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บทนำ�

กลิ่นคาวเลือด... กลิ่นคาวเลือดที่ฉุนแรงจนชวนให้คนคลื่นเหียน...
ใต้เสาทองแดงต้นใหญ่สองต้นบนลานกว้าง หนึ่งบุรุษหนึ่งสตรี
ถูกมัดในสภาพสะบักสะบอม ได้แต่ส่งเสียงโหยหวนครวญครางที่ฟังอู้อี้
ปากของพวกเขาต่างถูกผลหมาเหอเถา* ยัดเอาไว้จึงพูดออกมาไม่ได้
แม้เพียงครึ่งค�ำ ทว่าเสียงโหยหวนครวญครางแผ่วอ่อนกลับท�ำให้ทุกผู้
ทีถ่ กู บังคับให้มองดูพวกเขารับโทษทัณฑ์อยูบ่ นลานกว้างประหวัน่ พรัน่ พรึง
ดั่งว่าเป็นเสียงฟ้าร้องก็มิปาน
ภายใต้กลดทีเ่ รียงรายอยูส่ องข้างลานมีหญิงงามในอาภรณ์หรูหรา
สดสวยนัง่ อยูส่ บิ กว่านาง ด้านหลังพวกนางมีนางก�ำนัลขันทียนื อยูไ่ ม่นอ้ ย
ยามนี้ล้วนแล้วแต่ตกใจจนหน้าเผือดสี ไม่มีแก่ใจจะมาสนเรื่องมารยาท
อิรยิ าบถโดยสิน้ เชิง
* ผลหมาเหอเถา อยู่ในสกุลเดียวกับวอลนัท
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สตรีที่นั่งอยู่เหล่านี้ล้วนเป็นสนมชายาขององค์รัชทายาท เมื่อ
ไม่ กี่ วั น ก่ อ นสตรี ที่ ถู ก ทรมานจนสภาพไม่ เ ป็ น ผู ้ เ ป็ น คนนางนั้ น ก็ เป็น
หนึ่งในเหล่าสนมชายา ต่อให้เป็นคนที่เคยกระทบกระทั่งกับนางด้วย
เรือ่ งหึงหวง เคยเกลียดนางเข้ากระดูกด�ำ แต่ยามนีอ้ กี ฝ่ายกลับกลายเป็น
เช่นนี้เสียแล้ว ไม่ว่าใครก็ทนดูสภาพน่าสังเวชของนางไม่ไหว
เรือนร่างเปลือยเปล่าของคนทัง้ สองทีอ่ ยูบ่ นเสาทองแดงถูกตาข่าย
ห่อพันอย่างแน่นหนาทัว่ ทัง้ ตัว ในมือของสองเพชฌฆาตทีร่ บั หน้าทีล่ งทัณฑ์
ต่างถือมีดใบหลิวไว้คนละเล่ม รัศมีสเี งินวาบขึน้ เนือ้ หนังโชกเลือดชิน้ หนึง่
ตกลงบนถาดทองแดงทีผ่ ชู้ ว่ ยถือประคองอยูด่ า้ นข้าง
เพชฌฆาตทัง้ สองและผูช้ ว่ ยของพวกเขามีสหี น้าเฉยชา ประหนึง่ ว่า
ผู้ที่รับทัณฑ์เถือหนังแล่เนื้ออยู่ใต้น�้ำมือพวกเขาหาใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับ
พวกเขา แต่เป็นเพียงท่อนไม้ไร้ชีวิตสองท่อน ลงมีดไปครั้งแล้วครั้งเล่า
อย่างละเอียดแม่นย�ำโดยปราศจากความลังเล
องค์รัชทายาทมีบัญชาให้ชายหญิงที่บังอาจเล่นชู้ลับหลังเขาได้รับ
โทษทัณฑ์เฉือนเนื้อพันชิ้น เช่นนั้นพวกเขาก็ต้องถูกเฉือนให้ครบพันก่อน
จึงจะพ้นทุกข์ไปได้!
'นาง' นัง่ อยูบ่ นแท่นสูงเบือ้ งหน้าลานกว้าง ถูกรัชทายาทในชุดแพร
สีนลิ ปักลายมังกรทองโอบไว้ในอ้อมแขน แม้จะอยูภ่ ายใต้ดวงตะวันเจิดจ้า
นางกลับไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นสักกระผีก รู้สึกได้เพียงความหนาวเหน็บ
หนาวจนเสียดกระดูก
เสียงโหยหวนครวญครางเหล่านัน้ เหมือนเป็นค�ำสาปแช่งเร่งเอาชีวติ
ท�ำให้ทั้งร่างนางสั่นขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ นางอยากจะปิดหูแล้วหนีไป
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ให้พน้ จากทัง้ หมดทัง้ มวลนีน้ กั หากแต่นางไม่กล้า...และก็ไม่สามารถ
แขนทีโ่ อบอยูบ่ นเอวนางราวกับเป็นห่วงเหล็กจ�ำกัดการเคลือ่ นไหว
ทั้ ง หมด นางท� ำ ได้ เ พี ย งขดตั ว พยายามบั ง คั บ ให้ ต นเองมองผ่ า น
เรื่องโหดเหี้ยมที่ก�ำลังเกิดขึ้นอยู่ด้านข้าง มองผ่านบุรุษน่ากลัวที่มีค�ำสั่ง
ให้ลงทัณฑ์ทารุณนี้และในยามนี้ก็ก�ำลังกอดนางไว้แน่น
ครัน้ สังเกตเห็นอาการสัน่ เทาของนาง รัชทายาทก็เปล่งเสียงหัวเราะ
ทุม้ ต�ำ่ ออกมา เขาโอบกระชับนางแน่นขึน้ ก้มหน้าลงขบติง่ หูนางก่อนเอ่ยขึน้
อย่างเกียจคร้าน "คนงามตัวน้อยที่น่าสงสารของข้าตกใจแย่แล้วหรือนี่
ไม่ต้องกลัว...ถ้าเจ้าเชื่อฟังว่าง่าย ข้าย่อมจะทะนุถนอมเจ้าอย่างดี"
เชือ่ ฟัง...เชือ่ ฟัง...ถ้านางไม่เชือ่ ฟังเล่า นางไม่กล้าจินตนาการเลยว่า
สิง่ ทีร่ อนางอยูจ่ ะเป็นอะไร...
หูถกู ขบจนทัง้ คันทัง้ เจ็บ ลมหายใจผ่าวร้อนรดอยูใ่ นหูนาง กระตุน้
ให้นางตัวสัน่ ขึน้ มาอีกครัง้ นางหลับตาแน่น หวังว่าเพชฌฆาตสองคนนัน้
จะรีบจัดการผูต้ อ้ งโทษให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว รวมทัง้ หวังว่ารัชทายาททีก่ อดอยู่
จะรีบปล่อยนางไปเสียเช่นกัน...นางรูส้ กึ อยูต่ ลอดว่าอีกประเดีย๋ วบุรษุ ผูน้ ี้
ก็จะกัดหูนางอย่างไม่ปรานี จากนัน้ ก็กนิ นางทัง้ เป็นทีละค�ำๆ
รัชทายาทส�ำราญกับท่าทางปวกเปียกอ่อนแอตัวสัน่ งันงกของคนที่
อยู่ในอ้อมแขนเขายิ่งนัก สองมือเริ่มเคลื่อนไปบนร่างนางอย่างอุกอาจ
ประหนึ่งว่าเป็นหมาป่าหิวโหยที่จับเหยื่ออันโอชะมาได้แล้วก�ำลังส�ำรวจ
ตรวจสอบผลงานของตนอย่างกระหยิม่ ใจ พิจารณาว่าควรกัดชิมค�ำแรก
ตรงใดจึงจะอร่อยทีส่ ดุ
นางพยายามควบคุมร่างกายไม่ให้หลบเลี่ยงแม้จะหวาดกลัวและ
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อับอายเหลือก�ำลัง เพราะทุกครัง้ ทีท่ ำ� เช่นนัน้ นางจะถูกลงโทษ ยิง่ อยากหนี
เท่าไร ท้ายทีส่ ดุ ก็จะได้รบั ความอดสูทรมานมากขึน้ เท่านัน้
ความเจ็บปวดระคนแสบคันที่หูหาได้สิ้นสุดลง รัชทายาทคล้ายว่า
จะชอบขบเลียติ่งหูนางเป็นพิเศษ
นางจ�ำได้ว่าเมื่อสองปีก่อนนางข้าหลวงอาวุโสที่พระอัครมเหสี
ส่งมาพบว่านางยังไม่ได้เจาะหูจงึ จัดแจงเจาะติง่ หูทงั้ สองแล้วใส่ตา่ งหูมกุ
ให้นาง ผลคือหลังจากเขามาพบก็มคี ำ� สัง่ ให้ตดั มือทัง้ สองของนางข้าหลวง
ด้วยเหตุผลว่า 'แตะต้องของของเขา'
นับแต่นั้นเป็นต้นมา เหล่าข้ารับใช้ที่ปรนนิบัตินางก็ยิ่งระวังตัวแจ
แววตาที่มองนางไม่มีความอ่อนโยนชิดเชื้ออีกต่อไป เหลือเพียงความ
ระแวดระวัง ไม่กล้าแตะต้องนางอีก
หากเป็นเวลาปกติ ท่าทางกกกอดสนิทแนบแน่นของคนทั้งสอง
ไม่รู้ว่าจะท�ำให้สนมชายาแห่งวังตะวันออกมากน้อยเพียงไรต้องอิจฉา
ตาร้ อ น ทว่ า ยามนี้ ค นทั้ ง หมดล้ ว นถู ก ฉากเหตุ ก ารณ์ ค ลุ ้ ง คาวเลื อ ด
อันโหดเหีย้ มไร้มนุษยธรรมบนลานกว้างกระทบกระเทือนจนจิตใจสับสน
อย่างยิ่ง ในก้นบึ้งหัวใจรู้สึกเห็นใจสาวน้อยที่ถูกโอบรั้งอยู่ในอ้อมแขน
รัชทายาทขึ้นมาครามครัน
ติ ด ตามกษั ต ริ ย ์ ดุ จ ติ ด ตามพยั ค ฆ์ ! โดยเฉพาะเป็นพยั ค ฆ์ ร ้ า ย
กระหายเลือดทั้งยังอารมณ์ไม่คงเส้นคงวาตัวหนึ่งยิ่งแล้วใหญ่!
ทัณฑ์ทารุณบนลานกว้างยังคงด�ำเนินต่อไป สนมชายาหลายคน
ที่ถูกบังคับให้มา 'ร่วมชมพิธี' อดจะก้มตัวลงอาเจียนลมออกมาไม่ได้
ยิ่งกว่านั้นยังมีบางคนที่สลบไปดื้อๆ หากแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยขอตัว
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ออกไปก่อน
ประสงค์ของรัชทายาทชัดเจนยิง่ เขาต้องการให้ทกุ คนในวังตะวันออก
รูถ้ งึ จุดจบของการทรยศเขา!
กลิ่นคาวเลือดข้นแรงคล้ายกระตุ้นอารมณ์ของเขาอย่างมาก เขา
สอดมือเข้าใต้ชุดหลายชั้นของนาง เคล้นคลึงร่างนางตามอ�ำเภอใจ
ท่ามกลางธารก�ำนัลโดยไม่หลบเลี่ยงสักนิด
นางปรารถนาคนช่วยเหลือเกิน แสงอาทิตย์จ้าจนตาลาย หางตา
เหลือบเห็นนางก�ำนัลขันทีที่ยืนรอปรนนิบัติอยู่บนแท่นต่างถอยหลบไป
ด้านข้าง เบือนหน้าหนีไม่กล้ามองมาทางนี้
"เชื่อฟังว่าง่าย เข้าใจหรือไม่" ค�ำเตือนทุ้มต�่ำดังขึ้นข้างหู ร่างบาง
ถูกยกขึ้นก่อนกดลงบนโต๊ะหยกเขียวเย็นยะเยือกที่เบื้องหน้า
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นี่เป็นฝันร้าย! ขอแค่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้ว! ขอแค่ตื่นขึ้นมา!
ทันใดนัน้ จูจกู พ็ ลันลืมตาขึน้ สิง่ ทีส่ ะท้อนเข้ามาในม่านตาคือมุง้ ผ้า
ที่สีเริ่มเหลืองแล้ว ในอากาศอวลไปด้วยกลิ่นสดชื่นของต้นไม้ใบหญ้า
ที่มีอยู่เฉพาะในเขา ไม่ใช่กลิ่นควันก�ำยานที่เข้มข้นอบอวลจนเหมือน
จะท่วมทับนางให้จมอยู่ในนั้น
นางสงบสติก่อนพูดในใจ นั่นเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้น...
หัวใจทีส่ ญ
ู เสียการควบคุมค่อยๆ เต้นสงบลง จูจลู กุ ขึน้ นัง่ พลางมองดู
การตกแต่งอันเรียบง่ายจนเรียกได้ว่าหยาบภายในห้อง นางโล่งใจ
มีความรู้สึกหลุดพ้นคล้ายว่าได้รอดชีวิตมาจากมหันตภัย
นางหยิบเสื้อผ้ามาคลุมร่างก่อนลงจากเตียงแล้วเดินไปห้องครัว
ด้วยสภาพเหมือนวิญญาณออกจากร่าง เอียงศีรษะคิดอยู่ครู่ใหญ่ก็ยัง
คิดไม่ออกว่าท�ำไมตนถึงฝันเช่นนีอ้ ยูเ่ รือ่ ย นางมองเห็นเค้าโครงเครือ่ งหน้า
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ของคนในฝันเหล่านั้นไม่ชัด แต่กลับรู้ดีถึงฐานะของพวกเขาและความ
สัมพันธ์ระหว่างกัน ถึงขนาดว่ายามที่นางกลายไปเป็นตัวเอกในฝันนั้น
นางคล้ายจะมีความทรงจ�ำของคนอีกผู้หนึ่งอยู่ รับรู้ถึงเรื่องราวทั้งหมด
ทีเ่ คยเกิดขึน้ กับตัว 'นาง'
แต่เมื่อตื่นจากฝันมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลือนรางลงอีกครั้ง
ครั้นก้มหน้าลงมองเงาสะท้อนของตนในอ่างทองแดงเบื้องหน้า
จูจูก็รู้สึกกลัดกลุ้มอย่างมาก...ใบหน้าซื่อๆ แสนธรรมดาของสาวชนบท
อันเป็นแบบฉบับยังคงเหลืองซูบซีดเหมือนได้รับการบ�ำรุงไม่เพียงพอ
ตาโตแต่ไร้ชีวิตชีวา ขนคิ้วบาง จมูกทั้งแบนทั้งเล็ก นางก�ำนัลเล็กๆ
ในฝันเหล่านั้นน่าจะสวยกว่านางเป็นร้อยเท่า รัชทายาทอะไรนั่นจะชอบ
หญิงชาวบ้านเช่นนี้หรือ ความชมชอบต้องพิลึกถึงเพียงใดกัน!
จูจูคิดอย่างไรก็คิดไม่ออก นางเป็นเพียงเด็กก�ำพร้า หนีภัยแล้ง
มาตัง้ รกรากยังหมูบ่ า้ นเล็กๆ แห่งนีก้ บั ท่านยาย เมือ่ ครึง่ ปีกอ่ นท่านยายเอง
ก็จากไปอีกคน ในความทรงจ�ำอันน้อยนิดของนาง อย่าว่าแต่รัชทายาท
ในวังหลวงเลย กระทัง่ ขุนนางชัน้ ผูน้ อ้ ยสักคนนางยังไม่เคยได้เห็น
ภาพทีร่ างเลือนแต่กเ็ หมือนจริงแต่ละฉากเหล่านัน้ นางจินตนาการ
ออกมาได้อย่างไรกัน!
เมือ่ นึกย้อนถึงเรือ่ งต่างๆ ในฝันขึน้ มาจูจกู อ็ ดหน้าแดงไม่ได้ ต่อให้
ตนถึงวัยทีจ่ ะคิดเรือ่ งความรัก แต่การฝันเช่นนีก้ เ็ หลวไหลนอกลูน่ อกทาง
เกินไปแล้ว สมองนางไม่ได้มปี ญ
ั หา อีกทัง้ นางยังเป็นสาวบริสทุ ธิ์ ไฉนถึง
จินตนาการว่าท�ำเรือ่ งพรรค์นนั้ กับเจ้าคนวิปริตกระหายเลือดได้เล่า
จูจูเอื้อมมือดึงผ้ากลางเก่ากลางใหม่บนชั้นข้างผนังมาโยนลงน�้ำ
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ท�ำให้เงาสะท้อนของตนแตกออกจากกัน จากนัน้ ก็คว้าขึน้ มาบิดจนหมาด
แล้วออกแรงเช็ดหน้า
เช็ดจนหนังแทบหลุดไปสามชั้นแล้วก็ยังไม่เห็นสาวงามสักคน!
เป็นแค่ความฝันเท่านั้น ไยต้องไปคิดให้มากมาย จูจูเหลือกตาและ
หันกลับไปก่อไฟท�ำอาหารอย่างยอมรับชะตากรรม
น�ำ้ แกงผักป่าสองชาม ใหญ่หนึง่ เล็กหนึง่ เพิง่ จะท�ำเสร็จยกขึน้ โต๊ะ
ประตูห้องครัวก็ถูกคนถีบเปิดจากด้านนอกอย่างโผงผางหยาบคาย
เด็กหนุม่ ในชุดเขียวครามทีด่ แู ล้วอายุราวสิบเจ็ดสิบแปดผูห้ นึง่ ก้าวอาดๆ
เข้ามาในอาณาเขตของจูจู เขาหันหลังให้แสงจึงมองเห็นหน้าตาเขาได้
ไม่ชัด
เด็กหนุ่มเหลือบมองน�้ำแกงผักป่าบนโต๊ะปราดหนึ่ง ก่อนขมวดคิ้ว
ถามด้วยท่าทีและน�้ำเสียงดุร้าย "กินเจ้านี่น่ะหรือ! ไก่ฟ้าห้าสีสองตัว
ทีข่ า้ หิว้ มาให้เมือ่ วานเล่า!"
จูจถู กู ผูม้ าเยือนท�ำเอาตกใจจนสะดุง้ นางถอยหลังไปสองสามก้าว
อย่างไม่รตู้ วั ก่อนตอบอ�ำ้ อึง้ "ตะ...ตอนเช้ากินของมันเกินไปไม่ดี ดะ...ดะ...
เดีย๋ วข้าท�ำให้ทา่ นกินตอนเทีย่ งได้หรือไม่...โอ๊ย!"
ยังพูดไม่ทนั จบเด็กหนุม่ ชุดเขียวครามก็ยนื่ กรงเล็บมาดึงหูนางหมับ
พร้อมยืน่ หน้ามาตรงหน้านางแล้วด่าว่า "ในสมองหมูของเจ้าใส่อะไรเอาไว้
ข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วว่าเช้านีจ้ ะออกเดินทางไปกราบอาจารย์ทเี่ ขาเซิง่ จือ้
แล้วก็จะอยูบ่ นเขาตลอด ตอนเทีย่ งยังจะมากินไก่ฟา้ ห้าสีอะไรได้อกี "
เมือ่ อยูใ่ กล้กม็ องเห็นได้ชดั เจนว่าเด็กหนุม่ หน้าตาดีเป็นทีส่ ดุ เรียวคิว้
ดุจดาบ ดวงตาดุจดวงดาว ในเครือ่ งหน้าทีห่ ล่อเหลาประณีตบรรจงแฝงไว้
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ด้วยความเย็นชาและเสน่ห์ดึงดูด แม้จะหน้าตาถมึงทึงด้วยความโมโห
ก็ยงั คงน่ามองอย่างยิง่
จู จู พ รรณนาไม่ เป็น เพี ย งแต่ คิ ด ถึ ง ค� ำ พู ด หนึ่ ง ที่ ดู ขั ด แย้ ง กั น
ขึ้นได้...'แม้นเย็นชาไร้น�้ำใจก็ยังชวนให้หวั่นไหว'
ไฉนนางจึ ง คิ ด ถึ ง ค� ำ พู ด ที่ สุ ภ าพสละสลวยเพี ย งนี้ ขึ้ น มาได้ เ ล่ า
เหมือนว่านางจะไม่เคยเข้าส�ำนักศึกษาและก็ไม่เคยได้ร�่ำเรียนเขียนอ่าน
อะไรเลยนี่ น า...พลั น อาการใจลอยที่ น างเป็นจนเคยชิ น ก็ ถู ก แทนที่
ด้วยความเจ็บที่หูอย่างรวดเร็ว
เด็ ก หนุ ่ ม เลิ ก คิ้ ว ซ้ า ยขึ้ น มองประเมิ น นางอย่ า งดุ ร ้ า ยดู แ คลน
แววตานั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่ให้ค�ำชี้แจงที่น่าพอใจแก่เขา
เขาจะบิดหูนางให้หลุด!
จูจูเจ็บจนน�้ำตารื้น กล่าวอย่างนอบน้อมสงบเสงี่ยม "ชะ...เช่นนั้น
ข้าจะไปท�ำมาให้ทา่ นกินตอนนีเ้ ลย..."
หากแถข้างๆ คูๆ มีแต่จะถูกใช้ก�ำลังก�ำราบ ยอมรับความผิด
อย่างซื่อตรงแล้วแก้ไขเสียเดี๋ยวนี้ยังพอจะมีทางรอด
เด็ ก หนุ ่ ม ชุ ด เขี ย วครามแค่ น เสี ย งหนั ก ออกมาเสี ย งหนึ่ ง เขา
ปล่อยหูนางออกแล้วว่า "รอเจ้าท�ำเสร็จฟ้าคงมืดค�่ำกันพอดี แล้วจะ
ออกเดินทางไปทันได้อย่างไร สัมภาระเก็บเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ รีบกิน
ให้เสร็จแล้วตามข้าไป!"
"หา? สัมภาระ?" จูจูงุนงง นางจ�ำได้ว่าเมื่อสองวันก่อนเด็กหนุ่ม
เคยบอกกับนางเรือ่ งทีจ่ ะขึน้ เขาเซิง่ จือ้ ไปกราบอาจารย์เพือ่ ฝึกวิชา หากแต่
เขาอยูบ่ า้ นข้างๆ ไม่ได้อยูบ่ า้ นเดียวกัน แล้วนางจะไปเก็บสัมภาระให้เขา
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ได้อย่างไร ไม่ส!ิ เขาว่าให้ตามเขาไป!?
หูทเี่ พิง่ จะรอดพ้นภัยกลับมาตกอยูใ่ นเงือ้ มมือมารอีกครัง้ เด็กหนุม่
บิดมันอย่างแรงพลางพูดด้วยโทสะ "เจ้าหมูโง่! แน่นอนว่าเจ้าต้องไป
เขาเซิ่งจื้อด้วยกันกับข้า เรื่องนี้ต้องให้ข้าสั่งให้ข้าเตือนด้วยหรือ!"
จูจูทางหนึ่งพยายามช่วยชีวิตหูของตนอย่างเต็มที่ อีกทางก็พูด
เสียงค่อย "ข้าไม่ได้อยากบรรลุมรรคผลเป็นเซียนอมตะเสียหน่อย จะไป
เขาเซิง่ จือ้ ท�ำไมกัน"
เด็กหนุ่มตะลึงไปก่อนพูดด้วยความโมโห "โอกาสที่ผู้อื่นขอให้ตาย
ยังไม่ได้มา ข้าอุตส่าห์ยอมพาเจ้าไปด้วย เจ้ายังจะเล่นตัวอีก!?"
"ข้ า ไม่ อ ยากบ� ำ เพ็ ญ เซี ย น อยู ่ ที่ นี่ ก็ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว " จู จู ดิ้ น หลุ ด จาก
กรงเล็บมารมาได้อย่างยากล�ำบาก นางป้องหูไว้พลางวิง่ หนีอย่างรวดเร็ว
ชนิดแทบจะบิน
"เจ้าอยู่ที่นี่ไม่มีญาติไม่มีสหาย หิวตายก็ไม่มีใครสนใจ ตามข้าไป
กราบอาจารย์ที่เขาเซิ่งจื้อ ขอเพียงสามารถเข้าเป็นศิษย์ชั้นนอกได้
ก็ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งกินอยูไ่ ปชัว่ ชีวติ มีสำ� นักเซิง่ จือ้ ให้ทกี่ นิ ทีอ่ ยู่ไปจวบจน
วันทีเ่ จ้าตายไม่ดหี รือไร" เขาระงับเพลิงโทสะพลางแค่นเสียงกล่าว ในก้นบึง้
ดวงตาของเด็กหนุ่มชุดเขียวครามวาบประกายเจ้าเล่ห์
เขาอยูก่ บั จูจมู าเกือบหนึง่ ปี จับความคิดของนางได้พอสมควรแล้ว
จึ ง ย่ อ มรู ้ ดี ว ่ า สิ่ ง ใดมี พ ลั ง ดึ ง ดู ด นางมากที่ สุ ด หนทางไปเขาเซิ่ ง จื้ อ
ไกลแสนไกล ให้เร็วอย่างไรก็ต้องใช้เวลาสองสามวัน หากเกลี้ยกล่อม
ให้นางสมัครใจตามไปด้วยไม่ได้ก็เป็นเรื่องยุ่งยากแล้ว
จูจูได้ฟังก็หวั่นไหวตามคาด แต่ยังคงลังเลอยู่บ้าง "มีเรื่องดีเช่นนี้
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เชียว? เป็นศิษย์ของพวกเขายากหรือไม่ ต้องท�ำอะไรบ้าง"
เด็กหนุ่มแค่นเสียงตอบ "ไม่ยาก ขอเพียงเจ้าผ่านการทดสอบ
วัดพลังธาตุของพวกเขาก็เป็นได้แล้ว เวลาปกติกก็ วาดลานปลูกสมุนไพร
สบายอย่างยิ่ง หากมิใช่เคยรับปากท่านยายของเจ้าว่าจะดูแลเจ้า ข้า
ก็ไม่อยากจะมายุ่งยากเช่นนี้หรอก! ไม่หัดตักน�้ำส่องดูเงาตนเองเสียบ้าง
กระทัง่ ตาเฒ่าทีเ่ ปล่าเปลีย่ วเดียวดายทีส่ ดุ ในหมูบ่ า้ นก็ยงั ไม่ยอมมาแต่งเจ้า
วันหน้าใครจะเลี้ยงดูเจ้า!"
พูดก็พูดไปสิ ไม่เห็นต้องเหยียดหยามกันขนาดนี้เลย!
นางก็ส่องดูสารรูปตนเองในอ่างน�้ำอยู่ทุกเช้านั่นล่ะ! ท่านยาย
บอกว่านางเป็นหญิงทีง่ ามทีส่ ดุ ในหล้า ต่อให้ตอนนีไ้ ม่ใช่ แต่อสิ ตรีโตขึน้
ก็เปลีย่ นเป็นคนละคน ต้องมีสกั วันทีน่ างจะงดงามขึน้ แน่นอน! จูจเู น้นย�ำ้
อยูใ่ นใจ แต่นางก็ไม่ได้โง่จนพูดมันออกมา มิเช่นนัน้ เจ้าคนโฉดตรงหน้าผูน้ ี้
ต้องหัวเราะเยาะเย้ยนางอย่างไม่ไว้หน้าเป็นแน่
เมื่อพิจารณาดูเด็กหนุ่มอย่างละเอียดแล้ว แม้เขาจะรังแกและ
เรียกใช้นางจนเคยชิน แต่กไ็ ม่เคยหลอกลวงนางเลย หรือสมควรกล่าวว่า
ไม่เห็นค่าที่จะหลอกลวงนางมากกว่า ด้วยสารรูปเช่นนี้ของนาง แม้แต่
พ่อค้ามนุษย์เห็นนางก็ยังเดินอ้อมผ่านแต่ไกล ในตัวรึก็มีเศษเงินอยู่
ไม่เท่าไร ไร้ทั้งทรัพย์ไร้ทั้งโฉมเช่นนี้ก็ไม่คุ้มค่าให้คนลงมือ
ท่านยายจากไปแล้ว พอเจ้าคนโฉดจากไปอีกคน พวกอันธพาล
ในหมู่บ้านจะต้องถือโอกาสมารังแกนางอย่างแน่นอน นางตัวคนเดียว
โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง เป็นไปได้มากว่าจะต้องอ้างว้างในบั้นปลายชีวิตจริงๆ
เด็กหนุ่มเห็นนางเริ่มเปลี่ยนใจก็ไม่โน้มน้าวอีก เขานั่งลงก่อน
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ยกชามใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าขึ้นมาซดกินด้วยท่าทางวางโต จูจูรูปโฉม
ไม่น่ามอง แต่ฝีมือปรุงอาหารกลับยอดเยี่ยมยิ่ง
ในทีส่ ดุ จูจกู ค็ ล้ายว่ายอมรับชะตากรรมแล้ว นางเคลือ่ นร่างกลับไปที่
โต๊ะทีละก้าวๆ ก่อนจัดการกินอาหารในชามของตนอย่างไม่รบั รูร้ ส จากนัน้
ก็ลกุ ขึน้ เก็บชามเก็บตะเกียบแล้วกลับห้องไปเก็บสัมภาระอย่างว่าง่าย
เด็กหนุ่มมองดูเงาหลังที่ยุ่งง่วนของนาง ในใจก็รู้สึกยินดีขึ้นมา
ท่านแม่เคยบอกว่าอาหารทีส่ ำ� นักเซิง่ จือ้ แย่ยงิ่ นัก เรือ่ งอย่างซักผ้าปัดกวาด
เช็ดถูตามปกติเหล่าศิษย์ต้องลงมือท�ำกันเอง หลอกพาหมูโง่ตัวน้อยผู้นี้
ขึน้ เขาไปด้วยก็ไม่ตอ้ งกลุม้ กับเรือ่ งจุกจิกเหล่านีแ้ ล้ว แถมยังนับว่าได้ทำ� ตาม
ค�ำสัญญาที่ให้ไว้กับท่านยายของจูจู ยิงเกาทัณฑ์ครั้งเดียวได้นกสองตัว
โดยแท้
ครั้ น นึ ก ถึ ง ท่ า นแม่ อารมณ์ ลิ ง โลดของเด็ ก หนุ ่ ม ก็ ส ลดลงทั น ที
เขาก้มหน้าเม้มปากไม่พูดไม่จา
จูจูมิใช่ไม่รู้ว่านางตามเด็กหนุ่มขึ้นเขาไปกราบอาจารย์แล้วต้อง
ถูกเขาเรียกใช้เป็นทาสต่อไป ทว่าอย่างไรก็ดีกว่าอยู่ในหมู่บ้านคนเดียว
พอแก่ตัวไม่มีคนดูแล ต้องหิวตายตามล�ำพัง
อีกทั้งนับแต่เขากลายมาเป็นเพื่อนบ้านของนาง จ�ำนวนครั้งที่นาง
ฝันร้ายก็เหมือนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อก่อนนางถูกฝันร้ายท�ำให้
สะดุ้งตื่นแทบจะทุกสองสามวัน แต่หลังจากเขามา บางทีเป็นหนึ่งเดือน
ก็ยังไม่ฝันร้ายสักครั้ง...ฝันร้ายเองก็คงจะกลัวคนโฉดเช่นกัน
เฮ้อ! นางท�ำเวรท�ำกรรมอะไรมา! ในฝันถูกคนวิปริตรังแก ตื่นมา
ยังต้องถูกคนโฉดเรียกใช้อีก!
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อันที่จริงจูจูไม่มีสัมภาระอะไรให้เก็บนัก ของที่ต้องเอาไปมีแค่
เสบียงกรัง น�ำ้ สะอาด และเสือ้ ผ้าส�ำหรับผลัดเปลีย่ นไม่กชี่ ดุ หลังเก็บกวาด
ห้องหับจนสะอาดอย่างง่ายๆ น�ำของจิปาถะใส่ลงหีบ ฝากเพื่อนบ้าน
ให้ชว่ ยดูบา้ นสักหน่อยก็เป็นอันเสร็จ มีแต่สงิ่ ของไม่มรี าคาค่างวด ต่อให้
ตัวนางไม่อยู่บ้านก็ไม่มีโจรคนไหนให้เกียรติมาเยือน
ก่อนเดินทาง จูจไู ปเคารพสุสานของท่านยายทีเ่ ขาด้านหลังหมูบ่ า้ น
จากนั้นก็สะพายเข่งไม้ไผ่ใส่เสื้อผ้าและอาหาร ลูบก�ำไลทองแดงวงเล็ก
บนข้อมือทีท่ า่ นยายทิง้ ไว้ให้นางเบาๆ หันกลับไปมองหมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีน่ าง
อาศัยมาสองปีแวบหนึง่ ก่อนหมุนตัวเดินตามเด็กหนุม่ ชุดเขียวครามไป
เด็กหนุ่มชุดเขียวครามเดินตัวปลิวโดยไม่ได้ถือสัมภาระใดๆ เขา
พาจูจมู าขึน้ เกวียนเทียมวัวทีเ่ ขาจ้างมา จากนัน้ ตนเองก็หาต�ำแหน่งสบาย
หลับตานั่งสมาธิ
จูจูมองดูต้นไม้ใบหญ้าที่คุ้นเคยด้านข้างเกวียนส่ายไหวถอยห่าง
ออกไป แต่กลับไม่ได้รสู้ กึ อาลัยอาวรณ์เสียเท่าไร นางพลันนึกปัญหาส�ำคัญ
ข้อหนึ่งขึ้นได้...เมื่อครู่เด็กหนุ่มบอกว่าหากจะไปอาศัยอยู่กินที่เขาเซิ่งจื้อ
ก็ตอ้ งผ่านการทดสอบวัดพลังธาตุเสียก่อน!
จูจูถูกหลอกพาตัวมาแล้วถึงค่อยคิดได้ว่านางไม่รู้โดยสิ้นเชิงว่า
พลังธาตุคืออะไร และยิ่งไม่รู้ว่าจะผ่านการทดสอบอย่างไร ถ้าเกิดนาง
ผ่านไม่ได้จะท�ำอย่างไรเล่า!
แต่เห็นได้ชัดว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าไม่อยากให้ความสนใจนาง และ
นางก็ไม่กล้ารบกวนเขา จึงได้แต่แอบจ้องเขาไม่วางตา
จ้องอยู่ครึ่งค่อนวันจนจูจูใกล้จะตาเขแล้ว เด็กหนุ่มพลันลืมตาขึ้น
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พูดอย่างหยิ่งยโส "แอบมองมาทั้งเช้า มองพอแล้วหรือยัง จะมองก็มอง
ตรงๆ เลย ข้าเข้าใจ คนเราย่อมชอบมองสิ่งสวยงามกันทั้งนั้น ข้าให้เจ้า
มองนานสักหน่อยก็ไม่สึกหรอ"
หลงตนเอง! จู จู ล อบด่ า ในใจ ทว่ า บนหน้ า กลั บ ยิ้ ม ปะเหลาะ
"ขะ...ข้าอยากถามท่านเรื่องหนึ่ง"
"หืม?"
"พลังธาตุคืออะไร"
"บอกว่าเจ้าเป็นหมูเจ้าก็ไม่ยอมรับ ป่านนี้เพิ่งรู้จักมาถาม มัวแต่
ไปท�ำอะไรอยู"่ เด็กหนุม่ ไม่ปล่อยโอกาสทีจ่ ะได้เยาะหยันนาง
จูจกู ล้าโกรธแต่กลับไม่กล้าพูด เกวียนจากหมูบ่ า้ นมาเป็นระยะทาง
ครึ่งวันแล้ว เกิดเด็กหนุ่มไล่นางลงจากเกวียนขึ้นมา นางที่จ�ำทางกลับ
ไม่ได้ อยู่กลางป่าเขารกร้างหากโชคร้ายไปเจอะสัตว์ปา่ เข้า พวกมัน
คงไม่ละเว้นไม่กินนางเพราะนางไร้ทรัพย์ไร้โฉมแน่นอน
"วางใจเถอะ! มีข้าอยู่ เจ้าต้องอยู่ที่เขาเซิ่งจื้อได้แน่" เด็กหนุ่ม
บิดขี้เกียจ รื้อหาเสบียงกรังจากในเข่งไม้ไผ่ของนางออกมากินค�ำใหญ่
ไม่มที ที า่ จะพูดอะไรต่อแม้แต่นอ้ ย
จูจูหารู้ไม่ว่าเพื่อจะให้เด็กหนุ่มรับปากดูแลจูจู ท่านยายของนาง
ต้องเสียลูกกลอนสร้างฐานไปถึงสามเม็ด
แต่เด็กหนุม่ กลับรูด้ ยี งิ่ ว่าเจ้าลูกกลอนสร้างฐานนีเ้ ป็นลูกกลอนวิเศษ
หายากที่บรรดาส�ำนักบ�ำเพ็ญเซียนมีให้ศิษย์ผู้เป็นเลิศในจ�ำนวนจ�ำกัด
ท่านยายของจูจูมีของเช่นนี้ได้ก็แสดงชัดว่าเป็นผู้บ�ำเพ็ญเซียน อีกทั้ง
ย่อมมีตบะไม่อ่อนด้อย
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ตั้ ง แต่ เ ล็ ก เด็ ก หนุ ่ ม ก็ ไ ด้ เ ห็ น ความยึ ด ถื อ ลาภยศผลประโยชน์
ของเหล่าผูบ้ ำ� เพ็ญเซียนมามาก ดูจากท่าทีของท่านยายของจูจกู ม็ องออก
ได้วา่ ในความรักใคร่โปรดปรานทีน่ างมีตอ่ จูจนู นั้ แฝงด้วยความระมัดระวัง
อั น ผิ ด ประหลาดที่ ถึ ง ขนาดเป็ น ความนอบน้ อ มเลยก็ ว ่ า ได้ ถ้ า จู จู
เป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาย่อมไม่มีทางจะได้รับความส�ำคัญเป็นพิเศษ
จากผู้บ�ำเพ็ญเซียน แม้ว่าทั้งสองจะเป็นยายหลานที่ใกล้ชิดกันที่สุด
ก็ตาม
ดังนั้นเด็กหนุ่มจึงสงสัยมาตลอดว่าตัวจูจูจะมีความลับซุกซ่อนอยู่
เป็นไปได้มากว่าจะเป็นเหมือนตนเอง คือเป็นอัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์
ในการฝึกฝนบ�ำเพ็ญตนอย่างยิ่งยวด
ต่อให้เขาทายผิด ด้วยสติปญ
ั ญาของตน เมือ่ ไปถึงส�ำนักเซิง่ จือ้ แล้ว
ย่อมได้รบั ความส�ำคัญอย่างมากแน่นอน แค่พาแม่นางน้อยผูห้ นึง่ ไปอยูด่ ว้ ย
คิดว่าคนในส�ำนักคงไม่นา่ จะคัดค้านอะไร
ด้านจูจู นางถูกเขากดขี่ข่มเหงจนชินแล้ว ทั้งตอนนี้ก็ขึ้น 'เกวียน
คนโฉด' มาเรียบร้อย นอกจากเชื่อฟังเขาก็ไม่มีทางออกอื่นอีก นาง
จึงควานหาเสบียงกรังออกมากัดกินอย่างแรง
ครั้ น จิ น ตนาการว่ า สิ่ ง ที่ เ คี้ ย วอยู ่ ใ นปากคื อ เนื้ อ ของเด็ ก หนุ ่ ม
ในสมองของจูจูก็พลันมีภาพชายหญิงที่ต้องโทษแล่เนื้อในความฝัน
ปรากฏวาบขึ้นมา นางอดไม่ได้รีบปิดปากสูดหายใจลึกหลายค�ำรบ
เพื่อข่มอาการคลื่นไส้กลับลงไป
จู่ๆ ถุงใส่น�้ำถุงหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้านาง เด็กหนุ่มพูดขึ้นด้วย
สีหน้าร�ำคาญ "แค่กินแผ่นแป้งยังติดคอ ไม่เคยเห็นใครโง่เช่นเจ้าเลย!"
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ท่านสิโง่! จูจรู บั ถุงน�ำ้ มาดืม่ อย่างเงียบๆ เริม่ ผ่อนคลายลงโดยไม่รตู้ วั
ความหวาดกลัวและอาการคลื่นเหียนในใจสลายไปในพริบตาเนื่องจาก
ถูกเด็กหนุม่ ขัดจังหวะ
ตกเย็นพวกนางก็มาพักค้างคืนยังเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง ออกจาก
เมืองนีไ้ ปเขาเซิ่งจื้อจ�ำต้องเดินผ่านทางบนเขา ไม่อาจนั่งเกวียนต่อไปได้
เด็ ก หนุ ่ ม พาจู จู เ ดิ น เข้ า มาในโรงเตี๊ ย มแห่ ง เดี ย วของเมื อ ง ไม่ รู ้ ล ้ ว ง
เหรียญทองแดงสองพวงใหญ่ออกมาจากทีใ่ ดก่อนเอ่ยกับหลงจู๊ "ขอห้อง
ทีด่ ที สี่ ดุ ห้องหนึง่ "
หลงจูม๊ องเด็กหนุม่ ผูห้ ล่อเหลางามสง่าตรงหน้า ก่อนเหลือบมองจูจู
ผู้มีกลิ่นอายบ้านนอกไปทั้งตัวที่ยืนอยู่ข้างเขา จากนั้นก็กวักมือเรียก
เสีย่ วเอ้อร์ให้พาพวกเขาขึน้ ไปทีห่ อ้ งโดยไม่มขี อ้ ทักท้วงใดๆ
หลังเสี่ยวเอ้อร์ออกจากห้องไปแล้วจูจูก็เอ่ยแนะขึ้นอย่างอดไม่ได้
ในที่สุด "ชายหญิงแตกต่าง พวกเราแยกห้องกันจะดีกว่ากระมัง" นาง
ไม่ได้เป็นญาติสนิทกับเด็กหนุ่ม จะค้างคืนในห้องเดียวกันได้อย่างไร!
เด็กหนุ่มปรายตามองนางปราดหนึ่งอย่างเหยียดหยามก่อนว่า
"ตัวกระจ้อยอย่างเจ้าจะมีปัญญาท�ำมิดีมิร้ายกับข้าด้วยหรือ"
ใครจะท�ำมิดีมิร้ายกับท่านกัน! ข้ากลัวท่านจะท�ำมิดีมิร้ายกับข้า
ต่างหาก!
จูจูเกือบจะโมโหจนช�้ำใน แต่จากนั้นก็ค้นพบอย่างน่าเศร้ายิ่งว่า
ด้วยสารรูปของนาง กระทั่งตัวนางเองยังไม่เชื่อเลยว่าเด็กหนุ่มจะคิดมิดี
มิร้ายกับนางได้ มิน่าเล่า เมื่อครู่หลงจู๊ผู้นั้นเห็นนางกับเขาจะพักด้วยกัน
จึงไม่มที า่ ทางติดใจอะไรสักนิด
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เพียงไม่นานเสี่ยวเอ้อร์ก็ยกม้านั่งและไม้กระดานเข้ามาวางพาด
เป็นเตียงเล็กอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องโดยไม่ต้องให้ร้องขอ จูจูยืนกลุ้มใจ
ไม่หยุดอยู่อีกด้าน นางอยู่คนเดียวจนชินแล้ว ไม่คุ้นเคยกับการร่วมห้อง
กับคนแปลกหน้า หากแต่ในตัวนางมีเพียงเศษเงินไม่กเี่ หรียญ ถ้าไม่อยูก่ บั
เด็กหนุม่ ก็ตอ้ งไปเร่รอ่ นตามถนนแล้ว
แขนยาวของเด็กหนุม่ ยืน่ มาหิว้ เข่งไม้ไผ่บนหลังนางไปวางข้างเตียงเล็ก
ก่อนแค่นเสียงพูดว่า "เจ้าคิดว่าข้าอยากอยู่กับเจ้ามากนักหรือ ข้าก็แค่
กลัวเจ้าอยู่คนเดียวแล้วกลางดึกฝันร้ายหวีดร้องให้ผู้อื่นตื่นตระหนก
จนน�ำความยุง่ ยากมาให้ขา้ หากรูจ้ กั ส�ำนึกบุญคุณก็ลงไปท�ำอาหารมาให้
ข้ากินซะ"
จูจอู งึ้ ไปเล็กน้อย คิดไม่ถงึ ว่าเด็กหนุม่ จะจ�ำเรือ่ งทีน่ างชอบฝันร้ายได้
นางก้มหน้าลงคิด ในทีส่ ดุ ก็รบั เหรียญทองแดงทีเ่ ขายืน่ มาให้อย่างว่าง่าย
ก่อนออกไปยืมครัวของโรงเตีย๊ มเพือ่ ท�ำอาหารเย็น
เด็กหนุ่มไม่เพียงแค่ปากร้ายแต่ยังเลือกกินอีกด้วย เมื่อหนึ่งปี
ก่อนหน้านีไ้ ด้กนิ อาหารฝีมอื จูจแู ล้วรูส้ กึ ถูกปาก นับแต่นนั้ เขาก็เกาะติดนาง
หนึง่ วันสามมือ้ ล้วนมาฝากท้องทีบ่ า้ นนางโดยไม่ได้รบั เชิญ หากล่าสัตว์ได้
ก็มาโยนให้นางจัดการเป็นเรือ่ งปกติ
จู จู ถู ก บั ง คั บ กดขี่ เ ป็ น เวลานานจนเลิ ก ต่ อ ต้ า นไปแล้ ว นาง
คอยปลอบใจตนเองเป็นประจ�ำว่าถูกคนเรียกใช้นิดหน่อยแต่สามารถ
มีเนือ้ กินทุกวัน ซ�ำ้ ยังสามารถน�ำขนสัตว์หรือแผ่นหนังไปแลกของจ�ำเป็น
ในชีวิตประจ�ำวันมาได้อีก นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดียิ่งหรอกหรือ
แน่ น อนถ้ า เด็ ก หนุ ่ ม จะไม่ เ อาแต่ ด ่ า ว่ า นางโง่ กั บ ดึ ง หู น างก็ จ ะ
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ยิ่งดีกว่านี้มาก
ทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันทั้งคืน ตอนเช้าตื่นมาเด็กหนุ่มก็พาจูจู
ออกเดินทางขึ้นเขา จูจูข้ึนเขาไปเก็บสมุนไพรเป็นประจ�ำ ทางบนเขา
โดยทั่วไปจึงไม่ได้ล�ำบากส�ำหรับนาง คนทั้งสองดูทิศทางแน่ชัดแล้วก็
เดินทะลุผ่านไปตลอดทาง พอหิวก็เด็ดผลไม้ปา่ มาประทังท้อง
จูจูคล้ายว่าเกิดมาก็เข้าใจคุณลักษณะเฉพาะของต้นไม้ใบหญ้า
เป็นอย่างดี นางมักจะสามารถหาผลไม้ที่ปลอดภัยและรสชาติดีที่สุด
ออกมาได้อย่างง่ายดาย เด็กหนุ่มค้นพบ 'จุดเด่น' ประการนี้ของนาง
นานแล้ ว ดั ง นั้ น จึ ง มอบหน้ า ที่ ห าอาหารให้ แ ก่ น างอย่ า งปราศจาก
ความเกรงใจ
เดินๆ หยุดๆ จนฟ้าเริม่ มืด เด็กหนุม่ จึงเลือกทีล่ าดเนินเขาริมล�ำธาร
ค้างแรม จูจกู ำ� ลังพะวักพะวนเรือ่ งทีไ่ ม่มเี ตียงไม่มผี า้ ห่มอยูก่ เ็ ห็นเด็กหนุม่
ดีดนิ้ว บนพื้นพลันมีกระโจมหลังหนึ่งเพิ่มมา ท�ำเอานางอดมองตาค้าง
ไม่ได้
เด็กหนุ่มเขกศีรษะนางทีหนึ่งก่อนพูดยิ้มๆ "หมูโง่ แหวนเก็บของ
เจ้าไม่เคยเห็นหรือไร ก�ำไลบนข้อมือเจ้ายังใส่ของได้มากกว่าแหวนของข้า
เสียอีก"
"แหวนเก็บของ? ก�ำไล?" จูจมู องก�ำไลทองแดงทีด่ ธู รรมดาอย่างยิง่
ทีท่ า่ นยายทิง้ ไว้ให้บนข้อมือของตนอย่างไม่อยากจะเชือ่
"เจ้าคงไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยหรอกนะ ท่านยายเจ้าไม่เคยบอกเจ้า
เลยหรือ" เด็กหนุ่มพูดอย่างหมดแรง
จูจูส่ายหน้า สีหน้างุนงง
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เด็กหนุม่ มองออกนานแล้วว่าก�ำไลทองแดงของจูจไู ม่ใช่เครือ่ งประดับ
ธรรมดา แม้ว่าบนนั้นจะไม่มีกลิ่นอายพลังใดๆ แต่ลวดลายที่เหมือน
เมฆเคลื่ อ นน�้ ำ วนบนผิ ว ก� ำ ไลนั้ น กลั บ ราวออกมาจากพิ ม พ์ เ ดี ย วกั บ
แหวนเก็บของของเขา
ลือกันว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของผลงานของปรมาจารย์ผู้เลื่องชื่อ
ด้านการหลอมของวิเศษที่เร้นกายอยู่ในแคว้นตันท่านหนึ่ง ลวดลาย
เหล่านี้อันที่จริงเป็นข่ายอาคมล่องหน สามารถเก็บง�ำกลิ่นอายพิเศษ
จ�ำเพาะของวัตถุธรรมของวิเศษได้มดิ ชิด ท�ำให้มนั ดูไปแล้วเหมือนเป็นแค่
เครื่องประดับธรรมดา
อี ก ทั้ ง จุ ด ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ วั ต ถุ ธ รรมของวิ เ ศษเช่ น นี้ พ อยอมรั บ
เจ้าของแล้วก็จะมีเพียงเจ้าของของมันที่สามารถใช้พลังเปิดมันออกได้
ผู้อื่นไม่มีทางแอบดูสิ่งที่อยู่ข้างใน เมื่อเจ้าของสิ้นลม สิ่งที่อยู่ข้างใน
ก็ไม่สามารถเอาออกมาได้อีก นอกเสียจากจะมีคนอีกผู้หนึ่งที่สามารถ
ท�ำให้วัตถุธรรมของวิเศษนี้ยอมรับได้ปรากฏตัวขึ้นมา
เด็กหนุ่มนึกสงสัยอยู่หลายครั้งว่าท่านยายของจูจูจะน�ำสิ่งของ
ทีจ่ ะตกทอดให้แก่จจู ใู ส่ไว้ในก�ำไลนี้ เขาหาได้โลภในของของจูจู แต่กระนัน้
ก็ยงั อยากรูว้ า่ พวกมันเป็นของสิง่ ใดอย่างเลีย่ งไม่ได้
คิดไม่ถึงว่าจูจูกลับไม่รู้อะไรสักอย่าง แล้วบนตัวของจูจูก็ยังไม่มี
กลิ่นอายของผู้บ�ำเพ็ญเซียนแม้เพียงกระผีกอีกด้วย จะให้นางใช้พลัง
เปิดก�ำไลเก็บของวงนี้นางจึงท�ำไม่ได้โดยสิ้นเชิง
"หมูโง่!" เด็กหนุ่มคร้านจะต่อความยาวสาวความยืดกับนาง หยิบ
พวกหม้อ กระบวย และเครือ่ งนอนออกมาจากในแหวนอีกครัง้ ก่อนสัง่ ว่า
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"ข้าจะไปจับไก่จับกระต่ายมาสักหน่อย เจ้าก็จัดการกับของแล้วก่อไฟ
อย่าไปไหนไกลล่ะ มิเช่นนั้นถูกหมาป่าคาบไปข้าก็ขี้เกียจจะไปช่วยเจ้า"
พูดจบก็หมุนตัวเดินเข้าไปในป่า
จูจคู น้ พบว่าตนเองน่าจะได้เห็น 'สิง่ มหัศจรรย์' อย่างแหวนเก็บของ
เป็นครั้งแรก แต่ไม่มีความรู้สึกตื่นตะลึงใดๆ กลับกลายเป็นนึกขึ้นได้ว่า
ตนเองแบกเข่งไม้ไผ่มาตลอดทางอย่างเสียแรงเปล่า ช่างน่าแค้นใจนัก
เจ้าคนโฉดมีของที่สะดวกสบายเพียงนี้ ท�ำไมไม่เอาเข่งของนาง
เก็บเข้าไป เจ้าคนใจแคบ!
แม้ในใจจะขุ่นเคือง จูจูก็ยังคงเก็บกิ่งไม้แห้งมาก่อไฟอย่างเชื่อฟัง
ค้นเอาหม้อใบหนึง่ จากในกองของทีเ่ ด็กหนุม่ ทิง้ ไว้ออกมา ตักน�ำ้ ในล�ำธาร
เล็กแล้ววางต้มบนกองไฟ จากนั้นก็หันกลับไปจัดการกับกระโจมและ
เครือ่ งนอน
หลังจากง่วนอยูพ่ กั หนึง่ เพิง่ จะนัง่ ลงพักก็พลันได้ยนิ เสียงคนดังมาจาก
ด้านล่างเนินเขา เพียงไม่นานก็มคี นเก้าคนเดินขึน้ มา
คนเหล่านี้มีหกคนแต่งกายในชุดคนรับใช้ พวกเขาแบกสัมภาระ
ห่อเล็กห่อใหญ่ไว้บนหลัง บนตัวพกอาวุธจ�ำพวกดาบกระบี่ ผูเ้ ป็นหัวหน้า
เป็นชายวั ย กลางคนรู ป ร่ า งบึ ก บึ น ก� ำ ย� ำ ในชุ ด แพรตั ว ยาวสี เ ทาเขี ย ว
หนึ่งหญิงหนึ่งชายที่ด้านข้างเขาอายุไล่เลี่ยกับจูจู คือราวสิบห้าสิบหกปี
บุรุษหล่อเหลาสตรีจิ้มลิ้มพริ้มเพรา สีหน้าเจือความเย่อหยิ่งอยู่สักหน่อย
แค่เห็นก็รู้ว่าเป็นคุณหนูคุณชายจากตระกูลใหญ่
หน้าตาของพวกเขาสามคนละม้ายคล้ายกันอยู่บ้าง ถึงจะไม่ใช่
บิดากับบุตรธิดา แต่ก็น่าจะเป็นญาติสนิทแน่นอน
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คนทัง้ คณะทีป่ รากฏตัวขึน้ กะทันหันนีเ้ องก็เห็นว่าจุดนีเ้ หมาะแก่การ
ค้างแรม จากไกลๆ ก็มองเห็นแล้วว่าทางนี้มีแสงไฟ ครั้นเดินมาถึง
กลับเห็นเพียงแม่นางน้อยท่าทางบ้านนอกนัง่ อยูข่ า้ งกองไฟเพียงคนเดียว
ชายวัยกลางคนที่เป็นผู้น�ำลอบขมวดคิ้วเล็กน้อยทว่าก็ไม่ได้สนใจ
อะไรนัก เขาโบกมือให้บา่ วอารักขาทีด่ า้ นหลัง ให้พวกเขาลงมือตัง้ กระโจม
ตระเตรียมอาหารเย็น
จูๆ่ จูจกู เ็ ห็นคนมากมายเพียงนี้ แต่ละคนล้วนไม่ใช่ผทู้ ตี่ นมีเรือ่ งได้
ด้วยเหตุนนี้ างจึงนิง่ เงียบ ทุกอย่างรอเด็กหนุม่ กลับมาค่อยว่ากัน!
นางไม่มเี รือ่ งกับใคร ไม่ได้หมายความว่าผูอ้ นื่ จะไม่มเี รือ่ งกับนาง
น�ำ้ บนกองไฟตรงหน้าเดือดในเวลาเพียงไม่นาน จูจนู ำ� ผักป่าเห็ดป่า
ทีเ่ ก็บมาตลอดทางเทใส่ลงไป ตัง้ ใจว่าจะต้มเป็นน�ำ้ แกง ขอเพียงปรนนิบตั ิ
ปากท้องของเด็กหนุ่มได้ดี พอเขาอารมณ์ดี ท่าทีที่มีต่อนางก็จะดียิ่ง
ตามไปด้วย
กลิ่ น หอมยั่ ว ใจคนลอยฟุ ้ ง ไปทั่ ว ท� ำ เอาคนที่ ก� ำ ลั ง ผู ก กระโจม
ท�ำอาหารอยู่อีกด้านของเนินเขาอดลอบกลืนน�้ำลายไม่ได้ แม้แต่ชาย
วัยกลางคนที่เป็นผู้น�ำก็ไม่ยกเว้น เขาคิดว่าตนเองประสบการณ์มากล้น
ความรูก้ ว้างขวางแล้ว แต่กไ็ ม่เคยได้กลิน่ หอมทีช่ วนให้นำ�้ ลายสอเพียงนี้
มาก่อน
เขาคิดเล็กน้อยก่อนลุกขึน้ เดินมาถึงเบือ้ งหน้าจูจู "เด็กน้อย ข้าให้เจ้า
หนึ่งต�ำลึงเงิน เจ้าขายน�้ำแกงหม้อนี้ให้ข้าแล้วกัน" ถ้อยค�ำเรียกไม่ได้ว่า
ไร้มารยาท หนึง่ ต�ำลึงเงินซือ้ น�ำ้ แกงเห็ดป่าผักป่าถือว่าเป็นราคาสูงลิบจริงๆ
หากแต่แววออกค�ำสั่งอย่างคนที่สูงส่งกว่าในน�้ำเสียงกลับชัดเจนยิ่งยวด
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คุณหนูคุณชายที่เขาพามาก็เดินตามมาดูด้วยความว่างไม่มีอะไรท�ำ
เช่นกัน
จูจอู า้ ปาก แต่ยงั ไม่ทนั ตอบก็พลันได้ยนิ เสียงปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
ของเด็กหนุม่ ดังมาจากทีไ่ ม่ไกลนัก "ไม่ขาย!"
ชายวัยกลางคนหน้าคล�้ำลง คุณชายน้อยที่ด้านข้างเขาตะโกนลั่น
ขึน้ มาแล้ว "บังอาจ! เจ้าเป็นใคร! ท่านพ่อข้าสนใจในอาหารหยาบๆ ของเจ้า
ก็เป็นการให้เกียรติพวกเจ้าแล้ว เจ้ารูห้ รือไม่วา่ พวกข้าเป็นใคร!"
เด็กหนุ่มไม่แยแสพวกเขา ค่อยๆ เดินมาหยุดหน้ากองไฟ ยื่น
กระต่ายป่าสองตัวที่เพิ่งล่ามาได้จากในป่าให้จูจูก่อนว่า "ไปจัดการ
ท�ำความสะอาดแล้วมาย่างกิน"
จูจูกวาดตามองเหล่าคนที่ข้างกองไฟแวบหนึ่ง ก่อนหิ้วกระต่าย
วิ่งไปริมล�ำธารเล็กอย่างเชื่อฟัง อันที่จริงนางรู้สึกว่าขายน�้ำแกงหม้อนั้น
ไปก็ไม่เป็นไร นางยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเงินหนึ่งต�ำลึงเงินเลยว่า
เป็นอย่างไร!
หากแต่เจ้าคนโฉดบอกว่าไม่ขาย เช่นนัน้ นางก็ทำ� อะไรไม่ได้ สูน้ าง
หลบออกมาก่อนจะดีกว่า ถ้าพวกเขาสู้กันขึ้นมาจะได้ไม่มีลูกหลงมาถึง
นางที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ส่วนเด็กหนุ่มจะเสียเปรียบหรือไม่นางกลับไม่ห่วง
แม้แต่น้อย
เขาไม่ท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายก็นับว่าเกรงใจมากแล้ว
ข้างกองไฟ ชายวัยกลางคนก�ำลังจะพูดแต่กลับถูกคุณหนูดงึ แขนเสือ้
ก่อนพูดเสียงค่อย "ท่านพ่อ พอแล้วเจ้าค่ะ"
การเคลือ่ นไหวของชายวัยกลางคนชะงักไป เขาฟังค�ำของบุตรสาว
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ไม่เอ่ยปากอะไรอีก คุณหนูผนู้ นั้ ก้าวออกมาสองก้าว กล่าวกับเด็กหนุม่ ว่า
"พี่ชายท่านนี้ เมื่อครู่ล่วงเกินอย่างมาก หวังว่าท่านจะไม่ถือโทษ" พูด
พลางคารวะต�่ำ
ชายวั ย กลางคนเห็ น บุ ต รสาวที่ ต ลอดมามี ส ายตาเฉี ย บคม
ยอมถอยให้ เ ช่ น นี้ ก็ รู ้ ว ่ า เด็ ก หนุ ่ ม ตรงหน้ า ไม่ ใ ช่ ค นธรรมดา เขาจึ ง
ปรับสีหน้าแล้วประสานมือกล่าวขึ้นทันที "ข้าเลี่ยวเทียนหวา ส่วนนี่คือ
บุตรสาวนามหย่งฉีและบุตรชายนามหย่งหลิน เมื่อครู่ล้วนเป็นเรื่อง
เข้าใจผิด เสียมารยาทแล้ว...น้องชายจะไปฝึกวิชาที่เขาเซิ่งจื้อหรือ"
สกุลเลี่ยวเป็นตระกูลผู้บ�ำเพ็ญเซียนเล็กๆ ที่ระยะนี้ค่อนข้างจะมี
อิทธิพลอยู่สักหน่อย บุตรสาวบุตรชายคู่นี้ของเขาเข้าสู่ขั้นฝึกปราณแล้ว
โดยเฉพาะบุตรสาวที่อายุยังน้อยแต่บรรลุถึงระดับสามของขั้นฝึกปราณ
กระนั้นนางก็ยังเรียกขานเด็กหนุ่มผู้นี้เป็น 'พี่' เช่นนั้นอีกฝ่ายก็น่าจะเป็น
ผูฝ้ กึ ตนเช่นกัน ซ�ำ้ ยังมีตบะแก่กล้ากว่าบุตรสาวของเขาอีกด้วย
ไม่กี่วันมานี้ส�ำนักเซิ่งจื้อเปิดประตูรับศิษย์ใหม่ เด็กหนุ่มตรงหน้า
มาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ เก้าในสิบต้องมุ่งไปที่นั่นแน่นอน
เด็กหนุ่มมองเมินท่าทีนอบน้อมของพวกเขา แค่ค�ำเดียวยังคร้าน
จะเอ่ยตอบ เขานั่งลงข้างกองไฟ ปฏิบัติต่อคนทั้งสามเหมือนว่าพวกเขา
ไร้ตัวตน
เลี่ยวหย่งหลินเป็นถึงคุณชายใหญ่ ไหนเลยจะเคยมีใครชักสีหน้า
ใส่เขาเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อีกฝ่ายยังเป็นแค่เด็กหนุม่ ทีโ่ ตกว่าตนเอง
ไม่กี่ปี ทว่าเขายังไม่ทันได้แสดงอาการโมโหก็ถูกหย่งฉีผู้เป็นน้องสาว
ใช้มือหนึ่งจับไว้แล้วบังคับฉุดลากกลับไป
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ในใจเลี่ ย วเที ย นหวาเองก็ โ มโหอย่ า งยิ่ ง แต่ จ ะอย่ า งไรเขาก็ มี
ความคิดอยูบ่ า้ ง ดูจากท่าทีของบุตรสาวก็เดาได้วา่ อีกฝ่ายเป็นไปได้มาก
ที่จะเป็นผู้ที่พวกเขามีเรื่องด้วยไม่ไหว ดังนั้นจึงได้ฝนื ใจอดกลั้นเช่นกัน
คนสกุลเลี่ยวทั้งสามกล่าวขออภัยแล้วกลับมายังที่พักแรมฝั่งตน
ครั้นเห็นว่าห่างจากเด็กหนุ่มเป็นระยะทางพอสมควรแล้วเลี่ยวเทียนหวา
ก็อดกระซิบถามบุตรสาวไม่ได้ "น้องชายผูน้ นั้ เป็นมาอย่างไร"
แม้จะอยู่ห่างกันยิ่ง แต่เพื่อความรอบคอบเขายังคงระวังค�ำพูด
ของตนไว้จะดีกว่า
เลี่ยวหย่งฉีขมวดคิ้วตอบเสียงเบา "ข้าก็มองไม่ออกเจ้าค่ะ..."
เลีย่ วหย่งหลินแทบจะกระโดดผลุงขึน้ มา "เช่นนัน้ ไยพวกเราต้องไป
พินอบพิเทาด้วย ข้าฝึกปราณอยูร่ ะดับหนึง่ ส่วนเจ้าก็อยูร่ ะดับสาม ยังจะ
กลัวเจ้าเด็กอ่อนหัดคนหนึง่ ด้วยหรือ"
"พีใ่ หญ่ระวังค�ำพูดหน่อย! ท่านลองคิดดู ขนาดข้าผูเ้ ป็นน้องสาวท่าน
ยังประเมินตบะของเขาได้ไม่ชัด หากพวกเราผลีผลามล่วงเกินเขาไป
จะมีจุดจบเช่นไร" เลี่ยวหย่งฉีปรามไม่ให้พี่ชายพูดจาอวดดีด้วยน�้ำเสียง
เร่งร้อน
"เจ้าหมายความว่าน้องชายผู้นั้นมีตบะเหนือกว่าเจ้าอีกหรือ!" แม้
เลีย่ วเทียนหวาจะสังหรณ์อยูก่ อ่ นแล้ว แต่พอได้ยนิ ก็ยงั ตกใจอยูไ่ ม่นอ้ ย
สกุลเลี่ยวมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นศิษย์ขั้นสร้างฐานช่วงปลาย
ของส�ำนักเซิง่ จือ้ ตามทีญ
่ าติผใู้ หญ่ทา่ นนีก้ ล่าวไว้ เลีย่ วหย่งฉีมพี ลังธาตุ
คู่น�้ำไม้ อายุเท่านี้สามารถมีตบะถึงขั้นฝึกปราณระดับสามได้ก็นับว่า
เป็นอัจฉริยะแล้ว เด็กหนุม่ เมือ่ ครูด่ ทู า่ ทางอายุมากกว่านางไม่กปี่ ี แต่ตบะ
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ถึงกับแก่กล้ากว่านาง เช่นนัน้ ก็ออกจะน่ากลัวเกินไปแล้ว
"พี่ใหญ่ท่านฟังข้า อย่าไปมีเรื่องมีราวกับเขา มิเช่นนั้นผลลัพธ์
ไม่แน่ว่าท่านจะรับไหว" เนื่องจากเลี่ยวหย่งฉีมีพรสวรรค์สูงยิ่งจึงเป็น
ความหวั ง ของทั้ ง ตระกู ล ทั้ ง ยั ง เคยฝึกฝนอยู ่ ข ้ า งกายญาติ ผู ้ ใ หญ่
ขั้นสร้างฐานผู้นั้น ประสบการณ์ความรู้จึงไม่มีผู้ใดในสกุลเลี่ยวเทียบได้
ดังนัน้ แม้อายุยงั น้อย แต่เมือ่ นางเอ่ยปาก บิดาของนางก็เชือ่ ฟังทุกครัง้ ไป
ถึงในใจเลีย่ วหย่งหลินจะไม่ยนิ ยอม แต่กไ็ ม่กล้าพูดอะไรมาก
เลีย่ วหย่งฉีเตือนพีช่ ายเสร็จก็หนั หน้าไปมองกองไฟทีอ่ ยูไ่ กลออกไป
อีกด้าน ในใจเริม่ คิดค�ำนวณว่าจะผูกมิตรกับเด็กหนุม่ ทีม่ พี รสวรรค์ลำ�้ หน้า
ตนเองผูน้ อี้ ย่างไร
ตอนทีจ่ จู ลู า้ งและเราะหนังของกระต่ายทัง้ สองตัวเสร็จแล้วกลับมาถึง
ข้างกองไฟ คนสกุลเลี่ยวทั้งสามก็ล่าถอยไปแล้ว ส่วนเด็กหนุ่มก�ำลัง
ดื่มน�้ำแกงค�ำใหญ่อย่างไม่กลัวจะถูกลวก
นางแบะตัวกระต่ายออกเสียบกับแท่งเหล็กแล้วพาดย่างบนไฟ
จากนั้นก็เริ่มหยิบโกร่งใบเล็กมาบดลูกไม้ปา่ สองสามลูกที่ใช้ปรุงรสได้
ซึง่ นางหาพบในระหว่างเดินทาง น�ำน�ำ้ ทีไ่ ด้มาทาลงบนตัวกระต่ายทีย่ า่ ง
จนเริม่ เหลืองแล้วจนทัว่
กลิ่นหอมโชยมาพร้อ มกับเสียงปะทุเบาๆ ของน�้ำมันที่หยดลง
บนเปลวไฟ ท�ำเอาเหล่าคนสกุลเลีย่ วทีอ่ ยูอ่ กี ด้านอยากกินจนน�ำ้ ลายไหล
ไม่หยุด
เลีย่ วหย่งหลินกัดกร้วมลงบนเนือ้ ไก่ฟา้ ย่างจนกึง่ เกรียมทีบ่ า่ วอารักขา
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ผู้หนึ่งส่งมาให้ ทั้งแห้งทั้งแข็ง ในปากมีแต่รสเกรียมและเนื้อสัมผัส
แห้งกระด้าง จึงอดพูดด้วยความอิจฉาไม่ได้ "เด็กคนนั้นย่างอะไรน่ะ
ท�ำไมถึงหอมขนาดนี้!"
สิ่งที่จูจูย่างไม่เพียงแต่หอมยิ่ง รสชาติก็ยังดีเป็นที่สุด คนทั้งสอง
กินกันจนอิ่มหน�ำอยู่ข้างกองไฟ เด็กหนุ่มลูบหน้าท้องที่ยื่นออกมาน้อยๆ
รู้สึกว่าการที่ตนเองพาจูจูมาด้วยเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดโดยแท้
เลี่ยวหย่งฉีสังเกตสังกาการเคลื่อนไหวทางด้านนั้นโดยตลอด ครั้น
เห็นจูจเู ก็บหม้อเก็บถ้วยไปล้างทีล่ ำ� ธารตามล�ำพังก็รบี ลุกขึน้ เดินไปแสร้ง
ท�ำเป็นล้างมือทีล่ ำ� ธาร แล้วถือโอกาสหาเรือ่ งคุยกับนาง
"น้องสาว เมือ่ ครูท่ า่ นพ่อข้าไม่ได้ทำ� ให้เจ้าตกใจกระมัง เขาเป็นคน
เสียงดังอยู่สักหน่อย ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอก" เลี่ยวหย่งฉีพยายามยิ้ม
ให้ดูอบอุ่นน่าสนิทสนม
"อ้อ..." ในใจจูจูยังคงเศร้าที่ไม่อาจได้เงินหนึ่งต�ำลึงเงินนั้นมา
"เมือ่ ครู่รบี ร้อนเลยไม่ทนั ได้ถาม ไม่ทราบว่าคุณชายของเจ้ามีนามว่า
กระไรหรือ" เลีย่ วหย่งฉีเอ่ยถาม
"เขาไม่ใช่คณ
ุ ชายข้า" จูจตู อบลอยๆ ช้อนตามองรอยยิม้ ทีแ่ ข็งค้าง
อยู ่ บ นหน้ า และแววหมดความอดทนที่ ซ ่ อ นอยู ่ ภ ายใต้ ร อยยิ้ ม ของ
เลี่ยวหย่งฉี ฉับพลันนั้นก็แจ้งใจ
ที่แท้ผู้อื่นก็เห็นว่านางเป็นสาวใช้ของเจ้าคนโฉดผู้นั้น!
แม้นางจะไม่ใช่สาวงาม แต่ก็ไม่ได้ถึงกับหน้าตาท่าทางเหมือน
สาวใช้ด้วยกระมัง! จูจูรู้สึกเหมือนถูกโจมตีอย่างรุนแรง ก้มหน้าคิดจะ
ส่องใบหน้าของตนบนผิวน�้ำ น่าเสียดายที่น�้ำในล�ำธารไหลแรงเกินไป
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จึงมองเห็นอะไรได้ไม่ชัด
"เช่ น นั้ น เจ้ า ร่ ว มทางมากั บ เขาก็ น ่ า จะรู ้ ชื่ อ แซ่ ข องเขากระมั ง "
เลี่ยวหย่งฉีเดิมทีก็ไม่ชินกับการคบค้าสมาคมกับ 'ชนชั้นล่าง' พูดไป
ตั้งหลายค�ำ อีกฝ่ายกลับยังคงมีท่าทางตะลึงงัน ความอดทนของนาง
จึงแทบจะหมดลงแล้ว
ถ้ามิใช่ในมือถือหม้อเอาไว้ จูจคู งได้เกาศีรษะไปแล้ว เหตุเพราะนาง
พลันพบว่านางจ�ำไม่ได้วา่ เด็กหนุม่ ชือ่ อะไร!
ตอนที่เพิ่งรู้จักกันดูเหมือนเด็กหนุ่มจะเคยเอ่ยถึง ทว่าภายหลัง
ยามอยูด่ ว้ ยกันก็เรียกแทนตัวว่าเจ้ากับข้ามาตลอด ปกตินางและเด็กหนุม่
มักอยู่ติดบ้าน ออกไปสัมผัสผู้คนภายนอกน้อยนัก นานวันเข้านางก็นึก
ไม่ออกแล้วว่าเด็กหนุ่มมีชื่อแซ่ว่ากระไรกันแน่
"เอ่อ...ข้าไม่ร"ู้ จูจกู ะพริบตาปริบๆ มองเลีย่ วหย่งฉี ในใจลอบบ่นว่า
ท�ำไมอีกฝ่ายต้องมาทดสอบความจ�ำของนางด้วย
เลี่ยวหย่งฉีไหนเลยจะเชื่อค�ำนาง คิดว่านี่เป็นเพียงการปฏิเสธส่งๆ
ตนอุตส่าห์ลดตัวลงมาท�ำความรูจ้ กั กับเด็กสาวบ้านนอกผูห้ นึง่ แต่คดิ ไม่ถงึ ว่า
จะถึงกับถูกสกัดไว้ตงั้ แต่ยงั ไม่ทนั ได้เริม่ โทสะพลันปะทุขนึ้ มา ก่อนจะลุกขึน้
สะบัดแขนเสือ้ จากไปทันที
ครัน้ เลีย่ วหย่งฉีเดินจากไปไกลแล้ว เด็กหนุม่ ก็พลันเดินออกมาจาก
เงาไม้ เขกศีรษะจูจูไปทีหนึ่งก่อนพูดยิ้มๆ "นับว่าเจ้าก็ฉลาดเหมือนกัน
ถ้าเจ้ากล้าบอกเรือ่ งของข้าให้ผอู้ นื่ ฟังลับหลังข้า ข้าถีบเจ้าลงน�ำ้ แน่"
เมื่อครู่เขาพบว่าเลี่ยวหย่งฉีแล่นมาทางนี้ก็กลัวนางจะท�ำอะไรจูจู
จึงได้แอบตามมาดู
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จูจูหัวเราะแห้งๆ สองทีก่อนก้มหน้าลงปิดบังสีหน้าแล้วขัดหม้อ
ต่อไป ทางหนึ่งก็แอบขยับถอยหลังเล็กน้อย นั่งให้ไกลจากล�ำธารขึ้นอีก
สักหน่อย
เด็ ก หนุ ่ ม เห็ น แววตานางเปล่ ง แสงวิ บ วั บ ก็ ฉุ ก ใจ พริ บ ตานั้ น
พลันเข้าใจขึ้นมา เพลิงโทสะพุ่งสูงสามจั้ง* ในทันใด มือหนึ่งดึงหูนาง
พลางพูดทีละค�ำด้วยท่าทีอนั ตราย "เจ้าอย่าบอกข้านะว่าเจ้าจ�ำชือ่ ของข้า
ไม่ได้!"
จูจูปล่อยหม้อทิ้งก่อนร้องด้วยความเจ็บ "ทะ...ท่านเคยพูดถึงแค่
ครั้งเดียวเมื่อนานมากแล้ว ขะ...ข้าจะไปจ�ำได้ได้อย่างไร..."
"หมูโง่! ในสมองเจ้ามีแต่ก้อนหินหรือไร แม้แต่ชื่อของข้าเจ้ายัง
จ�ำไม่ได้ น่าตายนัก!" เด็กหนุม่ โมโหสุดๆ แล้วจึงออกแรงบิดหูนางแรงขึน้
จูจูเจ็บจนน�้ำตารื้น ขอร้องให้ยกโทษอย่างเศร้าสร้อย "ต่อไปข้าจะ
จ�ำให้ได้ จะจ�ำให้ได้แน่ๆ! ท่านปล่อยข้าเถอะนะ"
"เจ้าฟังข้าให้ดี ใช้สมองหมูของเจ้าจ�ำให้แม่น! ข้าชือ่ อิน่ ! จือ่ ! จาง!"
เด็กหนุ่มดึงหูของนางไว้พลางแผดเสียงต�่ำริมหูนาง หลังแผดเสียงเสร็จ
ก็ยงั ไม่ลมื บิดมันทีหนึง่ พร้อมขูว่ า่ "ถ้าเจ้ากล้าลืมอีก ข้าจะบิดหูหมูของเจ้า
ให้หลุด!"
"ไม่กล้าแล้วๆ! ไม่กล้าแล้วแน่นอน!" จูจสู าบานกับฟ้าดินอย่างสัตย์ซอื่
ยิง่
"เฮอะ!"
จูจูนวดหูที่ถูกบิดจนแดงเถือกของตนอย่างระมัดระวังยิ่ง ก่อนพูด
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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อย่างอึดอัดคับข้อง "เช่นนั้นต่อไปหากมีคนถามข้าว่าท่านเป็นใคร ข้า
ควรตอบอย่างไร"
อิ่นจื่อจางตอบอย่างไม่สบอารมณ์ "ก็ตอบว่าเจ้าไม่รู้ไปนั่นแหละ"
จูจูนอนร่วมกระโจมเดี
่อจางบเต็โชคดี
(ติดตามอ่ยาวกั
นต่บออิได้่นจืในฉบั
ม) ที่กระโจมใหญ่พอ
จูจูที่เหนื่อยมาทั้งวันไม่เหลือแรงจะมาตะขิดตะขวง เอาผ้าห่มห่อตัว
แล้วขดอยู่มุมหนึ่ง เพียงไม่นานก็หลับอุตุ
กลางดึ ก พลั น มี เ สี ย งกรี ด ร้ อ งโหยหวนเสี ย งหนึ่ ง ดั ง มา ท� ำ ให้
คนทั้งหมดบนเนินเขาสะดุ้งตื่น
จูจลู มื ตาขึน้ มาอย่างสะลึมสะลือก็เห็นอิน่ จือ่ จางลุกขึน้ มานัง่ ตัวตรง
แล้ว แววตาเขากระจ่างชัด บนหน้าปรากฏแววขึงขังจริงจังอันเห็นได้
น้อยครัง้
"เกิดอะไรขึน้ มีหมาป่า? หรือว่าเสือ?" จูจนู กึ ถึงเสียงกรีดร้องเมือ่ ครู่
แล้วก็คดิ ได้ในทันทีวา่ อาจจะมีคนถูกสัตว์รา้ ยจูโ่ จมเข้าแล้ว
อิ่นจื่อจางไม่ได้ตอบ แต่ลากจูจูออกจากกระโจมไป
บนเนิ น เขา คนจากสกุ ล เลี่ ย วทั้ ง นายบ่ า วยื น อยู ่ ด ้ ว ยกั น พวก
เลีย่ วเทียนหวาทัง้ สามคนยืนอยูต่ รงกลาง บ่าวอารักขาหกคนเหลือเพียงห้า
ในมือแต่ละคนกุมอาวุธยืนล้อมเตรียมพร้อมรับมือ ครั้นเลี่ยวหย่งฉี
มองเห็นอิ่นจื่อจางก็ใจชื้นขึ้นมาบ้าง บริเวณเขาเซิ่งจื้อมักมีผู้ฝึกตน
จ�ำนวนมากปรากฏตัวผลุบโผล่ แต่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีสัตว์ปศี าจ
ดุร้ายอะไร ในที่นี้มีผู้ฝึกตนในขั้นฝึกปราณอย่างน้อยสามคน น่าจะพอ
รับมือสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้
35
Page ������������������ 1.indd 35

1/6/2561 BE 10:17

