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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ค�ำน�ำ

นิยามว่า 'ความรักชนะทกุสิง่' น้ันเหน็ได้อย่างชัดเจนในเร่ือง 'ข้าเป็นสตัว์เลีย้ง 

ของศาลต้าหลี'่ จริงๆ เพราะไม่ว่าพระ-นางจะเจอปัญหาหรืออปุสรรคใด กม็กัจะฝ่าฟัน

มาได้ด้วยความรักทีค่งมัน่เสมอ แต่กบัเร่ืองราวทีท่ัง้สองต้องได้พบเจอในเล่ม 6 น้ีนัน้ 

ไม่มัน่ใจจริงๆ ค่ะว่า 'ความรัก' ค�าเดยีวจะสามารถท�าให้เร่ืองราวต่างๆ คลีค่ลายลง 

ได้หรือไม่

เมื่อความจริงแล้วหรูอีโจวที่พระ-นางของเราไว้วางใจมากที่สุดกลับเหมือน 

มเีร่ืองบางอย่างจงใจปิดบงั มิหน�าซ�า้เร่ืองน้ียงัเกีย่วพนัไปถงึชีวติทัง้ชีวติของหรูเสีย่วนัน

อกีด้วย จู่ๆ  วนัหน่ึงหรูเสีย่วนันกห็ายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย ชงิโม่เหยยีนต้องตามหานาง

จนแทบคลุม้คลัง่ ทัง้ยงัมีเร่ืองของมนตร์บางอย่างทีน่างมักจะท่องออกมาเองโดยไม่รู้ตัว 

ชีวิตของหรูเสี่ยวนันราวกับถูกคนขีดช้ีชะตาเอาไว้แล้วว่าจะเป็นหรือตายเมื่อใด แต ่

ชิงโม่เหยยีนย่อมไม่มวัีนยอม เขาตดัสนิใจจะแต่งงานกับนางอกีคร้ัง ไม่ว่าชาตภิพไหน

เขากจ็ะมเีพยีงนาง เขาจงึต้องพานางฝ่าฟันทกุความยุง่ยากวุน่วายเหล่าน้ีไปให้ได้ แต่

คงจะไม่ง่ายดายดั่งใจคิดเม่ือมีสมาคมเทียนต้ังซีเยว่ียกับชายลึกลับที่ทุกคนเรียกว่า  

'นายท่าน' เข้ามาเก่ียวข้อง แต่ว่าเขาจะเป็นใครน้ัน พลกิกระดาษหน้าต่อไปและติดตามไป

พร้อมๆ กนัเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"เส่ียวนัน!" ชงิโม่เหยียนต่อยไปทีป่ระต ูอานภุาพของมนตร์ทีส่ะท้อนกลบัมาท�าให้ผวิของเขา 

ฉีก แต่เขากลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดเลย ในตอนน้ีทั้งดวงใจของเขาเจ็บจนด้านชาแล้ว เขา 

ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากในประตู ทั้งหวาดกลัวและจนหนทาง ดูสิ้นหวังเหมือนตอนนางฝันร้าย 

เมือ่หลายครัง้ก่อน

เขาเหลอืเพียงก้าวเดยีวก็ไปถึงตวันางได้แล้ว แต่ถูกก้ันด้วยประตบูานนี ้ เหมอืนเป็นเขตจ�ากัด 

ทีไ่ม่อาจข้ามผ่านไปได้ มนตร์ทีก่ล้าแกร่ง สามารถขัดขวาง 'เทพ' เอาไว้ภายนอกได้ แต่หรเูสีย่วนนั 

ผ่านมนตร์ทีก่ล้าแกร่งนีเ้ข้าไปภายในห้องได้อย่างไร เขาไม่เข้าใจเลยจรงิๆ

ฟังเสยีงร้องไห้ทีส่ิน้หวังของนางดงัลอยออกมา ใจของเขาก็แทบขาดอยู่แล้ว

"จอมกู่ เปิดประตบูานน้ี" เขาพูดไปทีละค�า ในดวงตาเหมอืนจะมเีปลวไฟปะทอุอกมาอยู่แล้ว  

"ไม่ว่าจะใช้วิธีใด ต้องเสยีอะไรเป็นการตอบแทน..."

ต่อให้ต้องใช้ตัวเขาเป็นอาหารเซ่นสงัเวย ขอเพียงเปิดประตน้ีูได้ ขอเพียงท�าให้เจ้าตวัเลก็ของเขา 

หยุดร้องไห้...



✱ หรูเสี่ยวนัน ภายนอกอาจจะดูราวกับเด็กไร้เดียงสาที่ไม่เคยเห็น 

  โลกกว้าง แต่ความจริงเป็นคนทีจ่ติใจเข้มแข็ง มรัีกมัน่คง 

  ให้แก่ชิงโม่เหยียนเพียงผู้เดียว

✱ ชิงโม่เหยียน เทพดารามังกรเขียว สีหน้าท่าทางดูเยือกเย็นราวกับ 

  จอมปีศาจ เป็นคนทีค่บหาได้ยากมาก ทว่ากับหรูเสีย่วนัน 

  กลับอ่อนโยนยิ่ง

✱ มู่ป๋อหลุน ผู้น�าตระกูลมู่คนต่อไป เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับ 

  หรูเสี่ยวนัน ยังไม่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติจอมเวท

✱ มู่ซื่ออวี ่ ลูกนอกสมรสของสกุลมู่ มุ่งหวังจะเป็นผู้น�าตระกูล 

  คนต่อไป มีความรู้ในด้านมนตร์มากกว่ามู่ป๋อหลุน

✱ หรูเหวินฉิน บุตรชายของหรูอีโจว อาสามของหรูเสี่ยวนัน มุ่งหวัง 

  จะได้เป็นเจ้าของที่ดินที่บิดาทิ้งไว้

✱ หรูหรูฮุย พีช่ายของหรูอวีซ่ ีลกูพีล่กูน้องของหรูเสีย่วนัน ความใฝ่ฝัน 

  ของเขาคอืการได้ร่วมงานกบัสมาคมเทยีนต้ังซเียวีย่

แนะน�ำตัวละคร
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ณ โรงแรม

ชิงโม่เหยียนจัดให้หรูเสี่ยวนันพักผ่อนก่อน จากน้ันไปที่ห้องน�้า 

ตามล�าพัง

หลงัจากถอดเสือ้ออกแล้ว เขาก็ส่องกระจกจงึเหน็ลวดลายบนแขนซ้าย

ของตนเองได้อย่างชดัเจนเตม็ลาย หรเูส่ียวนันพูดไม่ผดิ มนัเหมอืนรูปปลา 

จรงิๆ

เขาเอี้ยวตัว เมื่อเห็นส่วนหัวของปลาก็ตะลึงไป ส่วนหัวของปลา 

มีเขามังกร และมีหนวดยาว...

นี่คือ...ภาพปลาหัวมังกร!

เขาก�าลงัอยากจะดใูห้ละเอยีดก็ได้ยินเสยีงหรเูสีย่วนนัดงัลอยมารางๆ 

จากนอกประต ูไม่ทนัได้ใส่เสือ้ เขาก็ผลกัประตูออกไปแล้ว

หรูเสี่ยวนันหลับตาอยู่ ปากพูดพึมพ�าอะไรไม่รู้ไม่หยุด

484
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ชิงโม่เหยียนแตะใบหน้าของนางพลางเอ่ย "เสี่ยวนัน ตื่นสิ"

หรูเสี่ยวนันหลับตาแน่น แต่เสียงพูดยิ่งดังขึ้นทุกที

คิว้ของชงิโม่เหยียนเริม่ขมวด สิง่ทีอ่อกมาจากปากของหรูเส่ียวนนั... 

ดเูหมอืนจะเป็นมนตร์ แม้จะขาดเป็นห้วงๆ ฟังไม่ชดัเจน แต่นัน่เป็นมนตร์จรงิๆ

ชงิโม่เหยียนใช้มอืกุมใบหน้าของนางพลางเอ่ย "นันนัน รีบต่ืนขึน้มาส"ิ

มนตร์จะท่องส่งเดชไม่ได้ หากท่องผดิจะท�าให้เกิดภัยร้ายแรงได้

ในสมองของหรเูสีย่วนันล้วนเป็นมนตร์ประหลาด ราวกับมคีนพยายาม

เอามนตร์เหล่าน้ันยัดใส่สมองของนาง ท�าให้นางปวดหวัราวกับสมองบวม 

ไปหมด นางอยากจะกรดีร้องเสยีงดงั ด้วยหวังว่าทุกอย่างจะหยุดลง แต่นาง

กลบัไม่อาจควบคมุตัวเองได้

"นันนัน?"

ท่ามกลางความสะลึมสะลือนางได้ยินเสียงที่คุ้นเคย

ใครกัน

ผนังสีขาวสะอาด แสงเทียนเต็มไปหมด มนตร์ที่ดังซ�้าไปซ�้ามา 

อยู่ข้างหูหายไปแล้ว สิ่งที่มาแทนท่ีคือใบหน้าแฝงความไม่สบายใจของ 

ชงิโม่เหยียนท่ีอยู่ตรงหน้า

"ตื่นแล้วหรือ"

หรูเสี่ยวนันท�าปากย่ืนพลางกล่าวเสียงแผ่วเบา "ชิงโม่เหยียน ข้า 

มึนหัวมาก เหมือนมีคนก�าลังบังคับสอนมนตร์ให้ข้า เยอะมากๆ ข้าท่อง 

จนหัวแทบจะระเบดิอยู่แล้ว"

ชิงโม่เหยียนสีหน้าเคร่งเครียด "ฝันถึงปู่ของเจ้าหรือ"

"ไม่ใช่ เสยีงนัน่ไม่ใช่เสยีงของปู่" หรเูสีย่วนนัย้อนคดิ "เป็นเสียงของ 



9

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

ชายแปลกหน้า"

"ยังมีอะไรอีก"

หรูเสี่ยวนันลืมตาอย่างงุนงง "ข้า...จ�าไม่ได้แล้ว"

"ก่อนหน้านี้เจ้าก็เป็นแบบนี้บ่อยหรือ" ชิงโม่เหยียนถามต่อ

"ตอนปู่อยู ่ เขาดูแลเข้มงวดมาก ต่อให้ไปก�าจดัปีศาจกับเขาข้าก็จะ 

ได้เพียงรบัหน้าท่ีถืออาวุธเวทเท่านัน้ ไม่ต้องให้ข้าลงมอืเองเลย..."

ชิงโม่เหยียนสีหน้ากลัดกลุ้มมากย่ิงข้ึน หรูอีโจวตาเฒ่าคนนั้นต้องม ี

เรือ่งปิดบงัพวกเขาไว้แน่นอน

"ช่างเถอะ คดิไม่ออกก็อย่าคดิเลย" ชงิโม่เหยียนแตะหลงัของนางเบาๆ 

พลางเอ่ย "นอนเถอะ"

หรเูสีย่วนันหลับตาลง รูส้กึเหมอืนมมีอืใหญ่ลบูแผ่นหลงัของนางช้าๆ 

เหมอืนกับ...ก�าลงัลบูขนสตัว์อยู่ นางอดย้ิมไม่ได้ 

การนอนในครั้งนี้สบายอย่างมาก ตอนท่ีลืมตาขึ้นอีกทีข้างนอก 

มีแสงอาทิตย์ส่องสว่างแล้ว นางพลิกตัวเบาๆ ใครจะรู้ว่าจะชนเข้ากับ 

ชงิโม่เหยียนในทันที

ไม่ใช่กระมัง สายแบบนี้แล้ว เขายังไม่ตื่นอีกหรือ

นางเงยหน้าข้ึนมองชงิโม่เหยียนอย่างประหลาดใจ กลบัเห็นชงิโม่เหยียน

นัง่เอนๆ พิงหมอนอ่านหนังสอือยู่

"กี่โมงแล้วหรือ" นางถามเขาเสียงเบาประโยคหนึ่ง 

ชงิโม่เหยียนกวาดตามองนาฬิกาแขวนบนผนัง "สิบโมง เจ้านอนต่อ

ได้อกีหน่อย"

"วันนี้ไม่ไปบ้านของพวกมู่ป๋อหลุนแล้วหรือ" หรูเสี่ยวนันถามอย่าง



10

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 6

แปลกใจ

"ปีศาจที่เหลือเหล่านั้นพวกเขาหาวิธีจัดการเองได้" ชิงโม่เหยียน 

พลิกเปิดหนังสืออย่างสบายอารมณ์ "ถ้าเจ้าไม่อยากลุกจากเตียง วันน้ี 

พวกเราพักทีน่ี่ได้หนึง่วนั รอเจ้านอนจนพอเมือ่ใดพวกเราค่อยกลบัไป"

"ได้จริงหรือ"

"อืม"

หลงัจากได้รบัค�ายืนยันแล้ว หรเูสีย่วนันก็หลบัตาลงอกีครัง้ในทนัที 

ไม่รู้ว่านางนอนหลับไปนานเท่าใด ตอนท่ีตื่นขึ้นมาอีกครั้ง นางก็รู้สึกว่า 

สดชืน่ขึน้ไม่น้อย

ยามนี้ชิงโม่เหยียนไม่อยู่ข้างกายนางแล้ว แต่มีเสียงดังแว่วๆ ที่ 

นอกประตู

หรูเสี่ยวนันลองต้ังใจฟังดู เหมือนชิงโม่เหยียนก�าลังพูดคุยกับใคร 

อยูท่ี่โถงรบัแขก

คงเป็นคนของสกุลมู่มากระมัง เพราะเดิมทีวันนี้ควรจะไปช่วย 

พวกเขาก�าจัดปีศาจอีกครั้งนี่นา

หรเูสีย่วนนัคิดแบบนี ้จากนัน้ไม่นานนางก็รูส้กึอยากเข้าห้องน�า้ จงึ 

ลงจากเตยีงและสวมรองเท้าแตะเดินไปทีห้่องน�า้ พอเดนิไปถึงหน้าห้องน�า้ 

นางก็เหน็เจ้าหมาโง่

ได้ยินเสียงฝีเท้าของนาง เจ้าหมาโง่ต่ืนเต้นจนส่ายหาง แต่กลับ 

ยับย้ังใจไม่ได้ส่งเสยีงเห่าออกมา

หรูเสี่ยวนันยิ้มให้มัน "เจ้าหมาโง่เป็นเด็กดีจริงๆ"

เจ้าหมาโง่ได้รบัค�าชมจากนาง หางก็ชีข้ึ้นฟ้า มนัดใีจจนกระโจนไปท่ี
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มมุผนงัห้อง คาบ 'ตุก๊ตาไก่ยาง' ตวัหน่ึงเล่นอย่างสนกุสนาน การกระโจนกัด

ของเจ้าหมาโง่ท�าให้ตุ๊กตาไก่ยางเปล่งเสยีงน่าอนาถออกมา

ช้าก่อน นี่เป็นห้องพักในโรงแรม มีของเล่นแบบนี้ได้อย่างไร

พอหรเูสีย่วนนัลองมองอย่างละเอยีด นีเ่ป็นตุก๊ตาไก่ยางเสยีทีไ่หน  

น่ีคือนกกุ่ยเชอตัวเมื่อคืนต่างหาก นกกุ่ยเชอในตอนน้ีเหลือหัวสุดท้าย 

เพียงหวัเดยีว ช่วงตวัมขีนาดเท่ากับไก่บ้านทัว่ไป ขนหลดุหมดทัง้ตวั ดไูปแล้ว

น่าสงสารอย่างย่ิง

"หัวอีกแปดหัวของมันล่ะ" หรูเสี่ยวนันถามเจ้าหมาโง่

เจ้าหมาโง่อ้าปากกว้าง น�้าลายไหลย้อยเต็มตัวนกกุ่ยเชอ

"ถูกเจ้ากินหมดเลยหรอื" หรเูสีย่วนันวุ่นวายใจ น่ันแปดหัวเชยีวนะ 

แต่ละหัวของนกเก้าหัวล้วนเป็นเครือ่งพิสจูน์อ�านาจย่ิงใหญ่ของมนั คดิไม่ถึงว่า 

มคีวามย่ิงใหญ่มาหลายพันปี สดุท้ายกลบัตกมาอยู่ในปากของเจ้าหมาโง่ 

ทีท่ึม่ทือ่ตวัหน่ึง ของสิง่หนึง่พิชติของอีกสิง่ได้จรงิดงัว่า

"เจ้าคดิจะท�าอะไรมนัต่อ" หรเูสีย่วนันมองดตุู๊กตาไก่ยางท่ีถูกเจ้าหมาโง่

ท�าให้ตกใจจนตัวแทบเกรง็...อ้า ไม่ส ิเป็นนกกุ่ยเชอ

เจ้าหมาโง่คลายอุง้เท้าออกอย่างได้ใจแล้วตบนกกุ่ยเชอเสยีงดงัทหีนึง่

นกกุ่ยเชอรีบหดตัวขยับไปทางมุมผนังทันใด

เจ้าหมาโง่แกล้งท�าเป็นมองไม่เห็น จากน้ันก็กระโจนเข้าไปอย่างฉบัพลนั

เสยีงร้องโหยหวนของนกกุ่ยเชอดงัสะเทือนแก้วหูของหรูเสีย่วนันอกีคร้ัง 

เจ้านกท่ีน่าสงสาร...ท่ีแท้เจ้าหมาโง่เก็บหัวสดุท้ายเอาไว้ไม่ได้กินก็เพราะจะให้

มนัเป็นของเล่นของตัวเอง

หรเูสีย่วนนัแอบจดุธูปหนึง่ดอกให้กับนกกุ่ยเชออยู่ในใจ พอเดนิออกมา
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จากห้องน�า้ก็เกือบจะชนเข้ากับชงิโม่เหยียน ท�าให้นางตกใจมาก

ชิงโม่เหยียนมองส�ารวจสีหน้าของนางแล้วเอ่ยถาม "ตอนนี้รู ้สึก

อย่างไรบ้าง"

"ยังพอไหว ก็แค่รู้สึกหิว" หรูเสี่ยวนันพูดตามจริง

ชิงโม่เหยียนจึงโทรศัพท์เพื่อสั่งอาหารเข้ามา

หรเูสีย่วนันสงัเกตเห็นว่าโถงรบัแขกข้างนอกว่างแล้ว นางจงึถามเขาว่า 

"แขกล่ะ"

"ไปแล้ว" ชิงโม่เหยียนกล่าวตอบนาง

"เป็นคนของสกุลมู่หรือ"

"อืม ผู้น�าตระกูลมู่น่ะ"

"มีเรื่องอะไรหรือ" หรูเสี่ยวนันมองส�ารวจสีหน้าของชิงโม่เหยียน

"เจ้ารู้ได้อย่างไร"

"ต้องรูอ้ยู่แล้ว ทกุครัง้ตอนทีท่่านมเีรือ่งในใจจะแกล้งท�าเป็นสงบนิง่" 

หรเูสีย่วนันย้ิมสดใสพลางเอ่ยตอบ

"ยังมึนหัวหรือไม่" ชิงโม่เหยียนลูบหัวของนางอย่างจนใจ จะโทษ 

ต้องโทษทีเ่ขาเป็นห่วงนางเกินไป จนไม่อยากให้ความรูส้กึของตวัเองกระทบ 

ถึงตวันาง

"มีนดิหน่อย แต่ยังพอไหว ครัง้น้ีข้ารูส้กึว่าในสมองแจ่มชดัข้ึนมาก 

แม้แต่มนตร์มากมายทีก่่อนหน้าน้ีจ�าไม่ได้ตอนน้ีล้วนนึกข้ึนได้หมดเลย"

ชงิโม่เหยียนประกายตาสัน่ไหว เขารูส้กึเหมอืนมอีะไรบางอย่างผดิปกต ิ

แต่เขาก็พูดไม่ถูก

หรอูโีจวไม่ยอมให้นางใช้วิชาเวทส่งเดช หากใช้พลงัมากเกินไปจะท�าให้
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นางมนึหัวหมดสต ิและหลงัจากหมดสตไิปในสมองของนางจะเกิดภาพฝัน 

ขึน้

ไม่ส ิ ไม่ควรจะเรยีกว่า 'ภาพฝัน' บางทีน่ันอาจจะเป็นเรือ่งจรงิทีเ่กิดข้ึน 

กับตวันางก็ได้

"ผูน้�าตระกูลมูม่าเพราะอยากจะถามเรือ่งมนตร์ปลุกส่ีสัตว์เทพกับเจ้า" 

ชงิโม่เหยียนพูดอย่างช้าๆ "เพราะเจ้ายงัไม่ตืน่ ดงันัน้ข้าจงึให้เขากลบัไปก่อน"
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ผูน้�าตระกูลมูแ่วะมาเยือนหลายครัง้ แม้จะไม่ได้พูดถึงเรือ่งมนตร์ปลกุ 

สีส่ตัว์เทพอกี แต่ทุกครัง้จะน�าของขวัญมาให้จ�านวนมาก ส่วนมากเป็นสิง่ท่ี 

หรเูสีย่วนันชอบ 

อาหารหลากหลายท่ีท�าอย่างประณีตถูกส่งมาท่ีโรงแรมไม่หยุด  

หรเูสีย่วนันเตบิโตบนเขาตัง้แต่เดก็ จะมโีอกาสกินอาหารเลศิหรมูากมาย

แบบนีไ้ด้อย่างไร

ชิงโม่เหยียนเดิมทีกังวลว่านางจะถูกซื้อตัวเพราะเหตุน้ี แต่ผ่านไป

หลายวันแล้ว ความกระตอืรอืร้นต่ออาหารรสเลศิของหรเูสีย่วนนัยังไม่ลดลง 

ทว่าก็ไม่ได้ย้ายฝ่ายไปเพราะเหตุน้ี

"เจ้าตวัเลก็ ฉลาดขึน้แล้วหรอื" ชงิโม่เหยียนพูดหยอกเย้า ขณะเดียวกัน 

ก็ใช้น้ิวมอืเข่ียเศษของว่างทีม่มุปากของนางออก

หรเูสีย่วนันหวัเราะแหะๆ สองท ี "อยูดี่ๆ ก็มาท�าดด้ีวย ไม่มเีร่ืองราว

485
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กลบัเอือ้เฟ้ือเจอืจาน ไม่ใช่คนคดโกงก็เป็นโจรชัว่ช้า"

"เจ้ามีแผนอย่างไร" ชิงโม่เหยียนถาม

"เรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่ท่าน" หรูเสี่ยวนันกะพริบดวงตาโต

"ข้าหรือ"

"หลายวันน้ีท่านติดต่อกับเสวียนจุ้ยอยู่ตลอดไม่ใช่หรือ ข้าเดาว่า 

ท่านคงมคีวามคิดดีๆ อยู่แล้ว"

ชงิโม่เหยียนใช้น้ิวลบูจมกูของนางอย่างรกัใคร่ "เชือ่ใจข้าแบบน้ีเลยหรือ"

"อมื เชือ่ใจทีส่ดุ" หรเูสีย่วนนัยัดของว่างใส่ปากของเขาอย่างประจบ

เอาใจ

ชิงโม่เหยียนดึงตัวหลบไปข้างหลัง แต่สุดท้ายยังคงหลบไม่พ้น  

ท�าได้เพียงอ้าปากรบั "ในเมือ่ฟังค�าของข้า อย่างน้ันคนืน้ีพวกเรากลบักันเถอะ"

"ได้" หรูเสี่ยวนันพยักหน้าเห็นด้วยทันที ไม่มีความเห็นเป็นอื่น

ผู้เฒ่ามู่ได้ยินว่าพวกเขาจะจากไปแล้ว จึงรีบรุดมาหา

"ท�าไมจึงไม่อยู่เท่ียวเล่นอีกสักสองสามวัน ยากนักจะได้พวกคุณ 

มาช่วยเหลือ ปีศาจในเมืองก�าจัดไปเกือบหมดแล้ว ผมยังไม่ได้ขอบคุณ 

พวกคุณอย่างดีเลย"

ชงิโม่เหยียนพูดเสยีงเรยีบ "ก็แค่เรือ่งง่ายๆ เท่าน้ัน ไม่ต้องขอบคณุ

อะไรหรอก"

ผูเ้ฒ่ามูเ่ห็นพวกเขาดึงดันจะจากไปก็ไม่สะดวกจะยับย้ังอกี จึงส่ังให้

คนขบัรถส่งพวกเขากลบัไป 

ตอนขึน้รถ เจ้าหมาโง่คาบเอา 'ตุก๊ตาไก่ยาง' ทีม่นัชืน่ชอบตามขึน้มา

ด้วย
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หรูเสี่ยวนันสะกดความคิดท่ีอยากจะกลอกตาเอาไว้ เจ้าหมาโง ่

คดิจะเอาปีศาจตวัน้ีกลบัขึน้เขาไปด้วยอย่างน้ันหรอื

ชิงโม่เหยียนมองดูนกกุ่ยเชอที่ขนร่วงหมดตัวแวบหน่ึง "ไม่เป็นไร  

เหลอืแค่หวัเดยีว ท�าอะไรไม่ได้แล้ว"

ตาของหรเูสีย่วนนัเบกิโตจนแทบจะหลดุออกมาอยูแ่ล้ว ชงิโม่เหยียน

ตามใจเจ้าหมาโง่แบบน้ี ดูไม่ถูกหลกัการของเขาเลย!

เจ้าหมาโง่กระโดดขึน้ท่ีน่ังด้านหลงัอย่างได้ใจ มนักดนกกุ่ยเชอเอาไว้ 

ใต้อุง้เท้า และเล่นไปมาตลอดทาง บางครัง้ก็คาบอยู่ในปาก บางครัง้ก็โยน 

ขึน้มา เหมอืนจนิตนาการว่าเป็นศัตรู

หรูเสี่ยวนันมองดูอยู่ด้านข้างแล้วรู้สึกเจ็บแทน

เมือ่กลบัถึงต�าบล ชงิโม่เหยียนก็พาหรเูส่ียวนันไปท่ีร้านอว้ีซัน่ในคนืนัน้

เลย ท้ังสองพักค้างแรมทีน่ั่นหนึง่คืน

หรูเสี่ยวนันนอนหลับอย่างสบายมาก ส่วนชิงโม่เหยียนพูดคุยกับ 

พวกเสวียนจุย้จนเลยเท่ียงคืนจงึกลบัมา

หลงัจากฟ้าสว่าง เสวียนจีก็้ขบัรถส่งพวกเขาท้ังสองคนกลับข้ึนเขา

หรเูสีย่วนันสงัเกตเห็นว่าข้างหลงัพวกเขายังมรีถอกีคนัตามมาด้วย 

จงึเอ่ยถาม "ใครอยู่บนรถคันหลงัหรอื"

"ไม่มใีคร" ชงิโม่เหยียนตอบโดยไม่หนัไปมอง "น่ันเป็นรถของพวกเรา"

หรูเสี่ยวนันอ้าปากจนคางแทบจะตกลงมา "ของ...พวก...เรา?"

"อืม"

มองจากกระจกหลงั ทีต่ามหลงัพวกเขาเป็นรถสปอร์ตสดี�าแดงคนัหนึง่
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"น่ันเป็นรถของพวกเราจรงิหรอื" จนกระทัง่ลงจากรถแล้ว หรเูสีย่วนัน 

ก็ยังคงถามไม่หยุด

ชงิโม่เหยียนสหีน้าจนใจ พานางมาตรงหน้ารถสปอร์ตบูกัตติ เวย์รอน*  

"วันหน้าตอนออกจากบ้านถ้าเจ้าไม่อยากข่ีจอมกู่ก็นัง่มนัลงเขาได้"

หรเูสีย่วนันคิดถึงความเรว็อย่างบ้าคลัง่ของจอมกู่ ถึงตอนนีน้างยังสัน่ 

ทัง้ทีไ่ม่หนาวอยู่เลย "แต่...รถจอดไว้ท่ีนี ่ใครจะขบัล่ะ"

ชงิโม่เหยียนเหล่ตามองนางแวบหน่ึง "เพ่ิงชมเจ้าว่าหลายวันน้ีฉลาดข้ึน 

นีเ่ลอะเลอืนขึน้มาอีกแล้วหรอื ก็ต้องข้าเป็นคนขับอยู่แล้ว"

"หา?! อะไรนะ"

ท่าทางโหวกเหวกโวยวายของหรเูสีย่วนันท�าให้ชงิโม่เหยียนหัวเราะ 

"ท�าไม เจ้าไม่เชือ่หรอื"

"บอกว่าท่านขีม้่าเป็น ข้าเชือ่แน่นอน แต่บอกว่าท่านขบัรถเป็น..."

ชงิโม่เหยียนแค่นเสยีงเอ่ยอย่างไม่พอใจ "ของแบบนีง่้ายกว่าขีม้่ามาก"

ร้ายกาจนัก ท่านยังมีอะไรที่ท�าไม่ได้อีกหรือไม่

ตอนกินอาหารเย็น หรเูสีย่วนันได้รบัโทรศัพท์จากอาสามหรเูหวินฉิน

"วันเสาร์หน้างานหมั้นของลูกสาวอา เธอก็มาด้วยสิ"

หรเูสีย่วนันถือมือถือเอาไว้ บนใบหน้าเตม็ไปความงนุงง เรือ่งดแีบบน้ี 

อาสามจะเรยีกนางได้อย่างไร

"มอีะไรหรอื" ชงิโม่เหยียนเอ่ยถาม ขณะเดยีวกันก็คีบผักให้นางด้วย

"ไม่ ไม่มีอะไร" หรูเสี่ยวนันเก็บมือถือไปอย่างอ่อนใจ แล้วก้มหน้า 

* Bugatti Veyron ยี่ห้อรถหรูราคาแพงสัญชาติฝรั่งเศส
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กินอาหารต่อ

"โทรศัพท์จากอาสามของเจ้าหรือ"

ชิงโม่เหยียนเดาถูกเสียด้วย

"อาสามชวนไปงานหมัน้ของลกูสาวน่ะ" หรเูสีย่วนนัยู่ปาก "หรอูว่ีซ ี

โตกว่าข้าหนึ่งปี ตั้งแต่เด็กจนโตนางไม่เคยมองข้าดีๆ สักครั้ง งานหมั้น 

ของนางจะอยากเชญิข้าไปด้วยหรอืไร"

ชงิโม่เหยียนมองดหูรเูสีย่วนัน มมุปากมรีอยย้ิมจางๆ "ดงันัน้เจ้าคดิว่า

เหตุใดพวกเขาจงึเรยีกเจ้าไป"

หรเูสีย่วนนัเบ้ปาก "เพียงพอนเหลอืงมาเย่ียมเยือนไก่วนัปีใหม่* ไม่มี 

จดุประสงค์ดอีย่างแน่นอน"

เพ่ิงสิน้เสยีงพูด เจ้าหมาโง่ก็กระโจนเข้ามาจากข้างนอก ในปากคาบ

นกกุ่ยเชอเอาไว้

หรเูสีย่วนันหางตากระตกุ "ใช่แล้ว หลอกให้ข้าไปแล้วมสีภาพแบบนีไ้ง"

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ "แล้วเจ้าจะไปหรือไม่ไป"

หรูเสี่ยวนันคิดสักครู่ ในแววตาฉายแววเจ้าเล่ห์ข้ึนมาทันใด  

"ชิงโม่เหยียน ท่านคงคิดอะไรไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่"

ชงิโม่เหยียนหรีต่าลง ไม่ใช่ความเข้าใจผดิ ระยะนีห้ญิงคนนีฉ้ลาด

เฉยีบไวขึน้แล้วจรงิๆ

หรือจะเกี่ยวกับการใช้พลังเกินก�าหนดก่อนหน้านี้...

"ลองว่ามาส ิ เจ้าเดาอะไรได้บ้าง" ชงิโม่เหยียนลองถามโดยไม่ชีน้�า

* เพียงพอนเหลืองมาเย่ียมเยือนไก่วันปีใหม่ เป็นส�านวน หมายถึงคนเจ้าเล่ห์ท่ีหยิบยื่นความปรารถนาดีให ้
ย่อมมเีจตนาร้ายแฝงอยู่ โดยเพียงพอนเหลอืง หรอื Yellow Weasel เป็นสตัว์กินเนือ้ขนาดเลก็ รูปร่างเพรียว  
ขาสัน้ หางสนี�า้ตาลเหลอืง ขนหลงัสนี�า้ตาลเทา ออกหากินเวลากลางคนื ชาวจนีสมยัโบราณจดัว่าเป็นสตัว์ท่ี
ชอบลกัขโมยของกินตามบ้านเรอืน
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ความคดิของนาง

หรเูสีย่วนนัคดิสกัครูก็่เอ่ยตอบ "ข้าคดิว่า พวกอาสามคงจะท�าเพราะ

เรือ่งของทีด่นิผนืนีอ้ยู่เหมอืนเดมิ มรดกชิน้ใหญ่แบบนี ้พวกเขาคงไม่อยาก

ให้ข้าได้ไปอย่างแน่นอน"

ชงิโม่เหยียนพยักหน้า ให้ก�าลงัใจนางพูดต่อไปโดยไม่ส่งเสียงอะไร

"ดังน้ันข้าคิดว่าต่อให้เป็นงานหมั้นของหรูอว่ีซี สุดท้ายพวกเขา 

ต้องดึงมาเก่ียวข้องกับข้า บังคับให้ข้ายอมสละมรดกชิ้นน้ีต่อหน้าทุกคน  

หรอืบบีให้ข้าเซน็ชือ่บนสญัญา ขายทีผ่นืน้ีออกไป"

ชิงโม่เหยียนปรบมือเบาๆ

หรเูสีย่วนันย่ืนหน้าขยับเข้าไปหาเขาแล้วพูดออดอ้อน "แค่น้ีก็นบัว่า

ชมเชยแล้วหรอื"

ชิงโม่เหยียนยิ้มแล้วจูบลงบนใบหน้านาง

"รูส้กึว่า...ยงัไม่พอนะ" หรเูสีย่วนนัลบูปลายคางของตวัเองแกล้งท�า 

ไม่พอใจ

"อย่างนั้น เปลี่ยนมาให้รางวัลที่ดีย่ิงกว่าก็แล้วกัน" ชิงโม่เหยียน 

ดงึสายรดัผ้ากันเป้ือนท่ีอยู่บนเก้าอีว่้างข้างกายออกมา "คืนน้ีพวกเรามาท�า

อะไรพิเศษสกัหน่อย"

หรูเสี่ยวนันถลึงตาตะลึงมอง

บ้าไปแล้ว! จะเล่นอะไรแปลกๆ หรอื ครัง้นีไ้ม่เล่นดดัตวั แต่จะใช้ 

การมดัหรอื ว้ายๆ ไม่เอานะ!

สายรัดสีชมพูอยู่ในมือของชิงโม่เหยียนดูอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ เขา 

เอาสายรดัมาผกูปมตรงหน้านาง จากน้ันฉกีย้ิมบางๆ ให้นาง แววตาน้ัน 
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เย้ายวนใจอย่างมาก

หรูเสี่ยวนันรู้สึกเพียงว่าเลือดอุ่นภายในร่างพุ่งทะลักข้ึนมา นาง 

กุมขมับ แบบนี้ใครจะไปต้านทานไหว

ชิงโม่เหยียนขยับสายรัดในมืออย่างช้าๆ "เจ้าเดาได้ไม่ผิด อาสาม 

ของเจ้าคดิจะสร้างความล�าบากใจให้เจ้าในงานหมัน้ แต่เจ้าไปอย่างสบายใจ

ได้เลย คนย่ืนน�า้ใจมาไม่ตอบกลบันัน้เสยีมารยาท เขาคดิจะรงัแกผูห้ญิง 

ของข้าต้องผ่านด่านข้าไปก่อนจงึจะได้"

"ท่าน...ท่านคิดจะท�าอะไร" หรูเสี่ยวนันถามด้วยท่าทางตื่นกลัว

"ข้าคดิจะท�าอะไร เจ้ายังไม่รูแ้จ้งอกีหรอื" ชงิโม่เหยยีนกระตุกมมุปาก  

ยกเท้าเก่ียวเก้าอีท่ี้นางน่ัง แล้วดึงเข้ามาข้างกายพร้อมตวันาง

"จรงิๆ ข้าได้ยินว่าอาสามของเจ้าครัง้นีเ้ชญิแขกมเีกียรตมิาไม่น้อย 

พวกเราสามารถตอบโต้เขาต่อหน้าคนอืน่ได้พอด ีเจ้าว่าความคิดนีเ้ป็นอย่างไร"

อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว สายรัดสีชมพูก็พันสองมือของหรูเสี่ยวนันเอาไว ้

เสยีแล้ว

นิ้วมือของชิงโม่เหยียนผูกปมบนนั้นอย่างคล่องแคล่ว ในดวงตา 

เปล่งประกาย "ก็เหมอืนแบบน้ี เขาจะกลายเป็นเหย่ือของข้า"
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ในวันงานหมั้นของลูกสาวอาสาม ชิงโม่เหยียนขับบูกัตติ เวย์รอน 

พาหรเูสีย่วนันลงเขา

หรูเสี่ยวนันยู่ปาก "ขับรถหรูบนเขา สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ"

ชงิโม่เหยียนเพียงแค่ย้ิมให้กับเรือ่งน้ี "ก็แค่ยานพาหนะอย่างหน่ึงเท่าน้ัน"

จากนั้นเขาก็พานางไปที่ร้านอวี้ซั่นก่อน

หรเูสีย่วนันเอ่ยถามด้วยความสงสยัว่า "พวกเสวยีนจุย้ก็ได้รบัค�าเชญิ

ด้วยหรอื"

"ไม่ใช่" ชงิโม่เหยียนมองส�ารวจตวันางหนึง่รอบ "บรษิทัเทียนปังเทรดดิง้

น�าเข้าชดุราตรส่ัีงท�ามาหน่ึงล็อต มแีบบหน่ึงเหมาะกับเจ้าพอดี ข้าให้พวกเขา

เอามาให้เจ้าเปลีย่นสกัหน่อย"

หรเูสีย่วนันก้มมองดูตัวเอง เสือ้ผ้าทีน่างใส่ก็ไม่แย่นักกระมงั แม้ว่า 

จะไม่เป็นทางการเท่าไรก็ตาม

486
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ในตอนนี้ประตูเปิดออก เสวียนจี้ลูกชายคนเล็กของเสวียนจุ้ยหอบ

กล่องใหญ่ใบหนึง่เดนิเข้ามา วินาทท่ีีเปิดกล่องออกหรเูสีย่วนันก็ร้อง "ว้าว!" 

ออกมาอย่างอดใจไม่อยู่ ชดุราตรสีขีาวดสูะอาดราวกบับวัหิมะบนยอดเขา

ปรากฏแก่สายตานาง

"แต่ว่าวันนี.้..เป็นวันหมัน้ของหรอูว่ีซ ี ข้าไม่ต้องใส่แบบนีก็้ได้กระมัง" 

หรเูสีย่วนนัลงัเลใจ มือท่ีย่ืนออกไปหลายครัง้ล้วนหดกลบัมา กลวัว่าน้ิวมอื

ของตวัเองจะท�าให้ความขาวสะอาดน้ีสกปรกไป

"แค่ชดุราตรตีวัเดยีว ไม่เป็นอปุสรรคต่อการเคลือ่นไหวของเจ้าหรอก" 

ชงิโม่เหยียนคว้าชดุราตรอีอกมาจากกล่องแล้วโยนใส่ตัวนางทนัที

หรเูสีย่วนันย่ืนมอืไปรบัอย่างตกใจ "ท่านเบาหน่อย ระวงัจะท�าเสยีหาย"

"ก็แค่ชดุตวัอย่าง ท�าเสียหายก็ไม่มใีครให้เจ้าชดใช้ เจ้าเปลีย่นเสือ้ผ้า

ก่อน ข้าจะไปรอเจ้าข้างล่าง" พูดจบชงิโม่เหยียนก็เดินออกไปทนัที

เสวียนจีย้ิ้มหยีตาเปิดกล่องอืน่ๆ เผยให้เห็นรองเท้ากับกระเป๋าหนัง 

ทีเ่ข้าคูกั่บชดุราตรี

หรเูสีย่วนนัไม่มคีวามรูเ้ก่ียวกับสิง่ของเหล่าน้ีเลย ในเมือ่ชงิโม่เหยียน 

ให้นางเปลีย่น นางก็เปลีย่นเท่านัน้เอง จะได้ไม่ท�าให้เขาหน้าบึง้อกี มเิช่นนัน้

สดุท้ายคนทีต้่องแพ้ก็คือตัวนางเองไม่ใช่หรอื

รปูแบบชดุราตรชีดุน้ีเรยีบง่ายสง่างาม สวมบนตวัแล้วไม่ท�าให้ดหูรหูรา

สะดุดตามากนัก หรูเสี่ยวนันจึงโล่งอก ต่อให้รู้ว่าวันน้ีครอบครัวอาสาม 

คงไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายๆ นางก็ไม่อยากจะเดนิเข้าประตไูปพร้อมกับ

ความแค้นท้ังหมด

โดยเฉพาะหรอูว่ีซ ี วันน้ีเป็นงานหมัน้ของนาง หวงัว่าสภาพของตัวเอง
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คงไม่น�ามาซึง่ความแค้นของอีกฝ่ายได้เป็นดี

เสวียนจี้เฝ้าอยู่หน้าประตู พอเห็นหรูเสี่ยวนันออกมาก็พูดชมอย่าง 

มมีารยาท "คณุนายสวยจรงิ"

แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายพูดประจบนาง แต่หรูเสี่ยวนันก็ยังคงหน้าแดง 

อย่างห้ามไม่อยู่ "คนสวยเสยีทีไ่หน เพราะเสือ้ผ้าสวย เพชรทีฝั่งอยู่บนนีด้้วย  

ดไูปแล้วเหมอืนจรงิมาก เปล่งแสงแวววาวเชยีว"

รอยย้ิมบนใบหน้าเสวียนจีเ้พ่ิมมากข้ึน "คณุนาย นีเ่ดมิทก็ีเป็นเพชรจรงิ

อยู่แล้วครบั"

อะไรนะ! หรูเสี่ยวนันรู้สึกว่าตัวเองเดินไม่เป็นข้ึนมาทันที จะก้าว 

ขาซ้ายก่อนหรือขาขวาก่อนดี

เสวียนจีเ้ห็นนางยืนกลุม้ใจอยูต่รงบันไดจงึพูดเสยีงเบาว่า "นายท่าน

ยังรออยู่ข้างล่าง ถ้าคุณนายไม่รบีสกัหน่อยจะไปสายแล้วนะครับ"

หรเูสีย่วนนัดึงสติคืนมาในทนัใด ทว่านางไม่เคยชนิกับรองเท้าส้นสูง

จึงเหยียบพลาด โชคดีที่เสวียนจี้ประคองนางไว้ได้ทัน จากนั้นนางก็เดิน 

ลงบันไดมาด้วยความตกใจไม่หาย ก่อนจะเห็นชิงโม่เหยียนเปล่ียนมา 

สวมชดุสทูยืนอยู่ตรงน้ัน ก�าลงัพูดคุยกับชายวัยกลางคนคนหน่ึง

พอชงิโม่เหยียนได้ยินเสยีงฝีเท้าของนางก็หนัหน้ามา ตอนทีม่องเหน็ 

หรเูสีย่วนันดวงตาก็เปล่งประกายสว่างไสวขึน้ทนัใด

"คณุนายสวมแล้วดูสง่ามากจรงิๆ ครบั" ชายวัยกลางคนฉวยโอกาส

พูดชม

ตอนที่หรูเสี่ยวนันเห็นชายวัยกลางคนคนนั้นแล้วก็ตะลึงไป "เจ้า... 

สือ่ต้าเทียน?"
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ชายวัยกลางคนหัวเราะเสียงดัง "ผมชื่อสื่อติ่งเทียน"

หรูเสี่ยวนันเบิกตาโตมองส�ารวจอีกฝ่าย เหมือนเหลือเกิน เหมือน 

เหลอืเกินจรงิๆ แทบจะแกะออกมาจากพิมพ์เดียวกับส่ือต้าเทยีนเลย

"เขาเป็นลกูหลานของสือ่ต้าเทยีน" ชงิโม่เหยียนย่ืนมอืไปโอบหรเูสีย่วนัน

เข้ามาชดิตวั "ตอนน้ีตระกูลของเขาท�ากิจการบรษิทัเทียนปังเทรดดิง้ ชดุราตรี

ของเจ้าชดุนีพ้วกเขาสัง่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ ถ้าเหน็ว่ามลีูท่างท�าก�าไร 

ก็คงสัง่มาขายลอ็ตใหญ่"

หรเูสีย่วนนัรูส้กึเหมอืนตวัเองตกลงไปอยู่ในปยุเมฆ โอ้สวรรค์ ตระกูล 

ที่มีเงินมีอ�านาจท่ีสุดสองตระกูลในต�าบลนี้ ล้วนเป็นคนของชิงโม่เหยียน  

มน่ิาเล่าพวกเขาจงึเรยีกชงิโม่เหยียนว่า 'นายท่าน'

"คณุชือ่สือ่ติง่เทียนหรอื" หรเูสีย่วนันพูดอย่างตกใจ "ชือ่น่าเกรงขามดี

จรงิ*"

หากสือ่ต้าเทียนรูว่้าวนัหน่ึงลกูหลานของเขาจะย่ิงใหญ่แบบน้ี เกรงว่า

เขาคงกระหย่ิมย้ิมย่องอย่างมาก

"นายท่านกบัคณุนายจงึจะเป็นฟ้า ผมก็แค่เสาต้นหน่ึงท่ีค�า้ฟ้าเท่าน้ัน 

วันหน้าคณุนายมอีะไรก็ส่ังมาได้เลย พวกเราท�าการค้าหลายอย่างและนับว่า

เป็นคนกว้างขวางช่วยเหลอืงานต่างๆ ได้"

หรูเสี่ยวนันแอบกัดลิ้น ไม่เสียทีเป็นลูกหลานของสื่อต้าเทียน วิธี 

การพูดนี้เหมือนได้รับสืบทอดกันมาเลย

จากนั้นชิงโม่เหยียนก็ขับรถพาหรูเสี่ยวนันออกจากตัวต�าบลเล็ก  

ใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีก็ถึงที่หมาย

* ติ่งเทียน หมายถึงค�้าฟ้า จุดสูงสุด



25

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

งานหมั้นของลูกสาวอาสามจัดในโรงแรมส่ีดาวแห่งหน่ึงในเมือง 

สถานทีน่บัว่าไม่เล็กเลย เดนิผ่านซุม้บอลลูนข้างนอกแล้ว หรเูสีย่วนนัก็เหน็

หรหูรฮูยุลกูชายของอาสามยืนอยู่ตรงประตูก�าลงัพูดคยุกับคนสนิท

"...เสี่ยวนัน?" หรูหรูฮุยตะลึงอยู่นานจึงจ�านางได้

หรเูสีย่วนนัใบหน้ามรีอยย้ิม พยักหน้าให้หรหูรฮูยุแล้วเรยีกเสยีงเบา 

"พ่ี"

แม้จะเป็นค�าค�าเดยีว แต่พอพูดออกไป นางก็รูส้กึได้ว่าบนตัวใครบางคน

ทีอ่ยู่ข้างหลงัมไีอเย็นเยือก

ในตอนน้ีหรหูรฮูยุก็เห็นชงิโม่เหยียนทียื่นอยู่ข้างหลงัหรูเส่ียวนันแล้ว

เช่นกัน สหีน้าของเขาเปลีย่นไปหลายตลบ แต่สดุท้ายก็ไม่ได้พูดค�าไม่น่าฟัง 

อะไรออกมา

ชิงโม่เหยียนหยิบซองเงินออกมาจากในกระเป๋าเสื้อ มอบให้กับ 

คนทีร่บัหน้าทีล่งทะเบยีนหน้าประต ูจากนัน้ก็พาหรเูสีย่วนันเดนิเข้าประตไูป

ทันที

หรูหรูฮุยลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเดินตามเข้าไป

ภายในงานมแีขกเหรือ่น่ังอยู่จ�านวนไม่น้อย หรูเสีย่วนนัพาชงิโม่เหยียน

ไปตรงท่ีนัง่ของฝ่ายหญิง

"เสีย่วนนั?" อาสามหรเูหวนิฉนิมองส�ารวจหรเูสีย่วนนัอย่างแปลกใจ 

"เธอ..." สายตาของเขาเลื่อนไปท่ีเสื้อผ้าของนางก่อน จากน้ันก็ขมวดคิ้ว 

"ท�าไมเธอถึงใส่เสือ้ผ้าแบบนี"้

"หนูใส่เสื้อผ้าเป็นยังไงหรือคะ" หรูเสี่ยวนันแกล้งท�าไม่เข้าใจ

อาสามไม่พอใจมากย่ิงข้ึน "วันน้ีเป็นวันมงคลของอว่ีซ ีท�าไมเธอถึงใส่ 
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ชดุขาว ยังไม่รบีไปถอดออกด้านหลงัอกี อวีซ่ยัีงแต่งหน้าอยู่พอด ี เธอไป 

ช่วยถือของหรอืว่ิงช่วยงานอะไรบ้างก็ได้"

หรูเสี่ยวนันยืนอยู่ตรงนั้น รู้สึกพูดอะไรไม่ออกไปในทันใด

อาสามเห็นนางไม่ขยับ สีหน้าก็ไม่น่าดูยิ่งขึ้น "ยืนบื้อท�าอะไรอยู่  

ยังไม่รีบไปอีก!"

"อาสาม ตอนอว่ีซใีส่ชดุสขีาวไม่เป็นไร แต่หนูใส่บ้างกลบัไม่ได้หรือ  

อีกอย่างหนใูห้ซองเงนิไปแล้ว อาจะให้หนูไปวิง่ช่วยงานได้ยังไง หนไูม่ใช่บรกิร

ทีน่ีเ่สยีหน่อย" หรเูสีย่วนันมองอาสามของนางอย่างเย็นชา

หรูเหวินฉินตะลึงงัน หรูเสี่ยวนันนิสัยเป็นอย่างไรเขารู้ดีย่ิงกว่าใคร  

อีกฝ่ายมนีสิยัใสซือ่ขีก้ลวั มจีติใจบรสิทุธ์ิ ถูกกลัน่แกล้งง่ายท่ีสดุแล้ว หากเป็น 

ทีผ่่านมา ต่อให้นางต้องอดทนเก็บความโกรธนีไ้ว้ก็จะไปช่วยงานด้านหลงั

อย่างแน่นอน แต่วนันี.้..เด็กคนน้ีเป็นอะไรไป

หรหูรฮูยุลกูชายของอาสามแอบเข้ามาใกล้ กระซบิพูดข้างหูพ่อของเขา

หลายประโยค ในตอนนีอ้าสามจงึได้มองเหน็ชงิโม่เหยียนทียื่นอยู่ไม่ไกล

ออกไปข้างหลงัหรเูสีย่วนันอย่างชดัเจน

"เป็นคนคนน้ัน...ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคู่หมั้นของเด็กโง่คนน้ี ยังเป็น 

คนท่ีกลบัมาจากเมืองนอกอกีด้วย ผมตรวจสอบประวติัส่วนตัวของเขาแล้ว  

ดเูหมอืนจะมคีวามเก่ียวข้องกับร้านอวีซ้ัน่ในต�าบลอยู่บ้าง"

แม้จะเป็นกิจการในต�าบลเลก็ๆ แต่กิจการของร้านอว้ีซัน่กลับไม่เลก็ 

ของโบราณในร้านก็มจี�านวนมาก แม้แต่จอมเวทของสมาคมเทยีนต้ังซเียว่ีย 

ยังไปเลอืกหาของเก่าจากในร้านของพวกเขาบ่อยครัง้ หยกโบราณอายุมาก

เป็นวัตถุดบิท่ีดทีีส่ดุในการท�าอาวุธเวท
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หรอืว่าคนคนน้ีจะเป็นเถ้าแก่ท่ีอยู่เบือ้งหลงัร้านอวีซ้ัน่ ทีแ่ท้เดก็คนน้ี

คดิว่ามคีนคอยหนุนหลงัแล้วน่ีเอง

อาสามย้ิมเย็นชา "เสีย่วนัน เดมิทีอาสามไม่อยากจะว่าเธอ แต่ตอนน้ี 

ปู่ทีค่อยดแูลเธอไม่อยู่แล้ว อย่างไรเสียอาก็นับเป็นญาตผิูใ้หญ่ของเธอ ดงันัน้ 

อาต้องว่าเธอสกัหน่อย ผูห้ญิงต้องรกันวลสงวนตวั จะขายตัวเองเพ่ือหวงัเงนิ 

ไม่เท่าไหร่นัน้ได้อย่างไร ไปกอดขาคนมเีงนิ เธอยังมยีางอายอยู่ไหม!"

เขาจงใจพูดเสียงดงั กอปรกับวันน้ีเดมิทีเป็นงานหมัน้ของลกูสาวเขา  

ดงันัน้จงึมคีนจ�านวนไม่น้อยให้ความสนใจมาทางเขา ค�าพูดของเขาท�าให้

มีสายตาดูหมิ่นและอยากรู้อยากเห็นจ�านวนมากมองมาที่หรูเสี่ยวนัน 

ในทันที

ความเกลยีดชงันีด้งึมาหานางได้อย่างเตม็เป่ียม เพียงพรบิตาก็มเีสยีง

กล่าวต�าหนนิางแว่วมาแล้ว

หรูเสี่ยวนันในใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
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เมือ่เผชิญหน้ากับค�าพูดถากถางอย่างประสงค์ร้ายของอาสามแล้ว

หรเูสีย่วนันยังคงมสีีหน้าไร้เดียงสา

"อาสามพูดถูก น่ีเป็นบทเรยีนทีไ่ด้จากอว่ีซโีดยตรง หนจูะจดจ�าเอาไว้ 

ค่ะ" นางพูดพลางพยักหน้าอย่างจรงิจงั ทันใดนัน้ก็ยกมอืปิดปาก "แย่แล้ว  

เจ้าบ่าวไม่อยู่ทีน่ี่ใช่ไหม ให้เขาได้ยินเข้าคงไม่ดี"

แม้จะปิดปาก แต่เสียงของนางไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย

ชงิโม่เหยียนทียื่นอยู่ข้างหลงันางลอบยกยิม้มมุปาก ก่อนหน้านีท่ี้นาง 

ดสูงบน่ิง เป็นเพราะเหน็แก่ว่าพวกเขาเหล่านีเ้ป็นญาติของนาง แต่ตอนน้ี 

ในท่ีสุดนางก็เห็นชัดเจนแล้วว่าสิ้นปู่ของนางไป พวกเขาเหล่าน้ีล้วนเป็น

เหมอืนหมาป่า แต่ละคนอยากจะกลนืกินถลกหนงันางท้ังเป็น

แขกเหรือ่ทีน่ั่งอยู่ท่ีโต๊ะแขกท้ังสองฝ่ายล้วนได้ยินค�าพูดของหรเูสีย่วนัน

อย่างชดัเจน ท�าให้เกิดเสยีงซบุซบิวิจารณ์กันในทันที

487
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ยามนี้อาสามกับหรูหรูฮุยลูกชายของเขาหน้าซีดกันหมด

"หรูเสี่ยวนัน เธอพูดเหลวไหลอะไร!" หรูหรูฮุยรีบตะคอกอย่าง 

โกรธเกรี้ยว

หรูเสี่ยวนันโบกมือไปมา "พ่ี อย่าโกรธเลย ฉันผิดไปแล้ว พ่ีใช่ว่า 

จะไม่รูว่้าฉนัเป็นคนพูดจาไม่เก่ง...วันน้ีเป็นวันดขีองอว่ีซ ี พ่ีอย่าท�าพังเดด็ขาด

เชยีวนะ"

หรหูรฮูยุโกรธจนเส้นเลอืดตรงหน้าผากปดูนูน ใครเป็นคนท�าพังกันแน่!

"เธอหุบปากไปเลยนะ!" เขาคว้าข้อมอืของหรเูสีย่วนนัเอาไว้ คดิจะ 

ลากนางไปด้านหลงั

ขณะเดยีวกับท่ีเขาคว้าข้อมอืหรเูสีย่วนนั แหวนหนิชงิจนิบนน้ิวของ 

หรเูสีย่วนันก็ปรากฏแก่สายตาของเขา

หรหูรฮูยุตะลงึไป อย่างไรเสยีเขาก็เป็นจอมเวทท่ีมพีรสวรรค์สงูมาก 

ถึงแม้จะถูกปู่ไล่ลงจากเขากลางทาง และไม่มโีอกาสสอบเอาหนังสอืรบัรอง 

คณุสมบตัจิอมเวท แต่เขายังคงมคีวามสามารถอยู่บ้าง

เขามองเพียงแวบเดยีวก็ดอูอกว่าแหวนทีห่รเูสีย่วนนัสวมตดิน้ิวมอื

เป็นของโบราณ

"เอามาจากไหน" เขาพูดพลางคดิจะดงึแหวนออกจากนิว้มอืของนาง

หรูเสี่ยวนันร้อนใจก�าลังคิดจะดึงมือกลับ ทันใดนั้นก็มีมือข้างหน่ึง 

ย่ืนมาจากข้างหลงัตัวนาง คว้าข้อมอืของหรหูรฮูยุเอาไว้ทนัที

"นาย..." หรูหรูฮุยถลึงตามองไปข้างหลังหรูเสี่ยวนันอย่างดุดัน  

"นายอีกแล้ว"

"อย่าเอามอืสกปรกมาแตะต้องผูห้ญิงของฉนั" ชงิโม่เหยียนพูดอย่าง
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เย็นชา

การปะทะกันของพวกเขาแฝงกลิ่นดินระเบิดเอาไว้อย่างเห็นได้ชัด 

แขกเหรือ่จ�านวนไม่น้อยต่างสงัเกตเหน็แล้วเช่นกัน

หรหูรฮูยุออกแรงอยากจะสะบดัมือของชงิโมเ่หยยีนออกหลายครัง้ 

แต่สิ่งท่ีท�าให้เขาประหลาดใจก็คือแรงของอีกฝ่ายมีมากผิดปกติ ราวกับ 

คมีเหลก็ทีบ่บีข้อมอืเอาไว้แน่น ขยับไม่ได้แม้แต่น้อย

"ปล่อยมือนะ" หรูหรูฮุยจ�าต้องเอ่ยปากพูด

ชงิโม่เหยียนแววตาเปล่งประกาย สะบดัมอืเพียงเล็กน้อย หรหูรฮูยุ 

ก็ถอยหลงัไปหลายก้าวกว่าจะยืนมัน่ได้

"คิดจะมาหาเรื่องหรือ นี่เป็นงานหมั้นลูกสาวของฉัน ไม่ต้อนรับ 

คนอย่างนาย" อาสามเห็นลกูชายตวัเองเสยีเปรยีบจงึพูดขึน้ด้วยความโกรธ

"ท่ีแท้ท่ีนีไ่ม่ต้อนรบัพวกเรา อย่างน้ันพวกเรากลับกันเถอะ" หรเูสีย่วนนั

มองไปทางชงิโม่เหยียนอย่างน่าสงสาร

"ได้" ชิงโม่เหยียนโอบไหล่ของนางเอาไว้ แหวนหินชิงจินที่สวมอยู่ 

บนนิว้มอืของเขาปรากฏต่อสายตาของหรหูรฮูยุในทันที มนัเหมอืนกับวงทีอ่ยู่ 

บนนิว้ของหรเูสีย่วนนั เหมอืนเป็น...แหวนหมัน้คูห่น่ึง ต่อให้เป็นของโบราณ  

ต่อให้มรีาคาสงูเพียงใด เขาก็ไม่อาจไปแย่งแหวนหมัน้ของน้องสาวได้ แบบน้ี 

น่าขายหน้าจนเกินไป!

ใบหน้าของหรูหรูฮุยแดงก�่าในทันที

แขกเหรือ่ทีอ่ยู่รอบๆ ล้วนมตีา และคนท่ีมาในวันน้ีมจี�านวนไม่น้อย 

ทีเ่ป็นสมาชิกของสมาคมเทียนตัง้ซเียว่ีย รวมถึงตระกูลทีเ่ก่ียวข้องกับจอมเวท

จ�านวนหนึง่
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เดมิทเีขาคดิจะใช้โอกาสนีก้วาดหรเูสีย่วนันออกจากบ้านและออกจาก

ตระกูลไป คดิไม่ถึงว่าเรือ่งยังไม่ทันเริม่ เขากลับฝังตวัเองลงไปในหลมุเสยีก่อน

แล้ว

อาสามเหน็ชงิโม่เหยียนจะพาหรเูสีย่วนนัเดนิไปทางประตูใหญ่กร้็อนใจ 

รบีเดนิเข้าไปขวางทางพวกเขาเอาไว้ "เสีย่วนนั เธอก็ไม่รูค้วามเกินไปแล้ว  

พ่ีชายเธอหวังดีต่อเธอ กลวัว่าเธออายุน้อย จะถูกผู้ชายหลอก..."

"อวีซ่โีตกว่าหนแูค่ปีเดยีว เธอก�าลงัจะแต่งงานแล้ว หนยัูงเดก็อกีหรอื"  

หรเูสีย่วนันสะกดความคิดจะกลอกตาเอาไว้

"เธอไม่เคยเหน็โลกนีม้ากนกั ดงันัน้จงึไม่รูถึ้งความเลวร้ายของใจคน" 

อาสามพยายามพูดเกลีย้กล่อม

ความเลวร้ายของใจคน? หมายถึงตัวพวกคุณเองกระมัง

อาสามหันไปทางชิงโม่เหยียนด้วยท่าทีเคร่งขรึม "เสี่ยวนันถูกพ่อ 

ของฉนัรบัเลีย้งมาตัง้แต่เดก็ เธอหนึง่ไม่มชีาติก�าเนิด สองไม่มทีรพัย์สมบตัิ  

นายจะไม่ได้อะไรจากเธอเลย ฉนัว่านายรบีไปจากเธอจะดกีว่า"

ชิงโม่เหยียนแววตาเย็นชา พูดสามค�าออกมาด้วยเสียงราบเรียบ  

"คณุเป็นใคร"

พูดมาตั้งนาน ที่แท้เขายังไม่รู้ว่าฉันเป็นใครหรือ อาสามหน้าตา 

โกรธเกรีย้ว "ฉนัเป็นอาสามของหรเูสีย่วนนั!"

"ไม่ถูกสิ" ชิงโม่เหยียนชะงักไปสักครู่ เหมือนก�าลังครุ่นคิดอะไรอยู่  

"เมือ่ครูค่ณุบอกเองว่า เธอถูกรบัเลีย้งตัง้แต่เดก็ จะมอีาสามมาจากท่ีไหนกัน"

"เธอถูกครอบครวัพวกเรารบัเลีย้ง ก็ถือเป็นคนในครอบครัวพวกเรา 

เธอต้องเรยีกฉนัว่าอาสามอยู่แล้ว"
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"เธอถือเป็นคนในครอบครวัพวกคณุหรอื" ชงิโม่เหยียนทวนซ�า้ค�าพูด

เมือ่ครูข่องอกีฝ่ายหนึง่รอบ

อาสามก�าลังจะพยักหน้าบอกว่าใช่ ทันใดน้ันก็พบว่ามุมปากของ 

ชงิโม่เหยียนมรีอยย้ิมเย็นชาอย่างประหลาดแฝงอยู่ด้วย

ช้าก่อน! อาสามหรูเหวินฉินฉุกคิดขึ้นมาได้ เกือบไปแล้ว เมื่อครู่ 

เขาเกือบจะหลงกลของอกีฝ่ายแล้ว หากเขาหลุดปากยอมรับว่าหรูเสีย่วนนั 

เป็นคนในครอบครัวของเขา เรือ่งมรดกหลงัจากนีก็้จดัการได้ยากแล้ว

พอคดิถึงตรงนี ้ เขาก็แค่นเสยีงเอ่ยต่อ "น่ีเป็นเรือ่งในครอบครัวของฉนั  

ไม่เก่ียวอะไรกับคนนอกอย่างนาย ฉันจะไม่ให้เธอถูกผูช้ายอย่างนายหลอกได้

เดด็ขาด!"

เพิ่งสิ้นเสียงพูด เสียงชายชราคนหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหลัง "คุณชิง"

ทกุคนรวมถึงอาสามต่างหันมองไปตามเสียง เห็นเพียงมคีนสบิกว่าคน

เดนิเข้ามาทางประตูใหญ่ คนท่ีเป็นผูน้�าเป็นชายชรา ซึง่ก็คอืผูน้�าตระกูลมู่ 

ข้างกายชายชรามีลูกน้องติดตามมาไม่น้อย แม้แต่มู่ป๋อหลุนก็ยังสวม 

ชดุเป็นทางการเดนิติดตามอยู่ด้านข้าง

ชิงโม่เหยียนพยักหน้าให้อีกฝ่ายเล็กน้อยแล้วเรียกชื่อ "ผู้เฒ่ามู่"

หรเูสีย่วนันเบือนหน้าไปทางชงิโม่เหยียน พยายามกลัน้หวัเราะ ยังเรียก 

'ผูเ้ฒ่ามู'่ อกี หากจะนับเรือ่งอายุแล้ว ชายชราควรจะเรยีกชงิโม่เหยียนว่า 

ปู่ทวดของปูท่วดของปู่ทวดของปูท่วด...จงึจะถูก

ผู้เฒ่ามู่เข้ามาทักทายชิงโม่เหยียนอย่างเป็นมิตร

"ท�าไมเพ่ิงมาถึงก็จะกลบัเสยีล่ะ" ชายชราแสร้งถามอย่างไม่เข้าใจ

ชงิโม่เหยียนย้ิมบางๆ "อยู่ทีน่ี่ไม่ได้รบัการต้อนรบั ก็ต้องกลบัก่อน"
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ผูเ้ฒ่ามูส่หีน้าเยือกเย็นขึน้มาทนัท ี "ไม่ต้อนรบัคณุ คงเป็นคนตาบอด 

แล้วกระมงั คณุเป็นแขกทรงเกยีรตทิีแ่ม้แต่ผมจะเชญิก็ยังยาก ก่อนหน้าน้ี 

ถ้าไม่ได้คณุช่วยเหลอื ตาแก่อย่างผมตอนน้ีจะมเีวลาว่างมาร่วมงานหมัน้

อะไรนีไ่ด้อย่างไร"

คนของสมาคมเทียนต้ังซเียว่ียในงานจ�านวนไม่น้อยล้วนรูจ้กัสกุลมู่ 

ไม่ช้าก็มคีนเข้ามาทกัทายชายชรา

"ท่านนี้คือ..." มีคนสงสัยในตัวชิงโม่เหยียนอยู่นานแล้ว

ผู้เฒ่ามู่ยิ้มสดใส แตะไหล่ของชิงโม่เหยียน ดูสนิทสนมอย่างมาก

"ท่านนีคื้อคุณชงิ ถ้าไม่ได้เขาลงมอื ความยุ่งยากของพวกเราคร้ังน้ี 

คงยากจะจดัการได้แล้ว"

เรือ่งกระจกกกัปีศาจของสกุลมูถู่กท�าลายถูกเล่าลอืออกไปนานแล้ว 

แต่ทุกคนไม่รู ้รายละเอียดในเรื่องนี้ ต่อให้พวกเขาคิดจนสมองระเบิด 

ก็ไม่มใีครเดาได้ว่ากระจกกักปีศาจถูกคนท�าลายไป ดงันัน้พวกเขาจงึคดิ

เพียงว่าชิงโม่เหยียนเป็นคนรุ่นหลังที่มีฝีมือยอดเยี่ยมเท่านั้น กอปรกับ 

การพูดจาของชงิโม่เหยียนไม่ธรรมดา ท่าทีท่ีดูสภุาพแฝงความแข็งกร้าว

เอาไว้ด้วย คนจ�านวนไม่น้อยจงึเข้ามาพูดคยุด้วยความคิดจะดึงเข้าเป็นพวก

และลองหย่ังเชงิ

เพียงชั่วครู่ พวกเขาก็ทิ้งอาสามหรูเหวินฉินเอาไว้ด้านข้าง แม้แต่ 

หรูหรูฮุยเข้ามาพูดทักทายผู้เฒ่ามู่ก็ยังถูกมองข้ามไป
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ผู้เฒ่ามู่ดึงตัวชิงโม่เหยียนมานั่งตรงที่นั่งของแขกเหรื่อ หรูเสี่ยวนัน 

ก็ขยับตามชงิโม่เหยยีนไปด้วย เมือ่เป็นเช่นนี ้พวกเขาจงึมฐีานะเป็นแขก 

ในสายตาของคนอ่ืน

อาสามหรเูหวินฉนิสหีน้าไม่สูด้นัีก เขาถามลกูชายตวัเองเสยีงเบาว่า 

"พวกเขารูจ้กัคนสกุลมูไ่ด้อย่างไร"

"ได้ยินว่าสกุลมูช่่วงก่อนหน้านีเ้จอปัญหาจดัการได้ยาก ต่อมาเชญิคน 

มฝีีมอืมาช่วย...คดิไม่ถึงว่าจะเป็นผู้ชายคนน้ัน" หรหูรฮูยุแอบขบกราม แม้แต่

เขาก็ยังคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะรูวิ้ชาเวทด้วย

"เสีย่วนันเจ้าเดก็คนน้ีโชคดจีรงิ ตาเฒ่าจากไปแล้ว ยังมคีนมาช่วย

หนนุหลงัเธออกี" อาสามพูดอย่างเคียดแค้น

หรหูรฮูยุน่ิงเงยีบไปครูห่นึง่ "ไม่ว่าอย่างไร วันนีต้้องท�าให้เธอคายทีดิ่น 

ผนืน้ันออกมาให้ได้"

488
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สองพ่อลูกลอบปรึกษาตกลงกัน ในตอนนี้งานหมั้นก็เริ่มต้นขึ้น

หนุ่มสาวคู่หน่ึงออกมาพบหน้าทกุคน หลงัพิธีผ่านไปก็เริม่งานเลีย้ง  

คูห่นุม่สาวมายกเหล้าแสดงความขอบคุณทกุคน

ลกูสาวอาสามหรอูว่ีซย้ิีมสดใสควงคูห่มัน้ของนาง ตอนมายกเหล้า 

ทีโ่ต๊ะแขกก็มองเหน็หรเูสีย่วนนัทันที

หรูเสี่ยวนันย้ิมให้นางอย่างมีมารยาทพลางพูดหนึ่งประโยคว่า  

"ยินดีด้วย" จากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีก

หรอูว่ีซตีะลึงงัน ดงึสตกิลับมาไม่ได้อยู่นาน จนกระทัง่คู่หมัน้ข้างกาย

แตะตวัเธอ หรอูว่ีซจีงึหาเสยีงของตวัเองเจอ "หรเูสีย่วนนั ท�าไมเป็นเธอได้"

หรูเสี่ยวนันยิ้มเศร้า "อาสามโทรศัพท์ตามให้ฉันมา"

หรูอวี่ซีเบ้ปาก พึมพ�าประโยคหนึ่งเสียงเบา "ใครอยากให้มากัน"

ค�าพูดนีห้รเูส่ียวนันได้ยินแล้ว แต่กลบัยังอยู่ในความสงบ ทว่าคู่หมัน้

กลบัมสีหีน้าประหลาดใจ บรรดาแขกเหรือ่ต่างก็สงสัยเช่นกัน

ผู้เฒ่ามู่มองไปทางหรูเสี่ยวนัน "พวกเธอไม่ใช่ญาติกันหรือ"

"เคยเป็น" หรูเสี่ยวนันพูดเสียงเรียบ "แต่หลังจากปู่เสีย...พวกเขา 

ก็ไม่ยอมรับหนูแล้วค่ะ"

"เธอคิดว่าเธอเป็นใคร ก็แค่เด็กที่ปู่เก็บมาเล้ียงเท่านั้น..." หรูอวี่ซี 

พูดได้เพียงครึง่หนึง่ก็รบัรูถึ้งความผิดปกตใินทันใด รวมถึงคูห่มัน้ของเธอด้วย 

ทกุคนก�าลงัมองเธออยู่

มูป๋่อหลนุย้ิมเย็นชาอยู่ด้านข้าง "เหน็ทเีจ้าสาวคนใหม่คนน้ีจะได้รบั 

การอบรมสัง่สอนทีค่่อนข้างแย่นะ"

หรอูวีซ่สีหีน้าเปลีย่นไป เดมิทคีดิจะพูดโต้สกัสองสามประโยค แต่ 
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ตอนที่เธอมองเห็นหน้าตาของมู่ป๋อหลุนแล้วก็ปิดปากลงในทันที ดวงตา

สีน�า้เงนิ มเีค้าเลอืดผสม แค่เหน็หน้าตาท่าทก็ีรูว่้าชาตกิ�าเนดิไม่ธรรมดา  

หรอูว่ีซเีชือ่ว่าตนเองมองไม่พลาด

บรรยากาศในงานค่อนข้างอดึอดั ในตอนนีเ้องหรเูสีย่วนันเหน็อาสาม

หรเูหวินฉนิกับลกูชายของเขาหรหูรฮูยุเดินเบียดเข้ามา

ตอนท่ีผูเ้ฒ่ามูเ่ห็นอาสามของหรเูสีย่วนันก็พูดตามตรงว่า "คุณมาพอดี 

เรื่องแย่เหล่าน้ีของครอบครัวคุณแทบจะท�าให้พวกเรางุนงงไปหมดแล้ว  

เสีย่วนันเป็นคนในครอบครวัของพวกคุณหรอืไม่ วันน้ีคุณต้องพูดให้กระจ่าง 

ต่อหน้าพวกเราสกัหน่อย"

อาสามตะลึงไป เดิมทีเขาคิดจะทบทวนสักพัก รอให้ถึงโอกาส 

เหมาะสมแล้วค่อยเปิดไพ่ใบสดุท้ายออกมา คิดไม่ถึงว่าผูเ้ฒ่ามูจ่ะเปิดไพ่ 

ใบสดุท้ายของเขาออกมาในทันที

อาสามมองหรเูสีย่วนนัแวบหนึง่ "วันนีเ้ป็นวันมงคล ยังไม่พูดเร่ืองนี้

กันดกีว่า"

ผูเ้ฒ่ามูส่่ายหน้า "ผมได้ยินมานานแล้วว่าหรอูโีจวรับเลีย้งเดก็ก�าพร้าไว้

คนหนึง่ แต่วนันีผ้มได้ยินไม่ใช่เพียงครัง้เดยีวว่าเส่ียวนนัไม่ใช่คนในครอบครวั

ของพวกคณุแล้ว หรอูโีจวตาเฒ่านัน่แม้จะชอบด่ืมเหล้าเป็นชีวิตจติใจ แต่ 

ก็ไม่ใช่คนไม่มคีวามรบัผิดชอบ อย่างไรเสยีผมก็นบัว่าได้เคยรูจ้กักับเขา วันนี ้

ขอถามเรือ่งนีใ้ห้ชดัเจน วันหน้าจะได้ไม่เกิดเรือ่งยุ่งยากข้ึน"

อาสามลังเลใจ หรูหรูฮุยเห็นว่าเรื่องราวมาถึงขั้นนี้แล้ว จึงจ�าต้อง 

เอ่ยปากพูดว่า "อันท่ีจริงเรื่องเป็นแบบนี้...เสี่ยวนันแม้จะเป็นเด็กท่ีปู่ผม 

รับเลี้ยงไว้ แต่ตอนน้ีปู่ไม่อยู่แล้ว เธอกลับยึดทรัพย์สมบัติของปู่เอาไว้  
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พวกเราสงสารทีเ่ธอเป็นเดก็ก�าพร้า แต่เธอกลับไม่รูจ้กัยางอายยดึทีด่นิผนืน้ัน

เอาไว้..."

"เหอะๆ" เสียงหัวเราะเย็นชาดังขึ้นด้านข้าง

หรหูรฮูยุเงยหน้ามองไป เห็นเพียงมูป๋่อหลนุจ้องมองเขาด้วยรอยย้ิม

เย็นชา หรหูรฮูยุขมวดคิว้ ในใจแอบนึกสงสยั คนสกุลมูวั่นนีแ้สดงความสนใจ

ในตวัหรเูสีย่วนันอย่างเหน็ได้ชดัไม่ใช่เพียงแค่ครัง้เดยีว หรอืว่าหรเูสีย่วนัน

จะมคีวามเก่ียวพันอะไรกับพวกเขาด้วย

เขาคิดอย่างละเอียดสักครู่ก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ หรูเสี่ยวนัน 

ต่อให้เคยตดิตามปู่ไปรูจ้กัตระกูลในสมาคมเทียนต้ังซเียว่ียจ�านวนหนึง่ แต่

นางหน่ึงไม่มฐีานะ สองไม่มคีวามสามารถ จะท�าให้คนเหล่านัน้ช่วยนาง

ได้อย่างไร

"เสีย่วนนัยึดทีด่นิของหรอูโีจวผืนน้ันไว้อย่างนัน้หรือ" ผูเ้ฒ่ามูม่องไปทาง

ชงิโม่เหยียน "คุณชงิ เรือ่งเป็นแบบนีจ้รงิร"ึ

ชิงโม่เหยียนหลุบตาลง ปิดบังแววเย็นเยือกในดวงตาเอาไว้

"เดิมทีวันนี้เป็นวันมงคล ผมไม่อยากพูด" เขาค่อยๆ หยิบของ 

หลายอย่างออกมาจากอกเสื้อแล้วโยนลงบนโต๊ะ

มู่ป๋อหลุนหยิบข้ึนมา เห็นว่าเป็นหนังสือรับรองและเอกสารในการ 

รบัเลีย้งหรเูสีย่วนนั

"หรอูโีจวหลงัจากตายแล้วทิง้บ้านโบราณบนเขาให้แก่เสีย่วนนั แต่ 

อาสามของนางเหมอืนมคีวามเห็นต่างในเรือ่งน้ี และไม่ยอมรบัฐานะลกูเลีย้ง

ของเสีย่วนัน ก่อนหน้าน้ียังหลอกให้เธอขายท่ีดนิบนเขาให้แก่นายทุนทีดิ่น"

ชงิโม่เหยียนชะงกัไปเลก็น้อยแล้วหันหน้าไปทางทุกคน "ฮวงจุย้ของ
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ท่ีดนิผนืนัน้เป็นอย่างไร เชือ่ว่าทุกท่านคงรูด้แีก่ใจ จะมองดสูถานทีท่ีห่รอูโีจว 

เฝ้าคุม้ครองมาทัง้ชวิีตถูกคนท�าลายไปแบบนีห้รอื"

เสยีงวิจารณ์ดังขึน้ในทนัที คนทีอ่ยู่ในท่ีน้ีส่วนใหญ่แล้วเก่ียวข้องกับ

สมาคมเทยีนตัง้ซเียวีย่ ส�าหรบัเรือ่งฮวงจุย้ย่อมรูด้ไีม่น้อย ส่วนเรือ่งทีห่รอูโีจว

เฝ้าสสุานโบราณมาท้ังชวิีต พวกเขาก็ล้วนรูดี้เช่นกัน

"ขายให้นายทุนท่ีดินหรอื คิดถึงเงนิจนบ้าไปแล้วกระมงั" ไม่รูว่้าใคร 

พูดประโยคนีอ้อกมา

"ที่ผืนนั้น...ต่อให้หิวตายก็ขายไม่ได้นะ"

อาสามหรูเหวินฉินจ้องมองเอกสารบนโต๊ะ มองจนตาแทบแตก  

"ไม่! เป็นไปไม่ได้ นี่เป็นของปลอม!"

มู่ป๋อหลุนย้ิมเย็นชาอีกครั้ง "น่าสนใจ ยังไม่ทันดูให้ดีก็บอกว่าเป็น 

ของปลอม คณุรูไ้ด้อย่างไร"

"เพราะพ่อผมไม่เคยไปท�าเอกสารรับเลี้ยงบุตรมาก่อน!"

"อย่างน้ันคุณก็ยอมรับว่าเสี่ยวนันถูกพ่อคุณรับมาเล้ียงแล้วสินะ"  

มู่ป๋อหลุนถาม

อาสามพูดแข็งกร้าว "แต่...นี่เป็นเอกสารที่ท�าขึ้นทีหลัง..."

ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "ในต�าบลมีคนมากมายยืนยันได้ว่า 

เสีย่วนันถูกหรอูโีจวรบัเลีย้ง แม้จะเป็นเอกสารทีท่�าข้ึนทีหลงัก็มผีล ในเมือ่

คุณไม่ยอมรับฐานะของเธอ วันน้ีก็พูดต่อหน้าทุกคนไปเลย วันหน้า 

เสี่ยวนันกับสกุลหรูของพวกคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก"

อาสามบนหน้าผากมเีหง่ือผุด เขาคิดไม่ถึงจรงิๆ ว่าเรือ่งจะกลายเป็น

แบบนี ้แค่เดก็ก�าพร้าคนหน่ึง วันน้ีเขาหานายทนุท่ีดนิไว้แล้วด้วย แค่รออกีครู่
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หาโอกาสสร้างความล�าบากใจ บีบให้หรูเสี่ยวนันยอมปล่อยท่ีดินผืนนั้น 

ต่อหน้าทุกคน สุดท้ายเขาแค่อาศัยความเป็นผู้ใหญ่ให้เงินนางสักหน่อย  

และไล่นางไปก็จบเรือ่งแล้ว

"เธอ...เธอเป็น..." อาสามพูดอึกอัก

ในตอนนีเ้อง ชงิโม่เหยียนก็หยิบแผ่นหยกเขียวชิน้หน่ึงออกมา มนั 

มขีนาดแค่เพียงฝ่ามอื "บนน้ีสลกัพินยักรรมของหรูอโีจวเอาไว้"

อาสามตะลงึงนัไปโดยสิน้เชงิ พินัยกรรม...จะมพิีนัยกรรมได้อย่างไร! 

การตายของพ่อเขามันเป็น...มันเป็น 'อุบัติเหตุ' ในสภาพการณ์แบบนั้น 

จะท้ิงพินัยกรรมเอาไว้ได้อย่างไร

ผู ้เฒ่ามู่หยิบแผ่นหยกขึ้นมาดู เห็นบนน้ันสลักอักษรตัวเล็กไว ้

ไม่ก่ีบรรทดั ข้างหลงัแผ่นหยกสลกัชือ่เต็มของหรอูโีจวเอาไว้อย่างเด่นชดั

"ตาเฒ่าขี้เมานี่ทิ้งพินัยกรรมไว้บนน้ีด้วยหรือ" ผู้เฒ่ามู่ส่ายหน้า  

"มีแต่เขาที่คิดออกมาได้"

อันที่จริงไม่เพียงแค่อาสามกับลูกชายของเขาท่ีตะลึงไป แม้แต่ 

หรูเสี่ยวนันเองก็ตะลึงไปเช่นกัน ปู่ของนางจะท้ิงพินัยกรรมที่สลักไว้ 

บนแผ่นหยกได้อย่างไร และนางยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยด้วย

ชงิโม่เหยียนรบัรูถึ้งแววตาของนางทีม่องมา ดงัน้ันจงึย้ิมบางๆ ให้นาง 

เขาไม่มทีางบอกนางหรอกว่าได้แผ่นหยกนีม้าอย่างไร

ตอนทีอ่ยู่แคว้นเย่ียซย่า ก่อนทีเ่ขาจะเข้าไปในสสุานโบราณ ผูเ้ฒ่า 

หรูหยวนตั้งใจสลักแผ่นหยกชิ้นน้ีแล้วมอบให้เขา เห็นทีอีกฝ่ายคงรู้จัก 

ลกูชายตวัเองดว่ีามนีสิยัอย่างไร

ชิงโม่เหยียนหันแผ่นหยกไปทางอาสามหรูเหวินฉิน
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"บนน้ีเขียนไว้อย่างชัดเจน ที่ดินผืนนั้นให้หลานสาวที่เขารับเล้ียง 

หรูเสี่ยวนันเป็นคนรับมรดก เรื่องเป็นแบบนี้ คุณคงพอใจแล้วกระมัง"
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ต่อหน้าทุกคน ชิงโม่เหยียนหยิบพินัยกรรมของหรูอีโจวออกมา

อาสามคิดจะตอบโต้ แต่ข้างกายหรูเสี่ยวนันตอนน้ีไม่ได้มีเพียง 

ชิงโม่เหยียนคอยปกป้อง ยังมีผู ้เฒ่ามู่เป็นผู ้น�า และทางฝ่ายตระกูล 

ในสมาคมเทียนต้ังซเียว่ียเหล่าน้ันล้วนเอนเอยีงไปทางหรูเส่ียวนัน

อาสามมีสีหน้าโกรธเกรี้ยวเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวขาวซีด น่ีเขาต้องปล่อย

มรดกมูลค่ามหาศาลแบบน้ีไปจริงๆ หรือ ตอนที่ตาเฒ่ายังอยู่ด้ือร้ันมาก  

ไม่ยอมปลอ่ยมอืจากทีด่นิผืนใหญ่นัน้ ไมค่าดคดิว่าเมือ่พวกเขามีโอกาส 

ก็ถูกคนขดัขวางอีก

"ต่อให้บนพินัยกรรมระบุไว้ว่าท่ีดินผืนนี้ ท้ิงไว้ให้เส่ียวนัน แต่ 

ความคิดเดิมของพ่อผมคืออยากให้คนปกป้องดูแลท่ีดินผืนนี้แทนเขา  

เสีย่วนันแม้จะเรยีนวิชาเวทมาเช่นกัน แต่ถึงตอนน้ีเธอยังไม่ได้ผ่านการสอบ

หนังสอืรบัรองคณุสมบติัจอมเวทเลย จะรกัษาท่ีนัน่ให้ดไีด้อย่างไร"

489
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อาสามเห็นว่าเรื่องราวมาถึงข้ันท่ีไม่อาจกู้สถานการณ์ได้แล้ว จึง

ตดัสนิใจใช้เรือ่งท่ีหรเูสีย่วนนัยังไม่มคุีณสมบัติของจอมเวทมาอ้าง

"ถ้าเป็นพวกอาก็รักษาให้ดีได้หรือ" หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวย้อนถาม

กลับไปทันที "พ่ีชายเองก็ไม่มีหนังสือรับรอง ซ�้ายังถูกปู่ไล่ลงจากเขาอีก 

ไม่ใช่หรอืไร"

หรหูรฮูยุขบกรามแน่น หากไม่ใช่เพราะอยู่ต่อหน้าทุกคน เขาอยากจะ 

ตบอกีฝ่ายไปสกัฉาดเลยจรงิๆ จะได้ท�าให้เดก็บ้าน่ันหุบปาก สิง่ใดไม่ควรพูด 

ดนัพูดขึน้มา นางตัง้ใจหาเรือ่งเขาแท้ๆ

ชิงโม่เหยียนเก็บเอกสารหลักฐานบนโต๊ะแล้วพูดช้าๆ "พูดแบบนี้  

ขอเพียงเสีย่วนนัได้รบัหนงัสอืรบัรองคณุสมบตัจิอมเวทพวกคุณก็จะหบุปาก

แล้วใช่ไหม"

อาสามสหีน้าโกรธเกรีย้วเอ่ยตอบว่า "น่าเสียดายท่ีเธอเป็นคนค่อนข้าง 

โง่ทึม่ เกรงว่าผ่านไปหลายปีก็ยังสอบไม่ผ่าน"

"เรื่องนี้ไม่ต้องให้คุณเป็นห่วงแล้ว" ชิงโม่เหยียนเก็บของเสร็จแล้ว 

ก็กล่าวลาผูเ้ฒ่ามู่

ผู ้เฒ่ามู่เหมือนยังไม่หมดสนุก จึงลองรั้งตัวพวกเขาเอาไว้ แต ่

ชิงโม่เหยียนกลับดึงดันพาหรูเสี่ยวนันออกจากโรงแรมมาก่อน

หลงัเดนิออกจากประตใูหญ่โรงแรมแล้ว หรเูสีย่วนันจงึกระซบิถามว่า 

"ท่านคดิจะให้ข้าไปสอบคุณสมบัติจอมเวทจรงิหรอื"

ชิงโม่เหยียนเลิกคิ้วขึ้น "เจ้าไม่อยากไปหรือ"

"อยากเป็นเรือ่งหน่ึง จะสอบผ่านได้หรอืไม่เป็นอกีเรือ่งหนึง่" หรเูสีย่วนนั

ท�าหน้าเศร้า "ได้ยินว่ายากมาก"
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"กลัวอะไร" ชิงโม่เหยียนเปิดประตูรถ แล้วยัดตัวนางเข้าไปในรถ  

"มีข้าอยู่ไม่ใช่หรือ"

หรูเสี่ยวนันเหม่อมองไปที่เขา "ท่าน?"

"ข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าได้"

หรเูสีย่วนันอ้าปากกว้าง แล้วส่งเสยีงดังอย่างตกใจออกมา "หา?!"

ชงิโม่เหยียนหวัเราะเสยีงดงั รถสปอร์ตเคลือ่นออกจากประตูโรงแรม

กลับถึงในต�าบล ชิงโม่เหยียนก็น�าหยกโบราณจากร้านอว้ีซั่นข้ึนเขาไป 

จ�านวนไม่น้อย เพ่ือให้นางสลกัมนตร์ลงไปบนนัน้

"ท่านเตรยีมจะไปสอบหนังสือรบัรองคณุสมบตัจิอมเวทกับข้าจรงิหรอื" 

แม้จะมาถึงตอนน้ีแล้ว แต่หรเูสีย่วนันก็ยังคงไม่อยากจะเช่ือ

ชงิโม่เหยียนก้มหน้าพลกิอ่านหนังสอืทีห่รอูโีจวท้ิงเอาไว้ ไม่ได้เงยหน้า 

ขึน้มายามทีเ่อ่ยตอบนาง "ข้าเคยถามผูเ้ฒ่ามู ่ เขาบอกว่าฤดใูบไม้ร่วงปีนี ้

จะมโีอกาสหน่ึงครัง้ ถ้าพลาดไปต้องรออกีห้าปี เจ้าคงไม่อยากรอไปอกีห้าปี 

ใช่หรอืไม่"

หรเูสีย่วนันพยักหน้าอย่างจนใจ นางไม่อยากเก่ียวพันเรือ่งท่ีดนิผนืน้ัน

กับพวกอาสามไปอีกห้าปี

"แต่ข้ากลวัว่าจะสอบผ่านได้ยาก..." หรเูสีย่วนันไม่มัน่ใจอย่างเหน็ได้ชดั

"อย่างไรก็ยังอกีระยะหน่ึงจงึจะถึงการสอบ เจ้าลองเตรยีมตวัก่อน"  

ชงิโม่เหยียนไม่อยากกดดันนางมากเกินไป

"จรงิส ิ ข้ารบัปากทางสกุลมูไ่ว้แล้ว เอามนตร์ปลกุสีส่ตัว์เทพให้พวกเขา 

เจ้าเขยีนมนตร์ออกมาก็พอ อีกสองสามวันพวกเขาจะส่งคนมาเอา"

"ท่านรับปากพวกเขาแล้วหรือ" หรูเสี่ยวนันตกใจ
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"ไม่อย่างนัน้เจ้าคดิว่าในงานหมัน้ลกูสาวอาสามของเจ้าเหตุใดพวกเขา

จงึพยายามลงแรงเพียงน้ัน"

ย้อนคดิถงึตอนนัน้ แม้แต่มูป๋่อหลนุยังช่วยนางพูดจรงิๆ หรเูสีย่วนนั 

ก็ย้ิมออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ เพ่ือให้ได้มนตร์ปลกุเรยีกน้ี สกุลมูก็่ทุม่สดุตวั 

เช่นกัน

"สกุลมู่มีสี่สัตว์เทพปกป้องหรือ" หรูเสี่ยวนันเอียงคอคิดไม่ตก "ข้า 

จ�าได้ว่าในสสุานโบราณของพวกเราสลกัรปูสีส่ตัว์เทพปกป้องเอาไว้ ตระกูล 

ของพวกเขาก็มเีช่นกันหรอื"

"เรื่องนี้...ใครจะรู้ล่ะ" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "พูดยาก"

หรูเสี่ยวนันขมวดคิ้ว เท้าคางและจมอยู่กับการใช้ความคิด

ตรงระเบียงทางเดินนอกหน้าต่างแขวนคอนเกาะนกไว้คอนหนึ่ง  

บนนัน้มนีกกุ่ยเชอท่ีขนหลดุหมดตัวยืนเกาะอยู่ มนัก�าลงัรบัแสงแดดและ 

ส่งเสยีงร้องท�าลายบรรยากาศอยู่

"ชิงโม่เหยียน" หรูเสี่ยวนันดวงตาเปล่งประกายขึ้นในทันที

"มีอะไร"

"ข้าจ�าได้ว่าตอนทีอ่ยูแ่คว้นเย่ียซย่า ผู้เฒ่าหรหูยวนเคยบอกว่าท่านเป็น

เทพดารามงักรเขียวใช่หรอืไม่"

"อืม มีเรื่องนี้จริง"

หรเูสีย่วนันขยับใบหน้าเลก็ไปตรงหน้าเขา "ครัง้ก่อนท่านบอกข้าว่า 

รปูภาพท่ีเกิดบนแขนซ้ายของท่านคือปลาหวัมงักร"

"เจ้าอยากจะพูดอะไรกันแน่" ชงิโม่เหยียนจ้องมองดวงตาเปล่งประกาย

ของนาง
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"บางทีท่านอาจจะเป็นเทพดารามงักรเขียวจรงิๆ ก็ได้ เพียงแต่ว่าตอนน้ี

พลงัของท่านยังไม่เพียงพอ ดังนัน้จงึยังเป็นมงักรท่ีไม่สมบรูณ์"

ชิงโม่เหยียนริมฝีปากมีรอยยิ้ม "ท�าไมเจ้าจึงคิดแบบนี้"

"ท่านดูสิ" นางงอนับน้ิวตัวเอง "ปูบ่อกข้าว่าในสุสานโบราณมีเทพ 

ท่ีคอยปกป้องตระกูลของพวกเรา จากน้ันข้าไปท่ีสุสานโบราณ ท่านก็ 

ปรากฏตัว ดังน้ันหมายความว่าท่านก็คือเทพท่ีคอยปกป้องตระกูลของ 

พวกเราไงล่ะ"

ชิงโม่เหยียนยิ้ม "เจ้าผิดแล้ว"

"อะไรผิดหรือ"

"ท่ีข้าจะปกป้องไม่ใช่ตระกูลของพวกเจ้า" ชิงโม่เหยียนวางหนังสือ 

ในมอืลง ย่ืนมอืไปลบูแก้มของนางเบาๆ "ทีข้่าจะปกป้อง มเีพียงเจ้าคนเดียว

เท่าน้ัน"

หรูเสี่ยวนันยิ้มจนตายกโค้ง

"ได้รู้จักท่านช่างดีจริง" เด็กไร้เดียงสาบางคนพูดทอดถอนใจ

ชงิโม่เหยียนน่ิงเงียบไม่พูดจา แท้จรงิแล้วค�าพูดน้ีควรจะให้เขาเป็น

คนพูด ท้ังท่ีเป็นสองโลกทีแ่ตกต่างกัน เขากลบัได้พบนาง

ช่างดีจริง

ในเวลาไม่นานชงิโม่เหยียนก็รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับการสอบคณุสมบตัิ

จอมเวทได้จ�านวนมาก ทุกวันเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่จัดการกับอเีมล

เสวียนจ้ีจะส่งอาหารสดและของจ�านวนหน่ึงท่ีชงิโม่เหยียนต้องการ

ขึน้มาบนเขาวันเว้นวัน
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ในวันนี้ ตอนที่เสวียนจี้ขึ้นเขามาก็ได้พาแขกจากสกุลมู่มาด้วย

"มูป๋่อหลนุ? นายมาได้ยังไง" หรเูสีย่วนันใส่ผ้ากันเป้ือนสชีมพูผืนเลก็

เอาไว้ ก�าลังดูวัตถุดิบอาหารกลางวันอยู่ตรงระเบียงทางเดิน ในมือถือ 

เนือ้หมสูามชัน้ชิน้หน่ึงทีเ่พ่ิงเอาออกมาจากในตู้เย็น

มูป๋่อหลนุเหน็ความมนัเต็มมอืของนางก็เบ้ปากเหยียด "คดิไม่ถึงว่า

เธอจะเป็นผูห้ญิงแบบนี"้

เจ้าบ้านี่ เพิ่งมาถึงก็พูดกวนแบบนี้ออกมาเสียแล้ว!

หรเูสีย่วนันอยากจะโยนหมสูามชัน้ใส่หน้าเขาสกัที แท้จรงิแล้วตอนที ่

นางดงึสตคินืมาได้ก็พบว่าตวัเองท�าแบบน้ันไปแล้วจรงิๆ หมสูามชัน้หายไป 

จากมอืของนางเสยีแล้ว

มูป๋่อหลนุยืนอยู่ในลานบ้าน เชดิหน้าข้ึน ร่างกายยังคงรกัษาความสง่า

และสภุาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเขาไว้ได้ แต่บนหน้าของเขากลบัมหีมสูามชัน้

ตดิอยู่ชิน้หน่ึง

นกกุ่ยเชอไร้ขนท่ีอยู่บนคอนเกาะอ้าปากกว้าง ส่งเสยีงหวัเราะแหลมสงู

ออกมา

"ก๊ากๆๆ..." นั่นเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิง ประกอบกับรูปลักษณ์

ภายนอกที่เหมือนตุ๊กตาไก่ยางของนกกุ่ยเชอนั้นดูแล้วประหลาดอย่าง 

เหน็ได้ชดั

"หรเูสีย่วนัน เธออยากตายหรอื!" มูป๋่อหลนุหยิบหมสูามชัน้แช่แข็ง 

บนหน้าออกมาแล้วตะคอกใส่นางอย่างโกรธเกรีย้ว

หรเูสีย่วนนัท�าหน้าใสซือ่ "พูดไปแล้วนายอาจจะไม่เชือ่ หมสูามชัน้ 

เป็นคนลงมอืเองนะ"
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หลงัจากมูป๋่อหลนุล้างหน้าแล้วก็มาน่ังอยู่ในห้องหนังสอืของชงิโม่เหยยีน 

เขายังจงใจขอกาแฟ พอเห็นหรูเส่ียวนันกุลีกุจอเตรียมกาแฟและของว่าง 

มาให้ อารมณ์จงึดข้ึีนมากอย่างไร้สาเหต ุพอดืม่กาแฟไปหนึง่อกึ มูป๋่อหลนุ 

ก็ทนไม่ไหวขมวดค้ิวขึน้มา

"ไม่อร่อยเลย นี่เป็นแบบส�าเร็จรูปสินะ"

ชิงโม่เหยียนวุ่นวายท�างานของตนเองอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ 

เงยหน้าขึน้มา เหมอืนไม่ได้ยินค�าพูดของเขา

มู่ป๋อหลุนวางถ้วยลงอย่างไม่พอใจ แล้วมองส�ารวจอย่างละเอียด 

"ถ้วยก็ไร้รสนยิมมาก"

ชิงโม่เหยียนยังคงไม่พูดอะไร

"นี่ คุณหูหนวกหรือ" มู่ป๋อหลุนทนไม่ไหวพูดประชดออกมา

"นายมาเอามนตร์ไม่ใช่หรอื ของอยู่ทีน่ี ่ ได้แล้วก็รีบไป" ชงิโม่เหยียน 

490
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โยนม้วนกระดาษออกมาม้วนหน่ึง

มูป๋่อหลนุย่ืนมอืไปรบัเอาไว้อย่างตกใจ "ของส�าคญัแบบนีค้ณุโยน

ส่งเดชได้ยังไง"

ชงิโม่เหยียนเงยหน้าข้ึนมองด้วยสายตาเรยีบเฉย "ไม่มพีลงัเวท มนัก็

ไม่มคีวามส�าคญัอะไร"

ค�าพูดนี้ฟังแล้วเสียดแทงหูอย่างมาก มู่ป๋อหลุนรู้สึกว่าอีกฝ่ายก�าลัง 

พูดสะท้อนถึงฐานะของเขาอยู่ ออกจากบ้านสกุลมูแ่ล้ว เขาก็ไม่มคีวามส�าคัญ

อะไรเลยจรงิๆ

"คุณนี่มัน...น่ารังเกียจมาก" มู่ป๋อหลุนขบกรามเอ่ย

"ก็เหมอืนกันล่ะ" ชงิโม่เหยียนสหีน้าเรยีบเฉย "ฉันเองก็รังเกียจนาย"

"ไม่เข้าใจเลยจริงๆ หรูเสี่ยวนันท�าไมถึงถูกใจคนแบบคุณได้"

"อย่างนั้นหรือ" ชิงโม่เหยียนตอบด้วยเสียงเรียบเฉย 

ยามนี้เองนกกุ่ยเชอบนคอนเกาะนอกหน้าต่างหัวเราะขึ้นมาทันใด  

เสยีงก๊ากๆ ทัง้ดงัและแหลมสงู

"หนวกหูจริง ถ้าเป็นผมคงเด็ดหัวมันลงมานานแล้ว" มู่ป๋อหลุน 

หาที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยความโกรธเกรี้ยว

"มันเหลือแค่หัวสุดท้ายแล้ว นายคิดจะท�าอะไรมันอีก" ค�าพูด 

ประโยคเดียวของชิงโม่เหยียนท�าให้มู่ป๋อหลุนพูดไม่ออกไปทันที

นกกุ่ยเชอยงัคงหวัเราะก๊าก ปากยังคงพูดซ�า้ไม่หยุดว่า "หัวเดยีว... 

หวัเดยีว...หัวเดียว..."

มู่ป๋อหลุนรู้สึกว่าหากเขาอยู่ต่อไปคงเป็นบ้าแน่นอน

หลงัจากเก็บม้วนกระดาษดีแล้ว มูป๋่อหลนุเพ่ิงลกุขึน้ยืน ชงิโม่เหยียน 
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ก็ถามออกมาในทันใด "ใครเป็นคนพูดเรื่องท่ีในหนังสือของเสี่ยวนัน 

มีมนตร์ปลุกสี่สัตว์เทพออกไป นายหรือ"

"ไม่..." มู่ป๋อหลุนตกใจ "ไม่ใช่ผม"

สายตาชงิโม่เหยียนมองข้ามหน้าจอคอมพิวเตอร์และมองมาทางเขา 

"พ่ีชายของนายหรอื"

มูป๋่อหลนุพยักหน้า "ผมคิดว่าใช่" เรือ่งเก่ียวกับหรเูสีย่วนันและหนงัสอื

สองเล่มนัน้ เขาบอกพ่ีชายของเขาเพียงคนเดียว

ชิงโม่เหยียนหรี่ตาลง "ดูท่านายเชื่อใจเขามาก"

"แน่นอนอยู่แล้ว ฝีมือด้านวิชาเวทของพ่ีใหญ่ผมยอดเย่ียมที่สุด 

ในตระกูลของพวกเรา ผมนับถือเขามาก" มู่ป๋อหลุนไม่ปิดบังความคิด 

ตามจรงิของเขาแม้แต่น้อย

ชิงโม่เหยียนมองเขาอย่างเงียบๆ ประกายวาววับในดวงตาท�าให ้

มูป๋่อหลนุรูส้กึกลวั

"ท�าไมใช้สายตาแบบนี้มองผม" มู่ป๋อหลุนจ้องเขาอย่างระวังตัว

"ฉันก�าลังคิดว่า ดูท่าแล้วนายก็ไม่ได้ฉลาดเท่าใดนัก"

"คุณ..."

พอเหน็ว่าระดับความโกรธของมูป๋่อหลนุจะเตม็อกีแล้ว ชิงโม่เหยียน

จึงย้ิมบางๆ "เดิมทีฉันไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ แต่เสี่ยวนันปีน้ีจะเข้าร่วมสอบ

หนงัสอืรบัรองคณุสมบติัจอมเวท ได้ยินว่านายก็จะไปเหมือนกัน"

"หรูเสี่ยวนันจะไปเหมือนกันหรือ" มู่ป๋อหลุนตกใจมาก "แล้ว..."

ในใจเกิดความรูส้กึยินดีบางอย่างขึน้มาอย่างไร้สาเหต ุชงิโม่เหยียน

คดิจะไหว้วานให้เขาดูแลหรเูสีย่วนันหรอืเปล่า...หึ ฝันไปเถอะ เขาควรจะ



50

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 6

ปฏิเสธอย่างเดด็ขาด จากน้ันรอให้อกีฝ่ายมาขอร้องตวัเอง ด้วยจติใต้ส�านกึ  

มูป๋่อหลนุคิดใคร่ครวญเช่นนัน้แล้วก็ยืดอกข้ึนมา

ชิงโม่เหยียนเพียงมองก็เห็นทะลุถึงความคิดของเขาแล้ว "นาย 

อย่าดีใจเร็วเกินไป ฉันก็ไปเหมือนกัน"

มูป๋่อหลนุอึง้งนัไปโดยสิน้เชงิ "คณุ...คณุยังไม่มหีนงัสอืรบัรองอกีหรอื"

โอ้สวรรค์ สวรรค์ยังมคีวามยุตธิรรมอยู่หรอืไม่ เจ้าหมอนียั่งไม่มแีม้แต่

หนังสือรับรองคุณสมบัติจอมเวท ก็ช่วยตระกูลของพวกเขาก�าจัดปีศาจ 

ทีอ่าละวาดในเมอืงได้ส�าเรจ็แล้ว สิง่ท่ีเขาคดิว่าแม้แต่พ่ีใหญ่กับพ่อของเขา 

ยังท�าไม่ได้ แต่เจ้าหมอน่ีกลบัท�าส�าเรจ็ได้อย่างง่ายดาย

ชงิโม่เหยียนพูดอย่างไม่ใส่ใจว่า "หนังสอืรบัรองส�าหรับฉนัแล้วมก็ีได้

ไม่มก็ีได้ ฉนัแค่ไปเป็นเพ่ือนเธอเท่าน้ัน"

"แล้วคุณจะให้ผมท�าอะไร" ในที่สุดมู่ป๋อหลุนก็รู้แล้วว่าชายหนุ่ม 

ตรงหน้าแม้จะน่ารงัเกียจ แต่เป็นคนท่ีมคีวามสามารถมาก มน่ิาเล่าก่อนจะ 

มาท่ีน่ี ปู่ของเขาจงึก�าชบัหลายครัง้ว่าอยากให้เขาผกูมติรกบัชงิโม่เหยยีน 

เอาไว้ให้ดี

ทีแ่ท้พวกเขาก็จะเข้าร่วมสอบด้วย หากเขาไปพร้อมกับคนแบบนีไ้ด้...

โอกาสท่ีจะส�าเรจ็ก็มมีากข้ึนอย่างเห็นได้ชดั หากเป็นแบบนี ้ เขาก็ไม่ต้องกงัวล

ปัญหาทีว่่าถ้าสอบไม่ผ่านจะกลบับ้านไม่ได้แล้ว

"ฉันอยากให้นายรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการสอบจอมเวทหลายปี 

ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิบปีที่ผ่านมานี้" ชิงโม่เหยียนพูด

"ไม่มีปัญหา" มู่ป๋อหลุนมีพลังขึ้นมาทันที ด้วยเส้นสายของตระกูล 

พวกเขา การค้นหาสิง่เหล่าน้ีไม่ยาก
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"แต่ว่า..." มูป่๋อหลุนพูดอย่างล�าพอง "ท่าทางการขอร้องของคุณ 

ช่างแปลกเสียจริง"

"ฉนัไม่ได้ขอร้องนาย" ชงิโม่เหยียนพูดเสยีงเย็นชา "ฉนัก�าลงัช่วยนาย

อยู่"

"บางทคีวรจะพูดว่าช่วยเหลอืซึง่กันและกันจงึจะถูก อย่างน้อยสิง่ท่ี 

ค้นมาได้มปีระโยชน์ช่วยพวกคณุได้ ก็ควรต้องแสดงความขอบคุณผมบ้างส"ิ

"ไม่สิ" ชิงโม่เหยียนสิบน้ิวประสานกัน กระดกมุมปากขึ้นด้วยท่าท ี

สง่างาม "ไม่มนีาย ฉนัก็ค้นหาสิง่เหล่านีไ้ด้เช่นกัน ก็แค่เสยีเวลามากขึน้หน่อย 

แต่นายครัง้น้ีถ้าไม่มฉีนั...ต้องตายอย่างไม่น่าดูแน่นอน"

เขาพูดอย่างตรงไปตรงมาและแขง็กระด้างย่ิง จนไม่เหลอืทียื่นให้กับ

อกีฝ่ายแม้แต่น้อย

จิตใจของมู่ป๋อหลุนได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เขา 

อยากจะระเบดิอารมณ์มาก แต่ท�าได้แค่ก�าม้วนกระดาษในมอืเอาไว้ และ

สะกดไฟโกรธกลุม่น้ีลงไป

"คุณชิง การอวดดีเกินไปเท่ากับเป็นการฆ่าตัวเอง"

ชงิโม่เหยียนพยักหน้าเบาๆ "เชือ่ว่าพวกเราจะได้เห็นค�าตอบในไม่ช้า"

มู่ป๋อหลุนเดิมทีคิดจะตอบโต้อีกฝ่ายสักสองสามประโยค แต ่

ในตอนนีเ้อง หรเูสีย่วนนัก็ยืน่หน้าเข้ามาจากนอกหน้าต่าง

"ชิงโม่เหยียน อาหารกลางวนัเสรจ็แล้วนะ ข้าท�าหมสูามชัน้น�า้แดง  

มูป๋่อหลนุจะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนค่อยกลบัหรอืเปล่า"

มูป๋่อหลนุในใจไม่อยากอยู่นัก แต่ใครจะรูว่้าปากกลบัพูดออกมาว่า 

"ได้"
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ชิงโม่เหยียนมองมาด้วยสายตาเหยียดหยาม

ถูกต้อง เป็นสายตาเหยียดหยาม แม้แต่มูป๋่อหลุนเองก็ยังเหยียดหยาม

ตัวเองเลย ก็แค่อาหารกลางวันหนึ่งมื้อ ปกติเขาจะกินอาหารตะวันตก  

ไม่ได้อยากกินหมูสามชั้นน�้าแดงอะไรนั่นหรอก และตอนที่เขาเพ่ิงมาถึง  

การพบหน้ากันครัง้แรกระหว่างเขากับหมสูามชัน้ก็ไม่น่าพิสมัยเท่าไร

พอไปที่ห้องครัว เพิ่งเข้าประตูก็ได้กลิ่นหอมกรุ่นโชยมา

"ดูเหมือนข้าจะใส่น�้าตาลมากเกินไป" หรูเสี่ยวนันน่ิวหน้า ก�าลัง

กระซิบพูดกับชิงโม่เหยียน

"จริงหรือ ข้าขอชิมหน่อย" ชิงโม่เหยียนโน้มตัวเข้ามา หรูเสี่ยวนัน 

ใช้ตะเกียบคบีหมสูามชัน้น�า้แดงชิน้หน่ึงใส่เข้าปากของเขา

"เป็นอย่างไรบ้าง" นางจ้องสหีน้าของชงิโม่เหยียนตาไม่กะพริบ ท่าทาง

ของหรเูสีย่วนันราวกับว่าท้ังโลกน้ีเหลอืเพียงคนตรงหน้านางคนน้ีเท่าน้ัน

มู่ป๋อหลุนรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมาก พวกเขาสองคนไม่เหมือนคู่รัก 

กันเลย แต่ว่า...เหมอืนสามภีรรยาทีอ่ยู่ด้วยกันมานานหลายปี

ชงิโม่เหยียนพยักหน้า บนใบหน้าของหรเูสีย่วนนัปรากฏรอยย้ิมโล่งอก

ขึน้มาทนัที

ให้ตายเถอะ ก็แค่เรือ่งน�า้ตาลมากน�า้ตาลน้อยไม่ใช่หรือ ท�าให้นาง

ตืน่เต้นมากอย่างน้ีเชยีวหรอืไร

มูป๋่อหลนุหยิบตะเกียบขึน้มา แล้วยัดเนือ้หมชูิน้หนึง่เข้าปากอย่างแรง 

น�า้จากเนือ้ทีเ่ข้มข้นมรีสหวานผสมกับเครือ่งปรงุ กระจายไปทัว่ปากของเขา 

ในพรบิตา มูป๋่อหลนุตกตะลงึอยู่ตรงน้ัน รสชาตแิบบนีจ้งึจะเป็น 'รสชาต ิ

ของบ้าน' เป็นความรูส้กึละเอียดอ่อนท่ีร้านอาหารตะวันตกอนัหรูหราและ
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อาหารทีป่ระณีตนัน้ไม่อาจมอบให้เขาได้

ตรงระเบียงทางเดิน เจ้าหมาโง่แลบลิ้นสูดกลิ่นหอมอย่างละโมบ  

ส่ายหางรอคอยว่าจะได้เนือ้สกัชิน้ นกกุ่ยเชอยังคงส่งเสยีงร้องประหลาด 

บนคอนเกาะท่ีอยู่ไกลออกไป แต่เสยีงไม่เสยีดหมูากอย่างน้ันแล้ว

มู่ป๋อหลุนรู้สึกขึ้นมาในทันใด สถานท่ีเล็กในชนบทแบบนี้ก็ไม่เลว  

หากเป็นไปได้ เขาก็ยินดจีะอยู่ท่ีนี ่ พูดคยุหรอืต่อปากต่อค�ากับคนไร้เดยีงสา

อย่างหรเูสีย่วนนัคนน้ี
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กินอาหารกลางวันในบ้านโบราณเสรจ็แล้ว มูป๋่อหลนุก็ขับรถกลบัไป 

รถยนต์เพ่ิงออกจากต�าบล มูป๋่อหลนุก็หยิบมอืถือออกมา แล้วโทรไปท่ีเบอร์ 

ของพ่ีชายเขา

"พี่ใหญ่ ผมได้มนตร์มาแล้ว ก�าลังกลับไป"

"นายดูละเอียดหรือยัง ไม่มีปัญหาใช่ไหม" ปลายสายโทรศัพท์  

เสียงของมู่ซื่ออวี่แฝงความรอบคอบของเขาอย่างที่เคย

มูป๋่อหลนุชะงักไป เขาไม่ได้คลีม้่วนกระดาษออกมาดูก่อน เขาเชือ่มัน่ 

ในตวัชงิโม่เหยียน แม้จะไม่ชอบขีห้น้าอกีฝ่ายนกั ทว่าชงิโม่เหยียนคนน้ัน 

คงไม่เสยีเวลามาเล่นลกูไม้อะไรในเรือ่งนีห้รอก

"วางใจได้ ผมดูแล้ว ไม่มีปัญหา" มู่ป๋อหลุนตอบกลับ

"อย่างน้ันก็ดี" มู่ซื่ออว่ีที่อยู่ปลายสายอีกฟากโล่งอก "ครั้งน้ีอย่าให้ 

ผดิพลาด ไม่อย่างน้ันพ่อต้องโกรธอกีแน่นอน"

491
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มู่ป๋อหลุนหัวเราะอย่างจนใจ จากนั้นก็ตัดสายไป

ณ คฤหาสน์สกุลมู่

มูซ่ือ่อวีจ่บการสนทนากับมูป๋่อหลนุแล้วพูดกับพ่อและปู่ท่ีอยู่ในห้องว่า 

"ทุกอย่างราบรืน่ดี ป๋อหลนุเอาของท่ีพวกเราต้องการกลับมาแล้ว"

ผู้เฒ่ามู่ถอนหายใจยาว "เขาท�างานส�าเร็จได้เสียที"

"อย่างนัน้ผมออกไปก่อนนะครบั" มูซ่ือ่อว่ีถอยออกไปอย่างนอบน้อม

เพ่ิงเดินไปถึงระเบียงทางเดิน เขาก็หยิบมือถือข้ึนมาอีกคร้ังแล้ว 

กดโทรออก

"ฮลัโหล ลงมอืได้แล้ว" มูซ่ือ่อว่ีพูดสัง่ลงไปในมอืถือด้วยสหีน้าเรยีบเฉย 

"จ�าไว้ ต้องท�าให้สะอาดสกัหน่อย"

หลังวางโทรศัพท์แล้ว มู่ซื่ออว่ีก็ฉีกย้ิมสดใสให้กับท้องฟ้าข้างนอก  

เขารอคอยเวลาน้ีมานานเหลอืเกิน โอกาสทีเ่ป็นของเขาเพียงผูเ้ดยีวในท่ีสดุ 

ก็มาถึงแล้ว

เพ่ือกลบัให้ถึงเมอืงทีเ่ขาอยู่โดยเรว็ มูป๋่อหลนุจงึสัง่ให้คนขบัรถพาขึน้

ทางด่วน

ความมืดค่อยๆ ปกคลุมลงมา เขานั่งอยู่บนท่ีน่ังเบาะหลังเกิดง่วง 

ขึ้นมา ทันใดนั้นข้างหูก็ได้ยินเสียงรถเบรกที่เสียดหู เขาเพ่ิงลืมตาขึ้น  

เสียงชนสนั่นก็ดังลั่น แรงกระแทกท�าให้เขาเจ็บราวกับเคร่ืองในทั้งหมด 

จะย้ายต�าแหน่ง ไม่รูว่้าผ่านไปนานเท่าใด เขาก็ถกูลมกลางคนืพัดจนตืน่

เหมือนมีคนก�าลังคล�าอะไรบางอย่างบนตัวของเขา จากน้ันเขาก็ 
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รูส้กึว่ามอืว่างเปล่าลง

ม้วนกระดาษ?!

เขาลมืตาขึน้ทนัใด ม้วนกระดาษทีถู่กเขาถือแน่นไว้ในมอืหายไปแล้ว  

พอสงบสตไิด้ เขาจงึมองเหน็ภาพตรงหน้าได้ชดัเจน

รถยนต์ชนเข้ากับราวก้ันด้านข้างทางด่วน หวัรถไถลออกนอกถนน 

ด้านล่างเป็นสะพานสูง เขาไม่รู้ว่ามันสูงเท่าใด และไม่รู้ว่าข้างล่างมีน�้า 

หรอืไม่ ลมกลางคนืพัดมา เขารบัรูไ้ด้ว่าตัวรถใกล้จะตกลงไปอยู่รอมร่อ

"ได้หรือยัง" มีคนพูดเสียงเบาอยู่นอกรถ

"อยู่นี่"

"เขาเป็นยังไงบ้าง"

"คิดว่าคงไม่รอดแล้ว ประตูถูกอัดปิดตาย ออกมาไม่ได้..."

มูป๋่อหลนุพยายามจะนัง่ตัวตรง แต่ตัวรถกลบัไหวโยกแรงมากย่ิงขึน้ 

ท�าให้เขาตกใจจนไม่กล้าขยับตัว

"เฮ้อ...ถือว่าเขาโชคร้าย ดนัฟ้ืนมาตอนน้ี" เสยีงพูดข้างนอกฟังดคูุน้หู  

มูป๋่อหลนุแยกไม่ออกไปชัว่ขณะว่าน่ีเป็นความจรงิหรือความฝันกันแน่

จ�าได้แล้ว เสยีงสองคนนีเ้ขามกัจะได้ยินข้างกายพ่ีใหญ่ พวกเขาเป็น 

คนสนทิของมูซ่ือ่อว่ี ครัง้ก่อนตอนทีเ่ขาขอกระจกกักปีศาจจากพ่ีใหญ่ ก็เป็น 

พวกเขาสองคนท่ีแอบส่งมาให้

มันเรื่องอะไรกัน เหตุใดอีกฝ่ายจึงมาอยู่ที่นี่  เหตุใดอีกฝ่ายจึง 

ไม่ช่วยเขา

มู่ป๋อหลุนย่ืนมือไปตบหน้าต่างรถ แต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นอีกฝ่าย 

ยกเท้าข้ึนมาแล้วยันลงมาท่ีหน้าต่างรถอย่างแรง
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รถเสียการทรงตัว และตกลงไปจากบนสะพาน

"บนทางด่วนตอนกลางคนืน้ีมรีถผ่านน้อยมาก นายนอนหลบัให้สบาย 

ได้แล้ว"

เสยีงของสองคนดงัลอยมาจากบนสะพานรางๆ ฟังดเูยาะหยันอย่างย่ิง

มูป๋่อหลนุตกลงสะพานไปพร้อมกับตวัรถ จติใต้ส�านกึสดุท้ายปรากฏ

ภาพใบหน้าหน่ึงท่ีท�าให้เขารูส้กึเกลยีด

นัน่คอืค�าพดูทีช่ิงโมเ่หยยีนเคยพดูกบัเขาในบ้านโบราณ 'ดทู่าแล้ว 

นายก็ไม่ได้ฉลาดเท่าใดนัก'

หรอืว่า...ในตอนน้ัน ชงิโม่เหยียนก็เดาได้ว่าเขาจะมจีดุจบแบบนี้

ความเรว็ท่ีตกลงมาเรว็เกินไป สมองของมูป๋่อหลนุมนึชาไปหมด เขา 

ลมืวิธีทีจ่ะช่วยตวัเองจนสิน้ ข้างหูมเีพียงค�าพูดประโยคน้ันของชงิโม่เหยียน  

มนัช่างดเูยาะเย้ยเหยียดหยันเสยีเหลอืเกิน

ไม่! เขาเชือ่ใจมูซ่ือ่อว่ีอย่างน้ัน เชือ่ใจพ่ีใหญ่ของเขามาก จะเป็นพ่ีใหญ่ 

ได้อย่างไร!

รถยนต์ตกลงใต้สะพาน เสยีงกระทบดังสนัน่หวัน่ไหว ก่อนทุกอย่าง 

จะเงยีบลง

หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมง สกุลมู่จึงได้รับรู้ข่าวนี้

"เกิดเรือ่งกับป๋อหลนุ!" มูซ่ือ่อว่ีปรากฏตัวตรงหน้าผูเ้ป็นปู่ด้วยสหีน้า

เคร่งเครยีด

ชายวัยกลางคนมสีหีน้าสบัสนว้าวุ่นอย่างเหน็ได้ชดั มเีพียงผูเ้ฒ่ามู ่

ทียั่งคงสงบนิง่เหมอืนท่ีผ่านมา "เกิดเรือ่งอะไรขึน้"
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"ระหว่างทางกลบัมา มคีนดกัปล้นป๋อหลนุ ตัง้ค่ายกลบนทางทีเ่ขา 

ต้องผ่าน รถยนต์ไถลออกนอกถนน ตกลงไปใต้สะพาน"

"รีบส่งคนไปสิ!" ชายวัยกลางคนรีบพูด

"พ่อวางใจได้ ผมส่งคนไปแล้ว" มู่ซื่ออวี่พูดปลอบ

ผู้เฒ่ามู่ขมวดสองคิ้วแน่น นิ่งเงียบไม่พูดจา

มูซ่ือ่อว่ีสขุมุสงบนิง่ เรือ่งทุกอย่างล้วนถูกเขาจดัการได้อย่างเป็นระบบ

ผ่านไปครู่หนึ่งชายวัยกลางคนจึงได้ตามมู่ซื่ออวี่มาอีกครั้งหนึ่ง

"มีข่าวของป๋อหลุนไหม"

มู่ซื่ออวี่ส่ายหน้า

"แล้วของที่ป๋อหลุนเอากลับมาล่ะ" ผู้เฒ่ามู่ถามขึ้นทันใด

มูซ่ือ่อวีข่ยบัแว่นตา "ไม่เจอเหมอืนกัน ใต้สะพานมแีม่น�า้อยูส่ายหนึง่  

น�้าในแม่น�้าแรงมาก คิดว่าคงจะถูกน�้าพัดไปแล้ว ผมส่งคนไปค้นหา 

ที่ปลายแม่น�้าแล้ว ถ้าก่อนฟ้าสางยังหาไม่เจอ ผมก็จะไปสักคร้ัง ทางน้ี 

ต้องมอบให้พ่อแล้ว"

ชายวัยกลางคนพยักหน้าอย่างแรง

มูซ่ือ่อว่ีพูดค�าปลอบใจอกีหลายประโยค ทนัใดนัน้เสยีงมอืถือของเขา 

ก็ดงัขึน้

"ผมออกไปก่อน" มู่ซื่ออว่ีหมุนตัวออกประตูไปอย่างช้าๆ มาถึง 

ระเบยีงทางเดินท่ีไม่มใีครแล้วจงึยกมอืถือขึน้ข้างหู

"พวกเราได้ของมาแล้วครับ"

มู่ซือ่อวีเ่พียงแค่เปล่งเสียง "อมื" เบาๆ จากน้ันก็ตวดัมอืขว้างมอืถือลง 

บนพ้ืนอย่างสง่างาม
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ณ บ้านโบราณ

หรูเสี่ยวนันนอนหลับถึงกลางดึกก็ถูกเสียงบางอย่างท�าให้ต่ืน พอ

ลืมตาขึ้น นางเห็นชิงโม่เหยียนจุดตะเกียงดวงหน่ึง ก�าลังสวมเสื้อผ้าอยู่ 

ข้างเตยีง นางเงยหน้ามองไปนอกหน้าต่างเหน็ว่าข้างนอกยังคงมดือยู่

"ชงิโม่เหยียน?" หรเูสีย่วนันเพ่ิงต่ืนนอน แม้แต่เสียงก็ยังอ่อนแรงย่ิง

"ท�าเสยีงดงัจนเจ้าตืน่หรอื" ชงิโม่เหยียนตดิกระดุมเสรจ็แล้วก็โน้มตัว 

มาจบูหน้าผากของนาง

"นี่ท่านจะไปที่ใด"

"มูป่๋อหลุนเกิดเรื่องระหว่างทาง ข้าจะไปดูที่เกิดเหตุสักหน่อย"  

ได้ยินเสยีงของเขายังคงสงบนิง่แบบนัน้ แต่หรเูส่ียวนนักลับรู้นิสยัของเขา 

เป็นอย่างดี สิ่งที่ท�าให้เขาเรียกได้ว่า 'เรื่อง' นั่นต้องเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ

นางดีดตัวขึ้นนั่ง "ข้าไปด้วย"

ชงิโม่เหยียนเดิมไม่อยากเห็นด้วย แต่หรเูสีย่วนันกลบัรบีร้อนลกุข้ึน

สวมเสือ้ผ้า

ชงิโม่เหยียนจ�าต้องปรบัตะเกียงให้สว่างข้ึน สองมอืล้วงกระเป๋ากางเกง 

ยืนอยู่ตรงน้ันมองนาง

เพราะเขารู้นิสัยของนางเป็นอย่างดี ไม่ว่าใครที่เก่ียวข้องกับนาง  

ขอเพียงไม่ได้ท�าให้นางรังเกียจถึงขีดสุด นางก็ไม่ถือสาท่ีจะช่วยใน 

ช่วงเวลาส�าคัญ

ก็เหมอืนตอนท่ีอยู่แคว้นเย่ียซย่า นางเคยช่วยท่านอ๋องน้อยอว๋ีจิง้ฉ ี

ทีไ่ม่ชอบนาง และเคยช่วยองค์ชายห้าอว๋ีหยวนจวนิทีเ่กือบจะท�าร้ายนาง 

แม้แต่องค์ชายหกอว๋ีหรซูวง นางก็ไม่เคยโยนหินถมบ่อซ�า้เตมิอย่างจรงิจงัเลย
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แต่ในทางกลับกันคนที่ท�าไม่ดีกับเขาเหล่านั้น นางจะโกรธแค้น 

แต่ละคนสุดชีวิต น่ีอาจเป็นเพราะคนท่ีรักแม้แต่อีกาบนหลังคาบ้าน 

ยังรู้สึกว่าน่ารัก คนที่ไม่รักแม้แต่ก�าแพงหมู่บ้านยังท�าให้รู้สึกรังเกียจได้* 

กระมงั

หรูเสี่ยวนันสวมเสื้อผ้าเสร็จแล้ว ก�าลังจะก้มตัวไปหยิบรองเท้า  

มือของชิงโม่เหยียนก็หยิบรองเท้าขึ้นมาก่อนหน้านางหนึ่งก้าว

เขาก้มลง จับข้อเท้าของนางเอาไว้พลางเอ่ย "ยกเท้า"

แสงไฟส่องให้โครงหน้าด้านข้างของชิงโม่เหยียนดูอ่อนโยนมาก  

รอยย้ิมบางๆ ทีม่มุปากนัน้ช่างเย้ายวนใจยากจะหาใครเทียบได้

* คนทีร่กัแม้แต่อกีาบนหลงัคาบ้านยังรูส้กึว่าน่ารกั แต่คนทีไ่ม่รกั แม้แต่ก�าแพงหมูบ้่านยังท�าให้รู้สกึรังเกียจได้ 
หมายถึงเมือ่รกัใครสกัคนย่อมรกัไปถึงคนหรอืสิง่ของท่ีเก่ียวข้องกับคนคนน้ันด้วย ขณะทีห่ากเป็นคนท่ีเกลยีดชงั 
ก็จะเป็นตรงกันข้าม
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หรเูสีย่วนนัตามชงิโม่เหยียนลงเขาไปในยามกลางคืน รถเคลือ่นมาได้

ครึง่ทาง ชงิโม่เหยียนก็หยุดรถไว้ทีร่มิทาง และพานางมาบนรถอกีคนัหนึง่ 

ทีจ่อดอยู่ใกล้ๆ กัน

"พวกเราจะไปท่ีใด" หรเูส่ียวนันไม่เข้าใจ รอจนนางเห็นคนขบัท่ีขับรถ 

อยู่ข้างหน้าอย่างชดัเจนก็ตะลงึไป

สื่อต้าเทียน...เอ่อ ไม่ใช่ เป็นสื่อติ่งเทียน แม้แต่เสวียนจี้ก็อยู่ด้วย

หรูเสี่ยวนันอยู่ในความสงบอย่างรู้กาลเทศะ

รถยนต์ขับวนอยู่ในตัวต�าบลหลายรอบ สุดท้ายก็เคล่ือนเข้าไปใน 

เขตคลงัสนิค้าแห่งหนึง่

สื่อติ่งเทียนพูดเสียงเบาว่า "น่ีเป็นคลังสินค้าของบริษัทพวกเรา  

ข้างนอกมีคนเข้าเวรเฝ้ายาม ปกติไม่มีใครมาที่นี่"

ท้ังหมดลงจากรถ ตามสื่อต่ิงเทียนเข้าไปในเขตคลังสินค้า มาถึง 

492
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หน้าคลงัสนิค้าท่ีไม่สะดุดตาแห่งหนึง่

"พวกเราท�าได้เพียงซ่อนเขาไว้ที่นี่ แม้ว่าดูท่าแล้วควรจะพาเขาไป 

โรงพยาบาลดกีว่า" สือ่ติง่เทยีนเปิดประต ู เปิดไฟฉายในมอืถือเพ่ือส่องสว่าง 

ทางเดนิข้างใน

เมื่อเสวียนจี้ปิดประตูแล้วสื่อติ่งเทียนจึงเปิดไฟ

หรูเสี่ยวนันได้กลิ่นคาวเลือดอย่างชัดเจน

สือ่ต่ิงเทยีนดงึผ้าม่านท่ีคลมุอยู่บนชัน้วางของด้านข้างออก หรเูสีย่วนนั 

ก็ส่งเสยีงร้องว้ายออกมา

ชัน้วางของถูกใช้เป็นเตยีงชัว่คราว บนน้ันมคีนคนหน่ึงนอนอยู่ สหีน้า 

ขาวซดีราวกับกระดาษ มองผวิเผนิแล้วเหมอืนคนตายอย่างย่ิง

"เป็น...มู่ป๋อหลุนหรอื" หรเูส่ียวนันไม่กล้าเช่ือสายตาตัวเองเลย ช่วงบ่ายๆ 

ตอนจากไปเขายังดอียู่เลย เหตุใดเพียงพรบิตาเดียว...

ชิงโม่เหยียนเดินเข้าไปใกล้ ย่ืนมือไปตรวจดูลมหายใจที่จมูกของ 

อกีฝ่าย

สื่อติ่งเทียนพูดอย่างจนใจว่า "ตอนที่พวกเสวียนจี้ช่วยเขาออกมา 

ก็เป็นสภาพน้ีแล้ว ผมไม่กล้าพาเขาไปโรงพยาบาล จ�าต้องเอาเขาใส่ใน 

รถขนของ ปะปนกับกองสนิค้าจงึพาเขากลบัมาได้"

"ทางสกุลมู่ได้มาหาตัวเขาอีกหรือไม่" ชิงโม่เหยียนถามเสวียนจี้

"ครบั มูซ่ือ่อว่ีส่งคนมาจ�านวนไม่น้อย ส่วนใหญ่เป็นคนสนทิของเขาเอง"

"แล้วม้วนกระดาษนั่นล่ะ"

"ถูกคนเอาไปแล้ว"

ชงิโม่เหยียนพยักหน้า นอกจากระดบัอาการบาดเจบ็ทีมู่ป๋่อหลนุได้รบั
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แล้ว ทุกอย่างล้วนอยู่ในการคาดการณ์ของเขา แต่หากก่อนหน้านีมู้ป๋่อหลนุ

ฉกุคิดระวงัตวัสกัหน่อย เขาคงไม่ต้องถูกคนในครอบครัวตัวเองท�าร้ายจนถึง 

ขัน้นี้

"เกรงว่ามู่ซือ่อว่ีคงไม่ยอมรามอืง่ายๆ แน่นอน" เสวียนจีพู้ด "คนของเขา

ไม่กลบัไป พวกเราก็ส่งมูป๋่อหลนุไปรกัษาไม่ได้"

ชงิโม่เหยียนหวัเราะเย็นชา "ต่อให้มูซ่ือ่อว่ีรามอื ก็ไม่ต้องไปรักษาแล้ว"

"หรือว่า..."

"เขาไม่ไหวแล้ว" ชงิโม่เหยียนรูส้กึเสยีดายอยู่บ้าง เดิมทีคิดว่ามูป๋่อหลนุ

สามารถใช้ประโยชน์ได้บ้าง ขอเพียงผ่านพ้นเคราะห์คร้ังน้ีไปได้ การสอบ

จอมเวทหลงัจากน้ี มมีูป๋่อหลนุก็ประหยัดแรงไปได้ไม่น้อย

"ไม่ไหวแล้วจรงิหรอื" เสวยีนจีถ้าม "หรอืไม่ผมจะไปเชญิหมอท่ีคุน้เคย 

กันมาสกัคน ก็อยู่ท่ีนีแ่ล้ว..."

ชงิโม่เหยียนส่ายหน้า ถึงแม้เขาจะไม่ค่อยเข้าใจการแพทย์ แต่ช�านาญ

เรือ่งชีพจรคนเป็นอย่างด ีชพีจรของมูป๋่อหลุนมสีญัญาณความตายให้เห็น 

แล้ว

หรูเสี่ยวนันเดินผ่านข้างตัวเขามาตรงหน้ามู่ป๋อหลุนในทันใด แล้ว 

ย่ืนมอืไปกระชากเสือ้บนตัวของอีกฝ่าย

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว

สื่อติ่งเทียนตกใจ พูดเสียงเบาว่า "คุณนาย นี่คุณจะ..."

"ถอดเสื้อของเขาออก" หรูเสี่ยวนันสั่ง "เร็วเข้า"

สือ่ติง่เทียนรบีกวาดตามองไปทีใ่บหน้าของชงิโม่เหยียน ชงิโม่เหยียน

ใบหน้านิง่ แต่กลบัไม่ได้เอ่ยปากห้าม สือ่ติง่เทยีนจงึจ�าต้องถอดเสือ้ของ 
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มูป๋่อหลนุออก

ตอนมู่ป๋อหลุนถูกพวกเขาลากขึ้นมาจากในน�้าตัวเปียกชุ่มไปหมด 

แล้ว พวกเสวียนจีจ้�าต้องเปล่ียนเสือ้ผ้าให้เขา กระดมุเสือ้เชิต้ปลดง่ายมาก  

สือ่ติง่เทยีนปลดไม่ก่ีทีก็ 'ลอกคราบ' มูป๋่อหลนุได้แล้ว

ชิงโม่เหยียนหางคิ้วกระตุกสองที เขาเห็นหรูเสี่ยวนันย่ืนมือไปวาด

อะไรบางอย่างบนแผ่นอกของอีกฝ่าย

"มีมีดเล็กไหม" หรูเสี่ยวนันถามขึ้น

ชงิโม่เหยียนเหน็นางย่ืนน้ิวชีต้วัเองออกมา จงึเข้าไปจบันิว้มอืของนาง 

เอาไว้

"เจ้าคิดจะท�าอะไร" เขาถามด้วยเสียงแหบพร่า เต็มไปด้วยความ 

เป็นห่วง

หรูเสี่ยวนันยิ้มกล่าว "ต้องใช้เลือดเล็กน้อย"

"เจ้าจะวาดมนตร์หรอื" ชงิโม่เหยียนยังคงกุมมอืของนางเอาไว้แน่น  

ไม่คดิจะปล่อยแต่โดยง่าย

"เขาไม่ได้ก�าลังจะตาย แค่วิญญาณออกจากร่าง" หรูเสี่ยวนัน 

อธิบายให้ชงิโม่เหยียนฟัง "ขอเพียงเรยีกวิญญาณเขากลบัมา เขาก็จะฟ้ืนได้ 

แต่ถ้าภายในสามวันเรยีกวิญญาณเขากลบัมาไม่ได้ เขาก็จะตายจริงๆ"

ชิงโม่เหยียนหันหน้าไปมองสื่อติ่งเทียนกับเสวียนจี้ "ใช้เลือดของ 

พวกเขาไม่ได้หรอื"

สื่อติ่งเทียนมุมปากกระตุก นายท่านเผด็จการจริงๆ เป็นห่วงแต่

คณุนายของตวัเอง

หรเูสีย่วนันพูดอย่างจนใจ "มนตร์แบบน้ีต้องใช้เลอืดของข้าเท่าน้ัน 
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จงึจะได้ผล ก็เหมอืนตอนน้ันท่ีข้าร่ายคาถาช�าระกายบนแผ่นอกของท่าน"

เขาจะลมืได้อย่างไร ตอนน้ันนางเพ่ิงจะเปลีย่นจากชะมดเชด็เป็นคน 

ยังตวัเลก็มาก เหมอืนตุก๊ตากระเบือ้งเคลือบตวัอวบอ้วน นางกัดนิว้มอืตวัเอง

เป็นแผล แล้วร่ายคาถาช�าระกายตรงแผ่นอกเขา เพ่ือสะกดความเจบ็ปวด

จากการก�าเริบของพิษกู่ ยามน้ีจะให้นางใช้มนตร์แบบนี้กับตัวคนอื่น... 

ในใจของเขารูสึ้กไม่ค่อยสบายใจนกั

"แค่เลือดนิดเดียวก็พอแล้ว" หรูเสี่ยวนันรับรองกับเขา

"ร่ายมนตร์ให้เขาจะเสยีพลังของเจ้ามากเกินไปหรือไม่" สิง่ทีเ่ขากังวล 

ทีส่ดุก็คอืความไม่สบายตัวของนาง หลงัจากท่ีนางใช้วิชาเวทเกินขีดจ�ากัด

หรูเสี่ยวนันส่ายหน้าตอบ

ชิงโม่เหยียนยังคงลังเลใจ

"ถ้าไม่รีบอีกเขาคงตายจริงๆ แน่นอน" หรูเสี่ยวนันพูดเน้นย�้า

ชงิโม่เหยียนปล่อยมอืนางอย่างเงยีบๆ ส�าหรบัเขาแล้ว ใครเป็นใครตาย

ล้วนไม่มคีวามหมายอะไร เขาสามารถใช้ประโยชน์ทกุอย่างได้โดยไม่เคย

ออมมอืมาก่อน แต่มสีิง่เดียวคือเขาไม่อาจปฏิเสธไม่ให้นางช่วยคนต่อหน้า

นางได้ แบบน้ีจะท�าให้เจ้าตัวเลก็ของเขาเกิดความรู้สึกผิดบาป

เสวียนจี้หยิบมีดเล็กออกมา แล้วใช้ไฟแช็กลนท่ีคมมีด จากนั้นจึง 

มอบให้หรเูสีย่วนนั

หรูเสี่ยวนันกรีดนิ้วชี้ แล้วร่ายมนตร์ลงที่แผ่นอกของมู่ป๋อหลุน

ชงิโม่เหยียนเหน็ว่าทีแ่ผ่นอกของมูป๋่อหลนุมสีิง่ทีร่ปูร่างเหมอืนเถาวัลย์

ปรากฏขึน้อย่างช้าๆ มลีกัษณะก่ึงโปร่งใสราวกับแสงอ่อนๆ กลุม่หนึง่ เถาวลัย์

ค่อยๆ ทอดยาวข้ึนทุกที ขณะท่ีส่วนปลายด้านหน้าก็ย่ิงเรยีวเลก็ลงทกุท ีแต่ 
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ไม่มทีีท่าว่าจะขาดออก สดุท้ายแสงรปูเถาวัลย์นัน้ก็แทงทะลอุอกนอกผนงัไป

"นี่คืออะไร" ชิงโม่เหยียนถามนาง

"ทิศทางที่อยู่ของวิญญาณมู่ป๋อหลุน" หรูเสี่ยวนันพูด "ตามมันไป 

ก็สามารถหาวิญญาณทีห่ายไปของมูป๋่อหลนุได้แล้ว"

ชงิโม่เหยียนย่ืนมอืไปแตะเถาวลัย์เรอืงแสงนัน้อย่างระมดัระวัง แต่ 

พอมอืของเขาทะลผุ่านมนัไป เถาวัลย์ก็ไม่ได้จางหายไปด้วยเหตน้ีุ

"แบบนีต้ดัมนัไม่ขาดหรอก" หรเูสีย่วนันพูดอธิบาย "นอกจากมนตร์

ของจอมเวทแล้ว ไม่ว่าของอะไรก็ตัดมนัให้ขาดไม่ได้"

ชงิโม่เหยียนมาตรงหน้าต่างคลงัสนิค้า เปิดม่านหน้าต่างออกเลก็น้อย 

แล้วมองออกไปข้างนอก เป็นจรงิดงัคาด เขาเหน็เถาวัลย์ท่ีเหมอืนเส้นแสง 

กลุม่น้ันทอดยาวออกไป

"พวกนายเห็นไหม" ชงิโม่เหยียนปล่อยม่านลงแล้วเอ่ยถามเสวยีนจี้ 

กับสือ่ติง่เทยีน

ทั้งสองคนงุนงงและส่ายหน้าพร้อมกัน พวกเขาถึงข้ันไม่เข้าใจว่า 

ชิงโม่เหยียนพูดถึงเรื่องอะไร

ชิงโม่เหยียนเม้มมุมปากแน่น รู้สึกลังเลใจอย่างมาก

หรูเสี่ยวนันรีบพูดว่า "ยังรออะไรอีก พวกเราไปตามหาวิญญาณ 

ของมูป๋่อหลนุกันเถอะ"

"น่าเสยีดายมาก ครัง้น้ีข้าตามเจ้าไปด้วยไม่ได้" ชงิโม่เหยียนเอ่ยปากพูด

อย่างยากเย็น "มูซ่ื่ออว่ีต้องส่งคนจบัตาข้าไว้แน่นอน ถ้าข้าจากไป คนของเขา

ต้องตามดแูน่นอน ต่อให้สลัดคนของเขาหลุดได้ ก็คงท�าให้เขาเกิดความสงสยั"

"ท่านรู้ว่าต่อไปสกุลมู่จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ" หรูเส่ียวนันรู้ว่าเขา 
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มีการเตรียมการของตัวเองมาตลอด

ชิงโม่เหยียนพยักหน้า ตอนนี้เขาขยับตัวไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็น 

การแหวกหญ้าให้งูตื่น

"อย่างน้ันข้าไปเองก็แล้วกนั" นางไม่ได้หดหู่ใจเพราะเหตน้ีุ แต่กลบั 

ตื่นเต้นเป็นพิเศษ "ข้าท�าเองได้ แค่ให้เสวียนจี้ขับรถพาข้าไป ข้าต้องหา

วิญญาณของมูป๋่อหลนุกลบัมาได้แน่นอน!"

ชงิโม่เหยยีนเห็นหรเูสีย่วนันท่ีมท่ีาทางตืน่เต้นก็เกิดความคิดไม่อยากช่วย

มูป๋่อหลนุข้ึนมาทันใด
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ก่อนฟ้าสาง เสวียนจี้เตรียมรถเสร็จแล้วก็พาหรูเสี่ยวนันมุ่งหน้า 

ออกจากตัวต�าบล

เสวียนจี้สวมแจ็กเก็ตสีด�าคลุมข้างนอก หรูเสี่ยวนันสังเกตเห็นว่า 

ตรงกระเป๋าเสื้อของเขาตุงนูนข้ึนมา ตอนที่เขาเปิดประตูรถหรูเสี่ยวนัน 

เหน็แจก็เก็ตของเขาเปิดออก มด้ีามปืนครึง่ส่วนโผล่ออกมาจากข้างใน

"เสวียนจี ้นายพกปืนด้วยหรอื" หรเูสีย่วนันรอกระท่ังรถเคลือ่นออกจาก

ต�าบลจงึกระซบิถาม

เสวียนจีห้วัเราะ "คณุนายไม่ต้องเป็นห่วง ผมแค่เตรยีมไว้ป้องกันตวั

เท่านัน้" เขาไม่รูวิ้ชาเวท และมองไม่เห็นกลุ่มแสงทีช่ีท้างไปยังจดุทีวิ่ญญาณ 

มูป๋่อหลนุอยู่กลุม่น้ัน มปืีนไว้จงึอุน่ใจได้มากกว่า

"นายใช้ปืนเป็นหรือ" หรูเสี่ยวนันถามอย่างกังวลใจ

"พ่ีชายสองคนของผมล้วนเป็นต�ารวจในต�าบล ผมใช้ปืนเป็นตัง้แต่เดก็

493
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แล้ว คณุนายวางใจได้ ผมไม่ท�าให้คณุบาดเจบ็แน่นอน ผมรับปากนายท่าน 

ไว้แล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ต่อให้ต้องแลกด้วยชวีติผมก็จะคุม้กันคณุนาย 

ให้ด"ี

หรเูสีย่วนนัท�าหน้าขึงขัง "ฉันไม่ต้องการให้นายแลกชวีติ ฉนัต้องการให้ 

ทกุคนมชีวิีตอยู่อย่างด ีหลงัจากหาวิญญาณของมูป๋่อหลนุเจอแล้ว พวกเรา 

กลบัไปด้วยกัน!"

เสวยีนจ้ีมองหรเูสีย่วนันผ่านกระจกมองหลงัแวบหนึง่แล้วพูดด้วยรอยย้ิม 

"รบัค�าสัง่ครบัคุณนาย"

นายท่านพูดไม่ผดิจรงิๆ คณุนายไร้ทีพ่ึ่งพิงมาตลอด ดังน้ันจงึพยายาม

สดุชวิีตท่ีจะเก็บทุกคนข้างกายเอาไว้ โดยเฉพาะคนท่ีดต่ีอตวัเอง นางล้วน

ย่ืนมอืเข้าช่วยโดยไม่ฝืนใจ

หรเูสีย่วนันตามกลุม่แสงวิญญาณของมูป๋่อหลนุแล้วชีท้างให้เสวียนจี ้

รถยนต์ขบัไปได้สองชัว่โมงกว่า หรเูสีย่วนันก็สงัเกตเห็นว่ากลุม่แสงบางลง

แล้ว และตอนน้ีท้องฟ้าก็เริม่สว่างแล้ว

หลงัจากฟ้าสว่างจะเห็นกลุม่แสงได้ยากมาก แต่หรูเสีย่วนันไม่กล้าหยุด 

นางกลวัว่าจะมจีอมเวทคนอืน่พบมนัเข้า หากถูกวิชาเวทตดักลุ่มแสงขาด 

นางคงตามหาวิญญาณของมูป๋่อหลนุกลบัมาไม่ได้อกีแล้ว

หรเูสีย่วนนัจ้องมองไปนอกหน้าต่างแล้วร้องด้วยความสงสยัข้ึนมา

เสยีงหนึง่ "เอ๋?"

เสวียนจี้ลดความเร็วรถ หันไปมองนางด้วยความสงสัย

หรูเสี่ยวนันยกนิ้วชี้ไปนอกทางเดินรถ "ตรงไปทางนั้นแล้ว"

เสวียนจี้ถอยรถแล้วตีวงกลับ ออกจากทางหลวง ขับเข้าไปตาม 
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ทางลูกรังที่ขรุขระ

หลงัจากเดินทางมาท้ังวันจนกระทัง่ฟ้าใกล้มดื หรเูสีย่วนนัสงัเกตเหน็ว่า

กลุม่แสงเดีย๋วมเีด๋ียวหาย มหีลายครัง้ทีน่างรูส้กึว่าเส้นแสงนัน้เหมอืนก�าลงั 

จะขาดหายไป

"คุณนาย ข้างหน้ามีหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านหนึ่ง จะจอดพักสักหน่อย 

ไหมครบั" เสวียนจีเ้อ่ยถามข้ึน

หรูเสี่ยวนันยืดเอวและหลังที่นั่งจนปวดเมื่อยแล้วพยักหน้ารับค�า

เสวียนจีจ้อดรถไว้รมิทาง ก่อนจะเปิดประตูรถให้หรเูสีย่วนันลงมา

หรเูสีย่วนันดืม่น�า้ จากน้ันหาเนนิเขาท่ีอยู่สงูสกัหน่อยแล้วยืนมองจาก 

บนน้ัน กลุม่แสงไปทางใต้ สดุท้ายผลบุหายไปข้างหลงัป่ารกร้างแห่งหน่ึง

"ไปดูทางนั้นกันหน่อย" หรูเสี่ยวนันชี้นิ้ว

เสวียนจีล้อ็กรถ ขยับแจก็เก็ตบนตัว แล้วเดนิตามอยู่ข้างกายหรเูสีย่วนัน

ทัง้สองเดนิทะลหุมูบ้่าน เดนิไปราวย่ีสบินาทจีงึมาถึงข้างป่ารกร้างน่ัน

"กลุม่แสงอยู่ตรงนัน้" หรเูสีย่วนนัพูดเสยีงเบา เพราะข้างหลงัไม่ไกล

ออกไปเป็นหมูบ้่าน นางกังวลว่าละแวกนีจ้ะมคีนอยู่

เสวียนจี้แม้ปากจะไม่ได้พูดอะไร แต่สายตากลับไม่ได้ลดความ 

ระแวดระวังตัวแม้เพียงชั่วครู่ ที่เขาต้องระวังก็คือคนของมู่ซื่ออวี่

นายท่านก�าชับไว้ว่าไม่ว่าอย่างไรจะท�าให้คุณนายบาดเจ็บไม่ได้  

ต่อให้มูป๋่อหลนุตาย ก็จะให้คุณนายตกอยู่ในอันตรายไม่ได้เดด็ขาด

หรูเสี่ยวนันเหยียบไปบนใบไม้แห้งในป่า มุ่งหน้าติดตามกลุ่มแสง 

ทีเ่ดีย๋วขาดเดีย๋วเชือ่มน้ันไป สุดท้ายข้างหน้าของนางก็ปรากฏบ่อน�า้โบราณ 
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บ่อหนึง่ มองผ่านๆ แล้วนางยังคดิว่าเป็นกองหินกองหนึง่ แต่พอเดนิเข้าไปใกล้ 

นางจงึพบว่าน่ันเป็นปากบ่อท่ีพังทลายแห่งหน่ึง

"คณุนายระวัง" เสวียนจีตั้ดสนิใจย่ืนมอืไปขวางหรเูสีย่วนนัไว้ ยับย้ัง

ไม่ให้อกีฝ่ายเดนิเข้าไปใกล้เกินไป

"วิญญาณของมูป๋่อหลนุอยู่ทีน่ี"่ หรเูสีย่วนันมองลงไปในบ่อน�า้ ข้างใน 

มดืมดิมองไม่เหน็อะไรเลย ยังมลีมเย็นพัดขึน้มาเป็นระลอก ต่อให้เป็นฤดรู้อน 

ลมนีก็้ยังท�าให้รูส้กึหนาววูบได้

เสวียนจี้มองดูบ่อน�้าแล้วรู้สึกล�าบากใจ ฟ้ามืดแล้ว ถึงแม้พวกเขา 

จะหาทีเ่จอ แต่กลบัไม่อาจลงไปในบ่อน�า้ได้ เขาเอ่ยกล่อมอกีฝ่าย "คณุนาย  

รอให้ฟ้าสว่างก่อนดีกว่า"

หรูเสี่ยวนันค่อนข้างไม่อยากยอมแพ้ กว่าจะตามมาจนถึงที่นี่ได ้

ไม่ง่ายนกั หากรอไปอกีหน่ึงคืน ยากจะรบัประกันได้ว่าหน่ึงคืนนีจ้ะเกิดเรือ่ง 

อะไรขึน้

ในตอนที่หรูเสี่ยวนันลังเลใจอยู่น้ีเอง หินก้อนหน่ึงข้างบ่อน�้าก็ดึง 

ความสนใจของนางไป นางย่อตัวลง ใช้มือลูบไปบนหินก้อนนัน้ ปัดดนิโคลน

และฝุน่ผงบนพ้ืนผวิออก "เสวียนจี ้ดูส ิน่ีอะไร"

เสวียนจี้ก้มลงมาดู "ดูเหมือน...จะสลักอักษรเอาไว้?" 

เขาดอูย่างละเอยีดอกีครัง้ก่อนจะเอ่ย "อกัษรประหลาดมาก ไม่เหมอืน

อกัษรในยุคปัจจบัุน"

หรเูสีย่วนันย่ิงมองอกัษรน้ันก็ย่ิงรูสึ้กคุน้ตา ถูกต้อง อกัษรทีท่�าให้นาง 

จ�าไม่ได้เสยีทีแบบนี.้..นอกจากแคว้นเย่ียซย่าแล้วก็ไม่มทีีอ่ืน่

หรเูสีย่วนนัเงยหน้าขึน้มองไปรอบด้าน หมูบ้่านเลก็ๆ ท่ีอยู่ไม่ไกลนัก 
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เริม่มแีสงไฟส่องสว่างแล้ว หากไม่มภีาพบรรยากาศตรงหน้า นางคงคดิว่า

ตวัเองยังอยู่ในแคว้นเย่ียซย่า

หรเูสีย่วนนัหยิบมอืถือออกมา ถ่ายรปูอกัษรบนก้อนหนิเอาไว้ แล้ว 

ส่งให้ชงิโม่เหยียน

ผ่านไปไม่กี่วินาที ชิงโม่เหยียนก็โทรศัพท์มา

"เสีย่วนัน" เสียงของชงิโม่เหยียนค่อนข้างกลดักลุม้อย่างเหน็ได้ชดั

"รปูท่ีข้าส่งไปเมือ่ครู ่ท่านเห็นหรอืยัง" หรเูสีย่วนนัถามอย่างร้อนใจ

"อืม"

"นั่นน่าจะเป็นอักษรของแคว้นเยี่ยซย่าใช่หรือไม่"

"ใช่"

หรเูสีย่วนันหัวใจเต้นรวั ราวกับมนัจะกระโดดออกมาจากปากนาง 

อยู่แล้ว

"หรอืว่านอกจากท่าน...ยังมคีนอืน่จากแคว้นเย่ียซย่ามาท่ีโลกน้ีเช่นกัน"

"ไม่รู้สิ" ค�าตอบของชิงโม่เหยียนสั้นมาก เขาชะงักไปหลายวินาที

ราวกับก�าลังลังเลใจ "ถ้ามีอันตราย เจ้ากลับมาก่อนดีกว่า อย่างไรเสีย 

เจ้าก็ท�าเตม็ท่ีแล้ว"

"ท�าแบบนัน้ได้อย่างไร" หรเูสีย่วนนัรวบรวมสต ิ "ข้าหามาจนถึงท่ีนี ่

แล้ว ท่านบอกข้ามา อักษรทีส่ลกับนหินก้อนเมือ่ครูน้ั่นคืออะไร"

สิ่งที่ตอบกลับนางมาคือการเงียบอีกครั้งของชิงโม่เหยียน

"ชงิโม่เหยียน?" หรเูสีย่วนนัสงัเกตได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างผิดปกติ 

"ท่านเป็นอะไรไป"

"ไม่มีอะไร" ปลายสายโทรศัพท์ชิงโม่เหยียนถอนหายใจหนึ่งที  
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"อักษรบนหินก้อนนั้นเลือนรางไปบ้าง ยากจะมองออกได้..."

"ท่านโกหก" ไม่รอให้ชงิโม่เหยียนพูดจนจบ หรเูสีย่วนันก็ตดับทค�าพูด 

ของเขาทันที "ชงิโม่เหยียน ท่านก�าลงัพูดโกหก"

ชิงโม่เหยียนหมดค�าพูด ถูกต้อง เขาก�าลังโกหก ตอนที่เขาได้รับ 

รูปก้อนหินท่ีนางส่งมา ในใจก็ไม่ค่อยสบายใจนัก อักษรบนหินก้อนน้ัน

ราวกับมดีไร้คม ขัดถูจนเขาไม่สบายไปท้ังตัว

"ชงิโม่เหยียน ท่านพูดความจรงิมา อกัษรทีส่ลกัอยู่บนก้อนหนิมนัคอื

อะไรกันแน่!" หรูเสี่ยวนันถามอย่างร้อนใจ "วิญญาณของมู่ป๋อหลุนอยู่ใน 

บ่อน�า้โบราณบ่อหนึง่ ข้ากับเสวียนจีจ้ะลงไปในบ่อ ถ้าท่านไม่บอกข้า ถ้าเจอ

อนัตราย..."

"ได้ ข้าจะบอกเจ้า" ชิงโม่เหยียนท่ีอยู่ไกลออกไปในบ้านโบราณ 

ลกุขึน้ยืน มองสท้ีองฟ้าท่ีมดืด�านอกหน้าต่าง แววตาล�า้ลกึ "บนหินก้อนน้ัน  

สลักอักษรไว้สามตัว"

"คืออะไร" หรูเสี่ยวนันเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ

ชงิโม่เหยียนเม้มปากเบาๆ แล้วพ่นค�าออกมาสามค�า "หรูเส่ียวนัน"

"อะไรนะ" หรูเสี่ยวนันไม่เข้าใจ "ท่านบอกมาสิ ข้าก�าลังฟังอยู่"

"ข้าบอกว่า อกัษรสามตัวท่ีสลกัไว้บนหินก้อนนัน้ก็คอื...หรูเสีย่วนัน"

ปลายสายทั้งสองฝั่งเงียบสนิทไปในทันที
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หรเูสีย่วนนัอยู่ตรงหน้าบ่อน�า้โบราณ นางยกมือขึน้ลบูหน้าผากตวัเอง 

อณุหภูมปิกต ิไม่ได้มไีข้ และน่ีไม่ใช่การฟังผดิ

หลังจากวางสายของชิงโม่เหยียนแล้ว นางก็ยืนเหม่อมองไปยัง 

ก้อนหินที่หน้าบ่อน�้าโบราณ จะอย่างไรนางก็ยังคิดไม่ตก บ่อน�้าโบราณ 

ของแคว้นเยีย่ซย่าเหตใุดจงึมาอยู่ทีน่ี่ได้ และบนก้อนหินยังสลกัชือ่ของนาง 

เอาไว้อกีด้วย

"คุณนาย พรุ่งน้ีค่อยมาใหม่เถอะครับ" เสวียนจี้พูดกล่อมอีกคร้ัง  

"รอฟ้าสว่างแล้วผมจะไปยมืเชอืกหรอืบนัไดไม้ในหมูบ้่านมาจงึค่อยลงไป

ในบ่อน�า้"

หรเูสีย่วนนัคดิสกัครู ่ รูสึ้กว่าส่ิงท่ีเขาพูดมีเหตผุลเช่นกัน กลางคืนเป็น 

ช่วงเวลาดทีีส่ดุทีพ่วกปีศาจจะออกอาละวาด หากในบ่อน�า้มขีองไม่สะอาด 

อะไรเหล่าน้ัน...อย่างไรมาในตอนกลางวันก็ปลอดภัยกว่ามาก

494
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หรูเสี่ยวนันตามเสวียนจี้กลับไปบนรถ

เสวียนจี้กว่าจะหาทางลูกรังท่ีสามารถขับรถไปใกล้บ่อน�้าโบราณ 

ได้ไม่ง่ายนัก ทั้งสองกินขนมปังเล็กน้อยรองท้องไปก่อน ตอนกลางคืน 

หรเูสีย่วนันนอนหลบัอยู่ในรถ

เสวียนจ้ีน่ังอยู่ในต�าแหน่งคนขับ ปืนพกถูกวางไว้ในทีท่ีม่อืสามารถ

เอือ้มถึงได้ เขาน่ังเงียบๆ เฝ้าอยู่ท้ังคืน

เช้าวันต่อมา เสวียนจี้เข้าไปในหมู่บ้าน ขอยืมบันไดไม้มาอันหนึ่ง

"คนในหมูบ้่านบอกว่าบ่อน�า้น้ีมมีานานมากแล้ว ไม่ลกึมาก แต่ข้างใน 

พังทลายหมดแล้ว" เมื่อเสวียนจี้มาถึงปากบ่อน�้าแล้วก็เอาบันไดพาดไว้ 

"คณุนาย ผมลงไปก่อนดีกว่า"

หรูเสี่ยวนันคิดสักครู่แล้วส่ายหน้า "พวกเราลงไปพร้อมกันดีกว่า  

นายไม่รูวิ้ชาเวทเสยีหน่อย"

เสวียนจี้จนใจ จ�าต้องรับค�าให้สองคนลงไปพร้อมกัน

บ่อน�า้ไม่ลกึจรงิๆ เสวียนจีถื้อไฟฉายส่องไปท่ัวทัง้บ่อได้อย่างง่ายดาย

หรเูสีย่วนันมาถึงก้นบ่อแล้วก็ย่อตัวลงลบูดนิข้างล่างน่ัน "อยู่ใต้นี"้

"ต้องขุดหรือ" เสวียนจี้เอ่ยถาม

"อืม"

เสวียนจี้จ�าต้องปีนขึ้นไปบนพื้นดินอีกครั้ง แล้วหยิบพลั่วเหล็กจาก 

ในกล่องเครือ่งมอืส�ารองมา

หรูเสี่ยวนันยืนแนบผนังบ่อน�้า มองดูเสวียนจี้เริ่มขุดดิน

ตอนแรกส่ิงท่ีขุดออกมาเป็นโคลน พอลึกลงไปก็เจอกับกองหนิ ขณะท่ี

เสวยีนจีเ้อามอืปัดฝุ่นดนิบนกองหนิ หรเูสีย่วนนัก็ตะโกนให้หยุดอย่างฉบัพลนั
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เสวียนจี้เห็นหรูเสี่ยวนันหยิบของบางอย่างออกมาจากในกองหิน 

แล้วถือมนัไว้ในมอืด้วยสหีน้าตกใจ

"คุณนายเจออะไรหรือ" เสวียนจี้ขยับเข้าไปหา

นัน่เป็นเงนิเหรยีญส�ารดิโบราณเหรยีญหนึง่ บนน้ันมรีอยสนิมเป็นดวงๆ 

ดกูร่อนบางแทบจะย่อยสลายอยู่แล้ว บนเหรยีญผกูพู่ห้อยเอาไว้ แต่เพราะ 

เวลาผ่านไปนานมาก พู่ห้อยจงึเปลีย่นเป็นสดี�าและเป่ือยยุ่ยแล้ว

หรเูสีย่วนนัถือเหรยีญส�ารดิน้ันขยับปากเปิดปิดอยู่นาน ชือ่ท่ีคุน้เคย

ชือ่หน่ึงตดิอยู่ท่ีคอของนาง นางจ�าได้ว่าในปีน้ันนางไปในคกุใหญ่ศาลต้าหลี ่

เพ่ือส่งเก๊ียวนึง่ให้ใครบางคน ตอนนัน้ในตวัเก๊ียวใส่เหรยีญส�ารดิเหรียญหนึง่ไว้

เป็นเหรยีญน�าโชค

"คณุนาย?" เสวยีนจีไ้ม่รูว่้าเหรยีญส�ารดิเหรยีญน้ีเป็นตวัแทนของอะไร 

แต่เขารูส้กึค่อนข้างเป็นห่วงหรเูสีย่วนนั "สหีน้าคุณนายไม่ดีเลย ไม่เป็นไร 

ใช่ไหมครบั"

หรูเสี่ยวนันก�ามือ เก็บเหรียญส�าริดไว้ในฝ่ามือ "ไม่...ไม่เป็นไร  

ขุดต่อไปเถอะ"

เสวียนจี้จึงขุดต่ออีกครั้ง ครั้งนี้เขาขุดลึกมาก สุดท้ายข้างล่าง 

ก็มองเห็นน�้าได้รางๆ

"เฮ้อ..." มีคนถอนใจเบาๆ

หรูเสี่ยวนันมองไปทางเสวียนจี้อย่างแปลกใจ "นายพูดอะไร"

เสวียนจี้ถูกนางถามจนงุนงง "ผมไม่ได้พูดอะไรเลย"

เสียงถอนใจดังขึ้นอีกครั้ง

หรูเสี่ยวนันตะลึงไป "ฉันได้ยินแล้ว เป็นวิญญาณของมู่ป๋อหลุน!"
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หรเูสีย่วนันหยิบยันต์แผ่นหน่ึงออกมาจากอกเสือ้ ใช้นิว้ชีกั้บนิว้กลาง

คบีไว้ แล้ววาดน้ิวสองทีไปบนนัน้

"เก็บ!"

ดวงไฟวิญญาณดวงหน่ึงค่อยๆ ผุดออกมาจากหลุมลึกที่เสวียนจี้ 

ขดุไว้

"ในท่ีสดุก็หาเจอแล้ว" หรเูสีย่วนันผ่อนลมหายใจยาว ย่ืนมอืไปก�าลงั 

จะเก็บดวงไฟวิญญาณ ทันใดนัน้ก็มเีงาคนเงาหนึง่ปรากฏข้ึนจากพ้ืนดิน  

ดบูางเบาล่องลอย มแีสงสว่างโปร่งใส ราวกับภาพเงาทีฉ่ายออกมาจาก

เครือ่งโปรเจก็เตอร์

เสวียนจี้รีบถอยหลัง ขวางหรูเสี่ยวนันเอาไว้ข้างหลัง

"เดีย๋วก่อน" หรเูส่ียวนันย่ืนมอืไปฉดุแขนของเสวยีนจี ้ พูดเสยีงสัน่เครอื 

ว่า "อย่ากลวัไปเลย เขาไม่ท�าร้ายพวกเราหรอก"

เสวียนจี้จ้องภาพเงาตรงหน้าอย่างระวังตัว

หรเูสีย่วนันเบกิตาโต จบัจ้องภาพตรงหน้านิง่งนั กลางดวงไฟวิญญาณ

โปร่งใส คนคนนั้นสวมชุดผู้ชายโบราณ ผมสยายยาวสีเงินขาวราวกับ 

หิมะแรกในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บ ขาวจนน่าตกใจ ดูแล้วเหมือนคนมี 

อายุสบิห้าสบิหกปีเท่าน้ัน ยังเป็นเดก็วัยรุน่ เขาก้มหน้าเลก็น้อยถอนหายใจ  

เสียงดูเลื่อนลอยและห่างไกล หรูเสี่ยวนันรู้สึกว่าเลือดท่ัวกายราวกับ 

จะแขง็ตวั ความทรงจ�าถูกลากไปยังสถานท่ีท่ีห่างไกลเหลือเกิน

อวี๋จิ้งฉี...

ท่านอ๋องน้อยอว๋ีจิ้งฉีที่เพราะคดีวิชามารท�าให้ถูกฮ่องเต้เนรเทศไป 

เมอืงองิโจว และภายหลงัหายตัวไปคนน้ันหรอื
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"เสีย่วนนั" เด็กหนุม่ผมสเีงินมองมาทีน่าง บนใบหน้าอ่อนเยาว์และ 

สง่างามน้ันเตม็ไปด้วยความสงบ

ถูกต้อง เป็นความสงบ

เขามองนางอย่างสงบ ยิ้มอย่างสงบ และถอนหายใจอย่างสงบ

เสยีงเรยีกเบาๆ ด้วยความจนใจเช่นเดยีวกับตอนทีเ่ขาอยู่ในคุกใหญ่ 

ของศาลต้าหลี่

"เสี่ยวนัน เอาเหรียญส�าริดคืนให้ข้า" เขายื่นมือมาหานาง

หรเูสีย่วนนัย่ืนมอืออกไปอย่างสัน่เทา แต่มอืของอว๋ีจิง้ฉกีลบัทะลผุ่าน 

มอืของนางไป เขาแตะตัวนางไม่ได้

อวีจ๋ิง้ฉก้ีมลงมองมอืของตัวเองแล้วย้ิมเศร้า "ข้าลมืไป ข้าตายไปแล้ว  

แตะตวัเจ้าไม่ได้อกีแล้ว"

หรเูสีย่วนันกว่าจะหาเสยีงของตัวเองเจอได้ไม่ง่ายนกั "...อว๋ีจิง้ฉ?ี"

"อืม"

"เป็นเจ้าจริงหรือ"

อวี๋จิ้งฉีฉีกยิ้ม "ใช่"

"เจ้า...เจ้าท�าไมถึง..." เดมินางอยากจะถามว่าท�าไมเจ้าถงึตาย แต่ 

ค�าพูดมาถึงรมิฝีปากกลบัหยุดไป

ตอนนี้มาพูดเรื่องนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว

อวี๋จิ้งฉีราวกับเดาได้ว่านางอยากจะถามอะไร

"เสี่ยวนันมาตามหาวิญญาณของข้าหรือ"

"วญิญาณของเจ้า?" หรเูสีย่วนันมองดูดวงไฟวิญญาณดวงนัน้ นัน่ 

ควรจะเป็นวิญญาณของมูป๋่อหลนุน่ีนา
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อวี๋จิ้งฉีมองตามสายตาของนางไปยังดวงไฟวิญญาณดวงนั้น

"เจ้ามาหามันหรือ"

หรูเสี่ยวนันไม่อยากโกหกเขา "คนสนิทคนหนึ่งของข้าเจอปัญหา 

เลก็น้อย ข้ามาช่วยเขาหาวิญญาณกลบัไป แต่วิญญาณของเขามาอยู่ทีเ่จ้า 

ได้อย่างไร"

อวี๋จิ้งฉียกมือขึ้นมา ดวงไฟวิญญาณก็มาอยู่บนมือของเขา

"เจ้าหมายถึงสิ่งน้ีหรือ วิญญาณน้ีไม่ไหวแล้ว ข้าเห็นมันล่องลอย 

อย่างไร้จดุหมาย ดังน้ันจงึเก็บมนัเอาไว้ เจ้าอยากช่วยเขาหรือ น่าเสียดาย 

มนัสายไปแล้ว"

"สายไปแล้วหรอื" หรเูส่ียวนันแสดงสีหน้าเสยีใจ "แต่ต่อให้สายไปแล้ว 

ข้าก็จะพาเขากลบัไป"

"วิญญาณของเขาไม่ครบสมบูรณ์แล้ว ต่อให้เจ้าพามันกลับไป 

คนที่เจ้าอยากจะช่วยก็ไม่ฟ้ืนขึ้นมาหรอก"

อว๋ีจิ้งฉีเห็นท่าทางผิดหวังของหรูเสี่ยวนันแล้วก็ย้ิมออกมาทันใด  

"แต่ว่าข้าช่วยเจ้าได้"

"เจ้า?"

"ข้าจะเอาวิญญาณของข้าให้เขายืม"

"แต่ถ้าท�าแบบนีเ้จ้าก็จะ..." อว๋ีจิง้ฉตีอนนีอ้ยู่ในสภาพวิญญาณ หาก

เอาวิญญาณให้คนอืน่ไปอีก เช่นนัน้เขาก็ไม่เหลอือะไรแล้วจริงๆ

"เสี่ยวนัน เจ้าเป็นห่วงข้าหรือ" อว๋ีจิ้งฉียืนสงบอยู่ตรงน้ัน มุมปาก 

มรีอยย้ิมบางๆ อยู่ตลอด "ตอนทีข้่าตาย คนเดียวท่ีข้าคดิถงึก็คอืเจ้า ยันต์ 

ทีเ่จ้ามอบให้ข้า...ข้าไม่เคยคิดจะฉกีมนั เพราะข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นห่วง"
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ร่างของอว๋ีจิ้งฉีเปล่งแสงจางๆ ออกมา และค่อยๆ หลอมรวมกับ 

ดวงไฟวิญญาณ

หรเูสีย่วนันร้อนใจมาก "อว๋ีจิง้ฉ!ี เจ้าท�าแบบนีจ้ะสลายหายไปได้นะ"

เพ่ิงสิน้เสยีงพูด ร่างของอว๋ีจิง้ฉไีด้สลายเป็นเศษประกายแสงไปแล้ว 

และเหมอืนมสีมัผสับางอย่างแตะลงบนหน้าผากของนาง

หรูเสี่ยวนันเหมือนจะได้ยินเสียงหัวเราะของอวี๋จิ้งฉีรางๆ

"เหรยีญส�ารดิของข้าฝากไว้ท่ีเจ้าก่อนนะ วันหน้าอย่าลืมคนืให้ข้า..."

ดวงไฟวิญญาณลอยเข้ามาในมอืของนาง เทยีบกับตอนท่ีนางเพ่ิงพบ 

มนัแล้ว มนัมคีวามสว่างเพ่ิมขึน้



81

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

หรเูสีย่วนันใช้ยันต์เก็บวิญญาณของมูป๋่อหลนุไว้อย่างดแีล้วใส่ไว้ใน

กระเป๋า

เสวียนจี้ประคองหรูเสี่ยวนันปีนออกจากบ่อน�้าโบราณ จากนั้น 

เอาบันไดไม้คืนให้คนในหมู่บ้าน

ตอนกลบัมา เขาเหน็หรเูสีย่วนันก�าลงัก้มหน้าก้มตาโยนหนิถมบ่อ

"คณุนาย ให้ผมท�าเองเถอะ" เสวียนจีไ้ม่ถามอะไรก็เดนิเข้ามาช่วยเหลอื

นางทนัที

"ฉันอยากจะถมปิดบ่อ" หรูเสี่ยวนันอธิบายเสียงเบา ในบ่อยังมี 

โครงกระดกูของอว๋ีจิง้ฉีฝังอยู่ นางไม่อยากให้คนอืน่มารบกวนเขาอกี วนัหน้า 

รอให้มโีอกาส นางต้องมาเอาโครงกระดูกของเขาออกมาเพ่ือเอาไปฝังอย่างดี

แน่นอน

ตอนรถยนต์กลบัมาทีท่างหลวง เป็นช่วงเวลาพลบค�า่ของวนัต่อมา

495
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แล้ว หรเูสีย่วนนัคยุโทรศัพท์กับชงิโม่เหยียนอย่างเรยีบง่าย บอกว่าตวัเอง 

หาวิญญาณของมู่ป๋อหลุนเจอแล้ว แต่นางไม่ได้เล่าเร่ืองอวี๋จิ้งฉีออกมา 

สักค�า สิ่งท่ีท�าให้นางประหลาดใจก็คือ ชิงโม่เหยียนไม่ได้ถามอะไรมาก  

เพียงแค่พูดกับนางไม่ก่ีประโยคก็ให้นางเอาโทรศัพท์ให้เสวียนจ้ี

ดวงอาทิตย์ค่อยๆ คล้อยไปทางตะวันตก หรูเส่ียวนันขดตัวอยู่บน 

ที่นั่งด้านหลังนอนสัปหงก

เสวียนจีไ้ม่ได้นอนท้ังคนื ตอนเริม่ขบัรถรูส้กึง่วง ดงันัน้จงึขอหรเูสีย่วนนั

ออกไปสบูบหุรีเ่พ่ือให้ร่างกายต่ืนตัวข้ึน

หรเูสีย่วนันก�าลงันอนหลบัสบาย ทันใดนัน้เสยีงของเสวียนจีก็้ดงัข้ึน

ทีข้่างหู

"คุณนาย! รีบตื่นเร็วเข้า ข้างหลัง..."

หรูเสี่ยวนันเพ่ิงลืมตาข้ึน ตัวรถก็สะเทือนอย่างแรงในทันที นาง 

รีบยื่นมือไปจับมือจับบนหน้าต่างรถเอาไว้

"เกิดอะไรขึ้น!" หรูเสี่ยวนันพูดอย่างตื่นตระหนก

"น่าจะเป็นคนของสกุลมู"่ เสวียนจีจ้บัพวงมาลยัด้วยความสงบนิง่

หรเูสีย่วนนัในตอนน้ีจงึสงัเกตเหน็ว่าพวกเขาออกมาจากทางหลวง 

ขบัเข้ามาบนทางลูกรงัทีไ่ม่สะดุดตาด้านข้าง

"ผมก็ไม่รูว่้าเกดิอะไรขึน้ จู่ๆ  ผมก็บงัคบัรถไม่ได้ รถหันไปทางอืน่เอง" 

เสวียนจีอ้ธิบาย

"เป็นค่ายกล" หรเูส่ียวนันหันมองไปท่ีทางหลวง บนผวิถนนมแีสงจางๆ 

ของมนตร์เปล่งประกายรางๆ

ให้ตายส ิ เมือ่ครูน่างไม่ควรนอนหลบัเลย เสวียนจีไ้ม่รู้วชิาเวท เขา 
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ไม่มทีางมองเห็นแสงจากค่ายกล

มรีถยนต์สดี�าสองคนัตามตดิข้างหลงัรถของพวกเขา หันหวัรถมาตาม

ทางลกูรงัเช่นกัน

"ดูท่าพวกเขาคงวางแผนไว้แล้ว ทางเส้นนี้ตรงไปยังเหมืองหินร้าง 

แห่งหนึ่ง" เสวียนจี้หมุนพวงมาลัยไปทางหนึ่งอย่างฉับพลัน ท�าให้เกิด 

รอยล้อรถเป็นรปูตัว 'S' บนถนนลกูรงั

เสียงโลหะพุ่งเข้าใส่ด้านหลังรถดังเปรี้ยงปร้าง

"ไม่ใช่มั้ง นี่ถึงกับยิงกันจริงหรือ!" หรูเสี่ยวนันกุมหัวขดตัวเอาไว้

เสวียนจีเ้หยียบคลตัช์จนมดิ รถยนต์เร่งความเรว็ข้ึนทันท ีแต่ลกูปืน 

ข้างหลงัยังคงพุ่งมากลางอากาศ ตกกระทบบนพ้ืนถนนหลงัล้อรถของพวกเขา 

ท�าให้เกิดประกายไฟสทีองขึน้ไม่หยุด

"คุณนายเก็บวิญญาณของมู่ป๋อหลุนไว้ให้ดี" เสวียนจี้พูดเตือน  

"ข้างหน้าอกีหนึง่ร้อยเมตรมทีางเลีย้วหกัศอก ผมจะให้คุณนายลงรถทีน่ั่น 

คณุนายหลบอยู่ในเหมอืงร้าง พวกเขาจะตามรถของผม หลังจากคณุนาย

ลงรถแล้วโทรหานายท่าน เขาจะส่งคนมารบัคุณนายเอง..."

หรูเสี่ยวนันกุมหัว ตัวรถเลี้ยวไปทางขวาอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก 

มีแรงเฉื่อย ท�าให้นางชนเข้ากับประตูรถทางด้านซ้าย

"ฉนัไม่หนไีปคนเดยีวหรอก" หรเูสีย่วนันส่งเสยีงร้องเจบ็ปวดทีหนึง่ 

"พวกเขาต้องฆ่านายแน่นอน"

"จบัไว้ให้แน่น" เสวียนจียั้งไม่ทนัพูดกล่อมนางอกีครัง้ รถก็กลบัมาว่ิง

ทางตรงแล้วพุ่งทะยานไปข้างหน้า

เพ่ิงสิ้นเสียงพูดของเขาก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นมาจากข้างหลังรถ 
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ของพวกเขา เปลวไฟพวยพุ่งข้ึนฟ้า พร้อมกับกลุม่ควันจ�านวนมหาศาล

หรูเสี่ยวนันยื่นหัวมองไปข้างนอกผ่านกระจกหลัง รถคันหนึ่งก�าลัง

ตามตดิหลงัรถของพวกเขา ใกล้จนเหมอืนจะชนอยู่แล้ว

"จะชนแล้ว!" หรูเสี่ยวนันตะโกนขึ้นด้วยความตกใจ

ในตอนน้ีเอง บนทางหลวงข้างหน้ามทีางเลีย้วหกัศอก ขาขวาของ

เสวียนจีเ้หยียบสลบัระหว่างคลัตช์กับเบรก ท�าให้ตวัรถหยุดขวางกลางถนน 

ก่อนจะถึงทางโค้ง

รถทีต่ามหลงัพวกเขาหลบไม่ทัน พุ่งออกทางลกูรัง และพลิกคว�า่ลง

ข้างทาง

หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวแอบยกน้ิวให้กับฝีมือการขับรถของเสวียนจี้ 

มน่ิาเล่าชงิโม่เหยียนจงึมกัจะให้เสวียนจีข้บัรถให้พวกเขา ทีแ่ท้เจ้าหมอนี ่

มคีวามสามารถจริงๆ

"ยังเหลือรถอีกคัน" หรูเสี่ยวนันมองไปข้างหลังอีกครั้ง "พวกเขา 

รูไ้ด้ยังไงว่าพวกเราหาวิญญาณของมูป๋่อหลนุเจอแล้ว"

เสวียนจีจ้้องท่ีกระจกมองหลงัอยู่บ่อยครัง้ "พวกเขาอาจจะไม่รูก็้ได้"

หรูเสี่ยวนันกัดริมฝีปาก นางดูเหมือนจะพอเข้าใจแล้ว

หากเรือ่งเหล่าน้ีเป็นเหมอืนท่ีชงิโม่เหยียนคาดการณ์ไว้ ว่าเป็นมูซ่ือ่อว่ี 

ของสกุลมูเ่ป็นคนวางแผน เช่นนัน้เขาคงจะใช้ความสามารถทัง้หมดท�าให้

มูป๋่อหลนุน้องชายของเขาไปสูค่วามตาย

หรเูสีย่วนนักุมกระเป๋าของตวัเองไว้แน่น ในนัน้มยัีนต์ท่ีเก็บวิญญาณ

ของมูป๋่อหลนุเอาไว้ จะท�าให้มนัเสียหายไม่ได้ ตอนนีม้นัไม่ได้มแีค่วิญญาณ 

ของมูป๋่อหลนุเท่านัน้ ข้างในยังมีอว๋ีจิง้ฉีอกีด้วย...ตอนอยู่แคว้นเย่ียซย่า อว๋ีจิง้ฉี
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อายุยังน้อยก็กลายเป็นเครื่องสังเวยของการต่อสู้ในราชวงศ์ นางจะให้

วิญญาณของเขาสลายไปแบบนีอ้กีครัง้ไม่ได้เด็ดขาด

รถข้างหลังชนเข้ามาทันใด ท�าให้รถของพวกหรเูสีย่วนนัเสยีการทรงตวั 

ตวัรถหมนุเคว้งอยู่บนทางลกูรงั แล้วขวางอยู่กลางทางน้ัน

"คุณนายก้มหัว!" เสียงของเสวียนจี้ดังขึ้นข้างหู

หรเูสีย่วนันก้มหวัลงทันท ีกระจกหน้าต่างรถเหนอืหัวแตกเป็นเสีย่ง 

ตกกระจายลงบนหัวของนาง

เนือ่งจากรถข้างหลงัพุ่งเข้าชนด้วยความเรว็สงู ท�าให้รถของพวกเขา

พลกิคว�า่หลายตลบก่อนจะหยุด ชิน้ส่วนรถหลดุกระจายเต็มพ้ืน

หรูเสี่ยวนันกรีดร้อง ร่างถูกบีบติดอยู่ในช่องว่างใต้ท่ีน่ัง จนกระทั่ง 

ทกุอย่างกลบัมาสงบน่ิง หรเูสีย่วนันจงึเงยหน้าขึน้มา

รถพลิกคว�่ากลับมา นางชนเข้ากับเบาะนั่ง

"เสวียนจี?้" หรเูสีย่วนันลองเรยีกดู แต่ไม่มเีสยีงใดตอบกลบันางมา

"เสวียนจี ้นายเป็นยังไงบ้าง!" หรเูสีย่วนันมองไปท่ีทีน่ัง่คนขบัผ่านทาง 

ช่องว่าง ร่างของเสวียนจีเ้อยีงไปข้างหน่ึง บนหน้าผากเตม็ไปด้วยเลือด

หรเูสีย่วนนัหวัใจกระตกุ นางอยากจะปีนออกมาทางหน้าต่างรถ แต่ 

รถพลกิตะแคงอยู่บนพ้ืน เหลอืท่ีว่างให้นางน้อยเกินไป นางมดุออกมาไม่ได้

"ยังคดิจะหนไีปไหนอกี" หรเูสีย่วนนัได้ยินเสยีงชายแปลกหน้าคนหน่ึง 

ดงัข้ึนไม่ไกล

"คิดไม่ถึงเลยว่าคนขับรถนี่จะน่าสนใจอยู่บ้าง"

หรูเสี่ยวนันมองออกไปผ่านกระจกหน้าต่างรถที่แตก เห็นเพียง 

ตรงหน้ามผีูช้ายสองคนลงจากรถมา แล้วเดนิเข้ามาหาด้วยจดุประสงค์ไม่ดี  
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หรเูสีย่วนันขบกราม ย่ืนมอืไปทีอ่กเสือ้และหยิบยันต์แผ่นหน่ึงออกมา

เพียงช่ัวครู่ ค�าสาปสังหารก็ปรากฏขึ้นในสมองของนาง แม้แต ่

ตวันางเองก็ยังไม่กล้าเชือ่ ในเวลาเช่นนี ้นางกลบัสงบนิง่ได้เพียงนี้

หากเปลีย่นเป็นสถานการณ์อืน่ หรเูสีย่วนันไม่มทีางคิดถึงค�าสาปสงัหาร

แบบนีเ้ดด็ขาด ท่ีปู่สอนวิชาเวทให้นาง ไม่ได้ต้องการให้นางมาฆ่าคน แต่ 

ตอนนีน้างกลบัเลอืกโดยไม่ลงัเล นางต้องปกป้องวญิญาณของอวีจ๋ิง้ฉกีบั 

มูป๋่อหลนุ ยังมเีสวียนจีท่ี้อยู่ในรถอกีด้วย นางไม่อยากสญูเสยีคนข้างกายไป

อกีแล้ว กว่าจะมทีกุอย่างน้ีไม่ง่ายนัก

ชายสองคนเดินเข้ามาใกล้ หรเูสีย่วนนัเหน็หนึง่ในพวกเขาในมอืถือ

ถังน�า้มนัขนาดเลก็ถังหนึง่เอาไว้

พวกเขาคิดจะ...เผารถหรือ

หรเูสีย่วนันคบียันต์ไว้ระหว่างนิว้ วนิาทีท่ีจะร่ายมนตร์ นางก็ได้ยิน

เสียงปืนหนึ่งนัดจากฝั่งที่นั่งคนขับ

ปัง!

เสียงดังชัดเจนอย่างมาก

ชายที่ถือถังน�้ามันเดินตรงเข้ามาติดไฟลุกพ่ึบในทันที รวมถึง 

เพื่อนของเขาก็โดนลูกหลงเข้าไปด้วย

แรงโหมราวพายุใหญ่โจมตมีาจากรอบด้าน สองคนตรงหน้าถูกระเบดิ

จนชิน้ส่วนกระจดักระจาย

ในส่วนที่นั่งคนขับ เสวียนจี้เงยหน้าขึ้นและยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์
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นอกหน้าต่างรถ ทะเลเพลิงปรากฏเต็มสองตาของหรูเสี่ยวนัน

หรเูสีย่วนันพยายามเบือนหน้าไปทางอ่ืน อยากจะหลบไอความร้อน

ข้างนอก ในเวลาน้ีเองก็ได้ยินเสยีงไซเรนรถต�ารวจดังข้ึนรางๆ

เสวียนจีใ้นตอนนีเ้ตะเปิดประตฝ่ัูงคนขบัออกมาแล้ว เขาคดิจะเปิด

ประตดู้านหลงัเพ่ือช่วยนาง แต่เขาลองอยู่หลายคร้ังก็ไม่ส�าเร็จ

เสียงรถต�ารวจใกล้เข้ามายิ่งขึ้น

"นายท่านมาแล้ว ยังมพ่ีีชายผมด้วย" เสวียนจีต้ะโกนบอกหรเูสีย่วนัน 

ทีต่ดิอยู่ในรถ "คุณนายไม่ต้องกลวั พวกเขาจะมาถึงแล้ว"

หรูเสี่ยวนันในตอนนี้จึงนึกถึงค�าที่เสวียนจี้เคยพูดไว้ พ่ีชายสองคน 

ของเขาเป็นต�ารวจอยู่ในต�าบล

ในต�าบลเล็กๆ น้ี ชาวบ้านท้ังหมดมีการย้ายถ่ินน้อยมาก และชาวบ้าน 

ทีย้่ายมาจากนอกพ้ืนทีก็่มไีม่มากนัก ไม่เหมอืนกับพ้ืนท่ีอืน่ ดงันัน้แม้แต่

496



88

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 6

ต�ารวจของที่นั่นก็ล้วนเป็นชาวบ้านในท้องท่ีเช่นกัน หากมีเจ้าหน้าท่ี

คนนอกพ้ืนที่เข้ามาที่นี่ย่อมยากที่จะมีท่ียืนได้ ปกติเพียงไม่ก่ีเดือนก็จะ 

ขอย้ายออกไปเอง

รถต�ารวจสีคั่นเคลือ่นจากไกลเข้ามาใกล้ หรเูสีย่วนนัได้ยินเสวยีนจี้

ตะโกนว่า "นายท่าน"

จากนั้นหรูเสี่ยวนันก็เห็นเงาร่างที่คุ้นตานางที่สุด

"ฉันเอง" ชิงโม่เหยียนมาถึงหน้าประตูรถและใช้เท้ายันลงไปหน่ึงที 

ประตรูถก็เปลีย่นรปู

พอเปิดประตูรถ ควันหนาทึบข้างนอกก็ลอยเข้ามา หรูเสี่ยวนัน 

ส�าลักควันจนไอไม่หยุด

ชงิโม่เหยียนย่ืนมอืไปคว้าหัวไหล่ของนาง แล้วดงึตวันางออกมาจากรถ

"บาดเจ็บหรือไม่ เจ็บที่ใดบ้าง" ชิงโม่เหยียนส�ารวจตัวนางตั้งแต ่

บนลงล่างหนึ่งรอบอย่างรวดเร็ว

หรูเสี่ยวนันจะสนใจเรื่องเหล่าน้ีได้อย่างไร นางส่ายหน้าอย่างแรง 

"ไม่...ข้าไม่เป็นไร เสวียนจีไ้ด้รบับาดเจบ็ หัวของเขามเีลอืดไหล"

ตอนที่ชิงโม่เหยียนอุ้มนางขึ้นมาก็มองไปที่เสวียนจี้แวบหนึ่ง

เสวยีนจีไ้ม่ได้สนใจหัวของตวัเองท่ีมีเลอืดไหล ก�าลงัพูดคุยกบัต�ารวจ

หลายนายอยู่

หรเูสีย่วนนัแอบดึงชายเสือ้ของเขา พูดเตือนเขาเสียงเบาว่า "บนตวั

เสวียนจีย้งัพกปืนด้วย...จะเป็นอะไรหรอืไม่"

สีหน้าของชิงโม่เหยียนค่อนข้างเย็นชา "ห่วงตัวเจ้าเองก่อนเถอะ"

เขาอุ้มนางเดินผ่านกลุ่มคน มาถึงตรงหน้ารถต�ารวจคันหนึ่งและ 
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ยัดนางเข้าไปในรถ จากนั้นก็ปิดประตูรถแล้วหมุนตัวเดินจากไป

"ท่านจะไปที่ใด" หรูเสี่ยวนันเรียกเขาผ่านหน้าต่างรถกั้น

ชิงโม่เหยียนไม่ได้ตอบ แต่เดินผ่านกลุ่มคนไปอีกคร้ังอย่างเงียบๆ  

มาถึงตรงหน้าชายแปลกหน้าสามคนทีถู่กต�ารวจจับตวัไว้

ก่อนหน้านี้รถท่ีไล่ตามรถของพวกหรูเสี่ยวนันมีทั้งหมดสองคัน  

รถคนัทีพ่ลกิคว�า่ข้างทางก่อนหน้านีก็้ถูกต�ารวจรวบตวัไว้แล้ว

ผูช้ายสามคนก�าลงัถูกต�ารวจสอบสวน ทนัใดน้ันพวกเขาก็มองเหน็ 

ชงิโม่เหยียนเดนิเข้ามา หน่ึงในน้ันแสร้งท�าเป็นตกใจ 

"คุณชิง?!"

พ่ีชายคนโตของเสวียนจี้สวมชุดต�ารวจ มองมาทางชิงโม่เหยียน  

"เมือ่ครูเ่ป็นพวกเขาท่ีพยายามจะปล้นชงิตวัคณุนายของคุณระหว่างทางครับ"

"ไม่ๆๆ ท้ังหมดเป็นความเข้าใจผิด!" ชายสามคนตรงหน้ารีบร้องขอ 

ความเป็นธรรม "พวกเราเมื่อครู่ก�าลังไล่ตามคนในตระกูลท่ีท�าความผิด 

คนหน่ึง นายน้อยใหญ่ให้พวกเราน�าตวัคนกลบัไป ใครจะรูว่้าไล่ตามมาถึงทีน่ี่

แก๊สจะระเบิด...พวกเราไม่รู้จริงๆ ว่าน่ันเป็นคุณนายของคุณ อีกอย่าง 

ตระกูลของพวกเราก็มคีวามสมัพันธ์อันดีกับคุณ เป็นไปได้อย่างไรทีจ่ะ..."

พูดเรื่องถังน�้ามันเป็นแก๊สระเบิดหรือ ค�าอธิบายนี้ช่างดีเหลือเกิน

ชิงโม่เหยียนพับแขนเสื้อของเสื้อคอจีน ใต้แขนเส้ือสีน�้าเงินเข้ม 

มรีอยลวดลายปลาแหวกว่าย ท่าทางมสีง่าราศีแฝงกลิน่อายบณัฑติ

ตอนเขาก้าวยาวๆ เข้ามา เสวียนจีก้�าลงัให้คนด้านข้างช่วยท�าแผล 

บนหัวให้ พอเห็นสีหน้าของชิงโม่เหยียน เขาก็ดึงตัวพ่ีชายคนโตของเขา 

จากข้างหลงัให้ออกมาจากตรงนัน้ในทันที
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ชงิโม่เหยยีนหนัหลังให้รถต�ารวจ หรเูสีย่วนนัมองไม่เหน็ใบหน้าของเขา 

ภายหลงันางได้ฟังเสวียนจีเ้ล่าให้นางฟังว่า 'ตอนนัน้ท่าทางของนายท่าน

เหมอืนกับสตัว์ป่าตวัหน่ึง สตัว์ป่าทีเ่ต็มไปด้วยความโกรธ...'

ทว่าในสภาพความโกรธเกรีย้วเช่นนี ้มมุปากของชงิโม่เหยียนกลบั 

มรีอยย้ิม เป็นรอยย้ิมท่ีท�าให้คนเห็นแล้วหวัใจเย็นวาบ

ชิงโม่เหยียนเดินไปหาผู้ชายสกุลมูส่ามคนน้ัน ปล่อยหมัดใส่หน้า 

คนคนหนึง่ ไม่รูว่้าเขาใช้แรงมากเท่าใด คนคนนัน้ถูกเขาต่อยแล้วก็หมดสต ิ

ล้มลงบนพ้ืนทนัที

จากนั้นชิงโม่เหยียนก็หันไปต่อยคนที่สองล้มลงอีก คนคนนั้นก็ 

หมดสติไปเช่นกัน

คนท่ีสามไม่ได้โชคดอีย่างนัน้ เขาถอยหลงัไปหลายก้าวและพยายาม 

พูดอธิบาย "คณุชงิ พวกเราเป็นคนของสกุลมู ่คุณอย่าเข้าใจผิดเดด็ขาด"

เขาไม่พูดถงึเรือ่งน้ีก็ยังด ี เพราะค�าพูดประโยคน้ีจดุเปลวไฟในดวงตา 

ของชงิโม่เหยียนทนัที

เสวียนจี้กับพ่ีชายคนโตของเขา ยังมีต�ารวจนายอื่นยืนอยู่ตรงนั้น  

ต่างตกตะลึงไปชั่วขณะ

ชงิโม่เหยียนบบีคอคนคนนัน้ด้วยมอืเดียว แล้วยกตวัอกีฝ่ายลอยข้ึน

จากพ้ืน

คนคนนั้นหายใจไม่ออก มีเพียงปลายเท้าท่ีพอจะแตะพ้ืนได้บ้าง  

สองมอืของเขาจบัไปทีแ่ขนของชงิโม่เหยียน คดิจะแกะมอืของอกีฝ่ายออก  

แต่เขาใช้แรงทัง้หมดทีม่แีล้วก็ยังท�าให้มอืข้างนัน้ของชงิโม่เหยียนขยับไม่ได้

แม้แต่น้อย
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ชิงโม่เหยียนปล่อยหมัดไป ต่อยจนอีกฝ่ายกระอักเลือดออกมา

หรเูสีย่วนันนัง่อยู่ในรถต�ารวจ นางเห็นแค่เพียงพวกเสวียนจีล้้อมตวั

ชงิโม่เหยียน แต่ละคนยืนอึง้เหมอืนท่อนไม้

ท่ามกลางกลุ่มคนมีเสียงผู้ชายร้องโอดครวญอยู่บ่อยครั้ง

เกิดอะไรขึ้น

หรเูสีย่วนันพยายามยืดคอมองอยู่นานก็ไม่เหน็เหตกุารณ์อะไร นางจงึ

เปิดประตรูถออกไปด ูแต่เพ่ิงก้าวเท้าก็รูส้กึเจบ็ขา ตอนก้มหน้าลงจงึพบว่า

ตอนท่ีรถพลิกคว�่าเมื่อครู่บนขาถูกเศษกระจกกรีดเป็นแผล ตอนนี้มีเลือด 

ไหลออกมา สองขาดูแล้วอาบไปด้วยเลอืด น่าตกใจอย่างมาก

ไม่ช้าผู ้ชายที่ถูกชิงโม่เหยียนต่อยคนน้ันก็สิ้นเสียง ลมหายใจ 

อ่อนระทวย แม้แต่แววตาก็เริ่มเลื่อนลอย

เสวียนจีล้อบกลนืน�า้ลาย เข้าไปกระซบิพูดว่า "ถ้ายังต่อยเขาอกี...

คงจะตายแน่นอนครบั"

ดูสภาพแล้ว หากยังไม่หยุด ไม่ช้าต้องมีคนตายจริงๆ

ชงิโม่เหยียนยืนน่ิงไม่ขยับ ในมอืยกตวัคนคนนีร้าวกับยกผ้าขาดชิน้หน่ึง 

ไม่กินแรงเขาแม้แต่น้อย

พ่ีชายคนโตของเสวียนจี้จ�าต้องเข้าไปจับแขนของชิงโม่เหยียน  

"พอเถอะครับ ที่เหลือมอบให้พวกเราจัดการ"

ชงิโม่เหยียนเม้มมมุปากแน่น จ้องตรงไปยังผูช้ายท่ีถูกยกอยู่ในมอื  

ในดวงตาเต็มไปด้วยสีเลือด คนที่ปกติดูสุภาพไม่ใส่ใจอะไร ตอนนี้กลับ

เหมอืนเปลีย่นเป็นคนละคน เขาถอดเปลอืกจอมปลอมท้ังหมด เผยให้เห็น 

อกีด้านหนึง่ของความโหดร้ายภายในใจ
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แม้แต่พ่ีชายคนโตของเสวียนจียั้งรูส้กึเหมอืนเห็นภาพลวงตา ตอนที่

สายตาของชงิโม่เหยียนเบนมาท่ีเขา ด้วยจติใต้ส�านึกเขาถึงกับปล่อยแขน

ของชิงโม่เหยียนทันที อย่าว่าแต่เขาเลย แม้แต่คนข้างหลังเขาเหล่านั้น  

ต่างพากันรู้สึกเหมือนเห็นภาพลวงตา ราวกับว่าไม่ว่าใครเข้าไปขัดขวาง 

ก็จะถูกชิงโม่เหยียนเห็นเป็นศัตรูกระนั้น ไม่แน่ว่าอาจจะถูกต่อยหน่ึงยก

เพราะเหตนุีก็้ได้

มองดคูนสกุลมูส่ามคนตรงหน้าแล้ว หวัใจของทุกคนเหมอืนจมลงไปใน

น�า้เย็นเฉยีบ อีกด้านหน่ึงของคณุชงิช่างโหดร้ายจนท�าให้คนขนหวัลกุได้เลย 

ทเีดยีว

ในขณะทีท่กุคนก�าลงัลงัเลใจ ไม่รูว่้าควรจะเกลีย้กล่อมอย่างใดนัน้  

ก็มเีสยีงร้องตกใจเบาๆ ของผูห้ญิงดังมาจากข้างหลงั

เสวียนจีหั้นหน้าไปก่อนคนแรก เหน็หรเูสีย่วนนัยืนอยู่ข้างรถต�ารวจ 

ก้มลงมองสองขาของตวัเอง เลือดเปียกชุม่กระโปรง เพราะไม่รูว่้าขาของนาง

บาดเจบ็หนักเพียงใด ดังน้ันมองผวิเผนิแล้วจงึท�าให้รูส้กึตกใจเป็นห่วง

"นายท่าน คณุนายได้รบับาดเจบ็!" เสวียนจีส่้งเสยีงตะโกนประโยคหน่ึง

ชงิโม่เหยียนจงึโยนผู้ชายท่ีบบีคออยู่ในมอืลง และหมนุตัวเดินไปทาง 

หรเูสีย่วนันทันที

ผู้ชายที่ถูกต่อยล้มลงบนพ้ืน พยายามใช้แรงสุดท้ายท่ีมีขยับตัว  

อยากจะหลบจาก 'ปีศาจร้าย' ตรงหน้าคนนี้

เป็นปีศาจร้ายจริงๆ แค่มือเปล่าก็ต่อยคนจนเป็นแบบนี้ได้แล้ว... 

เจ้าหมอนี่เป็นจอมเวทเสียที่ไหน ก�าปั้นแข็งยิ่งกว่าก้อนหินเสียอีก
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รถของสกุลมู่จอดอยู่ข้างทาง ภายในรถไม่ได้เปิดไฟสว่าง มู่ซื่ออวี่ 

นั่งอยู่ในความมืด มีเพียงกระจกแว่นตาของเขาท่ีสะท้อนแสงขาวอยู่ใน

ความมดืน้ัน

เสยีงมอืถือดงัขึน้ เขาหยิบมอืถือออกมา มอืถือเครือ่งนีค้อืเครือ่งทีเ่ขา

เปลีย่นใหม่ แม้แต่ซมิมอืถือกเ็ป็นของใหม่ เขาเอามอืถือแนบข้างหูแล้วฟัง

อย่างเงยีบๆ

"คนของพวกเราท�าพลาดครับ คุณนายของคุณชิงปลอดภัยดี..."

มู่ซ่ืออว่ีก้มหน้าลงเล็กน้อย แสงขาวบนกระจกแว่นหายไปแล้ว  

จมอยู่ในความมืดทั้งหมด

"คนของพวกเราล่ะ" เขาเอ่ยถามเสียงเบา

"ตายไปสองคน ที่เหลือสามคนถูกจับ"

มู่ซื่ออวี่นิ่งเงียบไป

497
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ปลายสายอกีฝ่ังมเีสยีงถามอย่างไม่สบายใจของลกูน้องดงัลอยมา 

"ตอนน้ีพวกเราท�ายังไงต่อดีครบั"

"เรือ่งของพวกเขานายไม่ต้องยุ่งแล้ว ฉนัมแีผนอืน่" เสยีงของมู่ซือ่อว่ี

ฟังแล้วยังคงสงบนิ่ง แต่หากตอนน้ีมีคนนั่งอยู่ในรถ ต้องเห็นแน่นอนว่า 

มอืทีกุ่มมอืถือของมูซ่ือ่อวีก่ระตุกไม่หยุด

"นายรบีจดัคนไปทีศ่าลบรรพชน เปลีย่นคนทีน่ั่นเป็นคนของพวกเรา 

แล้วเอาม้วนกระดาษมนตร์ปลกุสีส่ตัว์เทพไป เริม่พิธีปลุกอย่างลับๆ..."

จบการสนทนาแล้ว มูซ่ือ่อว่ีอยู่ในท่าเดิมอย่างเงยีบๆ ในรถท่ีมดืด�า 

ผ่านไปราวสามนาที เขาจงึเงยหน้าขึน้มากดโทรออกอกีคร้ัง

"ฮลัโหล..." เขาพ่นค�าพูดใส่มอืถือออกมาอย่างยากล�าบาก น�า้เสยีง

สัน่เครอื ราวกับพยายามอดกลัน้ความเจบ็ปวดในใจเอาไว้ "พ่อครับ ทางผม 

มข่ีาวไม่ดข่ีาวหนึง่..."

ภายในบ้านสกุลมู่

หลงัจากผูเ้ฒ่ามูไ่ด้ยินข่าวนีแ้ล้วก็ไม่พูดอะไรอยู่นาน มูป๋่อหลนุเป็น

หลานชายของเขา และเป็นผูส้บืทอดทางสายเลอืดโดยตรงของสกุลมู่

ลกูชายของเขานัง่อยู่บนเก้าอีต้รงข้าม ก้มหน้าลง บนใบหน้าเตม็ไปด้วย

ความเสยีใจ "โชคดท่ีีพวกเรายังมซีือ่อว่ีอยู่" เขาพูดพึมพ�า "โชคด.ี.."

ผูเ้ฒ่ามูข่มวดคิว้เล็กน้อย "แกคิดจะให้ซือ่อว่ีรบัสบืทอดงานของตระกูล

หรอื"

"พ่อก็รู้ว่าความสามารถของซื่ออวี่...มีแค่เขาที่เหมาะสมที่สุด"

ผูเ้ฒ่ามูล่บูแหวนบนน้ิวชีเ้บาๆ น่ีเป็นส่ิงยืนยันความเป็นผูน้�าตระกูลมู่ 
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ของพวกเขา และเป็นสญัลกัษณ์ของอ�านาจสงูสดุภายในตระกูล ต่อให้เขา 

ได้ยินข่าวร้ายของมูป๋่อหลนุ แต่บนใบหน้ากลบัไม่ได้แสดงความเสยีใจออกมา

แม้แต่น้อย ในฐานะผูน้�าตระกูลต้องปิดบังความรูสึ้กทัง้หมดเอาไว้อย่างดี

ลกูชายของเขาไม่เหมาะกับต�าแหน่งผู้น�าตระกลู ดงัน้ันผ่านไปหลายปี

แบบนี ้เขาจงึไม่ได้มอบตระกูลให้อยู่ในมอืของอีกฝ่าย

ผูเ้ฒ่ามูก่�าลงัรอ รอให้มูป๋่อหลนุเตบิใหญ่ หลงัจากมคีวามเป็นผูใ้หญ่

มากกว่าน้ีก็จะอบรมอกีฝ่ายให้มารบัสบืทอด ทว่าตอนนีเ้ขากลบัไม่มตีวัเลอืก

แล้ว

"มูซ่ือ่อว่ีเด็กคนนี ้ ยอดเย่ียมมาก" ชายชราพูดพึมพ�า "แต่เพราะเขา

ยอดเย่ียมเกินไป ดังน้ันฉนัจงึไม่กล้าให้เขารบัช่วงต�าแหน่งน้ี"

ชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นมา มองพ่อของตัวเองอย่างไม่เข้าใจ  

"ท�าไม หรอืเป็นเพราะชาติก�าเนดิของเขา"

มู่ซื่ออว่ีเป็นผลผลิตตอนเขาอายุยังน้อยอยู่ในวัยคะนอง เป็นลูก 

ที่ตั้งท้องก่อนเขาจะแต่งงาน และตอนเด็กนั้นมู่ซื่ออวี่เติบโตขึ้นนอกบ้าน  

ต่อมามารดาของมูซ่ือ่อว่ีเสยีชวิีต สกุลมูจ่งึรบัอีกฝ่ายเข้ามา

"ไม่ใช่แค่เพราะชาตกิ�าเนิดของมูซ่ือ่อว่ี แกยังจ�าได้ไหมว่าเขากลบัมา

ในตระกูลน้ีได้ยังไง" ชายชราถอนหายใจยาวหน่ึงที

"ตอนน้ันแม่ของเขาป่วยหนัก ทนรบัความทรมานจากการป่วยไม่ไหว  

เลยฆ่าตวัตาย"

ชายชราหัวเราะเย็นชาหนึ่งที รอยโค้งที่มุมปากแฝงการเยาะหยัน  

"มเีรือ่งหนึง่ทีฉ่นัไม่เคยคดิจะบอกแก ตอนนัน้ฉนัส่งคนไปขอดกูล้องบนัทึกภาพ

ทีโ่รงพยาบาลน่ัน แม่ของซือ่อว่ีฆ่าตัวตายเพราะทนรับความเจบ็ปวดจาก
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การป่วยไม่ไหวจริงๆ แต่ว่าตอนท่ีเธอเปิดหน้าต่างเตรียมจะปีนข้ึนไป 

บนขอบหน้าต่าง แท้จรงิแล้วมูซ่ือ่อว่ีก็ยืนอยู่ตรงประต"ู

ชายวัยกลางคนตะลึงไป "พะ...พ่อ..."

ชายชรายกมือขึ้น "แกฟังฉันพูดให้จบก่อน"

ชายวัยกลางคนจ�าต้องปิดปาก

"ตอนนัน้แค่เพียงมูซ่ือ่อว่ีวิง่เข้าไป เขาก็สามารถช่วยแม่ของเขาลงมา

จากขอบหน้าต่างได้แล้ว เพราะอาการป่วย แม่ของเขาเคลือ่นไหวได้ช้ามาก  

ดังนั้นตอนที่เธอปีนขึ้นบนขอบหน้าต่างจึงยากล�าบากมาก แต่ดูจาก 

ในกล้องบนัทกึภาพแล้ว มูซ่ือ่อว่ีเข้าประตมูา ตอนเห็นการกระท�าของแม่เขา

แล้ว ก็แค่ลงัเลใจเพียงชัว่ครู ่จากน้ันเขาก็ถอยออกไป"

"เขาตอนนัน้ยังเป็นแค่เดก็คนหน่ึง อาจจะตกใจก็ได้" ชายวยักลางคน 

ลองหาค�าอธิบายท่ีสมเหตุสมผล

"แค่เดก็คนหนึง่ก็มคีวามเยือกเย็นแบบน้ีได้แล้ว แกว่าเขาไม่มกีลอบุาย

อะไรในใจได้หรอื" ชายชราเหลอืบมองลกูชายเขาแวบหน่ึง "ขอเพียงไม่มี 

แม่เขาท่ีเป็นตวัถ่วงคนน้ี เขาก็สามารถเข้ามาทีบ้่านสกุลมูข่องพวกเราได้  

ต่อให้ต้องได้ชื่อว่าเป็นลูกนอกสมรส เขาก็ไม่เคยโอดครวญอะไรมาก่อน 

กตัญญูต่อแก รักเมตตาน้องชาย อยู่ในตระกูลก็เป็นมิตรกับทุกคน... 

พูดไปแล้ว ล้วนเป็นข้อดีของเขา"

ชายชราขมวดคิ้วแน่นแล้วกดกริ่งไฟฟ้าบนโต๊ะหนึ่งที

ประตเูปิดออกอย่างไร้เสียง มบ่ีาวชราคนหน่ึงเดนิเข้ามาจากข้างนอก  

ในตระกูลไม่มีใครไม่รู้จักเขา บ่าวชราคนน้ีทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ ทุกวัน 

รบัหน้าท่ีเก็บกวาดลานบ้าน หรอืท�างานตัดแต่งดอกไม้ใบหญ้าง่ายๆ
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ผูเ้ฒ่ามูพู่ดเสยีงเรยีบว่า "แกบอกฉนัส ิกระจกกักปีศาจถูกมูป๋่อหลุน

เอาออกไปได้ยังไง"

ท่ามกลางสายตาตกใจของชายวัยกลางคน บ่าวชราเปิดปากพูด 

เสยีงทุม้ต�า่ พูดทกุค�าออกมาอย่างชดัเจน เหมอืนคนท่ีหูหนวกและเป็นใบ้ 

เสยีทีไ่หน

"วนันัน้นายน้อยรองไมไ่ด้กลบัมาทีบ่า้น เป็นคนของนายน้อยใหญ่ 

เอากระจกกักปีศาจออกไปส่งถึงมอืของนายน้อยรอง"

ชายวัยกลางคนมองบ่าวชราอย่างไม่อยากเชือ่สายตาก่อน จากนัน้

มองไปทางพ่อของเขา

"พ่อ ความหมายของพ่อคือ..."

"มูป๋่อหลนุปิดบงัทุกอย่างแทนพ่ีชายของเขา พอเกิดความผดิพลาด 

เขาก็แบกรับความผิดทั้งหมดเอาไว้ แต่แท้จริงแล้วความผิดของมู่ซื่ออว่ี 

ใหญ่ย่ิงกว่า เป็นเขาทีย่อมให้มูป๋่อหลนุท�าแบบนี ้ จงึท�าให้อาวธุเวทล�า้ค่า 

ของตระกูลพวกเราถูกท�าลาย"

ผู้เฒ่ามู่โบกมือเบาๆ บ่าวชราก็โค้งค�านับพวกเขา แล้วถอยออก 

ประตไูปอย่างเงียบๆ

"ก่อนหน้าน้ีฉนัมกัจะพูดถึงความผดิของมูป๋่อหลนุ ไม่ใช่เพราะไม่ชอบ 

เขา ฉนัแค่อยากจะบบีให้เขาเปลีย่นตัวเองให้ยอดเย่ียมมากขึน้ ท�าให้เขา

เหมาะกับต�าแหน่งผูน้�าตระกูลมากขึน้ แต่ตอนนีเ้ขาเป็นตายยากจะคาดเดา  

ต่อให้มีคนบอกว่าเขาตายแล้ว แต่ขอเพียงไม่เห็นศพของเขา ต�าแหน่ง 

ผูน้�าตระกูลน้ีฉนัจะไม่ยกให้ใครคนใดเด็ดขาด"

ชายวัยกลางคนร้อนใจ "ต่อให้มูซ่ือ่อว่ี...แต่พ่ออายุมากแล้ว ถ้า..."
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ชายชราหวัเราะเย็นชา "ถ้าถึงข้ันน้ันแล้วจรงิๆ ฉันยอมท่ีจะเลือกคน

จากญาตสิายอืน่ของพวกเรามาแทน"

"แบบนั้นจะได้ยังไง มู่ซื่ออว่ีต่อให้มีกลอุบายยังไง เขาก็เป็นหลาน 

ของพ่อนะ!"

ชายชราไม่สนใจลกูชายของเขาเลย ท้ังยังลกุขึน้เดนิออกไปอย่างช้าๆ 

"ตอนนี้ปัญหาท่ีฉันต้องกังวล ไม่ใช่คนที่จะสืบทอดต�าแหน่งผู้น�าตระกูล 

จะยอดเย่ียมพอหรือไม่ แต่กังวลว่าวันหน้าตระกูลพวกเราจะต้องแบกรบั 

ค�าด่าและความเกลยีดชงัหรอืไม่ต่างหาก!"

ตอนท่ีประตหู้องปิดลง ชายวัยกลางคนได้ยินเสียงส่ังการของพ่อเขา 

"ส่งคนไปตามมูซ่ือ่อว่ีกลบัมา งานในตระกูลให้แกจดัการก่อนช่ัวคราว"

ตอนทีมู่ซ่ือ่อว่ีได้รบัข่าว เขาก�าลงัอยู่ระหว่างเร่งเดินทางไปท่ีต�าบลน้ัน

"นายน้อยใหญ่ นายท่านให้คุณกลับไป" ผู้ช่วยรับโทรศัพท์แล้วก็ 

หันไปมองมู่ซื่ออวี่ที่นั่งอยู่ต�าแหน่งที่นั่งด้านหลังอย่างไม่สบายใจ

มูซ่ือ่อว่ีสหีน้าเรยีบเฉย "รูแ้ล้ว บอกพวกเขาว่า ฉนัสงสยัว่าในบ้าน 

จะมีหนอนบ่อนไส้ มีสามคนแอบหนีไปตอนที่ค้นหาป๋อหลุน ตอนน้ีฉัน 

ก�าลงัไล่ตามจบักลับไป รอให้จดัการพวกเขาเสรจ็แล้วจะกลับไป"

ฟังผูช่้วยโทรศพัท์แจ้งทางบ้าน มูซ่ือ่อวีส่หีน้าไม่เปลีย่นแปลง มเีพียง 

นิว้มอืท่ีวางอยู่บนหวัเข่าท่ีกระตุกเบาๆ

จะเรยีกฉนักลบัไปหรอื ตาเฒ่าฉลาดเกินไปแล้วกระมงั เวลาผ่านไป

หลายปีแบบนีแ้ล้ว เหตุใดจงึยังไม่แก่จนเลอะเลอืนอกีนะ

เขาเหลือเวลาไม่มากแล้ว
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รถต�ารวจส่งชิงโม่เหยียนกับหรูเสี่ยวนันกลับมาที่ต�าบล

ชงิโม่เหยียนจะกลบัข้ึนเขา แต่หรเูสีย่วนนัเป็นตายก็ไม่ยอมท�าตาม

"ข้าเอาวิญญาณของมูป๋่อหลนุกลบัมาแล้ว ต้องรบีให้เขากลบัเข้าร่าง 

ของตวัเอง!"

สายตาของชงิโม่เหยียนเลือ่นไปทีข่าของนาง กระโปรงยาวเป้ือนเลอืด

เกรอะกรงั แนบติดบนตัวนาง ดูแล้วค่อนข้างน่าตกใจ

"เจ้าไม่อยากมขีาแล้วหรอื" ชงิโม่เหยียนน�า้เสยีงเย็นชา "ในบาดแผล

ยังมเีศษกระจกอยู่ ต้องจดัการท�าแผล รอพรุง่น้ีข้าค่อยพาเจ้ามาก็เหมอืนกัน"

"ไม่ได้ จะดงึเวลาต่อไปไม่ได้แล้ว" หรเูสีย่วนนัแม้จะรูว่้าเขาโกรธแล้ว  

แต่นางในตอนนีด้ื้อรัน้สดุชวิีตเช่นกัน

"ให้วิญญาณของเขากลับเข้าร่างย่ิงช้า จะย่ิงไม่เป็นผลดต่ีอการฟ้ืนตัว 

ในวันหน้าของเขา"

498
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ชงิโม่เหยยีนเม้มมมุปากแน่น เขาโกรธมากจรงิๆ ในทรวงอกเหมอืน 

มกีองไฟก�าลงัเผาไหม้อยู่ เพ่ือคนท่ีไม่เก่ียวข้องกันคนหน่ึง นางกลบัจรงิจงั

แบบนี ้ อกีทัง้...ปัญหาในตอนนีไ้ม่ใช่แค่เพียงมูป๋่อหลนุ ยังเก่ียวพันไปถึง

บ่อน�า้โบราณนัน้อีกด้วย ต่อให้นางไม่พูดอะไร แต่เขายังคงรบัรูไ้ด้รางๆ ถึง

ความผดิปกติ

ในยันต์ท่ีเก็บวิญญาณของมูป๋่อหลนุเอาไว้มกีลิน่อายบางอย่างทีเ่ขา

รูส้กึคุน้เคย แม้จะบางเบามาก แต่เขายังคงรบัรูไ้ด้ สิง่ทีท่�าให้เขาไม่พอใจท่ีสดุ 

ก็คอืยายโง่คนน้ีกลบัไม่รูว่้าเหตุใดเขาจงึโกรธ

หรเูสีย่วนนัพูดกล่อมเขาพลางแอบมองส�ารวจสีหน้าของเขาไปด้วย 

"ข้าจะให้วิญญาณของมู่ป๋อหลุนกลับเข้าไปในร่างของเขาก่อน จากนั้น 

พวกเราค่อยกลบัไป"

ชิงโม่เหยียนนิ่งเงียบ หรูเสี่ยวนันรู้ว่านี่นับว่าเขาอนุญาตแล้ว

พอมาถึงคลงัสินค้าของบรษิทัพวกส่ือต่ิงเทียน หรเูสีย่วนนัลงจากรถได้ 

ก็รีบก้าวเท้า ผลปรากฏว่าเลอืดบนกระโปรงล้วนตดิเกรอะบนขาของนาง

หมดแล้ว ตอนทีน่างก้าวเท้าจงึดึงหนังบนขาให้รูส้กึเจบ็

หรูเสี่ยวนันสูดหายใจเข้า แต่ต่อให้เจ็บเพียงใด นางก็ไม่กล้าร้อง 

ออกมา ไม่เช่นน้ันใครบางคนจะเปลีย่นใจ พานางจากไปในทันที

ชิงโม่เหยียนปิดประตูรถ เห็นนางแยกเขี้ยวแต่กลับไม่กล้าส่งเสียง 

แววตาก็เคร่งขรมึขึน้

"ตอนนี้รู้สึกเจ็บแล้วหรือ" น�้าเสียงของเขาเย็นชาอย่างมาก

"ไม่ ไม่เลย เมื่อครู่นั่งนานขาชาไปหน่อย" หรูเสี่ยวนันหัวเราะแห้ง 

สองท ี "อนัทีจ่รงิก็ไม่ได้เจบ็หนกัอย่างน้ัน แต่ว่าถูกกระจกบาด จงึเหน็แล้ว
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น่าตกใจเท่านัน้เอง"

ชิงโม่เหยียนไม่พูดอะไรอีก

หรเูสีย่วนันรูส้กึได้อย่างชดัเจนว่าอณุหภูมริอบตวัลดลงหลายส่วน

สื่อติ่งเทียนส่งคนของเขามาดูแลมู่ป๋อหลุนทางนี้

หรูเสี่ยวนันให้คนเตรียมเทียนไขและของจ�าเป็นต่างๆ นางเตรียม 

จะใช้มนตร์ท�าให้วิญญาณของมูป๋่อหลุนกลับเข้าร่าง สิง่ท่ีนางกลวัท่ีสดุก็คือ 

ชงิโม่เหยียนจะขัดขวางนาง ดงันัน้นางจงึเหลือบมองชงิโม่เหยยีนอยู่บ่อยครัง้ 

แต่นางกลบัแปลกใจท่ีพบว่าชงิโม่เหยียนไม่ได้พูดอะไร และไม่มทีีท่าจะ 

ขดัขวางนางเลย

หรเูสีย่วนันค่อยๆ วางใจลง แต่กลบัรูส้กึค่อนข้างผดิปกตข้ึินมาอกี  

ชิงโม่เหยียนสงบเงียบแบบน้ีตั้งแต่เมื่อใด มันไม่ถูกหลักการของเขาเลย  

หรอืว่าเขาก�าลงัเก็บสะสมความโกรธ รอจนเตม็เป่ียมแล้วค่อยระเบดิออกมา

พอคดิถึงตรงนี ้หรเูสีย่วนันก็ขนลกุซู ่ อานภุาพของเขานางรูด้กีว่าใคร  

หากย่ัวโมโหเขาต้องทรมานนางจนนางร้องขอชวีติจงึจะพอใจแน่นอน

ประตคูลงัสนิค้ามเีสยีงดงัขึน้หน่ึงท ี รอจนนางดึงสติคืนมาได้ก็พบว่า 

ชงิโม่เหยียนเดนิออกไปแล้ว หรเูสีย่วนนัยืนอยู่ตรงน้ัน พูดไม่ออกว่าในใจ

รูส้กึอย่างไร

นีม่นัเกิดอะไรขึน้ เขาโกรธมากจนถึงขัน้ไม่อยากเหน็หน้านางจรงิๆ 

หรอื

สื่อติ่งเทียนสังเกตเห็นบรรยากาศผิดปกติระหว่างพวกเขาสองคน 

จงึขยับเข้ามาใกล้พูดเสียงเบาว่า "คณุนาย นายท่านเป็นห่วงคณุมาก ตัง้แต่ 

คุณกับเสวียนจี้ออกไปเขาก็นั่งไม่ติด ตอนนี้คุณนายกลับมาในสภาพ 
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แบบนี.้.."

สายตาของส่ือต่ิงเทียนเลือ่นไปทีก่ระโปรงเป้ือนเลอืดของหรเูสีย่วนนั 

จากน้ันก็เลือ่นออกอย่างรวดเรว็

"ผมได้ยินว่าก่อนจะกลับมานายท่านต่อยคนสามคนที่จับได้ด้วย  

มคีนหนึง่เกือบจะถูกต่อยจนตาย ตอนน้ีเขาอารมณ์ไม่ด ี คุณนายอย่าถือสา 

เลย"

หรูเสี่ยวนันขมวดคิ้วเล็กน้อย หันมองไปทางประตู

หลงัจากชงิโม่เหยียนเดนิออกไปก็ไม่ได้กลบัมาอกี แต่ยืนอยู่นอกประตู

หรเูสีย่วนันได้ยินเขาก�าลงัคุยโทรศัพท์ น�า้เสยีงฟังดแูล้วไม่แตกต่าง

กับช่วงเวลาปกติ สขุมุเยือกเย็น แต่เขาไม่ยอมเดินเข้ามา นางรูว่้าเขาก�าลงั

งอนอยู่ ไม่อย่างนัน้เขาไม่มทีางไม่ยอมเข้ามาเด็ดขาด

"รอฉนัท�าให้วิญญาณของมูป๋่อหลนุกลบัเข้าร่างแล้วจะตามเขากลบัไป" 

หรเูสีย่วนันพูดกับส่ือต่ิงเทียน

สือ่ติง่เทยีนย้ิม "ผมออกไปบอกนายท่านก่อน และจะให้คนเตรียมรถ

ด้วย"

หรเูสีย่วนันตัง้ใจเตรยีมมนตร์ นางเอายันต์วางไว้บนตัวของมูป๋่อหลนุ

ลมหายใจของมูป๋่อหลนุอ่อนแรงอย่างมาก หากไม่มองอย่างละเอยีด 

แทบจะไม่เหน็เลยว่าเขายังหายใจอยู่ กอปรกับสหีน้าของเขาดูแล้วราวกับ

คนตายด้วย

นางยื่นนิ้วชี้ไป แตะเบาๆ บนยันต์

ดวงไฟวญิญาณดวงหนึง่ดดีตวัออกมา สฟ้ีาจางๆ ราวกับดอกกุหลาบ

สนี�า้เงนิดอกใหญ่ท่ีเพ่ิงเบ่งบาน
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หรูเสี่ยวนันถือดวงไฟวิญญาณไว้ในฝ่ามือ นางสัมผัสได้ว่าในน้ี 

มกีลิน่อายของอวีจ๋ิง้ฉอียู่ ท่ีแท้อวีจ๋ิง้ฉไีม่ได้สลายหายไป แต่หลอมรวมเป็น 

ร่างเดยีวกับวญิญาณของมูป๋่อหลนุ

หากเป็นแบบนี ้ จะนบัว่าอวีจ๋ิง้ฉกีลบัชาติมาเกิดได้หรอืไม่ นางไม่รู้  

นางรูเ้พียงว่านับจากวนัน้ี ในร่างกายของมูป๋่อหลนุจะมเีงาของอว๋ีจิง้ฉทีาบทับ

อยู่

เมือ่ท่องมนตร์ออกมา ดวงไฟวิญญาณก็เปล่งแสงสว่างย่ิงข้ึนในมอื

ของนาง

อว๋ีจิง้ฉ ีชาติน้ีเจ้าต้องทะนถุนอมตนเองให้ดนีะ หรูเส่ียวนนัย้ิมให้กับ

ดวงไฟวญิญาณ

นางเหมอืนจะเหน็หนุ่มน้อยผมสเีงินสยายยาวคนหนึง่กลางดวงไฟ

สนี�า้เงนิก�าลงัเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆ พอได้ยินเสยีงอวยพรของนางแล้ว 

ก็ชะงักฝีเท้า และหมนุตัวช้าๆ มองมาทีน่าง

ไปเถอะ อว๋ีจิง้ฉ ีไปเถอะ ในชาตินีต้้องใช้ชวิีตให้ดนีะ พวกเรายังเป็น

เพ่ือนกันอยู่ตลอดไป

นางยิ้ม แต่ดวงตากลับมีม่านน�้าปกคลุม

ดวงไฟวิญญาณกระโดดเข้าไปในร่างของมูป๋่อหลนุและจางหายไปแล้ว 

หนุม่น้อยผมสเีงินทีย่ิม้ให้นางก็จางหายตามไปด้วย เหลอืเพียงหรเูสีย่วนัน

ทียั่งคงอยู่ในท่าประสานมอืยืนอยู่ตรงน้ัน น�า้ตาเอ่อเกาะขนตาของนาง

ปัง!

ประตูคลังสินค้าเกิดเสียงดังขึ้น

หรูเสี่ยวนันตกใจ หันหน้ามองไปทางประตู เห็นเพียงชิงโม่เหยียน
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สหีน้าเคร่งขรมึยืนอยู่ตรงนัน้ "รบกวนพวกเจ้าหรอื" เขาพูดออกมาทลีะค�า 

"ขอโทษ" พูดจบเขาก็หมนุตัวเปิดประตูเดินออกไปทนัที

ปัง!

ประตูถูกปิดลงเสียงดังอีกครั้ง

หรเูสีย่วนนัเบกิตาโตน่ิงอ้ึงอยู่ตรงนัน้ เมือ่ครูน่างได้ยินอะไรหรือ เขา

พูดค�าว่า 'ขอโทษ' หรอื แต่เหตุใดเขาต้องพูดว่า 'พวกเจ้า' ไม่ใช่แค่ 'เจ้า'

ประตคูลงัสนิค้าถูกเปิดออกอกีครัง้ ครัง้น้ีคนทีเ่ข้ามาคอืสือ่ติง่เทียน 

เขาท�าหน้าอมทกุข์เดินมาตรงหน้าหรเูสีย่วนนั ปากก็พูดพึมพ�าว่า "ถ้าเป็น

แบบนีต่้อไป ประตขูองคลงัสนิค้าคงจะพังแน่นอน"

หรเูสีย่วนันสดุท้ายทนไม่ไหวและหัวเราะออกมา บรรยากาศเศร้าโศก 

ถูกช�าระล้างไปในทันใด

"ฉันท�าเสร็จแล้ว จะไปเดี๋ยวนี้ล่ะ" นางดับเทียนไข

ในตอนนี้เอง ร่างของมู่ป๋อหลุนก็ขยับ

สือ่ติง่เทียนขยับเข้าไปและพูดอย่างตกใจว่า "จะฟ้ืนเรว็แบบนีเ้ชยีวหรือ"

"หลายวันนีร่้างกายของเขาจะอ่อนแอมาก อาหารท่ีกินต้องจดืสกัหน่อย" 

หรเูสีย่วนันก�าชบัสือ่ต่ิงเทยีน

รอจนนางออกจากคลังสินค้า พบว่าข้างนอกมีบูกัตติ เวย์รอนของ 

ชิงโม่เหยียนจอดอยู่แล้ว ชิงโม่เหยียนน่ังอยู่ตรงท่ีน่ังคนขับ น้ิวชี้เคาะ 

พวงมาลัยอย่างเริ่มจะหมดความอดทน

"คุณนายรีบกลับไปเถอะ ที่นี่มีพวกเราอยู่" สื่อติ่งเทียนพูดเร่ง

หรูเสี่ยวนันมาถึงหน้าประตูรถ เปิดประตูออกแต่ไม่เข้าไปน่ัง นาง

ยืนนานเกินไป บาดแผลบนขาแห้งกรงัตดิไปกับกระโปรงของนางนานแล้ว 
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หากงอขาก็จะเจบ็แผลมาก

หรเูสีย่วนันลองดูหลายมมุอยากจะยัดตัวเองเข้ารถ ล้วนแต่ล้มเหลว 

ดทู่าแล้วหากคิดจะเข้าไปน่ังในรถโดยไม่เจบ็อะไรเลยคงเป็นไปไม่ได้แล้ว

หากเป็นทีผ่่านมา ชงิโม่เหยียนต้องมาช่วยเหลอืแน่นอน นางแอบมอง 

ไปยงัต�าแหน่งคนขับ ชงิโม่เหยียนนัง่จ้องนางอยู่ตรงน้ัน แววตาเย็นเยียบ 

เบือ้งหลงัแววตาดดุนัคูน้ั่นราวกับซ่อนความรูส้กึบางอย่างทีย่ากจะเข้าใจได้

เอาไว้ ท�าให้นางมองออกได้ยากมาก

กระดิ่งเตือนภัยในใจหรูเสี่ยวนันดังสนั่น

แย่แล้ว ดูท่าครั้งนี้ความโกรธของเขาเต็มเปี่ยมแล้วจริงๆ
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ตอนท่ีรถสปอร์ตบกัูตต ิ เวย์รอนมาจอดทีห่น้าบ้านโบราณก็เลยเท่ียงคืน

ไปแล้ว

หรูเสี่ยวนันก้าวเท้าจะออกจากรถอย่างระมัดระวัง

เจ็บจัง...

เนื้อผ้าล้วนติดกรังไปบนขาหมดแล้ว

นางเงยหน้ามองชงิโม่เหยียน กลบัเหน็เขาลงจากรถมาทีป่ระตหูลงั

ช่วยเปิดประตรูถให้นาง จากนัน้ก็ยืนก้มหน้ามองนางอยู่ตรงน้ัน

หรูเสี่ยวนันแอบกัดฟัน เขาไม่คิดจะสนใจนางจริงๆ หรือ นางลอง 

ย้อนคดิเรือ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านีอ้ย่างละเอยีด นางคิดว่าตัวเองไม่ได้ท�าผดิ 

อะไร อะไรกัน นางก็แค่อยากจะรบีช่วยมูป๋่อหลนุเรว็สักหน่อย เขาโกรธอะไร 

กันแน่

ชิงโม่เหยียนยังยืนอยู่นอกประตู นางอยู่ในรถเงยหน้ามองเขา

499
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เขาตวัสงูกว่านางเต็มหนึง่ช่วงหวั ตอนท่าทางเคร่งขรึมเขาจะดดูดัุน

อย่างเหน็ได้ชดั ท�าให้คนยากจะเกิดความอยากเข้าใกล้

นางขยับขาอย่างช้าๆ กระโปรงท่ีเหนียวตดิตัวดึงหนังของนางอกีครัง้  

นางสดูปากทหีนึง่

ชงิโม่เหยียนยังคงน่ิงเงียบดงัเดมิ แต่หากตอนนีแ้สงรอบข้างสว่างพอ  

หรเูสีย่วนันจะเห็นว่าค้ิวของเขาขมวดเบาๆ หางตากระตุกข้ึนมารางๆ

แท้จรงิแล้วเขาอยากจะอุม้นางออกมาจากรถมาก แต่ยายเด็กบ้าคนนี ้

ถึงตอนนีน้างยังคิดจะปิดบังเขาเรือ่งอว๋ีจิง้ฉอียู่อกี

ตัง้แต่ตอนท่ีเขาเหน็รปูหินก้อนน้ันในมอืถือ เขาก็เดาค�าตอบได้แล้ว 

ตวัอกัษรของแคว้นเย่ียซย่า ชือ่ของหรเูสีย่วนัน และในวิญญาณของมูป๋่อหลนุ 

ทีน่างน�ากลบัมามกีล่ินอายของอว๋ีจิง้ฉีอย่างชดัเจน แต่นางกลบัปิดบงัเขา 

เรือ่งนีม้าตลอด นางคิดจะเอาอย่างไรกันแน่

ชิงโม่เหยียนจ้องจนหรูเสี่ยวนันท�าอะไรไม่ถูก

หึ ไม่ยอมช่วยก็ช่างเถอะ ท�าเองก็ได้

หรูเสี่ยวนันเบ้ปาก ย่ืนมือไปกระชากกระโปรงแล้วออกแรงฉีก 

เสียงดังแควก นางฉีกกระโปรงขาดไปมุมหนึ่ง

เดมิทีคดิจะฉกีออกจะได้เดนิสะดวกสกัหน่อย คิดไม่ถึงว่านางกระชาก

ด้วยความโกรธจงึออกแรงมากเกินไป ผลปรากฏว่ากระชากโดนหนงัตวัเอง 

ป้ืนใหญ่

โอ๊ยๆๆ เจบ็แทบตายแล้ว น�า้ตาของหรเูสีย่วนันแทบจะไหลลงมาแล้ว

ในท่ีสดุชงิโม่เหยียนก็ทนไม่ไหว มดุตวัเข้าไปในรถและคดิจะอุม้นาง 

ขึน้มา
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หรเูสีย่วนันโมโห ผลกัตัวเขาออก "ไม่ต้องให้ท่านช่วย ข้าเดินเองได้"

น่าเสียดายที่แรงเพียงน้อยนิดของนางผลักไปบนตัวชิงโม่เหยียน 

ก็เหมือนผลักก�าแพง อีกฝ่ายไม่ขยับแม้แต่น้อย

ชิงโม่เหยียนไม่ฟังเสียง อุ้มนางออกมาจากในรถ

"ท่านปล่อยข้า ข้าเดินเองได้!" หรูเสี่ยวนันน้อยใจอย่างมาก "ท่าน 

อยากเห็นเรื่องตลกของข้าสินะ ตอนน้ีท่านพอใจหรือยัง ท่านปล่อยข้า  

ขาข้าไม่ได้เป๋ เดนิเองได้..."

"หุบปาก" ชิงโม่เหยียนเตะเปิดประตูใหญ่ อุ้มนางเข้าบ้านโบราณ

ค�่าคืนฤดูร้อน สายลมเหมือนจะมีความหนาวเย็นอยู่บ้าง

หรูเสี่ยวนันหดคอ หันไปมองประตูใหญ่บ้านโบราณท่ีเปิดกว้าง  

อยากจะเตอืนให้เขาปิดประตู แต่ยังโกรธจนไม่อยากพูดจา

ในเงามดืด�า หางแมงป่องของจอมกู่ย่ืนออกมาและปิดประตใูหญ่

ช่างสะดวกเสียจริง หรูเสี่ยวนันกระฟัดกระเฟียด

ชงิโม่เหยยีนอุม้นางกลบัห้องแล้วยกกล่องยามา พอถือกรรไกรขึน้มาได้

ก็ตดักระโปรงของนาง

หรเูสีย่วนันเห็นกระโปรงของตวัเองถูกเขาตดัเป็นชิน้ๆ ภายใต้แสงไฟ 

ก่อนจะเห็นเศษกระจกปักอยู่บนขา นางกะพรบิตา ในตอนน้ีจงึรู้ว่าดูเหมอืน 

จะบาดเจบ็หนักอยู่เหมอืนกัน

หรเูสีย่วนันเหลอืบมองชงิโม่เหยยีนอย่างรูส้กึผดิแวบหนึง่ มน่ิาเล่า 

เขาจงึโกรธ นางไม่ยอมไปโรงพยาบาล หากจะท�าแผลให้สะอาดใต้แสงไฟสลวั

แบบนีค้งจะยุ่งยากมาก

"คอืว่า..." นางเอ่ยปากพูดเสยีงอ่อย "ข้าท�าเองก็ได้" นางหยิบคมีหนบี 
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ขึน้มา แต่กลบัไม่กล้าลงมอืกับขาตัวเอง

"ถ้านี่เป็นขาของคนอื่นก็ดีน่ะสิ" นางพูดพึมพ�า

"ถ้าเป็นขาคนอืน่คงถูกข้าดงึท้ิงไปแล้ว" ชงิโม่เหยียนท้ิงค�าพูดโหดร้าย

ไว้หนึ่งประโยค เขาแย่งคีมหนีบมาจากมือของนาง แล้วคีบก้อนส�าลี 

มาท�าความสะอาดแผล

หรูเสี่ยวนันเจ็บจนขนลุกชันขึ้นมาแล้ว "เบา...เบาหน่อย..."

ชิงโม่เหยียนคีบเศษกระจกชิ้นใหญ่ออกมาแล้วถลึงตาจ้องนาง 

อย่างดดุนั "เจ้าก็คิดว่าน่ีเป็นขาของคนอืน่แล้วกัน"

หรูเสี่ยวนันเห็นเขาคีบส�าลีก้อนหน่ึงขึ้นมาจะท�าความสะอาดแผล 

อกีครัง้ นางก็ตกใจจนขดตัวถอยหลงั

ชงิโม่เหยียนกดตวันางไว้ทันท ี "ตอนน้ีรูจ้กัเจบ็แล้ว คิดจะหลบแล้วหรอื 

ตอนเป็นฮีโร่ท�าไมไม่คิดถึงตอนเจ็บบ้าง วันน้ีถ้าไม่มีเสวียนจี้ ข้าไปถึงช้า 

เพียงเสีย้วนาท ีเจ้าคงถูกคนเผาเป็นกองขีเ้ถ้าไปแล้ว"

หรเูสีย่วนนัหน้าซดีเผอืด ยามทีส่�าลชีบุแอลกอฮอล์เชด็ลงรอบบาดแผล

นางรูส้กึเจบ็เหลอืเกิน

สหีน้าของชงิโม่เหยียนก็ไม่แตกต่างกับนางนกั "เจ้าคดิว่าตอนท่ีข้า

เห็นเจ้าถูกเผาเป็นกองขี้เถ้าจะรู้สึกอย่างไร" เพ่ือได้พบหน้านางอีกครั้ง  

เขารออยู่ในสสุานโบราณเป็นพันปี...เป็นหมืน่ปี

ชงิโม่เหยียนอาบน�า้ท�าความสะอาดตวัเอง จากนัน้นอนเงยีบๆ อยู่ใน

สสุานโบราณ เขาต้องอดอาหารจนตายไป จงึจะท�าให้มนตร์ค�าสาปบนตัว 

ของเขาสัมฤทธิผลได้ การอดอาหารมันยาวนาน แต่เขากลับไม่รู้สึกว่า 

มนัยากเย็น ขอเพียงคดิว่ารอเขาลมืตาข้ึนอกีครัง้ก็จะได้เหน็นางแล้ว ค�า่คนื 
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มดืมดิทีย่าวนานราวกับกลายเป็นสิง่ท่ีเขาต้ังตารอคอย

เขาไม่กลวัความเหงา เขากลัวแค่ว่าตวัเองจะไร้ทิศทาง หลายวันสดุท้าย

หลงัอดอาหาร เขาจมอยู่ในสภาพก่ึงไร้สต ิมหีลายครัง้เขาล้วนฝันถึงทุกช่วง 

วันเวลาของพวกเขาก่อนหน้านี้ แต่ตอนที่เขาตื่นมาในช่วงสั้นๆ ข้างกาย 

กลบัไม่มอีะไรเลย ไม่เป็นไร เขายังมโีอกาส ขอเพียงผ่านพ้นช่วงเวลาพันปี

หมืน่ปีท่ียาวนานน้ีไปก็สามารถพบนางได้อีกครัง้แล้ว

"เจ้าคิดว่าตอนท่ีข้าเห็นศพที่ไหม้ด�าของเจ้า จะรู้สึกอย่างไร" เขา

ถลงึตามองนาง ในดวงตาเต็มไปด้วยสเีลอืด

หากเหน็ทุกสิง่ท่ีได้คืนมาอกีครัง้อย่างไม่ง่ายนักสญูสลายไปแบบนี้ 

เขาคดิว่าเขาคงจะเป็นบ้า ครัง้นีต้้องบ้าจรงิๆ แน่นอน

"ถ้าเจ้าไม่อยู่แล้ว ข้าจะฆ่าคนในต�าบลให้หมด จากน้ันเผาบ้านโบราณ

ทิง้ไป" เขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของนางอย่างลกึซึง้ "เจ้าไม่อยู่แล้ว ท่ีน่ี 

ก็ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องมอียู่อกีแล้ว...จรงิส ิยังมคีนของสกุลมูก่ลุ่มน้ันด้วย"

ชงิโม่เหยียนหวัเราะเสยีงทุม้ต�า่ เป็นเสยีงหวัเราะท่ีดูค่อนข้างเหีย้มโหด

"ถ้าเจ้าไม่อยู่แล้ว จะมหีลายคนตายไปพร้อมกับเจ้า ดงันัน้เจ้าต้อง 

จ�าไว้ ชวิีตของเจ้าไม่ใช่ของเจ้าเพียงคนเดียว"

หรเูสีย่วนันน่ังอึง้งนัอยู่บนเตียง นางขยับเขย้ือนไม่ได้ แม้แต่ดวงตา 

ก็ลมืท่ีจะกะพรบิ

นางรู้ว่าในบางมุมของเขาค่อนข้างบ้าคลั่ง แต่ตอนนี้นางกลับเห็น

ความเจบ็ปวดท่ีท�าให้คนใจสลายได้เบ้ืองหลงัสิง่ท่ีดูเหมือนบ้าคลัง่นี้

"เจ้ารู้หรือไม่ ข้าอยากจะตีเจ้าสักตั้งมากเพียงใด" ชิงโม่เหยียน 

ก้มหน้าลง เอาหน้าผากชนกับหน้าผากของนาง
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"ข้า...ข้ากลัวเจ็บ" หรูเสี่ยวนันขดตัว ร่างสั่นเทา

"เจ้าคิดว่าข้าจะตีเจ้าจริงหรือ"

หรูเสี่ยวนันสบตากับเขาอย่างน่าสงสาร

ชงิโม่เหยียนขบกราม เขาอยากจะตีตวัเองสกัตัง้ก่อนด้วยซ�า้ หากรู้ 

แต่แรกว่าจะน�าความยุ่งยากมามากมายแบบน้ี สูป้ล่อยให้มูป๋่อหลนุตายไป 

เลยดกีว่า จะได้ไม่กลายเป็นสภาพแบบนี้

"วิญญาณของมูป๋่อหลนุเกดิอะไรขึน้ อย่าบอกว่าเจ้าไม่รู้" ชงิโม่เหยียน 

กางมอื บนฝ่ามอืของเขามเีหรยีญส�ารดิข้ึนสนิมเป็นดวงๆ เหรยีญหนึง่วางอยู่ 

"เมือ่ครูเ่จ้าท�าสิง่นีต้ก...เจ้าไม่คิดจะอธิบายเลยหรอืว่าน่ีมนัเกิดอะไรข้ึน"

หรูเสี่ยวนันมองดูเหรียญส�าริดเหรียญน้ันแล้วก็เผยอปาก เกิด 

ความรู้สึกห่อเหี่ยวอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจ
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หรเูสีย่วนนัเผยอปาก เดิมทีนางอยากจะพูดกลบเกลือ่นไป แต่นาง

เห็นประกายกระจ่างชัดในดวงตาของชิงโม่เหยียน ดวงตาที่เขามองนาง 

อย่างมอีานภุาพท�าลายล้างเหมอืนท่ีผ่านมา ในส่วนลกึของแววตากลบัแฝง

ความไม่สบายใจเอาไว้

"หรือไม่..." นางพลิกตัวกลับลงบนเตียงแต่โดยดี เปิดก้นออกมา  

"ท่านตข้ีาสกัตัง้เลยดีกว่า"

ชิงโม่เหยียนจ้องนาง มุมปากกระตุกสองทีอย่างห้ามไม่อยู่

"ข้าไม่ได้ตั้งใจปิดบังท่าน แต่ข้าไม่รู้ควรจะพูดยังไง..." จากนั้น 

หรูเสี่ยวนันก็เล่าเรื่องที่เกิดใต้บ่อน�้าโบราณนั้นออกมาคร่าวๆ หนึ่งรอบ

แท้จริงแล้วเรื่องเหล่านี้ชิงโม่เหยียนรู้นานแล้ว ตอนกลับมาถึง 

เสวยีนจีก็้เล่าเรือ่งท้ังหมดให้เขาฟังแล้ว เขาแค่อยากได้ยินนางพูดออกมาเอง

"วิญญาณของมูป๋่อหลนุช่วยไม่ได้แล้ว ดังนัน้อว๋ีจิง้ฉีจงึใช้วิญญาณ

500
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ของเขามาทดแทน เดมิทีข้าอยากจะขัดขวาง แต่ข้าคิดว่าเป็นแบบนีก็้ไม่ใช่ 

เรือ่งเลวร้ายอะไร อว๋ีจิง้ฉที�าแบบน้ีก็นับว่าได้มชีวิีตใหม่กระมัง..."

ชิงโม่เหยียนได้ฟังค�าพูดของนางพลางมองเหรียญส�าริดที่นอนนิ่ง 

อยู่ในฝ่ามอืแล้วก็หมนุตัวเดินจากไป

หรูเสี่ยวนันน่ังเหม่ออยู่บนเตียง ในใจรู้สึกเป็นทุกข์อย่างย่ิง นาง 

ท�าผิดไปแล้วหรือ เหตุใดเขายังคงไม่เบิกบานใจแม้แต่น้อย

ตอนท่ีเสยีงฝีเท้าดงัข้ึนตรงประตอูกีครัง้ หรูเสีย่วนันยังคงนัง่เหม่ออยู่ 

ตรงน้ัน

ชิงโม่เหยียนเดินเข้ามา ยื่นของชิ้นหนึ่งให้นาง

หรูเสี่ยวนันตะลึงไป นั่นเป็นถุงแพรเล็กน่ารักใบหนึ่ง

"เหรียญส�าริดนั้นฝังอยู่ใต้ดินมานานเกินไป ถ้าเอาแต่ถือไว้ในมือ 

จะแตกหกัได้ ข้าเก็บมนัไว้ในนีแ้ล้ว" ชงิโม่เหยียนเหน็นางไม่ยอมรบัไป จงึ 

วางถุงแพรไว้บนเตียง

"หวิหรอืไม่ ข้าจะไปท�าอะไรมากินสกัหน่อย" ตอนเย็นพวกเขาไม่มใีคร 

ได้กินอะไรจรงิจงัเลย พอได้ยินเขาพูดแบบน้ีนางจงึนกึข้ึนได้ เมือ่คนืนาง 

กับเสวยีนจีกิ้นแค่ขนมปังนิดหน่อยรองท้องเท่าน้ัน

ชงิโม่เหยียนทายาบนขาของนาง แล้วพันผ้าพันแผลอย่างด ีจากนัน้ 

จงึเก็บกล่องยาเดินออกไป

หรูเสี่ยวนันหยิบถุงแพรใบเล็กขึ้นมาและเปิดออกดูข้างใน ในน้ัน 

ใส่เหรียญส�าริดของอวี๋จิ้งฉีเหรียญนั้นเอาไว้

เขาเตรียมของแบบนี้ด้วยหรือ...ไม่เพียงไม่ได้หาวิธีมาทรมานนาง  

ยังคนืของให้นางอกีด้วย...ไม่ถูกหลกัการของเขาเลย!
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รองตุลาการเปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใด

หรเูสีย่วนนัย่ิงคิดก็ย่ิงรูส้กึไม่สบายใจ คิดไม่ถึงว่าพอเป็นแบบนีแ้ล้ว 

ย่ิงแสดงให้เหน็ว่านางเป็นคนค่อนข้างใจแคบ คดิไปคดิมานางก็ลงจากเตยีง 

สองขาพันผ้าพันแผลเอาไว้ ตอนเดินงอขาไม่ได้ ดูค่อนข้างเหมือนผีดิบ  

เดนิไปไม่กีก้่าวแม้แต่ตวันางเองยังอดหัวเราะไม่ได้ ช่างเป็นก้าวย่างของ 

ปีศาจจรงิๆ

หรเูสีย่วนนัเดนิยังไม่ทันเข้าห้องครวัก็ได้กล่ินหอมของข้าวต้ม หนัมอง 

ไปทางหน้าต่าง ชงิโม่เหยียนก�าลงัยืนหนัหลงัหัน่อะไรอยู่ ได้ยินเสยีงมดีเบาๆ

นางอยากดใูห้ชดั แต่ลมืไปว่าบนขามผ้ีาพันแผล ขยับตวัไม่สะดวก 

ตอนทีน่างย่ืนหน้ามองเข้าไปทางหน้าต่าง ร่างกายเกิดเสยีหลกั จงึอทุาน 

เสยีงดงัขณะล้มพาดบนขอบหน้าต่าง

ชิงโม่เหยียนหันไปมองนางแวบหนึ่ง ใบหน้าเย็นชาดูเหยเกไปบ้าง 

"เจ้าอยู่ในห้องดีๆ  ไม่ได้เลยหรอื"

หรเูสีย่วนนัยันตวัขึน้จากขอบหน้าต่างอย่างยากเย็น ย้ิมขดัเขนิ นาง

จ�าต้องหาเหตผุลอืน่ "ข้าหิวแล้ว อยากดูว่าในตู้เย็นยังมอีะไรกินได้บ้าง"

ชิงโม่เหยียนวางมีดลง แล้วเดินไปประคองนางเข้ามา

ตอนนั่งลงบนเก้าอี้ต้องงอเข่า นางเจ็บจนแยกเขี้ยว

"สมน�้าหน้า" ชิงโม่เหยียนพูดต�าหนิ "ใครให้เจ้าไม่อยู่ดีๆ ในห้อง  

เจ้านั่งครู่หนึ่ง อาหารใกล้จะเสร็จแล้ว"

หรเูสีย่วนนัสังเกตเหน็ว่าในกระทะมมีะเขือผดัพริกอยู่ เห็นแผ่นหลัง

ของเขาวุน่วายอยู่ในห้องครวั ราวกับมผีผีลกั หรเูส่ียวนนัลกุขึน้ยืนและเดิน

เข้าไปข้างกายเขา
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ชงิโม่เหยียนหมนุตัวคิดจะไปหยิบของทีตู้่เย็น พอหมนุตัวก็เกือบจะ

ชนเข้ากับนาง

หรูเสี่ยวนันตกใจจนหงายหลัง

ชงิโม่เหยียนมอืเรว็ตาไว โอบเอวของนางเอาไว้แล้วดงึตวันางกลบัมา

"ท�าไม ยังไม่ทันกินอิม่ก็คดิจะโผเข้าอ้อมกอดแล้วหรอื" ถึงแม้น�า้เสยีง 

จะเย็นชา แต่นางรบัรูไ้ด้อย่างชดัเจนว่าเขาก�าลงัหยอกเย้านางอยู่

"ข้าพอใจแบบน้ี ท่านยุ่งอะไรด้วย" นางตดัสนิใจโถมตวัเข้าไปกอดเอว 

ของเขาเอาไว้ ใบหน้าแดงก�า่ "ชงิโม่เหยียน ท่านอย่าโกรธเลย"

"ข้าไม่ได้โกรธ"

ผีเท่านั้นที่เชื่อ โกรธจนหน้าด�าแบบนี้แล้วยังจะปฏิเสธอีก

หรเูสีย่วนันเงยหน้าข้ึน เหมอืนก�าลงัต้ังใจมองส�ารวจสีหน้าของเขา

"ข้าไม่ได้โกรธ" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ

เขาแค่โกรธแทบตายแล้วต่างหาก แต่เขาไม่อยากระเบดิความโกรธ

ใส่นาง ตอนอยู่ท่ีแคว้นเย่ียซย่า นางเป็นแค่เพียงชะมดเชด็ ทุกครัง้ตอนทีเ่ขา

ระเบดิความโกรธล้วนถูกเขาท�าให้กลวัจนตัวสัน่ ขนลุกพองไปทัง้ตวั

เขาเคยมคีวามสขุด้วยเหตนุี ้ วนัเวลาผ่านเรือ่งราวแปรเปลีย่น ตอนนี ้

เขาไม่อยากเห็นนางในสภาพแบบนีอ้กีแล้ว นบัจากตอนทีน่างสละตวัเอง

กระโจนเข้าไปในปากจอมกู่ ท�าให้เขาสูญเสียนางไปตลอดกาล เขาเคยบอก 

ตัวเองว่าถ้าสามารถให้โอกาสเขาใหม่อีกครั้ง เขาจะท�าดีต่อนางให้มาก  

ต่อให้นางซกุซนเพียงใด ก่อเรือ่งเพียงใด เขาก็จะไม่ท�าร้ายนางแม้แต่น้อย 

อกีเลย

หรเูสีย่วนันเงยหน้าข้ึนถูไถแผ่นอกของเขา "ไม่ได้โกรธจรงิหรอื ให้ข้าด ู 
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ให้ข้าดหูน่อย"

ชิงโม่เหยียนก้มหน้าลงด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ไม่โกรธ"

นางย่ืนมอืไปกุมหน้าของเขา "ท�าไมข้ารูส้กึว่าท่านไม่เบกิบานใจล่ะ"

ข้ามกาลเวลามาพันปี ยังมีเจ้าตัวเกะกะตามมาอีก ให้ตายสิ เขา 

เบกิบานใจได้ก็แปลกแล้ว!

"ปล่อยข้า กับข้าวจะไหม้แล้ว" เขาผลักนางออก

แต่หรเูสีย่วนนักลบัทิง้ตวัอยู่บนตวัเขา "ชงิโม่เหยยีน ท่านอย่าโกรธเลย 

ข้าไม่ได้ตัง้ใจจะปิดบงัท่านจรงิๆ ข้าแค่คิดว่า..."

ชงิโม่เหยียนยกมอืข้ึนปิดปากของนางไว้ ยับย้ังไม่ให้นางพูดต่อไป

คนตัวเล็กในอ้อมกอดเบิกตาโต มีความสงสัยอยู่เต็มดวงตา

"นันนัน เจ้าต้องหัดเชื่อใจข้า" เขาลูบใบหน้าของนาง น�้าเสียงแฝง 

ความยั่วยวนใจ "เมื่อก่อนเจ้าเคยบอกไม่ใช่หรือว่าเชื่อใจข้าที่สุด เหตุใด 

เรือ่งนีจ้งึไม่เชือ่ใจข้าล่ะ"

"ข้า..." นางเพิ่งพ่นค�าออกมาค�าหนึ่งก็ถูกเขาปิดปากไว้อีกครั้ง

"เจ้าคดิว่าข้ารูเ้รือ่งของอว๋ีจิง้ฉแีล้วจะไม่เบกิบานใจ จะเราะกระดกู

ท�าลายเถ้าถ่านเขาหรอื" หากเป็นไปได้ เขาก็ไม่ถือทีจ่ะท�าแบบนี้

"นนันนั เจ้าดถููกข้าเกินไปแล้ว" เขาย้ิมดวงตายกโค้ง จบูหน้าผากนาง

เบาๆ "เจ้าเป็นของข้าแล้ว ใครก็ชงิไปไม่ได้"

หรเูสีย่วนนัลมืไปแล้วว่าเดมิทีตวัเองจะอธิบายอะไร นางถูกเขาจบู 

จนรูส้กึงนุงง รูเ้พียงว่าเขาปิดไฟบนเตาแล้ว จากน้ันก็อุม้นางกลับห้องหลกั

ชงิโม่เหยียนไม่ได้เปิดไฟ ท่ามกลางแสงสลวั ทัง้สองคนถอดเสือ้ออก 

จนหมด เขานวัเนียนาง ไม่ยอมให้นางลงัเลใจหรอืถอยหนไีด้เลย
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"วันหน้าถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกห้ามปิดบังข้า" เขาย่ัวเย้านาง รวมทั้ง 

ใช้รมิฝีปากเล้าโลมบนตวัของนาง "ข้าเชือ่ใจนนันนั นันนนัก็ควรจะเชือ่ใจข้า"

ต่อให้อกีฝ่ายคอือว๋ีจิง้ฉแีล้วอย่างไร ตอนอยู่แคว้นเย่ียซย่า อว๋ีจิง้ฉ ี

พ่ายแพ้ให้เขามาแล้วครั้งหน่ึง ครั้งนี้อว๋ีจิ้งฉียังคงไม่มีทางเอาชนะเขาได้ 

เพราะเจ้าตวัเล็กของเขาถูกก�าหนดไว้แล้วว่าเป็นของเขาคนเดียวเท่าน้ัน

เลือดในกายร้อนผ่าวเดือดพล่าน ซัดสาดจนสติทั้งหมดเลือนราง

หรูเสี่ยวนันจ�าได้เพียงว่าช่วงส�าคัญสุดท้ายเขาถอยออกไปชั่วครู่  

จากน้ันนางก็ได้ยินเสยีงซองพลาสติกถูกฉกีขาด

ต่อให้เป็นในเวลาแบบนี้ เขายังคงไม่ลืมค�าสัญญาของเขา ก่อนที ่

พวกเขาจะจดทะเบยีนสมรสกันอย่างเป็นทางการ เขาจะไม่ให้นางตกอยู่ใน 

สภาพอดึอัดใจหรอืท้องก่อนแต่งอย่างเด็ดขาด
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สภาพการสู้รบภายในห้องดุเดือดมาก

ชิงโม่เหยียนต่อสู้กับหรูเสี่ยวนันถึงสองรอบจึงยอมหยุดชั่วคราว

หรูเสี่ยวนันใช้ผ้าปูเตียงคลุมตัว รู้สึกเสียใจแต่ก็สายไปแล้ว หาก 

รูแ้ต่แรกนางคงไม่ย่ัวเย้าเขาแล้ว นีท่ัง้ทีค่นออกแรงเป็นเขา เหตใุดสุดท้าย

คนทีเ่หนือ่ยกลบัเป็นนางกัน

หรเูสีย่วนันอยากไปอาบน�า้ แต่เพราะว่าถูกกระจกบาดจนขาบาดเจบ็  

ดงันัน้ชิงโม่เหยียนไม่มทีางรบัปากค�าร้องขอน้ีของนางอย่างเดด็ขาด โชคดท่ีี 

เขาเอาผ้าขนหนูชบุน�า้ร้อนมาให้นาง

หลงันอนอยู่บนเตยีงพักหน่ึง ชงิโม่เหยียนจงึลกุจากเตียงไปทีห้่องครัว

ยามน้ีเห็นได้ว่าท้องฟ้าข้างนอกใกล้สว่างแล้ว อาหารมือ้นีข้องพวกเขา 

ยังไม่ได้ตกถึงท้อง เดมิทีนางคดิว่าจะนอนหลบัไปทัง้แบบนี ้แต่ชงิโม่เหยียน 

ไม่ยอม

501
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"กว่าจะมเีนือ้ขึน้มาได้ไม่ง่ายนกั เจ้าคิดจะกลบัไปผอมอกีหรอื" เขา

หยิกแก้มของนาง บังคับให้นางมสีติขึน้มา

หรเูสีย่วนันจงึกินข้าวต้มหนึง่ชามไปอย่างลวกๆ แล้วก็ทิง้ชามไว้และ

ขึน้เตยีงนอนทนัที

รอจนนางลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นช่วงบ่ายของวันถัดมาแล้ว

เจ้าหมาโง่นอนหมอบอยู่ใต้เตียง เอาจมกูวางเกยบนอุง้เท้า ท่าทาง

เบือ่หน่ายจนตาแทบปิด

หรูเสี่ยวนันขยี้ตาลุกขึ้นนั่ง เงียบเหลือเกิน...

หรูเสี่ยวนันมองไปทางหน้าต่าง ปกติต่อให้เป็นช่วงกลางวัน ท่ีนี่ 

ก็สามารถได้ยินเสียงนกร้องจากในป่าบนเขาได้ ย่ิงไปกว่าน้ันใต้ชายคา 

ตรงลานบ้านยังแขวนนกกุ่ยเชอเอาไว้ด้วย นกตัวนัน้ส่งเสยีงประหลาดอยู่

บนคอนเกาะ แม้จะอยู่ทีส่สุานโบราณก็ยังได้ยินเสยีงได้ วนัน้ีเหตุใดจงึเงยีบ

แบบนีล่้ะ

ตอนท่ีนางลงจากเตยีงและก�าลงัหารองเท้าแตะ เจ้าหมาโง่ก็หันมอง 

มาท่ีนาง

"ชิงโม่เหยียนล่ะ" นางถามขึ้น

เจ้าหมาโง่ครางหงิงๆ

นางพอจะเข้าใจความหมายของมัน คงจะอยู่ในห้องหนังสือ นาง 

ก้าวเท้าที่แข็งเกร็งและขยับทีละก้าวออกนอกประตู เพียงมองไปก็เห็น 

นกกุ่ยเชอท่ียืนอยู่บนคอนเกาะ ปากของมันพันหนังยางเอาไว้รอบ และ 

ยังเป็นหนงัยางแบบท่ีนางเอาไว้ใช้มดัผม บนนัน้มเีครือ่งประดบัทีท่�าจาก

พลาสติกอยู่ด้วย
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นกกุ่ยเชอมองนางตาละห้อย ท่าทางหมดอาลัยตายอยาก

หรูเสี่ยวนันทนไม่ไหวหัวเราะออกมา มิน่าเล่าจึงเงียบแบบน้ี นก 

ถูกปิดปากเอาไว้แล้ว ไม่ต้องถามใครก็รูว่้าชงิโม่เหยียนเป็นคนท�าแน่นอน

ยามนี้เองเสียงพูดของเสวียนจี้ก็ดังออกมาจากห้องหนังสือ

หรเูสีย่วนนัค่อนข้างแปลกใจ นางไม่ได้เคาะประต ู เพียงแต่เงีย่หฟัูง

ความเคลือ่นไหวในนัน้

"เมือ่คนืมูซ่ือ่อว่ีมาประกันตวัสามคนในตระกูลของพวกเขาไปแล้วครบั" 

นีเ่ป็นเสยีงของเสวียนจี้

"อืม" ชิงโม่เหยียนรับค�าเสียงเรียบ "สามคนนั้นส�าหรับมู่ซื่ออว่ีเป็น 

คนตายไปแล้ว ไม่ต้องสนใจพวกเขา ทางสกุลมู่มีความเคล่ือนไหวอะไร 

อกีไหม"

"ได้ยินว่าผูน้�าตระกูลมูเ่รยีกตัวมูซ่ือ่อว่ีกลบัไป งานในตระกูลตอนนี้

มอบให้ลูกชายของเขารับช่วง มีข่าวลือว่าผู้เฒ่ามู่ไม่ค่อยพอใจมู่ซื่ออว่ี  

อาจเป็นเพราะชาติก�าเนิดที่เป็นเพียงลูกนอกสมรส ดังน้ันจึงไม่อยาก 

มอบอ�านาจในการสบืทอดตระกูลให้แก่เขา"

ชิงโม่เหยียนยกถ้วยชาขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วด่ืมหน่ึงอึก  

"ไม่ต้องสนว่าข่าวลอืน้ันจะว่าอย่างไร ขอเพียงจบัตาทางน้ันให้ด ี เร่ืองอืน่ 

ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว"

"จริงสิ ยังมีอีกเรื่องหน่ึงครับ" เสวียนจี้ดูเหมือนค่อนข้างลังเลใจ  

"เช้าวันนี้มู่ป๋อหลุนฟื้นเต็มที่แล้ว เขาบอกว่าอยากจะพบคุณสักครั้ง"

ชิงโม่เหยียนเงยหน้าขึ้นมองเสวียนจี้ "ยังมีอะไรอีก"

"ไม่มีแล้วครับ" เสวียนจี้ถูกเขามองจนรู้สึกแปลกใจ
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"เขาไม่ได้พูดว่าอยากพบเสี่ยวนันหรือ"

เสวียนจี้เผยอปากสองที "...พูดอยู่เหมือนกัน"

แววตาของชงิโม่เหยียนเคร่งเครยีดขึน้ในทนัที ในตอนทีเ่สวยีนจีค้ดิว่า 

เขาจะระเบดิความโกรธออกมา ทันใดน้ันก็เห็นชงิโม่เหยียนมองไปทางประตู 

ยกมอืดดีน้ิวเสยีงดัง

ร่างของจอมกู่ปรากฏออกมาจากในเงาของเขาทันที ใช้ปลายหาง 

ดงึประตเูปิดออก

หรูเสี่ยวนันสวมชุดนอน ผมเผ้ารุงรัง บนแก้มยังขึ้นสีแดงเรื่ออย่าง 

คนเพ่ิงตืน่ นางยืนน่ิงอยู่ตรงนัน้ ท�าท่าเหมอืนก�าลงัแอบฟัง

เสวียนจี้รีบก้มหน้าเลื่อนสายตาหนี ต่อให้เมื่อครู่เหลือบมองเพียง 

แวบเดียว แต่เขาก็เห็นอย่างชัดเจนว่าบนไหปลาร้าที่โผล่พ้นคอเสื้อนอน 

ทีเ่ปิดกว้างของหรเูสีย่วนนัมรีอยแดงเลก็ๆ

"เจ้าไม่พอใจท่ีแผลท่ีขาหายเรว็เกินไปสนิะ" ชงิโม่เหยียนพูดเสยีงเย็นชา

หรเูสีย่วนันหวัเราะแห้งๆ "รบกวนแล้ว ข้าจะไปเดีย๋วน้ี" พอหมนุตวันาง 

ก็ขยับเท้าแขง็เหมอืนผดิีบ เวลาผ่านไปนานเพ่ิงขยับเดนิไปได้ไม่ก่ีก้าว

ชิงโม่เหยียนกุมขมับ นางเป็นแบบนี้ เขาจะวางใจปล่อยให้นาง 

อยู่บ้านเพียงคนเดยีวได้อย่างไร แต่พานางไปด้วย...เขาก็ไม่อยากให้นาง 

ไปพบมูป๋่อหลนุ

สดุท้ายเป็นเสวียนจีท่ี้เอ่ยปาก "นายท่านพาคณุนายไปด้วยเถอะ ให้

คณุนายไปพักทีร้่านอว้ีซัน่ของพวกเราก่อนก็ได้ครับ"

ชงิโม่เหยียนน่ิงเงยีบไปชัว่ครู ่ ก่อนจะพูดเบาๆ หน่ึงประโยคว่า "ถ้า 

เป็นไปได้ ฉนัอยากจะตีเธอให้สลบแล้ววางไว้กระโปรงท้ายรถ"
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หรูเสี่ยวนันยืนเข่นเข้ียวเคี้ยวฟันอยู่หน้าประตู นี่ท่านไม่วางใจข้า 

มากเพียงใดกัน

สุดท้ายชิงโม่เหยียนยังคงพาหรูเสี่ยวนันลงเขาไปด้วย

เดมิทอียากจะให้นางอยู่ท่ีร้านอว้ีซัน่ แต่นางมองเขาตาละห้อย ท�าตวั

เกาะตดิเขา ไม่ยอมปล่อยเขาไป

"ข้าอยากดวู่ามูป๋่อหลุนฟ้ืนตวัเป็นอย่างไรบ้าง แบบนีจ้งึจะรูว่้ามนตร์ 

ทีข้่าใช้ได้ผลจรงิหรอืไม่ เพราะน่ีเป็นครัง้แรกทีข้่าใช้มนตร์แบบน้ีกับคนอืน่"

เหตุผลเหมาะสมท�าให้คนปฏิเสธไม่ได้จริงๆ

คนสกุลเสวยีนมองสหีน้าทีเ่รยีบเฉยของนายท่าน ปล่อยให้คณุนาย

นัง่อยู่บนตกัของเขา บิดเสือ้ของเขาจนแทบจะเป็นก้อนผ้าข้ีร้ิวอยู่แล้ว

"เจ้าอยากจะพบมูป๋่อหลนุก็ใช่ว่าจะไม่ได้" ชงิโม่เหยียนพูดอย่างจรงิจงั 

"แต่ว่ามเีงือ่นไขข้อหนึง่"

"เงื่อนไขอะไรหรือ" หรูเสี่ยวนันกะพริบตา

"ตอนน้ีข้าอารมณ์ไม่ด ี ถ้าเจ้าท�าให้ข้าอารมณ์ดข้ึีนมาได้ ข้าจะพิจารณา 

พาเจ้าไปด้วย"

หรูเสี่ยวนันตัวแข็งเป็นรูปปั้น ท่านอารมณ์ไม่ดีหรือ...

นางมองไปรอบข้าง คนของสกุลเสวียนเหล่านั้นล้วนก้มหน้าลง 

อย่างรู้กาลเทศะ อันท่ีจริงตอนน้ีพวกเขาก็อยากจะออกไปอยู่แล้ว แต่ถ้า 

ออกไปกันหมดจะดูค่อนข้างน่าเกลียด จะให้ความรูส้กึเหมอืนรู้ว่าจะมอีะไร 

เกิดขึน้ท่ีนี ่ดงันัน้พวกเขาก็เหมอืนเน้ือทีถู่กย่างอยู่บนไฟเช่นกัน

หรูเสี่ยวนันนึกถึงตอนท่ีอยู่แคว้นเย่ียซย่าขึ้นมา ชิงโม่เหยียนเรียก 
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คนทัง้หมดในเรือนมา บงัคับให้เป็นพยานในการสารภาพรักของนาง...

หึๆ รองตุลาการ นี่ท่านหาเรื่องเองนะ

หรเูสีย่วนนัหลบุตาลง แสร้งท�าเป็นเรยีกอย่างขวยเขนิ "ชงิโม่เหยียน..."

"อะไร" ชิงโม่เหยียนนั่งอย่างองอาจอยู่บนเก้าอี้ มองดูเจ้าตัวเล็ก 

ในอ้อมกอดยกชายกระโปรงขึ้นเล็กน้อย และยกสูงขึ้นอีก...

อนัท่ีจรงิส�าหรบันางแล้ว ต่อให้ยกชายกระโปรงไปถึงต้นขาก็ไม่เป็น

อะไร ฤดรู้อนใส่กระโปรงสัน้ความยาวก็ไม่มากไม่น้อยไปกว่าน้ี แต่นางรูว่้า

ส�าหรบัชงิโม่เหยียนแล้ว น่ีเป็นความจรงิทีร่บัไม่ได้อย่างหน่ึง ต่อให้เขาเรียนรู้

ทุกอย่างในยุคปัจจุบัน และสามารถมองดูพวกหญิงสาวอวดเรียวขากัน 

บนท้องถนนได้อย่างสงบนิง่ แต่เขากลบัไม่อนุญาตให้นางใส่กระโปรงสัน้ 

ฤดรู้อนอบอ้าว หากนางไม่ใส่กางเกงก็ต้องเป็นกระโปรงท่ียาวถึงตาตุม่ ทัง้ท่ี

ร้อนแทบตายอยู่แล้ว

ชิงโม่เหยียนมองอย่างตกใจในทันที

หรเูสีย่วนนัหัวเราะเบาๆ "ชงิโม่เหยียน ข้ารกัท่าน รกัมานานมากแล้ว  

ท่านรกัข้าบ้างหรอืเปล่า"

คนสกุลเสวยีนมองเห็นสหีน้านายท่านของพวกเขาเปลีย่นจากแดง

เป็นเขยีว

หรเูสีย่วนันยกกระโปรงไปถึงหัวเข่า จากน้ันก็หยุดลงทันใด ปัดกระโปรง

ให้เรยีบด้วยสหีน้าขงึขงั พยักหน้าให้ชงิโม่เหยียนอย่างจรงิจงั "ดีมาก ดูท่า 

เมือ่ครูข้่าท�าให้จติวิญญาณท่านหว่ันไหวได้แล้ว วันน้ีเอาไว้เท่าน้ี"

แกรก!

เสียงชิงโม่เหยียนบิดที่วางแขนเก้าอี้จนหัก
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