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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
นิยามว่า 'ความรักชนะทุกสิง่ ' นัน้ เห็นได้อย่างชัดเจนในเรือ่ ง 'ขา้ เป็นสัตว์เลีย้ ง
ของศาลต้าหลี'่ จริงๆ เพราะไม่วา่ พระ-นางจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใด ก็มกั จะฝ่าฟัน
มาได้ดว้ ยความรักทีค่ งมัน่ เสมอ แต่กบั เรือ่ งราวทีท่ งั้ สองต้องได้พบเจอในเล่ม 6 นีน้ นั้
ไม่มนั่ ใจจริงๆ ค่ะว่า 'ความรัก' ค�ำเดียวจะสามารถท�ำให้เรือ่ งราวต่างๆ คลีค่ ลายลง
ได้หรือไม่
เมื่อความจริงแล้วหรูอีโจวที่พระ-นางของเราไว้วางใจมากที่สุดกลับเหมือน
มีเรือ่ งบางอย่างจงใจปิดบัง มิหน�ำซ�ำ้ เรือ่ งนีย้ งั เกีย่ วพันไปถึงชีวติ ทัง้ ชีวติ ของหรูเสีย่ วนัน
อีกด้วย จูๆ่ วันหนึง่ หรูเสีย่ วนันก็หายตัวไปอย่างไร้รอ่ งรอย ชิงโม่เหยียนต้องตามหานาง
จนแทบคลุม้ คลัง่ ทัง้ ยังมีเรือ่ งของมนตร์บางอย่างทีน่ างมักจะท่องออกมาเองโดยไม่รตู้ วั
ชีวิตของหรูเสี่ยวนันราวกับถูกคนขีดชี้ชะตาเอาไว้แล้วว่าจะเป็นหรือตายเมื่อใด แต่
ชิงโม่เหยียนย่อมไม่มวี นั ยอม เขาตัดสินใจจะแต่งงานกับนางอีกครัง้ ไม่วา่ ชาติภพไหน
เขาก็จะมีเพียงนาง เขาจึงต้องพานางฝ่าฟันทุกความยุง่ ยากวุน่ วายเหล่านีไ้ ปให้ได้ แต่
คงจะไม่ง่ายดายดั่งใจคิดเมื่อมีสมาคมเทียนตั้งซีเยวี่ยกับชายลึกลับที่ทุกคนเรียกว่า
'นายท่าน' เข้ามาเกีย่ วข้อง แต่วา่ เขาจะเป็นใครนัน้ พลิกกระดาษหน้าต่อไปและติดตามไป
พร้อมๆ กันเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

"เสีย่ วนัน!" ชิงโม่เหยียนต่อยไปทีป่ ระตู อานุภาพของมนตร์ทสี่ ะท้อนกลับมาท�ำให้ผวิ ของเขา
ฉีก แต่เขากลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดเลย ในตอนนี้ทั้งดวงใจของเขาเจ็บจนด้านชาแล้ว เขา
ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากในประตู ทั้งหวาดกลัวและจนหนทาง ดูสิ้นหวังเหมือนตอนนางฝันร้าย
เมือ่ หลายครัง้ ก่อน
เขาเหลือเพียงก้าวเดียวก็ไปถึงตัวนางได้แล้ว แต่ถกู กัน้ ด้วยประตูบานนี้ เหมือนเป็นเขตจ�ำกัด
ทีไ่ ม่อาจข้ามผ่านไปได้ มนตร์ทกี่ ล้าแกร่ง สามารถขัดขวาง 'เทพ' เอาไว้ภายนอกได้ แต่หรูเสีย่ วนัน
ผ่านมนตร์ทก่ี ล้าแกร่งนีเ้ ข้าไปภายในห้องได้อย่างไร เขาไม่เข้าใจเลยจริงๆ
ฟังเสียงร้องไห้ทสี่ นิ้ หวังของนางดังลอยออกมา ใจของเขาก็แทบขาดอยูแ่ ล้ว
"จอมกู่ เปิดประตูบานนี"้ เขาพูดไปทีละค�ำ ในดวงตาเหมือนจะมีเปลวไฟปะทุออกมาอยูแ่ ล้ว
"ไม่วา่ จะใช้วธิ ใี ด ต้องเสียอะไรเป็นการตอบแทน..."
ต่อให้ตอ้ งใช้ตวั เขาเป็นอาหารเซ่นสังเวย ขอเพียงเปิดประตูนไี้ ด้ ขอเพียงท�ำให้เจ้าตัวเล็กของเขา
หยุดร้องไห้...

แนะน�ำตัวละคร
หรูเสี่ยวนัน
		
		

ภายนอกอาจจะดูราวกับเด็กไร้เดียงสาที่ไม่เคยเห็น
โลกกว้าง แต่ความจริงเป็นคนทีจ่ ติ ใจเข้มแข็ง มีรกั มัน่ คง
ให้แก่ชิงโม่เหยียนเพียงผู้เดียว

ชิงโม่เหยียน
		
		

เทพดารามังกรเขียว สีหน้าท่าทางดูเยือกเย็นราวกับ
จอมปีศาจ เป็นคนทีค่ บหาได้ยากมาก ทว่ากับหรูเสีย่ วนัน
กลับอ่อนโยนยิ่ง

มู่ป๋อหลุน
		

ผู้น�ำตระกูลมู่คนต่อไป เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับ
หรูเสี่ยวนัน ยังไม่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติจอมเวท

มู่ซื่ออวี่
		

ลูกนอกสมรสของสกุลมู่ มุ่งหวังจะเป็นผู้น�ำตระกูล
คนต่อไป มีความรู้ในด้านมนตร์มากกว่ามู่ป๋อหลุน

หรูเหวินฉิน
		

บุตรชายของหรูอีโจว อาสามของหรูเสี่ยวนัน มุ่งหวัง
จะได้เป็นเจ้าของที่ดินที่บิดาทิ้งไว้

หรูหรูฮุย
		

พีช่ ายของหรูอวีซ่ ี ลูกพีล่ กู น้องของหรูเสีย่ วนัน ความใฝ่ฝนั
ของเขาคือการได้รว่ มงานกับสมาคมเทียนตัง้ ซีเยวีย่

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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484
ณ โรงแรม
ชิงโม่เหยียนจัดให้หรูเสี่ยวนันพักผ่อนก่อน จากนั้นไปที่ห้องน�้ำ
ตามล�ำพัง
หลังจากถอดเสือ้ ออกแล้ว เขาก็สอ่ งกระจกจึงเห็นลวดลายบนแขนซ้าย
ของตนเองได้อย่างชัดเจนเต็มลาย หรูเสีย่ วนันพูดไม่ผดิ มันเหมือนรูปปลา
จริงๆ
เขาเอี้ยวตัว เมื่อเห็นส่วนหัวของปลาก็ตะลึงไป ส่วนหัวของปลา
มีเขามังกร และมีหนวดยาว...
นี่คือ...ภาพปลาหัวมังกร!
เขาก�ำลังอยากจะดูให้ละเอียดก็ได้ยนิ เสียงหรูเสีย่ วนันดังลอยมารางๆ
จากนอกประตู ไม่ทนั ได้ใส่เสือ้ เขาก็ผลักประตูออกไปแล้ว
หรูเสี่ยวนันหลับตาอยู่ ปากพูดพึมพ�ำอะไรไม่รู้ไม่หยุด
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ชิงโม่เหยียนแตะใบหน้าของนางพลางเอ่ย "เสี่ยวนัน ตื่นสิ"
หรูเสี่ยวนันหลับตาแน่น แต่เสียงพูดยิ่งดังขึ้นทุกที
คิว้ ของชิงโม่เหยียนเริม่ ขมวด สิง่ ทีอ่ อกมาจากปากของหรูเสีย่ วนัน...
ดูเหมือนจะเป็นมนตร์ แม้จะขาดเป็นห้วงๆ ฟังไม่ชดั เจน แต่นนั่ เป็นมนตร์จริงๆ
ชิงโม่เหยียนใช้มอื กุมใบหน้าของนางพลางเอ่ย "นันนัน รีบตืน่ ขึน้ มาสิ"
มนตร์จะท่องส่งเดชไม่ได้ หากท่องผิดจะท�ำให้เกิดภัยร้ายแรงได้
ในสมองของหรูเสีย่ วนันล้วนเป็นมนตร์ประหลาด ราวกับมีคนพยายาม
เอามนตร์เหล่านัน้ ยัดใส่สมองของนาง ท�ำให้นางปวดหัวราวกับสมองบวม
ไปหมด นางอยากจะกรีดร้องเสียงดัง ด้วยหวังว่าทุกอย่างจะหยุดลง แต่นาง
กลับไม่อาจควบคุมตัวเองได้
"นันนัน?"
ท่ามกลางความสะลึมสะลือนางได้ยินเสียงที่คุ้นเคย
ใครกัน
ผนังสีขาวสะอาด แสงเทียนเต็มไปหมด มนตร์ที่ดังซ�้ำไปซ�้ำมา
อยู่ข้างหูหายไปแล้ว สิ่งที่มาแทนที่คือใบหน้าแฝงความไม่สบายใจของ
ชิงโม่เหยียนทีอ่ ยูต่ รงหน้า
"ตื่นแล้วหรือ"
หรูเสี่ยวนันท�ำปากยื่นพลางกล่าวเสียงแผ่วเบา "ชิงโม่เหยียน ข้า
มึนหัวมาก เหมือนมีคนก�ำลังบังคับสอนมนตร์ให้ข้า เยอะมากๆ ข้าท่อง
จนหัวแทบจะระเบิดอยูแ่ ล้ว"
ชิงโม่เหยียนสีหน้าเคร่งเครียด "ฝันถึงปู่ของเจ้าหรือ"
"ไม่ใช่ เสียงนัน่ ไม่ใช่เสียงของปู่" หรูเสีย่ วนันย้อนคิด "เป็นเสียงของ
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ชายแปลกหน้า"
"ยังมีอะไรอีก"
หรูเสี่ยวนันลืมตาอย่างงุนงง "ข้า...จ�ำไม่ได้แล้ว"
"ก่อนหน้านี้เจ้าก็เป็นแบบนี้บ่อยหรือ" ชิงโม่เหยียนถามต่อ
"ตอนปู่อยู่ เขาดูแลเข้มงวดมาก ต่อให้ไปก�ำจัดปีศาจกับเขาข้าก็จะ
ได้เพียงรับหน้าทีถ่ อื อาวุธเวทเท่านัน้ ไม่ตอ้ งให้ขา้ ลงมือเองเลย..."
ชิงโม่เหยียนสีหน้ากลัดกลุ้มมากยิ่งขึ้น หรูอีโจวตาเฒ่าคนนั้นต้องมี
เรือ่ งปิดบังพวกเขาไว้แน่นอน
"ช่างเถอะ คิดไม่ออกก็อย่าคิดเลย" ชิงโม่เหยียนแตะหลังของนางเบาๆ
พลางเอ่ย "นอนเถอะ"
หรูเสีย่ วนันหลับตาลง รูส้ กึ เหมือนมีมอื ใหญ่ลบู แผ่นหลังของนางช้าๆ
เหมือนกับ...ก�ำลังลูบขนสัตว์อยู่ นางอดยิม้ ไม่ได้
การนอนในครั้งนี้สบายอย่างมาก ตอนที่ลืมตาขึ้นอีกทีข้างนอก
มีแสงอาทิตย์ส่องสว่างแล้ว นางพลิกตัวเบาๆ ใครจะรู้ว่าจะชนเข้ากับ
ชิงโม่เหยียนในทันที
ไม่ใช่กระมัง สายแบบนี้แล้ว เขายังไม่ตื่นอีกหรือ
นางเงยหน้าขึน้ มองชิงโม่เหยียนอย่างประหลาดใจ กลับเห็นชิงโม่เหยียน
นัง่ เอนๆ พิงหมอนอ่านหนังสืออยู่
"กี่โมงแล้วหรือ" นางถามเขาเสียงเบาประโยคหนึ่ง
ชิงโม่เหยียนกวาดตามองนาฬิกาแขวนบนผนัง "สิบโมง เจ้านอนต่อ
ได้อกี หน่อย"
"วันนี้ไม่ไปบ้านของพวกมู่ป๋อหลุนแล้วหรือ" หรูเสี่ยวนันถามอย่าง
9
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แปลกใจ
"ปีศาจที่เหลือเหล่านั้นพวกเขาหาวิธีจัดการเองได้" ชิงโม่เหยียน
พลิกเปิดหนังสืออย่างสบายอารมณ์ "ถ้าเจ้าไม่อยากลุกจากเตียง วันนี้
พวกเราพักทีน่ ไี่ ด้หนึง่ วัน รอเจ้านอนจนพอเมือ่ ใดพวกเราค่อยกลับไป"
"ได้จริงหรือ"
"อืม"
หลังจากได้รบั ค�ำยืนยันแล้ว หรูเสีย่ วนันก็หลับตาลงอีกครัง้ ในทันที
ไม่รู้ว่านางนอนหลับไปนานเท่าใด ตอนที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง นางก็รู้สึกว่า
สดชืน่ ขึน้ ไม่นอ้ ย
ยามนี้ชิงโม่เหยียนไม่อยู่ข้างกายนางแล้ว แต่มีเสียงดังแว่วๆ ที่
นอกประตู
หรูเสี่ยวนันลองตั้งใจฟังดู เหมือนชิงโม่เหยียนก�ำลังพูดคุยกับใคร
อยูท่ โี่ ถงรับแขก
คงเป็นคนของสกุลมู่มากระมัง เพราะเดิมทีวันนี้ควรจะไปช่วย
พวกเขาก�ำจัดปีศาจอีกครั้งนี่นา
หรูเสีย่ วนันคิดแบบนี้ จากนัน้ ไม่นานนางก็รสู้ กึ อยากเข้าห้องน�ำ้ จึง
ลงจากเตียงและสวมรองเท้าแตะเดินไปทีห่ อ้ งน�ำ้ พอเดินไปถึงหน้าห้องน�ำ้
นางก็เห็นเจ้าหมาโง่
ได้ยินเสียงฝีเท้าของนาง เจ้าหมาโง่ต่ืนเต้นจนส่ายหาง แต่กลับ
ยับยัง้ ใจไม่ได้สง่ เสียงเห่าออกมา
หรูเสี่ยวนันยิ้มให้มัน "เจ้าหมาโง่เป็นเด็กดีจริงๆ"
เจ้าหมาโง่ได้รบั ค�ำชมจากนาง หางก็ชขี้ นึ้ ฟ้า มันดีใจจนกระโจนไปที่
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มุมผนังห้อง คาบ 'ตุก๊ ตาไก่ยาง' ตัวหนึง่ เล่นอย่างสนุกสนาน การกระโจนกัด
ของเจ้าหมาโง่ทำ� ให้ตกุ๊ ตาไก่ยางเปล่งเสียงน่าอนาถออกมา
ช้าก่อน นี่เป็นห้องพักในโรงแรม มีของเล่นแบบนี้ได้อย่างไร
พอหรูเสีย่ วนันลองมองอย่างละเอียด นีเ่ ป็นตุก๊ ตาไก่ยางเสียทีไ่ หน
นี่คือนกกุ่ยเชอตัวเมื่อคืนต่างหาก นกกุ่ยเชอในตอนนี้เหลือหัวสุดท้าย
เพียงหัวเดียว ช่วงตัวมีขนาดเท่ากับไก่บา้ นทัว่ ไป ขนหลุดหมดทัง้ ตัว ดูไปแล้ว
น่าสงสารอย่างยิง่
"หัวอีกแปดหัวของมันล่ะ" หรูเสี่ยวนันถามเจ้าหมาโง่
เจ้าหมาโง่อ้าปากกว้าง น�้ำลายไหลย้อยเต็มตัวนกกุ่ยเชอ
"ถูกเจ้ากินหมดเลยหรือ" หรูเสีย่ วนันวุน่ วายใจ นัน่ แปดหัวเชียวนะ
แต่ละหัวของนกเก้าหัวล้วนเป็นเครือ่ งพิสจู น์อำ� นาจยิง่ ใหญ่ของมัน คิดไม่ถงึ ว่า
มีความยิง่ ใหญ่มาหลายพันปี สุดท้ายกลับตกมาอยูใ่ นปากของเจ้าหมาโง่
ทีท่ มึ่ ทือ่ ตัวหนึง่ ของสิง่ หนึง่ พิชติ ของอีกสิง่ ได้จริงดังว่า
"เจ้าคิดจะท�ำอะไรมันต่อ" หรูเสีย่ วนันมองดูตกุ๊ ตาไก่ยางทีถ่ กู เจ้าหมาโง่
ท�ำให้ตกใจจนตัวแทบเกร็ง...อ้า ไม่สิ เป็นนกกุย่ เชอ
เจ้าหมาโง่คลายอุง้ เท้าออกอย่างได้ใจแล้วตบนกกุย่ เชอเสียงดังทีหนึง่
นกกุ่ยเชอรีบหดตัวขยับไปทางมุมผนังทันใด
เจ้าหมาโง่แกล้งท�ำเป็นมองไม่เห็น จากนัน้ ก็กระโจนเข้าไปอย่างฉับพลัน
เสียงร้องโหยหวนของนกกุย่ เชอดังสะเทือนแก้วหูของหรูเสีย่ วนันอีกครัง้
เจ้านกทีน่ า่ สงสาร...ทีแ่ ท้เจ้าหมาโง่เก็บหัวสุดท้ายเอาไว้ไม่ได้กนิ ก็เพราะจะให้
มันเป็นของเล่นของตัวเอง
หรูเสีย่ วนันแอบจุดธูปหนึง่ ดอกให้กบั นกกุย่ เชออยูใ่ นใจ พอเดินออกมา
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จากห้องน�ำ้ ก็เกือบจะชนเข้ากับชิงโม่เหยียน ท�ำให้นางตกใจมาก
ชิงโม่เหยียนมองส�ำรวจสีหน้าของนางแล้วเอ่ยถาม "ตอนนี้รู้สึก
อย่างไรบ้าง"
"ยังพอไหว ก็แค่รู้สึกหิว" หรูเสี่ยวนันพูดตามจริง
ชิงโม่เหยียนจึงโทรศัพท์เพื่อสั่งอาหารเข้ามา
หรูเสีย่ วนันสังเกตเห็นว่าโถงรับแขกข้างนอกว่างแล้ว นางจึงถามเขาว่า
"แขกล่ะ"
"ไปแล้ว" ชิงโม่เหยียนกล่าวตอบนาง
"เป็นคนของสกุลมู่หรือ"
"อืม ผู้น�ำตระกูลมู่น่ะ"
"มีเรื่องอะไรหรือ" หรูเสี่ยวนันมองส�ำรวจสีหน้าของชิงโม่เหยียน
"เจ้ารู้ได้อย่างไร"
"ต้องรูอ้ ยูแ่ ล้ว ทุกครัง้ ตอนทีท่ า่ นมีเรือ่ งในใจจะแกล้งท�ำเป็นสงบนิง่ "
หรูเสีย่ วนันยิม้ สดใสพลางเอ่ยตอบ
"ยังมึนหัวหรือไม่" ชิงโม่เหยียนลูบหัวของนางอย่างจนใจ จะโทษ
ต้องโทษทีเ่ ขาเป็นห่วงนางเกินไป จนไม่อยากให้ความรูส้ กึ ของตัวเองกระทบ
ถึงตัวนาง
"มีนดิ หน่อย แต่ยงั พอไหว ครัง้ นีข้ า้ รูส้ กึ ว่าในสมองแจ่มชัดขึน้ มาก
แม้แต่มนตร์มากมายทีก่ อ่ นหน้านีจ้ ำ� ไม่ได้ตอนนีล้ ว้ นนึกขึน้ ได้หมดเลย"
ชิงโม่เหยียนประกายตาสัน่ ไหว เขารูส้ กึ เหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติ
แต่เขาก็พดู ไม่ถกู
หรูอโี จวไม่ยอมให้นางใช้วชิ าเวทส่งเดช หากใช้พลังมากเกินไปจะท�ำให้
12
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นางมึนหัวหมดสติ และหลังจากหมดสติไปในสมองของนางจะเกิดภาพฝัน
ขึน้
ไม่สิ ไม่ควรจะเรียกว่า 'ภาพฝัน' บางทีนนั่ อาจจะเป็นเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้
กับตัวนางก็ได้
"ผูน้ ำ� ตระกูลมูม่ าเพราะอยากจะถามเรือ่ งมนตร์ปลุกสีส่ ตั ว์เทพกับเจ้า"
ชิงโม่เหยียนพูดอย่างช้าๆ "เพราะเจ้ายังไม่ตนื่ ดังนัน้ ข้าจึงให้เขากลับไปก่อน"
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485
ผูน้ ำ� ตระกูลมูแ่ วะมาเยือนหลายครัง้ แม้จะไม่ได้พดู ถึงเรือ่ งมนตร์ปลุก
สีส่ ตั ว์เทพอีก แต่ทกุ ครัง้ จะน�ำของขวัญมาให้จำ� นวนมาก ส่วนมากเป็นสิง่ ที่
หรูเสีย่ วนันชอบ
อาหารหลากหลายที่ท�ำอย่างประณีตถูกส่งมาที่โรงแรมไม่หยุด
หรูเสีย่ วนันเติบโตบนเขาตัง้ แต่เด็ก จะมีโอกาสกินอาหารเลิศหรูมากมาย
แบบนีไ้ ด้อย่างไร
ชิงโม่เหยียนเดิมทีกังวลว่านางจะถูกซื้อตัวเพราะเหตุนี้ แต่ผ่านไป
หลายวันแล้ว ความกระตือรือร้นต่ออาหารรสเลิศของหรูเสีย่ วนันยังไม่ลดลง
ทว่าก็ไม่ได้ยา้ ยฝ่ายไปเพราะเหตุนี้
"เจ้าตัวเล็ก ฉลาดขึน้ แล้วหรือ" ชิงโม่เหยียนพูดหยอกเย้า ขณะเดียวกัน
ก็ใช้นวิ้ มือเขีย่ เศษของว่างทีม่ มุ ปากของนางออก
หรูเสีย่ วนันหัวเราะแหะๆ สองที "อยูด่ ๆี ก็มาท�ำดีดว้ ย ไม่มเี รือ่ งราว
14
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กลับเอือ้ เฟือ้ เจือจาน ไม่ใช่คนคดโกงก็เป็นโจรชัว่ ช้า"
"เจ้ามีแผนอย่างไร" ชิงโม่เหยียนถาม
"เรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่ท่าน" หรูเสี่ยวนันกะพริบดวงตาโต
"ข้าหรือ"
"หลายวันนี้ท่านติดต่อกับเสวียนจุ้ยอยูต่ ลอดไม่ใช่หรือ ข้าเดาว่า
ท่านคงมีความคิดดีๆ อยูแ่ ล้ว"
ชิงโม่เหยียนใช้นวิ้ ลูบจมูกของนางอย่างรักใคร่ "เชือ่ ใจข้าแบบนีเ้ ลยหรือ"
"อืม เชือ่ ใจทีส่ ดุ " หรูเสีย่ วนันยัดของว่างใส่ปากของเขาอย่างประจบ
เอาใจ
ชิงโม่เหยียนดึงตัวหลบไปข้างหลัง แต่สุดท้ายยังคงหลบไม่พ้น
ท�ำได้เพียงอ้าปากรับ "ในเมือ่ ฟังค�ำของข้า อย่างนัน้ คืนนีพ้ วกเรากลับกันเถอะ"
"ได้" หรูเสี่ยวนันพยักหน้าเห็นด้วยทันที ไม่มีความเห็นเป็นอื่น
ผู้เฒ่ามู่ได้ยินว่าพวกเขาจะจากไปแล้ว จึงรีบรุดมาหา
"ท�ำไมจึงไม่อยูเ่ ที่ยวเล่นอีกสักสองสามวัน ยากนักจะได้พวกคุณ
มาช่วยเหลือ ปีศาจในเมืองก�ำจัดไปเกือบหมดแล้ว ผมยังไม่ได้ขอบคุณ
พวกคุณอย่างดีเลย"
ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "ก็แค่เรือ่ งง่ายๆ เท่านัน้ ไม่ตอ้ งขอบคุณ
อะไรหรอก"
ผูเ้ ฒ่ามูเ่ ห็นพวกเขาดึงดันจะจากไปก็ไม่สะดวกจะยับยัง้ อีก จึงสัง่ ให้
คนขับรถส่งพวกเขากลับไป
ตอนขึน้ รถ เจ้าหมาโง่คาบเอา 'ตุก๊ ตาไก่ยาง' ทีม่ นั ชืน่ ชอบตามขึน้ มา
ด้วย
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หรูเสี่ยวนันสะกดความคิดที่อยากจะกลอกตาเอาไว้ เจ้าหมาโง่
คิดจะเอาปีศาจตัวนีก้ ลับขึน้ เขาไปด้วยอย่างนัน้ หรือ
ชิงโม่เหยียนมองดูนกกุ่ยเชอที่ขนร่วงหมดตัวแวบหนึ่ง "ไม่เป็นไร
เหลือแค่หวั เดียว ท�ำอะไรไม่ได้แล้ว"
ตาของหรูเสีย่ วนันเบิกโตจนแทบจะหลุดออกมาอยูแ่ ล้ว ชิงโม่เหยียน
ตามใจเจ้าหมาโง่แบบนี้ ดูไม่ถกู หลักการของเขาเลย!
เจ้าหมาโง่กระโดดขึน้ ทีน่ งั่ ด้านหลังอย่างได้ใจ มันกดนกกุย่ เชอเอาไว้
ใต้องุ้ เท้า และเล่นไปมาตลอดทาง บางครัง้ ก็คาบอยูใ่ นปาก บางครัง้ ก็โยน
ขึน้ มา เหมือนจินตนาการว่าเป็นศัตรู
หรูเสี่ยวนันมองดูอยู่ด้านข้างแล้วรู้สึกเจ็บแทน
เมือ่ กลับถึงต�ำบล ชิงโม่เหยียนก็พาหรูเสีย่ วนันไปทีร่ า้ นอวีซ้ นั่ ในคืนนัน้
เลย ทัง้ สองพักค้างแรมทีน่ นั่ หนึง่ คืน
หรูเสี่ยวนันนอนหลับอย่างสบายมาก ส่วนชิงโม่เหยียนพูดคุยกับ
พวกเสวียนจุย้ จนเลยเทีย่ งคืนจึงกลับมา
หลังจากฟ้าสว่าง เสวียนจีก้ ข็ บั รถส่งพวกเขาทัง้ สองคนกลับขึน้ เขา
หรูเสีย่ วนันสังเกตเห็นว่าข้างหลังพวกเขายังมีรถอีกคันตามมาด้วย
จึงเอ่ยถาม "ใครอยูบ่ นรถคันหลังหรือ"
"ไม่มใี คร" ชิงโม่เหยียนตอบโดยไม่หนั ไปมอง "นัน่ เป็นรถของพวกเรา"
หรูเสี่ยวนันอ้าปากจนคางแทบจะตกลงมา "ของ...พวก...เรา?"
"อืม"
มองจากกระจกหลัง ทีต่ ามหลังพวกเขาเป็นรถสปอร์ตสีดำ� แดงคันหนึง่
16
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"นัน่ เป็นรถของพวกเราจริงหรือ" จนกระทัง่ ลงจากรถแล้ว หรูเสีย่ วนัน
ก็ยงั คงถามไม่หยุด
ชิงโม่เหยียนสีหน้าจนใจ พานางมาตรงหน้ารถสปอร์ตบูกตั ติ เวย์รอน*
"วันหน้าตอนออกจากบ้านถ้าเจ้าไม่อยากขีจ่ อมกูก่ น็ งั่ มันลงเขาได้"
หรูเสีย่ วนันคิดถึงความเร็วอย่างบ้าคลัง่ ของจอมกู่ ถึงตอนนีน้ างยังสัน่
ทัง้ ทีไ่ ม่หนาวอยูเ่ ลย "แต่...รถจอดไว้ทนี่ ี่ ใครจะขับล่ะ"
ชิงโม่เหยียนเหล่ตามองนางแวบหนึง่ "เพิง่ ชมเจ้าว่าหลายวันนีฉ้ ลาดขึน้
นีเ่ ลอะเลือนขึน้ มาอีกแล้วหรือ ก็ตอ้ งข้าเป็นคนขับอยูแ่ ล้ว"
"หา?! อะไรนะ"
ท่าทางโหวกเหวกโวยวายของหรูเสีย่ วนันท�ำให้ชงิ โม่เหยียนหัวเราะ
"ท�ำไม เจ้าไม่เชือ่ หรือ"
"บอกว่าท่านขีม่ า้ เป็น ข้าเชือ่ แน่นอน แต่บอกว่าท่านขับรถเป็น..."
ชิงโม่เหยียนแค่นเสียงเอ่ยอย่างไม่พอใจ "ของแบบนีง้ า่ ยกว่าขีม่ า้ มาก"
ร้ายกาจนัก ท่านยังมีอะไรที่ท�ำไม่ได้อีกหรือไม่
ตอนกินอาหารเย็น หรูเสีย่ วนันได้รบั โทรศัพท์จากอาสามหรูเหวินฉิน
"วันเสาร์หน้างานหมั้นของลูกสาวอา เธอก็มาด้วยสิ"
หรูเสีย่ วนันถือมือถือเอาไว้ บนใบหน้าเต็มไปความงุนงง เรือ่ งดีแบบนี้
อาสามจะเรียกนางได้อย่างไร
"มีอะไรหรือ" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม ขณะเดียวกันก็คบี ผักให้นางด้วย
"ไม่ ไม่มีอะไร" หรูเสี่ยวนันเก็บมือถือไปอย่างอ่อนใจ แล้วก้มหน้า
* Bugatti Veyron ยี่ห้อรถหรูราคาแพงสัญชาติฝรั่งเศส
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กินอาหารต่อ
"โทรศัพท์จากอาสามของเจ้าหรือ"
ชิงโม่เหยียนเดาถูกเสียด้วย
"อาสามชวนไปงานหมัน้ ของลูกสาวน่ะ" หรูเสีย่ วนันยูป่ าก "หรูอวีซ่ ี
โตกว่าข้าหนึ่งปี ตั้งแต่เด็กจนโตนางไม่เคยมองข้าดีๆ สักครั้ง งานหมั้น
ของนางจะอยากเชิญข้าไปด้วยหรือไร"
ชิงโม่เหยียนมองดูหรูเสีย่ วนัน มุมปากมีรอยยิม้ จางๆ "ดังนัน้ เจ้าคิดว่า
เหตุใดพวกเขาจึงเรียกเจ้าไป"
หรูเสีย่ วนันเบ้ปาก "เพียงพอนเหลืองมาเยีย่ มเยือนไก่วนั ปีใหม่* ไม่มี
จุดประสงค์ดอี ย่างแน่นอน"
เพิง่ สิน้ เสียงพูด เจ้าหมาโง่กก็ ระโจนเข้ามาจากข้างนอก ในปากคาบ
นกกุย่ เชอเอาไว้
หรูเสีย่ วนันหางตากระตุก "ใช่แล้ว หลอกให้ขา้ ไปแล้วมีสภาพแบบนีไ้ ง"
ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ "แล้วเจ้าจะไปหรือไม่ไป"
หรู เ สี่ ย วนั น คิ ด สั ก ครู่ ในแววตาฉายแววเจ้ า เล่ห์ขึ้ น มาทั น ใด
"ชิงโม่เหยียน ท่านคงคิดอะไรไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่"
ชิงโม่เหยียนหรีต่ าลง ไม่ใช่ความเข้าใจผิด ระยะนีห้ ญิงคนนีฉ้ ลาด
เฉียบไวขึน้ แล้วจริงๆ
หรือจะเกี่ยวกับการใช้พลังเกินก�ำหนดก่อนหน้านี้...
"ลองว่ามาสิ เจ้าเดาอะไรได้บา้ ง" ชิงโม่เหยียนลองถามโดยไม่ชนี้ ำ�
* เพียงพอนเหลืองมาเยี่ยมเยือนไก่วันปีใหม่ เป็นส�ำนวน หมายถึงคนเจ้าเล่ห์ที่หยิบยื่นความปรารถนาดีให้
ย่อมมีเจตนาร้ายแฝงอยู่ โดยเพียงพอนเหลือง หรือ Yellow Weasel เป็นสัตว์กนิ เนือ้ ขนาดเล็ก รูปร่างเพรียว
ขาสัน้ หางสีนำ�้ ตาลเหลือง ขนหลังสีนำ�้ ตาลเทา ออกหากินเวลากลางคืน ชาวจีนสมัยโบราณจัดว่าเป็นสัตว์ที่
ชอบลักขโมยของกินตามบ้านเรือน
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ความคิดของนาง
หรูเสีย่ วนันคิดสักครูก่ เ็ อ่ยตอบ "ข้าคิดว่า พวกอาสามคงจะท�ำเพราะ
เรือ่ งของทีด่ นิ ผืนนีอ้ ยูเ่ หมือนเดิม มรดกชิน้ ใหญ่แบบนี้ พวกเขาคงไม่อยาก
ให้ขา้ ได้ไปอย่างแน่นอน"
ชิงโม่เหยียนพยักหน้า ให้กำ� ลังใจนางพูดต่อไปโดยไม่สง่ เสียงอะไร
"ดังนั้นข้าคิดว่าต่อให้เป็นงานหมั้นของหรูอวี่ซี สุดท้ายพวกเขา
ต้องดึงมาเกี่ยวข้องกับข้า บังคับให้ข้ายอมสละมรดกชิ้นนี้ต่อหน้าทุกคน
หรือบีบให้ขา้ เซ็นชือ่ บนสัญญา ขายทีผ่ นื นีอ้ อกไป"
ชิงโม่เหยียนปรบมือเบาๆ
หรูเสีย่ วนันยืน่ หน้าขยับเข้าไปหาเขาแล้วพูดออดอ้อน "แค่นกี้ น็ บั ว่า
ชมเชยแล้วหรือ"
ชิงโม่เหยียนยิ้มแล้วจูบลงบนใบหน้านาง
"รูส้ กึ ว่า...ยังไม่พอนะ" หรูเสีย่ วนันลูบปลายคางของตัวเองแกล้งท�ำ
ไม่พอใจ
"อย่างนั้น เปลี่ยนมาให้รางวัลที่ดียิ่งกว่าก็แล้วกัน" ชิงโม่เหยียน
ดึงสายรัดผ้ากันเปือ้ นทีอ่ ยูบ่ นเก้าอีว้ า่ งข้างกายออกมา "คืนนีพ้ วกเรามาท�ำ
อะไรพิเศษสักหน่อย"
หรูเสี่ยวนันถลึงตาตะลึงมอง
บ้าไปแล้ว! จะเล่นอะไรแปลกๆ หรือ ครัง้ นีไ้ ม่เล่นดัดตัว แต่จะใช้
การมัดหรือ ว้ายๆ ไม่เอานะ!
สายรัดสีชมพูอยู่ในมือของชิงโม่เหยียนดูอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ เขา
เอาสายรัดมาผูกปมตรงหน้านาง จากนัน้ ฉีกยิม้ บางๆ ให้นาง แววตานัน้
19

ข้ า เป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งของศาลต้ า หลี่ 6

เย้ายวนใจอย่างมาก
หรูเสี่ยวนันรู้สึกเพียงว่าเลือดอุ่นภายในร่างพุ่งทะลักขึ้นมา นาง
กุมขมับ แบบนี้ใครจะไปต้านทานไหว
ชิงโม่เหยียนขยับสายรัดในมืออย่างช้าๆ "เจ้าเดาได้ไม่ผิด อาสาม
ของเจ้าคิดจะสร้างความล�ำบากใจให้เจ้าในงานหมัน้ แต่เจ้าไปอย่างสบายใจ
ได้เลย คนยืน่ น�ำ้ ใจมาไม่ตอบกลับนัน้ เสียมารยาท เขาคิดจะรังแกผูห้ ญิง
ของข้าต้องผ่านด่านข้าไปก่อนจึงจะได้"
"ท่าน...ท่านคิดจะท�ำอะไร" หรูเสี่ยวนันถามด้วยท่าทางตื่นกลัว
"ข้าคิดจะท�ำอะไร เจ้ายังไม่รแู้ จ้งอีกหรือ" ชิงโม่เหยียนกระตุกมุมปาก
ยกเท้าเกีย่ วเก้าอีท้ นี่ างนัง่ แล้วดึงเข้ามาข้างกายพร้อมตัวนาง
"จริงๆ ข้าได้ยนิ ว่าอาสามของเจ้าครัง้ นีเ้ ชิญแขกมีเกียรติมาไม่นอ้ ย
พวกเราสามารถตอบโต้เขาต่อหน้าคนอืน่ ได้พอดี เจ้าว่าความคิดนีเ้ ป็นอย่างไร"
อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว สายรัดสีชมพูก็พันสองมือของหรูเสี่ยวนันเอาไว้
เสียแล้ว
นิ้วมือของชิงโม่เหยียนผูกปมบนนั้นอย่างคล่องแคล่ว ในดวงตา
เปล่งประกาย "ก็เหมือนแบบนี้ เขาจะกลายเป็นเหยือ่ ของข้า"
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486
ในวันงานหมั้นของลูกสาวอาสาม ชิงโม่เหยียนขับบูกัตติ เวย์รอน
พาหรูเสีย่ วนันลงเขา
หรูเสี่ยวนันยู่ปาก "ขับรถหรูบนเขา สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ"
ชิงโม่เหยียนเพียงแค่ยมิ้ ให้กบั เรือ่ งนี้ "ก็แค่ยานพาหนะอย่างหนึง่ เท่านัน้ "
จากนั้นเขาก็พานางไปที่ร้านอวี้ซั่นก่อน
หรูเสีย่ วนันเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่า "พวกเสวียนจุย้ ก็ได้รบั ค�ำเชิญ
ด้วยหรือ"
"ไม่ใช่" ชิงโม่เหยียนมองส�ำรวจตัวนางหนึง่ รอบ "บริษทั เทียนปังเทรดดิง้
น�ำเข้าชุดราตรีสงั่ ท�ำมาหนึง่ ล็อต มีแบบหนึง่ เหมาะกับเจ้าพอดี ข้าให้พวกเขา
เอามาให้เจ้าเปลีย่ นสักหน่อย"
หรูเสีย่ วนันก้มมองดูตวั เอง เสือ้ ผ้าทีน่ างใส่กไ็ ม่แย่นกั กระมัง แม้วา่
จะไม่เป็นทางการเท่าไรก็ตาม
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ในตอนนี้ประตูเปิดออก เสวียนจี้ลูกชายคนเล็กของเสวียนจุ้ยหอบ
กล่องใหญ่ใบหนึง่ เดินเข้ามา วินาทีทเี่ ปิดกล่องออกหรูเสีย่ วนันก็รอ้ ง "ว้าว!"
ออกมาอย่างอดใจไม่อยู่ ชุดราตรีสขี าวดูสะอาดราวกับบัวหิมะบนยอดเขา
ปรากฏแก่สายตานาง
"แต่วา่ วันนี.้ ..เป็นวันหมัน้ ของหรูอวีซ่ ี ข้าไม่ตอ้ งใส่แบบนีก้ ไ็ ด้กระมัง"
หรูเสีย่ วนันลังเลใจ มือทีย่ นื่ ออกไปหลายครัง้ ล้วนหดกลับมา กลัวว่านิว้ มือ
ของตัวเองจะท�ำให้ความขาวสะอาดนีส้ กปรกไป
"แค่ชดุ ราตรีตวั เดียว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นไหวของเจ้าหรอก"
ชิงโม่เหยียนคว้าชุดราตรีออกมาจากกล่องแล้วโยนใส่ตวั นางทันที
หรูเสีย่ วนันยืน่ มือไปรับอย่างตกใจ "ท่านเบาหน่อย ระวังจะท�ำเสียหาย"
"ก็แค่ชดุ ตัวอย่าง ท�ำเสียหายก็ไม่มใี ครให้เจ้าชดใช้ เจ้าเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
ก่อน ข้าจะไปรอเจ้าข้างล่าง" พูดจบชิงโม่เหยียนก็เดินออกไปทันที
เสวียนจีย้ มิ้ หยีตาเปิดกล่องอืน่ ๆ เผยให้เห็นรองเท้ากับกระเป๋าหนัง
ทีเ่ ข้าคูก่ บั ชุดราตรี
หรูเสีย่ วนันไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ของเหล่านีเ้ ลย ในเมือ่ ชิงโม่เหยียน
ให้นางเปลีย่ น นางก็เปลีย่ นเท่านัน้ เอง จะได้ไม่ทำ� ให้เขาหน้าบึง้ อีก มิเช่นนัน้
สุดท้ายคนทีต่ อ้ งแพ้กค็ อื ตัวนางเองไม่ใช่หรือ
รูปแบบชุดราตรีชดุ นีเ้ รียบง่ายสง่างาม สวมบนตัวแล้วไม่ทำ� ให้ดหู รูหรา
สะดุดตามากนัก หรูเสี่ยวนันจึงโล่งอก ต่อให้รู้ว่าวันนี้ครอบครัวอาสาม
คงไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายๆ นางก็ไม่อยากจะเดินเข้าประตูไปพร้อมกับ
ความแค้นทัง้ หมด
โดยเฉพาะหรูอวีซ่ ี วันนีเ้ ป็นงานหมัน้ ของนาง หวังว่าสภาพของตัวเอง
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คงไม่นำ� มาซึง่ ความแค้นของอีกฝ่ายได้เป็นดี
เสวียนจี้เฝ้าอยู่หน้าประตู พอเห็นหรูเสี่ยวนันออกมาก็พูดชมอย่าง
มีมารยาท "คุณนายสวยจริง"
แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายพูดประจบนาง แต่หรูเสี่ยวนันก็ยังคงหน้าแดง
อย่างห้ามไม่อยู่ "คนสวยเสียทีไ่ หน เพราะเสือ้ ผ้าสวย เพชรทีฝ่ งั อยูบ่ นนีด้ ว้ ย
ดูไปแล้วเหมือนจริงมาก เปล่งแสงแวววาวเชียว"
รอยยิม้ บนใบหน้าเสวียนจีเ้ พิม่ มากขึน้ "คุณนาย นีเ่ ดิมทีกเ็ ป็นเพชรจริง
อยูแ่ ล้วครับ"
อะไรนะ! หรูเสี่ยวนันรู้สึกว่าตัวเองเดินไม่เป็นขึ้นมาทันที จะก้าว
ขาซ้ายก่อนหรือขาขวาก่อนดี
เสวียนจีเ้ ห็นนางยืนกลุม้ ใจอยูต่ รงบันไดจึงพูดเสียงเบาว่า "นายท่าน
ยังรออยูข่ า้ งล่าง ถ้าคุณนายไม่รบี สักหน่อยจะไปสายแล้วนะครับ"
หรูเสีย่ วนันดึงสติคนื มาในทันใด ทว่านางไม่เคยชินกับรองเท้าส้นสูง
จึงเหยียบพลาด โชคดีที่เสวียนจี้ประคองนางไว้ได้ทัน จากนั้นนางก็เดิน
ลงบันไดมาด้วยความตกใจไม่หาย ก่อนจะเห็นชิงโม่เหยียนเปลี่ยนมา
สวมชุดสูทยืนอยูต่ รงนัน้ ก�ำลังพูดคุยกับชายวัยกลางคนคนหนึง่
พอชิงโม่เหยียนได้ยนิ เสียงฝีเท้าของนางก็หนั หน้ามา ตอนทีม่ องเห็น
หรูเสีย่ วนันดวงตาก็เปล่งประกายสว่างไสวขึน้ ทันใด
"คุณนายสวมแล้วดูสง่ามากจริงๆ ครับ" ชายวัยกลางคนฉวยโอกาส
พูดชม
ตอนที่หรูเสี่ยวนันเห็นชายวัยกลางคนคนนั้นแล้วก็ตะลึงไป "เจ้า...
สือ่ ต้าเทียน?"
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ชายวัยกลางคนหัวเราะเสียงดัง "ผมชื่อสื่อติ่งเทียน"
หรูเสี่ยวนันเบิกตาโตมองส�ำรวจอีกฝ่าย เหมือนเหลือเกิน เหมือน
เหลือเกินจริงๆ แทบจะแกะออกมาจากพิมพ์เดียวกับสือ่ ต้าเทียนเลย
"เขาเป็นลูกหลานของสือ่ ต้าเทียน" ชิงโม่เหยียนยืน่ มือไปโอบหรูเสีย่ วนัน
เข้ามาชิดตัว "ตอนนีต้ ระกูลของเขาท�ำกิจการบริษทั เทียนปังเทรดดิง้ ชุดราตรี
ของเจ้าชุดนีพ้ วกเขาสัง่ น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ ถ้าเห็นว่ามีลทู่ างท�ำก�ำไร
ก็คงสัง่ มาขายล็อตใหญ่"
หรูเสีย่ วนันรูส้ กึ เหมือนตัวเองตกลงไปอยูใ่ นปุยเมฆ โอ้สวรรค์ ตระกูล
ที่มีเงินมีอ�ำนาจที่สุดสองตระกูลในต�ำบลนี้ ล้วนเป็นคนของชิงโม่เหยียน
มินา่ เล่าพวกเขาจึงเรียกชิงโม่เหยียนว่า 'นายท่าน'
"คุณชือ่ สือ่ ติง่ เทียนหรือ" หรูเสีย่ วนันพูดอย่างตกใจ "ชือ่ น่าเกรงขามดี
จริง*"
หากสือ่ ต้าเทียนรูว้ า่ วันหนึง่ ลูกหลานของเขาจะยิง่ ใหญ่แบบนี้ เกรงว่า
เขาคงกระหยิม่ ยิม้ ย่องอย่างมาก
"นายท่านกับคุณนายจึงจะเป็นฟ้า ผมก็แค่เสาต้นหนึง่ ทีค่ ำ�้ ฟ้าเท่านัน้
วันหน้าคุณนายมีอะไรก็สงั่ มาได้เลย พวกเราท�ำการค้าหลายอย่างและนับว่า
เป็นคนกว้างขวางช่วยเหลืองานต่างๆ ได้"
หรูเสี่ยวนันแอบกัดลิ้น ไม่เสียทีเป็นลูกหลานของสื่อต้าเทียน วิธี
การพูดนี้เหมือนได้รับสืบทอดกันมาเลย
จากนั้นชิงโม่เหยียนก็ขับรถพาหรูเสี่ยวนันออกจากตัวต�ำบลเล็ก
ใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีก็ถึงที่หมาย
* ติ่งเทียน หมายถึงค�้ำฟ้า จุดสูงสุด
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งานหมั้นของลูกสาวอาสามจัดในโรงแรมสี่ดาวแห่งหนึ่งในเมือง
สถานทีน่ บั ว่าไม่เล็กเลย เดินผ่านซุม้ บอลลูนข้างนอกแล้ว หรูเสีย่ วนันก็เห็น
หรูหรูฮยุ ลูกชายของอาสามยืนอยูต่ รงประตูกำ� ลังพูดคุยกับคนสนิท
"...เสี่ยวนัน?" หรูหรูฮุยตะลึงอยู่นานจึงจ�ำนางได้
หรูเสีย่ วนันใบหน้ามีรอยยิม้ พยักหน้าให้หรูหรูฮยุ แล้วเรียกเสียงเบา
"พี"่
แม้จะเป็นค�ำค�ำเดียว แต่พอพูดออกไป นางก็รสู้ กึ ได้วา่ บนตัวใครบางคน
ทีอ่ ยูข่ า้ งหลังมีไอเย็นเยือก
ในตอนนีห้ รูหรูฮยุ ก็เห็นชิงโม่เหยียนทีย่ นื อยูข่ า้ งหลังหรูเสีย่ วนันแล้ว
เช่นกัน สีหน้าของเขาเปลีย่ นไปหลายตลบ แต่สดุ ท้ายก็ไม่ได้พดู ค�ำไม่นา่ ฟัง
อะไรออกมา
ชิงโม่เหยียนหยิบซองเงินออกมาจากในกระเป๋าเสื้อ มอบให้กับ
คนทีร่ บั หน้าทีล่ งทะเบียนหน้าประตู จากนัน้ ก็พาหรูเสีย่ วนันเดินเข้าประตูไป
ทันที
หรูหรูฮุยลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเดินตามเข้าไป
ภายในงานมีแขกเหรือ่ นัง่ อยูจ่ ำ� นวนไม่นอ้ ย หรูเสีย่ วนันพาชิงโม่เหยียน
ไปตรงทีน่ งั่ ของฝ่ายหญิง
"เสีย่ วนัน?" อาสามหรูเหวินฉินมองส�ำรวจหรูเสีย่ วนันอย่างแปลกใจ
"เธอ..." สายตาของเขาเลื่อนไปที่เสื้อผ้าของนางก่อน จากนั้นก็ขมวดคิ้ว
"ท�ำไมเธอถึงใส่เสือ้ ผ้าแบบนี"้
"หนูใส่เสื้อผ้าเป็นยังไงหรือคะ" หรูเสี่ยวนันแกล้งท�ำไม่เข้าใจ
อาสามไม่พอใจมากยิง่ ขึน้ "วันนีเ้ ป็นวันมงคลของอวีซ่ ี ท�ำไมเธอถึงใส่
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ชุดขาว ยังไม่รบี ไปถอดออกด้านหลังอีก อวีซ่ ยี งั แต่งหน้าอยูพ่ อดี เธอไป
ช่วยถือของหรือวิง่ ช่วยงานอะไรบ้างก็ได้"
หรูเสี่ยวนันยืนอยู่ตรงนั้น รู้สึกพูดอะไรไม่ออกไปในทันใด
อาสามเห็นนางไม่ขยับ สีหน้าก็ไม่น่าดูยิ่งขึ้น "ยืนบื้อท�ำอะไรอยู่
ยังไม่รีบไปอีก!"
"อาสาม ตอนอวีซ่ ใี ส่ชดุ สีขาวไม่เป็นไร แต่หนูใส่บา้ งกลับไม่ได้หรือ
อีกอย่างหนูให้ซองเงินไปแล้ว อาจะให้หนูไปวิง่ ช่วยงานได้ยงั ไง หนูไม่ใช่บริกร
ทีน่ เี่ สียหน่อย" หรูเสีย่ วนันมองอาสามของนางอย่างเย็นชา
หรูเหวินฉินตะลึงงัน หรูเสี่ยวนันนิสัยเป็นอย่างไรเขารู้ดียิ่งกว่าใคร
อีกฝ่ายมีนสิ ยั ใสซือ่ ขีก้ ลัว มีจติ ใจบริสทุ ธิ์ ถูกกลัน่ แกล้งง่ายทีส่ ดุ แล้ว หากเป็น
ทีผ่ า่ นมา ต่อให้นางต้องอดทนเก็บความโกรธนีไ้ ว้กจ็ ะไปช่วยงานด้านหลัง
อย่างแน่นอน แต่วนั นี.้ ..เด็กคนนีเ้ ป็นอะไรไป
หรูหรูฮยุ ลูกชายของอาสามแอบเข้ามาใกล้ กระซิบพูดข้างหูพอ่ ของเขา
หลายประโยค ในตอนนีอ้ าสามจึงได้มองเห็นชิงโม่เหยียนทีย่ นื อยูไ่ ม่ไกล
ออกไปข้างหลังหรูเสีย่ วนันอย่างชัดเจน
"เป็นคนคนนั้น...ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคู่หมั้นของเด็กโง่คนนี้ ยังเป็น
คนทีก่ ลับมาจากเมืองนอกอีกด้วย ผมตรวจสอบประวัตสิ ว่ นตัวของเขาแล้ว
ดูเหมือนจะมีความเกีย่ วข้องกับร้านอวีซ้ นั่ ในต�ำบลอยูบ่ า้ ง"
แม้จะเป็นกิจการในต�ำบลเล็กๆ แต่กจิ การของร้านอวีซ้ นั่ กลับไม่เล็ก
ของโบราณในร้านก็มจี ำ� นวนมาก แม้แต่จอมเวทของสมาคมเทียนตัง้ ซีเยวีย่
ยังไปเลือกหาของเก่าจากในร้านของพวกเขาบ่อยครัง้ หยกโบราณอายุมาก
เป็นวัตถุดบิ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการท�ำอาวุธเวท
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หรือว่าคนคนนีจ้ ะเป็นเถ้าแก่ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังร้านอวีซ้ น่ั ทีแ่ ท้เด็กคนนี้
คิดว่ามีคนคอยหนุนหลังแล้วนีเ่ อง
อาสามยิม้ เย็นชา "เสีย่ วนัน เดิมทีอาสามไม่อยากจะว่าเธอ แต่ตอนนี้
ปู่ทคี่ อยดูแลเธอไม่อยูแ่ ล้ว อย่างไรเสียอาก็นบั เป็นญาติผใู้ หญ่ของเธอ ดังนัน้
อาต้องว่าเธอสักหน่อย ผูห้ ญิงต้องรักนวลสงวนตัว จะขายตัวเองเพือ่ หวังเงิน
ไม่เท่าไหร่นนั้ ได้อย่างไร ไปกอดขาคนมีเงิน เธอยังมียางอายอยูไ่ หม!"
เขาจงใจพูดเสียงดัง กอปรกับวันนีเ้ ดิมทีเป็นงานหมัน้ ของลูกสาวเขา
ดังนัน้ จึงมีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ยให้ความสนใจมาทางเขา ค�ำพูดของเขาท�ำให้
มีสายตาดูหมิ่นและอยากรู้อยากเห็นจ�ำนวนมากมองมาที่หรูเสี่ยวนัน
ในทันที
ความเกลียดชังนีด้ งึ มาหานางได้อย่างเต็มเปีย่ ม เพียงพริบตาก็มเี สียง
กล่าวต�ำหนินางแว่วมาแล้ว
หรูเสี่ยวนันในใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
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487
เมือ่ เผชิญหน้ากับค�ำพูดถากถางอย่างประสงค์รา้ ยของอาสามแล้ว
หรูเสีย่ วนันยังคงมีสหี น้าไร้เดียงสา
"อาสามพูดถูก นีเ่ ป็นบทเรียนทีไ่ ด้จากอวีซ่ โี ดยตรง หนูจะจดจ�ำเอาไว้
ค่ะ" นางพูดพลางพยักหน้าอย่างจริงจัง ทันใดนัน้ ก็ยกมือปิดปาก "แย่แล้ว
เจ้าบ่าวไม่อยูท่ นี่ ใี่ ช่ไหม ให้เขาได้ยนิ เข้าคงไม่ด"ี
แม้จะปิดปาก แต่เสียงของนางไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย
ชิงโม่เหยียนทีย่ นื อยูข่ า้ งหลังนางลอบยกยิม้ มุมปาก ก่อนหน้านีท้ นี่ าง
ดูสงบนิง่ เป็นเพราะเห็นแก่วา่ พวกเขาเหล่านีเ้ ป็นญาติของนาง แต่ตอนนี้
ในที่สุดนางก็เห็นชัดเจนแล้วว่าสิ้นปู่ของนางไป พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็น
เหมือนหมาป่า แต่ละคนอยากจะกลืนกินถลกหนังนางทัง้ เป็น
แขกเหรือ่ ทีน่ งั่ อยูท่ โี่ ต๊ะแขกทัง้ สองฝ่ายล้วนได้ยนิ ค�ำพูดของหรูเสีย่ วนัน
อย่างชัดเจน ท�ำให้เกิดเสียงซุบซิบวิจารณ์กนั ในทันที
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ยามนี้อาสามกับหรูหรูฮุยลูกชายของเขาหน้าซีดกันหมด
"หรูเสี่ยวนัน เธอพูดเหลวไหลอะไร!" หรูหรูฮุยรีบตะคอกอย่าง
โกรธเกรี้ยว
หรูเสี่ยวนันโบกมือไปมา "พี่ อย่าโกรธเลย ฉันผิดไปแล้ว พี่ใช่ว่า
จะไม่รวู้ า่ ฉันเป็นคนพูดจาไม่เก่ง...วันนีเ้ ป็นวันดีของอวีซ่ ี พีอ่ ย่าท�ำพังเด็ดขาด
เชียวนะ"
หรูหรูฮยุ โกรธจนเส้นเลือดตรงหน้าผากปูดนูน ใครเป็นคนท�ำพังกันแน่!
"เธอหุบปากไปเลยนะ!" เขาคว้าข้อมือของหรูเสีย่ วนันเอาไว้ คิดจะ
ลากนางไปด้านหลัง
ขณะเดียวกับทีเ่ ขาคว้าข้อมือหรูเสีย่ วนัน แหวนหินชิงจินบนนิว้ ของ
หรูเสีย่ วนันก็ปรากฏแก่สายตาของเขา
หรูหรูฮยุ ตะลึงไป อย่างไรเสียเขาก็เป็นจอมเวททีม่ พี รสวรรค์สงู มาก
ถึงแม้จะถูกปู่ไล่ลงจากเขากลางทาง และไม่มโี อกาสสอบเอาหนังสือรับรอง
คุณสมบัตจิ อมเวท แต่เขายังคงมีความสามารถอยูบ่ า้ ง
เขามองเพียงแวบเดียวก็ดอู อกว่าแหวนทีห่ รูเสีย่ วนันสวมติดนิว้ มือ
เป็นของโบราณ
"เอามาจากไหน" เขาพูดพลางคิดจะดึงแหวนออกจากนิว้ มือของนาง
หรูเสี่ยวนันร้อนใจก�ำลังคิดจะดึงมือกลับ ทันใดนั้นก็มีมือข้างหนึ่ง
ยืน่ มาจากข้างหลังตัวนาง คว้าข้อมือของหรูหรูฮยุ เอาไว้ทนั ที
"นาย..." หรูหรูฮุยถลึงตามองไปข้างหลังหรูเสี่ยวนันอย่างดุดัน
"นายอีกแล้ว"
"อย่าเอามือสกปรกมาแตะต้องผูห้ ญิงของฉัน" ชิงโม่เหยียนพูดอย่าง
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เย็นชา
การปะทะกันของพวกเขาแฝงกลิ่นดินระเบิดเอาไว้อย่างเห็นได้ชัด
แขกเหรือ่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยต่างสังเกตเห็นแล้วเช่นกัน
หรูหรูฮยุ ออกแรงอยากจะสะบัดมือของชิงโม่เหยียนออกหลายครัง้
แต่สิ่งที่ท�ำให้เขาประหลาดใจก็คือแรงของอีกฝ่ายมีมากผิดปกติ ราวกับ
คีมเหล็กทีบ่ บี ข้อมือเอาไว้แน่น ขยับไม่ได้แม้แต่นอ้ ย
"ปล่อยมือนะ" หรูหรูฮุยจ�ำต้องเอ่ยปากพูด
ชิงโม่เหยียนแววตาเปล่งประกาย สะบัดมือเพียงเล็กน้อย หรูหรูฮยุ
ก็ถอยหลังไปหลายก้าวกว่าจะยืนมัน่ ได้
"คิดจะมาหาเรื่องหรือ นี่เป็นงานหมั้นลูกสาวของฉัน ไม่ต้อนรับ
คนอย่างนาย" อาสามเห็นลูกชายตัวเองเสียเปรียบจึงพูดขึน้ ด้วยความโกรธ
"ทีแ่ ท้ทนี่ ไี่ ม่ตอ้ นรับพวกเรา อย่างนัน้ พวกเรากลับกันเถอะ" หรูเสีย่ วนัน
มองไปทางชิงโม่เหยียนอย่างน่าสงสาร
"ได้" ชิงโม่เหยียนโอบไหล่ของนางเอาไว้ แหวนหินชิงจินที่สวมอยู่
บนนิว้ มือของเขาปรากฏต่อสายตาของหรูหรูฮยุ ในทันที มันเหมือนกับวงทีอ่ ยู่
บนนิว้ ของหรูเสีย่ วนัน เหมือนเป็น...แหวนหมัน้ คูห่ นึง่ ต่อให้เป็นของโบราณ
ต่อให้มรี าคาสูงเพียงใด เขาก็ไม่อาจไปแย่งแหวนหมัน้ ของน้องสาวได้ แบบนี้
น่าขายหน้าจนเกินไป!
ใบหน้าของหรูหรูฮุยแดงก�่ำในทันที
แขกเหรือ่ ทีอ่ ยูร่ อบๆ ล้วนมีตา และคนทีม่ าในวันนีม้ จี ำ� นวนไม่นอ้ ย
ทีเ่ ป็นสมาชิกของสมาคมเทียนตัง้ ซีเยวีย่ รวมถึงตระกูลทีเ่ กีย่ วข้องกับจอมเวท
จ�ำนวนหนึง่
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เดิมทีเขาคิดจะใช้โอกาสนีก้ วาดหรูเสีย่ วนันออกจากบ้านและออกจาก
ตระกูลไป คิดไม่ถงึ ว่าเรือ่ งยังไม่ทนั เริม่ เขากลับฝังตัวเองลงไปในหลุมเสียก่อน
แล้ว
อาสามเห็นชิงโม่เหยียนจะพาหรูเสีย่ วนันเดินไปทางประตูใหญ่กร็ อ้ นใจ
รีบเดินเข้าไปขวางทางพวกเขาเอาไว้ "เสีย่ วนัน เธอก็ไม่รคู้ วามเกินไปแล้ว
พีช่ ายเธอหวังดีตอ่ เธอ กลัวว่าเธออายุนอ้ ย จะถูกผูช้ ายหลอก..."
"อวีซ่ โี ตกว่าหนูแค่ปเี ดียว เธอก�ำลังจะแต่งงานแล้ว หนูยงั เด็กอีกหรือ"
หรูเสีย่ วนันสะกดความคิดจะกลอกตาเอาไว้
"เธอไม่เคยเห็นโลกนีม้ ากนัก ดังนัน้ จึงไม่รถู้ งึ ความเลวร้ายของใจคน"
อาสามพยายามพูดเกลีย้ กล่อม
ความเลวร้ายของใจคน? หมายถึงตัวพวกคุณเองกระมัง
อาสามหันไปทางชิงโม่เหยียนด้วยท่าทีเคร่งขรึม "เสี่ยวนันถูกพ่อ
ของฉันรับเลีย้ งมาตัง้ แต่เด็ก เธอหนึง่ ไม่มชี าติกำ� เนิด สองไม่มที รัพย์สมบัติ
นายจะไม่ได้อะไรจากเธอเลย ฉันว่านายรีบไปจากเธอจะดีกว่า"
ชิงโม่เหยียนแววตาเย็นชา พูดสามค�ำออกมาด้วยเสียงราบเรียบ
"คุณเป็นใคร"
พูดมาตั้งนาน ที่แท้เขายังไม่รู้ว่าฉันเป็นใครหรือ อาสามหน้าตา
โกรธเกรีย้ ว "ฉันเป็นอาสามของหรูเสีย่ วนัน!"
"ไม่ถูกสิ" ชิงโม่เหยียนชะงักไปสักครู่ เหมือนก�ำลังครุ่นคิดอะไรอยู่
"เมือ่ ครูค่ ณ
ุ บอกเองว่า เธอถูกรับเลีย้ งตัง้ แต่เด็ก จะมีอาสามมาจากทีไ่ หนกัน"
"เธอถูกครอบครัวพวกเรารับเลีย้ ง ก็ถอื เป็นคนในครอบครัวพวกเรา
เธอต้องเรียกฉันว่าอาสามอยูแ่ ล้ว"
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"เธอถือเป็นคนในครอบครัวพวกคุณหรือ" ชิงโม่เหยียนทวนซ�ำ้ ค�ำพูด
เมือ่ ครูข่ องอีกฝ่ายหนึง่ รอบ
อาสามก�ำลังจะพยักหน้าบอกว่าใช่ ทันใดนั้นก็พบว่ามุมปากของ
ชิงโม่เหยียนมีรอยยิม้ เย็นชาอย่างประหลาดแฝงอยูด่ ว้ ย
ช้าก่อน! อาสามหรูเหวินฉินฉุกคิดขึ้นมาได้ เกือบไปแล้ว เมื่อครู่
เขาเกือบจะหลงกลของอีกฝ่ายแล้ว หากเขาหลุดปากยอมรับว่าหรูเสีย่ วนัน
เป็นคนในครอบครัวของเขา เรือ่ งมรดกหลังจากนีก้ จ็ ดั การได้ยากแล้ว
พอคิดถึงตรงนี้ เขาก็แค่นเสียงเอ่ยต่อ "นีเ่ ป็นเรือ่ งในครอบครัวของฉัน
ไม่เกีย่ วอะไรกับคนนอกอย่างนาย ฉันจะไม่ให้เธอถูกผูช้ ายอย่างนายหลอกได้
เด็ดขาด!"
เพิ่งสิ้นเสียงพูด เสียงชายชราคนหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหลัง "คุณชิง"
ทุกคนรวมถึงอาสามต่างหันมองไปตามเสียง เห็นเพียงมีคนสิบกว่าคน
เดินเข้ามาทางประตูใหญ่ คนทีเ่ ป็นผูน้ ำ� เป็นชายชรา ซึง่ ก็คอื ผูน้ ำ� ตระกูลมู่
ข้างกายชายชรามีลูกน้องติดตามมาไม่น้อย แม้แต่มู่ป๋อหลุนก็ยังสวม
ชุดเป็นทางการเดินติดตามอยูด่ า้ นข้าง
ชิงโม่เหยียนพยักหน้าให้อีกฝ่ายเล็กน้อยแล้วเรียกชื่อ "ผู้เฒ่ามู่"
หรูเสีย่ วนันเบือนหน้าไปทางชิงโม่เหยียน พยายามกลัน้ หัวเราะ ยังเรียก
'ผูเ้ ฒ่ามู'่ อีก หากจะนับเรือ่ งอายุแล้ว ชายชราควรจะเรียกชิงโม่เหยียนว่า
ปู่ทวดของปูท่ วดของปูท่ วดของปูท่ วด...จึงจะถูก
ผู้เฒ่ามู่เข้ามาทักทายชิงโม่เหยียนอย่างเป็นมิตร
"ท�ำไมเพิง่ มาถึงก็จะกลับเสียล่ะ" ชายชราแสร้งถามอย่างไม่เข้าใจ
ชิงโม่เหยียนยิม้ บางๆ "อยูท่ นี่ ไี่ ม่ได้รบั การต้อนรับ ก็ตอ้ งกลับก่อน"
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ผูเ้ ฒ่ามูส่ หี น้าเยือกเย็นขึน้ มาทันที "ไม่ตอ้ นรับคุณ คงเป็นคนตาบอด
แล้วกระมัง คุณเป็นแขกทรงเกียรติทแี่ ม้แต่ผมจะเชิญก็ยงั ยาก ก่อนหน้านี้
ถ้าไม่ได้คณ
ุ ช่วยเหลือ ตาแก่อย่างผมตอนนีจ้ ะมีเวลาว่างมาร่วมงานหมัน้
อะไรนีไ่ ด้อย่างไร"
คนของสมาคมเทียนตัง้ ซีเยวีย่ ในงานจ�ำนวนไม่นอ้ ยล้วนรูจ้ กั สกุลมู่
ไม่ชา้ ก็มคี นเข้ามาทักทายชายชรา
"ท่านนี้คือ..." มีคนสงสัยในตัวชิงโม่เหยียนอยู่นานแล้ว
ผู้เฒ่ามู่ยิ้มสดใส แตะไหล่ของชิงโม่เหยียน ดูสนิทสนมอย่างมาก
"ท่านนีค้ อื คุณชิง ถ้าไม่ได้เขาลงมือ ความยุง่ ยากของพวกเราครัง้ นี้
คงยากจะจัดการได้แล้ว"
เรือ่ งกระจกกักปีศาจของสกุลมูถ่ กู ท�ำลายถูกเล่าลือออกไปนานแล้ว
แต่ทุกคนไม่รู้รายละเอียดในเรื่องนี้ ต่อให้พวกเขาคิดจนสมองระเบิด
ก็ไม่มใี ครเดาได้วา่ กระจกกักปีศาจถูกคนท�ำลายไป ดังนัน้ พวกเขาจึงคิด
เพียงว่าชิงโม่เหยียนเป็นคนรุ่นหลังที่มีฝีมือยอดเยี่ยมเท่านั้น กอปรกับ
การพูดจาของชิงโม่เหยียนไม่ธรรมดา ท่าทีทดี่ สู ภุ าพแฝงความแข็งกร้าว
เอาไว้ดว้ ย คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยจึงเข้ามาพูดคุยด้วยความคิดจะดึงเข้าเป็นพวก
และลองหยัง่ เชิง
เพียงชั่วครู่ พวกเขาก็ทิ้งอาสามหรูเหวินฉินเอาไว้ด้านข้าง แม้แต่
หรูหรูฮุยเข้ามาพูดทักทายผู้เฒ่ามู่ก็ยังถูกมองข้ามไป
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488
ผู้เฒ่ามู่ดึงตัวชิงโม่เหยียนมานั่งตรงที่นั่งของแขกเหรื่อ หรูเสี่ยวนัน
ก็ขยับตามชิงโม่เหยียนไปด้วย เมือ่ เป็นเช่นนี้ พวกเขาจึงมีฐานะเป็นแขก
ในสายตาของคนอืน่
อาสามหรูเหวินฉินสีหน้าไม่สดู้ นี กั เขาถามลูกชายตัวเองเสียงเบาว่า
"พวกเขารูจ้ กั คนสกุลมูไ่ ด้อย่างไร"
"ได้ยนิ ว่าสกุลมูช่ ว่ งก่อนหน้านีเ้ จอปัญหาจัดการได้ยาก ต่อมาเชิญคน
มีฝมี อื มาช่วย...คิดไม่ถงึ ว่าจะเป็นผูช้ ายคนนัน้ " หรูหรูฮยุ แอบขบกราม แม้แต่
เขาก็ยงั คิดไม่ถงึ ว่าอีกฝ่ายจะรูว้ ชิ าเวทด้วย
"เสีย่ วนันเจ้าเด็กคนนีโ้ ชคดีจริง ตาเฒ่าจากไปแล้ว ยังมีคนมาช่วย
หนุนหลังเธออีก" อาสามพูดอย่างเคียดแค้น
หรูหรูฮยุ นิง่ เงียบไปครูห่ นึง่ "ไม่วา่ อย่างไร วันนีต้ อ้ งท�ำให้เธอคายทีด่ นิ
ผืนนัน้ ออกมาให้ได้"
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สองพ่อลูกลอบปรึกษาตกลงกัน ในตอนนี้งานหมั้นก็เริ่มต้นขึ้น
หนุม่ สาวคูห่ นึง่ ออกมาพบหน้าทุกคน หลังพิธผี า่ นไปก็เริม่ งานเลีย้ ง
คูห่ นุม่ สาวมายกเหล้าแสดงความขอบคุณทุกคน
ลูกสาวอาสามหรูอวีซ่ ยี มิ้ สดใสควงคูห่ มัน้ ของนาง ตอนมายกเหล้า
ทีโ่ ต๊ะแขกก็มองเห็นหรูเสีย่ วนันทันที
หรูเสี่ยวนันยิ้มให้นางอย่างมีมารยาทพลางพูดหนึ่งประโยคว่า
"ยินดีด้วย" จากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีก
หรูอวีซ่ ตี ะลึงงัน ดึงสติกลับมาไม่ได้อยูน่ าน จนกระทัง่ คูห่ มัน้ ข้างกาย
แตะตัวเธอ หรูอวีซ่ จี งึ หาเสียงของตัวเองเจอ "หรูเสีย่ วนัน ท�ำไมเป็นเธอได้"
หรูเสี่ยวนันยิ้มเศร้า "อาสามโทรศัพท์ตามให้ฉันมา"
หรูอวี่ซีเบ้ปาก พึมพ�ำประโยคหนึ่งเสียงเบา "ใครอยากให้มากัน"
ค�ำพูดนีห้ รูเสีย่ วนันได้ยนิ แล้ว แต่กลับยังอยูใ่ นความสงบ ทว่าคูห่ มัน้
กลับมีสหี น้าประหลาดใจ บรรดาแขกเหรือ่ ต่างก็สงสัยเช่นกัน
ผู้เฒ่ามู่มองไปทางหรูเสี่ยวนัน "พวกเธอไม่ใช่ญาติกันหรือ"
"เคยเป็น" หรูเสี่ยวนันพูดเสียงเรียบ "แต่หลังจากปู่เสีย...พวกเขา
ก็ไม่ยอมรับหนูแล้วค่ะ"
"เธอคิดว่าเธอเป็นใคร ก็แค่เด็กที่ป่เู ก็บมาเลี้ยงเท่านั้น..." หรูอวี่ซี
พูดได้เพียงครึง่ หนึง่ ก็รบั รูถ้ งึ ความผิดปกติในทันใด รวมถึงคูห่ มัน้ ของเธอด้วย
ทุกคนก�ำลังมองเธออยู่
มูป่ อ๋ หลุนยิม้ เย็นชาอยูด่ า้ นข้าง "เห็นทีเจ้าสาวคนใหม่คนนีจ้ ะได้รบั
การอบรมสัง่ สอนทีค่ อ่ นข้างแย่นะ"
หรูอวีซ่ สี หี น้าเปลีย่ นไป เดิมทีคดิ จะพูดโต้สกั สองสามประโยค แต่
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ตอนที่เธอมองเห็นหน้าตาของมู่ป๋อหลุนแล้วก็ปิดปากลงในทันที ดวงตา
สีนำ�้ เงิน มีเค้าเลือดผสม แค่เห็นหน้าตาท่าทีกร็ วู้ า่ ชาติกำ� เนิดไม่ธรรมดา
หรูอวีซ่ เี ชือ่ ว่าตนเองมองไม่พลาด
บรรยากาศในงานค่อนข้างอึดอัด ในตอนนีเ้ องหรูเสีย่ วนันเห็นอาสาม
หรูเหวินฉินกับลูกชายของเขาหรูหรูฮยุ เดินเบียดเข้ามา
ตอนทีผ่ เู้ ฒ่ามูเ่ ห็นอาสามของหรูเสีย่ วนันก็พดู ตามตรงว่า "คุณมาพอดี
เรื่องแย่เหล่านี้ของครอบครัวคุณแทบจะท�ำให้พวกเรางุนงงไปหมดแล้ว
เสีย่ วนันเป็นคนในครอบครัวของพวกคุณหรือไม่ วันนีค้ ณ
ุ ต้องพูดให้กระจ่าง
ต่อหน้าพวกเราสักหน่อย"
อาสามตะลึงไป เดิมทีเขาคิดจะทบทวนสักพัก รอให้ถึงโอกาส
เหมาะสมแล้วค่อยเปิดไพ่ใบสุดท้ายออกมา คิดไม่ถงึ ว่าผูเ้ ฒ่ามูจ่ ะเปิดไพ่
ใบสุดท้ายของเขาออกมาในทันที
อาสามมองหรูเสีย่ วนันแวบหนึง่ "วันนีเ้ ป็นวันมงคล ยังไม่พดู เรือ่ งนี้
กันดีกว่า"
ผูเ้ ฒ่ามูส่ า่ ยหน้า "ผมได้ยนิ มานานแล้วว่าหรูอโี จวรับเลีย้ งเด็กก�ำพร้าไว้
คนหนึง่ แต่วนั นีผ้ มได้ยนิ ไม่ใช่เพียงครัง้ เดียวว่าเสีย่ วนันไม่ใช่คนในครอบครัว
ของพวกคุณแล้ว หรูอโี จวตาเฒ่านัน่ แม้จะชอบดืม่ เหล้าเป็นชีวติ จิตใจ แต่
ก็ไม่ใช่คนไม่มคี วามรับผิดชอบ อย่างไรเสียผมก็นบั ว่าได้เคยรูจ้ กั กับเขา วันนี้
ขอถามเรือ่ งนีใ้ ห้ชดั เจน วันหน้าจะได้ไม่เกิดเรือ่ งยุง่ ยากขึน้ "
อาสามลังเลใจ หรูหรูฮุยเห็นว่าเรื่องราวมาถึงขั้นนี้แล้ว จึงจ�ำต้อง
เอ่ยปากพูดว่า "อันที่จริงเรื่องเป็นแบบนี้...เสี่ยวนันแม้จะเป็นเด็กที่ป่ผู ม
รับเลี้ยงไว้ แต่ตอนนี้ปู่ไม่อยู่แล้ว เธอกลับยึดทรัพย์สมบัติของปู่เอาไว้
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พวกเราสงสารทีเ่ ธอเป็นเด็กก�ำพร้า แต่เธอกลับไม่รจู้ กั ยางอายยึดทีด่ นิ ผืนนัน้
เอาไว้..."
"เหอะๆ" เสียงหัวเราะเย็นชาดังขึ้นด้านข้าง
หรูหรูฮยุ เงยหน้ามองไป เห็นเพียงมูป่ อ๋ หลุนจ้องมองเขาด้วยรอยยิม้
เย็นชา หรูหรูฮยุ ขมวดคิว้ ในใจแอบนึกสงสัย คนสกุลมูว่ นั นีแ้ สดงความสนใจ
ในตัวหรูเสีย่ วนันอย่างเห็นได้ชดั ไม่ใช่เพียงแค่ครัง้ เดียว หรือว่าหรูเสีย่ วนัน
จะมีความเกีย่ วพันอะไรกับพวกเขาด้วย
เขาคิดอย่างละเอียดสักครู่ก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ หรูเสี่ยวนัน
ต่อให้เคยติดตามปู่ไปรูจ้ กั ตระกูลในสมาคมเทียนตัง้ ซีเยวีย่ จ�ำนวนหนึง่ แต่
นางหนึง่ ไม่มฐี านะ สองไม่มคี วามสามารถ จะท�ำให้คนเหล่านัน้ ช่วยนาง
ได้อย่างไร
"เสีย่ วนันยึดทีด่ นิ ของหรูอโี จวผืนนัน้ ไว้อย่างนัน้ หรือ" ผูเ้ ฒ่ามูม่ องไปทาง
ชิงโม่เหยียน "คุณชิง เรือ่ งเป็นแบบนีจ้ ริงรึ"
ชิงโม่เหยียนหลุบตาลง ปิดบังแววเย็นเยือกในดวงตาเอาไว้
"เดิมทีวันนี้เป็นวันมงคล ผมไม่อยากพูด" เขาค่อยๆ หยิบของ
หลายอย่างออกมาจากอกเสื้อแล้วโยนลงบนโต๊ะ
มู่ป๋อหลุนหยิบขึ้นมา เห็นว่าเป็นหนังสือรับรองและเอกสารในการ
รับเลีย้ งหรูเสีย่ วนัน
"หรูอโี จวหลังจากตายแล้วทิง้ บ้านโบราณบนเขาให้แก่เสีย่ วนัน แต่
อาสามของนางเหมือนมีความเห็นต่างในเรือ่ งนี้ และไม่ยอมรับฐานะลูกเลีย้ ง
ของเสีย่ วนัน ก่อนหน้านีย้ งั หลอกให้เธอขายทีด่ นิ บนเขาให้แก่นายทุนทีด่ นิ "
ชิงโม่เหยียนชะงักไปเล็กน้อยแล้วหันหน้าไปทางทุกคน "ฮวงจุย้ ของ
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ทีด่ นิ ผืนนัน้ เป็นอย่างไร เชือ่ ว่าทุกท่านคงรูด้ แี ก่ใจ จะมองดูสถานทีท่ หี่ รูอโี จว
เฝ้าคุม้ ครองมาทัง้ ชีวติ ถูกคนท�ำลายไปแบบนีห้ รือ"
เสียงวิจารณ์ดงั ขึน้ ในทันที คนทีอ่ ยูใ่ นทีน่ สี้ ว่ นใหญ่แล้วเกีย่ วข้องกับ
สมาคมเทียนตัง้ ซีเยวีย่ ส�ำหรับเรือ่ งฮวงจุย้ ย่อมรูด้ ไี ม่นอ้ ย ส่วนเรือ่ งทีห่ รูอโี จว
เฝ้าสุสานโบราณมาทัง้ ชีวติ พวกเขาก็ลว้ นรูด้ เี ช่นกัน
"ขายให้นายทุนทีด่ นิ หรือ คิดถึงเงินจนบ้าไปแล้วกระมัง" ไม่รวู้ า่ ใคร
พูดประโยคนีอ้ อกมา
"ที่ผืนนั้น...ต่อให้หิวตายก็ขายไม่ได้นะ"
อาสามหรูเหวินฉินจ้องมองเอกสารบนโต๊ะ มองจนตาแทบแตก
"ไม่! เป็นไปไม่ได้ นี่เป็นของปลอม!"
มู่ป๋อหลุนยิ้มเย็นชาอีกครั้ง "น่าสนใจ ยังไม่ทันดูให้ดีก็บอกว่าเป็น
ของปลอม คุณรูไ้ ด้อย่างไร"
"เพราะพ่อผมไม่เคยไปท�ำเอกสารรับเลี้ยงบุตรมาก่อน!"
"อย่างนั้นคุณก็ยอมรับว่าเสี่ยวนันถูกพ่อคุณรับมาเลี้ยงแล้วสินะ"
มู่ป๋อหลุนถาม
อาสามพูดแข็งกร้าว "แต่...นี่เป็นเอกสารที่ท�ำขึ้นทีหลัง..."
ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "ในต�ำบลมีคนมากมายยืนยันได้ว่า
เสีย่ วนันถูกหรูอโี จวรับเลีย้ ง แม้จะเป็นเอกสารทีท่ ำ� ขึน้ ทีหลังก็มผี ล ในเมือ่
คุณไม่ยอมรับฐานะของเธอ วันนี้ก็พูดต่อหน้าทุกคนไปเลย วันหน้า
เสี่ยวนันกับสกุลหรูของพวกคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก"
อาสามบนหน้าผากมีเหงือ่ ผุด เขาคิดไม่ถงึ จริงๆ ว่าเรือ่ งจะกลายเป็น
แบบนี้ แค่เด็กก�ำพร้าคนหนึง่ วันนีเ้ ขาหานายทุนทีด่ นิ ไว้แล้วด้วย แค่รออีกครู่
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หาโอกาสสร้างความล�ำบากใจ บีบให้หรูเสี่ยวนันยอมปล่อยที่ดินผืนนั้น
ต่อหน้าทุกคน สุดท้ายเขาแค่อาศัยความเป็นผู้ใหญ่ให้เงินนางสักหน่อย
และไล่นางไปก็จบเรือ่ งแล้ว
"เธอ...เธอเป็น..." อาสามพูดอึกอัก
ในตอนนีเ้ อง ชิงโม่เหยียนก็หยิบแผ่นหยกเขียวชิน้ หนึง่ ออกมา มัน
มีขนาดแค่เพียงฝ่ามือ "บนนีส้ ลักพินยั กรรมของหรูอโี จวเอาไว้"
อาสามตะลึงงันไปโดยสิน้ เชิง พินยั กรรม...จะมีพนิ ยั กรรมได้อย่างไร!
การตายของพ่อเขามันเป็น...มันเป็น 'อุบัติเหตุ' ในสภาพการณ์แบบนั้น
จะทิง้ พินยั กรรมเอาไว้ได้อย่างไร
ผู ้ เฒ่ามู่ห ยิ บ แผ่ น หยกขึ้ น มาดู เห็ น บนนั้ น สลั ก อั ก ษรตั ว เล็ ก ไว้
ไม่กบี่ รรทัด ข้างหลังแผ่นหยกสลักชือ่ เต็มของหรูอโี จวเอาไว้อย่างเด่นชัด
"ตาเฒ่าขี้เมานี่ทิ้งพินัยกรรมไว้บนนี้ด้วยหรือ" ผู้เฒ่ามู่ส่ายหน้า
"มีแต่เขาที่คิดออกมาได้"
อันที่จริงไม่เพียงแค่อาสามกับลูกชายของเขาที่ตะลึงไป แม้แต่
หรูเสี่ยวนันเองก็ตะลึงไปเช่นกัน ปู่ของนางจะทิ้งพินัยกรรมที่สลักไว้
บนแผ่นหยกได้อย่างไร และนางยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยด้วย
ชิงโม่เหยียนรับรูถ้ งึ แววตาของนางทีม่ องมา ดังนัน้ จึงยิม้ บางๆ ให้นาง
เขาไม่มที างบอกนางหรอกว่าได้แผ่นหยกนีม้ าอย่างไร
ตอนทีอ่ ยูแ่ คว้นเยีย่ ซย่า ก่อนทีเ่ ขาจะเข้าไปในสุสานโบราณ ผูเ้ ฒ่า
หรูหยวนตั้งใจสลักแผ่นหยกชิ้นนี้แล้วมอบให้เขา เห็นทีอีกฝ่ายคงรู้จัก
ลูกชายตัวเองดีวา่ มีนสิ ยั อย่างไร
ชิงโม่เหยียนหันแผ่นหยกไปทางอาสามหรูเหวินฉิน
39

ข้ า เป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งของศาลต้ า หลี่ 6

"บนนี้เขียนไว้อย่างชัดเจน ที่ดินผืนนั้นให้หลานสาวที่เขารับเลี้ยง
หรูเสี่ยวนันเป็นคนรับมรดก เรื่องเป็นแบบนี้ คุณคงพอใจแล้วกระมัง"
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489
ต่อหน้าทุกคน ชิงโม่เหยียนหยิบพินัยกรรมของหรูอีโจวออกมา
อาสามคิดจะตอบโต้ แต่ข้างกายหรูเสี่ยวนันตอนนี้ไม่ได้มีเพียง
ชิงโม่เหยียนคอยปกป้อง ยังมีผู้เฒ่ามู่เป็นผู้น�ำ และทางฝ่ายตระกูล
ในสมาคมเทียนตัง้ ซีเยวีย่ เหล่านัน้ ล้วนเอนเอียงไปทางหรูเสีย่ วนัน
อาสามมีสีหน้าโกรธเกรี้ยวเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวขาวซีด นี่เขาต้องปล่อย
มรดกมูลค่ามหาศาลแบบนี้ไปจริงๆ หรือ ตอนที่ตาเฒ่ายังอยู่ดื้อรั้นมาก
ไม่ยอมปล่อยมือจากทีด่ นิ ผืนใหญ่นนั้ ไม่คาดคิดว่าเมือ่ พวกเขามีโอกาส
ก็ถกู คนขัดขวางอีก
"ต่อให้ บ นพิ นั ย กรรมระบุ ไ ว้ ว ่ า ที่ ดิ น ผื น นี้ ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ สี่ ย วนั น แต่
ความคิดเดิมของพ่อผมคืออยากให้คนปกป้องดูแลที่ดินผืนนี้แทนเขา
เสีย่ วนันแม้จะเรียนวิชาเวทมาเช่นกัน แต่ถงึ ตอนนีเ้ ธอยังไม่ได้ผา่ นการสอบ
หนังสือรับรองคุณสมบัตจิ อมเวทเลย จะรักษาทีน่ นั่ ให้ดไี ด้อย่างไร"
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อาสามเห็นว่าเรื่องราวมาถึงขั้นที่ไม่อาจกู้สถานการณ์ได้แล้ว จึง
ตัดสินใจใช้เรือ่ งทีห่ รูเสีย่ วนันยังไม่มคี ณ
ุ สมบัตขิ องจอมเวทมาอ้าง
"ถ้าเป็นพวกอาก็รักษาให้ดีได้หรือ" หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวย้อนถาม
กลับไปทันที "พี่ชายเองก็ไม่มีหนังสือรับรอง ซ�้ำยังถูกปู่ไล่ลงจากเขาอีก
ไม่ใช่หรือไร"
หรูหรูฮยุ ขบกรามแน่น หากไม่ใช่เพราะอยูต่ อ่ หน้าทุกคน เขาอยากจะ
ตบอีกฝ่ายไปสักฉาดเลยจริงๆ จะได้ทำ� ให้เด็กบ้านัน่ หุบปาก สิง่ ใดไม่ควรพูด
ดันพูดขึน้ มา นางตัง้ ใจหาเรือ่ งเขาแท้ๆ
ชิงโม่เหยียนเก็บเอกสารหลักฐานบนโต๊ะแล้วพูดช้าๆ "พูดแบบนี้
ขอเพียงเสีย่ วนันได้รบั หนังสือรับรองคุณสมบัตจิ อมเวทพวกคุณก็จะหุบปาก
แล้วใช่ไหม"
อาสามสีหน้าโกรธเกรีย้ วเอ่ยตอบว่า "น่าเสียดายทีเ่ ธอเป็นคนค่อนข้าง
โง่ทมึ่ เกรงว่าผ่านไปหลายปีกย็ งั สอบไม่ผา่ น"
"เรื่องนี้ไม่ต้องให้คุณเป็นห่วงแล้ว" ชิงโม่เหยียนเก็บของเสร็จแล้ว
ก็กล่าวลาผูเ้ ฒ่ามู่
ผู้เฒ่ามู่เหมือนยังไม่หมดสนุก จึงลองรั้งตัวพวกเขาเอาไว้ แต่
ชิงโม่เหยียนกลับดึงดันพาหรูเสี่ยวนันออกจากโรงแรมมาก่อน
หลังเดินออกจากประตูใหญ่โรงแรมแล้ว หรูเสีย่ วนันจึงกระซิบถามว่า
"ท่านคิดจะให้ขา้ ไปสอบคุณสมบัตจิ อมเวทจริงหรือ"
ชิงโม่เหยียนเลิกคิ้วขึ้น "เจ้าไม่อยากไปหรือ"
"อยากเป็นเรือ่ งหนึง่ จะสอบผ่านได้หรือไม่เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ " หรูเสีย่ วนัน
ท�ำหน้าเศร้า "ได้ยนิ ว่ายากมาก"
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"กลัวอะไร" ชิงโม่เหยียนเปิดประตูรถ แล้วยัดตัวนางเข้าไปในรถ
"มีข้าอยู่ไม่ใช่หรือ"
หรูเสี่ยวนันเหม่อมองไปที่เขา "ท่าน?"
"ข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าได้"
หรูเสีย่ วนันอ้าปากกว้าง แล้วส่งเสียงดังอย่างตกใจออกมา "หา?!"
ชิงโม่เหยียนหัวเราะเสียงดัง รถสปอร์ตเคลือ่ นออกจากประตูโรงแรม
กลับถึงในต�ำบล ชิงโม่เหยียนก็น�ำหยกโบราณจากร้านอวี้ซั่นขึ้นเขาไป
จ�ำนวนไม่นอ้ ย เพือ่ ให้นางสลักมนตร์ลงไปบนนัน้
"ท่านเตรียมจะไปสอบหนังสือรับรองคุณสมบัตจิ อมเวทกับข้าจริงหรือ"
แม้จะมาถึงตอนนีแ้ ล้ว แต่หรูเสีย่ วนันก็ยงั คงไม่อยากจะเชือ่
ชิงโม่เหยียนก้มหน้าพลิกอ่านหนังสือทีห่ รูอโี จวทิง้ เอาไว้ ไม่ได้เงยหน้า
ขึน้ มายามทีเ่ อ่ยตอบนาง "ข้าเคยถามผูเ้ ฒ่ามู่ เขาบอกว่าฤดูใบไม้รว่ งปีนี้
จะมีโอกาสหนึง่ ครัง้ ถ้าพลาดไปต้องรออีกห้าปี เจ้าคงไม่อยากรอไปอีกห้าปี
ใช่หรือไม่"
หรูเสีย่ วนันพยักหน้าอย่างจนใจ นางไม่อยากเกีย่ วพันเรือ่ งทีด่ นิ ผืนนัน้
กับพวกอาสามไปอีกห้าปี
"แต่ขา้ กลัวว่าจะสอบผ่านได้ยาก..." หรูเสีย่ วนันไม่มนั่ ใจอย่างเห็นได้ชดั
"อย่างไรก็ยงั อีกระยะหนึง่ จึงจะถึงการสอบ เจ้าลองเตรียมตัวก่อน"
ชิงโม่เหยียนไม่อยากกดดันนางมากเกินไป
"จริงสิ ข้ารับปากทางสกุลมูไ่ ว้แล้ว เอามนตร์ปลุกสีส่ ตั ว์เทพให้พวกเขา
เจ้าเขียนมนตร์ออกมาก็พอ อีกสองสามวันพวกเขาจะส่งคนมาเอา"
"ท่านรับปากพวกเขาแล้วหรือ" หรูเสี่ยวนันตกใจ
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"ไม่อย่างนัน้ เจ้าคิดว่าในงานหมัน้ ลูกสาวอาสามของเจ้าเหตุใดพวกเขา
จึงพยายามลงแรงเพียงนัน้ "
ย้อนคิดถึงตอนนัน้ แม้แต่มปู่ อ๋ หลุนยังช่วยนางพูดจริงๆ หรูเสีย่ วนัน
ก็ยมิ้ ออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ เพือ่ ให้ได้มนตร์ปลุกเรียกนี้ สกุลมูก่ ท็ มุ่ สุดตัว
เช่นกัน
"สกุลมู่มีสี่สัตว์เทพปกป้องหรือ" หรูเสี่ยวนันเอียงคอคิดไม่ตก "ข้า
จ�ำได้วา่ ในสุสานโบราณของพวกเราสลักรูปสีส่ ตั ว์เทพปกป้องเอาไว้ ตระกูล
ของพวกเขาก็มเี ช่นกันหรือ"
"เรื่องนี้...ใครจะรู้ล่ะ" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "พูดยาก"
หรูเสี่ยวนันขมวดคิ้ว เท้าคางและจมอยู่กับการใช้ความคิด
ตรงระเบียงทางเดินนอกหน้าต่างแขวนคอนเกาะนกไว้คอนหนึ่ง
บนนัน้ มีนกกุย่ เชอทีข่ นหลุดหมดตัวยืนเกาะอยู่ มันก�ำลังรับแสงแดดและ
ส่งเสียงร้องท�ำลายบรรยากาศอยู่
"ชิงโม่เหยียน" หรูเสี่ยวนันดวงตาเปล่งประกายขึ้นในทันที
"มีอะไร"
"ข้าจ�ำได้วา่ ตอนทีอ่ ยูแ่ คว้นเยีย่ ซย่า ผูเ้ ฒ่าหรูหยวนเคยบอกว่าท่านเป็น
เทพดารามังกรเขียวใช่หรือไม่"
"อืม มีเรื่องนี้จริง"
หรูเสีย่ วนันขยับใบหน้าเล็กไปตรงหน้าเขา "ครัง้ ก่อนท่านบอกข้าว่า
รูปภาพทีเ่ กิดบนแขนซ้ายของท่านคือปลาหัวมังกร"
"เจ้าอยากจะพูดอะไรกันแน่" ชิงโม่เหยียนจ้องมองดวงตาเปล่งประกาย
ของนาง
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"บางทีทา่ นอาจจะเป็นเทพดารามังกรเขียวจริงๆ ก็ได้ เพียงแต่วา่ ตอนนี้
พลังของท่านยังไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงยังเป็นมังกรทีไ่ ม่สมบูรณ์"
ชิงโม่เหยียนริมฝีปากมีรอยยิ้ม "ท�ำไมเจ้าจึงคิดแบบนี้"
"ท่านดูสิ" นางงอนับนิ้วตัวเอง "ปูบ่ อกข้าว่าในสุสานโบราณมีเทพ
ที่คอยปกป้องตระกูลของพวกเรา จากนั้นข้าไปที่สุสานโบราณ ท่านก็
ปรากฏตัว ดังนั้นหมายความว่าท่านก็คือเทพที่คอยปกป้องตระกูลของ
พวกเราไงล่ะ"
ชิงโม่เหยียนยิ้ม "เจ้าผิดแล้ว"
"อะไรผิดหรือ"
"ที่ข้าจะปกป้องไม่ใช่ตระกูลของพวกเจ้า" ชิงโม่เหยียนวางหนังสือ
ในมือลง ยืน่ มือไปลูบแก้มของนางเบาๆ "ทีข่ า้ จะปกป้อง มีเพียงเจ้าคนเดียว
เท่านัน้ "
หรูเสี่ยวนันยิ้มจนตายกโค้ง
"ได้รู้จักท่านช่างดีจริง" เด็กไร้เดียงสาบางคนพูดทอดถอนใจ
ชิงโม่เหยียนนิง่ เงียบไม่พดู จา แท้จริงแล้วค�ำพูดนีค้ วรจะให้เขาเป็น
คนพูด ทัง้ ทีเ่ ป็นสองโลกทีแ่ ตกต่างกัน เขากลับได้พบนาง
ช่างดีจริง
ในเวลาไม่นานชิงโม่เหยียนก็รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการสอบคุณสมบัติ
จอมเวทได้จำ� นวนมาก ทุกวันเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่จดั การกับอีเมล
เสวียนจีจ้ ะส่งอาหารสดและของจ�ำนวนหนึง่ ทีช่ งิ โม่เหยียนต้องการ
ขึน้ มาบนเขาวันเว้นวัน
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ในวันนี้ ตอนที่เสวียนจี้ขึ้นเขามาก็ได้พาแขกจากสกุลมู่มาด้วย
"มูป่ อ๋ หลุน? นายมาได้ยงั ไง" หรูเสีย่ วนันใส่ผา้ กันเปือ้ นสีชมพูผนื เล็ก
เอาไว้ ก�ำลังดูวัตถุดิบอาหารกลางวันอยู่ตรงระเบียงทางเดิน ในมือถือ
เนือ้ หมูสามชัน้ ชิน้ หนึง่ ทีเ่ พิง่ เอาออกมาจากในตูเ้ ย็น
มูป่ อ๋ หลุนเห็นความมันเต็มมือของนางก็เบ้ปากเหยียด "คิดไม่ถงึ ว่า
เธอจะเป็นผูห้ ญิงแบบนี"้
เจ้าบ้านี่ เพิ่งมาถึงก็พูดกวนแบบนี้ออกมาเสียแล้ว!
หรูเสีย่ วนันอยากจะโยนหมูสามชัน้ ใส่หน้าเขาสักที แท้จริงแล้วตอนที่
นางดึงสติคนื มาได้กพ็ บว่าตัวเองท�ำแบบนัน้ ไปแล้วจริงๆ หมูสามชัน้ หายไป
จากมือของนางเสียแล้ว
มูป่ อ๋ หลุนยืนอยูใ่ นลานบ้าน เชิดหน้าขึน้ ร่างกายยังคงรักษาความสง่า
และสุภาพทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเขาไว้ได้ แต่บนหน้าของเขากลับมีหมูสามชัน้
ติดอยูช่ นิ้ หนึง่
นกกุย่ เชอไร้ขนทีอ่ ยูบ่ นคอนเกาะอ้าปากกว้าง ส่งเสียงหัวเราะแหลมสูง
ออกมา
"ก๊ากๆๆ..." นั่นเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิง ประกอบกับรูปลักษณ์
ภายนอกที่เหมือนตุ๊กตาไก่ยางของนกกุ่ยเชอนั้นดูแล้วประหลาดอย่าง
เห็นได้ชดั
"หรูเสีย่ วนัน เธออยากตายหรือ!" มูป่ อ๋ หลุนหยิบหมูสามชัน้ แช่แข็ง
บนหน้าออกมาแล้วตะคอกใส่นางอย่างโกรธเกรีย้ ว
หรูเสีย่ วนันท�ำหน้าใสซือ่ "พูดไปแล้วนายอาจจะไม่เชือ่ หมูสามชัน้
เป็นคนลงมือเองนะ"
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490
หลังจากมูป่ อ๋ หลุนล้างหน้าแล้วก็มานัง่ อยูใ่ นห้องหนังสือของชิงโม่เหยียน
เขายังจงใจขอกาแฟ พอเห็นหรูเสี่ยวนันกุลีกุจอเตรียมกาแฟและของว่าง
มาให้ อารมณ์จงึ ดีขนึ้ มากอย่างไร้สาเหตุ พอดืม่ กาแฟไปหนึง่ อึก มูป่ อ๋ หลุน
ก็ทนไม่ไหวขมวดคิว้ ขึน้ มา
"ไม่อร่อยเลย นี่เป็นแบบส�ำเร็จรูปสินะ"
ชิงโม่เหยียนวุ่นวายท�ำงานของตนเองอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ไม่ได้
เงยหน้าขึน้ มา เหมือนไม่ได้ยนิ ค�ำพูดของเขา
มู่ป๋อหลุนวางถ้วยลงอย่างไม่พอใจ แล้วมองส�ำรวจอย่างละเอียด
"ถ้วยก็ไร้รสนิยมมาก"
ชิงโม่เหยียนยังคงไม่พูดอะไร
"นี่ คุณหูหนวกหรือ" มู่ป๋อหลุนทนไม่ไหวพูดประชดออกมา
"นายมาเอามนตร์ไม่ใช่หรือ ของอยูท่ นี่ ี่ ได้แล้วก็รบี ไป" ชิงโม่เหยียน
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โยนม้วนกระดาษออกมาม้วนหนึง่
มูป่ อ๋ หลุนยืน่ มือไปรับเอาไว้อย่างตกใจ "ของส�ำคัญแบบนีค้ ณ
ุ โยน
ส่งเดชได้ยงั ไง"
ชิงโม่เหยียนเงยหน้าขึน้ มองด้วยสายตาเรียบเฉย "ไม่มพี ลังเวท มันก็
ไม่มคี วามส�ำคัญอะไร"
ค�ำพูดนี้ฟังแล้วเสียดแทงหูอย่างมาก มู่ป๋อหลุนรู้สึกว่าอีกฝ่ายก�ำลัง
พูดสะท้อนถึงฐานะของเขาอยู่ ออกจากบ้านสกุลมูแ่ ล้ว เขาก็ไม่มคี วามส�ำคัญ
อะไรเลยจริงๆ
"คุณนี่มัน...น่ารังเกียจมาก" มู่ป๋อหลุนขบกรามเอ่ย
"ก็เหมือนกันล่ะ" ชิงโม่เหยียนสีหน้าเรียบเฉย "ฉันเองก็รงั เกียจนาย"
"ไม่เข้าใจเลยจริงๆ หรูเสี่ยวนันท�ำไมถึงถูกใจคนแบบคุณได้"
"อย่างนั้นหรือ" ชิงโม่เหยียนตอบด้วยเสียงเรียบเฉย
ยามนี้เองนกกุ่ยเชอบนคอนเกาะนอกหน้าต่างหัวเราะขึ้นมาทันใด
เสียงก๊ากๆ ทัง้ ดังและแหลมสูง
"หนวกหูจริง ถ้าเป็นผมคงเด็ดหัวมันลงมานานแล้ว" มู่ป๋อหลุน
หาที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยความโกรธเกรี้ยว
"มันเหลือแค่หัวสุดท้ายแล้ว นายคิดจะท�ำอะไรมันอีก" ค�ำพูด
ประโยคเดียวของชิงโม่เหยียนท�ำให้มู่ป๋อหลุนพูดไม่ออกไปทันที
นกกุย่ เชอยังคงหัวเราะก๊าก ปากยังคงพูดซ�ำ้ ไม่หยุดว่า "หัวเดียว...
หัวเดียว...หัวเดียว..."
มู่ป๋อหลุนรู้สึกว่าหากเขาอยู่ต่อไปคงเป็นบ้าแน่นอน
หลังจากเก็บม้วนกระดาษดีแล้ว มูป่ อ๋ หลุนเพิง่ ลุกขึน้ ยืน ชิงโม่เหยียน
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ก็ถามออกมาในทันใด "ใครเป็นคนพูดเรื่องที่ในหนังสือของเสี่ยวนัน
มีมนตร์ปลุกสี่สัตว์เทพออกไป นายหรือ"
"ไม่..." มู่ป๋อหลุนตกใจ "ไม่ใช่ผม"
สายตาชิงโม่เหยียนมองข้ามหน้าจอคอมพิวเตอร์และมองมาทางเขา
"พีช่ ายของนายหรือ"
มูป่ อ๋ หลุนพยักหน้า "ผมคิดว่าใช่" เรือ่ งเกีย่ วกับหรูเสีย่ วนันและหนังสือ
สองเล่มนัน้ เขาบอกพีช่ ายของเขาเพียงคนเดียว
ชิงโม่เหยียนหรี่ตาลง "ดูท่านายเชื่อใจเขามาก"
"แน่นอนอยู่แล้ว ฝีมือด้านวิชาเวทของพี่ใหญ่ผมยอดเยี่ยมที่สุด
ในตระกูลของพวกเรา ผมนับถือเขามาก" มู่ป๋อหลุนไม่ปิดบังความคิด
ตามจริงของเขาแม้แต่นอ้ ย
ชิงโม่เหยียนมองเขาอย่างเงียบๆ ประกายวาววับในดวงตาท�ำให้
มูป่ อ๋ หลุนรูส้ กึ กลัว
"ท�ำไมใช้สายตาแบบนี้มองผม" มู่ป๋อหลุนจ้องเขาอย่างระวังตัว
"ฉันก�ำลังคิดว่า ดูท่าแล้วนายก็ไม่ได้ฉลาดเท่าใดนัก"
"คุณ..."
พอเห็นว่าระดับความโกรธของมูป่ อ๋ หลุนจะเต็มอีกแล้ว ชิงโม่เหยียน
จึงยิ้มบางๆ "เดิมทีฉันไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ แต่เสี่ยวนันปีนี้จะเข้าร่วมสอบ
หนังสือรับรองคุณสมบัตจิ อมเวท ได้ยนิ ว่านายก็จะไปเหมือนกัน"
"หรูเสี่ยวนันจะไปเหมือนกันหรือ" มู่ป๋อหลุนตกใจมาก "แล้ว..."
ในใจเกิดความรูส้ กึ ยินดีบางอย่างขึน้ มาอย่างไร้สาเหตุ ชิงโม่เหยียน
คิดจะไหว้วานให้เขาดูแลหรูเสีย่ วนันหรือเปล่า...หึ ฝันไปเถอะ เขาควรจะ
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ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด จากนัน้ รอให้อกี ฝ่ายมาขอร้องตัวเอง ด้วยจิตใต้สำ� นึก
มูป่ อ๋ หลุนคิดใคร่ครวญเช่นนัน้ แล้วก็ยดื อกขึน้ มา
ชิงโม่เหยียนเพียงมองก็เห็นทะลุถึงความคิดของเขาแล้ว "นาย
อย่าดีใจเร็วเกินไป ฉันก็ไปเหมือนกัน"
มูป่ อ๋ หลุนอึง้ งันไปโดยสิน้ เชิง "คุณ...คุณยังไม่มหี นังสือรับรองอีกหรือ"
โอ้สวรรค์ สวรรค์ยงั มีความยุตธิ รรมอยูห่ รือไม่ เจ้าหมอนีย่ งั ไม่มแี ม้แต่
หนังสือรับรองคุณสมบัติจอมเวท ก็ช่วยตระกูลของพวกเขาก�ำจัดปีศาจ
ทีอ่ าละวาดในเมืองได้สำ� เร็จแล้ว สิง่ ทีเ่ ขาคิดว่าแม้แต่พใี่ หญ่กบั พ่อของเขา
ยังท�ำไม่ได้ แต่เจ้าหมอนีก่ ลับท�ำส�ำเร็จได้อย่างง่ายดาย
ชิงโม่เหยียนพูดอย่างไม่ใส่ใจว่า "หนังสือรับรองส�ำหรับฉันแล้วมีกไ็ ด้
ไม่มกี ไ็ ด้ ฉันแค่ไปเป็นเพือ่ นเธอเท่านัน้ "
"แล้วคุณจะให้ผมท�ำอะไร" ในที่สุดมู่ป๋อหลุนก็รู้แล้วว่าชายหนุ่ม
ตรงหน้าแม้จะน่ารังเกียจ แต่เป็นคนทีม่ คี วามสามารถมาก มินา่ เล่าก่อนจะ
มาทีน่ ี่ ปู่ของเขาจึงก�ำชับหลายครัง้ ว่าอยากให้เขาผูกมิตรกับชิงโม่เหยียน
เอาไว้ให้ดี
ทีแ่ ท้พวกเขาก็จะเข้าร่วมสอบด้วย หากเขาไปพร้อมกับคนแบบนีไ้ ด้...
โอกาสทีจ่ ะส�ำเร็จก็มมี ากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั หากเป็นแบบนี้ เขาก็ไม่ตอ้ งกังวล
ปัญหาทีว่ า่ ถ้าสอบไม่ผา่ นจะกลับบ้านไม่ได้แล้ว
"ฉันอยากให้นายรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบจอมเวทหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิบปีที่ผ่านมานี้" ชิงโม่เหยียนพูด
"ไม่มีปัญหา" มู่ป๋อหลุนมีพลังขึ้นมาทันที ด้วยเส้นสายของตระกูล
พวกเขา การค้นหาสิง่ เหล่านีไ้ ม่ยาก
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"แต่ว่า..." มูป่ ๋อหลุนพูดอย่างล�ำพอง "ท่าทางการขอร้องของคุณ
ช่างแปลกเสียจริง"
"ฉันไม่ได้ขอร้องนาย" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเย็นชา "ฉันก�ำลังช่วยนาย
อยู"่
"บางทีควรจะพูดว่าช่วยเหลือซึง่ กันและกันจึงจะถูก อย่างน้อยสิง่ ที่
ค้นมาได้มปี ระโยชน์ชว่ ยพวกคุณได้ ก็ควรต้องแสดงความขอบคุณผมบ้างสิ"
"ไม่สิ" ชิงโม่เหยียนสิบนิ้วประสานกัน กระดกมุมปากขึ้นด้วยท่าที
สง่างาม "ไม่มนี าย ฉันก็คน้ หาสิง่ เหล่านีไ้ ด้เช่นกัน ก็แค่เสียเวลามากขึน้ หน่อย
แต่นายครัง้ นีถ้ า้ ไม่มฉี นั ...ต้องตายอย่างไม่นา่ ดูแน่นอน"
เขาพูดอย่างตรงไปตรงมาและแข็งกระด้างยิง่ จนไม่เหลือทีย่ นื ให้กบั
อีกฝ่ายแม้แต่นอ้ ย
จิตใจของมู่ป๋อหลุนได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เขา
อยากจะระเบิดอารมณ์มาก แต่ทำ� ได้แค่กำ� ม้วนกระดาษในมือเอาไว้ และ
สะกดไฟโกรธกลุม่ นีล้ งไป
"คุณชิง การอวดดีเกินไปเท่ากับเป็นการฆ่าตัวเอง"
ชิงโม่เหยียนพยักหน้าเบาๆ "เชือ่ ว่าพวกเราจะได้เห็นค�ำตอบในไม่ชา้ "
มู่ป๋อหลุ น เดิ ม ที คิ ด จะตอบโต้ อี ก ฝ่ายสั ก สองสามประโยค แต่
ในตอนนีเ้ อง หรูเสีย่ วนันก็ยนื่ หน้าเข้ามาจากนอกหน้าต่าง
"ชิงโม่เหยียน อาหารกลางวันเสร็จแล้วนะ ข้าท�ำหมูสามชัน้ น�ำ้ แดง
มูป่ อ๋ หลุนจะอยูก่ นิ ข้าวด้วยกันก่อนค่อยกลับหรือเปล่า"
มูป่ อ๋ หลุนในใจไม่อยากอยูน่ กั แต่ใครจะรูว้ า่ ปากกลับพูดออกมาว่า
"ได้"
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ชิงโม่เหยียนมองมาด้วยสายตาเหยียดหยาม
ถูกต้อง เป็นสายตาเหยียดหยาม แม้แต่มปู่ อ๋ หลุนเองก็ยงั เหยียดหยาม
ตัวเองเลย ก็แค่อาหารกลางวันหนึ่งมื้อ ปกติเขาจะกินอาหารตะวันตก
ไม่ได้อยากกินหมูสามชั้นน�้ำแดงอะไรนั่นหรอก และตอนที่เขาเพิ่งมาถึง
การพบหน้ากันครัง้ แรกระหว่างเขากับหมูสามชัน้ ก็ไม่นา่ พิสมัยเท่าไร
พอไปที่ห้องครัว เพิ่งเข้าประตูก็ได้กลิ่นหอมกรุ่นโชยมา
"ดูเหมือนข้าจะใส่น�้ำตาลมากเกินไป" หรูเสี่ยวนันนิ่วหน้า ก�ำลัง
กระซิบพูดกับชิงโม่เหยียน
"จริงหรือ ข้าขอชิมหน่อย" ชิงโม่เหยียนโน้มตัวเข้ามา หรูเสี่ยวนัน
ใช้ตะเกียบคีบหมูสามชัน้ น�ำ้ แดงชิน้ หนึง่ ใส่เข้าปากของเขา
"เป็นอย่างไรบ้าง" นางจ้องสีหน้าของชิงโม่เหยียนตาไม่กะพริบ ท่าทาง
ของหรูเสีย่ วนันราวกับว่าทัง้ โลกนีเ้ หลือเพียงคนตรงหน้านางคนนีเ้ ท่านัน้
มู่ป๋อหลุนรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมาก พวกเขาสองคนไม่เหมือนคู่รัก
กันเลย แต่วา่ ...เหมือนสามีภรรยาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันมานานหลายปี
ชิงโม่เหยียนพยักหน้า บนใบหน้าของหรูเสีย่ วนันปรากฏรอยยิม้ โล่งอก
ขึน้ มาทันที
ให้ตายเถอะ ก็แค่เรือ่ งน�ำ้ ตาลมากน�ำ้ ตาลน้อยไม่ใช่หรือ ท�ำให้นาง
ตืน่ เต้นมากอย่างนีเ้ ชียวหรือไร
มูป่ อ๋ หลุนหยิบตะเกียบขึน้ มา แล้วยัดเนือ้ หมูชนิ้ หนึง่ เข้าปากอย่างแรง
น�ำ้ จากเนือ้ ทีเ่ ข้มข้นมีรสหวานผสมกับเครือ่ งปรุง กระจายไปทัว่ ปากของเขา
ในพริบตา มูป่ อ๋ หลุนตกตะลึงอยูต่ รงนัน้ รสชาติแบบนีจ้ งึ จะเป็น 'รสชาติ
ของบ้าน' เป็นความรูส้ กึ ละเอียดอ่อนทีร่ า้ นอาหารตะวันตกอันหรูหราและ
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อาหารทีป่ ระณีตนัน้ ไม่อาจมอบให้เขาได้
ตรงระเบียงทางเดิน เจ้าหมาโง่แลบลิ้นสูดกลิ่นหอมอย่างละโมบ
ส่ายหางรอคอยว่าจะได้เนือ้ สักชิน้ นกกุย่ เชอยังคงส่งเสียงร้องประหลาด
บนคอนเกาะทีอ่ ยูไ่ กลออกไป แต่เสียงไม่เสียดหูมากอย่างนัน้ แล้ว
มู่ป๋อหลุนรู้สึกขึ้นมาในทันใด สถานที่เล็กในชนบทแบบนี้ก็ไม่เลว
หากเป็นไปได้ เขาก็ยนิ ดีจะอยูท่ นี่ ี่ พูดคุยหรือต่อปากต่อค�ำกับคนไร้เดียงสา
อย่างหรูเสีย่ วนันคนนี้
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491
กินอาหารกลางวันในบ้านโบราณเสร็จแล้ว มูป่ อ๋ หลุนก็ขบั รถกลับไป
รถยนต์เพิง่ ออกจากต�ำบล มูป่ อ๋ หลุนก็หยิบมือถือออกมา แล้วโทรไปทีเ่ บอร์
ของพีช่ ายเขา
"พี่ใหญ่ ผมได้มนตร์มาแล้ว ก�ำลังกลับไป"
"นายดูละเอียดหรือยัง ไม่มีปัญหาใช่ไหม" ปลายสายโทรศัพท์
เสียงของมู่ซื่ออวี่แฝงความรอบคอบของเขาอย่างที่เคย
มูป่ อ๋ หลุนชะงักไป เขาไม่ได้คลีม่ ว้ นกระดาษออกมาดูกอ่ น เขาเชือ่ มัน่
ในตัวชิงโม่เหยียน แม้จะไม่ชอบขีห้ น้าอีกฝ่ายนัก ทว่าชิงโม่เหยียนคนนัน้
คงไม่เสียเวลามาเล่นลูกไม้อะไรในเรือ่ งนีห้ รอก
"วางใจได้ ผมดูแล้ว ไม่มีปัญหา" มู่ป๋อหลุนตอบกลับ
"อย่างนั้นก็ดี" มู่ซื่ออวี่ท่ีอยู่ปลายสายอีกฟากโล่งอก "ครั้งนี้อย่าให้
ผิดพลาด ไม่อย่างนัน้ พ่อต้องโกรธอีกแน่นอน"
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มู่ป๋อหลุนหัวเราะอย่างจนใจ จากนั้นก็ตัดสายไป
ณ คฤหาสน์สกุลมู่
มูซ่ อื่ อวีจ่ บการสนทนากับมูป่ อ๋ หลุนแล้วพูดกับพ่อและปู่ทอี่ ยูใ่ นห้องว่า
"ทุกอย่างราบรืน่ ดี ป๋อหลุนเอาของทีพ่ วกเราต้องการกลับมาแล้ว"
ผู้เฒ่ามู่ถอนหายใจยาว "เขาท�ำงานส�ำเร็จได้เสียที"
"อย่างนัน้ ผมออกไปก่อนนะครับ" มูซ่ อื่ อวีถ่ อยออกไปอย่างนอบน้อม
เพิ่งเดินไปถึงระเบียงทางเดิน เขาก็หยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งแล้ว
กดโทรออก
"ฮัลโหล ลงมือได้แล้ว" มูซ่ อื่ อวีพ่ ดู สัง่ ลงไปในมือถือด้วยสีหน้าเรียบเฉย
"จ�ำไว้ ต้องท�ำให้สะอาดสักหน่อย"
หลังวางโทรศัพท์แล้ว มู่ซื่ออวี่ก็ฉีกยิ้มสดใสให้กับท้องฟ้าข้างนอก
เขารอคอยเวลานีม้ านานเหลือเกิน โอกาสทีเ่ ป็นของเขาเพียงผูเ้ ดียวในทีส่ ดุ
ก็มาถึงแล้ว
เพือ่ กลับให้ถงึ เมืองทีเ่ ขาอยูโ่ ดยเร็ว มูป่ อ๋ หลุนจึงสัง่ ให้คนขับรถพาขึน้
ทางด่วน
ความมืดค่อยๆ ปกคลุมลงมา เขานั่งอยู่บนที่นั่งเบาะหลังเกิดง่วง
ขึ้นมา ทันใดนั้นข้างหูก็ได้ยินเสียงรถเบรกที่เสียดหู เขาเพิ่งลืมตาขึ้น
เสียงชนสนั่นก็ดังลั่น แรงกระแทกท�ำให้เขาเจ็บราวกับเครื่องในทั้งหมด
จะย้ายต�ำแหน่ง ไม่รวู้ า่ ผ่านไปนานเท่าใด เขาก็ถกู ลมกลางคืนพัดจนตืน่
เหมือนมีคนก�ำลังคล�ำอะไรบางอย่างบนตัวของเขา จากนั้นเขาก็
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รูส้ กึ ว่ามือว่างเปล่าลง
ม้วนกระดาษ?!
เขาลืมตาขึน้ ทันใด ม้วนกระดาษทีถ่ กู เขาถือแน่นไว้ในมือหายไปแล้ว
พอสงบสติได้ เขาจึงมองเห็นภาพตรงหน้าได้ชดั เจน
รถยนต์ชนเข้ากับราวกัน้ ด้านข้างทางด่วน หัวรถไถลออกนอกถนน
ด้านล่างเป็นสะพานสูง เขาไม่รู้ว่ามันสูงเท่าใด และไม่รู้ว่าข้างล่างมีน�้ำ
หรือไม่ ลมกลางคืนพัดมา เขารับรูไ้ ด้วา่ ตัวรถใกล้จะตกลงไปอยูร่ อมร่อ
"ได้หรือยัง" มีคนพูดเสียงเบาอยู่นอกรถ
"อยู่นี่"
"เขาเป็นยังไงบ้าง"
"คิดว่าคงไม่รอดแล้ว ประตูถูกอัดปิดตาย ออกมาไม่ได้..."
มูป่ อ๋ หลุนพยายามจะนัง่ ตัวตรง แต่ตวั รถกลับไหวโยกแรงมากยิง่ ขึน้
ท�ำให้เขาตกใจจนไม่กล้าขยับตัว
"เฮ้อ...ถือว่าเขาโชคร้าย ดันฟืน้ มาตอนนี"้ เสียงพูดข้างนอกฟังดูคนุ้ หู
มูป่ อ๋ หลุนแยกไม่ออกไปชัว่ ขณะว่านีเ่ ป็นความจริงหรือความฝันกันแน่
จ�ำได้แล้ว เสียงสองคนนีเ้ ขามักจะได้ยนิ ข้างกายพีใ่ หญ่ พวกเขาเป็น
คนสนิทของมูซ่ อื่ อวี่ ครัง้ ก่อนตอนทีเ่ ขาขอกระจกกักปีศาจจากพีใ่ หญ่ ก็เป็น
พวกเขาสองคนทีแ่ อบส่งมาให้
มั น เรื่ อ งอะไรกั น เหตุ ใ ดอี ก ฝ่ายจึ ง มาอยู่ที่ นี่ เหตุ ใ ดอี ก ฝ่ายจึ ง
ไม่ช่วยเขา
มู่ป๋อหลุนยื่นมือไปตบหน้าต่างรถ แต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นอีกฝ่าย
ยกเท้าขึน้ มาแล้วยันลงมาทีห่ น้าต่างรถอย่างแรง
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รถเสียการทรงตัว และตกลงไปจากบนสะพาน
"บนทางด่วนตอนกลางคืนนีม้ รี ถผ่านน้อยมาก นายนอนหลับให้สบาย
ได้แล้ว"
เสียงของสองคนดังลอยมาจากบนสะพานรางๆ ฟังดูเยาะหยันอย่างยิง่
มูป่ อ๋ หลุนตกลงสะพานไปพร้อมกับตัวรถ จิตใต้สำ� นึกสุดท้ายปรากฏ
ภาพใบหน้าหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เขารูส้ กึ เกลียด
นัน่ คือค�ำพูดทีช่ ิงโม่เหยียนเคยพูดกับเขาในบ้านโบราณ 'ดูทา่ แล้ว
นายก็ไม่ได้ฉลาดเท่าใดนัก'
หรือว่า...ในตอนนัน้ ชิงโม่เหยียนก็เดาได้วา่ เขาจะมีจดุ จบแบบนี้
ความเร็วทีต่ กลงมาเร็วเกินไป สมองของมูป่ อ๋ หลุนมึนชาไปหมด เขา
ลืมวิธที จี่ ะช่วยตัวเองจนสิน้ ข้างหูมเี พียงค�ำพูดประโยคนัน้ ของชิงโม่เหยียน
มันช่างดูเยาะเย้ยเหยียดหยันเสียเหลือเกิน
ไม่! เขาเชือ่ ใจมูซ่ อื่ อวีอ่ ย่างนัน้ เชือ่ ใจพีใ่ หญ่ของเขามาก จะเป็นพีใ่ หญ่
ได้อย่างไร!
รถยนต์ตกลงใต้สะพาน เสียงกระทบดังสนัน่ หวัน่ ไหว ก่อนทุกอย่าง
จะเงียบลง
หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมง สกุลมู่จึงได้รับรู้ข่าวนี้
"เกิดเรือ่ งกับป๋อหลุน!" มูซ่ อื่ อวีป่ รากฏตัวตรงหน้าผูเ้ ป็นปู่ดว้ ยสีหน้า
เคร่งเครียด
ชายวัยกลางคนมีสหี น้าสับสนว้าวุน่ อย่างเห็นได้ชดั มีเพียงผูเ้ ฒ่ามู่
ทีย่ งั คงสงบนิง่ เหมือนทีผ่ า่ นมา "เกิดเรือ่ งอะไรขึน้ "
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"ระหว่างทางกลับมา มีคนดักปล้นป๋อหลุน ตัง้ ค่ายกลบนทางทีเ่ ขา
ต้องผ่าน รถยนต์ไถลออกนอกถนน ตกลงไปใต้สะพาน"
"รีบส่งคนไปสิ!" ชายวัยกลางคนรีบพูด
"พ่อวางใจได้ ผมส่งคนไปแล้ว" มู่ซื่ออวี่พูดปลอบ
ผู้เฒ่ามู่ขมวดสองคิ้วแน่น นิ่งเงียบไม่พูดจา
มูซ่ อื่ อวีส่ ขุ มุ สงบนิง่ เรือ่ งทุกอย่างล้วนถูกเขาจัดการได้อย่างเป็นระบบ
ผ่านไปครู่หนึ่งชายวัยกลางคนจึงได้ตามมู่ซื่ออวี่มาอีกครั้งหนึ่ง
"มีข่าวของป๋อหลุนไหม"
มู่ซื่ออวี่ส่ายหน้า
"แล้วของที่ป๋อหลุนเอากลับมาล่ะ" ผู้เฒ่ามู่ถามขึ้นทันใด
มูซ่ อื่ อวีข่ ยับแว่นตา "ไม่เจอเหมือนกัน ใต้สะพานมีแม่นำ�้ อยูส่ ายหนึง่
น�้ำในแม่น�้ำแรงมาก คิดว่าคงจะถูกน�้ำพัดไปแล้ว ผมส่งคนไปค้นหา
ที่ปลายแม่น�้ำแล้ว ถ้าก่อนฟ้าสางยังหาไม่เจอ ผมก็จะไปสักครั้ง ทางนี้
ต้องมอบให้พอ่ แล้ว"
ชายวัยกลางคนพยักหน้าอย่างแรง
มูซ่ อื่ อวีพ่ ดู ค�ำปลอบใจอีกหลายประโยค ทันใดนัน้ เสียงมือถือของเขา
ก็ดงั ขึน้
"ผมออกไปก่อน" มู่ซื่ออวี่หมุนตัวออกประตูไปอย่างช้าๆ มาถึง
ระเบียงทางเดินทีไ่ ม่มใี ครแล้วจึงยกมือถือขึน้ ข้างหู
"พวกเราได้ของมาแล้วครับ"
มู่ซอื่ อวีเ่ พียงแค่เปล่งเสียง "อืม" เบาๆ จากนัน้ ก็ตวัดมือขว้างมือถือลง
บนพืน้ อย่างสง่างาม
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ณ บ้านโบราณ
หรูเสี่ยวนันนอนหลับถึงกลางดึกก็ถูกเสียงบางอย่างท�ำให้ตื่น พอ
ลืมตาขึ้น นางเห็นชิงโม่เหยียนจุดตะเกียงดวงหนึ่ง ก�ำลังสวมเสื้อผ้าอยู่
ข้างเตียง นางเงยหน้ามองไปนอกหน้าต่างเห็นว่าข้างนอกยังคงมืดอยู่
"ชิงโม่เหยียน?" หรูเสีย่ วนันเพิง่ ตืน่ นอน แม้แต่เสียงก็ยงั อ่อนแรงยิง่
"ท�ำเสียงดังจนเจ้าตืน่ หรือ" ชิงโม่เหยียนติดกระดุมเสร็จแล้วก็โน้มตัว
มาจูบหน้าผากของนาง
"นี่ท่านจะไปที่ใด"
"มูป่ ๋อหลุนเกิดเรื่องระหว่างทาง ข้าจะไปดูที่เกิดเหตุสักหน่อย"
ได้ยนิ เสียงของเขายังคงสงบนิง่ แบบนัน้ แต่หรูเสีย่ วนันกลับรูน้ สิ ยั ของเขา
เป็นอย่างดี สิ่งที่ท�ำให้เขาเรียกได้ว่า 'เรื่อง' นั่นต้องเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ
นางดีดตัวขึ้นนั่ง "ข้าไปด้วย"
ชิงโม่เหยียนเดิมไม่อยากเห็นด้วย แต่หรูเสีย่ วนันกลับรีบร้อนลุกขึน้
สวมเสือ้ ผ้า
ชิงโม่เหยียนจ�ำต้องปรับตะเกียงให้สว่างขึน้ สองมือล้วงกระเป๋ากางเกง
ยืนอยูต่ รงนัน้ มองนาง
เพราะเขารู้นิสัยของนางเป็นอย่างดี ไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องกับนาง
ขอเพียงไม่ได้ท�ำให้นางรังเกียจถึงขีดสุด นางก็ไม่ถือสาที่จะช่วยใน
ช่วงเวลาส�ำคัญ
ก็เหมือนตอนทีอ่ ยูแ่ คว้นเยีย่ ซย่า นางเคยช่วยท่านอ๋องน้อยอวีจ๋ งิ้ ฉี
ทีไ่ ม่ชอบนาง และเคยช่วยองค์ชายห้าอวีห๋ ยวนจวินทีเ่ กือบจะท�ำร้ายนาง
แม้แต่องค์ชายหกอวีห๋ รูซวง นางก็ไม่เคยโยนหินถมบ่อซ�ำ้ เติมอย่างจริงจังเลย
59

ข้ า เป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งของศาลต้ า หลี่ 6

แต่ในทางกลับกันคนที่ท�ำไม่ดีกับเขาเหล่านั้น นางจะโกรธแค้น
แต่ละคนสุดชีวิต นี่อาจเป็นเพราะคนที่รักแม้แต่อีกาบนหลังคาบ้าน
ยังรู้สึกว่าน่ารัก คนที่ไม่รักแม้แต่ก�ำแพงหมู่บ้านยังท�ำให้รู้สึกรังเกียจได้*
กระมัง
หรูเสี่ยวนันสวมเสื้อผ้าเสร็จแล้ว ก�ำลังจะก้มตัวไปหยิบรองเท้า
มือของชิงโม่เหยียนก็หยิบรองเท้าขึ้นมาก่อนหน้านางหนึ่งก้าว
เขาก้มลง จับข้อเท้าของนางเอาไว้พลางเอ่ย "ยกเท้า"
แสงไฟส่องให้โครงหน้าด้านข้างของชิงโม่เหยียนดูอ่อนโยนมาก
รอยยิม้ บางๆ ทีม่ มุ ปากนัน้ ช่างเย้ายวนใจยากจะหาใครเทียบได้

* คนทีร่ กั แม้แต่อกี าบนหลังคาบ้านยังรูส้ กึ ว่าน่ารัก แต่คนทีไ่ ม่รกั แม้แต่กำ� แพงหมูบ่ า้ นยังท�ำให้รสู้ กึ รังเกียจได้
หมายถึงเมือ่ รักใครสักคนย่อมรักไปถึงคนหรือสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องกับคนคนนัน้ ด้วย ขณะทีห่ ากเป็นคนทีเ่ กลียดชัง
ก็จะเป็นตรงกันข้าม
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492
หรูเสีย่ วนันตามชิงโม่เหยียนลงเขาไปในยามกลางคืน รถเคลือ่ นมาได้
ครึง่ ทาง ชิงโม่เหยียนก็หยุดรถไว้ทรี่ มิ ทาง และพานางมาบนรถอีกคันหนึง่
ทีจ่ อดอยูใ่ กล้ๆ กัน
"พวกเราจะไปทีใ่ ด" หรูเสีย่ วนันไม่เข้าใจ รอจนนางเห็นคนขับทีข่ บั รถ
อยูข่ า้ งหน้าอย่างชัดเจนก็ตะลึงไป
สื่อต้าเทียน...เอ่อ ไม่ใช่ เป็นสื่อติ่งเทียน แม้แต่เสวียนจี้ก็อยู่ด้วย
หรูเสี่ยวนันอยู่ในความสงบอย่างรู้กาลเทศะ
รถยนต์ขับวนอยู่ในตัวต�ำบลหลายรอบ สุดท้ายก็เคลื่อนเข้าไปใน
เขตคลังสินค้าแห่งหนึง่
สื่อติ่งเทียนพูดเสียงเบาว่า "นี่เป็นคลังสินค้าของบริษัทพวกเรา
ข้างนอกมีคนเข้าเวรเฝ้ายาม ปกติไม่มีใครมาที่นี่"
ทั้งหมดลงจากรถ ตามสื่อติ่งเทียนเข้าไปในเขตคลังสินค้า มาถึง
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หน้าคลังสินค้าทีไ่ ม่สะดุดตาแห่งหนึง่
"พวกเราท�ำได้เพียงซ่อนเขาไว้ที่นี่ แม้ว่าดูท่าแล้วควรจะพาเขาไป
โรงพยาบาลดีกว่า" สือ่ ติง่ เทียนเปิดประตู เปิดไฟฉายในมือถือเพือ่ ส่องสว่าง
ทางเดินข้างใน
เมื่อเสวียนจี้ปิดประตูแล้วสื่อติ่งเทียนจึงเปิดไฟ
หรูเสี่ยวนันได้กลิ่นคาวเลือดอย่างชัดเจน
สือ่ ติง่ เทียนดึงผ้าม่านทีค่ ลุมอยูบ่ นชัน้ วางของด้านข้างออก หรูเสีย่ วนัน
ก็สง่ เสียงร้องว้ายออกมา
ชัน้ วางของถูกใช้เป็นเตียงชัว่ คราว บนนัน้ มีคนคนหนึง่ นอนอยู่ สีหน้า
ขาวซีดราวกับกระดาษ มองผิวเผินแล้วเหมือนคนตายอย่างยิง่
"เป็น...มู่ปอ๋ หลุนหรือ" หรูเสีย่ วนันไม่กล้าเชือ่ สายตาตัวเองเลย ช่วงบ่ายๆ
ตอนจากไปเขายังดีอยูเ่ ลย เหตุใดเพียงพริบตาเดียว...
ชิงโม่เหยียนเดินเข้าไปใกล้ ยื่นมือไปตรวจดูลมหายใจที่จมูกของ
อีกฝ่าย
สื่อติ่งเทียนพูดอย่างจนใจว่า "ตอนที่พวกเสวียนจี้ช่วยเขาออกมา
ก็เป็นสภาพนี้แล้ว ผมไม่กล้าพาเขาไปโรงพยาบาล จ�ำต้องเอาเขาใส่ใน
รถขนของ ปะปนกับกองสินค้าจึงพาเขากลับมาได้"
"ทางสกุลมู่ได้มาหาตัวเขาอีกหรือไม่" ชิงโม่เหยียนถามเสวียนจี้
"ครับ มูซ่ อื่ อวีส่ ง่ คนมาจ�ำนวนไม่นอ้ ย ส่วนใหญ่เป็นคนสนิทของเขาเอง"
"แล้วม้วนกระดาษนั่นล่ะ"
"ถูกคนเอาไปแล้ว"
ชิงโม่เหยียนพยักหน้า นอกจากระดับอาการบาดเจ็บทีม่ ปู่ อ๋ หลุนได้รบั
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แล้ว ทุกอย่างล้วนอยูใ่ นการคาดการณ์ของเขา แต่หากก่อนหน้านีม้ ปู่ อ๋ หลุน
ฉุกคิดระวังตัวสักหน่อย เขาคงไม่ตอ้ งถูกคนในครอบครัวตัวเองท�ำร้ายจนถึง
ขัน้ นี้
"เกรงว่ามู่ซอื่ อวีค่ งไม่ยอมรามือง่ายๆ แน่นอน" เสวียนจีพ้ ดู "คนของเขา
ไม่กลับไป พวกเราก็สง่ มูป่ อ๋ หลุนไปรักษาไม่ได้"
ชิงโม่เหยียนหัวเราะเย็นชา "ต่อให้มซู่ อื่ อวีร่ ามือ ก็ไม่ตอ้ งไปรักษาแล้ว"
"หรือว่า..."
"เขาไม่ไหวแล้ว" ชิงโม่เหยียนรูส้ กึ เสียดายอยูบ่ า้ ง เดิมทีคดิ ว่ามูป่ อ๋ หลุน
สามารถใช้ประโยชน์ได้บา้ ง ขอเพียงผ่านพ้นเคราะห์ครัง้ นีไ้ ปได้ การสอบ
จอมเวทหลังจากนี้ มีมปู่ อ๋ หลุนก็ประหยัดแรงไปได้ไม่นอ้ ย
"ไม่ไหวแล้วจริงหรือ" เสวียนจีถ้ าม "หรือไม่ผมจะไปเชิญหมอทีค่ นุ้ เคย
กันมาสักคน ก็อยูท่ นี่ แี่ ล้ว..."
ชิงโม่เหยียนส่ายหน้า ถึงแม้เขาจะไม่คอ่ ยเข้าใจการแพทย์ แต่ชำ� นาญ
เรือ่ งชีพจรคนเป็นอย่างดี ชีพจรของมูป่ อ๋ หลุนมีสญ
ั ญาณความตายให้เห็น
แล้ว
หรูเสี่ยวนันเดินผ่านข้างตัวเขามาตรงหน้ามู่ป๋อหลุนในทันใด แล้ว
ยืน่ มือไปกระชากเสือ้ บนตัวของอีกฝ่าย
ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว
สื่อติ่งเทียนตกใจ พูดเสียงเบาว่า "คุณนาย นี่คุณจะ..."
"ถอดเสื้อของเขาออก" หรูเสี่ยวนันสั่ง "เร็วเข้า"
สือ่ ติง่ เทียนรีบกวาดตามองไปทีใ่ บหน้าของชิงโม่เหยียน ชิงโม่เหยียน
ใบหน้านิง่ แต่กลับไม่ได้เอ่ยปากห้าม สือ่ ติง่ เทียนจึงจ�ำต้องถอดเสือ้ ของ
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มูป่ อ๋ หลุนออก
ตอนมู่ป๋อหลุนถูกพวกเขาลากขึ้นมาจากในน�้ำตัวเปียกชุ่มไปหมด
แล้ว พวกเสวียนจีจ้ ำ� ต้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าให้เขา กระดุมเสือ้ เชิต้ ปลดง่ายมาก
สือ่ ติง่ เทียนปลดไม่กที่ กี ็ 'ลอกคราบ' มูป่ อ๋ หลุนได้แล้ว
ชิงโม่เหยียนหางคิ้วกระตุกสองที เขาเห็นหรูเสี่ยวนันยื่นมือไปวาด
อะไรบางอย่างบนแผ่นอกของอีกฝ่าย
"มีมีดเล็กไหม" หรูเสี่ยวนันถามขึ้น
ชิงโม่เหยียนเห็นนางยืน่ นิว้ ชีต้ วั เองออกมา จึงเข้าไปจับนิว้ มือของนาง
เอาไว้
"เจ้าคิดจะท�ำอะไร" เขาถามด้วยเสียงแหบพร่า เต็มไปด้วยความ
เป็นห่วง
หรูเสี่ยวนันยิ้มกล่าว "ต้องใช้เลือดเล็กน้อย"
"เจ้าจะวาดมนตร์หรือ" ชิงโม่เหยียนยังคงกุมมือของนางเอาไว้แน่น
ไม่คดิ จะปล่อยแต่โดยง่าย
"เขาไม่ได้ก�ำลังจะตาย แค่วิญญาณออกจากร่าง" หรูเสี่ยวนัน
อธิบายให้ชงิ โม่เหยียนฟัง "ขอเพียงเรียกวิญญาณเขากลับมา เขาก็จะฟืน้ ได้
แต่ถา้ ภายในสามวันเรียกวิญญาณเขากลับมาไม่ได้ เขาก็จะตายจริงๆ"
ชิงโม่เหยียนหันหน้าไปมองสื่อติ่งเทียนกับเสวียนจี้ "ใช้เลือดของ
พวกเขาไม่ได้หรือ"
สื่อติ่งเทียนมุมปากกระตุก นายท่านเผด็จการจริงๆ เป็นห่วงแต่
คุณนายของตัวเอง
หรูเสีย่ วนันพูดอย่างจนใจ "มนตร์แบบนีต้ อ้ งใช้เลือดของข้าเท่านัน้
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จึงจะได้ผล ก็เหมือนตอนนัน้ ทีข่ า้ ร่ายคาถาช�ำระกายบนแผ่นอกของท่าน"
เขาจะลืมได้อย่างไร ตอนนัน้ นางเพิง่ จะเปลีย่ นจากชะมดเช็ดเป็นคน
ยังตัวเล็กมาก เหมือนตุก๊ ตากระเบือ้ งเคลือบตัวอวบอ้วน นางกัดนิว้ มือตัวเอง
เป็นแผล แล้วร่ายคาถาช�ำระกายตรงแผ่นอกเขา เพือ่ สะกดความเจ็บปวด
จากการก�ำเริบของพิษกู่ ยามนี้จะให้นางใช้มนตร์แบบนี้กับตัวคนอื่น...
ในใจของเขารูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายใจนัก
"แค่เลือดนิดเดียวก็พอแล้ว" หรูเสี่ยวนันรับรองกับเขา
"ร่ายมนตร์ให้เขาจะเสียพลังของเจ้ามากเกินไปหรือไม่" สิง่ ทีเ่ ขากังวล
ทีส่ ดุ ก็คอื ความไม่สบายตัวของนาง หลังจากทีน่ างใช้วชิ าเวทเกินขีดจ�ำกัด
หรูเสี่ยวนันส่ายหน้าตอบ
ชิงโม่เหยียนยังคงลังเลใจ
"ถ้าไม่รีบอีกเขาคงตายจริงๆ แน่นอน" หรูเสี่ยวนันพูดเน้นย�้ำ
ชิงโม่เหยียนปล่อยมือนางอย่างเงียบๆ ส�ำหรับเขาแล้ว ใครเป็นใครตาย
ล้วนไม่มคี วามหมายอะไร เขาสามารถใช้ประโยชน์ทกุ อย่างได้โดยไม่เคย
ออมมือมาก่อน แต่มสี งิ่ เดียวคือเขาไม่อาจปฏิเสธไม่ให้นางช่วยคนต่อหน้า
นางได้ แบบนีจ้ ะท�ำให้เจ้าตัวเล็กของเขาเกิดความรูส้ กึ ผิดบาป
เสวียนจี้หยิบมีดเล็กออกมา แล้วใช้ไฟแช็กลนที่คมมีด จากนั้นจึง
มอบให้หรูเสีย่ วนัน
หรูเสี่ยวนันกรีดนิ้วชี้ แล้วร่ายมนตร์ลงที่แผ่นอกของมู่ป๋อหลุน
ชิงโม่เหยียนเห็นว่าทีแ่ ผ่นอกของมูป่ อ๋ หลุนมีสงิ่ ทีร่ ปู ร่างเหมือนเถาวัลย์
ปรากฏขึน้ อย่างช้าๆ มีลกั ษณะกึง่ โปร่งใสราวกับแสงอ่อนๆ กลุม่ หนึง่ เถาวัลย์
ค่อยๆ ทอดยาวขึน้ ทุกที ขณะทีส่ ว่ นปลายด้านหน้าก็ยงิ่ เรียวเล็กลงทุกที แต่
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ไม่มที ที า่ ว่าจะขาดออก สุดท้ายแสงรูปเถาวัลย์นนั้ ก็แทงทะลุออกนอกผนังไป
"นี่คืออะไร" ชิงโม่เหยียนถามนาง
"ทิศทางที่อยู่ของวิญญาณมู่ป๋อหลุน" หรูเสี่ยวนันพูด "ตามมันไป
ก็สามารถหาวิญญาณทีห่ ายไปของมูป่ อ๋ หลุนได้แล้ว"
ชิงโม่เหยียนยืน่ มือไปแตะเถาวัลย์เรืองแสงนัน้ อย่างระมัดระวัง แต่
พอมือของเขาทะลุผา่ นมันไป เถาวัลย์กไ็ ม่ได้จางหายไปด้วยเหตุนี้
"แบบนีต้ ดั มันไม่ขาดหรอก" หรูเสีย่ วนันพูดอธิบาย "นอกจากมนตร์
ของจอมเวทแล้ว ไม่วา่ ของอะไรก็ตดั มันให้ขาดไม่ได้"
ชิงโม่เหยียนมาตรงหน้าต่างคลังสินค้า เปิดม่านหน้าต่างออกเล็กน้อย
แล้วมองออกไปข้างนอก เป็นจริงดังคาด เขาเห็นเถาวัลย์ทเี่ หมือนเส้นแสง
กลุม่ นัน้ ทอดยาวออกไป
"พวกนายเห็นไหม" ชิงโม่เหยียนปล่อยม่านลงแล้วเอ่ยถามเสวียนจี้
กับสือ่ ติง่ เทียน
ทั้งสองคนงุนงงและส่ายหน้าพร้อมกัน พวกเขาถึงขั้นไม่เข้าใจว่า
ชิงโม่เหยียนพูดถึงเรื่องอะไร
ชิงโม่เหยียนเม้มมุมปากแน่น รู้สึกลังเลใจอย่างมาก
หรูเสี่ยวนันรีบพูดว่า "ยังรออะไรอีก พวกเราไปตามหาวิญญาณ
ของมูป่ อ๋ หลุนกันเถอะ"
"น่าเสียดายมาก ครัง้ นีข้ า้ ตามเจ้าไปด้วยไม่ได้" ชิงโม่เหยียนเอ่ยปากพูด
อย่างยากเย็น "มูซ่ อื่ อวีต่ อ้ งส่งคนจับตาข้าไว้แน่นอน ถ้าข้าจากไป คนของเขา
ต้องตามดูแน่นอน ต่อให้สลัดคนของเขาหลุดได้ ก็คงท�ำให้เขาเกิดความสงสัย"
"ท่านรู้ว่าต่อไปสกุลมู่จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ" หรูเสี่ยวนันรู้ว่าเขา
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มีการเตรียมการของตัวเองมาตลอด
ชิงโม่เหยียนพยักหน้า ตอนนี้เขาขยับตัวไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็น
การแหวกหญ้าให้งูตื่น
"อย่างนัน้ ข้าไปเองก็แล้วกัน" นางไม่ได้หดหูใ่ จเพราะเหตุนี้ แต่กลับ
ตื่นเต้นเป็นพิเศษ "ข้าท�ำเองได้ แค่ให้เสวียนจี้ขับรถพาข้าไป ข้าต้องหา
วิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนกลับมาได้แน่นอน!"
ชิงโม่เหยียนเห็นหรูเสีย่ วนันทีม่ ที า่ ทางตืน่ เต้นก็เกิดความคิดไม่อยากช่วย
มูป่ อ๋ หลุนขึน้ มาทันใด
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493
ก่อนฟ้าสาง เสวียนจี้เตรียมรถเสร็จแล้วก็พาหรูเสี่ยวนันมุ่งหน้า
ออกจากตัวต�ำบล
เสวียนจี้สวมแจ็กเก็ตสีด�ำคลุมข้างนอก หรูเสี่ยวนันสังเกตเห็นว่า
ตรงกระเป๋าเสื้อของเขาตุงนูนขึ้นมา ตอนที่เขาเปิดประตูรถหรูเสี่ยวนัน
เห็นแจ็กเก็ตของเขาเปิดออก มีดา้ มปืนครึง่ ส่วนโผล่ออกมาจากข้างใน
"เสวียนจี้ นายพกปืนด้วยหรือ" หรูเสีย่ วนันรอกระทัง่ รถเคลือ่ นออกจาก
ต�ำบลจึงกระซิบถาม
เสวียนจีห้ วั เราะ "คุณนายไม่ตอ้ งเป็นห่วง ผมแค่เตรียมไว้ปอ้ งกันตัว
เท่านัน้ " เขาไม่รวู้ ชิ าเวท และมองไม่เห็นกลุม่ แสงทีช่ ที้ างไปยังจุดทีว่ ญ
ิ ญาณ
มูป่ อ๋ หลุนอยูก่ ลุม่ นัน้ มีปนื ไว้จงึ อุน่ ใจได้มากกว่า
"นายใช้ปืนเป็นหรือ" หรูเสี่ยวนันถามอย่างกังวลใจ
"พีช่ ายสองคนของผมล้วนเป็นต�ำรวจในต�ำบล ผมใช้ปนื เป็นตัง้ แต่เด็ก
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แล้ว คุณนายวางใจได้ ผมไม่ทำ� ให้คณ
ุ บาดเจ็บแน่นอน ผมรับปากนายท่าน
ไว้แล้ว ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ต่อให้ตอ้ งแลกด้วยชีวติ ผมก็จะคุม้ กันคุณนาย
ให้ด"ี
หรูเสีย่ วนันท�ำหน้าขึงขัง "ฉันไม่ตอ้ งการให้นายแลกชีวติ ฉันต้องการให้
ทุกคนมีชวี ติ อยูอ่ ย่างดี หลังจากหาวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนเจอแล้ว พวกเรา
กลับไปด้วยกัน!"
เสวียนจีม้ องหรูเสีย่ วนันผ่านกระจกมองหลังแวบหนึง่ แล้วพูดด้วยรอยยิม้
"รับค�ำสัง่ ครับคุณนาย"
นายท่านพูดไม่ผดิ จริงๆ คุณนายไร้ทพี่ งึ่ พิงมาตลอด ดังนัน้ จึงพยายาม
สุดชีวติ ทีจ่ ะเก็บทุกคนข้างกายเอาไว้ โดยเฉพาะคนทีด่ ตี อ่ ตัวเอง นางล้วน
ยืน่ มือเข้าช่วยโดยไม่ฝนื ใจ
หรูเสีย่ วนันตามกลุม่ แสงวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนแล้วชีท้ างให้เสวียนจี้
รถยนต์ขบั ไปได้สองชัว่ โมงกว่า หรูเสีย่ วนันก็สงั เกตเห็นว่ากลุม่ แสงบางลง
แล้ว และตอนนีท้ อ้ งฟ้าก็เริม่ สว่างแล้ว
หลังจากฟ้าสว่างจะเห็นกลุม่ แสงได้ยากมาก แต่หรูเสีย่ วนันไม่กล้าหยุด
นางกลัวว่าจะมีจอมเวทคนอืน่ พบมันเข้า หากถูกวิชาเวทตัดกลุม่ แสงขาด
นางคงตามหาวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนกลับมาไม่ได้อกี แล้ว
หรูเสีย่ วนันจ้องมองไปนอกหน้าต่างแล้วร้องด้วยความสงสัยขึน้ มา
เสียงหนึง่ "เอ๋?"
เสวียนจี้ลดความเร็วรถ หันไปมองนางด้วยความสงสัย
หรูเสี่ยวนันยกนิ้วชี้ไปนอกทางเดินรถ "ตรงไปทางนั้นแล้ว"
เสวียนจี้ถอยรถแล้วตีวงกลับ ออกจากทางหลวง ขับเข้าไปตาม
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ทางลูกรังที่ขรุขระ
หลังจากเดินทางมาทัง้ วันจนกระทัง่ ฟ้าใกล้มดื หรูเสีย่ วนันสังเกตเห็นว่า
กลุม่ แสงเดีย๋ วมีเดีย๋ วหาย มีหลายครัง้ ทีน่ างรูส้ กึ ว่าเส้นแสงนัน้ เหมือนก�ำลัง
จะขาดหายไป
"คุณนาย ข้างหน้ามีหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านหนึ่ง จะจอดพักสักหน่อย
ไหมครับ" เสวียนจีเ้ อ่ยถามขึน้
หรูเสี่ยวนันยืดเอวและหลังที่นั่งจนปวดเมื่อยแล้วพยักหน้ารับค�ำ
เสวียนจีจ้ อดรถไว้รมิ ทาง ก่อนจะเปิดประตูรถให้หรูเสีย่ วนันลงมา
หรูเสีย่ วนันดืม่ น�ำ้ จากนัน้ หาเนินเขาทีอ่ ยูส่ งู สักหน่อยแล้วยืนมองจาก
บนนัน้ กลุม่ แสงไปทางใต้ สุดท้ายผลุบหายไปข้างหลังป่ารกร้างแห่งหนึง่
"ไปดูทางนั้นกันหน่อย" หรูเสี่ยวนันชี้นิ้ว
เสวียนจีล้ อ็ กรถ ขยับแจ็กเก็ตบนตัว แล้วเดินตามอยูข่ า้ งกายหรูเสีย่ วนัน
ทัง้ สองเดินทะลุหมูบ่ า้ น เดินไปราวยีส่ บิ นาทีจงึ มาถึงข้างป่ารกร้างนัน่
"กลุม่ แสงอยูต่ รงนัน้ " หรูเสีย่ วนันพูดเสียงเบา เพราะข้างหลังไม่ไกล
ออกไปเป็นหมูบ่ า้ น นางกังวลว่าละแวกนีจ้ ะมีคนอยู่
เสวียนจี้แม้ปากจะไม่ได้พูดอะไร แต่สายตากลับไม่ได้ลดความ
ระแวดระวังตัวแม้เพียงชั่วครู่ ที่เขาต้องระวังก็คือคนของมู่ซื่ออวี่
นายท่านก�ำชับไว้ว่าไม่ว่าอย่างไรจะท�ำให้คุณนายบาดเจ็บไม่ได้
ต่อให้มปู่ อ๋ หลุนตาย ก็จะให้คณ
ุ นายตกอยูใ่ นอันตรายไม่ได้เด็ดขาด
หรูเสี่ยวนันเหยียบไปบนใบไม้แห้งในป่า มุ่งหน้าติดตามกลุ่มแสง
ทีเ่ ดีย๋ วขาดเดีย๋ วเชือ่ มนัน้ ไป สุดท้ายข้างหน้าของนางก็ปรากฏบ่อน�ำ้ โบราณ
70

โม่ ซั่ ง เหริ น หรู อ วี้

บ่อหนึง่ มองผ่านๆ แล้วนางยังคิดว่าเป็นกองหินกองหนึง่ แต่พอเดินเข้าไปใกล้
นางจึงพบว่านัน่ เป็นปากบ่อทีพ่ งั ทลายแห่งหนึง่
"คุณนายระวัง" เสวียนจีต้ ดั สินใจยืน่ มือไปขวางหรูเสีย่ วนันไว้ ยับยัง้
ไม่ให้อกี ฝ่ายเดินเข้าไปใกล้เกินไป
"วิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนอยูท่ นี่ "ี่ หรูเสีย่ วนันมองลงไปในบ่อน�ำ้ ข้างใน
มืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลย ยังมีลมเย็นพัดขึน้ มาเป็นระลอก ต่อให้เป็นฤดูรอ้ น
ลมนีก้ ย็ งั ท�ำให้รสู้ กึ หนาววูบได้
เสวียนจี้มองดูบ่อน�้ำแล้วรู้สึกล�ำบากใจ ฟ้ามืดแล้ว ถึงแม้พวกเขา
จะหาทีเ่ จอ แต่กลับไม่อาจลงไปในบ่อน�ำ้ ได้ เขาเอ่ยกล่อมอีกฝ่าย "คุณนาย
รอให้ฟา้ สว่างก่อนดีกว่า"
หรูเสี่ยวนันค่อนข้างไม่อยากยอมแพ้ กว่าจะตามมาจนถึงที่นี่ได้
ไม่งา่ ยนัก หากรอไปอีกหนึง่ คืน ยากจะรับประกันได้วา่ หนึง่ คืนนีจ้ ะเกิดเรือ่ ง
อะไรขึน้
ในตอนที่หรูเสี่ยวนันลังเลใจอยู่นี้เอง หินก้อนหนึ่งข้างบ่อน�้ำก็ดึง
ความสนใจของนางไป นางย่อตัวลง ใช้มอื ลูบไปบนหินก้อนนัน้ ปัดดินโคลน
และฝุน่ ผงบนพืน้ ผิวออก "เสวียนจี้ ดูสิ นีอ่ ะไร"
เสวียนจี้ก้มลงมาดู "ดูเหมือน...จะสลักอักษรเอาไว้?"
เขาดูอย่างละเอียดอีกครัง้ ก่อนจะเอ่ย "อักษรประหลาดมาก ไม่เหมือน
อักษรในยุคปัจจุบนั "
หรูเสีย่ วนันยิง่ มองอักษรนัน้ ก็ยงิ่ รูส้ กึ คุน้ ตา ถูกต้อง อักษรทีท่ ำ� ให้นาง
จ�ำไม่ได้เสียทีแบบนี.้ ..นอกจากแคว้นเยีย่ ซย่าแล้วก็ไม่มที อี่ นื่
หรูเสีย่ วนันเงยหน้าขึน้ มองไปรอบด้าน หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลนัก
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เริม่ มีแสงไฟส่องสว่างแล้ว หากไม่มภี าพบรรยากาศตรงหน้า นางคงคิดว่า
ตัวเองยังอยูใ่ นแคว้นเยีย่ ซย่า
หรูเสีย่ วนันหยิบมือถือออกมา ถ่ายรูปอักษรบนก้อนหินเอาไว้ แล้ว
ส่งให้ชงิ โม่เหยียน
ผ่านไปไม่กี่วินาที ชิงโม่เหยียนก็โทรศัพท์มา
"เสีย่ วนัน" เสียงของชิงโม่เหยียนค่อนข้างกลัดกลุม้ อย่างเห็นได้ชดั
"รูปทีข่ า้ ส่งไปเมือ่ ครู่ ท่านเห็นหรือยัง" หรูเสีย่ วนันถามอย่างร้อนใจ
"อืม"
"นั่นน่าจะเป็นอักษรของแคว้นเยี่ยซย่าใช่หรือไม่"
"ใช่"
หรูเสีย่ วนันหัวใจเต้นรัว ราวกับมันจะกระโดดออกมาจากปากนาง
อยูแ่ ล้ว
"หรือว่านอกจากท่าน...ยังมีคนอืน่ จากแคว้นเยีย่ ซย่ามาทีโ่ ลกนีเ้ ช่นกัน"
"ไม่รู้สิ" ค�ำตอบของชิงโม่เหยียนสั้นมาก เขาชะงักไปหลายวินาที
ราวกับก�ำลังลังเลใจ "ถ้ามีอันตราย เจ้ากลับมาก่อนดีกว่า อย่างไรเสีย
เจ้าก็ทำ� เต็มทีแ่ ล้ว"
"ท�ำแบบนัน้ ได้อย่างไร" หรูเสีย่ วนันรวบรวมสติ "ข้าหามาจนถึงทีน่ ี่
แล้ว ท่านบอกข้ามา อักษรทีส่ ลักบนหินก้อนเมือ่ ครูน่ นั้ คืออะไร"
สิ่งที่ตอบกลับนางมาคือการเงียบอีกครั้งของชิงโม่เหยียน
"ชิงโม่เหยียน?" หรูเสีย่ วนันสังเกตได้วา่ บรรยากาศค่อนข้างผิดปกติ
"ท่านเป็นอะไรไป"
"ไม่มีอะไร" ปลายสายโทรศัพท์ชิงโม่เหยียนถอนหายใจหนึ่งที
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"อักษรบนหินก้อนนั้นเลือนรางไปบ้าง ยากจะมองออกได้..."
"ท่านโกหก" ไม่รอให้ชงิ โม่เหยียนพูดจนจบ หรูเสีย่ วนันก็ตดั บทค�ำพูด
ของเขาทันที "ชิงโม่เหยียน ท่านก�ำลังพูดโกหก"
ชิงโม่เหยียนหมดค�ำพูด ถูกต้อง เขาก�ำลังโกหก ตอนที่เขาได้รับ
รูปก้อนหินที่นางส่งมา ในใจก็ไม่ค่อยสบายใจนัก อักษรบนหินก้อนนั้น
ราวกับมีดไร้คม ขัดถูจนเขาไม่สบายไปทัง้ ตัว
"ชิงโม่เหยียน ท่านพูดความจริงมา อักษรทีส่ ลักอยูบ่ นก้อนหินมันคือ
อะไรกันแน่!" หรูเสี่ยวนันถามอย่างร้อนใจ "วิญญาณของมู่ป๋อหลุนอยู่ใน
บ่อน�ำ้ โบราณบ่อหนึง่ ข้ากับเสวียนจีจ้ ะลงไปในบ่อ ถ้าท่านไม่บอกข้า ถ้าเจอ
อันตราย..."
"ได้ ข้าจะบอกเจ้า" ชิงโม่เหยียนที่อยู่ไกลออกไปในบ้านโบราณ
ลุกขึน้ ยืน มองสีทอ้ งฟ้าทีม่ ดื ด�ำนอกหน้าต่าง แววตาล�ำ้ ลึก "บนหินก้อนนัน้
สลักอักษรไว้สามตัว"
"คืออะไร" หรูเสี่ยวนันเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ
ชิงโม่เหยียนเม้มปากเบาๆ แล้วพ่นค�ำออกมาสามค�ำ "หรูเสีย่ วนัน"
"อะไรนะ" หรูเสี่ยวนันไม่เข้าใจ "ท่านบอกมาสิ ข้าก�ำลังฟังอยู่"
"ข้าบอกว่า อักษรสามตัวทีส่ ลักไว้บนหินก้อนนัน้ ก็คอื ...หรูเสีย่ วนัน"
ปลายสายทั้งสองฝั่งเงียบสนิทไปในทันที
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494
หรูเสีย่ วนันอยูต่ รงหน้าบ่อน�ำ้ โบราณ นางยกมือขึน้ ลูบหน้าผากตัวเอง
อุณหภูมปิ กติ ไม่ได้มไี ข้ และนีไ่ ม่ใช่การฟังผิด
หลังจากวางสายของชิงโม่เหยียนแล้ว นางก็ยืนเหม่อมองไปยัง
ก้อนหินที่หน้าบ่อน�้ำโบราณ จะอย่างไรนางก็ยังคิดไม่ตก บ่อน�้ำโบราณ
ของแคว้นเยีย่ ซย่าเหตุใดจึงมาอยูท่ นี่ ไี่ ด้ และบนก้อนหินยังสลักชือ่ ของนาง
เอาไว้อกี ด้วย
"คุณนาย พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เถอะครับ" เสวียนจี้พูดกล่อมอีกครั้ง
"รอฟ้าสว่างแล้วผมจะไปยืมเชือกหรือบันไดไม้ในหมูบ่ า้ นมาจึงค่อยลงไป
ในบ่อน�ำ้ "
หรูเสีย่ วนันคิดสักครู่ รูส้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดมีเหตุผลเช่นกัน กลางคืนเป็น
ช่วงเวลาดีทสี่ ดุ ทีพ่ วกปีศาจจะออกอาละวาด หากในบ่อน�ำ้ มีของไม่สะอาด
อะไรเหล่านัน้ ...อย่างไรมาในตอนกลางวันก็ปลอดภัยกว่ามาก
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หรูเสี่ยวนันตามเสวียนจี้กลับไปบนรถ
เสวียนจี้กว่าจะหาทางลูกรังที่สามารถขับรถไปใกล้บอ่ น�้ำโบราณ
ได้ไม่ง่ายนัก ทั้งสองกินขนมปังเล็กน้อยรองท้องไปก่อน ตอนกลางคืน
หรูเสีย่ วนันนอนหลับอยูใ่ นรถ
เสวียนจีน้ งั่ อยูใ่ นต�ำแหน่งคนขับ ปืนพกถูกวางไว้ในทีท่ มี่ อื สามารถ
เอือ้ มถึงได้ เขานัง่ เงียบๆ เฝ้าอยูท่ งั้ คืน
เช้าวันต่อมา เสวียนจี้เข้าไปในหมู่บ้าน ขอยืมบันไดไม้มาอันหนึ่ง
"คนในหมูบ่ า้ นบอกว่าบ่อน�ำ้ นีม้ มี านานมากแล้ว ไม่ลกึ มาก แต่ขา้ งใน
พังทลายหมดแล้ว" เมื่อเสวียนจี้มาถึงปากบ่อน�้ำแล้วก็เอาบันไดพาดไว้
"คุณนาย ผมลงไปก่อนดีกว่า"
หรูเสี่ยวนันคิดสักครู่แล้วส่ายหน้า "พวกเราลงไปพร้อมกันดีกว่า
นายไม่รวู้ ชิ าเวทเสียหน่อย"
เสวียนจี้จนใจ จ�ำต้องรับค�ำให้สองคนลงไปพร้อมกัน
บ่อน�ำ้ ไม่ลกึ จริงๆ เสวียนจีถ้ อื ไฟฉายส่องไปทัว่ ทัง้ บ่อได้อย่างง่ายดาย
หรูเสีย่ วนันมาถึงก้นบ่อแล้วก็ยอ่ ตัวลงลูบดินข้างล่างนัน่ "อยูใ่ ต้น"ี้
"ต้องขุดหรือ" เสวียนจี้เอ่ยถาม
"อืม"
เสวียนจี้จ�ำต้องปีนขึ้นไปบนพื้นดินอีกครั้ง แล้วหยิบพลั่วเหล็กจาก
ในกล่องเครือ่ งมือส�ำรองมา
หรูเสี่ยวนันยืนแนบผนังบ่อน�้ำ มองดูเสวียนจี้เริ่มขุดดิน
ตอนแรกสิง่ ทีข่ ดุ ออกมาเป็นโคลน พอลึกลงไปก็เจอกับกองหิน ขณะที่
เสวียนจีเ้ อามือปัดฝุ่นดินบนกองหิน หรูเสีย่ วนันก็ตะโกนให้หยุดอย่างฉับพลัน
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เสวียนจี้เห็นหรูเสี่ยวนันหยิบของบางอย่างออกมาจากในกองหิน
แล้วถือมันไว้ในมือด้วยสีหน้าตกใจ
"คุณนายเจออะไรหรือ" เสวียนจี้ขยับเข้าไปหา
นัน่ เป็นเงินเหรียญส�ำริดโบราณเหรียญหนึง่ บนนัน้ มีรอยสนิมเป็นดวงๆ
ดูกร่อนบางแทบจะย่อยสลายอยูแ่ ล้ว บนเหรียญผูกพูห่ อ้ ยเอาไว้ แต่เพราะ
เวลาผ่านไปนานมาก พูห่ อ้ ยจึงเปลีย่ นเป็นสีดำ� และเปือ่ ยยุย่ แล้ว
หรูเสีย่ วนันถือเหรียญส�ำริดนัน้ ขยับปากเปิดปิดอยูน่ าน ชือ่ ทีค่ นุ้ เคย
ชือ่ หนึง่ ติดอยูท่ คี่ อของนาง นางจ�ำได้วา่ ในปีนนั้ นางไปในคุกใหญ่ศาลต้าหลี่
เพือ่ ส่งเกีย๊ วนึง่ ให้ใครบางคน ตอนนัน้ ในตัวเกีย๊ วใส่เหรียญส�ำริดเหรียญหนึง่ ไว้
เป็นเหรียญน�ำโชค
"คุณนาย?" เสวียนจีไ้ ม่รวู้ า่ เหรียญส�ำริดเหรียญนีเ้ ป็นตัวแทนของอะไร
แต่เขารูส้ กึ ค่อนข้างเป็นห่วงหรูเสีย่ วนัน "สีหน้าคุณนายไม่ดเี ลย ไม่เป็นไร
ใช่ไหมครับ"
หรูเสี่ยวนันก�ำมือ เก็บเหรียญส�ำริดไว้ในฝ่ามือ "ไม่...ไม่เป็นไร
ขุดต่อไปเถอะ"
เสวียนจี้จึงขุดต่ออีกครั้ง ครั้งนี้เขาขุดลึกมาก สุดท้ายข้างล่าง
ก็มองเห็นน�้ำได้รางๆ
"เฮ้อ..." มีคนถอนใจเบาๆ
หรูเสี่ยวนันมองไปทางเสวียนจี้อย่างแปลกใจ "นายพูดอะไร"
เสวียนจี้ถูกนางถามจนงุนงง "ผมไม่ได้พูดอะไรเลย"
เสียงถอนใจดังขึ้นอีกครั้ง
หรูเสี่ยวนันตะลึงไป "ฉันได้ยินแล้ว เป็นวิญญาณของมู่ป๋อหลุน!"
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หรูเสีย่ วนันหยิบยันต์แผ่นหนึง่ ออกมาจากอกเสือ้ ใช้นวิ้ ชีก้ บั นิว้ กลาง
คีบไว้ แล้ววาดนิว้ สองทีไปบนนัน้
"เก็บ!"
ดวงไฟวิญญาณดวงหนึ่งค่อยๆ ผุดออกมาจากหลุมลึกที่เสวียนจี้
ขุดไว้
"ในทีส่ ดุ ก็หาเจอแล้ว" หรูเสีย่ วนันผ่อนลมหายใจยาว ยืน่ มือไปก�ำลัง
จะเก็บดวงไฟวิญญาณ ทันใดนัน้ ก็มเี งาคนเงาหนึง่ ปรากฏขึน้ จากพืน้ ดิน
ดูบางเบาล่องลอย มีแสงสว่างโปร่งใส ราวกับภาพเงาทีฉ่ ายออกมาจาก
เครือ่ งโปรเจ็กเตอร์
เสวียนจี้รีบถอยหลัง ขวางหรูเสี่ยวนันเอาไว้ข้างหลัง
"เดีย๋ วก่อน" หรูเสีย่ วนันยืน่ มือไปฉุดแขนของเสวียนจี้ พูดเสียงสัน่ เครือ
ว่า "อย่ากลัวไปเลย เขาไม่ทำ� ร้ายพวกเราหรอก"
เสวียนจี้จ้องภาพเงาตรงหน้าอย่างระวังตัว
หรูเสีย่ วนันเบิกตาโต จับจ้องภาพตรงหน้านิง่ งัน กลางดวงไฟวิญญาณ
โปร่งใส คนคนนั้นสวมชุดผู้ชายโบราณ ผมสยายยาวสีเงินขาวราวกับ
หิมะแรกในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บ ขาวจนน่าตกใจ ดูแล้วเหมือนคนมี
อายุสบิ ห้าสิบหกปีเท่านัน้ ยังเป็นเด็กวัยรุน่ เขาก้มหน้าเล็กน้อยถอนหายใจ
เสียงดูเลื่อนลอยและห่างไกล หรูเสี่ยวนันรู้สึกว่าเลือดทั่วกายราวกับ
จะแข็งตัว ความทรงจ�ำถูกลากไปยังสถานทีท่ หี่ า่ งไกลเหลือเกิน
อวี๋จิ้งฉี...
ท่านอ๋องน้อยอวี๋จิ้งฉีที่เพราะคดีวิชามารท�ำให้ถูกฮ่องเต้เนรเทศไป
เมืองอิงโจว และภายหลังหายตัวไปคนนัน้ หรือ
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"เสีย่ วนัน" เด็กหนุม่ ผมสีเงินมองมาทีน่ าง บนใบหน้าอ่อนเยาว์และ
สง่างามนัน้ เต็มไปด้วยความสงบ
ถูกต้อง เป็นความสงบ
เขามองนางอย่างสงบ ยิ้มอย่างสงบ และถอนหายใจอย่างสงบ
เสียงเรียกเบาๆ ด้วยความจนใจเช่นเดียวกับตอนทีเ่ ขาอยูใ่ นคุกใหญ่
ของศาลต้าหลี่
"เสี่ยวนัน เอาเหรียญส�ำริดคืนให้ข้า" เขายื่นมือมาหานาง
หรูเสีย่ วนันยืน่ มือออกไปอย่างสัน่ เทา แต่มอื ของอวีจ๋ งิ้ ฉีกลับทะลุผา่ น
มือของนางไป เขาแตะตัวนางไม่ได้
อวีจ๋ งิ้ ฉีกม้ ลงมองมือของตัวเองแล้วยิม้ เศร้า "ข้าลืมไป ข้าตายไปแล้ว
แตะตัวเจ้าไม่ได้อกี แล้ว"
หรูเสีย่ วนันกว่าจะหาเสียงของตัวเองเจอได้ไม่งา่ ยนัก "...อวีจ๋ งิ้ ฉี?"
"อืม"
"เป็นเจ้าจริงหรือ"
อวี๋จิ้งฉีฉีกยิ้ม "ใช่"
"เจ้า...เจ้าท�ำไมถึง..." เดิมนางอยากจะถามว่าท�ำไมเจ้าถึงตาย แต่
ค�ำพูดมาถึงริมฝีปากกลับหยุดไป
ตอนนี้มาพูดเรื่องนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว
อวี๋จิ้งฉีราวกับเดาได้ว่านางอยากจะถามอะไร
"เสี่ยวนันมาตามหาวิญญาณของข้าหรือ"
"วิญญาณของเจ้า?" หรูเสีย่ วนันมองดูดวงไฟวิญญาณดวงนัน้ นัน่
ควรจะเป็นวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนนีน่ า
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อวี๋จิ้งฉีมองตามสายตาของนางไปยังดวงไฟวิญญาณดวงนั้น
"เจ้ามาหามันหรือ"
หรูเสี่ยวนันไม่อยากโกหกเขา "คนสนิทคนหนึ่งของข้าเจอปัญหา
เล็กน้อย ข้ามาช่วยเขาหาวิญญาณกลับไป แต่วญ
ิ ญาณของเขามาอยูท่ เี่ จ้า
ได้อย่างไร"
อวี๋จิ้งฉียกมือขึ้นมา ดวงไฟวิญญาณก็มาอยู่บนมือของเขา
"เจ้าหมายถึงสิ่งนี้หรือ วิญญาณนี้ไม่ไหวแล้ว ข้าเห็นมันล่องลอย
อย่างไร้จดุ หมาย ดังนัน้ จึงเก็บมันเอาไว้ เจ้าอยากช่วยเขาหรือ น่าเสียดาย
มันสายไปแล้ว"
"สายไปแล้วหรือ" หรูเสีย่ วนันแสดงสีหน้าเสียใจ "แต่ตอ่ ให้สายไปแล้ว
ข้าก็จะพาเขากลับไป"
"วิญญาณของเขาไม่ครบสมบูรณ์แล้ว ต่อให้เจ้าพามันกลับไป
คนที่เจ้าอยากจะช่วยก็ไม่ฟน้ื ขึ้นมาหรอก"
อวี๋จิ้งฉีเห็นท่าทางผิดหวังของหรูเสี่ยวนันแล้วก็ยิ้มออกมาทันใด
"แต่ว่าข้าช่วยเจ้าได้"
"เจ้า?"
"ข้าจะเอาวิญญาณของข้าให้เขายืม"
"แต่ถา้ ท�ำแบบนีเ้ จ้าก็จะ..." อวีจ๋ งิ้ ฉีตอนนีอ้ ยูใ่ นสภาพวิญญาณ หาก
เอาวิญญาณให้คนอืน่ ไปอีก เช่นนัน้ เขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆ
"เสี่ยวนัน เจ้าเป็นห่วงข้าหรือ" อวี๋จิ้งฉียืนสงบอยู่ตรงนั้น มุมปาก
มีรอยยิม้ บางๆ อยูต่ ลอด "ตอนทีข่ า้ ตาย คนเดียวทีข่ า้ คิดถึงก็คอื เจ้า ยันต์
ทีเ่ จ้ามอบให้ขา้ ...ข้าไม่เคยคิดจะฉีกมัน เพราะข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นห่วง"
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ร่างของอวี๋จิ้งฉีเปล่งแสงจางๆ ออกมา และค่อยๆ หลอมรวมกับ
ดวงไฟวิญญาณ
หรูเสีย่ วนันร้อนใจมาก "อวีจ๋ งิ้ ฉี! เจ้าท�ำแบบนีจ้ ะสลายหายไปได้นะ"
เพิง่ สิน้ เสียงพูด ร่างของอวีจ๋ งิ้ ฉีได้สลายเป็นเศษประกายแสงไปแล้ว
และเหมือนมีสมั ผัสบางอย่างแตะลงบนหน้าผากของนาง
หรูเสี่ยวนันเหมือนจะได้ยินเสียงหัวเราะของอวี๋จิ้งฉีรางๆ
"เหรียญส�ำริดของข้าฝากไว้ทเี่ จ้าก่อนนะ วันหน้าอย่าลืมคืนให้ขา้ ..."
ดวงไฟวิญญาณลอยเข้ามาในมือของนาง เทียบกับตอนทีน่ างเพิง่ พบ
มันแล้ว มันมีความสว่างเพิม่ ขึน้
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495
หรูเสีย่ วนันใช้ยนั ต์เก็บวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนไว้อย่างดีแล้วใส่ไว้ใน
กระเป๋า
เสวียนจี้ประคองหรูเสี่ยวนันปีนออกจากบ่อน�้ำโบราณ จากนั้น
เอาบันไดไม้คืนให้คนในหมู่บ้าน
ตอนกลับมา เขาเห็นหรูเสีย่ วนันก�ำลังก้มหน้าก้มตาโยนหินถมบ่อ
"คุณนาย ให้ผมท�ำเองเถอะ" เสวียนจีไ้ ม่ถามอะไรก็เดินเข้ามาช่วยเหลือ
นางทันที
"ฉันอยากจะถมปิดบ่อ" หรูเสี่ยวนันอธิบายเสียงเบา ในบ่อยังมี
โครงกระดูกของอวีจ๋ งิ้ ฉีฝงั อยู่ นางไม่อยากให้คนอืน่ มารบกวนเขาอีก วันหน้า
รอให้มโี อกาส นางต้องมาเอาโครงกระดูกของเขาออกมาเพือ่ เอาไปฝังอย่างดี
แน่นอน
ตอนรถยนต์กลับมาทีท่ างหลวง เป็นช่วงเวลาพลบค�ำ่ ของวันต่อมา
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แล้ว หรูเสีย่ วนันคุยโทรศัพท์กบั ชิงโม่เหยียนอย่างเรียบง่าย บอกว่าตัวเอง
หาวิญญาณของมู่ป๋อหลุนเจอแล้ว แต่นางไม่ได้เล่าเรื่องอวี๋จิ้งฉีออกมา
สักค�ำ สิ่งที่ท�ำให้นางประหลาดใจก็คือ ชิงโม่เหยียนไม่ได้ถามอะไรมาก
เพียงแค่พดู กับนางไม่กป่ี ระโยคก็ให้นางเอาโทรศัพท์ให้เสวียนจี้
ดวงอาทิตย์ค่อยๆ คล้อยไปทางตะวันตก หรูเสี่ยวนันขดตัวอยู่บน
ที่นั่งด้านหลังนอนสัปหงก
เสวียนจีไ้ ม่ได้นอนทัง้ คืน ตอนเริม่ ขับรถรูส้ กึ ง่วง ดังนัน้ จึงขอหรูเสีย่ วนัน
ออกไปสูบบุหรีเ่ พือ่ ให้รา่ งกายตืน่ ตัวขึน้
หรูเสีย่ วนันก�ำลังนอนหลับสบาย ทันใดนัน้ เสียงของเสวียนจีก้ ด็ งั ขึน้
ทีข่ า้ งหู
"คุณนาย! รีบตื่นเร็วเข้า ข้างหลัง..."
หรูเสี่ยวนันเพิ่งลืมตาขึ้น ตัวรถก็สะเทือนอย่างแรงในทันที นาง
รีบยื่นมือไปจับมือจับบนหน้าต่างรถเอาไว้
"เกิดอะไรขึ้น!" หรูเสี่ยวนันพูดอย่างตื่นตระหนก
"น่าจะเป็นคนของสกุลมู"่ เสวียนจีจ้ บั พวงมาลัยด้วยความสงบนิง่
หรูเสีย่ วนันในตอนนีจ้ งึ สังเกตเห็นว่าพวกเขาออกมาจากทางหลวง
ขับเข้ามาบนทางลูกรังทีไ่ ม่สะดุดตาด้านข้าง
"ผมก็ไม่รวู้ า่ เกิดอะไรขึน้ จูๆ่ ผมก็บงั คับรถไม่ได้ รถหันไปทางอืน่ เอง"
เสวียนจีอ้ ธิบาย
"เป็นค่ายกล" หรูเสีย่ วนันหันมองไปทีท่ างหลวง บนผิวถนนมีแสงจางๆ
ของมนตร์เปล่งประกายรางๆ
ให้ตายสิ เมือ่ ครูน่ างไม่ควรนอนหลับเลย เสวียนจีไ้ ม่รวู้ ชิ าเวท เขา
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ไม่มที างมองเห็นแสงจากค่ายกล
มีรถยนต์สดี ำ� สองคันตามติดข้างหลังรถของพวกเขา หันหัวรถมาตาม
ทางลูกรังเช่นกัน
"ดูท่าพวกเขาคงวางแผนไว้แล้ว ทางเส้นนี้ตรงไปยังเหมืองหินร้าง
แห่งหนึ่ง" เสวียนจี้หมุนพวงมาลัยไปทางหนึ่งอย่างฉับพลัน ท�ำให้เกิด
รอยล้อรถเป็นรูปตัว 'S' บนถนนลูกรัง
เสียงโลหะพุ่งเข้าใส่ด้านหลังรถดังเปรี้ยงปร้าง
"ไม่ใช่มั้ง นี่ถึงกับยิงกันจริงหรือ!" หรูเสี่ยวนันกุมหัวขดตัวเอาไว้
เสวียนจีเ้ หยียบคลัตช์จนมิด รถยนต์เร่งความเร็วขึน้ ทันที แต่ลกู ปืน
ข้างหลังยังคงพุง่ มากลางอากาศ ตกกระทบบนพืน้ ถนนหลังล้อรถของพวกเขา
ท�ำให้เกิดประกายไฟสีทองขึน้ ไม่หยุด
"คุณนายเก็บวิญญาณของมู่ป๋อหลุนไว้ให้ดี" เสวียนจี้พูดเตือน
"ข้างหน้าอีกหนึง่ ร้อยเมตรมีทางเลีย้ วหักศอก ผมจะให้คณ
ุ นายลงรถทีน่ นั่
คุณนายหลบอยูใ่ นเหมืองร้าง พวกเขาจะตามรถของผม หลังจากคุณนาย
ลงรถแล้วโทรหานายท่าน เขาจะส่งคนมารับคุณนายเอง..."
หรูเสี่ยวนันกุมหัว ตัวรถเลี้ยวไปทางขวาอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
มีแรงเฉื่อย ท�ำให้นางชนเข้ากับประตูรถทางด้านซ้าย
"ฉันไม่หนีไปคนเดียวหรอก" หรูเสีย่ วนันส่งเสียงร้องเจ็บปวดทีหนึง่
"พวกเขาต้องฆ่านายแน่นอน"
"จับไว้ให้แน่น" เสวียนจีย้ งั ไม่ทนั พูดกล่อมนางอีกครัง้ รถก็กลับมาวิง่
ทางตรงแล้วพุง่ ทะยานไปข้างหน้า
เพิ่งสิ้นเสียงพูดของเขาก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นมาจากข้างหลังรถ
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ของพวกเขา เปลวไฟพวยพุง่ ขึน้ ฟ้า พร้อมกับกลุม่ ควันจ�ำนวนมหาศาล
หรูเสี่ยวนันยื่นหัวมองไปข้างนอกผ่านกระจกหลัง รถคันหนึ่งก�ำลัง
ตามติดหลังรถของพวกเขา ใกล้จนเหมือนจะชนอยูแ่ ล้ว
"จะชนแล้ว!" หรูเสี่ยวนันตะโกนขึ้นด้วยความตกใจ
ในตอนนีเ้ อง บนทางหลวงข้างหน้ามีทางเลีย้ วหักศอก ขาขวาของ
เสวียนจีเ้ หยียบสลับระหว่างคลัตช์กบั เบรก ท�ำให้ตวั รถหยุดขวางกลางถนน
ก่อนจะถึงทางโค้ง
รถทีต่ ามหลังพวกเขาหลบไม่ทนั พุง่ ออกทางลูกรัง และพลิกคว�ำ่ ลง
ข้างทาง
หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวแอบยกนิ้วให้กับฝีมือการขับรถของเสวียนจี้
มินา่ เล่าชิงโม่เหยียนจึงมักจะให้เสวียนจีข้ บั รถให้พวกเขา ทีแ่ ท้เจ้าหมอนี่
มีความสามารถจริงๆ
"ยังเหลือรถอีกคัน" หรูเสี่ยวนันมองไปข้างหลังอีกครั้ง "พวกเขา
รูไ้ ด้ยงั ไงว่าพวกเราหาวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนเจอแล้ว"
เสวียนจีจ้ อ้ งทีก่ ระจกมองหลังอยูบ่ อ่ ยครัง้ "พวกเขาอาจจะไม่รกู้ ไ็ ด้"
หรูเสี่ยวนันกัดริมฝีปาก นางดูเหมือนจะพอเข้าใจแล้ว
หากเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นเหมือนทีช่ งิ โม่เหยียนคาดการณ์ไว้ ว่าเป็นมูซ่ อื่ อวี่
ของสกุลมูเ่ ป็นคนวางแผน เช่นนัน้ เขาคงจะใช้ความสามารถทัง้ หมดท�ำให้
มูป่ อ๋ หลุนน้องชายของเขาไปสูค่ วามตาย
หรูเสีย่ วนันกุมกระเป๋าของตัวเองไว้แน่น ในนัน้ มียนั ต์ทเี่ ก็บวิญญาณ
ของมูป่ อ๋ หลุนเอาไว้ จะท�ำให้มนั เสียหายไม่ได้ ตอนนีม้ นั ไม่ได้มแี ค่วญ
ิ ญาณ
ของมูป่ อ๋ หลุนเท่านัน้ ข้างในยังมีอวีจ๋ งิ้ ฉีอกี ด้วย...ตอนอยูแ่ คว้นเยีย่ ซย่า อวีจ๋ งิ้ ฉี
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อายุยังน้อยก็กลายเป็นเครื่องสังเวยของการต่อสู้ในราชวงศ์ นางจะให้
วิญญาณของเขาสลายไปแบบนีอ้ กี ครัง้ ไม่ได้เด็ดขาด
รถข้างหลังชนเข้ามาทันใด ท�ำให้รถของพวกหรูเสีย่ วนันเสียการทรงตัว
ตัวรถหมุนเคว้งอยูบ่ นทางลูกรัง แล้วขวางอยูก่ ลางทางนัน้
"คุณนายก้มหัว!" เสียงของเสวียนจี้ดังขึ้นข้างหู
หรูเสีย่ วนันก้มหัวลงทันที กระจกหน้าต่างรถเหนือหัวแตกเป็นเสีย่ ง
ตกกระจายลงบนหัวของนาง
เนือ่ งจากรถข้างหลังพุง่ เข้าชนด้วยความเร็วสูง ท�ำให้รถของพวกเขา
พลิกคว�ำ่ หลายตลบก่อนจะหยุด ชิน้ ส่วนรถหลุดกระจายเต็มพืน้
หรูเสี่ยวนันกรีดร้อง ร่างถูกบีบติดอยู่ในช่องว่างใต้ที่นั่ง จนกระทั่ง
ทุกอย่างกลับมาสงบนิง่ หรูเสีย่ วนันจึงเงยหน้าขึน้ มา
รถพลิกคว�่ำกลับมา นางชนเข้ากับเบาะนั่ง
"เสวียนจี?้ " หรูเสีย่ วนันลองเรียกดู แต่ไม่มเี สียงใดตอบกลับนางมา
"เสวียนจี้ นายเป็นยังไงบ้าง!" หรูเสีย่ วนันมองไปทีท่ นี่ งั่ คนขับผ่านทาง
ช่องว่าง ร่างของเสวียนจีเ้ อียงไปข้างหนึง่ บนหน้าผากเต็มไปด้วยเลือด
หรูเสีย่ วนันหัวใจกระตุก นางอยากจะปีนออกมาทางหน้าต่างรถ แต่
รถพลิกตะแคงอยูบ่ นพืน้ เหลือทีว่ า่ งให้นางน้อยเกินไป นางมุดออกมาไม่ได้
"ยังคิดจะหนีไปไหนอีก" หรูเสีย่ วนันได้ยนิ เสียงชายแปลกหน้าคนหนึง่
ดังขึน้ ไม่ไกล
"คิดไม่ถึงเลยว่าคนขับรถนี่จะน่าสนใจอยู่บ้าง"
หรูเสี่ยวนันมองออกไปผ่านกระจกหน้าต่างรถที่แตก เห็นเพียง
ตรงหน้ามีผชู้ ายสองคนลงจากรถมา แล้วเดินเข้ามาหาด้วยจุดประสงค์ไม่ดี
85

ข้ า เป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งของศาลต้ า หลี่ 6

หรูเสีย่ วนันขบกราม ยืน่ มือไปทีอ่ กเสือ้ และหยิบยันต์แผ่นหนึง่ ออกมา
เพียงชั่วครู่ ค�ำสาปสังหารก็ปรากฏขึ้นในสมองของนาง แม้แต่
ตัวนางเองก็ยงั ไม่กล้าเชือ่ ในเวลาเช่นนี้ นางกลับสงบนิง่ ได้เพียงนี้
หากเปลีย่ นเป็นสถานการณ์อนื่ หรูเสีย่ วนันไม่มที างคิดถึงค�ำสาปสังหาร
แบบนีเ้ ด็ดขาด ทีป่ ่สู อนวิชาเวทให้นาง ไม่ได้ตอ้ งการให้นางมาฆ่าคน แต่
ตอนนีน้ างกลับเลือกโดยไม่ลงั เล นางต้องปกป้องวิญญาณของอวีจ๋ งิ้ ฉีกบั
มูป่ อ๋ หลุน ยังมีเสวียนจีท้ อี่ ยูใ่ นรถอีกด้วย นางไม่อยากสูญเสียคนข้างกายไป
อีกแล้ว กว่าจะมีทกุ อย่างนีไ้ ม่งา่ ยนัก
ชายสองคนเดินเข้ามาใกล้ หรูเสีย่ วนันเห็นหนึง่ ในพวกเขาในมือถือ
ถังน�ำ้ มันขนาดเล็กถังหนึง่ เอาไว้
พวกเขาคิดจะ...เผารถหรือ
หรูเสีย่ วนันคีบยันต์ไว้ระหว่างนิว้ วินาทีทจี่ ะร่ายมนตร์ นางก็ได้ยนิ
เสียงปืนหนึ่งนัดจากฝั่งที่นั่งคนขับ
ปัง!
เสียงดังชัดเจนอย่างมาก
ชายที่ ถื อ ถั ง น�้ ำ มั น เดิ น ตรงเข้ า มาติ ด ไฟลุ ก พึ่ บ ในทั น ที รวมถึ ง
เพื่อนของเขาก็โดนลูกหลงเข้าไปด้วย
แรงโหมราวพายุใหญ่โจมตีมาจากรอบด้าน สองคนตรงหน้าถูกระเบิด
จนชิน้ ส่วนกระจัดกระจาย
ในส่วนที่นั่งคนขับ เสวียนจี้เงยหน้าขึ้นและยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์
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496
นอกหน้าต่างรถ ทะเลเพลิงปรากฏเต็มสองตาของหรูเสี่ยวนัน
หรูเสีย่ วนันพยายามเบือนหน้าไปทางอืน่ อยากจะหลบไอความร้อน
ข้างนอก ในเวลานีเ้ องก็ได้ยนิ เสียงไซเรนรถต�ำรวจดังขึน้ รางๆ
เสวียนจีใ้ นตอนนีเ้ ตะเปิดประตูฝง่ั คนขับออกมาแล้ว เขาคิดจะเปิด
ประตูดา้ นหลังเพือ่ ช่วยนาง แต่เขาลองอยูห่ ลายครัง้ ก็ไม่สำ� เร็จ
เสียงรถต�ำรวจใกล้เข้ามายิ่งขึ้น
"นายท่านมาแล้ว ยังมีพชี่ ายผมด้วย" เสวียนจีต้ ะโกนบอกหรูเสีย่ วนัน
ทีต่ ดิ อยูใ่ นรถ "คุณนายไม่ตอ้ งกลัว พวกเขาจะมาถึงแล้ว"
หรูเสี่ยวนันในตอนนี้จึงนึกถึงค�ำที่เสวียนจี้เคยพูดไว้ พี่ชายสองคน
ของเขาเป็นต�ำรวจอยูใ่ นต�ำบล
ในต�ำบลเล็กๆ นี้ ชาวบ้านทัง้ หมดมีการย้ายถิน่ น้อยมาก และชาวบ้าน
ทีย่ า้ ยมาจากนอกพืน้ ทีก่ ม็ ไี ม่มากนัก ไม่เหมือนกับพืน้ ทีอ่ นื่ ดังนัน้ แม้แต่
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ต�ำรวจของที่นั่นก็ล้วนเป็นชาวบ้านในท้องที่เช่นกัน หากมีเจ้าหน้าที่
คนนอกพื้นที่เข้ามาที่นี่ย่อมยากที่จะมีที่ยืนได้ ปกติเพียงไม่กี่เดือนก็จะ
ขอย้ายออกไปเอง
รถต�ำรวจสีค่ นั เคลือ่ นจากไกลเข้ามาใกล้ หรูเสีย่ วนันได้ยนิ เสวียนจี้
ตะโกนว่า "นายท่าน"
จากนั้นหรูเสี่ยวนันก็เห็นเงาร่างที่คุ้นตานางที่สุด
"ฉันเอง" ชิงโม่เหยียนมาถึงหน้าประตูรถและใช้เท้ายันลงไปหนึ่งที
ประตูรถก็เปลีย่ นรูป
พอเปิดประตูรถ ควันหนาทึบข้างนอกก็ลอยเข้ามา หรูเสี่ยวนัน
ส�ำลักควันจนไอไม่หยุด
ชิงโม่เหยียนยืน่ มือไปคว้าหัวไหล่ของนาง แล้วดึงตัวนางออกมาจากรถ
"บาดเจ็บหรือไม่ เจ็บที่ใดบ้าง" ชิงโม่เหยียนส�ำรวจตัวนางตั้งแต่
บนลงล่างหนึ่งรอบอย่างรวดเร็ว
หรูเสี่ยวนันจะสนใจเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร นางส่ายหน้าอย่างแรง
"ไม่...ข้าไม่เป็นไร เสวียนจีไ้ ด้รบั บาดเจ็บ หัวของเขามีเลือดไหล"
ตอนที่ชิงโม่เหยียนอุ้มนางขึ้นมาก็มองไปที่เสวียนจี้แวบหนึ่ง
เสวียนจีไ้ ม่ได้สนใจหัวของตัวเองทีม่ เี ลือดไหล ก�ำลังพูดคุยกับต�ำรวจ
หลายนายอยู่
หรูเสีย่ วนันแอบดึงชายเสือ้ ของเขา พูดเตือนเขาเสียงเบาว่า "บนตัว
เสวียนจีย้ งั พกปืนด้วย...จะเป็นอะไรหรือไม่"
สีหน้าของชิงโม่เหยียนค่อนข้างเย็นชา "ห่วงตัวเจ้าเองก่อนเถอะ"
เขาอุ้มนางเดินผ่านกลุ่มคน มาถึงตรงหน้ารถต�ำรวจคันหนึ่งและ
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ยัดนางเข้าไปในรถ จากนั้นก็ปิดประตูรถแล้วหมุนตัวเดินจากไป
"ท่านจะไปที่ใด" หรูเสี่ยวนันเรียกเขาผ่านหน้าต่างรถกั้น
ชิงโม่เหยียนไม่ได้ตอบ แต่เดินผ่านกลุ่มคนไปอีกครั้งอย่างเงียบๆ
มาถึงตรงหน้าชายแปลกหน้าสามคนทีถ่ กู ต�ำรวจจับตัวไว้
ก่อนหน้านี้รถที่ไล่ตามรถของพวกหรูเสี่ยวนันมีทั้งหมดสองคัน
รถคันทีพ่ ลิกคว�ำ่ ข้างทางก่อนหน้านีก้ ถ็ กู ต�ำรวจรวบตัวไว้แล้ว
ผูช้ ายสามคนก�ำลังถูกต�ำรวจสอบสวน ทันใดนัน้ พวกเขาก็มองเห็น
ชิงโม่เหยียนเดินเข้ามา หนึง่ ในนัน้ แสร้งท�ำเป็นตกใจ
"คุณชิง?!"
พี่ชายคนโตของเสวียนจี้สวมชุดต�ำรวจ มองมาทางชิงโม่เหยียน
"เมือ่ ครูเ่ ป็นพวกเขาทีพ่ ยายามจะปล้นชิงตัวคุณนายของคุณระหว่างทางครับ"
"ไม่ๆๆ ทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิด!" ชายสามคนตรงหน้ารีบร้องขอ
ความเป็นธรรม "พวกเราเมื่อครู่ก�ำลังไล่ตามคนในตระกูลที่ท�ำความผิด
คนหนึง่ นายน้อยใหญ่ให้พวกเราน�ำตัวคนกลับไป ใครจะรูว้ า่ ไล่ตามมาถึงทีน่ ี่
แก๊สจะระเบิด...พวกเราไม่รู้จริงๆ ว่านั่นเป็นคุณนายของคุณ อีกอย่าง
ตระกูลของพวกเราก็มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั คุณ เป็นไปได้อย่างไรทีจ่ ะ..."
พูดเรื่องถังน�้ำมันเป็นแก๊สระเบิดหรือ ค�ำอธิบายนี้ช่างดีเหลือเกิน
ชิงโม่เหยียนพับแขนเสื้อของเสื้อคอจีน ใต้แขนเสื้อสีน�้ำเงินเข้ม
มีรอยลวดลายปลาแหวกว่าย ท่าทางมีสง่าราศีแฝงกลิน่ อายบัณฑิต
ตอนเขาก้าวยาวๆ เข้ามา เสวียนจีก้ ำ� ลังให้คนด้านข้างช่วยท�ำแผล
บนหัวให้ พอเห็นสีหน้าของชิงโม่เหยียน เขาก็ดึงตัวพี่ชายคนโตของเขา
จากข้างหลังให้ออกมาจากตรงนัน้ ในทันที
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ชิงโม่เหยียนหันหลังให้รถต�ำรวจ หรูเสีย่ วนันมองไม่เห็นใบหน้าของเขา
ภายหลังนางได้ฟงั เสวียนจีเ้ ล่าให้นางฟังว่า 'ตอนนัน้ ท่าทางของนายท่าน
เหมือนกับสัตว์ปา่ ตัวหนึง่ สัตว์ปา่ ทีเ่ ต็มไปด้วยความโกรธ...'
ทว่าในสภาพความโกรธเกรีย้ วเช่นนี้ มุมปากของชิงโม่เหยียนกลับ
มีรอยยิม้ เป็นรอยยิม้ ทีท่ ำ� ให้คนเห็นแล้วหัวใจเย็นวาบ
ชิงโม่เหยียนเดินไปหาผู้ชายสกุลมูส่ ามคนนั้น ปล่อยหมัดใส่หน้า
คนคนหนึง่ ไม่รวู้ า่ เขาใช้แรงมากเท่าใด คนคนนัน้ ถูกเขาต่อยแล้วก็หมดสติ
ล้มลงบนพืน้ ทันที
จากนั้นชิงโม่เหยียนก็หันไปต่อยคนที่สองล้มลงอีก คนคนนั้นก็
หมดสติไปเช่นกัน
คนทีส่ ามไม่ได้โชคดีอย่างนัน้ เขาถอยหลังไปหลายก้าวและพยายาม
พูดอธิบาย "คุณชิง พวกเราเป็นคนของสกุลมู่ คุณอย่าเข้าใจผิดเด็ดขาด"
เขาไม่พดู ถึงเรือ่ งนีก้ ย็ งั ดี เพราะค�ำพูดประโยคนีจ้ ดุ เปลวไฟในดวงตา
ของชิงโม่เหยียนทันที
เสวียนจี้กับพี่ชายคนโตของเขา ยังมีต�ำรวจนายอื่นยืนอยู่ตรงนั้น
ต่างตกตะลึงไปชั่วขณะ
ชิงโม่เหยียนบีบคอคนคนนัน้ ด้วยมือเดียว แล้วยกตัวอีกฝ่ายลอยขึน้
จากพืน้
คนคนนั้นหายใจไม่ออก มีเพียงปลายเท้าที่พอจะแตะพื้นได้บ้าง
สองมือของเขาจับไปทีแ่ ขนของชิงโม่เหยียน คิดจะแกะมือของอีกฝ่ายออก
แต่เขาใช้แรงทัง้ หมดทีม่ แี ล้วก็ยงั ท�ำให้มอื ข้างนัน้ ของชิงโม่เหยียนขยับไม่ได้
แม้แต่นอ้ ย
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ชิงโม่เหยียนปล่อยหมัดไป ต่อยจนอีกฝ่ายกระอักเลือดออกมา
หรูเสีย่ วนันนัง่ อยูใ่ นรถต�ำรวจ นางเห็นแค่เพียงพวกเสวียนจีล้ อ้ มตัว
ชิงโม่เหยียน แต่ละคนยืนอึง้ เหมือนท่อนไม้
ท่ามกลางกลุ่มคนมีเสียงผู้ชายร้องโอดครวญอยู่บ่อยครั้ง
เกิดอะไรขึ้น
หรูเสีย่ วนันพยายามยืดคอมองอยูน่ านก็ไม่เห็นเหตุการณ์อะไร นางจึง
เปิดประตูรถออกไปดู แต่เพิง่ ก้าวเท้าก็รสู้ กึ เจ็บขา ตอนก้มหน้าลงจึงพบว่า
ตอนที่รถพลิกคว�่ำเมื่อครู่บนขาถูกเศษกระจกกรีดเป็นแผล ตอนนี้มีเลือด
ไหลออกมา สองขาดูแล้วอาบไปด้วยเลือด น่าตกใจอย่างมาก
ไม่ ช ้ า ผู ้ ช ายที่ ถู ก ชิ ง โม่ เ หยี ย นต่ อ ยคนนั้ น ก็ สิ้ น เสี ย ง ลมหายใจ
อ่อนระทวย แม้แต่แววตาก็เริ่มเลื่อนลอย
เสวียนจีล้ อบกลืนน�ำ้ ลาย เข้าไปกระซิบพูดว่า "ถ้ายังต่อยเขาอีก...
คงจะตายแน่นอนครับ"
ดูสภาพแล้ว หากยังไม่หยุด ไม่ช้าต้องมีคนตายจริงๆ
ชิงโม่เหยียนยืนนิง่ ไม่ขยับ ในมือยกตัวคนคนนีร้ าวกับยกผ้าขาดชิน้ หนึง่
ไม่กนิ แรงเขาแม้แต่นอ้ ย
พี่ชายคนโตของเสวียนจี้จ�ำต้องเข้าไปจับแขนของชิงโม่เหยียน
"พอเถอะครับ ที่เหลือมอบให้พวกเราจัดการ"
ชิงโม่เหยียนเม้มมุมปากแน่น จ้องตรงไปยังผูช้ ายทีถ่ กู ยกอยูใ่ นมือ
ในดวงตาเต็มไปด้วยสีเลือด คนที่ปกติดูสุภาพไม่ใส่ใจอะไร ตอนนี้กลับ
เหมือนเปลีย่ นเป็นคนละคน เขาถอดเปลือกจอมปลอมทัง้ หมด เผยให้เห็น
อีกด้านหนึง่ ของความโหดร้ายภายในใจ
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แม้แต่พชี่ ายคนโตของเสวียนจีย้ งั รูส้ กึ เหมือนเห็นภาพลวงตา ตอนที่
สายตาของชิงโม่เหยียนเบนมาทีเ่ ขา ด้วยจิตใต้สำ� นึกเขาถึงกับปล่อยแขน
ของชิงโม่เหยียนทันที อย่าว่าแต่เขาเลย แม้แต่คนข้างหลังเขาเหล่านั้น
ต่างพากันรู้สึกเหมือนเห็นภาพลวงตา ราวกับว่าไม่ว่าใครเข้าไปขัดขวาง
ก็จะถูกชิงโม่เหยียนเห็นเป็นศัตรูกระนั้น ไม่แน่ว่าอาจจะถูกต่อยหนึ่งยก
เพราะเหตุนกี้ ไ็ ด้
มองดูคนสกุลมูส่ ามคนตรงหน้าแล้ว หัวใจของทุกคนเหมือนจมลงไปใน
น�ำ้ เย็นเฉียบ อีกด้านหนึง่ ของคุณชิงช่างโหดร้ายจนท�ำให้คนขนหัวลุกได้เลย
ทีเดียว
ในขณะทีท่ กุ คนก�ำลังลังเลใจ ไม่รวู้ า่ ควรจะเกลีย้ กล่อมอย่างใดนัน้
ก็มเี สียงร้องตกใจเบาๆ ของผูห้ ญิงดังมาจากข้างหลัง
เสวียนจีห้ นั หน้าไปก่อนคนแรก เห็นหรูเสีย่ วนันยืนอยูข่ า้ งรถต�ำรวจ
ก้มลงมองสองขาของตัวเอง เลือดเปียกชุม่ กระโปรง เพราะไม่รวู้ า่ ขาของนาง
บาดเจ็บหนักเพียงใด ดังนัน้ มองผิวเผินแล้วจึงท�ำให้รสู้ กึ ตกใจเป็นห่วง
"นายท่าน คุณนายได้รบั บาดเจ็บ!" เสวียนจีส้ ง่ เสียงตะโกนประโยคหนึง่
ชิงโม่เหยียนจึงโยนผูช้ ายทีบ่ บี คออยูใ่ นมือลง และหมุนตัวเดินไปทาง
หรูเสีย่ วนันทันที
ผู้ชายที่ถูกต่อยล้มลงบนพื้น พยายามใช้แรงสุดท้ายที่มีขยับตัว
อยากจะหลบจาก 'ปีศาจร้าย' ตรงหน้าคนนี้
เป็นปีศาจร้ายจริงๆ แค่มือเปล่าก็ต่อยคนจนเป็นแบบนี้ได้แล้ว...
เจ้าหมอนี่เป็นจอมเวทเสียที่ไหน ก�ำปั้นแข็งยิ่งกว่าก้อนหินเสียอีก
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497
รถของสกุลมู่จอดอยู่ข้างทาง ภายในรถไม่ได้เปิดไฟสว่าง มู่ซื่ออวี่
นั่งอยู่ในความมืด มีเพียงกระจกแว่นตาของเขาที่สะท้อนแสงขาวอยู่ใน
ความมืดนัน้
เสียงมือถือดังขึน้ เขาหยิบมือถือออกมา มือถือเครือ่ งนีค้ อื เครือ่ งทีเ่ ขา
เปลีย่ นใหม่ แม้แต่ซมิ มือถือก็เป็นของใหม่ เขาเอามือถือแนบข้างหูแล้วฟัง
อย่างเงียบๆ
"คนของพวกเราท�ำพลาดครับ คุณนายของคุณชิงปลอดภัยดี..."
มู่ซื่ออวี่ก้มหน้าลงเล็กน้อย แสงขาวบนกระจกแว่นหายไปแล้ว
จมอยู่ในความมืดทั้งหมด
"คนของพวกเราล่ะ" เขาเอ่ยถามเสียงเบา
"ตายไปสองคน ที่เหลือสามคนถูกจับ"
มู่ซื่ออวี่นิ่งเงียบไป
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ปลายสายอีกฝัง่ มีเสียงถามอย่างไม่สบายใจของลูกน้องดังลอยมา
"ตอนนีพ้ วกเราท�ำยังไงต่อดีครับ"
"เรือ่ งของพวกเขานายไม่ตอ้ งยุง่ แล้ว ฉันมีแผนอืน่ " เสียงของมูซ่ อื่ อวี่
ฟังแล้วยังคงสงบนิ่ง แต่หากตอนนี้มีคนนั่งอยู่ในรถ ต้องเห็นแน่นอนว่า
มือทีก่ มุ มือถือของมูซ่ อื่ อวีก่ ระตุกไม่หยุด
"นายรีบจัดคนไปทีศ่ าลบรรพชน เปลีย่ นคนทีน่ นั่ เป็นคนของพวกเรา
แล้วเอาม้วนกระดาษมนตร์ปลุกสีส่ ตั ว์เทพไป เริม่ พิธปี ลุกอย่างลับๆ..."
จบการสนทนาแล้ว มูซ่ อื่ อวีอ่ ยูใ่ นท่าเดิมอย่างเงียบๆ ในรถทีม่ ดื ด�ำ
ผ่านไปราวสามนาที เขาจึงเงยหน้าขึน้ มากดโทรออกอีกครัง้
"ฮัลโหล..." เขาพ่นค�ำพูดใส่มอื ถือออกมาอย่างยากล�ำบาก น�ำ้ เสียง
สัน่ เครือ ราวกับพยายามอดกลัน้ ความเจ็บปวดในใจเอาไว้ "พ่อครับ ทางผม
มีขา่ วไม่ดขี า่ วหนึง่ ..."
ภายในบ้านสกุลมู่
หลังจากผูเ้ ฒ่ามูไ่ ด้ยนิ ข่าวนีแ้ ล้วก็ไม่พดู อะไรอยูน่ าน มูป่ อ๋ หลุนเป็น
หลานชายของเขา และเป็นผูส้ บื ทอดทางสายเลือดโดยตรงของสกุลมู่
ลูกชายของเขานัง่ อยูบ่ นเก้าอีต้ รงข้าม ก้มหน้าลง บนใบหน้าเต็มไปด้วย
ความเสียใจ "โชคดีทพี่ วกเรายังมีซอ่ื อวีอ่ ยู"่ เขาพูดพึมพ�ำ "โชคดี..."
ผูเ้ ฒ่ามูข่ มวดคิว้ เล็กน้อย "แกคิดจะให้ซอื่ อวีร่ บั สืบทอดงานของตระกูล
หรือ"
"พ่อก็รู้ว่าความสามารถของซื่ออวี่...มีแค่เขาที่เหมาะสมที่สุด"
ผูเ้ ฒ่ามูล่ บู แหวนบนนิว้ ชีเ้ บาๆ นีเ่ ป็นสิง่ ยืนยันความเป็นผูน้ ำ� ตระกูลมู่
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ของพวกเขา และเป็นสัญลักษณ์ของอ�ำนาจสูงสุดภายในตระกูล ต่อให้เขา
ได้ยนิ ข่าวร้ายของมูป่ อ๋ หลุน แต่บนใบหน้ากลับไม่ได้แสดงความเสียใจออกมา
แม้แต่นอ้ ย ในฐานะผูน้ ำ� ตระกูลต้องปิดบังความรูส้ กึ ทัง้ หมดเอาไว้อย่างดี
ลูกชายของเขาไม่เหมาะกับต�ำแหน่งผูน้ ำ� ตระกูล ดังนัน้ ผ่านไปหลายปี
แบบนี้ เขาจึงไม่ได้มอบตระกูลให้อยูใ่ นมือของอีกฝ่าย
ผูเ้ ฒ่ามูก่ ำ� ลังรอ รอให้มปู่ อ๋ หลุนเติบใหญ่ หลังจากมีความเป็นผูใ้ หญ่
มากกว่านีก้ จ็ ะอบรมอีกฝ่ายให้มารับสืบทอด ทว่าตอนนีเ้ ขากลับไม่มตี วั เลือก
แล้ว
"มูซ่ อื่ อวีเ่ ด็กคนนี้ ยอดเยีย่ มมาก" ชายชราพูดพึมพ�ำ "แต่เพราะเขา
ยอดเยีย่ มเกินไป ดังนัน้ ฉันจึงไม่กล้าให้เขารับช่วงต�ำแหน่งนี"้
ชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นมา มองพ่อของตัวเองอย่างไม่เข้าใจ
"ท�ำไม หรือเป็นเพราะชาติกำ� เนิดของเขา"
มู่ซื่ออวี่เป็นผลผลิตตอนเขาอายุยังน้อยอยู่ในวัยคะนอง เป็นลูก
ที่ตั้งท้องก่อนเขาจะแต่งงาน และตอนเด็กนั้นมู่ซื่ออวี่เติบโตขึ้นนอกบ้าน
ต่อมามารดาของมูซ่ อื่ อวีเ่ สียชีวติ สกุลมูจ่ งึ รับอีกฝ่ายเข้ามา
"ไม่ใช่แค่เพราะชาติกำ� เนิดของมูซ่ อื่ อวี่ แกยังจ�ำได้ไหมว่าเขากลับมา
ในตระกูลนีไ้ ด้ยงั ไง" ชายชราถอนหายใจยาวหนึง่ ที
"ตอนนัน้ แม่ของเขาป่วยหนัก ทนรับความทรมานจากการป่วยไม่ไหว
เลยฆ่าตัวตาย"
ชายชราหัวเราะเย็นชาหนึ่งที รอยโค้งที่มุมปากแฝงการเยาะหยัน
"มีเรือ่ งหนึง่ ทีฉ่ นั ไม่เคยคิดจะบอกแก ตอนนัน้ ฉันส่งคนไปขอดูกล้องบันทึกภาพ
ทีโ่ รงพยาบาลนัน่ แม่ของซือ่ อวีฆ่ า่ ตัวตายเพราะทนรับความเจ็บปวดจาก
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การป่วยไม่ไหวจริงๆ แต่ว่าตอนที่เธอเปิดหน้าต่างเตรียมจะปีนขึ้นไป
บนขอบหน้าต่าง แท้จริงแล้วมูซ่ อื่ อวีก่ ย็ นื อยูต่ รงประตู"
ชายวัยกลางคนตะลึงไป "พะ...พ่อ..."
ชายชรายกมือขึ้น "แกฟังฉันพูดให้จบก่อน"
ชายวัยกลางคนจ�ำต้องปิดปาก
"ตอนนัน้ แค่เพียงมูซ่ อื่ อวีว่ ง่ิ เข้าไป เขาก็สามารถช่วยแม่ของเขาลงมา
จากขอบหน้าต่างได้แล้ว เพราะอาการป่วย แม่ของเขาเคลือ่ นไหวได้ชา้ มาก
ดังนั้นตอนที่เธอปีนขึ้นบนขอบหน้าต่างจึงยากล�ำบากมาก แต่ดูจาก
ในกล้องบันทึกภาพแล้ว มูซ่ อื่ อวีเ่ ข้าประตูมา ตอนเห็นการกระท�ำของแม่เขา
แล้ว ก็แค่ลงั เลใจเพียงชัว่ ครู่ จากนัน้ เขาก็ถอยออกไป"
"เขาตอนนัน้ ยังเป็นแค่เด็กคนหนึง่ อาจจะตกใจก็ได้" ชายวัยกลางคน
ลองหาค�ำอธิบายทีส่ มเหตุสมผล
"แค่เด็กคนหนึง่ ก็มคี วามเยือกเย็นแบบนีไ้ ด้แล้ว แกว่าเขาไม่มกี ลอุบาย
อะไรในใจได้หรือ" ชายชราเหลือบมองลูกชายเขาแวบหนึง่ "ขอเพียงไม่มี
แม่เขาทีเ่ ป็นตัวถ่วงคนนี้ เขาก็สามารถเข้ามาทีบ่ า้ นสกุลมูข่ องพวกเราได้
ต่อให้ต้องได้ชื่อว่าเป็นลูกนอกสมรส เขาก็ไม่เคยโอดครวญอะไรมาก่อน
กตัญญูต่อแก รักเมตตาน้องชาย อยู่ในตระกูลก็เป็นมิตรกับทุกคน...
พูดไปแล้ว ล้วนเป็นข้อดีของเขา"
ชายชราขมวดคิ้วแน่นแล้วกดกริ่งไฟฟ้าบนโต๊ะหนึ่งที
ประตูเปิดออกอย่างไร้เสียง มีบา่ วชราคนหนึง่ เดินเข้ามาจากข้างนอก
ในตระกูลไม่มีใครไม่รู้จักเขา บ่าวชราคนนี้ทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ ทุกวัน
รับหน้าทีเ่ ก็บกวาดลานบ้าน หรือท�ำงานตัดแต่งดอกไม้ใบหญ้าง่ายๆ
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ผูเ้ ฒ่ามูพ่ ดู เสียงเรียบว่า "แกบอกฉันสิ กระจกกักปีศาจถูกมูป่ อ๋ หลุน
เอาออกไปได้ยงั ไง"
ท่ามกลางสายตาตกใจของชายวัยกลางคน บ่าวชราเปิดปากพูด
เสียงทุม้ ต�ำ่ พูดทุกค�ำออกมาอย่างชัดเจน เหมือนคนทีห่ หู นวกและเป็นใบ้
เสียทีไ่ หน
"วันนัน้ นายน้อยรองไม่ได้กลับมาทีบ่ า้ น เป็นคนของนายน้อยใหญ่
เอากระจกกักปีศาจออกไปส่งถึงมือของนายน้อยรอง"
ชายวัยกลางคนมองบ่าวชราอย่างไม่อยากเชือ่ สายตาก่อน จากนัน้
มองไปทางพ่อของเขา
"พ่อ ความหมายของพ่อคือ..."
"มูป่ อ๋ หลุนปิดบังทุกอย่างแทนพีช่ ายของเขา พอเกิดความผิดพลาด
เขาก็แบกรับความผิดทั้งหมดเอาไว้ แต่แท้จริงแล้วความผิดของมู่ซื่ออวี่
ใหญ่ยงิ่ กว่า เป็นเขาทีย่ อมให้มปู่ อ๋ หลุนท�ำแบบนี้ จึงท�ำให้อาวุธเวทล�ำ้ ค่า
ของตระกูลพวกเราถูกท�ำลาย"
ผู้เฒ่ามู่โบกมือเบาๆ บ่าวชราก็โค้งค�ำนับพวกเขา แล้วถอยออก
ประตูไปอย่างเงียบๆ
"ก่อนหน้านีฉ้ นั มักจะพูดถึงความผิดของมูป่ อ๋ หลุน ไม่ใช่เพราะไม่ชอบ
เขา ฉันแค่อยากจะบีบให้เขาเปลีย่ นตัวเองให้ยอดเยีย่ มมากขึน้ ท�ำให้เขา
เหมาะกับต�ำแหน่งผูน้ ำ� ตระกูลมากขึน้ แต่ตอนนีเ้ ขาเป็นตายยากจะคาดเดา
ต่อให้มีคนบอกว่าเขาตายแล้ว แต่ขอเพียงไม่เห็นศพของเขา ต�ำแหน่ง
ผูน้ ำ� ตระกูลนีฉ้ นั จะไม่ยกให้ใครคนใดเด็ดขาด"
ชายวัยกลางคนร้อนใจ "ต่อให้มซู่ อื่ อวี.่ ..แต่พอ่ อายุมากแล้ว ถ้า..."
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ชายชราหัวเราะเย็นชา "ถ้าถึงขัน้ นัน้ แล้วจริงๆ ฉันยอมทีจ่ ะเลือกคน
จากญาติสายอืน่ ของพวกเรามาแทน"
"แบบนั้นจะได้ยังไง มู่ซื่ออวี่ต่อให้มีกลอุบายยังไง เขาก็เป็นหลาน
ของพ่อนะ!"
ชายชราไม่สนใจลูกชายของเขาเลย ทัง้ ยังลุกขึน้ เดินออกไปอย่างช้าๆ
"ตอนนี้ปัญหาที่ฉันต้องกังวล ไม่ใช่คนที่จะสืบทอดต�ำแหน่งผู้น�ำตระกูล
จะยอดเยีย่ มพอหรือไม่ แต่กงั วลว่าวันหน้าตระกูลพวกเราจะต้องแบกรับ
ค�ำด่าและความเกลียดชังหรือไม่ตา่ งหาก!"
ตอนทีป่ ระตูหอ้ งปิดลง ชายวัยกลางคนได้ยนิ เสียงสัง่ การของพ่อเขา
"ส่งคนไปตามมูซ่ อื่ อวีก่ ลับมา งานในตระกูลให้แกจัดการก่อนชัว่ คราว"
ตอนทีม่ ซู่ อื่ อวีไ่ ด้รบั ข่าว เขาก�ำลังอยูร่ ะหว่างเร่งเดินทางไปทีต่ ำ� บลนัน้
"นายน้อยใหญ่ นายท่านให้คุณกลับไป" ผู้ช่วยรับโทรศัพท์แล้วก็
หันไปมองมู่ซื่ออวี่ที่นั่งอยู่ต�ำแหน่งที่นั่งด้านหลังอย่างไม่สบายใจ
มูซ่ อื่ อวีส่ หี น้าเรียบเฉย "รูแ้ ล้ว บอกพวกเขาว่า ฉันสงสัยว่าในบ้าน
จะมีหนอนบ่อนไส้ มีสามคนแอบหนีไปตอนที่ค้นหาป๋อหลุน ตอนนี้ฉัน
ก�ำลังไล่ตามจับกลับไป รอให้จดั การพวกเขาเสร็จแล้วจะกลับไป"
ฟังผูช้ ว่ ยโทรศัพท์แจ้งทางบ้าน มูซ่ อื่ อวีส่ หี น้าไม่เปลีย่ นแปลง มีเพียง
นิว้ มือทีว่ างอยูบ่ นหัวเข่าทีก่ ระตุกเบาๆ
จะเรียกฉันกลับไปหรือ ตาเฒ่าฉลาดเกินไปแล้วกระมัง เวลาผ่านไป
หลายปีแบบนีแ้ ล้ว เหตุใดจึงยังไม่แก่จนเลอะเลือนอีกนะ
เขาเหลือเวลาไม่มากแล้ว
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498
รถต�ำรวจส่งชิงโม่เหยียนกับหรูเสี่ยวนันกลับมาที่ต�ำบล
ชิงโม่เหยียนจะกลับขึน้ เขา แต่หรูเสีย่ วนันเป็นตายก็ไม่ยอมท�ำตาม
"ข้าเอาวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนกลับมาแล้ว ต้องรีบให้เขากลับเข้าร่าง
ของตัวเอง!"
สายตาของชิงโม่เหยียนเลือ่ นไปทีข่ าของนาง กระโปรงยาวเปือ้ นเลือด
เกรอะกรัง แนบติดบนตัวนาง ดูแล้วค่อนข้างน่าตกใจ
"เจ้าไม่อยากมีขาแล้วหรือ" ชิงโม่เหยียนน�ำ้ เสียงเย็นชา "ในบาดแผล
ยังมีเศษกระจกอยู่ ต้องจัดการท�ำแผล รอพรุง่ นีข้ า้ ค่อยพาเจ้ามาก็เหมือนกัน"
"ไม่ได้ จะดึงเวลาต่อไปไม่ได้แล้ว" หรูเสีย่ วนันแม้จะรูว้ า่ เขาโกรธแล้ว
แต่นางในตอนนีด้ อื้ รัน้ สุดชีวติ เช่นกัน
"ให้วญ
ิ ญาณของเขากลับเข้าร่างยิง่ ช้า จะยิง่ ไม่เป็นผลดีตอ่ การฟืน้ ตัว
ในวันหน้าของเขา"
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ชิงโม่เหยียนเม้มมุมปากแน่น เขาโกรธมากจริงๆ ในทรวงอกเหมือน
มีกองไฟก�ำลังเผาไหม้อยู่ เพือ่ คนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันคนหนึง่ นางกลับจริงจัง
แบบนี้ อีกทัง้ ...ปัญหาในตอนนีไ้ ม่ใช่แค่เพียงมูป่ อ๋ หลุน ยังเกีย่ วพันไปถึง
บ่อน�ำ้ โบราณนัน้ อีกด้วย ต่อให้นางไม่พดู อะไร แต่เขายังคงรับรูไ้ ด้รางๆ ถึง
ความผิดปกติ
ในยันต์ทเี่ ก็บวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนเอาไว้มกี ลิน่ อายบางอย่างทีเ่ ขา
รูส้ กึ คุน้ เคย แม้จะบางเบามาก แต่เขายังคงรับรูไ้ ด้ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เขาไม่พอใจทีส่ ดุ
ก็คอื ยายโง่คนนีก้ ลับไม่รวู้ า่ เหตุใดเขาจึงโกรธ
หรูเสีย่ วนันพูดกล่อมเขาพลางแอบมองส�ำรวจสีหน้าของเขาไปด้วย
"ข้าจะให้วิญญาณของมู่ป๋อหลุนกลับเข้าไปในร่างของเขาก่อน จากนั้น
พวกเราค่อยกลับไป"
ชิงโม่เหยียนนิ่งเงียบ หรูเสี่ยวนันรู้ว่านี่นับว่าเขาอนุญาตแล้ว
พอมาถึงคลังสินค้าของบริษทั พวกสือ่ ติง่ เทียน หรูเสีย่ วนันลงจากรถได้
ก็รบี ก้าวเท้า ผลปรากฏว่าเลือดบนกระโปรงล้วนติดเกรอะบนขาของนาง
หมดแล้ว ตอนทีน่ างก้าวเท้าจึงดึงหนังบนขาให้รสู้ กึ เจ็บ
หรูเสี่ยวนันสูดหายใจเข้า แต่ต่อให้เจ็บเพียงใด นางก็ไม่กล้าร้อง
ออกมา ไม่เช่นนัน้ ใครบางคนจะเปลีย่ นใจ พานางจากไปในทันที
ชิงโม่เหยียนปิดประตูรถ เห็นนางแยกเขี้ยวแต่กลับไม่กล้าส่งเสียง
แววตาก็เคร่งขรึมขึน้
"ตอนนี้รู้สึกเจ็บแล้วหรือ" น�้ำเสียงของเขาเย็นชาอย่างมาก
"ไม่ ไม่เลย เมื่อครู่นั่งนานขาชาไปหน่อย" หรูเสี่ยวนันหัวเราะแห้ง
สองที "อันทีจ่ ริงก็ไม่ได้เจ็บหนักอย่างนัน้ แต่วา่ ถูกกระจกบาด จึงเห็นแล้ว
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น่าตกใจเท่านัน้ เอง"
ชิงโม่เหยียนไม่พูดอะไรอีก
หรูเสีย่ วนันรูส้ กึ ได้อย่างชัดเจนว่าอุณหภูมริ อบตัวลดลงหลายส่วน
สื่อติ่งเทียนส่งคนของเขามาดูแลมู่ป๋อหลุนทางนี้
หรูเสี่ยวนันให้คนเตรียมเทียนไขและของจ�ำเป็นต่างๆ นางเตรียม
จะใช้มนตร์ทำ� ให้วญ
ิ ญาณของมูป่ อ๋ หลุนกลับเข้าร่าง สิง่ ทีน่ างกลัวทีส่ ดุ ก็คอื
ชิงโม่เหยียนจะขัดขวางนาง ดังนัน้ นางจึงเหลือบมองชิงโม่เหยียนอยูบ่ อ่ ยครัง้
แต่นางกลับแปลกใจทีพ่ บว่าชิงโม่เหยียนไม่ได้พดู อะไร และไม่มที ที า่ จะ
ขัดขวางนางเลย
หรูเสีย่ วนันค่อยๆ วางใจลง แต่กลับรูส้ กึ ค่อนข้างผิดปกติขนึ้ มาอีก
ชิงโม่เหยียนสงบเงียบแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใด มันไม่ถูกหลักการของเขาเลย
หรือว่าเขาก�ำลังเก็บสะสมความโกรธ รอจนเต็มเปีย่ มแล้วค่อยระเบิดออกมา
พอคิดถึงตรงนี้ หรูเสีย่ วนันก็ขนลุกซู่ อานุภาพของเขานางรูด้ กี ว่าใคร
หากยัว่ โมโหเขาต้องทรมานนางจนนางร้องขอชีวติ จึงจะพอใจแน่นอน
ประตูคลังสินค้ามีเสียงดังขึน้ หนึง่ ที รอจนนางดึงสติคนื มาได้กพ็ บว่า
ชิงโม่เหยียนเดินออกไปแล้ว หรูเสีย่ วนันยืนอยูต่ รงนัน้ พูดไม่ออกว่าในใจ
รูส้ กึ อย่างไร
นีม่ นั เกิดอะไรขึน้ เขาโกรธมากจนถึงขัน้ ไม่อยากเห็นหน้านางจริงๆ
หรือ
สื่อติ่งเทียนสังเกตเห็นบรรยากาศผิดปกติระหว่างพวกเขาสองคน
จึงขยับเข้ามาใกล้พดู เสียงเบาว่า "คุณนาย นายท่านเป็นห่วงคุณมาก ตัง้ แต่
คุณกับเสวียนจี้ออกไปเขาก็นั่งไม่ติด ตอนนี้คุณนายกลับมาในสภาพ
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แบบนี.้ .."
สายตาของสือ่ ติง่ เทียนเลือ่ นไปทีก่ ระโปรงเปือ้ นเลือดของหรูเสีย่ วนัน
จากนัน้ ก็เลือ่ นออกอย่างรวดเร็ว
"ผมได้ยินว่าก่อนจะกลับมานายท่านต่อยคนสามคนที่จับได้ด้วย
มีคนหนึง่ เกือบจะถูกต่อยจนตาย ตอนนีเ้ ขาอารมณ์ไม่ดี คุณนายอย่าถือสา
เลย"
หรูเสี่ยวนันขมวดคิ้วเล็กน้อย หันมองไปทางประตู
หลังจากชิงโม่เหยียนเดินออกไปก็ไม่ได้กลับมาอีก แต่ยนื อยูน่ อกประตู
หรูเสีย่ วนันได้ยนิ เขาก�ำลังคุยโทรศัพท์ น�ำ้ เสียงฟังดูแล้วไม่แตกต่าง
กับช่วงเวลาปกติ สุขมุ เยือกเย็น แต่เขาไม่ยอมเดินเข้ามา นางรูว้ า่ เขาก�ำลัง
งอนอยู่ ไม่อย่างนัน้ เขาไม่มที างไม่ยอมเข้ามาเด็ดขาด
"รอฉันท�ำให้วญ
ิ ญาณของมูป่ อ๋ หลุนกลับเข้าร่างแล้วจะตามเขากลับไป"
หรูเสีย่ วนันพูดกับสือ่ ติง่ เทียน
สือ่ ติง่ เทียนยิม้ "ผมออกไปบอกนายท่านก่อน และจะให้คนเตรียมรถ
ด้วย"
หรูเสีย่ วนันตัง้ ใจเตรียมมนตร์ นางเอายันต์วางไว้บนตัวของมูป่ อ๋ หลุน
ลมหายใจของมูป่ อ๋ หลุนอ่อนแรงอย่างมาก หากไม่มองอย่างละเอียด
แทบจะไม่เห็นเลยว่าเขายังหายใจอยู่ กอปรกับสีหน้าของเขาดูแล้วราวกับ
คนตายด้วย
นางยื่นนิ้วชี้ไป แตะเบาๆ บนยันต์
ดวงไฟวิญญาณดวงหนึง่ ดีดตัวออกมา สีฟา้ จางๆ ราวกับดอกกุหลาบ
สีนำ�้ เงินดอกใหญ่ทเี่ พิง่ เบ่งบาน
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หรูเสี่ยวนันถือดวงไฟวิญญาณไว้ในฝ่ามือ นางสัมผัสได้ว่าในนี้
มีกลิน่ อายของอวีจ๋ งิ้ ฉีอยู่ ทีแ่ ท้อวีจ๋ งิ้ ฉีไม่ได้สลายหายไป แต่หลอมรวมเป็น
ร่างเดียวกับวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุน
หากเป็นแบบนี้ จะนับว่าอวีจ๋ งิ้ ฉีกลับชาติมาเกิดได้หรือไม่ นางไม่รู้
นางรูเ้ พียงว่านับจากวันนี้ ในร่างกายของมูป่ อ๋ หลุนจะมีเงาของอวีจ๋ งิ้ ฉีทาบทับ
อยู่
เมือ่ ท่องมนตร์ออกมา ดวงไฟวิญญาณก็เปล่งแสงสว่างยิง่ ขึน้ ในมือ
ของนาง
อวีจ๋ งิ้ ฉี ชาตินเี้ จ้าต้องทะนุถนอมตนเองให้ดนี ะ หรูเสีย่ วนันยิม้ ให้กบั
ดวงไฟวิญญาณ
นางเหมือนจะเห็นหนุม่ น้อยผมสีเงินสยายยาวคนหนึง่ กลางดวงไฟ
สีนำ�้ เงินก�ำลังเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆ พอได้ยนิ เสียงอวยพรของนางแล้ว
ก็ชะงักฝีเท้า และหมุนตัวช้าๆ มองมาทีน่ าง
ไปเถอะ อวีจ๋ งิ้ ฉี ไปเถอะ ในชาตินตี้ อ้ งใช้ชวี ติ ให้ดนี ะ พวกเรายังเป็น
เพือ่ นกันอยูต่ ลอดไป
นางยิ้ม แต่ดวงตากลับมีม่านน�้ำปกคลุม
ดวงไฟวิญญาณกระโดดเข้าไปในร่างของมูป่ อ๋ หลุนและจางหายไปแล้ว
หนุม่ น้อยผมสีเงินทีย่ มิ้ ให้นางก็จางหายตามไปด้วย เหลือเพียงหรูเสีย่ วนัน
ทีย่ งั คงอยูใ่ นท่าประสานมือยืนอยูต่ รงนัน้ น�ำ้ ตาเอ่อเกาะขนตาของนาง
ปัง!
ประตูคลังสินค้าเกิดเสียงดังขึ้น
หรูเสี่ยวนันตกใจ หันหน้ามองไปทางประตู เห็นเพียงชิงโม่เหยียน
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สีหน้าเคร่งขรึมยืนอยูต่ รงนัน้ "รบกวนพวกเจ้าหรือ" เขาพูดออกมาทีละค�ำ
"ขอโทษ" พูดจบเขาก็หมุนตัวเปิดประตูเดินออกไปทันที
ปัง!
ประตูถูกปิดลงเสียงดังอีกครั้ง
หรูเสีย่ วนันเบิกตาโตนิง่ อึง้ อยูต่ รงนัน้ เมือ่ ครูน่ างได้ยนิ อะไรหรือ เขา
พูดค�ำว่า 'ขอโทษ' หรือ แต่เหตุใดเขาต้องพูดว่า 'พวกเจ้า' ไม่ใช่แค่ 'เจ้า'
ประตูคลังสินค้าถูกเปิดออกอีกครัง้ ครัง้ นีค้ นทีเ่ ข้ามาคือสือ่ ติง่ เทียน
เขาท�ำหน้าอมทุกข์เดินมาตรงหน้าหรูเสีย่ วนัน ปากก็พดู พึมพ�ำว่า "ถ้าเป็น
แบบนีต้ อ่ ไป ประตูของคลังสินค้าคงจะพังแน่นอน"
หรูเสีย่ วนันสุดท้ายทนไม่ไหวและหัวเราะออกมา บรรยากาศเศร้าโศก
ถูกช�ำระล้างไปในทันใด
"ฉันท�ำเสร็จแล้ว จะไปเดี๋ยวนี้ล่ะ" นางดับเทียนไข
ในตอนนี้เอง ร่างของมู่ป๋อหลุนก็ขยับ
สือ่ ติง่ เทียนขยับเข้าไปและพูดอย่างตกใจว่า "จะฟืน้ เร็วแบบนีเ้ ชียวหรือ"
"หลายวันนีร้ า่ งกายของเขาจะอ่อนแอมาก อาหารทีก่ นิ ต้องจืดสักหน่อย"
หรูเสีย่ วนันก�ำชับสือ่ ติง่ เทียน
รอจนนางออกจากคลังสินค้า พบว่าข้างนอกมีบูกัตติ เวย์รอนของ
ชิงโม่เหยียนจอดอยู่แล้ว ชิงโม่เหยียนนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับ นิ้วชี้เคาะ
พวงมาลัยอย่างเริ่มจะหมดความอดทน
"คุณนายรีบกลับไปเถอะ ที่นี่มีพวกเราอยู่" สื่อติ่งเทียนพูดเร่ง
หรูเสี่ยวนันมาถึงหน้าประตูรถ เปิดประตูออกแต่ไม่เข้าไปนั่ง นาง
ยืนนานเกินไป บาดแผลบนขาแห้งกรังติดไปกับกระโปรงของนางนานแล้ว
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หากงอขาก็จะเจ็บแผลมาก
หรูเสีย่ วนันลองดูหลายมุมอยากจะยัดตัวเองเข้ารถ ล้วนแต่ลม้ เหลว
ดูทา่ แล้วหากคิดจะเข้าไปนัง่ ในรถโดยไม่เจ็บอะไรเลยคงเป็นไปไม่ได้แล้ว
หากเป็นทีผ่ า่ นมา ชิงโม่เหยียนต้องมาช่วยเหลือแน่นอน นางแอบมอง
ไปยังต�ำแหน่งคนขับ ชิงโม่เหยียนนัง่ จ้องนางอยูต่ รงนัน้ แววตาเย็นเยียบ
เบือ้ งหลังแววตาดุดนั คูน่ นั้ ราวกับซ่อนความรูส้ กึ บางอย่างทีย่ ากจะเข้าใจได้
เอาไว้ ท�ำให้นางมองออกได้ยากมาก
กระดิ่งเตือนภัยในใจหรูเสี่ยวนันดังสนั่น
แย่แล้ว ดูท่าครั้งนี้ความโกรธของเขาเต็มเปี่ยมแล้วจริงๆ
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499
ตอนทีร่ ถสปอร์ตบูกตั ติ เวย์รอนมาจอดทีห่ น้าบ้านโบราณก็เลยเทีย่ งคืน
ไปแล้ว
หรูเสี่ยวนันก้าวเท้าจะออกจากรถอย่างระมัดระวัง
เจ็บจัง...
เนื้อผ้าล้วนติดกรังไปบนขาหมดแล้ว
นางเงยหน้ามองชิงโม่เหยียน กลับเห็นเขาลงจากรถมาทีป่ ระตูหลัง
ช่วยเปิดประตูรถให้นาง จากนัน้ ก็ยนื ก้มหน้ามองนางอยูต่ รงนัน้
หรูเสี่ยวนันแอบกัดฟัน เขาไม่คิดจะสนใจนางจริงๆ หรือ นางลอง
ย้อนคิดเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้านีอ้ ย่างละเอียด นางคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำ� ผิด
อะไร อะไรกัน นางก็แค่อยากจะรีบช่วยมูป่ อ๋ หลุนเร็วสักหน่อย เขาโกรธอะไร
กันแน่
ชิงโม่เหยียนยังยืนอยู่นอกประตู นางอยู่ในรถเงยหน้ามองเขา
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เขาตัวสูงกว่านางเต็มหนึง่ ช่วงหัว ตอนท่าทางเคร่งขรึมเขาจะดูดดุ นั
อย่างเห็นได้ชดั ท�ำให้คนยากจะเกิดความอยากเข้าใกล้
นางขยับขาอย่างช้าๆ กระโปรงทีเ่ หนียวติดตัวดึงหนังของนางอีกครัง้
นางสูดปากทีหนึง่
ชิงโม่เหยียนยังคงนิง่ เงียบดังเดิม แต่หากตอนนีแ้ สงรอบข้างสว่างพอ
หรูเสีย่ วนันจะเห็นว่าคิว้ ของเขาขมวดเบาๆ หางตากระตุกขึน้ มารางๆ
แท้จริงแล้วเขาอยากจะอุม้ นางออกมาจากรถมาก แต่ยายเด็กบ้าคนนี้
ถึงตอนนีน้ างยังคิดจะปิดบังเขาเรือ่ งอวีจ๋ งิ้ ฉีอยูอ่ กี
ตัง้ แต่ตอนทีเ่ ขาเห็นรูปหินก้อนนัน้ ในมือถือ เขาก็เดาค�ำตอบได้แล้ว
ตัวอักษรของแคว้นเยีย่ ซย่า ชือ่ ของหรูเสีย่ วนัน และในวิญญาณของมูป่ อ๋ หลุน
ทีน่ างน�ำกลับมามีกลิน่ อายของอวีจ๋ งิ้ ฉีอย่างชัดเจน แต่นางกลับปิดบังเขา
เรือ่ งนีม้ าตลอด นางคิดจะเอาอย่างไรกันแน่
ชิงโม่เหยียนจ้องจนหรูเสี่ยวนันท�ำอะไรไม่ถูก
หึ ไม่ยอมช่วยก็ช่างเถอะ ท�ำเองก็ได้
หรูเสี่ยวนันเบ้ปาก ยื่นมือไปกระชากกระโปรงแล้วออกแรงฉีก
เสียงดังแควก นางฉีกกระโปรงขาดไปมุมหนึ่ง
เดิมทีคดิ จะฉีกออกจะได้เดินสะดวกสักหน่อย คิดไม่ถงึ ว่านางกระชาก
ด้วยความโกรธจึงออกแรงมากเกินไป ผลปรากฏว่ากระชากโดนหนังตัวเอง
ปืน้ ใหญ่
โอ๊ยๆๆ เจ็บแทบตายแล้ว น�ำ้ ตาของหรูเสีย่ วนันแทบจะไหลลงมาแล้ว
ในทีส่ ดุ ชิงโม่เหยียนก็ทนไม่ไหว มุดตัวเข้าไปในรถและคิดจะอุม้ นาง
ขึน้ มา
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หรูเสีย่ วนันโมโห ผลักตัวเขาออก "ไม่ตอ้ งให้ทา่ นช่วย ข้าเดินเองได้"
น่าเสียดายที่แรงเพียงน้อยนิดของนางผลักไปบนตัวชิงโม่เหยียน
ก็เหมือนผลักก�ำแพง อีกฝ่ายไม่ขยับแม้แต่น้อย
ชิงโม่เหยียนไม่ฟังเสียง อุ้มนางออกมาจากในรถ
"ท่านปล่อยข้า ข้าเดินเองได้!" หรูเสี่ยวนันน้อยใจอย่างมาก "ท่าน
อยากเห็นเรื่องตลกของข้าสินะ ตอนนี้ท่านพอใจหรือยัง ท่านปล่อยข้า
ขาข้าไม่ได้เป๋ เดินเองได้..."
"หุบปาก" ชิงโม่เหยียนเตะเปิดประตูใหญ่ อุ้มนางเข้าบ้านโบราณ
ค�่ำคืนฤดูร้อน สายลมเหมือนจะมีความหนาวเย็นอยู่บ้าง
หรูเสี่ยวนันหดคอ หันไปมองประตูใหญ่บ้านโบราณที่เปิดกว้าง
อยากจะเตือนให้เขาปิดประตู แต่ยงั โกรธจนไม่อยากพูดจา
ในเงามืดด�ำ หางแมงป่องของจอมกูย่ นื่ ออกมาและปิดประตูใหญ่
ช่างสะดวกเสียจริง หรูเสี่ยวนันกระฟัดกระเฟียด
ชิงโม่เหยียนอุม้ นางกลับห้องแล้วยกกล่องยามา พอถือกรรไกรขึน้ มาได้
ก็ตดั กระโปรงของนาง
หรูเสีย่ วนันเห็นกระโปรงของตัวเองถูกเขาตัดเป็นชิน้ ๆ ภายใต้แสงไฟ
ก่อนจะเห็นเศษกระจกปักอยูบ่ นขา นางกะพริบตา ในตอนนีจ้ งึ รูว้ า่ ดูเหมือน
จะบาดเจ็บหนักอยูเ่ หมือนกัน
หรูเสีย่ วนันเหลือบมองชิงโม่เหยียนอย่างรูส้ กึ ผิดแวบหนึง่ มินา่ เล่า
เขาจึงโกรธ นางไม่ยอมไปโรงพยาบาล หากจะท�ำแผลให้สะอาดใต้แสงไฟสลัว
แบบนีค้ งจะยุง่ ยากมาก
"คือว่า..." นางเอ่ยปากพูดเสียงอ่อย "ข้าท�ำเองก็ได้" นางหยิบคีมหนีบ
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ขึน้ มา แต่กลับไม่กล้าลงมือกับขาตัวเอง
"ถ้านี่เป็นขาของคนอื่นก็ดีน่ะสิ" นางพูดพึมพ�ำ
"ถ้าเป็นขาคนอืน่ คงถูกข้าดึงทิง้ ไปแล้ว" ชิงโม่เหยียนทิง้ ค�ำพูดโหดร้าย
ไว้หนึ่งประโยค เขาแย่งคีมหนีบมาจากมือของนาง แล้วคีบก้อนส�ำลี
มาท�ำความสะอาดแผล
หรูเสี่ยวนันเจ็บจนขนลุกชันขึ้นมาแล้ว "เบา...เบาหน่อย..."
ชิงโม่เหยียนคีบเศษกระจกชิ้นใหญ่ออกมาแล้วถลึงตาจ้องนาง
อย่างดุดนั "เจ้าก็คดิ ว่านีเ่ ป็นขาของคนอืน่ แล้วกัน"
หรูเสี่ยวนันเห็นเขาคีบส�ำลีก้อนหนึ่งขึ้นมาจะท�ำความสะอาดแผล
อีกครัง้ นางก็ตกใจจนขดตัวถอยหลัง
ชิงโม่เหยียนกดตัวนางไว้ทนั ที "ตอนนีร้ จู้ กั เจ็บแล้ว คิดจะหลบแล้วหรือ
ตอนเป็นฮีโร่ท�ำไมไม่คิดถึงตอนเจ็บบ้าง วันนี้ถ้าไม่มีเสวียนจี้ ข้าไปถึงช้า
เพียงเสีย้ วนาที เจ้าคงถูกคนเผาเป็นกองขีเ้ ถ้าไปแล้ว"
หรูเสีย่ วนันหน้าซีดเผือด ยามทีส่ ำ� ลีชบุ แอลกอฮอล์เช็ดลงรอบบาดแผล
นางรูส้ กึ เจ็บเหลือเกิน
สีหน้าของชิงโม่เหยียนก็ไม่แตกต่างกับนางนัก "เจ้าคิดว่าตอนทีข่ า้
เห็นเจ้าถูกเผาเป็นกองขี้เถ้าจะรู้สึกอย่างไร" เพื่อได้พบหน้านางอีกครั้ง
เขารออยูใ่ นสุสานโบราณเป็นพันปี...เป็นหมืน่ ปี
ชิงโม่เหยียนอาบน�ำ้ ท�ำความสะอาดตัวเอง จากนัน้ นอนเงียบๆ อยูใ่ น
สุสานโบราณ เขาต้องอดอาหารจนตายไป จึงจะท�ำให้มนตร์คำ� สาปบนตัว
ของเขาสัมฤทธิผลได้ การอดอาหารมันยาวนาน แต่เขากลับไม่รู้สึกว่า
มันยากเย็น ขอเพียงคิดว่ารอเขาลืมตาขึน้ อีกครัง้ ก็จะได้เห็นนางแล้ว ค�ำ่ คืน
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มืดมิดทีย่ าวนานราวกับกลายเป็นสิง่ ทีเ่ ขาตัง้ ตารอคอย
เขาไม่กลัวความเหงา เขากลัวแค่วา่ ตัวเองจะไร้ทศิ ทาง หลายวันสุดท้าย
หลังอดอาหาร เขาจมอยูใ่ นสภาพกึง่ ไร้สติ มีหลายครัง้ เขาล้วนฝันถึงทุกช่วง
วันเวลาของพวกเขาก่อนหน้านี้ แต่ตอนที่เขาตื่นมาในช่วงสั้นๆ ข้างกาย
กลับไม่มอี ะไรเลย ไม่เป็นไร เขายังมีโอกาส ขอเพียงผ่านพ้นช่วงเวลาพันปี
หมืน่ ปีทยี่ าวนานนีไ้ ปก็สามารถพบนางได้อกี ครัง้ แล้ว
"เจ้าคิดว่าตอนที่ข้าเห็นศพที่ไหม้ด�ำของเจ้า จะรู้สึกอย่างไร" เขา
ถลึงตามองนาง ในดวงตาเต็มไปด้วยสีเลือด
หากเห็นทุกสิง่ ทีไ่ ด้คนื มาอีกครัง้ อย่างไม่งา่ ยนักสูญสลายไปแบบนี้
เขาคิดว่าเขาคงจะเป็นบ้า ครัง้ นีต้ อ้ งบ้าจริงๆ แน่นอน
"ถ้าเจ้าไม่อยูแ่ ล้ว ข้าจะฆ่าคนในต�ำบลให้หมด จากนัน้ เผาบ้านโบราณ
ทิง้ ไป" เขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของนางอย่างลึกซึง้ "เจ้าไม่อยูแ่ ล้ว ทีน่ ี่
ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องมีอยูอ่ กี แล้ว...จริงสิ ยังมีคนของสกุลมูก่ ลุม่ นัน้ ด้วย"
ชิงโม่เหยียนหัวเราะเสียงทุม้ ต�ำ่ เป็นเสียงหัวเราะทีด่ คู อ่ นข้างเหีย้ มโหด
"ถ้าเจ้าไม่อยูแ่ ล้ว จะมีหลายคนตายไปพร้อมกับเจ้า ดังนัน้ เจ้าต้อง
จ�ำไว้ ชีวติ ของเจ้าไม่ใช่ของเจ้าเพียงคนเดียว"
หรูเสีย่ วนันนัง่ อึง้ งันอยูบ่ นเตียง นางขยับเขยือ้ นไม่ได้ แม้แต่ดวงตา
ก็ลมื ทีจ่ ะกะพริบ
นางรู้ว่าในบางมุมของเขาค่อนข้างบ้าคลั่ง แต่ตอนนี้นางกลับเห็น
ความเจ็บปวดทีท่ ำ� ให้คนใจสลายได้เบือ้ งหลังสิง่ ทีด่ เู หมือนบ้าคลัง่ นี้
"เจ้ารู้หรือไม่ ข้าอยากจะตีเจ้าสักตั้งมากเพียงใด" ชิงโม่เหยียน
ก้มหน้าลง เอาหน้าผากชนกับหน้าผากของนาง
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"ข้า...ข้ากลัวเจ็บ" หรูเสี่ยวนันขดตัว ร่างสั่นเทา
"เจ้าคิดว่าข้าจะตีเจ้าจริงหรือ"
หรูเสี่ยวนันสบตากับเขาอย่างน่าสงสาร
ชิงโม่เหยียนขบกราม เขาอยากจะตีตวั เองสักตัง้ ก่อนด้วยซ�ำ้ หากรู้
แต่แรกว่าจะน�ำความยุง่ ยากมามากมายแบบนี้ สูป้ ล่อยให้มปู่ อ๋ หลุนตายไป
เลยดีกว่า จะได้ไม่กลายเป็นสภาพแบบนี้
"วิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนเกิดอะไรขึน้ อย่าบอกว่าเจ้าไม่ร้"ู ชิงโม่เหยียน
กางมือ บนฝ่ามือของเขามีเหรียญส�ำริดขึน้ สนิมเป็นดวงๆ เหรียญหนึง่ วางอยู่
"เมือ่ ครูเ่ จ้าท�ำสิง่ นีต้ ก...เจ้าไม่คดิ จะอธิบายเลยหรือว่านีม่ นั เกิดอะไรขึน้ "
หรูเสี่ยวนันมองดูเหรียญส�ำริดเหรียญนั้นแล้วก็เผยอปาก เกิด
ความรู้สึกห่อเหี่ยวอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจ
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500
หรูเสีย่ วนันเผยอปาก เดิมทีนางอยากจะพูดกลบเกลือ่ นไป แต่นาง
เห็นประกายกระจ่างชัดในดวงตาของชิงโม่เหยียน ดวงตาที่เขามองนาง
อย่างมีอานุภาพท�ำลายล้างเหมือนทีผ่ า่ นมา ในส่วนลึกของแววตากลับแฝง
ความไม่สบายใจเอาไว้
"หรือไม่..." นางพลิกตัวกลับลงบนเตียงแต่โดยดี เปิดก้นออกมา
"ท่านตีขา้ สักตัง้ เลยดีกว่า"
ชิงโม่เหยียนจ้องนาง มุมปากกระตุกสองทีอย่างห้ามไม่อยู่
"ข้าไม่ได้ตั้งใจปิดบังท่าน แต่ข้าไม่รู้ควรจะพูดยังไง..." จากนั้น
หรูเสี่ยวนันก็เล่าเรื่องที่เกิดใต้บ่อน�้ำโบราณนั้นออกมาคร่าวๆ หนึ่งรอบ
แท้จริงแล้วเรื่องเหล่านี้ชิงโม่เหยียนรู้นานแล้ว ตอนกลับมาถึง
เสวียนจีก้ เ็ ล่าเรือ่ งทัง้ หมดให้เขาฟังแล้ว เขาแค่อยากได้ยนิ นางพูดออกมาเอง
"วิญญาณของมูป่ อ๋ หลุนช่วยไม่ได้แล้ว ดังนัน้ อวีจ๋ งิ้ ฉีจงึ ใช้วญ
ิ ญาณ
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ของเขามาทดแทน เดิมทีขา้ อยากจะขัดขวาง แต่ขา้ คิดว่าเป็นแบบนีก้ ไ็ ม่ใช่
เรือ่ งเลวร้ายอะไร อวีจ๋ งิ้ ฉีทำ� แบบนีก้ น็ บั ว่าได้มชี วี ติ ใหม่กระมัง..."
ชิงโม่เหยียนได้ฟังค�ำพูดของนางพลางมองเหรียญส�ำริดที่นอนนิ่ง
อยูใ่ นฝ่ามือแล้วก็หมุนตัวเดินจากไป
หรูเสี่ยวนันนั่งเหม่ออยู่บนเตียง ในใจรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่ง นาง
ท�ำผิดไปแล้วหรือ เหตุใดเขายังคงไม่เบิกบานใจแม้แต่น้อย
ตอนทีเ่ สียงฝีเท้าดังขึน้ ตรงประตูอกี ครัง้ หรูเสีย่ วนันยังคงนัง่ เหม่ออยู่
ตรงนัน้
ชิงโม่เหยียนเดินเข้ามา ยื่นของชิ้นหนึ่งให้นาง
หรูเสี่ยวนันตะลึงไป นั่นเป็นถุงแพรเล็กน่ารักใบหนึ่ง
"เหรียญส�ำริดนั้นฝังอยู่ใต้ดินมานานเกินไป ถ้าเอาแต่ถือไว้ในมือ
จะแตกหักได้ ข้าเก็บมันไว้ในนีแ้ ล้ว" ชิงโม่เหยียนเห็นนางไม่ยอมรับไป จึง
วางถุงแพรไว้บนเตียง
"หิวหรือไม่ ข้าจะไปท�ำอะไรมากินสักหน่อย" ตอนเย็นพวกเขาไม่มใี คร
ได้กนิ อะไรจริงจังเลย พอได้ยนิ เขาพูดแบบนีน้ างจึงนึกขึน้ ได้ เมือ่ คืนนาง
กับเสวียนจีก้ นิ แค่ขนมปังนิดหน่อยรองท้องเท่านัน้
ชิงโม่เหยียนทายาบนขาของนาง แล้วพันผ้าพันแผลอย่างดี จากนัน้
จึงเก็บกล่องยาเดินออกไป
หรูเสี่ยวนันหยิบถุงแพรใบเล็กขึ้นมาและเปิดออกดูข้างใน ในนั้น
ใส่เหรียญส�ำริดของอวี๋จิ้งฉีเหรียญนั้นเอาไว้
เขาเตรียมของแบบนี้ด้วยหรือ...ไม่เพียงไม่ได้หาวิธีมาทรมานนาง
ยังคืนของให้นางอีกด้วย...ไม่ถกู หลักการของเขาเลย!
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รองตุลาการเปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใด
หรูเสีย่ วนันยิง่ คิดก็ยงิ่ รูส้ กึ ไม่สบายใจ คิดไม่ถงึ ว่าพอเป็นแบบนีแ้ ล้ว
ยิง่ แสดงให้เห็นว่านางเป็นคนค่อนข้างใจแคบ คิดไปคิดมานางก็ลงจากเตียง
สองขาพันผ้าพันแผลเอาไว้ ตอนเดินงอขาไม่ได้ ดูค่อนข้างเหมือนผีดิบ
เดินไปไม่กกี่ า้ วแม้แต่ตวั นางเองยังอดหัวเราะไม่ได้ ช่างเป็นก้าวย่างของ
ปีศาจจริงๆ
หรูเสีย่ วนันเดินยังไม่ทนั เข้าห้องครัวก็ได้กลิน่ หอมของข้าวต้ม หันมอง
ไปทางหน้าต่าง ชิงโม่เหยียนก�ำลังยืนหันหลังหัน่ อะไรอยู่ ได้ยนิ เสียงมีดเบาๆ
นางอยากดูให้ชดั แต่ลมื ไปว่าบนขามีผา้ พันแผล ขยับตัวไม่สะดวก
ตอนทีน่ างยืน่ หน้ามองเข้าไปทางหน้าต่าง ร่างกายเกิดเสียหลัก จึงอุทาน
เสียงดังขณะล้มพาดบนขอบหน้าต่าง
ชิงโม่เหยียนหันไปมองนางแวบหนึ่ง ใบหน้าเย็นชาดูเหยเกไปบ้าง
"เจ้าอยู่ในห้องดีๆ ไม่ได้เลยหรือ"
หรูเสีย่ วนันยันตัวขึน้ จากขอบหน้าต่างอย่างยากเย็น ยิม้ ขัดเขิน นาง
จ�ำต้องหาเหตุผลอืน่ "ข้าหิวแล้ว อยากดูวา่ ในตูเ้ ย็นยังมีอะไรกินได้บา้ ง"
ชิงโม่เหยียนวางมีดลง แล้วเดินไปประคองนางเข้ามา
ตอนนั่งลงบนเก้าอี้ต้องงอเข่า นางเจ็บจนแยกเขี้ยว
"สมน�้ำหน้า" ชิงโม่เหยียนพูดต�ำหนิ "ใครให้เจ้าไม่อยู่ดีๆ ในห้อง
เจ้านั่งครู่หนึ่ง อาหารใกล้จะเสร็จแล้ว"
หรูเสีย่ วนันสังเกตเห็นว่าในกระทะมีมะเขือผัดพริกอยู่ เห็นแผ่นหลัง
ของเขาวุน่ วายอยูใ่ นห้องครัว ราวกับมีผผี ลัก หรูเสีย่ วนันลุกขึน้ ยืนและเดิน
เข้าไปข้างกายเขา
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ชิงโม่เหยียนหมุนตัวคิดจะไปหยิบของทีต่ เู้ ย็น พอหมุนตัวก็เกือบจะ
ชนเข้ากับนาง
หรูเสี่ยวนันตกใจจนหงายหลัง
ชิงโม่เหยียนมือเร็วตาไว โอบเอวของนางเอาไว้แล้วดึงตัวนางกลับมา
"ท�ำไม ยังไม่ทนั กินอิม่ ก็คดิ จะโผเข้าอ้อมกอดแล้วหรือ" ถึงแม้นำ�้ เสียง
จะเย็นชา แต่นางรับรูไ้ ด้อย่างชัดเจนว่าเขาก�ำลังหยอกเย้านางอยู่
"ข้าพอใจแบบนี้ ท่านยุง่ อะไรด้วย" นางตัดสินใจโถมตัวเข้าไปกอดเอว
ของเขาเอาไว้ ใบหน้าแดงก�ำ่ "ชิงโม่เหยียน ท่านอย่าโกรธเลย"
"ข้าไม่ได้โกรธ"
ผีเท่านั้นที่เชื่อ โกรธจนหน้าด�ำแบบนี้แล้วยังจะปฏิเสธอีก
หรูเสีย่ วนันเงยหน้าขึน้ เหมือนก�ำลังตัง้ ใจมองส�ำรวจสีหน้าของเขา
"ข้าไม่ได้โกรธ" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ
เขาแค่โกรธแทบตายแล้วต่างหาก แต่เขาไม่อยากระเบิดความโกรธ
ใส่นาง ตอนอยูท่ แี่ คว้นเยีย่ ซย่า นางเป็นแค่เพียงชะมดเช็ด ทุกครัง้ ตอนทีเ่ ขา
ระเบิดความโกรธล้วนถูกเขาท�ำให้กลัวจนตัวสัน่ ขนลุกพองไปทัง้ ตัว
เขาเคยมีความสุขด้วยเหตุนี้ วันเวลาผ่านเรือ่ งราวแปรเปลีย่ น ตอนนี้
เขาไม่อยากเห็นนางในสภาพแบบนีอ้ กี แล้ว นับจากตอนทีน่ างสละตัวเอง
กระโจนเข้าไปในปากจอมกู่ ท�ำให้เขาสูญเสียนางไปตลอดกาล เขาเคยบอก
ตัวเองว่าถ้าสามารถให้โอกาสเขาใหม่อีกครั้ง เขาจะท�ำดีต่อนางให้มาก
ต่อให้นางซุกซนเพียงใด ก่อเรือ่ งเพียงใด เขาก็จะไม่ทำ� ร้ายนางแม้แต่นอ้ ย
อีกเลย
หรูเสีย่ วนันเงยหน้าขึน้ ถูไถแผ่นอกของเขา "ไม่ได้โกรธจริงหรือ ให้ขา้ ดู
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ให้ขา้ ดูหน่อย"
ชิงโม่เหยียนก้มหน้าลงด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ไม่โกรธ"
นางยืน่ มือไปกุมหน้าของเขา "ท�ำไมข้ารูส้ กึ ว่าท่านไม่เบิกบานใจล่ะ"
ข้ามกาลเวลามาพันปี ยังมีเจ้าตัวเกะกะตามมาอีก ให้ตายสิ เขา
เบิกบานใจได้กแ็ ปลกแล้ว!
"ปล่อยข้า กับข้าวจะไหม้แล้ว" เขาผลักนางออก
แต่หรูเสีย่ วนันกลับทิง้ ตัวอยูบ่ นตัวเขา "ชิงโม่เหยียน ท่านอย่าโกรธเลย
ข้าไม่ได้ตงั้ ใจจะปิดบังท่านจริงๆ ข้าแค่คดิ ว่า..."
ชิงโม่เหยียนยกมือขึน้ ปิดปากของนางไว้ ยับยัง้ ไม่ให้นางพูดต่อไป
คนตัวเล็กในอ้อมกอดเบิกตาโต มีความสงสัยอยู่เต็มดวงตา
"นันนัน เจ้าต้องหัดเชื่อใจข้า" เขาลูบใบหน้าของนาง น�้ำเสียงแฝง
ความยั่วยวนใจ "เมื่อก่อนเจ้าเคยบอกไม่ใช่หรือว่าเชื่อใจข้าที่สุด เหตุใด
เรือ่ งนีจ้ งึ ไม่เชือ่ ใจข้าล่ะ"
"ข้า..." นางเพิ่งพ่นค�ำออกมาค�ำหนึ่งก็ถูกเขาปิดปากไว้อีกครั้ง
"เจ้าคิดว่าข้ารูเ้ รือ่ งของอวีจ๋ งิ้ ฉีแล้วจะไม่เบิกบานใจ จะเราะกระดูก
ท�ำลายเถ้าถ่านเขาหรือ" หากเป็นไปได้ เขาก็ไม่ถอื ทีจ่ ะท�ำแบบนี้
"นันนัน เจ้าดูถกู ข้าเกินไปแล้ว" เขายิม้ ดวงตายกโค้ง จูบหน้าผากนาง
เบาๆ "เจ้าเป็นของข้าแล้ว ใครก็ชงิ ไปไม่ได้"
หรูเสีย่ วนันลืมไปแล้วว่าเดิมทีตวั เองจะอธิบายอะไร นางถูกเขาจูบ
จนรูส้ กึ งุนงง รูเ้ พียงว่าเขาปิดไฟบนเตาแล้ว จากนัน้ ก็อมุ้ นางกลับห้องหลัก
ชิงโม่เหยียนไม่ได้เปิดไฟ ท่ามกลางแสงสลัว ทัง้ สองคนถอดเสือ้ ออก
จนหมด เขานัวเนียนาง ไม่ยอมให้นางลังเลใจหรือถอยหนีได้เลย
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"วันหน้าถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกห้ามปิดบังข้า" เขายั่วเย้านาง รวมทั้ง
ใช้รมิ ฝีปากเล้าโลมบนตัวของนาง "ข้าเชือ่ ใจนันนัน นันนันก็ควรจะเชือ่ ใจข้า"
ต่อให้อกี ฝ่ายคืออวีจ๋ งิ้ ฉีแล้วอย่างไร ตอนอยูแ่ คว้นเยีย่ ซย่า อวีจ๋ งิ้ ฉี
พ่ายแพ้ให้เขามาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้อวี๋จิ้งฉียังคงไม่มีทางเอาชนะเขาได้
เพราะเจ้าตัวเล็กของเขาถูกก�ำหนดไว้แล้วว่าเป็นของเขาคนเดียวเท่านัน้
เลือดในกายร้อนผ่าวเดือดพล่าน ซัดสาดจนสติทั้งหมดเลือนราง
หรูเสี่ยวนันจ�ำได้เพียงว่าช่วงส�ำคัญสุดท้ายเขาถอยออกไปชั่วครู่
จากนัน้ นางก็ได้ยนิ เสียงซองพลาสติกถูกฉีกขาด
ต่อให้เป็นในเวลาแบบนี้ เขายังคงไม่ลืมค�ำสัญญาของเขา ก่อนที่
พวกเขาจะจดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการ เขาจะไม่ให้นางตกอยูใ่ น
สภาพอึดอัดใจหรือท้องก่อนแต่งอย่างเด็ดขาด
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501
สภาพการสู้รบภายในห้องดุเดือดมาก
ชิงโม่เหยียนต่อสู้กับหรูเสี่ยวนันถึงสองรอบจึงยอมหยุดชั่วคราว
หรูเสี่ยวนันใช้ผ้าปูเตียงคลุมตัว รู้สึกเสียใจแต่ก็สายไปแล้ว หาก
รูแ้ ต่แรกนางคงไม่ยวั่ เย้าเขาแล้ว นีท่ ง้ั ทีค่ นออกแรงเป็นเขา เหตุใดสุดท้าย
คนทีเ่ หนือ่ ยกลับเป็นนางกัน
หรูเสีย่ วนันอยากไปอาบน�ำ้ แต่เพราะว่าถูกกระจกบาดจนขาบาดเจ็บ
ดังนัน้ ชิงโม่เหยียนไม่มที างรับปากค�ำร้องขอนีข้ องนางอย่างเด็ดขาด โชคดีที่
เขาเอาผ้าขนหนูชบุ น�ำ้ ร้อนมาให้นาง
หลังนอนอยูบ่ นเตียงพักหนึง่ ชิงโม่เหยียนจึงลุกจากเตียงไปทีห่ อ้ งครัว
ยามนีเ้ ห็นได้วา่ ท้องฟ้าข้างนอกใกล้สว่างแล้ว อาหารมือ้ นีข้ องพวกเขา
ยังไม่ได้ตกถึงท้อง เดิมทีนางคิดว่าจะนอนหลับไปทัง้ แบบนี้ แต่ชงิ โม่เหยียน
ไม่ยอม
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"กว่าจะมีเนือ้ ขึน้ มาได้ไม่งา่ ยนัก เจ้าคิดจะกลับไปผอมอีกหรือ" เขา
หยิกแก้มของนาง บังคับให้นางมีสติขนึ้ มา
หรูเสีย่ วนันจึงกินข้าวต้มหนึง่ ชามไปอย่างลวกๆ แล้วก็ทงิ้ ชามไว้และ
ขึน้ เตียงนอนทันที
รอจนนางลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นช่วงบ่ายของวันถัดมาแล้ว
เจ้าหมาโง่นอนหมอบอยูใ่ ต้เตียง เอาจมูกวางเกยบนอุง้ เท้า ท่าทาง
เบือ่ หน่ายจนตาแทบปิด
หรูเสี่ยวนันขยี้ตาลุกขึ้นนั่ง เงียบเหลือเกิน...
หรูเสี่ยวนันมองไปทางหน้าต่าง ปกติต่อให้เป็นช่วงกลางวัน ที่น่ี
ก็สามารถได้ยินเสียงนกร้องจากในป่าบนเขาได้ ยิ่งไปกว่านั้นใต้ชายคา
ตรงลานบ้านยังแขวนนกกุย่ เชอเอาไว้ดว้ ย นกตัวนัน้ ส่งเสียงประหลาดอยู่
บนคอนเกาะ แม้จะอยูท่ สี่ สุ านโบราณก็ยงั ได้ยนิ เสียงได้ วันนีเ้ หตุใดจึงเงียบ
แบบนีล้ ะ่
ตอนทีน่ างลงจากเตียงและก�ำลังหารองเท้าแตะ เจ้าหมาโง่กห็ นั มอง
มาทีน่ าง
"ชิงโม่เหยียนล่ะ" นางถามขึ้น
เจ้าหมาโง่ครางหงิงๆ
นางพอจะเข้าใจความหมายของมัน คงจะอยู่ในห้องหนังสือ นาง
ก้าวเท้าที่แข็งเกร็งและขยับทีละก้าวออกนอกประตู เพียงมองไปก็เห็น
นกกุ่ยเชอที่ยืนอยู่บนคอนเกาะ ปากของมันพันหนังยางเอาไว้รอบ และ
ยังเป็นหนังยางแบบทีน่ างเอาไว้ใช้มดั ผม บนนัน้ มีเครือ่ งประดับทีท่ ำ� จาก
พลาสติกอยูด่ ว้ ย
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นกกุ่ยเชอมองนางตาละห้อย ท่าทางหมดอาลัยตายอยาก
หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวหัวเราะออกมา มิน่าเล่าจึงเงียบแบบนี้ นก
ถูกปิดปากเอาไว้แล้ว ไม่ตอ้ งถามใครก็รวู้ า่ ชิงโม่เหยียนเป็นคนท�ำแน่นอน
ยามนี้เองเสียงพูดของเสวียนจี้ก็ดังออกมาจากห้องหนังสือ
หรูเสีย่ วนันค่อนข้างแปลกใจ นางไม่ได้เคาะประตู เพียงแต่เงีย่ หูฟงั
ความเคลือ่ นไหวในนัน้
"เมือ่ คืนมูซ่ อื่ อวีม่ าประกันตัวสามคนในตระกูลของพวกเขาไปแล้วครับ"
นีเ่ ป็นเสียงของเสวียนจี้
"อืม" ชิงโม่เหยียนรับค�ำเสียงเรียบ "สามคนนั้นส�ำหรับมู่ซื่ออวี่เป็น
คนตายไปแล้ว ไม่ต้องสนใจพวกเขา ทางสกุลมู่มีความเคลื่อนไหวอะไร
อีกไหม"
"ได้ยนิ ว่าผูน้ ำ� ตระกูลมูเ่ รียกตัวมูซ่ อื่ อวีก่ ลับไป งานในตระกูลตอนนี้
มอบให้ลูกชายของเขารับช่วง มีข่าวลือว่าผู้เฒ่ามู่ไม่ค่อยพอใจมู่ซื่ออวี่
อาจเป็นเพราะชาติก�ำเนิดที่เป็นเพียงลูกนอกสมรส ดังนั้นจึงไม่อยาก
มอบอ�ำนาจในการสืบทอดตระกูลให้แก่เขา"
ชิ ง โม่เ หยี ย นยกถ้ ว ยชาขึ้ น ด้ ว ยสี ห น้ า เรี ย บเฉยแล้ ว ดื่ ม หนึ่ ง อึ ก
"ไม่ตอ้ งสนว่าข่าวลือนัน้ จะว่าอย่างไร ขอเพียงจับตาทางนัน้ ให้ดี เรือ่ งอืน่
ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว"
"จริงสิ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับ" เสวียนจี้ดูเหมือนค่อนข้างลังเลใจ
"เช้าวันนี้มู่ป๋อหลุนฟื้นเต็มที่แล้ว เขาบอกว่าอยากจะพบคุณสักครั้ง"
ชิงโม่เหยียนเงยหน้าขึ้นมองเสวียนจี้ "ยังมีอะไรอีก"
"ไม่มีแล้วครับ" เสวียนจี้ถูกเขามองจนรู้สึกแปลกใจ
120

โม่ ซั่ ง เหริ น หรู อ วี้

"เขาไม่ได้พูดว่าอยากพบเสี่ยวนันหรือ"
เสวียนจี้เผยอปากสองที "...พูดอยู่เหมือนกัน"
แววตาของชิงโม่เหยียนเคร่งเครียดขึน้ ในทันที ในตอนทีเ่ สวียนจีค้ ดิ ว่า
เขาจะระเบิดความโกรธออกมา ทันใดนัน้ ก็เห็นชิงโม่เหยียนมองไปทางประตู
ยกมือดีดนิว้ เสียงดัง
ร่างของจอมกู่ปรากฏออกมาจากในเงาของเขาทันที ใช้ปลายหาง
ดึงประตูเปิดออก
หรูเสี่ยวนันสวมชุดนอน ผมเผ้ารุงรัง บนแก้มยังขึ้นสีแดงเรื่ออย่าง
คนเพิง่ ตืน่ นางยืนนิง่ อยูต่ รงนัน้ ท�ำท่าเหมือนก�ำลังแอบฟัง
เสวียนจี้รีบก้มหน้าเลื่อนสายตาหนี ต่อให้เมื่อครู่เหลือบมองเพียง
แวบเดียว แต่เขาก็เห็นอย่างชัดเจนว่าบนไหปลาร้าที่โผล่พ้นคอเสื้อนอน
ทีเ่ ปิดกว้างของหรูเสีย่ วนันมีรอยแดงเล็กๆ
"เจ้าไม่พอใจทีแ่ ผลทีข่ าหายเร็วเกินไปสินะ" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเย็นชา
หรูเสีย่ วนันหัวเราะแห้งๆ "รบกวนแล้ว ข้าจะไปเดีย๋ วนี"้ พอหมุนตัวนาง
ก็ขยับเท้าแข็งเหมือนผีดบิ เวลาผ่านไปนานเพิง่ ขยับเดินไปได้ไม่กกี่ า้ ว
ชิงโม่เหยียนกุมขมับ นางเป็นแบบนี้ เขาจะวางใจปล่อยให้นาง
อยูบ่ า้ นเพียงคนเดียวได้อย่างไร แต่พานางไปด้วย...เขาก็ไม่อยากให้นาง
ไปพบมูป่ อ๋ หลุน
สุดท้ายเป็นเสวียนจีท้ เี่ อ่ยปาก "นายท่านพาคุณนายไปด้วยเถอะ ให้
คุณนายไปพักทีร่ า้ นอวีซ้ นั่ ของพวกเราก่อนก็ได้ครับ"
ชิงโม่เหยียนนิง่ เงียบไปชัว่ ครู่ ก่อนจะพูดเบาๆ หนึง่ ประโยคว่า "ถ้า
เป็นไปได้ ฉันอยากจะตีเธอให้สลบแล้ววางไว้กระโปรงท้ายรถ"
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หรูเสี่ยวนันยืนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันอยู่หน้าประตู นี่ท่านไม่วางใจข้า
มากเพียงใดกัน
สุดท้ายชิงโม่เหยียนยังคงพาหรูเสี่ยวนันลงเขาไปด้วย
เดิมทีอยากจะให้นางอยูท่ รี่ า้ นอวีซ้ นั่ แต่นางมองเขาตาละห้อย ท�ำตัว
เกาะติดเขา ไม่ยอมปล่อยเขาไป
"ข้าอยากดูวา่ มูป่ อ๋ หลุนฟืน้ ตัวเป็นอย่างไรบ้าง แบบนีจ้ งึ จะรูว้ า่ มนตร์
ทีข่ า้ ใช้ได้ผลจริงหรือไม่ เพราะนีเ่ ป็นครัง้ แรกทีข่ า้ ใช้มนตร์แบบนีก้ บั คนอืน่ "
เหตุผลเหมาะสมท�ำให้คนปฏิเสธไม่ได้จริงๆ
คนสกุลเสวียนมองสีหน้าทีเ่ รียบเฉยของนายท่าน ปล่อยให้คณ
ุ นาย
นัง่ อยูบ่ นตักของเขา บิดเสือ้ ของเขาจนแทบจะเป็นก้อนผ้าขีร้ วิ้ อยูแ่ ล้ว
"เจ้าอยากจะพบมูป่ อ๋ หลุนก็ใช่วา่ จะไม่ได้" ชิงโม่เหยียนพูดอย่างจริงจัง
"แต่วา่ มีเงือ่ นไขข้อหนึง่ "
"เงื่อนไขอะไรหรือ" หรูเสี่ยวนันกะพริบตา
"ตอนนีข้ า้ อารมณ์ไม่ดี ถ้าเจ้าท�ำให้ขา้ อารมณ์ดขี นึ้ มาได้ ข้าจะพิจารณา
พาเจ้าไปด้วย"
หรูเสี่ยวนันตัวแข็งเป็นรูปปั้น ท่านอารมณ์ไม่ดีหรือ...
นางมองไปรอบข้าง คนของสกุลเสวียนเหล่านั้นล้วนก้มหน้าลง
อย่างรู้กาลเทศะ อันที่จริงตอนนี้พวกเขาก็อยากจะออกไปอยู่แล้ว แต่ถ้า
ออกไปกันหมดจะดูคอ่ นข้างน่าเกลียด จะให้ความรูส้ กึ เหมือนรูว้ า่ จะมีอะไร
เกิดขึน้ ทีน่ ี่ ดังนัน้ พวกเขาก็เหมือนเนือ้ ทีถ่ กู ย่างอยูบ่ นไฟเช่นกัน
หรูเสี่ยวนันนึกถึงตอนที่อยู่แคว้นเยี่ยซย่าขึ้นมา ชิงโม่เหยียนเรียก
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คนทัง้ หมดในเรือนมา บังคับให้เป็นพยานในการสารภาพรักของนาง...
หึๆ รองตุลาการ นี่ท่านหาเรื่องเองนะ
หรูเสีย่ วนันหลุบตาลง แสร้งท�ำเป็นเรียกอย่างขวยเขิน "ชิงโม่เหยียน..."
"อะไร" ชิงโม่เหยียนนั่งอย่างองอาจอยู่บนเก้าอี้ มองดูเจ้าตัวเล็ก
ในอ้อมกอดยกชายกระโปรงขึ้นเล็กน้อย และยกสูงขึ้นอีก...
อันทีจ่ ริงส�ำหรับนางแล้ว ต่อให้ยกชายกระโปรงไปถึงต้นขาก็ไม่เป็น
อะไร ฤดูรอ้ นใส่กระโปรงสัน้ ความยาวก็ไม่มากไม่นอ้ ยไปกว่านี้ แต่นางรูว้ า่
ส�ำหรับชิงโม่เหยียนแล้ว นีเ่ ป็นความจริงทีร่ บั ไม่ได้อย่างหนึง่ ต่อให้เขาเรียนรู้
ทุกอย่างในยุคปัจจุบัน และสามารถมองดูพวกหญิงสาวอวดเรียวขากัน
บนท้องถนนได้อย่างสงบนิง่ แต่เขากลับไม่อนุญาตให้นางใส่กระโปรงสัน้
ฤดูรอ้ นอบอ้าว หากนางไม่ใส่กางเกงก็ตอ้ งเป็นกระโปรงทีย่ าวถึงตาตุม่ ทัง้ ที่
ร้อนแทบตายอยูแ่ ล้ว
ชิงโม่เหยียนมองอย่างตกใจในทันที
หรูเสีย่ วนันหัวเราะเบาๆ "ชิงโม่เหยียน ข้ารักท่าน รักมานานมากแล้ว
ท่านรักข้าบ้างหรือเปล่า"
คนสกุลเสวียนมองเห็นสีหน้านายท่านของพวกเขาเปลีย่ นจากแดง
เป็นเขียว
หรูเสีย่ วนันยกกระโปรงไปถึงหัวเข่า จากนัน้ ก็หยุดลงทันใด ปัดกระโปรง
ให้เรียบด้วยสีหน้าขึงขัง พยักหน้าให้ชงิ โม่เหยียนอย่างจริงจัง "ดีมาก ดูทา่
เมือ่ ครูข่ า้ ท�ำให้จติ วิญญาณท่านหวัน่ ไหวได้แล้ว วันนีเ้ อาไว้เท่านี"้
แกรก!
เสียงชิงโม่เหยียนบิดที่วางแขนเก้าอี้จนหัก
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