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ค�ำน�ำ

มากกว่ารักขอน�านักอ่านทุกท่านมารู้จักกับ 'ข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่' 

นิยายเร่ืองยาวเร่ืองใหม่ทีม่ทีัง้สิน้ 7 เล่มจบด้วยกนั โดยบอกเล่าถึงเร่ืองราวของนางเอก

ที่จู่ๆ ก็มาอยู่ในร่างชะมดเช็ดสีด�า และมีเจ้านายที่ 'แสนดี' ซึ่งก็คือพระเอกของเรา

นั่นเองค่ะ

สิ่งที่นักอ่านทุกท่านจะได้พบเจอก็คือความสนุกสนานและน่าติดตามที่มีตั้งแต่

ต้นจนจบเล่ม เพราะหลงัจากหรูเสีย่วนันเข้ามาอยูใ่นร่างชะมดเช็ดแล้วน้ัน นางกต้็อง

หนีการไล่ล่าของเตียวขาวตัวหน่ึงที่ต้องการจะท�าร้ายนาง โชคยังดีที่ได้พบเจอกับ 

ชิงโม่เหยยีน เขาคอืคนทีท่ัง้ช่วยเหลอืและปกป้องนางจากภยัคร้ังแล้วคร้ังเล่า แต่กใ็ช่ว่า 

มีเพียงเขาที่ช่วยเหลือนางนะ เพราะนางเองก็ช่วยให้อาการของพิษกู่ของเขา 

ไม่ก�าเริบข้ึนเช่นกัน เรียกว่าต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างแท้จริง เร่ืองราว 

ยังไม่หมดเพียงเท่าน้ัน เมื่อวันหน่ึงชิงโม่เหยียนได้รู้ความลับว่าชะมดเช็ดของเขา 

สามารถกลายร่างเป็นเด็กหญิงอวบอ้วนคนหนึ่งได้ มิหน�าซ�้านางยังช่วยเขาไขคดี 

ในศาลต้าหลี่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวของคดี ความลับของหรูเสี่ยวนัน หรือ

ความลับของชิงโม่เหยียนก็ล้วนชวนให้ติดตามทั้งสิ้น เช่นน้ีแล้วอย่าได้รอช้า  

เปิดประตูศาลต้าหลีแ่ละก้าวเข้าไปสมัผสักบัเร่ืองราวน่าประทบัใจเหล่าน้ีโดยพร้อมกนั

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ชิงโม่เหยียนเหลือบมองมันอย่างเย่อหยิ่งแวบหนึ่ง จากนั้นก็เริ่มถอดเสื้อผ้า

หรูเสี่ยวนันใช้อุ้งเท้าคว้าขอบอ่างอาบน�้าเอาไว้ เมื่อเสื้อของชิงโม่เหยียนค่อยๆ คลายออก 

ทีละชิ้น ดวงตาของนางก็เบิกกว้างขึ้นทุกที

รูปร่างนี้...ยอดเยี่ยมเกินไปแล้วกระมัง

ปกตเิขาสวมชดุขุนนาง นางมองอะไรไม่ออก ตอนนีไ้ม่มเีสือ้ผ้าแล้วนางจงึพบว่าชงิโม่เหยียน 

มีรูปร่างสมส่วนยิ่ง กล้ามเนื้อที่หัวไหล่ดูแข็งแกร่งทรงพลัง พอมองต�่าลงไป...

หรูเสี่ยวนันปากอ้าตาค้างไปเสียแล้ว ท่าทางตกตะลึงนั้นท�าให้ชิงโม่เหยียนหัวเราะออกมา

"เป็นเจ้าตัวเล็กที่ลามกจริงๆ"



✱ หรูเสี่ยวนัน  เดิมเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่เตรียมจะกลับบ้านเกิด 

ทว่าพอหมุนก�าไลหินห้าสีที่ปู่ทิ้งไว้ให้ก็ตื่นขึ้นมาพบว่า

ตนเองอยู ่ในแคว้นโบราณ มิหน�าซ�้ายังกลายเป็น 

ชะมดเช็ดสีด�าตัวหนึ่งอีกด้วย

✱ ชิงโม่เหยียน  รองตุลาการศาลต้าหลี่ ผู ้ได้รับการขนานนามว่า  

'พญายมหน้าหยก' อีกทั้งยังเป็นซื่อจื่อแห่งจวนโหว

✱ เสวียนอว้ี  องครักษ์และคนสนิทที่รับใช้ใกล้ชิดชิงโม่เหยียน รู้ใจ 

ผู้เป็นนายมากที่สุด และติดตามชิงโม่เหยียนมาเป็น 

เวลานาน

✱ อวี๋ชิงเฉิง  องค์รัชทายาทคนปัจจุบันของแคว้นเยี่ยซย่า มีท่าที 

อ่อนโยน ไม่วางตัวเย่อหยิ่งแม้แต่น้อย

✱ ท่านโหว  บิดาของชิงโม่เหยียน อายุราวสี่สิบห้าสิบปี หน้าตา 

คล้ายกับบุตรชายคนรองของเขาอย่างมาก

แนะน�ำตัวละคร
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1
    

แคว้นเยี่ยซย่า ลานล่าสัตว์หลวง

หรเูสีย่วนันทรดุนัง่อยู่ในกรง ใช้เท้ากุมขมบัพลางจ้องหนตูายตรงหน้า 

ด้วยสายตาหมดอาลัยตายอยาก

"เจ้าว่าเพราะเหตใุดมนัถึงยังไม่กนิ น่ีเพ่ิงจบัมาเลยนะ สดใหม่มาก..."

นอกกรงมีชายหนุ่มสองคนยืนอยู่ ก�าลังก้มหน้าพูดคุยกันด้วย 

ความสงสัย

สดใหม่กับน้องสาวเจ้าสิ!

หากไม่มีกรงกั้น นางอยากจะเอาหนูตายตัวนี้ขว้างใส่หน้าพวกเขา

เหลือเกิน

ต่อให้สดใหม่อย่างไรก็เป็นหนูนั่นล่ะ! นางยอมหิวตายแต่จะไม่กิน

ของอย่างน้ันเข้าไปเด็ดขาด ถึงแม้ตอนน้ีจู่ๆ นางจะกลายเป็นสัตว์ใน 

ตระกูลแมวที่น่าสงสารไปเสียแล้วก็ตาม
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สามวันก่อน นางยังเป็นนกัศึกษาเพ่ิงจบใหม่เตรียมจะกลับบ้านเกิด

ไปรับช่วงกิจการของปูอ่ยู่เลย ไม่รู้ว่าเหตุใดพอหมุนก�าไลหินห้าสีที่ปู่ 

ท้ิงไว้ให้กถู็กแสงสว่างจ้าปกคลมุในทันท ีพอนางตืน่ขึน้มาอกีคราก็พบว่า

ตนเองมาถึงแคว้นโบราณแคว้นหนึ่งท่ีไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน และยัง 

ถูกขังไว้ในกรง มิหน�าซ�้ายังกลายเป็นชะมดเช็ด* สีด�าทั้งตัว

"สามวนัแล้วนะทีม่นัไม่กินอะไรเลย ถ้าเป็นเช่นนีต่้อไปไม่ต้องรอให้

ฮ่องเต้ทรงเริ่มล่ามันคงหิวตายก่อนแล้ว"

"หรือบางทีอาจจะไม่ถูกปากมัน"

"เมื่อก่อนมันก็กินของเหล่านี้ไม่ใช่หรือ"

ชายหนุ่มสองคนข้างนอกปรึกษากันอย่างไม่สบายใจ

หรเูสีย่วนนัได้ฟังค�าพูดเหล่านีแ้ล้วก็ทนไม่ไหวเอาหวัแตะท่ีขอบกรง 

อ้าปากอาเจียนแห้งเป็นการใหญ่

ราวกับว่าท�าเช่นน้ีแล้วจะสามารถคายของท่ีกินไปก่อนหน้าน้ีออกมา 

ได้กระนั้น

ชายหนุ่มทั้งสองบ่นอยู่พักหนึ่งก็จากไป

หรูเสี่ยวนันหมอบอยู่มุมหน่ึงของกรงไม่ขยับ หนูตายตัวน้ันยังคง 

วางอยู่ตรงนั้น นางพยายามหลับตาลงไม่ไปคิดถึงการมีตัวตนของมัน

ยามนี้เองจู่ๆ นอกกรงก็มีเงาสีขาวแวบผ่าน

ไม่รูว่้าเป็นเพราะกลายเป็นสตัว์แล้วใช่หรอืไม่ ท�าให้การตอบสนอง

ของนางฉับไวขึ้นมาก นางหูตั้งขึ้นและเบิกตาโตอย่างระวังตัว

เงาสขีาวหายไปแล้ว แต่ในอากาศยังคงมกีลิน่ท่ีน่าสงสัยหลงเหลืออยู่
* ชะมดเช็ดในนิยายเรื่องนี้เป็นสัตว์วิเศษในจินตนาการของผู้เขียน มีต่อมกลิ่นที่สกัดท�ายาแก้พิษได้ ไม่เพียง
รูปร่างภายนอกและดวงตาคล้ายแมว นิสัยและพฤติกรรมหลายอย่างก็ใกล้เคียงกับแมวมาก 



9

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

นางก�าลังพยายามดมกลิ่น ในตอนนี้เองชายสองคนก็เดินกลับมา

"ครั้งน้ีมันคงกินแล้วกระมัง" คนหนึ่งเปิดกรงแล้วโยนหนูเป็นๆ  

ตัวหนึ่งเข้ามา

ว้าย! หนูตัวเป็นๆ?!

หรูเสี่ยวนันขนลุกซู่ไปทั้งตัว

พวกเจ้ายังเป็นคนอยู่หรือไม่ ท�ากับสตรีผู้หนึ่งแบบนี้ได้อย่างไร!

หนูเป็นเข้ามาในกรงแล้วก็ว่ิงวนอย่างตกใจไปท่ัว ขณะเดียวกัน 

ที่วิ่งวนไปทั่วยังมีหรูเสี่ยวนันด้วยอีกหนึ่งตัว

ตอนนี้นางที่อยู่ในกรงมีความคิดเพียงอย่างเดียวก็คือหนีออกไป! 

อยู่ที่นี่ต่อไปนางต้องเป็นบ้าตายจริงๆ แน่นอน

ชายหนุม่ทัง้สองเหน็ชะมดเชด็สดี�าท่ีถูกหนูเป็นท�าให้ตกใจว่ิงชนกรง 

ราวกับบ้าคลั่งก็พากันลนลานแล้ว

"เรว็เข้า! อย่าให้มนัว่ิงชนจนได้รบับาดเจบ็ ไม่อย่างนัน้ตอนฝ่าบาท

มาล่าสัตว์จะรู้ได้..."

ตอนท้ังสองคนเปิดกรงก�าลังจะหยิบหนูเป็นออกมา หรูเสี่ยวนัน 

ก็พุ่งตัวเตรียมออกจากกรงด้วยความเร็วปานลูกธนู พร้อมข่วนหลังมือ 

คนหนึ่งในนั้นไปหนึ่งที

ชายคนน้ันร้องเจ็บชักมือกลับ ประตูกรงเปิดกว้าง หรูเสี่ยวนัน 

พุ่งออกมาโดยไม่มีอะไรขัดขวาง

"รีบจับมันไว้!"

หลายวันมาน้ีหรูเสี่ยวนันสังเกตรอบด้านอย่างละเอียด หลังจาก

กระโดดลงพื้นแล้วก็พุ่งออกจากกระโจมโดยไม่หันกลับมามอง
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ทว่าตอนนางออกมานอกกระโจมจงึพบว่าทุกท่ีล้วนมทีหารถืออาวุธ

โชคดีที่ตอนนี้นางเป็นแค่ชะมดเช็ด เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว เพียง 

ไม่กี่ก้าวก็ลอดผ่านใต้เท้าพวกเขาไปได้แล้ว

ข้างหลังมีเสียงตะโกนขึ้นว่า "จับมันไว้! รีบจับไว้!"

"นั่นเป็นสัตว์วิเศษเครื่องบรรณาการที่แคว้นฉีน�ามาถวาย...อย่าให้

มันหนีไปได้..."

สัตว์วิเศษคืออะไร เป็นสัตว์ประเภทที่หาได้ยากหรือ

หรูเสี่ยวนันปีนขึ้นต้นไม้และซ่อนตัวอยู่กลางพุ่มใบไม้ ก่อนจะลอบ

ผ่อนลมหายใจ

เหล่าทหารจดุคบไฟ ค้นหารอยเท้าเลก็ไปทัว่ ทว่ากลางคืนมืดเช่นน้ี  

ท้ังขนบนตัวนางยังเป็นสีด�าอีกด้วย ดังนั้นพวกเขาย่อมไม่เจอร่องรอย 

ของนางโดยง่าย

ขบวนทหารเดินผ่านใต้ต้นไม้ที่นางซ่อนตัวอยู่ และมองไม่เห็นนาง

อย่างที่คาดไว้

แต่ในตอนที่นางเพิ่งจะโล่งอก กลางพุ่มใบไม้ก็มีเงาสีขาวแวบผ่าน 

แล้วกระโจนใส่นางเร็วปานธนู

หลังคอเจ็บแปลบขึ้นมา เตียว* ขาวตัวหนึ่งตรึงนางอยู่ใต้ร่างมัน 

แล้วงับคอของนาง

นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน!

หรูเสี่ยวนันส่งเสียงร้องเจ็บปวด แต่ที่ออกมากลับเป็นเสียงดัง  

"จี๊ดๆๆๆ" ทั้งยังเป็นเสียงที่ดูอ่อนวัย

* เตียวเป็นค�าเรียกสัตว์ตระกูลมิงก์ เออร์มิน เซเบิล และมาร์เทิน 
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ทันใดนั้นนางก็รู้ถึงความจริงที่โหดร้ายเรื่องหนึ่งว่านางเป็นเพียง

ชะมดเช็ดอ่อนวัยตัวหนึ่ง ยังไม่มีกรงเล็บที่แหลมคม สู้เตียวขาวบน 

แผ่นหลังตัวนั้นไม่ไหวอย่างแน่นอน

ก่อนท่ีกรงเล็บของนางจะคลายออกและท�าให้นางตกลงมาจาก

ต้นไม้...



12

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 1

2
    

หรูเสี่ยวนันตกลงมาจากบนต้นไม้

เสียงของเหล่าทหารใกล้เข้ามาทุกที

จบกัน คราวนี้จบแล้วจริงๆ! หรูเสี่ยวนันหลับตาลงอย่างสิ้นหวัง...

หลังคอรู้สึกเจ็บ ก่อนจะตกถึงพื้นนางก็ถูกเตียวขาวคาบขึ้นมาแล้ว 

กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้อีกครั้ง

เตยีวขาวคาบนางกระโดดไปท่ามกลางก่ิงไม้ ก่ิงไม้ตกีระทบตวันาง

ท�าให้รู้สึกเจ็บปวดยิ่ง

ไม่ใช่กระมัง หรือว่าจุดจบของข้าต้องถูกเตียวขาวตัวนี้กินไป?  

ชีวิตช่างน่ารันทดเสียจริง!

ตอนท่ีเตยีวขาวคาบนางและจะกระโดดไปยังต้นไม้อกีต้นก็ถูกก่ิงไม้ 

กิ่งหนึ่งเกี่ยวไว้

หลังคอรู้สึกปวดตุบๆ
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หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวอีกต่อไป ถ้าต้องถูกสัตว์กินทั้งเป็นสู้ตกลง 

ไปตายดีกว่า!

นางพยายามดิ้น ร่างก็ลอยเคว้งและตกจากต้นไม้อีกครั้ง

ใบไม้ระผ่านตัว การตกในครั้งนี้ดูเหมือนจะยาวนานเป็นพิเศษ

ตุบ!

นางตกลงมาจนเห็นดาวหมุนวนอยู่รอบหัว แต่ไม่รู้สึกเจ็บปวด 

อย่างที่คิดไว้ มิหน�าซ�้าใต้ร่างก็ยังให้ความรู้สึกนุ่มนิ่มบางอย่าง...

นี่มันเรื่องบ้าอะไรหรือ

พอนางก้มหน้าดูก็ประสานเข้ากับดวงตาสีเลือดคู่หนึ่ง

ผีหลอก?!

นางดีดตัวข้ึนทันที แต่ช่วงเอวกลับถูกรัดแน่น นางถูกคนจับตัว 

เอาไว้

นางในตอนน้ีจงึพบว่านัน่คอืบรุษุผูห้น่ึงท่ีนอนหงายอยู่บนพ้ืนหญ้า 

บนใบหน้าที่ซีดขาวไม่มีสีเลือดมีดวงตาแดงก�่าสีเลือดคู่หนึ่ง เหมือนกับ

หยกสีเลือดสดสองชิ้น ในช่วงกลางคืนดูไปแล้วเหมือนดวงตาสัตว์ป่า  

ท�าให้คนรู้สึกหวาดกลัวได้

หรูเสี่ยวนันตัวแข็งทื่อไปในทันใด นางไม่เคยเห็นดวงตาที่น่ากลัว

เช่นนี้มาก่อนเลย

สวรรค์! กว่าจะหนีรอดมาจากปากของเจ้าเตยีวขาวไม่ง่ายนกั ต้องมา 

ถูกคนป่ากินหรือนี่!

นางร้องเสียงดัง แต่สิ่งที่ผู้อื่นได้ยินก็คือเสียง "จี๊ดๆ" เท่านั้น ทั้งเป็น

เสียงแผ่วเบาและชวนให้สงสารยิ่ง
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ยามนีเ้องช่วงเอวนางก็รูส้กึเหมอืนถูกบบี นางถูกบรุษุผูน้ัน้ยกตวัขึน้

และมองพิจารณาอย่างละเอียดตรงหน้า

นี ่อย่ากนิข้านะ ข้าไม่อร่อยแม้แต่น้อย ข้าตวัเลก็แบบนี ้ผอมแบบนี.้.. 

ทุกวันต้องกินหนูตาย...ท่านกินข้าแล้วต้องถูกพิษแน่นอน...

สตัว์ตวัเลก็ตรงหน้าร้อง "จีด๊ๆ" เหมอืนพยายามจะอธิบายอะไรแก่เขา

ชิงโม่เหยียนสูดหายใจเข้าลึก ตรงทรวงอกที่เมื่อครู่ยังเจ็บจนเขา

หายใจล�าบาก ตอนนี้กลับเป็นปกติในทันใด

เหลือเชื่อจริงๆ ตั้งแต่เด็กจนโต ตอนที่พิษกู่* ในตัวของเขาก�าเริบ  

นี่นับเป็นครั้งแรกที่เจอสภาพการณ์เช่นนี้

หรือว่ายาที่เขากินมาเป็นเวลานานนั้นในที่สุดก็ได้ผลแล้ว

"ซื่อจื่อ** ซื่อจื่อขอรับ! ท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่ขอรับ" ในขณะนี้เอง 

ชายคนหนึ่งในชุดองครักษ์ก็ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดด้วยสีหน้า

ร้อนรนใจ

"เสวียนอวี้ ประคองข้าลุกขึ้น..."

เมือ่เสยีงทุ้มต�า่ดงัขึน้ หรเูสีย่วนันทีถู่กเขาจบัอยู่ในมอืก็ตกตะลงึไป

เล็กน้อยทันที

พูดจาเป็นปกติได้นี่ แบบนี้เขาก็ไม่ใช่คนป่าสิ?

องครักษ์ประคองเขาให้ลุกน่ัง แสงจันทร์สาดส่องลงมาบนใบหน้า

ของเขา ท�าให้หรูเสี่ยวนันได้เห็นหน้าตาของเขาอย่างชัดเจน

ดวงตาทีเ่หมอืนหยกสเีลอืดเมือ่ครูค่่อยๆ จางลง กลบัมากระจ่างใส

* ตามต�านานเชื่อกันว่าพิษกู่เป็นพญาพิษท่ีถูกคนเพาะเลี้ยงโดยการน�าหนอนพิษร้ายแรงมาอยู่ด้วยกัน  
และปล่อยให้กัดกินกันเองจนเหลือเพียงตัวสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุด
** ซื่อจื่อ เป็นค�าเรียกทายาทผู้จะสืบทอดชั้นยศ ปกติคือบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
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ดังเดิม ดวงตาที่ตาด�าขาวแยกชัดเจนจ้องนางไม่กะพริบ

"เจ้าตัวเล็กนี่...ดูเหมือนจะระงับการก�าเริบของพิษกู่ของข้าได้"

"หา?!" เสวียนอวี้ยกมือหนึ่งขึ้นกุมหลังหัวพลางเอ่ย "นี่จะเป็นไปได้

อย่างไรกันขอรับ"

แท้จริงแล้วในใจชิงโม่เหยียนก็ไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้ เขาค่อยๆ 

คลายมือจากชะมดเช็ด

เมื่อหรูเสี่ยวนันหลุดจากการควบคุมของอีกฝ่ายแล้วก็ถอยหลังไป

ทนัที นางเพ่ิงถอยหลงัได้สองก้าวก็เหน็ชายผูน้ั้นร่างอ่อนพับ ล้มลงบนพ้ืน

ทันที

ไม่ใช่กระมัง...หรือนี่จะเป็นพิษกู่ก�าเริบอะไรที่พวกเขาพูดเมื่อครู่

หรูเสี่ยวนันเบิกดวงตาสีเขียวสดใส จ้องชายหนุ่มที่ล้มลงบนพ้ืน 

ด้วยความตกใจกลัว

น่ีมันเรื่องบ้าอะไรกัน หรือว่าเพราะเป็นสัตว์หายาก ดังนั้นจึง 

มีประโยชน์เช่นนี้

ยามนี้เองเขายื่นมือมาที่นางเหมือนคิดจะจับนางไว้ในมืออีกครั้ง

หรเูสีย่วนันถอยหลงัไปอกีคราในทันใด กว่าจะหลดุออกมาได้ไม่ง่าย  

นางไม่โง่งมกลับไปให้ถูกคนจับอีกครั้งหรอก

"ซื่อจ่ือ จะให้ข้าจับมันหรือไม่ขอรับ" องครักษ์พูดอย่างร้อนใจ  

ขณะเดียวกันก็ชักกระบี่เหน็บเอวออกมา

หรูเสี่ยวนันหมุนตัวปีนขึ้นต้นไม้ท่ีอยู่บริเวณนั้น ก่อนจะหันมา 

แยกเขี้ยวแหลมเล็กใส่องครักษ์ผู้นั้น

นางรูอ้ยู่แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่คนดอีะไร ในสามสบิหกกลยุทธ์ การหนี 
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นับเป็นสุดยอดกลยุทธ์อันดับหนึ่ง

หรูเสี่ยวนันหมุนตัวเตรียมจะหนีไป ทันใดน้ันก็เห็นเงาร่างสีขาว 

ขยับออกมาจากบนต้นไม้ ท�าให้นางตกใจขาอ่อนไปทันที

เตียวขาวตัวนั้นยังรอข้าอยู่?!
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3
    

ชั่วขณะที่หรูเสี่ยวนันเห็นเตียวขาว บริเวณขาและน่องของนาง 

ก็แข็งเกร็งในทันที

ในเวลาเดียวกันพลันมีเสียงดังอ้ืออึงลอยมาจากที่ไม่ใกล้ไม่ไกล 

เห็นได้ชัดว่าทหารที่ค้นหานางก�าลังจะมาถึงแล้ว

ภยันตรายดักหน้าดักหลังไร้ซึ่งทางหนี หรูเส่ียวนันยกสองเท้าหน้า

ขึ้นกุมหัว นางรู้สึกสิ้นหวังขึ้นมาแล้ว

แม้จะไม่มีอันตรายเหล่าน้ีตรงหน้า บาดแผลที่ถูกเตียวขาวกัด 

บนตัวนางก็เพียงพอจะท�าให้นางตายได้ นี่ยังไม่รู ้ว่าจะถูกสัตว์ตัวนี้

ถ่ายทอดโรคประเภทเดียวกับพิษสุนัขบ้ามาให้ด้วยหรือไม่...

หลงัจากเปรยีบเทยีบคุณและโทษในเวลาอนัส้ันแล้ว นางก็ตดัสินใจ 

ท�าเรือ่งเดด็เดีย่วและอาจตายได้ออกมา นัน่ก็คือนางกระโดดลงจากต้นไม้ 

รีบเข้าไปใกล้ชายหนุ่มที่ล้มอยู่บนพื้นทันที
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เขามองมาที่นางพอดี ในดวงตาฉายสีเลือดขึ้นอีกครา

หรเูสีย่วนันหัวใจเต้นรวั ดวงตาประหลาดเหลอืเกิน เขาจะไม่กินนาง

จริงหรือ

องครักษ์ข้างกายก�าลังคิดจะย่ืนมือไปจับนาง เขากลับพ่นสองค�า

ออกมาอย่างยากล�าบากว่า "หยุดนะ..."

องครักษ์ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ยังคงท�าตามค�าสั่ง

หรูเสี่ยวนันใจกล้าขยับเข้าไป วางเท้าไว้บนตัวเขา

ลมกลางคนืพัดมาวูบหนึง่ ชงิโม่เหยียนได้กลิน่ชะมดเชด็จางๆ พิษกู่ 

ทีอ่อกฤทธ์ิกลางทรวงอกเขาเมือ่ครูส่งบลงในพรบิตา เหมอืนกับตอนท่ีมนั

ก�าเรบิข้ึนอย่างฉบัพลนัห่างกันทกุสบิคืน มนัหายไปอย่างรวดเรว็เหมอืนว่า 

ไม่เคยมีพิษนี้อยู่เลย

ชงิโม่เหยียนผ่อนลมหายใจยาว สเีลอืดในดวงตาจางหายไปอกีครัง้

จรงิดงัท่ีคดิไว้ การคาดเดาของเขาถูกต้อง เจ้าตัวเลก็นีส้ามารถระงบั

พิษกู่ในตวัของเขาได้ ยามนีม้นัดรูะวังตวัมาก เหมอืนจะไม่เชือ่ใจเขาอย่างย่ิง

ชิงโม่เหยียนขยับมือช้าๆ จับชะมดเช็ดตัวนั้นเอาไว้อย่างแผ่วเบา

ครัง้นีเ้จ้าตวัเลก็ไม่ขยับหลบ แม้ว่าจะเกรง็ไปทัง้ตัวเหมอืนต่ืนกลัวมาก  

แต่มันก็ไม่คิดจะวิ่งหนีเขาอีก

ชงิโม่เหยียนจบัมนัมาวางไว้ในมอื เจ้าก้อนกลมเลก็ขนฟูมขีนาดใหญ่ 

เท่าฝ่ามือเขาเท่าน้ัน ดูไปแล้วน่าจะเป็นเพียงแค่ 'ลูกสัตว์' ดวงตากลม 

สีเขียวใสเบิกโต ก�าลังมองเขาอยู่

"ท่าทางดูโง่ๆ" ชิงโม่เหยียนพูดบ่น

ท่านสิโง่ ท่านโง่ทั้งตระกูลเลย!
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หรูเสี่ยวนันอยากจะข่วนหน้าเขาสักรอยเสียเหลือเกิน

อย่างนางเรียกว่า 'น่ารัก' ต่างหาก

องครักษ์ที่ยืนอยู่ข้างๆ เบิกตาโตอ้าปากค้าง "ซื่อจ่ือ...น่ีท่าน... 

ท่านไม่เป็นอะไรแล้วหรือขอรับ"

"อืม พวกเรากลับกันเถอะ" ชิงโม่เหยียนอุ้มชะมดเช็ดไว้ในอ้อมอก

แล้วหมุนตัวเดินเข้าไปในเขตลานล่าสัตว์

"นั่นใครน่ะ! หยุดนะ!" ด้านหน้ามีเสียงทหารเอ่ยถามขึ้น

ชงิโม่เหยียนก�าลงัจะตอบ ก็รูส้กึว่าเจ้าตวัเลก็ในอ้อมอกเตะขาหลงัวุ่น  

พอเขาก้มหน้าลงมองดูก็เห็นชะมดเช็ดตัวน้ันพยายามจะมุดอ้อมอกเขา 

มันแหวกเสื้อนอกของเขาแล้วมุดเข้าไปในเสื้อตัวกลาง...

กรงเลบ็แหลมเลก็วาดผ่านร่างกายของเขา พูดไม่ถูกว่าเจบ็หรอืจัก๊จี้

ชงิโม่เหยียนยืน่มอืไปเตรยีมจะจบัมนัออกมา แต่มนักลบัมดุเข้าไป

ลึกขึ้นและผลุบหายเข้าไปในเสื้อตัวกลางของเขาทั้งตัว

ในตอนน้ีเองเบ้ืองหน้าเขาปรากฏคนหลายสบิคน แต่ละคนถือคบไฟ 

"ใครน่ะ!"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้ตอบ เสวียนอว้ีจึงตะคอกเสียงเข้มกลับไปแทน 

"บังอาจ! รองตุลาการศาลต้าหลี่อยู่ที่นี่ อย่าเสียมารยาท!"

เหล่าทหารตกตะลึงพลางก้าวถอยหลังไปเล็กน้อย

แม้พวกเขาจะไม่รูว่้าอะไรคือ 'รองตุลาการศาลต้าหลี'่ แต่ชดุขนุนาง

ที่อยู่บนร่างอีกฝ่ายนั้นพวกเขาล้วนรู้จักดี

เสือ้คลมุลายนกกระเรยีนด้ันเมฆปักด้วยเส้นไหมสเีหลอืง เขยีว แดง 

และม่วง เอวประดับหยกแก้ว...นั่นคือเครื่องแต่งกายของขุนนางขั้นสี่
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เหล่าทหารค่อยๆ เปิดทาง สหีน้าของชงิโม่เหยียนเย็นชาย่ิง ก้าวเดนิ

น�าเสวียนอวี้ไปยังเขตลานล่าสัตว์อย่างไม่เร็วไม่ช้า

"ไม่รู้ว่ารองตุลาการเห็นชะมดเช็ดสีด�าตัวหน่ึงหรือไม่ขอรับ" ทหาร

ข้างหลังที่ดูเหมือนเป็นผู้น�าเอ่ยถามขึ้นอย่างทนไม่ไหว

ชิงโม่เหยียนชะงักฝีเท้า ขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเจ้าตัวเล็กในเสื้อ

พยายามเกาะตัวเขาแน่น เหมือนอยากจะยึดตัวเองไม่ให้ลื่นตกลงไป

"ไม่เห็น" เขาพูดเสียงเรียบ ขณะเดียวกันก็เพ่ิมความเร็วของฝีเท้า

และเดินจากไปโดยไม่หันหน้ามามองอีกเลย

หรูเสี่ยวนันตอนนี้รู้สึกเสียใจมาก นางคิดแต่จะซ่อนตัว ใครจะรู้ว่า

ถึงกับมุดเข้ามาในเสื้อชั้นในสุดเสียแล้ว

โตมาจนป่านน้ี นางเคยเห็นแต่ร่างผอมแห้งของปูผู่้เป็นจอมเวท  

แต่การได้แตะเนื้อต้องตัวชายหนุ่มอย่างแนบชิดแบบนี้นับเป็นครั้งแรก

และสิ่งท่ีท�าให้นางสติแตกที่สุดก็คือผิวของเขาลื่นมาก นางเกาะ 

ไม่ติดเลย ร่างไหลลงต�่าอย่างควบคุมไม่อยู่

อย่านะ ถ้าต�า่ลงไปกว่าน้ี...ถ้าต�า่ลงไปกว่านีก็้ถึง 'เขตหวงห้าม' แล้ว!
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4
    

ชงิโม่เหยียนก้าวยาวเข้าไปในกระโจม ตลอดทางน้ีเขาเดนิไปอย่าง

เร่งรีบ แม้แต่ลมหายใจก็ยังปรับไม่ทัน

เสวียนอว้ีกังวลใจมาก ก�าลงัจะสอบถามก็ได้ยินชงิโม่เหยียนเอ่ยด้วย 

เสียงเย็นชาขึ้นว่า "ไปขอยาสมานแผลจากหมอหลวงมาสักหน่อย"

เสวียนอวี้จึงจ�าต้องรับค�าแล้วจากไปทันใด

ม่านกระโจมเพ่ิงปิดลง ความสงบนิง่บนใบหน้าชงิโม่เหยียนก็หายไป 

จนสิ้น เขากระชากเปิดเสื้อตนเองอย่างลนลาน แล้วย่ืนมือเข้าไปตั้งใจ 

จะจับเจ้าตัวเล็กที่ซุกซนอยู่ในเสื้อของเขาออกมา

หรูเสี่ยวนันตอนนี้วิ่งมุดอยู่ในเสื้อของเขาจนหัวหมุน ร่างไหลลงต�่า

ไม่หยุด มองเห็นช่วงเอวของเขาแล้ว เลื่อนต�่าลงไปอีกก็ถึง 'เขตหวงห้าม' 

ที่แสนอันตรายแล้ว

เพ่ือถอดเสื้อตัวนอกออก ชิงโม่เหยียนจ�าต้องคลายแถบรัดเอว 
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ออกก่อน

ผู้ใดจะคิดว่าเขาเพิ่งคลายแถบรัดเอวออกก็รู้สึกเสียใจขึ้นมา

เจ้าตัวเล็กในเสื้อของเขาไหลเลื่อนลงมาโดยไม่มีอะไรขัดขวาง  

กรงเล็บแหลมเล็กวาดผ่านส่วนท้องของเขาอย่างไม่ปรานี...

ชิงโม่เหยียนสูดลมหายใจเข้าลึกพลางย่ืนมือเข้าไปในกางเกง  

คิดจะจับชะมดเช็ดตัวนั้นไว้

"ซือ่จือ่ ยามาแล้ว..." เสวียนอว้ีถือยาว่ิงเหยาะๆ เข้ามา ผลปรากฏว่า 

ตอนท่ีเขาเห็นพฤตกิรรมยามน้ีของชงิโม่เหยียน...กลบันิง่เป็นหนิอยู่ตรงน้ัน

รองตุลาการศาลต้าหลี่ ซื่อจื่อแห่งจวนโหว...ก�าลังดึงกางเกง  

อีกมือหนึ่งยื่นเข้าไปในกางเกง...

"ข้าไม่เห็นอะไรเลย!" เสวียนอว้ีก้มหน้าลงและรีบเดินตัวแข็ง 

ถอยออกไป

ชิงโม่เหยียนหน้าเขียวอมม่วง "ไสหัวกลับมาเดี๋ยวนี้!"

ตอนทีเ่สวียนอว้ีถือยากลบัเข้ามาอกีครัง้ ชงิโม่เหยียนก็จบั 'ตวัต้นเรือ่ง 

เลวร้าย' นั้นได้แล้ว

หรเูสีย่วนันเบกิดวงตาโตอย่างผูบ้รสิทุธ์ิ ดวงตาสีเขียวใสเปล่งประกาย 

จนแทบจะกลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้ายามค�่าคืนอยู่แล้ว

ข้าไม่รู้อะไรทัง้นัน้ ขา้เป็นแคส่ัตว์ที่ไมรู่้อีโหนอ่ีเหน่ตัวหนึง่เท่านัน้...

ชิงโม่เหยียนมองดูชะมดเช็ดท่ีนั่งอยู่บนตักของเขา มุมปากกระตุก

ขึ้นมา "ข้าไม่รู้เลยว่าที่แท้สัตว์อย่างชะมดเช็ดจะลามกเช่นนี้"

หรูเสี่ยวนันใช้เท้าปิดหน้าทันใด

หมดกันๆ ความสง่างามของข้า ถูกฝังกลบไปหมดแล้ว
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เพราะบาดแผลหลังคอของนางค่อนข้างหนัก ดังนั้นหลังจาก 

ชงิโม่เหยียนช่วยทายาให้นางแล้วจงึใช้ผ้าพันไว้สองแถบหลวมๆ สดุท้าย 

ยังใส่กุญแจเหมือนล่ามนักโทษให้ด้วย

เห็นชะมดเช็ดตัวน้ีท�าหน้า 'รังเกียจ' ชิงโม่เหยียนในดวงตากลับ 

ทอประกาย

มน่ิาเล่าคนข้างนอกเหล่านัน้จงึตามหามนัไปทัว่ สตัว์ทีม่คีวามฉลาด 

เช่นนี้คิดว่าคงจะฟังภาษามนุษย์ได้กระมัง

เดิมทีมันต้องถูกน�าถวายให้ฮ่องเต้ใช้เป็นเหย่ือในการล่าสัตว์ แต่

ตอนนี้ดูไปแล้ว เขาจ�าเป็นต้องเก็บมันเอาไว้

เมื่อคิดว่ามีมันอยู่ วันหน้าก็ไม่ต้องทนทุกข์ตอนท่ีพิษกู่ก�าเริบ  

ความรู้สึกของเขาก็ผ่อนคลายลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

นอกกระโจมยังคงมีเสียงทหารเดินไปมาลอดเข้ามาอยู่บ่อยคร้ัง  

หรูเสี่ยวนันหูตั้งขึ้นด้วยความหวาดผวา กลัวว่าพวกเขาจะเข้ามาหาที่นี่

ชงิโม่เหยียนเหน็ถึงความหวาดกลวัในดวงตาของมนัได้อย่างชดัเจน 

จึงพูดเสียงเบาข้ึนว่า "ขอเพียงเจ้าอยู่อย่างเชื่อฟังข้างกายข้า ข้าจะ 

ไม่มอบตัวเจ้าออกไปแน่นอน"

หรูเสี่ยวนันเงยหน้ามองเขาอย่างตกใจ

ท่าน...มั่นใจได้อย่างไรว่าข้าจะเข้าใจค�าพูดของท่านได้

ชงิโม่เหยยีนสัง่เสวียนอว้ีว่า "ไปหาของกินมาให้เจ้าตวัเลก็น่ีสักหน่อย"

สีขนของมันด�าสนิท เห็นท้องมันแบนราบ คิดว่ามันคงหิวมาเป็น

เวลานานแล้ว

พอได้ยินว่ามีของกิน ดวงตาของหรูเสี่ยวนันก็เปล่งประกายทันที
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เจ้านาย...ท่านช่างเป็นคนด ีนีค่อืเจ้านายผูเ้มตตาในต�านานกระมงั

หัวที่มีขนปุยคลอเคลียไปกับมือของเขา

ไม่ว่าอย่างไรการสามารถหาเจ้านายท่ีดูแลนางจนอิ่มท้องได้ก่อน 

ก็ไม่เลว เรื่องหลังจากนี้รอแผลของนางหายดีแล้วค่อยว่ากันอีกที

ดวงตากลมโตเตม็ไปด้วยความหวังและการรอคอย ในทีสุ่ดเสวียนอว้ี 

ก็กลับมา

หรูเสี่ยวนันยืนอยู่บนตักของชิงโม่เหยียน ขยับขาทั้งสี่อย่างตื่นเต้น

สามวันแล้ว นางหิวมาสามวันเต็มแล้ว

เสวียนอวี้หยิบจานใบหนึ่งมาวางบนพื้น

หรเูสีย่วนนัทนไม่ไหวอีกต่อไป นางยืดตัวมองไปในจาน ก่อนจะเหน็

เสวียนอวี้โยนของสิ่งหนึ่งลงไปในนั้น...หนูตาย

ไมตรีของเราเป็นอันขาดกัน!

หรูเสี่ยวนันโกรธหน้าด�าหน้าแดงในทันที

ไหนไมตรีนายบ่าวที่ตกลงกันไว้เล่า!

เหตใุดทกุคนล้วนคิดว่าข้าต้องกินสิง่นี ้ชวีติของข้าท�าไมถึงได้รนัทด

แบบนี้...
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เสวียนอวี้จ้องมองชะมดเช็ดที่พองขนอย่างไม่เข้าใจ

"เจ้าคิดว่ามันชอบกินสิ่งน้ีหรือ" เสียงของชิงโม่เหยียนเย็นชาขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด

เสวียนอวี้ยกมือข้างหน่ึงเกาหลังหัวด้วยท่าทางใสซื่อ "ข้าคิดว่า 

มันชอบมาก ท่านดูสิ มันตื่นเต้นเพียงใด"

ตื่นเต้นกับน้องสาวเจ้าสิ ข้าก�าลังโกรธอยู่ต่างหาก!

หรูเสี่ยวนันพ่นลมหายใจฮึดฮัด ถ้าเอาของแบบน้ีมาให้ข้ากินอีก  

ข้าจะข่วนหน้าเจ้าเป็นเส้นมันฝรั่งเลย!

นางแยกเขี้ยวขู่เสวียนอว้ี แต่เสียงที่ออกมากลับเบาหวิวอย่าง 

เห็นได้ชัด ไม่มีความน่าเกรงขามแม้แต่น้อย

ทันใดนั้นมือใหญ่ข้างหนึ่งก็มาบังสายตาของนาง

ในช่วงท่ีหรูเสี่ยวนันตกตะลึง มือข้างนั้นก็ย่ืนเข้ามาหาแล้วบีบให้
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นางอ้าปากขึ้น

นิว้สากเคลือ่นไปมาในปากของนางอย่างอกุอาจ ท�าให้นางต้องรบี

หลบหลีก อยากจะคายนิ้วของอีกฝ่ายออกมา

"ยังเป็นฟันน�้านมอยู่นี่" ชิงโม่เหยียนส�ารวจฟันของนาง "เสวียนอว้ี 

ไปที่ห้องครัวใหญ่ขอนมแพะมาสักหน่อย"

นมแพะหรือ!

หรูเสี่ยวนันดวงตาเปล่งประกาย

แม้จะเหม็นสาบไปบ้าง แต่อย่างไรเสียก็เป็นอาหารของคน นาง 

จึงได้แต่อดทนรอ

ไม่นาน เสวียนอวี้ก็ยกชามเล็กใบหนึ่งเข้ามา

ครั้งนี้ชิงโม่เหยียนไม่ได้ให้เสวียนอวี้วางชามไว้บนพื้น แต่ยื่นมือไป

รับมา

"ซื่อจื่อ" เสวียนอวี้ลังเลใจ "ให้ข้าป้อนก็พอ"

ในสายตาของเขา นายของเขาจับพู่กันได้ จับกระบี่ได้ แต่จะให ้

อีกฝ่ายมาป้อนอาหารชะมดเช็ดได้อย่างไร

ชิงโม่เหยียนถือชามนมแพะอุ่นครึ่งชามไว้ในมือพลางเอ่ย "ไม่ต้อง

หรอก เจ้าออกไปเถอะ"

หรูเสี่ยวนันไม่สนใจความเรียบร้อยและส�ารวมของสตรีที่งดงาม 

ก็กระโจนเข้าไปก้มหัวลงในชามทันที

"อึกๆๆๆ..."

ให้ตายเถอะ ชามนี้ท�าไมลึกแบบนี้ ข้าจะจมน�้าตายแล้ว

หรูเสี่ยวนันด้ินขลุกขลัก อยากจะยกหัวขึ้นจากนมแพะ แต่ว่า 
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ส�าหรับนางแล้ว ชามนี่ลึกเกินไปจริงๆ ยามนี้ขาหลังของนางถึงกับชี้ค้าง 

อยู่กลางอากาศแล้ว

หรือว่า...จุดจบของนางต้องจมน�้าตายอยู่ในชามน้ี นางเหมือน 

จะมองเห็นปู่ที่ล่วงลับไปแล้วในทันที

จอมเวทเฒ่าลูบปลายคาง ย้ิมตาหยีพูดกับนางว่า "นันนัน  

พยายามเข้า รีบพาหลานเขยของปู่กลับไปนะ"

หา?! นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกัน!

ในช่วงส�าคัญ ชิงโม่เหยียนก็ลากนางออกมา

หรเูสีย่วนนัใบหน้าเตม็ไปด้วยนมแพะ ไอไม่หยุด นางรูส้กึกลวัมาก 

ยังคิดว่าปู่จอมเวทเฒ่าจะพานางลงยมโลกไปด้วยเสียอีก

ชิงโม่เหยียนขมวดค้ิวใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าให้นาง "ไม่เคยเห็น 

สัตว์ที่โง่อย่างเจ้ามาก่อนเลย"

หรูเสี่ยวนันได้ยินเช่นนั้นก็พลันหน้าสลด

ชิงโม่เหยียนเอียงชามเล็กน้อย หรูเสี่ยวนันจึงได้ดื่มจนอิ่มในที่สุด 

ก่อนจะลูบท้องกลมเล็กแล้วอ้าปากหาว

เสียงอึกทึกนอกกระโจมยังคงมีมาเป็นช่วงๆ

ชิงโม่เหยียนสะบัดแขนเสื้อดับไฟในกระโจม เป็นครั้งแรกในชีวิต 

ที่เขาสามารถนอนหลับสบายได้ในค�่าคืนที่พิษกู่ก�าเริบ นี่เป็นเร่ืองท่ีเขา 

ไม่กล้าคิดฝันมาก่อนเลย

ในความมืด เขามองดูเจ้าขนปุยที่ขดเป็นก้อนกลมหมอบนอน 

หลับสบายอยู่บนตัวเขา เกลียวคลื่นพุ่งขึ้น ประกายบางอย่างพุ่งวาบขึ้น 

ในดวงตาด�าขลับ
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นี่คือสิ่งที่เรียกว่าฟ้าลิขิตใช่หรือไม่ มีเจ้าตัวเล็กนี้อยู่ ในที่สุด 

เขาก็มีโอกาสจะไปหาสูตรยาถอนพิษกู่เหล่านั้นได้แล้ว อีกท้ังยังมีเรื่อง

บางอย่างที่ถึงเวลาต้องโผล่ขึ้นมาบนผิวน�้าแล้วด้วย

ตอนที่หรูเสี่ยวนันตื่นขึ้นมา เป็นเช้าของวันรุ่งขึ้น

นางถูกเสยีงกลองท�าให้ตกใจต่ืน ก่อนจะพบว่าในกระโจมเหลือนาง

เพียงคนเดียว ชิงโม่เหยียนไม่รู้ว่าไปที่ใดเสียแล้ว

นางขยับพลกิตัว ทนัใดน้ันก็รูส้กึว่าบนขามอีะไรแปลกๆ พอหันหน้า

ไปดูก็เห็นแถบผ้าไหมแถบหนึ่งผูกไว้ที่ขาหลังของนาง ปลายอีกด้านของ

แถบผ้าไหมผูกติดไว้กับขาโต๊ะข้างเตียง

ท่าน...เห็นข้าเป็นสัตว์แล้วล่ามข้าเอาไว้หรือ!

นางพยายามกระชากแถบผ้าไหม

คนเลว ไหนเล่าความเชื่อใจพ้ืนฐานที่มนุษย์พึงมีต่อกัน นี่กลัวว่า 

ข้าจะหนีไปหรือ

ในตอนที่นางออกแรงกระชากแถบผ้าไหมบนขาอย่างเต็มก�าลัง  

เงาร่างสีขาวร่างหนึ่งก็แอบลอบเข้ามาในกระโจม...
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6
    

หรูเสี่ยวนันเบิกดวงตากลมโต

เตียวขาวกระหายเลือดตัวน้ันอีกแล้ว! มันจะเอาอย่างไรกันแน่ 

ท�าไมจึงไล่ล่าข้าไม่ยอมปล่อยแบบนี้นะ

เพราะบนขาถูกแถบผ้าไหมพันเอาไว้ หรเูสีย่วนนัอยากหนก็ีหนไีม่ได้  

ท�าได้เพียงมุดเข้าไปใต้ผ้าห่ม

ภายในกระโจมเงียบสนิท ผ่านไปนานก็ยังไม่ได้ยินเสียงความ

เคลื่อนไหวอะไร

หรูเสี่ยวนันอดใจไม่ไหวยื่นหัวออกมาและมองส�ารวจไปโดยรอบ

ทันใดน้ันเอง ปากใหญ่แหลมคมก็ปรากฏตรงหน้านาง นางตกใจ

จนขนพองทั่วตัว

เตียวขาวฟาดกรงเล็บลงมาและตะปบจนนางมองเห็นดวงดาว

หลังคอรู้สึกเจ็บ จากนั้นร่างของนางก็ถูกลากออกจากผ้าห่ม
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เตียวขาวลากหรูเสี่ยวนันกระโดดลงจากเตียง แต่เพราะขาผูก 

แถบผ้าไหมเอาไว้ เตียวขาวไม่อาจดึงตัวนางออกไปข้างนอกได้ สุดท้าย

มันจึงปล่อยตัวหรูเสี่ยวนันแล้วหันไปกัดแถบผ้าไหมแทน

หรเูสีย่วนันขดตวัอยู่ด้านข้างอย่างเงยีบๆ เหมอืนหมดแรงจะขัดขืน

ทว่าในตอนท่ีเตยีวขาวกัดแถบผ้าไหมขาดได้อย่างราบรืน่ หรูเส่ียวนัน 

ก็กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะในทันที

บนโต๊ะมีกาน�้าชาวางอยู่หน่ึงใบ ฝากาเปิดเอาไว้ ขนาดของกานั้น

ใหญ่กว่าตัวนางเล็กน้อย ปากกาแคบมาก

เดมิทตีวัของนางลอดผ่านปากกาไม่ได้ แต่ในช่วงความเป็นความตาย  

นางไม่รูไ้ปเอาแรงมาจากทีใ่ด จงึพยายามเบยีดตวัเข้าไปข้างในได้ส�าเร็จ

ตอนท่ีเตียวขาวกระโจนเข้ามา นางก็เบียดตัวเข้าไปในกาน�้าชา 

ได้ทั้งตัวโดยสมบูรณ์แล้ว

กาน�้าชาถูกเตียวขาวชนจนตกจากโต๊ะ กลิ้งขลุกๆ ไปบนพ้ืน แต ่

ไม่ได้แตก

หรูเสี่ยวนันที่อยู่ด้านในลอบดีใจยกใหญ่

เตียวขาวตัวใหญ่กว่านาง กรงเล็บย่ืนเข้าไปในกาน�้าชาไม่ได้  

มันกระวนกระวายจนข่วนปากกาน�้าชาไม่หยุด

"เจ้าตัวเล็ก เก่งจริงก็เข้ามาสิ" หรูเสี่ยวนันขดตัวอย่างได้ใจอยู่ใน

กาน�้าชา

เตียวขาวเดินวนไปมารอบกาน�้าชาพลางส่งเสียงขู่ผ่านล�าคอ

กาน�้าชาถูกมันปัดหมุนไปมา หรูเสี่ยวนันสัมผัสถึงความรู้สึกคล้าย

ก�าลังเมารถเมาเรือทีละนิด
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รีบหยุดเดี๋ยวนี้ จะอ้วกแล้ว...

ในตอนนี้เองมีเสียงทหารลอดเข้ามาจากข้างนอก "มีคนเห็น 

สัตว์วิเศษที่หนีไปเข้าไปในกระโจมน้ี รบกวนเปิดทางด้วย พวกเรา 

รับค�าสั่งมาตรวจค้น"

จากนั้นหรูเสี่ยวนันก็ได้ยินเสียงของเสวียนอว้ี เหมือนเขาคิดจะ 

ขวางทหารเหล่านั้น แต่สุดท้ายคนเหล่านั้นยังคงบุกเข้ามา

เตียวขาวทิ้งกาน�้าชาแล้ววิ่งผลุบหายออกไปทันที

"อยู่ที่นั่น!" มีคนตะโกนขึ้นด้วยความตกใจ

เตียวขาววิ่งลอดขาทหารไปเสียแล้ว

"ไม่ใช่ตัวนี้"

ตอนเสวียนอวี้เข้ามาเห็นสภาพในกระโจมก็ตกตะลึงไปเล็กน้อย

ชะมดเชด็ตวัท่ีซือ่จือ่บอกให้เขาเฝ้าไว้ก่อนออกไปในตอนเช้ายามนี้

หายไปแล้ว แต่อยู่ต่อหน้าเหล่าทหารเขาจะแสดงอาการผิดปกติไม่ได้ 

เด็ดขาด เพราะชะมดเช็ดตัวน้ันเป็นของบรรณาการ พวกเขาควรจะ 

มอบมันให้พวกอีกฝ่ายตั้งแต่ต้น

แต่ด้วยมันสามารถระงับพิษกู่ในตัวซื่อจื่อได้ แม้จะต้องท�าผิด 

โทษฐานหลอกลวงเบื้องสูง เขาก็พูดเรื่องนี้ออกไปไม่ได้อย่างแน่นอน

พวกทหารตรวจค้นไปทั่ว หรูเสี่ยวนันหลบอยู่ในกาน�้าชา ถูกคน 

เหล่านั้นเตะโดนอยู่หลายครั้ง กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนพ้ืน นางกุมหัว  

อธิษฐานในใจด้วยความมึนงงขอให้คนเหล่านี้รีบจากไปโดยไว

"ใครให้พวกเจ้าเข้ามา"

ยามนี้เองเสียงเย็นชาของบุรุษผู้หนึ่งก็ดังขึ้นตรงประตู
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"รองตุลาการ" ทหารที่ท่าทางเหมือนหัวหน้าเข้าไปคารวะ "พวกข้า

รับค�าสั่งมาค้นหาสัตว์วิเศษที่หนีไปขอรับ"

แววตาแหลมคมของชงิโม่เหยียนกวาดมองไปท่ัว สุดท้ายเล่ือนมาท่ี 

แถบผ้าไหมข้างเตียงที่ถูกกัดขาด ก่อนจะขมวดคิ้วแน่น

"ฮ่องเต้ทรงมีบัญชาให้พวกเจ้ามาค้นหาหรือ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม

"เป็นพระบัญชาของรัชทายาทขอรับ" ทหารผู้นั้นอธิบาย

ชงิโม่เหยียนแค่นเสยีงสบถเย็นชาหนึง่ทก่ีอนจะกล่าว "ออกไปให้หมด"

"แต่ว่า..."

"ออกไป!" ชิงโม่เหยียนสีหน้าเย็นชา "ที่พักขุนนางข้ันสี่ไม่อนุญาต

ให้คนนอกเข้าหากไม่มีพระบัญชาจากฮ่องเต้ กฎระเบียบนี้พวกเจ้า 

ไม่รู้หรือไร"

ทหารนายหน่ึงเห็นดังนั้นก็ลอบกระตุกแขนผู้น�าของตนเองทันที  

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้...พวกข้าก็ไม่รบกวนใต้เท้าพักผ่อนแล้ว"

จากนั้นเหล่าทหารก็ทยอยเดินออกไป

ชิงโม่เหยียนเหลือบมองเสวียนอวี้ที่ยืนอยู่ด้านข้าง

เสวียนอว้ีหน้าแดงพลางเอ่ย "เป็น...ความผิดของข้าเอง...ขวาง 

พวกเขาไว้ไม่ได้..."

"ไปเฝ้าไว้" เห็นได้ชัดว่าชิงโม่เหยียนไม่มีเวลาจะโกรธเขา

เสวียนอวี้ก้มหน้าเดินออกไปนอกประตูอย่างเศร้าสลด

รอจนในกระโจมเหลอืเพียงชงิโม่เหยียน เขาก็หยิบเศษแถบผ้าไหม

ที่เหลือครึ่งเดียวนั้นขึ้นมาจากพื้น

ส่วนที่ขาดท้ิงรอยฟันกัดเอาไว้ แต่น่ีไม่ใช่เร่ืองที่ฟันน�้านมของ 
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เจ้าตัวเล็กนั่นจะท�าได้อย่างแน่นอน

"เจ้าตัวเล็ก ออกมา" ชิงโม่เหยียนเรียกเสียงเบา
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7
    

หรเูสีย่วนนัถกูเตะกลิง้ไปมาอยูใ่นกาน�า้ชาเป็นเวลานานจนคล่ืนเหยีน 

แล้ว พอนางได้ยินเสียงชิงโม่เหยียนเรียกเช่นนี้จึงลองย่ืนหัวออกมาจาก

กาน�้าชา

แต่ว่า...มันติด

นี่มันเรื่องบ้าอะไร! ออกไม่ได้!

นางพยายามใช้ก�าลงัอนัน้อยนดิท้ังหมดแล้ว แต่หัวก็ยังย่ืนออกมา

ไม่ได้เสียที

หรูเสี่ยวนันพลิกตัวไปมาในกาน�้าชาจนเหนื่อยและหายใจหอบ

ชิงโม่เหยียนยืนอยู่ตรงนั้น สีหน้านิ่งขรึม เขาเอียงหัวเหมือนก�าลัง

ตั้งใจฟังอะไรบางอย่าง

ทันใดนั้นเขาก็ย่อตัวลง สายตาแหลมคมกวาดมองบนพื้น

ข้าวของหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพ้ืน เขาย่ืนมือไปหยิบกาน�้าชา
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ขึ้นมา

"จี๊ดๆ" มีเสียงเบาหวิวดังออกมาจากในกาน�้าชา

ชิงโม่เหยียนมองไปท่ีกาน�้าชา เห็นเพียงปากแหลมท่ีมีขนฟูย่ืน 

ออกมาจากปากกาน�้าชาที่เล็กแคบ มือที่ถือกาน�้าชาก็หยุดชะงัก

หรูเสี่ยวนันเบิกดวงตาสีเขียวอย่างน่าสงสาร...

ช่วยข้าออกไปที ข้าติดอยู่ในนี้

ชิงโม่เหยียนมีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้น เขามองส�ารวจกาน�้าชาอย่าง

ละเอียด "เจ้าเข้าไปได้อย่างไร"

หรูเสี่ยวนันหน้าเศร้า...อย่าสนใจรายละเอียดพวกนั้นได้หรือไม่

ชิงโม่เหยียนดึงผ้าห่มลงมาจากเตียง คลุมไว้บนกาน�้าชา จากน้ัน 

ใช้ด้ามกระบี่เคาะลงไปอย่างแรง

หรูเสี่ยวนันที่ตกลงไปอยู่ในความมืดรู้สึกว่ากาน�้าชาสั่นสะเทือน  

เกิดเสียงดังทีหนึ่ง ก่อนที่บนตัวกาน�้าชาจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นหนึ่งรอย

ชงิโม่เหยียนดึงเศษกาน�า้ชาออก ชะมดเชด็สีด�าตวัหน่ึงก็ปีนออกมา

อย่างทุลักทุเล

เพราะในกาน�้าชาเดิมทีใส่น�้าชาไว้ครึ่งกา ดังน้ันหรูเสี่ยวนันจึง 

เปียกปอนไปทั้งตัว

สัญชาตญาณสัตว์ท�าให้หลังจากมุดออกมาแล้วนางก็ออกแรง

สะบัดขนอย่างแรง

พึ่บพั่บๆ

หลงัฝนน�า้ชาพ้นผ่าน นางกเ็ตรยีมจะแสดงความขอบคณุ 'เจ้านาย' 

ที่ช่วยนางออกมาอย่าง 'มีน�้าใจไมตรี'
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ทว่าพอเงยหน้าข้ึนก็ตกใจที่เห็นชิงโม่เหยียนถูกน�้าชากระเซ็นใส ่

เต็มหน้า มิหน�าซ�้าบนหน้าผากยังมีใบชาติดอยู่อีกด้วย...

"ถ้าไม่อยากตายก็อยู่สงบๆ" ชงิโม่เหยียนใช้ผ้าเชด็หน้าก่อน จากนัน้

ค่อยเชด็น�า้ชาบนตัวนางจนสะอาด และไม่สนใจว่าขนนางจะแห้งหรอืไม่  

เขาก็ยกตัวนางขึ้นแล้วยัดใส่คอเสื้อทันที

แต่ครัง้นีเ้ขาระวังมาก ไม่ยอมให้เจ้าตัวเลก็มดุเข้าไปในเสือ้ตวักลาง

ของตนเองได้อีก

"ฟังให้ดี นับจากน้ีเป็นต้นไป เจ้าซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ ห้ามขยับและ 

ห้ามส่งเสียง" เขาออกค�าสั่ง

หรูเสี่ยวนันพยักหน้าอย่างเชื่อฟัง

ชิงโม่เหยียนรีบขยับจัดเสื้อผ้า แล้วตะโกนเรียกเสวียนอวี้ที่อยู่นอก

ประตูเข้ามา

"เก็บของ พวกเราไปกันเถอะ"

"ไป? ไปที่ใดขอรับ" เสวียนอวี้เอ่ยถามด้วยหน้าตาสงสัย

"กลับเมืองหลวง" ชิงโม่เหยียนหยิบหมวกม่านแพรมา ก่อนจะใช ้

ผ้าโปร่งสีด�าติดหมวกปิดบังใบหน้าเอาไว้

แม้จะมีค�าถามเต็มท้อง แต่เสวียนอวี้ยังคงเดินตามไปอย่างเชื่อฟัง

เมือ่ทัง้สองเดินออกจากค่ายพักแรมของลานล่าสตัว์ก็มคีนเตรยีมม้า 

รออยู่นอกประตูค่ายแล้ว

"รองตลุาการ น่ีคอืม้าทีท่่านต้องการขอรบั" มทีหารย่ืนเชอืกบงัคบัม้า 

มาให้

ชิงโม่เหยียนมือถือเชือกเตรียมจะขึ้นม้า พลันได้ยินเสียงคนพูดข้ึน
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ด้านหลังว่า "ซื่อจื่อรอสักครู่"

พอหันมองไปตามเสียงก็เห็นเป็นคุณชายอายุน้อยในชุดเรียบๆ  

ผู้หนึ่งเดินออกมาจากในค่าย

ชิงโม่เหยียนมอบเชือกให้เสวียนอว้ีแล้วประสานมือคารวะทันที 

"ถวายบังคมรัชทายาท"

"ซือ่จือ่จะไปท่ีใดหรอื" องค์รชัทายาทท่าทอ่ีอนโยน ไม่วางท่าเย่อหย่ิง 

แม้แต่น้อย ดูเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่ง

"สุขภาพไม่ดี ดังน้ันจึงทูลลากับฮ่องเต้ไปแล้ว ขอตัวกลับก่อน"  

ชิงโม่เหยียนกล่าว

"อ้อ เช่นนัน้กน่็าเสยีดาย" องค์รชัทายาทใช้แขนเสือ้ป้องปาก ไอเบาๆ 

อยู่พักหน่ึง "ได้ยินมานานแล้วว่าซื่อจื่อสุขภาพไม่ดีตั้งแต่เด็ก ข้าเอง 

ก็เช่นกัน เดิมจะมาล่าสัตว์เป็นเพ่ือนเสด็จพ่อ น่าเสียดายแม้แต่โอกาส 

จะขึ้นม้าล่าสัตว์ด้วยตัวเองก็ยังไม่มี..."

ชิงโม่เหยียนก้มหน้า ฟังองค์รัชทายาท 'โอดครวญ' ไม่หยุด แล้ว

ขมวดคิ้วเล็กน้อย

เขากบัองค์รชัทายาทไม่นับว่าสนทิกันมากนัก เหตใุดอกีฝ่ายจงึตัง้ใจ 

มาพูดคุยเรื่องเหล่านี้กับเขากัน

"รัชทายาท ยามน้ีไม่นับว่าเช้าแล้ว กระหม่อมต้องเร่งเดินทาง  

ขอตัวก่อนพ่ะย่ะค่ะ" ชิงโม่เหยียนรีบคารวะ ไม่รอให้องค์รัชทายาท 

เอ่ยปากก็หมุนตัวไปรับสายบังเหียนม้าแล้วพลิกตัวขึ้นหลังม้าทันที

เสวียนอวีข้ึน้ม้าแล้วก็ขีต่ามหลงัชงิโม่เหยียน ทัง้สองควบม้าจากไป

ในที่สุด
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องค์รัชทายาทยืนอยู่หน้าค่าย มองดูแผ่นหลังม้าศึกสองตัวว่ิง 

จากไปไกล แววตาส่องประกาย

ในตอนนีเ้องเตียวขาวตัวหน่ึงกระโดดออกมาจากพงหญ้า ปีนขึน้ไป

บนไหล่องค์รัชทายาทอย่างคล่องแคล่ว

"พบสัตว์วิเศษตัวนั้นหรือไม่" องค์รัชทายาทเอ่ยถาม

เตียวขาวร้องจี๊ดๆ สองทีด้วยท่าทางหดหู่

"น่าเสียดาย จับสัตว์วิเศษตัวน้ันไม่ได้" องค์รัชทายาทลอบ 

ถอนหายใจ เผยรอยยิ้มไร้พิษภัยนั้นออกมาอีกครั้งพลางเกาคอเตียวขาว

ตัวนั้นเล่นอย่างไม่ใส่ใจ "ช่างเถิด ไม่รีบ พวกเรายังมีเวลาอีกยาวนาน..."
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8
    

หรูเสี่ยวนันติดตามชิงโม่เหยียน ใช้เวลารุดเดินทางเก้าวันจึงถึง 

เมืองหลวง

นับจากกลับเข้าเมือง นางรู้สึกว่าดวงตาของตัวเองไม่พอใช้แล้ว

ส�าหรับนางแล้ว ทุกที่มีแต่ความแปลกใหม่ ตั้งแต่โตมาจนป่านนี้  

นี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นเมืองในสมัยโบราณด้วยตาตัวเอง

ท้องถนนผู้คนคึกคัก เสียงตะโกนขายของของแผงลอยข้างทาง 

ดังต่อกันเป็นระลอก ในอากาศมีกลิ่นหอมของอาหารลอยมาอยู่เนืองๆ

กลิ่นหอมนั้นย่ัวยวนจิตใจของนางอยู่ตลอด ช่วงเวลาท่ีผ่านมานี้  

ทกุมือ้นางจะได้กินเพียงหมัน่โถวทีแ่ช่นมแพะจนนุม่แล้วเท่าน้ัน อดอยาก 

ปากแห้งมานานแล้ว

นางเอาลิ้นเลียปาก มองไปทางชิงโม่เหยียนตาปริบๆ

คนผู้นี้เป็นเจ้านายที่มีเงิน นางรู้ว่าขอเพียงให้เขาเอ่ยปากนางก็ 
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จะมีโอกาสอิ่มท้องได้

ชิงโม่เหยียนรับรู้ถึงแววตาอันร้อนแรงของเจ้าตัวเล็กในอ้อมอก  

จึงเอ่ยถามขึ้นว่า "มองอะไร ฟันน�้านมของเจ้ายังไม่หลุดเลย เนื้อชิ้นเดียว

ก็ยังเคี้ยวไม่ไหว ยังอยากกินอย่างอื่นอีกหรือ"

มาพูดกระทบจิตใจคนแบบนี้ได้อย่างไรกันนะ ชิ!

หรูเสี่ยวนันขบกรามอย่างแรง แล้วหันหน้ากลับไม่มองเขาอีก

"โกรธหรอื" อยู่ด้วยกันมาหลายวันน้ี ชงิโม่เหยียนย่ิงพบว่าชะมดเชด็

ตัวนี้น่าสนใจมาก

มันไม่เพียงฟังค�าพูดของเขาเข้าใจ ยังมีอารมณ์ร่วมตามไปด้วย  

สิ่งที่กินเข้าปาก มันจะใส่ใจเป็นพิเศษ ทุกครั้งตอนเขากินอาหาร เขา 

มักจะเห็นดวงตาของมันเปล่งประกาย ท่าทางคาดหวังอย่างมากว่า 

เขาจะแบ่งให้มันกินบ้างนั้นท�าให้คนใจอ่อนได้

แต่น่าเสียดาย มันยังเป็นเพียงลูกสัตว์ แม้แต่เนื้อช้ินเดียวก็ยัง 

เคี้ยวไม่ได้

"เสวียนอว้ี ไปซื้อขนมป้ีหลัว* มาสองชั่ง**" ชิงโม่เหยียนมองด ู

เจ้าตัวเล็กที่ไร้ความสดชื่นในอ้อมอกพลางเอ่ย

"ขอรับ" เสวียนอว้ีกระโดดลงจากหลังม้าและเดินไปยังร้านขาย 

ขนมปี้หลัวริมทางในทันใด

ขนมปี้หลัว?

หูของหรูเสี่ยวนันยกสูงขึ้นในทันที

* ขนมปี้หลัว คือขนมแป้งอบแบบใส่ไส้ชนิดหนึ่ง มีทั้งไส้เนื้อสัตว์และไส้ผลไม้
** ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยมาตราชั่งของจีน มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน
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ไม่นานนัก เสวียนอวี้ก็กลับมา

หรูเสี่ยวนันมองชิงโม่เหยียนเปิดกระดาษเคลือบน�้ามันออก ข้างใน

ปรากฏของที่มีลักษณะเหมือนเจียนปิ่งกั่วจื่อ* สองชิ้น

อะไรน่ะ คิดว่าจะเป็นของอร่อยเสียอีก ของแบบนี้...

ชิงโม่เหยียนหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมา กัดหนึ่งค�าอย่างช้าๆ

ไข่ปูเข้มข้นไหลออกมา ส่วนขอบยังโรยเมล็ดหูเถา** เคลือบ 

เกล็ดน�้าตาลเอาไว้ด้วย

โอวๆๆ ทนไม่ไหวแล้ว

หรูเสี่ยวนันยืดตัวขึ้น สองกรงเล็บเล็กเก่ียวเส้ือของชิงโม่เหยียน 

ไว้แน่น

เจ้านายคนดี เจ้านายรูปงามของข้า ข้าอยากกินด้วย

เพื่อให้ได้กิน ต่อให้เสียหน้านางก็ยอม

อย่างไรเสียตอนน้ีนางกลายเป็นสัตว์แล้ว แม้จะอยู่อย่างล�าบาก 

ก็ดีกว่าต้องตาย หากหนีไปได้แล้วต้องประทังชีวิตด้วยหนูตาย สู้ประจบ 

เอาใจซื่อจื่อของท่านโหวอะไรตรงหน้านี้ก่อนดีกว่า อย่างน้อยเขาก็ไม่ขัง

นางอยู่ในกรง

และคนผู้นี้ดูไปแล้วก็รูปงามอยู่ด้วย

ชิงโม่เหยียนกัดขนมปี้หลัวอีกหน่ึงค�าพลางมองหรูเสี่ยวนันก่ึงย้ิม 

กึ่งไม่ยิ้ม "อยากกินหรือ"

* เจยีนป่ิงก่ัวจือ่ หรอืแป้งหวานทอดใส่ไข่ คอืแป้งปรงุรสหวานทอดเป็นแผ่นบางลกัษณะคล้ายมะตะบะ ใส่ไข่
และอาจโรยผกั หรอืใส่ไส้อย่างอืน่แล้วม้วนแป้งห่อไส้ด้านใน มต้ีนก�าเนดิจากเทยีนจนิแล้วค่อยนยิมแพร่หลาย
ในถิ่นอื่นในเวลาต่อมา
** หูเถา หรือเหอเถา หมายถึงวอลนัท
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อยากกินๆ ข้าอยากกิน

นางพยักหน้าหงึกๆ

ชิงโม่เหยียนสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของชะมดเช็ดแล้วก็ย่ิง 

นกึสนกุ มันฟังค�าพูดของเขาออกจรงิๆ และดวงตาสเีขยีวคูน่ัน้ก็เต็มไปด้วย 

ความปรารถนาที่มีต่ออาหาร

ช่างเป็นเจ้าตัวเล็กที่พอใจอะไรได้ง่ายดีจริง ไม่เหมือนคนที่เขารู้จัก

เหล่านั้น...ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอีกอย่าง

"แต่เจ้าจะเคีย้วได้หรอื" ชงิโม่เหยียนย่ืนขนมป้ีหลวัอกีชิน้หนึง่ให้มนั

พร้อมเอ่ยถาม

หรูเสี่ยวนันใช้เท้าหน้ากอดห่อกระดาษเคลือบน�้ามันเอาไว้แน่น  

อ้าปากแล้วกัดลงไปทันที

จากนั้น...

ไม่มีหลังจากนั้นแล้ว

ฟันน�า้นมของนางฝังทะลแุป้งนุม่ชัน้นอกของขนมป้ีหลัว แน่นคับปาก  

ติดอยู่อย่างนั้น

หรเูสีย่วนันเงยหน้าขึน้มองชงิโม่เหยียนด้วยสหีน้าเรียบเฉย ในใจนาง 

ไม่มีความรู้สึกใด ซ�้ายังอยากหัวเราะอีกด้วย

ก�าลงัจะได้กินอาหารรสเลศิแต่กลบัคาอยู่ในปากเสยีได้ มนัเกินทน

แล้ว สวรรค์รีบให้ฟ้าผ่าลงมา ผ่าข้าให้ตายไปเลยเถอะ!

เปรี้ยง!

ยามน้ันเองท้องฟ้าก็พลันมีเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นจริงๆ ท�าให้นางตกใจ

จนขนพองฟู
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ข้าแค่พูดล้อเล่น ใครจะรู้ว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วจะกลับไปยัง 

โลกเดิมอีกได้หรือไม่ ข้าอายุยังน้อยหน้าตาก็งดงาม ไม่อยากไปเกิดใหม่ 

เร็วแบบนี้

และในตอนน้ีเองมือของชิงโม่เหยียนก็ย่ืนเข้ามาดึงปากของนาง

ออกจากขนมปี้หลัว

"ขนาดกินของแบบนี้ก็ยังไม่เป็น เจ้าควรจะคิดว่าโชคดีท่ีเจอข้า  

ไม่อย่างนั้นเจ้าคงหิวตายไปแล้ว" ชิงโม่เหยียนกัดขนมปี้หลัวอีกค�า  

เขาไม่ได้กินมันลงไป แต่คายออกมาไว้บนมือ "เอ้า กินเสีย"

หรูเสี่ยวนันตะลึงไป

วาจาอวดดนีีค้อือะไร ให้นางกินของท่ีคายออกมาจากปากของเขา

หรือ...บนนั้นเปื้อนน�้าลายของเขานะ...

ศักดิ์ศรีของนางไม่ยอมให้เขาท�าลายเด็ดขาด!

นางคิดจะเบือนหน้าหนี แต่สัญชาตญาณสัตว์กลับทรยศนาง  

ปากนั่นยื่นไปแล้ว...

หอมจริง!

นางน�้าตาไหล แต่ปากก็เคี้ยวไม่หยุด
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9
    

หรูเสี่ยวนันติดตามชิงโม่เหยียนเข้าไปในจวนแห่งหนึ่ง

ป้ายบนหน้าประตูจวนเขียนอักษรสีทองตัวใหญ่ว่า 'จวนสกุลชิง'

"ซื่อจื่อกลับมาแล้ว!" พวกบ่าวในจวนพากันคารวะทักทาย

ชิงโม่เหยียนลงจากหลังม้า ก้าวยาวเข้าประตูจวนไป หรูเสี่ยวนัน 

ขดตวัอยู่ในเสือ้ของเขา โผล่เพียงหัวท่ีมขีนฟูออกมาพลางมองไปรอบด้าน

อย่างตืน่ตาตืน่ใจ การตดิตามเจ้านายทีม่เีงนิมบีารมช่ีวยให้ได้มหีน้ามตีา

จริงๆ

"ท่านโหวอยู่ในจวนพอดี ซื่อจื่อจะไปพบหรือไม่ขอรับ" พ่อบ้าน 

ถามหยั่งเชิงอย่างระวังตัว

ชงิโม่เหยียนเงยหน้าขึน้มองท้องฟ้า สหีน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชดั

ดวงตะวันคล้อยไปทางตะวันตก หลังจากอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็เป็น

เวลาท่ีพิษกู่ในตวัเขาจะก�าเรบิ ทุกครัง้ทีพิ่ษของเขาก�าเรบิก็จะเก็บตวัเงยีบ 
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หรือไปในท่ีท่ีไม่มีใครอยู่ เขาไม่อยากให้ความอ่อนแอที่สุดของตนเอง

ปรากฏต่อหน้าคนอื่น

"พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเถอะ" ชิงโม่เหยียนหมุนตัวเดินไปที่เรือนพักของ

ตนเอง แล้วยกมือขึ้นลูบหัวเล็กๆ ของหรูเสี่ยวนัน ครั้งก่อนมันระงับพิษกู่

ในร่างเขาได้ส�าเร็จ ไม่รู้ว่าครั้งนี้ยังจะได้ผลหรือไม่

ฉวยโอกาสตอนฟ้ายังสว่าง ชิงโม่เหยียนถอดเสื้อผ้า สั่งให้คนไป

เตรียมน�้าให้อาบ

ใครจะรู้ว่าในช่วงที่เขาอาบน�้า เจ้าตัวเล็กที่ไม่อยู่สุขก็แอบผลุบ 

ออกไปแล้ว

หลายวันมาน้ีหรูเสี่ยวนันอยู่ข้างกายชิงโม่เหยียนตลอด นอกจาก

เดินทางก็มีแต่เดินทางและเดินทาง นางรู้สึกเบื่อหน่ายแทบตาย ยามนี ้

ได้โอกาสจึงกระโดดออกไปทางหน้าต่างทันที

ข้างนอกเป็นสวนดอกไม้ เพราะตัวของนางเล็ก มุดเข้าไปใน 

พุ่มดอกไม้ก็เหมือนเข้าไปอยู่ในป่า และไม่ช้าก็หลงทาง

นางเดินวกไปวนมา รู ้สึกว่าห้องทุกห้องมีหน้าตาเหมือนกัน  

ท�าอย่างไรก็หาห้องที่เพิ่งออกมาเมื่อครู่ไม่เจอ

ทันใดนั้นนางก็ได้กลิ่นเย็นชื่นใจกลิ่นหน่ึง ก่อนท่ีร่างของนางจะ 

พุ่งไปตามกลิ่นน้ันอย่างควบคุมไม่อยู่ และกระโดดเข้าไปในพงหญ้า 

ผืนหนึ่ง กลิ้งไปในพงหญ้าอย่างบ้าคลั่งพลางร้องจี๊ดๆ แล้วใช้เท้าหน้า 

กุมใบไม้เหล่านั้นเอาไว้ เอาหัวถูไถไม่หยุด...

แย่แล้ว! นี่ข้าเป็นอะไรไป!

หรูเสี่ยวนันรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังเมาสุรา ภาพตรงหน้าเร่ิมโยก
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ไปมา จากนั้นนางก็เห็นปู่ของนางมายืนอยู่ตรงหน้าอีกแล้ว

"นันนัน ของล�้าค่าของปู่เหล่านั้นมอบให้หนูทั้งหมด อย่าให้อาสาม

ของหนูรู้เด็ดขาด ไม่อย่างนั้นเจ้าขี้แพ้นั่นต้องเอาของท้ังหมดไปขาย

แน่นอน!"

หรูเสี่ยวนันเบ้ปาก นางอยากจะบอกชายชราตรงหน้าว่า...'สาย 

ไปแล้ว หนูกลายเป็นสัตว์ กลับไปไม่ได้แล้ว รักษาของล�้าค่าเหล่าน้ัน 

ให้ไม่ได้แล้ว'

นางเงยหน้าร้องจี๊ดๆ ขึ้นฟ้า และพลันถูกสาวใช้สองคนที่เดิน 

ผ่านมาเห็นเข้า

"สวรรค์!"

"กัญชาแมวที่แม่นางเหลียนปลูกเสียหายหมดแล้ว!"

สาวใช้สองคนตะโกนตกใจพลางพุ่งเข้ามาจับชะมดเช็ดสีด�าที่ 

บุกเข้ามาในสวนและก�าลังมึนเมากับฤทธิ์กัญชาแมว

"น่ีคือแมวป่าท่ีซื่อจื่อเอากลับมาด้วยไม่ใช่หรือ" สาวใช้หนึ่งในนั้น 

จ�าได้จึงเอ่ยทักขึ้น

"น่าเกลียดจริง รูปร่างก็ผอมอย่างนี้"

เพราะบาดแผลท่ีหลังคอหลายวันมาน้ีหรูเสี่ยวนันจึงไม่ได้อาบน�้า 

เมื่อครู่ยังมุดไปมาในสวนอีก บนตัวจึงเต็มไปด้วยโคลนและเศษหญ้า  

ดูไปแล้วไม่น่าดูเท่าใดนักจริงๆ

หลังหูถูกคนบีบไว้ หรูเสี่ยวนันจึงพยายามสะบัดหัว พยายามจะ 

สลัดตัวให้หลุดจากมือคนผู้นั้น

แต่นางยังคงอยู่ในภาพฝันของกลิ่นกัญชาแมว เหมือนเป็นคน 
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เมาสุรา ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย

"เดรัจฉานน้อยตัวนี้มาจากที่ใดกัน"

ในตอนนี้เองมีหญิงสาวสวมชุดงดงามคนหนึ่งเดินมาตามทางเล็ก

กลางสวน พอนางเห็นพุ่มดอกไม้ที่ถูกหรูเสี่ยวนันท�าเสียหายก็มีสีหน้า

เปลี่ยนไปทันที "นี่ผู้ใดเป็นคนท�า"

"แม่นางเหลียน แมวป่าตัวนี้ท�าเจ้าค่ะ"

"พวกเจ้าเฝ้าสวนอย่างไรกัน ปล่อยให้สัตว์ป่าเช่นนี้เข้ามาได้  

นานๆ ทีซื่อจื่อจะกลับมาท่ีจวนสักครั้ง สวนเละเช่นน้ี ถ้าท�าให้เขาโกรธ  

ดูซิว่าพวกเจ้าคนใดจะรับโทษน้ีไหว!" แม่นางเหลียนชี้หน้าทุกคนอย่าง

โมโห

พวกสาวใช้พากันก้มหน้าลง

หรูเสี่ยวนันเบิกดวงตาที่พร่าเลือนมองดูหญิงที่ชี้มือวาดเท้าผู้นั้น

ขณะท่ีแม่นางเหลียนก�าลังด่าอย่างออกรส จู่ๆ ก็รู้สึกว่า 'แมวป่า' 

ตัวน้ันใช้ดวงตาเขียวใสจ้องมองนาง แววตาทอประกาย ไม่มีความ 

หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย

"เจ้าเดรัจฉานน้อยตัวน้ีใจกล้าไม่เบา ก่อเรื่องใหญ่เช่นน้ียังคิดว่า 

จะมชีวีติอยู่ได้หรอื" แม่นางเหลยีนพูดอย่างรงัเกียจ "ไปจงูหมาเฝ้าจวนมา  

เอาแมวป่าตัวนี้ให้หมากินไป!"
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หรูเสี่ยวนันได้ยินเสียงเห่าโฮ่งๆ ดังลอยมา นางสะบัดๆ หัวสองครา 

ตรงหน้าก็พลันมีอะไรบางอย่างส่งเสียงร้องใกล้นางเข้ามาทุกทีแล้ว

"ส่งเสียงท�าไม เดี๋ยวก็เชือดทิ้งเสียหรอก!" น่ีกระมังที่คนพูดกันว่า 

ดื่มสุราแล้วจะใจกล้า เพราะกัญชาแมวแท้ๆ ท�าให้สภาพหรูเสี่ยวนัน 

ในตอนนี้เหมือนกับคนที่เมาสุรา

พวกสาวใช้ยืนอยู่ตรงนั้น มองดู 'แมวป่า' ท้ังด�าและผอมตัวน้ัน 

ร้องจี๊ดๆ ใส่หมาเฝ้าจวนในสวนของพวกนางอย่างตกใจ หมาตัวนั้น 

ตอนแรกยังดูน่าเกรงขามมาก แต่พอเห่าไปเห่ามาหางมันก็ตกเสียแล้ว

"นี่มันเกิดอะไรขึ้น" เหล่าสาวใช้มองหน้ากันไปมา

แม่นางเหลียนดุหมาด้วยความโมโห "เจ้าสัตว์ไร้ประโยชน์ ปกติ 

เลี้ยงเจ้าให้กินดีดื่มดี แมวป่าแค่นี้เจ้ายังสู้ไม่ได้เลย!" นางพูดพลางสั่ง 

สาวใช้ข้างๆ ว่า "เอาไม้มา ตีแมวตัวนี้ให้ตายแล้วฝังท�าปุ๋ยในสวนนี้"
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หรูเสี่ยวนันก�าลัง 'สื่อสาร' กับหมาตัวนั้น ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะ 

กลายเป็นสัตว์ใช่หรือไม่ ตอนนี้นางจึงสามารถฟังภาษาสัตว์อื่นได้เข้าใจ

นางข่มขู่หมาตัวนั้นว่า "ข้ามีคนหนุนหลังนะ กล้ามาย่ัวโมโหข้า... 

ซื่อจื่อจะตัดหัวหมาของเจ้าทิ้งแน่!"

หมาตัวน้ันเหมือนจะรู้ว่าใครจึงเป็นเจ้านายที่แท้จริงของสวนนี้  

จึงเพียงแค่เห่าโฮ่งๆ แต่ไม่ได้เข้าไปกัดแต่อย่างใด

ยามน้ีมีคนหาไม้มาได้แล้ว แม่นางเหลียนเตรียมจะสั่งให้คนฆ่า

แมวป่าตัวนั้นทันที

ทว่าในตอนน้ีเองก็มสีาวใช้คนหนึง่ว่ิงรบีร้อนมาตามทางเล็กกลางสวน 

พลางร้องบอกเสียงดังว่า "แม่นางเหลียนเจ้าคะ ซื่อจ่ือ ซื่อจ่ือมาแล้ว

เจ้าค่ะ!"

"หา?!" แม่นางเหลียนทั้งตกใจและดีใจ "จริงหรือ"

"จริงๆ เจ้าค่ะ ซื่อจื่อเพิ่งจะเข้ามาในสวน"

แม่นางเหลยีนรบียืน่มอืไปลบูปอยผมของตนเอง แล้วจดัชายเส้ือผ้า

อาภรณ์ให้เรียบร้อย

ตอนนีท้้องฟ้าทางตะวันตกเตม็ไปด้วยแสงในยามพลบค�า่ท่ีงดงาม 

ทางเดินเล็กกลางสวนถูกแสงสีแดงสาดส่องไปหน่ึงแถบ ชิงโม่เหยียน 

พาเสวียนอวี้ก้าวเข้ามาที่ทางเล็กกลางสวน

"ซื่อจื่อ"

"คารวะซื่อจื่อ"

ทุกคนพากันคารวะทักทายทันทีที่เขาก้าวเท้าเข้ามา

ชงิโม่เหยียนสยายผมเปียกชืน้ สวมเสือ้คลมุยาวสดี�า เน้ือผ้าตาข่าย
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บางเบาต้องแสงยามเย็นส่องประกายสีทองระยิบระยับ

แม่นางเหลยีนเงยหน้าข้ึนมองแวบหนึง่ก็หน้าแดงระเร่ือ รีบก้มหน้าลง 

อย่างรวดเร็ว แล้วย่อตัวคารวะพลางเอ่ย "ซื่อจื่อจะมาเหตุใดไม่ส่งคน 

มาแจ้งก่อนล่ะเจ้าคะ บ่าวจะได้ให้คนจัดเตรียมอะไรสักหน่อย"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้มองแม่นางเหลียนเลยแม้แต่น้อย เขาเดินผ่าน

ข้างตัวนางไปทันที

แม่นางเหลยีนได้ยินเสยีงลมหายใจของเขารวัเร็วก็รู้สึกประหลาดใจ 

อยู่บ้าง ชิงโม่เหยียนอายุเกินย่ีสิบแล้ว ท�าการใดมีความสุขุมมาตลอด  

มาปรากฏต่อหน้าคนอื่นด้วยท่าทางรีบร้อนเช่นนี้ถือเป็นครั้งแรกจริงๆ

"เจ้าตัวเล็ก มานี่"

แม่นางเหลียนได้ยินเสียงเรียกของชิงโม่เหยียน

"จี๊ดๆ" แมวป่าตัวนั้นเดินโงนเงนเข้ามา

ท่ามกลางสายตาตกใจของทกุคน ชงิโม่เหยียนโน้มตวัลงอุม้แมวป่า

ตัวน้อยที่ทั้งด�าทั้งผอมตัวนั้นเข้ามาในอ้อมกอด

สาวใช้หลายคนที่ยืนอยู่ข้างกายแม่นางเหลียนลอบขยับถอยไป 

ข้างหลัง เว้นระยะห่างกับแม่นางเหลียน

แม่นางเหลียนเบิกตาโตอ้าปากค้างอย่างตกใจ "ซื่อ...ซื่อจื่อ  

เจ้าเดรัจฉานตัวนี้สกปรกมาก เสื้อของท่าน..."

ชั่วขณะที่ชิงโม่เหยียนอุ้มชะมดเช็ดเข้ามาในอ้อมกอด ดวงตะวัน

ค่อยๆ สิ้นแสง ความมืดเข้าครอบง�าบริเวณนี้อย่างช้าๆ

หรเูสีย่วนนัรูส้กึได้อย่างชดัเจนว่าทรวงอกของชงิโม่เหยียนกระเพ่ือม 

ขึ้นลงอย่างเร็วแรงมากกว่าทุกครา
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บนตัวเขายังมีกลิ่นสบู่ที่หอมมากผสมอยู่ด้วย

เอ่อ...เกิดอะไรขึ้น เหตุใดสีหน้าของท่านจึงแย่แบบนี้

อาการเมากัญชาแมวผ่านไปแล้ว นางจึงมีสติคืนมาไม่น้อย ไม่ว่า

จะมองอย่างไร สีหน้าของชิงโม่เหยียนในยามนี้ก็เหมือนก้นหม้อด�ามาก

จริงๆ

"เดรัจฉาน?" ชิงโม่เหยียนหันมองไปรอบๆ พร้อมเอ่ยด้วยน�้าเสียง

เย็นชา "พวกเจ้าหมายถึงใคร"

แม่นางเหลียนก�าลังคิดจะเอ่ยปากพูด ก็เห็นสาวใช้ท่ีหลบมุมอยู่

หลายคนนั้นขยิบตาให้นาง

"เสวียนอว้ี" ชิงโม่เหยียนสั่งการองครักษ์ท่ีเดินตามด้านข้างทันที  

"ไปตามพ่อบ้านในจวนมา ปิดสวนน้ีเสีย บ่าวทุกคนขายออกไปให้หมด 

ส�าหรับหมาตัวนั้น...ฆ่าทิ้งไปเลย"

"ขอรับ" เสวียนอวี้รับค�า

พวกแม่นางเหลียนตกใจจนหน้าถอดสี แม้แต่หมาเฝ้าจวนตัวน้ัน

ยังร้องคร�่าครวญ

"ซื่อจื่อ! ซื่อจื่อไว้ชีวิตด้วย!"

"อาวู้!"

"ซื่อจื่อ! บ่าวมีความผิด ขอซื่อจื่อเมตตาด้วย"

"อาวู้!"
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ชงิโม่เหยียนใบหน้าไร้ความรูส้กึ น�า้เสยีงเย็นชา ราวกับคนตรงหน้า

เหล่านี้เป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดต่อกัน

พวกแม่นางเหลียนคุกเข่าลงบนพื้น ตกใจจนเหงื่อท่วมตัวแล้ว

น้อยครั้งท่ีชิงโม่เหยียนจะกลับเข้าจวน แต่ปกติเขาจะใจดีกับ 

พวกนางมาก ที่สั่งลงโทษด้วยความโมโหโกรธาเช่นนี้ถือเป็นครั้งแรก

แม่นางเหลียนร้องไห้เบาๆ สาวใช้ท่ีติดตามด้านหลังนางเหล่าน้ัน

ล้วนร้องไห้ฟูมฟาย ทั้งสวนจมอยู่ในบรรยากาศเคร่งเครียด

"อาวู้!" คอของหมาเฝ้าจวนถูกเชือกคล้องไว้ มันหางตกร้อง

คร�่าครวญไม่หยุด กรงเล็บตะกุยพื้นเป็นแนวยาวสองแนว

หรูเสี่ยวนันโผล่หัวออกมาจากอ้อมกอดของชิงโม่เหยียน "จี๊ดๆ"  

นางส่งเสียงร้องสองที

ชิงโม่เหยียนเหลือบมองนางด้วยสายตาเย็นชา
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"จีด๊ๆๆ!" หรเูสีย่วนนักลวัว่าเขาจะไม่เข้าใจความหมาย จงึพยายาม

ตวัดขาหน้าสองข้างไปทางหมาตัวนั้น

"เจ้าจะให้ข้าปล่อยมนัหรอื" แม้แต่ชงิโม่เหยียนเองก็รูส้กึไม่อยากเชือ่  

เขาสามารถอ่านความคิดของเจ้าตัวเล็กตัวนี้ได้จริงๆ เสียด้วย

เจ้าก้อนฟูเล็กพยักหน้าโดยแรง

ชิงโม่เหยียนก้มหน้าลงมองหมาตัวนั้น

มันคือหมาเฝ้าจวนธรรมดา ไม่นับว่าเป็นพันธุ์ดีเลิศอะไร พอมัน 

เหน็สายตาของเขามองมา กพ็ยายามท�าท่าทางประจบ ตืน่เต้นจนน�า้ลาย 

น�้าตาไหล

ชิงโม่เหยียนมีสีหน้ารังเกียจ

เจ้าตัวเล็กฉวยโอกาสตอนท่ีเขาอาบน�้าแอบหนีออกมาเท่ียวเล่น 

เกือบจะเอาชีวิตไม่รอด ยังกล้าลอยหน้าลอยตาอีก

เม่ือครู่อีกก้าวเดียวพิษกู่ของเขาใกล้จะก�าเริบแล้ว ก่อนฟ้ามืด 

หากเขาหาตวัมนักลบัมาไม่ได้ เขาคงต้องล้มลงบนพ้ืน สองตาเป็นสเีลอืด 

อีกครั้ง...

"จี๊ดๆ" หรูเสี่ยวนันเห็นสีหน้าเขาไม่ดี จึงเงยหน้าขึ้นอย่างประจบ

พลางถูไถไปบนตัวเขา พอเห็นเขายังคงนิ่งเงียบไม่สนใจนาง นางจึง 

แลบลิ้นออกมา...เลียหน้าเขาหนึ่งที

ชิงโม่เหยียนตัวเกร็ง ก่อนจะค่อยๆ ก้มหน้าลงมา

หรูเสี่ยวนันหลับตา อย่างไรเสียนางก็ท�าลงไปแล้ว ก็แค่ประจบเขา

ไม่ใช่หรือ วิธีการท�าตัวน่ารักของสัตว์นางพอรู้อยู่บ้าง

เลียอีกทีแล้วกัน
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เอ๋? เหตุใดสัมผัสของลิ้นแปลกๆ

นางจึงลืมตาขึ้น แล้วก็ต้องตกใจที่เห็นชิงโม่เหยียนเบิกตามองนาง 

ปลายลิ้นของนางลากผ่านริมฝีปากกับจมูกของเขาอย่างแม่นย�า

ใบหน้าของเขาชื้นไปเป็นแถบเสียแล้ว

ถุยๆ แหวะๆๆ!

หรูเสี่ยวนันอยู่ในสภาพตกตะลึง

คิ้วของชิงโม่เหยียนเลิกข้ึนอย่างห้ามไม่อยู่ เหมือนก�าลังสะกด 

ความร้อนรุ่มประหลาดบางอย่างในใจเอาไว้

บ่าวทกุคนรอบข้างล้วนก้มหน้าลง ต่างคิดว่าเหน็ทวัีนเวลาอนัดขีอง 

แมวป่าตัวนี้คงจะมาถึงสุดปลายทางแล้ว แม้ว่าซื่อจ่ือจะโปรดปรานมัน 

อย่างไร แต่มันกล้าไปเลียปากของซื่อจื่อ นี่ไม่เท่ากับรนหาที่ตายหรือ

หลังนิ่งเงียบอยู่นาน ชิงโม่เหยียนก็ดึงผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งออกมา

จากแขนเสื้อแล้วเช็ดหน้าตนเองเบาๆ

"ครัง้หน้าถ้าถูกมนัรงัแกอกีอย่ามาโทษว่าไม่มใีครสนใจเจ้าก็แล้วกัน"  

เขาพูดเสียงเรียบ แล้วให้คนปล่อยหมาไป

หมาตัวนั้นหมอบอยู่บนพื้น ส่ายหางจนหางแทบจะหลุดอยู่แล้ว

แม่นางเหลยีนเหน็ชงิโม่เหยียนจะเดนิไปก็รบีหมอบลงบนพ้ืนกล่าว 

"ซื่อจื่อเมตตาด้วย บ่าวไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงของท่าน ยังคิดว่ามันเป็น

เดรัจฉานป่าที่วิ่งเข้ามาจากข้างนอกเสียอีก..."

หรูเสี่ยวนันได้ยินค�าพูดนี้แล้วก็โมโหขึ้นมาทันที

เจ้าสิเดรัจฉาน! พวกเจ้าทั้งหมดเป็นเดรัจฉาน!

แม่นางเหลียนเห็นแมวป่าสีด�าร้องจี๊ดๆ ใส่นาง สีหน้าก็แสดง 
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ความอาฆาต

เม่ือครู่เจ้าสัตว์นั่นก็ส่งเสียงร้องใส่ซื่อจื่อเช่นน้ี ซื่อจื่อก็ยอมปล่อย

หมาตัวนั้นไป...

ทว่าครัง้นีช้งิโม่เหยียนไม่ได้ชะงกัฝีเท้าแม้แต่น้อย เขาอุม้ชะมดเชด็

เดินผ่านหน้านางไปทันที

ตอนนี้เองพ่อบ้านในจวนก็น�าคนรุดมา รีบท�าการปิดสวน แล้ว 

นับจ�านวนสาวใช้

แม่นางเหลียนคุกเข่าอึ้งงันอยู่บนพ้ืน ท�าอย่างไรก็ไม่กล้าเชื่อว่า

ทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องจริง

นางเป็นคนที่ท่านโหวส่งมาท่ีนี่ในตอนแรก เป็นสาวใช้ห้องข้าง*  

ให้ซื่อจื่อ แต่ใครจะรู้ว่าซื่อจื่อกลับไม่เคยให้นางปรนนิบัติข้างกายเลย  

หลังจากที่เขาอายุเกินสิบห้าปีก็สั่งให้นางย้ายมาท่ีสวนนี้ แม้แต่ประต ู

ห้องหนังสือก็ไม่ยอมให้นางเข้าใกล้

"ข้าจะพบท่านโหว!" แม่นางเหลียนพูดทั้งน�้าตา "ข้าเป็นคนที ่

ท่านโหวส่งมา พวกท่านจะขายข้าไม่ได้..."

พ่อบ้านก็รู ้ถึงฐานะของแม่นางเหลียน ดังน้ันจึงไปสอบถามที่ 

ห้องหนังสือด้วยตนเอง

ผลปรากฏว่าเสวียนอว้ีออกมาแจ้งเช่นนี้ "ซื่อจื่อบอกว่าไม่ว่า 

ก่อนหน้านี้นางจะเป็นคนของใคร แต่เมื่อเข้ามาในจวนนี้แล้ว ก็ต้อง 

ท�าตามกฎของเขา"

* สาวใช้ห้องข้าง เป็นค�าเรียกเมียบ่าวซ่ึงไม่ได้รับการยกย่อง โดยมากรับไว้ก่อนรับอนุภรรยาหรือแต่ง 
ภรรยาเอก พักอยู่ในห้องด้านข้างท่ีทะลุกับห้องนอนหลักของเจ้านายเพ่ือสะดวกในการปรนนบิติัตอนกลางคนื  
จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว
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กลางดึกหรูเสี่ยวนันพลิกตัว ทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างทับอยู ่

บนตัวนาง นางเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างช้าๆ

แท้จริงแล้วไม่ต้องลืมตานางก็เดาได้ว่าของหนักที่ทับบนหลังนั้น 

คืออะไร มือของชิงโม่เหยียนไม่เคยห่างจากตัวนางเลยแม้แต่น้อย

หลังจากกลับมานางก็ถูกชิงโม่เหยียนบังคับอาบน�้า ล้างดินบนตัว

ออกจนหมด แม้ว่านางจะไม่ชอบถูกคนลบูไปลบูมา แต่คืนนีเ้ป็นช่วงเวลา

ที่พิษกู่ของชิงโม่เหยียนจะก�าเริบ นางห่างจากข้างกายเขาไม่ได้แม้เพียง

ชั่วอึดใจเดียว

พอนางจะพลิกตัวอีกครั้ง มือที่ชิงโม่เหยียนจับนางก็บีบแน่นอีก  

เช่นนี้นางจะนอนหลับได้อย่างไร

หรูเสี่ยวนันจึงลืมตาขึ้นเต็มตาอย่างโมโห

เดิมทีคิดจะระเบิดอารมณ์ ผลปรากฏว่าตอนนางเงยหน้าข้ึนเห็น 
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ชิงโม่เหยียนลืมตาจ้องคานห้องอยู่ในความมืดก็ตกตะลึงไป

ที่แท้เขาไม่ได้นอนหลับเลยหรือ

นางขยับตัวเล็กน้อย เป็นจริงดังคาด ชิงโม่เหยียนมองมาท่ีนาง 

อย่างตื่นตัวในทันที มือที่จับนางเอาไว้เพิ่มแรงขึ้น

ชายหนุ่มผู้นี้กลัวว่านางจะแอบหนีไปตอนที่เขานอนหลับกระมัง

อันท่ีจรงินางไม่ต้องหนีไป เพียงแค่ห่างข้างกายเขาเลก็น้อยก็ท�าให้

พิษกู่ในร่างของเขาก�าเริบได้แล้ว

ย้อนคดิไปถึงตอนครัง้แรกทีน่างเจอเขา ดวงตาน่ากลวัของเขาคูน้ั่น

คงเป็นอาการตอนพิษกู่ก�าเริบ สีเลือดพลุ่งพล่านนั้นคล้ายกับสัตว์ป่า 

ตัวหนึ่ง

ท่าทางแบบนั้น...คงเจ็บมากกระมัง

แม้จะไม่รู้ว่าเหตุใดตอนนางอยู่ข้างกายเขาจึงสามารถระงับพิษกู่

ของเขาได้ แต่ตอนนี้นางต้องพ่ึงพาเขา ดังน้ันนางจึงไม่คิดตระหนี่ท่ี 

จะเป็นยอดสตรีกู้แผ่นดินดูสักครั้ง

นางขยับเข้าไปในอ้อมกอดของชงิโม่เหยียน จากน้ันขยับตวัอยู่นาน

จึงพบต�าแหน่งที่สบายตัวที่สุด แล้วขดตัวเป็นก้อนกลมอีกครั้ง

ชงิโม่เหยียนประหลาดใจมาก ตอนนอนทกุคนืเจ้าตวัเลก็จะไม่ยอม

เข้าใกล้เขาเลย โดยเฉพาะผ่านเรื่องในวันนี้ เมื่อครู่เขายังคิดว่าจะหากรง

มาขังมันไว้หรือใช้โซ่ล่ามมันไว้ดีหรือไม่

หรูเสี่ยวนันย่อมไม่รู้ถึงความคิดของชิงโม่เหยียน หากรู้นางคงจะ

ตวัดกรงเล็บข่วนหน้าเขาให้เป็นเส้นมันฝรั่งแน่นอน

ชิงโม่เหยียนรับรู้ว่าเจ้าก้อนฟูในอ้อมกอดหลับสนิทไปแล้วจาก 
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การหายใจของมนั ก่อนทีก่ลิน่ชะมดเชด็จางๆ กลุม่หนึง่จะค่อยๆ กระจาย

ออกมาจากตัวมัน

เขาเอยีงคอแนบหน้าไปบนแผ่นหลงัท่ีมขีนฟูของมนั ความกังวลในใจ 

ค่อยๆ จางหายไป

ตอนเช้ายามท่ีเสวียนอว้ีเข้ามาก็มองหน่ึงคนหนึ่งสัตว์นอนอิงกัน

หลับสนิทด้วยความประหลาดใจ

ในดวงตาเสวียนอวี้มีไออุ่นขึ้นมาทันใด

ก่ีปีมาแล้วที่พิษกู่ในร่างของซื่อจื่อก�าเริบทุกๆ สิบวัน หลังจาก 

ตะวันตกดินในวันที่สิบพิษก็จะก�าเริบขึ้นมา และสิ้นสุดลงเมื่ออาทิตย์ขึ้น

ในวันถัดมา

การนอนหลบัสนิทอย่างสบายใจเช่นนีเ้ป็นเพียงความเพ้อฝันเท่านัน้

"ซื่อจื่อ..." เสวียนอวี้ส่งเสียงเรียกเบาๆ

ดวงตาของชงิโม่เหยียนเปิดข้ึนในทนัที ดวงตาท่ีตาด�าขาวแยกชดัเจน 

กระจ่างใสอย่างมาก ไม่เหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนเลย

"มีเรื่องอะไร" ชิงโม่เหยียนลุกนั่ง มองดูชะมดเช็ดตัวน้อยท่ียังคง 

นอนหลับอยู่

"มีคนจากศาลต้าหลี่มาขอรับ" เสวียนอว้ีมีสีหน้าลังเล "อีกอย่าง...

ท่านโหวส่งคนมา แจ้งว่าให้ท่านไปหาขอรับ"

คงเป็นเรื่องที่เขาสั่งปิดสวนดอกไม้เมื่อวานถูกท่านโหวรู้เข้าแล้ว

ชงิโม่เหยียนสวมเสือ้ผ้าอย่างช้าๆ "ทางท่านพ่อไว้ก่อนเถอะ ถ้าเขาถาม 

ก็บอกว่าข้ามีงานยุ่งมาก"

เสวียนอวี้รับค�าแล้วก�าลังจะออกไปจัดการ
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"จริงสิ" ชิงโม่เหยยีนเรียกรั้งเสวียนอวี้ไว้ ก่อนจะขยับนิ้วเรียกเข้ามา

ข้างกาย จากนั้นทั้งสองก็กระซิบกระซาบกันพักหนึ่ง

ตอนที่หรูเสี่ยวนันตื่นขึ้นมา ดวงตะวันใกล้จะส่องถึงก้นแล้ว นาง 

ได้กลิ่นหอมเย็นสดชื่นเหมือนปั้วเหอ* นี่คือ...กัญชาแมว!

สัญชาตญาณของสัตว์ท�าให้นางกระโดดขึ้นบนโต๊ะไปตามกลิ่น

บนโต๊ะวางกระถางดอกไม้ไว้ใบหน่ึง ในน้ันปลกูกัญชาแมวไว้ต้นหนึง่

หรูเสี่ยวนันเอาหัวถูไถ หรี่ตาลง ปากก็ส่งเสียงพึมพ�าอย่างลืมตัว

ในตอนนี้เองชิงโม่เหยียนก็พาคนแปลกหน้าสองคนเข้ามา

ทุกคนพอเข้าประตูมาก็เห็นชะมดเช็ดสีด�าท่ีอยู่บนโต๊ะ เจ้าตัวเล็ก

ท่าทางไร้เดียงสานั้นน่ารักอย่างมาก

คนท่ีติดตามข้างกายชิงโม่เหยียนเหล่าน้ันพากันตกตะลึง สายตา 

ที่มองไปยังชิงโม่เหยียนอีกครั้งแฝงความตกใจและประหลาดใจ

พวกเขาจ�าได้ว่ารองตลุาการศาลต้าหลีผู่น้ีก่้อนหน้านีไ้ม่ชอบแมวน่ีนา  

และเพราะเขาชอบเลี้ยงปลาไนท่ีสุด ดังนั้นจึงไม่ชอบใจนักเมื่อเห็นคน 

หรือสัตว์ทุกชนิดที่กินปลาเป็นอาหาร

หรูเสี่ยวนันกอดกระถางชะงักอยู่ตรงนั้น เมื่อครู่ข้าท�าอะไรลงไป!

การกระท�านัน้ เสยีงร้องน้ัน...หรอืนางจะเดนิไปบนเส้นทางการเป็น

สัตว์เลี้ยงนี้จนหันหลังกลับไม่ได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียแล้ว!

* ปั้วเหอ หมายถึงสะระแหน่
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หรเูสีย่วนนัย่ืนหวัออกมาจากในกระถางกัญชาแมวอย่างยากล�าบาก  

แล้วพยายามสงบสติอารมณ์ลง

ตั้งสติๆ ในสายตาพวกเขา ข้าเป็นเพียงสัตว์ธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้น 

ต้องแกล้งท�าเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ชิงโม่เหยียนมองนางแวบหนึ่งแล้วนั่งลงก่อน อีกสองคนจึงน่ังลง

ตามอย่างมีมารยาท

"เสวียนอว้ี ไปเอานมแพะเข้ามาเถอะ" ชิงโม่เหยียนสั่งเสวียนอวี ้

ที่อยู่หน้าประตูเสียงเรียบ

เพียงชั่วครู่ สายตาทั้งหมดก็มาตกอยู่ที่ตัวหรูเสี่ยวนันอีกครา

หรูเสี่ยวนันสะบัดหูที่มีขนฟู แล้วนั่งอยู่ตรงนั้น

ไม่นานเสวียนอวี้ก็เอานมแพะเข้ามาหนึ่งถ้วยเล็ก

หรเูสีย่วนนัลงัเล ไม่รูว่้าควรเดนิเข้าไปหรอืไม่ ปกตติอนนางกินอาหาร 
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ข้างกายจะมีชิงโม่เหยียนเพียงคนเดียว แต่ตอนน้ียังมีคนแปลกหน้า 

อีกสองคนอยู่ด้วย

แม้ว่านางจะกลายเป็นสัตว์ตัวหนึ่ง แต่ในใจยังคงมีความเขินอาย

และส�ารวมของหญิงสาวอยู่

ชิงโม่เหยียนมองหรูเสี่ยวนันอย่างประหลาดใจแล้วส่งเสียงเรียก  

"มานี่"

ท้องของหรูเสี่ยวนันร้องโครกหนึ่งทีทันใด

ใช้ไม่ได้เลยจริงๆ ช่างเถอะ ในเวลานี้จะห่วงหน้าตาไปท�าไม

นางวิ่งเข้าไป ดมกลิ่นนมแพะในถ้วยเล็ก แล้วก้มหน้าลงเริ่มกิน

แผล็บ...แผล็บ...

ภายในห้องถูกกลบด้วยเสียงลิ้นเลียนมแพะในทันที

"กู้เซียนเซิง* พูดต่อไปเถอะ" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ

กู้เซียนเซิงน่ังเหม่อ กว่าจะเลื่อนสายตาจากตัวหรูเส่ียวนันได้ 

ไม่ง่ายนัก "เมือ่คนืฝ่ายทะเบยีนสารของศาลต้าหลีเ่กดิไฟไหม้ เอกสารถูก 

เผาท�าลายไปจ�านวนหนึ่ง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสารหายตัวไป  

พวกเราส่งคนไปหาตัวเขาที่บ้าน ผลปรากฏว่าเขาไม่ได้กลับบ้านสามวัน 

แล้ว"

ชิงโม่เหยียนขมวดค้ิว "ได้ตรวจสอบแน่ชัดหรือยังว่าเอกสารอะไร 

ถูกเผาไปบ้าง"

กู้เซียนเซิงมองสหายร่วมงานข้างกายพลางเอ่ยตอบ "ข้ากับ 

* เซียนเซิง (ซิงแซหรือซินแส) เป็นค�าเรียกปัญญาชนในสมัยโบราณเพ่ือแสดงความยกย่องผู้มีความรู้  
จึงมักใช้เรียกครูบาอาจารย์ หมอรักษาโรค หมอดู นอกจากนี้ยังใช้กล่าวถึงผู้เป็นสามี ปัจจุบันค�าน้ียังใช ้
ในความหมายว่า Mister ด้วย
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เสมียนศาลทงัเซียนเซงิตรวจสอบแล้ว ไม่มเีอกสารส�าคญัอะไรขาดหาย...

แต่เพราะห้องฝ่ายทะเบยีนสารไฟไหม้ จงึต้องตรวจสอบเอกสารและบญัช ี

ให้ครบถ้วนเพิ่มเติม"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้าเบาๆ "พวกท่านตรวจสอบต่อไป เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายทะเบียนสารที่หายไปเป็นใคร"

"จี๋ฟู่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในศาลต้าหลี่" กู้เซียนเซิงตอบ

ชิงโม่เหยียนครุ่นคิดพลางหยิบของว่างมาชิ้นหน่ึง บิให้แตกแล้ว 

โยนลงในถ้วยเล็กตรงหน้าหรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันปากกินอาหาร แต่หูกลับต้ังขึ้นฟังพวกเขาคุยกัน  

เห็นชิงโม่เหยียนโยนของว่างเข้ามาก็ร้องจี๊ดๆ อย่างเบิกบานใจสองที  

กินอย่างเต็มที่มากขึ้น

กู้เซียนเซิงเป็นเจ้าหน้าที่จดบันทึกในศาลต้าหลี่ เป็นคนเก่าแก่ของ

ศาลต้าหลีเ่ช่นเดยีวกับทังเซยีนเซงิท่ีเป็นเสมยีนศาล นบัจากชงิโม่เหยียน 

ขึ้นมาอยู่ในต�าแหน่งรองตุลาการ นี่เป็นครั้งแรกท่ีพวกเขาเห็นอีกฝ่าย 

สนใจเรื่องที่นอกเหนือจากคดีความ

"ตุลาการใหญ่ศาลต้าหลี่ติดตามฮ่องเต้ไปล่าสัตว์ยังไม่กลับมา  

ต้องขอให้รองตุลาการช่วยตัดสินใจแล้ว"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้า "ข้าจะไปกับพวกท่าน"

กู้เซียนเซิงกับทังเซียนเซิงลุกขึ้นเตรียมจะเดินออกไป ทว่าพวกเขา

ต่างชะงกัฝีเท้าเลก็น้อยและหนัไปมองชะมดเชด็ตวัน้อยท่ีก้มหน้ากินอาหาร 

อยู่บนโต๊ะ

ยามน้ีเองเสวียนอว้ีมาปรากฏตัวทีห่น้าประตู พูดเสียงเบาว่า "ซือ่จือ่ 
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ท่านโหวส่งคนมาแล้วขอรับ..."

กู้เซียนเซิงกับทังเซียนเซิงท�างานในศาลต้าหลี่มานาน ล้วนเป็น 

คนฉลาด พอได้ยินเช่นนั้นก็รีบพูดว่า "พวกเราขอกลับไปก่อน"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้า "แล้วข้าจะตามไป"

หรเูสีย่วนนัเพ่ิงจะกินอิม่ก็เหน็พ่อบ้านในจวนว่ิงเข้ามาจากข้างนอก 

"ซื่อจื่อ ท่านโหวมีค�าสั่งให้ท่านก�าจัดแมวป่าที่ก่อเรื่องนั้นทิ้งไปขอรับ"

อะไรนะ!

ขนคอของหรูเสี่ยวนันตั้งขึ้นทันที นางไปหาเรื่องใครเข้าหรือ อยู่ดีๆ 

จะมาก�าจัดนางทิ้งด้วยเหตุใดกัน

เพ่ิงสิ้นเสียงพูดของพ่อบ้าน นางก็กระโดดพุ่งไปทางชิงโม่เหยียน 

ทันที

ความหวาดกลัวและกระวนกระวายในดวงตาสีเขียวเป็นใครก็ 

มองออก

ชิงโม่เหยยีนถกูดวงตาคูน่ีท้�าให้ตกใจ เหน็มันพุง่มาตรงหน้าตนเอง

อย่างไม่ลังเล กระโดดขึ้นบนตัวเขา พยายามมุดเข้าอ้อมอกของเขา

มันมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะเก็บมันเอาไว้แน่นอน ความเช่ือม่ัน

อย่างเต็มเปี่ยมมาจากที่ใดกันหนอ...

เจ้าก้อนขนขดตัวเข้าสูอ้่อมอกของเขา ร่างกายสัน่เทาของมนัท�าให้ 

มุมหนึ่งในหัวใจของเขาอ่อนยวบลง
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หรเูสีย่วนันมดุตัวเข้าไปในเสือ้ของชงิโม่เหยียน เหลือเพียงขนหางฟู 

ที่ยังโผล่ออกมาข้างนอก ดูแล้วน่าข�า

แต่คนที่เห็นฉากนี้กลับไม่มีใครกล้าหัวเราะ เพราะในตอนนี้สีหน้า

ของชิงโม่เหยียนเย็นชาอย่างยิ่ง

"ก�าจัดทิ้งหรือ"

"ท่านโหวมคี�าสัง่เช่นนีข้อรบั" พ่อบ้านพูดอย่างตืน่ตระหนก "ซือ่จือ่...

จะหมกมุ่นจนไม่สนใจความก้าวหน้าไม่ได้ขอรับ"

ชิงโม่เหยียนปั้นหน้าเครียด "เรื่องน้ีท่านพ่อย่อมไม่ต้องเป็นห่วงข้า 

งานในศาลต้าหลี่ข้ามีความคิดของตัวเอง ไม่ท�าให้ท่านพ่อขายหน้า 

อยู่แล้ว" พูดจบเขาก็ดึงตัวหรูเสี่ยวนันออกมาจากในอ้อมอก อุ้มไว้ใน 

อ้อมแขนแล้วเดินออกไปข้างนอก

หรูเสี่ยวนันแอบมองไปทางด้านหลังของชิงโม่เหยียน เห็นเพียง 
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เสวียนอว้ีถือกระถางกัญชาแมวเดินตามหลัง ส่วนพ่อบ้านในจวน 

หน้าซีดเผือด เหมือนไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรต่อไป

"จี๊ดๆ" หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้นมองชิงโม่เหยียน

แบบนี้ดีจริงหรือ เพราะข้าท�าให้ท่านต้องผิดใจกับพ่อตนเอง...

ชิงโม่เหยียนรู้สึกถึงความไม่สบายใจในดวงตาของนาง จึงย่ืนมือ 

มาบิดหูที่มีขนปุยของนางแผ่วเบา "เป็นห่วงตัวเจ้าเองก่อนเถอะ วันหน้า

อย่าวิ่งส่งเดชอีก"

"จี๊ดๆ" แน่นอนๆ ข้ารับปาก หรูเสี่ยวนันพยักหน้าหงึกๆ

ชงิโม่เหยียนพาหรเูสีย่วนนัออกจากจวนและเดนิทางไปยังศาลต้าหลี่

นางเงยหน้าขึ้นมองแผ่นป้ายที่แขวนสูงบนประตูศาลต้าหลี่พลาง

อ้าปากกว้างด้วยความตกตะลึง ทุกอย่างเบื้องหน้าสายตาย่ิงใหญ่มาก  

นี่ดูเหมือนจะเป็นศาลในสมัยโบราณ นางติดตามเจ้านายที่มียศสูงจริงๆ

ชิงโม่เหยียนพานางเข้าไปในศาลต้าหลี่ พอเข้าไปในห้องแล้ว  

เสวียนอวี้ก็วางกัญชาแมวไว้บนขอบหน้าต่าง

ชิงโม่เหยียนสั่งการว่า "ไปเชิญท่านหมอมา"

เสวียนอว้ีไปแล้ว ไม่นานข้างนอกก็มท่ีานหมอหน้าตาหมดจดผูห้น่ึง

เข้ามา

"รองตุลาการ" ท่านหมอแสดงความเคารพพลางเอ่ยถาม "รู้สึก 

ไม่สบายอีกหรือ"

"ไม่ใช่" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "ฉางเฮิ่น เจ้ามาตรวจชีพจร 

ให้ข้าก่อน ดูซิว่าพิษกู่ในตัวข้ายังอยู่หรือไม่"



66

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 1

ท่านหมอนั่งลงตรงหน้าโต๊ะ ชิงโม่เหยียนก็ยื่นแขนออกไปทันที

หรูเสี่ยวนันนั่งลงข้างๆ พร้อมกะพริบดวงตาสีเขียวมองดูพวกเขา

นิว้มอืของท่านหมอผูน้ั้นเรยีวยาว หรเูสีย่วนนัรบัรูถึ้งความแตกต่าง

ของเขาได้ทันที นางขยับไปหลายก้าว ดวงตาจ้องไปที่ตัวของท่านหมอ

เพราะบนตัวสวมชุดยาวตัวโคร่ง ดังน้ันนางจึงคิดอะไรไม่ออก  

แต่ก็รู้สึกว่า...นิ้วมือคนผู้นี้ไม่เหมือนบุรุษนัก

นางคิดเช่นน้ีแล้วจึงย่ืนเท้าออกมา กดไปบนแผ่นอกของอีกฝ่าย

อย่างแม่นย�าโดยไม่รู้ตัว

นุ่มมาก หรูเสี่ยวนันหรี่ตา เท้ากดลงไปอีกครั้ง ถูกต้อง มันนุ่มมาก  

อาๆ สัมผัสเด้งดีมาก...

สิ่งที่นางเดาไม่ผิดจริงๆ ท่านหมอผู้นี้เป็นสตรีที่ปลอมตัวเป็นบุรุษ

นางก�าลังจมอยู่ในสัมผัสอ่อนนุ่ม ทันใดนั้นก็รู้สึกว่าบรรยากาศ 

รอบตัวแปลกไปเล็กน้อย พอเงยหน้าขึ้นก็ตกใจที่เห็นชิงโม่เหยียนกับ 

ท่านหมอก�าลงัจ้องนาง และเท้าของนางก็ยังกดอยู่ท่ีแผ่นอกของท่านหมอ

ผู้นั้นอยู่

"รองตุลาการ..." ท่านหมอมีสีหน้าขัดเขิน

ชิงโม่เหยียนจับหลังคอของหรูเสี่ยวนันแล้วยกนางขึ้นมาทันที

"เจ้าตัวเล็กนี่ลามกเล็กน้อย" เขาพูดเสียงเรียบ "เจ้าไม่ต้องถือสา"

ใครลามก! ข้าแค่อยากพิสูจน์สักหน่อยว่าท่านหมอผู้น้ีเป็นหญิง 

หรือไม่!

หรูเสี่ยวนันร้องจี๊ดๆ อย่างไม่พอใจ

ชงิโม่เหยียนไม่สนใจนาง ยังคงพูดกับท่านหมอต่อไป "พิษกูใ่นตวัข้า 
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มีท่าทีจะน้อยลงหรือไม่"

ท่านหมอส่ายหน้า "ครั้งก่อนข้าเคยพูดไว้แล้ว อยากจะขจัดพิษกู่ 

ให้หมดต้องหาตวัยาเหนีย่วน�ามาให้ครบ ไม่อย่างนัน้จะท�าให้ชพีจรหัวใจ

แตกซ่านจนตาย"

หรูเสี่ยวนันเบิกตาโตอย่างตกใจยิ่ง

พิษกู่ร้ายกาจอย่างนี้ เห็นทีชิงโม่เหยียนเป็นเจ้านายที่สามารถตาย

ได้ทุกเมื่อ ไม่รู้เช่นกันว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าใด

นางก�าลังคิดอยู่ พลันได้ยินท่านหมอส่งเสียงเอ๋หน่ึงทีก่อนจะเอ่ย

ถามขึ้น

"นี่คือชะมดเช็ดหรือ"

"ใช่แล้ว" ชิงโม่เหยียนวางหรูเสี่ยวนันกลับลงบนโต๊ะ "เป็น 

เครือ่งบรรณาการจากแคว้นฉ ีหนีออกมาจากลานล่าสตัว์หลวง ถูกข้าเก็บได้"

ท่านหมออุ้มหรูเสี่ยวนันมาใกล้ๆ ใบหน้าตนเอง ไม่รู้เพราะเหตุใด 

ในใจหรเูสีย่วนนัจงึมลีางสงัหรณ์ไม่ดีพุ่งขึน้มา นางจงึถีบเท้าหลังอย่างแรง  

อยากจะหนใีห้ห่าง ทว่าแรงของนางน้อยเกินไป ดิน้ไม่หลดุเลยแม้แต่น้อย

"ถูกต้องๆ เป็นกลิ่นชนิดนี้" ท่านหมอพูดอย่างต่ืนเต้น "กล่ิน 

ชะมดเชด็น้ีเป็นตัวยาเหนีย่วน�าตวัหน่ึงท่ีสามารถระงับพิษกู่ในร่างท่านได้ 

ขอเพียงสกัดกลิ่นหอมนี้ออกมา ท�าเป็นถุงหอมพกติดตัว แม้จะถอนพิษ

ไม่ได้ แต่สามารถยับย้ังการก�าเรบิของพิษทุกสบิวันในตวัรองตลุาการได้"

หรูเสี่ยวนันตัวแข็งเกร็งไปในทันใด

ท�าเป็นถุงหอม?!

จากนั้นภาพในสมองของนางล้วนเป็นภาพของตัวเองถูกเชือดแล้ว
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มีเลือดไหลนองออกมา

มะ...ไม่เป็นไร สงบสติ สงบสติไว้...

นางบอกตัวเองไม่หยุด

ต้องหาทางกลับไปก่อน...กลับไปได้ก็หมดเรื่องแล้ว
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ท่านหมอฉางเฮิ่นอุ้มชะมดเช็ดน้อยด้วยสีหน้าต่ืนเต้นยินดีพลาง 

เอ่ยต่ออีกว่า "รองตุลาการ เรื่องนี้ชักช้าไม่ได้ ตอนนี้ก็มอบมันให้ข้าเถอะ 

ถ้าราบรื่น ราวสามวันข้าก็ท�าถุงหอมออกมาได้แล้ว"

ชิงโม่เหยียนมองดูชะมดเช็ดสีด�าที่จ้องมองเขาด้วยดวงตาสีเขียว 

คู่นั้น ไม่รู้เพราะเหตุใด เขารู้สึกว่าสายตามันดูเย็นชาย่ิง และยังแฝง 

ความเหินห่างเอาไว้อย่างมากด้วย

"ไม่ต้อง" ชิงโม่เหยียนยื่นมือไปอุ้มชะมดเช็ดน้อยกลับคืนมา

ฉางเฮิน่พูดอย่างไม่เข้าใจว่า "ท�าเป็นถุงหอมตดิตวัสะดวกกว่าทีท่่าน

จะเลี้ยงมันมาก"

แท้จริงแล้วชิงโม่เหยียนมีหรือจะไม่รู้หลักการข้อน้ี ท�าเป็นถุงหอม

พกติดตัว สะดวกกว่าการเลี้ยงเจ้าตัวเล็กท่ียุ่งยากและไม่อยู่สุขตัวนี ้

มากจรงิๆ เพราะหากช่วงเวลาส�าคญัมนัหายไป คนทีเ่คราะห์ร้ายก็คอืเขา
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แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด เห็นความเย็นชาและเหินห่างจากแววตาของ

เจ้าตัวเล็กนี้แล้ว เขาก็รู้สึกไม่สบายใจ

"เรื่องนี้พักไว้ก่อน รอจัดการงานตรงหน้าเหล่าน้ีให้เสร็จก่อน 

ค่อยว่ากัน"

ในเมื่อชิงโม่เหยียนตัดสินใจแล้ว คนที่เป็นหมอก็ไม่อาจพูดอะไร 

ได้อีก จึงเขียนใบสั่งยาบ�ารุงร่างกายให้แล้วก็เดินออกไป

ชงิโม่เหยียนเริม่จดัการเอกสารทีก่องสมุหลายวันเหล่านี ้ตุลาการใหญ่ 

ของศาลต้าหลี่ไม่อยู่ มีเรื่องมากมายที่เขาต้องตัดสินใจเอง

ชะมดเช็ดน้อยขดตัวอยู่บนโต๊ะของเขา

ชิงโม่เหยียนก้มหน้าอ่านเอกสารบนโต๊ะ แต่สายตากลับกวาดมอง

เจ้าตัวเล็กที่ขดตัวอยู่บนโต๊ะนั้นบ่อยครั้ง

เทียบกับช่วงปกติ มันดูสงบน่ิงมากอย่างเห็นได้ชัด ก้มหัวลง 

ไม่มีชีวิตชีวา ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่

สัตว์วิเศษแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปจริงๆ มันเข้าใจได้ทั้งหมดว่าท่ี 

ฉางเฮิ่นท่านหมอประจ�าศาลต้าหลี่พูดหมายถึงอะไร

แต่ว่า...มีเรื่องหนึ่งที่เขาไม่อยากบอกมัน

แม้จะใช้มันเป็นตัวยาเหนี่ยวน�า เขาก็จะไม่ท�าอันตรายมันถึงชีวิต

"เจ้ากลัวอะไรอยู่" ชิงโม่เหยียนพูดเปรยขึ้นมา

หรูเสี่ยวนันตกใจเล็กน้อย ก่อนจะหันหน้าไปมองเขา ในห้อง

นอกจากนางกับเขาแล้ว ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใด นี่เขาก�าลังคุยกับนางหรือ

ชิงโม่เหยียนยื่นมือมาบีบหูของนาง

หรูเสี่ยวนันหลบมือของเขาอย่างไม่พอใจ แล้วสะบัดปลายหู
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"เจ้ากลัวว่าข้าจะเอาเจ้าไปท�าตัวยาเหนี่ยวน�าสินะ" ชิงโม่เหยียน 

จ้องหน้านาง ดวงตาที่ตาด�าขาวแยกกันชัดเจนดูอ่อนโยนอย่างมาก

หรูเสี่ยวนันไม่รู้สึกตัวเลยว่าดวงตาของตัวเองที่จ้องอีกฝ่ายนั้นมอง

จนเหม่อลอยไปเสียแล้ว

ครั้งแรกตอนที่เห็นเขา ดวงตาที่เต็มไปด้วยสีเลือดคู่นั้นยังคงติด 

อยู่ในสมองของนาง การมองตาเขาโดยตรงเช่นนี้นับเป็นคราแรก นาง 

มองเขาอย่างกังวล เห็นเงาของตัวนางเองอยู่ในดวงตาของเขา เหมือน

เป็นเงาสะท้อนน�้าในทะเลสาบที่ใสกระจ่าง

ท่าทางเซ่อซ่าของนางดูจะท�าให้เขาพอใจอย่างยิ่ง

"ขอเพียงเจ้าอยู่ข้างกายข้าอย่างเชื่อฟัง ข้าจะไม่เอาชีวิตน้อยๆ  

ของเจ้า" เขาพูดเชิงข่มขู่

หรูเสี่ยวนันตัวสั่นร้องจี๊ดๆ สองทีแล้วผงกหัวน้อยๆ

"แต่ถ้าเจ้ากล้าหนีไป...ถึงตอนนั้นอย่าโทษว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกัน" 

มือของเขาบีบรอบคอของนาง คออ่อนนุ่มนั้นเพียงแค่ออกแรงเล็กน้อย 

ก็สามารถหักได้

"จี๊ดๆ..." หรูเสี่ยวนันรีบเปลี่ยนเป็นหน้าตาเชื่อฟัง ซ�้ายังใช้หัวถูไถ 

มือของเขาอย่างประจบประแจงอีกด้วย

ชิงโม่เหยียนเห็นเจ้าตัวเล็กน้ีถูกเขาขู ่ส�าเร็จแล้วก็รู ้สึกได้ใจ  

ก้มหน้าลงอ่านเอกสารต่อไป ไม่ได้สังเกตเห็นประกายเบาบางที่ 

แวบผ่านในดวงตาเจ้าชะมดเช็ดเลย

สิ่งท่ีเขาไม่รู้ก็คือเพราะการข่มขู่ที่เป็นนิสัยเสียเช่นนี้ของเขา ท�าให้

เขาเกือบจะเสียความเชื่อมั่นที่นางมีต่อเขาไปเสียแล้ว
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"รองตลุาการ สบืได้ร่องรอยของเจ้าหน้าทีจ่ีฟู่๋แล้วขอรับ" กู้เซยีนเซงิ

เจ้าหน้าที่จดบันทึกของศาลต้าหลี่เดินเข้ามา

"เป็นอย่างไรบ้าง" ชิงโม่เหยียนเงยหน้าขึ้นถาม

"สี่วันก่อน มีคนเคยเห็นจี๋ฟู่ไปที่หอเชียนเล่อตรงถนนหงเจีย"

ภายหลังจี๋ฟู่ก็หายตัวไป หมายความว่าน่ีเป็นคร้ังสุดท้ายท่ีม ี

ผู้พบเห็นจี๋ฟู่

ชิงโม่เหยียนมีแววตาสงสัย "สืบได้ความอะไรอีกหรือไม่"

กู้เซียนเซิงส่ายหน้าจนใจ "เถ้าแก่เนี้ยหอเชียนเล่อไม่ใช่คนที่พูดจา

ด้วยได้ง่าย นางบอกว่าจ�าไม่ได้แล้ว"

ชิงโม่เหยียนครุ่นคิดสักครู่ ทันใดนั้นก็ปิดเอกสารในมือแล้วลุกข้ึน

ตะโกนเรียกไปนอกประตู "เสวียนอวี้ เตรียมม้า"

ยังไม่ทันรอให้หรูเสี่ยวนันคิดอะไร หลังคอของนางก็ถูกคนยกข้ึน 

เสียแล้ว

ชิงโม่เหยียนจับนางขึ้นมาอุ้มในอ้อมอกอย่างเบามือ

นี่จะไปที่ใดหรือ หรูเสี่ยวนันมองทุกคนอย่างสงสัย

ชิงโม่เหยียนก้าวยาวออกจากประตูศาลต้าหลี่ จากน้ันเสวียนอวี ้

จูงม้ามายืนอยู่ข้างๆ อย่างนอบน้อม

"ซื่อจื่อ พวกเราจะไปที่ใดหรือขอรับ" เสวียนอวี้เอ่ยถาม

ชิงโม่เหยียนตอบอย่างเด็ดเดี่ยว "ถนนหงเจีย หอเชียนเล่อ"

พอได้ยินค�าพูดนีแ้ล้ว หขูองหรเูสีย่วนนัก็ต้ังขึน้ทันท ี นางแค่ฟังชือ่นี้ 

ก็เดาได้แล้วว่าเป็นสถานที่ใด เป็นสถานที่แห่งมวลบุปผางาม ตรอกแห่ง

ความงามในสมยัโบราณ...มโีอกาสได้เห็นสิง่เหล่านีกั้บตาตวัเอง ช่างเป็น
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เรื่องที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆ

ชงิโม่เหยียนมองดทู่าทางตืน่เต้นผดิปกตขิองเจ้าก้อนขนในอ้อมอก

แล้ว ก็ยกมุมปากยิ้มอย่างห้ามไม่อยู่ เป็นชะมดเช็ดที่ลามกตัวหนึ่งจริงๆ
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ในท่ีสุดชิงโม่เหยียนและหรูเสี่ยวนันท่ีถูกเขากอดไว้ในอ้อมอกก็ 

เดินทางมาถึงถนนหงเจีย

อากาศบริเวณนี้มีกลิ่นแป้งหอมลอยฟุ้ง หรูเสี่ยวนันจามออกมา

อย่างห้ามไม่อยู่

กลิ่นแสบจมูกเหลือเกิน นางเอาเท้าปิดจมูก

"ฮัดเช้ย! ฮัดเช้ย!"

หลังจากกลายเป็นสัตว์ การดมกลิ่นของนางดีกว่าเมื่อก่อน 

หลายเท่า กลิ่นหอมแบบนี้กลับท�าให้นางทนรับไม่ไหว

ชิงโม่เหยียนใช้แขนเสื้อบังนางที่อยู่ในอ้อมอก มีการบังชั้นน้ี  

กลิ่นหอมแสบจมูกน้ันเบาลงไปไม่น้อย แต่นางกลับมองไม่เห็นภาพ 

ข้างนอกแล้ว นางจะยอมได้อย่างไร

ชิงโม่เหยียนเห็นเจ้าตัวเล็กในอ้อมอกจามไม่หยุด แต่ตากลับ
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พยายามมองสอดส่ายไปทัว่ คิว้ของเขากเ็ลกิขึน้ทันที ก่อนจะยกแขนเสือ้

ขึ้นบังมันไว้อีกครั้ง

"ห้ามดู"

"จี๊ดๆ" หรูเสี่ยวนันส่งเสียงร้องโอดครวญ สาวงามมากมายแบบนั้น 

ไม่ดูก็เสียดายแย่

"ดูมากไปจะเป็นตากุ้งยิงเอาได้" จากน้ันชิงโม่เหยียนก็อุ้มมัน 

พลางเดินเข้าไปในหอเชียนเล่อ

หรูเสี่ยวนันขยับไปมา ส่งเสียงร้องจี๊ดๆ อยู่ในแขนเสื้อเขา

โกหก ผีเท่านั้นที่เชื่อท่าน

ข้างหูมีเสียงหัวเราะเอียงอายของหญิงสาว "คุณชาย เชิญข้างใน

เจ้าค่ะ"

ชิงโม่เหยียนพาเสวียนอวี้เข้าไปในหอเชียนเล่อ

หรูเสี่ยวนันอยู่ในแขนเสื้อเขาพยายามอยู่นานก็มุดออกมาไม่ได้ 

เหนื่อยจนนางหายใจหอบ

ไม่รู ้ว ่าผ่านไปนานเท่าใด ชิงโม่เหยียนจึงขยับแขนเสื้อออก  

หรูเสี่ยวนันย่ืนหัวออกมาหายใจยาว และก�าลังเตรียมจะชื่นชมเหล่า 

สาวงามรอบข้างอย่างตื่นตาตื่นใจ

"ฟ่อๆ..." มีเสียงคุกคามลอยมาจากข้างหน้า

งูขาวตัวหนึ่งขดตัวอยู่บนโต๊ะ แลบลิ้นใส่พวกเขาอยู่

งู!

ขนทั้งตัวของหรูเสี่ยวนันพองขึ้นในทันที นางวิ่งพรวดขึ้นไปบนไหล่

ของชิงโม่เหยียนและหลบไปด้านหลังของเขา
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ชิงโม่เหยียนนั่งบนเก้าอี้อย่างสบายใจ

งูขาวตัวนั้นยื่นหัวมา ลิ้นแดงสดตวัดเข้าออก

"เรื่องที่เกิดในหอเชียนเล่อ เรื่องใดบ้างจะรอดพ้นสายตาของ 

รุ่นเอ๋อร์เจี่ย* ได้" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ ดูราวกับไม่สังเกตเห็นงูขาว 

ที่ขดตัวอยู่บนโต๊ะเลยแม้แต่น้อย

เสียงหัวเราะคิกคักของหญิงสาวดังลอยมาจากประตู

"ข้าคิดว่าผู้ใดเสียอีก ท่ีแท้ก็รองตุลาการศาลต้าหล่ีน่ีเอง เด็กๆ  

รีบเอาชาชั้นดีมาเร็วเข้า"

หรูเสี่ยวนันย่ืนหัวออกมาจากข้างหลังของชิงโม่เหยียน เห็นเพียง

หญิงสาวแต่งตัวงดงามคนหนึ่งเดินเข้ามาจากนอกประตู ดูแล้วคงมีอายุ

ยี่สิบกว่าปี รูปร่างอวบอิ่ม เสื้อตรงหน้าอกถูกดันจนเหมือนจะระเบิด

สุดยอด...หรูเสี่ยวนันก้มหน้าลงมองไปท่ีหน้าอกของตัวเองทันที  

ซึ่งยามนี้นับได้ว่าเป็น 'ที่ราบกว้างใหญ่'

ให้ตายเถอะ นางลืมไปได้อย่างไร ตอนนี้นางเป็นแค่ชะมดเช็ด 

ตัวหนึ่ง จะมีหน้าอกมาจากที่ใดได้เล่า

ชิงโม่เหยียนไม่ได้สังเกตเห็นความผิดหวังของเจ้าตัวน้อยที่อยู ่

ข้างหลังเขา แต่หญิงตรงหน้ากลับเห็นฉากน่าสนุกนี้

"ช่างเป็นเจ้าตัวเล็กท่ีน่ารักจริงๆ" รุ ่นเอ๋อร์เจี่ยเดินเข้ามายื่นมือ 

คิดจะลูบหัวของหรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันท�าเสียงฮึดฮัด หลบเลี่ยงมือของนางที่ยื่นมาจับ

"เอ๋? ตัวเล็กอย่างนี้ก็จ�าหน้าคนได้แล้วหรือ" รุ่นเอ๋อร์เจ่ียพูดอย่าง

* เจี่ย หมายถึงพี่สาว เป็นค�าเรียกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า และเป็นค�าเรียกหญิงนางโลม
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ประหลาดใจ "เจ้าตัวเล็กน่ารักเช่นนี้ รองตุลาการยกให้ข้าได้หรือไม่"

ชิงโม่เหยียนยื่นมือไปจับหรูเสี่ยวนันออกมาจากข้างหลังตนเอง  

แล้ววางลงบนตักอย่างเบามือ

"อย่างอื่นได้ทุกอย่าง แต่สิ่งน้ีไม่ได้ เรื่องของจี๋ฟู่ท่านเสนอราคา 

มาเถอะ"

รุ่นเอ๋อร์เจี่ยหัวเราะ "ข้าไม่ขาดเงิน แค่รู้สึกว่าเสี่ยวไกวของข้าเหงา 

ดังนั้นจึงอยากหาเพื่อนให้มันสักตัว"

นางเพ่ิงพูดจบ งูขาวบนโต๊ะตัวน้ันก็เลื้อยไปหานาง สุดท้ายไปพัน

บนแขนของนางอย่างช้าๆ

ชื่อของงูตัวนี้คือเสี่ยวไกวหรือ

หรเูสีย่วนนัขนลกุ อยากเก็บนางไว้เป็นเพ่ือนเจ้างตูวันีห้รอื...ล้อเล่น

น่า มันจะไม่กินนางในค�าเดียวหรือไร

"ข้าจ�าได้ว่าเดือนทีแ่ล้วใกล้กับถนนหงเจยีนีเ้กิดคดถึีงชวิีตหลายคดี 

ล้วนกองสมุอยู่ในทีว่่าการ เดอืนนีอ้าจต้องสะสางคดเีสียแล้ว" ชิงโม่เหยียน 

พูดอย่างช้าๆ

หรูเสี่ยวนันรู้สึกว่าในค�าพูดนี้แฝงการข่มขู่ไว้อย่างเต็มเปี่ยม

รุ่นเอ๋อร์เจี่ยแววตากลิ้งกลอก บนใบหน้าฉายรอยย้ิมสดใส  

"รองตุลาการอยากจะสอบถามเรื่องอะไร บอกมาได้เลย"

ตกลงกันได้เรว็แบบนีเ้ชยีวหรอื หรเูสีย่วนันแอบตกใจ คนท่ีข้องแวะ

กับเส้นทางด�ามืดและผู้มีอิทธิพลช่างน่ากลัวนัก

"จี๋ฟู่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนสารของศาลต้าหลี่สี่วันก่อนมาที่หอ 

ของท่าน ตอนนั้นข้างกายของเขามีใครบ้าง จากไปเมื่อใด"
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ชิงโม่เหยียนถามติดกันเป็นชุด รุ่นเอ๋อร์เจี่ยไม่รีบไม่ร้อน เรียก 

หญิงสาวของหอเชียนเล่อคนหนึ่งเข้ามาตอบ

หรเูสีย่วนนัไม่มแีก่ใจฟังพวกเขาคยุกัน ความสนใจทัง้หมดของนาง

อยู่ที่ของกินที่อยู่บนโต๊ะเหล่านั้น

มีขนมวุ้นดอกกุ้ย นางอยากลองกินมาก แต่งูขาวตัวนั้นยังอยู่ใกล้ๆ 

นางไม่กล้าแอบไปกินเอง

ในตอนที่นางขบฟันด้วยความว้าวุ่นใจ นอกหน้าต่างก็มีเงาด�า 

แวบผ่านไป

พอย่ืนหน้ามองไปก็ต้องตกใจทีเ่ห็นนอกหน้าต่างทีแ่ง้มไว้มหีน้าคน

โผล่ออกมา หน้าเขียวซีดไม่มีสีเลือด...

นี่มันตัวอะไร! หรูเสี่ยวนันขายืดตรงเหมือนเผชิญกับศัตรูในทันที

"ใครน่ะ!" รุ่นเอ๋อร์เจี่ยตะคอก พร้อมกับที่งูขาวเส่ียวไกวถูกนาง 

สะบัดดังขวับและพุ่งทะลุออกนอกหน้าต่างไป
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ในขณะเดียวกับท่ีงูขาวถูกเถ้าแก่เนี้ยหอเชียนเล่อโยนออกไป 

นอกหน้าต่าง ชิงโม่เหยียนก็อุ้มหรูเสี่ยวนันออกประตูไป

หรูเสี่ยวนันเบิกตาอย่างตื่นเต้นตกใจ แต่นอกหน้าต่างมีเพียงงูขาว

นอนขดอยู่ตรงนัน้ นอกจากน้ีแล้วไม่ปรากฏว่ามใีครอืน่ทีน่่าสงสยัอยู่เลย

"เป็นไปได้อย่างไร...หรอืความรูส้กึของข้าผดิไป" รุน่เอ๋อร์เจีย่ย่ืนมอื

ออกไปข้างหน้า งูขาวก็เลื้อยพันข้อมือนางขึ้นมา

"ไม่ใช่" ชิงโม่เหยียนอุ้มหรูเสี่ยวนันมือเดียวแล้วย่อตัวลง

บนพื้นนอกหน้าต่างมีรอยเท้ารางเลือนรอยหนึ่งทิ้งเอาไว้

หรูเสี่ยวนันคิดถึงใบหน้าซีดไร้สีเลือดท่ีเห็นนอกหน้าต่างเมื่อครู่ 

ก็ส่งเสียงร้องจี๊ดๆ อย่างร้อนใจ

ข้าก็เห็น ข้าก็เห็นเช่นกัน

ทว่าไม่มีใครเข้าใจว่านางพูดอะไร
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รุ่นเอ๋อร์เจี่ยเข้ามาดูด้วย แล้วพูดอย่างประหลาดใจ "นี่คืออะไร"

นั่นเป็นรอยเท้าเล็กๆ คู่หนึ่ง ทว่ามันเล็กเกินไป ไม่สังเกตให้ด ี

จะมองไม่เห็นเลย

"ความรู้สึกของข้าคงผิดไปกระมัง" รุ่นเอ๋อร์เจี่ยกล่าว

ชงิโม่เหยียนขมวดหวัคิว้ "เมือ่ครูท่่านบอกว่าจีฟู่๋ออกจากหอเชยีนเล่อ 

ไปเองหรือ"

"เขาต้องออกไปเองอยู่แล้ว ท่ีหอของพวกเราไม่รับเลี้ยงคนที ่

ไม่เก่ียวข้อง" รุ่นเอ๋อร์เจี่ยพูดด้วยรอยย้ิมอ่อนหวาน "และวันน้ันเขาก็ 

ไม่ได้นัดใคร...แค่เรียกหงหลิงมาด่ืมสุราด้วย อยู่ท่ีนี่ราวหนึ่งชั่วยาม*  

ก็จากไป?"

หงหลิงยืนอยู่ข้างกายรุ ่นเอ๋อร์เจี่ย นางพยักหน้าแล้วพูดว่า  

"วันน้ันจี๋ฟู่สั่งสุราสองกา ตอนข้าดีดพิณเขาก็ดูใจลอย ต่อมามีคนมา 

เคาะประตูผิดห้อง จี๋ฟู่เป็นคนไปเปิดประตูเอง ยืนอยู่ตรงประตูไม่รู้ว่า 

พูดอะไรกับคนผู้นั้นบ้าง พอกลับมาก็เหมือนคนเมา หมอบอยู่บนโต๊ะ

ตลอด ข้าเห็นเขาเป็นเช่นนั้นจึงไปหยิบน�้าแกงสร่างเมา แต่ตอนที ่

กลับมาภายในห้องก็ไม่มีใครอยู่แล้ว"

เบาะแสของจี๋ฟู่ขาดหายไปเช่นนี้เลยหรือ

หรูเสี่ยวนันเห็นในดวงตาชิงโม่เหยียนฉายแววผิดหวัง จึงเอาเท้า

แตะบนหลังมือของเขาเบาๆ

ชิงโม่เหยียนรับรู ้ถึงความอบอุ่นบนหลังมือ จึงก้มหน้าลงมอง  

ดวงตาสีเขียวสุกใสแฝงความเป็นห่วงอย่างไม่ปิดบัง

* ชั่วยาม หน่วยเวลาโบราณของจีน 1 ชั่วยามเท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ชิงโม่เหยียนบีบหูของมัน สัมผัสท่ีมือน้ันดีมาก ไม่รู้เพราะเหตุใด 

ความไม่สบายใจแต่เดิมกลับเบาบางลง

"จริงสิ!" หงหลิงเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ "ตอนจี๋ฟู่จากไป ได้ท้ิงของ 

ไว้ชิ้นหน่ึง ข้าเก็บเอาไว้มาโดยตลอด ในเมื่อวันน้ีรองตุลาการมาแล้ว  

ก็เอามันกลับไปด้วยเถอะ"

"เป็นของอะไรหรือ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม

"หุ่นไม้ตัวหนึ่ง"

ไม่นานหงหลิงก็หยิบของสิ่งน้ันกลับเข้ามา ก่อนจะมอบมันให ้

ชิงโม่เหยียน

ชิงโม่เหยียนตกตะลึง นั่นเป็นของที่เด็กเท่าน้ันจะเล่น บนหุ่นไม้ 

ยังสวมกระโปรงท่ีตัดด้วยผ้าลายดอก มีขนาดเท่ากับความสูงของ 

หรูเสี่ยวนันเท่านั้น

แต่หุ่นไม้ธรรมดาตัวหนึ่งน้ีกลับมีใบหน้าที่ใช้หยกขาวแกะสลัก  

ดูแล้วท�าให้คนเกิดความรู้สึกประหลาดใจจริงๆ

ชิงโม่เหยียนถือหุ่นไม้ในมือพลิกดูไปมาพลางขมวดคิ้วเล็กน้อย  

ตามที่เขารู้มา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสารศาลต้าหลี่จี๋ฟู่ไม่มีลูก

"นี่เป็นของที่เขาทิ้งไว้จริงหรือ" ชิงโม่เหยียนรู้สึกไม่อยากเชื่อ

หงหลิงพยักหน้าเอ่ย "จริงเจ้าค่ะ"

รุ่นเอ๋อร์เจี่ยพูดอย่างไม่พอใจนัก "ถ้าเป็นของที่แขกทิ้งเอาไว้ สาวๆ 

ในหอนีล้้วนจะเก็บรกัษาไว้ให้แขกทุกคนชัว่คราว พวกนางไม่มทีางจ�าผดิ

แน่นอน"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้าพลางกล่าวว่า "เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็จะเอามัน
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กลับไปก่อน"

จากนัน้ชงิโม่เหยียนมอืหนึง่ถือหุน่ไม้ อกีมอือุม้หรเูสีย่วนนัออกจาก

หอเชียนเล่อไป

ตอนท่ีจะขึ้นม้า ชิงโม่เหยียนเอาหุ่นไม้มาใส่ไว้ในมืออีกข้างหน่ึง  

หุ่นไม้แตะโดนตัวหรูเสี่ยวนัน

เพียงพริบตา หรูเสี่ยวนันรู ้สึกเหมือนมีลมชั่วร้ายปะทะเข้ามา  

ท�าให้ขนทั่วตัวของนางพองขึ้นมาทันที
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ชิงโม่เหยียนขึ้นไปนั่งบนม้าแล้ว ทันใดนั้นก็รู ้สึกว่าเจ้าตัวเล็ก 

ในอ้อมอกเตะขาหลังอย่างแรง ก่อนที่จะกระโดดออกมาจากอ้อมอก 

ของเขาในทันใด

"เจ้าตัวเล็ก?!"

หรูเสี่ยวนันกระโดดออกจากอ้อมอกของชิงโม่เหยียนแล้ว เท้าทั้งสี่

แตะพื้นดิน ขนทั่วตัวก็พองขึ้นทันที

"มานี่" ชิงโม่เหยียนเรียก สีหน้าดูไม่สบอารมณ์อย่างยิ่ง

ในล�าคอของชะมดเช็ดส่งเสียง "ครืดๆ" ดูท่าทางเหมือนข่มขู่  

ไม่ยอมเข้าใกล้ชิงโม่เหยียนแต่โดยดี

ชิงโม่เหยียนจึงต้องลงจากม้า เดิมคิดจะจับเจ้าตัวเล็กน้ันไว้  

ผลปรากฏว่าชะมดเช็ดกระโดดคล่องแคล่ว หลบมือของเขาได้

ชิงโม่เหยียนคว้าลมและเห็นเจ้าตัวเล็กถอยหลังไปอีกครั้งก็เกิด
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ความหงุดหงิดในใจขึ้นมา

"หยุดอยู่ตรงนั้นอย่าขยับ" เสียงของชิงโม่เหยียนดูเย็นชามาก

น่ีเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวเล็กแสดงอาการรังเกียจเขาตอนที่เข้าใกล้  

เขารู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง

แท้จริงแล้วหรูเสี่ยวนันไม่ใช่ไม่อยากเข้าใกล้เขา แต่เพราะหุ่นไม้ 

ที่เขาถืออยู่ในมือตัวน้ัน ไอชั่วร้ายไร้รูปท่ีกระจายออกมาจากตัวมัน 

ท�าให้นางขนลุกซู่

หากเป็นคนธรรมดาก็ว่าไปอย่าง แต่นางเติบโตมากับปูท่ี่เป็น 

จอมเวทมาตั้งแต่เด็ก ดังน้ันจึงเรียนรู้อะไรมาไม่น้อย แม้ปูจ่ะชอบพูด 

อวดตนเองต่อหน้าคนอื่น บอกว่านางมีความสามารถทางน้ี ต่อไป 

สามารถสืบทอดกิจการทางบ้านได้...

ไอเย็นเยือกแบบนี้ท�าให้นางรู้สึกไม่สบายตัวอย่างมาก แต่มองไป

รอบด้าน ดเูหมอืนว่านอกจากนางแล้ว ไม่มใีครสงัเกตเหน็จดุน้ีแต่อย่างใด  

แม้แต่ชิงโม่เหยียนก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกประหลาด

ในตอนนี้เองมีเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังมาจากด้านข้าง  

"แมวน้อยน่ารักเหลือเกิน รู้จักแย่งชิงความรักกับหุ่นไม้ด้วย"

"เด็กดี เจ้าไปกับพวกเราดีกว่า พวกเราจะรักเจ้าแน่นอน" หญิงสาว

ในหอเชียนเล่อหัวเราะคิกคักหยอกเย้าหรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันตกตะลึง ความคิดจะเปลี่ยนเจ้านายนางใช่ว่าจะ 

ไม่เคยคิด แม้ว่าชิงโม่เหยียนจะดีต่อนางมาก แต่หลังจากได้ฟังค�าพูด 

ของท่านหมอประจ�าศาลต้าหลี่แล้วในใจของนางก็รู้สึกไม่สบายใจ

นางไม่อยากกลายเป็นตัวยาเหนี่ยวน�าของชิงโม่เหยียน
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เดิมทีการกลายเป็นชะมดเช็ดก็น่าเศร้าพอแล้ว หากถูกคนเอาไป

เชือดอีก เช่นนั้นนางคงตายตาไม่หลับแน่นอน

ชิงโม่เหยียนเห็นความลังเลใจในดวงตาสีเขียวของมันได้อย่าง

ชัดเจน นี่มันมีความคิดจะไปกับคนอื่นจริงๆ หรือ

เขาโยนหุ่นไม้ในมือให้เสวียนอวี้แล้วก็ก้าวยาวเข้าไป

ความสนใจของหรูเสี่ยวนันตอนน้ีไปอยู่ที่ตัวบรรดาหญิงสาว 

หอเชียนเล่อท่ีก�าลังหยอกเย้านางอยู่ ทันใดน้ันภาพตรงหน้าก็มืดลง  

ร่างสูงใหญ่ของชิงโม่เหยียนปิดบังสายตาของนาง

เขาก้มลงมองเจ้าก้อนขนบนพ้ืนพลางเอ่ย "ท�าไม รู้สึกว่าอยู่ 

ข้างกายข้าเบื่อแล้วหรือไร"

น�้าเสียงเย็นเยือกอย่างไร้สาเหตุของเขาท�าให้หรูเสี่ยวนันขนลุกชัน

"จี๊ดๆๆ..." นางโต้ตอบอย่างไร้เรี่ยวแรง ขณะเดียวกันก็มองไปทาง

หุ่นไม้ในมือเสวียนอวี้

ชิงโม่เหยียนไม่พูดพล่าม จับหลังคอของนางแล้วยกขึ้นมาไว้ตรง

หน้าตนเอง "เจ้าก�าลังแย่งชิงความรักกับหุ่นไม้ไร้ชีวิตนั่นอยู่จริงหรือ"

แย่งชิงความรักก็แปลกแล้ว!

หรูเสี่ยวนันรู้สึกไม่พอใจ บนของสิ่งนั้นมีไอชั่วร้ายเต็มเปี่ยม นาง 

ไม่อยากไปแตะต้องของแบบน้ัน ทว่าอย่างไรเสียก็อธิบายกับเขาได้ 

ไม่ชัดเจน เออออไปก่อนก็แล้วกัน "จี๊ดๆ"

ชิงโม่เหยียนเหลือบตามองส�ารวจนาง ดวงตาที่ตาด�าขาวแยก

ชัดเจนเต็มไปด้วยความเย็นชา

หรูเสี่ยวนันถูกเขาจ้องจนรู้สึกกลัวแล้ว
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"จ�าไว้ว่าเจ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของใคร ถ้ากล้าทรยศข้าก็อย่าโทษว่า 

ข้าไม่เกรงใจ" ชิงโม่เหยียนพูดขู่

หรูเสี่ยวนันหูตก ท่าทางยอมรับโชคชะตา

จากน้ันชิงโม่เหยียนก็อุ้มนางกระโดดขึ้นม้า น�าเสวียนอว้ีกลับไปท่ี

ศาลต้าหลี่

ตลอดทาง หรเูสีย่วนันหนัไปมองเสวียนอว้ีทีอ่ยู่ข้างหลังชงิโม่เหยียน 

ไม่หยดุ นางมองหุน่ไม้ตวัน้ัน มนัยังอยู่ในมอืของเสวยีนอว้ี ใบหน้าหยกขาว 

แกะสลักไร้ความรู้สึกใด

หรูเสี่ยวนันหรี่ตาจ้องอย่างระวังอยู่ครู่ใหญ่ไม่พบความผิดปกติใด 

ดังนั้นจึงหันหน้ากลับ

ในตอนทีน่างเพ่ิงจะหนัหน้ากลบัไปนัน้เอง ดวงตาของหุ่นไม้ก็ยกโค้ง 

เป็นเส้นเรียวเล็ก...ท่าทางประหลาดอย่างบอกไม่ถูก
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เมื่อชิงโม่เหยียนพาหรูเสี่ยวนันกลับไปถึงศาลต้าหลี่ เขาก็เรียกตัว

เสมียนศาลทังเซียนเซิงและเจ้าหน้าที่จดบันทึกกู้เซียนเซิงมาพบในทันที 

แล้วเอาหุ่นไม้ตัวนั้นให้พวกเขาดู

"นีค่อืสิง่ท่ีจีฟู่๋ทิง้ไว้ทีห่อเชยีนเล่อหรอื" กู้เซยีนเซงิเอ่ยถามอย่างตกใจ

"ใช่ พวกท่านเคยเห็นของสิง่น้ีมาก่อนหรอืไม่" ชงิโม่เหยียนถามกลบั

หุ่นไม้ตัวนั้นนอนอยู่บนโต๊ะ ใบหน้าหยกขาวแกะสลักฉายแสง 

สีเขียวอ่อนๆ ออกมาเลือนราง

กู้เซียนเซิงส่ายหน้า "จี๋ ฟู่เป็นคนซื่อ นับจากมาประจ�าการที ่

ศาลต้าหลี่ไม่เคยก่อเรื่องอะไรเลย และไม่เคยได้ยินว่าเขามีนิสัยแปลกๆ 

อะไรมาก่อน"

ทังเซียนเซิงดูหุ ่นไม้ตัวน้ันอย่างละเอียดแล้วขมวดคิ้ว "คนท่ี 

หอเชียนเล่อใช่จ�าอะไรผิดไปหรือไม่"



88

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 1

"ไม่มีทาง" ชิงโม่เหยียนพูดอย่างเด็ดขาด

ทุกคนพูดคุยกันอยู่ในห้อง หรูเสี่ยวนันจึงถือโอกาสกระโดดออกไป

ทางหน้าต่าง

ส�าหรับนางแล้ว ในห้องอึดอัดเกินไป และมีหุ่นไม้ประหลาดตัวนั้น

อยู่ด้วย นางรู้สึกไม่สบายใจ

ตอนพวกกู้เซียนเซิงจากไป ท้องฟ้าข้างนอกมืดลงแล้ว

ชิงโม่เหยียนจัดการงานในมือเสร็จแล้วจึงพบว่าชะมดเช็ดน้อย 

หายไป

"เจ้าตวัเลก็ล่ะ" ชงิโม่เหยียนถามเสวยีนอวีท้ียื่นอยู่ตรงประต ูน�า้เสียง

แฝงด้วยความกังวล

"อยู่ในลานด้านนอกขอรับ" เสวียนอวี้ตอบตามตรง

หลายวนัมาน้ีเขารูส้กึว่าชะมดเชด็น้อยตวัน้ีมคีวามส�าคญัในใจซือ่จือ่ 

เพ่ิมมากขึ้นทุกที ดังนั้นตอนท่ีหรูเสี่ยวนันกระโดดออกจากหน้าต่าง  

เขาก็จับตามองไว้ตลอด กลัวว่ามันจะหายไปและท�าให้ซื่อจื่อโมโหอีก

ชงิโม่เหยียนลกุขึน้ออกจากห้อง ในตอนน้ีท้องฟ้ามดืแล้ว ตามหลกั

พวกเขาควรจะกลับจวนโหวไปแล้ว แต่เขาไม่อยากกลับไป

ส�าหรับเขา กลางคืนนอนที่ใดก็ไม่ต่างกัน

ทางจวนโหวกลบัไปแล้วก็ต้องไปพบท่านพ่อของเขาอกี หลายปีมานี้ 

ท่านพ่อเข้มงวดกับเขามากข้ึน ถึงขั้นท่ีระหว่างพวกเขาตอนนี้ไม่มีอะไร 

ให้พูดกันแล้ว

เสวียนอว้ียกน้ิวชี้ไปทางชายคา ชิงโม่เหยียนจึงพบว่าบนชายคา 

มีก้อนขนสีด�าก้อนหนึ่งขดตัวอยู่ ดวงตาสีเขียวใสก�าลังจ้องมองท้องฟ้า 
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ตาไม่กะพริบ ดูท่าทางของมันแล้ว ดูเหมือนก�าลังครุ่นคิดปัญหาอะไร 

ที่ท�าให้มันกลุ้มใจ

ในสมองชะมดเชด็ตวัหนึง่จะบรรจปัุญหาได้เท่าใดกัน แต่ในตอนน้ี 

ไม่ว่าใครเหน็ฉากนีก็้คงเกิดความสงสยั เพราะชะมดเชด็บนชายคาตวัน้ัน 

แววตาที่ปรากฏในดวงตาของมันดูเจ็บปวดเหลือเกิน

หรูเสี่ยวนันมองท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลง แอบทอดถอนใจว่าวันเวลา

แบบนี้นางยังต้องผ่านมันอีกนานเท่าใด

ช่วงชวิีตของชะมดเชด็ตวัหนึง่อย่างมากก็สบิกว่าปี ไม่รูว่้าหลงัจาก

ที่นางตายแล้วจะกลับไปในโลกก่อนหน้าน้ีได้หรือไม่ ร่างเดิมของนาง 

จะยังอยู่หรือเปล่า

เกรงว่าทรัพย์สมบัติของปู่คงถูกอาสามของนางยึดไปแล้ว

ปู่ขา ขอโทษด้วย นันนันของปู่ดูแลของล�้าค่าเหล่านั้นไว้ไม่ได้...

หรูเสี่ยวนันย่ิงคิดย่ิงเสียใจ ในดวงตาสีเขียวมีม่านน�้าตาปรากฏ 

ขึ้นมาทันใด

ฮือๆๆ...ข้าควรท�าอย่างไร ท�าอย่างไรจึงจะไปจากที่นี่ได้...

"เจ้าตวัเลก็" เสยีงคุน้เคยเสยีงหน่ึงตัดบทความคดิของนางในทนัใด

หันหน้าไปตามเสียง เห็นเพียงชิงโม่เหยียนยืนอยู่ใต้ชายคา  

แสงอาทิตย์อัสดงสาดส่องมา เสื้อคลุมนกกระเรียนดั้นเมฆเหมือนถูก

เคลือบด้วยผงทองบางๆ เปล่งประกายระยิบระยับ

หรูเสี่ยวนันมองจนใจลอย ดวงตากลมโตลืมกะพริบ จ้องตรงมา 

ที่เขา ท่าทางโง่เซ่อน่ารักมาก

ชิงโม่เหยียนเห็นความหลงใหลในดวงตาเจ้าตัวเล็กอย่างชัดเจน
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"เป็นเจ้าตัวเล็กที่ลามกจริงๆ" ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ

หรเูสีย่วนันดวงตาเปล่งประกาย คิดไม่ถึงว่ารองตลุาการศาลต้าหลี่

ที่ปกติมีใบหน้าไร้ความรู้สึกจะมีรอยยิ้มที่น่าดูแบบนี้ได้

นางแอบพูดพลางทอดถอนใจอยู่ภายในใจว่า ถ้าไม่ใช่เพราะคนผู้นี ้

อยากจะเอาข้าไปท�าตัวยาเหนี่ยวน�า ก็คุ้มค่าให้ลองยั่วยวนดูสักหน่อย

แต่ไม่ช้าอารมณ์ของนางก็ถูกความเป็นจริงสาดน�้าเย็นใส่อย่าง 

ไร้น�้าใจ

ตอนน้ีนางมีร่างกายเป็นสัตว์ สภาพแบบนี้ไม่มีทางไปหลอกล่อ 

ชายหนุ่มได้!
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ในคืนนั้นชิงโม่เหยียนไม่ได้กลับจวนโหว แต่พักอยู่ในศาลต้าหลี่

หรูเสี่ยวนันกินอาหารเย็นร่วมกับเขา จากนั้นก็ขดตัวอยู่บนโต๊ะ 

นอนหลับสนิท

อาจเป็นเพราะอายุยังน้อย เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันของหรูเส่ียวนนั 

จงึใช้ไปกับการนอน ชงิโม่เหยียนเห็นจนเป็นปกตแิล้ว จงึปล่อยให้นางนอน  

เขาจัดการเอกสารต่ออีกจ�านวนหน่ึง จนกระทั่งตกดึกจึงอุ้มหรูเสี่ยวนัน 

ไปพักผ่อนบนเตียงนอนในห้องหนังสือ

หรเูสีย่วนันนอนหลบัไปจนถึงกลางดกึ จู่ๆ  ก็ต่ืนข้ึนมา หขูองนางขยับ  

นางได้ยินเสียงดังซ่าๆ ดังมาจากนอกหน้าต่าง

นี่...ไม่เหมือนเสียงลมพัดใบไม้...

นางแอบขยับออกมาจากอ้อมอกของชิงโม่เหยียน กระโดดลง 

จากเตียงแล้วกระโจนไปที่หน้าต่าง
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ข้างนอกมืดสนิท แม้ว่าในสวนจะมีตะเกียงตามทางเดินหิน แต่ก็ 

ยังคงมืดอยู่ โชคดีที่ตาของนางสามารถปรับให้เข้ากับความมืดนี้ได้ดี

ในค�่าคืนมืดมิด ดวงตาสีเขียวเปล่งประกาย ร่างเตี้ยร่างหนึ่งก�าลัง

ขยับช้าๆ เดินไปทางตะวันออก

นั่นคืออะไร

หรูเสี่ยวนันเบิกตาโตขึ้นทันที นางโก่งแผ่นหลังข้ึน แล้วกระโดด 

ลงบนพื้นนอกหน้าต่างอย่างมั่นคง

ของสิ่งนั้นไม่ใช่ของดีอะไรแน่นอน!

แม้ว่านางจะเห็นของสิ่งน้ันได้ไม่ชัดเจน แต่นางกลับสัมผัสได้ถึง 

ไอชั่วร้ายกลุ่มหนึ่ง

หรูเสี่ยวนันก้าวเท้าแผ่วเบา เดินตามไอชั่วร้ายกลุ่มนั้นไป

นางเพ่ิงจะกระโดดออกทางหน้าต่าง ชิงโม่เหยียนที่อยู่บนเตียง 

ก็ลืมตาขึ้น

แท้จริงแล้วตั้งแต่ตอนท่ีชะมดเช็ดน้อยกระโดดลงจากเตียงเขาก็ 

ตื่นแล้ว แต่เขาอยากรู้ว่าเจ้าตัวเล็กน้ีมีความคิดอะไร ดังนั้นจึงแกล้ง 

นอนหลับต่อ

พอลุกน่ัง ชิงโม่เหยียนก็สวมเสื้อคลุมแล้วเดินออกจากประตูมา

อย่างเงียบๆ

ศาลต้าหลี่ยามค�่าคืนเงียบมาก นอกจากยามที่เจ้าหน้าที่เฝ้ายาม

กลางคืนเดินตรวจตราแล้ว ทุกที่ล้วนมืดมิดและเงียบสงัด

เขาเดินตามชะมดเช็ดน้อยมาจนถึงลานทางตะวันออก ที่น่ีเป็น 

ห้องหนงัสอืของตลุาการใหญ่ศาลต้าหลี ่ตอนท่ีชงิโม่เหยียนเหน็หรูเสีย่วนัน 
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กระโดดผ่านหน้าต่างเข้าไปในห้อง ดวงตาก็จ้องเขม็ง

"ใครน่ะ!" มีแสงโคมไฟส่องมาจากที่ไกล

ชิงโม่เหยียนชะงักฝีเท้า ไม่ขยับเขยื้อน

แสงโคมไฟตรงหน้าใกล้เข้ามาทุกที เจ้าหน้าทีเ่ฝ้ายามสองคนมาถึง

ตรงหน้า เห็นหน้าชิงโม่เหยียนชัดแล้วก็รู้สึกตกใจ

"ที่แท้ก็รองตุลาการ...ดึกป่านนี้แล้ว ท่านมาท�าอะไรตรงนี้ขอรับ"

ชิงโม่เหยียนลอบมองไปทางห้องหนังสือแล้วพูดขึ้นว่า "พวกเจ้า 

เห็นอะไรผิดปกติหรือไม่"

เจ้าหน้าที่เฝ้ายามทั้งสองส่ายหน้าอย่างงุนงง

ในตอนน้ีเองมเีสยีงร้องแหลมดงัออกมาจากในห้องหนังสือ ฟังดแูล้ว 

เหมือนเสียงสัตว์ก�าลังกัดกัน

ไม่รอให้เจ้าหน้าท่ีเฝ้ายามทัง้สองคนขยับตวั ชงิโม่เหยยีนก็พุ่งเข้าไป

ในห้องราวกับพายุ

ลมเย็นเยือกกลุ่มหนึ่งพัดเข้ามาปะทะหน้า ชิงโม่เหยียนขนลุก 

อย่างห้ามไม่อยู่

เจ้าหน้าที่เฝ้ายามสองคนตามหลังชิงโม่เหยียนเข้ามา ต่างก็ถูก 

ลมเย็นเยือกพัดจนชาไปถึงหัวใจ

"รองตุลาการ นี่คือ..."

อาศัยแสงสว่างจากโคมไฟ คนทั้งสามจึงเห็นสภาพภายในห้อง

อย่างชัดเจน

บนโต๊ะหนังสือระเนระนาด ดวงตาเขียวสุกใสส่องประกายอยู่

ท่ามกลางความมืด



94

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 1

"รองตุลาการระวังขอรับ!" เจ้าหน้าท่ีเฝ้ายามชักกระบี่เหน็บเอว 

ออกมา

"หยุดนะ!" ชิงโม่เหยียนตะคอกยับย้ังพวกเขา เดินเข้าไปทาง 

ประกายแสงสีเขียวนั้น

"จี๊ดๆ" เสียงร้องแผ่วเบาดังขึ้น

"มานี่" ชิงโม่เหยียนเดินเข้าหาแล้วยื่นมือออกไป

"จี๊ดๆ" ดวงตาสีเขียวถอยหลัง หลบมือของเขา

"ข้าบอกให้เจ้ามานี่ ไม่ได้ยินหรือ" น�้าเสียงชิงโม่เหยียนเย็นชาขึ้น

สามส่วน

เจ้าหน้าที่เฝ้ายามยกโคมไฟขึ้น เห็นเพียงชะมดเช็ดน้อยสีด�า 

ตัวหน่ึงยืนอยู่บนโต๊ะ เท้าของมันเหยียบหุ่นไม้ตัวหนึ่งเอาไว้ ใบหน้า 

หยกแกะสลักนั้นตกห้อยไปข้างหนึ่ง ดูทุลักทุเลมาก

บนพ้ืนมเีอกสารตกกระจายไปท่ัว ภายในห้องข้าวของล้มระเนระนาด

"แมวป่ามาจากที่ใดกัน!" เจ้าหน้าที่เฝ้ายามพูดอย่างตกใจ "มันท�า

เอกสารของตุลาการใหญ่กระจัดกระจายหมดแล้ว"

หรูเสี่ยวนันยืนอยู่ตรงนั้น ในสมองว่างเปล่า ของเหล่าน้ีนางไม่ได้

เป็นคนท�ายุ่ง ทว่า...ชิงโม่เหยียนจะเชื่อนางหรือไม่
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ชิงโม่เหยียนก้มหน้ามองหรูเสี่ยวนันที่ยืนอยู่บนโต๊ะ ดวงตาที่ 

ตาด�าขาวแยกชัดเจนดูราวกับแผ่นน�้าบนทะเลสาบที่จับตัวเป็นน�้าแข็ง  

ไม่แสดงความรู้สึกใดๆ

"ได้ยินที่ข้าพูดหรือไม่ ข้าขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะ มานี่" เขาสั่ง

หรูเสี่ยวนันจ�าต้องปล่อยหุ่นไม้ที่อยู่ใต้เท้า

หุ่นไม้คอเอียงไปอีกข้าง ใบหน้าหยกแกะสลักสีหน้าแข็งกระด้าง

"เจ้าเอาหุ่นไม้ตัวนี้มาที่นี่หรือ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม

"จี๊ดๆ!" หรูเสี่ยวนันรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างไร้สาเหตุ

นางไม่รู้จะท�าอย่างไร ทั้งเสียใจท่ีเมื่อครู่มาที่นี่ตามล�าพัง ตอนนี้ 

แม้นางจะมีปากก็อธิบายอะไรได้ไม่ชัดเจน เพราะคงไม่มีใครเชื่อว่า 

เรื่องทั้งหมดที่นี่เจ้าหุ่นไม้ตัวนั้นเป็นคนท�า

"รองตุลาการ เอกสารถูกท�าลายเช่นนี้ ตุลาการใหญ่กลับมา 
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พวกเราคงไม่อาจชี้แจงได้ขอรับ" เจ้าหน้าที่เฝ้ายามพูดอย่างร้อนใจ

ชงิโม่เหยียนไม่สนใจพวกเขา เพียงเหลอืบมองเอกสารทีห่ล่นกระจาย 

เต็มพื้นอย่างเย็นชาแวบหนึ่ง

"นี่เจ้าเป็นคนท�าหรือ" เขามองไปทางหรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันส่ายหน้าอย่างแรง

"ในเมือ่มันบอกว่าไม่ใช่มนั เช่นนัน้ก็ไม่ใช่มนัเป็นคนท�า" ชงิโม่เหยียน 

เข้าไปอุ้มนางขึ้นมา

"รองตุลาการ...นี่..." เจ้าหน้าที่เฝ้ายามมีสีหน้าล�าบากใจ

ห้องหนังสือของตุลาการใหญ่ถูกท�าให้เป็นเช่นน้ี พวกเขามีหน้าที่

ต้องรับผิดชอบ แต่ผู ้ที่พวกเขาจะแจ้งว่าเป็นผู้กระท�าผิดได้กลับถูก 

ชิงโม่เหยียนพาไปแล้ว

หรเูสีย่วนนัวางสองเท้าหน้าไปบนไหล่ของชงิโม่เหยียน มองส�ารวจ

สีหน้าของชิงโม่เหยียนอย่างไม่อยากเชื่อ

เขาเชื่อใจนางขนาดน้ีเลยหรือ ในห้องหนังสือเละเทะอย่างน้ัน  

ท้ังยังมีนางเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียว เป็นใครก็คงไม่เชื่อว่าทุกอย่างไม่เก่ียว 

กับนาง

"จี๊ดๆ..." เจ้านายผู้เมตตาในต�านานยังมีอยู่จริง นางเอาหัวถูไถ 

ปลายคางของเขา

กิรยิาต่างๆ ของนางอยู่ในสายตาของชงิโม่เหยียนทัง้หมด เจ้าตวัเลก็ 

รู้สึกตื้นตันเพราะความเชื่อใจของเขา

ดีมาก

เวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันแม้จะสั้น แต่เขาเช่ือว่าชะมดเช็ดที ่
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เต็มไปด้วยความฉลาดน้ีไม่มีทางท�าเรื่องเช่นนี้ออกมาอย่างไร้สาเหตุ

แน่นอน

หลงัจากกลบัถึงห้องหนังสอืของเขา เขาก็ส่งคนไปตามเสมยีนศาล

แห่งศาลต้าหลี่ทังเซียนเซิงมา สั่งให้เขาไปตรวจสอบสภาพเอกสารท่ี 

เสียหายในห้องหนังสือของตุลาการใหญ่

ทังเซียนเซิงหาวพลางรีบรุดมา จนกระท่ังฟ้าสางจึงตรวจสอบ

เอกสารทั้งหมดในห้องหนังสือของตุลาการใหญ่เสร็จหนึ่งรอบ

"เอกสารยังอยู่ครบ มีหนังสือสี่เล่มท่ีถูกท�าลายเสียหาย แต่ไม่เป็น

ปัญหาใหญ่นัก เพราะมีเจ้าหน้าที่จดบันทึกกู้เซียนเซิงอยู่ เขาเลียนแบบ

ลายมือของคนอื่นเก่งที่สุด คัดลอกอีกฉบับหนึ่งก็ได้แล้ว" ทังเซียนเซิง 

กล่าวรายงาน

ชงิโม่เหยียนสายตาจบัจ้องไปบนโต๊ะ หุ่นไม้ตวันัน้ยังนอนอยู่ตรงนัน้

"ทังเซียนเซิง ข้าจ�าได้ว่าเมื่อคืนหุ่นไม้ตัวนี้ถูกวางไว้ในคลังเก็บของ

ชั่วคราว"

"ขอรับ..." ทังเซียนเซิงตกใจ หุ่นไม้ตัวนี้ถูกเก็บไว้ในคลังเก็บของ 

เพ่ือเป็นหลกัฐานในการตามหาจีฟู่๋ทีห่ายตัวไป ตอนนัน้เขาและเสวยีนอวี้ 

เป็นคนน�ามันมาเก็บไว้เอง

"แล้วมันว่ิงไปอยู่ในห้องหนังสือของตุลาการใหญ่ได้อย่างไร"  

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้วเอ่ย

ทังเซียนเซิงไม่สามารถตอบค�าถามนี้ได้เพราะเขาเองก็ยังงุนงง 

อยู่เหมือนกัน "ทางคลังเก็บของได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อคืนไม่มีใคร 

ลอบเข้าไป กุญแจก็ยังอยู่...แต่เจ้าหน้าท่ีเฝ้ายามบอกว่าพวกเขาเห็น
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ชะมดเช็ดของใต้เท้าตัวนั้นไปอยู่ในห้องหนังสือ..."

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเย็นชา "ท่านคิดว่ามันเอาหุ่นไม้ออกมาหรือ"

ชะมดเช็ดตัวหน่ึงมีความสามารถเท่าใดจึงขโมยของออกมาจาก 

ในคลังเก็บของของศาลต้าหลี่ได้เล่า

ทังเซียนเซิงจึงหมดค�าพูดไปในทันที

แท้จริงแล้วคลังเก็บของของศาลต้าหลี่ไม่ใช่สถานท่ีธรรมดา หาก

ไม่มีกุญแจ ไม่มีทางเข้าไปได้แน่นอน

"เมื่อคืนเจ้าหน้าท่ีเฝ้าคลังเก็บของก็อยู่ ไม่มีใครพบความผิดปกติ

อะไร" ทังเซียนเซิงพูดอย่างจนใจ "คง...ไม่ใช่ผีหรอกนะ"
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ชิงโม่เหยียนกับทังเซียนเซิงพูดงานส�าคัญเสร็จดวงตะวันข้างนอก 

ก็ลอยขึ้นสูงมากแล้ว

หรูเสี่ยวนันหมอบอยู่บนขอบหน้าต่างก�าลังหาวไม่หยุด

ชิงโม่เหยียนก็ทรมานไม่ได้นอนมาหน่ึงคืน แต่เห็นได้ชัดว่าเขา

เคยชินกับการใช้ชีวิตไม่มีกฎเกณฑ์เช่นน้ีแล้ว หลังจากส่งทังเซียนเซิง 

กลับแล้วก็จัดการกับเอกสารต่อ

หรูเสี่ยวนันอ้าปากหาวอีกครั้ง ดวงตาสีเขียวมีน�้าตาร้ืน นาง 

ง่วงนอนมาก แต่ท้องก็ร้องไม่หยุด จึงแอบมองหน้าชิงโม่เหยียน พบว่า 

เขาก้มหน้าท�างานที่โต๊ะอย่างตั้งใจ ดูเหมือนจะลืมนางไปเลย

จ๊อกๆ...

ยามน้ีเองท้องของนางก็ร้องประท้วงอย่างไม่เกรงใจ หรูเส่ียวนัน 

เลียปาก ช่วยไม่ได้ หากเจ้านายไม่เตรียมอาหารให้ นางคงต้องคิด 
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หาวิธีเอง

หรูเสี่ยวนันพลิกตัว กระโดดออกนอกหน้าต่างไปอย่างรวดเร็ว

เสวียนอวี้ท่ียืนอยู่ตรงประตูเห็นเงาด�าวูบผ่าน ตอนท่ีเขาถือ 

ถาดอาหารเดินเข้ามา เงาด�านั้นก็วิ่งหายลับไปแล้ว

"ซื่อจื่อ กินอาหารเถอะขอรับ" เสวียนอวี้พูดกล่อม

ชิงโม่เหยียนวางพู่กันลง ทันใดนั้นก็เห็นบนขอบหน้าต่างตรงหน้า

ว่างเปล่าเสียแล้ว

"เจ้าตัวเล็กล่ะ"

เสวียนอวี้วางถาดลงพลางเอ่ยตอบ "วิ่งออกไปเมื่อครู่นี้ขอรับ"

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว การกินส�าหรับเจ้าตัวเล็กพูดได้ว่าเป็น 

เรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่ง มันจะวิ่งออกไปโดยไม่สนใจกินอะไรได้อย่างไร

"ไปหาตัวมันกลับมา" ชิงโม่เหยียนพูด ไม่รู้เป็นอย่างไร พอไม่เห็น

หน้าเจ้าตัวเล็ก เขาไม่อยากอาหารเลย

เสวียนอวีป้ากพูดรบัค�า แต่ในใจบ่นว่า ซือ่จือ่สนใจเจ้าชะมดเชด็ตัวนี้ 

มากเกินไปกระมัง

แม้ว่าเขาจะชอบมันเพราะมันสามารถระงับพิษกู่ในตัวซื่อจื่อได้  

แต่เอามันไปท�าเป็นถุงหอมเลยไม่สะดวกกว่าหรือ เอาแต่ให้จับตาดูมัน 

ทุกวันเช่นนี้ ทั้งยังต้องกังวลว่ามันจะหนีไปอีก...

ด้วยเขาคิดเช่นนี้ ฝีเท้าที่เดินออกไปจึงช้าไปครึ่งจังหวะ

ชิงโม่เหยียนสีหน้าเคร่งเครียดในทันที

เสวียนอวี้จึงรีบเร่งฝีเท้า วิ่งเร็วๆ ออกจากประตูไป

หรูเสี่ยวนันวิ่งออกไปในสวนนอกห้องหนังสือนานแล้ว หลังเดินวน
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อยู่หลายรอบ ดมกลิ่นในอากาศอยู่บ่อยครั้ง ก็พบว่ามีกล่ินหอมจางๆ  

ของอาหารลอยมากับสายลม

ดวงตามันเปล่งประกายในทันที ก่อนจะเดินไปตามกลิ่นหอมนั้น 

กระโดดข้ามก�าแพงหลายก�าแพงและมาถึงสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแห่งหนึ่ง

ยามที่มันยืนอยู่บนก�าแพง มันเห็นคนงานผู้หนึ่งของศาลต้าหล่ี 

ถือถังไม้ใส่ข้าวเข้าไปในห้องที่อยู่ตรงหน้า

หรูเสี่ยวนันมองไปซ้ายขวาอย่างละเอียด รู้สึกว่าที่นี่เหมือนจะเป็น

คลังเก็บของแห่งหนึ่ง

จากน้ันกระโดดลงจากก�าแพงและเดนิไปตามมมุก�าแพง ทันใดน้ัน

ก็มีเสียงดังมาจากข้างในประตู

"เอ๋? เหตุใดเจ้าเอาหุ่นไม้ตัวน้ีออกมาจากคลังเก็บของล่ะ นี่เป็น 

ของที่รองตุลาการเพิ่งส่งมาเช้านี้..."

หรูเสี่ยวนันชะงักไป เหมือนถูกสะกดอยู่กับที่

เพราะขนของนางเป็นสดี�า ดังนัน้หลบอยู่ทีม่มุก�าแพงจงึไม่สะดดุตา 

อะไร

ชายในชุดคนงานผู้หนึ่งเดินออกนอกประตูมา เขาเดินขาแข็งเกร็ง

อย่างเห็นได้ชดั มอืยังถือหุน่ไม้ทีม่ไีอเย็นเยือกซึง่นางเกลยีดชงัทีส่ดุตวันัน้

ไว้ด้วย

"นั่นเจ้าจะไปที่ใด" มีคนงานไล่ตามออกมาจากด้านใน

ชายหนุม่ท่ีถือหุ่นไม้กลบัเหมอืนไม่ได้ยิน เดนิต่อไปข้างหน้าราวกับ

ก�าลังอยู่ในห้วงฝัน

หรเูสีย่วนนัหูต้ังอย่างระวังตัว ร่างแข็งเกรง็พร้อมกับกางกรงเล็บออก
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หรูเสี่ยวนันยังจ�าสิ่งที่ปู่เคยบอกได้ เบื้องหลังไอเย็นแบบนี้มักจะ

เปื้อนไปด้วยเลือด เป็นของชั่วร้ายอย่างหนึ่ง

ตอนปู่ยังอยู่ หรูเสี่ยวนันไม่เคยเก็บเรื่องนี้มาใส่ใจ ตอนนี้คิดแล้ว 

ก็รู้สึกเสียใจขึ้นมา

หรูเสี่ยวนันตามชายหนุ่มท่ีถือหุ่นไม้ออกจากลานคลังเก็บของ  

พอไปถึงข้างนอกกลับไม่พบร่องรอยของคนผู้นั้นแล้ว

ไม่ใช่กระมัง ระยะทางใกล้แบบนี้จะตามไม่ทันหรือ

ช่วงเวลาท่ีนางยืนตะลงึอยู่ตรงน้ันก็พลนัมเีงาสีด�าทาบลงบนตัวนาง

พอเงยหน้าข้ึนนางก็ต้องตกใจทีเ่หน็ร่างของชายผู้น้ันโน้มลงมาแล้ว

กดนางลงบนพื้น

"จี๊ดๆ!" หรูเสี่ยวนันพยายามดิ้น แต่แรงอันน้อยนิดของนางมีไม่พอ 

ผลักตัวชายที่กดนางไว้ออกจากตัวไม่ได้

นางตวัดสองเท้าหน้าครูดกับพ้ืนสุดแรง เกิดเป็นรอยยาวสองรอย

บนพื้น

ชายผู้นั้นดูเหมือนจะไร้สติ ล้มลงบนพื้น ร่างนั้นหนักราวกับภูเขา

ในตอนท่ีหรูเสี่ยวนันพยายามให้หลุดจากชายผู้น้ัน นางก็ได้ยิน 

เสียงดังแกร๊กๆ

หุ่นไม้ตัวนั้นเดินมาทางนางด้วยตัวเอง ใบหน้าหยกแกะสลักน้ัน

เปล่งแสงสีเขียวซีดใต้แสงอาทิตย์ หางตายกโค้งเหมือนจะมีรอยย้ิมที่ 

ไม่เป็นมิตร

หรูเสี่ยวนันรู้สึกตกใจอย่างมาก

นี่...จบแล้ว!
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ปากของหุ่นไม้เปิดออกทันใด มีแสงขาวล�าหนึ่งส่องออกมา และ

ส่องไปที่หัวของหรูเสี่ยวนัน
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หรูเสี่ยวนันถูกแสงขาวส่องใส่ รู้สึกเพียงว่าไอเย็นเยือกกลุ่มหน่ึง 

เข้าสู่ร่าง แขนขาไม่อาจควบคุมได้ เหมือนมีพลังท่ีมองไม่เห็นก�าลัง 

ควบคุมร่างของนางอยู่...

แย่แล้ว!

หรเูสีย่วนนัแอบร้องแย่แล้วในใจ นางสะบดัหวัเลก็ พยายามควบคมุสติ

อยากจะควบคุมร่างของข้าหรือ ฝันไปเถอะ!

ของชัว่ร้ายระดับต�า่แบบนัน้อยากจะยึดร่างของนาง ควบคมุนางให้

ท�างานแทนหรือ ดูถูกนางเกินไปแล้ว สิ่งท่ีจอมเวทเฒ่าสอนนางจะต้อง 

ไม่เสียเปล่า

หรูเสี่ยวนันกลิ้งไปมาบนพ้ืน ต่อต้านไอเย็นเยือกในร่าง แต่นาง 

มองข้ามเรื่องส�าคัญไปเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือตอนน้ีร่างของนางไม่ใช่คน 

อีกแล้ว นางเป็นเพียงลูกชะมดเช็ดตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง และยังไร้ก�าลัง 
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อีกด้วย

"จี๊ดๆ!" นางส่งเสียงร้องไม่หยุด ร่างขดเป็นก้อนกลม

หนาวเหลือเกิน!

ร่างเล็กของนางมีไอร้อนเหลืออยู่ไม่เท่าใด ไอเย็นเยือกนั้นรุนแรง

เกินไป นางไม่อาจไล่มันออกไปได้ แต่ก็ไม่อยากถูกมันควบคุม

เหมือนกับมีแรงสองด้านดึงกันอยู่ พวกมันฉุดกระชากกัน ราวกับ

นางติดค้างอยู่ระหว่างแรงทั้งสองนั้น

ในตอนนี้เองนางก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวุ่นวายดังมาข้างกาย

"เจอแล้ว! หาเจอแล้ว!"

เกิดอะไรข้ึน หรูเสี่ยวนันพยายามลืมตาข้ึน รอบข้างมีคนมา 

รวมตัวกันไม่น้อย ล้วนก�าลังมองนางอยู่

เงาร่างของพวกเขาก็เหมือนก�าแพง บังแสงอาทิตย์เอาไว้ ท�าให้

หนาวยิ่งขึ้น

"จี๊ดๆ" พวกเจ้าช่วยท�าความดีด้วยการขยับห่างออกไปสักนิดเถอะ

แต่ค�าพูดของนางไม่มีใครฟังเข้าใจได้

ทนัใดนัน้ไอเย็นในร่างมารวมอยู่ทีจ่ดุหน่ึง พุ่งทะลวงไปท่ีจดุตนัเถียน*  

ของหรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันขยับตัวอยู่หลายที นางยังจ�าสิ่งที่ปู่สอนได้ พยายาม 

ตั้งจิตให้มั่น แต่ความร้อนในร่างนางกลับถูกตัดทอนไปจนเกือบหมด 

แม้ว่านางยังมีสติอยู่ แต่แขนขาของนางแข็งเกร็งเหมือนคนใกล้ตาย

นางได้ยินคนพูดอย่างร้อนใจว่า "รองตุลาการ! ชะมดเช็ดตัวน้ี 

* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�าแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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เห็นทีว่าจะไม่ไหวแล้ว"

ใครบอกล่ะ ข้าเพียงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเท่านั้น

ดวงตาสีเขียวกลอกกลิ้ง แต่นางกลับส่งเสียงอะไรไม่ออกเลย

กลุม่คนกระจายตัวออกเปิดทางให้คนด้านหลงั นางมองเห็นใบหน้า

ของชิงโม่เหยียน เขาโน้มตัวลงมาและค่อยๆ อุ้มนางขึ้น

ร่างสัมผัสกันท�าให้นางรับรู้ถึงความอบอุ่นจากตัวเขา ไอเย็นเยือก

นัน้ค่อยๆ ถอยเข้าไปอยู่ในร่างนางราวกับหวาดกลวัรังสคีวามอบอุน่นัน้...

"จี๊ด...จี๊ด..." เจ็บเหลือเกิน

เสยีงของนางแม้จะเบาหววิ แต่ชงิโม่เหยียนได้ยินแล้ว เขารบีสัง่การ

ทันที "รีบไปตามฉางเฮิ่นมา"

ตอนที่เขาก้มหน้าลงมองก้อนขนเล็กน้ันอีกครั้งก็พบว่ามันหลับตา

ลงแล้ว

หากไม่ใช่เพราะปลายจมกูของมนัยังมลีมหายใจอุน่อยู่ เขาคงคดิว่า 

มันขาดใจไปแล้ว

ชิงโม่เหยียนอุ้มหรูเสี่ยวนันกลับห้องหนังสือไป ตลอดทางเขาเดิน 

อย่างร้อนใจมากจนชายเสื้อปลิวสะบัด ความสุขุมเป็นปกติล้วนหายไป 

หมดสิ้น

คนจ�านวนไม่น้อยทีพ่บเขาระหว่างทางเห็นท่าทางเช่นนีข้องเขาแล้ว

ก็รู้สึกตกใจมาก

"ฉางเฮิ่นล่ะ ยังไม่มาอีกหรือ" เขาเอ่ยถามเสวียนอวี้อย่างร้อนรน

"ส่งคนไปเชิญแล้วขอรับ" เสวียนอว้ีกล่าวตอบ เขาเองก็เพ่ิงเห็น 

ซือ่จือ่ร้อนใจเช่นนีเ้ป็นครัง้แรก แม้ท่านหมอประจ�าศาลต้าหลีจ่ะรบีรดุมา 
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ด้วยความเร็วสูงสุด อย่างไรก็ย่อมต้องใช้เวลา

ชิงโม่เหยียนเอามือลูบหัวชะมดเช็ดน้อยเบาๆ หากเป็นเวลาปกติ 

เขาท�าเช่นนี้ เจ้าตัวเล็กจะหรี่ตาลงอย่างสบายตัว ท่าทางมีความสุขมาก  

แต่ตอนนี้มันนอนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับ มิหน�าซ�้ายังตัวเย็นเฉียบ

เมื่อครู่ที่ห้องหนังสือเขาแค่ไม่ทันระวังมันก็วิ่งออกไปเสียแล้ว  

รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวชอบก่อเรื่อง คิดไม่ถึงว่าครั้งนี้จะกลายเป็นเช่นนี้

เหมือนคนใกล้ตาย...

ในใจเขาเกิดความเศร้าอย่างไร้สาเหตุ และแฝงความหวาดกลัว 

เอาไว้ด้วย

หากเจ้าตัวเล็กนี้ตายไปเช่นนี้จริง...

ความคิดนี้เพิ่งแวบผ่านสมองก็ถูกเขาไล่ออกไปในทันที
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ตอนฉางเฮิ่นท่านหมอแห่งศาลต้าหลี่เดินเข้าประตูมา รู้สึกเพียงว่า

บรรยากาศเคร่งเครียดยิ่ง

ในอ้อมอกชิงโม่เหยียนอุ้มชะมดเช็ดน้อยสีด�าเอาไว้ นั่งหน้าเย็นชา

ราวน�้าแข็งอยู่อย่างเงียบงัน

เสวยีนอว้ีรบีเดนิเข้าไปรบัหน้าพลางเอ่ยอธิบายส้ันๆ ว่า "ท่านหมอฉาง  

รบกวนท่านดูสักหน่อย ชะมดเช็ดตัวนั้นดูเหมือนจะไม่ไหวแล้ว..."

ฉางเฮิ่นพูดอย่างตกใจว่า "ข้าไม่ใช่หมอรักษาสัตว์"

"พวกเราเองก็จนปัญญา ท�าได้เพียงเชิญท่านมา" เสวียนอว้ีสีหน้า

ล�าบากใจอย่างมาก

ฉางเฮิน่ท�าได้เพียงเดนิเข้าไป ย่ืนมอืไปลบูเจ้าก้อนขนสดี�าในอ้อมอก 

ชิงโม่เหยียน

ชั่วขณะที่มือสัมผัสลงไป ฉางเฮิ่นก็ตกตะลึง
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"เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่" ชิงโม่เหยียนมองออกถึงสีหน้าผิดปกต ิ

ของฉางเฮิ่น

"อุณหภูมิร่างกายต�่าเกินไปแล้ว" ฉางเฮิ่นส่ายหน้า รีบตรวจอาการ

อย่างละเอยีดอกีครัง้ ไม่พบว่าบนตวัหรเูสีย่วนันมบีาดแผลภายนอกอะไร

"บาดเจ็บท่ีอวัยวะภายในหรือไม่" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม น�้าเสียง 

แฝงไว้ด้วยความหวาดหวั่น

"มันกลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร" ฉางเฮิ่นถาม

ชิงโม่เหยียนมองไปทางเสวียนอว้ี เสวียนอวี้จึงรีบเล่าเรื่องที่เกิดที่

คลังเก็บของให้ฟังหนึ่งรอบ

"หุ่นไม้หรือ" ฉางเฮิ่นตกใจ

"ขอรับ...ดูเหมือนมีคนควบคุมคนงานในศาลต้าหลี่ให้เอาหุน่ไม้ 

ออกมาจากในคลังเก็บของ ของสิ่งนี้ดูชั่วร้าย ซื่อจื่อจึงสั่งคนให้เอา 

หุ่นไม้ตัวนั้นไปเผาแล้ว"

"ได้ยินว่าจี๋ฟู่หายตัวไป นี่เป็นเบาะแสเดียวที่เขาทิ้งไว้ใช่หรือไม่"  

ฉางเฮิ่นแม้จะเป็นท่านหมอ แต่เรื่องภายในศาลต้าหลี่ก็พอได้ยินมาบ้าง

"เรื่องเหล่านั้นไว้ค่อยปรึกษากัน" ชิงโม่เหยียนตัดบทฉางเฮิ่น  

"เจ้ารักษาเจ้าตัวเล็กนี่ให้หายก่อน"

ฉางเฮิ่นขมวดคิ้วล�าบากใจ "ท้ังไม่ใช่บาดเจ็บภายนอก และ 

ไม่บาดเจ็บภายใน แต่อุณหภูมิร่างกายของมันต�่ามากอย่างไร้สาเหตุ  

ถ้าไม่อาจรักษาอุณหภูมิในร่างกายได้ มันก็จะหนาวตาย"

"มียารักษาได้หรือไม่"

ฉางเฮิ่นส่ายหน้า "ข้าไม่ใช่หมอรักษาสัตว์ ตรวจอะไรไม่ออกจริงๆ 
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แต่มีเรื่องหนึ่งท่ีข้าต้องแจ้งรองตุลาการให้รู ้ก่อน ถ้าจะเอามันมาท�า 

ถุงหอมที่ระงับพิษกู่ต้องรีบท�าตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ ถ้ามันตายแล้ว  

กลิ่นชะมดเช็ดบนตัวมันก็จะเปลี่ยนไป ประสิทธิภาพจะต่างกันมาก"

ชิงโม่เหยียนเลื่อนสายตาไปที่เจ้าก้อนขนในอ้อมอก

"รู้แล้ว" เขาพูดเสียงเย็นชา แต่น�้าเสียงกลับไม่มีความลังเลใด

ฉางเฮิ่นเห็นภาพน้ันก็หันไปมองตาเสวียนอว้ีอย่างจนใจแวบหน่ึง 

ก่อนจะกล่าวลาแล้วถอยออกจากห้องไป

เสวียนอว้ีหน้าอมทุกข์ยืนอยู่ตรงนั้น ในใจร้อนใจย่ิงกว่าใครอื่น  

"ซื่อจื่อ ค�าพูดของท่านหมอฉาง..."

"หุบปาก" ชิงโม่เหยียนดวงตาแฝงไอสังหาร

เสวียนอวี้ไม่กล้าพูดอะไรอีก ท�าได้เพียงก้มหน้าลง

"ออกไปให้หมด" ชิงโม่เหยียนอุ้มชะมดเช็ดขึ้นมาแล้วเดินเข้าไป 

ในห้องหนังสือ

ในเมือ่ฉางเฮิน่บอกว่าสภาพมนัในตอนนีไ้ม่ใช่เพราะได้รับบาดเจบ็ 

เช่นน้ันก็เกิดจากสาเหตุอื่น สิ่งที่เขาสามารถท�าได้มีเพียงท�าให้มันรู้สึก

สบายขึ้นบ้าง

น้ิวมือวาดผ่านขนของมัน ยังคงนุ่มลื่นแต่ทุกจุดที่สัมผัสกลับ 

เย็นเฉียบไปทั้งแถบ

ชิงโม่เหยียนย่ืนมือไปปลดแถบรัดเอวชุดขุนนาง คลายคอเสื้อ 

ชุดคลุม แล้ววางเจ้าก้อนขนเข้าไปอย่างระมัดระวัง

พอได้รับความอบอุ่นแล้ว หรูเสี่ยวนันก็ส่งเสียงครางออกมาอย่าง

ไม่รู้ตัว หัวขยับเข้าไปในอ้อมอกของเขา
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ชิงโม่เหยียนนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับ ตลอดทั้งบ่ายเขาเอาแต่ให้ไออุ่น

แก่เจ้าก้อนขนในอ้อมอก จนกระทั่งแสงอาทิตย์อัสดงสาดส่องเข้ามา 

ทางหน้าต่าง

อุณหภูมิร่างกายของเจ้าก้อนขนค่อยๆ กลับมา แม้ว่ามันจะยังคง

ปิดตาอยู่ แต่ชิงโม่เหยียนสามารถรับรู้ได้ว่าลมหายใจของมันเริ่มผ่อน 

กลับมาเป็นปกติและดูมีเรี่ยวแรงขึ้น

"ซื่อจื่อ..." เสียงของเสวียนอวี้ดังขึ้นที่นอกประตู

"มีเรื่องอะไร"

"หุ่นไม้ตัวนั้น...ท�าลายมันทิ้งตามค�าสั่งของท่านแล้ว แต่ว่า..."

"แต่ว่าอะไร"

"พวกเราคิดหาวิธีมากมาย แต่หุ่นไม้ตัวนั้นเผาอย่างไรก็ไม่ไหม้

ขอรับ"

เผาไม่ไหม้หรือ!

ชิงโม่เหยียนเอาหรูเสี่ยวนันออกจากอ้อมอกมาวางไว้บนเตียง  

จากนั้นก็ดึงผ้าห่มมาคลุมตัวมัน ลูบหัวมัน แล้วหมุนตัวตามเสวียนอวี้ 

ออกไป

ภายในห้องไม่มีใคร หรูเสี่ยวนันนอนหลับสนิท

ภายใต้แสงอาทิตย์อัสดงสาดส่อง ล�าแสงอ่อนๆ ตกกระทบบนตัว 

ของนาง เห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งได้รางๆ...ชัดบ้างจางบ้างสลับกัน

ไปมา...
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ชิงโม่เหยียนเดินตามเสวียนอว้ีออกไปข้างนอก นอกห้องหนังสือ 

มีคนมารวมตัวกันไม่น้อย แม้แต่ทังเซียนเซิงเสมียนศาลกับกู้เซียนเซิง 

เจ้าหน้าที่จดบันทึกของศาลต้าหลี่ล้วนอยู่ในกลุ่มคนด้วย

เสวียนอว้ีชี้ไปบนกล่องไม้ท่ีวางอยู่บนพ้ืนแล้วพูดว่า "เมื่อครู่ข้า 

ลองให้คนเอาหุ่นไม้ไปเผา แต่ไฟฟืนมอดแล้ว หุ่นไม้ตัวน้ันกลับยังอยู่ดี 

ไม่เสียหายเลยแม้แต่น้อย"

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว พ่นค�าออกมาสองค�า "ลองใหม่"

เสวียนอว้ีจึงสั่งคนงานให้ยกกระถางไฟมา เติมถ่านเข้าไปต่อหน้า

ทุกคน แล้วเอากล่องที่ใส่หุ่นไม้โยนเข้าไป

กล่องไม้เจอถ่านไฟก็ส่งเสยีงลัน่ดังเปรีย๊ะๆ ไม่นานก็เกิดไฟลุกข้ึนมา

สายตาของทุกคนล้วนไปอยู่ในกระถางไฟ มองดูกล่องไม้ค่อยๆ  

ถูกเผาจนไหม้หมดในกองไฟ
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หุ่นไม้ค่อยๆ โผล่ออกมา ท่ามกลางเปลวไฟสีทอง ใบหน้าหยก 

แกะสลกัท่ีอยู่ในสภาพทลุกัทุเลจ้องมองพวกเขา หางตายกโค้ง ดปูระหลาด 

อย่างบอกไม่ถูก

ในกลุ่มมีคนพูดเสียงเบาข้ึนว่า "แปลกเสียจริง เหตุใดมันจึงไม่ถูก

ไฟเผา"

"แค่แปลกท่ีไหน เจ้าไม่เหน็หรอื...แม้แต่เสือ้บนตวัมนัก็ยังไม่ตดิไฟ

เลย"

"ของสิ่งนี้...ถูกผีสิงใช่หรือไม่..."

"จะเป็นไปได้อย่างไร ที่นี่คือศาลต้าหลี่ แม้บนโลกน้ีจะมีผีอยู่จริง 

พวกมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้ที่นี่เด็ดขาด"

ที่ว่าการที่เต็มไปด้วยไอชั่วร้าย แม้แต่ผีก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้

ชงิโม่เหยียนมองดูเปลวไฟในกระถางไฟค่อยๆ มอดลง หุน่ไม้ตวัน้ัน

นอนอยู่ข้างในโดยไม่เสยีหายเลย มมุปากทีย่กขึน้เหมือนก�าลงัหัวเราะเยาะ 

การไร้ความสามารถของพวกเขา

"เอาน�้ามันมาหน่อย" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเย็นชา

ไม่ช้าก็มีคนเอาน�้ามันมาราดไปบนตัวหุ่นไม้

"จุดไฟอีกครั้ง" ชิงโม่เหยียนสั่งการ

ครั้งนี้หุ่นไม้ถูกไฟคลอกทั้งตัว

แกรก...แกรก...

แขนขาหุ่นไม้มีเสียงดังประหลาด ดูเหมือนก�าลังพยายามดิ้นรน 

อยู่ในกองไฟ

ในตอนที่ทุกคนก�าลังจดจ้องไปท่ีเปลวไฟก็มีเสียงเปร๊ียะดังสนั่น 
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เปลวไฟในกระถางไฟแตกกระจาย

"ซื่อจื่อระวัง!" เสวียนอวี้รีบขวางตรงหน้าชิงโม่เหยียน

หลงัจากไฟแตกกระจายท�าให้ทุกคนพากันถอยหลงัห่างไปสบิก้าว

แล้วจึงควบคุมสติกันได้ ก่อนจะยื่นหน้าไปมองในกระถางไฟอีกครา

หุ่นไม้หน้าหยกยังคงนอนอยู่ตรงน้ันอย่างดีดังเดิม ใบหน้าหยก 

แกะสลักไม่ติดขี้เถ้าด�าเลยสักนิด แม้แต่เสื้อผ้าก็ยังอยู่ดีไม่เสียหาย  

น�้ามันที่เทลงไปเมื่อครู่ไม่เหลือร่องรอยแม้แต่น้อย

"รอง...รองตุลาการ พวกเราต้องเชิญภิกษุมาดูสักนิดหรือไม่..."

"เชิญภิกษุมาเพราะจะท�าพิธีกรรมแล้วสิ"

มีคนพูดขึ้นอย่างตื่นตระหนก

ชิงโม่เหยียนสีหน้าเย็นชา ผู้ใดก็เดาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่

"ซื่อจื่อ" เสวียนอว้ีลองหย่ังเชิงเรียกดู "เรื่องนี้จะจัดการอย่างไรดี

ขอรับ"

ในเมื่อเผาไม่ไหม้ก็ช่วยไม่ได้ เรื่องนี้ท�าให้คนคิดอะไรไม่ออกจริงๆ

"ไปหาหบีเหลก็มา ใส่มนัลงกลอนแยกเก็บต่างหาก ไม่มคี�าสัง่ของข้า  

ไม่ว่าใครก็เข้าใกล้ไม่ได้" ชิงโม่เหยียนเอ่ยสั่งเสียงเย็นเยียบ

เสวียนอวี้รีบส่งคนไปเตรียมหีบเหล็กทันที

"คนงานที่ถูกมันควบคุมวันนี้อยู่ที่ใด" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถามขึ้น

"เขาฟื้นแล้ว แต่ยังอ่อนแอลงจากเตียงไม่ได้ขอรับ" เสวียนอว้ี 

กล่าวรายงาน "ข้าสอบถามเขา แต่เขาจ�าอะไรไม่ได้เลย หลงัเชญิท่านหมอ

มาดูอาการ ท่านหมอบอกแค่เพียงว่าเขาเสียสติไปแล้ว ไม่รู้ว่าวันหน้า 

จะเป็นปกติได้หรือไม่..."
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ชิงโม่เหยียนขบกรามแน่นทันที

เสียสติ...หรือคนที่ถูกเจ้าสิ่งนี้สิงร่างจะกลายเป็นเช่นนี้

เขาไม่อยากคิดว่าหลังจากเจ้าตัวเล็กฟื้นข้ึนมาจะ 'เสียสติ' เช่นน้ี

หรือไม่ ในสมองปรากฏดวงตากลมสุกใสคู่หน่ึงที่มองเขา เต็มไปด้วย 

ความฉลาด หรือประจบเอาใจ หรือเง้างอน...

เขาไม่กล้าคิดภาพเลยว่าเจ้าตัวเล็กของเขาจะกลายเป็นเช่นนั้น
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หุ่นไม้ถูกใส่เข้าไปในหีบเหล็กและลงกลอนแล้ว ชิงโม่เหยียนจึง 

หมุนตัวกลับไปท่ีห้องหนังสือ มีคนจัดการเก็บกระถางไฟ จากนั้นก็เร่ิม

กวาดลานโดยรอบ

เสวียนอว้ีเฝ้าดูหีบเหล็กถูกส่งเข้าไปในห้องว่างห้องหนึ่งใน 

คลังเก็บของด้วยตนเอง ตอนหมุนตัวกลับไปลงกลอนประตู เขาก็ได้ยิน 

เสียงเคาะดังมาจากในหีบเหล็กใบนั้น

แม้เสียงจะไม่ดัง แต่เขาก็ได้ยินมันอย่างชัดเจน

คนงานหลายคนท่ียนือยู่ข้างๆ ตกใจจนขนหวัลกุซู ่"เช่นน้ี...ไม่เป็นไร

จริงหรือ..."

เสวียนอว้ีแค่นเสยีงเอ่ย "หึ กลวัอะไร แค่ท�าตามค�าสัง่ของซือ่จือ่ก็พอ  

ใครก็ห้ามเข้าใกล้ที่นี่เด็ดขาด"

ทุกคนได้ยินเช่นนั้นจึงพากันรับค�า
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เสวียนอวี้ลงกลอนประตูคลังเก็บของด้วยตนเอง

แม้จะห่างด้วยประตูกั้น แต่ทุกคนก็ยังคงพอได้ยินเสียงเคาะตีจาก

ในคลังเก็บของ

ตึง...ตึง...ตึง...

เสียงนี้ดังต่อเนื่องจนกระทั่งความมืดมาเยือน จึงได้หยุดลง

เวลาเดียวกันนี้ ภายในเรือนหลังหนึ่งในเมือง

"เห็นทีของสิ่งนี้คงใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว" ณ ห้องที่มืดมิดห้องหนึ่ง 

เสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้น

"เหตุใดจึงใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว" ไม่ไกลมีชายอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ 

ภายในห้องทีม่ดืมดิไม่ได้จดุตะเกียง ดงัน้ันจงึมองเหน็หน้าของเขาไม่ชัดเจน  

บนหัวไหล่ของเขามีเตียวขาวตัวหน่ึงพาดอยู่ ขนสีขาวหิมะดูสะดุดตา 

เป็นพิเศษ เขาพูดไปพลางลูบขนของมันอย่างอ่อนโยนไปพลาง

"ยาสะกดวิญญาณยังอยู่ในตัวสัตว์ตัวนั้น แต่ข้าสัมผัสถึงยานั่น 

ไม่ได้แล้ว...คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าเจ้าตัวเล็กนั่นยังมีความสามารถเช่นนี้ด้วย"

ชายท่ีลบูขนเตียวขาวเล่นยิม้บางๆ ออกมา "มนัเป็นสตัว์วเิศษท่ีเป็น

เครื่องบรรณาการ ย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว หลังจากท�าเร่ืองน้ีเสร็จแล้ว 

ข้าจะเอาเจ้าตัวเล็กนั่นมาอยู่ในก�ามือ"

"แต่ว่า...ยาสะกดวิญญาณเม็ดนั้นเสียไปแล้ว"

"เสยีก็เสยีไปเถอะ อย่างไรเสยีเอกสารเหล่านัน้กถู็กท�าลายไปแล้ว" 

ชายหนุ่มลูบคอที่อ่อนนุ่มของเตียวขาว "บนโลกนี้สิ่งท่ีไร้ค่าท่ีสุดก็คือ 

ชีวิตคน สิ่งนี้...อยากได้เท่าใดก็ย่อมได้" เขาหัวเราะแห้งขึ้นมา ริมฝีปาก
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โค้งเป็นมุมอย่างน่าดูชม

ณ ศาลต้าหลี่

ชงิโม่เหยียนน่ังอ่านเอกสารอยู่ทีโ่ต๊ะเอกสาร บนขาของเขามีก้อนขน 

สีด�าก้อนหนึ่งนอนขดอยู่

"ซื่อจื่อ คืนนี้ยังไม่กลับจวนโหวหรือขอรับ" เสวียนอวี้ยกอาหารเย็น

เข้ามาพลางเอ่ยถาม

"ไม่กลับ" ชิงโม่เหยียนพูดโดยไม่เงยหน้าขึ้นมา

เสวียนอว้ีวางอาหารลงพร้อมกล่าวอย่างลังเลใจ "ได้ยินว่าระยะนี้

ท่านโหวก�าลงัช่วยจดัการเรือ่งการแต่งงานของท่านอยู่ ถ้าท่านไม่กลบัไป..."

พู่กันในมือชงิโม่เหยียนชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะเอ่ยข้ึนว่า "เขาเป็น

ท่านพ่อข้า ในเมื่อเขาอยากจะล�าบากก็ปล่อยเขาไปเถอะ"

เสวียนอว้ีรีบพูดแย้ง "เช่นน้ีจะได้อย่างไร ภรรยาเอกของท่านก็ 

ถือเป็นนายหญิงของพวกเรา พวกเราจะทนเหน็ท่านโหวยัดคนท่ีเป็นภาระ

ให้เรือนหลังของท่านได้อย่างไร"

ชงิโม่เหยียนหัวเราะเย็นชา "ในสายตาของเขา ภาระท่ีแท้จรงิของเขา 

คงเป็นข้าจึงจะถูก ทุกครั้งที่พิษกู่ก�าเริบก็แทบเป็นแทบตาย คิดว่า 

ตอนท่ีเขาพูดทาบทามกับคนอื่นก็คงได้บอกพวกเขาเป็นนัยว่าข้ามีชีวิต 

ไม่ยืนยาว"

"ซื่อจื่อท่านไม่ต้องกังวล พวกเราต้องหาตัวยาเหนี่ยวน�าได้ครบ

แน่นอน" เสวียนอวี้ขอบตาแดงเรื่อขึ้นเล็กน้อยเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้

"จะหาตัวยาเหน่ียวน�าได้ครบหรือไม่คงแล้วแต่สวรรค์ลิขิต"  
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ชิงโม่เหยียนกลับไม่สนใจ ตอนที่วางพู่กันลงมือซ้ายก็ลูบชะมดเช็ดน้อย 

ที่หมอบอยู่บนตัก ท้องของมันแบนราบ พอคิดถึงว่าตอนกลางวันมันยัง

ท้องว่างอยู่ เขาจึงสั่งการเสวียนอวี้ทันที "เจ้าไปเอานมแพะมาถ้วยหนึ่ง"

เสวยีนอว้ีเดมิทคีดิจะกล่อมอกีฝ่ายเพ่ิมเตมิสกัหน่อย เหน็ชิงโม่เหยียน 

ไม่สนใจในเรื่องนี้เลย จึงรับค�าแล้วเดินออกไป

แต่งงานหรือ

ตอนที่ในห้องไม่มีใคร ชิงโม่เหยียนก็หัวเราะเย็นชาขึ้น

แม้เขาจะไม่กลับไปก็เดาได้ว่าท่านพ่อเขาจะเลือกสตรีแบบใด 

มาให้ตนเอง อ่อนแอไร้สามารถ ร่างกายไร้แรง ก็เหมาะกับเขาที่ร่างกาย 

ถูกพิษรักษาไม่ได้แล้ว

นมแพะท่ีเสวียนอว้ีเอามายังอุน่อยู่ ชงิโม่เหยียนหยิบช้อนตกันมแพะ 

ใส่ปากของหรูเสี่ยวนันอย่างช้าๆ

"ข้าคงบ้าไปแล้วแน่ๆ ที่มาสนใจเจ้าตัวเล็กอย่างเจ้า" ชิงโม่เหยียน 

พูดพึมพ�ากับตนเอง

ด้วยหรูเสี่ยวนันยังนอนหลับอยู่ กลืนเองไม่ได้ ดังนั้นจึงป้อนเข้าไป

ได้น้อย และหกออกมามากกว่า

ชงิโม่เหยียนใช้ผ้าเชด็น�า้นมทีม่มุปากของมนั "เจ้าเป็นสัตว์เล้ียงของข้า  

เป็นตายต้องให้ข้าเป็นคนตดัสนิ ไม่ได้รบัอนุญาตจากข้า เจ้าจะตายไม่ได้ 

ได้ยินหรือไม่"

เขาใช้นิว้แตะหวัของมนัเบาๆ ไม่อาจไม่ยอมรับว่าเขาเกดิความรู้สึก

แปลกๆ บางอย่างกับเจ้าตัวเล็กนี่

ในขณะท่ีเขาต้องการมนั มนัก็ต้องพ่ึงพาเขาจงึจะมชีวิีตอยู่ต่อไปได้
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ความรูส้กึทีต่่างคนต่างต้องการกันและกันเช่นน้ีท�าให้เขารูส้กึพอใจ

อย่างประหลาด
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27
    

นับจากหรูเสี่ยวนันถูกหุ่นไม้โจมตีก็นอนไม่ได้สติไปหลายวัน

แม้จะเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าชิงโม่เหยียนจะไปที่ใดก็จะเอามันไปด้วย  

ภายหลังแม้แต่เสวียนอวี้ก็ยังรู้สึกทนดูต่อไปไม่ได้

"เมือ่ครูท่่านหมอฉางมาสอบถามอีกแล้วว่า...ซือ่จือ่จะท�าถุงหอมนัน่ 

หรือไม่ขอรับ"

การท�าถุงหอมก็ต้องฉวยโอกาสตอนที่ชะมดเช็ดยังมีชีวิตอยู่ หาก

ตายแล้วฤทธิ์ยาที่ได้จะลดลง

ชิงโม่เหยียนยกพู่กันเขียนอะไรบางอย่างบนโต๊ะ แล้วพูดโดย 

ไม่เงยหน้าว่า "ไม่ต้องแล้ว"

เสวียนอว้ีขยับปากเอ่ยต่อ "ซื่อจื่อ ท�าเช่นนี้ต่อไปก็ไม่ใช่วิธีที่ดี  

ถ้ามันไม่ฟื้นขึ้นมาจริงๆ ล่ะขอรับ..."

"ฮัดเช้ย!" เสียงหนึ่งดังขัดจังหวะค�าพูดของเสวียนอวี้
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ชิงโม่เหยียนชะงักพู่กันในมือ มองไปยังเจ้าก้อนขนท่ีอยู่บนตัก 

ดวงตาที่ตาด�าขาวแยกชัดเจนส่องประกายระยิบรางๆ

หรูเสี่ยวนันสะลึมสะลือลืมตาแล้วค่อยๆ เงยหน้าขึ้น

"นอนไปนานอย่างนี้ ควรจะตื่นได้แล้ว" ใบหน้าของชิงโม่เหยียน 

ไม่ปรากฏอารมณ์ใดๆ เหมอืนว่าเขาคาดไว้แต่แรกแล้วว่ามนัจะฟ้ืนข้ึนมา

หรเูสีย่วนนัอยากจะยืนข้ึน แต่ขาทัง้สีอ่่อนยวบ เหมอืนเหยียบอยู่บน 

ปุยนุ่น ออกแรงไม่ได้เลย

นี่ข้าเป็นอะไรไป...

นางพยายามสะบัดหัว ผลปรากฏว่าเกือบสะบัดตัวเองตกลงไป 

บนพื้น โชคดีชิงโม่เหยียนจับนางไว้ทัน ไม่อย่างนั้นนางคงจะร่วงตกจาก

ตักของเขาลงไปแล้ว

สวรรค์ หิวเหลือเกิน ภาพตรงหน้ามีแต่ดาวดวงน้อยๆ เต็มไปหมด

เจ้านาย ท่านร้องเพลงดาวดวงน้อย* เป็นหรือไม่...

ยามนี้เองหรูเสี่ยวนันราวกับเห็นไส้กรอกชิ้นใหญ่ๆ อยู่ตรงหน้า

ข้าจะกิน!

นางกระโจนเข้าไป และกัดไว้ค�าโต

กิน กิน กิน...

ชงิโม่เหยียนมองดูเจ้าตัวเลก็ทีกั่ดน้ิวมอืเขาไม่ยอมปล่อยอย่างจนใจ 

พลางสั่งเสวียนอวี้ว่า "ไปเอาข้าวกับน�้าแกงเนื้อมาสักหน่อย"

ไม่นานเสวียนอวี้ก็เอาอาหารกลับมา

ชงิโม่เหยียนยากนักกว่าจะดึงน้ิวมอืของตนเองออกมาจากปากของ

* เพลงดาวดวงน้อยคือเพลง Twinkle, Twinkle, Little Star
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ชะมดเช็ดได้

พอหรเูสีย่วนนัได้กลิน่หอมของน�า้แกงเนือ้ จงึขยับหัวเข้าไปในจาน

และกินอย่างบ้าคลั่ง

จากนัน้ความทรงจ�าในสมองของนางก็ค่อยๆ กลบัมาชดัเจนอกีครัง้

หรูเสี่ยวนันจ�าได้แล้ว ก่อนหน้าน้ีนางถูกแสงขาวล�าหนึ่งสาดใส่...

หากนางเดาไม่ผิด แสงขาวนั้นคงจะมาจากวิชามาร เป็นหน่ึงในวิชา 

สะกดวิญญาณ

"จีด๊ๆ" ในช่วงรบีเร่งกินอาหารนางก็เงยหน้ามองไปทางชงิโม่เหยียน 

อยากถามว่าหลังจากนั้นเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้าง

ชงิโม่เหยียนสหีน้าน่ิงมองใบหน้าท่ีเต็มไปด้วยเมด็ข้าวของชะมดเช็ด  

"กินอาหารของเจ้าไปก่อน เรื่องอื่นเจ้าไม่ต้องยุ่ง"

"จี๊ดๆ" หรูเสี่ยวนันส่งเสียงด้วยความไม่พอใจ ทว่าก็ยังก้มหน้าลง 

กินใหม่อีกครั้งแต่โดยดี

ยามท่ีเห็นว่าแทบจะถึงก้นจานแล้ว หรูเสี่ยวนันก็รู้สึกว่ามีไอร้อน

ประหลาดพุ่งขึ้นมาในร่างอย่างฉับพลัน ตรงกันข้ามกับอาการหนาวเย็น

ไปทั่วร่างก่อนหน้านี้ ไอร้อนนี้ท�าให้ร่างของนางเหมือนแทบจะลุกไหม้

เกิดอะไรขึ้น!

นางยังไม่ทันคิดอย่างละเอียด ภาพตรงหน้าก็รางเลือนขึ้นมา

ง่วงเหลือเกิน...อยากนอน...

ชิงโม่เหยียนมองชะมดเช็ดน้อยสัปหงกกับจานอย่างตกใจ หัวเล็ก

พยักขึ้นลง สุดท้ายหัวพับลงบนจาน และนอนหลับสนิทไป

"เจ้าตวัเล็กร้ายกาจเกินไปแล้วกระมงั แม้แต่ตอนกินยงันอนหลับได้"  
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เสวียนอวี้ที่มองอยู่ข้างๆ เอ่ยขึ้น

ชิงโม่เหยียนคว้าตัวหรูเสี่ยวนันออกมาจากจาน บนตัวเจ้าก้อนขน

มีข้าวติดเต็มไปหมด ดูสกปรกมาก ทว่าเขาใช้ผ้าเช็ดอย่างไรก็ไม่ตื่น

ชงิโม่เหยียนเห็นแล้วก็ขมวดคิว้ ก่อนจะให้เสวยีนอวีไ้ปเชญิท่านหมอ 

ประจ�าศาลต้าหลี่มา

หลังจากฉางเฮิ่นมาตรวจอาการให้หรูเสี่ยวนันแล้ว สุดท้ายก็

ประกาศว่า "มันแค่นอนหลับเท่านั้น"

เสวียนอว้ีไม่เชื่อ "เป็นไปได้อย่างไร มันนอนหลับสนิทเหมือนตาย

เกินไปแล้วกระมัง"

ฉางเฮิ่นเอ่ยด้วยสีหน้าจนใจ "มันแค่นอนหลับจริงๆ แม้ว่าอุณหภูมิ

ร่างกายจะสูงไปสักนิด แต่ดูแล้วไม่ได้เกิดจากอาการป่วย รองตุลาการ 

ไม่ต้องเป็นกังวล"

ได้ยินว่าเจ้าตัวเล็กไม่ได้ป่วย ชิงโม่เหยียนก็วางใจลงได้ทั้งหมด 

ในที่สุด

จากนั้นหรูเสี่ยวนันก็ใช้ชีวิตแบบมึนๆ งงๆ มาเย่ียงนี้ บ่อยครั้งท่ี 

จู่ๆ ตื่นมาก็กินยกใหญ่ แล้วก็หลับสนิทอีกครั้งอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

เพียงพริบตาสิบวันก็ผ่านไปแล้ว มาถึงวันที่พิษกู่ในร่างของ 

ชิงโม่เหยียนจะก�าเริบอีกครั้ง

"ตุลาการใหญ่กลับมาแล้ว เชิญท่านไปหาขอรับ" เสวียนอวี้เข้ามา 

แจ้งข่าว

ตอนน้ีท้องฟ้าใกล้ค�า่แล้ว ชงิโม่เหยียนเก็บงานในมอืเดมิทีเตรียมจะ 
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พักผ่อน พอได้ยินข่าวนี้จ�าต้องสวมชุดขุนนางใหม่อีกครั้ง

แสงอาทติย์อสัดงส่องไปบนทางเลก็ ชงิโม่เหยียนลดความเรว็ฝีเท้า

อย่างห้ามไม่อยู่ ในจิตใต้ส�านึก ร่างกายของเขาก�าลังเตรียมรับความ 

เจ็บปวดที่จะมาถึง

นี่เป็นเวลาผ่านมาหลายปี มันกลายเป็นความเคยชินของเขาแล้ว 

แม้ว่าตอนนีใ้นอ้อมอกของเขาจะมชีะมดเชด็น้อย แต่ปฏกิิรยิาของร่างกาย

ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

แสงอาทิตย์ค่อยๆ หมดลง ร่างกายของเขาก็แข็งเกร็งตามไปด้วย 

ทว่า...ความเจ็บปวดไม่ได้มาตามก�าหนด

เป็นจริงดังคาด เจ้าตัวเล็กนี้เป็นดาวน�าโชคของเขา

ตอนท่ีก้มหน้ามองดูชะมดเช็ดน้อยที่หลับสนิทในอ้อมอก จู ่ๆ  

ร่างของมันกลับขยับโดยแรง มันยังคงหลับตา แต่ปากกลับส่งเสียงร้อง

แหลมปรี๊ด

"จี๊ดๆๆๆ..."
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หรูเสี่ยวนันร้องจี๊ดๆ พยายามดิ้นขัดขืน

ชิงโม่เหยียนหยุดฝีเท้า มองเจ้าก้อนขนที่ด้ินอยู่ในอ้อมอกอย่าง

ประหลาดใจ

หรเูสีย่วนนัตอนนียั้งคงหลบัสนทิอยู่ แต่ตวัของนางกลบัสัน่ไม่หยดุ

อย่างห้ามไม่อยู่ หากไม่ใช่ชิงโม่เหยียนอุ้มไว้อย่างทะนุถนอมก็คงจะกลิ้ง

ตกลงพื้นไปแล้ว

"เจ้าตัวเล็ก" ชิงโม่เหยียนอยากจะปลุกมันตื่น แต่เจ้าก้อนขนกลับ

เอาแต่หลับตา ร้องจี๊ดๆ อย่างเจ็บปวด

"จะเชิญท่านหมอหรือไม่ขอรับ" เสวียนอวี้พูดอย่างตื่นตกใจ

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้วแน่น ระยะนี้ชะมดเช็ดน้อยมีท่าทางแปลกๆ 

เขาไม่มั่นใจเลยว่ามันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรกันแน่

กรงเล็บเล็กแหลมคมวาดผ่านบนหลังมือเขา แม้จะไม่ท�าให้เขา
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เลือดออก แต่มันวาดกรงเล็บไม่หยุดท�าให้มือของเขามีแผลถูกข่วนเล็กๆ 

เต็มไปหมด

เสวียนอวี้อยากจะเข้าไปช่วย แต่กลับถูกชิงโม่เหยียนห้ามไว้

"เจ้าเฝ้าอยู่ตรงนี้" ชิงโม่เหยียนกล่าวจบก็รีบอุ้มชะมดเช็ดน้อย 

เดินเลี้ยวเข้าไปทางหลังพุ่มไม้ด้านข้าง

วันนี้เป็นวันท่ีต้องระวังเป็นพิเศษ ดังน้ันเขาไม่อาจให้มันห่างจาก

ข้างกายเขาได้

ร่างของหรูเสี่ยวนันบิดไปมาไม่หยุดเหมือนงูตัวหนึ่ง

ชงิโม่เหยียนไม่รูจ้ะท�าอย่างไร ท�าได้เพียงอุม้มนัเอาไว้อย่างดพีลาง

ลบูหัวมนัเบาๆ หวงัว่าการกระท�าเหล่าน้ีของเขาจะท�าให้มนัรูส้กึสบายตวั

ขึ้นบ้าง

ไม่นานการดิ้นขัดขืนของชะมดเช็ดน้อยก็ค่อยๆ เบาลง แสงสว่าง

ล�าหน่ึงส่องออกมาจากตัวมัน และแสงน้ันก็สว่างข้ึนทุกที เหมือนมี 

เปลวไฟไร้รูปโอบล้อมมันไว้

ภายใต้สายตาตกใจของชิงโม่เหยียน ตัวของเจ้าก้อนขนเร่ิมมี 

การเปลีย่นแปลง จากชะมดเชด็สดี�าในอ้อมอกของเขาค่อยๆ เปลีย่นเป็น

ร่างเด็กหญิงอายุสี่ห้าขวบผู้หนึ่ง

ชิงโม่เหยียนตัวเกร็งอยู่ตรงนั้นไปในทันที

เดก็หญิงใบหน้าอวบอ้วนผูห้นึง่ก�าลงัขดตวัเปลอืยเปล่าอยูใ่นอ้อมอก 

ของเขา...ทั้งหมดนี้เหมือนอยู่ในความฝัน!

ชงิโม่เหยียนตะลงึไปครูใ่หญ่ ก่อนจะย่ืนมอืไปลูบใบหน้าของเด็กหญิง 

อย่างแผ่วเบา
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ผิวสัมผัสอ่อนนุ่มนวลเนียนยิ่งนัก

เดก็หญิงยู่ปาก พึมพ�าอะไรบางอย่าง หัวก็ถูไถอ้อมอกเขา ดเูหมอืน

ก�าลังหลบมือของเขาอยู่กระนั้น

ท่าทางของนาง...เหมือนเจ้าตัวเล็กมาก

หวัใจชงิโม่เหยียนเต้นโครมครามไม่หยดุไปพักใหญ่ เขาบอกไม่ถูกว่า 

ความรู้สึกนี้เป็นความตื่นเต้นยินดีหรือตื่นตระหนก

คิดไม่ถึงว่าสัตว์เลี้ยงของเขาจะน�าความตื่นเต้นยินดีมาให้เขา

มากมายเช่นนี้

ในตอนทีเ่ขาบบีแก้มนางอย่างรกัใคร่เอน็ด ูแสงล�าหน่ึงก็ส่องออกมา 

จากร่างของนางอกีครัง้ ร่างของเด็กหญิงค่อยๆ เปลีย่นกลบัเป็นชะมดเชด็ 

เช่นเดิม

ชิงโม่เหยียนช้อนร่างชะมดเช็ดไว้ในฝ่ามือ มองดูมันนอนหลับสนิท

เขายังไม่ทันขบคิดว่าเหตุใดจงึเกิดความเปลีย่นแปลงเช่นนัน้กับมนั 

หัวใจทั้งดวงถูกปกคลุมด้วยความรู้สึกคาดหวังอย่างแรงกล้า

เจ้าตัวเล็กตอนนี้อายุยังน้อย รอมันโตอีกนิด เด็กหญิงคนน้ันก็จะ 

โตตามไปด้วยใช่หรือไม่

ในสมองของเขาปรากฏภาพเด็กหญิงใบหน้าอวบอ้วนผู้หนึ่งขึ้นมา 

ดวงตากลมโต มีดวงตาสีเขียวใสคู่หนึ่ง

อยากรูน้กัว่านางจะเตบิโตเป็นเช่นไร ชงิโม่เหยียนชรู่างชะมดเชด็น้อย 

ขึ้น เผยรอยยิ้มดีใจออกมา

ในตอนนี้เองหรูเสี่ยวนันก็ตื่นขึ้น พอลืมตาสิ่งที่นางเห็นอันดับแรก 

ก็คือใบหน้ามีรอยยิ้มของชิงโม่เหยียน



129

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

ว้าย! นางตกใจจนสะดุ้ง ขนลุกขึ้นทันใด คนผู้น้ีย้ิมสดใสให้ข้า 

แบบนี้ด้วยเหตุใด

หรือตัดสินใจที่จะน�าข้าไปท�าเป็นตัวยาเหนี่ยวน�าแล้ว

"จี๊ดๆ!" มารฆ่าคน รีบปล่อยข้านะ!

ท่านบ้าแล้วหรือ ท่านท�าแบบนี้จะยิ่งเสียข้าไปได้ง่ายๆ นะ...

หรเูสีย่วนันย่ิงคิดย่ิงรูส้กึว่าท่าทางของชงิโม่เหยียนแปลกประหลาด 

จึงพยายามดิ้นรนขัดขืนอย่างสุดแรง
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29
    

ชิงโม่เหยียนยกตัวหรูเสี่ยวนันขึ้นในมือ ใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม  

เหน็ได้ชดัว่าเจ้าตวัเลก็ไม่รูว่้าเมือ่ครูเ่กิดอะไรขึน้ มนัก�าลังร้องจีด๊ๆ โวยวาย

อยู่ในมือของเขา ดูเหมือนจะถูกเขาท�าให้ตกใจ

ชิงโม่เหยียนบีบหูเล็กของมัน ยิ่งรู้สึกว่าเจ้าตัวเล็กนี้น่ารักเหลือเกิน 

แม้ว่ามันจะไม่พูดอะไร แต่ดวงตาสีเขียวของมันกลับแสดงความรู้สึก

ทั้งหมดออกมา

เขาไม่บอกมันเด็ดขาดว่าเมื่อครู่เกิดเรื่องอะไรข้ึน แม้ว่ามันจะ 

กลายเป็นเด็กหญิงผู้หนึ่งจริงๆ นั่นก็นับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นของเขาอยู่ดี

ชงิโม่เหยียนอุม้มนัออกมาจากพุ่มไม้ แล้วเดนิไปทีห้่องหนงัสอืของ

ตุลาการใหญ่ศาลต้าหลี่ภายใต้การคุ้มกันของเสวียนอวี้

หรูเสี่ยวนันต่ืนมาในครั้งนี้รู้สึกว่ามีพลังเต็มเปี่ยมอย่างประหลาด 

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้นอนนานเกินไปใช่หรือไม่ นางจึงเบิกดวงตา
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กลมโตดูนี่ที มองนั่นที แม้แต่ตุลาการใหญ่เองเห็นนางแล้วก็ยังอด 

ตกตะลึงไม่ได้

"ได้ยินว่าในเครือ่งบรรณาการท่ีแคว้นฉมีอบให้ฮ่องเต้มชีะมดเชด็สดี�า 

ตัวหน่ึง แต่ว่าหนีหายไปที่ลานล่าสัตว์" ตุลาการใหญ่มองชิงโม่เหยียน 

แล้วเอ่ยต่อ "ท่านมีอะไรอยากพูดบ้างหรือไม่"

ชิงโม่เหยียนย้ิมบางๆ กล่าวตอบว่า "ข้าจะมีอะไรพูดได้ นี่เป็น 

ชะมดเช็ดตัวที่ข้าจับได้ระหว่างทางกลับมาขอรับ"

ตุลาการใหญ่หรี่ตา สายตากวาดไปบนตัวหรูเส่ียวนันแล้วหยุดที่ 

ขนที่พองขึ้นทั่วตัว

"ช่างเถอะ ระวังตัวให้ดีด้วย" จากนั้นตุลาการใหญ่หยิบเอกสาร 

ฉบบัหนึง่บนโต๊ะมาย่ืนให้ชงิโม่เหยียน "นีเ่ป็นเอกสารท่ีกู้เซยีนเซงิคดัลอก

ในภายหลัง ลองอ่านดูสิ"

ตอนที่ชิงโม่เหยียนพลิกเปิดเอกสารหรูเสี่ยวนันก็ขยับเข้ามาดู 

อย่างสงสัย ตัวอักษรที่นี่ไม่เหมือนกับปัจจุบัน แต่นางก็พออ่านได้คร่าวๆ

"เป็นคดีเกี่ยวกับกรมทหาร" ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้วเล็กน้อย "โกงกิน 

เงินทหารหรือ"
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