ ข้ำจะลอบตรวจสอบให้ชัดแจ้ง  

มอบควำมเป็นธรรมให้กับค่ำยของเจ้ำ เจ้ำจงวำงใจ จำกไปเสียเถิด"

ครั้นกล่ำววำจำนี้จบลงเขำก็ย่ืนมือไปปิดตำนำงอีกครำ รำวกับ

วิญญำณมีจริง ดวงตำคู่น้ันปิดลงในที่สุด คล้ำยได้รับกำรปลอบโยน  

ไม่ยึดติด หลับไปอย่ำงสบำย

เยี่ยเฟิง...หัวหน้ำใหญ่แห่งค่ำยอูเจียงน�ำพำพ่ีน้องสองร้อยกว่ำคน

ไปสวำมภิกัดิต่์อทำงกำร ทว่ำระหว่ำงทำงเสยีชวิีตในวงล้อมของเหล่ำทหำร 

อำยุยี่สิบปี ยังไม่ได้ออกเรือน 

ไม่ก่ีวันหลังจำกที่หัวหน้ำใหญ่แห่งค่ำยอูเจียงเสียชีวิต กวนอวิ๋นซี 

บุตรสำวที่เกิดจำกภรรยำเอกสกุลกวนก็กระโดดน�้ำฆ่ำตัวตำย

"คุณหนู!"
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สำวใช้นำมว่ำจิน่เซยีงคกุเข่ำร้องไห้โฮอยูร่มิทะเลสำบดงึดดูสำยตำ

ชำวบ้ำนที่เดินผ่ำนไปมำอยู่ไม่น้อย พวกเขำล้อมเข้ำมำดูและชี้ไม้ชี้มือ

วิเครำะห์กันไปต่ำงๆ นำนำ

ทีแ่ท้สตรทีีก่ระโดดน�ำ้มฐีำนะไม่ธรรมดำ เป็นบตุรสำวจำกภรรยำเอก 

ของใต้เท้ำผูต้รวจกำรประจ�ำท้องท่ี นำงมนีำมว่ำกวนอวิน๋ซ ีแม้จะถูกช่วย

ขึ้นฝั่งมำทันที แต่ก็คล้ำยจะหมดลมเสียแล้ว

บุรุษที่ช ่วยสตรีนำงนี้ขึ้นมำบนฝั ่งขมวดคิ้ว เขำแนบฝ่ำมือกับ 

แผ่นหลังของนำง ถ่ำยทอดพลังแท้ช่วยชีวิตนำง เสียดำยที่ถ่ำยทอดพลัง

เข้ำไปหลำยครั้งก็ยังไร้กำรตอบสนอง ดูท่ำคงหมดหวังแล้ว

"ไยเจ้ำจึงคิดสั้นเช่นนี้เล่ำ" ฉู่เหิงจือถอนใจเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบำ 

วำจำนี้คล้ำยกับกล่ำวกับสตรีนำงนั้น ทว่ำอีกฝ่ำยกลับไม่ได้ยิน

"คุณชำย โปรดช่วยคุณหนูของบ่ำวด้วยเถิดเจ้ำค่ะ!"

จิ่นเซียงขอร้องพลำงร�่ำไห้ สีหน้ำนำงตระหนกตกใจจนซีดเผือด

ฉู่เหิงจือส่ำยหน้ำให้นำง "นำงหมดลมแล้ว"

"ไม่ ไม่นะเจ้ำคะ คุณชำยโปรดลองอีกสักคร้ังเถิดเจ้ำค่ะ! ขอร้อง 

ท่ำนเถิดเจ้ำค่ะ!"

จิ่นเซียงโขกศีรษะไม่หยุด หำกคุณหนูสิ้นไป ชีวิตน้อยๆ ของนำงก็

คงจะไม่รอด

แม้ว่ำฉู่เหิงจือจะเป็นคุณชำยผู้สูงศักดิ์จำกตระกูลเสนำบดี ทว่ำ 

เขำก็พอเข้ำใจควำมล�ำบำกของบ่ำวไพร่

เจ้ำนำยฆ่ำตัวตำย สำวใช้ที่ปรนนิบัติอยู่ข้ำงกำยไม่ได้ท�ำหน้ำท่ี

อำรกัขำอย่ำงด ีหลงักลบัไปถ้ำไม่โดนเฆีย่นจนตำยก็อำจจะถูกขำยไปยัง
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หอนำงโลม

แม้จะเวทนำทว่ำเขำก็ช่วยอะไรไม่ได้ คนตำยไปแล้วเทพก็ไร้หนทำง

ช่วยเหลือ เขำเพียงแต่คิดไม่ถึงว่ำแม่นำงกวนจะคิดไม่ตกมำกระโดดน�้ำ

ฆ่ำตวัตำยเช่นน้ี จะดจีะเลวอย่ำงไรก็มส่ีวนเก่ียวข้องกับเขำ เขำจะพยำยำม

อีกสักครั้งก็แล้วกัน

"ข้ำจะลองดูอีกสักครั้ง"

ครำนีเ้ขำวำงฝ่ำมอืลงบนหน้ำท้องของอกีฝ่ำย แม้จะมคีนกล่ำวไว้ว่ำ

บุรษุสตรไีม่ควรแตะต้องตัวกัน ทว่ำในภำวะคบัขันก็ไม่ควรคิดเล็กคดิน้อย

แล้ว

เขำเดินพลงัภำยใน ส่งพลงัผ่ำนฝ่ำมอืไปอย่ำงแผ่วเบำ เพียงครูเ่ดยีว

สตรีนำงนี้ก็พ่นน�้ำออกมำซึ่งเป็นน�้ำทะเลสำบที่อยู่ในท้องนำง

"แค่ก..."

"อ้ำ! คุณหนูตอบสนองแล้วเจ้ำค่ะ คุณชำย คุณหนูขยับตัวแล้ว

เจ้ำค่ะ!"

ฉู่เหิงจือประหลำดใจมำก เห็นชัดว่ำนำงหมดลมไปแล้ว ทว่ำนำง 

ยังสำมำรถกลบัมำมลีมหำยใจได้อกีครำ เขำเดินพลงัเพ่ิมไปทีฝ่่ำมอืทันที 

ออกแรงกดหน้ำอกนำง สตรีนำงน้ีก็พ่นน�้ำที่สะสมเอำไว้ออกมำมำกข้ึน

ตำมคำด ขณะเดียวกันนำงก็กระแอมกระไอออกมำหลำยครั้ง นี่เป็นกำร

ฟื้นขึ้นมำจำกควำมตำยอย่ำงแท้จริง

เขำแอบถอนหำยใจโล่งอก

ไม่ตำยก็ดีแล้ว มิเช่นนั้นกำรท่ีนำงมำกระโดดน�้ำเช่นน้ีเขำก็ไม่รู้ 

จะบอกกล่ำวแก่สกุลกวนและสกุลฉู่อย่ำงไร หำกนำงเสียชีวิตขึ้นมำจริง
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สกุลฉู่ก็จะกลำยเป็นขี้ปำกชำวบ้ำนไม่มำกก็น้อย

แม้เริม่แรกท่ำนปูข่องท้ังสองตระกลูจะหมัน้หมำยกันผ่ำนทำงวำจำ

เท่ำนั้น ไม่ได้แลกเทียบกันอย่ำงเป็นเรื่องเป็นรำว ทว่ำพอมีคนได้ยินเข้ำ 

ก็มักจะต�ำหนิทำงสกุลฉู่ว่ำตระบัดสัตย์ ไม่รักษำค�ำมั่นสัญญำ

ฉูเ่หงิจอืมองบตุรสำวของสกุลกวนทีอ่ยู่เบือ้งหน้ำ ว่ำท่ีภรรยำในนำม

ที่ไม่มีทีท่ำว่ำจะเป็นไปได้ของเขำ แล้วเขำเองก็ไม่ได้มีควำมรู้สึกต่อนำง

สักเท่ำไร เน่ืองจำกนับแต่เข้ำสู่วัยฉกรรจ์เขำก็ใช้ชีวิตอยู่ทำงซีเป่ยเสีย

หลำยปี ไม่ค่อยได้ไปมำหำสู่กับนำง มีวำสนำพบหน้ำกันเพียงครั้งเดียว

ในงำนฉลองวันเกิดครบสิบห้ำปีของนำง 

ผ่ำนมำสองปี เขำจ�ำได้เพียงว่ำนำงเป็นสตรีที่อ่อนโยนข้ีอำย  

คิดไม่ถึงว่ำครั้งที่สองที่ได้พบหน้ำจะเป็นวันนี้

หำกไม่ใช่เพรำะเขำเดินทำงผ่ำนมำแล้วบังเอิญพบเร่ืองนี้เข้ำนำง

อำจจะตำยไปแล้วก็ได้ นี่เกรงว่ำนำงจะจงใจกระโดดทะเลสำบริมถนน 

ที่เขำเดินทำงผ่ำน

ครั้นใคร่ครวญถึงจุดนี้ดวงตำเขำก็ด�ำมืด รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อย

หำกนำงจงใจกระโดดน�้ำตอนท่ีเขำเดินทำงผ่ำน บังคับให้เขำต้อง

ช่วยชีวิต ชำวบ้ำนมำกมำยต่ำงก็ต้องรับรู้เรื่องน้ี เรียกได้ว่ำสตรีนำงน้ี 

แผนสูงนัก

เดิมทีกำรถอนหมั้นน้ันเป็นควำมตั้งใจของท่ำนแม่ เขำก็ไม่ได้ 

มีควำมเห็นขัดแย้งแต่อย่ำงใด กำรแต่งงำนเป็นเรื่องใหญ่ ต้องให้บิดำ

มำรดำเป็นผู้ตัดสินใจ ในเมื่อกำรหมั้นหมำยเป็นเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้ว  

ท่ำนปู่และผู้อำวุโสอีกฝ่ำยหมั้นหมำยกันเพียงลมปำก ส�ำหรับเขำแล้ว 
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ไม่ว่ำจะสู่ขอหรือถอนหมั้นล้วนต้องให้บิดำมำรดำเป็นผู้จัดกำร

บัดน้ีบุตรสำวของสกุลกวนกลับมำกระโดดน�้ำเช่นนี้ เดิมทีเร่ืองน้ี 

เป็นเรื่องเล็ก มีคนล่วงรู้ไม่มำก ยำมนี้เกรงว่ำจะกลำยเป็นเรื่องใหญ่แล้ว 

สตรกีระโดดน�ำ้เพรำะถูกถอนหมัน้จะเป็นผลเสียต่อชือ่เสียงสกุลฉู่ แล้วยัง

จะท�ำให้ท่ำนพ่อโดนศัตรูในรำชส�ำนักโจมตีและเล่นงำนจุดอ่อนได้  

จะท�ำอะไรก็ยำกล�ำบำกยิ่ง

คิดมำถึงตรงนี้ฉู่เหิงจือก็พลันแสดงสีหน้ำบึ้งตึง

เรื่องกำรถอนหมั้น แม้ฝ่ำยเขำจะท�ำไม่ถูกอยู่ก่อน ทว่ำในเมื่อสอง

ตระกูลไม่ได้หมัน้หมำยกันอย่ำงเป็นทำงกำรกอปรกับผ่ำนมำหลำยปีแล้ว 

บิดำมำรดำใคร่ครวญถึงเกียรติของฝ่ำยสตรี เดิมทีคิดว่ำจะจัดกำร 

อย่ำงเงียบๆ ไม่ท�ำให้เป็นเรื่องรำวใหญ่โต เพียงส่งคนไปแจ้งเท่ำนั้น  

ใครจะคิดว่ำบุตรสำวสกุลกวนจะมำกระโดดน�้ำ

นี่เท่ำกับบีบบังคับให้สกุลฉู่ยอมรับกำรหมั้นหมำยครั้งนี้ แม้เดิมที 

ฉู่เหิงจือจะไม่มีควำมรู้สึกใดๆ ต่อกวนอว๋ินซี ทว่ำยำมน้ีเขำกลับเกิด 

ควำมรังเกียจนำงขึ้นมำ

ครัน้เหน็นำงค่อยๆ ลมืตำข้ึน เริม่ได้สต ิสหีน้ำเขำก็มดืครึม้โดยพลนั

"ฟื้นแล้วหรือ"

เมือ่เหน็ว่ำนำงจู่ๆ  ก็เบกิตำจ้องมองเขำ เขำก็ร้องฮเึสียงเย็น เอ่ยด้วย

เสยีงเข้มว่ำ "บดิำมำรดำเป็นผูม้อบร่ำงกำย เรอืนผม ผวิพรรณให้แก่เจ้ำ..."

เขำยังกล่ำวไม่ทันจบเสียง 'ผัวะ' ก็ดังขึ้น ก�ำปั้นหนึ่งชกมำโดย 

ไม่ทนัได้ตัง้ตัว โจมตเีขำจนท�ำอะไรไม่ถูก แม้เขำจะมวีรยุทธ์สงูส่งแต่ก็คดิ

ไม่ถึงเลยว่ำสตรีอ่อนแอที่เพ่ิงฟื้นมำจำกประตูผีจู่ๆ จะมำชกหน้ำเขำ 
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ได้ พลังของก�ำปั้นนี้ไม่เบำเลยทีเดียว

ทุกคนที่อยู่ในเหตุกำรณ์ล้วนตะลึงงัน จิ่นเซียงย่ิงตื่นตระหนกจน 

ไม่กล้ำขยับ จ้องไปที่ดวงหน้ำงดงำมอ่อนโยนซึ่งค่อยๆ มีเลือดไหล 

ออกมำ สหีน้ำทีเ่คยสภุำพเรยีบร้อยมำตลอดกลบัค่อยๆ เปลีย่นเป็นดรุ้ำย

ฉู่เหิงจือคำดไม่ถึงเลยว่ำเขำท่ีเป็นถึงคุณชำยผู้สูงศักดิ์จะถูกสตรี

นำงหนึ่งชกเข้ำ นี่นำงกล้ำเนรคุณหรือ คิดจะต่อต้ำนกันชัดๆ

"เจ้ำกล้ำชกข้ำ?"

เขำเอ่ยด้วยน�้ำเสียงแผ่วเบำทว่ำกลับเต็มไปด้วยควำมอันตรำย

รำวกับพำยุฝนท่ีก�ำลังต้ังเค้ำ ดวงตำคู่น้ันคล้ำยพำยุที่ก�ำลังรวมตัวกัน

รำวกับเทพเจ้ำแห่งควำมตำยก�ำลังจับจ้องอยู่

กวนอวิ๋นซีชี้หน้ำเขำด้วยไฟโทสะพุ่งพรวด

"แน่จริงก็มำสู้กันซึ่งๆ หน้ำ อย่ำมำลอบยิงธนูท�ำร้ำยผู้อื่น!" พวก

ทหารชั่ว อย่าคิดว่าจะฉวยโอกาสสังหารยามที่ข้าสลบได้เลย อยากจะ 

ให้ข้าตาย มันไม่ง่ายถึงเพียงนั้นหรอก!

ฉู่เหิงจือตะลึงตำค้ำง เขำตื่นตระหนกกับท่ำทำงของนำงที่เกิดข้ึน

โดยไม่มีเหตุผล

"เจ้ำพูดอะไรออกมำ"

สู้กันซึ่งๆ หน้า? ลอบยิงธนูท�าร้ายผู้อื่น? นางก�าลังพูดอะไรอยู่

เพียงแต่เขำยังไม่ได้ถำมให้ชัดเจน สตรีนำงน้ีก็ตำเหลือกและ 

ล้มลงไป

ครั้นกวนอว๋ินซีล้มลง จิ่นเซียงท่ีเดิมทีก�ำลังตระหนกตกใจก็ร�่ำไห้ 

ด้วยควำมร้อนใจอีกครำ
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เมื่อครู่เขำสัมผัสได้ถึงพลังบ้ำเลือดของนำง และค�ำพูดของนำง 

ก็ชวนให้เขำนึกสงสัย หรือว่าที่นางกระโดดน�้าเพราะถูกคนอื่นท�าร้าย?

ไม่ว่ำอย่ำงไรเขำก็จะต้องสืบให้รู้เรื่องว่ำเกิดอะไรขึ้นกันแน่

เขำตีหน้ำขรึมโดยพลัน ออกค�ำสั่งกับบ่ำวไพร่ข้ำงกำย "ยกร่ำง 

แม่นำงกวนขึ้นรถม้ำ ส่งนำงกลับจวนสกุลกวน"

ครั้นเย่ียเฟิงฟื้นขึ้นมำก็พบว่ำวิญญำณตนมำอยู่ในร่ำงของผู้อื่น  

ร่ำงนั้นยังเป็นสตรีผู้อ่อนแอ นำงงำมหยำดเยิ้มมีชำติตระกูล แบกอะไร 

ก็ไม่ได้ ถือของนิดหน่อยก็ไม่ไหว เดินเพียงไม่กี่ก้ำวก็หอบ

เดมิทีนำงเป็นโจรภูเขำท่ีทำงกำรหมำยหัว ทว่ำกลบัต้องมำมชีวิีตใหม่

ในร่ำงของบุตรสำวขุนนำงนำมว่ำกวนอวิ๋นซี

หลังจำกที่ตื่นตระหนกนำงก็สงบจิตสงบใจลงโดยเร็ว

นำงเป็นคนใจกล้ำ มีวรยุทธ์สูงส่งมำตลอด นำงไม่เคยตอบสนอง

ต่อเหตุกำรณ์ด้วยกำรตระหนกตกใจ ย่ิงอยู่ในสถำนกำรณ์อันตรำยนำง

ยิ่งสุขุมเยือกเย็น

หลังจำกผ่ำนพ้นควำมงงงันน้ันมำนำงก็ยอมรับควำมจริงได้ 

อย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะมีชีวิตใหม่ในร่ำงใดก็ล้วนไม่ส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญคือ

นำงมีชีวิตรอดกลับมำ ส่วนภำรกิจที่ยังไม่ส�ำเร็จนำงก็ต้องมำจัดกำรต่อ

ให้ลุล่วง

อย่ำงแรกต้องท�ำควำมเข้ำใจกับฐำนะใหม่ของนำงเสียก่อน

กวนอว๋ินซี อำยุสิบเจ็ดปี เป็นบุตรสำวคนโตของใต้เท้ำผู้ตรวจกำร

ในเมืองฉำงโจว เพรำะถูกตระกูลเสนำบดีฉู ่ถอนหมั้นจึงคิดไม่ตก 
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ไปกระโดดน�้ำฆ่ำตัวตำย

"เจ้ำว่ำอะไรนะ" กวนอวิ๋นซีประหลำดใจยิ่งนัก

จิ่นเซียงเห็นคุณหนูหน้ำถอดสีจึงเพ่ิงรู ้ตัวว ่ำตนพลั้งปำกไป  

รีบคุกเข่ำลงยอมรับผิด

"บ่ำวพลั้งปำกไปเจ้ำค่ะ บ่ำวไม่ควรพูดถึงเรื่องถอนหมั้นอีก ท�ำให้

คุณหนูเสียใจ ขอคุณหนูโปรดลงโทษบ่ำวเถิดเจ้ำค่ะ" จิ่นเซียงเอ่ยพลำง

ร�่ำไห้ น�้ำมูกน�้ำตำไหล

กวนอว๋ินซีโบกมือโดยพลัน "ไม่ใช่เรื่องนี้ ประโยคก่อนหน้ำท่ีจะ 

ถอนหมั้น เจ้ำพูดใหม่อีกรอบซิ"

จิ่นเซียงตะลึงงัน ครุ่นคิดไปมำแล้วพึมพ�ำว่ำ "ว่ำที่สำมีของคุณหนู

คือคุณชำยฉู่..."

"ประโยคก่อนหน้ำนั้นอีก"

"เอ่อ...ตระกูลเสนำบดี?"

"ใช่ ประโยคนี้ เจ้ำบอกว่ำกวน...ข้ำหมำยควำมว่ำข้ำหมั้นหมำยไว้

กับตระกูลเสนำบดี?"

"ใช่เจ้ำค่ะ..."

กวนอว๋ินซกีะพรบิตำปรบิๆ ทีแ่ท้นำงก็ฟ้ืนคืนชพีมำในร่ำงของบตุรสำว 

ของกวนปัง แล้วยังหมั้นหมำยไว้กับคุณชำยตระกูลเสนำบดีด้วย?

ดีเลย! สวรรค์มีตำโดยแท้ ให้โอกำสนำงได้มีชีวิตใหม่ในสกุลกวน 

นี่ไม่เท่ำกับช่วยเหลือนำงหรือ นำงมีฐำนะใหม่ก็จะกระท�ำกำรใหญ่ 

ได้อีกครั้ง ช่ำงประเสริฐนัก

"ไม่สิ ผู้ตรวจกำรเป็นเพียงแค่ขุนนำงขั้นหก เป็นขุนนำงตัวเล็กๆ 
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ตัดสินใจท�ำเรื่องใหญ่ไม่ได้หรอก อย่ำงมำกก็เป็นได้เพียงหมำกของผู้อื่น

เท่ำน้ัน หำกเป็นขุนนำงใหญ่ข้ันสำมขึ้นไปก็ดีน่ะสิ แต่ไม่เป็นไร ตระกูล

เสนำบดีเป็นถึงขุนนำงใหญ่ขั้นสอง...ช้ำก่อน..." นำงหันไปถำมจิ่นเซียง 

"เจ้ำว่ำข้ำถูกถอนหมัน้ คนจำกตระกูลเสนำบดนีกึเสยีใจจงึไม่มำสูข่อข้ำ?"

จิ่นเซียงขอโทษขอโพย นำงอยำกจะร้องไห้แต่ร้องไม่ออก "จิ่นเซียง

พลั้งปำกไปแล้วเจ้ำค่ะ..."

"อย่ำเพ่ิงพูดเรือ่งพลัง้ปำก พูดมำตำมตรงก็พอ ข้ำถูกถอนหมัน้จริงๆ 

หรือ"

จิน่เซยีงไม่กล้ำปิดบงันำงจงึพูดไปตำมจริงอกีรอบ ในใจคดิ คณุหนู

คงได้รับความกระทบกระเทือนจริงๆ ด้วย จนถึงบัดนี้นางยังยอมรับ 

เรื่องถอนหมั้นไม่ได้ คุณหนูทั้งรักและนับถือคุณชายฉู่มานานหลายปี...

ครั้นได้ยินเรื่องถอนหมั้น กวนอวิ๋นซีเพียงแต่รู้สึกเสียดำย

"ไยไม่ให้ข้ำไปมีชีวิตใหม่ในร่ำงนำงสนม"

หำกนำงได้มชีวิีตใหม่อยู่ข้ำงกำยฮ่องเต้ นำงก็จะได้ใช้อ�ำนำจรงัแก

คนอืน่ได้...จู่ๆ  นำงก็รูส้กึถึงแววตำทีค่อยสอดส่องจำกด้ำนข้ำง ครัน้หนัไป 

ก็สบตำเข้ำกับจิ่นเซียงที่ก�ำลังมองตรวจสอบอยู่

"คุณหนู ท่ำนจ�ำไม่ได้หรือเจ้ำคะ" 

กวนอว๋ินซีปิดบังควำมเจ้ำเล่ห์ในดวงตำไว้ เอ่ยอย่ำงไร้เดียงสำ  

"ไม่มีอะไร ตั้งแต่ตอนท่ีข้ำกระโดดน�้ำจนถึงยำมนี้สมองยังคงเลอะเลือน 

ลืมไปหลำยเรื่อง กวน...ท่ำนพ่อคงเสียใจมำกกระมัง"

น่าแปลก บุตรสาวกระโดดน�้า มารดามาเย่ียมเยียนแล้ว ไยจึง 

ไม่เห็นว่าบิดาจะเป็นห่วงเลย
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"นำยท่ำนไปหำคุณชำยฉู่เจ้ำค่ะ" 

"คุณชำยฉู่คือใคร" 

พอโพล่งวำจำนี้ออกไปนำงก็เห็นจิ่นเซียงอ้ำปำกค้ำง กวนอวิ๋นซี

ตระหนักได้ว่ำตนพูดผิดอีกแล้ว รีบยื่นมือไปดันคำงจิ่นเซียงให้ปิดปำก

"เฮ้อ เจ้ำคงไม่รู้ กำรกระโดดน�้ำจะกระทบกระเทือนไปถึงสมอง  

เจ้ำลองเล่ำมำให้ข้ำฟังทีละเรื่อง ไม่แน่ว่ำคุณหนูของเจ้ำอำจจะฟื้นฟู 

ควำมจ�ำได้ กลับมำแข็งแรงโดยเร็ว"

โชคดีทีจ่ิน่เซยีงไม่เฉลยีวฉลำดและไม่มไีหวพริบเอำเสียเลย คณุหนู

ก็หนุหนัพลนัแล่น สำวใช้ข้ำงกำยก็ท่ึมเข้ำไปอกี มน่ิำเล่ำถึงได้กระโดดน�ำ้ 

คิดจะจบชีวิตน้อยๆ นี้ลง

จำกกำรชักน�ำของนำง จิ่นเซียงก็เล่ำเหตุที่กวนอวิ๋นซีกระโดดน�้ำ 

และผลท่ีตำมมำรอบหน่ึง ทั้งยังเล่ำถึงควำมสัมพันธ์ของสกุลกวนและ

สกุลฉู่จำกรุ่นปู่จนมำถึงรุ่นน้ี แม้จะไม่ได้พูดถึงรำยละเอียดใหญ่น้อย  

ทว่ำก็เล่ำประเด็นส�ำคัญส่วนใหญ่

เย่ียเฟิงท่ีได้ฟื้นคืนชีพมำใหม่ ต้ังแต่น้ีต่อไปนำงก็จะกลำยเป็น 

กวนอว๋ินซ ีนำงไม่แยแสว่ำจะถูกถอนหมัน้หรอืไม่ และไม่สนฐำนะคณุหนู

ในตระกูลขุนนำงแม้แต่น้อย ย่ิงไม่สนว่ำว่ำท่ีสำมีจะรักใคร จะสู่ขอใคร  

สิ่งที่นำงสนใจก็คือฐำนะใหม่นี้จะท�ำให้นำงท�ำภำรกิจได้สะดวกและมี

เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์

จำกวำจำของจิ่นเซียงก็พอรู้ว่ำกวนอว๋ินซีเป็นสตรีที่อยู่แต่ในเรือน 

อำรมณ์อ่อนไหว และดื้อดึงท�ำเรื่องไม่เป็นเรื่อง เช่นนั้นจึงไปกระโดดน�้ำ

เพียงเพรำะถูกบุรุษถอนหมั้น
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แผ่นดินกว้ำงใหญ่ ไม่มีลูกท้อลูกนี้ก็ไปเด็ดลูกพลับอีกลูกแทน  

ไม่มีดอกโบตั๋นดอกนี้ก็เปลี่ยนเป็นดอกกล้วยไม้แทนก็ได้!

แน่นอนว่ำนี่เป็นเพียงควำมคิดของหัวหน้ำใหญ่ค่ำยอูเจียงเท่ำน้ัน 

นำงไม่มีทำงจะเข้ำใจควำมอ่อนไหวและเปรำะบำงในใจของคุณหนู 

ผู้สูงศักดิ์ผู้นี้ว่ำรักลูกท้อหรือดอกโบตั๋นนั้นมำกเพียงใด

หัวหน้ำใหญ่จำกค่ำยบนภูเขำไม่เคยยึดติดกับเร่ืองเล็กน้อย นำง 

รู้เพียงว่ำกำรสำมำรถมีชีวิตรอดต่อไปได้คือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด

กวนอว๋ินซีฉวยโอกำสหลำยวันน้ีแกล้งป่วยพักผ่อนอยู่ในห้อง  

นำงต้องท�ำควำมเข้ำใจกับร่ำงนี้ว่ำจะใช้สอยอะไรได้บ้ำง

กวนอวิน๋ซอีำยุน้อยกว่ำนำงสำมปี เตีย้กว่ำคร่ึงศรีษะ เอวก็บำงกว่ำ

หนึ่งชุ่น* เท้ำก็เล็กกว่ำครึ่งชุ่น

พลังช่วงกลำงของร่ำงกำยไม่เพียงพอ จุดตันเถียน** ต้ืนเขิน  

อ่อนก�ำลัง ปกติใช้ชีวิตอยู่แต่ในเรือน ไม่ได้ออกก�ำลัง ยำมเดินพลังจึง

เปลอืงเวลำกว่ำปกติสองเค่อ*** เรือ่งเหล่ำน้ีนบัว่ำยังไม่เร่งด่วน เรือ่งเดยีว 

ที่ต้องรีบก็คือวรยุทธ์ ครั้นพูดถึงเรื่องนี้นำงก็อยำกด่ำคนนัก 

ร่ำงใหม่นีส้วยสดงดงำมแล้วมปีระโยชน์อะไร ยำมน้ีวรยุทธ์ของนำง

เหลือเพียงเจ็ดส่วนเท่ำนั้น

เจ็ดส่วน! ลดลงไปตั้งสามส่วน! สามส่วนคือเท่าไร! ข้าต้องใช้เวลา

ฝึกทักษะถึงห้าปีเชียว!

เดิมทียำมนำงเดินพลังก็สำมำรถโค่นต้นไม้ขนำดสองคนโอบลงได้ 

* ชุ่น เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีนสมัยโบรำณ เทียบควำมยำวประมำณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
** จุดศูนย์กลำงของพลังงำนในร่ำงกำย มีทั้งหมด 3 จุด คือตันเถียนบนอยู่บริเวณหว่ำงค้ิว ตันเถียนกลำง 
อยู่บริเวณใต้หัวใจ และตันเถียนล่ำงอยู่บริเวณใต้สะดือ
*** เค่อ หน่วยนับเวลำของจีนที่มีมำตั้งแต่ในสมัยโบรำณ เทียบเวลำประมำณ 15 นำที
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แต่ยำมนี้โค่นได้เพียงต้นไม้ต้นเล็กๆ เท่ำนั้น

เดิมทีวิชำตัวเบำของนำงสำมำรถกระโดดไปได้สูงถึงห้ำฉื่อ* ยำมนี้

เหลือเพียงสำมฉื่อครึ่ง

แต่ก่อนนำงสำมำรถกระโดดไปไกลถึงห้ำจั้ง** ยำมนี้กระโดดได้ 

แค่เพียงสำมจั้ง

เดิมทีนำงยกก้อนหินก้อนใหญ่ได้ ยำมนี้ต้องระวังว่ำจะถูกก้อนหิน

ทับเอำ

ขณะที่ขว้ำงอำวุธลับไป ควำมแม่นย�ำน้ันไม่มีพลำด แต่ระยะทำง

กลบัไปไม่ถึง ผลไม้บนต้นไม้ยังแขวนอยู่ทีเ่ดิม ทว่ำอำวุธลับกลับโดนรังผ้ึง

ที่อยู่ด้ำนล่ำง ท�ำให้นำงหนีแทบไม่ทัน

กวนอว๋ินซีขมวดคิ้วมุ ่นพลำงใคร่ครวญอย่ำงหนัก ในท่ีสุดนำง 

ก็คิดตก เกิดเป็นคนมักต้องมีได้มีเสีย ฐำนะบุตรสำวตระกูลขุนนำงน้ี 

เป็นประโยชน์ต่อตัวนำง ทว่ำก็ต้องแลกมำกับร่ำงท่ีเปรำะบำงเกินไปร่ำงนี้

คดิไปในทำงท่ีดี อย่ำงน้อยทีส่ดุก็ยังมตีำมจีมกู เรือ่งวรยุทธ์ค่อยฝึก

ใหม่ก็แล้วกัน

ในเวลำกลำงวันนำงจะเงียบไม่พูดไม่จำ อย่ำงมำกก็เรียกจิ่นเซียง

สำวใช้ข้ำงกำยมำสอบถำมเรื่องรำว ถ้ำมีคนมำนำงก็จะแสร้งท�ำเป็น

อ่อนแอต้องพักผ่อนเพื่อไม่ให้ใครพบเห็นควำมผิดปกติ

ยำมค�ำ่คนืนำงสกัดจดุนอนหลบัของสำวใช้แล้วย้ำยร่ำงอกีฝ่ำยขึน้เตยีง  

* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดควำมยำวของจีนสมัยโบรำณ เทียบระยะประมำณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสำมเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในควำมหมำยว่ำ 'ฟุต'
** จั้ง เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีน เทียบได้ระยะประมำณ 3.33 เมตร
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หลังจำกปล่อยผ้ำม่ำนลงมำนำงก็แอบหนีออกไป แสดงวิชำตัวเบำ 

เหำะขึ้นไปบนหลังคำ ทว่ำนำงกลับคว้ำไม่ถึงขอบหลังคำ พลำดไป 

ไม่ก่ีชุ่น คล้ำยกับวำนรแขวนค้ำงอยู่ที่ชำยคำแกว่งไปมำ จำกนั้นนำง 

ก็ใช้ทั้งสองมือปีนป่ำยขึ้นไปจนส�ำเร็จ

ครั้นออกมำนอกก�ำแพงสูงของจวนสกุลกวนนำงก็ปิดบังร่องรอย 

มำตลอดทำง หลบหลกีพวกลำดตระเวนพวกเฝ้ำประตูเมอืงเข้ำไปในอีจ้วง

อี้จวงก็คือสถำนที่ใช้จัดเก็บศพโดยเฉพำะ นำงสืบข่ำวมำแล้วว่ำ 

ร่ำงเดิมของนำงถูกเก็บไว้ที่นี่

ภำยในเรอืนมดืครึม้ มศีพตัง้เรยีงอยู่มำกมำย นำงค่อยๆ เดินคล�ำทำง 

ไปพลำงหยิบกลักจุดไฟขึ้นมำจุด ตรวจสอบทีละศพอย่ำงละเอียด

เมื่อเห็นศพของพ่ีน้องในหลำยวันก่อน ดวงตำนำงก็แสดงควำม 

ปวดใจออกมำ

ศพของพ่ีน้องจำกค่ำยบนภูเขำห้ำสบิหกศพท่ีสละชีวตินอนเรียงรำย 

อยู่บนพ้ืน ทุกคนล้วนต่อสูม้ำกับนำง เน่ืองจำกเสยีชีวิตมำยังไม่เกินสำมวัน

กอปรกับยำมนีเ้ป็นฤดเูหมนัต์ ดงัน้ันศพจงึยังคงไม่เน่ำเป่ือย ไม่ส่งกลิน่เหมน็

กวนอว๋ินซหีลบัตำลง หลังจำกสงบใจได้นำงก็ลมืตำขึน้ ในสำยตำนำง

ล้วนเป็นภำพที่สงบและเงียบงัน

นำงเลิกเสื่อฟำงขึ้นมำ มองไปทีละศพ เมื่อนำงหำศพตนเองพบก็

ตะลึงงันไปในทันใด

นีคื่อควำมรูส้กึท่ีประหลำดนกั แทบไม่อยำกเชือ่แต่ก็เศร้ำใจอยู่บ้ำง

นำงมองดูตนเองนอนหลับตำอยู่ตรงนั้นอยำ่งสงบคลำ้ยว่ำหลับไป

กระนั้น เรื่องรำวในอดีตรำวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวำน ครั้นฟื้นขึ้นมำอีกครำ
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ทุกสิ่งล้วนแปรเปลี่ยน นำงกลับกลำยเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้ว

กวนอวิน๋ซมีองร่ำงของตนทีน่อนอยู่ตรงนัน้ด้วยควำมหนำวยะเยือก 

หลังจำกเงียบไปได้ชั่วครู่นำงก็สูดหำยใจเข้ำลึกๆ

ช่างเถิด เป็นเพียงศพเท่าน้ัน ถือเสียว่าเปลี่ยนเรือนท่ีพักแล้วกัน! 

ตอนนี้นำงยังมีเรื่องส�ำคัญต้องจัดกำร

เมื่อนำงเลิกเสื่อฟำงขึ้นทั้งหมดก็ต้องตกตะลึงอีกครำ

เดิมทีนำงเลิกเสื่อฟำงเพียงเล็กน้อย เห็นเพียงดวงหน้ำยังไม่เห็น

เรือนร่ำง ยำมนี้จึงพบว่ำร่ำงนำงถูกห่อคลุมด้วยเสื้อกันลมสีด�ำ

นีค่อืเสือ้กันลมของบรุษุ ปกเสือ้ปักด้วยขนหมำป่ำอย่ำงดไีว้โดยรอบ 

เนื้อผ้ำชั้นดี แล้วยังปักลวดลำยดอกกล้วยไม้ไว้ที่ปลำยปกเสื้อ

น่ำแปลก หลงัจำกท่ีนำงตำย ใครกันทีห่่อร่ำงนำงด้วยเสือ้กันลมชัน้ดี 

เช่นน้ี รำวกับว่ำก�ำลังแสดงถึงควำมเคำรพและรักทะนุถนอมต่อผู้ตำย 

กระนั้น

นำงย่ืนมอืไปลบูเน้ือผ้ำอย่ำงเบำมอื เป็นเนือ้ผ้ำชัน้ดจีรงิๆ ช่ำงอบอุน่

เหลือเกิน มันห่อหุ้มร่ำงเดิมของนำงไว้ ทว่ำก็เผ่ือแผ่ควำมอบอุ่นมำยัง

หัวใจในร่ำงใหม่นี้ด้วย

นำงยกมุมปำก ในใจคิดว่ำหรือจะมีใครแอบหลงรักนำงอยู่

นำงเผลอย้ิมออกมำพลำงส่ำยหน้ำ ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ต้องขอบคุณ 

คนผู้นั้นที่ยังรักษำเกียรติไว้ยำมที่นำงตำย 

นำงคล�ำไปบนร่ำง เพียงชั่วครู่ก็เจอสิ่งท่ีตำมหำพลันถอนหำยใจ 

โล่งอก โชคดีที่ของสิ่งนี้ยังอยู่ คืนนี้นับว่ำมำไม่เสียเที่ยว

เหตุที่นำงมำที่นี่ก็เพื่อจะเอำตรำประทับหินอันนี้กลับไป
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ตรำประทบัหินนีถู้กแกะสลกัขึน้เป็นพิเศษและเป็นส่ิงของแทนตัวนำง 

นำงเย็บติดด้ำนในกำงเกงตรงช่วงเอว โชคดีท่ีไม่มีใครพบเห็น คร้ัน 

มตีรำประทบัหิน นำงก็จะมจีดุเชือ่มโยงกับตนเองในชำติก่อนได้ สำมำรถ

จัดกำรเรื่องรำวได้สะดวกขึ้น

นำงห่อตรำประทับหินไว้ในผ้ำอย่ำงระมัดระวัง บรรจุลงในกล่อง 

จำกนั้นก็ใส่ลงไปในถุงผ้ำที่เอว

แสงไฟสั่นไหวเล็กน้อยคล้ำยกับมีลมพัด นำงตกตะลึงโดยพลัน 

จึงหันหน้ำไปทันที ทันใดน้ันก็เห็นเงำร่ำงสูงเพรียวยืนอยู่ท่ีหน้ำประตู  

และแววตำเฉียบคมคู่นั้นก�ำลังจ้องมำที่นำงอย่ำงเย็นเยียบ
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"เจ้ำเป็นใคร"

น�้ำเสียงของบุรุษผู้น้ีช่ำงทุ้มต�่ำและมีพลัง เสียงน้ันดังมำในค�่ำคืน

อันมืดมิด ดังก้องรำวเสียงของหินที่โยนลงไปในบ่อน�้ำเก่ำๆ

กวนอวิ๋นซีร�่ำร้องในใจว่ำแย่แล้ว นำงตกใจแทบแย่ ดึกดื่นเช่นนี้ 

ยังมีคนไม่หลับไม่นอนแล้วมาที่อี้จวง? หำกไม่เห็นว่ำเขำมีเงำนำงคงจะ

นึกว่ำเจอผีเข้ำจริงๆ เสียแล้ว

นำงขมวดค้ิวมองตรวจสอบฝ่ำยตรงข้ำม บรุษุผูน้ี้สวมอำภรณ์สขีำว

สะอำดท้ังยังสวมหน้ำกำกสีเงินอีกด้วย เมื่อเทียบกับนำงท่ีแต่งกำยด้วย

อำภรณ์และหน้ำกำกสีด�ำทะมึนช่ำงดูต่ำงกันโดยสิ้นเชิง หำกมีบุคคลท่ี

สำมอยู่ในเหตุกำรณ์ ไม่แน่ว่ำคนผูน้ัน้อำจจะนกึว่ำนำงและเขำเป็นยมทูต

ขำวด�ำก็เป็นได้!

นำงเพ่ิงจะรู้สึกตัวตอนท่ีเขำเข้ำมำด้ำนในแล้ว เห็นได้ชัดว่ำสัมผัส

2
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ทั้งหกของนำงแย่ลงมำก

กวนอวิน๋ซยีืน่มอืไปหยิบเสือ่ฟำงขึน้มำคลมุร่ำงเดมิ ถึงอย่ำงไรนำง

ก็ได้ของที่ต้องกำรแล้ว จุดประสงค์ของกำรมำในคืนนี้ส�ำเร็จลุล่วง ดังนั้น

ก็ฉวยโอกำสหนีดีกว่ำ

"คิดจะหนีหรือ"

ฉู่เหิงจือตะคอกเสียงเย็น ตัวเขำยังมำไม่ถึง ทว่ำพลังกระบี่โจมต ี

มำก่อน

กวนอวิ๋นซีรีบหลบเป็นพัลวัน บนไหล่รู้สึกเจ็บแปลบ พลังกระบี ่

กรีดเสื้อขำด ฝำกรอยแผลไว้หนึ่งรอย

นำงยังไม่ทนัได้หอบหำยใจพลงักระบีข่องอกีฝ่ำยก็มำถึงตวั ภำยใต้

ภำวะคับขันท�ำให้นำงต้องรีบชักดำบออกมำรับมือ

ภำยในอี้จวง ทั้งสองคนต่อสู้ฟำดฟันด้วยดำบและกระบี่

สถำนกำรณ์เช่นนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อนำงเลย วรยุทธ์ของนำง 

เหลือเพียงเจ็ดส่วน ก�ำลังภำยในเองก็ไม่เพียงพอ ตอนน้ีนำงก�ำลัง

พยำยำมปรับตัวกับร่ำงน้ีอยู่ คล้ำยกับว่ำสวมรองเท้ำท่ีไม่พอดีกับเท้ำ

อย่ำงไรอย่ำงนั้น ยำมต้องกำรจะแสดงเพลงดำบออกมำ ถ้ำไม่คำดคะเน

ระยะใกล้ไปหนึ่งชุ่นจนฟันไม่โดนก็เคลื่อนไหวช้ำไปเล็กน้อย

นำงร�ำ่ร้องในใจว่ำแย่แล้วอีกครัง้ สมองนำงยังจ�ำกระบวนท่ำได้แล้ว

จะมีประโยชน์อะไร นำงท�ำเหมือนเดิมทุกอย่ำง กระบวนท่ำทั้งหมด 

ถูกต้อง แต่ก�ำลังไม่เพียงพอ!

ปำกเสือ* ด้ำนชำ ดำบในมือนำงถูกปัดตกลงไปทันใด ปลำยกระบี่

* ปำกเสือ หมำยถึงบริเวณง่ำมมือระหว่ำงนิ้วโป้งและนิ้วชี้
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อันเย็นยะเยือกจี้มำถึงล�ำคอ

"บอกชื่อเจ้ำมำ มิเช่นนั้นกระบี่ของข้ำจะไม่ปรำนีเจ้ำ" เขำเอ่ยเตือน

ด้วยน�้ำเสียงเย็นเยียบ

"ท่ำนจอมยุทธ์ ผู้น้อยมีนำมว่ำหลี่ซื่อ อำศัยในหมู่บ้ำนสกุลหวัง  

อยู่ในล�ำดับที่แปด ปกติขำยไข่เลี้ยงชีพ ท่ำนโปรดปรำนีผู้น้อยด้วยเถิด!" 

นำงเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่ำ

"ดึกดื่นป่ำนนี้เจ้ำมำยังอี้จวงด้วยเหตุใด"

"ท่ำนจอมยุทธ์ ในอี้จวงล้วนมีแต่คนตำย ผู้น้อยคงไม่อำจมำขโมย

เงินที่นี่ได้กระมัง"

ฉู่เหิงจือหรี่ตำจ้องฝ่ำยตรงข้ำม สำยตำอันเฉียบคมเหลือบไปมอง

ด้ำนข้ำงแวบหน่ึง มือที่ถือพัดจีบไว้ย่ืนไปทำงศพนั้น เขำอยำกจะ 

เลิกเสื่อฟำงขึ้นมำ ครั้นกวนอว๋ินซีเห็นถึงสถำนกำรณ์ ทั้งสองมือก็รีบ 

ยื่นมำกดเสื่อฟำงเอำไว้

"ห้ำมดูนะ!"

เมื่อครู่นำงรีบร้อนจึงไม่ได้คลุมเสื้อกันลมให้กับศพเรียบร้อยดี!

ฉู่เหิงจือเห็นนำงลุกลี้ลุกลนเช่นนี้ก็ยิ่งแน่ใจว่ำต้องมีปัญหำ เมื่อครู่

นำงต้องค้นศพนี้แน่ แล้วถ้ำเขำอยำกจะดู ใครก็ห้ำมไม่ได้ทั้งนั้น

ครั้นเขำโบกพัดในมือ สำยลมแรงก็พัดไป แค่เสื่อฟำงคงทนต่อกำร

ท�ำลำยล้ำงของก�ำลังภำยในไม่ได้จึงแหลกสลำยออกเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย

เผยให้เห็นศพสตรีที่อยู่เบื้องล่ำง

ฉู ่เหิงจือตะลึง นึกไม่ถึงว่ำเบื้องล่ำงเสื่อฟำงผืนน้ันจะเป็นร่ำง 

ของสตรีในสภำพเกือบเปลือยเปล่ำ เขำรู้จักนำง นำงก็คือหัวหน้ำใหญ่
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แห่งค่ำยอูเจียง

"ลำมก..."

เสียงกรีดร้องของสตรีท�ำให้ฉู่เหิงจือตกใจแทบแย่ ตัวกระบี่ส่ันเทำ

ท�ำให้เล็งไม่แม่น

กวนอวิ๋นซีฉวยโอกำสน้ีรีบหยิบเสื่อฟำงด้ำนข้ำงมำม้วนศพน้ัน  

แล้วแบกศพก�ำลังจะวิ่งหนี นี่คือกำรปล้นศพชัดๆ

ฉู่เหิงจือหยิบก้อนหินก้อนเล็กขึ้นมำดีดไปโดนเส้นเอ็นที่ข้อพับ

ขำนำงพอด ีฝ่ำยตรงข้ำมร้องออกมำพลำงล้มลง ศพสตรีทีก่อดไว้ก็ร่วงลง

บนพื้นกลิ้งไปรอบหนึ่ง 

เขำเดินมำยังเบื้องหน้ำ ใช้กระบี่จี้ลงไปที่ตัวนำง

"เจ้ำเป็นใคร ไยมำขโมยศพในอี้จวงในยำมค�่ำคืนเช่นนี้"

กวนอวิ๋นซีบันดำลโทสะทันที พูดก็พูดสิ ข้ากลัวใครที่ใดกัน!

นำงกระโดดลกุขึน้จำกพ้ืน ไม่แยแสต่อปลำยกระบีข่องเขำ ดงึผ้ำด�ำ

ที่ใช้ปิดหน้ำลงเผยให้เห็นดวงหน้ำที่แท้จริง

ฉู่เหิงจือประหลำดใจยิ่ง เขำจ้องนำงอย่ำงไม่อยำกเชื่อ

แสงไฟสะท้อนดวงหน้ำที่งดงำมนั้น เป็นนางจริงๆ ด้วย!

เขำคำดไม่ถึงจริงๆ และด้วยเหตุน้ีท�ำให้กวนอว๋ินซีได้ที นำงลงมือ

อย่ำงรวดเร็ว ดึงหน้ำกำกของเขำลงมำด้วย

ครัน้เหน็หน้ำตำท่ีแท้จรงิของฝ่ำยตรงข้ำม นำงก็จ้องเขำอย่ำงงงงนั

เบือ้งหลงัหน้ำกำกนัน้ ใบหน้ำอนัหล่อเหลำสะท้อนเข้ำสูด่วงตำนำง 

สิง่ทีด่งึดดูสำยตำไม่ใช่คิว้ท่ีคมเข้ม ดวงตำท่ีเป็นประกำย จมกูทีโ่ด่งเป็นสนั 

หรอืรมิฝีปำกบำงอนัน่ำหลงใหล ทว่ำเป็นรอยช�ำ้วงใหญ่ตรงกลำงใบหน้ำ
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นำงกระจ่ำงแจ้งในทันใดแล้วเอ่ยกับเขำด้วยใบหน้ำเคร่งขรึม  

"กำรถูกท�ำให้เสียโฉมไม่ใช่ควำมผิดของท่ำน ครั้งนี้ข้ำล่วงเกินท่ำนแล้ว 

ข้ำขอคืนหน้ำกำกให้ท่ำน" ที่แท้เขำก็ใช้หน้ำกำกปิดบังควำมอัปลักษณ์

แววตำอันเฉียบคมของฉู ่เหิงจือรำวกับอยำกฆ่ำคน "ข้ำก็ต้อง 

ขอขอบคุณในฝีมือของแม่นำงกวน"

นำงประหลำดใจยิ่ง "ท่ำนรู้จักข้ำด้วย?"

"แล้วเจ้ำว่ำอย่ำงไรเล่ำ" เขำเอ่ยด้วยน�้ำเสียงน่ำสะพรึง

นำงมองตรวจสอบเขำพลำงพึมพ�ำ "ข้ำก็รูส้กึว่ำคุน้หน้ำท่ำนอยู่บ้ำง"

ฉู่เหิงจือย้ิมเย็น "กวนอว๋ินซี เจ้ำกลับแสร้งเป็นไม่รู้ ข้ำฉู่เหิงจือ 

คงมองเจ้ำผิดไปแล้ว"

ฉู่เหิงจือ? นำงรู้สึกประหลำดใจอีกครำ มิน่ำเล่ำนำงถึงรู้สึกคุ้นหน้ำ 

ทีแ่ท้รอยช�ำ้ดวงนีเ้ป็นผลงำนย่ิงใหญ่ชิน้แรกของนำงหลงัจำกท่ีฟ้ืนคนืชพี

มำอีกครั้ง

"ที่แท้ท่ำนก็คือคุณชำยฉู่น่ีเอง! หึ กลำงค�่ำกลำงคืนไม่นอน ท่ำน 

จะมำเล่นสนุกอะไรหรือ"

นำงรู้เรือ่งรำวทัง้หมดหลงัจำกฟ้ืนขึน้มำจำกจิน่เซยีงแล้ว ทัง้ยังรูว่้ำ

กวนอวิ๋นซีตัวจริงกระโดดน�้ำเพรำะถูกทำงตระกูลเสนำบดีขอถอนหมั้น

นำงไม่ได้มีแผลใจหรือภำระทำงใจกับบุรุษผู้นี้ แล้วนำงก็ไม่เชื่อว่ำ

เขำจะกล้ำสังหำรนำง

ฉูเ่หิงจอืตหีน้ำขรมึ นึกไม่ถึงว่ำคนทีป่ระมอืกับตนจะเป็นกวนอว๋ินซี 

เขำย่ิงแปลกใจว่ำนางก็มวีรยุทธ์ด้วย? ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าแม่นางกวน 

ฝึกวรยุทธ์ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ำนำงจะบุกอี้จวงในยำมวิกำล
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กวนอวิ๋นซีไม่รอให้ฉู่เหิงจือเอ่ยปำก นำงชิงเตือนขู่ขวัญเขำก่อน

"ปิดตำเสีย ห้ำมแอบดู!"

นำงเดินลำกขำที่ด้ำนชำไปรีบเก็บศพของตนเอง ซวยจริงๆ ทั้งตาย

ทั้งสูญเสียพรหมจรรย์แล้วก็ช่างเถอะ นี่ยังมาล้มไม่เป็นท่าอีก

ฉู ่เหิงจือหันหน้ำหนีพลำงเก็บกระบี่ ขมวดคิ้วมุ ่น เขำรู ้สึกว่ำ 

สตรีนำงนี้จัดกำรยำกอยู่บ้ำง จู่ๆ ก็ไม่รู้ว่ำจะจัดกำรนำงเช่นไรดี ยิ่งสงสัย

ในกำรปรำกฏตัวของนำงด้วย

แม้พวกเขำท้ังสองจะถูกคลมุถุงชน ทว่ำฉูเ่หิงจอืใช้ชวิีตอยู่ในเมอืงอืน่

มำหลำยปี กลับมำยังเมืองหลวงน้อยครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงไม่คุ้นเคยกับ 

กวนอว๋ินซีผู้เป็นว่ำท่ีภรรยำ รู้แต่เพียงว่ำนำงก็เหมือนบุตรสำวขุนนำง 

คนอ่ืนๆ ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเรือนมำตั้งแต่เล็ก เขำรู้จักนำงเพียงเท่ำนี้ แต่ 

ไม่เคยได้ยินมำก่อนว่ำนำงมีวรยุทธ์

ทว่ำตั้งแต่วันที่เขำถูกนำงชกโดยไม่มีสำเหตุ เขำก็จ�ำนำงได้ขึ้นใจ

กวนอว๋ินซีเก็บศพของตนเองแล้วยกข้ึนไปวำงบนกระดำนไม้  

ครั้นหันมำก็ยังคงเห็นฉู่เหิงจือจ้องมำท่ีนำงอย่ำงเย็นเยียบ นำงก็ถลึงตำ

กลับอย่ำงไม่กลัวเกรง

"คดิไม่ถึงจรงิๆ ว่ำโจรท่ีบกุมำท่ีอีจ้วงในยำมวิกำลก็คือคุณหนสูกุลกวน 

และที่เกินควำมคำดหมำยยิ่งกว่ำก็คือแม่นำงกวนมีวรยุทธ์ด้วย"

"ข้ำก็คิดไม่ถึงจริงๆ ว่ำจะมีพวกบ้ำกำมบุกรุกเข้ำมำในอี้จวง 

ยำมวิกำล ที่แท้ก็เป็นคุณชำยฉู ่ และท่ีย่ิงเกินควำมคำดหมำยก็คือ 

คุณชำยฉู่ต้องกำรจะลวนลำมศพสตรี"

ฉู่เหิงจือหน้ำถอดสีในทันที เอ่ยด้วยสุ้มเสียงน่ำสะพรึง
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"เจ้ำพูดบ้ำอะไร"

"ข้ำพบคนเช่นไรก็พูดจำเช่นน้ัน ท่ีท่ำนเห็นร่ำงเกือบเปลือยเปล่ำ 

ของสตรีก็แย่อยู่แล้ว นี่ยังอยำกจะลูบคล�ำอีก"

"เหลวไหล!"

"ในเมือ่เหลวไหล ท่ำนก็อย่ำไปมองอย่ำไปลูบคล�ำสิ!" นัน่คอืเรือนร่ำง

ของนำงที่เกือบจะเปลือยเปล่ำ นำงเสียเปรียบโดยแท้

"เจ้ำอย่ำเปลี่ยนเรื่อง ข้ำถำมเจ้ำ เจ้ำมำท�ำอะไรที่นี่"

"ข้ำสงสยั มำดูไม่ได้หรอื แล้วท่ำนมำท�ำอะไรทีน่ี ่อยำกปลกุปล�ำ้ศพ

หรือ"

สหีน้ำของฉูเ่หิงจอืเปลีย่นเป็นน่ำสะพรงึกลัว "จะพูดจำอะไรก็ระวงัด้วย"

"ท่ำนสทิีต้่องระวงั ถ้ำท่ำนกล้ำแตะต้องตวันำงอกี ข้ำจะตดัมอืท่ำน

เสีย!"

ฉู่เหิงจือขมวดคิ้ว สัมผัสได้ว่ำอีกฝ่ำยโมโหมำกจริงๆ

อีจ้วงแห่งนีเ้ก็บศพของพวกโจรภูเขำทีถู่กปรำบไปเมือ่หลำยวันก่อน 

เขำมำทีน่ีก็่เพ่ือสบืคด ีส่วนนำงมำท�ำอะไรกันแน่ พอนกึได้ว่ำนำงเป็นห่วง

ศพนั้นเช่นนี้ก็อดสงสัยไม่ได้

"เจ้ำมีควำมสัมพันธ์อะไรกับสตรีนำงนั้น"

"เกี่ยวอะไรกับท่ำนด้วย"

"ท่ีน่ีล้วนมีแต่ศพโจรภูเขำ เจ้ำกลับเข้ำมำในยำมวิกำล ตีองครักษ ์

ที่เฝ้ำอี้จวงสลบ ด้อมๆ มองๆ พลิกศพนั้นศพนี้ ท�ำให้คนต้องสงสัยว่ำเจ้ำ

มีควำมสัมพันธ์กับคนเหล่ำนี้ หำกเรื่องนี้ลือออกไปเกรงว่ำพอถึงเวลำนั้น

ใต้เท้ำกวนจะเป็นที่สงสัยว่ำมีส่วนรู้เห็นกับโจร"
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เดิมทีคิดว่ำถ้ำเอ่ยเช่นนี้จะเห็นภำพนำงต่ืนกลัว ใครจะไปรู้ว่ำนำง

ไม่ลกุลีล้กุลนสกันิด เอ่ยด้วยน�ำ้เสยีงแผ่วเบำเนบิช้ำ "สกลุกวนมส่ีวนรู้เห็น

กับโจรผู้ร้ำย เรือ่งนีไ้ม่แปลกเท่ำไร แต่ถ้ำหำกสกุลฉู่มส่ีวนรู้เห็นกับพวกโจร 

นั่นสิถึงจะเป็นข่ำวใหญ่!"

ครั้นเอ่ยถึงตรงนี้ก็เห็นดวงตำของฉู่เหิงจือแฝงด้วยรังสีอ�ำมหิตไว้

ตำมคำด ทว่ำนำงยิ่งยิ้มอย่ำงเจ้ำเล่ห์

"บิดำของท่ำน ใต้เท้ำเสนำบดีคงมีศัตรูในรำชส�ำนักไม่น้อยกระมัง 

หำกโดนฝ่ำยศัตรูจับจุดอ่อนน้ีได้ใต้เท้ำเสนำบดีก็คงจะต้องปวดหัว 

เป็นแน่" 

"ดูท่ำแม่นำงกวนจะเป็นน�้ำนิ่งไหลลึก ข้ำคงประเมินเจ้ำต�่ำไป"

ยำมน้ีกวนอว๋ินซีเผชิญหน้ำกับเขำท่ีโทสะก�ำลังพลุ่งพล่ำนแต่ก็ไม่

เกรงกลัวสักนิด นำงต่อสู้ฟำดฟันมำเป็นแรมปี ไยจะต้องตื่นตระหนกกับ

เรื่องแค่นี้เล่ำ

ถึงจะโดนฉูเ่หิงจอืจบัได้ทีต่นแอบย่องออกมำจำกจวนในยำมวิกำล

แล้วอย่ำงไร เขำสงสัยนำงแล้วอย่ำงไร เรื่องเหล่ำนี้ไม่ต้องกังวลใจ 

เสียด้วยซ�้ำ

ทั้งสองประจันหน้ำกันครู่หน่ึง บรรยำกำศคล้ำยเครื่องสำยท่ีขึงตึง 

ต่ำงก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน จู่ๆ สีหน้ำเขำก็เปลี่ยนไปทันใด ไม่จ�ำเป็นต้อง 

พูดจำ เขำย่ืนมือออกไปอย่ำงรวดเร็วหมำยจะควบคุมตัวนำง ปิดปำก 

นำงไว้ แล้วรีบแฉลบกำยไปซ่อนตัวในที่ลับ

กวนอว๋ินซไีม่ดิน้รนแม้แต่น้อย ไม่ต้องเอ้ือนเอ่ยนำงก็รู้ว่ำมสีิง่ผดิปกติ

เกิดขึ้น ฉู ่เหิงจือต้องสัมผัสได้ถึงควำมผิดปกติเล็กน้อยด้ำนนอกแน่  
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แม้นำงจะไม่รู้สึกถึงอะไรเลย แต่นำงก็พอดูกำรเคลื่อนไหวของเขำออก 

อยู่บ้ำง

ฉู่เหิงจือสัมผัสได้ว่ำมีคนมำจริง เดิมคิดว่ำนำงจะขัดขืน ในยำม

คับขันอำจจะต้องตีนำงจนสลบ แต่กลับคิดไม่ถึงว่ำนำงจะยอมร่วมมือ

โดยง่ำย

นำงสะกิดหลังมือเขำที่ปิดปำกนำงอยู่อย่ำงไม่พอใจ บอกเป็นนัย

ให้เขำเอำมือออก เขำเหลือบมองนำงปรำดหนึ่งจึงยอมเอำมือออกอย่ำง

เงียบกริบ ทว่ำมืออีกข้ำงหนึ่งยังคุมตัวนำงไว้

ยำมที่นำงน�ำผ้ำสีด�ำมำปิดหน้ำตนเองเขำก็สวมหน้ำกำกกลับคืน

เช่นกัน ท้ังสองคนล้วนจับจ้องไปท่ีประตู น่ำแปลก ยำมน้ีนอกจำก 

พวกเขำแล้วยังมีใครที่ว่ำงงำน ลอบเข้ำมำในอี้จวงเพื่อดูศพอีก

เพียงชั่วครู ่ประตูก็ค่อยๆ เปิดออก เงำด�ำทะมึนลักลอบเข้ำมำ  

คนผู้นั้นสวมเสื้อผ้ำสีด�ำ คำดผ้ำสีด�ำไว้บนใบหน้ำ

กวนอว๋ินซสีมัผสัได้ถึงแววตำอันเฉยีบคมทียิ่งตรงมำ ไม่ต้องอธิบำย

นำงก็รู้ว่ำเขำคิดอะไรอยู่ ดวงตำเขำก�ำลังเอ่ยว่ำบุรุษชุดด�ำคนนั้นเป็น 

พวกเดียวกับนำง

นำงถลึงตำใส่เขำเป็นกำรคัดค้ำน ใครบอกว่ำใส่ชุดด�ำเหมือนกัน

ต้องเป็นพวกเดียวกัน ไม่แน่ว่ำคนคนนั้นอำจซื้อชุดมำจำกร้ำนเดียวกัน

ก็ได้!

เห็นเงำสีด�ำน้ันเข้ำมำด้อมๆ มองๆ พลำงย่ืนมือไปเลิกเสื่อฟำง  

มองไปทีละศพ ท�ำเช่นเดียวกับนำง

ฉู่เหิงจือหรี่ตำจ้องนำงรำวกับก�ำลังพูดว่ำเจ้ำยังมีอะไรจะแก้ตัว 
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อีกหรือไม่

นำงค้อนขวับ คร้ำนจะไปสนเขำ แต่ก็รู้สึกว่ำน่ำแปลก

นำงมำเพ่ือหำตรำประทับหินของตน คนชุดด�ำที่ก�ำลังเลิกเสื่อฟำง

หำศพคนนั้นเขำก�ำลังหำอะไรอยู่

ช้าก่อน เขาพลิกหาศพไปเช่นน้ี ไม่ใช่จะพลิกมาถึงร่างข้าหรือ  

แล้วบนร่างข้าเสื้อผ้าขาดวิ่น...

ฉู่เหิงจือก็ก�ำลังจ้องคนผู้นั้น นึกไม่ถึงว่ำจู่ๆ สตรีข้ำงกำยจะตะโกน

แหกปำก

"ห้ำมแตะต้องนะ!"

เสียงน้ีสร้ำงควำมต่ืนตระหนกให้แก่ฉูเ่หิงจอืจนมอืเขำท่ีก�ำด้ำมกระบี่

สัน่เทำ สตรข้ีำงกำยนำงนีไ้ม่ค�ำนึงถึงค�ำเตอืนของเขำเลย ชีไ้ปทีค่นชดุด�ำ

พลำงด่ำกรำด

"ถ้ำเจ้ำกล้ำแตะต้องนำง ข้ำจะจิ้มตำเจ้ำให้บอด!"

ฉู่เหิงจือกระตุกมุมปำก เขำคว้ำตัวสตรีที่ควบคุมตัวเองไม่อยู่นำงนี้

อย่ำงจนปัญญำ พูดตำมจริง เขำมองนำงไม่ออกเลย

หลงัจำกทีค่นชดุด�ำตะลงึพรงึเพรดิ ไม่พูดพร�ำ่ท�ำเพลงอะไรก็อุม้ศพ

สตรีที่เป็นหัวหน้ำใหญ่แห่งค่ำยอูเจียงแล้ววิ่งหนีไป

มาขโมยศพอีกคนแล้ว

ฉู่เหิงจือถอนใจ เขำรู้สึกกังวลอยู่บ้ำง ทว่ำฝีเท้ำกลับไม่ช้ำลงสักนิด 

ตำมอีกฝ่ำยไปติดๆ รำวกับลมพำยุ 

กวนอว๋ินซีระเบิดอำรมณ์ทันใด ถึงกับมีคนกล้ำมำขโมยร่ำงนำง? 

ถึงจะเป็นร่ำงที่มีบำดแผลพรุนไปท่ัวตัว แต่นั่นก็เป็นศพของนำงนะ!  
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นำงจะทนเห็นตนเองที่ตำยแล้วยังไม่สงบสุขได้หรือ นำงรีบตำมหลัง 

ฉู่เหิงจือไปทันที 

นำงก่นด่ำอยู่ในใจ ถ้ำนำงรูว่้ำคนท่ีมำขโมยร่ำงนำงเป็นใคร นำงจะ

ซัดอีกฝ่ำยจนสะบักสะบอม เปลื้องผ้ำให้หมดแล้วแขวนอยู่ที่หน้ำประตู

หอนำงโลมให้ผู้คนได้ชื่นชมพลำงชี้ไม้ชี้มือ

เหน็ชดัว่ำฝ่ำยตรงข้ำมเตรยีมกำรมำเป็นอย่ำงดซี�ำ้ยังมคีนรับช่วงต่อ 

อีกคนสกัดฉู่เหิงจือไว้แล้วต่อสู้ฟำดฟันกับเขำ

ครั้นกวนอว๋ินซีตำมมำถึงก็เห็นภำพท่ีฉู่เหิงจือฟำดฟันกับคนชุดด�ำ

อย่ำงดุเดือด ส่วนคนชุดด�ำอีกคนก็ก�ำลังอุ ้มร่ำงนำงวิ่งหนีไปอีกทำง  

นำงรีบก้ำวขำวิ่งตำมไปทันที

แม้วิชำตัวเบำและวรยุทธ์ของนำงจะเหลือเพียงแค่เจ็ดส่วนจำก 

ของเดิม ทว่ำอีกฝ่ำยแบกร่ำงของนำงท�ำให้ฝีเท้ำช้ำลง ดังน้ันนำงจึงสูด 

ลมหำยใจเข้ำลกึๆ กระโจนตัวไปไม่กี่ครั้งก็ตำมคนผู้นั้นจนทัน

นำงยกเท้ำถีบหลังของอีกฝ่ำยอย่ำงไร้ปรำนีท�ำให้ก�ำลังภำยใน 

ของอีกฝ่ำยติดขัดแล้วตกลงมำจำกกลำงเวหำ

กวนอว๋ินซีร�่ำร้องในใจว่ำแย่แล้ว นำงลืมไปว่ำร่ำงของตนเอง 

ยังอยู่ในก�ำมือของฝ่ำยตรงข้ำม ร่วงลงไปเช่นน้ีเกรงว่ำร่ำงน้ันคงแหลก 

ไม่เป็นชิ้นดี เป็นศพที่ไม่ครบสำมสิบสอง

นำงก�ำลงันกึโมโหอยู่ แต่กลบัพบว่ำก่อนทีจ่ะร่วงลงถึงพ้ืนคนชดุด�ำ

คนน้ันก็กอดร่ำงนำงแน่นไม่ยอมปล่อย ท้ังยังใช้ร่ำงของตัวเองรองรับ 

ร่ำงนำงไว้ยำมที่ตกถึงพื้น เขำถึงกับยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องร่ำงนำง

กวนอว๋ินซีร่อนลงสู่พ้ืนอย่ำงปลอดภัย นำงจ้องคนชุดด�ำอย่ำงอึ้งๆ 
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จู่ๆ ก็รู้สึกคุ้นหน้ำเป็นอย่ำงย่ิง เห็นว่ำฝ่ำยตรงข้ำมลุกข้ึนมำโดยเร็ว เขำ

จ้องนำงอย่ำงระแวดระวังแล้วยังไม่ลืมปกป้องร่ำงน้ันรำวสิ่งล�้ำค่ำ 

คล้ำยกลัวนำงจะขโมยไป

เนือ่งจำกทัง้คูต่่ำงปิดบงัใบหน้ำดงันัน้จึงไมเ่หน็หน้ำตำของอกีฝ่ำย 

เบำะแสเดียวท่ีเหลือคือดวงตำ กวนอวิ๋นซีจ้องอีกฝ่ำยนิ่งแล้วหย่ังเชิง 

เรียกชื่อเขำ

"อำไฉ?"

ครั้นอีกฝ่ำยได้ยินเสียงเรียกจำกนำงก็เบิกตำกว้ำง เพรำะอำไฉ 

คือชื่อเล่นของเขำ บนโลกนี้คนท่ีจะเรียกเขำเช่นน้ีมีเพียงสองคนคือ 

หัวหน้ำใหญ่และหัวหน้ำรอง

"เจ้ำคือไฉหลำงจริงหรือ"

มเีพียงหวัหน้ำใหญ่ทีเ่รยีกเขำว่ำไฉหลำง เขำเบกิตำกว้ำงรำวเห็นผี

"เจ้ำเป็นใคร"

เป็นเสียงของน้องสาม เป็นเขาจริงๆ ด้วย! กวนอว๋ินซีเบิกบำนใจ 

ยิ่งนัก

"อำ! ที่แท้ก็เป็นเจ้ำ ไยไม่บอกข้ำแต่แรก"

กวนอว๋ินซปีระหลำดใจระคนดีใจ และในขณะเดียวกันก็กระจ่ำงแจ้ง 

น้องสำมมำเพ่ือเก็บศพนำง เช่นนัน้นำงก็รู้แล้วว่ำคนชดุด�ำอกีคนคอืใคร

"มีเพียงเจ้ำกับหัวหน้ำรองหรือ โซ่วโหวกับพั่งหู่มำด้วยหรือไม่"

ไฉหลำงได้ยินนำงเรียกชื่อตนก็ตะลึงจะแย่อยู่แล้ว คิดไม่ถึงว่ำนำง

จะเรียกพี่รองและคนอื่นๆ ด้วย

"เจ้ำเป็นใครกันแน่"
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"ข้ำคือ..."

กวนอว๋ินซชีะงักทันที นำงคงจะเอ่ยออกไปไม่ได้ว่ำนำงคอืหวัหน้ำใหญ่

ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมำใหม่ ถ้ำเขำไม่คิดว่ำเป็นผีสิแปลก นำงเปลี่ยนควำมคิด

โดยพลัน ดึงผ้ำด�ำที่ปิดหน้ำลง ฉีกยิ้มกว้ำงให้เขำ

"ข้ำเป็นน้องสำวร่วมสำบำนกับหัวหน้ำใหญ่" 

ไฉหลำงตะลงึไปอกีครำ คิดไม่ถึงว่ำพอนำงดึงผ้ำด�ำลงจะเผยให้เหน็

ดวงหน้ำงดงำมอ่อนหวำน รูปร่ำงน่ำดึงดูดใจ ดวงตำเป็นประกำยรำว 

สำยธำรำ ดูคล้ำยคุณหนูผู้งำมหยำดเยิ้มที่อยู่แต่ในเรือน

เขำแสดงสีหน้ำสงสัย "น้องสำวร่วมสำบำน? ไยข้ำจึงไม่เคยได้ยิน

หัวหน้ำใหญ่พูดถึง"

"เพรำะว่ำนี่เป็นควำมลับระหว่ำงข้ำกับนำงอย่ำงไรเล่ำ ยังไม่ต้อง

พูดถึงเรื่องนี้ พวกเจ้ำมำเพื่อเก็บศพหัวหน้ำใหญ่หรือ"

"ใช่แล้ว พวกเรำมำที่นี่เพ่ือขโมยศพของหัวหน้ำใหญ่ ไม่ให้ศพ 

ของนำงถูกทิ้งอยู่ภำยนอก"

กวนอว๋ินซีรู้สึกซำบซึ้งใจย่ิง ไม่เสียแรงท่ีเป็นพ่ีน้อง ไม่เสียแรงท่ี 

ชีวิตก่อนนำงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเขำ ช่ำงมีน�้ำใจและจงรักภักดียิ่งนัก

ในเมือ่น้องรองและน้องสำมมำ เรือ่งรำวทัง้หมดก็จดักำรได้ง่ำยข้ึน

"ประเสริฐนัก เช่นนั้นเจ้ำถอดเสื้อของเจ้ำออก" นำงออกค�ำสั่ง

ไฉหลำงอึ้งไปโดยพลัน "อะไรนะ"

"เสือ้ผ้ำของหวัหน้ำใหญ่ขำดวิน่ ยำมน้ีใช้เพียงเสือ่ฟำงห่อร่ำงเอำไว้ 

เป็นกำรไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง เจ้ำจงถอดเสื้อออกมำให้นำงสวม"

ครั้นไฉหลำงได้ฟังก็รู้สึกว่ำมีเหตุผล ขณะที่เขำก�ำลังจะถอดเส้ือ 
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จู่ๆ ก็อึ้งไป ในใจรู้สึกว่ำน่ำแปลกนัก ไยพอนำงเอ่ยวำจำเขำก็ท�ำตำม 

เช่นนี้เล่ำ

เขำชะงักเพียงชัว่ครูแ่ล้วก็ถอดเสือ้ต่อ ก�ำลงัจะเลกิเสือ่ฟำงขึน้ก็โดน

นำงห้ำมปรำมทันควัน

"ช้ำก่อน"

"มีอะไรอีก" เขำขมวดคิ้ว

"เจ้ำเป็นบุรุษ หรือเจ้ำอยำกจะสวมเสื้อให้นำง?" กวนอวิ๋นซีถลึงตำ

ใส่เขำ

ไฉหลำงอึ้งไป ไม่รอให้เขำได้ตอบสนองนำงก็รับเส้ือไปพลำง 

ออกค�ำสั่ง

"หันหน้ำไป ห้ำมแอบมองนะ"

เขำอ้ำปำกอยำกจะพูดอะไรบำงอย่ำง แต่เมือ่เห็นนำงย่ิงเบกิดวงตำ

กว้ำงขึ้น จ้องมำด้วยโทสะ ค�ำพูดก็ติดอยู่ที่คอหอยอย่ำงประหลำด

"ยังไม่หันไปอีก? อะไรที่ไม่สมควรดูก็อย่ำดู เข้ำใจหรือไม่"

จำกกำรท่ีนำงถลึงตำใส่ เขำจึงท�ำได้เพียงหันหลังให้อย่ำงเก้อเขิน 

ในใจคดิว่ำสตรนีำงนีห้วัแขง็พอตวั แล้วก็นกึแปลกใจ ไยตนเองจงึเชือ่ฟัง

นำงเช่นนี้ ทั้งๆ ที่เพิ่งพบหน้ำกันเป็นครั้งแรก

ครุน่คิดไปมำจู่ๆ  เขำก็กระจ่ำงแจ้งแก่ใจ จริงส ิสตรีนางน้ีพูดจาและ

ถลึงตาใส่เหมือนหัวหน้าใหญ่ไม่มีผิด

ไฉหลำงมีรูปร่ำงสูงใหญ่ เสื้อของเขำก็มีขนำดใหญ่ไปด้วย พอ 

สวมไปก็ปกปิดร่ำงนำงได้ ในทีส่ดุกวนอวิน๋ซก็ีถอนหำยใจโล่งอก จะดเีลว

อย่ำงไรก็ต้องรักษำชื่อเสียงของร่ำงน้ีไว้ ถึงจะตำยไปแล้วควำมบริสุทธ์ิ 
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ก็ยังส�ำคัญย่ิงนัก ยำมตำยสวมแค่ผ้ำขำดว่ินเป็นกำรเสื่อมเสียชื่อเสียง

อย่ำงยิ่ง

"เสร็จแล้ว เจ้ำยกร่ำงของหัวหน้ำใหญ่กลับไปยังค่ำยบนภูเขำก่อน 

ฝังในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ตรงหลังเขำ ที่ท่ีดูเทียนสือ* ที่ครั้งก่อนเจ้ำ 

พนันจิ่วไผ** แพ้แล้วไปกระโดดน�้ำ"

ไฉหลำงตะลึงงัน "เจ้ำรู้ได้อย่ำงไร"

กวนอว๋ินซย้ิีมเจ้ำเล่ห์ "ข้ำยังรูด้้วยว่ำครัง้น้ันท่ีเจ้ำแพ้ เจ้ำถอดกระทัง่

กำงเกง! ซ�้ำถูกหัวหน้ำใหญ่ใช้เท้ำถีบลงน�้ำ"

ไฉหลำงอ้ำปำกกว้ำง ชี้ไปที่นำงอย่ำงไม่อยำกเชื่อ

"นำงบอกเจ้ำแม้กระทั่งเรื่องนี้หรือ"

"ข้ำไม่ใช่เพ่ิงบอกไปหรอืว่ำข้ำเป็นน้องสำวร่วมสำบำนกับหัวหน้ำใหญ่ 

นำงบอกข้ำทุกอย่ำง แม้แต่เรื่องที่เจ้ำมีปำนด�ำที่ก้นนำงยังบอกข้ำเลย"

นำงไม่ได้มองไปทีไ่ฉหลำงทีต่ำแทบจะถลนออกมำ สัง่กำรต่อไปว่ำ 

"จ�ำไว้ว่ำจะต้องฝังตรงนัน้ เพรำะเบ้ืองหลงัเป็นขุนเขำ เบือ้งหน้ำเป็นสำยน�ำ้ 

ทอดสำยตำมองไปยังภูเขำหิมะได้ ชมสำยฝนและเมฆำ ต้นไม้ใหญ่

ปกคลุมเย็นสบำย เป็นสถำนที่ท่ีหัวหน้ำใหญ่ชื่นชอบเป็นท่ีสุด เข้ำใจ 

หรือไม่"

"เข้ำใจแล้ว..."

เดิมทีไฉหลำงยังระแวงอยู่บ้ำง ครั้นได้ยินว่ำนำงรู้กระทั่งว่ำเขำมี

ปำนด�ำท่ีก้นก็ไม่นึกสงสัยอีกต่อไป รับค�ำอย่ำงว่ำง่ำย ต่อมำก็อึ้งไปอีก  

* เทียนสือ (Celestial stone) หรือหินจำกสรวงสวรรค์
** จิว่ไผ เป็นชือ่ของเกมกำรพนันของจนีท่ีเล่นโดยใช้ลกูเต๋ำคูห่รอืแต้มไพ่จนี ในสมยัก่อนจะใช้กระดูกในกำรเล่น 
มีลักษณะคล้ำยกับโดมิโน
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ไยตนต้องเชื่อฟังนำงอีกแล้วเล่ำ

"เอำล่ะ จดักำรตำมน้ี เจ้ำพำร่ำงหัวหน้ำใหญ่หนีไปก่อน ข้ำจะไปล่อ

อีกคนให้หัวหน้ำรองปลีกตัวมำได้" พอโพล่งวำจำน้ีออกไปกวนอว๋ินซี 

ก็หมุนกำยเดินกลับ ไม่สนว่ำไฉหลำงจะตกลงหรือไม่

ยำมท่ีนำงเดินกลับไปก็เห็นว่ำสองคนน้ันก�ำลังฟำดฟันกันอยู่  

รอบด้ำนมีใบไม้ร่วงหล่น กิ่งไม้ล�ำต้นขำดสะบั้น ประมือกันรำวเพลิงปะทุ

กวนอวิ๋นซีหลบอยู่ในที่ลับแล้วมองไป ในใจคิดว่ำฉู ่เหิงจือผู้นี้ 

เป็นน�้ำนิ่งไหลลึกเช่นกัน แม้นำงจะเป็นหัวหน้ำใหญ่ ทว่ำอันที่จริงวรยุทธ์

ของน้องรองเหนือกว่ำนำง เขำคือมือหนึ่งของค่ำยอูเจียง ทว่ำสำมำรถ 

ประมือกับฉู่เหิงจือได้แค่เสมอเท่ำน้ัน หำกยังดึงดันต่อไปจนพวกทหำร 

เข้ำมำร่วมด้วยน้องรองคงจะปลกีตวัได้ยำก นำงต้องออกโรงช่วยน้องรอง

สักหน่อย

นำงหยิบก้อนหินก้อนเล็กมำจำกพื้นแล้วโยนขึ้นลงอยู่ในมือ

นำงยงัจ�ำได้ว่ำเมือ่ครูม่คีนเล่นงำนนำงก่อนท�ำให้นำงล้มไม่เป็นท่ำ 

ท�ำมำอย่ำงไรก็ต้องตอบแทนกลับไปเช่นนั้น แล้วนำงจะไม่ตอบแทน 

ได้อย่ำงไรกัน

นำงเล็งไปที่แผ่นหลังของฉู่เหิงจือแล้วดีดนิ้วออกไป

ฉูเ่หงิจอืพลนัรูส้กึว่ำแผ่นหลงัด้ำนชำ เนือ่งจำกตืน่ตระหนก คนท้ังสอง

ที่เดิมทีประมือเสมอกัน เพรำะเหตุนี้ท�ำให้เขำตกเป็นฝ่ำยเสียเปรียบ  

ฝ่ำยตรงข้ำมจึงได้ทีฉวยโอกำสนี้ซัดพลังฝ่ำมือมำที่เขำ ส่วนเขำเองก็ต้อง

รับพลังฝ่ำมือนั้นอย่ำงไม่ทันได้ต้ังตัว ก�ำลังภำยในกระแทกเข้ำหำกัน  

ตัวเขำกระเด็นไปหลำยจั้ง
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เขำรีบท�ำให้ร่ำงของตนสงบลงโดยไว เดินพลังเพ่ือกดพลังภำยใน

ช่องท้องเอำไว้ เมื่อเห็นอีกฝ่ำยก�ำลังจะหนีเขำก็คิดจะไล่ตำมไปอีกครำ 

ทว่ำอำวุธลับอีกอย่ำงหนึ่งก็พุ่งมำทันควัน

เขำรบัอำวุธลบันัน้ไว้ด้วยมอืข้ำงเดียว เป็นก้อนหนิก้อนหนึง่ แววตำ

ที่อยำกสังหำรคนยิงตรงไปทำงอำวุธลับนั้นอย่ำงดุดัน แฉลบกำยพุ่งไป

ทำงคนที่ลอบโจมตี

กวนอว๋ินซียืนรอเขำอย่ำงสงบ ไม่หลบไม่หนี นำงเท้ำสะเอว 

รอเขำอยู่

ครั้นฉู่เหิงจือมองเห็นชัดเจนว่ำเป็นนำง กระบี่ในมือก็เอียงเฉียด 

ดวงหน้ำนำงไปอย่ำงน่ำหวำดเสยีว แทงไปทีต้่นไม้ด้ำนข้ำง เกิดเสียงดงัข้ึน 

และในที่สุดล�ำต้นก็หักสะบั้นลง

เขำพลิกตัวไม่ก่ีครั้งก็ลงถึงพ้ืน เก็บก�ำลังภำยใน จับจ้องนำงด้วย

สีหน้ำเขียวคล�้ำ

"เจ้ำลอบโจมตีข้ำ?"

"ใช่" นำงตอบอย่ำงไม่กลัวเกรง

"เจ้ำเป็นพวกเดียวกันจริงๆ ด้วย"

"ใช่"

เขำกระเถบิเข้ำมำใกล้นำงในทันใด พลังอันน่ำเกรงขำมครอบคลุม

รอบตัวนำง น�้ำเสียงน่ำสะพรึงกลัว แฝงด้วยค�ำเตือนให้ระวังชีวิต

"อย่ำนึกว่ำข้ำไม่กล้ำฆ่ำเจ้ำนะ"

ลมหำยใจของเขำเข้ำมำใกล้นำง กลิ่นอำยทั่วร่ำงเย็นยะเยือก  

ทว่ำในเมื่อกวนอวิ๋นซีกล้ำยอมรับก็กล้ำรับผลที่จะตำมมำ
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"หำกข้ำคิดจะท�ำร้ำยท่ำนจริงคงไม่ใช้เพียงก้อนหินหรอก แต่คงจะ

ใช้ดำบแทน และจะเล็งไปยังจุดตำย ไม่ใช่แค่เส้นเอ็น"

เขำถลึงตำจ้องนำง แม้จะเดือดดำล แต่เขำก็ตระหนักได้ว่ำท่ีนำง

พูดเป็นควำมจริง เมื่อครู่นำงมีโอกำสท�ำร้ำยเขำได้ และเพรำะนำงไม่ได้

ท�ำ ดังนั้นเขำจึงไม่ลงมือกับนำง

"พวกนั้นคือใคร"

"พวกเขำมำเก็บศพแค่ศพเดียวเท่ำน้ัน ท่ำนก็อย่ำคดิเลก็คดิน้อยกับ

คนตำยเลย" พอกวนอวิ๋นซีพูดจบ นำงก็หมุนกำยเตรียมจำกไป

"หยุดเดี๋ยวนี้นะ!"

กวนอวิ๋นซีชะงักฝีเท้ำ หันหน้ำมำมองเขำ รอคอยด้วยควำมสงบ

"เจ้ำยังไม่ได้อธิบำยให้ข้ำฟังเลยว่ำคืนน้ีเจ้ำลอบเข้ำมำยังอี้จวง 

ด้วยเหตุใด แล้วเจ้ำมีควำมสัมพันธ์อะไรกับศพสตรีนั่น"

"ศพสตรีนั่นคือเยี่ยเฟิง หัวหน้ำใหญ่แห่งค่ำยอูเจียง นำงถูกขุนนำง

ทุจริตท�ำร้ำยและปรักปร�ำ"

"เจ้ำรู้ได้อย่ำงไร"

"ข้ำยังรู ้อีกว่ำโจรภูเขำในค่ำยอูเจียงเตรียมท่ีจะสวำมิภักดิ์ต่อ

ทำงกำร และในวันนั้นเย่ียเฟิงก็พำพ่ีน้องโจรภูเขำมำต้อนรับพวกทหำร 

ใครจะไปคิดว่ำทหำรเหล่ำนั้นไม่ได้มำเพ่ือรับพวกเขำเข้ำกอง แต่จะมำ 

ฆ่ำปิดปำกต่ำงหำก"

ฉู่เหิงจือหรี่ตำลง ถำมซ�้ำอีกครั้ง "แล้วเจ้ำรู้ได้อย่ำงไร"

นำงยกมุมปำกยิ้ม "เพรำะวันนั้นข้ำอยู่ในเหตุกำรณ์ด้วย"

ฉู่เหิงจือประหลำดใจโดยพลัน จ้องไปที่นำงอย่ำงไม่อยำกเชื่อ
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"เจ้ำอยู่ในเหตุกำรณ์ด้วย?"

"ใช่! ส�ำหรับทุกคนในค่ำยอูเจียงแล้ววันนั้นถือเป็นวันที่เต็มไปด้วย

ควำมหวัง เดิมทีพวกเขำก็เป็นเพียงชำวบ้ำนธรรมดำที่อยู่ในกฎระเบียบ 

แต่ขุนนำงท้องที่กลับรับสินบน ท�ำผิดกฎหมำย ท�ำให้พวกเขำยำกจน 

ข้นแค้น ผู้คนมำกมำยไม่มีข้ำวจะกิน เก็บภำษีแพง และบีบค้ันจนผู้คน

อดอยำกปำกแห้ง ต้องขำยท่ีดิน ขำยบ้ำน ท้ำยท่ีสุดก็ต้องขำยภรรยำ 

และลูก บีบบังคับจนชำวบ้ำนอยู่ต่อไปไม่ได้ จึงต้องรวมตัวกันเป็นโจร 

ไปลักขโมยข้ำวสำรอำหำรแห้งจำกขุนนำง น่ีเรียกว่ำขุนนำงบีบค้ัน  

ชำวบ้ำนต่อต้ำน หำกพวกเขำกินอิ่มนอนหลับใครจะอยำกเป็นโจร"

กวนอว๋ินซีเห็นฉู่เหิงจือแสดงสีหน้ำไม่คำดฝันก็ย้ิมเย็นพลำงเอ่ย 

ต่อไปว่ำ "เดิมทีนึกว่ำพอเปลี่ยนขุนนำงแล้วพวกเขำจะดีกับชำวบ้ำน 

สกัหน่อย ขนุนำงคนนัน้ยังบอกว่ำนีล้่วนเป็นควำมผดิของขนุนำงคนก่อน 

ขอเพียงบรรดำโจรยอมสวำมิภักดิ์ต่อทำงกำร ทำงกำรก็จะยอมให้ 

ควำมยุตธิรรมแก่ชำวบ้ำน ใครจะไปรูว่้ำหมำป่ำตวัหน่ึงเพ่ิงจำกไปก็มเีสอื

อีกตัวมำอีก ขุนนำงคนก่อนเพียงละโมบอยำกได้เงินของชำวบ้ำน  

แต่คนนี้กลับต้องกำรชีวิตพวกเขำ"

ครัน้กวนอว๋ินซเีอ่ยมำถึงตรงน้ีนำงก็จ้องมองฉูเ่หงิจอื ไม่พูดอะไรอกี 

หมุนกำยเตรียมจะจำกไป

ที่นำงเล่ำเรื่องเหล่ำนี้ให้ฉู่เหิงจือฟังเพรำะนำงมีเหตุผล

ข้อแรก นำงเดำว่ำที่ฉู่เหิงจือมำยังอี้จวงในยำมวิกำล เขำจะต้อง

ก�ำลังสืบอะไรอยู่แน่ ภำยในอี้จวงล้วนมีแต่ศพของบรรดำพี่น้องโจรภูเขำ 

ดังนั้นนำงเดำว่ำสิ่งที่ฉู่เหิงจืออยำกจะตรวจสอบจะต้องมีควำมเก่ียวข้อง
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กับกำรปรำบกลุ่มโจรในครั้งนี้ 

ข้อที่สอง นำงด้วยฐำนะของคุณหนูสกุลกวน ท�ำให้นำงได้รู้ว่ำบิดำ

ของฉู่เหิงจือยังเป็นเสนำบดีกรมอำญำ ขุนนำงขั้นสอง...

เหตุท่ีฉู่เหิงจือมำส�ำรวจในอี้จวงยำมค�่ำคืนอำจจะเป็นค�ำแนะน�ำ

จำกใต้เท้ำฉู่ นี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่นำงเล่ำเรื่องเหล่ำนี้ให้ฉู่เหิงจือฟัง

ยำมที่นำงยังเป็นหัวหน้ำใหญ่ นำงไม่มีปัญญำเล่ำเร่ืองเหล่ำนี้ 

ให้ขุนนำงฟัง ยำมน้ีนำงกลำยเป็นคุณหนูสกุลกวนแล้ว เช่นน้ันนำงก็จะ

ใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบนี้

"คิดไม่ถึงจริงๆ ว่ำบุตรสำวสกุลกวนจะติดต่อกับหัวหน้ำใหญ่

ของโจรด้วย?"

นำงชะงักฝีเท้ำ ไม่ได้หมุนกำยมำ เพียงหันหน้ำมำมองเขำแล้ว 

ย้ิมเย็นพลำงเอ่ย "ในสำยตำรำชส�ำนัก นำงเป็นแค่โจร แต่ในสำยตำ 

ของชำวบ้ำน ข้อแรก นำงไม่ลกัขโมยของชำวบ้ำน ข้อท่ีสอง นำงไม่ท�ำร้ำย

ชำวบ้ำน สมบติัท่ีนำงขโมยล้วนเป็นของขนุนำงทุจรติทีม่ัง่คัง่ร�ำ่รวยเพรำะ

ยึดสิง่เหล่ำน้ันมำจำกชำวบ้ำน นำงแค่ใช้อบุำยแย่งชงิกลบัมำให้ก็เท่ำน้ัน 

แต่คนที่สวมหมวกขุนนำงสวมชุดขุนนำงพวกน้ันกลับมำขูดรีดเลือดเนื้อ 

ใช้อ�ำนำจรังแกผู้อื่น ท่ำนว่ำใครกันแน่ที่เป็นโจรตัวจริง" 

ครั้นเห็นว่ำเขำมองมำที่นำงอย่ำงเงียบงันไม่พูดไม่จำอะไร นำง 

ก็ไม่คิดจะแยแสเขำอีก เดินจำกไปเสียเอง

ฉู่เหิงจือไม่พูดอะไรอีก ภำยใต้ดวงจันทรำ เงำร่ำงสองร่ำง คนหนึ่ง

เดินอยู่ด้ำนหน้ำ อีกคนหนึ่งเดินอยู่ด้ำนหลัง เดินตำมกันไปอย่ำงเงียบๆ

เขำทอดสำยตำมองเงำร่ำงของนำงแล้วด�ำดิ่งเข้ำสู่กำรใคร่ครวญ

Page �����������������.indd   49 28/10/2564 BE   17:04



50

โจรหญิงอย่ามาเย้า

เขำไม่เอ่ยปำก นำงกไ็ม่มใีจจะไปสนเขำ ค�ำ่คนืน้ีเป้ำหมำยของนำง

ส�ำเร็จลุล่วงแล้ว

ทั้งสองคนหลีกจำกพวกทหำรลำดตระเวนกลับเข้ำมำในตัวเมือง 

ยำมที่นำงนึกว่ำเขำจะเงียบเช่นนี้ต่อไป จู่ๆ เขำกลับเอ่ยปำก

"เจ้ำไม่กลัวเรื่องคืนนี้จะถูกลือออกไปหรือ"

นำงหันมำมองเขำ จู่ๆ ก็ยกมุมปำกขึ้น เผยให้เห็นรอยยิ้มทรงเสน่ห์

เป็นที่สุด

"หำกลือออกไปข้ำก็จะบอกทุกคนว่ำคืนน้ีข้ำนัดคุณชำยฉู่ออกมำ

พบตำมล�ำพัง พลอดรักกันใต้แสงจันทร์"

ฉู่เหิงจือตะลึงงันไปพลันร้องฮึเสียงเย็น

"พูดแค่ปำก ไม่มีหลักฐำน เจ้ำคิดว่ำคนอื่นจะเชื่อหรือ"

"หำกข้ำมหีลกัฐำนเล่ำ ถึงจะไม่เชือ่ก็ต้องมคีนสกัแปดส่วนทีเ่ชือ่ครึง่

ไม่เชื่อครึ่ง" นำงชูพัดในมือแกว่งไปมำ

ครั้นฉู่เหิงจือเห็นพัดเล่มน้ันก็อดตื่นตระหนกไม่ได้ รีบคล�ำหำที่เอว

ของตัวเองทันที พัดจีบของเขำไปตกอยู่ในมือนำงได้อย่ำงไร

"เจ้ำ..."

ก่อนที่เขำจะได้ลงมือนำงก็แตะปลำยเท้ำกระโจนตัวขึ้นไปบน

ก�ำแพงสูงของจวนสกุลกวนแล้ว นำงเผยรอยย้ิมอย่ำงอ่อนหวำน ชูพัด 

ขึ้นสูง โบกไปทำงเขำด้วยควำมรักอันลึกซึ้ง

"คุณชำยฉู่วำงใจ ข้ำจะเก็บพัดเล่มน้ีไว้อย่ำงดี ขอบคุณคุณชำยฉู่

มำกที่มำส่ง" พอพูดจบนำงยังท�ำท่ำทำงเหนียมอำย เก็บพัดเข้ำไปไว้ใน

อ้อมกอด
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ใช่แล้ว นำงเตรียมกลอุบำยน้ีไว้แต่แรก วรยุทธ์ของนำงอำจจะ 

สูเ้ขำไม่ได้ ทว่ำจะชงิอะไรบนร่ำงเขำมำนัน้ไม่ใช่ปัญหำแน่นอน จนกระทัง่

ตอนนี้ถึงค่อยเปิดเผยออกมำ เพรำะรู้แล้วว่ำยำมน้ีมำถึงจวนสกุลกวน  

แม้ฉู่เหิงจือจะเดือดดำลเพียงใดเขำก็คงไม่กล้ำมำแย่งพัดจำกนำงแน่ 

นอกจำกเขำจะอยำกป่ำวประกำศให้ผู้คนทั่วท้ังแผ่นดินได้รู ้ว่ำดึกดื่น 

ค�่ำมืดพวกเขำไม่ยอมหลับยอมนอน นัดพบกันข้ำงนอก แล้วยังจะดึงดัน

ย้ือยุดกันเพียงเพ่ือพัดเล่มเดียว พอถึงเวลำนั้นถึงเขำจะกระโดดลง 

แม่น�้ำเหลืองก็ช�ำระไม่หมด*

คุณชำยสูงศักดิ์อย่ำงเขำให้ควำมส�ำคัญกับเกียรติยศและชื่อเสียง

เป็นที่สุด เขำคงต้องค�ำนึงถึงเรื่องนี้จึงท�ำได้เพียงจ้องมองนำงอย่ำง 

เย็นเยียบ ไม่ได้เคลื่อนไหวแต่อย่ำงใด

ค�่ำคืนน้ีนำงได้รับชัยชนะในกำรออกศึก เสร็จส้ินภำรกิจอันส�ำคัญ 

ในที่สุดนำงก็ได้เวลำนอนเต็มอิ่มแล้ว

ฉู ่เหิงจือจ้องสตรีท่ีย้ิมได้ใจนำงนั้น ภำยใต้แสงจันทร์ รอยย้ิม 

ของนำงท้ังเจ้ำเล่ห์ งดงำม และน่ำชิงชังเป็นที่สุด ทว่ำกลับมีเสน่ห ์

ดึงดูดใจอย่ำงอธิบำยไม่ได้

เขำทอดสำยตำมองนำงอย่ำงเงียบงัน กระทั่งเงำร่ำงนั้นหำยเข้ำไป

ภำยในก�ำแพง เขำยืนอยู่ตรงนั้นอีกสักครู่แล้วค่อยหมุนกำยเดินจำกไป

* กระโดดลงแม่น�้ำเหลืองก็ช�ำระไม่หมด เป็นส�ำนวน หมำยถึงมลทินที่มีไม่อำจลบล้ำงให้หำยไปได้
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กวนอว๋ินซีนอนหลับเต็มอิ่ม หลังจำกต่ืนข้ึนมำในยำมเช้ำตรู่นำงก็

ปล่อยให้จิ่นเซียงท�ำผมแต่งกำยให้

แม้นำงจะไม่เคยใช้ชีวิตแบบคุณหนูผู้สูงส่งมำก่อน ทว่ำก็ไม่ได้ 

ยำกเกินไปที่จะท�ำตัวเป็นคุณหนูตระกูลขุนนำง

นำงเพียงนัง่อยู่ตรงนัน้อย่ำงสงบ อยู่แต่ในเรอืน ไม่ออกไปข้ำงนอก 

แน่นอนว่ำไม่รวมถึงยำมค�่ำคืนที่นำงแอบหนีออกไป อีกท้ังหลังจำกที่ 

เกิดเรื่องกระโดดน�้ำ ทุกคนเห็นนำงเงียบงันไม่พูดไม่จำ พวกเขำก็ไม่กล้ำ

เอ่ยปำกถำมอะไร ท�ำให้ลดปัญหำที่นำงจะต้องเผชิญไปได้ไม่น้อย

อยู่ในเรือนฝ่ำยในเช่นนี้อย่ำงมำกก็มีเพียงกวนฮูหยินผู้เป็นมำรดำ

ที่มำเยี่ยมนำงอยู่บ่อยครั้ง จับมือนำงพลำงถอนใจ ส่วนนำงก็ท�ำได้เพียง

เผยยิ้มบำงๆ

เวลำส่วนใหญ่มีเพียงกวนฮูหยินท่ีคอยพูดจำ นำงก็แค่พยักหน้ำ 

3
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เห็นด้วยเท่ำนั้น

"ท่ำนพ่อของเจ้ำท�ำตัวน่ำโมโหจริงๆ ไม่เพียงเก็บเรื่องน้ีเอำไว้  

ไม่ยอมไปคัดค้ำนกับฝ่ำยนั้น เอำแต่บอกว่ำจะดีจะเลวอย่ำงไรอีกฝ่ำย 

ก็เป็นถึงตระกูลเสนำบดี จะไปฉกีหน้ำฝ่ำยนัน้ไม่ได้ น่ำข�ำนัก เป็นพวกเขำ

ที่ถอนหมั้นก่อน พอเจริญรุ ่งเรืองแล้วก็กลัวว่ำพวกเรำจะไปเกำะจึง 

ขับไสไล่ส่ง พวกเรำยังต้องไว้หน้ำพวกเขำอีกหรือ"

กวนอวิ๋นซีเอ่ยย้ิมๆ "ท่ำนแม่ อันท่ีจริงข้ำคิดตกแล้วเจ้ำค่ะ ในเม่ือ

ถอนหมั้นแล้วก็ช่ำงเถอะ อย่ำงไรเสียข้ำก็ไม่มีอะไรเสียหำย..."

"ไม่ได้! จะปล่อยไปได้อย่ำงไร นึกถึงครำนั้นหำกไม่ใช่เพรำะ 

ท่ำนปู่เจ้ำไปช่วยเหลือฝ่ำยตรงข้ำมยำมตกทุกข์ได้ยำก ตระกูลเขำจะ 

มีโอกำสเจริญรุ่งเรืองถึงวันนี้หรือ"

"บุญคุณที่ติดค้ำงกันในรุ่นท่ำนปู่ ให้รุ่นท่ำนปู่ตอบแทนก็สิ้นเรื่อง

แล้วเจ้ำค่ะ จะให้รุ ่นหลำนไปตอบแทนได้อย่ำงไร พูดตำมตรง ข้ำ 

คดิมำตลอดว่ำหนีส้นิในรุน่บดิำให้รุน่ลกูไปชดใช้ก็ไม่ค่อยมเีหตผุลเท่ำไร"

นำงมกัแยกบุญคุณควำมแค้นออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เร่ืองในรุ่นปู่

ยังยืดเยื้อมำจนถึงรุ่นหลำนก็เลยไม่จบไม่สิ้นสักที

กวนฮูหยินถลึงตำใส่นำง "เจ้ำพูดอะไร หน้ีสินรุ่นบิดำให้รุ ่นลูก 

ชดใช้อะไร พวกเรำไม่ได้ตดิเงินสกัหน่อย น่ีคอืควำมน่ำเชือ่ถือ กำรออกเรอืน

ของบุตรสำวเป็นเรื่องใหญ่"

กวนอว๋ินซีฟังจนรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้ำง สตรีนำงนี้เอำแต่พูดพล่ำม

เรื่องนี้ให ้นำงฟังทั้งวัน นี่ไม ่ใช ่ครั้งเดียว ตำมควำมเห็นนำงแล้ว 

นำยท่ำนกวนรูจ้กัปรบัตวัตำมสถำนกำรณ์ เขำคดิเผือ่ทัง้ตระกูล สกุลกวน
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ไม่อำจไปล่วงเกินตระกูลเสนำบดีด้วยเรื่องแค่นี้ได้ ฝ่ำยน้ันมีอ�ำนำจ 

ใหญ่โต ยังต้องคลุกคลีในแวดวงขุนนำง จะเอำเรื่องแค่นี้ไปข่มขู ่ 

ฝ่ำยตรงข้ำมได้อย่ำงไร

กวนอวิ๋นซีคนเดิมไปกระโดดน�้ำด้วยเรื่องแค่นี้ช่ำงโง่เขลำสิ้นดี

นำงตรวจสอบมำแล้ว กวนอว๋ินซีคนเดิมเคยได้เห็นฉู่เหิงจือไกลๆ 

เพียงครั้งเดียว แล้วนำงก็หลงรักในควำมหล่อเหลำสง่ำผ่ำเผยของเขำ 

หมำยที่จะออกเรือนกับอีกฝ่ำย ทั้งๆ ท่ียังไม่ถึงขั้นสำบำนว่ำจะรักกันไป

ตลอดสักหน่อย ฉู่เหิงจือก็อยู่ที่ซีเป่ยตลอด เขำเพ่ิงกลับเข้ำเมืองหลวง 

เมื่อไม่กี่เดือนก่อน ยังไม่ทันได้พบหน้ำกับกวนอวิ๋นซีตัวจริงเลยด้วยซ�้ำ

กวนอวิ๋นซีตัวจริงแค่ตกหลุมรักตัวเขำในจินตนำกำรของนำง  

ครัน้ได้ยนิว่ำอีกฝ่ำยมำขอถอนหมัน้ กวนอว๋ินซทีีเ่ป็นคณุหนอูยู่แต่ในเรอืน 

ไม่เคยพบเจออปุสรรคขวำกหนำม จู่ๆ  วนัหน่ึงบรุุษในฝันจะไม่มำสู่ขอนำง

แล้วก็รูส้กึรำวกับฟ้ำถล่มดินทลำย กอปรกับนำงหน้ำบำงจงึไปกระโดดน�ำ้

ในขณะที่คุณชำยฉู่เดินทำงผ่ำน

และนำงยังรูม้ำจำกปำกสำวใช้ว่ำอันท่ีจริงกวนอว๋ินซไีม่ได้อยำกตำย

จริงๆ เพียงแค่ฉวยโอกำสนี้มำดึงดูดควำมสนใจจำกฝ่ำยตรงข้ำมเท่ำนั้น

หมำยจะให้เขำรู้ว่ำตนเองเสียใจ

แต่ที่น่ำข�ำก็คือนำงที่มีร่ำงกำยบอบบำงกลับทนไม่ไหว กว่ำเขำจะ

เข้ำมำช่วยตัวนำงก็ขำดใจตำยไปเสียก่อน เยี่ยเฟิงจึงได้ทีมำยืมร่ำงใช้

กวนอว๋ินซีจ้องมองกวนฮูหยิน ในใจคิดว่ำเหตุท่ีบุตรสำวคิดไม่ตก 

มำรดำต้องมีส่วนเก่ียวข้องแน่ๆ นำงมักมำสำธยำยต่อหน้ำบุตรสำวว่ำ 

กำรแต่งงำนกับสกุลฉู่นั้นดีเพียงไร ฝันลมๆ แล้งๆ ว่ำบุตรสำวจะได ้
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ผกูสมัพันธ์กับผูม้อี�ำนำจ แล้วพอบตุรสำวได้ยินได้ฟังนำนเข้ำก็ตระหนักว่ำ 

กำรออกเรือนกับสกุลฉู ่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต ดังน้ันพอสกุลฉู ่มำขอ 

ถอนหมั้นก็เท่ำกับฟ้ำพังทลำยลงมำ

กวนอว๋ินซีอดหำวนอนไม่ได้ ในใจคิดว่ำจะสกัดจุดให้สตรีนำงน้ี 

หลับไปเลยดีหรือไม่ ให้กวนฮูหยินท่ียังไม่ยอมแพ้ผู้น้ีหุบปำกสักที ดูท่ำ 

อีกฝ่ำยยังหวังอยู่ตลอดว่ำจะให้บุตรสำวมีสำยสัมพันธ์กับผู้มีอ�ำนำจ

ขณะที่นำงก�ำลังครุ่นคิดอยู่ สำวใช้จำกด้ำนนอกก็เข้ำมำรำยงำน

"ฮูหยิน คุณหนูเจ้ำคะ นำยท่ำนเชิญคุณหนูไปยังเรือนหลักเจ้ำค่ะ"

ครั้นกวนอว๋ินซีได้ยินก็ไม่รอให้กวนฮูหยินได้ทันเอ่ยปำก นำงชิง 

เอ่ยขึ้นทันที "ท่ำนแม่ ข้ำจะไปดูสักหน่อยว่ำท่ำนพ่อมีธุระอะไรนะเจ้ำคะ"

พูดจบก็ไม่รอช้ำ ออกค�ำสั่งเองว่ำ "ไปกันเถิด!" นำงรีบเดินจ�้ำอ้ำว

ผ่ำนสำวใช้ไป

ครัน้ออกนอกประตกูวนอวิน๋ซก็ีรบีก้ำวเท้ำเรว็ทันที เพียงชัว่ประเดีย๋ว 

ก็ทิ้งสำวใช้ไว้ด้ำนหลัง ท�ำให้สำวใช้ต้องซอยเท้ำถี่ไล่ตำม

"คุณหนู รอบ่ำวด้วยเจ้ำค่ะ!"

กวนอว๋ินซีหยุดชะงักทันที ยืนหันหน้ำมำอย่ำงสงบ รอจนสำวใช้ 

ตำมมำทันพลำงหอบแฮกๆ นำงก็เอ่ยว่ำ "ไปกันเถิด!"

"อ๊ะ?"

สำวใช้เบกิตำกว้ำง เห็นคุณหนจูะเดนิจำกไปไกลอกีก็รีบเดนิจ�ำ้อ้ำว

ตำมไป

สำวใช้อดนึกประหลำดใจไม่ได้ ไยคุณหนูจึงเปลี่ยนเป็นเดินเร็ว 

เช่นนัน้ เพียงชัว่พรบิตำเดียวคุณหนก็ูอยู่ห่ำงออกไปเสียไกลทัง้ๆ ท่ีไม่ได้ว่ิง
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เดิมทีกว่ำจะถึงเรือนหลักต้องใช้เวลำรำวหนึ่งเค่อ ทว่ำกวนอว๋ินซ ี

กลับใช้เวลำเพียงครึ่งเดียว 

เมื่อนำงมำถึงก็เดินเข้ำไปในห้องโถง พอมองไปก็ตะลึงโดยพลัน

บุคคลที่นั่งอยู่มีกวนปัง ส่วนอีกคนคือฉู่เหิงจือ

กวนอว๋ินซจีบัจ้องไปทีเ่ขำ ในใจขบคดิว่ำคนแซ่ฉูม่ำท่ีน่ีด้วยเหตุอนัใด 

อีกท้ังบรุษุสองคนนียั้งสนทนำกันอย่ำงชืน่มืน่ สถำนกำรณ์นีไ้ม่ว่ำจะมอง

อย่ำงไรก็ดูแปลกยิ่ง

สองตระกูลนี้ไม่ใช่แตกหักกันไปเพรำะเรื่องถอนหมั้นแล้วหรือ

นำงมองพวกเขำด้วยสหีน้ำสงสยั ไม่ได้กล่ำวทกัทำย แต่เลอืกเก้ำอี้

ตัวหนึ่งท่ีอยู่ไกลท่ีสุดแล้วน่ังลง นำงไม่อยำกขัดจังหวะพวกเขำ หยิบ 

ถ้วยชำจำกโต๊ะน�้ำชำด้ำนข้ำงมำดื่มเอง

กวนปังหันหน้ำมำหำนำง เห็นบุตรสำวน่ังอยู่ตรงนั้นไม่เอ่ยแม้

กระทัง่ค�ำทกัทำยเลยอดขมวดคิว้ไม่ได้ ทว่ำเป็นเพรำะมคีณุชำยฉูอ่ยู่ด้วย 

ไม่สะดวกที่จะต�ำหนิจึงจงใจเอ่ยอย่ำงอ่อนโยน "ซีเอ๋อร์ ยังไม่มำคำรวะ

คุณชำยฉู่อีก"

หำกเป็นกวนอว๋ินซคีนเดมิ พอพบฉูเ่หงิจอืหวัใจนำงก็คงจะว้ำวุ่นไป

นำนแล้ว ทว่ำกวนอวิ๋นซีที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมำใหม่กลับไม่มีภำระทำงใจ 

เหล่ำนี้จึงยิ่งละเลยท่ำทีของกวนปัง

นำงลุกขึ้นเดินมำข้ำงหน้ำ จ้องอยู่ที่ฉู่เหิงจือ

"คุณชำยฉู่เจ้ำคะ ข้ำได้ยินชื่อเสียงท่ำนมำนำน" 

ส�ำหรับนำงแล้วนี่ก็ถือว่ำเป็นกำรทักทำย แต่ส�ำหรับกวนปังแล้ว 

กำรทักทำยนี้ไม่เป็นไปตำมหลักกำร สตรีที่ใดเอ่ยกับว่ำที่สำมีว่ำได้ยิน 
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ชื่อเสียงท่ำนมำนำนกัน

เสียดำยที่ไม่ว่ำเขำจะถลึงตำใส่บุตรสำวอย่ำงไรกวนอวิ๋นซีกลับท�ำ

ไม่รู้ประสีประสำ เพรำะนำงก�ำลังจดจ่ออยู่ที่คนแซ่ฉู่

หลังจำกที่ฉู่เหิงจือได้รู้จักนำงอีกด้ำนก็ไม่รู้สึกแปลกใจ เขำยืนขึ้น

พลำงยิ้มแย้ม เอ่ยทักทำยอย่ำงอ่อนโยน

"น้องอวิ๋นซีร่ำงกำยดีขึ้นบ้ำงแล้วหรือไม่"

กวนอว๋ินซีฟังเขำเอ่ยด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยนจนขนลุก หลังจำกท่ี 

เมื่อวำนได้เห็นควำมมุทะลุดุดันของเขำก็ตระหนักได้ว่ำบุรุษผู้นี้ไม่ได้

สุภำพเหมือนภำยนอก นิสัยของเขำนั้นหัวรั้นพอตัวเลยทีเดียว

ในเมื่อเขำต้องกำรเล่นละครตบตำนำงก็จะให้ควำมร่วมมือ

นำงตอบอย่ำงย้ิมแย้ม "ขอบคุณพ่ีฉูท่ีเ่ป็นห่วงเจ้ำค่ะ เช้ำวันน้ีข้ำเพ่ิง

กินข้ำวไปสำมชำม แทะน่องไก่ไปสองชิ้น สบำยดีอย่ำงที่สุดเลยเจ้ำค่ะ!"

"แค่ก...แค่กๆ..."

กวนปังไม่ทันระวัง ส�ำลักน�้ำชำจนกระแอมกระไออย่ำงแรง

"ท่ำนพ่อต้องระวังหน่อยนะเจ้ำคะ" กวนอว๋ินซีจงใจเอ่ยด้วยควำม

ห่วงใย

กวนปังถลึงตำจ้องนำงแวบหนึ่งอย่ำงดุดัน ฟังสิ นางพูดอะไร 

ของนาง อยู่ต่อหน้าว่าที่สามี นึกไม่ถึงว่าจะเอ่ยวาจาตรงไปตรงมาเช่นนี้ 

นี่นางจงใจหรือ

กวนอว๋ินซเีพียงกะพรบิตำอย่ำงใสซือ่ทีโ่ดนบดิำถลงึตำใส่ นำงแสร้ง

ท�ำเป็นไม่รู้เรื่อง

ฉูเ่หงิจอืยิง่เผยย้ิมกว้ำงขึน้ "ดทู่ำน้องอว๋ินซคีงจะหำยดแีล้ว ถ้ำเช่นนัน้
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ก็สำมำรถออกไปล่องทะเลสำบได้ ช่ำงประเสริฐโดยแท้"

กวนอว๋ินซมีองเขำรำวกับเห็นผ ี"ล่องทะเลสำบ? เอ่อ...กลำงวันแสกๆ 

เช่นนี้จะดีหรือเจ้ำคะ"

ควำมหมำยจำกวำจำนั้นคือ 'คุณชำย...ท่ำนจะออกไปทั้งๆ ที่ยังมี

รอยช�้ำอยู่บนใบหน้ำหรือ ไม่กลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณชำยผู้สูงศักดิ์

หรืออย่ำงไร'

กวนปังกระแอมกระไอเสียงหนึ่งแล้วเอ่ยว่ำ "ในเมื่อพี่ฉู่มำเชิญเจ้ำ

ไปล่องทะเลสำบด้วยกัน เจ้ำก็ควรออกไปเปิดหูเปิดตำบ้ำง"

กวนอว๋ินซเีลกิค้ิว มองไปทำงกวนปังแวบหน่ึง เหน็อกีฝ่ำยส่งสำยตำ

ให้นำงเป็นเชิงบอกให้ตกลง แล้วมองไปทำงฉู่เหิงจืออีกครำก็เห็นเขำ

อมยิ้มอยู่ตลอดด้วยสีหน้ำจริงใจ

นี่คืองานเลี้ยงที่ประตูหงเหมิน* หรือ

นำงแย้มยิ้มแล้วย่อกำยคำรวะ

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้ำจะปฏิเสธควำมหวังดีของพี่ฉู่ได้อย่ำงไร ดังนั้น

ข้ำขอตัวกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ำก่อนนะเจ้ำคะ"

ฉู่เหิงจือย้ิมแย้มตอบ "เชิญน้องอว๋ินซีตำมสะดวก พ่ีจะรอน้องอยู่

ตรงนี้"

นำงเผยย้ิมด้วยควำมรักลึกซึ้ง เขำก็ย้ิมแย้มอย่ำงออกนอกหน้ำ  

ดูคล้ำยท้ังสองมีใจต่อกัน ไม่มีปมเรื่องกำรถอนหมั้น สองตระกูลเป็น

เหมือนในช่วงเริ่มแรกรำวกับไม่เคยฉีกหน้ำกันมำก่อน

* งำนเลี้ยงที่ประตูหงเหมิน คืองำนเลี้ยงที่มีเลศนัยแอบแฝง เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในรำชวงศ์ฉินตอนปลำย 
เซี่ยงอวี่ได้เชิญเล่ำปังไปงำนเลี้ยงที่ประตูหงเหมิน และได้ซุ่มกองก�ำลังเอำไว้ในงำนเลี้ยง
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กวนอว๋ินซีกลับเรือนไปเปลี่ยนอำภรณ์ส�ำหรับออกไปข้ำงนอก  

หลังจำกแต่งกำยเกล้ำผมเรียบร้อยแล้วนำงก็เดินไปยังเรือนหลัก รถม้ำ

จอดรออยู่ในลำนบ้ำนรอให้นำงขึ้นไป

ครั้นกวนอว๋ินซีปรำกฏกำย ฉู่เหิงจือยืนมือไพล่หลังรออยู่ท่ีระเบียง

หน้ำประตูห้องโถง พอเห็นโฉมงำมที่แต่งกำยท�ำผมเรียบร้อย แววตำที่

อมย้ิมน้ันก็ดูลกึล�ำ้รำวท้องทะเล แสงดำวทีป่ระดบัอยู่ตรงกลำงน้ันสะท้อน

เพียงแต่เงำของนำง

"น้องอวิ๋นซีงดงำมยิ่งนัก" เขำกระซิบเอ่ยชม

กวนอว๋ินซีถือผ้ำเช็ดหน้ำไว้ในมือ เอ่ยอย่ำงเหนียมอำย "พ่ีชำย 

ชมเกินไปแล้วเจ้ำค่ะ"

กวนปังมองดูคนทั้งคู่ก็รู้สึกพอใจอย่ำงที่สุด เขำลูบหนวดเครำและ

พยักหน้ำยิ้มๆ ทว่ำก็นึกอะไรขึ้นมำได้จึงขมวดคิ้วมุ่น

"จิ่นเซียงเล่ำ"

กวนปังตีหน้ำขรมึ คุณหนูจะออกจำกจวน สำวใช้ก็ต้องคอยตดิตำม 

ใครจะไปนึกว่ำยังไม่เห็นแม้แต่เงำ

เพ่ิงพูดอยู่ก็เห็นสำวใช้นำงหนึ่งรีบว่ิงมำจำกเรือนฝ่ำยใน น่ันก็คือ

จิ่นเซียงสำวใช้คนสนิทของกวนอวิ๋นซี นำงหอบแฮกๆ หำยใจไม่ทัน

กวนปังถลึงตำใส่จิ่นเซียงด้วยใบหน้ำบึ้งตึง ทว่ำนำงกลับมีควำม

ล�ำบำกใจที่เอ่ยออกมำไม่ได้

เห็นชัดว่ำใต้เท ้ำโทษนำงท่ีไม่คอยติดตำมคุณหนู อันท่ีจริง 

เป็นเพรำะคุณหนูเดินเร็วเกินไปต่ำงหำกท�ำให้นำงต้องไล่ตำมจนหำยใจ

แทบไม่ทัน หอบหำยใจจนพูดไม่ออกสักค�ำ
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"ท่ำนพ่อ ข้ำไปแล้วนะเจ้ำคะ"

พอกวนอวิน๋ซพูีดจบก็เหยียบลงไปบนม้ำน่ังเพ่ือข้ึนรถม้ำด้วยท่วงท่ำ

สุขุม 

ครั้นจิ่นเซียงเห็นสถำนกำรณ์ หลังจำกท่ีถูกใต้เท้ำถลึงตำใส่ก็เลย

ต้องรีบตำมขึ้นรถม้ำไป

หลังจำกคำรวะกวนปัง ฉู่เหิงจือก็ขึ้นรถม้ำไปด้วยท่วงท่ำสง่ำงำม 

หลังจำกนั่งลงเรียบร้อยเขำก็เห็นสำวใช้ที่เหงื่อไหลท่วมตัว พอหันไปมอง

ทำงกวนอวิ๋นซีเขำก็ยกมุมปำกยิ้ม แววตำแสดงควำมสนใจขึ้นมำ

กวนอว๋ินซีใช้ผ้ำเช็ดหน้ำซับเหง่ือให้จิ่นเซียง เอ่ยอย่ำงอ่อนโยน  

"ดูเจ้ำสิ รีบร้อนอะไรกัน ค่อยๆ เดินก็ได้ ข้ำจะไม่รอเจ้ำหรืออย่ำงไร"

จิ่นเซียงท�ำปำกจู๋อย่ำงไม่สบอำรมณ์ มองไปทำงคุณหนูอย่ำง 

อยำกจะฟ้องร้อง 

คุณหนูไม่เพียงเดินเร็ว นำงเพ่ิงกะพริบตำคุณหนูก็หำยวับไปแล้ว 

นำงยังนึกสงสัยว่ำคุณหนูกำงปีกบินไปแล้วใช่หรือไม่

ครั้นรถม้ำออกจำกจวนสกุลกวน เพียงเลี้ยวไม่กี่ทีก็เข้ำสู่ถนนใหญ่

ที่ปูทำงด้วยหิน ทว่ำก็มุ่งหน้ำไปสู่ทะเลสำบจริงๆ

"พี่ฉู่ วันนี้ไยอำรมณ์ดีชวนข้ำออกมำล่องทะเลสำบเช่นนี้เจ้ำคะ"

ฉูเ่หงิจอืเอ่ยยิม้ๆ "วันน้ีอำกำศด ีคดิว่ำถ้ำร่ำงกำยน้องหำยดแีล้วจะ

ต้องอยำกออกมำเปิดหูเปิดตำแน่ วันนี้พี่จึงมำชวน"

"พ่ีชำยเกรงใจไปแล้วเจ้ำค่ะ หำกมีธุระส�ำคัญจะต้องไปจัดกำร 

ก็อย่ำเสียเวลำเพรำะข้ำเลย"

"ท่ีใดกัน พ่ีไม่ยุ่ง กำรท่ีพ่ีออกมำผ่อนคลำยอำรมณ์เป็นเพ่ือนน้องได้
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ถือเป็นเกียรติยิ่ง"

นำงยิ้มบำงๆ เขำเองก็เช่นกัน นำงอ่อนโยนมีมำรยำท เขำก็เช่นกัน 

จิ่นเซียงที่อยู่ด้ำนข้ำงมองสองคนนี้สลับไปมำ อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้

ความสมัพันธ์ระหว่างคุณหนูกับคณุชายฉูเ่ปลีย่นเป็นดเีช่นน้ีตัง้แต่

เมื่อไรกัน ก่อนหน้านี้คุณชายฉู่เอาแต่คอยหลบเลี่ยงคุณหนู ไม่พูดคุยกับ

คุณหนูมากนัก ไม่เหมือนวันน้ีท่ีเขานั่งรถม้าตั้งใจมาเย่ียมเยียนและ 

เชื้อเชิญอย่างเป็นทางการ

จู ่ๆ กวนอวิ๋นซีก็หันไปเอ่ยกับจิ่นเซียงว่ำ "เอ๊ะ? เจ้ำลองมอง 

นอกหน้ำต่ำงสิ นั่นอะไรน่ะ"

จิน่เซยีงไม่สงสยัเลยสกันดิ นำงหนัไปมองนอกหน้ำต่ำงตำมค�ำบอก 

กวนอว๋ินซีก็ฉวยโอกำสสกัดจุดนอนหลับของนำง ร่ำงจิ่นเซียงอ่อนยวบ 

ศีรษะพิงไปด้ำนหลัง หลับไปในทันที 

หลังจำกจัดกำรเรื่องสำวใช้แล้วกวนอวิ๋นซีก็เอำมือกอดอก  

ยกขำไขว้กัน จ้องตรงไปที่ฉู ่เหิงจือ ไม่พูดมำกควำมอีก ถำมอย่ำง 

ตรงไปตรงมำ

"ว่ำมำ! ไยท่ำนจึงพำข้ำออกมำ"

หลงัจำกเกิดเรือ่งเมือ่คืนฉูเ่หิงจอืก็ไม่ประหลำดใจอกี แต่กลบัรู้สึกว่ำ

นี่ถึงจะเป็นเรื่องที่นำงจะท�ำ

ครั้นนำงเผยควำมเป็นตัวตนออกมำแล้วยังจะเหลือครำบสตรี 

ที่สุภำพอ่อนโยนเหมือนเมื่อครู่ได้อย่ำงไรกัน นำงกลับตรงไปตรงมำ  

เฉยีบขำด ยำมอยู่เบือ้งหน้ำเขำนำงไม่ปิดบงันสิยัตนเองเลยสกันิด อกีทัง้

ยังไม่แสดงควำมอ่อนโยนอ่อนหวำนออกมำด้วย
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"เจ้ำดูเป็นคนใจกว้ำง ตรงไปตรงมำ ไม่ยึดติดกับควำมรักระหว่ำง

บุรุษสตรี ข้ำอดสงสัยไม่ได้ ครำนั้นไยเจ้ำจึงไปกระโดดน�้ำฆ่ำตัวตำย 

เพื่อข้ำ"

"อันที่จริงวันนั้นข้ำเพียงไม่ระวังพลัดตกลงไปในน�้ำก็เท่ำนั้น  

จะไปรู้ได้อย่ำงไรว่ำชำวบ้ำนจะลือเรื่องน้ีออกไปเสียยกใหญ่ ท�ำให้ท่ำน

เดือดร้อน ต้องขออภัยด้วยจริงๆ"

หลังจำกท�ำให้สำวใช้สลบไปกวนอว๋ินซีก็ไม่ต้องพะว้ำพะวังอีก  

ยำมอยู่ต่อหน้ำฉู่เหิงจือก็ไม่ต้องปิดบังควำมเป็นตัวเอง ถึงอย่ำงไรเขำ 

ก็รู้อยู่แล้วว่ำนำงเป็นคนเช่นไร

นำงเริ่มคล�ำหำอะไรบำงอย่ำง ในตู ้บนรถม้ำมีสุรำอยู่ไหหนึ่ง 

ตำมคำด นำงดึงจุกไหนั้นออก วำงตรงจมูกสูดดมเล็กน้อย ดวงตำคู่นั้น

พลันเป็นประกำย

จำกนั้นนำงก็น�ำจอกสุรำออกมำวำง เทสุรำออกมำเอง นำงปฏิบัติ

รำวกับที่นี่เป็นรถม้ำของตระกูลนำง ไม่มีควำมเกรงใจแม้แต่น้อย

"ตอนน้ันข้ำอำรมณ์พลุ่งพล่ำน ไม่ระวังชกหน้ำคุณชำยเข้ำ ต้อง 

ขออภัยจริงๆ มิสู้ให้ข้ำดื่มสุรำคำรวะท่ำนจอกหนึ่งเพื่อแสดงกำรขอขมำ" 

นำงชูจอกสุรำขึ้นพลำงหัวเรำะคิกๆ ไม่เกรงกลัวเขำเลยแม้แต่น้อย

ฉู่เหิงจือจ้องนำงอย่ำงเย็นเยียบ เอ่ยอย่ำงเนิบช้ำ "นี่คือสุรำของข้ำ"

นำงด่ืมสุรำลงไปรวดเดียวแล้วเอ่ยชมยกใหญ่ "เป็นสุรำช้ันยอด

จริงๆ!" นำงแสดงออกอย่ำงชัดเจนว่ำตั้งใจจะกินและดื่มของของเขำ

"เจ้ำดื่มลงไปเอง ถ้ำโดนพิษก็อย่ำมำโทษข้ำล่ะ"

กวนอวิ๋นซีมีสีหน้ำบึ้งตึงโดยพลัน ถลึงตำใส่เขำ "ในสุรำมีพิษ?"
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ทว่ำฉู่เหิงจือกลับตอบพลำงยกมุมปำกขึ้นเผยยิ้มอันน่ำหลงใหล

"ช่วยไม่ได้ เพ่ือท�ำลำยหลักฐำนเมื่อคืน หนทำงท่ีดีที่สุดก็คือท�ำให้

ฝ่ำยตรงข้ำมไม่อำจพูดได้ เจ้ำว่ำจริงหรือไม่"

กวนอว๋ินซหีน้ำถอดส ีนำงจ้องไปทีส่รุำแล้วก็มองไปทีเ่ขำ จำกนัน้ก็

คล้ำยกับเข้ำใจอะไรบำงอย่ำง ร้องฮึออกมำเสียงหนึ่ง

"สุรำนี้ไม่มีพิษสักหน่อย"

"เจ้ำแน่ใจหรือ"

"หำกท่ำนอยำกฆ่ำข้ำจริงไยต้องท�ำให้มันยำกล�ำบำกเช่นนี้  

ย่ิงไปกว่ำนั้นพวกเรำไม่มีบุญคุณควำมแค้นต่อกัน ท่ำนไม่มีเหตุผลที่จะ

ต้องสังหำรข้ำ ดูไม่ออกเลยว่ำคุณชำยฉู่เป็นคนชอบพูดเล่น"

กวนอวิ๋นซีเทสุรำอีกจอก ดื่มรวดเดียวหมด

ฉู่เหิงจือจ้องภำพนำงท่ีถลึงตำด้วยโทสะน้ัน มุมปำกพลันยกขึ้น 

โดยไม่รู้ตัว ยกไหสุรำขึ้นมำเทให้ตัวเองจอกหนึ่ง

"ใช ่ หำกข้ำอยำกจะฆ่ำเจ ้ำไม่ต ้องท�ำให้มันยำกเย็นเช ่นนี้  

ย่ิงไปกว่ำนั้นพวกเรำไม่มีบุญคุณควำมแค้นต่อกัน ทั้งยังเป็นคู่หมั้น 

กันด้วย!"

ครั้นกวนอว๋ินซีฟังถึงตรงน้ี เดิมทีนำงอยำกบอกเขำว่ำตัวนำงจะ 

ไม่บังคับให้เขำมำสู่ขอ เขำอยำกจะแต่งงำนกับใครก็เป็นเร่ืองของเขำ  

แต่ในขณะเดียวกันก็นึกอะไรขึ้นมำได้จึงหยุดควำมคิดน้ีไว ้ก ่อน  

ควำมเจ้ำเล่ห์แวบผ่ำนดวงตำนำง

"เหตท่ีุคุณชำยฉูพ่ำข้ำออกมำคงเพรำะต้องกำรจะสบืเร่ืองโจรภูเขำ

กระมัง! มิเช่นนั้นเมื่อคืนท่ำนคงไม่ไปสืบที่อี้จวงหรอก และวันน้ีก็คงจะ 
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ไม่พำข้ำออกมำเป็นกำรเฉพำะ ท่ำนอยำกรู้เรื่องอะไรเล่ำ"

"แล้วเจ้ำรู้อะไรบ้ำงเล่ำ"

"ข้ำรู้มำมำกอยู่"

"ไยข้ำต้องเชื่อเจ้ำด้วย"

"ท่ำนไม่ต้องเชื่อข้ำตอนนี้ แต่ท่ำนสำมำรถใช้ตำดูหูฟังเองได้"

"จะให้ข้ำใช้ตำดูอะไร แล้วจะให้ข้ำใช้หูฟังอะไร"

"ง่ำยนดิเดียว ข้ำจดักำรเอง" พูดจบแล้วนำงก็ดงึสำบเส้ือตนเองออก

"เจ้ำจะท�ำอะไร" ฉูเ่หงิจอืถำมด้วยเสยีงเข้ม พัดในมอืเขำกดท่ีหลังมือ

นำง เอ่ยด้วยน�้ำเสียงตักเตือน ท่ำทำงรำวกับกลัวว่ำนำงจะขืนใจเขำ

กวนอว๋ินซีมองเขำด้วยควำมแปลกใจ ก่อนจะกระจ่ำงแจ้งแก่ใจ  

ไม่รู้ว่ำจะร้องไห้หรือหัวเรำะดี 

"ถึงท่ำนอยำกดขู้ำก็ไม่มทีำงให้ดหูรอก!" นำงดนัพดัของเขำออกไป 

มือหนึ่งถอดเสื้อตนเองเผยให้เห็นชุดรัดกุมที่อยู่ด้ำนใน

ทีแ่ท้ด้ำนในนำงสวมชดุรดัรปูอีกตัวหน่ึงไว้ นำงไม่เพียงถอดเส้ือนอก 

แม้แต่ปิ่นปักผมก็ดึงออก รวมถึงต่ำงหูและก�ำไลด้วย

ครั้นถอดเสื้อนอกออก สตรีงดงำมหยำดเย้ิมนำงหนึ่งก็กลำยเป็น

วีรสตรีหญิงที่ปรำดเปรียวในทันใด

นำงยกมุมปำกขึ้น ดวงตำเป็นประกำย เอ่ยกับเขำว่ำ "ข้ำเปลี่ยน

เสื้อผ้ำเสร็จแล้ว ถึงครำวท่ำน"

"ข้ำ?"

"สถำนที่ที่ข้ำจะให้ท่ำนดูให้ท่ำนฟังน้ันทำงที่ดีท่ำนควรเปล่ียน 

เครื่องแต่งกำยเสียก่อน หรือไม่ก็เปลี่ยนท่วงท่ำ อย่ำให้คนอื่นรู้ว่ำท่ำน 
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เป็นคุณชำยจำกตระกูลเสนำบดี" แล้วถือโอกาสปกปิดรอยช�้าน่ันด้วย 

จะดีมาก

"ถ้ำมีคนจ�ำได้แล้วอย่ำงไร"

"สถำนท่ีท่ีข้ำจะพำท่ำนไปอันตรำยย่ิง หำกเกิดเร่ืองข้ึนจะเผยถึง

ฐำนะของท่ำนไม่ได้เด็ดขำด"

ฉู่เหิงจือเลิกคิ้ว "ข้ำเข้ำใจแล้ว น�ำทำงเถิด"

"ท่ำนไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ำ?"

"ไม่จ�ำเป็น"

นำงเลิกคิ้วข้ึนสูง "พอถึงเวลำน้ันถ้ำเกิดเร่ืองข้ึนอย่ำหำว่ำข้ำ 

ไม่เตือน"

ครัน้เห็นเขำไม่ทกุข์ร้อนนำงก็ไม่โน้มน้ำวอกี นำงชีไ้ปยังทิศทำงทีจ่ะ

มุ่งหน้ำไป หลังจำกรถม้ำออกจำกเมืองแล้วก็มุ่งหน้ำไปยังเนินเขำเล็กๆ

จนกระทั่งไปถึงเนินเขำรถม้ำก็วิ่งต่อไปไม่ได้

หลังจำกท่ีท้ังสองคนลงจำกรถม้ำกวนอว๋ินซีก็ชี้ไปทำงยอดเขำ 

พลำงเอ่ยว่ำ "เริ่มตั้งแต่ตรงน้ี พวกเรำท�ำได้เพียงเดินข้ึนเขำเท่ำนั้น"  

ครั้นพูดจบนำงก็หันมำและอดตะลึงไม่ได้

ยำมนีฉู้เ่หงิจอืท่ียืนอยู่เบือ้งหลงันำงสวมหน้ำกำกสขีำวเงนิเสยีแล้ว

ฉู่เหิงจือเห็นนำงจ้องมำที่ตนเองอย่ำงอึ้งๆ ก็ยกมุมปำกย้ิมน้อยๆ 

"รบกวนคุณหนูกวนน�ำทำงด้วย"

กวนอวิ๋นซีเม้มริมฝีปำก หันหน้ำกลับไปแล้วเริ่มเดินไปข้ำงหน้ำแต่

ก็อดพึมพ�ำไม่ได้

นำงลืมไปเลยว่ำเขำมีหน้ำกำก! เขำเตรียมตัวมำพร้อม นำงกลับ
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เป็นห่วงเกินควำมจ�ำเป็น

จะไม่พูดก็ไม่ได้ว่ำกำรสวมหน้ำกำกสีขำวเงินน้ันท้ังดูลึกลับและ 

ดูมีอ�ำนำจ เมื่อเทียบกับเขำแล้วนำงดูกระจอกไปถนัดตำ นำงเปล่ียน

เสื้อผ้ำตั้งนำน เขำแค่มีหน้ำกำกก็ดูมีอ�ำนำจกว่ำนำงเสียอีก ถ้ำรู้เช่นน้ี 

นำงจะได้เตรียมหน้ำกำกมำเพื่อสร้ำงสถำนกำรณ์ขู่ขวัญบ้ำง 

"อีกครู่ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นท่ำนก็หลบอยู่หลังข้ำนะ เข้ำใจหรือไม่"

"หลบอยู่หลังเจ้ำ?"

เขำเอ่ยเพียงประโยคนี้นำงก็เข้ำใจได้ถึงควำมหมำยแฝงในวำจำ 

หำกจะกล่ำวถึงวรยุทธ์นำงไม่มีทำงสู้เขำได้

"ข้ำเคยชินกับภูมิประเทศที่ น่ี มีข้ำน�ำทำงไม่มีทำงหลงหรอก  

ย่ิงไปกว่ำนั้นอีกสักครู่สถำนที่ที่เรำจะไป ผู้คนที่นั่นหวำดกลัวคนของ

ทำงกำรย่ิง เกรงว่ำจะไม่เป็นผลดีกับพวกเรำ แต่ข้ำรู ้วิธีเกลี้ยกล่อม 

พวกเขำ ปล่อยให้เป็นหน้ำที่ข้ำถึงจะไม่เกิดเรื่อง เข้ำใจหรือไม่"

เขำพยักหน้ำอย่ำงกระจ่ำงแจ้ง "เข้ำใจแล้ว"

ครั้นเห็นเขำตกลงนำงก็ถอนหำยใจโล่งอก

เห็นด้วยก็ดี นำงท�ำไปเพื่องำนใหญ่ที่ยังไม่ส�ำเร็จในชีวิตก่อน นำง

ต้องกำรยืมอ�ำนำจจำกคุณชำยตระกูลเสนำบดีผู้สูงศักดิ์เพ่ือจะเบิกทำง

ให้กับเหล่ำพ่ีน้องบนภูเขำ มเิช่นน้ันนำงจะเปลอืงน�ำ้ลำยอธิบำยให้เขำฟัง

ด้วยเหตุใดกัน คงคิดว่ำนำงชอบอวดเก่งล่ะสิ! ฮึ!

ทำงบนภูเขำขรุขระย่ิง หำกเดินเท้ำขึ้นไป ท้องฟ้ำมืดแล้วก็ยังเดิน

ไม่ถึง จะต้องพ่ึงวชิำตัวเบำ ดังน้ันนำงจงึแสดงวิชำตวัเบำออกมำ กระโดด

จำกต้นไม้ต้นนี้ไปยังต้นนั้น กระโดดจำกก้อนหินก้อนนี้ไปยังเนินเขำ

Page �����������������.indd   66 28/10/2564 BE   17:04



67

โม่เหยียน

ครัน้ไม่มคีนอ่ืนอยู่ท่ีนัน่ด้วยนำงก็แสดงนิสยัเดิมออกมำ นำงสวมชดุ

รัดกุม กระโจนไปมำในป่ำเขำ ครั้นฉู่เหิงจือที่ตำมมำอยู่ด้ำนหลังเห็น 

ร่ำงนำงลอยเบำหวิวรำวกับนกนำงแอ่น กระโดดไปมำอย่ำงรวดเร็ว 

ในป่ำไม้ ในใจก็อดรู้สึกประหลำดใจไม่ได้

แม้จะรู้จักอีกด้ำนหน่ึงของนำงแล้ว แต่ส�ำหรับเขำ ย่ิงเข้ำใกล้นำง

ย่ิงรู้สึกว่ำนำงคล้ำยปริศนำ ทุกครั้งที่ได้พบหน้ำก็มีควำมประหลำดใจ 

เพิ่มขึ้น

นำงที่อยู่เบื้องหน้ำนี้กับนำงที่เป็นแม่นำงกวนที่ทุกคนวำดภำพไว้

อย่ำงวิจิตรงดงำมน้ันแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง แม้จะเกินควำมคำดหมำย

แต่เขำก็รู้ดีแก่ใจ อันท่ีจริงเขำดีใจมำกท่ีได้รู้ว่ำกวนอว๋ินซีตัวจริงไม่ใช ่

คุณหนูผู้เปรำะบำงใช้ชีวิตอยู่แต่ในเรือน

เขำยกมุมปำกขึ้น จ้องเงำร่ำงอันงดงำมของนำงอย่ำงไม่วำงตำ  

คอยตำมฝีเท้ำนำงไป

เงำร่ำงท้ังสองกระโจนอย่ำงรวดเรว็ท่ำมกลำงป่ำไม้ หำกมองมำจำก

ที่ไกลก็เห็นเพียงเงำด�ำตะคุ่มๆ สองร่ำงเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็วดูคล้ำย

ห่ำนป่ำคู่หนึ่งก�ำลังเริงระบ�ำเคียงคู่กันไป

หลังจำกท่ีกวนอว๋ินซีกระโดดผ่ำนยอดเขำมำแล้วก็ร่อนลงสู่พ้ืนดิน 

เดินเข้ำไปในทำงแคบๆ สำยหนึ่ง

หนทำงในที่แห่งนี้ ถึงหลับตำนำงก็เดินได้

กระต่ำยเจ้ำเล่ห์มีสำมรัง* ตอนที่ตัดสินใจจะสวำมิภักดิ์ต่อทำงกำร

นำงยังมีหนทำงหนีเอำตัวรอดอีกสองวิธี ค่ำยที่ทำงกำรโจมตีและเข้ำยึด

* กระต่ำยเจ้ำเล่ห์มสีำมรงั หรอืกระต่ำยเจ้ำเล่ห์มสีำมโพรง เป็นส�ำนวน หมำยถึงคนฉลำดมกัมทีำงหนีทไีล่หรอื
มีแผนกำรส�ำรองไว้มำกมำย
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ไม่ใช่ค่ำยใหญ่ของพวกเขำ แต่เป็นเพียงท่ีพักชัว่ครำว ด้วยเหตน้ีุคร้ันพบว่ำ

นี่คือกับดัก บรรดำพี่น้องจึงมีโอกำสคิดหำทำงหนีทีไล่ไว้ก่อนได้

ยำมนี้สถำนที่ที่นำงพำฉู่เหิงจือมำเป็นเพียงที่หน่ึงเทำ่นั้น อันที่จริง

นำงจงใจอ้อมมำ ท่ีแห่งนี้หำกไม่มีคนน�ำทำงจะไม่มีทำงรู้ได้เลยว่ำจะ 

เดินทำงอย่ำงไร

หลังจำกเข้ำสู ่ทำงเล็กๆ ท่ีวกไปวนมำก็เกือบถึงอำณำเขตของ 

โจรภูเขำแล้วซึ่งจะดึงดูดควำมสนใจจำกคนเฝ้ำภูเขำได้

ครั้นเดินไปเพียงไม่ก่ีก้ำวจู่ๆ นำงก็คิดอะไรข้ึนมำได้ ก�ำลังคิดจะ 

หนัไปก�ำชบัฉูเ่หงิจอื แต่ในขณะเดยีวกันก็คดิไม่ถึงว่ำจะมเีสยีงดงัมำจำก

ด้ำนหลัง

ในใจนำงนกึว่ำแย่แล้ว รบีหนักลบัไป พลนัเหน็เขำตกลงไปในโพรง

ตำมคำด 

"ฉู่เหิงจือ!" นำงตะโกนเรียก

ในโพรงนั้นด�ำมืด นำงมองเห็นไม่ชัดเจนว่ำเกิดอะไรข้ึน ส่ิงที่นำง

อยำกจะบอกคือเตือนเขำให้ระวังกับดัก ขณะที่ก�ำลังคิดว่ำจะกระโดด 

ลงไปช่วยกลับมีเสียงเอ่ยมำจำกด้ำนข้ำงอย่ำงไม่ทุกข์ไม่ร้อน

"ข้ำอยู่นี่"

กวนอว๋ินซีตะลึงงัน หันไปมองด้ำนข้ำง ฉู่เหิงจือยืนอยู่ตรงนั้น 

อย่ำงปลอดภัยดี ไม่มีอะไรเสียหำยแม้แต่น้อย

ฉู่เหิงจือเอ่ยว่ำ "ยังอึ้งอะไรอยู่ ไปกันเถิด!" เขำเอ่ยพลำงหมุนกำย

ก้ำวเท้ำน�ำหน้ำ ไม่มีทีท่ำตื่นตระหนกตกใจจนท�ำอะไรไม่ถูก คล้ำยว่ำ 

ออกมำเดินเล่นชมนกชมไม้อย่ำงไรอย่ำงนั้น
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กวนอวิ๋นซีเม้มริมฝีปำก

เฮ้อ ข้ากังวลมากเกินไป แค่กับดกัเลก็ๆ เช่นนีค้นอย่างเขาคงไม่คดิว่า

เป็นเรื่องใหญ่ ประเมินเขาต�่าเกินไปจริงๆ

นำงลุกขึ้นยืน ออกเดินตำมก้ำวย่ำงของเขำ ทั้งสองคนเคียงบ่ำ 

เคียงไหล่

หนทำงข้ำงหน้ำฉู่เหิงจือไม่ถำมสักค�ำว่ำที่ใดมีกับดักบ้ำง คล้ำยว่ำ

ไม่กังวลใจเลยสักนิด

ในเมื่อเขำไม่ถำม กวนอวิ๋นซีก็ไม่จู้จี้ ดูซิว่ำเขำมีฝีมือสักเท่ำใดกัน

ขณะที่ทั้งสองคนก�ำลังจะเข้ำใกล้กับดักอีกอันหนึ่งนำงก็จงใจ 

ก้ำวเท้ำให้ช้ำลง ปล่อยให้เขำเดินไปก่อน ส่วนนำงก็รอชมเรื่องสนุก

นำงจ้องดูอยู่ด้ำนหลังพลำงนับในใจ หนึ่งก้าว สองก้าว สามก้าว...

ตำมองเท้ำของเขำทีก่�ำลงัจะแตะเชอืกทีซ่่อนอยู่ในพงหญ้ำ จู่ๆ  เขำก็ชะงกั

ฝีเท้ำ หันมำเหลือบมองนำง

กวนอว๋ินซีมองเขำด้วยสีหน้ำเอำจริงเอำจัง ถึงขนำดมองเขำเป็น 

เชิงถำมด้วยสำยตำท่ีสงสัย จงใจแกล้งท�ำเป็นไม่รู้เรื่อง ทว่ำในใจกลับ

ตะลึงงัน หรือว่าเขาสังเกตเห็นอะไร?

เพียงชั่วพริบตำจู่ๆ มือหน่ึงของเขำก็กอดเอวนำงไว้ แฉลบกำยไป

ด้ำนข้ำง หลบตำข่ำยเหล็กที่ปกคลุมลงมำจำกด้ำนบนได้ทันท่วงที

น่ำหวำดเสียวจริงๆ หำกไม่ใช่เพรำะเขำสังเกตเห็นได้ทันเวลำ  

น�ำตัวนำงหลบออกมำ ทั้งสองคนคงถูกขังอยู่ด้ำนในแล้ว

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์คับขนั ด้วยเหตน้ีุเขำจงึไม่คดิมำก โอบร่ำงนำง

มำหลบ ยำมน้ีจงึพบว่ำร่ำงของทัง้สองแนบชดิสนิทกัน ร่ำงทีอ่ยู่ในอ้อมกอด
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นั้นนุ่มนวลอย่ำงน่ำประหลำด ไม่แข็งแกร่งเหมือนคนท่ีฝึกวรยุทธ์ แล้ว 

เอวของนำงก็คอดยิ่งกว่ำที่มองด้วยตำเสียอีก

ฉู่เหิงจือรู้สึกท�ำตัวไม่ถูก เขำก้มหน้ำลงมองนำง เดิมทีนึกว่ำจะเห็น

นำงเป็นเช่นเดียวกัน แต่กลับผิดคำด เขำเห็นดวงหน้ำน้อยๆ นั้น 

จ้องตำข่ำยเหล็กอย่ำงใจจดใจจ่อรำวกับก�ำลังคิดอะไรอยู่

กวนอวิ๋นซีรู ้สึกคำดไม่ถึงอย่ำงมำก นำงจ�ำได้ว่ำท่ีน่ีไม่ได้วำง 

ตำข่ำยเหล็กไว้ หรือว่ำหลังจำกที่นำงตำยไปแล้วน้องรองและน้องสำม 

จะเพิ่มกับดักขึ้นมำใหม่?

นำงจ้องไปที่ตำข่ำยเหล็กนั่นแล้วก็พบว่ำด้ำนบนยังแขวนหนำม

เล็กๆ เอำไว้จึงอดขมวดคิ้วไม่ได้

หำกเมื่อครู่ถูกขังเอำไว้ด้ำนในก็จะถูกหนำมต�ำร่ำงกำยแทงไปบน

เนื้อหนัง คนที่อยู่ภำยในถ้ำยิ่งดิ้นรนผิวหนังก็จะยิ่งฉีกขำด

แววตำนำงหม่นลง นี่เป็นควำมคิดของใครกันแน่

ฉู ่เหิงจือสังเกตได้ว่ำนำงจ้องตำข่ำยเหล็ก สีหน้ำดูผิดปกติจึง 

กระซิบถำม "มีอะไรไม่ชอบมำพำกลหรือ"

"กับดักนี้เพิ่มขึ้นมำ แต่ก่อนไม่มี" นำงเอ่ย

เขำตะลึงชั่วครู ่  ชี้ไปท่ีเชือกเส้นน้ันท่ีสำมำรถท�ำให้สะดุดได้  

"เส้นนั้นเล่ำ เพิ่มขึ้นมำเหมือนกันหรือ"

"ไม่ใช่ อันนั้นมีอยู่ก่อนแล้ว..." กวนอว๋ินซีชะงักโดยพลัน ดวงตำ

เหลือบไปมองด้ำนข้ำง สบกับเขำพอดี

"ที่แท้เจ้ำก็รู้ว่ำตรงนั้นมีกับดัก" น�้ำเสียงของเขำแฝงควำมนัยไว้

นำงร้องจุ๊ๆ  อย่ำงประหลำดใจ "ไยท่ำนสวมหน้ำกำกแล้วยังมองเห็น
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อย่ำงชัดเจนเช่นนั้นเล่ำ"

ยำมน้ีนำงจะมำถกเถียงปัญหำเรือ่งหน้ำกำกหรอื ควรจะมำถกปัญหำ

ที่ว่ำนำงรู้แต่ไม่ยอมบอกกล่ำวมำกกว่ำกระมัง!

ฉู่เหิงจือถลึงตำใส่นำงด้วยโทสะที่พุ่งพรวด "เจ้ำ..."

"ชู่!" นำงปิดปำกและผลักเขำล้มลงในทันใด

ดวงตำเบ้ืองหลังหน้ำกำกน้ันถลึงมองสตรีที่ผลักตนเองจนล้มลง 

นำงนอนทับอยู่บนแผ่นอกเขำ ลมหำยใจของนำงเข้ำมำใกล้อย่ำงคลมุเครือ 

ทว่ำนำงกลับเตือนเขำด้วยสีหน้ำเคร่งขรึม บอกเขำว่ำอย่ำส่งเสียง

ครำนีร้ำ่งของคนทัง้สองแนบชดิกนั ร่ำงของนำงทบัร่ำงเขำ แลว้มอื

ของเขำก็ยังโอบเอวนำงอยู่ ท่วงท่ำที่คลุมเครือเช่นน้ีท�ำให้เขำไม่เป็น 

ตัวของตัวเองเลย

ฉู่เหิงจืออยำกจะลุกขึ้น ทว่ำกลับถูกนำงทับไว้จนขยับไม่ได้

ถึงขนำดทีน่ำงถลงึตำใส่เขำแวบหนึง่ "ยำมน้ีท่ำนก็ไม่ดูสถำนกำรณ์

บ้ำง สงบเสงี่ยมหน่อยสิ"

"..." สตรีนำงนี้ เขำเห็นว่ำไม่สมควรจึงอยำกจะหลบไป ใครกันแน ่

ที่ไม่สงบเสงี่ยม 

ทว่ำเมื่อมองดูสถำนกำรณ์นี้แล้วก็เป็นเขำท่ีคิดมำกเกินไป สตรี

ท่ีนอนทับอยู่บนร่ำงเขำกลับไม่รู้สึกรู้สำถึงท่วงท่ำที่ใกล้ชิดกัน แววตำ 

ของนำงจ้องไปเบื้องหน้ำอย่ำงใจจดใจจ่อ

ในสภำพนี้นำงดูคล้ำยกับสัตว์ป่ำที่งดงำมหมอบอยู่ในที่ลับ รอให้

เป้ำหมำยในกำรล่ำปรำกฏตัวขึ้น

เขำจ้องมองนำงที่ใจจดใจจ่อและเด็ดขำดเช่นน้ัน ท�ำให้เค้ำโครง 
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ดวงหน้ำที่งดงำมอยู่แต่เดิมกลับเพิ่มเสน่ห์อย่ำงหนึ่งขึ้นมำ เขำรู้สึกได้ว่ำ

ฝ่ำมือที่ปิดปำกเขำไว้ก็นุ่มนวลเช่นกัน

ท่ำทำงแนบสนิทกันอย่ำงเห็นได้ชัดเช่นน้ีนำงกลับแสดงออก 

อย่ำงเป็นธรรมชำติมำก แม้แต่ควำมรู้สึกอึดอัดระวังตัวก็ไม่มีสักนิด  

มีเพียงสีหน้ำเอำจริงเอำจัง

'มีคนก�ำลังมำ'

นำงท�ำปำกบอกเขำ เขำจึงท�ำได้เพียงจ�ำเป็นต้องอยู่น่ิงชั่วครำว 

รักษำท่วงท่ำใกล้ชิดของทั้งสองคนไว้ จับตำดูไปโดยรอบ ขณะเดียวกัน 

ก็รู้สึกประหลำดใจ หำกมีคนมำไยเขำจึงไม่รู้สึกเล่ำ

บำงทีอำจเป็นสีหน้ำนำงท่ีมั่นใจย่ิงนัก ด้วยเหตุน้ีเขำจึงอดทนรอ 

ผ่ำนไปสักครู่ก็มีคนปรำกฏตัว

มีคนมำตำมคำด แต่คนผู้นี้กลับโผล่ขึ้นมำจำกใต้ดิน

ฉู่เหิงจือพลันประหลำดใจ คิดไม่ถึงว่ำจะมีคนโผล่มำจำกใต้ดิน  

และยิ่งคิดไม่ถึงว่ำตรงนั้นมีทำงใต้ดินอยู่ด้วย

สองคนน้ันย่องมำที่ตำข่ำยเหล็ก ดูท่ำพวกเขำจะสังเกตเห็นว่ำ 

กับดักมีกำรเคลื่อนไหว ด้วยเหตุนี้จึงได้รับค�ำสั่งให้มำตรวจสอบดู

เหตุที่กวนอว๋ินซีสัมผัสได้ก่อนเป็นเพรำะนำงคุ้นเคยกับท่ีน่ีเป็น 

อย่ำงมำก ครั้นได้ยินเสียงดังมำจำกใต้ดิน แม้จะเป็นเสียงที่แผ่วเบำ  

ทว่ำคนนอกไม่มีทำงฟังออก มีเพียงโจรภูเขำที่คุ้นเคยเท่ำนั้นถึงจะรู้

แผ่นอกเขำเบำลงในทันใด ไม่มีใครนอนทับบนนั้นแล้ว เพรำะ 

สตรีนำงนั้นพุ่งออกไปโดยไม่บอกไม่กล่ำว แม้แต่เขำยังห้ำมนำงไม่ทัน
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ครัน้สองคนนัน้ทีโ่ผล่ออกมำจำกใต้ดนิเห็นกวนอว๋ินซเีข้ำก็ก�ำดำบยักษ์

เล็งมำที่นำงทันที

ฉู ่เหิงจือหลบอยู่ในที่ลับ จ้องสองคนน้ันอย่ำงไม่วำงตำพลำง 

ลอบเดินพลัง ขอเพียงฝ่ำยตรงข้ำมลงมือ เขำก็จะเข้ำโจมตีทันที

เดิมทีควรจะเป็นกำรเผชิญหน้ำที่ตึงเครียด แต่ก็ไม่รู้ว่ำสตรีนำงนั้น

กล่ำวอะไรกับสองคนนั้น จู่ๆ ก็พบว่ำพวกเขำเก็บดำบลง ก�ำหมัดคำรวะ

นำงด้วยรอยยิ้ม ฉู่เหิงจือมองภำพนั้นด้วยสีหน้ำประหลำดใจ

กวนอว๋ินซีหันหน้ำมำ จู่ๆ ก็โบกมือมำทำงเขำ ฉู่เหิงจือจึงต้องเดิน

ไปหำ

เขำเดินขึ้นหน้ำมำ ฝ่ำยตรงข้ำมก็มองตรวจสอบ กวนอว๋ินซีไม่รอ 

ให้เขำได้เอ่ยปำกนำงก็แนะน�ำทั้งสองฝ่ำยให้รู้จักกัน

"สองคนน้ีคือโซ่วโหวและพ่ังหู่ พวกเขำสองพ่ีน้องมีฝีมือยอดเย่ียม 

4
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ไม่ว่ำจะเป็นขึ้นเขำ ลงทะเล ปีนต้นไม้ หรือกระโดดลงแม่น�้ำ ควำมเร็ว 

ไม่มีใครเทียบได้ บนพื้นดินพวกเขำว่ิงเร็วปำนลมกรด พอลงน�้ำก็ 

กลำยเป็นมังกรคะนองน�้ำ ทรงอ�ำนำจไปทั่วทุกหัวระแหง"

ครั้นสองพี่น้องได้รับค�ำชมเชยจำกสตรีงดงำมนำงนี้ก็แสดงท่ำทำง

ถ่อมตนออกมำ ทว่ำกลับเบิกบำนใจยิ่งนัก รีบก�ำหมัดคำรวะอีกครำ

"ชมเกินไปแล้ว...ชมเกินไปแล้ว"

กวนอว๋ินซชีีไ้ปทำงฉูเ่หิงจอื "ท่ำนนีเ้ป็นจอมยุทธ์ผูม้ชีือ่เสยีงเลือ่งลอื 

เป็นที่รู้จักกันไปทั่ว เขำมีนำมว่ำ 'คุณชำยเถี่ยซั่น' พวกเจ้ำต้องเคยได้ยิน

ชื่อเสียงเรียงนำมนี้เป็นแน่"

ครั้นสองพี่น้องได้ฟังก็คำรวะด้วยสีหน้ำเลื่อมใสทันที

"คุณชำยเถี่ยซั่น ได้ยินชื่อเสียงมำนำน...ได้ยินชื่อเสียงมำนำน"

ฉูเ่หงิจอืท�ำได้เพียงฝืนย้ิมตอบกลบัไปพลนัเหลอืบมองนำง เห็นนำง

อมย้ิมพลำงเอ่ยว่ำ "อย่ำมองเขำเป็นคนนอกเลย เรียกพ่ีเถ่ียซั่นแล้วกัน  

ดูใกล้ชิดหน่อย"

ครั้นสองพี่น้องฟังแล้วจึงเปลี่ยนค�ำเรียกทันที "พี่เถี่ยซั่น"

"..." เขำก�ำมือคำรวะตอบพลำงฝืนยิ้มต่อไป

โซ่วโหวเอ่ยว่ำ "เพ่ือไม่ให้เสียเวลำ พวกเรำสองพ่ีน้องจะน�ำทำง  

น้องเฟยอิง พี่เถี่ยซั่น เชิญทำงนี้"

"รบกวนพวกเจ้ำด้วย" กวนอวิ๋นซีคำรวะตอบพลำงขอบคุณ

โซ่วโหวและพ่ังหู่สองพ่ีน้องหมุนกำยน�ำทำงไป กวนอวิ๋นซีและ 

ฉู่เหิงจือเดินตำมอยู่ด้ำนหลัง รอให้ห่ำงกันสักเล็กน้อยฉู่เหิงจือก็ก้มหน้ำ

กระซิบถำมข้ำงหูนำง
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"น้องเฟยอิง?"

กวนอว๋ินซชีีม้ำท่ีตนเองพลำงขยิบตำ กระซบิเอ่ยว่ำ "ก็คอืข้ำอย่ำงไรเล่ำ"

"ไยเจ้ำจึงชื่อเฟยอิง แล้วข้ำคือเถี่ยซั่น?"

"เพรำะข้ำชอบนกอินทรีท่ีโบยบินอยู่บนฟ้ำก็เลยชื่อว่ำเฟยอิง*  

ส่วนท่ำนก็ชื่นชอบพัดเป็นชีวิตจิตใจ ข้ำก็เลยช่วยท่ำนตั้งชื่อเป็นเถี่ยซั่น** 

ท่ำนคงพอใจกระมัง"

ท่ำทำงเขำดูพอใจหรือ ท้ังนำงยังเอ่ยรำวกับว่ำเขำหลงใหลพัด

อย่ำงไรอย่ำงนั้น

"เมือ่พูดถึงพัด ข้ำอยำกถำมเจ้ำว่ำพัดทีเ่จ้ำแย่งข้ำไปเมือ่ครัง้ก่อนเล่ำ" 

ไม่เห็นว่ำนำงจะพกติดตัวมำด้วยเลย

"ข้ำให้คนท�ำกล่องเก็บสมบัติเพ่ือเก็บรักษำอย่ำงดีแล้วก็เก็บพัดไว้

ด้ำนใน" นำงหัวเรำะคิกๆ พัดเล่มนั้นเป็นจุดอ่อนของเขำ นำงไม่มีทำง

คืนให้หรอก!

เขำเหลือบมองรอยย้ิมเอำอกเอำใจของนำงแล้วโพล่งออกไป

ประโยคหนึ่ง "เก็บรักษำแทนข้ำให้ดี ห้ำมท�ำหำยเด็ดขำด"

"วำงใจได้ ข้ำถือว่ำมันเป็นยันต์คุ้มภัย เป็นดั่งสมบัติล�้ำค่ำ!"

ครั้นนำงเห็นว่ำเขำไม่มีทีท่ำจะเอำคืน นำงก็ตบอกรับรองทันที  

โดยไม่รูส้กันดิว่ำลกัย้ิมของนำงน้ันมเีสน่ห์งดงำมจนตรงึใครบำงคนเอำไว้ 

นำงไม่มจีรติของบตุรสำวขนุนำงเลย กลบัมท่ีวงท่ำสบำยๆ ตรงไปตรงมำ

ซึ่งท�ำให้คนอยำกเข้ำใกล้จนอดยิ้มไม่ได้

มีสองพ่ีน้องโซ่วโหวและพ่ังหู่คอยน�ำทำง ตลอดทำงนี้พวกเขำก็ 

* เฟยอิง (飛鷹) แปลว่ำอินทรีบิน
** เถี่ยซั่น (鐵扇) แปลว่ำพัดเหล็ก
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ไม่พบเจอกับดักอีก

"เจ้ำจะให้ข้ำไปดูอะไรกันแน่" ฉู่เหิงจืออดสงสัยไม่ได้

"ค่ำยอูเจียง"

นำงเอ่ยอย่ำงผ่อนคลำย ทว่ำเขำกลับฟังด้วยควำมตกตะลึง

ค่ำยอูเจียงก็คือกลุ ่มโจรภูเขำที่ถูกทหำรปรำบปรำมในครั้งน้ัน  

ทว่ำค่ำยอูเจียงเป็นเพียงชื่อเรียก อันท่ีจริงจนถึงป่ำนน้ีพวกทหำรยังหำ 

สถำนที่ตั้งค่ำยไม่พบ ด้วยเหตุนี้แม้ว่ำพวกโจรจะถูกปรำบ แต่ก็ไม่ถึงขั้น

ถูกปรำบเสียรำบคำบ

ฉู่เหิงจือจ้องนำงอย่ำงแปลกใจ เขำรู้เพียงว่ำนำงติดต่อกับพวก 

โจรภูเขำในค่ำยอเูจยีง แต่กลบัคดิไม่ถงึว่ำนำงจะรูแ้ม้กระท่ังสถำนทีต่ัง้ค่ำย

ครั้นกวนอวิ๋นซีเห็นเขำตะลึงนำงก็ยิ้มยั่ว

"ไม่กล้ำไปหรือ"

ผู ้คนภำยนอกลือกันว่ำโจรภูเขำในค่ำยอูเจียงชั่วช้ำสำมำนย์  

กินเลอืดคน ควักอวยัวะภำยใน ข่มขนืสตร ีเผำคน ปล้นชงิ ล้วนแล้วแต่เป็น

ปีศำจไร้หวัใจ หำกใครหลดุเข้ำไปในค่ำยอเูจยีงก็จะไม่เหลอืแม้กระทัง่ศพ

และโครงกระดูก ดังนัน้พอนำงเหน็สหีน้ำเขำ นำงจงึถำมเขำอย่ำงเย้ำแหย่

"หูได้ยินอำจไม่จริง สิ่งที่ตำเห็นต่ำงหำกที่เป็นจริง" เขำเอ่ยออกมำ

ด้วยเสียงเรียบ

นำงยกนิ้วโป้งให้ทันที

"มิเสียแรงที่เป็นคุณชำยใหญ่ของเสนำบดีกรมอำญำ รู้ว่ำข่ำวที่ลือ

ออกไปไม่เป็นควำมจริง ไม่ใช่ใครว่ำเป็นลมเป็นฝนก็เชื่อไปเสียหมด 

ปัญญำเฉียบแหลมยิ่ง"
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หลังจำกฉู่เหิงจือเหลือบมองนำงแวบหนึ่ง เขำก็มองไปเบื้องหน้ำ

ด้วยใบหน้ำไร้อำรมณ์

พวกเขำมำถึงหุบเขำแห่งหนึ่ง ก�ำแพงหินที่ล้อมรอบหุบเขำเต็มไป

ด้วยตะไคร่น�้ำ ละแวกนั้นยังมีน�้ำตก ด้วยเหตุนี้จึงมีไอน�้ำรวมตัวกันท�ำให้

มองไม่เห็นทำงเข้ำออกของถ�้ำหรือประตูหิน จนกระท่ังโซ่วโหวและพ่ังหู่

ผิวปำก ก�ำแพงหินที่เดิมทีไม่มีร่องรอยอะไรเลยนั้นกลับเคลื่อนตัวออก

เขำเห็นศีรษะโผล่ออกมำท่ำมกลำงก�ำแพงหินท่ีมีหญ้ำและต้นไม้

นำนำชนิด แต่ละคนก�ำหอกหลำวและธนูไว้ ใบหน้ำทำสีเขียวคล้ำย 

ต้นหญ้ำ แววตำรำวเพลิงลุกโชนก�ำลังจ้องมำที่พวกเขำ

ที่แท้พวกเขำก็เข้ำมำในอำณำเขตของค่ำยอูเจียงนำนแล้ว

ฉู่เหิงจือแอบประหลำดใจ ที่แท้ที่ตั้งของค่ำยอูเจียงก็ไม่มีประตู  

พวกทหำรจึงหำประตูไม่พบ

โซ่วโหวย่ืนมือท้ังสองข้ำงออกไป ท�ำไม้ท�ำมือไปทำงคนเฝ้ำประตู

ด้ำนบนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขำ

ฉู่เหิงจือกระซิบถำมนำง "พวกเขำท�ำไม้ท�ำมืออะไร"

เดิมทีเขำถำมเป็นกำรหยั่งเชิง คิดไม่ถึงว่ำนำงจะตอบได้

"รออีกสักครู่ให้คนที่ชื่อว่ำสยงไห่ออกมำรับพวกเรำ"

"เขำคือใคร"

"เป็นคนดูแลทุกอย่ำง ต�ำแหน่งเขำอยู่รองจำกหัวหน้ำลงไป"

รอเพียงชัว่ประเดีย๋วก็มคีนไต่เถำวัลย์ลงมำ บรุษุผูน้ีม้หีนวดเครำเฟ้ิม 

รูปร่ำงสูงใหญ่ หน้ำตำดุดัน น่ำสะพรึงกลัวย่ิงนัก พอเขำลงมำถึงพ้ืนดิน 

ก็ถีบโซ่วโหวและพั่งหู่ไปคนละทีโดยไม่พูดไม่จำอะไร
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"ให้พวกเจ้ำไปตรวจสอบ แต่พวกเจ้ำกลับพำคนนอกเข้ำมำ 

ตำมอ�ำเภอใจ สำรเลว!" 

โซ่วโหวและพ่ังหู่ถูกถีบจนร้องโอ๊ย พอเหน็สยงไห่ก็ตวัลบีลงรำวกับ

หนูเจอแมว ไม่กล้ำที่จะเอำคืน

หลงัจำกทีบ่รุษุหนวดเครำเฟ้ิมถีบสองคนนัน้แล้วก็ถลงึตำอย่ำงดดุนั

มำทำงพวกเขำทันใด ตะโกนสั่งเสียงดังก้อง "จับพวกเขำเสีย!"

ฉู่เหิงจือตีหน้ำขรึม เขำแผ่อ�ำนำจออกมำท่ัวร่ำงจนไม่มีใครกล้ำ 

เข้ำใกล้

"อำสยง จนกระทั่งยำมนี้ท ่ำนยังคงอำรมณ์ร ้อนเหมือนหมี  

ไม่เปลี่ยนแปลงเลยสักนิด!" กวนอวิ๋นซียิ้มอย่ำงไม่ทุกข์ร้อน ไม่เกรงกลัว

อ�ำนำจอีกฝ่ำยสักนิด

สยงไห่ตะลึงโดยพลัน ถลึงตำมองสตรีที่อยู่เบื้องหน้ำ

"อย่ำนึกว่ำเจ้ำเรียกข้ำว่ำอำสยงแล้วจะเชื่อมสัมพันธ์ได้ สองคนนี้

โดนเจำ้หลอกด้วยค�ำหวำนเพียงไม่ก่ีประโยค แต่ขำ้ไม่ไร้เดียงสำเช่นนั้น 

นึกว่ำเรียกชื่อพวกเรำถูกแล้วจะหลอกกินหลอกดื่มได้หรือ" 

กวนอวิ๋นซีส่ำยหน้ำ "อำสยง อย่ำอำรมณ์ร้อนอย่ำงน้ันสิ ระวัง 

โรคเก่ำจะก�ำเรบิ หมอเหวินเคยบอกไว้ว่ำห้ำมท่ำนกินของเผด็ ห้ำมด่ืมสรุำ 

แล้วก็ห้ำมใจร้อนด้วย!"

สยงไห่อึ้งไปในทันใด หน้ำตำดุดันนั้นเผยสีหน้ำคำดไม่ถึงออกมำ 

เขำมองตรวจสอบสตรีท่ีอยู่ตรงหน้ำใหม่อีกครั้ง เดินขึ้นหน้ำมองลงมำ 

ที่นำงอย่ำงคนที่มีอ�ำนำจเหนือกว่ำ

"เจ้ำว่ำเจ้ำเป็นน้องสำวร่วมสำบำนของหัวหน้ำ มีอะไรมำพิสูจน์"
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กวนอวิ๋นซีกอดอก มองตรงไปยังอีกฝ่ำยที่แสดงอ�ำนำจบำตรใหญ่ 

เอ่ยย้ิมๆ "ข้ำสำมำรถหำที่น่ีเจอ รู ้เรื่องของพวกท่ำน ล้วนเป็นเพรำะ 

หัวหน้ำใหญ่บอกข้ำทั้งนั้น นี่คือข้อพิสูจน์"

สยงไห่ถลึงตำใส่นำง จู่ๆ ก็แสยะยิ้มอย่ำงน่ำสะพรึงกลัว

"เรื่องพวกนี้หำกจะสืบให้ละเอียดก็ไม่ใช่เร่ืองยำก นำงตัวแสบ  

เจ้ำนึกว่ำพูดมำแค่ไม่ก่ีประโยคก็จะหลอกข้ำได้หรือ หำกวันนี้เจ้ำไม่มี 

หลักฐำนมำพิสูจน์ พวกเจ้ำทั้งสองคนก็อย่ำคิดว่ำจะมีชีวิตรอดกลับ 

ออกไปได้"

ฉูเ่หงิจอืขมวดคิว้ หันไปมองกวนอว๋ินซ ี เขำเห็นว่ำนำงยังคงใจเย็นอยู่

และยิ้มอย่ำงมีเสน่ห์มำกขึ้น น�้ำเสียงแฝงไปด้วยควำมซุกซน

"ท่ำนเป็นคนบอกให้ข้ำพิสูจน์เองนะ ข้ำยังรู้ว่ำทุกสองสำมวัน 

ท่ำนจะต้องไปยังทะเลสำบหลังเขำ มองผิวเผินนึกว่ำท่ำนไปอำบน�้ำ  

แต่อันที่จริงเพรำะภำยในทะเลสำบนั้นมีถ�้ำเล็กๆ ท่ำนซ่อน..."

"หยุดเดี๋ยวน้ีนะ!" สยงไห่ตะโกนเสียงดังลั่น เดิมทีเสียงเขำก็ใหญ ่

อยู่แล้ว พอตะโกนก็ท�ำให้คนรอบด้ำนตกใจไปหมด มีเพียงกวนอว๋ินซี 

ที่ยังยิ้มอย่ำงสงบอยู่ได้รำวกับคำดเดำถึงท่ำทีของเขำก่อนหน้ำแล้ว

สยงไห่ในยำมนี้หน้ำถอดสีไปนำนแล้ว เขำถลึงตำมองนำงด้วย

ควำมหวำดกลัวรำวกับเห็นผี มองซ้ำยทีมองขวำที มีคนมำกมำย 

อยู่รอบด้ำน เขำจึงส่งสัญญำณให้นำงไปคุยกันด้ำนข้ำง

กวนอว๋ินซีเดินตำมเขำไป หลังจำกแน่ใจแล้วว่ำอยู่ห่ำงจำกคนอ่ืน

สยงไห่จึงกระซิบถำมพลำงกัดฟันกรอด "สำวน้อย เจ้ำรู้ได้อย่ำงไร" คนที่

รู้ว่ำเขำซ่อนสุรำไว้ในทะเลสำบหลังเขำมีเพียงหัวหน้ำใหญ่เท่ำนั้น
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"ข้ำยังรู้ว่ำหำกน้ำหลิ่วรู้เรื่องท่ำนผิดค�ำสำบำน แอบนำงไปด่ืมสุรำ 

นำงก็จะเลิกกับท่ำนแล้วพำลูกหนีไป"

สยงไห่ถลึงตำมองนำงรำวกับเห็นผี นางรู้แม้กระทั่งเรื่องนี้?

ครัน้เหน็นำงย้ิมอย่ำงพิเรนทร์ รอยยิม้นัน้ละม้ำยคล้ำยกับหวัหน้ำใหญ่ 

ที่เสียชีวิตไปแล้วท�ำให้เขำรู้สึกดีอย่ำงน่ำประหลำด ครำวนี้เขำคงจะต้อง

เชือ่แล้วล่ะ สตรนีำงน้ีอำจจะเป็นน้องสำวร่วมสำบำนของหัวหน้ำใหญ่จรงิๆ 

มิเช่นนั้นจะรู้เรื่องนี้ได้อย่ำงไร

สยงไห่มองนำงด้วยอำรมณ์ซับซ้อนแล้วค่อยมองไปทำงคนอื่น  

คนพวกนั้นก็ก�ำลังจ้องมำทำงพวกเขำอย่ำงแปลกใจ เขำอดรนทนไม่ไหว 

เพียงกระแอมกระไอแล้วเอ่ยเสียงดังลั่น "เข้ำใจแล้ว ในเมื่อเจ้ำเป็น 

น้องสำวร่วมสำบำนของหัวหน้ำใหญ่ก็ถือว่ำเป็นแขกพิเศษของพวกเรำ 

ตำมข้ำมำ"

สยงไห่หมนุตัวน�ำพวกเขำทัง้สองเข้ำไปในค่ำย คนอืน่เหน็ว่ำสยงไห่

อนุญำตแล้วก็เก็บหอกและหลำวถอยไปด้ำนข้ำง ปล่อยให้พวกเขำเข้ำมำ

ในค่ำย ขณะเดียวกันก็มองตรวจสอบพวกเขำอย่ำงอยำกรู้อยำกเห็น

ฉู ่เหิงจือเดินไปกับนำงพลำงกระซิบถำม "เขำซ่อนสุรำไว้ใน

ทะเลสำบหลังเขำจริงๆ หรือ"

กวนอว๋ินซค้ีอนเขำขวับหน่ึง เกลยีดคนท่ีมวีรยุทธ์สูงส่งนัก หูดเีกินไป 

ซุบซิบอะไรเขำก็ได้ยิน

นำงจึงท�ำได้เพียงกระซิบบอกกับเขำ "เร่ืองน้ีท่ำนจะต้องเก็บเป็น

ควำมลับ อย่ำพูดออกไปเชียวนะ"

"เจ้ำจะใช้อะไรมำซื้อข้ำหรือ" 
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เดิมทีเขำคิดแค่ว่ำจะเอ่ยไปเรื่อยเปื่อย คิดไม่ถึงว่ำนำงจะมอง 

สยงไห่ที่อยู่เบื้องหน้ำแวบหนึ่งแล้วหันกลับมำเอ่ยกับเขำอย่ำงจริงจัง  

"ขอเพียงท่ำนรับปำกว่ำจะไม่พูด ข้ำก็จะให้ท่ำนดื่มสุรำหูจงเซียน"

"สุรำหูจงเซียน?"

"สุรำที่เขำแอบซ่อนไว้ในทะเลสำบ"

เจ้าจะขโมยสุรามาติดสินบนข้า?

ครั้นเห็นเขำจ้องนำงอย่ำงเงียบงัน นำงนึกว่ำเขำไม่เชื่อจึงเอ่ยเสริม

อย่ำงจริงจังอีกครั้ง "ท่ำนวำงใจ ข้ำรู้ต�ำแหน่งที่เขำซ่อนสุรำไว้"

"เจ้ำมำจัดกำรเรื่องส�ำคัญหรือจะมำปล้นพวกโจรกันแน่"

"น่ีข้ำมำท�ำกุศลนะ ถ้ำหมีตัวน้ันดื่มสุรำมำกไปจะเป็นผลเสีย 

ต่อร่ำงกำย พวกเรำไปดื่มสุรำของเขำบ้ำง เขำก็จะได้มีชีวิตรอดอีก 

หลำยปี พวกเรำเห็นคนก�ำลังจะตำยแล้วไม่ช่วยไม่ได้นะ"

"..." เขำพูดไม่ออกในทันใด

ฉู่เหิงจือรู้สึกประหลำดใจย่ิงที่นำงสำมำรถเข้ำมำในค่ำยอูเจียงได้ 

ครั้นเห็นนำงเข้ำมำในค่ำย ไม่ว่ำจะพบใครนำงก็สำมำรถเปลี่ยนจำก

สงครำมเป็นสันติภำพได้เสมอ ท�ำให้เขำยิ่งไม่อยำกเชื่อ

นำงมีวรยุทธ์ เป็นคนไม่เรื่องมำก ซ�้ำยังเป็นน้องสำวร่วมสำบำน 

ของหัวหน้ำใหญ่ค่ำยอูเจียงอีกด้วย นำงรู้สำยสนกลในของหลำยคน 

ในค่ำยเป็นอย่ำงดี นำงรูว่้ำเขำต้องกำรอะไร แต่เขำกลบัไม่รู้อะไรเก่ียวกับ

ตัวนำงเลย

ยังมีอีกกี่เรื่องของนำงที่เขำไม่รู้

หลังจำกท่ีสยงไห่น�ำพวกเขำเข้ำไปในค่ำยก็พำพวกเขำไปยังเรือน
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หลังหนึ่งแล้วจำกไป

มีคนเฝ้ำอยู่รอบด้ำน พวกเขำรอรำวหน่ึงเค่อลูกสมุนคนหนึ่งก็พำ

พวกเขำไปพบหัวหน้ำรองของค่ำย

กวนอว๋ินซเีดนิเหนิอย่ำงคุ้นเคยรำวกับเป็นบ้ำนของตน ขณะเดยีวกัน

พอพบกับคนคุ้นเคยมำกมำยนำงก็เบิกบำนใจย่ิงนักแต่กลับไม่อำจ

แสดงออกทำงสีหน้ำได้ ดวงตำคู่งำมเป็นประกำยนั้นได้แต่กลอกไปมำ

"คล้ำยว่ำเจ้ำจะไม่กังวลเลยสักนิดที่เข้ำมำในถ�้ำโจร?"

นำงหันไปสบตำอันเฉียบคมของใครบำงคนที่ก�ำลังสืบเสำะอยู่

นำงยกมุมปำกพลำงหรี่ตำ ยิ้มตอบกลับไปอย่ำงงำมหยำดเยิ้ม

"มีท่ำนอยู่ทั้งคน ข้ำไม่กลัวอยู่แล้ว"

นำงจงใจส่งสำยตำหยำดเย้ิมจนใครบำงคนตะลงึไป จำกน้ันนำงก็

หันหน้ำกลับไปมองนั่นมองนี่อย่ำงไม่คิดจะรับผิดชอบ

ใบหน้ำหล่อเหลำภำยใต้หน้ำกำกของใครบำงคนนั้นแดงระเรื่อ

อย่ำงไม่เป็นตัวของตัวเอง เขำแอบนึกดีใจที่ตนเองสวมหน้ำกำกไว้

หลงัมำถึงห้องโถงในค่ำย หวัหน้ำทัง้สองคนก็น่ังรอพวกเขำอยู่แล้ว

ครั้นหัวหน้ำสำมไฉหลำงพบนำงก็ยืนขึ้น เดินก้ำวยำวๆ มำหำนำง

ทันที มองตรวจสอบทั่วร่ำงแล้วเริ่มซักถำม

"เมื่อคืนเป็นเจ้ำหรือ น้องสำวร่วมสำบำนของหัวหน้ำใหญ่?"

กวนอว๋ินซีก็มองตรวจสอบทั่วร่ำงอีกฝ่ำย นำงไม่ตอบแต่ถำมกลับ 

"น�ำร่ำงหัวหน้ำใหญ่กลับมำยังค่ำยอย่ำงปลอดภัยแล้วใช่หรือไม่"

ครั้นได้ยินน�้ำเสียง ไฉหลำงก็แน่ใจว่ำเป็นนำงจริง

"พี่รอง นำงเป็นคนช่วยข้ำเมื่อคืน"
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เมื่อคืนหัวหน้ำรองสือโม่เฉินและหัวหน้ำสำมไฉหลำงไปขโมยศพ

ของหัวหน้ำใหญ่ท่ีอี้จวง สือโม่เฉินรับผิดชอบขัดขวำงทหำรที่ตำมไล่ล่ำ 

ไฉหลำงแบกร่ำงหัวหน้ำใหญ่หนีไป หลังจำกภำรกิจเสร็จส้ินสือโม่เฉิน 

ก็รู้ว่ำได้รับควำมช่วยเหลือจำกสตรีนำงนี้

สือโม่เฉินมองตรวจสอบนำง แม้เขำจะไม่เคยได้ยินมำก่อนว่ำ 

เย่ียเฟิงมน้ีองสำวร่วมสำบำน ทัง้ยังสงสยัในฐำนะของผูม้ำใหม่ท้ังสองย่ิง 

ทว่ำที่ผ่ำนมำเขำไม่ใช่คนผลีผลำมแสดงควำมคิดเห็น

"ยินดีที่ได้พบ"

ไม่เหมือนกับน้องสำมที่เป็นคนร่ำงใหญ่ใจร้อน เขำมีนิสัยสุขุม 

เก็บควำมรู้สึก คนอื่นถูกสตรีนำงนี้เกลี้ยกล่อมจนส�ำเร็จ ทว่ำแววตำเขำ

กลับจับจ้องอยู่ที่บุรุษสวมหน้ำกำกผู้ที่ไม่พูดไม่จำมำตลอด

"ได้ยินว่ำท่ำนคือจอมยุทธ์ผู้โด่งดัง คุณชำยเถี่ยซั่น?"

ฉู่เหิงจือมองไปทำงเขำพลำงเอ่ยเสียงเรียบว่ำ "มิกล้ำ"

สือโม่เฉินลุกขึ้นยืน ค่อยๆ เดินขึ้นหน้ำ เดินวนรอบตัวฉู่เหิงจือ 

พลำงมองตรวจสอบอย่ำงละเอียด

"ขออภัยด้วยท่ีข้ำมคีวำมรูต้ืน้เขนิ ข้ำไม่เคยได้ยินฉำยำน้ีในยุทธภพ

มำก่อนเลย" ครัน้พูดออกไป ทันใดนัน้สอืโม่เฉนิก็ลอบโจมตไีปบนใบหน้ำ

เขำหมำยกระชำกหน้ำกำกออก

แทบจะในขณะเดียวกันฉูเ่หิงจอืก็แฉลบกำยหลบพ้นจำกพลงัฝ่ำมอื

ที่ถำโถมมำ ทั้งสองคนประมือกันไม่เกินสิบกระบวนท่ำก็แยกจำกกัน 

อีกครำ

"นี่คือวิธีต้อนรับแขกของหัวหน้ำรองหรือ" ฉู่เหิงจือเอ่ยเสียงเย็น
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สอืโม่เฉนิหบุย้ิมทนัที จบัจ้องไปทีฝ่่ำยตรงข้ำมด้วยแววตำเย็นยะเยือก

"หำกข้ำจ�ำไม่ผิด ท่ำนก็คือคนที่ประมือกับข้ำเมื่อคืน" เขำตะโกน

ออกค�ำสั่งเสียงดังลั่นไปทำงลูกสมุน "จับตัวพวกเขำไว้เดี๋ยวนี้!"

ครัน้หัวหน้ำรองออกค�ำสัง่ไปทกุคนต่ำงก็ชกัดำบขึน้มำ บรรยำกำศ

ตึงเครียดในฉับพลัน

กวนอว๋ินซีอยำกตะโกนร้องให้หยุด ทว่ำภำพเบ้ืองหน้ำก็มืดมนลง

โดยพลนั เงำร่ำงสงูใหญ่มำขวำงไว้เบือ้งหน้ำท�ำให้นำงตะลงึงนั หลังจำก 

ที่ฉู ่เหิงจือออกมำปกป้องนำงโดยไม่พูดไม่จำอะไร รังสีอ�ำมหิตอัน 

เย็นยะเยือกก็พลันแผ่ออกมำทั่วร่ำง

นำงคิดไม่ถงึว่ำในยำมคับขนัเขำจะมำปกป้องอยู่เบือ้งหน้ำนำงเป็น

อันดับแรก ทว่ำนำงอึ้งไปเพียงชั่วพริบตำแล้วก็ได้สติกลับมำโดยเร็ว

ครำนี้ที่นำงมำที่นี่ไม่ใช่มำเพื่อสู้รบ

"ช้ำก่อน!" กวนอวิ๋นซีชะโงกหน้ำมำจำกด้ำนหลังฉู่เหิงจือพลำงเอ่ย 

"นี่เป็นเรื่องเข้ำใจผิด"

สือโม่เฉินเอ่ยเสียงเข้ม "ไม่ต้องพูดให้มำกควำม ฐำนะของพวกเจ้ำ

น่ำสงสยัย่ิง เขำเองก็สวมหน้ำกำกปกปิดฐำนะ น้องสำมอำจจะหลอกง่ำย 

แต่ถ้ำคิดจะมำหลอกข้ำคงไม่ง่ำยเช่นนั้น"

"หรือว่ำท่ำนไม่อยำกดูจดหมำยก่อนตำยของหัวหน้ำใหญ่"

ครั้นกวนอว๋ินซีกล่ำววำจำน้ีออกไปทุกคนล้วนตะลึงงัน แม้แต ่

ฉู่เหิงจือที่อยู่ข้ำงกำยยังมองนำงอย่ำงคำดไม่ถึง

สือโม่เฉินอึ้งโดยพลัน "จดหมำยก่อนตำย?"

"ใช่ ยำมท่ีหัวหน้ำใหญ่ตัดสินใจจะสวำมิภักดิ์ต่อทำงกำร เพ่ือ 
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ควำมไม่ประมำทเลยท้ิงจดหมำยเหล่ำน้ีให้ข้ำเก็บไว้ อกีทัง้ยังก�ำชบัข้ำว่ำ

หำกนำงโชคร้ำยเสียชีวิตไปก็ให้น�ำจดหมำยก่อนตำยมำให้เหล่ำพ่ีน้อง" 

นำงหยิบจดหมำยออกมำจำกเสื้อพลำงชูขึ้นสูง

สือโม่เฉินจับจ้องพลำงขมวดคิ้ว "ข้ำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำจดหมำยน้ัน

เป็นของจริงหรือของปลอม"

"จะเป็นของจริงหรือของปลอม ท่ำนดูเองก็รู้" นำงเอ่ยพลำงโยน

จดหมำยไป

สือโม่เฉินรับจดหมำยน้ันอย่ำงทันควันพลำงแสดงสีหน้ำสงสัย  

ทว่ำก็ยังฉีกจดหมำยออก

กวนอว๋ินซยัีงหยิบจดหมำยฉบบัท่ีสอง "จดหมำยฉบบัน้ีของอำสยง"

ครั้นสยงไห่ได้ยินก็ตะลึงงัน "ของข้ำก็มีหรือ"

"แน่นอน อำสยงเป็นคนท่ีมีควำมยุติธรรม หัวหน้ำใหญ่เห็นแก ่

ควำมรอบคอบจึงท้ิงจดหมำยอีกฉบับหน่ึงไว้ให้ท่ำน และหวังว่ำอำสยง

จะยอมเป็นพยำนด้วย"

พอสยงไห่ได้ฟังก็กระจ่ำงแจ้งแล้วรับจดหมำยไป

ยำมน้ีไฉหลำงก็ถำมข้ึนอย่ำงใคร่รู ้ "แล้วของข้ำเล่ำ" เขำเป็น 

หัวหน้ำสำม ในเมื่อของอำสยงยังมีก็ควรจะมีของเขำด้วย

กวนอวิ๋นซีเอ่ยว่ำ "ไม่มี"

เขำเบิกตำกว้ำง "ไม่มีหรือ จะเป็นไปได้อย่ำงไร" 

"หัวหน้ำใหญ่บอกไว้ว่ำเจ้ำไม่รู้หนังสือ ให้ไปก็เหมือนกับไม่ได้ให้"

ครั้นเอ่ยวำจำน้ีออกไปก็มีคนหัวเรำะพรวดออกมำ ไฉหลำงรู้สึก

อับอำยเหลือเกิน เขำถลึงตำใส่คนผู้นั้น ทว่ำกลับแสดงสีหน้ำผิดหวัง 
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หัวหน้ำใหญ่ไม่ยอมทิ้งจดหมำยไว้ให้เขำ

พอสือโม่เฉินอ่ำนจดหมำยจบก็แสดงสีหน้ำลังเล

ครั้นสยงไห่อ่ำนจดหมำยจบก็แสดงสีหน้ำเช่นเดียวกัน พยักหน้ำ 

ไปทำงหัวหน้ำรองพลำงเอ่ย "น่ีเป็นลำยมือของหัวหน้ำใหญ่ไม่ผิดแน่  

ตรำประทับบนจดหมำยก็ถูกต้อง" นอกจำกน้ีภำษำท่ีใช้ในจดหมำย 

ล้วนเป็นส�ำนวนของหัวหน้ำใหญ่ทั้งสิ้น

ในจดหมำยกล่ำวถึงสองสำมเรื่อง เรื่องเหล่ำน้ีมีเพียงหัวหน้ำใหญ่

ตัวจริงเท่ำนั้นถึงจะรู้ ท�ำให้พวกเขำจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ นี่เป็นจดหมำย 

ก่อนตำยของหัวหน้ำใหญ่จริงๆ

"พี่รอง ในจดหมำยเขียนอะไรไว้บ้ำง"

สือโม่เฉินช้อนตำมองน้องสำมแล้วก็มองไปท่ีสตรีนำงน้ันแวบหนึ่ง 

เอ่ยอย่ำงเนิบช้ำ "ในจดหมำยเขียนไว้ว่ำเฟยอิงที่มำส่งจดหมำยเป็น 

น้องสำวร่วมสำบำนของนำง ท้ังยังย�้ำว่ำทุกคนในค่ำยต้องเชื่อนำง  

ห้ำมกลั่นแกล้งนำง จะต้องเห็นนำงเป็นคนกันเอง เพรำะนำงจะช่วย 

พวกเรำรบัมอืกับทำงกำรต่อไป ท�ำตำมแผนของหัวหน้ำใหญ่ทียั่งไม่ส�ำเรจ็"

ครั้นไฉหลำงได้ฟังก็ดีใจยิ่งนัก อันที่จริงเขำรู ้สึกถูกชะตำกับ 

กวนอวิ๋นซีอยู่แล้ว

"ประเสริฐนัก พวกเรำมีพวกเพิ่มมำอีกคนแล้ว"

สือโม่เฉินเหลือบมองน้องสำม "เจ้ำเชื่อนำง?"

"เชื่อสิ"

ไฉหลำงตอบอย่ำงไม่ลังเลสักนิด เมื่อเห็นพ่ีรองยังสงสัยอยู่เขำก็ 

โน้มตัวไปด้ำนหน้ำ กระซิบข้ำงหูพี่รอง
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"พ่ีรอง นำงรู ้เรื่องที่ข้ำแพ้พนันแล้วถอดกำงเกงกระโดดลงน�้ำ 

ด้วย เรือ่งนีม้เีพียงท่ำนและหวัหน้ำใหญ่เท่ำนัน้ท่ีรู้ นำงกลับเล่ำมำได้อย่ำง

ละเอยีด แสดงว่ำหัวหน้ำใหญ่บอกนำงหมดทกุอย่ำง อกีอย่ำงค่ำยนีล้กึลบั

ซบัซ้อนนำงก็หำทำงมำได้ เห็นชดัว่ำหัวหน้ำใหญ่ไว้วำงใจนำงอย่ำงมำก 

แล้ว..."

"มีอะไรอีก"

ไฉหลำงย้ิมแย้ม "ท่ำนอย่ำมองว่ำนำงงำมหยำดเย้ิมเพียงอย่ำงเดยีว 

นิสัยนำงยังเหมือนหัวหน้ำใหญ่ด้วย แม้แต่ส�ำเนียงกำรพูดก็เหมือน"

ครั้นสยงไห่ที่อยู่ด้ำนข้ำงได้ฟังก็รู้สึกเห็นพ้อง

"หัวหน้ำรอง ข้ำก็มีควำมรู ้สึกนี้เช่นกัน สตรีนำงนี้พูดจำคล้ำย 

หวัหน้ำใหญ่จรงิๆ ไม่ว่ำจะเป็นส�ำเนียงหรอืแววตำล้วนเหมอืนหวัหน้ำใหญ่ 

ไม่มีผิดเพ้ียน บอกว่ำนำงเป็นน้องสำวร่วมสำบำนกับหัวหน้ำใหญ ่

ก็มีควำมเป็นไปได้อยู่มำก"

จู่ๆ สือโม่เฉินก็แสดงสีหน้ำเย็นยะเยือก

"ถึงจะเลียนแบบให้เหมือนอย่ำงไรนำงก็ไม่ใช่เฟิงเอ๋อร์" 

ครั้นสยงไห่ได้ฟังก็หุบปำกทันควัน

ไฉหลำงทีอ่ยู่ด้ำนข้ำงพอเห็นพ่ีรองไม่พอใจก็เอ่ยเกล้ียกล่อมให้จบลง

ด้วยดี "แน่นอน บนโลกนี้มีหัวหน้ำใหญ่เพียงผู้เดียวเท่ำนั้น สตรีนำงใด 

ก็เทียบนำงไม่ได้"

เขำรูว่้ำพ่ีรองหลงรกัหวัหน้ำใหญ่ เขำเองก็เช่นกัน ในใจพวกเขำพ่ีน้อง

สองคนคิดถึงแต่สตรีนำงเดียวกัน เพียงแต่พี่รองยึดมั่นในเรื่องนี้มำกกว่ำ

เขำ คนที่รู้เรื่องนี้มีไม่มำก มีเพียงเขำและสยงไห่
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สือโม่เฉินแสดงสีหน้ำเย็นยะเยือกเพียงชั่วพริบตำแล้วก็กลับมำสู่

ควำมสุภำพดังเดิม หันไปกล่ำวขออภัยกับสยงไห่ "อำสยงอภัยให้ข้ำด้วย

ที่ข้ำพลั้งปำกไป"

"พูดอะไรของท่ำน หัวหน้ำรองพูดถูกอยู่แล้ว ข้ำเห็นด้วยท้ังหมด"  

สยงไห่รีบเอ่ย แต่ในใจกลับถอนใจ หัวหน้ำรองยึดมั่นในตัวหัวหน้ำใหญ่

เพียงใดเขำย่อมรู้ดี เพียงแต่น่ำเสียดำยที่หัวหน้ำใหญ่จำกไปแล้ว

สือโม่เฉินลังเลชั่วครู่ เขำเงยหน้ำมองสตรีท่ีเรียกตัวเองว่ำเฟยอิง  

เอ่ยกับนำงอย่ำงชัดเจน "ข้ำจะเชื่อเจ้ำก็ได้ แต่ข้ำไม่ไว้ใจเขำ"

เขำในที่นี้หมำยถึงฉู่เหิงจือ

"แค่ท่ำนเชือ่ใจข้ำก็พอ ส่วนเขำ ข้ำขอรบัรอง เมือ่คนืเป็นเรือ่งเข้ำใจ

ผิด เขำไม่รู้ถึงฐำนะของท่ำนจึงออกมำขัดขวำงเป็นกำรเฉพำะ"

สือโม่เฉินเงียบงันไม่พูดไม่จำ

ยำมนี้สยงไห่ยืนขึ้น เอ่ยว่ำ "ถ้ำจะให้พวกเรำเชื่อใจเขำ เช่นน้ัน 

ให้เขำถอดหน้ำกำกออก จงใจปกปิดใบหน้ำเช่นนี้มีเจตนำอะไรกัน"

"เอ่อ..."

กวนอว๋ินซีแสดงสีหน้ำลังเล เหตุที่ให้ฉู ่เหิงจือปกปิดใบหน้ำไว้ 

ก็เพรำะไม่อยำกให้ใครรู้ถึงฐำนะคุณชำยตระกูลเสนำบดีก็เท่ำนั้น

ฉู่เหิงจือเอ่ยเสียงเย็น "ท่ำนยังไว้หนวดเครำปกปิดใบหน้ำส่วนล่ำง

ไว้เลย ไยข้ำจะใช้หน้ำกำกปกปิดใบหน้ำส่วนบนไว้ไม่ได้เล่ำ"

สยงไห่ตะลึงงัน ทุกคนย่ิงอึ้งเข้ำไปใหญ่ ตำมมำด้วยเสียงระเบิด

หัวเรำะ โดยเฉพำะน้องสำม

"ฮ่ำๆๆ! ฟังดมูเีหตผุล! อำสยง ท่ำนไว้หนวดเครำจนรกรงุรงัเกินไปแล้ว"
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ไฉหลำงตบไหล่ของสยงไห่อย่ำงแรง เมื่อพูดถึงหนวดเครำของ 

สยงไห่ นัน่เป็นสิง่ทีโ่จษขำนมำนำนแล้ว หนวดเครำเฟ้ิมจนคล้ำยไม้กวำด 

ไม่โกนมำหลำยปี แม้แต่น้ำหลิ่วที่เป็นภรรยำเขำก็ต่อต้ำน

สยงไห่แสดงสีหน้ำอึดอัด ท�ำตัวไม่ถูก "จะเหมือนกันได้อย่ำงไร"

กวนอว๋ินซก็ีหวัเรำะออกมำ บรรยำกำศท่ีเดมิทีตงึเครยีดผ่อนคลำยลง 

นำงจึงแอบถอนหำยใจโล่งอก

"ทุกท่ำน ข้ำขอบอกตำมตรง สหำยของข้ำคนน้ีมีควำมจ�ำเป็น 

ที่จะต้องปกปิดใบหน้ำไว้ แต่ข้ำขอรับรองด้วยชีวิต เขำไม่มีเจตนำร้ำย 

ต่อพวกท่ำน ไม่เพียงไม่มี แต่ต่อไปภำยภำคหน้ำเขำจะช่วยเหลือ 

โจรภูเขำด้วย ขอทุกท่ำนโปรดอย่ำมองเขำเป็นคนนอก"

ทุกคนล้วนมองไปทำงหัวหน้ำรอง ไม่รู ้ว ่ำสุดท้ำยแล้วเขำจะ 

ตัดสินใจเช่นไร

สอืโม่เฉนิลงัเลอยู่ชัว่ครู ่พยักหน้ำเอ่ย "ได้ ข้ำจะเชือ่เจ้ำ ในเมือ่ลงเอย

เช่นนี้ ผู้มำเยือนก็คือแขก ขอเชิญทั้งสองท่ำน"

ในท่ีสดุก็จดักำรได้ส�ำเรจ็ กวนอว๋ินซีถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก ยำมท่ี

ไม่มีผู ้อื่นฉู่เหิงจือก็กระซิบข้ำงหูนำง "ข้ำไปตกลงกับเจ้ำเมื่อไรว่ำจะ 

ช่วยเหลือพวกโจรภูเขำ"

นำงช้อนตำมองเขำ กระซิบตอบว่ำ "ท่ำนจะต้องช่วยอยู่แล้ว"

"อ้อ เจ้ำรู้ได้อย่ำงไร"

"มีส�ำนวนว่ำไว้ อยู่ใต้ชำยคำเรือนผู้อื่น ย่อมต้องก้มหัว* ยำมน้ี 

พวกเรำอยู่ในบ้ำนของคนอื่นนะ!"

* 'อยู่ใต้ชำยคำเรือนผู้อื่น ย่อมต้องก้มหัว' เป็นส�ำนวน อุปมำถึงกำรถูกควบคุมบังคับหรือจ�ำกัดให้ต้องท�ำตำม
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"ควรกล่ำวว่ำคนที่รู้จักปรับตัวถึงจะเป็นวีรบุรุษแทนกระมัง"

นำงเอ่ยคล้อยตำมทันที "คุณชำยมีควำมคิดเหนือชั้น ข้ำจะเชื่อฟัง

ท่ำน"

"..." เขำพูดไม่ออกในทันใด

นำงหัวเรำะคิกๆ พลำงเอ่ย "ย่ิงไปกว่ำน้ัน กำรที่ทำงกำรรับพวก 

โจรภูเขำไว้ นอกจำกจะแก้ปัญหำกำรปล้นชิงทรัพย์ได้แล้ว ยังช่วย 

เพิ่มก�ำลังทหำร มีแต่ผลดีไม่มีผลร้ำยต่อใต้เท้ำเสนำบดีกรมอำญำ ทั้งยัง

เป็นกำรสร้ำงผลงำนชิ้นใหญ่ หำกปรำบศัตรูโดยไม่ต้องสูญเสียทหำร 

สักนำย ยำมอยู่ต่อหน้ำฮ่องเต้ ใต้เท้ำเสนำบดีก็จะได้หน้ำ ศัตรูใน 

รำชส�ำนักก็ไม่มีปัญญำจะท�ำอะไรได้ ได้แต่ประโยชน์ไม่มีเสีย งำนที่ได้ 

ผลประโยชน์เช่นนี้ไยจึงจะไม่ท�ำเล่ำ ท่ำนคงเห็นด้วยกับที่ข้ำพูดกระมัง"

กวนอว๋ินซีเอ่ยพลำงเทสุรำให้เขำรำวกับสุนัขรับใช้ ดวงตำนำง 

กลอกไปมำอย่ำงรวดเร็วคล้ำยจิ้งจอกน้อยจอมเจ้ำเล่ห์ที่ก�ำลังส่ำยหำง 

ขณะเดียวกันก็ท�ำให้รู้สึกว่ำนำงน่ำรักน่ำเอ็นดู

"ไยข้ำจึงไม่เคยรู้เลยว่ำเจ้ำมีฝีปำกคมคำยเช่นนี้"

"ท ่ำนเพ่ิงรู ้ในยำมน้ีก็ไม่ถือว ่ำสำยเกินไป อีกทั้งที่ข ้ำพูดมำ 

ล้วนเป็นควำมจริง เพียงแจกแจงผลได้ผลเสียเท่ำนั้น"

ฉู่เหิงจือจับจ้องนำง เพ่งพินิจรอยย้ิมของนำงพลำงดื่มสุรำท่ีนำง 

เทให้

เหตุที่เขำยอมมำกับนำงก็เพรำะต้องกำรสืบหำควำมจริง และ 

คำดเดำไว้ว่ำนำงคงรู้จักกับพวกโจรภูเขำ แต่เขำกลับคิดไม่ถึงว่ำนำงจะ

สำมำรถพำเขำเข้ำมำในค่ำยและได้พบเหล่ำหัวหน้ำด้วย
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นำงพูดถูกอยู่เรือ่งหน่ึง ท่ำนพ่อสงสยัว่ำเรือ่งปรำบโจรจะต้องมอีะไร

ไม่ชอบมำพำกลแน่จึงสั่งให้เขำมำตรวจสอบ หำกพบอะไรท่ีน่ำสงสัย 

ก็รบัโจรภูเขำพวกนีเ้ข้ำรำชส�ำนัก ไม่เพียงเป็นกำรก�ำจดักำรปล้นชงิทรัพย์ 

ทั้งยังเพ่ิมก�ำลังทหำรให้กับทำงกำรด้วย เป็นผลงำนใหญ่ชิ้นหน่ึงเลย 

ทีเดียว

อีกทั้งครำนั้นท่ำนพ่อก็เคยได้ยินเรื่องท่ีขุนนำงบีบคั้น ชำวบ้ำน 

ต่อต้ำน เพียงแต่ไม่มีหลักฐำน จึงส่งเขำมำสืบหำ

ยำมนี้หัวหน้ำสำมไฉหลำงยกจอกสุรำขึ้นดื่มคำรวะ

"ข้ำขอพูดตำมตรง แม่นำงเฟยอิง พอข้ำได้พบเจ้ำก็มีควำมรู้สึก

คล้ำยสหำยเก่ำอย่ำงไรอย่ำงนั้น"

กวนอว๋ินซีย้ิมน้อยๆ ในใจคิด นั่นมันแน่นอนอยู่แล้ว ข้าก็คือ 

หัวหน้าใหญ่อย่างไรเล่า เพียงแต่รูปร่างภายนอกเปล่ียนไปเท่านั้น  

ภายในยังคงเดิม

"พอข้ำได้พบท่ำนก็คล้ำยได้พบสหำยเก่ำเช่นกัน เหน็ท่ำนขโมยร่ำง

ของหวัหน้ำใหญ่ ปกป้องนำงปำนนัน้ ท�ำให้ข้ำรู้สกึนับถือท่ำนจำกใจจรงิ"

"ในเมือ่เจ้ำเป็นน้องสำวร่วมสำบำนของหัวหน้ำใหญ่ก็หมำยควำมว่ำ

เป็นน้องเล็กของข้ำไฉหลำงด้วย ต่อไปข้ำจะคอยดูแลเจ้ำ" เขำเอ่ยพลำง

ตบอก

"น้องเล็ก? ไยจึงไม่ใช่พี่เล่ำ"

"เจ้ำดูตัวเองสิ เห็นอยู่ว่ำเจ้ำอำยุน้อยกว่ำข้ำ แน่นอนว่ำจะต้องเป็น

น้องเล็ก ข้ำคือพี่สำม เขำคือพี่รอง"

กวนอว๋ินซอีึง้ไปชัว่ครู ่ต่อมำก็นกึได้ว่ำจรงิส ิยามนีข้้าคอืกวนอวิน๋ซี 
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อายุน้อยกว่าตัวข้าคนก่อนตั้งสามปี

เสียเปรียบโดยแท้ ชีวิตก่อนถูกเรียกว่ำพ่ี เรียกว่ำหัวหน้ำใหญ่  

ยำมนี้กลับกลำยต้องเรียกอีกฝ่ำยว่ำ 'พี่'

"น้องเล็ก มำ พี่สำมดื่มสุรำคำรวะเจ้ำ!"

ไฉหลำงยกจอกขึ้น อีกมือหนึ่งก็วำงบนบ่ำนำง

ในค่ำยบนภูเขำทุกคนล้วนใจคอกว้ำงขวำงเปิดเผย ไม่ยึดติดกับ

เรื่องเล็กน้อย ชีวิตก่อนของกวนอว๋ินซีกอดคอกับน้องสำมอยู่บ่อยครั้ง 

ควำมเคยชนิแต่เดมิยังคงอยู่ ดงันัน้จงึไม่ได้คดิอะไรมำก ทว่ำในสำยตำของ

ฉู่เหิงจือนั้นกำรกระท�ำนี้ดูไม่เหมำะสมยิ่ง

เขำเหลือบมองมือข้ำงนั้นอย่ำงไม่พอใจ หยิบจอกสุรำข้ึนมำอย่ำง

เงียบเชียบ เอ่ยกับไฉหลำง "ได้ยินว่ำหัวหน้ำสำมคอแข็งย่ิงนัก ข้ำเองก็

เลื่อมใสมำนำน"

ไฉหลำงได้ยินว่ำมคีนเลือ่มใสเขำ อีกทัง้ยังกล่ำวว่ำเขำคอแข็งก็ต้อง

ได้ใจเป็นธรรมดำ ไม่มีบุรุษคนใดจะบอกว่ำตัวเองคออ่อน

"ได้ พวกเรำมำดื่มกัน!" 

หลังจำกท่ีทั้งสองคนดื่มหมดจอกหน่ึงฉู่เหิงจือก็ย่ืนจอกไปทำง 

กวนอวิ๋นซี

"เทสุรำ"

ครั้นกวนอว๋ินซีได้ยินก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เพียงคิดว่ำตัวเองโน้มน้ำว 

ฉู่เหิงจือส�ำเร็จแล้ว นำงต้องกำรจะสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพวกคนในค่ำย 

จึงรีบเดินขึ้นหน้ำมำเทสุรำทันที หลุดออกจำกวงแขนของไฉหลำง

"ท่ำนหำถูกคนแล้ว หัวหน้ำสำมของพวกเรำคอแข็งนัก ดื่มสุรำกับ

Page �����������������.indd   92 28/10/2564 BE   17:04



93

โม่เหยียน

เขำสบำยใจที่สุด"

เดิมทีไฉหลำงก็เป็นคนที่กล้ำได้กล้ำเสีย ครั้นได้ยินน้องเฟยอิง

ชมเชยก็ยิ้มไม่หุบ สำยตำที่มองไปยังกวนอวิ๋นซียิ่งเป็นประกำย

ฉูเ่หิงจอืเพ่งพินจิ ยกมมุปำกย้ิมอย่ำงสงบ "อ้อ ถ้ำเช่นนัน้คนืน้ีข้ำจะ

ดื่มกับหัวหน้ำสำมเอง ไม่เมำไม่เลิกรำ"

"ไม่มีปัญหำ!" ไฉหลำงหัวเรำะฮ่ำๆ ย่ืนจอกสุรำให้กวนอว๋ินซี "มำ  

เทสุรำ!"

"ได้เลย!"

กวนอว๋ินซีย้ิมตอบ นำงก�ำลังจะเดินกลับไป คิดไม่ถึงว่ำจู่ๆ มือ 

จะว่ำงเปล่ำ ไหสุรำนั้นถูกฉู่เหิงจือคว้ำไปแล้ว

"มำ ข้ำเอง!" เขำเอ่ยพลำงตบทีน่ัง่ข้ำงๆ เขำ โพล่งออกไปด้วยท่วงท่ำ

ไม่ยี่หระ "นั่งลง"

กวนอว๋ินซีตอบรับเสียงหนึ่ง นำงไม่ได้คิดอะไรมำก น่ังลงข้ำงกำย

เขำอย่ำงว่ำง่ำย ไม่ได้สังเกตว่ำต�ำแหน่งน้ีแยกนำงกับไฉหลำงเพ่ือไม่ให้

มือของบุรุษผู้นั้นมีโอกำสมำกอดคอนำง

กวนอว๋ินซีไม่รู ้ว ่ำฉู ่เหิงจือคอแข็งเพียงใด เมื่อเห็นเขำดื่มกับ 

ไฉหลำงจอกแล้วจอกเล่ำทั้งยังเล่นทำยนิ้ว ก็อดแปลกใจไม่ได้

มองไม่ออกว่ำยำมดื่มสุรำ คุณชำยตระกลูเสนำบดีคนนี้จะมีด้ำนที่

องอำจผึ่งผำยเช่นกัน

ครั้นเห็นพวกเขำดื่มสุรำก็ท�ำให้นำงเกิดควำมกระหำยข้ึนมำบ้ำง 

ก�ำลังจะหยิบไหสุรำขึ้น จะดื่มแค่อึกเดียว ทว่ำกลับถูกอีกมือหนึ่งแย่งไป

อย่ำงรวดเร็ว
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"เจ้ำดื่มอันนี้" ฉู่เหิงจือส่งอีกไหหนึ่งให้นำง

นำงมองดูไหนั้นแล้วรับมำ นี่เป็นสุรำอ่อนไว้ให้สตรีดื่ม ส�ำหรับนำง

แล้วก็เหมือนดื่มน�้ำเปล่ำ รสชำติจะเหมือนสุรำแรงได้อย่ำงไรกัน

นำงวำงไหสุรำอ่อนนั้นลง ยื่นมือจะไปหยิบอีกไหหนึ่ง พอดึงจุกไม้

ออกควำมหอมหวนอันเข้มข้นก็โชยมำปะทะจมูก

นี่สิถึงจะเรียกว่ำสุรำ นำงย้ิมแย้มอย่ำงพอใจ ก�ำลังจะเทจอกหน่ึง

ให้ตนเองกลบัมอีกีมอืหน่ึงมำคว้ำจอกนัน้ไป ค�ำสัง่อนัเรยีบเฉยดงัมำจำก

ด้ำนข้ำง

"ห้ำมดื่มสุรำแรง" 
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