
หนึ่ง
จุดเริ่มต้น

“อมื อาทติย์หน้าไม่ได้เข้าเวร ไปเจอกนัที่นั่นเลยกไ็ด้” เสยีงเรยีบเฉย

ของร่างเลก็ในชุดกาวน์ตอบเพื่อนผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื

ร่างเลก็เจ้าของดวงหน้าคมเรยีบนิ่ง ดวงตาสนี�้าตาลเข้มเตม็ไปด้วยความ

เรียบเฉยเจือปนไปกับความเย็นชา ริมฝีปากอิ่มได้รูปมีรอยยิ้มบางๆ วาดผ่าน

ยามตอบผู้ที่อยู่ในสาย พวงแก้มสชีมพูระเรื่ออย่างคนสุขภาพด ีจมูกเลก็โด่งเป็น

สันรับกับใบหน้ารูปไข่ องคาพยพบนใบหน้ารับกันได้อย่างเหมาะเจาะ จนไม่ว่า

ใครที่เดนิผ่านเป็นอนัต้องเหลยีวมอง เรอืนผมสดี�าสลวยปล่อยยาวสยายให้พดั

ปลวิไสวไปกบัสายลมที่พดัผ่านตามจงัหวะที่ขาเรยีวยาวก้าวเดนิ ภาพตรงหน้านี้

ช่างไม่ต่างจากภาพวาดที่หลดุออกมาจากจนิตนาการของศลิปินชั้นเอกแม้แต่น้อย

“ใช่ ร้านนั้นกไ็ด้...หมื จะพาแฟนหนุ่มนั่นมาเปิดตวัแล้วหรอื” ร่างเลก็เอ่ย

เสยีงหยอกล้อกบัเพื่อนที่ปลายสายอย่างอารมณ์ด ีก่อนเสยีงกรดีร้องของคนรอบ

ข้างจะดังกระทบโสตประสาท ร่างเล็กจึงเบือนหน้าไปมองตามทิศทางของเสียง 

ดวงตากลมโตเบกิกว้างขึ้นด้วยความตกใจ แสงไฟจากหน้ารถสาดส่องกระทบกบั

ร่างเลก็ที่ยนืนิ่งไม่อาจตอบสนองต่อสถานการณ์ตรงหน้าได้ทนั พร้อมกบัเสยีงกด

แตรที่ร้องลั่นยาวบอกให้ร่างเลก็นั้นหลบไป แต่ช้าไปเสยีแล้วเมื่อรถคนันั้นพุ่งชน

เข้ากบัร่างบางจนกระเดน็ลงไปกองกบัพื้นด้านข้าง

โลหิตสีแดงฉานไหลซึมเสื้อกาวน์สีขาวบริสุทธิ์นั้นอย่างน่ากลัว ดวงตาสี

น�้าตาลเข้มบดันี้พร่ามวัจนไม่อาจมองเหน็ภาพเบื้องหน้าของตนได้ชดั ร่างทั้งร่าง
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ชาจนไม่อาจสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เสียงตะโกนโหวกเหวกโวยวาย

ไม่อาจดงัลอดเข้ามาในโสตประสาทที่พร่าเลอืน จมกูยงัคงสมัผสัถงึกลิ่นคาวเลอืด

ของตัวเองที่ลอยคลุ้งในอากาศ โทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ไม่ไกลมีเสียงหนึ่งที่ฟัง 

ไม่ได้ศพัท์ตะโกนลอดออกมา เธอรบัรู้เพยีงว่าใครคนนั้นก�าลงัร้อนรน

นี่เธอก�าลงัจะตายแล้วอย่างนั้นหรอื...

ร่างเลก็เพยีงคดิได้เท่านั้นสตทิี่เคยพยายามรั้งเอาไว้กค็่อยๆ ล่องลอยไป

สู่ความเวิ้งว้างที่เธอไม่เคยรู้จกั เปลอืกตาบางค่อยๆ ปิดลงพร้อมกบัสตสิุดท้าย

ที่ดบัวูบ

ร่างกายรูส้กึหนกัอึ้งกว่าที่ควรจะเป็น เธอพยายามยกเปลอืกตาที่หนกักว่า

ปกตอิย่างยากล�าบาก เมื่อเปิดขึ้นมาได้กต้็องหลบัลงอกีครั้งเพื่อปรบัแสงที่แยงตา

เพดานห้องที่ให้ความรู้สึกไม่คุ้นเคยแม้แต่น้อยนิด ท�าให้หลี่เหม่ยฮวา 

กวาดตามองไปทางอื่นอย่างส�ารวจว่าตอนนี้ตนอยู่แห่งใด

ถัดจากเตียงของเธอมีโต๊ะไม้กลมเนื้อดี บนโต๊ะมีแจกันที่บรรจุดอกบัว 

สีขาวพิสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย ถัดจากโต๊ะกลม

เป็นลิ้นชกัไม้ขนาดสามชั้น แต่ยงัไม่ทนัที่หลี่เหม่ยฮวาจะส�ารวจตอ่ เสยีงใสที่เตม็

ไปด้วยความตื่นเต้นตกใจกด็งัขึ้น

“คุณหนู! นายหญงิ คุณหนูฟื้นแล้วเจ้าค่ะ” เสยีงนั้นดงัขึ้นพร้อมกบัร่าง

ของเดก็ผู้หญงิตวัน้อยที่ดูแล้วอายุราวสบิสามสบิสี่ปีได้ในชุดจนีโบราณแปลกตา 

หลี่เหม่ยฮวาอ้าปากจะส่งเสยีงถามร่างนั้น แต่ร่างเลก็ของเดก็น้อยหุนหนั

วิ่งตงึตงัออกจากห้องไปเสยีก่อนโดยไม่รั้งรอให้เธอเอ่ยถามแม้แต่ครึ่งค�า 

เดี๋ยวสิ...เด็กน้อยจะรีบไปไหนกัน กลับมาตอบค�าถามเราก่อนได้ไหมว่า 

ที่นี่มนัที่ไหน

ความทรงจ�าที่ตนโดนรถชนแล่นซ�้าไปมาในหวั ท�าให้หลี่เหม่ยฮวาอดไม่ได้ 

ที่จะขมวดคิ้วอย่างเคร่งเครียด ก่อนตัดสินใจลุกออกจากเตียง แต่เพราะอาจ

ประเมนิก�าลงัที่มอียู่ในร่างนี้ผดิไปจงึกลายเป็นกลิ้งตกเตยีงแทน

‘อ่า เจบ็ชะมดั! ท�าไมตายแล้วยงัเจบ็ได้เนี่ย!’
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หลี่เหม่ยฮวาคดิอย่างหงดุหงดิ มอืกก็มุหนา้ผากที่กระแทกพื้นด้วยความ

เจบ็ปวด เสยีงเปิดประตพูร้อมเสยีงฝีเท้าดงัขึ้นกระทบห ูเธอจงึเงยหน้าขึ้นไปมอง

ว่าผู้มาใหม่เป็นใครกนั แต่ก่อนที่จะได้ส�ารวจร่างนั้นอย่างชดัเจน ร่างร่างหนึ่งก็

รวบเธอเข้าไปกอดทนัท ีความอบอุ่นจากกายมนุษย์อื่นท�าให้หลี่เหม่ยฮวาเลกิคิ้ว

ขึ้นอย่างประหลาดใจ

“ฟางฟางลูกแม่ ในที่สุดเจ้ากฟ็ื้นเสยีท”ี เสยีงสั่นพร่าที่เตม็ไปด้วยความ

ปีติของผู้หญิงที่กอดเธอไว้แน่นเอ่ยขึ้น ยิ่งท�าให้หลี่เหม่ยฮวาเปลี่ยนจากเลิกคิ้ว

มาเป็นขมวดคิ้วแน่นเพราะรู้สกึสงสยัมากขึ้นกว่าเดมิ 

ฟางฟางคอืใคร? 

เธอชื่อ หลี่เหม่ยฮวา สงสยัสาวสวยตรงหน้าคงจ�าคนผดิแล้วกระมงั

“ฟางฟางเป็นอย่างไรบ้างลกู” เสยีงหวานยงัคงถามตอ่ อ้อมแขนนั้นคลาย

ออกเล็กน้อยเพื่อสังเกตเธออย่างละเอียด ดวงตากลมโตสีด�าดุจผืนราตรีมอง

ส�ารวจเธอด้วยความเป็นห่วง คิ้วเรียวสวยดุจใบหลิวขมวดเล็กน้อยอย่างกังวล 

รมิฝีปากอิ่มสกีหุลาบเม้มแน่น ผมสดี�าขลบัสลวยระใบหน้ารปูไข่ยิ่งท�าให้ดวงหน้า

ของนางอปัสรที่สวยหวานอยู่แล้วนั้นดูอ่อนหวานมากขึ้นไปอกี 

“คุณเป็นใคร” หลี่เหม่ยฮวาถามออกไปอย่างงงงวย 

ผูห้ญงิตรงหน้านี้เป็นใครกนั เหตใุดถงึเอาแต่พร�่าเรยีกชื่อคนที่เธอไม่รูจ้กั

ว่าเป็นเธอกนั 

หลี่เหม่ยฮวาขมวดคิ้วจนแทบจะผูกเป็นโบเสียแล้ว ปากก็ยังคงถามต่อ

อย่างนกึสงสยั “ที่นี่ที่ไหน แล้วท�าไมฉนัถงึมาอยู่ที่นี่”

เธอถามออกไป ตากม็องผู้ถูกถามอย่างมนึงง สาวงามที่ตระกองกอดเธอ

ไว้เบกิตากว้างมองเธอด้วยความตกใจ ท่อนแขนเรยีวที่โอบล้อมเธอไว้สั่นจนท�า

ให้หลี่เหม่ยฮวางนุงงมากกว่าเดมิ รมิฝีปากอิ่มน่าบดขยี้ขยบัถามเธออกีหนึ่งประโยค

“ฟางฟาง จ�าแม่ไม่ได้เหรอลูก” ฮว่านฮูหยนิถามลูกสาวคนเลก็ด้วยความ

ตกใจ

“ใครคอืฟางฟาง?” หลี่เหม่ยฮวายงัคงถามอย่างงุนงงต่อ ก่อนที่หางตาจะ

เหลือบไปเห็นเงาตัวเองในแผ่นโลหะขัดจนเป็นเงาที่วางตั้งไว้บริเวณโต๊ะที่อยู่ไม่
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ห่างจากปลายเตยีงมากนกั ภาพเงาที่สะท้อนในแผ่นโลหะนั้นควรเป็นร่างของนสิติ

แพทย์ปีห้าบดันี้ถกูแทนที่ด้วยเงาของเดก็หญงิตวัน้อยอายรุาวเก้าขวบสบิขวบ ผม

สนี�้าตาล ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนที่จ้องมองกลบัมายงัเธอนั้นเตม็ไปด้วยความตกใจ 

หลี่เหม่ยฮวาจงึลองยกมอืซ้ายโบกให้แผ่นโลหะนั่น เงานั้นกโ็บกมอืกลบัมาให้เธอ

ด้วยเช่นกนั เมื่อเธอเหน็เช่นนั้นจงึเผลออ้าปากค้างเพราะความเหวอ...

ท�าไมเธอถงึอยู่ในร่างเดก็น้อยได้ล่ะ เธออายุยี่สบิเอด็แล้วนะ...

เฮ้ย! ตลกน่า! 

แต่จะว่าไปเธอกร็ู้สกึว่าโลกรอบตวัมนัดูใหญ่โตแปลกๆ

บดันี้หลี่เหม่ยฮวาทั้งสบถทั้งถามตวัเองด้วยสงสยัว่านี่มนัเกดิเรื่องบ้าอะไร

ขึ้นกบัเธอ

“ฟางฟาง” 

เสยีงทุม้ของชายหนุม่ร่างสงูใหญ่ที่เข้ามาในห้องนี้ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ เอ่ย

เรยีกชื่อที่น่าจะเป็นเจ้าของร่างนี้อย่างเคร่งเครยีด ใบหน้าหล่อเหลานั้นแลอายรุาว

สามสิบต้นๆ เท่านั้น ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนเฉกเช่นเดียวกับเจ้าของร่างเล็กนี้เต็ม

ไปด้วยความตึงเครียดปนเปไปกับความกังวลใจ คิ้วสีน�้าตาลเข้มเหมือนสีผม

ขมวดเข้าหากนั จมกูโด่งเป็นสนั รมิฝีปากหนาได้รปูของเขาเม้มลงเลก็น้อย บ่งชดั

ถึงความไม่สบายใจที่ตนมี แม้ใบหน้าจะดูอ่อนเยาว์แต่กลับมีรังสีของความเป็น

ผู้น�าและความน่าเกรงขามแผ่ออกมาจากร่างนั้นเตม็เปี่ยม

“คุณเป็นใคร” หลี่เหม่ยฮวาขยบัปากถามต่ออย่างสบัสน 

เธอยงัคงล�าดบัเรื่องราวที่เกดิขึ้นไม่ได้ ยิ่งอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าและ

เหมือนจะไม่ได้อยู่ในร่างของตัวเองเช่นนี้ ยิ่งท�าให้เธอสับสนจนท�าอะไรไม่ถูก 

สมองไม่อาจประมวลผลเรื่องราวเหนอืธรรมชาตทิี่ตนพบได้ทนั

นี่มนัเกดิเรื่องบ้าอะไรขึ้นกบัเธอกนัเนี่ย...

‘ความจ�าเสื่อม’ นี่คอืสิ่งที่พวกเขาสรปุว่าเธอเป็น...ไม่ใช่สไิม่ใช่เธอ แต่

เป็น ‘ฮว่านหลนิฟาง’ ชื่อเจ้าของร่างเดก็น้อยนี่ หลี่เหม่ยฮวานั่งเท้าคางในร่างของ

ฮว่านหลนิฟางแล้วถอนหายใจอย่างเหนื่อยใจออกมาอกีเฮอืก 
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จะว่าไปเธอก็เพิ่งนึกออก...เหมือนหลังจากที่เธอคิดว่าตัวเองตายไปแล้ว

นั้น เธอก็ได้พบกับนงคราญผู้งดงามราวเทพสวรรค์ก็มิปาน เอ่ยกับเธอด้วย 

รอยยิ้มสว่างสดใสและอบอุน่ดจุความอบอุน่ในฤดใูบไม้ผล ิว่าเธอจ�าต้องเดนิทาง

ไปท�าตามโชคชะตาอะไรสกัอย่างที่เธอลมืไปแล้วว่ามนัคอือะไร เพราะมวัแต่หลง

อยู่ในห้วงเสน่ห์ของโฉมงามจนหูไม่ได้ใส่ใจที่จะฟังเรื่องราวเหล่านั้นมากนัก แต่

ถ้าเธอจ�าไม่ผิด เหมือนสตรีผู้นั้นจะบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนภพภูมิเพื่อให้กงล้อ

ชะตากรรมหมุนวนต่อไป ยังไม่ทันที่จะเอ่ยถามว่าโฉมงามมีคนรู้ใจแล้วหรือยัง 

ภาพทุกอย่างกจ็างหายไปในชั่วพรบิตา รู้สกึตวัอกีทเีธอกม็าอยู่ที่แห่งนี้แล้ว... 

เอาเถอะ...แม้ไม่ทราบว่าสาวสวยคนนั้นจะเป็นเทพ เซยีน หรอือะไรกต็าม 

แต่ ทหีลงัช่วยมเีมตตาอธบิายให้เธอกระจ่างกว่านี้หน่อยกไ็ด้

หลี่เหม่ยฮวาถอนหายใจออกมาอกีเฮอืกใหญ่ พยายามท�าใจกบัสิ่งที่เกดิ

ขึ้นกบัตน 

ตามที่รู้มาจากหมนิฮวา เดก็น้อยที่เธอเหน็หน้าในคราแรก ผู้เป็นพี่เลี้ยง

ประจ�ากายคุณหนูคนนี้นั้น เดก็นั่นบอกเธอว่าเจ้าของร่างชื่อ ฮว่านหลนิฟาง บุตรี

คนเล็กของแม่ทัพฮว่านผู้ยิ่งใหญ่ที่มีผลงานทางการทหารมากมาย จัดได้ว่าเป็น

แม่ทพัผู้มอี�านาจและความสามารถล้นเหลอื มพีี่ชายสองคนและพี่สาวอกีสองคน

‘พี่น้องเยอะจนน่าปวดหวัจรงิๆ’ หลี่เหม่ยฮวาได้แต่บ่นเงยีบๆ ในใจ 

พี่สาวคนโตชื่อ ฮว่านฮุ่ยเหม่ย อายุราวสบิหกปี ทั้งรูปโฉมและนสิยัใจคอ

ได้รบัมาจากแม่ราวกบัถอดออกมาจากแปลนเดยีวกนั ทั้งสวย อ่อนหวาน และ

ใจด ีจนเธอรู้สกึอจิฉาเจ้าของร่างที่มพีี่สาวแสนดเีช่นนี้ 

ถัดมาพี่ชายคนที่สองอายุสิบห้าปี ใบหน้าหล่อเหลา แต่ดูไปแล้วกลับ

คล้ายคลึงผู้เป็นแม่มากกว่าพ่อ ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างคนร่าเริง 

อารมณ์ด ีดวงตาสนี�้าตาลเข้มกระจ่างใสชวนมอง รมิฝีปากหนามกัพูดได้ตลอด

เวลาไม่หยุด บ่งว่าเป็นคนช่างพูดมากเพยีงใด มนีามว่า ฮว่านเพ่ยหย ี

พี่ชายอกีคนอายุอ่อนกว่าหนึ่งปีชื่อ ฮว่านหลี่จวนิ ใบหน้าถอดแบบมาจาก

ผู้เป็นพ่อเสียส่วนใหญ่ รวมทั้งนิสัย ใบหน้าคมเข้มเต็มไปด้วยความเคร่งขรึม 

และเป็นคนพูดน้อย ผดิจากผู้เป็นพี่ชายโดยสิ้นเชงิ
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ส่วนพี่สาวอกีคนชื่อ ฮว่านเฟย เป็นสาวงามชนดิหาตวัจบัได้ยาก ดวงหน้า

นั้นคมแบบที่ได้รบัมาจากผู้เป็นพ่อ ดวงตาสดี�ากลมโตดุจตากวางนั้นเตม็ไปด้วย

ความหยิ่งยโสจนท�าให้เธอรู้สึกไม่เป็นมิตร แม้จะอายุเพียงสิบสองปีก็มีคนส่ง

เทยีบเชญิขอดูตวัล่วงหน้ากนัมากมาย

อืม...เรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นให้ความรู้สึกเหมือนนิยายย้อนเวลาพลอต

เดมิๆ เลยแฮะ...

จะว่าไปแล้วเจ้าของร่างหายไปไหน จะมาทวงร่างคนืไหมน้า...หลี่เหม่ยฮวา

คดิต่อไปเรื่อยเปื่อย

แต่...เดี๋ยวนะ ถ้าเธอจ�าไม่ผิด เหมือนนางสวรรค์คนนั้นจะบอกว่าร่างนี้

เป็นของเธอตั้งแต่ต้น...อะไรของคนสวยคนนั้น? เธอไม่เหน็จะเข้าใจเลยสกันดิ

หลี่เหม่ยฮวาถอนหายใจออกมาอีกเฮือก ก่อนจะพาร่างเล็กร่างใหม่ของ

ตนขึ้นไปนอนบนเตยีง ท่อนแขนกลมเลก็พาดศรีษะตวัเองอย่างเหนื่อยอ่อน ซ่อน

ดวงตาที่เตม็ไปด้วยความรู้สกึมากมายที่ยุ่งเหยงิอยู่ในใจไว้ใต้เปลอืกตาบาง 

ช่างเถอะ ถ้าเขาทวงกค็นืเขาไปละกนั...

อย่างไรกช็่าง วนันี้เธอเหนื่อยแล้วขอพกัก่อนละกนั พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

กค็่อยว่ากนัใหม่...บางทพีรุ่งนี้เธออาจกลบัร่างตวัเองกเ็ป็นได้

หลี่เหม่ยฮวาพยายามมองโลกในแง่ด ีแล้วปล่อยให้สตทิี่หลงเหลอือยู่เข้า

สู่ห้วงนทิรา

เสยีงนกนอ้ยดงักระทบโสตประสาทของร่างเดก็น้อยที่นอนขดตวัอยูบ่น

เตยีง แสงแดดที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างให้ความรู้สกึแยงตาเสยีจนเดก็น้อยต้อง

ลมืตาตื่น หลี่เหม่ยฮวาเอามอืขยี้ตาเลก็น้อยด้วยความง่วงนอน ก่อนกวาดตามอง

ไปรอบๆ หวังให้มันกลับไปเห็นวิวทิวทัศน์ที่คุ้นเคย แต่ภาพที่ได้เห็นยังคงเป็น

ห้องสีขาวห้องเดิม เงาในแผ่นโลหะที่หางตาเหลือบไปเห็นยังคงเป็นเด็กน้อย 

ดงัเช่นเมื่อวานนี้

ไม่ใช่ฝันจรงิๆ ด้วยแฮะ

หลี่เหม่ยฮวารู้สกึหวัเราะไม่ออกร้องไห้กไ็ม่ได้ขึ้นมาทนัท ี
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นี่ชีวิตเธอก�าลังประสบกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ไม่

สามารถพสิูจน์ได้จรงิๆ อย่างนั้นหรอื โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เธอพบอยู่นี้ไม่ต่าง

จากนยิายที่หลี่ถงิ เพื่อนรกัของเธอชอบพูดถงึแม้แต่น้อย 

หลี่เหม่ยฮวาจงึนกึปลงและถอนหายใจอกีครั้ง

ตอนนี้เธอจะท�าเช่นไรได้ อย่างไรเสยีกย็งัไม่ตาย เธอคงท�าได้เพยีงยอมรบั

ชะตากรรมอนัน่าเหลอืเชื่อนี้ 

หลี่เหม่ยฮวามองออกไปนอกหน้าต่างที่ควรจะเป็นตึกสูงซึ่งเธอคุ้นชิน 

บดันี้กลบัเป็นสวนพฤกษานานาพนัธุ์แทน

ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือความฝัน ต่อให้เธอจะปฏิเสธมากเพียง

ใด ความจรงิที่เธอยงัสามารถสมัผสัและมคีวามรู้สกึตรงหน้ากไ็ม่ได้เปลี่ยนไปดงั

ใจนึกได้เลยสักนิด...ในตอนนี้เธอท�าได้เพียงยอมรับและใช้ชีวิตที่ไม่รู้จะดับลง

เมื่อไรให้เตม็ที่อกีครั้งหนึ่งเท่านั้น

เธอเชื่อว่าเรื่องทุกอย่างที่เกดิขึ้นล้วนมเีหตุผลในตวัมนัเอง เพยีงแต่ตอน

นี้เธอแค่ยงัไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นคอือะไร

แต่ไม่ว่าโชคชะตาจะหมุนไปทางใด เธอจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ดังที่ตัวเอง

ต้องการ หลี่เหม่ยฮวามองมอืเลก็ของตนก่อนก�าแน่นขึ้นเลก็น้อย ดวงตาสนี�้าตาล

อ่อนของเดก็น้อยทอประกายวาววบัอย่างมุ่งมั่นในบางสิ่งขึ้นมาทนัที

ให้ตายเถอะ นี่ถ้าเธอไม่ใช่คนอะไรกไ็ด้ รวมทั้งอยู่ที่ไหนกไ็ด้ คงสตแิตก

จนเป็นบ้าไปแล้วแหงๆ

หลี่เหม่ยฮวาหัวเราะให้แก่ความคิดของตัวเองเล็กน้อย มือเล็กเอื้อมไป

หยบิกาน�้าชาที่เยน็เฉยีบมารนิใส่ถ้วยกระเบื้องเคลอืบ เงารอยยิ้มบางๆ ของเดก็

น้อยสะท้อนบนน�้าชา

คงถงึเวลาแล้วที่เธอต้องเริ่มต้นใหม่อกีครั้ง

“คณุหนเูจ้าคะ ได้เวลาตื่นนอนแล้วเจ้าค่ะ” เสยีงใสเอ่ยขึ้นขดับรรยากาศ

ที่เงียบสงบในยามเช้า ก่อนท�าหน้าเหมือนเห็นผี เมื่อคุณหนูที่ชอบนอนตื่นสาย

จนตะวนัจะทิ่มก้นของตนก�าลงันั่งจบิชาอย่างสงบ ไม่เหลอืเค้าของคณุหนจูอมซน
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ที่อยูเ่ฉยไม่ได้อย่างที่หมนิฮวาไม่อยากจะเชื่อ ก่อนที่จะเอ่ยถามตะกกุตะกกัเพราะ

ยงัไม่สามารถข่มความตกใจลงได้

“คะ...คุณ...คุณหนูจะอาบน�้าเลยไหมเจ้าคะ”

หลี่เหม่ยฮวาหรอืฮว่านหลนิฟางวางถ้วยชาของตนลงบนโต๊ะแผ่วเบาพลาง

ถามด้วยรอยยิ้มละไม “ตกใจอะไรหมื?”

“คะ...คือ...คือว่า” หมินฮวาพยายามหลบสายตาของผู้เป็นนายอย่าง 

เอาเป็นเอาตาย จนหลี่เหม่ยฮวานกึขนั

“ข้าถามเจ้าอยู่นะ” หลี่เหม่ยฮวาที่พยายามใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของตน

ได้เปลี่ยนวธิกีารพูดดงัเดมิเป็นที่เรยีบร้อยเพื่อปรบัตวัให้เข้ากบัชวีติใหม่นี้

“คือว่า...ปกติคุณหนูจะไม่ตื่นเช้าเช่นนี้น่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ท่าทางจิบชาของ

ท่านก.็..” หมนิฮวาเม้มปาก ไม่รู้ว่าควรพูดออกไปต่อดหีรอืไม่

“ก.็..” หลี่เหม่ยฮวากล่าวทวนด้วยรอยยิ้ม

“ไม่เหมอืนคนที่ชอบหาเรื่องปวดหวัไม่เว้นแต่ละวนัด้วยเจ้าค่ะ” หมนิฮวา

ก้มหน้าก้มตาเอ่ยออกมารวดเดยีว จนหลี่เหม่ยฮวาถงึกบัชะงกัไป

‘เดก็น้อย’ หลี่เหม่ยฮวารู้สกึขบขนัเป็นอย่างยิ่งกบัทา่ทางที่ซื่อแสนซื่อและ

ค�าตอบที่ทื่อแสนทื่อของพี่เลี้ยงคนใหม่

หากเด็กน้อยตรงหน้าเธอไปท�างานที่อื่นละก็...มีหวังโดนตบเพราะความ

ซื่อนี่แหง

“อย่างนั้นหรอื” หลี่เหม่ยฮวาเอ่ยเสยีงกลั้วหวัเราะ

ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนมองร่างพี่เลี้ยงตนอย่างส�ารวจอกีครั้ง ดวงหน้าหวาน 

เครื่องหน้ารบักนัอย่างเหมาะเจาะ แต่ไม่ได้โดดเด่นเท่าสาวงามอย่างพี่สาวทั้งสอง 

ทว่าหมนิฮวามสีิ่งที่พวกพี่สาวเธอไม่ม ีบางอย่างที่ท�าให้ดนู่ารกั น่าเอน็ด ูประกอบ

กบัความใสซื่อของร่างนั้นด้วยแล้ว

ถ้าไม่ตดิว่าเธอเป็นผู้หญงินะ...จะจบัฟัดให้จมเตยีงเลย

“หึๆ ” หลี่เหม่ยฮวาหวัเราะในล�าคอให้แก่นสิยัที่แก้ยากของตน ก่อนเปลี่ยน

ประเดน็เพื่อไม่ให้หมนิฮวาสงสยัอะไรเพิ่ม “วนันี้เรามสีิ่งใดที่ต้องท�าบ้าง”

“กินอาหารกับท่านพ่อท่านแม่ของคุณหนูเจ้าค่ะ” เสียงใสตอบเธอด้วย
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ท่าทางใสซื่อจนน่าเป็นห่วง

โชคดทีี่เดก็น้อยมาท�างานรบัใช้คุณหนูที่นี่ หากเป็นที่อื่น...คงไม่น่ารอด

ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนบดันี้กลอกไปมาอย่างใช้ความคดิ เมื่ออกีฝ่ายเอ่ยถงึ

ครอบครวัใหม่ของเธอ ร่างของเดก็น้อยลอบถอนหายใจเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วนบั

ไม่ถ้วน คาดว่าอายุน่าจะสั้นลงอกีหลายปี

เฮ้อ...หวงัว่าครอบครวัใหม่นี้จะไม่เหมอืนครอบครวัแท้ๆ ของเธอหรอกนะ



สอง
ความเสมอภาคอยู่แห่งใด

หมู่ผกาพากนัเบ่งบานส่งกลิ่นหอมขจรไปไกล 

เท้าเล็กของฮว่านหลินฟางก�าลังย�่าไปบนเส้นทางที่คดเคี้ยวในสวนมวล

บปุผาที่ถกูประดบัประดาด้วยภูเขาและน�้าตกขนาดย่อม ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนมอง

ส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบกายด้วยท่าทสีงบ หากสงัเกตให้ดจีะพบความกงัวลใจที่แอบ

ซ่อนไว้ภายใน กระทั่งเรือนโอ่อ่าขนาดใหญ่ที่ให้กลิ่นอายความเป็นจีนเต็มเปี่ยม

ราวกับหลุดมาจากซีรีส์จีนโบราณปรากฏขึ้นแก่สายตา ยิ่งท�าให้ประสาทที่

ตงึเครยีดอยู่แล้วตงึเครยีดหนกักว่าเก่า

หลี่เหม่ยฮวาพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆ เพื่อเรียกสติ เท้าเล็กยังคงท�า

หน้าที่ของมันด้วยการก้าวไปข้างหน้า เธอพยายามควบคุมใจที่เต้นรัวราวกับจะ

หลดุออกมาจากอกให้สงบ พยายามคดิปลอบตวัเอง แตแ่ล้วความคดิหนึ่งที่แวบ

เข้ามาในสมองก็ท�าให้หลี่เหม่ยฮวาสามารถสงบลงได้ในทันใด พร้อมปรากฏ 

รอยยิ้มเหยยีดหยนัวาดผ่านดวงหน้าใสซื่อของเดก็น้อยอย่างขดัตา

นั่นสนิะ...บางทเีธอกห็ลงลมืไปว่า ส�าหรบัเธอการให้ยอมรบัคนแปลกหน้า

ว่าเป็นครอบครวัอาจเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คดิ เพราะส�าหรบัเธอครอบครวัแท้ๆ กย็งั

เป็นคนแปลกหน้า จะนับคนแปลกหน้ามาเป็นคนในครอบครัวเพิ่มอีกสักสามสี่

คนคงไม่ยากเกนิไป

มือเล็กผลักประตูบานพับให้เปิดออก แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่องตรง

มายงัร่างของเธอทนัท ีราวกบัแสงสปอตไลต์เปิดตวัการเริ่มต้นใหม่ของเธอ
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ใช่...ชวีติต้องก้าวต่อไป

บนโต๊ะอาหาร

“น้องเลก็ เจ้าอาการเป็นเช่นไรบ้าง” เพ่ยหย ีพี่ชายคนโตผูแ้สนสดใสร่าเรงิ

ถามทนัททีี่เธอทรุดตวัลงนั่งเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

“กด็”ี เธอตอบสั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความตามความเคยชนิอย่างลมืตวั ก่อน

ตกัอาหารเข้าปากโดยไม่ใส่ใจบุคคลรอบข้างมากนกั 

แต่ค�าตอบรบัของคุณหนูคนเลก็ประจ�าตระกูลท�าให้ทั้งโต๊ะชะงกัไป 

ฮุ่ยเหม่ยหวัเราะฝืดๆ ขดัความเงยีบ รอยยิ้มบนดวงหน้างามบดิเบี้ยวไป

เลก็น้อยพลางเอ่ยขึ้นมาด้วยความเป็นห่วง “ดเูหมอืนนอกจากความจ�าเสื่อมแล้ว 

นสิยัยงัเปลี่ยนไปด้วยสนิะ”

หลี่เหม่ยฮวาชะงกัตะเกยีบไปนดิ ก่อนคบีต่อราวกบัสิ่งที่ฮุย่เหม่ยพดูไม่ได้

กระทบอะไรตนสกันดิ 

ไม่ว่าจะเชิญหมอมารักษากี่คน ก็ไม่มีใครสามารถรักษาอาการความจ�า

เสื่อมที่พวกเขาเข้าใจนี้ได้ หมอเหล่านั้นท�าได้เพียงแต่ให้ยาบ�ารุงร่างกายให้กลับ

มาแขง็แรงอย่างเก่าเท่านั้น...หากพวกเขาอยากรกัษาลูกสาวของตนจรงิๆ ละก.็..

เธอควรจะแนะน�าให้พวกเขาไปเชญิคนทรงมาน่าจะดกีว่าหรอืไม่...

“เหอะ ตวัวุ่นวายกว็ุ่นวายอยู่วนัยงัค�่า” ฮว่านเฟยพูดเสยีดส ีดวงตาคู่งาม

ที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งมองจิกน้องสาวคนเล็กอย่างไม่พอใจที่น้องตนท�าตัว

เรียกร้องความสนใจ หลินฟางเพียงคีบอาหารต่ออย่างไม่สะทกสะท้าน ซึ่ง 

แตกต่างจากภาพหลินฟางผู้หวาดกลัวพี่สาวคนนี้ที่เห็นจนเจนตาในครอบครัว

อย่างสิ้นเชิง ยิ่งท�าให้ฮว่านเฟยหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ท�าได้เพียงสะบัด

หน้าหนอีย่างไม่สบอารมณ์เท่านั้น

“ฟางฟาง ถ้าลูกไม่สบายตรงไหนต้องบอกนะลูก” ฮว่านฮูหยนิบอกด้วย

ความเป็นห่วง นยัน์ตาสดี�าสนทิเตม็ไปด้วยความกงัวลที่ลูกสาวเปลี่ยนไปราวกบั

คนละคนเช่นนี้ แม่ทพัฮว่าน ผู้น�าตระกูลที่สงัเกตท่าทขีองบุตรคีนเลก็ตั้งแต่เดนิ

เข้ามากเ็หน็ความกงัวลมากมายที่สะท้อนในแววตาของฮูหยนิตน จงึเอื้อมมอืไป
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บบีไหล่บางที่เกรง็ตวันั้นแผ่วเบาให้ผ่อนคลายลง ฮว่านฮูหยนิเพยีงใช้มอืเรยีวบบี

มือหนากลับเล็กน้อยเป็นเชิงขอบคุณ แต่ดวงตาคู่งามไม่ได้ละไปจากลูกสาวตน

แม้แต่น้อย

“เจ้าค่ะท่านแม่ ว่าแต่ปกตขิ้ามสีิ่งใดต้องท�าบ้างหรอืเจ้าคะ” หลี่เหม่ยฮวา

อ้าปากถาม นกึสนใจตารางชวีติของเจ้าของร่าง 

อย่างไรเสียเธอก็คงต้องติดอยู่ในร่างนี้อีกนานพอควร หรืออาจต้องอยู่

แบบนี้ตลอดไปก็มิอาจทราบได้ หนทางที่จะกลับไปยังร่างของตนก็ไม่มีใคร

สามารถช่วยได้...ดงันั้นเธอควรรบียอมรบัในชะตากรรมอนัน่าตลกนี้แล้วท�าตวัให้

ชนิเสยี

เรื่องที่เกดิขึ้นกบัเธอกด็เูหนอืธรรมชาตพิลิกึ ในเมื่อหนทางแก้มนัไม่ม ีเธอ

ก็ท�าได้เพียงปลงและยอมรับมันไปทั้งอย่างนั้น...เพราะบางอย่างต่อให้เราดิ้นรน

หรือเรียกร้องให้มันเปลี่ยนไปมากแค่ไหน สิ่งนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย  

เรื่องบางเรื่องเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังใจนึก ในเมื่อเป็นเช่นนั้นจะนั่ง

โทษโชคชะตาหรอืตวัเองที่ท�าอะไรไม่ได้อยูท่�าไม สูเ้อาเวลาไปใช้ชวีติให้มคีวามสขุ

และคุ้มค่าในแบบของตวัเองไม่ดกีว่าหรอื

หลี่เหม่ยฮวาท�าได้เพยีงพยายามตอกย�้าความจรงินี้เข้าไปในหวัของตวัเอง

ซ�้าไปซ�้ามา เพื่อให้มนัฝังรากลกึลงไปถงึขั้วหวัใจ

“วันนี้ลูกมีเรียนพิณแล้วก็เรียนเขียนหนังสือ...แต่หากลูกยังไม่พร้อมแม่

ว่าหยุดพกัก่อนจะดกีว่านะ” ท่านแม่ของฮว่านหลนิฟางเอ่ยด้วยความเป็นห่วง...

ความเป็นห่วงที่ท�าให้หลี่เหม่ยฮวารู้สึกผิดบาปในใจ รู้สึกผิดที่ไม่สามารถบอก 

สาวงามตรงหน้าได้ว่าคนที่นางเหน็เป็นลูกนั้นไม่ใช่ลูกจรงิๆ ของนาง

“เรยีนเลยกไ็ด้เจ้าค่ะท่านแม่ ตวัข้าพกัมานานเกนิไปแล้ว” หลนิฟางตอบ

ด้วยรอยยิ้มบางๆ ที่ท�าเอาคนทั้งโต๊ะแปลกใจว่าใช่คนเดยีวกบัเดก็แก่นซนที่ชอบ

โดดเรยีนจนน่าปวดหวัคนนั้นจรงิๆ หรอื 

แน่นอนว่าหากหลี่เหม่ยฮวาตอบได้ คงตอบว่า ‘ไม่’ 

“จ้ะ เช่นนั้นเดี๋ยวสายๆ ลูกกม็าเรยีนพณิกบัแม่นะ ส่วนตอนบ่ายเดี๋ยวจะ

มอีาจารย์มาสอนเขยีนตวัอกัษร” ฮว่านฮูหยนิเอ่ยอย่างใจด ี รู้สกึดใีจที่ลูกสาวที่
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ไม่สนใจเรยีนเริ่มหนัมาสนใจเรยีนกบัเขาบ้าง

“เจ้าค่ะ” หลี่เหม่ยฮวาตอบรบัด้วยท่าทเีรยีบเฉย หวักค็ดิไปด้วยว่าเธอจะ

เอาตวัรอดอย่างไร เนื่องจากในภพเก่าเธอไม่เคยเรยีนพณิเลยสกัครั้ง

แต่เอาเถอะ...มนัต้องมสีกัทาง ไม่เธอกแ็สร้งความจ�าเลอะเลอืนลมืสิ้นซึ่ง

วธิเีล่นพณิกไ็ด้ 

หลี่เหม่ยฮวาลอบถอนหายใจเมื่อคิดถึงเรื่องวุ่นวายที่อาจตามมาในภาย

หลงั ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนเหม่อมองเงาดวงหน้าของเดก็น้อยที่เธอเริ่มรู้สกึคุ้นชนิ

บ้างแล้วในถ้วยน�้าชา 

เธอได้แต่หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเรยีบร้อยด.ี..

ผ่านไปเจด็วนั ตระกลูฮว่านนั่งกนิอาหารเยน็พร้อมหน้ากนัอกีครั้ง

“ลกูอยากเรยีนวรยทุธ์” เสยีงเรยีบเอ่ยจากร่างเลก็ที่สดุในบรรดาผูร่้วมโต๊ะ

อาหารอย่างไม่มปีี่มขีลุ่ย จนคนทั้งโต๊ะชะงกัไป

“ไม่ได้หรอกฟางฟาง เจ้าเป็นผู้หญงินะ เจ้าจะเรยีนได้อย่างไรกนั” ผู้เป็น

แม่รบีขดัทนัท ีสตรทีี่ไหนจะเรยีนพวกวรยทุธ์ที่เป็นของส�าหรบับรุษุกนั สตรเีพยีง

เรยีนวธิปีรนนบิตัสิามกีพ็อ ลูกนางไปเอาความคดิบ้าๆ แบบนี้มาจากไหน

“ท�าไมเป็นผูห้ญงิถงึเรยีนไม่ได้” หลนิฟางถามเสยีงเรยีบพลางคบีเนื้อปลา

เข้าปาก นกึไม่สบอารมณ์กบัการแบ่งชั้นของชายหญงิในภพนี้ 

ให้ตาย! ความเสมอภาคทางเพศอยู่ไหนกนั เธอไม่ยอมเป็นผู้หญงิที่คอย

รบัใช้สาม ีที่ท�าได้เพยีงท�าอาหาร เล่นดนตรสีร้างความส�าราญให้บรุษุเป็นแน่ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มีทางอดทนฟังค�าบ่น ต่อว่า หรือโอ้อวดของบุรุษโดยไม่มี

สทิธิ์เถยีงให้เคอืงหูอย่างเดด็ขาด และเธอจะไม่มทีางแบมอืขอเงนิจากสาม ีหรอื

ปล่อยให้สามีปกป้องตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอน! เธอมีมือมีเท้านะ มีปัญญา

หาเงนิเลี้ยงตวัเอง และไม่คดิจะหลบหลงัใครด้วย โลกเก่าเธอกอ็อกจะเป็นสภุาพ-

บรุษุเสยีจนผู้ชายยงัยอมยกธงขาวให้ ท�าไมมาอยูท่ี่นี่เธอจะต้องเปลี่ยนตวัเองเป็น

คุณหนูที่ท�าอะไรไม่เป็นนอกจากค�าว่า ‘อ่อนหวาน’ เพื่อคอยบรกิารผู้ชายด้วย

‘ให้ตาย ไม่สบอารมณ์สุดๆ’
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หลี่เหม่ยฮวาได้แต่สบถด่าและหงุดหงิดอยู่ในใจ ใบหน้าของเด็กน้อยที่

แสดงออกมาแม้จะเตม็ไปด้วยความเรยีบเฉย แต่กลบัมบีรรยากาศรอบกายบาง

อย่างที่ชวนให้คนมองขนลกุ โดยเฉพาะดวงตาสนี�้าตาลอ่อนที่ให้ความรูส้กึด�ามดื

อย่างบอกไม่ถูก...

“เจ้านี่โง่จรงิๆ ผู้หญงิจะเรยีนไปท�าไมกนั เรยีนแค่ดนตร ีเยบ็ปักถกัร้อย

กเ็พยีงพอแล้ว” ฮว่านเฟยพดูดแูคลนน้องสาวคนเลก็ที่ถามค�าถามโง่เขลาออกมา 

ท�าเอาผู้เป็นแม่รบีส่งสายตาปรามเดก็สาวทนัที

‘ใครกนัแน่ที่โง่...’ หลนิฟางคดิพลางลอบหวัเราะเสยีงเยน็ในใจ 

“ยิ่งมคีวามรู้มากเท่าไหร่ ยิ่งดกีบัเรามากเท่านั้น อกีอย่าง วรยุทธ์สามารถ

ใช้ป้องกนัตวัได้ ข้าไม่เหน็ว่ามนัจะดูโง่ตรงไหนนะพี่เฟย” เสยีงราบเรยีบของเดก็

น้อยตอกกลบัไปนิ่มๆ แต่เจบ็จี๊ดถงึหวัใจ

ทั้งโต๊ะอ้าปากค้างกับการตอกกลับของลูกสาวคนเล็กที่มักกลัวพี่สาวคน

รองเสมอ ก่อนผูเ้ป็นพ่อจะหวัเราะชอบใจกบัค�าพูดของบตุรคีนเลก็ที่เปลี่ยนนสิยั

ไปจนน่าประหลาดใจ 

“เจ้าใฝ่เรยีนเช่นนี้กด็ ีหากเจ้าอยากเรยีนพ่อกจ็ะให้เจ้าเรยีน” เสยีงทุ้มต�่า

ที่เต็มไปด้วยอ�านาจเอ่ยกับลูกสาวคนเล็กของตนอย่างอ่อนโยน แตกต่างจาก 

ภาพลกัษณ์ที่คนภายนอกเหน็อย่างคาดไม่ถงึ

“ขอบคุณเจ้าค่ะท่านพ่อ” เดก็น้อยยิ้มกว้างถูกใจ อย่างน้อยท่านพ่อคนนี้

ของเธอก็ยอมฟังเหตุผลละหว่า หลี่เหม่ยฮวาหัวเราะหึๆ ในใจขบขันสีหน้าของ 

พี่สาวคนรองที่บดิเบี้ยวไปเมื่อท่านพ่อตามใจเธอ

“แต่ว่าท่านพี่...” ฮว่านฮูหยนิเอ่ยอย่างเป็นกงัวล กลวัลูกจะเป็นอนัตราย 

และมนัเป็นสิ่งที่ไม่มใีครเขาท�ากนั โดยเฉพาะลูกสาวในตระกูลใหญ่แบบนี้

“ไม่เป็นอะไรหรอก กเ็หมอืนที่ฟางฟางว่า จะได้เอาไว้ป้องกนัตวั แต่วร-

ยุทธ์นั้นฝึกหนักนะฟางฟาง อย่าเลิกกลางคันล่ะ” ฮว่านหยงชางพูดไปทั้งที่รู้ว่า

ลูกสาวตนท�าไม่ได้แน่ นางคงแค่เห่อเป็นพักๆ และเดี๋ยวก็เลิก ลูกสาวของเขา 

‘ก่อนจมน�้า’ ใช่ว่าจะมคีวามอดทนเสยีเมื่อไร

“เจ้าค่ะท่านพ่อ” นยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อนฉายแววท้าทายบางอย่างเพยีงแวบ
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เดยีว ก่อนจะกลบัไปเป็นเรยีบเฉยดงัเดมิ

‘หึๆ  เดี๋ยวได้มเีรื่องสนุกแน่ๆ’ 

หลนิฟางคดิในใจอย่างอารมณ์ด ีรอยยิ้มรกัสนกุปรากฏขึ้นบนใบหน้า ร่าง

เล็กที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยเพื่อซ่อนรอยยิ้มของตนโดยที่ไม่มีใครในครอบครัวทัน

สงัเกตเหน็ เดก็น้อยกเ็ปลี่ยนสหีน้ากลบัไปเป็นเรยีบเฉยดงัเก่า

ลานฝึกทหารภายในจวนแม่ทพั

หลี่เหม่ยฮวาก�าลงัเดนิส�ารวจลานฝึกทหารที่เธอเคยเหน็แต่ในซรีส์ีที่หลี่ถงิ

ชอบเปิดให้ดูสมยัมธัยมอย่างนกึสนใจ ดวงตากลมโตกวาดมองไปรอบๆ อย่าง

ใครรู่ ้รา่งบกึบนึของชายชาตรมีากมายก�าลงัฝึกทกัษะตา่งๆ ไม่วา่จะเปน็การตอ่สู้

ระยะใกล้-ไกล การยงิธนู ใช้ดาบ ขี่ม้า และสิ่งที่ท�าให้ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนคู่นั้น

ทอประกายคือ...สนามฝึกปามีดที่ไม่มีคนใช้นั่นเอง เท้าเล็กรีบก้าวไปยังทิศทาง

นั้นอย่างรวดเรว็ แต่เมื่อเดก็น้อยก�าลงัจะไปถงึ กลบัได้ยนิเสยีงเรยีกอนัคุ้นเคย

ของผู้เป็นพี่ชายดงัขดัขึ้น

“น้องเล็กเจ้ามาท�าอะไรที่นี่” เสียงที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเจือปนไปกับ

ความสงสยัของเพ่ยหยเีอ่ยถามพร้อมการปรากฏตวัของพี่ชายทั้งสองตรงหน้าเธอ 

หลินฟางจึงต้องเงยหน้าขึ้นไปตอบ รู้สึกขัดใจที่มีคนขัดจังหวะหาความสนุกใน

ชวีติของเธอ

“ข้าออกมาเดินเล่นน่ะ พี่เพ่ยหยี” หลินฟางตอบด้วยรอยยิ้มบางๆ บน

ใบหน้า

เพ่ยหยหีวัเราะอย่างรู้ทนัความคดิของน้องสาวคนเลก็ ต่างจากหลี่จวนิที่

ส่ายหน้าเออืมระอาเลก็น้อย แต่ดวงตาคู่คมนั้นกลบัเตม็ไปด้วยความเอน็ดู 

“ให้ตายสิ ไม่ใช่ว่าเจ้าก�าลังเบื่อหรอกนะ” เพ่ยหยีกล่าวด้วยความขบขัน  

รู้แกวว่าน้องสาวคงก�าลงัหาเรื่องโดดเรยีนวชิาเยบ็ปักถกัร้อยอกีแล้ว

“อันที่จริงข้าโดดเรียนเย็บปักถักร้อยน่ะ ท่านพี่อย่าบอกท่านแม่นะ”  

หลนิฟางเอ่ยด้วยยิ้มซกุซน ท�าให้ผูเ้ป็นพี่ทั้งสองอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาอย่างเอน็ดู 

เมื่อเหน็น้องสาวคนส�าคญัเริ่มกลบัมามคีวามเป็นเดก็บ้างแล้ว
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แต่ยงัไม่ทนัที่พี่ชายทั้งสองจะกล่อมให้น้องคนเลก็กลบัไปเรยีน ร่างเลก็ก็

หายตวัไปเสยีแล้ว ก่อนที่หูของทั้งคู่จะได้ยนิเสยีงบางอย่างเสยีบเข้ากบัเป้าหนงั

สองพี่ชายจึงเบนสายตาไปมองสนามฝึกปามีดที่ไม่ควรมีคนใช้ ก่อน 

เบกิตากว้างตะลงึงนัเมื่อเหน็น้องคนเลก็ควงมดีและปาออกไปอกีครั้ง และมนัก็

ไม่พลาดเป้าเช่นเดมิ

หลนิฟางส่งเสยีงจิ๊จ๊ะในล�าคออย่างไม่พอใจ เมื่อมดีเล่มที่สองยงัคงเฉยีง

ออกจากจุดกลมสแีดงตรงกลางเป้าไปเลก็น้อย

ให้ตายส!ิ นี่มนัอกีหนึ่งงานอดเิรกที่เธอภาคภูมใิจเชยีวนะ

เนื่องจากในภพเก่าเธอต้องการระบายความเครียดจากการเรียนแพทย์ที่

หนักหน่วง เพื่อนรักของเธอที่ช่วงนั้นก�าลังสนใจพวกอาวุธจึงชวนเธอไปเล่น 

ปามดีเป็นเพื่อน หลงัจากนั้นเธอกต็ดิใจและเล่นจนมนัเป็นงานอดเิรกเรื่อยมา

จะว่าไปเรยีนหมอไปตั้งห้าปี ไม่ทนัใช้ดนัตายก่อน สวรรค์ช่างกลั่นแกล้ง

กนัเสยีจรงิ 

หลี่เหม่ยฮวาได้แต่บ่นงมึง�าในใจ เมื่อนกึถงึโชคชะตาอนัน่าตลกของตวัเอง

“น้องเล็ก เจ้าปามีดเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน” เพ่ยหยีถามอย่างตะลึงงัน 

แม้แต่เขายังไม่สามารถปาได้แม่นย�าเช่นนี้มาก่อน หากเป็นครั้งเดียวเขาอาจพูด

ได้ว่าโชคอาจเข้าข้างน้องเลก็ แต่การควงมดีแบบนั้น และครั้งที่สองยงัคงเข้าเป้า

ไม่ห่างจากต�าแหน่งเดมิอกี...จะให้เขาพูดเป็นเรื่องของโชคกค็งจะเกนิไปหน่อย

หลินฟางเหมือนเพิ่งได้สติหลังจากถูกความคมวาวของใบมีดสีนิลที่

สะท้อนแสงอาทติย์ล่อลวงให้ไปสมัผสัและใช้งานนั้น ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนจงึเพิ่ง

สงัเกตสหีน้าตะลงึงนัของพี่ชายทั้งสอง

‘ฉบิหาย...เธอลมืสนทิ...’ หลี่เหม่ยฮวาสบถในใจทนัท ีเมื่อเพิ่งนกึออกว่า

เด็กน้อยเช่นนี้ ที่อยู่ในภพที่สตรีไม่ได้แตะต้องอาวุธใดนอกจากมีดท�าอาหารจะ

ปามดีให้ผู้ชายรู้สกึขนลุกได้อย่างไรกนั

“ข้าเหน็ท่านพี่ทั้งสองปาได้สง่างาม ตราตรงึในใจของข้าเป็นอย่างมาก จงึ

อดไม่ได้ที่จะเลียนแบบ...” หลินฟางแสร้งก้มหน้าลงอย่างรู้สึกผิด ก่อนเอ่ยต่อ

ด้วยเสยีงอนัเศร้าสร้อย “ข้าแค่อยากเก่งกาจแบบพวกท่านพี่บ้างเท่านั้นเอง”
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เสยีงเลก็เสยีงน้อยกบัค�าชื่นชมของน้องสาวที่พวกตนให้ความส�าคญั บวก

กบัท่าทรีูส้กึผดิอย่างน่าสงสาร ท�าให้พี่ชายทั้งสองส่ายหวักนัเปน็พลัวนั ปากที่คดิ

จะดุกก็ลายเป็นปลอบเสยีแทน

“น้องเลก็อย่าเศร้าไปเลย พวกพี่ไม่ว่าเจ้าหรอก” เพ่ยหยรีบีเอ่ยทนัท ีกลวั

จะท�าให้น้องสาวคนเลก็เสยีน�้าตา

“จรงิหรอื” เดก็น้อยรบีเงยหน้าถาม ดวงตาเปล่งประกายออกมาด้วยความ

ดใีจ หลี่จวนิที่เหน็ท่าทางแบบนั้นกอ็ยากกุมขมบัขึ้นมาทนัใด

“อย่าให้ท่านแม่รู้แล้วกนั ไม่เช่นนั้นพี่เองกไ็ม่รูว่้าจะเกดิอะไรขึ้นกบัเจ้าบ้าง” 

หลี่จวนิเอ่ยเตอืนด้วยค่อนข้างเป็นห่วงว่า หากท่านแม่รู้เข้าอาจเป็นลมไปอกีรอบ 

เพยีงเรื่องที่น้องเลก็ของเขาร�่าเรยีนวรยุทธ์กจ็ะเป็นลมให้ได้เสยีแล้ว

“ท่านพี่ก็อย่าบอกท่านแม่ละกัน ข้าไปก่อนนะ เดี๋ยวหมินฮวาหาข้าเจอ” 

หลนิฟางยกยิ้มอย่างซุกซนอกีครั้ง เมื่อระลกึได้ว่าตนก�าลงัโดดเรยีนอยู่น ิจะมา

มวัโอ้เอ้ให้โดนจบัได้ท�าไมกนั

เสียงใสเรียกหาชื่อเธอดังกระทบหูใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ จนหลินฟาง

ต้องกวาดตามองหาที่ซ่อนตวัอกีครั้ง

สงสยัเธอคงต้องรีบชิ่งแล้วละ ใครจะยอมไปนั่งพบัเพียบเย็บปักถกัร้อย

เป็นชั่วโมงแบบนั้นกนั บอกเลยว่าโดนไปครั้งเดยีวกเ็ขด็แล้ว เหนบ็กนิจนลุกไม่

ขึ้น ไม่พอยงัเผลอจบัเขม็แรงไปจนเขม็งอ... 

ชวีติ...

“คุณหนูเจ้าคะ” หมนิฮวาตะโกนเรยีกอกีครั้ง นางตามหาแทบจะทั้งจวน

แล้วยงัไม่พบคุณหนูเลย จงึลองมาหาแถวลานฝึกเผื่อจะหาเจอ เนื่องจากตวัคุณ

หนูของนางเองกช็อบมาที่นี่บ่อยๆ จงึมคีวามเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ที่นี่

“ดูเหมอืนจะไม่ทนันะน้องเลก็ เฮ้ย!” เพ่ยหยทีี่จะหนัมาแหย่น้อง แต่น้อง

สาวตัวดีดันหายตัวไปเสียแล้ว จึงได้แต่หลุดอุทานเพราะตกใจกับบทจะมาก็มา 

จะไปกไ็ปของน้องสาว

หลี่จวนิใช้ดวงตาคูค่มมองไปยงัต้นไม้ใหญ่เปน็เชงิบอกเพย่หยวีา่น้องคน

เลก็หนไีปหลบอยู่แห่งใด 
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“เร็วไปนะน้องเล็ก” เพ่ยหยีหัวเราะอย่างขบขันปนถูกใจ แม้น้องสาวจะ

นสิยัเปลี่ยนไป แต่พวกเขาต่างกย็งัคงเอน็ดูและรกัน้องตนไม่เปลี่ยนไปจากเดมิ

พี่ชายทั้งสองคนได้แต่ส่ายหวักบัการกระท�าของผู้เป็นน้อง ก่อนเดนิกลบั

ไปฝึกต่อ ปล่อยให้สาวใช้ตามหาน้องสาวคนเล็กของเขาต่อไปโดยไม่คดิบอกใบ้

แม้แต่น้อย



สาม
พรสวรรค์หรือคำาโกหก

เสยีงกระทบของโลหะดงักกึก้องไปทั่วทั้งลานฝึกภายในจวนตระกลูฮว่าน 

ร่างของบุรษุผู้เป็นสหายสนทิทั้งสามก�าลงันั่งพกัเหนื่อยจากการฝึก ก่อนที่หนึ่งใน

นั้นจะบ่นขึ้นเมื่อวนันี้ไม่เหน็น้องสาวสุดรกัมาตั้งแต่เช้า

“เฮ้อ จะว่าไปน้องเลก็นี่เปลี่ยนไปยงักบัคนละคนเลยเนอะ”

ประโยคเริ่มต้นบทสนทนาของพ่อหนุม่อารมณ์ดอีย่างเพ่ยหยเีรยีกให้หลี่-

จวนิและอกีหนึ่งสหายหนัมามองอย่างประหลาดใจ 

“จะว่าไปน้องของเจ้าอาการเป็นเช่นไรบ้าง ข้าได้ข่าวว่านางความจ�าเสื่อม

หรอื” บุรุษที่นั่งข้างหลี่จวนิถามอย่างเป็นห่วงตามประสาสหาย เนื่องจากพวกเขา

ร�่าเรียนวิชาด้วยกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ จึงได้รู้จักกับคุณหนูทั้งหลายของตระกูล 

ฮว่านผ่านสหายสองคนนี้ไปในตวั

เพ่ยหยีถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนร่ายยาวตามประสาคนพูดมากทันท ี 

“ทั้งความจ�าเสื่อม ทั้งนสิยัที่เปลี่ยนไปจนน่าตกใจ จากเดก็ที่อยู่สุขไม่เป็นกลาย

เป็นเด็กที่นิ่ง นิ่งมาก นิ่งเสียจนราวกับไม่ใช่คนเดียวกัน ถึงแม้จะมีโดดเรียน

เหมอืนเดมิกเ็ถอะ แต่กโ็ดดเพยีงแค่วชิาเยบ็ปักถกัร้อยกบัท�าอาหารเป็นบางครา

เท่านั้น แล้วยงัชอบออกไปเดนิเล่นที่ตลาด ทั้งที่เมื่อกอ่นไม่ชอบเลยแท้ๆ  รวมทั้ง

ยังชอบหมกตัวนั่งอ่านต�าราอยู่ในห้อง บางทีก็ชอบหายตัวไปจากจวนบ่อยๆ  

เสยีจนท่านแม่ป่วยการที่จะพูดเลยทเีดยีว” ดวงตาสนี�้าตาลเข้มเตม็ไปด้วยความ

กงัวลเจอืปนไปกบัความเอน็ดู จนผู้มองได้แต่ระบายยิ้มบนใบหน้าให้แก่คนที่รกั 
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น้องสาวยิ่งชพี

“จะว่าไปวันนี้ข้ายังไม่เห็นน้องเล็กเลย” หลี่จวินพูดขึ้นเมื่อนึกได้ ปกต ิ

น้องสาวตวัดขีองเขาจะชอบมาซ้อมวรยุทธ์อยู่แถวนี้ หรอืบางทกีม็าขอค�าแนะน�า

จากพวกเขา แต่วนันี้นางกลบัหายเงยีบจนน่าแปลกใจ

“ลองไปหาดกูนัไหมล่ะ...ข้าว่าน้องเลก็น่าจะอยูท่ี่เรอืนกระมงั เหน็พกัหลงั

นางชอบเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในห้อง” เพ่ยหยพีดูอย่างรูส้กึเป็นห่วงน้องสาวคนเลก็ ที่พกั

หลงัไม่ค่อยเหน็หน้าสกัเท่าไร ดวงตาสนี�้าตาลเข้มฉายแววกงัวลเลก็น้อย

“อืม...ข้าหวังว่านางคงไม่ไปเล่นซนหาเรื่องน่าปวดหัวอะไรอีกหรอกนะ” 

หลี่จวินว่าอย่างระอาปนเอ็นดู สามสหายจึงลุกขึ้นเพื่อเดินไปเยี่ยมเยียนร่างเล็ก

ถงึเรอืนทนัที

ณ เรอืนเลก็ของบตุรคีนเลก็ประจ�าตระกลูฮว่าน

“ไงน้องเลก็ ท�าอะไรอยู่” เพ่ยหยเีกาะที่หน้าต่างห้องน้องสาวคนเลก็พลาง

เอ่ยถามหลนิฟางที่ก้มหน้าก้มตาท�าบางสิ่งอย่างตั้งใจจนไม่ทนัสงัเกตเหน็พวกเขา

“ท�าของขวญัให้ท่านพ่อ” เดก็น้อยเงยหน้ามาสบตาบรรดาพี่ชายแล้วคลี่ยิ้ม

บางๆ ให้ ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนเหลอืบไปเหน็บุรุษแปลกหน้า คิ้วเรยีวจงึขมวดขึ้น

เลก็น้อยอย่างนกึสงสยั

ชายแปลกหน้าคนนี้สูงพอๆ กนักบับรรดาพี่ชายของเธอ สูงราวร้อยเจด็

สิบห้าเซนติเมตรเห็นจะได้ เรือนผมสีด�าสนิทรับกับใบหน้าคมเข้มนั้นดูเย็นชา 

เครื่องหน้าผสานกนัอย่างลงตวั ไม่ว่าจะเป็นรมิฝีปากบางที่ราบเรยีบ จมูกที่โด่ง

เป็นสัน หรือคิ้วสีเข้มที่โก่งดุจคันศร แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคงไม่พ้นดวงเนตร

คมกรบิสเีขยีวเข้มแต่กระจ่างใสดุจมรกตน�้าดอีย่างที่เธอไม่เคยพบเหน็มาก่อน 

จะว่าไป ตาสนีี้มนัหายากสดุๆ เลยไม่ใชห่รอืไงกนั ถ้าจ�าไมผ่ดิในภพก่อน

คนที่มตีาสเีขยีวแบบนี้พบได้ในประชากรโลกเพยีงหนึ่งถงึสองเปอร์เซน็ต์เท่านั้น

หลี่เหม่ยฮวารู้สึกคันไม้คันมืออย่างน่าประหลาดเมื่อสบตากับดวงตาสี 

หายากคู่นั้น 

ดันมาเจอของหายากจนเธอที่เห็นแล้วรู้สึกอยากจับมาดองเก็บไว้เป็น 
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ที่ระลกึเสยีจรงิ 

หลินฟางพยายามดึงสติตัวเองกลับมาพลางขมวดคิ้วลงอีกเล็กน้อย เชิง

ถามพี่ชายว่าพ่อหนุ่มสตีาหายากคนนั้นเป็นใครกนั

“เขาชื่อ เสวี่ยหยาง สหายสนทิของพวกพี่เอง น้องเลก็คงจ�าไม่ได้กระมงั” 

เพ่ยหยียังคงเป็นคนเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้มเช่นเดิม เมื่อได้ยินเช่นนั้น ร่างเล็กจึง

ท�าความเคารพคนอายุมากกว่าตามมารยาททนัท ี

เธอไม่รู ้ว่าที่นี่เคร่งธรรมเนียมมากแค่ไหน...อย่างไรเธอก็ไม่ควรเสีย

มารยาท ท�าความเคารพไปก่อนกไ็ม่เสยีหายอนัใด อกีอย่าง ผู้ใหญ่จะได้เอน็ดู

แม้ว่าอายุจรงิของเธอจะมากกว่าพวกเขาอยู่หลายปีกต็าม...

การกระท�านั้นท�าเอาเสวี่ยหยางรับการท�าความเคารพเต็มรูปแบบแทบ

ไม่ทนั 

“เจ้าไม่ต้องท�าความเคารพเตม็ยศเสยีขนาดนั้นกไ็ด้” รมิฝีปากบางเอ่ยเสยีง

ทุม้เยน็ชาออกมา ในใจกน็กึประหลาดใจเลก็น้อยที่เหน็น้องสาวของสหายท�าความ

เคารพแบบเตม็รูปแบบเสยีขนาดนี้

“ท่านเป็นสหายท่านพี่ไม่ใช่หรือ” ร่างเล็กย้อนถามอย่างงุนงง หากไม่

ทกัทายเช่นนี้จะให้ทกัทายเช่นไหนกนั ตบหวัเรยีกชื่อทกัทายงั้นหรอื 

“แค่เอย่ทกักไ็ด”้ เสวี่ยหยางกล่าวด้วยรอยยิ้มบางๆ ให้แก่เดก็น้อยที่ดูจะ

ไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงไม่ต้องท�าความเคารพเขาก็ได้ ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนกลมโตดู

จะงุนงง แต่กน็่ารกัน่าเอน็ดูไปในเวลาเดยีวกนั จนเขาที่ไม่เคยยิ้มให้สตรใีดต้อง

เผลอยิ้มออกมาอย่างลมืตวั

“น่าๆ น้องเลก็อย่ามากพธิเีลย ว่าแต่เจ้าท�าอะไรเป็นของขวญัให้ท่านพ่อ

ล่ะ” เพ่ยหยีถามเพื่อเปลี่ยนประเด็นเมื่อเห็นท่าทีประหลาดของสหายข้างกาย  

ร่างสูงพยายามชะเง้อคอมองชิ้นงานที่ดูเป็นเพียงก้อนไม้ธรรมดาในมือเล็ก แต่

ไม่รู้เหตุใดร่างของเดก็น้อยกลบัเปื้อนขี้เลื่อยไปหมด

“ความลบัเจ้าค่ะ ท่านพี่รอดตูอนวนัเกดิท่านพ่อละกนั” หลนิฟางยิ้มซกุซน

พร้อมกับแววตาที่ทอประกายประหลาดบางอย่าง ให้คนมองนึกลุ้นตามไปด้วย

ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร
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หลี่จวนิที่เหน็ท่าทเีช่นนั้นกร็บีดกัคอน้องสาวทนัท ี“อย่าซนเกนิไปล่ะ” เสยีง

ทุ้มนิ่งเอ่ยเตอืน เพ่ยหยจีงึตบบ่าน้องชายอย่างถูกอกถูกใจกบัค�าเตอืนนั้น

“ท่านพี่ก็” หลินฟางกระเง้ากระงอดเล็กน้อยพอเป็นพิธีให้บรรดาพี่ชาย 

ข�าขนัปนเอน็ดู

ผ่านไปสองสปัดาห์วนัเกดิของท่านแม่ทพัใหญ่ตระกลูฮว่านกเ็วยีนมาถงึ

บรรยากาศในงานวันเกิดของท่านแม่ทัพฮว่านนั้นมีผู้คนมาร่วมงานมากมาย  

อีกทั้งร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครื้นเครง ในงานมีการแสดงมากมายหลาย

อย่าง รวมทั้งการแสดงของเหล่าบุตรและบุตรขีองแม่ทพัอย่างฮว่านเพ่ยหยแีละ

ฮว่านหลี่จวินที่แสดงวรยุทธ์ชั้นสูงให้แก่ผู้ชมซึ่งถึงกับปรบมือด้วยความประทับ

ใจล้นเหลือ ฮว่านฮุ่ยเหม่ยและฮว่านเฟยที่ผลัดกันบรรเลงดนตรีและเต้นร�าซึ่ง

สะกดใจผูฟั้งให้เคลบิเคลิ้มไปกบัความไพเราะและท่วงท่าของสาวงาม เมื่อทกุคน

ชมการแสดงของบรรดาบุตรธิดาทั้งสี่ของแม่ทัพฮว่านก็มองไปยังเด็กน้อยที่นั่ง 

ตาใสแป๋วดกูารแสดงของบรรดาพีๆ่  ตนอย่างไม่คดิขยบักายไปบนเวทกีบัเขาบ้าง 

จนผู้เป็นพ่ออดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามธดิาคนเลก็ 

“ว่าไงฟางฟาง เจ้ามอีะไรให้พ่อหรอื” 

เสยีงทุ้มที่เตม็ไปด้วยอ�านาจดงัขึ้นสามารถเรยีกความสนใจจากคนทั้งงาน

ได้ชะงดั เมื่อนกึถงึข่าวที่แพร่สะพดัไปทั่วเมอืงเรื่องที่คุณหนูคนเลก็ตระกูลฮว่าน

ความจ�าเสื่อม สายตาทุกคู่จงึมุ่งตรงมายงัเดก็น้อยที่ลุกขึ้นยนืเดนิไปหาผู้เป็นพ่อ 

ในมือเล็กมีห่อผ้าสีน�้าเงินเข้มขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กที่จับจีบอย่างดีและประดับ-

ประดาด้วยโบที่ท�ามาจากผ้าสทีองผูกเอาไว้อย่างงดงาม ท�าให้ของขวญัชิ้นนี้ยิ่งดู

เป็นของสูงค่าขึ้นมาทนัใด 

“ท่านพ่อเจ้าคะ ของขวญัชิ้นนี้อาจไม่ได้สวยงามหรอืมคี่ามากมายนกั แต่

ลกูกท็�ามนัมาด้วยใจ ได้แต่หวงัว่ามนัจะถกูใจท่านพ่อนะเจ้าคะ” ร่างเลก็อารมัภบท

เล็กน้อยด้วยรอยยิ้มให้ผู้เป็นพ่อที่เริ่มเคยชินกับการพูดจาอะไรที่ดูเกินวัยของ

ลูกสาวยิ้มบางๆ รบัที่มุมปาก มอืหนารบัห่อผ้านั้นมาด้วยสหีน้าประหลาดใจเลก็

น้อยเมื่อเหน็การห่อผ้าที่แปลกตา ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนเช่นเดยีวกบัลกูสาวเข้มขึ้น
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เลก็น้อย มอืหนาเปิดของขวญัชิ้นนั้นออกมา ก่อนจะเปลี่ยนเป็นตะลงึงนั เมื่อเหน็

สิ่งนั้นชดัเจน

ไม้สลักรูปพญาอินทรีที่ก�าลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นราวกับมีชีวิต ลวดลาย

เส้นขนถกูสลกัให้ดพูลิ้วไหวราวกบันกอนิทรตีวันี้ก�าลงัถกูสายลมพดัผ่าน ดวงตา

ของพญาอนิทรนีั้นจบัจ้องมาที่คนมองชวนให้ลมืหายใจ เหมอืนกบัมชีวีติอยู่จรงิ 

ราวกบัเป็นฝีมอืของเทพผู้สรรค์สร้าง หาใช่ผลงานของเดก็น้อยวยัสบิขวบไม่

“ท่านพ่อของขวัญข้าเป็นเช่นไรบ้าง ถูกใจท่านหรือไม่” หลินฟางกระตุก

แขนเสื้อท่านพ่อที่ก�าลงัตะลงึงนัด้วยรอยยิ้มตื่นเต้น

นานมากแล้วที่เธอไม่ได้ท�าของขวญัให้ใคร เธอจงึรู้สกึตื่นเต้นว่าคนที่ได้

รบัจะรู้สกึเช่นไร หลี่เหม่ยฮวารู้สกึตื่นเต้น แต่กลบัคาดไม่ถงึว่าอกีฝ่ายจะตวาด

ใส่เธอต่อหน้าธารก�านลั

“ฟางฟาง! ลกูไม่ควรพูดโกหก งานนี้จะเป็นฝมีอืของเจ้าได้เช่นไรกนั” คน

เป็นพ่อพดูอย่างกรุน่โกรธ ใบหน้าคมเข้มนั้นเยน็ชา ดวงตาสเีดยีวกนักบัเดก็น้อย

เข้มขึ้นด้วยโทสะ

ดูให้ตายยงัไงกไ็ม่มทีางเป็นฝีมอืของเดก็สบิขวบ

“ข้าท�าเอง ไม่เชื่อถามหมนิฮวาได้ นางชอบนั่งมองตอนข้าท�า” ร่างเลก็โต้

กลบัอย่างไม่เกรงกลวัโทสะผู้เป็นพ่อ แววตาฉายชดัถงึความน้อยเนื้อต�่าใจที่พ่อ

ไม่เชื่อตน มือเล็กที่เคยจับแขนเสื้อผู้เป็นพ่อถูกปล่อยให้ตกลงข้างตัวอย่างรู้สึก

ผดิหวงัที่พ่อกล่าวหาว่าเธอเป็นคนโกหก 

“มิน่า เจ้าถึงมีขี้เลื่อยติดตามตัวตลอดทั้งสัปดาห์” หลี่จวินเอ่ยช่วยน้อง

ทนัทโีดยไม่ต้องใช้ความคดิ แม้ใจจะไม่อยากเชื่อเลยกต็าม ตวัเขาเองนั้นกย็งัคง

ตกตะลงึกบัพญาอนิทรไีม้ที่สมจรงิมากเกนิไปเช่นกนั

“หมนิฮวาจรงิหรอื” ฮว่านฮูหยนิถามสาวใช้ทนัท ีแม้ใจจะไม่อยากเชื่อว่า

สิ่งนี้เป็นฝีมอืของลกูสาวตน แต่กร็ูด้ว่ีาบตุรคีนเลก็ไม่ใช่คนชอบโกหกหรอืโอ้อวด

ตวัเอง ดวงตาสดี�ากลมโตฉายชดัถงึความคลางแคลงใจและความเป็นห่วงลกูสาว

“เจ้าค่ะ บ่าวเห็นคุณหนูท�าตั้งแต่มันเป็นเพียงท่อนไม้ เห็นท�ามาก็ราว

สปัดาห์ได้แล้วเจ้าค่ะ” หมนิฮวาตอบเสยีงตดิสั่นอย่างหวาดกลวัในโทสะของท่าน
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แม่ทพัที่ก�าลงัมองกดดนัร่างเลก็ของบุตรทีี่ยนืก้มหน้าด้วยความรู้สกึน้อยใจ 

“ข้าขอดูหน่อยได้หรือไม่” เสนาบดีการคลังสหายสนิทของท่านแม่ทัพ 

ฮว่านผู้ชื่นชอบงานไม้ทุกประเภทเอ่ยขึ้น ขัดบรรยากาศกดดัน ดวงตานั้นเป็น

ประกายราวกบัเจอของเล่นที่ถูกใจ 

ฮว่านหยงชางจึงยื่นนกอินทรีตัวนั้นส่งให้สหายที่รับไปส�ารวจด้วยความ

ตื่นเต้นดใีจ ปากกเ็อ่ยไปด้วย “ฝีมอืแบบนี้ข้าไม่เคยเหน็มาก่อน ทั้งความอ่อนช้อย

ของลายเส้นขน ทั้งดวงตาของพญาอนิทรทีี่ดูราวกบัมชีวีตินี้ แม้แต่นายช่างใหญ่

ในเมอืงหลวงยงัท�าไม่ได้เหมอืนขนาดนี้” 

หย่งหมิง เสนาบดีการคลังเอ่ยอย่างพินิจพิเคราะห์ แล้ววกกลับมาถาม

เจ้าของของขวญัอกีครั้ง “เจ้าท�าเองจรงิๆ หรอืฟางฟาง”

“เจ้าค่ะ” ร่างเลก็ตอบด้วยเสยีงเศร้าลง แววตาดนู้อยเนื้อต�่าใจเมื่อไม่มคีน

เชื่อตน

“แต่ข้าเชื่อเจ้านะ เพราะเจ้าสลกัชื่อตวัเอง และเขยีนว่ามอบให้ใครพร้อม

วนัที่ด้วยนี่” หย่งหมงิที่พลกิฐานไม้ดูเอ่ย พลางชี้ให้สหายดู

“ถ้าเช่นนั้น...เจ้าไปเรียนมาจากไหนฟางฟาง” คนเป็นพ่อถามด้วยความ

ประหลาดใจ

“จ�าเป็นต้องเรยีนด้วยหรอื” เดก็น้อยย้อนถามอย่างไม่สบอารมณ์ 

ทุกคนคดิว่าเธอเป็นเดก็เลี้ยงแกะ นี่มนัอกีงานอดเิรกที่แสนภาคภมูใิจของ

เธอเชยีวนะ เพราะมนัไม่เหมอืนชาวบ้านด ีเธอเลยฝึกท�าดู ปรากฏว่าเพลนิดจีงึ

กลายเป็นงานอดเิรกเฉยเลยตั้งแต่โลกเก่าแล้ว ยงันกึเสยีดายงานบางชิ้นที่ท�าตอน

เดก็ๆ แล้วหายไปในกองเพลงิพร้อมชวีติของคนในครอบครวั

เธอสะบดัหวัน้อยๆ เพื่อหยุดคดิเรื่องราวในอดตี

“งั้นฟางฟางเจ้าท�าให้อาบางส ิอาชอบผลงานของเจ้า” หย่งหมงิเอ่ย แววตา 

ทอประกายวบิวบันกึถูกใจพญาอนิทรนีี้ไม่น้อย

หลนิฟางพยกัหน้ารบัพลางเอ่ยถาม “ท่านอาหย่งหมงิอยากให้ข้าท�าตวัอะไร

ให้หรอืเจ้าคะ” 

“หมื เจ้าท�าได้ทุกอย่างเลยหรอื” หย่งหมงิย้อนถาม ดวงตาสเีข้มมองไป
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ยังมือเด็กน้อยที่มีรอยแผลตกสะเก็ดจากโดนของมีคมบาดไม่ลึกมากนักอย่าง

สนใจ 

“กไ็ม่ได้ทุกอย่างหรอกเจ้าค่ะ แต่ข้าจะลองดู” หลนิฟางตอบแบ่งรบัแบ่งสู้ 

ด้วยความจรงิเธอไม่ได้คดิจะท�าให้ใครมาสนใจผลงานของตนเสยีขนาดนี้ รู้เช่น

นี้มอบให้ท่านพ่อนอกงานก่อนหน้านี้ดกีว่า

“ตามใจเจ้าเถอะ ว่าแต่ท�าไมเจ้าแกะสลักพญาอินทรีเป็นของขวัญให้พ่อ

เจ้าล่ะ” หย่งหมิงถามและคิดว่าสหายตนเหมาะกับพยัคฆ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ

ความดุดนัน่าเกรงขามอะไรแบบนั้นเสยีมากกว่า

“ตอนข้านกึถงึท่านพ่อ ข้านกึถงึพญาอนิทร ีแขง็แกร่ง ยิ่งใหญ่ และองอาจ 

ปีกที่แข็งแกร่งเหมือนอ้อมแขนของท่านพ่อที่คอยปกป้องพวกเรา กรงเล็บของ

พญาอินทรีเปรียบเสมือนความสามารถอันหลากหลายของท่านพ่อ ทั้งการต่อสู้

และการรบ ที่ส�าคญั พญาอนิทรเีป็นเจ้านภา เหมอืนท่านพ่อที่เป็นแม่ทพั ต้อง

มองคนจากเบื้องบนลงมา ยามต้องปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาทั้งหลาย” หลนิฟาง

เอ่ยค�าตอบที่เธอเพิ่งคดิสดๆ ตอนถูกถาม 

ตอนท�าก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก เห็นเหยี่ยวมันเกาะกิ่งไม้อยู่นอกหน้าต่าง

เลยนกึถงึนกอนิทรกีเ็ท่านั้น...

“หากข้ามลีกูแบบเจ้าคงภมูใิจน่าด ูแค่สบิขวบกส็ร้างสรรค์ผลงานได้ขนาด

นี้ ไม่พอ ดคู�าตอบของนางส ิหากข้ามลีกูชายคงขอหมั้นหมายไว้ก่อนแล้วนะเนี่ย” 

หย่งหมิงเอ่ยแซวสหายหน้านิ่งของตนที่ดูจะภูมิใจปนเคลือบแคลงสงสัยบุตรีคน

เลก็ไม่น้อย

แน่ละ จะไม่ให้เขาสงสัยได้อย่างไร ลูกสาวคนเล็กของเขาไปเรียนรู้วิชา

แบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไร 

แล้วนางออกจากจวนนี้ไปตอนไหน และออกไปได้โดยไม่มใีครรูไ้ด้อย่างไร

กนั!



สี่
ผู้บุกรุกกับการลืมตัวที่ไม่ควรเกิดขึ้น

ยามว่างหลินฟางจะน�าไม้มานั่งแกะที่ศาลาให้พ่อแม่เห็นเสียจะได้เลิก 

หาว่าเธอเป็นเดก็เลี้ยงแกะสกัท ีจากไม้ตนัๆ เริ่มมเีค้าโครงรูปร่างเมื่อร่างเลก็เริ่ม

ลงมือปาดเนื้อไม้บางส่วนออกอย่างช�านาญ ตัวฮว่านฮุ่ยเหม่ยและฮว่านหลี่จวิน

ยามว่างกช็อบมานั่งมองน้องสาวคนเลก็นั่งท�างานที่เสนาบดกีารคลงัสั่ง ตั้งแต่เป็น

เพยีงท่อนไม้จนกระทั่งตอนนี้เป็นรูปร่างและก�าลงัเข้าสู่การเกบ็รายละเอยีด 

แพนด้าแดงตวัหนึ่งเริ่มดูราวกบัมชีวีติ ตอนนี้หลนิฟางจมเข้าสู่ห้วงสมาธิ

ของงาน มอืเลก็จบัมดีอย่างช�านาญ มดีคมค่อยๆ กรดีลวดลายของเส้นขนอย่าง

อ่อนช้อย ดวงตาของหลนิฟางจ้องมองชิ้นงานอย่างไม่พอใจนกั เมื่อปาดแรงไป

แล้วโดนมดีบาดเข้าที่นิ้วจนเลอืดสแีดงสดหยดกระทบโตะ๊ เจ้าตวัท�าเพยีงควา้ผ้า

มากดบาดแผลไว้ ดวงตากลมโตคู่นั้นมิได้สนใจบาดแผลแต่อย่างใด ทว่ากลับ 

จับจ้องผลงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างไม่สบอารมณ์ที่ถูกขัดจังหวะด้วยความ

สะเพร่าของตวัเอง

“ฟางฟาง เจ้าเป็นอะไรไหม” ฮว่านฮุ่ยเหม่ยถามน้องสาวด้วยความเป็น

ห่วง หลงัจากนั่งชมการท�างานของน้องมาสกัพกัและเหน็น้องท�ามดีบาดนิ้วตวัเอง 

“เจ้านี่มนัโง่เง่าจรงิๆ ท�ามดีบาดนิ้วตวัเองเช่นนั้น หากเป็นแผลเป็นขึ้นมา 

ใครเขาจะอยากแต่งกับเจ้ากัน” ฮว่านเฟยพูดเสียงเหยียดหยันปนสมน�้าหน้า 

ดวงตาคู่นั้นยงัคงความเย่อหยิ่งไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

“หากเพียงข้ามีแผลเป็น แล้วไม่มใีครแต่งกับข้า ข้ายินดยีอมไร้คู่ตลอด
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ชีวิต ดีกว่าแต่งกับคนที่มองคนอื่นด้วยภายนอกและมีจิตใจคับแคบเช่นนั้น”  

หลนิฟางเอ่ยเสยีงเรยีบ ดวงหน้าหวานนิ่งสนทิ แต่มาแบบเดมิคอืตอกกลบันิ่มๆ 

ซึ่งแทบท�าเอาฮว่านเฟยอยากลุกขึ้นไปตบหน้าสั่งสอนน้องสาวที่หาญกล้ามา 

ต่อปากต่อค�ากบัเธอยิ่งนกั

หลนิฟางหนัไปยิ้มหวานให้พี่สาวคนโตโดยไม่สนใจทา่ทขีองพี่สาวคนรอง

ก่อนตอบ “นิดหน่อยน่ะพี่ฮุ่ยเหม่ย แผลแค่นี้ข้าโดนจนชินแล้ว” เธอพูดอย่าง

ลมืตวัและเพิ่งรู้สกึตวัว่ามคีนอื่นนั่งอยู่ในศาลาแห่งนี้ด้วย 

ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนมองบาดแผลของตนเลก็น้อย ‘ดูจากแผลไม่ลกึมาก

คงไม่มปีัญหา’ หลนิฟางสะบดันิ้วเลก็น้อยเพื่อไล่ความเจบ็ปวด ก่อนหยบิมดีขึ้น

มาหมายท�าต่อเพราะขี้เกยีจจะต่อปากต่อค�ากบัใคร 

“หมนิฮวาท�าแผลให้ฟางฟางก่อน” ฮว่านฮูหยนิเอ่ย เมื่อเหน็ลูกสาวไม่คดิ

จะท�าแผลให้ตวัเองแม้แต่น้อย เอาแต่มองแพนด้าแดงบนโต๊ะตวันั้น และเริ่มจะ

ลงมอืท�างานต่อ

‘แต่นางเคยโดนคุณหนูห้ามยุ่งเวลาท�างานนี้’ หมนิฮวาแย้งในใจ แต่ปาก

กต็้องถามตามที่ได้รบัค�าสั่ง “คุณหนูเจ้าคะ คอืท�าแผลก่อนเถอะเจ้าค่ะ”

“อืม เดี๋ยวข้าท�าเอง” เจ้าตัวว่าก่อนหยิบมีดแกะสลักต่อโดยไม่สนใจค�า

ท้วงของใคร

‘สรปุคณุหนไูม่ให้นางท�าสนิะ’ หมนิฮวาได้แต่นั่งเงยีบ ไม่คดิจะคะยั้นคะยอ

ต่อ เนื่องจากนางเคยท�าเช่นนั้นมาหลายครั้งแล้ว และมันก็ไม่เคยได้ผล ซ�้ายัง

โดนดุเรื่องที่นางท�าให้คุณหนูไม่มสีมาธทิ�างานกลบัมาอกี

ขณะที่ฮว่านฮูหยินคิดจะคะยั้นคะยอให้หลินฟางท�าแผลเสียก่อน ก็เกิด

ความวุ่นวายขึ้นโดยไม่มีใครทันคาดคิด ลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งแหวกอากาศมายัง

ศาลาที่พวกเธอนั่งอยู ่เสยีงเหมอืนธนแูหวกอากาศพุง่เข้าเสยีบกบัเนื้อของใครบาง

คน เลือดสีแดงสดค่อยๆ หยดลงกระทบพื้นจากท่อนแขนกลมของฮุ่ยเหม่ยที่

เบกิตากว้างแล้วกรดีร้องลั่นด้วยความตกใจและเจบ็ปวด แขนอกีข้างยงัคงมมีอื

ของหลี่จวินจับค้างเอาไว้ เกรงว่าหากพี่ชายดึงตัวพี่สาวคนโตหลบไม่ทันธนูคง 

ไม่ได้ปักที่แขน แต่คงทะลุขั้วหวัใจเป็นแน่แท้
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“ผู้บุกรุก” เสยีงทุ้มเยน็เอ่ยขึ้นมาท�าลายความเงยีบและบรรยากาศที่เตม็

ไปด้วยความตกใจ เพ่ยหยตีาทอประกายวาววบัเมื่อดวงตาเหลอืบไปเหน็เงาของ

ผู้บุกรุก มอืหนาชกัดาบออกจากฝักเตรยีมพร้อมโจมต ีขายาวรบีขยบักายไปทศิ

นั้นในบดัดล แต่เหมอืนจะช้าไปหนึ่งก้าวเมื่อมใีครคนหนึ่งไวกว่าตน

หลนิฟางปาชิ้นงานในมอืไปทางธนทูี่เพิ่งยงิออกมาในจงัหวะเดยีวกบัที่ทกุ

คนก�าลังตกใจและสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท�าให้อีกฝ่ายที่คาดไม่ถึงกับ

การโจมตนีี้โดนกระแทกเข้าไปเตม็ๆ หวั ร่างนั้นจงึเสยีหลกักลิ้งตกลงมาจากต้นไม้

ในทนัท ีหลนิฟางไม่หยุดมอืเพยีงแค่นั้น มอืขาวผ่องปามดีที่ใช้แกะสลกัในมอืไป

ปักเข้าที่ขาผูบ้กุรกุอย่างรวดเรว็ ก่อนย่างสามขมุเข้าไปหาด้วยความเรว็และกดดนั 

เมื่อร่างเลก็ปรากฏตวัเบื้องหน้าร่างปรศินาที่นอนกุมหวัตวัเองด้วยความเจบ็ปวด

และความมึนอยู่นั้น มือเล็กก็กระชากคอเสื้อร่างนั้นกระแทกกับต้นไม้อย่างแรง 

มอืหยบิมดีของผู้บุกรุกที่เหนบ็ไว้ตรงเอวมาจ่อที่คอของร่างในชดุด�านั้นทนัท ีและ

เริ่มออกแรงกดจนเลอืดสแีดงสดเริ่มไหลย้อมใบมดีคมสเีงนิ

“ใครส่งเจ้ามา” เสยีงเยน็ยะเยอืกดงัออกมาจากรมิฝีปากได้รปู ความเหี้ยม

ที่มอียู่ในตวัตนตั้งแต่ภพก่อน รวมถงึความเอาจรงิและเอาเรื่องที่เป็นเอกลกัษณ์

ของเธอไม่ได้จางหายไปตามเวลาที่มาอยู่ที่นี่แม้แต่น้อย 

“น้องเลก็มนัอนัตรายนะ!” เพ่ยหยรีบีวิ่งเข้ามาหมายจะพาน้องสาวหลบไป

ที่ปลอดภยั แต่เมื่อเหน็การกระท�าของน้องสาวกพ็ูดไม่ออก ดูอย่างไรคนที่น่าจะ

บาดเจบ็และตายคงไม่ใช่น้องสาวเขาอย่างแน่นอน

“ข้าถามว่าใครส่งเจ้ามา!” เสยีงร่างเลก็ตวาดก้องไปทั่วลาน แม้จะยงัเดก็

แต่เสียงนั้นกลับเต็มไปด้วยอ�านาจ การเอาเรื่องและข่มขู่อย่างเห็นได้ชัด จน 

ผู้บุกรุกยังต้องสะดุ้ง ยิ่งเห็นนัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อนที่ฉายชัดถึงความเหี้ยมและ 

เอาจรงิ ยิ่งท�าให้นกึสงสารตวัเองว่ามาหาเรื่องผดิจงัหวะเสยีแล้ว

หลี่จวนิที่ตั้งสตไิด้รบีเข้ามาแย่งการจบักมุผูบ้กุรกุจากน้องสาวในทนัท ีปาก

กเ็อ่ยบอกน้องสาวคนเลก็ด้วยความเป็นห่วง “เดี๋ยวพวกพี่จดัการต่อเอง เจ้าไป

ท�าแผลเถอะ”

หลนิฟางจงึปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ชาย สองเท้าเลก็ก้าวกลบัไปยงัศาลา 
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ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนมองส�ารวจท่อนแขนของพี่สาวคนโตผูแ้สนใจดแีละอ่อนโยน

ที่ยงัคงมลีกูธนปัูกคาอยู่ทนัท ีก่อนหลดุครางออกมาราวกบัเป็นคนโดนลกูธนแูทน 

“พี่ฮุ่ยเหม่ย” 

ดวงตากลมโตกวาดมองไปทั่วร่างพี่สาวเพื่อหาบาดแผลเพิ่มเติม ก่อน

ชะงักไปกับนัยน์ตาสีด�าที่เอ่อคลอไปด้วยน�้าตานั้นก�าลังมองเธออย่างหวาดกลัว 

หลนิฟางไหวตวัเลก็น้อยก่อนเหน็ว่าแววตาที่ทกุคนใช้มองมายงัเธอนั้นเตม็ไปด้วย

ความตกใจปนเปไปกบัความหวาดกลวั ความรูส้กึบางอย่างไหววบูเข้ามาในหวัใจ

ของหลนิฟางอย่างห้ามไม่ได้ 

อกีแล้ว เธอลมืตวัอกีแล้ว...แต่แผลพี่ฮุ่ยเหม่ยมนัรอช้าไม่ได้ 

หลินฟางพยายามกดความรู้สึกย�่าแย่ที่เกิดขึ้นมาไว้ในส่วนลึกของหัวใจ

แล้วรบีสาวเท้าเรว็ๆ ไปหาพี่สาว ก่อนหยบิกล่องปฐมพยาบาลที่หมนิฮวาเตรยีม

ให้เธอมาท�าแผลคนเป็นพี่ เธอจบัแขนพี่สาวขึ้นเพื่อดูแผล แต่ปรากฏว่าฮุ่ยเหม่ย 

กลบัถดแขนหนรีาวกบัหวาดกลวั แววตาที่เตม็ไปด้วยความหวาดหวั่นและสบัสน

กับสิ่งที่เกิดขึ้นของคนที่เธอรักและห่วงใยท�าเอาหลินฟางชะงักงัน รอยยิ้ม 

เหยียดหยันตัวเองปรากฏขึ้นบนหน้าหวาน แววตาเต็มไปด้วยความขมขื่นเมื่อ

นกึถงึอดตีที่เคยเกดิเรื่องแบบนี้กบัเธอเช่นเดยีวกนั หลนิฟางพยายามเลอืกที่จะ

เมนิเฉยกบัเรื่องเหล่านั้นแล้วสนใจแต่การท�าแผล มอืเลก็คว้าแขนเรยีวของผูเ้ป็น

พี่ไปส�ารวจอย่างใกล้ชดิ 

‘มีพิษ’ คิ้วเรียวขมวดมุ่นเมื่อพบความยุ่งยากบางอย่าง แม้เธอจะยังไม่

เชี่ยวชาญกับพิษของภพนี้มากนัก แต่เธอเคยอ่านต�าราพิษของภพนี้มาบ้างหลัง

จากแอบหยิบมาจากห้องของท่านพ่อ บวกกับความรู้ที่เคยเรียนในภพเก่าเอามา

ประมวลผลและคาดเดาถงึสิ่งที่จะเกดิขึ้นต่อไป 

“มีพิษ...พี่ฮุ่ยเหม่ยโดนพิษ” ร่างเล็กพูดก่อนสกัดจุดตามที่เคยเรียนมา

ทนัท ีโชคดทีี่ท่านพ่อของเธอยอมให้เรยีนการสกดัจุดแทนค�าขอโทษที่ไม่เชื่อเธอ

เรื่องของขวัญที่เธอท�าให้ แม้จะเพิ่งเริ่มเรียนได้ไม่นานนัก แต่ด้วยความสนใจ

ท�าให้เธอเรยีนรู้ได้อย่างรวดเรว็

“ฟางฟาง ลกูจะท�าอะไร” ฮว่านฮหูยนิหน้าซดีแทบเปน็ลม เมื่อเหน็ลกูสาว
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คนเลก็ก่อวรีกรรมอาจหาญอย่างไม่ควรท�าไปเสยีมากมาย 

หลินฟางหาได้สนใจค�าถามของผู้เป็นแม่ไม่ เด็กน้อยท�าเพียงหันไปถาม 

หมนิฮวาด้วยเสยีงอนัราบเรยีบแทน “ตามหมอมาหรอืยงั” 

หมินฮวาขยับตัวเล็กน้อย แม้สติจะยังไม่กลับเข้าที่ดีนักเพราะตกใจกับ

สถานการณ์ที่เกดิขึ้น แต่ปากกย็งัคงตอบ “ก�าลงัมาเจ้าค่ะ”

“น่าเสยีดายงานของเจ้า” เสวี่ยหยางที่มาถงึในจงัหวะที่เหน็เดก็น้อยสร้าง

วีรกรรมอันอาจหาญพอดีกล่าวขึ้นอย่างเสียดาย ดวงเนตรคู่คมมองผลงานของ

น้องสหายที่บดันี้มรีอยบิ่นและร้าวในมอืที่เกบ็ได้หลงัจากไปช่วยสหายจดัการกบั

ผู้บุกรุก

“ทิ้งไปเถอะ ข้าท�าใหม่ได้” หลนิฟางพูดโดยไม่คดิปรายตามองผลงานใน

มอืใหญน่ั้นแม้แต่น้อย ขาเลก็สองข้างเดนิหลบฉากออกไป หากอยูน่านกวา่นี้เธอ

คงโดนถาม โดนอบรมเรื่องการเป็นกุลสตรีอันแสนน่าเบื่ออีกแหง หลินฟางบ่น

กบัตวัเองในใจ และที่ส�าคญั แววตาแบบนั้น... 

“เฮ้อ...” หลนิฟางถอยหายออกมาเฮอืกหนึ่ง เมื่อแววตาแบบนั้นมนัดนัไป

สะกดิความทรงจ�าเก่าๆ ของเธออย่างที่ไม่ควรไปสะกดิ 

ร่างเลก็รบีสาวเท้าให้เรว็ขึ้นจนมาถงึเรอืนตวัเอง ผลกัประตหู้องนอนเข้าไป 

แล้วเดนิไปที่เตยีงอย่างไร้เรี่ยวแรงก่อนจะทิ้งตวัลงบนเตยีง ดวงตาสนี�้าตาลอ่อน

เตม็ไปด้วยความรูส้กึอนัหลากหลาย ท่อนแขนเรยีวเลก็ถกูยกกา่ยหน้าผากอยา่ง

กงัวลใจ

เผลอลมืตวัอกีแล้วสเิรา...เดก็สบิขวบจะไปท�าอะไรแบบนั้นได้อยา่งไรกนั 

หลนิฟางซ่อนดวงตาที่เตม็ไปด้วยความรู้สกึที่หลากหลายไว้หลงัเปลอืกตาบาง 

เธอเพยีงแค่รูส้กึว่าต้องปกป้องพวกเขาที่มพีระคณุกบัเธอ และรกัเธออย่าง

ที่เธอในภพก่อนไม่เคยได้รับจากคนในครอบครัว มันก็ท�าให้เธอลืมตัวไปเสีย

มากมาย รอยยิ้มเหยียดหยันปรากฏบนดวงหน้าของเด็กน้อยอย่างไม่ควรเป็น 

แต่เมื่อมเีรื่องมากมายปรากฏขึ้นในใจ เธอกอ็ดที่จะถามตวัเองด้วยค�าถามเดมิๆ 

อกีครั้งไม่ได้

แล้วเธอจะท�าอย่างไรต่อไป...
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เช้าวันถัดมา เธอถูกผู้เป็นพ่อเรียกไปพบดังคาด แม้แต่หมินฮวายัง 

หวาดกลัวเธอ แต่ก็เหมือนพยายามที่จะไม่กลัว จนเธอนึกขันปนสมเพชตัวเอง 

มอืเลก็เอื้อมไปตบบ่าของสาวใช้เบาๆ เชงิปลอบโยน 

“ไม่ต้องกลวัหรอก เจ้าไม่ได้ท�าอะไรผดิ ข้าไม่ท�าร้ายเจ้าหรอก” เสยีงหวาน

เอ่ยอ่อนโยน พยายามปลอบโยนสาวใช้อายุน้อยที่เธอนกึสงสยัว่าบางทกีบ็รสิุทธิ์

เกนิไป

บรสิุทธิ์เสยีจนเธอเริ่มสงสยัว่าคนภพนี้เขาเลี้ยงผู้หญงิมาแบบไหนกนั จงึ

ดูบรสิุทธิ์ได้ขนาดนี้

“คุณหนู” หมนิฮวาเอ่ยครางเมื่อสบนยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อนที่อ่อนลง ความ

รู้สึกหวาดกลัวในจิตใจเริ่มคลายตัวและค่อยๆ หายไป เมื่อสัมผัสได้ว่าคนตรง

หน้ายงัเป็นคุณหนูคนเก่าของนาง

“ดเูหมอืนข้าจะก่อเรื่องให้เจ้าล�าบากอกีแล้ว ขอโทษนะ” หลนิฟางพดูเพราะ

รู้สกึผดิ เวลาเธอก่อเรื่อง หมนิฮวากโ็ดนลงโทษด้วยตลอด จนเธอรู้สกึผดิและ

พยายามไม่สร้างความเดอืดร้อนให้เดก็น้อยคนนี้ 

แต่บางทีมันก็อดไม่ได้...อย่างการเย็บปักถักร้อยนี่ ถ้าเรียนวันเว้นวัน 

แบบที่ท่านแม่เธอจดัไว้มหีวงันอกจากเหนบ็กนิแล้ว เธอได้สตแิตกก่อนแน่ หลี่- 

เหม่ยฮวาได้แต่เก็บซ่อนความระอาของค่านิยมในภพนี้ไว้ภายใต้ใบหน้าเนียนที่

เรยีบเฉย

“มนัเป็นหน้าที่ของบ่าวอยู่แล้วเจ้าค่ะ คณุหนอูย่ารูส้กึผดิไปเลย” หมนิฮวา

ที่คกุเข่าอยูท่ี่พื้นข้างเตยีงละล�่าละลกัพดูทนัทด้ีวยท่าทางร้อนใจ ท�าให้เธอยิ่งเอน็ดู

มากขึ้นไปใหญ่

หลนิฟางย่อตวัลงไปให้อยู่ในระดบัสายตาเดยีวกนั มอืเลก็ข้างขวาวางบน

แก้มอนันุ่มนิ่มของอกีฝ่าย ก่อนยื่นหน้าเข้าไปใกล้ แล้วโขกหน้าผากตวัเองลงบน

หน้าผากอีกฝ่ายแผ่วเบา ริมฝีปากอิ่มเอื้อนเอ่ยออกมาอย่างรู้สึกผิดเจือไว้ใน 

น�้าเสยีง “ข้าขอโทษจรงิๆ นะ” เมื่อกล่าวจบ มอืและร่างเลก็กล็ะออกไปจากสาวใช้ 

ท่ามกลางอาการลมืหายใจของหมนิฮวาที่รู้สกึหน้าแดงระเรื่ออย่างห้ามไม่อยู่ ใจ

เต้นตกึตกัอย่างไม่เคยเป็น 
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ท�าไมนางถงึรูส้กึว่าคณุหนขูองนางหล่อมากล่ะ นยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อนคูน่ั้น

เหมอืนมเีสน่ห์บางอย่างดงึดดูนางเข้าไป จนนางเผลอจ้องนายตวัเองอกีครั้งอย่าง

อดไม่อยู ่มอืบางกมุหน้าอกตวัเอง พยายามให้ใจสงบ กลิ่นหอมหวานของดอกไม้

จากกายคุณหนูยงัคงวนเวยีนอยู่ที่จมูกของนาง 

“ไปกนัเถอะ หมนิฮวา” เสยีงเรยีบของคุณหนูที่รกัเอ่ยขดัห้วงความคดิที่

ชกัจะเตลดิไปไกล 

“เจ้าค่ะ” หมินฮวารีบรับค�าในทันใด ก่อนลุกขึ้นเดินตามคุณหนูของตน

ออกไป

บรรยากาศกดดันของท่านแม่ทัพที่แผ่ออกมาจากร่างสูงใหญ่ที่นั่งอยู่ 

กลางห้อง ท�าเอาหลนิฟางที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามาแอบรู้สกึหวาดหวั่น กระนั้นดวง

หน้าหวานกลบันิ่งเฉยไม่แสดงความหวาดหวั่นออกมาแม้แต่น้อย ดวงตาสนี�้าตาล

อ่อนกวาดมองไปโดยรอบ ก่อนเลกิคิ้วอย่างประหลาดใจเมื่อพบพี่ชายทั้งสองอยู่

ในห้องนี้ด้วย ส่วนหมนิฮวา เธอสั่งให้รอนอกห้อง แค่ตอนงานเลี้ยงวนัเกดิท่านพ่อ

โดนรงัสกีดดนัไปนดิหน่อยยงัสั่นเสยีขนาดนั้น หากเข้ามาด้วยนี่คงเป็นลมล้มพบั

ไปแหง

“คนที่บุกรุกเข้ามาฆ่าตวัตายก่อนที่เราจะสอบปากค�า” เสยีงเยน็เยยีบเอ่ย

เริ่มบทสนทนา ดวงตาที่เต็มไปด้วยอ�านาจจับจ้องไปที่ร่างของบุตรีคนเล็กที่

อาจหาญก่อวรีกรรมที่ผู้ชายบางคนยงัไม่กล้าท�า

‘ชงิฆ่าตวัตายกไ็ม่แปลก หากเป็นเธอโดนจบัได้เช่นนี้กค็งชงิฆ่าตวัตายก่อน

โดนทรมานเค้นเอาค�าตอบแน่’ หลนิฟางคดิในใจ ดวงตากลมโตจ้องดวงตาเยน็

เฉยีบของผู้เป็นพ่อกลบัอย่างไม่หวั่นเกรง

“รู้หรอืไม่ว่าท�าไมลูกถงึมายนืตรงนี้” เสยีงเยน็เยยีบของแม่ทพัฮว่านถาม

ต่อ ยงัคงบรรยากาศกดดนัไม่เปลี่ยน

“ลูกท�าตัวไม่สมเป็นกุลสตรี หยิบมีดไปจ่อคอผู้บุกรุกทั้งที่มันเป็นหน้าที่

ของบุรุษ สกัดจุดให้พี่ฮุ่ยเหม่ยโดยไม่ได้ขออนุญาต ท�างานที่ต้องส่งให้ท่านอา

หย่งหมงิล่าช้าไป” หลนิฟางร่ายยาวพลางยกนิ้วนบัเรื่องที่เธอเพิ่งก่อ 
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“แต่ว่าท่านพ่อ ต่อให้ลูกย้อนเวลาไปได้ ลูกกจ็ะกระท�าเช่นเดมิ” หลนิฟาง

เลกิยกนิ้วนบัเรื่องที่ตนก่อและส่งยิ้มบางๆ ให้ผูเ้ป็นพ่อ ก่อนเอ่ยเสรมิด้วยน�้าเสยีง

มั่นคง “ลูกจะไม่ยอมสูญเสยีใครไปเดด็ขาด” นยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อนยงัคงจบัจ้อง

ดวงเนตรคู่คมกริบของท่านแม่ทัพฮว่านอย่างไม่หวั่นเกรงและไม่รู้สึกผิดในการ 

กระท�าของตนแม้แต่น้อย 

ฮว่านหยงชางมสีหีน้าล�าบากใจเลก็น้อย เมื่อไม่พบความรูส้กึผดิหรอืส�านกึ

ในตัวลูกสาวคนเล็ก ริมฝีปากได้รูปขยับเอ่ยตักเตือนบุตรสาวด้วยน�้าเสียงราบ

เรยีบ “ถ้าเจ้าเป็นบรุุษฟางฟาง พ่อจะไม่ลงัเลเลยที่จะชมเจ้า แต่เจ้าเป็นสตร.ี..สตรี

ต้อง...”

“ต้องเรยีบร้อยและอ่อนหวาน อย่าห้าวหาญเกนิบุรุษมากเกนิไป” หลนิ-

ฟางเอ่ยแทรกทันทีโดยไม่ต้องรอให้ท่านแม่ทัพฮว่านเอ่ยจบประโยค นัยน์ตา 

สนี�้าตาลอ่อนเฉกเช่นเดยีวกบัผู้เป็นพ่อฉายชดัถงึความเหนื่อยอ่อน 

เธอเหนื่อยกบัความคดิแคบๆ แบบนี้...และความคดิแคบๆ ที่ว่านี้มนัท�าให้

เธอหงุดหงดิ

“เจ้ากร็ู”้ ท่านแม่ทพัลดบรรยากาศกดดนัลง เมื่อรูว่้าลกูสาวคนเลก็กระท�า

ลงไปโดยรูต้วั แต่กระนั้นกอ็ดไม่ได้ที่จะเป็นห่วง ก่อนตดัสนิใจเอ่ยบางอย่างที่ท�าให้ 

บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอกีครั้ง “ดูเหมอืนพ่อคงต้องให้เจ้าเลกิเรยีนวรยุทธ์” 

รา่งเลก็ที่ได้ยนิขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจกบัการตดัสนิใจของผูเ้ปน็พอ่

ทนัท ี “เรื่องนี้มนัเกี่ยวกนัตรงไหน ท่านพ่อจะบอกว่าการที่ข้าปกป้องชวีติตวัเอง

จากผู้บุกรุกเป็นเรื่องที่ผดิ และท่านพ่อจะบอกว่าการที่ข้าสกดัจุดพี่ฮุ่ยเหม่ยเพื่อ

ไม่ให้พษิแพร่กระจายไปทั่วร่างเป็นเรื่องที่ผดิ” หลนิฟางย้อนถามด้วยอารมณ์เริ่ม

คุกรุ่น ดวงตากลมโตที่มักฉายแววเรียบเฉยบัดนี้เริ่มปรากฏถึงความไม่พอใจที่

ยากนกัจะแสดงออกมาให้เหน็ จนพี่ชายทั้งสองที่อยูด้่วยเริ่มรูส้กึถงึเพลงิอารมณ์

ที่อาจระเบดิขึ้นกลางห้อง

คนเป็นพ่อยิ้มเครยีด ใช่ เมื่อลูกสาวพูดออกมาแบบนี้ มนัไม่มคี�าว่าผดิ

เลยแม้แต่น้อย... 

“ผิดตรงที่เจ้าเป็นสตรี ฟางฟาง” คนเป็นพ่อพูดอย่างเหนื่อยใจ ดวงตา 
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สนี�้าตาลอ่อนสบลกึเข้าไปในดวงตาสเีดยีวกนัอกีคู่ราวกบัค้นหาอะไรบางอย่าง

ใช่...ถ้าจะผดิ เจ้ากผ็ดิแค่นั้น ฟางฟาง...ผดิที่เจ้าไม่ได้เป็นบรุษุ ไม่เช่นนั้น

พ่อคงไม่ลงัเลที่จะสรรเสรญิเจ้า

“ถ้าข้าเลอืกได้ ข้ากไ็ม่ได้อยากเกดิเป็นผู้หญงินกัหรอก เกดิมาต้องคอย

ปรนนบิตัคินอื่น” หลนิฟางพูดเสยีงเรยีบ แต่แววตาฉายชดัถงึความไม่พอใจ มอื

น้อยๆ นั้นก�าแน่น หวงัระบายเพลงิอารมณ์ที่อดัอั้นอยู่ภายในใจ 

“น้องเลก็” เพ่ยหยปีรามเมื่อเรื่องเริ่มเลยเถดิกว่าที่คาดคดิไว ้และอารมณ์

ของน้องสาวที่มกันิ่งเฉยกเ็ริ่มมโีทสะขึ้นมาแล้ว

“ลูกขอโทษที่เป็นสตรผีูเ้พยีบพร้อมให้พวกท่านไม่ได้ แต่ลกูคดิว่าสิ่งที่ลกู

ท�านั้นมันไม่ผิด ต้องขออภัยพวกท่านด้วยจริงๆ” หลินฟางเอ่ยลอดไรฟันและ

พยายามยบัยั้งโทสะที่แล่นไปทั่วร่าง แววตาที่เริ่มเดอืดดาลก�าลงัพยายามอย่างยิ่ง

ที่จะเกบ็ซ่อนอารมณ์ที่คุกรุ่น

“ลูกเชื่อว่าก่อนที่ท่านพ่อจะพูดออกมาได้ไตร่ตรองดีแล้ว หากท่านพ่อ

ตดัสนิใจเช่นนั้น ลูกคงได้แต่ยอมท�าตาม” ค�าพูดที่ท�าเอาคนเป็นพ่อรู้สกึหน้าชา 

ยิ่งเหน็ประกายความผดิหวงัที่ฉายชดัอยู่ในดวงตาคูส่วยนั้นยิ่งท�าใหค้นมองรูส้กึ

ผดิ “เช่นนั้นลูกจะเลกิเรยีนวรยุทธ์ตามค�าสั่งและประสงค์ของท่านพ่อ ลูกขอตวั” 

ร่างเลก็ย่อกายท�าความเคารพ ก่อนเดนิออกไปจากห้องโดยไม่คดิหนัหลงักลบัมา

มองบุคคลที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลงัแม้แต่น้อย

“น้องเลก็” เพ่ยหยเีอ่ยเรยีกน้องสาวด้วยความเป็นห่วง ใจกห็มายจะตาม

ร่างเลก็ไป แต่หลี่จวนิกลบัห้ามไว้

“ตอนนี้น้องเล็กก�าลังหงุดหงิด คุยกันไม่รู้เรื่องหรอก” หลี่จวินบอกกับ 

เพ่ยหยเีรยีบๆ และหนัมาทางพ่อตน ดวงตาคู่คมนั้นนิ่งเฉย “ท่านพ่อ ข้าเข้าใจดี

ว่าที่ท่านให้น้องเลก็เลกิเรยีนวรยุทธ์เพราะกลวัว่านางจะท�าเรื่องเสี่ยงอนัตรายอกี 

และข้าเชื่อว่าน้องกเ็ข้าใจข้อนี้ด ีนางเป็นเดก็ฉลาด จงึได้ยอมรบัข้อตกลงโดยไม่

โต้แย้งอะไรออกมา” หลี่จวนิเอ่ยกบัผู้เป็นพ่อที่ดูเหนื่อยล้าอย่างเหน็ได้ชดั

“พวกเจ้ากไ็ปพกัเถอะ เดี๋ยวพ่อให้คนไปจดัการต่อ” เสยีงทุม้ที่เตม็ไปด้วย

ความเหนื่อยอ่อนบอกลูกชายที่ยงัคงอยู่ในห้อง
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ทั้งสองจงึท�าความเคารพลาและจากไป ทิ้งใหผู้เ้ปน็พอ่จมอยูก่บัความคดิ

ของตวัเองเพยีงล�าพงั



ห้า
ชีวิตตัวเอง...ขอตัวเองลิขิต

เสยีงปีกนกที่ตกีบัอากาศดงัขึ้นท่ามกลางเสยีงเสยีดสขีองใบไม้นานาพนัธุ์ 

ส่งผลให้ร่างเล็กที่นอนเหยียดกายบนต้นไม้ใหญ่ยื่นแขนซ้ายออกมาตามความ

เคยชิน ท่อนแขนเรียวเล็กนั้นกดต�่าลงมาเล็กน้อยตามน�้าหนักของเหยี่ยวป่าที่ 

ก�าลงัหุบปีกบนท่อนแขนเลก็ กรงเลบ็ยดึแขนนั้นไว้เพื่อหวงัเป็นหลกัยดึ ดวงตา

ที่มกัแขง็กร้าวของนกัล่าบดันี้ใสแป๋วไม่ต่างกบัลกูสนุขัยามมองเจ้านายของตน ซึ่ง

นั่งชนัเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วพาดแขนซ้ายกบัเข่าข้างนั้นเพื่อช่วยรองรบัน�้าหนกัของ

เหยี่ยว

“ไง...เจ้าหายไปนานมากจนข้านกึว่าโดนจบักนิไปเสยีแล้ว” หลนิฟางเอ่ย

แซวเหยี่ยวป่าที่ตวัเองเคยช่วยชวีติอย่างอารมณ์ด ีมนัส่งเสยีงร้องอย่างไม่พอใจ

ทนัทรีาวกบัเข้าใจสิ่งที่เธอพูด มอืบางลบูเหยี่ยวตวันั้นแผ่วเบาอย่างรกัใคร่ เหยี่ยว

ป่าจงึพยายามเอาหวัเลก็ซุกไซ้กบัมอืเธออย่างออดอ้อน

ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนที่เคยจับจ้องเหยี่ยวป่าบัดนี้ไพล่นึกไปถึงครั้งแรกที่

เธอนั่งบนกิ่งไม้นี้ เธอจ�าได้เพยีงยามนั้นมเีสยีงกรดีร้องจากเบื้องล่างตามด้วยเสยีง

ล้มตงึราวกบัของหนกักระแทกพื้น เธอจงึเบอืนสายตาไปมองเบื้องล่าง แล้วพบ

ว่าทั้งพี่เลี้ยงประจ�ากายและท่านแม่ของตนเป็นลมล้มพบัลงไปกองกบัพื้น ร้อนถงึ

เธอที่ต้องลงมาดูอาการให้ เมื่อท่านแม่ฟื้นกเ็อาแต่กล่าวต�าหนเิธอว่าท�าตวัไม่สม

เป็นกุลสตรี เหตุใดถึงขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้เช่นนั้น เธอจึงตอบออกไปอย่าง

สุภาพว่า เธอต้องการความสงบ และกับอีแค่การนอนบนต้นไม้มันน่ากลัวตรง
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ไหนกนัหรอื

ท่านแม่ที่ได้ยนิค�าตอบเช่นนั้นกเ็ป็นลมไปอกีรอบ จนเธอกมุขมบักบัอาการ

โลหติจางของผู้เป็นแม่ หลงัจากนั้นเธอกย็งัคงนั่งๆ นอนๆ อยู่บนต้นไม้เช่นเดมิ 

ไม่ว่าท่านแม่จะดุ จะขู่อย่างไร เธอกท็�าหูทวนลมเสยี จนกระทั่งท่านพ่อเดนิมา

ต�าหนเิธอถงึต้นไม้ เธอกเ็อ่ยเพยีงว่า “หากท่านไม่ให้ข้าเรยีนวรยุทธ์ อย่างน้อย

ท่านกค็วรให้ข้าได้มทีี่สงบใจดีๆ  สกัที่บ้าง”

ท่านพ่อที่รู้สึกผิดกับเธอในเรื่องนั้นอยู่แล้วจึงแสร้งปิดตาข้างหนึ่งไม่รับรู้

การกระท�าของเธอแทน และไม่พูดถงึเรื่องนี้อกีเลย อย่างที่รู้ดวี่าต่อให้พูดไปเธอ

กค็งไม่ฟังอยู่ด ีจงึปลงเสยีจะดกีว่า

และถ้าถามเธอว่าเธอโกรธท่านพ่อคนปัจจุบนัไหม เธอตอบได้เลยว่า ‘ไม่’ 

แม้จะรูส้กึหงดุหงดิ แต่รู้ดว่ีาท่านท�าไปเพราะเป็นห่วงเธอ และค่านยิมของที่ที่เธอ

จากมากบัที่นี่มนัต่างกนัสามร้อยหกสบิองศา 

แต่เธอไม่ชอบค่านยิมของภพนี้จรงิๆ ให้ตายส.ิ.. 

หลนิฟางปล่อยความคดิของตวัเองให้โลดแล่นไปเรื่อยเปื่อย มอืเลก็กย็งั

คงท�าหน้าที่เล่นกบัเหยี่ยวป่าตวันั้นต่อไป จนกระทั่งเสยีงเสยีงหนึ่งได้เรยีกความ

คดิของเธอให้กลบัมาสู่ปัจจุบนั

“เจ้าขึ้นไปท�าอะไรอยู่บนนั้น” ร่างสูงเจ้าของเครื่องหน้าคมที่ดูหล่อเข้มขึ้น

กว่าเก่าตามเวลาที่เข้าสู่วัยหนุ่มเอ่ยถามร่างเล็กที่นอนเหยียดกายบนต้นไม้อย่าง

ไม่กลวัตกลงมาตาย

“ท่าน” หลนิฟางส่งเสยีงเรยีกร่างสูงที่อยู่เบื้องล่าง ก่อนกระโดดลงมาจาก

กิ่งไม้ใหญ่ที่ตนเคยนอนเหยียดกาย ร่างเล็กย่อเข่ารับแรงกระแทกเล็กน้อย 

เส้นผมสนี�้าตาลทอประกายแดงปลวิไสวตามแรงลม แล้วยดืกายขึ้น ดวงตากลม

โตสบมองนยัน์ตาสมีรกตอย่างสนใจ 

ไม่ว่าจะมองสกักี่ครั้งดวงตาคู่นั้นกน็่าสนใจไม่เปลี่ยน

เสวี่ยหยางมองการกระท�าของเด็กน้อยด้วยความตกใจ ดวงเนตรคู่คม

มองไปยงัเหยี่ยวป่าตวัเดมิที่บนิมาเกาะบนบ่าซ้ายของร่างเลก็ยิ่งทวคีวามประหลาด

ใจมากขึ้นไปอกี
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เมื่อเห็นร่างสูงเงียบไป หลินฟางจึงเป็นฝ่ายถามเสียแทน “ท่านมีอะไร 

รเึปล่า” ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนยงัคงจ้องนยัน์เนตรที่สวยดุจอญัมณนี�้างาม

‘สงสยัเขาคงตกใจที่เธอกระโดดลงมากระมงั’ หลนิฟางกล่าวสรุปในใจ

“เจ้าขึ้นไปท�าอะไรบนนั้น มนัอนัตรายนะ” เสวี่ยหยางที่ตั้งสตไิด้จงึกล่าว

เตือนเด็กน้อยทันที ดวงตาสีประหลาดกวาดมองส�ารวจหาบาดแผลจากร่างเล็ก 

ที่ดูจะไม่สะทกสะท้านกับการกระท�าอันโลดโผนของตัวเอง ทว่าก็ไม่มีร่องรอย

บาดแผลสกันดิ

“ดูพระอาทติย์ตก” ร่างเลก็ตอบเสยีงเรยีบ นยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อนมองตรง

เข้ามาในดวงตาสมีรกตที่คมกรบิอย่างที่ไม่มสีตรใีดกล้าท�า 

โดยส่วนใหญ่สตรีมักจะหลบเลี่ยงการสบตาโดยตรงกับบุรุษ ซึ่งเป็น

ธรรมเนยีมที่บางทเีขากค็ดิว่ามนัสมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้ว เพราะมนัท�าให้บุรุษ

เช่นเขารู้สึกว่าสตรีผู้นั้นไม่ต้องการสนทนาหรือไม่ใส่ใจการสนทนา...ซึ่งเด็กน้อย

ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะไม่สนใจธรรมเนียมที่ว่านั้นเลยแม้แต่น้อย ยังคงเผชิญ

สายตาของเขาอย่างตรงไปตรงมา

“พระอาทิตย์ตก?” ร่างสูงทวนค�าอย่างงุนงง นางขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อดู 

พระอาทติย์ตกน่ะหรอื มองจากบนพื้นดนิไม่ได้หรอือย่างไรกนั

“มนัสวยมใิช่หรอื ยามสนธยา...สายลมเยน็ๆ ปะทะใบหน้าเหมอืนจะพา

เรื่องวุ่นวายที่มีอยู่ในใจให้พัดผ่านไป” ร่างเล็กตอบด้วยรอยยิ้มลึกลับบริเวณ 

มุมปาก แววตาอ่อนลงเลก็น้อยยามสมัผสัได้ถงึสายลมที่พดัผ่านใบหน้าเนยีน

ค�าตอบที่แลดเูกนิวยัท�าให้เสวี่ยหยางมองร่างเลก็ตรงหน้าอย่างประหลาด

ใจ ดวงตาสีมรกตจับจ้องที่ดวงตากลมโตของเด็กน้อยราวกับต้องการอ่านสิ่งที่

ซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้น หารู้ไม่ว่าการกระท�านั้นตัวเองกลับเป็นฝ่ายให้เด็กน้อย 

ค้นเจออะไรบางอย่างในตวัตน

“หากท่านว่างจะลองดบู้างกไ็ม่เสยีหาย บางทจีติใจที่สงบอาจท�าให้ท่านพบ

สิ่งที่ท่านเฝ้าตามหา” ร่างเลก็ตอบด้วยรอยยิ้มบางๆ แต่ให้ความรู้สกึลกึลบับาง

อย่างแก่คนมอง ราวกบัคนที่เขาสนทนาด้วยมใิช่เดก็น้อย แต่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง 

อัญมณีน�้างามสบดวงตาคู่นั้นของร่างเล็กอย่างสงสัยว่านางรู้ได้อย่างไรกันว่าเขา
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ก�าลงัคดิเช่นไรอยู่ 

เธอก็พอจะรู้นะว่าเขามีธรรมเนียมที่ห้ามสตรีมองตาบุรุษซึ่งไม่ใช่สามี

ตนเอง ตวัเธอกโ็ดนท่านแม่ดุเรื่องนี้บ่อยๆ เช่นกนั กระนั้นเธอกลบัคดิว่ามนัไร้

สาระและไม่คดิจะท�าตาม เธอรู้สกึว่าการกระท�าเช่นนั้นถอืวา่เปน็การไม่ใหเ้กยีรติ

คู่สนทนาเสยีมากกว่า 

เหอะ อยากรู้ชะมดัว่าใครคดิธรรมเนยีมบ้าๆ นี้ขึ้นมา

“เจ้ารู้หรอืว่าข้าตามหาสิ่งใดอยู่” เสวี่ยหยางถามด้วยเสยีงทุ้มเรยีบนิ่ง 

“ข้าไม่อาจทราบได้ แม้สหีน้าของท่านจะไม่แสดงสิ่งใดออกมากต็าม แต่

การจะปกปิดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในดวงตาคงท�าได้ยากมากกว่าที่ท่านคิดไว้กระมัง”  

หลนิฟางตอบด้วยรอยยิ้มบางๆ เช่นเดมิ

เสวี่ยหยางยกยิ้มให้เดก็น้อยที่สหายตนชอบบ่นนกัหนาว่าทั้งโตเกนิวยัและ

ท�าตวัไม่สมหญงิ มาวนันี้เขาได้ประสบพบเจอด้วยตวัเอง ถงึกบันกึประหลาดใจ

ไปหลายครั้งเลยทเีดยีว “เจ้านี่น่าประหลาดใจเสยีจรงิ” 

ร่างเล็กเพียงยิ้มรับค�ากล่าวนั้น ก่อนเอ่ยขอตัวไปให้อาหารเหยี่ยวที่เริ่ม 

ส่งเสยีงประท้วงผู้เป็นนาย

ร่างสูงมองตามร่างเลก็จนลบัสายตา รอยยิ้มประหลาดปรากฏบนใบหน้า

ที่มกัเรยีบนิ่งเยน็ชา นยัน์เนตรสมีรกตสั่นระรกิเลก็น้อยราวกบัเจอสิ่งที่ถูกใจ

‘ฮว่านหลินฟางอย่างนั้นหรือ ข้าจะจดจ�าเจ้าไว้ว่าเจ้าเป็นคนแรกที่กล้า

สบตากบัข้าอย่างตรงไปตรงมา’

ฤดกูาลผนัเปลี่ยน เวลาย่อมผนัเปลี่ยนตาม จากวนันั้นเวลาได้ผ่านไป 

ห้าปี เด็กหญิงตัวน้อยในวันวานบัดนี้เติบใหญ่กลายเป็นโฉมงามวัยแรกแย้ม 

เค้าโครงหน้ายังคงงดงามไม่ต่างไปจากวันวานเท่าไรนัก เรือนผมสีน�้าตาลทอ

ประกายแดงบดันี้ยาวถงึสะโพก เจ้าตวัเพยีงรวบมนัไว้ลวกๆ ตามประสาคนที่ไม่

ค่อยสนใจเรื่องการแต่งกายมากนัก ผิวสีขาวอมชมพูเนียนละเอียดน่าสัมผัส 

ใบหน้ารปูไข่รบักบัองคาพยพบนใบหน้า คิ้วสนี�้าตาลเหมอืนสเีส้นผมนั้นเรยีวสวย 

ดวงตากลมโตสีน�้าตาลอ่อนไม่ได้มีความสดใสอย่างที่เด็กสาววัยแรกแย้มควรม ี
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ดวงตาคูน่ั้นฉายเพยีงความเรยีบเฉยปะปนไปกบัความลกึลบัตามนสิยัของเจ้าตวั 

จมกูโด่งรั้น พวงแก้มใสแดงระเรื่ออย่างคนสขุภาพด ีรมิฝีปากอิ่มสชีาดเรยีบสนทิ

ร่างบอบบางของโฉมงามบัดนี้ก�าลังเหยียดกายรับลมอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ 

นยัน์ตาคู่งามจดจ้องไปที่หนงัสอืในมอืโดยไม่คดิสนใจสิ่งรอบกาย

“คณุหนเูจ้าคะ ฮหูยนิเรยีกพบเจ้าค่ะ” เสยีงใสของหมนิฮวาดงัขึ้นจากเบื้อง

ล่าง เรยีกให้ดวงตาคู่สวยเบอืนไปจบัจ้องร่างเลก็นั้นเลก็น้อย

‘คงไม่ใช่เรื่องเลอืกคู่อกีนะ’ หลนิฟางถอนหายใจ รู้สกึเหนื่อยใจกบัสิ่งที่

เกดิขึ้นกบัเธอ

นบัตั้งแต่วนัที่อายคุรบสบิห้าเรื่อยมา เธอไม่เข้าใจว่าท่านแม่ในภพนี้จะรบี

ให้หาคู่กนัไปท�าไมกไ็ม่รู้ เมื่อภพก่อนเธออายุยี่สบิเอด็แล้วยงัไม่มใีครเลย

นี่อะไร สบิสี่สบิห้าให้รบีหาผู้ชายแล้ว... 

เจรญิแท้...

“คงไม่ใช่เรื่องดูตวัอกีนะ” หลนิฟางเอ่ยดกัอย่างรู้สกึเบื่อหน่าย 

เรื่องดูตัวนี้ท่านแม่ผู้แสนอ่อนหวานของเธอจัดหามาให้ไม่หยุดหย่อน 

ราวกบักลวัว่าเธอจะเป็นโสดตายตามล�าพงัอย่างไรอย่างนั้น และด้วยความที่เธอ

เป็นบุตรสาวที่ด.ี..เธอเลยชิ่งหายตลอด

“คือมีงานเลี้ยงที่ตระกูลท่านอ๋องน่ะเจ้าค่ะ ทางนั้นส่งจดหมายเชิญทั้ง

ครอบครวัของคุณหนูให้ไปร่วมงานด้วยนะเจ้าคะ” หมนิฮวาตอบคุณหนูของตน

ที่นั่งเอื่อยเฉื่อยอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ ไม่ว่านางจะมองกี่ครั้งกน็ึกหวาดเสยีวอยู่ในใจ

ว่าคุณหนูจะร่วงตกลงมาหรอืไม่

“งานเลี้ยง? ดูตัวอีกแล้วมากกว่ากระมัง” หลินฟางเอ่ยด้วยเสียงกลั้ว

หวัเราะ ท�าไมเธอจะเดาจุดประสงค์เรื่องนี้ไม่ออกกนั

“คุณหนูรีบไปแต่งตัวเถอะเจ้าค่ะ เดี๋ยวฮูหยินจะต�าหนิท่านได้นะเจ้าคะ” 

หมนิฮวาเอ่ยอย่างร้อนรน

“ข้าไม่ไป” โฉมงามตอบกลบัโดยไม่ต้องคดิ ดวงเนตรกลมโตเบอืนกลบั

มาสนใจหนงัสอืในมอืต่อ

“แต่ว่าคุณหนู ท่านต้องไปนะเจ้าคะ ถ้าไม่ไปท่านอาจจะโดนท่านแม่ทพัตี
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เอาได้นะเจ้าคะ” หมนิฮวาพยายามคะยั้นคะยอคุณหนูของตน

“อมื เช่นนั้นเดี๋ยวข้าไปให้ท่านพ่อตเีลยแล้วกนั” หลนิฟางตอบและไม่สนใจ

ค�าขู่ของพี่เลี้ยงเลยสกันดิ

“แต่ว่าถ้าไม่ไปจะเป็นการเสียมารยาทต่อท่านอ๋องนะเจ้าคะ” หมินฮวา

พยายามงัดทุกอย่างที่มีมาต่อรองกับร่างที่ก�าลังนอนอ่านหนังสืออย่างสบาย

อารมณ์

“ข้าเคยสนใจเรื่องพรรค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่” เสียงเรียบนิ่งเอ่ย พร้อมนิ้ว

เรยีวที่พลกิหน้ากระดาษ ท�าเอาสาวใช้อย่างหมนิฮวารูส้กึอยากจะร้องไห้เสยีให้ได้

“แต่ว่าคุณหนู ท่านแม่ของคุณหนูล่ะเจ้าคะ” หมินฮวาเอ่ยด้วยน�้าตา 

คลอเบ้า หลนิฟางเหลอืบมองร่างเลก็นั้นเลก็น้อยก่อนถอนหายใจ

ให้ตายเถอะ! เธอแพ้น�้าตาผู้หญงิ

“เช่นนั้นข้าจะไปคุยกบัท่านแม่เอง เจ้าไปรอข้าอยู่ที่เรอืนเถอะ” หลนิฟาง

เอ่ยตดับทอยา่งช่วยไม่ได้ มอืบางปิดหนงัสอืในมอืก่อนกระโดดลงมายงัพื้น แลว้

เดนิไปตบบ่าของสาวใช้เลก็น้อยราวกบัให้ก�าลงัใจ ส่วนตวัเองกม็ุ่งหน้าไปหานาย

หญงิของจวนแห่งนี้อย่างเอื่อยเฉื่อย

ร่างนายหญิงของจวนก�าลังเลือกพับผ้าส�าหรับตัดชุดให้บรรดาลูกสาว 

ของตน ก่อนที่ดวงตาสดี�ากลมโตคู่งามจะเหลอืบไปเหน็บุตรคีนเลก็ที่เดนิเข้ามา

ในห้อง

“ฟางฟาง เจ้ามาพอดี เจ้าชอบพับผ้าผืนไหนเป็นพิเศษหรือไม่” ฮว่าน 

ฮูหยนิเอ่ยด้วยความยนิดี

“ท่านแม่ ข้ามาพบท่านที่นี่เพราะมเีรื่องส�าคญัอยากคุยกบัท่าน” หลนิฟาง

เอ่ยเสียงเรียบ ส่วนคนเป็นแม่ที่ก�าลังสาละวนอยู่กับการเลือกพับผ้าก็พยักหน้า

รบัเชงิก�าลงัรอฟังสิ่งที่ลูกสาวตวัน้อยจะพูด

“เป็นการส่วนตวั” หลนิฟางเอ่ยเสรมิขึ้นมาอกีหนึ่งประโยค ท�าให้ผูเ้ป็นแม่

เลกิคิ้วเรยีวขึ้นมาเลก็น้อยก่อนโบกมอืไล่สาวใช้ให้ออกไปจากห้อง

“หากเจ้าจะมาปฏิเสธงานเลี้ยงเย็นนี้ แม่คงไม่อนุญาตหรอกนะ” ฮว่าน 
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ฮูหยนิเอ่ยดกัคอลูกสาวทนัท ีเมื่อเดาเจตนาของลูกสาวคนนี้ได้

หลนิฟางอมยิ้มให้ผูเ้ป็นแม่ที่ดจูะหวาดกลวัว่าเธอจะหาเรื่องไม่ไปงานเลี้ยง

อกีครั้ง

“ข้าทราบนะว่าท่านแม่พยายามคดิจะท�าอะไร” หลนิฟางเปิดประเดน็ด้วย

น�้าเสยีงเรื่อยเฉื่อยราวกบัตนก�าลงัพูดสิ่งที่ไม่สลกัส�าคญัแต่อย่างใด

“หากเจ้าทราบ กค็วรท�าตวัเป็นเดก็ดเีชื่อฟังแม่” ฮว่านฮหูยนิเอ่ยกบัลกูสาว

ที่เดนิมาลูบผ้าที่นางจบัอยู่แผ่วเบา

“ท่านแม่ ค�าว่า ‘เดก็ด’ี คอือะไรอย่างนั้นหรอื” ร่างเลก็ย้อนถามผู้เป็นแม่ 

ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนเตม็ไปด้วยความรกัสนุกบางอย่างที่เพยีรซ่อนไว้

ฮว่านฮูหยนิรู้สกึประหลาดใจกบัค�าถาม แต่รมิฝีปากสกีุหลาบยงัคงตอบ

ลูกสาว “คือคนที่เชื่อฟังบิดามารดา กตัญญูรู ้คุณ ด�ารงตนอยู่ในครรลอง- 

คลองธรรม...”

“และหากค�าของบิดามารดานั้นต้องแลกกบัอสิรภาพของตนเอง ท่านคดิ

ว่าเด็กดีคนนั้นควรท�าเช่นไร” ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนทอประกายเมื่อเห็นผู้เป็นแม่

เริ่มเข้าใจความนยัที่ตนต้องการพยายามจะสื่อแล้ว

“อย่างไรเสียเจ้าก็ควรกตัญญูต่อบิดามารดา” ฮว่านฮูหยินเอ่ยเสียงดุขึ้น

มาเลก็น้อย เมื่อลูกสาวตวัดเีริ่มเล่นแง่บางอย่างกบันางเสยีแล้ว

หลนิฟางลอบยิ้มอย่างนกึสนกุกบัการยั่วยโุทสะของสาวงามที่ได้ผลดงัคาด 

ปากเลก็กเ็อื้อนเอ่ยออกมาอกีหนึ่งประโยค “ท่านแม่ หากการเป็นเดก็ดมีนัหมาย

ถงึการเสยีสละตวัตนของลูก ลูกขอยอมเป็นลูกอกตญัญูในสายตาของพวกท่าน

เสยีจะดกีว่า”

หลินฟางชิงพูดตัดบทก่อนที่ผู้เป็นแม่ซึ่งก�าลังตกใจกับค�าพูดของเธอจะ

เอ่ยออกมา 

“ท่านแม่ ข้าเข้าใจและขอบคุณในความหวงัดขีองท่าน แต่ชวีติของคนคน

หนึ่งจะต้องมาผูกตดิกบัคนที่ไม่เคยเหน็หน้าค่าตามาก่อน ไม่ทราบว่าเขาเป็นคน

อย่างไร และต้องอยู่ร่วมกบัเขา แบ่งเขากบัผู้หญงิอื่น เหมอืนที่ผู้หญงิทั่วไปใน

สงัคมกระท�า ข้าไม่เหน็ความสุขในชวีติแบบนี้แม้แต่น้อย...” หลนิฟางพูดพร้อม
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รอยยิ้มบางๆ เสยีงนั้นหนกัแน่นมั่นคงในสิ่งที่ตนก�าลงัพูด

“ท่านแม่ ข้าเข้าใจว่าท่านอาจคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านในการหาคู่ให้

ลูกสาว แต่ว่าคนที่ต้องรับผลของการตัดสินใจนั้นหรือต้องถูกการตัดสินใจนั้น

จองจ�าไปตลอดชวีติที่เหลอือยู่คอืคนที่เป็นลกูสาวนะเจ้าคะ ทา่นแม่อาจคดิวา่เขา

เป็นคนด ีเพยีบพร้อมและดูแลบุตรสาวของท่านได้ แต่ลบัหลงัจากท่านเล่า เขา

อาจไม่ใช่คนอย่างที่ท่านคิดก็เป็นได้...” ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนสบมองดวงตาของ 

ผู้เป็นแม่เพื่อหวงัให้อกีฝ่ายเข้าใจตน

“หากข้าต้องทุกข์ระทมละก็ ข้าขอทุกข์จากสิ่งที่ตัวเองเป็นผู้เลือกเสีย 

ดกีว่าทุกข์เพราะสิ่งที่คนอื่นเลอืกให้นะเจ้าคะ เพราะอย่างน้อยข้าเป็นคนเลอืกเอง 

เป็นคนไตร่ตรองเอง ในเมื่อข้าได้ไตร่ตรองแล้ว ยังเลือกเส้นทางที่ผิด ข้าย่อม

ต้องยอมรบัผลของการเลอืกเช่นนั้นได้...” หลนิฟางสดูลมหายใจเลก็น้อยแล้วเอ่ย

ต่อ “เพราะชวีตินี้เป็นของข้า คนที่จะอยู่กบัข้าไปจนวนัตายกม็เีพยีงตวัข้าเท่านั้น 

ขอท่านแม่โปรดเมตตาลูกสาวที่ไม่ได้เรื่องคนนี้ด้วย อย่างไรเสีย ได้โปรดอย่า

ท�าลายชวีติคนคนหนึ่งให้ตายทั้งเป็นเลยนะเจ้าคะ ขอท่านแม่ช่วยเข้าใจลกูสาวคน

นี้ด้วย” ร่างเลก็ทรุดตวัลงไปคุกเข่ากบัพื้นต่อหน้าแม่อย่างร้องขอความเมตตา

“ฟางฟาง เจ้าลุกก่อนเถอะ” คนเป็นแม่บอกให้ลูกสาวที่นั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้น

ลุกขึ้น 

ไม่มีลูกคนใดท�าแบบนี้กับนางมาก่อน นางจึงไม่ทราบว่าควรท�าเช่นไรด ี 

ฮว่านฮูหยนิคดิอย่างยุ่งยากใจ นางเข้าใจสิ่งที่ลูกสาวต้องการจะสื่อ และตวันาง

เองกห็ลงลมืเรื่องนี้ไปเช่นกนั

บางทีนกน้อยตัวนี้คงกล้าแกร่งกว่าบรรดาพี่สาวจึงกล้าเอาความจริงมา

เถียงกับนางเช่นนี้...อาจถึงเวลาแล้วที่นกน้อยต้องเลือกเส้นทางการบินของ 

ตวัเอง...

“ฟางฟางฟังแม่นะลูก เจ้าถงึวยัออกเรอืนแล้วนะลูก เจ้าจะคดิแบบเดก็ๆ 

ไม่ได้อกีแล้ว” ฮว่านฮูหยนิเอ่ยเตอืนบุตรดี้วยแววตาที่เตม็ไปด้วยความเป็นห่วง

“ท่านแม่ ของแบบนี้เมื่อถึงเวลามันจะมาก็มาเอง ของของเราย่อมเป็น 

ของของเราอยูว่นัยงัค�่า หากไม่ใช่ของของเราท�าเช่นไรกไ็ม่มทีางเป็นของของเรา...
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อีกอย่าง ข้าเพิ่งอายุสิบห้า ชีวิตยังอีกยาวไกล ข้าขอท�าอะไรตามใจตัวเองและ

ดื่มด�่ากับอิสรภาพของตัวเองก่อนจะดีกว่า” หลินฟางแย้มยิ้มให้แม่ตนอย่าง 

อ่อนโยน พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะใช้ไม้อ่อนกบัแม่ หากไม่ใช่คนในครอบครวั 

เธอคงไม่สนใจความรู้สกึอกีฝ่ายขนาดนี้แน่

“หากเจ้ายืนกรานเสียขนาดนั้น จะหาว่าแม่ไม่ช่วยเจ้าไม่ได้นะ” ฮว่าน 

ฮูหยนิเอ่ยอย่างรู้ดวี่าบุตรสาวของตนดื้อเงยีบขนาดไหน 

“เจ้าค่ะ” หลนิฟางตอบรบัด้วยรอยยิ้มสดใสที่ผู้เป็นแม่ไม่เคยได้เหน็ จน

สุดท้ายได้แต่โอนอ่อนตามลูกสาวผู้ที่ไม่เคยร้องขออะไรจากนางเลยสกัครั้ง

ฮว่านฮูหยนิถอนหายใจก่อนเอ่ย “ตามใจเจ้าเถอะ” กล่าวเพยีงเท่านั้นร่าง

งามก็เบือนร่างหนี หลินฟางเพียงท�าความเคารพอย่างงดงามเชิงขอบคุณจากใจ

และเดนิออกจากห้องไป โดยไม่รู้เลยว่าบทสนทนาทั้งหมดนั้นมใีครอกีคนที่ซ่อน

ตวัอยู่เบื้องหลงัผนงัห้องรบัฟังอยู่...

ดวงตาสีมรกตวาววับขึ้นมาในความมืดเมื่อได้ยินบทสนทนาทั้งหมดโดย

บงัเอญิ หลงัจากที่เขาหารอืเรื่องแผนการรบกบัท่านแม่ทพัฮว่านผูเ้ป็นอาจารย์เสรจ็

ก็เดินผ่านมาตามเส้นทางนี้ หูดันไปได้ยินเสียงหวานที่เอ่ยกับนายหญิงของจวน

จงึหยดุฟังด้วยความสนใจ และอย่างที่คาด นางทั้งแตกต่างและน่าสนใจไม่เปลี่ยน

‘ฮว่านหลินฟางเจ้าจะท�าให้ข้าสนใจในตัวเจ้าไปจนถึงเมื่อไหร่กัน’ ร่างสูง

กล่าวกบัตวัเองในใจด้วยรอยยิ้ม ก่อนหนัหลงัเดนิกลบัไปในเส้นทางที่ตนจากมา

งานเลี้ยงส่งตวัพระสนมจดัขึ้นที่จวนแม่ทพั ก่อนส่งตวัฮว่านเฟยเข้าวงั

ไปเป็นพระสนมของฮ่องเต้ 

หลินฟางมองสีหน้าแย้มยิ้มของผู้คนรอบกายอย่างไม่เข้าใจนัก ไม่ว่าจะ 

ฮว่านเฟย พี่สาวของเธอที่จะดใีจไปท�าไมที่ต้องไปร่วมใช้ผู้ชายกบัคนอื่น ถงึแม้

ผู้ชายคนนั้นจะเป็นเจ้าแผ่นดินก็เถอะ หรือท่านพ่อท่านแม่ที่ยิ้มหน้าชื่นตาบาน 

ส่วนคนรอบกายต่างยิ้มอย่างประจบพระสนมคนใหม่ หลินฟางยกเหล้าขึ้นจิบ

ขณะเฝ้ามองผู้คนมากมายจากนอกงาน 

ในสวนที่เงียบสงบมีเพียงเธอที่นั่งจิบเหล้าชมจันทร์ ในงานเลี้ยงที่คน
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มากมายขนาดนี้แค่เธอหยบิเหล้าออกมานั่งจบิสกัขวดกค็งไม่มใีครรู้อยู่ด ี

อ่า...เหมือนเธอเห็นภาพซ้อนทับของงานเลี้ยงที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเธอใน

อดตีอกีภพหนึ่ง มนัช่างเหมอืนกนัมากจรงิๆ หลนิฟางเอามอือกีข้างนวดขมบัตน

เลก็น้อยหวงัลบภาพในอดตีออกไป

“เจ้ามานั่งท�าอะไรที่นี่คนเดยีว” เสยีงทุม้เอ่ยถาม และเพราะเสยีงนั้นท�าให้

ภาพความทรงจ�าที่เคยรบกวนห้วงความคดิเลอืนหายไป 

ร่างเล็กหันไปมองผู้มาใหม่ เมื่อเห็นว่าเป็นใคร เจ้าตัวจึงตอบพร้อม 

รอยยิ้มบางๆ ให้แก่ร่างสูงที่เดนิมายนืข้างๆ เธอโดยเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม 

“จบิเหล้าชมจนัทร์”

“คราวก่อนเจ้านั่งชมพระอาทติย์ตก คราวนี้ชมจนัทร์หรอื” ร่างสงูเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงเหมอืนจะหยอกล้อเธอ

“มันคนละบรรยากาศ” ร่างเล็กตอบอย่างไม่ใส่ใจนัก ส่วนมือก็ยกจอก

เหล้าขึ้นจบิอย่างสบายอารมณ์ 

ร่างสูงขมวดคิ้วเมื่อเห็นเธอดื่ม ริมฝีปากบางเอ่ยถามเธอด้วยความ

ประหลาดใจ “เจ้าดื่มด้วยหรอื” คุณหนูตระกูลใหญ่อายุสบิห้าดื่มเหล้า? เขาไม่

เคยพบเหน็มาก่อน

ไม่ส.ิ..ไม่มทีางที่คุณหนูคนไหนจะท�าแบบนี้ หากดื่มกม็กัจะออกเรอืนกนั

แล้ว ไม่เช่นนั้นกว็ยัยี่สบิขึ้นไป และมกัแอบๆ ดื่มกนัเสยีมากกว่าเพราะมนัเป็น

สิ่งที่ดูไม่เหมาะสมเสยีเท่าไร และเป็นสิ่งที่สตรไีม่ควรกระท�า แต่คุณหนูคนเลก็

ของตระกูลฮว่านที่อยู่ตรงหน้าของเขากลับดื่มหน้าตาเฉยโดยไม่คิดจะหลบซ่อน 

ทั้งยงัไม่มสีหีน้ารู้สกึผดิเลยสกันดิ 

“นดิหน่อย” หลนิฟางตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆ “บรรยากาศเหมาะจะตาย 

นดิๆ หน่อยๆ คงไม่มใีครสนใจหรอกมั้ง” เธอเอ่ยต่อ มอืเลก็ยกจอกเหล้าขึ้น 

ทาบทบักบัภาพดวงจนัทร์ก่อนหวัเราะเบาๆ แล้วยกขึ้นดื่มรวดเดยีว

“เจ้านี่ท�าตวัไม่เหมอืนลกูคณุหนตูระกลูใหญ่ทั่วไปเลยนะ” ร่างสงูเอ่ยด้วย

รอยยิ้ม ร่างนั้นนั่งห่างจากเธอไปสกัห้าเมตรเหน็จะได้ เธอกพ็อรู้ธรรมเนยีมเรื่อง

ชายหญงิห้ามนั่งใกล้กนัมากเกนิไปนะ แต่บางทกีร็ู้สกึว่ามนัเกนิไป 
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“พูดอย่างนี้แสดงว่าเจอพวกลูกคุณหนูนั่นบ่อย” หลินฟางเอ่ยเย้าแหย่ 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอกพ็อจะได้สนทนากบัสหายพี่ชายคนนี้บ้าง ส่วนอกีฝ่าย

ยกยิ้มอย่างไม่ถอืสา 

“เจ้าคดิอย่างไรกบัธรรมเนยีมการที่พ่อแม่หาคูใ่ห้” เสวี่ยหยางถามร่างเลก็

ที่นั่งดื่มอย่างไม่คดิสนใจสิ่งรอบตวั 

หลินฟางหันมาสบตาอีกฝ่ายอย่างประเมินว่าเขาต้องการสื่ออะไรกันแน่ 

แต่อีกฝ่ายก็ฉลาดไม่น้อย เมื่อดวงตาสีมรกตคู่นั้นเรียบเฉยอย่างต้องการไม่ให้

เธออ่านความคดิเขาออก 

“อยากได้ค�าตอบแบบไหนล่ะ” เธอย้อนถามอกีฝ่ายที่ยกยิ้มขึ้นที่มุมปาก

‘อืม...เขาหล่อดีนะ’ เธอคิดแต่ก็ยอมละสายตาจากใบหน้าหล่อคมนั้นมา

มองจอกเหล้าที่ว่างเปล่าในมอืตน เธอไม่ค่อยชมว่าใครหล่อหรอกตั้งแต่โลกเก่า

แล้ว ขนาดดารานกัร้องที่กรี๊ดกนัทั้งบ้านทั้งเมอืง เธอยงัไม่รู้สกึว่าหล่อเลย

“ค�าตอบที่เป็นเจ้าน่ะ” เมื่อได้ยนิค�าถามเช่นนั้นจากสาวน้อย เสวี่ยหยางก็

อดยิ้มออกมาไม่ได้ เดก็คนนี้ฉลาด แต่ที่น่าสงสยัคอื เขาเหน็ร่างเลก็ดื่มไปหลาย

จอกแล้วยงัไม่เมาอกีหรอื? หรอืว่าดื่มจนชนิ? 

เขาว่านางชกัจะน่าประหลาดใจมากเกนิไปแล้ว

“หมื กไ็ม่ค่อยเหน็ด้วยกระมงั” ร่างเลก็ตอบออกไปกลางๆ หากจะให้ตอบ

แบบที่ใจเธอคดิจรงิๆ เกรงว่าเขาอาจได้หวัใจวายตาย ร้อนถงึเธอที่ต้องมานั่งรกัษา

อกี...อกีอย่าง ถ้าตายจรงิกข็ี้เกยีจหาที่ทิ้งศพ จะเผาทิ้งเลยกค็งดเูอกิเกรกิไปหน่อย

“แค่ไม่ค่อยเหน็ด้วยหรอื” เสวี่ยหยางย้อน ไม่ค่อยอย่างนั้นหรอื ค�าพูดที่

เจ้าตวัเอ่ยกบัผู้เป็นแม่ในวนันั้นออกแนวไม่เหน็ด้วยแบบสุดโต่งเลยเสยีด้วยซ�้า

หลนิฟางชะงกัไปทนัใด “พูดอย่างนี้แสดงว่าได้ยนิอะไรมา ไปได้ยนิอะไร

มาล่ะ” เธอกว็่าละ อยู่ดีๆ  เหตุใดเขาถงึได้ถามค�าถามแบบนั้น แสดงว่าบางทเีขา

อาจพอจะรู้อะไรเกี่ยวกบัเธอมาบ้าง

“แล้วเจ้าไปท�าอะไรไว้ล่ะ”

เสวี่ยหยางนี่ชอบยอกย้อนเนอะ หลนิฟางหวัเราะในล�าคอแผ่วเบาก่อนจะ

ตอบ “นบัไม่ถ้วน หึๆ ” มอืเลก็กก็ระดกเหล้าเข้าปากอกีครั้ง ก่อนลุกขึ้นเมื่อเหน็
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เงาด�าเคลื่อนไหวรมิก�าแพง

“เหมอืนจะมแีขกไม่ได้รบัเชญินะ” เสวี่ยหยางพดูเสยีงกลั้วหวัเราะ ใครจะ

ไปคิดว่างานเลี้ยงส่งพระสนมของฮ่องเต้เข้าวังจะมีผู้บุกรุก หรือว่าสงครามของ

พวกวงัหลงัจะเริ่มตั้งแต่ก่อนส่งตวัเข้าวงักนั...วงัหลงัยงัคงเตม็ไปด้วยการแข่งขนั 

แก่งแย่งชงิดกีนัจนน่ากลวัเหมอืนเดมิ

หลินฟางขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเริ่มรับรู้ว่าจ�านวนมันชักจะมากเกินไป และจะ

เป็นกลุ่มเดยีวกบัเมื่อห้าปีก่อนรเึปล่า เธอขมวดคิ้วอย่างใช้ความคดิ ตามองไปยงั

เงาต่างๆ ที่เริ่มเคลื่อนกายเข้ามาใกล้

“เข้าไปในงานเถอะ อยู่ตรงนี้พวกเราจะเป็นเป้าล่อเปล่าๆ” ร่างสูงเอ่ย

กระซบิ เธอพยกัหน้าเหน็ด้วย แต่เสยีงที่ดงัขึ้นจากในงาน ทั้งเสยีงคนกรดีร้อง

และเสยีงโวยวาย ท�าให้ทั้งเขาและเธอเปลี่ยนความคดิ

“หรอืเราอาจเป็นแค่ทางผ่าน” เธอพูดด้วยรอยยิ้ม กอ่นกา้วเทา้เข้าสูค่วาม

วุ่นวายเบื้องหน้า ร่างสูงรบีคว้าข้อมอืเธอไว้ทนัทเีป็นเชงิห้าม 

“มนัอนัตราย เจ้าไปหลบเถอะ” 

เธอเลกิคิ้วมองเขาก่อนพยกัหน้า “ข้าจะไปซ่อนอยู่ที่ห้อง” 

ดูยงัไงเป้าหมายกไ็ม่ใช่เธอ เธอไม่จ�าเป็นต้องเดอืดร้อน ท่านพ่อของเธอ

คงจดัการได้อยู่แล้ว เธอกลบัไปนอนเล่นกบักุ้ยเจนิ กระรอกน้อยของเธอดกีว่า

เสยีงกรดีร้องของฮุย่เหม่ยดงัแจ่มชดัขดัห้วงความคดิ ท�าให้เธอเปลี่ยนใจ

และสะบดัข้อมอืที่เสวี่ยหยางจบัอยู่ สองเท้ารบีวิ่งเข้าไปหาพี่สาวที่รกัทนัท ีภาพที่

ปรากฏตรงหน้าท�าให้หลนิฟางรบีประเมนิสถานการณ์อย่างคร่าวๆ เพื่อหาทางช่วย

พี่สาว

ฮว่านฮุ่ยเหม่ยก�าลงัถูกพวกนั้นลากตวัไป พวกท่านพ่อกว็ุ่นกบัการรบัมอื 

คนอื่นกด็ูวุ่นวาย เธอจงึวิ่งลดัเลาะไปจนถงึตวัพี่สาวด้วยความเรว็ตามประสาคน

ที่ออกก�าลงับ่อย มอืขวาชกัมดีสั้นที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อออกมา ส่วนมอือกีข้างรบี

ดงึรั้งพี่สาวไว้

“ฟางฟางหนไีป!” พี่สาวผูแ้สนดขีองเธอร้องไห้ น�้าตาไหลเป็นสายอย่างน่า

สงสาร มดีคมตวดัเข้าที่ข้อมอืผูบ้กุรุก จนมนัที่ไม่ทนัเหน็เธอเผลอปลอ่ยมอืหลบ
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แต่กพ็ลาดโดนเธอปาดไปอยูด่ ีเธอรวบตวัพี่สาวมาไว้ในอ้อมแขนแล้วกดหวัพี่ให้

ก้มลงซบบ่า ทว่าพี่เธอกลบัขนืตวัไว้ 

“อย่ามอง” เธอพูดเสยีงเรยีบ ไม่อยากให้พี่สาวผู้อ่อนโยนเหน็ภาพโหดร้าย

ตรงหน้า ภาพของคนที่ก�าลงัทรมานขาดใจตายด้วยพษิของเธอ ยงัไม่ทนัที่เธอจะ

พาผู้เป็นพี่หน ีชายชุดด�ามากมายกป็รากฏล้อมพวกเธอไว้

ช.ิ..โดนล้อมงั้นหรอื...จะใช้พษิมุกเดมิคงไม่ได้ 

“พี่ฮุ่ยเหม่ย ข้าบอกให้วิ่งแล้ววิ่งเลยนะ และอย่าหนักลบัมามอง” เธอเอ่ย

เสยีงเคร่งสั่งผู้เป็นพี่ ยงัไงเธอกต็้องให้พี่สาวแสนดคีนนี้ปลอดภยัไว้ก่อน

“แต่พี่ปล่อยเจ้าไว้คนเดยีว...” ฮุย่เหม่ยเอ่ยอย่างร้อนรน น้องเธอจะรบัมอื

กบับุรุษพวกนี้ได้อย่างไรกนั

“จงัหวะมคีรั้งเดยีว ไม่งั้นเราจะตายทั้งคู่” หลนิฟางว่าพลางลูบหลงัพี่สาว

เบาๆ แล้วเหวี่ยงมดีที่มเีพยีงเล่มเดยีวเป็นตวัล่อความสนใจ และผลกัฮุ่ยเหม่ย 

ออกจากวงแขนทนัท ี“วิ่ง! ไปหาท่านพ่อ” เธอตวาดเสยีงดงัแข่งกบัเสยีงอื่น ก่อน

ใช้มอืเปล่ารบัมอืคนที่จะใช้มดีเข้ามาแทง บดิมอืมนัให้แทงย้อนกลบัเข้าหาตวั ร่าง

นั้นกระตุกทนัททีี่มดีเสยีบตดัเข้าที่ขั้วหวัใจ เธอใช้เท้าถบีร่างนั้นออกไปกระแทก

กบัร่างในชุดด�าอกีคนที่ยนืมองเธออย่างตกตะลงึ

ตายไปหนึ่ง... 

ไม่ต้องแปลกใจที่เธอฆ่าคนได้โดยไม่รู้สกึรู้สา เธอไม่มคีวามรู้สกึกบัเรื่อง

แบบนี้มาตั้งนานแล้ว มอืของเธอใช้ทั้งท�าลายและรกัษาชวีติ หลนิฟางใช้ลิ้นเลยี

รมิฝีปากที่แห้งผากจากความรู้สกึตื่นเต้น อะดรนีาลนิเริ่มหลั่งไหลไปทั่วร่าง เรยีก

ให้เดก็สาวรู้สกึตื่นเต้นมากขึ้นเป็นทวคีูณ 

จะแปลกไหมหากเธอรู้สึกสนุกกับหนทางที่คนอื่นดูจนตรอก แต่ส�าหรับ

เธอมนัช่างท้าทายและเย้ายวนเสยีเหลอืเกนิ แมเ้ธอจะไม่ชอบแสดงฝมีอื แตห่ลงั

จากท�าตวัสงบเสงี่ยมให้ครอบครวัในภพนี้สบายใจมาแสนนาน ตวัตนเดมิๆ ที่แท้

จรงิกไ็ด้เวลาออกมาโลดแล่นบ้าง สมองของเธอยามนี้ปลอดโปร่งเหมอืนร่างกาย

รู้สกึดไีม่น้อยที่ได้ระบายความอดัอั้นออกมา

พวกมนัอกีสามคนเริ่มลงัเลหลงัจากเหน็การต่อสูท้ี่ไม่เคยเหน็ แตก่ย็งัพุง่
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เข้ามาหาเธอ เธอคว้าแขนของคนที่พุง่มารบัมดีแทนตวัเอง แล้วถบีพวกนั้นออกไป 

ชุดนี้น่าร�าคาญ! เธอจะตายเพราะกระโปรงโง่นี่! ใส่บ้าอะไรตั้งหลายชั้น 

ขอเพยีงเธอใส่กางเกงคงเล่นได้สนุกกว่านี้แน่ๆ 

เอาเถอะ...แม้จะเซง็เลก็น้อย แต่กย่็อมดกีว่าท�าตวัเรยีบร้อยอยูเ่ฉยๆ เป็น

แน่

“น้องเลก็” หลี่จวนิตะโกนเรยีกน้องตวัเองลั่น เมื่อเหน็ร่างเลก็รบัมอืชาย

ทั้งสามคนตามล�าพงั 

เสียงแตกตื่นจากพี่ชายที่มักนิ่งสงบท�าให้หลินฟางสะดุ้งด้วยความตกใจ

ทนัท ี

“กรี๊ดดด” ฮว่านเฟยกรีดร้องด้วยความตกใจ เมื่อพวกมันคนหนึ่งตรง

เข้าไปหมายจะฆ่า โชคดทีี่เพ่ยหยชี่วยไว้ทนัจงึรอดตายหวุดหวดิ 

‘น่าเสยีดายแฮะ พี่เพ่ยหยไีม่น่าช่วยพี่เฟยเลย...เซง็’

“อ๊ะ” เธอรบียกแขนซ้ายกนัเมื่อสมัผสัได้ถงึแรงลมบางอย่าง มดีคมแทง

เข้าไปในแขนเธอทนัท ีโลหติอุน่ๆ ไหลทะลกัออกมาจากบาดแผล ‘เจบ็ เจบ็ชะมดั’ 

ร่างเลก็ครวญครางอยู่ในใจ น�้าตาที่ไม่รู้มาจากไหนเอ่อคลอด้วยความเจบ็ปวด 

“แก” เธอครางเสยีงต�่าด้วยความหงุดหงดิที่เริ่มพลุ่งพล่าน จากสนุกเริ่ม

เปลี่ยนเป็นหงุดหงิด หลินฟางกระชากมีดที่แขนตัวเองออกมาทีเดียว ร่างเล็ก

กัดฟันแน่นเพราะความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปรอบบาดแผล เลือดสีแดงสดยังคง

ไหลทะลกัออกจากแผลอย่างไม่มทีที่าว่าจะหยุด จะสกดัจุดให้ตวัเองกเ็หมอืนจะ

ไม่ทนัการณ์เสยีแล้ว เมื่อร่างใหญ่ของผู้บุกรุกปรี่เข้ามาหมายจะฆ่าเธอ 

หลนิฟางยิ้มรบัความตายอย่างนกึสนกุ...น่าสนกุจรงิๆ หากเธอตายอกีสกั

รอบจะเป็นเช่นไรน้า...บางทอีาจได้กลบัร่างเดมิอกีครั้งกเ็ป็นได้

แต่แล้วเงาร่างสูงของใครบางคนกท็าบทบับนตวัเธอ หลนิฟางจงึเงยหน้า

มองผู้ช่วยชวีติของตนที่ก�าลงัรบัมอืกบัผู้บุกรุกนั้นแทน

หลนิฟางถอนหายใจกบัตวัเองเลก็น้อย หากไม่ใช่เพราะเสวี่ยหยางมาขวาง

ไว้ทนัเธอคงได้ตายจรงิๆ อกีรอบ เธอควรขอบคุณเขาที่ช่วยชวีติเธอ หรอืต่อว่า

เขาที่ขดัขวางการนอนหลบัยาวของเธอดนีะ
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“ขอบคณุ” เธอเลอืกที่จะเอ่ยค�าขอบคณุบรุษุตรงหน้า ก่อนจะปามดีในมอื

ไปยงัหวัของผู้บุกรุกอกีคนที่อยู่ด้านหลงัเสวี่ยหยาง 

ไม่เสียทีจริงๆ ที่เธอชอบเล่นปามีดสมยัอยู่ในภพเก่า หลินฟางคดิอย่าง

นึกขอบคุณหลี่ถิงที่พาเธอไปรู้จักกับกีฬาปามีดนี้ ขณะเดียวกันเธอก็รีบสกัดจุด

ตวัเองเพื่อห้ามเลอืดที่ยงัคงไหลทะลกัออกมาจากบาดแผล

“พี่ฮุย่เหม่ยล่ะ” เธอเอ่ยถามร่างสงูที่อยู่ตรงหน้า สตเิริ่มพรา่เลอืน เหมอืน

แผลเมื่อกี้จะโดนเส้นเลอืดใหญ่ แม้จะสกดัจุดแล้วกต็าม ทว่าเลอืดยงัคงไหลออก

มาเรื่อยๆ 

แย่ชะมดั เธอคงครองสตไิว้ได้อกีไม่นาน...

“ฟางฟาง” ฮุ่ยเหม่ยร้องไห้ รบีถลามาหาเธอ เธอยกยิ้มให้บางๆ พลางเอ่ย

ปลอบผู้เป็นพี่ที่ก�าลงัตื่นตกใจ “ข้าไม่เป็นไร ท่านพี่เล่า” 

“พี่ไม่เป็นไร ฮกึ ฟางฟางแขนเจ้า” ฮุ่ยเหม่ยที่เหน็แผลน้องยิ่งร้องไห้ไม่

หยุด เพราะมนัเหน็ถงึกระดูกขาวๆ เลยทเีดยีว

“ฟางฟางรบีไปท�าแผลเถอะ” เสยีงเคร่งของผูเ้ป็นพ่อเอ่ยขึ้นเมื่อเหน็สภาพ

ลูกสาวคนเลก็ที่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลอืด 

หลินฟางเพียงยกยิ้มบางๆ รับค�า แต่แล้วสติสัมปชัญญะที่เคยแจ่มชัด

กลับถูกความมืดเข้าจู่โจมกะทันหัน โลกทั้งใบที่เคยสว่างไสวบัดนี้มืดสนิท ร่าง

ทั้งร่างค่อยๆ ล้มลงตามแรงโน้มถ่วง พร้อมสตทิี่เคยเหนี่ยวรั้งลอยหายไปในความ

มดืมดิ


