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เปิดบันทึกรัก
บุปผาคู่บัลลังก์ที่ถูกทิ้งเมื่อสิบห้านาทีก่อน

ย้อนกลบัไปเมื่อหลายพนักว่าปีก่อน พื้นแผ่นดนิที่ฉนัก�าลงัเดนิข้ามถนนอยูน่ี้ 

มีชื่อกล่าวขานว่าอาณาจักร ‘เฟิง’ ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นเจ็ดส่วน ประกอบด้วยแคว้น 

ต้า จนิ จ้าว องิ ฉ ีเฉยีนฉนิ และหาน ทั้งเจด็ต่างเป็นอสิระไม่ขึ้นต่อกนั มรีาชวงศ์และ

ฮ่องเต้เป็นของตวัเอง แต่กผ็ูกมติรไมตรอียู่ร่วมกนัอย่างสงบเรื่อยมา กระทั่งราชวงศ์

เจิ้งแห่งแคว้นต้าได้รทิ�าการใหญ่ หมายรวมแคว้นทั้งเจด็เข้าเป็นหนึ่ง สงครามจงึเกดิ

ขึ้นนบัตั้งแต่นั้นและไม่เคยดบัลงอกีเลย...

ในยุคเลี่ยงจินได้เกิดขั้วมหาอ�านาจของสามแคว้นใหญ่อันรุ่งเรืองแห่งยุคคือ 

แคว้นต้า แคว้นจนิ และแคว้นฉ ีช่วงเวลานั้นทั่วแผ่นดนิร้อนเป็นไฟ ทั้งสามต่างห�้าหั่น

เพื่อชิงดินแดนรอบข้างมาผนวกเป็นของตน และปกป้องเมืองมิให้แคว้นอื่นเข้ามา

รุกราน

แคว้นจนิตั้งอยู่ดนิแดนทางใต้ เกรยีงไกรด้วยกองทพัและอาวธุเหนอืแว่นแคว้น

ใด ปกครองโดยฮ่องเต้หวางชงอวี้ ช่วงเวลานั้นแคว้นน้อยใหญ่ต่างไร้ความไว้เนื้อ 

เชื่อใจ มิหลงเหลือจิตไมตรีเช่นในอดีต พระองค์จึงตัดสินพระทัยเขียนราชสาส์น 

ฉบับหนึ่งส่งถึงฮ่องเต้หมิงหยางเฟิ่ง พระสหายในวัยเยาว์เพื่อผูกพันธสัญญาเป็น 

สหพันธรัฐแคว้นฉี สองแคว้นร่วมมือกันท�าศึก ได้ชัยชนะเหนือแคว้นน้อยใหญ่จน 

มอี�านาจแขง็แกร่งไม่มใีครกล้าแขง็ข้อ 

ทว่าเพียงไม่นานนับแต่นั้น...พันธสัญญาได้ถึงจุดแตกหักในที่สุด สัญญาถูก 

ฉีกขาด ราวรอยร้าวที่ไม่อาจประสาน เป็นโอกาสให้ฮ่องเต้เจิ้งอี้หมิงเข้าท�าศึกใหญ ่
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ครั้งส�าคญั... 

แม้แผ่นดนิแคว้นต้าจะรอบล้อมด้วยทะเลทรายอนัแห้งแล้ง แต่ความทะเยอ- 

ทะยานเปรียบดั่งนกเฟิ่งหวงพร้อมโบยบินของราชวงศ์เจิ้ง ก็ท�าให้ฮ่องเต้เจิ้งอี้หมิงใช ้

ช่วงเวลาอ่อนแอของทั้งสองแคว้นสังหารฮ่องเต้หมิงหยางเฟิ่งในศึกต้าจิ๋น ความ

ระส�่าระสายไร้ผู้ปกครองอย่างไม่ทันตั้งตัวของแผ่นดินฉี เดือดร้อนตั้งแต่ชายแดน 

ถงึชงิฉวน เมอืงหลวงของแคว้น ชาวบ้านตดัสนิใจอพยพลงดนิแดนทางใต้เพื่อขอความ

ช่วยเหลอืจากฮ่องเต้หวางชงอวี้ 

สงครามยดืเยื้อยาวนานอยูห่ลายปี ในที่สดุ...แผ่นดนิทั้งใต้หล้าได้ถกูสยบโดย

ฮ่องเต้หวางชงอวี้ ด้วยอานุภาพแห่งกองทัพทหารนับแสนในมือของพระองค์จึง

รวบรวมพื้นดินแตกแยกกลับเป็นหนึ่งได้อีกครั้ง แคว้นต้าพ่ายแพ้ยับเยิน แต่สิ่งที่ 

สูญเสยียิ่งกว่าคอืข่าวการสิ้นพระชนม์ฮ่องเต้เจิ้งอี้หมงิของชาวต้า 

สองเมอืงย่อยยบั...หนึ่งแคว้นมชียั

สองศพดนิกลบฝัง...หนึ่งร่างเรอืงอ�านาจ

สงครามไม่มีเหตุการณ์ใดไม่สูญเสีย ยิ่งอ่านซ�้าเป็นรอบที่สิบ ฉันยิ่งเข้าใจ 

ความร้ายกาจของมันเป็นอย่างดี กว่าจะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเหมือนทุกวันนี้ต้องใช้

หยดเลอืดบรรพบรุษุเท่าไรถงึได้มา แต่อดตีคอืบทเรยีน เพราะเราไม่มทีางกลบัไปแก้ไข

สิ่งใดได้ เหมอืนเหตกุารณ์อกีสบิห้านาทข้ีางหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงชวีติฉนัไปตลอดกาล...

“เธอชอบหนงัสอืประวตัศิาสตร์มากกว่าใบหน้าผมอกีนะ” 

ฉันปิดหนังสือดังปับแล้วหันมองใบหน้าหล่อเหลาของแฟนหนุ่มที่คบกันมา 

ห้าปี ค�าพูดประชดประชนัของเขาท�าให้ฉนัอดขมวดคิ้วไม่ได้

“เสี่ยวหมิง นายเลิกเอาตัวเองไปเปรียบกับหนังสือแค่เล่มเดียวได้ไหม” ฉัน 

ท�าหน้าตาน่ารกั สองเท้ากระทบืพื้นเสยีงดงัหวงัให้เขาง้องอน 

เสี่ยวหมงิมองหน้าฉนัแลว้ถอนหายใจ สายตาเขาเลื่อนลงมองพื้น ต่างจากการ 

กระท�าเช่นทุกครั้ง ปกตหิากฉนัพูดแบบนี้เสี่ยวหมงิจะเดนิเข้ามาหา เขย่าแขนสองสาม

ทีแล้วแย่งหนังสือในมือไปเพื่อให้ฉันมองเขาแค่คนเดียว เป็นการง้องอนสไตล์น่ารัก

ของเสี่ยวหมงิที่ฉนัชอบที่สุด เขาเป็นผู้ชายอารมณ์ดขีี้เล่น เวลาฉนัร้องไห้กม็กัมเีรื่อง

มาเล่าให้หวัเราะเสมอ เสี่ยวหมงิหน้าตาดกีว่าผู้ชายรุ่นเดยีวกนั เขาถงึฮอตและป็อป- 
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ปูล่าร์มาก อกีทั้งนสิยัหนึ่งที่ฉนัชอบคอืเขาไม่เคยนอกใจฉนัแม้เพยีงสกัครั้งเดยีว

“เราเลกิกนัเถอะ”

ค�าพูดที่ออกจากปากเขา ท�าให้ฉันเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางศีรษะทั้งที่อากาศ 

ยงัแจ่มใส 

“นายว่าอะไรนะ”

ฉนัทวนค�าให้เขาคดิใหม่อกีรอบ ตอนนี้ชอ็กจนควบคุมความสั่นของรมิฝีปาก

ตวัเองไม่ได้ เสี่ยวหมงิหนัใบหน้าไร้อารมณ์มาเผชญิ ความเยน็ชาของเขาท�าเอาฉนัหนาว

สะท้านไปทั่วร่าง แววตาไม่เหมือนคนเป็นคู่รักกันมาห้าปีเลยสักนิด มันเหมือนคน 

ที่เพิ่งรู้จกักนัเสยีมากกว่า

“เฮ้อ...” เขาถอนหายใจยาวและเดนิเข้ามาใกล้ “ผมมคีนใหม่แล้ว เธอไม่เคย

สนใจกนัเลยเวลาพวกเราเดต” ทั้งยงัมองมาเหมอืนฉนัเป็นตวัอะไรสกัอย่างที่น่ารงัเกยีจ 

“ห้าปีเตม็ๆ ที่ทนอยู่กบัผู้หญงิแบบเธอ พอกนัท!ี” พูดจบเสี่ยวหมงิกถ็อดแหวนคู่ออก

แล้วโยนลงพื้น 

เหตุผลของการเลิกกันครั้งนี้เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของฉัน หากเขา 

ทนไม่ได้ท�าไมไม่บอกเลิกกันตั้งแต่สัปดาห์แรก สองเดือนแรก หรือถ้าให้นานหน่อย

สองปีแรกกไ็ด้!

คนแถวนั้นมองฉันเป็นตาเดียวด้วยสายตาที่เหมือนสงสารเวทนาอย่างรุนแรง 

กลางถนนเนี่ยนะ?! นายบอกเลิกฉันกลางถนนที่คนแออัดก�าลังเดินข้ามไปมาภายใน 

ไม่กี่ว!ิ

“เสี่ยวหมิง!” ฉันเหมือนนางเอกละครหลังข่าวยังไงอย่างนั้น คว้ามือยื้อ 

แขนเสื้อเขาไว้ พยายามเอ่ยพูดขอโอกาสอกีครั้ง ทว่าโอกาสกเ็หมอืนสายน�้า...ไหลไป

แล้วไม่ไหลกลบั เป็นกฎธรรมชาตงิ่ายๆ ของความรกั 

น�้าตาฉนัคลอเบ้าและอกีนดิเดยีวมนัคงไหลออกมาจากดวงตากลมโตคู่นี้ 

เสี่ยวหมงิหนักลบัมามอง แววตาฉนัจงึทอประกายความหวงัขึ้นทนัท ีรอยยิ้ม

ผุดขึ้นอย่างโล่งใจ แต่แล้วเขากลับจับมือฉันให้ปล่อยลง ก่อนจะหันหลังให้แล้วเดิน 

จากไป

สิ่งนี้คอืค�าตอบสุดท้ายจากเขา... 

ความจริงฉันควรเข้าใจอะไรได้ง่ายๆ ตั้งแต่เห็นแววตาเย็นชาเมื่อหลายเดือน
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ก่อน...ครั้งแรกที่พบกันเสี่ยวหมิงเห็นฉันอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เฟิงอยู่ในสวน

สาธารณะ เขามักนั่งอยู่ข้างๆ และมองฉันอย่างเอาเป็นเอาตาย แม้ว่าสายตาฉันจ้อง 

แต่ตัวอักษรยังรับรู้ว่าโดนเขาแอบมองตลอด วันหนึ่งจึงถามเขาไปตรงๆ เสี่ยวหมิง 

ถึงบอกว่าใบหน้าฉันยามมองจากมุมใกล้ๆ แววตาที่จดจ่อกับอะไรสักอย่างของฉัน

เหมือนมีแรงดึงดูดให้เขาเข้าใกล้ทีละน้อยจนอยากนั่งมองทุกวัน นับเป็นค�าบอกรัก 

ที่จรงิใจและจรงิจงัอย่างที่สุด 

ฟังดโูรแมนตกิใช่ไหมล่ะ? แต่มนัไม่เหมอืนนยิายรกัที่คณุได้อ่านกนัหรอกนะ...

สัปดาห์แรกที่พบกันเสี่ยวหมิงอ่านหนังสืออยู่ข้างฉัน เขายังบอกเลยว่าชอบ

ฮ่องเต้เจิ้งอี้หมิง ถึงแม้ในที่สุดพระองค์จะสิ้นพระชนม์ในสนามรบก็ตาม เพราะ 

ทรงมากด้วยปัญญาและไหวพรบิ อกีทั้งมคีวามมุง่มั่นที่จะท�าสิ่งใดให้ลลุ่วงจนสดุก�าลงั 

เอาความแค้นเป็นแรงมานะ เสี่ยวหมงิพูดจ้อไม่หยุด พลางยิ้มให้แล้วถามทุกเรื่องราว

ที่ฉนัสนใจ เป็นเช่นนี้ทุกวนัจนฉนัตดัสนิใจคบกบัเขา เลกิอ่านหนงัสอืประวตัศิาสตร์

เพื่อใช้มอืนั้นกุมมอืเขาไว้แทน

แต่แล้วเมื่อหลายเดอืนก่อนเสี่ยวหมงิกลบัเปลี่ยนไป เขามท่ีาทางลนลานทุกครั้ง

ที่มสีายเข้า ท�าพริธุตอนออกไปธรุะกบัเพื่อน แต่ฉนักลบัพยายามคดิในแง่ดเีข้าไว้เพราะ

เมื่อคบใครแล้วกอ็ยากไว้ใจคนรกัให้มากที่สุด เมื่อเสี่ยวหมงิบอกว่าไม่มอีะไร ฉนัจงึ

ถือว่ามันไม่มีอะไร คนอย่างฉันยอมโง่แต่ไม่ยอมแตกหัก เพราะแตกหักคือหายนะ 

ของทุกสิ่ง ไม่ต่างจากแคว้นจนิกบัแคว้นฉทีี่ผดิใจกนัเพราะเรื่องเพยีงเลก็น้อย จนท�าให้

ฮ่องเต้หมงิหยางเฟิ่งสิ้นพระชนม์ในสนามรบ 

ฉันจึงเลือกหยิบหนังสือที่เคยวางทิ้งมากุมอ่านอีกครั้ง ส่วนเสี่ยวหมิงกลับ 

ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรในความเปลี่ยนแปลงของฉันเพราะมัวแต่หยิบมือถือมาแชต 

ระหว่างเดต เป็นเช่นนั้นจนถงึวนันี้...วนัที่แววตาของเขาเปลี่ยนไปจนน่าใจหาย

น�้าตาหยดลงพื้นในที่สุด สองมอืจงึรบีปาดเชด็ให้ตวัเอง ในเมื่อต่อไปคงไม่มี

ใครคอยเชด็ให้ นบัตั้งแต่วนิาทนีี้กค็วรเข้มแขง็ ทว่า...พูดมนัง่ายแต่ท�าสยิากนกั

รอบข้างหยุดนิ่งไปราวมเีพยีงตวัฉนับนพื้นถนน เสยีงสญัญาณดงัขึ้นเตอืนให้

รถเตรียมออกวิ่ง แต่ฉันยังคงเหม่อลอย ไม่มีสติใดหลงเหลืออยู่ สายตาจับจ้องแต่

แหวนของเสี่ยวหมงิ สองขาก้าวเดนิแล้วก้มตวัลงหยบิมนั ตอนนี้เสยีงสญัญาณหยุด

ไปแล้ว คนรอบข้างกไ็ด้หายไปเหมอืนกนั เมื่อครู่ที่ไม่ได้ยนิเสยีงใดแต่ตอนนี้กลบัได้ยนิ
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เสยีงผู้ชายตรงหน้าคนหนึ่งร้องเตอืนลั่นชดัเจน

“ซูหลนิ!”

โครม!

เสี่ยวหมิงนี่เอง...ฉันยิ้มออกมาพร้อมร่างที่ล้มลงกับพื้นถนน ว่าแต่ท�าไมเขา 

ถงึร้องไห้ล่ะ 

“เสี่ยว...หมิง...” ฉันพยายามพูด แต่เลือดกลับกบปากและกระอักออกมา 

จนพูดไม่ถนดั 

ฉันถูกรถชนจนไถลห่างออกมาจากทางข้าม ความเจ็บปวดในร่างกายครั้งนี้

ท�าให้รู้ว่าเวลาของฉันเริ่มนับถอยหลังแล้ว แมวเก้าชีวิตเคยเป็นฉายาของฉัน แต่ 

ตอนนี้ชีวิตฉันคงเป็นชีวิตที่เก้าอย่างไม่ต้องสงสัย ยิ่งมองแววตาหวาดกลัวปนตกใจ 

ของผู้คนที่ยนือออยู่บนทางกั้น ยิ่งท�าให้รู้ว่าวนิาทนีี้ฉนัคงไม่รอดแน่

เสี่ยวหมิงวิ่งเข้ามาหาแล้วประคองร่างฉันขึ้นแนบตัว เขาร้องไห้เพราะเหมือน

ตัวเองเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด เสี่ยวหมิงเป็นคนอ่อนไหวง่าย เพราะฉะนั้นหาก 

ฉนัเป็นอะไรไปเขาต้องโทษตวัเองไปตลอดชวีติแน่ 

ฉนัพยายามบบีแก้มเพื่อให้เขายิ้มอย่างที่เคยชอบท�าเช่นทุกครั้ง แต่เสี่ยวหมงิ 

กลบัไม่มรีอยยิ้มใดส่งกลบัมา...

ไม่นานเสียงรถพยาบาลได้ดังขึ้น ใบหน้าเขาที่เคยชัดเจนบัดนี้กลับเลือนราง

พร่ามวั

“ซูหลนิ...ซูหลนิฟังผมนะ...”

ฉันฝืนยิ้มเป็นครั้งสุดท้าย มือก�าแหวนของเขาไว้แน่น เปลือกตาหนักอึ้ง 

ปิดลงช้าๆ แล้วเสยีงของเสี่ยวหมงิกห็ายไป ประโยคที่เขาต้องการจะบอกฉนัคอือะไร

กนั เหตุใดสวรรค์ถงึได้กลั่นแกล้งไม่ให้ฉนัได้ยนิเล่า? รอบข้างมดืสนทิแถมยงัหนาว

จนตวัฉนัสั่นเทิ้มไปหมด ฉนัมองหาแสงสว่างใดกไ็ด้รอบตวั เพราะบดันี้ขาคงก้าวเข้า

สู่ปรโลกแล้ว
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‘พวกเจ้าเคยไล่ตามผีเสื้อหรือไม่ สุดปลายทางของผีเสื้อที่ไขว่คว้าคือสิ่งใด 

เพยีงความว่างเปล่า...หรอืผเีสื้อตวัน้อยในอุ้งมอื 

แต่โชคชะตาของข้าเริ่มหมุนช้าๆ จากปิ่นปักผมเพยีงอนัเดยีว เหมอืนพรหม-

ลขิติของสวรรค์ เหมอืนการชกัใยของใครสกัคน ข้าผู้ย้อนเวลามาได้นบัเดอืนจงึเขยีน

บันทึกเล่มนี้ขึ้น เพื่อจารึกไว้เป็นอักษร ให้ทุกสิ่งตราตรึงในหัวใจ...ไม่ลืมหายไปตาม 

กาลเวลา

มาเริ่มบทแรกของบนัทกึเล่มนี้กนัเถอะ...’

มดืมาก ที่นี่มดืจนผวิขาวๆ ของฉนัยงัส่องออร่าไม่ออก

“ใจร้ายนัก! ท่านเป็นเซียนเทพที่มีอิทธิฤทธิ์มากมาย แค่เพียงค�าบอกลาของ 

คนรกัยงัไม่ให้ฉนัฟังก่อนตาย! ฉนัยงัสาวยงัแส้ ไม่ทนัได้แต่งงานด้วยซ�้า เป็นมนุษย์

ไร้ประโยชน์ที่ยงัไม่สบืพนัธุ์กต็าย! ฉนัขอฟ้องเงก็เซยีนฮ่องเต้ให้เซยีนเทพที่ท�ากบัฉนั

เช่นนี้รบัโทษอย่างสาสม!”

ฉันชี้นิ้วต่อว่าไปทั่วในความมืด หวังให้มีเซียนเทพใดได้ยินและมีแสงสว่าง 

มารับวิญญาณฉันไป แต่กลับไม่มีแสงใดให้เห็นแม้แต่น้อย น่ากลัว...น่ากลัวมาก  

ไม่เหมอืนในหนงัสอืนยิายเลย ที่พอตายกม็แีสงสขีาววาบมาแล้วพาวญิญาณเช่นฉนัไป

ดื่มน�้าแกงยายเมงิเพื่อลบความทรงจ�า จากนั้นกต็่อแถวเพื่อรอรบัการเกดิใหม่อกีครั้ง 

ใจเริ่มกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ นี่มันผิดปกติชัดๆ หวังว่าคงไม่ติดอยู ่ที่นี่ไป 

หนึ่ง
สุดเอื้อมมือผีเสื้อตัวน้อย
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ตลอดกาลใช่ไหม เพราะการไม่ได้เกิดใหม่เป็นสิ่งที่เหล่าวิญญาณล้วนหวาดกลัวกัน 

ทั้งนั้น และตอนนี้ฉันได้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนสมบูรณ์แบบ จะให้ใจเย็นนั่งรอ 

ฟ้าฝนคงไม่ใช่แน่ สองขาจงึออกเดนิไปมั่วซั่ว

พลั่ก! ดูเหมอืนจะชนอะไรเข้า...

“โอ๊ย! นงัหน ูอายุยงัน้อยแท้ๆ เดนิชนคนแก่แบบข้าได้อย่างไร มองไม่เหน็ข้าร!ึ” 

ฉันมองซ้ายมองขวาเพื่อหาว่าเสียงขุ่นเคืองนี้มาจากไหน แต่มันมืดไปหมด  

มืดจนมองอะไรไม่เห็น เมื่อลองมองลงไปข้างล่างถึงได้เห็นแสงนวลเหลืองเหมือน

แสงจันทร์ปรากฏขึ้นพร้อมกับหน้าลุงแก่ตัวเล็กๆ ผู้หนึ่ง แวบแรกฉันตกใจจนผงะ

ถอยหลงัเมื่อเหน็หน้าคนลอยค้างอยูใ่นความมดืเหมอืนภตูผวีญิญาณ แต่พอพจิารณา

สถานการณ์หลังความตายแล้วฉันจะกลัวพวกเดียวกันอีกท�าไม จึงระงับสติอารมณ์

แล้วเพ่งมองดีๆ  กพ็บว่าใบหน้าของลุงแกคล้ายลุงโยดาในเรื่อง สตาร์วอร์ส ไม่มผีดิ 

ต่างตรงที่โยดามีดาบเลเซอร์ ส่วนลุงแกมีไม้เท้าเล็กๆ อันหนึ่งที่มีแสงไฟอยู่บนนั้น 

นั่นแหละ และด้วยความสงูเท่าตอไม้ถกูโค่นของแกคงท�าให้ฉนัเตะเข้าอย่างจงั ส�าเนยีง

การพูดกย็งัแปลกประหลาดเหมอืนหลุดมาจากยุคเฟิงโบราณยงัไงอย่างนั้น ข้า นงัหนู 

และอะไรเก่าๆ แก่ๆ ตามวยัแกอกีสารพดั!

ฉนัจ้องหน้าลุง ลุงจ้องฉนักลบั แล้วเอาไม้เท้าตเีข่าฉนั

“โอ๊ย!” 

ฉนัก้มลงกมุเข่าตวัเอง ซวยจรงิๆ นอกจากจะโดนทิ้ง โดนรถชนแล้วสิ้นใจก่อน

ได้ยินค�าบอกลาของคนรัก ยังมาโดนคนแก่เอาไม้เท้าตีเข่าให้เจ็บเล่นอีก ตายแล้ว 

ยงัโดนท�าให้เจบ็ เรยีกได้ว่าซวยซ�้าซวยซ้อนจนสมบูรณ์แบบ

“ดวงชะตาเจ้าช่างโชคร้าย!”

จู่ๆ ไม้เท้าอนัเลก็ๆ ของแกกช็ี้มา ท�าให้แสงสว่างส่องวาบบนหน้าฉนัคนเดยีว 

สภาพตอนนี้เลยเหมอืนโจรที่โดนต�ารวจจบัมาเค้นค�าตอบในห้องสอบสวนไม่มผีดิ

“ฮะ? นี่มนัยงัไม่แย่พอรไึง ไหงลุงมาทายดวงกนังี่เง่าแบบนี้!”

ยงัไมท่นัเกดิใหม่กโ็ดนท�านายชวีติโลกหน้าได้บรมห่วยแบบนี้ มนัน่าโมโหนกั! 

ลุงโยดา...อืม...ฉันขอเรียกแกแบบนี้แล้วกัน ลุงโยดาส่ายหัวช้าๆ พลางถอนหายใจ 

เสียงเบา สายตาเห็นอกเห็นใจฉันเอามากๆ เหมือนเมื่อครู่ฉันโดนรถชนแล้วไม่ม ี

รถพยาบาลมารบั 
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“เจ้าโชคร้ายแต่กย็งัโชคดนีกั”

“โชคร้ายแล้วจะโชคดไีด้ยงัไง!” ฉนัเถยีง

“ดวงชะตาเจ้าได้เป็นถงึบุปผาคู่บลัลงัก์ แต่อุปสรรคช่างมากมายจนเจ้าไม่อาจ

นบัได้” 

ฉันเบ้ปาก หรี่ตาคู่กลมโตของตัวเองลงมองลุงโยดา อะไรของลุง...ดูท่าแก 

จะเพี้ยน คนแก่ก็แบบนี้ มักพูดจาเลอะเลือนไปทั่ว นี่มันยุคไหนแล้ว ฉันจะไปเป็น

ดอกไม้ของฮ่องเต้พระองค์ไหนได้! 

“มารบักนัช้าแล้วยงัจะท�านายโลกหน้าฉนัซี้ซั้วอกีหรอืไง คดิว่าฉนัจะอารมณ์ดี

ที่ลุงทายว่าเป็นฮองเฮา แล้วลมืเรื่องที่ลุงมาสายใช่ไหมล่ะ ฝันไปเถอะ!” ฉนัจ้องหน้า 

ลงุโยดาเขมง็ ส่วนลุงแกกเ็อาแต่หรี่ตาจ้องหน้าฉนักลบั สายตาเหมอืนเหน็คนสตไิม่เตม็ 

“ลุงต้องชดใช้เวลาเกิดของฉันที่เสียไป ด้วยการให้ฉันได้ยินค�าบอกลาของคนรัก 

เดี๋ยวนี้!”

ฟิ้ววว!

เหมอืนมลีมพดัไปวูบหนึ่ง ลุงโยดาไม่รบัมุกแถมไม่กลวัค�าขู่ แกเบอืนหน้าหนี

ไม่ใส่ใจค�าขอของฉันแม้แต่น้อย แล้วเคาะไม้เท้าลงพื้นสองทีเหมือนฉันไม่มีตัวตนใน

สายตาแกตั้งแต่แรก

โป๊ก! โป๊ก!

“ว้ากกก!!” 

เป็นเพราะไม่ได้เตรยีมใจฉนัเลยตะโกนเสยีงดงัลั่น จู่ๆ  พื้นดนิกลบัหายไปแล้ว

แสงสว่างที่เฝ้ารอมานานกป็รากฏขึ้น ตอนนี้ฉนักบัลุงโยดาก�าลงัหล่นลงไปที่ไหนสกัที่

ช้าๆ รอบตัวปรากฏแสงขาวสะอาด รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอลิซหลงเข้ามาในโพรง

กระต่าย แต่ข้างๆ กลบัไม่ใช่กระต่ายน้อยน่ารกันี่ส.ิ..ไม่นานรอบข้างพลนัปรากฏแสง

สทีอง ก้อนเมฆ และสายรุ้งขึ้นอย่างช้าๆ ฉนักบัลุงโยดาลอยละล่อง ก่อนตกลงบน 

ปุยเมฆเบานุ่มสชีมพูอ่อน 

“ที่นี่สวยจรงิๆ” 

ฉนัมองรอบข้างอย่างตะลงึ หน้าก้อนเมฆมบีลัลงัก์ใหญ่ซึ่งมใีครบางคนนั่งอยู่

บนนั้น ดูแล้วคงเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้ เจ้าแห่งสรวงสวรรค์นี้ เขามีใบหน้ากึ่งหญิง 

กึ่งชายรูปไข่สวยงดงาม แต่พอมองผู้หญิงมากมายที่คอยปรนนิบัติอยู่ มุมปากฉันก็
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กระตุกทนัท ี

เซ็ง...แม้แต่เทพบนสวรรค์ชั้นฟ้ายังมีกิเลสตัณหาครอบง�าอยู่ แล้วนับประสา

อะไรกบัโลกมนษุย์เบื้องล่าง คดิแล้วแค้นใจลกึๆ ที่ตวัเองต้องมาตายเพราะแฟนนอกใจ

ไปมหีญงิอื่น

“ท่านผู้นั้นเรยีกเจ้ามา ตามข้ามาเถดินงัหนู” 

ฉันพ่นลมหายใจยาว เดินตามลุงโยดาไปอย่างว่าง่าย เจ้าของบัลลังก์เพียง

ชายตามองเมื่อฉันเดินมาหยุดข้างเขา สีหน้าดูไม่สบอารมณ์เท่าไร ลุงโยดารีบก้มตัว

ประสานมือคารวะ ฉันที่ไม่รู้เรื่องพิธีใดเลยได้แต่ยืนเอ๋ออยู่ข้างๆ แก กระทั่งโดนลุง

โยดาดงึมอืถงึคุกเข่าลงพื้นตาม วาดมอืไม้เงอะงะค�านบั ก้มคารวะเซยีนเทพผู้นั้นจน

หมอกควนัมดิหวั

“ซูหลนิ! เจ้ากล้ามากที่บงัอาจท้าทายอ�านาจข้า!”

เสยีงที่ดงัขึ้นราวเสยีงค�ารามของพยคัฆ์ ฉนัเงยหน้าพร้อมกบัขมวดคิ้ว เหม่อ

มองปยุเมฆน้อยใหญ่พลางครุ่นคดิหาค�าตอบ ฉนัไปท้าทายอ�านาจใครตอนไหน ตั้งแต่

เมื่อไรที่ตวัเองเผลอไปท้าทายเซยีนเทพเข้า ทวนคดิอกีท.ี..หรอืจะเป็นตอนไปทศันศกึษา

แล้วเผลอไม่สกัการะเทพองค์หนึ่งในศาลเจ้า เพราะท้องเจ้ากรรมดนัอยากกนิไอศกรมี

รถเขน็ที่ผ่านหน้า? เรื่องเพยีงเท่านี้ท�าให้ฉนัโดนโทษท้าทายเซยีนเทพเข้างั้นเหรอ

หยุมหยมิจรงิๆ ให้ตายส.ิ.. 

เขาเหน็ฉนัเอาแต่คดิเงยีบไปนาน จงึพดูตดับทขึ้น “เจ้ากล้าขึ้นขอ้ตอ่รองกบัขา้ 

คิดทูลฟ้องเง็กเซียนฮ่องเต้ให้ทรงทราบ! เพราะข้าไม่ยอมให้เจ้าได้ยินค�าสั่งเสียของ 

คนรกั เจ้าบงัอาจนกั!” 

ฉนัร้อง “อ๋อ...” ออกมา ไม่นกึว่าค�าพูดเมื่อครู่จะก่อเรื่องให้คนอื่นเข้า

เซยีนเทพผู้นั้นท�าหน้าตาบูดบึ้ง จ้องฉนัอย่างโกรธเคอืง ดูท่าเขาไม่ใช่เงก็เซยีน

ฮ่องเต้แต่เป็นเซียนเทพองค์หนึ่งผู้ขีดชะตาชีวิตฉันเท่านั้น ทั้งยังพาตัวฉันมาที่นี่โดย 

ไม่ยอมให้ฟังค�ากล่าวสุดท้ายของเสี่ยวหมิง ว่าแล้วน่าโกรธเอาเสียจริงๆ ในเมื่อเขา 

ไม่ได้เป็นเงก็เซยีน งั้นฉนักไ็ม่เกรงใจอกีต่อไป ลุกขึ้นชี้หน้าว่ากล่าวเขาทนัที

“ท่านช่างใจร้ายนกั! เป็นถงึเซยีนเทพแต่กลบัไม่ให้ข้าฟังค�ากล่าวนั่น!”

ฉันเผลอพูดศัพท์เก่าโบราณตามพวกเขา อย่างว่า เข้าเมืองใดควรท�าตามกฎ

บ้านเมอืงนั้น ลุงโยดาหนัมองฉนั สหีน้าซดีขาวเหมอืนเหน็ฉนัเป็นผแีล้วลุงแกเป็นคน 
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เอาไม้เท้าตขีาห้ามปรามทนัท ีแต่พอเหน็ประกายโทสะวาบในดวงตาฉนักย็อมแพ้และ

ถอยร่นไปเสยีดื้อๆ เช่นที่ใครสกัคนได้ว่าไว้ ยามสตรโีกรธอย่ายุ่มย่ามกบันาง ชวีติจะ

อยู่ได้อย่างปลอดภัย เซียนเทพผู้นั้นหรี่ดวงตาสีแดงเพลิงลง ก้าวเท้าลงจากบัลลังก์

โอ่อ่าของเขาแล้วเดินเข้าประชิดตัวฉัน รวบนิ้วมือที่ชี้ใบหน้าเขาไว้ ก่อนจะดึงตัวฉัน

หมนุเข้าไปในอ้อมแขน ฉนัพยายามขยบัหน ีแต่ยิ่งขยบัเขากลบัยิ่งเข้าใกล้จนลมหายใจ

เขาแทบรดลงแก้ม

“หากเจ้าได้ยนิค�ากล่าวของคนรกั เจ้าอาจขอบคุณข้ากเ็ป็นได้”

ฉันหนาวไปทั้งหัวใจเมื่อได้ยินค�าเตือนนี้ ไม่ได้รู้สึกใจเต้นตามท่าทางของเขา 

ใบหน้านั้นลดลงเชื่องช้าก่อนปล่อยตวัฉนัออกจากอ้อมแขน 

มันอาจเป็นจริงตามที่เซียนเทพว่า ดูเหมือนค�าพูดของเสี่ยวหมิงจะสามารถ

ท�าร้ายจิตใจฉันจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต เพราะแววตาของเขาที่มองมานั้นคงกล่าว 

ค�าพูดเชือดเฉือนได้อย่างไม่รู้สึก ฉันควรปล่อยวางตั้งแต่เห็นท่าทีเปลี่ยนไปของเขา  

เป็นฝ่ายบอกเลกิแล้วเดนิออกมาจากชวีติผู้ชายอย่างสง่างาม ไม่น่าเลอืกผดิ ปล่อยให้

ตวัเองโง่งมอยู่นบัเดอืนเพื่อรอปาฏหิารยิ์ให้เขากลบัมาเป็นเสี่ยวหมงิคนเดมิ หนคีวาม

เศร้าเข้าหาหนงัสอืหลอกตวัเองไปวนัๆ 

คดิดดูีๆ  หากเป็นเช่นที่เซยีนเทพผู้นี้ว่า...เขากถ็อืได้ว่ายงัเมตตาฉนัอยูม่ใิช่หรอื?

“ข้า...” ฉันพูดไม่ออกเพราะในเมื่อตายแล้วจะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งใดได้อีก 

“ท่านอยากให้ข้าไปที่ไหนกต็ามใจท่านเถอะ”

ชาตินี้ขอแพ้ ยอมรับชะตาห่วยแตกของตัวเอง...น�้าตาเอ่อล้นอีกครั้งจนไหล

ออกมาเป็นสาย ลุงโยดาเงยหน้ามองฉันจากด้านล่าง ในมุมนั้นแกอาจเห็นหน้าตา 

น่าเกลยีดพลิกึเอาเลยส่ายหวัช้าๆ พลางพูดปลอบ

“ท่านเทพอคัควีหิคเรยีกเจ้ามาเพื่อให้ค�าขอของเจ้าเป็นจรงิ”

ฉนัหนัขวบัมองคนตรงหน้า ลงุโยดาหมายความว่าอย่างไร ว่าแต่นี่คอืเทพอคัค-ี

วิหคหรอกหรือ! มิน่า ดวงตาเขาถึงได้มีสีแดงเพลิงสุกสว่างเช่นนี้ ต�าแหน่งเขาถือว่า

ใหญ่โตบนสวรรค์ไม่น้อยเลยนะ!

“ข้าน้อยไร้มารยาทแล้ว...ขออภยัท่านเทพอคัควีหิคด้วย” 

ฉนักล่าวขอโทษเพราะรู้สกึผดิ แต่เขากลบัไม่ใส่ใจแล้วพูดต่อ

“ตามเนื้อดวงแล้วเจ้าไม่มเีนื้อคู่ในชาตนิี้แม้เพยีงสกัคน” 
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ฉนัอ้าปากค้าง หายสงสยัทนัทว่ีาท�าไมเมื่อคบใครเขากท็ิ้งฉนั ทั้งที่หน้าตาฉนัก็

ไม่ได้ขี้เหร่ จดัได้ว่าน่ารกัเหมาะสมกบัยุคสมยั แถมหน้าที่การงานกด็ ีใครๆ ต่างบอก

ว่าฉนัควรได้แต่งงานตั้งแต่เรยีนจบด้วยซ�้า ไม่น่าเชื่อว่าจะอกหกัซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยูแ่บบนี้! 

ค�าพูดพวกนั้นเหมอืนทั้งด่าทั้งชมในเวลาเดยีวกนั ฉนักไ็ด้แต่ฝืนยิ้มรบัมนัอย่างขมขื่น 

หวังลึกๆ ว่าเสี่ยวหมิงจะเป็นคนท�าลายค�าพูดเหล่านั้นด้วยการขอฉันแต่งงาน แต่ 

ตอนนี้มนักลบัพงัทลายไปแล้วพร้อมๆ กบัชวีติของฉนั

คิดแล้วก็ท�าหน้าตายใส่ทุกสิ่ง หันไปฟังเทพอัคคีวิหคกล่าวท�านายอะไรที่มัน

อาจแย่กว่า เพราะหากชาตหิน้าไม่มคีู่จะได้ท�าใจเสยีตั้งแต่เนิ่นๆ

“ชะตาเจ้าผูกไว้กับคนผู้หนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากโลกที่เจ้าอยู่นัก ข้าจึงให้โยดา 

ผู้ส่งดวงวญิญาณพาตวัเจ้ามาที่นี่”

“ฮะ!” ฉนัอ้าปากค้าง ไม่ใช่เพราะตกใจที่ชะตาของตวัเองไปผูกเข้ากบัใคร แต่

ด้วยไม่คดิว่าลุงโยดาแกชื่อโยดาจรงิๆ

ลุงแกชื่อโยดาจรงิๆ ด้วยแฮะ! ว้าว!

“โยดาจะพาเจ้าไปบ่อน�้าโลกหน้า ข้าช่วยเจ้าได้เพยีงเท่านี้ ชะตาต่อจากนี้เจ้าเป็น

ผู้เลือกแล้ว ถึงหนทางยากล�าบากสักเล็กน้อย แต่เจ้าย่อมได้พบคนของเจ้าอย่าง

แน่นอน” 

ฉนัหรี่ตามองเซยีนเทพผู้สูงศกัดิ์ หรอืเพราะบ่นว่ายงัไม่ทนัแต่งงานกต็ายก่อน 

เทพอัคคีวิหคถึงช่วยให้ฉันมีเนื้อคู่? หรือแท้จริงแล้วเขาเพียงช่วยเพราะกลัวฉันฟ้อง

เงก็เซยีนฮ่องเต้กนัแน่ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดกต็ามที่ท�าให้ฉนัได้เกดิใหม่ในโลกที่มี

ใครสกัคนผูกด้ายแดงไว้คู่กนั ฉนักถ็อืว่ามนัเป็นพรจากสวรรค์อย่างหนึ่ง 

ลุงโยดาใช้ไม้เท้าเกี่ยวเสื้อฉันให้ออกเดิน แต่ฉันกลับชะงักแล้วหันหลังไปก้ม

คารวะขอบคุณเทพอคัควีหิค

“ขอบคุณท่านมาก”

ดวงตาสเีพลงิของเขามองมา ยิ้มน้อยๆ ที่มมุปากพลางพยกัหน้าให้เบาๆ ทหีนึ่ง 

ที่กล่าวว่าเซียนเทพทุกองค์ล้วนหน้าตาดีเหนือมนุษย์คงเป็นจริง เพราะรูปหน้าของ 

เทพอคัควีหิคงดงามจนหาสิ่งไหนมาพรรณนาเทยีบไม่ได้ เอาเป็นว่าเขาเหมอืนชายงาม

บนจอโทรทศัน์แต่กลบัดูเรอืงอ�านาจในตวัเอง

“เจ้า...” จู่ๆ เขากพ็ดูขึ้นแล้วหยดุไป “...อย่าได้เลอืกผดิอกี” แววตานั้นดหู่วงใย
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อาทรน้อยๆ หรอืเป็นฉนัที่คดิมากไปเองกไ็ม่อาจรู้ได้ 

ฉนัขมวดคิ้วสงสยั แต่ยงัไม่ทนัถามสิ่งใด ปีกแดงเพลงิของเขาได้สยายขนนก

เปลวอคัคอีอกมาแล้วโผบนิลบัสายตาไป งดงามจนเป็นภาพที่คงจดจ�าไปทั้งเสี้ยวชวีติ

ในโลกนี้ เพราะหากไปโลกหน้าฉนัคงไม่เหลอืความทรงจ�าใดแล้ว ดงันั้นไม่วา่เลอืกผดิ

อกีหรอืไม่ ฉนักไ็ม่อาจล่วงรู้ได้อยู่ด ี แต่หากตายอกีครั้งแล้วได้กลบัมาที่นี่ ฉนัคงมา

หาเขาแล้วกล่าวว่า ‘ขอบคณุท่านมาก’ หรอื ‘ข้าท�าผดิเช่นเดมิอกีแล้ว ขออภยัท่านด้วย’ 

แต่ไม่ว่าชะตาโลกหน้าจะเป็นอย่างไร ฉนักถ็อืว่าการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องน่ายนิดเีสมอ

ฉันเดินตามลุงโยดามา บ่อน�้าที่ต้องกระโดดลงไปเกิดเป็นสีชมพูประกายเงิน

สวยงามระยบิระยบัตา โลกหน้าเป็นยุคไหนกนั เป็นยุคต่อจากนี้ หรอื...อนาคตไปอกี

ไกลหรอืไม่ ฉนัไม่อาจรู้ 

ฉันมองหน้าลุงโยดาอยู่พักหนึ่ง แกหรี่ตามองฉันด้วยความสงสารปนอิจฉา

เลก็ๆ เพราะหนึ่งคอืชะตาฉนัที่แกล่วงรูแ้ละท�านายออกมา สองคอืฉนัได้ไปเกดิอกีครั้ง

โดยไม่ต้องต่อแถวเกดิเหมอืนดวงวญิญาณอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ส่งวญิญาณหรอืยมทูต

ไม่อาจได้รบัชั่วชวีติ ลุงโยดาเลยมองฉนัด้วยสายตาเปี่ยมความเสยีดายที่ไม่ได้ไปเกดิ

ใหม่เสยีเอง

“เอาละ ข้าจะนบัถงึสามแล้วเจ้าโดดเลยนะ” ลุงโยดารบีพูดโดยไม่มองหน้าฉนั

ที่พยกัพเยดิตอบด้วยซ�้า

“หนึ่ง” ฉนัเตรยีมตวัก้าวขาขึ้นขอบบ่อ

“สอง” ก้มหน้าจนก้นโด่งไปด้านหลงั

พลั่ก! ตู้ม!!

“แล้วสามเล่า!!!”

ฉันโวยวายทวงนับสามจากลุงโยดา เป็นเพราะใจยังกลัวจึงไม่กล้ากระโดด 

ตามจ�านวนนบัของลงุ แต่ยงัไม่ทนันบัสาม ไม้เท้าเลก็ๆ ของแกกต็ก้ีนฉนัจนหน้าคะม�า

ลงบ่อ 

“กรี๊ดดด!” 

ดูเหมือนลุงโยดาขี้เกียจมองฉันได้รับชีวิตใหม่จึงเร่งแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็ยังด ี

ฉันเหมือนอลิซอีกครั้ง ล่องลอยไปในอากาศ พลันเห็นเส้นแบ่งยุคต่างๆ ปรากฏขึ้น 

เป็นยุคของแต่ละยุคบนโลกใบนี้ แล้วโลกใหม่ของฉนัมนัยุคไหนกนัล่ะ แล้วตวัฉนัจะ
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ค่อยๆ หดเล็กลงเป็นทารกไหม ฉันจะลืมทุกอย่างเลยหรือเปล่า น่าเบื่อตายถ้าต้อง 

เป็นแบบนั้น...

ตบุบบ!

เหมือนตัวหล่นบนเตียงนุ่มๆ แต่จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อฉันมาเกิดใหม่!  

มันควรเป็นท้องแม่มากกว่าเตียงนอนนะ ว่าแต่ท�าไมความทรงจ�ายังอยู่ครบ...หรือ 

ลุงโยดาลืมให้ฉันดื่มน�้าแกงยายเมิงลบความทรงจ�า! พอมองเพดานก็เห็นแต่ไม้สลัก

ลายลงสสีนัสวยงาม ถ้าเช่นนั้นฉนัอาจกลายเป็นเดก็ทารกแรกเกดิที่อยูใ่นเปล ว่าแต่...

ท�าไมโลกใหม่ถงึได้มลีายไม้ฉลุพาดไปมาเป็นทรงโบราณคร�่าครเึตม็ไปหมด!

“มนัได้ผล มนัได้ผล!” 

เสยีงชายแก่ดงัอยู่ข้างฉนั เมื่อหนัไปมองกพ็บชายหญงิวยัชราก�าลงัจ้องหน้าอยู่ 

ดูเหมือนตัวฉันไม่ได้หดลงแถมยังเอียงคอได้ แสดงว่าไม่ใช่ทารกแรกเกิดแน่นอน!  

ว่าแต่มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่เนี่ย! ฉนัได้แต่มองสถานการณ์แปลกประหลาด พวกเขา

สวมเสื้อผ้ายคุโบราณ คนหนึ่งดเูหมอืนเป็นขนุนาง อกีคนแต่งตวัดมีฐีานะ ก�าลงัท�าพธิี

อะไรสักอย่างกันอยู่เพราะมีทั้งธูปเทียนและกระดาษหลากสีแปะรอบๆ เตียงที่ฉัน 

นอน

บวงสรวง? แขนขาขาด! ฉนัเริ่มคดิไปต่างๆ นานาจนหน้าซดี

เมื่อก้มลงส�ารวจตวัเองกพ็บว่าตวัไม่ได้หดเลก็เป็นทารก เพยีงแต่นิ้วมอืหดลง

เลก็น้อย ท�าให้รู้ว่าตนก�าลงัอยู่ในวยัที่เดก็ลงกว่าความเป็นจรงิ กระจกบานหนึ่งถูกยื่น

มาให้ตรงหน้า ฉันไม่สนว่าใครน�ามาให้ รีบส�ารวจตัวเองทันที ดูเหมือนใบหน้า 

อ่อนเยาว์ลง เป็นตัวฉันเองเมื่อตอนอายุสิบสองสิบสาม โล่งใจ...อย่างไรอ่อนเยาว์ก็ 

ดีกว่าแก่หงอก แถมความทรงจ�าอยู่ครบ ย่อมเป็นความเมตตาจากเทพอัคคีวิหคที่ 

ให้โอกาสฉันได้เลือกชะตาในโลกนี้ไม่ให้ท�าผิดซ�้าสอง หรือไม่ก็เพราะความสะเพร่า 

ของลุงโยดาที่ลมืพาฉนัไปลบความทรงจ�า แต่เรื่องนั้นช่างมนัเถอะ...

สิ่งที่น่าสนใจกว่าคอืค�าตอบของการมาเจอชายหญงิสองคนนี้นี่แหละ...

“ท่านเทพอคัควีหิคส่งบุตรมีาให้เรา!” 

ชายแก่ที่สวมชดุขนุนางก�าลงักอดหญงิอ้วนที่ฉนัคาดว่าเป็นภรรยาเขาแน่ๆ อยู่

ในอ้อมอก พลนัน�้าตาของทั้งคู่กไ็หลออกมาเมื่อมองหน้าฉนั ให้ตายส!ิ เทพอคัควีหิค
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ท�าอะไรได้บ้าบิ่นชะมดั ส่งฉนัมาทั้งแบบนี้เลยเหรอ! หรอืเขาอยากให้ฉนัข้ามช่วงชวีติ

น่าเบื่อในวยัเดก็ไป เลยจบัฉนัโยนตุ้บผ่านวยัไร้เดยีงสา

“ในที่สุด...ในที่สุด...สกุลเยี่ยกไ็ม่สิ้นสกุลแล้ว ฮอืออ” 

ชายแก่ร้องไห้โฮออกมา เขาผละจากอ้อมกอดภรรยาเดินตรงมาทางฉันที่ 

ร่นตวัถอยเพราะตื่นตระหนก

“ท่านทั้งสองเป็นใคร” 

ฉันเริ่มเล่นไปตามบทถามคนแปลกหน้าทั้งสองด้วยส�าเนียงโบราณ ถอยหลัง

ชดิด้านในเตยีง ไม่ยอมให้ใครแตะต้องตวั

“ข้าชื่อเยี่ยลู่ซอื เป็นขุนนางขั้นสาม แต่ไร้ซึ่งบุตรธดิาจงึได้บวงสรวงเทพอคัค-ี

วิหคเพื่อขอบุตรธิดาสืบสกุล นับแต่นี้ข้าคือบิดาของเจ้าแล้ว” เขาอธิบายเหมือนเป็น

เรื่องปกต ิในขณะที่หญงิอ้วนเริ่มพูดขึ้นบ้าง

“เยี่ยลี่เซยีน ข้าคอืมารดาเจ้า” ฉนัอ้าปากค้างเพราะชื่อตวัเองถกูเปลี่ยนไปตั้งแต่

เมื่อไรไม่รู้ “นี่คือพิธีลับจากคัมภีร์โบราณ แม้เป็นการบวงสรวงแต่หากเจ้าไม่มีชะตา

เกี่ยวข้องกบัพวกเรา เรากไ็ม่สามารถขอเจ้ามาได้ ดงันั้นสิ่งนี้คอืโองการสวรรค์ เจ้าจงึ

มาเกดิเพื่อเป็นบุตรขีองเรา ห้องนี้มเีพยีงเราสามคนเท่านั้น เมื่อเจ้าเกดิมาทุกคนย่อม

รูจ้กัเจ้าเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของสกลุเราตั้งแต่แรก วนัพรุง่นี้คงเหลอืเพยีงเจ้าคนเดยีว

แล้วที่จ�าเหตุการณ์ทั้งหมดได้ ส่วนข้าสองคนคงจ�ามนัไม่ได้แล้ว” 

นางใส่ข้อมูลมาเตม็สมองเบลอๆ ของฉนั ฉนัประมวลผลข้อมูลทนัท ีรู้เพยีง

ว่าถูกยัดเยียดชื่อ ยัดเยียดสกุล และได้พ่อแม่มาเป็นที่เรียบร้อย รู้ว่าตนเองมีฐานะ

ระดับไหน ไม่รู้ว่านี่คือโองการอะไรของสวรรค์ รู้แค่ว่ามันเริ่มมหัศจรรย์จนเกินจะ

ตามทนั

“แต่ข้าเป็นหญงิ จะสบืสกุลให้ท่านทั้งสองได้อย่างไร” ฉนัถามพวกเขาไปตรงๆ

“อกีไม่นานแคว้นเราจะจดัคดัเลอืกหญงิงามเข้าวงั หากเป็นเจ้าซึ่งหน้าตางดงาม

เช่นนี้คงผ่านเข้าไปได้ไม่ยาก...” ท่านแม่ใช้สายตาพจิารณาความงดงามบนใบหน้าและ

เรือนร่าง ยิ้มน้อยๆ อย่างชื่นชม แต่แล้วกลับส่ายหน้าอย่างอดไม่ได้ก่อนหันไปทาง 

ท่านพ่อ “แต่ท่านพี่...นางคงต้องฝึกกริยิาเสยีใหม่” นางดูกลุ้มใจไม่น้อย แน่ละ...นสิยั

ฉันดูไม่เป็นกุลสตรีเหมาะสมกับยุคโบราณเท่าไร เพราะนอกจากท�าท่าเหมือนตุ๊กแก

เกาะติดก�าแพง ฉันยังท�าหน้าเหยเกใส่พวกเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน สตรียุคนี้ถึง
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พวกนางตกใจกไ็ด้แต่นั่งก้มหน้ารอฟังค�าอธบิายในท่าทสี�ารวมทั้งนั้น

“เจ้ารีบจัดการให้เรียบร้อยเถอะ ก่อนพวกเราจะพากันลืมเสียหมด” ท่านพ่อ

พยักหน้าให้ท่านแม่แล้วเดินออกนอกประตูไป แม้ในห้องไม่มีใครนอกจากพวกเรา  

แต่เมื่อพ้นประตูไม้ไปกลับมีหญิงรับใช้คอยเปิดประตูและรับค�าสั่ง ท่านพ่อหันไปสั่ง

สาวใช้คนหนึ่งว่า “ผงิเอ๋อ จดัการท�าความสะอาดห้องนี้ พาคุณหนูลี่เซยีนของเจ้าไปดู

ห้องของนางและเปลี่ยนเสื้อผ้านางให้เรยีบร้อย” 

ไม่มใีครสงสยัในตวัฉนัตามที่ท่านแม่ว่า ฉนักลายเป็นคณุหนสูกลุเยี่ย มตีวัตน

มหีน้าตาและเป็นที่รู้จกั แม้ตอนนี้ฉนัไม่มคีวามทรงจ�าวยัเดก็หลงเหลอื แต่ทุกคนปฏบิตัิ

กับฉันราวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้โดยสมบูรณ์แบบ เสมือนมีคนวาดตัวฉัน 

เตมิลงในโลกอกีใบ คงเป็นฝีมอืของเทพอคัควีหิคเป็นแน่

ผิงเอ๋อคงเป็นสาวใช้คนสนิทแน่เพราะนางท�าท่ารู้จักคุ้นเคยกับฉันเป็นอย่างด ี

นางเดนิตรงมาทางฉนัและก้มลงอยู่ข้างตวั ตอนนี้จะว่าอย่างไรดลี่ะ สถานการณ์เป็น

เจ้าคนนายคนแบบนี้ฉนัไม่ชนิเท่าไร...

“คุณหนู...ผิงเอ๋อจะพาคุณหนูไปดูห้องนอนใหม่นะเจ้าคะ นายหญิงให้คน

ซ่อมแซมเพิ่งเสรจ็วนันี้เอง” นางยิ้มให้อย่างเป็นมติร “ผงิเอ๋อไม่เหน็คณุหนมูาสามวนั 

รู ้สึกร้อนใจมาก วันนี้ได้เห็นหน้าคุณหนูอีกครั้งจึงไม่อาจกลั้นน�้าตาไว้ได้อีกแล้ว  

นายหญิงบอกว่าอย่าร้องไห้เพราะเป็นลางไม่ดี แต่ผิงเอ๋อดีใจจริงๆ ที่คุณหนูกลับมา 

ไม่หนไีปไหนอกี” 

ผิงเอ๋อร้องไห้กระซิก ใบหน้านางจัดได้ว่าน่ารักจิ้มลิ้ม ดวงตากลมโตมองได้

เรื่อยๆ ไม่รู้จกัเบื่อ ท่าทางบอบบางเหมอืนสาวน้อยไร้เดยีงสาไม่สู้คน อาจเป็นเพราะ

นางเรยีบร้อยจนเกนิไป ฉนัถอนหายใจแล้วตบไหล่ปลอบนางเบาๆ

“ผงิเอ๋อ ข้าอยากรู้ว่าคนอื่นกล่าวถงึอย่างไรในสามวนัที่ข้าไม่อยู่” ฉนัลองถาม

เพื่อความแน่ใจว่าไม่ใช่แค่คนในจวนเท่านั้นที่รับรู้การมีตัวตนของฉัน ไม่เช่นนั้นอาจ 

มคีนหาว่าสตวิกิลเอาได้

“ท่านอ๋องน้อยเก้าหลิ่งถิงถามหาคุณหนูทุกสามชั่วยาม พอๆ กับที่ใต้เท้าจวี๋ 

มาหานายท่านเรื่องคุณหนู” 

ถงึไม่รู้จกัพวกเขาสกัคนแต่ฉนักพ็ยกัหน้าเออออตามน�้า

“อ๋อ...ข้าเข้าใจแล้ว” 
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ผงิเอ๋อยิ้มให้ จากนั้นกเ็ดนิน�าฉนัไปยงัห้องนอน ห้องนี้สวยทเีดยีว...โทนสขีอง

ม่านเตยีงและผ้าปเูป็นสส้ีมสว่างดสูบายตา ข้างๆ หวัเตยีงด้านในมแีจกนัดอกไม้ประดบั

อยู่ เป็นดอกเหมยฮวาซึ่งเป็นดอกไม้โปรดของฉัน ฉันรีบวิ่งไปหยิบมันมาถือไว้แล้ว 

สูดดมกลิ่นหอม ในยุคของฉนัดอกเหมยฮวาแถวบ้านหาดูได้ยากมาก และเพราะฉนั

อยูใ่นเมอืงหลวงอนัเรง่รบี การหยดุสดูดมดอกไม้แบบนี้จงึไม่อาจท�าได้บ่อยๆ นบัเป็น

สิ่งที่ฉนัถวลิหาที่สุด 

“ฮ่า...หอมจรงิๆ” ฉนัหลบัตาลง เพลดิเพลนิกบักลิ่นดอกไม้จนลมืไปว่าผงิเอ๋อ 

ก�าลงัมองอยู่ เมื่อเงยหน้าขึ้นจงึเจอสายตาอกึอกัของนางเข้า

“ถ้าคุณหนูชอบ ผงิเอ๋อจะให้คนน�ามาปักแจกนัให้ทุกวนันะเจ้าคะ” ผงิเอ๋อเป็น

คนฉลาดเลยพูดออกมาแบบนั้น นั่นท�าให้ฉนัไม่เขนิมาก 

ฉนัยิ้มให้นางแล้วพยกัพเยดิไปว่า “ขอบใจเจ้ามาก”

“เจ้าค่ะคุณหนู” 

ฉันตบไหล่นางเบาๆ อย่างเป็นมิตร เดินควงดอกเหมยฮวาในมือเล่นแล้ว 

เตะเท้าวนไปรอบๆ ห้อง แต่จู่ๆ ผงิเอ๋อกเ็ข้าประชดิตวั สองมอืของนางถอืชุดประคอง

ไว้ ไม่พูดไม่จาแล้วตรงมาถอดเสื้อฉนัออกราวเป็นเรื่องปกติ

“นายท่านสั่งผงิเอ๋อให้เปลี่ยนชดุคณุหน ูเอ่อ...” ผงิเอ๋อมองเสื้อที่ฉนัสวมมาจาก

ยุคปัจจุบันอยู่นานแล้ว นางมองมันราวกับเสื้อผ้าที่ฉันสวมพิลึกพิลั่นจนขัดตานาง 

เอาเสยีมากๆ “ผงิเอ๋อรูว่้าคณุหนชูอบหาชดุต่างแคว้นมาสวม...แต่คณุหนสูวมชดุแคว้น

เรางดงามที่สุดเจ้าค่ะ!” นางพยายามพูดโน้มน้าว จบัมอืฉนัออกจากอก 

ฉนัยกมอืป้องไว้ทนัท ีรบีพดูเสยีงรวัพลางส่ายหวั “ไม่ต้องๆ ข้าเปลี่ยนเองได้!” 

มือปิดร่างตัวเองไว้แน่นหนาก่อนจะคว้าชุดมาจากมือนางด้วยความระแวง  

ลมืไปว่ายคุนี้ตั้งแต่ระดบัคณุหนขูึ้นไปกไ็ม่มใีครท�าอะไรเองสกัอย่าง แม้กระทั่งอาบน�้า

หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า พอฉันเดินเข้าไปหลังฉากกั้นไม้ในห้อง ผิงเอ๋อก็ยืนเศร้าค้างงัน 

อยู่ตรงนั้น

ให้ตายสิ...ไม่ชินจริงๆ หากโดนคนที่เพิ่งพบหน้าครั้งแรกจับถอดเสื้อเปลี่ยน

ล่อนจ้อน

“ผงิเอ๋อเปลี่ยนชุดให้คุณหนูตั้งแต่เลก็...แต่คุณหนูกลบัปฏเิสธ” 

เสียงตัดพ้อของนางแว่วมา ฉันเหลือบตามองผ่านช่องฉลุเห็นนางก้มหน้าลง
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สลด เหมอืนแม่ที่พบว่าลกูตวัเองเปลี่ยนไป ไม่สนทิกนัดั่งแต่ก่อน ฉนัในตอนนี้ที่ก�าลงั

เจอปัญหาการผูกปมผ้าแต่ละชั้นจงึเดนิออกจากฉากกั้นมาหานางทั้งสภาพรุ่ยร่าย

“ผงิเอ๋อ เจ้าช่วยผูกให้ข้าใหม่ท.ี..” 

ฉันท�าหน้าเบื่อโลก ชุดแต่ละชั้นทั้งสวมและผูกยาก ไม่นึกว่าแค่สวมเสื้อจะ

วุ่นวายได้ขนาดนี้ สมแล้วที่เหล่าคุณหนูควรมใีครสกัคนคอยช่วยเหลอื ผงิเอ๋อยิ้มร่า 

กระตือรือร้นเข้ามาช่วย นางรัดผ้าแต่ละชั้นแน่นจนหายใจแทบไม่ออก ฉันจึงรับรู ้

ความทรมานของการสวมเสื้อผ้ายุคนี้ เพราะนอกจากมีหลายชั้นแล้ว มันยังไม่ใช ่

เสื้อส�าเรจ็รูปที่แค่รูดซปิกป็ิดได้ แต่ทุกส่วนต้องผูกเป็นระเบยีบพธิกีาร 

ผงิเอ๋อยิ้มแป้นตรงข้ามกบัใบหน้าฉนั นางมพีลงัเหลอืล้นในการช่วยสวมเสื้อผ้า

และจบัฉนันั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งก่อนท�าผมให้ทลีะส่วน ผมส่วนหนึ่งถูกปล่อยยาว

ตามธรรมชาตคิงไว้ซึ่งวยัเดยีงสา อกีส่วนถูกมดัขึ้นไปรวมกบัเชอืกเส้นเลก็ๆ หลากสี

อยา่งประณตี ท�าให้ผมด�าสนทิของฉนัดมูสีสีนัขึ้นมาหน่อย มวยผมน้อยๆ ถกูปักด้วย

ปิ่นหยกสสี้มแดงซึ่งมอีญัมณปีระดบั ตรงปลายห้อยเส้นสายสทีองสวยงามเข้ากบัชุด

เมื่อมองตัวเองในกระจก ฉันกลายเป็นท่านหญิงในยุคอดีตเต็มตัวทั้งทรงผม

และเสื้อผ้า นกึไม่ถงึว่าเวลาตนสวมชุดโบราณจะงดงามเหมอืนคุณหนูมตีระกูลกบัเขา

เหมอืนกนั ผงิเอ๋อมองด้วยความภาคภูมใิจประหนึ่งฉนัเป็นผลงานชิ้นเอกของนาง 

“คุณหนูของผงิเอ๋อสวยที่สุดในแคว้นฉเีลยเจ้าค่ะ!” 

ฉันมองนางที่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆ หัวเราะแหะๆ เพราะเขินกับค�าชมไร้เดียงสา 

ต่อหน้าของคนยุคนี้ สวยที่สุดในแคว้นฉ ีแสดงว่าหน้าตาฉนักโ็ดดเด่นในยุคนี้เหมอืน

กนั น่ายนิด!ี น่ายนิด!ี ไม่มหีญงิสาวคนไหนไม่ภูมใิจที่เกดิมาสวยหรอก หึๆ ! ว่าแต่

นางพูดว่าอะไรนะ แคว้นฉ!ี หนึ่งในเจด็แคว้นที่ยิ่งใหญ่ของประวตัศิาสตร์เฟิง!

“เจ้าพดูว่าแคว้นฉ!ี” ฉนัท�าตาโต หนัไปตะโกนใส่หน้านางพลางเขย่าไหล่ทั้งสอง

ข้าง

“จะ...เจ้าค่ะ” 

ผงิเอ๋อมสีหีน้าตกใจ มองฉนัด้วยความกลวั แต่ฉนักลบัตกใจกว่าเพราะไม่นกึ

ว่าได้ย้อนเวลามาเกดิในยุคประวตัศิาสตร์เฟิงที่ตนอ่านซ�้าแล้วซ�้าเล่า

“เวลานี้ใครครองราชบลัลงัก์!” ใจฉนัสั่นสะท้าน หากเป็นช่วงเวลาก่อนสงคราม

ศกึต้าจิ๋น การที่สวรรค์ส่งฉนัมาย่อมมคีวามหมายแฝงอยู่
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“ปีที่สอง รชัศกฮ่องเต้หยางเฟิ่งแห่งราชวงศ์หมงิเจ้าค่ะ...” 

ผิงเอ๋อก้มหน้าแล้วคุกเข่าลงทันทีที่พูดจบ เพราะหวาดกลัวอาการแปลกๆ  

ของฉนัและหวาดกลวัโทษที่เอ่ยพระนามฮ่องเต้ ฉนัอ้าปากค้าง จรงิหรอืนี่! ฉนัก�าลงั

อยู่ในยุคประวตัศิาสตร์ที่ตวัเองร�่าเรยีนมา!

“คุณหนูท�าผงิเอ๋อกลวั...คุณหนู...” 

นางเงยหน้ามองฉนัทั้งที่ตวัสั่นเทา ฉนัจงึรบีประคองตวันางขึ้นจากพื้นทนัที

“ไม่มอีะไร...” 

ถึงพูดไปแบบนั้นแต่ข้างในก�าลังร้อนราวไฟลน ฮ่องเต้หมิงหยางเฟิ่งผู้ครอง 

ราชบัลลังก์แคว้นฉีในช่วงศึกสงครามสามแว่นแคว้น พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในฮ่องเต้

แห่งสงครามตะวันออก แม้รบชนะหลายครั้งแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เพราะพระองค์ได้

สิ้นพระชนม์ในสนามรบ! 

ฉนัปรบัสหีน้า...นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น หากสวรรค์ก�าหนดให้ฉนัเป็นคนของแคว้น

ฉี ฉันจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแน่! เพราะหลังการสิ้นพระชนม์ของ

พระองค์แผ่นดินฉีก็โกลาหลวุ่นวาย กระทั่งหมิงเทียนหลงฮ่องเต้พระองค์ใหม่ขึ้น 

ครองราชย์ได้อกีครั้ง แต่กว่าจะถงึช่วงนั้นทั่วผนืแผ่นดนิต่างอดอยากแร้นแค้นเพราะ

แคว้นข้างเคยีงตา่งแขง็ขอ้ คดิท�าสงครามแย่งชงิ...แค่คดิฉนักส่็ายหน้าไม่ยอมรบัทนัที

“ผงิเอ๋อ...ท่านแม่บอกข้าว่าจะมกีารคดัเลอืกสาวงามเข้าวงัหลวงใช่หรอืไม่” 

ฉนัหนัไปถาม ขณะในหวัคดิหาทางแก้ อย่างไรกต้็องเข้าวงัหลวงให้ได้เสยีก่อน 

ส่วนอนาคตหากมีวาสนาได้เข้าเฝ้าฉันคงหาโอกาสทูลเตือนเรื่องราวในอนาคตได้บ้าง 

แม้หนทางนี้ดูยากเย็นเช่นชะตาที่เบื้องบนก�าหนด แต่นี่อาจเป็นเพียงบททดสอบแรก

ของสวรรค์ที่ส่งฉนัมาในโลกนี้กเ็ป็นได้

“เจ้าค่ะ...” ผงิเอ๋อพดูเสยีงค่อย มองแววตามนัปลาบของฉนัที่เหมอืนเหน็อาหาร

ชามโตวางอยู่ตรงหน้า

“เยี่ยม! ข้าจะเข้าวงัหลวง!” ฉนัยดืตวักอดอก 

ผงิเอ๋อคลี่ยิ้มกว้างแล้วถามทนัที

“คุณหนูคิดได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะ! ผิงเอ๋อดีใจแทนนายท่านทั้งสองจริงๆ ที่ 

คุณหนูยินยอมเข้าร่วมการคัดเลือกครั้งนี้!” นางปรบมืออยู่ข้างๆ ก่อนจะท�าสีหน้า 

เศร้าหมอง “หากคุณหนูไม่มคีวามสุข ถงึถูกทางการบงัคบัให้เข้าวงัคดัตวั คุณหนูคง
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เป็นทุกข์ไปตลอดชวีติ” ฉนัมองใบหน้าเปี่ยมทุกข์ของนาง 

เฮ้อ...สาวใช้ยุคนี้กแ็บบนี้กนัทั้งนั้น ห่วงเจ้านายยิ่งกว่าชวีติของตวัเอง 

“เจ้าสบายใจได้ผิงเอ๋อ ข้าย่อมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวังหลวง” ฉันเลิกคิ้ว

ครุน่คดิ ก่อนความคดิเข้าท่าจะผดุขึ้นในสมอง “ข้าอยากไปข้างนอก ชกัอยากเหน็ประตู

วังของจริงแล้ว!” แน่นอนว่าอุตส่าห์มาถึงที่นี่ทั้งยังมีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่อายุน้อย 

ย่อมไม่ต่างจากนักปราชญ์มีหนังสือเล่มดี ฉันต้องเริ่มส�ารวจเมืองนี้ให้ช�่าตาเสียก่อน

แล้วค่อยคดิหาแผนต่อไป

สองขารบีวิ่งออกนอกประตูห้องก่อนหยุดเท้าเมื่อเสยีงผงิเอ๋อดงัมา

“คุณหนูรอผงิเอ๋อด้วยเจ้าค่ะ!” 

นางรบีร้อนเดนิตามออกมา คว้าเสื้อมาคลุมตวัฉนัไว้

ฉันกระชับเสื้อให้เข้าที่ มองส�ารวจไปรอบตัว เห็นบรรดาสาวใช้ในเรือนตน 

ปัดกวาดเชด็ถูอยู่ ดูท่าต้องขอบคุณเทพอคัควีหิคที่ส่งฉนัมาในตระกูลร�่ารวย ปัญหา

เรื่องเงินทองปากท้องจึงหมดไปหนึ่งเรื่อง ชีวิตต่อจากนี้มีคนคอยรับใช้มากมายทั้ง 

ชายหญงิ อยู่ที่นี่ฉนัคงสุขสบายไปทั้งชาตแิน่ๆ 

“วงัหลวงไปทางไหน” ฉนัหนัไปถามนาง

นางชี้นิ้วออกไป หอบแฮกๆ พลางพูดออกมา “ทางซ้ายเจ้าค่ะ” 

เมื่อเห็นผิงเอ๋อวิ่งไม่ทันฉันจึงลดฝีเท้าลงเป็นก้าวสบายๆ ออกจากจวนแทน  

นางอายุมากกว่า คอยเป็นห่วงเป็นใยฉนัตลอด ทั้งยงัอยู่ในฐานะคนสนทิ ฉนัจะวิ่งไม่

ทิ้งฝุ่นให้นางตามหอบเล่นกด็ูใจร้ายไปหน่อย

แคว้นฉีกว้างใหญ่กว่าที่คิด ชิงฉวนซึ่งเป็นเมืองหลวงจึงคึกคักไปด้วยผู้คน

มากมาย ในยุคฮ่องเต้หมิงหยางเฟิ่ง พระองค์ทรงฟื้นฟูแคว้นให้อู้ฟู่ทั้งเงินทองและ

ก�าลังรบ เปิดการค้าขายกับแคว้นอื่นอย่างอิสรเสรี เศรษฐกิจในชิงฉวนจึงครึกครื้น

จนกลายเป็นศูนย์กลางท่ารับส่งของ บรรดาชาวบ้านต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

อิ่มเงนิต�าลงึถ้วนหน้า อย่างว่า...ประชาชนอยู่สบาย บ้านเมอืงย่อมเตบิใหญ่ได้ไม่ยาก 

ช่างเป็นแคว้นที่เหนอืการคาดหมายของฉนั ยิ่งตอนนี้มาเหน็กบัตามใิช่เพยีงอ่านต�ารา 

ความเจริญเหล่านี้ตอบทุกค�าถามได้อย่างดีที่สุด ดีใจจริงๆ ที่ได้เห็นทุกสิ่งใน

ประวตัศิาสตร์ตรงหน้าตน

“ฮ่า! แคว้นฉชี่างดเีสยีจรงิ!”
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ฉนัมองไปรอบๆ ตื่นตาตื่นใจกบัทุกสิ่งรอบตวั เดนิเข้าไปหากลิ่นหอมๆ ของ

ซาลาเปาโบราณขนานแท้ข้างทาง ท่านลุงซาลาเปากวักมือเรียกลูกค้ากระเป๋าหนัก 

เช่นฉนัอย่างไว

“คุณหนูๆ อย่าหาว่าคนแก่อย่างข้าโม้เลย! แต่ซาลาเปาของข้าอร่อยที่สุด 

ในแคว้นฉแีล้ว” ท่านลุงยิ้มแย้ม แต่ถงึไม่พูดแบบนั้นฉนักอ็ยากกนิจะแย่อยู่แล้ว!

“ข้าเอาลูกนี้ แล้วกล็ูกนี้ อ้อ! ท่านลุงลูกนี้ด้วย” สายตาจ้องซาลาเปาไม่หยุด  

นิ้วกช็ี้ซาลาเปาหลากรสจนครบ ผงิเอ๋อมองท่าทางตะกละตะกลามของฉนั จ่ายเงนิแทน

แล้วช่วยเอาซาลาเปาห่อผ้าที่นางเตรียมไว้ นางเตรียมพร้อมถือของให้ฉันด้วย ช่าง 

รู้ใจเสยีจรงิ!

“อร่อยจงั!” 

ฉันอุทานเสียงดัง ท�าเอาชาวบ้านที่เห็นท่ากินเอร็ดอร่อยของฉันหยุดสนใจกัน

ยกใหญ่ ก่อนจะมามงุร้านซาลาเปาของท่านลงุแล้วยื้อแย่งกนัซื้อ พรบิตาเดยีวซาลาเปา

กข็ายดจีนท่านลุงมอืเป็นระวงิ

“ขอบคุณคุณหนู ซาลาเปาข้าขายดเีพราะท่านแท้ๆ”

ท่านลุงเกบ็ซึ้งซาลาเปาพลางขอบคุณ ท�าให้ในใจรู้สกึสุขล้น ฉนัยิ้มให้ท่านลุง 

โบกไม้โบกมอืแล้วกล่าว 

“ไม่เป็นไรๆ เพราะซาลาเปาท่านลุงอร่อยที่สุดในแคว้นฉจีรงิๆ” 

ฉนัยิ้มกว้างออกมาก่อนที่ศรีษะจะเอนไปด้านหลงัเพราะแรงดงึ มมีอืดกีระตุก

ปิ่นออกจากผม ฉันรีบหันไปมองทันที ส่งสายตาอาฆาตไปที่เจ้าโจร แกเล่นผิดคน 

เสยีแล้ว! คนอย่างคุณหนูเยี่ยลี่เซยีนวชิาป้องกนัตวัไม่แพ้ใครแน่นอน!

“ขโมย!! คณุหนูของข้าโดนขโมยป่ินปักผม! ใครกไ็ด้ช่วยจบัท!ี” ผงิเอ๋อตะโกน

ลั่น

ชายชุดสกปรกมอซอวิ่งสุดฝีเท้าอย่างไม่คดิชวีติ หลายคนพยายามวิ่งตามโจร

ไป อกีหลายคนแหวกทางออกเมื่อโจรวิ่งผ่าน ฉนัมองเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างโกรธขึ้ง

เพราะมาโลกนี้เพยีงไม่กี่ชั่วยามกเ็จอโจร...ความซวยจะตามข้ามภพข้ามชาตอิะไรปานนี้! 

หรือค�าท�านายของลุงโยดาเป็นเรื่องจริง จากนั้นสองขาจึงออกวิ่งตามโจรไป เห็น 

แบบนี้ฉนักเ็คยเป็นนกัวิ่งสมยัประถมนะ! ถงึจะแค่ประถมกเ็ถอะ...

“หยุดเดี๋ยวนี้! ข้าบอกให้เจ้าหยุด! แฮกๆ!” 
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เมื่อรู้ว่าร่างกายตอนนี้ไม่ได้พลิ้วปลิวลมเหมือนตอนประถม จากตะโกนให้ 

เจ้าโจรหยุด กลายเป็นฉนัหยุดหอบหายใจเสยีเอง ชุดนี้อดึอดัคบัตวัจนวิ่งแทบไม่ได้ 

ครั้นจะใช้วชิาป้องกนัตวัที่ร�่าเรยีนมากค็งไม่ทนัการณ์ แต่การถูกใครสกัคนหยามหน้า

โดยขโมยของไปดื้อๆ กไ็ม่ใช่ฉนัอกี จงึพยายามอกีครั้ง คราวนี้วิ่งสุดก�าลงัแต่ท่าทาง

ยงัคงเหมอืนเดก็น้อยวิ่งไล่จบัผเีสื้อ 

เจ้าโจรเลี้ยวไปทางซ้าย ทะลตุรอกออกไปทางขวา ถนนข้างหน้าว่างเปล่าไร้ผูค้น

จนน่าฉงน ชาวบ้านล้วนแหวกทางให้เจ้าโจรและฉัน ท�าไมจู่ๆ ทุกคนถึงได้ใจด�าไม่ 

ช่วยกนัสกัคน! เฮ้อ! คดิว่าในยุคนี้ผู้คนจะมนี�้าใจกนัแท้ๆ และแล้วทหารลาดตระเวน

ในชุดเกราะก็ได้ยืนเรียงรายปิดกั้นทาง แต่เป็นฉันกับเจ้าโจรที่หลุดเข้ามาในทางเดิน

โล่งโจ้ง

เกิดอะไรขึ้น...หรือพวกเขามาจับโจร? เพราะมีทหารกลุ่มหนึ่งวิ่งไล่ตามหลัง 

ปากตะโกนบางค�าพร้อมกนัไม่หยุดจนฟังไม่เป็นภาษา 

ปิ่นปักผมของฉันถูกชูขึ้น เจ้าโจรวิ่งหน้าตื่นเมื่อเห็นฉันวิ่งไล่ทันพร้อมทหาร

กลุ่มนั้น คราวนี้ฉนัมเีหล่าทหารลาดตระเวนเป็นผู้ช่วย ห!ึ เจ้าไม่รอดแน่เจ้าโจรเอ๋ย!
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‘หวัใจข้าสั่นไหวไม่เป็นตวัเองสกัครั้ง ยามใกล้ชดิท่านใจข้ากลบัสะท้านเสยีงดงั

ราวมนัทะลุออกจากอกได้ แต่ท่านกลบัมเีพยีงใบหน้านิ่งเฉย ทั้งน�้าเสยีงอ่อนโยนและ

สัมผัสแผ่วเบา มือท่านดั่งตะวันฉายแสง แต่หัวใจกลับเย็นยะเยือกราวน�้าแข็ง  

แต่ข้ายงัคงไมก่ลวัความหนาวเยน็นี้ อาจหาญยื่นมอืเข้าไปใกล้และสมัผสั โดยไม่รูเ้ลย

ว่าหากค้นพบความในใจนั้นแล้ว...ตวัข้าจะได้สิ่งใดตอบแทน’

รอบข้างพลนัวุน่วาย เมื่อถนนว่างโล่งเมื่อครูม่ทีพัม้าวิ่งเรว็จนฝุน่ตลบอยูข้่าง

หน้า ฉนัถงึสะกดิใจอะไรบางอย่าง หากเดาไม่ผดินี่ต้องเป็นขบวนเสดจ็ของราชนกิลุใด

สกัคนแน่ เพราะนอกจากมทีหารม้าน�าทาง ยงัมนีางก�านลัร่วมครึ่งสายตาเดนิตดิตาม

อยู่ ฉนัไม่อาจประมาณฐานะคนผู้นั้นว่าสูงเพยีงใด รู้แค่ว่าตนได้เผลอล่วงเกนิใครเข้า

แล้ว 

ฉันมัวแต่วิ่งตามของ เจ้าโจรก็มัวแต่หันหลังมองฉันจึงไม่ทันระวังม้าสองตัว 

ที่น�าหน้าขบวนมา ฉันเพิ่งเข้าใจค�าว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ครั้งนี้ ทั้งฉันทั้งเจ้า

โจรเบกิตากว้างพร้อมกนั ร่างเจ้าโจรถูกกบีเท้าม้ากระแทกเข้าอย่างจงั ส่วนฉนัได้แต่

เอาสองมอืขึ้นป้องหน้า ไม่รู้จะหนไีปไหนได้

“ฮี้!”

เสยีงม้าร้องดงัลั่นถนนเพราะตกใจ โชคดทีี่บุรุษทั้งสองยื้อตวัม้าไว้ทนั เท้าม้า

จึงแค่กระแทกเจ้าโจรล้มกลิ้งไปอีกทาง เกิดบาดแผลเลือดไหลออกมาแต่ไม่เป็น

สอง
อบอุ่นดั่งแสงอาทิตย์ เจิดจ้าดั่งดวงตะวัน
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อนัตรายถงึชวีติ 

ความกลวัท�าเอาขาสั่น ทั้งร่างอ่อนยวบลงไปกองกบัพื้น เพราะอกีเพยีงไม่กี่คบื

คงโดนฝีเทา้ม้ากระแทกตามเจ้าโจรไปดว้ย หากชาตกิอ่นไม่ถกูรถชนจนความรูส้กึเจบ็

ยงัฝังรากลกึถงึกระดูก ฉนัคงไม่กลวัโดนม้าชนมากขนาดนี้ 

สองมอืกอดตวัเองแน่น เนื้อตวัสั่นเทิ้ม ฉนัก้มหน้านิ่งทั้งหวัใจเต้นโครมคราม 

กระทั่งได้ยนิเสยีงตะโกนสั่งว่า

“จบัตวัเจ้าคนถ่อย!”

เมื่อฉนัเงยหน้ามอง เหน็บุรุษบุคลกิโดดเด่นนั่งอยู่บนหลงัม้า เขาตบสขี้างม้า

เบาๆ เพื่อปลอบมนั ฉนัมองสถานการณ์วุ่นวายตรงหน้าโดยไม่มใีครกล้าท�าอะไรฉนั

แม้แต่คนเดียว อาจเป็นเพราะทุกคนเห็นเป็นสตรี ทั้งยังสวมชุดกระโปรงลายวิจิตร 

เกนิหญงิชาวบ้านธรรมดา ชุดเสื้อผ้าในยุคนี้ลว้นบอกได้ตั้งแต่ฐานะเงนิทองในกระเป๋า

จนถงึอ�านาจความส�าคญัในวงัหลวง หากคดิท�าสิ่งใดจงึต้องมองตั้งแต่ภายนอกลงลกึ

ถงึภายใน

“ขวางขบวนเสดจ็ฮ่องเต้ พวกเจ้าคดิว่าตนมกีี่ชวีติ!”

อกีคนพดูเสยีงเรยีบเยน็ชาอยู่เหนอืศรีษะ ดวงตาฉนัเบกิกว้างทนัท ีรบีก้มหน้า

เพราะเกรงกลวั ไม่นกึว่าตนมาขวางขบวนเสดจ็ของฮ่องเต้หมงิหยางเฟ่ิงเข้า ถงึฉนัย้อน

เวลามาแต่รูก้ฎข้อนี้ดกีว่าข้อไหน โทษครั้งนี้จงึเท่ากบัตาย! หนัมองเจ้าโจรกไ็ด้ยนิเสยีง

ตะโกนร้องขอชวีติของเขาดงัขึ้นอย่างน่าเวทนา

“ข้าน้อยผดิไปแล้ว! ข้าน้อยเพยีงต้องการเงนิเลี้ยงดูลูกเมยีเท่านั้น!”

ที่แท้เจ้าโจรอยากได้ปิ่นปักผมของฉันไปขายกิน หากรู้ฉันคงไม่วิ่งตามเขามา

แบบนี้ เผลอๆ อาจให้เงนิเขาเพิ่มด้วยซ�้า อดอยากเป็นเช่นไรไม่อาจรู ้แต่สภาพมอมแมม

ไร้ทางสูท้ั้งเนื้อตวัสั่นเทาไม่ต่างจากฉนันกั สิ่งเหล่านี้แสดงให้เหน็ว่าในอดตีหากมฐีานะ

ต้อยต�่าสภาพจะเป็นเช่นไร ชวีติคนเหล่านี้ไม่ต่างจากมดมอดตวัหนึ่ง ไร้แม้กระทั่งฐานะ

และตวัตน ใครคดิขยี้ให้ตายกส็ามารถท�าได้อย่างไม่ยากเยน็ 

“เจ้าคนชั้นต�่าสกปรก ริอ่านกล้าขวางทางเสด็จฮ่องเต้ จับตัวมันไว้รอรับโทษ

ประหาร!”

“ไว้ชวีติข้าน้อยด้วย! ไว้ชวีติข้าน้อยด้วย!”

เจ้าโจรตะโกนร้องขอชวีติลั่นขณะถูกทหารลากตวัไปจนพ้นทาง น�้าตาเขาไหล
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เป็นสายดูน่าเวทนา ฉนัสูดหายใจลกึด้วยยิ่งมองยิ่งไม่อาจทนได้ เมื่อฉนัเป็นเจ้าทุกข ์

กค็วรได้สทิธิ์ตดัสนิชวีติเขาด้วย โทษทณัฑ์เขามเีพยีงขวางขบวนเสดจ็แต่ถงึขวางแล้ว 

มีใครบาดเจ็บเล่า...ก็มีเพียงเขาเท่านั้น อีกอย่าง บุรุษทหารม้าทั้งสองต่างมีไหวพริบ 

พอจะดงึม้าไม่ให้เสยีการทรงตวัจนตกหลงัม้า ในเมื่อไม่มใีครเป็นอะไรแท้ๆ แต่เหตใุด

พวกเขากลบัมอบความตายให้คนไร้ทางสู ้แลว้ฉนัที่ฐานะสงูส่งกวา่จงึได้รบัการยกเวน้

หรือ? ฉันรู้ดี...ในยุคโบราณสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมดา แต่ฉันเป็น

คนยุคใหม่จงึไม่อาจทนความอยุตธิรรมต่อหน้าได้

“พวกท่านหยุดเดี๋ยวนี้!”

ฉนัตะโกนสั่ง ทหารเลยต่างหยุดมอื บุรุษผู้นั้นเหน็ทหารไม่ยอมท�าตามค�าสั่ง

ก็หันมองฉันตาเขียว ท�าสีหน้าน่ากลัวจนสันหลังฉันหนาววาบ เขากระโดดลงจาก 

หลังม้าด้วยท่าทางช�านาญแล้วก้มลงมองหน้าฉันในระดับสายตา บุรุษผู้นี้มีเรือนผม 

สีด�ามรกตแปลกตายากพบเห็น แต่การที่ฉันมาโลกนี้ได้ก็นับได้ว่าอัศจรรย์มากแล้ว  

กบัแคส่ผีมของเขาคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใดอกี ดวงหน้าเขางดงามขดัอปุนสิยั คิ้วเรยีว

เชดิขึ้นอย่างโกรธขึ้ง เขาหนัไปมองเจ้าโจร ทหารจงึท�าท่าจะลากตวัคนไปอกีรอบแต่เขา

กลบัยกมอืห้ามเอาไว้ 

“หยุด!”

เหล่าขุนพลจึงชะงักค้างอยู่ตรงนั้น พร้อมร่างเจ้าโจรที่ถูกปล่อยลงพื้นซึ่ง 

ส่งสายตาขอบคุณฉันยกใหญ่ ถึงช่วยคนอื่นได้แต่ใช่ว่าจะเอาตัวเองรอด ฉันไม่รู้ว่า 

ชายตรงหน้ากุมอ�านาจใดในมอื พอเขามองจงึท�าใจกล้ามองตอบไม่ละสายตา เขาเหน็

ฉนัไม่หลบตาจงึยิ้มออกมาพลางกล่าว

“เป็นสตรทีี่ใจกล้ามากนกั”

อีกบุรุษท่าทางสุขุมกว่าลงมายืนอยู ่ข้างคนแรก มองฉันด้วยสายตาวาบ

ประหลาดใจ ยุคนี้มสีตรใีดกล้าขดัค�าสั่งบุรุษ ยิ่งเป็นบุรุษที่น�าหน้าขบวนเสดจ็ฮ่องเต้

ด้วยแล้ว สตรียุคนี้มีหน้าที่เพียงนั่งนิ่งไม่ต่อค�า จะท�าสิ่งใดล้วนแต่ผู้ชายน�าทัพหน้า  

แต่ฉันกลับอาจหาญมีปากเสียงกับพวกเขา ท�าฝีปากกล้าทั้งเนื้อตัวสั่นเทา ท่าทางนี้ 

หากสงัเกตกค็งเหน็ได้ไม่ยาก บุรุษท่าทางสุขุมจงึจบัพริุธได้ ยิ้มมุมปากพลางพูดขึ้น

“ท่านอ๋องสาม...นางเป็นเพียงสตรี ถึงใจกล้าแต่ยังคงเป็นแค่ลูกนกน้อยใน 

ฤดูหนาวเท่านั้น”
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ดวงตาพลันทอประกายวาบ อ๋องสาม! หรือจะเป็นอ๋องสามหมิงเฟิงเหอ  

พระอนุชาฮ่องเต้หมงิหยางเฟิ่ง องค์ชายล�าดบัที่สี่แห่งราชสกุล! ชะตาบุคคลนี้อกีเพยีง

ไม่กี่ปีจะถูกสังหารด้วยธนูพิษ พระองค์ทรงเป็นอ๋องหนุ่มผู้ท�าสิ่งใดบุ่มบ่าม แม้ 

เฉลยีวฉลาดสตปัิญญาไม่ด้อยกว่าพระเชษฐา แต่ความสขุมุมไิด้มเีทยีบเท่า ยามรบจงึ

หลงกลศัตรูเดินหมากผิดพลาดจนต้องจบชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย ความรู้สึกนี้ท�าเอา

เสยีงทั้งหมดจุกแน่นอยู่ในล�าคอ การรู้อนาคตไม่ใช่เรื่องดเีท่าไร หากท�าได้เพยีงมอง

เหน็พวกเขาตายจากไปทลีะคน 

ฉนักม้หนา้ลงนิ่ง รูส้กึสลดจนเผลอร้องไห้ การเหน็ใครบางคนโดนขดีเส้นตาย 

ล่วงหน้าท�าใจฉันสะเทือนไม่น้อย ค�าพูดหนึ่งของเทพอัคคีวิหควนเวียนอยู่ในสมอง  

‘บางครั้งการไม่รู้สิ่งใดคงดเีสยีกว่า’

“คุณหนูบาดเจบ็ตรงไหนเจ้าคะ คุณหนูไม่ควรบุ่มบ่ามท�าแบบนี้ คุณหนู...” 

ผงิเอ๋อเพิ่งวิ่งตามมาทนั ทแีรกนางนั่งลนลานจบัเนื้อตวัฉนัส�ารวจพลางตบฝุ่น

บนชุดออกให้ แต่พอเหน็ฉนันั่งร้องไห้นางกลบัหยดุแล้วถามเอาเสยีดื้อๆ ไม่ทนัสงัเกต

ว่าใครเป็นใคร กระทั่งนางได้สติมองไปรอบๆ เจอขบวนเสด็จเข้าถึงปะติดปะต่อ 

เรื่องราวรวดเรว็ คดิเอาเองว่าฉนัโดนโทษประหารจงึรบีคกุเข่าโขกศรีษะกบัพื้น ใบหน้า

ซดีขาวราวกระดาษ ผงิเอ๋อ...ในสายตาเจ้ามเีพยีงข้าบนถนนหรอืไรกนั

“โปรดอภัยให้คุณหนูเยี่ย! โปรดอภัยให้คุณหนูเยี่ย! เอาชีวิตข้าน้อยไปแทน

นางเถดิ”

ฉนัเงยหนา้มองผงิเอ๋อ ทกุคนถงึเหน็ว่าฉนัร้องไห้อยู ่อ๋องสามชะงกัไปเมื่อเหน็

หยดน�้าตาบนพื้น เขาพยายามจะพดูแต่กลบัไม่มเีสยีงใดลอดออกมา อ�้าๆ อึ้งๆ เหมอืน

ไม่ชนิน�้าตาสตร ี

“ท่านอ๋อง...ท่านท�านางร้องไห้เสียแล้ว บุรุษที่ดีไม่ควรท�าสตรีเสียน�้าตา ท่าน

ไม่ควรวางสหีน้าเยน็ใส่นางเช่นนี้”

ดวงหน้าอ๋องสามยังคงเรียบเฉย ทว่าแววตาแข็งกร้าวกลับอ่อนโยนลงอย่าง 

เหน็ได้ชดั มองฉนัคล้ายรู้สกึผดิแต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นปลอบอย่างไร ท�าท่าจะวางมอืลง

บนไหล่กม็กิล้าแตะ จะพูดขอโทษกเ็อ่ยได้ไม่เตม็ปาก กล้าๆ กลวัๆ อยู่เช่นนั้นจนต้อง

หนัไปถามความเหน็คนข้างตวั

“ท่านแม่ทพัใหญ่อี้...”



32
บันทึกรักข้ามเวลา

อ๋องสามเรียกเขาเสียงเบา แต่ฉันกลับเงยหน้าขวับขึ้นมองทันที แม่ทัพใหญ ่

อี้หลี่จวิน! ไม่นึกว่าขวางขบวนเสด็จเพียงครั้งเดียวกลับได้พบอีกบุรุษผู้ชาญชัย 

ในสงครามเช่นเขา พระสวามขีององค์หญงิหมงิเหม่ยหลงิ พระกนษิฐภคนิขีองฮ่องเต้ 

อ๋องสามขยบัตวัค้นของในเสื้อ แต่ยงัไม่ทนัหยบิส่งให้กม็เีสยีงร้องเตอืนรบัเสดจ็

ดงัขึ้น

“ฝ่าบาทเสดจ็!”

ผู้คนรอบข้างต่างก้มลงชิดพื้น เหล่าขุนพลคุกเข่าพร้อมเพรียงจนได้ยินเสียง

เกราะกระทบกันเป็นแถบทาง ฉันรีบก้มหน้าตามคนอื่น ไม่กล้าเงยขึ้นมาอีก มาถึง 

โลกนี้เพียงไม่กี่ชั่วยามกลับได้พบพระพักตร์ เป็นเพราะไม่ทันเตรียมใจจึงตื่นเต้น

ชอบกล

“ฝ่าบาท” อ๋องสามเรียกพระองค์เสียงค่อย เหมือนไม่รู้ว่าควรจัดการเรื่องนี้

อย่างไร

“เกดิเรื่องใดขึ้นขบวนถงึได้หยุดชะงกัเช่นนี้”

แค่น�้าเสียงยังทรงอ�านาจจนท�าเอาฉันหายใจติดขัด หากได้มองพระพักตร์ 

เนื้อตวัจะสั่นเทิ้มแค่ไหน ฉนัไม่กล้าขยบัตวั ได้แต่ก้มหน้างุดตดิพื้น หายใจผดิปกติ

ด้วยความหวาดหวั่นเท่านั้น

“เจ้าโจรชั้นต�่าขวางขบวนเสดจ็ท�าให้กระหม่อมเกอืบตกหลงัม้า ซ�้าคุณหนูสกุล

เยี่ยยังขัดขวางการจับกุม สตรียุคนี้ชักใจกล้าไม่ต่างจากบุรุษเข้าไปทุกที” อ๋องสาม 

ดูหวัเสยีไม่น้อย น�้าเสยีงเขาลกุโชนด้วยโทสะ แต่ค�าที่กล่าวถงึฉนักลบัเบาเสยีงลงเรื่อยๆ 

หากฟังผวิเผนิเหมอืนก�าลงัพร�่าบ่นผู้เดยีวเสยีมากกว่า 

ฉันถอนหายใจยาวพลางนึกขอโทษท่านพ่อท่านแม่ที่คิดให้ฉันกอบกู้ตระกูล 

เพราะตอนนี้ฉนัได้ท�าให้ชื่อเสยีงสกลุเยี่ยแปดเป้ือนเสยีแล้ว ผงิเอ๋อยื่นมอืมากมุมอืฉนั

ไว้ เหลอืบตามองกนัและกนั เป็นเพราะโทษตายของเราทั้งสองได้กองอยูต่รงหน้า หรอื

เกดิใหม่ไม่ทนัไรฉนัต้องระหกระเหนิเป็นวญิญาณร่อนเร่อกีครั้ง? แต่ครั้งนี้อาจดหีน่อย

เพราะผงิเอ๋อคงตดิตามฉนัไปแม้จะเป็นปรโลกกต็าม ไม่ต้องเหงาเหมอืนคราวก่อน

“พวกเจ้าคดิท�าเช่นไรกบัโจรชั้นต�่าผู้นี้”

น�้าเสียงเรียบเย็นผิดปกติจนฉันไม่อาจคาดเดาพระทัย ได้แต่ก้มหน้าฟัง 

อ๋องสามพูดอธบิาย
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“เจ้าโจรต�่าช้าต้องโทษประหาร สว่นนาง...ฝ่าบาท นางเป็นเพยีงสตร ีอกีทั้งเป็น

คนสกุลเยี่ย กระหม่อมคดิว่า...”

ฉันไม่รู้ว่าเขาร้องขอชีวิตแทนเพราะคิดช่วยเหลือ หรือต้องการเตือนให้ทรง

ทราบว่าฉนัเป็นคณุหนสูกลุเยี่ย ผูม้บีดิาเป็นขนุนางขั้นสามในราชส�านกั จงึไม่อาจลงโทษ

ประหารแต่ควรเจรจาลดโทษตามสมควรเพื่อไว้หน้า แต่แล้วเสียงเขากลับเบาลง 

จนเงยีบไปสนทิ เขาเป็นถงึองค์ชายยงัไม่กล้าพูดมาก แล้วฉนัหรอืจะสามารถส่งเสยีง

เรยีกร้องขออภยัโทษให้ตนเองได้

ผงิเอ๋อแม้กลวัจนเนื้อตวัสั่น แต่กลบัเงยหน้ากล่าวทั้งน�้าตา

“ฝ่าบาท! ขอทรงอภยัให้คุณหนูเยี่ยด้วยเพคะ!”

“หุบปาก! กล้าดีอย่างไรมาร้องขอชีวิตต่อหน้าพระพักตร์!” เสียงดัดจริตสูง

ของขนัทดีงัสอดขึ้น 

ผงิเอ๋อ...ฉนัคาดเดานางผดิ ขนาดต่อหน้าฮ่องเต้นางยงักล้าร้องขอชวีติ ไม่ใช่

แค่ตายแทนได้...แต่ความภกัดขีองนางก�าลงัช่วยฉนัโดยไม่สนชวีติตวัเอง ฉนัเงยหน้า

ทั้งสายตายงัคงมองพื้นและปาดน�้าตาทิ้ง เคยตายมาแล้วชาตหินึ่งจะกลวัสิ่งใดอกีเล่า

ฉนัหนัไปหานาง กล่าวว่า “ผงิเอ๋อ...เรื่องนี้เจ้าไม่เกี่ยว”

“คุณหนู!” นางเขย่าตวัฉนัเพื่อห้ามแล้วร้องไห้โฮ 

ฉนัส่ายศรีษะมองนาง กดัฟันยอมเสี่ยงแล้วก้มค�านบัผู้ครองแผ่นดนิ 

“ฝ่าบาท หม่อมฉนัไม่ต้องการร้องขอชวีติตน เพยีงอยากเล่าเรื่องราวที่เกดิขึ้น

เท่านั้น ขอทรงอนุญาตด้วยเพคะ”

แม้เสียงราบเรียบราวไม่รู ้สึก แต่เนื้อตัวกลับสั่นสะท้านไปทั้งร่างเมื่อเห็น 

ชายเสื้อและรองเท้าสีทองของพระองค์ที่ยังไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย ความหวัง 

ดูรบิหรี่ลงเรื่อยๆ หรอืแม้แต่พูดยงัไม่มโีอกาสกนัเล่า?

“ว่ามาส”ิ

รออยู่นานเสียงอนุญาตถึงดังขึ้น แม้น�้าเสียงเย็นเรียบแต่กลับท�าให้อบอุ่นใจ

อย่างน่าประหลาด น�้าลายที่กลนืดงัเอื๊อกเมื่อครู่หยุดลง ดูเหมอืนหายใจได้สะดวกขึ้น 

ฉนัก้มลงอกีครั้งพร้อมมอืที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อ

“ทลูฝ่าบาท...โจรชั้นต�่าผู้นี้แม้ขโมยป่ินปักผมของหม่อมฉนั แต่ที่ท�าไปเพยีงเพื่อ

เลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้น แม้คนขวางขบวนเสด็จสมควรได้รับโทษตาย แต่หม่อมฉัน 



34
บันทึกรักข้ามเวลา

รู้ดีว่าฝ่าบาททรงน�้าพระทัยกว้างขวาง ย่อมไตร่ตรองสถานการณ์เหล่านี้แล้วทรงพบ

ว่าพวกเราต่างไม่มใีครบาดเจบ็ จะมกีเ็พยีงเขาเท่านั้น ทกุสิ่งล้วนเป็นเหตสุดุวสิยัเพราะ

พวกเราเผลอวิ่งไล่กันโดยไม่มองทาง” ฉันคิดหาค�ากล่าวรื่นหูทั้งค�าสรรเสริญยกย่อง 

แต่กลบัลมืไปว่าฮ่องเต้หมงิหยางเฟิ่งไม่ชอบคนประจบสอพลอ หยุดคดิอยู่แปดตลบ

จึงนึกถึงค�ากล่าวหนึ่งของพระองค์ขึ้นมา “ในอดีตทรงกล่าวไว้ว่าแม้คนยากจนที่สุด 

ยังเป็นพื้นฐานของสังคม ไยตอนนี้พวกเราถึงตัดรอนพื้นฐานเหล่านั้นเล่าเพคะ...”  

พูดยงัไม่ทนัจบขนัทชีราได้ชงิต่อว่า 

“ไร้การอบรม! เจ้ากล้ายอกย้อนค�า กล่าววาจาล่วงเกิน อวดดีเกินไปแล้ว!”  

แต่เพยีงไม่นานเขากลบัสงบปากสงบค�าเพราะเสยีงห้ามปราม

“สี่กงกง เราต้องการฟังนาง”

“พ่ะย่ะค่ะ...” น�้าเสยีงสี่กงกงสลดลง ดูเหมอืนจะก้าวเท้าถอยห่างออกไปด้วย

“พูดต่อได้”

ฉนัเหมอืนได้หยุดพกั สูดหายใจรวบรวมความกล้าขึ้นมาอกีครั้ง

“ยงัไม่เพยีงโจรผู้นั้น แต่ผงิเอ๋อ นางไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ หม่อมฉนัขอเพยีง

ให้ทรงตดัสนิเรื่องนี้อย่างยุตธิรรมเท่านั้น”

พูดจบใจก็เต้นตุ๊มๆ ต้อมๆ เป็นเวลานานที่ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาจนฉัน 

หวั่นใจ ผ่านไปอกีพกัใหญ่ชายเสื้อสทีองถงึได้สะบดัขึ้นน้อยๆ พร้อมเท้าของพระองค์

ที่ก้าวเดนิไปทางโจรผู้นั้น

“ฝ่าบาท!”

เจ้าโจรส่งเสียงสะอึกสะอื้นไม่กล้ากล่าวค�าใดอีก ฟังแล้วน่าเวทนานัก ฉัน 

ทวนคดิ...ตามบนัทกึที่เคยอ่าน ฮ่องเต้หมงิหยางเฟิ่งท�าการสิ่งใดล้วนเดด็ขาด ความ

คิดยากคาดเดาเสมือนสายลมกลางทะเลทราย ที่อาจเป็นเพียงลมธรรมดาพัดพาให้

เยน็ใจ หรอือาจมพีายุลูกใดซุกซ่อนอยู่จนพงัทลายทุกสิ่งได้ ฉนัไม่อาจหยั่งถงึพระทยั

ของพระองค์ในขณะนี้ว่าได้ทรงตัดสินโทษตาย หรือฟังเหตุผลฉันแล้วผ่อนปรน

โทษทณัฑ์

“ชวีติคนมคี่าเหนอืสิ่งอื่นใด”

นยัน�้าเสยีงดโูกรธขึ้งไม่น้อย หรอืทรงหมายถงึชวีติของอ๋องสามและท่านแม่ทพั

ใหญ่กัน? ตัวอักษรหรือจะสู้ความจริง ที่แท้ประวัติศาสตร์ล้วนเขียนข้อดีไว้ให้เป็น 
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เรื่องอ่านและปิดบังความจริงกับคนรุ่นหลัง ฉันรู้สึกว่าเรื่องครั้งนี้อาจถูกตัดสินอย่าง 

ไม่ยุตธิรรม จงึเบอืนหน้าไม่กล้าสู้ใคร 

ทุกคนต่างนิ่งกนัไปหมด กระทั่งได้ยนิเสยีงพระองค์ตรสัว่า

“คุมตัวไปลงโทษตามเหมาะสม ความผิดฐานขโมยสิ่งของไม่อาจให้อภัยได้”  

ฉันนิ่งอึ้งไป...ไม่คิดว่าค�าพูดของตนได้เพิ่มโทษให้เจ้าโจรก่อนโทษประหาร ในใจรู้สึก

ผิดหวัง ไม่คิดว่าจะทรงตัดสินออกมาเช่นนี้ ขณะก�าลังก้มหน้าเศร้าพลันได้ยินรับสั่ง

ขึ้นมาว่า “อ๋องสาม...หากมีขุนนางคนไหนต้องการบ่าวรับใช้เพิ่มเติม วานเจ้าฝากฝัง 

ชายผู้นี้เข้าท�างาน อย่าเหน็ชวีติผู้คนไร้ค่าเพยีงเพราะขวางขบวนเสดจ็เรา”

ฉนัเงยหน้ามองอ๋องสามรบัค�าแล้วจงึหนัมองเจ้าโจรที่โขกหวัลงกบัพื้น

“ขอบพระทัยฝ่าบาท!” เจ้าโจรหลั่งน�้าตายินดีที่พ้นโทษตายอีกทั้งยังได้งาน 

เลี้ยงดูครอบครัว ฉันคลี่ยิ้มออกมา ในใจรู้สึกยินดีอย่างยิ่งว่าทรงเป็นฮ่องเต้ผู ้

ทรงธรรมมไิด้มสีิ่งใดบดิเบอืนผดิไป

พอเงยหน้าขึ้นอกีทพีระองค์ได้หนัหลงัไปแล้ว ขนุพลผูห้นึ่งหยบิป่ินปักผมของ

ฉนัวางบนเบาะรองขึ้นถวาย จากนั้นครู่หนึ่งที่กายพระองค์แน่นิ่งราวครุ่นคดิ พอทรง 

หนักลบัมาฉนักร็บีก้มหน้าลงทนัท ีได้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามาใกล้

“เป็นปิ่นปักผมของเจ้าหรอื ดูคุ้นตาเรามากนกั”

ฉนัไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรเพราะไม่รู้ประวตัปิิ่นปักผมนี้แม้แต่น้อย เอาแต่อ�้าๆ 

อึ้งๆ กลวัตอบผดิ ผงิเอ๋อดูเป็นเดอืดเป็นร้อนแทน พอเหน็ฉนัเงยีบจงึชงิพูดเพื่อไม่ให้

ขาดประโยคนาน

“ทูลฝ่าบาท...ปิ่นปักผมของคุณหนูเป็นของสืบทอดตั้งแต่สกุลเยี่ยเรารับใช้

ฮ่องเต้พระองค์ก่อน นายหญงิให้คุณหนูปักมนัไว้กระทั่งวนัเข้าคดัเลอืกสาวงามครั้งนี้ 

เพื่อให้บรรพชนอวยพรให้นางโชคดเีพคะ”

ฉันคิดทวนค�าผิงเอ๋อ เพิ่งรู้ว่าสกุลเยี่ยมีอ�านาจในวังหลวงเพราะใครบางคน 

ในตระกูลได้รบัใช้ฮ่องเต้ มนิ่าเล่า...อ๋องสามผู้นั้นถงึไม่กล้าแตะต้องฉนั

“หากจ�าไม่ผดิฮ่องเต้พระองค์ก่อนได้รบัหญงิสกลุเยี่ยเข้ามารบัใช้ พระองค์ทรง

มอบป่ินปักผมหยกแดงอ�าพนัไว้ให้นางในวนัรบัตวั ตั้งแต่เลก็เราเหน็พระนางปักป่ินไว้

เสมอถงึได้คุ้นตาเช่นนี้” สายพระเนตรช่างสงัเกตละเอยีดรอบคอบตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 

ฉันไม่แปลกใจที่บัดนี้ทรงได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ “เป็นเพราะกีบม้ากระแทกเมื่อครู่ 
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เส้นสายสทีองจงึแตกออกเป็นเสี่ยง...”

ฉันไม่รู้เลยว่าก�าลังขมวดคิ้วแน่นมองแต่เส้นสายของปิ่นหยกที่แตกละเอียด 

อยูบ่นเบาะรองนุม่อย่างเสยีดาย ด้วยของส�าคญัของตระกลูเสยีหายไปต่อหน้า พอรูต้วั

อีกที จู่ๆ มือหนึ่งได้ขยับเข้ามาใกล้ใบหน้า ท�าให้ฉันสะดุ้งพร้อมถอยตัวอย่างตกใจ  

แต่มอืนั้นกลบัประคองศรีษะไว้ ฉนัจงึไม่กล้าขยบั เอาแต่ก้มหน้าไม่กล้าหายใจ ขณะ

มอืนั้นปักปิ่นอนัหนึ่งลงบนมวยผมอย่างแผ่วเบา กระซบิใกล้ว่า

“สิ่งนี้คงทดแทนใจเจ้าได้ อวยพรให้เจ้าโชคด”ี 

น�้าเสียงช่างอ่อนโยนอบอุ่นจนใจเผลอไหวตาม ฉันจึงรู้ว่ามือผู้ใดก�าลังแฉลบ

ออกผ่านนวลแก้ม หัวใจเต้นตึกตักไม่ใช่เพราะความกลัว แต่มาจากใบหน้า 

เห่อร้อนเขนิอาย สตฉินัขาดห้วงกระทั่งได้ยนิเสยีงเตอืนว่า

“เจ้าบอกเราว่าไม่ร้องขอชีวิตตนแต่กลับร้องขอชีวิตแทนคนอื่นเสียมากมาย  

วนัข้างหน้าหากได้เข้าวงั เจ้าควรคดิถงึตนเองบ้าง อย่ามุทะลุให้มากนกั”

ฉันรีบก้มตัวลงนอบน้อม พูดเสียงตะกุกตะกัก “มะ...หม่อมฉันจะจดจ�า 

ขอบพระทยัฝ่าบาทเพคะ” 

ฉนัเหลอืบตาขึ้นมองเลก็น้อยอย่างใคร่รู ้พอได้เหน็พระพกัตร์เพยีงครึ่งเท่านั้น 

แก้มฉันกลับร้อนแดงยิ่งกว่าเดิม ท่าทางเหมือนคนไม่เคยผ่านความรักมาก่อน  

ประกอบกับอายุยังน้อยท�าให้ดูไร้เดียงสา ครั้นเห็นมุมปากพระองค์มีรอยยิ้มบางเบา

ปรากฏขึ้นจึงหลุบตาลงต�่าอย่างเขินอายไม่กล้าเงยหน้าขึ้นอีก ฉันเหมือนสาวน้อย 

วัยแรกแย้มทั้งที่ตนมีความรักมาก่อน ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่กล้ามองบุรุษ

เตม็ตา สมองวนคดิแต่ว่าเหตุใดถงึได้ทรงยิ้มเช่นนั้น หรอืทรงขบขนักบักริยิาเดก็น้อย

คนนี้? ช่างน่าอายเสยีจรงิลี่เซยีน! ฉนัครุ่นคดิจนได้ยนิเสยีงส่งเสดจ็ พอเงยหน้าขึ้น

เตม็กเ็หน็แผ่นหลงัสทีองเดนิจากไปแล้ว 

อ๋องสามช่วยผิงเอ๋อพยุงตัวฉันให้ลุกยืนเพราะคิดว่าฉันกลัวจนขยับตัวไม่ได้ 

ก่อนจะยัดผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งใส่ในมือ แล้วดึงตัวฉันพร้อมกับม้าของเขาให้พ้น 

ทางเสดจ็ 

“ข้ามีเวลาไม่มาก สิ่งนี้ขอแทนค�าขอโทษที่ท�าให้เจ้าร้องไห้ หากมีเรื่องใด 

เดอืดร้อนวนัหน้าให้ยื่นผ้าผนืนี้ส่งหน้าประตูวงั ข้าจะมาหาเจ้าทนัท”ี

ฉันไม่ได้ฟังเขาพูดเพราะสายตายังคงจับจ้องรถม้าของฮ่องเต้ที่เคลื่อนผ่าน 
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ตัวในระยะใกล้ หากไม่มีม่านกั้นฉันคงได้เห็นพระพักตร์เต็มสองตานี้ แต่คราวนี้ 

คงเห็นได้เพียงเงารางๆ ผ่านม่านกั้นเท่านั้น จะมีฮ่องเต้พระองค์ใดจิตใจอ่อนโยน 

อบอุ่นได้เช่นนี้อกี แม้ทรงเดด็ขาดแต่กลบัผ่อนปรน มเีหตุผล รกัราษฎรของพระองค์

ทุกคนไม่เว้นแม้แต่ชนชั้นต�่าต้อย มอบโอกาสให้ผู้คนมีชีวิตต่อไป เป็นฮ่องเต้ที่สูง 

เกนิเอื้อมดั่งเซยีนเทพทั้งจติใจและฐานะอย่างแท้จรงิ

“ขอบพระทยัท่านอ๋องเพคะ”

ผงิเอ๋อพูดแทนพร้อมจบัตวัฉนักดลงน้อยๆ ฉนัถงึได้สตหินัมองเขา อ๋องสาม

มองมาอย่างไม่ถอืสาแต่กลบัทอดตาดตูามว่าฉนัก�าลงัตดิตากบัสิ่งใด ก่อนจะหนัมามอง

ฉันอีกครั้งแล้วกระโดดขึ้นหลังม้า จากนั้นก็มองอยู่ครู่ด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก ยิ้ม

เรยีบๆ ผงกศรีษะให้ แล้วควบม้าตามขบวนเสดจ็ไป 

ฉนัหยบิป่ินปักผมลงมาด ูปลายเส้นสายสทีองกลบักลายเป็นเชอืกไหมเส้นหนึ่ง

ผูกไว้กบัหยกสฟี้ารูปดอกเหมยฮวาแทน

“เหมยฮวา...” ฉนัพมึพ�าเสยีงเบา เหมอืนมบีางสิ่งสั่นไหวอยูใ่นใจ...เป็นโชคชะตา

หรือไม่ที่ท�าให้ฉันได้พบพระองค์ มือกุมปิ่นปักผมไว้แนบอก รอคอยวันคัดเลือก 

สาวงามอย่างใจจดใจจ่อเพราะกระทั่งสุดท้ายฉันยังไม่เห็นพระพักตร์ วันนั้นอาจเป็น

โอกาสเดยีวที่ฉนัจะได้เหน็พระพกัตร์เตม็ตาเป็นครั้งแรก

“ลี่เซยีน เจ้าก�าลงัท�าพ่ออายสุั้นลง...เฮ้อ”

เสียงถอนหายใจของท่านพ่อดังอยู่ข้างหน้าต่าง ท่านทอดสายตามองทิวทัศน์

เพราะยงัคดิเรื่องที่เกดิขึ้นไม่ตก มองหน้ายิ้มจดืเจื่อนของฉนัสลบัปิ่นปักผมบนศรีษะ

อยู่หลายครั้ง ฉันพอเดาได้ว่าท่านพ่อกังวลเรื่องใด...ฮ่องเต้ใช่ว่าพระราชทานของให้

สตรไีด้ง่ายๆ ทกุสิ่งที่ทรงท�าล้วนแฝงนยัความหมาย แต่ครั้งนี้เป็นเพยีงอบุตัเิหตุเท่านั้น 

ป่ินปักผมของฉนัจงึไม่มสีิ่งใดลกึซึ้ง ทว่าคนอื่นอาจไม่คดิเชน่นั้น หากสนมในวงัรูเ้รื่อง

นี้เข้าสกุลเยี่ยคงมสีายตาจบัจ้องมากขึ้น

ท่านแม่กุมมือฉันพลางสั่งสอน “ลี่เซียน สตรีในวังควรใจกล้าในเรื่องที่ควร 

และไม่ควรใจกล้าในเรื่องที่ไม่ควร”

ใจกล้าในเรื่องที่ควรคืออยู่นิ่งเพื่อรอบางสิ่งออกดอกออกผล ไม่ควรใจกล้า 

ในเรื่องที่ไมค่วรคอือย่าได้หลงท�าสิ่งใดให้ตวัเองสุม่เสี่ยงอนัตราย สตรใีนวงัหลวงมไิด้
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ไร้เดียงสา พวกนางต่างมีความทะเยอทะยาน ริษยา หวังคว้าจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่ง

เดยีวนั่นคอืต�าแหน่งฮองเฮา สตรขี้างกายฮ่องเต้ หากได้ใจพระองค์ ใต้หล้าคงอยู่ใน

เงื้อมมือพวกนางได้ไม่ยาก การคัดเลือกสาวงามเข้าวังหลวงทุกคนล้วนมีแผนการ 

และจุดมุ่งหมายกันทั้งนั้น บรรดาขุนนางในราชส�านักล้วนแล้วต่างส่งบุตรีเข้ามาเพื่อ

เสรมิอ�านาจให้ตระกูลกนัทั้งสิ้น

“นายท่าน...นายหญิง...เท่านี้คุณหนูก็ตกใจมากแล้ว อย่าได้ต�าหนิคุณหนูเลย

เจ้าค่ะ” ผงิเอ๋อพูดขอร้องแทนฉนัที่ถูกท�าโทษคุกเข่าอยู่กลางห้อง จนหวัเข่าเจบ็แปลบ

จากการโดนกดทับมาหลายชั่วยาม นางเห็นฉันกัดฟันอดทนก็เริ่มทนไม่ไหว เดินฉับ 

เข้ามาคุกเข่าเป็นเพื่อนพลางถาม “เจบ็ไหมเจ้าคะ...”

เมื่อครู่ไม่ได้ส�ารวจเนื้อตัวจึงไม่รู้ว่าตอนล้มลงกระแทกมือและแขนมีรอยช�้า

แดงอยู่หลายจุด ผิงเอ๋อหยิบขวดยาในสาบเสื้อทาให้ ท่านพ่อหันมาเจอจึงตวาดว่า 

นางทนัที

“ผงิเอ๋อ อย่าให้ท้ายลูกข้าจนเสยีคน!”

ผิงเอ๋อก้มหน้าสลดไป ท่านแม่เองเริ่มเห็นใจฉันกับนางเพราะเรื่องนี้พวกเรา 

ไม่ได้ผดิอะไรกนัทั้งคู่ พยายามพูดขอร้องแทน

“ท่านพี่อย่าได้โกรธนางนานนักเลย เรื่องนี้ใช่ว่านางตั้งใจ ทุกอย่างล้วนเป็น

เหตุสุดวสิยัทั้งนั้น”

“อิงลี่...” ท่านพ่อลดเสียงลง สีหน้าดูเหนื่อยล้า “ข้ากลัวนางใจกล้าเกินสตร ี 

วันนี้บุ่มบ่ามจับโจรยังมีพวกเราคอยปราม แต่วันหน้าเข้าวังหลวงไปไม่มีใครห้าม  

นสิยันางย่อมน�าภยัมาให้ตนเอง” 

ท่านพ่อมองฉนัอย่างห่วงใย ขนาดพวกเขายงัไม่ลมืว่าฉนัไม่ใช่ลูกแท้ๆ ยงัรกั

ขนาดนี้ หากพรุ่งนี้พวกเขาลมืเรื่องราวทั้งหมดแล้วเหน็ฉนัเป็นลูกในอก พวกเขาจะรกั

ฉนัมากขนาดไหน

ฉันเข้าใจความหวังดี รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นสิ่งถูกต้อง จึงก้มหน้าค�านับ

ท่าน

“ทา่นพ่อ...ลี่เซยีนผดิไปแลว้” ฉนัก้มค้างไม่ยอมเงยหน้าขึ้น กระทั่งได้ยนิเสยีง

ถอนหายใจของท่านพ่อดงัขึ้น ตามมาด้วยมอืหนึ่งที่ประคองตวัให้ลกุ ท่านพ่อพยกัหน้า

ให้ผงิเอ๋อพยุงฉนัไปนั่ง
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“เจ้ายงัต้องปรบัตวัอกีมากนกั...ต่อไปอย่าได้ท�าเช่นนี้อกี”

ขาฉนัปวดไปหมดจงึได้แต่ก้มหน้ารบัค�า “ลี่เซยีนจะจดจ�า” ท่านพ่อยิ้มน้อยๆ 

แล้วมองฉนัยดืแขนยดืขาอย่างดุๆ ก่อนจะหนัไปตามเสยีงประตูที่ถูกเปิดออก 

ขันทีสองคนเดินเข้ามาในจวน คนหนึ่งถือผ้าไหมสีทอง อีกคนถือถาดเงินไว้ 

เมื่อเหน็สทีองแล้วใจคอฉนัเริ่มไม่ดเีท่าไรเพราะรู้ดวี่าใครที่สามารถใช้สนีี้ได้

“ฝ่าบาทมพีระราชสาส์นถงึคุณหนูสกุลเยี่ย”

ท่านพ่อมองหน้าฉัน ใบหน้าซีดขาวปรากฏให้เห็น คิ้วขมวดแน่นเพราะเกร็ง

เครยีด แล้วรบีเดนิไปคกุเข่าหน้าประตทูนัท ีท่านแม่ช่วยผงิเอ๋อประคองตวัฉนัไปคกุเข่า 

สหีน้านางร้อนใจอย่างเหน็ได้ชดั...หรอืฝ่าบาทเพยีงคาดโทษ ไม่ลงอาญาต่อหน้าคนอื่น

เพื่อเป็นการไว้หน้าสกุลเยี่ย จากนั้นถึงค่อยให้คนส่งราชสาส์นลงอาญามาทีหลัง  

แย่แล้วส!ิ

“สองสิ่งนี้ให้ท่านรบัไว้”

จดหมายฉบบัหนึ่งถูกยื่นมาให้พร้อมขวดเลก็ๆ ขวดหนึ่ง อะไรกนั? ฉนัหยบิ

มาดูอย่างงุนงงก่อนโดนท่านแม่กระทุ้งศอกใส่ จึงรีบก้มหน้าลงด้วยความปวดแปลบ

ไปทั้งตวั

“ขอบพระทยัฝ่าบาท”

พวกขนัททียอยจากไปแล้วแต่ฉนัยงัคงนั่งตดิพื้น คลี่จดหมายในมอืออกอ่าน

อย่างรวดเร็ว ท่านพ่อท่านแม่เดินมาดู มีเพียงผิงเอ๋อที่ร่นถอยไปอย่างรู้มารยาท  

ไม่คดิสอดส่ายอ่านเนื้อความในจดหมาย

‘ทาเพยีงสี่ครั้งแผลจะหาย’

ฉนักระซบิทวนค�า “ทาเพยีงสี่ครั้งแผลจะหาย” แล้วหนัไปพจิารณาขวดงาช้าง

ในมอืพลางคลี่ยิ้ม 

ทา่นพ่อรบีดงึจดหมายไปอ่าน ถอนหายใจโลง่ออกมาเมื่อเหน็ขอ้ความทั้งหมด

“เฮ้อ...เพยีงวนัเดยีวอายขุ้าสั้นลงได้ขนาดนี้!” ท่านพ่อทิ้งตวัลงพงิพนกัเก้าอี้ไม้

อย่างอ่อนแรง ท่านแม่ส่ายหน้าขมวดคิ้ว รินน�้าชาให้ท่านพ่อดื่ม ก่อนจะมองฉันที่ 

เห่อของยิ้มร่าอยู่คนเดยีว

“ฝ่าบาททรงเมตตาต่อเจ้านกัลี่เซยีน”

ฉันพยักหน้าหงึก ไม่นึกว่าพระองค์ทรงสังเกตเห็นแผลทั้งยังมีความห่วงใย
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มอบให้ ฉันรีบแกะจุกยาออกป้ายขี้ผึ้งลงแผล ยาชั้นดีขนานแท้ทีเดียว...เพราะมัน 

ไม่แสบร้อนแต่กลบัเยน็สบายเหมอืนมนี�้าเยน็ๆ ห่อคลุมรอบปากแผลไว้

“ให้ผิงเอ๋อช่วยทาแผล!” ผิงเอ๋อกระตือรือร้นรีบเอื้อมมือมาคว้าขวดยา แต ่

ฉนักลบัเบนหลบไม่ให้นางแตะต้อง 

ท่านแม่หวัเราะเสยีงเบา มองผงิเอ๋อท�าท่าน้อยใจ “นายหญงิ คุณหนูใจร้ายกบั

บ่าวขึ้นทกุวนั!” นางฟ้องพลางค้อนใส่ฉนั แต่ท่านแม่กลบัปัดมอืไม่ถอืสาแล้วพดูหยอก

“ผงิเอ๋อ เจ้าไม่เหน็ใบหน้าแดงร้อนของนางหรอืไร เป็นเพราะฝ่าบาทพระราช- 

ทานมาเจ้าถงึแตะต้องไม่ได้”

ผิงเอ๋อหันหน้าขวับมาดูแต่ยังคงไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านแม่กล่าวอยู่ดี “หรือคุณหนู

จะเป็นไข้! นายหญงิ!”

ท่านแม่ส่ายหน้าหวัเราะ เดนิมาป้องมอืกระซบิข้างหูฉนั “รกัษาขวดยาเจ้าให้ดี

เชยีว”

“ท่านแม่!” ฉนัหนัใบหน้าร้อนวูบไปหานาง 

อย่างไรคนผ่านความรักมาก่อนย่อมเข้าใจกันเสมอ ท่านแม่ถึงหยอกเย้าฉัน 

ไม่หยุดหย่อน ท่านพ่อส่ายหน้ายิ้มบางส่งให้ แต่ละคนท�าเหมือนรักครั้งแรกของ 

เยี่ยลี่เซยีนผู้นี้เป็นเรื่องสนุก ดงันั้นพอฉนัทายาเสรจ็จงึวิ่งหนเีข้าห้องไม่ยอมให้ใครมา 

กวนใจอกี 

ขณะนั่งมองดวงจนัทร์ที่ระเบยีง ความเจบ็ปวดในอดตียงัคงฝังรากลกึเสมอืน

แผลที่ไม่อาจหายดีในเร็ววัน ท�าทิวทัศน์งดงามเบื้องหน้าหม่นหมองลงในพริบตา  

เพียงแค่นึกถึงเสี่ยวหมิงหัวใจพลันบีบรัดจนแน่น ฉันกุมมือขยุ้มเสื้อแนบอก ข้างใน

เหมือนมีดอกไม้เหี่ยวเฉารอวันตายตามกาลเวลาเท่านั้น ปิ่นปักผมพลันพัดกระทบหู

ตามแรงลม ฉันเผลอคลี่ยิ้มเศร้าออกมาเมื่อนึกถึงใครอีกคน ท้องฟ้ามืดมนกลับมี 

ดวงจนัทร์ประดบัขึ้นบ้างในสายตา ไม่นกึว่าวนันี้...ใครบางคนพลั้งมอืรดน�้าให้ดอกไม้

ในใจเตบิโตขึ้นอกีครั้งโดยไม่รู้ตวั...

ฉนัมองท้องฟ้าพร้อมกบัถามสวรรค์ว่า “ใจข้าพร้อมมคีวามรกัได้อกีครั้งจรงิๆ 

หรอื” 

ตอนนี้ฉันสับสนความรู้สึกอย่างหนัก คิดว่าเร็วเกินไปหรือไม่หากคิดเปิดใจ 

อกีครั้ง แต่พอเปิดแขนเสื้อมองขี้ผึ้งบนรอยแผล จงึคดิได้ว่าแม้คนหนึ่งสร้างบาดแผล
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ไว้ แต่หากมอีกีคนเป็นยาสมานในจติใจ อย่างไรสกัวนัแผลย่อมหายไปตามกาลเวลา 

ดังนั้นหากยังเก็บอดีตไว้ในมือฉันคงไขว่คว้าอนาคตสดใสไม่ได้ ฉันขอก้าวเดินไป 

ข้างหน้า ไม่อาจลากความหลงัให้ชุดเปื้อนฝุ่นได้อกีแล้ว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นทางที่ฉนั

ก้าวเดนิจะเตม็ไปด้วยขี้เถ้าสดี�า มใิช่กลบีดอกไม้ดงัต้องการ แม้ยงัไม่รูว่้าทางที่เลอืกนั้น

จะถูกจะผดิอย่างไร ครั้นปัดไรผมทดัหู หลงัมอืโดนปิ่นปักผมจงึหยบิมนัมาดูอกีครั้ง

“สิ่งนี้คงทดแทนใจเจ้าได้ อวยพรให้เจ้าโชคด”ี

ความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นในหัวใจทันทีที่ได้ยิน ฉันไม่อาจพูดได้เต็มปากว่ารัก 

เพราะความรกัต้องใช้เวลาเพาะบ่มมากโข 

“สายพระเนตรจะอบอุ่นหรอืไม่...”

มอืจบัป่ินปักผมหมนุเล่น ดอกเหมยฮวาที่ฉนัชอบ โชคชะตาที่ก�าลงัก้าวข้ามไป

พร้อมหัวใจดวงหนึ่งของตน ค�าท�านายจะเป็นจริงหรือไม่...ฉันจะได้เป็นบุปผาของ

พระองค์จรงิหรอื เมื่อเงยหน้ามองท้องฟ้าอกีครั้งกพ็บว่าดวงดาวคนืนี้ช่างเหน็ใกล้ราว

เอื้อมมอืกค็ว้าไว้ได้ ยิ้มบางระบายบนใบหน้า...หากค�าท�านายเป็นจรงิคงดไีม่น้อย

รุ่งเช้าฉันปักปิ่นที่ได้รับพระราชทานลงมวยผม ต่อไปนี้มันคงติดตัวฉันไป

ทุกหนทุกแห่ง ผิงเอ๋อผลักประตูเข้ามาหาเพื่อเตรียมส�ารับให้ดูวุ่นวายกันแต่เช้า ฉัน 

บดิกายอย่างเกยีจคร้าน ความคดิแรกในสมองเมื่อมาโลกนี้คอืนอนให้เตม็อิ่ม! นอนให้

ดกึตื่นให้สายเพื่อพกัผ่อนสนัหลงัยาวของฉนั โลกอดตีไม่วุ่นวายเหมอืนอนาคต เวลา

นอนจงึนบัเป็นสิ่งที่น่าถวลิหามากที่สุด แต่เช้านี้ฉนัดนัตื่นตั้งแต่ฟ้าไม่ทนัสาง ตื่นเรว็ 

ยิ่งกว่าวนัท�างานเสยีอกีเพราะเมื่อคนืเอาแต่คดิมากจนนอนไม่หลบั ดงันั้นเพยีงแค่ได้ยนิ

เสยีงนกน้อยร้องทกัตาฉนักส็ว่างสดใส 

“คุณหนูจ�าวนันี้ได้หรอืเจ้าคะ”

ฉันขมวดคิ้ว วันนี้ทุกคนรวมทั้งท่านพ่อท่านแม่คงไม่มีใครจ�าเหตุการณ์

มหัศจรรย์ของฉันได้อีกแล้ว ว่าแต่วันนี้คือวันอะไร ท�าไมทุกคนถึงได้รีบเร่งกัน 

ขนาดนี้

เมื่อผงิเอ๋อจดัส�ารบัเสรจ็และเงยหน้าเหน็เสื้อผ้าฉนั คิ้วเรยีวถงึได้เลกิขึ้นน้อยๆ

“ดูเหมือนคุณหนูจะลืมจริงเสียด้วย! ผิงเอ๋อนึกว่าคุณหนูตื่นไวเพราะจ�าได้ 

เสียอีก นายท่านกับนายหญิงเดินทางล่วงหน้าไปอวยพรแล้ว ทั้งยังก�าชับให้ผิงเอ๋อ 
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รบีพาคุณหนูไปไวๆ”

นางพดูพลางวิ่งไปหอบชดุหลายตวัมากองบนเตยีง คดัเลอืกที่เข้าท่าไว้สองสาม

ชุดแล้วให้ฉนัเลอืกอกีที

“อะไรของเจ้า” ฉนัถามนางอย่างสงสยั

“คุณหนู...วนันี้วนัเกดิท่านอ๋องน้อยเก้าหลิ่งถงิไงเจ้าคะ!” นางยิ้มร่า จบัตวัฉนั

ที่ก�าลงัคบีข้าวขึ้นยนื

อ๋า...ยงักนิไม่เสรจ็เสยีหน่อย! แต่ฉนักไ็ม่ได้โวยวายเพยีงแค่ส�าลกัข้าวออกมา 

แล้วคาบซาลาเปาไว้ในปากเพราะยงักนิไม่อิ่มด ี เรื่องปากท้องถอืเป็นเรื่องใหญ่ส�าหรบั

ฉนัซูหลนิเสมอ

“อ๊ะ! อ๊ะ!” ร่างฉันหมุนตามแรงเหวี่ยงผ้าคาบที่โดนดึงออก ถูกจับถอดเสื้อ 

อย่างรีบเร่งแล้วสวมชุดสีสันสะดุดตาเข้าไปแทน ดูไปดูมาเริ่มเหมือนกระถางดอกไม้

เดนิได้เข้าไปทุกท ีสเีสื้อฉูดฉาดจดัจ้านชอบกล!

“ที่จวนสกุลเก้ามีอาหารโปรดคุณหนูอีกเยอะแยะเลยเจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณหน ู

ไม่เปลี่ยนกระโปรงสวยๆ ไปที่นั่น ท่านอ๋องน้อยต้องเหน็เป็นเรื่องขบขนัเอาง่ายๆ เชยีว

นะเจ้าคะ!” นางท�าตาลุกวาวอย่างไม่ยอมแพ้ ฉันจึงสะกิดใจในความสัมพันธ์ของตน 

กบัท่านอ๋องน้อยผู้นี้ เหตุใดต้องหวัเราะเยาะหากฉนัสวมชุดธรรมดาไป ในเมื่อเขาเป็น

ชายฉันเป็นหญิง แต่งตัวแข่งขันก็เปรียบเทียบไม่ได้ ดูท่า...เรื่องนี้คงไม่ธรรมดา 

เสยีแล้ว!

“ท�าไมเขาต้องหวัเราะชุดที่ข้าสวมด้วย” ฉนัหนัไปถาม

“คณุหนอูย่านกึว่าผงิเอ๋อไม่รู้เลยเจ้าค่ะ...” นางยิ้มแหยๆ ก่อนจะพดูต่อ “ความ

จริง...ผิงเอ๋อแอบเห็นคุณหนูโดนท่านอ๋องน้อยหัวเราะเยาะสีชุดในวันเกิดของคุณหนู 

ปีก่อน เพราะของขวญัที่ท่านอ๋องน้อยมอบให้เจ้าค่ะ”

“ของขวัญ?” ฉันเลิกคิ้วขึ้นถามพร้อมกับที่ผิงเอ๋อพยักหน้าแรงๆ ดูเหมือน 

ยุคนี้จะมผีู้ชายขี้แกล้งอยากลองดกีบัฉนัเข้าแล้ว “เขาแกล้งอะไรข้า” 

“ตอนนั้นมีแค่คุณหนูกับท่านอ๋องน้อยอยู่ที่สวนหลังจวน ผิงเอ๋ออดเป็นห่วง 

ไมไ่ดเ้ลยแอบตามไปด ูทา่นอ๋องน้อยบอกว่าคุณหนสูวมชุดไมท่นัสมยั ตอ้งมลีวดลาย

ให้มากกว่านี้เลยมอบชุดให้คุณหนูเป็นของขวัญ ท่านอ๋องน้อยสั่งให้คุณหนูเปิดหีบ 

ของขวญัเองกบัมอื แต่พอคุณหนูเปิดออก...” ผงิเอ๋อเงยีบเสยีงไม่กล้าพูดต่อ จนฉนั
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หรี่ตาขู่นางถงึกล้าเปิดปากพูดอกีครั้ง “พอเปิดออก สตี่างๆ ที่ถูกซ่อนกลไกไว้ได้พุ่ง

ออกมาเลอะใบหน้าและชุดคุณหนู ท่านอ๋องน้อยหัวเราะร่วนไม่ยอมหยุด บอกว่า 

ในที่สุดคุณหนูกม็ลีายชุดทนัสมยัเหมอืนคนอื่นบ้างแล้ว...”

ผงิเอ๋อยิ้มแห้งๆ มองฉนัเท้าสะเอวตบเท้า ถงึจะไม่ได้โดนเองกเ็ถอะ แต่ในใจ

กลับร้อนอย่างบอกไม่ถูก ถึงเขาเป็นถึงท่านอ๋องน้อยอะไรก็ตาม ทว่าในเมื่อถูกเขา 

แกล้ง ฉนักจ็ะเอาคนื!

ฉนัเชดิหน้าเรยีก “ผงิเอ๋อ!”

“เจ้าคะ?”

“ข้าจะแวะไปซื้อของขวญัเตรยีมให้เก้าหลิ่งถงิก่อนไปจวนสกุลเก้า”

ผงิเอ๋อมองฉนัอย่างงุนงง “ของขวญั? แต่นายหญงิเตรยีมไว้ให้แล้วนี่เจ้าคะ” 

ฉันส่ายหน้า “เก้าหลิ่งถิงผู้นี้ควรได้ของขวัญพิเศษตอบแทนจากข้า และมัน 

ย่อมไม่เหมอืนใครอย่างแน่นอน!”

ประกายในตาฉันวาบขึ้นจนผิงเอ๋อเผลอกลืนน�้าลายเอื๊อกใหญ่ หลังจากนาง

เตรยีมตวัอยู่ไม่นาน ฉนักไ็ด้ขึ้นรถม้าเดนิทางกบัเขาเป็นครั้งแรก ผงิเอ๋อที่เดนิตามอยู่

ข้างรถม้าเร่งคนขับให้ไปยังสถานที่ที่ฉันบอกไว้ เพื่อหาของขวัญให้ท่านอ๋องน้อยผู้นี้

อย่างสมฐานะ ส่วนฉนักเ็อาแต่นั่งนิ่งทั้งยิ้มเยน็ 

ว่าแล้ว...เรามาพนนักนัหน่อยปะไร ว่าในวนัเกดิปีนี้ของท่านอ๋องน้อยเก้าหลิ่งถงิ 

ชุดใครจะทนัสมยักว่ากนั!
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‘แวบแรกข้าคิดว่าบุรุษผู้นี้ดูไม่ได้เรื่อง โง่เขลาเบาปัญญานัก! นึกว่าเขาเสี่ยง

สลากมาเป็นท่านอ๋องน้อยได้เสียอีก...แต่แล้ววันหนึ่งข้ากลับรู้ว่าบุรุษผู้นี้มิได้โง่เขลา...

เป็นข้าเองที่โง่เขลายิ่งกว่า ไม่เคยรูเ้ลยว่าสองมอืแขง็แกร่งคูน่ั้นได้โอบอุม้ข้าไว้เนิ่นนาน

เท่าไร...’

เมืองหลวงชิงฉวนครึกครื้นเช่นทุกวัน รอบข้างยังคงน่าตื่นตา เหล่าพ่อค้า 

ทั่วแดนไหลสะพรั่งมาไม่ขาดสาย ยิ่งช่วงอากาศอบอุน่ของเดอืนห้าเช่นนี้ยิ่งท�าให้พ่อค้า

แม่ขายกระตือรือร้นมากนัก ปีนี้เป็นปีที่สองในรัชสมัยของฮ่องเต้หยางเฟิ่งแห่ง 

ราชวงศ์หมงิ สงครามได้ถูกเว้นพกัจากสญัญาฉบบัหนึ่งซึ่งถูกประทบัตราโดยพระหตัถ์

ของฮ่องเต้หวางชงอวี้เป็นเวลาหลายปี เมื่อบ้านเมืองสงบสุข การค้าภายในแคว้นจึง 

รุดหน้าเฟื่องฟู ฮ่องเต้หมิงหยางเฟิ่งทรงเปิดการค้าเสรี แคว้นฉีจึงกลายเป็นท่าใหญ่

ด้วยสภาพเมอืงตั้งอยู่ใจกลางศูนย์รวมของทุกแว่นแคว้น 

ขบวนพ่อค้าต่างเมืองมารวมตัวค้าขายกันที่นี่ เครื่องหอม ผ้าแพร วัตถุดิบ 

ชั้นเยี่ยม สิ่งเหล่านี้ถูกส่งเข้ามาในห้างร้านสกุลเก้าเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นก�าไรมหาศาล 

สกุลเก้าผูกขาดการค้าขายในชิงฉวนแต่เพียงผู้เดียว มีผู้สืบสกุลคือท่านอ๋องน้อย 

เก้าหลิ่งถงิ ท่านอ๋องน้อยผู้นี้ถอืเป็นหนึ่งในบุรุษที่บรรดาคุณหนูทั้งหลายต่างปรารถนา 

เพราะหากได้ตัวเก้าหลิ่งถิง อ�านาจและเงินทองจะหายไปไหนเล่า ที่ฉันรู้เรื่องพวกนี้

เพราะผิงเอ๋อเอาแต่พูดจ้อใส่ไม่หยุด พร�่าบอกข้อดีของการเป็นหนึ่งในสหายวัยเยาว์

สาม
ของขวัญสุดพิเศษ ที่พิเศษสุด
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ของเขาขณะเดนิเลอืกผ้าแพรในร้าน จากที่นางเล่าเหน็ได้ชดัว่าสกลุเก้าไม่ใช่จู่ๆ  สามารถ

เข้าหาพวกเขาได้โดยง่าย มนิ่าเล่า...ท่านพ่อท่านแม่ถงึรบีไปจวนสกุลเก้าตั้งแต่รุ่งเช้า

“คุณหนู...หากท่านไปช้าอาจโดนนายท่านลงโทษใหญ่ได้นะเจ้าคะ”

ฉนัเหลอืบตามองนาง วางผ้าที่เลอืกลงแลว้ถอนหายใจยาวๆ หนึ่งครั้ง จากนั้น

กก็ระตกุผ้าขนสตัว์ชั้นดสีชีมพสูว่างมาอย่างเร่งรบี จรงิอย่างนางว่า หากช้ากว่านี้เหน็ที

จะเสียมารยาทต่อสกุลเก้าพลอยท�าให้ท่านพ่อท่านแม่เดือดร้อนอีกเปล่าๆ เสี่ยวเอ้อร์

รับผ้าไว้ในมือขณะที่ผิงเอ๋อเอาแต่เหม่อมองลายผ้าสีฉูดฉาดอยู่ตรงนั้น นางท�าหน้า

เหมือนอยากจะถามแต่ไม่กล้าถาม พอจะเอ่ยปากถามก็หยุดไปเสียดื้อๆ ฉันคลี่ยิ้ม

น้อยๆ อย่างขี้เล่น พูดตอบให้นางหายสงสยั

“ของขวญัท่านอ๋องน้อยไงเล่า!”

“ของขวัญท่านอ๋องน้อยหรือเจ้าคะ” นางเลิกคิ้วงุนงงแต่ไม่ได้ถามอะไรอีก  

เมื่อนางไมถ่ามฉนักค็ร้านจะตอบ ปลอ่ยให้ความสงสยัได้รบัค�าเฉลยในอกีไม่กี่ชั่วยาม

ข้างหน้า

จวนสกลุเก้าใหญ่โตสมฐานะ อาณาบรเิวณกว้างใหญ่เสยีจนมองไม่เหน็ขอบรั้ว

เพื่อนบ้าน ฉนัก้าวเท้าลงจากรถม้าอย่างตื่นเต้น มผีงิเอ๋อที่คอยประกบกายอยู่ไม่ห่าง 

เมื่อก้าวเข้าไปด้านในกพ็บดอกไม้นานาพนัธุแ์ข่งกนัคลี่กลบีบานสะพรั่งอยู ่สสีนัสวยงาม

จนตรงึตา ด้านซ้ายคอืทะเลสาบจ�าลอง ด้านขวาคอืเส้นทางลดัเลาะไปยงัเรอืนรบัแขก 

สาวใช้พาฉันเข้าไปในสถานที่จัดงานวันเกิดกลางสวนธรรมชาติแห่งหนึ่ง ที่นั่นมีแต่

ดอกไม้สีส้มเต็มไปหมด พันธุ์ไม้หายากเกือบทุกชนิดเท่าที่ฉันพอจะนึกได้ถูกน�ามา

ประดบัทั่วบรเิวณ เมื่อท่านพอ่ท่านแม่เหน็ฉนัแลว้จงึสง่ยิ้มน้อยๆ พลางพยกัหน้าเรยีก

ให้เข้าไปหา ฉันจึงเดินเข้าไปด้วยท่วงท่าเรียบร้อยดูมีมารยาทเพื่อไม่ให้เสียหน้าสกุล

เยี่ย ชายชราอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านพ่อสวมชุดขุนนางยืนอยู่ทางขวา มองฉัน

ด้วยแววตาชื่นชมพลางกล่าวกบัท่านแม่

“ดูเข้าส!ิ เยี่ยลี่เซยีนคนนี้โตขึ้นแล้วงดงามเหมอืนเจ้าไม่มผีดิ!”

ท่านแม่หวัเราะเอยีงอาย มองฉนัคลี่ยิ้มรบัค�าชม 

“ลี่เซยีนค�านบัท่านลุง...ค�านบัท่านป้า”

ฉันหันไปย่อกายลงค�านับสองสามีภรรยาสกุลเก้า ตั้งแต่เข้ามาที่นี่นอกจาก 

ท่านพ่อท่านแม่แล้วเหน็จะมสีองคนนี้ที่ดมูบีารมมีากที่สดุ จงึคาดเดาไม่ยากว่าใครเป็น
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เจ้าบ้านสกุลเก้า 

“น่าเสียดายนักที่นางถูกคัดชื่อเข้าวังหลวง” ฮูหยินของสกุลเก้ามองฉันอย่าง

เสยีดาย

“ขอบคุณเก้าฮูหยนิ” 

ท่านแม่เข้าใจความหมายเป็นอย่างดีจึงพูดขอบคุณพร้อมย่อกายคารวะ  

เก้าฮูหยนิประคองท่านแม่โดยไม่ถอืตวั ดูท่าฮูหยนิผู้นี้จะเป็นคนสบายๆ กว่าที่คดิไว้ 

นางมองฉันประหนึ่งเห็นหยกชิ้นงามที่ท�าได้เพียงแค่มอง หากฉันไม่ถูกคัดรายชื่อเข้า

ร่วมการคดัตวัสาวงามครั้งนี้ เหน็ทเีก้าฮหูยนิคงสูข่อฉนัให้ลกูชายนางคนใดในสกลุแน่ 

ฉันลอบถอนหายใจเบาๆ อายุสิบสามถือได้ว่าเป็นวัยแรกแย้ม หากโสดก็จะ

โดนจับแต่งงาน แต่หากไม่โสดก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายมีความส�าคัญทางอ�านาจกับตระกูล

เช่นใด จากนั้นค่อยผูกไมตรีปรองดองกันทีหลัง หรือกรณีแย่ที่สุดหญิงสาวอาจโดน

บีบบังคับให้แต่งออกเรือนไปกับคนที่นางไม่ได้รัก...ไม่ว่าทางไหนสตรีผู้มีฐานะย่อม 

ไม่อาจเลอืกคู่ครองด้วยตวันางเอง พอคดิถงึตรงนี้แล้วฉนักลบัรู้สกึว่าตวัเองมวีาสนา

ดีจริงหรือ ที่แม้แต่คู่ชีวิตยังไม่อาจชี้นิ้วเลือกได้ หรือนี่คือค�าสาปในยุคสมัยนี้ที่ฉัน 

จ�าต้องรบั

“ลี่เซยีน!” 

สติฉันถูกเรียกคืนมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงตะโกนสดใสดังอยู่ด้านหลัง บุรุษ

ผู้หนึ่งเดินอ้อมตัวมาหาจนผิงเอ๋อที่ยืนอยู่ด้านหลังฉันกระเด็นไปอยู่ด้านข้างแทน  

ก่อนจบัไหล่ทั้งสองข้างของฉนัแล้วหมนุตวัให้หนัไปมองเขา แรกเหน็คอืแววตาดมูชีวีติ

ชวีาผดิคนอื่น ใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาราวสตไิม่เตม็เท่าไร ทว่ากลบัคมคายดมูคีวาม

รู้ คล้ายกับปัญญาดีแต่ก็ปัญญาอ่อนในเวลาเดียวกัน เขาส�ารวจชุดฉันเป็นการใหญ่ 

มองใบหน้าไม่สบอารมณ์ของฉนัอย่างตื่นเต้น 

“ชุดเจ้า!...”

“ใช่ชุดข้า!” ฉนัตดับท ย่อกายคารวะเขาลวกๆ ทหีนึ่ง “ท�าไมหรอื” พอเหน็ฉนั

พูดแทรกก่อนตวัเองจะพูดจบ ดวงตาเขาพลนัวาบขึ้นอย่างประหลาดใจ 

ทแีรกฉนัไม่คดิว่าชายผู้นี้คอือ๋องน้อยเก้าหลิ่งถงิ แต่พอเขาเอ่ยค�าว่า ‘ชุดเจ้า’ 

ออกมาใจฉนักลบัสะกดิขึ้นพร้อมโทสะหนึ่งในอก จ้องตาคนเขมง็ไม่ยอมแพ้

“ลี่เซยีน!”
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ท่านพ่อเห็นฉันท�าท่าไร้มารยาทก็ตวาดปรามเสียงดัง ฉันได้แต่ยืนนิ่งฮึดฮัด  

ไม่กล้าต่อปากต่อค�ากบัเขาอกี เก้าฮหูยนิมองฉนัที่ก�าลงัหน้าเสยีเพราะถกูดจุงึพดูอย่าง

ไม่ใส่ใจว่า

“ท่านเยี่ยอย่าได้ดุนางนกัเลย ให้เดก็ๆ ท�าความรู้จกักนัไว้...ว่ากนัว่ายิ่งไม่ถูก

หน้ายิ่งสามคัค”ี

นางหรี่ตาขี้เล่นใส่ท่านพ่อท่านแม่ มองเก้าหลิ่งถงิท�าใบหน้าขวยเขนิด้วยความ

อาย 

‘เขนิแป๊ะอะไร!’ ฉนัถลงึตาใส่ ท่าทขีองเขาท�าฉนัหงดุหงดิมาก ถงึรูว่้าเก้าฮหูยนิ

แค่พดูหยอกเพราะอยากรบัฉนัเป็นสะใภ้ แต่อตีาบ้าขี้แกล้งแถมยงัดสูตไิม่สมประกอบ

เช่นเขา ฉนัไม่มวีนัชี้นิ้วเลอืกเดด็ขาด ขนาดเสี่ยงเซยีมซใีห้เปล่ายงัไม่กล้าเอา!

“จรงิส!ิ...ถงิเอ๋อร์ เจ้าพาลี่เซยีนชมสวนดอกไม้ของเจ้าหรอืยงั” เก้าฮูหยนิพูด

เปิดโอกาสให้พวกเราอยู่ด้วยกนัเพยีงล�าพงั ท�าให้ฉนันกึถงึเรื่องที่ผงิเอ๋อเพิ่งจะเล่า

“ยังเลยท่านแม่!” เขาตอบกลับรวดเร็ว เห็นทีคงคิดแกล้งฉันอีกตามเคย  

จากนั้นจงึหนัหน้าไปส่งสายตาเว้าวอนขออนุญาตท่านพ่อของฉนั 

แม้ท่านพ่อไม่ชอบใจแต่กไ็ม่กล้าพดูอะไร พยกัหน้าเชงิอนญุาตให้ฉนัไปกบัเขา

อย่างช่วยไม่ได้ เป็นอันรู้กันว่าวันเกิดปีนี้ท่านอ๋องน้อยต้องการให้ฉันอยู่ร่วมชมสวน

ดอกไม้ของเขา เจ้าหมอนี่อาศยัความเอน็ดขูองเก้าฮูหยนิที่มต่ีอฉนัมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

ทั้งยังใช้บารมีพ่อแม่มาท�าเรื่องตามใจชอบ อาจกล่าวได้ว่าหัวคิดการพยายามแกล้ง 

คนของเขาน่านบัถอืไม่ธรรมดาทเีดยีว แต่ฉนัยงัท�าใจเยน็ อย่างน้อยยงัมผีงิเอ๋อรบัใช้

ข้างกายอยู ่มไิด้ไปไหนมาไหนกบัตาบ้านี่สองต่อสอง อย่างไรสองหวัย่อมดกีว่าหวัเดยีว 

หากเขาคดิแกล้งฉนัขึ้นมาจะให้นางช่วยรุมเอาคนืเลยทเีดยีว!

เก้าหลิ่งถิงหันมาเห็นผิงเอ๋อเข้าจึงหยุดกึก ท�าหน้าเหมือนเพิ่งนึกสิ่งใดได้ รีบ

ปรี่ไปหามารดาทนัที

“จรงิสทิ่านแม่! ข้าได้ยนิว่าผงิเอ๋อนวดไหล่เก่งมาก ท่านต้อนรบัแขกมาทั้งวนั

คงเมื่อยตวัไปหมด เช่นนั้นให้นางไปปรนนบิตัทิ่านดหีรอืไม่”

ท่านพ่อยิ้มเจื่อนด้วยห้ามอะไรไม่ได้ ฐานะของสกุลเก้ามีบารมีเหนือสกุลเรา 

ปรองดองไว้จงึย่อมดกีว่าแตกหกั

“ดเีลย ผงิเอ๋อเจ้ามานี่ส!ิ”
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ผงิเอ๋อหนัมองให้ฉนัช่วย ฉนัได้แต่ส่ายหน้า มองนางถูกเรยีกตวัไปปรนนบิตั ิ

แม่ลูกคู่นี้รับส่งค�าพูดกันอย่างธรรมชาติทั้งยังมีแผนเหนือเมฆเหนือชั้น จากนี้คงต้อง

ระวงัตวัให้มากขึ้น

ผงิเอ๋อไม่ลดความกงัวลขณะเดนิเชื่องช้าจากไปคล้ายไม่อยากอยูห่่าง ส่งสายตา

เป็นห่วงเป็นใยจนฉันที่ยืนอยู่ยังรับรู้ได้ พูดจบเก้าฮูหยินก็พาคนทั้งหมดเดินออกไป 

ไม่รบกวนพวกเรา ปล่อยฉันอยู่กับเก้าหลิ่งถิงตามแผน เจ้าคนขี้แกล้งหันมาหยีตา 

ยิ้มหวาน ฉนัแสร้งยิ้มแล้วหบุลงกะทนัหนั ท�าเอาคนมองไม่ทนัตั้งตวัจงึหุบยิ้มตามอย่าง

ฉงน 

ฉนัส่งเสยีง “ห”ึ เบาๆ มหีรอืจะยอมให้เขาเอาแต่ได้เพยีงฝ่ายเดยีว!

“ท่านป้า!” ฉนัรบีวิ่งไปหานาง จูงมอืเก้าหลิ่งถงิไปเป็นพยานครั้งนี้ด้วย “ข้ามี

ของขวญัให้ท่านอ๋องน้อยแต่กลวัว่าท่านอ๋องจะไม่ใช้ของที่ข้าให้ ท่านป้าช่วยรบัประกนั

ได้หรอืไม่ว่าเขาต้องใช้ของข้าแน่ๆ ไม่โยนทิ้งไปเสยีก่อน” ฉนัท�าหน้าตาน่าเอน็ดู แต่ 

ในใจกลบัประกายยิ้มว่าทุกสิ่งก�าลงัเป็นไปตามแผน

“ได้ส ิถงิเอ๋อร์เจ้าอย่าให้นางขายหน้าเชยีว!”

“ท่านแม่! แต่! แต่...” เก้าหลิ่งถงิกระตุกมอืพร้อมกบัจ้องฉนัเขมง็ ส่งสายตา

ถามว่าคดิจะท�าอะไร ฉนัยกัคิ้วยิ้มอย่างมเีลศนยั ท�าหน้าท�าตาไม่รบัรู้

“แต่อะไรของเจ้า!” นางเอด็ใส่เขาแล้วหนัมายิ้มให้ฉนัสบายใจ “ถ้าถงิเอ๋อร์ทิ้ง

ของเจ้า ข้าจะลงโทษเขาเองกบัมอื ข้ารบัประกนัได้เลย!” 

ฉันยิ้มกว้างออกมา ย่อตัวคารวะอย่างผู้ชนะ เล่นกับฉันคงยากหน่อยนะ 

เจ้าเดก็น้อย! “ขอบคุณท่านป้า”

เก้าหลิ่งถิงหน้าเจื่อนลงสนิท มองมารดาตนยิ้มแล้วขยิบตาส่งให้ก่อนจะเดิน

จากไปโดยไม่ทนัสงสยั เขากุมมอืฉนัแล้วลากไปตามทางอย่างเบามอืทว่าแขง็ขนื เหน็

ท่าทางกร็ู้ได้ว่าไม่สบอารมณ์อย่างมาก กระทั่งเดนิถงึที่หมาย บรรยากาศงดงามพลนั

ปัดเป่าอารมณ์โกรธของเขาหายไปจนสิ้น รอบทิศมีเพียงดอกเหมยฮวาบานสะพรั่ง  

สายลมอ่อนๆ พัดกลีบดอกไม้ปลิวกระจายดั่งสรวงสวรรค์ พอเจอความงดงาม 

สะกดอารมณ์เก้าหลิ่งถงิกห็ยุดลากฉนัต่อ ยนืนิ่งสูดกลิ่นหอมของดอกไม้ 

ฉนัตะลงึงนัอยู่ครู่ก่อนยกมอืคว้ากลบีดอกไม้เล่นอย่างสนุกสนาน เขามองฉนั

เอื้อมมอืรบักลบีดอกเหมยฮวาที่หล่นลงบนปลายนิ้ว พูดชมเลื่อนลอยออกมาว่า 
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“ช่างงดงามมากนกั...”

เขาเอาแต่มองฉันคลี่ยิ้มสูดดมกลิ่นดอกไม้ จ้องค้างอย่างนั้นไม่ยอมขยับตัว 

ต่างคนต่างลืมว่าก�าลังแกล้ง กระทั่งได้สติกันทั้งคู่จึงมองกันอยู่พักหนึ่ง เขาท�าหน้า 

ไม่ถกู ยิ่งถกูฉนัจ้องแก้มของเขากย็ิ่งแดงระเรื่อ รบีกระแอมไอพดูขึ้นขดับรรยากาศว่า

“ข้าจ�าได้ว่าเจ้าชอบดอกเหมยฮวาเป็นที่สุด เลยลงแรงปลูกเองอยู่หลายปี  

เจ้ายังจ�าสัญญาครั้งเยาว์วัยได้หรือไม่” เขาถามแต่ฉันกลับส่ายหน้า เขาท�าหน้าตา 

ผดิหวงั เล่าให้ฟังว่า “เจ้าเคยบอก ว่าคนเช่นข้าไม่อาจปลูกดอกเหมยฮวาเพื่อบานรบั 

ทุกฤดู ตั้งแต่วันนั้นข้าจึงเพียรปลูกมัน รอคอยวันที่ดอกเหมยฮวาบานสะพรั่งเพียง

เพราะต้องการให้เจ้าเห็นเป็นคนแรก เจ้าเชื่อหรือไม่ว่าพวกมันไม่เคยผลิดอกเลย 

สกัครั้ง...” เขาเงยีบเสยีงลงอย่างเศร้าๆ จากนั้นกท็�าหน้าตื่นเต้นไม่เกบ็อาการ ยดึมอื

ฉันไปกุมแน่น “ไม่นึกว่าวันหนึ่งดอกไม้เหล่านี้ต่างพร้อมใจบานรับวันเกิดข้าพอด ี 

เจ้าว่าเป็นเหตุบงัเอญิหรอืไม่”

ความจริงใจไร้การเสแสร้งของเขาท�าให้ฉันรู้สึกผิดขึ้นมา ตามองเขาสลับกับ

ห่อผ้า คิดแล้วคิดอีกว่าการแกล้งเขาจะท�าให้ตนสะใจหรือเสียใจกันแน่ เขาท�าให้ฉัน

รู้สึกว่าสิ่งที่ท�าล้วนมาจากใจทั้งสิ้น แม้ขี้แกล้งแต่เพียงแกล้งเพราะเราเป็นเพื่อนสนิท 

ที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เล็ก ความจริงเก้าหลิ่งถิงอาจไม่เลวร้ายอย่างที่คิดไว้ เพราะเขา

ยอมทุ่มเวลานับปีท�าสัญญาที่ให้ไว้ให้ส�าเร็จ หากฉันไม่ส�าคัญมากก็เป็นเขาที่บ้าบอ 

เอามากๆ เพราะการปลูกเหมยฮวาสักต้นจ�าต้องใช้ทั้งความอดทนมีมานะ เสียทั้ง 

แรงกายแรงใจเฝ้ารอมนับานรบัทุกฤดูในวนัหนึ่ง 

เมื่อก่อนแม่ฉันเคยพูดว่าต้นไม้ดอกไม้ย่อมมีชีวิตจิตใจ หากคนปลูกใส่ใจ 

ด้วยความรกั จากใกล้ตายกอ็าจฟ้ืน จากไม่ผลดิอกอาจคลี่กลบีสวยบานให้เหน็ ดงันั้น

เขาไม่มทีางเป็นคนคดิร้ายกบัฉนัได้เลย

เขาเหน็ฉนัลงัเล เอาแต่จดจ่อกบัห่อผ้าไม่ยอมให้ ทั้งยงักุมมนัไปซ่อนไว้ด้าน

หลงัจงึแย่งไปจากมอืพลางพูด

“ของขวญัข้าหรอื!” เขาดใีจยกใหญ่ แต่ฉนักลบัยื้อแย่งมนัคนืสุดแรง

“ไม่ใช่!”

ข้างความสงสารก�าลังชนะ ฉันพยายามแย่งห่อผ้าคืนแต่เขากลับชูมือขึ้นสูง 

พลางเลิกคิ้วเจ้าเล่ห์ จากนั้นก็มองฉันที่อยู่ต�่ากว่าอย่างท้าทาย สายตาบ่งบอกมาเป็น 
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ค�าพูดว่า ‘หากสูงเท่าข้าแล้วค่อยมาแย่งไปเถิด!’ มือหนึ่งกดตัวฉันให้อยู่ต�่ากว่าเดิม  

อีกมือพยายามแกะห่อผ้าออกดู ฉันร้อนใจสุดชีวิตเมื่อของที่อยู่ข้างในหล่นตกพื้น  

จงึหลบัตาแน่นปี๋เพราะไม่อาจมองหน้าเขาได้เตม็ตา

เมื่อลืมตาขึ้นมองทีละข้างก็เห็นหลิ่งถิงอึ้งนิ่งไปพักใหญ่ ย่อตัวเก็บผ้าคลุม 

ขนสตัว์สชีมพูที่ฉนัจงใจเร่งคนปักผ้าเยบ็มนัระหว่างทาง เขาเลกิคิ้วขึ้นถามว่า “ของ...

ข้า?” 

ฉนักุมมอืสองข้างขึ้นแล้วยิ้มเจื่อนใส่ พยกัหน้าน้อยๆ เพื่อบอกว่า ‘ใช่! ข้าซื้อ

เพื่อเจ้านั่นแหละ!’ เสื้อคลุมขนสัตว์ฟูนุ่มผืนนี้หากเปรียบในยุคของฉันคงกล่าวได้ว่า 

มันคือ โคตขนมิ้งค์สีชมพูเหมาะกับผู้หญิงวัยชิค ไม่ใช่ท่านอ๋องน้อยรูปร่างก�าย�า 

วยัแตกหนุ่ม หากเขาสวมคงไม่ต่างจากนกัเต้นระบ�าในผบับาร์ 

ทแีรกพอหลิ่งถงิเหน็ว่าเสื้อคลมุสดุจี๊ดนี้เป็นของเขากม็องมนัอย่างกล้าๆ กลวัๆ 

จะสวมต่อหน้าเลยก็ไม่กล้า ฉันจึงคิดแก้สถานการณ์โดยหาค�าพูดดูดีมาหลอกล่อ 

คนตรงหน้า ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์

“ข้าชอบสชีมพูมากเจ้ากรู็้ ข้าเลยอยากเหน็เจ้ามเีสื้อผ้าสชีมพูบ้างจะเป็นไรไป” 

หลิ่งถงิหรี่ตามองสงสยั ฉนัยิ้มแห้ง คดิว่าเขาหลอกได้ง่ายเสยีอกี! แต่ฉนักไ็ม่ยอมแพ้

จึงพูดเสริมไปอีกประโยค “ข้าเลือกลายผ้าหลายเดือนเต็มๆ ทั้งยังเย็บเองกับมือ...” 

พอค�าว่าเย็บเองกับมือหลุดจากปาก หลิ่งถิงรีบตรวจรอยเย็บรอบตัวเสื้อ ความจริง

ฝีมือเย็บปักของหญิงสาวยุคนี้ล้วนดีทุกคน แต่ด้วยความที่ฉันเร่งนาง งานตรงหน้า

เลยขรุขระราวหญงิสาวเพิ่งหดัจบัเขม็ด้าย 

“เป็นเจ้าเยบ็จรงิด้วย! ดรูอยเยบ็พวกนี้ส!ิ ฝีมอืเยบ็ปักเจ้ายงัไม่ได้เรื่องเช่นเดมิ 

ฮ่าๆๆ” เขาหวัเราะร่วน มไิด้สงัเกตว่าฉนัท�าหน้าบึ้งตงึใส่ 

ฉันแสร้งสะบัดหน้าหนีอย่างโกรธๆ เขาถึงหยุดหัวเราะแล้วรีบร้อนมายืน 

ตรงหน้า

“หากเจ้าไม่พอใจก็โยนมันทิ้งเสีย! ไม่จ�าเป็นต้องเก็บมาให้เสียน�้าใจข้า!” พูด 

ไม่ว่า มือยื้อแย่งเสื้อแล้วโยนทิ้งลงพื้น หลิ่งถิงมองฉันอย่างส�านึกผิดก่อนจะเก็บ 

เสื้อคลุมมาสวมทนัที

“ของเจ้าให้ ข้าจะไม่สวมมันได้อย่างไร” เขาผูกเสื้อคลุมกระชับแล้วหมุนตัว 

ให้ฉนัมองเตม็ตา
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ตอนแรกฉันยังแกล้งโกรธไม่เลิกเพื่อให้เขาไม่กล้าท�าแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สอง 

แต่พอเหน็สภาพชายหนุม่ผู้ได้ชื่อว่าอ๋องน้อยผู้เก่งกาจก�าลงัสวมเสื้อสฟ้ีาตดักบัเสื้อคลมุ

ขนสัตว์สีชมพูก็อดหัวเราะจนตัวสั่นไม่ได้ ฉันฝืนหัวเราะเสียงเบาโยกตัวไปมา 

อยู่ครู่ พยายามกลั้นหวัเราะหนัหน้าไปมองเขาพร้อมกบัยิ้มแย้มกล่าวว่า

“เหมาะมาก เหมาะมากจรงิๆ!” พูดเสรจ็กห็นัหลงัไปแอบหวัเราะต่อ

“จรงิหรอื?!” 

เขาไม่สงสัยอะไรทั้งสิ้น เขยิบมาใกล้เพื่ออวดเสื้อคลุมตัวเก่งเป็นมาดมั่น  

ฉันนึกสงสัยว่าเหตุใดหลายคนต่างสรรเสริญว่าเขาฉลาดหลักแหลม เพราะขนาดฉัน

แกล้งเขายงัไม่รู้ตวัสกันดิ

“ไปเถอะ!”

เขาหมุนตวัอวดเสื้ออกีรอบหนึ่งจนฉนัเกอืบหลุดหวัเราะออกมา จากนั้นถงึจบั

มอืฉนัวิ่ง วนิาททีี่เขาบอกว่า “ไปเถอะ!” ด้วยแววตาอ่อนโยน ใจดนัเผลอหยุดความ

รู้สึกอยากแกล้งเป็นสั่นไหวไปเสียได้ รอบข้างมีดอกเหมยฮวาที่โดนพัดขึ้นมาเสริม

บรรยากาศ พอสายลมพดัผ่านไปสตฉินักก็ลบัมา รูต้วัอกีทกีโ็ดนเขาลากมาอยูส่ถานที่ 

จดัเลี้ยงเสยีแล้ว

ผู้คนต่างก�าลงัสงัสรรค์เหล้าสุราและอาหารชั้นดกีนัอยู่ เสื้อผ้าที่แต่ละคนสวม

เข้าจวนสกลุเก้ามาต่างบอกฐานะสงูส่ง ล้วนดไูม่ธรรมดาทั้งสิ้น ทว่าเมื่อพวกเราปรากฏ

ตวั เสยีงครื้นเครงที่ดงัอยู่จงึหายไปพร้อมกบัสายตาทกุคูท่ี่มองเสื้อคลมุเจ้าของวนัเกดิ

เขมง็ ฉนัแทบอยากมุดหายไปพร้อมกบัเสยีงพวกนั้น จบัมอืหลิ่งถงิถอยหลงัออกแต่

เขากลบัพูดว่า

“ข้าไม่อายหรอกน่า!” 

เขาจูงมอืฉนัเดนิมาดมั่น แต่ฉนักลบัเดนิตวัเกรง็ไปตลอดทาง ที่นั่นไม่ได้มเีพยีง

เหล่าบรรดาขนุนางน้อยใหญ่ในราชส�านกั แต่มทีั้งท่านพ่อท่านแม่ เจ้าบ้านสกลุเก้าและ

เก้าฮูหยินที่ก�าลังจ้องหลิ่งถิงค้างตะลึง ส่วนผิงเอ๋อที่ก�าลังทุบไหล่ให้เก้าฮูหยินเห็น 

เสื้อขนสตัว์วยัชคิเข้ากห็ยุดมอือ้าปากค้างทนัที

“เหมาะไหม!” 

ยิ่งหลิ่งถิงถามก็เหมือนเหยียบฉันให้จมพื้น เขาเดินไปหาแขกเหรื่อตามโต๊ะ 

ที่พวกเราเดนิผ่านแล้วถามไม่หยุดปากว่า “เหมาะไหม? เหมาะไหม?!” ยกใหญ่ ฉนั 
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ยิ้มเจื่อน เดนิตามหลงัเขาไปเรื่อยๆ ใครบ้างจะกล้าบอกว่าไม่เหมาะ ทุกคนพยกัหน้า

ช้าๆ เป็นเสียงเดียวกัน และพอพวกเขาพยักหน้าหลิ่งถิงก็จะบอกว่า “ลี่เซียนเป็น 

คนเยบ็ให้ข้า!∏”

ฉนัตบมอืลงหน้าผาก เดนิก้มหน้างุดไม่กล้ามองใครอกี ในใจคดิว่ากลบัไปคง

ได้คุกเข่าส�านึกผิดข้ามวันข้ามคืนอยู่ในห้อง จนเมื่อพวกเราเดินถึงหน้าเก้าฮูหยิน  

ท่านพอ่ถงึตเิตยีนฉนัผ่านทางสายตา มบีรรยากาศอดึอดัก่อขึ้นเลก็น้อยแต่เจ้าตวักลบั

ไม่รบัรู้ถงึแรงอดัมหาศาลในอากาศ เอาแต่ถามว่า

“ท่านพ่อ! ท่านแม่! เหมาะไหม!”

ทั้งสองท�าหน้าตาอื้อองึ หากหลิ่งถงิคดิแก้แค้นฉนัด้วยวธินีี้กน็บัว่ามนัได้ผลดี

เยี่ยมเลยทเีดยีว ตอนนี้ทั่วบรเิวณยงัคงไร้เสยีงกระทั่งเก้าฮูหยนิเลื่อนสายตามายิ้มให้ 

เสยีงกระซบิกระซาบถงึดงัขึ้นหึ่ง

“เหมาะมาก! เหมาะมาก! ลี่เซยีนเลอืกลายผ้าไม่เหมอืนใครทเีดยีว!”

นางเดนิเข้ามาจบัขนสตัว์พลางกล่าวเสรมิ

“เนื้อนุม่ดมีาก ไม่หนาวไม่ร้อนเหมาะกบัฤดกูาล ลายผา้ประณตีงดงาม มสีสีนั

ฉูดฉาดไม่เหมือนใคร อีกทั้งขนสัตว์ยังใช้สีชมพูสะดุดตา คงไม่มีบุรุษใดกล้าสวมใส่

แน่ เจ้าอาจเป็นคนแรกที่ได้สวมชุดทนัสมยัเช่นนี้”

ท่านพ่อถอนหายใจโล่งออกมา ส่วนฉันก็ไม่แน่ใจว่าเก้าฮูหยินพูดจริงหรือ

ประชดกันแน่ แต่พอบุรุษผู้หนึ่งยกจอกสุราขึ้นพร้อมพูดว่า “เห็นทีค�่านี้ข้าต้องให้

ภรรยาเยบ็ให้สวมสกัชุด!” ฉนักโ็ล่งใจทนัท ี

เขากระดกเหล้าขึ้นดื่ม หลิ่งถงิยิ้มให้เขาพลางคารวะเลก็น้อย

“ข้าไม่หวง เชญิท่านอาสวมตามได้เลย!”

ตอนกลางคนือากาศยิ่งหนาวเยน็ลง ผงิเอ๋อจงึน�าเสื้อคลมุตามสมยันยิมสสี้ม

สดใสมาสวมให้ฉนั ซึ่งขณะนี้นั่งเรยีงตามยศศกัดิ์ที่ได้รบัอยู่ในงานเลี้ยงฉลองวนัเกดิ

เก้าหลิ่งถงิซึ่งฝ่าบาทเป็นผูพ้ระราชทาน งานจงึถกูจดัขึ้นบรเิวณพระต�าหนกัหวางภายใน

วงัหลวง 

ทีแรกฉันขึ้นรถม้าเดินทางมาพร้อมท่านพ่อท่านแม่ ใจคิดว่าคงถูกดุเรื่อง 

เมื่อครู่ยกใหญ่ แต่ท่านแม่กลับพูดเสียงเบาว่าฉันคิดอะไรแปลกแตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่
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เก้าฮูหยนิชอบเลยเข้าทางนางพอด ีฉนัจงึโล่งใจเสยียิ่งกว่าโล่ง ส่วนท่านพ่อไม่ลงโทษ

อะไร ได้แต่ส่ายหน้าอ่อนใจไปทหีนึ่ง

การแต่งกายในคนืนี้ถูกฉนัเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชงิ เพราะเมื่องานสงัสรรค์

ยามเย็นเริ่มขึ้นบุรุษหลายคนได้สวมเสื้อคลุมสีสดใสเข้าร่วมงานอย่างเป็นธรรมดา  

บ้างเป็นขนสตัว์สเีขยีว บ้างกเ็ป็นสแีดงแสบตา ฉนัถงึกบัยนืส�านกึผดิหน้าประตอูยูน่าน

ทั้งที่ท่านพ่อท่านแม่หรอืสกุลเก้าไม่เอาเรื่องเลยกต็าม เวลานี้ฝ่าบาทยงัไม่เสดจ็ ได้แต่

ให้เก้าซูเฟยผู้เป็นพี่สาวของหลิ่งถิงมาดูแลความเรียบร้อยแทน ฉันถึงได้รู ้ว่าใน 

ราชส�านักอ�านาจของสกุลเก้าใหญ่โตขนาดไหน พี่สาวเป็นถึงพระสนม น้องชายเป็น 

ท่านอ๋องน้อย ส่วนบดิาเป็นขุนนางเก่าแก่ในราชส�านกั รากไม้ของสกุลเก้าช่างแขง็แรง

จนยากจะถอน หรอืหากถอนคงต้องทุ่มสิ่งใดไปหลายปีนบัจากนี้

หลิ่งถงินั่งห่างไปจากฉนัเลก็น้อย เขาหนัมาขยบิตาให้ตลอดเวลาเมื่อเราสบตา

กัน ส่วนฉันก็ได้แต่ยิ้มแหยตอบกลับไป คอยมองประตูว่าเมื่อไรฝ่าบาทจะเสด็จ  

รออยู่ครู่ก็ได้ยินขันทีคนสนิทมารายงานเก้าซูเฟยว่าพระองค์ทรงติดราชกิจจนอาจ 

มาร่วมงานเลี้ยงไม่ทนั จงึให้คนในงานล่วงหน้าดื่มกนิกนัไปก่อน 

ยิ่งมดืลงเท่าไรโอกาสได้พบพระพกัตร์กล็ดลงจนแทบเป็นศูนย์ ทั้งที่ก่อนหน้า

ในใจยังหวังว่าคงได้พบพระพักตร์อีกครั้ง งานเลี้ยงดูสนุกสนานส�าหรับบรรดาชาย

หนุ่มและแก่ แม้กระทั่งท่านพ่อท่านแม่ก็พลอยลุกเต้นกันไม่หยุด เห็นแล้วสบายใจ

อย่างบอกไม่ถูก ทว่าฉนัได้แต่นั่งตบมอืตามจงัหวะเพลงอย่างเบื่อหน่าย เต้นร�ากเ็ต้น

ไม่เป็น ร้องเพลงยิ่งท�าไม่ได้เข้าไปใหญ่ ครั้นจะดื่มหนกักไ็ม่กล้า

“เบื่อขนาดนั้นเลยหรอื”

เสยีงหลิ่งถงิดงึความสนใจฉนัให้หนัไปหา เขานั่งลงข้างๆ พร้อมสุราขวดหนึ่ง 

ตั้งแต่เมื่อครู่ที่เก้าซูเฟยกลับต�าหนักไปทุกคนต่างไม่ถือมารยาท ท�าตัวตามสบาย  

ใครอยากนั่งใกล้ใครกส็ามารถท�าได้ 

“ดื่มให้ข้าสกัจอก!” 

เขารินน�้าจัณฑ์แล้วยื่นส่งมาให้ ฉันรับสุราอุ่นมาไว้ในมือพลางคิดว่าทั้งชาต ิ

ที่แล้วและชาตนิี้ไม่เคยแตะต้องของมนึเมามาก่อน แต่ในยุคโบราณหากผู้สูงศกัดิ์กว่า

รนิสุราให้ถอืเป็นการให้เกยีรตตินอย่างมาก ดงันั้นหากจะขอบคุณเขากจ็�าเป็นต้องดื่ม

ไปตามระเบียบ เขามองหน้าฉันแล้วพยักพเยิดให้ดื่ม ฉันจึงตัดสินใจหลับตาแล้ว 



54
บันทึกรักข้ามเวลา

กระดกเข้าไปรวดเดยีว

“แคก็ๆๆ” 

ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมคนถึงนิยมดื่มหนักในหน้าหนาว ด้วยฤทธิ์มันร้อนจน

ร่างกายพลันอบอุ่น แสบคอมากจนฉันไอส�าลักออกมา หลิ่งถิงเลยลนลานหยิบผ้า 

ขึ้นมาช่วยเชด็รมิฝีปากให้

“เจ้าดื่มเก่งแต่ไหนแต่ไร เพยีงสุราชั้นดใีนวงักลบัล้มไม่เป็นท่า”

ฉนัค้อนตาโมโหใส่แต่พบใบหน้าขี้เล่นมแีววกงัวลอยูใ่ห้เหน็ หลิ่งถงิวางขวดสรุา

ลง ไม่กล้าให้ฉนัยกถงึสามจอก 

“น�้าจณัฑ์ในวงัหลวงฤทธิ์แรงกว่านกั!”

ฉนัแสร้งพดูไปพลางตบอกให้คลายแสบร้อน หลิ่งถงิยกสรุาขึ้นดื่ม มองส�ารวจ

หน้าฉันอยู่นานสองนานก็ลากมือเดินออกจากงาน ไม่มีใครสนใจตัวเอกในงานเลี้ยง 

เช่นเขา ไม่มีใครสนใจที่เราสองคนหายไปในความมืดเพราะทุกคนมัวแต่สังสรรค์ 

ลืมเดือนลืมตะวัน ก่อนไปหลิ่งถิงยังยกน�้าเมาไปอีกสองขวด ไม่น่าเชื่อว่าคนหน้าจืด 

เช่นเขาดื่มหนกัเอาเรื่องเหมอืนกนั

“วนันี้เหน็ทใีครหลายคนคงค้างในวงัหลวงเป็นแน่ อย่างไรพระสนมคงจดัการ

เรื่องนี้อยู่แล้ว เพราะที่ต�าหนักหวางมีห้องรับรองแขกเหรื่อมากมาย เจ้าเองหาก 

อยากเมามายกท็�าได้ตามสะดวกใจเถดิ”

พูดไม่ว่ายงัยื่นขวดสุราสขีาวมาให้ ฉนัส่ายหน้าทนัท ี ขนาดแค่จอกเดยีวหน้า

ยงัเริ่มแดงหวัเริ่มมนึ ถ้าดื่มหมดมหีวงัสตคิงไม่กลบัมาอกีหลายวนั 

“ข้าเป็นสตร ีให้เมามายต่อหน้าบุรุษคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นกั”

หลิ่งถิงฟังฉันพลางหัวเราะ “เจ้ารู ้จักว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมตั้งแต่ 

เมื่อไหร่กนั”

“ข้าจะเข้าวงัรบัใช้ฝ่าบาทแล้ว เรื่องเพยีงแค่นี้จะไม่รู้ได้อย่างไร”

ฉันพูดประชดพลางมองหลิ่งถิงที่ยืนค้างไป ใบหน้าเขาเหมือนจริงจังขึ้นมา 

ครู่หนึ่ง จากนั้นกย็กขวดในมอืขึ้นดื่ม นานทเีดยีวที่พวกเราต่างไม่พูดอะไรกนั เอาแต่

ชมดาวอยู่นอกระเบยีง 

“หากเจ้าไม่อยากรับใช้ฝ่าบาท ข้าจะทูลพระสนมให้ทรงช่วยจัดการเรื่องนี้  

จะได้ไม่เป็นการฝืนใจเจ้า...”
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น�้าเสยีงเขาหนกัแน่นต่างจากทุกครั้ง แต่พูดไม่ทนัจบฉนักร็บีชงิตอบทนัที

“ข้ามหีน้าที่ท�าเพื่อสกุลเยี่ย หญงิสาวสามารถเลอืกชะตาชวีติตนได้หรอื”

หลิ่งถงิหนัมองหน้าฉนัด้วยแววตาไม่เข้าใจ

“เจ้าเลือกได้หากเจ้าต้องการ เจ้าท�าได้หากอยากให้ชีวิตเจ้าหมุนไปทางไหน 

เพราะข้าจะคอยช่วยให้ความปรารถนาเจ้าเป็นจรงิ”

ฉันยิ้มรับน�้าใจเขา ก่อนจะหันหน้ามองดวงดาวระยิบบนฟ้า ฉันเลือกแล้วว่า

ต่อจากนี้จะท�าสิ่งใด เลอืกแล้วว่ามชีวีติอยู่เพื่อปกป้องใคร ในเมื่อเลอืกแล้วกไ็ม่มวีนั

หนัหลงักลบั

“ข้าเลอืกแล้ว”

หลิ่งถิงจับไหล่ฉันให้หันมาหา ดูเหมือนเขาจะเริ่มเมานิดหน่อย ฉันเห็นรอย

เศร้าหมองของเขาปรากฏขึ้น

“เช่นนั้น...” เขาหยุดพูดพลางก้มหน้านิ่ง ก่อนจะเงยขึ้นอกีครั้งพร้อมรอยยิ้ม

ฝืน “ข้าขอให้เจ้าโชคด”ี

“ขอบใจเจ้ามาก” ฉนัคลี่ยิ้มบางส่งไปให้ 

เขาพยกัหน้ารบัก่อนจะกลบัมาร่าเรงิดั่งเดมิ บดิขี้เกยีจพลางร้อง “ฮ่า!” ยกใหญ่

แล้วจงึพูดต่อ “ความจรงิที่ข้าออกมาเพราะก�าลงัรอรบัแขกส�าคญัคนหนึ่ง” 

หลิ่งถิงหันใบหน้าขี้เล่นมาหาแล้วกระดกสุราขึ้นดื่มอีก ฉันขมวดคิ้วฉงน 

ก่อนถามไปว่า

“ใครงั้นหรอื” 

“พ่อค้าคนส�าคญัจากแคว้นต้า เพิ่งมาถงึแคว้นฉเีมื่อหลายชั่วยามก่อน คงรอ

ข้าอยู่หน้าประตูเมอืงแล้ว”

ฉันเลิกคิ้วขึ้น ท�าไมพ่อค้าผู้นี้ถึงได้ส�าคัญนักจนแม้แต่เขาที่เป็นอ๋องยังต้อง 

ออกไปรบั แต่อย่างไรสกุลเก้าได้ตดิต่อค้าขายทั่วทุกแคว้นอยู่แล้ว หากลูกค้ากระเป๋า

หนกัคงมบี้างที่ต้องเอาใจใส่ เขากึ่งจูงกึ่งลากฉนัออกไป ช่วยประคองตวัฉนัขึ้นหลงัม้า

แล้วใช้ตราประทับพาเราออกนอกวัง ฉันรู้สึกกังวลนิดหน่อย ไม่ชอบแคว้นของผู้มา

เยอืนเลย...
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ฟ้าที่แต่งแต้มด้วยสดี�าสนทิยงัคงกระจ่างใสเช่นเดมิ แสงสภีายนอกพอมใีห้

เห็นตลอดเส้นทางเพราะบรรดาหอนางโลมเพิ่งเปิดกิจการกัน หลิ่งถิงคว้าผ้ามาคลุม

ศีรษะฉันป้องกันไม่ให้ใครเห็นหน้า จับมือฉันให้กอดเอวเขาไว้แน่นเพราะกลัวฉัน 

ตกม้า แล้วพาไปยังโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง เสี่ยวเอ้อร์จัดที่ให้เราในห้องรับรองพร้อมกับ

อาหารอีกหลายอย่าง ฉันได้แต่นั่งทั้งร้อนใจ ป่านนี้คนอื่นอาจหาตัวพวกเรากันให้วุ่น 

ไม่รู้ว่าท�าไมเขาต้องลากฉนัมาที่นี่ด้วยในเมื่อฉนัไม่มคีวามเกี่ยวข้องกบัสกุลเก้า อกีทั้ง

หากให้ช่วยคิดเงินตรวจสินค้าก็ไม่ใช่อีก พวกเรานั่งรออยู่ในห้องอีกพักใหญ่กระทั่ง

เสยีงเรยีกนอกประตูดงัขึ้น

“เรยีนท่านอ๋อง...นายท่านจ้าวมาถงึแล้วขอรบั”

“ให้เขาเข้ามา”

ฉันก�าลังจะเอาผ้าคลุมลงแต่ถูกหลิ่งถิงรั้งมือห้ามไว้ เพราะสตรีที่ยังไม่ออก

เรอืนหากไปไหนมาไหนกบัผูช้ายสองต่อสองอาจเป็นที่ครหาได้ ฉนัจงึนั่งสงบเสงี่ยมถกู

ผ้าคลุมปิดสายตาไปร่วมครึ่ง เห็นแค่ชายเสื้อสีน�้าเงินของคนหลายคนเดินผ่านเข้ามา

ในห้อง พิจารณาดูแล้วเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมเป็นชาวแคว้นต้าไม่ผิดแน่ เพราะเนื้อผ้า 

ดูโปร่งสบายขัดกับอากาศในฤดูกาลนี้ แคว้นต้ามีภูมิประเทศเป็นทะเลทราย อากาศ

ตอนเช้าจงึร้อนมากเป็นพเิศษ เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่จงึไม่จ�าเป็นต้องหนามากเท่าแคว้นฉี

ของเรา 

ชายคนหนึ่งบุคลิกดูโดดเด่นหยุดยืนอยู่ครู่ คล้ายส�ารวจผู้คนในห้องก่อนนั่ง

ลงตรงข้ามฉนั เมื่อไล่สายตามองลวดลายบนเสื้อเขา พจิารณาฐานะดูแล้วกร็ู้เพยีงว่า

บุคคลนี้เป็นผู้มีฐานะไม่ธรรมดา เขาสวมเสื้อสีด�าสนิทตัดกับสีเงินท�าให้บุคลิกดูสุขุม

เยน็ชา ผวิไม่ขาวมากซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ชาวแคว้น นิ้วมอืใหญ่หยาบกร้านอาจเป็นเพราะ

ฝึกดาบและธนู แต่ยงัไม่ทนัส�ารวจพ้นรมิฝีปากเขา เสยีงหลิ่งถงิท�าเอาสายตาฉนัชะงกั

หลุบลงต�่า

“หานตง ของที่ข้าวานให้เจ้าช่วยหาเล่า” ทั้งสองดูสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างด ี

ถงึขนาดเรยีกชื่อกนัโต้งๆ หลิ่งถงิมที่าทสีบายๆ ยื่นมอืรบักล่องเลก็ๆ ที่ถูกส่งให้ตรง

หน้า เมื่อได้ของมากด็ูตื่นเต้นมากแล้วรบีส่งมนัมาไว้ในมอืฉนั “ของเจ้า”

ฉันรับมาอย่างงงๆ วันเกิดเขาแท้ๆ แต่ท�าไมของขวัญถึงเป็นของฉันเล่า แต่ 

ในเมื่อให้แล้วไม่รับก็เป็นการเสียน�้าใจ ฉันจึงยิ้มแล้วรับมันมามองดู มือลูบกล่องไม้
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สลักลวดลายหงส์ขาว เพียงแค่กล่องยังงดงามจนเผลอมองอยู่นานสองนาน ท�าให้ 

อดคดิไม่ได้ว่าของภายในกล่องจะสวยขนาดไหน

“ของส่งเจ้าเข้าวงัหลวง”

ฉันยิ้มพลางมองเขาอย่างขอบคุณ รู้ว่าเขาดีกับฉันมากขนาดไหน หากฉัน 

ไม่อยากเข้าคัดเลือกสาวงาม เขาย่อมพร้อมช่วยเหลือ แต่หากฉันยินยอมเข้าวังเขาก็

พร้อมอวยพรกบัทางเดนิที่ฉนัเลอืก 

มอืเปิดกล่องออกพบว่าข้างในเป็นต่างหูคู่หนึ่ง เมด็พลอยสเีหลอืงสดใสเนื้อดี

แกะสลกัเป็นดอกเหมยฮวาที่ฉนัชอบ หากมองดีๆ  จะมคี�าว่า ‘เก้า’ สลกัอยู่ด้วย

“ขอบใจเจ้ามาก” ฉนัรู้สกึตื้นตนัอย่างบอกไม่ถูก 

“ไม่เป็นไร” หลิ่งถงิยิ้มให้ จากนั้นกย็ื่นมอืเข้ามาในผ้าคลมุ สมัผสัใบหเูพื่อช่วย

ฉนัสวมมนัแล้วถอนมอืกลบัไป

“คงงดงามมาก”

เป็นเพราะยังไม่ถอดผ้าคลุมเขาเลยไม่เห็นว่าหากฉันสวมต่างหูที่ให้จะเป็น

อย่างไร ฉนัไม่สนใจว่าใครจะมองแบบไหนจงึยกมอืถอดผ้าคลุมลงให้เขาเหน็

“งดงามเช่นเจ้าว่าหลิ่งถงิ”

เสียงของพ่อค้าหนุ่มดังขึ้นแทรก ทีแรกฉันหันหน้าไปคิดจะต่อว่าเขายกใหญ ่

ที่พูดแทรกอย่างไม่มีมารยาท แต่เมื่อเห็นใบหน้าคนชัดๆ ตัวฉันกลับแข็งทื่อ น�้าตา 

เอ่อล้นเตม็ขอบเสยีดื้อๆ

ยิ้มที่ฉันเห็นครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อน สายตาที่จ้องมองมาพร้อมค�าทักทาย 

ยามเช้าที่สวนสาธารณะ ใบหน้าที่เลื่อนเข้ามาใกล้อย่างจงใจให้ฉนัอาย...น�้าตาสุดท้าย

ที่เขามอบให้

สิ่งเหล่านั้นยังคงท�าให้หัวใจฉันเต้นแรงด้วยความยินดี...เจ็บช�้าและเจ็บปวด

หวัใจ

“เสี่ยว...หมงิ”

ฉันเค้นพูดชื่อนี้ออกมาอย่างยากล�าบาก จงใจกลืนน�้าตาเมื่อครู่กลับลงคอ  

ไม่...ฉนัจะไม่มวีนัร้องไห้ให้คนเช่นนี้อกีเป็นครั้งที่สอง ไม่มวีนั!




