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ค�ำน�ำ

ฉากจบของ 'ข้าเป็นสตัว์เลีย้งของศาลต้าหลี'่ ในเล่ม 2 น้ันท�าให้เราต้องลุน้ตาม 

อย่างมากเลยนะคะ ใครจะไปคาดคิดล่ะคะว่าชิงตูเซียนเซิงที่น่ังอยู่บนเก้าอี้ล้อเข็น 

จะมิใช่คนที่ดูแลหอหนังสือซึ่งเช่ียวชาญวิชาแพทย์ธรรมดาทั่วไป แต่กลับกลายเป็น 

มีวรยุทธ์และมีเบื้องหลังที่ลึกลับซ่อนอยู่

นอกจากเรื่องราวในส�านักศึกษาแล้ว แน่นอนค่ะว่าเรื่องในจวนโหวก็ยังมีอะไร

ให้นักอ่านไปตามลุ้นกันอีกมากมาย ไหนจะท่านโหว ไหนจะคุณชายรอง ยังมี 

เหนียนซื่ออีก เกิดเป็นหรูเสี่ยวนันน่ีจะนอนเฉยๆ อยู่ในเรือนตนเองก็ยังถูกหาเร่ือง 

เลยนะคะ มิหน�าซ�้าในเล่มน้ียังมีครอบครัวของท่านป้าชิงโม่เหยียนเดินทางมา 

เยี่ยมเยือนจากต่างเมือง แต่จะเป็นการเยี่ยมเยือนอย่างเป็นมิตรจริงๆ หรือไม่  

เร่ืองการแก้พิษกู่ของชิงโม่เหยียนล่ะจะส�าเร็จหรือเปล่า อีกทั้งในเล่มน้ียังมีข่าวดีที่

ราวกบัเน้ือช้ินใหญ่ตกลงมาจากสวรรค์เกดิข้ึนกับหรูเสีย่วนันอกีด้วย แต่จะเป็นอะไรนัน้... 

พลกิหน้ากระดาษและเข้าไปสนุกสนานเพลดิเพลนิกบั 'ข้าเป็นสตัว์เลีย้งของศาลต้าหลี'่  

ด้วยกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ กอดนางไว้แล้วจุมพิตไปทั่วใบหน้าของนาง

เจ็บจัง! หรูเสี่ยวนันจึงพบว่าใต้คางชิงโม่เหยียนเต็มไปด้วยไรเครา และไรเคราเหล่าน้ีเอง 

ที่แทงแก้มของนางจนเจ็บ

"ถอยไป ถอยไปก่อน" นางยื่นมืออยากจะผลักเขาออก แต่ชิงโม่เหยียนกลับกอดนางแน่นขึ้น 

ไรเคราแทงจนใบหน้าเล็กของนางแดงไปหมดจึงยอมปล่อย

"คิดถึงข้าหรือไม่"

"อืม" หรูเสี่ยวนันตอบอย่างไม่มีความลังเลใดๆ

ชิงโม่เหยียนดวงตายกโค้งข้ึน ในใจรู้สึกราวกับได้กินน�้าผึ้งหวานฉ�่า ความรู้สึกของการมีคน

คิดถึงและรอคอยตนเองกลับมาช่างดีเสียจริง



✱ หรูเสี่ยวนัน  ชะมดเช็ดที่กลายร่างเป็นเด็กหญิงคนหน่ึง ก่อนจะ

เติบโตอย่างรวดเร็วกว่าคนปกติ คอยช่วยเหลือ 

รองตุลาการศาลต้าหลี่ไขคดีต่างๆ

✱ ชิงโม่เหยียน  'พญายมหน้าหยก' ที่ใจดีกับหรูเสี่ยวนันเป็นพิเศษ  

ไม่เป็นที่โปรดปรานของท่านโหวผู ้เป ็นบิดา แต ่

นับได้ว ่าเป็นขุนนางที่ฮ ่องเต้ทรงโปรดปรานมาก 

คนหนึ่งเลยทีเดียว

✱ ฉางเฮ่ิน  ท่านหมอในศาลต้าหลี ่มคีวามลบัเบือ้งหลงัซกุซ่อนอยู่ 

เป็นสหายคนหนึ่งที่หรูเสี่ยวนันไว้วางใจ

✱ อวี๋จิ้งฉ ี  ท่านอ๋องน้อย บตุรชายขององค์ชายสี ่เป็นศษิย์คนหนึง่

ของส�านักศึกษาไป๋เฮ่อ

✱ คุณหนูเหนียน  ต่อมากค็อืเหนียนซือ่ เคยคดิอยากแต่งให้ชิงโม่เหยยีน 

ทว่าอีกฝ่ายไม่ชายตามองตนเอง

แนะน�ำตัวละคร





หอหนังสือพังครืนลงมา

ชงิโม่เหยียนพาหรเูสีย่วนนัตามตดิเชยีนซางกระโจนออกมา ทุกคน

ข้างหลงัแม้จะหนอีอกมาได้ทัง้หมด แต่ส่วนใหญ่ได้รบับาดเจบ็จนสภาพ

ทุลักทุเลอย่างมาก

ชงิโม่เหยียนวางตวัหรเูส่ียวนันลง ก่อนจะทะยานไปทางชงิตูเซยีนเซงิ

ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเข็นซึ่งอยู่ไกลออกไป

วรยุทธ์ของชิงโม่เหยียนหรูเสี่ยวนันเคยเห็นมาแล้ว แม้เขาจะใช้

ก�าลังภายในไม่ได้เพราะพิษกู่ แต่ด้านวรยุทธ์นั้นกลับยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง

สิ่งที่ท�าให้ทุกคนตกใจคือวรยุทธ์ของชิงตูเซียนเซิงก็ไม่ด้อย แม้จะ

นั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเข็นยังขยับหมุนหลบเคลื่อนย้าย ต่อสู้กับชิงโม่เหยียน 

ได้อย่างสูสี

ท้ังสองคนในมือไม่มีอาวุธ ต่างปะทะกันด้วยฝ่ามือ พ้ืนหินหน้า 

206
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หอหนังสือก็ยังแตกร้าวไปทั่วบริเวณ

หรูเสี่ยวนันเห็นแล้วตระหนกตกใจย่ิง แต่ไม่มี วิธีจะช่วยได้  

เชียนซางนั้นยังต้องใช้ประโยชน์อื่น นางเสียเวลาอยู่ที่นี่ไม่ได้

หรูเสี่ยวนันมองไปโดยรอบอย่างรวดเร็ว สุดท้ายสายตาเล่ือนไปท่ี

กลางสระน�้าหน้าหอหนังสือซึ่งชิงตูเซียนเซิงเคยตกปลากับอวี๋จิ้งฉีที่นั่น

"เชียนซาง พาข้าไปตรงนั้น!" หรูเสี่ยวนันพูดอย่างร้อนใจ

เชียนซางเก็บกระบี่ เรียวเล็กที่มือซ ้ายกลับไป กอดเอวของ 

หรูเสี่ยวนันเอาไว้แล้วยกตัวนางข้ึนมาอย่างง่ายดาย กระโดดลอยตัว 

ไม่กี่ทีก็มาถึงข้างสระน�้าแล้ว

"พาข้าลงไป" หรูเสี่ยวนันออกค�าสั่ง "แต่ข้าว่ายน�้าไม่เก่ง เจ้าอย่า

ปล่อยมือเด็ดขาด" หรูเสีย่วนนักอดแขนเชียนซางด้วยความหวาดหวัน่ใจ 

สองขาสั่นอย่างแรง แต่ต่อให้นางกลัวเพียงใดก็ต้องลงไปดูด้วยตนเอง 

เพราะนอกจากนางแล้ว ไม่มใีครสามารถท�าลายค่ายกลของชงิตเูซยีนเซงิได้

"เสี่ยวนันเป็นเด็ก ไม่ปล่อยมือหรอก" เชียนซางพูดเสียงเบา 

พลางอุ้มนางไว้แน่น แล้วกระโดดลงไปในสระน�้า

น�า้ในสระตอนฤดูหนาวเย็นจบัข้ัวหัวใจ พอลงไปในน�า้ได้หรูเส่ียวนัน

ก็รู้สึกว่าตนเองหนาวจนแทบจะแข็งแล้ว

เชียนซางด�าลึกลงไปเรื่อยๆ ไม่ช้าก็เข้าใกล้ก้นสระ

ย่ิงลึกลงไป ในสระก็ย่ิงสว่างข้ึน เหมือนว่าก้นสระจุดตะเกียงไว้

หลายดวงกระนัน้ ก้นสระมจีานกลมสเีงินแปดใบขยับอยู ่ดไูปแล้วเหมอืน

ดวงจันทร์แปดดวงตกกระทบก้นสระ

หรเูสีย่วนนัเบกิตาโตอยู่ในน�า้ เอานิว้ชีไ้ปข้างล่าง เชยีนซางก็พานาง
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ลงไปถึงก้นสระภายในอึดใจต่อมา

เมื่อเข้าไปใกล้แล้ว หรูเสี่ยวนันจึงเห็นชัดว่าดวงจันทร์แปดดวงที ่

ก้นสระนั้นคือกระจกแปดบาน

เชียนซางอยู่ใต้น�้าไม่ต้องหายใจ แต่หรูเสี่ยวนันนั้นทนไม่ไหว  

เพียงชั่วครู่นางก็ต้องชี้ขึ้นไปข้างบน ให้เชียนซางพานางโผล่จากผิวน�้า 

ขึ้นมาหายใจแล้ว

ตอนท่ีท�าลายกระจกเงินถึงบานท่ีสี่ หรูเสี่ยวนันหนาวจนรู้สึกว่า 

แขนขาแข็ง สัน่เทาจนพูดอะไรไม่ออก แต่นางหยุดไม่ได้ เมือ่ครูช่งิโม่เหยียน

ใช้ก�าลังภายในก็หมายความว่าเขากินยาเม็ดที่นางปรุงนั้นแล้ว นางจึง 

มีเวลาเพียงหนึ่งก้านธูปเท่านั้นที่จะท�าลายกระจกทั้งแปดบานให้ได้

หรเูสีย่วนันด�าลงไปยังก้นสระอกีครัง้ ใช้สองมอืแขง็เย็นท�าสญัลกัษณ์

อย่างยากเย็น ผิวกระจกตรงหน้านางเกิดเป็นริ้วคลื่นดูสับสน ก่อนจะ 

ส่งเสียงดังแกรกๆ และสุดท้ายก็แตกออก

ชิงโม่เหยียนกับชิงตูเซียนเซิงต่อสู้กันอยู่หน้าซากปรักหักพังของ 

หอหนังสือ

พวกเสวียนอวี้ท�าได้เพียงมองตาแป๋ว พวกเขาใช่จะไม่อยากช่วย 

ฝีมอืของชงิตเูซยีนเซงิพวกเขาล้วนเหน็ประจกัษ์แก่สายตา ในท่ีน้ีนอกจาก 

เสวียนอวี้ที่พอจะรับมือกับอีกฝ่ายได้บ้าง คนอื่นๆ เข้าไปก็เป็นการไปหา

ที่ตาย

ชงิโม่เหยียนเพราะถูกพิษกู่มาตัง้แต่เดก็ ดงัน้ันจงึตัง้ใจฝึกก�าลงัภายใน

เป็นพิเศษ ปกตกิ�าลงัภายในทัง้หมดของเขาใช้เพ่ือสะกดพิษกู่ภายในร่าง 

จึงไม่กล้าใช้ก�าลังภายในส่งเดช
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ดังนั้นตอนที่เขาลงมือ จึงพยายามจะให้ถูกเป้าหมาย ไม่ถ่วงเวลา

หรือลงัเลแต่อย่างใด เพราะทกุกระบวนท่าส�าหรบัเขาแล้วล้วนเป็นโอกาส

ที่ส�าคัญที่เขาต้องรีบคว้าเอาไว้

เขามีความหย่ิงทะนงของตนเอง ถึงตายก็ต้องตายพร้อมกับศัตรู  

จะไม่เป็นคนน่าสมเพชท่ีนอนหายใจพะงาบรอความตายอยู่ตรงนัน้เดด็ขาด

การเคลื่อนไหวของชิงตูเซียนเซิงช้าลงทุกที อีกท้ังใบหน้าก็ซีดลง  

เขาแอบมองไปทางสระน�้าอยู่บ่อยครั้ง

ชิงโม่เหยียนเปลี่ยนฝ่ามือเป็นหมัด ปล่อยหมัดแฉลบผ่านใบหน้า

ของเขา หมัดท่ีปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงทิ้งรอยเลือด 

บนใบหน้าของอีกฝ่าย

"ค่ายกลใกล้ทลายแล้ว" มุมปากชิงโม่เหยียนมีรอยยิ้มเย็นชา

ชิงตูเซียนเซิงยกแขนเสื้อขึ้นทันใด ปล่อยกรงเล็บเหล็กยาวออกมา

จากในแขนเสื้อ กรงเล็บเหล็กที่ลอยออกไปตกลงบนต้นไม้

ชงิโม่เหยียนเหน็ท่าไม่ดจีะเข้าไปขวางแต่ช้าไปหนึง่ก้าว กรงเลบ็เหลก็ 

ที่ยืดหดได้ยกเก้าอี้ล้อเข็นของชิงตูเซียนเซิงลอยขึ้นกลางอากาศ

ชิงโม่เหยียนจู่โจมพลาดก็ไม่ได้ลังเลแม้แต่น้อย รีบว่ิงตามไปใน

ทันที

พวกเสวียนอวี้พากันมองอย่างตกตะลึง

"ชิงตูเซียนเซิงหนีไปแล้ว รีบตาม!"

แม้จะพูดเช่นนี้ แต่จะไล่ตามอย่างไรเล่า เขาไปเร็วถึงเพียงนั้น

อว๋ีจิ้งฉีตัวอ่อนพับลงบนพ้ืน ดวงตาเปิดอยู่ เขาจ้องไปทางท่ี 

ชิงตูเซียนเซิงหายตัวไปอยู่นาน สีหน้าผิดหวังอย่างพูดไม่ออก
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เขานึกถึงค�าพูดก่อนหน้าน้ีของหรูเสี่ยวนัน ตอนนั้นนางเห็น 

ชงิตเูซยีนเซงิตกปลาก็เตือนเขาแล้วว่าคนผูน้ีไ้ม่เหมอืนรปูลกัษณ์ภายนอก

ที่แสดงออกมาให้ทุกคนเห็น ตอนนั้นเขายังรู้สึกว่านางน่าขันยิ่งนัก

ที่แท้คนท่ีน่าขันตัวจริงคือเขา คิดว่าตนเองมีความเก่งกาจ คิดว่า

สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายกลับกลายเป็นเพียง 

เหยื่อล่อของผู้อื่น

ชิงโม่เหยียนไล่ตามชิงตูเซียนเซิงห่างจากหอหนังสือไปเรื่อยๆ  

การเคลื่อนไหวประหลาดของหนอนกู่ในทรวงอกค่อยๆ หยุดลง ส่ิงที่มา

แทนที่คือความเจ็บปวดจากการก�าเริบของพิษกู่ที่ส่งมารางๆ

ชิงโม่เหยียนรู้ว่าต้องเป็นเพราะหรูเสี่ยวนันท�าลายค่ายกลได้ส�าเร็จ

แล้ว แต่ใกล้ถึงเวลาที่ยาจะหมดฤทธิ์แล้ว หากยังไม่หยุดใช้ก�าลังภายใน 

ไม่ช้าพิษกู่ของเขาก็จะก�าเริบ

ทว่าเขาไม่อาจหยุดในตอนนี้ได้ เขาต้องจับตัวชิงตูเซียนเซิง เขา 

ไม่เข้าใจว่าเหตุใดอยู่ดีๆ มักจะมีพลังบางอย่างล้อมรอบตัวเขาไม่หยุด 

และมีผลต่อพิษกู่ในตัวของเขา เขาอยากจะรู้เรื่องทุกอย่างนี้ให้ชัดแจ้ง

ชงิโม่เหยียนหักก่ิงไม้ก่ิงหนึง่ลงมา ใช้ก�าลงัภายในของเขาปาออกไป

ชิงตูเซียนเซิงเพ่ิงลงถึงพ้ืนก็รีบเอี้ยวตัวหลบ ทว่าก่ิงไม้ปักเข้าที่ 

หัวไหล่ข้างหน่ึงของเขาพอดี ชิงตูเซียนเซิงสบถด้วยความเจ็บทีหนึ่ง  

แล้วชูมือโยนของบางอย่างขึ้นฟ้า

พลุไฟล�าหนึ่งระเบิดกลางท้องฟ้ายามค�่า

ชิงโม่เหยียนหรี่ตาลง เห็นทีชิงตูเซียนเซิงยังมีผู้ช่วยอยู่ด้วย พลุไฟนี้

ต้องใช้ส�าหรับส่งข่าวแน่นอน เขาคิดจะตามคนมาช่วย หรือคิดจะบอก
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พรรคพวกว่าเขาท�าพลาดแล้ว...

ในตอนที่ชิงตูเซียนเซิงชูมือปล่อยพลุไฟ ชิงโม่เหยียนก็ฉวยโอกาส

เข้าไปใกล้ทันใด

ยอดฝีมือปะทะกัน จะมีเวลาให้เหม่อลอยหรือหายใจท้ิงขว้าง 

โดยเปล่าประโยชน์ได้อย่างไร ย่ิงไปกว่านั้นคนตรงหน้าคือรองตุลาการ

ศาลต้าหลี่อีกด้วย

ชงิโม่เหยียนซดัฝ่ามอืเข้าทีแ่ผ่นอกของชงิตูเซยีนเซงิ ส่งก�าลังภายใน

ไปสิบส่วน นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเขา ดังนั้นเขาจะปรานีไม่ได้เด็ดขาด 

ต่อให้ต้องซัดอีกฝ่ายจนตายเขาก็จะไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายหนีไปได้

ชงิตเูซยีนเซงิถูกฝ่ามอืซดัจนเลอืดลมไหลย้อน สหีน้าเปลีย่นไปทันที 

ก่อนจะกระอักเลือดออกมา

ชิงโม่เหยียนซัดไปหนึ่งฝ่ามือก็ไม่ได้ตามต่อ แต่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น 

ดวงตาเป็นสีเลือด น่ากลัวอย่างมาก

"เหอะๆๆ..." ชิงตูเซียนเซิงเช็ดเลือดที่ริมฝีปากพลางหัวเราะออกมา 

"พิษกู่ก�าเริบแล้วล่ะสิ รองตุลาการ น่าเสียดายเหลือเกิน ข้าขาดไปเพียง

ก้าวเดียว แค่ก้าวเดียวก็จะเอาจอมกู่จากตัวของท่านมาได้แล้ว"

แท้จริงแล้วใช่ว่าชิงโม่เหยียนจะไม่อยากเคลื่อนไหว แต่เขาจ�าต้อง

เก็บก�าลังภายใน เพราะตอนพิษกู่ก�าเริบ เขาต้องใช้ก�าลังภายในทั้งหมด

ไปปกป้องชีพจรหัวใจของตนเองเอาไว้

"จอมกู่คอือะไร" ชงิโม่เหยียนพูดออกมาทลีะค�า "เจ้าเป็นใครกันแน่"

ชงิตเูซยีนเซงิเคลือ่นเก้าอีล้้อเขน็ถอยออกไป ใบหน้าปรากฏรอยยิม้

บางๆ "ท่านไม่รู ้หรือว่าหนอนกู่ในร่างท่านมหัศจรรย์เพียงใด อีกทั้ง 
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มันยังเป็น..."

สวบ!

ชิงตูเซียนเซิงยังไม่ทันพูดจบ แสงขาวล�าหน่ึงก็วาดผ่านมาและ 

ทะลุเข้ากลางหัวใจของเขา
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เรื่องเกิดขึ้นกะทันหัน แม้แต่ชิงโม่เหยียนก็ยังตกตะลึงไป

ลกูธนนูัน้ถูกยิงออกมาจากหลงัพุ่มไม้ ด้านชงิโม่เหยียนเพราะพิษกู่

ก�าเริบจึงขยับตัวไม่ได้ ดังนั้นท�าได้แค่เพียงมองดู

ชงิตเูซยีนเซงิก้มหน้าลง เห็นเพียงลกูธนดูอกหนึง่ปักทีก่ลางอกของ

ตนเอง...

ชงิโม่เหยียนจ้องตรงไปทีอ่กีฝ่าย ช้าไปแล้ว เขายังคงช้าไปหน่ึงก้าว

ชงิตเูซยีนเซิงกระอกัเลอืดอกีครัง้ ร่างกระตกุไม่ก่ีทก็ีล้มพับบนเก้าอี้

ล้อเข็นและแน่นิ่งไป

ชิงโม่เหยียนแววตาเศร้าสลดไปเล็กน้อย ความตึงเครียดค่อยๆ 

คลายลงอย่างช้าๆ ทว่าสีเลือดในดวงตาเข้มมากยิ่งขึ้น

"อยู่ทางนี้..." มีเสียงคนพูดดังขึ้นจากที่ไม่ไกลออกไป

ชิงโม่เหยียนรีบรวบรวมสติมองไปก็เห็นบนทางเล็กตรงหน้ามีคน

207
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เดนิมาหลายคน เป็นเหล่าเซยีนเซงิท้ังหลายของส�านกัศึกษาไป๋เฮ่อน่ันเอง

"เป็นรองตุลาการ?"

"รองตุลาการมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร"

"เกิดอะไรขึ้น เหตุใดหอหนังสือจึงเป็นเช่นนี้"

เซียนเซิงทั้งหลายรีบร้อนเดินล้อมเข้ามา

"ชงิตเูซยีนเซงิ?" สายตาของเจยีวซาไหลเล่ือนไปอยู่ท่ีตัวชงิตูเซยีนเซงิ 

"ชิงโม่เหยียนเหตุใดต้องฆ่าชิงตูเซียนเซิงด้วย หอหนังสือเป็นสมบัติ 

นับร้อยปีของส�านักศึกษาพวกเรา พวกท่านท�าอะไรลงไปกันแน่..."

เจียวซาไหลรุดเข้าไปเอ่ยถามชิงโม่เหยียน

ชงิโม่เหยียนร่างโอนเอนยืนไม่มัน่ เขายกมอืขึน้เกาะไหล่เจยีวซาไหล

เอาไว้

"ชิงโม่เหยียน ท่านจะท�าอะไร คิดจะฆ่าข้าปิดปากหรือแก้แค้น 

ส่วนตัว ข้าขอบอกท่านนะ ครั้งก่อนท่ีท่านท�าลายเส้ือผ้าของข้า ข้ายัง 

ไม่ได้คิดบัญชีกับท่านเลย"

ชิงโม่เหยียนมือหน่ึงคว้าเสื้อของเจียวซาไหล อีกมือยกทาบอก  

ริมฝีปากมีเลือดไหลออกมา

เจียวซาไหลจึงสังเกตเห็นความผิดปกติของชิงโม่เหยียน "น่ีท่าน 

เป็นอะไรไป อย่าจบัเสือ้ข้าส ิเสือ้ตวัน้ีข้าเพ่ิงตดัมา ยังเป็นของใหม่อยู่เลย 

ท่านอย่าท�าสกปรกนะ..."

เพ่ิงสิน้เสยีงพูด ชงิโม่เหยียนก็พ่นเลอืดออกมา ละอองเลอืดกระเซน็

ติดเสื้อของเจียวซาไหลจนเป็นด่างดวง

"ชิงโม่เหยียน เชื่อหรือไม่ว่าข้าจะตายให้ท่านดู!" เจียวซาไหลพูด
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อย่างน่าเวทนา

ชิงโม่เหยียนเช็ดเลือดที่มุมปาก แล้วทิ้งค�าพูดไว้ประโยคหน่ึงว่า  

"พูดเหมือนกับเจ้ายังมีทางรอดได้อย่างนั้น"

ตอนพวกเสวียนอว้ีรุดมาถึงก็เห็นเจียวซาไหลหมดสติอยู่บนพ้ืน  

บนตัวเต็มไปด้วยเลือด

ก่อนฟ้าสาง ส�านักศึกษาไป๋เฮ่อก็กลับมาสงบเหมือนดังเดิมได้ 

ในที่สุด

ประตูส�านักศึกษาตั้งป้ายหยุดเรียน บนประตูใหญ่ที่ปิดยังติด 

แถบกระดาษยาวประทับตราของศาลต้าหลี่เอาไว้ด้วย

เสวียนอว้ีน�าคนคุมตัวอว๋ีจิ้งฉีไปท่ีศาลต้าหลี่ ชิงโม่เหยียนร่างฎีกา

ฉบับหนึ่งคร่าวๆ มอบให้ตุลาการใหญ่ศาลต้าหลี่ จากนั้นขึ้นรถม้า 

เตรียมกลับจวนโหว

เสื้อผ้าของหรูเสี่ยวนันเปียกชุ่ม ถึงแม้ในรถม้าจะเตรียมเส้ือผ้า

สะอาดมาให้เปลี่ยน แต่นางสวมแล้วกลับไม่รู้สึกอบอุ่นเลย

"ขยับเข้ามาใกล้อกีนดิ" ชงิโม่เหยยีนสัง่ เขานัง่พิงตวัรถ แขนเท้าบน

โต๊ะเล็กและหลับตาลง

หรูเสี่ยวนันขยับตัวเข้าไปข้างขาของเขา

แท้จริงแล้วบนตัวชิงโม่เหยียนก็ไม่อบอุ่น แม้แต่มือก็ยังเย็นเฉียบ

"ดซูว่ิาครัง้หน้าท่านจะกล้าท�าอะไรส่งเดชเช่นน้ีอกีหรอืไม่" หรเูสีย่วนนั

บ่นเสียงเบา ไม่ได้รับอนุญาตจากนางก็ใช้ก�าลังภายในตามอ�าเภอใจ  

ท้ังยังเกือบใช้เกินไปอกีด้วย หากไม่ใช่นางร่ายคาถาช�าระกายให้เขาก่อน 
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เกรงว่าเขาคงจะตายไปนานแล้ว

ชิงโม่เหยียนลืมตาข้ึน ในดวงตายังมีสีเลือดอยู่ แต่แววตาลึกล�้า 

กลับคมกริบเหมือนที่ผ่านมา ราวกับเมื่อครู่คนที่ไม่มีเรี่ยวแรงไม่ใช่เขา

"กล้าไม่เบา ยังกล้าต�าหนิเจ้านายของตัวเองเสียด้วย"

หรเูสีย่วนนัยูป่าก "จะกล้าได้อย่างไร ท่านคือรองตุลาการศาลต้าหลี่ 

แม้แต่เจียวเซียนเซิงยังถูกท่านท�าให้ล้มได้เลย ข้าจะกล้าต�าหนิท่าน 

ได้อย่างไร"

ชิงโม่เหยียนเม้มปากแน่น

เจียวซาไหลครั้งนี้ได้รับความสะเทือนใจไม่น้อย ตื่นขึ้นมาก็จะเป็น

จะตาย คนท่ีไม่รูยั้งคิดว่ารองตุลาการศาลต้าหลีท่�าอะไรเขาเสียอกี แท้จริง

แล้วเป็นเพราะเสื้อใหม่ของเขาถูกชิงโม่เหยียนท�าเลือดเปื้อนใส่

รถม้าโยกแรงทีหนึ่ง ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้วแล้วหลับตาลงอีกครา

หรูเสี่ยวนันย่ืนมือมากอดเขาเอาไว้ หวังว่าจะลดแรงกระทบของ 

รถม้าโคลงเคลงที่มีต่อเขาลงได้บ้าง

"เจ็บ" ชิงโม่เหยียนพูดออกมาหนึ่งค�า

บนใบหน้าหรูเสี่ยวนันเต็มไปด้วยความจนใจ นางย่อมรู้ว่าเขาต้อง

รู้สึกเจ็บ แต่จนปัญญา ความสามารถของนางมีเพียงควบคุมไม่ให้พิษกู่

ก�าเริบเท่านั้น แต่ไม่มีวิธีก�าจัดความรู้สึกไม่สบายตัวที่เกิดจากมันได้

"พูดว่าเจ้าชอบข้า" เสียงแหบแห้งของชิงโม่เหยียนดังขึ้นเหนือหัว

อะไรนะ หรูเสี่ยวนันคิดว่าหูของตนเองมีปัญหา จึงเงยหน้าขึ้นมอง

เขา

"พูดว่าเจ้าชอบข้า เช่นนี้ข้าจะรู้สึกดีขึ้นบ้าง" ชิงโม่เหยียนมองนาง
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อย่างจริงจัง แม้ว่าการทรมานมาท้ังคืนจะท�าให้เขาดูเหน่ือยล้ามาก แต่

อ�านาจบารมีของเขายังคงอยู่

รองตุลาการศาลต้าหลี่เป็นคนที่ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ชอบ 

บีบบังคับผู้อื่นจริงๆ

"ไม่พูดได้หรือไม่" หรูเสี่ยวนันเอ่ยถามด้วยใบหน้าแดงก�่า

"เช่นนั้นเจ้าก็คิดเหตุผลที่ชอบข้ามายี่สิบข้อ"

หรูเสี่ยวนันรู้สึกว่าบนหัวมีไอร้อนผุดออกมา ความร้อนบนร่าง 

เพ่ิมสูงขึ้น นี่มันเรื่องบ้าอะไร รองตุลาการท่านแน่ใจหรือว่าเป็นคนใน 

สมัยโบราณนี้ ไม่ใช่คนที่มาจากยุคปัจจุบัน

"พูดมาสิ เสียงดังหน่อย" ชิงโม่เหยียนมุมปากยกข้ึนเล็กน้อย "ถ้า 

ไม่อยากพูด พวกเราก็มาพูดถึงเรื่องที่เจ้าตามท่านอ๋องน้อยออกไป 

โดยพลการ..."

กรรมตามสนองเร็วเหลือเกิน หรูเสี่ยวนันรู ้สึกปวดหัวหนักเป็น 

สองเท่า

อย่าเห็นว่าภายนอกชงิโม่เหยียนเป็นคนใจกว้าง แท้จริงแล้วเป็นคน

เผด็จการ ประเภทไม่มีเรื่องอะไรก็ชอบทรมานผู้อื่น

"ชอบ..." เห็นทีนางต้องยอมไปก่อนจึงจะผ่านเคราะห์กรรมนี้ไปได้

"เสยีงเบาไปแล้ว ฟังไม่ได้ยิน" ชงิโม่เหยียนหลับตาลงอกีครัง้ เอามือ

ทาบอกตนเอง หายใจไม่เต็มปอด

"ข้าชอบชิงโม่เหยียน ชอบชิงโม่เหยียน...ชอบ..."

นอกรถม้า พวกเสวียนอว้ีได้ยินเสียงเด็กใสแจ๋วของหรูเสี่ยวนัน 

อย่างชัดเจน
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ทุกคนพากันมองหน้ากัน บนโลกน้ีสตรีที่มีความรักเร่าร้อนน้ันม ี

ไม่น้อย แต่น้อยนักจะสารภาพตามตรงเช่นนี้ ซื่อจ่ือของพวกเขาช่างมี

วาสนาเสียจริง ให้ฟังบ่อยแค่ไหนก็ไม่มีทางเบื่อ

หรูเสี่ยวนันตะโกนไปตลอดทางจนคอแทบจะแตกแล้ว หากไม่ใช่

เพราะตอนนี้สภาพร่างกายของชิงโม่เหยียนไม่ดี นางอยากจะเปลี่ยนร่าง

กลับเป็นชะมดเช็ด ข่วนเขาให้ขึ้นรอยสักสองสามรอยเสียจริงๆ

นิสัยเลวร้ายของชิงโม่เหยียนช่างท�าให้รู้สึกทนรับไม่ไหว เขาชอบ

แกล้งนางมากอย่างนี้เชียวหรือ

กลบัถึงจวนโหว ชงิโม่เหยียนก็สัง่คนเปิดประตใูหญ่ ให้รถม้าเคล่ือน

เข้าจวนไปจนถึงด้านนอกของโถงหลักจึงให้คนเตรียมเก้ียวแบกเขากลับ

ไปในเรือนพักของตนเอง

"มาดื่มน�้าขิง" ชิงโม่เหยียนนอนอยู่ตรงน้ันท�าท่าเป็นคุณชายใหญ่ 

เดี๋ยวสั่งให้นางท�าอย่างนี้ เดี๋ยวสั่งให้นางท�าอย่างนั้น

หรูเสี่ยวนันวุ่นจนเหงื่อท่วมหัว ไอเย็นบนร่างคลายลงไปบ้างแล้ว

"ไม่ดื่มได้หรือไม่" หรูเสี่ยวนันได้กลิ่นเผ็ดร้อนของน�้าขิงแล้วก็รีบ 

ถอยหลังไป ก่อนน้ีนางไม่รู้สึกว่าของสิ่งน้ีดื่มยากอะไร แต่คงเป็นเพราะ

หลังจากเปลี่ยนเป็นสัตว์แล้ว ท�าให้ไม่ชอบกลิ่นนี้อย่างมาก

"ไม่ได้" ชิงโม่เหยียนให้คนเอาน�้าขิงมาวางบนโต๊ะ

หรูเสี่ยวนันกลอกตา ในดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห์ "ถ้าท่านบอกว่า 

ชอบข้า ข้าจะดื่ม"

ชิงโม่เหยียนเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง "พูดจริงหรือ"
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"แน่นอน" หรูเสี่ยวนันแอบ 'กดไลค์' เป็นหมื่นครั้งให้กับ 'ความ 

เฉียบแหลม' ของตนเอง

"ใครมานี่ที ไปเรียกคนในเรือนมาให้หมด" ชิงโม่เหยียนสั่งบ่าว 

ข้างนอกเสียงเรียบ

หรูเสี่ยวนันตกใจ "ทะ...ท่านจะท�าอะไร"

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ "อีกครู่เจ้าก็รู้แล้ว"

ไม่ช้าคนท้ังเรอืนของเขาก็มารวมตวักัน แม้แต่ผูก้ล้าตายทีเ่ฝ้าเรอืน

ล้วนเบียดเข้ามาในห้องด้วย

ในห้องเบียดเสียดเยียดยัด ข้างในข้างนอกล้วนมีคนยืนอยู่เต็ม  

บางคนที่เบียดเข้าประตูมาไม่ได้จ�าต้องยืนอยู่ตรงระเบียงทางเดินนอก

ประตู

ดวงตาของหรูเสี่ยวนันเบิกโต ชิงโม่เหยียนคิดจะท�าอะไรกันแน่

ชงิโม่เหยียนพิงหวัเตียงพูดเสยีงเอ่ือยว่า "พวกเจ้ามาบอกเดก็คนนีที้ 

บอกว่าข้าชิงโม่เหยียนชอบนาง"

ราวกับฟ้าผ่าถาโถม หรูเสี่ยวนันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ตัวชาตั้งแต่หัว 

จรดเท้า

ข้าให้ท่านใช้ปากของตัวเองมาพูดนะ ท่านกลบัให้คนหลายร้อยคน

มาขับร้องประสานเสียงอย่างนั้นหรือ
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แม้ว่าหรเูสีย่วนันจะคยุโวว่าหน้าหนาจนน่าตกใจ แต่ก็ยังแพ้ให้กับ

การร้องประสานเสียงสารภาพรักของคนนับร้อยเช่นน้ี นางรีบดื่มน�้าขิง

อย่างว่าง่ายทันที จากนั้นก็หลบเข้าไปใต้ผ้าห่ม ไม่กล้าโผล่หัวออกมาอีก

ชิงโม่เหยียนไม่ได้ท�าให้นางล�าบากใจอีก ก�าชับงานเสร็จแล้วก็ 

ดับไฟอย่างรวดเร็วแล้วนอนลง

ไม่นาน หรูเสี่ยวนันก็ได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆ ดังเข้ามาจากนอก

หน้าต่าง

"ท่านโหวส่งคนมา อยากจะสอบถามว่าอาการบาดเจ็บของซื่อจื่อ

เป็นอย่างไรบ้าง..."

"ไม่ต้องสนใจพวกเขา ซื่อจื่อสั่งไว้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรรอพรุ่งนี ้

ค่อยว่ากัน"

หรเูสีย่วนันพลกิตวัอยู่ใต้ผ้าห่ม ถูกต้อง รอพรุง่น้ีค่อยว่ากัน พวกเรา

208
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เหนือ่ยมากแล้ว ตอนนีต้้องการการพักผ่อนอย่างด ีไม่ใช่ถูกคนมารบกวน

ไม่รู้ว่าอว๋ีจิ้งฉีเป็นอย่างไร ถูกคนจับเข้าในคุกศาลต้าหลี่ เขาจะ

เสียใจหรือไม่

หรูเสี่ยวนันพลิกตัวอีกครั้ง จู่ๆ แขนของชิงโม่เหยียนก็ย่ืนมาจาก 

ข้างหลัง กอดตัวนางเอาไว้ หรูเสี่ยวนันขยับตัวสองที พบว่าสะบัดไม่หลุด 

ต้องขดตัวไม่ขยับอย่างจ�ายอม

ตอนฟ้าใกล้สาง นางถูกความหนาวเย็นท�าให้ตืน่ นางขยับเข้าใกล้ตวั

ชิงโม่เหยียน พบว่าตัวของเขาก็เย็นเฉียบเช่นกัน ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไป  

พวกเขาต้องป่วยแน่นอน ควรจะให้คนส่งกระถางไฟเข้ามาดีหรือไม่

แม้นางจะคดิเช่นน้ัน แต่ก็รูส้กึว่ากระถางไฟท�าให้อากาศแห้งเกินไป 

สูเ้ปลีย่นร่างเป็นชะมดเชด็ คดิว่าแบบนัน้น่าจะอุน่กว่า ชงิโม่เหยยีนจะได้

พลอยอบอุ่นไปด้วย คิดถึงตรงนี้นางก็หลับตาลง ขับเคลื่อนไอร้อนในตัว

เปลี่ยนร่างเป็นชะมดเช็ด แต่ว่านางลืมไปเรื่องหนึ่ง นางนอนอยู่ใต้ผ้าห่ม

สวมเสื้อผ้า ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสัตว์ เสื้อผ้าของนางกลายเป็นส่ิงกีดขวาง 

คลุมนางไว้ในนั้น อึดอัดเหลือเกิน

หรูเสี่ยวนันพยายามหาทางออกจากใต้ผ้าห่ม ขณะท่ีนางบิดตัว

ไปมา ชงิโม่เหยียนก็ต่ืน รูส้กึว่าใต้ผ้าห่มมอีะไรมดุไปมดุมา กรงเล็บแหลม

พยายามตะกุย

เจ้าตัวเล็กไม่หลับไม่นอน นี่ก�าลังท�าอะไรอยู่หรือ

ชงิโม่เหยียนนอนเงียบๆ ไม่ขยับอยู่ตรงน้ัน เขารูส้กึได้ว่าหรเูสีย่วนนั

มุดตามผ้าห่มลงไปข้างล่างแล้ว ผ่านไปครู่หนึ่งนางก็ย้อนกลับมา ปีนมา

ตรงเอวของเขา



23

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

ชงิโม่เหยียนถูกนางกวนจนนอนไม่หลบัแล้ว ท�าได้เพียงย่ืนมอืเข้าไป

ควานหาตัวนาง

หรเูสีย่วนันก�าลงัมดุไปมดุมาในความมดื จู่ๆ  ก็ถูกมอืใหญ่คว้าเอาไว้ 

นางตกใจจนรีบกระโจน คว้าอะไรก็ได้ที่นางสามารถคว้าได้

ตอนนีเ้องผูก้ล้าตายทีเ่ฝ้ายามในเรอืนจู่ๆ  ก็ได้ยินเสียงร้องตกใจของ

ซือ่จือ่ดงัมาจากในห้อง ทกุคนพากนัตกใจ ชกักระบีอ่อกมาทะยานเข้าไป

ในห้องทนัทีโดยไม่คิดอะไร ทว่าภายในห้องไม่มใีครเลย มองผ่านม่านบาง

ที่กั้นห้องชั้นใน พวกเขาเห็นรางๆ ว่าซื่อจื่อลุกขึ้นนั่งเหมือนผีดิบ จากนั้น

ก็ล้มนอนลงไปอีกครั้ง...

"ซื่อจื่อ เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นขอรับ"

"มีคนร้ายเข้ามาหรือขอรับ"

ชิงโม่เหยียนนอนอยู่บนเตียงสูดหายใจเข้า น�้าเสียงแฝงความโกรธ 

"ไม่มีอะไร พวกเจ้าออกไปให้หมด"

ทุกคนมองหน้ากัน ไม่มีใครกล้าถามต่อไปอีก ต่างรีบหมุนตัวออก

จากห้องไป

ทุกคนเพิ่งออกไป ชิงโม่เหยียนก็พลิกเปิดผ้าห่ม คว้าชะมดเช็ดสีด�า

ตัวหนึ่งออกมา

"ดูเรื่องดีที่เจ้าก่อไว้สิ!" ชิงโม่เหยียนคว้าคอชะมดเช็ดแล้วยกตัวมัน

มาตรงหน้า

หรูเสี่ยวนันเบิกดวงตาโต ท่าทางน่าสงสารนั้นไร้เดียงสาอย่างมาก

"จี๊ดๆ" หรูเสี่ยวนันร้องสองที เหมือนก�าลังแสดงให้เขารู้ว่าตนเอง 

ไม่รู้จริงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น
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"เมื่อครู่เจ้าเกือบท�าลายความสุขครึ่งชีวิตท่ีเหลือของเจ้าไปแล้ว"  

ชิงโม่เหยียนขบกรามหายใจแรง

หรูเสี่ยวนันจ้องเขาอย่างงุนงง ความสุขอะไรหรือ

ชงิโม่เหยียนหายใจแรงหลายท ีจงึยัดตัวหรเูสีย่วนนักลบัไปใต้ผ้าห่ม 

"เปลี่ยนร่างกลับมา!"

หรูเสี่ยวนันเปลี่ยนร่างกลับเป็นคน ท่าทางราวกับภรรยาตัวน้อย 

ที่ได้รับความเจ็บช�้าใจ

ชิงโม่เหยียนย่ืนมือไปหยิกต้นขาของนางอย่างแรงสองที "วันหน้า

ตอนนอนห้ามเปลี่ยนเป็นชะมดเช็ด"

หรเูสีย่วนนัเจบ็จนแยกเขีย้ว คนผูน้ีไ้ร้เหตุผลเสยีจรงิ ท�าให้นางตกใจ

ไม่ว่า ยังมาหยิกเนื้ออ่อนของนางอีก นางท�าเรื่องอะไรให้เขาโกรธกันแน่

ความวุ่นวายนี้ท�าให้ชิงโม่เหยียนถึงกับหายง่วง เขานอนอยู่ตรงนั้น

บีบเนื้อนุ่มบนตัวของหรูเสี่ยวนันเล่น

หรเูสีย่วนนัเริม่แรกพยายามขัดขืน แต่ต่อให้แรงของนางมากเพียงใด

ก็ยังสูชิ้งโม่เหยียนไม่ได้ แม้ว่าเขาจะได้รบับาดเจบ็ก็ยังมแีรงมากกว่านาง

อยู่ดี เพียงชั่วครู่มือใหญ่พลันสอดเข้าไปใต้ร่มผ้าของนางแล้ว

"ท่านท�าอะไร!" หรูเสี่ยวนันร้องประท้วง

"ลูบดูว่าสัตว์เลี้ยงของข้าอ้วนขึ้นหรือไม่" ชิงโม่เหยียนตีหน้าตาย

หรูเสี่ยวนันกัดฟันกรอดๆ แต่ไม่อาจไปกัดเขาได้ ท�าได้เพียงปล่อย

ให้มือใหญ่ของเขาเลื่อนอยู่ในร่มผ้าตามใจชอบด้วยความโกรธเกร้ียว  

ลูบตรงนี้ที บีบตรงนั้นที แล้วยังวิจารณ์อีกหลายประโยคอยู่บ่อยครั้ง

"ตรงน้ีดูเหมือนจะผอมไปหน่อย...ตรงนี้อ้วนอีกนิดจะให้สัมผัส 
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ที่มือดีกว่านี้..."

รองตุลาการ นี่ท่านก�าลังลวนลามกันอย่างเปิดเผยอยู่กระมัง!

หาข้ออ้างให้การกระท�าต�่าช้าแบบน้ีได้ ไม่รู้เลยว่าท่านคิดออกมา

ได้อย่างไร

อยู่ใต้ผ้าห่มถกูอบจนเหง่ือออกท่วมตวั ในตอนน้ีหรเูสีย่วนนัไม่รูส้กึ

หนาวแล้ว ย่ืนมอืไปลบูตัวชงิโม่เหยียน ดเูหมอืนแม้แต่เขาก็ตัวร้อนข้ึนมา

ด้วยเช่นกัน

ตอนเช้าต่ืนมา หรเูสีย่วนันพยายามห่อตนเองอยู่ใต้ผ้าห่ม จนกระทัง่

สาวใช้ที่ปรนนิบัติในห้องออกไปจนหมดจึงกล้าโผล่หัวออกมา

ใต้ผ้าห่มเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของชะมดเช็ด ใบหน้าเล็กของ 

หรูเสี่ยวนันแดงก�่า แม้แต่ติ่งหูก็ยังแดงไปด้วย

ชิงโม่เหยียนล้างหน้าล้างตากลับมา เห็นนางยังนอนอยู่บนเตียง 

จึงยกมุมปากย้ิม "ข้าที่บาดเจ็บหนักยังลุกจากเตียงแล้ว เจ้ายังนอนอยู ่

บนเตียงท�าอะไร คิดจะรอให้นายอย่างข้ามาปรนนิบัติหรือ"

หรูเสี่ยวนันยู่ปาก "ไม่...ไม่ใช่เสียหน่อย ท่านออกไป ข้าจะเปลี่ยน

เสื้อผ้าเอง"

ชิงโม่เหยียนไม่เพียงไม่ออกไป แต่นั่งลงที่ข้างเตียง

"เช้าตรูก็่จะไล่ข้าออกไป ถ้าถูกลมหนาวล้มป่วยไป...เห็นทีคงไม่มีใคร

เป็นห่วง ที่บอกว่าชอบข้าอะไรนั่น ก็แค่หลอกให้ข้าดีใจเท่านั้นเอง"

หรเูสีย่วนันแทบจะกัดลิน้ตนเองตายไปเสยีเลย รองตลุาการ ค�าพูด

น้อยใจแบบนี้ท่านพูดออกมาได้ด้วยหรือ

"เช่นน้ัน...เช่นนั้นท่านหมุนตัวไป" หรูเสี่ยวนันบิดตัวไปมาอย่าง 
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ไม่สบายใจอยู่ใต้ผ้าห่ม

ชิงโม่เหยียนย่ืนมือไปหยิบถ้วยชาบนโต๊ะเล็กข้างเตียงข้ึนมาดื่ม

อย่างช้าๆ

หรูเสี่ยวนันเห็นเขาไม่มองมาทางตนจริงๆ จึงค่อยๆ คลายผ้าห่ม  

รีบร้อนสวมเสื้อผ้า ท่ามกลางความสับสนนั้น นางไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่า

ดวงตางดงามคู่นั้นก�าลังจ้องนางไม่วางตา

ผิวพรรณเกลี้ยงเกลาราวสลักจากหยก เหมือนถูกย้อมเป็นสีชมพู 

ไปทั่วตัว

สายตาของชิงโม่เหยียนราวกับถูกดึงดูดไว้ ไม่อาจเลื่อนหนีได้ 

แม้แต่ถ้วยชาในมือค่อยๆ เอียงแล้วก็ยังไม่รู้ตัว จนกระทั่งน�้าชาหกรดตัว 

เขาจึงได้สติ

หรูเสี่ยวนันก�าลังวุ่นกับการสวมเสื้อผ้า เสื้อคลุมตัวนอกเพ่ิงจะ 

สวมบนตัวก็ถูกคนด้านหลังจับเอาไว้ แล้วถอดออกช้าๆ

"ใส่ผดิอกีแล้ว เคยบอกเจ้าก่ีครัง้แล้ว ว่าข้างในต้องสวมเสือ้ตวักลาง

ก่อน" ชงิโม่เหยียนค่อยๆ หยิบเสือ้ตวักลางขึน้มา ไม่สนใจสายตาประท้วง

ของนาง

"โตเพียงนีแ้ล้วยังใส่เสือ้ผ้าไม่เป็นอกี พูดออกไปคนอ่ืนคงหัวเราะเยาะ"  

ชิงโม่เหยียนปากพูดไป แต่แววตากลับเลื่อนมาอยู่ท่ีไหปลาร้าท่ีโค้ง 

ราวรูปผีเสื้อนั้น เลื่อนลงไปอีก...ส่วนโค้งใต้เอี๊ยมที่นูนขึ้นมาน้อยๆ ท�าให้

เขารู้สึกปากคอแห้งผาก

หรเูสีย่วนันรู้สกึได้ว่าชงิโม่เหยียนไม่ขยับ มอืถือเสือ้ตวักลางของนาง

ไว้ไม่ยอมช่วยใส่ให้นาง
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"ชิงโม่เหยียน?" พอหรูเสี่ยวนันเงยหน้าข้ึนก็ประสานเข้ากับดวงตา

ของเขาคู่นั้นท่ีลึกล�้าราวบ่อน�้า เหมือนนายพรานที่น่ากลัวก�าลังเพ่งมอง

เหยื่อตรงหน้า
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หรเูสีย่วนันเบกิดวงตาใสซือ่มองดชูงิโม่เหยียนค่อยๆ โน้มตัวเข้ามา 

ปลายนิ้วสัมผัสกระดูกไหปลาร้าของนาง ไล่นิ้วไปตามโครงร่างของมัน 

นางขยับถอยหลบ

ชิงโม่เหยียนไม่ได้คิดจะถอยออกห่าง แต่กดตัวนางเข้าไปใต้ผ้าห่ม 

งับปากเล็กของนางไว้อย่างแม่นย�า

แตกต่างกับจมุพิตแบบแมลงปอแตะน�า้ทีผ่่านมา ชงิโม่เหยียนจูโ่จม

รุกเข้าไปในโพรงปากของนาง ช่วงชิงลมหายใจของนางไป

หรูเสี่ยวนันตกใจจนตัวแข็ง นอนหงายอยู่ตรงนั้นดวงตาเบิกโพลง 

ในดวงตาสะท้อนสองตาของชงิโม่เหยียนทีล่กึล�า้มองไม่เหน็ประกายแสงใด

ในตอนนี้เองเสวียนอวี้รีบร้อนวิ่งเข้าประตูห้องชั้นนอกมา "ซื่อจื่อ...

ในวัง..." เสวียนอว้ีพูดได้ครึ่งหน่ึง เห็นคนสองคนล้มนอนอยู่บนเตียง 

ที่ยุ่งเหยิงในห้องชั้นในก็ตกใจรีบหมุนตัวจะวิ่งออกไป

209
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"ไสหัวกลับมา!" ชิงโม่เหยียนปล่อยเจ้าตัวเล็กท่ีอยู่ใต้ร่าง แล้วดึง

ผ้าห่มมาห่อตัวนางไว้ "ในวังส่งคนมาหรือ"

"ขะ...ขอรับ" เสวียนอวี้หลับตาลง ไม่กล้ามองเข้าไปในห้อง "ฮ่องเต้

ทรงให้คนยกเก้ียวเข้ามาในจวน บอกว่าให้เรยีกตวัท่านเข้าวัง ถ้าป่วยหนกั 

หากต้องแบกก็ต้องแบกท่านไปให้ได้..."

ชิงโม่เหยียนถอนหายใจ ฮ่องเต้ร้อนใจเช่นนี้ ต้องเป็นเพราะ 

เรื่องของอว๋ีจิ้งฉีอย่างแน่นอน แม้ว่าเขาจะเขียนฎีกาไปแล้ว แต่ฮ่องเต ้

จะวางใจได้อย่างไร

"รู้แล้ว อีกครู่ข้าจะออกไป" ชิงโม่เหยียนพูดพลางหลุบตามองไปยัง

หรเูสีย่วนนัท่ีอยู่บนเตยีง เหน็นางซกุหน้าอยูใ่ต้ผ้าห่ม ไม่รูว่้าตอนนีน้างจะ

มีท่าทางอย่างไร

กลัว? หรือรังเกียจ หรือว่า...

พอพลิกเปิดผ้าห่มอย่างเบามือแล้ว ชิงโม่เหยียนก็ตะลึงไป  

หรูเสี่ยวนันยู่ปากเล็กที่บวมแดง นอนหลับไปเสียอย่างนั้น

นางตื่นเช้าเกินไป และวุ่นวายกับเขาอยู่ใต้ผ้าห่มจนฟ้าสาง เมื่อครู่

ยังถูกเขาจูบจนขาดอากาศ ดังนั้นจึงผล็อยหลับไป

ชงิโม่เหยียนมองใบหน้าตอนนอนของนาง ผ่านไปครูใ่หญ่จงึหวัเราะ

เบาๆ

ช่างเป็นเจ้าตัวเล็กที่ไร้หัวใจจริงๆ

แต่เช่นน้ีก็ดี ขอเพียงนางไม่รังเกียจก็พอ รอให้นางเข้าใจรสชาต ิ

อันงดงามในเรื่องนี้อย่างช้าๆ เชื่อว่าสักวันนางจะต้องหน้าแดงไปถึงติ่งหู 

และขยับมาให้เขาเด็ดดมเองกระมัง
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ชิงโม่เหยียนสั่งให้คนเฝ้าเรือนเอาไว้ ส่วนตนเองเปล่ียนชุด แล้ว 

ถูกคนในวังแบกออกจากจวนโหวไป

ทางชิงโม่เหยียนเพ่ิงจะออกจากจวน ทางท่านโหวที่อยู่เรือนหน้า

ก็ได้รบัรายงานว่า "ซือ่จือ่ถูกในวังตามตวัไปแล้ว และยังถูกแบกออกจาก

จวนไปอีกด้วย...เห็นทีคงบาดเจ็บไม่เบาขอรับ" บ่าวรายงาน

"ได้สอบถามหรือไม่ว่าเขาท�าคดีอะไร" ท่านโหวท่าทางเคร่งขรึม

จริงจังยิ่ง

"ทางเรือนซื่อจื่อปิดปากแน่นมาก แต่ข้างนอกมีข่าวลือว่าเมื่อคืน

เกิดเรื่องขึ้นที่ส�านักศึกษาไป๋เฮ่อ หอหนังสือของส�านักศึกษาพังครืน วันนี้

ที่ส�านักศึกษาหยุดเรียน คุณหนูหรูวันนี้ไม่ได้ไปที่ส�านักศึกษาขอรับ"

ท่านโหวคดิอยู่นานก็คดิไม่ออกว่าในส�านกัศกึษาจะเกิดคดอีะไรข้ึนได้ 

เขาเพียงหวังว่าจะหาคนร้ายตวัจรงิเบือ้งหลงัคดทีีท่่านอ๋องน้อยถูกท�าร้ายได้ 

ถึงตอนนั้นสามารถให้บุตรชายคนรองของเขามีผลงานไปด้วยบ้าง  

หากชิงโม่เหยียนท�าคดีพัง งานของบุตรชายคนรองก็คงไม่มีอนาคตอะไร

"ส่งคนไปสอบถามที่เรือนของโม่เหยียน" ท่านโหวสั่งการ

บ่าวปั้นหน้าเศร้า "ท่านโหว เรือนของซื่อจื่อพวกเราเข้าไปไม่ได้

ขอรับ"

ชิงโม่เหยียนเป็นคนอย่างไร ท่านโหวรู้ดีท่ีสุด หากคิดจะใช้ไม้แข็ง

กับเขานั้นไม่มีทางเด็ดขาด

"พวกเจ้าไปหาเหนียนซื่อที่เรือนคุณชายรอง ให้นางหาวิธีสอบถาม

ข่าวมาให้ได้"

เหนียนซื่อเป็นสตรีเหมือนกัน น่าจะเข้าใกล้หรูเสี่ยวนันได้ง่าย 
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จึงจะถูก

หลงัเหนยีนซือ่ได้รบัเรือ่งก็เตรยีมของว่างหลายอย่างในทนัที ก่อนจะ

พาคนสนิทสองคนที่ช่วยงานได้ดีในเรือนของนางไปท่ีเรือนพักของ 

ชิงโม่เหยียน

พวกนางเพิ่งไปถึงหน้าเรือนพักก็ถูกคนขวางเอาไว้เสียแล้ว

"ซ่ือจื่อไม่อยู่" ผู้กล้าตายที่เฝ้าประตูสีหน้าเรียบเฉย ถึงแม้สาวใช้

หน้าตาสดสวยสองคนของเหนียนซื่อจะแอบป้อนค�าหวานก็ไม่สามารถ

ท�าให้จิตใจของเขาหวั่นไหวได้

เหนียนซื่อเดินเข้าไป "ข้าไม่ได้มาหาซื่อจื่อ ข้ามาหาคุณหนูหรู  

ท่านพ่อให้ข้าเอาของบางอย่างมาให้นาง"

ผู้กล้าตายมองเหนียนซื่อแวบหนึ่ง แล้วมองสาวใช้สองคนท่ีเดิน 

ตามหลังนาง "ซื่อจื่อไม่อยู่ เชิญพวกท่านกลับไปเถอะ"

เหนียนซื่อจะยอมกลับได้อย่างไร เรื่องท่ีท่านโหวสั่งมาหากท�า 

ไม่ส�าเร็จ กลับไปยังไม่รู้ว่าจะถูกอบรมอย่างไรเลย ผู้เป็นสามีของนางก็ 

ไม่ยอมออกหน้าปกป้อง เหนียนซื่อจึงมีเพียงความทุกข์อยู่เต็มอก

สาวใช้สองคนข้างกายส่งสายตาให้กัน ท้ังสองคนรู้ความหมาย  

หนึ่งในนั้นรีบท�าผมเผ้ายุ่งเหยิง แล้วกระโจนใส่ตัวผู้กล้าตาย สาวใช้ 

อีกคนก็ตะโกนเสียงดัง "มีคนลวนลาม! ใครก็ได้รีบมาที!"

แต่ยังไม่รอให้สาวใช้คนน้ันกระโจนถึงตวัผูก้ล้าตาย นางก็ถูกอกีฝ่าย

เตะกระเด็นออกไป ร่างน้ันกลิง้ตกลงไปตามบนัได กลิง้ไปไกลหลายสบิก้าว 

หัวชนเข้ากับบันไดหิน

เหนียนซื่อตกใจจนหน้าซีดเผือด สาวใช้ที่ตะโกนเสียงดังก็อ้าปาก
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ค้างอยู่ตรงนั้น

เหนยีนซือ่ยกชายกระโปรงเดนิไปตรวจดอูย่างหวาดเกรง เหน็เพียง

สาวใช้ที่นอนอยู่บนพื้นใต้หัวมีเลือดไหลนอง

"ตายแล้ว!" นายบ่าวสองคนร้องตกใจออกมา

ผู้กล้าตายที่เฝ้าประตูขมวดคิ้ว

เหนียนซื่อน�าสาวใช้ของนางว่ิงหนีไปตลอดทาง พวกนางไปที่ 

เรือนหน้า เมื่อพบท่านโหวก็คุกเข่าร้องไห้พูดไม่เป็นศัพท์อยู่ตรงนั้น

เหนียนซื่อเป็นคนเล่นละครเก่งอยู่แต่เดิม นางพูดเพียงว่าตนเอง 

น�าของว่างคิดจะส่งไปให้คุณหนูหรู คาดไม่ถึงว่าสาวใช้ข้างกายจะถูก

องครกัษ์ในเรอืนพักของซือ่จือ่ลวนลาม พอสาวใช้ปฏเิสธกลบัถูกองครกัษ์

ฆ่าตาย

เหนียนซื่อคุกเข่าต่อหน้าท่านโหว ร้องไห้จนแทบจะหมดสติไป 

เอาแต่ขอให้ท่านโหวให้ความเป็นธรรมกับนางด้วย

ท่านโหวแกล้งท�าสหีน้าเคร่งเครยีด แต่กลบัรูส้กึสบายใจอย่างมาก 

"ใครเข้ามาที ไปที่เรือนพักโม่เหยียน ตามคุณหนูหรูมา"

มคีนตายเช่นนีแ้ล้ว เด็กคนนัน้ยงัจะหลบอยู่ในเรอืนไม่ยอมพบหน้า

ผู้คนได้อีกหรือไม่

หรูเสี่ยวนันได้ยินว่าองครักษ์ในเรือนของตนเองตีสาวใช้ของ 

เหนียนซื่อตาย แต่ไม่มีปฏิกิริยาใดอยู่นาน

บ่าวที่ท่านโหวส่งมาแจ้งเรื่องร้อนใจอย่างยิ่ง แต่ไม่กล้าเอ่ยเร่งนาง

มากนักท�าได้แค่กล่าวอย่างกล้าๆ กลัวๆ ว่า "ท่านพูดอะไรสักค�าเถอะ  
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ทางท่านโหวยังรอให้ท่านไปชี้แจงอยู่นะขอรับ"

"ชี้แจงอะไรหรือ" หรูเสี่ยวนันพูดอย่างไม่เข้าใจ

บ่าวปั้นหน้าทุกข์ใจ ท่ีเขาพูดไปมากมายในตอนแรกเสียเปล่า 

หมดเลยหรือ

"องครักษ์ในเรือนท่านตีสาวใช้ของเหนียนซ่ือตาย ท่านโหวให้ท่าน

น�าตัวคนไปมอบให้เขาจัดการขอรับ"

หรูเสี่ยวนันเงยหน้ามองนอกประตู ยามนี้หน้าประตูมีผู้กล้าตาย 

สองคนยืนอยู่ แววตาเย็นเยือกจับจ้องไปท่ีบ่าวผู้มาแจ้งเรื่อง พวกเขา

ราวกับก�าลังรอให้หรูเสี่ยวนันสั่งการก็พร้อมจะฉีกบ่าวคนน้ันเป็นชิ้นๆ  

ได้ตลอดเวลา

"สาวใช้ของเหนียนซื่อเป็นคนที่นางน�ามาจากบ้านเดิม หรือเป็น

คนในจวนของเรา" หรูเสี่ยวนันถามต่อด้วยความสงสัย

"เอ่อ...ดูเหมือนจะเป็นจวนพวกเราซื้อเข้ามาภายหลังขอรับ"  

บ่าวคิดไม่ทันไปชั่วขณะ ไม่รู้ว่าเหตุใดจู่ๆ คุณหนูหรูจึงถามเช่นนี้

"ก็แค่สาวใช้คนหน่ึงเท่านัน้ ตอนนัน้ซือ้มาในราคาเท่าใดก็ชดใช้เงนิ

ให้นางเท่านัน้ก็พอ" หรเูสีย่วนนัพูดพลางลบูทีข้่างเอว จงึคดิได้ว่านางไม่มี

ความเคยชินในการพกถุงเหอเปาติดตัว

"น่ี พวกเจ้าใครพกเงินติดตัวบ้าง ให้ข้ายืมสักหน่อย ชดใช้เงิน 

ค่าสาวใช้ให้เหนียนซื่อก่อน รอชิงโม่เหยียนกลับมาแล้วค่อยคืนให ้

พวกเจ้า" นางเงยหน้าถามผู้กล้าตายที่เฝ้าประตู

หนึ่งในผู้กล้าตายประสานมือค�านับพลางกล่าว "คุณหนูหรู ซื่อจื่อ

เคยก�าชับไว้ว่าตอนเขาไม่อยู่ ในเรือนนี้ท่านถือเป็นนาย จะเอาเงินจาก
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บัญชีเท่าใดท่านพูดได้เลย ต้องการเงินเท่าใดให้คนไปเอาท่ีคลังก็พอ

ขอรับ"

หรเูสีย่วนันฟังค�าพูดน้ีแล้วรูส้กึสขุใจอย่างย่ิง คดิไม่ถงึว่าชงิโม่เหยียน

จะไว้ใจนางถึงขัน้มอบสทิธ์ิการใช้เงินให้แก่นาง ไม่กลัวว่านางจะเอาไปใช้

ส่งเดชนอกบ้าน

นางรูส้กึหยิง่ผยองอยูใ่นใจเลก็น้อย จนลมืไปหมดเลยว่าตอนน้ีนาง

เป็นเพียงเด็กน้อยผิวนุ่มนิ่ม

ในตอนที่ท่านโหวเห็นบ่าวคุกเข่าอยู่ตรงหน้าไม่กล้าเงยหน้า ในมือ

ถือเงินห้าต�าลึงเอาไว้ ไฟโทสะกลุ่มหนึ่งก็พุ่งขึ้นหัว

เขาคว้าเงินห้าต�าลึงน้ันมาขว้างลงพ้ืน แผดเสียงพูดว่า "เป็นสุนัข

อาศัยบารมีนายจริงๆ ตอนนี้อาศัยว่ามีชิงโม่เหยียนหนุนหลัง แม้แต่ 

เด็กคนหนึ่งก็กล้ามาอวดบารมีกับข้าแล้ว ไปเอากฎสกุลมา วันน้ีข้าจะ 

สั่งสอนมารยาทในจวนนี้ให้นางสักหน่อย!"
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สุดท้ายหรูเสี่ยวนันยังคงถูกท่านโหวเรียกตัวไปอยู่ดี

เดิมทีทุกคนในเรือนล้วนไม่อยากให้นางออกหน้า แต่ท่านโหว 

ไม่เพียงส่งคนมาตามตัวหรูเสี่ยวนันไป ยังให้นางน�าตัวผู้กล้าตายท่ีถูก 

เหนียนซื่อชี้ว่าเป็นคนลวนลามแล้วฆ่าสาวใช้ผู้นั้นมาลงโทษด้วย

มีคนเกลี้ยกล่อมนางว่ารอซื่อจื่อกลับมาแล้วค่อยไปพดูคุยกนั แลว้

ให้นางมอบตัวผู้กล้าตายออกไปก่อน แต่หรูเสี่ยวนันเอาแต่ส่ายหน้า

ก่อนหน้านีน้างเป็นเดก็เลก็ ยังสามารถอาศยัความเป็นเด็กหลบอยู่

ข้างหลังชิงโม่เหยียนได้ แต่ตอนน้ีนางใกล้จะโตเป็นสาวแล้ว นางจะ 

หลบหลังผู้อื่นไม่ยอมเจอหน้าใครตลอดไปไม่ได้

ท่านโหวนั่งอยู่ในเรือนหน้า ก้มหน้าดื่มน�้าชา

เหนียนซื่อน�าสาวใช้ของนางคุกเข่าร้องไห้อยู่ด้านข้าง แม้แต่

คุณชายรองยังถูกประคองให้มาออกหน้า

210
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คนท่ียืนสองข้างสีหน้าเคร่งเครียด เพ่ิงเดินเข้าเรือนก็มีความรู้สึก

เหมือนเข้าไปในศาล

ท่านโหวป้ันหน้าน่ิงดืม่ชาอกีหนึง่อกึ ในตอนน้ีเองบ่าวคนหน่ึงข้างนอก 

ก็เข้ามารายงาน "ท่านโหว คุณหนูหรูมาถึงแล้วขอรับ"

ท่านโหวแค่นเสยีงสบถเย็นชา "นับว่านางยังรูก้าลเทศะ" เขาเงยหน้า

ขึ้นมองเหนียนซื่อกับบุตรคนรองของตนเองแวบหน่ึง แล้วพูดอย่าง 

เย่อหยิ่งว่า "พานางเข้ามา"

"ขอรับ"

คุณชายรองขยับนั่งตัวตรงอย่างเงียบๆ เหนียนซ่ือใช้ผ้าเช็ดหน้า 

บังครึ่งหน้าเอาไว้แล้วมองไปนอกประตู

มีชายหนุ่มในชุดองครักษ์สี่คนเดินเข้ามาจากนอกประตู เข้ามา 

ในห้องแล้วก็มองส�ารวจไปโดยรอบ จากนั้นปรบมือ บ่าวสองคนก็ยก 

เก้าอี้พนักสูงตัวหนึ่งเข้ามา วางไว้ตรงพื้นที่ว่างหน้าท่านโหว

"คุณหนูหรู เข้ามาได้แล้วขอรับ" องครักษ์คนหนึ่งพูด

ท่านโหวเบิกตาโตอ้าปากค้างมองหรูเสี่ยวนันเดินเข้ามาท่ามกลาง

การอารักขาของคนหกคน ใบหน้าอวบมีท่าทางยินดี เหมือนกับว่า 

ที่นางมาที่นี่เพื่อร่วมงานเลี้ยง ไม่ใช่ถูกคนต�าหนิท�าให้ล�าบากใจ...

ท่านโหวโกรธจนสั่นไปทั้งตัว พูดอะไรไม่ออก

หรูเสี่ยวนันเข้ามาในห้องก็ยกมือขึ้นโบกไปทางท่านโหว "ไฮ สวัสดี

ทุกคน"

จากนั้นก็ไปนั่งลงบนเก้าอี้พนักสูง

เพียงแค่นี้...แม้แต่ย่อตัวค�านับก็ไม่มี เพียงแค่นี้ก็นั่งลงแล้วหรือ
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มือของท่านโหวตบลงบนโต๊ะอย่างแรงเสียงดังปัง

แรงสะเทอืนท�าให้ชดุชาสัน่ไหวขึน้มา หรเูสีย่วนันไม่มกีารตอบสนองใด 

แต่นี่กลับท�าให้คุณชายรองตกใจจนตัวสั่นและยืนขึ้นอย่างหวาดกลัว

ท่านโหวเห็นภาพนี้แล้วก็ย่ิงโมโห บุตรชายของตนไม่มีบารม ี

แม้แต่น้อย แม้แต่แสร้งท�าก็ยังท�าไม่ได้

เหนียนซื่อเห็นท่าทางขลาดกลัวของบุรุษของตนเองเมื่อครู่เช่นกัน 

ในใจพูดไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไร

ถึงแม้ตอนน้ีนางจะดแูลอาหารการกินภายในจวน แต่กลบัเป็นเพียง

อนุ ไม่ใช่คนที่เป็นนายหญิงของจวนนี้แต่อย่างใด

ท่านโหวแผดเสียงใส่หรูเสี่ยวนันอย่างโกรธเกรี้ยว "แม้แต่มารยาท

เล็กน้อยยังไม่รู้จัก ชิงโม่เหยียนสั่งสอนเจ้าอย่างไร ใครเข้ามาที สั่งสอน

นางทีว่ามารยาทในจวนนี้คืออะไร!"

หญิงรับใช้สูงวัยสองคนเดินมาจากด้านข้าง ยังไม่ทันที่พวกนาง 

จะเดินไปถึงตรงหน้าหรูเสี่ยวนันก็ถูกเหล่าองครักษ์ขวางไว้แล้ว

พอเห็นแววตาเย็นเยือกราวคนตายของเหล่าองครักษ์แต่ละคนแล้ว 

หญิงรับใช้สูงวัยทั้งสองก็ขาสั่น

"คิดจะแข็งข้อหรือ!" ท่านโหวลุกพรวดข้ึน "หรูเสี่ยวนัน เจ้ากล้า 

ไม่เห็นผู้อาวุโสอยู่ในสายตาหรือ!"

หรูเสี่ยวนันนั่งกะพริบตาอยู่บนเก้าอี้พนักสูง เห็นท่านโหวโกรธราว

ฟ้าผ่า ในใจกลับคิดว่าเมื่อครู่ตอนก่อนมาควรจะพกร่มมาสักคัน น�้าลาย

เขากระเซ็นไปทั่วเช่นนี้ ไม่ถูกอนามัยเสียเลย

ท่านโหวแผดเสียงอยู่นาน พบว่าหรูเสี่ยวนันยังนั่งนิ่งอยู่ตรงน้ัน  
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ไม่มีการตอบสนองใด ไม่รู ้ว่าในใจคิดอะไรบ้าง ไฟโทสะของเขาจึง 

พุ่งขึน้สงูทนัท ีชงิโม่เหยียนเขาจดัการไม่ได้ ตอนนีแ้ม้แต่เดก็หญิงทีอ่กีฝ่าย

รับเลี้ยงเอาไว้ก็ยังจัดการไม่ได้อีกหรือ

แข็งข้อเกินไปแล้วจริงๆ!

"ใครก็ได้มานี่ที!" เขาตะโกนเสียงดัง

บ่าวสองข้างพากันก้มหน้าถอยหลังไปครึ่งก้าว เล่นตลกอะไรกัน  

คนข้างกายคุณหนูหรูเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่ซื่อจื่อจัดเตรียมไว้ แตกต่าง

จากองครักษ์ในจวนอย่างสิ้นเชิง แววตาของพวกเขาแต่ละคนเหมือน 

เคยฆ่าคนมาแล้ว กระบ่ีเคยเปื้อนเลือดมาแล้ว แค่สบตาด้วยก็ท�าให้ 

เสียวสันหลังวูบ ท่านโหวยังจะให้พวกเขาไปสั่งสอนคนเหล่าน้ีอีกหรือ  

นี่ไม่เท่ากับไปหาที่ตายหรือไร

"อันที่จริงข้าก็ใช่ว่าจะไม่รู้มารยาท" หรูเสี่ยวนันพูดเสียงใสแจ๋ว  

"ข้าเคยค�านับท่านปูฮ่่องเต้กับไทเฮามาแล้ว ยังมท่ีานแม่ของชงิโม่เหยียนอกี 

ส�าหรับคนอื่น...ชิงโม่เหยียนไม่เคยบอกว่าข้าต้องค�านับด้วย" นาง 

พูดเหตุผลที่ไม่ยอมค�านับท่านโหวก็แล้วไป ทว่ายังยกฮ่องเต้ขึ้นมาอีก

ท่านโหวถูกพูดอัดจนพูดอะไรไม่ออก เขาจะกล้าเทียบกับฮ่องเต ้

และไทเฮาได้อย่างไร แต่สิ่งท่ีท�าให้เขาโกรธท่ีสุดก็คืออีกฝ่ายยกลู่ซื่อ

มารดาของชิงโม่เหยียนออกมาพูดด้วย

หรูเสี่ยวนันยอมโขกหัวค�านับลู่ซื่อแต่ไม่ยอมค�านับเขา หากเขา 

หาความเรื่องนี้ก็จะถูกคนอื่นคิดว่าอยากจะหาเรื่องกับฮ่องเต้ไทเฮา 

ไปด้วย ดังน้ันเขาจึงต้องพยายามสะกดไฟโกรธของตนเองลงไป และ

จัดการเรื่องนี้ให้ผ่านไปก่อน
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เขามองเหนียนซื่อแวบหนึ่ง

เหนียนซื่อเข้าใจความหมาย ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าตนเองและ

ร้องไห้สุดเสียง "ท่านพ่อ ท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับข้านะเจ้าคะ"

ท่านโหวชี้ไปที่เหนียนซื่อแล้วพูดกับหรูเสี่ยวนันว่า "คนท่ีตีสาวใช้

ข้างกายของเหนียนซื่อจนตาย เป็นองครักษ์ในเรือนของเจ้าใช่หรือไม่"

หรูเสี่ยวนันหันไปเรียกองครักษ์คนหนึ่งมาแล้วถามเขาว่า "เจ้าดู 

ให้ชัดเจน ใช่หญิงคนนี้หรือไม่"

องครกัษ์มองเหนียนซือ่ แล้วตอบอย่างนอบน้อมว่า "เป็นนางขอรับ"

"แล้วสาวใช้อีกคนหนึ่งล่ะ" หรูเสี่ยวนันถามต่อ

เหนียนซื่อได้ยินแล้วรีบผลักสาวใช้ข้างกายออกมา

องครักษ์มองหน้าอีกฝ่าย แล้วพยักหน้าอีกครั้ง "เป็นพวกนาง 

สองคนที่ไม่รักษาความเป็นสตรี"

เหนียนซื่อจ้องเขาลูกตาแทบถลนออกมา แล้วอ้าปากตะโกนด่า 

"เจ้ากล้าพูดจาส่งเดชหรือ!"

องครักษ์ไม่สนใจความโกรธเกรี้ยวของเหนียนซื่อ "หญิงเหล่านี้ 

ไม่รูย้างอาย จะเข้ามากอดข้า ข้าได้รบัค�าสัง่ของซ่ือจือ่ให้เฝ้าเรือนพัก ย่อม

ไม่สนใจหญิงต�่าช้าเช่นนี้ จึงได้เตะไปทีหนึ่ง ใครจะรู้ว่าหน่ึงในนั้นจะ 

กลิ้งตกบันไดหินลงมาตายเอง"

หรูเสี่ยวนันพยักหน้า "ที่แท้นางเป็นคนชนตายเอง"

"เจ้า...เจ้าพูดเหลวไหล! นางถูกเขาฆ่าตายชัดๆ"

"เขาฆ่าคนอย่างไร" หรูเสี่ยวนันถามเหนียนซื่อ

เหนียนซื่อยกศอกกระแทกสาวใช้ข้างกาย
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สาวใช้พูดอึกอักว่า "เขา...เขาเตะเช่นนั้นหนึ่งที..."

"จากนั้นล่ะ"

"จากนั้น...ก็กลิ้งตกบันได..."

"ชนหินตาย" หรูเสี่ยวนันพูดต่อ

สาวใช้ตกใจหน้าซีด "มะ...ไม่ใช่ๆ"

"แล้วเป็นอย่างไร" หรเูสีย่วนนัเริม่ทนไม่ไหว "พวกเจ้าบอกว่าเขาฆ่า

คนตาย กลับพูดว่านี่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ อีกอย่างหนึ่ง พวกเจ้าอยู่ดีๆ ไม่อยู่ใน

เรือนพักของตัวเอง เหตุใดต้องบุกเข้าไปในเรือนพักของพวกเราด้วย"

"พวกเราจะไปเยี่ยมเยียนท่าน"

"เจ้าคิดว่าข้าเป็นเด็กสามขวบหรือ" หรูเสี่ยวนันหัวเราะขึ้นมา  

ไม่สนใจสีหน้าโกรธเกรี้ยวของท่านโหวเลย "ข้าไม่คุ้นเคยกับพวกเจ้า  

พวกเจ้าจะมาเยี่ยมข้าหรือ นี่โกหกใครล่ะ บอกว่าพวกเจ้าอยากมาเยี่ยม

ชิงโม่เหยียนยังพอว่า"

ครั้งนี้แม้แต่คุณชายรองก็หน้าซีดตามไปด้วย ในดวงตาท่ีเขามอง

เหนียนซื่อฉายแววดุดันรางๆ

เหนียนซื่อพูดอะไรไม่ออก ได้แต่มองไปทางท่านโหวอย่างร้อนใจ

ท่านโหวไม่อาจพูดได้ว่าเขาสัง่ให้เหนยีนซือ่ไปสบืข่าวของชงิโม่เหยียน 

จงึตดัสนิใจเดด็ขาดตะโกนขึน้ว่า "ใครก็ได้ เอากฎสกุลมา อยู่ในจวนยังกล้า

ก่อเรื่องเช่นนี้ออกมาได้ วันนี้ข้าจะท�าความสะอาดจวนนี้สักหน่อย"

จากนั้นก็มีบ่าวหยิบเอากฎสกุลออกมา

หรูเสี่ยวนันน่ังดูอยู่บนเก้าอี้พนักสูง พูดกับองครักษ์ข้างกายด้วย 

รอยย้ิมสดใส "น่ีก็คือกฎสกุลในจวนโหวหรือ ดูแล้วก็ไม่เท่าใด ยังไม่
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ร้ายกาจเท่าพวกของในคุกศาลต้าหลี่เลย เหตุใดจึงไม่ติดแผ่นมีดไว ้

บนนั้นล่ะ ข้าเห็นบนแส้ของชิงโม่เหยียนมีแบบนั้น"

องครักษ์คนหนึ่งพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ถ้าเป็นเช่นนั้นคนจะตาย

เร็วเกินไป และเลือดก็ไหลมากเกินไป ท�าให้พ้ืนสกปรกท�าความสะอาด 

ยาก"

หรูเสี่ยวนันพยักหน้าหงึกๆ "ที่แท้เป็นแบบนี้เอง แต่เหตุใดท่านโหว

จึงเอากฎสกุลมาสั่งสอนเหนียนซื่อล่ะ เพราะนางสวมหมวกเขียวให้

คุณชายรองหรือ"

ทุกคนพากันอ้าปากกว้าง

คณุหนหูร ูคนท่ีท่านโหวจะตคีอืท่านต่างหาก ท่านเข้าใจสถานการณ์

บ้างหรือไม่
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บ่าวในจวนหยิบกฎสกุลมา วางไว้บนพ้ืน บอกว่าเป็นกฎสกุล 

แท้จริงแล้วก็คือไม้ที่ใช้ตีคนนั่นเอง

หรูเสี่ยวนันน่ังบนเก้าอี้พนักสูง สองขาสั้นห้อยลงแกว่งไปมาอย่าง

สบายใจ ไม่รู้สึกว่ามีอันตรายอะไรก�าลังเยื้องกรายเข้ามาใกล้เลย

ท่านโหวหางตากระตุก "เอาตัวหรเูสีย่วนนัมา" เขาสัง่บ่าวทีอ่ยู่รอบๆ

พวกบ่าวเจ้ามองข้าข้ามองเจ้า ไม่มีใครขยับ

ทุกคนไม่พูด แต่ใจรู้กระจ่าง

คิดจะใช้กฎสกุลจัดการคุณหนูหรูหรือ ไม่ว่าตอนนี้ท่านโหวจะ 

เด็ดขาดเพียงใด รอซื่อจื่อมา ท่านโหวจะไม่ไว้หน้าซื่อจื่อได้อย่างไร  

ตอนนี้ใครแตะต้องคุณหนูหรู เกรงว่าถึงตอนนั้นสิบเท่าก็ยังชดใช้ไม่พอ 

พวกเขายังจะหวังให้ท่านโหวช่วยหนุนหลังได้หรือ

ฝันไปเถอะ แม้แต่ท่านโหวเองยังจัดการบุตรชายผู้น้ันไม่ได้ แล้ว 
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พวกเขาเก่งมาจากที่ใดเล่า

ท่านโหวสั่งบ่าวข้างกายไม่ได้จึงตบโต๊ะเอ่ย "ทุกคนคิดจะขัดค�าส่ัง

หรือ! ข้าสั่งบ่าวอย่างพวกเจ้าไม่ได้แล้วหรือไร!"

ทุกคนก้มหน้าลงต�่ากว่าเดิม

"หรูเสี่ยวนัน ท่านพ่อเอากฎสกุลออกมาแล้ว เจ้าจะเดินมาเอง 

หรอือยากให้คนจบัตัวมา" คุณชายรองกัดฟันกรอด หากไม่เหน็ว่าตรงหน้า

มีคนเหล่านี้อยู่ เขาก็อยากจะไปจับตัวนางมาเองเสียเลย

"ข้าหรือ" หรูเสี่ยวนันชี้มาที่ตนเอง "กฎสกุลเกี่ยวอะไรกับข้ากัน"

"เจ้าคิดว่าคนที่ท่านพ่อต้องการสั่งสอนคือใคร"

"ใครน่ะหรือ" หรูเสี่ยวนันเอียงหัว ดวงตาเปล่งประกายไร้เดียงสา

ออกมา "นั่นคือท่านพ่อของท่าน ไม่ใช่ของข้า นี่เป็นบทลงโทษในจวน 

ของพวกท่าน ไม่ใช่ของข้าอีกเช่นกัน"

"เจ้า..." คุณชายรองหายใจไม่ทันและแทบจะส�าลัก เขาเคยเห็นคน

ที่ไร้เหตุผล แต่ไม่เคยเห็นคนที่ชวนให้หงุดหงิดใจเช่นนี้มาก่อน

"เจ้าอยู่ในจวนพวกเราก็เป็นคนของจวนพวกเรา!"

"ใครบอก ข้าขายตัวให้ท่านหรือ" หรูเสี่ยวนันเชิดปากข้ึนพลาง 

ยื่นมือเล็กออกไป "เอามา เอาสัญญาขายตัวมาให้ข้าดูสิ"

จะมีสัญญาขายตัวได้อย่างไรกัน

"ดังน้ันนะ หนึ่งคือข้าไม่ได้แซ่เดียวกับพวกท่าน สองไม่ได้ขายตัว

เป็นบ่าวให้พวกท่าน สามไม่ได้เบียดบังเงินพวกท่าน ที่ข้ากินใช้ทุกอย่าง

ชิงโม่เหยียนเป็นคนให้ ข้าไม่เคยเอาเงินรายเดือนจากในจวนพวกท่าน

เลย" นางมองทุกคน แม้แต่ท่านโหวยังหลบสายตานางอย่างกระดากใจ
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"เจ้า...ในเมือ่เจ้าอยู่ในจวนของพวกเรา ก็เป็นคนในจวนของพวกเรา" 

ค�าพูดของคุณชายรองดูไม่มั่นใจอย่างเห็นได้ชัด

"ถ้าคณุชายรองพูดแบบน้ี เช่นนัน้ข้าคนืค่าเช่าให้พวกท่านก็แล้วกัน 

สื่อต้าเทียน!" หรูเสี่ยวนันตะโกนออกไปนอกประตู

"มาแล้วๆ" ท่ามกลางสายตาของทกุคน ชายฉกรรจ์คนหนึง่ว่ิงเข้ามา

จากข้างนอก สวมชุดคลุมตัวยาว ในมือถือสมุดบัญชีเอาไว้

"ค�านวณดูว่านับจากที่ข้าเข้าจวนมาถึงตอนน้ี ใช้เงินพวกเขา 

ไปเท่าใด" หรูเสี่ยวนันพูดกับสื่อต้าเทียน

สื่อต้าเทียนเลียน้ิวแล้วพลิกเปิดสมุดในมือ ปากบ่นว่า "คุณหนูหรู 

เช่นนี้ไม่ดีกระมัง ท่านเข้ามาอยู่ในจวนแม้แต่ฮ่องเต้ยังทรงรู้ ตอนนี้จะให้

ค�านวณเงินค่าใช้จ่าย...ถ้าลือออกไปจะไม่ท�าให้คนอื่นคิดว่าท่านโหว

ใจแคบหรอื เป็นถึงท่านโหวเงินเลก็น้อยเท่านีก็้ยังประหยัด ตระหน่ีเกินไป

แล้วกระมัง"

หรเูสีย่วนันกระแอมทีหน่ึง ส่งสายตาเป็นสญัญาณว่าท่านโหวก�าลงั

มองเขาอยู่

สื่อต้าเทียนหันหน้าไปมองท่านโหวแล้วปั้นหน้าย้ิมทันที "ท่านโหว

เป็นคนเถรตรง เป็นหน่ึงในใต้หล้า จะมาถือสาคนตัวเล็กๆ อย่างข้า 

ได้อย่างไรขอรับ"

ทั้งที่มีไฟโกรธอยู่เต็มท้อง แต่ท่านโหวกลับระเบิดอารมณ์ใส่คนผู้นี้

ไม่ออก ท�าได้เพียงมองดูอีกฝ่ายเอาเงินห้าสิบต�าลึงมาให้

"หากเทียบกับค่ากินอยู่ตามปกติในเมืองหลวง ราคาน้ีนับว่า 

สูงมากแล้ว คุณหนูของข้าไม่ถือสาเรื่องน้ี ดังนั้นท่ีเกินไปก็ไม่ต้องทอน  
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แต่ในเม่ือเช่าเรือนในจวนของท่านโหวแล้ว วันหน้าถ้าในเรือนมีอะไร 

เสียหายต้องให้คนในจวนไปซ่อมให้ด้วยนะขอรับ"

ท่านโหวอยากจะโยนเงนิเหล่าน้ันลงพ้ืนอยู่หลายครัง้ แต่สือ่ต้าเทียน

รีบถอยหลังไป รอยยิ้มที่ปั้นขึ้นมานั้นท�าให้คนได้แต่ขบฟัน

"ถึงแม้คุณหนูหรูจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเรา แต่คนในเรือนของ 

พวกเจ้าท�าผิดกฎระเบียบในจวนพวกเรา ต้องจัดการตามกฎในจวน 

พวกเราสิ" คุณชายรองไม่รู้เป็นอย่างไร จู่ๆ สมองก็ดี ฉลาดเฉลียวขึ้นมา

อย่างมาก

หรูเสี่ยวนันมององครักษ์ข ้างกายนางแล้วพูดอย่างจนใจว่า  

"ท�าอย่างไรดี เห็นทีพวกเขาคงคิดจะลงโทษเจ้าจริงๆ"

องครักษ์ผูน้ั้นเป็นผู้กล้าตายข้างกายชงิโม่เหยียน ส�าหรบัเรือ่งเหล่าน้ี

ไม่เคยอ่อนข้อให้อยู่แล้ว "ไม่ต้องล�าบากใจไปขอรับ ข้าท�าเองก็รับเอง"

หรูเสี่ยวนันดวงตาเปล่งประกายขึ้นมา "คุณชายรองจะลงโทษเขา

จริงหรือ"

คุณชายรองแค่นเสียงออกมา

ท่านโหวสะบัดมือเอ่ย "มา ลงโทษด้วยกฎสกุล"

ไม่ว่าอย่างไร ท่านโหวต้องหาทางลงให้แก่ตนเอง ไม่เช่นนั้น

สถานการณ์วันนี้เขาไม่มีหน้าจะจบเรื่องได้โดยง่ายจริงๆ

หรูเสี่ยวนันถอนหายใจก่อนจะเอ่ย "เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็จนปัญญา" 

นางกระดิกนิ้วไปทางองครักษ์ "เจ้ามานี่ที"

องครักษ์ขยับเข้าใกล้อย่างงุนงง

"ยื่นมือออกมา" หรูเสี่ยวพูดอย่างจริงจัง
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องครักษ์ย่ืนมือออกมาข้างหน่ึง เขาตกใจท่ีเห็นหรูเส่ียวนันเอาน้ิว

เข้าปากแล้วกัดอย่างแรง "คุณหนูหรู!"

หรูเสี่ยวนันใช้น้ิวที่กัดแตกเป็นแผลวาดเส้นไปบนฝ่ามือเขาหลาย

เส้น

"มืออีกข้างหนึ่ง" นางออกค�าสั่ง

องครักษ์จนปัญญา จ�าต้องยื่นมืออีกข้างออกมา

หรูเสี่ยวนันยิ้มเจ้าเล่ห์ วาดเส้นหลายเส้นบนฝ่ามือของอีกฝ่าย

"นีเ่ป็นค�าอวยพรของข้าให้เจ้า ไปรบัโทษอย่างวางใจได้" หรเูสีย่วนนั

ตบไหล่ขององครักษ์

บ่าวในจวนไม่กล้าลงมือกับหรูเสี่ยวนัน แต่ส�าหรับคนอื่นกลับไม่

กลวัเกรง ได้รบัค�าสัง่จากท่านโหวแล้วก็กดตัวองครกัษ์ผู้น้ันลงบนพ้ืนทันที

เพิ่งยกไม้ขึ้นก�าลังจะตี หรูเสี่ยวนันก็ตะโกนให้หยุดขึ้นทันใด

"จะโบยเท่าใด ต้องบอกจ�านวนบ้างกระมัง" หรูเสี่ยวนันพูดอย่าง

จริงจัง "ห้ามขี้โกง ไม่เช่นนั้นโบยน้อยไปหรือโบยมากไปล้วนไม่ดี"

ท่านโหวหัวเราะเย็นชา "โบยลงโทษห้าสิบที"

หรูเสี่ยวนันพูดกับทุกคนว่า "ทุกคนฟังชัดเจนแล้วนะ ห้าสิบที  

ถึงตอนนั้นอย่าแกล้งไม่รู้จักตัวเลขล่ะ"

ทุกคนต่างมีสีหน้าบึ้งตึง

"โบย!" คุณชายรองตะคอก เสียงแทบจะไต่ระดับสูงขึ้น

เพียะ!

ตอนไม้แรกถูกโบยลงไป ท่านโหวก็ตัวสั่นสะท้าน

เพียะ!
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เมื่อไม้ที่สองถูกโบยลงไป คุณชายรองก็ร้องเจ็บและกระโดดขึ้นมา

ทันที

เสยีงไม้โบยลงไปดังเพียะไม่หยุด องครกัษ์ทีห่มอบอยู่บนพ้ืนใบหน้า

ไร้ความรู้สึก ทางด้านท่านโหวกับคุณชายรองกลับร้องโอดโอย

ทกุครัง้ท่ีไม้โบยลงไป ท่านโหวรูส้กึว่าก้นตนเองเหมอืนจะถูกคนโบย

จนแตกแล้ว

"ยะ...หยุด...หยุดก่อน!" คุณชายรองตะโกนขึ้นมา เขามองไปทาง

หรูเสี่ยวนันอย่างดุดัน "ปีศาจน้อย นี่ต้องเป็นเรื่องดีที่เจ้าท�าแน่นอน!"

หรเูสีย่วนนัสหีน้าไร้เดียงสา "คนทีจ่ะโบยคอืพวกท่าน ข้าไม่ได้บงัคบั

พวกท่านเสียหน่อย"

ท่านโหวไม่กล้าแม้แต่จะหย่อนก้นน่ังบนเก้าอี้  เขาก่ึงงอตัว  

มีบ่าวสองคนข้างกายประคอง เจ็บจนมีเหงื่อท่วมตัว

"ยังเหลืออีกกี่ที" หรูเสี่ยวนันถามองครักษ์ข้างกาย

"ยังเหลืออีกสามสิบสี่ทีขอรับ" คนเหล่านั้นช่วยนับแทนหรูเส่ียวนัน

ตลอด

"เช่นนั้นก็รีบโบยสิ โบยเสร็จแล้วพวกเราจะได้กลับกัน" หรูเสี่ยวนัน

พยักหน้าเอ่ยก่อนจะอ้าปากหาวไม่ทุกข์ร้อนแต่อย่างใด
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หรูเสี่ยวนันน่ังบนเก้าอี้อ้าปากหาว ด้านบ่าวท่ีเอากฎสกุลมาลงไม้

อย่างกล้าๆ กลัวๆ

"พวกเจ้าไม่ได้กินอาหารหรือ แม้แต่แรงก็ไม่มี" หรูเสี่ยวนัน 

พูดโอดครวญ "หรือไม่พวกเจ้ามาโบยแทนพวกเขาก็แล้วกัน ข้าเป็นคนที่

แยกเรื่องส่วนรวมกับส่วนตัวจากกันชัดเจน จะไม่ออมมือเพราะโบยคน

ของตัวเองเด็ดขาด"

จากนั้นนางก็ส่งสายตาให้องครักษ์สองคนข้างกายทันที

ทัง้สองคนแม้จะไม่รูว่้านางใช้วิธีใด แต่ภาพเหตกุารณ์ตรงหน้าเห็น

ได้ว่านางใช้วิธีอะไรบางอย่าง ทั้งที่คนถูกตีเป็นคนของฝ่ายตนเอง แต่คน

ที่เจ็บกลับเป็นท่านโหวกับคุณชายรอง

องครักษ์สองคนเดินเข้าไปแย่งไม้โบยมาโดยไม่พูดอะไร

"หยุดนะ!"

212
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คุณชายรองกับเหนียนซื่อตะโกนออกมาพร้อมกัน

ตอนทีอ่ยูใ่นวงั หรเูสีย่วนนักเ็คยใชว้ธินีีส้ัง่สอนท่านหญงิหลิว่หยาง 

เหนียนซื่อเสียใจจนตาแดง นางลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไร

ปีศาจน้อยตัวนี้มีวิชามารอยู่บ้าง

"อย่าโบยอีกเลย" เหนียนซื่อพูดขอร้อง

หรูเสี่ยวนันไม่สนใจเหนียนซื่อ "ตกลงกันไว้แล้วว่าจะโบยห้าสิบท ี

เหตใุดยงัไม่ถึงครึง่หน่ึงพวกท่านก็จะเปล่ียนใจแล้วล่ะ มน่ิาล่ะชงิโม่เหยียน 

จึงไม่ยอมเชื่อใจพวกท่าน พูดต่อหน้าแล้วไม่ท�าตามนั้น แม้แต่เด็กเล็ก 

ก็ยังเทียบไม่ได้เลย หึ"

บ่าวในจวนพากันมองหน้ากัน เมื่อครู่บอกว่าโบยห้าสิบทีเป็นสิ่งที่

ท่านโหวพูดเอง แต่สภาพในตอนน้ีกลับแปลกประหลาดอยู่บ้าง คนที่ 

ถูกตีไม่ร้องแม้แต่น้อย แต่ทางท่านโหวกับคุณชายรองกลับร้องโอดโอย

"หรูเสี่ยวนัน เจ้ากล้า...เจ้ากล้า..." คุณชายรองชี้ไปทางหรูเสี่ยวนัน

ด้วยนิ้วสั่นเทา

หรูเสี่ยวนันยู่ปาก ไม้โบยในมือองครักษ์ทั้งสองตวัดแรงมากขึ้น

คุณชายรองร้องครวญครางและล้มลงบนพื้น

สภาพทางด้านท่านโหวก็ไม่ดีไปกว่าทางน้ีเท่าใดนัก มีเหง่ือ 

ผุดเต็มหัว หน้าซีดขาวราวกับคนตาย

หรูเสี่ยวนันในใจอดรู ้สึกหว่ันไหวไม่ได้ เห็นทีตาเฒ่าผู ้นี้คงรับ 

การโบยไม่ไหว ไม่ว่าอย่างไรเขาก็เป็นพ่อของชิงโม่เหยียน จะโบยเขา 

จนตายจริงๆ ไม่ได้

หรเูสีย่วนันพูดกับองครกัษ์สองคนทีท่�าหน้าทีโ่บยว่า "เบาหน่อยเถอะ  
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เหนื่อยเกินไปแล้ว"

ทั้งสองรู้ความหมาย จึงลดความแรงลง

ในที่สุดก็โบยครบห้าสิบที มีคนเข้าไปประคององครักษ์ที่ถูกโบย 

ขึ้นมา

หรูเสี่ยวนันรีบพูดว่า "เร็วเข้า ไปเตรียมแคร่มา แบกเขากลับไป"

องครักษ์คนนั้นงุนงง เขาถูกโบยอยู่นานไม่รู ้สึกเจ็บแม้แต่น้อย  

มองดูทางท่านโหวกับคุณชายรอง เสื้อผ้าเหมือนถูกเอาข้ึนมาจากในน�้า 

บนใบหน้าไม่มีสีเลือดแม้แต่น้อย

"ไม่ต้องใช้แคร่ ข้าเดินเองได้ขอรับ ขอบคุณคุณหนูหรูท่ีเป็นห่วง

ขอรับ" องครักษ์รีบพูด

"ไม่ได้ๆ ถูกโบยมาต้ังหลายที ต้องเจ็บหนักสิ แบกกลับไป"  

หรูเสี่ยวนันให้คนแบกแคร่มา ไม่รอให้อีกฝ่ายเห็นด้วยก็ให้คนวางตัวเขา

ไว้บนนั้น แล้วสั่งคนแบกเขาออกประตูไป

อะไรเรียกว่า 'ต้องเจ็บหนักสิ' หรือ...องครักษ์นอนนิ่งๆ อยู่บนแคร่

อย่างว่าง่าย

ท่านโหวหมอบอยู่ข้างโต๊ะ สองมือจับโต๊ะสั่นสะท้านไม่หยุด

ฝ่ายคุณชายรองหมดสติไปนานแล้ว เสียงร้องไห้ของเหนียนซื่อ 

เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบา

ท่านโหวเส้นเลอืดท่ีขมบักระตกุ เขาเหลอืบเหน็บนโต๊ะพิณท่ีวางชดิ

ผนังมีกระบี่เล่มหน่ึงวางอยู่ จึงกลั้นความเจ็บพุ่งตัวไปชักกระบี่ออกมา 

ก่อนจะแทงไปทางด้านข้างของหรูเสี่ยวนันที่ก�าลังเดินออกประตูไป

องครกัษ์หลายคนรบัรูถึ้งเสยีงลมไม่เป็นมติรทางด้านหลงัจงึพากัน



51

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

หันหน้าไปขวาง ในตอนนี้เองมีของชิ้นหนึ่งลอยเข้ามาจากนอกประตู  

เสียง 'ติ๊ง' ดังกังวาน กระทบบนคมกระบี่ แรงสะเทือนท�าให้กระบี่ 

ตกลงพื้น ของชิ้นนั้นก็ตกลงบนพื้นเช่นกัน

ทุกคนก้มลงดู เห็นเป็นป้ายหยกห้อยเอวของขุนนางขั้นสี่

"ซื่อจื่อ!"

"ซื่อจื่อกลับมาแล้ว"

มีคนตะโกนขึ้นนอกประตู

พวกเสวียนอว้ียืนเฝ้าเก้ียวอยู่ตรงลานเรือน ส่วนชิงโม่เหยียน 

ป้ันหน้าเย็นชาก้าวยาวๆ เข้าประตมูา ทกุท่ีท่ีเขาเดนิผ่าน บ่าวในจวนก็พา

กันก้มหน้าขยับไปสองฝั่งอย่างหวาดหวั่น

หรูเสี่ยวนันเห็นชิงโม่เหยียนก็ฉีกย้ิมออกมาทันที นางโผเข้าไป 

กอดเอวของชิงโม่เหยียนเอาไว้ "ชิงโม่เหยียน ท่านกลับมาแล้วหรือ"

"ให้เจ้าอยู่นิ่งๆ ในเรือนไม่ใช่หรือ ยังกล้าวิ่งไปทั่วอีก" ชิงโม่เหยียน

โน้มตัวตีก้นนางอย่างแรงสองที

หรูเสี่ยวนันเจ็บจนอยากจะหลบ แต่นึกได้ว่าตรงแผ่นอกเขายังมี

บาดแผลอยู่จึงไม่กล้าขยับมาก ท�าได้แค่เพียงบิดตัวไปมา

ชิงโม่เหยียนตีสองทีก็หยุด สั่งให้นางเข้าไปนั่งรอในเก้ียว จากน้ัน 

จึงเข้าประตูไปอีกครา

"ท่านพ่อช่างกล้าหาญ ฉวยโอกาสตอนที่ข้าไม่อยู่กลั่นแกล้งนาง  

ทั้งยังเชิญกฎสกุลออกมาอีกด้วย"

ท่านโหวสั่นสะท้านไปทั้งตัว "นางอยู่ในจวนพวกเราก็ต้องท�า 

ตามระเบียบในจวนของพวกเรา ท�าผิดแล้วไม่ควรให้ข้าลงโทษหรือ"
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"ท่านเป็นอะไรกับนางหรือ" ชิงโม่เหยียนน�้าเสียงเย็นชา

ท่านโหวมุมปากกระตุก

"นางเป็นคนของข้า ควรจะสัง่สอนหรอืไม่ สัง่สอนอย่างไรข้าเป็นคน

ตัดสินเอง ทุกวันนางอยู่แต่ในเรือน ขอถามท่านพ่อว่านางท�าผิดอะไร  

เหตุใดท่านจึงลอบจัดการนางลับหลังข้า"

ท่านโหวเจ็บตัวแทบตาย แต่อยู่ต่อหน้าชิงโม่เหยียนกลับไม่กล้า

แสดงความอ่อนแอ จ�าต้องกัดฟันพูดว่า "นางปล่อยให้คนของเจ้าลวนลาม

สาวใช้ข้างกายของเหนียนซื่อ"

"เหนียนซื่อ?" ชิงโม่เหยียนเลื่อนสายตาไปทางเหนียนซื่อ "เจ้าว่า

คนในเรือนข้าลวนลามสาวใช้ของเจ้าหรือ"

"ใช่ พอองครักษ์คนนั้นเห็นสาวใช้ขัดขืนก็ยังฆ่าทิ้งอีกด้วย"

"ถ้าเปลีย่นเป็นคนอ่ืนข้ายังพอเชือ่ได้ แต่ถ้าเป็นค�าพูดของเหนียนซ่ือ

ก็แล้วไปเถอะ" ชิงโม่เหยียนหัวเราะเยาะเย็นชา

"ตอนแรกเหนียนซือ่เข้าจวนมาได้อย่างไร คดิว่าท่านพ่อคงยังจ�าได้ 

ยังไม่ทนัออกเรอืนก็ไปหลอกล่อบรุษุในหอน�า้ชา คิดว่านางก็ไม่ได้สะอาด

อะไร แล้วสาวใช้ของนางจะสะอาดได้อย่างไรกัน บอกว่าคนในเรือนข้า

ลวนลามพวกนางหรือ ช่างน่าขัน ถ้าพวกเขาขาดสตรีก็จะไปที่หอคณิกา

ในเมืองเลือกหญิงที่ตัวเองชอบสองสามคนมานอนค้างคืน ไม่ต้องไป 

แตะต้องของสกปรกเช่นนี้หรอก"

ฟังค�าพูดนี้แล้วเหนียนซื่อแทบจะเป็นลมไป

วันน้ันท่ีหอน�า้ชา หากนางไม่ทุม่สดุตวั วันน้ีจะแต่งเข้ามาในจวนโหว

ได้อย่างไร เดมิหวงัว่ามาท่ีนีแ่ล้วจะมชีวิีตอย่างท่ีหวังไว้ ขอเพียงได้ความ
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ชื่นชอบและได้รับความโปรดปรานจากคุณชายรอง ต่อให้วันหน้าเขา 

แต่งภรรยาเอกแล้วกข้็ามหน้านางไปไม่ได้ แต่ตอนน้ีดไูปแล้ว...ความคดิ

ของนางช่างน่าขันเหลือเกิน

"ท่านพ่ออย่าไปสนใจค�าพูดของหญิงไม่ดีคนน้ีเลย ในจวนจะได ้

ไม่วุ่นวาย" ดวงตาของชิงโม่เหยียนราวกับปกคลุมด้วยสีเลือด ทุกคน 

ล้วนถูกรงัสอี�ามหติจากดวงตาของเขาท�าให้หน้าซดีขาว มอืเท้าเย็นเฉยีบ

ท่านโหวทนต่อไปไม่ไหว ร่างโอนเอนจะล้มลง บ่าวสองฝั่งจึงรีบ 

เข้ามาประคอง

ชิงโม่เหยียนสะบัดแขนเสื้อหมุนตัวออกนอกประตูและขึ้นเก้ียวไป

ทันที

พวกเสวียนอว้ีส่วนหน่ึงแบกเก้ียว ส่วนหน่ึงเดนิตามจากไปพร้อมกัน

บ่าวข้างๆ พูดว่า "ท่านโหว ซื่อจื่อดูแล้วไม่เหมือนบาดเจ็บสาหัส 

หรือข่าวลือจะผิดพลาด"

ท่านโหวตอนนีไ้ม่มแีก่ใจสนใจเรือ่งอืน่ รบีให้คนแบกตนเองกลบัไป 

เมื่อไปถึงห้องช้ันในแล้วถอดกางเกงออกดูก็แทบจะเป็นลม ดูท่าแล้ว 

คนที่ถูกกฎสกุลคือตัวเขาเองมากกว่า

"เร็วเข้า รีบเชิญท่านหมอมา!"

ด้านคณุชายรองถูกคนแบกกลบัเรอืนพักเช่นกัน เหนียนซือ่ตามตดิ

อยู่ข้างหลัง

"เหนียนซือ่ เจ้ามานี.่.." คุณชายรองเรยีกเหนียนซือ่อย่างโกรธเกร้ียว

เหนียนซื่อไม่รู ้ว ่าเหตุใดสามีของนางจึงเรียกนาง ดังน้ันจึงรีบ 

เข้าไปหา "คุณชายรอง มีอะไรจะสั่งหรือ"
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คุณชายรองยกมือขึ้นและตบลงบนหน้าของนาง "หญิงเลว! ข้าจะ

หย่ากับเจ้า!"
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ในเรือนพักของคุณชายรองวุ่นวายไม่หยุด ส่วนทางท่านโหว 

ปิดประตูเรือนแน่น ถึงแม้จะเชิญท่านหมอเข้าจวนมาก็ไม่มีข่าวลอด 

ออกมาแม้แต่น้อย

หรเูสีย่วนนัรอจนฟ้ามดืก็ยังไม่เห็นท่านโหวส่งคนมาเรยีกชงิโม่เหยียน

ไปหา

"ชิงโม่เหยียน ท่านว่าเขาจะเป็นอะไรหรือไม่" หรูเสี่ยวนันพูดอย่าง

เป็นห่วง ท่าทางกะปลกกะเปลี้ยขนาดนั้น จะตายไปแล้วหรือไม่

"ไม่เป็นไรหรอก" ชิงโม่เหยียนเพราะบาดเจ็บจึงพักผ่อนอยู่ในเรือน 

แต่มือเขายังจัดการงานราชการไม่หยุด "ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆ เขาต้อง 

ให้ข้าไปเชิญหมอหลวงมาแน่นอน"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้เงยหน้าขึ้นมา เพียงโยนเอกสารเล่มหนึ่งมาให้

หรูเสี่ยวนันรีบรับไว้ ปัดให้ดีแล้ววางอย่างเรียบร้อย

213
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"ครั้งหน้าตอนข้าไม่อยู่ ห้ามออกไปเองเด็ดขาด" ชิงโม่เหยียนพูด

หรูเสี่ยวนันยู่ปากอย่างไม่พอใจ "ข้ารับมือได้"

ชงิโม่เหยียนช้อนตาขึน้จากเอกสารในท่ีสดุ แล้วพูดอย่างเฉยีบขาด

ว่า "ปีกกล้าขาแข็งเร็วเช่นนี้เชียวหรือ"

"ท่านทิ้งผู้กล้าตายไว้ให้ข้ามากมาย ถึงแม้จะลงมือจริงข้าก็ไม่ 

เสียเปรียบ" หรูเสี่ยวนันเห็นเขาสีหน้าเย็นชาจึงรีบพูดเอาใจ

ชิงโม่เหยียนฟังค�าพูดนี้แล้วก็มีสีหน้าผ่อนคลายลง "ครั้งหน้าถ้ามี

เรือ่งเช่นนีเ้กิดขึน้อกี เจ้าก็ปิดประตเูรอืนไปเลย ข้ามชีือ่เสยีงเลวร้ายอยู่แล้ว 

ไม่กลัวว่าจะมีเพิ่มอีก แต่เจ้าไม่เหมือนกัน..."

"ใช่แล้ว ข้าไม่เหมือนกัน วันหน้าข้ายังต้องแต่งงาน จะต้องรักษา 

ชื่อเสียงไว้ใช่หรือไม่" ค�าพูดเช่นนี้นางฟังมาจนหูชาแล้ว ไม่ว่าสตรี 

จะท�าอะไรก็ต้องระวังชื่อเสียง "แย่เหลือเกิน ชื่อเสียงกินแทนข้าวไม่ได ้

เสียหน่อย" นางพูดบ่น

ชิงโม่เหยียนทนไม่ไหวหัวเราะออกมา "ไม่เลว ชื่อเสียงกินแทนข้าว

ไม่ได้ อีกอย่าง ไม่ว่าชื่อเสียงเจ้าจะเป็นอย่างไรก็เป็นสตรีของข้า"

หรเูสีย่วนนัน่ังอยู่ตรงหน้าเขาหัวเราะแหะๆ "เช่นนัน้พวกเราก็มาเป็น

คู่พิฆาตด�าขาวชื่อเสียงฉาวโฉ่ก็แล้วกัน"

ชิงโม่เหยียนชะงักพู่กันในมือ มองนางอย่างละเอียด "อะไรเรียกว่า

คู่พิฆาตด�าขาว"

"ท่านคอืฝ่ายด�าข้าคอืฝ่ายขาวอย่างไรเล่า" หรเูสีย่วนนัหวัเราะออกมา 

"ท่านเอาแต่ท�าหน้าด�าคร�่าเครียดให้คนกลัว ส่วนข้าที่ขาวนุ่มน่ิม..."  

พูดแล้วนางยังตั้งใจเลื่อนมือไปที่ทรวงอก เดิมคิดจะท�าท่าท่ีมีเสน่ห์  
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แต่นางลมืไปว่าตอนน้ีร่างกายของนางยังไม่เตบิโต ท�าท่านีอ้อกมาดตูลก

อย่างมาก

สายตาของชิงโม่เหยียนเลื่อนไปบนส่วนนูนตรงหน้าอกของนาง  

เขาหรีต่าลงสะกดประกายอนัตรายในดวงตาเอาไว้ "ขาวนุม่นิม่เป็นเรือ่งจรงิ 

แต่ท่าทางดูโง่งมเล็กน้อย"

รอยยิ้มของหรูเสี่ยวนันกระด้างไปในทันที

ฮึ ไมตรีของเราขาดกัน!

ดวงตาของท่านมองจนเซ่อไปแล้ว อย่างข้าเรียกว่าน่ารักบ้องแบ๊ว

ต่างหาก!

พอเห็นท่าทางโกรธจนขนพองของเจ้าตัวเล็กแล้วชิงโม่เหยียน 

ก็วางพู่กันลง ยื่นมือไปลูบหัวของนาง

หรูเสี่ยวนันก็เหมือนเด็กที่ก�าลังงอน นางไม่ยอมหันหน้ามา

"ศาลต้าหลี่เริ่มเปิดไต่สวนคดีท่านอ๋องน้อยอย่างเป็นทางการแล้ว" 

ชิงโม่เหยียนลูบหัวของนาง "วันนี้ฝ่าบาทมีพระราชโองการมาแล้ว ก่อนที่

จะไต่สวนเสร็จ ส�านักศึกษาไป๋เฮ่อจะไม่เปิดสอน ศิษย์และอาจารย์

ทั้งหมดในส�านักศึกษาห้ามออกนอกที่พักของตนเองเด็ดขาด"

หรูเสี่ยวนันหันหน้ากลับมาอย่างตกใจ ความหมายนี้ก็คือ...คนใน

ส�านักศึกษาถูกกักบริเวณทุกคนหรือ

"ฝ่าบาททรงพระพิโรธมาก มีพระบัญชาให้ข้าสืบคดีนี้ให้ชัดเจน

ภายในหนึ่งเดือน"

"นี่อวี๋จิ้งฉียังอยู่ที่ศาลต้าหลี่หรือ" หรูเสี่ยวนันเอ่ยถาม

"ไม่อย่างนั้นเจ้าคิดว่าเขาจะอยู่ที่ใด" ชิงโม่เหยียนสอดห้านิ้วไปใน
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เรอืนผมด�าเงางามของนาง สางมนัอย่างช้าๆ สดูกลิน่ชะมดเชด็บนตวันาง

เบาๆ

"เขา...เขาอยู่ในคุกศาลต้าหลี่หรือ เขาเป็นท่านอ๋องน้อยนะ!"  

หรูเสี่ยวนันไม่กล้าคิด อวี๋จิ้งฉีไปอยู่ในคุกที่ด�ามืดสกปรกนั้นได้อย่างไร

"ทุกอย่างเขาเป็นคนรนหาที่เอง" ชิงโม่เหยียนน�้าเสียงเย็นชา "ไม่ว่า

จะเป็นผู้มีอ�านาจล้นฟ้าก็ดี คนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงก็ช่าง ถ้าพวกเขา 

กล้าข้ามทะเลสาบเหลยฉือแม้เพียงครึ่งก้าว* ฮ่องเต้ก็ไม่ทรงละเว้น  

แม้เขาผู้นั้นจะเป็นท่านอ๋องน้อยก็ตาม"

หรูเสี่ยวนันกะพริบตาปริบๆ อย่างไม่สบายใจ "ฮ่องเต้จะฆ่าเขา 

หรือไม่"

ชิงโม่เหยียนชะงักมือ "เจ้าเป็นห่วงเขาหรือ"

"ข้าแค่คิดว่าเขาน่าสงสารอยู่บ้าง..."

"โลกนี้มีใครบ้างที่ไม่น่าสงสาร"

หรูเสี่ยวนันไม่อาจไม่ยอมรับว่าที่ชิงโม่เหยียนพูดมีเหตุผล หากจะ

พูดถึงความน่าสงสาร ไม่มีใครดีไปกว่าใครเท่าใดจริงๆ

นางย่ืนมือไปโอบคอของเขา แล้วถูไถใบหน้าไปที่ข้างใบหูอีกฝ่าย 

"อย่างน้อยท่านก็ยังมีข้า แต่ข้างกายเขาไม่มีใครเลย"

"นีไ่ม่ใช่ข้ออ้างทีเ่ขาจะใช้ค�าสาปสงัหารในการคดิสังหารเชือ้พระวงศ์" 

แขนนุ่มๆ โอบรอบคอของเขา ให้ความรู้สึกดีอย่างมาก ชิงโม่เหยียน 

อดใจไม่ไหวซุกหน้าลงบนหลังคอของนางและจุมพิตเบาๆ

หรูเสี่ยวนันรู้สึกจั๊กจี้ที่หลังคอจึงหดคอลง

* แม่น�า้เหลยฉอือยู่ในอ�าเภอว่ังเจยีง มณฑลอนัฮยุ อปุมาถงึขอบเขตท่ีก�าหนดไว้ ส�านวน 'ข้ามทะเลสาบเหลยฉอื
แม้เพียงครึง่ก้าว' จงึหมายถึงท�าอะไรล�า้เส้น
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ชิงโม่เหยียนไม่ยอมปล่อยผ่าน จูบล�าคอของนางไปทุกอณูไม่หยุด

หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวอีกต่อไป หัวเราะขึ้นมา ตัวอ่อนพับอยู่ใน 

อ้อมกอดของเขา ถูกเขานวดเฟ้นยกใหญ่

ชิงโม่เหยียนอยู่พักฟื้นในจวนเพียงสามวันก็กลับไปท�างานที่ 

ศาลต้าหลี่ ก่อนออกไปยังจงใจสั่งคนไปถามคุณชายรองว่าจะไป 

ศาลต้าหลี่หรือไม่

คุณชายรองถูกโบยจนก้นแตก อย่าว่าแต่ไปท�างานเลย แม้แต่ 

จะลุกนั่งก็ยังล�าบาก กอปรกับเขาก�าลังโมโหเหนียนซื่อ ค�าพูดทุกค�าท่ี 

ชิงโม่เหยียนพูดในวันนั้นเหมือนมีดปักลงไปบนหัวใจของเขา

ก่อนหน้าน้ีที่เขาเพ่ิงเคยรู้รสชาติของความรัก ไม่เคยคิดอะไรมาก 

ตอนนี้ย้อนคิดข้ึนมา เหนียนซื่อต้องวางแผนเรื่องการแต่งงานกับเขา 

มาก่อนอย่างแน่นอน

ตอนน้ันเขาครอบครองตัวเหนียนซื่อด้วยความตื่นเต้นอย่างมาก 

ด้วยความว้าวุ่นจงึไม่ได้สงัเกตว่านางบรสิทุธ์ิดอียู่หรอืไม่ ตอนน้ีเขาย่ิงคดิ

ก็ยิ่งรู้สึกมีไฟสุมในอก มักจะรู้สึกว่าตัวเองเก็บได้ของเสียมากระนั้น

เหนียนซื่อถูกเขาตบไปทีหนึ่งก็โวยวายจะกลับไปท่ีบ้านเดิม  

คุณชายรองฟังแล้วร�าคาญใจ จึงสั่งคนให้เฝ้านาง และกักบริเวณนาง 

เอาไว้

วันนี้พอได้ยินว่าชิงโม่เหยียนจะกลับไปท�างานท่ีศาลต้าหลี่  

ไต่สวนคดีของท่านอ๋องน้อยอย่างเป็นทางการ เขาก็ร้อนใจจนนั่งไม่ติด 

พลาดคดีนี้แล้ว เส้นทางขุนนางของเขาจะเลื่อนขึ้นได้อย่างไร
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เดิมคิดจะฝืนลุกขึ้นมา แต่เพียงปลายนิ้วเท้าสัมผัสพื้นก็เจ็บจนทน

ไม่ไหว สุดท้ายจ�าต้องปีนกลับขึ้นบนเตียง แล้วให้คนไปแจ้งชิงโม่เหยียน

"เห็นทีงานน้ีน้องรองคงท�าต่อไปไม่ได้แล้ว" ชิงโม่เหยียนหัวเราะ 

เสยีงเย็นชา "เสวียนอว้ี เจ้าส่งคนไปทีเ่รอืนหน้า แจ้งให้ท่านโหวรู ้ถึงตอนนัน้

จะได้ไม่มาโทษข้าอีก"

เสวยีนอว้ีรบีให้สือ่ต้าเทียนไปท่ีเรอืนหน้าทันที ปากของสือ่ต้าเทยีนนี้

คนตายก็พูดให้มีชีวิตได้ ท่านโหวฟังค�าพูดของสื่อต้าเทียนแล้วก็โกรธ 

จนตัวสั่น งานที่กว่าจะได้มาไม่ง่ายนัก กลับต้องมองดูมันหลุดมือไป

ชิงโม่เหยียนไปที่ศาลต้าหลี่ต่อกันหลายวันไม่ได้กลับมา

หรูเสี่ยวนันอยู่ในเรือนพักตามล�าพังสบายใจอย่างมาก ทุกวันถ้า 

ไม่เล่นกับเจ้าหมาโง่ ก็ให้สือ่ต้าเทียนออกไปข้างนอกซือ้ของอร่อยมากมาย

หลากหลายกลับมาให้นาง

อย่างไรเสยีชงิโม่เหยียนก็มอบอ�านาจการใช้เงินให้นางท้ังหมด นาง

ดูสมดุบัญชีแล้วจงึรูว่้าถึงแม้นางจะกินเก่งเพียงใดก็ไม่ท�าให้ชงิโม่เหยียน

จนได้เลย จึงตัดสินใจหน้าด้านหน้าทนกินจนท้องกลมดิกทุกวัน

วันนี้สื่อต้าเทียนเอากล่องอาหารกลับมาจากข้างนอกอีกเช่นกัน

"วันน้ีตอนข้าอยู ่ข ้างนอกได้ยินข่าวหนึ่งมา" ส่ือต้าเทียนวาง 

กล่องอาหารลงแล้วพูดอย่างมีลับลมคมใน "ตามท้องถนนลือกันไปทั่ว 

บอกว่าท่านท�าให้ท่านโหวโกรธจนล้มป่วย แต่กลับไม่โผล่หน้าออกมา  

เห็นชัดว่าอาศัยความรักจากซื่อจื่อของพวกเรา ทุกคนล้วนพูดว่าซื่อจื่อ 

อกตัญญูน่ะขอรับ..."
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ท่านโหวนอนซมอยู่บนเตียงสิบวัน ในเรือนของเขาไม่มีฮูหยิน 

คอยดูแล ดังนั้นปกติคนที่คอยปรนนิบัติเขาก็คือสาวใช้ห้องข้างไม่กี่คน

ท่านโหวอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่เป็นทุนเดิม หลังจากบาดเจ็บก็ย่ิง 

ขีห้งดุหงดิหนกัข้ึน ทุกวันจะเอาสาวใช้ข้างกายเหล่าน้ันเป็นท่ีระบายอารมณ์

บ่าวไพร่ในเรือนไม่พูดต่อหน้า แต่ลับหลังแต่ละคนล้วนมีสีหน้า

เอือมระอา

ทัง้ท่ีเชญิกฎสกุลมาสัง่สอนหรเูสีย่วนนัแท้ๆ คดิไม่ถึงว่าคนทีถู่กโบย

จนก้นแตกจะเป็นเขากับคุณชายรองเสียเอง

มีคนได้ยินเรื่องท่ีเกิดขึ้นในวังตอนนั้นแล้วมาเล่าให้ท่านโหวฟัง  

หรเูสีย่วนนัถูกท่านหญิงหลิว่หยางสัง่โบย คดิไม่ถึงว่าสดุท้ายคนท่ีเจบ็ตวั

จะเป็นท่านหญิง เรือ่งน้ีแม้แต่ฮ่องเต้กับฮองเฮาล้วนรูด้ ีหรเูสีย่วนันภายหลงั

เพราะมอบยันต์แทนตัวให้แก่ไทเฮา ได้รับของพระราชทานมากมาย

214
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ท่านโหวได้ฟังข่าวนีแ้ล้วก็แค้นจนขบเขีย้วเคีย้วฟัน พร้อมกับด่าคน

ที่มาแจ้งข่าวยกใหญ่ จากน้ันคว้าถ้วยชาขว้างไป ท�าให้คนผู้น้ันตกใจ 

จนรีบหนีออกประตูไป

"ล้วนเป็นพวกไร้ประโยชน์ เหตุใดไม่มารายงานให้เร็วกว่านี้!"  

หลังระบายความโกรธอยู่นาน ในคอแทบจะพ่นควันได้อยู่แล้ว เขาก็ 

ตบเตียงก่นด่า

สาวใช้ข้างนอกจ�าใจเข้ามาส่งน�้า

"ช่วงน้ีมีข่าวอะไรเก่ียวกับเรือนเจ้าเดรัจฉานน้อยนั่นหรือไม่"  

พอดื่มน�้าหนึ่งอึกแล้ว ท่านโหวก็เอ่ยถามสาวใช้เหล่านั้น

เหล่าสาวใช้มองตากันด้วยท่าทางลังเล

"พูดมาสิ แต่ละคนหูหนวกไปแล้วหรือ!" ท่านโหวตวาดด่าเสียงดัง

"คือ...ข ้างนอกล้วนลือกันว่าคุณหนูหรูอาศัยท่ีซื่อจื่อรักใคร่  

ไม่เคารพท่าน ยังมีคนจ�านวนมากด่าว่าซื่อจื่อเป็นลูกอกตัญญูเพราะ 

เหตุนี้ด้วยเจ้าค่ะ"

ได้ยินค�าพูดนี้แล้ว ท่านโหวกลับมีความสุข ทว่าด้านเหล่าสาวใช้

ต่างพากันตกใจจนหน้าซีด

ท่านโหวบ้าไปแล้วหรือ บุตรชายตัวเองถูกคนนอกด่าว่าอกตัญญู 

เขาก็ดีใจเช่นนี้?

"ด ีมข่ีาวอะไรจ�าไว้ว่าให้มารายงานข้าทันที!" ท่านโหวพูดอย่างได้ใจ 

ครั้งนี้เขาเสียหายอย่างมาก ไม่ว่าอย่างไรต้องเอาคืนมาบ้าง

หลงัจากนัน้ท่านโหวอยู่พักฟ้ืนในเรอืนอย่างสบายใจต่ออกีหลายวัน 

แต่เหล่าบ่าวไพร่กลับไม่มีข่าวดีอะไรมารายงานอีก เขาจึงอดทนไม่ไหว
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ในที่สุด

"ช่วงนี้ข้างนอกไม่มีข่าวอะไรเลยหรือ"

ถึงแม้ชิงโม่เหยียนจะได้รบัพระกรณุาจากฮ่องเต้ แต่มข่ีาวลอืว่าเขา

อกตัญญู ขุนนางเหล่านั้นเป็นคนที่ชอบสร้างเรื่องอยู่แล้ว ย่อมไม่มีทาง

ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆ แน่

"ไม่...ไม่มีเจ้าค่ะ" เหล่าสาวใช้พากันหลบเลี่ยง

รออยู่อีกสองวัน ท่านโหวทนต่อไปไม่ไหวแล้ว จึงเรียกคนสนิทของ

ตนเองมา "เจ้าลองไปสบืดู เหตุใดหมูน่ีบ่้าวไพร่ในเรือนจงึมสีีหน้าแปลกๆ"

คนผู้นั้นไม่กล้าปิดบัง พูดด้วยสีหน้าอมทุกข์ว่า "ท่านโหว ท่าน 

นอนป่วยอยู่บนเตียงตลอด ซือ่จือ่เพราะท�างานยุ่งอยู่ท่ีศาลต้าหลีก่ลบัจวน

มาน้อยมาก ดังน้ันทางเรือนของคุณหนูหรูจึงมีนางเป็นผู ้น�า ระยะ 

ที่ผ่านมานี้ พวกเขาซื้อธูปเทียนไม่น้อย ยังมีพวกผ้าป่านอีกด้วย..."

ท่านโหวเบิกตาโต "เจ้าว่าอะไรนะ! ธูปเทียนหรือ" ของเหล่านั้น 

มีประโยชน์ใช้งานอย่างเดียว นั่นคือจัดงานศพ

"สารเลว! พวกเขาซือ้ของเหล่าน้ีมาท�าอะไร!" ท่านโหวช่วงทีผ่่านมา

สามารถเกาะตู้เกาะโต๊ะพยุงตนลงจากเตียงได้แล้ว พอได้ฟังค�าพูดนี้ 

เขาก็โกรธจนเตะขาเก้าอี้ เก้าอี้นั้นไม่เป็นไร แต่ขาของเขาเจ็บมาก ทว่า 

อยู่ต่อหน้าบ่าวเขาไม่อาจแสดงสีหน้าเจ็บปวดออกมาได้ จ�าต้องกัดฟัน

เอาไว้อย่างแรง

"ข้างนอกตอนนี้ล้วนลือกันว่าท่านโหวป่วยหนักมาก เกรงว่า..."

"เกรงว่าอะไร"

"เกรงว่าคงจะไม่ไหวแล้ว ดังนั้นคุณหนูหรูจึงให้คนเตรียมของไว ้
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ล่วงหน้า เพราะกลัวว่าซื่อจื่ออาจจะกลับมาไม่ทัน"

ปัง! ตึง!

ท่านโหวได้ยินดังนั้นก็โมโหจนล้มโต๊ะล้มเก้าอี้ทั้งตัว

บ่าวไพร่นอกประตูตกใจจนพากันเงียบกริบ

"นาง...นางกล้าดีอย่างไร!"

บ่าวคนสนิทเหน็ดังน้ันก็รบีเข้าไปปลอบ "ท่านโหว ท่านอย่าเพ่ิงโกรธ

ขอรับ เรื่องนี้จะพูดไปก็มีสาเหตุ"

เห็นคนเขาจะจัดงานศพให้ตนเองอยู่แล้ว จะไม่โกรธได้หรือ หาก

ไม่ใช่เพราะบาดแผลบนร่างของเขายังไม่หายสนิท เขาก็อยากจะน�าคน

ไปที่เรือนพักของชิงโม่เหยียนทันที และจับเด็กคนนั้นมาใช้ไม้ทุบให้ตาย

เสียเลย

"จะว่าไปแล้ว...เป็นเพราะท่านไม่โผล่หน้าออกไปเสียที" บ่าวพูด

เสียงเบา "บ่าวไพร่ในจวนล้วนไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของท่านหายแล้ว 

ท่านไม่โผล่หน้าไปเพราะอยากจะจบัความผดิปกติของซือ่จือ่ แต่ท�าเช่นนี้ 

ก็กลายเป็นขี้ปากของผู้อื่นได้เช่นกัน บอกว่าท่านป่วยหนักรักษาไม่หาย 

พวกเขาเตรียมธูปเทียน...ก็ดูสมเหตุสมผลแล้ว"

ค�าพูดของบ่าวคนสนิทนี้ ท่านโหวเชื่อตามนั้นจริงๆ

"แล้วเจ้าว่าตอนนี้ข้าควรท�าอย่างไร"

"แน่นอนว่าต้องโผล่หน้าออกไปตามปกตขิอรับ ข่าวลอืก็จะหมดไป

เอง เช่นนี้พวกเขาก็ไม่กล้ามีความคิดเลวร้ายลับหลังแล้ว"

ท่านโหวพยักหน้าหงึกๆ ในคนืนัน้จงึตัง้โต๊ะอาหารเรยีบง่ายท่ีเรอืนหน้า 

แล้วเรียกคุณชายรองมาพูดคุยด้วย
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คณุชายรองบาดเจบ็หนักกว่าเขา เดมิทีไม่อยากมานัก แต่ก็ไม่กล้า

ขดัค�าสัง่ของท่านพ่อ จ�าต้องเรยีกเหนยีนซือ่ออกมา แล้วให้คนประคองไป

ที่เรือนหน้า

อาหารมื้อนั้นคุณชายรองกินด้วยน�้าตาตกใน เขาก้นเจ็บจนน่ัง 

ไม่ลง กลับไปคืนนั้นอาการก็ทรุดหนัก จนกระทั่งปลายปีจึงค่อยๆ ดีขึ้น 

แต่เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องภายหลัง

ทางด้านหรเูสีย่วนนัได้ยินว่าท่านโหวโผล่หน้าออกมาแล้วก็หวัเราะ

ยกใหญ่ ความคิดของสื่อต้าเทียนร้ายกาจมาก ไม่กี่วันก็ล่อตาเฒ่า 

ออกมาได้แล้ว

หรเูสีย่วนนัทนเห็นคนท�าลายชือ่เสยีงของชงิโม่เหยียนไม่ได้จงึได้ท�า

ทุกอย่างลงไป นางเพ่ิงตัดสินใจให้คนเผาธูปเทียนท้ิง คืนวันน้ัน 

ชิงโม่เหยียนจู่ๆ ก็กลับมาที่จวน

"อาหารเย็นกินหรอืยัง" ชงิโม่เหยียนเข้ามาก็เอ่ยถามนางเช่นนีท้นัที

"ยังเลย" หรูเสี่ยวนันโผเข้ามากอดเอวเขาเอาไว้ ไม่ได้เจอหน้าเขา

เสยีนาน สญัชาตญาณของสตัว์ท�าให้นางถูไถไปมาบนตวัของเขาไม่หยุด

ชงิโม่เหยียนลบูคอของนางแผ่วเบาด้วยความรกัใคร่ "อย่าเพ่ิงกินเลย 

เจ้าตามข้าไปที่ศาลต้าหลี่ก่อน"

"ไปศาลต้าหลี่? ไปดึกแบบนี้เชียวหรือ" ยามนี้ข้างนอกฟ้ามืดแล้ว

หลายวันมานีช้งิโม่เหยียนนอกจากในคืนวันท่ีพิษกู่ก�าเรบิจงึจะกลบั

จวนมาตอนพลบค�า่แล้ว วันอืน่ๆ ล้วนงานยุ่งจนไม่ได้เห็นหน้า หรูเส่ียวนัน

กอดเอวของเขาไม่อยากปล่อยมือ

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ กอดนางไว้แล้วจุมพิตไปท่ัวใบหน้า 
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ของนาง

เจ็บจัง! หรูเสี่ยวนันจึงพบว่าใต้คางชิงโม่เหยียนเต็มไปด้วยไรเครา 

และไรเคราเหล่านี้เองที่แทงแก้มของนางจนเจ็บ

"ถอยไป ถอยไปก่อน" นางย่ืนมืออยากจะผลักเขาออก แต่ 

ชิงโม่เหยียนกลับกอดนางแน่นขึ้น ไรเคราแทงจนใบหน้าเล็กของนาง 

แดงไปหมดจึงยอมปล่อย

"คิดถึงข้าหรือไม่"

"อืม" หรูเสี่ยวนันตอบอย่างไม่มีความลังเลใดๆ

ชงิโม่เหยียนดวงตายกโค้งขึน้ ในใจรูส้กึราวกบัได้กินน�า้ผึง้หวานฉ�า่ 

ความรู้สึกของการมีคนคิดถึงและรอคอยตนเองกลับมาช่างดีเสียจริง

ชิงโม่เหยียนดึงเสื้อคลุมหนาตัวหนึ่งมาห่อตัวนางแล้วจูงมือนาง 

เดินออกนอกประตูไป

"ดึกแบบนี้แล้วจะไปท�าอะไรที่ศาลต้าหลี่หรือ" หรูเสี่ยวนันเอ่ยถาม

ด้วยความสงสัยอีกครา

"ระหว่างทางจะบอกให้เจ้าฟัง"

ชงิโม่เหยียนให้คนเตรยีมรถม้าไว้นอกจวนแล้ว พอเสวียนอว้ีพลกิเปิด 

ม่านรถ เขาก็อุ้มหรูเสี่ยวนันขึ้นรถม้า จากนั้นตนเองก็กระโดดขึ้นตามไป

"เป็นคดีของท่านอ๋องน้อย เจอปัญหาเข้าเล็กน้อย" รอจนรถม้า

เคลื่อนตัว ชิงโม่เหยียนจึงเอ่ยปากพูด "ท่านอ๋องน้อยไม่ยอมเปิดปาก  

ข้าพูดดีทุกอย่างแล้ว แต่เขาไม่ยอมพูดแม้แต่ประโยคเดียว ถ้าเป็นเช่นนี้

ต่อไปฝ่าบาทต้องกริว้ ความผดิท้ังหมดคงจะให้เขาเป็นคนรบัผดิชอบแล้ว"

หรูเสี่ยวนันลอบแบะปาก ค�าพูดดีทุกอย่างท่ีชิงโม่เหยียนพูดถึง  
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เหตุใดนางจึงไม่เชื่อเลย เขาพูดดีกับคนอื่นเป็นด้วยหรือ นางนึกภาพ 

ไม่ออกเลยจริงๆ

"ดังนั้นท่านอยากให้ข้าไปเกลี้ยกล่อมเขาหรือ" หรูเสี่ยวนันถาม
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ภายในคุกศาลต้าหลี่

ผู้คุมคุกสองคนเปิดประตูเดินตามกันเข้ามา

อว๋ีจิ้งฉีนอนอยู่บนเตียงในห้องขังไม่ขยับเขย้ือน เขานอนอยู่เช่นน้ี

มาสามสีวั่นแล้ว แม้แต่ดวงตาก็ไม่กลอกกลิง้เลยด้วยซ�า้ หากไม่ใช่เพราะ

ยังมลีมหายใจ คนข้างนอกคงคิดว่าคนทีน่อนอยู่ตรงน้ีเป็นคนตายแน่นอน

ผูค้มุคกุสองคนยกโต๊ะเลก็ตัวหนึง่เข้ามา รวมท้ังยังมเีก้าอีอ้กีสองตวั 

หลังจากจัดวางอย่างง่ายๆ แล้วก็มีคนวางกล่องอาหารไว้บนโต๊ะ

กลิ่นหอมของอาหารลอยมา ดวงตาของอวี๋จิ้งฉีขยับเล็กน้อย

เขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว นับจากเข้ามาในคกุ เขาก็เหมอืน

ตุ๊กตามนุษย์ที่ถูกสูบวิญญาณไป งุนงงไร้สติ ไม่ว่าคนของศาลต้าหล่ี 

จะไต่สวนอย่างไร เขาก็ไม่ปริปากพูดแม้แต่ค�าเดียว

แต่กลิ่นหอมของอาหารไม่เหมือนอาหารในคุก จุดนี้เขายังพอ

215
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แยกแยะออก

นอกประตหู้องขังมเีสยีงฝีเท้าดงัขึน้ และมเีสยีงทหารพูดเตอืนเบาๆ 

ว่า "คุณหนูหรู ระวังทางนะขอรับ"

อวี๋จิ้งฉีค่อยๆ หันหน้ามองไปตามเสียง

หญิงสาวในชุดเสื้อบุซับในสีแดงสดคนหน่ึงเดินเข้ามาในห้องขัง 

ทหารข้างนอกปิดประตูลง แต่ไม่ได้ลงกลอน

"หร.ู..เสีย่วนัน?" อวีจ๋ิง้ฉเีค้นชือ่นีอ้อกมาจากล�าคอได้อย่างไม่ง่ายนกั

ตอนที่หรูเสี่ยวนันเห็นอวี๋จิ้งฉีก็ตกใจ ยืนตรงนั้นอยู่นานจึงจ�าเขาได้

ท่านอ๋องน้อยท่ีปกตดูิมสีง่าราศี ตอนน้ีเหมอืนคนตกยาก ไม่ต้องพูด

ถึงชุดแพรบนตัวที่ยับยู่ยี่นั้น แม้แต่ผมเผ้าก็ยุ่งเหยิง ผมยาวสีเงินทั้งหัว...

ดูแล้วประหลาดอย่างมาก

"อวี๋จิ้งฉี เหตุใดผมเผ้าจึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะ" หรูเสี่ยวนันพูดอย่าง

ตกใจ

อว๋ีจิ้งฉีย่ืนมือไปจับผนัง กว่าจะพยุงตัวให้ลุกน่ังได้ไม่ง่ายนัก ทั้งที่

เขาเพ่ิงอายุสิบสามสิบสี่ปี แต่ตอนนี้ดูแล้วเหมือนคนแก่ที่เป็นไม้ใกล้ฝั่ง

กระนั้น

หรูเสี่ยวนันอยากจะไปประคองเขา แต่ถูกอวี๋จิ้งฉีปัดมือออก นาง 

ไม่โกรธและหมุนตัวไปน่ังลงบนเก้าอี้ก่อนจะเปิดกล่องอาหาร แล้วเอา

อาหารหลายอย่างในนั้นออกมาวางบนโต๊ะ

อวี๋จิ้งฉีนั่งพักอยู่นานจึงค่อยๆ ยืนขึ้น แล้วเดินมาข้างเก้าอี้ท่ีว่าง

อย่างช้าๆ

"ใครให้เจ้ามาท่ีนี"่ เขาถลงึตามองหรเูสีย่วนนัอย่างดุดนั "ชงิโม่เหยียน
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หรือ"

"ต้องเป็นชิงโม่เหยียนอยู่แล้ว ไม่อย่างน้ันคิดว่าจะมีใครได้อีก"  

หรูเสี่ยวนันยอมรับอย่างไม่ปิดบัง ตรงชั้นล่างสุดของกล่องอาหาร นาง 

พบกาสุราหน่ึงกา จึงพูดอย่างยินดีขึ้นมา "หาได้ยากจริง ชิงโม่เหยียน 

ไม่เคยให้ข้าแตะต้องของสิ่งนี้ วันนี้อาศัยวาสนาของเจ้าแล้ว"

นางหยิบจอกสุราออกมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

อวี๋จิ้งฉีนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามนาง ยื่นมือไปกดกาสุราที่หรูเสี่ยวนัน

ถือเอาไว้ "ชิงโม่เหยียนให้เจ้ามาท�าอะไร เป็นคนเจรจาหรือ"

หรูเสี่ยวนันเอียงคอคิดสักครู่ "เขาไม่ได้บอก...เขาบอกแค่ว่าเจ้า 

ไม่ยอมกินอาหาร ดังนั้นข้าจึงมาดูเจ้า"

อวี๋จิ้งฉีขมวดคิ้วอย่างงุนงง

หรูเสี่ยวนันเริ่มเทสุรา "วางใจเถอะ ในสุรานี้ไม่มียาพิษแน่นอน"

อวี๋จิ้งฉีกระตุกมุมปาก ยกจอกสุราขึ้นมาแล้วดื่มรวดเดียวจนหมด

หรูเสี่ยวนันเทสุราสองครั้ง ล้วนถูกเขาด่ืมรวดเดียวจนหมด นาง 

จึงพูดอย่างไม่พอใจว่า "ห้ามดื่มเร็วแบบนี้ ส่วนของข้าแทบจะหมดแล้ว"

อวี๋จิ้งฉีนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้น มองหรูเสี่ยวนันถือตะเกียบคีบผักให้เขา

"กินอาหารรองท้องก่อน ไม่อย่างน้ันจะเมาเร็ว ถึงตอนนั้นค�าพูด

อะไรก็พูดส่งเดชได้"

อวี๋จิ้งฉีมองตะเกียบท่ีย่ืนมาตรงหน้า ปากขยับเล็กน้อย เขาอยาก 

ใช้ตะเกียบตนเองไปรบัมา แต่หรเูสีย่วนันย่ืนตะเกียบมาท่ีปากของเขาแล้ว 

เขาจ�าต้องอ้าปากและกินมันลงไป

ห้องลับด้านหลังห้องขัง ชิงโม่เหยียนกับกู้เซียนเซิงเจ้าหน้าท่ี 
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จดบันทึกของศาลต้าหลี่นั่งอยู่ข้างใน ฟังเสียงที่ลอยมาจากทางห้องขัง

อย่างเงียบๆ

"อวี๋จิ้งฉี เจ้ากินนี่สิ"

"อวี๋จิ้งฉี เจ้าเป็นแบบนี้เหมือนนางพญาผมขาวเลย"

"เจ้าไม่รู้หรือว่าอะไรคือนางพญาผมขาว เช่นนั้นข้าเล่าให้เจ้าฟัง

เอง..."

ภายในห้องขัง พวกเขาได้ยินเพียงเสยีงพูดเจือ้ยแจ้วของหรเูสีย่วนัน

ที่ดังราวกับนกกระจอกน้อยตัวหนึ่ง

กู้เซยีนเซงิมองชงิโม่เหยียนอย่างไม่สบายใจแวบหนึง่ "รองตลุาการ 

คุณหนูหรูจะท�าได้จริงหรือ"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้พูดต่อ เขาเพียงแค่ขมวดค้ิวแน่นและฟังความ

เคลื่อนไหวภายในห้องขัง

นิสัยของหรูเสี่ยวนันเขารู้ดีที่สุด หากเขาให้ภารกิจไปสืบข่าวจาก 

อว๋ีจิ้งฉีจริง นางต้องตื่นเต้น และจะท�าให้อว๋ีจิ้งฉีมองออก แต่เด็กคนน้ี 

เป็นคนเซ่อซ่า พูดเรือ่งน่ันนีกั่บอว๋ีจิง้ฉ ีท�าให้อกีฝ่ายจบัต้นชนปลายไม่ถูก 

เช่นนี้ท�าให้คนลดความระวังตัวได้ง่ายที่สุด

หรูเสี่ยวนันดื่มไปสองจอกก็ไม่กล้าดื่มอีก

อว๋ีจิ้งฉีเหลือบมองนางแวบหนึ่งพลางพูดประชดว่า "ดื่มได้แค่นี้ 

ยังกล้าเรียกว่าดื่มอีกหรือ"

หรูเสี่ยวนันเชิดหน้าขึ้นอย่างไม่ยอมแพ้ "ข้าพอใจ ชิงโม่เหยียน 

ยังไม่ว่าข้าเลย เจ้าเป็นใครกัน"

พอฟังค�าพูดนี้แล้ว สายตาอวี๋จิ้งฉีก็สลดลง
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หรูเสี่ยวนันรู้ว่าตนเองพูดผิดไป แต่ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน ก�าลังสับสน

อยู่ก็เห็นอวี๋จิ้งฉีหยิบตะเกียบขึ้นมา เคาะไปบนจอกสุรา

หรูเสี่ยวนันฟังเงียบๆ ย่ิงฟังท�านองนี้ย่ิงคุ ้นหู ก่อนที่อว๋ีจิ้งฉีจะ 

ส่งเสยีงร้องออกมาทันใด "เจ้าเสอืสองตัว เจ้าเสอืสองตวั วิง่เร็วไว ว่ิงเร็วไว 

ตัวหนึ่งหัวมันไม่มี ตัวหนึ่งหางมันไม่มี น่าแปลกจริง น่าแปลกจริง..."

หรูเสี่ยวนันน่ิงอึ้งไป แล้วหัวเราะสดใสออกมา "เจ้าร้ายกาจจริงๆ  

ฟังแค่ครั้งเดียวก็จ�าได้แล้วหรือนี่"

อว๋ีจิ้งฉีกลับไม่สนใจนาง เขาเคาะจอกสุราไม่หยุด แล้วร้องต่อไป 

แต่เนื้อเพลงท่ีร้องต่อมากลับเป็น 'ตัวหนึ่งหัวมันไม่มี สองตัวหัวมันไม่มี 

น่าแปลกจริง น่าแปลกจริง...'

"เหตุใดจึงไม่มีหัวกันหมดเลยล่ะ" หรูเสี่ยวนันถามอย่างแปลกใจ

อว๋ีจ้ิงฉีปิดหน้าหัวเราะ หลังจากหัวเราะไปหัวเราะมา เขากลับ

เปลี่ยนเป็นร้องไห้ทันใด

หรเูสีย่วนันนัง่ตรงนัน้ท�าอะไรไม่ถูก ท�าได้เพียงมองดเูขาทัง้หวัเราะ

และร้องไห้ ผ่านไปครู่ใหญ่กว่าอวี๋จิ้งฉีจะสงบลง

"หรูเสี่ยวนัน ถ้าข้ารู้จักเจ้าเร็วกว่านี้ก็ดีสินะ"

หรูเสี่ยวนันกะพริบดวงตาโต เร็วกว่านี้หรือ เร็วกว่านี้ข ้ายัง 

เรียนหนังสืออยู่ในอีกโลกหนึ่งอยู่เลยกระมัง

"ตอนนี้ก็ไม่สายนี่" หรูเสี่ยวนันพูดปลอบ

อวี๋จิ้งฉีหัวเราะเศร้า "ถ้ารู้จักเจ้าเร็วกว่านี้...ตอนนี้ข้าคงไม่ตกอยู่ใน

สภาพเช่นนี้"

หรูเสี่ยวนันสีหน้างุนงง "ข้าไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเจ้าต้องใช้วิชา 
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ค�าสาปสังหารฆ่าคนด้วย"

"เพราะข้าอยากมีชีวิตต่อไปอย่างไรเล่า"

"แสดงว่ามีคนจะฆ่าเจ้าหรือ ใครกัน" หรูเสี่ยวนันยิ่งฟังยิ่งงง

"เจ้าคิดว่าใครล่ะ ข้าอยู่เป็นตัวประกันในวัง ช้าเร็วท่านพ่อข้า 

ต้องเป็นเหมอืนองค์ชายรอง ถูกคนท�าร้าย ถึงตอนนัน้อยู่ในวงัยงัจะมทีาง

ให้ข้ามีชีวิตรอดอีกหรือ"

หรูเสี่ยวนันเอียงคอมองเขา นางนิ่งเงียบไปชั่วครู่และเอ่ยขึ้นว่า  

"อวี๋จิ้งฉี ข้าคิดว่าเจ้าเป็นโรควิตกกังวลว่าจะถูกท�าร้ายเสียแล้ว"

"อะไรนะ" อวีจ๋ิง้ฉตีกตะลงึไป นีเ่ป็นค�าใหม่ทีเ่ขาไม่เคยได้ยินมาก่อน

หรูเสี่ยวนันเท้าคาง ดวงตากวาดมองบนตัวเขา "หรืออาจจะ...ยังมี

สาเหตุอื่น เจ้าถอดเสื้อให้ข้าดูหน่อยได้หรือไม่"

ในห้องลับอีกห้องนั้น พู่กันในมือกู้เซียนเซิงตกลงพื้นทันที

ชงิโม่เหยียนสหีน้าโกรธเกรีย้ว มอืทีอ่ยูใ่นแขนเสือ้ค่อยๆ ก�าแน่นข้ึน



74

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 3

อว๋ีจิง้ฉตีกตะลงึอยู่ตรงน้ัน คดิอะไรตามหรเูสีย่วนันไม่ทนัอยู่เป็นนาน 

"เจ้าจะ...ท�าอะไร"

"ถอดเสือ้ออก มเีรือ่งหนึง่ข้าอยากจะให้มัน่ใจสกัหน่อย" หรูเสีย่วนนั

พูดอย่างจริงจัง

อวี๋จิ้งฉียังคงลังเลตัดสินใจไม่ถูก

หรเูสีย่วนนัหัวเราะคิกคักขึน้มา "เจ้ากลวัอะไร ข้าไม่ได้คดิจะหาเศษ

หาเลยกับเจ้าเสียหน่อย"

อว๋ีจิง้ฉไีม่ได้พูดต่อ มเีสยีงตึงดังมาจากหลงัผนงัห้องขงัรางๆ อวีจ๋ิง้ฉี

หันมองไปทางผนังด้านหลัง จากนั้นค่อยๆ ยื่นมือไปคลายแถบรัดเอว

หรูเสี่ยวนันนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงหน้า มองอวี๋จิ้งฉีอย่างตั้งใจไม่มีทีท่า

ว่าจะหลบตาแม้แต่น้อย

ช่างเป็นเด็กหญิงที่ใจกล้าเสียจริง

216
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อว๋ีจิง้ฉย้ิีมขืน่ถอดเสือ้คลมุตัวนอกออกแล้วกระตกุเสือ้ตัวกลางออก 

ตัวเสื้อไหลลงมาบริเวณช่วงเอว

หรูเสี่ยวนันสองมือท�ามุทระ ปากพูดพึมพ�าอะไรบางอย่าง จากนั้น

ก็ข้ามโต๊ะมา ปลายน้ิวเรยีวแตะไปบนตัวของเขา แล้วเลือ่นไปช้าๆ เหมอืน

ก�าลังวาดอะไรบางอย่าง

อว๋ีจิ้งฉีไม่กล้าหายใจแรง เขาไม่เคยมีความรู้สึกหว่ันไหวอย่าง 

น่าประหลาดเช่นนี้มาก่อน นี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลย

ไม่นานหรูเสี่ยวนันก็ดึงมือกลับและนั่งลงท่ีเดิม นางขมวดค้ิว 

เป็นปมพลางเอ่ย "เป็นแบบนี้จริงๆ"

"อะไรหรือ"

"เจ้าดูเองก็รู้แล้ว" หรูเสี่ยวนันชี้นิ้ว

อว๋ีจิ้งฉีก้มหน้าลง ตกใจที่เห็นบนผิวเนื้อของตนเองปรากฏร้ิวลาย 

สีด�าดูเหมือนงูขดอยู่ทั่วแผ่นอกของเขา

"นี.่..นีค่อือะไร" อว๋ีจิง้ฉยีืน่มอืไปพยายามเชด็ แต่ลายนัน้เชด็ไม่ออกเลย 

เหมือนฝังอยู่บนผิวหนังของเขาอย่างไรอย่างนั้น

"พูดส่งเดช เชือ่ส่งเดช ท�าส่งเดช" หรเูสีย่วนนัพูดพึมพ�า "เจ้าต้องเคย

ดื่มน�้าละลายยันต์ด�ามาแน่นอน มีคนร่ายค�าสาปบนตัวเจ้า ดังนั้นเจ้าจึง

เชือ่ค�าพูดของอกีฝ่ายท้ังหมดได้ง่าย แล้วท�าอะไรโดยไม่ไตร่ตรองออกมา"

อวี๋จิ้งฉีหวาดผวาจนพูดอะไรไม่ออก

"ข้าเดาว่า...คงเป็นชงิตูเซยีนเซงิเคยให้เจ้าดืม่อะไรสินะ" หรเูส่ียวนัน

พูดข้อสันนิษฐานของตนเองออกมา

อวีจ๋ิง้ฉทีรดุตวันัง่ลงบนเก้าอีทั้นที นางพูดไม่ผดิ ตอนแรกชงิตูเซยีนเซงิ
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เคยให้เขาดื่มน�้าท่ีละลายยันต์ด�า แต่ตอนนั้นเขาท�าไปเพราะเชื่อว่า 

จะมีพลังที่ใช้เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนเอง ไม่คิดว่าจะกลายเป็น 

ปลาน้อยในสายตาของอกีฝ่าย ค่อยๆ ตกเขาขึน้มา มองดเูขาดิน้รนอยู่บน

ปลายเบ็ดและกลืนลมหายใจเฮือกสุดท้ายลงไป

"ใครเข้ามาที เตรยีมน�า้สะอาดมาถ้วยหนึง่" หรเูสีย่วนนัตะโกนบอก

คนนอกประตู "เชิญชิงโม่เหยียนมาด้วยนะ"

เพ่ิงสิน้เสยีงพูดของนาง ชงิโม่เหยียนก็มาปรากฏตวัหน้าห้องขงัแล้ว

ตอนอว๋ีจิ้งฉีเห็นชิงโม่เหยียนในดวงตาก็ฉายแววความเป็นศัตร ู

ออกมา

ชิงโม่เหยียนเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาแวบหน่ึง ก่อนจะใช้ตัว 

ขวางกลางระหว่างเขากับหรูเสี่ยวนัน

"บนตัวอว๋ีจิง้ฉถูีกชงิตเูซยีนเซงิร่ายค�าสาปเอาไว้ ดงันัน้เขาจงึมกัจะ

คิดว่าในวังมีคนคิดท�าร้ายเขา ที่ใช้ค�าสาปสังหารก็เพราะเขาถูกค�าสาป

ในตวัควบคมุ ไม่มสีติ" นางอธิบายผลของค�าสาปอย่างง่ายๆ ชงิโม่เหยียน 

รับฟังอย่างตั้งใจ

"ถ้าเป็นแบบนี้ เขาก็เป็นผู้ถูกท�าร้ายเช่นกัน" หรูเส่ียวนันพูดอย่าง 

ไร้เดียงสา "ฮ่องเต้คงไม่ลงโทษเขากระมัง"

ชิงโม่เหยียนส่ายหัวด้วยสีหน้าเรียบเฉย ทว่าคนท่ีกล้ายกดาบ 

ใส่ฮ่องเต้ ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามล้วนเป็นโทษตาย

ผูค้มุคกุน�าน�า้สะอาดมา หรเูสีย่วนันวางน�า้สะอาดไว้บนโต๊ะ จากนัน้

หยิบยันต์แผ่นหนึ่งออกมาจากเอว งอนิ้วมือแล้วยัดเข้าปาก

ชิงโม่เหยียนฉุดข้อมือนางเอาไว้ "ท�าอะไร"



77

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

"ต้องใช้เลือดข้าเล็กน้อย"

ชิงโม่เหยียนหันไปสั่งการคนข้างนอก "ไปหาท่านหมอฉางเฮิ่น 

ขอเข็มเงินมาหนึ่งเล่ม"

ผู้คุมคุกรับค�าแล้ววิ่งออกไป

"ไม่ต้องยุ่งยากหรอก" ถึงแม้การกัดน้ิวมอืจะเจบ็มาก แต่เป็นวิธีการ

ทีเ่รว็ทีส่ดุ หากนกัเวทต้องร่ายเวทตอนทีต่กอยู่ในอนัตราย ไม่มเีวลาไปหา

เข็มเงินมาเจาะเลือดก่อนหรอก

ผู้คุมคุกใช้ความเร็วสูงสุดในการเอาเข็มเงินมา

ชงิโม่เหยียนโยนเขม็เงินลงในจอกสรุา จากน้ันหยดสรุาลงไปบนนัน้

เล็กน้อย

"มือ" ชิงโม่เหยียนหยิบเข็มขึ้นมา

หรูเสี่ยวนันยื่นมือไปอย่างจนใจ

ชิงโม่เหยียนลงเข็มเร็วมาก นางไม่รู้สึกถึงความเจ็บแม้แต่น้อย 

ก็เห็นบนนิ้วมีหยดเลือดปรากฏออกมาแล้ว

นางใช้เลอืดบนนิว้มอืวาดภาพประหลาดไว้บนยันต์ จากนัน้หนบีไว้

ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง

"คลาย!"

ยันต์ลุกไหม้ขึ้นมาตามเสียง

หรูเสี่ยวนันโยนยันต์ที่กลายเป็นเปลวไฟลงไปในถ้วยน�้าสะอาด 

"เสร็จแล้ว ให้อวี๋จิ้งฉีดื่มมันลงไป" นางยื่นถ้วยไปให้

ชงิโม่เหยียนกลบัชงิรบัถ้วยไปก่อนหน้าอว๋ีจิง้ฉหีน่ึงก้าว ขณะเดยีวกัน

ก็เอามือนางที่ถูกเข็มแทงเป็นแผลอมเข้าปาก
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หรูเสี่ยวนันตัวแข็งราวกับกลายเป็นหินไปทันที

รองตุลาการ ที่นี่คือคุกศาลต้าหลี่นะ ท่านอย่าแสดงความรัก

พร�่าเพรื่อได้หรือไม่

อวี๋จิ้งฉีใบหน้าเหมือนคนเสียเลือดมาก ดูซีดขาวไปหมด

ชิงโม่เหยียนใช้ปลายลิ้นเลียน้ิวของนางช้าๆ ความจั๊กจี้ท�าให ้

หรูเสี่ยวนันอยากจะหัวเราะ นางก�าลังจะชักมือออก ชิงโม่เหยียนก็ 

คลายปากปล่อยนิ้วของนางออกมาแล้ว

เขาหมุนตัววางถ้วยลงตรงหน้าอวี๋จิ้งฉีพลางเอ่ย "ดื่มเสีย"

อวี๋จิ้งฉีจ้องถ้วยนั้น ไม่ได้พูดอะไรอยู่นาน

"ดื่มมันแล้วค�าสาปในตัวเจ้าก็จะถูกขับออกมา" หรูเสี่ยวนันรีบพูด 

นางย่ืนหน้าออกมาจากข้างหลังตัวชิงโม่เหยียน อยากจะมองอว๋ีจิ้งฉี  

แต่ชิงโม่เหยียนกลับยกแขนเสื้อปิดหน้าของนางเอาไว้

"ท�าอะไรน่ะ" หรูเสี่ยวนันกระโดดหนีเหมือนปลาตัวน้อย

"เขาไม่ได้สวมเสือ้ ชายหญิงไม่ควรแตะเนือ้ต้องตวักัน" ชงิโม่เหยียน

สั่งสอนเสียงแข็ง

ตอนน้ีมาคิดถึงเรื่องเข้าใกล้กันไม่ได้หรือ รองตุลาการ ค�าพูดกับ

การกระท�าของท่านไม่เข้ากันเลยนะ!

อว๋ีจิ้งฉีสูดหายใจเข้าลึก ก่อนจะยกถ้วยขึ้นช้าๆ แล้วด่ืมลงไป 

รวดเดียวจนหมด จากนั้นวางถ้วยลงและจ้องหน้าชิงโม่เหยียน

ภายในห้องขังจมลงสู่ความเงียบงันไปชั่วขณะ

ทนัใดนัน้ร่างของอว๋ีจิง้ฉก็ีเริม่สัน่ ลายสดี�าบนแผ่นอกของเขาราวกับ

มีชีวิตขึ้นมา มันค่อยๆ เคลื่อนตัว เลื้อยขึ้นมาตรงล�าคอของเขา
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หรูเสี่ยวนันปัดแขนเสื้อของชิงโม่เหยียนออกทันใด รีบพูดเตือนว่า 

"ระวัง! ค�าสาปในตัวเขาจะออกมาแล้ว!"

"ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร" ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้วเอ่ยถามนาง

ส�าหรับของเหล่าน้ี พวกเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ไม่อาจใช ้

กฎเกณฑ์ทั่วไปมาวิเคราะห์ได้

"มันจะหนี ต้องฆ่ามันให้ตายก่อนที่มันจะหนีไปได้!"

ชิงโม่เหยียนชักกระบี่ออกมา ผู้คุมคุกหลายคนนอกห้องขังก็ตื่นตัว

ขึ้นมาเช่นกัน กู้เซียนเซิงตัดสินใจหลบไปอยู่จุดที่ไกลที่สุด เขาเป็นเพียง

เจ้าหน้าท่ีจดบันทึกและไม่มีวรยุทธ์ ในตอนนี้หลบไปให้ไกลได้เท่าใด 

ยิ่งดี

ลายสีด�าเลื้อยขึ้นมาตรงคอของอว๋ีจิ้งฉี สุดท้ายมารวมตัวกัน 

ตรงส่วนใบหน้าของเขา กล้ามเน้ือใบหน้าของอว๋ีจิง้ฉกีระตกุไม่หยุด ดแูล้ว

น่ากลัวอย่างมาก

"จะออกมาแล้ว!" หรูเสี่ยวนันร้องเตือน

ร่างอว๋ีจิ้งฉีกระตุกอย่างแรง ก่อนจะโค้งตัวอาเจียนมันออกมา  

หนอนสดี�าตวัหนึง่เลือ้ยออกมาจากปากของเขาและตกลงบนพ้ืนในห้องขัง

ชงิโม่เหยียนตวัดกระบีฟั่นไป เจ้าหนอนเลือ้ยไปมาบนพ้ืน เขาฟันถูก

แค่ส่วนหาง

หนอนสีด�าที่หางขาดบิดตัวเลื้อยหนีไปทางนอกประตูห้องขัง

ผู ้คุมคุกข้างนอกมือเป็นระวิง ฟันไปหลายทีก็ไม่มีใครท�าอะไร 

เจ้าหนอนนั่นได้

"เรว็เข้า! มนัจะหนีไปแล้ว!" หรเูสีย่วนันรบีจบัแขนเสือ้ของชงิโม่เหยียน
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ตอนที่ชิงโม่เหยียนรีบออกนอกห้องขัง เจ้าหนอนด�าเลื้อยลอดไป

ตามขาของพวกผู้คุมคุก และกระโจนไปทางกู้เซียนเซิงที่หลบอยู่ใน 

ที่ไกล...
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รอจนชงิโม่เหยียนไปถึงก็สายไปเสยีแล้ว เจ้าหนอนมดุเข้าไปในเส้ือ

ของกู้เซียนเซิงแล้ว

"หาย...หายไปแล้วหรอื" บรรดาผูค้มุคกุตกใจจนเบกิตาโตอ้าปากค้าง 

เรื่องประหลาดเช่นนี้พวกเขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก

"กู้เซียนเซิง ท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่" ผู้คุมคุกคนหน่ึงถามข้ึนอย่าง

ไม่สบายใจ

กู้เซียนเซิงโบกมือ "ไม่เป็นไรๆ ข้าจะเป็นอะไรได้อย่างไร ไม่เป็นไร

แม้แต่น้อย ฮ่าๆๆ..."

ภายในคุกที่มืดครึ้ม กู้เซียนเซิงหัวเราะออกมาเสียงดังก้อง ใบหน้า

ถูกแสงคบไฟส่องมืดบ้างสว่างบ้าง

สวรรค์! เข้าครอบง�าได้เร็วแบบนี้เชียวหรือ

หรูเสี่ยวนันกุมขมับ "ชิงโม่เหยียน ทุบเขาให้สลบไปเถอะ"

217
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"ฮ่าๆๆ ข้าจะเป็นอะไรได้อย่างไร" กู้เซียนเซิงยังคงหัวเราะอยู่

ชิงโม่เหยียนคิ้วกระตุกไม่หยุด เสวียนอวี้ลงบันไดมาพอดีก็ได้ยิน

เสียงเขาสั่งว่า "ทุบให้สลบ"

เสวียนอว้ีไม่รูว่้าเมือ่ครูเ่กิดอะไรข้ึน แต่ส�าหรบัค�าสัง่ของชงิโม่เหยียน 

เขาท�าตามโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย

เขาเข้ามาทางด้านหลงัพอด ีจงึยกฝ่ามอืฟันใส่หลงัคอของกู้เซยีนเซงิ

ในทันใด

ตอนร่างของกู้เซียนเซิงเอนล้มลง เขายังคงหัวเราะอยู่เลย

"หามออกไปก่อนแล้วค่อยจัดการต่อ" ชิงโม่เหยียนพูด ภายในคุก

แสงน้อยและสภาพพื้นที่ซับซ้อน ออกไปข้างนอกย่อมสะดวกกว่ามาก

ประตูห้องขังของอว๋ีจิง้ฉไีม่ได้ถูกปิด แต่เขากลบันัง่เงยีบอยู่บนเก้าอี้ 

ไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย

"พวกเราไปกันเถอะ" ชิงโม่เหยียนยื่นมือไปจูงหรูเสี่ยวนัน

หรเูสีย่วนันหนัหน้าไปมองอว๋ีจิง้ฉ ี เหน็เพียงอว๋ีจิง้ฉมีองนางอย่างเงยีบๆ 

ด้วยแววตากระจ่างใส

"ไปเถอะ" ชิงโม่เหยียนออกแรงลากตัวนางออกจากคุก

เสวียนอว้ีส่งตัวกู้เซียนเซิงไปยังห้องท�างานของตุลาการใหญ ่

ศาลต้าหลี่

ชิงโม่เหยียนเล่าเรื่องในคุกให้ตุลาการใหญ่ฟังหนึ่งรอบ

"มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ" ตุลาการใหญ่พูดอย่างตกใจ

"ตอนนีห้นอนทีก่ลายสภาพมาจากยันต์ด�านัน้ได้ว่ิงเข้าไปในร่างของ

กู้เซียนเซิง พวกเรามาที่นี่เพราะอยากให้ท่านเห็นด้วยตาตัวเอง"
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ตลุาการใหญ่พยักหน้า ชงิโม่เหยียนกลบัไม่วางใจในความปลอดภยั

ของตุลาการใหญ่ จึงให้คนปิดห้องเอาไว้ แล้วหาคนฝีมือดีมาคุ้มกัน 

ข้างกายตุลาการใหญ่เพิ่ม

หรเูสีย่วนนัท�าน�า้ละลายยันต์อกีครัง้ มคีนกรอกน�า้ใส่ปากกู้เซยีนเซงิ 

ไม่นานเจ้าหนอนสีด�าก็หนีออกมาอีกครั้ง

ครั้งน้ีชิงโม่เหยียนไม่ได้ให้โอกาสใดแก่มันก็ฟันกระบี่ลงไปทันท ี 

เจ้าหนอนสีด�าขาดเป็นสองท่อน กลายเป็นยันต์สีด�าแผ่นหนึ่งที่ขาดเป็น

สองส่วนต่อหน้าทุกคน

ตุลาการใหญ่ส่งเสียงตกใจแผ่วเบา

ชงิโม่เหยียนหยิบยันต์ขึน้มาจากพ้ืน "คนืนีข้้าจะเข้าวัง ขอตุลาการใหญ่

เขียนฎีกาให้ฉบับหนึ่ง ส่งเข้าไปในวังพร้อมข้า"

ทกุคนเริม่ท�างานวุ่น หรเูสีย่วนันนัง่อยู่มมุหนึง่อย่างเงยีบๆ ท้องร้อง

จ๊อกๆ ไม่หยุด เมื่อครู่ตอนอยู่ในคุก นางไม่ได้กินอะไรเลย ทั้งยังดื่มสุรา

กับอวี๋จิ้งฉีอีกสองจอก ยามนี้จึงยิ่งรู้สึกหิวมากขึ้น

ชิงโม่เหยียนก�าลังก้มหน้าพูดกับตุลาการใหญ่อยู่ จู่ๆ ก็เงยหน้าขึ้น

พูดกับคนงานในห้องว่า "ไปจัดหาอาหารมาชุดหนึ่ง"

หรูเสี่ยวนันสองตาเปล่งประกายทันที

ตลุาการใหญ่หัวเราะออกมา "ล�าบากเจ้าแล้วจริงๆ ยังไม่ได้แต่งงาน

ก็ต้องมาเลี้ยงเด็กเช่นนี้แล้ว"

ชงิโม่เหยียนย้ิมบางๆ พูดอย่างไม่เห็นด้วยว่า "ไม่ล�าบากเลย เสีย่วนัน

รู้ความมาก"

หรูเสี่ยวนันนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้น รู้สึกไม่กล้าเชื่อหูของตนเอง ชายหนุ่ม
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ท่ีย้ิมอย่างอบอุ่นเมื่อครู่นั้นเป็นชิงโม่เหยียนจริงหรือ ปกติเขาจะปั้นหน้า

นิง่ว่านางท้ังซือ่และบือ้ไม่ใช่หรอืไร จะชมนางต่อหน้าคนอืน่ได้อย่างไรกัน

ไม่สิ บรรยากาศนี้ผิดปกติแน่นอน!

ตุลาการใหญ่มองเด็กสาวที่ยิ้มเซ่อซ่าอยู่ตรงหน้า สมกับเป็นเด็กที่

เขาเลี้ยงมาจริงๆ

ชิงโม่เหยียนเงยหน้าขึ้นมองหรูเสี่ยวนันแวบหนึ่ง จากนั้นก็ก้มหน้า

ท�างานของเขาต่อไป

คนที่รับหน้าที่ไปจัดหาอาหารค�่ากลับมาแล้ว ชิงโม่เหยียนกับ

ตุลาการใหญ่ก็ท�างานราชการในมือเสร็จสิ้นพอดี ชิงโม่เหยียนจึงพานาง

ไปที่ห้องของตนเอง เขาทิ้งหรูเสี่ยวนันให้กินอาหารค�่าอยู่ในห้อง ส่วนเขา

เอาฎีกาที่ตุลาการใหญ่เขียนเสร็จแล้วเดินทางเข้าวังไป

หรเูสีย่วนันกินอิม่แล้วก็เริม่ง่วง ถึงแม้นางจะเป็นห่วงคดขีองอว๋ีจิง้ฉี 

แต่นางรู้ว่าความเป็นห่วงของตนเองไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย ดังนั้น 

จึงนอนหลับบนตั่งนิ่มในห้องหนังสือไปอย่างรวดเร็ว

รอชิงโม่เหยียนกลับมาตอนกลางดึก ในห้องหนังสือเงียบสนิท เมื่อ

เขาเลิกม่านขึ้นก็เห็นก้อนกลมเล็กๆ ที่นอนขดอยู่บนตั่งนิ่มในห้อง บนตัว

ยังคลุมเสื้อคลุมหนาของเขาไว้ตัวหนึ่ง

"ซื่อจื่อ พวกเราจะกลับเมื่อใดขอรับ" เสวียนอวี้เข้ามาถาม

ชิงโม่เหยียนโบกมือ "ไม่กลับแล้ว"

เสวยีนอวีต้าแหลม เหลือบเห็นหรูเสี่ยวนนัทีน่อนอยู่ในห้องกเ็ข้าใจ

ในทันที รีบหมุนตัวเดินออกไป

ชิงโม่เหยียนถอดชุดคลุมขุนนางออก ผลักตัวหรูเส่ียวนันเข้าไป 
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ข้างใน ขยับตัวเล็กน้อยแล้วนอนลงบนนั้น

ใครจะรู ้ว่าเขาเพ่ิงนอนลงหรูเสี่ยวนันก็พลิกตัวมาข้างกายเขา  

มือเล็กกอดเอวเขา เกาะติดแน่นเหมือนปลาหมึก ชิงโม่เหยียนจนใจ  

จ�าต้องดึงผ้าห่มมาคลุมตัวพวกเขาสองคนเอาไว้

หรูเสี่ยวนันขยับปากกล่าวว่า "ชิงโม่เหยียน...ข้าหิวแล้ว..."

ชิงโม่เหยียนตกใจก้มหน้าลงมองนาง เห็นนางก�าลังหลับสนิท  

ปากขยับไม่หยุด เหมอืนฝันว่ากินอะไรอยู่ พอมองอยู่สกัครู ่เขาก็ย่ิงนกึสนุก 

จึงยื่นนิ้วไปเล่นริมฝีปากของนาง

หรเูสีย่วนนัคดิว่าปลายน้ิวของเขาเป็นอาหารอนัโอชะจงึงบัเข้าปากไป 

ลิน้ทีชุ่ม่ชืน้อ่อนนุม่ห่อหุ้มน้ิวมอืเขาไม่หยุด ท�าให้เปลวไฟในดวงตาของเขา

ลุกขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุ

เขาดึงนิ้วมือกลับ สูดลมหายใจเข้าลึก หากปล่อยไว้เช่นน้ีเขาอาจ

ต้องเสียใจ หลังจูบปลายจมูกของนาง สูดกลิ่นชะมดเช็ดที่มาจากตัวนาง

แล้ว ชิงโม่เหยียนก็นอนหลับไปอย่างรวดเร็ว

เช้าวันต่อมา หรเูสีย่วนันอยู่ทีศ่าลต้าหลีกิ่นอาหารเช้ากับชงิโม่เหยียน 

จากนั้นทั้งสองก็นั่งรถม้ากลับจวนไป

"วันนี้ไม่มีงานต้องท�าหรือ" หรูเสี่ยวนันถามขึ้น

"ไม่มี ก่อนค�าตัดสินของฝ่าบาทจะลงมา ข้าสามารถพักผ่อนได ้

สองสามวัน" ชิงโม่เหยียนย่ืนมือไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาน่ังพิง 

พลิกอ่านอยู่บนเตียงข้างหน้าต่าง

"ฮ่องเต้จะอภัยให้อว๋ีจิ้งฉีหรือไม่" หรูเสี่ยวนันปีนขึ้นไปน่ังบนตัก 
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ของเขา

สายตาชิงโม่เหยียนเลื่อนมาที่ตัวนาง แล้วเล่ือนกลับอย่างรวดเร็ว 

จ้องไปท่ีตัวอักษรบนหน้าหนังสืออีกครั้ง "การลงโทษเป็นเร่ืองแน่นอน  

แต่เพราะมียันต์สีด�าแผ่นนั้น ฮ่องเต้อาจจะทรงเมตตาบ้าง"

นี่ก็หมายความว่ายังคงต้องถูกลงโทษอยู่

"ผลที่เลวร้ายท่ีสุดจะเป็นอย่างไรหรือ" หรูเสี่ยวนันถามอย่าง 

ไม่สบายใจ

"อาจจะไม่ได้รับโทษประหาร แต่โทษอื่นๆ คงไม่ได้รับการยกเว้น 

อาจจะถูกคุมขังไปชั่วชีวิต หรือไม่ก็เนรเทศกระมัง"

"เนรเทศ...อวี๋จิ้งฉีเพิ่งสิบสามสิบสี่เองนะ!"

"น่ีเป็นความเมตตาอย่างทีส่ดุแล้ว ถ้าคุมขงัอาจจะมชีวิีตได้มากกว่า

หลายปี แต่ก็เป็นความทรมาน ถ้าเนรเทศจะตายเร็วหน่อย แต่ไม่ได ้

รับความล�าบากมากมายอย่างนั้น"

หรูเสี่ยวนันย่ิงคิดก็ย่ิงเศร้าใจ "ถ้าเนรเทศจะมีโอกาสเรียกตัวเขา 

กลับมาหรือไม่"

มือของชิงโม่เหยียนท่ีก�าลังจะพลิกเปิดหน้าหนังสือชะงัก เขาพูด

เสียงเข้มว่า "มีเงื่อนไขสองข้อถึงจะเป็นไปได้ องค์ชายส่ีได้รับต�าแหน่ง

รัชทายาท หรือไม่...เขาก็ขึ้นเป็นฮ่องเต้"

หรูเสี่ยวนันตกตะลึง เงื่อนไขสองข้อนี้ ไม่ว่าจะดูอย่างไรก็ไม่มีทาง

เป็นจริงได้เลย
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ชิงโม่เหยียนเก็บตัวอยู่ในจวนรอพระราชโองการจากในวัง แต ่

การรอนี้ก็ด�าเนินมาใกล้จะถึงสิ้นปีแล้ว ท่านอ๋องน้อยอว๋ีจิ้งฉียังคงถูกขัง

อยู่ในศาลต้าหลี่ ฮ่องเต้กลับไม่ยอมเอ่ยปากเสียที ดังน้ันคดีนี้จึงไม่ม ี

ความคืบหน้าชั่วคราว

ชงิโม่เหยียนไม่มงีานตัวก็เบามากข้ึน ศาลต้าหลีเ่องก็มเีวลาว่างเว้น

จากความยุ่งยากวุ่นวายตามไปด้วย

วันสิ้นปีใกล้มาถึง ทุกแห่งภายในเมืองหลวงล้วนเต็มไปด้วย

บรรยากาศการฉลองเทศกาลที่ดูคึกคัก

ชงิโม่เหยียนพาหรเูสีย่วนันออกไปเทีย่วทกุวัน ขอเพียงเห็นของอร่อย

ของเล่นสนุกก็จะซื้อกลับมาให้นาง หรูเสี่ยวนันทั้งกินทั้งเล่นอย่างเต็มอิ่ม

มาก

คนมเีงนิท�าอะไรตามใจได้จรงิๆ ถ้าเป็นในปัจจบุนั ได้เพ่ือนชายทีม่ี

218
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ฐานะแบบนี้สักคนคงเป็นเรื่องสุดยอดมาก

แต่นางรูว่้าเรือ่งนีก็้ได้แค่คดิเท่าน้ัน ต่อให้กลบัไปในยุคปัจจบุนัได้จรงิ 

ด้วยฐานะของนางก็ไม่มีทางมีเพื่อนชายอย่างที่หวังได้เลย ผู้ชายคนไหน

จะยอมบุกป่าฝ่าดงไปกับนาง ดูแลสุสานที่มีแต่วิญญาณล้อมรอบกาย

ทุกวันเล่า

วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ขนของเต็มรถม้ากลับมา เมื่อมาถึงจวนโหว  

หรูเสี่ยวนันก็หอบกล่องของว่างลงจากรถม้าด้วยความยินดี

พอเห็นสื่อต้าเทียนก�าลังรออยู่ข้างนอกก็ท�าให้หรูเส่ียวนันรู ้สึก 

แปลกใจ

ตอนนี้งานประจ�าวันในเรือนพักจวนโหวของพวกเขาล้วนให ้

สื่อต้าเทียนออกหน้า สื่อต้าเทียนในบางด้านก็เป็นคนเก่ง หน่ึงปาก

สามารถพูดจนพ่อบ้านทุกคนในจวนกระอักเลือดได้ แม้แต่ท่านโหว 

ก็ไม่อยากพบหน้าเขา

สื่อต้าเทียนมีต้นไม้ใหญ่อย่างชิงโม่เหยียนคอยหนุนหลังก็ย่ิงได้ใจ 

พ่อบ้านในจวนเห็นเขาก็แค้นจนขบกรามแน่น แต่กลบัไม่กล้าแตะต้องเขา

"มีเรื่องอะไรหรือ" ชิงโม่เหยียนถามขึ้น

สื่อต้าเทียนพูดด้วยรอยย้ิมว่า "ท่านโหวให้คนมาส่งข่าวว่าท่านป้า

ของท่านทีอ่ยู่ไกลถึงเมอืงอูห๋ลงิในวันปีใหม่จะพาบตุรสาวมาท่ีเมอืงหลวง 

อยากให้ท่านเตรียมตัวล่วงหน้า ถึงตอนนั้นพวกนางน่าจะพักอยู่ในจวน 

อยากให้ท่านเตรียมการไว้สักหน่อย"

หรูเสี่ยวนันสีหน้างุนงง ในยุคปัจจุบันนางตัวคนเดียวติดตาม 

จอมเวทเฒ่า ข้างกายไม่มีญาติพี่น้อง
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"ท่านยังมีป้าด้วยหรือ"

"อมื เป็นพ่ีสาวของท่านพ่อ หลายปีก่อนแต่งงานไปท่ีอูห๋ลงิ อยู่ทีน่ัน่

นับว่ามีชีวิตไม่เลว" ชิงโม่เหยียนเล่าเพียงคร่าวๆ "อย่างไรเสียพวกนาง 

ก็ไม่ได้มาเป็นครั้งแรก ก็ให้พวกนางพักในเรือนก่อนหน้านี้ก็แล้วกัน"

เขาหันไปสั่งการสื่อต้าเทียนต่อ "เจ้าไปบอกพ่อบ้านในจวน คร้ังนี้

ข้ามีงาน ไม่มีเวลาไปรบัพวกท่านป้า ให้คณุชายรองช่วยจดัการก็แล้วกัน"

สื่อต้าเทียนรับค�าด้วยรอยยิ้มแล้ววิ่งก้นบิดไปหาพ่อบ้านในจวน

หรูเสี่ยวนันกลับมายังไม่ทันเปลี่ยนเสื้อผ้า พ่อบ้านในจวนก็มาหา

ถึงเรือนพัก นางย่ืนหน้าออกมาจากหลังผ้าม่านลอบฟังชิงโม่เหยียนกับ 

พ่อบ้านพูดคุยกัน

"บอกแล้วไม่ใช่หรอืว่าเรือ่งนีม้อบให้คณุชายรองก็พอ" ชงิโม่เหยียน 

พูดปัดอย่างเด็ดขาด

พ่อบ้านสีหน้าอมทุกข์ยิ่ง "ซื่อจื่อ ท่านอย่าท�าให้บ่าวล�าบากใจเลย 

บ่าวก็เพ่ิงมารับช่วงงานในจวน อาการบาดเจ็บของคุณชายรองก็ยัง 

ไม่หายดี จะไปรับคนได้อย่างไรขอรับ"

"ไม่ต้องให้เขาขีม้่าเสยีหน่อย ในจวนมรีถม้าไม่ใช่หรือ" ชงิโม่เหยียน 

พูดเสียงเรียบ "อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ อาการบาดเจ็บของเขาไม่ได้ร้ายแรง  

วันก่อนเขาเพ่ิงรับสาวใช้ห้องข้างคนใหม่มาคนหน่ึง เรื่องนี้ยังท�าได้  

ออกไปรับท่านป้าเหตุใดจึงท�าไม่ได้"

พ่อบ้านถูกตอกกลับจนหน้าเปลี่ยนสี

หรูเสี่ยวนันแอบหัวเราะอยู่หลังผ้าม่าน

อย่านึกว่าชิงโม่เหยียนไม่รู ้ เรื่องราวภายในจวน นับตั้งแต่ม ี
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สื่อต้าเทียนอยู่ ภายในจวนแม้แต่มีตัวหมัดผายลมก็ยังไม่รอดพ้นหูตา 

ของเขาไปได้

พ่อบ้านร้อนใจจนเหงื่อท่วมหัว "ซื่อจื่อ ท่านท�าเช่นนี้ไม่ได้นะขอรับ 

เรื่องนี้นอกจากท่านแล้ว ไม่มีใครท�าได้จริงๆ"

"ในจวนจะเลีย้งพ่อบ้านมากมายไว้ให้เสยีข้าวสกุหรอื" ชงิโม่เหยียน

เริ่มจะหมดความอดทน

"แต่ว่า.. .ครั้ง น้ีคุณหนูก็มาด้วย ท่านโหวกังวลว่าจะมีอะไร 

เสียมารยาท..." พ่อบ้านยังอยากจะพูดอะไรอีก แต่ชิงโม่เหยียนกลับ 

ลุกขึ้นทันที

"ไม่ต้องพูดแล้ว เจ้าไปบอกท่านพ่อตามนี้ก็แล้วกัน" ชิงโม่เหยียน 

ไม่สนใจพ่อบ้าน หมุนตัวเดินเข้าห้องชั้นในไปทันใด

ผ้าม่านถูกพลิกเปิด หรูเสี่ยวนันหลบไม่ทันจึงถูกชนเข้าอย่างจัง

"แอบฟังหรือ" ชิงโม่เหยียนบีบปลายคางของนาง

หรูเสี่ยวนันย้ิมประจบ สัญชาตญาณการออดอ้อนเจ้านายของ 

สัตว์เลี้ยงโผล่ออกมาโดยไม่รู้ตัว

"คุณหนูเป็นใครหรือ" ดวงตาโตเปล่งประกายราวมรกตของ 

หรูเสี่ยวนันจ้องมองชิงโม่เหยียน

ชงิโม่เหยียนมองส�ารวจนาง จากในดวงตานางเขามองเห็นความสงสยั

และแฝงด้วยความกังวล

เจ้าตัวเล็กฉลาดขึ้นมาบ้างแล้ว แต่แค่เท่านั้นยังไม่พอ

ชงิโม่เหยียนหรีต่า ลบูปลายคางเกลีย้งเกลาของนางเบาๆ "ท่านป้าข้า

มบีตุรชายหน่ึงหญิงหน่ึง บตุรชายชือ่ฉนิเทยีนอว๋ี ส่วนบตุรสาวชือ่ฉนิเมีย่วชวิ  
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ปีน้ีสิบหกแล้ว ครั้งน้ีถือโอกาสช่วงปีใหม่มาถึงเมืองหลวง เกรงว่าคง 

คิดจะหาบุรุษดีๆ สักคนแต่งออกไปกระมัง"

"นางเป็นน้องสาวท่านหรือ"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้า "นับไปแล้วก็ไม่ได้เจอนางมาตั้งสามปี"

"เหตุใดนางต้องมาหาคนออกเรือนที่เมืองหลวงด้วยล่ะ"

รอยย้ิมในดวงตาชิงโม่เหยียนเพ่ิมมากขึ้น เห็นทีเขาเดาไม่ผิด  

ในที่สุดเจ้าตัวเล็กก็รู้จักปกป้องความรักที่เป็นของตนเองแล้ว

"เพราะทางเมืองหลวงล้วนมีแต่ตระกูลใหญ่โตฐานะมัง่ค่ัง ย่อมดีกว่า

เมืองเล็กอย่างอู๋หลิง" น้ิวมือของชิงโม่เหยียนค่อยๆ เล่ือนไปที่ริมฝีปาก 

ของนางและลูบเล่นเบาๆ

นบัจากได้ยินว่าท่านป้าของชงิโม่เหยียนจะพาบตุรสาวมาฉลองปีใหม่

ทีจ่วน หรเูสีย่วนันก็อารมณ์ไม่ค่อยดนัีก แม้จะออกไปเท่ียวเล่นก็ดไูม่ค่อย

สนุกเท่าใด

ในคืนนี้ชิงโม่เหยียนสังเกตเห็นว่าหลังจากอาบน�้าแล้วเจ้าตัวเล็ก 

ก็นั่งเหม่ออยู่หน้ากระจก

"คดิอะไรอยู่หรอื" ชงิโม่เหยียนเดินมาจากข้างหลงั จ้องดใูบหน้าเลก็

อวบอูมในกระจก

หรเูสีย่วนันลบูหน้าตนเอง "ชงิโม่เหยียน เดก็หญิงจะใส่เครือ่งประดบั 

และมีแป้งแต่งหน้าอะไรเหล่านั้นใช่หรือไม่"

ชิงโม่เหยียนเกือบจะหัวเราะออกมา เขาหยิกแก้มของนางแล้วพูด

ประชดประชันว่า "ใบหน้าขาวเนียนเช่นน้ีเจ้ายังจะทาอะไรอีก จะไม่ให้

หญิงอื่นงามเกินหน้าเกินตาเจ้าเชียวหรือ"



92

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 3

ได้ฟังค�าพูดนี้แล้วหรูเสี่ยวนันก็รู้สึกยินดีมาก "จริงหรือ"

ชงิโม่เหยียนโน้มตัวลงมา เอาคางเกยบนผมของนางแล้วมองส�ารวจ

นางในกระจกอย่างละเอียด

ใบหน้าที่เริ่มโตเป็นสาวมีน�้ามีนวลเหมือนจะรีดน�้าออกมาได้เลย  

แต่ใบหน้าของนางยังคงมีความเหมือนเด็กอยู่เช่นกัน

"ข้าจ�าได้ว่าเดก็หญิงยังต้องมสีผีึง้ทาปาก แต้มดอกไม้ท่ีหว่างคิว้..." 

หรูเสี่ยวนันงอนิ้วนับพลางเอ่ย

ถึงแม้นางจะไม่แต่งหน้า แต่พออยูท่ีน่ีน่านเข้า ของเหล่าน้ีก็เคยเหน็

มาบ้างไม่น้อย

ชิงโม่เหยียนเลิกค้ิวขึ้น "ในเมื่ออยากได้ พรุ่งนี้ไปซื้อหามาก็ได้"  

ขอเพียงนางชอบ เขาย่อมไม่เสียดายเงินค่าเครื่องประทินโฉมเล็กน้อย 

นั้นเลยแม้แต่น้อย

วันรุง่ขึน้ชงิโม่เหยียนพาหรเูส่ียวนันไปในเมอืง ซือ้ของใช้สตรีกลบัมา

จ�านวนหนึ่ง ปรากฏว่าไม่นานชิงโม่เหยียนก็พบว่าเรื่องราวไม่ง่าย 

เหมือนท่ีเขาคิดไว้ หรูเสี่ยวนันเห็นแป้งหอมกับสีผึ้งเหล่าน้ันแล้วมีสีหน้า

ไม่พอใจ

"อะไรกัน ที่แท้เป็นของเหล่านี้เองหรือ ข้าก็ท�าได้"

คืนต่อมา ห้องของเขาก็แทบจะกลายเป็นห้องของสตรีไปเลย

บนโต๊ะเต็มไปด้วยกลีบดอกไม้แห้งท่ีหรูเสี่ยวนันให้สื่อต้าเทียน 

เอามาให้ ในครกบดยามีดอกไม้บดท่ีผสมน�้าผึ้ง ในนั้นผสมน�้ามันหม ู

อยู่เล็กน้อย
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ชงิโม่เหยียนหาบนโต๊ะอยู่นานกว่าจะเจอเอกสารของเขา พอหมนุตัว 

ก็พบว่าบนเก้าอี้มีเสื้อกองเต็มไปหมด แม้แต่ท่ีน่ังก็ไม่มี ในห้องของเขา

เดิมทีก็ไม่มีสาวใช้เข้ามาคอยปรนนิบัติเท่าไรนัก ในตอนนี้เขาจึงไม่มี

แม้แต่ที่นั่งแล้ว

เขาย่ืนมือไปหยิบเสื้อผ้าท่ีกองอยู่บนเก้าอี้เหล่าน้ัน ผ้าผืนเล็กๆ  

ผืนหนึ่งก็สะดุดตาของเขา

นี่อะไรกัน! ชิงโม่เหยียนใช้นิ้วมือเลือกผ้าสามเหลี่ยมชิ้นหนึ่งขึ้นมา

ดูอย่างละเอียด

ระยะน้ีตอนไปเลือกเสื้อผ้าที่ร้านเสื้อผ้า หรูเสี่ยวนันมักจะแอบ

กระซิบกระซาบกับช่างเย็บผ้า...เพื่อท�าของหน้าตาประหลาดเช่นนี้หรือ

"ชิงโม่เหยียน ห้ามแตะของสิ่งน้ันนะ!" จู่ๆ เสียงพูดร้อนใจของ 

หรูเสี่ยวนันก็ดังขึ้นจากด้านหลัง
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ชิงโม่เหยียนหมุนตัวไป นิ้วมือยังเก่ียวผ้าสามเหลี่ยมเล็กๆ นั้นเอา

ไว้อยู่เลย

หรูเสี่ยวนันหน้าแดงก�่า กระโจนเข้าไปหาทันที "รีบวางลง!"

ชิงโม่เหยียนยกแขนสูง ต่อให้หรูเสี่ยวนันกระโดดข้ึนมาก็คว้าของ

ในมือเขาไม่ได้

"รบีคนืให้ข้า!" หรเูสีย่วนันร้อนใจ ท่าทางราวกับกระต่ายทีจ่ะกัดคน

ชิงโม่เหยียนถือผ้าสามเหลี่ยมชิ้นน้ันโบกตรงหน้าอย่างมีนัยแฝง 

"ของสิ่งนี้เอามาใช้ท�าอะไรหรือ"

"ท่านไม่ต้องยุ่งหรอกว่าข้าเอามาท�าอะไร รีบให้ข้า ไม่อย่างน้ันข้า

ไม่เกรงใจแล้วนะ" พอนางมองเห็น 'ชุดชั้นในตัวน้อย' ของตนเองถูกเขา

เกี่ยวด้วยนิ้วมือ หรูเสี่ยวนันก็หน้าแดงไปถึงล�าคอแล้ว

"บอกข้ามาว่านี่คืออะไร ข้าก็จะคืนให้เจ้า"

219
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หรูเสี่ยวนันยู่ปากไม่เอ่ยตอบ

ชิงโม่เหยียนเลิกคิ้วถาม "เจ้าคิดว่าในฐานะเจ้านายจะยอมให ้

สัตว์เลี้ยงของตัวเองมีความลับด้วยหรือ"

หรูเสี่ยวนันขบฟัน "เป็น...เป็น...ชุดชั้นใน"

"อะไรนะ" ชิงโม่เหยียนเอียงหน้ามา "เสียงเบาเกินไป ฟังไม่ชัดเจน"

"เป็นชุดชั้นใน"

"ชุดชั้นในคืออะไร"

หรูเสี่ยวนันแทบจะกลายเป็นกุ้งต้มสุกไปทั้งตัวแล้ว เหมือนม ี

ควันขาวพุ่งออกจากหัวนาง

"ก็ที่ใส่ไว้บนตัวอย่างไรล่ะ" หัวของหรูเสี่ยวนันแทบจะแนบติด 

แผ่นอกอยู่แล้ว

"อ้อ? เล็กเพียงนี้เชียวหรือ" ชิงโม่เหยียนมองดูผ้าสามเหลี่ยมในมือ

อย่างไม่อยากเชื่อ "ใส่ไว้บนตัวได้อย่างไรกัน"

"ได้สิ"

"สีไม่เลว เจ้าลองใส่ให้ข้าดูที"

หรูเสี่ยวนันกัดฟันกรอด อะไรก็ต้องใส่ให้ท่านดูหรือ ท่านคิดว่านี่

เป็นการเดินแฟชั่นโชว์หรือไร ได้ๆๆ ชิงโม่เหยียน ท่านรอดูก็แล้วกัน!

"ท่านอยากดูจริงหรือ" หรูเสี่ยวนันแสร้งถามอย่างเขินอาย

"อืม" ชิงโม่เหยียนแท้จริงตอนแรกเพียงแค่อยากจะแกล้งนาง  

แต่ตอนนี้เขาอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาจริงๆ แล้ว

หรูเสี่ยวนันดวงตาโค้งขึ้น "ให้ท่านดูได้ แต่ท่านต้องรับปากข้า 

ข้อหนึ่ง"
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"อะไร"

"ดูได้แต่ตา มือห้ามแตะต้อง"

ครัง้น้ีถึงตาชงิโม่เหยียนตะลงึไปบ้าง อะไรเรยีกว่ามอืห้ามแตะต้องกัน

หรเูสีย่วนันหัวเราะชัว่ร้าย "ชงิโม่เหยียนพูดแล้วต้องรักษาค�าพูดนะ 

ข้าใส่ให้ท่านดูได้ แต่ท่านห้ามแตะต้องตัวข้า ไม่อย่างน้ันวันหน้าข้าจะ 

ไม่สนใจท่านแล้ว"

ชิงโม่เหยียนลอบกลืนน�้าลาย ไม่รู้ด้วยเหตุใด จู่ๆ เขาจึงรู้สึกว่าเขา

ขุดหลุมฝังตนเองเสียอย่างนั้น

"ท่านคิดดีหรือยัง โอกาสมีเพียงครั้งเดียว" หรูเสี่ยวนันคิดแล้ว 

ย่ิงได้ใจ นางอยากจะฉวยโอกาสนีท้ดสอบเสน่ห์ความเป็นหญิงในตวัพอดี

นางคิดว่าตนเองเทียบกับหญิงสมัยโบราณแล้วยังห่างไกลมาก  

นางดแูลบ้านไม่เป็น รบัแขกไม่เป็น แม้แต่อกัษรแคว้นเย่ียซย่าก็ไม่รูจ้กัเลย 

ถึงแม้ชิงโม่เหยียนบอกว่าจะแต่งงานกับนาง แต่นางไม่อยากให้เหตุผล 

ที่เขาแต่งงานกับนางเป็นเพราะนางสามารถสะกดพิษกู่ในร่างได้

ชิงโม่เหยียนโยนผ้าสามเหลี่ยมในมือใส่มือหรูเสี่ยวนัน แล้วเอามือ

ไพล่หลังอย่างช้าๆ "ก็ได้"

"อย่างน้ันข้าจะไปเปลี่ยนเสื้อ ท่านห้ามมาแอบดู" หรูเสี่ยวนัน 

หยิบเสื้อบนเก้าอี้กองนั้นขึ้นมาด้วยรอยย้ิมสดใส และยังหยิบครกบดยา

บนโต๊ะไปอีกด้วย

ชิงโม่เหยียนลอบเหลือบมองแวบหน่ึง เห็นว่าในครกบดยามีสีผึ้ง 

ที่นางท�าขึ้นเอง เห็นทีเจ้าตัวเล็กคิดจะสร้างความแปลกใจให้เขาสินะ

ชิงโม่เหยียนมือไพล่หลังเดินไปตรงหน้าต่าง แสร้งท�าเป็นมองภาพ
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ยามกลางคืนข้างนอก แต่หูกลับคอยฟังความเคลื่อนไหวดังสวบๆ สาบๆ  

ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังฉากบังตา

ไม่นานหรูเสี่ยวนันก็ออกมา...

"ชิงโม่เหยียน" เสียงเด็กใสแจ๋ว หางเสียงสั่นเครืออย่างเขินอาย 

เล็กน้อย

ชงิโม่เหยียนหนัหน้ามาช้าๆ สองมอืทีไ่พล่หลงัอย่างสง่างามแต่เดมิ

ห้อยลงโดยไม่รู้ตัว ร่างกายโน้มไปข้างหน้า ราวกับเตรียมจะกระโจน 

ออกไปได้ทุกเมื่อ

หรูเสี่ยวนันคลุมเสื้อบางไว้ตัวหนึ่ง เพราะเนื้อผ้าบางมาก ดังนั้น 

จึงเห็นบังทรงที่ชิ้นเล็กข้างในได้อย่างชัดเจน

ไม่รู้ว่านางไปบอกกับช่างเย็บผ้าอย่างไร จึงแก้บังทรงออกมาเป็น

เช่นนี้ ยังมีผ้าชิ้นสามเหลี่ยมข้างล่างนั่นอีก...นางเรียกมันว่าชุดชั้นใน...

ชิงโม่เหยียนจ้องนางตาไม่กะพริบ ราวกับเป็นคนบ้าไปแล้ว

หรเูสีย่วนนัเหน็ดงัน้ันในใจก็รูส้กึสนกุย่ิงนกั คนสมยัโบราณไม่เคยเห็น 

'อะไรแบบนี้' จริงๆ แค่การโชว์ชุดชั้นในระดับนี้ก็รับไม่ไหวแล้วหรือ

หรเูสีย่วนันเอยีงคอ ปากเลก็ทีร่มิฝีปากอวบอิม่ราวกลบีส้มอมสแีดง

กุหลาบเอ่ยว่า "ชิงโม่เหยียน ท่านรับปากข้าแล้วนะ ดูได้แต่ตา ห้าม 

แตะต้องข้า"

ถึงแม้นางจะเชื่อว่าชิงโม่เหยียนรักษาค�าพูด แต่เห็นชายหนุ่ม 

ตรงหน้าที่มีประกายในดวงตาลึกล�้า หายใจหอบแรง นางก็อดกังวล 

ขึ้นมาไม่ได้ นี่นางเล่นแรงเกินไปหรือไม่

"ห้าม...ท่านห้ามแตะต้องข้านะ" นางพูดจาตะกุกตะกัก
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ชิงโม่เหยียนกว่าจะเรียกสติตนเองคืนมาได้ไม่ง่ายนัก หากไม่ใช่

เพราะในใจของเขาทวนย�้าค�าสัญญาของตนเองไม่หยุด เมื่อครู่เขาก็ 

แทบจะกระโจนออกไป กดร่างเล็กของนางไว้ใต้ร่างแล้วสัมผัสไปทั่ว

"ร่ายร�าเป็นหรือไม่ ร่ายร�าให้ข้าดูสักชุด" ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ 

ขึ้นมาและเอนตัวไปข้างหลังพิงเก้าอี้

หรูเสี่ยวนันยืนตัวแข็งอยู่ตรงน้ัน ร่ายร�าหรือ นางท�าเป็นแต่การ 

ร่ายร�าเซ่นไหว้ทวยเทพ! จอมเวทเฒ่าสอนแค่การร่ายร�าที่นักเวทจะใช้ใน

พิธีเซ่นไหว้ให้นางเท่านั้น

ช้าก่อน ดูเหมือนนางยังเต้นร�าอีกแบบได้ ตอนเรียนมหาวิทยาลัย 

มีครั้งหนึ่งถูกชมรมลากไปเต้นประเภทโชว์พลังวัยรุ ่น...ทว่ายังต้อง 

มีเสาประกอบด้วย...

หรูเสี่ยวนันมองดูการตกแต่งในห้อง ตรงไหนก็ไม่มีเสา นางจะปีน

ได้อย่างไร

จากน้ันชิงโม่เหยียนก็มองหรูเสี่ยวนันกระโดดข้ึนเตียงด้วยความ

ประหลาดใจ นางแนบตัวไปบนเสาเตียง ก่อนจะใช้ท่าทางงดงาม

คล่องแคล่วพันตัวไปบนนั้น...

แกรก!

พนักพิงเก้าอี้แยกเป็นสองส่วนภายใต้ฝ่ามือของชิงโม่เหยียน

ร่างกายอ่อนนุ่มของหรูเสี่ยวนันปีนเกาะเสาเตียง สองแขนขาวๆ  

กางออก สองขาก็ยกขึ้นจากเตียง ทั้งตัวราวกับนกที่บินอยู่กลางอากาศ

แต่ว่า...ยังไม่รอให้นางท�าท่านี้จบ ชิงโม่เหยียนก็กระโดดข้ึนมา 

กระชากผ้าม่านข้างเตียงลงมา บังเตียงเอาไว้
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ภายในห้องจดุเทยีนส่องสว่าง ผูก้ล้าตายในเรอืนพักรวมถึงบ่าวไพร่

ที่เฝ้ายามกลางคืนหยุดยืนอยู่ตรงระเบียงทางเดิน ตะลึงมองหน้าต่าง 

ที่มีเงาร่างก�าลังร่ายร�า แต่ละคนก็ตะลึงไป

นั่นคือใคร คุณหนูหรูหรือ

จนกระท่ังร่างของชงิโม่เหยียนปรากฏแก่สายตาพวกเขาอย่างฉบัพลนั 

กระตุกม่านเตียงลงมา ปิดบังเรือนร่างงดงามน้ันเอาไว้ ทุกคนจึงรู้สึก

เหมือนตื่นจากฝัน แต่ละคนก้มหน้าลง รีบหันหลังและไม่กล้ามองไปทาง

หน้าต่างอีกเลย

หรูเสี่ยวนันถูกชิงโม่เหยียนบีบให้ถอยร่น สุดท้ายล้มลงบนเตียง

"ชิงโม่เหยียน ท่านอย่าขี้โกงสิ ท่านรับปากข้าแล้วว่าจะไม่แตะต้อง

ตัวข้า!" หรูเสี่ยวนันตะโกนเสียงดัง

"ข้ารับปากเจ้าว่าจะไม่ใช้มือแตะต้องเจ้า" ชิงโม่เหยียนโน้มตัวเข้า

มาใกล้ ในดวงตามองไม่เห็นประกายแสงใด "แต่ใช้ปาก คงได้กระมัง"

เขาอ้าปาก งับปากเล็กของนางเอาไว้

ในโพรงปาก กลิ่นหอมฟุ้งของกุหลาบผสมความหวานของน�้าผ้ึง

ค่อยๆ กระจายตัว จิตใจท่ีถล�าลึกอยู่แล้วแทบจะเตลิดเปิดเปิงเพราะ

รสชาติอันหอมหวานนี้

หรูเสี่ยวนันร้องแย่แล้วอยู่ในใจ ชิงโม่เหยียนเหมือนเปลี่ยนเป็น

คนละคน แม้แต่ดวงตาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ว

ฮือๆๆ...ข้าต้องถูกกินแบบนี้แล้วหรือ
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ชิงโม่เหยียนงับปากเล็กของหรูเสี่ยวนัน กินขี้ผึ้งกุหลาบไปเต็มปาก

กว่าเขาจะยอมปล่อยไม่ง่ายนัก หรูเสี่ยวนันจึงหายใจหอบใหญ่ 

"รส...รสชาติเป็นอย่างไร" นางพยายามเปลี่ยนเรื่องพูด

ชิงโม่เหยียนเลียมุมปาก "น�้าผึ้งหรือ"

"ข้าใส่ไปเยอะมาก" หรูเสี่ยวนันขดตัวเป็นก้อน แทบจะเป็นลูกหนัง

อยู่แล้ว

ชิงโม่เหยียนมองออกว่านางกลัวจริงๆ เขาเพียงอยากล้ิมรส 

พอหอมปากหอมคอ แต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟัง ความรู้สึกสบายตัวน้ี 

ท�าให้เขาไม่อยากผละจากไปในทันที

"ออกไป เอาออกไป!" หรเูสีย่วนันเอาหน้าซกุใต้แขนไม่กล้ามองเขา 

"ท่านรีบเอาออกไปสิ"

"อะไร" ชิงโม่เหยียนตะลึง

220
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"แทงข้าจนเจ็บแล้ว"

ชิงโม่เหยียนก้มหน้าลง สีหน้าเปลี่ยนไปหลายตลบ ความตื่นตัว 

ตามสัญชาตญาณแตะบนตัวหรูเสี่ยวนัน แม้จะมีเสื้อผ้าก้ัน ก็ยังอยู่ใน

สภาพที่เตรียมพร้อมจะรุกฆาต

ชิงโม่เหยียนผ่อนคลายร่างกายลงบ้าง แต่ยังคงทาบอยู่บนตัวนาง

พลางพูดอย่างช้าๆ ว่า "เจ้ารู้หรือไม่ว่ากลิ่นหอมบนตัวเจ้ามาจากที่ใด"

หรูเสี่ยวนันกะพริบตา โผล่หน้าออกมาจากใต้แขน แล้วส่ายหน้า

ช้าๆ

"ตรงน้ี"  มือของชิงโม ่ เหยียนเลื่อนลงล่าง และวางลงใกล ้

ผ้าสามเหลี่ยมนั้น

"เอาออกไป" ขาเล็กของหรูเสี่ยวนันเตะวุ่นวาย "บอกแล้วว่าห้าม 

แตะต้องข้า"

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ ตอนน้ีเจ้าตัวเล็กเหมือนเม่นตัวหน่ึง  

ระวังตัวอย่างเต็มที่

"ดีท่ีเจ้ากลายร่างเป็นคนได้ ไม่อย่างนั้นพอเจ้าโตเต็มวัยการเก็บ

น�้ามันหอมจะยุ่งยากสักหน่อย" ชิงโม่เหยียนราวกับมองเห็นภาพนั้นแล้ว

รอยยิ้มมุมปากก็เพิ่มขึ้น

"เก็บน�า้มนัหอม...มนัเป็นวิธีเก็บน�า้มนัหอมอย่างไรหรือ" หรูเสีย่วนนั

ได้ยินฉางเฮิ่นพูดถึงเรื่องการเก็บน�้ามันหอมมาหลายครั้ง แต่ทุกคร้ัง 

อีกฝ่ายจะพูดอย่างคลุมเครือ นางฟังไม่เข้าใจเลย

"อยากรู้จริงหรือ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถามนาง

หรูเสี่ยวนันพยักหน้าตอบ
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"ถ้าเจ้ายังเป็นชะมดเชด็ รอจนโตเต็มวัย ต่อมกล่ินในช่วงล่างของตวั

ก็จะย่ิงแรงขึ้น ในตอนนี้เจ้าก็จะท�าสัญลักษณ์ไปทั่วตามสัญชาตญาณ 

ฉางเฮิ่นจะท�าเสาไม้ไผ่พิเศษเอาไว้ในห้องหลายที่ ตอนเจ้าท�าสัญลักษณ์

ไว้บนน้ันก็จะท้ิงน�า้มนัหอมไว้บนนัน้ด้วย ฉางเฮิน่สามารถขูดเอาไขน�า้มนั

จากบนเสาไม้ไผ่มาใช้ได้เลย"

หรเูสีย่วนนัเบกิตาโต ท�าสญัลกัษณ์? ค�านีเ้หตุใดฟังแล้วจงึดแูปลกๆ 

เหมือนกับ...

ทันใดนั้นสมองของนางก็ปรากฏสัตว์สี่เท้าตัวหนึ่ง ยกขาหลัง  

'ท�าสัญลักษณ์' เหมือนหมาฉี่ไว้ตรงมุมเครื่องใช้ทุกส่วนในห้อง

ว้ายๆๆๆ! ไม่น่าดูเลย!

"หุบปาก รีบหุบปากของท่าน ข้าไม่อยากฟัง!" หรูเสี่ยวนันไม่สนใจ

อะไรย่ืนมือไปปิดปากเขาเอาไว้ ค�าพูดน่าอายแบบนี้เขายังพูดออกมา 

ได้อีก

ชิงโม่เหยียนกลับมีสีหน้าจริงจัง "ท่ีข ้าพูดเมื่อครู ่คือการเก็บ 

น�้ามันหอมในสภาพที่เจ้าไม่ได้กลายเป็นคน"

หรเูสีย่วนนัปิดหน้า สวรรค์ นางไม่อยากเป็นเหมอืนหมาถูไถตนเอง

ไปบนสิ่งของอื่นเพื่อทิ้งกลิ่นตนเองเอาไว้ นางเป็นคน นางมีศักดิ์ศรีนะ!

"ตอนนี้ข้ากลายเป็นคนได้แล้ว ดังนั้นก็ไม่ต้องใช้วิธีเก็บน�้ามันหอม

แบบนั้นแล้วสิ" หรูเสี่ยวนันถามอย่างระมัดระวัง

"แน่นอน" ชงิโม่เหยียนโค้งดวงตาย้ิม ไม่รูว่้านางคดิไปเองใช่หรือไม่ 

นางมักจะรู้สึกว่าเขายิ้มอยู่เสมอ และเป็นการแอบยิ้มด้วย

"เช่นนัน้ท่านบอกข้าท ีหลงัจากกลายเป็นคนแล้วจะเก็บน�า้มนัหอม
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อย่างไร"

ชงิโม่เหยียนโน้มตวัลงมาช้าๆ เอาหวัแนบข้างหูของนาง ลมหายใจ

อุ่นร้อนพัดผ่านใบหูของนาง "หลังจากเจ้ากลายเป็นคนย่อมต้องให้ข้า 

เป็นคนเก็บน�้ามันหอมด้วยตัวเองน่ะสิ"

น้ิวมือของเขาเหมือนคนตัวเล็กเดินเท้าก้าวเข้าไปบริเวณสะดือ 

ของนาง เข้าใกล้ผ้าสามเหลี่ยมของนางไปทีละนิด

เก็บน�้ามันหอมด้วยตัวเอง...ด้วยตัวเอง...

หรูเสี่ยวนันกลายเป็นกุ้งต้มสุก ตัวแดงไปทั้งตัวในพริบตา

ชิงโม่เหยียนทนต่อไปไม่ไหว หัวเราะเสียงดังขึ้นมา

ผู ้กล้าตายที่เฝ้ายามในเรือนพักได้ยินเสียงหัวเราะล้วนพากัน 

หันมองมาทางห้องหลักอย่างตกใจ

ยากนักท่ีซื่อจื่อจะหัวเราะ และยังหัวเราะเสียงดังเช่นน้ีอีกด้วย  

ช่างหาได้ยากจริงๆ

ชิงโม่เหยียนมองดูท่าทางของเจ้าตัวเล็ก รู้ว่านางจะพองขนแล้ว  

ดังนั้นจึงแกล้งท�าไม่สนใจพลางดึงผ้าห่มแพรมาห่อตัวนางเอาไว้

หรูเสี่ยวนันถูกห่อตัวไว้อย่างแน่นหนา สิ่งท่ีเรียกว่า 'ความรู้สึก

ปลอดภัย' กลับคืนมาในทันที

ชงิโม่เหยียนแม้แต่เอกสารก็ไม่อ่านแล้ว เขาโยนพวกมนัไว้ด้านข้าง 

แขนสอดผ่านหลังคอของนาง ก่ึงโอบนางเอาไว้ในอ้อมกอด แล้วพูดกับ

นางถึงในวันน้ันตอนทีเ่ขาสูตั้วต่อตวักับชงิตูเซยีนเซงิทีส่�านักศกึษาไป๋เฮ่อ 

ค�าพูดสุดท้ายที่อีกฝ่ายพูดออกมา

หรูเสี่ยวนันฟังเขาพูดจบแล้วก็มีท่าทางตกใจ พลิกตัวขยับเข้าใน
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อ้อมกอดของเขา "เขาบอกว่าในตัวของท่านคือจอมกู่หรือ"

ชิงโม่เหยียนจ้องไปบนคานห้อง ในดวงตาฉายความดุดัน "เขาพูด

เช่นน้ี น่าเสียดายยังพูดไม่ทันจบก็ถูกคนยิงธนูใส่จนตายไปเสียก่อน  

ตอนน้ันข้าเสยีก�าลงัภายในไปจงึขยับไม่ได้ ดงันัน้จงึไม่รูว่้าคนทียิ่งธนูนัน้

เป็นใคร แต่ดูจากพลุสัญญาณที่ชิงตูเซียนเซิงปล่อยออกมาครั้งสุดท้าย 

เบื้องหลังเขามีคนคอยช่วยอยู่"

"ฉางเฮิ่นก็ไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือ" หรูเสี่ยวนันคิดสักครู่หน่ึงจึงถาม 

ออกมา

ชงิโม่เหยียนส่ายหน้า "ท่านพ่อนางเคยศึกษาเรือ่งน้ีมาก่อน แต่ไม่เคย

สอนนาง ปกตคิรอบครวัทีรู่วิ้ชาแพทย์จะถ่ายทอดให้บตุรชายไม่ถ่ายทอด

ให้บุตรสาว"

"เช่นนั้นแคว้นเย่ียซย่ายังมีคนรู้เรื่องพิษกู่อีกหรือไม่" หรูเสี่ยวนัน 

ถามต่อ

"มีไม่ก่ีคน...ข้าเคยไปพบมาแล้ว พวกเขาล้วนไม่รู้ว่าพิษกู่ในตัว 

ของข้าเป็นแบบใดกันแน่ ดังนัน้ต�ารบัยาในการถอนพิษกู่จงึไม่อาจให้ได้"

หรูเสี่ยวนันกะพริบดวงตาคู่งาม "พูดแบบน้ีท่านพ่อของฉางเฮิ่น 

ก็เป็นคนที่ฝีมือยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยสิ"

"น่าจะใช่"

"ทางตระกูลของนางน่าจะมคีนรูเ้รือ่งเหล่านีก้ระมงั ท่านเคยไปสบืดู

หรือไม่ บางทอีาจจะมคีนในตระกูลทีโ่ชคดรีอดชวีติซ่อนตวัอยู่ในภูเขาลกึ 

ท่านปู่ข้าเคยบอกว่ายิ่งเป็นคนเก่งก็ย่ิงชอบปลีกวิเวก..." ระหว่างที่พูด 

หรูเสี่ยวนันก็สังเกตเห็นร่างของชิงโม่เหยียนแข็งเกร็งข้ึนมา เหมือนเขา 
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นึกอะไรขึ้นได้

"ข้าจ�าได้ว่าฉางเฮิ่นเคยพูดว่าในตระกูลของนางมีบรรพชนคนหนึ่ง

มีอายุถึงสองร้อยกว่าปี ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาลึกมาตลอด" ชิงโม่เหยียน 

ลุกพรวดขึ้นนั่ง ก่อนจะตะโกนออกไปนอกประตู "เสวียนอวี้!"

ไม่นานเสวียนอวี้ก็เข้ามา

"เจ้าส่งคนไปทีศ่าลต้าหลี.่.." ยังไม่รอให้ชงิโม่เหยียนพูดจบ หรูเสีย่วนัน

ก็กระตุกชายเสื้อของเขา

"ดึกอย่างนี้แล้ว พรุ่งนี้เถอะ"

ชงิโม่เหยียนจงึได้สังเกตเห็นสท้ีองฟ้าข้างนอก ทันใดนัน้ก็นึกขึน้ได้ว่า

เรือ่งนีเ้ขาใจร้อนอยู่บ้าง แต่ดกึเพียงนีแ้ม้จะรบีให้ฉางเฮิน่มาก็ไม่มปีระโยชน์  

สู้รอวันพรุ่งนี้ดีกว่า

เสวียนอวี้ยืนอยู่ตรงประตู ไม่รู้ว่าควรจะเข้าไปดีหรือถอยออกไปดี

ในตอนนี้เองมีผู้กล้าตายคนหนึ่งเข้ามาจากลานข้างนอก รีบร้อน 

มาถึงหน้าห้องหลัก

เสวียนอวี้เห็นดังนั้นก็ถอยออกไปพูดคุยกับคนผู้นั้น

หรูเสี่ยวนันอยู ่บนเตียงย่ืนหน้าออกไป เห็นเสวียนอว้ีมีสีหน้า 

เปลี่ยนไปทันใด นางพูดเสียงเบาขึ้นว่า "ดูเหมือนจะมีเรื่อง"

ชงิโม่เหยียนนัง่อยู่บนเตียง มองดูผ้าห่มทีห่่อตวันางก่อนว่ามส่ีวนใด

โผล่ออกมาหรือไม่ จากนั้นจึงให้เสวียนอวี้เข้ามาในห้องด้านนอก และ 

พูดคุยกันผ่านผ้าม่าน

"ที่สุสานฮูหยินมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น คนของเราท่ีจับตาดูพบว่า 

มีคนเข้าไปกวาดสุสานตอนกลางคืนขอรับ"
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ชิงโม่เหยียนตะลึงไป จากนั้นก็รีบร้อนดีดตัวข้ึนมา ดึงเส้ือคลุม 

ตัวหนามาคลุมตัว "ส่งคนไปจับตาดูไว้ก่อน ข้าจะไปเดี๋ยวนี้"

พอได้ยินข่าวนี้แล้ว แม้แต่หรูเสี่ยวนันก็ยังรู้สึกแปลกใจ สุสาน 

แม่บังเกิดเกล้าของชิงโม่เหยียนว่างเปล่า จะมีใครแอบไปกวาดสุสาน

ดึกดื่นแบบนี้ได้
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ลมกลางคืนพัดมา หรูเสี่ยวนันหดคอ ชิงโม่เหยียนขยับเสื้อคลุม 

แน่นขึ้นและคลุมหัวของนางเอาไว้

ชิงโม่เหยียนน�าพวกเสวียนอว้ีเดินทางออกนอกเมืองตอนกลางคืน 

ลมกลางคืนพัดผ่านหวีดหวิว หรูเสี่ยวนันไม่กล้าแม้แต่จะยื่นหน้าออกมา 

ท�าได้เพียงปล่อยให้ชิงโม่เหยียนควบม้าวิ่งไป

ม้าว่ิงไปราวครึ่งชั่วยาม สองขาของหรูเสี่ยวนันเย็นจนแทบแข็ง  

ในตอนนี้เองม้าของชิงโม่เหยียนก็วิ่งช้าลง

"ซื่อจื่อ คนที่ไปกวาดสุสานเข้าไปในหมู่บ้านเล็กข้างหน้านั่นขอรับ" 

ที่ด้านหน้ามีคนเข้ามารายงาน

ชิงโม่เหยียนน�าทุกคนเข้าใกล้หมู่บ้าน ก่อนท่ีทุกคนจะลงจากม้า

บริเวณหน้าหมู่บ้าน

ชิงโม่เหยียนให้เสวียนอว้ีกับผู้กล้าตายอีกสองคนน�าทาง คนอื่นๆ 

221



108

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 3

รออยู่นอกหมู่บ้าน

ก่อนหน้าน้ีมคีนส�ารวจเส้นทางไว้แล้ว จงึน�าพวกชงิโม่เหยียนมาถึง

หน้าเรือนหลังหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

หรูเสี่ยวนันดึงแขนเสื้อของชิงโม่เหยียนอยู่ใกล้ๆ ไม่ยอมห่าง

ดูจากภายนอก เรือนหลังนี้เก่าทรุดโทรม ไม่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัย

ของคนมีฐานะแต่อย่างใด

เสวียนอวี้ก้าวเข้าไปเคาะประตู

เวลากลางดึก รอบด้านเงียบสงัด เสียงเคาะประตูคราน้ีจึงดังเป็น

พิเศษ

ไม่นานก็มคีนมาเปิดประตู ก่อนจะมชีายหนุ่มอายุราวย่ีสบิปีคนหน่ึง

เดินออกมา บนตัวสวมชุดเนื้อผ้าหยาบ ใบหน้าซีดเซียวผอมโซ

"พวกท่านคือ..." เขาเห็นนอกประตมูคีนสวมชดุงามยืนอยู่หลายคน

ก็รู้สึกตกใจไม่น้อย

เสวียนอว้ีไม่ยอมให้อีกฝ่ายได้พูดอะไรต่อก็ผลักเขาออกแล้วเดิน 

เข้าประตูไปทันที

ผู้กล้าตายสองคนรีบเข้าไปตรวจดูในบ้าน

ชายคนนั้นร้อนใจ "พวกท่านบุกเข้ามาส่งเดชไม่ได้นะ ในบ้าน 

มีคนป่วยอยู่ โดนลมไม่ได้..."

เพ่ิงสิ้นเสียงพูด ผู ้กล้าตายคนหนึ่งก็ผลักเปิดประตูห้องชั้นใน  

มองเข้าไปภายในด้วยสีหน้าเรียบเฉย จากนั้นก็รีบปิดประตูลง พยักหน้า

ให้กับเสวียนอว้ีซึ่งหมายความว่าชายผู้นี้ไม่ได้พูดโกหก ในห้องช้ันใน 

มีคนป่วยอยู่จริง
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ชงิโม่เหยียนน�าหรเูสีย่วนันเดนิเข้ามา มองดกูารตกแต่งภายในห้อง

"พวกเจ้า...พวกเจ้าต้องการอะไร" ชายหนุ่มถามอย่างไม่สบายใจ

"เจ้าล่ะเป็นใคร เหตุใดจึงไปกวาดสุสานดึกดื่นเช่นนี้" ชิงโม่เหยียน

เอ่ยถามตามตรง

คนผู้นั้นตะลึงไป "เจ้า...รู้ได้อย่างไร..."

"เจ้ารู ้จักลู่ฮูหยินของจวนสกุลชิงหรือ" ชิงโม่เหยียนมองส�ารวจ 

อีกฝ่าย เห็นทีอายุของอีกฝ่ายคงพอๆ กับเขา ตามหลักแล้วอีกฝ่าย 

ไม่มีทางรู้จักแม่บังเกิดเกล้าของเขาได้

"เจ้า...ท่าน...ท่านรู ้จักลู ่ฮูหยินหรือ" ชายหนุ ่มพูดอย่างตกใจ  

ทันใดนั้นเขาเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ "ท่าน...ท่านคือชิงโม่เหยียนซื่อจื่อ 

จวนสกุลชิงหรือ"

"ถูกต้อง"

บนใบหน้าชายหนุ่มฉายความยินดีในทันที แล้วส่ายหน้าอย่าง 

ไม่อยากเชื่อ "คิดไม่ถึงว่าจะเป็นท่านจริงๆ ท่านมาแล้วจริงๆ"

"เจ้ารูจั้กข้าหรอื" ชงิโม่เหยียนรูสึ้กว่าปฏกิิรยิาของอกีฝ่ายดูน่าประหลาด

อย่างมาก

"ขอรบั ซือ่จือ่เชญิเข้ามาข้างใน ท่านน้าของข้ารอวันน้ีมาโดยตลอด..." 

ชายหนุ่มรีบร้อนวิ่งเข้าไปที่ห้องชั้นใน

เสวยีนอว้ีเดมิคดิจะน�าคนเข้าห้องชัน้ใน คดิไม่ถงึว่าจะถูกชงิโม่เหยียน 

ขวางเอาไว้ เขาพาเพียงหรูเสี่ยวนันเดินตามชายหนุ่มเข้าไปเท่านั้น

การตกแต่งภายในห้องเรียบง่าย บนเตียงไม้ธรรมดามีคนนอนอยู่

หนึ่งคน ผิวหนังทั้งด�าด่างทั้งมีผ้าพันท�าให้คนเห็นแล้วต้องตกใจ
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"ท่านน้า ชิงซื่อจื่อมาแล้ว" ชายหนุ่มเรียกเสียงเบา

ชงิโม่เหยียนกับหรเูสีย่วนันในตอนน้ีจงึเห็นชดั คนทีน่อนอยู่บนเตยีง

เป็นสตรี เพราะถูกไฟลวกบาดเจ็บ ผิวจึงพุพองไปทั้งตัว ต้องพันผ้า 

ประคบยาไว้หลายชั้น

ได้ยินเสียงแล้ว หญิงคนนั้นก็กลอกตาแล้วพยายามหันหน้ามา

"เขาก็คอืบตุรชายของลูฮ่หูยิน ชงิโม่เหยียน" ชายหนุม่พูดอย่างยินดี 

"ท่านน้า ท่านพร�่าพูดถึงเขาทุกวันไม่ใช่หรือ เขามาแล้วจริงๆ"

หญิงผู้นั้นอ้าปากอย่างยากล�าบาก ส่งเสียงอ้าๆ ได้สองที

ชายหนุ่มรีบเข้าไปหยิบน�้ามาจากบนโต๊ะ ป้อนนางดื่มสองอึก  

นางจึงพูดออกมาได้

"ซื่อจื่อ...ในที่สุดบ่าวก็รอจนท่านมาได้ นับว่าความล�าบากหลายปี

มานี้...ไม่ได้เสียเปล่า หลายปีมานี้ ถ้าไม่ใช่เพราะค�าก�าชับของคุณหนู...

บ่าวคงไม่อยากทนรับความล�าบากนี้แล้ว..."

ชงิโม่เหยียนมาถึงข้างเตียง "เจ้าเป็นใคร เจ้ารูจ้กัท่านแม่ของข้าหรือ"

หญิงผูน้ัน้มนี�า้ตาไหลลงมาหลายหยด "ทางบ้านบ่าวประสบเคราะห์ 

ถูกฟ้องร้อง ถ้าไม่ได้คุณหนูลู่...พวกเราทั้งบ้านคงหัวหลุดจากบ่าจนหมด

แล้ว บ่าวส�านึกบุญคุณนาง จึงมาเป็นสาวใช้ข้างกายของนาง..."

ชงิโม่เหยียนรูส้กึว่าหัวใจเต้นตุบๆ อย่างแรง นางเป็นสาวใช้ข้างกาย

ท่านแม่หรือ

เขาควานหามาหลายปี บ่าวทีอ่ยู่ปรนนิบตัข้ิางกายท่านแม่ในตอนน้ัน

หาไม่เจอสักคน คิดไม่ถึงว่ากลับได้เจอสาวใช้ข้างกายท่านแม่ที่นี่

"เจ้ารู้หรือไม่ว่าท่านแม่ตายอย่างไร" ชิงโม่เหยียนพูดไปทีละค�า
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แท้จรงิแล้วในใจเขายังมคีวามคดิอยู่อย่างหนึง่ เพราะสสุานแห่งน้ัน

ว่างเปล่า ดังนั้นเขาจึงหวังว่าแม่บังเกิดเกล้าของเขาจะยังมีชีวิตอยู่ 

บนโลกนี้

หญิงผู้นั้นส่ายหน้า พูดอย่างยากล�าบากว่า "บ่าวมาอยู่ข้างกาย 

คุณหนูลู่ไม่นาน นางก็ถูกบีบให้แต่งงานเข้าจวนสกุลชิง...แต่บ่าวรู้ว่า 

คุณหนูต้องไม่เต็มใจแน่นอน...เพราะบ่าวไม่เคยเห็นนางย้ิมมาก่อน... 

ต่อมานางตัง้ครรภ์ท่าน...ท่านโหวกลบัย่ิงท�าไม่ดต่ีอนางมากข้ึน ขังนางไว้

ที่เรือนชั้นใน..."

ชิงโม่เหยียนก�าหมัดแน่น หางตาแดงเรื่อ

หรูเสี่ยวนันกุมมือเขาไว้แน่นแล้วเขย่าเล็กน้อย

ชิงโม่เหยียนตาแดงก้มหน้าลง ประสานเข้ากับดวงตาสีเขียวสุกใส

คู่หนึ่ง ท่าทางเป็นห่วงแสดงออกชัดเจนกว่าค�าพูด

ชงิโม่เหยียนมมุปากกระตุก เดมิคดิจะพูดอะไรสกัหน่อย แต่ขยับปาก

อยู่นานก็พูดอะไรไม่ออกสกัค�า ต่อให้เขาเดาได้แต่แรกว่าระหว่างท่านพ่อ

กับท่านแม่ไม่ได้รักใคร่ปรองดองกัน แต่คิดไม่ถึงว่าความจริงจะโหดร้าย

ยิ่งกว่าที่เขาคิดไว้

"มีครั้งหน่ึง...คุณหนูอยากจะหนี...แต่ถูกท่านโหวจับกลับมา เขา 

ไล่พวกบ่าวออกมาจนหมด...แล้วหายเข้าไปอยู่ในห้อง...คุณหนูร้องไห้ 

ทัง้คนื เช้าวันรุง่ข้ึนตอนพวกเราเข้าไปเหน็นางมเีลอืดท่วมตวั...ใกล้จะแท้ง

แล้ว..."

หญงิผูน้ัน้หายใจหอบอยู่พักหน่ึงจงึพูดต่อไปว่า "ต่อมาเชญิท่านหมอ

มา กว่าจะรักษาเด็กเอาไว้ได้ไม่ง่ายนัก แต่บ่าวในเรือนพักแต่ละคน 
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กลับถูกท่านโหวลงโทษ คนที่ถูกโบยก็โบยไป คนที่ถูกฆ่าก็ฆ่าไป...เหลือ

บ่าวเพียงคนเดียว มีอยู่คืนหนึ่ง...จู่ๆ ห้องพักก็เกิดไฟไหม้ บ่าวหนีออกไป

ไม่ได้ถูกไฟคลอกจนเป็นเช่นน้ี ท่านโหวคิดว่าบ่าวตายแล้ว จึงให้คน 

ใส่โลงศพยกออกไปนอกเมือง

บ่าวคิดว่าต้องตายอย่างแน่นอน ใครจะรู้ว่าพอฟื้นขึ้นมาก็พบว่า

กลับมาที่บ้านเดิมแล้ว...จึงได้รู้ว่าคุณหนูคาดการณ์ไว้ก่อน แอบจ่ายเงิน

จ้างคนมาช่วยเหลือ แต่ว่ามาช้าไปหนึ่งก้าว บ่าวถูกเผาจนมีสภาพ 

เช่นนี้..."

ชงิโม่เหยียนฟังอย่างเงยีบๆ ความรูส้กึทีก่่อกวนในใจราวกับคมมดี

จะผ่าเขาออกเป็นสองท่อน เขาคดิไม่ตกว่าท่านแม่ของเขาท�าอะไรกันแน่ 

จึงท�าให้ท่านพ่อเหยียดหยามนางเช่นนี้

หญิงผู้น้ันหายใจหอบครู่หนึ่งจึงเอ่ยปากพูดต่อไปว่า "ตอนนั้น 

คุณหนูเคยแอบไหว้วานบ่าวไว้เรื่องหนึ่ง อยากให้บ่าวไปจุดธูปให้นางใน

เวลานี้ทุกปี...แต่ตอนนั้นคุณหนูยังมีชีวิตอยู่ดี บ่าวจึงไม่ได้เก็บมาคิด  

นางยังบอกต�าแหน่งสสุานให้บ่าวอย่างละเอียด บ่าวคดิเพียงว่านางพูดไป

เพราะโกรธ ใครจะรู้ว่า...กลับกลายเป็นเรื่องจริง"

ในตอนน้ีชายหนุ่มข้างกายหญิงผู้น้ันก็พูดขึ้นว่า "ตอนน้ันข้าสืบได้

ข่าวลู ่ฮูหยินเสียชีวิตแล้วก็แอบไปหาตรงต�าแหน่งท่ีท่านน้าบอกไว้  

คิดไม่ถึงว่าจะหาเจอจริงๆ ดังนั้นทุกคืนวันนี้ของทุกปีข้าจะไปจุดธูปแทน

ท่านน้า"

ชิงโม่เหยียนขมวดค้ิวแน่น หรือว่าท่านแม่เขาจะรู้ว่าต้องมีสักวัน 

ที่เขาจะหาสุสานของนางเจอ ดังนั้นจึงตั้งใจทิ้งเบาะแสไว้ให้เขา
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แต่ไม่นานเขาก็ลบการคาดเดานี้ไป จะเป็นไปได้อย่างไร น่ันเป็น

เรื่องเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ใครจะเดาเรื่องหลังความตายได้

ในตอนที่จิตใจเขาว้าวุ่นคิดไปต่างๆ นานา ก็ได้ยินหญิงบนเตียง 

พูดขึ้นว่า "บางครั้งบ่าวรู้สึกว่าดวงตาของคุณหนูมองทะลุใจคนได้ นาง 

คงรู้นานแล้วว่าตัวเองจะตาย ท่านจะมาหาบ่าว..."
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หรเูสีย่วนนักะพรบิดวงตาโตยืนอยู่ตรงนัน้ เด๋ียวมองดูหญิงบนเตยีง

ที่ถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัส เดี๋ยวมองหน้าชิงโม่เหยียน

สิ่งที่นางได้รับรู้ในยามนี้มากเกินไปแล้ว สมองของนางบรรจุไม่พอ

ท่านแม่ของชิงโม่เหยียนรู้ล่วงหน้าว่านางจะตาย และยังรู้ว่าสุสาน

หลังจากตนเองตายอยู่ที่ใด ถึงขั้นหลังจากน้ันย่ีสิบกว่าปีชิงโม่เหยียน 

จะตามหามาถึงที่นี่ก็ยังค�านวณออกมาได้หรือ

หรือว่านางจะรู้วิชาการเสี่ยงทาย

หรูเสี่ยวนันเคยได้ยินปู่พูดว่ามีนักเวทบางคนเชี่ยวชาญวิชาการ

เสี่ยงทาย แต่คนแบบน้ีส่วนใหญ่จะค�านวณชีวิตตนเองไม่ออก มีคน 

พูดว่าคนท�านายชะตาจะไม่ท�านายชะตาของตนเอง ค�าพูดนี้ไม่ได้พูด

เพียงเล่นๆ

"ท่านแม่ข้าเคยฝากค�าพูดอะไรถึงข้าไว้กับเจ้าหรอืไม่" ชงิโม่เหยียน

222
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ถามเสียงเข้ม เรื่องที่ปรารถนามานานมาปรากฏตรงหน้าเขาโดยไม่ทัน 

ตั้งตัว ไม่ว่าเป็นใครคิดว่าคงไม่อาจยอมรับได้ทันที

หญิงบนเตียงราวกับก�าลังย้อนคิดอย่างจริงจัง "คุณหนูไม่เคย 

ฝากค�าพูดอะไรกับบ่าว...แต่หลังจากครั้งน้ันที่เกือบถูกท่านโหวท�าร้าย 

จนแท้ง นางก็มักจะพูดพึมพ�ากับตัวเอง พูดว่าหวังว่าวันหน้าท่านอย่าได้

โกรธเกลียดนาง อย่าได้กลัวสิ่งที่ท�าให้ท่านเจ็บปวดมาเป็นเวลานาน... 

ขอเพียงวิธีการถูกต้อง มันจะเป็นเครื่องมือให้ท่านใช้ได้..."

หรูเสี่ยวนันฟังค�าพูดน้ีแล้วหัวใจกระตุกหนึ่งที เวลานานที่ผ่านมา

สิ่งที่ท�าให้ชิงโม่เหยียนเจ็บปวดไม่ใช่พิษกู่ในร่างของเขาหรือ ให้เขา 

อย่ากลัว...หรือท่านแม่เขารู้นานแล้วว่าหลังจากเขาคลอดออกมาจะได้

รับความทุกข์จากพิษกู่

ชิงโม่เหยียนนิ่งเงียบ ไม่พูดอะไรเลย

หญิงบนเตยีงไอขึน้มาทันใด ชายหนุ่มรบียกน�า้ขึน้มาป้อน แต่กลบั

ไร้ประโยชน์

ชิงโม่เหยียนแววตาเศร้าสลด หมุนตัวเดินออกนอกประตูไป  

"เสวียนอวี้ ส่งคนไปที่หมู่บ้านเอารถม้ามาคันหนึ่ง"

เสวียนอว้ีก�าลังจะออกไป ชายหนุ่มในห้องชั้นในก็รีบตามออกมา 

"ซื่อจื่อ ไม่ต้องแล้ว ท่านน้าข้าไม่ไปที่ใดทั้งนั้น"

"นางป่วยหนกัแบบนี ้ชงิโม่เหยียนจะช่วยเชญิท่านหมอมาแน่นอน" 

ต่อให้ชิงโม่เหยียนไม่พูด หรูเสี่ยวนันก็เข้าใจความคิดของเขา

"ไม่ ท่านน้าข้าไม่ไปที่ใดทั้งนั้น หลายปีมานี้ความเจ็บปวดของนาง

มากพอแล้ว ต่อให้ท่านหมอดีเท่าใดก็รักษาไม่หาย สู้ให้นางล�าบาก 
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น้อยลงจะดีกว่า"

ชิงโม่เหยียนฟังแล้วก็หมุนตัวเข้าห้องไป

เห็นได้ว่าหญิงบนเตียงได้ยินค�าพูดของพวกเขาด้านนอกแล้ว  

จึงเงยหน้าจ้องมองมาที่เขา

ชิงโม่เหยียนมองนาง หัวใจค่อยๆ จมลงสู่หุบเหวลึก

ถูกไฟคลอกจนเป็นเช่นนี้ สามารถมีชีวิตมาได้หลายปีนับเป็นเร่ือง

มหัศจรรย์แล้ว ต่อให้เขาเชิญหมอหลวงในวังมา ใช้ยาดีจ�านวนมาก 

ก็แค่มีชีวิตได้นานขึ้นระยะหนึ่งเท่านั้น

ชิงโม่เหยียนออกนอกประตูไปอีกครั้ง พูดกับเสวียนอว้ีว่า "บนตัว 

มีเงินเท่าใด เอามาให้ข้าทั้งหมด"

เสวียนอว้ีหยิบตั๋วเงินออกมาหลายใบ ยังมีเงินที่อยู ่ในถุงเล็ก 

อีกจ�านวนหนึ่ง

ชงิโม่เหยียนมอบเงนิให้ชายหนุม่ "พรุง่นีข้้าจะให้คนมาเปลีย่นทีอ่ยู่

ให้พวกเจ้า ต้องการอะไรให้คนมาบอกข้าได้เลย"

ชายหนุ่มรับเงินไป แล้วส่งชิงโม่เหยียนออกไปด้วยตนเอง

หรูเสี่ยวนันหันไปมองเรือนดินเตี้ยๆ นั้นบ่อยครั้ง ชิงโม่เหยียนจึง 

กางเสื้อคลุมหนาออก คลุมหัวของหรูเสี่ยวนันเอาไว้ "ไปกันเถอะ"

"พวกเราจะกลับไปแบบนี้หรือ" หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้นถาม

"ไม่เช่นนัน้จะท�าอย่างไร" ในความมดื นางเห็นสหีน้าของชงิโม่เหยียน

ได้ไม่ชัดเจน แต่นางรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากร่างของเขา

ทุกคนออกจากหมู่บ้าน ขึ้นม้าแล้วควบออกไปทันที

หรูเสี่ยวนันถูกเขาห่อตัวไว้ในเสื้อคลุม ขดตัวอยู่ในน้ัน ไม่นาน 
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หนังตาก็เริ่มหนัก ข้างหูมีเพียงเสียงฝีเท้าม้าดังซ�้าไปซ�้ามา

เส้นทางข้างหน้าไม่เรียบ ม้าวิ่งโคลงเคลง หรูเสี่ยวนันหัวโยก ตกใจ

ตื่นขึ้นมา

"กลิ่นอะไร" นางสูดจมูก

ชิงโม่เหยียนเห็นนางย่ืนหน้าออกมาจากในเส้ือคลุม หลับตาลง 

สูดกลิ่นซ้ายขวา ท่าทางเหมือนสัตว์เล็กตัวหนึ่ง

"เหมือนมีอะไรไหม้" หรูเสี่ยวนันพูดพึมพ�า

พวกเขาก�าลังเร่งเดินทางกลับ ไม่มีแม้คบไฟสักอัน จะมีกล่ินไหม้

มาได้อย่างไร

ชิงโม่เหยียนดึงเชือกบังคับม้า ลดความเร็วของม้าลง

หรูเสี่ยวนันถูกลมหนาวพัดจนต่ืนขึ้นมาบ้าง มองไปซ้ายขวา  

"กลิ่นเหมือนมาจากข้างหลัง"

ชิงโม่เหยียนหันหัวม้าทันที หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้น ดมกลิ่น 

กลางสายลม "ถูกต้อง ชิงโม่เหยียน กลิ่นลอยมาจากทางนี้"

ชิงโม่เหยียนแววตาเคร่งเครียด รีบหันมองไปรอบข้าง

"ไป!" เขาเร่งม้า ทะยานขึ้นไปบนเนินสูงละแวกนั้นอย่างรวดเร็ว

หรูเสี่ยวนันมองลงไปจากที่สูงและร้องตะโกนออกมาอย่างตกใจ  

"ชิงโม่เหยียนตรงนั้นมีแสงไฟ!"

ในตอนน้ีเองพวกเสวียนอว้ีก็ตามขึ้นมาหมด ทุกคนจ้องมองไป  

เห็นเพียงท่ามกลางความมืดน้ันมีแสงไฟผืนหน่ึงรางๆ เป็นทิศทางท่ี 

พวกเขาจากมาเมื่อครู่

"ซื่อจื่อ!" เสวียนอวี้พูดอย่างตกใจ "เป็นหมู่บ้านแห่งนั้น!"
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ชิงโม่เหยียนในดวงตาปรากฏไอสังหาร พ่นค�าออกมาเพียงสองค�า 

"กลับไป"

ทุกคนควบม้าเร่งเดินทางกลับไป

หรูเสี่ยวนันต่ืนตกใจจนหูแทบต้ัง ย่ิงม้าเข้าใกล้หมู่บ้าน แสงไฟ 

ก็ย่ิงสว่างมากขึน้ นางยืดตวัตรง อยากจะมองให้ไกลกว่าน้ี แต่คดิไม่ถึงว่า

ชิงโม่เหยียนจะใช้เสื้อคลุมปิดหัวนางเอาไว้

"ไม่ต้องดู น่ังดีๆ" เสียงแหบต�่าของชิงโม่เหยียนดังลอยมาจาก 

เหนือหัว

ทุกคนดึงเชือกหยุดม้า

ในหมูบ้่านไฟลกุสงูท่วมฟ้า ไฟกองใหญ่ลกุไหม้จนท้องฟ้าเป็นสีแดง 

ได้ยินเสียงร้องจากในหมู่บ้านได้รางๆ แต่ไม่มีใครหนีออกมาได้สักคน

เสวียนอวี้น�าคนวนดูรอบหมู่บ้านหลายรอบ แต่ไม่พบอะไรผิดปกติ

"ซื่อจื่อ เปลวไฟแรงเช่นนี้ ไม่อาจเข้าไปได้จริงๆ ขอรับ"

ชิงโม่เหยียนดึงรั้งม้าท่ีต่ืนตระหนก ไฟโหมแรงเช่นนี้ อย่าว่าแต่จะ

เข้าไปช่วยคนเลย หากกระโจนเข้าไปแม้แต่ตนเองก็ไม่รอดชีวิต

หรเูสีย่วนันย่ืนหน้าออกมาอกีครัง้ "ชงิโม่เหยียน ในไฟมกีลิน่น�า้มนั"

ชิงโม่เหยียนมือรัดเอวนางไว้แน่น เขาเชื่อการวิเคราะห์ของนาง  

ไฟลุกแรงเช่นน้ีจะเป็นอุบัติเหตุได้อย่างไร พวกเขาเพ่ิงออกจากหมู่บ้าน  

ที่นี่ก็มีไฟไหม้เสียแล้ว หากไม่ใช่เพราะหรูเสี่ยวนันไวต่อกลิ่น รอพวกเขา

รู้ข่าวนี้คงเป็นวันรุ่งขึ้นกระมัง

เสวียนอวี้น�าคนวนรอบหลายครั้ง ไม่เห็นใครในหมู่บ้านหนีรอด 

ออกมาได้เลยสักคน
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ชิงโม่เหยียนยืนอยู่หน้ากองไฟ ในดวงตาสะท้อนเปลวไฟราวกับ 

เทพสังหารมาเยือน

ท่ามกลางความมดื มอืทีไ่ร้รปูลกัษณ์ข้างนัน้คอยตดิตามเขาอยู่ตลอด

นี่เพื่ออะไรกันแน่

เหตใุดท่านแม่เขาจงึทิง้เบาะแสเช่นนีเ้อาไว้ อยากให้เขาตามมาถึง 

ที่นี่ นางจะบอกอะไรกับเขากันแน่

อย่าได้โกรธเกลียดนาง อย่าได้กลัวสิ่งที่ท�าให้เจ็บปวดมาเป็น 

เวลานาน...ที่นางพูดถึงคือพิษกู่ในร่างของเขาหรือ

ขอเพียงวิธีการถูกต้อง มันจะเป็นเครื่องมือให้ใช้ได้...ค�าพูดนี้

หมายความว่าอะไรกันแน่

จนกระทั่งฟ้าเริ่มสว่าง ไฟจึงค่อยๆ มอดลง

ชงิโม่เหยียนยืนอยู่ทัง้คืน นอกเสือ้คลมุเต็มไปด้วยน�า้ค้างแข็ง มองดู

ซากหมู่บ้านที่เผาไหม้จนหมด เขาก็หันหัวม้าเดินทางกลับอย่างเงียบๆ

ตอนกลับถึงประตูเมือง เป็นเวลาประตูเมืองเปิดพอดี

ชิงโม่เหยียนไม่ได้แสดงป้ายห้อยเอวของเขา แต่ยืนรออยู่หน้า 

ประตูเมืองครู่หนึ่ง

นอกเมืองนอกจากคนของพวกเขาแล้ว ยังมีคนอีกจ�านวนหน่ึง 

ที่อยากเข้าเมืองมายืนรออยู่นานแล้ว

ตอนที่ประตูเมืองเปิดออก หรูเสี่ยวนันที่นอนสะลึมสะลือก็เงยหน้า

ขึ้นมาทันใด "ชิงโม่เหยียน ข้าได้กลิ่นน�้ามัน"

พอลืมตาขึ้น หรูเสี่ยวนันมองไปรอบด้านอย่างงุนงง "กลิ่นมาจาก

ตัวคนคนนั้น" นางชี้นิ้วพลางเอ่ย
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ชิงโม่เหยียนหันไปตามน้ิวของนาง เห็นชายคนหนึ่งสวมเส้ือคลุม 

สีเทาควบม้าทะยานเข้าประตูเมืองไปก่อน...



121

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

ตอนชิงโม่เหยียนน�าคนไล่ตามเข้าไปในเมือง ชายเสื้อคลุมสีเทา 

ผู้นั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้ว

"เสวียนอวี้ คนเมื่อครู่เจ้าเห็นหน้าชัดเจนหรือไม่" ชิงโม่เหยียนถาม

"ข้าเห็นเพียงแผ่นหลังขอรับ แต่ว่า...รู้สึกคุ้นตาอยู่บ้าง"

ชิงโม่เหยียนเม้มริมฝีปาก ถูกต้อง เขาก็รู้สึกคุ้นตาเช่นกัน

"คนผู้นั้น ดูแล้วเหมือนกับชิงตูเซียนเซิง"

หรูเสี่ยวนันในตอนนี้ตาสว่างขึ้นมาทันที "ชิงตูเซียนเซิง? เป็นไปได้

อย่างไร เขาตายแล้วไม่ใช่หรือ"

"ศพของเขาน่าจะอยู่ในศาลต้าหลี่ขอรับ" เสวียนอวี้พูด

ชิงโม่เหยียนกระตุกม้า "ไปศาลต้าหลี่"

เมื่อทุกคนไปถึงศาลต้าหลี่ ชิงโม่เหยียนไม่ได้เข้าไปเอง แต่ส่ง 

เสวียนอวี้เข้าไปสืบข่าว

223
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ไม่นานเสวียนอว้ีก็กลับออกมารายงานว่า "เม่ือคืนตุลาการใหญ่ 

ถูกฮ่องเต้เรียกตัวเข้าเฝ้าในวัง บอกว่าให้พักคดีของท่านอ๋องน้อยไว้ก่อน 

หลังปีใหม่ให้เนรเทศท่านอ๋องน้อยไปเมืองอิงโจว ศพของชิงตูเซียนเซิง 

เก็บไว้นานเกินไป ดังนั้นจึงก�าจัดทิ้งไปแล้ว"

ชิงโม่เหยียนหรี่ตาลง "ก�าจัดทิ้งไปที่ใด"

"ตามธรรมเนียมเดิมขอรบั ยกออกไปนอกเมอืง ท้ิงไว้ทีส่สุานรวม..."

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว "ส่งคนสองคนไปดูที่สุสานรวม"

เสวียนอว้ีรบีส่งคนไปนอกเมอืง ผลคือข่าวท่ีได้กลับมาเป็นไปตามที่

ชิงโม่เหยียนคาดไว้ ที่สุสานรวมไม่มีศพของชิงตูเซียนเซิงอยู่เลย

ณ หอไป๋อวี้ เมืองหลวง

ภายในห้องส่วนตัวชั้นบนสุด ชิงตูเซียนเซิงนั่งอยู่หน้ากระจกใช ้

ยาขี้ผึ้งทาใบหน้าของตนเอง

"น่าเสยีดาย ช้าไปแค่ก้าวเดียว ไม่ได้จอมกู่มา" ชงิตเูซยีนเซงิทาแก้ม

ข้างซ้ายเสร็จแล้วก็มองส�ารวจใบหน้าตนเองในกระจกพักหนึ่ง

ภายในกระจกสะท้อนใบหน้าของคุณชายไป๋ เจ้าของหอไป๋อวี้

"ทางรัชทายาทมีข่าวอะไรหรือไม่" คุณชายไป๋หันหน้ามา ใบหน้า

ครึ่งหนึ่งของเขายังเป็นโครงหน้าของชิงตูเซียนเซิง

"รชัทายาททรงเสยีดายอย่างมากขอรบั" บ่าวทีค่อยปรนนิบตัด้ิานข้าง

พูดขึ้น

คณุชายไป๋ย้ิมบางๆ เปลีย่นผ้าส�าลสีะอาดชิน้หนึง่มาเร่ิมเชด็ใบหน้า

ข้างขวา "เขามีอะไรให้เสียดายกัน เอาองค์ชายสี่มาเป็นของเล่นในมือ  
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ไม่ช้าเขาก็หมดคู่ต่อสู้ที่กล้าแข็งไปอีกหนึ่งคนแล้ว"

"ครั้งก่อนตอนเขามาคุณชายไม่อยู่ รัชทายาททรงถามถึงเร่ืองการ

ถอนพิษกู่แล้ว เขาจะสงสัยหรือไม่ขอรับ" บ่าวด้านข้างเอ่ยถาม

คุณชายไป๋ส่ายหน้า "ระหว่างพวกเราแค่ร่วมงานกันเท่านั้น  

ข้าท�าการค้า เขาจ่ายเงิน ต่างคนต่างได้สิ่งท่ีต้องการ การซื้อขายครั้งนี้ 

เขาไม่นับว่าเสียเปรียบ แต่เป็นข้า...เกือบจะพลาดพลั้ง คิดไม่ถึงว่า 

ชิงโม่เหยียนจะใช้ก�าลังภายในได้ ข่าวท่ีพวกเจ้ารวบรวมมาได้ดูท่าจะ 

ไม่แม่นย�านัก"

บ่าวรีบคุกเข่าลงบนพื้น "ข้าสืบข่าวไม่รอบคอบ ขอคุณชายลงโทษ

ด้วย"

คณุชายไป๋เชด็ใบหน้าด้านขวาเสรจ็แล้วก็ลกุยนื "ช่างเถอะ อย่างไร

เสียข้าก็จงใจทิ้งค�าพูดประโยคหน่ึงไว้ให้ชิงโม่เหยียนแล้ว เขาต้องสงสัย

เรื่องหนอนกู่ในร่างตัวเองแน่นอน เจ้าส่งคนไปกระจายข่าว ปล่อยข่าว

เรื่องผู้เฒ่าฉางหยวนลงจากเขา ชิงโม่เหยียนต้องสนใจแน่นอน"

"ขอรับ" บ่าวถอยออกไปอย่างสุภาพ

คณุชายไป๋ถอดเสือ้ตวันอกออก รปูลกัษณ์ของชงิตเูซยีนเซงิหายไป

แล้ว คนตรงหน้ากระจกกลายเป็นคุณชายสง่างาม บณัฑิตสุภาพบอบบาง 

คลี่พัดออกเบาๆ อักษรสีทองตัวใหญ่สี่ตัวเปล่งประกายระยิบระยับ 

ภายใต้แสงอาทิตย์

"ชิงโม่เหยียน โชคของเจ้าคงจะจบเพียงเท่าน้ีแล้ว" คุณชายไป๋ 

เผยรอยยิ้มอันงดงาม
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วันสิ้นปีใกล้มาถึงแล้ว ทว่าชิงโม่เหยียนกลับมีงานยุ่งอย่างมาก

หรเูสีย่วนนัรู้ว่าเขาไปสบืเรือ่งหมูบ้่านไฟไหม้กบัชงิตเูซยีนเซงิ ดงันัน้

จึงอยู่อย่างสงบในเรือนพัก ทุกวันหากไม่ได้จัดการยันต์ของนางก็จะ 

เล่นกับเจ้าหมาโง่ฆ่าเวลา

ช่วงเที่ยงวันนี้จู ่ๆ สื่อต้าเทียนก็ว่ิงเข้ามาแจ้งข่าว "คุณหนูหรู  

แขกจากอู๋หลิงมาแล้วขอรับ"

"ใครนะ" หรูเสี่ยวนันก�าลังถือขนมหลอกล่อเจ้าหมาโง่อยู่

"ท่านป้าของซื่อจื่ออย่างไรเล่าขอรับ"

หรูเสี่ยวนันตกตะลึง แล้วนึกขึ้นได้ถึงเรื่องท่ีก่อนหน้านี้พ่อบ้าน 

ในจวนบอกว่าท่านป้าของชงิโม่เหยียนจะมา นางเอ่ยถามข้ึนว่า "พวกเขา

มาถึงจวนแล้วหรือ"

"ใช่แล้วขอรับ คุณชายรองไปรับมา ทว่าคนในเรือนไม่ได้จัดเตรียม

ให้เรียบร้อย ในห้องพักไม่มีแม้แต่กระถางไฟ บ่าวที่คอยปรนนิบัติ 

ไม่เพียงพอ และยังเป็นคนท่ีดึงตัวมาจากเรือนพักคุณชายรองอีกด้วย

ขอรับ"

สือ่ต้าเทยีนรายงานให้ทางน้ีรูไ้ม่หยุด ส่วนทางคณุชายรองก็วุ่นวาย

จนหัวหมุน สุดท้ายจนปัญญาจึงเรียกตัวเหนียนซื่อมาอยู่กับท่านป้า

ตอนท่านป้าเห็นเหนียนซื่อแล้วก็แปลกใจอยู่บ้าง ถึงแม้ในจวน 

จะไม่มีนายหญิงดูแล แต่ก็ไม่ถึงกับต้องให้อนุมาออกหน้า เพราะ 

ฉินเมี่ยวชิวบุตรสาวกับฉินเทียนอว๋ีบุตรชายของนางล้วนอยู่ด้วย ดังนั้น

นางจงึรูส้กึไม่ดท่ีีจะพูดออกมา และน่ังเงียบอยู่ตรงน้ันปล่อยให้คุณชายรอง

กับเหนียนซื่อเป็นคนจัดการ
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"ซื่อจื่อล่ะ" ฉินเทียนอว๋ีถามออกมาหน่ึงประโยค เขาเป็นบุตรชาย 

คนโตในบ้าน หน้าตานับว่าใช้ได้ แต่สายตาแฝงความเหยียดหยาม 

ของพวกบุตรชายตระกูลมั่งคั่งอยู่บ้าง

พวกเขาเข้าจวนมานานแล้ว แต่กลับไม่เห็นหน้าชิงโม่เหยียน  

ก่อนหน้านีต้อนพวกเขามาล้วนมชีงิโม่เหยียนเป็นคนจดัการเรือ่งราวต่างๆ 

ไม่เคยมีอะไรผิดพลาดมาก่อน คิดไม่ถึงว่าพอคุณชายรองจัดการ 

จะแย่เช่นนี้

"ซื่อจื่อไม่ได้ยุ่งเรื่องในจวนมานานมากแล้ว" เหนียนซื่อเข้าไปช่วย

รินน�้าชาให้ท่านป้าอย่างขะมักเขม้น

"อ้อ? เขามีงานยุ่งเพียงนี้เชียวหรือ" ท่านป้าเอ่ยถาม

"ก็ไม่เชิง..." เหนียนซื่ออ�้าๆ อึ้งๆ "นับจากซื่อจ่ือรับเล้ียงเด็กหญิง 

คนหน่ึง...ก็มีเรื่องไม่ลงรอยกับท่านโหว เรื่องในจวนก็ไม่ถามไถ่อีกเลย

เจ้าค่ะ"

ท่านป้าขมวดคิว้ "โม่เหยียนรบัเลีย้งเดก็หญงิคนหนึง่? มนัเรือ่งอะไรกนั" 

ในความทรงจ�าของนาง ชิงโม่เหยียนเป็นคนที่ท�างานอย่างสุขุมมาก  

เขายังไม่ได้แต่งภรรยา จะรับเด็กมาเลี้ยงได้อย่างไร

เหนียนซื่อเห็นดังน้ันก็เล่าเรื่องในจวนอย่างใส่สีตีไข่ออกมา ตอน

สุดท้ายเหนียนซื่อยังเล่าไปเช็ดน�้าตาไปอีกด้วย "ด้วยเร่ืองนี้ท่านโหว 

ไม่รู้ว่าโกรธมากเท่าใด เด็กหญิงคนน้ันเป็นคนไม่รู้มารยาท เห็นหน้า 

ท่านโหวแล้วแม้แต่มารยาทเบื้องต้นก็ยังไม่มี ท่านโหวว่านางสองค�า  

ซื่อจื่อก็ชักสีหน้าใส่ท่านโหวแล้ว"

"คิดไม่ถึงว่าชงิโม่เหยียนจะชอบแบบนี!้" ฉนิเทียนอว๋ีพูดด้วยรอยย้ิม
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ท่านป้าถลึงตาใส่บุตรชายตนเองแวบหน่ึง ฉินเทียนอว๋ีจึงจ�าต้อง

หยุดพูด

"มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ เช่นนั้นถ้าข้าพบโม่เหยียนแล้วจะลองพูดกับ

เขาสักหน่อย" ท่านป้าพูดอย่างใช้ความคิด

ในตอนนีเ้องคุณชายรองจดัการงานด้านนอกเสรจ็แล้วกเ็ดนิเข้ามา

ท่านป้าพูดข้ึนว่า "ไม่ได้เจอกันหลายปี เจ้าก็โตขึ้นเยอะ ได้ยินว่า 

ยังท�างานในศาลต้าหลี่อีกด้วย"

คุณชายรองรู้สึกขัดเขินในใจ แต่บนใบหน้ากลับไม่แสดงอะไร 

ออกมา ท�าได้เพียงแย้มยิ้มให้อีกฝ่าย

ฉินเทียนอว๋ีกล่าว "น้องชาย ครั้งนี้มีโอกาสเจ้าต้องเป็นคนเลี้ยงข้า 

พาข้าไปเดินเล่นในเมืองหลวงให้ทั่ว"

"ไม่มีปัญหา เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วขอรับ" คุณชายรองเอ่ยตอบ

เหนียนซื่อได้ยินดังน้ันก็ลอบช�าเลืองมองเขาแวบหนึ่ง ในแววตา 

มีความเคียดแค้น หากจะไปเลี้ยงรับแขกนอกบ้านย่อมต้องใช้เงิน  

เงนิรายเดอืนในเรอืนพักของพวกเขาชกัหน้าไม่ถึงหลงัอยู่แล้ว นีคุ่ณชายรอง 

ก�าลังเปลี่ยนวิธีในการเอาเงินจากเหนียนซื่อต่างหาก

ด้วยเรื่องนี้เหนียนซื่อถูกทุบตีมาแล้วหลายครั้ง สุดท้ายเพราะ 

กลัวว่าเขาจะหย่าขาดแล้วไล่นางออกจากจวนไป นางจึงจ�าต้องเอาเงิน

ให้เขาแต่โดยดี

"ไม่ได้เจอหน้าน้องสาวมาหลายปี เจ้างดงามขึ้นมาก" คุณชายรอง

ในตอนนี้จึงมีโอกาสได้มองหน้าฉินเมี่ยวชิวอย่างชัดเจนสักที

ฉินเมี่ยวชิวกับคุณชายรองอายุไล่เลี่ยกัน นางเด็กกว่าเขาแค่ 
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ไม่ก่ีเดือน แต่ไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือกิริยามารยาทล้วนดูเหมาะเจาะ

งดงาม ไม่ว่าจะท�าอะไรล้วนมีสง่าราศีของบุตรสาวตระกูลใหญ่

ฉินเมี่ยวชิวลุกขึ้นยืนหันข้างย่อตัวค�านับเขา "คารวะพี่ชาย"

คุณชายรองรู ้สึกถึงกลิ่นหอมปะทะเข้ามา นึกอยากจะดูอย่าง

ละเอียด ก็เห็นฉินเมี่ยวชิวกลับไปนั่งข้างท่านแม่ของนางเสียแล้ว

อยู่ต่อหน้าคนมากมายเช่นนีเ้ขาไม่อาจจ้องหน้าน้องสาวผูน้ีน้านได้ 

จ�าต้องหาเรื่องอื่นมาพูดต่อไป

ครั้นถึงเวลาเย็น ท่านโหวก็มาถึง ท้ังครอบครัวพูดคุยหัวเราะกัน

อย่างมีความสุข

ท่านโหวให้คนตั้งโต๊ะสองตัวไว้ที่โถงหลัก ชายหญิงแยกกันนั่ง

ท่านป้ามองผู้เป็นน้องชายยกตะเกียบขึ้น เห็นว่าจะเริ่มกินอาหาร

แล้ว จึงอดใจไม่ไหวเอ่ยถามว่า "โม่เหยียนล่ะ เหตุใดจึงไม่เห็นเขามา"

เพียงพริบตา บรรยากาศแห่งความสุขก็หายไปจนหมดสิ้น

ท่านโหววางตะเกียบกลับลงไป พูดเสียงกราดเกรี้ยว "เลือดชั่วน่ัน

อย่าไปพูดถึงเลย!"
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เพ่ิงสิ้นเสียงพูดของท่านโหวก็มีเสียงฝีเท ้าดังขึ้นนอกประตู  

ชิงโม่เหยียนในชุดขุนนางเดินเข้ามา ข้างหลังเขาตามติดด้วยหรูเสี่ยวนัน

ที่แต่งตัวราวตุ๊กตากระเบื้อง เสื้อบุซับในสีชมพูปักลายก่ิงเหมย คลุมทับ

ด้วยเสื้อคลุมกันลมขนสัตว์ ดูแล้วมีขนฟูไปทั้งตัว น่ารักเป็นอย่างมาก

คนทีม่าพร้อมกับชงิโม่เหยยีนยังมเีสวียนอวีร้วมถึงสือ่ต้าเทยีนด้วย 

ผู้กล้าตายคนอื่นล้วนอยู่ในชุดองครักษ์ยืนอยู่ตรงประตู พอพวกเขา 

ยืนร่วมกับองครักษ์ของจวนโหว บรรยากาศจึงดูน่าประหลาดอย่างมาก

ท่านโหวไม่คิดว่าจู่ๆ ชิงโม่เหยียนจะมา แล้วยังสวมชุดขุนนาง 

เอาไว้อีก

นีเ่ป็นเรื่องทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน ไมว่่าครั้งใดพอเขากลบัจวนกจ็ะ

เปลีย่นชดุแล้วค่อยมาทีน่ี ่สภาพท่ีเขาสวมชดุเป็นทางการยืนอยู่ทีน่ี่เช่นน้ี

ท�าให้คนรู้สึกไม่สบายตัวขึ้นมาในทันใด

224
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โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

แต่ก็มเีพียงในเวลาน้ีเท่านัน้ ท่านโหวจงึจะตระหนักได้ว่าคนตรงหน้าน้ี

นอกจากจะเป็นบุตรชายของเขาในสายตาคนนอกแล้ว ยังเป็นขุนนาง 

ราชส�านักขั้นสี่อีกด้วย

ชิงโม่เหยียนเดินเข้าประตูมา แววตาเยือกเย็นกวาดมองทุกคน

คุณชายรองขนลุกในทันที รีบก้มหน้าหลบสายตาของเขา

ชิงโม่เหยียนเดินมาถึงตรงหน้าท่านป้าก็ประสานมือเอ่ย "คารวะ

ท่านป้า"

ท่านป้าเดิมทคีดิจะเอ่ยปากว่ากล่าวเขาสกัสองสามประโยค เพราะ

เขาไม่ได้ทักทายท่านโหวก่อน นางเป็นเพียงแขกจะข้ามหน้าเจ้าบ้านมา 

ได้อย่างไร

ทว่ายังไม่ทันรอให้นางเอ่ยปาก หรูเสี่ยวนันก็ย่ืนหน้าออกมาจาก 

ข้างหลังชิงโม่เหยียน โบกมือน้อยมาทางนางด้วยรอยย้ิมสดใสพลาง 

เอ่ยว่า "ท่านป้าสวัสดี"

ทุกคนมองหน้ากัน นี่เป็นการทักทายของที่ใดกัน

เหนียนซื่อแกล้งท�าเป็นถอนหายใจ มองไปทางท่านป้าแวบหน่ึง 

ความหมายนอกเหนอืค�าพูดคอื 'ดสู ิข้าพูดไม่ผดิใช่หรอืไม่ เดก็หญิงคนนี้

ไม่มีมารยาทเช่นนี้เอง'

ท่านป้าสีหน้าเคร่งขรึมลง "โม่เหยียน เด็กคนนี้มาจากที่ใด เหตุใด

จึงไม่มีมารยาทเช่นนี้"

ชิงโม่เหยียนดึงตัวหรูเสี่ยวนันมาข้างกาย แววตาอ่อนโยนลงมาก 

ในพรบิตา "นางเป็นคนท่ีข้าบงัเอญิช่วยเอาไว้ตอนทีไ่ปสบืคด ีเพราะรูวิ้ชา

ประหลาดบางอย่างที่ส�าคัญต่อรูปคดีมาก ฮ่องเต้จึงทรงอนุญาตให้ข้า
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เลี้ยงนางไว้ข้างกาย"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้อธิบายอะไรมากนัก เพียงแต่ยกฮ่องเต้ออกมา 

ท่านป้าก็ถูกค�าพูดอุดปากไปในทันที

คิดไม่ถึงว่าเด็กผู ้นี้ฮ่องเต้จะทรงอนุญาตให้เขารับเลี้ยงเอาไว้  

นี่เป็นพระราชโองการ ไม่อาจขัดได้

โชคดีที่นางไม่ได้พูดอะไรไม่น่าฟังออกไปเลย ไม่เช่นนั้นคงจะจบ

เรื่องนี้ไม่ลงแน่

คดิถึงตรงนีส้ายตาท่านป้าท่ีมองไปทางเหนียนซือ่ก็มคีวามไม่พอใจ

เพิ่มขึ้นสามส่วน "ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง เหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ได้บอกข้า"

เหนียนซื่อสีหน้าเศร้าสลด ก้มหน้าไม่พูดจา

ท่านโหวสบถเย็นชา "ไร้มารยาท"

ชิงโม่เหยียนฟังแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้ แต่ดึงมือหรูเส่ียวนันให้นาง 

นั่งลงตรงโต๊ะฝ่ายหญิง

"มบีางเรือ่งท่ีท่านป้าฟังแล้วอาจจะรูส้กึสนุก ข้าจะให้คนเล่าให้ท่าน

ฟัง ถือเป็นเรื่องคลายเบื่อ" เขาพูดพลางเรียกสื่อต้าเทียนมา



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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