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๑

เชลย

น้ำลายปนโลหิตถูกถ่มลงบนพื้นทราย 
เขาเงยหน้าขึ้นเหลียวมองรอบ ๆ มองเห็นยอดเขาหิมะประกายเงินที่อยู่ไกล 

ออกไปเหนือกำแพงสูง  อากาศแจ่มใสบริสุทธิ์ ทว่าเมื่อสูดเข้าทางจมูกที่ถูก 

กระแทกอย่างรุนแรง กลับได้กลิ่นคาวปนมาด้วยไม่จางหาย

ผู้คุมทาสอำมหิตตวัดแส้หนังโบยเชลยทุกคนที่ไม่อาจลุกขึ้นได้ทันเวลา  

หลังจากถูกเคี่ยวกรำอย่างกดขี่ทารุณติดต่อกันหลายวัน เรี่ยวแรงของเขาก็ยากจะ 

พยุงกายให้ยืนในอิริยาบถแสนธรรมดาได้แล้ว

ผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาจากที่ราบจงหยวน๑ต้องอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยสถานะ 

ต่ำต้อยที่สุด บาดแผลของเขาเพิ่งสมานตัวไม่ทันไรก็ถูกขับให้ไปยังสนามฝึก  

ไม่รู้ว่ากำลังภายในของเขาถูกสะกดไว้ด้วยวิธีการใด นอกจากใช้วิธีหลบเลี่ยง 

เอาตัวรอดในยามต่อสู้แล้ว ก็เหลือเพียงแรงฮึดและพลังกายเป็นที่ยึดเหนี่ยวค้ำจุน 

มีคนตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่แน่ว่าอาจถึงคราวตัวเองเมื่อใดก็ได้

ครูฝึกผู้โหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาคร่าชีวิตผู้คนตามอำเภอใจโดยไม่เปิด 

โอกาสให้โต้แย้งแม้แต่นิดเดียว หากใครเคลื่อนไหวช้าแค่เพียงเล็กน้อยก็จะถูก 

๑  พื้นที่ภาคกลางของจีน ครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ำหวงเหอ  (แม่น้ำเหลือง) โดยมีมณฑล 

เหอหนานเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมถึงพื้นที่ทางตะวันออกของมณฑลส่านซี ทางใต้ของมณฑลเหอเป่ย ทางใต้ 

ของมณฑลซานซี ทางตะวันตกของมณฑลซานตง ทางเหนือของมณฑลอันฮุย และทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

ของเจียงซู
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จื่อเวยหลิวเหนียน

เฆี่ยนตีดั่งพายุฝนระลอกใหญ่ กระหน่ำฟาดลงยังจุดที่เปราะบางที่สุดบนผิวกาย  

ภายนอกไร้รอยขีดข่วน ภายในกลับฟกช้ำอักเสบ ต้องเจ็บอยู่นานนับสิบวัน

นี่คืออาณาเขตลับในส่วนลึกของเขาเทียนซาน และเป็นฐานใหญ่แห่งลัทธิ 

มาร หากตนตายอยู่ที่นี่ ก็จะกลายเป็นเรื่องตลกน่าขันอย่างแท้จริง เดิมเขา 

คิดว่าการฝึกฝนเคี่ยวกรำของสกุลนับว่าเข้มงวดหนักหนาแล้ว ยามนี้เห็นทียังคง 

เบาเกินไปด้วยซ้ำ เขาอดเริ่มสงสัยไม่ได้ว่ามีคนสามารถรอดชีวิตออกไปจากที่นี่ 

ได้จริงหรือ

ผู้คนแถวหนึ่งที่ลงจากรถม้าสกปรกเหม็นคลุ้งในตอนแรก ไม่ถึงสามวัน 

ก็ตายเสียแล้ว ศพถูกลากไปกับพื้นในสภาพคว่ำหน้าเช่นเดียวกับผู้ตายคนอื่น  ๆ  

เสื้อผ้าขาดวิ่นถูกแส้โบยจนกลายสภาพเป็นเศษผ้า ยากที่จะจดจำได้ว่าศพที่มี 

สภาพเหมือนยาจกเหล่านั้นเคยเป็นจอมยุทธ์ยอดฝีมือผู้มีชื่อเสียงลือลั่นในยุทธภพ 

จงหยวน เมื่อมาถึงที่นี่ทุกคนล้วนต้อยต่ำราวกับมดปลวก

การเคี่ยวกรำฝึกฝนหลายวันทำให้ทุกคนประจักษ์แก่ใจประการหนึ่ง ผู้ที่ 

ได้รับการยกย่องเชิดชู  ณ  ที่แห่งนี้มีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือเจ้าลัทธิมารผู้อยู่ 

เหนือการปกครองทุกระดับชั้น คอยมองสรรพสิ่งจากเบื้องบนราวกับเทพผู้สูงศักดิ์ 

มากบารมี

ส่วนสถานที่ที่เขาอยู่ในยามนี้ เป็นเพียงสนามฝึกที่ลัทธิมารเอาไว้คัดเลือก 

ปลาซิวปลาสร้อยที่ใช้การได้ เหล่าดรุณนับไม่ถ้วนถูกฝึกอยู่หลังลูกกรงที่กั้นแยก 

แต่ละเขตแดน ไม่รู้ว่ามีคนจำนวนเท่าใดที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เยาว์วัย ต้องทนกับการ 

ถูกเฆี่ยนตีซ้ำ  ๆ  วันแล้ววันเล่า จนแววตาปราศจากความรู้สึกของมนุษย์ เข่นฆ่า 

สังหารชีวิตได้อย่างไร้ความรู้สึกเสมือนเครื่องจักร และจู่โจมตามคำสั่งจนกลาย 

เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งไปแล้ว

มือสังหารแห่งลัทธิมารที่สามสิบหกแคว้นต่างพรั่นพรึงเมื่อได้ยินนาม  

สั่นสะเทือนทั่วแดนประจิม๒ ล้วนถูกฝึกมาด้วยวิธีนี้

๒  “ซีอวี้”  (Xiyu) ชื่อเรียกดินแดนทางตะวันตกของจีนสมัยโบราณ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ด่าน 

อวี้เหมินกวนและด่านหยางกวน (ในมณฑลกานซู) ชุมเขาปามีร์ (Pamir) และพื้นที่มณฑลซินเจียงทั้งหมด
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ไม่ว่าหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้น เมื่อไม่อยากตาย ก็มีเพียงต้องยืนหยัดต่อไป 

เขารัดแถบผ้าปิดแผลบนแขนให้แน่นขึ้นแล้วก้าวเข้าสู่สนามตามเสียงสัญญาณ  

เผชิญหน้ากับศึกประลองรอบต่อไป

หลงัผา่นการฝกึกรำมาหนึง่ปเีตม็ กเ็หลอืชาวจงหยวนทีเ่ขา้คา่ยเชลยพรอ้มกนั 

เพียงสามคน พวกเขาเข้าสู่ค่ายฝึกรบพร้อมกับดรุณสองร้อยเก้าสิบเจ็ดคนที่ถูกฝึก 

ในค่ายเชลยมาแต่เยาว์วัย สิ่งที่รออยู่คือการรบราฆ่าฟันที่โหดเหี้ยมยิ่งกว่า

ระหว่างพักการฝึก ดรุณเหล่านี้มักจับกลุ่มสนทนากัน คาดเดาชะตาชีวิตใน 

อนาคตของตัวเองด้วยใจลุ้นระทึก มีเพียงผู้ที่ก้าวออกจากค่ายฝึกรบเท่านั้น  

จึงจะได้สิทธิ์เป็นมือสังหารที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการ ส่วนผู้ที่โดดเด่นกว่า  

จะถูกจัดอยู่ในเจ็ดสังหาร นั่นคือมือสังหารระดับยอดฝีมือของลัทธิมีเพียงเจ็ดคน 

เท่านั้น อยู่ใต้บัญชาของทูตฝ่ายขวา แม้กระทั่งผู้อาวุโสสูงสุดทั้งสามก็ยังไม่กล้า 

สบประมาทพวกเขา

เมื่อออกจากที่นี่ก็จะได้ดื่มด่ำกับสุราอาหารเลิศรส เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา 

คฤหาสนใ์หญโ่ต มสีาวงามคอยเอาอกเอาใจและเดก็รบัใชค้อยปรนนบิตัิ ไดร้บัสทิธิ ์

เสวยสุขรวมถึงเกียรติยศที่ได้รับความเคารพจากเหล่าสาวก

ในลัทธิมาร มือสังหารที่แท้จริงนั้นมีตำแหน่งสูงส่ง พวกเขาใช้เลือดเนื้อ 

แลกกับบรรณาการจากแคว้นต่าง  ๆ  ในแดนประจิม สมบัติมั่งคั่งเต็มคลังล้วน 

ได้มาด้วยเหตุนี้ ไม่ต้องใช้แรงงานเพาะปลูกก็สามารถอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุข  

เงยหน้าล้วนเห็นแต่พฤกษาสวยงาม เครื่องประดับล้ำค่า โฉมงาม และอาชางาม 

ที่นานาแคว้นส่งมาบรรณาการเนืองแน่นหลากหลาย เป็นสวรรค์บนดินอันวิจิตร 

รุ่งเรืองโดยแท้

นัน่คอืหวัขอ้ทีเ่หลา่ดรณุทัง้หลายชืน่ชอบกนัมากทีส่ดุ ความฝนัอนัเปน็มายา 

เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นความหวังเดียวท่ามกลางการขับเคี่ยว 

ที่มีแต่โลหิตและความเจ็บปวด พวกเขาฝากความหวังไว้กับความสุขแห่งฟ้าหลังฝน  

เตียงนอนเย็นเฉียบแข็งกระด้าง อาหารรสหยาบลิ้น การฝึกโหดอันป่าเถื่อนใน 

โลกแห่งความจริง ล้วนถูกลืมเลือนสิ้นท่ามกลางภวังค์ฝัน เทียบกับสวรรค์นอก 
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สนามสังหารแล้ว ความโหดร้ายในที่แห่งนี้เสมอด้วยคำว่านรกเท่านั้น เขาสดับฟัง 

จินตนาการในอนาคตที่ดังอยู่ข้างหู  หลับตาลงผ่อนลมหายใจ หวังจะฟื้นฟู 

พละกำลังให้กลับมาในเวลาอันสั้นที่สุด

เสียงเรียกที่ดังมากะทันหันตัดบทสนทนาซุบซิบของทุกคน เหล่าดรุณที่นั่ง 

ตามอัธยาศัยเต็มพื้นรีบลุกพรวดขึ้นเรียงแถว ยืนตรงมือแนบลำตัวอย่างว่องไว  

ชายฉกรรจ์แดนประจิมที่มีหนวดเคราหยิกย่างกรายเข้ามาด้วยฝีเท้าไม่รีบร้อน  

ก้าวผ่านใบหน้าไร้อารมณ์ของแต่ละคน ราวกับสำรวจตรวจตราดาบโค้งที่เพิ่ง 

ลับคม

“ฟังให้ดี ข้าจะพูดเพียงรอบเดียว” บรรยากาศสงัดเงียบหยุดนิ่งราวกับ 

ภูเขาน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านมานับหมื่นป ี “บัญชาแห่งเจ้าลัทธ ิ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป  

ให้ดำเนินการประลองโดยมีกำหนดเวลาหกวัน  สามคนสุดท้ายที่ชนะจะได้รับ 

โอกาสพบเจ้าลัทธิ เป็นอิสระจากค่ายฝึกรบ และเป็นมือสังหารของลัทธิ พวกเจ้า 

ควรยินดี ใช่ว่าทุกปีจะมีโชคเช่นนี้ แต่นั่นก็บอกใบ้ว่านับจากนี้ พวกเจ้าคือศัตรู 

กัน” สายตาเย็นชาของชายฉกรรจ์กวาดมองผ่านกลุ่มคนที่เงียบกริบ “ลองดูซิว่า  

ใครจะมีชีวิตอยู่จนวาระสุดท้าย”

หกวัน...สั้นมาก และนานมากเช่นกัน

ไม่มีใครข่มตาหลับได้ ความหวาดกลัวกำลังแตกหน่อผลิใบอย่างเงียบเชียบ  

ไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนหวั่นเกรงว่าจะถูกลอบเชือดคอยามหลับ  เวลาที่ถูกฝึกกรำมา 

ด้วยกันยาวนานพอสมควร ทุกคนต่างรู้จักวิธีการของกันและกันเป็นอย่างดี

ในสามร้อยคน รับเพียงสามคนเท่านั้น

เขานึกถึงเรื่องวิถีการเลี้ยงแมลงพิษของชนเผ่าเหมียว๓ ที่เคยได้ยินในวัยเด็ก 

แมลงมีพิษแต่ละชนิดจะถูกนำไปขังในกล่องที่ปิดมิดชิด แล้วปล่อยให้พวกมัน 

กัดกินเข่นฆ่ากันเอง ตัวที่รอดก็คือราชาแมลง

วิธีการเดียวกัน การฝึกประลองลักษณะเดียวกัน

เหล่าดรุณที่มีชีวิตราวผักปลาใช้ทักษะที่เรียนรู้จากครูฝึกคนเดียวกัน ซุ่ม 

๓ ชนเผ่าม้ง
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พิฆาต พิษสังหาร ลวงสังหาร อาวุธพิฆาต เหล่าดรุณล้มลงคนแล้วคนเล่า  

โลหิตแดงฉานไหลนองทั่วสนามฝึกราวสายน้ำ เขาอยากกุดหัวครูฝึกเป็นที่สุด  

ยิ่งอยากฆ่าเจ้าลัทธิที่ชักใยใช้คนนอกอย่างเลือดเย็น กุมทุกอย่างในกำมืออย่าง 

สูงส่งหยิ่งผยองผู้นั้น ทว่าก่อนอื่น เขาทำได้เพียงพยายามให้ตัวเองมีชีวิตต่อไป

จำนวนคนลดลงกว่าครึ่ง การฝึกฝนมานานปีทำให้เหล่าดรุณเชี่ยวชาญการ 

ควบคุมตัวเอง ลดทอนการจู่โจมและการใช้พละกำลังที่เกินจำเป็น เขาขดร่าง 

เร้นกายอยู่ใต้เงาไม้ ความง่วงซึมส่งผลให้เปลือกตาหนักอึ้ง เขากัดฟัน คมกระบี่ 

ในมือถูกสวมลงในฝัก  บนแขนมีบาดแผลเปิดเพิ่มมาอีกริ้ว  ความเจ็บปวด 

หนักหน่วงขับไล่ความง่วงงุนให้หายเป็นปลิดทิ้ง ไม่ได้นอนมาสี่วัน สติของเขา 

เริ่มเลือนราง ปฏิกิริยาก็เชื่องช้าลงไม่น้อย

ร่างหนึ่งลอบเข้ามาประชิด เขาไม่ส่งเสียง อีกฝ่ายส่งสัญญาณมือแสดง 

ท่าทีเป็นมิตร เขาเบี่ยงกระบี่ยาวไว้ด้านข้าง รอให้เด็กหนุ่มผู้นั้นเป็นฝ่ายเอ่ยปาก

“เปน็เชน่นีต้อ่ไปไมไ่ด้ พวกเราจะตายกนัหมด” เหน็ชดัวา่ความงว่งครอบงำ 

เด็กหนุ่มผู้นั้นเช่นกัน เขากดเสียงต่ำฉายแววเหนื่อยล้า “จำเป็นต้องร่วมมือกัน 

ไม่เช่นนั้นรอเจ้านอนหลับ...”

นอนหลับแล้วจะเป็นเช่นไร มิต้องเอ่ยก็รู้ชัดอยู่แก่ใจ เขามองอีกฝ่ายด้วย 

สายตาเย็นชา “เจ้าจะทำอะไร”

“ดจูากเรีย่วแรงในเวลานีแ้ลว้ ขา้ยงัทนไดอ้กีประมาณสามชัว่ยาม๔ ขา้คดิวา่ 

สถานการณ์ของเจ้าเองก็คงพอกัน”

เขาแปลกใจกับความเปิดเผยของอีกฝ่าย จึงผงกศีรษะเงียบ  ๆ เขาเอง 

ก็คะเนเวลาราว ๆ นั้นกับตัวเองเช่นกัน

“ข้าคุ้มกันให้เจ้าพักผ่อนก่อน หนึ่งชั่วยามให้หลังผลัดเวรกัน ลำพังเจ้า 

คนเดียวทนได้ไม่ถึงหกวันแน่ เรื่องนี้พวกเราเหมือนกัน”

“เหตุใดจึงต้องเชื่อเจ้า”

๔ ๑ ชั่วยาม เท่ากับ ๒ ชั่วโมง
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“เจ้าไร้ทางเลือก”

“เหตุใดเจ้าถึงเชื่อข้า”

“ข้าไม่มีทางเลือก” อีกฝ่ายเหลือบตาขึ้นมองเขา ในที่สุดเด็กหนุ่มก็ยิ้มเจื่อน  

“เอาเถอะ ข้าคอยสังเกตหาคนที่สามารถร่วมมือกันได้อยู่ตลอด มีเพียงเจ้าที่ 

ไม่เป็นฝ่ายจู่โจมก่อน ไม่ว่าจะด้วยออมแรงหรืออะไรอื่นก็ตาม...”

นิ่งไปอึดใจใหญ่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ เด็กหนุ่มจึงเริ่มเร่งเร้า “เอาละ ที่ควร 

พูดก็พูดไปหมดแล้ว เจ้าตัดสินใจว่าอย่างไร”

“ตกลง” เขาโพล่งออกมาตรง  ๆ จากนั้นจึงหลับตาลง ดำดิ่งสู่นิทรารมณ์ 

อย่างรวดเร็ว

ฝนโลหิตหลั่งลงมาระลอกหนึ่ง

ปลายกระบี่กรีดเฉือนผ่านลำคอคู่ต่อสู้อย่างแผ่วเบา สัมผัสได้ถึงแรงสั่น 

เบาบางที่คมมีดตัดเส้นโลหิต กล้ามเนื้อแน่นตึงคลายลงทันที แทนที่ด้วยความ 

เหนื่อยล้าหลังใช้กำลังอย่างหนักหน่วง

เขากระอักไอเบา ๆ อวัยวะภายในที่ถูกแทงจนบาดเจ็บทำให้มีกลิ่นคาวเลือด 

ปนมาด้วยทุกครั้ง เขาเหลือบตาขึ้นมองออกไปไม่ไกล หลังจากผลัดกันเฝ้ายาม 

และพักผ่อนกับร่วมมือกันต่อสู้มาสองวัน ก็รู้สึกเข้าขากันพอสมควร เด็กหนุ่ม 

คนนั้นจัดการคู่ต่อสู้ได้ตามคาด อีกฝ่ายกำลังฉีกชายเสื้อทำแผล ฝีเท้าเบาหวิว 

เล็กน้อย ดูแล้วบาดเจ็บเอาการ เท่าที่เขาสังเกต เด็กหนุ่มออกกระบวนท่าได้ 

ว่องไวเหี้ยมโหด ทั้งยังชำนาญการกุมโอกาส ไม่แปลกที่จะยืนหยัดจนถึงสุดท้าย 

เห็นทีตนคงเจอพรรคพวกที่ไม่เลวคนหนึ่งเข้าแล้ว

พลบค่ำวันที่หก ในสนามประลองยังเหลืออีกสี่คน

อาทิตย์อัสดงดุจโลหิต สายลมพัดผ่านพากลิ่นคาวโชยคลุ้งทั่วสนามทราย  

ราวกับมืออันอ่อนโยนที่ลูบผ่านดวงหน้าของผู้ตาย ครูฝึกยืนเอามือไพล่หลัง  

สีหน้าไร้ความเปลี่ยนแปลง “ฆ่าอีกคนหนึ่ง พวกเจ้าก็ออกไปได้แล้ว”

ถ้อยคำดั่งเหล็กสลักลึกข้างหู ประกาศความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

สายตาคมเฉี่ยวดุจอินทรีสี่คู่จ้องประสานกัน
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สองคนตรงข้ามก็ร่วมมือกัน ยามโจมตีเข้ากันได้ไร้ช่องโหว่ ต่างจากคู่ที่ 

ร่วมมืออย่างเร่งด่วนเหมือนพวกเขา เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ของฝ่ายตรงข้าม 

เหนือกว่า ฝ่ายใดจะคว้าชัยชนะย่อมเดาได้ไม่ยาก หากกำลังภายในไม่ถูกสะกดไว้ 

ละก็...ความคิดหนึ่งแวบเข้าในหัว ก่อนจะถูกลืมทันที ในชั่วพริบตาแห่งความเป็น 

ความตายไร้ช่องว่างให้โอดครวญตัดพ้อ

“พวกเจ้าไม่มีโอกาสชนะ” สายตาจากฝั่งตรงข้ามทั้งคมกริบและท้าทาย  

ใช้วิธีจู่โจมทางจิตใจ “ไม่นับฝีมือ อาการบาดเจ็บก็หนักกว่าพวกเรามาก”

เขาเม้มริมฝีปากแห้งแตก ชูกระบี่ขึ้นช้า ๆ 

“โอกาสรอดเพียงหนทางเดียวคือพวกเจ้าสังหารกันเอง ดูว่าใครจะโชคดี 

อย่างไรเสียพวกเจ้าก็แค่ร่วมมือกันโดยบังเอิญ” คนหนึ่งเข้าใจความคิดของ 

พรรคพวก อีกคนร่วมเกลี้ยกล่อมอย่างรู้ใจ “ไร้ประโยชน์ที่จะต่อสู้กับพวกเรา  

รังแต่จะทำให้ตายทั้งคู่เสียเปล่า  ๆ พวกเจ้าเองก็รู้ดีว่าเลือกสู้กับทางไหนมีโอกาส 

ชนะ ผู้ชนะคือผู้ได้รับสิทธิ์คนที่สาม พวกเราไม่ขอยุ่งเกี่ยว”

สิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดมาล้วนเป็นความจริงและมีเหตุผล  เดิมต่างก็เป็น 

คนแปลกหน้า ย่อมไม่อาจฝากฝังชีวิตเพียงเพราะการพึ่งพากันในสถานการณ์ 

บีบคั้นระยะสั้นเช่นนี้ เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผลแล้วก็ล้วนชัดเจน 

แจ่มแจ้ง โชคชะตากลั่นแกล้งหรือไร พวกเขาซึ่งปราศจากความแค้นต่อกันจึง 

ถูกบีบคั้น ไล่ต้อนให้เป็นศัตรูกันถึงเพียงนี้ และด้วยอำนาจใด ทำให้คนเหล่านี้ 

คอยเฝ้ามองอย่างเยือกเย็น รอให้โลหิตแดงสดสาดกระเซ็น

เขามองไปยังเด็กหนุ่มที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่มาสองวัน ฝ่ายหลังเอง 

ก็มองตอบเช่นเดียวกันท่ามกลางชะตาลิขิต ราวกับมีอารมณ์ความคิดเดียวกัน 

คุกรุ่นเผาผลาญ สายตาแห่งความเยาว์วัยทว่าคมปลาบค่อย ๆ ฉายเจตนาแรงกล้า

ชั่วพริบตา ประกายกระบี่พลันแหวกม่านราตรี

ประตูเปิดออกแล้ว

ร่างไร้วิญญาณถูกหามออกจากสนามฝึกศพแล้วศพเล่า ถูกเข็นออกไปด้วย 

เกวียนลาก หลุมศพขุดไว้เรียบร้อยแล้วในสุสานที่อยู่ไกลออกไป ชีวิตที่ดับสูญ 
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ไปก่อนถูกฝังกลบเรียงราย ไม่จารึกไว้แม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนาม

ผู้ที่สามารถมีชีวิตอยู่มีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้น

ไร้ความโศกเศร้า ปราศจากน้ำตา ปลายทางของชีวิตยังคงมืดมน ยัง 

มิทันได้สัมผัสแดนหรรษาที่เฝ้ารอมานาน ก็ต้องลงไปอยู่ในดินกลายเป็นอาหาร 

แก่ต้นไม้ใบหญ้า

พวกเขาเองก็ถูกหามออกมา เอียงหน้ามองส่งพวกพ้องที่เคยอยู่ร่วมกัน  

ความเป็นและความตายถูกขีดพรมแดนอย่างง่ายดาย เขาดึงสายตากลับไม่อยาก 

มองอีกต่อไป เด็กหนุ่มข้างกายคล้ายจะเข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไร จึงฉีกยิ้มยิงฟัน 

แต่แล้วกลับต้องเบ้ปากทำหน้าเหยเกเนื่องจากสะเทือนถึงบาดแผล

หัวใจของเขาพลันอบอุ่นขึ้นมาบ้างแล้ว

ชั่วขณะสุดท้าย พวกเขามิได้เข่นฆ่ากันเอง แต่เลือกท้าทายศัตรูที่แข็งแกร่ง 

ยิ่งกว่าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ใช้การบาดเจ็บเสี่ยงตายแลกกับโอกาสในการ 

รอดชีวิต แม้จะทิ้งความรู้สึกทุกอย่างไปกับการฝึกกรำ ทว่าก็ยังมีบางอย่างอยู่ 

เหนือสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอด

โง่เขลา ทว่าคุ้มค่า แม้จะเจ็บปวดไปทั่วร่างจนแทบหมดสติ แม้ว่าอีก 

เพียงนิดกระบี่นั้นก็เกือบตัดแขนของเขาไปแล้ว ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดี

เขาหัวเราะ ทั้งยังไอเบา ๆ รู้สึกแทบขาดใจ “พวกเรายังมีชีวิตอยู่”

“มีชีวิตอยู่” น้ำเสียงแหบแห้งอ่อนแรงเช่นเดียวกันตอบกลับมา

เขารักษาอาการบาดเจ็บอยู่ถึงหนึ่งเดือนเต็มกว่าจะหาย นอนซมอยู่บนเตียงโดย 

ไม่อาจขยับเขยื้อนเป็นเวลาครึ่งเดือน หมอที่รักษาบอกว่ามีวิถีกระบี่หนึ่งเฉียด 

หวัใจของเขาไปเพยีงครึง่ชุน่๕ การปฏบิตัทิีไ่ดร้บัระหวา่งรกัษาอาการบาดเจบ็ตา่งจาก 

เมื่อก่อนราวฟ้ากับดิน ยาสมานแผลตำรับทองเองก็มีสรรพคุณวิเศษมากมาย  

ทั้งเขายังรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าท่าทีของบ่าวรับใช้แสดงความนอบน้อมให้เกียรติ 

ขึ้นมาก ถึงขั้นเจือด้วยความกริ่งเกรง

๕ ๑ ชุ่น เท่ากับประมาณ ๑ นิ้ว
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“เห็นทีอีกไม่กี่วันก็จะได้พบเจ้าลัทธิแล้ว” เด็กหนุ่มพลิกดูเสื้อผ้าชุดใหม่ 

ที่เพิ่งส่งมา ริมฝีปากบางโค้งขึ้นเล็กน้อย หลังจากร่วมเป็นร่วมตายกันมา ทั้งยัง 

ได้รับการรักษาอยู่ในห้องเดียวกัน ทั้งสองจึงสนิทกันฉันพี่น้อง

เขาชำเลืองมอง เนื้อผ้าของชุดใหม่ต่างจากเสื้อผ้าเนื้อหยาบในอดีตชนิด 

หน้ามือเป็นหลังมือ “พบแล้วจะเป็นเช่นไร”

“ก็ถือว่าเข้าสู่ค่ายสังหารอย่างเป็นทางการ”

“ค่ายสังหาร?” เขาประหลาดใจเล็กน้อย “ยังมีการฝึกอีกหรือ”

“เจ้าไม่รู้เลยหรือ” เด็กหนุ่มหัวเราะ นัยน์ตาเปล่งประกาย เอียงศีรษะ 

พลางอธิบายให้เขาเข้าใจ

ผู้ครองอำนาจสูงสุดแห่งลัทธิมารมีเพียงเจ้าลัทธิ ภายหลังมีการแต่งตั้ง 

ทูตฝ่ายซ้ายและขวา ทูตฝ่ายซ้ายคุมด้านปัญญา มีหน้าที่ดูแลกิจธุระในลัทธิ  

ทูตฝ่ายขวาคุมด้านอาญา มีอำนาจชี้ขาดและบังคับใช้กฎระเบียบ ทุกตำแหน่ง 

ระดับชั้นต่างชัดแจ้ง กฎระเบียบเข้มงวด โทษทัณฑ์สำหรับผู้ละเมิดกฎแห่ง 

ลัทธินั้นปราศจากความปรานี

รองลงมาเป็นผู้อาวุโสสูงสุดทั้งสาม ผู้อาวุโสขุยดูแลการฝึกมือสังหาร  

ปกครองค่ายเชลยและค่ายฝึกรบ ผู้อาวุโสจิ้งดูแลสัมพันธ์การทูตของสามสิบหก 

แคว้นแดนประจิม ผู้อาวุโสเซียวรับผิดชอบการบริหารภายใน ช่วยทูตฝ่ายซ้าย 

ปกครองเหล่าสมุนสาวก

รองจากนั้นก็คือเจ็ดสังหาร

ค่ายสังหาร เป็นนามรวมของมือสังหารดรุณที่เคยผ่านการฝึกกรำอย่างหนัก  

เจ็ดสังหารคือยอดฝีมือแห่งค่ายสังหาร ออกปฏิบัติการยามมีแผนลอบสังหาร 

ผู้ครองแคว้นหรือขุนนางคนสำคัญเท่านั้น พวกเขารับคำสั่งโดยตรงจากทูตฝ่ายขวา  

มตีำแหนง่เปน็รองผูอ้าวโุสสงูสดุทัง้สามเทา่นัน้ หากคา่ยสงัหารคอืกระบี ่ เจด็สงัหาร 

ก็คือปลายกระบี่แหลมที่แก่กล้าแข็งแกร่ง

“เจ็ดสังหาร?” เขาค่อย ๆ ขบคิด “เจ็ดคนหรือ”

“แต่ไหนแต่ไรเป็นเจ็ดคน ล้วนเป็นยอดฝีมือที่ผ่านศึกมาอย่างโชกโชน  

เล่ากันว่าไม่มีผู้ใดที่พวกเขาสังหารไม่ได้ เพียงแต่เมื่อมีคนตายจึงต้องหาคน 
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มาเสริม ค่ายสังหารเองก็เช่นกัน” เด็กหนุ่มนอนหนุนแขน สีหน้าดูเหม่อลอย  

“ช่วงก่อนจำนวนสูญไปไม่น้อย ดังนั้นพวกเราจึงมีโอกาส”

การคัดสรรอันเลือดเย็นโหดร้ายแต่ละขั้น น่ากลัวว่าจะมีผู้คนเหลือคณานับ 

ที่ล้มลงเบื้องหลังมือสังหารแต่ละคน เขาเหม่อมองเพดานอย่างใจลอยเงียบ ๆ 

“เจ้าอายุเท่าใด” เด็กหนุ่มมองสีหน้าของเขา จู่ ๆ ก็เปลี่ยนเรื่องสนทนา

“สิบห้า”

“ที่แท้ก็อายุเท่าข้า” เด็กหนุ่มนิ่งงันไปครู่หนึ่ง “ยังนึกว่าเด็กกว่าข้า ชาว 

จงหยวนเป็นเช่นเจ้าทุกคนหรือ”

“เจ้าเป็นคนแคว้นใดของแดนประจิม” เขาพินิจมองใบหน้าของเด็กหนุ่ม 

อย่างละเอียด เครื่องหน้าชัดเจน คิ้วตาคมสัน ผิวพรรณมีสีดุจข้าวสาลี มอง 

ผิวเผินมีเค้าของชาวฮั่นอยู่บ้าง จึงอ่านชาติกำเนิดของอีกฝ่ายไม่ออก

“ข้าเป็นคนพเนจร ไม่รู้ว่าถือกำเนิดในแคว้นใด” เด็กหนุ่มยิ้มหัว สีหน้า 

ซับซ้อน “ข้าอยากรู้มากกว่าว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ห่างจากจงหยวนตั้งหลาย 

พันหลี่๖”

เขาเงียบไปครู่หนึ่ง “ข้าถูกจับตัวมา”

“ใครจับเจ้ามา”

“ไม่รู้” นึกย้อนถึงฝีมือราวกับภูตผีของบุรุษผู้นั้น สีหน้าของเขาก็หม่นลง  

ฝีมือของทั้งสองฝ่ายห่างชั้นกันมาก แม้เขาจะไม่ได้ถูกยาพิษก็น่ากลัวว่าคงหนี 

ไม่รอด เหนือฟ้ายังมีฟ้า เมื่อถูกคุมขังเขาจึงรู้ว่าในอดีตตนเบาปัญญาเพียงใด  

ยามนี้กำลังภายในของตัวเองถูกสะกดไว้ พละกำลังมีไม่ถึงหนึ่งในสามของอดีต 

ด้วยซ้ำ ยิ่งไร้หนทาง ได้แต่เพียงรอ รอว่าเมื่อใดจะมีโอกาส...

“เจ้าคิดหนีหรือ”

เขาใจหายวาบ เด็กหนุ่มตรงหน้ามีสีหน้าเจ้าเล่ห์ ราวกับอ่านความคิด 

ของเขาได้ทะลุปรุโปร่ง

“ไม่ต้องห่วง ข้าไม่พูดไปหรอก” เด็กหนุ่มคล้ายจะสนุกกับท่าทีระแวดระวัง 

๖ ๑ หลี่ หรือลี้ เท่ากับ ๕๐๐ เมตร
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ของเขา พลางหัวเราะเบา ๆ “แต่ข้าขอแนะนำให้เจ้าตัดใจเสีย มาตรการป้องกันภัย 

ของเทียนซานแน่นหนากว่าที่เจ้าเห็นมาก การออกจากลัทธิมีเพียงทางเดียว หาก 

ไม่มีบัญชา ให้เก่งกาจเพียงใดก็ไร้ประโยชน์”

“เจ้าไม่อยากออกไปหรือ” เขาไม่เข้าใจนัก

“ข้าหรือ” เด็กหนุ่มทำหน้าทะเล้น “ไปที่ใดก็เหมือนกัน ทนมาถึงขั้นนี้แล้ว 

จะหนีทำไมอีก ข้าจะพยายามไต่เต้าขึ้นที่สูง”

คนที่ไร้ทางหนีหรือ ทว่าเขาไม่เหมือนกัน มาตุภูมิของเขาอยู่ที่จงหยวน  

เขาหายตัวไปกะทันหัน  คาดว่าแม้แต่บิดาผู้ เข้มงวดกวดขันก็คงวิตกกังวล  

มิหนำซ้ำเขายังมีมารดาที่เมตตาใจดี พี่น้องที่รักใคร่ปรองดอง ยังมีสาวน้อย 

ผู้งดงามที่ เคยพบกันเพียงหนเดียวรออยู่อีกด้วย เจียงหนาน๗ ดินแดนที่มี 

ทิวทัศน์วิจิตรงดงามแสนละมุน...

ทันใดนั้นเขาก็หลุดเข้าสู่ภวังค์

เจ้าลัทธิจับจ้องสองดรุณที่คุกเข่าด้วยกันด้านล่างของห้องโถง แสงแดดยามอรุณ 

ทาบทออยู่บนร่างกายตั้งตรงของทั้งคู่ ดูองอาจจนต้องเหลียวมอง ราวกับคมมีด 

ที่เพิ่งถูกลับให้คมกริบ

“ดีมาก หน่วยก้านดีตามคาด! ลำบากผู้อาวุโสขุยแล้ว” บุรุษที่อยู่เบื้องบน 

ผงกศีรษะระบายยิ้ม ดูค่อนข้างพึงพอใจ

“ขอบคุณเจ้าลัทธิ! นี่เป็นสิ่งที่ข้าน้อยควรทำ” ชายฉกรรจ์แดนประจิม 

ร่างบึกบึนโค้งร่างขอคำชี้แนะ “สองคนนี้โดดเด่นยิ่งนักในการประลองศึก ขอ 

เจ้าลัทธิโปรดแต่งตั้งนาม”

แตง่ตัง้นาม! จากหมายเลขประจำตวัอนัวา่งเปลา่กระทัง่มนีามเปน็ของตวัเอง  

ล้วนต้องพิสูจน์ฝีมือด้วยหยาดเหงื่อและโลหิตก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้ครอบครอง

๗ ดินแดนบริเวณตอนล่างของแม่น้ำแยงซี (แม่น้ำหยางจื่อเจียง) ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่นครเซี่ยงไฮ้ 

ตอนเหนือของมณฑลเจ้อเจียง ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย ทางตอนเหนือของ 

มณฑลเจียงซี
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เจ้าลัทธิบนบัลลังก์ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ชี้ไปยังดรุณหนึ่งในนั้น

“นับจากวันนี้เจ้ามีนามว่าจิ่วเวย ไปเข้าค่ายสังหาร ส่วนอีกคนชาวจงหยวน 

หรือ” เขาจำเป้าหมายที่ตัวเองบัญชาให้จับตัวมาราวกับของเล่นไม่ได้เสียแล้ว

“เรียนเจ้าลัทธิ เขาคือหนึ่งในเชลยที่เจ้าลัทธิจับมาจากจงหยวนเมื่อสองปี 

ก่อน”

“ชาวจงหยวน มีไม่มากที่มาถึงขั้นนี้ได้” เจ้าลัทธิระบายยิ้มคล้ายกำลัง 

ครุ่นคิด เอามือเท้าคางพินิจสำรวจอยู่อึดใจใหญ่ “ไปตามจยาเยี่ยมา”

ภายในห้องโถงใหญ่เงียบสงัด  สหายข้างกายลอบส่งสายตาหนักอึ้ง 

เป็นกังวลมาให้ ฝ่ามือของเขาชื้นไปด้วยเหงื่อ เวลาอาจผ่านไปไม่นาน ทว่าเขา 

กลับรู้สึกยาวนานเหลือแสน ทุกอึดใจราวกับทนทุกข์ เขาไม่ยอมเงยหน้า ด้วย 

เกรงว่าสายตาจะเปิดเผยความคิดของตัวเอง จึงจดจ้องพื้นหินหยกใต้เข่าอย่าง 

ไม่ละสายตา

“จยาเยี่ยคำนับเจ้าลัทธิ” น้ำเสียงที่ไม่รู้จักดังขึ้น เย็นเรียบราวกับหยกที่อยู ่

ในธารน้ำพุ เสนาะหู สงบนิ่ง ร่างหนึ่งคุกเข่าอยู่ข้างตัวตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ ได้ยิน 

เพียงเสียงชายเสื้อดังสวบสาบ

“จยาเยี่ย ภารกิจคราวก่อนเจ้าจัดการได้ดีมาก ข้าคิดอยู่ตลอดว่าควร 

ตกรางวัลอะไรเจ้าดี”

“ขอบคุณเจ้าลัทธิ จยาเยี่ยมิกล้า”

“ปนูบำเหนจ็เพราะความดคีวามชอบ ไยจงึไมก่ลา้” เจา้ลทัธหิวัเราะเสยีงเบา  

“ในเจ็ดสังหาร มีเพียงเจ้าที่ไร้สมุนใต้อาณัติ คนผู้นี้คือมือสังหารที่รับเข้ามาใหม่ 

ของปีนี้ ยกให้เป็นผู้คุ้มกันเงาของเจ้า ดีหรือไม่”

“เจ้าลัทธิเป็นห่วง จยาเยี่ยน้อมรับบัญชา”

“เมื่อเป็นเช่นนี้ นับจากวันนี้ให้นามว่าซูอิ่ง ชีวิตของเขาเป็นของเจ้าแล้ว”  

วาจาราบเรียบหยุดไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นอีก “ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบชาวจงหยวน แต่ 

ผู้อาวุโสขุยฝึกฝนเคี่ยวกรำลำบากนัก ลงทัณฑ์ได้ตามใจ แต่อย่าได้สังหารง่าย  ๆ 

เช่นผู้คุ้มกันเงาคนก่อนก็แล้วกัน”

“ขอบคุณเจ้าลัทธิที่ชี้แนะ จยาเยี่ยจะตรองความหนักเบา”
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“เจ้าเป็นเด็กที่ทำอะไรเหมาะสมเสมอ ข้าวางใจ ไปเถอะ สอนกฎเกณฑ์ 

มารยาทให้เขาดี ๆ”

“รับทราบ!”

เขาเงยหน้าขึ้น ชุดสีขาวสะท้อนสู่สายตา เปล่งประกายรำไรใต้เงาแดด 

พาให้นึกถึงหิมะยามฤดูใบไม้ผลิที่เพิ่งละลายของแถบเจียงหนาน เรือนผมดำขลับ 

เคลียบ่า ดวงตาเป็นประกายดุจน้ำ พวงแก้มอ่อนนุ่มเนียนใสกระจ่าง เรือนร่าง 

เล็กบอบบางราวกับเพียงสัมผัสก็จะแตกร้าวทันที

นางรู้สึกได้ถึงสายตาของเขา จึงเบือนหน้าหนี คล้ายสะกดความหงุดหงิด

เขาตะลึงจนนิ่งอึ้ง เกรงว่าเทียนซานถล่มก็ยังไม่ทำให้เขาตะลึงพรึงเพริด 

ได้เช่นนี้ หนึ่งในเจ็ดสังหาร ยอดฝีมือที่กรำศึกนานัปการของลัทธิมาร เป็น 

เด็กสาวอายุราวสิบสามปี

เขาเดินตามเงาร่างเล็กบางอย่างช้า ๆ 

ผ่านสะพานโค้งที่บุปผาโน้มกิ่งคลอเคลีย เลี้ยวอ้อมระเบียงทางเดินเก้าโค้ง 

ได้กลิ่นหอมเจืออยู่ในอากาศเป็นระยะ ภูผาไกลพร่ามัว นภาสีฟ้าคราม เสียง 

ขับขานของสาวน้อยดังแว่วมาไม่รู้จากแห่งใด การสังหารฆ่าฟันเมื่อหนึ่งเดือนก่อน 

ราวกับคนละภพภูมิ

หลังจากเดินไปตามทางบุปผาอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ถึงสวนลึกแห่งหนึ่ง  

ทันทีที่เข้าไป เขานึกว่าตัวเองก้าวเข้าไปอยู่ในทะเลบุปผา ดอกไม้สดหลากสีสัน 

เบ่งบานอวดสายตากันสะพรั่ง เย้ายวนงดงามนานาพรรณ กลิ่นอายฤดูใบไม้ผลิ 

แทบทะลวงฝ่ากำแพงต่ำ สุดทางทะเลบุปผาคือหอขนาดกะทัดรัดน่ารักหลังหนึ่ง  

ดอกสาลี่สีขาวหิมะบานสะพรั่งอยู่ด้านหน้า ตัดกับหลังคากระเบื้องสลัวรางสีดำ 

ครึ้ม ขับเน้นให้เด่นสะดุดตายามอยู่ใต้ฟ้าสีคราม

สายลมโชยพัดวูบหนึ่ง กลีบดอกไม้ปลิดปลิว ทั้งยังมีหลายกลีบหล่น 

ลงบนเรือนผมของเด็กสาว ผมสีดำดุจน้ำหมึก กลีบดอกไม้ดุจหิมะ สีดำและขาว 

ตัดกันชวนมอง

“ตั้งแต่วันนี้ เจ้าพักที่นี่” นิ้วเรียวยาวชี้ไปยังห้องปีก
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เขาชำเลืองมองแวบหนึ่ง เสียงใสดังขึ้นอีกครั้ง

“กฎของที่นี่คือพูดให้น้อยผิดให้น้อย ระวังวาจาและการกระทำ มีธุระก็สั่ง 

บ่าวรับใช้ ขาดเหลืออะไรก็ไปหาพวกเขาเอง ข้าให้เวลาเจ้าสามวันในการเรียนรู้ 

สิ่งที่ผู้คุ้มกันเงาต้องทำ ส่วนที่ไม่เข้าใจถามข้าได้ แต่ปกติข้ามีความอดทนไม่มาก 

นัก” นางหันกายกลับมา นัยน์ตาดำขลับสุขุมเรียบนิ่งดุจสระน้ำยามฤดูหนาว  

“ฉะนั้นทางที่ดีเจ้าจงเรียนรู้ให้เร็ว”

ถูกเด็กสาวอ่อนวัยคนหนึ่งอบรมไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก เขาได้แต่พยักหน้า 

เงียบ ๆ 

“อีกสามวันข้าจะสอนทักษะสังหารให้เจ้าใหม ่ ถึงเวลาจะลำบากเหน็ดเหนื่อย  

ถือโอกาสพักผ่อนออมแรงในช่วงหลายวันนี้เถอะ” เด็กสาวกล่าวจบก็ก้าวขึ้นชั้นบน 

แต่แล้วก็หยุดกลางคัน “ชั้นสองเป็นที่พักของข้า ห้ามล่วงล้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต 

มีธุระอะไรก็ส่งเสียงรายงานที่ชั้นล่าง”

“ข้าควรเรียกท่านอย่างไร” เขากดเสียงลงถามประโยคแรก

นางมิได้หันหน้ากลับมา เรือนผมดำเงางามสยายเล็กน้อย

“เจ้าเรียกนามของข้าได้เลย ต่อไปข้าก็คือนายของเจ้า ซูอิ่ง!”

ซูอิ่งเดินสำรวจอาณาบริเวณทั่วสวนรอบหนึ่ง สวนที่ใหญ่จนชวนตะลึงมีผู้คนอยู ่

เพียงน้อยนิด บ่าวรับใช้ทำความสะอาดห้องหับเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว ผ้าห่มไหม 

อ่อนนุ่ม โต๊ะใหม่เอี่ยม เครื่องเรือนสะดวกสบาย เขาเปิดหน้าต่างมองออกไป  

แสงแดดในฤดูใบไม้ผลิสว่างไสวงดงามช่วยให้ทิวทัศน์ดูอบอุ่นสบายตา

เขารินน้ำชาถ้วยหนึ่ง กลิ่นหอมกรุ่นของชาร้อนโชยปะทะจมูก เมื่อยกจิบ 

ลิ้มรสก็พลันหอมอวลไปทั่วปาก เป็นชาจวินซานอิ๋นเจิน๘ ถ้วยชาในมือใสกระจ่าง 

ดุจน้ำแข็ง ประณีตนุ่มนวลดั่งหยก มองแล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นเครื่องเคลือบชั้นเลิศ 

๘ ชาเข็มเงินจวินซาน เป็นประเภทชาเหลือง ผลิตจากพื้นที่เขตจวินซาน บนเกาะกลางทะเลสาบต้งถิง 

เมืองเย่ว์หยาง มณฑลหูหนาน ชาดั้งเดิมที่เพาะปลูกในพื้นที่แถบนี้เป็นชาที่มีขนแน่น ยอดเรียวแหลมเหมือนเข็ม 

ขนเป็นสีเงินส่องประกายเมื่อต้องแสง หลังจากผ่านกระบวนการนวดและหมักแล้ว ใบชาสีเขียวจะเปลี่ยนเป็น 

สีเหลือง
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แห่งเย่ว์เหยา๙ ที่กลมดั่งจันทรา น้ำหนักเบาดุจเมฆ ในป่าลึกเขตนอกด่านเช่นนี้ 

ยังมีเครื่องเรือนของใช้สุดแสนประณีตบรรจง นี่ขนาดเป็นเพียงหนึ่งในเจ็ดสังหาร 

เท่านั้น หากเป็นเจ้าลัทธิหรือทูตฝ่ายซ้ายขวา ย่อมคาดเดาได้ว่าจะหรูหราเพียงใด

เสียงเคาะประตูเบา  ๆ  ดังขึ้น หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว บ่าวรับใช้ก็เดิน 

นอบน้อมเข้ามา วัดตัวเตรียมตัดชุดให้เขาอย่างคล่องแคล่ว ระหว่างง่วนกับ 

ภารกิจยังไม่ลืมกิริยาสุภาพอ่อนน้อม ทำให้เขารู้สึกประหม่า ไม่นาน สาวใช้จิ้มลิ้ม 

ที่มัดแกละสองข้างก็เดินถือถาดผลไม้เข้ามา สีหน้าระบายยิ้ม ลักยิ้มหวานหยด

“คุณชายคงจะเหนื่อยแล้ว ลองชิมลูกหม่อนกับลูกเหมย๑๐สดที่เพิ่งเก็บสิ 

เจา้คะ อกีเดีย๋วไปเ่หอ๑๑ตม้เหด็หหูนขูาวกจ็ะเสรจ็แลว้” ผลไมส้ดชุม่ฉำ่ยงัมหียดนำ้ 

หลังล้างทำความสะอาดเกาะอยู่ รสชาติหวานอร่อย

“เจ้าชื่อ...”

“บ่าวลวี่อี๋เจ้าค่ะ เชิญคุณชายสั่งมาได้ คุณหนูกับคุณชายก็คือเจ้านายของ 

ที่นี่” สาวใช้ตอบอย่างว่าง่าย

“เจ้าอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้ว”

“ลวี่อี๋อยู่ที่นี่มาสี่ปี เปลี่ยนเจ้านายมาสามคน รับใช้คุณหนูมาหนึ่งปีกว่า 

แล้ว” ดวงตากลมกะพริบเบา ๆ เด็กสาวตอบฉะฉาน

“เจ้านายทั้งสามล้วนเป็นเจ็ดสังหารหรือ”

“เจ้าค่ะ”

“เจ้ารู้เรื่องของผู้คุ้มกันเงามากแค่ไหน”

“บ่าวรู้เพียงว่าปกติเจ้านายจะเป็นผู้เลือกสรรผู้คุ้มกันเงาด้วยตนเอง ผู้ที่ 

เจ้าลัทธิเลือกเองเช่นคุณชายนั้นมีน้อยมาก” ลวี่อี๋ตอบพร้อมรอยยิ้มสวยหวาน  

“ผู้คุ้มกันเงาเป็นคนสนิทที่เจ้านายไว้ใจให้ติดสอยห้อยตาม ได้ดีมีเกียรติตาม 

เจ้านาย นี่เป็นเพราะเจ้าลัทธิเห็นคุณชายอยู่ในสายตา”

๙ Yue kiln เครื่องเคลือบสีเขียวชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องเคลือบศิลาดล (celadon) 
๑๐ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่
๑๑ แปะฮะ (lily bulb) สมุนไพรจีนกลุ่มบำรุงธาตุเย็น
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“เหตุใดในเจ็ดสังหารจึงมีเพียงนางที่ไม่มีผู้คุ้มกันเงา”

ลวี่อี๋ลังเลเล็กน้อย “ในอดีตคุณหนูเคยมี ภายหลัง...”

“ถูกสังหารหรือ” เขาเอ่ยคำถามข้องใจออกไปตามตรง “เพราะเหตุใด”

“คุณชายโปรดอย่าถามอีกเลย บ่าวรับใช้เช่นพวกเราไม่สะดวกที่จะกล่าว”  

ลวี่อี๋วิงวอนด้วยท่าทีน่าสงสาร

“ข้าจำเป็นต้องรู้ว่านางมีกฎห้ามอะไร” เขาหยั่งเชิงระบายยิ้ม พยายาม 

ตะล่อมเกลี้ยกล่อม “เกิดล่วงเกินเข้าโดยไม่ระวังมิถูกเข้าใจผิดแย่หรือ”

เห็นรอยยิ้มของเขา ดวงหน้าของลวี่อี๋ก็แดงปลั่งทันที นางก้มหน้าอ้ำอึ้ง  

“คุณหนูมีนิสัยสันโดษ รักความสะอาด ไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้ แล้วก็ไม่ได้มี 

ข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษเจ้าค่ะ”

“มเีจด็สงัหารคนอืน่ ๆ ไปมาหาสูห่รอืไม”่ เมือ่เหน็วา่ถามอะไรไมไ่ดม้ากกวา่นี ้

แล้ว เขาจึงเปลี่ยนเรื่องสนทนา

ลวี่อี๋ดูโล่งใจอย่างเห็นได้ชัด “แทบไม่มีเลยเจ้าค่ะ”

“ภารกิจในลัทธิมีมากหรือไม่”

“ภารกิจที่ต้องให้คุณหนูไปด้วยตัวเองมีน้อยมาก  ปีละเพียงไม่กี่ครั้ง 

เท่านั้น”

“ดูไม่เหมือนเลยจริง  ๆ” นึกถึงดวงหน้าอ่อนเยาว์ราวกับหิมะ เขาก็อด 

พึมพำไม่ได้

ลวี่อี๋รู้ดีว่าเขากำลังกล่าวถึงอะไร  จึงยกมือปิดปากพลางยิ้มขัน “หาก 

คุณชายกล่าวเช่นนี้ เจ็ดสังหารส่วนใหญ่ล้วนไม่เหมือนกันเลยเจ้าค่ะ!”

เขาตะลึงงัน “คนอื่น ๆ เองก็อายุน้อยเช่นนี้หรือ”

“จะเป็นไปได้อย่างไรล่ะเจ้าคะ คุณหนูเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุด” ลวี่อี๋อด 

ส่งเสียงหัวเราะไม่ได้ “ข้าน้อยหมายความว่าคุณหนูคุณชายคนอื่น ๆ  เองก็ล้วน...”  

นางชะงักไปชั่วขณะ ราวกับไม่รู้ว่าควรอธิบายอย่างไร “อย่างไรเสียคุณชายเห็น 

แล้วก็จะเข้าใจ ยังมีเวลาอีกนาน”
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เวลาสามวัน ซูอิ่งสืบข่าวได้ไม่มากนัก

แมบ้า่วรบัใชจ้ะสภุาพนอบนอ้ม แตห่ากถามความลกึหนอ่ยกจ็ะปดิปากเงยีบ 

บ่ายเบี่ยงไม่รู้ไม่เห็น เขายังคงรู้เรื่องของผู้คุ้มกันเงาไม่มากนัก ทันใดนั้นก็มีเสียง 

บานหน้าต่างถูกก้อนหินเล็กกระแทก เมื่อเปิดหน้าต่างออกไปดู ก็เห็นใบหน้าของ 

จิ่วเวยกำลังชะเง้อสำรวจอยู่บนกำแพง พอเห็นเขาชะโงกศีรษะออกมา จิ่วเวย 

ก็ฉีกยิ้มพลางกวักมือ

ได้เจอสหายกะทันหันทำให้จิตใจรู้สึกเบิกบาน ทั้งสองพากันไปนั่งหลบมุม 

เงียบ ๆ จิ่วเวยกระโดดขึ้นบนต้นไม้ สนทนาไปพลางเหลียวซ้ายแลขวา

“เป็นอย่างไร”

“ก็ยังดี!” ซูอิ่งผ่อนลมหายใจเฮือกหนึ่ง ไม่รู้จะบรรยายอย่างไร หลายวันนี ้

เขาไมไ่ดเ้จอจยาเยีย่เลยสกัครัง้ จบัทางคาดเดาไมถ่กู ไมรู่จ้กันสิยัใจคอของอกีฝา่ย 

แม้แต่น้อย

จิ่วเวยฟังเขาเล่าคร่าว  ๆ “ข้าเองก็ช่วยสืบข่าวให้เจ้าอยู่เหมือนกัน คนผู้นี้ 

ไม่ธรรมดาเลย”

“อย่างไรหรือ”

“เจ้าไม่แปลกใจหรือ ด้วยอายุของนางสามารถไต่เต้าข้ึนไปอยู่ในเจ็ดสังหารได้”

ซูอิ่งนิ่งเงียบไม่ปริปาก เขาเองก็สงสัยมาตลอด ต่อให้เป็นยอดคนดังที่ 

บิดาเคยกล่าว ตัวเขานับว่าหน่วยก้านดีเยี่ยมแล้ว แต่ยังคงไม่อาจจินตนาการว่า 

เด็กสาววัยเยาว์คนหนึ่งสามารถสังหารเข่นฆ่าผู้คนในค่ายเชลยศึกจนก้าวถึงตำแหน่ง 

ในวันนี้ได้

“ในวัยเด็ก นางถูกผู้อาวุโสคนก่อนต้องตารับเป็นศิษย์ทายาท หลังจาก 

ร่ำเรียนแล้วก็เข้าค่ายฝึกรบโดยตรง สองปีก่อนผู้ครองแคว้นซูเล่อ๑๒กุมอำนาจ 

ในแคว้น ใช้ข้ออ้างประสบภัยธรรมชาติปฏิเสธการส่งเครื่องบรรณาการ เจ้าลัทธิ 

โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เพื่อเป็นการข่มขวัญแคว้นต่าง  ๆ  ในแดนประจิม จึงส่ง 

๑๒  ชื่อเมืองคัชการ์ (Kashgar) สมัยโบราณ อยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตก 

เฉียงเหนือของจีน
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ยอดฝมีอืไปลอบสงัหารผูค้รองแควน้สองรุน่ จนกระทัง่ผูค้รองแควน้รุน่ทีส่ามสง่สาร 

สวามิภักดิ์ พร้อมด้วยอัญมณีมากมายมาบรรณาการ ทั้งยังส่งทายาทเข้าลัทธิเป็น 

ตัวประกันเรื่องจึงยุติลง เรื่องนี้ส่งผลให้ชื่อเสียงของลัทธิขจรขจาย ค่าตอบแทน 

คือเจ็ดสังหารตายไปห้าคน ค่ายสังหารเองก็เสียหายหนักหน่วง นางได้เลื่อน 

ตำแหน่งในปีนั้นหลังสังหารขุนนางคนสำคัญของแคว้นจวีซือ เจ้าอย่าได้สบประมาท 

นางเชียว จนถึงตอนนี้นางก็ยังไม่เคยพลาด”

เขาตั้งใจฟังอย่างละเอียด แววตาเคร่งขรึม

“ซูอิ่ง ข้าเป็นห่วงเจ้า” หลังจากตรองอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดจิ่วเวยก็เอ่ยปาก  

“ผู้คุ้มกันเงาคนก่อนของนางก็เป็นชาวจงหยวน ภายหลังไม่รู้เพราะเหตุใดถึง 

ถูกนางฆ่า เจ้า...”

“ข้ารู้!” เขาจะไม่รู้ได้อย่างไร เจ้าลัทธิจัดให้เขามาอยู่ที่นี่ เดิมก็เพื่อจับตา 

อยู่แล้ว

“ซูอิ่ง ข้าได้ยินมาว่าหากชาวจงหยวนรอดชีวิตออกจากค่ายสังหารได ้ ล้วน 

ต้องกินลูกกลอนชาด เจ้าได้...”

“ข้ากินไปแล้ว” เขาตอบทันที น้ำเสียงเรียบเฉย “สองวันก่อนทูตฝ่ายขวา 

ส่งมาให้ด้วยตัวเอง เป็นเกียรติอะไรเช่นนี้”

จิ่วเวยมองสีหน้าปราศจากอารมณ์ของซูอิ่งแล้วพูดไม่ออกไปอึดใจใหญ่  

วันก่อนเขาเพิ่งได้ยินว่า เจ้าลัทธิมีบัญชามานานแล้ว ชาวจงหยวนที่กลายเป็น 

มือสังหารต้องกินยาลูกกลอนชาดที่ปรุงจากตำรับยาเฉพาะ โดยมีกำหนดให้กินยา 

แก้พิษเป็นระยะ หากถึงเวลาแล้วไม่ได้กิน แมลงในยาลูกกลอนชาดจะเจาะเข้าไป 

กัดกินสมอง ทำให้ทรมานเจ็บปวดเจียนตาย ส่วนมากเมื่ออาการกำเริบครั้งแรก 

ก็จะเจ็บปวดจนคลุ้มคลั่งอาละวาด เมื่อมีพันธนาการผูกมัดเช่นนี้ ต่อให้มีโอกาส 

หนีออกจากเทียนซาน ก็ไม่มีใครกล้าคิดคดทรยศ

เงียบอยู่พักใหญ่ ซูอิ่งก็หัวเราะ “เจ้าไม่ต้องมองข้าเช่นนั้น ข้าไม่เป็นไร  

ข้าอยากถามว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้คุ้มกันเงาคือตัวตนเช่นใด”

จิ่วเวยครุ่นคิดชั่วครู่ “ภารกิจที่เจ็ดสังหารออกโรงเองล้วนเป็นภารกิจหิน  

จำเป็นต้องมีพรรคพวกที่เข้าขารู้ใจคอยช่วย ฝีมือความสามารถย่อมต้องเก่งกล้า  
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ดังนั้นจึงกำเนิดเป็นผู้คุ้มกันเงา ซึ่งถูกมองว่าเป็นร่างแยกของเจ็ดสังหารผู้เป็นนาย 

หากผู้คุ้มกันเงาก่อเรื่อง ผู้เป็นนายก็ต้องรับผิดชอบด้วย” หลังจากชั่งใจครู่หนึ่ง  

จิ่วเวยจึงกล่าวเสริมอีกว่า “ซูอิ่ง เจ้าต้องทำให้นางไว้ใจเจ้า ทางที่ดีพยายาม 

ช่วยเหลือนาง เจ้าต้องเข้าใจว่าหากเจ้านายตาย ผู้คุ้มกันเงาเองก็จะ...”

“ถูกกำจัดด้วยใช่หรือไม่”  เห็นอีกฝ่ายพยักหน้า  ซูอิ่งก็มิได้แปลกใจ  

ความเกี่ยวข้องที่พัวพันตัดไม่ขาดย่อมต้องร่วมเป็นร่วมตายอย่างเลี่ยงไม่ได้  

เบื้องหลังเกียรติยศที่มีร่วมกันก็คือพินาศด้วยกัน ต่อให้ไม่สมัครใจเพียงใดก็ต้อง 

ก้มหน้าสู้ขาดใจ ช่างเป็นวิธีปกครองคนที่ยอดเยี่ยม

“อย่าเอาแต่พูดเรื่องของข้าเลย ทางเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง” เขาทำลายความ 

เงียบด้วยการเอ่ยถามจิ่วเวย

“อีกสิบวันก็จะลงจากเขาแล้ว” จิ่วเวยสะบัดศีรษะ กระโดดลงจากต้นไม้ 

อย่างคล่องแคล่ว

“มีภารกิจเร็วเช่นนี้เลยหรือ”

“อืม” จิ่วเวยดูไม่แยแสนัก “เริ่มแรกน่าจะไม่ใช่ภารกิจที่ตึงมือเกินไป  

สั่งสมประสบการณ์หน่อยก็ดี”

เขามุ่นคิ้ว “ระวังไว้ก่อนเป็นดี”

“วางใจ ข้าต้องมีชีวิตรอดกลับมาแน่ ไม่ตายง่าย  ๆ  หรอก” เด็กหนุ่ม 

เหยียดกายตรง ทอดสายตามองเทือกเขาสูงต่ำที่ทอดตัวยาวเชื่อมต่อกันอยู่ไกลลิบ 

บางส่วนออกสีครึ้มครามแทบหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับขอบฟ้า “ซูอิ่ง”

“หืม?”

“เจ้าเองก็อย่าตายล่ะ”

การเข้าถึงผู้ที่ไม่เป็นมิตรเป็นเรื่องยาก การได้รับความไว้วางใจจากนางยิ่งเป็น 

เรื่องยากเย็นแสนเข็ญ

ทัง้สองนบัวา่อยูด่ว้ยกนัทกุเชา้คำ่ทกุทวิาและราตรี ทวา่ทกุอดึใจทีเ่ผชญิหนา้ 

กันล้วนผ่านไปกับการฝึกฝนและเล่าเรียนวิชา จำแลงกายดำเนินการสืบสวน 

อย่างไร เข้าใกล้เป้าหมายสังหารอย่างไร เร้นกายหลบหนีเช่นไรหลังสิ้นภารกิจ 
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สังหาร ยังมีวิชาพิษสังหาร ซุ่มโจมตี สืบความเคลื่อนไหว ตะล่อมข้อมูล  

ใช้สายลับ บัญชาคน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของแคว้นต่าง  ๆ...เขาไม่เคย 

คิดมาก่อนว่าการเป็นมือสังหารต้องเรียนรู้มากมายถึงเพียงนี้ เทียบกันแล้ว สิ่งที่ 

ค่ายเชลยกับค่ายฝึกรบสอนมีเพียงการสังหารทั้งสิ้น ซึ่งกลับกลายเป็นเรื่องง่ายไป 

ถนัดใจ

จยาเยี่ยเงียบขรึม พูดน้อย เพียงชี้ส่วนสำคัญที่จำเป็น สาธิตให้ดูเป็น 

ครั้งคราว ที่เหลือเขาล้วนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่วนที่ทำไม่ถูกนางไม่เคยตำหนิ 

ต่อว่า เพียงแค่หันร่างผละจากไป ทิ้งให้เขายืนอยู่เช่นนั้น บรรยายไม่ออกว่า 

เป็นความรู้สึกเช่นใด

ในระยะเวลาหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกัน นางเคยออกไปข้างนอกหลายครั้ง ซูอิ่ง 

ต่างจากผู้คุ้มกันเงาคนอื่น  ๆ นางไม่เคยพาเขาไปด้วย ผู้คุ้มกันเงาที่ควรติดตาม 

เป็นเงาถูกปล่อยให้อยู่เฉย  ๆ  ในลัทธิ ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าคำครหาเลวร้ายเพียงใด  

เขาไม่สนใจสายตาเหยียดหยามดูแคลนเหล่านั้น ทว่าข่มความร้อนใจที่แอบเก็บไว้ 

ไม่ได้ หากเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อไรจะมีโอกาสหลีกหนีจากสถานะในยามนี้ได้

จิ่วเวยขึ้นเป็นมือสังหารที่มากด้วยประสบการณ์แล้ว ทำภารกิจเสร็จสิ้นได้ 

อย่างรวดเร็วและงดงาม ไม่นานนี้ได้เข้าพบเจ้าลัทธิอีกครั้ง ได้รับการปูนบำเหน็จ 

มาไม่น้อย ยามไม่มีภารกิจ ทั้งสองมักสนทนากันเสมอ จิ่วเวยไม่เคยลืมนำของ 

แปลกใหม่น่าสนใจกลับมาด้วยตลอด นี่เป็นสหายเพียงคนเดียวของเขาบนเขา 

เทียนซาน

นอกจากช่วงเวลาเหล่านี้แล้ว เขาค่อนข้างเงียบขรึม เพราะนางเงียบขรึม 

ยิ่งกว่า

ทั้งที่เป็นเด็กสาววัยแรกรุ่นทว่าพฤติกรรมกลับดูราวนักบวชชราผู้บำเพ็ญ 

เพียร นางแทบไม่ออกไปข้างนอก ไม่เคยทำตัวตามสบาย แทบไม่มีงานอดิเรกที่ 

ชอบ นางอยู่บนชั้นสองของหอเล็กทุกวัน หนึ่งปีกว่ามานี้เขายังคงเดาไม่ออก นาง 

มักมีปราการไร้รูปขวางกั้นทุกความเป็นไปได้ในการหยั่งเชิงคาดเดาจากภายนอก

ท้ายที่สุดเขาอาจถูกพันธนาการอยู่บนเขา ใช้ชีวิตอยู่ในกรงขังอันสุขสบาย 

ทว่าเย็นชืดไปทั้งชีวิต หากเป็นเช่นนั้นจริง เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเสียสติคลุ้มคลั่ง 
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หรือไม่ หรือจะต้องอยู่ด้านนอกตำหนักรอให้นางเป็นฝ่ายออกมาเป็นผู้ติดตาม 

ดั่งเงาเช่นนี้ตลอดไป

ถ้อยคำถากถางดังเข้ามาในโสตประสาท ซูอิ่งคร้านจะเหลือบแล

เหล่าดรุณแห่งค่ายสังหารอาจเปี่ยมล้นด้วยพละกำลังแห่งวัยอันหนุ่มแน่น  

ในยามไม่มีภารกิจก็มักหาเรื่องประลองต่อสู้ เจ้าลัทธิไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ บางที 

ในสายตาของผู้เป็นนาย พวกเขาก็เสมือนสุนัขที่เลี้ยงไว้สะสม จำต้องออกกำลัง 

ให้เหมาะสมบ้าง ทว่าแม้ข่าวลือและคำครหาจะหยามเหยียด กลับไม่มีใครกล้า 

ท้าทายเขาซึ่งหน้า อย่างไรเสีย สถานะของจยาเยี่ยก็สูงกว่าคนทั่วไป ผู้คุ้มกันเงา 

ของนางแม้ไม่ได้รับความสำคัญเพียงใด  คนเหล่านั้นก็ทำได้เพียงเย้ยหยัน 

เหน็บแนมลับหลังเท่านั้น หามีใครกล้าเสี่ยงอันตรายยั่วยุให้เจ็ดสังหารบันดาล 

โทสะ

เมื่อวาจาระคายหูดังเข้ามาในโสตเขาก็ทำเพียงไม่ได้ยิน หากเป็นสมัยที่อยู่ 

เจียงหนาน น่ากลัวว่าเขาคงเดือดดาลจนชักกระบี่ออกจากฝักแล้ว ถูกต้อง หาก 

ยามนัน้เขาสามารถอดทนมากขึน้อกีนดิ ฉลาดกวา่นีอ้กีสกัหนอ่ย ไหนเลยจะตกอยู ่

ในสภาพเช่นวันนี้ได้

แสงแดดยามเที่ยงส่องลอดผ่านกลีบดอกไม ้ ทาบทอพื้นราวกับเหรียญทอง 

ที่ถูกโปรยลงมา เงาร่มไม้หนาแน่น

ซูอิ่งยิ้มเยาะตัวเอง

จื่อซู่ลดความเร็วฝีเท้าลงโดยไม่รู้ตัว

เด็กหนุ่มคนนั้นยืนอยู่ใต้ชั้นวางดอกไม้ แม้กระทั่งเสียงอึกทึกรอบด้าน 

ก็ยังเงียบสงบลง ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ เขาหุบแขนเสื้อเล็กน้อย ดวงหน้า 

หล่อเหลาดูเยียบเย็น ขนตาที่หลุบมองลงบดบังดวงตาเป็นประกายระยับ ชุด 

สีครามท่ามกลางเงาบุปผา  พาให้รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างน่าแปลก  หัวใจเต้นรัว 

ควบคุมไม่อยู่

“เจ้าเป็นใคร”

วาจาแสนธรรมดา ทวา่นำ้เสยีงกลบัไมธ่รรมดา ยัว่ยวนเขา้กระดกู เจอืดว้ย 
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ความคาดคั้นสามส่วนออดอ้อนสามส่วน พาให้คนฟังวิญญาณหลุดลอยเสียครึ่ง

ซูอิ่งเงยหน้าขึ้น สบนัยน์ตาสะท้อนเปลวเพลิง เรือนผมดำขลับหยักศก 

สยายราวกับธารน้ำตก ขับเน้นผิวขาวผ่องดั่งงาช้าง บนหน้าผากคาดสร้อยทอง  

พลอยสีแดงสดจรดตรงหว่างคิ้วพอดี ส่ายไหวเบา  ๆ  ตามฝีเท้าเยื้องย่าง นัยน์ตา 

ราวกับแมวดูล้ำลึก จมูกโด่งสันราวกับหยก ดูเย้ายวนอย่างบอกไม่ถูก ที่ดึงดูด 

สายตายิง่กวา่รปูโฉมคอืเรอืนรา่งโคง้เวา้อรชรใตช้ดุสแีดงอมทองโปรง่แสง ยัว่สายตา 

อย่างไร้ขอบเขต

กลิ่นหอมหวานสะกดใจโชยเข้านาสิก ซูอิ่งขยับถอยหลังไปหนึ่งก้าว มิได้ 

เอ่ยตอบ

หญิงสาวรี่เข้าไปพินิจมองอย่างไม่เกรงใจยิ่งกว่าเดิมราวกับไม่เห็นการ 

หลบเลี่ยงของเขา

“คนใหม่ของค่ายสังหารหรือ แต่ไม่เคยเห็นมาก่อน บอกพี่สาวซิ เจ้า 

ชื่ออะไร” นิ้วเรียวสวยที่ย้อมเล็บด้วยสีแดงสดจากกลีบเทียนดอกกำลังจะไล้ 

สัมผัสใบหน้าของเขา แต่กลับถูกเขาหลบเลี่ยงอย่างแยบยล

“ซูอิ่ง!”

น้ำเสียงเย็นใสดังเข้ามาในห ู มือขาวสวยหยุดชะงัก หญิงสาวหันไปแย้มยิ้ม  

เอียงคอมองผู้ที่เดินเลียบระเบียงเข้ามา “ที่แท้เป็นคนของน้องสาวนี่เอง หมู่นี้ 

สบายดีหรือไม่”

“จือ่ซูเ่พิง่กลบัมา คาดวา่คงเหนือ่ยแลว้” จยาเยีย่ผงกศรีษะเลก็นอ้ยเปน็พธิี

“นั่นน่ะสิ ข้างนอกหรือจะสบายเท่าในลัทธิ” หญิงสาวยกมือปิดปากยิ้มยั่ว 

“ก่อนไปได้ยินว่าเจ้าลัทธิมอบผู้คุ้มกันเงาให้เจ้า ก็คือเขาหรือ”

“ถูกต้อง”

“ว่าไปแล้ว เจ้าลัทธิช่างดีต่อน้องสาวเหลือเกิน” จื่อซู่คล้ายตัดพ้อคล้าย 

แง่งอน “ถึงได้มอบบุรุษหล่อเหลาให้เจ้า”

“ล้วนเป็นพระคุณของเจ้าลัทธิ”

“ได้ยินว่าเจ้าไม่ชอบเท่าไร” แววตาเป็นประกายสั่นไหวดุจน้ำ จื่อซู่ผ่อน 

ลมหายใจหอมกรุ่น “พี่สาวเปลี่ยนคนให้ดีหรือไม่ คนของข้าเจ้าเลือกได้ตาม 
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สบาย”

“ขอบคุณความหวังดีของจื่อซู่ น่าเสียดายที่เจ้าลัทธิประทานให้ จยาเยี่ย 

มิกล้าเปลี่ยนโดยพลการ”

จื่อซู่ทอดถอนใจ “คนที่โดดเด่นเช่นนี้ทำให้ข้าหวั่นไหวเสียแล้ว เจ้าจะถือสา 

หรือไม่หากข้าเรียกเขามาคุยด้วยบ่อย ๆ”

“แล้วแต่จื่อซู่” จยาเยี่ยไม่แยแส หันกายเตรียมผละจากไป

“น้องสาว ได้ยินว่าครั้งนี้เจ้าลัทธิให้เจ้าไปยังแคว้นซาเชอ๑๓ เป็นเรื่องจริง 

หรือไม่” จื่อซู่พิงชั้นวางดอกไม้อย่างเฉื่อยเนือย เรือนร่างอ้อนแอ้นเย้ายวน  

แววตากวาดมองผ่านซูอิ่งคล้ายจะไร้เจตนา

“จื่อซู่ข่าวสารไวเสียจริง”

“ไม่พาเขาไปหรือ”

“ข้าย่อมมีแผนของตัวเอง”

“บางทีพี่สาวอาจพูดมากไป แต่เก็บผู้คุ้มกันเงาที่มีแต่ชื่อไว้จะมีประโยชน์ 

อนัใด” จือ่ซูห่วัเราะเบา ๆ “ถา้อยา่งไรขา้ไปเรยีนขอใหเ้จา้ลทัธเิปลีย่นคนใหน้อ้งสาว 

ดีหรือไม่ เปลี่ยนเป็นคนที่คล่องแคล่ว เวลาทำงานจะได้สะดวก”

“เพียงผู้คุ้มกันเงาเล็ก  ๆ  คนเดียวก็ทำให้จื่อซู่หนักใจแล้ว” จยาเยี่ยกระตุก 

ยิ้มมุมปาก “เพียงแต่เจ้าลัทธิจัดสรรย่อมมีเหตุผล จยาเยี่ยไม่กล้าคาดเดาส่งเดช 

ยิ่งไม่กล้ารบกวนจื่อซู่ ข้ายังมีธุระต้องทำ ไว้คุยกันวันหลัง” กล่าวจบก็พยักพเยิด 

เล็กน้อยเป็นเชิงบอกซูอิ่ง ก่อนจะหันร่างเดินไปตามระเบียงทางเดิน

จื่อซู่มองส่งตามหลังทั้งสอง ปลายนิ้วเรียวเด็ดดอกไม้สวย พลางแย้มยิ้ม 

อย่างนึกสนุก “น่าเสียดายจริง เชียนหมิงเจ้าว่าอย่างไร”

สิ้นเสียง เงาร่างหนึ่งก็ก้าวออกมาจากหลังต้นไม้ ชายหนุ่มหน้าตาคมสัน  

รวบผมสวมเกี้ยวครอบมวยเข้ามาประชิดข้างกายหญิงสาว สีหน้าฉายแววเฉยชา 

คล้ายไม่แยแส ทว่านัยน์ตากลับสะท้อนความร้อนรุ่มอย่างบอกไม่ถูก มือหนา 

ทั้งสองข้างเลื่อนไปเกาะกุมเอวบางที่เปลือยเปล่า

๑๓ Shache county ชื่อเขตแดนหนึ่งในเมืองคัชการ์
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“จะว่าอย่างไรได้ นางยังเด็กนัก ยังคิดไม่ได้” ว่าพลางลูบไล้ผิวนวล 

หอมกรุ่น น้ำเสียงของชายหนุ่มแหบพร่า สายตาจดจ้องร่างผอมบางที่ไกลออกไป 

“เจ้าถูกใจเจ้าเด็กนั่นหรือ”

“ดูน่าสนใจไม่เบา” ความรู้สึกชาปนคันนิด  ๆ  ทำให้จื่อซู่หัวเราะเสียงเบา  

“เจ้าเองก็เหมือนกันมิใช่หรือ น่าเสียดายที่เจ้าควบคุมนางไม่ได้ มิเช่นนั้น...” มือ 

ที่บั้นเอวขยับรัดแน่นกะทันหัน นางส่งเสียงครางแผ่ว

“อย่ายั่วโทสะข้า ไม่เป็นผลดีกับเจ้า” เชียนหมิงกอดรัดเอวบางของโฉมงาม 

ร่างนุ่มด้วยสีหน้าเรียบเฉย” นางไม่มีทางพ้นเงื้อมมือข้าไปได้หรอก”

“นั่นสิ  เหมือนข้าอย่างไรเล่า”  แววตาของจื่อซู่ เป็นประกายยั่วยวน  

หยอกเย้าเสน่หา

เชียนหมิงมองดวงหน้าที่ขุ่นเคืองนิด  ๆ  ของนางแล้วจึงยิ้ม โน้มร่างลง 

ปลอบประโลมทว่าปากกลับเอ่ยถ้อยคำที่สวนทางกับสีหน้าเกี้ยวพาอย่างสิ้นเชิง  

“เมื่อวานท่านทูตฝ่ายซ้ายกับผู้อาวุโสเซียวหารือกันอย่างลับ  ๆ  อยู่หนึ่งชั่วยาม เจ้า 

รู้หรือไม่”

“สืบได้ความละเอียดหรือไม่” จื่อซู่น้ำเสียงขึงขัง แต่ยังคงสีหน้าหยาดเยิ้ม

“เขาป้องกันอย่างแน่นหนา คนของข้าไม่อาจเข้าใกล้ได้”

“ข้ารู้เพียงว่าท่านทูตฝ่ายซ้ายส่งสารด่วนเรียกผู้อาวุโสจิ้งกลับลัทธิ” น้ำเสียง 

ฉอเลาะกดลงต่ำ “เจ้าลัทธิสั่งการให้ท่านทูตฝ่ายขวาตรวจสอบรายการเครื่อง 

บรรณาการจากแดนประจิมในแต่ละปี ซ้ำยังส่งผู้อาวุโสขุยไปเทียบความถูกต้อง 

ยังแคว้นต่าง ๆ อย่างลับ ๆ อีกด้วย”

“มีใครอื่นจับสังเกตหรือไม่”

“จยาเยี่ยน่าจะเดาอะไรได้” จื่อซู่แค่นเสียงเย็นชา “ยายเด็กนั่นฉลาดเป็น 

กรด มิเช่นนั้นจะประจวบเหมาะเป็นฝ่ายเสนอตัวไปที่แคว้นซาเชอได้อย่างไร”

“นางเฉลียวฉลาดนัก เจ้ามีแผนอย่างไร” เชียนหมิงระบายยิ้มชื่นชม  

ก้มศีรษะลงขบลำคอระหงขาวเนียนเบา ๆ 

“ข้าหรือ” หญิงสาวสูดลมหายใจแผ่วเบา หลับตาเร้นประกายเย็นเยือก  

“ข้าจะทำอะไรได้ ก็ต้องเชื่อฟังเจ้าอยู่แล้ว”
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เชียนหมิงไม่ปริปากตอบอยู่ครู่ใหญ่ แววตาล้ำลึกคล้ายกำลังครุ่นคิดชั่ง 

น้ำหนัก นิ้วทั้งห้าลูบไล้ไปทั่ว ทันใดนั้นก็เลื่อนขึ้นกอบกุมเนินอกนุ่มชันแรง  ๆ  

ทีหนึ่ง กระซิบอย่างร้ายกาจ “เชื่อฟังข้า เช่นนั้นก็กลับห้องกับข้าก่อน”

หญิงสาวขำคิกออดอ้อน ปล่อยให้เขารวบร่างอุ้มขึ้น ขดกายซุกอยู่ใน 

อ้อมอกของเชียนหมิงอย่างว่าง่าย ไม่รู้เมื่อไรที่ดอกไม้สดบนเรียวนิ้วถูกขยี้จน 

แหลกละเอียด ร่วงหล่นลงสู่พื้น


