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และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
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เดินทางมาถึงเล่ม 3 อย่างรวดเร็วมาก เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ความ 

น่าสนใจของคดีและปริศนาต่างๆ รวมไปถึงความรักและความสัมพันธ์ของ 

ตัวละครในเรื่องน่าประทับใจขึ้นเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ ในเล่มน้ีทุกอย่างก็จะย่ิง

ทวีคูณเข้าไปอีกค่ะ เพราะพระเอกของเราเผยซู่นั้นใกล้ชิดกับนางเอกอย่าง 

เฉินอิ๋งเข้าไปทุกที ที่ว่าหน้าที่การงานท�าให้ท้ังสองคนต้องเก่ียวข้องกันน้ัน  

ในความเป็นจริงถ้าดูจากการกระท�าของเขาแล้วก็มีหลายส่วนท่ีท�าเกินกว่า

หน้าที่ เชื่อใจเกินกว่าระยะเวลาท่ีรู้จักกัน และใส่ใจเกินกว่าความสัมพันธ์แค่

เพื่อนร่วมงานไปอย่างมากโขเลยล่ะค่ะ

ยิ่งในเล่ม 3 นี้เฉินอิ๋งจะได้พบเจอกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสอย่างมาก 

ถึงนางจะไม่เคยรอคอยให้ใครย่ืนมอืมาช่วยตนเองเลย นางพร้อมบกุตะลยุเอง

เสมอ แต่พอเบื้องหน้าคือคนที่หมายเอาชีวิตของนางและคนที่นางรัก หากมี

คนยื่นมือเข้ามาช่วยสักหน่อยก็คงจะดีเหมือนกัน เมื่อขบวนเดินทางของพวก

เฉนิอิง๋และคนสกลุหลีถู่กลอบโจมต ีเยีย่ชงิสตรทีีม่ท่ีีมาไม่ชดัเจนเปิดเผยตัวใน

ทีส่ดุว่าตนเองเป็นวรยุทธ์และถูกส่งมาดแูลพวกนาง เพียงแต่ไม่บอกว่าใครส่ง

มา ท้ังหมดนี้เกิดขึ้นเพราะหลี่เหิงต้องการย่ืนฎีกากล่าวโทษขุนนางโลภมาก

พวกน้ัน เขาเกรงว่าคนพวกนั้นจะลงมือกับพวกนางตรงๆ ดังน้ันหลี่เหิงถึงได้

จงใจให้หนีซื่อพาพวกนางมาจุดธูปไหว้พระ เรื่องนี้อันท่ีจริงก็แค่ฉากบังหน้า

เท่านั้น หลี่เหิงให้เปลี่ยนทิศทางกะทันหัน ส่งพวกนางไปยังอีกอ�าเภอหนึ่ง ใคร

จะคิดว่าจะมีกลุ่มคนเร่ร่อนจอมปลอมรอคอยที่จะเล่นงานขบวนเดินทางของ

พวกนางอยู่ เฉินอ๋ิงต้องคิดอุบายต่างๆ มาจัดการคนพวกน้ันให้ได้มากท่ีสุด 

และต้องพยายามถ่วงเวลารอคอยคนมาช่วย ทว่าสุดท้ายนางจะท�าได้หรือไม่ 

แผนการแต่ละอย่างทีน่างคดิจะเป็นเช่นไร และนางจะต้องสญูเสยีคนในขบวน

เดินทางของตนเองไปหรือเปล่า ติดตามได้พร้อมกันตอนนี้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ใช้ของข้า" เสียงของเผยซู่ดังอยู่เหนือศีรษะของเฉินอิ๋ง

นางตะลงึไปชัว่ขณะก่อนจะเอ่ยปากกล่าวด้วยความยินด ี "ขอบคณุ

มาก"

ตอนพูดนางเงยหน้าขึ้นมอง นึกไม่ถึงว่าจะเจอเข้ากับใบหน้าท่ี 

ก้มมองลงมาพอดี

แค่ชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ สีต่าสอดประสาน เขากับนางอยู่ใกล้กันแค่คบื

ที่แท้พอมองดูใกล้ๆ ตาชั้นเดียวคู่นั้นกลับแลดูงดงาม สายตา 

คล้ายสุกใสน่าอัศจรรย์

เฉนิอิง๋เหมอืนเหม่อลอย ความคดิอ่านเริม่ฟุ้งซ่านตามความเคยชนิ 

จนกระทั่งดวงตาคู่น้ันเบี่ยงเบนไปทางอื่น คืนกลับสู่สภาพปกติด้วย

ความเร็วที่ตาเน้ือยังสามารถสังเกตเห็น นางถึงตระหนักได้ว่าเมื่อครู่ 

นางกับเขาอยู่ใกล้กันเพียงใด



 เฉินอิ๋ง  คุณหนูของจวนเฉิงก๋ัวกง สืบสวนปริศนาจนได ้
มโีอกาสช่วยฮ่องเต้จากการถูกลอบปลงพระชนม์ 
ก่อนจะได้รบัพระราชทานป้ายทองเสนิทัน่ ท�าให้

สามารถสืบสวนคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นได้

 หลี่ซี  ญาติผู ้น ้องของเฉินอิ๋ง อายุน้อยกว่าเฉินอิ๋ง 
สองเดือน เติบโตอยู่ภายใต้การประคบประหงม 
เอาอกเอาใจของผูเ้ป็นบดิาและพ่ีชาย ด้วยเหตนุี้
จึงค่อนข้างไร้เดียงสา ท้ังบริสุทธ์ิเปิดเผยตรงไป
ตรงมา ทั้งดื้อรั้นซุกซน

 เผยซู ่  เป็นบรุษุอกีคนหนึง่ทีท่�าให้เฉนิอิง๋จดจ�าได้ตัง้แต่
คราแรกท่ีพบ มีความเป็นมาที่ซับซ้อน และ 
มอีดตีท่ีแสนเศร้าซกุซ่อนอยู่ ได้ไขปรศินาหลายๆ 

อย่างร่วมกับเฉนิอิง๋ ท�าให้ไว้ใจนางมากข้ึนเรือ่ยๆ

 กัวหว่าน  หลานสาวของนายท่านผู้เฒ่าสกุลหาน แต่งงาน
มสีามกีลายเป็นนายหญิงสีส่กุลฉวิ เมือ่สามตีาย 
จากไป ในสายตาของผู้อื่นนางก็เป็น 'หญิงม่าย
ดาวพิฆาตสามี' ทว่าความจริงนางเก่งกาจและ 

มีความรู้ความสามารถรอบตัว

 หลี่กง  ญาติผูพ่ี้ของเฉนิอิง๋ ฉลาดเฉลยีวมาตัง้แต่ยังเลก็ 
ตอนแปดขวบในงานเล้ียงรับวสันต์เขาเป็นท่ี
ต้องตาของปราชญ์หลิว่กงป้ี ถูกอกีฝ่ายรบัเข้าเป็น 
ศิษย์ในส�านัก สามารถสอบเป็นซิ่วไฉได้ต้ังแต่
อายุสิบสาม
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หลีซ่ไีด้ยินเช่นน้ันก็อดช�าเลอืงมองเหอสยุคราหนึง่ไม่ได้ แววตานาง

แฝงไว้ซึ่งความรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย คาดว่าคงนึกไม่ถึงว่าอีกฝ่าย 

จะกล้าเอ่ยปากออกมาเช่นนี้

เหอสยุคล้ายกระวนกระวายใจอยู่น้อยๆ นางขยับตวัไปมา สองแก้ม

เริ่มแดงระเรื่อ นัยน์ตาประหนึ่งลูกกวางหลุบลงอย่างหวาดๆ เห็นก็แค่ 

แพขนตาที่แลดูคล้ายพัดเล็กๆ สองเล่มนั่นเท่านั้น

หลี่ซีอดตะลึงลานไม่ได้

เหอสุยรูปโฉมโนมพรรณหามีอันใดสะดุดตาไม่ ทว่าครั้นได้ยิน 

นางพูด พิจารณาดูสีหน้าท่าทางของนางยามน้ีอีกครา กลับพบว่าสตร ี

ที่อยู่เบื้องหน้านางนี้น่าสงสาร ชวนให้คนรู้สึกหวั่นไหวอยู่หลายส่วน

"เรื่องนีห้ามีอันใดประหลาดไม่ ขา้ให้คนเยบ็พวกมันขึ้นเพือ่สะดวก

ต่อการหยิบจบัก็เท่านัน้" เฉนิอ๋ิงพูด ถือเป็นการตอบกลบัค�าชมของอกีฝ่าย 

147
พบพานกัวหว่านอีกครา
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บทน�า

น�้าเสียงของนางสงบนิ่งเช่นทุกครั้ง

เหอสุยย้ิมขัดเขิน มือข้างหน่ึงกุมอยู่บนสายรัดเอว น�า้เสียงแฝงไว้

ซึ่งความรู้สึกวิตกกังวล "พวกท่าน...ล้วนเหนือกว่าข้า ข้าอยู่บ้านแม้แต่...

แม้แต่เย็บปักผ้าเช็ดหน้าก็ยังไม่เอาไหน"

ทนัททีีค่�าพูดน้ีหลดุออกจากปาก หลีซ่ก็ีพลนัรูส้กึดต่ีออกีฝ่ายมากข้ึน  

นางเกลียดงานเย็บปักถักร้อยที่สุด ยามน้ีพอได้ยินว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้ด ี

ไปกว่ากัน นางจึงพลันรู้สึกสนิทสนมกับคุณหนูรองสกุลเหอขึ้นมาทันที

หลี่ซีปรบมือย้ิมกล่าว "อา ที่แท้เจ้าเองก็เย็บปักถักร้อยไม่ได้เรื่อง

เหมือนกัน ข้าคิดว่าโลกน้ีมีแต่ข้ากับญาติผู ้พ่ีเท่านั้นเสียอีก" พูดจบ 

ก็หัวเราะร่า

ค�าพูดนอกในอนัใดล้วนเผยให้ผูอ้ืน่รูห้มดสิน้ว่างานฝีมอืของเฉนิอิง๋

นั้นก็ไม่เอาไหน

ยังดีที่เหอสุยไม่คล้ายคนเหลี่ยมจัด ครั้นได้ยินเช่นนั้นนางก็ 

ท�าเพียงยิ้ม รอยยิ้มนั่นแลดูไร้เดียงสาเหมือนหลี่ซีอยู่หลายส่วน

หลี่ซีเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แต่ไหนแต่ไร คร้ันเห็นเหอสุยมีนิสัย

ชอบไม่ชอบอันใดคล้ายตนเอง อีกท้ังยังพูดคุยด้วยได้ง่ายกว่าท่อนไม้

อย่างเฉินอิ๋ง นางก็โยนความรู้สึกไม่สบอารมณ์เม่ือครู่ทิ้ง เหว่ียงถุงมือ 

ไปอีกด้าน ดึงเหอสุยมาพูดคุยด้วยท่าทีสนิทสนม เร่ืองราวที่พูดคุยกัน 

ล้วนแต่เป็นวาจาโอดครวญพล่ามบ่นเรื่องเย็บปักถักร้อยว่างานพวกนั้น

ยุ่งยากเพียงใด อาจารย์สตรีเหล่านั้นเข้มงวดเพียงไหน

พอเห็นพวกนางสองคนพูดคุยชื่นมื่นสนุกสนานกันเช่นน้ัน เฉินอิ๋ง 

ก็นึกดใีจทีจ่ะได้อยู่อย่างสงบๆ เสยีท ีนางค้อมเอวเดนิไปยังจดุทีว่างธนไูว้ 

ก่อนจะหยิบผ้าสะอาดขึ้นมาเช็ดสายธนู
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เพียงไม่นานรถม้าก็เคลื่อนที่ หลี่ซีเลิกม่านขึ้นคราหนึ่ง มองลอด 

ออกไปอย่างโจ๋งครึ่ม นางมั่นใจว่าเฉินอิ๋งไม่นึกใส่ใจต่อเรื่องนี้

เรือนสกุลหานอยู่ใกล้กับประตูตะวันออก แต่กลับอยู่ห่างจาก 

ประตูตะวันตกอย่างยิ่งยวด รถม้าแทบต้องแล่นผ่านเมืองจากฟากหนึ่ง

ไปสูอ่กีฟากหน่ึง แต่ถึงกระน้ันก็ช่วยให้พวกนางสามารถชืน่ชมทัศนียภาพ

ยามเช้าของอ�าเภอเผิงไหลได้ทั้งหมด

แม้จะเป็นแค่ร้านรวงรมิถนนทัว่ไป แต่หลีซ่กีลบัมองดดู้วยความรูส้กึ 

สนอกสนใจ ตรงกันข้ามกับเหอสุยที่ไม่ได้กระหายใคร่รู้เช่นนั้น ดูท่าปกติ

นางคงเดนิเล่นในเมอืงอยู่เป็นนิตย์ ยามน้ีจงึคอยชีโ้น่นนีบ่อกเล่าเรือ่งราว

ต่างๆ ให้หลีซ่ฟัีง บ้างก็ทีน่ี่มขีองอะไร บ้างก็ท่ีนัน่มอีะไรสนกุสนาน พูดคยุ

กับหลี่ซีอย่างถูกคอย่ิง กว่าจะหยุดพักได้ก็ต้องรอจนรถม้าแล่นออกจาก

ประตูเมืองแล้ว

อ�าเภอเผิงไหลมกี�าแพงเมอืงชัน้นอกท่ีมลีกัษณะคล้ายคอกโอบล้อม 

ประตูเมืองไว้อีกชั้นหน่ึง ก�าแพงเมืองพร้อมรับมือกับศึกสงครามเช่นนี ้

ในสมัยต้าฉู่ใช่ว่าจะพบเจอได้ยาก โดยเฉพาะหลังฮ่องเต้หยวนจยา 

ขึ้นครองราชย์ เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมหลายแห่งล้วนถูก

ดัดแปลงให้มีลักษณะเป็นเช่นนี้

และก็ด้วยเพราะเหตุนี้ 'กบฏคังอ๋อง' ที่เกิดขึ้นในยามนั้นจึงไม่อาจ

ก่อให้เกิดคลื่นลมอันใดได้ ถึงแม้จะสร้างความสั่นคลอนให้กับราชส�านัก

ต้าฉู่อยู่บ้าง แต่ถึงกระน้ันก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุม คาดว่าน่ันก็ด้วย

เพราะก�าแพงเมืองที่แข็งแกร่งมั่นคงเยี่ยงนี้เอง

รถม้าจอดอยู่ที่ประตูเมืองชั้นในชั่วขณะ ครั้นทหารเฝ้าประตูเมือง

ตรวจสอบหนังสือเดินทางเป็นท่ีเรียบร้อย พวกเขาก็ไปเคล่ือนแนวร้ัว 
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กั้นขวางออก 

ประตูเมอืงชัน้นอกกับประตเูมอืงชัน้ในนัน้อยูห่่างกันประมาณหนึง่ 

ด้วยเพราะไม่มผีูอ้าวุโสคอยประกบ หลีซ่จีงึยังคงขยับเข้าชดิม่านหน้าต่าง

กวาดตามองดทูศันียภาพภายนอก ไม่มทีท่ีาว่าจะขยับเขย้ือนแม้แต่น้อย 

เฉินอิ๋งเองก็ไม่ได้นึกสนใจ ยังคงเช็ดถูสายธนูดังเดิม

ทว่ารถม้าเคลือ่นออกไปได้ไม่ทนัไร จู่ๆ  ก็จอดนิง่ลงอกีคราว เสยีงท่ี 

ดังลอยมาจากทางด้านนอกคล้ายเป็นเสียงของหนีซื่อ

"เหตไุฉนถึงหยุดรถเล่า หรอืว่ารถไม่ได้รบัอนุญาตให้ออกจากเมอืง" 

หน้าของหลี่ซีแนบติดกับม่านโปร่ง 

เหอสยุขยับขึน้ไปดงึนางออกมาพลางย้ิมพูดว่า "เจ้าไม่กลวัสกปรก

หรือไร มีแต่ฝุ่นทั้งนั้น"

ขณะท่ีท้ังคู่ก�าลังย้ิมหัว เสียงสนทนาจากทางด้านนอกก็ขยับใกล้

เข้ามาเรือ่ยๆ หลีซี่สะดุง้โหยง รบีดงึตวักลบัตามสญัชาตญาณ เหอสยุเอง

ก็การตอบสนองว่องไวดึงม่านลงอย่างรวดเร็ว

หากหนีซือ่พบเหน็พฤตกิรรมเช่นนีข้องหลีซ่แีล้วล่ะก็ นางคงไม่แคล้ว 

ต้องถูกต�าหนิแน่ การเคลื่อนไหวของเหอสุยนับว่ารู้ใจและใส่ใจยิ่งนัก

เพียงไม่นานบทสนทนาดังกล่าวก็เคลือ่นมาอยู่ทีน่อกรถม้า ใช่เสยีง

ของหนีซื่อจริงๆ อารมณ์คล้ายจะดีอยู่ไม่น้อย น�้าเสียงเหมือนแฝงไว้ซ่ึง

ความยินดีปรีดา "...นึกไม่ถึงว่าจะบังเอิญได้พบเจอกันที่น่ี หลานสาว 

ของข้าอยู่ในรถคันนี้"

หลังนางพูดจบ เสียงกล่าวรายงานของชิวเฟยก็ดังข้ึน "คุณหนู  

คุณหนูเฉิน คุณหนูเหอ ฮูหยินมาแล้วเจ้าค่ะ"

สวินเจินรอรับใช้อยู่ข้างประตูรถนานแล้ว พอได้ยินเสียงนางก็ 
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ผลักประตูเปิด ยื่นหมวกม่านแพรให้กับเฉินอิ๋ง ส่วนเฟิงเจิงเองก็ช่วยสวม

หมวกม่านแพรให้กับหลี่ซี มีเพียงสตรีแซ่เย่ียเท่านั้นที่ยังคงน่ังนิ่งอยู่ท่ี 

มุมรถ สีหน้าราบเรียบไร้ความรู้สึก

เหอสุยหน้าแดงขึ้นมาทันที นางถลึงตาโกรธข้ึงใส่อีกฝ่ายก่อนจะ

ขยับตวัไปหยิบหมวกม่านแพรขึน้มาสวมใส่ด้วยตนเอง เส้นเสยีงเสนาะหู

ดังลอยเข้ามาจากทางด้านนอก "คุณหนูสาม บังเอิญจริงๆ พวกเรา 

พบเจอกันอีกแล้ว"

เสียงน้ีคุ้นหูย่ิงนัก เฉินอิ๋งชะโงกหน้ามองคราหนึ่ง ก่อนจะพบว่า 

ข้างประตูมีโฉมสะคราญนางหน่ึงยืนอยู่ มือข้างหน่ึงเลิกผ้าโปร่งยาว 

จรดพ้ืน มืออีกข้างจับยกชายกระโปรง บนใบหน้างดงามสว่างไสว 

ประดับไว้ซึ่งรอยยิ้มน้อยๆ

ที่แท้ก็กัวหว่าน!

ด้วยนึกไม่ถึงว่าคนที่มาจะเป็นนาง เฉินอิ๋งจึงตกตะลึงอย่างมาก

กัวหว่านยิ้ม "ช่างเป็นเรื่องนอกเหนือความคาดหมายจริงๆ เมื่อครู่

ล้อรถม้าของพวกข้าแตก ยามนี้ก�าลังรอให้คนเปล่ียนอยู่ บังเอิญข้าเห็น

สาวใช้ท่ีติดตามอยู่ทางด้านนอกแลดคูุน้ตา เลยลองถามไถ่ด ูนึกไม่ถึงว่า

จะใช่ท่านจริงๆ" พูดๆ อยู่นางก็หันไปทางหนีซื่อท่ีอยู่อีกด้าน ย้ิมแย้ม

งดงามเย่ียงบุปผาผลิบาน "ว่ากันตามหลักแล้วข้าควรแวะไปคารวะ 

เย่ียมเยียนฮูหยินท้ังสองถึงท่ี ติดก็แต่ยามนี้ข้าเข้าออกไม่ใคร่สะดวกนัก 

วันนีล้ะลาบละล้วงตรงเข้ามาทักทายเช่นนี ้ขอฮหูยินทัง้สองอย่าได้ถือสา"

ยามน้ีพวกเฉินอิ๋งลงจากรถเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จือสือเองก็ลงจาก

แอกรถมายืนรบัใช้อยู่ข้างๆ เฉนิอิง๋รูไ้ด้ทันที กัวหว่านน่าจะเพราะสงัเกตเห็น 

จือสือถึงได้รู้ว่าตนเองอยู่บนรถ
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นางกวาดตามองไปรอบๆ ครั้นเห็นว่าคนที่มามีเพียงหนีซื่อ หลี่ซื่อ

ไม่ได้ตามมาด้วย เฉินอิ๋งก็รู้ได้ทันทีว่าไม่แน่ผู้เป็นมารดาอาจเกิดเมารถ 

ขึ้นมาอีก ดังน้ันจึงย่อกายให้กับหนีซื่อพลางกล่าว "รบกวนป้าสะใภ้ให ้

ต้องคอยดูแลท่านแม่แล้วเจ้าค่ะ"

หนีซื่อโบกมือ สีหน้าอ่อนโยนละมุนละไม "เด็กดี เลิกมากมารยาท

ต่อป้าเช่นนี้ได้แล้ว ประตูเมืองน่ันยามนี้แออัดย่ิง ป้ารู้สึกว่าลงจากรถ 

มาเดินยืดเส้นยืดสายสักหน่อยก่อนก็ดีเหมือนกัน"

นี่เป็นวาจาเกรงอกเกรงใจส�าเร็จรูป เฉินอิ๋งเอ่ยปากขอบคุณซ�้า 

อีกคราว ก่อนจะหันไปบอกกับกัวหว่าน "แม่นางกัว..." 

"คุณหนูกล่าวเช่นน้ีหาได้ไม่" กัวหว่านย้ิมตัดบทนาง ยกมือชี้ไปท่ี

มวยผมเย่ียงสตรีออกเรือนแล้วของตน ใบหน้าสุขุมเยือกเย็น "ท่านพ่ี 

ท่ีล่วงลบัไปของข้าแซ่ฉวิ ข้าเป็นภรรยาล�าดับสี ่คราวท่ีแล้วเพราะฉุกละหกุ

จึงไม่ได้พูดให้กระจ่าง ขายหน้ายิ่งแล้ว"

เพียงค�าพูดไม่กีค่�าก็บ่งบอกถึงฐานะม่ายของตนเองออกมาชดัแจ้ง 

ขณะเดียวกันก็กล่าวขออภัยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้บอกสถานะของตนให้

กระจ่างชัด

เฉินอิ๋งเข้าใจได้ทันที นางรีบเปลี่ยนถ้อยค�า "ขออภัยนายหญิงส่ี 

ที่ต้องให้รอแล้ว"

พอเห็นอีกฝ่ายไม่มีทีท่าต�าหนิติติงอันใด กัวหว่านก็นึกโล่งอก  

รีบย้ิมโบกมือปฏิเสธ "รออันใดกัน บอกว่ามีวาสนาพบพานกันอีกครา 

น่าจะเหมาะกว่า"

พบเจอกันครัง้แรกเพราะต่างเปิดทางให้แก่กัน ยามนีก้ลบัพบเจอกัน 

ระหว่างทางอีก ค�าพูดนี้นับว่าเหมาะสมยิ่งแล้ว
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เหน็ได้ชดัว่าหนีซือ่ทราบเรือ่งน้ีอยู่ก่อนแล้ว พอได้ยินค�าพูดดงักล่าว

นางก็ยิ้มยกแขนเสื้อขึ้นปิดปาก "นายหญิงสี่ช่างเจรจายิ่งนัก"

หลีซ่กีระตกุแขนเสือ้เฉนิอิง๋เบาๆ พลางท�าปาก 'เด๋ียวเล่าให้ข้าฟังด้วย'  

มาทางนางคราหน่ึง เป็นการบอกกับเฉินอิ๋งว่าให้เล่าให้นางฟังด้วยว่า 

พวกนางสองคนไปรู้จักกันได้เช่นไร

เฉินอิ๋งพยักหน้ารับค�า

หลังทักทายกันพอเป็นพิธีจบ กัวหว่านก็เอ่ยปากบอกมูลเหต ุ

ออกมาเอง "...เพราะบัญชีข้างนอกพวกนั้นท้ังมากทั้งซับซ้อน บางคร้ัง 

ส่งมาไม่ทัน จ�าต้องมีคนไปดูถึงที่หน้าร้าน ท่านตาอายุมากแล้ว สุขภาพ

ไม่สู้จะแข็งแรงนัก ลูกหลานอย่างพวกเราไหนเลยจะท�าตัวเกียจคร้านได้ 

ท่านลุงของข้ายามนี้ก็ยุ่งอยู่กับการศึกษาเล่าเรียน ป้าสะใภ้หรือก็วุ่นวาย

อยู่กับการดูแลบ้านช่อง โชคดีที่ข้าพอรู้จักหนังสือหนังหาอยู่บ้าง งานนี้ 

148
น�้านิ่งทอดตัวเหยียดยาว
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จึงต้องให้ข้าเป็นคนรับผิดชอบจัดการ บังเอิญในบ้านมีรถม้าต้องออกไป

ส่งสินค้าพอดี ข้าเลยถือโอกาสตามมาด้วย"

ที่แท้นางก็ต้องการออกไปตรวจสอบบัญชีร้าน

สกุลหานเป็นตระกูลพ่อค้า กัวหว่านได้รับอิทธิพลจากสิ่งท่ีได้เห็น

ได้ยินอยู่เป็นประจ�า เชื่อว่าคงเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ไม่น้อย 

ครั้นอธิบายจบกัวหว่านก็หันไปขออภัยทุกคนอีกค�ารบ "น่ีเป็น 

ความผิดของข้าเอง ใครจะไปนึกว่ารถที่นั่งมาคันนั้นจะมาพังอยู่ท่ีน่ี  

ท�าให้การสัญจรที่หน้าประตูติดขัด ทุกท่านเลยต้องล�าบากแล้ว"

ดวงตาของเฉินอิ๋งท่ีอยู่ใต้หมวกม่านแพรขยับน้อยๆ แต่นางกลับ 

ไม่พูดอันใด ท�าเพียงกวาดตามองไปยังขบวนรถม้าที่อยู่ทางด้านหน้า  

ก่อนจะสงัเกตเหน็ว่าไกลออกไปตรงหน้าประตเูมอืงมรีถเทยีมล่อจอดอยู่

สองสามคัน รถมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ด้านบนบรรทุกสินค้าไว้ไม่ใช่น้อย 

แอกรถมีธงสกุลหานผืนใหญ่เสียบไว้ นอกจากนั้นยังมีรถม้าลงรักสีด�า 

คันหนึ่งจอดปะปนอยู่ เชื่อว่าน่าจะเป็นรถของกัวหว่าน

ในหมู่พวกนางยามนี้มีหนีซื่อเป็นผู้อาวุโสเพียงหนึ่งเดียว พอได้ยิน

กัวหว่านพูดเช่นนัน้นางก็เอ่ยปากขึน้ "นายหญิงสีเ่กรงใจเกินไปแล้ว ล้อรถ 

แตกนับเป็นเรื่องยุ่งยาก โชคดีท่ียังอยู่ในเมือง แค่ไปตามคนมาเปลี่ยน

เท่านั้นก็ได้แล้ว หากอยู่นอกเมืองเรื่องนี้เกรงว่าจะล�าบากไม่ใช่น้อย"

กัวหว่านปิดปากย้ิม "ฮูหยินกล่าวเช่นน้ีข้าก็วางใจ เพียงแต่ว่ารถ 

ของพวกเรากว่าจะจัดการเสร็จเกรงว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะ เมื่อครู่

ข้าได้สั่งพวกบ่าวไพร่ไปแล้ว ให้พวกเขารีบเปิดทางให้เร็วที่สุด" พูดๆ อยู่

นางก็ชี้นิ้วไปท่ีรถม้าลงรักสีด�าน่ันพลางย้ิมกล่าว "หากฮูหยินไม่รังเกียจ 

รถม้าของข้ามโีต๊ะเก้าอีเ้ตรยีมพร้อมไว้ ฮหูยินมสิูไ้ปนัง่พักด้วยกันอยู่ท่ีนัน่ 
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ดีกว่านั่งอุดอู้มิอาจเหยียดยืดแข้งขาอยู่บนรถ"

นางไม่เพียงพูดจาเป็นกันเองหากยังฟังดูเป็นธรรมชาติ หนีซื่อ 

มองดอูกีฝ่ายปราดหนึง่ รูส้กึว่านายหญิงสีส่กุลฉวิผูน้ีอ่้อนโยนรูจ้กัมารยาท  

ต่อให้เป็นการประจบประแจงแต่ก็มไิด้ชวนให้ผูค้นรูส้กึรงัเกียจแต่ประการใด  

จงึพยักหน้าอย่างตรงไปตรงมา "ก็ดีเหมอืนกัน เช่นนัน้คงต้องรบกวนแล้ว" 

พูดจบก็หันไปหาเฉนิอิง๋กับหลีซ่ ีรอยยิม้บนใบหน้าแลดชูดัแจ้งกว่าเมือ่ครู่ 

เล็กน้อย "พวกเจ้าเองก็ไปด้วยกันเถอะ อีกเดี๋ยวยังต้องรีบเร่งเดินทางอีก 

จะว่าไปในรถก็อุดอู้จริงๆ"

ในเมื่อหนีซื่อกล่าวเช่นน้ันทุกคนย่อมไม่มีใครคัดค้าน กัวหว่านจึง

สัง่ให้คนเอาโต๊ะเก้าอ้ีลงมาจดัวาง ก่อนจะเชญิทกุคนไปน่ังพักอยู่ท่ีรมิถนน

ตลอดการสนทนาทีเ่กิดข้ึนหวงซือ่ไม่โผล่หน้าออกมาเลยแม้แต่น้อย 

หนีซ่ือส่งคนไปเชิญ นางกลับบอกเพียงว่าต้องอยู่ดูแลบุตรชายทั้งสอง  

ด้วยเหตุนี้หนีซื่อจึงให้คนส่งชาร้อนเข้าไปให้ พร้อมก�าชับให้บ่าวไพร่ดูแล

พวกนางให้ดี

สกลุหานเดินทางออกนอกเมอืงเป็นนิตย์ ความสามารถของพวกเขา 

ย่อมไม่ธรรมดา เพียงไม่นานขบวนรถท่ีกีดขวางเส้นทางสัญจรอยู่ก็ขยับออก  

ช่วยให้การสญัจรกลบัมาเป็นปกติได้อกีครัง้ หลงักล่าวลากัวหว่าน ทกุคน

ก็ทยอยกลับขึ้นรถม้าของตน

หลังรถม้าเคลื่อนตัว เฉินอิ๋งมองผ่านหน้าต่าง เห็นกัวหว่านยืนมอง

ส่งพวกนางด้วยมารยาทอยู่ที่ริมถนน

สตรีอ่อนโยนใจกว้างเปี่ยมด้วยมารยาทเช่นนี้ ไม่ว่าผู้ใดได้พบเจอ

ย่อมต้องรู้สึกดีด้วยกันทั้งสิ้น หลี่ซียิ้ม "นายหญิงสี่สกุลฉิวผู้นี้คล่องแคล่ว

ย่ิงนัก ไม่เพียงรู้จักหนังสือหากยังฉลาดเฉลียว ท่าทางไม่เหมือนสตรี
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ตระกูลพ่อค้าวาณิชเลยแม้แต่น้อย" นางพูดพลางถอนหายใจ ก่อนจะเสรมิ

ขึ้นอีกค�า "น่าเสียดายนัก"

ในสมยัต้าฉูฐ่านะของพวกพ่อค้าวาณิชไม่นบัว่าสงูส่ง ย่ิงไปกว่านัน้

กัวหว่านยังตกพุ่มม่าย ฐานะต�่าต้อยสองชั้นเย่ียงนี้ชวนให้คนอดนึก

เสียดายไม่ได้จริงๆ

แม้เฉินอิ๋งจะได้ยินเช่นนั้นแต่นางก็ไม่เอ่ยปากพูดอันใด

เหอสุยที่อยู่อีกด้านกลับย้ิมน้อยๆ รับค�า "สกุลหานเรียกได้ว่าเป็น

คหบดผีูม้ัง่คัง่ในเตงิโจว นายท่านหานได้ชือ่ว่ารกัใคร่เอน็ดูหลานนอกผูน้ีย่ิ้ง  

ชีวิตของนางอันที่จริงนับได้ว่าไม่เลวแล้ว"

เพราะเป็นคนในพื้นที่ดังนั้นเหอสุยจึงรู้เรื่องพวกนี้ดี

พอได้ยินเช่นนัน้หลีซ่ก็ีออกอาการกระหายใคร่รูข้ึ้นมา นางหันไปถาม 

อกีฝ่ายถึงเรือ่งของกัวหว่าน เหอสยุมถีามมตีอบ เพียงไม่นานสองคนก็เร่ิม

พูดคุยกันขึ้นมาอีก ในรถม้าเต็มไปด้วยเสียงจ้อกแจ้กของอิสตรี

เฉนิอิง๋กลบัเหมอืนไม่ได้ยิน นางน่ิงท�างานทีถู่กขัดจังหวะเมือ่ครูต่่อ... 

ขัดเช็ดธนู

การปรากฏตวัของกัวหว่านนบัว่าบงัเอญิจรงิๆ ทว่าโลกนีม้เีรือ่งบงัเอญิ 

เช่นนั้นอยู่จริงกระนั้นหรือ

ไม่รู้เพราะเหตุใดเฉินอิ๋งถึงรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าการปรากฏตัวของ 

กัวหว่านเหมือนจะมีอะไรแปลกๆ

ครั้นไม่มีรถสกุลหานขวางทาง เพียงไม่นานรถม้าของสกุลหลี่ก็ 

แล่นพ้นออกนอกเมืองไป

เพียงแต่ตอนสายตาของเฉินอิ๋งกวาดมองไปที่หน้าต่างรถม้า มือที่

เช็ดขัดสายธนูจู่ๆ ก็ชะงักค้าง
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บนเนินก�าแพงเมอืงมาจนถึงคลองป้องกันเมอืงล้วนเตม็ไปด้วยผูค้น 

บ้างก็นั่งบ้างก็ยืน

พวกผู้อพยพ?

พวกผู้อพยพพวกนี้ไม่ต่างอันใดกับน�้านิ่ง สูญสิ้นพลังชีวิต ทอดตัว

เหยียดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา

ยามนี้พระอาทิตย์เพ่ิงโผล่พ้นขอบฟ้าได้ไม่นาน ท้องฟ้าเจิดจ้า

สว่างไสว ทว่าพวกเขาแต่ละคนกลับซูบเหลืองสีหน้าร้างไร้ความรู้สึก  

นั่งนอนอยู่กับพื้น กระโจมขาดๆ ปรากฏให้เห็นอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้น

หลังสองหลัง หลังคากระโจมมอซอมีเศษไม้เล็กๆ ค�้ายัน ส่ายไหวไปมา

อยู่ท่ามกลางสายลมประหนึ่งพร้อมจะพังลงมาได้ทุกเมื่อ

สตรีสามนางที่อยู่ในรถม้าต่างตะลึงไปกับภาพเบื้องหน้า หลังจาก

ผ่านไปครู่ใหญ่ หลี่ซีก็ถอนหายใจออกมาคราหน่ึงพลางเอ่ยปากถาม 

เสียงหลง "เหตุใดถึงมีคนมากมายเช่นนั้น"

เฉินอิ๋งเองก็ตกตะลึงเช่นกัน

พวกนางเคยผ่านเข้าออกประตูตะวันออกมาแล้วสองครั้ง ในนอก

ประตเูมอืงทุกอย่างล้วนเป็นปกติ ทว่าครัง้นีน้างกลับคล้ายเหน็ภาพลวงตา 

สถานการณ์ภัยพิบัติที่ซานตงน่าจะได้รับการควบคุมแล้วมิใช่หรือไรกัน 

ต่อให้มีปัญหาก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างด้านการบ้านการเมือง

มากกว่าถึงจะถูก

ทว่าครัน้พิจารณาดจูากสถานการณ์เบือ้งหน้า นางก็เข้าใจได้ทนัทว่ีา 

บรรยากาศตึงเครียดชวนอึดอัดในห้องหนังสือของหลี่เหิงนั้นแท้แล้ว 

มาจากที่ใด

สถานการณ์ของเติงโจวต้องย�่าแย่กว่าที่เห็นนี้ การเคลื่อนไหวของ
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หลี่เหิงตลอดหลายวันมานี้ย่อมต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเป็นแน่

เฉนิอิง๋ก้มหน้าครุน่คดิ ทนัใดนัน้นางก็รูส้กึว่าแสงสว่างท่ีเคยสาดส่อง 

เข้ามาจู่ๆ ก็พลนัมดืลง นางเงยหน้าข้ึนมองก่อนจะเห็นมอืของสตรีแซ่เย่ีย

ผู้นั้นเคลื่อนออกจากข้างหน้าต่าง

ที่แท้นางก็ปิดม่าน

การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปอย่างกะทันหัน เฉินอิ๋งจ้องมองดูอีกฝ่าย 

ทว่าสตรีแซ่เยี่ยกลับไม่พูดอันใด ท�าเพียงถอยกลับไปนั่งนิ่งอยู่กับที่

ภายในรถม้าเงียบสงัดไร้สรรพเสยีง มเีพียงเสยีงกึกกักของล้อรถม้า

เท่านั้น คาดว่ามันคงก�าลังแล่นอยู่บนสะพานไม้ข้ามคูเมือง

จู่ๆ สตรีแซ่เยี่ยก็พูดขึ้น "ไว้ผ่านไปอีกสักระยะก่อนแล้วค่อยดู" 

ค�าพูดของนางแฝงไว้ซึง่น�า้เสยีงเย่ียงขนุนางอยู่เลก็ๆ ไม่คล้ายท่าที

แข็งกระด้างบนตวันาง เพียงแต่เสยีงนัน้แผ่วเบาย่ิง ฟังดคูล้ายเสยีงโลหะ

ขัดสีกัน

นอกจากเฉินอิ๋งแล้ว คนอื่นๆ ในรถม้าต่างพากันตะลึงลาน หลี่ซ ี

ถึงกับเพ่ิงสังเกตเห็นว่าหน้าต่างรถถูกปิดลงแล้ว สีหน้าประหลาดใจ 

คล้ายเพิ่งรู้สึกตัว แต่ถึงกระนั้นนางก็มิได้พูดอันใด

เฉินอิ๋งเองก็วางตัวสงบนิ่งเช่นกัน

สตรีแซ่เยี่ยเป็นสาวใช้สกุลเหอ ในรถม้าคนที่มีสิทธิ์เอ่ยปากสั่งนาง

คงมีก็แต่เหอสุยเท่านั้น

ทว่าเห็นได้ชัดว่าเหอสุยไม่คิดจะเอ่ยปากสั่งอันใด

จู่ๆ  นางกห็น้าแดง สหีน้าแทบเรยีกได้ว่าขดัเขิน นางกัดริมฝีปากบอก  

"นาง...นางเพิ่งมาได้ไม่กี่วัน ยังไม่เข้าใจธรรมเนียมกฎเกณฑ์ พวกท่าน... 

อย่าได้ถือสา"
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เหอสุยมองไปทางหัวรถ สีหน้าทั้งคับแค้นท้ังรันทดใจ น�้าเสียง 

แผ่วเบาราวกับต้องลมเข้าหน่อยก็ขาดสะบั้น 
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'นาง' ท่ีเหอสยุพูดถึงย่อมหมายถึงสตรท่ีีนางเรยีกขานว่า 'พ่ีเย่ีย' ผู้นัน้  

ค�าพูดประโยคน้ีเผยข่าวสารออกมาสองประการ ประการแรก สตรแีซ่เย่ีย

ผูน้ี้เพิง่เข้ามาเป็นสาวใช้ในบ้านสกุลเหอได้ไม่นาน ประการทีส่อง หวงซือ่

มอบสาวใช้ท่ีไม่รู้จักวิธีปรนนิบัติรับใช้ผู้น้ีให้กับบุตรี เห็นได้ชัดว่าหวงซื่อ

ไม่ใส่ใจอนัใดเหอสยุนัก ในสายตาของอกีฝ่ายมก็ีแต่เพียงบตุรชายทัง้สอง

เท่านั้น

ความรู้สึกคับแค้นรันทดของเหอสุยเชื่อว่าคงมาจากจุดนี้

หลีซ่มีองดอูกีฝ่ายด้วยความเหน็อกเห็นใจ นางกล่าวน�า้เสยีงอ่อนโยน  

"เจ้าเกรงใจกันเกินไปแล้ว หาได้เป็นไรไม่"

เฉนิอิง๋ยังคงไม่พูดไม่จา สายตาของนางกวาดมองไปทางสตรแีซ่เย่ีย 

ท่ีอยู่อีกด้าน รู ้สึกคุ ้นเคยกับกลิ่นอายท่ีแผ่ซ่านออกมาจากกายของ 

อีกฝ่าย

149
จู ่ๆ ก็เปลี่ยนเส้นทาง
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เสียงตึงดังขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ หลังรถม้าสั่นสะเทือนอยู่สองสามครา

มันก็แล่นขึ้นหน้าอย่างสงบนิ่งมั่นคงเหมือนเก่า เชื่อว่ายามนี้คงวิ่งอยู่บน

ถนนหลวงแล้ว

"ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว" ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัดภายในรถ  

สตรีแซ่เยี่ยเอ่ยปากขึ้นอีกครั้ง น�้าเสียงแข็งกระด้าง ไม่เหมือนน�้าเสียงท่ี 

ผู้เป็นบ่าวพึงมีแม้แต่น้อย หลังจากน้ันนางก็ใช้มือข้างหน่ึงเลิกม่านขึ้น  

การเคลื่อนไหวค่อนข้างเก้งก้างราวกับไม่ค่อยได้ท�าเรื่องเช่นนี้

ทว่าเฉินอิ๋งกลับสังเกตเห็น ระดับของม่านที่ถูกเลิกข้ึนกับเมื่อครู่น้ี

แทบไม่มีอันใดต่างกัน แม้แต่เงาแดดที่จับอยู่บนพื้นก็เช่นกัน

หลี่ซีแอบใช้ปลายเท้าเตะเฉินอิ๋ง สีหน้ากล้ันหัวเราะปรากฏอยู่บน

ใบหน้า

ในโลกของหลีซ่ ีคาดว่านีค่งเป็นครัง้แรกท่ีเห็นบ่าวไพร่ท่าทางเงอะงะ 

พูดจาตามใจตัวเช่นนี ้และด้วยเพราะเหตุนีจ้งึรูสึ้กว่านีเ่ป็นเร่ืองแปลกใหม่

น่าสนใจยิ่ง

เฉินอิ๋งย้ิมปลอบใจอีกฝ่ายคราหนึ่ง ก่อนจะตั้งสมาธิจับตาดูสตรี 

แซ่เยี่ยมากขึ้นกว่าเดิม

สาวใช้พูดน้อยนางนี้มีอะไรบางอย่างไม่ธรรมดา ในสายตาของ 

คุณนักสืบ คนที่มีลักษณะเด่นเช่นนี้มักเต็มไปด้วยแรงดึงดูดเสมอ

รถม้ายังคงเคลือ่นขึน้หน้า ทัศนยีภาพภายนอกอนัใดล้วนไม่ผดิแผก

แตกต่าง แม้แสงตะวันยามสารทจะสว่างสุกใส แต่ก็ไม่อาจปิดบังความ

เปล่าเปลี่ยวของมัน

ทว่าภาวการณ์เช่นนี้กลับชวนให้คนรู้สึกอารมณ์ผ่อนคลาย

เทียบกบัสภาพน่าเวทนาของเหล่าพวกผูอ้พยพพวกนัน้แล้ว ทศันยีภาพ 
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ไม่ว่าจะรกร้างว่างเปล่าเพียงใด อย่างไรก็ไม่ท�าให้คนจิตใจหมองหม่น

ยามน้ีหลี่ซีลืมภาพท่ีนางเห็นนอกประตูเมืองหมดสิ้นแล้ว นาง 

ลากเหอสุยไปพูดคุยอยู่ท่ีริมหน้าต่าง เฉินอิ๋งจิตใจไม่สงบสักเท่าใดนัก  

แต่ถึงกระนัน้นางก็ยังคงเชด็ถูสายธนูต่อพลางคดิค�านวณความเร็วรถกับ

ระยะทางอยู่เงียบๆ

รถม้าออกเดินทางมาได้ราวๆ สิบลี้แล้ว หนีซื่อน่าจะอ่านจดหมาย

ประหลาดฉบับนั้นแล้ว

ไม่รู้ว่าในจดหมายเขียนอันใดไว้...

เฉินอิ๋งใคร่ครวญอยู่ในใจ มือไม้ขยับไหวไม่หยุด

ในตอนนั้นเองจู่ๆ รถม้าก็สะเทือนขึ้นมาคราหน่ึง ตามติดมาด้วย

เสียงกีบเท้าดังลั่น รถม้าพุ่งทะยานออกไปรวดเร็ว

หลี่ซีกับเหอสุยไม่ทันได้ระวัง พวกนางหวีดร้องคราหน่ึง ร่างกาย 

เอนล้มไปทางด้านข้าง

สตรแีซ่เย่ียทีน่ั่งนิง่อยู่ยงัมมุอกีด้านมาโดยตลอดยามน้ีกลบัตอบสนอง 

ฉบัไวอย่างน่าประหลาด นางมอืข้างหนึง่ดันคนท้ังสองกลบัเข้าที ่แต่ถึงจะ 

เช่นนั้นหลี่ซีกับเหอสุยก็ยังคงตกใจหน้าซีด

การตอบสนองของเฉินอิ๋งก็รวดเร็วเช่นกัน นางพลิกมือคว้าจับ 

สวินเจินที่อยู่ข้างๆ ไว้ ช่วยนางประคองร่างกายพลางเอ่ยปากถาม  

"ด้านนอกเกิดอะไรขึ้น"

เสยีงล้อรถม้าบดอยู่กับพ้ืนระคนอยูกั่บเสยีงเกอืกม้าถ่ีกระชัน้ดงัก้อง

อยู่ในโสตประสาทไม่ต่างอันใดกับเสยีงอสนบีาตกัมปนาท กลบถ้อยความ

ที่นางถามออกไปหมดสิ้น

"รถก�าลงัแล่นไปทางอ�าเภอเจาหย่วน" เสยีงทุม้ต�า่ราวกับเสยีงโลหะ
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ขัดสีกันดังอยู่ภายในรถม้า

เฉินอิ๋งจ้องสตรีที่ถูกเรียกขานว่า 'พี่เยี่ย' นางนั้นเขม็ง

ในที่สุดสตรีแซ่เยี่ยก็เลิกน่ังนิ่งอยู่ยังมุมรถม้า ไม่รู ้ว่าอีกฝ่ายมา 

นั่งยองๆ อยู่ที่ริมหน้าต่างต้ังแต่เมื่อใด นางมองไปท่ีนอกตัวรถพลาง 

ยกมือข้างหนึ่งผลักพวกหลี่ซี

ดูคล้ายเคลื่อนไหวตามอ�าเภอใจ ทว่าร่างของหลี่ซีกับเหอสุยกลับ

กระเถิบตามแรงผลักของนางมายังต�าแหน่งจุดที่เฉินอิ๋งนั่งอยู่ 

หลี่ซีกับเหอสุยใบหน้าขาวซีด พูดอะไรไม่ออก

"เจ้าเป็นใครกันแน่" เฉินอิ๋งเอ่ยถาม มือยังคงเช็ดถูสายธนูไม่หยุด 

ทว่ามืออีกข้างกลับจับกุมช่วงกลางของลูกธนูไว้คล้ายไม่ตั้งใจ เหมือน

พร้อมจะดึงมันออกมาทุกเมื่อ

"พูดไปเจ้าก็ไม่รู้จัก" สายตาของสตรีแซ่เย่ียกวาดมองมาทางนาง 

ก่อนจะหันกลับไป พูดจาคล้ายไม่แยแสราวกับจิตใจพะวงกับสิ่งอื่น  

ทว่าสายตาท่ีจับจ้องอยู่นอกหน้าต่างน้ันกลับคมกริบไม่ต่างกับเหย่ียว 

มองเหยื่อ นิ่งเฝ้าอยู่ที่ริมหน้าต่างเขม็ง 

เฉินอิ๋งจ้องมองดูอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่ง สีหน้าผ่อนคลายลงเล็กน้อย  

นางวางลูกธนูลง กวักมือเรียกพวกหลี่ซี "ญาติผู้น้อง คุณหนูรอง พวกเจ้า

กระเถิบเข้ามาอีกเถอะ"

จนถึงเวลานี้หลี่ซีกับเหอสุยถึงเพิ่งจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

ใบหน้าของเหอสยุซดีเผอืดย่ิงกว่าเก่า นางละล�า่ละลกัพูด "คณุหนสูาม  

ข้าไม่รู้จริงๆ ว่านาง..."

พอพูดถึงตรงนี้เสียงของเหอสุยก็แผ่วเบาลง สายตาขลาดเขลา 

มองไปทางสตรีที่นางเรียกขานว่า 'พี่เยี่ย' 
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พลังท่ีสตรีแซ่เย่ียเพ่ิงส�าแดงออกมาให้เห็นเมื่อครู่ รวมถึงท่าทาง

ทระนงองอาจไม่ยอมถูกครอบง�านั้นท�านางตกประหวั่น

"พวกเจ้าไม่ต้องกลัว นางน่าจะเป็นคนท่ีท่านลุงส่งมาคุ้มครอง 

พวกเรา" น�้าเสียงของเฉินอิ๋งสงบนิ่ง

สตรแีซ่เยีย่มองเฉนิอิง๋ปราดหน่ึง ใบหน้าเย็นชามองไม่เหน็อารมณ์

ความรู้สึกอันใด มีเพียงแววตาประหลาดใจปรากฏขึ้นแวบหนึ่งเท่านั้น

เฉินอิ๋งยกยิ้มมุมปากให้กับอีกฝ่าย "ต�าแหน่งในรถของท่านยามน้ี

เป็นจดุทีม่กีารป้องกันบอบบางท่ีสดุ ยามนีร้ถม้าของพวกเราแล่นรวดเรว็

อยู่บนถนนหลวงราบเรยีบอกีทัง้ยังไม่เคยมโีจรผูร้้ายท่ีใดปรากฏตวัมาก่อน  

ท่ีต้องระวังคงมีเพียงการโจมตีด้วยธนูเท่าน้ัน เพราะฉะนั้นหน้าต่างรถ 

จึงเป็นจุดที่อันตรายท่ีสุด เมื่อครู่ท่านผลักพวกนางท้ังสองออกแล้วเฝ้า 

อยู่ที่จุดนั้นแทน หน�าซ�้าท่าทางยังสุขุมเยือกเย็น ไม่มีท่าทีประสงค์ร้าย 

เพราะฉะนั้นข้าจึงเชื่อว่าท่านน่าจะเป็นมิตรมากกว่าศัตรู"

ครัน้พูดถึงตรงนีเ้ฉนิอิง๋ก็หยุดไปชัว่ขณะก่อนจะพูดข้ึนอกี "นอกจาก

นี้รถม้าจู่ๆ ก็เร่งความเร็วขึ้น ทว่าด้านนอกกลับไม่มีเสียงร้องตะโกน 

ตื่นตระหนก เห็นได้ชัดว่าพวกบ่าวไพร่น่าจะได้รับการก�าชับก�าชาอยู ่

ก่อนหน้าแล้ว หากข้าทายไม่ผิด ตอนพ้นจากเมืองมาสองลี้ หลังได้อ่าน

จดหมายของท่านลุง ท่านป้าสะใภ้ก็ลงมือท�าการตามที่เขียนสั่งไว้ 

ในจดหมาย การมุ่งหน้าไปอ�าเภอเจาหย่วนนี้คาดว่าน่าจะเป็นความคิด

ของท่านลุง"

พอพูดถึงตรงนีน้างก็ดงึหลีซ่ทีีน่ัง่ฟังสหีน้างนุงงเข้ามา กระซบิสัง่ว่า 

"นั่งพิงข้าไว้ อย่าให้ล้มลง"

หลี่ซีพยักหน้า ท่าทางเห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจว่าเฉินอิ๋งก�าลังพูด 
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อะไรอยู่

สตรีแซ่เยี่ยเองก็พยักหน้า ก่อนจะพูดออกมาค�าหนึ่ง "ถูกแล้ว"

หลังจากน้ันนางก็ผินหน้าจ้องกลับไปท่ีนอกหน้าต่าง พลังอ�านาจ

บนตัวนางยิ่งปรากฏชัด

"ญาติผู้พี่ นี่มัน...เรื่องอะไรกัน" หลี่ซีถามเสียงแผ่วกุมแขนเสื้อของ

เฉินอิ๋งแน่น

ยามนี้เรื่องท่ีอีกฝ่ายไม่ใช่สตรีสามัญธรรมดานั้นนางเริ่มพอเข้าใจ

แล้ว

เฉินอิ๋งตบแผ่นหลังของหลี่ซีเบาๆ เป็นการปลอบใจพลางพูดด้วย 

น�า้เสยีงสงบนิง่ "ข้าก็ไม่รูเ้หมอืนกันว่าเกิดอะไรขึน้ แต่ทีข้่าพอจะอนุมานได้  

เจ้าอยากฟังกระนั้นหรือ"

ใบหน้าที่ตกใจจนซีดเผือดของหลี่ซีเงยข้ึน นางฝืนย้ิมและพูด 

น�้าเสียงสั่นสะท้าน "ข้า...ข้าอยากฟัง"

ตอนพูดนางมองดูสตรีแซ่เย่ียอย่างหวาดๆ นัยน์ตาตื่นตระหนก 

ไม่ต่างอันใดกับสัตว์ตัวน้อย

กลิน่อายเย่ียงคนในยุทธภพทีแ่ผ่ซ่านออกมาจากตวัของสตรแีซ่เย่ีย

คล้ายบ่งบอกให้รู้ว่านางไม่ใช่คนประเภทเดียวกันกับพวกนาง

นัน่เป็นกลิน่อายของโลกอกีใบทีต่่างจากโลกท่ีนางคุน้เคยโดยสิน้เชงิ  

กฎเกณฑ์ ข้อจ�ากัด ระดับชั้นความสัมพันธ์ทั่วไปของโลกใบน้ี ในโลก 

ใบนั้นบางทีอาจไร้ประโยชน์

อันท่ีจริงควรบอกว่าหลี่ซีถูกกฎเกณฑ์ท่ีเรียบง่ายกว่า ตรงไป 

ตรงมากว่า ป่าเถื่อนกว่าของโลกอีกใบท�าอกสั่นขวัญแขวนสิ้น

ยามน้ีเพลาน้ีนางยินดีฟังค�าพูดของคนทีอ่ยู่ฟากฝ่ังเดยีวกันมากกว่า 
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ไม่ปรารถนาจะเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าจากโลกที่นางไม่รู้จักอย่าง

สตรีแซ่เยี่ยผู้นั้น
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"ญาติผู้พ่ีรีบ...รีบกล่าวมาเถอะ" หลี่ซีเอ่ยปากข้ึนอีกคราว สีหน้า

ท่าทางร้อนรนเป็นที่สุด

ยามนีเ้นือ้ตัวท่ัวร่างหลีซ่ตึีงเขมง็ นางหมายใจอยากควบคมุร่างกาย

สั่นสะท้านของตนเองยิ่ง ทว่าด้วยเพราะลมหายใจถ่ีกระชั้นน่ันท�าให ้

ทุกตัวอักษรที่หลุดออกมาจากปากนางเหมือนจะหดสั้นลงและติดขัด

อย่างมาก

เฉินอิ๋งลูบไหล่อีกฝ่ายเบาๆ พลางใช้มืออีกข้างดึงเหอสุยที่หน้าตา

ซีดเผือดเช่นเดียวกันให้ขยับเข้ามา พูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบว่า "หากข้า

ทายไม่ผิดการเดินทางมาเติงโจวของท่านลุงในครั้งนี้มิใช่เพ่ือเที่ยวเล่น 

หากแต่มาปฏิบัติหน้าที่อะไรบางอย่าง ส่วนหน้าที่ที่ว่าคืออะไรนั้นข้าเอง

ก็ไม่รู้ชัด แต่น่าจะเกี่ยวข้องกับชาวบ้านผู้ประสบภัยในเติงโจว"

พูดๆ อยู่นางก็หันไปมองเหอสุยพลางถาม "บิดาของแม่นางเหอ 

150
สกุลหานอีกครา



28 ออกจากจวนมาไขคดี 3

เป็นเจ้าหน้าที่เสมียนอ�าเภอเผิงไหลใช่หรือไม่"

เหอสุยหน้าซีดราวกับกระดาษ นางส่งเสียง "อืม" ตอบออกมาเบาๆ 

คราหนึ่ง

เฉินอิ๋งพูดต่อ "เท่าที่ข้ารู้ เจ้าหน้าที่เสมียนควบคุมดูแลเอกสาร

ราชการท่ัวทั้งอ�าเภอ เชื่อว่าที่ท่านลุงกับท่านเหอไปมาหาสู่กันก็คงด้วย

เพราะงานของทางการ หรือไม่ท่านเหอก็อาจใช้ข้ออ้างเรื่องงานของ

ทางการส่งข่าวอะไรบางอย่างให้กับท่านลงุ และข่าวสารท่ีว่าก็อาจพัวพัน

กับผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม อย่างพวกข้าราชการในอ�าเภอหรือ 

พวกขุนนางในเติงโจว คนพวกนี้ย่อมไม่มีทางยอมให้ท่านลุงกับท่านเหอ

สืบสาวราวเรื่องได้โดยสะดวก ไม่ว่าเช่นไรพวกเขาต้องเคลื่อนไหวอะไร

บางอย่างแน่ อ�านาจเงินทองมักท�าให้คนยอมขายตัวรับใช้ภูตผีปีศาจ  

และด้วยเพราะเหตนุีค้วามปลอดภัยของพวกเราไม่แน่ว่าอาจถกูคกุคาม"

จนถึงยามนี้เฉินอิ๋งยังคงสามารถย้อนนึกกลับไปถึงเช้าวันนั้น ภาพ

เหอจวินเฉงิกับหลีเ่หงิท่ีปรากฏตวัขึน้พร้อมกันอยู่ในสวนดอกไม้ นอกจากนี้ 

การทีค่นสกุลเหอจู่ๆ  ก็ปรากฏตัว บอกว่าต้องการเดินทางไปจดุธูปร่วมกับ

คนสกุลหลี่อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยนั้น ดูท่าก็คงเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุ

นี่คือรากฐานที่ท�าให้เฉินอิ๋งอนุมานออกมาเช่นนั้น บางทีอาจไม่ได้

ถูกต้องทั้งหมด แต่ก็คงผิดพลาดไปจากนี้ไม่มากนัก

น�้าเสียงสงบนิ่งดังสายน�้าที่ไหลวนเวียนอยู่ภายในรถชวนให้คนที่

ได้ยินจิตใจสงบนิ่ง หลี่ซียามนี้จมดิ่งอยู่ท่ามกลางเสียงดังกล่าว อารมณ์

ที่กระเพื่อมไหวขึ้นๆ ลงๆ อยู่แต่เดิมราวกับถูกลูบจนเรียบ

"ข้า...ข้าคิดว่าข้าเข้าใจแล้ว" นางขมวดหัวคิ้ว จัดการกับความคิด

ในหัวสมองช้าๆ "ท่านพ่อต้องการยืน่ฎีกากล่าวโทษขุนนางโลภมากพวกน้ัน  
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แต่ในเวลาเดียวกันก็เกรงคนพวกนั้นจะลงมือกับพวกเรา ดังน้ัน...ดังน้ัน 

ท่านพ่อถึงได้จงใจให้ท่านแม่พาพวกเรามาจุดธูปไหว้พระ เรื่องนี้อันที่

จรงิ...อันทีจ่รงิก็แค่ฉากบงัหน้าเท่าน้ัน ท่านพ่อให้เปลีย่นทศิทางกะทนัหนั 

ส่งพวกเราไปอ�าเภออะไรนั่น..."

"อ�าเภอเจาหย่วน" น�้าเสียงทุ้มต�่าของสตรีนางหนึ่งดังแทรกขึ้นมา

เฉินอิ๋งกลอกตาหันมองไปทางสตรีแซ่เย่ียที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับ

ตนเอง รอยย้ิมบนใบหน้ายังคงแปลกประหลาดเช่นทุกคร้ัง "ไม่ทราบว่า 

พี่สาวชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไร"

"เยี่ยชิง" สตรีแซ่เยี่ยบอกชื่อของตนเองออกมา นางหยุดอยู่ครู่หนึ่ง

ก่อนจะเปลี่ยนวิธีพูดเสียใหม่ "ข้าไม่ใช่คนที่ใต้เท้าหลี่ส่งมา"

เฉินอิ๋งยิ้มแปลกประหลาดขึ้นไปอีก แน่นอน หากคนที่รู้จักคุ้นเคย

กับนางมาเห็นเข้าย่อมต้องรู้ดีว่ารอยย้ิมแปลกประหลาดน้ีเป็นสีหน้าท่ี 

บ่งบอกให้รู้ว่านางมีแผนอะไรบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในใจ

"ทว่าข้ามิได้ทายผิด" นางพูดประโยคดังกล่าวออกมาด้วยความ 

มั่นอกมั่นใจ 

เย่ียชิงแก้ไขก็เพียงการคาดเดาของเฉินอิ๋งเก่ียวกับเรื่องที่มาที่ไป 

ของนางเท่านั้น ซึ่งนั่นก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเรื่องอื่นๆ นั้นนางล้วนยอมรับ

คราน้ีเย่ียชิงไม่ได้ตอบ ทว่าเงาร่างที่เฝ้าน่ิงอยู่ริมหน้าต่างของนาง

กลับเป็นค�าตอบที่ดีที่สุด

แผ่นหลงัทีแ่ขง็ท่ืออยู่แต่เดมิของหลีซ่ค่ีอยๆ ผ่อนคลายลงทลีะน้อย

บทสนทนาของคนทัง้คู่น้ันไม่ต้องสงสยัเลยว่าช่วยคลายบรรยากาศ

ตึงเครียดภายในรถม้าได้ไม่ใช่น้อย 

สีหน้าของเหอสุยเองก็มิได้ย�่าแย่เช่นก่อน ยามน้ีถึงกับสามารถ 
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ฝืนนั่งตัวตรงได้ นางพูดแผ่วเบาออกมาประโยคหนึ่ง "ท่านพ่อ...ท่านพ่อ

บอกว่า...หาแม่บ้านมานางหนึง่ อกีท้ังยังบอกว่า...ให้นางติดตามพวกเรา

ไป...จุดธูปไหว้พระ"

แค่รักษาสมดุลขณะรถม้าว่ิงเร็วรี่ได้อันท่ีจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว 

ไหนจะยังต้องควบคุมความหวาดหว่ันภายในใจอีก เหอสุยสามารถ 

พูดได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์เช่นนี้ก็นับว่าไม่ง่ายเลยจริงๆ

เฉินอิ๋งยิ้มให้นาง

นี่เป็นความคิดเห็นที่ยอดเยี่ยม

ก่อนหน้านี้ไม่นานเหอจวินเฉิงไปหาเย่ียชิงด้วยตนเอง อีกท้ังยัง

จดัการให้นางร่วมเดนิทางอยู่กับหวงซือ่ แน่นอนว่าเพราะต้องการให้นาง

ช่วยปกป้องบุตรและภรรยา

เหอสุยเองก็คล้ายนึกถึงจุดนี้ได้เช่นกัน สีหน้ายินดีปรีดาปรากฏขึ้น

บนใบหน้าหลายส่วน แต่แล้วจู่ๆ นางก็ขมวดค้ิวเป็นกังวล "แล้วทาง 

ท่านแม่..." พูดออกมาได้เพียงสี่ค�านางก็ชะงักค้าง

จากท่าทางของหวงซือ่ เชือ่ว่านางคงไม่รูถึ้งความส�าคัญของเย่ียชงิแน่  

ถึงได้สั่งให้นางคอยอยู่รับใช้ข้างกายเหอสุย ท�าให้เหอสุยพบโชคใน 

คราวเคราะห์ เพียงแต่ท่ีเฉนิอิง๋กังวลใจอยู่ในเพลานีก้ลบัไม่ใช่ขบวนรถม้า 

แต่เป็นเฉินจวิ้น

เฉินจวิ้นอยู่ที่อ�าเภอเผิงไหล นั่นก็เป็นการจัดการของหลี่เหิงเช่นกัน

หลี่เหิงให้เฉินจว้ินกับบุตรชายคนรองหลี่เก๋ออยู่ท่ีนั่น น่าจะเพราะ

ต้องการล่อลวงศตัร ูเพียงแต่เขาจะสามารถปกป้องคนท้ังสองได้กระนัน้หรอื

เฉินอิ๋งพยายามควบคุมตนเองไม่ให้วู่วามเรียกหยุดรถม้ามุ่งหน้า

กลับไปยังอ�าเภอเผิงไหล
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คนพวกน้ันจะยอมท�าตามค�าสั่งนางหรือไม่ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึง  

เพราะแค่เยี่ยชิงผู้เดียวก็น่าจะยับยั้งการเคลื่อนไหวของนางได้แล้ว

พูดกันอีกนัยหนึ่งก็คือในเมื่อคนที่คุมหมากกระดานน้ีคือหลี่เหิง  

เช่นนั้นการใคร่ครวญตัดสินใจของเขาก็น่าจะเชื่อถือไว้วางใจได้มากกว่า

การตัดสินใจของนางในยามนี้

"สารถีล้วนเป็นคนกันเอง ในเมืองก็เช่นกัน" เย่ียชิงพูดจาด้วย 

ถ้อยความกระชับเรียบง่ายที่สุดอยู่เสมอ

เฉินอิ๋งนึกโล่งอก หลี่เหิงมีการเตรียมการอยู่ก่อนแล้วจริงๆ

ยามนี้ครั้นนึกดู ก่อนออกเดินทางหนีซื่อก็เคยบอกอยู่ก่อนแล้วว่า

หลี่เหิงเช่ารถม้าไว้หลายคัน ชาวยุทธ์ท่ีแต่งตัวเป็นสารถีเหล่านี้คงเป็น

องครักษ์ที่เขาจัดเตรียมไว้

หวังว่าคนที่อ�าเภอเผิงไหลจะมีมากพอ เฉินอิ๋งคิดในใจ

พอได้ยินเย่ียชิงพูดเช่นน้ันหลี่ซีก็นึกโล่งอก นางยกมือตบอกพูด  

น�า้เสยีงฟังดสูบายอกสบายใจกว่าเมือ่ครู ่"เช่นนีก็้ด ีข้ายังเป็นห่วงท่านพ่อ

กับพี่รอง รวมถึงพี่เฉิน" พูดๆ อยู่นางก็ดึงมือของเฉินอิ๋งไปกุมไว้ "ญาติผู้พี่ 

ก็คงเป็นกังวลเช่นกันใช่หรือไม่"

เฉินอิ๋งมิได้เอ่ยปากพูดอันใด

ยามนี้ค�าว่า 'วิตกกังวล' หาใช่สิ่งจ�าเป็นไม่ หน�าซ�้ายังส่งผลต่อการ

คิดตัดสินใจได้ง่าย นางไม่ต้องการถูกอารมณ์เหลวไหลไร้สาระควบคุม 

สถานการณ์ยิง่อนัตรายมากเท่าไร นางก็ย่ิงต้องสงบน่ิง นางหวังว่าตนเอง

จะเป็นได้เหมือนอย่างคุณนักสืบท่ีสามารถตัดสินใจฉลาดปราดเปรื่อง 

แม้จะตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์สับสนวุ่นวายยิ่งยวด

บรรยากาศภายในรถพลันเงียบสงัด หลี่ซีกับเหอสุยต่างซึมเซา  
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น่าจะเพราะยังไม่หายตกใจจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ เฉินอิ๋งหลับตา 

ครุ่นคิด หลังจากผ่านไปราวๆ ครึ่งเค่อ เสียงของหลี่กงก็ดังข้ึนจากที ่

นอกรถ "น้องพี่ ญาติผู้น้อง คุณหนูเหอ พวกเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่"

เพราะพูดคุยอยู่บนหลังม้าท่ีวิ่งเร็วรี่ อีกท้ังยังต้องพยายามรักษา

ความเร็วของรถม้าไว้ ทุกครั้งที่พูดออกมาค�าหน่ึงเขาก็หอบหายใจ 

หนักหน่วงสองครา เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้กินแรงเขาไม่ใช่น้อย

แต่ถึงจะเป็นเช่นน้ันทักษะการขี่ม้าของหลี่กงก็นับว่าลึกล�้าย่ิง  

เฉินอิ๋งเพิ่งฝึกขี่ม้ามาได้เพียงเดือนกว่า ไหนเลยจะท�าเยี่ยงอีกฝ่ายได้

เย่ียชงิขยับตวัเปิดทางไปทางด้านข้าง หลีซ่โีถมตวัไปทีข้่างหน้าต่าง 

ถามร้อนรนว่า "พวกเราไม่เป็นไร พี่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรใช่หรือไม่ ท่านแม่กับ 

ท่านอาเล่า พวกนางสบายดีใช่หรือไม่"

พอพูดถึงตรงน้ีหางตานางก็กวาดมองไปทางเหอสุยคราหน่ึง 

ก่อนจะเอ่ยปากถามขึ้นอีกประโยค "ยังมีพวกนายหญิงเหออีก พวกนาง

คงไม่ตกใจอะไรกระมัง"

ถึงจะได้ยินค�าวิเคราะห์สมเหตุสมผลละเอียดลออจากทางเฉินอิ๋ง

แล้วก็ตาม ใจของหลี่ซีก็ยังคงตื่นตระหนก เป็นห่วงความปลอดภัยของ 

ผู ้เป็นมารดา แต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังคงไม่ลืมมารยาท รู้จักถามไถ่

สถานการณ์ของผู้เป็นแขก เห็นได้ชัดว่าได้รับการอบรมเล้ียงดูมาเป็น

อย่างดี
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หลีก่งเอยีงหน้ามองเข้ามาในรถม้า แต่กลบัเหน็เพียงใบหน้าเลอืนราง 

ของหลี่ซี

"ท่านแม่กับท่านอาไม่ได้รบัอันตรายอันใด นายหญิงเหอกับคณุชาย

สกุลเหอท้ังสองก็ปลอดภัยดีเช่นกัน" หลี่กงพยายามควบคุมไม่ให้เสียง 

ลมหายใจหนักๆ ของเขาส่งผลกระทบต่อน�้าเสียง ยามพูดจาใบหน้ายัง

แฝงไว้ซึ่งรอยยิ้ม

นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ ลมฤดูใบไม้ร่วงเย็นเยียบ ใบหน้าของเขา

แทบจะชาด้านหมดสิ้นแล้ว

"ไมต้่องกลวั ทัง้หมดนีล้ว้นท่านแมเ่ป็นคนสั่งการ สถานทีท่ีพ่วกเรา

จะไปในคราน้ีไม่ใช่ไปจุดธูปไหว้พระท่ีเขาจีหลงแล้ว" เขาพูดข้ึนอีกครา 

สายตายังคงกวาดมองอยู่ระหว่างม่านหน้าต่างไม่หยุด แต่กลับมองไม่เหน็ 

คนที่เขาอยากพบเจอ

151
จุดพักม้าอ�าเภอหวง
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หลี่ซีพยักหน้าอยู่หลังม่านโปร่ง ขอบตาแดงระเรื่อ รู้สึกน้อยอก

น้อยใจอยู่เล็กๆ "ข้ารู้แล้ว ญาติผู้พี่บอกกับข้าโดยละเอียดแล้ว ข้าไม่กลัว 

ข้าจะท�าตัวว่านอนสอนง่าย รบกวนพี่ใหญ่น�าค�าพูดนี้ไปบอกกับท่านแม่

ด้วย บอกนางว่าข้าสบายดี"

หลี่กงขานรับ หลังจากหยุดไปครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ถามออกมา  

"เจ้าถามน้องเฉินดูว่านางมีอันใดจะฝากข้าไปบอกท่านอาหรือไม่"

หลีซ่หีนัมองไปทางเฉนิอิง๋ เฉนิอิง๋เอ่ยปากตอบอกีฝ่ายเอง ไม่จ�าเป็น

ต้องให้หลี่ซีช่วยถ่ายทอดค�าพูดอันใด "รบกวนญาติผู้พ่ีบอกกับท่านแม่

ด้วยว่าข้าเองก็สบายดีเช่นกัน"

"ข้าจะช่วยบอกให้" หลีก่งพูด ก้อนหนิขนาดใหญ่ทีท่าบทบัอยู่บนอก

เหมอืนจะหล่นร่วงลงกับพ้ืน เขาเอ่ยปากพูดกับหลีซ่อีกีครัง้ "รีบนัง่กลบัลง

ไปเถอะ ข้าจะไปดูสถานการณ์ทางด้านหน้าสักหน่อย"

จากน้ันเขาก็หันมองไปยังด้านหลังของขบวนรถ นึกไม่ถึงว่าทันที 

ที่มองไปสีหน้างุนงงสงสัยจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าอย่างรวดเร็ว

ยามน้ีหลีซ่บีงัเอญินัง่ห่างออกจากหน้าต่างมาประมาณหนึง่ เงาร่าง

ของหลี่กงตกลงบนม่านหน้าต่าง เฉินอิ๋งสังเกตเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายได้

พอดิบพอดี 

หลี่กงก็ยกบังเหียนม้าขึ้น เงาร่างพุ่งทะยานไปท่ีด้านหลังรวดเร็ว 

เสยีงของหลีก่งดงัลอยตามลม "เหตุใดขบวนรถสกุลหานถึงตามมาด้วย..."

ค�าพูดที่เหลือของเขาถูกลมพัดกลบหมดสิ้น หลี่ซีนั่งกลับลงไปอยู่

ข้างเฉินอิ๋ง เยี่ยชิงยึดครองที่นั่งริมหน้าต่างใหม่อีกครั้ง

"เกิดเรื่องอะไรกับสกุลหาน" เฉินอิ๋งถาม สายตาจับจ้องอยู่ที่เยี่ยชิง

"ไม่รู้" เยี่ยชิงยังคงตอบด้วยค�าพูดเรียบง่ายสั้นๆ เหมือนเช่นทุกครั้ง
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หลีซ่เีองก็ได้ยินค�าถามประโยคนัน้ของหลีก่ง ยามน้ีนางจงึเอ่ยปาก

ตอบแทนเย่ียชิง "ไม่แน่ว่านายหญิงสี่สกุลฉิวอาจก�าลังจะเดินทางไป 

ตรวจสอบบัญชีที่อ�าเภอเจาหย่วน ถึงได้บังเอิญใช้เส้นทางเดียวกันกับ 

พวกเรา"

เป็นไปไม่ได้

การคาดเดาน้ีเกิดข้ึนแทบจะในทันที ทว่าเฉินอิง๋มไิด้เอ่ยปากประกาศ 

ออกไป

ในมือของหนีซื่อคือข่าวสารที่ครอบคลุมรอบด้าน หากมีเรื่องอันใด

นางย่อมต้องมีการแสดงท่าทีออกมาทันที

ทว่าสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกลับแปลกประหลาด รถม้ายังคงแล่น 

ขึ้นหน้า เฉินอิ๋งไม่ได้ยินและไม่เห็นใครเดินทางย้อนกลับไป

รถม้าสกุลหานตามอยู่ท้ายขบวนเช่นนี้นั่นก็หมายความว่าหนีซื่อ

ยินยอมอยู่แต่แรก

ถึงขนาดไม่เอ่ยปากถามแม้แต่ครึ่งค�า

หรือว่า...สกุลหานเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย

จากท่าทีของหนีซื่อ ที่เฉินอิ๋งพอจะสรุปได้ก็มีแต่เช่นนี้

การเดนิทางหลงัจากน้ันเรยีกได้ว่าสงบสขุถึงข้ันเรียกได้ว่าไร้รสชาติ 

รถม้ายังคงรักษาความเร็วเช่นเดิม ครั้นคุ้นเคยก็ไม่รู้สึกอันใดอีก

หลังผ่านไปครึ่งชั่วยาม หลี่ซีก็ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยร่างของเฉินอิ๋ง

รักษาสมดุลอีก นางหยิบเอาหมากล้อมชุดหนึ่งออกมาจากช่องใต้ที่น่ัง 

เล่นทายหมากอยู่กับเหอสุย ที่พนันกันก็ล้วนแต่กระดาษสีแต้มหน้าผาก

ไม่มีราคาค่างวด

อย่างไรก็ยังนับว่าเป็นเด็ก อารมณ์ความรู้สึกใดๆ ล้วนมาไวไปไว 
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ครั้นรู้ว่าญาติสนิทมิตรสหายไม่มีใครเป็นอะไร พวกนางก็พร้อมจะโยน

เรื่องในใจทิ้ง หันมาเล่นสนุกสนานเบิกบานใจแทน

เฉินอิ๋งไม่คิดขัดขวางพวกนาง

ก่อนหน้าน้ีไม่นานนางเพ่ิงได้อ่านบนัทกึภูมศิาสตร์เตงิโจว ลกัษณะ

ทางภมูศิาสตร์แม่น�า้ล�าธารเหล่าน้ันไหลออกมาจากหวัสมองนางไม่มหียุด  

นางรู้ว่าเส้นทางจากเผิงไหลถึงเจาหย่วนนับว่าไกลอยู่ไม่ใช่น้อย อาศัย 

รถม้าที่ท�าความเร็วได้ย่ีสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นน้ี อย่างน้อยก็ต้อง 

ใช้เวลาถึงห้าชั่วโมง

นี่เป็นการคิดค�านวณภายใต้สถานการณ์ปกติ

ส่วนเงือ่นไขด้านสภาพถนนหลวงเหน็ได้ชดัว่าเทยีบกับถนนหนทาง

ในยุคปัจจุบันไม่ได้ เมื่อผนวกกับเวลาหยุดพักม้า นางคาดว่ากว่าจะถึง

เป้าหมาย ฟ้าคงใกล้มืดแล้ว

เส้นทางยาวไกลเย่ียงน้ีเฉนิอิง๋เห็นด้วยกับการเล่นสนกุฆ่าเวลาของ

พวกหลี่ซี เช่นนี้จะได้ไม่ไปเพิ่มความตึงเครียดให้กับผู้อื่น

แน่นอนว่านางไม่ได้เล่นด้วย

นางไม่มีนิสัยเอาความปลอดภัยของตนเองไปฝากไว้ในมือผู้อื่น

ดังนั้นขณะท่ีพวกหลี่ซีก�าลังทายหมากกันอยู่ นางกลับยุ่งอยู่กับ 

ลูกธนูคันธนูโดยตลอด

ยามน้ีนางรู้สึกยินดีย่ิงที่ตนเองเอาอาวุธมาด้วย และรู้สึกซาบซึ้ง 

กับนิสัยในอดีตชาติเหล่านั้น

ชาตภิพแรกนางเป็นหนอนหนังสอื โดยเฉพาะหลงัขึน้ชัน้มธัยมปลาย  

เพือ่สอบเข้ามหาวิทยาลยัในฝัน ชวีติแต่ละวันของนางล้วนอดัแน่นไปด้วย

เรื่องราวท่ีต้องท�าต่างๆ นานา บ่มเพาะจนเกิดเป็นนิสัยชอบวางแผนม ี
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กฎเกณฑ์

ทว่าชาติภพท่ีแล้วนางมัวแต่วุ่นวายอยู่กับการต่อสู้ในเรือนหลัง  

โยนข้อดีดังกล่าวทิ้งไปจนสิ้น

ในชาตภิพน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่าตนเองจะมคีวามสามารถในการเอาชวิีต 

รอดมากพอ นางจงึเลอืกหยิบเอาข้อดดีงักล่าวกลบัมาใช้อกีครัง้ และด้วย

เหตน้ีุนางจงึไม่รูส้กึยุ่งยากอันใดทีต้่องเอาธนติูดตวัมาด้วย หากจะบอกว่า 

นางขยันหมั่นเพียรฝึกฝน มุมานะไม่รู้จักหยุดพัก มิสู้บอกว่านางไม่อาจ

ทนต่อการท่ีความเคยชินถูกท�าลายลง หากวันใดหยุดฝึกดึงสายธนู  

นางจะรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวขึ้นมาทันที

นิสัยความเคยชินดังกล่าวนับว่าช่วยนางไว้ไม่ใช่น้อย เส้นทาง 

ต่อจากนี้หากราบรื่นไม่มีอุปสรรคอันใด นั่นย่อมนับเป็นเรื่องประเสริฐยิ่ง 

แต่หากมีเหตุฉุกละหุกขึ้นมา อย่างน้อยนางก็ยังสามารถเป็นอีกหน่ึง

เรี่ยวแรงในการต่อสู้ให้กับฝ่ายของตนเองได้

ผ่านพ้นยามอู่ไปได้ไม่นานนัก ขบวนรถเคลื่อนมาถึงอ�าเภอหวง

เส้นทางจากเผงิไหลมุง่หน้าไปยังเจาหย่วน ท่ีน่ีเป็นจดุท่ีจ�าเป็นต้อง

ผ่าน หลังเข้าเมืองมาหนีซื่อก็เลือกพักยังจุดพักม้าที่ใหญ่ที่สุด เหมาจอง

ลานเรือนด้านหลังทั้งหมดไว้ จัดการตั้งกระโจมขึ้นเป็นการชั่วคราว สตรี

ทั้งหมดลงจากรถมาพักกินข้าว ขณะเดียวกันก็มีคนคอยเฝ้าม้าไว้เป็น 

การเฉพาะ

ในที่สุดเฉินอิ๋งก็ได้พบหน้าหลี่ซื่อ

หลีซ่ือ่เหมอืนจะอ่อนล้าอยูเ่ลก็น้อย แต่ถึงกระนัน้สหีน้าท่าทางกลบั

ยังคงสงบน่ิง หนีซื่อกับนางอยู่บนรถม้าคันเดียวกัน จดหมายลึกลับท่ี 

หลี่เหิงส่งมาฉบับน้ันคาดว่านางเองก็เห็นแล้ว และคงพอเข้าใจถึง
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เหตุการณ์ท่ีด�าเนินอยู่ในเวลาน้ีดี ด้วยเหตุนี้บนตัวนางถึงได้ไม่มีท่าที

กระวนกระวายกับเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเช่นนี้

หลงัเข้าไปในลานเรอืน เฉนิอิง๋ก็ถามไถ่ถึงสภาพร่างกายของหลีซ่ือ่

ก่อน ครั้นรู้ว่าอีกฝ่ายสบายดี นางก็เอ่ยปากถามถึงแผนการของหลี่เหิง

หลี่ซื่อย้ิมอับจนน้อยๆ นางยกมือลูบศีรษะผู้เป็นบุตรี กล่าวด้วย 

น�้าเสียงอ่อนโยนว่า "ลูกแม่ไม่จ�าเป็นต้องกังวลไป แม่เห็นจดหมายของ

ท่านลงุของเจ้าแล้ว ท่านลงุของเจ้าท�าเช่นนีเ้พียงเพ่ือป้องกันเหตนุอกเหนอื 

ความคาดหมายเท่านั้น ใช่ว่าจะต้องเกิดเรื่องขึ้นจริงเสียเมื่อไร เขาเองก็

ติดต่อไปทางเจาหย่วนแล้ว ขอเพียงไปถึงทีน่ัน่ก็จะมกี�าลงัพลมาสนบัสนนุ 

พวกเราทันที"

"แล้วพวกท่านลุงเล่า" เฉินอิ๋งถามต่อ

สหีน้าวิตกกังวลเลก็ๆ ปรากฏขึน้บนใบหน้าของหล่ีซือ่ แต่ถึงกระนัน้

นางก็ยังคงย้ิมกลบเกลือ่น "ท่านลงุของเจ้ายังต้องจดัการเรือ่งอะไรบางอย่าง  

ไว้เสรจ็ธุระเมือ่ใดพวกเขาก็จะมาสมทบกับพวกเราทันท ีก็แค่ชัว่ระยะเวลา

ไม่ก่ีวันเท่าน้ัน" นางมองดูเฉนิอิง๋ด้วยสหีน้าอบอุน่อ่อนโยนพลางเอ่ยน�า้เสยีง 

ปลอบประโลม "ท่านลุงของเจ้าเขียนบอกไว้ในจดหมายว่าเขาจะดูแล 

พี่จวิ้นของเจ้าเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นทางนั้นก็มีก�าลังคนอยู่ไม่ใช่น้อย"

เฉนิอิง๋นิง่ฟัง สายตากวาดมองไปยังสารถีสองสามคนท่ีเคลือ่นไหว

อยู่นอกจุดพักม้า หัวคิ้วขมวดแน่น

หลีเ่หิงเผชญิหน้าอยู่กับขนุนางละโมบท่ัวเตงิโจว เส้นทางเบือ้งหน้า

ย่อมเต็มไปด้วยอันตราย หากมิใช่เช่นนั้นเขาไหนเลยจะส่งคนกว่าคร่ึง

ครอบครัวมาที่เผิงไหล พจิารณาจากอีกด้านนี่มิใช่บอกให้เห็นกนัอยู่ชัดๆ 

หรอกหรือว่ากระดูกที่เขาต้องเคี้ยวชิ้นนี้นั้นแข็งยิ่งนัก
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"แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอันใดกับสกุลหานเจ้าคะ" เฉินอิ๋งถามต่อ

ครั้นได้ยินเช่นนั้นดวงตาของหลี่ซื่อก็ฉายแววฉงนสนเท่ห์ขึ้น 

หลายส่วน นางส่ายหน้าเอ่ย "เรือ่งน้ี...แม่เองก็ไม่รู ้ท่านลงุของเจ้าบอกไว้

ในจดหมายแค่ว่าให้พวกเราพาพวกเขามุง่หน้าไปเจาหย่วนด้วย อกีท้ังยัง

บอกให้ป้าสะใภ้ของเจ้าช่วยดูแลสกุลหานให้ดี"
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เมื่อเฉินอิ๋งได้ยินเช่นนั้นก็เข้าใจได้ทันที นางพยักหน้าไม่พูดไม่จา

คดีทุจริตทั้งหลายท้ังปวงมักมีขุนนางพ่อค้าวาณิชร่วมด้วยเสมอ 

สกุลหานเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งของเติงโจว เชื่อว่าย่อมเข้าใจสายสนกลใน 

ของเรื่องน้ีดี ยามนี้เมื่อพวกเขาตกลงรับปากช่วยเหลือ เช่นน้ันหล่ีเหิง 

ย่อมต้องส่งครอบครัวของพวกเขาออกมา ถือเป็นการช่วยเหลือปกป้อง

คุ้มครองอีกฝ่าย

หลังกินข้าวด้วยจิตใจหนักอึ้งเป็นท่ีเรียบร้อย ในที่สุดรถของ 

สกุลหานก็มาถึง ครั้นจัดการเรื่องที่พักเสร็จ กัวหว่านก็พาญาติผู้น้อง 

ท้ังสามของนางอันได้แก่ หานสวิน คุณหนูใหญ่หานเหยาอี๋ คุณหนูรอง

หานเหยาชิง มาคารวะหนีซื่อ

หลี่ซื่อรู้ถึงวาสนาพบพานระหว่างเฉินอิ๋งกับกัวหว่านอยู่ก่อนแล้ว  

ดงัน้ันจงึพาเฉนิอิง๋ไปพบปะพูดคุยกับอีกฝ่าย ทว่าตอนพวกนางสองแม่ลกู 

152
ข ้ามีแผนอยู ่ประการหนึ่ง
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เดินเข้าไป พวกนางกลับได้ยินกัวหว่านเล่าถึงวาสนาพบพานนี้ระหว่าง

ตนเองกับเฉินอิ๋งให้หนีซื่อฟังอยู ่ก่อนแล้ว "...เพราะท่านลุงล้มป่วย

กะทันหัน ส่วนท่านยายเองก็สุขภาพไม่สู้ดีมานานหลายปี ยามน้ีได้แต่

นอนพักรกัษาตัวอยู่บนเตียง เรือ่งราวในนอกอันใดล้วนต้องอาศยัป้าสะใภ้

เป็นคนจัดการ ท่านตาให้ท่านลุงกับป้าสะใภ้อยู่ที่บ้าน บอกว่าท�าเช่นนี้ 

ที่บ้านจะได้ไม่ว่างเปล่าจนเป็นที่สงสัย ขณะเดียวกันก็ส่ังให้ข้าพา 

ญาติผู้น้องเดินทางมาหลบอยู่ข้างนอก"

หลังจากหยุดไปครู่หนึ่งนางก็พูดต่อว่า "การพบเจอกันที่หน้าประตู

เมืองนั่นท่านตาสั่งการอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้ว ขอฮูหยินทั้งสองได้โปรดให้

อภัย เรื่องราวท้ังหมดเป็นแผนเฉพาะหน้า หาใช่เพราะข้าต้องการหม่ิน

เกียรติฮูหยินทั้งสองไม่"

นางไม่เพียงอธิบายเรือ่งราวท้ังหมดก่อนหน้านีก้ระจ่างแจ้ง ในเวลา

เดียวกันก็ยังช่วยยืนยันถึงข้อสันนิษฐานของเฉินอิ๋ง

ความบังเอิญทั้งหมดทั้งมวลบนโลกล้วนแต่เป็นผลิตผลของความ

แน่นอน

หลงัจากโอภาปราศรยักับทกุคนอยู่ครูห่นึง่ พวกกัวหว่านก็กลบัเข้า

ที่พักของตนเองไป

เฉินอิ๋งบอกว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกสักครู่ ตอนมาถึงคอกม้า

นางจ้องมองดูรถพวกนั้นอยู่ครู ่หน่ึงก่อนจะบอกให้สวินเจินไปเชิญ 

หลี่กงมา

เพียงไม่นานหลี่กงก็รีบร้อนมาถึง เพราะวุ่นวายอยู่กับการจัดการ 

สิ่งต่างๆ ใบหน้าเขายามนี้จึงมีเม็ดเหงื่อผุดพราย เขาก้าวย่างรีบเร่ง  

ชายอาภรณ์ปรากฏริว้รอยยับย่นอยู่หลายจดุ ต่างกับท่วงท่าสงบนิง่ท่ีเขา
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เคยมีมาโดยตลอด

"ต้องรบกวนให้ญาติผู้พี่ต้องวิ่งมาเช่นนี้ ล�าบากแล้ว" พอเห็นหลี่กง

มาถึง เฉินอิ๋งก็กล่าวขอบคุณออกมาก่อน

หลี่กงล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อบริเวณข้างหน้าผาก  

ยิ้มอบอุ่นเอ่ย "ไม่รู้ว่าญาติผู้น้องเรียกข้ามามีเรื่องอันใดหรือ"

เฉินอิ๋งไม่เสียเวลาอ้อมค้อม นางพูดออกมาตรงๆ "เชื่อว่าญาติผู้พ่ี

คงรู้ถึงแผนการของท่านลุงแล้ว"

หลี่กงนึกไม่ถึงว่านางจะพูดออกมาตรงๆ เยี่ยงนี้ หลังจากตะลึงไป

ชั่วขณะเขาก็ยัดผ้าเช็ดหน้ากลับเข้าแขนเสื้อและย้ิมข่ืน "ข้าเองก็เพ่ิงรู ้

ตอนอยู่ระหว่างทาง ขอเจ้าอย่า..."

"ข้ามีแผนการอย่างหน่ึง" เฉินอ๋ิงไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายพูดจบ นาง 

จ้องตาเขา "ขอญาติผูพ่ี้สนบัสนุน เกลีย้กล่อมป้าสะใภ้ให้ท�าตามแผนการ

ของข้า"

น�า้เสยีงของนางแม้จะแผ่วเบา แต่กลบัหนักแน่นไม่ยอมให้อกีฝ่าย

สงสัย แววตามุ่งมั่นอย่างที่สุด

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลี่กงย่อมไม่เคยพบเห็นเฉินอิ๋งเย่ียงน้ีมาก่อน 

เขาตะลึงงันมองดูนางคล้ายไม่เคยรู้จักกัน

ทว่าเฉนิอ๋ิงกลบัไม่เปิดโอกาสให้เขาได้มเีวลาตัง้ตวั นางโยนบทสรปุ

ออกมาให้เขา "แผนของข้าคือร่วมมือกับสกุลหาน"

"สกุลหาน?" หลี่กงย้อนถาม สีหน้าสงสัยตื่นตระหนก เห็นได้ชัดว่า

เขาไม่เข้าใจความหมายของนาง

เฉินอิ๋งขยับขึ้นหน้าเล็กน้อย กระซิบเล่าแผนการของนางออกมา

เบาๆ สุดท้ายก็พูดข้ึนว่า "...แผนการของท่านลุงเป็นแผนการใหญ่  
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ในฐานะญาติ สิ่งท่ีข้าพอจะท�าได้คือไม่ท�าตัวเป็นภาระยุ่งยาก ไม่สร้าง

ความล�าบากให้กับท่านลุง เรื่องนี้ขอให้ท่านช่วยข้าด้วย" พูดจบนางก็

แสดงคารวะต่ออีกฝ่ายด้วยท่วงท่าเรียบร้อยงดงาม

หลี่กงมองดูนางด้วยสีหน้าตื่นตะลึง ยืนน่ิงเน้ือตัวแข็งทื่อ กว่าจะ

เข้าใจได้ก็หลงัจากผ่านไปครูใ่หญ่ เขาย้ิมเจือ่นออกมาคราหน่ึง "ญาตผิูน้้อง 

พูดเช่นนี้ หรือเจ้าคิดว่าข้าผู้นี้ไร้ความสามารถ"

"เรื่องนี้ไม่เก่ียวอันใดกับสามารถหรือไม่สามารถ หากแต่เป็นเร่ือง

ของมมุมองความคิดท่ีแตกต่างกันเท่านัน้" รอยย้ิมพิลกึพิล่ันท่ีมกัแขวนอยู่ 

บนใบหน้าของเฉนิอิง๋ปรากฏข้ึนอกีครัง้ น�า้เสยีงของนางสงบนิง่ "อกีอย่าง

ข้าเองก็เป็นคนประหลาดอยู่แต่ไหนแต่ไร เรื่องน้ีญาติผู้พ่ีก็น่าจะเคย 

ได้ยินอยู่ ตอนอยู่ที่เมืองหลวงข้าได้รับพระราชทานป้ายทองเสินทั่นจาก

ฝ่าบาท การวิเคราะห์ประมวลข่าวสารต่างๆ นับเป็นจุดแข็งของข้า  

ความสามารถของข้านี้แม้แต่ฝ่าบาทก็ทรงยอมรับ"

เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมาย เฉินอิ๋งถึงกับกล้าน�าบารมีของฮ่องเต ้

หยวนจยามาใช้

อย่างไรนางก็เป็นเสินทั่นที่พระองค์ทรงแต่งตั้ง สมญานามนี้ทั่วทั้ง

ต้าฉู่มีเพียงหนึ่งเดียว ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจลบล้างก�าจัดทิ้ง

ค�าพูดของนางท�าให้หลี่กงตะลึง เขาย้ิมอ่อนโยนละมุนละม่อม 

ออกมาพลางกล่าว "ญาติผู ้น้องหาต้องพูดเช่นนี้ไม่ ข้ามิได้รู ้สึกว่า 

เจ้าแปลกประหลาด หากแต่รู้สึกว่าเจ้า..."

"แปลกประหลาดหามอีนัใดไม่ดไีม่ ข้าเองก็ไม่เคยคิดอยากเป็นเหมอืน 

ผู้อื่น" เฉินอิ๋งยกมือตัดบทเขา นางรีบเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นเรื่อง

เร่งด่วน "เวลาไม่คอยท่า เรื่องอื่นอันใดไว้ค่อยว่ากันวันหลัง อย่างไรต้อง
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ขอให้ท่านช่วยท�าตามที่ข้าบอกด้วย"

คนที่จะเกลี้ยกล่อมหนีซื่อได้คงมีเพียงหลี่กงเท่านั้น แม้แต่หลี่ซื่อก็

ไม่ได้ เฉนิอิง๋หวังว่าจะบรรลเุป้าหมายได้โดยไว ทัง้นีเ้พราะเวลามจี�ากัดย่ิง

หลีก่งครุน่คดิอยู่ครูห่น่ึง ในท่ีสดุเขาก็เห็นด้วยกับแผนการของเฉนิอิง๋

อันท่ีจริงแผนการนี้ไม่อาจนับได้ว่าละเอียดถ่ีถ้วน ทว่าหน่ึงเพราะ

ไม่สิ้นเปลืองเวลา สองเพราะมีความจ�าเป็น หน�าซ�้าแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆ 

ก็สามารถเลือกหนทางที่ดีที่สุดออกมาได้แล้ว แต่ไหนแต่ไรหลี่กงก็ไม่ใช่

พวกไม้หลักปักเลน จะดีจะเลวเขาย่อมดูออก

ความจรงิหลงัจากนัน้ก็ได้พิสจูน์ให้เหน็ว่าการอนมุานของเฉนิอิง๋น้ัน

ถูกต้อง

หนีซื่อฟังค�าเสนอแนะของผู้เป็นบุตรชายคนโตจริงๆ ตอนขบวนรถ

เคลื่อนตัวอีกครั้ง รถของสกุลหลี่ก็ยังคงเดินทางน�าหน้าออกไปก่อน  

รถของสกุลหานตามอยู่ทางด้านหลงัไม่ใกล้ไม่ไกลนกั คอยรกัษาระยะห่าง 

อยู่ที่ประมาณห้าร้อยเมตรหรือก็คือหนึ่งลี้

เพ่ือให้สอดรับกับรถเทียมล่อของขบวนพ่อค้า รถของสกุลหลี่จึง 

ลดความเร็วลงเล็กน้อย เคลื่อนผ่านเมืองจากตะวันออกไปตะวันตก  

ครั้นขบวนรถเคลื่อนพ้นออกจากประตูเมือง เฉินอิ๋งก็สังเกตเห็นว่าที่ 

นอกอ�าเภอหวงมีพวกผู้อพยพรวมกลุ่มกันอยู่กลุ่มใหญ่

นางแนบใบหน้าเข้ากับม่านโปร่ง พิจารณาดูสถานการณ์ของพวก

ผู้อพยพเหล่านั้น เยี่ยชิงมองดูนางปราดหนึ่ง มิได้ห้ามปรามอันใด

พวกผูอ้พยพเหล่าน้ันเหมอืนจะไม่มรีะเบยีบ ทว่าหลงัจากพิจารณา

ดูโดยละเอียด เฉินอิ๋งกลับพบว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาเหมือนจะ 

มิได้เป็นไปอย่างอิสระ พวกผู้อพยพที่อยู่ด้านนอกสุดคล้ายห้อมล้อม 
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คนกลุ่มใหญ่ไว้ภายใน

เสือ้ผ้าขาดว่ินเช่นเดียวกนั หน้าตามอมแมมเหมอืนกัน ทว่าคนทีอ่ยู่

วงนอกกลับมิได้มีทีท่าโศกเศร้าเมินเฉยเย่ียงพวกผู้อพยพ สีหน้าของ 

พวกเขาแต่ละคนล้วนดุดัน จะลุกจะนั่งล้วนคล่องแคล่วกว่าพวกผู้อพยพ

จริงๆ อยู่มาก

ทีส่�าคญัท่ีสดุคอืคนพวกนีต่้างล้วนหนุ่มแน่นก�าย�า เฉินอิง๋ยังพบอกีว่า 

บางคนเหน็บมีดพร้ากระบองเหล็กไว้บนเอว ในเวลาน้ันจู่ๆ นางก็นึกถึง

ภาพเหล่าพวกผูอ้พยพท่ียืนซมึกะทืออยู่นอกเมอืงเผงิไหลพวกน้ัน พวกคนที่ 

อยู่วงนอกเหล่านั้นก็เหมือนจะมีสีหน้าท่าทางการเคลื่อนไหวเช่นนี้

คนพวกนี้ใช่พวกผู้อพยพจริงกระนั้นหรือ

"หรอืว่าตอนทางการเปิดคลงัแจกเสบยีง คนพวกน้ันน�าพวกผูอ้พยพ

มารับข้าวสาร" เฉินอ๋ิงเงยหน้ามองไปที่นอกหน้าต่าง เอ่ยปากอธิบาย  

"การเคลือ่นไหวของคนพวกนัน้ล้วนมรีะบบระเบยีบไม่เหมอืนคนทีร่วมตัวกัน 

กะทันหัน พวกเขาเป็นกลุ่มคนพิเศษอันใด"

รถม้าก�าลังออกจากคูเมือง พวกผู้อพยพส่วนใหญ่ท่าทีราวกับ 

มองไม่เห็น มีเพียงคนที่อยู่วงนอกพวกนั้นเท่าน้ันท่ีต่างเผยให้เห็นถึง 

สีหน้าท่าทางระแวดระวัง

"หมี่โถว"* เย่ียชิงกวาดตามองไปที่นอกรถคราหน่ึงพลางเอ่ยปาก

ตอบด้วยค�าตอบที่ฟังดูคล้ายฉายา ซึ่งพอนับได้ว่าเป็นการยืนยันถึงการ

คาดเดาของเฉินอิ๋ง

* หมี่ หมายถึงข้าวสาร ในที่นี้หมี่โถวเป็นค�าเรียกกลุ่มอิทธิพลมืดที่คอยควบคุมกวาดต้อนผู้อพยพในเมืองให้
มารับบริจาคข้าวสารของทางการ
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เฉินอิ๋งส่งเสียง "อืม" แผ่วเบาออกมาคราหนึ่ง นางเหมือนพอเข้าใจ

แล้วว่าหลี่เหิงก�าลังท�าอันใด

พวกผู้อพยพท่ีถูกห้อมล้อมควบคุม...การสงเคราะห์ช่วยเหลือท่ี 

ทางการส่งมาให้มิได้ขาด...สถานการณ์ภัยพิบัติที่ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น...

นี่คงจะเป็นห่วงโซ่อุปทานมืดสายหนึ่ง

พวกผู้อพยพเหล่าน้ีสูญเสียที่ท�ากินญาติมิตรรวมไปถึงบ้านเกิด  

ทว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีเหลือแม้แต่อิสรภาพ

ไม่อาจกลับถิ่นฐานบ้านเกิด ไม่อาจไปที่อื่นเพ่ือหาเลี้ยงปากท้อง  

ได้แต่อยู่ที่นี่ กลายเป็นเครื่องมือเรียกร้องความช่วยเหลือจากทาง 

ราชส�านักของคนพวกนั้น

นี่ไม่ใช่เรื่องที่คนเพียงไม่ก่ีคนจะสามารถท�าได้ จากล่างถึงบน  

นี่คือห่วงโซ่แห่งผลประโยชน์

153
รถม้าถูกล้อม
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หากหลีเ่หิงไม่ปลอมตัวออกเดินทาง มาถึงยังเตงิโจวพร้อมต�าแหน่ง

ว่าที่ข้าหลวงจี่หนานแล้วล่ะก็ เฉินอิ๋งเชื่อว่าพวกผู้อพยพเหล่าน้ีย่อมถูก 

จัดให้ไปอยู่ในสถานที่อัน 'เหมาะสม' ให้เขาได้ 'ประจักษ์ชัดต่อสายตา' 

เป็นแน่ 

พอคิดถึงตรงนี้จู ่ๆ เฉินอิ๋งก็นึกถึงเหล่าพวกผู้อพยพท่ีนางเห็นที่

ท่าเรือพวกนั้น

"พวกผู้อพยพที่ท่าเรือพวกนั้นก็ถูกคนควบคุมไว้เช่นกันใช่หรือไม่  

ถ้ามี คนที่ควบคุมพวกเขากับหมี่โถวพวกนี้ใช่พวกเดียวกันหรือเปล่า  

หากไม่ใช่แล้วคนพวกน้ันเป็นใคร" ครั้นพิจารณาถึงเย่ียชิงที่พูดจาอันใด

ล้วนประหยัดถ้อยค�าจนแลดูผิดปกติ เฉินอิ๋งก็ถามออกมาคราเดียว 

สามค�าถาม

"มี ไม่ใช่ ไห่ปัง*" เยี่ยชิงตอบกลับด้วยวิธีอันเป็นมาตรฐานของนาง 

"ไห่ปัง" เฉนิอิง๋พึมพ�ากับตนเอง นางอดนึกถึงสิง่ท่ีนางรูใ้นชาตภิพแรก 

ไม่ได้ ชิงปัง** ในสมัยราชวงศ์ชิง

สมาชิกกลุ่มพวกนี้แรกๆ ต่างล้วนท�างานเกี่ยวกับการขนส่งทางน�้า 

ไม่รู้ว่าไห่ปังพวกนี้จะเหมือนกันหรือไม่

หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดนางก็ถามออกมาอีก "สมาชิก

ของกลุ่มไห่ปัง..."

"เจ้าถามมากเกินไปแล้ว" เย่ียชิงคล้ายหมดความอดทน เรื่องราว

เก่ียวกับกลุม่ต่างๆ ในยุทธภพเหล่านีน้างไม่อยากพูดถึงมากนกั นอกจากนี ้

ตัวนางเองก็ใช่ว่าจะเข้าใจสถานการณ์ของพวกไห่ปังสักเท่าใด ดังนั้นจึง

ตัดบทความอยากรู้อยากเห็นเย่ียงเด็กน้อยท่ีถามไม่รู้จักจบจักสิ้นของ 

* ไห่ หมายถึงสมุทร ในที่นี้ไห่ปังเป็นค�าเรียกกลุ่มอิทธิพลมืดที่คอยควบคุมผู้อพยพที่ท่าเรือ
** ชิงปัง กลุ่มอิทธิพลกลุ่มใหญ่ที่คอยควบคุมดูแลกิจการนอกกฎหมายต่างๆ ในเซี่ยงไฮ้
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เฉินอิ๋ง

เฉินอิ๋งได้แต่ปิดปาก นึกเสียใจอยู่เล็กๆ

ส�าหรับงานสืบสวนแล้วเส้นทางรวบรวมข่าวสารที่ส�าคัญที่สุด 

ล้วนมาจากการสนทนา ส่วนเยี่ยชิงผู้นี้เห็นได้ชัดว่ามิใช่คู่สนทนาที่ดี

"ข้าจัดการเอง เจ้านั่งกลับเข้าที่ไปได้แล้ว" เย่ียชิงขยับเข้ามา  

ชี้ไปยังมุมภายในรถ

น�้าเสียงพูดคุยปกติ มิใช่ค�าสั่ง และไม่คล้ายปรึกษาหารือ หากแต่

เป็นการพูดถึงข้อเสนอแนะที่นางคิดว่าสมเหตุสมผลที่สุด

ด้วยเพราะไม่คิดต่อต้าน เฉินอิ๋งจึงยอมท�าตามการจัดการของ 

อีกฝ่ายแต่โดยดี นั่งกลับเข้าที่

หวังว่าวรยุทธ์ของจอมยุทธ์หญิงแซ่เย่ียผู้นี้จะไม่แข็งท่ือเหมือนกับ

ตัวของนาง

ตอนนั่งลง เฉินอิ๋งคิดเช่นนั้น

"ญาติผู้พ่ี เหตุใดท่านถึงเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าอาภรณ์เช่นน้ี" หลี่ซี

เหมือนไม่ค่อยจะพอใจนักที่เห็นเฉินอิ๋งสนิทสนมกับเยี่ยชิงเช่นนั้น ยามนี้

นางจึงชวนเฉินอิ๋งคุยเรื่องอื่น อีกทั้งยังใช้มือกระตุกอาภรณ์เจ้ียนซิ่วของ

บุรุษบนตัวเฉินอิ๋ง ใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกอิจฉา "ข้าคิดว่าท่านหลบ

อยู่ในห้องท�าอะไรเสียอีก ที่แท้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้านี่เอง ญาติผู้พ่ี ข้าเอง 

ก็อยากใส่เสื้อผ้าเช่นนี้บ้าง ท่านให้คนช่วยตัดเย็บให้ข้าสักชุดได้หรือไม่"

น�า้เสยีงกระเง้ากระงอดผนวกกับสหีน้าท่าทางชวนให้คนรู้สึกสงสาร

ราวกับสัตว์ตัวน้อยท�าให้เฉินอิ๋งได้แต่ย้ิมให้นางพลางเอ่ยปาก "ย่อมได้  

ถึงตอนนัน้เจ้าค่อยให้เฟิงเจงิน้อยจดวัดสดัส่วนเอาไปให้สวินเจนิก็แล้วกัน"

"ขอบคุณญาติผู้พ่ี" หลี่ซีพูดอย่างเบิกบานใจ สายตากวาดมองไป
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ทางเยี่ยชิงที่อยู่อีกด้านพลางส่งเสียงได้ใจออกมาคราหนึ่ง

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเต็มไปด้วยท่วงท่าเช่นเด็กน้อย คล้าย

ปลาบปลื้มยินดีที่สามารถลากญาติผู้พี่ให้อยู่กับตนเองได้

เฉินอิ๋งกลั้นหัวเราะไม่อยู่

ดูท่าต่อให้รู ้ว่าเย่ียชิงมาเพ่ือคุ้มกันพวกนาง หลี่ซีก็ยังคงไม่อาจ 

ท�าตัวสนิทชิดเชื้อกับจอมยุทธ์หญิงผู้นี้

เฉนิอิง๋ส่ายหน้า ไม่ต่อว่าต่อขานอนัใดอกีฝ่าย ท�าเพียงนัง่นิง่อยู่ท่ีมมุ  

ปล่อยให้หลี่ซีแอบอิงพิงร่างอยู่กับตนเอง

ทางหลวงเติงโจวมิได้โยงใยถึงกันหมด ทางหลวงนอกอ�าเภอหวง 

ก็เช่นเดยีวกัน มนัมคีวามยาวโดยรวมไม่เกินย่ีสบิลี ้ดงันัน้หลงัจากผ่านไป

ประมาณครึ่งชั่วยาม ขบวนรถก็แล่นขึ้นมาอยู่บนถนนลูกรัง

หลังจากเดินทางอยู่บนถนนลูกรังไม่นานนัก ขบวนรถก็หยุด 

ท�าการพัก ตรวจสอบสภาพม้าและล้อรถ ก่อนจะเริ่มออกเดินทางกัน 

อีกครั้ง 

ที่นี่แห้งผากเย็นสบายตลอดท้ังปี ถนนลูกรังเองก็ไม่ได้มีดินโคลน

เฉอะแฉะอันใด จะมีก็แต่หลุมบ่อไม่ราบเรียบบ้างก็เท่าน้ัน ทุกหนแห่ง 

ล้วนเต็มไปด้วยกรวดก้อนเล็กๆ

การเดินทางเช่นนี้ชวนให้คนรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ใช่น้อย รถโขยกเขยก

คนในรถโงนเงนซ้ายขวาหน้าหลังตลอดทาง เฉินอิ๋งเองหาได้เป็นไรไม่  

ห่วงก็แต่สตรีอ่อนแออย่างหลี่ซีที่อาจทนไม่ไหว แต่นางกลับนึกไม่ถึงว่า

หลงัจากโยกคลอนกันมาเกือบหน่ึงชัว่ยาม หลีซ่กีลับกัดฟันทนไม่พูดอนัใด 

แม้แต่ครึ่งประโยค ชวนให้คนรู้สึกประหลาดใจยิ่ง

พอเหน็นางทรมานจนหน้าซดีขาว แม้แต่เส้นผมก็ยังชุม่โชกไปด้วย
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เหงือ่เช่นน้ัน หนีซือ่ผูเ้ป็นมารดาก็เจบ็ปวดใจหาใดเปรยีบ นางหยิบเอาเบาะ 

สองสามใบให้ผู้เป็นบุตรีรองน่ัง หลี่ซีดึงมือผู้เป็นมารดาไว้พลางเอ่ยปาก

กระเง้ากระงอด "ลงจากรถเมื่อไรคงต้องให้ท่านแม่ช่วยนวด ให้ชิวเฟย 

ช่วยทุบ ข้า..." ยังไม่ทันพูดจบ รถก็สั่นสะเทือนรุนแรงคราหน่ึง เสียงม้า 

ร้องแหลมรันทดดังแหวกอากาศบาดหูทุกคน

หลี่ซีเดิมก�าลังเอียงกายพูดจา ยามน้ีเพราะไม่ทันระวัง ร่างทั้งร่าง

จงึสญูเสยีสมดลุ กระแทกเข้ากับผนังรถ โชคดีท่ีเฉนิอิง๋การตอบสนองฉบัไว  

ดึงเบาะอ่อนใบหนึ่งขึ้นมากั้นไว้ หัวของหลี่ซีจึงไม่ได้กระแทกไม้กระดาน

แข็งๆ เข้าตรงๆ แรงส่วนใหญ่ถูกถ่ายเทออกไป แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นหลี่ซี

ก็ยังคงเจ็บจนหน้าซีด และเพราะทุกอย่างเกิดข้ึนกะทันหัน แม้แต ่

เสียงร้องอุทานตกใจก็ยังไม่มี นางจึงฉวยคว้าแขนเสื้อเฉินอิ๋งไว้ตาม

สัญชาตญาณ สองมือสั่นระริกอย่างไม่รู้ตัว

"เกิดอะไรขึ้น" เยี่ยชิงเอ่ยปากถามขึ้นมาทันควัน

"มีคนขวางขบวนรถ" ท่ีตอบกลับมาคือสารถีที่อยู่ทางด้านหน้า  

เฉินอิ๋งจ�าได้ว่าเขาชื่อหม่าเหล่าซื่อ

ยามน้ีเสียงแหบพร่าของเขาคล้ายเกลียวลวดท่ีถูกบิดจนแน่น 

เปลี่ยนบรรยากาศในรถให้ย่ิงตึงเขม็ง หลังถ่มน�้าลายออกมาคราหนึ่ง  

เขาก็พูดเสริมขึ้นอีกประโยค "พวกผู้อพยพ มากันเต็มไปหมด"

เฉินอิ๋งใจเต้นระส�่า จากอ�าเภอหวงถึงอ�าเภอเจาหย่วน ตลอดทาง

น่าจะไม่มีเมืองอะไรอีก ในเมื่อไม่มีเมืองแล้วพวกผู้อพยพพวกน้ีมาจาก 

ที่ใดกัน

เย่ียชิงในเวลานี้ขดร่างไม่ต่างอันใดกับแมวดาว นางค้อมกาย

เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยท่วงท่าแคล่วคล่องแผ่วเบา ความยืดหยุ่นอันน่า
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อัศจรรย์นั้นท�าเอาคนแทบลืมอายุขัยของนางไปจนสิ้น

ท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของทุกคน นางเคลื่อนตัวไปถึงยัง 

ประตูรถม้า ยื่นมือข้างหนึ่งผลักมันเปิด

ประตูรถม้าเปิดกว้าง ลมตะวันตกพัดม้วนม่านเปิด แสงอาทิตย ์

สาดส่องเข้ามาภายใน กินพื้นที่ไปกว่าครึ่ง

เฉินอิ๋งเงยหน้า มองดูเงาร่างของเย่ียชิงฝังอยู่กับประตูรถม้า  

มือข้างหน่ึงเก่ียววงกบประตู ใช้มันพยุงศูนย์ถ่วงของร่างไว้ ร่างกายกว่า

ครึ่งยื่นออกไปนอกรถ

รถม้าลดความเรว็ลงอย่างสดุความสามารถ ล้อรถบดเสยีดอยู่กับพ้ืน 

เกิดเสยีงเอีย๊ดล่ันเสยีดห ูล้อไม้นัน่ประหน่ึงพร้อมจะพังทลายลงได้ทุกเมือ่ 

แรงเฉื่อยท�าเอาร่างของคนท่ีอยู่ภายในรถถลาไปข้างหน้าอย่างไม่อาจ

ควบคุม มีเพียงเยี่ยชิงเท่านั้นที่ราวกับยืนอยู่บนพื้นราบ ไม่แม้แต่จะขยับ

หลังจากผ่านไปชั่วสองสามอึดใจ ในท่ีสุดรถม้าก็จอดน่ิงเหนือ 

ทุ่งหญ้ากว้าง สายลมโหมกระโชก กรวดทรายตลบฟุ้ง เสียงดินทราย 

สาดซัดเข้าใส่ตัวรถ

"เหมอืนจะมกัีนอยู่หกเจด็ร้อยคน" เย่ียชงิทอดตามองพลางเอ่ยปาก 

น�้าเสียงทุ้มต�่านั้นเหมือนจะฝากแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกคับขันอยู่เล็กๆ

เฉินอิ๋งตบมือหลี่ซีเบาๆ เป็นสัญญาณบอกให้นางคลายมือออก  

ก่อนจะขยับตัวไปที่ประตูรถม้าสังเกตดูสถานการณ์ภายนอก
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ที่อยู่ห่างจากรถไปทางด้านหน้าห้าหกร้อยเมตรคือหมู่บ้านเล็กๆ 

แห่งหนึ่ง รอบๆ เปิดกว้างไม่มีก�าแพงโอบล้อม เพียงชายตามองไปก็

สามารถสังเกตเห็นบ้านเรือนบางตากระจัดกระจายอยู่กันอย่างไม่เป็น

ระเบียบ ภายใต้แสงตะวันกระท่อมหลังคาหญ้าฟางสีน�้าตาลพวกนั้น 

แลดูซอมซ่อคร�่าคร่า

ทุ ่งหญ้ากว้างก้อนเมฆคล้อยต�่า สายลมโหมค�าราม ฝุ่นทราย 

จ�านวนมากลอยคว้างอยู่กลางอากาศ เฉินอิ๋งได้ยินเสียงสุนัขเห่าดังชัด

ลอยมาจากในหมู่บ้าน ทว่านอกจากนั้นแล้ว ท่ามกลางผืนนาตลอด 

สองข้างทางนางกไ็ม่พบเห็นเงาผูใ้ดออกมาท�าการท�างาน ไม่มคีนออกมา

มุงดูความคึกคักครึกครื้นที่ก�าลังเกิดขึ้น

ดทู่าพวกผูอ้พยพพวกนัน้คงยึดครองหมูบ้่านเล็กๆ น่ีไปหมดส้ินแล้ว 

ยามนี้พวกเขารวมตัวกันอยู่หน้าหมู่บ้าน เงาด�าทะมึนห้อมล้อมขบวนรถ

154
ม้าสามสิบตัว
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สกุลหลีท่ีว่ิ่งอยู่ทางด้านหน้าไว้ ก็เหมอืนอย่างท่ีเย่ียชงิกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 

เท่าทีป่ระเมนิด้วยสายตาพวกเขาน่าจะมกัีนราวๆ หกเจด็ร้อยคน หรือไม่ก็ 

มากกว่านั้น

"ไม่ใช่พวกผูอ้พยพท้ังหมด" หลงัจากสงัเกตดอูยู่ครูห่น่ึงเฉนิอิง๋ก็บอก

ออกมาเช่นนั้น

คนกลุ่มน้ียังคงแบ่งเป็นในนอก พวกผู้อพยพจริงๆ มีอยู่ด้วยกัน

ทัง้หมดเจด็ส่วน ถึงแม้ว่าจ�านวนคนจะมากกว่า แต่เหน็ได้ชดัว่าอ่อนแอกว่า  

ส่วนพวกที่ยืนอยู่รอบนอกอีกสามส่วนที่เหลือล้วนแต่เป็นพวกหมี่โถว 

รปูร่างแขง็แรงก�าย�า แต่ละคนล้วนถือจอบเสยีมท่อนไม้อาวุธสารพัดชนดิ

ไว้ในมือ พวกเขาต่างหากถึงจะเป็นฝ่ายที่แข็งแกร่ง

เย่ียชงิมองดเูฉนิอิง๋ปราดหน่ึง นัยน์ตาฉายแววประหลาดใจ ความรูสึ้ก 

ประหลาดใจน้ีมิได้มาจากการอนุมานของเฉินอิ๋ง หากแต่เพราะเฉินอิ๋ง

เหมือนกับนาง ต่างใช้มือข้างหนึ่งจับประตูไว้ ร่างกายกว่าครึ่งยื่นออกอยู่

นอกตัวรถ ท่วงท่ามั่นคง

การเคลื่อนไหวท่ีดูคล้ายธรรมดาๆ นี้อันที่จริงแล้วคิดรักษาสมดุล

หาใช่เรื่องง่ายๆ ไม่ แต่เฉินอิ๋งกลับท�าได้ง่ายดาย และนี่ก็คือท่ีมาว่า 

เหตุใดเยี่ยชิงถึงได้รู้สึกประหลาดใจ

ยามน้ีคนที่หน้าหมู่บ้านก็เริ่มขยับใกล้รถม้าเข้ามาเร่ือยๆ วงล้อม 

หดเล็กลงทุกขณะ ทันใดนั้นก็มีคนตะโกนเสียงดังลั่น "นั่นคือรถของ 

พวกพ่อค้าที่ขนข้าวไปขายนอกเมือง!"

"เจ้าพ่อค้าบดัซบพวกน้ีเอาข้าวสารไปขายเมอืงอืน่เพ่ือท�าก�าไรมากข้ึน  

ปล่อยให้พวกเราอดอยากกินดินกินหญ้า ใจด�าอ�ามหิต!"

เสียงดังกล่าวกระตุ้นให้พวกผู้อพยพพวกน้ันเริ่มก่อความวุ่นวาย 
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พวกเขาขยับไหวเรว็ขึน้เรือ่ยๆ จากเพียงก้ันขวางรถม้าไว้กลายเป็นเคลือ่น

เข้ามาใกล้ โอบล้อมปิดก้ัน ท้ังหมดนี้ใช้เวลาแค่เพียงนาทีเดียวเท่าน้ัน 

เพียงไม่นานเส้นทางมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่บ้านนั้นก็ถูกปิดสนิท แม้แต่น�้า

ก็ยังไม่อาจไหลผ่าน

"สุนัขชั่วอย่างพวกเจ้ายังมีจิตส�านึกบ้างหรือไม่!"

"เอาข้าวสารออกมา!"

"ขอข้าวให้ลกูข้ากินสกัค�าเถดิ! คณุหนนูายหญิงผูม้เีมตตาทัง้หลาย 

ลูกข้าไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้ว"

เพียงไม่นานเสียงร้องท่ีแฝงไว้ซึ่งเจตนาสร้างความปั่นป่วนก็ระคน

ไปด้วยเสียงตะโกนร�่าไห้สาปแช่งโอดครวญแท้จริง คล่ืนเสียงดังชวน 

สะพรึงมากขึ้นเรื่อยๆ

"ในรถมีข้าวสาร เพียงพอให้พวกเราได้แบ่งกัน!" เสียงแหลมคมนั่น

ดังขึ้นอีกคราว เหมือนจะแทงทะลุแก้วหูคน

ผู้คนเหล่านั้นต่างเงียบไปชั่วขณะก่อนจะปั่นป่วนขึ้นมาทันที

ในรถมีข้าวสาร!

ข้าวสารที่มากพอจะแบ่งให้กับทุกคน!

ทุกวันล้วนด้ินรนอยู่บนเส้นแบ่งแห่งความเป็นความตาย ถูกใช ้

เป็นทาส ถูกบบีบงัคบั ยังจะมอีนัใดท�าให้คนสองตาแดงก�า่ได้ไปมากกว่า

สองประโยคนี้อีก

"ต่อให้ต้องตายก็ไม่ขอตายเป็นผีอดอยาก ทุกคนกินกันให้อิ่มหน�า

ส�าราญ จัดการพวกมันเสีย!" เสียงตะโกนบาดหูนั่นดังชัดย่ิงกว่าเก่า  

ไม่ต่างอันใดกับราดน�้ามันร้อนลงบนกองไฟ บรรยากาศกลับกลายเป็น

โกลาหลมากขึ้นเร่ือยๆ อารมณ์ของพวกผู้อพยพเหล่าน้ันเห็นได้ชัดว่า 
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ถูกกระตุ้นจนยากจะควบคุม การเคลื่อนไหวของพวกเขารุนแรงมากข้ึน

ทุกขณะ

ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้น�าหรือว่าทุกคนต่างถูกย่ัวยุข้ึนพร้อมๆ กัน เพียง 

ชั่วพริบตาขบวนรถม้าก็ถูกฝูงคนล้อมเอาไว้แน่นขนัด พวกเขาผลักดัน 

เบียดเสียด ร้องด่า คร�่าครวญ มือซูบผอมข้างแล้วข้างเล่าออกแรงฟาด 

อยู่บนตัวรถ ฟาดไม่ส�าเร็จก็ทุบ ทุบไม่ส�าเร็จก็ดัน เด็กที่ยังไม่โตนักต่าง

เบียดเสียดเข้ามา บ้างก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคารถใช้มืองัดง้างประตู  

บ้างก็ถึงขนาดใช้ฟันกัด

เพียงไม่นานเสียงทุบท�าลายโครมครามก็ดังก้องไปทั่วทุ่งกว้าง  

รถม้าส่ายไหวไม่หยุด ไม่ต่างอันใดกับเรือน้อยกลางทะเลเกร้ียวกราด  

ถูกคลื่นคลั่งบดขยี้ท�าลาย เอียงล้มลงทีละน้อย

คนที่ถืออาวุธอยู่ในมือพวกนั้นถอยออกไปอยู่นอกวงก่อนนานแล้ว 

พวกเขามองดภูาพเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยสายตาเย็นชา ราวกับนายพราน

ที่ก�าลังปล่อยสุนัขล่าเนื้อไล่ล่าเหยื่อ

เฉินอิ๋งตระหนักได้ว่าสารถีรถพวกน้ันกระโดดหนีลงจากรถม้าก่อน

แล้ว พวกเขาต่างย่อตัวกุมหัวหลบอยู่บริเวณคันนาท่ีอยู่ข้างๆ ไม่ว่ิงหนี  

ไม่ร้องขอความช่วยเหลือ ส่วนพวกหมี่โถวเองก็ไม่นึกสนใจ

เรื่องนี้เกรงว่าจะเป็นกฎของพวกเขา เฉินอิ๋งคาดคะเนเช่นนี้

"พวกบดัซบ" เห็นกลุม่คนทีม่ามเีจตนาร้ายอย่างเหน็ได้ชดั หม่าเหล่าซือ่ 

ก็ร้องด่าออกมาเบาๆ คราหนึง่ มอืเคลือ่นไปท่ีข้างเอว ตอนหันมองมาทาง

เยี่ยชิง นัยน์ตาเขาฉายแววดุดัน "จะบุกเข้าไปหรือไม่"

นางเป็นหัวหน้าของพวกเขา 

จดุน้ีเฉนิอิง๋มองออกต้ังแต่ขึน้รถม้าแล้ว สารถีพวกนัน้ ไม่ส ิควรต้อง
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บอกว่าชาวยุทธ์พวกนั้นล้วนแต่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเยี่ยชิง

เย่ียชิงนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่ง นางอ้าปาก สีหน้าจู่ๆ ก็กลับกลายเป็น

เคร่งขรึม ก่อนจะหันหน้าไปอย่างรวดเร็ว

"ขบวนม้า!" หม่าเหล่าซื่อเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่านาง ไม่รู้ว่าเขา

กระโดดลงจากรถเทียมล่อไปตั้งแต่เมื่อใด ยามนี้ก�าลังแนบหูอยู่กับพื้น

เฉนิอิง๋สงัเกตเห็น กระดูกนิว้ทีแ่นบอยู่กับพ้ืนของเขาค่อนข้างซดีขาว

"อย่างน้อยก็มีอยู่ด้วยกันสามสิบตัว" หลังจากฟังอยู่ครู่หน่ึงเขาก็ 

เอ่ยปาก ลุกขึ้นถ่มน�้าลายใส่ฝ่ามือ สีหน้าโหดเหี้ยม "พุ่งมาทางพวกเรา 

ไม่ผิดแน่"

เยี่ยชิงไม่พูดไม่จา ท�าเพียงพยักหน้า

ขบวนม้านี้มีลับลมคมในอะไรบางอย่าง ผนวกกับพวกผู้อพยพ 

ที่ขวางอยู่ทางด้านหน้า เจตนาของพวกเขาคือสิ่งใด ไม่ต้องพูดก็ล่วงรู้ได้

กระจ่างชัด

"บดัซบ" เสยีงร้องด่าทุม้ต�า่เลด็ลอดออกมาจากปากของหม่าเหล่าซือ่  

หลังจากนั้นเขาก็ดึงดาบยาวออกมาจากขอบไม้หน้ารถ

ตัวดาบส่องประกายวับวาวแสบตา เขากุมดาบมองไปทางหลังรถ 

ไม่สนใจพวกผู้อพยพที่วุ่นวายอยู่ทางด้านหน้า

เฉินอิ๋งได้ยินเสียงลมหายใจของหนีซื่อที่อยู่ทางด้านหลัง

ยามน้ีสารถีอีกสองคนเองก็ชักดาบยาวตรงเข้ามา ยืนเคียงไหล่ 

อยู่กับหม่าเหล่าซื่อ ปลายดาบชี้ลากอยู่กับพ้ืนเกิดรอยเป็นทางยาว  

แต่เพียงไม่นานก็ถูกลมพัดเอาทรายถมกลับเข้าไปจนเต็ม

พระอาทิตย์แขวนตัวลอยอยู่ทางขอบฟ้าฝั่งตะวันตก ลมพัดแรง 

มากขึ้นทุกที ฝุ่นทรายเต็มฟ้า บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายดุเดือด
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รุนแรง แม้แต่สีของท้องฟ้าก็ยังกลับกลายเป็นสีเหลืองหม่น

เฉินอิ๋งหันหน้ามองกลับไป

พวกเขาก�าลงัอยู่บนเส้นทางเขากว้างๆ ถนนดนิเหลอืงทีใ่ช้ตอนขามา 

เหยียดยาวไปทางด้านหลงันัน้ถูกบบีจนกลายเป็นเส้นทางคดโค้งสายหน่ึง 

"คนพวกนั้นยังอยู่อีกไกลเท่าใด" เฉินอิ๋งถามเยี่ยชิง

เยี่ยชิงกระโดดลงจากรถ พูดออกมาด้วยน�้าเสียงเย่ียงทุกครั้ง  

"ครึ่งก้านธูป"

เฉินอิ๋งถามต่อ "พวกท่านมีกันแค่สี่คน รับมือไหวอย่างนั้นหรือ"

พวกท่ีไล่ตามมามีอยู่ด้วยกันสามสิบคน ต่อให้มองโลกในแง่ดี  

คดิว่ามีเพียงคร่ึงหนึง่ทีเ่ป็นวรยุทธ์ ผนวกกับพวกผูอ้พยพทีม่ทีัง้จรงิปลอม

อยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านด้านหน้า อย่างไรก�าลังรบของอีกฝ่ายก็มี

มากกว่าอยู่หลายสิบเท่า หน�าซ�้าฝ่ายตนเองยังมีสตรีไร้เรี่ยวแรงแม้แต ่

จะมัดไก่กับเด็กน้อยที่ต้องดูแลคุ้มครองอีก

"มีเส้นทางเล็กๆ อยู่สายหนึ่ง" ตอนพูดสายตาของเยี่ยชิงกวาดมอง

ไปยังหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านหน้า

พวกหมี่โถวท่ียืนอยู่นอกวงมีคนสังเกตเห็นขบวนพ่อค้าสกุลหาน 

ที่อยู่ห่างจากที่นี่ไปหน่ึงลี้แล้ว ในกลุ่มมีคนเดินลังเลออกมาจากฝูงชน 

ท่าทางเหมือนคิดจะพุ่งเข้ามา

"ทางนั้น หลังจากผ่านไปห้าลี้ เลี้ยวไปทางใต้" เยี่ยชิงยกมือชี้ไปยัง

เส้นทางเขาที่อยู่ทางทิศตะวันออกพลางยกเท้าเดินไป

ยามนีก้วัหว่านเองก็ลงจากรถแล้ว นางถามออกมาค�าหนึง่ "จอมยุทธ์... 

ท่านนี้ ท่านจะไปที่ใด"

เยี่ยชิงไม่พูดอันใดและไม่มีทีท่าจะหยุดชะงัก
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"ญาติผู้น้อง โชคดีที่เจ้าเสนอแผนเปลี่ยนรถ" หลี่กงไม่รู ้เดินมา 

ต้ังแต่เมื่อใด เพราะพยายามควบคุมความหวาดหว่ันอย่างสุดก�าลัง 

ท�าให้ใบหน้าของเขาเขียวคล�้าข้ึนน้อยๆ ยามพูดจาสีหน้าหวาดกลัว

ปรากฏเห็นเด่นชัด

หลงัรถม้าเคลือ่นออกจากทางหลวง ทุกคนรวมถึงหล่ีกงล้วนท�าตาม

แผนของเฉินอิ๋ง ย้ายขึ้นไปนั่งอยู่บนรถขนสินค้าสกุลหาน แม้แต่พวก 

กัวหว่านเองก็นั่งอยู่บนรถเทียมล่อด้วยเช่นกัน

ยามนี้รถม้าสกุลหลี่ท่ีถูกห้อมล้อมอยู่ทางด้านหน้าด้านในมีก็แค่

สินค้าที่เอาไว้ใช้ถ่วงน�้าหนักจ�านวนหนึ่งก็เท่านั้น

แผนยักย้ายถ่ายเทง่ายๆ ทว่ายามนีก้ลบัดูเหมอืนจะได้ผลอยู่ไม่น้อย

รถม้าสามคนันัน้สะดุดตาเกินไปจรงิๆ และท่ีเฉนิอิง๋กบัหลีซ่เีลกิม่าน

หน้าต่างรถหลายต่อหลายครัง้ก็เพ่ือให้คนทีม่เีจตนาเป็นอืน่พวกนัน้ได้รูถึ้ง 

155
แบ่งงานมอบหมายหน้าที่รวดเร็ว
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ต�าแหน่งของเหล่าอิสตรี ท�าให้ขบวนรถสกุลหล่ีตกเป็นเป้าหมายส�าคัญ

ในการโจมตี ถูกพวกเขาล้อมไว้เป็นอันดับแรก

ภายใต้การคาดคะเนหลากหลายรูปแบบของเฉินอิ๋ง น่ีไม่ใช่กรณี 

ที่เลวร้ายที่สุด เพียงแต่นางนึกไม่ถึงว่าด้านหลังจะมีคนไล่ตามมา

"ขึ้นรถ" เย่ียชิงหันกลับไปมองดูพวกหลี่กงคราหนึ่งด้วยแววตา 

เฉียบขาดที่ปรากฏขึ้นน้อยครั้งนัก

"ขึน้รถให้หมดทกุคน" นางพูดซ�า้อกีรอบ ก่อนจะหันหลังเดินขึน้หน้าต่อ

หลี่กงน่ิงเงียบไปชั่วขณะก่อนจะหันกลับข้ึนไปน่ังบนรถเทียมล่อ 

พวกกัวหว่านเองก็รีบกลับขึ้นรถเช่นกัน

"พวกท่านจะต้านทานได้นานเท่าใด" เฉินอิ๋งถามพลางสังเกตดู

ลักษณะภูมิประเทศ คิดค�านวณต�าแหน่งท่ีอยู่ในเวลานี้เทียบกับบันทึก

ลักษณะทางภูมิศาสตร์แม่น�้าล�าธารในหัวสมอง

"มากท่ีสดุก็หน่ึงเค่อ" เย่ียชงิทียื่นหันหลงัให้นางในเวลานีพู้ดน�า้เสียง

สงบน่ิง สองมอืสอดเข้าไปชกัอาวุธทีซ่่อนลกึอยูบ่นเอว ปลดผ้าโพกศรีษะ

ออก

น่ันคือแส้เหล็กสองเส้น ตัวแส้มีความหนาประมาณสองน้ิวมือ 

ปลายแส้ถูกตีเป็นตะขอโค้ง แลดูเย็นยะเยือก

นางคล้ายสารถีพวกนั้น ลากแส้เหล็กอยู่กับพืน้ น�้าเสียงทุ้มต�่าฟังดู

ไม่ต่างกับโลหะขัดสี "หม่าเหล่าซาน บังคับรถ"

ชาวยุทธ์ทีน่างเรยีกชือ่ผูน้ั้นเก็บดาบยาวรวดเรว็ น่ังกลบัขึน้ไปอยู่ยัง

ต�าแหน่งคนขับเงียบๆ

"เขารู้จักทาง พวกเจ้าตามเขาไป เขาจะพาพวกเจ้าไปเจาหย่วน"  

เยี่ยชิงพูดประโยคที่ยาวที่สุดออกมาประโยคหนึ่ง
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ยามน้ีนางแขวนแส้เหล็กไว้กับเอว สองแขนวางข้างล�าตัว สองตา

จ้องไปที่ด้านหน้า ผ้าสีครามเขียวบนศีรษะโบกสะบัดดังพ่ึบพ่ับอยู่

ท่ามกลางสายลม

ห่างออกไปไม่ไกล พวกหมี่โถวก็สังเกตเห็นเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น

เช่นกัน ในรถม้าไม่มีคน แรกๆ พวกเขาก็คล้ายท�าอะไรไม่ถูก ทว่าเพียง 

ไม่นานพวกเขาก็เปลี่ยนเป้าหมายมาทางขบวนพ่อค้าสกุลหานท่ีแลด ู

ไม่มีอะไรสะดุดตาที่อยู่ทางด้านหลังแทน

"พวกเราหลงกลแล้ว!"

"ด้านหลังนั่นต่างหากถึงจะใช่รถขนเสบียง!"

พวกหมี่โถวส่งสัญญาณใหม่รวดเร็ว ในเวลาเดียวกันก็เริ่มตะโกน

ระดมพวกผูอ้พยพ กระแสน�า้สเีหลอืงเทาค่อยๆ ขยบัใกล้เข้ามาทลีะน้อย

เย่ียชิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ คราหนึ่ง เลียริมฝีปากและย่ืนมือกุม

ด้ามแส้ไว้

สัมผัสหยาบๆ เย็นเยียบ ความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วอุ้งมือนางอย่าง

รวดเร็ว สายตาของเยี่ยชิงแปรเปลี่ยนเป็นเมินเฉย

"เขากุ่ยคู!" น�้าเสียงสะอาดสะอ้านจู่ๆ ก็ดังขึ้นจากทางด้านหลัง

นางหันหน้ามองกลับไปรวดเร็ว มองดูสตรีท่ีย่ืนร่างออกมาจาก 

นอกตัวรถผู้นั้นด้วยสายตาประหลาดใจ

จนถึงตอนน้ีนางถึงเพ่ิงสังเกตเห็นว่ารถเทียมล่อคันน้ันมิได้แล่นไป

บนเส้นทางเขาฝ่ังตะวันออกเหมอืนอย่างทีน่างวางแผนไว้ หากกลบัยังคง

จอดนิ่งอยู่กับที่

"จากทีน่ี่มุง่หน้าตรงไปเจาหย่วน อย่างน้อยก็ยังต้องอีกย่ีสบิล้ี" สายตา 

ของเฉนิอ๋ิงจบัจ้องมองไปทางคลืน่มนษุย์สนี�า้ตาลทีอ่ยู่ทางด้านหน้า ยามนี ้
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นางคล้ายได้ยินเสยีงหัวใจตนเองเต้น "พวกท่านอย่างมากก็ขวางพวกเขา

ได้แค่หน่ึงเค่อ ชั่วระยะเวลาหนึ่งเค่อรถเทียมล่อยังแล่นไปได้ไม่ไกล 

สกัเท่าใด ถึงตอนนัน้พวกเราไม่แคล้วต้องถูกกองก�าลังทีไ่ล่ตามมาพวกนัน้ 

ปล้นเอากลางทางแน่ ส่วนเขากุ่ยคูอยู่ห่างจากทีน่ี่ไปทางทิศตะวันตกเพียง

สามลี ้หลงัเข้าเขาไปจะมคีนู�า้ธรรมชาตอิยู่เส้นหนึง่ พอให้พวกเราต้านทาน 

ได้สักระยะ"

"เส้นทางนั้น...อีเซี่ยนเทียน!" ชาวยุทธ์ที่ชื่อหม่าเหล่าซานรายนั้น

ได้สติขึ้นมาเป็นคนแรก เขาพูดออกมาสามค�า สีหน้าก็แปรเปลี่ยน

เฉนิอิง๋ไม่ทันได้สงัเกตความเปลีย่นแปลงบนตวัอกีฝ่าย นางท�าเพียง

รวบรวมสมาธิจ้องเยี่ยชิงนิ่ง

หากคดิจะให้ทุกคนท�าตามแผนการของนาง คนแรกทีต้่องเกล้ียกล่อม 

ให้ส�าเร็จก็คือเยี่ยชิง

เยี่ยชิงส่ายหน้า "เส้นทางยากล�าบาก คนน้อย ไม่มีทางขวางอยู่"

เส้นทางเขาท่ีมุ่งหน้าไปเขากุ่ยคูนั้นยากล�าบากไม่ใช่น้อย พวกเขา

สี่คนจ�าเป็นต้องทิ้งสามคนไว้บังคับรถ ต่อหน้ากองก�าลังที่ไล่ตามมา 

พวกนั้น คนท่ีเหลืออยู่คนหนึ่งไหนเลยจะส�าแดงเดชอะไรได้ เกรงว่า 

ทันทีที่โผล่หน้าออกไปคงมีแต่ตายเท่านั้น

"พวกท่านคนหน่ึงส่งจดหมายไปเจาหย่วน คนหน่ึงรั้งท้ายคอย 

ป่วนกระบวนทัพของพวกที่ไล่ตามมา ส่วนที่เหลืออีกสองคนรับหน้าที่

คุ ้มครองบังคับรถ ทางสกุลหานยังมีสารถีอีกสองคน น่าจะสามารถ 

รับมือกับเส้นทางอันตรายได้" เฉินอิ๋งจัดการแบ่งงานมอบหมายหน้าท่ี 

ออกมารวดเร็วพลางยกแขนชี้ไปยังพวกผู้อพยพที่อยู่ด้านหน้า "ทันท ี

ทีพ่วกเขามาถึงทีน่ี ่คนท่ีอยู่ด้านหลงัก็ให้ตะโกนออกมาดงัๆ ว่า 'ครอบครัว
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ใต้เท้าหลี่ข้าหลวงเติงโจว' 'ปล้นสะดมขุนนางมีโทษประหารเก้าชั่วโคตร' 

อะไรประเภทนั้นท�าลายขวัญศัตรู ขอเพียงพวกเขาปั่นป่วน กองก�าลัง 

ที่ไล่ตามมาย่อมชะงักงัน ท�าให้พวกเราพอมีเวลาเอาตัวรอด

ในหมู่ฝูงชนเหล่าน้ันมีผู้อพยพจริงๆ อยู่ส่วนหน่ึง คนพวกน้ีน่าจะ

ไม่รู้ว่าความจริงเป็นเช่นไร หากรู้ว่าที่พวกเขาสกัดขัดขวางอยู่นั้นเป็น 

คนจากตระกูลขุนนาง พวกเขาย่อมต้องนึกหวาดประหว่ัน ท�าให้พวก  

'หมี่โถว' ยากจะด�าเนินการตามแผนได้ ถึงตอนนั้นความโกลาหลย่อม 

เกิดข้ึนตามมา หากความโกลาหลดังกล่าวด�าเนินต่อเน่ืองจนกระท่ัง 

กองก�าลังที่ไล่ตามมาพวกนั้นมาถึง คนม้าสองกลุ่มปะทะอยู่ด้วยกัน  

เชื่อว่ายิ่งต้องปั่นป่วนหนัก"

น่ีเป็นบทสรุปอันเกิดจากการพิจารณาข่าวสารรอบด้านท่ีเฉินอิ๋ง 

เชื่อว่าสมเหตุสมผลที่สุด

เย่ียชงิลงัเลอยู่ครูห่น่ึง ทว่าครัน้สายตาของนางหันไปทางรถเทียมล่อ 

พวกนัน้ ใบหน้าเย็นชาของนางก็ปรากฏอารมณ์ความรู้สึกประการหนึง่ข้ึน 

รวดเร็ว

แผนยักย้ายถ่ายเทเป็นแผนที่เฉินอิ๋งคิดออกมา ตอนเปลี่ยนรถ

ระหว่างทางนางมิใช่ได้รับข้อพิสูจน์แน่ชัดประการหน่ึงจากเฉินอิ๋งแล้ว 

หรือไร

ยามนี้เยี่ยชิงหวังก็แต่ว่าคุณหนูผู ้สูงศักดิ์ท่ีชอบซักถามจู ้จี้ผู ้นี ้

จะสามารถใช้สติปัญญาความเฉลยีวฉลาดตดัสนิใจได้เฉยีบขาดแม่นย�า

เหมือนก่อนหน้านี้อีกคราว

"ไปเขากุ่ยคู" นางพูดพลางเก็บแส้เหลก็อย่างไม่ลงัเล ก่อนจะหันหลงั

กระโดดขึ้นไปอยู่บนหัวรถของเฉินอิ๋ง นางตัดสินใจวางเดิมพัน
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ก็เหมอืนกับทุกครัง้ ยามต้องเผชญิหน้ากับอนัตรายในยุทธภพท่ีต้อง

วางเดิมพันกับลางสังหรณ์และสัญชาตญาณ

จนถึงวันนี้นางก็ยังไม่เคยแพ้

เยี่ยชิงหยิบแส้ม้าขึ้นถือพลางส่งสัญญาณมือ

หม่าเหล่าซื่อพยักหน้าอย่างรวดเร็ว ชูดาบมุ่งหน้าไปยังสันเขาที่อยู่

ห่างออกไปไม่ไกล ท่าทางเหมือนตั้งใจจะซ่อนตัวอยู่ที่นั่น

คนที่รั้งอยู่ทางด้านหลังคงเป็นเขา

"หม่าเหล่าซื่อ ทันทีที่ปั่นป่วนกองก�าลังท่ีไล่ตามมาเสร็จ รบกวน 

ท่านคิดหาวิธีกลับเผิงไหลให้เร็วท่ีสุด" เฉินอ๋ิงจู่ๆ ก็เอ่ยปาก ตอนบอก

สายตาของนางยังคงจับจ้องอยู่บนตัวพวกผู้อพยพท่ีอยู่ทางด้านหน้า  

หัวคิ้วขมวดเข้าหากันแน่น

หม่าเหล่าซื่อชะงักไปชั่วขณะ เขาหันมองไปทางเยี่ยชิง รอฟังค�าสั่ง

จากนาง

ดูท่าหากเย่ียชิงไม่เห็นด้วย ไม่ว่าแผนการอันใดของเฉินอิ๋งล้วน 

ไม่อาจด�าเนินการได้

เยี่ยชิงมองดูเฉินอิ๋ง บนใบหน้าร้างไร้อารมณ์นั้นยามนี้กลับปรากฏ

สีหน้าไม่เข้าใจเล็กๆ

"อ�าเภอท่ีอยู่ใกล้ทีน่ีท่ีส่ดุนอกจากอ�าเภอหวงแล้วก็ยังมเีจาหย่วนอยู่

อกีแห่ง" เฉนิอิง๋พูดสิง่ทีน่างวิตกกังวลทีส่ดุออกมา หวัคิว้ผกูเข้าหากันแน่น

มากขึ้นทุกที "ตอนพวกเราออกมาจากอ�าเภอหวง พวกผู้อพยพพวกนั้น

ไม่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติอันใด ดังนั้นข้าจึงสงสัยว่าพวกเขาเดินทาง 

มาจากเจาหย่วน หากท่ีข้าคาดคะเนเป็นความจริง เช่นนั้นเจาหย่วนเอง 

ก็ไม่ปลอดภัยเช่นกัน" 
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เย่ียชงิเงยหน้ามองฟ้าท่าทางคล้ายครุน่คิดอะไรบางอย่าง ทนัใดน้ัน

นางก็โบกมอืไปทางหม่าเหล่าซือ่ "ท�าตามท่ีนางบอก" พูดจบนางก็ถอนหายใจ 

ดึงเชือกบังเหียนแน่น

หม่าเหล่าซื่อรับค�าสั่ง วิ่งตรงไปยังป่าเขานั่นอย่างรวดเร็ว
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เฉินอิ๋งหันหน้ามองกลับไป บนเส้นทางเขาฝั ่งทิศตะวันออกม ี

คนผู้หนึ่งก�าลังมุดเข้าไปในป่าไม่ต่างอันใดกับลิง เงาร่างนั้นถูกสุมทุม 

พุ่มไม้บดบังไว้จนสิ้น ก่อนจะลับตาไปในชั่วเวลาเพียงไม่นาน

นางรู้ คนที่มุ่งหน้าไปส่งข่าวที่เจาหย่วนคงออกเดินทางแล้ว

ความสามารถในการเคลือ่นไหวและความสามารถในการตัดสนิใจ

ของเยี่ยชิง แน่นอนว่าย่อมสมกับฐานะหัวหน้าของนาง

รถเทียมล่อท้ังสีคั่นทีแ่ล่นอยู่บนเส้นทางเขาหันเหเปลีย่นทิศรวดเรว็ 

ออกห่างจากจุดท่ีจอดหยุดอยู่เมื่อครู่ ห้อตะบึงไปทางทิศตะวันตก เสียง

ฝีเท้าม้าย�่าอยู่ท่ามกลางวัชพืชนานารวมถึงเศษหินระเกะระกะบนพ้ืนดัง

ราวกับกลองรัว ห้องโดยสารกระเด้งกระดอนไม่ต่างอันใดกับเรือล�าน้อย

ท่ีกระเพ่ือมไหวขึ้นๆ ลงๆ อยู่บนคลื่นลูกโต หลี่ซีหมอบอาเจียนแห้งๆ  

อยู่บนเข่าของหนีซื่อ ใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือด 

156
พันต�าลึงทอง
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ด้วยเพราะเส้นทางมุ่งหน้าไปยังเขากุ่ยคูไม่มีผู้คนสัญจรไปมานาน

มากแล้ว ดังนั้นจึงเต็มไปด้วยกรวดหินระเกะระกะกับวัชพืชนานาพรรณ 

ทางฝั่งขวาของตัวรถคือป่าไม้หนาทึบทอดตัวเฉียงข้ึนไปทางด้านบน  

ส่วนทางด้านซ้ายก็เต็มไปด้วยเนินดินสูงๆ ต�่าๆ เส้นทางเขาที่ถูกขนาบ 

อยู่ตรงกลางนี้อันตรายเพียงใดแค่คิดก็รู้ได้แล้ว

เฉนิอิง๋ไม่ได้ท�าตามค�าเตือนของหนีซือ่กับหลีซ่ือ่ท่ีให้นางกลบัเข้ามา 

น่ังในรถ ภายใต้สายตาเป็นห่วงเป็นใยของผูอ้าวุโสท้ังสอง นางยังคงย่ืนตัว 

ออกไปนอกรถ หันหน้ากลับไปสังเกตดูการเคลื่อนไหวของศัตรู

พวกผู้อพยพพวกน้ันทยอยไล่ตามมาจนถึงต�าแหน่งท่ีพวกนาง 

หยุดจอดรถก่อนหน้าน้ี แต่แทนที่จะไล่กวดมาพวกเขากลับเร่ิมแสดง

อาการปั่นป่วน

เสียงตะโกนของหม่าเหล่าซื่อดังลอยตามลมมาเบาๆ ท่ีเขาตะโกน 

คือค�าพูดที่เฉินอิ๋งมอบหมายให้เขาก่อนหน้านี้พวกนั้น

เฉนิอิง๋สบายใจขึน้เลก็น้อย นางไม่ได้หวังว่าค�าพูดสองสามประโยค

พวกน้ันจะสามารถสร้างอภินิหารอนัใดได้ ทีน่างต้องการก็แค่ประวงิเวลา

อีกฝ่ายไว้สักเล็กน้อยก็เท่านั้น

เฉินอ๋ิงชักสายตากลับ หันมองไปตามสองข้างทาง ในที่สุดนางก็

เข้าใจว่าเหตใุดหมูบ้่านเลก็ๆ แห่งน้ีถงึได้แร้นแค้นเช่นน้ี แล้วเพราะเหตุใด 

คนพวกนี้ถึงได้เลือกที่นี่โจมตีพวกนาง

ค�าตอบมีเพียงหนึ่งเดียว...เขากุ่ยคู

ภูเขารกร้างทีเ่คยมคีนตายไปเป็นจ�านวนมากตอนคงัอ๋องก่อกบฏนี้

ว่ากันว่าเปี่ยมไปด้วยอาถรรพ์ ชื่อเขากุ่ยคูนี้ไม่แน่ว่าอาจเรียกต่อกัน 

มาจากในยามน้ัน* ในสายตาของอีกฝ่ายท่ีแห่งน้ีอาจเป็นจุดตาย แต ่

* กุ่ยคู แปลว่าภูตผีร�่าไห้
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ในสายตาของเฉินอิ๋งแล้วที่แห่งนี้กลับเป็นจุดเกิด

พวกเขาคดิว่าคนของสกุลหลีแ่ละสกุลเหอคงไม่กล้าเหยียบย่างเข้าสู่ 

ภูเขาภูตผีท่ีมีชื่อเสียงน้ีแน่ น่าเสียดายที่พวกเขาไม่รู้ว่าในกลุ่มคนพวกน้ี 

กลับมีคุณหนูสามสกุลเฉินที่เคยตายมาแล้วถึงสองครั้งสองครา

คนที่เคยตายมาแล้วถึงสองครั้ง มีหรือจะยังกลัวภูตผีปีศาจอันใด

ค�าตอบแน่นอนว่าต้องเป็นค�าว่า 'ไม่'

เพียงแต่โลกน้ีสตรทีีแ่ปลกประหลาดอย่างเฉนิอิง๋กลับมเีพียงแต่นาง

เท่าน้ันหามีคนอื่นอีกไม่ ดังนั้นนอกจากนางแล้วผู้คนท่ีอยู่ในรถทุกคน 

จึงต่างใบหน้าซีดเผือด โดยเฉพาะเหอสุยคุณหนูรองสกุลเหอ

ใบหน้าของนางในเวลานี้ไม่เพียงซีดขาวราวกับกระดาษ หากยัง 

เต็มไปด้วยสีหน้าหวาดหว่ันพรั่นพรึง นางน่ังกอดแขนอยู่ในรถเนื้อตัว 

สั่นระริก

การที่เหอสุยปรากฏตัวอยู่ในรถคันนี้ ทั้งหมดล้วนแต่เรื่องบังเอิญ

ก่อนหน้าน้ีตอนเปลี่ยนรถ เฉินอิ๋งได้จัดการเปลี่ยนกระบวนทัพ 

เสียใหม่ ให้เหอ หาน หลี่สามสกุลแยกย้ายโดยสารอยู่ในรถของพวก

ตนเอง จะได้สะดวกในการดูแลกันและกัน เพียงแต่ระหว่างน้ันกลับ 

เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อย เหอสุยเป็นตายเช่นไรก็ไม่ยอมข้ึนรถสกุลเหอ  

ขออยู่ด้วยกันกับหลี่ซี เมื่อจนปัญญาหลี่กงจึงสลับสับเปลี่ยนกับนาง  

วิ่งไปร่วมอยู่ในรถคันเดียวกับหวงซื่อและลูกแทนเหอสุย 

เฉินอิ๋งคิดว่าเป้าหมายที่เหอสุยขออยู่ร่วมรถเดียวกันกับหล่ีซีน้ัน 

ยากจะอธิบายให้ชดัเจนได้ บางทอีาจเพราะหลีซ่ ีและย่ิงเป็นไปได้มากว่า

อาจเป็นเพราะเยี่ยชิง

หากพิจารณาดูจากท่าทีของหวงซื่อ ฮูหยินผู้นี้น่าจะไม่รู้ถึงฐานะ
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ที่แท้จริงของเยี่ยชิง ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเหอสุยไม่ได้บอกให้ผู้เป็น

มารดาทราบ และท่ีย่ิงท�าให้เฉินอิ๋งประหลาดใจคือเย่ียชิงคล้ายไม่ได้มา

เพ่ือปกป้องคนสกุลเหอ ตั้งแต่ต้นจนจบนางล้วนเลือกที่จะร่วมรถอยู่กับ

หลี่ซีและเฉินอิ๋ง

โชคดท่ีีรถขนสนิค้าสกุลหานไม่เหมอืนกับรถขนสนิค้าท่ัวไป ไม่เพียง

มีห้องโดยสาร แต่ยังกว้างขวางยิ่งยวด พวกนางแม้จะนั่งอยู่กันหลายคน 

แต่รถเทียมล่อนี้กลับเคลื่อนไหวไม่ช้าลงแม้แต่น้อย

เพียงแต่หากเทียบกับรถม้าแล้ว อย่างไรก็ยังคงไม่อาจเทียบกัน 

ได้อยู่ดี คิดสลัดหลุดจากกองก�าลังที่ไล่ตามมาพวกน้ัน เทียบกับพวก 

ผู้อพยพแล้ว งานนี้เรียกได้ว่ายากกว่ากันหลายขุม

เฉินอิ๋งทอดตามองไกลออกไป หัวคิ้วขมวดเข้าหากัน

เงาจากแสงพระอาทิตย์ทอดเอยีง แสงตะวันถูกยอดเขาสูงตระหง่าน 

บดบงัเกดิเป็นเงาขนาดใหญ่ ทาบทบัอยูบ่นทุ่งหญ้ากว้าง นางคาดคะเนว่า 

กว่าฟ้าจะมืดน่าจะยังมีเวลาอีกสักราวๆ หนึ่งชั่วยามครึ่ง

ขอเพียงไปถึงเขากุ่ยคูได้ก่อนความมืดเข้าปกคลุม โอกาสชนะของ

พวกนางย่อมเพ่ิมมากขึ้นอีกสองส่วน ท่ามกลางยุคโบราณท่ีโรคตาบอด

กลางคืนพบเจอได้ทั่วไป การลอบโจมตียามค�่าคืนจ�าต้องใช้ความกล้า 

อยู่ไม่ใช่น้อย

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ยังคงเป็นกองก�าลังที่ไล่ตามมา หากมี

หนทางอื่นที่พอจะถ่วงเวลาคนพวกนั้นได้ก็คงจะดี

เฉินอิ๋งขมวดคิ้วครุ่นคิด ทันใดนั้นนางก็ได้ยินเสียง 'เอ๊ะ'

นั่นคือเสียงของเยี่ยชิงที่บังคับรถอยู่

เฉนิอิง๋ในใจหนาวสะท้าน ขณะก�าลงัคิดจะเอ่ยปากถาม เย่ียชงิกลบั
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คาดการณ์ได้อยู่ก่อนหน้า นางยกแส้ม้าชี้ไปยังรถสกุลหานท่ีอยู่ทาง 

ด้านหน้า พูดออกมาสั้นๆ เพียงสองค�าว่า "ทองค�า" 

เฉนิอิง๋ไม่มัน่ใจว่าตนเองได้ยินเสยีงอกีฝ่ายกลืนน�า้ลายด้วยใช่หรือไม่

สายลมโถมกระหน�า่ โหมพัดเข้ามาตรงๆ ท�าเอาหขูองนางเตม็ไปด้วย 

เสียงลมหวีดหวิว นัยน์ตาแทบจะลืมไม่ขึ้น

นางยกมือขึ้นบัง พยายามเพ่งมองไปทางด้านหน้า ทันใดนั้นนางก็

สะท้านไปทั้งใจ

ที่แล่นอยู่ทางด้านหน้าคือรถเทียมล่อของสกุลหาน ยามนี้ประตูรถ

แง้มเปิดออกเป็นช่อง ข้อมอืขาวสล้างย่ืนพ้นแขนเสือ้สฟ้ีาสว่างปักลายไผ่ 

ก�าลังโยนทองเม็ดถ่ัว* ออกมาไม่ต่างอันใดกับโปรยก้อนดินก้อนกรวด 

ไร้ค่า

เฉินอิ๋งตะลึงงัน

ถึงแสงตะวันจะถูกภูเขากลบไปจนสิน้ ทว่าประกายแสงจากทองค�า

ที่กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางก้อนหินวัชพืชก็ยังคงส่องประกายระยิบ

ระยับแสบตา นางขยี้ตาตามสัญชาตญาณ

"ใช่นายหญงิสีส่กุลฉวิหรอืไม่" เส้นเสยีงแผ่วเบาอ่อนโยนดงัลอยมา

จากทางด้านข้าง

เฉินอิ๋งผินหน้ากลับไปเล็กน้อยก่อนจะเห็นหลี่ซื่อที่ไม่รู้เขยิบเข้ามา

ตัง้แต่เมือ่ใด ยามนีก้�าลงัองิแอบอยู่กบัประตรูถ มอืข้างหนึง่โอบขาของนาง 

ไว้แน่นกันไม่ให้นางตกลงไป ส่วนมืออีกข้างก็เกาะอยู่กับวงกบประตู 

พยายามยื่นหน้ามองออกไปทางด้านนอก

"ข้าจ�าได้ว่าชุดที่นายหญิงสี่สกุลฉิวสวมใส่ในวันน้ีเป็นชุดคลุมยาว

* ทองเม็ดถั่ว คือทองค�าเม็ดเล็กๆ ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่ว
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สฟ้ีาสว่าง ลายปักไผ่บนแขนเสือ้นัน้งดงามย่ิง" หลีซ่ือ่พูดก่อนจะไอออกมา 

เบาๆ คราหน่ึง แต่ถึงกระน้ันแขนที่จับยึดเฉินอิ๋งไว้กลับไม่มีทีท่าจะ 

คลายออกแม้แต่น้อย

เฉินอิ๋งพยักหน้า มิได้ปรามการเคลื่อนไหวของผู้เป็นมารดา นาง

พยายามรักษาน�้าเสียงให้สงบนิ่งที่สุด "ท่านแม่สายตาดียิ่งนัก" หลังจาก

หยุดไปครู่หนึ่งนางก็พูดต่อ "นายหญิงสี่ผู้นี้ฉลาดเฉลียวมาก"

ยังมีแผนใดสามารถถ่วงเวลาได้ดีไปกว่านี้อีก

ทองค�าเกลื่อนพ้ืนย่อมถ่วงเวลากองก�าลังท่ีไล่ตามหลังมาได้วิเศษ

ที่สุด

ในยามนัน้สหีน้าของเฉนิอิง๋ก็ไม่ต่างอนัใดกับเสยีงของนาง เต็มไปด้วย 

ความรู้สึกชื่นชม

ทองเม็ดถั่วพวกนี้โปรยได้ถูกเวลาจริงๆ

ทองค�ามากมายเช่นนั้นแม้แต่เย่ียชิงเองก็ยังหว่ันไหว แล้วจะ 

นับประสาอะไรกับกองก�าลังที่ไล่ตามมาพวกนั้น

ขอเพียงไม่ใช่ทหารท่ีได้รับการฝึกฝนมา ไม่สิ ต่อให้เป็นทหารท่ี 

ได้รับการฝึกฝนมาก็ไม่แน่ว่าจะสามารถรับมือต่อการยั่วเย้าของ 'ระเบิด

เงินทอง' พวกนี้ได้

พวกเขาอาจลงจากม้าไปเก็บ อาจแย่งชงิกัน อาจทะเลาะเบาะแว้ง 

หรือไม่ก็อาจสังหารกันเอง

บนโลกน้ีคนท่ีไม่หวั่นไหวต่อเงินทองคงมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น  

ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนโลภโมโทสันโดยเฉพาะกับลาภลอยเช่นนี้

เงินทองคือที่มาของความชั่วร้ายทั้งปวง เฉินอิ๋งถอนหายใจออกมา

ยาวๆ คราหนึ่ง
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มีทองค�าเหล่าน้ีพวกนางย่อมมีหลักประกันที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า 

จะสามารถเดินทางไปถึงยังเขากุ่ยคูได้อย่างปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น  

นายหญิงสี่ผู้นี้เป็นสหายร่วมขบวนที่ไม่ต่างอันใดกับเซียนเทพโดยแท้ 

บางทีอาจควรพูดว่าความคิดของคนมีเงินพวกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ
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'ความยากจนจ�ากัดจินตนาการคน'

จู่ๆ  เฉนิอิง๋ก็นกึถึงค�าพูดยอดนิยมบนอนิเตอร์เน็ตในอดตีชาตข้ึินมา 

พร้อมยิ้มเจื่อนออกมาคราหนึ่ง

หญิงสาวทีเ่ติบโตอยู่ในโรงเลีย้งเด็กก�าพร้าเช่นนาง ต่อให้ในชาตภิพ 

ที่สองสามารถเกิดเป็นคุณหนูชาติตระกูลมั่งค่ังได้ ในกระดูกของนาง 

อย่างไรก็ยังเป็นคนจนโดยสมบูรณ์อยู่ดี นางไม่มีทางคิดวิธีท�าให้ 'ศัตร ู

ล่าถอย' เช่นนี้ออกมาได้เด็ดขาด

"นายหญิงสี่สกุลฉิวผู ้นี้ไม่เสียทีท่ีเกิดอยู่ในตระกูลคหบดีจริงๆ"  

น�้าเสียงของหลี่ซ่ือดังลอยมาอีกครั้ง คล้ายใส่อรรถาธิบายสุดท้ายไว ้

ในความคิดของเฉินอิ๋ง

เฉินอิ๋งส่งเสียง "อืม" ออกมาคราหนึ่ง นางหันหน้าไปคุยกับอีกฝ่าย 

"ท่านแม่ พวกเรากลับเข้าที่กันเถอะ"

157
หุบเขาลึกเร่ืองราวในอดีต
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ยามนีปั้ญหาเรือ่งกองก�าลงัทีไ่ล่ตามมาได้รบัการคลีค่ลายเป็นการ

ชั่วคราวแล้ว เชื่อว่าการเดินทางไปถึงเขากุ่ยคูของพวกนางน่าจะด�าเนิน

ไปได้โดยสะดวก ส่วนจะเกิดอะไรขึน้หลงัจากนีอ้กีย่อมไม่มผีูใ้ดรบัรองได้ 

แทนที่จะมานั่งวิตกกังวลเรื่องที่ไม่อาจคาดคะเน มิสู้รีบใช้โอกาสนี้บ�ารุง

สะสมก�าลัง

ประตูรถปิดงับลงอีกครั้ง พวกนางสองแม่ลูกนั่งกลับเข้าไปในรถ 

อีกคราว ทันทีที่นั่งลงเป็นที่เรียบร้อย เฉินอิ๋งก็มองไปทางเหอสุย

ใบหน้าของเหอสุยยังคงย�่าแย่ย่ิงยวด สองตาเบิกกว้างด้วยเพราะ

หวาดผวา ริมฝีปากสั่นระริก ตัวขดเป็นก้อนอยู่อีกด้าน หากมิใช่เพราะมี

หนีซื่อคอยพยุง เกรงว่าแม้แต่ท่าน่ังพ้ืนฐานคุณหนูรองสกุลเหอผู้นี้ก็ยัง 

มิอาจประคับประคองรักษา

หลังจากจ้องมองดูอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดเฉินอิ๋งก็เปิดปากถาม 

"คุณหนูเหอ ไม่ทราบว่าพอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดท่านถึง 

ตื่นตระหนกเยี่ยงนี้"

นางพยายามพูดให้ช้าทีส่ดุจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อจติใจของอกีฝ่าย 

ที่เขม็งตึงอยู่ ณ เวลานี้

แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเหอสุยก็ยังไม่วายสะดุ้งตกใจ

นางเงยหน้ากวาดตามองไปรอบๆ ประหนึ่งในรถจู่ๆ ก็มีภูตผีปีศาจ

โผล่ออกมากระนั้น มือทั้งสองข้างกุมเข้าหากันแน่น ใบหน้าซีดเผือด 

เต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นตระหนก

"หากไม่ปรารถนาจะพูดก็ช่างเถอะ" เฉนิอิง๋กล่าวด้วยน�า้เสียงอ่อนโยน

คุณหนูผู้นี้ยามน้ีเสียขวัญสิ้นแล้ว เฉินอิ๋งไม่อยากท�าอันใดให้นาง

ต้องสะเทือนขวัญสั่นประสาทอีก
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"เขากุ่ย...กุ่ยคู..." จู่ๆ เหอสุยก็เอ่ยปาก เรื่องนี้นับว่าค่อนข้างเหนือ

ความคาดหมายอยู่ไม่น้อย ทว่าขณะเดียวกันก็แลดูคล้ายถูกอารมณ์

ความรู้สึกนั่นบีบบังคับให้จ�าเป็นต้องปริปาก หรือจะบอกว่านางต้องการ

อาศัยการพูดจาขับไล่ความหวาดหวั่นก็คงไม่ผิดอันใดนัก

"ข้าได้ยินคนบอกว่า..." นางพูดต่อ น�้าเสียงสั่นสะท้านรุนแรงและ

ขาดหายเป็นช่วงๆ เทียบกับเสียงลมท่ีพัดโถมอยู่นอกหน้าต่างแล้ว 

นับว่าหนักหนายิ่งกว่า "ข้าได้ยินคนพูดว่าที่นั่น...มี...มีผี..."

"เรื่องน้ีข้ารู้" เฉินอิ๋งตอบกลับด้วยน�้าเสียงสงบนิ่งคล้ายรู้อยู่ก่อน 

ล่วงหน้า "ข้าได้ยินบ่าวไพร่คนเก่าคนแก่ของบ้านสกุลหานกล่าวถึงเร่ืองนี้

อยู่ก่อนแล้ว พวกเขาบอกเขากุ่ยคูภูตผีออกอาละวาด เพียงแต่เรื่องภูตผี

ออกอาละวาดที่ว่าเป็นเช่นไรนั้น คุณหนูเหอเป็นคนในพ้ืนท่ี เชื่อว่าคงรู้

รายละเอียดดียิ่งกว่า"

น�้าเสียงสงบนิ่งไม่ธรรมดานี้ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ที่ขมวดตึงของ

เหอสยุไปได้ไม่ใช่น้อย นางมองดูเฉนิอิง๋คราหนึง่ กัดริมฝีปากแรงๆ คล้าย

พยายามรวบรวมเรี่ยวแรงเอ่ยปาก

ครั้นนางพูดข้ึนอีกคราว น�้าเสียงสั่นเครือน่ันก็ไม่หนักหนาสาหัส

เหมือนก่อนหน้านั้นอีก นางกล่าวต่อว่า "หมู่บ้านเล็กๆ เมื่อครู่ก่อนหน้านี้

ตั้งอยู่ที่เขากุ่ยคู...ไม่ใช่...เขากุ่ยคูก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อเขากุ่ยคู หากแต ่

ชื่อเขาฝอโถว ทั้งนี้ก็เพราะเนินเขาท่ีสูงที่สุดลูกนั้นมีรูปร่างคล้ายเศียร

พระพุทธรูป* หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนั้นก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาฝอโถว" 

เหอสุยเล่าด้วยน�้าเสียงเนิบช้า ยามพูดมุมปากกระตุกคล้ายคนมี

อาการวิตกกังวล ทว่านางกลับไม่รู้ตัว

* ฝอโถว หมายถึงเศียรพระ
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เฉินอิ๋งหาเบาะรองนั่งมาใบหนึ่ง ยื่นส่งให้กับอีกฝ่ายพลางพูดเสียง

อ่อนโยน "กอดมันไว้ จะได้รู้สึกดีขึ้น"

เหอสุยมองดูนางด้วยสายตาลังเล ก่อนจะเอ่ยปาก "ขอบคุณมาก" 

พร้อมกับรับเบาะรองนั่งไป กอดมันไว้ในอ้อมอกแน่น

จะว่าไปก็แปลก เจ้าของอ่อนนุ่มนี้ครั้นเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนกลับ

ช่วยให้นางรูส้กึสบายใจขึน้หลายส่วน ความรูส้กึหวาดกลัวเองก็เหมือนจะ 

ลดน้อยถอยลงตามไปด้วย

"ว่ามาต่อเถอะ หลังจากนั้นเล่า" น�้าเสียงของเฉินอิ๋งยิ่งละมุนละไม 

แฝงไว้ซึ่งน�้าเสียงโน้มน้าวหลายส่วน

เหอสุยกลืนน�้าลาย "ว่ากันว่าตอนคังอ๋อง...ก่อกบฏในเวลานั้น  

พระชายาของคังอ๋องได้น�าพาเหล่าอนุรวมถึงจวิ้นอ๋องจว้ินจู่น้อยไป 

หลบซ่อนตัวอยู่ท่ีใดสักท่ีแถวเขาฝอโถว ได้ยินว่าที่นั่นคังอ๋องได้สร้าง

หมู ่บ้านลึกลับเล็กๆ ไว้แห่งหน่ึงเพ่ือใช้หลบซ่อนตัวเป็นการเฉพาะ  

ทุกๆ ช่วงระยะเวลาหน่ึงจะมีคนเดินทางมาส่งเสบียงอาหารข้าวของ 

เครื่องใช้ให้"

ที่แท้ก็ยังมีที่มาที่ไปเช่นนี้

เฉินอิ๋งพยักหน้าคล้ายคิดอะไรได้บางอย่าง แต่ถึงกระนั้นก็มิได ้

เอ่ยปากตัดบทอีกฝ่าย

เหอสุยพูดต่อ "คนเหล่าน้ันซ่อนตัวอยู่กลางเขาน่าจะ...ประมาณ 

หน่ึงถึงสองเดือน หลังจากน้ันทางราชส�านักก็ส่งก�าลังทหารมาจัดการ 

กับเหล่ากบฏ คังอ๋องตายในสนามรบ ดังนั้นจึงไม่มีคนส่งข้าวของ 

เสบียงอาหารอันใดไปท่ีน่ันอีก ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีคนของทางราชส�านัก 

คอยไล่ล่าสังหารกากเดนของคังอ๋องอยู่ท่ัวทุกหนแห่ง ด้วยเหตุน้ีพวก 
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พระชายาของคังอ๋องจึงไม่กล้าลงจากเขา สุดท้ายก็...อดตายอยู่บนเขา

กันหมดสิ้น"

ครัน้พูดถึงตรงนีน้างก็หยุดชะงกั เน้ือตวัสัน่ระรกิอย่างไม่รูตั้ว หลังจาก 

ผ่านไปครู่ใหญ่นางก็เอ่ยปากเล่าต่อว่า "ข้า...ข้ายังได้ยินเรื่องเล่าอีกเรื่อง 

พวกเขาบอกว่าพระชายาของคังอ๋องพาคนทั้งครอบครัวดื่มยาพิษ... 

ดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย...ตายกัน...ตายกันอย่างน่าเวทนายิ่งนัก เอาเป็นว่า 

พวกเขาท้ังตระกูลล้วนตายกันอยู่กลางเขา ต่อมาทางราชส�านักได้ส่ง

ขุนนางทหารมา ท�าการปิดเขาค้นหาอยู่หลายวัน ว่ากันว่าศพพวกนั้น...

ศพพวกน้ันถูกกลบฝังอยู่ที่น่ัน ฝังอยู่ใน...ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่พวกนาง 

ซ่อนตัวกัน"

ครั้นพูดถึงตรงน้ีเหอสุยก็กอดแขนแน่นอย่างไม่รู้ตัว นางเล่าต่อว่า 

"นับแต่น้ันเป็นต้นมาก็มักมีคนได้ยินเสียงสตรี...และเด็กร�่าไห้ดังลอย 

มาจากท่ีนั่น ในหมู่บ้านนั้นเดิมมีครอบครัวนายพรานพักอาศัยกันอยู ่

หลายครัวเรือน เพียงแต่เพราะพวกเขามักเจอกับผีบังตา บางครั้งถึงกับ

เดินวนเวียนอ้อมไปอ้อมมาอยู่ถึงครึ่งค่อนคืน มีอยู่ครั้งหน่ึงนายพราน 

คนหนึ่งข้ึนเขาไป กว่าจะกลับลงมาได้ก็หลังจากผ่านไปเป็นนาน ตอน 

กลับมาถึงเขาก็เสียสติสิ้นแล้ว เอาแต่บอกว่ามีผีหญิงสาวตามติดเขา 

ไม่เลิก ต่อมา...ต่อมาเขาก็กระโดดหน้าผา กว่าจะหาศพของเขาพบ 

ศพนั่นก็เน่าเปื่อยหมดสิ้น"

เหอสุยใบหน้าซีดเผือดหนักขึ้นไปอีก แต่ถึงกระนั้นเสียงพูดก็ยังคง

ดังต่อเนื่อง "หลังนายพรานผู้นั้นตาย ก็มีคนบอกว่าเขาฝอโถวเต็มไปด้วย

ไอหยินหนักหน่วง เด็กเล็กคนเฒ่าคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยคร้ัง ต่อมา 

หมู่บ้านเล็กๆ นั่นก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ เขาฝอโถวนั่นก็...ก็ถูกคนเรียกเป็น 



77เหยาจี้ซาน

เขากุ่ยคู ตลอดสิบกว่าปีมาน้ีไม่มีคนกล้าเข้าไปล่าสัตว์อีก..." ดวงตา 

ของนางเบกิกว้าง น�า้เสยีงแผ่วเบาราวกับขานรบัอยูกั่บเสยีงลมด้านนอก

หนีซือ่กับหลีซ่ือ่ต่างใบหน้าซดีเผอืด แม้แต่หลีซ่เีองก็ยังหยุดส่งเสยีง 

อิงแอบอยู่กับอ้อมอกของผู้เป็นมารดา ใบหน้าซีดขาวนั้นเต็มไปด้วย 

ความรู้สึกหวาดผวา

ที่มาของเขากุ่ยคูนี้ชวนสะพรึงจริงๆ

"ทีแ่ท้ก็เช่นน้ี" น�า้เสยีงสะอาดสะอ้านสงบน่ิงดงัข้ึน ท�าลายบรรยากาศ 

อึดอัดภายในรถลงในชั่วพริบตา

ทุกคนต่างมองไปทางเฉินอิ๋งผู้เป็นเจ้าของเสียง เห็นนางสีหน้า 

เป็นปกติ หว่างค้ิวแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกผิดหวังน้อยๆ "ข้าคิดว่าเกิดเรื่อง 

อะไรขึ้นเสียอีก ที่แท้ก็แค่ถ้อยค�าเล่าลือเท่านั้น"

น�้าเสียงสีหน้าที่ราวกับไม่มีเรื่องอันใดเกิดข้ึนน้ีท�าเอาคนท้ังคันรถ

ต่างรู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นเล็กๆ

ไม่รู ้ว่าตั้งแต่เมื่อใดท่ีการเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งมวลของเฉินอิ๋ง 

เริ่มส่งผลต่อทุกคน ยิ่งนางแสดงท่าทีสุขุมมากเท่าใด ทุกคนก็ยิ่งมีความ

มั่นอกมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ก็เหมือนอย่างในยามนี้
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"ญาติผู้พี่...ไม่กลัวกระนั้นหรือ" น�้าเสียงสั่นสะท้านของหลี่ซีดังขึ้น

เสยีงพูดของนางแผ่วเบาย่ิงคล้ายกลวัจะท�าคนหรอือนัใดตืน่ตกใจ 

นางพูดพลางกวาดตามองไปรอบๆ ด้วยสายตาตื่นตระหนก

เฉินอิ๋งย้ิมให้นาง "ข้าไม่กลัว เจ้าเองก็ไม่ต้องกลัว ว่ากันตามท่ี 

เขียนไว้ในหนังสือ ภูตผีปีศาจมันก็แค่การรวมตัวกันของมวลอากาศ

เท่านั้น มิอาจท�าอันตรายมนุษย์ได้"

หลี่ซีพยักหน้าทั้งที่สีหน้ายังสับสน

เฉินอิ๋งหันไปทางเหอสุยอีกคราว ถามด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา  

"นายพรานที่เสียสติไปผู ้นั้นนอกจากบอกว่ามีภูตผีปีศาจอาละวาด 

อยู ่บนภูเขา มีผีหญิงสาวตามรังควานเขาไม่เลิกแล้วยังพูดอันใด 

อีกหรือไม่ อย่างเช่นภูตผีปีศาจที่เขาพบเจอน้ันรูปร่างหน้าตาเช่นไร  

หรือว่าพวกมันท�าอะไรเขาบ้าง"

158
คูน�้าสายหนึ่ง
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"ไม่ม ีข้าไม่เคยได้ยินมาก่อน" เหอสยุมองดเูฉนิอิง๋ด้วยสหีน้าท่าทาง

แปลกๆ เรื่องชวนอกสั่นขวัญแขวนเช่นน้ี ทว่าคุณหนูสามสกุลเฉินกลับ 

ซักถามละเอียดถี่ถ้วน หรือนางไม่นึกกลัวเลยแม้แต่น้อย?

ยามน้ีเพราะความรู้สึกประหลาดใจอยู่เหนือกว่าความรู้สึกหวาด

ประหวัน่ท�าให้น�า้เสยีงของเหอสยุกลบักลายเป็นปกตขิึน้มาก "เรือ่งพวกนี้ 

ล้วนแต่มามาแอบเล่าให้ข้าฟัง ข้าเองก็ไม่กล้าซักถามอะไรมากมาย"

นีเ่ป็นเรือ่งปกต ิส�าหรบัคนปกตทิัว่ไปแล้วเร่ืองราวแปลกประหลาด

พิลึกพิลั่นเหล่าน้ีล้วนนับเป็นเรื่องต้องห้าม ผู้ใหญ่ในบ้านไม่อนุญาตให้

พวกเด็กๆ พูดถึงหรือสุ่มสี่สุ่มห้าถาม

เฉินอิ๋งยิ้มอบอุ่นให้กับอีกฝ่าย และปิดฉากบทสนทนาดังกล่าว

บรรยากาศภายในรถเงียบสงัดอยู่ครู ่หนึ่ง หลังจากนั้นน�้าเสียง 

สั่นระริกน้อยๆ ของหลี่ซีก็ดังขึ้นอีกคราว "ญาติผู้พี่ พวกเราต้อง...ต้องไป

เขากุ่ยคูจริงๆ หรือ"

"จริง เราจ�าเป็นต้องไป" เฉินอิ๋งพูดน�้าเสียงทุ ้มต�่า สีหน้าสุขุม 

เยือกเย็น "หากเราตกอยู่ในก�ามือของกองก�าลังที่ไล่ตามมาพวกนั้น  

ข้าเชื่อว่าเรื่องราวย่อมน่ากลัวกว่าภูตผีปีศาจชั่วร้ายพวกนั้นนับร้อยเท่า"

ทนัทท่ีีค�าพูดดงักล่าวหลดุออกจากปาก หนซีือ่กับหลีซ่ือ่ก็สบตากนั

คราหนึ่ง ใบหน้าพลันซีดเผือด

ในตอนนั้นพวกนางต่างคิดถึงบุตรีของตนขึ้นมาพร้อมกันโดย 

มิได้นัดหมาย แค่จินตนาการว่าบุตรีผู้เป็นเหมือนดั่งแก้วตาดวงใจถูก 

พวกผู้อพยพพวกนั้นจับตัวไป พวกนางก็ตัวสั่นเป็นลูกนกแล้ว

หลี่ซื่ออดนึกหวาดผวาไม่ได้ นางกอดเฉินอิ๋งไว้ในอ้อมแขนแน่น

ราวกับกลัวอีกฝ่ายจะถูกใครจับตัวไป
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"ค�าพูดน้ีจะว่าไปก็ถูก" หนีซื่อเองก็โอบกอดหลี่ซีเอาไว้แน่นเช่นกัน 

นางพูดเสยีงแผ่วเบาพลางลบูเส้นผมของผูเ้ป็นบตุรอีย่างทะนุถนอม และ

เอ่ยปากกล่าววาจานุ่มนวล "เจ้าเองก็ต้องฟังค�าพูดของญาตผิูพ่ี้ให้มากๆ"

"อืม ข้าเข้าใจแล้ว" หลี่ซีกัดริมฝีปากพยักหน้า ใบหน้าขาวซีด

หนีซื่อถอนหายใจออกมาเบาๆ ไม่พูดอันใดอีก

อันท่ีจริงนับแต่ขบวนรถถูกขวางอยู่บนเส้นทางเขา สถานการณ์ 

ก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของนางแล้ว แม้แต่หลี่ซื่อเองก็ยังอับจน

ท่ามกลางป่าเขารกร้าง ความรู้ที่พวกนางมีมาตั้งแต่เล็กจนโตล้วน

ไม่อาจใช้การอันใดได้ ที่นี่มิใช่เรือนหลัง ไม่ใช่โลกใบเล็กที่ถูกโอบล้อมไว้

ด้วยก�าแพงสี่ด้าน วาจาคมคายกลางงานเลี้ยงสุราชุมนุมชาท้ังหลาย 

รวมถึงแผนการต่างๆ นานาพวกนัน้ ภายใต้แผ่นฟ้าผนืพสธุากว้างใหญ่นี้

ไม่เพียงจะดูกระจ้อยร่อยหากยังน่าขบขัน

ท่ามกลางโลกที่ไม่รู ้จักคุ ้นเคย สตรีสูงศักดิ์เหล่านี้ล้วนสองตา 

มืดบอด ความรู้ของพวกนางในยามนี้แม้แต่แค่จะเทียบกับนายหญิงส่ี 

สกุลฉิวที่เกิดในชาติตระกูลพ่อค้าผู้นั้นก็ยังเทียบไม่ได้ หากไม่ใช่เพราะมี

เฉินอิ๋งคอยออกค�าสั่ง พวกนางอาจเลือกท�าตามข้อเสนอของเย่ียชิง  

อาศัยเส้นทางเล็กๆ มุ่งหน้าไปเจาหย่วนแล้ว

"ต่อให้มีแผนการวิเศษของนายหญิงสี่สกุลฉิวช่วยขัดขวาง แต่ 

หากเดินทางไปตามเส้นทางเล็กๆ ที่มุ ่งหน้าไปเจาหย่วนนั่น พวกเรา 

คงไม่แคล้วถูกกองก�าลังที่ไล่ตามพวกนั้นขวางไว้ได้อยู่ดี" เสียงของ 

เฉินอิ๋งดังขึ้นอีกคราวราวกับรู้ว่าหนีซื่อก�าลังคิดอะไรอยู่ "ข้าเคยดูแผนที่

ภูมิศาสตร์แม่น�้าล�าธารของพ้ืนท่ีแถบน้ีมาก่อน เส้นทางน้ันขรุขระ 

ไม่ราบเรียบ เดินทางยากล�าบากย่ิง อีกทั้งยังร้างไร้ด่านอันตรายต่างๆ 
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ความเร็วรถของพวกเราเสียเปรียบคนพวกนั้นอยู่แต่เดิม หากไม่คิด 

ใช้ประโยชน์จากลกัษณะภูมปิระเทศอกี เชือ่ว่าไม่เกินคร่ึงชัว่ยาม พวกเรา

ต้องถูกอีกฝ่ายจับตัวได้แน่"

พอเห็นอีกฝ่ายพูดตรงกับสิ่งท่ีใจตนเองคิดเช่นนั้นหนีซื่อก็ตะลึงงัน

ไปเล็กน้อย นางย้ิมข่ืนถอนหายใจกล่าวว่า "เด็กดี ป้ารู้ว่าเจ้าเป็นคน 

มีความคิดอ่าน เช่นนั้นก็ท�าตามท่ีเจ้าว่าเถิด" พูดๆ อยู่นางก็หันไปทาง 

หลี่ซื่อ รอยย้ิมปรากฏชัดกว่าเดิมเล็กน้อย "หากไม่ใช่เพราะเจ้าสาม 

บอกให้พวกเราเปลี่ยนรถ ยามนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร"

นางพูดพลางกอดหลี่ซีแน่นขึ้นอีก ความรู้สึกหวาดผวาปรากฏชัด

อยู่บนใบหน้า

จนกระท่ังหลี่กงพูดถึงเฉินอิ๋ง นางถึงได้รู้ว่าแผนเปล่ียนรถนี้เป็น

ความคิดของเฉินอิ๋ง และก็ด้วยเพราะมีที่มาที่ไปเช่นนี้ ตอนเฉินอิ๋งพูดถึง

เขากุ่ยคู นางถึงไม่เคยเอ่ยปากคัดค้าน

หลี่ซื่อขยับขึ้นหน้าตบมือของหนีซื่อแผ่วเบา พูดด้วยน�้าเสียง 

อ่อนโยนปลอบใจอีกฝ่ายว่า "พ่ีสะใภ้พูดหนักเกินไปแล้ว ยามนี้พวกเรา

ทุกคนล้วนปลอดภัย เช่นนี้ย่อมดีแล้วมิใช่หรือไร"

ครั้นได้ยินเช่นนั้นหนีซื่อก็ขอบตาแดงระเรื่อน�้าตาเจียนหล่ัง หล่ีซื่อ

เองก็พลอยสองตาแดงก�่าขึ้นมาอีกคน

ยามนี้ทุกคนยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ไม่มีใครเป็นอันใด 

แม้เพียงน้อย เช่นนี้ย่อมนับได้ว่าสวรรค์คุ้มครองแล้ว

เพียงแต่เส้นทางนับจากนี้ไปยังคงยากจะคาดเดาได้ ไม่มีผู้ใดรู้ว่า

จะเป็นเช่นไร

พอคิดเช่นนี้สีหน้าท่าทางของคนท้ังคู่ก็กลับกลายเป็นวิตกกังวล 
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ขึ้นมาอีกครั้ง หัวคิ้วขมวดเข้าหากันไม่พูดไม่จา

บรรยากาศภายในรถเงียบสงัดข้ึนมาอีกคราว มีเพียงเสียงลม 

ฝากแฝงไว้ซึ่งเสียงค�ารามเล็กแหลมรันทดยืดยาวลอดผ่านรอยแยกบน

ผนังรถเข้ามา 

ไม่รู ้ว่าผ่านไปนานเท่าใด จู่ๆ เสียงคนเคาะไม้กระดานก็ดังขึ้น  

ตามมาด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบของเย่ียชงิ "ห้ามเปิดประต ูเส้นทางคบัแคบ"

เฉินอิ๋งตะลึงงัน หลังจากผ่านไปได้ครู่หนึ่งสองตาของนางก็เป็น

ประกาย เฉินอิ๋งเอ่ยปากถาม "ถึงอีเซี่ยนเทียนแล้วใช่หรือไม่"

"ใช่" เยี่ยชิงตอบเพียงสั้นๆ

เฉินอิ๋งโล่งอก นางยืดตัวออกไปเลิกม่านหน้าต่าง

ทนัทท่ีีม่านหน้าต่างถูกเลกิเปิด ผนงัผาสงูชนัราวกับคมมดีก็แทบจะ 

แฉลบผ่านปลายจมูกของนางไป เฉินอิ๋งตกใจเล็กน้อย หลังจากตั้งสมาธิ

พิจารณาดูโดยละเอียดนางก็พบว่าภาพตรงหน้าคือผนังผาท่ีเกิดข้ึนจาก

การรวมตัวของก้อนหินตะปุ่มตะป�่ารูปทรงแปลกประหลาด ด้านบนคือ

ต้นไม้เตี้ยๆ รูปทรงพิลึกพิลั่น รถเทียมล่อประหนึ่งถูกหน้าผาบีบให้วิ่งตรง

ขึ้นหน้าไปเรื่อยๆ กิ่งไม้ระผ่านตัวรถเป็นระยะๆ เกิดเป็นเสียงแกรกกราก

ชวนให้เสียวฟัน

"ที่นี่...ก็คืออีเซี่ยนเทียนอย่างนั้นหรือ" หลี่ซีไม่รู้เขยิบเข้ามาตั้งแต่

เมื่อใด นางมองซ้ายมองขวา จู่ๆ ก่ิงไม้แห้งก่ิงหนึ่งก็วาดผ่านหน้าต่าง  

นางตกใจหวีดร้องเสียงหลงออกมาค�าหน่ึง ร่างกายเอนล้มไปทาง 

ด้านหลัง โชคดีที่เฉินอิ๋งช่วยพยุงเอาไว้ได้ทัน

"ไม่ต้องกลัว ม่านหน้าต่างสองชั้น ทนทานยิ่งนัก กิ่งไม้กรีดไม่ขาด" 

เฉินอ๋ิงพูดปลอบใจนางด้วยน�้าเสียงแผ่วเบาพลางประคองให้นางนั่ง 
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กลับเข้าที่

หลี่ซีไม่กล้าขยับเข้าใกล้หน้าต่างรถอีก นางอกสั่นขวัญแขวน 

ดึงมือเฉินอิ๋งไว้พลางพูดเสียงสั่น "ที่นี่...อันตรายจริงๆ"

มุมปากของเฉินอิ๋งยกขึ้นตามความเคยชิน นางพูดออกมาสี่ค�า  

"ยิ่งอันตรายยิ่งดี"

พ้ืนท่ีย่ิงอันตรายเท่าใดก็ย่ิงเป็นประโยชน์ต่อพวกนางมากเท่านั้น  

มีเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร์ประเภทหน่ึงคนเฝ้าหมื่นคนมิอาจผ่าน 

เช่นนี้เท่านั้นพวกนางถึงจะมีโอกาสเอาชีวิตรอดได้

พอเห็นใบหน้าของเฉินอ๋ิงสงบน่ิงราวกับผืนน�้าเช่นน้ันหลี่ซีก็รู้สึก

เหมือนจะนึกโล่งอกขึ้นมาเล็กๆ นางพยักหน้า ใบหน้าขาวซีดปรากฏ 

รอยยิ้มขึ้นน้อยๆ "เมื่อญาติผู้พี่บอกว่าดี ข้าก็เชื่อว่าย่อมต้องเป็นเช่นนั้น"

ตอนน้ีนางเห็นเฉินอิ๋งเป็นดั่งสวรรค์เบื้องบน ขอเพียงเฉินอิ๋งบอก 

ไม่มีปัญหา เช่นนั้นก็ย่อมไม่มีปัญหา

เฉินอิ๋งลูบศีรษะนางด้วยท่าทีอ่อนโยนก่อนจะเอ่ยปากถามออกมา

อีกครั้ง "เยี่ยชิง กองก�าลังที่ไล่ตามมาอยู่ห่างจากพวกเราอีกเท่าใด"

"ไม่รู้" เยี่ยชิงตอบสั้นกระชับแต่กินใจความครอบคลุมไม่เปลี่ยน

เฉินอิ๋งรู้สึกผิดหวังเล็กๆ นางลดม่านหน้าต่างลงและถอยกลับไป 

ที่เดิม
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ชาวยุทธ์ในยุคสมัยน้ีเป็นก็แต่ผู้คนธรรมดาสามัญ ไม่เหมือนกับ 

ในนิยายหรือในภาพยนตร์เมื่อครั้งท่ีดูในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความ

สามารถแปลกประหลาดพิสดาร แล้วไหนเลยจะล่วงรู้ข่าวสารของศตัรไูด้

โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใด 

เฉินอิ๋งรู ้สึกเป็นทุกข์อยู่เล็กๆ ครั้นคิดดูอีกทีนางก็รู ้สึกว่าเรื่องนี ้

อันที่จริงก็มิได้มีอันใดเลวร้าย

ในตอนน้ันเองจู่ๆ เบื้องหน้านางก็คล้ายจะปรากฏเงาร่างเล็กผอม

ของมือสังหารสตรีในต�าหนักฉางชิว

หากพิจารณาดูจากประสบการณ์ในครั้งน้ัน คนในยุทธภพพวกนี ้

ก็ใช่ว่าจะเป็นพวกท่ีไม่สามารถเอาชนะได้ อย่างน้อยนางก็เคยยับย้ัง 

การโจมตีของอีกฝ่ายได้ครั้งหนึ่ง

ครั้นคิดได้เช่นนี้เฉินอิ๋งก็หยิบเอาธนูขึ้นสะพายหลัง 

159
สหายร่วมทัพผู ้ไม่ต่างอันใดกับเทพเซียน
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รถโงนเงนเคลื่อนตัวขึ้นหน้าไม่หยุด เฉินอิ๋งค�านวณระยะทางอยู่

เงียบๆ พลางเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวรายรอบ

เส้นทางเขาคับแคบบีบเสียงลมให้แหลมเล็กเป็นพิเศษ คล้ายมีคน

ส่งเสียงร้องคร�่าครวญอยู่แต่ไกล 

เหอสยุกับหลีซ่ต่ีางตกใจหน้าซดีกอดหนีซือ่แน่น แทบไม่กล้าแม้แต่

จะหายใจ

ในความทรงจ�าของเฉินอิ๋ง อีเซี่ยนเทียนตั้งอยู่ระหว่างแนวสันผา

ภายในเขากุ่ยคู เส้นทางเขาคับแคบ กว้างท่ีสุดก็แค่พอให้ม้าสองตัวว่ิง 

อยู่ด้วยกันเท่านั้น ระยะทางยาวประมาณสามสี่ร้อยเมตร เชื่อมต่อไปถึง

ไหล่เขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบ

นางอดนึกยินดีไม่ได้

รถเทียมล่อสกุลหานมีลักษณะแคบยาว ตัวรถไม่จัดว่ากว้าง  

หาไม่แล้วพวกนางอาจต้องลงรถเดินเท้า หากเป็นเช่นนั้นจริงความเร็ว 

ในการเดินทางย่อมยิ่งลดต�่าลงมาก

ครั้นคิดเช่นนี้เฉินอิ๋งก็เลิกม่านมองออกไปข้างนอก

ตัวรถแนบอยู่กับหน้าผา เสียงแกรกกรากชวนเสียวฟันดังสลับ 

อยู่กับเสียงล้อรถ ราวกับพร้อมจะแยกออกจากกันได้ทุกเมื่อ

จนถึงเพลาน้ีเฉินอิ๋งถึงเพ่ิงเข้าใจถึงความหมายของค�าว่า 'ทิ้งคน

บังคับรถไว้สามคน' ที่เยี่ยชิงพูดก่อนหน้านี้ งานนี้จ�าเป็นต้องอาศัยสารถี

เปี ่ยมประสบการณ์ควบคุมบังคับรถจริงๆ หากเป็นคนท่ัวไปเกรงว่า 

แล่นไปได้ไม่ถึงครึ่งรถก็ติดอยู่กลางทางแล้ว

การว่ิงอยู่บนพ้ืนท่ีคับแคบเช่นนี้ ไม่ว่าจะการโจมตีระยะไกลหรือ

ต่อสู้ระยะประชิดก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนางด้วยกันทั้งสิ้น
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เฉินอิ๋งคิดเช่นนั้น นางแขวนถุงลูกธนูไว้ตรงเอว

หลังจากนั้นประมาณย่ีสิบนาที ในท่ีสุดรถเทียมล่อก็หยุดลง เสียง

เยี่ยชิงดังลอยมาจากทางด้านนอก "ลงรถได้แล้ว"

เฉินอิ๋งขานรับพลางเปิดประตูรถ นางเห็นเยี่ยชิงที่อยู่ทางด้านหน้า

ลงจากรถก่อนแล้ว ก�าลังแหงนหน้ามองไปรอบๆ

เฉินอิ๋งก็ท�าเช่นกัน

ทีน่ี่เป็นพ้ืนท่ีโล่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิสีด้่านล้วนผนังผาราบเรียบ

ราวถูกมีดตัดเฉือน บนพ้ืนเต็มไปด้วยพืชจ�าพวกตะไคร่ เจวี๋ย* และ 

เห็ดนานาชนิด

คาดว่าคงเพราะอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมแีสงน้อยมานานปี ต้นไม้บนพ้ืนท่ีว่าง

ส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็กเตี้ย กระจายกันอยู่ห่างๆ ยามนี้แม้จะยังอีกนาน

กว่าจะค�า่ ทว่าแสงสว่างทีล่อดส่องลงมากลบัอมึครมึย่ิง ผนวกกับอากาศ

ชื้นๆ ท่ีแผ่กระจายอยู่ท่ามกลางสายลมท�าให้รอบข้างคล้ายมีหมอกบาง

ฉาบอยู่ชั้นหนึ่ง โชคดีที่พื้นที่ว่างแห่งนี้ใหญ่พอ เท่าที่ประเมินด้วยสายตา

ท่ีน่ีน่าจะมีขนาดราวๆ ครึ่งสนามฟุตบอลเห็นจะได้ นอกจากนี้เฉินอิ๋ง 

ยังได้ยินเสียงน�้าอยู่รางๆ

นางพลันรู้สึกโล่งอก

น�้าเป็นต้นก�าเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ขอเพียงมีน�้า ความหวัง 

ที่จะมีชีวิตรอดของพวกนางย่อมเพิ่มมากขึ้นหลายส่วน

"ออกไม่ได้ เข้าไม่ได้" น�้าเสียงทุ้มต�่าแผ่วเบาของเย่ียชิงท่ีอยู่ข้างๆ 

ดังขึ้น ฟังไม่ออกถึงอารมณ์ความรู้สึกอันใด

เฉินอิ๋งมุมปากขยับ รอยย้ิมบนใบหน้ายังคงพิลึกพิลั่นเหมือนเช่น 

* เจวี๋ย หมายถึงต้นเฟิร์น
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ทุกครั้ง

ไม่ต้องสงสยัเลยว่าน่ีเป็นค�าพูดของเย่ียชงิท่ีชวนให้คนรูส้กึสบายอก

สบายใจที่สุด

ต่อให้ยังคงเป็นเพียงไม่กี่ค�าก็ตาม

หากแม้แต่เย่ียชงิเองก็ยังคิดว่าทีแ่ห่งนีย้ากทีค่นนอกจะบกุเข้ามาได้  

เช่นน้ันกองก�าลงัทีไ่ล่ตามมาพวกน้ันก็ย่อมไม่มทีางบกุเข้ามาจากทางอืน่ 

และน่ันก็หมายความว่าขอเพียงเฝ้าอีเซี่ยนเทียนนี้ไว้ให้ดี อีกฝ่ายก็ย่อม

ไม่อาจท�าอันใดได้

ทว่าในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือหากอีกฝ่ายบุกเข้ามาได้ส�าเร็จ พวกนาง

ก็ย่อมสิ้นหนทางหลบหนีเช่นกัน

คิดใช้ประโยชน์จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ก็จ�าเป็นต้องรู้จัก

ควบคุมมันให้ได้

แต่ไหนแต่ไรโลกน้ีก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า 'สมบูรณ์แบบ' แค่ได้ 

ครอบครองค�าว่า 'ได้เปรียบ' เช่นนี้เฉินอิ๋งก็รู้สึกพอใจมากแล้ว

ยามนีพ้วกเฉินอิ๋งลงจากรถมากนัหมดแล้ว เงาไมจ้ับอยูบ่นใบหน้า

หวาดประหวั่นของทุกคน หวงซื่อโอบบุตรชายทั้งสองของตนเองไว้แน่น 

ใบหน้าซดีขาวราวกับกระดาษ หมงิซนิทีอ่ยู่ข้างๆ ก็ใบหน้าซดีเผอืดเช่นกัน  

หนีซ่ือกับหลี่ซ่ือแม้จะวางตนสงบนิ่งได้ แต่ถึงกระนั้นก็ปิดบังความรู้สึก

กระวนกระวายที่ซ่อนลึกอยู่ในดวงตาไว้ไม่อยู่

นอกจากเยี่ยชิงกับหม่าเหล่าซานแล้ว คนอื่นๆ ยามนี้ที่ยังคงรักษา

ท่าทีสงบน่ิงได้มีก็เพียงแค่สองคนเท่านั้น หน่ึงคือเฉินอิ๋ง ส่วนอีกคน 

กลับเป็นกัวหว่าน

ใบหน้างดงามของนายหญิงสี่สกุลฉิวยังคงรักษาไว้ซึ่งสีหน้า 
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ยามปกติ ยามนี้นางเริ่มลงมือแบ่งก�าลังคนออกอย่างเป็นระบบระเบียบ 

บ่าวไพร่ของนางพวกนั้นบ้างก็ไปหาท่ีมาของแหล่งน�้า บ้างก็ไปค้นหา 

ข้าวของภายในรถ บ้างก็ไปตรวจดูลักษณะพ้ืนท่ีโดยรอบ สารถีทั้งสอง

ก�าลังปลดล่อออกจากแอกรถ อีกทั้งยังมีคนหอบฟางหญ้าเข้ามา

ขณะก�าลังจัดการเรื่องราวต่างๆ กัวหว่านยังพูดจาปลอบโยน 

ลูกพ่ีลูกน้องท่ีตื่นตระหนกท�าอะไรไม่ถูก ค�าพูดค�าจากิริยาท่าทางอันใด

ล้วนไม่แสดงอาการเร่งร้อน นับแต่ต้นจนจบล้วนสงบนิ่ง

ช่างเป็นสหายร่วมทัพผู้ไม่ต่างอันใดกับเซียนเทพโดยแท้! เฉินอิ๋ง

ทอดถอนใจ

นายหญิงสี่สกุลฉิวผู้น้ีรวบเอางานเล็กงานน้อยไปท�าเองหมดส้ิน  

อีกทั้งยังจัดการราวกับว่าทั้งหมดทั้งมวลน้ีล้วนเป็นสิ่งที่ต้องท�า ไม่ว่า 

จะหาแหล่งท่ีมาของน�้า ส�ารวจลักษณะพ้ืนท่ี รวบรวมเสบียงอาหาร 

และอื่นๆ

ถึงจะพบเจอกัวหว่านเพียงสองครั้ง แต่เฉินอิ๋งยามนี้กลับรู ้สึก 

คล้ายเคยร่วมมือกันมาเป็นเวลาช้านาน เรียกได้ว่าถึงข้ันเข้าใจกันได้ 

โดยไม่ต้องเอ่ยปาก

นางอดนึกโล่งอกไม่ได้ มีกัวหว่านอยู่ด้วย ภาระบนไหล่ทั้งสองข้าง

ของนางเรียกได้ว่าทุเลาเบาบางลงไม่ใช่น้อย

ขณะก�าลังคิดเช่นน้ีกัวหว่านก็แบ่งหน้าท่ีให้พวกบ่าวไพร่เสร็จเป็น 

ท่ีเรียบร้อยแล้ว ครั้นเห็นพวกเฉินอ๋ิงยืนมองดูนางอยู่ข้างรถ นางก็ย้ิม 

ออกมาน้อยๆ เดินตรงเข้ามาแสดงคารวะต่อหนีซื่อและหล่ีซื่อ เอ่ยปาก

อย่างอ่อนโยนว่า "ขอฮูหยินทั้งสองได้โปรดให้อภัยที่ข้าถือวิสาสะจัดการ

โน่นนี่ตามอ�าเภอใจ"
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การตะลอนเดินทางท�าหนีซื่อเหนื่อยล้าแทบสิ้น ที่ท�าได้ยามนี้ก็แค่

เพียงพยุงร่างไว้เท่านั้น ครั้นได้ยินอีกฝ่ายพูดออกมาเช่นนั้นนางก็เผยยิ้ม

กล่าววาจานุ่มนวล "นายหญิงสี่หาควรพูดเช่นนั้นไม่ โชคดีที่มีเจ้าอยู่ด้วย 

พวกเราถึงได้สะดวกสบายเช่นนี้ เจ้าเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกบ่อยครั้ง 

กระท�าการใดๆ ย่อมไม่เหมือนกับพวกเราท่ีน้อยนักจะได้ออกจากเรือน 

ยามนี้ทุกอย่างก็แล้วแต่เจ้าจะเห็นสมควรเถอะ"

นางหาใช่คนมิกล้าตัดสินใจไม่ ครั้นพูดจบนางก็หันกลับไปสั่ง 

บ่าวไพร่สกุลหลี่ "อีกสักครู่พวกเจ้าจงฟังค�าสั่งของนายหญิงสี่ ค�าสั่ง 

ของนางก็คือค�าสั่งของข้า" พูดจบนางก็หันไปทางกัวหว่าน ฝืนย้ิมกล่าว 

"ต้องล�าบากเจ้าแล้ว ยามน้ีข้าสภาพจติใจไม่สูดี้นกั คงแบกรับงานเหล่าน้ี 

ไม่ไหว"

กัวหว่านเองก็ไม่ปฏิเสธ นางเอ่ยปากรับค�าก่อนจะหันหน้าไปทาง 

เฉินอิ๋ง ใบหน้างดงามยามนี้แลดูเอาจริงเอาจังย่ิงนัก จู่ๆ นางก็แสดง 

คารวะเฉนิอิง๋พลางกล่าวว่า "หากมใิชค่ณุหนสูามปฏภิาณไหวพรบิฉบัไว  

พวกข้ายามนี้คงตกอยู่ในมือศัตรูแล้ว ข้าขอเป็นตัวแทนพ่ีน้องทั้งหลาย

ขอบคุณคุณหนูที่ช่วยเหลือ"

เฉินอิ๋งนึกไม่ถึงว่านางจะพูดเช่นนี้ จึงรีบเบี่ยงกายหลบพลางกล่าว

วาจาถ่อมตนออกมาสองสามประโยค

กัวหว่านยืดตัวตรงเอ่ยปากต่อ "คุณหนูสามถึงจะเผชิญหน้ากับ

วิกฤตแต่กลับไม่ลนลานแม้แต่น้อย หน�าซ�้ายังอาศัยลักษณะภูมิประเทศ

ต่อต้านศัตรู นับว่าเป็นผู้มีความสามารถยิ่ง มิใช่คนเช่นสตรีในเรือนหลัง

อย่างพวกเราจะเทียบได้ เชื่อว่านับแต่น้ีไปคุณหนูยังมีเร่ืองใหญ่อื่นๆ  

ให้ต้องจัดการอีก เช่นนั้นคุณหนูสามก็ไปจัดการเถอะ เรื่องน�้าท่าอาหาร
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การกินที่พัก เตากระทะฟืนไฟบ่าวไพร่อันใด ข้าจะช่วยรับผิดชอบจัดการ

ให้เอง"

ทันทีที่ค�าพูดดังกล่าวหลุดออกจากปากอีกฝ่าย ไม่เพียงแต่เฉินอ๋ิง

เท่านั้น แม้แต่พวกหนีซื่อเองก็ยังตะลึง

นายหญิงสี่สกุลฉิวผู้นี้ฉลาดปราดเปรื่องเด็ดขาดกล้าหาญ กระท�า

การใดล้วนรอบคอบเหมาะเจาะเหมาะสม นับว่าหาตัวจับได้ยากย่ิง  

แต่ท่ีท�าให้คนรู้สึกประหลาดใจก็คือภายใต้สถานการณ์สับสนอลหม่าน

เช่นน้ี ขณะท่ีทุกคนต่างวิ่งวุ่นกันราวกับแมลงวันไม่มีหัว แต่นางกลับ

จดัการทุกอย่างได้เหมาะเจาะรวดเรว็ หวัสมองแจ่มใส เกรงว่าแม้แต่บรุุษ

ก็ยังเทียบไม่ได้

เฉินอิ๋งถึงจะไม่เคยดูแคลนคนในยุคโบราณ ทว่ายามนี้นางก็ยัง 

อดรู้สึกไม่ได้ว่ากัวหว่านผู้น้ีได้เปลี่ยนมุมมองท่ีนางมีต่อสตรียุคโบราณ 

ไปหมดสิ้น

หากกัวหว่านมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน ชีวิตของนางย่อมต้องมีแต่

ความเจริญรุ่งเรือง ท�าการงานใดล้วนประสบความส�าเร็จเป็นแน่
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"เจ้าสาม ต่อจากนี้พวกเราควรท�าเช่นไร" หลังรู้สึกประหลาดใจอยู่

ชัว่ขณะ ในทีส่ดุหนีซือ่ก็ได้สติอกีคราว นางถามเฉนิอิง๋เบาๆ พลางหนัมอง

ไปทางหลี่กงอย่างไม่รู้ตัว ใบหน้าแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่

หลายส่วน

นับแต่เปลี่ยนรถ อ�านาจในการจัดการของหลี่กงก็ถูกเฉินอิ๋ง 

ลดทอนลง ตอนรถม้าถูกล้อมเฉินอิ๋งไม่เพียงเป็นฝ่ายตัดสินใจ หากยัง 

เกลี้ยกล่อมเย่ียชิงให้ยอมท�าตาม หลี่กงเป็นถึงบุรุษแต่กลับไม่อาจ 

แสดงความสามารถใดๆ ออกมาแม้เพียงน้อย ยามนีห้ลีก่งเพราะร่างกาย

ไม่อาจปรบัตัวเข้ากับการห้อตะบงึเมือ่ครูจ่งึถูกบ่าวไพร่ประคองลงจากรถ

มาน่ังพักอยู่กับพ้ืนหน้าตาซดีเซยีว เห็นได้ชดัว่าไม่อาจเสนอความคดิเหน็

อันใดได้

เมือ่เห็นภาพเหตกุารณ์ดงักล่าวปรากฏชดัต่อสายตาเช่นนัน้ หนซีือ่

160
สือต้าจินกัง
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มีหรือจะไม่รู้สึกอันใด นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์

"ป้าสะใภ้ได้โปรดรอสักครู่" เฉินอิ๋งบอกกับหนีซื่อ

ยามน้ีนางยังมีเรื่องส�าคัญท่ีต้องท�าจริงๆ เรื่องปลอบขวัญอันใด 

คงท�าได้เพียงพักเอาไว้ก่อน

นางส่งสายตา 'วางใจ' ให้กับหนซีือ่คราหนึง่ก่อนจะกระซบิแผ่วเบา

บอกกบัหลีซ่ือ่ "ท่านแม่รอสกัครู"่ หลงัจากนัน้ก็ปลกีตัวเดนิไปหยดุอยู่หน้า

เยี่ยชิงกับหม่าเหล่าซาน

ยามน้ีพวกเขาสองคนก�าลังยืนอยู่ตรงปากทางเข้าอีเซี่ยนเทียน  

คอยจับตามองดูความเคลื่อนไหวด้านนอก

"คงอีกสักพัก" พอเห็นเฉินอิ๋งเดินเข้ามา หม่าเหล่าซานก็เอ่ยปาก 

ขึ้นก่อน

เมื่อครู่เขาหมอบฟังดูแล้ว แต่กลับไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าม้า นั่นก็

หมายความว่ากองก�าลังที่ไล่ตามมาพวกนั้นยังอยู่ห่างออกไปอีกไกล

เฉินอิ๋งกล่าวขอบคุณออกมาคราหนึ่ง ก่อนจะหันมองไปทางเยี่ยชิง 

สายตาจ้องลกึเข้าไปในดวงตาของอกีฝ่ายพลางกล่าว "ข้ามเีรือ่งบางอย่าง

ต้องการให้ท่านช่วยเหลือ"

เย่ียชงิยังไม่ทนัตอบหม่าเหล่าซานทีอ่ยู่อกีด้านกลับพาดดาบข้ึนไหล่

แอบพิจารณาดูเฉินอิ๋งอยู่เงียบๆ

ดรุณีสูงศักดิ์ท่าทางแปลกประหลาดนางนี้เหมือนจะเป็นคนฉลาด 

เรื่องนี้จึงท�าให้เขานึกกระหายใคร่รู้อยู่ไม่น้อย ดรุณีน้อยที่ไม่เคยออกพ้น

ประตูเรือนไฉนจึงมีความคิดมากมายได้เยี่ยงนี้

เยี่ยชิงกลับสีหน้าเรียบเฉย นางก�าลังรอให้เฉินอิ๋งเอ่ยปาก

จากประสบการณ์ทีไ่ด้รูจ้กักับอกีฝ่ายประมาณครึง่วัน เย่ียชงิเชือ่ว่า
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หากไม่มีแผนการเอาไว้ในใจแล้ว ดรุณีสูงศักดิ์ผู้น้ีไหนเลยจะเสนอให ้

พวกนางมาที่เขากุ่ยคูแห่งนี้

จริงอย่างที่นางคิดไว้ เพียงไม่กี่อึดใจเฉินอิ๋งก็เอ่ยปากออกมาจริงๆ

เพียงแต่ค�าพูดนี้นางกลับมิได้บอกกับเยี่ยชิง

นางหันมองไปทางหม่าเหล่าซาน มมุปากแขวนไว้ซึง่รอยย้ิมอนัเป็น

เอกลักษณ์ น�้าเสียงสงบนิ่ง "จอมยุทธ์หม่า ขอยืมดาบท่านใช้สักครู่  

พวกเราฆ่าล่อทิ้งสักสองตัวดีหรือไม่"

ยามนียั้งไม่ถึงกลางยามเซนิ ทว่าพระอาทิตย์กลบัเริม่คล้อยไปทาง

ทิศตะวันตกเพ่ิมอีกสองสามส่วน ดึงเงาต้นไม้เต็มภูเขาให้ย่ิงเหยียดยาว

มากกว่าเก่า

ลมแรงกว่าก่อนหน้านี้มากโข โหมกระหน�่าวนเวียนอยู่ระหว่าง 

ภูเขากับทุ่งหญ้ากว้าง พัดม้วนฝุ่นทรายไปมาอย่างไม่รู้จักเหนื่อยอ่อน  

ก่อนจะฟาดกลับใส่พ้ืนเต็มแรง เพียงไม่นานเสียงฝีเท้าม้าก็ดังลอยมา 

ตามลมเบาๆ เพียงไม่ก่ีอึดใจคนชุดด�าบนหลังม้าจ�านวนหลายสิบคน 

ก็ปรากฏขึ้นบริเวณหัวเลี้ยวเหนือเส้นทางเขาภายในเขากุ่ยคู

พวกเขาแต่ละคนล้วนเคลือ่นไหวคล่องแคล่ว มีอาวุธแขวนอยู่บนเอว  

ใบหน้ามีผ้าด�าปิดไว้ โผล่ให้เห็นก็แต่เพียงดวงตา กลิ่นอายโหดเห้ียม

กระหายเลือดสะพัดอยู่ทั่วร่าง

ฝูงม้าพุ่งตรงเข้ามาเร็วรี่ ครั้นถึงหัวเลี้ยวถัดมาพวกเขาก็หยุดขบวน

คล้ายก�าลังวินิจฉัยเส้นทาง หลังจากผ่านไปครู่หน่ึง คนชุดด�ารูปร่าง

ผ่ายผอมที่อยู่ด้านหน้าสุดก็ยกแส้ม้าขึ้นสะบัด

ขวับ!
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เสียงดังกระจ่างชัด แส้ม้าชี้ไปทางทิศเหนือ 

เสยีงสะบดัแส้ม้าเสมอืนหน่ึงค�าสัง่ ทุกคนต่างพากันควบม้าข้ึนเหนอื  

เสียงฝีเท้าม้าสับสนดังกลบเสียงลมค�ารามหมดสิ้น

ทว่านอกจากนี้แล้วพวกเขากลับไม่มีผู้ใดพูดคุยกันแม้แต่คนเดียว 

ทุกคนต่างปิดปากเงียบราวกับเป็นเพียงแค่เงาที่เคลื่อนไหวได้เท่านั้น

หลงัจากผ่านไปครึง่ก้านธูป ทีป่ากทางเข้าอเีซีย่นเทียนก็มคีนกลุ่มหน่ึง 

มุ่งหน้าตรงเข้ามา รอยล้อของรถเทียมล่อบนพ้ืนบอกให้พวกเขารู้ว่า 

ขบวนรถแล่นลึกเข้าไปในเส้นทางคับแคบเบื้องหน้า

"หยุด!" น�้าเสียงทุ้มต�่าเต็มไปด้วยพลังอ�านาจของคนผู้หนึ่งดังขึ้น 

ขบวนม้าหยุดลงรวดเรว็ ทกุคนยังคงนิง่เงียบไม่พูดไม่จา ม้าส่งเสียง

ฟืดฟาดออกจมูก สะบัดหางราวกับดมเจอกลิ่นผิดปกติอะไรบางอย่าง 

อยู่ในหุบเขาลึกแปลกประหลาด

ลมโถมกระหน�า่รนุแรง พ้ืนท่ีรายรอบถูกปกคลมุด้วยความเงยีบสงัด 

แม้แต่เสียงนกสักตัวก็ยังไม่มี ต้นไม้สูงชะลูดทอดเงาอึมครึมลงมา  

ลมกระโชกพัดผ่านยอดไม้ไม่หยุด ประเด๋ียวก็หวีดแหลมประเดีย๋วก็ทุ้มต�า่ 

แสงตะวันเหนอืยอดไม้พวกน้ันค่อยๆ ถอยจากไปทลีะน้อยคล้ายยอมแพ้

ให้กับช่วงเวลาโพล้เพล้ที่ปกคลุมอยู่ทั่วแผ่นฟ้าผืนปฐพี

คนชุดด�าพวกน้ันซ่อนตัวอยู่ใต้เงาไม้ราวกับก�าลังรอให้ความมืด

กลืนกินเข้ามา

ทันใดน้ันเสียงฝีเท้าม้าแผ่วเบากลุ่มหนึ่งก็ดังลอยมา ม้าตัวหนึ่ง

เคลื่อนออกมาจากขบวน คนบนหลังม้ารูปร่างซูบผอม ดวงตาที่อยู่เหนือ

ผ้าด�าชัว่ร้ายไม่ต่างอนัใดกับอสรพิษ หว่างคิว้ค่อนไปทางด้านซ้ายมไีฝด�า

เม็ดใหญ่อยู่เม็ดหนึ่ง
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ทันทีที่คนผู้นั้นขยับขึ้นหน้า มือของเขาก็กดลงบนเอว

กลิ่นคาวเลือด!

บนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังอีเซี่ยนเทียนมีกล่ินคาวเลือดกลุ่มหนึ่ง

ลอยมา กลิ่นของมันท้ังใหม่ท้ังคาวราวกับยังมีไอร้อนไหลทะลักออกมา

จากร่างสดๆ ใหม่ๆ

คนชุดด�าต่างพากันน่ิงเงียบ บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก

กระวนกระวายจางๆ สถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนภายในยามน้ีเป็นเช่นไรไม่มใีคร 

บอกได้ ทว่ากลิน่คาวเลอืดนัน้กลับคล้ายเปน็ลางสังหรณ์ไมสู่ด้บีางอย่าง

แม้จะรูด้ว่ีาสตรเีหล่าน้ันมชีาวยุทธ์ปกป้องคุม้ครองอยู่ แต่พวกนาง

ก็เป็นแกะอ้วนพีตัวหนึ่งด้วยเช่นกัน แค่พิจารณาจากทองเม็ดถั่วท่ีโปรย

ออกมาก็รูไ้ด้แล้วว่าแกะตัวน้ีอวบอ้วนย่ิงนัก เพียงพอให้พวกเขาแบ่งปันกัน

ทว่ากลิ่นคาวเลือดคาวข้นท่ีโชยมายามน้ีกลับท�าให้พวกเขาอดนึก

โยงไปถึงเรื่องราวไม่สู้ดีอะไรบางอย่าง เช่นเห็นสมบัติก็นึกคิดชั่วร้าย  

อย่างฆ่าคนชิงสมบัติ

เพราะก่อนหน้านี้ไม่นาน เหตุการณ์เช่นนั้นเพิ่งเกิดขึ้นกับพวกเขา

ทองเม็ดถ่ัวทั่วพ้ืนส่องประกายเจิดจ้าท�าคนตาแทบบอด พวกเขา

บ้างก็ลงจากหลังม้ามาเก็บจนกระทั่งแย่งชิง ลงมือท�าร้ายกันจนกระทั่ง

ชักดาบประหัตประหารกันเอง...

ครั้นจ้าวเปียวหัวหน้ากลุ่มสือต้าจินกังท่ีอยู่ภายใต้สังกัดเฮยหู่ปัง* 

สั่งให้พวกพ่ีน้องจัดการฆ่าคนสองคนที่ต่อสู้กันดุเดือดเลือดพล่านเป็นท่ี

เรียบร้อย คนชุดด�ากลุ่มน้ีอย่างน้อยก็มีอีกห้าคนที่บาดเจ็บเลือดอาบ  

ส่วนพวกที่เหลือส่วนใหญ่ล้วนจมูกเขียวใบหน้าบวมปูด

* เฮยหู่ หมายถึงเสือด�า ชื่อเฮยหู่ปังเป็นชื่อกลุ่มอิทธิพลมืดที่กลุ่มสือต้าจินกังสังกัดอยู่
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"จับคนไม่ได้ พวกเจ้าก็อย่าหวังจะมีชีวิตได้ใช้เงินทองอันใด!"

น�า้เสยีงดดัุนของจ้าวเปียวดังระคนอยู่กับกลิน่คาวเลือด ทีอ่ยูใ่ต้เท้า

ของเขาคือหัวคนกับแขนขาที่ถูกตัดขาด แต่เขากลับไม่สนใจแม้แต่จะ

เหลือบแล หากกลับยกเท้าย�่าผ่านไป เกิดเสียงสวบสาบดังอยู่ท่ามกลาง

ดินเลนที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดพวกนั้น 

กองก�าลังที่รวมตัวขึ้นเป็นการชั่วคราวนี้มีเฮยหู่ปังเป็นผู้น�า กลุ่ม

สือต้าจินกังนอกจากจ้าวเปียวที่เป็นพ่ีใหญ่แล้ว ยังมีเหล่าซื่อ เหล่าจิ่ว  

และเหล่าสือออกปฏิบัติการร่วมด้วย ดังน้ันจ้าวเปียวจึงกลายเป็นผู้น�า 

ที่มีอ�านาจตัดสินใจเด็ดขาด

สองชีวิตมากพอที่จะท�าให้พวกหัวมังกุท้ายมังกรเหล่านี้สงบลงได้

ชัว่คราว การเคลือ่นไหวของจ้าวเปียวหลงัจากน้ันกลบัเป็นไปอย่างใจกว้าง  

เขาไม่เพียงให้เวลาทกุคนค้นหาไปทัว่เส้นทางเขา เก็บทองเมด็ถ่ัวพวกน้ัน

จนเกลี้ยง หน�าซ�้ายังบอกว่าเฮยหู่ปังจะไม่ชักส่วนแบ่งอันใด ขอให้ทุกคน

สบายใจได้ กลุ่มสือต้าจินกังเองก็จะไม่ชายตามองทองค�าพวกนั้นด้วย  

ย่ิงไปกว่านั้นหลังจัดการกับการค้าครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย สมบัติท่ีได้มา 

ยังจะแบ่งปันให้ทุกคนเท่าๆ กันอีก

ใช้ท้ังไม้อ่อนไม้แข็งเช่นน้ี คนพวกนั้นก็กลับกลายเป็นมีระเบียบ 

ขึน้มาก สามารถอาศัยโอกาสนีจ้ดัการเสีย้นต�ามอืสองรายไปได้ จ้าวเปียว

นับว่าพอใจยิ่ง
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กว่าจะได้เริม่ออกเดินทางใหม่อกีครัง้พวกเขาก็เสยีเวลากับทองเมด็ถ่ัว 

ไปไม่ใช่น้อย โชคดีที่ไม่มีใครกล้าขัดค�าสั่งของจ้าวเปียวอีก การเดินทาง

ที่เหลือราบรื่นไร้อุปสรรค

เพียงแต่กลิน่คาวเลอืดทีโ่ชยออกมาจากอเีซีย่นเทียนน้ันกลบัท�าให้

จ้าวเปียวรู้สึกประหลาดใจ

เขานึกไม่ถึงว่า 'สามอสูรสกุลหม่า' ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธภพ 

จะมีวันลงมือกับแกะอ้วน 

ความดุดันของสกุลหม่าสามพ่ีน้องสร้างความหวาดหว่ันให้เขาอยู่

ไม่ใช่น้อย กลิน่คาวเลอืดในเวลานีย่ิ้งท�าให้เขาไม่กล้าเคลือ่นไหวบุม่บ่าม

ลมค�ารามผ่านพัดอยู่บนเส้นทางเขารวดเร็ว กลิ่นคาวเลือดน่า

สะอิดสะเอียนระคนอยู่กับกลิ่นสนิมก�าจายอยู่ท่ัวทุกสารทิศ อีกท้ังยัง

ระคนอยู่กับเสียงครวญครางรางเลือน

161
ค่ายกลธนูเป ิดศึก
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ดวงตาโหดเหี้ยมอ�ามหิตของจ้าวเปียวส่องประกายวับวาวเย็น 

ยะเยือก เขาโบกมือ ม้าสามตัวขยับขึ้นหน้ารวดเร็ว ปกป้องคุ้มครองเขา

อยู่ซ้ายขวา คนทั้งสี่ควบคุมความเร็วของม้าไว้ ค่อยๆ ควบม้าเข้าไปใกล้

ปากทางเข้าอีเซี่ยนเทียน

เสียงลมย่ิงพัดย่ิงทุ้มต�่า พระอาทิตย์แดงฉานดุจเลือดแขวนตัว 

เอียงเฉียงอยู่เหนือยอดเขาด้านหนึ่ง เงาขนาดใหญ่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้า

ทุกคน

ย่ิงขยับเข้าใกล้ปากทางเข้ามากเท่าใด กลิ่นคาวเลือดก็ย่ิงเข้มข้น

มากขึ้นจนแทบจะท�าคนตีลังกาหงายหลัง ทว่าคนบนหลังม้าทั้งสี่กลับ

สีหน้าเฉื่อยเนือย มีก็แต่สายตาเท่านั้นที่ระแวดระวังเต็มเปี่ยม

ด้านหน้าห่างออกไปประมาณร้อยก้าว รถคันหนึ่งเอียงกระเท่เร่อยู่

กลางเส้นทางคับแคบ ล้อรถหลุดออก กองผ้าที่ถูกพับอย่างเป็นระเบียบ

กระจัดกระจายอยู่ข้างๆ เป็นจ�านวนมาก เห็นได้ชัดว่าเป็นรถส่งสินค้า

สตรีเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วยโลหิตสองนางนอนอยู่กับพ้ืน หน่ึงในน้ัน

นอนหงาย เส้นผมกระเซอะกระเซิงใบหน้าอาบไปด้วยเลือด ไม่แม้แต่ 

จะขยับ มือที่โผล่ออกมาอยู่ทางด้านนอกคล�้าเขียว คาดว่าน่าจะตายมา

ชั่วระยะหนึ่งแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่งคล้ายยังมีลมหายใจ เสียงครวญคราง

เม่ือครู่น่าจะเป็นเสียงของนาง แผ่นหลังของสตรีผู้น้ีเต็มไปด้วยเลือด  

ดูจากเสื้อผ้าขาดวิ่นนั่น นางน่าจะโดนฟันเข้าที่กลางหลัง

ครั้นขยับขึ้นหน้าไปอีกหกสิบเจ็ดสิบก้าว พวกเขาก็พบกับรถที่ 

พลิกคว�่าอีกคันหน่ึง ข้างรถยังคงเต็มไปด้วยสินค้า เลือดสดๆ ไหลผ่าน

ประตูรถท่ีปิดสนิทออกมา แม้แต่ผนังผาทั้งสองข้างทางก็ยังเต็มไปด้วย

คราบเลือด กลิ่นคาวเลือดเข้มข้นลอยออกมาจากในนั้น
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คนบนหลังม้าทั้งสี่สบตากันคราหนึ่ง เสียงเคร้งคร้างดังข้ึนอยู ่

หลายคราว อาวุธอันใดล้วนอยู่ในมือหมดสิ้น หลังจากนั้นไม่จ�าเป็นต้อง

รอให้จ้าวเปียวออกค�าสัง่ คนสองคนทีอ่ยู่ด้านหน้าสดุก็ควบม้าขยับเข้าไป

ในอีเซี่ยนเทียน

ในท่ีสดุก็ถึงยามพลบค�า่ ข้างในอเีซีย่นเทียนอมึครึมกว่าทางด้านนอก  

ตอนควบม้าเข้าไป คนชดุด�าท่ีเป็นแนวหน้ารูส้กึว่าบนพ้ืนนอกจากกรวดหนิ 

กับวชัพืชทัง้หลายแล้ว ยังมก่ิีงไม้หกัอยู่อกีไม่ใช่น้อย หากพิจารณาดจูาก

ร่องรอยด้านบน เหมือนจะเป็นฝีมือคน

ดูท่าภาพสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ายามนี้หาใช่การลงมือ 

แต่ฝ่ายเดียวไม่ หากแต่มีคนประมือกันที่นี่

คนบนหลงัม้าทัง้สองสบตากัน ต่างเห็นแววตาลงิโลดอยู่บนใบหน้า

ของอีกฝ่าย

จากรายงานสถานการณ์ของพวกเขา คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ล้วนแต่

อิสตร ีดงันัน้นอกจากสามพ่ีน้องสกุลหม่าจะลงมอืประหตัประหารกันเอง

แล้ว พวกเขาไหนเลยจะมีศัตรูอื่นใดอีก

งานนีต้้องเป็นการฆ่ากนัเองแน่ กเ็หมอืนตอนพวกเราเก็บทองเม็ดถ่ัว 

นั่น

คนทัง้สองต่างคดิเช่นนัน้ สายตาโลภโมโทสนักวาดมองไปยังข้าวของ 

ที่กระจัดกระจายเกลื่อนพื้น หมายพบแสงเงินแสงทองสักสองสามจุด

ทันใดนั้นลมประหลาดระคนอยู่กับเสียงค�ารามสายหน่ึงก็พัดโหม

เข้ามา พวกเขาต่างสะดุง้ตกใจ วาดเหว่ียงดาบในมอื กวาดตามองไปรอบๆ  

ด้วยท่าทีระแวดระวัง

ผนังผาท้ังสองด้านราวกับพร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมือ่ บบีเส้นทาง



100 ออกจากจวนมาไขคดี 3

เขาให้ดูแคบยาวเป็นพิเศษ ลมตะวันตกพัดต้นไม้กรวดหินส่ายไหว เสียง

ซือ่ซ่านัน่ฟังดคูล้ายเสยีงฝีเท้าคน เส้นผมยุ่งเหยิงกระเซอะกระเซงิของสตรี

ท่ีนอนสิ้นลมหายใจบนพ้ืนถูกลมพัดไหว เส้นผมยาวๆ คล้ายวาดผ่าน 

ปีนไต่เกือกม้าข้ึนไป แม้แต่ศพนั่นก็ยังประหนึ่งจะลุกข้ึนตามแรงลม  

แลดูแปลกประหลาดอย่างยิ่งยวด 

คนทั้งสองแทบจะกลั้นหายใจพร้อมๆ กัน

ทว่าหลงัเสยีงค�ารามผ่านพ้นกลบัไม่มปีรากฏการณ์แปลกประหลาด 

อันใด

ไม่ใช่การโจมตีของศัตรูอย่างท่ีพวกเขาคาดคิดไว้ หากเป็นเพียง 

ลมสายหนึ่งพัดผ่านมาก็เท่านั้น

คนทั้งสองต่างถอนหายใจโล่งอก ทว่ามือที่กุมดาบน้ันกลับย่ิงกุม 

ยิ่งแน่น

"ที่นี่มันบัดซบจริงๆ" หนึ่งในนั้นร้องด่าออกมาเบาๆ คราหนึ่ง

ถึงจะเป็นบุรุษใช้ปลายดาบดื่มเลือดคน ทว่าครั้นต้องมาพบเห็น

สภาพการณ์เช่นนี้พวกเขาก็ยังอดใจเต้นระส�่าไม่ได้ นอกจากชื่อเขากุ่ยคู

แล้ว อเีซีย่นเทยีนนีก็้มลีกัษณะแปลกประหลาดชวนให้คนคดิมากเช่นกัน

ม้าเคลื่อนตัวช้าลงเรื่อยๆ พวกเขายังคงรักษาท่าทีระแวดระวังไว้

เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ขณะเดียวกันก็ค่อยๆ ขยับเข้าไปใกล้สตรีที่ยังคง 

ส่งเสียงครวญครางนั้น

สตรรีายนัน้เดมินอนคว�า่หน้า ยามน้ีคล้ายเพราะได้ยินเสยีงฝีเท้าคน  

ร่างกายจึงเริ่มขยับไหว แขนทั้งสองข้างค�้ายันพ้ืน ท่าทางคล้ายต้องการ

เงยหน้าขึ้นมอง เส้นผมกระเซอะกระเซิงไหวลู่ไปทางด้านหลังตามการ

เคลื่อนไหว เส้นผมสีด�าระคนอยู่กับเลือดสีแดงฉาน ย่ิงมองก็ย่ิงแปลก
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ประหลาด

ทันใดนั้นสายลมก็พัดโถมกระหน�่าขึ้นอีกคราว เสียงฟุ่บๆ แผ่วเบา

สองคราวดังอยู่ภายใน

เสียงนั่นระคนอยู่กับเสียงลมกระโชก แทบจะไม่มีใครทันได้สังเกต 

ทว่าจ้าวเปียวท่ีเฝ้าอยู่ทีป่ากทางกลบัจบัได้ถึงเสยีงการเคลือ่นไหวผดิปกติ

ดังกล่าว

"ระวัง!" เสียงตวาดราวอสนีบาตกัมปนาทบนพ้ืนราบ ดังก้องอยู่

ท่ามกลางผนังผา

ทว่าสายเกินไปแล้ว

ฟุ่บๆๆ

เสียงหวีดหวิวแหวกอากาศก้องดัง ธนูสิบกว่าดอกพุ่งตรงออกมา

จากจุดที่ลมพัดโหมกระหน�่ารวดเร็ว เพียงชั่วพริบตาก็มาถึงตรงหน้าของ

ชายบนหลังม้าทั้งสองคน องศาของมันเจ้าเล่ห์แปลกประหลาด หัวธน ู

ส่องประกายเย็นเยียบ ชวนให้คนขนลุกตั้งชัน

"แย่แล้ว!"

"กับดักของพวกศัตรู!"

คนบนหลังม้าสองคนน่ันร้องตะโกนเสียงดัง รีบเหว่ียงดาบขึ้น 

ปัดป้อง แต่เพราะสถานการณ์พลิกผันรวดเร็วเกินไป สมาธิของพวกเขา

ก่อนหน้านี้ถูกสตรีบนพื้นดึงดูดไปจนสิ้น จึงไม่อาจหลบพ้น 

ฉึกๆๆ

คนท้ังสองถูกธนหูลายดอกแทงทะลรุ่าง หล่นจากหลงัม้าลงไปนอน

เกลอืกกลิง้อยู่กับพ้ืน แม้แต่ม้าทีพ่วกเขาข่ีก็ไม่อาจรอดพ้นจากธนทูียิ่งมา 

เสียงร้องโหยหวนของคนและม้าดังก้องไปทั่วหุบเขา
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"น่าเสียดาย" เฉินอิ๋งท่ีซ่อนตัวอยู่หลังรถส่ายหน้า นางถอนหายใจ 

เบาๆ ออกมาคราหนึ่ง

คนที่มามีจ�านวนน้อยเกินไป

ว่ากันตามที่นางคาดคะเนไว้ คนที่เข้ามาส�ารวจเส้นทางอย่างน้อย

ก็น่าจะมสีกัสีห้่าคน แต่นางกลบันึกไม่ถึงว่าอกีฝ่ายจะระแวดระวังเย่ียงนี้ 

ถึงกับให้คนเข้ามาดูสถานการณ์เพียงสองคนเท่านั้น

นางเลือกใช้ต้นไม้เตี้ยๆ บนผนังผาติดตั้งลูกธนูไว้สิบดอก ค�านวณ

องศาทิศทางและก�าลังอย่างดี ตั้งใจจะลดทอนก�าลังของอีกฝ่ายให้ได้ 

สี่คนขึ้นไป นึกไม่ถึงว่าผลลัพธ์กลับถูกลดทอนไปกว่าครึ่ง ความสามารถ

ในการระแวดระวังตัวของศัตรูนับว่าแข็งแกร่งมิใช่เบา

ช่างน่าเสียดายจริงๆ

นางครุ่นคิดพลางยื่นตัวออกไปเล็กน้อย สังเกตดูสถานการณ์บน

เส้นทางเขาผ่านรอยแยกระหว่างหลังคารถกับกองผ้าพวกนั้น

ที่นอนกองอยู่บนพ้ืนสองรายนั้น คนหนึ่งหยุดขยับเขย้ือนแล้ว  

คาดว่าคงสิ้นลมหายใจไปแล้ว ส่วนอีกคนธนูปักตรึงอยู่บนร่างสามดอก 

แต่เพราะไม่ถกูจดุส�าคัญจงึยังกระเสอืกกระสนอยู่กับพ้ืนไม่หยุด เสยีงร้อง

ครวญครางถูกสายลมฉีกทึ้งฉุดลาก ระคนอยู่กับเสียงม้าร้อง ท�าเอา 

เหล่าสตรีที่อยู่หลังเฉินอิ๋งต่างพากันหน้าถอดสี

ขวับๆ

หลังเสียงทึบๆ ดังต่อเน่ืองอยู่สองสามครา เสียงร้องโหยหวนกับ 

เสียงม้าก็หยุดลง

เฉนิอิง๋เหน็ชดัถนดัตา 'ร่างไร้วิญญาณของหญิงสาว' น่ันไม่รูก้ระโดด

ขึ้นบนหลังคารถตั้งแต่เมื่อไร เงาด�าท่อนหน่ึงพุ่งออกมาจากแขนเสื้อ  
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ครั้นปลายแส้ที่มีตะขอโค้งผูกติดถูกดึงกลับก็ลากพาเลือดหลายหยด 

ติดกลับมาด้วย

"กลับไป" เย่ียชิงสั่ง นางถือแส้ไว้ด้วยมือข้างเดียวพลางปลด 

'เส้นผม' กระเซอะกระเซิงทิ้งลงกับพื้น สองตาจ้องนิ่งไปที่ด้านหน้า

จ้าวเปียวสองตาหดเล็กลงอย่างรวดเร็ว

จนกระท่ังยามน้ีเขาถึงเห็นชัด ที่สตรีเบื้องหน้าขว้างลงกับพ้ืน 

แท้แล้วไม่ใช่ 'ผม' แต่หากเป็นหางล่อสีด�า!

นี่เป็นกับดัก!

โชคดีที่เมื่อครู่เขาระแวดระวัง ไม่ได้บุ่มบ่ามบุกเข้าไป หาไม่แล้ว 

คนที่ต้องธนูคงไม่แคล้วเป็นเขา
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จ้าวเปียวหนาวสะท้านไปทั้งใจ ทว่าสายตากลับยังสงบนิ่ง

ตอนธนูถูกยิงออกมาเขาก็กระโดดลงจากหลังม้าแล้ว อาศัยม้าบัง

ขวางอยู่ทางด้านหน้า ยามนี้แม้จะมองเห็นร่างไร้วิญญาณล้มฟุบอยู่กับ

พื้นสองศพเขาก็หาได้นึกสนใจไม่

ผูต้ายไม่ใช่คนของเฮยหู่ปัง หากแต่เป็นคนนอกทีร้่อนใจอยากแสดง

ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ก็เท่านั้น

เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดใจอันใดแม้แต่น้อย

เขาจ้องมองดเูส้นทางเขาด้วยสหีน้าเมนิเฉย เห็นสตรีทีน่อนส่งเสยีง

ครวญครางอยู่บนพ้ืนยามนี้จู่ๆ ก็พรวดพราดลุกข้ึนน่ัง ก่ึงกล้ิงก่ึงคลาน 

วิ่งกลับไปที่หลังรถอย่างรวดเร็ว

สายตาของจ้าวเปียวเย็นเยียบยิ่งกว่าเดิม

อาศยัสตรหีน่ึงตายหน่ึงเจบ็เป็นเหย่ือล่อ วางแผนหลอกให้พวกเขา

162
การคุมเชิงกันของทั้งสองฝ่าย
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ติดกับ ศัตรูพวกนี้รับมือยากกว่าที่เขาคิดไว้

จ้าวเปียวยกมือขยับปกเสื้อ ในใจรู้สึกกระสับกระส่ายแปลกๆ

เดิมคิดว่า 'การค้า' คราวน้ีเป็นเรื่องง่ายๆ สบายๆ อีกฝ่ายมีก็แค่ 

สกุลหม่าสามพ่ีน้องเท่านั้น ทว่าจากที่เห็นในเวลานี้ เรื่องราวเหมือนจะ 

ไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

เขาหรี่ตาพิจารณาดูผนังผาตลอดสองข้างทางของอีเซี่ยนเทียน

สถานท่ีอย่างเขากุ่ยคูนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายชั่วร้าย ลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์หรือก็ไม่เป็นผลดีต่อพวกเขา ทางเขาคับแคบเช่นนี้ข้อดีของ 

กองก�าลังบนหลังม้าอันใดล้วนถูกจ�ากัดหมดสิ้น เขารู้สึกอยู่ตลอดว่า 

กับดักที่อีกฝ่ายท�าขึ้นคงไม่ได้มีเพียงแค่ธนูนี้แน่

"เฝิงมามา ทางนี้" เสียงของสวินเจินที่อยู่ไกลสุดปลายอีกด้านของ

อีเซี่ยนเทียนดังขึ้น เรียกสติของเฉินอิ๋งให้กลับคืนมาอีกครั้ง

แม้เฝิงมามาจะอยู่ห่างออกไปไกล แต่นางก็ยงัสงัเกตเหน็เหงือ่เมด็โต 

ราวกับเม็ดถั่วบนใบหน้าของอีกฝ่ายได้

สตรีที่ร้องครวญครางอยู่กับพื้นที่แท้ก็คือเฝิงมามา

ด้วยฐานะของบ่าวไพร่ที่พอเป็นหมัดมวยเพียงหน่ึงเดียว แผนล่อ

ศตัรนูีจ้�าเป็นต้องให้นางเป็นคนลงมอืจดัการ และเพราะเป็นสตร ีพวกศตัรู

จงึไม่ระแวดระวังอนัใดนกั แต่หากเป็นบรุษุ คนท้ังสองเกรงว่าคงไม่มทีาง

ติดกับพวกนางง่ายดายเยี่ยงนี้

ยามนี้สายตาของจ้าวเปียวเคลื่อนจากบนผนังผามาหยุดอยู่บนตัว

ของเยี่ยชิงแล้ว

เห็นได้ชดัว่าทีเ่ย่ียชงิบอกให้ 'กลบัไป' นัน้มไิด้พูดกับเขา หากแต่สัง่

สตรคีนดงักล่าว ความรูส้กึของการถูกผูอ้ืน่มองข้ามไม่เห็นค่าความส�าคัญ
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เช่นน้ี แม้จะท�าให้เขาโมโหเดอืดดาล แต่ถึงกระนัน้เขาก็มอิาจท�าอนัใดได้

พ้ืนท่ีสุ่มเสี่ยงเช่นนี้ รวมถึงการโจมตีกะทันหันของอีกฝ่ายเมื่อครู่

ท�าให้เขาไม่กล้าท�าอะไรบุ่มบ่าม

เย่ียชิงยืนน่ิงอยู่บนหลังคารถ แส้เหล็กหล่นร่วงลงมาจากแขนเสื้อ

ทั้งสองข้าง สีหน้าเรียบเฉยเหมือนเช่นทุกครั้ง

ความมดืกลนืกินหบุเขาไปทลีะน้อย ตะวันรอนถอยห่างจากยอดไม้

ไปทลีะนิด มเีพยีงยอดเขาทางทศิตะวนัตกเท่าน้ันท่ียังเหลอืแสงสแีดงทอง

สุกปลั่งงดงามสายหนึ่ง

ในที่สุดเฝิงมามาก็วิ่งกลับมาถึงที่หลังรถ เฉินอิ๋งไม่มีเวลาปลอบใจ

อีกฝ่าย ท�าได้เพียงพยักหน้าส่งความปรารถนาดีให้ ก่อนจะเหยียดตัว

คุกเข่าอยู่กับพื้น สองแขนดึงรั้งสายธนู

ธนูสามดอกตรึงอยู ่บนหว่างน้ิว หัวธนูชี้หันไปทางด้านหน้า  

ประกายแสงน้อยๆ บนปลายธนูน่ิงสนิทมั่นคงราวกับถูกผูกตรึงอยู ่

กลางอากาศไม่ขยับไหว

นางก�าลังรอ

หากจะพูดให้ถูกคงต้องบอกว่านางกับเยี่ยชิงต่างก�าลังรอ

รอให้อีกฝ่ายใช้ธนูหรือปล่อยอาวุธลับออกมา

นี่คือแผนการแรกของเฉินอิ๋ง

ให้เยี่ยชิงอยู่ทางด้านหน้า หลอกล่อศัตรู หลังจากนั้นก็สังหาร  

เสร็จแล้วค่อยใช้ตัวเป็นตัวล่อ

เพราะลักษณะพ้ืนที่เป็นผลดีต่อพวกนาง ผนวกกับความสามารถ

ในการสังหารศัตรูที่อีกฝ่ายได้ประจักษ์ เชื่อว่าพวกศัตรูต้องเพ่ิมความ 

ระแวดระวังมากยิ่งขึ้น ไม่ผลีผลามบุกเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นี้แน่ 
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นอกเสียจากว่าจะมีวิธีที่น่าเชื่อถืออันใดปรากฏขึ้นเท่านั้น

หากในหมู่พวกเขามีพลธนูหรือคนที่เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธลับ 

เช่นนั้นนี่ย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่คนพวกนั้นจะได้ส�าแดงฝีมือ

เย่ียชงิยืนอยู่ในทีโ่ล่งแจ้งเช่นนัน้ย่อมเท่ากับเสนอตวัเป็นเป้าทีม่ชีวิีต 

อีกฝ่ายมีหรือจะยอมปล่อยโอกาสนี้เล็ดลอดหลุดมือ

ซึ่งที่เฉินอิ๋งรอคือช่วงเวลาดังกล่าว

ขอเพียงศัตรูลงมือ นางย่อมสามารถเล็งเป้าสังหารอีกฝ่ายกลับ 

ก�าจัดหน่วยโจมตีระยะไกลของพวกเขา บั่นทอนก�าลังของอีกฝ่ายต่อได้

ทันที

เวลาผนัผ่านไปอย่างไม่รูตั้ว ปากทางเข้าอเีซีย่นเทยีนยังคงเงยีบสงบ  

ไม่เพียงชายผู้เป็นหัวหน้ารายน้ันไม่ได้ออกค�าสั่งโจมตี พวกชายชุดด�า 

ที่เหลือกลับยังถอยออกไปประมาณหนึ่งด้วย

เฉินอิ๋งรู้สึกโล่งอก คนพวกนี้ดูท่าจะไม่ได้เตรียมอาวุธส�าหรับโจมตี

ระยะไกลเอาไว้ นี่นับเป็นข่าวดียิ่ง คืนนี้พวกนางสามารถจุดไฟได้แล้ว

เฉนิอิง๋ถอนหายใจออกมาเบาๆ ธนใูนมอืยังคงมัน่คงประหนึง่หนิผา

อันท่ีจริงเดิมเฉินอิ๋งก็หาได้คิดจะจุดไฟอะไรไม่ เพราะท�าเช่นน้ัน

เท่ากับเผยเป้าให้อีกฝ่ายเห็นชัดแจ้ง ราวกับต้องการบอกกับศัตรูว่า  

'พวกเราอยู่ที่นี่' หากพวกศัตรูมีมือขมังธนู ผลลัพธ์ที่ตามมาย่อมเลวร้าย

เกินกว่าจะคาดคิด

ทว่าเฉินอิ๋งจ�าต้องคิดถึงความรู้สึกของพวกหนีซื่อกับหลี่ซื่อด้วย

ท่ามกลางภูเขาลึกท่ีผู้คนเล่าลือกันว่ามีภูตผีปีศาจออกอาละวาด 

สตรีขวัญอ่อนกลุ่มหนึ่งกับความมืดมิดที่ไม่อาจมองเห็นสิ่งใด แค่คิด 

ก็อกสั่นขวัญแขวนสิ้นแล้ว
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ความหวาดกลัวบางครั้งอาจสร้างเรี่ยวแรงก�าลังชวนตื่นตะลึงได ้

ก็จริง ทว่าภายใต้แรงกดดันมหาศาลเย่ียงนี้ เฉินอิ๋งกังวลว่ายังไม่ทันที ่

ศัตรูจะบุกตะลุยเข้ามา คนของตนเองดีไม่ดีอาจพังทลายลงเสียก่อน  

หากเป็นเช่นนั้นพวกนางย่อมได้ไม่คุ้มเสีย

ยังดทีีก่�าลงัรบของอกีฝ่ายคล้ายไม่ครอบคลมุรอบด้าน หากเทยีบกัน 

ทางด้านการศกึ พวกเขาเทียบกับพวกนางทีม่ทีัง้เย่ียชงิทีม่คีวามสามารถ

ในการต่อสู้ระยะกลางระยะประชิด อีกทั้งยังมีมือธนูท่ีสามารถโจมตี 

ระยะไกลอย่างเฉินอิ๋งไม่ได้

ครั้นคิดถึงจุดนี้เฉินอิ๋งก็อดนึกเป็นกังวลขึ้นมาไม่ได้

ไม่รู้ว่าหม่าเหล่าซานตอนนี้เป็นเช่นไรบ้าง

จากท่าทีของฝ่ายศัตร ูคนพวกนัน้น่าจะหาต�าแหน่งหลบซ่อนตวัของ

หม่าเหล่าซานไม่พบ เพียงแต่อีกฝ่ายมีจ�านวนคนมากเกินไป หน�าซ�้ายัง

ได้เปรียบเรื่องความเร็ว หากเกิดข้อผิดพลาดอันใดขึ้นมา เกรงว่าแม้แต่

โอกาสจะหลบหนีเอาชีวิตรอดของหม่าเหล่าซานก็ยังไม่มี

เฉินอิ๋งครุ่นคิด สายตาจับจ้องอยู่ทางด้านหน้า มือที่ดึงรั้งสายธนู

สงบนิ่งมั่นคง

ที่นางเล็งอยู่ในเวลานี้คือหัวหน้าของฝ่ายศัตรู จ้าวเปียว

แทบจะในเวลาเดียวกับที่หัวธนูของเฉินอิ๋งพุ่งเป้าไปที่จ้าวเปียว  

จู่ๆ อีกฝ่ายก็พลันรู้สึกหนาวสะท้านไปท้ังใจ หลังเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ 

ที่หลังม้า เขาก็ถอยออกไปอีกสิบกว่าก้าว พ้นออกจากรัศมีธนู

"เขาต้องสังเกตเห็นแล้วแน่ๆ" เฉินอิ๋งบอกกับตนเองด้วยน�้าเสียง 

แผ่วเบา นางปล่อยสายเก็บธนู มือขวาวางลงข้างล�าตัว ท่ีอยู่ข้างมือคือ 

ถุงเก็บธนู ยามนี้ธนูที่อยู่ในนั้นมีจ�านวนลดน้อยลงไม่ใช่น้อย



109เหยาจี้ซาน

ครั้งน้ีนางเอาลูกธนูติดตัวมาด้วยสามสิบกว่าดอก เมื่อครู ่ตอน 

วางกับดักนางใช้ไปแล้วหนึง่ในสาม ยามนีเ้หลอือยู่ย่ีสบิกว่าดอก ทุกดอก

ล้วนต้องใช้อย่างรัดกุมไม่อาจสิ้นเปลือง 

"บัดซบ ฝ่ายนั้นมีมือธนูด้วย" จ้าวเปียวบอกกับตนเอง สายตา 

โหดเหี้ยมฉายแววโกรธขึ้ง

ธนูเมื่อครู่น่าจะเป็นกับดักกลไกของอีกฝ่าย ทว่าเม่ือครู่เขากลับ 

รู้สึกเหมือนมีคนเล็งธนูใส่อยู่ไกลๆ

เรื่องนี้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของเขา

จากข่าวทีพ่วกเขาได้รบัมาก่อนหน้าน้ีไม่มกีารพูดถึงคนอืน่นอกจาก

สามพี่น้องสกุลหม่า

ทว่าในยามนี้ข่าวที่รวบรวมได้จากพวก 'หมี่โถว' ท�าให้เขารู้ว่า

สามพ่ีน้องสกุลหม่ามีอยู่คนหน่ึงจากไปก่อนแล้ว นั่นก็หมายความว่า 

ที่ซ่อนตัวอยู่ในอีเซี่ยนเทียนมีสองพ่ีน้องสกุลหม่ากับสตรีมือถือแส้เหล็ก

นางนั้น รวมถึงมือธนูอีกคนหนึ่ง 

จากเดิมท่ีคิดว่านี่จะเป็นการสู้กันแบบซึ่งหน้า ทว่าเส้นทางเขา 

คับแคบนี้กลับท�าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจนยากจะคาดเดา

จ้าวเปียวเงยหน้าขึ้น สายตาเย็นยะเยือกกวาดมองมาทางเยี่ยชิง

อีกฝ่ายก�าลังยืนอยู่บนหลังคารถอย่างไม่นึกหวาดหว่ัน ใบหน้า 

เมนิเฉยราวกับแฝงไว้ซึง่สหีน้าหยันเย้ยอยู่หลายส่วน ประหน่ึงไม่นึกแยแส
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"สตรีพวกนั้นเป็นใคร" จู่ๆ เสียงถามของใครบางคนก็ดังขึ้นจาก 

ทางด้านข้าง จ้าวเปียวหันกลับไปดู พบเหล่าจิ่วกับเหล่าสือก�าลังยืนอยู่

ข้างๆ เขา

เหล่าจิ่วเป็นชายรูปร่างผอม คนท่ีชี้ทางอยู่เมื่อครู่ก็คือเขา ส่วน 

เหล่าสอืรปูร่างก�าย�าล�า่สนั หนวดเครารกครึม้เตม็ใบหน้า แม้จะมผ้ีาคลมุ

หน้าปิดไว้ก็ยังคงมองเห็นได้ชัด

พวกเขาล้วนเป็นคนสนิทของจ้าวเปียว เหล่าจิ่วจัดเป็นคนท่ี 

ชาญฉลาดที่สุด

จ้าวเปียวจ้องเขม็งไปทางด้านหน้า สีหน้าดุดันเอ่ยว่า "ไม่เคย 

เห็นหน้าค่าตามาก่อน"

เหล่าจิ่วน่ิงคิดอยู่ครู่หน่ึง ก่อนจะสรุปออกมารวดเร็ว "ไม่ใช่คน 

แถวนี้"

163
ธนูพุ ่งทะยานดั่งดารา
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ทนัทท่ีีค�าพูดนีห้ลดุออกจากปาก ดวงตาของเหล่าสือก็ส่องประกาย

โหดเห้ียม เขาร้องด่าออกมาคราหนึ่ง "บัดซบ ต้องเป็นคนท่ีพวกนั้น 

พามาจากเมืองหลวงแน่"

หากไม่ใช่คนจากเมืองหลวง คนชั้นสูงพวกนั้นให้ตายก็ไม่มีทาง 

ยอมจ่ายเงินก้อนโตเชิญพวกเขาออกโรงแน่

"เป็นพวกยอดฝีมือ" เหล่าจิ่วพูดไม่มาก แต่ทุกค�าล้วนเข้าประเด็น

จ้าวเปียวกับเหล่าสือไม่พูดไม่จา เห็นได้ชัดว่าเห็นด้วยกับค�าพูด 

ของอีกฝ่าย

สตรีฝ่ายตรงกันข้ามท่าทางเหมือนไม่ย่ีหระ คล้ายเบื่อหน่ายอยู่

หลายส่วน เงาร่างไม่ต่างอันใดกับภูผา ท่าทางเยี่ยงธารน�้าแข็ง ยิ่งยามนี้

ยืนหันหลังให้กับแสงด้วยแล้ว ก็ย่ิงคล้ายผนวกเป็นหน่ึงเดียวอยู่กับ 

ผาหิน

"ก็แค่สตรี ให้พ่ีน้องบุกเข้าไป ยังจะต้องกลัวอันใด!" เหล่าสือนิสัย

บุ่มบ่าม ยามน้ีเขาดึงดาบออกจากข้างเอวแล้ว ก�าลังหันหน้ากลับไป 

หมายระดมเหล่าพี่น้อง

"หุบปาก!" เหล่าจิ่วตวาดเขาเสียงขรึม สายตากวาดมองไปยัง 

คนที่อยู่ด้านหลัง หลังครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึงเขาก็หันมองไปทางจ้าวเปียว  

กดเสียงต�่าว่า "พี่ใหญ่ ลองดูได้"

ขณะก�าลังพูดเขาก็เอียงศีรษะไปทางด้านหลัง ความหมายก็คือ

ต้องการให้พวกนอกสังกัดพวกนั้นขึ้นหน้าไปส�ารวจเส้นทาง ส่วนคนของ

เฮยหู่ปังของพวกเขาก็คอยสังเกตสถานการณ์อยู่ทางด้านหลัง

เห็นได้ชัดว่าเหล่าสือไม่เข้าใจความหมายของอีกฝ่าย ยังคงพึมพ�า

เสียงดัง "พี่ใหญ่ ให้ข้าน�าพาพี่น้องบุกเข้าไปเถอะ ข้า..."
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"เงียบ!" ไม่รอให้อีกฝ่ายพูดจบ จ้าวเปียวก็ยกมือปราม สายตา 

เย็นชากวาดมองไปทางด้านหลัง พยักหน้า "ท�าตามวิธีของเหล่าจิ่ว"

ตอนพูดเขาไม่มีทีท่านึกเสียใจแม้แต่น้อย

เพราะรู้อยู่แต่แรกแล้วว่าอีเซี่ยนเทียนมีลับลมคมใน เขาถึงได้ให้

พวกผูอ้พยพพวกนัน้ตามมาด้วย ยามน้ีใช้คนพวกนัน้เป็นกองหน้าส�ารวจ

เส้นทางจะได้ไม่ต้องสูญเสียก�าลังพลของตนเอง

เพียงแต่บนโลกนี้ไม่มียานึกเสียใจขาย ทั้งๆ ที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ทัน

ได้ประมอืกันจรงิจงั ทว่าฝ่ายเขากลบัเสยีคนไปแล้วถึงสีค่น ถึงจะบอกว่า

มสีองคนตายภายใต้คมดาบของเขา แต่ไม่ว่าเช่นไรเขาก็ยงัรูส้กึไม่คุม้ค่า

อยู่ดี

ใช้ชีวิตอยู่ในยุทธภพมาสิบกว่าปี จ้าวเปียวเข้าใจถึงเหตุผล 

ประการหนึ่งได้นานแล้ว เงินแม้จะเป็นของดี แต่ก็ต้องมีชีวิตไปไขว่คว้า

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด วันน้ี เวลานี้ ยามนี้ เขาถึงตระหนักถึงเรื่องนี้

ชัดเจนกว่ายามใด

เพียงไม่นานกองหน้าก็รวมตัวขึ้นเป็นที่เรียบร้อย

สามคนบนตัวมีร่องรอยบาดแผลปรากฏชัดผนวกอยู่กับสมาชิก 

ที่เป็นพวกนอกสังกัดอีกสามคน

ภายใต ้อ�านาจของกลุ ่มเฮยหู ่ป ัง คนในยุทธภพที่ตกอยู่ใน 

สถานการณ์เลวร้ายอยู่แต่เดิมพวกนั้นจึงไร้หนทางขัดขืน พวกเขาท้ังหก

ถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม อยู่ห่างจากกันกลุ่มละประมาณสิบกว่าก้าว  

ใช้ม้าของตนเองคอยขนาบข้างปกป้องซ้ายขวา สองคนที่อยู่ตรงกลาง 

คนหน่ึงหน้าคนหนึ่งหลัง อาศัยร่างของม้าป้องกันหน้าหลัง ค่อยๆ  

เยื้องย่างเข้าสู่อีเซี่ยนเทียนอย่างระมัดระวัง
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แสงสดุท้ายเหนือเส้นขอบฟ้าลาลบัไปหมดสิน้ ความมดืเข้าปกคลมุ

เส้นทางเขาแคบยาว สายลมแผ่วเบากว่าเมื่อครู่ ทว่ากลิ่นคาวเลือด 

กลับชัดแจ้งกว่าเก่า ชวนคลื่นเหียนยิ่งยวด

นั่นเป็นกลิ่นท่ีลอยออกมาจากคนและม้าที่ตายเพราะค่ายกลธนู 

เมื่อครู่

กองหน้าพวกนัน้ขยับข้ึนหน้าไปอย่างเชือ่งช้า ทุกคนต่างกุมดาบไว้

ในมือ สายตาระแวดระวังกวาดมองดูผนังผาตลอดสองข้างทางไม่หยุด

ไม่มีคนสนใจรถท่ีเอียงล้มกระเท่เร่นั่นอีก สมาธิของพวกเขา 

ไม่แม้แต่จะจับจ้องอยู่บนตัวของเยี่ยชิง

เทียบกับสิง่ทีป่รากฏชดัต่อสายตาทัง้สอง สิง่ท่ีพวกเขาสนใจย่ิงกว่า

คือยังมีกับดักอื่นอีกหรือไม่

"จับตามองสองข้างทางไว้ ไม่แน่ว่าอาจมีค่ายกลธนู" นี่เป็น 

ถ้อยค�าที่จ้าวเปียวก�าชับก�าชาไว้ก่อนเข้ามา ตอนพูดดวงตาของเขาคู่นั้น

ส่องประกายโฉดชั่วชวนหนาวสะท้าน

"ทันทีท่ีพ้นกับดักธนูไป พวกเจ้าก็บุกตะลุยเข้าไปจัดการสังหาร 

นางพวกนั้นเสียให้สิ้น"

นี่คือวิธีการที่ได้มาหลังพูดคุยปรึกษากับเหล่าจิ่ว

ต่อให้ไม่อาจจัดการกับสตรีถือแส้ได้ อย่างน้อยก็น่าจะพอบั่นทอน

ก�าลังของอีกฝ่ายได้บ้าง ถึงตอนนั้นพวกเขาเฮยหู่ปังลงมือซ�้าอีกคราว  

เชื่อว่าต้องได้รับชัยชนะ

"อีเซี่ยนเทียนเป็นทางตัน คนพวกน้ันว่ิงเข้าไปด้านในอีกทั้งยัง 

วางกลไกกับดักไว้ เชื่อว่าคงต้องเพราะมีก�าลังคนไม่พอ" นี่คือสิ่งที่ 

เหล่าจิ่ววิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้
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"อีกอย่างพวกหมี่โถวยังบอกอีกว่าพวกเขาเหมือนจะเห็นคนถือมีด

สองคนจากไปอยู่เลาๆ หากเป็นเช่นนัน้จรงิ นัน่ก็หมายความว่าสามพ่ีน้อง

สกุลหม่าอีกสองคนยามนี้น่าจะไม่อยู่ในอีเซี่ยนเทียนแล้ว" ข่าวสารที่ทาง

หมีโ่ถวส่งมาค่อนข้างสบัสน เหล่าจิว่เลอืกเอาข่าวสารทีส่่งผลดต่ีอตนเอง

ที่สุดมาใช้สนับสนุนการคาดคะเนของตนเอง

หากเฉินอิ๋งอยู่ที่นี่ นางต้องให้คะแนนเต็มกับเขาแน่

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการคิดวิเคราะห์ดังกล่าวย่อมต้องสร้างความ 

มั่นใจเล็กๆ ให้กับพวกกองหน้าเหล่านั้น ท�าให้พวกเขาราวกับมองไม่เห็น 

ร่างไร้วิญญาณที่อาบนองไปด้วยเลือดตรงหน้า เหยียบย่างเข้าไปยัง 

เส้นทางเล็กแคบมืดครึ้ม

เย่ียชิงยืนสีหน้าสงบน่ิงอยู่บนหลังคารถ แส้เหล็กที่ยื่นพ้นออกมา

จากแขนเสื้อดูไม่ต่างอะไรกับงูท่ีก�าลังนอนจ�าศีล คล้ายก�าลังรอเวลา 

เผยเขี้ยวพิษ

สิบเมตร ยี่สิบเมตร สามสิบเมตร...

เฉนิอิง๋นัง่คกุเข่าอยูห่ลงัรถ คดิค�านวณระยะห่างระหว่างท้ายขบวน

ของศัตรูกับปากทาง นางสูดลมหายใจเข้าลึกๆ

ความมืดเริ่มครอบง�า สายลมเย็นเยียบ อากาศเย็นๆ ไหลผ่าน 

โพรงจมูกเข้าสู่ทรวงอก เสียดแทงจนล�าคอหดเกร็ง

นางรัดสายปกป้องข้อมือ และดึงคันธนูทาบสาย

หัวธนูเอียงชี้ไปยังท้องฟ้าแคบเรียวเหนือทางเขา

จากความเร็วที่ตาเนื้อมองเห็น ท้องฟ้ายามน้ีก�าลังเปลี่ยนจาก 

สีครามอ่อนกลายเป็นสีครามเข้ม คล้ายคิ้วท่ีวาดเข้มมากขึ้นทุกที  

พาดผ่านอยู่ต่อหน้าเฉินอิ๋ง นางกลั้นลมหายใจ
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คันธนูดั่งจันทร์ ลูกธนูดั่งดารา

ในชั่วเวลานั้นนางได้ยินเสียงหัวใจตนเองเต้นอีกคราว

ฟุ่บ!

สายธนูคลายออก ลูกธนูพุ่งทะยาน

เสียงค�ารามแหลมๆ ทว่าสั้นกระชั้นดังขึ้น ธนูแหวกผ่านท้องฟ้า 

เป็นวงโค้งงดงาม พุ่งตรงไปทางด้านหน้าไม่ต่างอะไรกับดาวตก

คนท้ังหกเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้ว ครั้นเสียงฟุ่บดัง พวกเขาก็ 

ห่อไหล่ก้มศีรษะ ใช้ม้าเป็นก�าบัง ในเวลาเดียวกันก็กุมดาบในมือแน่น  

ขอเพียงห่าธนูพุ่งตรงเข้ามา พวกเขาก็จะบุกโจมตีเข้าไปทันที

ทว่าสถานการณ์กลับเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง

หลังจากรออยู่สองสามอึดใจ ค่ายกลธนูท่ีพวกเขาเฝ้ารอกลับ 

ไม่ท�างาน เสียงธนูแหวกอากาศเริ่มขึ้นและจบลงไปเสียดื้อๆ

นอกจากเสยีงลมพัดหวีดหวิวแล้ว ก็ไม่มคีวามเคลือ่นไหวอืน่ใดอกี

ในหมูพ่วกเขาทัง้หกมคีนหน่ึงทีใ่จกล้ามากกว่าคนอืน่ๆ อยู่เลก็น้อย 

ชายคนดังกล่าวชะโงกหน้ามองไป เห็นบนหลังคารถว่างเปล่า ไม่มีเงา 

ของสตรีถือแส้ผู้นั้นอีก 

เขานึกยินดี ขณะก�าลังจะเอ่ยปาก เสียงตะโกนก็ดังข้ึนจากทาง 

ด้านหลังอย่างไม่ทันตั้งตัว

"แย่แล้ว! ไฟไหม้ รีบหนีเร็ว!"

เขาฟังออกว่านั่นเป็นเสียงของเหล่าจิ่ว แต่เพราะไม่อาจเข้าใจว่า 

อีกฝ่ายหมายความเช่นไร ดังนั้นจึงหันหน้ามองกลับไป

ในตอนน้ันเองคลื่นความร้อนก็ปรากฏข้ึนเหนือพ้ืนใต้ฝ่าเท้า  

ลวกจนเขาสะดุ้งกระโดดตัวลอย
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ขณะทีร่่างกายทะยานพ้นพ้ืน จู่ๆ  เขาก็จ�าได้ เมือ่ครูต่อนธนดูอกน้ัน

พุ่งออกมา ปลายธนูคล้ายมีสะเก็ดไฟสว่างวาบแสบตา

หรือนั่นจะเป็น...ธนูเพลิง!

ยังไม่ทันคิดจบ สองเท้าของเขาก็สัมผัสพื้น ภาพที่ปรากฏตรงหน้า

คือทะเลเพลิงโหมกระหน�่า

"หลงกลแล้ว!" แทบจะในเวลาเดียวกับที่เขาตะโกนตกใจ เสียงพึ่บ

ก็ดังขึ้นที่ทางด้านหน้า เปลวไฟสูงขนาดหนึ่งช่วงตัวปรากฏขึ้นที่ด้านหลัง

ของรถที่ล้มคว�่าอยู่กับพื้น เส้นทางเขาที่อยู่ท่ามกลางความมืดสลัววังเวง

กลับกลายเป็นสว่างไสว
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"ไฟไหม้แล้ว!"

"ไฟไหม้!"

"ช่วยด้วย!"

เสียงร้องโหยหวนดังระงม ฝูงม้าแตกต่ืนตกใจยกขาพุ่งกระโจน 

ไม่อาจควบคุม สามในหกท่ีก�าลังได้รับบาดเจ็บเพราะหลบไม่ทันจึงถูก

กระแทกล้มก่อน

แม้จะมีวรยุทธ์ติดตัว แต่เพราะจุดที่อยู่ในเวลานี้คับแคบ คนม้า

เบียดเสียดไม่มีพ้ืนท่ีให้เคลื่อนไหวอันใดได้ หน�าซ�้าบนตัวยังเต็มไปด้วย

ริ้วรอยบาดแผลท�าให้ไม่อาจหลบหนี ทันทีที่ร ่างสัมผัสพ้ืนเส้ือผ้าก็ 

ลุกติดไฟ กลายเป็นลูกไฟสามลูก คิดกระโดดหลบหลีกเปลวไฟที่ลุกโหม 

แต่กลับถูกกีบม้ายกสูงเหยียบลงมา คนทั้งสามได้แต่เกลือกกลิ้งส่งเสียง

ร้องครวญครางอยู่ภายใต้กีบเท้าม้าท่ีย�่าลงมาครั้งแล้วครั้งเล่า สภาพ 

164
โจมตีด้วยไฟก่อน
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น่าสังเวชใจยิ่ง

"รีบขึ้นม้า!"

"ฆ่าม้าก่อน!"

"จัดการฆ่าม้าเสีย!"

ท่ีเหลืออีกสามคนเพราะผจญภัยอยู่ในยุทธภพนานจนคุ้นชินจึง 

อ่านสถานการณ์ออกได้ทันที หนึ่งในน้ันกระโดดขึ้นหลังม้า ใช้ดาบ 

ปาดใส่คอมัน

พื้นที่สุ่มเสี่ยงอันตราย ซ้ายขวาหน้าหลังล้วนแต่เปลวเพลิง แม้แต่

ริมผาสองข้างทางก็ยังลุกไหม้ ม้าที่ตื่นตระหนกพวกนั้นขวางทางไปของ

พวกเขาจนหมดสิ้น ดังนั้นสิ่งที่ต้องท�าเป็นการด่วนจึงมีเพียงสังหาร 

พวกมันก่อน หลังจากนั้นค่อยคิดหาหนทางเอาชีวิตรอดอีกครั้ง

เสียงม้าร้องดังระงมอยู่ท่ามกลางเปลวไฟลุกโชน ม้าตัวที่ถูก 

เชอืดคอนัน้ล้มลงไปกองอยู่กับพ้ืน นอนส่งเสยีงร้องรนัทดเป็นทีน่่าเวทนา 

ต่างกับเสียงครวญครางเมื่อครู่ เพยีงแต่ฆ่าม้ายามนี้อันที่จริงต้องบอกว่า

สายเกินการแล้ว ไขมันบนตัวสัตว์แต่ไหนแต่ไรก็มากกว่าคนอยู่มาก  

ม้าสองตัวลุกติดไฟ สัญชาตญาณท�าให้พวกมันชนซ้ายกระแทกขวา 

อย่างบ้าระห�่า จนปัญญาจะจัดการกับพวกมัน ย่ิงไปกว่านั้นแค่ช่วง 

ระยะเวลาสั้นๆ เปลวไฟก็ลุกลามใหญ่โตมากข้ึนเร่ือยๆ จากพ้ืนลุกลาม 

ไปถึงริมผา เส้นทางเขากลับกลายเป็นทะเลเพลิงภายในชั่วพริบตา

จนกระทัง่ถึงยามนี ้คนทัง้สามถึงพบว่าตนเองหมดทางถอยหนีแล้ว

เปลวไฟลุกลามโดยสมบูรณ์ มืดฟ้ามัวดิน หน�าซ�้ายังมีม้าคลั่ง 

ลกุตดิไฟขวางทาง พวกเขาพลาดโอกาสเอาชวีติรอดทีด่ทีีส่ดุไปนานแล้ว

ป่ากับศพท่ีถูกพระเพลิงเผาผลาญส่งกลิ่นเหม็นไหม้เกินทน  
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เปลวเพลงิกลนืกินพ้ืนทีว่่างไปทีละน้อย ควันหนาทึบพัดม้วนเข้าโพรงจมกู 

เพียงไม่นานก็ท�าคนหายใจไม่ออก

สิ่งมีชีวิตท่ีสิ้นชีวิตอยู่ท่ามกลางกองเพลิงต่างล้วนถูกควันหนาทึบ

กั้นขวางการหายใจ

"หัวหน้าช่วยด้วย!"

"ช่วยด้วย!"

เสียงร้องขอความช่วยเหลือที่เคยดังแสบแก้วหูอยู่ในตอนแรก

สดุท้ายก็แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยิน ท้ังหมดทัง้มวลก็แค่ชัว่ระยะเวลาเพียง

ครึ่งเค่อเท่านั้น เพียงไม่นานทางเขาคับแคบก็เหลือแต่เพียงเสียงลมที ่

แต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยเปลีย่น ระคนอยู่กับเสยีงเปลวไฟลกุไหม้ดังเผยีะผะ

เมื่อเห็นพ้ืนที่ว่างที่อยู่ไกลๆ ลุกไหม้แดงฉานเช่นน้ัน คนที่ซ่อนตัว 

อยู่ในหุบเขาทั้งหลายก็ต่างพากันเนื้อตัวสั่นสะท้าน

หากจะบอกว่าก่อนหน้านี้กองก�าลังที่ไล่ตามมาเหล่าน้ีในสายตา

ของพวกเขามนัก็แค่ค�านามท่ีเป็นนามธรรมค�าหนึง่เท่าน้ัน เช่นนัน้ในเวลาน้ี 

พวกเขาในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่านี่เป็นการต่อสู้ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันแท้จริง

พวกเขาส่วนใหญ่ล้วนเหน็ภาพคนสองกลุม่มดุเข้ามาในอเีซีย่นเทยีน  

เห็นชายชุดด�าถือมีดพกกระบี่สีหน้าท่าทางดุดัน ขนาดหลี่กงท่ีเป็นบุรุษ 

ก็ยังหน้าซีด แล้วจะนับประสาอะไรกับพวกสตรี

ยามนีห้นีซือ่กับหลีซ่ือ่ก�าลงัโอบกอดหลีซ่กัีบเหอสยุไว้ สีค่นต่างหน้า

ซีดราวกับกระดาษ สกุลหวงแม่ลูกท่ีอยู่ข้างๆ ยิ่งตื่นตระหนกเนื้อตัว 

สั่นเทิ้ม เหอหลุนที่อายุสิบกว่าขวบถึงกับร้องไห้ออกมา แต่กลับถูกผู้เป็น

พี่ชายตวาดให้หุบปาก

สถานการณ์ของทางสกุลหานนับว่าดีกว่าอยู่ประมาณหนึ่ง การมี
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ตัวตนอยู่ของกัวหว่านไม่ต่างอนัใดกับเสาค�า้สมทุร* แต่ถึงกระน้ันใบหน้า

ของนางก็ยังคงซีดขาว เพียงแต่นางแค่ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนอื่นๆ  

ก็เท่านั้น ยามนี้นางก�าลังเดินไปรอบๆ คอยปลอบใจเด็กและสตรีที่ก�าลัง

แตกตื่นตกใจ ในเวลาเดียวกันก็สั่งให้บ่าวไพร่ท่ียังขยับได้ยกเอาน�้าร้อน

เข้ามา

เย่ียชงิยามน้ีถอยกลบัไปอยู่ยังต�าแหน่งของรถคนัท่ีสองแล้ว สหีน้า

ราบเรียบไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดๆ

ว่ากันตามแผนการท่ีตกลงกันไว้ก่อนหน้าน้ีนางต้องอยู่ทีน่ี่รอจดัการ

กับปลาท่ีลอดตาข่ายหลบหนีออกจากกองเพลิงมาได้พวกนั้น ไม่ฆ่าคน 

ก็ฆ่าม้า

แต่จากที่เห็นในเวลานี้คงไม่มีความจ�าเป็นใดๆ แล้ว

คนทั้งหกนั่นไม่ว่าจะคนหรือม้าต่างล้วนจบชีวิตอยู่ท่ามกลาง 

ทะเลเพลิงหมดสิ้นแล้ว

เฉินอิ๋งแบกคันธนูไว้บนหลัง ค่อยๆ เดินออกจากที่ซ่อนตัวมา 

หยุดอยู่ข้างเยี่ยชิง

"กับดักเพลิงช่าง...ยอดเย่ียมย่ิงนัก" ครั้นนางเข้าไปใกล้ เย่ียชิง 

ก็เอ่ยปากพูดเช่นนั้นออกมา

น่ีคงเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีนางมีต่อเฉินอิ๋งเพียงครั้งเดียว

เท่านั้น

แม้จะได้ยินเช่นนั้นแต่เฉินอิ๋งก็หาได้สีหน้ายินดีแต่อย่างใดไม่  

หัวคิ้วของนางยังคงขมวดเข้าหากันน้อยๆ เผยให้เห็นถึงความรู้สึกวิตก

กังวล "น�้ามันส่วนใหญ่ถูกใช้ไปแทบสิ้นแล้ว พวกเราคงต้านทานได ้

* เสาค�้าสมุทร หมายถึงคนที่เป็นแกนหลักในการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเปรียบกับเสาค�้าสมุทรจากเรื่องไซอิ๋ว 
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อีกแค่ระยะหนึ่งเท่านั้น"

จนถึงตอนนี้พวกนางก�าจัดศัตรูไปได้ท้ังหมดแปดคน ทว่าอีกฝ่าย

ยังมีกันอีกยี่สิบกว่าคน ก�าลังยังเหนือกว่าฝ่ายตนเองอีกมาก

"เสียดายธนูสิบดอกนั่น" เฉินอิ๋งถอนหายใจเบาๆ ออกมาคราหนึ่ง

นางยังเหลือธนูในมืออีกสิบเก้าดอก ใช้ไปหนึ่งก็น้อยไปหนึ่ง นาง

อดนึกเจ็บปวดใจไม่ได้

เย่ียชิงหันหน้ามองดูนาง สีหน้าประหลาดใจเล็กๆ "คุณหนูสาม 

คิดจะสังหารพวกเขาทั้งหมด?"

ด้วยก�าลังของอีกฝ่าย ค�าพูดน้ีไม่ต่างอะไรกับความฝันของคน 

ด้อยปัญญา

"เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้" เฉินอิ๋งปฏิเสธการคาดเดาของอีกฝ่าย สีหน้า

วิตกกังวลยังคงค้างอยู่บนใบหน้าเหมอืนเก่า "เป้าหมายของข้าคอืพยายาม 

ประวิงเวลาให้ได้มากที่สุดเท่านั้น รอจนกว่ากองหนุนจะมาถึง และวิธี 

ที่จะประวิงเวลาได้ดีที่สุดก็คือต้องท�าลายความสามารถในการรบของ 

อีกฝ่ายให้ได้มากท่ีสดุ จะสงัหารหรอืท�าให้บาดเจบ็ล้วนได้ทัง้นัน้ เพียงแต่

จากสถานการณ์ในยามนี้ ผลลัพธ์เหมือนจะไม่สู้ดีนัก"

เฉินอิ๋งจ้องมองดูเปลวไฟท่ีลุกโชนอยู่เบื้องหน้า สีหน้าเคร่งขรึม 

พลางเอ่ย "พวกเราวางแนวป้องกันไว้ทั้งหมดสามแนว ตอนนี้แนว 

ป้องกันแรกที่เป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดถูกใช้ไปแล้ว เมื่อไม่มี

ปราการดังกล่าว หลังจากนี้ไปพวกเราย่อมล�าบากยิ่ง"
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