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ค�ำน�ำ

ในที่สุดเราก็เดินทางร่วมกับชิงโม่เหยียนและหรูเสี่ยวนันมาถึงเล่มสุดท้ายแล้ว 

ในเล่ม 7 นีเ้กิดเร่ืองราวข้ึนมากมายจริงๆ ค่ะ ไหนจะเร่ืองค่ายกลในหมูบ้่านจงซีเหม่ยจิง่  

ไหนจะเร่ืองทีห่รูเสีย่วนันถกูลอบท�าร้ายและถกูเปิดผนึกความทรงจ�า ไหนจะเร่ืองทีท่าง

สสุานโบราณเกดิเพลงิไหม้ แล้วยงัมเีร่ืองทีเ่จ้าหมาโง่บาดเจบ็สาหสัอกี เล่ามาถงึขนาดน้ี 

ยังไม่พ้นช่วงต้นของเล่มเลยนะคะ

และหากนักอ่านก�าลงัรอคอยบทสรุปของเร่ืองราวต่างๆ อยูล่่ะก ็ ต้องบอกเลยว่า 

ไม่ผดิหวงัแน่นอน เพราะในเล่มจบน้ีจะคลีค่ลายปมต่างๆ ทีเ่ราเคยสงสยั ทัง้ชาตกิ�าเนิด 

ของหรูเสี่ยวนัน ทั้งความลับของหรูอีโจว รวมไปถึงเร่ืองราวของตัวร้ายในเรื่องที ่

คอยมาวนเวียนตั้งแต่เล่ม 1 จนถึงเล่มน้ีอีกด้วย ถ้าอยากรู้แล้วว่าพระ-นางและ 

ผองเพื่อนจะจัดการกับตัวร้ายอย่างไร โลกน้ีจะกลับมาสงบสุขได้อีกหรือไม่ แล้ว 

ด้านความรักของหรูเสีย่วนันกบัชิงโม่เหยยีนเล่าจะมอีนัต้องพลดัพรากกันอกีหรือเปล่า 

พลิกกระดาษหน้าถัดไป ก้าวเท้าเข้าไปพิสูจน์เรื่องราวต่างๆ นี้ไปพร้อมกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"เสี่ยวนัน?" ชิงโม่เหยียนย่อตัวลง ย่ืนมือไปยังเด็กน้อยในความมืด พูดเสียงอ่อนโยนว่า  
"เสี่ยวนันไม่ต้องกลัว ข้ามารับเจ้ากลับบ้านแล้ว"

ตามข้าไปเถอะ ไม่ต้องสนใจชะตาชีวิตบ้าบออะไรนั่น
อยู่ข้างกายข้า เจ้าไม่ต้องไปเป็นผู้กอบกู้โลกอะไร และไม่ต้องแข็งแกร่งอะไรอย่างนั้น
กลับมาอยู่ข้างกายข้าเถอะ เจ้าแค่มามีชีวิตอยู่เป็นผู้หญิงของข้า อยากหัวเราะก็หัวเราะ  

อยากร้องไห้ก็ร้องไห้ เป็นผู้หญิงที่มีความสุขคนหนึ่ง จนกระทั่งผมขาวทั่วหัว ฟันหลุดหมดปาก...



✱ หรูเสี่ยวนัน  ภายนอกอาจจะดูราวกับเด็กไร้เดียงสาที่ไม่เคยเห็น 

โลกกว้าง แต่ความจริงเป็นคนทีจ่ติใจเข้มแข็ง มรัีกมัน่คง 

ให้แก่ชิงโม่เหยียนเพียงผู้เดียว

✱ ชิงโม่เหยียน  เทพดารามังกรเขียว สีหน้าท่าทางดูเยือกเย็นราวกับ

จอมปีศาจ เป็นคนทีค่บหาได้ยากมาก ทว่ากับหรูเสีย่วนัน 

กลับอ่อนโยนยิ่ง

✱ หลิงเซียวเทียน  เทพดาราหงส์เพลิง มีสายเลือดของเผ่าเซินอวี้ แม้จะ

ไม่มีดวงตาทพิย์ แต่มปีระสาทสมัผสัไวกบัเร่ืองทีเ่ป็น

อนัตราย

✱ ซูไป๋ถง  ภรรยารักของหลิงเซียวเทียน คู่เฟิ่งหวงที่คืนชีพจาก

เปลวเพลงิด้วยกนั ฝีมอืท�าขนมและของว่างยอดเยีย่มมาก

✱ เสวียนจี้  คนรุ่นหลังของเสวียนอวี้ รับหน้าที่ขับรถให้และคอย

ปกป้องดูแลหรูเสี่ยวนัน แม้ใจจะชมชอบอีกฝ่ายอยู่  

แต่ก็ค�านึงถึงความเหมาะสมเสมอ

✱ จินไป่เหอ  สมาชิกคนส�าคัญของสมาคมเทียนตั้งซีเยวี่ย น�้าเสียง

ยั่วยวนทรงเสน่ห์ รูปร่างงดงามและอ่อนวัยกว่าอายุ

✱ คุณหง  ตาอ้วนหง ผูจ้ดัการใหญ่บริษทัอสงัหาฯ ทัว่อวี ้ ชอบกนิ 

อาหารดิบหรือเลือดสดๆ

แนะน�ำตัวละคร
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บนลานกว้างของหมูบ้่านจงซเีหม่ยจิง่ ค่ายกลเร่ิมแสดงประสทิธิภาพ  

ดึงดูดไอความแค้นทั้งหมดบนท้องฟ้าในเมืองละแวกใกล้เคียงเข้ามา

หินเฟิ่งหวงปล่อยเปลวเพลิงพุ่งสู่ท้องฟ้า

หรูเสี่ยวนันสามารถรับรู้ได้ว่าเปลวเพลิงน้ันไม่มีความร้อน ต่อให้

หลังจากนั้นเปลวเพลิงกระจายตัวออกมา โอบล้อมพวกเขาอยู่ภายใน  

แต่กลับไม่เกิดความไม่สบายตัวใดๆ เลย

ปีศาจถูกดึงดูดมา แต่พวกมันไม่ถูกเปลวเพลิงเผาท�าลายโดยง่าย

อย่างน้ัน พวกมันรวมตัวอัดแน่นอยู่บนท้องฟ้าเหนือค่ายกล เหมือน 

อยากจะหาโอกาสลอบโจมตีคนข้างล่าง

หรูเสี่ยวนันลอบหยิบยันต์ออกมา เตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อ 

ปกป้องหลิงเซียวเทียนกับซูไป๋ถงที่ยืนอยู่หน้าหินเฟิ่งหวงไม่สามารถ 

ขยับได้

575
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"เจ้าดูแลตัวเองให้ดีเถอะ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยพลางดีดนิ้ว

จอมกู่ขยายตัวขึ้นทันใด

แม้แต่นกกุ่ยเชอท่ีเกาะอยู่บนไหล่หรูเสี่ยวนันก็กางปีกบิน ต่อสู้ฆ่า

ฝูงปีศาจกลางอากาศเหนือค่ายกลเหล่านั้น

หรเูสีย่วนันดจูนตาลายไปหมด ในใจกลบัพูดไม่ออกว่ารู้สกึอย่างไร

มีหลายครั้งท่ีนางติดตามปู่รับการจ้างวานไปก�าจัดปีศาจ ปู่ล้วน 

ต้องอาศัยก�าลังของตัวเอง หากปู่มีทหารวิญญาณท่ีแกร่งกล้าแบบน้ีได ้

ก็ไม่ต้องล�าบากอย่างนั้นแล้ว และภายหลังก็ไม่ต้องถูกท�าร้ายจนตาย 

อีกด้วย

แต่พอคดิดอูกีทนีางก็ได้แต่ย้ิมเศร้า ทหารวิญญาณแกร่งกล้าแบบนี ้

ก�าราบได้ยากมาก พูดถึงที่สุดแล้ว เป็นเพราะมีชิงโม่เหยียนอยู่ สหาย 

ข้างกายนางเหล่านี้จึงมีเพิ่มมากขึ้น

ความรู้สึกแบบนี้ ช่างดีเหลือเกิน...

ต่อให้เปลวเพลิงจากหินเฟิ่งหวงมีพลังอย่างยิ่ง แต่หลิงเซียวเทียน

กับซูไป๋ถงสองคนก็ต้องยืนอยู่เกือบหน่ึงชั่วโมงจึงช�าระล้างไอความแค้น

ที่ดึงดูดมายังค่ายกลจนหมดได้

"เหนื่อยแล้วกระมัง" มู่ป๋อหลุนหยิบขวดน�้าแร่ย่ืนไปให้พลางเอ่ย  

"ที่เหลือมอบให้เป็นหน้าที่พวกเราก็พอแล้ว"

หลงิเซียวเทียนรบัน�า้มา แล้วพาซไูป๋ถงออกจากเขตค่ายกลไปก่อน

นักพรตเฉินอยู่ข้างนอกมองจนตาค้าง

จอมเวทของสมาคมเทียนต้ังซีเยว่ียไม่มีคนลงมือแม้แต่คนเดียว 

ต้ังแต่ต้นจนจบล้วนเป็นพวกชิงโม่เหยียนควบคุมสถานการณ์ทั้งหมด 
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อยู่ทางนี้

จอมเวทจ�านวนไม่น้อยแอบกระซิบกระซาบกัน

"พวกเขาเป็นใคร ถึงได้ร้ายกาจแบบนี้..."

"นายไม่เคยได้ยินหรือ ครั้งก่อนคนท่ีท�าลายป้ายสะกดมารของ 

นักพรตเฉินก็คือคนคนนั้น..."

มีคนแอบชี้ไปที่ชิงโม่เหยียน

"เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือ ฉันคิดว่าเป็นแค่ข่าวลือ"

"พวกเขาเป็นคนที่เพิ่งสอบผ่านได้หนังสือรับรองคุณสมบัติในปีนี้"

"พูดตลกอะไร มือใหม่ก็มีพลังแบบนี้แล้ว?"

"พวกเขาไม่ได้เข้าสมาคมเทียนตัง้ซเียว่ียหรอื ถ้ามพีลงัของพวกเขา 

เทียนตั้งซีเยวี่ยก็ไม่ต้องกลัดกลุ้มว่าไม่มีคนแล้ว"

"...ดูเหมือนจะไม่นะ"

หรเูสีย่วนันเงีย่หูฟัง ความกระหย่ิมย้ิมย่องในใจนัน้ไม่ต้องพูดถึงเลย

แหะๆ สามีของข้าเท่ที่สุด

หึ พวกนายไม่ได้เรื่องสักคน รีบๆ ถอยไป!

ปีศาจที่เหลือใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าก็กวาดล้างได้เกือบหมดแล้ว 

ประสิทธิภาพของค่ายกลใกล้จะจางหายไป ชิงโม่เหยียนจึงได้หยุดลง

"ที่เหลือพวกคุณคงไม่มีปัญหาแล้ว" เขาเอ่ยกับจินไป่เหอ

ค�าพูดนี้เป็นการดูหมิ่นอย่างยิ่ง

จินไป่เหอเลิกคิ้วขึ้นพร้อมหัวเราะเบาๆ "ชิงโม่เหยียน ปากของนาย

เคลือบยาพิษเสียจริง"

มู่ป๋อหลุนยื่นมือไปหยิบหินเฟิ่งหวงขึ้นมาจากบนโต๊ะ แล้วเอาออก
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จากค่ายกลไป

นักพรตเฉินชิงเดินเข้าไปหา "ของสิ่งนี้พวกนายเอาไปไม่ได้"

มู่ป๋อหลุนซ่อนหินเฟิ่งหวงไว้ข้างหลัง "ผมสงสัยว่าคุณยังรู้จักอาย 

อยู่หรือเปล่า"

"นายว่าอะไรนะ!" นักพรตเฉินถูกค�าพูดตอกใส่จนเกือบหงายหลัง 

คนที่นับว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่คนหน่ึงกล้ามาพูดจาแบบนี้ตรงหน้าเขาต้ังแต่

เมื่อใดกัน!

ควรต้องรูว่้าเขาเป็นอาจารย์ผูส้อบประเมนิของสมาคมเทียนตัง้ซเียว่ีย  

จอมเวทมือใหม่จ�านวนเท่าใดอยากจะมาฝากตัวเป็นศิษย์ของเขา

มู่ป๋อหลุนถลึงตาเอ่ย "จินไป่เหอบอกแล้วว่าขอเพียงพวกเราช่วย

พวกคุณกวาดล้างไอความแค้นจนหมดก็จะมอบมันให้พวกเรา ตอนนี ้

คุณคิดจะเปลี่ยนใจหรือ"

"นีเ่ป็นอาวุธเวทโบราณ จะให้พวกนายเอาไปตามใจชอบได้อย่างไร" 

นักพรตเฉินพูดอย่างโมโห "จินไป่เหอรับปากพวกนายเอง ฉันยังไม่ได ้

คิดบัญชีกับเธอเลย!"

"คิดบัญชีหรือ" เสียงผู ้หญิงดังมาจากข้างหลัง แฝงด้วยความ 

เย็นเยือกลึกถึงกระดูกอย่างประหลาด

นักพรตเฉินรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันใด

จนิไป่เหอดวงตางามแฝงรงัสอี�ามหติ ไม่เหลอืความงดงามหย่ิงทะนง 

เช่นที่ผ่านมา

"เรื่องที่ฉันรับปากไม่เป็นผลตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้านายไม่พอใจก็ให้ฉัน

ออกจากเทียนตั้งซีเยวี่ยได้"
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พอค�าพูดนี้ออกมา แม้แต่เหล่าจอมเวทที่มามุงดูความสนุกล้วน 

ตกตะลึงไปทันที

คนมคีวามสามารถของสมาคมเทียนตัง้ซเียว่ียมน้ีอยลงทุกวัน ตอนน้ี 

คนท่ีสามารถเป็นหน้าเป็นตาได้มีเพียงจินไป่เหอ บาทหลวงถัง และ 

นักพรตเฉินสามคนเท่านั้น หากจินไป่เหอถอนตัวออกไปล่ะก็...

"คุณจิน คุณอย่าล้อเล่นเลย คุณจะออกไปได้อย่างไร"

"นัน่ส ิถ้าคุณออกไปแล้ว เทียนต้ังซเียว่ียคงอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจรงิๆ"

จนิไป่เหอไม่สนใจค�าเกลีย้กล่อมของคนอ่ืน จ้องตรงไปทีน่กัพรตเฉนิ 

คนเดียว

นักพรตเฉินถูกจินไป่เหอจ้องจนไม่รู้จะจบเรื่องนี้อย่างไร เขาหันไป

จ้องพวกชิงโม่เหยียนอย่างโกรธเกรี้ยวแวบหนึ่ง ก่อนจะเอ่ยขึ้น "พวกเรา

กลับห้องท�างานก่อนแล้วค่อยว่ากัน"

ชงิโม่เหยียนไม่สนใจ อย่างไรเสยีหนิเฟ่ิงหวงก็อยู่ในมอืพวกเขาแล้ว 

หากนักพรตเฉินคิดจะใช้ไม้แข็งเอากลับไปให้ได้ เขาก็ไม่ถือสาท่ีจะใช ้

ไม้แข็งด้วยเช่นกัน

ตอนท่ีทุกคนอยู่ในห้องท�างาน แม้แต่หรเูสีย่วนนัก็เหน็ความผิดปกติ

แล้ว หากสู้กันขึ้นมาจริงๆ ชิงโม่เหยียนเตรียมจะแย่งมันมาแน่ ดังนั้น 

นางจึงแอบกระตุกเสื้อของซูไป๋ถง แล้วชี้ออกไปข้างนอก หากสู้กันขึ้นมา

พวกนางอยู่ที่นี่จะเกะกะได้

ซูไป๋ถงรู้ความหมาย ทั้งสองคนจึงเดินออกจากห้องท�างานไป

ในตึกใหญ่ทางนี้ว่างเปล่า ไม่มีเงาร่างใครสักคน หรูเสี่ยวนัน 

พาซูไป๋ถงขึ้นไปบนยอดตึก
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เมืองที่ไอความแค้นจางหายไปท้องฟ้าสว่างและใสกระจ่างยิ่ง

หรูเสี่ยวนันย่ืนแขนออกไป แล้วบิดข้ีเกียจอย่างสบายตัว "อากาศ

สะอาดดีเหลือเกิน"

ซูไป๋ถงพิงรั้วกั้นบนยอดตึกมองไปไกล

"สูงมากใช่หรือไม่ มองได้ไกลมากเลยสินะ" หรูเสี่ยวนันพูดอย่าง

ภูมิใจ "สิ่งปลูกสร้างโบราณไม่มีตึกสูงๆ แบบนี้"

ในสมยัโบราณพิถีพิถันเรือ่งระดับชนชัน้ หากสิง่ปลกูสร้างสงูเกินไป

จะถูกเอาผิดได้

ทัง้สองคนยืนคุยกันอยู่บนยอดตึก หรเูสีย่วนนัเล่าเรือ่งน่าสนกุต่างๆ 

เกี่ยวกับเมืองในปัจจุบันให้ซูไป๋ถงฟัง

"จริงสิ ได้ยินว่าเจ้าท�าของว่างอร่อยๆ เป็นหรือ" หรูเสี่ยวนันถามขึ้น

"เป็นเล็กน้อย" ซูไป๋ถงมีท่าทีสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมาตลอด

"เจ้าอย่าถ่อมตัวเลย ข้าได้ยินหลิงเซียวเทียนบอกว่าของว่าง 

ท่ีเจ้าท�าอร่อยมาก เขาเคยโอดครวญกับพวกเราบ่อยครั้งว่าของว่าง 

ในโลกปัจจุบันนี้ไม่อร่อยเท่า"

"เขาพูดเช่นนี้จริงหรือ"

หรูเสี่ยวนันพยักหน้าหงึกๆ

ซูไป๋ถงคิดสักครู่ก็เอ่ยว่า "ที่บ้านเจ้ามีกลีบดอกไม้แห้งหรือไม่ คืนนี้

ข้าท�าให้พวกเจ้าลองชิมสักหน่อยก็ได้"

"ไม่มี แต่พวกเราซื้อได้" หรูเสี่ยวนันพูดด้วยรอยย้ิม "โลกปัจจุบัน 

มีดีตรงนี้ ขอเพียงมีเงิน เจ้าอยากได้อะไรก็ซื้อหาได้"

พอหรูเสี่ยวนันพูดถึงเงิน แววตาของซูไป๋ถงก็สลดลง
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หรูเสี่ยวนันหัวเราะแห้ง "เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหรอก พวกเจ้า 

เป็นคนที่ข้าปลุกออกมา ข้าเป็นเจ้าบ้าน อีกทั้งยังมีชิงโม่เหยียนอยู่  

ย่อมไม่ปล่อยให้พวกเจ้าท้องหิวแน่นอน!"

ทัง้สองคนพูดจาหวัเราะกัน อยู่ด้วยกันนานเข้าซไูป๋ถงก็ค่อยๆ เข้าใจ

นสิยัของหรเูสีย่วนัน นางค่อนข้างไร้เดียงสา แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา  

บางครั้งพูดจาโดยไม่กลั่นกรอง แต่ไม่มีความคิดร้ายอะไร

"คุณหรู พวกคุณอยู่ที่นี่เองหรือ" ตรงบันไดมีเสียงชายหนุ่มแปลกหู

ดังลอยมาอย่างฉับพลัน

หรเูสีย่วนนักับซไูป๋ถงหันไปตามเสยีง เหน็เพียงตรงบนัไดมชีายหนุม่

แปลกหน้าที่แต่งตัวเป็นจอมเวทสองคนยืนอยู่

"นักพรตเฉินพูดคุยกับคุณชิงเสร็จแล้ว คุณชิงเตรียมจะกลับแล้ว  

ขอให้คุณหรูรีบลงไป"

"อ้อ รู้แล้ว" หรูเสี่ยวนันตอบรับเสียงใส แต่กลับไม่ขยับแม้แต่น้อย

ซูไป๋ถงหันมองไปทางนางอย่างแปลกใจ

หรเูสีย่วนันใบหน้ามรีอยย้ิม แต่มอืข้างหนึง่กลบัย่ืนเข้าไปในกระเป๋า

สะพายข้างใบเล็กข้างล�าตัว

ซูไป๋ถงดวงตาเปล่งประกาย

"คุณหรู ขอให้คุณรีบสักหน่อย คุณชิงเร่งแล้ว"

"รูแ้ล้ว พวกเราคยุกันจบแล้วจะไป" หรเูสีย่วนันขยับไปข้างกายซไูป๋ถง 

ด้วยรอยย้ิมสดใส แสร้งท�าท่าทดีลูกึลบัพลางพูดว่า "ข้าจะบอกความลบัเจ้า 

สักอย่าง..."

จากนั้นซูไป๋ถงก็ได้ยินหรูเสี่ยวนันพูดข้างหูนางอย่างชัดเจนว่า 
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"ผู้ชายสองคนน้ีเป็นปีศาจแปลงกายมา อีกครู่เจ้าหลบอยู่ข้างหลังข้า  

อย่าออกมาเด็ดขาด"
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บนยอดตึก ชายหนุม่แปลกหน้าสองคนรอพวกหรูเส่ียวนันเดินลงไป 

ด้วยสีหน้าเป็นมิตร

หรูเสี่ยวนันกระซิบข้างหูซูไป๋ถงแล้วก็เดินไปทางสองคนนั้นด้วย 

รอยยิ้มสดใส

ซไูป๋ถงยืนอยู่กับท่ีไม่ขยับเขย้ือน นางมองออกว่าสายตาของชายหนุม่ 

สองคนจ้องที่ตัวหรูเสี่ยวนันอยู่ตลอด

ในตอนท่ีหรเูสีย่วนันจะเดินผ่านตัวพวกเขา นางชยัูนต์ท่ีแอบซ่อนไว้ 

ในมือขึ้นมา

ชายหนุ่มสองคนเดิมทีก็มีความเคลื่อนไหวในเวลาน้ีเช่นกัน ทว่า

ยันต์น้ีพอแตะตัวพวกเขา ก็เหมือนกับแทงรากเข้าไปในร่างกายของ 

พวกเขาทันที

ทั้งสองคนขยับตัวไม่ได้

576
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หรูเสี่ยวนันสองมือท�ามุทระและตะโกนว่า "ทลาย!"

ความเคลือ่นไหวของทัง้สองคนชะงกั จากนัน้ก็เหมอืนกองดนิโคลน

ไหลลงพื้นไป

หรเูสีย่วนนัเดนิไปตรงหน้าพวกเขาอย่างระวงัตวั ก่อนจะใช้ปลายเท้า 

เตะผู้ชายคนหนึ่งในนั้น

แน่นอนว่าไม่มีการตอบสนอง

นางจึงได้ย้ิมสดใสหันหน้ากลับมาย่ืนมือท�าท่า 'ชูสองน้ิว' ไปทาง 

ซูไป๋ถง "สบายใจได้ เรื่องการต่อกรกับปีศาจที่อ่อนหัดแบบนี้ข้าเก่งมาก"

"พวกเขาไม่ใช่มนุษย์หรือ"

"ไม่ใช่...ควรจะพูดว่าพวกเขายังใช้ร่างกายส่วนหนึ่งของมนุษย์  

แต่ภายในถูกปีศาจควบคุมหมดแล้วกระมัง"

"เหมอืนถูกฉงเหนียงควบคุมไว้น่ะหรอื" ซไูป๋ถงพยายามท�าความเข้าใจ 

ด้วยวิธีของนาง

"เอ่อ...ฉงเหนียง? หมายถึงจอมกู่ที่ชิงโม่เหยียนควบคุมอยู่นั่นหรือ" 

คราวนี้ถึงตาหรูเสี่ยวนันงุนงงบ้าง

นางเคยพบฉงเหนยีงเพียงครัง้เดียว แต่ไม่เคยเห็นว่าอกีฝ่ายควบคมุ

ตัวหนอนอย่างไร

พวกนางสองคนเหมือนสื่อสารกันไปคนละทาง

หรูเสี่ยวนันหาเบาะแสอะไรจากตัวชายท่ีนอนอยู่บนพ้ืนไม่ได ้

จึงเสนอว่า "พวกเราลงไปข้างล่างกันก่อนเถอะ"

หากบอกชิงโม่เหยียน เขาคงสืบอะไรออกมาได้บ้าง

ซูไป๋ถงเดินไปที่บันไดก่อน หรูเสี่ยวนันเดินตามข้างหลัง
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ทันใดน้ันหรูเสี่ยวนันก็รับรู้ได้ว่ามีลมรุนแรงจู่โจมมาจากข้างหลัง 

นางจึงหันหน้าไปตามสัญชาตญาณ

ข้างหลังเป็นดาดฟ้าที่ว่างเปล่า นอกจากชายหนุ่มสองคนท่ีนอน 

อยู่บนพื้นก็ไม่มีใครคนอื่นอีก

ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเลื่อนมาใกล้ผ่านหน้าของนางไป และ

ตกกระทบบนผนังเสียงดังปัง ท�าให้ผนังปูนทะลุเป็นรูใหญ่

ซูไป๋ถงตกใจและหลุดปากพูดออกมา "มีอาวุธลับ!"

หรูเสี่ยวนันไม่ทันได้แก้ไขค�าผิดของนาง เพราะตอนที่เห็นซูไป๋ถง 

เข้ามาคิดจะดึงตัวนาง แสงสว่างซึ่งท�าให้ตาพร่าล�าหนึ่งก็ยิงมาจาก 

ยอดตึกใหญ่อีกหลังฝั่งตรงข้าม

แสงนั้นท�าให้หรูเสี่ยวนันต้องหรี่ตาลง

"รีบเข้าไป!" หรูเสี่ยวนันผลักซูไป๋ถงให้หลบไปในทันที

ซูไป๋ถงร่างกายเสียการทรงตัว เกือบจะกลิ้งตกบันไดลงไป โชคดีที่

นางคว้าราวบันไดไว้ได้ทัน รอจนนางทรงตัวได้ก็เห็นร่างของหรูเสี่ยวนัน

โอนเอนไปหนึ่งก้าว

"เสีย่วนัน?!" ซไูป๋ถงเหน็ทีหั่วไหล่ของหรเูสีย่วนนัมสีีแดงเป็นป้ืนใหญ่

อย่างรวดเร็ว

เลือด!

ซูไป๋ถงรู้สึกตกใจ แต่เวลาต่อมาก่อนที่นางจะคิดได้ว่าตัวเองควร 

ท�าอะไร นางก็กระโจนไปรับตัวหรูเสี่ยวนันที่ล้มลงไว้แล้ว

"เสีย่วนนั! เจ้าถูกอาวุธลบัหรอื" ซไูป๋ถงรบีตรวจดทูีบ่าดแผลของนาง 

แต่ไม่เห็นอาวุธแหลมคมอะไรอย่างที่คิดไว้
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ในตอนนี้เองก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากข้างล่างตึก

"ถงถง พวกเจ้าอยู่ข้างบนหรือไม่" หลิงเซียวเทียนตามมาแล้ว

ซูไป๋ถงกอดร่างของหรูเสี่ยวนันไว้แน่นพลางเอ่ย "เสี่ยวนันบาดเจ็บ 

เจ้ารีบมาเร็วเข้า!"

หลิงเซียวเทียนได้ยินดังนั้นก็ตกใจมาก รีบวิ่งมาที่ยอดตึกทันที

"มีอาวุธลับลอยมาท�าร้ายเสี่ยวนันบาดเจ็บ แต่ข้ามองไม่เห็นว่า 

เป็นอะไร..." ซูไป๋ถงพูดอย่างร้อนใจ

หลงิเซยีวเทียนตรวจดูสองคนท่ีนอนอยู่บนพ้ืน จากน้ันรีบพาซไูป๋ถง 

กับหรูเสี่ยวนันเข้าไปในตัวตึก

"น่ันไม่ใช่อาวุธลับ นั่นคือลูกปืน" หลิงเซียวเทียนอธิบาย "ได้ยิน 

ชิงโม่เหยียนพูดว่าของสิ่งนี้สามารถยิงได้ไกลที่สุดถึงสองลี้"

ซูไป๋ถงตกใจ "มิน่าเล่าเมื่อครู่พวกเราจึงไม่เห็นใครเลย"

หรูเสี่ยวนันพิงอยู่ในอ้อมกอดของซูไป๋ถง เลือดที่ไหลออกมาจาก 

หัวไหล่ย้อมให้กระโปรงสีขาวของซูไป๋ถงเป็นสีแดง ทันใดน้ันหรูเส่ียวนัน

ก็กุมหัวและกรีดร้องออกมาเสียงดัง

"เสี่ยวนัน เจ้าเป็นอะไรไป!" ซูไป๋ถงถูกท�าให้ตกใจ นางพอจะรู้ 

วิธีรักษาโรคช่วยคนอยู่บ้าง แต่ตอนน้ีในมือนางไม่มีของอะไรที่เอามาใช ้

ได้เลย

หลงิเซยีวเทยีนตกใจเช่นกัน เก่ียวกับเรือ่งในยุคปัจจบุนั ส่ิงท่ีพวกเขา 

เข้าใจไม่เพียงพออย่างมาก ดังนั้นจึงไม่กล้าแตะต้องหรูเสี่ยวนันส่งเดช

ในตอนนี้เองมู่ป๋อหลุนกับชิงโม่เหยียนก็ขึ้นมา

ตอนที่ได้ยินเสียงหรูเสี่ยวนันกรีดร้อง ชิงโม่เหยียนก็จับราวบันได 
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กระโดดขึ้นเหยียบบนนั้น แล้วลอยตัวไม่กี่ก้าวก็ถึงตรงที่พวกหรูเสี่ยวนัน

อยู่แล้ว

ซูไป๋ถงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู ่ให้ชิงโม่เหยียนฟังอย่างคร่าวๆ  

หนึ่งรอบ

ชิงโม่เหยียนรีบรุดขึ้นไปบนดาดฟ้า กวาดตามองไปรอบด้านด้วย

สายตาคมกริบ

มู ่ป๋อหลุนย่อตัวลงตรวจร่างชายหนุ ่มแปลกหน้าสองคนท่ีถูก 

หรูเสี่ยวนันก�าราบล้มลงบนพื้นอย่างละเอียด

"เป็นมนุษย์ท่ีถูกปีศาจควบคุม" มู่ป๋อหลุนพูด "พวกเขาคงจะไม่ได้

ท�าร้ายเสี่ยวนัน"

หรูเสี่ยวนันกุมหัวกรีดร้องออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่ ราวกับก�าลัง

อดทนกับความเจ็บปวดบางอย่าง และสลัดหลุดจากมันไม่ได้

ชิงโม่เหยียนรู้สึกร้อนรนใจ รีบเข้าไปอุ้มนางขึ้นมา

จากนั้นทั้งหมดก็ลงไปข้างล่างพร้อมกัน

ตอนท่ีจนิไป่เหอเหน็ชงิโม่เหยียนอุม้หรเูสีย่วนันทีค่รึง่ตัวย้อมด้วยเลอืด  

และพวกมูป๋่อหลนุส่งศพท่ีไม่รูท่ี้มาแน่ชดัสองศพมาให้ สหีน้าของจนิไป่เหอ 

ก็เคร่งเครียดตามไปด้วย

"ท่ีน่ีเทียนต้ังซีเยว่ียรับผิดชอบ น่าจะรับประกันความปลอดภัยได้" 

ก่อนจะจากไป ชงิโม่เหยียนทิง้ค�าพูดเย็นชาไว้หน่ึงประโยค "เรือ่งนีผ้มหวังว่า 

หลังจากนี้เทียนตั้งซีเยวี่ยคงจะให้ค�าตอบที่น่าพอใจกับผมได้"

จนิไป่เหอมองดนูกกุ่ยเชอท่ีอยู่ตรงลานกว้างแปลงกายเป็นพาหนะ 

บรรทุกพวกชิงโม่เหยียนลอยขึ้นฟ้า ในดวงตาก็ปรากฏประกายดุดัน  
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รบีเอ่ยสัง่คนใต้บงัคบับญัชาทนัทว่ีา "ไปเรยีกจอมเวททีรั่บผดิชอบค่ายกล

ในตัวตึกมาให้หมด"

นกัพรตเฉนิกลบัไม่คดิอย่างน้ัน เขาแค่นเสยีงสบถเย็นชาพลางเอ่ย 

"คิดจะให้เทียนตั้งซีเยวี่ยให้ค�าตอบเขา เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน"

จินไป่เหอหันขวับมามองนักพรตเฉิน ก่อนจะพูดประชดประชัน 

เสียงเย็นชา "นายคิดว่าเทียนตั้งซีเยวี่ยเป็นสถานที่อะไร! ทั้งที่อยู่ภายใต้

สายตาของพวกเรากลับมีปีศาจบุกเข้ามา แล้วยังท�าร้ายคนอีกด้วย  

ฉนัคดิว่าครัง้หน้าเป็นไปได้มากว่าจะมปีีศาจปรากฏตวัตอนทีน่ายนอนหลับ  

แล้วเอาหัวของนายไป"

นักพรตเฉินริมฝีปากกระตุกสองที

"ตรวจสอบค่ายกลทั้งหมด จอมเวทที่เคยเข้ามายุ่งกับตึกหลังนี ้

ทุกคนให้มารวมกันที่นี่"

เพ่ิงสิ้นเสียงพูดของจินไป่เหอก็มีคนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาจากข้างนอก 

หายใจหอบพูดว่า "คุณจิน เมื่อครู่พวกเราอยู่ในตึกร้างหลังหน่ึงพบศพ 

ของจอมเวทสองคนครับ...สภาพศพไม่ครบสมบูรณ์แล้ว"

จินไป่เหอสีหน้าเย็นเยือกในทันที "พวกเขาตายยังไง"

"ถูกปีศาจฆ่า...แล้วก็...ค่ายกลป้องกันภัยของตึกหลังนี้พวกเขา 

เป็นคนรับผิดชอบครับ..."

นักพรตเฉินแค่นเสียงสบถเหยียดหยัน หมุนตัวแล้วเดินออกไป

จินไป่เหอนั่งกลับลงไปบนเก้าอี้ช้าๆ นางรู้ว่าตัวเองลงมือช้าเกินไป 

ไม่ว่าอกีฝ่ายจะเป็นใครก็ได้ชงิลงมอืก่อนและก�าจดัเบาะแสท้ังหมดไปแล้ว
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ความเร็วของนกกุ่ยเชอเร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ เพราะมันเป็นปีศาจ 

สามารถลอยไปตามสายลมได้ เพียงไม่นานมนัก็บรรทกุพวกชงิโม่เหยียน 

กลับมาถึงต�าบลแล้ว

มู ่ป๋อหลุนโทรศัพท์แจ้งหมอจงไว้ตั้งแต่แรก เพ่ือให้เขาเตรียม 

ยาสมานแผลเอาไว้ให้พร้อม

"ดทู่าแล้วเหมอืนมบีางอย่างเกิดขึน้กับมนตร์ปิดผนกึในสมองคณุหร"ู  

หมอจงส่ายหน้าไม่หยุด เขาก็คิดไม่ถึงเช่นกัน ทั้งท่ีก่อนหน้าน้ีมนตร ์

หายไปแล้ว เหตุใดจู่ๆ จึงเกิดขึ้นมาอีกครั้งได้

ชิงโม่เหยียนด้านหนึ่งปลอบขวัญหรูเสี่ยวนันท่ีดิ้นไปมาไม่หยุด  

อีกด้านหนึ่งตัดเสื้อผ้าตรงบาดแผลของนางออก

หมอจงหยิบที่คีบมา ยื่นเข้าไปในบาดแผลของหรูเสี่ยวนัน ผ่านไป

ชั่วครู่ก็คีบลูกปืนยาวครึ่งนิ้วลูกหนึ่งออกมา

"คุณชิง คุณรีบมาดูนี่สิ!" หมอจงพูดอย่างตกใจ

ชิงโม่เหยียนขยับเข้าไปใกล้ เห็นบนลูกปืนท่ีหมอจงใช้ที่คีบคีบอยู่

บนผิวด้านนอกสลักลวดลายที่ซับซ้อนเอาไว้ แม้จะถูกเลือดสดบดบังจน

มองเห็นไม่ค่อยชัดเจน แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นคือมนตร์ชนิดหนึ่ง

"เป็นมนัน่ีเองท่ีพยายามซ่อมแซมมนตร์ปิดผนกึในสมองของคณุหรู

อีกครั้ง" หมอจงกล่าว
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เมือ่ชงิโม่เหยียนได้ยินค�าพูดของหมอจงแล้วลมหายใจก็พลนัติดขดั

มู่ป๋อหลุนหน้าซีด "ท�า...ท�าไมเป็นแบบนี้ได้"

หรูเสี่ยวนันสองมือเริ่มคว้าไปท่ัว ก่อนจะทั้งข่วนหน้าและกระชาก

เส้นผมตัวเอง

ชิงโม่เหยียนจ�าต้องจับมือของนางไว้ ป้องกันไม่ให้นางท�าร้าย 

ตัวเองอีก

"เสี่ยวนัน เจ้าทนสักนิด อย่าข่วน เดี๋ยวข่วนหน้าเป็นแผลไป 

จะไม่น่าดู" ชิงโม่เหยียนพูดกล่อมเสียงเบา หน้าผากมีเหงื่อผุด

"ชงิโม่เหยียน ข้าปวดหัวมาก...ปวดมาก..." เสยีงของหรูเส่ียวนันแฝง

สะอื้น "มีเสียงมากมายอยู่ในสมองของข้า เหมือนจะระเบิดอยู่แล้ว..."

ชิงโม่เหยียนมองไปทางหมอจง จ้องอีกฝ่ายจนตาแทบถลน "มีวิธี

อะไร รีบคิดออกมาสิ!"

577
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หมอจงถูกชงิโม่เหยียนตะคอกจนตัวสัน่ไปเล็กน้อย เพราะปกตแิล้ว

เขาเหน็ชงิโม่เหยยีนมท่ีาทางเรยีบเฉยใจกว้าง การเปิดเผยความรู้สึกแบบน้ี 

นับเป็นครั้งแรก

"ผม...ผมจะใช้ค่ายกลช่วยให้มนตร์ท่ีคุณหรูถูกท�าใส่เบาบางลง  

แม้จะไม่สามารถสลายผลของมันจนหมด แต่จะท�าให้สบายขึ้นได้บ้าง"

"อย่างนั้นก็รีบเข้าสิ" มู่ป๋อหลุนร้อนใจเช่นกัน

หมอจงเริ่มเตรียมค่ายกลมือเป็นระวิง

ซูไป๋ถงท่ีอยู่ข้างนอกฟังเสียงกรีดร้องเจ็บปวดของหรูเส่ียวนันซ่ึง 

ดังออกมาจากในห้องไม่หยุด จนนางเผลอเกร็งนิ้วมืออย่างห้ามไม่อยู่

"ถ้าข้างมอืข้ามกีล่องเครือ่งหอมก็ดสี"ิ ซไูป๋ถงพูดกับหลงิเซยีวเทยีน

เสียงเบา "อาจจะใช้ประโยชน์ได้"

หลิงเซียวเทียนย่ืนมือไปโอบไหล่ของนาง "อีกครู่ข้าจะลองถาม 

มูป๋่อหลนุ เขาคงรูว่้าจะหาเครือ่งหอมได้ท่ีใด เจ้าไปอาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้า

ก่อนเถอะ"

บนกระโปรงสีขาวของซูไป๋ถงถูกเลือดของหรูเสี่ยวนันย้อมแดง 

หมดแล้ว

ทางด้านหมอจงก�าลังวุ่นวายกับการตั้งค่ายกล หลิงเซียวเทียนรู้ว่า

ขณะนีไ้ม่มีเรือ่งของพวกเขาแน่นอน ดงันัน้จงึพาซไูป๋ถงไปทีเ่รอืนคัน่สอง 

ที่ทั้งสองพักอาศัยอยู่

มูป๋่อหลนุช่วยพวกเขาเตรยีมของไว้ไม่น้อย เสือ้ผ้าและของใช้ประจ�าวนั 

ทกุอย่างล้วนพร้อมสรรพ แต่ซไูป๋ถงเพ่ิงมาถึงโลกนี ้ยังมขีองหลายสิง่ทีใ่ช้

ไม่เป็น
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หลิงเซียวเทียนท�าได้เพียงเข้าไปในห้องอาบน�้าสอนนางว่าต้องใช้

ฝักบัวและอ่างอาบน�้าอย่างไร

หากไม่ใช่เพราะเกิดเรื่องกับหรูเสี่ยวนัน หลิงเซียวเทียนก็อยากจะ

ดึงภรรยาของเขามาลองท�าเรื่องบางอย่างในห้องอาบน�้าสักครั้ง

ถึงตอนนี้แล้วซูไป๋ถงก็ยังดูกลัดกลุ้มอยู่บ้าง

"อีกครู่เจ้าเขียนใบรายชื่อวัตถุดิบเครื่องหอมท่ีต้องการออกมา แต่

ชือ่เครือ่งหอมบนโลกนีอ้าจจะไม่เหมอืนกับโลกของพวกเรา และวิธีเขียน

อักษรก็ไม่เหมือนกัน อาจจะล�าบากสักหน่อย อาจจะรวบรวมได้ไม่ครบ" 

หลงิเซยีวเทียนกลวัว่าถึงตอนน้ันจะท�าให้นางผดิหวงั จงึท�าเป็นเตือนนาง

อย่างไม่ใส่ใจนักเอาไว้ก่อน

รอจนทางซูไป๋ถงเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว ตามหลิงเซียวเทียนไปที่

เรือนหน้าอีกครั้ง หมอจงก็เตรียมค่ายกลเสร็จแล้ว

ภายในห้องเงียบมาก ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของหรูเสี่ยวนันอีก

"ได้ผลแล้วหรือ" มู่ป๋อหลุนถามขึ้นอย่างเคร่งเครียด

หมอจงที่มีเหงื่อท่วมหัวเอ่ยตอบ "น่าจะใช่"

ชิงโม่เหยียนยืนอยู่ข้างหัวเตียง มองดูหรูเสี่ยวนันนอนหลับตาแน่น 

บนใบหน้าของนางไร้สีเลือด

"ควบคมุมนตร์ปิดผนกึไว้ก่อน การจดัการบาดแผลทีเ่หลอืกง่็ายขึน้" 

หมอจงเตรียมยาสมานแผลแล้วจึงฉีดยาให้หรูเสี่ยวนันหนึ่งเข็ม

ชิงโม่เหยียนสังเกตเห็นว่าตอนท่ีหมอจงแทงเข็ม หรูเส่ียวนันไม่มี

ปฏิกิริยาอะไรเลย

หลงิเซยีวเทียนยืนมองอยู่ตรงประตู ก่อนจะดึงตวัซไูป๋ถงถอยออกมา
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"เสี่ยวนันเป็นอย่างไรบ้าง" ซูไป๋ถงเอ่ยถามหลิงเซียวเทียน

"นอนแล้ว"

ซูไป๋ถงลังเลสักครู่ "จะให้ข้าเข้าไปช่วยนางหรือไม่"

สิง่ท่ีนางท�าเป็นแม้จะไม่ใช่วิชาแพทย์ แต่บางครัง้กลบัใช้ประโยชน์ 

ได้ดีกว่าวิชาแพทย์เสียอีก

แต่เพราะซไูป๋ถงเพ่ิงมาถงึท่ีนี ่ทกุคนยังไม่รูเ้รือ่งวิชาการปรงุเครือ่งหอม 

ของนาง จึงอาจจะเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นขึ้นได้ น่ีคือเรื่องที่ท�าให้นาง

ลังเลใจ

หลิงเซียวเทียนคิดสักครู่หนึ่งก็กล่าวตอบ "ให้มู่ป๋อหลุนไปเตรียม

วัตถุดิบเครื่องหอมก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะ ต่อให้เจ้าเห็นอะไร ในมือ 

ไม่มีวัตถุดิบเครื่องหอมที่ใช้ได้ ก็ช่วยคนไม่ได้อยู่ดี"

เมื่อมู่ป๋อหลุนออกมาแล้วก็ถูกหลิงเซียวเทียนเรียกตัวไป พอเห็น 

ใบรายชื่อวัตถุดิบเครื่องหอมท่ีซูไป๋ถงเขียนออกมาแล้ว มู่ป๋อหลุนรู้สึก 

เพียงว่าหัวจะระเบิด

"นี่...นี่เป็นอักษรที่ใดกันหรือ"

"แคว้นต้าเยียน เจ้ากับชิงโม่เหยียนก่อนหน้านี้เป็นคนแคว้นใด"

"แคว้นเยี่ยซย่า"

ทั้งสองคนตาสบตา ไร้ค�าพูดใด นี่มันยากในการสื่อสารเพียงใด 

กันหนอ

หลงิเซียวเทียนรูส้กึสบัสน หรอืพวกเขาต้องแปลอกัษรแคว้นต้าเยียน 

เป็นอักษรแคว้นเยี่ยซย่าก่อน จากนั้นค่อยแปลเป็นอักษรยุคปัจจุบัน

มูป๋่อหลนุรูส้กึเหมอืนอยากจะเป็นบ้า ชือ่วัตถุดบิเครือ่งหอมบางอย่าง 
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เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ�้า โชคดีท่ีซูไป๋ถงมีใจเย็นมาก ท่าทีสงบน่ิง

มากมาตลอด นางอธิบายให้เขาฟังอย่างมคีวามอดทนมากว่ากล่ิน รูปร่าง 

สีของวัตถุดิบเครื่องหอมแต่ละอย่างเป็นอย่างไรบ้าง

กว่าจะผ่านความวุ่นวายพักใหญ่เหล่าน้ีไป ท้องฟ้าข้างนอกก็มดืลง

แล้ว

"แย่แล้ว ลืมสั่งอาหาร" มู่ป๋อหลุนถอนหายใจ "เสี่ยวนันล้มป่วย  

พวกเราจะให้ชิงโม่เหยียนท�าอาหารให้พวกเรากินไม่ได้กระมัง"

"ชิงโม่เหยียนท�าอาหารเป็นหรือ" ซูไป๋ถงตกใจอย่างมาก

ในสมัยโบราณ ผู้ชายอย่าว่าแต่ท�าอาหารเลย แม้แต่ห้องครัวก็ยัง

ไม่เข้าไป

"ใช่แล้ว แต่วันนี้เขาไม่มีอารมณ์มาสนใจปากท้องของพวกเราแล้ว 

ข้าไปสั่งอาหารขึ้นมาดีกว่า"

ซูไป๋ถงมองหลิงเซียวเทียนแวบหนึ่ง "หรือไม่...ให้ข้าลองดู"

"เจ้าจะท�าหรือ" มู่ป๋อหลุนพูดอย่างยินดี "เจ้าท�าอะไรเป็นบ้าง"

มู่ป๋อหลุนจ�าได้ว่าหลิงเซียวเทียนเคยบอกว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่ท่ี

แคว้นต้าเยียนเป็นถึงองค์ชาย คนที่อยู่ในฐานะพระชายาปกติแทบจะ 

ไม่ต้องหยิบจับท�าอะไรเองเลยนี่

"เป็นบ้างเล็กน้อย แต่ข้าใช้เครื่องครัวเหล่านี้ไม่เป็น"

"ให้หลงิเซยีวเทยีนช่วยเจ้าเถอะ หลายวันมานีเ้ขาคอยช่วยอยูใ่นครัว 

ตลอด" มู่ป๋อหลุนเก็บใบรายชื่อวัตถุดิบเครื่องหอมแล้วก็โทรศัพท์สั่งคน 

ไปรวบรวมมา

หลิงเซียวเทียนพาซูไป๋ถงไปที่ห้องครัว
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ซไูป๋ถงมองดูเครือ่งครวัวาววับเหล่านัน้แล้วก็เม้มปาก ก่อนจะค่อยๆ 

เผยรอยยิ้มบางๆ ออกมา

"มีอะไรหรือ" หลิงเซียวเทียนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของ

สีหน้านาง จึงถามอย่างไม่เข้าใจ

"ที่มู่ป๋อหลุนพูดหมายความว่าบุรุษ...ผู้ชายท่ีโลกนี้ล้วนท�าอาหาร

เป็นอย่างนั้นหรือ"

"ใช่แล้ว เขาพูดแบบน้ี ดังนั้นปกติพวกเราจะเข้ามาช่วยกัน  

ในบ้านโบราณนี้ไม่มีบ่าวไพร่ ไม่มีข้ารับใช้ ดังน้ันทุกอย่างพวกเรา 

เป็นคนจัดการเอง ถ้าเจ้าไม่เคยชิน..."

ไม่รอให้เขาพูดจบ ซูไป๋ถงก็ยกมือขึ้นปิดปากของเขาเอาไว้

"นี่ดีมาก" นางยกมุมปากย้ิม ในดวงตาส่องประกายสีเงินสุกใส  

"ดีมากจริงๆ พวกเราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง..."

ต่อให้ทกุอย่างต้องเรยีนรูใ้หม่หมด ต่อให้ท�าให้นางรูส้กึไม่สบายใจ 

แต่ขอเพียงได้อยู่กับคนทีคิ่ดถึงตลอดเวลา อยู่ท่ีใดจะแตกต่างอะไรกันเล่า 

"ข้ารับหน้าที่ท�าอาหารเอง"

"เช่นนัน้ข้าช่วยเจ้าล้างผกั" หลงิเซยีวเทยีนพับแขนเสือ้ข้ึนพลางเอ่ย

สองสามีภรรยาต่างมองหน้าและยิ้มให้กัน

ทีห้่องหลกั หลงัจากหมอจงออกไป ชงิโม่เหยียนก็ใช้ผ้าชุบน�า้อุน่เช็ด

คราบเลือดบนตัวหรูเสี่ยวนันจนสะอาด แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดให้นาง

หรูเสี่ยวนันตัวอ่อนพับพิงอยู่ในอ้อมอกของเขา ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลย

เสียงฝีเท้าดังมาจากนอกประตู ก่อนจะมีกลิ่นหอมของอาหารลอย
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เข้ามา

"อาหารเย็นเสร็จแล้ว"

ชิงโม่เหยียนหันหน้าไป เห็นเพียงซูไป๋ถงเดินเข้ามาวางอาหาร 

ลงบนโต๊ะ

"เสี่ยวนันก็ต้องกินสักหน่อย บาดแผลจึงจะหายเร็วขึ้น"

ชิงโม่เหยียนเดิมทีไม่นึกอยากกินอะไรเลย ทว่าพอได้ยินค�าพูดนี้

แล้วเขาจึงลุกขึ้นเดินมาที่หน้าโต๊ะ

"เสี่ยวนันยังไม่ตื่นเลยหรือ" ซูไป๋ถงเอ่ยถาม

ชิงโม่เหยียนส่ายหน้า มองดูอาหารบนโต๊ะ ในดวงตามีความ

ประหลาดใจแวบผ่าน "เจ้าท�าหรือ"

"อืม วัตถุดิบหลายอย่างข้าไม่เคยเห็นมาก่อน และไม่รู้ว่าท�าได้

ถูกปากหรือไม่ เจ้ากินเถอะ ข้าจะไปป้อนเสี่ยวนันสักหน่อย"

"ไม่ต้องหรอก" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "ข้าท�าเองดีกว่า"

ซูไป๋ถงไม่ได้ดึงดัน นางหันไปมองหรูเสี่ยวนันท่ีนอนอยู่บนเตียง  

ในดวงตาค่อยๆ ว่างเปล่า เหมือนเข้าสู่ในภวังค์...

ชงิโม่เหยียนเพ่ิงยกชามข้าวขึน้มา ทนัใดน้ันก็ได้ยินซไูป๋ถงพูดโพล่ง

ออกมาหนึ่งประโยค

"เสี่ยวนันตั้งครรภ์นานเท่าใดแล้ว"

เพล้ง!

ชามในมือของชิงโม่เหยียนหลุดตกจากมือ

"เจ้า...เจ้าว่าอะไรนะ"
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ชิงโม่เหยียนเบิกตาโตยืนอยู่ตรงน้ัน ชามในมือตกลงบนโต๊ะ  

ข้าวกระจายไปทั่ว

"เจ้า...เจ้าว่าอะไรนะ"

ซูไป๋ถงเห็นชิงโม่เหยียนตกใจจนเป็นแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึง

ท่าทางของหลงิเซยีวเทยีนตอนเพ่ิงรูว่้านางตัง้ครรภ์ เขาทัง้ตกใจและดใีจ

ผู้ชายหนอ แต่ละคนล้วนไม่ค่อยเอาใจใส่เช่นนี้กันหมดหรือ

ซูไป๋ถงถอนใจเบาๆ "เสี่ยวนันตั้งครรภ์แล้ว ไม่รู้หรือ"

ชงิโม่เหยียนขยับปากอยู่นาน แต่กลบัพูดอะไรไม่ออกแม้แต่ค�าเดยีว 

เขาไม่รู้จริงๆ ไม่รู้เลย

ซไูป๋ถงเดินมาทีห่น้าเตียง ย่ืนมอืเข้าไปใต้ผ้าห่มกุมข้อมอืหรเูส่ียวนัน

เอาไว้ แล้ววางนิ้วมือลงบนชีพจรของนาง

"เจ้ารู้วิชาแพทย์หรือ" ชิงโม่เหยียนตกใจเล็กน้อย

578
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"ไม่นับเป็นวิชาแพทย์ แต่ก็สามารถช่วยรักษาโรคช่วยคนได้"  

ซูไป๋ถงพูดเสียงเรียบ ผ่านไปครู ่หนึ่งนางจึงยกน้ิวออกแล้วห่มผ้าให ้

หรูเสี่ยวนันอีกครั้ง "ถูกต้อง เสี่ยวนันตั้งครรภ์แล้วจริงๆ ยินดีด้วย"

ชงิโม่เหยียนเหมอืนถูกอะไรหนักๆ ทบุเข้าท่ีหัวใจ จงึก้าวถอยหลงัไป 

ก้าวหน่ึง เขาลืมไปว่าข้างหลังยังมีเก้าอี้อีกหน่ึงตัวและชนเก้าอ้ีจนล้มลง  

เขารีบหมุนตัวไปจับเก้าอี้ ทว่าหมุนตัวเร็วเกินไป แผ่นหลังชนเข้ากับโต๊ะ

อีกครั้ง

ชงิโม่เหยียนตกใจมาก หมนุตวัอยากจะมาคว้าโต๊ะไว้ ผลปรากฏว่า

คว้าอะไรไม่ได้สักอย่าง

โต๊ะเอียงลง จานชามก็ตกลงแตกเต็มพื้น

หลิงเซียวเทียนกับมู่ป๋อหลุนท่ีอยู่นอกประตูได้ยินเสียงก็รีบเข้ามา 

พอเห็นภาพในห้องนี้ก็พากันตกตะลึง

"ต่อให้โกรธก็อย่าขว้างปาข้าวของสิ" มู่ป๋อหลุนเข้าใจผิดจึงพูด 

เกลี้ยกล่อมเสียงเบา "นางอุตส่าห์ลงครัวด้วยตัวเอง ไม่กินก็ท�าแบบนี้ 

ไม่ได้นะ"

หลิงเซียวเทียนไม่ได้พูดอะไรในทันที แต่มองไปทางภรรยาของเขา

ซูไป๋ถงยิ้มบางๆ พลางส่ายหน้าให้เขา

"เกิดอะไรขึ้น" หลิงเซียวเทียนเห็นนางส่งสัญญาณให้ตัวเอง จึงรู้ว่า

เรื่องราวอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่มู่ป๋อหลุนคิดก็ได้

ชิงโม่เหยียนไม่เหมือนคนที่จะระบายความไม่พอใจของตัวเองกับ

คนอื่นตามอ�าเภอใจ ซูไป๋ถงจึงพูดแทน

"เป็นเสี่ยวนัน...นางตั้งครรภ์แล้ว"
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"จรงิหรอื" หลงิเซยีวเทยีนแย้มย้ิมด้วยความตืน่เต้นยินดี แล้วหนัไป

เอ่ยกับชิงโม่เหยียน "ยินดีกับท่านด้วย"

ชิงโม่เหยียนมีใบหน้าแดงเรื่อ "ข้า..."

สุดท้ายมู่ป๋อหลุนก็ทนไม่ไหวหัวเราะออกมา "ฮ่าๆ ชิงโม่เหยียน  

ท่านก็มีช่วงเวลาขวัญหายแบบนี้เหมือนกันหรือ..."

ชงิโม่เหยียนกวาดตามองมูป๋่อหลนุแวบหน่ึง แต่ไม่มท่ีาทีโกรธเกรีย้ว  

เขาขยับเข้าไปข้างเตียง มองดูหรูเสี่ยวนันที่หลับตาสนิทไม่ขยับเขย้ือน  

ในใจพูดไม่ออกว่ารู้สึกเช่นใด ต้องโทษที่เขาไม่เอาใจใส่ ไม่สังเกตเห็นว่า 

นางตั้งครรภ์แล้ว

จรงิส ิดเูหมอืนหลงัจากรบีร้อนท�าเรือ่งอย่างว่ากับนางในสุสานโบราณ 

วันนัน้แล้ว นางก็โวยวายบ่อยครัง้ว่าปวดท้อง โชคดทีีห่ลงัจากน้ันหลายครัง้ 

เขาล้วนอดกลั้นไว้ โชคดีที่เขามีการยับยั้งตัวเองที่สมบูรณ์แบบมาตลอด 

นอกจากครั้งนั้น ครั้งที่ถูกเกียออสท�าร้าย

ไม่อย่างนั้น...

เขาย่ืนมือปิดหน้า ชิงโม่เหยียนไม่รู ้ว่าควรจะใช้สีหน้าอย่างไร 

มาเผชิญกับเรื่องน้ี ตื่นเต้นยินดี เคร่งเครียด ยังมีความไม่สบายใจและ

หวาดหวั่นอย่างมากอีกด้วย

มู่ป๋อหลุนสังเกตเห็นความผิดปกติของชิงโม่เหยียน จึงแอบ 

ส่งสายตาให้หลิงเซียวเทียน จากน้ันทั้งสามคนจึงออกจากห้องไปอย่าง

เบามือเบาเท้าที่สุด

พอไปถึงนอกประตู มู่ป๋อหลุนก็ถามว่า "แม่นางซูเป็นคนพบเรื่องนี้

หรือ"
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"ใช่" ซูไป๋ถงพยักหน้า

"เหตุใดก่อนหน้านี้หมอจงตรวจไม่เจอเล่า" หลิงเซียวเทียนพูด 

อย่างไม่เข้าใจ

มู ่ป๋อหลุนลูบจมูกอย่างจนใจ "หมอในสมัยปัจจุบันไม่เหมือน 

หมอสมัยโบราณ พวกเขาไม่รู้จักการตรวจชีพจรกระมัง อีกทั้งพวกเขา 

ก็มีความรู้เฉพาะทาง หมอศัลยกรรมอาจจะไม่เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช  

อีกอย่างคนยุคปัจจุบันถ้าอยากตรวจการต้ังครรภ์ต้องไปโรงพยาบาล  

ใช้เครื่องมือตรวจอะไรพวกนั้น..."

หลิงเซียวเทียนขมวดคิ้วแน่น "ดูท่า...เรื่องราวของยุคปัจจุบันใช่ว่า

จะดีไปทุกอย่าง"

"ว่าแต่น่ีแม่นางซูรู ้วิชาแพทย์ด้วยหรือ" มู่ป๋อหลุนก็ถามค�าถาม

เดียวกันกับชิงโม่เหยียน

หลิงเซียวเทียนอธิบายแทนนาง "สิ่งท่ีนางเป็นคือวิชาการปรุง 

เครื่องหอม แต่ในหลายด้านนางร้ายกาจกว่าหมอเสียอีก ทว่าตอนน้ี 

ในมือนางไม่มีของที่ใช้ได้ ดังนั้นจึงไม่อาจแสดงความสามารถได้"

"นอกจากวัตถุดิบเครื่องหอมแล้วยังต้องการอะไรอีกหรือไม่"  

มู่ป๋อหลุนถามต่อ

"ของใช้ในการปรงุเครือ่งหอม กล่องเครือ่งหอม ตะเกียบคีบเครือ่งหอม  

ถาดเครือ่งหอม ทีค่บีถาด เตาก�ายาน ฐานเครือ่งหอม ช้อนตกัเครือ่งหอม..."

ซไูป๋ถงแจงชือ่มากมายออกมารวดเดยีว ท�าให้มูป๋่อหลนุฟังจนตาค้าง

"ช้าก่อนๆ ข้าต้องจดเอาไว้"
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เพ่ือรวบรวมของท่ีซูไป๋ถงต้องการให้ครบ มู่ป๋อหลุนส่งคนไปหา 

เป็นเวลาสี่วันเต็มๆ

"คนยุคปัจจุบันปรุงเครื่องหอมกันน้อยมาก ดังน้ันมีของบางอย่าง

ต้องไปซื้อที่ร้านขายของโบราณจึงจะหาเจอ" มู่ป๋อหลุนนอนอยู่บนโซฟา 

พูดอย่างหมดก�าลัง

หลายวันมานี้คนที่ยุ่งที่สุดคงจะเป็นเขาแล้ว ต้องรับหน้าท่ีติดต่อ 

กับสมาคมเทียนต้ังซีเยวี่ย ทั้งยังต้องช่วยซูไป๋ถงเก็บรวบรวมวัตถุดิบ 

เครื่องหอม ทางบ้านก็ยังมีงานอีกไม่น้อย

"ชงิโม่เหยียนเล่า เหตุใดจงึไม่เห็นเขา" มูป๋่อหลนุรบัชาหอมท่ีซไูป๋ถง

ยื่นมาให้ "อืม หอมจริง ของที่เอามาชงในนี้คืออะไร ดอกไม้หรือ"

"ชามะลิท่ีท�าขึ้นเอง" ซูไป๋ถงพูดเสียงเรียบ "ชิงโม่เหยียนอยู่กับ 

เสี่ยวนันในห้องตลอด เดิมทีข้าคิดจะไปแทนเขา แต่ว่า...เขาอยากจะท�า

ด้วยตัวเอง"

มู่ป๋อหลุนถอนหายใจยาว "สี่วันแล้ว เสี่ยวนันยังไม่ฟื้น เด็กคง 

ไม่เป็นไรใช่หรือไม่"

"พูดยาก" ซูไป๋ถงขมวดคิ้วเล็กน้อย "เสี่ยวนันไม่ยอมฟื้นก็กินอะไร 

ไม่ได้ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย"

"ข้าจะให้หมอจงให้กลูโคสนางก็แล้วกัน" มู่ป๋อหลุนเสนอความเห็น 

"ดีกว่ารออยู่เฉยๆ"

ทั้งสองพูดกันต่อสักครู่ ซูไป๋ถงก็รีบกลับไปปรุงเครื่องหอม ดังนั้น 

จึงให้หลิงเซียวเทียนช่วยเอาของใช้ในการปรุงเครื่องหอมท้ังหมดส่งไปที่

เรือนคั่นสอง
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"ตอนนางปรุงเครื่องหอมไม่อนุญาตให้คนอื่นดู" หลิงเซียวเทียนพูด 

"และจะไม่ออกจากห้อง บางครั้งแม้แต่อาหารก็ไม่กิน"

"ข้าเข้าใจแล้ว" มู่ป๋อหลุนมีสีหน้าสิ้นหวัง "ก็หมายความว่าพวกเรา

สองคนถูกทอดทิ้งนั่นเอง"

หลิงเซียวเทียนเลิกคิ้วขึ้น แสดงท่าทีเห็นด้วย

"เจ้าไปพักท่ีเรอืนคัน่สามด้านหลงัเถอะ อย่างไรเสียช่วงสองสามวันน้ี 

ข้าก็ไม่อยู่ทีน่ี"่ มู่ป๋อหลนุพูด "ข้าสัง่ให้คนสัง่อาหารสามมือ้จากในต�าบลแล้ว  

ต่อให้เสีย่วนนักับแม่นางซไูม่กิน เจ้าก็ต้องพูดกล่อมชงิโม่เหยียนสกัหน่อย 

ไม่อย่างนั้นถ้าเขาล้มลงอีกคน พวกเราคงไม่มีหนทางแล้วจริงๆ"

"แล้วทางเทียนตั้งซีเยวี่ยเล่าว่าอย่างไรบ้าง"

"เบาะแสทั้งหมดขาดไปแล้ว คนที่ควรตายล้วนยังมีชีวิตอยู่ คนท่ี 

ไม่ควรตายกลับตายไปหมด" มู่ป๋อหลุนกัดฟันพูด

ก่อนจากไป เขานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ จึงหยิบกล่องกระดาษ

สองใบออกมาจากถุงกระดาษบนโต๊ะ

"น่ีเป็นมือถือของเจ้ากับแม่นางซู วิธีใช้ครั้งก่อนข้าบอกเจ้าไปแล้ว 

ลองเล่นดมูากๆ ไม่ก่ีวันก็เป็นแล้ว เบอร์โทรของข้าใส่ไว้ในนีล่้วงหน้าแล้ว 

ถ้ามีเรื่องอะไรเจ้าก็โทรหาข้าได้เลย"

หลิงเซียวเทียนรับมือถือมาแล้วมองดูมู่ป๋อหลุนเดินจากไป

ในเวลาเดียวกันน้ี ภายในคฤหาสน์ของตาอ้วนหง ผู้จัดการใหญ่

บริษัทอสังหาฯ ทั่วอวี้มีแขกแปลกหน้าคนหนึ่งมาเยือน

เขารบีไล่ทกุคนออกไปจนหมด ภายในโถงรบัแขกเหลอืเพียงเขากับ
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แขกเท่านั้น "ท�าไมไม่ฆ่ายายเด็กน่ันไปเสีย ถ้านางไม่ตาย แล้วปลุก 

สัตว์เทพอีกสองตัวออกมาจะท�าอย่างไร"

แขกท่ีนั่งบนโซฟาตรงหน้าสวมเสื้อกันลมสีด�าท่ียาวมาถึงหัวเข่า  

บนใบหน้าใส่แว่นด�าอนัใหญ่เอาไว้ แทบจะปิดคร่ึงหน้าของเขาเลยทเีดยีว

"นายท่านเปลี่ยนความคิดแล้ว" แขกพูดอย่างเย่อหย่ิง "เพ่ือให้เขา

สามารถฟื้นฟูพลังเดิมได้เร็วขึ้น ไม่มีของบ�ารุงอะไรดีไปกว่าส่ีสัตว์เทพ 

อีกแล้ว เจ้าไม่ต้องกังวล ข้าได้สร้างมนตร์ปิดผนึกในสมองยายเด็กนั่น 

อีกครัง้ แม้จะไม่สมบรูณ์ แต่จะท�าให้นางเจบ็ปวดอย่างมากในระยะเวลา

สั้นๆ นี้ นางไม่มีโอกาสปลุกอีกสองสัตว์เทพขึ้นมาได้"

"ความคิดของนายท่านคือ..."

"จับมังกรเขียวกับหงส์เพลิงในตอนนี้มา นายท่านจะกินบ�ารุง"
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ณ บ้านโบราณ

หลงิเซยีวเทยีนเข้าไปในเรอืนคัน่สอง ซไูป๋ถงขงัตวัเองปรงุเครือ่งหอม 

มาสองวันแล้ว ยามนีก็้ยังไม่ออกมาเลย ถึงแม้ทกุครัง้เขาจะส่งพวกอาหาร

และน�้าดื่มไปให้ แต่ตอนที่เขากลับมาอีกครั้ง มักจะเห็นว่าของเหล่าน้ัน

ไม่ถูกแตะต้องและทิ้งไว้อยู่ตรงประตูเช่นเดิม

เขาทอดถอนใจด้วยความเป็นห่วง

ยามซูไป๋ถงปรุงเครื่องหอมไม่เหมือนกับคนทั่วไป เครื่องหอมที่นาง

ใช้สายตาพิเศษของตัวเองปรุงออกมามักจะมีประสิทธิภาพเหนือความ 

คาดหมาย

หลงิเซยีวเทยีนเดนิวนอยู่หน้าประตสูองรอบ เขาไม่กล้าไปรบกวนนาง  

แต่ก็ไม่อยากจากไปแบบนี้เช่นกัน

ทันใดนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆ ดังขึ้นหลังประตูว่า "มีน�้าหรือไม่"

579
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หลิงเซียวเทียนหันไปมองอย่างยินดี "มีสิ"

ประตูห้องถูกเปิดออกเป็นช่องเล็ก หลิงเซียวเทียนย่ืนขวดน�้า 

เข้าไปให้

ตอนทีซ่ไูป๋ถงย่ืนมอืมารบั หลงิเซยีวเทยีนก็ฉวยโอกาสคว้ามือของนาง 

เอาไว้

ซไูป๋ถงตกตะลงึ เงยหน้าขึน้และย้ิมให้เขา "ไม่ต้องเป็นห่วง อกีสองวนั 

ก็ปรุงเสร็จแล้ว ข้าจะคิดหาวิธีท�าให้เสี่ยวนันฟื้นขึ้นมาให้ได้"

"ล�าบากเจ้าแล้ว" ดวงตาดอกท้อของหลงิเซยีวเทียนโค้งข้ึน ทนัใดนัน้ 

ก็โน้มตัวมาข้างหน้า จุมพิตบนแก้มของนางอย่างแรงหนึ่งที จากนั้นก็ 

หมุนตัวเดินจากไปราวกับวิ่งหนี

ซไูป๋ถงส่ายหน้าอย่างจนใจ เป็นสามภีรรยากันมานานแล้ว เขายังคง 

เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่ง

หลิงเซียวเทียนเดินไปที่เรือนหน้า

ชิงโม่เหยียนอยู่กับหรูเสี่ยวนันในห้องตลอด หลายวันมาน้ีแม้แต่

หน้าประตูห้องก็ยังไม่ได้เดินออกมา

"ท�าเช่นน้ีต่อไปก็ไม่ใช่วิธีท่ีดี" หลิงเซียวเทียนเกลี้ยกล่อมอีกฝ่าย  

"ถึงแม้เจ้าจะเป็นเทพดารามงักรเขยีว แต่ก็มกีายเนือ้ ถ้าเจ้าล้มป่วยเช่นกัน  

ความวุ่นวายใหญ่โตเช่นนี้จะทิ้งให้ข้าอย่างนั้นหรือไร"

ชิงโม่เหยียนนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงพลางก้มหน้าลง

แท้จริงแล้วเตียงที่หรูเสี่ยวนันนอนนั้นใหญ่พอ เขาสามารถนอนลง

บนน้ันได้เลย แต่หลายวันมาน้ีเขากลบันัง่อยู่ตรงนีต้ลอด ใช่ว่าเขาไม่อยาก

พักผ่อน แต่เขาไม่กล้า แค่เพียงหลับตาลง เขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่าง
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เจ็บปวดของหรูเสี่ยวนันอยู่ในฝันของเขา

"เสี่ยวนัน นางไม่ได้นอนหลับ..." ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเบาขณะที ่

มองดูหรูเสี่ยวนันหลับสนิทอยู่บนเตียง ในน�้าเสียงของเขาเต็มไปด้วย

ความทุกข์อัดอั้น "ข้ารู้ นางไม่ได้นอนหลับ"

"แล้วเป็นอะไรเล่า" หลิงเซียวเทียนไม่เข้าใจ

"ข้ากไ็ม่เข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึนกับตวันาง...แต่สิง่เดยีวทีข้่ารูก็้คอืนาง 

ไม่ได้สงบน่ิงเหมือนที่แสดงออกมาในตอนนี้" ในสมองส่วนลึกของนาง  

ถูกมนตร์ปิดผนึกทรมานอยู่ตลอดเวลา

"ทั้งหมดเป็นเพราะกระสุนลูกนั้นหรือ" หลิงเซียวเทียนถามต่อ

ในดวงตาชิงโม่เหยียนแดงก�่าดุจสีเลือด เขาหร่ีตาลงเล็กน้อย  

"มู่ป๋อหลุนสืบอะไรเกี่ยวกับกระสุนลูกนั้นได้หรือไม่"

"หลายวันน้ีเขามาที่น่ีสองครั้ง บอกว่าทางเทียนต้ังซีเยว่ียเบาะแส

ขาดไปแล้ว"

ชิงโม่เหยียนย้ิมเย็นชา "ไม่ใช่เบาะแสขาดไปแล้ว แต่มีคนจงใจ

ปกปิดความจรงิ กระสนุลกูนัน้ไม่ใช่ของธรรมดา นอกจากเทียนตัง้ซเียวีย่ 

ในสถานทีอ่ืน่หาอาวุธเวทแบบน้ีไม่ได้อกีแล้ว มเีพียงจอมเวทช้ันสูงเท่าน้ัน

จงึจะสลกัมนตร์ไว้บนกระสนุได้ ตอนน้ีพวกเขากลบับอกว่าไม่รูอ้ย่างน้ันหรอื"

หลงิเซยีวเทยีนรูส้กึจนใจเช่นกัน "จนปัญญา ใครให้พวกเขามอี�านาจ 

มากกว่าพวกเราเล่า"

ตอนนีพ้วกเขาไม่ใช่ลกูหลานเจ้าแผ่นดินอีกแล้ว เป็นแค่คนธรรมดา

เท่านั้น

ชงิโม่เหยียนกลบัเหมอืนถูกเตอืนสตใินทันใด "อ�านาจ? เจ้าพูดถูกต้อง 
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...ขอเพียงอ�านาจกล้าแกร่งพอ"

"เจ้าคิดจะท�าอะไร" หลิงเซียวเทียนสังเกตเห็นชิงโม่เหยียนสีหน้า

เปลี่ยนแปลงจนค่อนข้างผิดปกติ

"เมื่อครู่เจ้าพูดแล้วไม่ใช่หรือ เทียนต้ังซีเยว่ียใช้อ�านาจรังแกคน  

นี่เป็นเพราะพวกเราไม่มีอ�านาจ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราก็ท�าให้ตนเอง 

มีอ�านาจทัดเทียมกับพวกเขาสิ"

"มีอ�านาจทัดเทียม? เจ้าคิดจะท�าอย่างไร"

"เปิดส�านักงานจอมเวท แย่งการค้าใหญ่สักสองสามงาน"

ท่ีสมาคมเทียนตั้งซีเยว่ียมีอ�านาจก็เพราะสมาคมกับพวกคนชั้นสูง

ในสังคมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนแยกไม่ออก คนจ�านวนไม่น้อยล้วน 

แอบอาศัยสมาคมมารับประกันความปลอดภัยของตัวเอง หรือท�าให ้

บรรลุเป้าหมายของตัวเอง

"แย่งการค้าหรือ น่าสนใจ" หลิงเซียวเทียนลูบปลายคาง

ในเวลานี้เองเสียงเห่าของเจ้าหมาโง่ก็ดังมาจากในลานบ้าน ฟังดู

ร้อนรนอย่างมาก

ทั้งสองมองตากัน แล้วรีบออกไปตรวจดู

เจ้าหมาโง่เงยหน้าขึ้น ก�าลังเห่าขึ้นไปบนท้องฟ้า

"เจ้าดน่ัูนส!ิ" หลงิเซยีวเทียนชีไ้ปยงัต�าแหน่งบนเขา ทีน่ัน่มแีสงสว่าง

สีแดงรางๆ "เป็นไฟป่าหรือ"

ดเูหมอืนมไีฟไหม้ เพราะเป็นกลางคนื พวกเขามองไม่เห็นควนัหนา 

เห็นเพียงแสงไฟ

"น่ันเป็นทิศทางของสุสานโบราณ" ชิงโม่เหยียนพูดขึ้น "ข้าจะไปดู
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สักหน่อย"

"ช้าก่อน" หลงิเซยีวเทยีนคว้าตัวของเขาไว้ "เจ้าอยู่ท่ีนีเ่ถอะ ข้าไปเอง"

มองดูสายตาสงสัยของชิงโม่เหยียน หลิงเซียวเทียนก็ชี้ไปทาง 

บ้านโบราณ "เสี่ยวนันกับถงถงล้วนอยู่ที่นี่ พวกเราออกไปกันหมดไม่ได้"

"แต่ว่าเจ้า..."

หลิงเซียวเทียนย้ิมบางๆ "วางใจเถอะ ข้าเป็นเทพดาราหงส์เพลิง  

ไม่เกิดเรื่องง่ายๆ อย่างนั้นหรอก"

ชิงโม่เหยียนจ�าต้องอยู่ต ่อ แต่กลับไล่เจ ้าหมาโง่ให้มันตาม 

หลิงเซียวเทียนไป

ทางสสุานโบราณ เปลวเพลงิก�าลงัลกุโชน และมแีนวโน้มรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ

หลงิเซยีวเทยีนไม่คุน้กับทางบนภูเขา แต่เพราะมเีจ้าหมาโง่มาด้วย 

เขาจึงให้มันน�าทาง ไม่นานก็มาถึงหน้าสุสานโบราณ

รอบสุสานโบราณวางกองฟืนไว้หลายกอง มันคือไฟป่าเสียที่ไหน  

นี่คือมีคนก่อไฟเองอย่างเห็นได้ชัด

เจ้าหมาโง่เดินวนไปวนมาหน้ากองฟืน ทัง้ยังใช้จมกูดมกลิน่ไม่หยุด

"เจออะไรหรือไม่" หลิงเซียวเทียนถามขึ้น

เจ้าหมาโง่ยกหูขึ้น เห่าเบาๆ สองที ทันใดน้ันก็กระโจนราวกับบิน 

เข้าไปทางป่าด้านข้าง

หลิงเซียวเทียนยืนนิ่งไม่ขยับ มือขวากลับแอบล้วงเข้าไปในอกเสื้อ 

หยิบกระเป๋าเงินใบเล็กออกมาใบหนึ่ง นี่เป็นสิ่งที่หรูเสี่ยวนันตั้งใจเตรียม
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ให้เขาก่อนทีจ่ะเดินทางไปช�าระล้างไอความแค้นให้สมาคมเทยีนตัง้ซเียว่ีย  

เขาหยิบยันต์สี่แผ่นออกมาจากในนั้น

เสียงร้องของเจ้าหมาโง่ดังขึ้นหลังพุ่มไม้ ผสานกับเสียงค�ารามด้วย

ความโกรธเกรี้ยว

ในตอนนี้เอง หลังพุ่มไม้มีแสงสีขาวล�าหนึ่งปรากฏขึ้น หลังจาก 

สิ้นแสง เสียงของเจ้าหมาโง่ก็หยุดลงทันที

ขณะเดียวกันหลิงเซียวเทียนก็โยนยันต์สี่แผ่นในมือออกไป ยันต์ 

สีแ่ผ่นเหมอืนถูกเชอืกทีไ่ร้รปูลกัษณ์เส้นหนึง่ร้อยเอาไว้ เกิดเป็นแสงมนตร์

กลางอากาศ เพียงพริบตาก็กลายเป็นเปลวไฟกลุ่มหนึ่ง

"เอ๋?" แม้แต่หลิงเซียวเทียนเองก็ตกตะลึงไปเช่นกัน เขาไม่เคยเห็น

อาวุธแบบน้ีมาก่อน ท้ังยังเกิดจากยันต์สีแ่ผ่นเผาไหม้กลางอากาศอกีด้วย

บนโลกน้ีมีอาวุธประหลาดแบบนี้อยู่ด้วยหรือ นั่นเป็นกระบี่ยาว 

สีม่วงเข้มเล่มหนึ่ง บนตัวกระบี่มีเปลวเพลิงลุกไหม้

เขากุมด้ามกระบี่ ดึงกระบี่เข้ามาใกล้ตัวเอง เปลวเพลิงไหลวนผ่าน

นิ้วมือของเขา แต่ไม่มีความรู้สึกร้อนแต่อย่างใด นี่คือเปลวเพลิงจริงหรือ 

เขาไม่มั่นใจ

"เจ้าก็คือเทพดาราหงส์เพลิงสินะ" เสียงผู้ชายแหบแห้งเสียงหนึ่ง 

ดังมาจากหลังพุ่มไม้

หลิงเซียวเทียนท�าท่าระแวดระวัง

"อย่าร้อนใจไปส ิเวลาของพวกเรายังมอีกีมาก" ชายคนน้ันก้าวออกมา 

จากเงามืดของพุ่มไม้ ยืนอยู่ใต้แสงจันทร์

หลิงเซียวเทียนจึงได้เห็นโฉมหน้าของอีกฝ่าย



50

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 7

คนคนน้ันส่วนหัวท้ังผอมและเล็ก บนหัวสวมหมวกเอียงข้างไว ้

ใบหนึ่ง ปิดใบหน้าส่วนใหญ่เอาไว้

"เจ้าหมาโง่!" หลิงเซียวเทียนไม่ได้สนใจคนตรงหน้า เพียงตะโกน

เรียกไปทางพุ่มไม้

มีเสียงครางหงิงๆ ดังมาจากในพุ่มไม้ ดูท่าเจ้าหมาโง่ยังมีชีวิตอยู่ 

แต่วิเคราะห์จากเสียงแล้ว มันคงจะได้รับบาดเจ็บ

"เจ้าเป็นใครกัน" หลงิเซยีวเทยีนในตอนน้ีจงึมองส�ารวจศตัรตูรงหน้า

อย่างจริงจัง
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คนตรงหน้าหลิงเซียวเทียนยกมือขึ้นมาขยับหมวก "ที่แท้เป็น 

เทพดาราหงส์เพลงิหนึง่ในสีส่ตัว์เทพจรงิๆ แต่เหตใุดมเีจ้าเพียงคนเดยีวเล่า  

หวงอยู่ที่ใด..." เขาพูดพลางมองไปข้างหลังตัวหลิงเซียวเทียน

กระบี่ในมือของหลิงเซียวเทียนตวัดขึ้นมาโดยไม่มีปี่มีขลุ่ย หาก 

ไม่ใช่เพราะคนคนน้ันปฏิกิริยาว่องไว รีบบิดตัวหลบฉาก กระบี่เมื่อครู ่

ก็คงจะผ่าเขาเป็นสองท่อนแล้ว

"อ้า เกือบไปแล้วๆ" เขาตบอกเหมือนไม่ใส่ใจ "ข้าคิดว่าเทพดารา

หงส์เพลิงคงจะเป็นคนที่มีมารยาทคนหน่ึง ก่อนจะลงมืออย่างไรก็ต้อง 

พูดล่วงหน้าบ้างสิ"

หลิงเซียวเทียนยกกระบี่ในมือขึ้นสูงขนานกับไหล่ "เจ้าเป็นคนหรือ

ปีศาจ"

"เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่า" ชายหนุ่มตัวเตี้ยหัวเราะคิกคักแล้วพูดว่า  

580
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"พบกนัครัง้แรกข้าต้องทักทายหวงสกันิดจงึจะถูก เหตใุดไม่เหน็นางออกมา  

เอ๋? นั่นสายตาอะไรของเจ้า เทพดาราหงส์เพลิง เจ้าอย่ามองข้าเช่นนี้สิ  

น่ากลัวจริงๆ"

ในดวงตาดอกท้อของหลิงเซียวเทียนเต็มไปด้วยความเย็นเยือก  

ต่อให้อีกฝ่ายไม่ได้บอกฐานะชัดเจน แต่เขาเดาค�าตอบได้แล้ว สามารถ

มาที่นี่ได้โดยไม่มีใครรู้ ไม่มีทางเป็นมนุษย์เด็ดขาด

ชายหนุ่มตัวเตี้ยหัวเราะภูมิใจ หลิงเซียวเทียนเดินตรงไปหาเขา

"นี่ โกรธจริงหรือ" ชายหนุ่มถามเสียงสูง

หลิงเซียวเทียนไม่ได้ตอบ กระบี่ในมือฉวยโอกาสแทงไปอีกครั้ง

"น่ี! อย่าท�าเช่นนีส้ ิข้ายังพูดไม่จบเลย..." คนคนนัน้เอีย้วตวัขยับหลบ 

กระบีข่องหลงิเซยีวเทยีนตวัดผ่านข้างเอวของเขาไป แม้จะไม่ได้ต้องตวัเขา  

แต่เปลวเพลงิบนกระบีก็่สมัผสัถูกเขา ยังไม่ทนัรอให้เขาพูดจบ เปลวเพลงิ

ก็ลุกไหม้ตัวเขาในทันที

"โอ๊ย!" ชายหนุ่มตัวเตี้ยร้องเจ็บปวด ปัดตัวอย่างลนลาน

หลิงเซียวเทียนค่อนข้างแปลกใจ เพราะเปลวเพลิงนั้นเขาดูแล้ว 

ไม่มีความร้อนแม้แต่น้อย

ชายหนุ่มตัวเตี้ยโผลงบนพื้น กลิ้งไปกลิ้งมา อยากจะดับเปลวเพลิง

บนตัว แต่เปลวเพลิงนั้นเหมือนออกมาจากตัวเขา เพียงชั่วครู่ก็กระจาย

ไปทั่วตัวของเขา

หมวกตกลงแล้ว หลิงเซียวเทียนก็เห็นหน้าของเขาชัดเจนขึ้น

ผิวสีเขียวนั้นพองขึ้นมาอย่างน่ากลัว ถึงแม้ใบหน้าจะมีลักษณะ

เหมอืนมนุษย์ แต่เพียงมองดวงตาของเขาก็จะรูว่้าเขาไม่ใช่คนปกติท่ัวไป
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แน่นอน นั่นเป็นดวงตาคล้ายดวงตาของสัตว์คู่หนึ่ง

เขากลิ้งตัวบนพ้ืนอยู่นาน เห็นว่าไม่อาจดับไฟบนตัวได้ ดังน้ันจึง 

ส่งเสยีงกรดีร้องแสบหูออกมา เสือ้ผ้าบนตัวปรขิาดจากด้านในตวัเส้ือทนัที 

ปีกคล้ายค้างคาวคู่หนึง่โผล่ออกมาจากแผ่นหลงัของเขา กระพือปีกสองที  

เขาก็ลอยขึ้นฟ้าไป

"เทพดาราหงส์เพลิง! วันนี้พวกเราพอเท่านี้ก่อน วันหน้าข้าค่อยมา 

รบกวนอีกที" เขาตะโกนลงมาบนพื้นอย่างโกรธเกรี้ยวพลางแสดงท่าทาง

น่ากลัวออกมา

หลิงเซียวเทียนสีหน้าเรียบเฉยมองดูปีศาจที่ลอยอยู่กลางอากาศ

เตรียมจะหลบหนี

ปีศาจที่เดิมทีเป็นชายหนุ่มตัวเตี้ยพูดจบก็กระพือปีกสองทีคล้าย

เตรียมจะบินหนี แต่พอเขากระพือปีกต่อกันหลายที ในดวงตาก็ฉาย 

ความตกใจกลัวออกมา

"เพราะ...เพราะเหตุใด" ร่างกายของเขากลับบินไปไม่ได้ ราวกับ 

ถูกพลังท่ีไร้รูปตรึงอยู่กลางอากาศ ต่อให้เขาใช้แรงทั้งหมดกระพือปีก 

ก็ยังคงไม่อาจขยับได้แม้แต่น้อย

เปลวเพลิงกระจายตัวต่อไป สุดท้ายเผาไปถึงปีกของเขา

"โอ๊ย!" ในตอนนี้ปีศาจจึงลนลานขึ้นมาจริงๆ ใช้พลังทั้งหมดในร่าง

คิดจะสลัดให้หลุด

หลิงเซียวเทียนยืนสง่าอยู่ตรงนั้น ในดวงตาปรากฏแสงจางๆ

"เจ้า...เจ้าท�าอะไร!" ปีศาจตะโกนพูด เปลวเพลิงเผาปีกของเขาไปก่อน  

แต่ร่างกายยังคงลอยอยู่กลางอากาศ ถูกตรงึไว้ตรงน้ันอย่างน่าประหลาด 



54

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 7

ราวกับไก่ย่างที่อยู่บนโครงไม้รอการย่างไฟ

"ข้าไม่ให้เจ้าหนีไปหรอก" หลิงเซียวเทียนพูดไปทีละค�า

หากอีกฝ่ายคิดจะมาหย่ังเชิงเขา หรืออยากจะเอาชีวิตของเขา  

เขาคงไม่โกรธเกรี้ยวแบบนี้ แต่มันคิดจะแตะต้องถงถงของเขา เช่นน้ัน 

ก็ตายแล้วไปส�านึกผิดในนรกเถิด

ในดวงตาของปีศาจสะท้อนเงากระบี่ยาวมีเปลวเพลิงร้อนแรง  

ใกล้ตัวเข้ามา ใกล้เข้ามายิ่งขึ้น...

"โอ๊ย!" ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวน กระบี่ยาวราวกับจะปลดปล่อย

ความโกรธเกรี้ยวท่ีไร้ที่ระบาย เปลวเพลิงสีทองลอยมาตามลม ราวกับ

วิหคเพลิงที่พุ่งฉิวตัดร่างของปีศาจออกเป็นสองท่อน

เปลวเพลิงร้อนแรงเผาร่างของปีศาจจนหมดกลางอากาศ สุดท้าย

ไม่เหลือเศษซากแม้แต่น้อย

ลมกลางคืนพัดมา พัดกลิ่นไหม้เกรียมให้จางไป

หลงิเซยีวเทียนดบักองไฟทีล้่อมรอบสสุานโบราณ จากน้ันไปตามหา 

เจ้าหมาโง่กลับออกมาจากในพุ่มไม้

เจ้าหมาโง่ถูกปีศาจข่วนบาดเจ็บท่ีส่วนท้อง นอนหายใจหอบอยู ่

หลังพุ่มไม้

"ช่างเป็นเจ้าหมาโง่ท่ีดื้อรั้น ถ้าสู้ศัตรูไม่ได้เหตุใดจึงไม่หนีไปเล่า" 

หลิงเซียวเทียนเก็บอาวุธของเขา เอาแผ่นยันต์ใส่ในกระเป๋าเงินอีกคร้ัง 

จากนั้นถอดเสื้อห่อท้องเจ้าหมาโง่เอาไว้แล้วผูกปม

เจ้าหมาโง่ร้องครางเบาๆ แลบลิ้นออกมาอยากจะเลียหน้าของ 

หลิงเซียวเทียน
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หลิงเซียวเทียนหันหน้าหลบ เขาหัวเราะเบาๆ พลางพูดว่า "ไม่ได้ 

ตรงนี้เป็นพื้นที่ของถงถงน่ะ"

เจ้าหมาโง่ท�าหน้าละห้อย

มาแสดงความรักต่อหน้าหมาอย่างข้า เจ้าคิดว่าข้าไม่มีคนรัก 

อย่างนั้นหรือ!

ตอนหลิงเซียวเทียนกับเจ้าหมาโง่กลับถึงบ้านโบราณ ชิงโม่เหยียน 

ก�าลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้าน คลายแขนเสื้อที่พับไว้ลงตามเดิม

"ที่นี่ก็เจอปีศาจเช่นกันหรือ" หลิงเซียวเทียนเอ่ยถาม

"พวกเศษสวะ ไม่ควรค่าจะพูดถึง" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ  

ตอนท่ีเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าหมาโง่ถูกหลิงเซียวเทียนอุ้มกลับมา 

ก็ตกใจเล็กน้อย "เจ้าหมาโง่บาดเจ็บหรือ"

"ถูกปีศาจข่วนบาดเจ็บที่ส่วนท้อง" หลิงเซียวเทียนวางเจ้าหมาโง่ไว้

ตรงระเบียงทางเดิน

เกียออสที่กลายเป็นหมาขาวถูกผูกไว้ใกล้ๆ นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นมองดู

เจ้าหมาโง่

"ข้าคดิว่าพวกเขาก�าลงัหย่ังเชงิพวกเรา จากน้ันคดิจะท�าลายทกุคน" 

หลิงเซียวเทียนหยิบกล่องยามา พลิกหายาสมานแผลจากในนั้น

"ข้าก็คิดเช่นนี้เหมือนกัน" ชิงโม่เหยียนพึมพ�า ประกายในดวงตา 

เย็นเยือกขึ้นทุกที

เป็นเพราะสภาพของหรูเสี่ยวนัน เขาจึงไม่ว่างจะออกมาต่อกรกับ

คนเหล่านัน้ และท�าให้แผนเดมิของเขารวนไป เขาจ�าต้องรอต่อไปอกีสกันดิ  
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ทนต่อไปอกีสกัหน่อย ต้องรอจนวนัทีห่รเูสีย่วนนัฟ้ืนข้ึนมา เขาจงึจะวางใจ

ไปต่อกรกับศัตรูได้

ไม่อย่างนั้นสิ่งท่ีเขาท�าไปท้ังหมดก็ไม่มีความหมายอะไร ไม่ม ี

เจ้าตัวเล็กของเขา ต่อให้ช่วยนางแก้แค้นจะมีประโยชน์อะไร

ครั้งนี้เดิมทีเขาไม่คิดจะไปสู้เพ่ือความถูกผิด แค่อยากจะดูแลนาง

ให้ดี ใช้ชีวิตอยู่กับนางไปชั่วสิ้นลมหายใจ แต่ตอนนี้ดูไปแล้วทุกอย่าง 

คงไม่เป็นไปอย่างใจเขา ในเมื่อกล้ายื่นมือมาแตะต้องเจ้าตัวเล็กของเขา 

ก็ต้องกล้ารับไฟโทสะของเขาด้วยจึงจะดี

"เจ้าหมาโง่เป็นอะไรไป" เสียงผู้หญิงเสียงหนึ่งตัดบทความคิดของ

ชิงโม่เหยียน

"ถงถง!" หลงิเซยีวเทยีนตกใจทีเ่หน็ซไูป๋ถงเดนิมาตามระเบยีงทางเดนิ

"เจ้าท�าแผลเช่นนีไ้ม่ได้ ข้าท�าเอง" ซไูป๋ถงรบีเดนิมาตรงหน้าเจ้าหมาโง่  

ย่อตัวลงตรวจดูอาการบาดเจ็บของมัน จากนั้นท�าแผลใหม่อีกครั้ง

"เหตุใดเจ้าจึงออกมา" หลิงเซียวเทียนท้ังตกใจและดีใจ "เจ้าปรุง

เครื่องหอมเสร็จแล้วหรือไร"

"ในท่ีสุดข้าก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดเสี่ยวนันจึงไม่ยอมฟื้น" นางช่วย 

ท�าแผลให้เจ้าหมาโง่พลางเอ่ย

ชิงโมเ่หยยีนรบีเดนิเข้ามาหา คดิจะจับไหล่ของซูไปถ๋งอย่างรอ้นใจ 

"เหตุใดนางจึงไม่ยอมฟื้น"

ก่อนท่ีมือของเขาจะไปถึงตัวซูไป๋ถง หลิงเซียวเทียนก็คว้าข้อมือ 

ของเขาไว้ก่อนหนึ่งก้าว

หลิงเซียวเทียนพูดกึ่งล้อเล่นว่า "ชิงโม่เหยียน เจ้าท�าเช่นนี้จะท�าให้
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ถงถงของข้าตกใจ"

เจ้าหมาโง่ยกอุ้งเท้าขึ้นปิดตาของตัวเอง

ไสหัวไปให้หมด ใช่ว่าพวกเจ้าจะเป็นใหญ่ในบ้านน้ีอยู่ฝ่ายเดียว 

หมาอย่างข้าก็มีสิทธิ์เช่นกัน

มันหันหน้ามองไปทางหมาขาวเกียออสแล้วเห่าหลายที

หมาขาวลังเลอยู่นาน จึงก้มหน้าก้มตาเดินมา แล้วนั่งน่ิงข้างกาย

เจ้าหมาโง่

ชงิโม่เหยียนพาซไูป๋ถงกับหลงิเซยีวเทยีนเข้าไปพูดคยุกันในห้องแล้ว  

เจ้าหมาโง่ก็วางท่าราวกับเป็นเจ้าของบ้านอีกคน

เลียขนให้ข้าที!

เกาให้ข้าที!

เกียออสโกรธจนสั่นไปทั้งตัว แต่กลับท�าอะไรไม่ได้ เพราะพลัง 

ของนางถูกผนึกไว้จนหมด ตอนนี้นางเป็นเพียงหมาตัวหนึ่งเท่านั้น



58

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 7

ณ สุสานโบราณ

ท่ามกลางค�่าคืนมืดมิด ผู้ชายสวมเสื้อกันลมตัวยาวสีด�าคนหนึ่ง 

เดินออกมาจากเงาไม้มืดครึ้ม มองดูบ้านโบราณที่อยู่ตรงแนวสันเขา

"คิดไม่ถึงว่าเทพดาราหงส์เพลิงจะมีความสามารถมากเช่นกัน"  

ดวงจันทร์โผล่หน้าออกมาจากปุยเมฆ ส่องสว่างร่างของชายคนนี้

บนใบหน้าของเขาสวมแว่นด�าเอาไว้ ต่อให้เป็นในเวลากลางคืน 

ก็ดูเหมือนไม่ได้กระทบกับการมองเห็นของเขาเลย

"ทางด้านเทพดารามงักรเขยีวเป็นอย่างไรบ้าง" เขาถามไปในความมดื

มีนกพิราบตัวหน่ึงบินลงมาเกาะบนก่ิงไม้ ดวงตาเปล่งประกาย 

อย่างประหลาด "กรู้ มังกรเขียวร้ายกาจมาก กรู้ ไม่ส�าเร็จ"

ผูช้ายสวมเสือ้กันลมสองมอืล้วงกระเป๋าเสือ้ "ดทู่าก่อนหน้านีพ้วกเรา 

ดูถูกพวกเขาเกินไป"

581
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"กรู้ ร้ายกาจมาก กรู้" นกพิราบตอบกลับ

"ตอนน้ีเหลือเพียงหวงท่ีไม่ได้ปรากฏโฉมหน้า ไม่รู้ว่านางเป็นคน

แบบใด บางทีอาจจะลงมือได้ง่ายกว่า"

"จบัมาเป็นตวัประกัน กรู!้" นกพิราบกระพือปีกอย่างตืน่เต้น "จบัมา

กินเลย!"

ผูช้ายสวมเสือ้กันลมยกขาเตะต้นไม้ ก่ิงไม้ไหวโยก นกพิราบทีเ่กาะ

บนนั้นพยายามเกาะกิ่งไม้ไว้แน่นไม่ให้ตัวเองตกลงไป

"อยากกินหวงหรือ ถ้าเจ้าอยากตายก็รีบบอกมา ข้าจะท�าให้เจ้า

สมหวัง" ผู้ชายพูดประชด "อาหารของนายท่านเจ้าก็กล้าแตะต้องหรือไร"

นกพิราบกระพือปีก ร้องเสียงดัง "กรู้ กรู้!"

"ถ้าว่างมาพูดพล่ามทีน่ี ่สูร้บีไปจดัการรปูป้ันสตัว์เทพในสสุานน้ีดกีว่า  

ภายในเวลาอันสั้นนี้ผู้หญิงคนนั้นคงปลุกสี่สัตว์เทพไม่ได้อีก แต่พวกเรา 

ก็จะประมาทไม่ได้"

นกพิราบบนิขึน้จากก่ิงไม้ ไปเกาะบนซากแผ่นหนิคร่ึงแผ่นหน้าสสุาน 

โบราณ นั่นคือกลไกเปิดปิดทางเข้าสุสานโบราณ

นกพิราบเพิ่งเกาะลงบนนั้น แสงเย็นล�าหนึ่งก็ส่องลงมาจากฟ้า

"กรู้?" นกพิราบเอียงคอ ร่างถูกแสงเย็นผ่ากลางเป็นสองท่อน

ผู้ชายสวมเสื้อกันลมที่ตามมาตกใจ

ยามนี้เองมีคนกระโดดลงมาจากยอดของสุสานโบราณ สวม 

ชุดผู้หญิงโบราณ บนหัวสวมหมวกม่านแพร ใต้ผ้าบางน้ันมองไม่เห็น

สีหน้าของอีกฝ่าย

"เจ้าคือ..." ผู้ชายสวมเสื้อกันลมมองส�ารวจอีกฝ่าย เขาเดาฐานะ 
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ของอีกฝ่ายไม่ออก

คนที่พักอยู่ทางบ้านโบราณน้ีเขาตรวจสอบหมดแล้ว ไม่เคยเห็น 

คนคนนี้มาก่อน

ศพนกพิราบตกลงบนพ้ืน บนหัวท่ีแยกเป็นสองส่วนนัน้ลูกตายังกลอก 

ไปมา จะงอยปากอ้าพะงาบ

"ห้าม...เข้าใกล้ท่ีน่ี" ผู้หญิงชุดโบราณเปล่งเสียงแบบเครื่องจักร  

พูดไปทีละค�า

"เจ้าคอื...ทหารวิญญาณหรอื" ผูช้ายสวมเสือ้กันลมลองถามหย่ังเชงิ

ผูห้ญิงชดุโบราณยืนอยู่หน้าสสุานโบราณไม่ขยับ ทัง้ทีม่รีปูร่างนับว่า 

อรชร แต่นางยืนอยู่ตรงนัน้กลบัให้ความรูส้กึเหมอืนก�าแพงทึบไม่มลีมผ่าน

แถบหนึ่ง ท�าให้คนไม่อาจข้ามไปได้

"ถ้าไม่อยากตาย ทางทีดี่เจ้าหายไปจากสายตาในตอนน้ีเลย" ผูช้าย

สวมเสื้อกันลมเอ่ยเตือน

คนตรงหน้ายังคงนิ่งไม่ขยับ

"น่ีเจ้ารนหาที่เองนะ ช่วยไม่ได้" ผู้ชายสวมเสื้อกันลมย่ืนมือเข้าไป

ในเสื้อ หยิบปืนพกออกมาหนึ่งกระบอก

"ต่อให้เป็นทหารวิญญาณท่ีจอมเวทเลี้ยงไว้ก็ไม่ได้เก่งไปทุกอย่าง 

ถูกกระสุนของข้าแล้วตายได้เช่นกัน" เขาหยิบกระสุนลูกหนึ่งมาไว้ในมือ

และแสดงให้คนตรงหน้าดูทันที

"เหน็มนตร์บนนีห้รอืไม่ เอาไว้ใช้ต่อกรกับทหารวิญญาณโดยเฉพาะ 

ดูเจ้าฝีมือไม่เลว แม้จะน่าเสียดาย แต่ในเมื่อเจ้าเห็นปืนของข้าแล้ว ข้าก็

ให้เจ้ามีชีวิตกลับไปไม่ได้"
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เขาบรรจลุกูปืนใส่ท่ีบรรจกุระสนุ แล้วชขูึน้เลง็ไปข้างหน้า ในตอนที่

เขาก�าลังจะเหนี่ยวไก ร่างของผู้หญิงตรงหน้าก็ขยับ วินาทีต่อมา นางก็

โจมตีมาทางเขาราวกับสายฟ้า

เร็วจริง! ผู้ชายสวมเสื้อกันลมตกใจมาก เขาขยับปากกระบอกปืน

ข้อดีของปืนก็คือไม่ว่าจะเป็นท่ีไกลหรือท่ีใกล้ เขาล้วนสามารถ

ควบคุมศัตรูให้อยู่ในขอบเขตท่ีต้องการได้ ทว่าตอนท่ีเขาเตรียมจะ 

เหนี่ยวไกปืนอีกครั้ง เรื่องที่ท�าให้เขาตกใจกลัวก็เกิดขึ้น

ใต้แขนเสือ้ผูห้ญิงชดุโบราณมกีระบีย่าวย่ืนออกมาสองเล่ม ฟันปืน

ของเขาออกเป็นสองท่อนในครั้งเดียว

ผู้ชายสวมเสื้อกันลมสบถด่า พยายามเงยหน้าไปทางด้านหลัง  

แต่กระบี่เรียวเล็กยังคงวาดผ่านร่างของเขา

แย่แล้ว!

เขารบีย่ืนมอืไปกระชากของสิง่หนึง่ออกมาจากคอ แล้วบบีจนแหลก

พร้อมตะโกนว่า "นายท่านคุ้มครอง!"

หมอกด�ากลุม่หน่ึงกระจายตวัมาตามมอืของเขา แยกเขากับผูห้ญิง

ชุดโบราณออกจากกัน

ผูช้ายสวมเสือ้กันลมใช้ฝ่ามอืยันพ้ืน หอบหายใจแรง เขาไม่เคยเหน็

ทหารวิญญาณแบบนีม้าก่อน เขาถึงขัน้มองฐานะแท้จริงของอกีฝ่ายไม่ออก

ปีศาจหรือ ไม่ ไม่เหมือน

ถึงแม้บนตวันางจะมไีอความแค้นรนุแรง แต่นางไม่เหมอืนมตีวัตน

อย่างภาพลวงตา ในทางตรงกันข้าม นางดูมีตัวตนจริงชัดเจน

หมอกด�าหนาขึน้ทุกที สดุท้ายห่อหุม้ผูช้ายสวมเสือ้กันลมไว้ภายใน
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ทั้งตัวแล้วสลายหายไปกับลม

เชียนซางมองไปโดยรอบอย่างงุนงง ศัตรูของมันหายไปอย่างนี ้

เลยหรือ มันยืนตะลึงอยู ่ตรงน้ันสักครู ่ จากน้ันก็หมุนตัวเดินจากไป  

มนัไม่ลมืหน้าท่ีของตวัเอง หรเูสีย่วนันอยากให้มนัเฝ้าสสุานโบราณเอาไว้ 

ไม่ให้ใครอื่นนอกจากพวกเขาเข้าใกล้ ค�าสั่งของเจ้านายเป็นความหมาย

ในการมีตัวตนอยู่ของมัน

เชยีนซางกระโดดลอยตัว และหายเข้าไปในเงามดืของสสุานโบราณ

อีกครั้ง

ตรงฐานซากแผ่นหนิหน้าสสุานโบราณ นกพิราบทีถู่กผ่าคร่ึงยังนอน

อยู่ตรงนั้น ใต้ศพไม่มีแม้เลือดสักหยด ลูกตาของมันยังคงกลอกไปมา 

ราวกับสปริงที่ถูกดีดเต็มแรง...เสียงดังกลุกๆ กลักๆ...

หมอกด�าห่อหุ้มตัวผู้ชายสวมเสื้อกันลมกลายเป็นสายลม สุดท้าย

มาปรากฏตัวภายในห้องของคฤหาสน์หรูหราแห่งหนึ่ง

"คารวะนายท่าน..." ผู้ชายสวมเสื้อกันลมตัวโอนเอนแทบจะล้มลง

บนพ้ืน ร่างกายของเขามีเลือดไหลออกมาจ�านวนมาก ย้อมเสื้อกันลม 

จนเป็นสีเข้ม

กระบี่ของอีกฝ่ายเมื่อครู่ เกือบจะผ่าเขาออกเป็นสองส่วนเช่นกัน

ภายในห้องปพูรมหนาเอาไว้ เครือ่งเรอืนเก่าแก่เป็นแบบยุโรปโบราณ 

อย่างเห็นได้ชัด

"คดิไม่ถึงว่าแม้แต่เจ้าก็ยงัล้มเหลว" บนเก้าอีพ้นักสงู ไอด�ารางเลอืน

กลุ่มนั้นลอยอยู่บนนั้น พอมองเห็นเงาร่างคนได้รางๆ
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ผู้ชายสวมเสื้อกันลมก้มหน้าลง "ล้วนเป็นเพราะข้าประมาทเกินไป 

ท�าให้นายท่านผิดหวังแล้ว"

ไอด�ากลุ่มเล็กลอยมา วาดผ่านร่างของผู้ชายสวมเสื้อกันลม เลือด

ของเขาหยุดไหลในทันที

"เจ้าพูดไม่ผิด วันนี้เกิดขึ้นเพราะเจ้าประมาทศัตรู เจ้าควรจะรู้ว่า 

เป็นแค่เย่ียยาอีการาตรี ก็ควรจะอยู่แต่ในความมืด" ไอด�าส่งเสียง 

ทรงอ�านาจออกมา

"ขอรับ"

"เจ้ากลับไปเถอะ เรื่องสุสานโบราณข้าจะส่งคนอื่นไปท�า เจ้า 

รับหน้าที่พามังกรเขียวกับหงส์เพลิงมาให้ข้าที่นี่ก็พอ"

ผู้ชายสวมเสื้อกันลมถอยออกไปจากห้อง

ในระเบียงทางเดินท่ีหรูหรา ตาอ้วนหงจากบริษัทอสังหาฯ ท่ัวอว้ี 

ยืนอยู่ตรงนั้น บนใบหน้ามีรอยยิ้มที่เขามีประจ�า

"เยี่ยยาก็บาดเจ็บได้หรือ" เขามองส�ารวจเลือดบนเสื้อผ้าของผู้ชาย

สวมเสื้อกันลมพลางกลืนน�้าลายหนึ่งอึก "รสชาติดูแล้วไม่เลว"

ผู้ชายสวมเสื้อกันลมแค่นเสียงสบถเหยียดหยัน แล้วเดินเฉียดไหล่

ของอีกฝ่ายไป

จนกระท่ังเขาเดินห่างออกไปหลายก้าวจึงพึมพ�าพูดหน่ึงประโยค 

"รู้จักแต่กิน"

ตาอ้วนหงย้ิมจนมองไม่เห็นแม้แต่ตา "ครั้งนี้ถ้าเจ้าล้มเหลว ข้าจะ

ขอร้องนายท่านให้ยกเจ้าให้ข้ากินเสีย"

ผู้ชายสวมเสื้อกันลมสีหน้าโกรธเกรี้ยว เร่งฝีเท้าเดินจากไป
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ประตหู้องเปิดออก บ่าวหญงิท่ีผกูผ้ากันเป้ือนสขีาวคนหน่ึงเดินออกมา  

พูดอย่างนอบน้อมกับตาอ้วนหง "นายท่านขอเชิญท่านเทาเที่ย"
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ณ บ้านโบราณ สีท้องฟ้าทางตะวันออกค่อยๆ สว่างขึ้น

ภายในห้องหลกั ซไูป๋ถงเปิดกล่องเครือ่งหอม หยิบเคร่ืองหอมซวนหนี*  

ชิ้นหนึ่งออกมาจากในนั้น

"นี่เป็นเครื่องหอมถอดวิญญาณ ใช้มันแล้วจะท�าให้วิญญาณของ

เจ้าออกจากร่างเจ้า เข้าไปในความฝันของเสี่ยวนัน" ซูไป๋ถงหยิบแปรง 

อันหนึ่งขึ้นมา แล้วทาผงสีทองไว้เต็มตัวซวนหนี

"ความหมายของเจ้าก็คือเสี่ยวนันถูกความฝันของตัวเองขังเอาไว้

หรือ" ชิงโม่เหยียนถาม

"เรื่องนี้...ข้าไม่รู้แล้ว" ซูไป๋ถงพูดเสียงเรียบ "เรื่องที่เหลือต้องให้เจ้า

ไปจัดการเองแล้ว หลังจากเข้าไปในความฝันของเส่ียวนัน พวกเรา 

ก็ช่วยเจ้าไม่ได้แล้ว และการถอดวิญญาณเป็นเรื่องอันตรายมาก ถ้าเจ้า 

582

* ซวนหนีเป็นหนึ่งในลูกมังกรทั้งเก้าตามต�านานเทพโบราณของจีน รูปลักษณ์คล้ายสิงโต



66

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 7

อยู่ในความฝันของนางหาตัวนางไม่เจอ หรือว่าหลงทาง รอเครื่องหอม

ซวนหนีตัวนี้เผาไหม้จนหมด เจ้าจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อีกเลย"

ชิงโม่เหยียนจ้องไปยังเครื่องหอมซวนหนีที่ทาผงสีทองเอาไว้ท่ัวตัว 

อย่างจริงจัง "เครื่องหอมนี้จะเผาไหม้หมดต้องใช้เวลานานเท่าใด"

"ถ้าค�านวณตามเวลาในโลกนี้ คงประมาณสิบห้านาทีกระมัง"  

หลิงเซียวเทียนพูดต่อ

เวลาค่อนข้างสัน้ ชงิโม่เหยียนไม่เคยเจอเรือ่งน้ีมาก่อน ดงันัน้แม้แต่

เขาเองก็ยังไม่มั่นใจ

"เวลาในความฝันผ่านไปช้ามาก เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล" ซูไป๋ถงพูด

"เจ้ารู้ได้อย่างไร" ชิงโม่เหยียนถาม

"เพราะข้าเองก็เคยใช้เครือ่งหอมซวนหน ี เครือ่งหอมนีไ้ม่ดต่ีอร่างกาย 

มาก ต่อให้ปลุกเสี่ยวนันออกมาจากความฝันได้ส�าเร็จ กว่าร่างกายเจ้า 

จะฟื้นตัวกลับเป็นปกติก็จะใช้เวลาหลายวัน"

ชิงโม่เหยียนไม่กลัวว่าร่างกายจะไม่ดีอะไร ต่อให้ไม่สบายตัว  

อย่างมากก็ทนให้พ้นไป เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสุสานโบราณมาพันปี  

ยังมีอะไรทนไม่ได้อีก

เขาเพียงแค่ไม่อยากเห็นเจ ้าตัวเล็กของเขานอนอยู่บนเตียง 

ไม่ขยับเขย้ือนแบบนี ้ไม่ว่าเขาจะจมุพิตนาง กอดนาง นางก็ไม่มปีฏิกิรยิา

ตอบสนองเขาเลย ความรูส้กึแบบน้ีน่ากลวัเหลอืเกิน ราวกับจะถูกทอดทิง้ 

น่ากลัวจริงๆ

ผงสีทองบนตัวซวนหนีแห้งแล้ว ซูไป๋ถงหยิบแปรงข้ึนมาอีกครั้ง  

ผสมหมึกจ�านวนหน่ึง ทาหมึกด�าลงเต็มตัวของซวนหนี ปิดทับผงสีทอง 
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เอาไว้

ชิงโม่เหยียนนั่งเงียบอยู่ตรงนั้น มองดูซูไป๋ถงหยิบธูปเส้นดอกหน่ึง

ออกมา ธูปเส้นสั้นๆ มีขนาดยาวประมาณนิ้วก้อย

หลงัจากตากซวนหนีจนแห้งแล้วก็หย่อนธูปเส้นเข้าปากซวนหนลีงไป 

ที่ช่องท้องของมัน นางก�าลังจะหันหน้าไปหยิบเทียนไข หลิงเซียวเทียน

กลับยื่นมือมาก่อน รับซวนหนีไป

"ข้าท�าเอง" เขาหยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดเทียนไข

ซูไป๋ถงย้ิมแล้วปล่อยมือ ปล่อยให้หลิงเซียวเทียนเอาไฟจุดท่ี 

ส่วนหางของซวนหนี

ชิงโม่เหยียนแววตาเคร่งเครียด เขาเคยได้ยินหลิงเซียวเทียนพูดว่า

ภรรยาของอีกฝ่ายกลัวเปลวเพลิง ไม่ชอบสีแดงสด แต่นางยังยินดีให้เขา 

สวมชุดสีแดงสด เพราะมีเพียงสีนี้เท่านั้นท่ีคู่ควรกับเขา หลิงเซียวเทียน 

กับภรรยาระหว่างพวกเขาคงจะมคีวามรกัอนัลกึซึง้ ดงันัน้จงึได้เชือ่ใจกัน 

เช่นนี้

"ตอนทีข้่าเข้าไปในความฝันของเสีย่วนนั ทางบ้านโบราณนีก็้มอบให้ 

เจ้าแล้ว" เขามองไปทางหลิงเซียวเทียน "ขอให้ปกป้องพวกนางให้ดี"

หลิงเซียวเทียนดวงตาดอกท้อยกโค้งขึ้น "เร่ืองน้ีต้องพูดอีกหรือ  

ขอเพียงมีข้าอยู่ ต้องไม่ให้พวกนางเกิดเรื่องแน่นอน"

หลิงเซียวเทียนจุดไฟซวนหนีเสร็จแล้วก็วางมันลงในเตาก�ายาน

เตาก�ายานเป็นของทีมู่ป๋่อหลนุซือ้มาจากตลาดขายของเก่า มคีวาม

โบราณอย่างมาก

"ถ้าเจ้าใคร่ครวญดีแล้วจริงๆ ก็เริ่มเถอะ" ซูไป๋ถงพูดเสียงเรียบ  
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ขณะเดียวกันก็มองไปทางชิงโม่เหยียน

ชิงโม่เหยียนยกมุมปากยิ้ม "อย่างนั้นยังจะรออะไรอยู่"

เจ้าตวัเลก็ของเขายังรอให้เขาปลกุนางฟ้ืนขึน้มาอยู่ เขาจะท�าให้นาง

รอนานเกินไปไม่ได้

ซูไป๋ถงวางเตาก�ายานไว้บนโต๊ะ

หลิงเซียวเทียนปิดประตูห้อง และถอยออกไปอยู่นอกประตู

ชงิโม่เหยียนน่ังอยู่ข้างเตยีง ย่ืนมอืเข้าไปใต้ผ้าห่มกุมมอืของหรเูสีย่วนัน 

เอาไว้ มือเล็กนุ่มนิ่มไม่มีสัมผัสอวบอิ่มเหมือนเช่นก่อนหน้านี้แล้ว

รอข้านะ นันนัน รอข้าพร้อมกับลูกของพวกเรา ตอนนี้ข้าจะพาเจ้า

กลับมา...

ภายในเตาก�ายาน ซวนหนีพ่นควันออกมา ควันลอยวนก่อนจะ

ค่อยๆ ลอยขึ้นมาและกระจายไปทั่ว

ชงิโม่เหยียนรูส้กึเหมอืนว่าตัวเองถูกแช่ลงไปในน�า้ ทุกอย่างรอบข้าง

เหมือนถูกกันออกไปภายนอก

เขาได้กลิ่นเครื่องหอมจางๆ

ทันใดนั้นเขาเห็นซูไป๋ถงยืนขึ้นและออกจากห้องไปช้าๆ

เขาหลับตาลง ฟุบร่างลงกับท่อนแขนของตัวเองอย่างไร้เร่ียวแรง 

การรับรู้ของเขากระจ่างชัดเป็นพิเศษ ราวกับปุยเมฆเบาหวิวลอยละล่อง

ตอนที่ลืมตาขึ้นอีกครั้ง เขาพบว่าตัวเองอยู่ในความมืด มีเพียง 

ทางเล็กคดเคี้ยวใต้ฝ่าเท้าที่ทอดยาวไปข้างหน้า ดูเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุด

ในเมื่อมีเพียงทางสายเดียวนี้ เช่นนั้นก็ต้องเดินไปข้างหน้าแล้ว

ชิงโม่เหยียนเดินตามทางเล็กไปข้างหน้า ไม่รู้ว่าเดินไปนานเท่าใด 
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จู่ๆ ตรงหน้าก็มีแสงสว่างขึ้นทันใด

พอเขามองดูทุกอย่างรอบข้าง...กลับเหมือนอยู่ที่แคว้นเย่ียซย่า 

เพียงแต่ทุกอย่างเหมือนเป็นภาพลวงตา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของก็ดี หรือจะ

เป็นเงาคนเดินไปมาก็ดี ทุกอย่างดูไร้ตัวตนราวกับควันบางเบา

"จี๊ดๆๆ!"

เสียงร้องคุ้นหูเสียงหน่ึงลอยมาเข้าหูของชิงโม่เหยียน เขามองไป

ตามเสียงก็เห็นชะมดเช็ดสีด�าตัวหนึ่งยกอุ้งเท้าเล็กวิ่งทะยานมาทางเขา

ในดวงตาของชิงโม่เหยียนปรากฏม่านน�้าหนึ่งชั้น เขาย่อตัวลง 

ย่ืนมือไปอยากจะอุ้มตัวมัน แต่ชะมดเช็ดกลับวิ่งผ่านตัวเขาไป และ 

วิ่งไปทางด้านหลังตัวเขาอย่างดีใจ

มือที่คว้าลมย่ืนค้างอยู่กลางอากาศ ความรู้สึกหดหู่ในใจสลัด

อย่างไรก็สลัดไม่หลุด

"จี๊ดๆ!" ชะมดเช็ดร้องอย่างดีใจวิ่งไปหาชายหนุ่มท่ียืนอยู่ในมุม 

ย้อนแสง

ชิงโม่เหยียนยืนขึ้น เขาเห็นคนคนน้ันสวมชุดขุนนางขั้นสี่ ข้างเอว 

มีหยกห้อยประดับ...นั่นคือชุดขุนนางของรองตุลาการศาลต้าหลี่

คนคนนั้นโน้มตัวลงมารับตัวชะมดเช็ด แล้วอุ้มไว้ในอ้อมกอด

ชะมดเช็ดแลบลิ้นเล็กสีชมพูเลียใบหน้าคนคนนั้น

ชิงโม่เหยียนยืนอยู่ตรงนั้น มองดูภาพตรงหน้าค่อยๆ เปลี่ยนแปลง 

สดุท้ายกลายเป็นภาพเลอืนรางราวกับผ้าบาง และค่อยๆ หายไปมองไม่เห็น 

สิ่งใดอีก...

เมื่อเขาเดินต่อไปข้างหน้า ภาพรอบข้างล้วนเป็นภาพที่เขาคุ้นตา
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นั่นคือทุกภาพเหตุการณ์ท่ีหรูเสี่ยวนันเคยผ่านประสบการณ์ท่ี 

แคว้นเยี่ยซย่า นั่นเป็นความทรงจ�าที่เป็นของนางเพียงผู้เดียว

เขามองเหน็หรเูสีย่วนนัทีอ่วบอ้วน นัง่พูดเจือ้ยแจ้วอยู่บนตกัของเขา 

จ้องมองรอให้เขาแกะกุ้งแช่เหล้าให้นางกิน

เขาเห็นนางเบิกตากลมโตแอบมองเขา กลัวว่าเขาจะโกรธและ

ต�าหนินาง

เขาเห็นนางก่อเรื่อง น�้าตาคลอเดินตามหลังเขาราวกับหางเล็กๆ 

กลัวว่าเขาจะสลัดนางทิ้ง

เสี่ยวนัน เจ้าเด็กโง่...

ชิงโม่เหยียนยกมือขึ้นปิดหน้าตัวเอง

ความทรงจ�าทั้งหมดของนางล้วนมีเขา นี่ก็ใช่ นั่นก็ใช่

เสีย่วนนั ตอนน้ีเจ้าอยู่ทีใ่ดกันแน่...รบีออกมา ข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน

ยามนี้เองบนขาของเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ขนปุกปุยมาถูไถ 

ชิงโม่เหยียนก้มลงไปดูอย่างช้าๆ

"จีด๊ๆ!" ชะมดเชด็สดี�าตวัหนึง่พิงอยู่ข้างขาของเขา ก�าลงัโก่งตวัถูไถ

ขาของเขาด้วยความเพลิดเพลิน

ชิงโม่เหยียนตกตะลึง เขาไม่มั่นใจว่าน่ีเป็นความจริงหรือเป็น

ภาพลวงตาที่เขามองเห็น

หากยื่นมือออกไป มันคงจะจางหายไปกระมัง

"จี๊ดๆ!" ชะมดเช็ดยืนขึ้นอย่างร้อนใจ อุ้งเท้าเล็กคว้าชายกางเกง 

ของเขา แล้วส่งเสียงร้องของสัตว์ตัวน้อยที่ยังไม่หย่านมตัวหนึ่ง

"เสี่ยวนัน?" เขาลองเรียกหยั่งเชิง
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"จี๊ดๆ" ชะมดเช็ดร้องตอบ

เขาย่อตัวลง ชะมดเช็ดก็กระโดดเข้ามาในอ้อมกอดของเขา สัมผัส

ขนปุกปุยถูไถท่ีใบหน้าของเขา ให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่หัวใจท่ีแห้งเหี่ยว 

ไร้เรี่ยวแรงของเขา "เสี่ยวนัน เป็นเจ้าจริงหรือ"

ชะมดเช็ดแลบลิ้นเล็กอุ่นร้อนเลียแก้มของเขา ในดวงตาสีเขียว 

สุกใสมีประกายน�้าวาววับ

"เป็นเจ้าเด็กโง่จริงๆ ด้วย นี่หาทางกลับบ้านเองไม่ได้สินะ"  

ชิงโม่เหยียนพูดแผ่วเบา สัมผัสอบอุ่นบนใบหน้าเหมือนจริงจนท�าให้ 

หัวใจของเขาเจ็บแปลบ
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ชิงโม่เหยียนอุ้มชะมดเช็ดขึ้นมา "ไป ข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน"

"จี๊ดๆ!" เจ้าตัวเล็กในอ้อมกอดขัดขืน ตวัดอุ้งเท้าอย่างไม่ให้ความ

ร่วมมือขึ้นมาทันใด

ชิงโม่เหยียนตกใจ ท�าท่าแบบนี้...ไม่อยากไปหรือ

ในช่วงท่ีเขาตกใจอยู่นี ้ชะมดเชด็ก็ดิน้ออกมาจากอ้อมกอดของเขา

และกระโดดลงไปบนพื้น

"จี๊ดๆๆ..." มันว่ิงไกลออกไปหลายก้าว จากนั้นชะงักฝีเท้าหันหน้า

มามองเขา

ชงิโม่เหยียนขมวดคิว้ เกิดเรือ่งอะไรขึน้ เหตใุดมันจงึไม่อยากกลับไป  

ดูท่าทางแล้ว...มันเหมือนก�าลังเรียกให้ตัวเขาตามมันไปมากกว่า

"เจ้าจะพาข้าไปที่ใด" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม

ชะมดเช็ดวิ่งไปข้างหน้าอีกหลายก้าว แล้วหันหน้ามามองเขา

583
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ชิงโม่เหยียนลังเลใจครู่หนึ่งก็ก้าวเท้าตามไป เขาไม่รู้ว่าเครื่องหอม

ซวนหนยัีงเหลอือกีเท่าใด เพราะอยู่ในความฝัน ดงันัน้จงึไม่มคีวามเข้าใจ

เรื่องเวลา เขาอยากจะบังคับพานางกลับไปอย่างมาก แต่เห็นชะมดเช็ด

วิ่งไปกระโดดไปน�าทางอยู่ข้างหน้า เขาก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ

หรือว่า...อยากจะบอกอะไรกับข้า

เขารีบเดินตามไป สิ่งต่างๆ รอบข้างเคลื่อนผ่านตัวเขาไปอย่าง

รวดเร็ว ภาพเป็นฉากๆ ไหวจนท�าให้ตาลาย

ภาพในแคว้นเย่ียซย่าหยุดชะงกัลง ความมดืเข้ามาโอบล้อมทกุอย่าง 

อีกครั้ง...

"เสี่ยวนัน!" เขามองไม่เห็นชะมดเช็ดที่น�าทางอยู่ข้างหน้า แต่กลับ

ได้ยินเสียงร้องของมันได้ เหมือนไกลบ้างใกล้บ้าง น�าทางเขาเดินไป 

ข้างหน้าไม่หยุด

ใต้เท้ามีเสียงสะท้อนจากพ้ืนที่โล่ง เขาเหมือนเดินอยู่ในระเบียง 

ทางเดินแห่งหนึ่ง สองฟากเป็นห้อง บนประตูยังแขวนป้ายเอาไว้อีกด้วย 

เพราะมืดเกินไป เขาจึงมองอักษรบนนั้นได้ไม่ชัดเจน

ทว่าตอนที่เขาเดินไปจนสุดทาง ตรงหน้าก็ปรากฏประตูกระจก 

สองบาน บนประตูติดอักษรสีแดงตัวใหญ่เอาไว้ว่า

'งดใช้เสียง'

ที่นี่คือ...โรงพยาบาลในต�าบล!

ชะมดเช็ดน�าทางเขามาถึงชั้นสามของโรงพยาบาล และหยุดลง 
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หน้าห้องผู้ป่วยห้องหนึ่ง

ชะมดเช็ดก้มหน้าออกแรงดันประตู เปิดประตูออกเป็นช่องเล็ก  

จากนั้นมุดตัวเข้าไป

"จี๊ดๆ..."

มันดูเหมือนก�าลังเรียกเขาอยู่ ให้เขาเข้าไปเช่นกัน ชิงโม่เหยียนจึง

ผลักเปิดประตูแล้วเดินเข้าไป

ภายในห้องผู้ป่วยมืดมาก ไม่ได้เปิดไฟ

รอบเตียงคนไข้วางเทียนไขไว้หลายสิบเล่ม เทียนไขจุดไฟอยู่  

ส่องกระทบบนผนังสีขาวสะอาด ราวกับเป็นภาพวิญญาณร้าย

ชิงโม่เหยียนกลั้นหายใจ ภาพนี้...เขาเคยได้ยินหรูเสี่ยวนันบรรยาย

มาก่อน นั่นเป็นฝันร้ายของนาง

คงจะเป็นทีน่ี่ เจ้าตัวเลก็ของเขาถูกสิง่นีขั้งเอาไว้ กลายเป็นเงือ่นตาย

คลายไม่ออกในใจของนาง

เขาเดินเข้ามา คนสองคนในห้องผู้ป่วยเหมือนไม่สังเกตเห็นเลยว่า

มีเขาอยู่

เขาเดินเข้ามาใกล้เตียงคนไข้

บนเตยีงคนไข้มผีูห้ญิงท่ีตัวเต็มไปด้วยเลอืดคนหน่ึงนอนอยู่ ใบหน้า

บิดเบี้ยว เต็มไปด้วยความเจ็บปวด

ใบหน้านี้ละม้ายกับหรูเสี่ยวนันอยู่เจ็ดส่วน

"ไม่...คลอดไม่ออก..." ผูห้ญิงคนนัน้หายใจหอบแรง เสียงพูดราวกับ

ล�าโพงแตก ตรงทรวงอกของเธอมบีาดแผลแห่งหน่ึงทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน 

ลึกจนถึงกระดูก เลือดทะลักออกมาไม่หยุดทุกครั้งที่เธอออกแรง
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ข้างเตียงมีผู้ชายคนหน่ึงก่ึงคุกเข่าอยู่ เขาก�าลังวุ่นวายกับการห่อ 

ผ้าปูเตียงเป็นก้อน อยากจะเอามาอุดบาดแผลที่ทรวงอกของผู้หญิง 

เอาไว้

"ไม่มปีระโยชน์..." ผูห้ญงิส่งเสยีงร้อง "เลอืดของพวกเราถูกปนเป้ือน

ด้วยไอความแค้นในค่ายกลเลี้ยงปีศาจ...หยุดไม่ได้หรอก..."

ผู้ชายก้มหน้าลงร้องไห้อย่างเศร้าโศก

"ให้ฉันคลอดลูกออกมาเถอะ จะให้ลูกตายพร้อมกับฉันไม่ได้..."  

ผู้หญิงพยายามพูด

ชิงโม่เหยียนยืนอยู่ตรงน้ันด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับเป็นคนนอก

เหตุการณ์

เขาเห็นผู้ชายคนนั้นใช้มนตร์ ตั้งค่ายกลไว้รอบเตียงคนไข้ จากนั้น

ใช้มีดเปิดหน้าท้องของภรรยา แล้วดึงตัวทารกที่มีเลือดอาบคนหนึ่ง 

ออกมาจากในน้ัน ยกขาทารกน้อยให้หวัห้อยลง แล้ววางลงบนเตียงผูป่้วย

ที่มีเลือดไหลนองเป็นสายน�้านั่น

"ให้ฉัน...ดูหน่อย..." เธอเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายแล้ว

ผู้ชายร้องไห้วางตัวเด็กไว้บนทรวงอกของผู้หญิง

ทารกอ้าปาก นอนคว�่าอยู่บนร่างของผู้หญิงที่ตัวเต็มไปด้วยเลือด

มนตร์พร่ังพรอูอกมาจากปากของผูช้ายไม่หยุด เขาเอามอืวางบนหวั 

ของทารกหญิงแล้วร่ายมนตร์ต่อเนื่อง

"ลูกของพวกเรา...ลูกท่ีน่าสงสาร..." ผู้ชายมือหนึ่งอุ้มทารก อีกมือ

โอบผู้หญิงและร้องไห้ ก่อนจะพูดทั้งน�้าตาว่า "จะมอบมนตร์ให้พวกเขา

ไม่ได้...เรื่องที่พวกเราท�าไม่ได้ ก็ให้ลูกเป็นคนท�าเถอะ"
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ฝ่ายผู้หญิงในตอนนี้พูดอะไรไม่ออกแล้ว

ผู้ชายหยิบกระดาษหนังแกะเก่าแผ่นหนึ่งออกมา ใช้มีดกรีดฝ่ามอื

ตัวเอง ลอกแบบตามลายมนตร์บนนั้นวาดมนตร์เช่นเดียวกันออกมา  

จากนั้นแปะมันลงไปบนหน้าผากของทารก

"ถ้าพวกเราตายไป มนตร์นี้อาจจะตกอยู่ในมือของพวกเขาได้  

ต่อจากพวกเราไม่รู ้ว่าจะมีจอมเวทมากมายเท่าใดท่ีตายในค่ายกล 

เลี้ยงปีศาจ...มีเพียงมันจึงจะหยุดทุกอย่างได้...ตอนนี้พวกเรามอบมัน 

ให้ลูก ช่วยพวกเราท�าความปรารถนาสุดท้ายให้ส�าเร็จด้วยเถอะ..."

ผู้ชายร้องไห้พลางร่ายมนตร์

ชงิโม่เหยียนสงัเกตเห็นว่าภายในห้องคนไข้ทุกท่ีล้วนปรากฏลายมนตร์  

ภาพท่ีซับซ้อนหมุนราวกับโคมม้าย่อง สุดท้ายแทรกเข้าไปในสมองของ

ทารก

ทารกอ้าปากร้องไห้เสียงดังขึ้นมาทันใด

ผู้ชายไม่สนใจเสียงร้องของทารก ยังคงร่ายมนตร์ของเขาต่อไป 

กระดาษหนังแกะค่อยๆ กลายเป็นกองเถ้าถ่าน

ทารกร้องไห้ดังขึ้นทุกที ราวกับใกล้จะขาดใจ เสียงร้องไห้จนแทบ

หมดแรงราวกับมีดกรีดลงไปในใจของชิงโม่เหยียนครั้งแล้วครั้งเล่า

"มนตร์น้ีแกร่งกล้าเกินไป สมองคนธรรมดาท่ัวไปบรรจไุม่ได้ เด็กคนนี้ 

จะเป็นบ้าเอา" ตรงประตูมีเสียงผู้ชายทุ้มต�่าดังลอยมาในทันใด

ชงิโม่เหยียนเอียงตัวไปเลก็น้อย เหน็เพียงหรอูโีจวปรากฏตัวท่ีประตู

ด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยว

"พวกเราไม่มทีางเลอืกแล้ว" ผูช้ายพูดด้วยน�า้ตา "พวกเรารูค้วามลบั



77

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

ของเทียนตั้งซีเยวี่ย พวกเขาไม่มีทางปล่อยพวกเราไปแน่นอน มนตร์นี้ 

เป็นความหวังเดียวของพวกเรา พวกเราต้องเก็บมันเอาไว้ มีเพียงมัน 

จึงจะก�าจัดศัตรูตัวจริงได้"

"แต่เด็กคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์" หรูอีโจวพูดอย่างโมโห

"พวกเราไม่มีทางเลือกอื่น" ผู้ชายไม่ได้หยุดมนตร์ เขาไม่สนใจ 

เสียงร้องไห้ของเด็ก กรอกมนตร์ที่ซับซ้อนลงในสมองของนางไม่หยุด

หรูอีโจวยืนอยู่ตรงนั้น หน้าซีดไร้สีเลือด

มนตร์ร่ายต่อเนือ่งไปเกือบครึง่ชัว่โมง สหีน้าของผูช้ายย�า่แย่ขึน้ทกุที 

สดุท้ายผวิภายนอกของเขากป็รากฏไอแห่งความตาย ราวกับคนทีถู่กสบูเลอืด

จนหมดและกลายเป็นร่างที่เหี่ยวแห้ง

"หรูอีโจว...พาเธอไป..." ผู ้ชายพยายามพูด "อย่าให้พวกเขา... 

หาเธอเจอ..."

"เดก็คนน้ีทนรบัมนตร์ทีแ่กร่งกล้าแบบนีไ้ม่ไหวหรอก เธอจะตายได้" 

หรอีูโจวโอดครวญ "นายอยากให้เธอเป็นเหมอืนพวกนายท่ีต้องตายอย่าง

น่าอนาถหรือ!"

ผูช้ายมมุปากกระตกุสองที เผยรอยย้ิมเศร้าออกมา "ไม่ต้องกังวล...

ฉันใส่มนตร์ปิดผนึกไว้ให้เธอแล้ว ขอเพียงคนของพวกเขาแตะต้องเธอ...

ก็จะสะกิดผนึก เธอจะกลายเป็นผู้กอบกู้โลกอย่างแน่นอน...ไม่มีทาง 

ให้เธอตายไปโดยเปล่าประโยชน์หรอก..."

ชิงโม่เหยียนเห็นหรูอีโจวใช้เสื้อห่อตัวทารกเอาไว้ แล้วออกไปจาก

ห้องผู้ป่วยโดยไม่หันหน้ากลับมาอีก

ประตูห้องปิดลงแล้ว
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ผูช้ายพยายามขยับตวัไปข้างกายภรรยาทีต่ายไปแล้ว "จะให้พวกเขา 

พบศพของพวกเราไม่ได้...มนตร์นั่นจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ จะให้พวกเขารู้

การมีตัวตนของลูกสาวเราไม่ได้..."

เขาร่ายมนตร์ครั้งสุดท้าย ปิดผนึกห้องนี้เอาไว้

"สุดท้าย...ต้องใช้ร่างของเธอเป็นเครื่องสังเวย ที่รัก..."

ผูช้ายก้มหน้าจมุพิตภรรยาของเขา มองดูศพของภรรยาค่อยๆ สลาย

กลายเป็นผุยผงต่อหน้าเขา กระจายลงบนเตียงคนไข้ที่ย้อมไปด้วยเลือด

ชิงโม่เหยียนรู้สึกหายใจไม่สะดวก ถึงแม้น่ีจะอยู่ในความฝัน และ

เขาไม่จ�าเป็นต้องหายใจ

เขาคิดมาตลอดว่าชะตาชีวิตของตัวเองแย่มาก ถึงข้ันเรียกได้ว่า 

ไม่มีโชคเลย ดังนั้นเขาจึงได้ถูกรอยย้ิมที่สดใสของหรูเสี่ยวนันดึงดูดใจ  

ถูกแววตาบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของนางจับตรึงไว้

แต่ตอนน้ีเขาจึงรู้ว่าเขาผิดไปแล้ว ผิดไปอย่างมาก หรูเสี่ยวนัน 

ของเขาแม้แต่สิทธ์ิในการเลือกหรือปฏิเสธยังไม่มีเลย นางถูกชะตาชีวิต 

ดึงเข้าไปเกี่ยวข้อง กลายเป็นของสังเวยให้กับแผนร้าย

ท�าความปรารถนาสุดท้ายให้ส�าเร็จแทนพวกเจ้าหรือ

กลายเป็นผู้กอบกู้โลกหรือ

ชิงโม่เหยียนเพียงอยากหัวเราะเย็นชา

พวกเขาไม่ใช่นางเสียหน่อย มีสิทธ์ิอะไรมาตัดสินใจแทนนาง  

มีสิทธิ์อะไรมาก�าหนดโชคชะตาของนาง

"จี๊ดๆ" ในมุมที่มืดมิดมีเสียงร้องอ่อนแรงของชะมดเช็ดดังลอยมา

ชิงโม่เหยียนมองไปตามเสียง เห็นเพียงมุมหนึ่งใต้เตียงคนไข้  
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เงาร่างเล็กๆ ร่างหนึ่งขดตัวอยู่ ดูไปแล้วมีขนาดเท่ากับเด็กอายุสี่ห้าขวบ 

แขนขาขดเป็นก้อน ราวกับท่าทางของทารกน้อยที่อยู่ในตัวมารดา

ชะมดเชด็กระโดดลอยตัว กลายเป็นเงาเงาหน่ึง หลอมเข้าไปในร่าง

ของเด็กคนนั้น

"เสี่ยวนัน?" ชิงโม่เหยียนย่อตัวลง ยื่นมือไปยังเด็กน้อยในความมืด 

พูดเสียงอ่อนโยนว่า "เสี่ยวนันไม่ต้องกลัว ข้ามารับเจ้ากลับบ้านแล้ว"

ตามข้าไปเถอะ ไม่ต้องสนใจชะตาชีวิตบ้าบออะไรนั่น

อยู่ข้างกายข้า เจ้าไม่ต้องไปเป็นผู้กอบกู้โลกอะไร และไม่ต้อง

แข็งแกร่งอะไรอย่างนั้น

กลับมาอยู่ข้างกายข้าเถอะ เจ้าแค่มามีชีวิตอยู่เป็นผู้หญิงของข้า 

อยากหัวเราะก็หัวเราะ อยากร้องไห้ก็ร้องไห้ เป็นผู้หญิงท่ีมีความสุข 

คนหนึ่ง จนกระทั่งผมขาวทั่วหัว ฟันหลุดหมดปาก...
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หรูเสี่ยวนันจ�าได้เพียงว่านางขดตัวอยู่ตรงมุมหนึ่งในความมืด  

รอบข้างมเีสยีงมนตร์ลอยมาไม่ขาด ไม่หยุดเลยแม้แต่วินาทเีดยีว เสยีงดงั 

จนในสมองของนางเหมือนจะระเบิด

"เสี่ยวนัน"

เสียงของชิงโม่เหยียน? เป็นเสียงของชิงโม่เหยียนหรือ

นางขดตัวอยู่ในมุมมืด เบิกตาโตอย่างตื่นกลัว

ชิงโม่เหยียน...ข้าอยู่ที่นี่...อยู่ที่นี่...

ในสายตาที่พร่ามัวปรากฏมือข้างหนึ่งขึ้น

"เสี่ยวนันไม่ต้องกลัว ข้ามารับเจ้ากลับบ้านแล้ว" เสียงที่คุ้นเคยพูด

แบบนี้

หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวร้องไห้ออกมา ความรู้สึกนี้นางคุ้นเคย 

เหลือเกิน ความหวาดกลัวกับความกังวลทั้งหมดราวกับหายไปจนสิ้น 

584
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แม้แต่เสยีงมนตร์ทีล่อยอยู่ในสมองของนางไม่หยุด ก็กลายเป็นไม่หนวกหู

มากอย่างนั้นแล้ว

หรูเสี่ยวนันได้ยินเพียงเสียงของชิงโม่เหยียน เสียงอ่อนโยนของเขา 

นางยื่นมือออกไปอย่างหวาดกลัว วางมือไว้ในฝ่ามือของเขา

อบอุ่นเหลือเกิน...

แขนทรงพลังคู่หน่ึงดึงนางออกมาจากความมืด อ้อมกอดที่อบอุ่น 

ท�าให้ความสงบมาเยือน

"พวกเราไปกันเถอะ เจ้าไม่จ�าเป็นต้องกลับมาที่นี่อีกแล้ว"

เมื่อเสียงของชิงโม่เหยียนดังขึ้น ภาพรอบข้างราวกับกระจกที่

แตกหัก พากันแตกเป็นเสี่ยงตกลงพื้น

แสงอาทิตย์แสบตาเหลือเกิน ต่อให้หลับตาลงนางก็ยังคงรู้สึกถึง

ความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาได้ ปวดหัวเหลือเกิน ในล�าคอ

แสบร้อน แม้แต่กลนืน�า้ลายก็ยังรูส้กึถึงความเจบ็ได้ กระหายน�า้เหลอืเกิน 

นางขยับริมฝีปาก อยากจะอ้าปากพูด แต่ลิ้นกลับรู้สึกชา เปล่งเสียง 

ออกมาไม่ได้แม้แต่น้อย

นางพยายามจะลืมตา แต่หนังตากลับหนักจนยกเปิดไม่ขึ้น

นี่ข้าเป็นอะไรไป

"หรูเสี่ยวนันเป็นอย่างไรบ้าง" เสียงของหลิงเซียวเทียนดังมาจาก 

ข้างเตียง

"ยังไม่ฟ้ืน แต่ว่าน่าจะใกล้แล้ว" เสยีงของซไูป๋ถงดงัขึน้ "ชงิโม่เหยียน 

เพิ่งตื่นเมื่อครู่ เขาคงจะพานางกลับมาได้ส�าเร็จแล้ว"

พวกเขาก�าลังพูดอะไรอยู่ พากลับมาส�าเร็จแล้วอะไรกัน...
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"เจ้าก็ไปนอนสักครู่เถอะ ทางนี้ข้าจะเฝ้าเอง" หลิงเซียวเทียนพูดเร่ง

"รอนางฟ้ืนแล้วต้องให้นางกินอาหารอ่อนๆ สกัหน่อย อย่ามากเกินไป  

ต่อให้นางไม่หิวก็ต้องให้นางกินสักนิด ไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อลูก 

ในท้อง"

เสียงของซูไป๋ถงค่อยๆ ไกลออกไป

หรูเสี่ยวนันเกร็งไปทั้งตัว

พูดอะไรอยู่น่ะ ลูกหรือ ลูกของใคร...เป็นของใคร ของข้าหรือ

นางร้อนใจอยากจะเลื่อนมือไปที่ท้อง แต่น่าเสียดายเหลือเกิน  

มือของนางไม่ฟังค�าสั่ง นางจ�าต้องนอนอยู่ตรงนั้นราวกับท่อนไม้

เป็นลูกของข้าหรือ ลูกของข้ากับชิงโม่เหยียน...

ยังไม่ทันคิดเรื่องนี้ให้กระจ่าง สติก็จากนางไปไกลเสียแล้ว

ไม่รูว่้านอนหลบัไปนานเท่าใด นางจงึถูกความรู้สึกอยากเข้าห้องน�า้

ท�าให้ตกใจตื่น

อันตรายจริงๆ เกือบจะฉี่รดที่นอนแล้ว

หรูเสี่ยวนันท�าหน้าเหยเกลืมตาขึ้น

แสงอาทิตย์อัสดงสีส้มส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่างฉลุลาย สีสวย

เหลือเกิน

นางหรี่ตาลงเล็กน้อย หันมองไปทางเตียงอีกด้านหนึ่งช้าๆ

ชงิโม่เหยียนนัง่อยู่บนเก้าอีข้้างเตยีง ตัง้ข้อศอก เอยีงหวัไปข้างหน่ึง 

ก�าลังหลับสนิทอยู่ เขาดูเหมือนผอมลงไม่น้อยเลย

น่าแปลก นางหลับไปได้อย่างไรกัน เหตุใดจึงไม่มีความทรงจ�า 

เลยสักนิด
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นางยันตัวอยากจะนั่งขึ้นมา แต่มีความรู้สึกเจ็บแปลบส่งมาจาก 

ตรงไหล่

"ซี้ด..." นางหดตัว ล้มนอนลงบนหมอน

จ�าได้แล้ว ตอนนางอยู่ที่หมู่บ้านจงซีเหม่ยจิ่งนางถูกยิง กระสุนนั้น

ยิงมาจากตึกใหญ่ฝั่งตรงข้าม ตอนนั้นนางผลักซูไป๋ถงออก...แต่หลังจาก

นั้นเล่า นางขมวดหัวคิ้วอย่างงุนงง ไม่มีความทรงจ�าเลยสักนิดจริงๆ

เสียงนางล้มลงบนหมอนท�าให้ชิงโม่เหยียนตกใจตื่น เขาลืมตาข้ึน

ทันที เงยหน้ามองมาทางนาง

หรเูสีย่วนันรูต้วัว่าผมเผ้ายุ่งเหยิง นางแย้มย้ิมอย่างเก้อเขนิ อยากจะ 

หัวเราะ แต่ริมฝีปากท่ีแห้งผากกลับถูกยืดจนฉีก และมีเลือดซึมออกมา

ทันที

เจ็บเหลือเกิน! นางป้องปาก เจ็บจนน�้าตาแทบไหลออกมาอยู่แล้ว

ชิงโม่เหยียนมุมปากกระตุกสองที ท่าทางท้ังเหมือนก�าลังย้ิมและ

เหมือนก�าลังร้องไห้เช่นกัน

"จะดื่มน�้าสักนิดหรือไม่" เขาถามเสียงเบา

หรูเสี่ยวนันพยักหน้า สมองกลับรู้สึกมึนเบลอไปพักหนึ่ง

"เป็นเพราะใช้เครือ่งหอมซวนหน ีต้องใช้เวลาหลายวนัจงึจะกลบัมา

เป็นปกติ" ชิงโม่เหยียนอธิบายด้วยเสียงแหบแห้ง ขณะเดียวกันก็ไปช่วย

เทน�้าอุ่นมาให้นางหนึ่งแก้ว

หลังดื่มน�า้จากแก้วในมือของเขาเตม็หนึ่งแก้ว นางยงัรู้สึกว่าไม่พอ 

แต่ความรู้สึกที่ในท้องบวมเต่งแทบจะทนไม่ไหวแล้ว

"ชิงโม่เหยียน...ข้าอยากไปห้องน�้า"
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ชิงโม่เหยียนยื่นมือมาหานาง เหมือนเตรียมจะอุ้มนางขึ้นมา

"ข้าไปเองได้" นางรีบพูด

"ไม่ได้" ชิงโม่เหยียนปฏิเสธเด็ดขาด

"เพราะอะไร" ถ้าแม้แต่เข้าห้องน�า้ยังต้องถูกคนจบัตามอง...คงไม่ดี

กระมัง

"เจ้านอนหลับไปเกือบหกวัน ร่างกายอ่อนแอเกินไป ตอนเจ้า 

ลุกยืนเองจะหกล้มได้ จะกระเทือนไปถึงลูกของพวกเรา"

หรูเสี่ยวนันเผยอปากขึ้น เบิกตาเหม่อมองหน้าเขา เมื่อครู ่เขา 

พูดอะไร ลูก...

จริงสิ ตอนก่อนจะหมดสติ นางเหมือนจะได้ยินซูไป๋ถงพูดถึงลูก 

เช่นกัน

"ลูก...ลูกอะไรหรือ"

ชิงโม่เหยียนย่ืนมือไปลูบจมูกของนางทีหน่ึง "เจ้าไม่รู้หรือ ลูกของ

พวกเราอยู่ในท้องของเจ้าแล้ว"

ไม่รอให้นางมีการตอบสนองอะไร ชิงโม่เหยียนก็ช้อนตัวนางขึ้นมา

จากเตียงและเดินเข้าห้องน�้าแล้ว

"จริงหรือ มีลูกแล้วจริงหรือ" นางลูบท้องของตัวเอง

"ใช่แล้ว ดงันัน้เจ้าต้องเป็นเด็กดีเชือ่ฟัง ไม่อย่างนัน้วันหน้าลกูคลอด

ออกมาจะซนเหมอืนเจ้า" เขาวางตวันางลงบนชกัโครก จากนัน้ยนือยู่ตรงน้ัน 

ก้มลงมองดูนาง

"ท่านออกไปสิ ท่านมองข้าแบบนี้ข้าฉี่ไม่ออก" หรูเส่ียวนันแทบจะ

ร้องไห้แล้ว
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"ไม่ได้ ตอนนี้ข้างกายเจ้าจะไม่มีคนอยู่ด้วยไม่ได้"

"ท่านไปรอหน้าประตูก็ได้ แค่ครู่เดียว...ขอร้องท่านล่ะ" นางพูด

ขอร้อง

ในตอนนี้เสียงของซูไป๋ถงก็ดังลอยมาจากนอกประตู "เสี่ยวนัน 

ฟื้นแล้วหรือ"

ชิงโม่เหยียนถอนหายใจ พูดก�าชับว่า "เสร็จธุระแล้วเรียกข้า อย่า 

ลุกขึ้นเอง"

พอเห็นนางพยักหน้าอย่างจริงจัง เขาจึงเดินออกจากห้องน�้าไป 

พูดคุยกับซูไป๋ถง

ซไูป๋ถงส่งน�า้แกงข้นท่ีเพ่ิงเค่ียวเสรจ็มาให้ ยังมขีนมถ้วยฟูท่ีหอมกรุน่

และอ่อนนุ่มอีกหลายชิ้น

"ฟื้นแล้วก็ดี อีกครู่ให้นางค่อยๆ กิน" ซูไป๋ถงวางอาหารไว้บนโต๊ะ  

ทัง้สองคนพูดกันยังไม่ถึงสองประโยค ทันใดน้ันก็ได้ยินเสยีงดงัตุบ้มาจาก

ในห้องน�้า

ชิงโม่เหยียนพุ่งเข้าไปในทันที เห็นเพียงหรูเสี่ยวนันล้มอยู่หน้า 

อ่างล้างมือ ยิ้มแห้งๆ มองเขาด้วยท่าทางละอายใจ

"ข้า...ข้าคิดไม่ถึงว่าจะ..."

ชิงโม่เหยียนขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเดินเข้าไปอุ ้มนางขึ้นมาจากพ้ืน  

"บอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าตอนจะออกมาให้เรียกข้า"

หรูเสี่ยวนันรับรู้ได้ว่าเขาก�าลังสะกดความโกรธอยู่

"ข้าคดิว่าเดินแค่สองก้าวก็ไม่เป็นไร..." นางประเมนิสภาพของตวัเอง 

สูงเกินไป
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สองขาราวกับเส้นบะหมี ่รอจนนางลกุข้ึนมาจงึรูว่้าตวัเองผิดไปแล้ว 

ขาของนางไม่มีเรี่ยวแรงพยุงร่างกายของนางได้เลย แต่ว่าตอนที่ล้มลง

นางพยายามกุมท้องของตัวเองเอาไว้ ดังนั้นท่ีล้มเจ็บมีเพียงบั้นท้าย

เท่านั้น

"อีกครู่ให้ซูไป๋ถงช่วยตรวจเจ้าสักหน่อย" เขาขมวดคิ้วปล่อยนาง 

กลับลงบนเตียง

กลิน่หอมของน�า้แกงข้นลอยมา นางกลนืน�า้ลายอกึใหญ่ "ข้าหวิแล้ว"

ชิงโม่เหยียนยกมือขึ้นกุมขมับ เขาควรจะท�าอย่างไรกับนางดี  

เจ้าตัวเล็กที่ไร้หัวคิดคนนี้...
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หรูเสี่ยวนันดมกลิ่นหอมของน�้าแกงข้นบนโต๊ะ ท้องก็ร้องจ๊อกๆ  

ขึ้นมา

โอ้สวรรค์ หวิเหลอืเกนิ ความรูส้กึแบบนีเ้หมอืนกระเพาะจะถกูย่อย

ไปด้วยอย่างไรอย่างนั้น

ซไูป๋ถงนัง่ลงข้างเตียง เอ่ยด้วยเสยีงอ่อนโยนมากว่า "เอามอืมาให้ข้า"

หรูเสี่ยวนันย่ืนมือออกไปอย่างเชื่อฟัง ดวงตากลับจับจ้องไปยัง 

ของที่อยู่บนโต๊ะข้างหลัง

ชิงโม่เหยียนหยิบโต๊ะเล็กตัวหนึ่งมากางไว้บนเตียง เห็นหรูเสี่ยวนัน

กลืนน�้าลายอึกใหญ่ลงไปอย่างแรง เขาก็กลั้นไม่ไหวย้ิมออกมา  

"ความอยากอาหารดีมาก ดูท่านางไม่เป็นอะไรแล้ว"

ซไูป๋ถงขยับมอืออกจากชพีจรของนาง "ใช่แล้ว นอกจากนางร่างกาย

อ่อนแอไปสักหน่อย เด็กไม่มีปัญหาอะไร"

585
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หรูเสี่ยวนันยู่ปาก พึมพ�าเสียงเบาว่า "ก็แค่ล้มนิดเดียว จะมีปัญหา

ได้อย่างไร"

"จะรอให้มีปัญหาก็สายไปแล้ว" ชิงโม่เหยียนถลึงตามองนางอย่าง

ดุดัน

ตอนนี้หากไม่ท�าให้นางกลัว วันหน้าไม่แน่ว่านางจะก่อเรื่องอะไร

ออกมาอีก

หรูเสี่ยวนันห่อไหล่ แต่กลับกระเทือนไปถึงบาดแผลท่ีหัวไหล่  

เจ็บจนนางเบ้ปาก

ชิงโม่เหยียนสีหน้าบึ้งตึงไม่พอใจ แต่กลับไม่กล้าต�าหนินางอีก

ซูไป๋ถงลุกขึ้น พูดก�าชับว่า "อย่าให้นางกินมากเกินไป พรุ่งน้ีข้าจะ

มาดูนางอีกที"

ในที่สุดก็กินอาหารได้แล้ว!

หรูเสี่ยวนันมองดูชิงโม่เหยียนยกหม้อน�้าแกงวางบนโต๊ะ ยังมี 

ชามเล็กหนึ่งใบ ช้อนน�้าแกง ขนมถ้วยฟูที่หอมกรุ่นและอ่อนนุ่ม

"นี่ใครท�าหรือ" นางทนไม่ไหวเอ่ยถามออกมา

"ซูไป๋ถง" ชิงโม่เหยียนเปิดหม้อน�้าแกงและตักให้นางชามเล็ก

คิดไม่ถึงว่านางนอนหลับไปไม่ก่ีวันน้ี ซูไป๋ถงจะเร่ิมคุ้นเคยกับ 

โลกใบนี้แล้ว

"ท่านตักน้อยไปแล้วกระมัง..." หรูเสี่ยวนันโอดครวญ แต่ความ

ร�าคาญใจของนางอยู่ไม่นานนัก เพราะนางถูกกลิ่นอาหารดึงดูดใจอย่าง

รวดเร็ว ดื่มน�้าแกงค�าเล็กทีละค�า

รสเลิศมากจริงๆ
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แต่คอของนางเจ็บ ตอนกลืนยิ่งรู้สึกเจ็บมากขึ้น

"เจ็บคอหรือ" ชิงโม่เหยียนสังเกตเห็นหัวค้ิวของนางขมวดเป็น 

ปมใหญ่

"ไม่เป็นไร" ความอยากอาหารสะกดความรู้สึกเจ็บเอาไว้จนสิ้น

ชิงโม่เหยียนบิขนมถ้วยฟูชิ้นเล็กย่ืนให้นาง "อย่างนั้นก็กินให้น้อย 

ตอนกลางคืนหิวแล้วค่อยกินอีกที"

"น้อยแบบนี้ ป้อนนกก็ยังไม่พอเลย" หรูเสี่ยวนันกินจากมือของเขา

แล้วกลืนลงไปเลย

ตอนที่ชิงโม่เหยียนคิดจะยับย้ังก็ไม่ทันการณ์แล้ว นางกลืนอาหาร

ในปากลงไปแล้ว

หลังจากนั้นสิ่งท่ีเกิดขึ้นก็ไม่เหนือความคาดหมายอะไร...อาหาร 

ติดคอนาง

ชิงโม่เหยียนรีบหยิบช้อนน�้าแกงข้ึนมา ย่ืนน�้าแกงหน่ึงช้อนไป 

ข้างริมฝีปากของนาง "รีบดื่มเสีย"

ฮือๆๆ...

หรูเสี่ยวนันด่ืมน�้าแกงต่อกันไปหลายค�าจึงกลืนขนมถ้วยฟูในคอ 

ลงไปได้ นางมองสหีน้าของชงิโม่เหยียนอย่างหวาดหว่ัน "ท่าน...โกรธหรอื"

"เปล่า" ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว

"เปล่าจริงหรือ"

"เปล่า" น�้าเสียงของชิงโม่เหยียนอ่อนโยนมาก แต่สีหน้าของเขา 

กลับแฝงความสิ้นหวังไว้รางๆ

"ท่านอย่าโกรธเลย...ข้าไม่กินแล้ว..." นางผลกัชามน�า้แกงออกอย่าง
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อาวรณ์ แล้วมองหน้าเขาอย่างระแวดระวัง

"ดื่มอีกชามเถอะ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยด้วยน�้าเสียงหนักแน่น แล้ว 

ตักให้นางอีกครึ่งชามเล็ก

นางแอบมองไปที่ขนมถ้วยฟูชิ้นนั้นอีกครั้ง

ชิงโม่เหยียนกลับยกมันออกไปทันที

แงๆๆ...ปวดใจจัง ยังกินไม่พอเลย...นางท�าหน้าเศร้าใจ ก้มหน้าลง

ดื่มน�้าแกง

"ในห้องครัวยังมี พรุ่งนี้เจ้าก็ได้กินอีก" ชิงโม่เหยียนมองแวบเดียว 

ก็รู้ถึงความคิดในใจของนาง

ก็ได้ๆ หรูเสี่ยวนันได้แต่ปลอบใจตัวเองแบบนี้

ในท่ีสุดยามนี้นางก็รู้สึกไม่หิวมากอย่างนั้นแล้ว ชิงโม่เหยียนยก

อาหารที่กินเหลือออกไป

"ข้านอนหลับไปกี่วันหรือ" หรูเสี่ยวนันถามขึ้น

"หกวัน"

"กระสุนลูกนั้นมีปัญหาใช่หรือไม่"

ชิงโม่เหยียนคิดไม่ถึงว่านางจะเดาจุดส�าคัญของเรื่องราวได้อย่าง

รวดเร็ว เขาคิดสักครู่ก็ตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับนาง "บนลูกกระสุน

สลกัมนตร์เอาไว้ มนัส่งผลกระทบต่อเจ้า เจ้าจมอยู่ในความฝันของตวัเอง

ไม่ยอมตื่น ซูไป๋ถงท�าเครื่องหอมชนิดหนึ่งขึ้นมา...ปลุกเจ้าให้ตื่น"

เขาไม่อยากพูดถึงความฝันเหล่านั้น ดังน้ันจึงตัดรายละเอียด

ระหว่างนั้นไป เห็นนางยังคิดจะถามต่อไป เขาจึงช่วยนางขยับผ้าห่ม  

"เอาล่ะ ตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนแล้ว นอนลงไปและหลับเสีย"
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ถึงแม้นางจะรู้ว่านอนมานานแล้ว แต่ยังคงรู้สึกเหนื่อยมากอยู่ดี

"ท่านจะไปที่ใด" หรูเสี่ยวนันจ้องมองเขาพลางเอ่ยถาม

"อีกครู่มู่ป๋อหลุนจะมาที่นี่ พวกเรามีเรื่องต้องพูดคุยกัน"

หรูเสี่ยวนันจ�าต้องนอนลงอย่างเชื่อฟัง

ชิงโม่เหยียนช่วยห่มผ้าห่มให้นาง "หลับตาลง เด็กดี"

หรูเสี่ยวนันยู่ปาก "จุมพิตราตรีสวัสดิ์ล่ะ"

ชิงโม่เหยียนยิ้ม โน้มตัวลงจุมพิตบนหน้าผากของนาง พอเห็นนาง

หลับตาลงด้วยความพอใจแล้ว เขาจึงหมุนตัวเดินออกนอกประตูไป

ยามนี้มู่ป๋อหลุนมารอที่ระเบียงทางเดินแล้ว

"เสี่ยวนันเป็นอย่างไรบ้าง ได้ยินว่านางฟื้นแล้วหรือ"

"อืม ฟื้นตัวได้ไม่เลวนัก กินอาหารแล้ว เพ่ิงจะนอน" ชิงโม่เหยียน 

พาเขาไปที่ห้องหนังสือ

"จะเรียกเทพดาราหงส์เพลิงมาพร้อมกันหรือไม่" มู่ป๋อหลุนถามขึ้น 

"เรื่องนี้ข้าคิดว่าควรจะให้เขามาฟังด้วยเช่นกัน"

ชิงโม่เหยียนคิดสักครู่ก็พยักหน้าเห็นด้วย

ตอนที่หลิงเซียวเทียนมาก็พาซูไป๋ถงมาด้วย

"ถ้าไม่สะดวก ข้าจะออกไปก่อน" ซไูป๋ถงเหน็สภาพการณ์ในห้องหนังสือ 

แล้วก็ค่อนข้างลังเลใจ

ในสมยัโบราณ ตอนพวกผูช้ายพูดคยุงานกันมกัจะกันไม่ให้ผูห้ญิงฟัง

"ไม่เป็นไร คนยุคปัจจุบันไม่ถือเรื่องเหล่านี้" มู่ป๋อหลุนพูดปลอบใจ 

"อีกอย่างเจ้าก็ไม่ใช่คนนอก ฟังไว้ก็ดี"

ทุกคนจึงนั่งลง ซูไป๋ถงช่วยชงชามะลิที่นางท�าขึ้นเอง
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มู่ป๋อหลุนหลังจากได้ดื่มไปครั้งหน่ึงก็ชอบของสิ่งน้ีเข้าแล้ว แม้แต่

กาแฟที่เขาชอบดื่มที่สุดก่อนหน้านี้ก็ยังโยนทิ้งไป

เขาหยิบเอกสารหลายฉบับโยนไว้บนโต๊ะ "ตรงนี้มีรายละเอียด 

ฉบับหนึ่งที่ร้านอว้ีซั่นให้ข้าเอาขึ้นมาด้วย ในร้านของพวกเขาเดิมทีก็ตุน

หยกโบราณเอาไว้ไม่น้อย รวมกับท่ีบ้านของข้ารับซื้อเอาไว้ ยังมีท่ีซื้อมา

จากตลาดมืด ถึงแม้ราคาจะสูงกว่าไม่น้อย แต่ข้าเชื่อว่าในด้านนี้ท่านคง

ไม่ตระหนี่เรื่องเงินทองแน่นอน"

ชงิโม่เหยียนหยบิเอกสารขึน้มาพลกิด ูไม่ได้เงยหน้าขึน้มา "ถูกต้อง 

อย่างมากถ้าไม่มีเงินแล้วก็ให้บ้านเจ้าออกเงิน"

"นี่...เจ้าช่างหน้าไม่อายเลย" มู่ป๋อหลุนท�าหน้าอมทุกข์

"มีอะไรต้องอายกัน ถ้าไม่มีข้าสกุลมู่ก็จบสิ้นไปนานแล้ว"

"หึ เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องโกหก" มู่ป๋อหลุนถอนหายใจ

หลงิเซยีวเทยีนเหมอืนไม่เข้าใจ "พวกเจ้ารวบรวมหยกเก่าจ�านวนมาก 

ด้วยเหตุใดหรือ"

"ท�าเป็นแผ่นหยก สลักมนตร์ไว้บนนั้น จากน้ันใช้พวกมันมาสร้าง

ค่ายกล" มูป๋่อหลนุอธิบาย "ตามทีช่งิโม่เหยียนคดิไว้ เขาจะเอาภูเขาทัง้ลกู 

ใช้มนตร์ปิดผนึกเอาไว้ ปีศาจแม้เพียงครึ่งตัวก็บินเข้ามาไม่ได้"

"ภูเขาทัง้ลกู?" หลงิเซยีวเทียนพูดอย่างตกใจ "ต้องใช้เงนิไม่น้อยเลย

กระมัง"

"ไม่เพียงแค่เท่าน้ี" มู่ป๋อหลุนพูด "แม้แต่ในต�าบลก็ยังต้องจัดวาง

โครงสร้างใหม่ วันหน้าหากปีศาจตัวใดกล้าเข้ามาในต�าบลน้ีก็จะถูก 

ค่ายกลขับออกไปทันที"
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หลิงเซียวเทียนสีหน้าเคร่งขรึม "เป็นเพราะเรื่องครั้งก่อนหรือ"

ครัง้ก่อนเกดิไฟไหม้หน้าสสุานโบราณยามวิกาล ตอนเขาไปตรวจสอบ 

ก็พบว่ามปีีศาจลอบเข้ามา ดูท่าครัง้น้ีชงิโม่เหยียนตดัสนิใจเดด็ขาด ก่อนที ่

จะลงมอืกับฝ่ายตรงข้าม ต้องป้องกันทีอ่ยู่ของตวัเองให้แขง็แกร่งแน่นหนา

เสียก่อน

"ข้าให้มูป๋่อหลนุอาศยัเส้นสายของตระกูลพวกเขา ช่วยขอใบอนุญาต 

เปิดส�านกังานจอมเวท ถ้าเป็นไปได้อย่างราบรืน่ปลายเดอืนนีก็้น่าจะได้มา  

ถึงตอนนัน้ท่ีนีจ่ะมคีนจ้างวานมาเยือน พวกเราไม่สามารถจบัตาดคูนเหล่านัน้ 

ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อป้องกันการมีคนแทรกซึมเข้ามา ข้าต้องสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างยิ่ง ถ้าพวกเขากล้ามาเหยียบที่นี่ ข้าก็จะ

ให้พวกเขามาได้แต่กลับไม่ได้"

ชงิโม่เหยียนยกถ้วยชามะลขิึน้พลางเผยรอยยิม้เย็นชา เหมอืนตอนที่ 

เขาน่ังอยู่ในต�าแหน่งรองตุลาการศาลต้าหลีใ่นอดตี มคีวามมัน่ใจต่อส่ิงท่ี 

ตัวเองคิดอย่างเต็มเปี่ยม
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หรูเสี่ยวนันถูกความหิวปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ

ตั้งครรภ์ใช่หรือไม่ นางรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นผีท่ีหิวโหย ท้ังที่ตอน

พลบค�า่เพ่ิงดืม่น�า้แกงไปจ�านวนหนึง่ แต่ตอนน้ีกลบัเหมอืนไม่ได้กินอะไร

มาหลายสัปดาห์

หรูเสี่ยวนันลืมตาขึ้นมองไปที่หมอนด้านข้าง ตรงน้ันว่างเปล่า  

เห็นได้ว่าชิงโม่เหยียนยังไม่กลับมา

มือถือไปไหนแล้ว...นางย่ืนมือคล�าไปใต้หมอน หาไม่เจอ บน 

ตู้หัวเตียงก็ไม่มี เอาไปวางไว้ที่ใดกันหนอ

นางกุมไหล่ท่ีมีบาดแผลแล้วลุกขึ้นน่ัง อยากจะมองให้ชัดเจน 

สักหน่อย

พึ่บๆ

เสียงกระพือปีกดังขึ้นนอกหน้าต่าง

586
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เป็นนกกุ่ยเชอหรือ

หรูเสี่ยวนันมองไปทางหน้าต่างด้วยความสงสัย นางจ�าได้ว่า 

คอนเกาะของนกกุ่ยเชออยู่ทางฝั่งห้องหนังสือ อีกอย่างชิงโม่เหยียน 

เป็นคนทีล่ะเอยีดมาก ตอนนางพักผ่อน เขาจะไม่เอานกทีเ่สยีงดงัแบบนัน้

มาอยู่ตรงหน้าต่างของนางอย่างเด็ดขาด

นกน้อยบินมาหยุดนอกหน้าต่าง นางเห็นเงาของมันสะท้อนบน

หน้าต่าง ดูจากรูปร่างภายนอกแล้วมันตัวเล็กกว่านกกุ่ยเชอ เหมือนเป็น

นกพิราบตัวหนึ่ง

"กรู้ๆ" นกน้อยส่งเสียงร้องเบาๆ

คงจะเป็นนกน้อยท่ีหลงทางตัวหน่ึงกระมัง หรูเส่ียวนันคิดแบบนี้ 

เพราะนางสัมผัสกลิ่นอายน่าสงสัยอะไรไม่ได้เลย

จะเปิดหน้าต่างให้มันเข้ามาดีหรือไม่ ปล่อยมันอยู่ข้างนอกหากถูก

เจ้าหมาโง่พบเข้า ต้องถูกเห็นเป็นของเล่นแน่นอน

นางคิดแบบนี้ จึงลองย่ืนเท้าออกมาจากใต้ผ้าห่ม เตรียมจะลง 

จากเตียง

นกพิราบนอกหน้าต่างกางปีกบินหนีไปในทันที

"เอ๋?" นางตกใจ

นกน้อยเวลากลางคืนล้วนมองเหน็สิง่ของได้ไม่ปกต ินางคดิไม่ตกว่า

เหตุใดนกตัวนั้นจึงบินหนีไปในทันใด

เสียงฝีเท้าที่คุ้นหูดังมาจากระเบียงทางเดินนอกประตู

วินาทีที่ชิงโม่เหยียนเข้ามา นางรีบหดเท้ากลับเข้าไปใต้ผ้าห่ม แต่

การเคลื่อนไหวของนางยังคงช้าไปสักหน่อยและถูกเขาเห็นเข้าแล้ว
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"ดูท่าเด็กบางคนไม่เชื่อฟังอย่างมาก" ชิงโม่เหยียนปั้นหน้านิ่ง

"ข้า...ข้าหิวแล้ว ท่านไม่อยู่ ข้าหามือถือไม่เจอด้วย..." นางพูด

ตะกุกตะกัก

ได้ยินค�าพูดน้ีแล้ว ท่าทีของชิงโม่เหยียนก็อ่อนลง "เจ้ารอก่อน  

ข้าจะไปเอาของกินกลับมาให้เจ้า"

"จริงสิ..." นางลังเลใจ

"อะไรหรือ"

"เมื่อครู่ท่านอยู่ตรงลานบ้านเห็นนกพิราบตัวหนึ่งหรือไม่"

ชิงโม่เหยียนสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจ "อะไรนะ นกพิราบหรือ"

"...อ้อ ไม่มีอะไร ข้าอาจจะดูผิดไป"

เห็นท่าทางจริงจังของเขาแล้ว นางรู้สึกว่าตัวเองท�าเรื่องเล็กให้เป็น

เรื่องใหญ่ ก็แค่นกน้อยหลงทางตัวหนึ่ง อีกอย่างนางก็ไม่ได้สัมผัสถึง 

ไอมรณะอะไร คงไม่มีปัญหาหรอก

"ข้าหิวแล้ว แต่ข้าไม่อยากดื่มแค่น�้าแกง" นางบ่นเสียงเบา

ชิงโม่เหยียนจ้องเข้าไปในดวงตาทั้งคู่ของนาง

นางรู้ว่าตอนนี้เขาก�าลังมองส�ารวจนาง เดาความคิดของนางอยู่

หลังนิ่งเงียบไปชั่วครู่ เขาก็พยักหน้า "รู้แล้ว ข้าจะไปดูว่ายังมีอะไร

ที่เจ้ากินได้อีกบ้าง"

จากนั้นเขาก็หมุนตัวเดินออกไป

หรูเสี่ยวนันล้มตัวลงนอนอีกครั้งราวกับยกภูเขาออกจากอก โชคดี

ที่เขาไม่ได้ต�าหนินางเรื่องที่นางจะลงจากเตียงโดยพลการ แค่เห็นสีหน้า

เคร่งขรึมของเขาก็ท�าให้ในหัวใจรู้สึกเย็นวูบแล้ว แต่ต่อให้เป็นเช่นน้ี  
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นางก็ยังรู้สึกถึงความหวานในหัวใจได้

นางดงึผ้าห่มขึน้มาปิดหน้าและแอบหวัเราะอยู่ใต้ผ้าห่ม เพราะนาง

จ�าทกุอย่างในฝันได้ สิง่ทีน่่ากลวัเหล่าน้ัน ฝันร้ายทีว่นเวียนอยู่ในความฝัน

ของนางไม่หยุด ล้วนถูกเขาตีแตกไปหมดแล้ว ต่อให้อยู่ในความฝัน  

เขาก็ยังหานางเจอได้เช่นกัน นางยังมีอะไรต้องกลัวอีกเล่า

บนชายคาห้อง มีนกพิราบตัวหน่ึงเกาะอยู่ และก้มหัวมองดูใน 

ลานบ้าน

ตอนที่ชิงโม่เหยียนถือของกินเดินผ่านระเบียงทางเดิน มันก็หดคอ 

กลับมา จนกระท่ังชิงโม่เหยียนเดินเข้าห้องหลักไป มันจึงกางปีก  

บินจากบนหลังคาห้องลงมาบนพื้นดิน

เจ้าหมาโง่ก�าลังหมอบนอนอยู่มุมหนึ่งของก�าแพงบ้าน นับตั้งแต ่

มันได้รับบาดเจ็บ ชิงโม่เหยียนก็ไม่ได้สั่งให้มันรับงานเฝ้ายามใดๆ เลย 

และเขาก็ไม่กล้าบอกหรูเสี่ยวนันเรื่องเจ้าหมาโง่บาดเจ็บอีกด้วย

พอรับรู้ถึงความเคลื่อนไหว เจ้าหมาโง่ก็ยกหูขึ้น

นกพิราบตัวหนึ่งเดินอาดๆ มาทางมัน

เจ้าหมาโง่เอียงคออย่างประหลาดใจ

"กรู้" นกพิราบกลอกตา ราวกับเป็นเครื่องจักรที่ไขลานไว้

หมาขาวเกียออสที่อยู่ไม่ไกลออกไปก็ยกหูขึ้นอย่างระแวดระวัง

"กรู ้หนึง่ในสีอ่สรูร้ายในต�านาน ฮุน่ตุน้ ช่างตกทีน่ัง่ล�าบากเสยีจรงิ กรู"้  

นกพิราบพูดภาษามนุษย์ออกมา

เจ้าหมาโง่ค่อยๆ ยืนขึ้น ส่วนท้องของมันยังพันผ้าพันแผลเอาไว้ 

ตอนที่ยืนขึ้นส่วนหลังจึงดูโก่งงอ ไม่มีความน่าเกรงขามเหมือนช่วงปกติ



98

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 7

"ถอยไป เจ้าโง่" นกพิราบกลอกตา กระพือปีกอย่างเยาะหยัน

เจ้าหมาโง่แยกเขี้ยวแหลมคม

เกียออสยืนขึ้นมาเช่นกัน แต่นางกลับพูดภาษามนุษย์ไม่ได้  

ท�าได้เพียงใช้สายตาจ้องตรงไปที่อีกฝ่าย

"กรู้ เกียออส ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่" นกพิราบมองข้าม

ความน่าเกรงขามของเจ้าหมาโง่ ก้าวเท้าค่อยๆ ขยับเข้าไปใกล้

เกียออสขยับปาก นางไม่อยากส่งเสียง ไม่อยากเปล่งเสียงที่ท�าให้

นางรู้สึกเหมือนถูกดูหมิ่นนั้น...

นกพิราบก้มหน้าหัวเราะออกมา "กรู้ๆๆ...ให้ข้าช่วยเจ้าเถอะ"

พอเห็นมันยกปีกขึ้น เจ้าหมาโง่ก็กระโจนใส่มันในทันที หนึ่งหมา 

หนึ่งนกกลิ้งรวมกันเป็นก้อนในทันใด

เกียออสดูอยู่ด้านข้างอย่างตึงเครียด

การประมือของทั้งสองฝ่ายใช้เวลาเพียงสองวินาทีก็สิ้นสุดลง

นกพิราบล้มอยู่บนพื้น ถูกเจ้าหมาโง่ฉีกเป็นสองส่วน ขนกระจาย 

ไปทั่ว ดวงตาไร้แววจ้องมองท้องฟ้า

เกยีออสไม่ได้คลายความระแวดระวงั ตอนทีเ่จ้าหมาโง่ท�าความสะอาด 

อุ้งเท้าของตัวเอง เกียออสยังคงจับจ้องศพของนกพิราบที่อยู่บนพื้น

กบัความเงยีบของเกยีออส เจ้าหมาโง่ราวกบัสมัผสัอะไรได้ มนัหมนุตวั  

มองมาที่เกียออสแวบหนึ่ง

ในตอนที่หมุนตัวไปนี้เอง ศพนกพิราบบนพื้นก็กลอกตา ปีกขยับ 

เล็กน้อย

ยงัไม่ทนัรอให้เจ้าหมาโง่หนักลบัมา ขนสองเส้นกแ็ทงทะลคุอของมนั 



99

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

เสียแล้ว

เจ้าหมาโง่อ้าปากไอแค่กๆ เหมือนอยากจะขย้อนอะไรออกมา แต่ 

คอของมันถูกแทงทะลุแล้ว มันร้องไม่ออก เลือดไหลติ๋งๆ ออกมาจาก 

ในปากของเจ้าหมาโง่

ศพของนกพิราบค่อยๆ ประสานกัน เชื่อมกลับไปอีกครั้ง และ 

มีสภาพเช่นเดิม

"กรู ้คราวนีส้งบเงยีบขึน้มากแล้ว" มนัมองข้ามเจ้าหมาโง่ เดนิตรงมา 

ตรงหน้าเกยีออส กระพอืปีกบนิขึน้บนหลงัของเกยีออส ก้มลงจกิปลอกคอ

บนคอของอีกฝ่าย เพียงไม่กี่ที ปลอกคอนั้นก็ขาดออก

หลังจากเกียออสหลุดจากพันธนาการของปลอกคอแล้วก็ราวกับ 

ถูกผีผลัก มันเงยหน้าหันไปมองทางเจ้าหมาโง่ก่อน

เจ้าหมาโง่แม้จะได้รับค�าสั่งมาจับตาดูเกียออส แต่มันก็ปฏิบัติกับ

เกียออสนับว่าไม่เลวนัก มีของอร่อยยังให้เกียออสกินก่อนด้วย

แต่เกียออสยังคงแค้นจนรู ้สึกคันรากฟัน นางที่เป็นถึงหนึ่งใน 

สี่อสูรร้าย นี่เป็นรอยด่างที่ไม่อาจลบทิ้งไปได้ตลอดกาล

"กรู้ พลังของเจ้าถูกผนึกไว้หรือ" นกพิราบส่ายหน้าอย่างไม่พอใจ 

"ข้าช่วยเจ้าแก้ทั้งหมดไม่ได้ ที่เหลือต้องรอกลับไปแล้วค่อยว่ากัน กรู้"

เกียออสรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นมาก ก่อนจะเอ่ยออกมา "ให้ตายสิ"

ในทีสุ่ดกพ็ดูภาษามนษุย์ไดแ้ล้ว เกยีออสโกรธจนขบเขีย้วเคี้ยวฟัน 

แต่ร่างกายยังคงเป็นร่างหมา

"พวกเราไปกันเถอะ" พอหมุนตัวแล้วเกียออสก็วิ่งไปที่ประตูบ้าน 

โดยไม่หันกลับมาอีกเลย
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"กรู้ เหตุใดจะไปเช่นนี้ล่ะ"

"ไม่อย่างนั้นคิดจะท�าอย่างไร"

"กรู้ เจ้ากลับไปเช่นนี้นายท่านคงหัวเราะท้องแตกแน่นอน"

"หุบปาก!" เกียออสด่าด้วยความโมโห ขณะเดียวกันก็หันไปมอง 

ข้างหลังแวบหนึ่ง

เจ้าหมาโง่ไม่ได้ไล่ตามมา มนันอนอยู่บนพ้ืน เผยอปากข้ึน มองจาก

ไกลๆ เหมือนกับตายไปแล้ว

"คอหอยของมันเกือบจะถูกตัดขาด กรู ้ เจ้าไม่อยากจะลงมือ 

ครั้งสุดท้ายกับมันหรือ"

"หึ มันไม่ควรค่าให้ข้าท�าเช่นนั้น แค่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่ง"  

เกียออสพูดอย่างโกรธเกรี้ยว ท�าแบบน้ันเหมือนเป็นการดูถูกตัวเอง 

อย่างหนึ่ง
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ภายในห้องหลัก บ้านโบราณ

หรูเสี่ยวนันก�าลังกินอาหารอยู่ ทันใดนั้นมือที่ถือชามก็หลุดลื่น

"เป็นอะไร ร้อนมือหรือ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม ขณะเดียวกันก็ยื่นมือ

ไปคล�าดูความร้อนของชาม

หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้น ในดวงตาเปล่งประกายประหลาดออกมา 

"เกิดเรื่องกับเจ้าหมาโง่แล้ว"

ชงิโม่เหยียนรบีลกุข้ึน "ข้าจะออกไปดูสกัหน่อย เจ้าห้ามลงจากเตยีง"

"แต่..."

"ไม่มแีต่" ชงิโม่เหยยีนสหีน้าขงึขงั "ข้าไม่อยากให้ตอนออกไปยังต้อง

เป็นห่วงทางเจ้าอีก"

"ก็ได้" หรูเสี่ยวนันพยักหน้าอย่างเชื่อฟัง

ชงิโม่เหยียนออกจากห้องไปอย่างรวดเรว็ เขาเดนิไปทีต่รงมุมก�าแพง  

587
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บนพื้นมีคราบเลือดกองเล็กกองหนึ่งอยู่

เจ้าหมาโง่กับเกียออสหายไปหมดแล้ว

ชิงโม่เหยียนหยิบมือถือมาโทรหาหลิงเซียวเทียน ขณะเดียวกัน 

ก็เดินออกจากบ้านโบราณ

"ชงิโม่เหยียน" มอืถือดงัอยู่หลายครัง้ทางหลงิเซยีวเทยีนจึงรบัโทรศัพท์  

น�้าเสียงฟังแล้วไม่ค่อยปกติ ยังแฝงความโมโหเอาไว้รางๆ อีกด้วย

"อีกครูค่่อยหาความสขุกันใหม่ รบกวนพวกเจ้าช่วยจบัตาดเูสีย่วนนั

ให้ที เกิดเรื่องกับเจ้าหมาโง่ เกียออสหายไปแล้ว ตอนนี้ข้าจะออกไปหา

พวกมัน เจ้าช่วยดูแลความปลอดภัยในบ้านให้ที" ชิงโม่เหยียนไม่รอให้ 

อีกฝ่ายรับปากก่อนก็ตัดสายทันที

ภายในเรือนคั่นสอง หลิงเซียวเทียนถือโทรศัพท์ชะงักอยู่ตรงนั้น

ซูไป๋ถงเสื้อผ้าหลุดลงมาครึ่งตัวนั่งอยู่บนตัวของเขา

"เกิดเรื่องหรือ" นางเอ่ยถาม

หลิงเซียวเทียนถอนหายใจ ขมวดหัวคิ้วอย่างโมโห "เจ้าหมาโง่กับ

เกียออสหายตวัไป เขาออกไปตามหา ให้พวกเราช่วยดหูรเูสีย่วนนัเอาไว้"

ซูไป๋ถงโน้มตัวมาจุมพิตหน้าผากของเขา "เช่นนั้นก็รีบไปเถอะ"

หลิงเซียวเทียนกวาดตามองเรือนร่างของภรรยาตัวเอง "แต่ว่า... 

น่าเสียดายภาพความงามนี้"

พอเห็นเขาคิดเล็กคิดน้อยเหมือนเด็ก ซูไป๋ถงจึงพูดปลอบใจ  

"รีบไปเถอะ กลับมาค่อยว่ากันใหม่"

หลงิเซยีวเทียนสดชืน่ขึน้จรงิดงัคาด "ถงถงพูดแล้วต้องรักษาสญัญานะ"

ซูไป๋ถงแสร้งท�าเป็นโกรธถลึงตาจ้องเขาแวบหนึ่ง
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หลงิเซยีวเทยีนหวัเราะร่วน สวมเสือ้ผ้าเสรจ็แล้วก็ลงจากเตยีงไปก่อน

ภายในป่าบนภูเขาไม่ไกลจากบ้านโบราณ

หลงัจากเกียออสกับนกพิราบหนีออกจากบ้านโบราณก็ไม่ได้ลงจาก

เขาไป นกพิราบพานางวิ่งเข้ามาในป่า

"กรู้ เจ้ายังกลายร่างเป็นคนได้หรือไม่"

"ไม่ได้" คิดถึงเรื่องน้ีเกียออสก็พูดอย่างเคียดแค้น หากอยากจะ

กลายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้ง นางต้องไปหาผู้ชายอีกคนหน่ึง...แต่ผู้ชาย 

คนใดจะยอม...มีสัมพันธ์กับหมาตัวหนึ่งเล่า

นกพิราบเบิกบานใจอย่างมาก หัวเราะจนตากลอกไปมาราวกับ 

เสียสติ

"หากยังหัวเราะอีกข้าจะกัดหัวของเจ้าเสีย" เกียออสพูดอย่างโมโห

"กรู้ รอให้พลังของเจ้าฟื้นตัวแล้ว ข้าจะจับผู้ชายสองสามคนมาให้

ก็แล้วกัน กรู้" นกพิราบยังคงเป็นเหมือนที่ผ่านมาคือเอ่ยด้วยน�้าเสียง 

เยาะหยัน

เกียออสนิ่งเงียบไปชั่วครู่ "ได้"

ตอนน้ีนางไม่มีทางเลือกอื่น อยากจะกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ต้อง

บังคับ...มีอะไรกับผู้ชาย

น่าขายหน้าเสียจริง เป็นถึงอสูรร้ายฮุ่นตุ้น ที่ผ่านมานางล้วนอาศัย

เสน่ห์หลอกล่อผู้ชาย คิดไม่ถึงว่าจะมีวันหนึ่งที่นางต้องบังคับ...

เกียออสก�าลังคิดอะไรในใจ ทันใดน้ันก็รู้สึกเจ็บแปลบท่ีแผ่นหลัง 

ราวกับมีอะไรแทงหลังมาทะลุขาทั้งสี่ของตัวเอง
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เอ๋? ร่างขยับไม่ได้แล้วหรือ

เกียออสพยายามจะหันไปมอง เห็นเพียงนกพิราบตัวน้ันไม่รู้ว่า 

เอาขนนกแทงเข้ามาในร่างกายของตัวเองตั้งแต่เมื่อใด

ดเูหมอืนเป็นขนนกธรรมดา แต่กลบัเหมอืนแท่งเหลก็แทงทะลเุข้ามา 

ในร่างกายและควบคุมขาทั้งสี่ของเกียออสเอาไว้

"กรู ้หลงัจากกลายร่างเป็นหมาความฉลาดของเจ้าก็เป็นเหมือนหมา

ไปด้วยจริงๆ" นกพิราบสะบัดคออย่างภูมิใจ มันเงยหน้าข้ึนและสูดดม

ปราณฮุ่นตุ้นที่ลอยมาจากร่างของเกียออสอย่างละโมบ

"เจ้า...เจ้าท�าอะไร!" เกียออสพูดอย่างตกใจ

ปราณฮุน่ตุน้ก็คือร่างแท้จรงิของเกียออส แม้จะดเูหมอืนไร้รปูลกัษณ์  

แต่หากถูกคนอื่นสูดไปหมด พลังปีศาจของเกียออสก็จะสูญสิ้นไป  

ถึงตอนนั้นก็จะเป็นเพียงอากาศธาตุที่ไร้รูปลักษณ์แล้ว

หากคดิจะมญีาณรวมร่างใหม่อกีครัง้ เกรงว่าต้องรอไปอกีนานเป็น

ร้อยปี

"เจ้ากล้าชิงพลังของข้าไปหรือ นายท่านไม่ปล่อยเจ้าไปแน่นอน!" 

เกียออสพูดอย่างโมโห แต่ว่าตอนนี้ร่างกายถูกอีกฝ่ายควบคุมเอาไว้  

ไม่สามารถขยับได้เลย

"กรู ้นายท่านไม่มทีางรูห้รอก กรู ้พาเจ้ากลบัไป ก็เป็นได้เพียงอาหาร

ของนายท่าน สู้ข้าชิมก่อนดีกว่า..."

"อะ...อะไรนะ" เกียออสตกใจจนขนหมาทั่วตัวลุกเกรียว "นายท่าน

จะเอาข้าไปเป็นอาหารได้อย่างไร ข้าเป็นหนึง่ในสีอ่สรูร้าย เป็นสมนุทีเ่ขา

เชื่อใจที่สุด!"
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"กรู้ๆ..." นกพิราบหัวเราะออกมา "น่ันเป็นเมื่อก่อน ตอนนี้เจ้าไม่มี

ประโยชน์ต่อนายท่านแล้ว กรู้ ข้าจะปรานีเจ้าสักหน่อย กินพลังปีศาจ 

เจ้าหมดแล้วจะไว้ชีวิตเจ้า ถ้ากลับไปที่นายท่านแล้ว เขาต้องกลืนกินเจ้า

ลงไปทั้งหมดทันทีแน่นอน กรู้ ข้ายังนับว่ามีน�้าใจกับเจ้าใช่หรือไม่..."

พูดว่า 'มนี�า้ใจ' อะไรกัน หากอกีฝ่ายชงิพลงัทัง้หมดของเกยีออสไป 

ถึงตอนน้ันความเป็นความตายของตัวเองก็ต้องอยู่ในก�ามอืของคนอืน่แล้ว

เห็นปราณฮุน่ตุ้นถูกนกพิราบดูดไปไม่หยุด พลังของเกียออสอ่อนลง 

ทุกที สี่ขาราวกับสูญเสียพลังไป แทบจะยืนไม่อยู่

เสียงซ่าๆ ดังขึ้นหลังพุ่มไม้

สายตาของเกียออสเหลือบมองไปอย่างไม่ตั้งใจ ก่อนจะเบิกตาโต

อย่างตกใจ

นกพิราบสังเกตเห็นท่าทางผิดปกติของเกียออส จึงหันหน้ามองไป

ทางพุ่มไม้

ในตอนน้ีเองเงาด�าเงาหน่ึงก็กระโจนออกมาจากในพุ่มไม้ และ 

กดนกพิราบให้อยู่ใต้ร่างได้อย่างแม่นย�า

"กรู้ๆ! ปล่อยข้า เจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ ไสหัวไป อย่ามารบกวนข้า

กินอาหาร!"

เกียออสตะลึงอยู่ตรงนั้น แทบไม่กล้าเชื่อสายตาของตัวเอง

เป็นเจ้าหมาโง่หรอื มนัใกล้ตายแล้วไม่ใช่หรอื เหตุใดยังไล่ตามมาได้...

ขนของนกพิราบปลิวกระจายไปทั่วราวกับลูกธนูยิงไปโดยรอบ 

แม้แต่บนร่างของเกียออสยังถูกแทงไปหลายเส้น เจ้าหมาโง่อยู่ใกล้  

บนร่างถูกแทงเต็มไปด้วยขนนก ดูราวกับเม่นตัวหนึ่ง
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จนกระท่ังขนนกทั้งหมดบนร่างนกพิราบท่ีสามารถยิงออกมาได้ 

ล้วนยิงจนหมดแล้ว เจ้าหมาโง่ก็ยังไม่ล้มลง

"กรู้ เหตุใดเจ้าจึงยังไม่ตาย!" นกพิราบพูดเสียงแหลม

กรงเลบ็ของเจ้าหมาโง่กดตวัของนกพิราบไว้แน่น ค่อยๆ ก้มหน้าลง 

เลือดในปากไหลลงมาเต็มตัวของนกพิราบ

"กรู้ สกปรกจริง กรู้ สกปรกจริงๆ" นกพิราบบ่น "เกียออส รีบมา 

ช่วยข้าสิ! ฆ่ามันเสีย!"

เกียออสไม่ขยับเขยื้อน

"กรู้ เกียออส!"

เกยีออสสะบดัตวั ขนนกสีเ่ส้นท่ีตรงึเกียออสเอาไว้ถูกสะบดัหลดุได้

ในที่สุด มันเงยหน้าขึ้น เริ่มดูดปราณฮุ่นตุ้นที่เสียไปเมื่อครู่กลับมา

"กรู้ เจ้าคิดจะทรยศนายท่านหรือ!" นกพิราบส่งเสียงโกรธเกรี้ยว 

ออกมา "กรู้ ข้าไม่ให้เจ้าเอาพลังกลับไปหรอก!"

เพ่ิงสิ้นเสียงพูด ร่างของนกพิราบก็เหมือนตุ๊กตาไม้ท่ีเชือกขาด 

ในทันใด ล้มพับลงบนพ้ืนในทันที ทุกส่วนของร่างกายราวกับเป็น 

ชิ้นส่วนประกอบ แยกออกจากกันใต้อุ้งเท้าของเจ้าหมาโง่

ปราณฮุ่นตุ้นหายไปแล้ว

เมื่อครู่เกียออสเพิ่งชิงพลังกลับมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เจ้าหมาโง่เงยหน้ามองมาทางเกียออส

เกียออสถอยหลังหน่ึงก้าวตามสัญชาตญาณ พูดตะกุกตะกักว่า 

"เจ้า...เจ้าคิดจะท�าอะไร"

เจ้าหมาโง่แสยะปาก แลบลิ้นออกมา
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เดินมาหาป๋าหมาสิ ไม่เห็นหรือว่าป๋าหมาใกล้ตายแล้ว!

เกียออสหางตก ยืนลังเลอยู่ตรงนั้น

เจ้าหมาโง่กลับล้มลงทันใด

"นี่ เจ้าจะตายจริงๆ หรือ!" เกียออสขยับเข้าไปใกล้

เจ้าหมาโง่แลบลิ้นหายใจหอบ

"เจ้าเป็นทหารวิญญาณของหรูเสี่ยวนันไม่ใช่หรือ ขอเพียงนาง 

มาช่วยเจ้าก็ไม่ตายแล้วใช่หรอืไม่" เกียออสถามอย่างร้อนใจ "จะว่าไปใคร 

ให้เจ้าท�าตัวมีเมตตา พอดีเลย...ฉวยโอกาสตอนนี้ฆ่าเจ้าเสียเลย..."

เกียออสแยกเขี้ยวอย่างดุร้าย แต่ประกายในดวงตาของเจ้าหมาโง่

จางลงทุกที

"ข้ายังไม่ได้ฆ่าเจ้าเลย ห้ามตาย!" เจ้าหมาโง่เขลาตัวนี้หากตายไป

แล้วความแค้นของมันจะล้างได้อย่างไร เจ้าหมาโง่ต้องตายด้วยมือ 

ของมันเท่านั้น

เกียออสคายปราณฮุ่นตุ้นออกมาจากปาก กรอกพลังของตัวเอง 

ที่เหลือเหล่านั้นใส่ตัวของเจ้าหมาโง่

ประกายในดวงตาของเจ้าหมาโง่เปล่งแสงขึ้นมาอีกครั้ง

แย่แล้ว! รอจนเกียออสรูต้วัว่าท�าอะไรลงไป พลงัของนางกไ็ม่เหลอื

อีกแล้ว

"โฮ่ง!" นางด่าหนึ่งค�า

จบกัน! ไม่มีพลัง แม้แต่โอกาสที่จะกลับเป็นร่างมนุษย์ก็ไม่มีแล้ว 

อยากจะได้พลังคืนมาอีกครั้ง ไม่รู ้ว่าต้องบ�าเพ็ญเพียรอีกนานเท่าใด  

หลายร้อยปี...โอ้สวรรค์ เมื่อครู่ท�าอะไรลงไป! ช่างโง่เขลาเหลือเกิน!
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ชิงโม่เหยียนยืนอยู่หลังพุ่มไม้ จอมกู่นอนหมอบอยู่ข้างกายเขา แต่

พวกเขาไม่มใีครโผล่หน้าออกไป ล้วนยืนเงยีบอยู่ตรงนัน้มองภาพตรงหน้า
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เจ้าหมาโง่นอนหายใจหอบอยู่ตรงนั้น แลบลิ้นยาวมาก บนตัวม ี

ขนนกสีขาวปักเต็มไปหมด ท�าให้มันดูไปแล้วเหมือนเม่นตัวหนึ่ง

เพราะได้รบัพลงัของเกียออส มนัจงึเปลีย่นสภาพจากอาการใกล้ตาย 

เป็นบาดเจ็บสาหัส

เกียออสนิ่วหน้าและก้มหน้าลงอย่างเสียใจสุดขีด

โอ้สวรรค์ มนัท�าอะไรลงไป เอาพลงัสดุท้ายของมนัออกมาช่วยชวิีต

เจ้าหมาโง่ตัวหนึ่ง และยังเป็นหมาโง่ที่บังคับขืนใจมันอีกด้วย

บ้าจริง!

ยามนี้เองคนคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังพุ่มไม้

เกียออสยกหูขึ้นอย่างระวังตัว จนปัญญา ใครให้ในตอนนี้มันเป็น

เพียงหมาตัวหนึ่ง ท่าทางตอนนี้จึงเป็นไปตามสัญชาตญาณอย่างสิ้นเชิง

เจ้าหมาโง่เงยหน้าขึ้นอย่างยากล�าบากพลางครางหงิงๆ แผ่วเบา 

588
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คอหอยของมนัถูกขนนกปักทะล ุท�าได้เพียงหายใจฟืดฟาดราวกับทีส่บูลม 

ที่ใกล้พัง

"เจ้าโง่" ชงิโม่เหยียนเดนิเข้าไปใกล้เจ้าหมาโง่ "เจ้าก็เหมอืนเจ้านาย

ของเจ้า โง่เหลือเกิน" เขาย่อตัวลง ดึงขนออกมาทีละเส้น

เจ้าหมาโง่เจบ็จนตวัสัน่ แต่ไม่กล้าขดัขนื เพราะมนัรูว่้าชงิโม่เหยียน 

ก�าลังช่วยมันอยู่

ชิงโม่เหยียนอุ้มเจ้าหมาโง่ขึ้นมาและหมุนตัวเดินกลับไป

เกียออสตกตะลึง เขาไม่เห็นมันหรือ เขาไม่ได้จะจับมันกลับไป 

อย่างนั้นหรือ

ชิงโม่เหยียนไม่ได้ชะงักฝีเท้าและไม่มีทีท่าจะหันกลับมาเลย

หัวใจของเกียออสรู ้สึกถึงความว่างเปล่าขึ้นมาอย่างไร้สาเหต ุ 

ไม่มีพลังแล้ว แม้แต่ศัตรูของมันก็ยังมองข้ามการมีตัวตนของมันไป  

หรือว่าหลังจากน้ีเกียออสต้องใช้ชีวิตเป็นเพียงหมาตัวหน่ึงเท่านั้นหรือ 

หากจะบ�าเพ็ญเพียรใหม่ สะสมพลังตัวเองยังต้องรออีกนานมาก ก่อนจะ

ถึงวันนั้นเกียออสควรจะไปที่ใด

เจ้าหมาโง่อยู่ในอ้อมแขนของชิงโม่เหยียนขยับตัว เงยหน้าข้ึน 

มองมาทางเกียออส

ชงิโม่เหยียนมองข้ามการขอร้องของเจ้าหมาโง่ "เจ้าโง่ ถูกคนอืน่ขาย

แล้วยังจะช่วยเขานับเงินอีก* หรือ"

ในดวงตาเจ้าหมาโง่ฉายแววไม่เห็นด้วย

"ข้าไม่ฆ่ามันก็นับว่าปรานีมากแล้ว" ชิงโม่เหยียนพูดอย่างเย็นชา 

* ถูกคนอื่นขายแล้วยังจะช่วยเขานับเงินอีก หมายถึงโง่และซื่อบื้อมาก
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"ในบ้านพวกเราแม้จะไม่ขาดอาหาร แต่ก็ไม่เลี้ยงพวกแว้งกัดเจ้านาย"

เจ้าหมาโง่ยังคิดจะขัดขืน แต่ตอนที่ชิงโม่เหยียนกวาดตามองมา 

แววตาเย็นเยือกก็ท�าให้เจ้าหมาโง่ตกใจต้องอยู่นิ่งไปในทันที

เกียออสมองดูชิงโม่เหยียนอุ้มเจ้าหมาโง่เดินจากไปอย่างเงียบๆ

เมื่อกลับถึงบ้านโบราณ หลิงเซียวเทียนยืนอยู่ตรงระเบียงทางเดิน 

เห็นเจ้าหมาโง่มีเลือดท่วมตัวก็รู้สึกตกใจ

"เหตุใดจึงบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ได้...ตายหรือยัง" เขาถามเสียงเบา

ราวกับกลัวว่าจะถูกคนในห้องได้ยินเข้า

"นับว่าเจ้าโง่นี่ดวงแข็ง" ชิงโม่เหยียนก็ถูกเลือดย้อมทั้งตัวเช่นกัน  

เขาวางเจ้าหมาโง่ลงที่ระเบียงทางเดิน "ต้องรบกวนภรรยาเจ้าอีกแล้ว"

"เรือ่งน้ีไม่เป็นไร แต่ว่า..." หลงิเซยีวเทยีนหนัหน้ามองไปทางในห้อง 

พูดเสียงเบาว่า "ข้าคิดว่าจะให้ดีเจ้าบอกเรื่องนี้ให้เสี่ยวนันรู้ดีกว่า"

ชงิโม่เหยียนขมวดค้ิว เขารูว่้าด้วยนสิยัของหรูเส่ียวนัน หากเกิดเร่ือง

อะไรกับคนที่เกี่ยวข้องกับนาง นางต้องนั่งไม่ติดแน่นอน

หลงิเซยีวเทียนเรยีกภรรยาของเขาออกมาจากในห้อง ตรวจดอูาการ

บาดเจ็บของเจ้าหมาโง่

ชิงโม่เหยียนกลับเข้าห้องไปก็เห็นหรูเสี่ยวนันน่ังอยู่บนเตียง นาง 

จ้องมองมาที่เขา ในแววตาฉายความตื่นตระหนกอย่างมาก

"ท่านได้รับบาดเจ็บหรือ!"

"ไม่ใช่...น่ีเป็นเลอืดของเจ้าหมาโง่" ชงิโม่เหยียนลังเลสกัครู่ จงึตัดสนิใจ 

พูดความจริงออกมา
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"มนัเป็นอย่างไรบ้าง บาดเจบ็ได้อย่างไร ตอนนีม้นัอยู่ท่ีใด ข้าจะไปด ู

สักนิด!" นางพูดพลางจะลงจากเตียง

ชงิโม่เหยียนกมุขมบัอย่างจนใจ "เจ้าเป็นแบบนีย้งัคดิจะไปดคูนอืน่

อีกหรือ ดูแลตัวเองกับลูกให้ดีก่อนจึงจะถูก"

"แต่ข้าอยากรู้ ต่อให้พวกท่านปิดบังข้า แต่เจ้าหมาโง่เป็นทหาร

วิญญาณของข้า ข้าสัมผัสถึงมันได้!"

พอเห็นอีกฝ่ายเชิดหน้าข้ึนอย่างจริงจัง ชิงโม่เหยียนก็ยอมแพ้ 

ในที่สุด

"เจ้ารอข้าสักครู่ ข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน"

เสื้อผ้าของชิงโม่เหยียนเต็มไปด้วยเลือดของเจ้าหมาโง่ เขาเดินไป

ที่ห้องน�้าแล้วก็ถอดเสื้อตัวนอกออกโยนเข้าไปในตะกร้าผ้า ก่อนจะ 

เปิดก๊อกน�้าล้างมือและหน้า ตอนออกมาหรูเสี่ยวนันยังคงอยู่ในท่าเดิม  

แต่เขามองออกว่าหากเขาออกมาช้าอีกนิด นางต้องร้อนใจจนกระโดด 

ลงจากเตียงเองแน่นอน

"เสี่ยวนัน บางครั้งเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะอดทนบ้าง" ชิงโม่เหยียน 

ทอดถอนใจ

"แต่ข้าเป็นห่วงนี่นา" หรูเสี่ยวนันเศร้าใจอย่างมาก "ข้าอยากรู้ว่า 

เจ้าหมาโง่เป็นอย่างไรบ้าง พวกท่านไม่ยอมบอกข้า"

"ก็ได้ อีกครู่ข้าจะบอกเจ้าเอง" ชิงโม่เหยียนเดินมาข้างเตียง ยื่นมือ

ไปรวบผ้าห่มมาห่อตัวนางไว้ จากนั้นก็ช้อนอุ้มนางขึ้นมาพร้อมผ้าห่ม

"ท่านจะท�าอะไร" หรูเสี่ยวนันพูดอย่างตกใจ

"พาเจ้าไปดูเจ้าหมาโง่อย่างไรล่ะ"
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"วางข้าลง ข้าเดินเองได้..."

"ถ้าเจ้ายังพูดอีกข้าจะวางเจ้ากลับลงบนเตียง" ชิงโม่เหยียนพูด 

อย่างไม่พอใจ

"อย่า..." หรูเสี่ยวนันจึงจ�าต้องยอมแต่โดยดี

ชิงโม่เหยียนอุ้มนางเดินออกไป

เจ้าหมาโง่ถูกหลิงเซียวเทียนย้ายไปที่ห้องด้านข้างแล้ว ซูไป๋ถง 

ก�าลังวุ ่นอยู่กับการทาขี้ผึ้งหอมท่ีนางท�าขึ้นลงบนบาดแผลของมัน 

ประสทิธิภาพของข้ีผึง้หอมน้ีดีอย่างน่าประหลาด ทาไปไม่นานก็ห้ามเลือด

ได้แล้ว

หรเูสีย่วนันเร่งชงิโม่เหยียนให้อุ้มนางเข้าไป ผลปรากฏว่าพอเข้าใกล้

แล้วกลิ่นเลือดลอยเข้าใส่ ยังไม่ทันที่จะเห็นว่าบาดแผลของเจ้าหมาโง่ 

เป็นอย่างไร นางก็รู้สึกปั่นป่วนท้องขึ้นมาแล้ว

โชคดท่ีีชงิโม่เหยียนจบัจ้องสหีน้าของนางอยู่ตลอด เหน็อาการแล้ว

จึงรีบพานางออกไป

หรูเสี่ยวนันอยู่ตรงระเบียงทางเดินข้างนอกอาเจียนจนฟ้าถล่ม 

ดินทลาย แม้แต่ผ้าห่มยังเปื้อนอาเจียนไปหมด

"รูห้รอืไม่ ข้าอยากตเีจ้าสกัตัง้จรงิๆ" ชงิโม่เหยียนพูดออกมาทลีะค�า

หรูเสี่ยวนันท�าหน้าเศร้า "ข้าคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบน้ี" เมื่อก่อน 

ต่อให้เป็นสภาพนองเลือดเพียงใดนางล้วนเคยเห็นมาหมด และไม่เคย 

มีอาการไม่สบายตัวอะไรเลย

หรูเสี่ยวนันมองดูสีหน้าเคร่งเครียดของเขาพลางขยับเข้าใกล้อย่าง

ระวังตัว "หรือไม่...อีกครู่ท่านตีเบาๆ สักนิด"
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ชิงโม่เหยียนกล้ามเนื้อแก้มกระตุกตุบๆ

"หรอืว่า...มดัไว้ก่อนแล้วค่อยตี" นางลองหย่ังเชงิทดสอบขดีความอดทน 

ของเขา "ถ้าท่านไม่พอใจ ก็ให้ท่านท�าไปด้วยตีไปด้วยก็ได้..."

ชิงโม่เหยียนเอามือปิดปากของนางไว้

เลอืดในกายของเขาค�ารามอย่างไร้เสยีงท้ังตัวแล้ว เจ้าตวัเลก็นบัวัน 

จะยิ่งเอาใหญ่ขึ้นทุกที

หรูเสี่ยวนันกลับมีสีหน้าได้ใจ นางนับว่าได้ครูดีสินะ

ชงิโม่เหยียนอุม้นางกลบัห้อง ก่อนจะเปลีย่นผ้าห่มแล้วก็ไปหาอะไร

มาให้นางกินอีกครั้ง

หลังวุ่นวายอยู่พักใหญ่ ท้องฟ้าข้างนอกก็สว่างแล้ว

"ท่านก็เหนื่อยแล้วกระมัง รีบมานอนสักนิด" พอกินอิ่มท้องแล้ว 

หรูเสี่ยวนันจึงพบว่าชิงโม่เหยียนมีท่าทีเหนื่อยล้า

ชิงโม่เหยียนพลิกเปิดผ้าห่ม แล้วขยับเข้าไปข้างกายนางอย่าง

ระมัดระวัง

หรูเสี่ยวนันราวกับตัวหนอนขยับดุกดิกอยู่ในอ้อมกอดของเขา  

เอามือโอบเอวของเขา แล้วหนุนหัวบนแผ่นอกของเขา

"ตอนนี้บอกข้าได้แล้วกระมัง...เรื่องเจ้าหมาโง่"

ครั้งนี้ชิงโม่เหยียนไม่ได้ปิดบัง เขาเล่าเรื่องของเกียออสคร่าวๆ  

หนึ่งรอบ

ตอนได้ฟังมาถึงสุดท้ายที่เจ้าหมาโง่ถูกเกียออสช่วยชีวิตเอาไว้  

หรูเสี่ยวนันก็ตกใจเบิกตาโต

"นี่เรียกว่าทั้งรักกันและท�าร้ายกันหรือไม่"
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ชิงโม่เหยียนถูกนางท�าให้หัวเราะ "ในสมองของเจ้าคิดอะไรบ้าง"

"เหตุใดท่านจึงไม่พาเกียออสกลับมาด้วย"

ชงิโม่เหยียนมองนางอย่างไม่เข้าใจ "เจ้าคดิว่าข้าควรจะพามนักลบัมา 

ด้วยหรือ"

"ใช่แล้ว เพราะสุดท้ายเกียออสยังเลือกที่จะช่วยเจ้าหมาโง่"

"แต่เกียออสคือศัตรู" ชิงโม่เหยียนลูบหัวของหรูเสี่ยวนัน "คือฮุ่นตุ้น

หนึง่ในสีอ่สรูร้าย ช้าเรว็มนัต้องได้รบัพลงั เปลีย่นกลบัมาเป็นปีศาจกินคน

อีกแน่นอน"

"แต่น่ันเป็นเรือ่งหลงัจากนีอ้กีหลายร้อยปี อย่างน้อยตอนนีเ้กียออส 

ก็ยังไม่กลายร่างเป็นปีศาจกินคน และไม่ได้ฆ่าเจ้าหมาโง่" หรูเสี่ยวนัน 

คิดว่าตัวเองมีเหตุผลเต็มเปี่ยม "ตอนน้ีนางไม่มีพลังแล้ว ท่านทิ้งนางไว้

ข้างนอกเช่นนั้นน่าสงสารมากนะ"

"เจ้าจะสงสารแม้แต่ศัตรูไม่ได้" ชิงโม่เหยียนเอ่ยอย่างปวดหัว  

เห็นนางยังอยากจะพูดต่อไป เขาจึงจุมพิตบนหัวของนาง "ข้าเหนื่อยมาก 

นอนก่อนสักครู่ได้หรือไม่"

หรูเสี่ยวนันหยุดความคิดที่จะพูดต่อลงในทันที นางขยับหัวเข้ามา

ในอ้อมกอดของเขาอีกครั้ง ไม่ช้าก็นอนหลับไปก่อนเขาเสียแล้ว

"เสี่ยวนันเอ๋ย เจ้าเด็กโง่" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเบา ขยับหัวแนบ 

บนผมของนาง ลมหายใจค่อยๆ สม�่าเสมอตามนางไป
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หลังผ่านการพักฟื้นมาหลายวัน ร่างกายของหรูเสี่ยวนันฟื้นตัว 

อย่างรวดเร็ว

กลางคืนนอนหลับสนิทมาก ของที่กินลงไปล้วนอาศัยซูไป๋ถงเป็น

คนท�าทัง้หมด ในอาหารและน�า้แกงข้นเหล่านัน้มกัจะใส่เครือ่งหอมอะไร

แปลกๆ แต่ของเหล่านี้กลับท�าให้สีหน้าของนางมีเลือดฝาดขึ้นทุกวัน

"อีกไม่ก่ีวันเจ้าก็เคลื่อนไหวตามใจชอบได้แล้ว" ชิงโม่เหยียนเอา

อาหารเช้าเข้ามา มองดูนางกินอาหารอย่างตะกละตะกลามบนเตียง 

ด้วยความพอใจ

ในปากของหรูเสี่ยวนันยัดอาหารไว้เต็ม สองแก้มตุงขึ้นมา "ข้า 

อาบน�้าเองได้หรือไม่"

หลายวันมาน้ีนางเคลือ่นไหวเองไม่ได้เลย ย่ิงไม่ต้องพูดถึงการอาบน�า้  

ท�าได้เพียงใช้ผ้าขนหนูชุบน�้าอุ่นเช็ดตัว นางรู้สึกว่าตัวเองสกปรกมาก

589
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"เรือ่งน้ีต้องไปถามแม่นางซ ู ถ้านางบอกว่าได้กไ็ด้" ชิงโม่เหยียนน่ังบน 

เก้าอี้ก้มลงมองมือถือ แล้วเงยหน้ามองมาทางนางอยู่บ่อยครั้ง

หรูเสี่ยวนันในปากกินอาหาร ดวงตากลับจ้องเขาไม่วางตา

วันนี้เขาสวมเสื้อคอจีนสีด�าตัวหน่ึง โกนหนวด ผมเปียกหมาดๆ  

เห็นได้ว่าเช้านี้เพิ่งอาบน�้ามา ดมดูแล้วมีกลิ่นของครีมอาบน�้า

เทยีบกันแล้ว เอ่อ...นางสกปรกกว่าอย่างเห็นได้ชดั ความรู้สกึแบบนี ้

แย่มาก

หรูเสี่ยวนันก้มลงกินอาหารค�าโต

"ระวงัจะส�าลกั" ชงิโม่เหยียนเตอืนสตนิาง แท้จริงแล้วสายตาของเขา 

สังเกตเห็นท่าทางของนางก่อนแล้ว

"ท่านดูอะไรอยู่ จริงจังแบบนี้" นางแอบมองมือถือของเขา

"วนัน้ีมูป๋่อหลนุจะส่งหยกโบราณชดุทีส่ามขึน้มา ร้านอว้ีซัน่ในต�าบล

ก็เริ่มสลักมนตร์แล้ว แต่ไม่รู ้ว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้าง ยังรอ 

การทดสอบอยู่"

"จะให้ข้าช่วยหรอืไม่" นางเงยหน้าข้ึน ดวงตาเปล่งประกาย เร่ืองมนตร์ 

นางรู้มากกว่าชิงโม่เหยียน ยากนักจะเจอเรื่องที่นางพอช่วยได้เช่นนี้

ชงิโม่เหยียนยกมมุปากย้ิม "ถ้าเจ้าอยู่นิง่ๆ เชือ่ฟังข้าจะใคร่ครวญด.ู.. 

ถึงตอนนั้นให้เจ้ามาช่วยเหลือ"

ดเีหลอืเกิน! ในทีส่ดุนางก็ไม่ต้องนอนเป็นหนอนข้าวสารอยู่ทีน่ี่แล้ว

การนอนพักฟื้นอยู่บนเตียงทุกวันแท้จริงแล้วเป็นเร่ืองน่าเบื่อมาก 

นางรู้สึกว่าตัวเองแทบจะมีเห็ดงอกออกมาจากตัวอยู่แล้ว

หลังอาหารเช้า ชิงโม่เหยียนเก็บอุปกรณ์กินอาหารออกไป
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หรูเสี่ยวนันจ้องมองนาฬิกาบนผนัง หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมง  

ชิงโม่เหยียนจึงโผล่หน้ามาอีกครั้ง

"มาเถอะ ข้าช่วยใส่เสื้อผ้าให้เจ้า ในท่ีสุดเด็กดีของพวกเราก็เดิน 

ออกจากห้องได้แล้ว" ชิงโม่เหยียนอารมณ์ดีอย่างหาได้ยาก

หรูเสี่ยวนันย่อมมีอารมณ์ไม่เลวเช่นกัน ก็เหมือนกับคนคนหนึ่ง 

ที่ถูกขังอยู่ในกรงมาเป็นเวลานาน ได้รับอิสรภาพในที่สุด

ชิงโม่เหยียนประคองนางเดินออกจากห้อง เดินบนระเบียงทางเดิน

ไปที่ห้องหนังสืออย่างช้าๆ

เจ้าหมาโง่พันผ้าพันแผลไว้เต็มตัวเหมือนกับมัมมี่

พอหรูเสี่ยวนันเห็นมันก็โบกมือทักทายมันทันที "ไฮ เจ้าสบายดี 

หรือไม่"

เจ้าหมาโง่นั่งตัวแข็งอยู่บนพื้น ปลายหางโบกไปมา

"มันดูเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดี" หรูเสี่ยวนันพูดอย่างสงสัย

"คงเป็นอาการตกค้างหลังบาดเจ็บสาหัส" เสียงของมู่ป๋อหลุน 

ดังลอยมา

หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้นเห็นมู่ป๋อหลุนกับหลิงเซียวเทียนยืนอยู่ตรง

ทางเลี้ยวของระเบียงทางเดิน ก�าลังส่งยิ้มให้นาง

"รู้สึกอย่างไรบ้าง" หลิงเซียวเทียนถาม

"ดีมาก" พอดวงตาของหรูเสี่ยวนันประสานกับดวงตาดอกท้อของ

หลิงเซียวเทียนแล้ว นางก็รู ้สึกตาพร่า แต่จะให้ก้มหน้าหลบสายตา 

นางก็รู้สึกเสียมารยาท "หลายวันนี้โชคดีที่มีพี่ซู"

"ทกุคนล้วนไม่ใช่คนนอก ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วย คนท่ีท�าได้ก็ท�ามาก
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สกัหน่อย" มูป๋่อหลนุพูดต่อ "จะว่าไประยะน้ีเจ้าหมาโง่ผดิปกตไิปบ้างจรงิๆ 

ดูเหมือนเป็นปีศาจผีดิบ"

ทุกคนพากันมองไปทางเจ้าหมาโง่

เจ้าหมาโง่สะบัดหางอีกครั้ง

อืม...น่าสงสยัมากจรงิๆ หากเป็นเมือ่ก่อน เจ้าหมาโง่จะต้องกลิง้ตวั

เรียกร้องความสนใจ กระดิกหางให้ทุกคนเห็นแล้ว

"อาจเป็นเพราะไม่มีหมาตัวเมียให้คลอเคลียแล้ว เลยเหงาไป 

เล็กน้อย" มู่ป๋อหลุนพูดโพล่งออกมา

ชิงโม่เหยียนเหล่ตามองเขา มู่ป๋อหลุนรู้สึกว่าสายตาน้ันค่อนข้าง 

เย็นชา เขาจึงหัวเราะแหะๆ สองทีแล้วเปลี่ยนเรื่องพูดไป

"หยกโบราณข้าเอามาด้วยแล้ว เสี่ยวนันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ี  

เจ้ามาดูสักนิดเถอะ"

พอเข้าห้องหนังสือแล้ว ชิงโม่เหยียนก็วางหรูเสี่ยวนันลงบนเก้าอี้ 

จากนั้นหยิบแผ่นหยกออกมาให้นางดู

"นีเ่ป็นของทีบ้่านสกุลมูผ่ลติ น่ีเป็นของท่ีร้านอว้ีซัน่ผลติ" ชงิโม่เหยียน 

อธิบายให้นางฟัง "เจ้าคิดว่าอันไหนดีกว่า"

หรูเสี่ยวนันดูแผ่นหยกต่อกันหลายแผ่น สุดท้ายยังให้มู่ป๋อหลุน 

ลองตั้งเป็นค่ายกลขนาดเล็กขึ้นมาในลานบ้านไปหลายชิ้น

"ประสทิธิภาพล้วนไม่เลว" หรเูสีย่วนันประเมนิ "คดิไม่ถงึว่าฝีมอืของ

ร้านอวี้ซั่นจะไม่ด้อยไปกว่าจอมเวทมืออาชีพเหล่านั้นเลย"

"อย่างนั้นก็มอบให้ร้านอวี้ซั่นไปท�าก็แล้วกัน" ชิงโม่เหยียนตัดสินใจ

เรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกับมู่ป๋อหลุนเรื่องที่จะตั้งค่ายกลบนเขา
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"ข้าโยกจอมเวทจากทางบ้านมาสิบคน พวกเขาจะช่วยต้ังค่ายกล

บนเขา" มู่ป๋อหลุนพูด "ท่านวางใจได้ ล้วนเป็นคนที่ข้าเลือกเอง เป็นคนที่

ไว้ใจได้"

ทางสุสานโบราณไม่ใช่ให้ใครคนใดเข้ามาก็ได้ โดยเฉพาะตอนนี้ 

หรูเสี่ยวนันตั้งครรภ์แล้ว ชิงโม่เหยียนก็ยิ่งหวาดระแวงไปหมด

จอมเวทสิบคนท่ีสกุลมู่ส่งมากลางคืนพักอยู่ในตัวต�าบล กลางวัน

จึงขึ้นเขาไปตั้งค่ายกล

ตามที่แผนที่ของชิงโม่เหยียนแสดงไว้ ค่ายกลล้อมสุสานโบราณ 

ไว้เป็นชั้นๆ มีค่ายกลสิบกว่าค่ายเชื่อมกัน ไม่ว่าปีศาจอะไรบุกเข้ามา  

ตัวที่อ่อนแอจะถูกค่ายกลระเบิดเป็นผุยผงทันที ตัวที่แข็งแกร่งหากไม่รีบ

หนีไปก็จะถูกดงึเข้าไปกลางค่ายใหญ่ตรงกลาง หากเข้าถึงจดุควบคมุค่าย

คิดจะหนีก็ยากแล้ว

นานทีอากาศจะดีแบบนี้ หรูเสี่ยวนันจึงตามชิงโม่เหยียนไปตรวจดู

สภาพการตั้งค่ายกลแต่ละค่ายบนเขา

"ค่ายกลนี้ดูแล้วค่อนข้างคุ้นตานะ"

"ต้องรูส้กึคุน้ตาอยูแ่ล้ว นีเ่ป็นค่ายกลทีห่รอูโีจวท้ิงเอาไว้" ชงิโม่เหยียน 

พูดเสียงเรียบ

หรูเสี่ยวนันเดินเหนื่อยแล้ว งอแงจะให้ชิงโม่เหยียนแบกข้ึนหลัง  

ทั้งสองคนเดินบ้างหยุดบ้าง จนกระทั่งมาถึงหน้าสุสานโบราณ

"วันหน้าเชียนซางก็ไม่ต้องล�าบากอย่างน้ันแล้ว" หรเูสีย่วนนัโอบคอ

ของชิงโม่เหยียนพลางแย้มยิ้มราวกับดอกไม้ดอกหนึ่ง

มู่ป๋อหลุนน�าคนของเขาท�างานวุ่นอยู่หน้าสุสานโบราณ เห็นพวก 
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ชิงโม่เหยียนมาก็เดินเข้ามาหา

"เอ๋? เจ้าหมาโง่ก็มาด้วยหรือ" มู่ป๋อหลุนมองไปทางด้านหลังของ

พวกชิงโม่เหยียน

"ระยะนี้มันอารมณ์ไม่ค่อยดี ดังนั้นจึงอยากพามันมาเดินเล่น...เอ๋? 

เจ้าหมาโง่ เจ้าจะไปที่ใด" ตอนหรูเสี่ยวนันหันหน้าไปก็พบว่าเจ้าหมาโง ่

มุดเข้าไปในพุ่มไม้ละแวกนั้นแล้ว

หรูเสี่ยวนันเรียกอีกหลายที เจ้าหมาโง่เพียงส่งเสียงเห่าสองที

เป็นการตอบรับ แต่ไม่ได้วิ่งกลับมาในทันที

"ช่างเถอะ ปล่อยมนัไป อย่างไรเสยีตอนน้ีทกุทีบ่นเขาล้วนมค่ีายกล 

ไม่มีอันตรายอะไร" มู่ป๋อหลุนพูดเกลี้ยกล่อมนาง

ทุกคนเดินรอบสุสานโบราณครู่หนึ่ง แล้วดูค่ายกลที่เพ่ิงตั้งใหม่

หลายจุด ชิงโม่เหยียนจึงพาหรูเสี่ยวนันกลับไป รอจนพวกเขากลับถึง 

บ้านโบราณจึงพบว่าเจ้าหมาโง่ไม่ได้กลับมาด้วย

"แปลกจริง มันวิ่งไปที่ไหนกัน" หรูเสี่ยวนันพูดพึมพ�า

"เจ้าไม่ต้องเป็นห่วง ถึงตอนอาหารเย็นมันก็กลับมาเอง" ซูไป๋ถง 

พูดปลอบใจ "ข้าเคีย่วน�า้แกงกระดกูหมเูอาไว้ เย็นน้ียังเหลอืกระดูกช้ินใหญ่ 

ให้มันชิ้นหนึ่งด้วย"

ทว่าเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นแล้ว เจ้าหมาโง่ยังคงไม่โผล่หน้ามา

ซูไป๋ถงวางกระดูกของมันชิ้นน้ันไว้ในถาดอาหาร ช่วงท่ีกลับไป 

ยกอาหารที่ห้องครัว ถาดอาหารนั้นก็ว่างเปล่าแล้ว

"มันต้องกลับมาแล้วแน่นอน" หรูเสี่ยวนันขยับเข้าไปใกล้ซูไป๋ถง  

จ้องตรงไปยังถาดอาหารที่ว่างเปล่า "ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว..."
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ชิงโม่เหยียนกับหลิงเซียวเทียนพูดคุยกันในห้องหนังสือ ทันใดน้ัน

ชิงโม่เหยียนก็เงยหน้ามองออกไปนอกประตู

หลงิเซยีวเทยีนก็รูส้กึถึงความผดิปกติเช่นเดียวกัน จงึเอ่ยถามข้ึนว่า 

"ได้ยินเสียงอะไรหรือไม่"

"มีคนเปิดประตูใหญ่ของบ้าน"

ในเวลากลางคืนแบบน้ี ประตูบ้านโบราณลงกลอนไว้นานแล้ว  

ถึงแม้บนเขาไม่มีทางมีโจรเข้ามาได้ และต่อให้มีพวกปีศาจพวกมันก็ 

ไม่มีทางเข้าทางประตู

"เป็นไปได้หรือไม่ท่ีเจ้าหมาโง่กลบัมาแล้ว และเสีย่วนนัไปเปิดประตูให้"  

หลิงเซียวเทียนเอ่ย

จากนั้นทั้งสองคนก็ออกมาตรวจดู เห็นประตูหน้าปิดงับไว้

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว รีบหมุนตัววิ่งไปที่ห้องหลัก ภายในห้องไม่มี

590
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เงาร่างใครอยู่เลย

"เจ้าอย่าเพ่ิงร้อนใจ ดูท่าถงถงก็อยู่กับนางด้วย" หลิงเซียวเทียน 

ถือมือถือโบกไปมาอย่างจนใจ "เมื่อครู่ข้าโทรศัพท์ พบว่ามือถือของถงถง 

ทิ้งไว้ในห้องครัว"

"ช่างเป็นคนท่ีท�าให้กังวลได้ตลอดจรงิๆ" ชงิโม่เหยียนขบเขีย้วเคีย้วฟัน  

ก่อนจะออกจากบ้านโบราณไปพร้อมหลิงเซียวเทียน และปล่อยจอมกู่

ออกมา สะกดรอยตามพวกนางขึ้นเขาไป

"วางใจเถอะ บนเขาตอนน้ีล้วนมีค่ายกล ปีศาจเข้ามาไม่ได้"  

หลิงเซียวเทียนพูดเกลี้ยกล่อมอีกครา

เวลาเดยีวกันนัน้หรเูสีย่วนนักับซไูป๋ถงก�าลงัซ่อนตวัอยู่หลงัพงหญ้าเตีย้ 

แห่งหนึ่ง

ต่อให้ซูไป๋ถงจะใจเย็นดุจสายน�้า ก็ถูกหรูเส่ียวนันท�าเสียจนไม่รู้ว่า

จะหัวเราะหรอืร้องไห้ดี พวกนางมดุเข้าไปในพงหญ้า ท�าให้ตวัเตม็ไปด้วย

เศษหญ้าเศษใบไม้ตั้งแต่บนจนถึงล่าง แม้แต่ที่ผมก็มีเช่นกัน

"เจ้าไม่กลัวว่ากลับไปแล้วชิงโม่เหยียนจะถลึงตาดุเอาหรือ" ซูไป๋ถง

ถามเสียงเบา

หรูเสี่ยวนันยู่ปาก "กลัวสิ แต่ข้าเป็นห่วงเจ้าหมาโง่เช่นกัน ระยะน้ี

มันผิดปกติเกินไป ที่น่ีต้องมีอะไรแน่นอน ชู่ว...เจ้ารีบดูตรงนั้นสิ" นาง 

คล้องคอของซูไป๋ถงเอาไว้

ซูไป๋ถงอย่างไรก็นับเป็นคนโบราณ ต่อให้ค่อยๆ เคยชินกับชีวิต 

ในโลกน้ี แต่กับการสัมผัสใกล้ชิดของคนยุคปัจจุบันแบบน้ียังคงปรับตัว

ไม่ค่อยได้นัก
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"รีบดูสิ น่ัน!" ด้านหรูเสี่ยวนันไม่รู้ตัวเลย ยังคงโยกคอของซูไป๋ถง

พลางเอ่ยอย่างร้อนใจ

ซูไป๋ถงรู้สึกเหมือนตัวเองถูกโยกจนมึนงงไปหมดแล้ว "เสี่ยวนัน  

รีบปล่อยมือ"

"อ้า ขอโทษด้วย" หรูเสี่ยวนันแลบลิ้น "เจ้าดู ตรงนี้ยังมีเศษกระดูก 

ที่กินเหลืออยู่"

ซูไป๋ถงก้มหน้าลงดู "เป็นของที่กินเหลือไว้จริงๆ"

"เจ้ารู้ได้อย่างไร" หรูเสี่ยวนันถาม

"เพราะเจ้าหมาโง่อยู่ตรงนั้นอย่างไรเล่า" ซูไป๋ถงชี้นิ้วไป

ฟ้ามดืเกินไป เจ้าหมาโง่เองก็มขีนสดี�า ในตอนน้ีนางจงึสังเกตเหน็ว่า 

ในพงหญ้ามีเงาร่างหนึ่งขดตัวอยู่

"เหตใุดมนัจงึไม่กลบับ้าน ต้องมานอนทีน่ี่ให้ได้" หรเูสีย่วนนัไม่เข้าใจ

มากยิ่งขึ้น

"เจ้าดูตรงนั้นสิ" ซูไป๋ถงชี้ไปอีกทางหนึ่ง

หมาขาวตัวหนึ่งคอตก นั่งอย่างเบื่อหน่ายอยู่ใต้แสงจันทร์

"เป็นเกียออส!" หรูเสี่ยวนันส่งเสียงพูดอย่างตกใจ "เจ้าหมาโง่ตัวดี 

กล้ามาสร้างรังรักนอกบ้านหรือ..."

ซูไป๋ถงแทบจะกลั้นไม่อยู่ เกือบจะส่งเสียงหัวเราะออกมาแล้ว

หลังจากความต่ืนเต้นตกใจ หรูเสี่ยวนันก็เศร้าใจขึ้นมาทันที  

"ชิงโม่เหยียนไม่ยอมรับเกียออสไว้ เพราะก่อนหน้านี้เกียออสท�าร้ายเขา 

ข้าเข้าใจความโกรธเกรี้ยวของเขาได้ เพราะตอนนั้นข้าก็โกรธมากเช่นกัน 

อยากจะฆ่าเกียออสด้วยมือตัวเองเลย...แต่ตอนนี้เกียออสได้ชดใช้กับ 
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เรื่องนี้แล้ว และยังช่วยชีวิตเจ้าหมาโง่ไว้อีกด้วย..."

"เรื่องน้ีเจ้าไปปรึกษาชิงโม่เหยียนก่อนดีกว่า" ซูไป๋ถงแตะไหล่ของ

หรูเสี่ยวนันอย่างจนใจ "ดึกเกินไปแล้ว ถ้าพวกเรายังไม่กลับไปเกรงว่า 

พวกเขาคงจะรู้เรื่องเข้า"

หรเูสีย่วนันจ�าต้องพยักหน้า พวกนางสองคนมดุไปมดุมาในพงหญ้า 

กว่าจะมุดออกมาได้ไม่ง่ายนัก

"ไม่ต้องรอให้กลับไป ตอนนี้พวกเราก็รู้เรื่องแล้ว" หลิงเซียวเทียน 

ยืนอยูบ่นทางเลก็ท่ีมแีสงจนัทร์สาดส่อง ใบหน้าสนี�า้ผึง้มรีอยย้ิมอ่อนโยน

คนท่ีตรงกันข้ามกบัเขาโดยสิน้เชงิก็คือชงิโม่เหยียนทียื่นอยูข้่างหลงั

เขานั่นเอง

เอ่อ...น่ากลวัชะมดั...หรเูสีย่วนนัขยับหลบไปข้างหลงัซไูป๋ถงเลก็น้อย

หลงิเซียวเทียนมองส�ารวจพวกนางสองคน ร่างของท้ังสองเต็มไปด้วย 

เศษหญ้าเศษใบไม้ เหมือนกับเด็กป่าที่ไร้บ้านอย่างไรอย่างนั้น

"ชงิโม่เหยียน เสีย่วนนัจะพาภรรยาของข้าเสยีคนแล้ว" หลิงเซียวเทียน 

กล่าว

ชิงโม่เหยียนเม้มริมฝีปากแน่นไม่ได้พูดต่อ

ซไูป๋ถงกรู้็สกึขดัเขนิเช่นกัน เดมิทนีางเป็นห่วงว่าหรเูสีย่วนันออกมา

เพียงล�าพังอาจจะก่อเรือ่งอะไรขึน้มา ดงันัน้จงึรบัปากออกมาด้วย คดิไม่ถึง 

ว่าหรูเสี่ยวนันกลับพานางมามุดพงหญ้าเช่นนี้

หลงิเซยีวเทยีนดึงตัวภรรยาของเขาเดินจากไปก่อน เขาเดนิไปพลาง

บ่นไปพลางว่า "ดูผมของเจ้าสิ เสื้อผ้าของเจ้า...มีเศษหญ้าปักพราว 

ราวกับขนเม่นแล้ว...รอยเปื้อนอีก ไม่รู ้ว่าใช้น�้าล้างออกได้หรือไม่... 
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ไม่ได้การ เหมือนจะล้างไม่ออก รอกลับไปแล้วข้าจะช่วยล้างให้เจ้า..."

หรูเสี่ยวนันแอบกัดลิ้นตัวเอง ดูไม่ออกเลยจริงๆ ว่าหลิงเซียวเทียน

ก็มช่ีวงทีเ่จ้าเล่ห์กลิง้กลอกแบบน้ีเช่นกัน เหน็ได้ชดัว่าคดิจะหาเศษหาเลย

กับซูไป๋ถง

"ดูอะไร ยังไม่มานี่อีก" เสียงของชิงโม่เหยียนดังขึ้นขัดความคิด 

ของนาง

หรูเสี่ยวนันเผยรอยย้ิมเก้อเขิน "ข้าจะกล้าไปได้อย่างไร ถ้าท่าน 

โกรธแล้วข้ารีบหนีไปดีกว่า จะได้ไม่ถูกตี"

ชิงโม่เหยียนในดวงตาฉายความตกใจ น่ีเป็นคร้ังแรกที่นางกล้า 

ขัดค�าสั่งเขาต่อหน้า

"ยังกล้าหนีอีกหรือ ตั้งครรภ์แล้วมีความกล้ามากขึ้นนะ"

"ใช่แล้ว เพราะตอนน้ีความกล้าของข้าใหญ่เป็นสองเท่า" นางย่ืนนิว้ชี ้

กับนิ้วกลาง ท�าเป็นรูปตัว 'V'

ชงิโม่เหยียนถูกนางท�าให้โกรธจนพอใจ ก่อนจะเดนิเข้าไปหานางเอง  

"เจ้าใจร้ายพอจะทิ้งข้าพาลูกหนีไปหรือ"

หรูเสี่ยวนันเหมือนตั้งใจคิดสักครู่ ดวงตาก็ยกโค้งข้ึนทันที "ใจร้าย

ไม่พอ"

ชิงโม่เหยียนยกมุมปากยิ้ม

แท้จรงิแล้วระหว่างทางท่ีเขาเดินมาคิดว่าพอเจอนางแล้วจะสัง่สอน

นางดีๆ สักหน่อย แต่เมื่อเห็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มสดใสนี้แล้ว เขาก็รู้สึกว่า

ตัวเองไม่ได้โกรธอย่างนั้นแล้ว

"แบบนี้จึงจะถูก เอาแต่โกรธจะแก่เร็วได้นะ" นางยื่นมือไปกุมหน้า
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ของเขาไว้ แล้วพรมจูบไปทั่วใบหน้า

เศษหญ้าที่ปักอยู่บนผมของนางแทงใบหน้าชิงโม่เหยียนจนเจ็บ  

เขาพยายามหลบ แต่ยังคงถูกนางเอาเศษหญ้าแทงไปทั่วใบหน้าเขา

"เจ้าคิดว่าพูดจาบ่ายเบี่ยงก็หมดเรื่องแล้วหรือ เมื่อครู่พวกเจ้า 

มุดเข้าไปท�าอะไรในพงหญ้า" ชิงโม่เหยียนหรี่ตาเอ่ยถาม

หรูเสี่ยวนันรู้ว่าปิดบังไม่ได้ จึงจ�าต้องพูดออกมาตามตรง

"เกียออสยังอยู่บนเขาหรอื" ชงิโม่เหยียนได้ฟังหรูเสีย่วนันเล่าคร่าวๆ 

จบก็ค่อนข้างประหลาดใจ เดิมทีเขาคิดว่าเกียออสต้องหลบหนีไปแล้ว

แน่นอน บนเขาทุกที่ล้วนมีค่ายกล เกียออสเป็นปีศาจต่อให้ไม่มีพลังแล้ว 

แต่ค่ายกลเหล่านั้นกลับท�าให้เกียออสรู้สึกไม่สบายตัว ลองถามดูก็ได้ว่า

ใครกล้าเอาชีวิตมาเสี่ยง อยู่ในสถานที่ท่ีท�าให้ไม่สบายตัวได้ตลอดเวลา

แบบนี้ทุกวัน

"ข้าคิดว่าเจ้าหมาโง่คงจะเป็นห่วงเกียออสกระมัง มันยังขโมย

กระดูกของตัวเองออกไปเลย ท่านไม่ยอมรับเกียออสไว้...เจ้าหมาโง่ก็ 

จ�าต้องสร้างรังรักไว้นอกบ้านน่ะสิ"

รังรักนอกบ้าน...ชิงโม่เหยียนยกมือกุมหน้าผาก เจ้าตัวเล็กคนนี ้

ในสมองคิดอะไรอยู่บ้าง

เขายื่นมือไปโอบเอวของนาง "ไป พวกเรากลับกันก่อน"

"เอ๋? แล้วพวกเจ้าหมาโง่..."

"ถ้าพวกมันอยากจะอยู่ข้างนอกก็ปล่อยพวกมันไปเถอะ ถ้าเจ้า 

เป็นห่วงก็เปิดประตูไว้ให้พวกมัน" ชิงโม่เหยียนสีหน้าเรียบเฉยพานาง 

เดินไปทางบ้านโบราณที่อยู่บนไหล่เขา
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หรูเสี่ยวนันตกตะลึงไปครู ่ใหญ่ กว่าจะรู ้นัยค�าพูดของอีกฝ่าย  

"ท่าน...ท่านตกลงแล้วหรือ!"

เพราะเขาไม่ได้บอกว่าจะไล่เกียออสไป นั่นก็คือตกลงแล้ว

"แต่ถ้าคดิจะให้เกียออสอยู่ในบ้านโบราณล่ะก็ข้ามเีงือ่นไขหน่ึงข้อ" 

ชิงโม่เหยียนพูดอย่างเคร่งเครียด "เจ้าต้องเก็บมันเป็นทหารวิญญาณ  

ไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ข้าจะให้คนโยนมันลงเขาไป"

เพ่ิงสิ้นเสียงพูดของชิงโม่เหยียน ก็เห็นเจ้าหมาโง่มุดออกมาจาก 

ในพงหญ้าทันที มองดูพวกเขาด้วยดวงตาเปล่งประกายมีความสุขพลาง 

ส่ายหางไปมา

ข้างหลังตัวมัน มีหมาขาวเกียออสเดินคอตกตามออกมา

ชงิโม่เหยียนเหลอืบมองพวกมนัแวบหน่ึง ไม่ได้พูดอะไรอกี ก่อนจะ

พาหรูเสี่ยวนันกลับไปที่บ้านโบราณ

ตอนมาถึงประตใูหญ่ หรเูสีย่วนนัอดใจไม่ไหวแอบหันไปมองแวบหนึง่ 

ก็เห็นเพียงเจ้าหมาโง่กับเกียออสเดินตามกันมา
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ทางสุสานโบราณจัดวางค่ายกลเสร็จแล้ว การวางผังต�าบลก็มี

พัฒนาการตามไปด้วยเช่นกัน

ถึงแม้จะไม่หนาแน่นเหมือนบนภูเขา แต่ก็มีการก�าหนดต�าแหน่ง

ชัดเจน

ไม่ว่าปีศาจอะไรลอบเข้ามาในต�าบลจากมมุใดล้วนสะกิดให้ค่ายกล 

ท�างาน

"ระยะนี้ปีศาจท่ีกล้ามาในต�าบลลดลงอย่างเห็นได้ชัด" มู่ป๋อหลุน 

ส่งคนไปแอบจับตาดูท่ีต�าบลอยู่หลายวัน เขาดื่มชามะลิหน่ึงอึกแล้วก็ 

โยนเอกสารฉบับหน่ึงให้ชิงโม่เหยียน "รู ้หรือไม่ ตอนที่ข้าไปท�าเร่ือง 

ขอเปิดส�านักงานจอมเวท พวกคนของเทียนต้ังซีเยว่ียตกใจจนลูกตา 

แทบหลุดออกมาแล้ว"

ชิงโม่เหยียนหยิบเอกสารขึ้นมาอย่างช้าๆ นั่นคือหนังสือย่ืนค�าร้อง

591
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ขอเปิดส�านักงานจอมเวท

"ท่านกรอกเอกสารนีใ้ห้เสรจ็ พรุง่นีข้้าจะไปทีส่มาคมเทยีนตัง้ซเียว่ีย 

อีกครั้ง" มู่ป๋อหลุนพูด

"ตอนไปที่น่ันต้องระวังตัวด้วย" ชิงโม่เหยียนหยิบปากกาหมึกซึม 

ด้ามหน่ึงออกมา มู่ป๋อหลุนแอบจ้องไปที่มือของเขา จนกระท่ังเขากรอก

เอกสารเสรจ็ จงึได้ผ่อนลมหายใจยาว "ชงิโม่เหยียน สวรรค์ไม่ยุตธิรรมเลย"

"ท�าไมหรือ" ชิงโม่เหยียนเหมือนไม่เข้าใจ

"ท่านก็นับเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง" มู่ป๋อหลุนไม่พอใจ "เหตุใด

แม้แต่อักษรสมัยปัจจุบันยังเขียนได้ดีเพียงนี้"

ชิงโม่เหยียนเอียงหัวเล็กน้อย เหมือนก�าลังครุ่นคิดอย่างจริงจัง 

"อืม...นี่เป็นพรสวรรค์ อิจฉาไปก็ไม่ได้มา"

มูป๋่อหลนุแทบจะกระอกัเลอืดออกมา หน้าของรองตุลาการใหญ่จริงๆ  

แม้แต่ค�าชมตัวเองก็สามารถท�าให้คนโกรธจนแทบตายได้สองคน

เสียงหัวเราะดังลอยมาจากกลางลานบ้าน

มู่ป๋อหลุนหันมองไปทางหน้าต่าง เห็นหรูเสี่ยวนันก�าลังช่วยซูไป๋ถง

เปลี่ยนยาให้เจ้าหมาโง่

บาดแผลบนตัวเจ้าหมาโง่หายดีแล้ว แต่บริเวณที่แผลหายแล้ว 

กลับไม่มีขนงอกขึ้นมา กลายเป็นหย่อมตรงนั้นตรงนี้ น่าเกลียดเหลือเกิน

หรูเสี่ยวนันหัวเราะร่วน เจ้าหมาโง่ดูเหมือนจะโกรธ ขดตัวอยู่ใน

ที่นอนไม่ยอมออกมา สุดท้ายเป็นหรูเสี่ยวนันที่เอ่ยปากขอโทษ มันจึง 

ขยับออกมาด้วยสีหน้าน้อยใจ

มู่ป๋อหลุนเห็นหมาขาวเกียออสที่นั่งอยู่ไม่ไกล "ท่านคิดจะรับเล้ียง
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เกียออสไว้จริงหรือ"

ชิงโม่เหยียนเลิกคิ้วขึ้น "ค�าสั่งคุณนาย ไม่กล้าไม่ท�าตาม"

ถุย! เชื่อท่านตายล่ะ มู่ป๋อหลุนใช้ฟันขบขอบถ้วยชา

ในตอนนี้เองเสียงมือถือบนโต๊ะก็ดังข้ึน มู่ป๋อหลุนตกใจ เพราะนั่น

เป็นมือถือของหรูเสี่ยวนัน

ชิงโม่เหยียนหยิบมือถือขึ้นมากดรับสายโดยไม่ต้องดู

"นี่...แบบนี้ไม่ดีกระมัง" มู่ป๋อหลุนเอ่ยเสียงเบา

ชิงโม่เหยียนกวาดตามองมู่ป๋อหลุนด้วยสีหน้าเรียบเฉย ท่าทาง

เหมือนจะบอกว่า 'มันถูกต้องดีแล้ว'

"หรเูสีย่วนัน ตอนนีเ้ธอพอใจแล้วสนิะ" ในโทรศพัท์มเีสยีงแหลมเลก็

ของหญิงสาวดังขึ้น เป็นเสียงปนสะอื้น "ถ้ารู้ว่าจะมีวันนี้แต่แรก ตอนนั้น

ฉนัควรจะให้พ่ีชายฉนัฆ่าเธอให้ตายในเขาน่ัน...เธอจะได้ไม่ออกมาท�าร้าย 

คน...หรูเสี่ยวนัน ฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ เธอได้ยินไหม..."

เสียงของผู้หญิงแหลมมาก แม้แต่มู่ป๋อหลุนยังได้ยินอย่างชัดเจน

มู่ป๋อหลุนขมวดค้ิวแน่น ด่าแรงแบบนี้ น่ีใครกัน เขามองไปทาง 

ชิงโม่เหยียนอย่างสงสัย

ชิงโม่เหยียนยกริมฝีปากย้ิมเล็กน้อย "เสี่ยวนันน่ังอาบแดดอยู่ท่ี 

ลานบ้าน เธอไม่ได้ยินหรอก"

เสียงในมือถือเงียบลงทันที

ชิงโม่เหยียนรออย่างอดทนอยู่หลายวินาที พอเห็นว่าทางน้ันไม่มี

เสียงอะไรแล้ว ดังนั้นจึงตัดสายทิ้งไป

"นี่ใครกัน ร้องเหมือนนกกุ่ยเชอเลย" มู่ป๋อหลุนพูดขึ้น
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ชงิโม่เหยียนกดดเูบอร์โทรศพัท์ทีแ่สดงบนหน้าจอ บนนัน้ปรากฏชือ่ว่า  

'หรูอวี่ซี'

"ดูเหมือนจะเป็นลูกสาวอาสามของนาง" ชิงโม่เหยียนพูดช้าๆ

ทางบ้านอาสามของหรูเสี่ยวนันไม่มีใครออกมาก่อเรื่องนานแล้ว

มูป๋่อหลนุส่งเสยีงร้องขึน้มาทนัใด "อ๋อ ข้าจ�าได้แล้ว มเีร่ืองหน่ึงทีข้่า

คิดจะบอกท่านตั้งแต่เมื่อวาน แต่ตอนนั้นลืมไป"

"เรื่องอะไร"

"หรูหรูฮุยตายแล้ว"

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเย็นชาหนึ่งที

หรหูรฮุูยเป็นลกูชายคนโตของอาสามหรเูสีย่วนัน เขาถกูจอมกู่แทง 

เรื่องตายเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้น

"ข้าได้ข่าวมาเมือ่คืน" มูป๋่อหลนุย้อนคดิ "ลอืกันว่าตอนตายร่างกาย

ด�าคล�า้ ไม่เหลอืรปูร่างคนเลย...หลงัคารัว่ซ�า้ฝนยงัตกทัง้คนื* วนัทีท่่านกับ

เสี่ยวนันแต่งงานกัน อาสามของเสี่ยวนันมาหาเรื่อง ผลของคดีนั่นตัดสิน

ลงมาแล้ว"

มู่ป๋อหลุนยิ้มเหยียด "หรูเหวินฉินอาสามของนางถูกตัดสินโทษ 

จ�าคุกสามปี ตัวคนเข้าคุกไปแล้ว"

หรูเหวินฉินสาดน�้ากรดใส่คนในงานแต่งงาน น่ีเป็นเร่ืองที่มีทุกคน

เป็นพยาน คิดจะบิดเบือนก็ท�าไม่ได้

"คดีตัดสินแล้ว หรูเหวินฉินคิดจะประกันตัวออกมาต้องจ่ายเงิน 

ก้อนใหญ่ กอปรกับก่อนหน้านี้เพ่ือช่วยหรูหรูฮุย พวกเขาไปกู้ยืมเงิน 

* หลังคารั่วซ�้าฝนยังตกทั้งคืน หมายถึงเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาในเวลาเดียวกัน
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นอกระบบมาไม่น้อย ตอนน้ีแม้แต่บ้านก็จ�านองไปแล้ว คูห่มัน้ของหรอูวีซ่ ี

ก็ขอเลิก...ไม่แปลกท่ีหรูอว่ีซีจะอับอายจนกลายเป็นโกรธ เกรงว่าคง 

พาลโกรธมาถึงเสี่ยวนันด้วย"

ชิงโม่เหยียนแค่นเสียงสบถเย็นชา ไม่พูดตอบรับหรือปฏิเสธ กับ 

ผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างหรูอวี่ซี เขาไม่เห็นอยู่ในสายตาหรอก

ในตอนน้ีเองมอืถือของหรเูสีย่วนนัก็ดังขึน้อกีครัง้ ชงิโม่เหยียนมองดู 

พบว่ายังคงเป็นคนเมื่อครู่

มู่ป๋อหลุนเบ้ปาก "ดูท่าจะยังไม่คิดยอมแพ้"

ชิงโม่เหยียนหันมองผ่านหน้าต่างไปทางหรูเสี่ยวนันที่อยู่ในลาน 

ด้านนอก มู่ป๋อหลุนปิดประตูห้องหนังสืออย่างเบามือ

"ฮัลโหล" ชิงโม่เหยียนกดรับสาย

ครั้งน้ีเสียงของหรูอวี่ซีสงบลงมากอย่างเห็นได้ชัด "ขอโทษนะ... 

คุณเป็นใคร"

"คุณคิดว่าผมเป็นใครล่ะ" ชิงโม่เหยียนย้อนถาม

หรูอวี่ซีนิ่งเงียบไปชั่วครู่ "ฉันขอให้หรูเสี่ยวนันมารับโทรศัพท์ที"

"เธอไม่ว่าง" ชิงโม่เหยียนเอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็นชา

"เธอท�าอะไรอยู่"

"เมื่อครู่ผมบอกคุณไปแล้ว เธอนั่งอาบแดดอยู่"

มู่ป๋อหลุนทนไม่ไหวแอบหัวเราะ

หากชงิโม่เหยียนเย่อหย่ิงขึน้มาก็มวิีธีการพูดท่ีท�าให้คนโกรธจนตาย

ได้เลย

"ฉันไม่สน...ฉัน...ต้องการให้เธอมารับโทรศัพท์!" สุดท้ายหรูอวี่ซ ี
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ก็หมดความอดทน เธอตะคอกว่า "ต้องการให้เธอมาพูดกับฉัน! ฉันรู้ว่า

ทุกอย่างเธอเป็นคนท�า เป็นเธอที่ท�าให้พ่ีชายของฉันตาย แล้วยังท�าให้ 

พ่อฉันต้องติดคุกอีกด้วย...ฮือๆๆ...ท�าไมจิตใจของหรูเสี่ยวนันจึงร้ายกาจ

แบบนี้ ไม่เห็นแก่ความเป็นญาติเลยสักนิด เธอเป็นคนเนรคุณ...วันหน้า

ฉันจะมีชีวิตอยู่อย่างไร..."

เธอร้องไห้อย่างน่าเวทนาผ่านโทรศัพท์

ทางด้านชิงโม่เหยียนกลับดื่มชาอย่างสบายอารมณ์ อดทนรอ 

จนเธอร้องไห้จนพอแล้วจึงค่อยๆ เอ่ยปากพูด "ยังมีเร่ืองอื่นอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มีผมวางสายล่ะ"

"เดี๋ยวก่อน!" หรูอว่ีซีร้อนใจ รีบพูดพลางสะอื้นว่า "เมื่อครู่คุณ 

ไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือ ฉันรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เธอเป็นคนท�า อย่าคิดว่าเธอ 

หลบซ่อนแล้วจะหมดเรื่อง ฉันจะประกาศเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้!"

ชิงโม่เหยียนแสยะมุมปากเอ่ย "แล้วแต่คุณ"

"นี.่.." ยังไม่ทนัรอให้หรอูว่ีซพูีดค�าด้านหลงัจบ ชงิโม่เหยียนก็ตดัสาย

โทรศัพท์แล้ว

หรูอว่ีซีทรุดตัวลงนั่งข้างทางร้องไห้โฮ ตอนนี้เธอไม่มีบ้านให้กลับ

แล้วจรงิๆ เช้าวันนีเ้ธอเพ่ิงต่ืนนอนก็มคีนกลุม่หน่ึงบกุเข้ามาในบ้าน ไล่เธอ

ออกจากบ้าน เธอยังไม่ทันได้หยิบเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเลยสักชิ้น ประตูก็ถูก

ติดแถบกระดาษปิดตายเสียแล้ว

หรอูวีซ่มีองไปโดยรอบอย่างมนึงง เธอไม่รูจ้รงิๆ ว่าควรจะท�าอย่างไรดี

ในตอนนี้เองรถยนต์คันหนึ่งก็มาจอดตรงหน้าของเธอ

"เธอคือ...หรูอวี่ซีหรือ"
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หน้าต่างรถเลือ่นลง มใีบหน้าอวบอ้วนย้ิมแย้มโผล่ออกมาจากข้างใน

"คุณคือ...คุณหง!" หรูอวี่ซีจ�าเขาได้ในทันที
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