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ใครเป็นใคร ใครคือใคร
เวลานี้ในห้องมีคนอยู่สองคน
หนึ่ ง ในนั้ น หลั ง พิ ง ข้ า งประตู เป็ น กวนชางไห่ ที่ เ พิ่ ง กลั บ เข้ า มา
ร่างของเขาซ่อนอยู่ในเงามืด ส่วนอีกคนหนึ่งกลับเอนนอนอยู่บนตั่งนุ่ม
ทีต่ งั้ อยูร่ มิ หน้าต่าง เขาหันหลังให้กวนชางไห่ ทัง้ ร่างอาบไล้ดว้ ยแสงแดด
ในฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่น ท่าทางดูเกียจคร้านเหนื่อยหน่าย
มุมปากกวนชางไห่มีรอยยิ้มประหลาดผุดขึ้นจางๆ "นางพบคน
ผู้หนึ่งเข้า"
คนผู้นั้นเอ่ย "ใคร"
กวนชางไห่ตอบ "หวังอี้จือ"
นิง่ เงียบไปครูห่ นึง่ คนผูน้ นั้ ก็เปิดปากขึน้ อีก "เช่นนัน้ เจ้ายุง่ ยากแล้ว"
กวนชางไห่เอ่ย "หมายความว่าอย่างไร"
"เพราะ..." คนที่นอนอยู่บนตั่งนุ่มค่อยๆ ลุกขึ้นแล้วหมุนตัวหันมา
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ทางกวนชางไห่ "หวังอีจ้ อื ผูน้ นั้ แต่กอ่ นตอนอยูเ่ จียงหลิงเขาเคยรูจ้ กั กับข้า"
ใบหน้าของเขาปรากฏออกมาท่ามกลางแสงแดดในฤดูใบไม้ผลิอนั สว่างไสว
ดวงตามีแถบผ้าดิ้นกว้างราวสองชุ่นปิดทับอยู่ หน้าตาเหมือนกวนชางไห่
ที่อยู่ข้างประตูแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกัน!
กวนชางไห่...สองคน
กวนชางไห่ที่อยู่ข้างประตูยิ้มน้อยๆ ในรอยยิ้มแฝงไปด้วยความ
เยียบเย็นดุจหิมะบนเทือกเขาสูงที่ไม่อาจปีนป่ายถึง "ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง
แต่ตอนนั้นเขาคงยังไม่แน่ใจในฐานะของข้า จึงไม่ได้พูดอะไรออกมา"
ตามการคาดคะเนของเขา หลังจากเขาแยกตัวมาหวังอีจ้ อื ก็คงไม่ได้บอก
ฉู่อวี้ เพราะยังไม่แน่ใจนัก
กวนชางไห่ทนี่ อนอยูบ่ นตัง่ ยังคงมีทา่ ทางเหนือ่ ยหน่าย เขาส่ายหน้า
ไปมาแล้วทิง้ ตัวกลับลงนอน "อย่างไรก็ตามคนทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับปัญหา
ที่แก้ยากคือเจ้า ไม่เกี่ยวกับข้า เจ้าใคร่ครวญเอาเองก็แล้วกัน"
กวนชางไห่ทอี่ ยูข่ า้ งประตูใช้มอื ข้างหนึง่ ปลดแถบผ้าดิน้ ปิดตาลงมา
แล้วทิ้งไว้บนฉากบังลมที่อยู่ด้านข้าง เขาเดินช้าๆ ไปที่มุมหน้าต่าง ยืน
อยู่หน้าชั้นวางอ่างน�้ำ หลังจากเอาผ้าจุ่มลงไปสัมผัสน�้ำสะอาดในอ่าง
ทองแดงแล้วก็น�ำมาเช็ดที่ขอบข้างแก้มเบาๆ ทิ้งไว้ครู่หนึ่ง ที่ข้างแก้ม
ของเขาก็มีเส้นขาวที่ไม่ค่อยสะดุดตาปรากฏขึ้นมาเส้นหนึ่ง
สอดนิว้ มือเข้าไปในเส้นขาว ขยับปลายนิว้ เบาๆ ทีด่ งึ ขึน้ มากลับเป็น
แผ่นเยื่อบางๆ สีเนื้อชั้นหนึ่ง จากนั้นก็เอามือแตะน�้ำค่อยๆ ดึงออกมาอีก
ท�ำเช่นนี้ที่ใบหน้าอยู่หลายชั้น ในที่สุดใบหน้าที่แท้จริงก็ปรากฏ
เขาค่อยๆ ลืมตาทั้งสองข้างที่หลับอยู่ตลอดเวลาขึ้นมา
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ดวงหน้าอ่อนโยนงดงาม ไม่ดุดันเฉียบขาด ทว่าท่วงท�ำนองที่สูงส่ง
สงบงดงาม เยือกเย็นไม่สะทกสะท้าน กลับดูมเี สน่หจ์ ารลึกลงไปถึงไขกระดูก
อย่างน่าประหลาด
ได้ยินเสียงเขาเอาสิ่งปลอมแปลงโฉมออก กวนชางไห่ที่นอนอยู่
บนตั่งนุ่มก็หัวเราะแล้วว่า "เจ้าเอาแต่สวมรอยเป็นข้าเช่นนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ดี
สักวันเจ้าก็ต้องใช้ใบหน้าที่แท้จริงของตนเองไปเผชิญหน้ากับนาง ย่อม
ไม่อาจปลอมเป็นข้าไปตลอดชีวิตกระมัง...ศิษย์น้องหรงจื่อ"
คนผูห้ นึง่ ยากยิง่ ทีจ่ ะปลอมตัวเป็นคนอีกผูห้ นึง่ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เรื่องนี้ไม่เพียงหรงจื่อที่เชี่ยวชาญศิลปะด้านนี้จะรู้ดี ฉู่อวี้ที่เคยเข้าใจ
วิธีการปลอมแปลงโฉมอยู่บ้างก็รู้เช่นกัน
การปลอมตัวเปลี่ยนรูปโฉม ไม่มีอะไรมากไปกว่าการปรับเปลี่ยน
เสื้อผ้า รูปร่าง หน้าตา รูปร่างสามารถใช้เสื้อผ้าให้เป็นประโยชน์ อ�ำพราง
สิ่งที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้เห็นและเสริมสร้างสิ่งที่ต้องการให้โดดเด่น
เพิ่มเติมได้ การเปลี่ยนแปลงรูปโฉมภายนอกจึงไม่ใช่เรื่องยาก แต่
การเลียนแบบบุคลิกท่าทางของใครบางคนกลับมีความยากในระดับสูง
เพราะบุคลิกของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่ก่อน
หรงจื่อปลอมตัวเป็นหลิวจื่อเยี่ยก็ได้แต่นั่งเฉยๆ อยู่ในห้องที่มีแสงสว่าง
ไม่มากนัก นั่นถือเป็นการท�ำอย่างดีที่สุดแล้ว หากต้องเคลื่อนไหวอยู่ใน
ที่สว่างหรือคลุกคลีอยู่กับใครเป็นเวลานานจะให้ไม่เผยพิรุธออกมาเลย
ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
ทว่ากวนชางไห่อยู่ในข้อยกเว้น
เพราะกวนชางไห่ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งรั ก ษาดวงตาทั้ ง สองข้ า งพอดี
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บนใบหน้าของเขามีแถบผ้าดิ้นค่อนข้างกว้างปิดอยู่ ผ้าปิดคลุมหัวคิ้ว
ดวงตา และจมูกไปกว่าครึ่ง อวัยวะส�ำคัญบนใบหน้าซึ่งเป็นอวัยวะที่มี
ลักษณะพิเศษจ�ำเพาะยากแก่การเปลี่ยนแปลงถูกบดบังไปพอดี กอปร
กับก่อนหน้านี้กวนชางไห่กับฉู่อวี้ไม่นับว่าสนิทสนมกัน ต่อให้มีอะไร
ผิดแผกไปบ้างฉู่อวี้ก็ไม่แน่ว่าจะสังเกตเห็น
อีกประการหนึ่ง แถบผ้ามีน�้ำยาซึมออกมา ท�ำให้กวนชางไห่มี
กลิ่นยาติดตัวอยู่ตลอดเวลา การปิดบังลักษณะพิเศษจ�ำเพาะก็ได้สร้าง
ลักษณะพิเศษจ�ำเพาะให้กบั เขาด้วยเช่นกัน ในสายตาของบุคคลภายนอก
พอนึกถึงกวนชางไห่ ภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในสมองคือชายหนุ่มที่มีแถบ
ผ้าดิน้ ปิดดวงตา ร่างมีกลิน่ ยาติดตัว ขอเพียงเห็นแถบผ้าดิน้ และได้กลิน่ ยา
ผู้พบเห็นก็จะรู้โดยสัญชาตญาณว่าคนผู้นี้คือกวนชางไห่และไม่ใส่ใจ
ข้อแตกต่างเล็กน้อยอื่นอีก
ด้วยสาเหตุสองประการนี้ ท�ำให้ตลอดเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา
ไม่เคยมีใครในคฤหาสน์ฉู่หยวนจับได้ว่าหรงจื่อปลอมตัวเป็นกวนชางไห่
"ศิษย์พี่ชางไห่" หรงจื่อเรียกกวนชางไห่ด้วยน�้ำเสียงเยือกเย็นยิ่ง
ทว่าในถ้อยค�ำกลับเจือความเฉียบขาด ไม่อนุญาตให้โต้แย้งใดๆ "นี่เป็น
เรื่องของข้า"
"ฮ่าๆ" กวนชางไห่ส่งเสียงหัวเราะ "ไม่ผิด นี่เป็นเรื่องของเจ้า แต่
ศิษย์น้อง เจ้ามาอยู่ที่บ้านข้าเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้ว ผิงเฉิงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ จู่ๆ เทียนหรูจิ้งก็ปรากฏตัวขึ้น เชื่อว่าต้องพุ่งเป้ามา
ที่เจ้า โม่เซียงรับมือไม่ไหวแล้ว หากเจ้าไม่รีบตัดสินใจให้เด็ดขาดเกรงว่า
ภัยจะมาถึงตัวเจ้าเข้าจริงๆ แล้ว" นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็ผ่อนน�้ำเสียงลง
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เปลีย่ นเป็นค่อนข้างทุม้ ต�ำ่ "แต่ไรมาเจ้าเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด โหดเหีย้ ม
ไร้ ค วามปรานี ไม่ มี อ ะไรที่ ไ ม่ อ าจตั ด ใจ ไม่ มี อ ะไรที่ ไ ม่ อ าจละทิ้ ง ...
ศิษย์น้องหรงจื่อ นิสัยเช่นนี้ของเจ้าน่าชิงชังยิ่งนัก แต่ถ้าเจ้าเปลี่ยนนิสัย
ใหม่ ข้าก็กลับรู้สึกไม่คุ้น"
หรงจื่อมีท่าทีเยือกเย็นไม่สะทกสะท้าน พูดยิ้มๆ "จนถึงตอนนี้ข้าก็
ไม่เคยอ่อนแอปล่อยให้ใครข่มเหง ศิษย์พี่ชางไห่ ท่านวิตกเกินไปแล้ว"
กวนชางไห่แค่นหัวเราะอย่างไม่เชื่อ หนึ่งปีกว่ามานี้เขาประจักษ์
ด้วยตัวเองดี หรงจื่อสวมรอยเป็นตัวเขาไปคบหากับฉู่อวี้ ตอนแรกบอก
ดิบดีว่าจะอยู่ที่นี่เพื่อรักษาตัวสักสี่ห้าเดือนเท่านั้น หลังจากผ่านไป
สี่ห้าเดือนก็บอกจะอยู่ต่ออีกสองเดือน สองเดือนผ่านไปก็อยู่ต่ออีก
สองเดือน จนถึงวันนี้ก็ยังดื้อแพ่งไม่ยอมจากไป
บางทีเรื่องอื่นหรงจื่ออาจยังมีความเยือกเย็นไม่สะทกสะท้านและ
ละเอียดรอบคอบอย่างที่เคยเป็นมาโดยตลอด การวินิจฉัยตัดสินของเขา
ยังคงแม่นย�ำไม่ผิดพลาด แม้ตัวจะอยู่เมืองลั่วหยางที่ห่างไกลนับพันลี้
ก็ยงั ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทเ่ี มืองผิงเฉิงได้...หรงจือ่ ยืนอยูเ่ บือ้ งหลัง
เฝิงไทเฮา ชักน�ำนางเข้าช่วงชิงยึดครองอ�ำนาจและอิทธิพลของเว่ยเหนือ
เขาวางหมากอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอนไปทีละก้าวๆ
ทว่าหนึง่ ปีกว่ามานี้ เรือ่ งจะอยูห่ รือจะไปเขากลับพูดกลับไปกลับมา
นี่มันเพราะเหตุใดกัน
ตอนแรกหรงจือ่ อยูท่ นี่ เ่ี พราะร่างกายผิดปกติ แม้พละก�ำลังจะค่อยๆ
ฟื ้ น คื น กลั บ มา แต่ ก็ มี ป ั ญ หาเล็ ก ๆ เกิ ด ขึ้ น นั่ น คื อ บางครั้ ง เวลาเขา
เคลื่ อ นไหวจะมี พ ลั ง ประหลาดพุ ่ ง ซ้ า ยต� ำ ขวาทะลั ก พรั่ ง พรู ข้ึ น มาใน
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ร่างกาย ช่วงชิงอ�ำนาจในการควบคุมร่างกายไปจากเขา ยกตัวอย่างเช่น
ขณะเขาคิดจะยกมือขึ้นก็จะมีพลังขุมหนึ่งพุ่งจากข้อมือลงสู่ด้านล่าง
ท�ำให้มือของเขาห้อยลงขัดกับค�ำสั่ง
เหตุการณ์ทำ� นองนีแ้ ม้จะเกิดขึน้ ไม่บอ่ ยนัก สามวันห้าวันจึงจะเกิด
ขึ้นสักครั้ง แต่ส�ำหรับหรงจื่อแล้วกลับเป็นเหตุไม่คาดคิดที่ไม่อาจวางใจ
ลงได้
เขาไม่เคยสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของฉู่อวี้ และไม่ได้คิดว่าเทียนหรูจิ้ง
จะเล่นลูกไม้อะไรแบบนี้กับเขา เพียงรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะมีบางอย่าง
ซับซ้อนและเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจ
ดังนั้นทางหนึ่งหรงจื่อก็สั่งการให้สืบหาร่องรอยของเทียนหรูจิ้ง
ส่วนตนเองกลับมาอยู่กับกวนชางไห่กลายเป็นเพื่อนบ้านกับพวกฉู่อวี้
พูดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้ก็ใช่ว่ามีเจตนา หากแต่คฤหาสน์หลายหลังนี้
เป็นถิ่นที่อยู่เดิมที่กวนชางไห่กับบิดาเคยพักอาศัย เพียงแต่ย้ายไปที่อื่น
เสียหลายปีถึงได้กลับมาที่เดิม
แม้จะเป็นเพื่อนบ้านกับพวกฉู่อวี้ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรต่อ
กวนชางไห่ เขาเพียงอยากอยู่ที่นี่ ใครจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาไม่ใช่เรื่อง
ส�ำคัญ
หรงจื่ออยู่กับเขา ทางหนึ่งช่วยรักษาดวงตาทั้งสองข้างให้เขา
ทางหนึ่งก็ส่งโม่เซียงไปเมืองผิงเฉิงช่วยเฝิงไทเฮา
อยู่มาหลายเดือนก็ไม่เคยติดต่อกับเพื่อนบ้าน กระทั่งเฝิงไทเฮามา
เมืองลั่วหยางและถูกฉู่อวี้เห็นโฉมหน้าแท้จริงเข้าโดยบังเอิญ จากนั้น
ฉู่อวี้ก็เริ่มสนใจเพื่อนบ้านหลังนี้จึงได้มีการคบหากันสืบต่อมา
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และเวลาทีห่ รงจือ่ ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าว่าจะจากไปก็ถกู เลือ่ นออกไป
ครั้งแล้วครั้งเล่า
หลัง จากพูด จาคลี่ค ลายข้อ สงสัยของกวนชางไห่แล้ว หรงจื่อก็
ซักถามถึงสิง่ ทีโ่ ม่เซียงพูดอีกครัง้ เขาเช็ดยาทีต่ ดิ อยู่บนใบหน้าจนสะอาด
หมดจด ชะล้างสิ่งปลอมแปลงที่ทาอยู่บนมือ ล้างมือทั้งสองข้างอย่าง
ละเอียดลออ แล้วจึงเดินช้าๆ ไปทีข่ า้ งหน้าต่าง แสงแดดอบอุน่ สดใสส่อง
กระทบใบหน้างดงามของเขา ปรากฏเป็นท่วงท�ำนองที่ดูมีชีวิตชีวาสูงส่ง
ลึกล�้ำไม่อาจแตะต้องอย่างหนึ่ง
เหตุผลทีเ่ ขารัง้ อยูต่ อ่ กวนชางไห่ไม่มที างเข้าใจ เพราะแม้แต่ตวั เขา
เองก็ยังไม่อาจท�ำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ตอนแรกที่สวมรอยเป็น
กวนชางไห่ไปใกล้ชิดฉู่อวี้เพียงเพราะความสะท้านหวั่นไหวบางอย่าง
ในส่วนลึกของจิตใจ เขาประหลาดใจทีน่ างตัดใจจากเขาได้อย่างไร้เยือ่ ใย
กระทั่ ง อดอยากรู ้ ไ ม่ ไ ด้ ว ่ า นางสามารถท� ำ เหมื อ นที่ พู ด ไว้ ไ ด้ จ ริ ง หรื อ
สามารถปล่อยวางได้อย่างสิน้ เชิง แล้วการคลุกคลีอยูร่ ว่ มกันหลังจากนัน้
เล่า เป็นเพราะอะไรกัน
ในดวงตาลึกล�้ำยากหยั่งถึงของหรงจื่อมีประกายครุ่นคิดหมุนวน
อยู่ภายใน เขาวิเคราะห์จิตใจตนเองด้วยความเยือกเย็นสุขุมที่สุด เรื่อง
ท�ำนองนี้ในช่วงหนึ่งปีมานี้เขาท�ำมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง หรงจื่อไม่ใช่
คนอื่น เขาคือหรงจื่อผู้มีหัวใจแข็งแกร่งอยู่เหนือสรรพสิ่ง เขาไม่มีทาง
ปล่อยให้สงิ่ ภายนอกใดๆ มาบดบังดวงตาทัง้ สองข้าง มาท�ำให้ความมุง่ มัน่
ของเขาต้องสับสน...รวมถึงฉู่อวี้ เขาผ่าหัวใจของตนเองออกมาวางไว้
ตรงหน้าแล้วตรวจดูอย่างถีถ่ ว้ น พอพบว่ามีปญ
ั หาอะไรเขาก็จะตวัดกระบี่
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อย่างเฉียบขาด สะบั้นปมปัญหาทิ้งทันที ทว่าครั้งนี้เขากลับพบว่าตนเอง
ถึงกับหาปมปัญหาไม่พบ
ช่างเหลวไหลสิ้นดี หรงจื่อพูดอยู่ในใจ
ได้รจู้ กั กับผูห้ ญิงคนนัน้ จากเหตุไม่คาดคิดและเหลวไหลยิง่ หลังจาก
ถูกเสียงร้องด้วยความตกใจท�ำให้ตื่นจากฝันในช่วงเช้าตรู่ก็พบหญิงสาว
ทีใ่ นดวงตาเขียนไว้วา่ อับอายขุน่ เคืองและตืน่ ตระหนกตกใจ นับแต่นนั้ มา
ทุกอย่างก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
นางปิดบังอย่างทึ่มทื่อ กลัดกลุ้มอย่างจริงจัง ใคร่ครวญอย่าง
ละเอียดรอบคอบ อีกทั้ง...รักอย่างเปิดเผยจริงใจ
ตั้งแต่เมื่อใดกันที่ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไป ไม่อาจมองข้ามและ
ไม่สนใจนางได้
ตอนแรกก็คิดแค่ว่าอยู่ต่ออีกสักวันละกัน เพราะนัดกับนางไว้ว่า
วันรุ่งขึ้นจะไปตกปลาด้วยกัน ถ้าจากไปเช่นนี้กวนชางไห่ตัวจริงไม่แน่ว่า
จะไป ทว่าหลังจากตกปลาแล้วก็ทำ� อาหารกินทีร่ มิ แม่นำ�้ และพักค้างแรม
เสียเลย ตอนกลับมาถึงบ้านอีกทีก็ช่วงเวลาที่แสงสุดท้ายของวันที่สาม
หายลับไปแล้ว
เพราะสาเหตุตา่ งๆ นานาท�ำให้เขารัง้ อยูต่ อ่ ครัง้ แล้วครัง้ เล่า หรงจือ่
กระจ่างแก่ใจดี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้ออ้าง ถ้าเขาอยากจะจากไปจริง
ไม่ว่ามีเรื่องเหนี่ยวรั้งมากเพียงใดเขาก็ทิ้งไปอย่างไม่แยแสสนใจได้
ที่เขาไม่ไป เป็นเพราะเขาไม่อยากจากไปเท่านั้น
แม้จะคลุกคลีอยู่กับฉู่อวี้เสมอ แต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายเดิม
เขาค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปมีอิทธิพลทางการเมืองของราชส�ำนักเว่ยเหนือ
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เฝิงไทเฮากับฮ่องเต้นอ้ ยทัว่ ป๋าหงเป็นเพียงป้ายประดับและเป็นเครือ่ งมือ
ที่เขาใช้อยู่ในเวลานี้
แต่การปรากฏตัวของเทียนหรูจิ้งท�ำให้หมากที่เขาวางไว้ยุ่งเหยิง
ไปหมด เทียนหรูจิ้งยืนอยู่ฝั่งของทั่วป๋าหง ท�ำให้ทั่วป๋าหงกับเฝิงไทเฮา
แม่ลูกในนามคู่นี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันขึ้นมาอย่างชัดเจน ทั้งขัดขวางการ
เคลื่อนไหวเพื่อจะเข้าไปยึดกุมอ�ำนาจและอิทธิพลให้มากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
ของเฝิงไทเฮา จากนั้นเทียนหรูจิ้งยังให้ทั่วป๋าหงส่งคนมาเชิญหวนหย่วน
เข้ารับราชการ หรงจือ่ รูถ้ งึ เป้าหมายของเทียนหรูจงิ้ ดี เทียนหรูจงิ้ ท�ำเช่นนี้
มีจดุ ประสงค์สองประการ หนึง่ ควบคุมพวกฉูอ่ วี้ สองต้องการจะหยัง่ เชิงเขา
นี่เป็นการส่งสารท้ารบให้กับเขา จากใต้ถึงเหนือ แม้จะก้าวข้าม
เส้นเขตแดนมาแล้ว แต่เว่ยเหนือก็เป็นสมรภูมิใหม่ของพวกเขา
เทียนหรูเยวี่ยในสมัยก่อน เทียนหรูจิ้งในปัจจุบัน
เทียนหรูจงิ้ ไม่นา่ กลัว แต่กำ� ไลทีอ่ กี ฝ่ายครอบครองอยูก่ ลับท�ำให้คน
ปวดหัว แม้จะเป็นหรงจื่อก็ยังอดหวั่นเกรงไม่ได้ ถ้าเวลานี้เขาไม่มีอะไร
ต้องห่วงกังวลก็ควรรีบไปเมืองผิงเฉิง จัดการกับสถานการณ์ยุ่งยากที่
เทียนหรูจิ้งก่อไว้
ไปผิงเฉิงจัดการเทียนหรูจงิ้ ควบคุมเว่ยเหนือ ปรับปรุงกองก�ำลังทหาร
และยุทโธปกรณ์สักสองสามปี แล้วให้จารชนที่อยู่ในแคว้นใต้ของตนก่อ
ความวุ่นวายยั่วยุให้เกิดสงคราม จากนั้นก็น�ำทัพบุกลงใต้ เมื่อเรื่องต่างๆ
ที่ ว างแผนไว้ส�ำเร็จ ลุล ่วงเขาก็จ ะชนะการเดินหมากที่ใช้ผืนแผ่นดิน
ต่างกระดานในครั้งนี้...
จากนั้นเล่า...
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จากนั้นยังท�ำอะไรได้อีก
หรงจือ่ ย่นหัวคิว้ น้อยๆ แต่กอ่ นพอคิดมาถึงตรงนีเ้ ขาไม่เคยใคร่ครวญ
มากมายเช่นนี้มาก่อน ได้แต่เตรียมการคิดหาวิธีการให้ละเอียดยิ่งขึ้น
ทว่าตอนนี้ไม่รู้เพราะเหตุใดในใจของเขาคล้ายมีความรู้สึกบางอย่าง
ขาดหายไป
ความว่างเปล่านั้นไม่อาจท�ำให้หายไปได้ ต่อให้เป็นผืนแผ่นดิน
กว้างใหญ่ไพศาลงามตระการตาก็ไม่อาจเติมเต็ม ต้องถมด้วยอะไรจึงจะ
ท�ำให้อิ่มเอมได้
"อะไรนะ"
ฉู่อวี้ฟังแล้วตกใจ แทบจะปล่อยจอกสุราในมือหลุดร่วงลงไป
แม้จะดื่มสุราไปหลายจอกแล้ว แต่สุราผลไม้หวานๆ อ่อนๆ ไม่
แตกต่างจากเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไปสักเท่าไร สมองของนางยังปลอดโปร่งแจ่มใส
เมือ่ ย้อนคิดดูอย่างละเอียดอีกครัง้ ก็แน่ใจว่าเมือ่ ครูห่ วังอีจ้ อื พูดประโยคนี้
ออกมาจริงๆ 'จะไปด้วยกันกับข้าหรือไม่'
ฉู่อวี้ขมวดหัวคิ้ว "ไปกับท่าน ไปท�ำอะไรหรือ"
หวังอี้จือยิ้มกว้าง "เวลานี้ท่านอยู่ลั่วหยางก็ไม่มีห่วงอะไร พอดี
ข้าเองก็ขาดเพือ่ นร่วมเดินทาง ท่านกับข้านิสยั ใจคอก็นบั ว่าเข้ากันได้ ไม่สู้
ไปด้วยกันกับข้า ดั่งค�ำพูดที่ว่าอ่านต�ำราหมื่นม้วน เดินทางหมื่นลี้*
ท่องเทีย่ วไปทัว่ ผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล ไม่ใช่เรือ่ งทีม่ คี วามสุขหรอก
* 'อ่านต�ำราหมืน่ ม้วน เดินทางหมืน่ ลี'้ เป็นหลักยึดถือของบัณฑิตในสมัยโบราณ หากอยากสอบคัดเลือกขุนนาง
มีชื่อติดบนท�ำเนียบทอง อยากน�ำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงก็ต้องศึกษาและออกเดินทางให้มากจะได้
มีความรู้ทั้งจากต�ำราและประสบการณ์จริง
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หรือ"
เวลานี้ทั้งสองคนอยู่ในวัดไป๋หม่า จี้หรานนั่งอยู่มุมหนึ่ง ชายตามา
มองคนสองคนทีก่ ำ� ลังนัง่ ดืม่ สุรากันอยูแ่ วบหนึง่ แล้วยิม้ อย่างอับจนปัญญา
ได้แต่ปล่อยพวกเขาไป สนใจเฉพาะการอ่านพระคัมภีร์ของตน ขอเพียง
หวังอี้จือไม่เรียกเขาดื่มสุรา ไม่ว่าหวังอี้จือจะท�ำอะไรในดินแดนบริสุทธิ์
ของพุทธศาสนาแห่งนี้ เขาก็จะลืมตาข้าง หลับตาข้างเสีย พระพุทธองค์
หาได้อยู่ในวัด พระพุทธองค์อยู่ในใจคน
ฉูอ่ วีว้ างจอกสุราลง ใคร่ครวญค�ำพูดของหวังอีจ้ อื อย่างจริงจัง ออก
จะเหนือความคาดหมายเมือ่ พบว่าสิง่ ทีเ่ ขาเสนอมานีถ้ งึ กับท�ำให้นางรูส้ กึ
เบิกบานใจ ถ้าสามารถท�ำได้อย่างที่หวังอี้จือพูดจริง ท่องเที่ยวไปทั่ว
ใต้หล้าอย่างไร้ทกุ ข์ไร้กงั วลไยมิใช่เรือ่ งทีม่ คี วามสุข ขณะเดียวกันก็ยงั ช่วย
ให้นางหลุดพ้นจากสภาพจิตใจที่อึดอัดกลัดกลุ้มในเวลานี้ได้
เดิมเข้าใจว่าจากกันไปไกลแล้ว คิดไม่ถึงว่าจะหวนกลับมาพบกัน
อีกครั้ง หวังอี้จือยื่นมือมาให้นางด้วยรอยยิ้มเบิกบาน ทั่วร่างของเขาเต็ม
ไปด้วยกลิ่นอายของอิสรเสรี ยิ่งใคร่ครวญลึกซึ้งก็ยิ่งหวั่นไหว ฉู่อวี้ถาม
อย่างอดใจไม่อยู่ "ถ้าไปด้วยกัน พาคนในครอบครัวไปด้วยได้หรือไม่"
หวังอี้จือเลิกคิ้วเล็กน้อยคล้ายไม่ค่อยเข้าใจ "คนในครอบครัว?"
ฉู่อวี้เปลี่ยนค�ำพูดใหม่โดยไม่กะพริบตา "ข้าหมายถึงคนในบ้าน
ข้าอยากพาอาหมานไปด้วย ไม่ทราบสะดวกหรือไม่"
หวังอีจ้ อื เอาชือ่ อาหมานกับทาสคุนหลุนทีพ่ บเจอทีร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ เมือ่ ครู่
มาวางเทียบกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบอย่างใจกว้าง "ไม่มีอะไรไม่สะดวก
แต่...ท่านพาเขาไปเพียงคนเดียว แล้วอีกคนหนึ่ง...กวนชางไห่เล่า"
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ฉู่อวี้ไหวๆ หัวไหล่ "กวนชางไห่เขามีความสามารถมาก มีที่ไปของ
ตัวเอง ไม่ต้องให้ข้าเป็นกังวล" ลังเลอยู่ชั่วขณะแล้วว่า "ท่านบอกเรื่องนี้
กะทันหันเกินไป ให้เวลาข้าใคร่ครวญสักหน่อยได้หรือไม่" แม้จะหวัน่ ไหว
ไปกับข้อเสนอของหวังอี้จือ แต่ฉู่อวี้ยังไม่อยากรับปากเต็มค�ำ เพราะนาง
ยังมีเรื่องอื่นให้กังวล ต้องรอให้นางกลับไปก่อนจึงจะไตร่ตรองอย่าง
ละเอียดได้
หวังอี้จือก็ไม่ท�ำให้ล�ำบากใจอีกเช่นเคย เพียงเอ่ยว่า "เช่นนี้ย่อมดี
ที่สุด ถ้าท่านรับปากทันที ข้ายังกลัวท่านจะมานึกเสียใจกลางทาง" เขา
ยกจอกสุราขึ้น นัยน์ตาแฝงรอยยิ้ม "หลังจากนี้สามวันข้าจะรอฟังข่าวดี
ของท่านอยู่ที่แม่น�้ำลั่วทางด้านใต้ของเมืองลั่วหยาง ถ้าท่านตกลงใจจะ
ไปด้วยก็มาขึ้นเรือของข้า เราออกเดินทางไปด้วยกัน"
เห็นรอยยิ้มในดวงตาของเขา ฉู่อวี้ก็อดยิ้มไปด้วยไม่ได้ นางชูจอก
สุราขึ้นชนกับจอกสุราของเขาเบาๆ "ตกลงตามนั้น"
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123

กวนชางไห่ตัวจริงตัวปลอม
ตอนหวังอี้จือมาส่งฉู่อวี้ที่คฤหาสน์ฉู่หยวนเป็นเวลาดึกดื่นแล้ว
ทั้งสองกล่าวลากันที่หน้าประตู ฉู่อวี้ชายตามองตรอกที่มืดสลัว
แวบหนึ่ง ตอนนี้ดึกมากแล้ว กวนชางไห่คงเข้านอนไปแล้ว ไว้พรุ่งนี้เช้า
ค่อยไปขอโทษเขาอีกครั้งละกัน
ฉู่อวี้เดินเข้าไปในคฤหาสน์ฉู่หยวน ระหว่างที่ประตูใหญ่ก�ำลังปิด
เข้าหากัน รอยยิ้มผ่อนคลายบนใบหน้าของหวังอี้จือผนึกค้างเล็กน้อย
เขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็หมุนตัวเดินไปทางคฤหาสน์ที่อยู่ติดกัน
มาถึงหน้าประตูที่มีป้ายแขวนติดอยู่ก็ยกมือขึ้นเคาะประตูเบาๆ
ม่านราตรีแผ่คลุมท�ำให้รอบบริเวณมืดสลัวและเงียบสงัด หวังอี้จือ
ไม่รีบร้อน เขารออยู่ที่หน้าประตูด้วยความใจเย็น สายลมบางเบาพัด
ชายเสือ้ และเส้นผมของเขาปลิวปราย ผ่านไปครูห่ นึง่ ก็ได้ยนิ เสียงเอ่ยถาม
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง "ขอถาม ผู้อยู่นอกประตูคือใครกัน"
19
Page ���������� 5.indd 19

9/19/59 BE 11:33 AM

หงส์ ขั ง รั ก 5

หวังอี้จือหัวเราะเบาๆ เอ่ยเสียงเฉื่อยเนือย "โปรดไปบอกนายท่าน
บ้านเจ้าว่าหวังอีจ้ อื สหายเก่าจากเจียงหลิงมาเยีย่ มเยือน" ระหว่างพูดคุย
เล่นกับฉู่อวี้ เขาบังเอิญได้รู้ว่ากวนชางไห่อยู่บ้านติดกันกับนาง
ไม่ น านก็ ไ ด้ ยิ น เสี ย งฝี เ ท้ า คนผู ้ นั้ น เดิ น กลั บ มา เปิ ด ประตู อ อก
ประสานมือท�ำความเคารพ "เชิญตามข้ามา นายท่านรออยู่ที่ห้องโถง
ด้านหน้า"
เดินตามคนรับใช้ผนู้ นั้ มาถึงห้องโถงด้านหน้า หวังอีจ้ อื มองไปก็เห็น
กวนชางไห่นั่งเอนพิงอยู่ในต�ำแหน่งเจ้าบ้าน กวนชางไห่สวมเสื้อตัวใน
สีขาว บนหัวไหล่มเี สือ้ คลุมยาวสีฟา้ อมเทาตัวหนึง่ คลุมอยูห่ ลวมๆ นัยน์ตา
ทั้งสองของเขายังคงมีแถบผ้าดิ้นที่มีกลิ่นหอมของยาโชยออกมาปิดอยู่
เช่นที่เห็นเมื่อตอนกลางวัน
ได้ยนิ เสียงฝีเท้าหวังอีจ้ อื เดินเข้ามาใกล้ กวนชางไห่กค็ ลีย่ มิ้ ออกมา
ทันที "อี้จือมาหาดึกดื่นเช่นนี้คงจะมาต�ำหนิข้าเรื่องเมื่อกลางวัน ทั้งที่รู้จัก
ท่าน แต่กลับไม่ได้ทักทายกระมัง"
หวังอี้จือได้ยินแล้วอึ้งไปเล็กน้อย เขาพิจารณากวนชางไห่อย่าง
ละเอียดอยู่ครู่หนึ่ง รู้สึกแตกต่างจากเมื่อกลางวัน คนผู้นี้จึงจะเป็น
กวนชางไห่...หรือเพราะไม่ได้พบกันนานเกินไป เป็นเหตุให้กวนชางไห่ใน
ความทรงจ�ำของเขาดูแปลกไปและเกิดความเข้าใจผิดเช่นเมือ่ ตอนกลางวัน
แต่ต่อให้เขาเข้าใจผิด เหตุใดกวนชางไห่จึงไม่เป็นฝ่ายทักทายเขา
กวนชางไห่เห็นหวังอีจ้ อื ยังคงไม่พดู จาก็รวู้ า่ เขาก�ำลังฉงนเรือ่ งอะไร
แต่ก็ไม่ได้อธิบาย เพียงยิ้มบางๆ ปล่อยเขาคาดเดาให้พอ
กวนชางไห่คนนีไ้ ม่ใช่หรงจือ่ ปลอมตัวมา แต่เป็นกวนชางไห่ตวั จริง
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เขากับหรงจื่อได้ยินคนรับใช้มารายงาน รู้ว่าหวังอี้จือมาหา ศิษย์พี่
ศิษย์นอ้ งทัง้ สองกระจ่างแก่ใจดีวา่ หวังอีจ้ อื มาด้วยเรือ่ งอันใด ครัน้ แล้วคน
ที่ถูกผลักให้ออกมารับหน้าแขกจึงเป็นกวนชางไห่ตัวจริงเสียงจริง
ฉู่อวี้ไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหรงจื่อกับกวนชางไห่ให้
หวังอีจ้ อื ฟัง ต่อให้หวังอีจ้ อื มีปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลมเพียงใดก็คงคิด
ไม่ถงึ ว่าสองคนนีจ้ ะสมคบคิดกัน หวังอีจ้ อื พินจิ พิจารณาอยูเ่ งียบๆ ครูห่ นึง่
ในที่สุดก็แน่ใจ จึงวางความหวาดระแวงลง เอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
"ขออภัย วันนีต้ อนพบหน้าท่าน ข้านึกสงสัยว่าท่านเป็นตัวปลอม จึงเจตนา
ท�ำเป็นไม่ทกั ทายและมาพิสจู น์ยนื ยันถึงบ้าน พีช่ างไห่โปรดอย่าได้ตำ� หนิ"
หวังอี้จือไม่ใช่คนเก็บง�ำค�ำพูดไว้ในใจ แต่ก็ไม่ใช่คนลุ่มลึกไม่
แสดงออก ในใจเต็มไปด้วยแผนการ เขารู้สึกว่าครั้งนี้เขาระแวงมากไป
และผิดต่อสหายจึงกล่าวขอโทษออกไปตามตรง ประการแรกเพราะนิสยั
โดยธรรมชาติของเขา หลังจากวางความระแวงสงสัยลงก็จะไม่หว่ งกังวล
อะไรอีก ประการทีส่ องก็เพราะรูว้ า่ กวนชางไห่ไม่ถอื สาในความผิดของเขา
กวนชางไห่ยิ้มแล้วไม่ได้ใส่ใจอีก ทั้งสองพูดคุยสนทนากันอยู่
พักหนึ่ง หวังอี้จือเห็นว่าจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้บรรลุแล้วจึงลุกขึ้น
กล่าวอ�ำลา กวนชางไห่เดินตามมาส่งถึงหน้าประตู
ส่งแขกแล้ว กวนชางไห่จึงเดินกลับทางเดิมมาตามล�ำพัง ก่อน
หวังอี้จือมา เขาก�ำลังเดินหมากล้อมอยู่กับหรงจื่อ เวลานี้หรงจื่อยังคงนั่ง
อยู่หน้ากระดานหมาก ได้ยินเสียงศิษย์น้องขยับตัวหมาก กวนชางไห่ก็
เอ่ยยิ้มๆ "เมื่อครู่ข้าเกือบสารภาพออกไปว่าเป็นเจ้า ศิษย์น้องหรงจื่อ"
หวัง อี้จือ จิต ใจใสสะอาด ส่อ งสะท้อนจนเขาเกือบจะสารภาพ
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ออกไปตามตรง ดีที่เขาก็ไม่ใช่คนหุนหันเลือดร้อน เพียงมีความคิดผุดขึ้น
มาในใจแล้วก็ล้มเลิกไป
ระหว่างหวังอี้จือกับหรงจื่อ เขายังคงเลือกจะปกป้องหรงจื่อ
หรงจื่องงงันไปเล็กน้อย หลุบตาลงเอ่ยเสียงราบเรียบ "ขอบคุณ
ศิษย์พี่ชางไห่ เรามาเดินหมากกระดานนี้กันต่อ"
นี่เป็นกฎเกณฑ์เก่าระหว่างศิษย์พี่ศิษย์น้อง แม้เมื่อครู่กวนชางไห่
จะออกไปกลางคัน แต่ก็ไม่กังวลว่าหรงจื่อจะฉวยโอกาสเล่นลูกไม้อะไร
การประลองในระดับขั้นนี้ของพวกเขาจะไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมวิธีต�่ำช้า ยิ่งไป
กว่านั้น สถานการณ์ในกระดานหมากก็อยู่ในใจของแต่ละคนอยู่แล้ว
ทั้งสองเดินหมากกันนานมาก แต่ละก้าวล้วนผ่านการใคร่ครวญอย่าง
ถีถ่ ว้ น กระทัง่ เวลาผ่านไปกว่าครึง่ คืนหรงจือ่ จึงเอาชนะไปได้อย่างเฉียดฉิว
หรงจื่อจ้องมองกระดานหมากเงียบๆ ครู่หนึ่งแล้วจึงเริ่มเก็บตัวหมาก
ฝีมือเดินหมากของกวนชางไห่ไม่ก้าวหน้าสักเท่าไร ส่วนฝีมือการ
เดินหมากของหรงจือ่ ก็ไม่ถอยหลังสักเท่าไร ความสามารถในการควบคุม
ของเขายังคงแข็งแกร่งมั่นคง แต่...เปรียบกับเมื่อก่อนเขาคล้ายมีอะไร
บางอย่างเพิ่มขึ้นมา ท�ำให้มีอะไรเล็กๆ น้อยๆ ที่คาดคิดไม่ถึง
กวนชางไห่ถอนหายใจออกมาค�ำหนึ่ง "กระดานนี้ถือเป็นโมฆะ
ใจของเจ้าไม่อยู่กับตัวหมากในกระดาน วันหน้าเราค่อยเดินกันใหม่"
หรงจือ่ เอ่ยเตือนด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ศิษย์พชี่ างไห่ กระดานนีย้ งั คง
เป็นข้าชนะ"
กวนชางไห่หัวเราะ "เช่นนั้นหรือ ข้าลืมไป"
หลังศิษย์พศ่ี ษิ ย์นอ้ งทัง้ สองเดินหมากจนจบกระดานต่างก็แยกย้าย
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กันกลับห้องพักผ่อน
เช้าตรูว่ นั รุง่ ขึน้ ขณะกวนชางไห่ยงั อยูใ่ นความฝันก็ได้ยนิ เสียงฝีเท้า
เข้ามาใกล้ โสตประสาทของเขาดีเยี่ยม แยกแยะได้อย่างง่ายดายว่าเป็น
เสียงฝีเท้าของฉู่อวี้ รู้ว่าคงมาหาหรงจื่อเช่นเคย เขาเองก็คร้านจะใส่ใจจึง
พลิกตัวนอนต่อ
หนึ่งปีมานี้ฉู่อวี้มาหา 'กวนชางไห่' อยู่เป็นนิจ แทบจะเห็นที่นี่เป็น
บ้านหลังที่สองไปแล้ว เวลานางจะไปจะมาไม่จ�ำเป็นต้องให้ใครมาบอก
กล่าว เดินเข้ามาเองได้เลย
ครู่เดียวเสียงฝีเท้าของฉู่อวี้ก็มาถึงหน้าประตูเรือน เสียงเคาะประตู
และเสียงร้องเรียกดังขึ้นมาพร้อมกัน "กวนชางไห่ ท่านอยู่หรือไม่"
กวนชางไห่ตวั จริงย่อมไม่ขานรับ รออยูค่ รูห่ นึง่ กลับไม่ได้ยนิ หรงจือ่
แสร้งท�ำเป็นเขาแล้วส่งเสียงตอบ
กวนชางไห่กระจ่างแก่ใจ โสตประสาทของหรงจือ่ แม้จะไม่ดเี หมือน
เขาทีส่ ามารถใช้หแู ทนนัยน์ตาได้ แต่กเ็ ฉียบไวเหนือผูค้ น หาไม่คงไม่อาจ
ปลอมตัวเป็นเขานานเช่นนี้โดยไม่เผยพิรุธได้ นอกจากนี้ด้วยนิสัยของ
หรงจื่อ เพียงลมพัดต้นหญ้าไหวก็จะตื่นจากความฝันทันที มีคนตะโกน
เรียกเช่นนี้กลับไม่ตอบ ออกจะผิดปกติ
ในใจนึกฉงน กวนชางไห่ไม่อาจทนนอนต่อไปได้จึงพลิกตัวลงจาก
เตียง เดินผ่านห้องกลางมาถึงห้องนอนอีกด้านหนึ่ง พบว่าหรงจื่อยังคง
นอนอยู่บนเตียง แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดคล้ายไม่อาจขยับเนื้อตัวได้
กวนชางไห่รู้ว่าหรงจื่อมีโรคประหลาดแฝงเร้นที่เทียนหรูจิ้งทิ้งไว้ให้
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และจะก�ำเริบขึ้นเป็นระยะ ขนาดเบาก็จะควบคุมบางส่วนของร่างกาย
ไม่ได้ ขนาดหนักก็จะสูญเสียการควบคุมก�ำลังกายทั่วทั้งร่าง เวลานี้
โรคประหลาดนั่นก�ำเริบขึ้นมาพอดี อีกทั้งอาการค่อนข้างหนัก ไม่เพียง
ไม่อาจขยับเนื้อตัวทั่วร่างได้ กระทั่งเสียงก็เปล่งออกมาไม่ได้
อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปี กวนชางไห่เคย 'เห็น' สภาพของหรงจื่อขณะ
อาการก�ำเริบมาหลายครั้ง ดังนั้นจึงไม่ตื่นตระหนก เพียงพุ่งเข้ามาที่
ข้างเตียงอย่างรวดเร็ว มือหนึ่งกดหัวไหล่หรงจื่อไว้ อีกมือหนึ่งก็งอนิ้วมือ
ลงคล้ายมะเหงก แล้วเคาะลงตามจุดข้อต่อต่างๆ ทั่วร่างหรงจื่อด้วยแรง
ที่สม�่ำเสมอและรวดเร็ว เคาะตีถี่ยิบดุจสายฝนพร่างพรม
นีเ่ ป็นวิธที เี่ ขากับหรงจือ่ ร่วมกันคิดค้นขึน้ มา การท�ำเช่นนีแ้ ม้ไม่อาจ
รักษาต้นเหตุให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถย่นเวลาขณะอาการก�ำเริบให้
สั้นลง ท�ำให้ร่างกายของหรงจื่อกลับคืนสู่ปกติได้โดยเร็ว
เพียงแต่เขาหมกมุน่ จดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำ กระทัง่ ลืมฉูอ่ วีท้ เี่ คาะ
ประตูอยู่ข้างนอกไปเลย
ฉู ่ อ วี้ เ คาะประตู อ ยู ่ พั ก ใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งตอบก็ รู ้ สึ ก แปลกใจ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงแว่วๆ ดังมาจากข้างใน จึงผลักประตูเข้ามา เดินตรง
ไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียง
หลังจากเคาะตีด้วยแรงสม�่ำเสมอและรวดเร็วไปรอบหนึ่ง ในที่สุด
ร่างที่แข็งทื่อของหรงจื่อก็ค่อยๆ คลายตัวลง
วิธกี ารนีไ้ ม่เพียงต้องฉับไว แรงทีใ่ ช้ยงั ต้องสม�ำ่ เสมอ ไม่อาจมีความ
หนักเบาแตกต่างกันแม้แต่น้อย แม้กวนชางไห่จะมีวรยุทธ์ที่น่าตื่นตะลึง
แต่เมื่อต้องควบคุมพละก�ำลังเช่นนี้หน้าผากยังถึงกับมีเหงื่อซึมออกมา
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เล็กน้อย เขาเพิ่งถอนหายใจด้วยความโล่งอก แต่แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้า
ของฉูอ่ วีม้ าถึงหน้าประตูหอ้ งนอนแล้วจึงตระหนักถึงสภาพการณ์ในเวลานี้
ขึ้นมาได้
ท�ำอย่างไรดี
กวนชางไห่ขมวดหัวคิ้วน้อยๆ หรงจื่อฝืนพลิกตัวมาได้ครึ่งหนึ่ง
มุมปากหยักขึ้นเล็กน้อย แม้ก�ำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ล่อแหลม
เช่นนี้ทั้งสองยังคงสงบเยือกเย็น ไม่มีท่าทีลนลานให้เห็น
กวนชางไห่แม้จะมั่นใจว่าตนสามารถกระโดดออกไปทางหน้าต่าง
ได้ทันก่อนฉู่อวี้จะก้าวเข้ามาในห้อง แต่หรงจื่อในเวลานี้ก�ำลังกายยัง
ไม่ฟื้นคืน ใบหน้าก็ยังไม่ได้ปลอมแปลงโฉม ถ้าทิ้งเขาไว้คนเดียวเกรงว่า
แผนสับเปลี่ยนตัวที่พวกเขาเล่นมาตลอดทั้งปีต้องถูกฉู่อวี้จับได้แน่
แต่ถา้ พาหรงจือ่ ไปด้วยก็ไม่คอ่ ยสะดวก ช่องหน้าต่างนัน่ เขาคนเดียว
เข้าออกก็ยงั แทบไม่พน้ เอาคนไปด้วยอีกคนต้องใช้เวลามากขึน้ ถึงตอนนัน้
อาจหนีไม่รอดทั้งคู่ ต้องถูกฉู่อวี้จับได้คาหนังคาเขาอย่างแน่นอน
ถ้าตอนนี้ร้องห้ามฉู่อวี้ไม่ให้นางเข้ามาข้างในย่อมหลบเลี่ยงไม่ให้
นางเห็นหรงจื่อได้ แต่หลีกไม่พ้นที่จะไม่ให้นางเกิดความสงสัย...
แม้จะใคร่ครวญมากมายเพียงนี้ แต่กล่าวส�ำหรับกวนชางไห่แล้ว
เป็นเพียงความคิดชัว่ ฟ้าแลบแวบเดียวเท่านัน้ ในเวลานีเ้ องหรงจือ่ ก็มกี าร
เคลื่อนไหวแล้ว พอได้ยินว่าเขาคิดจะท�ำอะไร กวนชางไห่ก็เข้าใจทันที
และให้ความร่วมมือ
ฉูอ่ วีเ้ ดินมาถึงหน้าประตูหอ้ งนอน เสียงทีช่ กั น�ำนางมาพลันเงียบไป
แม้จะเชือ่ มัน่ ในก�ำลังความสามารถของกวนชางไห่ เชือ่ ว่าเขาไม่มที างได้
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รับอันตรายใดๆ แต่เสียงแปลกประหลาดนั่นยังคงท�ำให้นางอดร้อนใจ
ไม่ได้ ไม่อาจมัวมาค�ำนึงถึงสิ่งใด นางสาวเท้าบุกเข้าไปข้างใน
เดินเข้ามาในห้องนอน ฉู่อวี้กวาดตามองไป ทันทีที่เห็นก็ถึงกับ
ตะลึงงัน
การจัดวางสิ่งของในห้องนอนเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีอะไรมาก
ไปกว่าเตียงนอน บนเตียงนอนซึง่ สะดุดตาทีส่ ดุ เวลานีถ้ งึ กับมีคนสองคน
นอนอยู่ หนึ่งในนั้นผมเผ้ายุ่งเหยิง คอเสื้อเปิดกว้าง บนใบหน้าที่ดวงตา
ทัง้ สองข้างหลับสนิทมีหยดเหงือ่ แวววาวซึมออกมา เป็นคนทีน่ างตัง้ ใจมา
หาในครัง้ นี.้ ..กวนชางไห่ ส่วนอีกคนหนึง่ ฟุบร่างอยูบ่ นหน้าอกกวนชางไห่
ร่างกายกว่าครึ่งถูกกวนชางไห่บดบังอยู่ ช่วงล�ำคอ หัวไหล่ รวมทั้งศีรษะ
มีผ้าห่มผืนบางปิดคลุมอยู่ ที่สะท้อนเข้ามาในม่านตาของฉู่อวี้มีเพียง
เส้นผมสีด�ำขลับที่ยุ่งกระจุยกระจาย...
ฉูอ่ วีม้ องสภาพการณ์ทอี่ ยูต่ รงหน้าแล้วตะลึงงันไปเนิน่ นาน กระทัง่
คนทีอ่ ยูใ่ ต้ผา้ ห่มผืนบางคล้ายอดรนทนไม่ไหว ส่งเสียงครางออกมาเบาๆ
ค�ำหนึ่งถึงท�ำให้นางได้สติกลับคืนมา รีบขอโทษแล้วล่าถอยออกไป
นอกประตู
ถอยจากห้องนอนออกมาถึงห้องกลาง ฉูอ่ วีย้ งั รูส้ กึ ว่าไม่พอ ถอยจน
ออกไปนอกประตูเรือนจึงค่อยหยุดฝีเท้าลง นางยกมือขึ้นลูบหน้า รู้สึก
ใบหน้าร้อนผะผ่าวดุจเปลวไฟ ใจก็เต้นถี่ระรัว
เมื่อครู่...ดูเหมือนจะเห็นภาพอะไรๆ นั่นเข้าแล้ว... แม้แต่บน
หน้าผากกวนชางไห่ยังมีเหงื่อ...
เสียงแปลกประหลาดที่ได้ยินเมื่อครู่ก่อน...คงไม่ใช่...เสียงอะไรๆ
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นั่นกระมัง
ไม่ถูก อะไรๆ นั่นต่อให้มีเสียงก็คง...ไม่รวดเร็วเช่นนั้นกระมัง...
นั่นก็ไม่แน่ กวนชางไห่เป็นผู้ฝึกยุทธ์ ไม่แน่พละก�ำลังและความเร็ว
ของผู้ฝึกยุทธ์ล้วนค่อนข้าง...แข็งแกร่ง...
ก็ไม่ถูก ฝึกยุทธ์ก็ไม่ใช่เอามาใช้กับเรื่องนี้กระมัง
หลังจากคิดโน่นคิดนี่เหลวไหลอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดฉู่อวี้ก็กลับคืนสู่
ความสงบเยือกเย็น จากนัน้ ในใจก็เกิดความฉงนสงสัยขึน้ มา ตลอดเวลา
หนึ่งปีที่นางคบหากับกวนชางไห่แทบไม่เคยเห็นเขาอยู่กับผู้หญิง เหตุใด
วันนี้จู่ๆ ถึงได้...
พอมาคิดอีกทีนางก็เลิกสงสัย เรื่องในห้องนอนของผู้อื่นไม่จ�ำเป็น
ต้องเอามาปูแผ่ต่อหน้านางกระมัง
แม้จะพูดเช่นนี้ แต่ในใจของฉู่อวี้ออกจะไม่ชอบใจขึ้นมารางๆ
เมื่อครู่ตอนเห็นภาพ นางมัวแต่ตกตะลึง เวลานี้พอย้อนคิดขึ้นมาจึง
ตระหนักว่ากวนชางไห่ก็มีชีวิตที่เป็นของเขาเอง พลันรู้สึกคล้ายมีอะไร
บางอย่างที่เคยเป็นของนางถูกแย่งชิงไปแล้ว
ตั้ ง แต่ รู ้ จั ก กระทั่ ง คบหา กวนชางไห่ พู ด คุ ย กั บ นางทุ ก เรื่ อ งมา
โดยตลอด แต่ไม่เคยก้าวก่ายเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของกันและกัน
นางก็ไม่เคยมีโอกาสไปสอดแนมเรือ่ งความสัมพันธ์สว่ นตัวของกวนชางไห่
แต่วันนี้ได้เห็นแล้ว กลับรู้สึกไม่สบายใจนัก
พอความคิดนี้บังเกิดขึ้นมาฉู่อวี้ก็ตื่นตระหนก เหงื่อเย็นผุดออกมา
ทั่วร่างทันที นางคงไม่มากรักเพียงนั้นกระมัง ไม่ได้หรงจื่อก็เปลี่ยนเป็น
ศิษย์พี่ของหรงจื่อ อีกทั้งนางกับหรงจื่อเพิ่งจะห่างกันมาปีกว่าเท่านั้น!
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ไม่ได้ หน่ออ่อนนี้ต้องขุดรากถอนโคนให้เด็ดขาด ฉู่อวี้แอบขบฟัน
พูดในใจว่าไม่อาจล้มแล้วล้มอีก อย่าว่าแต่ในเมือ่ กวนชางไห่ได้อะไรๆ ไป
แล้ว ต่อให้นางชอบเขาก็ไม่อาจเป็นมือที่สามเด็ดขาด นี่เป็นปัญหาเรื่อง
หลักการ
ขณะก�ำลังคิดเพลินฉูอ่ วีพ้ ลันรูส้ กึ มีคนตบหัวไหล่ จึงหันไปมองด้วย
สัญชาตญาณ พอเห็น 'กวนชางไห่' นางก็ตกตะลึงพรึงเพริดลนลาน
ถอยหลัง
มือของหรงจื่อยังยกค้างอยู่กลางอากาศก็ได้ยินเสียงฉู่อวี้ลนลาน
ถอยหนีราวกับเห็นผีเช่นนั้น อดนึกสงสัยไม่ได้ แอบคิดในใจว่าการ
ปลอมแปลงโฉมของเขาในวันนี้ใช่มีพิรุธอะไรหรือไม่ แม้ปลอมเป็น
กวนชางไห่จะมีขอ้ พิรธุ น้อยมาก แต่กม็ จี ดุ อ่อน นัยน์ตาของเขาถูกปิดคลุม
ไม่อาจสังเกตความรู้สึกนึกคิดของฉู่อวี้โดยตรงจากการมองได้
ฉู่อวี้มอง 'กวนชางไห่' ภาพที่ผุดขึ้นมาในสมองกลับเป็นภาพที่
เห็นเมื่อครู่ก่อน แก้มทั้งสองเริ่มร้อนขึ้น นางรีบสูดลมหายใจเข้าลึกๆ
สงบสติ อ ารมณ์ แล้ ว จึ ง นึ ก ถึ ง จุ ด ประสงค์ ใ นการมาครั้ ง นี้ ขึ้ น มาได้
นางตั้งใจจะมาขอโทษเรื่องเมื่อวาน
แม้จะไม่ได้เห็น แต่หรงจือ่ ก็มองออกว่าฉูอ่ วีเ้ หมือนจะยืนเหม่อลอย
ไปอีกแล้ว เขากระแอมเบาๆ ค�ำหนึ่ง เปลี่ยนน�้ำเสียงแล้วเอ่ยขึ้น "เข้าไป
สนทนากันในเรือนดีหรือไม่"
ฉูอ่ วีพ้ ยักหน้าไปตามสัญชาตญาณ ฉับพลันนัน้ นางก็นกึ ถึงคนทีอ่ ยู่
ในอ้อมกอดของกวนชางไห่ขึ้นมา "เอ่อ...ไม่ค่อยสะดวกกระมัง...ในเรือน
ใครผูน้ นั้ ..." ในเรือนน่าจะยังมี 'ใครผูน้ นั้ ' อยู่ เชิญนางเข้าไปเช่นนีไ้ ม่เป็นไร
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หรือ เพราะฉูอ่ วีเ้ องก็ไม่รจู้ ะเรียกคนทีก่ ระทัง่ ใบหน้าก็ยงั ไม่ได้เห็นผูน้ นั้ ว่า
กระไร ดังนั้นจึงใช้ค�ำว่า 'ใครผู้นั้น' มาเรียกหา
หรงจื่อเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ "คนผู้นั้นเจ้าไม่ต้องเป็นกังวล" คนผู้นั้น
ตอนนี้น่าจะออกไปทางหน้าต่างแล้ว
เนื่องจากสิ่งที่รับรู้มาแตกต่างกัน ทั้งสองแม้จะพูดเรื่องเดียวกัน
แต่ที่พูดถึงกลับไม่ใช่คนเดียวกัน ฉู่อวี้ไม่มีวันคาดคิดได้ถึงว่า 'ใคร' ที่อยู่
ในอ้อมกอดกวนชางไห่เมื่อครู่ผู้นั้นเวลานี้ก�ำลังยืนอยู่ตรงหน้านางด้วย
ใบหน้าของอีกคนหนึ่ง
แม้จะเข้าไปนัง่ ในเรือน แต่สายตาของฉูอ่ วีย้ งั คงอดทีจ่ ะช�ำเลืองมอง
ไปทางห้องนอนไม่ได้ กลัวจะมีคนเดินออกมาจากข้างใน แม้ 'กวนชางไห่'
จะดูสุขุมมั่นคงยิ่ง แต่นางกลับรู้สึกอึดอัดขัดเขิน รออยู่ครู่หนึ่งไม่เห็น
'ใครผู้นั้น' ปรากฏตัวออกมาฉู่อวี้จึงค่อยสบายใจขึ้นและรวบรวมสมาธิ
ก่อนอื่นก็ขอโทษเรื่องเมื่อวานที่ให้กวนชางไห่กลับมาก่อน จากนั้นก็บอก
เรื่องที่หวังอี้จือเชิญนางไปด้วยกัน
ตอนนีห้ รงจือ่ ก�ำลังยกถ้วยชาขึน้ มา พอได้ยนิ ค�ำพูดของนาง มือพลัน
ชะงักค้างอยู่กลางอากาศ
ไม่เพียงการเคลื่อนไหว ความคิด ลมหายใจ แม้แต่การไหลเวียน
โลหิตก็คล้ายหยุดชะงักไปชั่วอึดใจ
ผ่านไปครู่หนึ่งหรงจื่อค่อยๆ วางถ้วยน�้ำชาลง นิ้วมือกลับไม่คลาย
ออก เขาเอ่ยถามช้าๆ "เจ้า...อยากจะไปกับเขา?"
ฉู่อวี้พยักหน้า "พูดตามตรง ข้าหวั่นไหวอย่างมาก อย่างไรเสีย
พวกหวนหย่วนก็จากไปเกือบหมดแล้ว ข้าอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรให้ห่วงพะวง
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มากนัก ในเมื่อพาอาหมานไปด้วยได้ข้าก็พร้อมจะไปจากที่นี่ได้ทุกเวลา
ไปท่องเทีย่ วกับหวังอีจ้ อื ก็ดเู หมือนจะไม่เลว" พูดไปนางก็มองไปทีห่ รงจือ่
อย่างเฝ้ารอคอย "ข้ามาวันนี้ก็อยากจะถามความคิดเห็นของท่าน...ท่าน
เห็นว่าอย่างไร"
นางถามเขาว่าเห็นว่าอย่างไร หรงจื่องงงัน ยกถ้วยน�้ำชาขึ้นมา
อีกครั้ง แตะๆ ที่ริมฝีปาก เอ่ยด้วยน�้ำเสียงแหบต�่ำไปหลายส่วน "เจ้า
ไม่ควรถามข้า ทิศทางเดินของเจ้า เจ้าควรเลือกด้วยตัวเอง"
หวังอี้จือ...
หรงจือ่ แทบจะไม่สงสัย ถ้าฉูอ่ วีไ้ ปกับหวังอีจ้ อื นับแต่นบี้ างทีเขาอาจ
ไม่มีโอกาสได้พบนางอีกแล้ว นางจะเป็นเหมือนกับหวังอี้จือ กลายเป็น
สายลมอิสระไร้สิ่งผูกมัด...
ทว่าตอนนี้เวลานี้ ในสภาพและสถานการณ์เช่นนี้ เขาไม่มีจุดยืน
ใดๆ ที่จะขัดขวางนาง
ฉู่อวี้กล่าวยิ้มๆ "แต่ตัวข้าเองก็ตัดสินใจไม่ค่อยถูก อีกอย่างท่านก็
เป็นสหายของข้า ข้าย่อมอยากฟังความคิดเห็นของท่าน"
ฉู่อวี้คิดว่าคงไม่ได้ความคิดเห็นอะไรจากกวนชางไห่ พลันรู้สึก
หมดสนุก หลังจากนั้นไม่นานนางก็ขอตัวกลับ ทิ้งหรงจื่อนั่งถือถ้วยชาอยู่
ตามล�ำพัง กระทั่งฉู่อวี้เดินไปไกลแล้วหรงจื่อจึงวางถ้วยชาลง คลาย
นิว้ มือออกช้าๆ ถ้วยเครือ่ งเคลือบสีขาวเนือ้ ละเอียดเปล่งประกายแวววาว
ละมุนละไม น�ำ้ ชาในถ้วยสีเขียวใสดุจหยกเขียวเนือ้ ดีชนิ้ หนึง่ เขาหมุนตัว
เดินจากไป ทิ้งถ้วยชาตั้งอยู่กลางโต๊ะ
แสงอาทิ ต ย์ ย ามเช้ า เคลื่ อ นไปช้ า ๆ ล� ำ แสงสว่ า งไสวสายหนึ่ ง
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สาดส่องเข้ามาในห้อง ส่องกระทบถ้วยชา พลันได้ยินเสียง 'เปรี๊ยะ'
ตามมาด้วยเสียงตกกระทบดังก้องกังวาน ถ้วยชากลายเป็นเศษกระเบือ้ ง
กองหนึ่ง น�้ำชาในถ้วยไหลทะลักออกมาจากช่องระหว่างรอยแตกของ
กระเบื้องและมุมขอบที่เป็นเงาวาว ไหลเอ่อไปตามขอบโต๊ะ หยดน�้ำ
แวววาวค่อยๆ หยาดหยดลงสู่พื้น
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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