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ค�ำน�ำ

และแล้วเราก็ร่วมเดินทางกับหรูเสี่ยวนันและชิงโม่เหยียนมาถึงคร่ึงทางแล้ว  

ในเล่มที่ 4 น้ีหรูเสี่ยวนันลืมตาต่ืนข้ึนมาพร้อมกับความปวดเมื่อย เน่ืองจากถูก 

คนเผด็จการเอาแต่ใจอย่างชิงโม่เหยียนจัดการทั้งคืน เทียบกับความสดใสที่ปกคลุม

ทั่วห้องน้ีแล้ว เรือนหน้าของจวนโหวเงียบเหงาและทุกข์ตรมอย่างมาก คุณชายรอง 

ยังคงถูกท่านโหวบังคับให้ท�าในสิ่งที่ไม่ต้องการ ส่วนท่านโหวพอเห็นบุตรชายแท้ๆ  

มีสภาพเป็นไก่อ่อนเช่นน้ีก็ปวดใจยิ่ง จนนึกย้อนไปถึงลู่ซื่อมารดาของชิงโม่เหยียนที่

แข็งกร้าวกับเขา แล้วยังเร่ืองที่เขาไม่รู้ว่าชายชู้ผู้เป็นบิดาตัวจริงของชิงโม่เหยียนคือ

ใครอีกด้วย นักอ่านอ่านมาถึงตรงนี้มั่นใจหรือยังคะว่าบิดาที่แท้จริงของชิงโม่เหยียน

คือใคร คาดว่าทุกท่านคงพอจะเดากันได้แล้วแน่ๆ เลย

นอกจากน้ีฮ่องเต้ยังอนุญาตให้ชิงโม่เหยียนพาหรูเสี่ยวนันไปต�าบลสือฝาง 

เพื่อพักผ่อนที่จวนท่านหญิงหมิงเยวี่ย นี่ท�าให้นางลิงโลดใจอย่างมาก สื่อต้าเทียนเอง 

ก็ดใีจทีจ่ะได้กลบับ้านเกดิ และแน่นอนค่ะว่ามเีร่ืองราวสนุกสนานชวนตดิตามอยูท่ีน่ั่น 

มากมาย หนึ่งในเรื่องราวดีๆ นั้นก็คือการที่พวกเขาได้เจอผู้เฒ่าฉางหยวน ผู้เฒ่าที่มี

ความลับของหรูเสี่ยวนัน ชิงโม่เหยียน และฉางเฮ่ินซ่อนอยู่ มิหน�าซ�้ายังมีเร่ืองของ 

งานแต่งทีแ่สนสขุสมดัง่ใจอยูใ่นเล่มนีด้้วยนะคะ หากอยากรู้เร่ืองราวโดยละเอยีดแล้ว 

ขออย่าเพิ่งท้อกับขนาดเล่มที่หนาของหนังสือเล่มนี้ค่ะ เพราะรับรองว่าเรื่องราวสนุก

และชวนให้ลุน้ตามอย่างมากแน่นอน หากไม่เช่ือ พลกิกระดาษหน้าต่อไปเชิญสมัผสัเอง 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"จ�ำค�ำพูดเมื่อครู่ของข้ำเอำไว้ ข้ำก็จะรักษำค�ำมั่นสัญญำน้ีเช่นกัน ไม่ว่ำเวลำใดที่แห่งใด  

จะจดจ�ำว่ำเจ้ำคือนันนันของข้ำ ถ้ำเจ้ำกล้ำหำยตัวไป ต่อให้ต้องตำมไปจนสุดหล้ำฟ้ำเขียวข้ำก็จะ 

จับเจ้ำกลับมำให้ได้ จำกนั้นจะกดตัวลงบนเตียง แล้วลงทัณฑ์อย่ำงหนัก..."

ดวงตำและน�ำ้เสยีงทีแ่หบพร่ำเลก็น้อยแฝงด้วยควำมรกัใคร่ ท�ำให้หวัใจดวงน้อยของหรเูสีย่วนนั 

เต้นไม่เป็นจังหวะอีกแล้ว



✱ หรูเสี่ยวนัน  เดก็ทีร่องตลุาการศาลต้าหลีรั่บเลีย้งไว้ เป็นทีโ่ปรดปราน 

ของฮ่องเต้มาก ต่อมาได้รับแต่งต้ังเป็นท่านหญงิหมงิเยวีย่

✱ ชิงโม่เหยียน  รักใคร่และดต่ีอหรูเสีย่วนนัเพยีงผูเ้ดยีว ดแูลคกุมดืแทน

ฮ่องเต้ ท�าให้บนตัวมีรังสีอ�ามหิตรุนแรงมาก

✱ สื่อต้าเทียน  ชาวบ้านจากต�าบลสอืฝางทีติ่ดตามชิงโม่เหยยีนกลบัมา 

เมืองหลวง มีความสามารถในการพูดมาก พูดให ้

หนึ่งเป็นสิบ ให้ผิดเป็นถูกได้

✱ ท่านหญิงหลิ่วหยาง  หลานสาวของฮองเฮา มนิีสยัเอาแต่ใจและไม่เหน็หวัผูอ้ืน่  

แต่งงานกับชิงจิ่นจือเข้าจวนโหว

✱ ชิงตูเซียนเซิง  รับหน้าทีด่แูลหอหนังสอืทีส่�านักศึกษาไป๋เฮ่อ เช่ียวชาญ

วิชาแพทย์เป็นพิเศษ ทว่ากลับมีเบื้องลึกเบื้องหลังที ่

ทุกคนคาดไม่ถึง

แนะน�ำตัวละคร
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ตอนที่แสงแดดค่อยๆ สำดส่องผ่ำนหน้ำต่ำงเข้ำมำ หรูเสี่ยวนันก็ 

รู้สึกตัวตื่นขึ้นพอดี

ปวดเมื่อยเหลือเกิน...

หรเูสีย่วนันแยกเขีย้วและขยับขำอยู่ใต้ผ้ำห่ม สวรรค์ กระดกูของนำง 

จะหลุดออกจำกกันอยู่แล้ว

นำงเพ่ิงขยับตัวก็รู้สึกว่ำถูกอะไรบำงอย่ำงทับอยู่ พอหันไปมอง 

ก็พบว่ำเป็นชิงโม่เหยียน

เอ๋? เหตุใดชิงโม่เหยียนยังนอนหลับอยู่ที่นี่ล่ะ

ชงิโม่เหยียนย่ืนแขนมำโอบเอวของนำงไว้ แล้วดงึนำงเข้ำมำข้ำงกำย

"ปล่อยนะ จะทบัคนตำยอยู่แล้ว" หรเูสีย่วนันพยำยำมขัดขืน ก่อนจะ

พูดอย่ำงตื่นตระหนกว่ำ "ยังมีควำมเป็นธรรมอยู่หรือไม่ ข้ำหิวแล้ว"

นำงไม่อยำกท�ำเหมอืนเมือ่คนือกีครัง้ ชงิโม่เหยียนผูน้ี้ตอนอยู่บนเตยีง 

301
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แตกต่ำงกับช่วงกลำงวันรำวกับเป็นคนละคน อยู่ต่อหน้ำผู้อื่นเขำเย็นชำ 

แม้แต่สำวงำมก็ยำกจะดงึควำมสนใจของเขำได้ แต่พอตกกลำงคนื เขำ 

รำวกับเป็นสิงโตที่กินไม่อิ่มกระนั้น

"ปล่อยข้ำ ตอนน้ีกินอำหำรจงึจะเป็นควำมชอบธรรมทีข้่ำควรได้รับ"

"ควำมชอบธรรม?" ชิงโม่เหยียนค่อยๆ ลืมตำข้ึน พูดด้วยน�้ำเสียง 

เกียจคร้ำนปนเย้ำยวนว่ำ "เจ้ำไม่เชื่อฟัง ข้ำจึงกดตัวเจ้ำ น่ีต่ำงหำกคือ

ควำมชอบธรรม"

หรเูสีย่วนันเคอืงขุน่อยำกจะปัดแขนของเขำออก แต่แรงอนัน้อยนิด

ของนำงอยู่ต่อหน้ำชงิโม่เหยียนแล้ว ก็เหมอืนกับกำรเกำเท่ำนัน้ "เผดจ็กำร 

ยิ่งนัก!"

"เจ้ำรูห้รอืไม่ว่ำอะไรเรยีกว่ำเผดจ็กำร" ชงิโม่เหยียนดงึนำงเข้ำมำใน

อ้อมกอดได้อย่ำงง่ำยดำย มอืใหญ่วำงลงบนส่วนทีเ่ขำพอใจอย่ำงอกุอำจ 

เพลิดเพลินจนไม่อยำกปล่อยนำงเป็นอิสระ "แม้เจ้ำจะเชื่อฟัง ข้ำก็ยัง 

ไม่หยุดรุกไล่เจ้ำ"

ดวงตำของหรูเสี่ยวนันเบิกโต นำงไม่อยำกเชื่อว่ำเขำจะพูดจำ 

น่ำตกตะลึงเช่นนี้ "ท่ำน...วิญญูชนพูดจำด้วยเหตุผลไม่ใช้ก�ำลัง นี่ไม่ใช ่

กำรกระท�ำของวิญญูชน!"

ชิงโม่เหยียนหัวเรำะเบำๆ พลิกตัวมำทับตัวนำงไว้อย่ำงแนบแน่น 

"วิถีของวิญญูชนก็คือก่อนจะใช้ก�ำลัง จะบอกเจ้ำก่อนว่ำ...เจ้ำตัวเล็ก 

พวกเรำมำมีควำมสุขกันอีกครั้งเถอะ"

เสียงหัวเรำะเบำๆ ของเขำผสำนกับเสียงอู้อี้ของหรูเสี่ยวนันที่ถูก 

อุดปำกเอำไว้
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เทียบกับควำมสดใสทีป่กคลมุไปทัว่ห้องน้ีแล้ว เรือนหน้ำของจวนโหว

ดูเงียบเหงำอย่ำงเห็นได้ชัด

ท่ำนโหวไล่บ่ำวไพร่ทกุคนออกไปข้ำงนอก ชงิจิน่จอืผูเ้ป็นคณุชำยรอง

ยืนร้องไห้หน้ำเศร้ำอยู่ด้ำนข้ำง

"หลิว่หยำงไม่กลบัมำก็ไม่มอีะไรไม่ดี หญิงเลวผู้นัน้วันๆ ใจคิดแต่ว่ำ

จะล่อลวงพี่ใหญ่อย่ำงไร"

"หุบปำก!" เส้นเลือดตรงขมับของท่ำนโหวเต้นตุบๆ "เหตุใดข้ำจึง 

มีลูกไม่เอำไหนอย่ำงเจ้ำได้ ท่ำนหญิงหลิ่วหยำงต่อให้ไม่ดีอย่ำงไรก็เป็น

หลำนสำวของฮองเฮำ ถ้ำไม่ใช่นำง เจ้ำจะได้งำนในกององครักษ์หลวง 

มำได้อย่ำงไร เจ้ำคิดว่ำตนเองโดดเด่นเหนือใครและใครต่ำงก็ให้ควำม 

ส�ำคัญอย่ำงนั้นหรือ!"

คุณชำยรองอ้ำปำกค้ำง ค�ำพูดตอบโต้ท่ีคิดไว้สุดท้ำยก็ไม่ได้ออก

จำกปำกไป

"จะอย่ำงไรข้ำก็ไม่ไปรับหลิ่วหยำงกลับมำ ข้ำทนขำยหน้ำไม่ได้" 

ตอนน้ีเขำถูกสวมหมวกเขียวกลำยเป็นตัวตลกใหญ่ท่ีสุดในเมอืงหลวงแล้ว 

เขำยังต้องไปรับหญิงเลวผู้นั้นกลับมำวำงตั้งไว้บูชำอีกหรือ ฝันไปเถอะ!

พอเขำคดิถึงเรือ่งท่ีท่ำนหญิงหลิว่หยำงท�ำในวนัแต่งงำนแล้วก็รู้สกึ

สะอิดสะเอียน

เขำเทียบพ่ีใหญ่ไม่ได้สักอย่ำง ท่ำนพ่อแม้ปกติจะไม่ค่อยชอบ 

พ่ีใหญ่ แต่กลับกลัวเกรงอีกฝ่ำยอยู่หลำยส่วน ไม่เหมือนเขำ ท่ำนพ่อ 

ลำกมำน่ีลำกไปน่ันตำมอ�ำเภอใจ ยำมไหนพอใจก็เห็นเขำเป็นคุณชำย 

คนหนึ่งของจวน ยำมไหนไม่พอใจก็เรียกตัวมำฟำดด้วยแส้หลำยที
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คณุชำยรองรูส้กึว่ำตนเองเป็นเหมอืนถังรองรบัอำรมณ์ของท่ำนพ่อ 

โดยเฉพำะครึง่ปีมำนีพ่ี้ใหญ่เอำปีศำจน้อยมำอยู่ท่ีจวน เขำก็กลำยเป็นคน 

ทีม่อี�ำนำจเป็นพิเศษ ตอนน้ีแม้แต่ตนเองกับท่ำนพ่ออกีฝ่ำยก็ไม่เหน็อยู่ใน

สำยตำแล้ว

ควำมรูส้กึต่ำงๆ ของเขำล้วนอยู่ในสำยตำของท่ำนโหว ในใจท่ำนโหว 

เคร่งเครียดมำกขึ้น

ทั้งที่โตมำในจวนเดียวกัน ตั้งแต่เล็กจนโต สิ่งที่เขำท�ำเพื่อบุตรชำย

คนน้ีมำกกว่ำที่ท�ำเพ่ือชิงโม่เหยียนถึงห้ำหกส่วน สำมำรถพูดได้ว่ำ 

ชงิโม่เหยยีนเป็นม้ำป่ำตวัหน่ึงทีไ่ม่เคยผ่ำนกำรฝึกหดัมำก่อน เขำปล่อยเลีย้ง

ตำมมตีำมเกิด แต่ส�ำหรบัคุณชำยรอง เขำกลบัเลีย้งให้กินดอียู่ด ีคดิไม่ถึง 

ว่ำจะเลี้ยงจนเป็นคนมีนิสัยอ่อนแอเช่นนี้

"สองสำมวันน้ีเจ้ำไปทีจ่วนท่ำนหญิงหลิว่หยำงสกัคร้ัง ไม่ว่ำอกีฝ่ำย 

จะตอบตกลงหรือไม่ เจ้ำก็แสดงท่ำทีให้เหมำะสมก่อน ถึงตอนนั้นต้อง 

มชีือ่เสยีงเรือ่งควำมใจกว้ำงของเจ้ำแพร่ออกไปแน่นอน วันหน้ำถ้ำจะหำ

คนใหม่จะได้มีสตรีกล้ำติดตำมเจ้ำมำกขึ้น"

คุณชำยรองเห็นท่ำนพ่อท�ำหน้ำเครียด ดังนั้นจึงไม่กล้ำพูดอะไรต่อ 

เพียงเอ่ยรับค�ำเสียงอ่อน

"เจ้ำออกไปก่อนเถอะ" ตอนนีท่้ำนโหวแค่เห็นหน้ำเขำก็รูส้กึปวดหัวแล้ว

หลังจำกคุณชำยรองออกไป ท่ำนโหวก็นั่งเหม่ออยู่บนเก้ำอี้

ตอนแรกที่แต่งลู่ซื่อเข้ำมำในจวน เขำต่ืนเต้นจนนอนไม่หลับไป

หลำยวันหลำยคืน นั่นเป็นสำวงำมท่ีตกลงมำจำกสวรรค์ และยัง 

ช่วยชีวิตเขำไว้อีกด้วย ตอนน้ันเขำรู้สึกว่ำชำติน้ีพวกเขำต้องมีควำมสุข
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สมบูรณ์พร้อมแน่นอน ต่อให้เสียงำนท่ีกององครักษ์หลวง ขอเพียง 

พวกเขำค�ำนวณกำรใช้ชีวิตอย่ำงละเอียด ทุกอย่ำงล้วนไม่เป็นปัญหำ  

แต่หญิงเลวผู้นั้นกลับไม่ใช่หญิงพรหมจำรี หลอกลวงควำมรู้สึกเขำไม่ว่ำ

ยังตั้งครรภ์ลูกคนอื่นอีก!

หลอกลวง! ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องหลอกลวง!

ตอนนัน้หำกไม่ใช่เพรำะลูซ่ือ่แต่งตัวเป็นหญิงสำวสำมญั เขำจะหวัน่ไหว 

แย่งตวัคนเข้ำมำในจวนได้อย่ำงไร เขำถึงขัน้ไม่รงัเกียจฐำนะของนำง ไม่มี

ครอบครวัทำงบ้ำนและหนภัียมำจำกแคว้นฉแีล้วอย่ำงไร เขำยินดใีห้เกียรติ

นำงอย่ำงสูงสุด แต่นำงกลับทอดทิ้งเขำเหมือนรองเท้ำเก่ำกระนั้น

นำงท�ำกับเขำเช่นนี้ได้อย่ำงไร! ตอนแรกที่นำงช่วยเขำ มันช่ำงเป็น

ควำมอ่อนโยนเหลือเกิน...แม้ตอนน้ีหลับตำลง เขำก็เหมือนยังสำมำรถ 

มองเห็นดวงตำงดงำมกระจ่ำงใสรำวทะเลสำบยำมฤดูสำรทคู่นั้นได้

ชิงโม่เหยียนมีหน้ำตำละม้ำยกับลู่ซื่อเจ็ดส่วน น่ำเสียดำยถึงตอนนี้

เขำยังสืบไม่รู้เลยว่ำชำยชู้ของลู่ซื่อเป็นใคร ตอนลู่ซื่อมีชีวิตอยู่ เขำเคย 

พยำยำมถำมนำง แต่นำงไม่พูดอะไรเลย เอำแต่อ้อนวอนขอให้เขำปล่อย 

นำงจำกไป

นำงเป็นเช่นนี้ย่ิงท�ำให้เขำโกรธมำกขึ้น เขำหว่ันไหวกับนำงจริงๆ 

นำงมองข้ำมควำมดีของเขำไปได้อย่ำงไร ทั้งยังหลอกให้เขำไม่สนใจ 

ทกุอย่ำงแต่งนำงเข้ำมำในจวน สดุท้ำยยังต้องเลีย้งบตุรชำยของคนอืน่อกี

ทีเ่ขำไม่ฆ่ำชงิโม่เหยียนให้ตำยก็เพรำะอยำกจะเก็บอกีฝ่ำยไว้ระบำย 

ควำมแค้นของตนเอง แต่สิ่งท่ีเขำคิดไม่ถึงก็คือเด็กคนน้ีจิตใจหนักแน่น 

เป็นพิเศษ ไม่ว่ำจะเรียนอะไรก็สำมำรถท�ำได้ดีมำก เขำทอดถอนใจ 
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เก่ียวกับเรือ่งนีไ้ม่ต�ำ่กว่ำหน่ึงครัง้ หำกบตุรชำยในไส้ของเขำเป็นเช่นนีจ้ะด ี

สักเพียงใด...

"ท่ำนโหว" เสียงของบ่ำวตัดบทควำมทรงจ�ำของเขำ

"มีเรื่องอะไร"

คนทีเ่ข้ำมำคอืพ่อบ้ำนคนหนึง่ในจวน เขำโค้งตวัพูดว่ำ "เรยีนท่ำนโหว 

ข้ำมีเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่ำควรพูดหรือไม่"

ท่ำนโหวชำยตำมองเขำแวบหนึ่ง "พูดมำเถอะ"

"บ้ำนเกิดข้ำอยู่ทีห่มูบ้่ำนสวชีนุ ช่วงก่อนข้ำกลบับ้ำนเกิด ในหมูบ้่ำน 

มีคนแปลกหน้ำเข้ำมำหลำยคน พวกเขำมำสอบถำมเกี่ยวกับบ่ำวเก่ำแก่

ที่จวนสกุลชิงไล่ออกไปในอดีต"

ดวงตำท่ำนโหวเบิกโตขึ้นมำทันที "เจ้ำไม่ได้ฟังผิดใช่หรือไม่"

"ไม่ขอรบั ข้ำยังต้ังใจไปพูดกับพวกเขำหลำยค�ำ คนทีพ่วกเขำตำมหำ 

คือบ่ำวเก่ำแก่เมือ่ย่ีสบิกว่ำปีก่อนเหล่ำนัน้ หมูบ้่ำนของพวกเรำเดมิทมีอียู่ 

คนหนึง่ แต่ยำยแก่ผูน้ั้นอำยุมำกแล้ว ถูกบตุรชำยของนำงรบัออกไปอยู่ด้วย 

ไม่อยู่ในหมู่บ้ำนนั้นนำนแล้ว..."

ท่ำนโหวหยิบถุงเงินโยนไปให้อย่ำงเงียบๆ

พ่อบ้ำนรับเงินไว้ แล้วถอยออกไปอย่ำงมีควำมสุข

จำกนั้นท่ำนโหวก็ตำมคนสนิทของเขำเข้ำมำพลำงเอ่ยสั่งกำร

"หำโอกำสจดักำรพ่อบ้ำนในจวนผูน้ั้น ทำงทีด่ใีห้เขำปิดปำกเงียบไป

ตลอดชวิีต จดักำรให้สะอำดสกัหน่อย อย่ำท�ำเป็นเรือ่งใหญ่ให้คนอืน่เห็น"

คนสนิทรับค�ำสั่งแล้วออกไป

ท่ำนโหวนั่งไม่ติดอีกแล้ว ดึกสักหน่อยเขำก็เรียกคนสนิทมำอีกครำ



13

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

"ส่งคนไปจับตำดูทำงซื่อจื่อ ถ้ำเขำออกจำกจวนก็ตำมไป ดูว่ำเขำ

ไปที่ใดบ้ำง"

เรื่องเหล่ำนั้นถูกปิดบังมำเน่ินนำน เขำไม่อยำกถูกคนพลิกบัญช ี

ออกมำปรำกฏต่อหน้ำคนอื่นในเวลำนี้
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หลำยวันนี้แม้หรูเสี่ยวนันจะอยู่ในจวนโหว แต่เรื่องนอกจวนนำง 

กลับรับรู้อย่ำงไม่มีตกหล่นสักเรื่อง

มีสื่อต้ำเทียนอยู่ นำงล้วนได้ยินข่ำวใหม่ท่ีสุดทุกวัน ไม่ว่ำจะเป็น 

เร่ืองท่ีชำวบ้ำนในเมืองหลวงพูดกัน หรือเรื่องที่บ่ำวแต่ละจวนที่ออกมำ 

ซื้อของน�ำออกมำบ้ำง

"องค์ชำยหกถูกฮ่องเต้ลงโทษกักบริเวณ จะให้เขำกักตัวส�ำนึกผิด 

หนึ่งร้อยวัน"

"ได้ยินว่ำคนโพกผ้ำปิดหน้ำวันนั้นก็จับตัวได้แล้ว ถูกรองตุลำกำร 

ศำลต้ำหลี่จับเข้ำคุกไป..."

ควำมจรงิมคีนโพกผ้ำเสยีทีไ่หน ฮ่องเต้ท�ำเพ่ือตบตำคนอืน่และช่วย 

บุตรชำยกลบเกลื่อนเท่ำน้ัน ในฐำนะฮ่องเต้ เขำใช้อ�ำนำจจัดกำรเรื่องนี ้

อย่ำงสุดควำมสำมำรถ

302
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"คณุชำยรองจวนสกลุชงิไปเยือนจวนท่ำนหญิงหล่ิวหยำงหลำยคร้ัง 

ล้วนถูกกันไว้ ตอนน้ีบนหวัถนนล้วนลอืกันว่ำคุณชำยรองมเีมตตำ และเป็น 

คนที่รักภรรยำผู้หนึ่ง"

ได้ฟังค�ำพูดของสื่อต้ำเทียนแล้ว หรูเสี่ยวนันก็ตกใจจนเบิกตำโต 

อ้ำปำกค้ำง คนท่ีพวกเขำบอกว่ำมเีมตตำ รกัภรรยำผู้น้ีคอืคณุชำยรองจวน 

ของพวกเขำจริงหรือ เหตุใดเหตุกำรณ์จึงดูแปลกประหลำดไม่ตรงกับ 

ควำมจริงเช่นนั้น

สือ่ต้ำเทียนหัวเรำะแหะๆ "คงเป็นควำมคิดทีท่่ำนโหวคดิให้บตุรชำย 

เช่นน้ีวันหน้ำคณุชำยรองจะได้แต่งภรรยำใหม่ได้อกี ไม่เช่นน้ันหญิงคนใด 

จะยอมแต่งกับเขำเล่ำขอรับ"

พอคดิอย่ำงละเอยีดแล้วก็จรงิ แม้แต่เหนียนซือ่ยังหนกีลบับ้ำนเดมิ 

โดยแกล้งป่วย คนภำยนอกเหล่ำนั้นจะเดำอะไรไม่ออกเลยหรือ

หรูเสี่ยวนันก�ำลังพูดคุยกับสื่อต้ำเทียนอย่ำงออกรสออกชำติอยู ่

เสวียนอว้ีก็เดินเข้ำมำจำกข้ำงนอก "ท่ำนเก็บของเสร็จหมดแล้วหรือยัง 

ขอรับ"

เพรำะในวังวนัน้ัน ฮ่องเต้อนุญำตให้ชงิโม่เหยียนพำนำงไปท่ีต�ำบล 

สือฝำง ไปพักที่จวนท่ำนหญิงหมิงเยวี่ยระยะหนึ่ง ดังนั้นครั้งนี้นำงต้อง 

เอำของไปด้วยไม่น้อย

หรูเสี่ยวนันส�ำรวจดูกล่องสองใบที่วำงอยู่ในห้อง น่ีเป็นของสะสม 

ทั้งหมดที่นำงจะเอำไปด้วย

ชิงโม่เหยียนไม่ให้นำงเอำของมีค่ำเหล่ำนั้นไป บอกว่ำค่อยไปหำ 

ซือ้ใหม่ภำยหลงั นำงคิดดูแล้วก็เหน็ด้วยกับเขำ เพรำะนำงคงไม่ได้อยู่ทีน่ั่น
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ตลอดเวลำ

เสวียนอว้ีเห็นท่ำทำงอำวรณ์ตอนที่นำงมองกล่องจึงพูดปลอบว่ำ  

"ซือ่จือ่ส่งคนไปทีต่�ำบลสอืฝำงก่อนแล้ว ของในจวนท่ำนหญิงล้วนเตรยีมไว้ 

พร้อมสรรพ เอำแค่เพียงของใช้ส่วนตัวไปก็พอขอรับ"

หรเูสีย่วนนัดวงตำเปล่งประกำยทันท ีมชีงิโม่เหยียนอยู่นำงสบำยใจ 

ได้มำก ไม่ว่ำจะไปที่ใดก็ไม่ต้องให้นำงกังวลใจ

"สื่อต้ำเทียนก็ไปด้วยหรือ" หรูเสี่ยวนันถำมขึ้น

"แน่นอนอยู่แล้วขอรับ" สื่อต้ำเทียนหัวเรำะแหะๆ ก่อนจะพูดว่ำ 

"กว่ำจะกลับไปสักครั้งไม่ง่ำย ข้ำสำมำรถโอ้อวดในต�ำบลได้บ้ำงแล้ว"

สื่อต้ำเทียนเป็นคนต�ำบลสือฝำง แม้ว่ำข้ำงกำยจะไม่มีญำติพี่น้อง 

อะไร แต่อย่ำงไรเสยีเขำก็เป็นคนท่ีเตบิโตทีน่ั่น ตอนน้ันเขำเลือกท่ีจะจำกมำ

พร้อมกับชิงโม่เหยียน พูดได้ว่ำเป็นกำรตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชำตินี้

เสวียนอวี้ให้คนยกกล่องของหรูเสี่ยวนันออกไป

หรูเสี่ยวนันถือแค่ถุงแพรติดตัว ในนั้นมีชำดกับยันต์เท่ำนั้น

ตอนออกจำกจวนหรูเสี่ยวนันสังเกตเห็นบ่ำวในจวนย่ืนหน้ำ 

ลับๆ ล่อๆ มองมำข้ำงนอก หรูเสี่ยวนันมองไปอย่ำงแปลกใจ คนผู้นั้น 

รีบหดหัวกลับไปและแอบซ่อนตัว

มันเรื่องอะไรกัน ท่านโหวยังแอบส่งคนมาจับตาดูข้าอีกหรือ

"ขึน้รถเถอะขอรบั" เสวยีนอว้ียืนอยู่ตรงประตูจวน ไม่มองบ่ำวท่ีลอบ 

สอดส่องเหล่ำนั้นเลย

"พวกเขำ..." หรเูสีย่วนันอยำกจะเตือนเสวยีนอวี ้ทนัใดน้ันก็คดิได้ว่ำ 

เสวียนอว้ีกับผู้กล้ำตำยที่คุ้มครองรถม้ำเหล่ำน้ีล้วนมีวรยุทธ์ พวกเขำจะ 
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ไม่สังเกตเห็นคนที่ลอบสอดส่องเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร

เรื่องเหล่ำนี้ไม่ต้องให้นำงกังวลใจกระมัง

พอขึน้รถม้ำออกจำกจวนโหวแล้ว อำรมณ์ของหรเูสีย่วนนัก็ดีอย่ำง 

มำก นำงก�ำลังไปต�ำบลสือฝำง จะได้ดูว่ำจวนท่ำนหญิงของนำงสร้ำง 

เหมือนกับบ้ำนหลังที่อยู่ในยุคปัจจุบันหรือไม่

ระหว่ำงทีห่รเูสีย่วนันก�ำลงัคดิอยู่ จู่ๆ  รถม้ำก็ค่อยๆ ช้ำลง นำงพลกิเปิด

ม่ำนรถเหน็ชงิโม่เหยียนขีม้่ำน�ำคนอีกจ�ำนวนหนึง่ยืนรอนำงอยู่ท่ีประตูเมือง

เอ๋? นอกจากฉางเฮิ่นแล้ว เหตุใดผู้เฒ่าเชียนเฉิงของศาลต้าหลี่ 

จึงมาด้วย ระหว่างทางนี้จะได้กินซาลาเปาของเขาหรือ

ฉำงเฮิ่นตำมพวกเขำไปนำงยังพอเข้ำใจ เพรำะชิงโม่เหยียนจะ 

ฉวยโอกำสน้ีขึ้นเขำกับฉำงเฮิ่นไปตำมหำผู ้เฒ่ำฉำงหยวนตัวจริงที่ 

เก็บซ่อนตัวผู้นั้น

ชิงโม่เหยียนที่อยู่บนหลังม้ำมองดูนำงแวบหนึ่ง เห็นได้ว่ำไม่ได้คิด 

จะขึ้นรถม้ำมำกับนำงแต่อย่ำงใด

ทุกคนเดินทำงออกนอกประตูเมืองไปตำมทำงหลวง เดินทำงไป 

รำวครึ่งชั่วยำมรถม้ำก็ช้ำลงอีกครั้ง

จำกนั้นมีคนมำเคำะหน้ำต่ำงรถม้ำ หรูเสี่ยวนันพลิกเปิดม่ำนรถม้ำ 

ขึ้นก็เห็นชิงโม่เหยียนขี่ม้ำเข้ำมำใกล้

"เปลี่ยนร่ำงเป็นชะมดเช็ดตำมข้ำมำ" เขำพูดเสียงเบำ

หรูเสี่ยวนันตกตะลึง น้อยนักที่เขำจะขอให้นำงเปลี่ยนร่ำงกลับเป็น 

ชะมดเช็ด

ในเมื่อเป็นค�ำขอร้องของเขำ ย่อมต้องมีเหตุผลแน่นอน



18

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 4

หรเูสีย่วนันจงึเปลีย่นร่ำงเป็นชะมดเชด็ภำยในรถม้ำ จำกนัน้กระโดด 

ขึ้นมำบนหน้ำต่ำงรถม้ำ พอเดินต่อไปถึงบนตัวเขำ นำงก็ขยับตัวหำท่ำที ่

สบำยที่สุดทันที จำกนั้นก็นอนนิ่งไม่ขยับเขยื้อน

ชิงโม่เหยียนปล่อยม่ำนรถม้ำลง แล้วควบม้ำห่ำงออกไป

หรเูสีย่วนันโผล่หัวขนฟูออกมำ มองชงิโม่เหยียนข่ีม้ำออกจำกขบวน 

เงียบๆ อย่ำงประหลำดใจ

ข้ำงกำยพวกเขำมเีพียงเสวียนอว้ีกบัผูก้ล้ำตำยสำมคนทีแ่ต่งตวัเป็น 

บ่ำวธรรมดำ ส่วนอีกคนนั้นคือผู้เฒ่ำเชียนเฉิงพ่อครัวของศำลต้ำหลี่

นี่เป็นการรวมกลุ่มท่ีแปลกประหลาดอะไรอย่างนี้ เราก�าลังจะไป 

ที่ใดกันแน่

ชงิโม่เหยียนรบัรูถึ้งแววตำสงสยัของเจ้ำตัวเลก็จงึก้มหน้ำลูบหวัของ 

นำง "เชยีนเฉงิมำจำกลว่ีหลนิ เป็นคนกว้ำงขวำงไม่น้อย เขำช่วยข้ำตำมหำ 

บ่ำวเก่ำแก่ของจวนสกุลชิงในอดีตเจอแล้ว"

หรเูสีย่วนนัดวงตำเปล่งประกำย เจอแล้วจรงิหรือ! พูดแบบน้ีไม่นาน 

พวกเราก็จะรู้เรื่องในอดีตว่าท่านโหวแต่งลู่ซื่อเข้าจวนมาได้อย่างไรแล้ว

ทุกคนควบม้ำเร็วผ่ำนทำงเล็ก เดินทำงไปรำวครึ่งชั่วยำม จึงเห็นว่ำ 

มีหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งปรำกฏตรงหน้ำ

ผู้เฒ่ำเชียนเฉิงงอนิ้ววำงตรงปำก เป่ำเป็นเสียงแหลมเล็ก ไม่นำน 

ก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งออกมำจำกหมู่บ้ำน

เชียนเฉิงชี้ไปที่เด็กหนุ่มแล้วพูดกับชิงโม่เหยียนว่ำ "เขำเป็นคนหำ 

สถำนที่นี้เจอ รองตุลำกำรตำมเขำไปเถอะ"

ชงิโม่เหยียนพยักหน้ำเลก็น้อย ก่อนจะควบม้ำน�ำเสวยีนอวีค้นเดยีว 
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ตำมเด็กหนุ่มผู้น้ันเข้ำหมู่บ้ำนไป ส่วนเชียนเฉิงกับผู้กล้ำตำยอีกสำมคน 

รออยู่ข้ำงนอก

เด็กหนุ่มน�ำพวกเขำเข้ำไปในเรือนหลังหนึ่ง ตัวเรือนไม่ใหญ่ ดูแล้ว 

ไม่เหมอืนเรอืนของคนร�ำ่รวยนกั แต่กลบัเก็บกวำดสะอำดสะอ้ำนอย่ำงมำก

"ซื่อจื่อมำแล้วขอรับ" เด็กหนุ่มส่งเสียงเรียกเข้ำไปในเรือน

ชิงโม่เหยียนลงจำกม้ำ อุ้มหรูเสี่ยวนันท่ีเปล่ียนร่ำงเป็นชะมดเช็ด 

เข้ำประตูไป

หญิงชรำอำยุเกินหกสบิปีผูห้น่ึงเดินออกมำ ก่อนจะคกุเข่ำตวัส่ันเทำ  

"คำรวะซื่อจื่อ..."

ชิงโม่เหยียนยื่นมือมำประคอง "ท่ำนป้ำไม่ต้องมำกพิธี"

เสวียนอวี้เข้ำไปประคองหญิงชรำให้ยืนขึ้น

ทุกคนเดินเข้ำบ้ำนไปพร้อมกัน

จำกนั้นหญิงชรำยิ้มเศร้ำพูดว่ำ "ซื่อจื่ออยำกรู้อะไรพูดมำตำมตรง 

ได้เลย ข้ำอำยุเท่ำนี้แล้วยอมรับชะตำ ต่อให้คนของท่ำนโหวตำมมำ ข้ำก็ 

แค่ชีวิตไร้ค่ำชีวิตหนึ่งเท่ำนั้น"

"ท่ำนพ่อข้ำเคยมำหำท่ำนหรอื" ชงิโม่เหยียนหรีต่ำลงพลำงเอ่ยถำม

"ไม่เพียงมำหำข้ำ...คนอื่นที่ออกมำจำกจวนตอนน้ัน คนท่ีหลบ 

ก็หลบ ซ่อนก็ซ่อน คนที่มีชีวิตถึงตอนนี้เกรงว่ำคงมีไม่กี่คน"

ได้ยินค�ำพูดนี้แล้ว หรูเสี่ยวนันก็เบิกตำโตอย่ำงตกใจ

น่ีมันมีก่ีความหมาย...ท่านโหวที่มองผิวเผินแล้วเพียงปล่อยบ่าว 

เก่าแก่เหล่านี้กลับบ้านเกิด ทว่าความจริงแอบฆ่าคนปิดปากหรือ
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ภำยในห้องเหลือเพียงชิงโม่เหยียนกับหญิงชรำ

หรูเสี่ยวนันย่ืนหัวออกมำจำกเสื้อของชิงโม่เหยียน ดวงตำสีเขียว 

สุกใสกะพริบมองหญิงชรำ

"ตอนน้ันท่ำนแม่ข้ำแต่งเข้ำจวนโหวได้อย่ำงไร" ชงิโม่เหยียนเอ่ยถำม 

ตำมตรง

หญิงชรำถอนหำยใจกล่ำว "ตอนน้ันท่ำนโหวรับพระบัญชำฮ่องเต้ 

ไปท�ำงำน ตอนกลบัจวนก็พำลูฮ่หูยินกลบัมำด้วย บอกว่ำครอบครัวลู่ฮหูยิน 

ถูกโจรฆ่ำตำยหมดแล้ว เหลอืนำงเพียงผูเ้ดียว นำงเองก็ได้ช่วยชีวิตของเขำ

เอำไว้ ดังน้ันเขำจึงพำกลับมำดูแล ใครจะรู้ว่ำผ่ำนไปไม่นำนจู่ๆ ก็เริ่ม 

จัดกำรเรื่องกำรแต่งงำน"

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว

"เดมิทท่ีำนโหวกับลูฮ่หูยินรกักันดีมำก แต่หลงัจำกแต่งงำนวนัทีส่อง 

303
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ก็เปลีย่นสหีน้ำไปแล้ว ท่ำนโหวขงัลูฮ่หูยินไว้ทีเ่รอืนด้ำนหลัง งำนดูแลในจวน 

ก็ไม่ได้มอบไว้กับมอืนำง บ่ำวอย่ำงพวกเรำก็ได้เจอหน้ำลู่ฮหูยินแค่ตอนไป 

ส่งของเป็นบำงครั้งเท่ำนั้น"

"ท่ำนแม่ข้ำ...นำงเป็นคนแบบใด" ชิงโม่เหยียนน�้ำเสียงเจ็บปวด 

แต่หรเูสีย่วนันรูส้กึได้ว่ำเสยีงของเขำเป่ียมไปด้วยควำมคำดหวงับำงอย่ำง

"ลู่ฮูหยินเป็นคนเงียบๆ" หญิงชรำย้อนคิด "ปกติแทบจะไม่พูดอะไร 

เอำแต่อยู่เงียบๆ คนเดียว และไม่ชอบควำมคึกคัก ไม่ชอบให้บ่ำว 

จ�ำนวนมำกอยู่ปรนนิบัติข้ำงกำยนำง ไม่ว่ำจะอำบน�้ำเปลี่ยนเส้ือผ้ำนำง

ท�ำเองผู้เดียวท้ังหมด นำงมีดวงตำที่งดงำมคู่หน่ึง ดวงตำคู่น้ันเหมือน

สำมำรถมองทะลใุจคนได้ ตอนนัน้นำงเคยพูดกับข้ำ บอกว่ำข้ำสำมำรถ 

มชีวีติได้ถงึเจ็ดสิบปี"

พอพูดถึงเรื่องนี้ หญิงแก่ก็ยิ้มขึ้นมำ "คิดไม่ถึงว่ำลู่ฮูหยินจะพูดถูก"

น่ีไม่รู้ว่าเป็นครั้งท่ีเท่าใดแล้วท่ีได้ยินคนพูดถึงลู่ซ่ือ บอกว่าดวงตา 

ของนางพิเศษมาก หรอืชงิโม่เหยียนจะเดาถูกแล้วจรงิๆ ลูซ่ือ่ไม่เพียงเป็น 

ฉงเหนียง นางยังมีดวงตาทิพย์อีกด้วย

ฉงเหนียงทั่วไปไม่สามารถให้ก�าเนิดบุตรได้ หากนางมีดวงตาทิพย ์

สภาพร่างกายจะแตกต่างกับผู้อื่นใช่หรือไม่ ดังนั้นจึงได้...

จริงสิ ดวงตาชิงโม่เหยียนก็เริ่มมองเห็นบางอย่างที่คนท่ัวไปมอง 

ไม่เห็นได้แล้ว แม้จะเทียบข้าไม่ได้ก็ตาม เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเกิดจาก 

การที่เขาได้รับถ่ายทอดดวงตาทิพย์ของลู่ซื่อ

หรเูสีย่วนันเงยหน้ำมองไปยังชงิโม่เหยียน ชงิโม่เหยียนเองก็ก้มหน้ำ 

มองมำทีน่ำงเช่นกัน ระหว่ำงท่ีสบตำกัน พวกเขำเหน็ควำมสงสยัเช่นเดยีวกัน 
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ในดวงตำของอีกฝ่ำย

"ท่ำนรูห้รอืไม่ว่ำตอนน้ันท่ำนพ่อของข้ำไปท�ำงำนทีใ่ด" ชงิโม่เหยียน 

ถำมต่อไป

หญิงชรำส่ำยหน้ำ "เรือ่งเหล่ำน้ีพวกเรำจะรูไ้ด้อย่ำงไร...แต่ข้ำจ�ำได้ 

ว่ำตอนนั้นท่ำนโหวเคยพูดถึงวัดอะไรสักแห่ง..."

วัด? วัดหวาเหยียนหรือ!

ทนัใดน้ันควำมคิดอุกอำจอย่ำงหน่ึงก็พุ่งเข้ำมำในหวัของหรเูสีย่วนนั 

ท�ำให้นำงตกใจตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น

พระสนมคนโปรดของฮ่องเต้หายตวัไปในเหตกุารณ์ไฟไหม้ตอนไป 

จดุธูปไหว้พระทีวั่ดหวาเหยียน ตอนน้ันฮ่องเต้ลงโทษคนในกององครกัษ์หลวง 

และค้นหาคนละแวกวัดหวาเหยียน ท่านโหวต้องเสยีงานน้ีไปก็ด้วยเรือ่งนี ้

หากพูดว่าลู่ซื่อถูกท่านโหวน�าตัวกลับมาจากละแวกวัดหวาเหยียน จะมี 

ความเป็นไปได้หรือไม่ว่าลู่ซื่อก็คือ...

นำงไม่กล้ำคิดต่อไปอีก

หากลูซ่ือ่คอืพระสนมคนโปรดท่ีหายตัวไปของฮ่องเต้ เหตใุดท่านโหว 

ยังกล้าน�าตัวนางกลับมาอีก หรือเขาไม่รู้เลยว่านางคือสตรีของฮ่องเต้

ควำมคดินีเ้ชือ่มโยงไปไกลจนท�ำให้นำงเองตกใจ ต่อมำชงิโม่เหยียน 

กับหญิงชรำพูดอะไรกันบ้ำง นำงล้วนฟังไม่รู้เรื่องเลย...

ตอนชงิโม่เหยียนจำกมำได้ให้เสวียนอว้ีเอำเงนิจ�ำนวนหนึง่เดินเข้ำเรือน

หลังนั้นไป

เดก็หนุ่มทรดุนัง่อยู่ตรงลำนเรอืน เหน็เขำออกมำก็รบีลกุขึน้ "ซือ่จือ่ 

มอีะไรจะสัง่ก็บอกมำได้เลยขอรบั เหล่ำเชยีนของพวกเรำก�ำชบัไว้แล้ว ไม่ว่ำ
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เรื่องอะไรขอเพียงท่ำนพูดมำก็พอ"

หรเูสีย่วนันแปลกใจ คดิไม่ถึงว่ำผูเ้ฒ่ำเชยีนเฉงิผูน้ัน้จะเป็นผู้กว้ำงขวำง

ในลวี่หลินจริงๆ

"พำพวกเขำไปจำกท่ีน่ี หำสถำนทีป่ลอดภัยสกัที"่ ชงิโม่เหยียนพูดอย่ำง

จริงจัง

"ซ่ือจื่อวำงใจได้ เหล่ำเชียนเตรียมกำรไว้แล้ว ข้ำจะส่งครอบครัว 

ท่ำนป้ำไปอยู่กับลกูสำวบญุธรรมของเหล่ำเชยีน อยู่ท่ีน่ันนำงจะมคีนคอย 

ดูแล"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้ำรับรู้

หลังออกจำกหมู่บ้ำนเล็กแล้ว ชิงโม่เหยียนก็น�ำเสวียนอว้ีเดินทำง 

ตำมขบวนไปทันที

หรูเสี่ยวนันสังเกตเห็นว่ำผู้เฒ่ำเชียนเฉิงไม่ได้ตำมมำด้วย

"จีด๊ๆ?" หรเูสีย่วนนัส่งเสยีงร้องหลำยที รำวกับก�ำลงัถำมเขำว่ำเหตใุด

เชียนเฉิงจึงไม่ได้ตำมพวกเขำมำด้วย

"ระยะน้ีท่ำนพ่อส่งคนมำจบัตำดูข้ำ ดังนัน้เชยีนเฉิงต้องจดัเตรียมคน 

น�ำครอบครัวนี้เดินทำงไปทันที"

เพรำะพวกฉำงเฮิ่นน�ำขบวนรถเดินทำงล่วงหน้ำไปก่อนระยะหน่ึง 

ท�ำให้ตอนนี้ท้องฟ้ำเริ่มมืด พวกเขำก็ยังตำมขบวนข้ำงหน้ำไม่ทัน

เสวียนอวีเ้สนอว่ำให้พักผ่อนทีโ่รงเตีย๊มพักม้ำก่อน "พักผ่อนก่อนเถอะ 

ขอรับ พรุ่งนี้น่ำจะไล่ตำมพวกท่ำนหมอฉำงเฮิ่นทัน"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้ำอย่ำงไม่ใส่ใจนัก นับจำกพวกเขำออกจำก 

หมู่บ้ำนเลก็เขำก็มท่ีำทำงเปลีย่นไป ดสูหีน้ำเป็นปกต ิแท้จรงิแล้วในใจคง 
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ว้ำวุ่นแย่แล้วกระมัง

ท้องฟ้ำมืดด�ำแล้ว ในที่สุดพวกเขำก็เหน็โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งข้ำงหน้ำ 

หน้ำโรงเตี๊ยมมีรถม้ำจอดอยู่ไม่น้อย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ำที่เดินทำง

เสวียนอว้ีเข้ำไปเตรียมกำรเรื่องห้องพักก่อน ชิงโม่เหยียนจิตใจ 

เหม่อลอยอยู่ตลอด แม้แต่ตอนลงจำกม้ำกล็มืว่ำหรเูสีย่วนันยังอยู่ จนถึงกับ 

ท�ำนำงตกลงพื้นไป

หรเูสีย่วนันตกใจ แต่ด้วยสญัชำตญำณของสตัว์ นำงยังคงหมนุตวั 

กลำงอำกำศแล้วลงพื้นด้วยขำทั้งสี่ได้ส�ำเร็จ

"จี๊ดๆ" หลังจำกลงพื้นแล้วนำงก็ส่งเสียงร้องอย่ำงไม่พอใจ

จริงๆ เชียว นี่เป็นครั้งแรกท่ีเขาเลินเล่อแบบน้ี โชคดีที่ข้าโตแล้ว 

ร่างกายคล่องแคล่ว ไม่อย่างนั้นไม่ตกลงไปเป็นแผ่นเนื้อหรือ

ตอนที่เห็นเจ้ำตัวเล็กตกลงไปจำกตัวของเขำ ชิงโม่เหยียนก็ตกใจ 

เช่นกัน

ตลอดทำงเขำเหม่อลอย ถึงขนำดลืมไปว่ำนำงนั่งอยู่บนตักของเขำ  

ตอนลงม้ำก็ลืมกำรมีอยู่ของนำงไปเลย

"มำนี่" ชิงโม่เหยียนไม่ทันได้ผูกม้ำก็โน้มตัวยื่นมือมำ

"จีด๊ๆ" หรเูสีย่วนันสลดัขนสดี�ำบนตวัอย่ำงไม่พอใจ ช่างเถอะ ข้าไม่ได้ 

ใจแคบอย่างนั้น อีกอย่างก็ไม่ได้ตกลงมาบาดเจ็บอะไร ไม่ได้ไร้เหตุผล 

อย่างนั้น

นำงถอยหลงัไปหลำยก้ำว แสดงให้เขำเหน็ว่ำตวัเองสบำยดทีกุอย่ำง

"นั่น! ตรงนั้นมีแมวด�ำอยู่ตัวหนึ่งด้วย!"

เสียงตื่นเต้นยินดีของสตรีดังขึ้นทำงด้ำนหลัง
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ยังไม่ทนัรอให้หรเูสีย่วนนัหันหน้ำไปก็รูส้กึว่ำช่วงเอวถูกมอืคู่หนึง่จบัไว้ 

สี่ขำลอยจำกพื้นแล้ว

"เจ้ำตวัน้อยน่ำรกัมำก ดวงตำของมนัเป็นสเีขียวด้วยล่ะ" เดก็หญิงพูด 

อย่ำงตกใจ "พี่รอง พี่รีบมำดูสิ!"

มีหญิงสำวอำยุสิบหกสิบเจ็ดคนหน่ึงออกมำจำกในรถม้ำหน้ำ 

โรงเตี๊ยม ขมวดคิ้วเล็กน้อยมองดูเด็กหญิงท่ีตื่นเต้นยินดี "น้องเล็ก 

อย่ำก่อเรื่องเลย รีบโยนมันทิ้งไป แมวป่ำมำจำกที่ใดก็ไม่รู้ สกปรกมำก"

ขนคอของหรูเสี่ยวนันพองขึ้นทันที

แมวป่าหรือ!

เจ้าตาบอดหรอือย่างไร ไม่เหน็หรอืว่าบนคอของข้ามปีลอกคอทอง 

อยู่ด้วย บนน้ันยังมีหินห้าสีอยู่สองชิ้น ข้าเป็นแมวบ้านอย่างแท้จริง! 

แมวบ้านน่ะเข้าใจหรือไม่!

อีกอย่างสกปรกอะไรกัน ตัวข้าออกจะหอมฟุ้งอย่างนี้ รองตุลาการ 

เป็นคนแปรงขนให้เองด้วย

ในล�ำคอของหรูเสี่ยวนันส่งเสียงกรอดๆ ไม่พอใจ

แต่เดก็หญิงท่ีอุม้หรเูสีย่วนนักลบัเง้ำงอนขึน้มำ "ตลอดทำงเบือ่จะแย่ 

อยู่แล้ว พวกเรำเลี้ยงลูกแมวสักตัวไว้เล่นเถอะ พี่ดูสิ สีขนของมันดีเช่นนี้ 

เอ๋? บนคอของมันยังมีปลอกคอทองอยู่ด้วยหรือ"

ตอนนีเ้พ่ิงเหน็หรอื แน่ใจหรอืว่าดวงตาของเจ้าไม่ใช่เอาไว้ใช้หายใจ

หรูเสี่ยวนันกลอกตำอย่ำงทนไม่ไหว

ในขณะท่ีหน่ึงหญิงสำวหนึง่เด็กหญิิงก�ำลงัมองส�ำรวจปลอกคอทอง 

บนคอของหรเูสีย่วนนัอย่ำงตกใจอยู่นัน้ มอืใหญ่ข้ำงหน่ึงก็ย่ืนมำจำกด้ำนข้ำง
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"เจ้ำตัวเล็ก มำนี่" เสียงพูดรำบเรียบแฝงควำมหยิ่งทะนง

ทัง้สองคนจงึสงัเกตเห็นว่ำคุณชำยในชดุงดงำมผู้หน่ึงยืนอยู่ตรงหน้ำ

พวกนำง และก�ำลังยื่นมือมำทำงแมวสีด�ำตัวนั้น
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หรูเสี่ยวนันเห็นชิงโม่เหยียนยื่นมือมำทำงนำง

"จีด๊ๆ" หรเูสีย่วนันบดิตวั สลดัหลดุจำกมอืของเดก็หญิงและกระโดดลง 

บนพื้น

"แมวตัวนี้เป็นของท่ำนหรือ" หญิงสำวที่อำยมุำกกว่ำสักหน่อยถำม

ชิงโม่เหยียนไม่ได้ตอบ แต่โน้มตัวไปอุ้มหรูเสี่ยวนันขึ้นมำ

หรเูสีย่วนันยกหวัขึน้ ถูไถตรงคอของชงิโม่เหยียนอย่ำงประจบประแจง

ผิวสัมผัสของขนฟูฟ่องดีเหลือเกิน ชิงโม่เหยียนใช้มือบีบปลำยคำง 

นำงเบำๆ

หรูเสี่ยวนันหรี่ตำลงอย่ำงสบำยตัวในทันที สัญชำตญำณของสัตว ์

ต้ำนทำนไม่ได้จริงๆ

หนึ่งหญิงสำวหนึ่งเด็กหญิงเห็นคุณชำยผู้นั้นอุ้มแมวด�ำไปต่อหน้ำ 

ต่อตำพวกนำง

304
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"พ่ีรอง ข้ำอยำกได้ลกูแมวตวันัน้" เดก็หญิงร้องงอแงข้ึนมำ "ข้ำอยำกได้ 

ลูกแมวตัวนั้น"

หญิงสำวมองนำงอย่ำงล�ำบำกใจ "อย่ำก่อเรือ่งเลย แมวน่ันเป็นของ 

คุณชำยผู้นั้น พี่จะไปขอผู้อื่นมำให้เจ้ำได้อย่ำงไร"

"ก็แค่แมวตวัเดียว จะอะไรนักหนำ เขำอยำกได้เงนิเท่ำใด ข้ำจ่ำยให้ 

เขำก็ได้" เด็กหญิงยู่ปำก หน้ำตำไม่พอใจอย่ำงยิ่ง

"พวกเจ้ำสองคนเหตุใดยังยืนอยู่ท่ีนีอี่ก ขบวนสนิค้ำเตรยีมพร้อมแล้ว 

พวกเจ้ำรีบเข้ำไปเถอะ" ยำมนี้เองคุณชำยผู้หนึ่งก็เดินมำพูดเร่ง "น้องเล็ก 

เป็นอะไรไป ใครท�ำให้เจ้ำไม่พอใจอีกแล้ว"

"พ่ีสำม ลกูแมวของข้ำถูกคนจบัไปแล้ว" นำงกระแทกเท้ำพลำงดงึเสือ้

ของอีกฝ่ำย บิดตัวไปมำจนแทบจะเป็นเกลียวอยู่แล้ว

"อย่ำก่อเรือ่ง" คุณชำยผูน้ีต้�ำหนินำง "ท่ีน่ีไม่ใช่ในเรอืนใหญ่คฤหำสน์ 

สกุลไช่ เจ้ำระวังกิริยำสักหน่อย ลูกแมวอะไร พวกเจ้ำพูดอะไรกัน"

นำงจงึเล่ำเรือ่งเมือ่ครูอ่อกมำ สดุท้ำยพูดโอดครวญว่ำ "ข้ำอยู่ในรถ 

กับพ่ีรองมำตลอดทำงเบื่อจะแย่แล้ว ข้ำอยำกได้ลูกแมวสักตัวมำเล่น 

เป็นเพื่อน"

"รอพวกเรำไปถึงต�ำบลสอืฝำงแล้ว เจ้ำอยำกได้ลูกแมวก่ีตวักม็ทีัง้น้ัน" 

คุณชำยจิ้มหน้ำผำกของนำง "เข้ำโรงเตี๊ยมก่อนเถอะ"

เดก็หญิงตำมเข้ำไปในโรงเต๊ียมอย่ำงไม่พอใจนัก พอเข้ำไปถึงข้ำงใน 

แล้วกลับเบิกตำโต กวำดตำมองไปโดยรอบ หวังว่ำจะได้เห็นลูกแมวด�ำ 

อีกครั้ง

ชงิโม่เหยียนเข้ำโรงเต๊ียมแล้วก็ไม่ได้โผล่หน้ำออกมำอกี อำหำรต่ำงๆ 

ล้วนให้เสวียนอวี้ส่งเข้ำไปในห้อง
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เพรำะชิงโม่เหยียนไม่ได้เอำเสื้อผ้ำของหรูเส่ียวนันมำด้วย ดังน้ัน 

หลังจำกเอำอำหำรมำแล้วเขำเห็นชะมดเช็ดสีด�ำนั่งอยู่บนโต๊ะอย่ำงดี 

ปลำยหำงแกว่งเบำๆ ก็เอ่ยสั่งขึ้นว่ำ "เปลี่ยนร่ำงกลับมำ"

ไม่มีทาง! หรูเสี่ยวนันส่งเสียงครำงสองที แล้วก้มหน้ำขยับเข้ำใกล ้

จำนอำหำร

ชิงโม่เหยียนกลับย่ืนมือไปบังหน้ำนำงเอำไว้ "เปลี่ยนร่ำงกลับมำ 

แล้วค่อยกิน"

ข้าไม่เปลือยร่างกินอาหารหรอกนะ! หรูเสี่ยวนันแยกเขี้ยวประท้วง

"เจ้ำกินมมูมำม จะท�ำให้หน้ำเป้ือนได้" ชงิโม่เหยียนพูดอย่ำงไม่พอใจ 

"ที่นี่ไม่มีน�้ำให้เจ้ำอำบนะ"

หรูเสี่ยวนันตกตะลึง ก้มหน้ำลงมองขนด�ำขลับเป็นมันของตัวเอง 

แล้วกัดฟันแน่น นำงกระโดดขึ้นไปบนเตียง แสงขำวจำงๆ แวบผ่ำน 

หรูเสี่ยวนันเปลี่ยนร่ำงกลับมำเป็นคน

ชิงโม่เหยียนจึงถอดเสื้อตัวนอกโยนให้นำง

หรูเสี่ยวนันรีบสวมใส่อย่ำงรวดเร็ว

ชงิโม่เหยียนไม่ขวำงนำงกินอำหำรอกี ท้ังสองกินอำหำรแล้ว ชงิโม่เหยยีน 

เพียงแค่หมนุตวั หรเูสีย่วนนัก็เปลีย่นร่ำงกลบัไปเป็นชะมดเชด็สีด�ำอกีคร้ัง

เล่นตลกอะไร ข้าไม่อยากเปลือยร่างนอนกับท่านหรอกนะ

ชิงโม่เหยียนสีหน้ำไม่ค่อยน่ำดูนัก แต่สุดท้ำยก็ไม่ได้ท�ำให้นำง

ล�ำบำกใจ เพียงวำงนำงไว้บนตัว ส่วนตนเองนอนหงำยหนุนแขน เหม่อมอง

เพดำนห้อง

หรเูสีย่วนนัรูว่้ำเขำต้องกำรคิดเรือ่งทกุอย่ำงให้กระจ่ำง ดงันัน้จงึไม่ได้
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รบกวน เพียงขดตัวนอนหมอบอยู่บนตัวเขำ ไม่นำนก็ส่งเสียงกรนออกมำ

เช้ำวันรุ่งขึ้น ตอนหรูเสี่ยวนันตื่นมำพบว่ำตัวเองอยู่บนหลังม้ำแล้ว 

ก่อนจะมองส�ำรวจไปโดยรอบอย่ำงงุนงง

เอ๋? ออกจากโรงเตี๊ยมมาตั้งแต่เมื่อใด

"ตื่นแล้วหรือ" เสียงของชิงโม่เหยียนดังขึ้นเหนือหัว

นำงเงยหน้ำขึ้น จึงพบว่ำตัวเองถูกเขำยัดใส่เสื้อไว้แล้ว

"จี๊ดๆ?" ออกเดินทางเช้าแบบนี้ อาหารเช้าของข้าเล่า

ชิงโม่เหยียนรำวกับเข้ำใจนำง เขำส่งเสียงเรียกขึ้น "เสวียนอวี้"

เสวียนอว้ีบงัคบัม้ำเข้ำมำ แล้วย่ืนห่อกระดำษเคลอืบน�ำ้มนัมำห่อหน่ึง

ว้าว ขนมปี้หลัว!

ควำมง่วงหำยไปในพริบตำ ตอนท่ีนำงกินขนมปี้หลัวเป็นครั้งแรก 

ยังเป็นชะมดเช็ดที่ยังไม่หย่ำนมเลย ตอนนั้นฟันของนำงอ่อนแอมำก  

เป็นชิงโม่เหยียนที่กัดแบ่งทีละค�ำมำป้อนนำง

ขนมป้ีหลวัหอมกรุน่ เปลอืกนอกกรอบ แม้จะปล่อยท้ิงไว้ระยะหนึง่ 

จนอ่อนลงเล็กน้อย แต่ไม่ได้กระทบกับรสสัมผัสเลย

หรูเสี่ยวนันรีบลุกยืน ใช้อุ้งเท้ำกระตุกเสื้อของชิงโม่เหยียน

เร็วเข้า เร็วเข้า รีบให้ข้ากิน!

ชงิโม่เหยียนหยบิขนมป้ีหลวัขึน้มำ ค�ำแรกเข้ำไปในปำกตวัเองก่อน

อึก! หรูเสี่ยวนันกลืนน�้ำลำย กัดฟันกรอด วันไหนไม่ได้แกล้งข้า 

จะตายหรือ!

"พี่สำม พี่รีบมำดูสิ นั่นคือลูกแมวที่ข้ำอยำกได้!"
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ในตอนนี้เองเสียงเด็กหญิงผู้หนึ่งก็ดังลอยมำจำกในขบวนรถม้ำ 

ข้ำงทำง

หรเูสีย่วนนัหนัไปตำมเสยีง นัน่เป็นขบวนสนิค้ำ มรีถม้ำรำวสบิคนั 

หน้ำต่ำงรถม้ำคนัหนึง่ในจ�ำนวนนัน้มหีวัเดก็หญิงผู้หน่ึงย่ืนออกมำ ดไูปแล้ว 

มีอำยุรำวสิบกว่ำปี นั่นคือเด็กหญิงท่ีเมื่อวำนจับตัวนำงแล้วโวยวำยกับ 

พี่รองของตนเองว่ำจะเลี้ยงแมว

"ที่น้องเล็กพูดถึงก็คือตัวน้ันหรือ" คุณชำยผู้หนึ่งท่ีนั่งอยู่บนหลังม้ำ 

มองมำทำงนี ้ "ก็แค่แมวด�ำเท่ำน้ัน รอไปถึงต�ำบลสอืฝำงแล้วพ่ีใหญ่จะหำ

ตวัที่ดีกว่ำนี้ให้เจ้ำแน่นอน"

"ข้ำไม่เอำ ข้ำจะเอำตวัน้ี บนตัวมนัหอมฟุ้ง แมวตวัอืน่ตวัเหมน็มำก"

หรูเสี่ยวนันก�ำลังกินขนมปี้หลัวค�ำโต ได้ยินค�ำพูดนี้แล้วก็ขยับใบหู

พูดเป็นเล่น ข้าเป็นชะมดเช็ด บนตัวข้าย่อมต้องหอมฟุ้งอยู่แล้ว

ชงิโม่เหยียนก้มหน้ำป้อนอำหำรเจ้ำตัวเลก็อย่ำงอดทน ไม่ได้เงยหน้ำ

ขึ้นเลยแม้แต่น้อย

เดก็หญิงตรงหน้ำโวยวำยไม่หยุด เพรำะเดนิทำงไปทำงเดียวกัน ดังน้ัน 

เสียงพูดของอีกฝ่ำยทำงนี้จึงได้ยินอย่ำงชัดเจน

ผูเ้ป็นพ่ีชำยถูกน้องสำวตนเองโวยวำยจนไร้หนทำงปฏเิสธ จงึบงัคบั 

ม้ำมำทำงนี้

เสวียนอวี้ขวำงอีกฝ่ำยเอำไว้ในทันที

"พวกเรำเป็นขบวนสนิค้ำคฤหำสน์สกุลไช่ ก�ำลังจะไปทีต่�ำบลสอืฝำง 

อยำกจะขอปรึกษำกับคุณชำยของท่ำนสักเรื่อง" อีกฝ่ำยพูดขึ้นก่อน "ข้ำ 

ไช่ซือเฉิง ขอถำมว่ำคุณชำยท่ำนชื่อเรียงเสียงใด"
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เสวียนอวี้ไม่ได้ตอบค�ำถำมของอีกฝ่ำย แต่หันไปมองชิงโม่เหยียน

"คณุชำยไช่มเีรือ่งอะไรหรอื" ชงิโม่เหยียนเอ่ยเสยีงเรียบ ส่วนหรูเส่ียวนนั 

ในตอนนี้ยังคงนั่งกินอำหำรรสเลิศค�ำโตอยู่บนตักของเขำ

ไช่ซอืเฉงิฉกีย้ิม "น้องเลก็ของข้ำชอบเลีย้งสตัว์เล็กมำต้ังแต่เด็ก เม่ือคืน 

นำงบงัเอญิเหน็ลกูแมวตัวนีแ้ล้วรูส้กึถูกชะตำ ไม่รูว่้ำคณุชำยจะยอมตดัใจ 

ได้หรือไม่ ถ้ำคุณชำยอยำกจะเสนอรำคำ พวกเรำก็ยินดี"

หรูเสี่ยวนันฟังค�ำพูดนี้แล้วก็เงยหน้ำขึ้น มองมำทำงไช่ซือเฉิง และ 

พ่นขนมปี้หลัวที่ยังไม่ได้กลืนลงไปออกมำใส่ตัวอีกฝ่ำย

ไช่ซือเฉิงตกใจ รีบเอำมือปัดเศษขนมปี้หลัวบนเสื้อ แต่ขนมน้ัน 

มีควำมมัน จึงทิ้งรอยด่ำงไว้บนเสื้อของเขำ

ชิงโม่เหยียนเอำมือบีบปลำยหูของนำง "ซุกซน"

หรูเสี่ยวนันมองไปทำงไช่ซือเฉิงอย่ำงโมโห คิดจะเสนอราคาหรือ 

ข้าจะข่วนเจ้าให้ตายเลย!

ชิงโม่เหยียนมองดูเสื้อท่ีเปื้อนของไช่ซือเฉิงแล้วสั่งเสวียนอว้ีว่ำ 

"ให้เงนิคณุชำยท่ำนนีจ้�ำนวนหน่ึง ชดใช้ค่ำเสือ้ตวัน้ี" เขำพูดพลำงควบม้ำ 

ขึ้นหน้ำ ทิ้งให้ไช่ซือเฉิงตะลึงงันอยู่ที่เดิม

เขำมำขอแมวด�ำตัวน้ีจำกอีกฝ่ำยเพ่ือน้องเล็ก เหตุใดจึงกลำยเป็น 

ถูกอีกฝ่ำยจ่ำยเงินชดใช้ค่ำเสื้อไปได้

"คณุชำย ช้ำก่อน!" พอไช่ซอืเฉงิได้สตกิลบัมำก็รบีควบม้ำไล่ตำมไป 

ทันใด
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ไช่ซือเฉิงควบม้ำไล่ตำมมำ

เสวียนอว้ีขยับม้ำขวำงเขำเอำไว้อีกครำ "นำยของข้ำไม่ชอบถูก 

คนรบกวน เมื่อครู่ท�ำเสื้อของคุณชำยเปื้อน น่ีเป็นเงินชดใช้จำกคุณชำย 

ของพวกเรำ" พูดแล้วเสวียนอวี้ก็ยื่นถุงเงินใบหนึ่งไปให้

ไช่ซือเฉิงอำยจนกลำยเป็นโกรธ "ข้ำก็แค่อยำกซื้อลูกแมวใน 

มือคุณชำยพวกเจ้ำตัวนั้นเท่ำนั้น พวกเจ้ำดูถูกคนมำกเกินไปแล้ว!"

ให้เงินเขำเป็นกำรชดใช้ ดูถูกเขำหรือ เขำคือคุณชำยสำมของ 

คฤหำสน์สกุลไช่นะ พวกเขำนับว่ำเป็นตระกูลใหญ่เช่นกัน โดยเฉพำะ 

ในปีน้ีพวกเขำยังซื้อร้ำนท่ีดีมำกในต�ำบลสือฝำงเตรียมจะเปิดสำขำท่ีน่ัน 

อีกด้วย

ไช่ซือเฉิงโบกมือปัดถุงเงินในมือของเสวียนอวี้ตกพื้น

เสวียนอว้ีไม่ได้สนใจควำมโกรธเกรี้ยวของเขำ และไม่มองถุงเงิน 

305
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ที่ตกลงบนพื้น แต่หมุนตัวไล่ตำมชิงโม่เหยียนไป

ไช่ซือเฉิงอยู่ตรงน้ันตำมล�ำพัง มองดูถุงเงินบนพ้ืน ลังเลอยู่นำน 

แต่ยังคงลงจำกหลังม้ำไปเก็บมันขึ้นมำ ถุงเงินหนักมำก ท�ำให้เขำรู้สึก 

ประหลำดใจอยู่บ้ำง

เสือ้ผ้ำของเขำอย่ำงมำกก็แค่เน้ือผ้ำท่ีรำคำไม่เกินสำมต�ำลงึ แต่ใน 

ถุงเงินกลับมีเงินถึงห้ำต�ำลึง

"เห็นทีคงเป็นคนท่ีมเีงินเช่นกัน" ไช่ซอืเฉงิหวัเรำะเย็นชำ แล้วกลับไป 

ที่ขบวนสินค้ำของตนเอง

"พี่สำม ลูกแมวของข้ำล่ะ" เด็กหญิงรีบถำม

"อว๋ินเอ๋อร์ รอไปถึงต�ำบลสือฝำงแล้วพ่ีจะช่วยหำตัวท่ีดีกว่ำนี้ให้" 

ไช่ซือเฉิงพูดอย่ำงไม่พอใจ

"ไม่เอำ ลกูแมวตัวนีห้อมมำก! พ่ีให้เงินอีกฝ่ำยมำกสกัหน่อย เขำก็จะ

ขำยมันให้พี่เอง"

ไช่ซือเฉิงเบ้ปำก "เมื่อครู่ลูกแมวตัวนั้นท�ำเสื้อพี่เปื้อน คุณชำยผู้นั้น 

ก็ชดใช้เงินให้พ่ีมำห้ำต�ำลงึ คิดว่ำเขำคงไม่ใช่คนทีข่ำดเงนิอะไร พ่ีว่ำเรือ่งน้ี 

ปล่อยผ่ำนไปเถอะ"

ไช่ซือเฉงิควบม้ำไปทีห่น้ำขบวนตรวจดูสภำพกำรเดนิทำง เดก็หญิง 

ที่นำมว่ำไช่อว๋ินเอ๋อร์ผู้นี้น่ังอยู่ในรถม้ำด้วยอำรมณ์โกรธเกร้ียว "พ่ีรอง 

พี่ดูพี่สำมสิ...ถ้ำพี่ใหญ่อยู่ก็ดีสิ เรื่องเล็กแค่นี้พี่สำมยังท�ำให้ข้ำไม่ได้เลย"

พี่รองที่นั่งอยู่ข้ำงกำยนำงพูดอย่ำงจนใจว่ำ "ออกนอกบ้ำนหำเรื่อง 

ให้น้อยสกัหน่อย พ่ีว่ำคุณชำยผูน้ัน้ไม่เหมอืนชำวบ้ำนทัว่ไป พวกเรำระวังไว้ 

สักหน่อยดีกว่ำ ไปถึงต�ำบลสือฝำงพ่ีใหญ่จะมำรับพวกเรำ ถึงตอนนั้น 
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เจ้ำอยำกได้ก็ไปบอกเขำก็แล้วกัน"

ระหว่ำงที่สองพี่น้องก�ำลังพูดคุยกัน อยู่ดีๆ รถม้ำก็ลดควำมเร็วลง

"เกิดอะไรขึ้น" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ยื่นหน้ำออกไปมองข้ำงนอก

มคีนงำนในขบวนด้ำนนอกพูดว่ำ "ข้ำงหน้ำมขีบวนรถอกีหน่ึงขบวน 

พวกเขำหยุดอยู่ข้ำงทำง เหมือนก�ำลังรอใครอยู่ขอรับ"

ผ่ำนไปครูห่นึง่รถม้ำก็เดินหน้ำต่อไป ไช่อว๋ินเอ๋อร์จงึไม่ได้สนใจอะไร

ตกเย็นอกีครัง้ ขบวนสนิค้ำพักผ่อนในโรงเต๊ียม นำงกับพ่ีรองกระโดด

ลงจำกรถม้ำมำยืดเส้นยืดสำย

"พ่ีรอง พ่ีรีบดูสิ คุณชำยคนผู้นั้นเดินทำงมำทำงเดียวกับพวกเรำ 

ด้วย" อยู่ดีๆ ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ก็ตะโกนขึ้นมำ

รถม้ำหลำยคนันัน้เข้ำไปในโรงเตีย๊ม มคีณุชำยผูห้นึง่เดนิลงมำจำก

บนรถม้ำ เขำคือเจ้ำของ 'แมวด�ำ'

"เอ๋? แมวของเขำล่ะ" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์เบิกตำโต มองหำไปทั่ว

คณุชำยผูน้ัน้เข้ำโรงเต๊ียมไปแล้ว แต่ครัง้น้ีในอ้อมกอดของเขำไม่ได้

อุ้มลูกแมวสีด�ำตัวนั้นเอำไว้

ไช่อวิน๋เอ๋อร์ลำกตวัพ่ีรองของนำง ทัง้สองยืนอยูห่น้ำประตโูรงเตีย๊ม 

มองมำทำงนี้

ในตอนน้ีเองก็เห็นคุณชำยผู้นั้นหมุนตัวกลับไปอุ้มหญิงสำวผู้หนึ่ง 

ลงมำจำกรถ จำกนั้นพำนำงมำทำงประตูโรงเตี๊ยม

ตอนหรเูสีย่วนนัเหน็ไช่อว๋ินเอ๋อร์ก็ตกใจ ปฏิกิรยิำแรกก็คอืขยับเข้ำไป 

ข้ำงกำยชิงโม่เหยียน เป็นเด็กหญิงผู้นี้เองท่ีคิดจะซื้อข้าไปเป็นสัตว์เลี้ยง 

หึ ฝันไปเถอะ ข้าไม่ไปอยู่กับเจ้าหรอก
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"มองอะไรน่ะ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถำม

หรเูสีย่วนันรบีดงึสำยตำกลบัมำ "ไม่มอีะไร" นำงคว้ำแขนเสือ้ของเขำ 

ไว้แน่น ท้ังสองคนไม่สนใจพวกไช่อว๋ินเอ๋อร์สองพ่ีน้องและเดินเข้ำไปใน

โรงเตี๊ยม

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์สูดจมูก "หอมจัง"

"อะไรหอม" พี่รองของนำงเอ่ยถำม

"หญิงสำวผู้นั้น...กลิ่นหอมบนตัวนำงเหมือนแมวตัวนั้นเลย"

"อย่ำก่อเรื่อง พวกเรำรีบเข้ำไปเถอะ ไม่อย่ำงน้ันพ่ีสำมของเจ้ำ 

จะโมโหอีก" ผู้เป็นพ่ีรองเอ่ยเร่งน้องสำวตนเอง นำงดูเหน็ดเหน่ือยอย่ำง 

เห็นได้ชัด ไม่มีแก่ใจไปสังเกตเรื่องเหล่ำนั้น

ไช่อว๋ินเอ๋อร์เดนิไป สำยตำกลบัจบัจ้องไปยังชงิโม่เหยียนกับหรเูสีย่วนัน 

ที่อยู่ข้ำงหน้ำ

"กลิ่นหอมนี้ข้ำจ�ำไม่ผิดแน่นอน บนตัวลูกแมวด�ำเมื่อคืนก็มีกล่ินนี้ 

หอมฟุ้ง ยงัมีอีกนะ พี่รอง พีไ่ด้สังเกตหรือไม่ บนคอของนำงกใ็ส่ปลอกคอ 

สีทองนั้นเช่นกัน เหมือนกับบนตัวแมวด�ำตัวนั้นเลย..."

นำงพูดไปเรื่อยๆ พ่ีรองท่ีอยู่ข้ำงกำยไม่มีแก่ใจจะฟังต่อไปแล้ว 

"พี่เหนื่อยแล้ว เจ้ำก็รีบพักผ่อนเถอะ"

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์มองดูหรูเสี่ยวนันกับชิงโม่เหยียนเดินขึ้นชั้นบน ทั้งสอง 

เข้ำไปในห้องห้องหนึ่ง

"เจ้ำลองไปสอบถำมดูซิ ถำมว่ำหญิงสำวผู้น้ันเป็นใคร" นำงเรียก 

สำวใช้ข้ำงกำยมำสั่งให้ไปสอบถำม

โรงเตี๊ยมแห่งนี้เดิมทีก็ไม่ใหญ่อยู่แล้ว ไม่นำนสำวใช้ก็กลับมำ
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"ฝ่ำยน้ันก็จะไปต�ำบลสือฝำงเช่นกัน ได้ยินว่ำจะเดินทำงไปพ่ึงพำ 

ญำติเจ้ำค่ะ"

ไช่อว๋ินเอ๋อร์เบ้ปำก "อะไรกัน คิดว่ำพวกเขำจะมีฐำนะอะไรสูงนัก 

ที่แท้ก็ไปพึ่งพำญำติ พวกเขำเป็นพ่อค้ำเหมือนกันหรือ"

"ไม่ทรำบเจ้ำค่ะ บ่ำวของคุณชำยผู้น้ันแต่ละคนเข้ำหำยำกมำก" 

สำวใช้มีสีหน้ำล�ำบำกใจ

"หญิงสำวที่อยู่ข้ำงกำยคุณชำยผู้นั้นเป็นใคร" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์เอ่ยถำม

"บ่ำวได้ยินพวกเขำเรียกนำงว่ำฮูหยิน..."

ฮูหยิน? นางเป็นภรรยาของคุณชายคนนั้นหรือ นางอายุน้อยเช่นนี ้

ดแูล้วไม่มคีวามสขุมุแม้แต่น้อย คงจะเป็นของเล่นเท่านัน้ มน่ิาเล่าบนคอ 

ของนางจึงใส่ปลอกคอทองเหมือนแมวตัวนั้น

วันต่อมำ ขบวนสนิค้ำของคฤหำสน์สกุลไช่กับขบวนของชงิโม่เหยียน 

ออกเดินทำงพร้อมกัน

"เห็นทีพวกเรำคงมีวำสนำต่อกันจริงๆ" ไช่ซือเฉิงมองดูทำงภูเขำที่ 

ย่ิงเดินย่ิงแคบตรงหน้ำแล้วพูดว่ำ "ได้ยินว่ำทำงข้ำงหน้ำไม่ค่อยเรียบ  

ถ้ำพวกเจ้ำกลัวก็ตำมหลังขบวนสินค้ำของพวกเรำได้"

ค�ำพูดน้ีพูดกับเสวียนอว้ี แต่ฟังค�ำพูดน้ีแล้วเสวียนอว้ีกลับไม่ม ี

ปฏกิิรยิำใดแม้แต่น้อย ไม่เพียงแต่เขำ แม้แต่บ่ำวข้ำงกำยของเขำเหล่ำน้ัน 

ก็ท�ำหน้ำบึ้งตึง รำวกับใครยืมเงินแล้วไม่คืนอย่ำงไรอย่ำงนั้น

"ไม่รู้จักควำมหวังดีเสียเลย" ไช่ซือเฉิงแค่นเสียงสบถเย็นชำ

ขบวนรถเข้ำสู่ทำงภูเขำ ต้นไม้รอบข้ำงค่อยๆ เพ่ิมมำกข้ึน สำยตำ 
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ถูกบดบัง แม้แต่คนงำนในขบวนสินค้ำก็เริ่มเคร่งเครียดข้ึน แต่ละคน 

ชักดำบออกมำ

"พ่ีใหญ่คงจะน�ำคนมำรอรบัพวกเรำทีป่ำกทำงภเูขำด้ำนหน้ำ" ไช่ซอืเฉิง 

พูดปลอบใจทุกคน "ทุกคนรีบเดินทำงกันสักหน่อย รอข้ำมทำงภูเขำนี้ไป 

ก็ปลอดภัยแล้ว"

ทุกคนตอบรับพร้อมกัน

ในตอนน้ีเองมเีสยีงผวิปำกแหลมเลก็ดงัขึน้กลำงป่ำข้ำงหน้ำ คนใน

ขบวนสินค้ำระวังตัวขึ้นมำทันที

"คุณชำยสำม รีบดูข้ำงหน้ำสิขอรับ!" มีคนตะโกนขึ้น

ไช่ซอืเฉงิควบม้ำไปข้ำงหน้ำขบวนสนิค้ำ เห็นมคีนกลุ่มหนึง่พุ่งออกมำ

จำกในป่ำ แต่ละคนมือถือดำบยำว เข้ำมำขวำงตรงทำงเล็กกลำงเขำ 

ท่ีเดมิทก็ีไม่กว้ำงอยู่แล้ว พอช้อนตำกวำดมองไปก็พบว่ำอกีฝ่ำยอย่ำงน้อย 

ก็มีกันร้อยกว่ำคน

ไช่ซือเฉิงดึงเชือกบังคับม้ำอย่ำงแรง "เร็วเข้ำ รีบถอย!"

คนทีต่ำมในขบวนสนิค้ำยังมคีนคุม้กันท่ีพวกเขำจ้ำงมำอกีสบิกว่ำคน 

แต่เห็นจ�ำนวนโจรท่ีมำตรงหน้ำแล้วพวกเขำก็หน้ำซดี แต่ละคนอยูบ่นหลงัม้ำ

ตัวโงนเงน ท�ำอะไรไม่ถูก

ไช่ซอืเฉงิรบีถอยไปอยู่ด้ำนหลงัขบวน ในรถม้ำพ่ีน้องท้ังสองของเขำ

ตกใจกลัวขดตัวแน่น

"ท�ำอย่ำงไรดี ท�ำอย่ำงไรกันดี!"

"พวกเขำจะฆ่ำคนหรือไม่"

ในขณะทีข่บวนสนิค้ำของสกุลไช่วุ่นวำยนีเ้อง ขบวนของชงิโม่เหยียน 
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ก็ค่อยๆ เคลือ่นขึน้หน้ำ ผ่ำนขบวนรถของพวกไช่ซอืเฉงิไป และเคลือ่นตรง 

เข้ำหำกลุ่มโจรที่มำขวำงทำงเหล่ำนั้น
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โจรร้อยกว่ำคนขวำงทำงเอำไว้ แต่ละคนมอืถือดำบยำวสูงกว่ำตวัคน 

ไอสังหำรสูงเทียมฟ้ำ

ขบวนของชงิโม่เหยียนเคลือ่นผ่ำนขบวนสนิค้ำของไช่ซอืเฉงิ จนกระท่ัง

มีระยะห่ำงจำกกลุ่มโจรไม่ถึงห้ำสิบก้ำวจึงได้หยุดลง

พวกไช่ซือเฉิงต่ำงคนต่ำงยื่นหน้ำออกมำจำกที่ซ่อนตัว

"พี่สำม คุณชำยผู้นั้นคิดจะท�ำอะไรหรือ"

ไช่ซือเฉิงหน้ำซีดส่ำยหน้ำ "ใครจะไปรู้ อำจจะอยำกจ่ำยเงินซื้อทำง 

กระมัง"

บำงครั้งขอเพียงให้เงินผ่ำนทำงท่ีมำกพอ คนป่ำเถ่ือนเหล่ำนี้ก็จะ 

ไว้ชีวิตพวกเขำ

แต่ที่น่ีใกล้กับต�ำบลสือฝำงมำก ก่อนมำพ่ีใหญ่ของพวกเขำเคย 

ส่งจดหมำยมำฉบับหนึ่ง บอกว่ำที่นี่มีหมู่บ้ำนสำมแห่ง คนของหมู่บ้ำน 

306
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สองในสำมน้ีชอบปล้นเลีย้งชพี พูดคยุด้วยยำกมำก ดงัน้ันระหว่ำงทำงให้ 

พวกเขำระวังตัวด้วย

คิดไม่ถึงว่ำจะเจอปัญหำยุ่งยำกจริงๆ

เสวียนอว้ีควบม้ำมำตรงหน้ำ พูดเสียงดังว่ำ "พวกข้ำเดินทำงผ่ำน

ทำงนี้ไม่คิดจะฆ่ำคน ขอทุกท่ำนรีบหลีกทำงไปด้วย"

ได้ฟังค�ำพูดนี้แล้ว โจรเหล่ำนั้นก็เงยหน้ำหัวเรำะเสียงดัง

"ที่พวกเรำต้องกำรคือของมีค่ำ ขอเพียงพวกเจ้ำทิ้งของกับสตรีไว ้

หัวหน้ำหมู ่บ้ำนพวกเรำจะพิจำรณำเรื่องไว้ชีวิตพวกเจ้ำ" พูดพลำง 

โจรคนหนึ่งก็ยื่นหน้ำมองส�ำรวจในรถม้ำที่อยู่ข้ำงหลัง

"บนรถมีสตรีมำด้วยหรือไม่ พำออกมำให้พวกเรำดูสักหน่อยสิ ถ้ำ 

หน้ำตำสะสวย พวกเรำลงมือเบำสักหน่อย จะได้ไม่ท�ำให้สำวงำมตกใจ"

เพ่ิงสิ้นเสียงพูดของคนผู้น้ันก็มีเสียงพูดรำบเรียบของชำยหนุ่ม 

ดงัออกมำจำกในรถม้ำข้ำงหลงั "เสวียนอว้ี เสีย่วนนัหลบัแล้ว ให้เหล่ำพ่ีน้อง 

ลงมือให้เรียบร้อย อย่ำเสียงดังเกินไป"

เสวียนอวี้แววตำเย็นเยือก พูดเสียงเข้มว่ำ "รับบัญชำ"

กลุ่มโจรตรงหน้ำพำกันมองหน้ำกัน ช่ำงอวดดีเหลือเกิน พวกเขำ 

เพ่ิงเจอพ่อค้ำที่ก�ำเริบเสิบสำนเช่นนี้เป็นครั้งแรก ไม่เพียงไม่กลัวพวกเขำ  

ยังพูดจำอุกอำจเช่นนี้อีกด้วย

เสวยีนอว้ีชกักระบีข้่ำงเอวออกมำอย่ำงช้ำๆ แล้วสัง่คนใต้บงัคบับญัชำ 

"เหลอืสบิคนไว้คุม้กนัรถม้ำ คนอืน่ทีเ่หลอืลงมอืให้รวดเร็ว ฮหูยินก�ำลังงีบอยู่ 

อย่ำส่งเสียงดังให้นำงตื่น"

พวกโจรพำกันหัวเรำะร่วน "พวกเรำก็อยำกเห็นฮูหยินของพวกเจ้ำ 
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ดูว่ำนำงจะปรนนิบัติคนเป็นหรือไม่ ถ้ำไม่ได้รับควำมชอบจำกหัวหน้ำ

หมู่บ้ำน เกรงว่ำคงต้องตกมำเป็นของพวกเรำพี่น้องแล้ว..."

ยังไม่ทันสิ้นเสียงพูด กระบี่ยำวในมือเสวียนอว้ีก็ตวัดอย่ำงรวดเร็ว 

รำวอสรพิษ เขำทิ้งม้ำแล้วทะยำนเข้ำไปในกลุ่มโจรทันที

ผู้กล้ำตำยคนอื่นๆ ที่อยู่ข้ำงหลังเขำก็ตำมติดไปด้วย

โจรจ�ำนวนไม่น้อยยืนนิง่อยู่ตรงน้ันยังไม่รูต้วั พวกเสวยีนอวีก็้ลอยผ่ำน

ตัวพวกเขำรำวลมพัดไปแล้ว จุดที่คมกระบี่วำดผ่ำนล้วนพุ่งไปยังข้อมือ 

ที่ถืออำวุธของพวกเขำทั้งสิ้น

คนท่ีฝึกวรยุทธ์ให้ควำมส�ำคัญกับเส้นเอ็นและกระดูกมำก พวก 

เสวียนอว้ีไม่ฆ่ำคนโดยตรง แต่ตัดเส้นเอ็นท่ีข้อมือของพวกเขำ เลือดจะ 

ไม่ไหลออกมำมำก ดังนั้นไม่มีอันตรำยถึงชีวิต

แต่หลังจำกถูกตัดเส้นเอ็น ต่อให้บำดแผลภำยนอกหำยเป็นปกติ 

วันหน้ำมือของพวกเขำก็ไม่สำมำรถจับอำวุธได้อีกแล้ว พูดง่ำยๆ ก็คือ 

กลำยเป็นคนพิกำร

"รีบ...รีบฆ่ำพวกเขำเสีย!"

ในทีส่ดุก็มคีนเหน็ว่ำสถำนกำรณ์ไม่ด ีตะโกนออกมำอยำกจะโต้ตอบ 

แต่พวกเสวียนอว้ีเคลื่อนไหวเร็วเกินไป รำวกับหมำป่ำบุกเข้ำฝูงแกะ ใน

กลุ่มโจรมีเสียงร้องโหยหวนขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ทันใดนั้นเสวียนอวี้ก็ตวัดกระบี่ ฟันคนผู้หนึ่งล้มลงบนพื้นทันที

"คนทีไ่ม่อยำกตำยหบุปำกเสยี ไม่อย่ำงน้ันครัง้นีท่ี้ฟันจะเป็นหัวแล้ว"

ทกุคนรวมถึงคนคุม้กันขบวนสนิค้ำของไช่ซอืเฉงิเหล่ำนัน้ล้วนปิดปำก 

เงียบ
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ภำพเหตุกำรณ์นีน่้ำกลวัเหลอืเกิน พวกโจรทียั่งอวดเก่งเม่ือครู่ ตอนนี ้

ล้วนกมุข้อมอืของตนเอง เจบ็ปวดทรมำนจนเหง่ือไหลท่วม แต่กลับไม่มใีคร 

กล้ำส่งเสียง

โลกน้ียังมคีวำมยุติธรรมอยู่หรอืไม่ เจบ็เจยีนตำยยังไม่ให้ส่งเสียงร้อง

"พวกเจ้ำเป็นคนจำกหมู่บ้ำนใด" เสวียนอวี้มองทุกคนโดยรอบ

"จำก...หมู่บ้ำนหงฉี" ไม่รู้ว่ำใครตอบเสียงเบำ

เสวยีนอวีเ้หน็โจรท้ังหมดถูกก�ำรำบแล้ว จงึได้เดนิกลบัมำทีห่น้ำรถม้ำ 

และประสำนมือพูดว่ำ "เก็บกวำดสะอำดแล้ว เดินทำงได้แล้วขอรับ"

"อืม" บนรถม้ำแม้แต่ผ้ำม่ำนก็ไม่ถูกพลิกเปิด ชำยหนุ่มในรถพูด 

เสียงเรียบว่ำ "ไปกันเถอะ"

เสวียนอวี้ให้คนใต้บังคับบัญชำเคลื่อนรถม้ำไปข้ำงหน้ำช้ำๆ

พวกโจรท่ีถูกตัดเอน็ข้อมอืเหล่ำน้ันเบกิตำโตอ้ำปำกค้ำงมองดรูถม้ำ 

สำมคนัเคลือ่นผ่ำนข้ำงกำยพวกเขำไป พวกเสวียนอวีเ้องก็ข้ึนม้ำ ตำมรถม้ำ

ข้ำงหน้ำไป

"ปล่อยพวกเขำไปเช่นนีเ้ลยหรอื" หนึง่ในกลุม่โจรตะโกนข้ึน ถือดำบยำว

ขยับไปทำงรถม้ำ

ผู้กล้ำตำยสองข้ำงรถม้ำฟันดำบยำวนั้นตกลงอย่ำงง่ำยดำย

เสวียนอวี้ยกมือซัดของบำงอย่ำงออกมำ ปักเข้ำตรงหน้ำผำกของ

คนผูน้ัน้ เลอืดสำยหน่ึงไหลลงมำ ก่อนท่ีร่ำงของเขำจะล้มลงกองอยู่ตรงน้ัน

เสวียนอว้ีเบ้ปำก "นำยพวกข้ำเห็นว่ำหำกฆ่ำคนเสียงจะดังเกินไป 

รบกวนควำมสงบของฮหูยิน พวกเจ้ำโชคดแีล้วยังไม่รู้บญุคุณ ช่ำงโง่เขลำ 

เสียจริง"
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ค�ำพูดนี้พูดออกไป โจรท้ังหมดก็มีสีหน้ำเปลี่ยนไป คุณชำยในรถ 

ข้ำงหน้ำเป็นใครกันแน่ จึงได้หยิ่งผยองเช่นนี้

ไช่ซือเฉิงเห็นรถม้ำของพวกชิงโม่เหยียนก�ำลังจะจำกไปก็รีบดึงสติ 

คืนมำ เร่งคนงำนขบวนสินค้ำว่ำ "รีบตำมไป! รีบตำมรถข้ำงหน้ำไป!"

เหล่ำคนงำนไม่กล้ำชักช้ำ เคลื่อนรถม้ำตำมขบวนของชิงโม่เหยียน 

ไปอย่ำงรวดเร็วรำวกับติดปีกบิน

เสวียนอวี้หันมำมองไช่ซือเฉิงจำกที่ไกลแวบหนึ่ง

สือ่ต้ำเทยีนยืน่หน้ำออกมำจำกในรถม้ำ ผ่อนลมหำยใจยำว "คิดไม่ถึง 

ว่ำจะเป็นคนของหมู่บ้ำนหงฉี"

"เจ้ำรู้จักพวกเขำหรือ" เสวียนอวี้ถำม

"แน่นอน ข้ำอยู่ท่ีต�ำบลสือฝำงไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่มีเร่ืองอะไรท่ีข้ำ 

สื่อต้ำเทียนไม่รู้"

สีหน้ำเอือมระอำปรำกฏขึ้นบนใบหน้ำของเสวียนอวี้ทันที

ยำมที่สื่อต้ำเทียนจะพูดจำโอ้อวด แม้แต่สวรรค์ก็ยังอุดปำกเขำไว้ 

ไม่ได้เลย

พูดถึงเรือ่งหมูบ้่ำนหงฉ ีสือ่ต้ำเทยีนเรยีกได้ว่ำพูดเป็นน�ำ้ไหลไฟดบั 

เลยทีเดียว "เมื่อก่อนหัวหน้ำหมู่บ้ำนพวกเขำมำจำกลว่ีหลิน ถึงแม้จะ

ท�ำกำรค้ำเก็บสมุนไพรอยู่บ้ำง แต่สิ่งที่ท�ำมำกที่สุดก็คือกำรปล้น แม้แต่

คนเก็บสมุนไพรในต�ำบลก็มักจะถูกพวกเขำปล้นบ่อยครั้ง แต่กับคน 

ในต�ำบลพวกเขำจะเอำแค่ของมีค่ำ ไม่ท�ำร้ำยชีวิต แต่ขบวนสินค้ำ 

นอกพื้นที่ก็พูดยำก"

สื่อต้ำเทียนพร�่ำพูดเรื่องของหมู่บ้ำนหงฉีให้เสวียนอวี้ฟังตลอดทำง 
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 ชิงโม่เหยียนนั่งอยู่ในรถม้ำก็พอรู้เรื่องรำวคร่ำวๆ

ยำมนีเ้องหรเูสีย่วนนัทีน่อนหนุนตักของเขำขยับตวั ทันใดน้ันก็ลมืตำขึน้ 

หูของนำงไวต่อเสียงมำก "ข้ำงหน้ำมีเสียงฝีเท้ำม้ำ"

"เสวียนอวี้" ชิงโม่เหยียนตะโกนออกไปนอกรถทันที "หยุดรถ ส่งคน 

ไปดูข้ำงหน้ำว่ำมีเหตุกำรณ์อะไร"

เสวยีนอว้ีส่งคนไปแล้ว ขบวนของพวกเขำจงึหยุดลงข้ำงทำงชัว่ครำว

ไช่ซือเฉงิท่ีตำมอยู่ข้ำงหลงัรูส้กึล�ำบำกใจ "พวกเรำต้องเดนิตำมหลงั 

ขบวนพวกเขำตลอดหรือ"

ไช่ซอืเฉงิรูส้กึอบัอำยอยู่บ้ำง ก่อนหน้ำน้ีเขำพูดจำไม่ค่อยดีอย่ำงน้ัน 

คิดไม่ถึงว่ำอีกฝ่ำยมีคนไม่มำก แต่ทุกคนกลับมีฝีมือไม่ธรรมดำ

จู่ๆ ก็มีคนในขบวนพูดกล่อมขึ้นว่ำ "คุณชำยสำม เทียบกับศักดิ์ศรี 

แล้ว รักษำชีวิตไว้ส�ำคัญกว่ำขอรับ"

ไช่ซือเฉิงคิดสักครู่ รู้สึกว่ำมีเหตุผล ก�ำลังเตรียมสั่งให้ขบวนสินค้ำ

หยุดตรงข้ำงทำง ข้ำงหน้ำก็มคีนวิง่มำพูดอย่ำงตืน่เต้นยินดว่ีำ "คณุชำยสำม 

คุณชำยใหญ่ส่งคนมำรับพวกเรำแล้วขอรับ!"

ไช่ซือเฉิงดวงตำเปล่งประกำยทันที

สองพ่ีน้องในรถม้ำก็ดีใจจนพลิกม่ำนรถม้ำมองออกมำข้ำงนอก 

เมื่อครู่พวกนำงตกใจไม่น้อย หำกจะพูดถึงวรยุทธ์ พ่ีใหญ่ของพวกนำง

แกร่งกว่ำสักหน่อย ดังนั้นได้ยินว่ำพี่ใหญ่มำรับพวกนำง หัวใจของทุกคน 

ก็วำงลงได้สักที

มองดูขบวนคนท่ีเดินมำตำมทำงเล็กท่ีไกลออกไป คนที่เป็นผู้น�ำ 

ก็คือพี่ใหญ่ของพวกพี่น้องสกุลไช่จริงๆ
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ไช่ซอืเฉงิลงจำกม้ำ แม้แต่อีกสองพ่ีน้องก็ลงจำกรถม้ำด้วย เตรียมรอ 

พี่ใหญ่เข้ำมำทักทำย

ยำมนี้เองไช่อว๋ินเอ๋อร์ก็เอ่ยถำมขึ้นด้วยควำมสงสัย "เอ๋? เหตุใด 

พี่ใหญ่จึงไปที่หน้ำรถม้ำคุณชำยผู้นั้นก่อน พี่ใหญ่รู้จักคุณชำยผู้นั้นหรือ"
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ผ่ำนไปนำนพวกไช่ซอืเฉงิก็ยังไม่เห็นไช่อีห้มงิพ่ีใหญ่ของพวกเขำมำ 

เสียที

ไช่ซอืเฉงิทนไม่ไหว จงึมำหยุดอยู่ตรงหน้ำรถม้ำของพวกชงิโม่เหยียน 

เขำได้ยินเสียงพูดอ่อนน้อมของพี่ใหญ่ดังมำจำกในรถรำงๆ

"ครั้งนี้โชคดีที่มีคุณชำยชิง..."

ไช่ซือเฉิงหัวใจกระตุก ที่แท้คุณชำยคนนี้แซ่ 'ชิง'

เขำยืนอยู่ตรงนัน้สกัครู ่ม่ำนรถก็ถูกพลกิเปิดข้ึน ไช่อีห้มงิเดินออกมำ

ชั่วขณะที่ม่ำนรถม้ำเปิดข้ึนน้ัน เขำเห็นคุณชำยชิงน่ังอยู่ในรถม้ำ 

ก้มหน้ำลงมองไปยังหญิงสำวทีแ่อบองิข้ำงกำยเขำ ท้ังสองคนเหมอืนก�ำลงั 

พูดคยุกนัอยู่ สิง่ทีแ่สดงบนใบหน้ำคุณชำยอ่อนโยนเหนอืควำมคำดหมำย 

ไม่ใช่ท่ำทำงเย็นชำที่มีให้พวกเขำเป็นปกติ

เขำก�ำลังมองเหม่อ ไช่อ้ีหมิงก็เรียกชื่อของเขำ "ซือเฉิง พวกเรำ 

307
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ไปคุยกันทำงนั้นเถอะ"

พอกลับไปในขบวนสินค้ำสกุลไช่แล้ว ไช่อว๋ินเอ๋อร์กับพ่ีสำวนำงก็ 

เข้ำมำทักทำย

"พี่ใหญ่ พี่มำเสียที"

"ข้ำคดิว่ำจะไม่ได้เจอหน้ำพ่ีใหญ่อกีแล้ว" ไช่อว๋ินเอ๋อร์กระตกุแขนเสือ้ 

ของไช่อี้หมิงแล้วร้องไห้

"อวิ๋นเอ๋อร์ เฉินอิง ไม่ได้บำดเจ็บใช่หรือไม่" ไช่อี้หมิงถำมด้วยควำม 

เป็นห่วง

ไช่เฉินอิงเป็นคุณหนูรองของสกุลไช่ ส่วนไช่อว๋ินเอ๋อร์เป็นลูกสำว 

คนเล็กของสกุลไช่ ดังนั้นพี่ชำยพี่สำวจึงรักนำงมำก แต่ด้วยเหตุนี้นำงจึง

กลำยเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรั้นเอำแต่ใจ

ทุกคนพูดคุยกันสักครู่ ไช่อ้ีหมิงก็ถำมไช่ซือเฉิงว่ำ "พวกเจ้ำรู้จัก 

คุณชำยชิงได้อย่ำงไร"

ไช่ซอืเฉงิจงึเล่ำเรือ่งทีน้่องเลก็หมำยตำแมวด�ำตวัหนึง่ทีอ่กีฝ่ำยเลีย้ง 

เอำไว้

ไช่อีห้มงิถอนหำยใจ "วันหน้ำไม่มอีะไรอย่ำไปหำเร่ืองคณุชำยชงิอกี"

"เขำเป็นใครกันแน่" ไช่ซือเฉิงเบิกตำโตอย่ำงไม่อยำกเชื่อ

"เจ้ำอย่ำเพ่ิงสนใจว่ำเขำเป็นใคร เจ้ำแค่รู้ไว้ว่ำไม่มีอะไรอย่ำไป 

รบกวนเขำก็พอ"

ไช่อี้หมิงไม่อธิบำยอีก เพียงเร่งจัดขบวนสินค้ำแล้วเดินทำงต่อไป

ทันที

ขบวนของชิงโม่เหยียนเดินทำงตำมหลังมำ
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ตอนฟ้ำใกล้มืด ในท่ีสุดทุกคนก็ออกจำกทำงเดินเล็กบนเขำไปถึง 

ต�ำบลสือฝำง

"คณุชำยชงิ ถ้ำไม่รงัเกียจไปพักผ่อนทีค่ฤหำสน์ของพวกเรำดหีรอืไม่" 

ไช่อี้หมิงเสนอขึ้น

หรเูสีย่วนันลอบมองชงิโม่เหยียน ฐำนะของพวกเขำไช่อีห้มงิไม่รู้เลย 

เห็นทีไช่อี้หมิงคงไม่รู้เช่นกันว่ำจวนท่ำนหญิงหมิงเยวี่ยคือจวนของนำง

ชิงโม่เหยียนสังเกตเห็นสำยตำของนำงที่มองมำ จึงลูบหัวนำงด้วย

สีหน้ำดังเดิม "ก็ดี รบกวนคุณชำยไช่แล้ว"

ชิงโม่เหยียนกลับรับปำก หรูเสี่ยวนันแปลกใจอย่ำงมำก

ขบวนคนเดินเข้ำไปในต�ำบลสอืฝำง หรเูสีย่วนนัถำมเขำเสยีงเบำว่ำ  

"เหตุใดท่ำนจึงรับปำกว่ำจะอยู่ที่คฤหำสน์ของพวกเขำ"

"ฮหูยินพิษไม่อยู่แล้ว อ�ำนำจใหญ่ทกุอย่ำงในต�ำบลสอืฝำงถูกล้ำงไพ่

ใหม่หมด เจ้ำคิดว่ำพวกเขำจะฟังค�ำของท่ำนหญงิหมงิเยว่ียอย่ำงเจ้ำหรอื"

หรูเสี่ยวนันตกตะลึง

ต�ำบลสือฝำงตอนนี้เป็นเขตพ้ืนที่ของนำง ดังน้ันอยู่ที่น่ีนำงควรจะ

เป็นคนที่มีอ�ำนำจใหญ่สุด

แต่คนท่ีนีป่่ำเถ่ือนไร้เหตุผล จะยอมฟังนำงแต่โดยดไีด้อย่ำงไร ดไีม่ดี 

อำจจะมีคนรวมอ�ำนำจมำท�ำร้ำยนำงก็ได้ พอคิดถึงตรงนี้แล้วนำงก็ขยับ 

เข้ำไปข้ำงกำยชิงโม่เหยียน ไม่สนอะไรทั้งนั้น อย่ำงไรเสียขอเพียงนำงอยู ่

ใกล้เขำก็เพียงพอ

ไช่อี้หมิงน�ำพวกชิงโม่เหยียนไปที่คฤหำสน์สกุลไช่

"จำกกันครั้งก่อน ไม่ได้พบหน้ำกันเกือบครึ่งปีแล้ว รอพรุ่งนี้ข้ำต้อง 
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จัดโต๊ะดื่มสุรำกับคุณชำยชิงสักสองจอก" ไช่อี้หมิงน�ำทำงอย่ำงแข็งขัน 

เชิญพวกชิงโม่เหยียนเข้ำไปในคฤหำสน์

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์กับพี่รองของนำงเดินตำมหลังเข้ำคฤหำสน์ไป

ไช่อว๋ินเอ๋อร์พูดเสยีงเบำว่ำ "พ่ีรอง ข้ำรูส้กึว่ำคณุชำยชงิผูน้ีม้ปัีญหำ 

หญิงผู้นั้นก็ไม่เหมือนฮูหยินของเขำ"

"ไม่ใช่ฮูหยินแล้วเป็นอะไร"

"เหมอืนเป็นสตัว์เลีย้งของเขำ" ไช่อว๋ินเอ๋อร์ครุน่คดิ "เหมอืนแมวด�ำ 

ตวันัน้ นำงอำจจะเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงของเขำ"

"อย่ำพูดเหลวไหล รีบกลับไปพักผ่อนเถอะ" ไช่เฉินอิงพูดเร่ง

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ไม่ได้รีบร้อนเดินไป แต่แอบอยู่ตรงระเบียงทำงเดิน 

ลอบมองหรูเสี่ยวนัน

ชิงโม่เหยียนกับหรูเสี่ยวนันถูกไช่อ้ีหมิงเชิญเข้ำไปในห้องช้ันเลิศ 

ต้อนรับในฐำนะแขกทรงเกียรติ

ไช่อวิน๋เอ๋อร์รอจนไช่อีห้มงิออกมำจำกห้องพักแขกก็เดนิเข้ำไปหำเขำ 

"พี่ใหญ่ ที่คฤหำสน์เรำมีกัญชำแมวหรือไม่"

ไช่อี้หมิงตกตะลึง ดึกอย่ำงน้ีแล้ว น้องเล็กของเขำไม่ไปพักผ่อน 

แต่กลับมำขอกัญชำแมวจำกเขำหรือ

"พรุ่งนี้ค่อยคุยกันเถอะ" ไช่อี้หมิงพูดปัด

"ไม่เอำ ข้ำจะเอำตอนน้ี" ไช่อว๋ินเอ๋อร์ถูกเอำใจมำจนเคยตัว ไม่ได้

ตำมที่หวังจะไม่ยอมเลิกรำ

ไช่อี้หมิงจนปัญญำ จ�ำต้องเรียกพ่อบ้ำนของคฤหำสน์มำ ใช้ไปท่ี 

ห้องคลังใหญ่ที่เก็บยำ หำกัญชำแมวมำให้นำง
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"เจ้ำจะเอำสิ่งนี้ไปท�ำอะไรกัน" ไช่อี้หมิงสงสัย

ไช่อว๋ินเอ๋อร์หัวเรำะคิกคัก "ต้องได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว พ่ีใหญ ่

ไม่ต้องสนใจหรอก ข้ำจะกลับห้องก่อน"

เช้ำวันต่อมำ ไช่อวิ๋นเอ๋อร์วิ่งมำที่ห้องพักแขก

"นำงมำท�ำอะไร" หรูเสี่ยวนันยู่ปำกเอ่ยถำม

ชงิโม่เหยยีนถูกไช่อีห้มงิเชญิไปแต่เช้ำ หำกอยำกรู้สภำพกำรณ์ของ 

ต�ำบลสือฝำงให้รวดเร็ว วิธีท่ีดีที่สุดก็คือปลอมตัวเป็นพ่อค้ำแล้วเข้ำไป 

ปะปนอยู่ในกลุ่มคนที่มำหำซื้อของ

เขำจะไปติดต่อกับผู้คนมำกหน้ำหลำยตำ จึงพำนำงไปด้วยไม่ได้ 

ดังนั้นจึงปล่อยนำงไว้ที่คฤหำสน์สกุลไช่ผู้เดียว

"ข้ำไม่รบัแขก" หรเูสีย่วนนัสัง่ให้คนไปปฏิเสธค�ำขอของไช่อว๋ินเอ๋อร์

ไช่อว๋ินเอ๋อร์คดิไม่ถึงว่ำตนเองจะเจอเรือ่งยำก นำงอำศัยฐำนะเจ้ำบ้ำน

มำเยี่ยมเยือนแขก อีกฝ่ำยกลับไม่ยอมโผล่หน้ำ ไล่นำงกลับไป ท�ำเช่นนี้ 

ไม่มีมำรยำทเกินไปแล้ว

"เหตุใดนำงจึงไม่พบ นี่เป็นห้องพักแขกของคฤหำสน์พวกเรำ ไม่ใช่ 

เรือนพักของนำงสักหน่อย ไร้เหตุผลเกินไปแล้ว!" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์โวยวำยขึ้น 

ข้ำงนอก ทะเลำะกับผู้กล้ำตำยที่ชิงโม่เหยียนทิ้งไว้ให้เหล่ำนั้น

ผู้กล้ำตำยย่อมไม่สนใจนำง แต่ย่ิงเป็นเช่นน้ีไช่อว๋ินเอ๋อร์ก็ย่ิงโกรธ 

สุดท้ำยโกรธจนร้องไห้ออกมำและวิ่งไปฟ้องไช่อี้หมิงกับไช่ซือเฉิง

ไช่อีห้มิงไม่อยู่ ไช่ซอืเฉงิเหน็น้องเลก็ทีร้่องไห้จนหน้ำมอมแมมก็รู้สึก 

กลุ้มใจ
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คณุชำยชงิผูน้ีกั้บฮหูยินของเขำเย่อหย่ิงเกินไปแล้ว พักอยูค่ฤหำสน์ 

ผู้อื่นแท้ๆ ยังกล้ำปฏิเสธน้องสำวของพวกเขำ กันนำงไว้นอกประตูอีก

ไช่ซือเฉิงน�ำน้องสำวไปท่ีห้องพักแขกด้วยตนเอง ทว่ำหรูเส่ียวนัน 

ก็ยังคงไม่ยอมพบแขก

ไช่ซือเฉิงโมโหแล้ว "พวกเรำก็แค่ท�ำหน้ำท่ีของเจ้ำบ้ำนท่ีดี ฮูหยิน 

ของพวกเจ้ำไร้เหตุผลเกินไปแล้ว"

ผู้กล้ำตำยสิบคนในลำนเรือนมองไช่ซือเฉิงด้วยสีหน้ำเรียบเฉย 

ฟังเขำด่ำอยู่นำนโดยไม่มีกำรตอบสนองใดๆ เลย

"ก่อนคณุชำยของพวกเรำออกไปมคี�ำสัง่ว่ำฮหูยินห้ำมพบแขกตำม 

อ�ำเภอใจ หวังว่ำคุณชำยไช่จะเข้ำใจ"

ไช่อว๋ินเอ๋อร์แอบตกใจ "ฮูหยินของพวกเจ้ำเชื่อฟังค�ำคุณชำยชิง 

ขนำดนี้เชียวหรือ"

ผู้กล้ำตำยพูดว่ำ "ค�ำพูดของคุณชำย ย่อมต้องเชื่อฟังอยู่แล้ว"

ไช่อว๋ินเอ๋อร์แอบกระตุกชำยเสือ้ของไช่ซอืเฉงิ ทัง้สองคนเดนิออกไป

จำกเรือนพัก

"พี่สำม ข้ำรู้สึกว่ำฮูหยินของคุณชำยชิงผู้นี้แปลกๆ อยู่บ้ำง"

"ท�ำไมหรือ"

"ข้ำคิดว่ำ...นำงอำจจะเป็นปีศำจ"

ไช่ซือเฉงิตกใจ "น้อง...น้องเลก็ เจ้ำอย่ำพูดล้อเล่น บนโลกนีม้ปีีศำจ

เสียที่ใดกัน"

ไช่อว๋ินเอ๋อร์พูดอย่ำงจรงิจงัว่ำ "กลิน่บนตวันำงเหมอืนแมวด�ำตัวนัน้เลย 

แม้แต่ปลอกคอบนคอก็เหมอืนกัน และตัง้แต่นำงปรำกฏตวั ข้ำก็ไม่เคยเหน็
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แมวด�ำตัวนั้นอีกเลย ข้ำคิดว่ำนำงอำจจะเป็นปีศำจแมวด�ำ"

ไช่ซือเฉิงส่ำยหน้ำ ไม่ว่ำอย่ำงไรเขำก็ท�ำใจเชื่อเรื่องนี้ไม่ลง

"ข้ำมีวิธีพิสูจน์ว่ำนำงเป็นปีศำจหรือไม่" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ขยับไปข้ำงหู 

ของไช่ซือเฉิงแล้วกระซิบพูด



54

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 4

ตอนชิงโม่เหยียนกลับมำฟ้ำมืดแล้ว มีคนเล่ำเร่ืองไช่อว๋ินเอ๋อร์มำ 

ในวันนี้ให้เขำฟัง ชิงโม่เหยียนเพียงแค่พยักหน้ำแล้วหมุนตัวเข้ำห้องไป

เสวียนอว้ีตำมตัวสื่อต้ำเทียนมำ ชิงโม่เหยียนพูดคุยกับพวกเขำ 

ในห้อง หรูเสี่ยวนันว่ำงจนเบื่อ แต่เรื่องท่ีพวกเขำพูดคุยกันนำงไม่สนใจ 

แม้แต่น้อย

สือ่ต้ำเทียนคุน้เคยกับต�ำบลสอืฝำงมำก เขำช่วยจดัระเบยีบอ�ำนำจใหญ่ 

ต่ำงๆ ภำยในต�ำบลให้ชิงโม่เหยียนได้อย่ำงรวดเร็ว

หรูเสี่ยวนันอยู่ในห้องยิ่งอยู่ยิ่งง่วง จึงออกไปเดินสูดอำกำศก่อน

มสีำวใช้สกุลไช่คนหน่ึงเดินผ่ำนลำนเรอืน มอืถือถำดใบหน่ึง บนนัน้

มกีำน�ำ้ชำกับถ้วยชำ ตอนทีเ่ดนิผ่ำน หรเูสีย่วนนัได้กลิน่หอมจำงๆ กลิน่หน่ึง

กลิ่นนี้มัน...

นำงควบคุมตนเองไม่อยู่อยำกจะขยับเข้ำไปข้ำงกำยสำวใช้ผู้นั้น

308
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สำวใช้ผลักเปิดประตูเดินเข้ำไป เอำน�้ำชำไปให้พวกชิงโม่เหยียน

หรูเสี่ยวนันหัวคลอน พยำยำมสะกดควำมตื่นเต้นอย่ำงประหลำด 

ในใจเอำไว้

นี่มันอะไรกัน...กลิ่นหอมแบบนี้ช่างคุ้นเคย นำงตบแก้มของตนเอง

จริงสิ นี่คือกัญชาแมว!

ในขณะที่นำงจ�ำกลิ่นนี้ได้ ร่ำงกำยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่ำงควบคุม 

ไม่ได้

ทนไม่ไหวแล้ว กลิ่นนี้...

ตรงระเบยีงทำงเดินมดืครึม้ นำงกลำยร่ำงเป็นชะมดเชด็ มดุออกมำ 

จำกเสือ้ของนำง แล้วกระโดดขึน้บนชำยคำเรอืนอย่ำงควบคมุไม่อยู่ เดนิบน

ชำยคำเรือนตำมกลิ่นนั้นไป เดินเลี้ยวไปเลี้ยวมำและเข้ำใกล้กลิ่นของ

กัญชำแมวมำกขึน้ทกุที นำงสดูกลิน่หอมทีท่�ำให้นำงหลงใหลนัน้อย่ำงแรง 

ในสมองเลอะเลือนไปทันใด

"จับได้แล้ว!" เสียงร้องดีใจของไช่อวิ๋นเอ๋อร์ดังขึ้นข้ำงหู

หรเูสีย่วนันใช้สตสิดุท้ำยทีม่เีงยหน้ำขึน้มองไปโดยรอบ สำวใช้ทีบ่นตัว

มีกลิ่นกัญชำแมวผู้นั้นยืนอยู่ข้ำงหลังไช่อวิ๋นเอ๋อร์

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ย่ืนมอืไปจบัหรเูสีย่วนันเอำไว้ "ครำวนีเ้จ้ำไม่มีทำงหนีได้ 

อกีแล้วสนิะ" นำงย้ิมอย่ำงได้ใจ รบัถุงเหอเปำมำจำกมอืสำวใช้ แล้วผูกไว้ 

บนคอของหรูเสี่ยวนัน

กลิ่นของกัญชำแมวกระจำยออกมำจำกถุงเหอเปำเป็นระลอก 

หรูเสี่ยวนันถูกกลิ่นนี้ท�ำให้หลงใหลจนเมำมำย

"พวกเรำกลับกันเถอะ พรุ่งนี้คุณชำยชิงจะมำหำฮูหยินของเขำเอง" 
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ไช่อวิ๋นเอ๋อร์พูดอย่ำงได้ใจ

หรเูสีย่วนนัในตอนน้ีไม่มแีรงขดัขืนแม้แต่น้อย กลิน่หอมของกัญชำแมว

ท�ำให้นำงถอนตวัไม่ขึน้ ถึงแม้นำงจะรูว่้ำสถำนกำรณ์ไม่ด ีแต่กลบัไม่อำจ 

ควบคุมสัญชำตญำณของสัตว์ได้

ชิงโม่เหยียน...ชิงโม่เหยียน...

นำงใช้สติสุดท้ำยเรียกชื่อของเขำ แต่สิ่งที่คนอื่นได้ยิน นี่เป็นเพียง 

เสียงครำงอ่อนแรงที่สัตว์เปล่งออกมำเท่ำนั้น

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์น�ำหรูเสี่ยวนันกลับไปที่เรือนพักของตนเอง

"พี่สำม พี่ดูสิ ข้ำจับมันได้แล้ว" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์อุ้มแมวด�ำในอ้อมกอด

ขึ้นมำให้ไช่ซือเฉิงดูอย่ำงภูมิใจ

"มนั...มนัคอืฮหูยินของคณุชำยชงิจรงิหรอื" ไช่ซอืเฉงิยังคงไม่อยำก 

เชื่อว่ำบนโลกนี้จะมีปีศำจอยู่

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ฉกีย้ิม "มนัอยู่ท่ีข้ำ พ่ีไปดูทีเ่รอืนพักของคณุชำยชงิได้ว่ำ 

ฮูหยินของเขำยังอยู่หรือไม่"

ไช่ซอืเฉงิหน้ำซดีขำว เอำแต่ส่ำยหน้ำ "ช่ำงเถอะ แมวด�ำตัวนีด้ไูม่เป็น 

มงคล เจ้ำรบีทิง้มนัไปดกีว่ำ ไม่ต้องสนใจว่ำมนัเป็นปีศำจหรือไม่ ไม่เกีย่วกับ 

พวกเรำ"

"พ่ีสำมโง่จรงิ!" ไช่อว๋ินเอ๋อร์พูดอย่ำงไม่พอใจ "เป็นปีศำจแล้วอย่ำงไร 

ข้ำจะเอำปีศำจสกัตัวมำเป็นสตัว์เลีย้ง คุณชำยชงิต้องรู้ถึงโฉมหน้ำท่ีแท้จริง

ของมนัเช่นกันกระมงั ดังนัน้จงึเกบ็มนัไว้ข้ำงกำย ในเมือ่เขำยังเลีย้งมนัได้ 

แล้วเหตุใดข้ำจะเลี้ยงไม่ได้"

"แต่ว่ำ...มันเป็นของคุณชำยชิง เจ้ำขโมยมันมำเช่นนี้..."
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"มนัมำหำข้ำเอง" ไช่อว๋ินเอ๋อร์ย้ิมสดใสลบูขนสดี�ำของหรเูสีย่วนันเล่น 

"อย่ำงไรเสยีมนัอยู่ทีน่ีคุ่ณชำยชงิก็หำมนัไม่เจอ ข้ำแค่ขังมนัไว้ไม่ก่ีวัน รอให้ 

พี่ใหญ่ส่งคุณชำยชิงกลับไปแล้ว ถึงตอนนั้นแมวตัวนี้ย่อมเป็นของข้ำ"

ไช่ซือเฉิงย่ิงมองแมวด�ำในอ้อมกอดของน้องเล็กก็ย่ิงรู้สึกกลัว 

พูดก�ำชับนำงไม่กี่ประโยคก็เดินจำกไปก่อน

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ได้ตัวหรูเสี่ยวนันมำแล้วก็เบิกบำนใจมำก

"บนตัวแมวตัวนี้หอมมำก มิน่ำล่ะคุณชำยชิงจึงชอบอุ้มมันตลอด" 

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์พูดอย่ำงภูมิใจว่ำ "วันหน้ำมันก็เป็นของข้ำแล้ว!"

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ก�ำลงัอุ้มหรเูสีย่วนนัเข้ำไปเล่นในห้องก็มเีสียงฝีเท้ำดงัข้ึน 

นอกประตู ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตกใจรีบซ่อนตัวหรูเสี่ยวนันไว้บนเตียง

ประตูเปิดออก คนที่เข้ำมำคือไช่เฉินอิง

"พี่รอง?" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์โล่งอก "ดึกอย่ำงนี้แล้ว พี่รองมำท�ำอะไรหรือ"

ไช่เฉินอิงไม่ได้ตอบนำง แต่มองไปทั่วห้อง "แมวล่ะ"

"อะไรนะ" ไช่อว๋ินเอ๋อร์แกล้งท�ำงนุงง กว่ำนำงจะได้สัตว์เลีย้งทีสุ่ดยอด 

ตวันีม้ำไม่ง่ำยนัก ไม่มทีำงให้พ่ีรองของนำงเห็นเดด็ขำด ไม่อย่ำงนัน้พ่ีสำว 

ผู้นี้คงจะอบรมนำงอีกแน่นอน

"แมวด�ำอยู่ที่ใด" ท่ำทีของไช่เฉินอิงดูแข็งกร้ำวอยู่บ้ำง

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ขวำงหน้ำเตยีงไว้ "พ่ีรองพูดอะไร มแีมวด�ำมำจำกทีใ่ด"

หรูเสี่ยวนันถูกยัดใส่ใต้ผ้ำห่ม แทบจะหำยใจไม่ออกแล้ว นำงจึง 

พยำยำมดิ้นรน

ผ้ำห่มขยับ ไช่เฉนิองิจงึเดินไปผลกัตัวไช่อว๋ินเอ๋อร์ออกแล้วพลิกเปิด 

ผ้ำห่ม



58

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 4

หรเูสีย่วนันโผล่หวัออกมำ แต่เพรำะกัญชำแมวผกูตดิบนคอของนำง 

ดังนั้นนำงจึงไม่ค่อยมีสติอยู่ตลอดเวลำ

ไช่เฉินอิงยื่นมือไปจับตัวหรูเสี่ยวนันขึ้นมำ

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตกใจหน้ำถอดสี "พี่รอง พี่จะท�ำอะไร"

ไช่เฉินอิงไม่สนใจนำง อุ้มหรูเสี่ยวนันเดินออกไปข้ำงนอก

"พ่ีรอง!" ไช่อว๋ินเอ๋อร์กระชำกชำยเสื้อของไช่เฉินอิงไว้แน่น "พ่ีรอง 

อย่ำเพิ่งรีบร้อนสิ พี่ฟังข้ำพูดก่อน แมวด�ำตัวนี้...มัน...มันเป็นปีศำจ"

ไช่เฉนิอิงหันมำมองนำง สองพ่ีน้องอยู่ใกล้กันมำก ไช่อวิน๋เอ๋อร์สงัเกต

เห็นว่ำดวงตำของอีกฝ่ำยเย็นชำไร้แวว

"พ่ีรอง พ่ีเป็นอะไรไป" ไช่อว๋ินเอ๋อร์ถำมอย่ำงแปลกใจ นำงย่ืนมอืไปดึง

แขนเสื้อของไช่เฉินอิง แต่นิ้วมือกลับแตะถูกเส้นใยบำงเส้นหนึ่ง

เอ๋? ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ก้มลงมองไปตำมมือ

มอืของไช่เฉนิอิงโผล่ออกมำจำกใต้แขนเสือ้ น้ิวมอืทัง้ห้ำล้วนผูกด้วย 

ด้ำยบำง เมือ่ครูห่ำกนำงไม่ได้บงัเอญิแตะโดน เส้นใยบำงนัน้ไม่มทีำงเห็น

ได้เลย

"พ่ีรอง มือของพ่ีเป็นอะไร" เพ่ิงสิน้เสยีงพูดของไช่อว๋ินเอ๋อร์ ไช่เฉินองิ 

ก็ยกแขนเสือ้ข้ึน สะบดัตัวนำงไปด้ำนข้ำง แล้วอุม้หรเูสีย่วนันก้ำวยำวออก 

นอกประตูไป

"พ่ีรอง!" โชคดทีีใ่นห้องมสีำวใช้อยู ่พวกนำงประคองไช่อว๋ินเอ๋อร์เอำไว้ 

นำงจึงไม่หกล้ม

ตอนไช่อว๋ินเอ๋อร์รบีไล่ตำมออกไปไช่เฉนิองิเดนิไปถึงกลำงลำนเรือนแล้ว

"พี่รอง ช้ำก่อน!" ในตอนที่ไช่อวิ๋นเอ๋อร์เดินออกจำกระเบียงทำงเดิน 
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ก็เห็นบนพ้ืนมเีงำด�ำสะท้อนอยู่ นัน่เป็นเงำบนชำยคำเรอืนด้ำนหลงัของนำง 

พอหันหน้ำไปไช่อวิ๋นเอ๋อร์ก็เบิกตำโต

บนชำยคำเรือนด้ำนหลังของนำงมีเงำคนสีด�ำทรุดนั่งอยู่ สองมือ 

ประสำนกัน หว่ำงกลำงสบินิว้นัน้มเีส้นใยบำงจ�ำนวนมำกโผล่ให้เหน็ เขำ

ทรดุนัง่อยู่ตรงนั้น เหมือนแมงมุมตัวหนึ่งเกำะอยู่กลำงใยของตนเอง

แสงจนัทร์สำดส่องกระทบด้ำนหลงัคนผูน้ัน้ ใบหน้ำของอกีฝ่ำยซ่อนอยู่

ใต้เงำมืด

"แม่นำงน้อย ล�ำบำกเจ้ำแล้ว" คนผู้นั้นแสยะยิ้ม เผยให้เห็นฟันขำว 

มุมปำกโค้งฉีกยำวไปถึงแก้ม

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตำลอยขึ้นด้ำนบน ตกใจหมดสติล้มลงกับพื้น



60

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 4

ตอนที่ไช่อว๋ินเอ๋อร์ฟื้นขึ้นมำ พบว่ำพ่ีใหญ่กับพ่ีสำมล้วนล้อมอยู ่

ข้ำงเตยีงนำง

"พี่ใหญ่..." ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ร้องไห้โฮออกมำ "พี่ใหญ่ มีผี มีผี!"

"ผอีะไร" ไช่อีห้มงิประหลำดใจ "เจ้ำกับเฉนิองิหมดสติอยู่กลำงลำนเรอืน 

เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ แมวด�ำของคุณชำยชิงถูกเจ้ำจับไปใช่หรือไม่"

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตัวแข็งทื่อ ลอบช�ำเลืองมองไช่ซือเฉิง

ไช่ซือเฉิงหันหน้ำหนีอย่ำงล�ำบำกใจ ไช่อว๋ินเอ๋อร์พูดอย่ำงไม่สบ

อำรมณ์ "พี่สำม พี่ไม่มีคุณธรรมเสียเลย!"

ไม่รอให้ไช่ซอืเฉงิเอ่ยปำกอธิบำย ไช่อ้ีหมงิก็พูดอย่ำงโมโหว่ำ "นีม่นั

เวลำใดแล้ว เจ้ำยังพูดเช่นนีอี้ก เจ้ำดูซว่ิำตนเองท�ำอะไรลงไป พ่ีเตือนเจ้ำไว้

แต่แรกแล้วว่ำไม่ให้พวกเจ้ำไปหำเรื่องคุณชำยชิง!"

ไช่อว๋ินเอ๋อร์เห็นพ่ีใหญ่โมโหก็รู้สึกกลัว นำงห่อไหล่เอ่ยตอบโต้ว่ำ 

309
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"แมวตัวนั้นวิ่งมำหำข้ำเอง...ข้ำไม่ได้ท�ำอะไรเลย..."

ไช่อีห้มงิถลงึตำอย่ำงโกรธเกรีย้ว "ถ้ำไม่ใช่เพรำะคุณชำยชงิตำมหำแมว

ของเขำไปทั่ว พวกเรำคงไม่พบเจ้ำกับเฉินอิงหมดสติอยู่กลำงลำนเรือน 

แล้วแมวด�ำตัวนั้นล่ะ"

"แมว...แมวอยู่ที่พี่รอง"

"ทำงท่ีดีเจ้ำพูดควำมจริงมำดีกว่ำ" ไช่อี้หมิงพูดเตือน "ตอนท่ีพ่ีกับ 

ซือเฉิงมำตำมหำ ไม่เห็นแมวอะไรเลย"

"จริงๆ นะ แมวด�ำอยู่ที่พี่รองจริงๆ...จริงสิ ตรงลำนเรือนยังมีสำวใช้ 

อยู่ด้วย ถ้ำพี่ใหญ่ไม่เชื่อลองถำมพวกนำงได้"

"สำวใช้เหล่ำนั้น ถูกคนฆ่ำตำยหมดแล้ว" ไช่ซือเฉิงพูดเสียงเบำ

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตกตะลึง "ตำยแล้วหรือ!"

ไช่ซือเฉิงพยักหน้ำด้วยสีหน้ำเคร่งเครียด "น้องเล็ก เจ้ำอย่ำก่อเรื่อง 

อกีเลย รบีพูดควำมจรงิมำเถอะ มนัเกิดเรือ่งอะไรขึน้กันแน่ แมวตัวน้ันฆ่ำคน

ใช่หรือไม่"

ไช่อีห้มงิคิดไม่ถึงว่ำน้องสำมของตนเองจะถำมออกมำเช่นน้ี จงึมอง

เขำอย่ำงตกใจ

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ปิดหน้ำ "ข้ำไม่รู้ ไม่รู้ บนหลังคำเรือนมีผี ข้ำเห็นเขำ 

แวบเดียวก็เป็นลมไป"

ไช่อี้หมิงกับไช่ซือเฉิงมองหน้ำกัน

"ส่งคนไปตรวจดูบนหลังคำเรือนเถอะ" ไช่อี้หมิงสั่งให้คนไปตรวจดู

ที่เรือนพักของไช่อวิ๋นเอ๋อร์

"สำวใช้เหล่ำนั้นตำยได้อย่ำงไร" ไช่อว๋ินเอ๋อร์ถำมอย่ำงหวำดกลัว 
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นำงไม่กล้ำคดิเลยว่ำแมวตัวน้ันฆ่ำคนได้จรงิ แต่เรือ่งนีก็้พูดยำก ใครให้มนั

เป็นปีศำจเล่ำ อำจเป็นเพรำะนำงจับมันไว้ พอมันโมโห...

ไช่อี้หมิงไม่ได้ตอบค�ำถำมของนำง แต่ลุกขึ้นยืน "เรื่องเหล่ำนี้เจ้ำ 

ไม่ต้องถำมแล้ว พักผ่อนให้ดี พี่จะไปดูพี่รองของเจ้ำสักหน่อย"

ไช่อี้หมิงออกไปก่อน ไช่อว๋ินเอ๋อร์จึงรีบดึงชำยเสื้อไช่ซือเฉิงเอำไว ้

"พี่สำม พี่บอกข้ำที ใครเป็นคนฆ่ำสำวใช้เหล่ำนั้นกันแน่"

ไช่ซอืเฉงิลงัเลใจ ก่อนจะพูดเสยีงเบำว่ำ "พ่ีก็ไม่รูว่้ำใครเป็นคนลงมอื 

ตอนพวกเรำรุดไปถึงบนมือพ่ีรองของเจ้ำเต็มไปด้วยเลือด" พูดจบเขำก็ 

กระชำกชำยเสื้อออกจำกมือของนำงแล้วหมุนตัวเดินออกไป

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ตกตะลึงเหมือนคนไร้สติ ที่พ่ีสามพูดหมายความว่า...

คนที่ฆ่าคนคือพี่รองของข้าหรือ นี่จะเป็นไปได้อย่างไรกัน!

ไช่ซอืเฉงิออกนอกประตูมำก็เห็นไช่อีห้มงิยืนอยู่ตรงระเบยีงทำงเดนิ

ก�ำลังสั่งกำรบ่ำวไพร่

"พี่ใหญ่" ไช่ซือเฉิงเดินไปหำ "พี่รองยังไม่ฟื้นอีกหรือ"

"ยัง" ไช่อี้หมิงขมวดคิ้ว "เจ้ำบอกควำมจริงพ่ีมำ เรื่องน้ีไม่เก่ียวกับ

น้องเล็กจริงหรือ"

"ไม่เก่ียวแน่นอน" ไช่ซือเฉิงยืดคอเชิดหน้ำอย่ำงร้อนตัว "แมวด�ำ 

วิ่งมำที่เรือนพักของน้องเล็กเอง...นำงบอกกับข้ำเช่นนี้..."

ไช่อีห้มงิแค่นเสยีงสบถเย็นชำ "พวกเจ้ำตำมใจนำงเข้ำไปเถอะ ช้ำเร็ว

ต้องมีสักวันที่นำงจะก่อเรื่องใหญ่ขึ้นมำ"

ไช่ซือเฉิงพูดอย่ำงไม่ยอมแพ้ "พ่ีเป็นพ่ีใหญ่พวกเรำ เหตุใดพ่ีจึง 

ไม่เชื่อพี่น้องตนเอง แต่กลับไปเชื่อคนนอก"
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ไช่อี้หมิงช้อนตำมองน้องสำมแวบหนึ่ง ในดวงตำเต็มไปด้วยควำม 

หดหู่

ในตอนนี้เองบ่ำวคนหน่ึงก็เข้ำมำที่ลำนเรือนพร้อมเอ่ยรำยงำน 

ไช่อีห้มงิ "คุณชำยชิงมำแล้วขอรับ บอกว่ำอยำกจะพบคุณหนูรอง"

ไช่ซือเฉิงพูดอย่ำงโมโห "พ่ีรองข้ำยังไม่ฟื้นเลย จะพบคนนอกได้

อย่ำงไร!"

บ่ำวพูดว่ำ "คุณชำยชิงพำท่ำนหมอคนหนึ่งมำด้วยขอรับ"

ไช่อี้หมิงได้ฟังแล้วก็รีบพูดว่ำ "รีบเชิญเข้ำมำ"

ไช่ซอืเฉงิพูดอย่ำงไม่พอใจ "พ่ีใหญ่เชือ่ใจคณุชำยชงิเพียงน้ีเชยีวหรอื"

"ไม่อย่ำงนั้นให้เชื่อใจพวกเจ้ำหรือ" ไช่อี้หมิงถลึงตำใส่เขำแวบหนึ่ง 

"พ่ีเคยเตอืนพวกเจ้ำแล้ว อย่ำก่อเรือ่งให้พ่ี ทีต่�ำบลสอืฝำงน้ีไม่เหมอืนทีอ่ืน่ 

เจ้ำคดิว่ำพ่ีท�ำกำรค้ำทีต่�ำบลสอืฝำงง่ำยมำกหรอื ตอนแรกถ้ำไม่ได้ควำม 

ช่วยเหลอืจำกคณุชำยชงิ สกุลไช่ของพวกเรำไม่มทีำงปักหลกัท่ีนีไ่ด้เลย!"

ไช่อี้หมิงสะบัดแขนเสื้ออย่ำงโมโหและหมุนตัวเดินจำกไป

ไช่ซอืเฉงิยืนอยู่ตรงน้ัน ใบหน้ำแดงก�ำ่ เขำรู้สึกว่ำค�ำพูดของพ่ีใหญ่นี ้

เป็นกำรเตือนเขำว่ำอย่ำล�้ำเส้น อยำกให้เขำรู้สถำนะของตนเองอย่ำง 

ชัดเจน...คุณชำยสำมสกุลไช่ เขำไม่มีทำงเหนือกว่ำพี่ใหญ่ไปได้

"ถ้ำไม่ใช่ท่ำนพ่อล�ำเอียงเข้ำข้ำงพ่ีใหญ่ ข้ำต้องท�ำได้ดกีว่ำพ่ีแน่นอน" 

ไช่ซือเฉิงขบกรำม พูดประโยคนี้ออกมำอย่ำงเคืองขุ่น

ไช่อี้หมิงน�ำชิงโม่เหยียนกับฉำงเฮิ่นเข้ำประตูมำ

ไช่เฉินอิงยังไม่ฟื้น ผ้ำม่ำนเตียงถูกปล่อยลง สำวใช้สองคนในห้อง 
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ปรนนิบัติอย่ำงหวำดกลัว คนหน่ึงยกอ่ำงน�้ำ อีกคนใช้ผ้ำเช็ดครำบเลือด 

บนนิ้วของไช่เฉินอิงที่หมดสติอยู่

ชิงโม่เหยียนมองดูน�้ำเลือดในอ่ำงแวบหนึ่ง ก่อนจะส่งเสียงเรียก 

"ฉำงเฮิ่น"

ฉำงเฮิ่นรับค�ำแล้วเดินไปตรงหน้ำม่ำน ตรวจดูน้ิวมือของไช่เฉินอิง 

อย่ำงละเอียด

ไช่อี้หมิงยืนสะกดลมหำยใจดูอยู่ตรงนั้น

ไช่เฉินอิงยังไม่ได้ออกเรือน ตำมหลักแล้วไม่ควรน�ำคนนอกอย่ำง 

ชิงโม่เหยียนเข้ำมำในห้องนอนของนำง แต่ตอนน้ีเกิดเร่ืองถึงชีวิตคน 

ทำงฝ่ำยคณุชำยชงิเองก็มแีมวด�ำทีส่�ำคญัมำกหำยไป ไช่อีห้มงิจงึจ�ำต้อง 

ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ

"คุณชำยมำดูนี่สิ" ฉำงเฮิ่นพูด

ชิงโม่เหยียนขยับเข้ำไปใกล้

ฉำงเฮิ่นดึงเส้นใยบำงเส้นหนึ่งออกมำจำกบนนิ้วก้อยของไช่เฉินอิง 

"คุณชำยดูของสิ่งนี้"

ชิงโม่เหยียนรับเส้นใยบำงไป ไช่อี้หมิงขยับเข้ำมำดูเช่นกัน เส้นใย 

บำงนั้นเป็นแบบกึ่งโปร่งใส ถ้ำไม่เข้ำไปดูใกล้ๆ ไม่มีทำงเห็นได้เลย

ชิงโม่เหยียนออกแรงกระชำกเส้นใยบำง ไช่อี้หมิงพูดอย่ำงตกใจ  

"เป็นเส้นใยที่เหนียวมำก"

เส้นใยนั้นไม่ยอมขำด

"พวกท่ำนดูน้ิวมือคุณหนูรองสิ เล็บเสียหำย เห็นได้ชัดว่ำเกิดจำก

กำรใช้แรงมำกเกินไป" ฉำงเฮิ่นพูดเสียงเบำ "สำวใช้ที่ตำยไปเหล่ำนั้น 
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ข้ำตรวจดแูล้ว พวกนำงล้วนตำยเพรำะหลอดลมฉกีขำด และดจูำกบำดแผล 

แล้ว เห็นชัดว่ำถูกนิ้วมือฉีกขำด"

ไช่อีห้มงิขนลกุ ใช้นิว้มอืฉกีคอหอยของคน ต้องใช้แรงมากเพียงใดกัน

ไช่เฉินอิงเป็นสตรีผู้หนึ่ง ไม่เคยฝึกวรยุทธ์มำก่อน

"เป็นไปได้หรือไม่ว่ำ...จะเข้ำใจผิดไป" ไช่อี้หมิงพูดเสียงสั่น

ชิงโม่เหยียนก�ำเส้นใยเส้นนั้นไว้ในมือแน่น "ไม่ผิดแน่นอน คนถูก

น้องรองของเจ้ำฆ่ำตำยจริงๆ แต่ว่ำนำงถูกคนควบคุม"

"เป็นใครกัน" ไช่อี้หมิงถำม

"นักหุ่นเวท" ชงิโม่เหยียนเม้มรมิฝีปำกแน่น เค้นสำมค�ำออกมำจำกปำก

ไช่อี้หมิงงุนงง "นั่นคือใครหรือ"

"นักโทษคนส�ำคัญที่ศำลต้ำหลี่ตำมจับอยู่"

ไช่อี้หมิงสูดหำยใจเข้ำอย่ำงตกใจ

"อีกทั้ง...คนท่ีเคยถูกนักหุ่นเวทควบคุม จะไม่มีทำงฟื้นขึ้นมำอีก" 

ฉำงเฮิ่นพูดเสริมอยำ่งจนใจหนึ่งประโยค "ต่อให้ฟื้นขึ้นมำก็จะกลำยเป็น 

คนเสียสติ ทำงที่ดีคุณชำยไช่ควรเตรียมใจไว้สักนิด"
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ชิงโม่เหยียนกลับถึงเรือนพกักน็�ำเสวยีนอวี้ สื่อต้ำเทียน กับฉำงเฮิ่น 

เข้ำห้อง

"เรื่องของต�ำบลสือฝำงช่วงนี้มอบให้เป็นหน้ำท่ีของสื่อต้ำเทียน" 

ชิงโม่เหยียนพูดอย่ำงจริงจัง

เสวยีนอว้ีตกใจ "แบบนีจ้ะได้อย่ำงไร เขำเป็นคนไม่สขุุม จะท�ำเร่ืองพัง 

ได้นะขอรับ"

ได้ยินค�ำพูดนี้แล้วสื่อต้ำเทียนรู้สึกไม่ยอมแพ้ "ข้ำไม่สุขุมอย่ำงไร 

ก็แค่เพรำะกลำงคนืนอนหลบัไม่ระวังทบัตวัเจ้ำ เจ้ำก็เจบ็แค้นฝังใจ ขอบอก 

เจ้ำนะ อยู่ที่ต�ำบลสือฝำงเรื่องอื่นไม่กล้ำพูด แต่ควำมสำมำรถในกำรพูด 

ยุแยง พูดเรื่องเกินจริงนี้มีแน่นอน!"

ฉำงเฮิ่นที่น่ังอยู่ตรงข้ำมเบิกตำโต นี่มันเรื่องอะไรกัน สองคนนี้ม ี

ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรือ

310
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ชิงโม่เหยียนกุมขมับ สีหน้ำดูเคร่งเครียดอยู่บ้ำง

เสวียนอว้ีร้อนใจ "ไสหวัไปเลย! ทับตัวข้ำอะไร เจ้ำพูดอะไรให้ชดัเจน 

สักหน่อย!"

"ก็แค่ไม่ระวังไปนอนบนตัวเจ้ำอย่ำงไรเล่ำ เป็นบุรุษด้วยกัน เรื่องนี้ 

ก็ใส่ใจด้วยหรือ" สื่อต้ำเทียนแค่นเสียงสบถเย็นชำ

เสวียนอว้ีโกรธจนตัวสัน่ หำกไม่ใช่อยู่ต่อหน้ำชงิโม่เหยียน เขำอยำก 

จะโยนสื่อต้ำเทียนออกไปเลยจริงๆ

ชิงโม่เหยียนสีหน้ำเครียดย่ิงขึ้น ฉำงเฮิ่นเห็นว่ำสถำนกำรณ์ไม่สู้ดี 

จึงกระแอมสองที "คุณชำยคิดจะเตรียมกำรในต�ำบลสือฝำงนี้อย่ำงไร"

"ให้สื่อต้ำเทียนไปปล่อยข่ำวลือ บอกว่ำท่ำนหญิงหมิงเยว่ียมำท่ี 

ต�ำบลนี้แล้ว ไม่ช้ำจะลงมือจัดกำรกับหมู่บ้ำนหงฉีก่อน อันดับต่อไปก็คือ 

อ�ำนำจอื่นๆ ในต�ำบล"

ฉำงเฮิ่นตกใจ "ท่ำนคิดจะท�ำให้ทุกคนปั่นป่วนหรือ"

หำกคนของหมูบ้่ำนหงฉไีด้ยินข่ำวนีต้้องมคีวำมเคลือ่นไหวแน่นอน

เพรำะก่อนหน้ำน้ีสองฝ่ำยประมอืกัน พวกเขำล้วนพ่ำยให้กับคนใต้บงัคบับญัชำ 

ของเสวียนอวี้ ย่อมต้องเกิดควำมหวั่นเกรงกับสิ่งนี้บ้ำง ต้องคอยจับตำดู 

พวกเขำเข้ำต�ำบลสือฝำงแล้วเข้ำพักในคฤหำสน์สกุลไช่

"แต่ถ้ำท�ำเช่นน้ี ทำงคุณชำยใหญ่ไช่จะเป็นอนัตรำยได้" ฉำงเฮิน่พูด 

อย่ำงลังเล "เขำยังมีน้องสำวอีกสองคนอยู่ในคฤหำสน์"

ในดวงตำชงิโม่เหยียนมปีระกำยคมกรบิแวบผ่ำน "ไม่ล่วงเกินข้ำ ข้ำก็ 

ไม่ล่วงเกินใคร ในเมือ่น้องสำวเขำคิดไม่ซือ่ก่อน ข้ำย่อมไม่เกรงใจอยู่แล้ว"

ฉำงเฮิน่ถอนหำยใจไร้เสยีง คดิจะพูดเหตผุลกับรองตุลำกำรศำลต้ำหล่ี



68

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 4

เป็นเรื่องยำก ในควำมคิดของเขำ ขอเพียงบรรลุจุดประสงค์ได้ เขำจะใช้ 

ประโยชน์จำกทุกอย่ำง ไม่เว้นแม้แต่ตัวเขำเอง

"ทำงด้ำนนักหุ่นเวทจะท�ำอย่ำงไร เสี่ยวนันต้องถูกจับไปแน่นอน"

ชิงโม่เหยียนพ่นค�ำออกมำหนึ่งค�ำ "รอ"

"รอถึงเมื่อใด" ฉำงเฮิ่นถำม

"รอนักหุ่นเวทมำหำข้ำ" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเบำ "เพรำะในตัวข้ำ 

มีสิ่งที่เขำต้องกำร"

หัวใจของเขำ หัวใจที่เคยมีจอมกู่อยู่ ส�ำหรับนักหุ่นเวทแล้ว เป็น 

กำรมีอยู่ที่มีแรงดึงดูดใจมำกที่สุด ได้หัวใจของเขำ นักหุ่นเวทก็สำมำรถ 

สร้ำงหุน่มนุษย์ทีม่พีลงัแขง็แกร่งกว่ำเดิมได้ แต่เขำไม่เข้ำใจว่ำก่อนหน้ำนี้ 

นักหุ่นเวทหนีไปแล้วไม่ใช่หรือ เขำรู้ร่องรอยกำรเดินทำงของพวกตน 

ได้อย่ำงไร หรือมีคนแจ้งข่ำวนี้แก่อีกฝ่ำย

หรือเบื้องหลังนักหุ่นเวทจะมีอ�ำนำจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ำ...

วันต่อมำ ร่ำงกำยของไช่อว๋ินเอ๋อร์ไม่เป็นไรแล้ว จึงรีบไปดูอำกำร 

พี่รองของนำง

ไช่ซอืเฉงิก�ำลงัเดินออกไปพร้อมกับท่ำนหมอคนหน่ึง ตอนทีเ่ห็นนำง 

ก็ขมวดคิ้ว "เจ้ำมำท�ำอะไรที่นี่"

"มำเยี่ยมพี่รอง" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์พูดอย่ำงรู้สึกผิด "พี่รองฟื้นหรือยัง"

"ยัง" ไช่ซือเฉิงถอนหำยใจ "ได้ยินพ่ีใหญ่บอกว่ำนำงอำจจะไม่ฟื้น 

ขึ้นมำอีก ต่อให้ฟื้นขึ้นมำก็กลำยเป็นคนเสียสติ"

"อะไรนะ!" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตกตะลึง "เป็นเช่นนี้ได้อย่ำงไร"
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ไช่ซือเฉิงมองหน้ำน้องเล็กของตนเอง สีหน้ำดูเคร่งเครียด "ทั้งหมด 

เป็นเพรำะเจ้ำ วันหน้ำอยู่สงบเสงี่ยมในเรือนชั้นในอย่ำวิ่งส่งเดชอีก"

"เหตใุดจงึเป็นเพรำะข้ำล่ะ" ไช่อวิน๋เอ๋อร์ตะโกนพูด "พ่ีรองคงถูกผสีงิ 

แน่นอน เป็นเพรำะปีศำจแมวด�ำตัวนั้นน�ำมำ พี่กับพี่ใหญ่ไม่ไปคิดบัญชี 

กับคุณชำยชิง กลับมำโมโหใส่ข้ำ!"

"แต่ท่ำนหมอเหล่ำนัน้มำดอูำกำรแล้วล้วนจนปัญญำ ไม่มใีครดอูอกว่ำ

เหตุใดเฉินอิงจึงหมดสติไม่ยอมฟื้น" ไช่ซือเฉิงไม่มั่นใจเช่นกันว่ำทุกอย่ำง 

เกิดข้ึนได้อย่ำงไรกันแน่ เรือ่งนกัหุน่เวทชงิโม่เหยียนพูดกับไช่อีห้มงิเท่ำนัน้ 

ไช่อี้หมิงปิดเรื่องเงียบมำก แม้แต่พี่น้องของเขำก็ไม่ยอมบอก

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตำมไช่ซือเฉิงเข้ำไปในห้องนอนของพี่รอง ภำยในห้อง 

มีสำวใช้เฝ้ำอยู่สองคน บรรยำกำศดูอึมครึมอย่ำงเห็นได้ชัด

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์พลิกเปิดม่ำนอยำกจะไปดูอำกำรพี่รอง

ทันใดนั้นก็มีมือคู่หนึ่งยื่นออกมำจำกม่ำน บีบคอของนำงไว้พอดี

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ตกใจจนอยำกจะกรดีร้อง แต่สองมอืน่ันมพีลงัมำกเกินไป 

บบีจนนำงส่งเสยีงไม่ออกแม้แต่น้อย เจ้ำของสองมอืน้ันคอืพ่ีรองของนำง 

ไช่เฉินอิง นำงเบิกตำโต ในดวงตำเต็มไปด้วยสีเลือด

"บอกรองตุลำกำรศำลต้ำหลี่ อยำกได้ยอดดวงใจของเขำ ก็มำหำ

ข้ำเอง"

ไช่อวิ๋นเอ๋อร์หำยใจไม่ออก มือที่จับม่ำนสั่นไม่หยุด

เพรำะเป็นห้องนอนของสตร ีดงัน้ันไช่ซอืเฉงิจงึไม่กล้ำเข้ำใกล้มำกนัก 

สำวใช้สองคนนั้นก็ถอยไปตรงประตู ไม่มีใครสังเกตเห็นเร่ืองที่เกิดข้ึน 

หลังม่ำนนั้น
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ไช่เฉินอิงดึงสองแขน ดึงตัวไช่อวิ๋นเอ๋อร์มำตรงหน้ำตนเอง ใบหน้ำ 

ทั้งสองคนชนกัน

"ให้เขำมำหำข้ำที่สุสำนโบรำณ ได้ยินหรือไม่"

ไช่เฉินอิงปล่อยสองมือทันใด ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตะโกนร้องล้มนั่งบนพื้น

"ผี! ช่วยด้วย..." นำงตะโกนขึ้นแล้วว่ิงออกไปท่ีประตู "พ่ีรองถูก 

ผีเข้ำ!"

ไช่ซือเฉิงเห็นนำงท่ำทำงเหมือนคนเสียสติจะว่ิงออกนอกประตูไป 

จึงฉุดตัวนำงเอำไว้ "อวิ๋นเอ๋อร์ เจ้ำเป็นอะไรไป"

"ผี มีผี!"

ภำยในห้องวุน่วำยไปทัว่ สำวใช้ตกใจจนตัวสัน่ เดนิเข้ำไปดูอำกำร

ของคุณหนูรองอย่ำงระวังตัว แต่เห็นนำงยังคงหลับตำนิ่งไม่ขยับ

"คุณหนูรองยังไม่ฟื้นเจ้ำค่ะ" สำวใช้พูด

ไช่อว๋ินเอ๋อร์จบัแขนของไช่ซอืเฉงิเขย่ำรำวกับเป็นคนเสยีสต ิ"เมือ่ครู ่

พี่รองบีบคอข้ำ พี่สำมดูสิ พี่ดูสิ!"

ไช่ซอืเฉงิก้มลงดู เห็นบนคอน้องเลก็มรีอยน้ิวถูกบบีมำจรงิ "นีเ่ฉินองิ 

เป็นคนบีบหรือ"

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ร้องไห้พยักหน้ำ "เมื่อครู่นำงฟื้นข้ึนมำแล้วบีบคอข้ำ

แทบตำย ยังให้ข้ำบอกอะไร...รองตุลำกำรศำลต้ำหลี่...ให้เขำไปที่สุสำน 

โบรำณอะไรนั่น..."

"เมื่อครู่เจ้ำว่ำอะไรนะ"

ยำมนี้เองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้ำงหลังในทันใด

ไช่ซอืเฉงิกับน้องเลก็มองไปทำงประตู เห็นเพียงไช่อีห้มงิพ่ีใหญ่ของ
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พวกเขำยืนอยู่ตรงนั้น

"อวิ๋นเอ๋อร์เมื่อครู่พูดอะไรนะ"

"พี่รองถูกผีสิง!" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ตะโกนตอบ

"เจ้ำเล่ำเรื่องเมื่อครู่อีกรอบซิ" ไช่อี้หมิงสีหน้ำเคร่งเครียด

ไช่อว๋ินเอ๋อร์ไม่กล้ำโต้แย้ง จ�ำต้องเล่ำเรื่องที่เกิดข้ึนเม่ือครู่ออกมำ

อย่ำงเชื่อฟัง สุดท้ำยก็ร้องไห้แล้วพูดว่ำ "...เมื่อครู่พ่ีรองฟื้นขึ้นมำจริงๆ  

นำงถูกผีสิง คิดจะบีบคอข้ำให้ตำย พี่ใหญ่ ข้ำกลัว..."

ไช่อี้หมิงไม่สนใจสำยตำโศกเศร้ำของน้องเล็กของเขำแม้แต่น้อย 

สั่งให้สำวใช้ในเรือนดูแลไช่เฉินอิงท่ีหมดสติยังไม่ฟื้นให้ดี แล้วหมุนตัว 

รีบเดินจำกไปทันที

"พ่ีใหญ่เป็นอะไรไป เมื่อก่อนเขำรักข้ำกับพ่ีรองที่สุด" ไช่อวิ๋นเอ๋อร์ 

แววตำเต็มไปด้วยควำมสงสัย เมื่อก่อนนำงบำดเจ็บแค่ปลำยนิ้ว พี่ใหญ่

ก็จะปลอบใจนำงอยู่นำน เหตใุดครัง้น้ีนำงมำท่ีต�ำบลสอืฝำง เหมอืนทุกอย่ำง 

จะผิดแปลกไปหมด

"รองตลุำกำรศำลต้ำหลีห่รอื" ไช่ซอืเฉงิก้มหน้ำลงมองน้องสำวตนเอง 

ส่วนลกึในดวงตำฉำยแววประหลำดออกมำ "เจ้ำมัน่ใจหรือว่ำไม่ได้ฟังผดิ"
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พวกเสวยีนอวีล้้วนมำรวมตวักันท่ีระเบยีงทำงเดนินอกประต ูแต่ละ 

คนมีท่ำทำงเป็นกังวล

นบัจำกไช่อีห้มงิกลบัไป ชงิโม่เหยียนก็ขังตนเองอยู่แต่ในห้อง เพรำะ 

ไม่วำงใจเสวียนอวี้จึงแอบสอดส่อง กลับเห็นชิงโม่เหยียนก้มหน้ำเขียน

อะไรบำงอย่ำงอยู่ตลอดเวลำ

"คณุชำยใหญ่ไช่บอกว่ำนักหุ่นเวทอยำกให้ซือ่จือ่ไปตำมล�ำพัง น่ีเหน็

ได้ว่ำเป็นกำรขุดหลุมพรำงให้คนกระโดดลงไปไม่ใช่หรือ" เสวียนอว้ีถูมือ 

สองข้ำงไม่หยุด "ซื่อจื่อคงไม่รับปำก..."

ฉำงเฮิ่นนั่งอยู่ตรงระเบียงทำงเดิน พูดตอบเขำเสียงเบำ "เจ้ำคิดว่ำ

ส�ำหรบัซือ่จือ่แล้ว เสีย่วนันส�ำคัญ หรอืว่ำควำมปลอดภยัของตนเองส�ำคญั

กว่ำกันล่ะ"

เสวียนอว้ีพูดไม่ออกไปในทันใด ควำมรกัทีซ่ือ่จือ่มีต่ออกีฝ่ำยพวกเขำ 

311
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ล้วนประจักษ์กับตำ แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องถึงชีวิตคน จะเทียบกับเรื่องเล็ก 

ในเวลำปกติเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร

"ไม่ได้ พวกเรำต้องเกลี้ยกล่อมซื่อจื่อ อย่ำงไรก็จะให้ตกหลุมพรำง 

ของนักหุ่นเวทไม่ได้" เสวียนอวี้ตัดสินใจเด็ดขำด

"เหตใุดจึงเป็นพวกเรำ" สือ่ต้ำเทียนพูดอย่ำงเมนิเฉย "พวกเรำไม่กล้ำ 

เกลี้ยกล่อมซื่อจื่อหรอก"

"เจ้ำนี่ใช้ไม่ได้เลย" เสวียนอวี้ถลึงตำใส่สื่อต้ำเทียนแวบหนึ่ง

สือ่ต้ำเทียนไม่คดิเช่นนัน้ "ข้ำใช้ไม่ได้ แต่ซือ่จือ่คดิว่ำข้ำมปีระโยชน์ 

เท่ำนี้ก็พอแล้ว"

"เจ้ำ..."

"ข้ำท�ำไมหรือ"

"หุบปำกให้หมด!" ฉำงเฮิ่นถูกเสียงทะเลำะของพวกเขำท�ำให ้

ปวดหัว

ในตอนน้ีเองเสยีงของชงิโม่เหยียนก็ดงัออกมำจำกในห้อง "พวกเจ้ำ

เข้ำมำให้หมด"

เสวียนอวี้ถลึงตำใส่สื่อต้ำเทียนเป็นกำรเตือน แล้วผลักประตูเดิน

เข้ำไป

ชงิโม่เหยยีนน่ังอยู่หลงัโต๊ะ พับจดหมำยหลำยฉบบัไว้อย่ำงดี แล้วแยก

ใส่ซองพร้อมประทับตรำปิดผนึก

"ถ้ำครั้งนี้ข้ำกลับมำไม่ได้ เจ้ำก็น�ำจดหมำยนี้มอบให้ตุลำกำรใหญ ่

ศำลต้ำหลี่ ในคุกใหญ่ยังมีนักโทษส�ำคัญอีกสิบสองคน ถ้ำยังสอบสวน 

ไม่ได้ควำมอีกก็ฆ่ำพวกเขำได้เลย ยังมีอีกหนึ่งฉบับ..."
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ชิงโม่เหยียนหยิบจดหมำยอีกหนึ่งฉบับมอบให้กับมือเสวียนอวี้ 

"ที่นำกับของพระรำชทำนทั้งหมดที่เป็นชื่อข้ำล้วนมีบันทึกรำยกำรเอำไว้ 

ฉบับหน่ึง บันทึกรำยกำรอยู่ที่กู้เซียนเซิง ถ้ำข้ำกลับมำไม่ได้ เจ้ำก็ไปหำ 

กู้เซียนเซิง หำทำงมอบบันทึกฉบับนั้นให้ถึงพระหัตถ์ฮ่องเต้"

ของเหล่ำนั้นในเมื่อเป็นสิ่งที่ฮ่องเต้พระรำชทำนให้ สุดท้ำยแล้วเขำ 

ต้องคืนให้กับฮ่องเต้ ต่อให้ต้องเผำทิ้ง ท�ำลำยทิ้ง เขำก็ไม่อยำกให้ของนั้น 

ตกไปอยู่ในมือท่ำนโหวกับคุณชำยรอง

เสวียนอว้ีรับจดหมำยทั้งสองฉบับมำ ตกใจจนพูดอะไรไม่ออก 

ควำมหมำยของชิงโม่เหยียนชัดเจนอย่ำงมำก เขำก�ำลังสั่งเสียอยู่ "ซื่อ... 

ซื่อจื่อ..."

ชิงโม่เหยียนโบกมือ "ข้ำก็แค่ป้องกันเอำไว้ก่อน"

นักหุ่นเวทร้ำยกำจเพียงใด พวกเขำล้วนเคยเห็นมำแล้ว เขำสร้ำง 

เทพสังหำรเชียนซำงขึ้นมำ แค่หุ่นมนุษย์ตัวเดียวก็ท�ำให้พวกเขำท�ำอะไร 

ไม่ถูกแล้ว แทบจะตำยภำยใต้เงื้อมมือของเขำ

ครั้งน้ีนักหุ่นเวทบอกให้ชิงโม่เหยียนไปคนเดียว ต้องมีควำมมั่นใจ

เต็มเปี่ยมแน่นอน

"ซื่อจื่อ แค่ท่ำนพูดประโยคเดียว เหล่ำพ่ีน้องของข้ำไม่ใช่คนรักตัว 

กลวัตำยอยู่แล้ว!" เสวียนอวีต้ำแดงขึน้มำ "ท่ำนพูดมำเถอะขอรบั จะท�ำ

อย่ำงไร พวกเรำจะไปช่วยคุณหนูหรูกลับมำให้จงได้!"

ชิงโม่เหยียนส่ำยหน้ำ

"ซื่อจื่อ!" เสวียนอวี้ร้อนใจ

"ไม่ต้องพูดอีกแล้ว ข้ำตัดสินใจแล้ว" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ
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เสวียนอว้ียังคิดจะพูดยับย้ัง แต่ฉำงเฮิน่พูดขึน้ทนัใดว่ำ "ในเมือ่ซือ่จือ่

ตัดสินใจแล้ว พวกเรำก็ท�ำหน้ำที่ของตนเองไปเถอะ"

เสวียนอวี้ในใจยังไม่ยอม

ชงิโม่เหยียนหันไปทำงฉำงเฮิน่ "คดคีรอบครัวของเจ้ำถ้ำสืบต่อไปไม่ได้ 

เจ้ำก็ไปจำกศำลต้ำหลี่เสีย หนีไปให้ไกล"

ฉำงเฮิ่นยิ้มเศร้ำ "ให้ไกล...ข้ำตัวคนเดียวจะไปที่ใดได้"

"ท่ีใดกไ็ด้ ขอเพียงยังมชีวิีตอยู่กม็โีอกำสแก้แค้นได้เสมอ" ชงิโม่เหยียน 

ก�ำชบัทุกอย่ำงเสรจ็แล้ว ก�ำลงัจะให้พวกเสวียนอวีอ้อกไป ผู้กล้ำตำยทีเ่ฝ้ำ 

นอกประตูก็ส่งเสียงเข้ำมำด้ำนใน

"คุณชำย คุณชำยสำมไช่ขอพบขอรับ"

ทุกคนตะลึงพร้อมกัน ในเวลำนี้ไช่ซือเฉิงมำท�ำอะไร

ชงิโม่เหยียนมองไปนอกหน้ำต่ำงแวบหนึง่ ตอนนีอ้ำทติย์ใกล้จะลบั 

ขอบฟ้ำแล้ว ชั้นเมฆทำงตะวันตกเริ่มมีแสงสีส้มแดงให้เห็น แสงนั้นย้อม 

ลำยฉลุบนหน้ำต่ำงเกิดเป็นแสงสีงดงำม

"เชิญเข้ำมำ" ชิงโม่เหยียนนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดขึ้น

เขำเชิญไช่ซอืเฉงิเข้ำมำ แต่กลบัไม่ได้ให้พวกเสวียนอวีอ้อกไป ตอน 

ไช่ซอืเฉงิเข้ำมำเห็นคนมำกมำยเช่นนีก็้ตะลงึไปเช่นกัน แต่เขำปรบัสภำพ 

อำรมณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว ก้ำวยำวขึ้นหน้ำ พลิกชำยเสื้อคลุมแล้วคุกเข่ำลง

พวกเสวียนอวี้พำกันตกตะลึง

"ข้ำไช่ซือเฉิงคำรวะรองตุลำกำร" ไช่ซือเฉิงพูดเสียงเข้ม

ภำยในห้องเงียบสนิทไปทันที

ฐำนะของชิงโม่เหยียนยังไม่ได้เปิดเผยอย่ำงเป็นทำงกำร แม้แต่ 
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ไช่อี้หมิงก็เพียงแค่ได้ข่ำวมำเท่ำน้ัน แต่ด้วยนิสัยของไช่อี้หมิงเป็นคน 

ระมดัระวังมำก ดงันัน้เขำไม่มทีำงพูดเรือ่งของชงิโม่เหยียนออกไปแน่นอน 

ก็หมำยควำมว่ำคุณชำยสำมไช่ผู้นี้ไม่รู้ว่ำไปได้ยินฐำนะของชิงโม่เหยียน 

มำจำกที่ใด

ชิงโม่เหยียนยังคงน่ิงเงียบ ทั้งไม่ได้เชิญให้คุณชำยสำมไช่ยืนข้ึน 

และไม่ได้เอ่ยปำกพูดอะไร

ไช่ซือเฉิงจ�ำต้องคุกเข่ำอยู่ตรงนั้น ก้มหน้ำลงด้วยท่ำทีนอบน้อม

ชิงโม่เหยียนมองออกไปนอกหน้ำต่ำงอีกครั้ง แสงอำทิตย์ที่เหลือ 

เลือนรำงลง

"เชิญลุกขึ้นเถอะ"

"ขอบคณุรองตลุำกำร" ไช่ซอืเฉงิลกุขึน้ วำงมอืลงยืนนิง่พลำงโค้งตวั

เล็กน้อย จะเหลือควำมเป็นพ่อค้ำชำญฉลำดได้อย่ำงไร

ทุกคนพำกันคิดระแวง คนที่สำมำรถยืดได้หดได้เช่นน้ี เกรงวำ่เขำ 

คงมีจุดประสงค์อย่ำงอื่นแน่นอน

ชิงโม่เหยียนมองหน้ำเขำ สีหน้ำเย็นชำ เขำไม่พูดจำ ไช่ซือเฉิงก็ 

ไม่กล้ำเอ่ยปำก

ชิงโม่เหยียนยิ้มเย็นชำ แล้วสั่งเสวียนอวี้ขึ้นว่ำ "ส่งแขก"

ไช่ซือเฉิงเงยหน้ำขึ้นมำ สีหน้ำฉำยควำมตกใจอย่ำงยิ่ง

ชิงโม่เหยียนเชิญเขำเข้ำมำ เห็นได้ว่ำคงจะสงสัยในกำรมำของเขำ 

อยู่หลำยส่วน แท้จริงแล้วเขำไม่มั่นใจฐำนะของชิงโม่เหยียนเต็มที่ ดังนั้น 

จึงได้ลองมำเสี่ยงดู หำกฐำนะแท้จริงของชิงโม่เหยียนคือรองตุลำกำร 

ศำลต้ำหลี่จริง เช่นนั้นเขำก็สำมำรถมำพึ่งพิงได้ แสดงควำมเป็นมิตรต่อ 
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ชงิโม่เหยียน ถึงตอนน้ันอยู่ในสกุลไช่ต้องกลวัอกีหรอืว่ำจะไม่มส่ีวนของเขำ 

ต่อให้เป็นพี่ใหญ่ของเขำก็ไม่สำมำรถกดหัวเขำได้อีกแล้ว

ควำมเงียบของชิงโม่เหยียนเท่ำกับเขำยอมรับฐำนะนี้แล้ว

ไช่ซือเฉิงเดิมทีคิดจะท�ำตัวลึกลับน่ำค้นหำ ท�ำให้ชิงโม่เหยียนเกิด 

ควำมสนใจในตัวเขำ บีบให้อีกฝ่ำยเอ่ยปำกก่อน จะได้บรรลุจุดประสงค์ 

ของตนเอง เขำคิดไม่ถึงว่ำชงิโม่เหยียนจะเปลีย่นสหีน้ำก็เปลีย่นทนัท ีและ 

ไม่สนใจเขำเลย

ไช่ซือเฉิงรู้สึกไม่อยำกเชื่อ จนกระทั่งถูกเสวียนอว้ีไล่ออกมำด้วย 

สีหน้ำเย็นชำ เขำจึงรู้ว่ำตนเองคิดผิด

ดวงตำของชิงโม่เหยียนตำขำวด�ำแยกชัดเจน ส่องประกำยรำว

ดวงดำวกลำงท้องฟ้ำยำมค�่ำ ทว่ำประกำยแสงน้ีกลับไม่มีควำมอบอุ่น

แม้แต่น้อย เย็นชำจนฉำยแววไร้หัวใจและไร้ควำมรูส้กึ ชงิโม่เหยียนไม่ใช่

คนที่ใครจะบีบบังคับได้ง่ำยๆ เลย

ไช่ซือเฉิงหัวใจกระตุก ขำอ่อน ทรุดลงคุกเข่ำต่อหน้ำชิงโม่เหยียน

"ข้ำยินดรีบัใช้ใต้เท้ำ เรือ่งใดท่ีสำมำรถใช้งำนข้ำได้ ขอใต้เท้ำสัง่กำร 

มำได้เลย"

เสวียนอว้ีมองไปทำงชงิโม่เหยียนอย่ำงตกใจ ไม่มใีครคดิว่ำไช่ซือเฉิง 

จะมำขอพึ่งพิงชิงโม่เหยียนในเวลำนี้

"เจ้ำอยำกได้อะไร" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถำมช้ำๆ

ไม่มใีครยอมคุกเข่ำให้ผูอ่ื้นโดยไร้สำเหตุ อ�ำนำจ เงนิทอง เป็นสองส่ิง 

ที่คนทั่วไปในโลกต้องกำรค้นหำ

"ข้ำยินดีรับใช้ใต้เท้ำ ขอเพียงวันข้ำงหน้ำสำมำรถสืบทอดต�ำแหน่ง 
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ส�ำคัญในตระกูล เพิ่มเกียรติยศให้ตระกูลได้"

ได้ฟังค�ำพูดนีแ้ล้วทกุคนในห้องพำกันช�ำเลอืงตำมอง พูดเสยีน่ำฟัง 

เพ่ิมเกียรตยิศอะไร แท้จรงิแล้วสิง่ท่ีเขำอยำกได้กค็อืต�ำแหน่งผูน้�ำสกุลไช่ 

เท่ำนั้นเอง

ชงิโม่เหยยีนยืนขึน้ช้ำๆ เดินผ่ำนข้ำงกำยไช่ซอืเฉงิ แล้วก้ำวออกนอก 

ประตูไป

ไช่ซือเฉิงคุกเข่ำอยู่ตรงนั้น แผ่นหลังเต็มไปด้วยเหงื่อ

นี่มันเรื่องอะไรกัน รองตุลำกำรไม่ยอมใช้งำนเขำ หรือว่ำไม่เชื่อใน 

ควำมภักดีของเขำกันแน่

"สือ่ต้ำเทียน" เสยีงพูดเรยีบเฉยของชงิโม่เหยียนดงัมำจำกนอกประตู 

"เรื่องของต�ำบลสือฝำงก็มอบให้เจ้ำแล้ว มีเรื่องยุ่งยำกอะไรก็มำหำ

คุณชำยสำมไช่ก็แล้วกัน"

สือ่ต้ำเทยีนรบัค�ำมองหน้ำไช่ซอืเฉงิด้วยใบหน้ำยิม้แย้ม แล้วพูดกับ

ไช่ซอืเฉงิว่ำ "คณุชำยสำมไช่ วนัหน้ำพวกเรำต้องคอยดูแลกันให้มำกแล้วนะ"

ไช่ซอืเฉงิแม้จะดถููกคนอย่ำงสือ่ต้ำเทียน แต่ในเมือ่รองตลุำกำรจดัวำง 

งำนเช่นนี้ ต้องมีเหตุผลของเขำแน่นอน

จำกนั้นชิงโม่เหยียนก็ออกจำกคฤหำสน์สกุลไช่ เดินทำงไปที่สุสำน 

โบรำณภำยใต้กำรคุ้มกันของพวกเสวียนอวี้
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สุสำนโบรำณ ต�ำบลสือฝำง

หรเูสีย่วนันลมืตำขึน้ รูส้กึว่ำในหวัเหมอืนเตม็ไปด้วยน�ำ้ มนึงงไปหมด 

ผิดปกติไปทั่วร่ำง

ที่นี่คือที่ใด

นำงขยับตัว ก�ำลังจะยืดแขนขำ แต่นำงกลับพบว่ำตัวเองยังอยู่ใน 

ร่ำงชะมดเช็ด มิหน�ำซ�้ำอุ้งเท้ำทั้งสี่ยังถูกมัดเอำไว้

เดรัจฉาน! ท�าแบบน้ีกับชะมดเช็ดตัวเล็กน่ารักบ้องแบ๊วได้อย่างไร  

รีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะ!

นำงพยำยำมดิ้นรน

แกรกๆๆ...

เสยีงเลก็ๆ ดังขึน้ข้ำงกำย แมงมมุไม้ตัวหน่ึงคลำนมำ บนขำเรียวยำว 

มีใบมีดแหลมคมติดอยู่

312
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ขนหลังคอของหรูเสี่ยวนันลุกตั้งชันขึ้นมำทันที

แมงมุมไม้ของนักหุ่นเวท! เจ้าสิ่งนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร!

"เจ้ำตื่นแล้วหรือ เช่นนั้นเจ้ำก็ควรจะคืนของของข้ำให้ข้ำได้แล้วสิ" 

เสียงทุ้มต�่ำของนักหุ่นเวทดังขึ้นเหนือหัว

หรเูสีย่วนนัเงยหน้ำมองไปอย่ำงยำกล�ำบำก นำงจงึพบว่ำตวัเองอยู่ 

ในสุสำนโบรำณ นักหุ่นเวทนั่งอยู่บนแท่นหยกที่อยู่ไม่ไกลจำกนำง

เจ้ามาอยู่ทีน่ีไ่ด้อย่างไร เจ้าจะท�าอะไรข้า..."จีด๊ๆ!" ค�ำถำมทกุอย่ำง 

หลังออกจำกปำกกลับเป็นเสียงร้องของชะมดเช็ด

หรูเสี่ยวนันนอนลงบนพ้ืนอีกครั้งอย่ำงจนปัญญำ แลบลิ้นออกมำ

เลยีปำก นำงก�ำลงัประเมนิเชอืกทีม่ดัอุง้เท้ำทัง้สีข่องนำงไว้ ใช้ฟันของนำง 

น่ำจะกัดมันขำดได้กระมัง

"เป็นเพรำะเจ้ำกินยำลกูกลอนรวมวิญญำณของหุน่มนษุย์ลงไปจน 

เปลีย่นร่ำงเป็นคนได้สนิะ" นกัหุน่เวทพูดพลำงหยอกเย้ำแมงมมุไม้ตวัเลก็ 

ข้ำงกำย "มียำลูกกลอนรวมวิญญำณแล้ว พวกลูกๆ ที่น่ำรักของข้ำก็จะมี 

พลังอ�ำนำจมำกยิ่งขึ้น เจ้ำว่ำใช่หรือไม่"

ใช่บ้าบออะไร!

หรูเสี่ยวนันแยกเขี้ยวเล็ก ค�ำรำมใส่นักหุ่นเวท

"ถ้ำเจ้ำไม่มยีำลกูกลอนรวมวิญญำณ ชำตนิีค้งจะเป็นเพียงชะมดเชด็

ตวัหนึง่กระมงั แบบนีเ้จ้ำจะได้ไม่สร้ำงควำมยุ่งยำกให้ข้ำ" พูดแล้วนกัหุ่นเวท

ก็โยนแมงมุมไม้สองตัวในมือมำที่นำง

แมงมมุไม้หลำยตัวคลำนมำข้ำงกำยนำง รวมตวัเป็นภำพประหลำด 

รอบกำยนำง
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หรเูสีย่วนนัรูส้กึเพียงว่ำมพีลงังำนทีไ่ร้รปูลกัษณ์กลุ่มหนึง่ฉุดกระชำก

ไอร้อนในร่ำงกำยของนำงออกไป

"จี๊ดๆ!" นำงพยำยำมขัดขืนอย่ำงสุดก�ำลังเพื่อสลัดให้หลุดจำกกำร 

กระชำกของพลงังำนกลุม่นัน้ แต่พลงังำนกลุม่นัน้แรงกล้ำมำก กำรต่อต้ำน

ของนำงไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย

แสงขำวสว่ำงจ้ำที่เกิดจำกยำลูกกลอนรวมวิญญำณออกมำจำก

ปำกของนำง สิ่งท่ีตำมมำก็คือควำมอ่อนแรงอย่ำงไร้สำเหตุ หรูเสี่ยวนัน

รูส้กึว่ำตนเองเหมอืนสนุขัตวัหน่ึง นอนอยู่ตรงน้ันไม่มแีรงแม้แต่จะยกหัวขึน้

ไม่มยีำลกูกลอนรวมวิญญำณแล้ว นำงไม่สำมำรถกลำยร่ำงเป็นคน 

ได้อีกแล้วใช่หรือไม่

หากชิงโม่เหยียนรู้ต้องโกรธแน่นอนกระมัง...ข้าไม่อาจแต่งงานกับ

เขาได้อีกแล้ว...ใครจะแต่งชะมดเชด็ตวัหนึง่มาเป็นภรรยา เหอะๆ...น่าข�า 

เสียจริง

นกัหุ่นเวทไม่สนใจหรเูสีย่วนัน เก็บยำลกูกลอนรวมวิญญำณกลบัมำ  

แล้วโยนสองเม็ดให้แก่แมงมุมไม้

แมงมมุไม้กลนืยำลกูกลอนรวมวญิญำณลงไป เพียงชัว่ครูแ่มงมมุไม้ 

รูปร่ำงธรรมดำสองตัวก็ขยำยใหญ่ขึ้น ร่ำงกำยเปลี่ยนเป็นมีขนำดสูงกว่ำ 

นักหุ่นเวทเสียอีก

"เจ้ำไม่คดิว่ำสิง่เหล่ำน้ีมหศัจรรย์มำกหรอื" นักหุน่เวทชืน่ชมผลงำน

ของตนเองอย่ำงหลงใหล "พวกน้ีเป็นผลผลติจำกคนโง่เขลำเหล่ำน้ัน ตอน 

พวกเขำมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร มีเพียงตำยแล้วจึงใช้ประโยชน ์

ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ"
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หรเูสีย่วนนัเปิดเปลอืกตำ กลอกตำเยำะเย้ยใส่นักหุ่นเวท คนบ้ำเช่นนี้ 

นำงได้ประจักษ์อย่ำงชัดแจ้งอีกครั้ง ไม่ว่ำจะเป็นนักหุ่นเวทในโลกน้ีก็ดี 

หรอืในโลกทีน่ำงอยู่นัน้ก็ดี นักหุ่นเวทแทบทัง้หมดล้วนเป็นคนบ้ำ พวกเขำ 

เอำชีวิตคนอื่นมำล้อเล่นเพื่อให้ได้มำซึ่งพลังอ�ำนำจยิ่งใหญ่

"อกีครูร่องตลุำกำรศำลต้ำหลีจ่ะมำช่วยเจ้ำแล้ว เจ้ำว่ำพอเขำพบว่ำ

เจ้ำกลำยเป็นคนไม่ได้อีกแล้ว เขำจะมีท่ำทำงเป็นอย่ำงไร" นักหุ่นเวทลูบ

ปลำยคำงตนเอง บนใบหน้ำของเขำสวมหน้ำกำกไม้ไว้อันหน่ึง มุมปำก 

ยกโค้งขึ้นฉีกไปถึงแก้ม

ชิงโม่เหยียนจะมาช่วยข้าหรือ หรูเสี่ยวนันขนลุกซู่ นำงจ�ำได้แล้ว 

ก่อนหน้ำน้ีตอนอยู่คฤหำสน์สกุลไช่นำงถูกกลิ่นกัญชำแมวหลอกล่อมำ 

กลำยเป็นชะมดเชด็ ออกมำจำกข้ำงกำยชงิโม่เหยียน จำกนัน้...จำกนัน้...

นำงพยำยำมสะบัดหัวตนเอง เรือ่งรำวหลงัจำกนัน้นำงจ�ำไม่ได้เลย แต่เทยีบ

กับอันตรำยท่ีนำงก�ำลังเผชิญหน้ำอยู่ตอนนี้ นำงเป็นห่วงชิงโม่เหยียน 

ยิ่งกว่ำ

เขาคงไม่มาช่วยข้าจรงิๆ กระมงั เขาจะเอาชนะนกัหุน่เวทได้อย่างไร 

นักหุ่นเวททั้งเจ้าเล่ห์และวิปริต ยังมีแมงมุมไม้ที่น่ากลัวเหล่านี้อีก...

หรูเสี่ยวนันยิ่งคิดยิ่งกลัว อ้ำปำกกัดเชือกที่มัดอุ้งเท้ำนำงเอำไว้

ในขณะเดียวกัน ที่นอกสุสำนโบรำณ

ตอนที่พวกชิงโม่เหยียนรุดมำถึง ท้องฟ้ำก็มืดสนิทแล้ว

"อีกครู่ตอนข้ำเข้ำไปพวกเจ้ำก็รออยู่ข้ำงนอก ถ้ำก่อนฟ้ำสำงข้ำยัง 

ไม่ออกมำ พวกเจ้ำก็กลับไป เรื่องท่ีเหลือก็ท�ำตำมที่ข้ำสั่งไว้ก่อนหน้ำน้ี"  
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ชิงโม่เหยียนมำถึงหน้ำป้ำยสุสำน แล้วเปิดทำงเข้ำสุสำนโบรำณ

"ซื่อจื่อ ท่ำนเข้ำไปคนเดียวไม่ได้..." เสวียนอว้ียังคงคิดจะลองพูด 

เกลี้ยกล่อมชิงโม่เหยียน

ชิงโม่เหยียนไม่พูดอะไร เดินเข้ำไปในสุสำนโบรำณเพียงคนเดียว 

ทันที ทว่ำเขำเดินไปเพียงไม่กี่ก้ำว พวกเสวียนอวี้ก็ตำมเข้ำมำ

"ออกไป" ชิงโม่เหยียนสั่ง

"ซื่อจื่อ พวกเรำเข้ำไปกับท่ำน ถึงเวลำจะไม่สร้ำงควำมยุ่งยำกให ้

ท่ำนแน่นอน..." เสวียนอว้ีก�ำลังพูดอยู่ ก็เห็นชิงโม่เหยียนมีสีหน้ำเปล่ียน

ไป ใช้มือหนึ่งคว้ำคอเสื้อเขำแล้วดึงไปด้ำนข้ำง

ทุกคนได้ยินเสียงดัง แมงมุมไม้ตัวหนึ่งตกลงมำจำกข้ำงบนสุสำน 

และตกลงบนต�ำแหน่งที่เสวียนอวี้ยืนอยู่เมื่อครู่พอดี

"เป็นนักหุ่นเวท!" ทุกคนหน้ำเปลี่ยนสีพร้อมกัน

ในตอนน้ีเสวียนอว้ีจงึรูส้กึกลวัข้ึนมำ เมือ่ครูห่ำกไม่ใช่ซือ่จือ่ดงึตวัเขำ

ได้ทันเวลำ แมงมุมไม้ตัวนั้นคงตกลงบนตัวเขำไปแล้ว

ก่อนหน้ำน้ีตอนอยู่ทีท่ี่ว่ำกำรซุน่เทยีน เพรำะแมงมมุไม้แบบน้ี ตอนนัน้

คนของพวกเขำ ยังมีคนของที่ว่ำกำรซุ่นเทียนตำยไปไม่รู้เท่ำใด

"ซื่อ...ซื่อจื่อ..."

"พวกเจ้ำออกไปให้หมด" ชงิโม่เหยียนชกักระบีอ่อกมำ ฟันแมงมมุไม้

หักในหนึ่งกระบี่

"แต่ท่ำนใช้ก�ำลังภำยในไม่ได้ ไปคนเดียวอันตรำยเกินไป"

ชิงโม่เหยียนเงยหน้ำข้ึนมองโดยรอบ ทันใดน้ันก็ชี้ไปยังจุดหนึ่ง  

"ตรงนั้น..."
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"อะไรหรือขอรับ" ทุกคนเงยหน้ำมองไปตำมนิ้วชี้พร้อมกัน

"ที่นั่นมีซ่อนอยู่หนึ่งตัว ทำงนั้นก็มี ตรงสุดทำงเลี้ยวของสุสำนยังมี 

อกีสองตัว..." ชงิโม่เหยียนชีไ้ปรอบด้ำนอย่ำงง่ำยดำย แต่พวกเสวียนอวีดู้ 

อยู่นำน กลับไม่เห็นอะไรเลย

"...เหตุใดพวกเรำจึงมองไม่เห็นเลย..."

"ดงันัน้ข้ำจงึให้พวกเจ้ำออกไป เพรำะพวกเจ้ำท�ำได้แค่น�ำควำมยุ่งยำก

มำให้ข้ำเท่ำนัน้" ชงิโม่เหยียนพลกิกระบีอ่ย่ำงหย่ิงทะนง และก้ำวยำวตำม 

ทำงเดินของสุสำนเดินลึกเข้ำไปข้ำงใน

เหตทุีเ่ขำสำมำรถเหน็หลมุพรำงเหล่ำน้ีได้เพรำะเขำได้เปิดดวงตำทพิย์ 

แล้ว ถึงแม้จะเทียบเจ้ำตัวเล็กไม่ได้ แต่ก็เพียงพอจะท�ำให้เขำเห็นตัวตน

ของศัตรูในเขตอันตรำยได้ทันเวลำ และในมือเขำยังมียำลูกกลอน 

เม็ดสุดท้ำยเหลืออยู่ ยำท่ีหลังจำกกินแล้วสำมำรถใช้ก�ำลังภำยในได ้

ในระยะเวลำสั้นๆ แม้จะมีเพียงหน่ึงเม็ด ขอเพียงใช้อย่ำงเหมำะสม 

ก็พอจะท�ำให้เขำช่วยหรูเสี่ยวนันได้แล้ว

หำกจะพูดว่ำนี่เป็นหลุมพรำงที่นักหุ่นเวทสร้ำงไว้ เช่นนั้นเขำก็ต้อง 

แสดงเป็นเหย่ือท่ีเข้ำมำในหลุมพรำงให้ดี ขอเพียงมีโอกำสเพียงนิด เขำ

จะเปลี่ยนจำกกำรเป็นเหยื่อมำเป็นผู้ล่ำทันที!
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ภำยในสุสำนโบรำณ

หรเูสีย่วนนัพยำยำมกัดเชอืกทีม่ดัอุง้เท้ำของนำง เพรำะมดัแน่นเกินไป 

นำงจึงกัดขนบนอุ้งเท้ำของตนเองไปด้วย มันคือกำรถอนขนทั้งเป็น รู้สึก 

เจ็บเป็นพิเศษ หรูเสี่ยวนันแลบลิ้นคำยขนในปำกออกมำ

"รองตลุำกำรมำเรว็กว่ำท่ีคำดไว้นะ" อยู่ดีๆ นักหุน่เวทก็ปรบมอื ขณะ 

เดียวกันก็ยืนขึ้น

หรูเสี่ยวนันเอี้ยวตัวมองไป เห็นตรงทำงเข้ำสุสำนปรำกฏเงำร่ำง 

ที่คุ้นเคยร่ำงหนึ่ง

ชิงโม่เหยียน? เป็นท่านจริงหรือ

"จี๊ดๆ!" รีบหนีไป ท่านมาท�าอะไร ท่านสู้นักหุ่นเวทไม่ได้หรอก!

เสยีงร้องของหรเูสีย่วนนัดงัก้องอยู่ในสสุำน เสยีงดงัเสยีดหอูย่ำงมำก

ชงิโม่เหยยีนเดินออกมำจำกควำมมดื มองไปยงัหรเูสีย่วนนัท่ีถูกมดั 

313
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เหมือนขนมจ้ำงอยู่บนพื้น หัวคิ้วก็ขมวดขึ้นเล็กน้อย

"เหน็ทีครัง้น้ีเหย่ือท่ีข้ำเลอืกจะถูกใจท่ำนมำก" นักหุ่นเวทหวัเรำะข้ึน

พลำงเอ่ย "แต่ว่ำท่ำนมำช้ำไปหน่ึงก้ำว ชะมดเชด็ตวันี.้..ไม่สำมำรถกลำยเป็น 

คนได้อีกแล้ว"

เขำโน้มตัวลงยกตัวหรูเสี่ยวนันขึ้นมำ ลูบขนของนำงเบำๆ ต่อหน้ำ

ชิงโม่เหยียน

หรูเสี่ยวนันขนลุกไปทั่วตัว เจ้าคนวิปริต อย่าแตะต้องข้า!

พอหันหน้ำไปคิดจะกัดเขำ ก็ปรำกฏว่ำถูกนกัหุ่นเวทก�ำรำบได้อย่ำง 

ง่ำยดำย บีบเล่นใต้คำงของนำงอย่ำงอุกอำจ

"สำยตำของรองตุลำกำรน่ำกลัวเหลือเกิน" นักหุ่นเวทดึงหูของ 

หรูเสี่ยวนัน "เขำคงไม่ได้คิดจะฆ่ำข้ำใช่หรือไม่"

พูดเป็นเล่น แม้แต่ข้ายังอยากจะฆ่าเจ้าเลย หรูเสี่ยวนันกัดฟันดัง 

กรอดๆ นำงไม่กล้ำมองหน้ำชิงโม่เหยียน

"ปล่อยนำง" เสียงพูดเบำๆ ของเขำลอยเข้ำมำในหูของนำง ก่อนที่ 

ชิงโม่เหยียนจะพลิกกระบี่ตั้งขึ้นและเดินเข้ำมำ

อย่าเข้ามานะ คนโง่ ที่นี่มีหลุมพราง! หรูเสี่ยวนันร้อนใจมำก อยำก

จะพูดเตอืนเขำ แต่กลบัพูดภำษำคนออกมำไม่ได้ ท�ำได้เพียงส่งเสยีงร้อง 

"จี๊ดๆ"

อยู่ดีๆ นักหุ่นเวทก็โยนหรูเสี่ยวนันที่อยู่ในมือออกไป

ชงิโม่เหยียนโน้มตวัไปรบั แต่หำงตำกลบัเหน็แมงมมุไม้ตวัใหญ่สองตวั 

ทิ้งตัวลงมำจำกข้ำงบนสุสำน

ระวัง! หรูเสี่ยวนันเบิกตำโต
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เวลำเหมือนช้ำลงอย่ำงฉับพลัน ทุกอย่ำงตรงหน้ำกลำยเป็นภำพ 

เคลื่อนไหวช้ำๆ ปลำยกระบี่ของชิงโม่เหยียนตัดผ่ำนเชือกที่มัดนำงเอำไว ้

จำกนั้นกระโดดถอยหลัง หลบกำรจู่โจมของแมงมุมไม้สองตัวนั้น

สีเ่ท้ำของหรเูสีย่วนนัเป็นอสิระ ชัว่ขณะทีล่งสูพ้ื่น ทำงด้ำนชงิโม่เหยียน 

ก็หลบกำรจู่โจมของแมงมุมไม้ไปได้อีกครั้ง

หรูเสี่ยวนันหูตั้งข้ึนอย่ำงต่ืนตระหนก นำงอยำกเข้ำไปช่วยเขำ แต ่

นำงในตอนนีเ้ปลีย่นร่ำงเป็นคนไม่ได้ ไม่มสีองมอืนำงก็ท�ำมทุระไม่ได้ และ

ไม่สำมำรถเรียกเจ้ำหมำโง่กับเชียนซำงออกมำได้เช่นกัน

แต่ว่ำ...ต่อให้นำงเปลีย่นร่ำงเป็นคนได้ก็ไม่กล้ำเรียกเชยีนซำงออกมำ

หำกนักหุน่เวทสำมำรถก�ำรำบเชยีนซำงได้ ควำมยุ่งยำกของพวกเขำ 

จะยิ่งมำกขึ้น

ชงิโม่เหยียนหลบกำรจูโ่จมของแมงมมุไม้หลำยครัง้ ทนัใดน้ันก็หันมำ 

ตะโกนบอกนำงว่ำ "รีบหนีไป!"

หรูเสี่ยวนันถูกเขำตะคอกใส่จนตัวสั่น หันมองไปตรงทำงเข้ำสุสำน 

โบรำณ พวกเสวียนอวีค้งจะอยู่ข้ำงนอกกระมงั พวกเขำไม่มทีำงปล่อยให้ 

ชงิโม่เหยียนเข้ำมำคนเดียวแน่นอน และดูจำกฝีมอืของชงิโม่เหยียนเม่ือครู ่

เห็นได้ว่ำเขำใช้ก�ำลงัภำยใน เขำต้องกนิยำลกูกลอนท่ีนำงท�ำขึน้นัน้แน่นอน 

ดังนั้นจึงใช้ก�ำลังภำยในได้ชั่วครำว

นำงจะเพิ่มควำมยุ่งยำกให้เขำอีกไม่ได้ พอคิดถึงตรงนี้นำงก็ดีดตัว 

ขึ้นมำ พุ่งไปยังทำงเข้ำสุสำน

ในตอนทีน่ำงใกล้จะไปถงึทำงเข้ำสสุำน นำงเห็นล�ำแสงสีเงินหลำยล�ำ 

ปรำกฏข้ึนตรงหน้ำ นำงกระโดดลอยตัว ร่ำงกำยแสดงควำมอ่อนตัวท่ีเป็น 
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เอกลักษณ์ของสัตว์จ�ำพวกแมวได้อย่ำงชัดเจน นำงกระโดดไปด้ำนข้ำง 

หลบหลีกล�ำแสงสีเงินหลำยล�ำนั้น

ทำงเข้ำสุสำนถูกใยสีเงินบำงๆ ปิดเอำไว้แล้ว

นำงลองใช้กรงเล็บข่วนใยสีเงินเส้นหน่ึง เกิดเสียงดังต๊ิงปลำยเล็บ

ของนำงถูกตัดออกไปส่วนหนึ่ง

แย่แล้ว เป็นเส้นใยทีค่มเหลอืเกิน! นำงกระโดดถอยหลังห่ำงออกมำ 

ขนทัว่ตวัพองขึน้ด้วยควำมตกใจ โชคดทีีเ่มื่อครูน่ำงหลบได้เรว็ ไม่เช่นนัน้ 

คงถูกตัดเป็นเนื้อชะมดเช็ดไปแล้ว

เสยีงครนืๆ ดงัขึน้ด้ำนหลงั หรเูสีย่วนันหันหน้ำไปมองก็เหน็แมงมมุไม้ 

ตวัใหญ่สองตวัถกูชงิโม่เหยียนตัดเป็นชิน้ ขำยำวทีถู่กตดัขำดตกลงบนพืน้ 

ยังกระตุกไม่หยุด เหมือนยังมีชีวิตอยู่กระนั้น

ดวงตำของหรเูสีย่วนันจบัจ้องท่ีตวัแมงมมุไม้ ร่ำงกำยแขง็เกรง็ ท�ำท่ำ 

เตรียมพร้อมกระโจนได้ทุกเมื่อ

นำงเหน็ยำลกูกลอนรวมวิญญำณแล้ว ยำลกูกลอนรวมวิญญำณท่ี 

ถูกนักหุน่เวทเอำกลบัไปเมือ่ครู ่เพรำะแมงมมุไม้ถูกชงิโม่เหยียนฆ่ำ ดงัน้ัน

ยำลูกกลอนรวมวิญญำณจึงตกออกมำอีกครั้ง ขอเพียงกินพวกมันแล้ว 

นำงก็สำมำรถเปลี่ยนเป็นคนได้อีกครั้ง

ยำลกูกลอนรวมวิญญำณทีเ่ปล่งแสงสขีำวตกลงบนพ้ืน แล้วเด้งข้ึนมำ 

ลอยตรงไปที่นักหุ่นเวท

หรูเสี่ยวนันกระโจนออกไปโดยไม่ลังเล ในชั่วขณะนี้นำงลืมนึกถึง 

อนัตรำยไปแล้ว ในสมองของนำงคดิเพียงจะแย่งของสิง่น้ันกลบัมำ ไม่เช่นน้ัน 

ครึ่งชีวิตหลังของนำงคงเป็นได้แค่สัตว์ตัวหนึ่งเท่ำนั้นจริงๆ
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กำรเคลื่อนไหวอย่ำงฉับพลันของนำงเหนือควำมคำดหมำยของ 

ชิงโม่เหยียน หลังจำกเขำตัดขำแมงมุมไม้แล้วเตรียมจะถอยหนี ก็ต้อง 

ตกใจที่เห็นหรูเสี่ยวนันกระโจนเข้ำหำนักหุ่นเวท

"กลับมำ!" ชิงโม่เหยียนตะโกน

ทว่ำช้ำเกินไปแล้ว หรเูสีย่วนันกระโจนไปกลำงอำกำศ ยำลกูกลอน 

รวมวิญญำณลอยผ่ำนอุ้งเท้ำของนำง ถูกนักหุ่นเวทจับไว้ในอุ้งมือ

หรูเสี่ยวนันตกใจอย่ำงมำก

หลงัจำกนักหุ่นเวทเก็บยำลกูกลอนรวมวิญญำณกลบัไปก็ย่ืนมอืมำ

ที่นำง ใยสีเงินหลำยเส้นพุ่งออกมำจะพันตัวของนำง

จบกัน!

นีเ่ป็นค�ำเดยีวท่ีแวบเข้ำมำในหัวของนำง ใยสเีงินนัน้แหลมคมเพียงใด  

นำงรู้เป็นอย่ำงดี หำกถูกมันพันตัว ร่ำงกำยก็จะถูกตัดเป็นชิ้นในทันที

"คนโง่" ท่ำมกลำงควำมสิน้หวัง นำงได้ยินเสยีงท่ีคุน้หเูสียงหนึง่ มีคน 

จับขำหลังของนำงเอำไว้ กระชำกนำงออกจำกข้ำงกำยนักหุ่นเวท

ชิงโม่เหยียนหรือ

หรูเสี่ยวนันหมุนตัวกลำงอำกำศ ลงสู่พื้นได้อย่ำงงดงำม

"ดมีำก ครัง้น้ีในท่ีสดุก็จบัท่ำนได้แล้ว รองตลุำกำร" นักหุน่เวทฉีกย้ิม 

ย่ืนมือออกมำ ใยสีเงินจะพุ่งมำพันตัวชิงโม่เหยียน หรูเสี่ยวนันเบิกตำโต  

มีท่ำทำงสิ้นหวังอย่ำงยิ่ง

สองแขนของชงิโม่เหยียนถูกใยสเีงินพันไว้ ไม่กล้ำขยับอกีแม้แต่น้อย

"ถ้ำขยับจะขำดได้นะ" นักหุ่นเวทฉีกปำกย้ิม จำกนั้นขยับเข้ำมำ 

กระแทกกระบีย่ำวในมอืชงิโม่เหยียน กระบีย่ำวตกกลิง้ไปบนพ้ืนเสยีงดงั 
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ฟังชัด

"เวลำคงพอสมควรแล้วกระมัง ถ้ำใช้ก�ำลังภำยในอีก พิษกู่ในร่ำง 

ของท่ำนก็จะก�ำเริบ ถึงตอนนั้นจะเจ็บมำกกว่ำนี้นะ"

ชิงโม่เหยียนยืนนิ่งไม่ขยับ อีกฝ่ำยพูดไม่ผิด เวลำออกฤทธ์ิของยำ 

หมดแล้วจริงๆ เขำใช้ก�ำลังภำยในต่อไปไม่ได้แล้ว

"น่ำเสียดำยจริง พวกท่ำนขำดไปก้ำวเดียว" นักหุ่นเวทมองส�ำรวจ 

'เหย่ือ' ตรงหน้ำอย่ำงพึงพอใจ "ถ้ำไม่ใช่ชะมดเชด็ตัวนัน้ร้อนใจจะมำแย่ง 

ยำลูกกลอนรวมวิญญำณของข้ำ ท่ำนก็ไม่ต้องตกอยู่ในสภำพเช่นน้ี  

ข้ำพูดได้เพียงว่ำ...รองตุลำกำร ท่ำนโง่เขลำเกินไป เพ่ือสัตว์ท่ีโง่แสนโง ่

ตัวหนึ่งแล้ว ต้องเอำชีวิตตนเองมำทิ้ง ไม่คุ้มค่ำเลยจริงๆ"

ได้ฟังค�ำพูดน้ีแล้ว หรเูสีย่วนนัก็ก้มหน้ำลง นักหุ่นเวทพูดไม่ผดิ ทัง้หมด 

เป็นควำมผดิของนำง นำงลงมอืบุม่บ่ำมเพรำะร้อนใจอยำกจะเปลีย่นร่ำง 

เป็นคน

แต่ค�ำตอบของชิงโม่เหยียนท�ำให้นำงเงยหน้ำขึ้นมำอีกครั้ง

"ต่อให้นำงโง่เพียงใดก็เป็นของของข้ำ ไม่ต้องให้เจ้ำมำพูดมำก อยำกฆ่ำ

ก็ฆ่ำ จะพูดอะไรมำกมำยนักหนำ"
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นักหุ่นเวทคิดไม่ถึงว่ำชิงโม่เหยียนจะพูดประโยคนี้ออกมำ

"รองตลุำกำรเป็นเช่นนีก็้ดมูอี�ำนำจมำก" นกัหุ่นเวทหัวเรำะพลำงย่ืนมอื 

มำไว้ตรงแผ่นอกชิงโม่เหยียนแล้วซัดลงไปหนึ่งที

ชงิโม่เหยียนตวังอทนัที เขำไออย่ำงแรงแล้วพ่นของเหลวสแีดงออกมำ

"ข้ำเกลียดเหยือ่ทีป่ำกมำก" นกัหุ่นเวทพดูอย่ำงได้ใจ ขณะเดยีวกนั 

ก็มองส�ำรวจแขนของชงิโม่เหยียนท่ีค่อยๆ ถูกใยสเีงนิกรดีเป็นแผลเพรำะ 

กำรขยับตัว "ถ้ำท่ำนยังขยับต่อไป คงได้เสียแขนไปก่อนแน่นอน"

ชิงโม่เหยียนเงยหน้ำขึ้น พ่นน�้ำลำยใส่หน้ำของนักหุ่นเวท

บนหน้ำกำกไม้มนี�ำ้ลำยปนเลอืดติดอยู ่ร่ำงของนกัหุ่นเวทแข็งท่ือไป 

เล็กน้อย

ชิงโม่เหยียนยกมุมปำกยิ้ม "จะเอำอีกข้ำงด้วยหรือไม่"

นักหุ่นเวทตัวสั่น ทันใดนั้นก็ตวัดมือ ใยสีเงินที่พันแขนชิงโม่เหยียน 

314
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เอำไว้ถูกดึงกลับไป

หรูเสี่ยวนันรู้สึกรำวกับหัวใจถูกบีบรัด

โอกาสดี! ขอเพียงไม่มีอ�านาจของใยสีเงินมาคุกคาม ชิงโม่เหยียน 

ก็มีโอกาสหนีออกไปได้แล้ว

แต่ยังไม่รอให้ชงิโม่เหยียนมโีอกำสเคลือ่นไหวก้ำวต่อไป นกัหุน่เวท 

ก็ลงมอือีกครัง้ จูโ่จมไปทีส่่วนท้องของชงิโม่เหยียนอย่ำงแรง ซดัเขำหงำย 

ล้มไปด้ำนหลัง

"จีด๊ๆ!" หรเูสีย่วนันร้องแล้วว่ิงเข้ำไปหำ ก่อนจะว่ิงวนรอบตวัชงิโม่เหยียน 

นำงอยำกจะประคองเขำแต่กลบัไม่มมีอื นำงอยำกช่วยแต่กลบัไม่อำจท�ำ 

มุทระได้

"หัวใจที่เต็มไปด้วยพิษกู่ มีมันแล้ว ข้ำก็สำมำรถสร้ำงหุ่นมนุษย์ที ่

ร้ำยกำจกว่ำเชียนซำงได้แล้ว" นักหุ่นเวทขยับเข้ำมำใกล้ช้ำๆ

"จีด๊ๆ!" หรเูสีย่วนันพองขน ถ้าเจ้าเข้ามาอกี ข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะ!

อุ้งเท้ำทั้งสี่แนบพื้น นำงพองขนทั้งตัว เหมือนสัตว์ตัวเล็กที่บ้ำคลั่ง 

ตัวหนึ่ง

แต่ว่ำกำรปกป้องชิงโม่เหยียนของนำงในครำนี้ไม่อำจสร้ำงควำม 

หวำดหวั่นอะไรให้อีกฝ่ำยได้เลยแม้แต่น้อย

ใครจะกลัวแค่ชะมดเช็ดตัวเดียว ต่อให้ดุเพียงใด นำงก็เป็นแค ่

สัตว์เล็กตัวหนึ่ง ไม่ส�ำคัญอะไร

นักหุ่นเวทยกมือขึ้นมำ เหมือนเตรียมจะจัดกำรนำงก่อน

ถึงตอนนี้หรูเสี่ยวนันจึงสังเกตเห็นว่ำมือของเขำก็ประกอบจำกไม ้

เช่นกัน หรือว่ำร่ำงในตอนนี้เป็นตัวแทนเช่นกัน
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ในหัวหรเูสีย่วนนัคิดทบทวนอย่ำงรวดเรว็ ในเมือ่เป็นตวัแทน เช่นน้ัน 

เขำก็ไม่สำมำรถแสดงพลงัทัง้หมดในตัวออกมำได้ และหำกเป็นหุ่นมนุษย์ 

ตัวแทน ในร่ำงของเขำก็ต้องมียำลูกกลอนรวมวิญญำณหนึ่งเม็ดเช่นกัน 

ไม่ว่ำจะเป็นหุ ่นมนุษย์ท่ีร้ำยกำจเพียงใด ขอเพียงไม่มียำลูกกลอน 

รวมวิญญำณ เช่นนัน้ร่ำงกำยของเขำก็เป็นเพียงหุน่มนุษย์ทีไ่ม่มปีระโยชน์ 

อะไรเลย

หรเูสีย่วนันบดฟันเลก็ ดวงตำเปล่งประกำย ปัญหำในตอนนีคื้อนำงจะ

ท�ำอย่ำงไรจงึจะเอำยำลกูกลอนรวมวิญญำณในตวัของอกีฝ่ำยออกมำได้

"ถ้ำไม่อยำกตำยก็ไสหัวไปให้ไกล อกีครูค่่อยมำจดักำรเจ้ำ" นกัหุน่เวท

มองนำงอย่ำงเยำะหยัน

หรูเสี่ยวนันลังเลเพียงชั่วครู่ก็มีเสียงอ่อนแรงของชิงโม่เหยียนดัง 

มำจำกข้ำงหลัง "หลบไป อย่ำมำขวำง"

นำงส่ำยหำงเศร้ำสลด ในเวลำเช่นน้ีนำงช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงหรอื 

นำงไม่ยอม

นักหุ่นเวทโน้มตัวลงมำ ย่อตัวนั่งข้ำงกำยชิงโม่เหยียน

"กระดูกหักแล้วหรือ เห็นทีคงขยับตัวไม่ได้แล้วกระมัง" นักหุ่นเวท 

พูดอย่ำงสบำยใจ ขณะเดียวกันก็ยื่นมือไปจับปลำยคำงของชิงโม่เหยียน 

บังคับให้เขำเงยหน้ำขึ้นมำ "ก่อนที่ข้ำจะเอำหัวใจของเจ้ำไป เจ้ำอย่ำเพิ่ง 

ตำยไปเช่นนี้นะ ไม่อย่ำงนั้นจะเป็นควำมเสียหำยของข้ำ"

นักหุ่นเวทยกมือเปล่ำขึ้นมำ ทันใดนั้นมือไม้ก็หดเข้ำไปในแขนเสื้อ 

ดีดมีดสั้นแหลมคมออกมำเล่มหนึ่ง

"น่ำเสียดำยเหลือเกิน ข้ำยังไม่ทันจัดวำงค่ำยกล ท่ำนจึงไม่ได้ร่วม 
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ชืน่ชมควำมสนกุพร้อมกับข้ำ" ปลำยมดีสัน้กรดีไปบนแผ่นอกของชิงโม่เหยียน

"เพรำะก่อนท่ีข้ำจะกรีดเปิดแผ่นอกของท่ำน ท่ำนจะเห็นหนอนกู ่

กัดกินทะลุร่ำงของท่ำนออกมำ ท่ำนไม่อยำกเห็นด้วยตำสักหน่อยหรือว่ำ 

มันหน้ำตำเป็นอย่ำงไร"

หนอนกู่หรือ

หรเูสีย่วนนัคดิถึงเรือ่งส�ำคญัเรือ่งหนึง่ขึน้มำได้ทนัท ีจอมกู่ในหัวใจ 

ของชิงโม่เหยียนไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว

เพรำะตอนที่นักหุ่นเวทพูดกับชิงโม่เหยียน ไม่ได้สนใจกำรมีตัวตน 

อยู่ของนำงเลย ดังนั้นนำงจึงแอบอ้อมไปข้ำงหลังชิงโม่เหยียน

เป็นไปตำมท่ีนำงคิดไว้ทุกอย่ำง มือท่ีอยู่ข้ำงหลังตัวชิงโม่เหยียน 

ก�ำลังแอบกระชำกคลำยผ้ำพันแผลบนแขนซ้ำยของเขำ สิ่งที่ซ่อนอยู่ใน 

ผ้ำพันแผลก็คือจอมกู่ในตัวของเขำ

ปลำยมีดสั้นของนักหุ่นเวทวำดอำคมบนแผ่นอกของชิงโม่เหยียน 

หรูเสี่ยวนันสังเกตเห็นผ้ำพันแผลบนแขนซ้ำยของชิงโม่เหยียนมีกำรขยับ 

รุนแรง เหมือนมีสิ่งมีชีวิตอะไรบำงอย่ำงก�ำลังพยำยำมดิ้นให้หลุดจำก 

พันธนำกำร และเตรียมจะพุ่งออกมำอย่ำงไรอย่ำงนั้น

ชงิโม่เหยียนยังพยำยำมกระชำกผ้ำพันแผลของเขำ เพรำะพันแน่น 

เกินไป ร่ำงกำยของเขำก็ใช้แรงมำกไม่ได้อีก ดังนั้นจึงคลำยออกได้ยำก

หรูเสี่ยวนันขยับเข้ำไปอย่ำงไม่ลังเล ใช้ฟันกัดผ้ำพันแผลส่วนหน่ึง 

และพยำยำมออกแรงกระชำกโดยไม่ท�ำให้นักหุ่นเวทสงสัย

นกัหุน่เวทในตอนน้ีวำดอำคมเสรจ็แล้วก็เก็บมดีส้ันแล้วถอยหลังไป 

หนึ่งก้ำว เหมือนก�ำลังชื่นชมผลงำนของตนเอง
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"รองตลุำกำร พวกเรำมำเริม่กันเถอะ เชือ่ว่ำท่ำนเองก็รอไม่ไหวแล้ว 

เช่นกันกระมัง" นักหุ่นเวทขับเคลื่อนอำคม

รอยเลอืดบรเิวณทีถู่กกรดีเป็นรอยอำคมบนแผ่นอกของชงิโม่เหยียน 

เปล่งแสงขึ้นมำ

ในช่วงเวลำส�ำคัญนีเ้อง หรเูสีย่วนันกกั็ดผ้ำพันแผลบนแขนซ้ำยของ 

ชงิโม่เหยียนขำดลงได้ในทีส่ดุ จอมกู่ใต้ผวิหนงัก�ำลงัเคลือ่นไหวอย่ำงแรง

หรูเสี่ยวนันตกใจถอยออกห่ำง

"เอ๋?" นักหุ่นเวทยืนอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งก่อนจะส่งเสียงออกมำด้วย

ควำมสงสัย

แผ่นอกของชิงโม่เหยียนไม่ได้รับควำมเสียหำยเลย นอกจำก 

รอยอำคมมีกำรเปล่งแสงแล้ว ก็ไม่มีควำมเปลี่ยนแปลงอื่นใด

"เป็นเช่นน้ีได้อย่ำงไร..." เขำโน้มตัวลง เตรียมจะตรวจดูรอยอำคม 

ทีเ่ขำกรดีสลกัลงไปอกีครัง้ ในตอนน้ีเอง เขำรูส้กึว่ำมบีำงสิง่ปีนขึน้เท้ำของเขำ 

พอก้มลงดูก็เหน็แมงป่องรปูร่ำงประหลำดตัวหนึง่ก�ำลงัคลำนข้ึนขำของเขำ 

และยังคลำนสูงขึ้นมำเรื่อยๆ

เขำสะบัดแขนเสื้อ ปัดแมงป่องตัวน้ันออก แต่มันอำศัยตอนที่เขำ 

สะบัดแขนเสื้อ ใช้เข็มปลำยหำงเกำะข้อมือของเขำเอำไว้ แล้วปีนข้ึนไป 

บนแขนของเขำทันที

"นี่มันอะไรกัน!" นักหุ่นเวทยื่นมือเตรียมจะจับลงไปบนตัวแมงป่อง 

ทว่ำกำรเคลื่อนไหวของแมงป่องรวดเร็วกว่ำเขำ มันยกปลำยหำงขึ้นและ 

แทงปลำยหำงเข้ำไปในแขนของเขำ เลือดที่มีสีจำงๆ ไหลออกมำ

"นีม่นั..." นักหุน่เวทตะลงึอยู่ตรงน้ัน เขำจบัจ้องแมงป่องบนแขนตัวนัน้ 
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ไม่กล้ำเชื่อสำยตำของตัวเองเลยว่ำเจ้ำสิ่งนี้จะท�ำร้ำยเขำ!

หรเูสีย่วนนัก็มองตำค้ำงเช่นกัน ไม่เสยีทท่ีีเป็นจอมกู่ ร้ำยกำจจรงิๆ...

แต่ว่ำมันตัวเลก็เหลอืเกิน มขีนำดไม่ถึงฝ่ำมอื จะเอำชนะคูต่่อสูไ้ด้อย่ำงไร

หรเูสีย่วนันก�ำลงัจ้องแมงป่องตัวนัน้อยู่ อยู่ดีๆ ก็รูส้กึว่ำผวิเนือ้ได้รับ 

ไออุน่บำงอย่ำง ท่ีแท้ชงิโม่เหยียนอุม้นำงเอำไว้แล้วถอยหลงัออกมำอย่ำง

ยำกล�ำบำก

"จี๊ดๆ!" ท่านยังไหวใช่หรือไม่ หรูเสี่ยวนันแลบลิ้นเลียหน้ำของเขำ

"ข้ำ...รู้สึกไม่ดีเลย" ชิงโม่เหยียนพึมพ�ำ

คิดไม่ถึงว่ำเขำจะฟังภำษำสัตว์ของนำงเข้ำใจด้วย

"กำรควบคมุจอมกู่...มนัเป็นควำมรูส้กึแบบน้ีเองหรือ" เขำเบกิตำจ้อง

ไปทำงนักหุน่เวท ดวงตำฉำยสเีลอืดรำวกับมสีำยฟ้ำจ�ำนวนมำกแล่นผ่ำน

หรูเสี่ยวนันตกใจจนท�ำอะไรไม่ถูก

เขำเป็นอะไรไป หรือเขำท�ำเป็นเองโดยไม่ต้องมีใครสอน เขำเรียนรู้ 

ที่จะควบคุมจอมกู่ได้เอง

พอหันไปมองดูนักหุ่นเวทที่อยู่ตรงหน้ำอีกคร้ัง หรูเส่ียวนันก็ต้อง

ตกใจ แมงป่องทีข่นำดเท่ำฝ่ำมอืเมือ่ครู ่ในตอนน้ีขยำยใหญ่ข้ึนจนมขีนำด

พอๆ กับลูกวัวไปแล้ว นำงปำกอ้ำตำค้ำงอยู่เป็นนำน

นี่...นี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่หรือไม่ นำงยกอุ้งเท้ำขึ้น ตบท่ีหน้ำผำกของ

ตัวเองอย่ำงแรง

เจ็บ นี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความฝัน
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นกัหุน่เวทมองดูแมงป่องยักษ์ตรงหน้ำและตะลึงไปชัว่ครู่ แต่ไม่ช้ำก็

กลับมำมีท่ำทีเป็นปกติ

"น่ำสนใจ ข้ำยอมรบัว่ำตอนแรกข้ำประเมนิท่ำนต�ำ่ไปรองตลุำกำร" 

นกัหุน่เวทยกมอืสองข้ำงขึน้มำ ใยบำงสเีงนิจ�ำนวนมำกพุ่งออกมำจำกใน 

แขนเสื้อของเขำ พันตัวจอมกู่เอำไว้แน่นหนำ

หรูเสี่ยวนันขยับชิดข้ำงกำยชิงโม่เหยียนอย่ำงต่ืนตระหนก ขำทั้งส่ี 

สั่นเทำไม่หยุด นำงไม่รู้ว่ำหำกจอมกู่พ่ำยแพ้พวกเขำจะเป็นอย่ำงไร

หำกชิงโม่เหยียนถูกนักหุน่เวทฆ่ำตำย นำงจะท�ำอย่ำงไร หนไีปหรือ 

อยู่ข้ำงกำยเขำต่อไป...

ยังไม่รอให้นำงมโีอกำสคดิเรือ่งนีใ้ห้กระจ่ำง ลมแรงวูบหนึง่ก็ปะทะ 

เข้ำมำตรงหน้ำ ขนของนำงถูกลมพัดจนลู่ไปข้ำงหลังจนหมด แม้แต่ปำก 

ก็ถูกลมแรงนี้พัดเสียจนเปลี่ยนรูปร่ำง

315
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นี่...นี่มันเรื่องบ้าอะไร...

ชงิโม่เหยียนเอีย้วตวัมำบงัลมแรงให้นำง นำงได้ยินเพียงเสียงเส้ือคลุม 

ของเขำถูกแรงลมพัด

ลมท่ีแรงกล้ำ ลมท่ีเย็นเยือก รำวกับสิ่งไร้ชีวิตกลับมำจำกขุมนรก 

กระจำยไอเย็นที่ท�ำให้คนตัวสั่นเทำทั้งที่ไม่หนำวได้

นำงย่ืนหัวออกมำจำกอ้อมอกของชงิโม่เหยยีน จอมกู่ยืนอยูต่รงหน้ำ

ในท่วงท่ำคุกคำม ด้วยรูปลักษณ์ภำยนอกของแมงป่อง ช่วงขำใหญ่ยำว 

ส่วนปลำยหำงแมงป่องมีลักษณะเป็นหำงงู พวกมันก�ำลังพันอยู่บนตัว 

ของนกัหุ่นเวท ส่วนทีอ่ยู่ข้ำงหลงันกัหุน่เวทคอืหำงแมงป่องแหลมคมของ 

มันซึ่งโบกไปมำเบำๆ ปลำยหำงเปล่งประกำยสีม่วง...

นี่ก็คือ...จอมกู่หรือ

หรูเสี่ยวนันตะลึงมอง เป็นจอมกู่ที่น่ำกลัวจริงๆ แค่เห็นปลำยหำงที ่

เปล่งประกำยสีม่วงน้ัน นำงก็สำมำรถคิดภำพได้แล้วว่ำทุกคร้ังที่พิษกู ่

ก�ำเริบ มันเป็นควำมเจ็บปวดที่ยำกจะทนรับไหวเพียงใด

หลำยปีมำนี้ชิงโม่เหยียนกลับอดทนมำได้

ร่ำงกำยของจอมกู่แผ่กระจำยไอสีม่วงด�ำออกมำ

เป็นไอปีศาจ!

หรูเสี่ยวนันร้องจี๊ดๆ สองที ทันใดนั้นก็คิดได้ว่ำตอนน้ีนำงพูดเป็น

ภำษำสัตว์ ชิงโม่เหยียนฟังไม่เข้ำใจหรอก

นักหุ่นเวทมองใยสีเงินที่หล่นกระจำยบนพ้ืน เรื่องรำวเหนือควำม

คำดหมำยของเขำ เส้นใยของนักหุน่เวทท่ีแหลมคมไม่เคยผดิพลำดมำก่อน  

เหตุใดจึงท�ำอะไรปีศำจที่อยู่ตรงหน้ำไม่ได้
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ขำยำวของแมงป่องย�่ำลงบนพื้นเกิดเสียงดังครืดๆ

หรูเสี่ยวนันสะกดอำกำรสั่นเทำของร่ำงกำยตัวเองไม่อยู่ ต่อให้นำง

รูว่้ำจอมกูต่วันีเ้ป็นของชงิโม่เหยียน แต่สญัชำตญำณของนักเวทฝังอยู่ในใจ

ของนำง เมือ่เผชญิกับไอปีศำจรนุแรงเช่นนี ้นำงถึงข้ันเกิดควำมรู้สึกเหมอืน 

อยำกจะหนีขึ้นมำเลยทีเดียว แรงกดดันหนักอึ้งกดลงมำจำกรอบด้ำน

"น่ำข�ำ" นกัหุน่เวทสบถค�ำพูดเย็นชำออกมำจำกปำก "ปีศำจระดบันี ้

จะท�ำให้ข้ำเกิดควำมหวำดกลัวได้อย่ำงไร ข้ำเพียงแต่รู้สึกประหลำดใจ  

เหตุใดมันจึงไม่ได้คลำนออกมำจำกในหัวใจของท่ำน..."

นักหุ่นเวทมองมำทำงชิงโม่เหยียน

ชิงโม่เหยียนนอนตะแคงอยู่บนพ้ืน เหมือนจะหมดสติไปแล้ว แต ่

ดวงตำของเขำยังเบกิโพลงอยู่ ในดวงตำเต็มไปด้วยสเีลอืด เขำมองไปทำง

จอมกู่

ในตอนนี้ภำพทุกอย่ำงในสำยตำของเขำรำงเลือน บิดเบี้ยวเหมือน 

ภำพลวงตำ ท�ำให้เขำหน้ำมืดตำลำย

กำรควบคุมจอมกู่ยำกมำกจริงๆ ถึงแม้เขำจะไม่เคยเรียนรู้มำก่อน 

แต่เพรำะก่อนหน้ำนีเ้คยลองมำแล้วครัง้หนึง่ ดงัน้ันครัง้นีเ้ขำจงึดูสงบน่ิงมำก

เพรำะเขำไม่มีทำงให้ถอย ในสภำพกำรณ์เช่นน้ี หำกเขำไม่ตำย 

ก็เป็นศัตรูที่ตำย หำกเขำตำยแล้ว เจ้ำตัวเล็กจะท�ำอย่ำงไร ต่อให้นำง 

กลำยเป็นคนไม่ได้อีกแล้ว เขำก็จะไม่ปล่อยมือเด็ดขำด ต่อให้ไปถึงนรก 

เขำก็ไม่ยอมให้เจ้ำตัวเล็กของเขำโผเข้ำอ้อมกอดของผู้อื่น กลำยเป็น 

สัตว์เลี้ยงของผู้อื่น หรือไปประจบเอำใจผู้อื่นอย่ำงเด็ดขำด

ชิงโม่เหยียนที่อยู่ในควำมเงียบดูไปแล้วแม้จะทุลักทุเลอยู่บ้ำง แต ่



100

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 4

ให้ควำมรู้สึกประหลำดอย่ำงมำก โดยเฉพำะดวงตำสีเลือดคู่นั้น รำวกับ 

หยกเลือดชั้นดี ส่องประกำยวำววับ

นกัหุน่เวทสะบดัแขนเสือ้อกีครัง้ ใยสเีงนิจ�ำนวนมำกพุ่งออกมำจำก 

ใต้แขนเสือ้ของเขำ พันก้ำมใหญ่ท้ังคู่ของจอมกู่เอำไว้ "ของแบบนีท้�ำอะไร 

ข้ำไม่ได้หรอก..."

เสียงสวบดังขึ้นหนึ่งครั้ง แสงสีม่วงล�ำหนึ่งแวบผ่ำนกลำงหน้ำผำก

ของเขำ

นกัหุน่เวทยังไม่ทนัรูต้วั หน้ำกำกบนใบหน้ำของเขำก็แตกเป็นสองส่วน 

ข้ำงหลังหน้ำกำกเผยให้เห็นใบหน้ำน่ำกลัวใบหน้ำหนึ่ง

ใบหน้ำนัน้ไม่มอีะไรแปลกประหลำด หำกเดินเจอกันบนถนน หรูเส่ียวนนั 

ไม่มีทำงเชื่อว่ำคนตรงหน้ำนี้ก็คือนักหุ่นเวท

นกัหุ่นเวทเอำมอืปิดหน้ำตนเอง "กล้ำ...กล้ำแตะต้องใบหน้ำของข้ำ

หรือ!" ใบหน้ำของเขำบิดเบี้ยวด้วยควำมโกรธ "ท่ำนกล้ำแตะต้องใบหน้ำ

ของข้ำหรือ"

สีเลือดในดวงตำของชิงโม่เหยียนเข้มขึ้นเล็กน้อย ทันใดนั้นจอมกู ่

ก็ยกปลำยหำงขึ้น แล้วแทงลงไปที่นักหุ่นเวท

นกัหุน่เวทยกแขนเสือ้ข้ึน ไอมรณะกับไอปีศำจปะทะกันกลำงอำกำศ

อย่ำงรุนแรง และระเบิดอยู่ภำยในสุสำนโบรำณ

หรูเสี่ยวนันถูกแรงอัดนี้พัดกระเด็นไป

"จี๊ดๆๆๆ..." นำงลงพื้นด้วยสี่เท้ำ กรงเล็บพยำยำมเกำะพื้น

"รีบหนีไป"

นำงได้ยินเสียงของชิงโม่เหยียนรำงๆ เสียงน้ันผสำนเสียงลม ฟัง 
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ไม่ชัดเจนนัก ทว่ำครั้งนี้ตอนที่นำงถูกลมพัดชิงโม่เหยียนก็ไม่ได้ยื่นมือมำ 

ช่วยนำง และไม่ได้ช่วยบังไอเย็นที่ปะทะเข้ำมำเป็นระลอกนั้น ชั่วขณะที่ 

ถูกลมหอบ นำงมองเห็นดวงตำสีเลือดของชิงโม่เหยียนที่มองมำที่นำง

ริมฝีปำกเผยอขึ้น พ่นค�ำออกมำอีกครั้งอย่ำงไร้เสียง "รีบหนีไป..."

ลมที่หมุนขึ้นมำพัดใยสีเงินที่ปิดทำงเข้ำสุสำนเปิดออก หรูเสี่ยวนัน 

เหมือนขนมเปี๊ยะไส้เนื้อท่ีถูกลมหอบเข้ำไปกระแทกเข้ำกับส่วนบนของ 

สุสำน

"จี๊ด!" นำงเจ็บจนต้องร้องออกมำ

หรูเสี่ยวนันหมุนตัวเปลี่ยนเป็นท่ำสี่เท้ำลงพ้ืน ครั้งนี้นำงลงสู่พ้ืนได้

อย่ำงมั่นคง นำงอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยแล้ว ทำงหนึ่งทะลุไปยังทำงออก

สุสำน อีกทำงหนึ่งสำมำรถกลับไปข้ำงกำยชิงโม่เหยียนได้

จะหนีไปหรือกลับไป...นำงลังเลใจข้ึนมำ ชิงโม่เหยียนมำช่วยนำง 

นำงจะทิ้งเขำไว้ผู้เดียวแล้วหนีไปได้อย่ำงไร

นำงเพิ่งจะหมุนตัววิ่งกลับไปได้สองก้ำว ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้อง

ประหลำดที่ท�ำให้ขนลุกซู่ดังมำจำกในสุสำน

ขำของหรเูสีย่วนันทีก้่ำวออกไปหยุดนิง่อยู่กับที ่ สภำพนำงในตอนนี ้

ต่อให้กลบัไปแล้วจะท�ำอะไรได้ นำงช่วยอะไรไม่ได้และรงัแต่จะเป็นภำระ 

ของเขำ

มีจอมกู่อยู่ เขาคงไม่เป็นไรกระมัง

หรูเสี่ยวนันกัดฟันแล้วหมุนตัวกลับทันที ต้องเชื่อใจเขำ นอกจำกนี้

แล้วนำงไม่มีวิธีอื่นเลย จ�ำต้องเลือกที่จะเชื่อใจเขำ นำงก้ำวเท้ำว่ิงไปยัง

ทำงออกสุสำนโบรำณ ดวงตำสีเขียวสุกใสเต็มไปด้วยม่ำนน�้ำตำ
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ชิงโม่เหยียน ต้องกลับมาให้ได้นะ ไม่อย่างนั้นข้าจะไม่อภัยให้ท่าน

ไปชั่วชีวิต!

ภำยนอกสุสำนโบรำณ

พวกเสวียนอว้ีรอจนทนไม่ไหวอยู่แล้ว แต่มีค�ำส่ังของชิงโม่เหยียน 

พวกเขำไม่มีใครกล้ำบุกเข้ำไปในสุสำนโบรำณตำมอ�ำเภอใจ

ระหว่ำงที่ยืนอยู่ตรงทำงเข้ำสุสำน เสวียนอว้ีสำมำรถได้ยินเสียง 

แปลกประหลำดดงัออกมำจำกในสสุำนโบรำณได้รำงๆ ไม่รูว่้ำซือ่จือ่เป็น 

อย่ำงไรบ้ำง หำคุณหนูหรูเจอหรือยัง เสวียนอว้ีก�ำลังเป็นห่วง ทันใดน้ัน 

ก็เห็นแสงสีเขียวสุกใสคู่หนึ่งปรำกฏในส่วนลึกของสุสำน

"เอ๋?" พอดูอย่ำงละเอียด แสงนั้นก�ำลังวิ่งอย่ำงรวดเร็วมำทำงเขำ

"นั่นคืออะไร" คนอื่นๆ ก็เห็นแสงประหลำดนี้เช่นกัน

เสวียนอวี้เลื่อนมือไปที่ด้ำมกระบี่ข้ำงเอว

"จี๊ดๆๆ!" เสียงร้องของชะมดเช็ดดังขึ้นตรงทำงเดินในสุสำน
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หรูเสี่ยวนันวิ่งออกมำจำกทำงเดินสุสำน เห็นพวกเสวียนอวี้แล้วจึง 

พอโล่งอกได้บ้ำง

ผูก้ล้ำตำยข้ำงกำยเสวียนอว้ีเหล่ำน้ันพูดอย่ำงประหลำดใจว่ำ "นีค่อื 

ชะมดเช็ดที่ซื่อจื่อเลี้ยงไว้ไม่ใช่หรือ มันมำอยู่ที่นี่ได้อย่ำงไรกัน"

เสวียนอว้ีจบัต้นคอตนเองอย่ำงลงัเลใจ ท่ีนีน่อกจำกเขำแล้ว คนอืน่ 

ล้วนไม่รู้ฐำนะแท้จริงของหรูเสี่ยวนัน

"ซื่อจื่อมำช่วยคุณหนูหรูไม่ใช่หรือ เหตุใดจึงไม่เห็นนำงออกมำ"

"แมวตัวน้ีอำจจะรู้อะไรก็ได้ ลองถำมมันดูสิ..." ไม่รู้ว่ำใครเสนอ 

ควำมคิดนี้ขึ้นมำ

หรเูสีย่วนนัเอำอุง้เท้ำกุมหน้ำผำก อยำกจะฟังไม่เข้ำใจในส่ิงทีพ่วกเขำ 

พูดจริงๆ

"ช่ำงเถอะๆ แมวตัวหน่ึงจะเข้ำใจอะไร" เสวียนอว้ีพูดกลบเกล่ือน 

316
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"ในเมือ่มนัออกมำแล้ว คดิว่ำซือ่จือ่คงจะได้เปรยีบ กำรต่อสูด้้ำนในน่ำจะ 

ใกล้จบแล้ว"

หรเูสีย่วนันทรดุน่ังอยู่ตรงทำงเข้ำสสุำน ดวงตำสเีขียวจ้องเข้ำไปใน 

สุสำนไม่กะพริบ นำงเชื่อว่ำชิงโม่เหยียนต้องกลับมำแน่นอน

หลังจำกน้ันไม่นำนตำมทำงเดินสุสำนที่มืดมิดก็มีเสียงดังครืดๆ 

ลอยมำ เหมือนมีอะไรบำงอย่ำงก�ำลังเคลื่อนเข้ำมำใกล้

พวกเสวียนอวี้ระวังตัวเพิ่มขึ้น หรูเสี่ยวนันก็โก่งตัวขึ้นเช่นกัน

เสียงนั้นใกล้เข้ำมำทุกทีๆ หรูเสี่ยวนันค่อยๆ ก้ำวถอยหลัง

ท่ำมกลำงสำยตำของทุกคนทีจ่บัจ้อง มแีมงป่องยักษ์ตวัหนึง่คลำน 

ออกมำตำมทำงเดนิสสุำน...และแมงป่องตวันียั้งมรีปูร่ำงประหลำดอกีด้วย 

ปลำยหำงมีลักษณะเหมือนหำงงู

"นี่...นี่มันสัตว์ประหลำดอะไรกัน!"

พวกเสวียนอวี้ชักกระบี่ออกมำตำมสัญชำตญำณ

"จี๊ดๆ!" หรูเสี่ยวนันกระโดดมำขวำงตรงหน้ำแมงป่องอย่ำงไม่ลังเล

"จี๊ดๆๆ!" พวกเจ้าท�าร้ายมันไม่ได้นะ มันคือจอมกู่ของชิงโม่เหยียน!

ถึงแม้เสวยีนอว้ีจะไม่เข้ำใจค�ำพูดของนำง แต่เห็นท่ำทำงท่ีนำงขดัขวำง 

อย่ำงร้อนใจก็พอเดำอะไรออกได้บ้ำง

"ทุกคนอย่ำเพิ่งขยับ" เสวียนอวี้สั่ง

ทกุคนไม่เข้ำใจ แต่กลบัไม่มใีครกล้ำขดัค�ำสัง่ของเสวียนอว้ี ในกลุม่ 

ของพวกเขำเสวียนอวี้มีอ�ำนำจบำรมีพอสมควร

จอมกู่ยกขำยำวใหญ่ข้ึน คลำนมำหยุดตรงหน้ำหรูเส่ียวนัน ก้มลง

มองนำง เทียบกับมันแล้วหรูเสี่ยวนันยังมีขนำดไม่เท่ำกับลูกตำของมัน
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เลยด้วยซ�้ำ

ทันใดนั้นหำงงูตรงส่วนปลำยหำงจอมกู่ก็ยื่นมำ

"ระวัง!" เสวียนอวี้ร้องเตือน

หรเูสีย่วนันถูกไอปีศำจบนตัวจอมกู่บบีรดัจนขนลุกไปท้ังตวั แต่นำง 

กลับไม่ถอยหนี นำงรู้สึกได้ว่ำอีกฝ่ำยไม่ได้มำร้ำย

จอมกู่ออกมาแล้ว นั่นแสดงว่าชิงโม่เหยียนไม่เป็นไรแล้วกระมัง

หรเูสีย่วนันมองไปข้ำงหลงัจอมกู่ ทว่ำกลบัไม่เหน็เงำร่ำงของชงิโม่เหยียน

เอ๋? เหตใุดเขาจงึไม่ได้ตามออกมาด้วย...บาดเจบ็หนกัเกินไปใช่หรอืไม่...

ในช่วงท่ีนำงคิดไปต่ำง  ๆนำนำน้ีเอง หำงงูของจอมกู่ก็ย่ืนมำตรงหน้ำนำง 

หำงทีม้่วนเอำไว้คลำยออก...เผยให้เหน็ยำลกูกลอนรวมวิญญำณสองเมด็ 

ที่อยู่ข้ำงใน

นี่คือ...

หรูเสี่ยวนันดวงตำเปล่งประกำย ขณะท่ีหำงงูของจอมกู่ย่ืนเข้ำมำ 

ยำลูกกลอนรวมวิญญำณก็เปล่งแสงขำวเหมือนก�ำลังจะลอยหนีไป

หรูเสี่ยวนันจะยอมพลำดโอกำสนี้ได้อย่ำงไร นำงกระโดดลอยตัว 

ตวัดอุ้งเท้ำตบแสงสีขำวนั้นตกลงพื้น

"ฟ้ำดนิสรรพสิง่ สิง่ชัว่ร้ำยจงสลำย...ทวยเทพแปดทศิผูท้รงฤทธ์ิ ให้ข้ำ

เป็นอิสระ..."

แสงขำวถูกนำงกินลงท้องแล้ว เพียงพรบิตำไอร้อนกลุ่มหน่ึงก็ไหลวน

ไปทั่วร่ำง

ให้ตายเถอะ ต้องทนเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งหรือ

นำงคดิถึงภำพเหตกุำรณ์ครัง้แรกตอนทีกิ่นยำลกูกลอนรวมวิญญำณนี้ 
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ตอนน้ันนำงทรมำนไปหลำยวัน เด๋ียวหนำวเด๋ียวร้อน นอนหมดสติไป 

หลำยวันอีกด้วย คงไม่ใช่ต้องเป็นแบบนั้นอีกครั้งกระมัง

ควำมรู้สึกเจ็บแบบเสียดแทงพุ่งภำยในร่ำงกำยทันที นำงส่งเสียง 

ร้องออกมำอย่ำงห้ำมไม่อยู่

พวกเสวียนอวี้ท�ำอะไรไม่ถูก

ในตอนนี้เองไม่รู้ใครพูดออกมำว่ำ "ซื่อจื่อ?!"

พวกเสวียนอวีม้องไปก็เหน็เงำร่ำงคนคนหนึง่ค่อยๆ เดินออกมำจำก 

ทำงเข้ำสุสำน หำยใจหอบแผ่วเบำ บนเสื้อคลุมเต็มไปด้วยรอยกรีดขำด

"ซื่อจื่อ!"

"ท่ำนไม่เป็นไรใช่หรือไม่..." พวกเสวียนอวี้ก�ำลังจะขยับเข้ำไป อยู่

ดีๆ จอมกู่ยักษ์ก็เกิดควำมเปลีย่นแปลง ร่ำงน้ันหดลงทันใด สดุท้ำยกลำย

เป็นแมงป่องตัวเล็กๆ คลำนตำมพื้นไปทำงชิงโม่เหยียน

ชิงโม่เหยียนจ้องมองจอมกู่อย่ำงเงียบๆ แค่เพียงกระบี่เดียวฆ่ำ

แมงป่องตัวนี้ให้ตำย เขำก็สำมำรถหลุดพ้นควำมทุกข์จำกพิษกู่ได้แล้ว

มนัคลำนมำท่ีข้ำงเท้ำของเขำ จำกน้ันปีนขึน้หน้ำเท้ำของเขำ ปีนข้ึนไป

ตำมขำ ถึงแม้เขำจะไม่มีแรง แต่ขอเพียงเขำออกค�ำสั่ง พวกเสวียนอว้ี 

ก็จะจัดกำรแทนเขำเอง ฆ่ำจอมกู่ให้ตำย!

แมงป่องคลำนข้ึนเสื้อของเขำ ปลำยหำงเก่ียวไปบนเสื้อของเขำ 

สุดท้ำยเกำะไปบนข้อมือซ้ำยของเขำ

"ซื่อจื่อ..." เสวียนอว้ีสอบถำมอย่ำงอ่อนแรง เขำติดตำมข้ำงกำย 

ชิงโม่เหยียนนำนที่สุด ดังน้ันจึงสังเกตเห็นเป็นคนแรก แมงป่องตัวน้ีคือ 

จอมกู่ในร่ำงของซื่อจื่ออย่ำงแน่นอน
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ชิงโม่เหยียนเม้มริมฝีปำกแน่น ยังคงนิ่งเงียบดังเดิม เขำไม่ได้สั่งให้ 

เสวียนอว้ีฆ่ำจอมกู่ แต่มองดูมนัคลำนกลบัไปบนแขนซ้ำยของเขำและมดุ 

เข้ำไปในร่ำงกำยของเขำอีกครั้ง

สิง่ทีเ่ขำกังวลทีส่ดุก็คือจอมกู่จะมดุกลบัไปท่ีหัวใจของเขำอกี แต่สิง่

ที่ท�ำให้เขำแปลกใจก็คือจอมกู่หยุดอยู่ตรงหน้ำแขนข้ำงซ้ำยของเขำ ใน

ต�ำแหน่งที่มันเคยอยู่มำก่อนเท่ำนั้น

ผ่ำนผิวหนังก้ัน เขำเห็นกำรมีตัวตนของมันได้ เหมือนเป็นรอยสัก 

รอยหนึ่ง

เมือ่จอมกู่เข้ำสูร่่ำงกำยของเขำ ชงิโม่เหยียนก็รู้สกึโล่งอก พิษกู่แม้จะ

น่ำกลัว แต่สิ่งที่เขำกลัวยิ่งกว่ำคือกำรเสียพลังอ�ำนำจ

นับจำกที่เขำเปิดดวงตำทิพย์ โลกในสำยตำของเขำดูอันตรำยมำก 

ย่ิงขึ้น มีเพียงมีพลังอ�ำนำจแข็งกล้ำเท่ำนั้นเขำจึงจะสำมำรถคุ้มครอง 

ทุกสิ่งที่เขำอยำกคุ้มครองได้

"เจ้ำตวัเลก็..." เขำโน้มตัวลง เหมอืนอยำกจะไปสมัผสัตวัหรเูสีย่วนนั 

ที่ขดตัวเป็นก้อนกลม

หรเูสีย่วนนัก�ำลงัถูกยำลกูกลอนรวมวิญญำณทรมำนจนสตฟุ้ิงซ่ำน 

ทนัใดนัน้ตรงหน้ำก็ปรำกฏใบหน้ำน่ำกลวัใบหน้ำหนึง่ข้ึนมำ ดวงตำสีเลอืด

แฝงควำมบ้ำคลัง่และไร้ควำมรูส้กึก�ำลงัโน้มลงมองมำท่ีนำง รำวกับเตรยีม 

จะให้นำงยอมรับกำรตัดสินจำกโชคชะตำ

อย่า...อย่าฆ่าข้า...หรเูสีย่วนนัตกใจจนขนคอลกุ หดตวัหลบมอืของ

คนผู้นั้นที่ยื่นมำ

มอืของชงิโม่เหยียนทีย่ื่นไปหยุดลงกลำงอำกำศ อยู่ห่ำงจำกตวันำง 
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เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น

"จ๊ีดๆ..." เสยีงครำงไร้ทำงสู ้ชะมดเชด็สดี�ำตืน่กลวั อยำกจะขยับหนี 

ในดวงตำเต็มไปด้วยควำมหวำดกลัว

"เจ้ำตัวเล็ก...นี่ข้ำเอง..." ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเบำ ลองใช้เสียงของ

เขำเรียกสติของนำงและลองยื่นมือไปแตะตัวนำงอีกครั้ง

หรเูสีย่วนนัส่งเสยีงครำงแหลมออกมำ ถงึแม้เสยีงน้ันพวกเสวียนอว้ี

ได้ยินแล้วก็เป็นเพียงเสยีงเบำอ่อนแรง แต่หขูองชงิโม่เหยียนฟังแล้วกลบั 

เหมือนฟ้ำผ่ำน่ำกลัวอย่ำงยิ่ง เขำดึงมือกลับทันที

หรเูสีย่วนันมองไม่เห็นดวงตำสเีลอืดท่ีขยับไหวตรงหน้ำอกี จงึค่อยๆ 

กลับมำสงบน่ิงดังเดิม สะลึมสะลือขดตัวเป็นก้อนกลมและสติหลุดลอย

ไปจนสิ้น

ครั้งนี้ยำลูกกลอนรวมวิญญำณผสำนเข้ำกับหรูเสี่ยวนันได้อย่ำง 

รำบรื่น หรูเสี่ยวนันใช้เวลำเพียงสำมวัน ทรมำนกับอำกำรร้อนสลับหนำว 

ที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ก็หลอมรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งนี้ได้ส�ำเร็จ

ควำมง่วงค่อยๆ จำงหำย นำงเปิดดวงตำสีเขียวสดใสขึ้น ภำยใน

ห้องสว่ำงไปทั่ว

เช้าแล้วหรือ ง่วงเหลือเกิน นอนต่อสักนิดดีกว่า

หรูเสี่ยวนันหลับตำลง ในสมองปรำกฏภำพต่ำงๆ ภำยในสุสำน 

โบรำณ

ชิงโม่เหยียน!

นำงลมืตำขึน้และดดีตวัขึน้ทนัท ียำมนีน้ำงยังอยู่บนเตยีง และยังมี
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สภำพเป็นชะมดเช็ด ภำยในห้องนอกจำกนำงแล้วก็ไม่มีคนอื่นอีก

ชิงโม่เหยียนล่ะ!

หรเูสีย่วนันอดรูส้กึประหลำดใจไม่ได้ ชงิโม่เหยียนดเูหมอืนจะไม่ได้ 

นอนอยู่ข้ำงกำยของนำง บนเตียงเก็บอย่ำงเรียบร้อย มีเพียงตรงส่วนท่ี 

นำงนอนเท่ำนั้นที่ยับเล็กน้อย

ชิงโม่เหยียนอยู่ที่ใด
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หรูเสี่ยวนันขับเคลื่อนไอร้อนในร่ำงกำย เปลี่ยนร่ำงเป็นคน

ที่ขอบเตียงมีเสื้อผ้ำของนำงวำงอยู่แล้ว นำงไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น 

รีบหยิบขึ้นมำสวมใส่ทันใด จำกนั้นก็รีบวิ่งออกนอกประตูไป

รอจนนำงออกมำจึงพบว่ำที่น่ียังเป็นคฤหำสน์สกุลไช่ ยังอยู่ใน 

ห้องพักแขกของพวกเขำก่อนหน้ำนี้

กลำงลำนเรอืนมผีูก้ล้ำตำยเฝ้ำอยู่ไม่น้อย พอพวกเขำเหน็นำงออกมำ

ต่ำงมีสีหน้ำประหลำดใจ

"คุณหนูหรู?"

หรเูสีย่วนนัไม่สงัเกตเห็นสำยตำทีเ่ต็มไปด้วยควำมสงสยัของทกุคน 

"ชิงโม่เหยียนล่ะ"

"ซื่อจื่อพักผ่อนอยู่ในห้องขอรับ" มีคนตอบขึ้น "แต่หลำยวันมำน้ี 

นอกจำกท่ำนหมอฉำงเฮิ่นแล้ว ซื่อจื่อไม่พบแขกคนอื่นเลยขอรับ"

317
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หรูเสี่ยวนันยู่ปำก นำงไม่ใช่แขกเสียหน่อย

นำงรีบเดินมำถึงหน้ำประตูห้องของชิงโม่เหยยีนกเ็จอกบัเสวียนอวี้ 

เข้ำพอดี

"คุณหนูหรูต่ืนแล้วหรือ" เสวียนอว้ีประสำนมือคำรวะนำงอย่ำง 

นอบน้อม

หรูเสี่ยวนันส่งเสียงตอบกลับแล้วเดินเข้ำไปในห้อง

"คุณหนูหรูช้ำก่อน" เสวียนอวี้ขวำงนำงไว้ทันที

หรูเสี่ยวนันมองหน้ำเสวียนอวี้อย่ำงสงสัย

"ซื่อจื่อตอนนี้...ไม่พบแขกขอรับ"

หรูเสี่ยวนันเลิกคิ้วขึ้น "ข้ำก็นับเป็นแขกด้วยหรือ"

"ไม่ใช่ขอรบั แต่ซือ่จือ่ต้องพักผ่อน เขำสัง่ไว้ว่ำถ้ำคณุหนูหรฟ้ืูนแล้ว 

ก็พักผ่อนดีๆ อย่ำวิ่งวุ่นไปทั่วอีก"

หรเูสีย่วนันฟังแล้วงุนงง เกิดอะไรข้ึน เหตุใดชงิโม่เหยียนจงึไม่อยำก 

พบแม้แต่หน้ำของนำง

พอคิดดูสักครู่แล้วหรูเสี่ยวนันก็ยิ้มเจ้ำเล่ห์ออกมำ

หลังจำกกลับไปที่ห้องแล้ว หรูเสี่ยวนันก็ถอดเสื้อผ้ำออกและ 

เปลี่ยนร่ำงเป็นชะมดเช็ดอีกครั้ง

นำงแอบกระโดดออกทำงหน้ำต่ำง เดนิตำมชำยคำเรอืนมำถึงนอก

หน้ำต่ำงห้องที่ชิงโม่เหยียนอยู่

ภำยในห้องมีเสียงพูดของฉำงเฮิ่นดังลอยมำ "เมื่อครู่เสวียนอวี้มำ

รำยงำนว่ำคุณหนูหรูฟื้นแล้ว มำถำมหำท่ำนที่นี่อีกด้วย"

"ให้เสวียนอวีจ้บัตำดูนำงไว้ นำงจะได้ไม่ก่อเรือ่งอกี" เสยีงของชงิโม่เหยียน
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ฟังดูเย็นชำอยู่บ้ำง

หรูเสี่ยวนันเตรียมจะกระโดดเข้ำไปทำงหน้ำต่ำงข้ำงหลัง พอได้ยิน 

ค�ำพูดนี้แล้วก็ชะงักเท้ำไป

ท่ีแท้ชิงโม่เหยียนโกรธน่ีเอง คิดแล้วก็จริง หำกไม่ใช่เพรำะนำงถูก 

กัญชำแมวยั่วยวนใจ คงไม่เกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้น

ทว่ำแม้จะเป็นควำมผิดของนำง แต่นี่ใช่จะเป็นส่ิงท่ีนำงสำมำรถ 

ควบคุมได้ สัญชำตญำณของสัตว์ไม่อำจต่อต้ำนได้จริงๆ นำงก็ไม่อยำก

เป็นเช่นนี้

ฉำงเฮิ่นพูดขึ้นอีกว่ำ "ยังไม่ทันเรียนรู ้กำรควบคุมจอมกู่ก็กล้ำ 

บังคับใช้มัน...รองตุลำกำรท�ำกำรส่งเดชจริงๆ ไม่เอำชีวิตไปทิ้งนับว่ำ 

ดวงแข็งมำกแล้ว"

ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "ตอนน้ันเป็นช่วงไม่ใช่เจ้ำตำยข้ำก็ม้วย 

จะมีโอกำสคิดอะไรมำกได้อย่ำงไร"

"รองตุลำกำรพักผ่อนให้ดีเถอะ ครั้งนี้บำดเจ็บถึงกระดูกอย่ำเพ่ิง 

รีบร้อนลุกจำกเตียงไปไหนมำไหนเลย...ข้ำเป็นหมอ อย่ำได้คิดต่อรอง

กับข้ำ"

ไม่รู้ว่ำชิงโม่เหยียนพูดอะไรอีกบ้ำง เสียงภำยในห้องค่อยๆ เบำลง 

หรูเสี่ยวนันคอตก เสียใจอย่ำงบอกไม่ถูก ไม่ว่ำจะเป็นควำมผิดของนำง

หรือไม่ ครั้งนี้แทบจะเอำชีวิตของเขำไปทิ้ง เขำก็มีสิทธิ์จะโกรธ ดังนั้นเขำ

จึงไม่อยำกพบนำงสินะ

หรเูสีย่วนนัหมนุตวัแล้วว่ิงหนจีำกไป เขำรงัเกียจนำงแล้วใช่หรอืไม่ 

นำงเป็นสัตว์ที่ท�ำตัวยุ่งยำกเช่นนี้ มักจะสร้ำงปัญหำให้เขำอยู่เสมอ พอ
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เวลำผ่ำนไปนำนเข้ำ ไม่ว่ำใครคงทนไม่ได้กระมัง

ภำยในห้อง ฉำงเฮิ่นมองไปที่หน้ำต่ำงข้ำงหลัง "ไปแล้ว"

ชิงโม่เหยียนนอนพิงบนหมอน สีหน้ำดูเคร่งเครียดอยู่บ้ำง "ให ้

เสวียนอวี้จับตำดูนำงให้ดี จะได้ไม่เกิดเรื่องอะไรกับนำงอีก"

ฉำงเฮ่ินมองดสูหีน้ำของชงิโม่เหยียน "เหตใุดข้ำจงึรูส้กึว่ำคณุหนหูรู

ไม่อยู่ข้ำงกำยท่ำน อำรมณ์ของท่ำนยิ่งแย่กว่ำเดิมเสียอีก"

"หุบปำก" ชิงโม่เหยียนพ่นค�ำออกมำอย่ำงเย็นชำ

ฉำงเฮิน่ไม่ได้ตกใจกลวั แต่แสร้งท�ำเป็นจดัแจงล่วมยำของตน แล้ว

พูดเสียงเบำว่ำ "เดิมทีข้ำไม่อยำกพูดมำก แต่รองตุลำกำรอย่ำท�ำเกินไป

นัก คนอื่นยังพูดง่ำย แต่เสี่ยวนันนิสัยเป็นอย่ำงไรท่ำนรู้ดีที่สุด ถ้ำท�ำให้

นำงเข้ำใจผิดว่ำท่ำนรังเกียจนำงเพรำะเรื่องครั้งนี้ เกรงว่ำนำงอำจจะคิด

เรื่องไม่เป็นเรื่อง ถึงตอนนั้นเสียใจภำยหลังก็ไม่ทันแล้ว"

ชิงโม่เหยียนหน้ำบึ้งตึงไม่ได้พูดต่อ ฉำงเฮิ่นตั้งใจเก็บของของนำง 

ปล่อยให้เขำว้ำวุ่นใจตำมล�ำพัง

แท้จริงแล้วเพรำะท่ีนอกสุสำนโบรำณในคืนน้ัน นำงถูกรูปลักษณ์

ของเขำท�ำให้ตกใจกลัว ดังนั้นเขำจึงไม่สบำยใจ คิดจะหมำงเมินนำง 

สักระยะ จะได้ท�ำให้นำงคิดถึงเขำมำกขึ้น

ชิงโม่เหยียนขบกรำมแน่น หำกเป็นไปได้เขำอยำกจะขังนำงเอำไว ้

ท�ำกรงสักใบใส่นำงเอำไว้ ไม่ว่ำจะไปที่ใดก็พำติดตำมข้ำงกำยด้วยได้

"นักหุน่เวทตำยแล้วจรงิหรอื" ฉำงเฮิน่เห็นว่ำคยุเรือ่งนีม้ำพอสมควร

แล้ว จงึเปลีย่นประเดน็พูด เรือ่งของเขำกับหรเูสีย่วนนัต้องให้เขำเป็นคน 
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คดิใคร่ครวญเอง

ชงิโม่เหยียนหยิบกล่องไม้เลก็ใบหน่ึงออกมำจำกตูข้้ำงเตยีง เปิดออก

ก็เห็นม้วนกระดำษม้วนหนึ่งที่ย้อมสีเลือดจนทั่ว

"ข้ำจะให้เสวียนอว้ีส่งสำรกลับเมืองหลวง ให้คนตรวจดูว่ำนี่เป็น

ชะตำแปดอักษรของผู้ใด"

ฉำงเฮิ่นมองดูม้วนกระดำษในกล่อง แต่ไม่ได้ยื่นมือไปรับมำ

นีเ่ป็นหนึง่ในเคลด็ลบักำรควบคุมหุ่นมนุษย์ของนกัหุน่เวท เอำหวัใจ

คนเป็นๆ มำ กอปรกับใช้ชะตำแปดอักษรของคนผู้น้ัน ด้วยวิธีน้ีท�ำให ้

หุ่นมนุษย์พูดจำเดินเหินได้เหมือนคนมีชีวิตทั่วไป

"ครัง้น้ีคนทีต่ำยเป็นเพียงตวัแทนของนกัหุน่เวทหรอื" ฉำงเฮิน่เอ่ยถำม

"อำจจะใช่" ชิงโม่เหยียนปิดกล่องไม้อย่ำงดี

"ถ้ำคนผูน้ั้นเป็นนกัหุน่เวทจรงิ เขำคงไม่ใช้หัวใจของตนเอง เอำตนเอง

ไปท�ำเป็นหุ่นมนุษย์กระมัง" ฉำงเฮิ่นถำมขึ้นด้วยควำมสงสัย

ชิงโม่เหยียนช้อนตำขึ้นมองฉำงเฮิ่นแวบหนึ่ง "พูดยำก"

ฉำงเฮิ่นพูดไม่ออก เรื่องสิ้นคิดเช่นนี้จะมีคนท�ำจริงหรือ ใช้วิชำมำร 

ควักหัวใจตนเองออกมำ ใส่เข้ำไปในหุ่นมนุษย์ทีต่นเองท�ำข้ึนอย่ำงนัน้หรอื

"หลังจำกกลำยเป็นหุ่นมนุษย์ เขำก็สำมำรถมีชีวิตยืนยำวได้ ขอ 

เพียงมโีอกำส ข้ำคดิว่ำเขำต้องลองดูแน่นอน" ชงิโม่เหยียนหรีต่ำลง "เพรำะ 

นักหุ่นเวทเป็นคนเสียสติ ไม่ว่ำเรื่องอะไรเขำก็ท�ำออกมำได้"

ชงิโม่เหยียนอยู่ทีค่ฤหำสน์สกุลไช่มำห้ำวันแล้ว เขำไม่เหน็หรเูสีย่วนนั 

มำพบเขำเสียที
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"เสี่ยวนันล่ะ" เขำถำมเสวียนอวี้ที่เข้ำมำรำยงำน

เสวียนอว้ีพูดอย่ำงล�ำบำกใจ "นำงอยู่ในห้องตลอด ไม่ออกมำเลย 

ข้ำเองก็ไม่สะดวกจะเข้ำไป" พวกเขำล้วนเป็นบุรุษ จะกล้ำบุกเข้ำห้อง 

ไปตรวจดูว่ำหรูเสี่ยวนันท�ำอะไรอยู่ได้อย่ำงไร "แต่ข้ำให้คนจับตำดูประตู

หน้ำต่ำงไว้แล้ว ขอเพียงนำงแอบออกไป พวกเรำต้องเห็นแน่นอนขอรับ"

ชงิโม่เหยยีนพยกัหน้ำ ขอเพียงนำงไม่แอบหนอีอกไป เขำก็วำงใจแล้ว

เสวียนอวี้พูดอย่ำงลังเล "พรุ่งนี้เป็นวันที่พิษกู่ของท่ำนก�ำเริบ จะให้ 

ข้ำไปตำมคุณหนูหรูมำหรือไม่ขอรับ"

ชงิโม่เหยียนตกตะลงึ คิดไม่ถึงว่ำเพียงพรบิตำสบิวันก็ผ่ำนไปอกีแล้ว

"...ไม่ต้องหรอก" ชิงโม่เหยียนกลับปฏิเสธข้อเสนอของเขำ

เสวยีนอวีต้กใจมำก "ซือ่จือ่ ต่อให้ท่ำนโกรธคณุหนูหรูแต่จะทรมำน 

ตนเองเช่นน้ีไม่ได้นะขอรับ ตอนน้ีท่ำนบำดเจ็บอยู่ ถ้ำพิษกู่ก�ำเริบคงแย ่

แน่นอน"

ชิงโม่เหยียนลอบยิม้เศร้ำ คิดไม่ถงึว่ำทกุคนจะคิดว่ำเขำก�ำลังโกรธ 

หรูเสี่ยวนันอยู่ ดังนั้นจึงได้งอนไม่ยอมพบหน้ำนำง

ตนเองหำเรื่องใส่ตัวก็ต้องกัดฟันท�ำให้เสร็จจึงจะถูกต้อง

วันต่อมำ ชงิโม่เหยียนแม้จะไม่ได้ให้คนตำมตวัหรเูสีย่วนนัมำ แต่ก็

สอบถำมเรื่องของนำงอยู่ตลอด

เสวียนอวี้ท�ำหน้ำเศร้ำ ลอบต�ำหนิผู้เป็นนำยอยู่ในใจแต่ไม่กล้ำพูด

ออกมำตำมตรง

ในเวลำเพยีงชัว่ครู ่ซือ่จือ่ก็ถำมค�ำถำมว่ำ 'คณุหนูหรทู�ำอะไรอยู่' ไป



116

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 4

แปดรอบแล้ว

แน่จริงท่านเรียกนางมาถามเองสิ เอาเรื่องนี้มาทรมานข้านับเป็น

ความสามารถอะไรได้



117

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

เวลำค่อยๆ เคลื่อนผ่ำนไป ตะวันเริ่มคล้อยไปทำงตะวันตก จน 

กระทั่งตกดินไปแล้ว ชิงโม่เหยียนก็ยังไม่ได้ให้คนไปตำมหรูเสี่ยวนันมำ

เสวียนอว้ีเป็นห่วงอีกฝ่ำยอย่ำงมำก เขำตำมฉำงเฮ่ินมำ คดิจะขอให้ 

นำงไปพูดเกลี้ยกล่อมชิงโม่เหยียน

ฉำงเฮิน่กลอกตำ "รองตลุำกำรเลอืกตดัสนิใจเช่นนัน้เอง เก่ียวอะไร 

กับข้ำด้วย"

"ถ้ำพิษกู่ก�ำเรบิซือ่จือ่ต้องทนทุกข์อกีครัง้" เสวียนอว้ีพูดอย่ำงเป็นห่วง

"น่ันเพรำะเขำหำเรือ่งเอง ท้ังท่ีสำมำรถอยู่สบำยได้ เขำกลับไม่ยอม" 

ฉำงเฮิ่นเบ้ปำกพลำงเอ่ย

ตะวันตกดินแล้ว ภำยในห้องเงียบสงัด

เสวียนอว้ีกับฉำงเฮิน่พำกันสะกดลมหำยใจ ต่ำงตัง้ใจฟังเสียงควำม 

เคลื่อนไหวภำยในห้อง

318
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"เสวียนอว้ี เรยีกฉำงเฮิน่เข้ำมำ" ไม่รูว่้ำผ่ำนไปนำนเท่ำใด จงึมเีสยีง 

ของชิงโม่เหยียนดังออกมำจำกในห้อง

เสวียนอวีม้องไปทำงฉำงเฮิน่อย่ำงตกใจ เสยีงนีฟั้งแล้วไม่แตกต่ำง 

กับรองตุลำกำรในยำมปกติเลย

ฉำงเฮิ่นมีสีหน้ำสงสัย ตะวันตกดินแล้ว หรือพิษกู่จะไม่ก�าเริบ

พอเข้ำประตไูปแล้ว ฉำงเฮิน่เห็นชงิโม่เหยียนน่ังอยู่บนเตยีง มองมำ 

ที่นำงด้วยสีหน้ำงุนงงเช่นกัน

"รองตุลำกำร นี่มัน..."

ชงิโม่เหยียนมองดูจอมกู่บนแขนซ้ำย "ข้ำก็ไม่รูว่้ำเกิดอะไรขึน้ พิษกู่ 

ไม่ได้ก�ำเริบ"

ฉำงเฮิ่นรีบเข้ำไปตรวจชีพจรให้เขำ

"ไม่ถูกสิ พิษกู่ยังอยู่" ฉำงเฮิ่นลูบปลำยคำงพลำงใช้ควำมคิด

"เหตุใดมันจึงไม่ก�ำเริบ" ชิงโม่เหยียนถำม

ฉำงเฮิน่ขมวดคิว้แน่น ทันใดนัน้ก็ตบมอืพร้อมเอ่ยข้ึนว่ำ "ข้ำรูแ้ล้ว!"

ชิงโม่เหยียนมองไปทำงฉำงเฮิ่น

"เพรำะคืนนั้นจอมกู่เคยออกจำกร่ำงของท่ำน" ฉำงเฮิ่นเรียงล�ำดับ

ควำมคิด "แล้วมันฆ่ำนักหุ่นเวทอย่ำงไร ตำมที่พวกเสวียนอวี้กลับมำเล่ำ  

หลังจำกพวกเขำเข้ำไปในสุสำนโบรำณไม่เห็นศพของนักหุ่นเวท"

ชิงโม่เหยียนแววตำเคร่งเครียดเล็กน้อย "จอมกู่กินเขำไปหมด"

ฉำงเฮิ่นดวงตำเปล่งประกำย "ถูกต้อง! เพรำะเหตุผลนี้!"

ชงิโม่เหยียนรูส้กึตำมไม่ทันควำมคิดของฉำงเฮิน่ "เจ้ำคดิจะพูดอะไร 

กันแน่"
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"จอมกู่ก่อนหน้ำนี้อยู่ในตัวท่ำน มันหิวจนตื่นจำกกำรหลับจ�ำศีล 

จึงได้ท�ำให้พิษก�ำเริบ แต่ครั้งนี้มันออกมำหำอำหำรกินเองแล้ว"

ชิงโม่เหยียนตะลึงไปครู่ใหญ่ จึงเอ่ยเสียงเบำว่ำ "เจ้ำคิดจะพูดว่ำ 

วันหน้ำถ้ำต้องกำรยับยั้งกำรก�ำเริบของพิษกู่ ข้ำต้องปล่อยจอมกู่ออกมำ 

ให้มันไปหำของกินหรือ"

"ถูกต้อง" ฉำงเฮิ่นย่ิงคิดย่ิงตื่นเต้น "มันกินอิ่มแล้วก็จะไม่ก่อเรื่อง 

ย่อมไม่ท�ำร้ำยร่ำงกำยของท่ำนอกี คดิว่ำฉงเหนียงเหล่ำนัน้ก็คงเลีย้งหนอนกู่ 

แบบนีเ้ช่นกัน พวกนำงใช้พวกมนัในกำรต่อสู ้พวกมนักนิศตัรแูล้วจะกลบั

เข้ำมำอยูใ่นร่ำงกำยของฉงเหนียง ขอเพียงพวกมนักนิอิม่ท้องก็จะไม่ท�ำร้ำย

ร่ำงนำยของพวกมนั ถ้ำฉงเหนยีงอ่อนแอเกินไปก็จะถูกหนอนกู่ในร่ำงกำย 

กินไปเสียก่อน...ที่แท้หมำยถึงเรื่องนี้เอง!"

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้วแน่นขึ้น "ควำมหมำยของเจ้ำก็คือวันหน้ำข้ำ 

ต้องปล่อยจอมกู่ออกมำกินคนบ่อยๆ อย่ำงนั้นหรือ"

ฉำงเฮิน่ตกใจ รบีกระแอมกลัว้คอก่อนจะกล่ำวตอบ "อำจจะเปลีย่น 

เป็นกินสัตว์บ้ำงก็ได้"

ชิงโม่เหยียนกุมขมับ เหตุใดจึงรู ้สึกเหมือนเขำจะกลำยเป็น 

สัตว์ประหลำดแล้ว ยังต้องกินคนอีกด้วย...

"แต่ข้ำยังไม่รู้ว่ำจะปล่อยจอมกู่ออกมำได้อย่ำงไร" ชิงโม่เหยียนพูด 

ตำมควำมจริง "ครั้งนี้ที่ปล่อยจอมกู่ออกมำเป็นเรื่องไม่ได้คำดคิดไว้"

หำกไม่ใช่นักหุ่นเวทร่ำยคำถำบนตัวเขำ บีบจอมกู่ออกมำ เขำก็ 

ไม่รู้ว่ำจอมกู่จะร้ำยกำจเช่นนี้

ทัง้สองคนก�ำลงัพูดกันอยู่ก็มเีสยีงดัง 'หง่ำว' ดงัมำจำกนอกหน้ำต่ำง
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ชิงโม่เหยียนกับฉำงเฮิ่นเงยหน้ำมองออกไปนอกหน้ำต่ำงพร้อมกัน

"หง่ำว..." เสยีงร้องยำวประหลำดของแมวตัวผูฟั้งดนู่ำกลวัเป็นพิเศษ

ในค�่ำคืนเช่นนี้

"เสวียนอวี้!" ชิงโม่เหยียนตะโกนด้วยน�้ำเสียงเย็นชำ

ผ่ำนไปครู่ใหญ่เสวียนอวี้จึงมำปรำกฏตัวท่ีหน้ำประตู ไม่รอให ้

ชิงโม่เหยียนสอบถำมก็รำยงำนเองว่ำ "ซื่อจื่อ กลำงลำนเรือนไม่รู้ว่ำม ี

แมวป่ำมำกมำยมำจำกทีใ่ด ล้วนวิง่ไปทำงห้องของคณุหนูหรกัูนหมดแล้ว 

ข้ำก�ำลังส่งคนไปไล่อยู่ขอรับ"

ได้ฟังค�ำพูดนีแ้ล้วฉำงเฮิน่ก็เกือบจะหวัเรำะออกมำ นำงใช้แขนเสือ้ 

บังเอำไว้ กลัวว่ำชิงโม่เหยียนจะมองออก ในเวลำนี้จะล่วงเกินเขำไม่ได้

ชงิโม่เหยียนขบกรำมแน่น "น่ีนำงอยูใ่นสภำพชะมดเชด็อกีแล้วหรือ"

เสวียนอว้ีพูดอย่ำงจนหนทำง "ข้ำไม่รู้ขอรับ" เขำเป็นบุรุษ ตอนท่ี 

ชิงโม่เหยียนไม่อยู่ เขำไม่กล้ำเข้ำไปในห้องของหรูเสี่ยวนันเลย นำงเป็น 

'คนพิเศษ' ตอนซื่อจื่อไม่อยู่มักจะสวมเสื้อผ้ำผิดบ่อยครั้ง ก่อนหน้ำนี้สวม

เพียงเสื้อบำงก็ยังกล้ำวิ่งออกมำ เขำไม่อยำกเดินทะเล่อทะล่ำเข้ำห้องไป

พบสภำพหรูเสี่ยวนันสวมเสื้อผ้ำไม่เรียบร้อย

ฉำงเฮ่ินเอ่ยเตือนเสยีงเบำ "คงเป็นช่วงระดูของคณุหนหูรูมำถึงแล้ว"

ได้ฟังค�ำพูดนี้แล้วชิงโม่เหยียนก็สงบน่ิงต่อไปไม่ไหว ช่วงปกต ิ

เปลี่ยนร่ำงเป็นชะมดเช็ดยังไม่เป็นไร แต่อยู่ในช่วงระดูของนำง...เกรงว่ำ 

แมวป่ำทั้งต�ำบลคงจะถูกกลิ่นหอมบนตัวนำงชักน�ำมำจนหมด

เสวียนอว้ีแทงมีดตรงเข้ำเป้ำ "ซื่อจื่อ ในป่ำนอกต�ำบลยังมีแมวป่ำ 

อีกไม่น้อยเลย"
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ในสมองของคนทั้งสำมปรำกฏภำพ 'ควำมคึกคัก' อย่ำงมำกขึ้นมำ 

ทันใด แมวป่ำแมวภูเขำเต็มเรือนไปหมด ล้วนมำรวมตัวกันนอกหน้ำต่ำง

ห้องของหรูเสี่ยวนัน เกิดอำกำรติดสัดไปต่ำงๆ นำนำ

เสวียนอว้ีกับฉำงเฮิ่นทนไม่ไหวลอบมองสีหน้ำชิงโม่เหยียนโดย

พร้อมกัน

"ฉำงเฮิน่ เจ้ำกบัเสวยีนอว้ีไปท่ีห้องหรเูสีย่วนัน..." ชงิโม่เหยียนพูดอย่ำง 

ยำกล�ำบำก

ฉำงเฮิ่นรอฟังค�ำพูดต่อไปของชิงโม่เหยียน แต่ผ่ำนไปครู่ใหญ่กลับ 

ไม่เห็นเขำพูดอะไรต่อ

รองตุลาการ ท่านคิดจะท�าอะไรกันแน่ มีอะไรพูดมาตามตรง 

ให้ชัดเจนไม่ได้หรือ ก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้เป็นเช่นนี้นี่นา

ฉำงเฮิ่นกับเสวียนอวี้มีสีหน้ำเคืองขุ่น

ในตอนนีเ้องมผีูก้ล้ำตำยคนหน่ึงรบีร้อนว่ิงเข้ำประตูมำ "ท่ำนเสวยีนอว้ี 

ท่ำนรบีไปดสูกันิดเถอะ แมวป่ำล้อมห้องของคุณหนหูรไูว้ หน้ำต่ำงถูกข่วน

ขำดหมดแล้วขอรับ"

เสวียนอวี้ตกใจอย่ำงมำก "ส่งคนไปไล่แล้วไม่ใช่หรือ"

ผูก้ล้ำตำยเงยหน้ำขึน้ ทกุคนตกใจทีเ่หน็บนใบหน้ำของเขำมรีอยข่วน 

สองสำมรอยทิ้งไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งยังมีครำบเลือดติดอยู่ด้วย

"แมวป่ำพวกน้ันเหมือนบ้ำคลั่ง พวกเรำไล่ไปแล้วและฟันตำยไป

จ�ำนวนหนึ่ง แต่พวกมันไม่กลัวตำยเอำเสียเลยขอรับ"

"กลิ่นหอมนั่นยั่วยวนใจมำกกว่ำจริงๆ" ฉำงเฮิ่นพึมพ�ำหนึ่งประโยค 

เติมเกลือใส่ปำกแผลของชิงโม่เหยียนอย่ำงไม่หวั่นเกรงใดๆ เลย
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ชิงโม่เหยียนพลิกเปิดผ้ำห่มในทันที ท�ำให้เสวียนอว้ีตกใจ "ซื่อจื่อ 

ท่ำนยังบำดเจ็บอยู่ ลงจำกเตียงไม่ได้นะขอรับ"

ฉำงเฮิ่นเห็นดังน้ันจึงพูดว่ำ "ข้ำกับเสวียนอว้ีจะไปดูสักหน่อย  

รองตลุำกำรอย่ำขยับส่งเดชจะดีกว่ำ กระดูกจะได้ไม่เคล่ือนจนต้องต่อใหม่"

ชงิโม่เหยียนจ�ำต้องมองดูฉำงเฮิน่กับเสวียนอว้ีเดินออกนอกประตไูป

นอกหน้ำต่ำงมีเสียงแมวร้องค�ำรำมระงม เขำฟังแล้วรู้สึกว้ำวุ่นใจ

อย่ำงมำก

พวกเสวียนอวี้ออกไปรำวครึ่งถ้วยชำจึงกลับมำ

หลังจำกฉำงเฮิ่นเข้ำห้องมำ เสวียนอวี้ท่ีอยู่ข้ำงนอกก็รีบปิดประตู 

เสียงพุ่งชนตึงๆ ดังขึ้นพักหน่ึง จำกน้ันก็ตำมมำด้วยเสียงร้องครวญของ

แมวหลำยครัง้ คดิว่ำเสวียนอวีค้งน�ำคนก�ำจดัแมวท่ีตำมกล่ินหอมน้ันไปแล้ว

ฉำงเฮิ่นมือถือกรงเหล็ก บนนั้นพันผ้ำไว้ชิ้นหนึ่ง

ชิงโม่เหยียนเห็นกรงนั้นแล้วก็หงุดหงิดข้ึนมำทันที "นี่เป็นควำมคิด

ของใคร!"

เจ้ำตวัเลก็ของเขำต่อให้เป็นตัวสร้ำงปัญหำ ก็มเีพียงเขำเท่ำนัน้ท่ีขัง

นำงได้ เหตุใดจึงจับนำงใส่กรงเช่นนี้!

บนตัวฉำงเฮิ่นมีรอยแผลเช่นกัน เสื้อผ้ำถูกแมวข่วนไปหลำยแห่ง 

"รองตุลำกำรท่ำนอย่ำเพิ่งโมโห ฟังข้ำพูดจบก่อน"

นำงวำงกรงไว้บนตู้ตรงหัวเตียง "วิธีนี้เสี่ยวนันเป็นคนขอเอง"

"อะไรนะ" ชิงโม่เหยียนคิดว่ำตนเองฟังผิดไป

"ห้ำวันก่อน หลังจำกนำงกลับไปก็ให้เสวียนอว้ีหำกรงให้หนึ่งใบ 

จำกน้ันก็เข้ำไปอยู่ในน้ัน เพรำะพวกเสวียนอว้ีไม่กล้ำเข้ำไปในห้อง อำหำร



123

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

ทกุวนัก็วำงไว้เพียงตรงประตู ดังนัน้จงึไม่มใีครรูว่้ำหลำยวนัมำนีน้ำงอยู่แต่

ในกรงนี้"

ฉำงเฮิ่นค่อยๆ คลำยผ้ำที่พันกรงออก แล้วถอยออกจำกห้องไป

เงียบๆ

ตอนทีช่งิโม่เหยียนเหน็เจ้ำก้อนขนท่ีนอนขดอยู่ในกรงก็ตกตะลงึไป

ชะมดเช็ดในกรงสีขนขมุกขมัว ท่ำทำงซึมเซำ เหมือนผอมลงไป 

ไม่น้อย
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ในห้องเงยีบสงดั นอกหน้ำต่ำงมเีสยีงร้องโหยหวนของแมวป่ำ ท�ำลำย

บรรยำกำศอยู่บ้ำง

ชิงโม่เหยียนเปิดประตูกรง

หรูเสี่ยวนันขดตัวกลม ขยับตัวหันหลังให้เขำ

พอชงิโม่เหยียนเห็นกำรกระท�ำของนำงเช่นน้ีแล้ว ในใจเขำก็รำวกับ

มไีฟปะทขุึน้มำ เขำให้คนไปรบันำงมำแล้ว แต่นำงกลบัท�ำเช่นนีกั้บเขำหรือ

"ออกมำ" เขำเคำะประตูกรง

เจ้ำตัวเล็กข้ำงในไม่สนใจเขำ กลับขดตัวแน่นยิ่งขึ้น

ชิงโม่เหยียนโมโหยิ่งกว่ำเดิม "ยังกล้ำชักสีหน้ำใส่ข้ำอีกหรือ"

หรูเสี่ยวนันไม่ขยับเขยื้อน

ชงิโม่เหยียนเปิดประตูกรง คว้ำตัวนำงออกมำโดยไม่พูดพร�ำ่ท�ำเพลง 

ยังคงเป็นกำรคว้ำหลังคอของนำง แต่มือสัมผัสน้ันแตกต่ำงจำก 

319
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ก่อนหน้ำนี้มำก

ผิวหนังแห้งเหี่ยว ไม่มีเนื้อหนังให้จับได้เต็มไม้เต็มมือ นางผอมจน 

เป็นเช่นนีโ้ดยไม่รูเ้นือ้รูตั้วเลยหรอื หลายวันมาน้ีนางท�าอะไรอยู่ นางไม่ได้

กินอะไรเลยหรือ

ชิงโม่เหยียนยื่นมือไปลูบท้องของนำง

หรูเสี่ยวนันร้อง "จี๊ดๆ" สองที เป็นเสียงที่ไม่มีชีวิตชีวำ ไม่มีพลังชีวิต

เหมือนที่ผ่ำนมำเลย

"เสวียนอวี้" ชิงโม่เหยียนเงยหน้ำส่งเสียงเรียกไปนอกประตู

เสียงประตูดังครืนๆ แต่ไม่เห็นเสวียนอวี้เปิดประตู

"ซื่อจื่อ ท่ำนมีเรื่องอะไรสั่งได้เลยขอรับ ข้ำไม่กล้ำเปิดประตูจริงๆ...

แมวป่ำมำกเหลือเกิน..." เสียงสิ้นหวังของเสวียนอว้ีดังมำจำกนอกประตู 

ผสำนกับเสียงร้องเจ็บปวดของคนใต้บังคับบัญชำท่ีถูกแมวป่ำข่วน ยังมี

เสียงร้องโหยหวนของแมวที่ถูกฟันอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย

พอคิดว่ำกลำงลำนเรือนคงวุ่นวำยไปทั่ว ชิงโม่เหยียนก็มุมปำก

กระตุกสองที

เจ้ำตัวเล็กไม่ยอมเปลี่ยนร่ำงเป็นคน ประกอบกับเป็นช่วงระดูของ 

นำงอีก...หำกไม่ยอมกินอำหำรอีกจะได้อย่ำงไรกัน

เขำวำงหรูเสี่ยวนันลงบนผ้ำห่ม หรูเสี่ยวนันขยับตัวอย่ำงล�ำบำก 

คิดจะจำกไป

"ยังคิดจะไปที่ใดอีก" ชิงโม่เหยียนตะคอกเสียงเข้ม

หรเูสี่ยวนนัไมก่ลำ้ขยบัอกี ขดตวัอยู่ตรงนัน้ส่งเสยีงรอ้งใสเ่ขำอย่ำง

น่ำสงสำร
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เสยีงนัน้ทัง้อ่อนแรงและเบำหววิ เพรำะผอมลงไปมำกดวงตำของนำง 

จึงโตเป็นพิเศษ กลมกลิ้งเขียวสุกใส ต่อให้เป็นคนที่ใจแข็งเห็นแล้วก็ 

อดใจสั่นไม่ได้

"เปลี่ยนร่ำงกลับมำเดี๋ยวนี้" ชิงโม่เหยียนสั่ง

หรเูสีย่วนนัท่ำทำงหงอยๆ ก้มหน้ำลง แม้แต่ตัวนำงเองยังไม่รูต้วัเอง

เลยว่ำกำรถูกเขำรังเกียจจะท�ำให้เสียใจมำกเพียงนี้

ทีผ่่ำนมำนำงอยำกจะเปลีย่นร่ำงเป็นคนทกุขณะจิต ไม่อยำกใช้ชวิีต 

เหมือนสัตว์ตัวหน่ึงอีก แต่นับจำกวันนั้น นำงก็ไม่อยำกเปล่ียนร่ำงกลับ

เป็นคนอีกแล้ว เหมือนกับว่ำมีเพียงกำรท�ำเช่นนี้นำงจึงจะลืมทุกอย่ำงได้ 

แม้แต่อำหำรก็ไม่นึกสนใจกินอีกเลย

นำงยังให้เสวียนอวี้หำกรงมำใบหน่ึงและขังตนเองเอำไว้ เช่นน้ี 

ต่อให้เป็นช่วงระด ูแมวป่ำเหล่ำนัน้ก็เข้ำมำไม่ได้ ไม่สำมำรถแตะต้องนำงได้

นำงขดตัวนอนสะลึมสะลืออยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืน

"นันนัน" เสียงท่ีคุ้นเคยดังขึ้น นอกจำกปู่จอมเวทเฒ่ำแล้ว มีเพียง

คนเดียวที่เรียกชื่อนี้ของนำง

เป็นชิงโม่เหยียนหรือ

จะเป็นไปได้อย่ำงไร เขำไม่อยำกเห็นหน้ำนำงแล้ว นำงสร้ำงควำม

ยุ่งยำกให้เขำมำกมำยและยังท�ำให้เขำเกือบถูกนักหุน่เวทฆ่ำตำยอกีด้วย 

เขำเกลียดนำงแล้วกระมัง

"นันนันตื่นสิ"

มีคนยัดของอะไรใส่ปำกของนำง

หวานจัง...
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โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

ไม่รู้ว่ำเป็นของว่ำงอะไร เข้ำปำกแล้วละลำยทันที

"เอ๊ือก..." นำงกลนืของในปำกลงท้อง ไม่ได้กินข้ำวมำหลำยวันแล้ว 

ในกระเพำะว่ำงเปล่ำ พออำหำรตกถึงท้องก็เริ่มปวดท้องขึ้นมำ

นำงหันหน้ำ หลบมือของใครบำงคน และซุกหน้ำขดตัว

ชิงโม่เหยียนมองดูก้อนขนตัวสั่นเทำท�ำอะไรไม่ถูก แล้วตะโกนส่ัง

ให้เสวียนอวี้ไปตำมฉำงเฮิ่นมำ

นอกประตูมเีสยีงดังปึงๆ ปังๆ อยู่พักหนึง่ กว่ำจะแง้มประตเูปิดออก

ได้ไม่ง่ำยนัก ฉำงเฮิ่นถูกคนยัดเข้ำห้องมำ

"รองตลุำกำร ท่ำนรบีเกลีย้กล่อมให้คณุหนูหรเูปลีย่นร่ำงกลบัมำเถอะ"

พอชิงโม่เหยียนเห็นสภำพของฉำงเฮิ่นชัดเจนแล้วก็ตกตะลึง บน 

เสื้อคลุมของฉำงเฮิ่นเต็มไปด้วยรอยข่วนของแมวป่ำ มีหลำยจุดที่ถูก

กระชำกจนขำด

เพรำะหรเูสีย่วนนัอยู่ในช่วงระด ูกลิน่ชะมดเชด็บนตัวจงึรุนแรงมำกข้ึน 

ทั้งห้องเต็มไปด้วยกลิ่นหอม แมวป่ำข้ำงนอกเหล่ำนั้นแทบเป็นบ้ำ อยำก

จะมุดเข้ำมำในห้องโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้วพูดว่ำ "เจ้ำมำดูทีซิ เหตุใดนำงจึงไม่ยอมกิน

อะไร"

ฉำงเฮิน่ขยับเข้ำไปอย่ำงไม่ยินดนีกั เริม่ด้วยกำรลูบท้องของหรูเส่ียวนัน 

ก่อน แล้วตั้งใจฟังเสียงหัวใจเต้นของนำง

"คุณหนูหรูร่ำงกำยไม่เป็นอะไรมำก ก็แค่หิวหลำยวันเกินไปจึงรู้สึก

ท้องไส้ปั่นป่วน กินอำหำรสักนิดก็ไม่เป็นไรแล้ว"

"แต่ว่ำ...เหตุใดนำงจงึไม่ยอมกินอะไรล่ะ" ชงิโม่เหยียนเอ่ยถำมด้วย
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ควำมสงสัย

ฉำงเฮ่ินถอนหำยใจไร้เสียง "ปมในใจต้องรักษำด้วยยำใจ เรื่องนี ้

ต้องดูที่ตัวรองตุลำกำรแล้ว"

ชงิโม่เหยียนหน้ำน่ิงไป ดท่ีูตวัเขำหรอื ตอนเริม่แรกคนท่ีรูส้กึเศร้ำใจ

คือเขำไม่ใช่หรือ...เหตุใดสุดท้ำยกลำยเป็นควำมผิดของเขำไปได้

ฉำงเฮิ่นแอบย้ิมเมื่อเห็นชิงโม่เหยียนนวดขมับขำ้งหนึ่ง "คุณหนูหรู

ช่วงหลำยวันนี้ควรจะกินอำหำรเหลว อีกครู่ข้ำจะให้คนเตรียมอำหำร 

อ่อนๆ เช่นพวกข้ำวต้ม แต่สภำพกำรณ์ข้ำงนอกในตอนนีเ้กรงว่ำส่งเข้ำมำ 

คงจะยำกสักหน่อย"

ฉำงเฮิ่นหมุนตัวเดินจำกไป ก่อนออกนอกประตูก็พลิกชำยเส้ือข้ึน 

มำปิดหัวของตนเองเอำไว้

เสวียนอว้ีแง้มประตูเล็กน้อย ย่ืนมือเข้ำมำคว้ำเสื้อของฉำงเฮิ่นไว้

แล้วดึงตัวนำงออกไป

เสียงร้องตกใจของฉำงเฮิ่นดังขึ้นนอกประตูไม่หยุด รวมถึงเสียง 

เสวียนอวี้ตะคอกคนใต้บังคับบัญชำ

กลิน่ท่ีคุน้เคยโอบล้อมตวันำง แต่หรเูสีย่วนันกลบัย่ิงเศร้ำใจ เกลยีด

นำงแล้วไม่ใช่หรือ รังเกียจนำงที่เป็นตัวสร้ำงปัญหำ...เหตุใดยังดีกับนำง 

เช่นนี้อีก
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