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โม ่ เหยียน
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ภัยพิบติัได้ตกลงมาใส่สกุลอันแล้ว! กล่าวกันว่าขณะออกว่าราชการ

ฮ่องเต้ทรงพิโรธเป็นฟืนเป็นไฟ เมื่อเรื่องที่เงินของกรมอากรขาดหายไป 

สบิหมืน่ต�าลงึถูกเปิดโปงออกมา ในรายช่ือข้าราชส�านกัทีก่รมอาญาจบักุม 

มีใต้เท้าอันรวมอยู่ด้วย 

ไม่นานอนัหลงิหลงคณุหนสูามสกุลอันก็ได้รับแจ้งข่าว เหมยหรงเซวียน 

ผูช้ืน่ชอบในตัวนางนัง่รถม้าอย่างเร่งด่วนท่ีสดุมาบอกนางด้วยความร้อนใจ 

ดุจไฟเผา

เหมยหรงเซวียนเป็นบตุรชายของเหมยคงัหวัหน้าส�านักแพทย์หลวง 

เขาศกึษาวิชาแพทย์มาต้ังแต่เด็ก มวิีชาความรู้ด้านการแพทย์ท่ียอดเย่ียม 

คอยติดตามบิดาไปตรวจรักษาให้ท่านอ๋องและกุ้ยเฟยอยู่เสมอ วันหน้า

จะต้องเป็นผู้สืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษ เนื่องจากต้องเข้าออกวังหลวง

อยู่บ่อยครั้ง จึงรู้ข่าวในวังรวดเร็วเป็นพิเศษ ขันทีน้อยคนหนึ่งที่เคยได้รับ
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บุญคุณจากเหมยหรงเซวียนแอบส่งข่าวนี้ให้เขารู้

วันน้ีทันทีท่ีเขาทราบเรือ่ง ในใจก็สัน่สะท้านอย่างรุนแรง แต่ภายนอก 

สงบนิ่ง พอออกจากวังได้ก็รีบเฆี่ยนม้าห้อตะบึงมาหาหญิงงาม น�าข่าวที่

น่าตื่นตระหนกตกใจมาแจ้งแก่อันหลิงหลง

อันหลงิหลงเป็นคณุหนูสามสกุลอนั ก�าลงัอยู่ในวัยแรกสาวทีส่ดใส

งดงาม อายุสบิสีปี่ก็หน้าตาสะสวยรปูร่างสงูสะโอดสะองแล้ว พอนางได้ยิน 

ว่าบิดาถูกกรมอาญาคุมขังไว้ด้วยเหตุที่เงินสิบหมื่นต�าลึงของกรมอากร

อันตรธานไปท้ังท่ีไม่มีปีกบินหนีไปได้ ก็มีสีหน้าแปรเปล่ียนเป็นทุกข์ใจ

อย่างใหญ่หลวง

เรื่องที่นางกังวลที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว แม้จะพูดไม่ได้ว่าสกุลอัน 

ของนางมีเงินเทียมท้องพระคลังหลวง แต่ก็เรียกได้ว่ามั่งมีมหาศาล เป็น

ไปไม่ได้เลยที่ท่านพ่อจะโลภอยากได้เงินจ�านวนนั้น เร่ืองน้ีเกรงว่าคงจะ

เป็นแผนการร้ายแน่นอน 

นางนกึแค้นใจและเสยีใจ คดิไม่ถึงว่าสดุท้ายก็ยังคงช้าไปก้าวหน่ึง 

ไม่อาจช่วยท่านพ่อหลบเลี่ยงภัยพิบัติในครั้งนี้ไปได้

ตอนนัน้ท่ีท่านพ่อใช้เงินซือ้ต�าแหน่งขุนนาง ในครอบครัวมเีพียงนาง

ที่คัดค้านหัวชนฝา นางรู้ดีว่าในแวดวงขุนนางล้วนแต่หน้าเนื้อใจเสือ  

ท่านพ่อเป็นปลาตัวอ้วนในสายตาของพวกขุนนาง ปลาอ้วนตัวนี้เข้าตา

ชาวประมงแล้วจะต้องถูกเชือดแน่นอน ด้วยเหตุนี้หน่ึงปีมานี้นางจึง

ทัดทานท่านพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ให้เข้าราชส�านักเป็นขุนนางเด็ดขาด

ตั้งแต่เล็กนางก็อ่านคัมภีร์ประวัติศาสตร์มาจนช�่าชอง สติปัญญา

เฉยีบแหลมเหนอืใคร ความคิดอ่านแตกต่างจากสตรทีัว่ไปมาก นัน่เพราะ
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ตอนนางอายุได้แปดขวบ มารดาเคยพานางกับพ่ีน้องที่เป็นหญิงไปไหว้

พระท่ีวัดด้วยกัน ในตอนนัน้ในวัดมอีบุาสกิาทีเ่ทีย่วจารกิไปท่ัวมาพักอาศยั

อยู่คนหนึ่งนามว่าจิ้งกวน กล่าวกันว่าอุบาสิกาผู้น้ีมีความสามารถอัน

ปาฏิหาริย์ สามารถดูหน้าตาคนแล้วท�านายอนาคตได้

หลงัจากอบุาสกิาจิง้กวนพิจารณาหน้าตาของอนัหลิงหลงแล้วก็เชญิ 

อันฮูหยินเข้าไปในห้องพูดคยุกันเป็นการส่วนตวั บอกว่าบตุรสาวของนาง

ผูน้ี้เป็นคนมบีญุวาสนา ได้รบัการคุ้มครองจากสวรรค์ ในชวิีตจะได้พบเจอ

เรื่องแปลกประหลาด วันหน้าถ้าสกุลอันประสบภัยพิบัติ บุตรสาวผู้น้ีจะ

ช่วยแปรเปลี่ยนภัยพิบัติให้กลายเป็นเรื่องมงคล ดังน้ันจึงไม่อาจอบรม 

สั่งสอนบุตรสาวผู้นี้เช่นเดียวกับเด็กหญิงทั่วไปได้

หลงัจากอนัฮูหยนิฟังแล้วกเ็ร่งรดุกลับมาปรึกษาหารือกบันายท่าน 

แต่นายท่านอันไม่เชื่อ เห็นว่าฮูหยินของตนงมงาย คิดว่าอุบาสิกาจิ้งกวน

ผูน้ัน้เหน็แก่ทรพัย์สนิเงนิทองของสกุลอนั จงึคดิจะประจบเอา ทว่าอนัฮหูยิน 

กลับปักใจเชื่อไม่คลอนแคลน เมื่อสามีไม่เห็นด้วยจึงไปปรึกษาหารือกับ

อบุาสกิาจิง้กวนท่ีวัดอกีครัง้ ในทีส่ดุก็ตัดสนิใจส่งบตุรสาวมาอยู่ทีวั่ด กราบ

อุบาสิกาจิ้งกวนเป็นอาจารย์ และฝากฝังให้นางช่วยอบรมสั่งสอน

หลังจากนายท่านอันทราบเรื่องก็เพียงแค่นหัวเราะออกมาค�าหนึ่ง

อย่างไม่เห็นเป็นเรื่องส�าคัญ แล้วแต่ฮูหยินจะตัดสินใจ ขอเพียงฮูหยิน

พอใจก็พอ ด้วยเหตุนีต้ั้งแต่อายุแปดขวบอนัหลิงหลงก็มาพักอาศยัอยู่ทีวั่ด 

ศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์

คุณหนูบ้านอื่นเรียนศิลปะการเย็บปักถักร้อย เล่นหมากล้อม  

ดีดพิณ คัดอักษร วาดภาพ แต่ที่นางเรียนคือปีนต้นไม้ ว่ายทวนน�้า  

Page ����������������������.indd   9 11/9/2561 BE   15:04



10

เคียงท่านดั่งเคียงเสือ

จับแมลง จับปลา ขณะที่คุณหนูบ้านอื่นก�าลังอ่านจรรยาสตรี* สิ่งที่นาง

อ่านกลบัเป็นพงศาวดารเกรด็ประวัตศิาสตร์ รวมท้ังเร่ืองแปลกมหัศจรรย์

สนุกสนานจากที่ต่างๆ ที่อาจารย์เล่าให้นางฟัง

ความรูท่ี้อาจารย์สอนให้นางกว้างขวางมากมาย อนัหลิงหลงช่ืนชอบ 

เป็นท่ีสดุ เวลาอยู่บ้าน ผูใ้หญ่เอาแต่ห้ามนาง ส่ิงน้ีท�าไม่ได้ ส่ิงน้ันก็ท�าไม่ได้ 

ถูกจ�ากัดไปเสียทุกอย่าง แต่อาจารย์กลับไม่บังคับกะเกณฑ์อะไรนาง

ตอนกลางคืนอาจารย์พานางขึ้นเขาไปดูดาวและปรากฏการณ์

ธรรมชาติ บอกถึงหลักการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของฤดูท้ังส่ีและการ

โคจรหมุนเวียนของดวงดาวให้นางฟัง ตอนกลางวันก็ให้นางแต่งตัวเป็น

เด็กหนุ่ม พาไปเที่ยวดูโลกภายนอก ดูความทุกข์ยากของชาวบ้านและ

ชวีติความเป็นอยู่หรหูราฟุ่มเฟือยของผูม้อี�านาจราชศกัดิ ์พูดถึงความเศร้า

โศกจากการพลัดพรากและความปีติยินดีที่ได้หวนกลับมาพบกัน เมื่อมี

วาสนาย่อมได้พบเจอกัน เมื่อสิ้นสุดวาสนาย่อมต้องแยกจากกัน ให้นาง

เข้าใจถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้ของโลกมนุษย์

ภายใต้การอบรมสัง่สอนของอาจารย์ท่ีไม่มสีิง่ใดมาผกูมดั อนัหลิงหลง 

ก็ค่อยๆ เข้าใจแล้วว่าตนมีชีวิตอยู่ในโลกสองโลก...หน่ึงก็คือโลกที่นางมี

ฐานะเป็นคณุหนูสามสกุลอนัซึง่ไร้อสิระและเตม็ไปด้วยข้อบงัคบั ส่วนอกี

โลกหนึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยอิสระ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของตน

โลกใบนัน้กว้างใหญ่ไพศาล สายตาของนางก็เปลีย่นเป็นกว้างและ

ยาวไกลย่ิงขึ้น เมื่อหัวใจใหญ่ข้ึนก็มีความบ้าระห�่ามากขึ้น ด้วยเหตุนี้

อาจารย์จึงเริ่มสอนนางให้นั่งสมาธิ ขัดเกลาความอดทน ให้นางมีนิสัยที่

* จรรยาสตรี เป็นหนังสือที่ปันเจา นักประวัติศาสตร์หญิงคนแรกของจีนในสมัยฮั่นตะวันออกเขียนขึ้นมาเพื่อ

ใช้อบรมสั่งสอนในสิ่งที่สตรีพึงกระท�า
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ข่มกลั้นได้ปล่อยวางไว้ มีแต่การรู้จักยับย้ังควบคุมตัวเองจึงจะมองเห็น

ทุกสิ่งได้ชัดเจน

เมื่อมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน จิตใจย่อมสงบนิ่ง เมื่อสงบนิ่ง ย่อม

มีอิสระไม่ถูกผูกมัด

ในวันเกิดอายุครบสิบสามของนาง อาจารย์ก็จากไป อาจารย์บอก

ว่าสิ่งที่ควรสอนนางก็สอนหมดแล้ว หลังจากนี้นางต้องพึ่งพาสติปัญญา

ของตัวเอง

ในใจอันหลิงหลงหวาดหวั่น อยากจะตามอาจารย์ไปทั่วทุกสารทิศ 

ไม่ปรารถนาจะเป็นสตรท่ีีอยู่แต่ในเหย้าในเรอืน นัง่รอคนมาสูข่อ ถูกจ�ากดั

อาณาบริเวณให้อยู่แต่ในบ้าน ใช้ชีวิตเช่นนี้ไปทั้งชีวิต

อาจารย์กลับบอกนาง วาสนาความเป็นศิษย์อาจารย์ของพวกนาง

ได้หมดลงแล้ว ย่อมมีวาสนาใหม่รอนางอยู่ ก่อนจากไปอาจารย์ได้มอบ

ค�าพูดประโยคหน่ึงให้นาง บุปผาดอกหน่ึงคือโลกใบหนึ่ง* อย่าปล่อย 

ให้จิตใจแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ย่อมพลิกชะตาฟ้าดินได้

อาจารย์จากไปแล้ว และนางก็จดจ�าค�าพูดประโยคนี้ไว้ กลับ

คฤหาสน์สกุลอันไปเป็นคุณหนูสามของนางต่อไป

นางเข้าใจถึงหลักเหตุผลที่ว่าไม้ใหญ่ย่อมรับลม** แม้นางจะ 

มีความรู้และเฉลียวฉลาดกว่าสตรีท่ัวไป แต่ก็รู้จักที่จะไม่ท�าตัวโดดเด่น  

รู้รักษาตัวรอดจึงจะสงบสุขได้ยาวนาน

เพียงเสียดายท่านพ่อถูกอ�านาจและอิทธิพลท�าให้ลุ่มหลง หูตามัว 

* มาจากค�ากล่าวในศาสนาพุทธที่ว่า ’สรรพสิ่งล้วนว่างเปล่าไร้ตัวตน' โลกประกอบขึ้นมาจากสิ่งเล็กๆ ถ้าใจ

เราว่างเปล่า ดอกไม้ดอกหนึ่งก็คือโลกใบหนึ่ง

** ไม้ใหญ่ย่อมรับลม หมายถึงผู้ที่มีชื่อเสียงเงินทองมักจะดึงดูดคนได้ง่าย น�ามาซึ่งความยุ่งยากวุ่นวาย
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ไม่ฟังค�าทัดทานของนาง

อันหลงิหลงแม้จะตืน่ตระหนกตกใจ แต่จากการฝึกฝนกับอบุาสกิา

จิง้กวนมาหลายปี นางได้บ่มเพาะตนเองให้มคีวามสุขุมคมัภีรภาพมานาน

แล้ว ท้ังยังรักษาความสงบเยือกเย็นไว้ได้ กลับเป็นเหมยหรงเซวียนท่ีดู 

ตื่นเต้นกระวนกระวายยิ่งกว่านางเสียอีก

"ฝ่าบาททรงชิงชังขุนนางทุจริตที่สุด ท่านลุงอันถูกจับ เกรงว่าจะ

ท�าให้พวกเจ้าทัง้ครอบครวัต้องประสบภัยพิบตัไิปด้วย ถ้ารู้แต่แรกข้าก็จะ

ขอให้ท่านพ่อมาทาบทามสู่ขอ ถ้าแต่งเจ้าเข้าบ้านเร็วหน่อย ต่อให้ฮ่องเต้

กริว้สกุลอัน แต่เจ้าเป็นบตุรสาวทีแ่ต่งออกไปแล้ว อกีอย่างท่านพ่อข้าเป็น

หวัหน้าส�านักแพทย์หลวงทีฝ่่าบาทให้ความส�าคญั เจ้าย่อมไม่ต้องเดือดร้อน 

หลบพ้นภัยพิบัติในครั้งนี้ไปได้"

เหมยหรงเซวียนพูดจนขอบตาแดงแล้ว เขานึกเสียใจที่ตนเอง 

ตัดสินใจไม่รวดเร็วพอ นึกต�าหนิตัวเองอย่างมาก

อันหลงิหลงแอบทอดถอนใจ นางใจไม่แข็งพอจะบอกเขา ต่อให้เขา

อยากแต่งกับนาง แต่นางไม่ได้อยากแต่งกับเขาแม้แต่น้อย ดังนั้นจึงได้

แต่ปลอบโยนเขาอย่างนุ่มนวล

"พ่ีเหมย เรื่องนี้ไม่ต�าหนิท่าน ตอนน้ันท่านพ่อตั้งใจจะให้ข้าแต่ง 

เข้าจวนผูบ้ญัชาการกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวงฝ่ายซ้าย อย่าว่าแต่ท่านพ่อ 

ของข้าไม่รับปาก ท่านพ่อของท่านก็คงไม่ยินดี"

หมอหลวงเหมยในฐานะหวัหน้าส�านักแพทย์หลวง แต่ไรมาก็คิดจะ

ปลูกฝังบุตรชายให้เป็นขุนนางในต�าแหน่งผู้ช่วยหมอหลวง และดูถูก 

สกุลอนัทีใ่ช้เงนิซือ้ต�าแหน่งขนุนาง ย่อมไม่มทีางจะพยักหน้ายอมให้พ่ีเหมย 
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แต่งนางเข้าบ้าน

เรือ่งนีอ้นัหลงิหลงมองเห็นได้ชดัเจนกว่าเหมยหรงเซวียนมาโดยตลอด 

แม้เหมยหรงเซวยีนจะรกันางอย่างลกึซึง้ แต่ความรักยามอยู่ต่อหน้าอ�านาจ 

แล้วก็ไม่มนี�า้หนักใดๆ เซวยีนหยวนฉ ีผูบ้ญัชาการกองก�าลังรกัษาเมืองหลวง 

ฝ่ายซ้ายทีม่อี�านาจและอทิธิพลจงึจะเป็นไม้ลอยน�า้ทีจ่ะช่วยสกุลอนัยาม

จมน�า้ได้ น่ีเป็นเรือ่งเดยีวท่ีตอนน้ันท่านพ่อยอมเชือ่ฟังค�าขอของนาง รบัปาก 

จะเกี่ยวดองกับผู้บัญชาการฝ่ายซ้ายโดยให้นางแต่งกับเขา

หากนางเป็นภรรยาของเซวียนหยวนฉี ย่อมมีโอกาสที่สกุลอันจะ

หลบเลีย่งโชคชะตาทีจ่ะถูกยึดทรพัย์ได้ ถึงหลบเลีย่งไม่ได้ อย่างน้อยก็ได้

รับการแจ้งเตือนก่อนเกิดเรื่อง

แต่เสยีดายทีน่างเอือ้มไม่ถงึผูบ้ญัชาการกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวง

ฝ่ายซ้าย เซวียนหยวนฉี หายนะของสกุลอันก็มาถึงตัวแล้ว และในที่สุด

นางก็เข้าใจว่าเพราะเหตุใดก่อนหน้าน้ีคร่ึงเดือนเซวียนหยวนฉีจึงปฏิเสธ

การเจรจาเรื่องการแต่งงานของสกุลอัน เกรงว่าตอนนั้นเขาคงรู้ข่าวคราว

บ้างแล้วกระมัง

"หลงเอ๋อร์ เจ้าไม่ต้องวิตก ข้าจะไปขอร้องท่านพ่อให้เขาคิดหาทาง

ช่วยท่านลงุอนั ไม่ เช่นนีช้้าเกินไป ไม่สูเ้จ้าไปด้วยกันกับข้า" เหมยหรงเซวียน 

กุมมือนุ่มนิ่มของนางด้วยความรู้สึกลึกซึ้ง "เจ้าไปหลบที่บ้านข้าก่อน ถ้า

สกุลอนัไม่เป็นไร ข้าค่อยส่งเจ้ากลบัมา ถ้าเกิดเรือ่งขึน้จรงิ ข้าจะได้ปกป้อง

เจ้าได้"

เวลานี้ทั้งสองแอบพบกันอยู่ในป่าที่ภูเขาด้านหลังจวนสกุลอัน  

อันหลงิหลงได้รบัจดหมายทีใ่ห้คนน�ามาส่งให้จงึได้ออกมาพบเขา ตอนนี้
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รูแ้ล้วว่าภยัพิบติัก�าลงัจะมาถึง นางจะหนเีอาตวัรอดตามล�าพังได้อย่างไร

อย่าว่าแต่นางเห็นเหมยหรงเซวียนเป็นเพียงพ่ีชายมาแต่ไร แม้จะ 

รู้ว่าเขารักนาง นางก็ได้แต่ซาบซึ้งใจแต่ไม่มีความหว่ันไหว เพียงแต่คิด 

ไม่ถึงว่าขณะมหันตภัยก�าลงัจะมาถึง จติใจของเขากลบัยังคงเหมอืนเดมิ 

ไม่ต้องพูดถึงว่าเขารปูร่างหน้าตาสง่าผ่าเผย เพียงความจรงิใจทีม่ใีห้นาง

ก็ดีกว่าบุรุษในโลกนี้มากมายแล้ว

บุรุษที่ดีเช่นนี้ หน้าตาสุภาพเรียบร้อย วิชาความรู้ด้านการแพทย์

ยอดเย่ียมลึกล�้า อนาคตสดใส ทั้งมีใจรักมั่นต่อนาง นับเป็นตัวเลือกที่ดี

ที่สุดส�าหรับผู้จะมาเป็นสามี

น่าเสียดาย ความเป็นจริงภายใต้อ�านาจฮ่องเต้สามารถแยกพวก

นางออกจากกันได้อย่างง่ายดาย และสิ่งที่อันหลิงหลงแตกต่างจากสตรี

ทั่วไปมากท่ีสุดก็คือนางไม่เคยฝันกลางวัน และไม่คิดเพ้อเจ้อในเร่ืองที ่

ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ยิ่งไม่เพ้อฝันเรื่องความรัก

นีก็่เป็นเหตผุลทีว่่าเพราะเหตใุดนางจงึเอาเรือ่งการแต่งงานของตน

มาเป็นหมากตัวหนึง่ ก็เพียงเพราะสกุลอนัสร้างเนือ้สร้างตวัขึน้มาจากการ

ท�าการค้า จู่ๆ เปลี่ยนมาอยู่ในวงขุนนาง หนึ่งไม่มีเส้นสายผู้คน สองไม่มี

รากฐาน สกุลอันมีทรัพย์สินเงินทองแต่กลับไม่มีอ�านาจ ต้องเกาะติดคน

ที่มีอ�านาจบารมีจึงจะสามารถคุ้มครองสกุลอันให้สงบสุขไปชั่วชีวิต

นางคิดจะแต่งให้ใต้เท้าผู้บัญชาการกองก�าลังรักษาเมืองหลวงก็

เพราะต้องการจะผูกสัมพันธ์กับผู้มีอ�านาจ

ในเมืองหลวงมีผู ้บัญชาการกองก�าลังรักษาเมืองหลวงสามคน  

ต่างเป็นขุนนางทหารข้ันสี ่บังคับบญัชากองก�าลังรักษาเมอืงหลวงซ้ายขวา 
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กลาง พวกเขาเป็นเหย่ียวและสนุขัล่าสตัว์ของฮ่องเต้ กุมอ�านาจด้านการทหาร 

ในเมืองหลวง ขุนนางทหารไม่เหมือนขุนนางพลเรือนท่ีให้ความส�าคัญ

เรือ่งวงศ์ตระกูล ทรพัย์สมบติัของสกุลอนัต้องท�าให้พวกเขาจติใจหวัน่ไหว

แน่นอน ด้วยเหตุนีก้ารเก่ียวดองกับพวกเขาคนใดคนหน่ึงด้วยการแต่งงาน

จึงเป็นเรื่องเหมาะเจาะที่สุด

ใต้เท้าผูบ้ญัชาการท้ังสามท่านน้ี นางเลอืกเซวยีนหยวนฉีผู้บญัชาการ

กองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวงฝ่ายซ้ายเป็นคนแรก แต่เสยีดายเซวียนหยวนฉี

ไม่พึงใจนาง นางยังไม่ทนัหาคนมาแทน ท่านพ่อก็เกิดเร่ืองข้ึนแล้ว

แม้อันหลงิหลงจะไม่มจีติปฏิพัทธ์แบบชายหญิงต่อเหมยหรงเซวยีน 

แต่ก็มนี�า้ใจเช่นสหาย นางไม่อาจท�าร้ายเขา ทีโ่ชคดก็ีคือแม้พ่ีเหมยไม่อาจ 

คุม้ครองนางไปชัว่ชวิีต แต่ความปราดเปรือ่งเรือ่งยาของเขากลบัช่วยนาง

ได้มาก

มือนุ่มนิ่มขาวผ่องเกลี้ยงเกลาของอันหลิงหลงถูกเหมยหรงเซวียน 

กุมไว้ในฝ่ามือใหญ่ ย่ิงขับดุนมือนวลเนียนคู่นั้นให้ดูผ่องใสเป็นประกาย

ดจุหยก นางพลกิมอืมาเป็นฝ่ายกุมมอืเขา แย้มย้ิมงดงามละมนุละไมก่อน

จะเอ่ยปากเบาๆ "หนีไปได้ชั่วครู่ชั่วยาม แต่หนีไปไม่ได้ตลอดชีวิต แทนที่

จะหลบหนี ไม่สู้แก้ไข พ่ีเหมย ท่านยินดีจะช่วยข้าหรือไม่" น�้าเสียงของ

นางดุจเสียงธรรมชาติอันไพเราะ ดวงตาคู่งามสุกใสดุจจันทร์กระจ่าง  

เหมยหรงเซวยีนถูกท่าทีทีต้่องการทีพ่ึ่งพาของนางท�าให้ใจละลาย รบีผงก

ศีรษะแรงๆ 

"แน่นอน อย่าว่าแต่ช่วย ต่อให้ข้าต้องเอาชีวิตเข้าแลก..."

อันหลงิหลงปิดปากเขาเบาๆ ยับย้ังค�าพูดเอาไว้ ประกายตาของนาง
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ดุจดวงดาว มีความเด็ดเดี่ยวหนักแน่นที่ไม่มีใครสังเกตเห็น "ไม่ต้องใช้

ชวีติของท่าน เพียงช่วยข้าท�าอะไรสกัสองสามเรือ่งกพ็อ" เหมยหรงเซวยีน 

รกัและบูชานาง แต่ไรมาสิง่ใดทีน่างพูดค�าไหนก็ค�าน้ัน ไม่ว่าอะไรเขาล้วน

ฟังนางทุกอย่าง พอได้ยินก็รับค�านางอย่างไม่ลังเล

อนัหลงิหลงกระจ่างแก่ใจดี เหมยหรงเซวียนทีซ่ือ่สตัย์ผู้น้ีคอืคนเดยีว

ที่นางไว้วางใจและเชื่อถือได้ยิ่งกว่าคนหนึ่งคนใดในสกุลอันของนาง

เรื่องน้ีไม่อาจล่าช้า นางสั่งก�าชับพ่ีเหมยให้ไปช่วยนางท�าเรื่อง 

สองสามเรือ่ง หลงัมอบหมายเสรจ็ นางก็รบีหมนุตวัว่ิงตะบงึกลบัคฤหาสน์

สกุลอัน

เดมินางคดิจะไปเตอืนคนในบ้าน และปรึกษามารดาเร่ืองจะช่วยบดิา 

แต่เสียดายท่ีนางยังไม่ทันเข้าประตูบ้านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าและเสียง

ตวาดสั่งการของกองทหารดังมาแต่ไกล

เจ้าหน้าที่และทหารมาแล้ว น�าราชโองการค้นบ้านและยึดทรัพย์

ของฮ่องเต้มาด้วย

ในคฤหาสน์สกุลอันชุลมุนวุ่นวายขึ้นมา ทุกหนแห่งมีแต่เสียง 

กรีดร้องด้วยความต่ืนตระหนกตกใจและเสียงวิงวอนขอความเมตตา  

อันหลิงหลงหน้าเผือดสี เย็นเฉียบไปท้ังร่าง นางยืนอยู่กับที่ ใจดุจมีด 

เชือดเฉือน ยังคงเป็นเหมยหรงเซวียนที่ไล่ตามมาทันแล้วรั้งนางบังคับให้

หลบไป จึงไม่ถูกเจ้าหน้าที่และทหารพบเห็นได้อย่างหวุดหวิด

ผูท้�าหน้าทีม่าค้นบ้านและยึดทรพัย์คอืเซวียนหยวนฉใีต้เท้าผูบ้ญัชาการ 

ฝ่ายซ้าย เขารบัราชโองการ แล้วน�ากองก�าลงัรักษาเมอืงหลวงมาโอบล้อม

คฤหาสน์สกุลอันทัง้ด้านหน้าด้านหลงัด้วยตัวเอง ในเวลาอนัสัน้คนในสกุล
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อันไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ต่างร้องไห้คร�่าครวญไม่หยุด ไม่ว่าเด็กคนแก่ล้วน

ถูกคุมตัวมาที่กลางลานบ้าน

ชือ่เสยีงน่ากลวัของเซวยีนหยวนฉใีต้เท้าผูบ้ญัชาการฝ่ายซ้ายทกุบ้าน 

ต่างรู ้กันดีมานานแล้ว เขาเป็นคนสนิทท่ีเปรียบประดุจกรงเล็บและ 

เข้ียวอันแหลมคมของฮ่องเต้ ขุนนางในเมืองหลวงไม่มีใครไม่หวาดกลัว

เขา แม้แต่ขนุนางพลเรอืนทีม่ลี�าดบัขัน้สงูกว่าเขา เมือ่เจอหน้าเขายังต้อง

อ่อนข้อให้สามส่วน

เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไท่ซือ* ท่ีลูกน้องยกมาให้ ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้

พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว เขากวาดตามองชายหญิงเด็กคนแก่ท่ีถูกทหาร 

คมุตวัมาให้นัง่คุกเข่าอยู่กับพ้ืนด้วยแววตาเยียบเย็น มเีพียงลกูน้องของเขา 

ไปด�าเนินการตามค�าสั่ง

กัวหย่งผูช่้วยผูบ้ญัชาการตรวจนบัคนในคฤหาสน์สกุลอนัทัง้ผูน้้อย

ผูใ้หญ่ร้อยกว่าคน หลงัจากตรวจสอบฐานะของทกุคนทีอ่ยู่ในลานบ้านแล้ว 

เขาก็เดินมาหยุดท่ีข้างกายเซวียนหยวนฉี กระซิบรายงานด้วยน�า้เสียงท่ี

ได้ยินกันเพียงสองคน

"ใต้เท้า คนในคฤหาสน์สกุลอันท้ังเบือ้งบนและเบือ้งล่าง รวมสาวใช้ 

และคนใช้ ทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดคน ขาดไปเพียงคนเดียวขอรับ"

เซวียนหยวนฉีสีหน้าไม่แปรเปลี่ยน มองรายละเอียดในสมุดบัญชี

ยึดทรัพย์ที่ลูกน้องยื่นมาให้ เอ่ยเสียงราบเรียบออกมาสามค�า

"ขาดใครไป"

* เก้าอีไ้ท่ซอื เป็นเก้าอีแ้บบโบราณของจีน ด้านหลังมท้ัีงพนักพิงเชือ่มตดิกับเท้าแขนทัง้สองข้างเป็นเนือ้เดยีว 

นิยมใช้ในหมู่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ชนชั้นสูง และประมุขของบ้านเพื่อแสดงถึงอ�านาจ โดย 'ไท่ซือ' เป็นต�าแหน่ง

ราชครูชั้นสูงสุดในอดีต
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"เป็น...คุณหนูสามสกุลอัน อันหลิงหลงขอรับ"

อันหลิงหลงสามค�า ไม่ได้ท�าให้ใบหน้าเฉยชาของเซวียนหยวนฉีมี

รอยกระเพื่อมไหวใดๆ แต่ในลูกตาด�าที่เหลือบขึ้นมาช้าๆ กลับมีประกาย

คมกริบเย็นยะเยือกดุดันผุดขึ้น

ค้นบ้านยึดทรัพย์ เป็นงานท่ีเต็มไปด้วยผลประโยชน์ราวชิ้นหมูที่

น�้ามันไหลเย้ิม ทุกคนต่างแย่งชิงกันจะมาท�างานน้ี ผลประโยชน์ที่จะได้

จากงานน้ีเทียบกับเงินเดือนที่เขาได้รับชั่วชีวิตแล้วยังมากกว่า มีอ�านาจ

แล้วยังต้องมีทรัพย์สินเงินทองด้วย จึงจะสามารถเลี้ยงดูสุนัขซื่อสัตย์ 

ฝูงหนึ่งให้ท�างานเพื่อตนได้

เพ่ือจะแย่งชงิงานชิน้โตน้ี เขากับผูบ้ญัชาการกลางและผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายขวาสามคนต่อสูกั้นอย่างดเุดอืด กองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวงฝ่ายซ้าย

ทีเ่ขาบังคบับญัชาอยู่รบัหน้าท่ีช่วยฮ่องเต้สบืค้นตรวจตราเรือ่งในเมอืงหลวง 

โดยเฉพาะ เรื่องที่ฮ่องเต้ทรงตรวจสอบคลังหลวงแบบลับๆ ได้ด�าเนินมา 

ระยะหน่ึงแล้ว กองก�าลังรักษาเมืองหลวงฝ่ายซ้ายทุ่มเทก�าลังท�างาน 

เตม็ที ่ไม่มทีางยอมให้กองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวงกลางและกองก�าลังรกัษา

เมืองหลวงฝ่ายขวาแย่งความดีความชอบไปก่อนแน่

แม้เซวียนหยวนฉจีะรบังานยึดทรพัย์ชิน้โตนีม้าแล้ว แต่ก็ต้องท�างาน

ให้เรียบร้อย ไม่ให้พบข้อบกพร่องใดๆ ได้

ครัง้น้ีสกลุอนัจดุไฟเผาตวัเอง ถูกคนผลกัออกมารบัโทษ เซวยีนหยวนฉี 

ไม่รูส้กึว่ามอีะไรเกินคาดแม้แต่น้อย เขาเหน็ใต้เท้าอนัผู้น้ันเป็นคนไม่มีสมอง 

ถูกต�าแหน่งขนุนางท�าให้เลอะเลอืนมาโดยตลอด เข้าใจว่าเอาเงินซือ้ต�าแหน่ง 

ขุนนางมาก็ไม่มีอะไรแล้ว หารู้ไม่แวดวงขุนนางน�้าลึกย่ิง ไม่ใช่สิ่งท่ีเขา
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พ่อค้าคนหนึ่งจะมาควบคุมได้ง่ายๆ

ดูอย่างต�าแหน่งผู้บัญชาการกองก�าลังรักษาเมืองหลวงฝ่ายซ้าย 

ท่ีเขาเป็นอยู่เวลานี้ เขาต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายฝ่าอันตรายกับฝ่าบาท  

ใช้ชีวิตเข้าแลกถึงได้ต�าแหน่งมา

ครึ่งเดือนก่อนใต้เท้าอันส่งคนมาที่บ้านแสดงเจตนาให้ทราบว่า 

มีประสงค์จะให้คุณหนูสามอันหลิงหลงแต่งงานกับเขา ท�าให้เขารู้สึก 

เหนือความคาดหมาย ตอนน้ันเขาประเมินใต้เท้าอันสูงข้ึนเล็กน้อยที่

สามารถวางแผนมาถึงตัวเขาได้ คิดจะอาศัยการแต่งงานกับเขามาสร้าง

อิทธิพลให้แข็งแกร่ง นับว่าเฉลียวฉลาดไม่น้อย

ก�าลงัทรพัย์ของสกุลอนัดึงดดูใจคนอย่างแท้จรงิ หากเป็นหลายเดอืน 

ก่อนหน้านี ้เซวยีนหยวนฉอีาจเหน็แก่สมบตัมิหาศาลของสกุลอนั รบัปาก

แต่งอันหลิงหลงมาเป็นฮูหยินของเขา เพียงเสียดายใต้เท้าอันผู้นั้นเป็น

พวกสมองหมคูนหนึง่ ลยุน�า้โคลน* ของกรมอากรไม่อาจพบเจอแสงสว่าง

ถูกคนหลอกใช้เป็นเครื่องมือ ตายก็ไม่น่าคับแค้นใจ

แม้จะไม่ได้แต่งงานกับอันหลิงหลง แต่การยึดทรัพย์สมบัติของ 

สกุลอนักเ็พยีงพอทีจ่ะท�าให้เขาได้ทรพัย์สินก้อนโต ทัง้ยงัท�าให้กองก�าลงั

รกัษาเมอืงหลวงกลางและกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวงฝ่ายขวาท้ังสองริษยา 

จนขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

เวลานี้เขาก�าลังท�างานให้ฝ่าบาท ไม่อาจปล่อยให้เกิดข้อผิดพลาด 

แต่กัวหย่งกลับบอกเขาว่าคุณหนูสามอันหลิงหลงหายตัวไป

ถ้าที่หายไปเป็นเจ้าแมวเจ้าหมา เซวียนหยวนฉีคงไม่สนใจ แต่เมื่อ

* ลุยน�้าโคลน เป็นส�านวน หมายถึงท�าเรื่องไม่ดีตามผู้อื่น
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ครึง่เดอืนก่อนสกุลอนัได้ไปหารอืเรือ่งการแต่งงานกับเขาเป็นการส่วนตวั 

คนทีจ่ะให้แต่งกับเขาก็คืออนัหลงิหลง เขาเป็นผูรั้บผิดชอบภารกิจค้นบ้าน

ยึดทรพัย์ในครัง้น้ี อนัหลงิหลงกลบัหายตวัไป หากให้คนทีม่เีจตนาไม่ดรีูเ้ข้า 

ไม่เอาเรื่องนี้มาวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใหญ่เพื่อต่อต้านเขาก็คงแปลก

"คณุหนทูีไ่ม่ก้าวเท้าออกนอกประตใูหญ่ ไม่เคยไปไหน จู่ๆ  จะหายตัว 

ไปได้อย่างไร พวกเจ้าท�างานกันอย่างไร" ค�าพูดเบาๆ ประโยคเดียวกลับ

ฝากแฝงไปด้วยอานภุาพข่มขูค่กุคามคน กดดนัจนกัวหย่งอกส่ันขวญัแขวน

กัวหย่งแอบมเีหงือ่เย็นซมึออกมา เขาเป็นคนสนิทของใต้เท้า รู้เร่ือง

ที่สกุลอันคิดจะให้อันหลิงหลงแต่งกับใต้เท้า ย่อมเข้าใจดีว่าไฟโทสะ 

ในส่วนลึกของดวงตาใต้เท้าเกิดขึ้นเพราะเหตุใด

"ข้ารบัหน้าท่ีมายึดทรพัย์ ย่อมต้องท�างานให้หมดจด ไม่มข้ีอบกพร่อง 

ใดๆ ให้คนน�าไปวิพากษ์วิจารณ์ เข้าใจหรือไม่"

กัวหย่งปฏิภาณไหวพริบเฉียบไว รีบก้มหน้ารับค�า "ผู้น้อยเข้าใจดี 

คงจะนับจ�านวนคนผิดเป็นแน่ ผู้น้อยจะให้คนไปตรวจนับอีกครั้ง"

หลังจากกัวหย่งล่าถอยไปแล้ว เขาก็สั่งลูกน้องให้เอาสมุดรายชื่อ

มา ตวัดปลายพู่กันเขียนตัวอักษรลงไปหนึ่งบรรทัดด้วยตัวเอง

อันหลิงหลงเสียชีวิตกะทันหันเมื่อคืนน้ี คนในคฤหาสน์สกุลอันท่ี

เหลือหนึ่งร้อยเจ็ดคน ทุกคนอยู่ครบ

กล่าวส�าหรบัเขาแล้ว จะหาศพหญิงสกัคนมาสบัเปลีย่นแทนทีเ่ป็น

เรื่องที่ง่ายดายยิ่ง
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สกุลอันถูกยึดสมบัติไปจนหมดเกลี้ยงในวันเดียว ใต้เท้าอันเข้าคุก 

ญาติพี่น้องในสกุลถูกจับไปทั้งหมด บุรุษถูกส่งตัวไปชายแดน สตรีก็เป็น

ทาสเป็นคนรับใช้

สกุลอันร�า่รวยมาสามชัว่คน เสพสขุจากความมัง่คัง่มัง่มอีย่างเตม็ที่ 

เสยีดายความปรารถนาของคนไม่มท่ีีสิน้สดุ มาถึงรุน่ใต้เท้าอนัผูน้ี ้เพราะ

ละโมบในอ�านาจ ท�าให้ครอบครัวต้องพังพินาศหมดเนื้อหมดตัว

ทาสเป็นประชาชนชั้นต�่ายิ่งกว่าข้ารับใช้

ทาสของราชวงศ์ต้าฉีโดยทั่วไปจะเป็นนักโทษที่ท�าความผิดมหันต์ 

ถ้าไม่ถูกตดัหัวก็จะถูกส่งตวัไปควบคมุดแูลทีค่่ายทาส นีค่อืกฎหมายของ

ต้าฉี

ข้ารบัใช้ยงัมโีอกาสทีจ่ะเป็นอสิระ ถ้ามคีวามดคีวามชอบ ได้รบัการ

ให้ความส�าคัญจากผู้เป็นนายก็สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่

กลายเป็นทาส ไม่เพียงชั่วชีวิตนี้ไม่มีโอกาสได้รับอิสระ บนร่างยังจะถูก

เหล็กเผาไฟนาบตัวอักษรค�าว่า 'ทาส' เอาไว้ กระทั่งตายก็ยังเป็นทาสอยู่ 

จุดประสงค์ท่ีตีตราไว้ก็เพ่ือป้องกันทาสหนีภัยหรือปะปนเข้าไปอยู่กับ

ชนชั้นอื่น

ใต้หล้านีไ้ม่มใีครสมคัรใจจะเป็นทาสซึง่เป็นชนชัน้ต�า่ท่ีสดุในระบบ

ชนชั้น เมื่อใดที่ผิวหนังถูกประทับตัวอักษรค�าว่า 'ทาส' ลงไป ถูกลดขั้นไป

อยู่ชั้นต�่าสุดก็หมายความว่าชั่วชีวิตน้ีจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างถูกผู้อื่นย�่ายี

และเหยียบย�่า ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสถานะ

แต่ในโลกนี้ย่อมมีคนท่ีมีความคิดแตกต่างจากผู้อ่ืน อันหลิงหลงก็
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คือคนที่เป็นข้อยกเว้นผู้นั้น นางคือผู้สมัครใจจะเป็นทาส

มแีต่ต้องเป็นทาสเท่านัน้จงึจะสามารถหลบพ้นการตามค้นหาและ

จับกุมตัวชนิดพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินของกองก�าลังรักษาเมืองหลวงได้

นางแม้จะหลบพ้นภัยพิบตัติอนยึดทรพัย์ไปได้ แต่ก็รู้ดว่ีาตนเป็นหญิง 

อ่อนแอตวัคนเดียว เป็นไปไม่ได้ท่ีจะหนพ้ีนการไล่ตามจบักุมของเจ้าหน้าที่ 

ดังนั้นนางจ�าเป็นต้องหลบซ่อนตัว และสถานที่ซ่อนตัวก็หายากมาก

หากกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวงคดิจะหาตัวใครสักคน ต่อให้ต้องขุดดิน 

ลงไปสามเชยีะ* หรอืรือ้บ้านทุกหลงัลงมาก็ต้องหาตวัคนออกมาให้ได้ และ 

ความสามารถในการสบืค้นทีผู่บ้ญัชาการฝ่ายซ้ายเชีย่วชาญก็ไม่เลอืกวิธี 

รวมถึงการสอบปากค�าด้วยการทรมาน เคร่ืองมือท่ีใช้ก็โหดเห้ียมอย่าง

ที่สุด นี่ก็คือสาเหตุที่ว่าเพราะเหตุใดนางจึงไม่อยากลากเหมยหรงเซวียน

ลงน�้าไปด้วย

ภเูขายังอยู่ไม่ต้องกลวัหาฟืนไม่ได้** วันท่ีโดนยึดทรพัย์ นางไม่อาจ

ช่วยคนในครอบครวัได้ แต่อย่างน้อยก็ช่วยตวัเองไว้ได้ จากนัน้ค่อยคดิหา

หนทางวางแผนในระยะยาว นางไม่เพียงต้องซ่อนตัว ยังต้องหลบซ่อน

อย่างแนบเนียนไม่ให้ใครจับได้

นางคิดจะซ่อนตัวในเมืองหลวงโดยให้พ้นจากการตรวจค้นของ 

กองทหารท่ีมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง มีแต่ต้องท�าในทิศทางตรงข้ามจากที ่

พวกเขาคาดคิด...หลบซ่อนอยู่ในค่ายทาส จงึจะหลบพ้นจากการตรวจค้น

*  เชียะ (ฉื่อ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 

ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'

** 'ภูเขายังอยู่ไม่ต้องกลัวหาฟืนไม่ได้' เป็นค�าอุปมา หมายถึงเมื่อเจอปัญหาสุดที่จะแก้ไข ควรยอมถอยมา

ชั่วคราว ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ วันหน้าย่อมหาหนทางแก้ไขได้
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ไปได้

ดังนั้นนางจึงเอายาเปลี่ยนสีผิวและยาที่ท�าให้ไม่มีระดูท่ีได้จาก 

เหมยหรงเซวียนมาปลอมตัวเป็นเด็กหนุ่ม และใช้ยาน�้าที่ท�าขึ้นมา 

โดยเฉพาะประทับค�าว่า 'ทาส' ไว้ที่ด้านหลังหัวไหล่ ใช้ของปลอมเข้าไป

ปะปนกับของจริง ท�าให้นางปลอมตัวเป็นทาสคนหน่ึงได้ส�าเร็จ และไป

ซ่อนตัวอยู่ในค่ายทาสใหญ่ที่สุดตรงชานเมืองหลวง

ไม่มีใครจะคาดคิดว่าเด็กสาวอายุสิบสี่คนหนึ่ง ทั้งยังเป็นคุณหนู 

ที่มีชาติก�าเนิดในครอบครัวผู้มีอันจะกิน จะกล้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานท่ี 

ทีส่กปรกและต�า่ทรามเช่นน้ีได้ ย่ิงคาดคิดไม่ถึงว่านางจะกล้าเข้าไปปะปน

อยู่กับทาสชาย กินด้วยกัน นอนด้วยกันกับเหล่าบุรุษ

ดีที่ร่างกายของนางยังเติบโตไม่เต็มที่ บวกกับผิวพรรณที่นางทา 

จนด�ามะเมื่อม อีกท้ังกิริยาท่าทางที่เลียนแบบบุรุษ คนอ่ืนจึงเห็นว่านาง

เป็นเพียงเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางคนหนึ่ง

นอกจากน้ีนางยังเป็นคนละเอยีดรอบคอบ รูจ้กัพิจารณาค�าพูดและ

สังเกตสีหน้าคน ในหมู่ทาสก็มีทาสที่อาศัยว่าตนแข็งแกร่งก็รังแกคนที่

อ่อนแอกว่า คนอ่อนแอบอบบางเช่นนางย่อมต้องหาทีพ่ึ่งสกัคนจงึจะหลกีเลีย่ง 

การถูกจับได้ว่าตนเป็นสตรี

ในบรรดาทาส สือเฉียวคือคนที่เหมาะสมจะเป็นที่พ่ึงให้นางที่สุด 

ได้ยินว่าเป็นเพราะเขาทะเลาะวิวาทและพลั้งมือสังหารคน ด้วยเหตุนี้จึง

ถูกส่งตัวมาที่ค่ายทาส เมื่อมาอยู่ที่นี่ นิสัยชอบใช้อ�านาจบาตรใหญ่ยังคง

ไม่เปลีย่น ชอบวางตัวเป็นพ่ีใหญ่ อนัหลงิหลงมาถึงก็คารวะเขาเป็นพ่ีใหญ่

ทันที ท�าตัวเป็นลูกน้องคอยตามหน้าตามหลังเขา
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ชวิีตความเป็นอยู่ของทาสล�าบากมาก ข้าวปลาอาหารท่ีกินก็แย่มาก 

แต่อย่างน้อยก็ท�าให้นางหลบพ้นการตามจบัจากวงล้อมตาข่ายของกฎหมาย 

ได้ แต่หลังจากทนทรมานใช้ชีวิตเย่ียงทาสอยู่สามเดือน วันน้ีนางกลับ

สังหรณ์ใจว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น

อาหารเช้ามีไก่ย่างเพิ่มมาชิ้นหนึ่ง เป็นเรื่องไม่ปกติอย่างมาก

คนอืน่พอเหน็ไก่ย่างก็พากันต่ืนเต้นดีใจ นางมองจ้องไก่ย่าง หนังตา 

กลับกระตุกอย่างแรง 

ปกติทาสจะไม่ให้กินอิ่ม กินไม่อิ่มก็จะไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีเรี่ยวแรงก็

จะไม่มปัีญญาหน ีต่อให้หนก็ีหนไีปได้ไม่ไกล นีเ่ป็นข้อสงัเกตของนาง และ

ระดับความแย่ของอาหารท่ีทาสกิน เกรงว่าแม้แต่หมูหมาก็ยังกินดีกว่า

พวกเขา แต่วันนี้ไม่เพียงให้กินไก่ย่าง ยังได้กินข้าวจนอิ่ม

ปกติพวกเขาได้กินข้าวเพียงวันละสองมือ้ หากไม่ใช่ข้าวต้มก็เป็นโจ๊ก 

กินแกล้มกับเศษผกัเลก็น้อย ต่อให้มเีน้ือสตัว์ก็เป็นเศษเนือ้ กระท่ังเนือ้สัตว์ 

ที่เป็นชิ้นเป็นอันก็ไม่มี เวลานี้จู่ๆ กลับมีไก่ย่างเพิ่มขึ้นมา...

ส�าหรบัทาสคนอืน่ๆ แล้ว ไก่ย่างก็เหมอืนได้เจอน�า้พุหวานชุม่คอใน

ทะเลทราย ทั้งค่ายต่างฮือฮา

"ได้ยินว่าเมื่อวานใต้เท้าผู้บัญชาการทั้งสามไปล่าสัตว์กับฮ่องเต้ 

ใต้เท้าผูบ้ญัชาการฝ่ายขวาล่าสตัว์ได้มากกว่าใคร พอดใีจขึน้มา จงึสัง่ให้

เพิ่มอาหารในวันนี้ พวกเราเลยพลอยมีเนื้อกินไปด้วย"

"ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง ข้าไม่ได้กินไก่ย่างมานานแล้ว!"

บทสนทนาของทาสชายหลายคนดังมาเข้าหูอันหลิงหลง นางมอง

ทาสเหล่านัน้เงยีบๆ นยัน์ตาเป็นประกายวาวเพราะอาหารท่ีไม่ได้กินมานาน 
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ใบหน้าปรากฏแววละโมบออกมาอย่างชัดเจน มีกระทั่งคนที่เห็นว่า 

เน้ือสัตว์ที่ตนได้มาไม่มากพอ คิดจะแย่งชิงเน้ือสัตว์ในชามผู้อื่นและ 

ชกต่อยกันขึ้นมา

อันหลิงหลงหัวคิ้วขมวดมุ่น ไก่ย่างท่ีเพ่ิมข้ึนมานี้เป็นเพราะความ

เมตตาจริงหรือ ไม่ เป็นไปได้ว่าจะเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าการ

เข่นฆ่าสังหารครั้งใหญ่ก�าลังจะมาถึง

นางหนัไปมองด้านข้าง เห็นทหารเหล่าน้ันปล่อยให้พวกทาสต่อสู้กัน 

ราวกับก�าลงัดสูนัุขทีหิ่วโหยแย่งชงิอาหาร แววเย้ยหยันในดวงตาย่ิงท�าให้

อันหลงิหลงรูส้กึใจคอไม่ด ีความคดิพลนัผดุขึน้มาในใจ นางรบีเดนิไปหา 

สือเฉียว เอาไก่ย่างยื่นไปตรงหน้า

"พี่สือ ไก่ย่างนี่ให้ท่าน"

สือเฉียวตะลึงงัน มองนางด้วยความแปลกใจ แม้จะบอกว่าอยู่ใน

ค่ายทาสแห่งนี้ตนเป็นพ่ีใหญ่ แต่จะให้คนอื่นเอาไก่ย่างมาให้เขาแต่ 

โดยดีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ คนอื่นพอได้ไก่ย่าง หากไม่หลบไปอยู่ไกลๆ 

ก็รีบกลืนลงท้องไป กลัวจะถูกคนแย่ง แต่เด็กหนุ่มที่ชื่อเสี่ยวอันผู้น้ีกลับ

เป็นฝ่ายเอาไก่ย่างมาให้เขา

"อ้อ เจ้าหนุ่มนี่ถึงกับตัดใจเอาไก่ย่างมาให้ข้า คงมีเร่ืองจะขอร้อง

กระมัง"

สือเฉียวเป็นนักเลงหัวไม้จนเคย แต่ก็ไม่โง่ แคลงใจว่าไก่ย่างน่ีคง 

มีปัญหา

"ข้ารู ้ข้าเกิดมาอ่อนแอแบบบาง เนือ้นีเ่ก็บไม่อยู่แน่ แทนทีจ่ะให้คนอืน่ 

แย่งเอาไป ไม่สูเ้อามาให้พ่ีสอืท่าน ถ้าท่านสงสารผูน้้องก็มอบหมัน่โถวชิน้
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นัน้ให้ผูน้้องมาเติมกระเพาะเถิด แม้จะไม่มเีน้ือ อย่างน้อยก็ยังกนิอิม่ท้อง"

สือเฉียวพลันตระหนัก ค�าพูดนี้มีเหตุผล ที่แท้ก็กลัวคนอื่นแย่งไป

"นับว่าเจ้าฉลาด" สอืเฉยีวหวัเราะฮ่าๆ หยิบไก่ย่างไปอย่างไม่เกรงใจ 

โยนหมั่นโถวที่ทั้งแข็งทั้งไม่อร่อยให้นาง มีไก่ย่างกิน ใครยังจะสนใจ 

หม่ันโถว และ 'ไม่มใีครแย่งหมัน่โถวของนาง' คอืสิง่ทีอ่นัหลงิหลงต้องการ 

หมั่นโถวแม้จะท้ังแข็งท้ังไม่อร่อย แต่ดีท่ีเก็บไว้ได้ ท้ังไม่เสียง่ายและอยู่

ได้นาน

นางเดินไปท่ีลบัตาคน ฉวยจงัหวะท่ีไม่มีใครสนใจ เอาหมัน่โถวซกุไว้ 

ในอกเสื้อ พร้อมกันนั้นก็เลือกจุดหนึ่งนั่งลงเงียบๆ ต�าแหน่งนี้ไม่สะดุดตา 

แต่สามารถได้ยินเสียงพูดคุยของพวกทหาร

"ใต้เท้าจี้ถูกตัดหัว ยังถูกยึดทรัพย์ ทรัพย์สินที่ฮ่องเต้ยึดมาได้ครั้งนี้

มากมายยิ่งนัก"

"ย่อมมากแน่นอน เขาสมคบกับพวกโจรภูเขา ปล้นชิงสินค้าของ

พ่อค้า หลายปีมาน้ีร�า่รวยจากเงินทองท่ีได้มาอย่างไม่ถูกต้อง บอกว่าเป็น

ภูเขาเงินภูเขาทองก็ไม่เกินไป เพียงเสียดายภาระหน้าท่ีในการยึดทรัพย์

ครั้งนี้ไม่ได้ตกอยู่ในมือใต้เท้าผู้บัญชาการฝ่ายขวาของเรา"

"ฮึ ถูกกองก�าลังรักษาเมืองหลวงฝ่ายซ้ายได้ไปอีกแล้ว ทรัพย์สิน 

เงินทองถูกพวกเขาได้ไปแล้ว กลับโยนกองโจรภูเขามาให้เรา อะไรกัน!"

"นั่นสิ ทาสกลุ่มใหม่ก็ต้องกินอาหารของเรา ทั้งไม่มีเงินทองให้คว้า 

มารดามันเถอะ น่าแค้นใจนัก!"

อันหลงิหลงในใจสะท้านวาบ มทีาสกลุ่มใหม่จะเข้ามา ผู้บญัชาการ

ฝ่ายขวาชิงผลประโยชน์มาไม่ได้ ใต้เท้าผู้บัญชาการของพวกเขาน่าจะ
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เดือดดาลจึงจะถูก วันนี้กลับเพิ่มกับข้าวให้ทุกคน...

นางต่ืนตระหนกอยู่ในใจ แอบร้องว่าแย่แล้ว ฟังจากค�าพูดของ 

พวกเขา ดเูหมอืนไม่พอใจมากทีจ่ะมคีนมากินอาหารเพ่ิมอกีกลุม่ เกิดคดิ

จะก�าจัดคนเก่าเพิ่มคนใหม่...อาหารมื้อนี้เกรงว่าจะเป็นมื้อสุดท้าย!

ไม่อาจรั้งอยู่ต่อไปอีกแล้ว นางต้องคิดหาวิธีหนีไปให้เร็วท่ีสุด 

เสยีดายนางเพ่ิงจะคาดเดาได้ถึงเรือ่งท่ีอาจจะเกดิขึน้ก็ไม่มเีวลาให้เตรยีม

การแล้ว

หลงัจากกินอาหารมือ้น้ันเสรจ็ ทหารก็เรยีกทาสท้ังหมดมารวมตวักัน

บนคอของพวกเขามีห่วงเหล็กคล้องอยู่ แล้วมีโซ่ล่ามต่อกันไปเป็น

คนๆ ไม่มีใครหนีได้ ถูกล่ามติดกันราวกับสัตว์เช่นนั้น

ทาสทั้งหลายถูกพาไปทางป่า รวมทั้งอันหลิงหลงด้วย เหตุการณ์ที่

เกดิขึน้มาอย่างฉบัพลนักะทนัหนัท�าให้ทาสทกุคนงนุงง คนท่ีดใีจว่าได้กิน

อาหารเอร็ดอร่อยหนึ่งมื้อ ความดีใจพลันสลายไปในทันที ทุกคนเริ่มรู้สึก

ถึงลางไม่ค่อยดี

ทาสท้ังหลายเดนิอยู่ข้างหน้า มทีหารข่ีม้าตามอยู่ข้างหลงั อนัหลงิหลง 

หันไปสังเกตดู บุรุษท่ีขี่ม้าทุกคนล้วนน�าคันศรและลูกธนูมาด้วย นาง

หวาดระแวงอยู่ในใจ วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ดูเหมือนฝนจะตก ไม่ใช่ 

ช่วงเวลาทีเ่หมาะกับการล่าสตัว์ เหตใุดพวกเขาจู่ๆ  คดิจะไปล่าสตัว์ในป่า 

สุนัขล่าสัตว์ที่พามาดูเหมือนมีมากกว่าปกติ

และทีพ่าออกมาวันน้ีไม่เพียงมแีต่ทาสชาย ยังมทีาสหญิงอกีจ�านวน

หนึง่ ทาสหญิงเหล่านัน้ถ้าไม่ใช่อายมุากก็เป็นพวกไม่มรีปูโฉมโนมพรรณ 

ดูแล้วไม่มีค่า นับดูแล้วทาสทั้งหมดรวมกันแล้วมีราวห้าสิบกว่าคน
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จิตใจของอันหลิงหลงย่ิงหนักอึ้ง ชีวิตของทาสไม่มีค่า บางครั้ง

ส�าหรับพวกเขาแล้วความตายกลับเป็นการหลุดพ้นอย่างหน่ึง ดังน้ัน 

ความตายจึงไม่น่ากลัว ที่น่ากลัวคืออยู่ไม่สู้ตาย นางไม่คิดว่าทหารเหล่า

นี้จะพาพวกนางมาในป่าเขาเพียงเพื่อล่าสัตว์อย่างเดียว

มาถึงหน้าราวป่า ทุกคนหยุดฝีเท้าลง ในเวลานี้ทหารนายหนึ่งเดิน

ขึ้นมา

"วันนีพ้วกเราหลายคนนึกสนุกจะเข้าป่าล่าสตัว์ ทุกท่านต้องแสดงออก 

ให้ดี"

ที่แท้ก็มาล่าสัตว์จริง พอเขาพูดจบก็มีทาสไม่น้อยถอนหายใจด้วย

ความโล่งอก อันหลิงหลงกลับแอบก�ามือแน่น ใจคอยิ่งหนักอึ้ง

ทหารนายน้ันมองสีหน้าท่าทางเหมือนยกภูเขาออกจากอกของ 

ทุกคนด้วยความพอใจ ในดวงตามีแววเย้ยหยัน รอยย้ิมบนใบหน้ากลับ 

ดูอ่อนโยนน่าเข้าใกล้มากขึ้น

สือเฉียวเอ่ยประจบ "ใต้เท้าวางใจ พวกเราต้องท�าอย่างเต็มที่"

"เช่นน้ันก็ดี อีกประเดี๋ยวทุกคนต้องว่ิงให้เต็มที่ หากพวกเจ้าว่ิงช้า 

พวกเราไล่ตามได้ไม่ถึงอกถึงใจก็จะหมดสนุก"

สือเฉียวและคนอื่นๆ เวลานี้ฟังออกถึงความไม่ชอบมาพากลแล้ว

"ไล่ตาม? ความหมายของนายท่านคือ..."

"เอาแต่ล่าพวกนกพวกกวาง ไม่ตื่นเต้นพอ ดังนั้นวันนี้พวกข้าจึงให้

โอกาสทุกคนได้แสดงออก อีกประเดี๋ยวพวกเจ้าวิ่งให้เต็มที่ เพราะลูกธนู

ของพวกข้าไม่มีดวงตาติดอยู่"

ค�าพูดนี้พอเอ่ยออกมา ทาสท้ังหลายต่างสีหน้าแปรเปล่ียน ที่แท้ 
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สิ่งที่รอคอยทาสอย่างพวกเขาอยู่ก็คือการล่าคนเป็นๆ เป้าหมายท่ีจะ 

ไล่ล่าสงัหารไม่ใช่สงิสาราสตัว์และนกนานาชนดิ หากแต่เป็นพวกเขาทาส

กลุ่มนี้
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ในกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวงก็มพีวกอนัธพาล พวกเขามชีาตกิ�าเนิด

ไม่สูงพอ ไม่อาจเลื่อนขั้นเป็นขุนนางชั้นสูง กลับอาศัยอ�านาจที่มีข่มเหง

คนหรือกระทั่งกลั่นแกล้งทาสเหล่านี้ 

พวกเขาสวมชุดล่าสัตว์สวยงามล�้าค่า มือถือคันศร นั่งคร่อมอยู่บน

หลังม้ารูปร่างสูงใหญ่ บนใบหน้าสูงส่งสุภาพเยือกเย็นกลับมีรอยย้ิม

เห้ียมโหดกระหายเลือด ก้มลงมองความหวาดหว่ันพร่ันพรึงบนใบหน้า

ของทาสด้วยสีหน้าแย้มย้ิม สุนัขล่าสัตว์ท่ีพวกเขาพามาคล้ายได้รับการ

ปลกุเร้าจากผูเ้ป็นนาย พากันเห่าอย่างบ้าคลัง่ ดวงตาฉายแววดรุ้าย เฝ้ารอ 

เวลาท่ีจะได้กัดท้ึงฉกีกระชากเนือ้คนเป็นๆ ด้วยท่าทางกระเห้ียนกระหอืรือ

ทาสท้ังหลายต่างเน้ือตวัสัน่เทา ใบหน้าของทกุคนเตม็ไปด้วยความ

หวาดผวาและโกรธแค้น กระทั่งมีคนเริ่มร้องไห้ ความหวาดกลัวแผ่ลาม

ไปอย่างรวดเร็ว ทาสทั้งหลายต่างวิงวอนขอความเมตตา

2
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อันหลิงหลงหลับตาลง นางทายถูกแล้ว เพียงเสียดายที่ไม่มีเวลา

มากพอจะหาทางหนีทีไล่ให้กับตัวเอง อยู่ท่ามกลางหมู่ทาส นางไม่ได้

คร�่าครวญขอความเมตตาเช่นทาสคนอื่นๆ เพราะนางรู้ว่าไม่มีประโยชน์ 

นางมองเห็นความกระหายเลือดและความกระเหี้ยนกระหือรือในดวงตา

ของบรุษุเหล่าน้ันอย่างชดัเจน สิง่ท่ีนางท�าได้คอืมองหาโอกาสเอาชวิีตรอด

ผู้ไล่ล่าสิบคนกับสุนัขล่าสัตว์ย่ีสิบตัว ที่เอวคนล่าสะพายดาบ  

แต่ละคนมีลูกศรสิบดอก สิบคนก็มีศรหนึ่งร้อยดอก ไล่ล่าสังหารทาส 

ห้าสิบคนก็ยังมีเหลือใช้ไม่หมด

อันหลงิหลงมองส�ารวจทกุคนอยู่ครูห่นึง่จงึถอนสายตากลบั ก้มหน้า

ครุ่นคิด สมองหมุนไปอย่างเร็วรี่

บรรดาทหารเสพสุขกับความหวาดกลัวของทาสทั้งหลาย หน่ึง 

ในนั้นซึ่งเป็นผู้น�าออกค�าสั่งขึ้น "ปลดห่วงเหล็กบนคอพวกเขาออก!"

จบค�าก็มีทหารนายหนึ่งก้าวเข้ามาท�าตามค�าสั่งทันที เขาปลด 

ห่วงเหลก็บนคอทาสเหล่านัน้ออก ตอนท่ีมาถึงเบือ้งหน้าอนัหลงิหลงและ

ปลดห่วงเหล็กบนคอนางออก อันหลิงหลงพลันกอดเขาไว้ ร�่าไห้วิงวอน

"นายท่าน ละเว้นข้าด้วยเถิด ข้าน้อยยินดีเป็นม้าเป็นวัว ข้าน้อยยัง

ไม่อยากตายนายท่าน!"

"เจ้าหนุม่หน้าเหมน็! รบีปล่อยข้าเดีย๋วนี!้ ถึงกับกล้าท�าให้เสือ้ผ้าข้า

สกปรก ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่หรือไม่!" ทหารนายน้ันง้างเท้าเตะนาง

ออกไปอย่างไม่เกรงใจ

นางล้มไปข้างหลังอย่างไม่เป็นท่า ร้องไห้ตัวสั่นสะท้านอยู่ที่พื้น

"หยุดมือ! อย่าตีมันตาย เหย่ือน้อยไปตัวหนึ่งจะท�าให้เสีย
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บรรยากาศ" ทหารอีกนายพูดพลางหัวเราะหึๆ

ได้ยินพรรคพวกพูดเช่นนี้ ทหารผู้น้ันจึงดึงเท้ากลับ ถลึงตาใส ่

อันหลิงหลงทีหนึ่ง แสดงท่าข่มขู่คล้ายจะบอกว่า 'เจ้าตายแน่แล้ว'

อันหลิงหลงขดตัว ดูภายนอกเหมือนขลาดกลัว กลับแอบซุกซ่อน

มีดสั้นในมือเงียบๆ เมื่อครู่ตอนกอดอีกฝ่ายนางฉวยโอกาสยึดเอามาได้

"ให้เวลาพวกเขาหนึง่ก้านธูป* คนทีไ่ม่อยากตาย จงใช้เรีย่วแรงทีไ่ด้

จากการกินนมแม่มาว่ิงหนีไป" นายทหารย้ิมพลางมองทาสท่ีสหีน้ามแีวว

หวาดกลัวเหล่านั้น จากนั้นใบหน้าพลันเคร่งขรึมลง ตวาดขึ้น "จุดธูป!"

เมื่อธูปถูกจุดขึ้น ทาสทุกคนต่างไม่มีทางเลือกจึงรีบหนีเข้าป่า  

พวกเขาไม่มอีาวธุในมอื มเีพียงขาสองข้าง นอกจากหนแีล้วก็ไม่มทีางอืน่

อันหลิงหลงหนีตายเข้าป่าตามทุกคนไป นางกระจ่างแก่ใจดี ที่อยู่

ข้างหลังคือเหล่าทหารที่ขี่ม้า ถือคันศรพาสุนัขล่าสัตว์ไล่สังหารพวกตน

เพ่ือความสนุกสนาน ไม่ว่าจะว่ิงเร็วเพียงใด พริบตาเดียวฝ่ายตรงข้ามก็

ไล่ตามพวกตนทัน

แทนที่จะวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต ไม่สู้หาที่ซ่อนตัว ดีท่ีส�าหรับนางแล้ว

ป่าไม่ใช่สถานทีท่ี่ไม่คุน้เคย เมือ่ก่อนอาจารย์มกัปล่อยให้นางเท่ียวเล่นใน

ป่าเสมอ สอนเรื่องต่างๆ ให้นางมากมาย คิดไม่ถึงว่าวันน้ีส่ิงเหล่านี้จะ 

ช่วยชีวิตนางได้

ทาสทัง้หลายต่างว่ิงไปข้างหน้าอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่อนัหลงิหลง 

กลับจงใจอยู่ล้าหลัง นางค�านวณระยะทางในการว่ิงดูแล้ว เวลาหน่ึง 

ก้านธูปก็ประมาณสองเค่อ** แต่ระยะทางเท่าน้ีไม่ถึงหนึง่เค่อก็ย่อมถูกม้า

* หน่ึงก้านธูป เป็นค�าเรยีกเวลาโดยประมาณของคนจนีโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึง่ชัว่โมง บางต�าราว่า 

1 ชั่วโมง

** เค่อ หมายถึงช่วงเวลาประมาณ 15 นาที
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ไล่ทันแล้ว บวกกับการดมกลิ่นของสุนัขล่าสัตว์ ไม่ว่าจะหนีไปท่ีใดก็

สามารถตามร่องรอยพวกเขาได้อย่างแม่นย�า

หากคิดจะหนีให้รอดก็ต้องหาวิธีก�าจัดร่องรอยของตนเองและ 

กลิ่นอายบนรา่งกาย เพราะคนตามร่องรอย สุนัขตามกลิ่น ขอเพยีงก�าจัด

สองสิ่งนี้ได้ย่อมไม่ถูกตามเจอ

ไม่นานนางก็มาถึงเบือ้งหน้าต้นไม้ใหญ่ต้นหน่ึง เหน็รอบด้านไร้ผู้คน

ก็รีบใช้มีดสั้นที่ขโมยมาได้ขุดโคนต้นไม้ ขุดจนถึงรากของต้นไม้ก็ใช้มีด 

ตดัรากไม้ให้ขาด ของเหลวสเีขยีวท่ีไหลออกมาจากรากไม้ผสมกับดนิก็มี

ความเหนียว นางเริ่มเอาของสิ่งนี้ทาไปที่ศีรษะและใบหน้าของตน

หลังจากทาไปได้พอสมควรแล้ว นางก็กลบหลุมที่ขุดให้ดี จากนั้น

ก็มุดเข้าไปในดินเลนตรงพุ่มหญ้าที่อยู่ใกล้ๆ ร่างจมอยู่ในดินเลนทั้งร่าง 

โผล่แต่ศีรษะขึ้นมา มีพุ่มหญ้าก�าบัง กอปรกับศีรษะก็เต็มไปด้วยดินเลน

และของเหลวจากรากไม้จึงดูกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกับพุ่มหญ้า นาง 

หลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆ ราวกับท่อนไม้ที่หยั่งรากลึก อยู่นิ่งไม่ขยับ

นางหลับตาเง่ียหูฟังด้วยใจจดจ่อ ไม่นานก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอาย 

อันน่าสะพรึงกลัวท่ีลอยมาในอากาศ ความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นตาม

เสียงเห่ากระโชกของสุนัขล่าสัตว์ท�าให้หัวใจของนางเต้นรัวแรง

ต้องสงบเยือกเย็น นางบอกตัวเอง ใจไม่สงบ ลมหายใจก็จะสับสน 

นางเห็นตัวเองเป็นต้นไม้ต้นหญ้าบนผืนดินต้นหนึ่ง เฉกเช่นแต่ก่อนตอน

อาจารย์ฝึกนางให้นั่งสมาธิ ลมหายใจของนางค่อยๆ ช้าลง จิตใจสงบนิ่ง 

หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดิน

สุนัขล่าสัตว์มุ่งมาตามกลิ่น ก�าลังค้นหาอยู่ไม่ไกลจากท่ีนางอยู่  
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ยังมาดมๆ ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ที่นางขุดต้นน้ัน เพราะกลิ่นของเหลวจาก

ต้นไม้ค่อนข้างฉนุจงึกลบกลิน่อายของนางไปหมด ด้วยเหตน้ีุไม่นานสนุขั

ล่าสัตว์ก็ผละไป และพาเหล่านักล่าที่โหดเหี้ยมไปด้วย

ทีแรกนางยังได้ยินเสียงกรีดร้องครวญครางน่าสังเวชใจของผู้คน 

บางครั้งยังเห็นเงาร่างท่ียังมีชีวิตลนลานหนีตาย แต่หลังจากผ่านไป 

สองชั่วยาม* นอกจากเสียงลมพัดใบไม้ดังสวบสาบแล้ว นางก็ไม่ได้ยิน

เสียงกรีดร้องใดๆ หรือเห็นสหายที่เคยอยู่ร่วมกันเลยสักคน นางได้แต่รอ 

รอให้คนพวกนี้จากไป นางจึงจะมีความหวังที่จะมีชีวิตรอดต่อไป

เมือ่ราตรกีาลย่างกรายมาถึงก็ย่ิงเห็นชดัถึงการกระท�าอนัชาญฉลาด 

ของนางท่ีลงไปซ่อนตัวอยู่ในดินเลน...ร่างกายถูกดินเลนห่อหุ ้มอยู ่  

ช่วยลดอันตรายจากการสูญเสียความอบอุ่นของร่างกายจากอุณหภูมิที่

ลดต�่าลงในยามค�่าคืน

ยามท้องหิว นางก็กัดหมั่นโถวเล็กน้อย เอาใส่ปากเค้ียวกินเงียบๆ 

หม่ันโถวท่ีทั้งแข็งท้ังไม่อร่อยทั้งยังมีกลิ่นบูดเน่าของดินเลนปะปนอยู่  

แทบจะเอาเข้าปากไม่ลง แต่นางก็ไม่มีทางเลือก น่ีเป็นอาหารท่ีจะช่วย

ประทังชีวิต เพียงพอให้นางประคองตัวไปได้หลายวัน

ส่วนคนอื่นกินไก่ย่างที่มันย่อง ต่อให้หลบพ้นวันนี้ไปได้ พรุ่งนี้สิ่งที่

ปล่อยออกมาก็จะถูกสุนัขล่าสัตว์ได้กลิ่นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะหลบซ่อน

อย่างไรก็หนีไม่พ้นจมูกอันเฉียบไวของสุนัขล่าสัตว์ไปได้

นางหลับแล้วตื่น ตื่นแล้วหลับ มองท้องฟ้าตั้งแต่สว่างจนมืด และ

จากมดืจนสว่าง ระหว่างน้ันยังมฝีนตกลงมา ท่ามกลางความเลอะๆ เลอืนๆ 

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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ไม่รู้เวลาผ่านไปกี่วันแล้ว

เพ่ือจะออมแรง นางท�าตัวคล้ายสัตว์จ�าศีล พยายามซุ่มซ่อนตัว 

เพียงรอให้คนเหล่านั้นล้มเลิกการตามหานาง เช่นนั้นนางก็รอดแล้ว

เพิ่งจะคิดได้เช่นนี้ พลันได้ยินเสียงสุนัขล่าสัตว์ นางระแวดระวังตัว

เตม็ที ่มองลอดพุ่มหญ้าออกไป เหน็ทหารสองนายพาสนัุขล่าสตัว์ตวัหนึง่

เข้ามาค้นหา สุนัขล่าสัตว์ดมกลิ่นมาไม่หยุดพลางส่งเสียงค�ารามคล้าย

พบเห็นอะไร

อันหลิงหลงไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง ตอนสุนัขล่าสัตว์ขยับ 

เข้ามาใกล้ หัวใจของนางแทบจะหยุดเต้น

"ที่นี่หาไปแล้ว ไม่มีร่องรอยอะไร"

"บดิามนัเถอะ! สองคนนีซ่้อนตัวเก่งจรงิ จนถึงตอนนีก็้ยังหาร่องรอย

พวกมันไม่พบ"

ค�าพูดของพวกเขาอันหลงิหลงได้ยินชดัเจน อดท่ีจะแอบต่ืนตระหนก 

ไม่ได้ สองคน นอกจากตนแล้ว ที่แท้ยังมีอีกคนที่ยังหาตัวไม่พบ

นายทหารทั้งสองค้นหาอยู่ละแวกใกล้เคียง สุนัขล่าสัตว์ก็เท่ียว 

ดมกลิน่ไปตามพ้ืน ดูเหมอืนจะไม่พบเบาะแสใดๆ ทัง้สองจงึเตรยีมจะจาก

ไป ตอนพวกเขาเดนิจากไป สนุขัล่าสตัว์ตวันัน้ยังคงใช้กรงเล็บตะกุยไปทีพ้ื่น 

ไม่รู้ขุดอะไร และบนพื้นที่มันก�าลังขุดคล้ายมีอะไรส่องแสงวิบวับ

เมือ่เพ่งมองอย่างละเอยีด ดูเหมอืนจะเป็นผเีสือ้...ไม่ถูก เหตใุดผเีสือ้

จงึมปีระกาย ยังถูกกรงเลบ็สนุขัเขีย่ขยบั น่ันดเูหมอืนจะเป็น...เครือ่งประดบั 

เป็นเครื่องประดับที่ท�าจากอัญมณีเป็นรูปผีเสื้อ

ทหารที่เดินไปได้หลายก้าวคล้ายไม่ได้สังเกตเห็น ตวาดเรียกสุนัข
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ค�าหนึ่ง สุนัขล่าสัตว์แกว่งหางไปมาแล้วกระโจนไปหาผู้เป็นนาย

เครื่องประดับสะท้อนแสงสว่างสดใส สีสันสวยสดงดงามสะดุดตา 

มองเผินๆ คล้ายผีเสื้อที่มีชีวิตตัวหนึ่ง ประกายเงาวาวระยิบระยับดุจ 

ตะขอเกี่ยวใจคน ท�าให้คันหัวใจยุบยิบ เป็นคนย่อมต้องชอบอัญมณี  

แต่อันหลิงหลงกลับไม่อยากได้แม้แต่น้อย ไม่รู้เหตุใด นางรู้สึกว่าเครื่อง

ประดับชิ้นนี้ปรากฏขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดเกินไป และแต่ไรมานาง

ก็เชื่อในลางสังหรณ์ของตน

ในขณะท่ีนางก�าลังสงสัยอยู่น้ัน เงาร่างหนึ่งพลันปรากฏข้ึนมา 

อย่างลบัๆ ล่อๆ ถึงกับเคลือ่นเข้าไปใกล้เครือ่งประดบัชิน้น้ัน ย่ืนมอืไปเก็บ

ผีเสื้อนั่นขึ้นมา

เป็นทาสหญิงคนหนึ่ง! อันหลิงหลงเดาว่าทาสหญิงผู้น้ีคงเป็นอีก 

คนหนึง่ทีห่าตวัไม่พบ ตอนทาสหญิงผูน้ัน้หยิบเครือ่งประดบัข้ึนมาดอูย่าง

ละเอียด อันหลิงหลงก็เห็นอย่างชัดเจน ที่แท้เป็นปิ่นปักผมอันหนึ่ง

ทาสหญิงหยิบปิ่นขึ้นมา ท่าทางดีใจมาก ยังเอาปิ่นเช็ดกับเสื้อ  

คิดจะเช็ดให้สะอาดยิ่งขึ้น ในเวลานี้เองทหารนายหนึ่งพลันปรากฏตัวขึ้น

และส่งเสียงหัวเราะเยาะ

"ทาสที่ต�่าต้อย! ดูซิเจ้าจะหนีไปไหนได้!"

ที่แท้หนึ่งในทหารสองนายนั้นเห็นเคร่ืองประดับอัญมณีที่พ้ืน 

ตั้งแต่แรกแล้วและคิดจะฮุบเอาไว้คนเดียว จึงปิดเงียบไว้ไม่บอก รอให้

สหายร่วมงานจากไปแล้ว เขาก็หาข้ออ้างพาสนุขัล่าสตัว์วกกลบัมา คิดไม่ถึง 

ว่าจะเจอตัวทาสหญิงเข้าพอดี

ทาสหญิงตื่นตระหนกตกใจ คิดจะหลบหนี กลับถูกสุนัขกระโจนใส่
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จนล้มลง

"พวกหญิงหน้าเหมน็ มฝีีมอืไม่น้อยเลยนี ่ หลบซ่อนมาได้ตัง้เจด็วัน 

ท�าให้ข้าต้องตามหาอยู่เจ็ดวัน ต้องตากแดดตากฝน ดูเถอะว่าข้าจะคิด

บัญชีกับเจ้าอย่างไร!"

"ใต้เท้าโปรดไว้ชีวิต อย่าสังหารข้าเลย พวกท่านคิดจะท�าอย่างไร 

ข้า...ข้าก็ยอมทุกอย่าง" ทาสหญิงร้องไห้วิงวอน

"อ้อ ให้เจ้าท�าอะไรก็ยอมทุกอย่างหรือ"

"เจ้าค่ะ ขอเพียงให้ข้ามีชีวิตรอด ข้ายินดีท�าทุกอย่าง" ทาสหญิง 

เนื้อตัวสั่นระริก

ความหมายในค�าพูด ต่อให้ร่างกายของนางต้องถูกเขาย�่ายี นางก็

ยอมแล้ว

"เช่นนั้นดี ถอดเสื้อผ้าออก"

ทาสหญิงไม่ใช่สาวบริสุทธ์ิตั้งแต่แรกแล้ว ไม่รู้ถูกบุรุษย�่ายีมาแล้ว

ก่ีคน ส�าหรับนางแล้ว ขอเพียงมีชีวิตรอดไปได้ จะถูกย�่ายีอีกสักครั้ง  

หรือให้นางเลียนิ้วเท้าของเขานางก็ยินดี แต่น่าเสียดายที่นางไร้เดียงสา

เกินไปแล้ว

เมื่อนางถอดเสื้อผ้าออกหมดตามค�าสั่งของบุรุษผู้นั้น และคุกเข่า

คว�่าหน้าอยู่กับพ้ืนอย่างน่าอาย กลับคิดไม่ถึงว่าผู้กระท�าเร่ืองต�่าช้ากับ

นางไม่ใช่บุรุษผู้นั้น หากแต่เป็นสุนัขล่าสัตว์

นางตกใจคิดจะลุกขึ้น บุรุษผู้น้ันกลับเหยียบหลังนางให้ฟุบหมอบ

กับพื้นดังเดิม

"ใครอนุญาตให้เจ้าลุกขึ้น! ห้ามขยับ ถ้าเจ้าขยับตัว สุนัขของข้าจะ
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ขึ้นขี่เจ้าได้อย่างไร!"

ทาสหญิงตะลงึหน้าถอดส ีร้องไห้วิงวอน "ไม่นะ! นายท่าน ข้าขอร้อง

ล่ะ..."

"ถ้าเจ้ากล้าไม่เชื่อฟัง ข้าจะฟันเจ้าในดาบเดียว!" ทหารนายน้ัน 

ชกัดาบทีเ่อวออกมาแล้วพาดไปบนล�าคอของทาสหญิง ย้ิมอย่างโหดเหีย้ม 

ท่าทางหวาดกลัวอัปยศอดสูของทาสหญิงท�าให้เขาเบิกบานใจ ความ 

เจ็บปวดทุกข์ทรมานของนางรังแต่จะท�าให้เขารู้สึกตื่นเต้นฮึกเหิม

"หญิงต�่าช้า สุนัขของข้าขึ้นขี่เจ้า ถือเป็นวาสนาของเจ้า"

"ไม่...ไม่นะ..."

เขาคว้าตัวนางขึ้นมา ตบหน้าไปสองฉาด ตบจนปากนางแตก แล้ว

บังคับให้คุกเข่าคว�่าหน้าลงอีกครั้ง ข่มขู่อย่างดุดัน...

"รักตัวกลัวตายก็จงยกก้นขึ้นมาแต่โดยดี ใช่ แบบนั้น สูงขึ้นอีก..."

ค�าพูดต่อจากนั้นไม่มีแล้ว บุรุษผู้นั้นร่างพลันอ่อนระทวย ล้มลง 

กับพื้น หัวแตกโลหิตไหลนอง

อันหลิงหลงสีหน้าเคร่งเครียด สองมือยังประคองหินก้อนใหญ่ 

ที่ทุบบุรุษผู้นั้นหมดสติไป สุนัขล่าสัตว์เห็นแล้วก็เห่ากระโชกใส่นางและ

กระโจนเข้าหา นางใช้หินทุ่มใส่สุนัข สุนัขได้รับบาดเจ็บจึงตกใจและว่ิง

หนีไป

คนแบบไหนก็เลี้ยงสุนัขแบบน้ัน สุนัขตัวนี้ก็ไม่มีความจงรักภักดี 

สักเท่าไร แค่ทุ่มหินใส่นิดเดียวก็ทิ้งเจ้านาย หนีไปเสียแล้ว

เปิดเผยร่องรอยรังแต่จะน�าอันตรายมาสู่นาง ท�าให้การหนีตายใน

ช่วงหลายวันมาน้ีของนางต้องสูญเปล่า แต่การกระท�าที่ต�่าทรามย่ิงกว่า
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สัตว์เดรัจฉานของบุรุษผู้นี้ท�าให้นางทนดูต่อไปไม่ไหวจริงๆ

ทาสหญิงตะลึงงัน คิดไม่ถึงว่าในช่วงคับขันสุดท้ายจะมีคนออกมา

ช่วยนาง

อันหลงิหลงเห็นนางคล้ายได้รบัความตกใจ แต่ตนไม่มเีวลามากพอ

จะมาปลอบใจทาสหญิงผู้นี้

"คราวหน้าหลบให้ดี อย่าเห็นของมีค่าก็หลงกล หาไม่คงไม่โชคดีมี

คนมาช่วยเจ้าไว้เช่นนี้อีก"

พูดเรื่องท่ีควรพูดจบแล้ว นางก็หมุนตัวเดินจากไป ไม่รีบหนีไม่ได้ 

เม่ือครูล่งมอืไม่รูห้นักเบา ตคีนตายหรอืไม่ก็ไม่รู้ เกิดตายไปจริงก็จะท�าให้

คนอืน่ย่ิงโกรธแค้น ยงัมสีนุขัล่าสตัว์ท่ีวิง่หนไีปตวัน้ันก็ต้องพาคนมา ดทู่า

คงไม่อาจซ่อนตัวอยู่แถวนี้ได้แล้ว นางจ�าเป็นต้องรีบหาที่ซ่อนตัวใหม่

"ช้า...ช้าก่อน..." ทาสหญิงรีบเข้ามาคว้าตัวนางไว้ เอ่ยวิงวอน "พา

ข้าหนีไปด้วย"

"ไม่ได้ ข้าเองก็เอาตัวไม่รอด ช่วยเจ้าได้ก็ไม่เลวแล้ว ไม่มปัีญญาพา

เจ้าไปด้วยได้" หมั่นโถวที่เก็บไว้ก็กินหมดแล้ว นางจ�าเป็นต้องไปจากที่นี่

ให้เร็วที่สุด นอกจากหาที่ซ่อนตัวแล้วก็ต้องหาน�้าดื่มหาของกินด้วย

ทาสหญิงกลับไม่ยอมปล่อยมือ อันหลิงหลงสะบัดไม่หลุด ในใจมี

โทสะขมุหนึง่ ย่นหวัคิว้หมนุตวัมา ก�าลงัจะตวาดให้นางปล่อยมอื หน้าอก

พลันเจ็บแปลบอย่างรุนแรง

อันหลิงหลงเบิกตากว้าง มองปิ่นปักผมรูปผีเสื้อแวววับท่ีปักอยู ่

บนอกตนเอง ตัวป่ินปักลงไปในหน้าอกของนาง คล้ายมผีเีสือ้ตวัหนึง่เกาะ

อยู่ที่หน้าอกของนางจริงๆ เมื่อเหลือบตาขึ้นก็สบเข้ากับความอ�ามหิตใน
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ดวงตาทาสหญิงผู้นั้น ในนั้นยังมีแววน่าสงสารเมื่อครู่อยู่

"ขออภัยด้วย มีแต่ต้องสังหารเจ้า ข้าจึงจะมีโอกาสหนีรอด หาไม่ 

เจ้าหน้าท่ีตายไปคนหนึง่ ท�าให้คนอ่ืนแตกต่ืน ไม่ตามจบัคนอย่างเอกิเกริก

ใหญ่โตก็แปลกแล้ว มีเพียงเจ้าตายแล้ว พวกเขาจับตัวมือสังหารได้แล้ว 

ข้าจึงจะมีเวลาหนี"

หลังจากทาสหญิงลงมือส�าเร็จ คิดจะออกแรงดึงปิ่นออกมา แต่ 

ไม่ว่าออกแรงดึงอย่างไรก็ดึงไม่ออก ในเวลาน้ีเองเสียงเห่าของสุนัขก็ดัง

จากไกลเข้ามาใกล้ ทาสหญิงลนลาน มองผีเสื้อบนหน้าอกนางแวบหนึ่ง 

แล้วหมุนตัววิ่งหนีไปด้วยท่าทางไม่ค่อยเต็มใจ

อันหลิงหลงมือเท้าอ่อนแรงทรุดลงไปน่ังคุกเข่ากับพ้ืน โลหิตที ่

ไหลทะลักจากหน้าอกมากขึ้นจนเสื้อของนางเปียกชุ่ม นางแหงนหน้า 

ขึน้มองท้องฟ้า รูส้กึปวดใจ ไม่ใช่เจบ็เพราะถูกป่ินปัก แต่เป็นความเจบ็ปวด 

ที่เกิดจากความอับจนต่อโชคชะตาและความผิดหวัง

นางตายไม่ได้ ทนทรมานมาจนถงึตอนน้ีแล้ว นางจะตายได้อย่างไร 

ดิ้นรนประคองชีวิตมาจนถึงตอนนี้ก็เพ่ือจะหาโอกาสช่วยเหลือคนใน

ครอบครัว ถ้านางตาย ความหวังทั้งหมดก็ไม่เหลือแล้ว

ตายไม่ได้...นางตายไม่ได้...

นางจะต้อง...อดทนจนกว่าจะมีคนมาพบ เพียงบอกพวกเขาว่า 

มอืสงัหารเป็นคนอ่ืน เพ่ือจะจบัฆาตกรตัวจริง พวกเขาย่อมต้องช่วยนาง...

"อ้อ เจ้าไม่อยากตายหรือ"

เสียงแหบต�่านุ่มหูของบุรุษดังขึ้นที่ข้างหู คล้ายดั่งความฝันเช่นนั้น

อันหลิงหลงอึ้งตะลึง มีหมอกสีด�ากลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้า
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นาง ในหมอกมีดวงตาคู่หนึ่งก�าลังจ้องมองนางอย่างเปี่ยมเสน่ห์ชั่วร้าย 

นยัน์ตาคูน้ี่วาววับดจุดวงดาว งดงามดจุมพีลงัของมารปีศาจ คล้ายว่าถ้า

ถูกดวงตาคู่นี้จับจ้อง ดวงวิญญาณก็จะถูกดูดดึงไปเช่นนั้น

เป็นภูตผหีรอืเป็นปีศาจ นางตะลงึงันพูดอะไรไม่ออก หรอืเพราะตน

ก�าลังจะตาย ถึงได้เห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้

ดวงตางามดุจปีศาจคู่นั้นยิ้มกริ่มอย่างชั่วร้าย "ข้าช่วยให้เจ้ามีชีวิต

อยู่ต่อไปได้"

นางมองเขาอย่างตะลึงลาน

"เจ้าช่วยข้าได้"

นางยังคงไม่พูดจา ท�าเอาดวงตาคูน้ั่นหรีล่งจนคล้ายนัยน์ตาจิง้จอก

"เหตุใดจึงไม่พูด ขอเพียงเจ้าช่วยข้า ข้าก็จะท�าให้เจ้าสมปรารถนา"

มองนัยน์ตาชั่วร้ายที่มองอย่างบีบคั้นอยู่ตรงหน้าคู่นี้ ในที่สุดนางก็

ท�าลายความเงียบขึ้น "คบหากับมารปีศาจ จะต้องตกนรกกระมัง"

นัยน์ตาชั่วร้ายท่ีระยิบไหวด้วยประกายแปลกประหลาด คล้ายย้ิม

คล้ายโกรธ "อา ขวัญกล้าพอตวั ถึงกับกล้าบอกว่าข้าเป็นมารปีศาจ รนหา

ที่ตาย!"

เวลาน้ีนางไม่ใช่ตายแล้วหรอกหรือ ปิ่นปักเข้าไปในหัวใจ ยังจะมี

ชีวิตอยู่ได้อีกหรือ ในเมื่อนางใกล้ตายแล้ว ไยต้องกลัวปีศาจร้ายผู้นี้ด้วย

นัยน์ตาดุดันชั่วร้ายคู่น้ันจ้องนางอยู่ครู ่ใหญ่ เห็นนางไม่กลัวก็ 

หัวเราะหึๆ

"เจ้าอยากตาย ไม่ง่ายเช่นน้ัน! ในเมื่อเราสองคนมีพันธะโลหิต 

ต่อกัน หากข้าไม่ยินยอม แม้แต่โอกาสตายเจ้าก็ไม่มี!"
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เคียงท่านดั่งเคียงเสือ

พันธะโลหิต พันธะโลหิตอะไร

ขณะที่นางก�าลังงุนงงสงสัย นัยน์ตาชั่วร้ายพลันหายไปแล้ว เสียง

บุรุษก็ไม่มีแล้ว หมอกด�าพลันจางไป ทุกอย่างสว่างไสวราวกับฝัน ไม่มี

อะไรเลย

นางมองไปรอบด้านอย่างงงงนั คล้ายค�าสนทนาเมือ่ครู่เป็นเพียงฝันไป 

และนางยังมีชีวิตอยู่ ความเจ็บปวดท่ีทรวงอกก็ไม่มีแล้ว นางก้มหน้า 

ลงด้วยความแปลกใจ การก้มลงมองแผลบนหน้าอกครั้งนี้สร้างความ 

ตื่นตระหนกอย่างใหญ่หลวง

บาดแผลท่ีหน้าอกไม่มแีล้ว ทัง้ไม่มโีลหติ นางไม่อยากจะเชือ่ ยังดงึ

คอเสือ้ของตนแล้วลบูคล�าหน้าอกด้านซ้ายของตนอย่างจะยืนยันให้มัน่ใจ 

ไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีบาดแผล และไม่มีคราบโลหิต มีเพียงที่ตัวเสื้อ

ด้านหน้ามีรอยขาดอยู่รอยหนึ่ง นั่นเป็นหลักฐานว่าปิ่นเคยปักเข้าไปที่

หน้าอก

เป็นไปได้อย่างไร! เหน็อยู่ว่านางถูกทาสหญงิผูน้ัน้ใช้ป่ินแทงเข้าไป

ที่ตรงนี้...จริงสิ ปิ่นเล่า

นางมองหาที่พ้ืน แล้วก็เห็นปิ่นปักผมรูปผีเสื้ออันนั้นอยู่ท่ีพ้ืนจริงๆ 

นางจ้องมองด้วยความงงงัน จากนั้นก็ค่อยๆ ยื่นมือไปเก็บมันขึ้นมา

ภายใต้แสงอาทติย์ป่ินปักผมรปูผเีสือ้ยังคงสาดประกายระยิบระยับ 

อัญมณีสแีดงสวยสดงดงามดุจโลหติสด ตัวป่ินเกล้ียงเกลาสะอาดสะอ้าน 

ไม่มีคราบโลหิตติดอยู่แม้แต่หยดเดียว

ขณะที่นางยังอยู่ในความต่ืนตะลึงและงุนงงสงสัย เสียงเห่าของ 

สุนัขล่าสัตว์ก็ท�าให้นางตื่นจากภวังค์ทันที สุนัขล่าสัตว์ท่ีว่ิงตะบึงเข้ามา
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โม ่ เหยียน

อย่างบ้าคลัง่แยกเขีย้วค�ารามใส่นาง ท่าทางเหมอืนจะฉกีร่างนางเป็นชิน้ๆ 

เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนางจึงได้แต่ตะลึงงันถอยกรูดไปหลาย

ก้าวแล้วรบีหยิบมดีสัน้ขึน้มาป้องกันตัว แต่เหตกุารณ์ต่อจากนัน้ท�าให้นาง

อึ้งตะลึงไปอีกครั้ง สุนัขล่าสัตว์เหล่าน้ีจู่ๆ คล้ายได้เจอกับสัตว์อะไรที่ 

น่ากลัวเช่นนั้น แต่ละตัวส่งเสียงครางและถอยหลังไป

อันหลิงหลงมองตามสายตาที่หวาดกลัวของสุนัขล่าสัตว์ไปท่ี 

เหนือศรีษะของตน แล้วก็เหน็นยัน์ตาปีศาจคู่น้ันปรากฏข้ึนมาอกี เหนอืศีรษะ 

ของตนมีหมอกด�ากลุ่มหนึ่งลอยอยู่ กลางกลุ่มหมอกนัยน์ตาเปี่ยมเสน่ห์

ชั่วร้ายคู่นั้นก�าลังจ้องเหล่าสุนัขล่าสัตว์เขม็ง พลานุภาพน่าสะพรึงกลัวที่

แผ่ออกมา แม้แต่นางยังสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกท่ีท�าให้คนขนพอง

สยองเกล้าอย่างประหลาดขุมนั้น

สนุขัล่าสตัว์ถูกพลงัอ�านาจของเขาท�าให้ตืน่ตระหนกและหวาดกลัว

จึงพากันถอยหลัง สุดท้ายก็กลัวจนหางจุกตูดวิ่งหนีไป

"เห็นแล้วหรือยัง ข้ามีความสามารถอันมหัศจรรย์" ดวงตาปีศาจ 

ชายหางตามองนางแล้วยิ้ม ลูกตาด�ายังวิบวับด้วยประกายประหลาด

อนัหลงิหลงยังคงมองเขาอย่างท่ึมทือ่ หลงัจากผ่านความทุกข์ทรมาน 

ยากล�าบากมามากเพียงนี้ นางพลันรู้สึกร่างกายและจิตใจเหน็ดเหนื่อย

อ่อนล้า คล้ายว่าในท่ีสุดพลังเฮือกสุดท้ายก็ถูกใช้ออกไปจนหมด ร่าง 

อ่อนระทวยลงไปกับพื้น นางหลับตาลง จมลงไปในความมืดมิด ก่อนสติ

จะขาดลอยก็แว่วยินเสียงเปี่ยมเสน่ห์เย้ายวนใจดังขึ้นมาอีกครั้ง...

"หึ นอนเถิด หลังนอนอิ่มแล้ว เราจะได้ออกเดินทาง"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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