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มาค่ะ ไปต่อกันที ่‘หวนคืนอีกครา สูห้่วงเวลาแสนงาม’ เล่ม 7 กันเลย 

ในเล่มนี้มีเรื่องชวนให้ลุ ้นอย่างมาก เพราะถึงพระนางจะเปิดใจเผย 

ความรูส้กึกนัแล้ว แต่อปุสรรคของเรือ่งมไิด้มแีค่เก่ียวกับความรกัอย่างเดยีว 

เรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งท่ีไม่กล่าวถึงไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือสาเหตุของ 

การเกิดเพลงิไหม้ในเรอืนสกุลเฉยีว ล�าพังแค่เรือ่งนีก็้อนัตรายถึงชวีติแล้ว 

แต่ยังมเีจยีงหย่วนเฉาเข้ามาพัวพันจนถึงขัน้อยากเอาชวิีตนางเอกของเราอกี  

แล้วจะไม่ชวนให้ลุน้ให้น่าติดตามได้อย่างไรล่ะคะ

ส�าหรับในเล่มน้ีเซ่าหมิงยวนและเฉินกวงก็ยังคงเป็นผู้ที่ปกป้อง 

เฉยีวเจาให้ปลอดภัยเช่นเดิม ทว่าในวันท่ีพวกเขาอ่อนแอไร้หนทางสู ้นางก็

อยากเป็นที่พ่ึงพิงให้ทั้งสองบ้าง ทั้งคนรักและองครักษ์ท่ีซ่ือสัตย์ นางจะ 

ไม่ยอมให้ใครต้องมาจบชวิีตลงเบ้ืองหน้านางเป็นแน่ ส่วนทางเรือ่งเก่ียวกับ

สิงอู่หยางนั้นเซ่าหมิงยวนจัดการได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด แต่ทุกอย่าง 

มันจะง่ายดายเช่นน้ันจริงๆ หรือ ในเมื่อเรื่องนี้เดิมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มา 

ตัง้แต่ต้นแล้ว เช่นนัน้แล้วสิง่ทีท้ั่งสามต้องพบเจอจะมอีะไรแฝงอยู่อกีบ้าง 

ที่บอกว่าเจียงหย่วนเฉาจะเอาชีวิตเฉียวเจาเล่า เร่ืองเป็นมาอย่างไร  

แล้วสดุท้ายนางจะรอดชวิีตไปได้หรอืไม่ อย่ารอช้าอกีต่อไป ติดตามกันต่อ

ได้เลยในหน้าถัดไปค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เซ่าหมิงยวนสวมกอดนางไว้ ในใจเขาจะไม่รู ้สึกโชคดีได้เช่นไร  

เขาวางปลายคางบนเรือนผมนาง พูดกระซิบกระซาบว่า "เจาเจา วันหน้า

ไม่ให้เจ้าอยู่ห่างจากข้าอีกแล้ว"

เฉยีวเจาอยู่น่ิงๆ ให้เขากอดตามสบาย นางเอ่ยเสียงเบา "ข้าไม่อยาก 

แยกจากท่านอีกเช่นกัน"

นางกัดริมฝีปาก เผยความอ่อนแอออกมาต่อหน้าบุรุษในดวงใจ 

ในที่สุด "ถิงเฉวียน ตอนนั้นข้ากลัวเหลือเกิน..."

เซ่าหมิงยวนปวดใจเจียนตาย เขาพร�่าพูดซ�้าๆ "เป็นข้าไม่ดีเองๆ..."

เขาก้มลงจูบปากเฉียวเจาท่ีอยู่ในอ้อมแขนอย่างห้ามใจไม่อยู่ แต่

ถูกนางผลักออก

เฉียวเจาหน้าแดงพลางมองค้อนเขา "รีบล้างหน้าล้างตาเถอะ  

หลับสักตื่นแล้วค่อยว่ากัน"

จูบข้าทั้งที่ยังแปลงโฉมเป็นคนแปลกหน้าอยู่ น่าตะขิดตะขวง 

เกินไปแล้ว



 เฉียวเจา  ดวงจติทีอ่ยูใ่นร่างหลเีจา ใช้ความรูค้วามสามารถ 

ของตนเองหาความยุตธิรรมให้สกุลเดมิ พอรูว่้า

ชมชอบเซ่าหมิงยวนเช่นกันก็ตัดสินใจแล้วว่า

ตนเองคงแต่งให้เขาแน่ๆ และไม่มทีางเปล่ียนใจ

 เซ่าหมิงยวน  กวนจวินโหว ดวงหน้าหล่อเหลาคมคาย รักใคร่

เฉยีวเจาหมดทัง้หวัใจ พยายามปกป้องนางจากภัย 

ทกุรปูแบบ ตัง้ใจมัน่ว่าจะแต่งนางเป็นภรรยาให้จงได้

 เจียงถัง  ผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิ บดิาบญุธรรม 

ของเจียงหย่วนเฉา และยังมีอีกศักด์ิฐานะหนึ่ง

ก็คือบุตรชายพระนมของโอรสสวรรค์ ถือเป็น 

คนโปรดคนหนึ่งของฮ่องเต้

 เจียงซือหร่าน  บุตรสาวโทนของเจียงถัง คู่หมั้นคู่หมายของ 

เจียงหย่วนเฉา ทั่วทั้งกององครักษ์จินหลินไม่มี

คนใดไม่ล่วงรู้ว่านางเป็นด่ังไข่มุกในอุ้งมือท่าน 

ผู้บัญชาการใหญ่ 

 เฉินกวง  แม่ทัพท่ีภกัดต่ีอเซ่าหมงิยวน ยามตดิตามอกีฝ่าย 

อยู่ในเมอืงหลวงเขาเป็นองครกัษ์ ทว่ายามตดิตาม 

เฉียวเจากลับได้เป็นแค่คนบังคับรถม้า
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เฉยีวเจาก�าขวดกระเบ้ืองไว้แน่นพลางมองบรุุษร่างสูงใหญ่เบือ้งหน้า

เซ่าหมงิยวนยกย้ิมพลางยีผมนาง "ไม่ต้องใช้จริงๆ เจ้าวางใจได้ ข้าจะ 

กลับมาโดยไว"

"ตกลง พวกข้าจะเตรียมอาหารมื้อดึกไว้รอท่านนะ"

รอยย้ิมในดวงตาเขาฉายชดัข้ึน "ข้าจ�าได้ว่าเฉินกวงซือ้ของทะเลสดไว้  

ข้าอยากกินไก่ฉีกผัดแมงกะพรุนกับกุ้งผัดต้นหอม"

"รู้แล้ว" ความวิตกกังวลในใจหญิงสาวถูกแทนที่ด้วยความขบขัน

"ข้าไปแล้วนะ" เขาพลันย่ืนสองแขนไปกอดเฉียวเจาอึดใจหน่ึง 

แล้วผละออกอย่างรวดเรว็ ก่อนจะป้ันหน้าขรมึสัง่ก�าชบัเฉนิกวง "คุม้ครอง

คุณหนูหลีให้ดี" 

จวบจนเซ่าหมิงยวนไปแล้ว เฉินกวงยังขยุ้มผมตนเองอยู่

เพราะอะไรถึงรู้สึกคล้ายดังค�ากล่าวว่าลูกศิษย์ส�าเร็จวิชา อาจารย์

498
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อดตายเล่า

ท่านแม่ทัพกับคุณหนูหลีหวานชื่นเพียงน้ี เขาท้ังดีใจท้ังเปลี่ยวใจ

จริงๆ

เฉนิกวงเห็นเฉยีวเจายืนนิง่เงยีบอยู่ทีเ่ดิมเลยพูดปลอบ "คณุหนสูาม 

ท่านไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องไปสอดแนมข้าศึกยามวิกาลพรรค์น้ี ส�าหรับ 

ท่านแม่ทัพของข้าแล้วง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ไม่มีปัญหาแม้แต่

น้อยนิดขอรับ"

นางมองเขาแวบหน่ึงก่อนพูดด้วยน�า้เสยีงราบเรียบ "ข้าก�าลงัคดิวธีิ

ท�าอาหารมื้อดึกอยู่"

กุ้งผัดต้นหอมยังพอรับมือไหว แต่ไก่ฉีกผัดแมงกะพรุนนั้นควร 

ท�าอย่างไรดีนะ

แม่นางเฉียวง่วนอยู่ในห้องครัวท่ีขอยืมใช้อยู่เป็นนาน ในที่สุดก ็

ยกอาหารที่ดูเข้าท่าเข้าทางออกมาสองจาน

เฉียวเจาล้างมือเสร็จก็น่ังลงท่ีข้างโต๊ะกินอาหาร แต่ก็ต้องตกใจ 

เมื่อพบว่าเวลาล่วงผ่านไปเนิ่นนาน นางอดสะดุดใจไม่ได้

ใช่หรือไม่ว่าเซ่าหมิงยวนไม่อยากให้นางรู้สึกว่าช่วงเวลาท่ีจับเจ่า

เฝ้ารอนั้นยากทานทน ถึงได้อยากจะกินไก่ฉีกผัดแมงกะพรุนอะไรนี่

ยามความคิดน้ีผดุข้ึนในหวัตรงกลางอกนางก็อุน่ผะผ่าว ห้วงความคิด 

ปรากฏภาพดวงหน้าหล่อเหลาสดใสของคนผู้นั้นอย่างแจ่มชัด

นางมัน่ใจว่าเขาไม่มทีางพบกับอนัตรายใดๆ ทว่าในค�า่คนือนัสงดัเงยีบ 

ไร้สรรพเสียงนี้ พอได้กลิ่นหอมของอาหารนางถึงได้กระจ่างแจ้งว่าอันใด

เรียกว่าพะวักพะวนจนเสียกระบวนไปเอง

ใจนางพะวงถึงบุรุษผู้น้ัน ความรู้สึกท่ีพันผูกกันไว้ท�าให้นางอด 



9ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เป็นห่วงเขาไม่ได้ มีเพียงเห็นหน้าเขาความวิตกหวาดหว่ันในอกจึงจะ 

สงบลงได้

นางอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับอารมณ์อย่างนี้ กระน้ันลึกๆ ในใจกลับ

บังเกิดความอบอุ่นมั่นคงคล้ายหัวใจมีที่พักพิงแล้ว

จิตใจตรงกันคงเป็นเรื่องดีงามมากเรื่องหนึ่ง แม่นางเฉียวคิดค�านึง

เช่นนี้แล้วเม้มปากยิ้ม

เฉนิกวงลอบท�าจมกูฟุดฟิด เขาลบูท้องพร้อมกล่าวว่า "อาหารทีท่่านท�า 

ดูท่าทางไม่เลวเลยขอรับ"

ไฉนท่านแม่ทัพยังไม่มาอกีนะ ขนืมาช้ากว่าน้ีอาหารเย็นชดืหมดแล้ว!

เฉยีวเจาหลบุตามองไก่ฉกีผดัแมงกะพรนุท่ีโรยหน้าด้วยพรกิหวาน

หัน่ฝอยจานน้ัน ลอบนึกในใจว่า ท�าเสยีไปตัง้หลายจานกว่าจะท�าออกมา

ได้เข้าท่าเข้าทางจานหนึง่เช่นน้ี ถ้าเกิดรสชาติไม่ด ีข้าคงต้องขายหน้าแล้ว

"คุณหนูสาม ไก่ผัดแมงกะพรุนนี่อร่อยหรือไม่ขอรับ"

นางชายตามองเฉินกวงที่ยิ้มหน้าระรื่น ก่อนพูดอย่างถ่อมตนว่า  

"น่าจะพอกินได้ แค่ไม่รู้ว่าจะถูกปากท่านแม่ทัพของเจ้าหรือไม่"

เขาหัวเราะแหะๆ "ความจริงข้ากับท่านแม่ทัพชอบรสชาติเดียวกัน 

เช่นนั้นข้าช่วยลองชิมให้ดีหรือไม่ขอรับ"

โอยๆๆ ตอนกลางดึกหิวท้องร้องจ๊อกๆ เลย เหตุใดท่านแม่ทัพยัง 

ไม่มาอีก!

เฉยีวเจามองเขาย้ิมๆ "จานนีท้�าให้ท่านแม่ทพัของเจ้า ถ้าเจ้าอยากชมิ  

ข้ายังเก็บไว้อีกจานหนึ่ง"

นางลกุขึน้เดนิออกไป ไม่นานนักก็ยกไก่ฉกีผดัแมงกะพรุนจานหน่ึง

มาวางตรงหน้าเฉินกวงพลางบอกด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลว่า "กินสิ"
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เฉินกวงลังเลใจเล็กน้อย เขารู้สึกไม่วายว่าเรื่องดีๆ เช่นนี้ไม่สมควร

จะตกมาถึงเขาได้อย่างไรอย่างนั้น

เขากวาดตามองไก่ฉีกผัดแมงกะพรุนสองจานปราดหนึ่งอย่าง

ว่องไว เห็นว่าสีสันดูไม่แตกต่างกันถึงคลายใจลงได้ ก่อนจะคีบไก่ฉีกกับ

แมงกะพรุนเข้าปากค�าใหญ่

"อร่อยหรือไม่" เฉียวเจาไต่ถาม

ดวงตาของเฉินกวงเบิกกว้าง มุมปากกระตุกริกๆ เขาเค้ียวอาหาร

ในปากนานครู่ใหญ่ถึงหลับหูหลับตากลืนลงคอ ค่อยกล่าวตอบเสียง 

ฝืดเฝื่อน "อร่อยขอรับ"

นี่นางใส่น�้าส้มด�าลงไปครึ่งขวดหรือ

"เจ้าเห็นว่าอร่อยก็ดี ข้ารู้สึกเหมือนว่าจะใส่น�้าส้มด�าเยอะเกินไป"

องครักษ์น้อยน�้าตาคลอเบ้า ท่านก็รู้เหมือนกันหรือว่าใส่น�้าส้มด�า

เยอะเกินไป!

พอเห็นเฉียวเจาท�าสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม เฉินกวงก็ชักเอะใจ

ประเดี๋ยว นี่คงไม่ใช่จานที่นางท�าผิดพลาดกระมัง

ขณะเฉินกวงก�าลังแคลงใจ เงาร่างสายหนึ่งก็กระโดดเข้ามาทาง

หน้าต่าง

ยามนีเ้ป็นปลายฤดใูบไม้ร่วง ตกดกึจะน�า้ค้างแรง เมือ่บรุษุร่างสูงใหญ่ 

ในชุดสีด�าทิ้งตัวลงพื้นก็พากระไอเย็นเยียบเข้ามาในห้องด้วย

เฉียวเจาเดินฉับๆ เข้าไปหา "กลับมาแล้วหรือ"

เซ่าหมิงยวนดึงผ้าคลุมหน้าลงเผยให้เห็นวงหน้าคมคายเหนือใคร 

"ปล่อยให้เจ้ารอนานแล้ว"

จิตใจของหญิงสาวสงบลงได้ในที่สุด นางเผยรอยย้ิมจากใจจริง 
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"กลับมาก็ดีแล้ว ข้าไปอุ่นอาหารนะ"

"ไม่ต้อง" เขาห้ามนางไว้ "มใิช่เดอืนสบิสองทีอ่ากาศหนาวจดัเสยีหน่อย  

จะเย็นชืดได้สักเพียงใดกัน อย่าวุ่นวายเลย นั่งกินเป็นเพื่อนข้าเถอะ"

เขาจูงเฉยีวเจาแล้วสาวเท้าก้าวยาวๆ ไปนัง่ลงข้างโต๊ะ สดูจมกูดมๆ 

ดูแล้วกล่าวชม "แค่ได้กลิ่นก็อร่อยแล้ว"

พอเห็นเขาหยิบตะเกียบขึน้จะกิน นางก็ผลักตวัเขา "ไปล้างมอืก่อน"

เซ่าหมิงยวนวางตะเกียบลงอย่างอิดเอื้อนแล้วไปล้างมือ เฉียวเจา

ก็ยกไก่ฉกีผดัแมงกะพรนุทีใ่ส่น�า้ส้มด�าเยอะเกินไปจานนัน้เทลงถังข้าวหมู

ด้านนอกไปเลย

"เททิ้งแล้วหรือขอรับ" เฉินกวงเดาะลิ้น

แม้ว่าจะใส่น�้าส้มด�าเยอะเกินไป แต่ที่จริงก็พอทนกินไหว เทท้ิงก็ 

น่าเสียดายเกินไป

แม่นางเฉียวท�าสีหน้านิ่งสนิท "อื้อ จานนั้นกินไม่ได้"

เฉินกวงเพียงรู้สึกราวกับโดนลูกธนูเสียบกลางอก เขากุมอกอยาก

ร�่าไห้แต่ไร้น�้าตา

กินไม่ได้ก็เลยให้ข้ากินหรือ

ท่าน...ท่านไม่รู้สึกผิดต่อมโนธรรมในใจบ้างหรือไร

อย่าลมืว่าท่านแม่ทัพทีแ่สนดถึีงเพียงนี ้ข้าเป็นคนเลอืกสรรให้ท่านนะ

เซ่าหมิงยวนย้อนกลับมาอย่างรวดเร็ว เขาเหลือบมองเฉินกวงท่ี 

ท�าสีหน้าชอบกลปราดหนึ่งก่อนหยิบตะเกียบขึ้นคีบไก่ฉีกผัดแมงกะพรุน

เข้าปาก สองตาเป็นประกายวิบวับอย่างสุดระงับ

เขากลืนลงคอแล้วพยักหน้าหงึกหงัก "อร่อย"

เฉียวเจาเม้มปากยิ้มแล้ว "เช่นนั้นท่านกินมากๆ หน่อย"
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พอเห็นท่านแม่ทัพสวาปามยกใหญ่ เฉนิกวงรบีแย่งคีบเข้าปากค�าหน่ึง  

รสชาติกลมกล่อมหอมหวนแผ่ซ่านไปตามตุ่มรับรสในพริบตา ส่งผลให้

เขาถอนใจเฮือกหนึ่งอย่างอิ่มเอม "อร่อยเหลือเกิน"

เซ่าหมิงยวนเหล่ตามองเขา "ก่อนหน้านี้ไม่ได้กินหรือ"

เฉินกวงเงยหน้าขึ้นอย่างงุนงง

ยังไม่ได้กินแน่นอน พวกข้าจะกินก่อนท่านแม่ทัพกลบัมาได้อย่างไรเล่า!

"กินแล้ว" เฉียวเจาตอบแทนเฉินกวง

คิ้วเข้มพาดเฉียงของท่านแม่ทัพขมวดน้อยๆ เขากล่าวเสียงเรียบ 

"ดึกป่านนี้แล้ว กินจนแน่นท้องจะไม่ดี รีบไปนอนเสีย"

อาหารท่ีเจาเจาอุตส่าห์เข้าครัวท�าให้ เห็นเจ้าหนุ่มนี่กินค�าหนึ่ง 

เขาก็เสียดายใจจะขาด

"ท่านแม่ทัพ" องครักษ์ท�าหน้าเหลือเชื่อ เขามองไปทางเฉียวเจา 

ด้วยสายตาตัดพ้อต่อว่า

กินไปค�าเดียวก็เรียกว่ากินแล้วได้หรือ มิหน�าซ�้ายังเป็นจานท่ี 

ใส่น�้าส้มด�าเยอะเกินไปด้วย!

คุณหนูสาม ขืนท่านเป็นเช่นนี้จะไม่ได้ออกเรือนนะ!

สดุท้ายสายตาตัดพ้อดูน่าเวทนาขององครกัษ์น้อยก็ท�าให้ว่าทีฮ่หูยิน

แม่ทัพใจอ่อนลงบ้าง "ตอนกลางคืนกินมากไปไม่ดี พวกท่านสองคน 

แบ่งกันกินเถอะ"

หลังกินอาหารเสร็จเซ่าหมิงยวนถึงเริ่มเล่าเรื่องที่ไปสอดแนม 

จวนสกุลสิงทั้งสองแห่ง

"จวนของสิงอู่หยางกลายเป็นคฤหาสน์ร้างไปแล้ว ข้าพบเจอส่ิงน้ี 

น่าจะหลงหหูลงตาตอนทีเ่ก็บกวาดหลงัเหตกุารณ์ผ่านไปแล้ว" เซ่าหมงิยวน 
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ยกมือล้วงเข้าอกเสื้อ หยิบป้ายเหน็บเอวที่เปื้อนคราบเลือดเป็นดวงๆ  

ป้ายหนึ่งออกมา

เฉียวเจาเลื่อนสายตาไปมองตัวอักษรบนป้ายแล้วอ่านออกเสียง  

"เหยาปิน นายกองพันฝูตง" 

นางช้อนตาขึ้นมองเซ่าหมิงยวน "ตอนนั้นเจินเหนียงเอ่ยถึงขุนนาง

หลายคน หนึ่งในนั้นคือนายกองพันเหยาผู ้นี้ เหยาปินนั้นต่างจาก 

สิงอู่หยางที่โยกย้ายไปที่นั่น เขาเป็นชาวฝูตงแต่ก�าเนิด สืบทอดต�าแหน่ง

นายกองพันประจ�าตระกูล เจินเหนียงบอกว่านายกองพันเหยาลอบ 

ไม่พึงใจในพฤติกรรมของสิงอู่หยางมาโดยตลอด และเคยช่วยเหลือบิดา

ของนางด้วย"

"ดูทีว่าข้าคาดเดาได้แปดส่วนเก้าส่วนไม่ถึงสิบส่วนเสียแล้ว"
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เซ่าหมิงยวนถือป้ายเหน็บเอวที่มีรอยเลือดด้วยท่าทางครุ่นคิด

สิงอู ่หยางกับนายกองพันเหยาไม่ลงรอยกัน หากจวนของเขา 

โดนคนร้ายปิดล้อมไว้ เขาไม่มีทางส่งนายกองพันเหยามาจัดการกับ

คนร้าย

แต่ป้ายเหน็บเอวของนายกองพันเหยากลับปรากฏอยู่ในจวนของ

สิงอู่หยาง นี่แสดงว่าคืนวันนั้นเขาเคยไปที่นั่นและเข้าร่วมการต่อสู้

เมื่อเป็นเช่นน้ีเหตุผลท่ีนายกองพันเหยาปรากฏตัวที่น่ันก็แทบเป็น

ที่ประจักษ์ชัดแล้ว มีโอกาสเก้าในสิบส่วนว่าเขาคือหัวหน้ากลุ่มคนท่ี 

ไปล้อมโจมตีจวนของสิงอู่หยางนั่นเอง

"จริงสิ ตอนไปจวนสิงอู่หยาง ข้ายังได้พบกับคนผู้หนึ่ง"

"ใคร" เฉียวเจาถามค�านี้ แต่นางรู้สึกสังหรณ์ใจแล้ว

ไม่ผิดคาดเมื่อได้ยินเซ่าหมิงยวนกล่าวว่า "เจียงหย่วนเฉา"

499
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"พวกท่านเจอหน้ากันแล้วหรือ"

เซ่าหมงิยวนหยักยิม้มองนาง "มใิช่แค่เจอหน้ากัน ยังประมอืกันด้วย"

เฉียวเจาหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อย "เขาจ�าท่านได้หรือ"

"บอกยาก ตอนข้าประมือกับเขาไม่ได้ออกกระบวนท่าที่ใช้บ่อยๆ  

อีกท้ังปิดบังใบหน้าไว้ แต่ก็เหมือนดั่งที่ข้าจดจ�าสายตาที่โผล่พ้นผ้า 

ปิดหน้าของเจียงหย่วนเฉาได้ต้ังแต่แวบแรก บางทีเขาอาจมีวิธีจ�าคน 

แบบพิเศษได้เช่นกัน"

"หากเป็นอย่างนั้นคงได้แต่บอกว่าโชคไม่ดี บัดนี้ข้าสนใจใคร่รู ้

จุดประสงค์ที่เจียงหย่วนเฉามาท่ีน่ีมากขึ้นแล้ว จะอย่างไรเขาไม่มีทาง 

คิดจะโค่นล้มสิงอู่หยางเหมือนกับพวกเรากระมัง"

เซ่าหมงิยวนเกบ็ป้ายเหนบ็เอวขึน้ "สอืซเีคยบอกว่าระหว่างเจยีงถัง

ผู้บัญชาการกององครักษ์จินหลินกับสมุหราชเลขาธิการหลันซานเป็นด่ัง

น�า้บ่อไม่ยุ่งน�า้คลอง* แต่บางคราวก็จะช่วยเหลอืซึง่กันและกัน เจยีงหย่วนเฉา 

เป็นคนสนิทอนัดบัหนึง่ของเจยีงถัง ส่วนสงิอูห่ยางเป็นคนของฝ่ายหลนัซาน  

ในเวลาท่ีท้ังสองยังไม่ตัง้ตนเป็นศตัรกัูนเช่นน้ี เจยีงถังจงใจส่งเจยีงหย่วนเฉา 

มาสืบเรื่องของสิงอู่หยาง ดูเหมือนจะไม่ค่อยสมเหตุสมผล"

เฉียวเจาฟังค�ากล่าวของเขาแล้วตรึกตรองชั่วครู่ ความคิดหนึ่ง 

พลันวาบผ่านเข้ามาในสมอง นางเอ่ยถามขึ้นว่า "ถ้าเป็นความคิดของ 

เจียงหย่วนเฉาเองเล่า"

"เจ้าหมายถึงเขาท�าโดยพลการหรือ"

"ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ กององครกัษ์จนิหลนิประจ�าฝตูงถูกสงิอูห่ยาง

ซื้อตัวไป ข่าวท่ีส่งไปให้ทางเจียงถังท่ีเมืองหลวงหลายปีมานี้ล้วนเป็น 

* น�้าบ่อไม่ยุ่งน�้าคลอง เป็นส�านวน หมายถึงต่างฝ่ายต่างไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน
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เรื่องเท็จ บางทีเจียงหย่วนเฉามาปฏิบัติงานที่หลิ่งหนานหนนี้แล้วพบ 

ร่องรอยโดยบังเอิญ เขาถึงมาที่ฝูตงเพ่ือสืบสาวราวเรื่องให้กระจ่าง 

ด้วยเหตุนี้"

นัยน์ตาของชายหนุ่มทอประกายเข้มขึ้น "เลิกเอ่ยถึงเขาเถอะ  

ตราบเท่าที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้ตรวจการสิงของพวกเราก็

ไม่จ�าเป็นต้องสนใจ"

"จริงสิ ท่านไปท่ีจวนของผู้ตรวจการสิงพบเห็นอะไรบ้าง" เฉียวเจา

รู้สึกได้ชัดเจนว่าเขาไม่อยากพูดถึงเจียงหย่วนเฉาต่อ นางจึงเปล่ียนไป

ถามอีกเรื่องหนึ่ง

"ท่ีจวนของผูต้รวจการสงิ การคุ้มกันภายนอกหละหลวมทว่าภายใน

แน่นหนา มีคนเฝ้าดูอยู่ในที่ลับไม่น้อย แต่ข้าส�ารวจการจัดเวรยาม 

ลาดตระเวนตรวจตราของคนพวกนั้นอย่างละเอียดแล้ว รอไว้พรุ ่งนี ้

ย้ายไปอยู่ที่เรือนชาวบ้านแล้วข้าจะลอบเข้าไปในจวนผู้ตรวจการสิง 

อีกครั้งและช่วยเขาออกมา"

"อื้อ เช่นนั้นก็รีบพักผ่อนเถอะ"

"ได้" เซ่าหมิงยวนเพ่งมองนางนิ่งๆ แล้วพลันย้ิมออกมา "เจาเจา  

ข้าชอบอาหารที่เจ้าท�ามาก"

เฉยีวเจาตวัดสายตามองเฉนิกวงอย่างฉบัไว นางยกมมุปากโค้งขึน้

พลางกล่าว "ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ค่อยท�าอีก"

เซ่าหมิงยวนช�าเลืองมองเฉินกวงด้วยสายตาเฉยชาอย่างไม่พึงใจ

เป็นอันมาก

ปกติเจ้าหนุม่น่ีหัวไวปานนัน้ คนืนีเ้ป็นอะไรไปถึงยืนท่ือขวางหขูวางตา 

อยู่ตรงนี้ตลอด เป็นต้นเหตุให้เขาจะจูบเจาเจาก่อนนอนก็ท�าไม่ได้
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เฉนิกวงก้มหน้าคางจรดอก หากดวงตามแีววกระหย่ิมใจผุดข้ึนวูบหนึง่

ฮ ึไม่ยอมให้ข้ากินอาหารมือ้ดกึร ึข้าก็จะตลบหลงัเอาคนืบ้าง! ถึงอย่างไร 

ดูจากท่าทางใกล้ชิดสนิทสนมของท่านแม่ทัพกับคุณหนูหลีแล้ว เป็นก้าง

ขวางคอเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ส่งผลเสียอันใด

หน่ึงราตรีผ่านไปโดยไร้วาจา เช้าวันรุ่งข้ึนท้ังสามคืนห้องพักแล้ว

ย้ายเข้าเรือนชาวบ้านที่เช่าไว้อย่างราบรื่น

เฉินกวงพูดเอาหน้าขึ้นว่า "ท่านแม่ทัพ คุณหนูสาม เรือนที่ข้าเช่าไว้

หลังนี้พอใช้ได้กระมัง ตรงริมก�าแพงมีต้นไห่ถังด้วยนะขอรับ"

"นับว่าสะอาดสะอ้านดี" เซ่าหมิงยวนพยักหน้าอย่างพออกพอใจ

ต่อให้พ�านักแค่วันสองวัน เขาก็หวังว่าเจาเจาจะได้อยู่อย่างสบาย

ย�า่ค�า่อย่างรวดเรว็ เซ่าหมงิยวนสวมชดุสดี�ารดักุมออกไปอกีคราหนึง่

ด้านเฉียวเจาท�าอาหารไว้เต็มโต๊ะรอเขากลับมาต้ังนานแล้ว ทว่า

ไม่รู้เหตุผลกลใดหนังตาถึงกระตุกไม่หยุด

"เฉินกวง เจ้าออกไปรับท่านแม่ทัพของเจ้าเถอะ วันน้ีเขากลับมา 

ช้ากว่าเมื่อคืน"

"ไม่ได้ขอรบั ท่านแม่ทัพสัง่ก�าชบัแล้วว่าข้าจะต้องเฝ้าอยู่ข้างกายท่าน"

"ข้าอยู่ในนี้ไม่เป็นไรหรอก เจ้าไปตามหาท่านแม่ทัพ ถ้าเกิดเขา 

เจอปัญหาเข้ายังช่วยได้อีกแรง"

เฉนิกวงฉกีปากย้ิม "ท่านวางใจได้ ไม่เกิดเรือ่งข้ึนกับท่านแม่ทพัของข้า 

แน่นอนขอรับ"

ครั้นเห็นนางยังคิดจะพูดต่อ เฉินกวงจึงพูดตามตรง "ท่านไม่ต้อง 

พูดอะไรทั้งนั้น ข้าไม่มีวันอยู่ห่างจากท่านแม้สักครึ่งก้าวเป็นอันขาด"
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เฉยีวเจารูว่้าหว่านล้อมเฉนิกวงไม่ได้ นางจงึย่างเท้าออกนอกประตู

พร้อมความในใจอันหนักอึ้ง

ใต้แสงเดือนกิ่งก้านของต้นไห่ถังตรงข้างก�าแพงแกว่งไกวไปมา 

ตามแรงลม ภายในลานเรือนเล็กๆ เงียบสงบ แต่ตรงกลางอกนางกลับ 

ถูกปกคลุมด้วยเงาด�ารางๆ

เซ่าหมิงยวนต้องเจอกับปัญหาใดเป็นแน่แล้ว

เมือ่คนืนางก็เป็นห่วง แต่ยังมสีติรูว่้าตนพะวักพะวนจนเสียกระบวน

ไปเอง กระนั้นลางสังหรณ์ในคืนนี้ต่างออกไปอย่างชัดเจน

เฉียวเจาเดินไปถึงข้างต้นไห่ถังตรงริมก�าแพงโดยไม่รู ้เน้ือรู ้ตัว  

ก่อนจะเด็ดผลไห่ถังที่สุกงอมลูกหนึ่งมาบีบคลึงในมือ

ดึกสงัดมากขึ้นดวงจันทร์หลบเข้าไปอยู่ในผืนเมฆ เด็กสาวที่ยืนอยู่

ข้างต้นไห่ถังแทบจะกลืนหายไปในความมืด

ก้อนหินเลก็ๆ ก้อนหน่ึงถูกโยนจากด้านนอกเข้ามาตกอยู่กลางลานเรอืน  

เฉียวเจาตั้งท่าจะขยับตัว แต่เฉินกวงห้ามไว้

เขาเดินลิ่วๆ ไปตรงหน้าประตูลานเรือน ก่อนเอ่ยถามเสียงกระซิบ 

"ท่านแม่ทัพ?"

เสียงคุ้นหูลอยมาจากนอกประตู "ข้าเอง"

สีหน้าของเฉินกวงฉายแววยินดี เขารีบเปิดประตูออก

เงาร่างคนผู้หนึ่งเซถลาเข้ามา

เฉินกวงตกอกตกใจ เขาปิดประตูอย่างมิดชิดตามสัญชาตญาณ

ก่อนเปล่งเสียงเรียก "ท่านแม่ทัพ?"

"รีบ...รับตัวผู้ตรวจการสิงไป..."

เขากุลีกุจอรับคนท่ีอยู่บนหลังเซ่าหมิงยวนไว้ อาศัยแสงดาวริบหรี่
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ก็มองเห็นใบหน้าซีดขาวของผู ้เป็นนายได้ เขาตื่นตระหนกยกใหญ่  

"ท่านแม่ทัพ ท่านไม่เป็นไรกระมัง"

เซ่าหมิงยวนมุ่นคิ้ว "เบาเสียงหน่อย อย่ารบกวนคุณหนูหลี"

เฉินกวงหันหน้าไปมองริมก�าแพงโดยไม่ทันคิด

เฉียวเจาสาวเท้าเร็วรี่เข้ามาประคองเขาไว้ "ถิงเฉวียน ท่านเป็น

อย่างไรบ้าง"

"ข้าไม่เป็นไร เข้าเรือนไปดูอาการของผู้ตรวจการสิงก่อน"

ทั้งสามเข้าไปในเรือนอย่างเร่งร้อน

พอเฉินกวงวางตัวผู้ตรวจการสิงที่หมดสติอยู่ลงบนเตียง เฉียวเจา

ตรวจอาการอย่างว่องไวแล้วสีหน้าน่ิงขรึมลงเล็กน้อย "ร่างกายของ 

ผู้ตรวจการสิงอ่อนแอมาก จ�าเป็นต้องฟื้นฟูบ�ารุงอย่างพิถีพิถัน"

กล่าวจบนางก็ก้าวปราดๆ ไปทางชายหนุ่ม มองส�ารวจข้ึนๆ ลงๆ 

แล้วหน้าเสียเล็กน้อย "บาดเจ็บหรือ"

"ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย" เซ่าหมิงยวนเอามือกุมท้องพลางพูด

"เอามือออก ข้าขอดูหน่อย"

"บาดเจ็บเล็กน้อยจริงๆ"

"ข้าขอดูหน่อย!" สีหน้าของแม่นางเฉียวแปรเปลี่ยนเป็นถมึงทึง

เซ่าหมิงยวนจ�าต้องปล่อยมือออกแต่โดยดี มุมปากเขายังประดับ

รอยย้ิมดจุเดมิ "เจาเจา เจ้าไม่ต้องกลวั แค่บาดแผลภายนอกเท่านัน้จริงๆ 

แผลประเภทนี้ข้าเคยเป็นมากี่หนต่อกี่หนก็สุดรู้ ไม่เป็นอะไรมาก"

เฉยีวเจาไม่แยแสวาจาไร้สาระของคนบางคนโดยส้ินเชงิ นางย่ืนมอื

ไปเลิกชายเสื้อเขาขึ้นทันที

ตรงหน้าท้องท่ีกล้ามเน้ือแข็งแน่นเป็นลอนชัดของเขามีบาดแผล
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เป็นรูลึกอีกทั้งเลือดยังออกเป็นสีด�าสะดุดตาดูน่ากลัว

ริมฝีปากของนางปราศจากสีเลือดในพริบตา นางพูดเสียงหลง  

"อาบยาพิษ!"

ใช่ว่าในกาลก่อนนางไม่เคยเหน็บาดแผลน้อยใหญ่บนตวัเขา รวมถึง 

พิษไอเย็นในกายเขาล้วนแล้วแต่สร้างความทรมานให้อย่างล้นเหลือ  

แต่เวลานี้เฉียวเจาเพิ่งรู้ว่าอันใดเรียกว่าปวดใจ

เซ่าหมิงยวนเพ่งมองเด็กสาวท่ีใบหน้าซีดเผือด ก่อนคลี่ย้ิมอย่าง 

อ่อนโยน "เจาเจา ยาถอนพิษที่เจ้าให้ข้าไว้มีประโยชน์อย่างยิ่ง"

นางไม่พูดตอบเขา เพียงออกค�าสั่งทันใด "เฉินกวง เจ้าคอยเฝ้า 

ผู้ตรวจการสิงให้ดี" 

จากนั้นเฉียวเจาก็ฉุดเซ่าหมิงยวนออกเดิน "ตามข้ากลับห้อง"
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เซ่าหมิงยวนตามเฉียวเจาไปที่ห้องของนางอย่างสงบเสงี่ยม

นางจุดตะเกียงส่องแสงสว่างท�าให้เห็นใบหน้าขาวซีดของอีกฝ่าย

ได้ชัดถนัดตาขึ้น

"นอนลง"

เขาเอนกายลงนอนราบตามค�าบอก

เฉียวเจาเลิกชายเสื้อของชายหนุ่มขึ้นเป็นค�ารบที่สอง ย่ืนน้ิวไป 

ลูบผ่านท้องน้อยของเขาแล้วเอาลิ้นสัมผัส

สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย "เจาเจา นี่เจ้าท�าอะไร"

นางหลบัตาลงไม่เอือ้นเอ่ยค�าใด ท�าปากขมบุขมบิจากนัน้ลมืตาข้ึน

กล่าวว่า "เป็นพิษนกเจิ้น*"

"พิษนกเจิ้น?"

500

* นกเจิ้น เป็นนกในต�านาน กินงูพิษเป็นอาหาร ขนจึงมีพิษรุนแรง เพียงน�าขนแช่ในเหล้าก็จะกลายเป็น 

เหล้าพิษสังหารคนได้
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"อย่าเพ่ิงพูด พิษนกเจิ้นมีฤทธ์ิรุนแรง ท่านแบกคนกลับมาเป็น 

การเร่งให้มันแพร่กระจายเร็วขึ้น ยาถอนพิษที่ท่านกินไปต้านทานไว้ได้ 

ไม่นาน ข้าต้องถอนพิษให้ท่านทันที"

เฉยีวเจาไม่ได้น�าสมนุไพรติดไม้ติดมอืมามากนัก ได้แต่ใช้วธีิฝังเขม็

ถอนพิษเฉพาะตัวท่ีหมอเทวดาหลี่สอนให้ขับพิษในตัวเซ่าหมิงยวน 

ออกมา

วิชาถอนพิษด้วยการฝังเข็มนี้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากเป็นพิเศษ 

ไม่นานนกับนหน้าผากเนียนเกลีย้งของเด็กสาวก็มเีหงือ่เมด็เล็กๆ ผุดพราย

จนทั่ว

ยามเมด็เหงือ่หยดลงบนแผงอกกว้างของชายหนุม่ท�าให้เขาปวดใจ

สุดจะกล่าว

เขาล้วงผ้าเชด็หน้าผนืหน่ึงในอกเสือ้ออกมาแล้วยกมอืข้ึนเชด็เหงือ่

ให้นาง

เวลาไหลเลือ่นผ่านไปทีละน้อยทลีะนดิจนกระท่ังแสงขาวจบัขอบฟ้า  

เทียนไขลุกไหม้จนหมดแท่งเหลือเพียงน�้าตาเทียนกองหน่ึง เฉียวเจาถึง

ถอนใจอย่างโล่งอกและเผยรอยย้ิมจากใจจรงิ "ในท่ีสุดก็ขับพิษออกได้แล้ว"

เซ่าหมงิยวนก�าผ้าเชด็หน้าท่ีเปียกชืน้ไว้ในมอื ดวงตาเขาทอประกาย 

ลึกซึ้งขณะกล่าวเสียงเบา "เจาเจา ชีวิตข้าเป็นของเจ้า"

เฉียวเจามองค้อนเขา นางดื่มน�้าเร็วๆ อึกหนึ่งก่อนพูด "ข้าจะ 

เอาชวิีตของท่านไปเพ่ืออนัใด ท่านมชีวิีตอยู่ดีๆ  ท�าให้ข้าเหนือ่ยใจน้อยลง

สักนิดล้วนดีกว่าอะไรทั้งสิ้น"

เขาจบัมือนางไว้พร้อมกล่าวด้วยรอยย้ิม "น้อมรบัค�าสัง่ขอรบั ฮหูยิน

แม่ทัพของข้า"
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ท่าทีของเฉยีวเจายังคงไม่ผ่อนคลายลง นางย่ืนมอืไปองัหน้าผากเขา 

ทหีนึง่ ยังจบัตามแขนขาและแผ่นหลงัของเขา สหีน้าของนางเคร่งขรมึลง

ทุกทีๆ

"ถิงเฉวียน ท่านรู้สึกหนาวไปทั้งตัวหรือไม่"

เขาพยักหน้าอย่างลังเล "หนาวกว่าปกติอยู่บ้าง"

เขามีพิษไอเย็นอยู่ในตัวจึงคุ้นชินกับอาการหนาวทั่วสรรพางค์กาย

เป็นประจ�า ส่งผลให้เขาไม่ค่อยรูส้กึถึงความหนาวเยน็ได้เฉยีบไวนกัจรงิๆ

"เช่นน้ันปวดเมื่อยตามข้อกระดูกหรือปวดศีรษะหรือไม่" เฉียวเจา

ซักถามต่อ

เขามองนางอย่างพินิจแล้วเอ่ยขึน้ "สาเหตทุีข้่าหลบมดีสัน้ทีอ่าบยาพิษ 

เล่มนัน้ไม่ทนั เพราะตอนน้ันจู่ๆ  ก็ปวดเมือ่ยหนาวส่ันกะทันหันจนควบคุมตัว 

ได้ไม่เต็มที่"

เฉียวเจาท�าสีหน้าไม่สู้ดี

เซ่าหมงิยวนเป็นคนฉลาดหลกัแหลมชัน้ใด เขาเหน็เช่นนีก็้ฉกุใจได้

จึงเอ่ยถามขึ้นว่า "ไข้ป่าก�าเริบใช่หรือไม่"

นางผงกศีรษะรับ

"แล้วส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่"

"ต้องนอนพักอย่างน้อยห้าวันและด่ืมยาควบคูกั่นถงึจะรกัษาอาการ

ไข้ป่าให้หายดีได้"

พอเหน็เขาท�าหน้าเคร่งเครยีด เฉยีวเจารนิน�า้ร้อนถ้วยหน่ึงย่ืนให้เขา 

"ต่อให้ไข้ป่าไม่ก�าเริบ บาดแผลตรงท้องท่านก็ต้องพักฟื้นหลายวัน ยังมี 

ผูต้รวจการสงิอกี คงเป็นเพราะโดนทารณุทรมานท้ังทางร่างกายและจติใจ

เป็นเวลานาน สุขภาพของเขาจึงทรุดโทรมอ่อนแอถึงท่ีสุด เขาจ�าเป็น 
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ต้องพักรักษาตัวหลายวันเช่นกันถึงจะเริ่มเดินทางสมบุกสมบันได้ ฉะนั้น

ท่านพักผ่อนให้สบายใจเท่านั้นเป็นพอ"

"เกรงแต่ว่าทางสิงอู่หยางจะไม่ยอมรามือ เขาต้องออกตามหาตัว

พวกเราขนานใหญ่"

"พวกเราพักอยู่ในเรอืนชาวบ้านทีไ่ม่โดดเด่นสะดดุตาอย่างน้ี น่าจะ

ไม่โดนตรวจค้น"

เซ่าหมิงยวนย้ิมฝืดๆ "ตอนแรกข้าก็คิดเช่นนี้  แต่พอไปช่วย 

ผู้ตรวจการสงิวันนี ้จู่ๆ  ก็รูส้กึว่าเรือ่งมนัไม่ได้ง่ายดายอย่างท่ีเห็นภายนอก

เสียแล้ว"

เฉียวเจารับฟังเงียบๆ นางย่อมต้องรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายดายปานนั้น 

หาไม่แล้วเซ่าหมิงยวนคงไม่มีทางได้รับบาดเจ็บ

"วนัน้ีข้าได้พบผูต้รวจการสงิตวัจรงิและตวัปลอมสองคน ข้าเจอกับ

ผู้ตรวจการสิงตัวปลอมท่ีรูปโฉมเหมือนกับภาพวาดทุกประการก่อน  

ตอนข้าอุม้เขาขึน้ เขาหยิบมดีสัน้ออกมาแทงใส่ข้ากะทันหัน..." เซ่าหมิงยวน 

เล่าสิ่งที่ประสบพบเจอมาในราตรีนี้

เขามองไปทางเฉียวเจา "เจาเจา พิษนกเจิ้นที่ทาอาบไว้บนมีดสั้น

เช่นนี้จะอยู่ได้นานเพียงใด"

นางตอบโดยไม่ต้องหยุดคิด "วิธีการอาบยาพิษบนมีดสั้นจะมี

ปรมิาณพิษจ�ากดัและอยู่ได้ไม่นานนกั โดยมากผ่านไปวันสองวันก็ไม่หลงเหลือ 

ฤทธิ์อะไรแล้ว"

ดวงตาของชายหนุ่มทอประกายเข้มขึ้น "เรื่องมันน่าประหลาดท่ี 

ตรงนี้เอง สิงอู ่หยางเป็นคนระวังรอบคอบ จะหาคนปลอมตัวเป็น 

ผู้ตรวจการสิงก็มิใช่เรื่องแปลกอันใด ทว่าในอาณาเขตที่เขาใช้มือเดียว 
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ปิดฟ้าได้ ผูต้รวจการสงิตวัปลอมผูน้ี้จ�าเป็นต้องซกุมดีสัน้อาบยาพิษไว้ใน

อกเสื้อตลอดเวลาด้วยหรือ"

เฉียวเจาฟังแล้วท�าท่าครุ่นคิด นางพูดพึมพ�าขึ้นว่า "เขากระท�า 

เยี่ยงนี้กลับคล้ายรู้ล่วงหน้าว่าจะมีคนมาหา ดังนั้นถึงตั้งใจรอท่านอยู่"

"น่ันสิ การจัดวางก�าลังในจวนผู้ตรวจการสิงเรียกได้ว่าแน่นหนา

ประหนึ่งแหฟ้าตาข่ายดิน ข้าพาตัวผู้ตรวจการสิงออกมาได้ก็เป็นความ

โชคดีเช่นกัน" เมื่อนึกไปถึงอันตรายทุกฝีก้าวในจวนผู ้ตรวจการสิง  

เซ่าหมิงยวนก็สะท้านเยือกตรงกลางอก เขาจึงปิดบังเอาไว้ไม่เอ่ยถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด

เฉียวเจาจับแขนเสื้อของเขาไว้พลางพูดอย่างเคร่งขรึม "ถิงเฉวียน 

ร่องรอยของพวกเราอาจจะแพร่งพรายออกไปแล้ว หรือไม่ต่อให้ร่องรอย

มิได้แพร่งพรายออกไป แต่มีผู้ไม่หวังดีล่วงรู้เป้าหมายของพวกเราแล้ว"

"ข้าคิดเช่นนี้เหมือนกัน" อาการปวดศีรษะจู่โจมมาเป็นระลอก  

เซ่าหมิงยวนปรือตาลง "เจาเจา ข้าเพียงเป็นห่วงเจ้า..."

นางเหน็ใบหน้าซดีขาวของเขาเปลีย่นเป็นสแีดงก็แจ่มแจ้งแก่ใจว่า

เขาเริ่มจับไข้แล้ว

"ท่านนอนพักก่อน ข้าจะไปต้มยา" เฉียวเจาดึงผ้าห่มมาห่มให้เขา

แล้วลุกขึ้นจะออกไป ทว่ากลับถูกเขารั้งไว้

"เจาเจา เรียกเฉินกวงเข้ามา"

"ได้" นางตอบตกลงแล้ว ทว่าชายหนุ่มก็ยังไม่ปล่อยมือดุจเก่า

"ถิงเฉวียน ท่านอย่ากังวลใจนะ เพราะข้าเตรียมป้องกันเรื่องไข้ป่า

ก�าเรบิให้ท่านไว้ล่วงหน้าเลยน�าสมนุไพรทีต้่องใช้มาด้วย เมือ่วานเฉนิกวง

ก็ซื้อข้าวสารอาหารแห้งไว้เรียบร้อยแล้ว หลายวันน้ีพวกเราไม่ต้อง 
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ออกนอกเรือน คนของสิงอู่หยางคงสืบหาท่ีพ�านักของพวกเราไม่เจอใน 

เร็ววันนี้หรอก"

เซ่าหมิงยวนถึงยอมปล่อยมือออก

ไม่นานนักเฉินกวงก็เดินเข้ามา พอเห็นท่าทางของผู้เป็นนาย เขาก็ 

ใจหายวาบทันที "ท่านแม่ทัพ ข้ามาแล้วขอรับ"

เซ่าหมิงยวนฝืนลืมตาขึ้นพูดก�าชับ "เฉินกวง หากถึงคราวคับขัน  

เจ้าพาคุณหนูหลีหนีไป คุ้มครองนางให้ปลอดภัยแทนข้าด้วย"

"ท่านแม่ทัพ..."

"นี่เป็นค�าสั่ง" สุ้มเสียงของเซ่าหมิงยวนอ่อนระโหยอย่างมาก แต่ยัง

แฝงอ�านาจบารมีอย่างไม่เปิดช่องให้ขัดขืน

เฉินกวงกล่าวด้วยสีหน้าขึงขัง "น้อมรับค�าสั่ง"

ขณะท่ีภายในเรือนชาวบ้านไม่โดดเด่นสะดุดตาอบอวลไปด้วย 

กลิน่ยาหอมฟุ้ง ถนนใหญ่ของเมอืงฝซูงิกลบัตกอยู่ในบรรยากาศตงึเครยีด

อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เฉินกวงซึ่งออกไปสังเกตการณ์อย่างลับๆ กลับมาถึงแล้วเอ่ยกับ

เฉียวเจา "โชคดีที่ท่านแม่ทัพสั่งให้ข้าเช่าเรือนชาวบ้านหลังน้ีไว้ เมื่อครู ่

ข้าออกไปสบืข่าว มทีหารเป็นกลุม่ๆ ก�าลงัไล่ค้นตามโรงเตีย๊มไปทลีะแห่ง

อยู่ขอรับ"

หญิงสาวมิได้มองไปในด้านดี

หากสิงอู่หยางได้รับข่าวมาจากทางใดทางหนึ่งว่ามีคนจะมาช่วย 

ผู้ตรวจการสิงออกไป ไม่แน่ว่าอาจสืบได้เลาๆ แล้วว่าพวกนางเป็นใคร

เมือ่รูว่้าฝ่ายตรงข้ามเป็นกวนจวินโหว สงิอู่หยางจะชะล่าใจได้เช่นไร  
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เมือ่ไม่พบเบาะแสจากโรงเต๊ียม ก้าวต่อไปก็ต้องขยายวงค้นหาให้กว้างขึน้ 

อย่างแน่นอน

"แล้วท่านแม่ทัพจะหายดีได้เมื่อไรขอรับ" มาตรว่าปกติเฉินกวง 

จะเป็นคนโผงผางร่าเริง เพลานี้ยังกลัดกลุ้มหนักอกดุจเดียวกัน

ค�าสั่งของท่านแม่ทัพเขาย่อมปฏิบัติตามเป็นธรรมดา แต่ถึงเวลา 

ถ้าให้ทอดท้ิงท่านแม่ทัพจริงๆ อย่างน้ันคงทุกข์ทรมานย่ิงกว่าสังหารเขา

ทั้งเป็นเสียอีก

"อย่างน้อยก็ต้องสี่ห้าวัน"

ต่อจากนัน้บรรยากาศในเมอืงฝซูงินับวนัย่ิงตงึเครียดข้ึนตามล�าดบั 

วันที่สามหลังจากเฉียวเจากล่าวค�านี้ จู่ๆ ก็มีคนเคาะประตูลานเรือน

ดวงตาของเฉนิกวงทอประกายกร้าววูบหน่ึง เขาอดมองไปทางนาง

ไม่ได้
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สีหน้าของเฉียวเจาสุขุมเยือกเย็นดังเก่า "ถามดูว่าพวกเขาเป็นใคร"

เฉินกวงเดินไปถึงหน้าเรือน เสียงตบประตูด้านนอกย่ิงดังสนั่น  

เขายังไม่ทันได้ถาม เสียงตะโกนโหวกเหวกก็ดังขึ้น 

"เปิดประตู! พวกข้าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการมาค้นหาชาววอโค่ว"

เขาเปิดประตแูล้วย่อเข่าน้อยๆ โค้งกายต�า่ ก่อนกล่าวอย่างย้ิมแย้ม

ว่า "ใต้เท้า พวกข้าล้วนเป็นชาวบ้านท�ามาหากินสุจริต มีชาววอโค่วที่ใด

กันเล่าขอรับ"

นอกประตูมีคนยืนอยู่สี่คน เห็นประตูเปิดก็ผลักเฉินกวงออกแล้ว

ก้าวเท้าเข้าเรือนก่อนพูดเยาะๆ "มีชาววอโค่วหรือไม่พวกเจ้าไม่มีสิทธิ์พูด 

ต้องค้นดูถึงจะรู้"

เฉินกวงยังโค้งตัวต�่าเดินตามพวกเจ้าหน้าที่ทางการไปทางด้านใน

ด้วยท่าทางพินอบพิเทา "ขอรับ ใต้เท้าทั้งหลายค้นได้เลย ค้นดูให้เต็มท่ี

501
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เลยขอรับ"

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งสายตาบอกอีกสามคน "พวกเจ้าแยกกันค้น 

ให้ทั่วๆ ดูว่าเรือนนี้มีทั้งหมดกี่คน"

อีกสามคนแยกย้ายกันตรวจค้น ส่วนหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีหันไปจ้องมอง 

เฉียวเจา

นางก้มศีรษะงุดขยุ้มชายเสื้ออย่างอึดอัด

"นี่เป็นคุณชายน้อยของข้า กลัวคนแปลกหน้าตั้งแต่วัยเยาว์แล้ว

ขอรับ" เฉินกวงรีบบอกขึ้น

หวัหน้าเจ้าหน้าทีส่บืเท้าสองก้าวไปหยุดตรงหน้าเฉียวเจา ก้มศีรษะลง 

มองนางอย่างส�ารวจตรวจตรา

นางกัดริมฝีปากพลางถอยหลังสองก้าว ไม่กล้าเงยหน้าขึ้น

เมื่อเห็นความสูงของเด็กหนุ่มเบื้องหน้าแล้วเขาก็หมดความสนใจ

คนทางเบือ้งบนบอกกล่าวว่าคนท่ีต้องการจบักุมเป็นบรุุษเรือนกาย

สูงใหญ่ เจ้าหนุ่มหัวโตตัวเล็กเหมือนถ่ัวงอกผู้นี้ต้องไม่ใช่คนที่พวกเขา 

ตามหาเป็นแน่

เขาคิดถึงตรงนี้แล้วเลื่อนสายตาไปที่เฉินกวง

เฉินกวงโค้งกายแย้มยิ้มเต็มหน้า "ใต้เท้า..."

"ยืนตัวตรงซิ!"

เฉินกวงใจกระตุกวูบ ทว่าไม่กล้าแสดงพิรุธทางสีหน้าแม้สักนิด  

เขายืดตัวขึ้นอย่างเชื่อฟัง

ดวงตาของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีทอแววเครียด เขาจ้องเฉินกวงเขม็ง

อย่างปึ่งชา "ตัวสูงดีนี่"

เฉนิกวงย้ิมกว้างอวดไรฟันขาวท้ังปาก "ข้ากินจแุต่เด็กขอรับ คนอืน่
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กินข้าวหนึ่งชาม ข้ากินสามชาม ก็เลยเป็นคนร่างสูงใหญ่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

พ่อข้ายังติงว่าข้ากินจุ..."

"ไม่ต้องพูดมาก ถกชายเสื้อขึ้น"

"อะไรนะขอรบั" แววแตกตืน่จดุขึน้ในดวงตาเฉนิกวงวูบหนึง่ แต่เขา

ยังท�าหน้าไขสือเอ่ยถามขึ้น

"หูหนวกใช่หรือไม่ ข้าบอกให้เจ้าถกชายเสื้อขึ้น"

เฉินกวงยกมือกอดอกแน่นๆ "ใต้เท้า นี่...นี่ไม่ดีกระมัง บุรุษด้วยกัน

จะสร้างความล�าบากใจให้กันไปไย..."

หวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่ดอืดดาลอย่างหนกั "อย่าพูดพล่าม ถ้าไม่ถกชายเสือ้ 

ให้ข้าดูก็ตามพวกข้าไป!"

"อย่าๆ ข้ายอมแล้วๆ" เฉนิกวงลกุลนถกชายเสือ้ขึน้เผยให้เห็นกล้ามท้อง 

แข็งแน่นเรียบเนียน เขาตวัดสายตามองเฉียวเจาแวบหนึ่ง

คุณหนูสาม คนพวกนี้ถึงกับตรวจดูหน้าท้อง ประเดี๋ยวท่านแม่ทัพ

จะท�าฉันใดเล่า

แย่แล้วๆ คราวนี้ดีไม่ดีจะหนีไม่พ้นจริงๆ

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าบริเวณท้องของเฉินกวงเรียบเนียน สีหน้า

ถึงผ่อนคลายลง เขาพูดอย่างไม่สบอารมณ์ "ปล่อยชายเสื้อลง"

เบื้องบนมีค�าสั่งให้จับคนร้ายที่มีรอยแผลใหม่จากมีดตรงส่วนท้อง 

เขาจึงแน่ชัดแล้วว่าไม่ใช่คนผู้นี้

เวลาน้ีเองเจ้าหน้าท่ีทางการอีกสามคนสาวเท้าออกมา "หัวหน้า  

ในเรอืนยังมอีกีสองคน เป็นตาเฒ่าผูห้น่ึงกับลงุผูห้น่ึง ล้วนนอนอยู่บนเตยีง

ขอรับ"

"เข้าไปดูสิ"
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เจ้าหน้าที่ทางการคนหนึ่งน�าทางหัวหน้าไปยังห้องที่ผู้ตรวจการสิง

พักอยู่

พอย่างเท้าเข้าไปก็ได้กลิ่นยาจางๆ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีขมวดคิ้ว 

โดยไม่รู้ตัว เขามองไปทางเตียง

บนนั้นมีชายชราผมเผ้าหงอกขาว ใบหน้าเหลืองซีดเต็มไปด้วย 

ริ้วรอยยับย่น ดูท่าทางป่วยหนักร่อแร่

เขาล้วงภาพวาดคนจากอกเสื้อ คลี่เปิดออกเทียบดูอย่างละเอียด

เฉินกวงฉวยจังหวะเหลือบมอง เป็นภาพใบหน้าของผู้ตรวจการสิง

ซึ่งเซ่าหมิงยวนพากลับมาเมื่อราตรีก่อนอย่างเห็นได้ชัด

เขามองไปทางผู้ตรวจการสิงที่แก่ชรากว่าในภาพวาดราวย่ีสิบ

สามสิบปีอีกครา ในใจอดเลื่อมใสเฉียวเจาสุดประมาณมิได้

รอยย่นบนใบหน้าของผู้ตรวจการสิงเป็นคุณหนูสามวาดออกมา 

ทลีะเส้นๆ แม้แต่เรอืนผมหนวดเคราก็ล้วนเป็นนางทีย้่อมให้ ฝีมอืในเชงินี้

ของนางเข้าขั้นล�้าเลิศโดยแท้

ครั้นเห็นรูปโฉมของตาเฒ่าที่ดูเหมือนจะส้ินใจได้ทุกเมื่อบนเตียง 

ไม่เหมือนกับภาพวาดโดยสิ้นเชิง หัวหน้าเจ้าหน้าที่เก็บภาพขึ้น เอ่ยถาม

ด้วยสีหน้ารังเกียจว่า "เขาเป็นอะไรกับเจ้า แล้วป่วยเป็นโรคอะไร"

เฉียวเจาอ้าปากพูดอย่างตกประหม่า "เขาเป็นท่านปู่ของข้า หมอ 

บอกว่าท่านปูเ่ป็นไข้หัวลม" 

"ไข้หัวลม? เหตุใดเป็นไข้หัวลมถึงอยู่ในสภาพใกล้ตายได้" หัวหน้า

เจ้าหน้าที่ไต่ถาม

เฉยีวเจาก้มศรีษะลงราวกับหวาดกลวัมาก กระท่ังสุม้เสยีงยังสัน่เครอื  

"ข้า...ข้าไม่รู้...ท่านพ่อข้าคอยดูแลท่านปู่ก็ล้มป่วยตามไปด้วย..."
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"พ่อเจ้า?"

"ท่านพ่อข้าอยู่ห้องตดิกัน" เฉยีวเจาเหลอืบมองไปทางห้องท่ีเซ่าหมงิยวน 

อยู่ปราดหนึ่งอย่างฉับไว

เฉนิกวงทัง้ใจเต้นระทกึทัง้อยากหวัร่อ ไม่นกึไม่ฝันเลยว่าคุณหนสูาม

จะเรียกท่านแม่ทัพว่า 'ท่านพ่อ' ได้คล่องปากถึงเพียงนี้

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เดินไปตรงหน้าประตูห้องของเซ่าหมิงยวนแล้ว

มองเข้าไปด้านใน

บุรุษที่นอนอยู่บนเตียงอายุราวสามสิบเศษ สีหน้ายังย�่าแย่กว่า 

ตาเฒ่าห้องติดกัน ถ้าพูดว่าตาเฒ่าน้ันดูท่าทางป่วยหนักร่อแร่ เช่นน้ัน 

ชายวัยกลางคนผู้นี้ก็ก้าวขาข้างหนึ่งเข้าโลงศพแล้ว

หัวหน้าเจ้าหน้าที่นึกฉงนในใจอย่างสุดระงับ 

สองพ่อลูกล้วนเป็นไข้หัวลม ซ�้ายังอาการหนักเช่นนี้ รู้สึกไม่วาย 

ว่าไม่เข้าทีอยู่บ้าง

"พ่อเจ้าเป็นไข้หัวลมเหมือนกันหรือ"

เฉียวเจาพยักหน้าพลางพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมองว่า "อื้อ ตอนแรก

ท่านพ่อข้ายังดีๆ  อยู่ ใครจะรูว่้าดูแลท่านปูไ่ด้สองวนัก็กลายเป็นเช่นนีแ้ล้ว 

พวกข้าเชิญหมอมาตรวจ หมอบอกว่าท่านปู่ข้าเป็นไข้หัวลมที่แพร่ต่อให้

คนอื่นได้ง่ายมากชนิดหนึ่ง ให้พวกข้าเตรียมจัดงานศพได้เลย...ฮือๆๆ..."

พอนางกล่าวถ้อยค�าน้ีออกมาหัวหน้าเจ้าหน้าทีก็่หน้าถอดสไีปถนดัตา  

เขารีบถอยออกไปที่ลานเรือน พวกเจ้าหน้าที่ทางการอีกสามคนก็วิ่งตาม

ออกมาด้วยสีหน้าไม่ดีไปตามๆ กัน

"พวกเจ้าใครก็ได้เข้าไปตรวจดูซิ" หัวหน้าเจ้าหน้าที่ออกค�าสั่ง

เจ้าหน้าที่ทางการสามคนมองหน้ากันไปมา ไม่มีคนใดปริปาก
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"ใต้เท้าท้ังหลายสัง่ก�าชบัไว้แล้วว่าจะปล่อยให้ผูต้้องสงสยัหลดุรอด

ไปไม่ได้แม้แต่คนเดียว"

เจ้าหน้าที่ทางการสามคนแอบเบะปาก

ถ้าปล่อยให้หลดุรอดไปไม่ได้ เจ้าก็ไปเองส ิโรคทีต่ดิแล้วอาจถึงตาย

ได้พรรค์นี้ ใครจะเต็มใจไปเสี่ยงเล่า

พวกเขาต่างตกลงใจแน่วแน่ไม่ปริปาก หัวหน้าเจ้าหน้าท่ียกนิ้วชี้  

"เอ้อร์หู่ เจ้าไปแล้วกัน"

เจ้าหน้าที่คนที่โดนขานชื่อท�าหน้าตะลึงงัน "หัวหน้า ข้าๆๆ..."

"เจ้าๆๆ อะไร รีบไปสิ!"

แม้ว่าเจ้าหน้าทีค่นน้ันมนีามว่า 'เอ้อร์หู'่* แต่เรือนกายกลบัผอมแห้ง

ดุจไก่ป่วย ท่ามกลางสายตาของหัวหน้ากับเจ้าหน้าที่ทางการอีกสองคน

ที่จับจ้องมองอยู่ เขาท�าหน้าม่อยพยักหน้าในที่สุด "ข้าไปเอง"

เจ้าหน้าท่ีทางการผู้นั้นออกเดินพลางมองเหลียวหลังเป็นระยะ 

สุดท้ายเผยสีหน้าไม่พรั่นพรึงต่อความตาย ก้าวเท้าเข้าไปอย่างเด็ดเดี่ยว

เฉียวเจาตามเข้าไปเงียบๆ นางหยุดยืนที่ข้างเตียงแล้วเอ่ยถาม 

"ใต้เท้า ท่านอยากตรวจดูอะไรขอรับ โปรดเบามือสักหน่อย ร่างกาย 

ท่านพ่อข้าทนไม่ไหว"

แพขนตาของเซ่าหมิงยวนที่แกล้งนอนหลับตาอยู่สั่นระริกเบาๆ

เจ้าหน้าทีท่างการแสดงสหีน้ารงัเกยีจ เขายกมอืปิดปากพลางบอก 

"ถกชายเสื้อเขาขึ้น"

เฉินกวงยืนอยู่หน้าประตูหายใจไม่ท่ัวท้องทันใด ใจเขาเต้นตึกตัก

ไม่เป็นจังหวะ

* หู่ หมายถึงเสือ
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ฝ่ายเฉียวเจากลับมีสีหน้าเป็นปกติ ถกชายเสื้อเซ่าหมิงยวนขึ้น 

ตามค�าบอกของเจ้าหน้าที่ทางการ

เขาช�าเลืองมองแวบเดียว เห็นตรงท้องน้อยของบุรุษที่นอนป่วย 

บนเตียงไม่มีรอยแผลจากมีดใดๆ ก็ไม่แม้แต่คิดจะดูซ�้าอีกครั้ง ถอยออก

จากห้องไปอย่างลุกลี้ลุกลน เขาส่ายศีรษะพลางกล่าวว่า "หัวหน้า ไม่ใช่ 

คนผู้นั้นขอรับ"

"ถ้าอย่างนั้นก็กลับกันเถอะ" หัวหน้าเจ้าหน้าที่ถ่มน�้าลายลงพ้ืน  

"อัปมงคลจริงๆ"



35ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

ท้ายที่สุดภายในลานเรือนเล็กๆ ก็กลับคืนสู่ความสงบ

เฉินกวงทิ้งตัวพิงก�าแพงลูบอกพลางพูด "หวุดหวิดๆ"

เขาเดนิลิว่ๆ ไปหาเซ่าหมงิยวน ถกชายเสือ้ข้ึนเพ่งมองตรงท้องน้อย

ของผู้เป็นนายโดยไม่ละสายตา

เซ่าหมิงยวนลืมตาขึ้นยกมือฟาดเขาทีหนึ่ง "ดูอะไร"

เฉินกวงยื่นมือไปลูบท้องน้อยของท่านแม่ทัพอย่างห้ามใจไม่อยู่

ผู้เป็นท่านแม่ทัพหน้าบึ้งตึงทันใด "เฉินกวง เจ้ากินอิ่มเกินไปแล้ว 

ใช่หรือไม่"

หน็อยแน่ บังอาจลูบหน้าท้องข้า!

"คุณหนูสาม ท่านใช้อะไรปิดบังบาดแผลของท่านแม่ทัพไว้หรือ

ขอรับ"

เฉยีวเจาสาวเท้าเข้าไปดึงบางอย่างเป็นแผ่นบางๆ ตรงหน้าท้องของ

502



36 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 7

ชายหนุ่มออก เผยให้เห็นรอยแผลที่ตกสะเก็ดแล้ว

เฉินกวงมองอย่างพินิจแล้วอัศจรรย์ใจยกใหญ่อย่างช่วยไม่ได้ 

"กระดาษแผ่นหนึ่ง?"

เขามองดูกระดาษที่มีสีสันใกล้เคียงกับผิวกายตรงส่วนท้องของ

เซ่าหมิงยวน ท้ังยังมีลวดลายของเนื้อหนังท่ีเป็นธรรมชาติแล้วสีหน้าก็ 

ฉายแววตะลึงพรึงเพริด "นี่ก็เป็นท่านวาดออกมาเช่นกันหรือขอรับ"

เฉียวเจาขย�ากระดาษท้ิงลงกระโถนบ้วนน�้าลาย ตอนนี้จิตใจท่ี 

เขม็งเกลียวถึงผ่อนคลายลง มุมปากนางปรากฏรอยย้ิมข้ึน "ข้าวาดเอง 

แต่ถ้าดูให้ดีๆ ก็มองออกได้นะ"

เฉนิกวงตบหน้าผากตนเองอย่างหวาดผวา "หวุดหวิดไปๆ เคราะห์ด ี

ท่ีเจ้าหน้าที่ทางการผู้นั้นกลัวติดโรค มองผ่านๆ แวบเดียวก็ออกไปแล้ว 

คุณหนูสาม ท่านฉลาดจริงๆ ข้าเป็นห่วงอยู่ตลอดว่าจะตบตาไม่ส�าเร็จ"

กระนัน้ถึงจะความแตกเขาย่อมจดัการเจ้าหน้าท่ีทางการสีค่นนัน้ได้  

แต่ก็จะยุ่งยากในภายหลัง

องครกัษ์น้อยย่ิงคดิย่ิงหวาดผวา เขากล่าวอย่างทึง่ๆ "พวกเราโชคดี

อกีด้วยขอรบั เจ้าหน้าทีท่างการพวกน้ันไม่เอาไหนเลย ซ�า้คนท่ีเข้าไปตรวจดู 

ในเรือนคนสุดท้ายยังเป็นคนที่ไม่เอาไหนที่สุดด้วย"

เฉยีวเจาหัวเราะ "มใิช่พวกเขาไม่เอาไหนหรอก แค่เป็นธรรมดาของ

ปถุุชนเท่านัน้ หลายวันมาน้ีพวกเขาตรวจค้นไปทัว่ทุกหนแห่งไม่หยุดหย่อน 

ก็ไม่พบตวัเสยีที ความจรงิลกึๆ ในใจพวกเขาก็ไม่คดิว่าจะเจอพวกเราทีน่ี่ 

ประกอบกับในเรอืนนีม้คีนป่วยท่ีดทู่าทางจะแพร่โรคได้ ใครเล่าจะเตม็ใจ

เสีย่งอันตรายเช่นน้ี ในสถานการณ์ท่ีไม่มคีนยอมเสีย่ง คนท่ีถูกส่งออกมา

ก็ต้องเป็นคนอ่อนแอที่สุดในหมู่คนพวกนั้น แล้วคนประเภทนี้โดยมาก 
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จะมีนิสัยขี้ขลาดไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ดังนั้นแทบจะแน่ใจได้เลย

ว่าตอนเข้าไปตรวจดูเขาต้องท�าแบบขอไปทีอยู่แล้ว"

นางพูดจบแล้วหรี่ตาลงลอบถอนใจเบาๆ

ความโชคดีในสายตาของคนอื่นๆ รอบข้างมักเกิดจากการทุ่มเท

ความคิดให้มากขึ้นก็เท่านั้นเอง

ได้ยินค�าอธิบายของเฉยีวเจาแล้วดวงตาของเฉนิกวงย่ิงเป็นประกาย 

มากขึ้น สุดท้ายเขาอดหันหน้าไปมองผู้เป็นนายที่นอนอยู่บนเตียงไม่ได้

เซ่าหมิงยวนชายตามองเขา พลางกล่าวเสียงเย็นๆ "มองอะไร"

"ไม่ได้มองอะไรขอรับ ท่านแม่ทัพพักผ่อนให้มากๆ เถอะ ข้าจะไป

ป้อนยาให้ผู้ตรวจการสิงแล้ว" 

ถึงท่ีสดุแล้วเฉนิกวงมไิด้บอกความคดิในใจออกมา เขาโคลงศรีษะ

เดินถอนใจเฮือกๆ ออกไป

คณุหนูสามฉลาดถึงเพียงนี ้ข้าสามารถท�านายชะตาชวิีตอนัน่าเศร้า

ในอนาคตของท่านแม่ทัพได้แล้วว่า ขอเพียงพูดโกหกก็ต้องลงเอย 

ด้วยการถูกจับได้อย่างหนีไม่พ้น!

เฮ้อ...ความเป็นจรงิทีโ่หดร้ายเฉกน้ี ข้าอย่าพูดออกมาให้ท่านแม่ทพั

ต้องสะเทือนใจจะดีกว่า แต่กลับต้องซื้อกระดานซักผ้าเตรียมไว้หลายๆ 

แผ่น รอมอบเป็นของขวัญอวยพรให้ท่านแม่ทัพในวันพิธีมงคลต่างหาก

พอเฉนิกวงออกไปเฉยีวเจาพลนัรูส้กึละม้ายว่าภายในห้องไม่มเีสยีงเป็ด 

นับร้อยตัวร้องดังระงมอีก นางส่งยิ้มละไมให้ชายหนุ่ม "ยังดีที่ผ่านด่านนี้

ไปได้"

อันว่าแผนการอยูท่ี่คน ผลส�าเรจ็อยู่ท่ีฟ้า อกีท้ังยังมคีวามเป็นไปได้ 

'หนึ่งในหมื่น' นั่นด้วย
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เซ่าหมงิยวนมองนางด้วยสายตาทีป่นเปไปด้วยความรูส้กึหลายหลาก

เฉียวเจาเอ่ยถาม "มีอะไรหรือ" 

เขาเม้มเรยีวปากบางแน่น "เจาเจา เมือ่ครูเ่จ้าเรยีกขานค�าว่า 'ท่านพ่อ'  

ได้คล่องปากยิ่งนัก"

ตอนน้ันเขาหลบัตาฟังเสยีงอยูยั่งรูส้กึว่าตนมบีตุรสาวทีโ่ตถึงเพียงนี้ 

ผู้หนึ่งจริงๆ

ความคิดนี้ชวนให้ไม่สบอารมณ์ดีแท้ เขาอายมุากกว่าเจาเจาเพยีง

ไม่ก่ีปี ไฉนปลอมตัวเป็นพ่ีใหญ่ของนางไม่ได้ จ�าเพาะต้องอ้างเป็นบดิาเล่า  

หรือส่วนลึกในใจของเจาเจารู้สึกว่าเขาอายุมากเกินไป

เฉยีวเจามองค้อนเขาอย่างระอาใจ "เรือ่งนีท่้านก็ต้องคดิเล็กคดิน้อย

ด้วยหรือ ครอบครัวมีปู่พ่อลูกสามรุ่นไม่เหมาะสมกว่าหรือไร"

เขาเพ่งมองนางนิง่ๆ แล้วหวัเราะออกมาในท่ีสดุ "เจ้าไม่ตงิว่าข้าอายุมาก 

ก็ดีแล้ว"

แม่นางเฉยีวมองคนบางคนด้วยสายตาทีเ่หมอืนมองคนปัญญาทบึ 

"เซ่าหมิงยวน ท่านอย่าลืมว่าพวกเราอายุเท่ากัน"

หรอืเขานกึว่านางอยากกลายเป็นเด็กสาวท่ียังไม่ย่างวัยสบิสีกั่นเล่า

เขาอมยิ้มพยักหน้า "ใช่ พวกเราอายุเท่ากัน"

"พรุ่งน้ีท่านแช่ตัวในน�้าสมุนไพรอีกครั้งอาการไข้ป่าก็จะหายสนิท 

ส่วนร่างกายของผู้ตรวจการสิงแข็งแรงขึ้นมากหลังจากได้ฟื้นฟูบ�ารุงมา

หลายวัน แล้วพวกเราจะออกจากเมืองเมื่อไร"

ได้ยินนางถามเรื่องนี้เซ่าหมิงยวนนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยตอบ  

"หลังเจ้าหน้าท่ีทางการพวกน้ันตรวจค้นไปแล้ว ที่น่ีอยู่ได้อย่างปลอดภัย

ชั่วคราว พรุ่งนี้ให้เฉินกวงออกไปดูลาดเลาก่อนค่อยว่ากันอีกที หาก
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สถานการณ์ยังดีอยู่ มิสู้ออกจากเมืองช้าสักหน่อย ประการแรกเพ่ือให้

ร่างกายของผู้ตรวจการสิงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ประการท่ีสองเวลาผ่านไป

ยิ่งนาน การตรวจตราที่ประตูเมืองก็จะยิ่งหละหลวม"

ตอนนี้เองเฉินกวงเดินเข้ามาอย่างเร่งร้อน "ท่านแม่ทัพ คุณหนูสาม 

ผู้ตรวจการสิงฟื้นแล้วขอรับ"

หลายวันมานีผู้ต้รวจการสงินอนสลบไสลเรือ่ยมา หาใช่ว่าร่างกายเขา 

อ่อนแอจนถึงขั้นไม่ได้สติ หากแต่เป็นเฉียวเจาตั้งใจปรุงยาให้เขา เพราะ

การนอนหลับคือยาบ�ารุงขนานเอก

ถึงกระนัน้แน่นอนว่าไม่ว่าเรือ่งใดล้วนต้องยึดถือความพอดเีป็นท่ีต้ัง  

ผู้ตรวจการสิงนอนหลับรวดเดียวนานหลายวันก็สมควรแก่เวลาที่จะตื่น

ได้แล้ว

เซ่าหมิงยวนลุกลงจากเตียง "ไปเถอะ พวกเราไปพบผู้ตรวจการสิง

ด้วยกัน"

"ท่านไม่ไปล้างหน้าหรือ" เฉียวเจาเอ่ยเตือน

เขาชะงักฝีเท้าเล็กน้อยแล้วส่ายหน้ากล่าวว่า "ไม่เป็นไร"

มิใช่จะไปพบใต้เท้าหลีบิดาในตอนน้ีของเจาเจาเสียหน่อย เขาด ู

สูงวัยไปสักนิดจะเป็นไรไป

"ท่านแม่ทัพ ข้าพยุงท่านนะขอรับ"

เขาไม่ได้ปฏิเสธ ยอมให้เฉินกวงประคองเดินออกไปแต่โดยดี

ผูต้รวจการสงิเพ่ิงฟ้ืนคนืสต ิสหีน้าแววตายังดงูนุงงอยู่บ้าง ได้ยินเสยีง 

ฝีเท้าก็กลอกตาไปมาพลางเอ่ยถามอย่างระแวดระวัง "พวกเจ้าเป็นใคร"

เซ่าหมิงยวนเดินเข้าไปแล้วบอกอย่างตรงไปตรงมา "ข้าคือแม่ทัพ

เป่ยเจิงกวนจวินโหว สองสามวันก่อนข้าช่วยใต้เท้าสิงออกมาจากจวน 
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ผู้ตรวจการ บัดนี้พวกเรายังอยู่ที่เรือนชาวบ้านในเมืองฝูซิง"

ผูต้รวจการสงิพินจิดเูขา ถึงน�า้เสยีงจะอ่อนระโหยแต่สายตาแจ่มใสแล้ว  

"แม่ทัพเป่ยเจงิกวนจวนิโหว? หลานเขยของอาจารย์เฉยีวจวัผูโ้ด่งดงัท่ัวหล้า?"

"เป็นข้าเอง" มุมปากของเซ่าหมิงยวนยกโค้งข้ึนอย่างสุดระงับ เขา

เหลือบตามองเฉียวเจาแวบหนึ่งอย่างฉับไว

หลานเขยของอาจารย์เฉียวจัวหรือ ค�าเรียกขานนี้ฟังรื่นหูจริงๆ

ผู้ตรวจการสิงจ้องหน้าชายหนุ่มเขม็งอย่างไม่วางตา พลันนั้นเขา 

ท�าหน้าบึง้พร้อมกับพูดเยาะๆ "อย่ามาหลอกลวงข้า เจ้ามใิช่กวนจวนิโหว!"

"เหตุใดข้าไม่ใช่กวนจวินโหว" เซ่าหมิงยวนอึ้งงันไป

ผูต้รวจการสงิแค่นเสยีงกล่าว "พวกเจ้าช่างต�า่ช้าเหลอืเกิน พอถาม

เบาะแสของสมดุบญัชอีกีเล่มหน่ึงไม่ได้ถึงกับหาคนปลอมตวัเป็นกวนจวินโหว 

มาล้วงถามจากปากข้า ข้าเคยเห็นหลานสาวของอาจารย์เฉียวมาก่อน 

กวนจวินโหวรุ่นราวคราวเดียวกับนาง ยามน้ีอย่างมากก็อายุย่ีสิบเศษ  

จะมีสารรูปเยี่ยงเจ้าได้เช่นไร"

กล่าวถึงตรงนี้น�้าเสียงของผู้ตรวจการสิงแฝงรอยเย้ยหยันดูแคลน 

"ถ้าเจ้าเป็นหลานเขยของอาจารย์เฉียว ใครๆ คงติงว่าแก่ชราเกินไป"

เซ่าหมิงยวนเพียงรู้สึกเหมือนโดนลูกธนูเสียบกลางอก เขาอยาก

ร�่าไห้แต่ไร้น�้าตา

เฉยีวเจาหยิบคนัฉ่องบานเลก็ๆ จากอกเสือ้ย่ืนไปตรงหน้าผูต้รวจการสงิ  

"ใต้เท้าสิงอย่าได้มีน�้าโห ท่านส่องคันฉ่องแล้วจะเข้าใจเองเจ้าค่ะ"

เขามองไปที่คันฉ่องแล้วนิ่งงันไปอย่างห้ามไม่อยู่

ในคนัฉ่องปรากฏเงาสะท้อนของชายชราแปลกหน้าเรอืนผมขาวโพลน 

ผู้หนึง่ ถึงจะเหน็เค้าหน้าคุน้ตาได้รางๆ แต่ขณะน้ีเขายังอายุไม่ถึงสีส่บินะ
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กระน้ันผูต้รวจการสงิซึง่เป็นผูร้วบรวมหลกัฐานพวกน้ันโดยท่ีไม่มใีคร 

รูเ้หน็ได้ ย่อมเป็นคนสขุมุรอบคอบอย่างเหน็ได้ชดั เขาคดิตามทันในเวลา

อันสั้น "แปลงโฉม?"
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เซ่าหมิงยวนหยิบป้ายเหน็บเอวประจ�าตัวออกมาแสดงและเล่า

ความเป็นมาเป็นไปให้ฟัง ผู้ตรวจการสิงถึงเชื่อว่าเขาคือกวนจวินโหว 

ในที่สุด

"เพราะพวกท่านได้พบกับบุตรสาวสองคนของข้าถึงรู้ว่าเกิดอะไร 

กับข้าหรือ" สีหน้าของผู้ตรวจการสิงขรึมลงเล็กน้อย

"ใช่ พวกข้าไปโจมตีเกาะหมงิเฟิงแล้วช่วยสตรสีองนางเอาไว้ ซึง่ก็คอื 

บุตรสาวทั้งสองของท่านนั่นเอง ยามนี้พวกนางติดตามสหายกับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าไปที่จยาเฟิง ใต้เท้าสิงวางใจได้ อีกไม่นาน 

พวกท่านก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา"

ผู้ตรวจการสิงหลับตาลงเป็นนานถึงลืมตาขึ้นกล่าวว่า "ขอบคุณ 

ท่านโหวมาก ไม่ทราบว่าท่านมีข่าวของภรรยากับบุตรชายข้าหรือไม่"

เขาน่ิงเงยีบไปอดึใจหนึง่ก่อนกล่าว "ตอนพวกข้าเพ่ิงมาถึงเคยสบืดู

503



43ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

แล้ว ภรรยากับบุตรชายท่านล้วนจากไปแล้ว"

นีค่อืเหตุผลทีเ่ขาช่วยผูต้รวจการสงิออกมาทนัทีโดยไม่ต้องห่วงหน้า

พะวงหลังได้

ผู้ตรวจการสิงสะท้านเยือกไปทั้งร่าง ริมฝีปากสั่นระริกอย่างรุนแรง 

พริบตาเดียวดวงตาของเขาหม่นมัวลงคล้ายคนชราดุจเดียวกับรูปโฉม 

ในขณะนี้ เขาส่งเสียงพึมพ�าขึ้นว่า "ข้ารู้แล้ว" 

ผู้ตรวจการสิงพูดจบไม่ทันไรก็มีเสียงกระอักโลหิตดังพรวด

"ผู้ตรวจการสิง..." เฉียวเจารีบหยิบยาเม็ดหนึ่งใส่ปากเขาพร้อมกับ

ตะโกนบอก "เฉินกวง น�้า"

เฉินกวงยกน�้ามาป้อนให้ผู้ตรวจการสิงดื่ม

เซ่าหมิงยวนสะกิดนางเบาๆ

เฉียวเจาส่ายหน้าเล็กน้อยเป็นเชิงว่า 'ไม่เป็นอะไรมาก'

ผ่านไปนานครูห่น่ึงผูต้รวจการสงิก็รูส้กึดีขึน้ เขามนี�า้ตาคลอเบ้าทว่า

สหีน้าสงบน่ิงดุจเก่า "ขอบคุณท่านโหวเป็นอย่างมากทีบ่อกให้ข้ารู ้อนัทีจ่รงิ 

ข้าก็คาดเดาไปแล้ว"

"ใต้เท้าสิงหักห้ามใจด้วย"

ผู้ตรวจการสิงโบกมือไปมา "ไม่เป็นไร ตอนนี้ข้าอยากอยู่เงียบๆ"

"เช่นนั้นท่านพักผ่อนให้มากๆ เถอะ พวกข้าจะออกไปก่อน"

พอทัง้สามเดินไปถึงหน้าประตู เซ่าหมงิยวนก็ท�ามอืบอกให้เฉนิกวง

อยู่ที่นี่แล้วสาวเท้าออกไปพร้อมกับเฉียวเจา

บรรยากาศในลานเรอืนเตม็ไปด้วยกลิน่อายของปลายสารทฤดชูดัข้ึน 

จนเริม่เหน็ว่ีแววใกล้ย่างต้นฤดหูนาวแล้ว เซ่าหมงิยวนโอบไหล่ของเฉยีวเจา 

พลางพูดเสียงเบาว่า "เข้าเรือนคุยกันเถอะ"
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เขากับนางกลับเข้าไปในห้อง

"ผูต้รวจการสงิสะเทอืนใจจนกระอกัเลอืด ร่างกายเขาจะทนไหวหรือไม่"

"เขาอัดอั้นตรอมใจมานาน หนนี้จิตใจได้รับความกระทบกระเทือน

จนกระอักเลือดออกมานับเป็นการระบายทางหน่ึง อันท่ีจริงกลับเป็น 

ผลดีต่อร่างกาย แต่ว่าความโศกเศร้าจากการสูญเสียภรรยากับบุตรชาย

มิใช่คนปกติจะทานทนได้ อย่างไรก็ต้องใช้เวลาพักหน่ึงถึงจะบรรเทา

เบาบางลง"

"ผู้ตรวจการสิงต้องไม่ทนรับสิ่งเหล่านี้อย่างสูญเปล่า" เซ่าหมิงยวน

กล่าวเสียงขรึม

เฉียวเจาเม้มมุมปาก "ใช่ คนพวกนั้นต้องได้รับบทลงโทษแน่"

ราตรกีาลผ่านพ้นไปอย่างเงียบงัน เฉนิกวงออกไปสบืข่าวแต่เช้าตรู่ 

ตอนกลับมาเขาท�าสีหน้าแตกตื่นตกใจ

"แตกตืน่อะไร" เซ่าหมงิยวนเพ่ิงแช่ตวัในน�า้สมนุไพรแล้วสวมเส้ือนอก 

ตัวใหม่ เพียงรู้สึกเบาสบายไปทั้งกายอย่างบอกไม่ถูก

"ท่านแม่ทัพ เมืองฝูซิงวุ่นวายยกใหญ่แล้วขอรับ"

เขาเหลือบตาขึ้นแต่สีหน้ายังคงสงบนิ่ง "วุ่นวายยกใหญ่เช่นไร"

สุขภาพของชายหนุ่มแข็งแรงเป็นปกติแล้ว เมื่อร่างกายและจิตใจ

สมบูรณ์ดี เขาย่อมจะไม่เป็นเช่นกระต่ายต่ืนตูมเพียงเพราะลมพัด 

ยอดหญ้าเล็กน้อย

"ตอนนี้ในเมืองเกิดเสียงเล่าลือไปท่ัวว่าจวนแม่ทัพสิงมีคนเป็น 

โรคระบาดจนคนทัง้จวนตายเกลีย้ง พวกเศรษฐทีีไ่ด้ข่าวพากันหนไีปหมด

เหลือแต่ชาวบ้านรอความตาย ขณะนี้ในเมืองฝูซิงแทบจะระส�่าระสาย
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แล้ว ประตเูมอืงทุกแห่งมชีาวบ้านไปออกันแน่นขนัด ล้วนตะโกนโวยวาย

ว่าจะออกจากเมืองขอรับ"

เฉียวเจากับเซ่าหมิงยวนสบตากันแล้วต่างรู้สึกถึงความไม่ชอบมา

พากลได้หลายส่วน

เฉินกวงเล่าจบแล้วเห็นท้ังคู่ไม่กล่าววาจาก็เกาท้ายทอยแกรกๆ 

"ท่านแม่ทัพ คุณหนูสาม ก่อนหน้านี้พวกเราได้ข่าวว่ามีคนร้ายปิดล้อม

จวนของสิงอู่หยางมิใช่หรือ เหตุไฉนตอนนี้กลายเป็นโรคระบาดไปอีก 

ตกลงว่าเรื่องใดจริงเรื่องใดเท็จกันแน่"

เซ่าหมิงยวนมองเขาพลางกล่าวเสียงเรียบ "ความจริงย่อมเป็นเท็จ

ไม่ได้ฉันใด ความเท็จย่อมเป็นจริงไม่ได้ฉันน้ัน ข้าพบป้ายเหน็บเอว 

เปื้อนเลือดของนายกองพันฝูตงในจวนของสิงอู่หยาง มันบ่งบอกแล้วว่า

ข่าวที่พวกเราได้มาในตอนแรกต่างหากที่เป็นความจริง ส่วนเร่ือง 

โรคระบาดที่พูดกันตอนน้ีเป็นไปได้มากว่ามีคนเจตนาปลุกปั่นให้เกิด

ความไม่สงบขึ้น"

"ผู้อยู่เบื้องหลังพุ่งเป้ามาที่สิงอู่หยางหรือ" เฉียวเจามุ่นคิ้วพลางพูด

งึมง�า "ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบแล้วจะได้ประโยชน์อันใดนะ"

"ไม่ส�าคัญว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไร ยามนี้สิงอู่หยางต้อง 

ปวดเศียรเวียนเกล้าเป็นแน่ ฉะนั้นการค้นหาพวกเราน่าจะผ่อนลงแล้ว"

เสียงของราษฎรน้ันไร้น�้าหนักอย่างมาก ปกติพวกเขาเป็นเหมือน

มดปลวกทีถู่กพวกขนุนางและเศรษฐเีหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้า ทว่าบางคราก็มี

น�้าหนักอย่างย่ิง ดังเช่นเวลานี้พอชาวบ้านทั้งเมืองก่อความไม่สงบข้ึน 

ผู้ทรงอ�านาจบารมีอย่างสิงอู่หยางก็ต้องกุมขมับดุจเดียวกัน

"สงิอูห่ยางจะเคลือ่นก�าลงัพลมาปราบปรามหรอืไม่" เฉยีวเจาถามขึน้
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"หากเหตกุารณ์ลกุลามจนควบคุมไม่อยู่ เป็นไปได้มากว่าเขาจะท�า"

"เช่นนั้นเมืองฝูซิงก็จะวุ่นวายมากขึ้น"

เซ่าหมิงยวนลุกขึ้นยืน "เก็บของเตรียมตัวไว้ ดูว่าพวกเราจะสบช่อง

ชุลมุนแฝงตัวออกจากเมืองได้หรือไม่"

ไม่ผิดจากค�าบอกกล่าวของเฉินกวง ตามถนนหนทางในเมืองฝูซิง

จะเห็นชาวบ้านที่หิ้วสัมภาระหอบลูกจูงหลานมุ่งหน้าไปท่ีประตูเมืองได้

ทุกหนแห่ง

กลุ่มของเฉียวเจาปะปนอยู่ในน้ันได้อย่างกลมกลืนไม่สะดุดตา

ประหนึ่งน�้าหยดหนึ่งที่ไหลลงสู่มหาสมุทร

ตรงประตูเมืองแออัดเนืองแน่นไปด้วยผู้คน

"ให้พวกข้าออกไปๆ พวกข้าไม่อยากอยู่ในเมืองรอความตาย"

เพลาน้ีเองมทีหารผูห้นึง่กระโดดออกมายืนบนเก้าอีท้ีย่กมาชัว่คราว

พร้อมตะเบ็งเสียงพูด "พ่อแม่พ่ีน้องท้ังหลาย! พวกท่านมองดูกันให้ดีๆ 

หากมีโรคระบาดจริงๆ พวกเรายังอยู่ที่นี่ได้อย่างไร นั่นล้วนเป็นข่าวลือที่

ผู้ประสงค์ร้ายกุขึน้ พวกท่านอย่าได้หลงเชือ่ กลบัเรอืนไปอย่างสบายใจเถอะ"

ทหารพูดเสียงดังท�าให้ชาวบ้านที่อารมณ์พลุ่งพล่านนิ่งเงียบลง

ในตอนนั้นเองมีคนตะโกนขึ้นกลางฝูงชน "ถ้าไม่มีโรคระบาดจริงๆ  

เช่นนั้นให้แม่ทัพสิงพาครอบครัวออกมาให้พวกข้าได้เห็นสิ!"

ชาวบ้านทั้งหลายพูดสนับสนุน "ใช่ ให้พวกข้าได้เห็นสิ"

ทหารท�าหน้าบึง้ตึง กล่าวอย่างเยาะหยัน "คนในครอบครวัแม่ทัพสิง 

จะออกมาให้พวกเจ้ามองดไูด้อย่างไร พวกเจ้าเลกิก่อกวนได้แล้ว รบีกลับเรือน 

ไปเสีย..."

ไม่ทันสิ้นเสียงของเขา รองเท้าผ้าข้างหน่ึงก็ลอยมาจากกลุ่มคน 
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พุ่งตรงเข้าใส่สันจมูกเขา

"เจ้ายังจะโกหกพวกข้าอกี คนในครอบครวัแม่ทพัสงิเป็นโรคระบาด

ตายหมดแล้ว ดไีม่ดแีม่ทัพสงิก็เป็นโรคระบาดเช่นกัน แต่กลวัพวกข้าแพร่ข่าว 

ออกไปถึงไม่ยอมให้ออกจากเมือง จะให้พวกข้าอยู่ในเมืองรอความตาย

พร้อมกัน รีบปล่อยพวกข้าออกไป..."

เหล่าชาวบ้านตกอยู่ในอารมณ์พลุ่งพล่านก็ไม่ค�านึงถึงอะไรทั้งส้ิน 

พุ่งฝ่าการสกัดก้ันของพวกเจ้าหน้าที่ทางการแล้วกระแทกประตูเมือง 

จนเปิดออก จากนั้นคนนับไม่ถ้วนก็วิ่งกรูกันออกไปนอกเมือง

เซ่าหมิงยวนกับเฉินกวงคนหนึ่งคุ้มครองเฉียวเจา คนหนึ่งคุ้มครอง

ผูต้รวจการสงิ ทัง้สีค่นปะปนอยู่ในฝงูชนท่ีเบยีดเสยีดกันวุน่วายออกจากเมอืง 

ตามไปด้วย

เฉนิกวงแทบไม่อยากเชือ่ว่าจะราบรืน่ถึงเพียงน้ี เขาพูดอย่างตืน่เต้น

ไม่หยุด "ออกมาแล้ว พวกเราออกมาแล้วจนได้"

ในที่สุดก็หลุดพ้นจากเมืองแย่ๆ พรรค์นี้ตามไปสมทบกับพ่ีน้อง 

ทั้งหลายได้เสียที วันๆ ต้องดูท่านแม่ทัพกับคุณหนูหลีกะหนุงกะหนิงกัน

จนเขาชักเริ่มกังขากับชีวิตเสียแล้ว

"ดูข้างหน้าสิ" เซ่าหมิงยวนกล่าวขึ้นด้วยน�้าเสียงเฉยชา

พวกชาวบ้านท่ีว่ิงหนอีอกมาพากันหยุดฝีเท้ามองไปเบือ้งหน้าอย่าง

งงงัน
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กองก�าลังเรียงรายเต็มพืดเคลื่อนขบวนจากท่ีไกลเข้ามาใกล้ 

พร้อมกับฝุ่นตลบอบอวล

คนน�าหน้าขี่อาชาสีด�าถือทวนยาวไว้ในมือ ใบหน้าแดงปลั่ง

เขาบังคับม้ามาหยุดอยู่เบื้องหน้ากลุ ่มชาวบ้านละม้ายภูเขา 

สูงตระหง่านลูกหนึ่ง

พวกชาวบ้านที่อารมณ์พลุ่งพล่านพลันสงบลง

คนตรงหน้าผู้น้ีคือขุนเขาใหญ่ท่ีค�้าศีรษะพวกเขามานานสิบกว่าปี 

หนักอึ้งและไม่อาจต้านทานได้

นี่ก็คือแม่ทัพคั่งวอสิงอู่หยาง

เฉียวเจากับเซ่าหมิงยวนสบตากันแวบหนึ่งอย่างว่องไว

"ใครบอกว่าข้าเป็นโรคระบาดตายไปแล้ว!" สิงอู่หยางยกทวนยาว

ในมอืชีไ้ปข้างหน้า สุม้เสยีงก้องกังวานดจุเสยีงตรีะฆงั "แม่ทพัค่ังวอสงิอูห่ยาง 

504
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อยู่ที่นี่ พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายล้วนเห็นกันชัดเจนแล้วนะ"

เฉยีวเจาเหยยีดมมุปากย้ิมอย่างเย้ยหยัน เพียงพินจิจากเปลอืกนอก 

ไม่ว่าผู้ใดล้วนรู้สึกว่าสิงอู่หยางผู้น้ีซื่อสัตย์สุจริต รักแผ่นดินและราษฎร 

ไหนเลยจะคิดถึงว่าภายในจิตใจเขานั้นแสนจะสกปรกโสมมเหลือทน

เมื่อสิงอู่หยางปรากฏตัวพร้อมกับทหารมากมาย สร้างความตะลึง

พรึงเพริดให้แก่เหล่าชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัด

ทุกคนเงยหน้าข้ึนมองเขาอย่างงงงนั ในดวงตาฉายแววย�าเกรงระคน 

ขลาดกลัว

"พ่อแม่พ่ีน้องทั้งหลาย ตลอดเวลาที่ผ่านมามีข้าสิงอู่หยางอยู่ท่ี 

เมืองฝูซิงนี้เคยประสบเภทภัยจากชาววอโค่วหรือไม่ ตอนน้ีพวกท่าน 

หนอีอกจากเมอืงแล้วจะไปท่ีใดได้อกี" เขาโบกมอืไปมา "ทกุคนกลบัไปเถอะ  

เมืองฝูซิงไม่มีโรคระบาดอะไร อย่าได้หลงเชื่อข่าวลือใดๆ สุ่มส่ีสุ่มห้า 

จนละทิ้งชีวิตที่สุขสงบไป"

เหล่าชาวบ้านมองหน้ากันไปมา ดูท่าทางเริ่มโอนอ่อนแล้ว

เซ่าหมิงยวนเห็นแล้วกล่าวข้ึนทันทีอย่างเฉียบขาด "เฉินกวง 

ประเดี๋ยวพอเกิดความชุลมุน เจ้าคอยคุ้มครองใต้เท้าสิงไว้ให้ดี"

"ขอรับ"

ด้านสิงอู ่หยางบนหลังม้าเห็นว่าตนปรากฏกายขึ้นก็หยุดยั้ง 

เหตุวุ่นวายเอาไว้ได้ จึงยกมุมปากโค้งขึ้นเผยรอยยิ้มน้อยๆ อย่างย่ามใจ

ในเพลานี้เองประกายแสงวาบล�าหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาหา สิงอู่หยาง

รีบหยิบทวนยาวขึ้นสกัด ล�าแสงน้ันกลับเสียบทะลุทวนยาวปักเข้าตรง 

หัวไหล่ของเขา

เขาเปล่งเสียงร้องลั่นอย่างระงับไม่อยู่เพราะความเจ็บปวดที ่
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แล่นปราดมาอย่างไม่ทันตั้งตัว ส่งผลให้อาชาสีด�าใต้หว่างขากู่ร้อง 

พร้อมกับยกเท้าหน้าขึ้นสูงด้วยความตื่นตกใจ

"ท่านแม่ทัพ!" พวกทหารพากันตื่นตระหนกยกใหญ่

องครกัษ์ประจ�าตวัหลายคนตีวงล้อมสงิอูห่ยางไว้ตรงกลาง มคีนหนึง่ 

ตะเบ็งเสียงบอก "อารักขาท่านแม่ทัพออกจากที่นี่โดยไว!"

สงิอูห่ยางเอามือกมุหวัไหล่ทีม่ีเลือดไหล ออกค�าสัง่อย่างโกรธแค้น 

"จับกุมคนพวกนี้ไว้ค้นตัว!"

ครั้นสิงอู ่หยางถูกลอบโจมตีกะทันหัน กลุ ่มคนท่ีสงบลงแล้วก็

อารมณ์พลุ่งพล่านข้ึนอีกค�ารบหนึ่ง พอเห็นพวกทหารย่างสามขุมเข้ามา

หาพวกตนก็มีคนตะโกนพูดสุดเสียง 

"แย่แล้ว พวกเขาจะสงัหารพวกเราจนหมดเพ่ือแก้แค้นให้แม่ทพัสิง!"

เมื่อถ้อยค�าน้ีดังขึ้นฝูงชนต่างผลักกันดันกันว่ิงกระเจิงไปคนละทิศ

ละทางประหนึ่งน�้าไหลบ่าทลายท�านบ

ทหารม้ากระจายก�าลังเป็นกลุ่มๆ ไล่ล่า พวกเฉียวเจาสบช่อง 

ลัดเลี้ยวเข้าสู่ป่าทึบกลางเขา

แดนใต้มีแม่น�้าล�าคลองมาก ท้ังสี่ซื้อเรือล�าเล็กๆ ได้ท่ีท่าเรือ 

แห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว 

เซ่าหมิงยวนกลบัไม่ขึน้เรอื เขาเอ่ยสัง่เฉนิกวงด้วยสหีน้าขึงขัง "ดแูล

คุณหนูหลีกับใต้เท้าสิงให้ดี ข้าจะรีบตามไปภายหลัง"

"น้อมรับค�าสั่ง" เฉินกวงขานรับทันที เขามองสีหน้าเคร่งขรึมของ 

ผู้เป็นนายแล้วท�าท่าอึกๆ อักๆ 

"ท่านจะกลบัไปหรอื" เฉยีวเจายืนอยู่ตรงหน้าชายหนุม่ นางเงยหน้า

ขึ้นไต่ถาม
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เซ่าหมิงยวนยกมือยีผมนางเบาๆ

เรอืนผมของนางนุ่มน่ิมย่ิงนกัเหมอืนกับรปูลักษณ์ภายนอกของนาง 

อ่อนหวานบอบบางแทบปลิวลม แต่เขารู้ว่าภายใต้รูปลักษณ์ท่ีอ่อนแอ

เฉกนี้ซุกซ่อนดวงวิญญาณที่เข้มแข็งเพียงใดไว้ข้างใน

เขารักในตัวตนที่แท้จริงนั้นของนางจนหัวปักหัวป�าแล้ว

"ใช่ ข้าต้องกลับไป"

เฉินกวงสอดปากขึ้นอย่างอดรนทนไม่ไหวในท่ีสุด "ท่านแม่ทัพ  

เหตุใดท่านยังจะเสี่ยงอันตรายกลับไปด้วยขอรับ พวกเราพาใต้เท้าสิง 

กลับเมืองหลวงก็ฟ้องร้องสิงอู่หยางได้แล้วมิใช่หรือ"

พยานหลกัฐานครบถ้วนสมบรูณ์ ยังมคี�าฟ้องร้องของท่านผูต้รวจการ 

แผ่นดินต่างพระเนตรพระกรรณ สิงอู่หยางต้องโดนตัดสินโทษเป็นแน่

เซ่าหมิงยวนตวัดสายตามองผู้ตรวจการสิงก่อนกล่าวเสียงเรียบ 

"อย่าถามให้มากความ ท�าหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุด"

"ท่านแม่ทัพวางใจได้ ถึงร่างกายแหลกเหลว ข้าจะไม่ท�าให้ท่าน 

ต้องผิดหวังแน่นอนขอรับ"

"เจาเจา รอข้ากลับไป"

"ท่านต้องไปให้ได้หรือ" เฉียวเจาคาดเดาเจตนาของเขาได้รางๆ  

แต่ไม่พูดออกมา

เซ่าหมิงยวนผงกศีรษะเล็กน้อย "ไปคราวนี้จะขจัดปัญหายุ่งยาก 

ในวันหน้าไปได้มาก"

"ตกลง ท่านไปเถอะ พวกข้าจะรอท่านอยู่ที่จุดนัดหมาย" เฉียวเจา

รักษาสีหน้าสงบนิ่งไว้อย่างสุดก�าลังยามกล่าวขึ้น

"ข้าไปแล้วนะ" เขามองเฉียวเจาอย่างลึกซึ้งแล้วหมุนกายไป
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"ถิงเฉวียน..." เฉียวเจาอดส่งเสียงเรียกไม่ได้

เซ่าหมิงยวนหันกลับมา

"ยาผงห้ามเลือด ยาลูกกลอนถอนพิษ ยาขับไอเย็น แล้วก็ยาทิพย์

ล้วนพกติดตัวไว้แล้วใช่หรือไม่"

เขาแย้มยิ้มแล้ว "สบายใจได้ พกติดตัวไว้เรียบร้อย"

"เช่นนั้น...หมดเรื่องแล้ว ท่านไปเถอะ"

เซ่าหมิงยวนสบืเท้าข้ึนหน้าก้าวหนึง่กะทันหัน แล้วย่ืนแขนทรงพลงั

ไปสวมกอดเฉยีวเจา จากน้ันก้มหน้าลงกระซบิพูดกลัว้เสียงหัวร่อทีข้่างหนูาง  

"รู้สึกว่าลืมสิ่งนี้ใช่หรือไม่"

ได้ยินเขากล่าวเช่นนีแ้ม่นางเฉยีวลมืเลอืนความกังวลใจใด  ๆไปเสยีสนิท  

นางหน้าแดงยกเท้าเตะเขาเบาๆ ทีหนึ่งแล้วพูดดุ "อย่าพูดเหลวไหล"

ชายหนุ่มหัวเราะเสียงดังกังวาน "วางใจได้ ข้าจะกลับมาโดยไว"

เขาแย้มย้ิมหากแต่แววตาทอประกายกร้าววูบหน่ึงขณะกล่าวด้วย

น�้าเสียงเยือกเย็น "ถึงเป็นสิงอู่หยางก็ขวางข้าไม่ได้"

จวบจนมองไม่เห็นเงาร่างของเซ่าหมิงยวนแล้ว เฉียวเจาถึงยอม 

ขึ้นเรือไป 

เรือล�าน้อยเคลื่อนห่างจากฝั่งทีละน้อยทีละนิด...

กลางท้องน�า้เงยีบสงบ ไม่รูเ้พราะเหตใุดแทบไม่เห็นเรือผ่านไปผ่านมา

เฉียวเจายืนอยู่ตรงหัวเรือ เพียงรู้สึกว่าสายลมจากแม่น�้าเย็นเฉียบ

จับกระดูก

ต้องมองดูคนผู้นั้นไปบุกเด่ียวเข้าถ�้าเสือแดนมังกรต่อหน้าต่อตา  

จะบอกว่าไม่เป็นห่วงคงเป็นค�าเท็จ ทว่าจะเป็นห่วงสักเพียงใด นางก็ 

รั้งเขาไว้ไม่ได้
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บุรุษของนางคือพญาอินทรี นางไม่อาจเป็นคนที่หักปีกของเขาผู้นี้

"คุณหนูสาม ด้านนอกหนาวนะขอรับ เข้าไปข้างในเถอะ"

เฉยีวเจาหันหน้าไปมองเฉนิกวงแล้วคลีย้ิ่ม ค่อยเบนสายตากลบัไป

ยังทิศทางที่เรือแล่นจากมา "ใกล้เข้าฤดูหนาวเต็มที แม้แต่ทางนี้อากาศ

ยังเริ่มเย็นลง เมืองหลวงตอนนี้คงต้องสวมเสื้อสองชั้นกันแล้วกระมัง"

ตอนออกเดินทางมาเหอซื่อมารดาของนางตั้งครรภ์แล้ว เวลาน้ี 

น่าจะเห็นครรภ์ได้ชัดเจน ไม่รู้ว่าแพ้ท้องหรือไม่ หากนางอยู่ใกล้ๆ ยัง 

ต้มยาช่วยเจริญอาหารให้ท่านแม่ได้บรรเทาอาการเล็กๆ น้อยๆ บัดนี ้

ห่างไกลกันนับพันลี้ คงได้แต่คิดถึงคะนึงหาอยู่ในใจ

ยังมีท่านพ่อที่เคารพ ท่านน่าจะตั้งตารอคอยบุตรในครรภ์ของ 

ท่านแม่อย่างมากกระมัง

เฉยีวเจาคิดไปเช่นน้ีแล้วรอยย้ิมน้อยๆ ก็ปรากฏข้ึนตรงมมุปากอย่าง

ห้ามไม่อยู่

เฉินกวงเห็นนางยืนน่ิงเฉยก็เลยหมุนกายกลับเข้าไปในตัวเรือ  

ไม่นานนักเขาเดินถือเสื้อคลุมตัวหน่ึงออกมาคลุมบนตัวเฉียวเจา ใบหู 

แดงเรื่อๆ กล่าวว่า "คุณหนูสาม โดนความเย็นเข้าจะยุ่งยากนะขอรับ"

ถ้าปิงลว่ีอยู่ด้วยก็คงดี หรือว่าบุรุษอกสามศอกอย่างข้ายังต้อง 

ท�าหน้าที่สาวใช้ควบคู่ไปด้วย

เฉียวเจาดึงความคิดคืนมา นางกระชับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้นพลาง

กล่าวย้ิมๆ "ข้างนอกอากาศปลอดโปร่งกว่า เฉนิกวง เจ้าอยากกลบัเมอืงหลวง 

หรือยัง"

เฉนิกวงเผยรอยย้ิม "ข้าอยู่กับท่านแม่ทัพทีแ่ดนเหนือมานาน จริงๆ แล้ว 

ไม่รูส้กึผกูพันกับเมอืงหลวงเท่าไรนกั แต่ถึงอย่างไรก็ยังดกีว่าทีน่ี ่ชาวต๋าจือ่ 
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ท่ีแดนเหนอืพวกนัน้ก็ร้ายกาจเหมอืนกัน แต่พวกข้าทหารนักรบกับชาวบ้าน 

เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน รวมพลังกันต่อต้านคนนอก ส่วนแดนใต้นี้ช่าง 

น่าหงุดหงิดใจเหลือเกิน"

"นัน่ส ิมาแล้วถึงได้รู ้ทางแดนใต้เหนอืความคาดหมายไปมากจรงิๆ" 

น�้าเสียงของเฉียวเจาแฝงความสะทกสะท้อนใจ

เฉนิกวงยืนตัวตรงกะทันหันด้วยสหีน้าเคร่งเครียด เขาลดสุ้มเสียงลง 

กล่าว "คุณหนูสาม ท่านดูคนที่ยืนอยู่ตรงหัวเรือล�าโน้นสิ คุ้นๆ ตาอยู่บ้าง

ใช่หรือไม่ขอรับ"
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เฉยีวเจามองไปทางทีเ่ฉนิกวงชีบ้อก เห็นเรือเลก็ล�าหน่ึงแล่นตรงมา

หาพวกนาง บุรุษชุดด�าผู้หน่ึงยืนเอามือไพล่หลังท่ีหัวเรือ ชายเส้ือเขา 

ปลิวไสวตามแรงลม

เพราะว่าบุรุษชุดด�าหันหลังให้แสง บันดาลให้ใบหน้าของเขา 

เลือนรางไม่ชัดเจน ถึงกระนั้นเฉียวเจาเห็นแวบเดียวก็จดจ�าได้

ผู้มาเยือนคือเจียงหย่วนเฉาอย่างไร้ข้อกังขา

เรอืท่ีอยู่เบือ้งหน้าเคลือ่นมาใกล้ขึน้ทกุท ีเฉนิกวงรูว่้าเป็นเจยีงหย่วนเฉา 

แล้วเช่นกัน เขาอ้าปากค้างอย่างต่ืนตะลึง จากนั้นรีบหลุบตาลงซ่อน 

ความรู้สึกไว้

เจียงหย่วนเฉาเบนสายตาไปมองเฉียวเจา มุมปากประดับรอยย้ิม

คุ้นตา

เฉยีวเจายังคงสวมหน้ากากหนังมนษุย์เอาไว้ นางก้มหน้าลงเหมอืนกับ 

505
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เด็กหนุ่มขี้อายอ่อนต่อโลก

เจยีงหย่วนเฉาหัวร่อเบาๆ ชัว่ขณะท่ีเรอืสองล�าแล่นสวนกัน เขาพลัน

โผนกายกระโดดข้ามไปบนเรือของเฉียวเจา

ตัวเรือโคลงเคลงไปมา พาให้ร่างผอมบางของเด็กสาวซวนเซตาม

ชายหนุ่มซึ่งทิ้งตัวลงข้างๆ ยื่นมือหนึ่งประคองนางไว้

เฉินกวงเห็นดังนั้นก็โกรธจัด เขาลงมือจู่โจมทันใด

ราวกับเจยีงหย่วนเฉาไม่ประหลาดใจแม้แต่น้อย เขาเริม่ประมอืกับ

เฉินกวง

เดิมทีเรือล�าน้ีก็ไม่ใหญ่นัก พ้ืนเรือท่ีคับแคบโยกไหวอย่างรุนแรง

ระหว่างที่ทั้งสองต่อสู้กัน

เฉยีวเจาเกาะกราบเรอืทรงตวัไว้ นางมองดูบรุษุสองคนประลองฝีมอื 

กันอยู่ด้านข้าง

เฉินกวงเป็นองครักษ์ที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะจากเซ่าหมิงยวน 

ย่อมมีวิชายุทธ์ไม่เลว 

ฝ่ายเจียงหย่วนเฉาเป็นบุตรบุญธรรมที่ เจียงถังผู ้บัญชาการ 

กององครกัษ์จนิหลนิต้ังความหวังไว้มากทีส่ดุ จงึได้รับการถ่ายทอดวรยุทธ์

ประจ�าตัวบิดาบุญธรรมมาอย่างเต็มที่

พวกเขาปะทะกันไปสิบกว่ากระบวนท่า เฉินกวงค่อยๆ ตกเป็นรอง

แล้วในเวลาน้ีเองบนเรือที่เจียงหย่วนเฉาน่ังมาล�านั้นมีชายหนุ่ม 

เดินออกมาจากด้านในอีกคนหนึ่ง

เขาขยี้ตาถามอย่างงุนงง "ใต้เท้า ท่านมีอะไรจะสั่งให้ข้าท�าหรือไม่"

เจียงหย่วนเฉาอมย้ิมตรงมุมปาก ระหว่างที่ผลัดกันรุกผลัดกันรับ

กับเฉินกวง เขาฉวยจังหวะเหลือบตามองเฉียวเจาปราดหนึ่ง กล่าวเสียง



57ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เรียบเรื่อยขึ้นว่า "พาคุณชายน้อยผู้นี้ไปที่เรือเรา"

เฉินกวงได้ยินแล้วร้อนใจเป็นการใหญ่ เขาพูดตะคอก "เจ้ากล้ารึ!"

เฉินกวงคิดจะไปขัดขวาง แต่เจียงหย่วนเฉาหน่วงเหนี่ยวเขาไว้ได้

อย่างคล่องแคล่วฉับไว

"น้อมรับค�าสั่ง" เจียงเฮ่อขานรับสั้นๆ แล้วกระโจนตัวไปบนเรือของ

เฉียวเจาโดยไม่รอช้า

ชั่วพริบตาที่เขากระโดดข้ามมา ฝ่าเท้ายังไม่ทันแตะพ้ืน เฉียวเจา 

ก็ง้างเท้าถีบออกไปด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีอยู่

เจียงเฮ่อหล่นลงแม่น�้าดังตูมใหญ่จนน�้าสาดกระเซ็นขึ้นมาโดน 

เจียงหย่วนเฉากับเฉินกวงทั้งตัว

เจียงหย่วนเฉาลูบน�้าบนใบหน้าออก มุมปากไม่หลงเหลือรอยย้ิม 

ให้เหน็อกีต่อไป เขาพูดอย่างโกรธเกรีย้ว "เจยีงเฮ่อ เจ้าปัญญาทึบถึงเพียงใด 

กันแน่"

เจ้าคนโง่เง่าผู้นี้ออกมาจากท้องเรือก็เพ่ือสร้างความอับอายให้เขา

ใช่หรือไม่

เฉินกวงฉีกย้ิมจนแก้มปริพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้เฉียวเจา เขาสบ 

ช่องเจียงหย่วนเฉาบันดาลโทสะรุกเข้าโจมตี

เจยีงเฮ่อซึง่ตกลงไปในน�า้ดิน้รนกระเสอืกกระสนสุดชวีติ เขาร้องตะโกน 

อย่างน่าเวทนา "ใต้เท้า! ข้าว่ายน�้าไม่เป็น..."

เจยีงหย่วนเฉาโกรธจนควนัออกหู ยากจะรกัษาท่วงท่าสุภาพสง่างาม 

เป็นนิจต่อหน้าพวกเฉียวเจาไว้ได้ เขาตวาดด้วยสีหน้าบูดบึ้ง "ไฉนเจ้า 

ไม่ตายไปเสีย!"

เจียงหย่วนเฉาก่นด่าพลางโน้มตัวไปฉุดเจียงเฮ่อ แต่มีหรือเฉินกวง 
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จะเปิดโอกาสให้ เขาตามเข้าไปโรมรันพันตูไว้ทันควัน

สดุท้ายเจยีงหย่วนเฉาโดนไล่ต้อนจนหมดหนทาง จ�าต้องกระโดดลง 

จากเรอืไปลากตวัเจยีงเฮ่อโยนขึน้เรอืของพวกตนเหมอืนสกุรตายตวัหนึง่

แล้วค่อยปีนตามขึ้นไป ตัวเขาเปียกม่อล่อกม่อแล่กอย่างสิ้นท่ามาก

เฉินกวงเปล่งเสียงหัวเราะดังๆ

ทนัใดน้ันเจียงหย่วนเฉาล้วงมอืเข้าแขนเสือ้หยิบเกาทัณฑ์แขนเสือ้* 

ออกมาเล็งตรงไปที่เฉียวเจา

เสียงหัวร่อของเฉินกวงเงียบหายไปกะทันหัน

เจียงเฮ่อเห็นดังนั้นก็ลุกลนล้วงเกาทัณฑ์แขนเส้ือออกมาเล็งที ่

เฉียวเจาดุจเดียวกัน เขานึกในใจ เมื่อครู่น้ีน่าขายหน้าเกินไป ข้าต้อง

ท�าคุณไถ่โทษ!

มุมปากของเจียงหย่วนเฉากระตุกริกๆ เขาพูดอย่างโมโห "เล็งไปที่

อีกคนหนึ่งสิ!"

เพราะอะไรตอนนั้นข้าถึงได้คิดสั้น พาเจ้าหน้าโง่ผู้นี้มาด้วยนะ

"อ้อ!" เจียงเฮ่อแจ่มแจ้งในบัดดล รีบเร่งปรับทิศทางเล็งเกาทัณฑ ์

ไปที่เฉินกวง

สีหน้าของเฉินกวงปราศจากอารมณ์ใด เขาดึงตัวเฉียวเจาไปไว ้

ข้างหลัง เอ่ยถามเสียงเย็นๆ ว่า "พวกเจ้าเป็นใคร คิดจะเอาอย่างไร"

ยามน้ีเขากับคณุหนูสามล้วนแปลงโฉมอยู่ เจยีงหย่วนเฉาเป็นสนัุขบ้า 

ไปแล้วหรือถึงกัดคนไม่เลือก

เจยีงหย่วนเฉาไม่ตอบค�าถามของเฉนิกวง เขาเพ่งมองเฉยีวเจานิง่ๆ 

เหยียดมุมปากขึ้นเล็กน้อยเอ่ยถาม "น้องชายยังจ�าข้าได้หรือไม่"

* เกาทัณฑ์แขนเสื้อ เป็นอาวุธลับชนิดหนึ่งในสมัยโบราณ ปกติจะถูกซ่อนไว้ในแขนเสื้อจึงได้ชื่อดังกล่าว
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เฉียวเจาเงยหน้าขึ้นสบตากับบุรุษร่างสูงใหญ่บนเรือฝั่งตรงข้าม  

รอยเย้าหยอกในดวงตาอีกฝ่ายท�าให้นางใจหายวาบ

เจียงหย่วนเฉาจดจ�าข้าได้!

เม่ือความคิดนี้ผุดขึ้นในหัว เฉียวเจาเม้มมุมปากเบาๆ ทีหนึ่ง 

ก่อนกล่าวเสียงเอื่อยเฉื่อย "มิกล้าลืมเลือน"

เขาได้ยินค�าน้ีแล้วหวัร่อลัน่ มาตรว่าจะเปียกโชกไปทัง้กายก็ไม่อาจ

กลบความมีสง่าราศีแต่ก�าเนิดของชายหนุ่มไว้ได้ เจียงหย่วนเฉากล่าว

เสียงดังกังวาน "คุณหนูหลี ไม่ได้พบกันนาน"

เฉียวเจาคิดไม่ออกในชั่วขณะว่าเขาจ�านางได้เช่นไร แต่ในเมื่อ 

ถูกจับได้แล้ว ท�าปิดๆ บังๆ ต่อไปมีแต่จะเป็นที่ตลกขบขันของผู้อื่น  

ด้วยเหตุนี้นางจึงผลิยิ้มบางๆ สายตาจับอยู่ที่เกาทัณฑ์แขนเสื้อในมือเขา

ซึ่งเล็งตรงมาที่ตน "ไม่ได้พบกันนาน นับวันใต้เท้าเจียงย่ิงท�าให้ข้า

ประหลาดใจมากขึ้นแล้ว"

เจยีงหย่วนเฉาควงเกาทณัฑ์ในมอื ดีดกายข้ึนจากพ้ืนดจุอนิทรยัีกษ์

สยายปีกถลาร่อนลงบนเรือของเฉียวเจาอีกครา

เฉินกวงจ้องเขาเขม็งอย่างตื่นตัวระวังภัย "ใต้เท้าเจียง ในเมื่อท่าน

จดจ�าได้ว่าเป็นคุณหนูหลี เหตุใดต้องสร้างความล�าบากใจให้พวกข้า"

เจียงหย่วนเฉาหัวเราะเบาๆ "เจ้าพูดผิดแล้ว ข้ามิได้คิดจะสร้าง 

ความล�าบากใจให้คุณหนูหลี"

"แล้วท่านมีจุดประสงค์ใดกัน"

เจียงหย่วนเฉาชายตามองไปทางด้านในเรอือย่างเฉยชา กล่าวด้วย

น�้าเสียงไม่เร็วไม่ช้า "ข้าแค่คิดจะพาคนผู้หนึ่งไป"

เฉนิกวงหน้าเปลีย่นสทีนัใด เขาพูดเสยีงกระด้างข้ึนว่า "ข้าไม่เข้าใจ
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ความหมายของใต้เท้าเจียง"

เจยีงหย่วนเฉาย้ิมน้อยๆ "เจ้าไม่ต้องเข้าใจ คุณหนูหลเีข้าใจก็พอแล้ว"

เฉียวเจาเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย "ท่านจะพาผู้ตรวจการสิงไปหรือ"

เจียงหย่วนเฉาแย้มปากย้ิม "ข้ารูอ้ยู่แล้วว่าคณุหนูหลเีป็นคนฉลาด

ปราดเปรื่อง"

สายตาของเฉียวเจาจับจ้องที่บุรุษตรงหน้าอย่างไม่คลาดคลา นาง

รู้สึกไม่วายว่าพบกันหนนี้อีกฝ่ายมีที่ใดไม่เหมือนเดิมแล้ว

ท่าทีที่เขาแสดงต่อข้าไม่เหมือนเดิม...

ในกาลก่อนเจยีงหย่วนเฉาเห็นนางเป็นแม่นางน้อยทีน่่าสนใจผูห้นึง่ 

ถึงขั้นโอนอ่อนผ่อนปรนให้เป็นพิเศษผิดจากผู้อื่นอยู่หลายส่วน เพราะว่า

นางมีส่วนละม้ายคล้ายคลึงกับ 'หญิงในดวงใจ' ของเขา

ทว่าครัง้นีน้างแลเหน็เพียงความเย็นชาเฉยเมยบนใบหน้าประดบัรอยย้ิม 

ท่ีไม่แผ่ไปถึงดวงตา ราวกับว่าขอเพียงนางพูดค�าเดียวว่า 'ไม่' เขาก็จะ 

ยิงเกาทัณฑ์แขนเสื้อในมือมาคร่าชีวิตนางโดยไม่ยั้งไมตรีแม้แต่น้อยนิด

เฉียวเจาเดือดดาลอยู่ในใจ

ตอนนางยังเป็นเฉียวเจา สามีของนางยิงธนูใส่นางดอกหนึ่งท�าให้

นางลืมตาขึ้นมาก็กลายเป็นหลีเจา

บดัน้ีคนทียื่นอยู่เบือ้งหน้านางผูน้ี้ คนทีเ่คยบอกนางเองกับปากว่าม ี

จติปฏิพัทธ์ต่อเฉยีวเจาก็เตรยีมพร้อมจะยิงเกาทัณฑ์ใส่นางได้ทกุเมือ่อกีแล้ว

ชาตก่ิอนนางต้องขดุหลมุศพบรรพบรุษุของเฒ่าจนัทรา* เป็นแน่แท้

* เฒ่าจันทรา หรือเทพจันทรา เป็นเทพองค์หนึ่งในลัทธิเต๋า มีหน้าที่ผูกด้ายแดงไว้ท่ีข้อเท้าของชายหญิง 

ที่สมควรครองคู่กันตามดวงชะตา มักปรากฏตัวในรูปชายชรามีหนวดเครายาว ผมขาวโพลน ใบหน้าแดงเรื่อ

คล้ายคนดืม่สุรา มอืซ้ายถือสมดุรายชือ่ทีเ่รยีกว่า 'บนัทึกบพุเพสนันิวาส' เหตทุีช่ือ่เฒ่าจนัทราเพราะในต�านาน

เล่าว่ามีคนเห็นเทพองค์นี้เปิดบัญชีรายชื่ออยู่ใต้แสงจันทร์
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ถึงแม้ไฟโทสะลุกโชนตรงกลางอก แต่เฉียวเจาไม่แสดงออกทาง

สหีน้าดจุเก่า นางเอ่ยถามเสยีงราบเรยีบ "ขอถามว่าเพราะอะไรได้หรอืไม่" 

เจียงหย่วนเฉาชูนิ้วชี้วางทาบริมฝีปาก โคลงศีรษะยิ้มๆ แล้วกล่าว 

"เด็กสาวที่ฉลาดเฉลียวไม่พึงถามว่าเพราะอะไรนะ"

นางขยับมือเพียงนิด เขาก็กล่าวขึ้นอีก "แล้วก็ไม่มีทางถือขนไก ่

ต่างธงค�าสั่ง* ด้วย"

เฉียวเจาเป็นคนชาญฉลาดชั้นใด นางได้ยินถ้อยค�านี้ก็เข้าใจ 

ความหมายของเขาทันที

เขาก�าลงัตกัเตอืนว่าห้ามหยิบป้ายค�าสัง่อกัษรฟ้าของกององครักษ์

จินหลินที่เจียงถังมอบให้นางมาออกค�าสั่งกับเขา

หากท่ีน่าขนัทีส่ดุคือป้ายค�าสัง่ป้ายนัน้เขาเป็นคนมอบให้แก่นางเอง

กับมือ

"ใต้เท้าเจยีงเหน็ว่านัน่เป็นขนไก่?" เฉยีวเจาโกรธเหลอืทนแล้วจริงๆ 

นางถามขึ้นค�าหนึ่งห้วนๆ

เฉินกวงกับเจียงเฮ่อล้วนฟังค�าสนทนาของทั้งคู่ไม่รู้เรื่อง ท้ังสอง 

ต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่กอย่างช่วยไม่ได้

ยามพวกเขาสบตากันเพ่ิงฉุกคิดขึ้นได้ว่าขณะนี้เป็นศัตรูกัน จึง 

เบนสายตาออกอย่างขุ่นเคืองพร้อมกันอีก

เจียงหย่วนเฉายกยิ้มมองเด็กสาวท่ีตัวสูงไม่ถึงหัวไหล่ตน เอ่ยถาม

อย่างใจเย็น "คุณหนูหลีอยากให้ข้าเห็นว่ามันคืออะไรเล่า"

* ถือขนไก่ต่างธงค�าสั่ง เป็นส�านวน หมายถึงการถืออภิสิทธิ์ออกค�าสั่งพร�่าเพรื่อ
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ลมกลางแม่น�า้เย็นเยือกเสยีดกระดูก เรอืนกายของเดก็สาวผอมบาง 

ประหนึ่งว่าจะถูกลมหอบไปได้ทุกเวลา

เฉียวเจายักคิ้วพลางหัวเราะเสียงแผ่วเบา "มันคืออะไรกันแน่นั้น

มิใช่ใต้เท้าเจียงเป็นผู้บอกข้าหรอกหรือ"

นีเ่ป็นการถากถางท่ีเจยีงหย่วนเฉาพูดจาไร้สจัจะ แต่เขากลบัหยักย้ิม 

อย่างไม่สะดุ้งสะเทือน "แม่นางน้อยปากคมปากกล้าดังคาด พวกเรา 

อย่าเล่นลิ้นตีฝีปากกันเลย วันน้ีข้าต้องพาคนที่อยู่ในเรือล�าน้ีไปอย่าง

แน่นอน คณุหนหูลเีตม็ใจเปิดทางสะดวกให้ พวกเราก็เจอกันและจากกัน

ด้วยดี มิเช่นนั้น..."

"มิเช่นนั้นจะมีอันใดหรือ" เฉียวเจาถามด้วยสีหน้านิ่งเฉย

เจียงหย่วนเฉาพลนัย่ืนมอืไปจบัปลายคางแหลมเลก็ของนางเอาไว้ 

"ไม่กลัวข้าถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

506
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กวนจวินโหวไม่อยู่ตรงนี้ เขากับเจียงเฮ่อสองคนจัดการองครักษ์ 

ของกวนจวินโหวคนเดียวได้อย่างสบายมือ แม่นางน้อยผู้นี้ไปเอาความ

มั่นใจมาจากที่ใดกันแน่ ถึงประจันหน้ากับเขาได้อย่างเยือกเย็นเช่นนี้

หรอืจะบอกว่านางมนีสิยัอย่างนีเ้อง ไม่ว่าเผชญิหน้ากับสถานการณ์

แบบใดล้วนรับมือได้อย่างสุขุม...

เจียงหย่วนเฉาใจลอยไปครู่หนึ่ง ภาพเงาร่างอ้อนแอ้นสายหน่ึง 

วาบผ่านเข้ามาในห้วงความคิด

"ปล่อยมือเสีย" เฉินกวงซัดฝ่ามือจู่โจมอย่างรวดเร็ว

เจียงหย่วนเฉาตวัดสายตามองเขาด้วยแววตาคมกริบดุจใบมีด

พลางร้องตวาดเสยีงห้วน "หรอืเจ้าอยากเห็นข้ายิงเกาทณัฑ์ใส่คณุหนหูล!ี"

เฉนิกวงชะงกักึก พอได้ประมอืกนัเมือ่ครูน้ี่ เขาประจกัษ์ได้ว่าตนมใิช่

คู่ต่อสู้ของเจียงหย่วนเฉา

หากมีเจียงหย่วนเฉาผู้เดียว เขาจะเสี่ยงชีวิตยอมตายพร้อมกันก็ 

ไม่เป็นไร ทว่าขณะนีอี้กฝ่ายมมีากกว่าหน่ึงคน แม้ว่าจะโฉดเขลาไปสักนดิ  

แต่ดีชั่วก็เป็นคนผู้หน่ึงก็เพียงพอจะจัดการคุณหนูหลีที่อ่อนแอไร้ทางสู ้

ได้แล้ว

ท่านแม่ทพัมอบหมายหน้าทีส่�าคญัให้เขา แล้วเขาจะปล่อยให้ชวิีต

ของนางตกอยู่ในอันตรายเพราะอารมณ์ชั่ววูบได้อย่างไรเล่า

เฉนิกวงไม่กล้าลงมอืไปชัว่ขณะดังค�ากล่าวว่าขว้างมสิุกเกรงภาชนะแตก*  

เขาเพียงแต่เบกิตากว้างมองเจยีงหย่วนเฉาเขมง็ หากว่าสายตาสงัหารคนได้  

เจ้าคนหน้าเนื้อใจเสือตรงหน้าคงมีรูพรุนทั่วร่างไปแล้ว

เฉยีวเจาขยับมอืท่ีท้ิงห้อยอยู่ข้างล�าตวัพลางกล่าวด้วยสหีน้าไม่บ่งบอก 

* ขว้างมุสิกเกรงภาชนะแตก เป็นส�านวน หมายถึงคิดจะโจมตีคนชั่วแต่ก็กลัวจะท�าร้ายถูกคนดี หรือห่วงหน้า

พะวงหลังจนไม่กล้าท�าอะไร เฉกเช่นจะใช้สิ่งของขว้างปาใส่หนู แต่ก็กลัวจะปาไปถูกข้าวของอื่นจนเสียหาย
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อารมณ์ใด "กลัวหรือไม่กลัวก็ไม่อาจเปลี่ยนใจใต้เท้าเจียงได้มิใช่หรือ"

เจียงหย่วนเฉาเปล่งเสียงหัวเราะเบาๆ "จริงของท่าน"

เขามองนางด้วยสายตาที่แฝงแววอ่อนโยนไว้เลือนราง

ทั้งท่ีเป็นเด็กสาวที่ตัวสูงไม่ถึงหัวไหล่เขา เหตุใดถึงสั่นคลอนจิตใจ

เขาได้อยู่ร�่าไป เขาคงจะป่วยเสียแล้ว

คนผู้นั้นจากไปเขาถึงตระหนักได้ฉับพลันว่าความคิดถึงนั้นฝังลึก

ลงกลางใจแต่แรก ท�าให้เขามองหาเงาของนางจากตัวสตรีอืน่อย่างห้ามใจ 

ไม่อยู่

เขาปล่อยปลายคางเด็กสาว และยกมอืขึน้ลบูเรือนผมสลวยของนาง  

"ข้าต้องพาตวัใต้เท้าทีอ่ยู่ข้างในผูน้ัน้ไปแน่ ท่านเป็นเดก็ดว่ีาง่ายๆ ข้าก็จะ

ไม่สร้างความล�าบากใจให้ เช่นนี้ดีหรือไม่"

เฉียวเจาเม้มปากไม่เปล่งวาจา

เจยีงหย่วนเฉาแย้มปากย้ิม "ถ้าอย่างนัน้ข้าจะถือว่าท่านตอบตกลงแล้ว"

ชายหนุ่มหมุนกายออกเดินไปทางท้องเรือ เขาเป็นคนร่างสูงเลย

จ�าเป็นต้องก้มตัวถึงจะก้าวเข้าไปข้างในได้

ชัว่พรบิตาท่ีเขาก้มตัวลงนีเ่อง เฉยีวเจาหยิบขวดกระเบือ้งขนาดเลก็

เท่าฝ่ามอืออกมาดงึจกุปิดออก เลง็ไปท่ีแผ่นหลงัของเขาแล้วสาดสิง่ท่ีอยู่

ในนั้นออกไปอย่างว่องไว

ประตูท้องเรือคับแคบ อีกทั้งนางเลือกจังหวะได้พอดิบพอดี ต่อให้

เจยีงหย่วนเฉารบัรูถึ้งความผดิปกติได้แล้วรบีเบีย่งตวัหลบ แต่ของเหลวใสๆ  

ยังคงเปรอะติดตามเนื้อตัวด้านหนึ่ง

ชั่วอึดใจน้ันร่างกายครึ่งซีกน้ันราวกับโดนไฟร้อนแรงแผดเผา เขา

มองเหน็ใบหน้าปราศจากความรูส้กึของเดก็สาวในเปลวเพลงิได้ชดัถนดัตา
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ความรูส้กึแสบร้อนท�าให้เจบ็ปวดแทบขาดใจ เจยีงหย่วนเฉาพุ่งตวั

กระโจนลงน�้าโดยไม่สนใจสิ่งอื่นใดอีก

น�้าในแม่น�้าฤดูนี้เย็นจัดจนเข้ากระดูก กระนั้นยังคงไม่อาจบรรเทา

อาการแสบร้อนทั่วสรรพางค์กายของคนที่ดิ้นพล่านๆ อยู่กลางสายน�้าได้

"ใต้เท้า! ใต้เท้า..." เจียงเฮ่อท่ีเกาะกราบเรืออยู่แทบร�่าไห้ออกมา 

"ท่านต้องแข็งใจไว้ให้ได้นะขอรับ ข้าว่ายน�้าไม่เป็น ช่วยท่านไม่ได้"

เขาท�าท่าคล้ายนกึอะไรขึน้ได้ จงึจบักราบเรอืไว้พร้อมกับมองเฉินกวง 

ด้วยแววตาวาดหวัง "เจ้าว่ายน�้าเป็นกระมัง"

เฉินกวงแค่นหัวเราะ "เป็นแน่นอน แต่ข้าไม่ช่วยเขา"

ทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน เจ้าหน้าโง่ผู้นี้คิดอะไรอยู่นะ

เฉียวเจายืนอยู่ที่ริมเรือมองคนท่ีกระเสือกกระสนอยู่ในน�้านิ่งๆ 

สายตาของนางพลันปะทะเข้ากับดวงตาแดงก�่าของเขา

"ท่านสาดอะไรใส่ตวัข้า" เจยีงหย่วนเฉาส่งเสยีงถามอย่างยากล�าบาก

เฉียวเจาเหยียดมุมปากแล้วดึงสายตากลับ พูดด้วยสุ ้มเสียง 

เรียบเฉย "เฉินกวง พวกเราไปเถอะ"

"ขอรับ" เฉินกวงออกแรงพายเรือ

เมื่อเรือลอยห่างออกมาเรื่อยๆ เฉินกวงอดเหลียวหลังไปไม่ได้ เห็น

เจยีงเฮ่อหมอบอยู่ตรงแคมเรอืไกลๆ มองดูเจยีงหย่วนเฉาทีต่ะเกียกตะกาย

อยู่ในน�้าพลางถูมือไปมา สุดท้ายหยิบคันเบ็ดตกปลามาเหวี่ยงเบ็ดลงไป

เกี่ยวผมของเจียงหย่วนเฉาไว้ได้

เฉนิกวงทนดไูม่ไหว กระตกุมมุปากขึน้หนัหน้ากลบัมาเหน็เฉยีวเจา

ท่ีไม่แม้แต่จะเหลียวไปมองอยู่จนแล้วจนรอด ในใจเขาเกิดความรู้สึก

เลื่อมใสหรือสะท้อนใจก็บอกไม่ถูก ท้ายที่สุดจึงถอนใจแล้วกล่าวข้ึน  
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"คราวน้ีเคราะห์ดีที่มีท่าน ไม่อย่างน้ันพวกเราเดินทางมาเมืองฝูซิงหนนี้ 

คงต้องคว้าน�้าเหลวแล้ว"

"อย่าเพ่ิงพูดเร็วเกินไป รอท่านแม่ทัพของเจ้าตามมาสมทบกับ 

พวกเราแล้วถึงวางใจได้" นางยังก�าขวดเปล่าใบน้ันไว้ในมือ คิดไปถึง

ท่าทางดิ้นรนทุรนทุรายอยู่กลางน�้าของเจียงหย่วนเฉาแล้วจิตใจของนาง

ปนเปไปด้วยความรู้สึกหลายหลากอย่างยิ่ง

กระนั้นนางไม่นึกเสียใจภายหลัง

พวกนางทุ ่มเทความคิดจิตใจไปมากมายปานน้ีกว่าจะช่วย 

ผู้ตรวจการสิงออกมาได้ ท�าให้ความแค้นและหน้ีเลือดของสกุลเฉียว 

มีความหวังท่ีจะได้รับการสะสางแล้ว ใครหน้าไหนกล้าแตะต้อง 

ผู้ตรวจการสิง นางจะเอาชีวิตเข้าแลกกับมันผู้นั้น

เจียงหย่วนเฉา การที่ท่านดึงดันจะพาตัวผู้ตรวจการสิงไปให้ได้นั้น

เป็นเพราะอะไรกัน

เฉยีวเจาครุน่คิดอยูใ่นใจ นางเหว่ียงมอืขว้างขวดเปล่าลงไปในแม่น�า้

ตะวันตกดินสาดแสงกระทบสายน�้าเป็นประกายระยับจับตา  

เจยีงหย่วนเฉาปีนขึน้เรอื ใบหน้าแดงจดัดจุเปลวไฟ สองตาแดงก�า่ หวัคิว้

ที่ขมวดแน่นกับเหงื่อเม็ดโป้งท่ีหยดแหมะๆ ลงมาจากหน้าผากล้วน 

บ่งบอกถึงความเจ็บปวดทรมานของเขาในเพลานี้

"ใต้เท้า..."

"หุบปากเสีย!" เจียงหย่วนเฉาแผดเสียงตวาด

เจียงเฮ่อยกมือปิดปาก มองผู้เป็นนายตาโตด้วยความห่วงใย

เจยีงหย่วนเฉาถอดเสือ้ตัวนอกออกเงียบๆ พอเสือ้เสยีดสกัีบผวิกาย
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ระหว่างที่ถอด เป็นเหตุให้เขาร้องครางในล�าคออย่างห้ามไม่อยู่

เจยีงเฮ่อเบกิตากว้างโดยพลนั เขาพูดเสยีงหลงว่า "ใต้เท้า เนือ้ตวัท่าน 

แดงไปหมดเหมือนกุ้งต้มสุกเลยขอรับ"

เจียงหย่วนเฉาโกรธจนมือสั่น

เจ้าหน้าโง่ผู้นี้นอกจากช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ยังจะพูดจายั่วโมโหเขา

ให้อกแตกตายอีก หากมิใช่ติดตามเขามานานหลายปี เขาต้องนึกว่า 

เจ้าหน้าโง่นี่เป็นไส้ศึกแล้วจริงๆ

"ใต้...ใต้เท้า ตรงนีเ้ป็นตุม่พองเตม็ไปหมดเลย ท่าทางสาหัสมาก..."

"หยิบผ้านุ่มๆ มาให้ข้าผืนหนึ่ง" เจียงหย่วนเฉาบอกด้วยสีหน้า

เฉยเมยประหนึ่งไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด

เจยีงเฮ่อกลุกุีจอว่ิงผลบุเข้าไปในท้องเรอื ไม่นานนกัก็หยิบผ้าเน้ือนุม่ 

มาให้

เจียงหย่วนเฉาถือผ้าเน้ือนุม่เชด็ตามจดุทีข้ึ่นตุม่น�า้เบาๆ เขาสูดปาก

ไม่หยุดด้วยความเจ็บ

"คุณหนูหลีสาดอะไรใส่ท่านขอรับถึงมีพิษสงเพียงนี้!"

เจยีงหย่วนเฉาไม่เปล่งเสยีงตอบ ในหวัสมองเขามภีาพเหตกุารณ์ที่

พบปะกับเฉียวเจาวาบผ่านเข้ามาเป็นฉากๆ ดุจโคมม้าว่ิง สุดท้าย 

หยดุค้างอยูท่ีภ่าพตอนประสานสายตากบันางซึ่งแปลงโฉมเปน็เดก็หนุ่ม

เมื่อครู่นี้

เขาชะล่าใจไปแล้วจรงิๆ คดิไม่ถึงเลยว่าแม่นางน้อยท่าทางอ่อนแอ

ปวกเปียกนางนั้นก็ท�าร้ายคนได้ หาไม่แล้วด้วยวรยุทธ์ของเขาจะถูกนาง

ท�าร้ายอย่างไม่ทันตั้งตัวได้เช่นไร

นางเป็นเด็กสาวใจร้ายผู้หนึ่งโดยแท้!
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นยัน์ตาของเจยีงหย่วนเฉาทอประกายกร้าววูบหนึง่ เขาลอบย้ิมเยาะ  

ก็แค่อาศัยว่าเขาปฏิบัติต่อนางผิดจากผู้อื่นอยู่สักหน่อยเท่านั้น

ถึงนางจะคล้ายคลึงคนท่ีอยู่ในหัวใจของเขาผู้น้ัน แต่จะอย่างไรก็

ไม่ใช่คนเดียวกัน

เป็นเขาโง่เขลาเอง เหตุไฉนยังต้ังความหวังลมๆ แล้งๆ ไม่เลกิราเล่า

หลีเจา...

เจียงหย่วนเฉาพึมพ�าสองค�านี้อยู่ในใจแล้วพูดเสียงเบาๆ "พบกัน

คราวหน้า ข้าไม่ละเว้นท่านอย่างแน่นอน"
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ยามแสงสนธยาทาทาบผวิน�า้ เฉนิกวงตัง้เตาไฟเลก็ๆ ต้มน�า้แกงปลา 

อยู่ท้ายเรือ

"คนทีม่าเมือ่ครูน่ีเ้ป็นใครกัน" ผูต้รวจการสงิเดนิลอดออกจากท้องเรอื 

มายืนอยู่ข้างๆ เฉินกวงแล้วไต่ถามขึ้น

เฉินกวงมองไปทางเฉียวเจา

การสวมหน้ากากหนงัมนษุย์ไว้นานๆ ท�าให้อดึอดัไม่สบายตวั เฉยีวเจา 

เลยลอกมันออกเผยรูปโฉมแท้จริง "เขาเป็นคนของกององครักษ์จินหลิน

เจ้าค่ะ"

นบัแต่เห็นว่าเฉยีวเจากับเซ่าหมงิยวนสนิทสนมกันผดิสามญั อกีท้ัง

รู้ว่านางเป็นสตรี ผู้ตรวจการสิงเริ่มวางตัวห่างเหินกับนางอย่างเห็นได้ชัด 

เขาได้ยินค�านีก็้หน้าเปลีย่นสเีลก็น้อยก่อนจะแค่นเสยีงกล่าว "สนุขัจิง้จอก

เทือกเดียวกัน!" ว่าแล้วก็เดินเอามือไพล่หลังเข้าไปข้างใน 

507
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เฉยีวเจาไม่ว่ากระไร ก้มหน้าเพ่งสายตามองน�า้แกงปลาทีเ่ดอืดปดุๆ 

ในหม้อพลางขบคิดถึงจุดประสงค์ของเจียงหย่วนเฉา

เขาจะพาตัวผู้ตรวจการสิงไป เป็นความประสงค์ของกององครักษ์

จินหลิน หรือความต้องการของเขาเอง

ถ้าเป็นความประสงค์ของกององครกัษ์จนิหลนิ เจยีงถังหมายจะใช้

ผู้ตรวจการสิงโค่นล้มหลันซาน หรือว่าจะขัดขวางไม่ให้ผู้ตรวจการสิง 

เข้าเมืองหลวงเพื่อแสดงไมตรีต่อหลันซานนะ

แต่ถ้าเป็นความต้องการของเขาเอง น่ันก็น่าฉงนใจย่ิงข้ึน นางคิด

ไม่ออกว่าเขาท�าอย่างนี้มีประโยชน์อันใด

"คุณหนูสาม..."

เฉียวเจาหยุดความคิดในหัว ช้อนตาขึ้นมองเฉินกวง

"ดื่มน�้าแกงปลาขอรับ" เขาย่ืนน�้าแกงปลาส่งควันกรุ่นๆ ชามหน่ึง 

มาให้พร้อมรอยยิ้ม

นางดื่มค�าหนึ่งแล้วท�าหน้าเบ้น้อยๆ

"คณุหนูสาม อร่อยหรอืไม่ขอรบั" เฉนิกวงท�าสหีน้าเป็นเชงิทวงค�าชม

"เจ้ายกไปให้ผู้ตรวจการสิงด่ืมหรือยัง" เฉียวเจาถามด้วยสีหน้า 

เป็นปกติ

เฉินกวงฉีกปากยิ้ม "ยังขอรับ นี่ข้าต้มปลาเป็นหนแรก อยากให ้

ท่านช่วยติชมด้วย"

มุมปากของเฉียวเจากระตุกริกๆ ท่ีแท้อยากให้นางช่วยติชมหรือ 

นางยังนึกว่าเขาฉวยโอกาสเอาคืนเสียอีก

"คุณหนูสาม?"

เฉยีวเจามองเขาอย่างพินิจก่อนกล่าวทอดถอนใจ "ข้าไม่มคีวามเหน็
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อื่นใด แต่คราวหน้าจะขอดเกล็ดปลาออกได้หรือไม่"

เฉนิกวงอึง้งนัไปเลก็น้อย จากน้ันตศีรีษะตนเองทีหนึง่เป็นเชงิแจ่มแจ้ง 

ในบัดดล "ข้าว่าแล้วเชียวว่าลืมอะไรไปอย่างหน่ึง ที่แท้ลืมขอดเกล็ด

นั่นเอง"

เขากล่าวจบแล้วท�าหน้าม่อยพลางช�าเลอืงมองไปทางท้องเรอือย่าง

ยุ่งยากใจ

เฉียวเจาพูดเรียบๆ "ยกเข้าไปเถอะ เกล็ดปลาบ�ารุงสุขภาพได้"

เฉินกวงถึงระบายลมหายใจเฮือกหนึ่งพลางยกน�้าแกงปลาไปให ้

ผู้ตรวจการสิง

ล�าน�้ายามรัตติกาลหนาวเหน็บมากขึ้น กระทั่งดวงดาวเต็มผืนนภา

ยังเปล่งประกายเย็นยะเยือก ตอนอาหารเย็นเฉนิกวงดืม่น�า้แกงปลาไปมาก  

ถึงกลางดึกเขาก็เดินลอดออกจากท้องเรือมาจัดการธุระส่วนตัว

เขาเพิ่งคลายสายคาดเอวออก จู่ๆ รู้สึกได้ว่าไม่ค่อยชอบมาพากล

จึงรีบรัดสายคาดเอวดังเดิมแล้วกลับเข้าไปข้างในเรือ

เฉียวเจาที่สะลึมสะลือได้ยินเสียงปลุกอย่างเร่งเร้าของเฉินกวง  

"คุณหนูสาม ตื่นเร็วเข้าขอรับ"

นางลุกพรวดขึ้นน่ัง เดิมทีนางเข้านอนทั้งอาภรณ์ชุดเดิมอยู่แล้ว 

ขณะนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น นางก้าวฉับๆ ออกไปทันทีแล้วถามเสียงเบา 

"มีอะไรหรือ"

"ท่านดูข้างหน้าโน่นสิขอรับ" เฉินกวงเอ่ยบอก

นางอาศัยแสงจันทร์สุกสกาวกับแสงดาวเกลื่อนฟ้าแลมองไปทาง

เบื้องหน้า

เหนือพ้ืนน�้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาในม่านราตรี เรือเล็กหลายล�า
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เคลื่อนตัวเข้ามาหาพวกนางอย่างเงียบเชียบดุจสัตว์ป่าอันตราย

เรอืเหล่าน้ันล้วนมขีนาดไม่ใหญ่เริม่กระจายตัวกันเป็นวงโอบล้อมไว้ 

สกัดกั้นทิศทางที่เรือของพวกเฉียวเจาจะหลบหนีได้

"คุณหนูสาม เรือพวกนั้นน่าจะมุ่งหน้ามาหาพวกเรา" สุ้มเสียงของ

เฉินกวงแข็งกร้าว เขาลอบก�ามือเป็นหมัดแน่น

"หรือว่าเป็นคนของเจียงหย่วนเฉา" เฉียวเจานึกถึงเจียงหย่วนเฉา

เป็นคนแรก

"ไม่กระมังขอรับ เจียงหย่วนเฉาถูกท่านท�าร้ายไปแล้ว ยังตามอยู่

ข้างหลังพวกเราชัดๆ" เฉินกวงเพ่งสายตามองเรือท่ีเข้ามาใกล้ข้ึนๆ แล้ว

ท�าสีหน้าดุดัน "จะเป็นใครก็ช่าง แต่ต้องมาหาเรื่องพวกเราเป็นแน่"

เขาก้มหน้ามองเฉียวเจานิ่งๆ พร้อมกับพูดอย่างขึงขัง "คุณหนูสาม 

ข้าไม่รู้ว่าวันน้ียังจะคุ้มครองท่านให้หนีรอดไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 

แต่ท่านวางใจได้ ถ้าพวกนั้นคิดจะท�าร้ายท่าน ต้องข้ามศพข้าไปก่อน"

"เป้าหมายของพวกเขามิใช่ข้า ทว่าเป็นผู้ตรวจการสิง"

เฉินกวงคิดถึงค�าสั่งก�าชับของเซ่าหมิงยวน เขาพูดเสียงห้วนว่า  

"เช่นนั้นก็มอบผู้ตรวจการสิงให้พวกเขา"

ส�าหรับท่านแม่ทัพแล้ว ผู้ตรวจการสิงร้อยคนก็ไม่ส�าคัญเท่ากับ 

คุณหนูสามคนเดียว

ผู้ตรวจการสิงตกอยู่ในมือคนอื่นอย่างมากการเดินทางมาคราวนี ้

ก็เสยีแรงเปล่าเท่าน้ัน แต่ถ้าคุณหนูสามมอัีนเป็นไป นัน่ต่างหากทีเ่อาชวิีต

ของท่านแม่ทัพได้

เฉนิกวงกระจ่างแจ้งในจดุน้ีดีและจดจ�าค�าสัง่ก�าชบัของเซ่าหมิงยวน

ได้แม่นย�า สีหน้าเขาทอแววเด็ดเดี่ยว
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"เทียบฝั่ง" เฉียวเจากล่าวเสียงกระด้าง

เฉินกวงนิ่งขึงไป "คุณหนูสาม?"

"ข้าบอกให้เทยีบฝ่ัง" เฉยีวเจาชีเ้ย้ืองๆ ไปทางเบือ้งหลัง ดวงตาของนาง 

เปล่งประกายวาววามกลางความมืดมิด "ทางนั้นเป็นป่า พวกเราสละเรือ

เข้าไปซ่อนตัวในนั้น อาจจะหนีพ้นก็ได้"

ไม่ดิ้นรนถึงเฮือกสุดท้าย นางไม่มีวันยอมรับชะตากรรมหรอก

ทันทีท่ีโดนปิดล้อมทุกด้าน หากทั้งสามอยู่กลางน�้าก็จะจนมุม 

หมดทางหนไีด้แต่นัง่รอให้จบัแล้ว แต่หากไปท่ีป่าทึบในเวลาค�า่มดืดกึดืน่

เช่นนี้อาจหาที่เหมาะๆ หลบซ่อนจนหนีรอดจากคนพวกนั้นก็เป็นได้

เฉนิกวงชัง่ใจเลก็น้อยก็พยักหน้า "ได้ คุณหนูสามรอสักครู่ ข้าไปตาม 

ผู้ตรวจการสิง"

เฉยีวเจาใช้เวลาระหว่างท่ีเขาไปเรยีกผูต้รวจการสิงรีบเร่งหยิบห่อผ้า 

ทีว่างไว้ข้างหมอนมา นางนิง่คิดแล้วเอาคนัธนเูลก็กะทดัรัดคนัน้ันออกมา

สะพายหลังแล้วยังลูบๆ มีดสั้นในอกเสื้อถึงอุ่นใจขึ้นบ้าง จากนั้นสาวเท้า

เร็วรี่ออกไป

พวกนางสละเรือขึ้นฝั่งแล้วหนีเข้าไปในป่า

ร่างกายของผู้ตรวจการสิงยังไม่แข็งแรงเป็นปกติ ซ�้าถูกปลุกให ้

ตื่นกลางดึก ใบหน้าเขาซีดขาวราวกระดาษ ว่ิงตามเฉียวเจากับเฉินกวง

ไปครู่เดียวก็เริ่มหอบหายใจแฮกๆ

เฉินกวงหยุดฝีเท้า ภายในป่าที่มืดสนิทดุจน�้าหมึกเพียงได้ยินเสียง

ของเขาที่เย็นเยียบดุจน�้าแข็ง "เช่นนี้ไม่ได้"

เขาเงยหน้าขึน้มองไปด้านบน จู่ๆ  ก็ใช้มอืข้างเดยีวอุม้ผู้ตรวจการสงิ 

แล้วกระโจนตัวขึ้นก่อนใช้มืออีกข้างหน่ึงจับก่ิงไม้หนาๆ ไว้แน่น จากน้ัน
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ปีนป่ายขึ้นไปละม้ายวานรที่ว่องไวปราดเปรียวตัวหนึ่ง

เฉียวเจาแหงนคอมอง ใต้แสงดาวริบหรี่นางเห็นคนทั้งคู่ลับร่าง 

ไปในยอดไม้หนาทึบอย่างรวดเร็ว

อึดใจต่อมาเงาร่างบึกบึนล�่าสันสายหนึ่งทิ้งตัวลงมาจากกลางหาว 

เหยียบลงบนพ้ืนดนิแน่นแข็งทีป่ลูาดด้วยใบไม้ร่วงกลาดเกลือ่นจนนุ่มหยุ่นขึน้  

บังเกิดเสียงเพียงแผ่วเบาเท่านั้น

"คุณหนูสาม ล่วงเกินแล้ว" เฉินกวงยื่นมือไปจับตัวเฉียวเจา

นางยุดมือเขาไว้ "ไม่ใช่ตรงนี้ พวกเราไปข้างหน้าต่อ"

ท้ังสองว่ิงต่อไปอีกระยะหน่ึง เฉินกวงถึงอุ ้มนางขึ้นไปวางบน 

คาคบไม้สูงๆ

"คุณหนูสาม ท่านอยู่ตรงนี้เฉยๆ อย่าไปท่ีใดนะขอรับ รอข้าก�าจัด

คนพวกนั้นได้แล้วจะมารับท่าน" เฉินกวงพูดก�าชับค�าหนึ่งอย่างไม่วางใจ

พอเห็นเขาจะกระโดดลงจากต้นไม้ เฉียวเจารีบพูดข้ึน "เฉินกวง  

อย่าฝืนตนเองนะ..."

เฉินกวงโบกมือไปมา "คุณหนูสามสบายใจเถอะขอรับ ข้ายังไม่ได้

ตบแต่งภรรยาเลย ข้าจะทะนุถนอมชีวิตเอาไว้"

เขาพูดจบแล้วกระโดดลงไปอย่างคล่องแคล่วประเปรียว จากนั้น

ก้าวขาวิ่งย้อนกลับไป

ใบไม้รกทึบบดบังสายตาของเฉียวเจาไว้ นางแหวกกิ่งไม้ออก  

เบิกตากว้างๆ มองไปยังทิศทางที่เฉินกวงจากไป แต่น่าเสียดายที่ไม่เห็น

อะไรทั้งนั้น
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มีคนทั้งหมดราวหกเจ็ดคนทยอยขึ้นฝั่งมาสมทบกัน

หนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้น "พวกนั้นวิ่งเข้าป่าไปแล้ว ไปเถอะ!"

พวกเขาเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็ว

"สามคนน้ันน่าจะไปได้ไม่ไกล..." เขายังพูดไม่จบก็ร้องโหยหวน 

เสียงดังลั่น ท�าให้ฝูงนกในห้วงนิทรานับไม่ถ้วนตื่นตกใจบินหนีไป

คนผู้นั้นมีมีดบินเล่มหนึ่งปักมิดคาอก เหลือเพียงพู่ห้อยสีแดง 

ตรงปลายด้าม

"ทางน้ัน!" หน่ึงในนั้นชี้บอกต�าแหน่งท่ีเฉินกวงเร้นกายอยู่ได้จาก

ทิศทางที่มีดบินพุ่งมา

คนกลุม่น้ีหาใช่มอืชัน้สามญั นอกจากเจ้าคนดวงตกทีต้่องจบชีวิตลง 

ด้วยมีดบินตั้งแต่ต้นเพราะไม่ทันตั้งตัว ตอนคนที่เหลือพุ่งทะยานไปยัง

ทิศทางที่เฉินกวงอยู่ล้วนเริ่มวิ่งแบบสลับฟันปลา

508
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ดวงตาของเฉินกวงซึ่งซ่อนอยู่ในที่ลับทอแววเคร่งเครียด

คนกลุ่มนี้มีความเป็นมาไม่ธรรมดา!

ยามบุกโจมตีในสนามรบ ท่านแม่ทัพเคยสอนพวกเขาว่าจะว่ิง 

ตรงไปข้างหน้าตลอดไม่ได้ เช่นน้ันไม่ต่างอะไรกับเป็นเป้าน่ิง จะต้อง

เคลื่อนกายไปทางซ้ายทีขวาทีโดยไร้แบบแผน ศัตรูท่ีถือคันธนูหอกยาว

อยู่ในที่ลับถึงยากจะเล็งใส่พวกเขาได้

เจ้าพวกนี้ถึงกับมีทักษะเหล่าน้ี เห็นได้ว่ามิใช่โจรป่าเร่ร่อนอันใด

อย่างเด็ดขาด

เฉินกวงก�ามีดบินในมือแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดจางๆ เขาไม่รู้ว่าฝีมือ

ของคนพวกน้ีเป็นอย่างไร ทว่าตอนนีม้เีขาเพียงคนเดยีว ส่วนอกีฝ่ายมกัีน

หกคน เขาไม่กล้าผลีผลามเข้าปะทะซึ่งๆ หน้า

เสียงพูดของเซ่าหมิงยวนดังขึ้นในหัวเฉินกวง 

'เวลาฝ่ายศัตรูมีก�าลังมากกว่า อย่าได้หวาดกลัวไปเองก่อนเพราะ

อีกฝ่ายได้เปรียบ จะท�าให้สถานการณ์ที่ตกเป็นรองอยู่แล้วส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจของเจ้า จงรวมพลังทั้งหมดก�าจัดศัตรูทีละคน เมื่อ 

ฝ่ายตรงข้ามน้อยลงหนึ่งคน ฝ่ายเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นหนึ่งส่วน เข้าต�ารา

ที่ว่าฝ่ายหน่ึงอ่อนแอลง อีกฝ่ายย่อมเข้มแข็งขึ้น ใช่ว่าจะไม่มีโอกาส 

พลิกสถานการณ์'

"หกคน..." เฉินกวงพูดพึมพ�า เขาหลบอยู่ที่เดิมน่ิงๆ โดยไม่

ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว

เขารูว่้าคนพวกน้ันจะต้องมาถึงจดุทีเ่ขาอยู่ในไม่ช้า ทว่าเขาขยับไม่ได้

เฉินกวงจับจ้องหน่ึงในหกคนน้ันอย่างไม่ละสายตา เมื่อคนผู้น้ัน 

เข้ามาใกล้ข้ึนๆ เขาก็จับแบบแผนการเคลื่อนกายสลับทิศทางไปมาของ
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คนผู้นั้นได้ทีละน้อย

ซ้ายสองขวาสาม ช่วงเว้นจังหวะ...

เฉนิกวงทบทวนอยู่ในใจรอบหน่ึงก่อนซดัมดีบนิทีก่�าอยู่ในมอืตลอด

ออกไปอย่างเฉียบขาด

เสียงร้องโหยหวนดังขึ้น มีดบินเสียบเข้ากลางอกเขาอย่างแม่นย�า

คนผู้นั้นล้มหน้าคว�่าจนเกือบซบลงแทบเท้าเฉินกวง

ยังเหลืออีกห้าคน! 

ขณะความคดิผดุขึน้ในหวัสมอง เขาพลนักระถดตวัถอยไปหลบอยู่

ข้างหลัง

"อยู่ตรงนี้!" ห้าคนที่เหลือเข้าไปล้อมไว้ทันที

ในป่าเงยีบสงดัเฉยีวเจาซึง่ซ่อนอยู่บนต้นไม้ได้ยินเสยีงอาวธุกระทบกัน  

รวมถึงเสียงหัวใจเต้นของตนเองอย่างชัดเจน

เสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวดคุ้นหูดังลอยมา เฉียวเจาก�ามอืท่ีจบัก่ิงไม้ 

ไว้แน่นจนสุดแรง

เฉินกวงได้รับบาดเจ็บแล้ว!

เสียงฝีเท้าสับสนวุ่นวายดังตามมาในเวลาอันส้ัน เฉินกวงว่ิงอยู่ 

ข้างหน้าด้วยฝีเท้าซวนเซ มีคนสามคนไล่ตามหลังมา

สายตาของเฉยีวเจาชนิกับความมดืแล้ว นางแหวกก่ิงไม้ก้มลงมอง

ไปเบื้องล่าง เห็นหัวไหล่เปื้อนเลือดของเฉินกวงได้ร�าไร สามคนที่อยู ่

ข้างหลังเขามีสีหน้าเฉยเมย ก�าลังวิ่งไล่กวดมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ

จังหวะน้ีเองเกิดเรื่องคาดไม่ถึงกะทันหัน เท้าของเฉินกวงสะดุด

เถาวัลย์จนล้มถลาไปข้างหน้า

ดาบยาวเล่มหนึ่งฟันใส่จากด้านหลัง
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เฉินกวงซึ่งล้มอยู่บนพื้นกลิ้งตัวหลบการโจมตีไปได้

สามคนนัน้ถือดาบยาวเปล่งประกายเย็นเยียบในมอืเดนิย่างสามขมุ

เข้าไป

เฉินกวงยันตัวขึ้นถอยหลังไปทีละน้อยทีละนิดอย่างยากล�าบาก

"เจ้าหนุ่มตัวเหม็น สังหารพี่น้องพวกข้าไปสี่คน วันนี้ข้าต้องสับเจ้า

ให้เป็นหมืน่ๆ ช้ินให้จงได้" คนหน่ึงเงือ้ดาบยาวขึน้พร้อมกับแสยะย้ิมอย่าง

โหดเหี้ยม

อีกคนหนึง่ยกมอืห้ามแล้วเอ่ยถามเสยีงกระด้าง "พรรคพวกของเจ้า

อยู่ที่ใด"

เฉินกวงรู ้ว่าหมดทางหนีได้แล้ว เขาเลยนั่งอยู่บนพ้ืนเพ่ือฟื้นฟู 

เรี่ยวแรงเงียบๆ โดนสามคนนั้นเค้นถามก็ไม่ปริปากสักค�า

"ไม่พูดหรือ" คนที่เอ่ยถามเงื้อดาบยาวแทงตรงไปที่หัวไหล่เขา

เฉินกวงกัดริมฝีปากเต็มแรง ไม่เปล่งเสียงสักแอะ

"เหอะ เป็นพวกใจเด็ดดีแท้"

เฉนิกวงแค่นเสยีงเยาะ "พวกเจ้าแน่จรงิก็สงัหารข้าเสยี หยุดพูดพล่าม 

เสยีท ีถึงอย่างไรมพีวกพ้องของพวกเจ้าสีค่นคอยปรนนิบตัข้ิาอยูใ่นยมโลก 

ถึงข้าตายก็ไม่ขาดทุนแล้ว"

"เจ้านึกว่าพวกข้าไม่กล้าลงมือหรือ"

เฉินกวงฉีกเสื้อตนเองจนขาดว่ินเผยให้เห็นแผงอกก�าย�า เขาพูด 

กล้ัวเสยีงหัวเราะ "มาเลย แทงมาตรงนีเ้ลย แค่แทงหัวไหล่จะได้เร่ืองอะไร"

เขาหัวร่อเสียงดัง หากหางตามีน�้าตาซึม

ท่านแม่ทัพ ข้าคงจะตดิตามท่านต่อไปอกีมไิด้แล้วนะขอรบั เพียงเจบ็ใจ 

อยู่บ้างที่ไม่ได้ตายด้วยน�้ามือพวกชาวต๋าจื่อในสนามรบ กลับต้องมา 
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ม้วยมรณาในมือเจ้าคนบัดซบที่เผยตัวให้ใครรู้ไม่ได้พวกนี้!

"เจ้าหนุ่มตวัเหมน็ เจ้านึกว่าเจ้าตายแล้วพวกข้าจะหาตัวพรรคพวกเจ้า 

ไม่เจอหรอื สองคนนัน้คนหน่ึงแก่ชราคนหนึง่อ่อนปวกเปียก จะหนีไปท่ีใดได้"

เสียงหัวเราะของเฉินกวงชะงักกึก

คนที่กล่าววาจาเงื้อดาบขึ้นพร้อมกับแค่นเสียงเยาะ "อยากตาย 

ใช่หรอืไม่ ข้าจะสงเคราะห์เจ้าประเด๋ียวน้ีเลย ให้เจ้าไปอยู่เป็นเพ่ือนพ่ีน้อง

ของข้าในยมโลก"

เฉินกวงมองคนผู้นั้นอย่างดูแคลน เขาถ่มน�้าลายทีหนึ่ง "เอาสิ  

เจ้าสุนัขเดรัจฉาน"

เขาหลับตาลงก็ได้ยินเสียงบางสิ่งพุ่งแหวกอากาศตามมาด้วย 

เสียงร้องโหยหวนฉับพลัน เขาลืมตาพรึบก็เห็นคนที่เง้ือดาบข้ึนมีสีหน้า

พรั่นพรึงแกมงุนงง จากนั้นร่างโงนเงนล้มลง

สีหน้าของเฉินกวงเปลี่ยนไปถนัดตา

คุณหนูสาม!

อีกสองคนที่เหลือรอดอยู่ถึงตอนสุดท้ายได้ย่อมจะมีฝีมือดีกว่า 

คนอืน่อยู่แต่เดมิ เมือ่คนผูน้ัน้ล้มลงก็จบัทศิทางของธนใูนทีล่บัได้ทนัควัน

"บนต้นไม้!"

หนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้น "เจ้าเฝ้าเจ้าหนุ่มนี่ไว้ ข้าจะไปดูบนต้นไม้"

เขาย่างเท้าจะเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ที่เฉียวเจาซ่อนตัวอยู่ แต่กลับ

โดนเฉินกวงกอดขาไว้แน่น

"ปล่อยนะ"

เฉินกวงใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีอยู่กอดแน่นขึ้น

คนผูนั้น้สะบดัขาสดุแรงจนตัวเฉนิกวงกวดัแกว่งตามไปด้วย แต่เขา
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ไม่คลายมือออกแม้สักนิด

คนผู้นั้นบันดาลโทสะในที่สุด ตวัดข้อมือฟันดาบใส่เฉินกวงทีหนึ่ง

เฉินกวงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะฟุบลงกับพื้นแน่นิ่งไป

เฉียวเจาที่หลบอยู่บนต้นไม้มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด น�้าตา 

ของนางไหลรินลงมาอย่างไร้สุ้มเสียง

คนผู้น้ันเตะเฉินกวง พูดเสียงเยาะหยัน "เจ้าหนุ่มน่ีไม่รอดแล้ว  

ไม่ต้องสนใจเขา ข้าจะไปดูบนต้นไม้ต้นนั้น ส่วนเจ้าไปตามหาว่าอีกคน

ซ่อนอยู่ที่ใด ข้าคะเนว่าเป็นบนต้นไม้บางต้นเช่นกัน"

"ได้!"

ทั้งสองแยกย้ายกันไปจับคน

เฉินกวงนอนคว�่าหน้าบนพื้นอย่างเงียบเชียบราวกับหลับสนิทอยู่

เฉียวเจาอยู่เฉยๆ มองคนผู้นั้นเกาะล�าต้นของต้นไม้ปีนป่ายข้ึนมา

คล้ายงูพิษตัวหนึ่งค่อยๆ เลื้อยมาใกล้

นางเอาคันธนูแขวนไว้บนก่ิงไม้ข้างหลังไกลออกไป รวบเส้นผม 

ให้เข้าที่แล้วรอคอยคนผู้นั้นไต่ขึ้นมาอย่างสงบนิ่ง

คนผู้นั้นมีบาดแผลจุดหนึ่งบนหัวไหล่เช่นกัน เกิดจากตอนรุมโจมตี

เฉินกวงแล้วโดนเขาท�าร้าย เป็นเหตุให้ปีนข้ึนต้นไม้ได้อย่างเชื่องช้า 

สักหน่อย

เขาปีนขึ้นมาถึงด้านบนในที่สุดก่อนจะแหวกก่ิงไม้หนาแน่นออก

อย่างระมัดระวัง

ใต้แสงดาว มดีวงหน้าเลก็ๆ ขาวเนยีนดจุหยกของเด็กสาวโผล่ออกมา  

ดวงตากลมโตแวววาวทีจ้่องมองเขาอย่างไม่วางตาคู่นัน้นิง่สนิทประหนึง่

บึงน�้าลึก 
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ยามมองสบนัยน์ตากระจ่างใสคู่โต คนผู้นั้นอดนิ่งขึงไปไม่ได้

"พ่ีใหญ่ ท่านมาช่วยข้าเสียที" เด็กสาวมองบุรุษที่อยู่ใกล้แค่คืบ 

โดยไม่กะพริบตาพลางกล่าวเสียงเบาๆ

สายตาของบุรุษฉายรอยสับสนงุนงงพริบตาหน่ึง เขาเอ่ยถามขึ้น

อย่างอดใจไม่อยู่ "ช่วยเจ้า?"

"ใช่เจ้าค่ะ พ่ีใหญ่ลืมข้าไปแล้วหรือ" ในความมืดเสียงนุ่มเบา 

ออดอ้อนของเด็กสาวอ่อนหวานอ้อยส้อยคลับคล้ายล�าน�าเพลงของ 

แดนเจียงหนานที่ขับกล่อมผู้คนสู่นิทรารมณ์

ยามมองวงหน้างามดุจบุปผาของนาง บุรุษผู้นั้นเคลิบเคลิ้มไป 

ชั่วขณะ เขาเอ่ยถามเสียงงึมง�า "เจ้าเป็นใคร"

"ข้าคือน้องสาวพ่ีอย่างไรเล่า ตอนท่านจากไปบอกให้ข้าเป็นเด็กดี

รอท่านอยู่ตรงนี้ ท่านจ�าไม่ได้สักนิดเลยหรือไร"

เมื่อน�้าเสียงอ่อนเบาเนิบช้าของเด็กสาวดังข้ึน บุรุษผู้น้ันด�าด่ิงลงสู่

ภวังค์ความทรงจ�าตามค�ากล่าวของนางโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

น้องสาวของข้าหรือ

ข้าบอกให้น้องสาวรอข้าอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร ไฉนจ�าไม่ได้แล้วเล่า

น่าแปลกนัก ดูเหมือนข้าเคยกล่าวถ้อยค�านี้มาก่อน...

ความคิดของบุรุษผู้นั้นหยุดชะงักกลางคัน เขาก้มหน้ามองมีดสั้น 

ที่ปักอยู่ตรงหน้าอกตนแล้วเงยหน้าขึ้นอีกครั้งก็เห็นใบหน้าเย็นชาดุจ 

น�้าแข็งของเด็กสาวใต้แสงจันทร์ เขาถึงได้สติในที่สุด
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ข้ามีน้องสาวที่ใดกัน น้องสาวเพียงคนเดียวของข้าป่วยตายไปใน 

ปีที่อายุสิบขวบนั่นแล้ว...

เสี้ยวขณะท่ีสติสัมปชัญญะสุดท้ายของบุรุษผู ้น้ันหลุดลอยไป  

ความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวสมองก่อนจะหงายหลังล้มลง

ศพของบุรุษติดคาอยู่ระหว่างคาคบไม้พอดีจึงไม่ร่วงหล่นลงไป

เฉยีวเจาหน้าซดีเผอืด นางเกาะกิง่ไม้พลางหอบหายใจเฮอืกใหญ่ๆ 

ราวกับว่าเรี่ยวแรงในกายถูกสูบออกไปจนหมดสิ้น แม้แต่ปลายน้ิวยัง 

สั่นเทา

เมื่อครู่นี้นางใช้วิชาสะกดจิตลวงคนผู้นั้น ดูไปแล้วเป็นเรื่องง่าย  

แต่ความจรงิแล้วต้องทุ่มพลงักายท้ังหมด ตอนนีน้างปวดศรีษะแทบแตก

เป็นเสี่ยงๆ จนรับศึกหนักไม่ไหวแล้ว

ถึงกระนั้นก็ตามเฉียวเจายังคงเกาะล�าต้นของต้นไม้ไถลตัวลงมา

509
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อย่างว่องไว

นางปีนต้นไม้ไม่เป็น อกีท้ังร้อนใจเป็นห่วงอาการของเฉินกวง ปล่อยให้ 

อุง้มอือ่อนนุม่ครดูกับเปลอืกไม้ขรขุระโดยไม่น�าพา ขณะท่ีฝ่าเท้าย�า่เหยียบ 

ลงบนพื้นดิน ฝ่ามือก็ถลอกปอกเปิกแล้ว

เฉียวเจาไม่มีแก่ใจค�านึงถึงเรื่องพวกน้ี นางว่ิงไปหาเฉินกวงด้วย

ฝีเท้าซวนเซ

เขานอนคว�่านิ่งสนิทอยู่บนพ้ืนท่ีมีใบไม้ร่วงกองสุมจนเต็ม ใต้ร่าง

เป็นสีแดงเข้มวงใหญ่

นางจับตัวเขาหงายข้ึนมาเผยให้เห็นดวงหน้าอ่อนเยาว์คมคาย 

ของเขา

"เฉินกวง..." เฉียวเจาใช้น้ิวมือที่สั่นระริกอังใต้จมูก แต่เขาหมด 

ลมหายใจไปแล้ว

รมู่านตาของเฉยีวเจาหดแคบลง นางล้วงมอืเข้าไปในถุงผ้าปักติดกาย  

แต่อารามรบีร้อนควานหาเท่าไรก็หาไม่เจอเสยีที จงึกระชากถุงผ้าปักจนหลุด 

แล้วเทขวดกระเบ้ืองใบเล็กใบน้อยออกมาทั้งหมด หยิบขวดสีเขียวมา 

เทยาทิพย์ออกมายัดใส่ปากเฉินกวง

บนตัวเขามบีาดแผลน้อยใหญ่นับไม่ถ้วน ทีส่าหสัท่ีสดุเป็นรอยแผล

จากคมดาบกลางแผ่นหลัง

เฉยีวเจาโรยผงห้ามเลอืดแล้วฉกีชายเสือ้มาพันแผลให้เขาจนเสรจ็ 

เรียบร้อย นางก็หลั่งเหงื่อเย็นโซมกาย

นางเอียงหน้าแนบอกเฉินกวง พอได้ยินเสียงหัวใจเต้นแผ่วเบา 

ของเขาได้รางๆ ก็แทบร�า่ไห้ด้วยความยินดล้ีนเหลอื นางกอดเขาไว้พร้อมกับ 

พูดกระซิบ "เฉินกวง เจ้าได้ยินที่ข้าพูดใช่หรือไม่ เจ้าต้องแข็งใจไว้นะ  
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เจ้าบอกว่ายังไม่ได้ตบแต่งภรรยาจะตายไม่ได้ไม่ใช่หรือ ข้าให้ปิงลว่ี

แต่งงานกับเจ้าดีหรือไม่ ขอเพียงเจ้ามีชีวิตรอดต่อไป ข้าก็จะยกปิงลว่ี 

ให้เจ้า..."

แพขนตาของเฉินกวงกระดิกเบาๆ

เสียงฝีเท้าดังลอยมา รองเท้าสีด�าคู่หนึ่งสะท้อนเข้าคลองจักษุ 

เจ้าของรองเท้ามีท่อนขาที่เพรียวยาว

เฉยีวเจาท่ีกอดเฉนิกวงไว้แขง็ทือ่ไปท้ังสรรพางค์กาย นางเงยหน้าข้ึน 

ช้าๆ

ตรงขอบฟ้าปรากฏแสงขาวเรื่อๆ ขึ้นโดยไม่รู้ตัว

เฉยีวเจาเลือ่นสายตาขึน้มอง เห็นชายเสือ้สดี�าของผูม้าถึงก่อน จากนัน้ 

ค่อยเหน็ใบหน้าคุน้ตาและมมุปากประดับรอยย้ิมจางๆ คล้ายมคีล้ายไม่มี

หลงัจากทัง้คูป่ระสานสายตากันในทแีรก เจยีงหย่วนเฉาพลันย่อตัวลง 

สบตากับเฉียวเจาตรงๆ

นางกอดเฉินกวงแน่นๆ มองเขาโดยไม่ขยับกาย

เจียงหย่วนเฉาย่ืนนิ้วไปปาดหางตาของนางทีหนึ่ง เขาอมย้ิมตรง 

มุมปากอย่างเยาะหยัน "ร้องไห้แล้วหรือ เพื่อองครักษ์เล็กๆ ผู้หนึ่ง?"

เฉยีวเจากัดรมิฝีปากแน่นๆ ไม่ปรปิาก สายตาของนางเบนไปข้างหลงั 

แล้วหยุดอยู่ที่ตัวผู้ตรวจการสิงที่โดนคนชุดด�าที่เหลืออยู่คนเดียวจับไว้ 

เจียงหย่วนเฉาเห็นว่าถึงเวลานี้แล้วนางยังไม่แยแสตนอีกก็พาให้

ในใจกรุ่นโกรธอย่างไร้สาเหตุ จึงพูดเยาะๆ ว่า "เขายังไม่ตายหรือ"

นางลอบก�ามอืเป็นหมดั กล่าวเสยีงราบเรยีบ "ท่านยังไม่ตาย เพราะอะไร 

เขาต้องตาย"

ถ้อยค�านี้ยั่วโทสะของเจียงหย่วนเฉาอย่างไม่ต้องสงสัย
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รอยย้ิมตรงมมุปากของเขาเลอืนหายไปฉบัพลนั เขาถามอย่างเฉยเมย  

"อย่างน้ันหรือ ข้าส่งเขาไปพบท่านยมบาลตอนนี้เลย ดูซิว่าข้าจะตาย 

หรือไม่"

เขายื่นมือมา เฉียวเจาเอาตัวบังเฉินกวงไว้ทันใด

เจียงหย่วนเฉาหยุดชะงัก เอ่ยถามด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม 

"มีอันใดรึ นึกว่าข้าลงมือกับท่านไม่ลงหรือ"

เฉียวเจาหัวเราะเบาๆ "ไฉนใต้เท้าเจียงจะท�าไม่ลงเล่า"

เขามองนางอย่างพินจิครูห่น่ึงถึงหลบสายตาท่ีคุน้ตาอยู่บ้างชอบกล

คู่นั้นแล้วพูดเอื่อยๆ "ท่านส�าเหนียกตนเองได้เช่นนี้ก็ดีแล้ว"

เขายื่นฝ่ามือใหญ่ที่เห็นข้อนิ้วชัดข้างหนึ่งไปแตะคอนาง

ล�าคอของเด็กสาวเรียวยาวระหงประหนึ่งก้านดอกไม้ท่ีเปราะบาง 

บีบเบาๆ ทีเดียวก็หักเป็นสองท่อนได้

นิ้วมือของชายหนุ่มลูบไล้ไปมาแล้วก�าเข้าหากันแน่นฉับพลัน

ความรู้สึกหายใจไม่ออกแล่นมา เฉียวเจาก็ไอส�าลักอย่างอึดอัด

ทรมาน นางมองบุรุษที่จู่ๆ ก็จะสังหารตนอย่างอ�ามหิตโดยไม่ละสายตา

"ห้ามมองข้าอย่างนี"้ เจยีงหย่วนเฉาย่ืนมอือกีข้างไปปิดตาเดก็สาวไว้

ดวงตาของนางคล้ายกับคนผูน้ัน้เหลอืเกิน ท�าให้เขาออกแรงบบีมอื

ไม่ได้เสียที

ทว่าเขาไว้ชีวิตแม่นางน้อยผู้นี้ไม่ได้แล้ว

ตอนแรกเขารู้สึกว่านางเป็นเด็กสาวที่น่าสนใจมากผู้หน่ึงจึงอด

จับตามองนางไม่ได้ ถึงขั้นไม่ถือสาอะไรที่นางก้าวร้าวลามปาม

แต่นางกลับเข้ามาพัวพันกับเรื่องสกปรกโสมมของแดนใต้ ท้ังยัง 

รู้ความลับมากเกินไป แล้วก็เล่นงานเขาโดยไม่ย้ังมือไว้ไมตรีสักน้อยนิด 
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เขาไม่อาจปล่อยให้นางมีชีวิตรอดกลับเมืองหลวงได้แล้ว

เฉียวเจาเพียงรู้สึกว่าภาพเบื้องหน้าดับวูบ

ฝ่ามือใหญ่ที่บีบเข้าหากันแน่นคู่นั้นท�าให้ลมหายใจของนางติดขัด 

สติเริม่พร่าเลอืน ภาพตอนท่ีได้พบปะกับบรุษุผูน้ี้ชัว่เวลาสัน้ๆ เมือ่ภพก่อน

วาบผ่านเข้ามาในหัว

กลางป่าเขามีบุรุษหนุ่มน้อยอ่อนต่อโลกนอนอยู่ริมทาง ใบหน้า 

ออกเขียว

นางผ่านไปทางนั้นพอดี มองปราดเดียวก็แน่ใจว่าเขาโดนพิษ 

เลยเดินเข้าไปถามไถ่

เมื่อได้รู ้จากปากเด็กหนุ่มว่าเขาโดนงูกัด นางดูดพิษงูออกและ 

มอบยาขี้ผึ้งแก้พิษงูโดยเฉพาะให้ จึงช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย

ดุจพลิกฝ่ามือ

ก่อนจากกัน เขาบอกนางว่าเขาชื่อ 'สือซาน'

ยามนัน้นางคิดค�านงึว่า 'สอืซาน' เป็นชือ่ทีม่เีรือ่งราวทีม่าเป็นแน่แท้

แต่เสี้ยวขณะนี้เฉียวเจาเพียงอยากหัวร่ออย่างขมขื่น

นางต่างหากท่ีน่าจะเป็นชาวนาที่ช่วยงูพิษไว้ผู้น้ัน เรื่องราวของ  

'สือซาน' ก็คือนิทานเรื่องชาวนากับงูพิษ

ทว่านางไม่อยากตาย

ความแค้นใหญ่หลวงของสกุลเฉยีวใกล้จะได้รบัการสะสาง รูปโฉม

ของพ่ีชายคนโตจะกลบัเป็นดงัเดมิในอกีไม่ช้า ไหนเลยนางจะเตม็ใจตายไป 

ตอนนี้เล่า

ทัง้ยังมคีนผูน้ัน้ ชาติก่อนเขากับนางมบุีญแต่ไร้วาสนาต่อกัน ชาตน้ีิ 

นางไม่อยากให้ทัง้คู่มวีาสนาต่อกันแต่ไร้บุญครองคู่อกีต่อไป นางอยากอยู่ 
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กับเขาจนแก่เฒ่าผมหงอกขาว ผูกพันรักใคร่กันไปชั่วชีวิต

นางหักใจตายไม่ได้

น�้าตาหยดหน่ึงไหลลงมาจากหางตาของเฉียวเจาหยดใส่น้ิวมือที่

บีบแน่นจนขาวซีดของเจียงหย่วนเฉา

น�้าตาหยดนั้นราวกับน�้าเดือดจัดท�าให้เขาชะงักมือทันที

นางร้องไห้แล้ว เพราะเจ็บมากใช่หรือไม่

ชั่วอึดใจนี้เขาบอกไม่ถูกว่าความรู้สึกในใจคืออะไร เรียวปากบาง

เม้มแน่นขณะตัดสินใจ

เขาเป็นอะไรไปกันแน่ จวบจนตอนน้ีแล้วยังตกลงปลงใจอย่าง 

เด็ดขาดไม่ได้อีก 

ช่างเถอะ ปลิดชีพนางโดยไวให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเสียก็ดี

ระหว่างทีเ่จยีงหย่วนเฉาตัดสนิใจพลนัได้ยินเสียงเรียกขาดเป็นห้วงๆ  

ของเด็กสาว "สือ...สือซาน..."

เพราะเจ็บร้าวไปท้ังคอและหายใจไม่สะดวก เสียงพูดของนางอู้อี้

ไม่ปะติดปะต่อกัน ทว่ายามมันลอยไปกระทบหูของเจียงหย่วนเฉา 

กลับเป็นดั่งอสนีบาตสายหนึ่งฟาดลงกลางหัวสมองที่สับสนยุ่งเหยิง

มอืของชายหนุม่ผละออกโดยพลนั เขาคว้าข้อมอืนางไว้หมบัพลาง

ถามเสียงกร้าว "ท่านเรียกข้าว่าอะไร"

เฉยีวเจาขยับน้ิวมอืหมายจะสะบดัมอืเขาออก แต่กลับไม่มเีร่ียวแรง

ก�าลังแม้สักเศษเสี้ยว

การหลบหนีเอาชีวิตรอดจากความตายท่ีแสนตึงเครียดระทึกขวัญ

มาครึ่งค่อนคืน ท�าให้นางใช้แรงกายแรงใจไปเกินขีดจ�ากัดแล้ว

"บอกข้ามา เมือ่ครูน้ี่ท่านเรยีกข้าว่าอะไร" น�า้เสียงของเจียงหย่วนเฉา 
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ขุ่นมัวดุจเมฆด�าหนาทึบก่อนพายุฝนจะมาเยือน

นัยน์ตาท่ีเคยสุกใสเป็นประกายแต่เดิมท้ังคู่ของเด็กสาวปรือข้ึน

น้อยๆ มองเขาอย่างไร้ชีวิตชีวา สุ้มเสียงของนางเลื่อนลอย "สือซาน..."

พอค�าว่า 'สือซาน' ดังมาเข้าหู เจียงหย่วนเฉาแทบควบคุมตนเอง

ไม่อยู่ เหตุการณ์เมื่อครั้งที่พานพบกับคุณหนูสกุลเฉียวไหลบ่าเข้ามา 

ในห้วงความคิดเป็นฉากๆ

นางช่วยชีวิตเขาไว้ เขาบอกว่า 'ข้าชื่อสือซาน คุณหนูอย่าลืมนะ'

ได้พบกันอีกครัง้เขาล่วงรูแ้ล้วว่านางคอืหลานสาวของจอมปราชญ์

เฉียวจัว และหมั้นหมายกับคุณชายรองของจวนจิ้งอันโหวมานานแล้ว

นางยิ้มแย้มอย่างสงบเยือกเย็นดุจเก่า 'ข้าจ�าท่านได้ สือซาน' 
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เจยีงหย่วนเฉาก�าข้อมอืของเฉยีวเจาไว้แน่นสดุแรง เพ่งมองรมิฝีปาก 

ซีดเผือดของนางตาเขม็ง ฟังนางเปล่งเสียงพูดค�าสองค�านั้นออกมา 

"สือซาน..."

เขาเดอืดดาลเป็นฟืนเป็นไฟกะทนัหนั ยกมอืบบีปลายคางของเด็กสาว  

บังคับให้นางต้องเบิกดวงตาที่เริ่มไร้ประกายทีละน้อยทั้งคู่ข้ึนกว้างๆ  

อย่างช่วยไม่ได้

"สอืซานเป็นชือ่ทีท่่านเรยีกได้หรอื" เขาดงึตวัเดก็สาวบอบบางอ่อนแอ 

มาใกล้ๆ ด้วยความโกรธจดัจนระงบัไม่อยู่ "ท่านรูอ้ะไรบ้างกันแน่ มจีดุประสงค์ 

อะไร"

ข้อมือเจ็บอย่างรุนแรงราวกับโดนบิดหักไปแล้ว ในล�าคอก็คล้าย 

มีไฟแผดเผาอยู่

เฉียวเจาเริ่มไอโขลกๆ อย่างรุนแรง นางไอจนหน้าตาแดงก�่า แต่ยัง

510
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บงัคบัตนเองไม่ให้หมดสติ ดวงตาบรสิทุธ์ิใสซือ่ทัง้คู่เบกิมองบรุษุทีอ่ยู่ใกล้

แค่คืบ

"แม่นางน้อย ขืนท่านไม่พูดอีก อย่าโทษว่าข้าใช้วิธีการของ 

กององครกัษ์จนิหลนิจดัการกับท่าน" เสยีงเรยีกขาน 'สอืซาน' ซ�า้ๆ น่ันท�าให้ 

จิตใจของเจียงหย่วนเฉาสับสนว้าวุ่นอย่างเห็นได้ชัด บันดาลให้ถ้อยค�าที่ 

หลุดจากปากดุดันเหี้ยมเกรียมขึ้นตามล�าดับ

เฉียวเจาฝืนก�าลังมองดูเขา นางคิดค�านึงในใจ มนุษย์เราช่าง 

ซับซ้อนเหลือหลาย ดูเหมือนว่าก่อนหน้าน้ีไม่นานบุรุษผู้น้ีบอกกับนาง

เสียงนุ่มว่าเขาชมชอบคุณหนูสกุลเฉียว

ดวงตาเขาในยามนั้นแสนจะอ่อนโยนหวานซึ้ง มันย่อมมิใช่ค�าเท็จ 

ทว่าชั่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็แปลงกายเป็นอสรพิษกัดนางอย่างไม่

ปรานีปราศรัยแม้แต่น้อย

อาการวิงเวียนเป็นระลอกท�าให้สายตาของเฉียวเจาพร่าพราย 

อยูบ้่าง นางกัดปลายลิน้ทหีน่ึง ส่งย้ิมน้อยๆ ให้บรุษุทีเ่ส้นเอน็ตรงหน้าผาก

ปูดโปนไปหมด "ตรงเอวของท่านไม่มีรอยฟันเหลืออยู่แล้วหรือ"

ชั่วพริบตาน้ีเองรูม่านตาของเจียงหย่วนเฉาหดแคบลง เขาเอามือ

ลบูทีเ่อวโดยไม่ทนัคดิ แต่พอรูส้กึตวัก็กระชากเฉยีวเจามาชดิอก จ้องตานาง 

พลางพูดเสียงกระด้าง "รอยฟันอะไร ท่านพูดให้ชัดเจน"

เด็กสาวอ่อนระโหยโรยแรงอย่างมากแล้ว นางท�าปากขมุบขมิบ 

พูดค�าหนึ่งอย่างไร้สุ้มเสียง "งู..."

เจยีงหย่วนเฉารูส้กึเหมอืนโดนฟ้าผ่า เขาตะลงึงนัจนปล่อยตัวเฉียวเจา  

ความทรงจ�าทีเ่ขาเก็บรกัษาไว้ในส่วนลกึของหัวใจอย่างทะนถุนอมผุดข้ึนมา

เขาโดนงพิูษกัดบาดเจบ็อย่างไม่ทนัต้ังตัว มนักัดเขาท่ีเอวพอด ีแล้ว
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พิษยังมีฤทธ์ิรุนแรงเหนือความคาดหมาย ส่งผลให้ชั่วเวลาสั้นๆ เขาก็ 

ขยับตัวไม่ไหวแล้ว

ในตอนน้ันเองนางปรากฏกายขึน้และช่วยดดูพิษงอูอกให้เขาอย่าง

อ่อนโยนและระมดัระวงัโดยไม่ยึดถือธรรมเนียมชายหญิงไม่พึงใกล้ชดิกัน

ตัง้แต่น้ันเป็นต้นมาในยามราตรนัีบไม่ถ้วน เขามกัลูบรอยแผลเล็กๆ  

ตรงเอวอย่างห้ามใจไม่อยู่ด้วยความรู้สึกเป็นสุขระคนหวานล�้าอยู่ในใจ 

ที่ไม่จ�าเป็นต้องเอื้อนเอ่ยบอกผู้ใด

เจียงหย่วนเฉาเพ่งมองใบหน้าซีดขาวของเด็กสาวพลางพูดเสียง 

สั่นเทา "ท่าน...ท่านเป็นใครกันแน่"

เฉียวเจาหลับตาลงเบาๆ นางเหนื่อยเกินไปแล้ว อยากนอนสักตื่น

เหลือเกิน

นางก�าลังเดิมพันอยู่โดยใช้หน้ีบุญคุณที่เจียงหย่วนเฉาเคยติดค้าง

เฉียวเจาเป็นเบี้ยเดิมพัน

นางไม่รู้ว่าจะแพ้ทั้งกระดานหรือไม่ ทว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว

"ท่านพูดสิ" เจียงหย่วนเฉาเขย่าแขนของเฉียวเจา

เด็กสาวขยับปากแต่ไม่เปล่งเสียงใด

เขาลากเฉียวเจาเข้ามาในวงแขน ก้มหน้าลงมองนาง หัวใจทั้งดวง

คล้ายถูกบีบรัด "หลีเจา ท่านบอกข้ามาว่าท่านกับนางเป็นอะไรกัน ตกลง

ว่าเป็นอะไรกันแน่"

เมือ่ไม่ได้รบัค�าตอบ ดวงตาทัง้คูข่องเขาเป็นสแีดงก�า่ "หลเีจา ท่านพูด 

เดี๋ยวนี้"

เฉยีวเจาฝืนลมืตาขึน้สบตาเขา กล่าวเสยีงเบาว่า "ท่านช่วยเฉนิกวง

และอย่าท�าร้ายผู้ตรวจการสิง ข้าก็จะบอกท่าน"



92 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 7

เจียงหย่วนเฉาสะกดไฟโทสะเอ่ยถาม "ท่านตั้งเงื่อนไขกับข้ารึ"

นางยิ้มกับเขาอย่างอ่อนแรง "ท่านจะคิดเช่นนี้ก็ได้"

"ถ้าข้าไม่ตกลงเล่า ท่านเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถสั่งคนให้สังหาร 

ผู้ตรวจการสิงในตอนนี้ ส่วนองครักษ์ผู้นี้ ขอเพียงไม่มีคนสนใจ อีกไม่ช้า

เขาก็หมดลมหายใจสุดท้ายแล้ว"

"ถ้าอย่างนัน้ข้าไม่ขอมชีวิีตอยู่เช่นกัน" เฉยีวเจาหลับตาลงไม่มองเขา

เจียงหย่วนเฉายิ้มเยาะ "หลีเจา ชีวิตของท่านไม่มีค่าปานนั้น"

เด็กสาวลืมตาขึ้นกะทันหัน นัยน์ตาสีด�าขลับใสสะอาดแวววาว 

ดุจหินนิลด�าท่ีชะล้างด้วยน�้าจนเห็นเงาสะท้อนสีหน้าถมึงทึงท่ีฉายแวว

ร้อนรุ่มของชายหนุ่มได้

"จริงหรือ" นางมองเขาพลางกระซิบถาม

หัวใจของเจียงหย่วนเฉาทั้งเจ็บท้ังชาคล้ายโดนคนกระชากทีหน่ึง

โดยพลัน 

ส�าหรับเขาแล้วชีวิตของหลีเจาอาจไม่มีค่า แต่ชีวิตของเฉียวเจา 

กลับล�้าค่าสุดจะเปรียบ

หลีเจากับเฉียวเจามีความสัมพันธ์อะไรกันแน่

หรือจะพูดว่า...หลีเจาก็คือเฉียวเจา!

ยามความคิดนี้ผุดวาบเข้าไปในหัวเสมือนดั่งแสงอสนีบาตท่ีขับไล่

ความมืดมนสับสนให้หมดสิ้นไป

เจียงหย่วนเฉาโอบร่างเฉียวเจาไว้ในอ้อมอกด้วยสองมือท่ีสั่นเทา 

เขาก้มหน้าลงช้าๆ ย่ืนปากไปพึมพ�าถามที่ข้างใบหูนาง "ท่านคือนาง 

ใช่หรือไม่"

เขาไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดา แต่เด็กสาวในอ้อมแขนกลับท�าให้เขา
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รู้สึกได้อย่างแรงกล้า

นางก็คือคนที่เขาคิดถึงเสมอผู้นั้น!

"ท่านคือนาง ถูกหรือไม่"

"ข้า..." เฉียวเจาคลี่ยิ้มแล้วสิ้นสติไป

เจียงหย่วนเฉานิ่งค้างอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับเขยื้อนเสียที

คนชุดด�าท่ีอุ้มผู้ตรวจการสิงซึ่งสลบไสลเอาไว้เอ่ยปากขึ้นอย่าง 

ทนไม่ไหวในที่สุด "ท่าน..."

เขาเหลือบตาขึ้นมองปราดหนึ่ง

เพลานี้เจียงเฮ่อรุดมาถึงอย่างเร่งร้อน เขาฉีกปากย้ิมพลางกล่าว 

"ใต้เท้า ในทีส่ดุกต็ามมาทัน เอ๊ะ! คนทีท่่านกอดอยู่เป็นคณุหนหูลีมใิช่หรอื..."

"หุบปาก!"

เจียงเฮ่อรีบยกมือปิดปาก แต่ดวงตากลอกไปกลอกมาไม่หยุด 

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น

ภายในชั่วเวลาสั้นๆ นี้ เขาพลาดอะไรไปบ้าง

เจยีงหย่วนเฉาอุม้เฉยีวเจาขึน้ พร้อมออกค�าสัง่เสยีงราบเรียบ "เจยีงเฮ่อ  

พาคนบนพื้นไปด้วย"

เจยีงเฮ่อก้มหน้าลงมองแล้วอดเบกิตากว้างไม่ได้ "เป็นหรือว่าตายนี"่

เขาก้มตัวลงอุ้มเฉินกวงขึ้นอย่างสาแก่ใจ "ที่แท้ร่อแร่ปางตายแล้ว"

ฮึ ก่อนหน้านี้ให้เจ้าลงน�้าไปช่วยใต้เท้าของข้า เจ้าไม่ยอมช่วย  

ตอนนี้ยังต้องให้ข้าอุ้มเจ้าอีก เรื่องดีๆ ล้วนตกเป็นของเจ้าแล้ว!

เจียงเฮ่อเจ็บใจพอดู เขาลอบหยิกเฉินกวงแรงๆ ทีหนึ่ง

เฉินกวงไม่มีท่าทีตอบสนองสักนิด

เจียงหย่วนเฉากวาดตามองคนชดุด�าแล้วพูดเอือ่ยๆ "พาเขาไปด้วย 
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พวกเราไปเถอะ"

ในเรอืนชาวบ้านทีไ่ม่มอีะไรโดดเด่นสะดดุตาหลังหนึง่ เจยีงหย่วนเฉา 

ยืนอยู่รมิหน้าต่าง หนัหน้าไปมองเด็กสาวท่ีหลบัสนิทอยู่บนเตยีงแวบหนึง่ 

ตรงกลางอกบังเกิดความรู้สึกสับสนเคว้งคว้าง

เขาไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นอะไรไป เหตุใดถึงพาองครักษ์ใกล้ตายผู้นั้น

มาตามความต้องการของนาง มิหน�าซ�้ายังไว้ชีวิตของผู้ตรวจการสิง 

อีกด้วย

เพราะกลัวว่านางต่ืนขึ้นมาแล้วพบว่าองครักษ์กับผู้ตรวจการสิง 

ตายไปก็จะเสียใจหรือ

แต่นางเสียใจแล้วจะมีอันใดเล่า...

เจียงหย่วนเฉาคิดค�านึงไปเช่นนี้ มุมปากเขามีรอยยิ้มฝืดๆ ผุดขึ้น

ถึงบัดนี้เขาไม่อาจไม่ยอมรับว่าเขาโดนสตรีที่เป็นดั่งปริศนานางน้ี

ครอบง�าจิตใจไปเสียแล้ว

บนตัวนางดูคล้ายมีความลับมากมายเหลือเกิน นับแต่ชั่วขณะท่ี

รู้จักกันเป็นต้นมานางก็มีอ�านาจต่อความคิดจิตใจของเขามาโดยตลอด

เขาเดินกลับไปนั่งลงข้างเตียง เพ่งสายตามองเด็กสาวท่ีนอนหลับ

อย่างสงบสุข

เจ้าเป็นใครกันแน่

เจียงหย่วนเฉายื่นมือไปลูบผมนุ่มสลวยของนาง

เรอืนผมของเด็กสาวดกหนาดุจน�า้ตก ก�าจายกล่ินหอมออกมาจางๆ 

บรุษุท่ีมุน่คิว้อย่างครุน่คดิใช้นิว้มอืเรยีวยาวม้วนเส้นผมของนางยกขึน้มา

จ่อปลายจมูกสูดกลิ่นเบาๆ โดยไม่รู้ตัว
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ตอนคุณหนูเฉียวช่วยเขา ท้ังคู่ก็อยู่ใกล้ชิดกันเฉกเดียวกับตอนน้ี 

จนเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆ จากผมนาง ซึ่งเป็นกลิ่นเช่นนี้เหมือนกัน

ยามน้ันเขาคดิอย่างห้ามใจไม่อยู่ว่ากลิน่น้ีหอมชวนดมจรงิๆ ไม่รูว่้า

คุณหนูผู้นี้ใช้สิ่งใดสระล้างผม

หลีเจากับเฉียวเจา ท้ังท่ีพวกนางเป็นคนละคนกันชัดๆ แต่เหตุใด 

ถึงมีจุดที่คล้ายคลึงกันมากมายเพียงนี้เล่า

เจยีงหย่วนเฉาทีเ่ยือกเย็นลงแล้วยกมอืวางทาบกลางอก เขายิง่รู้สึก

แปลกชอบกลมากขึ้น

ตอนน้ันนางเบิกดวงตากระจ่างใสท้ังคู่กว้างๆ แล้วส่งย้ิมให้ เขา

บังเกิดความคิดหนึ่งอย่างแรงกล้าว่านางก็คือคุณหนูเฉียว

ความคิดเหลวไหลน่าขันเยี่ยงนี้ช่างน่าแปลกอย่างยิ่งยวด

เจยีงหย่วนเฉาหลบัตาลง เขาสมควรเชือ่ตามสตหิรอืว่าสญัชาตญาณ 

ของตนเองกันแน่

นางคือนางจริงๆ ใช่หรือไม่
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เจยีงหย่วนเฉาจ้องมองเฉยีวเจาน่ิงๆ ไม่ขยับไปทีใ่ดเป็นนาน ทนัใดนัน้ 

เขาพลันโน้มตัวไปเรียกด้วยเสียงทุ้มต�่าที่ข้างหูนาง "คุณหนูเฉียว..."

คิว้เรยีวสวยของเดก็สาวในภวงัค์ฝันย่นเข้าหากันน้อยๆ นางขานตอบ 

ตามสัญชาตญาณ "หือ?"

เจียงหย่วนเฉายืดตัวขึ้นพรวด ริมฝีปากเขาส่ันระริกไปหมด เขา 

ยื่นมือไปจะสัมผัสกลีบปากแห้งแตกของเด็กสาวอย่างระมัดระวัง แต่ยัง

แตะไม่โดนก็หดมือกลับ

เขาไม่กล้าแตะต้อง ถ้านางเป็นคุณหนูเฉียว เขาจะล่วงเกินนาง

อย่างนี้ได้เช่นไร

ทว่าไฉนมีเรื่องพิสดารพันลึกเพียงนี้ได้

"คณุหนเูฉยีว" เจยีงหย่วนเฉาพึมพ�าเรยีกพลางใช้นิว้มอืวาดเส้นสาย

ตามเค้าโครงใบหน้าของเด็กสาวทีละนิดๆ กลางอากาศ

511
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คนสองคนที่ต่างกันเฉกนี้... 

หรือว่าวิญญาณที่สถิตอยู่ภายในเป็นดวงเดียวกัน

ชายหนุม่ขบคดิอย่างไรก็ไม่ได้รบัค�าตอบ คดิจนเจบ็ปวดหัวใจไปหมด  

เขาขยับเข้าไปใกล้ๆ มองนางโดยไม่ละสายตา ลมหายใจอุ่นร้อนพ่นใส่

พวงแก้มขาวกระจ่างของนาง

แพขนตาของเฉียวเจากระพือขึ้นลงถี่ๆ จากนั้นนางก็ลืมตาขึ้น

สายตานางปะทะเข้ากับใบหน้าหล่อเหลาขยายใหญ่ของชายหนุ่ม

ในระยะประชิดจนลมหายใจของคนทั้งคู่รินรดใส่กัน

เฉียวเจาตะลึงงัน นางเงื้อมือขึ้นตบหน้าเขาทันที

เจียงหย่วนเฉาคว้าข้อมือนางไว้หมับ พอสังเกตเห็นนางขมวดค้ิว 

ก็รีบปล่อยออก เขาสะกดอารมณ์พลุ่งพล่านในใจไว้ก่อนเปล่งเสียงพูด 

ค�าหนึ่ง "ตื่นแล้วหรือ"

เฉียวเจาไม่กล่าววาจา แต่ความคิดในหัวแล่นเร็วรี่คาดคะเนท่าท ี

ที่เปลี่ยนแปลงไปของเขา

"ไฉนไม่พูดไม่จา" เขาไต่ถาม

นางหลุบตาลง "ไม่มีอะไรน่าพูด"

เขาลุกขึ้นยืนกะทันหัน หมุนกายเดินไปข้างโต๊ะรินน�้าถ้วยหนึ่งแล้ว

ย้อนกลบัมาย่ืนมอืพยุงเฉยีวเจาข้ึน ก่อนกล่าวเสยีงนุ่มว่า "ด่ืมน�า้ก่อนเถอะ"

นางมองมือท่ีวางอยู่บนหัวไหล่ตน พูดอย่างเย็นชา "ใต้เท้าเจียง 

โปรดส�ารวมกิริยาด้วย"

เจยีงหย่วนเฉากระตุกมอืกลบัเหมอืนโดนไฟลวก สหีน้าเขาฉายแวว

อับอาย

เฉียวเจาลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆ รับถ้วยน�้ามาดื่มติดๆ กันหลายอึก
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ล�าคอนางยังเจ็บร้าวดุจเก่า ต้องยกให้เป็นความชอบของบุรุษ 

ตรงหน้าแท้ๆ แต่นางไม่มีอะไรจะตัดพ้อต่อว่าได้ เดิมทีทั้งคู่ก็ยืนอยู่กัน

คนละฝ่าย นางแย้มพรายเรื่องราวในอดีตแบบก�ากวมเพื่อใช้เป็นกลลวง

เขาเช่นเดียวกัน

กระน้ันนางใช้กลลวงอกีฝ่ายเพ่ือเอาชวีติรอด แต่จู่ๆ  เจยีงหย่วนเฉา

ก็ยื่นมือยุ่งเรื่องของผู้ตรวจการสิงเป็นเพราะอะไรกัน

"ยังเจ็บหรือไม่"

เฉยีวเจาอึง้งนัไปเลก็น้อย นางกุมถ้วยน�า้ด้วยสองมอืหันไปมองเขา

เจยีงหย่วนเฉาตวัดสายตามองข้อมอืเรยีวเลก็ขาวผ่องของเดก็สาว 

รอยฟกช�้าด�าเขียวรอบข้อมือนั่นเด่นชัดสะดุดตาจนน่าตกใจ

"เจ็บ" เฉียวเจาหลุบตาลง ตอบโดยไม่เกรงใจแม้แต่น้อยนิด

เขานิ่งขึงไป

นางย่ิงวางตัวตามสบายอย่างน้ี เขาย่ิงรูส้กึว่านางละม้ายคล้ายคลงึ

กับคนในความทรงจ�าผู้นั้น

บางทีโลกนี้อาจมีปาฏิหาริย์อยู่จริง

เจียงหย่วนเฉารู้สึกคอแห้งอยู่บ้างกะทันหัน เขาเม้มริมฝีปากบางที

หนึ่งก่อนเอ่ยถามด้วยสุ้มเสียงแหบพร่าเล็กน้อย "เป็นท่านใช่หรือไม่"

เฉียวเจาวางถ้วยน�้าลง นางมองเขานิ่งๆ "เฉินกวงกับผู้ตรวจการสิง

เล่า"

"เป็นท่านใช่หรือไม่" เขาลอบก�ามือเป็นหมัด เอ่ยถามซ�้าค�าเดิม

"เฉินกวงกับผู้ตรวจการสิงเล่า" นางเฉไฉไม่ตอบและถามขึ้นอีก

เจียงหย่วนเฉามองนางอย่างพินิจแล้วอ่อนข้อให้ในที่สุด "ตอนนี้

พวกเขายังไม่เป็นไร"
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ตั้งแต่รู้ว่าเป็นไปได้มากว่านางก็คือ 'นาง' ก็คล้ายว่าเขาท�าใจแข็ง

ไม่ได้แล้ว

เฉยีวเจาลอบระบายลมหายใจเฮอืกหนึง่ นางพลกิกายลงจากเตยีง 

"ข้าไปดูพวกเขาสักหน่อย"

ชายหนุม่อ้าปากต้ังท่าจะพูดอะไรบางอย่าง แต่สดุท้ายมไิด้ขดัขวาง

นาง เขากล่าวทอดถอนใจ "ตามข้ามาเถอะ"

นางได้พบกับเฉินกวงอย่างรวดเร็ว

เขานอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเซียว

นางเดินลิ่วๆ เข้าไปเอามืออังหน้าผากเขา ก่อนจะค่อยๆ เปิดผ้าห่ม

ออกดูบาดแผลตามตัว

เจยีงหย่วนเฉาย่ืนมอืออกไปจะห้ามแล้วก็ดงึมอืกลบัอย่างขัดเคือง

เห็นได้ชัดว่ามีคนท�าแผลให้เฉินกวงแล้ว แต่ก็แค่ล้างแผลเท่าน้ัน  

ดีที่อากาศตอนนี้เย็นลงแล้วจึงไม่เกิดอาการบวมเป็นหนอง

"จะตามหมอก็ไม่สะดวกเลยให้เจียงเฮ่อเอาสุราฤทธ์ิแรงล้างแผล 

ให้เขา" เจียงหย่วนเฉาเอ่ยอธิบายอย่างอดใจไม่อยู่

เฉียวเจาปรายตามองเขา ข้าสมควรกล่าวขอบคุณหรือไม่

"เฉนิกวงบาดเจบ็สาหัสมาก ต้องใช้สมนุไพรหลายตวัท�ายา จะช่วย

ไปซื้อให้ข้าได้หรือไม่"

"ท่านบอกมา"

"มีพู่กันกับกระดาษหรือไม่"

"ตามข้ามา"

เจียงหย่วนเฉาพานางไปที่ห้องหนังสือ

เฉยีวเจาหยบิพู่กันเขียนใบสัง่ยาแผ่นหนึง่ย่ืนส่งให้เขา "รบกวนด้วย"
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เขาหยุดสายตาบนแผ่นกระดาษ จ้องมองตัวอักษรเล็กๆ ท่ีบรรจง

เป็นระเบียบสละสลวยอย่างใจลอย

"ใต้เท้าเจียง?"

เจียงหย่วนเฉาดึงสติคืนมาแล้วตะโกนเรียก "เจียงเฮ่อ..."

เจียงเฮ่อโผล่ออกมาจากซอกมุมใดก็สุดรู้ "มาแล้วขอรับ"

เจียงหย่วนเฉาส่งใบสั่งยาให้เขา "ไปซื้อสมุนไพรตามใบสั่งยานี้"

"ขอรับ" เจียงเฮ่อพยักหน้าขานรับ เขาอดชายตามองเฉียวเจาไม่ได้

ใต้เท้าบอกว่าได้เจอคุณหนหูลอีกีทีจะไม่ละเว้นนางเป็นแน่มใิช่หรอื 

แต่รูปการณ์ตอนน้ีไม่เป็นเช่นท่ีว่าสักเท่าไร ใต้เท้าเจอคุณหนูหลีแล้ว 

เชื่อฟังนางทุกอย่างชัดๆ

ใต้เท้าแปลกไปมาก!

"หือ?" เจียงหย่วนเฉาเห็นเจียงเฮ่อท�าสีหน้าชอบกลก็ส่งเสียงเตือน

อย่างไม่พอใจ

เจียงเฮ่อถอนใจแล้วหมุนกายออกไป

เห็นทีจะเข้าต�าราท่ีว่าวีรบุรุษยากฝ่าด่านสาวงาม ใต้เท้าของเขา

ถูกตาต้องใจคุณหนูหลีเสียแล้ว

จบกันๆ ท่านผู้บัญชาการใหญ่รู้เข้า ใต้เท้าคงโดนถลกหนัง!

"ผู้ตรวจการสิงอยู่ที่ใด" เฉียวเจาอ้าปากถาม

เจียงหย่วนเฉายืนน่ิงไม่ขยับ เขาเอ่ยถามพร้อมอมย้ิมที่มุมปาก  

"หิวแล้วหรือยัง"

เฉยีวเจากดัรมิฝีปาก นางถามเขาว่าผูต้รวจการสงิอยูท่ีใ่ด เขากลบั

ถามนางว่าหิวแล้วหรือยัง 

คนผู้นี้จงใจกระมัง



101ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

"ข้าพาท่านไปกินอาหาร" เจียงหย่วนเฉาไม่กล้าแตะแขนของนาง 

เพียงท�ามือบอกให้นางออกเดิน

เขานึกว่าเด็กสาวตรงหน้าจะพูดตั้งแง่ว่า 'ไม่หิว' ก็คิดเตรียมค�าพูด

เกลี้ยกล่อมไว้ในใจอยู่แล้ว คาดไม่ถึงว่านางกลับพยักหน้า "ได้"

กินอิ่มแล้วถึงจะมีแรงเจรจาเรื่องอื่น

เฉยีวเจาคิดไม่ถึงว่าในเรอืนสามญัธรรมดาหลงัหน่ึงอย่างน้ี ข้าวปลา 

อาหารท่ีตระเตรียมไว้กลับพร้อมพรักมาก ในน้ันยังมีเก๊ียวไส้ปูของโปรด

ของนางด้วย

"มือท่านเป็นแผล อยากกินอะไร ข้าจะคีบให้"

"มิบังอาจ" เฉียวเจาจับตะเกียบคีบเกี๊ยวไส้ปู

สายตาของเจียงหย่วนเฉาทอประกายวูบ

หลงัคณุหนูเฉยีวช่วยเขาเอาไว้ เขาอดมไิด้ทีจ่ะไปสบืทกุส่ิงทุกอย่าง

ที่เกี่ยวข้องกับนาง ไม่ว่าเป็นเรื่องใดๆ ของนาง เขาล้วนอยากรู้ทั้งหมด

เขาจ�าได้ว่านางชอบกินเกี๊ยวไส้ปูมากที่สุด

อ�าเภอจยาเฟิงมีแม่น�้าล�าคลองมาก พอถึงฤดูใบไม้ร่วงจะเป็น

เทศกาลกินปูทะเลสาบ ที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุดต้องยกให้เกี๊ยวไส้ปูของ 

หอวั่งเจียงในเมือง

ครั้งสุดท้ายที่คุณหนูเฉียวไปหอวั่งเจียงก่อนออกเรือน เขาซ่อนตัว

อยู่ในที่ลับแอบมองอยู่ตลอด

ไม่กล้าเข้าใกล้ แล้วก็ไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ เขาท�าได้เพียงอวยพรนาง

ทว่าหญิงในดวงใจเขากลับต้องตายในแดนเหนือซึ่งปกคลุมด้วย

หิมะหนาวเหน็บ น�ากลับมาได้เพียงศพที่ยิ้มไม่ได้อีกต่อไป

เจียงหย่วนเฉามองดูเฉียวเจาราวกับจะมองลึกเข้าไปถึงใจนาง
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นางหลุบตากินอาหารด้วยท่วงท่าสง่างาม

เจียงหย่วนเฉาเป็นคนทีม่เีล่ห์เหลีย่มลกึล�า้ท่ีสดุในบรรดาคนรุน่ราว

คราวเดียวกันที่นางเคยพบเจอมา นางท�าได้เพียงพยายามรักษา 

ความได้เปรียบไว้ในจุดนี้ให้พอดิบพอดี ทั้งไม่ยอมรับว่านางคือเฉียวเจา

ที่ยืมศพคืนวิญญาณมาอยู่ในร่างหลีเจา ทั้งต้องท�าให้เขาอดคิดไปใน 

ทางนั้นไม่ได้ด้วย

สิง่ท่ีนางไม่แน่ใจย่ิงกว่าคือเขาสามารถอ่อนข้อให้เฉยีวเจาได้ก่ีส่วน

บุญคุณช่วยชีวิตนั้นส�าหรับบางคนแล้วขอตอบแทนจนวันตาย  

แต่ส�าหรับบางคนกลับไม่มีค่าพอให้เอ่ยถึงด้วยซ�้าไป

การเดิมพันกับใจคนเดิมก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจมั่นใจได้มากที่สุด

"น�า้แกงหน่อไม้หมรูมควนัโถน้ีก็ไม่เลวนะ" เจยีงหย่วนเฉาตกัน�า้แกง

ชามหนึ่งให้นาง

เฉียวเจาเหลือบตาขึ้นมองชายหนุ่ม นางหยิบช้อนมาตักน�้าแกง 

ชามหนึ่งแล้วเลื่อนไปตรงหน้าเขา พูดด้วยสุ้มเสียงราบเรียบ "ใต้เท้าเจียง

ก็ดื่มด้วยสิ"

เขาอึ้งงันไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็เผยรอยยิ้ม "ได้ ข้าดื่มด้วย"

นางมองเขาดื่มน�้าแกงพร้อมกับแย้มปากยิ้ม
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ทัง้คู่ดืม่น�า้แกงเงียบ  ๆพอเห็นเฉยีวเจาล้วงผ้าเชด็หน้าออกมาซบัมมุปาก  

เจียงหย่วนเฉาก็ยื่นชารสอ่อนถ้วยหนึ่งส่งให้

พอได้ดื่มน�้าชาร้อนๆ ส่งควันกรุ่นลงสู่ท้อง พากระแสไออุ่นผะผ่าว

แผ่ซ่านไปทั่วกายช่วยขับไล่ความอ่อนล้าและหนาวเหน็บ

เจียงหย่วนเฉาอยากจะเอ่ยปากพูดหลายครั้งหลายคราแต่ก็ฝืน 

ข่มใจไว้

เขาจะใจเรว็ด่วนได้ไม่ได้ เมือ่ครูเ่ขาตักน�า้แกงให้นาง นางก็ตกัให้เขา 

ชามหนึ่ง เห็นได้ว่านางมิใช่คนใจร้ายใจด�าดุจเก่า

เขามีเวลาวัดความอดทนกับนางถมเถไป ไม่ต้องกลัวว่านางจะ 

ไม่พูด

เมื่อเจียงหย่วนเฉาสงบเสงี่ยมอย่างหาได้ยากเช่นน้ี ฝ่ายเฉียวเจา

ย่อมชอบใจ นางกุมถ้วยน�า้ชาด้วยสองมอื ด่ืมยังไม่หมดก็พลนัได้ยินเสยีง

512
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ร้องอุทานของเจียงเฮ่อดังมาจากลานเรือน

"เจ้าเป็นใคร รีบออกไปเสีย!"

"ข้ามาตามหาคน" สุ้มเสียงทุ้มต�่าแหบแห้งของบุรุษลอยแว่วมา

มอืของเฉยีวเจากระตุกทหีนึง่จนถ้วยน�า้ชาเกือบหลดุมอืหล่นลงพ้ืน 

จิตใจที่เขม็งเกลียวอยู่ตลอดผ่อนคลายลงในพริบตา

เขามาแล้ว

เจียงหย่วนเฉาหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อย "กวนจวินโหว?"

เสียงพูดน่ันมิใช่เสียงของกวนจวินโหว แต่เป็นเสียงของหน่ึงใน

สองพี่น้องที่พบกันโดยบังเอิญในโรงเตี๊ยม เสียงของคนที่เป็นพี่ชาย

ในเมือ่คนทีเ่ป็นน้องชายคอืคุณหนหูล ีพ่ีชายผูน้ัน้กค็อืกวนจวินโหว

เป็นธรรมดา

"ทีเ่รอืนข้านีไ้ม่มคีนทีเ่จ้าตามหาอยู่..." เจยีงเฮ่อกล่าวไม่ทันจบประโยค 

ก็ส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้น ตามมาด้วยเสียงดังตึง

เจียงหย่วนเฉามองผ่านประตูของโถงกินอาหารท่ีเปิดอ้าออก เห็น

เจียงเฮ่อถูกบุรุษร่างสูงใหญ่เหวี่ยงกระเด็นไปอย่างง่ายดาย

เขาหันหน้ากลับมามองเฉียวเจาแวบหนึ่ง

นางถอยหลังหนึ่งก้าวตามสัญชาตญาณ สายตาเต็มไปด้วยความ

ระแวดระวัง

ชั่วอึดใจนั้นชายหนุ่มรู้สึกเจ็บแปลบที่หัวใจเหมือนโดนเข็มทิ่มแทง

บุรุษร่างสูงขายาวก้าวเข้ามา ทอดสายตาข้ามตัวเจียงหย่วนเฉา 

มองไปทีเ่ฉยีวเจา จติใจทีห่วาดหว่ันว้าวุ่นถึงสงบลงได้ เขาคลายย้ิมอย่าง

อ่อนระโหย

เฉียวเจายกมุมปากโค้งขึ้นเช่นกัน
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"ท่านโหวมาโดยมไิด้รบัเชญิ จะไม่กล่าวทักทายสกัค�าหรอื" เจยีงหย่วนเฉา 

เพียงรู้สึกว่ารอยย้ิมของทั้งคู่บาดตาเป็นพิเศษ แต่เขาเอ่ยถามข้ึนด้วย

ใบหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆ 

ชัว่ขณะทีเ่ซ่าหมงิยวนเห็นเฉยีวเจาเผยโฉมท่ีแท้จริง เขาก็กระจ่างแจ้ง 

แล้วว่าเจยีงหย่วนเฉาล่วงรูฐ้านะของเขากับนาง นัยน์ตาสดี�าสนิทจ้องเขมง็ 

ที่อีกฝ่าย

"ใต้เท้าเจียงเชิญคุณหนูหลีมาเป็นแขกหรือ"

บุรุษสองคนมีความสูงไล่เลี่ยกัน ต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันโดย 

ไม่กะพริบตา ยามสายตาสองคู่ปะทะกันกลางอากาศราวกับมีสะเก็ดไฟ

ปะทุขึ้น

ภายในโถงตกอยู่ในความเงียบชวนให้อึดอัดนานครู่หนึ่ง

เจียงหย่วนเฉาเป็นฝ่ายท�าลายความเงียบก่อน เขาพูดกลั้วเสียง 

หัวเราะเบาๆ ขึ้นว่า "อยู่ต่างถ่ินได้พบกับสหายเก่า หรือว่าไม่สมควร 

เลี้ยงอาหารเล่า"

เซ่าหมิงยวนหยักยิ้ม เขามองไปทางเฉียวเจา ถามไถ่เสียงอ่อนโยน

ว่า "กินเสร็จแล้วใช่หรือไม่"

นางผงกศีรษะตอบ

เซ่าหมิงยวนสาวเท้าเข้าไปจูงมือนาง "ในเมื่อกินเสร็จแล้ว พวกข้า

ก็ไม่รบกวนใต้เท้าเจียงแล้ว"

สายตาของเจียงหย่วนเฉาจับอยู่ท่ีสองมือซึ่งกุมประสานกันของ 

คนทั้งสอง รอยยิ้มก็ปึ่งชาไป

เขาเห็นคนคู่นี้ในท่าทางอย่างนี้แล้วไม่ชมชอบเลย

นี่กวนจวินโหวท้าทายเขาอยู่ใช่หรือไม่
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เจียงหย่วนเฉาฉงนใจอย่างยิ่ง เพราะเขาเฝ้าดูจนเห็นกวนจวินโหว

กับคุณหนูหลีแยกกันกับตา และแน่ใจว่าอีกฝ่ายจากไปไกลแล้วถึง 

ตามคุณหนูหลีมา แล้วกวนจวินโหวตามมาถึงที่นี่ได้เช่นไร

"ท่านโหวจะพาคุณหนูหลีไปคนเดียวหรือ" เขาถามยิ้มๆ

"ไม่ใช่แน่นอน คนท่ีใต้เท้าเจยีงเชญิมาพร้อมกัน ข้าต้องพาไปด้วยกัน 

อยู่แล้ว"

"เกรงว่าจะเป็นไปตามประสงค์ของท่านโหวมิได้แล้ว พวกเขา 

บาดเจ็บอยู่ ข้ารับรองได้ไม่ทั่วถึง"

ดวงตาของเซ่าหมิงยวนทอประกายเข้มขึ้น เขาถามด้วยสีหน้า 

เป็นปกติ "ใต้เท้าเจียงพาข้าไปดูได้หรือไม่"

เจียงหย่วนเฉาเหยียดปากยิ้ม "ย่อมต้องได้เป็นธรรมดา"

เซ่าหมงิยวนจงูมอืเฉยีวเจาเดนิตามเขาไปดเูฉนิกวงกับผูต้รวจการสงิ

เฉินกวงสลบไสลไม่ได้สติ ส่วนผู้ตรวจการสิงเหน็ดเหนื่อยมาทั้งคืน 

กอปรกับร่างกายอ่อนแอ ตอนนี้ยังนอนหลับสนิทอยู่เช่นเดียวกัน

เซ่าหมงิยวนมองเจยีงหย่วนเฉานิง่ๆ "นีใ่ต้เท้าเจยีงหมายความว่าอะไร  

หรือว่าข้าท�าสิ่งใดเป็นการล่วงเกิน"

"เปล่า แค่เข้าใจผิดกันเท่าน้ัน ข้าก็ได้รับค�าส่ังให้ส่งผู้ตรวจการสิง

เข้าเมืองหลวง"

เฉียวเจายิ้มเยาะในใจ

หากเจียงหย่วนเฉาซึ่งมาอีกทางหนึ่งมีจุดหมายปลายทางเดียวกับ

พวกนาง ก่อนท่ีนางพูดเป็นนยัว่าตนกับคณุหนูสกุลเฉยีวมคีวามสมัพันธ์กัน 

ไม่ธรรมดา เหตุไฉนเขาจะลงมือสังหารนางอย่างโหดเหี้ยมด้วยเล่า

กระนัน้ในเวลานีน้างย่อมไม่เปิดโปงค�าเทจ็ของเขา ค�าพูดตามมารยาท 
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พรรค์นี้หลอกลวงนางไม่ได้ ก็หลอกลวงเซ่าหมิงยวนไม่ได้เหมือนกัน

สถานการณ์ขณะน้ีทั้งสองฝ่ายต่างไม่อยากฉีกหน้าแตกหัก ยังใส่

หน้ากากเข้าหากันไว้ดุจเก่าเท่านั้นเอง

"ในเมื่อท่านโหวมาถึงแล้ว ข้าก็ขออ�าลาก่อน เรือนที่ข้าเช่าไว้หลังนี้

จ่ายเงินไปแล้ว ท่านโหวพ�านักได้ตามสบาย"

เซ่าหมิงยวนยกมือขวาง "ใต้เท้าเจียงจะรีบไปที่ใด"

สีหน้าของเจียงหย่วนเฉาขรึมลง "นี่ท่านโหวมีเจตนาใด"

เซ่าหมิงยวนยกย้ิม "ในเมื่อต่างก็จะเข้าเมืองหลวง ทุกคนเดินทาง

ไปพร้อมกันจะได้ช่วยเหลือดูแลกันและกันมิใช่หรือ"

"ไม่จ�าเป็น ข้ายังมีธุระต้องสะสาง"

เซ่าหมงิยวนยืนปักหลกัขวางหน้าเขาไว้ จะปล่อยให้เจยีงหย่วนเฉา

จากไปเช่นนี้ไม่ได้แน่นอน

ตอนน้ีเจยีงหย่วนเฉาวางท่าสภุาพมมีารยาท แต่พอก้าวขาออกไปแล้ว  

ถึงจะไม่น�าก�าลังผู้ใต้บังคับบัญชาโขยงหนึ่งมาหาเรื่องพวกเขา ขอเพียง

ปล่อยข่าวเล็ดลอดออกไปเพียงเล็กน้อย คนของสิงอู่หยางก็จะแห่กันมา

เหมือนสุนัขป่าหิวโหยได้กลิ่นสาบเนื้อ

เฉนิกวงบาดเจบ็สาหัส ส่วนผูต้รวจการสงิร่างกายอ่อนแอ เจาเจาก็

เป็นสตรตีวัเลก็ๆ บอบบาง ถึงตอนน้ันอาศัยก�าลงัเขาคนเดยีวคงสดุปัญญา 

จะต้านทานได้ไหว

"ข้าหวังว่าใต้เท้าเจียงจะรั้งอยู่ที่นี่ได้ อย่างน้อยก่อนที่พวกข้าจะ 

ไปจากท่ีน่ี ท่านจะอยู่เป็นเพ่ือนพวกข้า ดังเช่นท่ีท่านกล่าวไว้เมื่อครู่นี้  

อยู่ต่างถิ่นได้พบกับสหายเก่า อย่างไรก็ต้องสังสรรค์กันให้เต็มที่"

เจียงหย่วนเฉาหุบย้ิมมองเซ่าหมิงยวนอย่างเย็นชา นานครู่ใหญ ่
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ถึงเอ่ยถาม "หากข้าบอกว่าไม่เล่า"

เซ่าหมงิยวนไม่แยแส เขาพูดด้วยรอยย้ิมจางๆ "ถ้าอย่างน้ันใต้เท้าเจยีง 

ก็ลองดูได้"

เจยีงหย่วนเฉาลอบก�ามอืเป็นหมดัจนเหน็เส้นเลอืดท่ีหลงัมอืปดูโปน

น่ีกวนจวินโหวแน่ใจว่าข้ามใิช่คูต่่อสูข้องตนหรอื ออกจะมัน่ใจในตนเอง 

เกินไปแล้ว!

"ถ้าอย่างนัน้ข้าจะลองด"ู เจยีงหย่วนเฉามองเฉยีวเจาแวบหนึง่ก่อนจะ 

จู่โจมใส่เซ่าหมิงยวนทันที

เซ่าหมิงยวนปล่อยมือของเฉียวเจา เบี่ยงกายหลบการโจมตีแล้ว

ต่อสู้กับเขาอุตลุด

เฉียวเจาถอยหลังหลายก้าวเปิดที่ว่างให้พวกเขาอย่างใจเย็น นาง

เชื่อมั่นในวรยุทธ์ของเซ่าหมิงยวน

แต่ว่า...พอคิดถึงดวงตาที่แดงก�่าคู่น้ัน เฉียวเจาก็ชักเป็นห่วงอีก  

เขาดูท่าทางเหนื่อยล้าเต็มที น่าจะไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเลย

เวลาสัน้ๆ ไม่ถึงหนึง่ถ้วยชา เซ่าหมงิยวนกับเจยีงหย่วนเฉาก็ประมอื

กันไปเกินร้อยกระบวนท่าแล้ว

เจียงถังมีฐานะเป็นผู้บัญชาการกององครักษ์จินหลินและคนสนิท

ของฮ่องเต้หมิงคัง เรื่องฝีมือยุทธ์จัดอยู่ในอันดับหน่ึงอันดับสองของ 

ราชส�านัก เจียงหย่วนเฉาได้รับการถ่ายทอดวิชาจากเขาโดยตรงย่อม 

ไม่อ่อนด้อยเป็นธรรมดา

ขณะท่ีเซ่าหมงิยวนน้ันพูดได้ว่าเป็นผูม้พีรสวรรค์ล้นเหลือ ไม่เช่นนัน้

คงไม่มีทางกลายเป็นวีรบุรุษหนุ่มน้อยนามกระเด่ืองทั่วหล้าด้วยวัยเพียง

สิบสี่
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ในการต่อสู้ยกน้ีท้ังสองล้วนทุ่มสุดฝีมือ ฝ่ายเจียงหย่วนเฉารู้สึกว่า

เกินก�าลังมากขึ้นเรื่อยๆ

ไม่รู้เพราะเหตุใด เขาไม่อยากให้เด็กสาวตรงหน้าเห็นเขาในสภาพ

ผู้แพ้อย่างมาก ถึงแม้เขารู้ว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่นางปรารถนาจะได้เห็น

เจียงหย่วนเฉาผิวปากเป็นเสียงแหลมดังกังวานยาวๆ ไม่นานนัก 

ก็มีชายหนุ่มสีหน้าเฉยเมยยืนอยู่ในลานเรือนจนเต็ม

เซ่าหมิงยวนใช้มือหนึ่งคว้าหมับที่หัวไหล่เขา กล่าวพร้อมรอยย้ิม

บางๆ อย่างไม่อนาทรร้อนใจกับคนที่ปรากฏตัวข้ึนกะทันหันพวกน้ัน 

"ใต้เท้าเจียงมีสมัครพรรคพวกมากดังคาด" 

เจียงหย่วนเฉายักคิ้วถามยิ้มๆ "หรือว่าท่านโหวคิดจะเอาชีวิตข้า"

สีหน้าของเซ่าหมิงยวนสงบนิ่ง ทว่าในดวงตาคล้ายพายุอารมณ์

ก�าลังตั้งเค้า แววอ�ามหิตผุดขึ้นรางๆ

เฉียวเจาเห็นดังนั้นก็รีบเปล่งเสียงเรียก "ถิงเฉวียน..."
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เจยีงหย่วนเฉาเป็นบตุรชายบญุธรรมคนโปรดของเจยีงถัง ซ�า้ยังเป็น

ว่าทีบ่ตุรเขยของเขา ถ้าหากเซ่าหมงิยวนลงมอืสงัหารเจยีงหย่วนเฉาตอนนี้  

นั่นก็คือแตกหักกับเจียงถังโดยสิ้นเชิง

ยามน้ีฮ่องเต้หมิงคังยังต้องใช้เซ่าหมิงยวน อาจจะไม่ก�าจัดเขาใน

ชัว่ครูช่ั่วยาม แต่มเีจยีงถังคอยเป่าหูบ่อยๆ ช้าเรว็ก็ต้องเป็นดงัค�ากล่าวว่า

กระต่ายม้วยย่างสุนัข

เฉียวเจารู ้ว ่าเซ่าหมิงยวนก�าลังโกรธจัด แต่นางปล่อยให้เขา 

ระบายอารมณ์ไม่ได้

พอนางตะโกนเรียกค�าน้ีเซ่าหมิงยวนกับเจียงหย่วนเฉาหันมามอง

พร้อมกัน

นางก้าวเท้าฉับๆ เข้าไปยืนข้างกายเซ่าหมิงยวนพลางส่งย้ิมให้ 

เจียงหย่วนเฉา "ใต้เท้าเจียงรั้งอยู่ที่นี่ต่อจะดีกว่านะ"

513
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ถ้อยค�านี้แฝงนัยบางอย่างไว้ เจียงหย่วนเฉาย่อมฟังออกแล้ว 

ดวงตาท่ีมองเฉียวเจาอยู่ของเขาเปล่งประกายวูบหนึ่ง "ท่านอยากให้ข้า

รั้งอยู่ที่นี่ต่อหรือ"

เซ่าหมิงยวนย่นหัวคิ้วเข้าหากัน ท่าทีและน�้าเสียงที่เจียงหย่วนเฉา

แสดงต่อเฉยีวเจาแปลกไปบ้าง ดเูหมอืนว่าจะไม่เหมอืนกับแต่ก่อน เป็นเหตุ 

ให้เขาไม่สบอารมณ์โดยไม่รู้ตัว

"ใต้เท้าเจยีงรูส้กึไม่สบายตรงนีห้รอืไม่" เฉยีวเจามองกลุ่มคนเตม็พืด 

ในลานเรือนแวบหน่ึงแล้วดึงสายตากลับ ยกมือช้ีจุดจุดหนึ่งบริเวณท้อง

ของตนเอง

เจียงหย่วนเฉาอึ้งงันไป เขายกมือกดจุดน้ันตามสัญชาตญาณ  

ความเจ็บปวดแล่นปราดมาฉับพลัน

นัน่เป็นความรูส้กึเจบ็คล้ายล�าไส้ถูกบดิ มาตรว่าจะแค่พริบตาเดยีว 

กลับท�าให้เขาเหงื่อกาฬแตกพลั่ก

เขามองไปทางเฉียวเจาด้วยสีหน้าแววตาสงบนิ่ง เอ่ยถามข้ึนว่า 

"เป็นน�้าแกงชามนั้น?"

เฉียวเจามิได้ปฏิเสธ

ตราบเท่าท่ีมีความหวัง แม้เพียงริบหรี่นางก็จะไม่น่ังรอความตาย 

ยาพิษในน�้าแกงหน่อไม้หมูรมควันเป็นฝีมือนางเอง

เจียงหย่วนเฉายิ้มเยาะตนเอง "คุณหนูหลีเก่งกาจยิ่งนัก"

เขานกึว่านางยังมคีวามอ่อนโยนให้กับเขาอยู่บ้างเลก็น้อย ใครจะรู้

ว่านางจะใจแข็งดุจหิน ใช้ทุกๆ โอกาสเล่นงานเขาให้ถึงที่ตาย

หากนางเป็นแค่หลเีจา ท�าเช่นน้ีกับเขาเป็นเร่ืองทีพ่อจะเข้าใจกันได้

หากนางเป็นคุณหนูเฉียว...
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เพียงคิดไปเช่นนีเ้จยีงหย่วนเฉาก็รูส้กึว่าเจบ็ตรงหัวใจรนุแรงย่ิงกว่า

อาการปวดบิดในท้อง ส่งผลให้เขาแทบหายใจไม่ออก

สุ้มเสียงเรียบเรื่อยของเด็กสาวดังข้ึน "พิษท่ีใต้เท้าเจียงได้รับคือ 

ผงไส้ขาดเจ็ดทิวา หลังเจ็ดวันผ่านไปไม่มียาถอนพิษ ในท้องจะเน่าเฟะ

แหลกเหลวจนตาย นอกจากข้าแล้วในแผ่นดินนี้ไม่มีผู ้ใดอีกแล้วที่ม ี

ยาถอนพิษ ดังนั้นเห็นแก่ร่างกายของใต้เท้าเจียง ท่านอยู่ท่ีน่ีเป็นเพ่ือน

พวกข้าดีหรือไม่"

เจียงหย่วนเฉายกมือกุมท้อง เขามองเฉียวเจาพร้อมรอยย้ิมหม่นๆ 

"ท่านว่าดีก็ดี"

"ใต้เท้า..." เจียงเฮ่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เห็นเจียงหย่วนเฉาท�าสีหน้า

ไม่ดี เขาจึงเปล่งเสียงเรียกด้วยความกังวลเป็นห่วง

เจียงหย่วนเฉายกมือส่งสัญญาณไปทางลานเรือน คนที่อยู่ตรงนั้น

ก็ล่าถอยหายไปคนละทิศละทางดุจน�้าลงประหน่ึงว่ามิเคยปรากฏตัว 

มาก่อน

เซ่าหมงิยวนจบัตามองความเคลือ่นไหวของคนพวกน้ันด้วยท่าทาง

ครุ่นคิด

การปฏิบัติการของคนกลุ่มน้ีมีแบบแผนไม่ใคร่เหมือนกับกอง 

องครักษ์จินหลิน

ชายหนุ่มเก็บข้อกังขาน้ีไว้ในใจ เขาจูงมือเฉียวเจาไว้ "ใต้เท้าเจียง

พักผ่อนตามสบายเถอะ ข้ามีเรื่องจะพูดคุยกับคุณหนูหลี"

เจยีงหย่วนเฉามองเฉยีวเจาปราดหนึง่ เห็นนางยอมให้บรุษุกุมมอืไว้ 

อย่างว่าง่ายเช่นนี้ ทั้งยังคิดถึงเสียงเรียกขานว่า 'ถิงเฉวียน' ค�านั้น เขาก็

รักษารอยยิ้มตรงมุมปากไว้ไม่อยู่อีกต่อไป
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เขานึกข้ึนได้แล้ว ตอนกวนจวินโหวแห่ศพภรรยาผู้ล่วงลับไปฝัง 

เมื่อหลายเดือนก่อน นางไล่กวดตามขบวนแห่ศพไปตลอดทาง วิ่งไป

ร้องไห้ไปพร้อมกับจ้องมองคุณชายใหญ่สกุลเฉียวไม่วางตา

ตอนนั้นเขาก็เอะใจแล้วถึงอดถามนางว่าเพราะอะไรไม่ได้ แต่นาง

ตอบว่าเพราะคุณชายใหญ่สกุลเฉียวรูปงามหล่อเหลา

เขารู ้ในประเด๋ียวนั้นว่าแม่นางน้อยผู้นี้มิได้พูดความจริง ทว่า 

คดิหาเหตผุลไม่ออก ตอนนีเ้ขาแน่ใจได้แล้วว่าเพราะนางคอืคณุหนูเฉยีว

ใช่หรือไม่

ฉะนั้นถึงได้กระท�าตัวผิดชาวบ้านอย่างนั้น

แต่ว่าเหตุใดนางกับกวนจวินโหวถึงอยู่ด้วยกัน หรือจะบอกว่านาง

ไม่ถือสาหาความกับลูกธนูดอกนั้นของกวนจวินโหวแม้แต่น้อยนิด

เมื่อเซ่าหมิงยวนพาเฉียวเจาเดินไปทางห้องอ่ืน เจียงหย่วนเฉาจึง

เอนกายพิงผนังแล้วหลับตาลง

นางให้อภยัคนท่ีคร่าชวิีตนางไป แต่กลบัแล้งน�า้ใจกบัเขาถึงเพียงนี้

จะให้เขาทานทนอย่างไรไหว

"ใต้เท้า..."

เจียงหย่วนเฉาลืมตาขึ้น ความเจ็บปวดอย่างลึกล�้าถูกบดบังไว ้

ใต้แววตานิ่งเฉย เขาเอ่ยเสียงเรียบว่า "อย่ากวนใจข้า ไสหัวออกไป"

เจียงเฮ่อไสหัวออกไปน่ังถอนหายใจบนข้ันบันไดหน้าประตูอย่าง

คับข้องใจเต็มอก

เซ่าหมิงยวนพาเฉียวเจาเข้าไปในอีกห้องหนึ่งแล้วกอดนางไว้ทันที 

เขาสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง ซุกใบหน้าในซอกคอนางไม่กล่าววาจาเนิ่นนาน
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สุดท้ายเฉียวเจาผลักเขาเบาๆ "ถิงเฉวียน หมดเรื่องแล้ว"

เขาเงยหน้าข้ึนกลบัเหน็รอยจ�า้เขยีวบนเรยีวคอขาวผ่องของเดก็สาว 

สายตาเขาปึ่งชาไปในพริบตา "เขาท�าใช่หรือไม่"

เฉยีวเจายกมอืลบูคอโดยไม่ทันคดิ แขนเสือ้ก็ไหลเลือ่นลงอวดท่อนแขน 

กลมกลึง บนข้อมือมีรอยฟกช�้าด�าเขียวดุจเดียวกัน

เซ่าหมงิยวนคว้ามอืนางขึน้มาแล้วก้มหน้าลงจมุพิตตรงข้อมอือย่าง

ทะนุถนอม หัวใจปวดหนึบอย่างยากจะบรรยาย

ทนัททีีค่ดิถึงว่าสตรท่ีีเขาเหน็เป็นดัง่สมบตัลิ�า้ค่าเกือบต้องมอีนัเป็นไป  

เขาก็อยากเอามดีแทงตนเองซ�า้ๆ ใจจะขาดถึงจะบรรเทาความหวาดหว่ัน

พรั่นพรึงเจียนคลั่งนั่นลงได้

น�า้ตาอุน่จดัหยดลงต้องข้อมอืเฉยีวเจา นางตกใจยกหนึง่ก่อนจะพูด

พึมพ�าขึ้น "ถิงเฉวียน ท่านร้องไห้หรือ"

เซ่าหมงิยวนเหลอืบตาข้ึน ในดวงตาทีเ่หน็เส้นเลอืดฝอยข้ึนเตม็ตาขาว 

ฉาบด้วยม่านน�้าตาใส

เขายกมือข้ึนเช็ดออกพลางเอ่ยเสียงแหบแห้ง "ไม่ได้ร้อง ไม่รู้ว่า

เพราะอะไร มันไหลออกมาเอง"

เขาจบัมอืเฉยีวเจาขึน้มาถูไถกับรมิฝีปาก "เจาเจา เป็นเพราะข้าคนเดยีว 

ที่ไม่เอาไหน ปล่อยให้เจ้าตกอยู่ในอันตรายอีกแล้ว"

เฉียวเจาเป็นฝ่ายยกแขนโอบเอวชายหนุ่มไว้ พูดทอดถอนใจเบาๆ 

"คนโง่ มแีต่เทพเซยีนเท่านัน้ทีจ่ะเก่งไปเสยีทกุอย่าง ท่านอย่าต�าหนิตนเองเลย  

ใครจะคาดคิดได้ว่าเจียงหย่วนเฉาจับตาดูพวกเราแต่แรกแล้วเล่า"

นางสังหรณ์ใจว่าวันหน้าคงต้องเก่ียวข้องพัวพันกับเจียงหย่วนเฉา

อย่างหนีไม่พ้น แต่เรื่องมาถึงขั้นนี้ นางหาได้นึกเสียใจภายหลังไม่
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ถ้าตอนน้ันไม่บอกตัวตนแท้จรงิของนางเป็นนัยๆ กับเจยีงหย่วนเฉา 

เวลานี้นางคงตายอีกครั้งหนึ่งไปนานแล้ว

"ท่านตามหามาถึงทีน่ีไ่ด้อย่างไร" พอได้พิงซบแผงอกกว้างของชายหนุม่  

เฉียวเจาเพียงรู้สึกอุ่นใจสุดจะเปรียบ

"พอเสร็จงานแล้ว ข้ารีบเร่งขี่ม้าไปยังที่ท่ีนัดหมายกับพวกเจ้าโดย

ไม่หยุดพัก พบว่าพวกเจ้ายงัมาไม่ถึงก็รูส้กึว่าไม่ค่อยชอบพามากล ข้าเลย

ย้อนกลับไปตามหา เห็นสัญลักษณ์พิเศษที่เฉินกวงท�าทิ้งไว้ แล้วยังพบ

จดุทีเ่กิดการต่อสู ้ด้วยเหตุน้ีข้าเสาะหาไปตามร่องรอยทีเ่หลืออยู่จนได้เจอ

องครักษ์จินหลินผู้นั้นไปซื้อยาพอดี ข้าจึงตามเขามา"

เฉียวเจากระชับวงแขนแน่นขึ้น

เซ่าหมิงยวนพูดเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่นางรู้ว่าเขาต้องล�าบาก

สาหัสสากรรจ์ปานใด

เขากลับไปสะสางงานที่เมืองฝูซิงแล้วรีบเร่งมาที่ที่นัดหมายกับ 

พวกนาง จากนั้นยังต้องย้อนกลับมาตามหาพวกนางอีก เขาท�าทั้งหมดนี้

ในเวลาสั้นๆ แค่น้ี เปลี่ยนเป็นคนอื่นคงไม่เหลือแรงกายแรงใจอดทนมา

ถึงตอนนี้แต่แรกแล้ว

เซ่าหมิงยวนยังคงไม่อาจสลัดความหวาดกลัวจับข้ัวหัวใจทิ้งไปได้ 

เขาเอ่ยถามเสียงสั่น "เจียงหย่วนเฉาคิดจะลงมือสังหารเจ้าใช่หรือไม่"

เฉยีวเจาพยักหน้าเบาๆ "เขาจะพาตวัผูต้รวจการสงิไป คงเห็นว่าข้า

รู้อะไรๆ มากเกินไปเลยจะฆ่าข้ากับเฉินกวง ท่านก็จะไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใคร

แล้ว"

เซ่าหมิงยวนแข็งเกร็งไปท้ังร่าง นานครู่ใหญ่ถึงเอ่ยเสียงแหบเครือ 

"สักวันข้าต้องฆ่าเขาแน่"
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เฉียวเจาส่ายศีรษะ "ช่างเถอะ อย่างนั้นก็ต้องกลายเป็นศัตรูคู่แค้น

กับเจียงถัง ปัญหาจะยิ่งมากขึ้น"

"ได้ ข้าเชือ่เจ้า" เซ่าหมงิยวนกล่าวค�านีแ้ล้วน่ิงเงยีบไปนาน ท้ายทีส่ดุ

เขาก็มิได้ถามว่าเหตุใดเจียงหย่วนเฉาถึงไว้ชีวิตนาง

เขาเป็นบรุษุย่อมจะรบัรูไ้ด้ว่าเจยีงหย่วนเฉามคีวามรูส้กึฉนัชายหญิง 

กับเจาเจา แล้วเขาจะหักใจถามเรื่องน้ีขึ้นมาให้เจาเจาต้องอับอายได ้

เช่นไรเล่า

ส�าหรบับรุษุทีแ่อบหมายปองภรรยาของเขา ช้าเรว็เขาต้องคดิบญัชนีี ้

กับมันผู้นั้นแน่!
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"ถิงเฉวียน งานของท่านเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่"

"เรยีบร้อยแล้ว เจ้าวางใจเถอะ" เซ่าหมงิยวนลบูข้อมอืเฉยีวเจาเบาๆ 

"ยังเจ็บหรือไม่"

เฉียวเจาส่ายหน้า "ไม่เจ็บแล้ว"

นางแหงนหน้ามองบุรุษที่มีสีหน้าเหน่ือยล้าจากการเดินทางแล้ว

แย้มปากย้ิม "นอกจากเจบ็ตวัเลก็ๆ น้อยๆ ในตอนแรก ข้าก็ได้กินอิม่นอนหลบั  

ยังได้กินเกี๊ยวไส้ปูกับน�้าแกงหน่อไม้หมูรมควันด้วย..."

เซ่าหมิงยวนรวบตัวนางมาแนบอก "ข้าเห็นศพบนต้นไม้"

ถ้อยค�าเดียวท�าให้เฉียวเจานิ่งงันไปอย่างสุดระงับ

เรยีวปากอุน่จดัของบรุษุพรมจบูลงบนหน้าผากเนยีนเกลีย้งของนาง

เบาๆ ดุจสายฝนพร�า "ตอนนั้นข้านึกว่าหัวใจตนเองหยุดเต้นไปแล้ว..."

เฉียวเจาเงยหน้าขึ้นเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความรู ้สึกผิดของ 

514
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ชายหนุ่มแล้วกลั้นย้ิมไม่อยู่ "ข้าถึงว่าเหตุใดท่านหน้าบวม ท่านตีตนเอง

ใช่หรือไม่"

ใบหขูองเซ่าหมงิยวนแดงเรือ่ด้วยความกระดากอาย เขาพูดอ้อมแอ้ม  

"ไม่ทันระวังไปชนกับต้นไม้"

ชนต้นไม้จนหน้าบวม?

แม่นางเฉยีวไม่เปิดโปงค�าเทจ็ นางแอบองิในอ้อมอกของเซ่าหมงิยวน 

อย่างรู้สึกโชคดีเหลือเกิน

ไม่ว่าอย่างไรเขากับนางล้วนปลอดภัย ขอเพียงกลับถึงเมืองหลวง

อย่างราบรื่น การเดินทางคราวนี้ก็ไม่สูญเปล่าแล้ว

เซ่าหมิงยวนสวมกอดนางไว้ ในใจเขาจะไม่รู ้สึกโชคดีได้เช่นไร  

เขาวางปลายคางบนเรือนผมนาง พูดกระซิบกระซาบว่า "เจาเจา วันหน้า

ไม่ให้เจ้าอยู่ห่างจากข้าอีกแล้ว"

เฉยีวเจาอยู่นิง่ๆ ให้เขากอดตามสบาย นางเอ่ยเสยีงเบา "ข้าไม่อยาก

แยกจากท่านอีกเช่นกัน"

นางกัดริมฝีปาก เผยความอ่อนแอออกมาต่อหน้าบุรุษในดวงใจ 

ในที่สุด "ถิงเฉวียน ตอนนั้นข้ากลัวเหลือเกิน..."

เซ่าหมิงยวนปวดใจเจียนตาย เขาพร�่าพูดซ�้าๆ "เป็นข้าไม่ดีเองๆ..."

เขาก้มลงจูบปากเฉียวเจาท่ีอยู่ในอ้อมแขนอย่างห้ามใจไม่อยู่ แต่

ถูกนางผลักออก

เฉียวเจาหน้าแดงพลางมองค้อนเขา "รีบล้างหน้าล้างตาเถอะ  

หลับสักตื่นแล้วค่อยว่ากัน"

จูบข้าทั้งที่ยังแปลงโฉมเป็นคนแปลกหน้าอยู่ น่าตะขิดตะขวง 

เกินไปแล้ว
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เซ่าหมิงยวนก็รู้เหตุผลที่เฉียวเจาปฏิเสธตน เขาจึงพูดกล้ัวเสียง 

หัวเราะแผ่วๆ "ข้าไปล้างหน้าเดี๋ยวนี้เลย"

ชัว่ครูต่่อมานางได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหวก็หมนุกายขวับ รอยย้ิม

ตรงมุมปากเลอืนหายไปเมือ่เหน็ผูม้าเยือน นางกล่าวเสยีงเรียบ "ใต้เท้าเจยีง"

เจยีงหย่วนเฉายืนอยู่หน้าประตพูลางเพ่งมองดวงหน้าของเดก็สาว

ก่อนหน้านี้ไม่นานใบหน้าของสตรีเบื้องหน้ายังซีดขาวราวหิมะ แต่

ตอนนี้กลับคล้ายแต้มชาดสีแดงไว้ชั้นหนึ่ง งดงามจนชวนให้หลงใหล

นี่เป็นเพราะกวนจวินโหวใช่หรือไม่

เฉียวเจาไม่ชมชอบเป็นอันมากที่คนผู้น้ีมองตนด้วยสายตาขุ่นมัว

ชอบกลเช่นนั้น นางมุ่นคิ้วเอ่ยถาม "ใต้เท้าเจียงมีธุระอันใดหรือ"

"ท่านกับกวนจวินโหว..."

เฉยีวเจาตหีน้าขรมึเลก็น้อย "น่ีน่าจะมใิช่กงการอะไรของใต้เท้าเจยีง"

"เขาสังหารภรรยาของตนเองกับมือ!" เจียงหย่วนเฉาโพล่งออกมา

"นั่นก็มิใช่กงการอะไรของใต้เท้าเจียง" เฉียวเจาพูดอย่างเย็นชา

"ท่านไม่กลัวหรือ"

"กลวัอะไร" เซ่าหมงิยวนเดนิเข้ามา ใบหน้าเขาละม้ายฉาบด้วยน�า้แข็ง

ข้าไปล้างหน้าครู่เดียว เจ้าคนผู้นี้ก็เข้ามาพูดคุยกับเจาเจาแล้ว หึ!

เจียงหย่วนเฉามิได้สุภาพมีมารยาทกับเซ่าหมิงยวนปานน้ัน 

อย่างเหน็ได้ชดั เขากล่าวด้วยสหีน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "กลัวว่าท่านโหว

จะไม่รู้จักทะนุถนอมสตรีน่ะสิ"

เซ่าหมงิยวนหวัร่อเบาๆ "เรือ่งน้ีคงไม่รบกวนให้ใต้เท้าเจยีงต้องเป็น

กังวล หรือว่าใต้เท้าเจียงอยากเรียนรู้วิธีทะนุถนอมสตรี?"

เจียงหย่วนเฉามองเขาอย่างเหยียดหยาม ก่อนพูดอย่างปราศจาก 
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ความเกรงใจ "ไม่ใช่ว่าข้าจะดูแคลนท่านโหว แต่ในด้านน้ีถึงข้าหลับตา 

ยังท�าได้ดีกว่าท่าน"

ใบหน้าของเซ่าหมงิยวนไร้รอยกระเพ่ือมไหวของอารมณ์ เขาเอ่ยถาม 

อย่างเยือกเย็นว่า "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดใต้เท้าเจียงไม่กลับเมืองหลวง

โดยไว จะได้ไปพะเน้าพะนอเอาใจคู่หมั้นให้มากๆ เล่า"

"ท่าน..." เจียงหย่วนเฉาท�าหน้าบึ้งตึง

เซ่าหมิงยวนมองเขาโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆ

เจยีงหย่วนเฉาเบนสายตาไปมองเฉยีวเจา พอเหน็สีหน้าเฉยเมยของ

เด็กสาวแล้วเขาก็ท�าได้เพียงยิ้มอย่างฝืดเฝื่อน

เขาประชนักับเซ่าหมงิยวนแล้วจะมอีนัใดเล่า เพียงเพราะนางไม่ชมชอบ  

เขาก็พ่ายแพ้แล้ว

พอคิดถึงตรงนี้ในใจของเจียงหย่วนเฉาก็เหลือเพียงความปวดร้าว

ระคนอัดอั้น เขาเดินออกไปโดยไม่เอื้อนเอ่ยวาจาสักค�า

เซ่าหมิงยวนดึงสายตากลับแล้วงับประตูปิดทันที

เจียงหย่วนเฉาได้ยินเสียงปิดประตูลอยมาก็ยืนอยู่ข้างนอกชั่วครู่

เจียงเฮ่อขยับเข้ามาหา "ใต้เท้า..."

"ไสหัวไป" เจียงหย่วนเฉาสาวเท้าก้าวใหญ่จากไป

เจียงเฮ่อลูบจมูกอย่างไม่เก็บมาใส่ใจ

ตดิตามใต้เท้ามานานแล้ว หากวันใดไม่ได้ยินท่านบอกให้ข้าไสหวัไป  

ข้ายังจะนอนไม่หลับด้วยซ�้าไป

"ถิงเฉวียน..."

เฉียวเจาเพ่ิงอ้าปากพูด บุรุษที่อยู่ตรงประตูก็ดึงตัวนางไปแล้ว 

ก้มหน้าลงประกบริมฝีปากปิดปากนางไว้
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เฉยีวเจาดิน้ขลกุขลกัตามสญัชาตญาณ แต่พอกลิน่กายเจอืไว้ด้วย

กลิน่ใบป้อเหอทีห่อมสดชืน่ของชายหนุ่มช�าแรกเข้าโพรงจมกูก็ท�าให้นาง

ลืมขัดขืนเสียแล้ว ปล่อยให้เขารุกล�้ายึดครองอย่างโอนอ่อนผ่อนตาม 

สุดท้ายก็ตัวอ่อนระทวยอยู่ในอ้อมแขนเขา นางจ�าต้องย่ืนสองแขน 

ออกไปกอดเอวเขาไว้ถึงไม่ไถลล้มลง

"เจาเจา..." เซ่าหมิงยวนเอาริมฝีปากบดเบียดกลีบปากหอมหวน 

ของนางพลางละเลยีดขบเม้ม ตักตวงความหอมหวานของนางทกุซอกมมุ 

เขาพูดเสียงอู้อี้ว่า "วันหน้าอยู่ห่างจากคนคนนั้นให้ไกลๆ"

"หือ?" กลิ่นอายเฉพาะตัวของบุรุษท่ีห้อมล้อมรอบตัวเป็นเหตุให ้

ท่าทีตอบสนองของเฉียวเจาเชื่องช้าลงบ้าง

เซ่าหมงิยวนผละจากปากนางไปจบูเรยีวคอขาวผ่องเบาๆ รอยฟกช�า้ 

ด�าเขยีวบนนัน้ท�าให้เจบ็ปวดหวัใจอย่างหนักหน่วง "ข้าหมายถึงเจยีงหย่วนเฉา... 

วันหน้าอยู่ห่างๆ จากเขา...คนผู้นั้นคิดไม่ซื่อ..."
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