Jozev 7

บทน�ำ
ลมมรสุมแห่งชายชาตรี

เดือนหก
ฤดูแห่งลมมรสุม
ฤดูแห่งชายชาตรี
บนแนวชายฝั่งตอนใต้สุด หาดทรายกว้างใหญ่โดดเด่นสะดุดตา
หันรับระลอกคลืน่ จากทะเลกว้างไกลไร้ขอบเขตทีร่ าวกับเป็นจุดปลายสุด
ของผืนฟ้าและแผ่นดิน
คิมหันต์เพิ่งมาถึง ลมมรสุมจึงก่อตัวขึ้น
เดิมทีทอ้ งฟ้าควรสว่างสดใสสมกับเวลาเทีย่ งวัน แต่ถกู กลุม่ เมฆหนา
ลอยเลือ่ นก่อตัวจนกลายเป็นสีตะกัว่ พัดมาปกคลุม วรุณคลัง่ มาพร้อมกับ
วายุทคี่ ลัง่ ยิง่ กว่า โหมกระหน�ำ่ สร้างความโกลาหลไปทัว่ ด้าน สีท่ ศิ แปดทาง
มองไปเห็นแต่ความพร่าเลือน
ผื น ฟ้ า มื ด ทะมึ น ดั่ ง คล้ อ ยตั ว ลงต�่ ำ มหาสมุ ท รพลิ ก ม้ ว นเกิ ด
เกลียวคลื่นนับพันระลอก คลื่นลมชวนให้หวาดหวั่นขวัญผวาหอบซัด
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กวาดกระหน�่ำ หักล้างต่อตีกันไปมา บางครั้งสูบตัวลงเป็นห้วงเหว
บางคราวก็พุ่งขึ้นสู่ฟากฟ้า พลังอันเกิดเป็นรูปลักษณ์เข้าปะทะโรมรัน
สอดประสานกันแล้วสลายไป เกิดดับเป็นวัฏจักร
เสียงคลื่นแผดดังดั่งเสียงค�ำรามกลางสมรภูมิ เสียงลมหวีดหวิว
ดุจเสียงทอดถอนใจ
ท่ามกลางภาพสับสนอลหม่านเสมือนวันสิ้นโลกนี้ มีเพียงบุรุษ
เปลือยร่างท่อนบนผูห้ นึง่ ยืนอยูบ่ นหาดทราย ประจันหน้ารับสายลมคลัง่
แลฝนกระหน�ำ่ ชมดูเกลียวคลืน่ โดยไร้ซงึ่ ความหวาดกลัว
บุ รุ ษ ผู ้ นี้ รู ป ร่ า งไม่ สู ง นั ก แต่ ก� ำ ย� ำ ล�่ ำ สั น แผ่ น อกและหั ว ไหล่
มี ก ล้ า มเนื้ อ เป็นมั ด ๆ มั น ขลั บ ดั ง หิ น ผาที่ ถู ก กระแสน�้ ำ ซั ด สาดเป็ น
ระยะเวลานาน หยาดฝนตกใส่ผิวหนังเข้มคล�้ำของมัน ไหลลงไปตาม
ลวดลายรอยสักแปลกตาจากต่างแดนบนร่าง
ไม้พายขนาดใหญ่เล่มหนึง่ ทีส่ งู กว่าบุรษ
ุ ผูน้ นั้ ปักลึกอยูใ่ นพืน้ ทราย
เปียกชุม่ ข้างกาย มือขวาของมันกุมไม้พายไว้แน่นเพือ่ ค�ำ้ ยันร่าง ตัวคน
ยืนนิง่ ไม่ไหวติงหันหน้าหาทะเล
ท่ายืนคล้ายเรียบง่าย ทว่าภายใต้ลมมรสุมระดับนี้ อาศัยเพียง
ไม้ พ ายค�้ ำ ยั น ก็ ส ามารถหยั ด ยื น ตรงแน่ ว อย่ า งเป็นธรรมชาติ เ ช่ น นี้
แสดงให้เห็นถึงพละก�ำลังเหนือมนุษย์ประเภทหนึ่งที่อยู่ภายใน
มองผ่ า นเส้ น ผมเปีย กโชกหยดน�้ ำ ดวงตาคู ่ นั้ น มองตรงไปยั ง
เกลียวคลื่นที่ซัดสาด
นัยน์ตาเปีย่ มล้นไปด้วยแววมุ่งมาดปรารถนา
เป็นความปรารถนาที่จะรู้แจ้งถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งพลัง
แข็งแกร่งและพลังอ่อนโยนอย่างที่สุดจากกลางคลื่นลมที่ถาโถมนั้น
ความปรารถนาที่ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ละยึ ด มั่ น เช่ น นี้ บนโลกมี เ พี ย งคน
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ประเภทเดียวจึงจะสามารถมีได้ มีเพียงคนประเภทเดียวจึงจะคู่ควรมี
ผู้คลั่งไคล้วิถียุทธ์
ด้วยถูกความปรารถนานีค้ รอบง�ำ บุรษ
ุ ผูน้ จี้ งึ ไม่ได้สงั เกตถึงลมฝน
หนาวเหน็บทีจ่ โู่ จมร่างของตนแม้แต่นอ้ ย ยังคงยืนจ้องมองทะเลต่อไป
ลมมรสุมโหมไม่หยุดหย่อน
รุ่งอรุณของวันถัดมา
พายุอ่อนก�ำลังลง พิรุณบางตาแล้ว ทะเลเงียบสงบ
ช่องระหว่างเมฆหมอกที่เส้นบรรจบขอบฟ้าแลทะเลเผยให้เห็น
แสงสีแดงร�ำไร
มั น หลั บ ตาลง แต่ สี ห น้ า ของมั น กลั บ เหมื อ นตื่ น ขึ้ น จากนิ ท รา
อันยาวนาน
มันสูดลมหายใจลึกเฮือกหนึ่ง ดึงไม้พายข้างกายขึ้นมา หมุนตัว
หันหลังให้ทะเล
ก้าวเท้าออกไปก้าวแรก
เหยียบลงบนเส้นทางของมันที่ไม่อาจหันกลับ
เส้นทางแห่งเลือดและเหล็กกล้า
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บทที่ 1
ประลองยุทธ์ ณ ศาลาอู่หลี่*

ดวงตาคู่หนึ่งที่ล้อมรอบด้วยริ้วรอยยับย่นก�ำลังเหลือบขึ้นมอง
สีของท้องฟ้า สายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์อย่างโชกโชน
สีนภามืดครึม้ ฝนหอบไอเย็นเดือนสิบเอ็ดตกลงมาอย่างหนักหน่วง
มิอาจมองเห็นได้วา่ ดวงอาทิตย์เคลือ่ นไปอยูท่ ตี่ ำ� แหน่งใดแล้ว
แต่ผู้เฒ่าจวงล่วงรู้ มันได้นัดหมายเอาไว้ยามอู่**
ผู้เฒ่าจวงเงยหน้ามองฟ้าต่อ ปากบ่นพึมพ�ำ
"ข้าเชื่อมั่นว่าพวกมันต้องมาแน่..."
มันนั่งหลังตรงอยู่ในศาลาชมทิวทัศน์หลังใหญ่ที่ท�ำจากหญ้าฟาง
ตัวศาลาตั้งอยู่ข้างทาง สองฝั่งของทางถนนล้วนเป็นเนินเขาที่มีต้นไม้
เขียวชอุ่ม มีเพียงที่ราบโล่งกว้างด้านหน้าศาลาหลังนี้ที่เต็มไปด้วยหญ้า
รกร้าง
ผู้ที่เฝ้ารออยู่ด้วยกันกับผู้เฒ่าจวงคือชายฉกรรจ์สองร้อยคนที่มา
* อู่หลี่ แปลว่าห้าลี้ โดยค�ำว่าหลี่ (ลี้) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน 1 หลี่ (ลี้) เทียบระยะทางประมาณ
500 เมตร
** ยามอู่ หมายถึงช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น.
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รวมตัวกันแน่นขนัดบนพื้นที่ว่างแห่งนี้ พวกมันบ้างถือร่มเคลือบน�้ำมัน
บ้ า งก็ ห ่ ม ชุ ด ฟาง ยื น ตากฝนอั น หนาวเหน็ บ อย่ า งเงี ย บๆ นอกจาก
เสียงฝนแล้ว บนพื้นที่ว่างทั้งหมดเงียบงันจนน่ากลัว
คนสองร้อยคน มือสองร้อยคู่ บ้างถืออาวุธ บ้างถือเครือ่ งมือท�ำไร่
ท�ำนาทีล่ บั จนคมกริบ ปากสองร้อยปากระบายลมหายใจเร่งถีท่ า่ มกลาง
ความหนาวเย็น พ่นไอขาวออกมาเป็นระยะ ดวงตาสองร้อยคู่สะท้อน
แววอันตราย หากสีหน้าแสดงออกซึง่ ความหวาดกลัว
ชายฉกรรจ์สองร้อยคนแบ่งครึ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งบน
ศีรษะสวมหมวกจูเก่อ* สีขาว อีกฝ่ายหนึ่งพันแถบผ้าย้อมครามไว้บน
แขนขวา ระหว่างสองฝ่ายถูกสิ่งที่ไร้รูปชนิดหนึ่งแบ่งแยกเป็นช่องว่าง
สิ่งที่เรียกว่าความแค้น
คนหนึง่ ร้อยทีส่ วมหมวกจูเก่อนัน้ เป็นคนทีผ่ เู้ ฒ่าจวงเรียกมารวมตัว
ส่วนหัวหน้าของอีกฝ่ายยามนีก้ น็ งั่ อยูใ่ นศาลาตรงข้ามกับผูเ้ ฒ่าจวง
ผู ้ เ ฒ่ า จวงมองหมาปาที่ อ ายุ น ้ อ ยกว่ า มั น สิ บ กว่ า ปีด ้ ว ยความ
เคียดแค้น
อารมณ์ของหมาปาผ่อนคลายกว่าผูเ้ ฒ่าจวงมากนัก มันรับกระบอก
ไม้ไผ่มาจากลูกน้องทีต่ ดิ ตามมา จิบสุราเย็นอึกหนึง่ พอประมาณ จากนัน้
ก็มองผูเ้ ฒ่าจวงพลางยิม้ เล็กน้อย
ผู ้ เ ฒ่ า จวงจงใจแสร้ ง ท� ำ เป็นสงบนิ่ ง ดู ด กล้ อ งยาเส้ น หนึ่ ง ค� ำ
แต่ในใจกลับลอบด่าทอหมาปาอย่างหมดความอดทน
ผูท้ นี่ งั่ อยูใ่ นศาลาเหมือนกันคือผูต้ รวจการโจวจากจวนว่าการ กับ
ผูค้ มุ้ กันทีเ่ ป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาห้าคน
* หมวกจูเก่อ (จูเก่อจิน) หรือผ้าโพกกวนจิน เดิมหมายถึงการพันโพกศีรษะชนิดหนึง่ โดยใช้แถบผ้าสีนำ�้ เงิน
ครามคลุมครอบจุกผมของบุรุษ ตามต�ำนานกล่าวว่าผู้ริเริ่มคือจูเก่อเลี่ยง ข่งหมิง (จูกัดเหลียง ขงเบ้ง)
ต่อมาใช้เรียกหมวกของกุนซือแม่ทัพซึ่งเป็นต�ำแหน่งของจูเก่อเลี่ยง ลักษณะเป็นหมวกครอบ มีเส้นริ้ว
ลายก้นหอยโค้งไปด้านหลัง
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ใต้เท้าผูต้ รวจการมิได้นำ� ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามามากนัก ผูค้ มุ้ กันห้าคน
นัน้ ต่างก็พกมาเพียงกระบอง มิได้เหน็บดาบทีข่ า้ งเอว พาคนมามากขึน้ อีก
ก็เปล่าประโยชน์ การต่อยตีกนั ระดับนีม้ ใิ ช่แค่มนั ซึง่ เป็นผูต้ รวจการตัวเล็กๆ
คนเดียวจะสามารถควบคุมได้ มันและผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงแค่นั่งอยู่
ในศาลาอย่างเงียบๆ เฝ้ารอคอยให้ในนาทีสุดท้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
ขอยอมจ�ำนนก่อน
ที่แห่งนี้คือชานอ�ำเภอก้วนเซี่ยนแห่งซื่อชวน* ศาลาชมทิวทัศน์นี้
มี ป ระวั ติ ค วามเป็นมานั บ ร้ อ ยปี นามว่ า 'ศาลาอู ่ ห ลี่ ' ชื่ อ เรี ย กบอก
ความหมายว่าตั้งอยู่บนทางห้าหลี่นอกอ�ำเภอก้วนเซี่ยน
บริเวณหลายสิบหลีร่ อบอ�ำเภอก้วนเซีย่ น การต่อยตีกนั ของตระกูล
ต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้านต�ำบลเกิดขึ้นไม่รู้กี่มากน้อยแล้ว ล้วนแล้วแต่
นัดหมายกันมาสะสางบนพืน้ ทีโ่ ล่งหน้าศาลาอูห่ ลีแ่ ห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็นการ
ใช้วาจาสะสาง หรือจะใช้อาวุธสะสาง คนในอ�ำเภอว่ากันว่าพืน้ ทีโ่ ล่งแห่งนี้
ไม่มีต้นไม้เจริญเติบโต นั่นก็เพราะพื้นดินในหลายสิบปีมานี้แปดเปือ้ น
ค�ำสาปแช่ง ด้วยโลหิตของผูท้ ตี่ ายอย่างไม่ได้รบั ความเป็นธรรมนัน้ มีมาก
จนเกินไป
มองออกไปจากศาลา ทิวเขานอกอ�ำเภอก้วนเซีย่ นเรียงสลับซับซ้อน
ทั้งต่างยังเป็นป่าลึก นับแต่โบราณอ�ำเภอก้วนเซี่ยนเป็นสถานที่ชุกชุม
ไปด้วยโจรเถือ่ น ในเมืองหลวงมีคำ� กล่าวโบราณว่า 'ซมซานก็ให้ซมซาน
ซมซานแล้วก็หนีไปอ�ำเภอก้วนเซีย่ น!' ความหมายก็คอื ถ้าหากเกิดเรือ่ งใน
เมืองหลวง พอพ่ายแพ้เข้า อย่างมากก็ไปอ�ำเภอก้วนเซีย่ น หนีไปเป็นโจร
ในป่าลึก! ด้วยเหตุนจี้ งึ รับรูไ้ ด้วา่ ชาวอ�ำเภอก้วนเซีย่ นนัน้ ห้าวหาญ
* ซื่ อ ชวน (เสฉวน) เป็นมณฑลหนึ่ ง ทางตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องจี น อุ ด มด้ ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ และมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน มีชอื่ เรียกย่อว่า 'ชวน'
และ 'สู่' และเนื่องจากในสมัยฉินฮั่น ซื่อชวนเป็นที่ตั้งของแคว้นปาและแคว้นสู่ จึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า
'ปาสู่'
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ก็เหมือนกับผูเ้ ฒ่าจวงผูน้ ี้ วันนีค้ อื ตาเฒ่าเจ้าของทีน่ าผูม้ หี น้ามีตา
คนหนึ่งในต�ำบลสุ่ยโถวแห่งอ�ำเภอก้วนเซี่ยน ซ�้ำยังเป็นเถ้าแก่ใหญ่ของ
ร้านค้าอีกหลายร้าน ทว่าตอนหนุ่มเดิมทีมิใช่โจรหรอกหรือ ท�ำการค้า
มาหลายปี หลังสะสมทรัพย์สมบัตไิ ด้กอ้ นหนึง่ มันปรารถนาทีจ่ ะลงหลัก
ปักฐาน และด้วยในหลายปีมานี้ทางการก็ไร้อ�ำนาจที่จะปราบปรามมัน
สองฝ่ายจึงปรองดอง ผูเ้ ฒ่าจวงได้รบั การอภัยโทษแต่ตอ้ งรับใช้ทางการ
โจรผู้สังหารคนโดยไม่กะพริบตากลับกลายเป็นเศรษฐีใบหน้าอ้วนกลม
ผู้หนึ่ง จนถึงบัดนี้ก็ล่วงเลยไปยี่สิบปีแล้ว
หมาปาเองก็มิใช่คนที่ดีอะไรนัก เดิมทีอยู่ในเมืองก็เป็นหัวโจก
รีดไถทรัพย์โดยเฉพาะ งานรองลักลอบค้าขาย คบค้าสมาคมกับโจรป่า
ในละแวก พื้นเพสกปรกเช่นเดียวกันกับผู้เฒ่าจวง
ส่วนการวิวาทของคนสองร้อยในครัง้ นี้ คนมากมายในทีน่ ลี้ ว้ นไม่รวู้ า่
สาเหตุที่ตีกันนั้นคืออะไร เดิมทีเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเหมือนน�้ำผึ้ง
หยดเดียว คนตัดไม้คนหนึง่ หาบฟืนไปเร่ขายในเมือง แล้วเกิดโต้เถียงกัน
กับลูกหาบขึ้น คนตัดไม้ถูกรุมกระทืบจนขาหัก จึงเกณฑ์พรรคพวกใน
หมูบ่ า้ นมาแก้แค้นในเมือง ฝ่ายตรงข้ามเองก็เรียกพรรคพวกมา ทัง้ สองฝ่าย
ไปหาลูกมือมาสมทบชัน้ แล้วชัน้ เล่า หลังจากต่อยตีกนั เล็กๆ หลายรอบ
ตีกันจนล้มตายไปสามคน คนที่บาดเจ็บก็มียี่สิบกว่าคน สองฝ่ายต่าง
ต้องการเงินทองมาชดเชย จึงน�ำอันธพาลมามากขึน้ กว่าเดิมเพือ่ หวังแบ่ง
ผลประโยชน์กนั ...ทีแ่ ท้เป็นเพียงความพยาบาททีค่ นมุทะลุไม่กคี่ นผูกขึน้
พัฒนาจนกลายมาเป็นการคุมเชิงกันของคนใหญ่คนโตในอ�ำเภอ วันนีจ้ งึ
นัดมาตัดสินกันทีน่ ี่
ผูต้ รวจการโจวมองดูคนสองร้อยนอกศาลาเหล่านัน้ พลางทอดถอนใจ
หากว่าตีกันขึ้นมาจริงๆ ไม่รู้ว่าในบรรดาพวกมันจะมีกี่คนที่มิได้
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กลับบ้าน...
หมาปารอจนทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว ในที่สุดก็ท�ำลายความเงียบ
ยิ้มยิงฟันสีเหลืองสองแถวนั้นพลางกล่าวขึ้น
"ข้าว่ายามอู่ก็ล่วงเลยไปนานแล้วนะ ผู้เฒ่าจวง ยังจะให้พี่น้อง
ด้านนอกตากฝนอีกหรือ รอบนี้พวกเจ้าจะสู้หรือไม่"
ผู้เฒ่าจวงมองหมาปาอย่างเคียดแค้น แต่กลับมิกล้าขยับลงมือ
ทัง้ หมดเพราะชายฉกรรจ์รา่ งผอมทีน่ งั่ อยูข่ า้ งกายหมาปาในยามนี้
พกดาบไว้ทขี่ า้ งเอว
ชายฉกรรจ์ร่างผอมคนนี้สวมเพียงเสื้อกั๊กใยฝ้ายบุหนังแพะเพียง
ตัวเดียว เผยให้เห็นท่อนแขนยาวสองข้างที่กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือน
เหล็กกล้า ศีรษะด้านซ้ายเรียบโล้น บนนั้นคือรอยแผลเป็นอันน่าสลด
เป็นทางยาว ดาบที่ข้างเอวยาวจนปลายฝักลากพื้น แม้มิได้ชักออกมา
แต่กลับท�ำให้ผทู้ ไี่ ด้เห็นรูส้ กึ ถึงความสิน้ หวังรางๆ แค่เห็นก็รวู้ า่ เป็นนักเลง
ทีฆ
่ า่ คนมาแล้วไม่นอ้ ย
เรื่องของจ�ำนวนคน คนที่ผู้เฒ่าจวงเรียกมามีพอๆ กันกับหมาปา
แต่เพราะว่าข้างกายหมาปามีคนผูน้ เี้ พิม่ มาอีกหนึง่ ผูเ้ ฒ่าจวงรูด้ วี า่ ต่อให้
ตนพาชายฉกรรจ์มาอีกร้อยคนก็หามีประโยชน์ไม่
ผูเ้ ฒ่าจวงแม้มไิ ด้ทอ่ งยุทธภพมาหลายปีแล้ว แต่ยงั คงได้รบั ข่าวสาร
อยู่เนืองๆ และสืบทราบมาแต่ต้นว่าหมาปาใช้เงินทองจ้างลูกมือฝีมือดี
มาสมทบ
คนผูน้ แี้ ซ่เฉิน ในยุทธภพไม่มผี ใู้ ดรูช้ อื่ เสียงเรียงนามของมัน เพียง
เรียกมันว่า 'เฉินดาบปีศาจ' วัยหนุม่ ลักวิง่ ชิงปล้นละแวกเฉิงตูจนมีโทษตาย
หลายคดี แต่กลับสามารถสังหารเจ้าหน้าที่ที่ล้อมจับด้วยตัวคนเดียว
ครั้งแล้วครั้งเล่า ได้ยินว่าครั้งหนึ่งเฉินดาบปีศาจก�ำลังเรียกใช้นางโลม
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ทางการได้รบั ข่าวคราวจึงมาล้อมจับ มันใช้ดาบเล่มเดียวทะลวงวงล้อม
ด้วยร่างเปลือยเปล่า ดาบเร็วสังหารสามสิบคนติดต่อกัน ตนเองกลับมิได้
สูญเสียแม้เพียงผมสักเส้น หลังจากเหตุการณ์ประหลาดครัง้ นัน้ มันก็ได้
รับฉายาเพิม่ อีกชือ่ คือ 'ดาบภูตผีสามสิบ'
เจ้าลูกเต่าหมาปาผู้นี้กลับคบหากับคนที่ร้ายกาจถึงเพียงนี้!
"ว่าอย่างไร ผูเ้ ฒ่าจวง เจ้ายังรอใครอยูอ่ กี " หมาปายิม้ พลางเร่งเร้า
อีกครัง้ ครานีม้ นั จ่ายเงินจ�ำนวนมากเพือ่ เชือ้ เชิญเฉินดาบปีศาจมา แม้วา่
จะเจ็บใจเล็กน้อย แต่พอคิดว่าประเดีย๋ วผูเ้ ฒ่าจวงจะท�ำหน้าเป็นหมาจรจัด
ยอมจ�ำนนต่อหน้าตนเองก็นบั ว่าคุม้ ค่า
เฉินดาบปีศาจที่อยู่เบื้องหลังมันเองก็เข้าใจ ยื่นมือขวาออกมา
นิ้วมือดีดเบาๆ บนปลายด้ามดาบ
ผู้เฒ่าจวงมองเห็นอิริยาบถนี้ก็เกิดความรู้สึกเย็นวาบที่สันหลัง
หมาปาบ้าอ�ำนาจและไม่ยอมคน "หากเจ้าไม่อยากสูก้ ช็ า่ ง ข้าหมาปา
ก็ไม่อยากบีบบังคับ...ใต้เท้าโจว ท่านเห็นว่าเรือ่ งนีค้ วรแก้ไขอย่างไร"
ผู้ตรวจการโจวคิดหาโอกาสไกล่เกลี่ยแต่แรกแล้ว ยามนี้เห็น
สถานการณ์แจ่มแจ้ง รีบเอ่ยปากอย่างไม่รอช้า "ประนีประนอมกัน นัน่ คือ
สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ แล้ว ข้าว่าเอาตามนีเ้ ถอะ คนทีถ่ กู ตีตายก่อนหน้า ทุกครอบครัว
จะได้รับเงินชดเชยสามสิบต�ำลึง คนที่บาดเจ็บเองก็ดูอาการแล้วให้
ยาชดเชยทั้งหมด จัดโต๊ะส�ำหรับงานเลี้ยงสุราสักห้าสิบโต๊ะที่หอไท่ผิง
ในเมือง ทุกคนดืม่ คนละจอก ยุตกิ นั ด้วยมิตรภาพ สองท่านเห็นว่าอย่างไร"
ผูต้ รวจการโจวแม้มไิ ด้กล่าวให้กระจ่าง แต่ขณะพูดล้วนมองไปยัง
ผูเ้ ฒ่าจวง ย่อมบอกเป็นนัยว่าเงินค่างานเลีย้ งสุราให้ผเู้ ฒ่าจวงผูพ
้ า่ ยแพ้
เป็นคนออก
ผูเ้ ฒ่าจวงกัดฟันไม่กล่าวค�ำ ชดเชยด้วยเงินเล็กน้อยเท่านีเ้ ป็นเรือ่ งเล็ก
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แต่การยอมแพ้ครัง้ นี้ ต่อไปในสายตาคนอ�ำเภอก้วนเซีย่ น มันคงต้องถูก
หมาปาเหยียบย�ำ่ อยูใ่ ต้เท้าไปตลอด แม้วา่ ชีวติ จะมิได้เผชิญอันตรายแบบ
แต่กอ่ น แต่วา่ กิจการทีด่ นิ ของผูเ้ ฒ่าจวงยังต้องอาศัยชือ่ เสียงหน้าตาหากิน
ผู้เฒ่าจวงคือคนกร้านโลก แต่กลับต้องมาเสียหน้าในวันเดียว จากที่
เมือ่ ก่อนรังแกผูอ้ นื่ กลับเปลีย่ นเป็นถูกรังแก มันมิยนิ ยอมจริงๆ
คนที่ยืนอยู่นอกศาลาต่างก็ได้ยินบทสนทนาด้านใน ชายฉกรรจ์
ที่สวมหมวกจูเก่อเหล่านั้นเห็นหัวหน้าเงียบขรึมไม่เอ่ยค�ำ ในใจต่างก็
หนาวเย็นไปแล้วครึ่งหนึ่ง การสู้กันรอบนี้ดูเหมือนจะสู้กันไม่ได้มาก
ไปกว่านี้
"ผูเ้ ฒ่าจวง เจ้ายังไม่ยอมบอกอีกว่าก�ำลังรอใครอยู"่ หมาปาเร่งเร้า
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง "ยั ง จะพิ รี้ พิ ไ รอยู ่ อี ก หรื อ ว่ า ..." มั น ยิ้ ม พลางชี้ ไ ปยั ง
เฉินดาบปีศาจที่อยู่เบื้องหลัง "เห็นว่าข้าเชิญท่านเฉินมา เจ้าก็เลย
กระดากอายที่จะพูดออกมาอย่างนั้นหรือ"
ผู้เฒ่าจวงรู้ดีว่ามิอาจถ่วงเวลาต่อไปได้อีก
หากว่าพวกมันไม่มาจริงๆ ข้าก็คงแพ้แล้ว...
ผู้เฒ่าจวงเอ่ยปากในที่สุด "หากข้าพูดออกมา กลัวว่าพวกเจ้า
จะนั่งไม่นิ่ง"
"หืม?" หมาปาแสร้งท�ำเป็นเงีย่ หูฟงั อย่างตัง้ ใจ กล่าวเหน็บแนมว่า
"ตาเฒ่า ข้านัง่ นิง่ แล้ว เจ้าก็พดู มาเถอะ!"
ผู้เฒ่าจวงหลับตาสูดหายใจเข้าลึก จากนั้นยื่นมือชี้ไปยังแนวเขา
ไกลนอกศาลา
"คนในเขานั้น"
สี่พยางค์ถูกกล่าวออกมา คนสองร้อยกว่าพลันมีสีหน้าย�ำเกรง
โดยพร้อมเพรียง
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แม้แต่เฉินดาบปีศาจเองก็เก็บสายตา
พวกมันต่างรู้ดีว่าคนในเขาหมายถึงใคร
ผู้คนนอกศาลาเหลียวหลังพร้อมกัน ทอดตามองสถานที่ห่างไกล
เบื้องหลัง ยอดเขาเขียวขจีแอบแฝงอยู่ในหมอกฝน
เขาชิงเฉิง
หมาปามิได้ยิ้มต่อ
"ตาเฒ่า เจ้าอย่าโป้ปด" มันกล่าวแต่ละค�ำอย่างรอบคอบ "ขืนให้
พวกมันรู้ว่ามีคนแอบอ้างชื่อของพวกมันมาแต่งเรื่อง เจ้ากับข้ารวมกัน
ก็รบั ผิดชอบไม่ไหว"
"เจ้าหาว่าข้าผูเ้ ฒ่าจวงเป็นพวกไม่รกู้ ารสมควรหรือ ห้าวันก่อนข้าน�ำ
เทียบเชิญขึน้ เขาไปเชิญพวกมันมาด้วยตัวเอง"
หมาปาก�ำลังปากสั่น แต่หาได้พูดออกมาอีกไม่
ผู้เฒ่าจวงสีหน้าสงบนิ่ง ความจริงมันปิดบังเรื่องบางอย่าง ไม่ได้
พูดออกมา วันนัน้ มันขึน้ เขา แต่มไิ ด้พบเจ้าส�ำนัก ซ�ำ้ ฝ่ายตรงข้ามยิง่ มิได้
ตอบรับว่าวันนีจ้ ะลงมา คนต้อนรับเพียงรับเทียบเชิญ ฟังค�ำเรียกร้องของ
ผูเ้ ฒ่าจวง ไม่ทนั ได้ตอบก็ผลักไสมันลงเขา
แต่วา่ อย่างน้อยพวกมันก็ไม่ได้ปฏิเสธข้า...เรือ่ งนีจ้ ะหาว่าข้าพูดปด
มิได้
ผูเ้ ฒ่าจวงไม่ได้กล่าวอะไรอีก มันแสร้งท�ำเป็นมองหมาปาผูเ้ ย่อหยิง่
อย่างสงบนิง่ ผูเ้ ฒ่าจวงวางแผนในใจ ต่อให้พวกมันไม่ลงเขามา ขอเพียง
หลังหมาปาได้ยนิ ค�ำพูดเหล่านีก้ จ็ ะขอสงบศึกทันที จากนัน้ มันก็จะสามารถ
กอบกูห้ น้าตาคืนมาได้
แต่ว่ายังต้องดูเฉินดาบปีศาจด้วย
เฉินดาบปีศาจได้ยินค�ำว่าคนในเขา แววตาที่หมางเมินทุกสิ่ง
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แต่เดิมนั้นก็จางหายไป แทนที่ด้วยสีหน้าระแวดระวังเสมือนสัตว์ป่า
แย่แล้ว เจ้าดาวร้ายนี่เพ่งเล็งข้าเข้าแล้ว...
ผูเ้ ฒ่าจวงมองดูสหี น้าโหดเหีย้ มของเฉินดาบปีศาจแล้วก็หวาดกลัว
ขึน้ ในใจ ถ้าหากให้อกี ฝ่ายรูว้ า่ พวกมันไม่ลงเขามาจริง ถึงเวลานัน้ มิใช่
แค่จา่ ยเงินแล้วก็จะสามารถคลีค่ ลายเรือ่ งราวได้
สองร้อยคนนอกศาลากระซิบกระซาบกัน มีบางคนหันมองภูเขา
แสนไกลลูกนัน้ ตลอดเวลา ขณะมอง บนหน้ามีความรูส้ กึ เลือ่ มใสชนิดหนึง่
กล่าวถึงคนในเขาเหล่านั้น พวกมันเป็นเหมือนต�ำนานที่ยังมีชีวิต
อยู่
หมาปาร้อนรนใจ มันหันหน้ามองเฉินดาบปีศาจพลางกระซิบ
"ท่านเฉิน ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร ครัง้ นีข้ า้ แค่อยากกอบกูห้ น้าตา ท่านเอง
ก็แค่แสวงลาภ ไม่คมุ้ ทีจ่ ะ..."
เฉินดาบปีศาจกัดริมฝีปากล่าง มือซ้ายกุมฝักดาบตรงข้างเอวไว้
แน่นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว มันมิได้กล่าวความใดๆ ออกมา
หมาปาเองก็มไิ ด้เอ่ยค�ำ ผูเ้ ฒ่าจวงทีร่ อ้ นตัวอยูแ่ ล้วย่อมมิได้พดู จา
อีก ผู้ตรวจการโจวแม้ไม่กล้าตัดสินแน่ชัดว่าค�ำพูดผู้เฒ่าจวงเป็นจริง
หรือเท็จ แต่พอได้ยินค�ำว่าคนในเขา ก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่มีพื้นที่ให้ตนได้
ไกล่เกลีย่ อีก...
สถานการณ์ในศาลายืดเยือ้ อย่างเงียบๆ อยูเ่ ช่นนี้ ทุกคนต่างไม่รวู้ า่
ควรรอจนถึงเมือ่ ไหร่ สภาพการณ์เปลีย่ นไปจนแปลกประหลาดอย่างยิง่
ฝนตกลงบนหลังคาหญ้าฟางไม่ขาดสาย
นานพักใหญ่
ในกลุ่มคนด้านนอกศาลาพลันมีคนร้องเสียงดัง "เอ๊ะ!"
คนทั้งหมดมองไปยังทิศทางของเสียงนั้น เป็นหนึ่งในชายฉกรรจ์
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ที่สวมหมวกจูเก่อ มันยื่นนิ้วชี้ออกไป กลุ่มคนมองทอดไปยังทิศทางของ
นิ้วมือนั้น
"มาแล้ว...จริงๆ..."
ผูเ้ ฒ่าจวงและหมาปาดีดตัวขึน้ มาเหมือนกับก้นถูกไฟเผาพร้อมกัน
เดินไปหน้าศาลาหมายจะมองให้
ชดั อเจน
(ติดตามอ่านต่
ได้ในฉบับเต็ม)
บนทางห่างไกล เงาด�ำจุดเล็กๆ สองจุดตากฝนใกล้เข้ามาด้านนี้
อย่างช้าๆ
ผู้เฒ่าจวงเช็ดน�้ำฝนบนเปลือกตาอย่างตื่นเต้น ส่วนหมาปายืน
ตะลึงงันด้วยสีหน้าซีดเผือด
ดวงตาสองร้อยกว่าคูม่ องดูเงาร่างทัง้ สองทีย่ งิ่ เดินยิง่ ใกล้เข้ามานัน่
ในทีส่ ดุ ก็มาถึงพืน้ ทีว่ า่ งด้านหน้าศาลา ผูม้ าทัง้ สองคนคลุมไว้ดว้ ย
ชุดฟาง บนศีรษะสวมหมวกไผ่สานใบใหญ่สดี ำ� สนิท มองไม่เห็นหน้าตา
บนพื้นที่ว่าง คนสองร้อยเหล่านั้นเหมือนถูกพลังไร้รูปชนิดหนึ่ง
แบ่งแยกออกจากกึง่ กลาง แยกออกเป็นทางเดินกว้างขวางเส้นหนึง่
ยามเดินฝ่าผ่านเหล่าชายฉกรรจ์ทถี่ อื ของมีคม ทัง้ หมดก็เก็บอาวุธ
ไว้ดา้ นหลังโดยไม่รตู้ วั
คนทั้งสองเดินเข้าไปในศาลาอู่หลี่ ถอดหมวกไผ่สานและชุดฟาง
โดยไม่พูดไม่จา เผยให้เห็นชุดคลุมสีคราม รูปแบบนั้นเหมือนชุดคลุม
ของนักพรตเล็กน้อย แต่ตรงข้อมือพันด้วยแถบผ้ามัดแขนเสื้อเอาไว้
ตรงอกซ้ายของชุดคลุมสีครามมีเส้นด้ายสีดำ� ปักอักษรโบราณค�ำว่า 'ชิง'
ข้างเอวห้อยวัตถุขนาดยาวชิ้นหนึ่ง ใช้ถุงผ้าห่อเอาไว้ เห็นได้ชัดว่า
ท�ำเพื่อป้องกันน�้ำฝน
ผู้เฒ่าจวงตื้นตันจนเกือบร�่ำไห้ออกมา
มาแล้ว...มาแล้วจริงๆ ด้วย...
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