
บทน�ำ

เปรี้ยง!

เสียงกัมปนาทจากอสนีบาตแผดเสียงลั่นในคืนพายุโหมกระหน�่า ให้

ความรูส้กึไม่ต่างจากสวรรค์กระหน�่าซ�้าเตมิความสูญเสยีอนัรวดร้าวที่ชายหนุม่

ต้องเผชญิหน้าอย่างมอิาจหลกีเลี่ยง

หยวนเสยีนจ้องมองร่างอนัไร้ลมหายใจของฮูหยนิด้วยสายตาว่างเปล่า 

แม้ครอบครัวของเขาจะอยู่ในฐานะพอมีพอใช้ ทว่ารอยยิ้มของคนรักก็ถือ 

เป็นแสงสว่างเดยีวในชวีติที่ท�าให้เขามกี�าลงัใจในการสู้ต่อ

หวัใจแหลกสลาย...ชวีติพงัพนิาศย่อยยบั

“ท่านหยวน ข้าเสยีใจด้วยจรงิๆ” หญงิชราผู้เป็นหมอต�าแยอาวุโสของ

หมู่บ้านสีหน้าหม่นหมองยิ่งนัก ประสบการณ์การท�าคลอดที่ผ่านมามีทั้งสตรี

คลอดง่ายและคลอดยาก ความยนิดทีี่ได้เหน็ทารกลมืตาดูโลกนั้น... นางเหน็

มามาก พอๆ กบัความโศกศลัย์จากการสูญเสยี

“ฮูหยนิของท่านร่างกายอ่อนแอเป็นทุนเดมิ นางกบับุตรสาวของท่าน...

จงึไม่รอด”

น�้าเสียงโศกเศร้าของนางเรียกให้ชายหนุ่มเบนสายตาไปยังร่างเล็ก 
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ที่ไร้วิญญาณในอ้อมแขนของหมอต�าแย ร่างอันซีดขาวของเลือดเนื้อเชื้อไข 

ซึ่งเปรอะเป้ือนโลหติเสมอืนการลงมดีกรดีซ�้าลงไปบนแผลสดใหม่ หยวนเสยีน 

ร่างซวนเซคุกเข่าลงบนพื้น หยาดน�้าตาของลูกผู้ชายหลั่งรนิไหลอาบแก้ม

“สวรรค์! ข้าหยวนเสยีนท�าเวรท�ากรรมอนัใดไว้หรอื! เหตใุดท่านจงึต้อง

พรากลูกพรากเมยีของข้าไปด้วย ชวีติของข้ามเีพยีงพวกนาง...” เสยีงตะโกน

ดงัลั่นแข่งกบัพายุฝนที่สาดประดงัใส่กระท่อมหลงัน้อย ความโหยหวนส่งผล

ให้สตรวียัชราส่ายหน้าอย่างสงสาร

ชายหนุม่ดวงตาแดงก�่า สะอื้นไห้อย่างลมือาย วนันี้วาดฝันว่าเขาจะเป็น

คนที่มคีวามสขุที่สดุในโลกกลบัแหลกสลายไปในชั่วพรบิตา ความโศกาบบีรดั

อกจนรวดร้าว ก่อนที่มันจะแปรเปลี่ยนเป็นความเคียดแค้นชิงชังราวกับ 

คนละคน “ข้าเกลยีดท่าน! ได้ยนิหรอืไม่ว่าข้าเกลยีดท่าน!”

ตวัเขาท�าดมีาตลอดชวีติ แต่กลบัถูกพรากสิ่งที่รกั เขาเกลยีด...เกลยีด

สวรรค์ที่ท�ากบัเขาเช่นนี้!

เปรี้ยง!

เสียงฟ้าผ่าที่ดังมากกว่าคราไหนๆ ส่งผลให้หญิงชราตกใจร่างสะดุ้ง

โหยง ทนัใดนั้นเองร่างในอ้อมแขนกลบัมคีวามเคลื่อนไหวราวกบัปาฏหิารยิ์!

“ทะ...ท่านหยวน!” เสยีงร้องเรยีกของหมอต�าแยมอิาจเรยีกความสนใจ

จากชายหนุ่มได้แม้แต่น้อย หยวนเสียนยังคงมีสีหน้าเหม่อลอยราวกับ 

คนเสยีสติ

“สวรรค์! ท่านคอืฆาตกร! คนืลูกเมยีของข้ามา คนืพวกเขามา!”

ผู้อาวุโสเห็นท่าไม่ดี รีบสาวเท้าเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้นก่อนจะส่งเสียงเรียก 

อกีฝ่ายอกีครั้ง

“ท่านหยวน บุตรสาวของท่าน...”

“อุแว้!”

กกึ!

เพยีงเสยีงเดยีวกลบัท�าให้ชายหนุม่ร่างแขง็ค้างราวกบัต้องสาป หยวน-
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เสียนสั่นสะท้านไปทั่วร่าง หลงคิดว่าเขาคงหูฝาดหรือฟุ้งซ่านไปเอง ดวงตา 

แดงก�่าที่คลอไปด้วยหยาดน�้าตาเคลื่อนไปยังร่างเล็กที่อยู่ในผืนผ้าแดงสด  

น�้าตาของลูกผู้ชายทะลักออกมาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าร่างอันไร้ลมหายใจเมื่อไม่กี่

อึดใจก่อน...บัดนี้ก�าลังส่งเสียงร้องไห้ สองมือเล็กโบกไปมาราวกับพยายาม 

ไขว่คว้าหาบางสิ่ง โลหติที่เปรอะเปื้อนตามตวัหยดลงสู่พื้นเบื้องล่าง หวัใจของ

ผู้มองกวดัแกว่งก่อนจะสั่นไหวอย่างรุนแรง

...มนัคอืสญัญาณแห่งการมชีวีติ

ชายหนุ่มจ้องมองภาพที่เกิดขึ้นอย่างนิ่งงันคล้ายตกอยู่ในห้วงภวังค์ 

ภาพของทารกน้อยที่หลับตาปี๋ส่งเสียงร�่าไห้ดั่งน�้าทิพย์ชโลมบนต้นไม้ที่เหี่ยว 

แห้ง แววตาพลนัเปล่งประกายแห่งความหวงัขึ้นมาอกีครั้ง

“ท่านหยวน เดก็คนนี้นบัว่ามบีุญนกั ท่านรบีตั้งชื่อให้นางเรว็เข้าส”ิ

“จื่ออี๋1...ชื่อของนางคอื หยวนจื่ออี๋”

เปรี้ยง!

สิ้นเสยีงอสนบีาตที่ดงัลั่นราวกบัเป็นสกัขพียานรบัรูข้องฟ้าดนิ ทารกน้อย

จื่ออี๋ก็ถูกส่งเข้าสู่อ้อมอกของบิดาบังเกิดเกล้า น�้าตาที่หลั่งรินจากดวงตา 

หยวนเสียนหยดลงบนร่างของบุตรสาว น่าแปลกที่อีกฝ่ายหยุดร้องไห้ทันท ี

ก่อนจะเข้าสู่ห้วงนทิราไปอย่างสงบเสงี่ยม

1 จื่ออี๋ (只怡) มาจากค�าว่า จื่อ (只) ที่แปลว่า พเิศษเฉพาะตวั กบัค�าว่า อี๋ (怡) ที่แปลว่า 

ความสุข ความสดใสงดงาม



หนึ่ง
เด็กหลงยุค

นางมกัจะเหน็ภาพบางอย่างผดุขึ้นมาในยามเช้าตรู่ ทั้งภาพและเสยีง

เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป คล้ายกับเศษเสี้ยวความทรงจ�าที่

กระจัดกระจายและไม่ปะติดปะต่อจนไม่สามารถล�าดับเหตุการณ์ได้อย่าง

ชดัเจนนกั

เดิมทีนางคิดว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนที่จินตนาการขึ้นเอง ต่อมามี

หลวงจนีรูปหนึ่งผ่านมาแล้วบอกว่ามนัคอื ‘การระลกึชาต’ิ

นางไม่ใช่คนในยุคนี้ แต่มาจากยุคที่ต่างออกไป

...เป็นยุคที่นางนิยมอยู่บ้านมากกว่าออกไปเดินชมธรรมชาติสีเขียว 

ด้านนอกซึ่งลดน้อยลงทุกวนั

...เป็นยุคที่นางชอบกินอาหารกึ่งส�าเร็จรูปมากกว่าเข้าครัวลงมือท�าเอง

ให้เสยีเวลา

...เป็นยุคที่นางง่วนอยู่กบัการกดโทรศพัท์มอืถอืมากกว่าสุงสงิกบัใคร

หยวนจื่ออี๋คิดพลางมองภาพของนกอินทรีที่บินผ่านศีรษะไปอย่าง 

เหม่อลอย ขาสั้นๆ ทั้งสองซึ่งห้อยอยู่ตรงระเบียงแกว่งไปมา นัยน์ตาสีชาดู 

เศร้าหมองขดัใจ นิ้วมอือ้วนป้อมขยกุขยกิไปมาอย่างผดิวสิยัของเดก็วยัห้าขวบ 
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คนอื่นๆ

แต่สิ่งที่นางนึกไม่ออกกลับเป็นเหตุการณ์ที่ว่านางเคยเป็นใครและ 

ตายได้อย่างไรนี่ส.ิ..

นางอาจจะเคยเป็นคนยิ่งใหญ่เทียบเท่าประธานาธิบดีหรือว่ายาจก 

ข้างถนนกไ็ด้ เจ้าตวัคดิไปคดิมากเ็ริ่มขมวดคิ้วยุ่ง

เฮ้อ...สิ่งส�าคญัขนาดนี้กลบันกึไม่ออก เครยีดจนอยากกนิชอ็กโกแลต

จงัเลย

“อาอี๋! พวกข้าจะไปถ�้าค้างคาว เจ้าสนใจไปด้วยกนัหรอืไม่”

ผู้ถูกเรียกที่ก�าลังเหม่อลอยถึงของหวานอันโปรดปรานดึงสายตากลับ

มายังภาพทุ่งหญ้าเบื้องหน้า ครั้นเห็นเงาร่างของเด็กสามสี่คนในวัยเดียวกัน

โบกมอืมากส็่งเสยีงโต้ตอบกลบัไป

“จวนจะมดืแล้ว พวกเจ้าจะไปถ�้าค้างคาวท�าไม”

“อาเฉาบอกว่าก่อนหน้านี้เจอค้างคาวสม่ีวงบนิโฉบผ่านหน้าบ้าน พวกเรา 

ก็เลยจะไปดูให้เห็นกับตา” เด็กชายตัวอ้วนซึ่งยกตัวเป็นลูกพี่ในกลุ่มโอ้อวด

ขณะที่พยกัพเยดิไปทางเดก็หญงิตวัน้อยที่อยู่ด้านข้าง

หยวนจื่ออี๋เลกิคิ้ว “ค้างคาวสมี่วง?”

“ใช่ๆ เป็นค้างคาวสมี่วงจรงิๆ” อาเฉาที่อยู่ข้างๆ ยนืกรานด้วยเสยีงอู้อี้

ไม่ชดัเจนเนื่องจากฟันน�้านมเพิ่งหลุดไป

ความจรงิเรื่องค้างคาวสม่ีวงกน่็าสนใจอยูห่รอก แต่นางกลบัมลีางสงัหรณ์ 

ว่าเวลานี้ควรจะอยู่บ้านมากกว่าออกไปเที่ยวเล่นด้านนอก

สายลมเยน็สบายพดัพาเอากลิ่นหอมของต้นหญ้าเข้ามาถงึระเบยีงที่นาง

นั่งอยู่ บานประตูที่เปิดออกส่งผลให้มันพัดผ่านเข้าไปถึงตัวเรือนด้านในจน 

ส่งเสยีงหวดีหววิ

“ข้าต้องรอท่านพ่อกลบัมาบ้าน” หยวนจื่ออี๋ตดัสนิใจพูดออกไปในที่สุด 

“ถ้าหากว่าเลื่อนเป็นพรุง่นี้เช้าได้หรอืไม่ ข้าอยากไปถ�้าค้างคาวกบัพวกเจ้าด้วย”

ความเห็นของเด็กหญิงในชุดสีน�้าตาลทึมส่งผลให้คนทั้งหลายหันมา 
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มองหน้ากนัอย่างปรกึษาหารอื ใจหนึ่งกอ็ยากไป อกีใจหนึ่งกเ็ริ่มลงัเล

ถึงปากพวกเขาจะเรียกต้าหงเด็กน้อยร่างอ้วนว่าเป็นพี่ใหญ่ ทว่า 

ที่ผ่านมาหยวนจื่ออี๋มักจะช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากอันตรายหรือการ 

โดนต�าหนจิากผู้ใหญ่ทุกครั้ง

หยวนจื่ออี๋แลเหน็ความลงัเลในแววตาของพวกเขา กล็ุกขึ้นยนืขึ้นเตม็

ความสงูพร้อมกบัยกมอืกอดอก นยัน์ตาสชีาดูซุกซนยิ่งนกั “เสี่ยวจ ูเหน็ฮหูยนิ

ฟางกล่าวว่าเยน็นี้มไีก่ขอทานของโปรดเจ้ามใิช่หรอื”

เดก็ชายเจ้าของชื่อดวงตาเบกิกว้างก่อนจะน�้าลายไหล “ข้า...ข้าอยู่บ้าน

ดกีว่า ไว้วนัพรุ่งนี้ค่อยไปพร้อมกบัอาอี๋”

พอคนหนึ่งเปลี่ยนใจ คนที่เหลอืกพ็ากนัคล้อยตามทนัที

ต้าหงยืดอกขณะที่แสดงท่าทีทวงต�าแหน่งพี่ใหญ่ของกลุ่มกลับคืนมา 

“เช่นนั้นพรุ่งนี้ยามพระอาทติย์ขึ้น ให้ทุกคนมารวมตวักนัหน้าบ้านข้า”

เด็กชายหญิงที่รายล้อมต่างพากันพยักหน้าหงึกๆ แล้วแยกย้ายกัน 

กลบับ้าน หลงัจากพวกเขาจากไปแล้ว หยวนจื่ออี๋กท็ิ้งตวัลงนั่งลงบนระเบยีง

ตามเดมิพร้อมกบัแกว่งเท้าต่อ ท้องฟ้าบดันี้สาดแสงหลากส ีผสมผสานระหว่าง

สมี่วง ส้ม และชมพู ก้อนเมฆจบักลุ่มก้อนคล้ายกบัเกวยีนเทยีมววัเล่มใหญ่ 

กระตุ้นให้รู้สกึถงึการผจญภยัในดนิแดนอนัไกลโพ้น

บ้านของนางมีตัวเรือนเพียงหลังเดียว ใกล้กับธารน�้าขนาดใหญ่ซึ่ง

สามารถมองเห็นภูเขาใหญ่น้อยไกลลิบๆ หมู่บ้านของนางอยู่เขตรอบนอก 

แคว้นเฉาที่ค่อนข้างห่างไกล ยามตะวนัตกดนิจะเงยีบสงดัจนได้ยนิเสยีงกระพอื

ปีกของฝูงแมลงที่อยู่นอกเรอืน ทว่าเมื่อถงึฤดูร้อนจะมฝีูงองิหั่วฉง2 บนิว่อน

บริเวณธารน�้า ท่านพ่อจะอนุญาตให้นางออกไปกบัเด็กข้างบ้านที่วัยใกล้เคียง

กันเพื่อไปดูแสงสีเหลืองนวลเปล่งระยิบระยับในห้วงราตรี นับว่าเป็นความ

งดงามที่หาได้ยากยิ่งในโลกเดมิที่จากมา แต่ในขณะเดยีวกนักท็�าให้อดรูส้กึถงึ

2 องิหั่วฉง (萤火虫) แปลว่า หิ่งห้อย
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อนัตรายจากสตัว์ป่าทั้งหลายที่รายล้อมอยู่ไม่ได้

ว่ากันว่าเมืองหลวงแคว้นเฉาค่อนข้างเจริญ โดยเฉพาะการแพทย์

เนื่องจากมีส�านักแพทย์อันดับหนึ่งชื่อว่าส�านักหัตถ์สวรรค์ตั้งอยู่บนยอดเขา 

พ้นโลกา ระยะทางจากที่นี่ไปยังที่นั่นห่างไกลกันประมาณเขาสองลูก แต่ถึง

กระนั้นก็มักจะมีแพทย์ฝึกหัดแวะเวียนมารักษาผู้คนโดยไม่คิดเงินอยู่ทุกปี  

อ้างว่าเป็นอกีหนึ่งภารกจิที่ต้องท�าให้ได้เพื่อส�าเรจ็เป็นแพทย์ขั้นสูงสุด

ความจรงินางมแีผนอยากเข้าไปศกึษาเพื่อเป็นแพทย์อยู่เช่นกนั แต่ถ้า

หากนางท�าเช่นนั้นจรงิๆ กห็มายความว่าบดิาของนางจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว

...แล้วนางจะปล่อยให้เขาอยู่คนเดยีวได้อย่างไร

“อี้เอ๋อร์3”

เสยีงเรยีกอนัคุน้เคยจากทางด้านหลงัเรยีกให้ใบหน้าเลก็จิ้มลิ้มหนัมอง

สบ ครั้นเหน็บดิากบับุรุษแปลกหน้า กเ็ลกิคิ้วแล้วรบีลุกขึ้นยนืเตม็ความสูง

นับตั้งแต่เสียมารดาไป ท่านพ่อของนางก็เป็นพ่อม่ายลูกเดี่ยว ก่อน 

หน้านี้มกัจะมสีหายของเขามาเยี่ยมเยอืนที่บ้านบ่อยๆ ทว่าครั้งนี้กลบัให้ความ

รู้สกึที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชงิ

ดวงตาสชีาจบัจ้องดวงหน้าของบุรุษร่างสูงโปร่ง แม้ใบหน้าเสมอืนชาย

วัยสี่สิบต้นๆ นั้นไม่สะดุดตา ทว่าแววตาสุขุมแผ่กลิ่นอายสูงส่งออกมาอย่าง

เต็มเปี่ยม อาภรณ์ที่เขาสวมเป็นสีเทาอ่อนสวมทับด้วยเสื้อคลุมสีฟ้าที่ดูทึม 

กว่าเล็กน้อย แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเห็นทีจะเป็นเรือนผมสีเหล้าองุ่นแซมขาวที่

เกล้าสูงเป็นทรงหางม้าแต่กย็าวจนถงึข้อเท้า

ผูอ้าวโุสท่านนี้ให้ความรู้สกึที่แตกต่างไปจากสหายคนอื่นของผูเ้ป็นบดิา 

ลกึลบัและห่างเหนิ แต่ไม่ใช่ในแง่ที่เลวร้าย

3 อี้เอ๋อร์ ความจรงิแล้วเป็นค�าว่า ‘อี๋’ และ ‘เอ๋อร์’ ใช้ต่อกนั แต่เนื่องจากอี๋และเอ๋อร์เป็น

เสยีงสองด้วยกนัทั้งคู่ ตามหลกัการออกเสยีงจงึต้องเปลี่ยนเสยีงตวัหน้าเป็นเสยีงสี่ กลาย

เป็น อี้เอ๋อร์
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หยวนจื่ออี๋คิดพลางย่อกายท�าความเคารพอีกฝ่ายอย่างสุภาพ “ข้า...

หยวนจื่ออี๋ คารวะท่านผู้อาวุโส”

แขกผู้มาเยือนจับจ้องเด็กน้อยอย่างพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง นัยน์ตาราบ

เรยีบปราศจากรอยกระเพื่อมไหว สหีน้าเรยีบเฉยคล้ายกบัว่าได้ละทิ้งซึ่งอารมณ์

ทั้งมวล

หากจะกล่าวว่าเยน็ชาอาจจะยงัไม่ถกู...ในเมื่อสญัชาตญาณบอกกบันาง

ว่าเขาได้ซุกซ่อนความเมตตาเอาไว้ภายในอย่างเตม็เปี่ยม

“ข้า...จิ้งอวิ๋น” เสียงทุ้มสุขุมตอบกลับขณะที่เจ้าตัวเบนสายตาไปยัง

หยวนเสยีน “ที่นี่มสีตรอียู่ด้วย หากจะให้ข้าพกัแรมคงจะไม่เหมาะกระมงั”

หยวนเสียนเห็นอีกฝ่ายมีท่าทีคล้ายจะกล่าวลาก็รีบประสานมือไว ้

เบื้องหน้า “ท่านผู้อาวุโสจิ้ง อกีไม่นานฟ้ากจ็ะมดืแล้ว ถอืเสยีว่าเปิดโอกาสให้ 

ข้าได้ตอบแทนท่านที่ช่วยเหลอื...”

จิ้งอวิ๋นสบตาหยวนเสียน ครั้นเห็นประกายแรงกล้าในแววตาของเขา 

กล็อบถอนหายใจแผ่วเบา “แล้วแต่ท่านเถดิ”

หยวนจื่ออี๋จบัจ้องกริยิาของแขกผู้นี้มาโดยตลอด นางมใิช่คนชอบเสวนา

พูดคุยกบัคนแปลกหน้า แต่กไ็ม่ชอบปล่อยสิ่งใดให้คลาดสายตา และแล้วร่าง

เลก็กถ็งึกบัสะดุง้เบาๆ เมื่อเจ้าของร่างสงูโปร่งหนัมาสบตานางเป็นล�าดบัถดัมา

“เจ้าเกดิในคนืแรมสบิห้าค�่าเดอืนยี่ใช่หรอืไม่”

“คือ...” นางอึกอักแล้วเบือนหน้าไปยังบิดา จู่ๆ มีคนมาทักถามเรื่อง 

วนัเกดิ มนัให้ความรู้สกึประหลาดมใิช่น้อย

ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังถึงผู้บ�าเพ็ญเพียรฝึกฝนตบะอย่าง 

แรงกล้าแล้วจะมญีาณหยั่งรูส้รรพสิ่ง มศีาสตร์ท�านายตามดวงดาราบนฟากฟ้า 

จบัยามค�านวณโชคชะตาที่เคลื่อนไหวทั้งอดตี อนาคต และปัจจุบนั

เดิมทีหยวนจื่ออี๋มิค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นัก แต่เมื่อมาเจอเรื่องเช่นนี้ 

กบัตวั กท็�าเอาขนลุกขนพองได้เช่นกนั

“ท่านผู้อาวุโส ท่านรู้ได้อย่างไรว่าอี้เอ๋อร์ก�าเนิดในคืนแรมสิบห้าค�่า 
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เดอืนยี่” ครานี้หยวนเสยีนเป็นฝ่ายถามเสยีเอง

จิ้งอวิ๋นหลุบสายตาเล็กน้อยก่อนจะแบมือพร้อมกับกวักเรียกนาง 

ให้เข้ามาใกล้ๆ นกึไม่ถงึว่าจะเจอเรื่องประหลาดใจเมื่อร่างเลก็ป้อมสาวเท้าเรว็

เข้ามาหา แววตานิ่งสงบไร้ประกายความหวาดกลวัใดๆ สบตาเขาก่อนจะเบน

ไปยงัหยวนเสยีน

“ท่านพ่อ ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าข้าเคยพบท่านผู้อาวุโสจิ้งมาก่อน และได้

บอกกล่าวเรื่องวนัเกดิเจ้าค่ะ” นางอธบิาย

ชายหนุม่ได้ฟังเช่นนั้นกล็อบถอนหายใจ ในเมื่อบตุรสาวกลา่วเช่นนี้เขา

กเ็บาใจ วา่ผู้ที่ช่วยเหลอืเขาจากการเป็นลมหมดสตไิปเมื่อยามสายมไิดน่้ากลวั

ดงัที่คดิ

หยวนเสยีนเป็นบณัฑติผู้ปลกีตวัออกจากเมอืงหลวงมาหลายปีแล้ว นบั

ตั้งแต่เสยีฮูหยนิอนัเป็นที่รกักอ็ทุศิชวีติให้แก่การสอนหนงัสอืตามโรงทานและ

วดัใกล้หมูบ้่าน เงนิทองข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ กเ็กดิจากการที่ชาวบ้านมอบให้

เป็นสนิน�้าใจด้วยกนัทั้งสิ้น

“ท่านหยวน” จิ้งอวิ๋นเบนสายตาไปยงัหยวนเสยีนบ้าง “ข้ามเีรื่องอยาก

พูดคุยกบับุตรสาวของท่านตามล�าพงัจะได้หรอืไม่”

“เรื่องนี้...” อาจารย์หนุ่มจ้องมองบุตรอีย่างเป็นห่วง ถงึแม้ว่าตั้งแต่เดก็

นางจะนิ่งสงบ มีสีหน้าท่าทางเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กคนอื่นๆ แต่ถึงอย่างไร 

ก็เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียว เป็นครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่  

ความรกัใคร่ทะนุถนอมย่อมมมีากเป็นธรรมดา

หยวนจื่ออี๋เข้าใจดีว่าอีกฝ่ายคิดเช่นไรจึงฉีกยิ้มกว้าง “ท่านพ่อ เย็นนี้ 

ข้าอยากกนิผดัผกัปวยเล้งฝีมอืท่านพ่อ”

รอยยิ้มหวานของเด็กน้อยเปรียบเสมือนยาวิเศษที่ช่วยเยียวยาความ 

ไม่สบายใจทั้งปวง “อี้เอ๋อร์ของพ่อช่างดวงดเีหลอืเกนิ วนันี้ฮูหยนิลั่วมอบผกั

ปวยเล้งให้พอด ีท่านผูอ้าวโุสจิ้ง ท่านคงจะหวิแล้ว เชญิท่านพดูคุยกบับตุรสาว

ข้าสกัประเดี๋ยว ข้าจะรบีเตรยีมอาหารเยน็”
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ครั้นจิ้งอวิ๋นพยักหน้ารับ หยวนเสียนจึงได้หายเข้าไปในครัว เสียง 

ฮัมเพลงเป็นท่วงท�านองกล่อมนอนดังเอื่อยเฉื่อย เรียกรอยยิ้มบางเบาบน 

มุมปากของหยวนจื่ออี๋ก่อนที่มนัจะจางหายไปในเวลาต่อมา

“เจ้าโกหกบดิาเรื่องที่เราเคยพบกนั” เจ้าของเรอืนผมสเีหล้าองุน่แซมขาว

กล่าว

เด็กหญิงวัยห้าขวบได้ฟังเช่นนั้น แก้มขาวๆ พองออกมาเล็กน้อยใน

ขณะที่เจ้าตวัผายมอืไปยงัเบาะหน้าโต๊ะไม้ตวัเตี้ยที่มุมห้อง “เชญิท่านผู้อาวุโส

นั่งลงก่อน”

การโกหกสักเรื่องสองเรื่องเพื่อให้คนที่เรารักสบายใจถือเป็นสิ่งที่นาง

ยอมรับได้ ดังนั้นนางไม่จ�าเป็นที่จะต้องร้อนตัวแม้ว่าจะถูกอีกฝ่ายจับจ้อง 

ไม่เลกิรากต็ามที

ทันใดนั้นเองภาพอันเลือนรางก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพ ผู้หญิงคนหนึ่ง

ในชุดสูททนัสมยัสเีทาอ่อนก�าลงันั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟาหนงัสดี�า

“นี่เธอก�ำลงัจะบอกฉนัว่ำเธอมองเหน็ผ?ี”

“ไม่ใช่ผ ีแต่เป็นปีศำจต่ำงหำก”

“เหลวไหล!” หญงิสาวคนนั้นผดุลกุขึ้นจากโซฟาขณะที่จ้องเดก็หญงิอายุ

ห้าขวบผกูเปียสองข้างในชดุอนบุาลอย่างเยน็ชา “เป็นเดก็เป็นเลก็กโ็กหกค�ำโต 

ปั้นน�้ำเป็นตวั สมกบัที่มสีำยเลอืดผู้หญงิคนนั้นอยู่ในตวั”

ปีศาจ?

ภาพทุกอย่างสว่างวาบขึ้นมาก่อนจะกลายเป็นสีขาวโพลน หยวนจื่ออี๋

กะพรบิตาปรบิๆ เมื่อเหน็ผูอ้าวโุสจิ้งอวิ๋นมองมาที่นางซึ่งยนืเหม่อลอยอยูก่บัที่

ด้วยความกงัวล

อา...ภาพในอดตีชาตโิผล่ขึ้นมาอกีแล้วสนิะ

“หยวนจื่ออี๋?”

“ขา้มาแล้ว” ร่างเลก็ป้อมขานรบัเสยีงแผ่วก่อนจะเดนิไปทิ้งตวัลงนั่งบน

เบาะฝั่งตรงกนัขา้ม เดมิทนีางเตรยีมจะรนิชาให้อกีฝ่าย แต่เพราะกาน�้าชาหนกั
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และร้อนเกนิกว่าที่นางจะถอืไหว ผู้อาวุโสจงึเป็นคนรนิชาให้นางกบัตนเสยีเอง

“ขอบพระคุณเจ้าค่ะ” หยวนจื่ออี๋มองถ้วยน�้าชาที่วางลงตรงหน้าโดย 

ไม่แตะต้อง ส่วนจิ้งอวิ๋นกย็กน�้าชาขึ้นจบิด้วยท่วงท่าอนัสง่างามน่าเลื่อมใส

บรรยากาศภายในห้องเลก็ดหูนกัอึ้งกว่าปกต ิแต่กไ็ม่ได้อยูใ่นขั้นที่ท�าให้

เด็กหญิงวัยห้าขวบรู้สึกกระอักกระอ่วนหรืออึดอัด ราวกับว่านางคุ้นชินกับ 

สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดี

“ท่านอาวโุส ข้าขอถามท่าน...” เสยีงเลก็น่ารกัเว้นจงัหวะไปครูห่นึ่งคล้าย

ก�าลงัเรยีบเรยีงค�าพูด “ท่านเป็นใครหรอืเจ้าคะ”

จิ้งอวิ๋นดูประหลาดใจเล็กน้อยกับค�าถามอันเรียบง่ายแต่ก็ครอบคลุม 

มุมปากที่เรียบสนิทยกขึ้นบางเบาเมื่อนึกถึงใครบางคนในอดีต “เจ้าท�าให้ข้า

นกึถงึใครคนหนึ่ง”

“ใครหรอืเจ้าคะ”

ร่างสงูโปร่งส่ายหน้าน้อยๆ คล้ายกบัยงัไม่อยากพดูเรื่องนี้ “ข้าเป็นแพทย์

ซึ่งผ่านทางมาโดยบงัเอญิ”

“แต่เรื่องที่ท่านรู้วนัเดอืนปีเกดิของข้าคงมใิช่เรื่องบงัเอญิกระมงั”

“หยวนจื่ออี๋” เสยีงนุม่ทุม้แม้ราบเรยีบแต่กลบัแฝงความนิ่มนวลเมตตา 

“เจ้าคงรู้ตวัใช่หรอืไม่ว่าตนเองแตกต่างจากเดก็คนอื่นๆ”

ดวงตาของผูฟั้งสั่นระรกิคล้ายผวิน�้าที่กระเพื่อมไหว ขณะที่เจ้าตวัแสร้ง

ยิ้มหวานกลบเกลื่อน “ท่านผู้อาวุโสกล่าวเกนิไปแล้วเจ้าค่ะ ข้ากเ็หมอืนกบัเดก็

คนอื่นๆ ในหมู่บ้าน”

“แววตาของเจ้า” เขาเกริ่นขึ้นมาเพยีงเท่านี้กเ็งยีบไป

หยวนจื่ออี๋กะพริบตาเล็กน้อย จิ้งอวิ๋นผู้นี้ดูท่าจะเป็นคนไม่ชอบพูด  

แต่การที่อกีฝ่ายกล่าวถงึดวงตาของนางมนัท�าให้เดก็น้อยสงัหรณ์ใจแปลกๆ

“ท่านผู้อาวุโส ข้าเองกร็ู้สกึว่าท่านไม่เหมอืนกบัท่านหมอคนอื่นๆ ที่ข้า

เคยพบ” นางเอ่ยพลางยิ้มจนตาหยี “ตัวข้านี้ยังเด็กนัก เห็นทีคงต้องขอ 

ค�าแนะน�าจากท่าน”
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“ยามจื่อ4 แรมสบิห้าค�่าเดอืนยี่เมื่อห้าปีก่อนเป็นฤกษ์อสูรภยั” จิ้งอวิ๋น 

กล่าวด้วยสีหน้าสงบขณะที่พินิจมองใบหน้าซีดขาวของร่างเล็ก “แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าเป็นเรื่องที่ไม่ด”ี

หยวนจื่ออี๋ที่ก�าลังตกใจจนหน้าถอดสีพ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ 

นางรู้ตัวดีว่าตนเองไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ แต่การมาบอกว่านางเกิดฤกษ์ 

อสูรภยัมนัท�าให้นางรู้สกึแย่

ไม่ใช่แค่แย่ธรรมดา... แต่แย่มากๆ

ดูท่าอีกฝ่ายจะไม่ใช่แค่หมอธรรมดา แต่ยังพ่วงต�าแหน่งหมอดูมาอีก

ต่างหาก

คนในยุคนี้หลงเชื่อการท�านายทายทักอย่างกับอะไรดี ทว่ากับนางนั้น

ไม่ใช่... ลขิติฟ้าหรอืจะสู้มานะคน ไม่ว่าอย่างไรนางกจ็ะไม่ยอมให้สวรรค์หรอื

ผู้อื่นมาก�าหนดชะตาชวีติให้แก่ตนเองเป็นอนัขาด

“ท่านผู้อาวุโสจิ้ง” ร่างเลก็สั่นน้อยๆ คล้ายก�าลงักลั้นอารมณ์ที่ใกล้ปะทุ

อย่างสุดความสามารถ การถูกคนแปลกหน้ามาพูดจาเช่นนี้ใส่เป็นเรื่องที่ไม่น่า

อภิรมย์เอาเสียเลย แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นแขกของท่านพ่อ จะเสียมารยาท 

มากเกินไปไม่ได้ และจะให้อีกฝ่ายสงสัยในเรื่องที่นางระลึกชาติไม่ได้เช่น

เดยีวกนั “สิ่งที่ท่านอยากจะพดูกบัข้าตามล�าพงัคอืเรื่องดวงชะตา ‘ที่มอิาจพสิจูน์

ได้’ น่ะหรอื”

ค�าว่า ‘ที่มอิาจพสิูจน์ได้’ ถูกเน้นย�้าอย่างชดัเจน มหิน�าซ�้านางยงัทิ้งท้าย

ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มประหนึ่งเด็กไร้เดียงสา “อี้เอ๋อร์ช่างโง่งม หากกระท�าตัว 

เสยีมารยาทไปต้องขออภยัด้วยเจ้าค่ะ”

หยวนจื่ออี๋คาดเดาว่าการแสดงออกของนางอาจจะท�าให้อีกฝ่าย 

โกรธเคอืงหรอืไม่พอใจได้บ้าง แต่สิ่งที่ได้รบักลบัมานั้นตรงกนัข้าม แม้จิ้งอวิ๋น 

จะยงัคงมสีหีน้าเรยีบเฉย ทว่าแววตาของเขาเปล่งประกายบางอย่างที่นางมอิาจ

4 ยามจื่อ คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. - 00.59 น.
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ตคีวามได้

จงัหวะตอ่ไปร่างเลก็ถงึกบัสะดุ้งตวัเมื่อเขาลกุขึ้นจากเบาะที่นั่งแลว้เดนิ

อ้อมโต๊ะมาหา

ฝ่ามอืใหญ่วางทาบลงบนศรีษะ ทั้งนุ่มและเยน็เสยีจนหยวนจื่ออี๋เผลอ

ปรอืตาด้วยความเคลบิเคลิ้ม หลงลมืความขุ่นมวัในจติใจไปชั่วขณะ

“หยวนจื่ออี๋ เจ้าเป็นคนพเิศษ”

นางรับฟังค�าพูดของเขา ริมฝีปากบางเม้มสนิท พยายามครุ่นคิดถึง

เหตุผลที่อกีฝ่ายบอกกล่าวกบัตนเช่นนี้

นางพเิศษ? พเิศษอย่างไร

เพยีงแค่ระลกึชาตไิด้กถ็อืว่าพเิศษแล้วอย่างนั้นหรอื

“เชื่อมั่นในความพิเศษของเจ้า” น�้าเสียงของจิ้งอวิ๋นดั่งสายน�้าฉ�่าเย็น 

ปลอบประโลมจติใจที่ว้าวุ่นของนางให้สงบลงกว่าเดมิเลก็น้อย

ดวงหน้าเลก็แหงนมองร่างสงูโปร่ง แพขนตางอนของเดก็หญงิขยบัไหว

ไปมาขณะที่เจ้าตวัชกัสหีน้าไม่มั่นใจออกมาเป็นครั้งแรก “พเิศษ... อย่างไรหรอื

เจ้าคะ”

ความไร้เดียงสาในดวงตาสีชาเรียกรอยยิ้มเอ็นดูบางเบาให้ปรากฏขึ้น

บนมุมปากของผู้สูงวัยกว่า มือใหญ่ที่วางทาบบนศีรษะเล็กลูบไปมาแผ่วเบา 

“เดก็น้อย เจ้าอย่าได้กงัวลไปเลย”

“ข้า...” ค�าพูดที่เหลือถูกกลืนหายเข้าไปในล�าคอเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้า

หนกัๆ ใกล้เข้ามา

“ท่านผู้อาวุโสจิ้ง อี้เอ๋อร์ อาหารเย็นเสร็จแล้ว” เสียงของหยวนเสียน 

ดงัขึ้นมาก่อนที่เจ้าตวัจะมาถงึเสยีอกี

ในเมื่อนางไม่อยากให้บดิาเป็นกงัวล เดก็น้อยจงึต้องเกบ็ง�าความสงสยั

เอาไวภ้ายในใจพร้อมกบัผายมอืเชื้อเชญิแขกอย่างสภุาพ “เชญิท่านผูอ้าวโุสจิ้ง

เจ้าค่ะ”

บุรุษในชุดสีเทาอ่อนคลุมทับด้วยเสื้อคลุมสีฟ้าปล่อยมือออกจาก 
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เรอืนผมสเีปลอืกไม้ ความเยน็สบายที่จางหายไปจากศรีษะส่งผลให้เดก็หญงิ

เผยสหีน้าเสยีหายออกมาวูบหนึ่งก่อนที่มนัจะจางหายไปอย่างรวดเรว็

“เจ้าเคยมบีาดแผลถงึขั้นต้องหลั่งโลหติหรอืไม่”

หยวนจื่ออี๋เติบโตมาในขณะที่สามารถระลึกชาติได้ ความทรงจ�าใน 

วยัเดก็ส�าหรบัผู้อื่นอาจจะเป็นเรื่องที่ลมืเลอืนได้ง่าย แต่ไม่ใช่ส�าหรบันาง “ไม่

เคยเจ้าค่ะ”

บิดาของนางทะนุถนอมดูแลนางอย่างดีมาโดยตลอด นางก็ไม่ใช่คน

ซุ่มซ่ามและมีความคิดที่โตกว่าวัยจึงไม่เคยเล่นอะไรแผลงๆ ดังนั้นจึงไม่เคย

บาดเจบ็มาก่อน นอกจากเป็นหวดัหรอืเป็นไข้

“จนกว่าระดูของเจ้าจะมา ห้ามเจ้าหลั่งโลหติเป็นอนัขาด”

ดวงตาสชีาช้อนมองอย่างไม่เข้าใจเท่าไรนกั “เพราะเหตุใดหรอืเจ้าคะ”

“มนัไม่ปลอดภยั” เขาอธบิายเพยีงสั้นๆ อกีเช่นเคย

หยวนจื่ออี๋นิ่งคิดอยู่ชั่วครู่ จิ้งอวิ๋นเป็นบุรุษที่ให้ความรู้สึกลึกลับแต่ก ็

ไม่อนัตราย นางเองกเ็ป็นเพยีงเดก็ห้าขวบคนหนึ่ง ดงันั้นจงึไม่มคีวามจ�าเป็น

ที่เขาจะต้องโกหก

“ข้าทราบแล้ว ขอบคุณท่านผู้อาวุโส” นางรบัปากออกไปอย่างว่าง่าย

ต่อให้เขาไม่เตอืน จ้างให้นางเองกไ็ม่อยากจะหาเรื่องเจบ็ตวันกัหรอก



สอง
หิมะปริศนำ

ท่านหมอปรศินาจิ้งอวิ๋นอยูค้่างแรมเป็นเวลาหนึ่งคนืก่อนจะจากไปยาม

รุง่สาง เดมิทหียวนเสยีนมกัพานางไปเรยีนหนงัสอืพร้อมกบัเดก็ที่โรงทานและ

สถานที่ต่างๆ แต่เมื่อนางยืนกรานว่าสามารถดูแลตนเองได้จึงได้รับอนุญาต 

ให้อยู่บ้านตามล�าพงั

ทว่าวันนี้เด็กน้อยที่ชอบอยู่ติดบ้านกลับเตรียมตัวเรียบร้อยก่อนผู้เป็น

บดิาเสยีอกี

“วันนี้อี้เอ๋อร์ของพ่อตื่นแต่เช้า” ชายหนุ่มในอาภรณ์ค่อนข้างเก่าแต่ก็

สะอาดสะอ้านกล่าวกับบุตรสาวยิ้มๆ ขณะที่วางก้อนหมั่นโถวที่เพิ่งนึ่งเสร็จ

ร้อนๆ ลงบนชามเปล่าเบื้องหน้า

“เจ้าค่ะ” เดก็น้อยยิ้มเนอืยๆ ที่นางตื่นเช้าเป็นเพราะมวัแต่คดิถงึค�าพูด

ของผู้อาวุโสอยู่ทั้งคนืจนนอนไม่หลบั “แล้วหมั่นโถวของท่านพ่อ...”

“ไว้ข้าค่อยไปกนิที่โรงทาน”

หยวนเสียนตื่นมาส่งผู้อาวุโสจิ้ง ก็ตรงออกไปซื้อหมั่นโถวที่ตลาด 

ด้านนอก เดมิทคีดิว่าจะซื้อหมั่นโถวมากนิรองท้อง แต่เมื่อเหน็แก้วตาดวงใจ

ตื่นขึ้นมานั่งรอ เขากพ็ร้อมที่จะยกมนัให้นางทนัทอีย่างไม่ลงัเล



22
รางวัลพิภพ

ดวงตาสีชาของหยวนจื่ออี๋จับจ้องอยู่ที่ก้อนแป้งสีขาวส่งควันล่องลอย

ก่อนจะเบอืนหน้ากลบัไปยงับดิา “ข้ายงัไม่ค่อยหวิเจ้าค่ะ”

แม้จะมบี้านอยู่โดยไม่มหีนี้สนิ แต่บดิากห็าเช้ากนิค�่า นางไม่อยากกนิ

หมั่นโถวลูกนี้แล้วปล่อยให้บดิาเดนิหวิไปถงึโรงทาน

“แต่ว่า...”

“ท่านพ่อ เช่นนั้นเราแบ่งกนัคนละครึ่งลูก” หยวนจื่ออี๋เอ่ยพลางใช้มอืบิ

ก้อนแป้งออกเป็นสองก้อน แม้จะร้อนมอือยู่บ้างแต่กอ็ยู่ในขั้นที่พอทนไหว

ผู้เป็นบดิามองใบหน้าของบุตรสาวด้วยความเอน็ดูระคนซาบซึ้ง เขารบั

ก้อนหมั่นโถวครึ่งลกูไปขณะที่มอือกีข้างหนึ่งกอดรดัคนตวัเลก็ไว้อย่างหวงแหน 

“อี้เอ๋อร์ พ่อรกัลูกนะ”

หยวนจื่ออี๋ยกยิ้มตอบ “ข้ากร็กัท่านพ่อ”

“วนันี้เจ้าไม่อยากไปเรยีนเขยีนอกัษรกบัข้าหรอื”

“ท่านพ่อ ข้าเล่าเรียนกับท่านมามากแล้ว สู้ข้าแบ่งปันท่านให้ผู้อื่นบ้าง 

มดิกีว่าหรอืเจ้าคะ”

ค�าพูดที่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยเรียกเสียงหัวเราะจากอาจารย์หนุ่มได้ 

เป็นอย่างดี

“อี้เอ๋อร์” เขาถอนหายใจ “เจ้าเป็นเด็กมีไหวพริบ ข้ารู้สึกผิดต่อเจ้าที่ 

พาเจ้ามาอยู่ในที่ห่างไกลเช่นนี้”

“แต่ข้าชอบที่นี่เจ้าค่ะท่านพ่อ” รอยยิ้มบนดวงหน้าเล็กแย้มกว้างขึ้น 

ในขณะที่เจ้าตัวอธิบาย “ท้องฟ้าที่นี่สดใสงดงาม อิงหั่วฉงในฤดูร้อนก็เปล่ง

ประกายระยบิระยบั มภีูเขา มธีารน�้า ข้าต่างหากที่ขอบคุณท่านพ่อที่ท�าให้ข้า

ได้เตบิโตที่นี่”

หยวนเสียนได้ฟังเช่นนั้นก็หัวใจพองโต โน้มใบหน้าลงมาหอมแก้ม 

สายเลอืดเพยีงคนเดยีวที่หลงเหลอือยูอ่ย่างรกัใคร่ “เยน็นี้อี้เอ๋อร์อยากกนิอะไร”

“หากเป็นท่านพ่อท�า ข้ากนิได้ทุกอย่างเลยเจ้าค่ะ”

สองพ่อลูกพูดคุยกนัอย่างอบอุ่น ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะยื่นมอืออกมา
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จั๊กจี้บุตรสาวตวัน้อย หยวนจื่ออี๋ส่งเสยีงหวัเราะคกิคกั กลิ่นอายแห่งความสุข

แผ่ออกมาจากบ้านหลังเล็ก ฝูงนกน้อยใหญ่ร�่าลาลูกน้อยพากันโผบินออก 

จากรงั

หลังจากที่หยวนเสียนออกจากบ้านไปแล้ว ร่างเล็กก็เบนสายตาไปยัง

ภาพวาดเทยีนซอืขบัพษิ5 ซึ่งเป็นภาพเดยีวที่แขวนอยู่บนผนงับ้าน นางประสาน

มอืไว้เบื้องหน้าเพื่อท�าความเคารพ ก่อนจะลงกลอนปิดบ้านแล้วมุ่งหน้าไปยงั

หน้ากระท่อมของต้าหงตามเวลานดัหมายเพื่อเดนิทางไปยงัถ�้าค้างคาว

เดก็น้อยร่างเลก็เดนิเตะหนิไปตามทาง ภาพของท้องฟ้าสนี�้าเงนิตดักบั

สแีสดของแสงตะวนัยามเช้าดูลกึลบั เปี่ยมด้วยมนตร์เสน่ห์น่าหลงใหล

นางชื่นชอบบรรยากาศแสนสงบของรุ่งเช้า มนัเปรยีบเสมอืนสญัญาณ

แห่งการเริ่มต้นที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยพลงัแห่งการมชีวีติ

การด�าเนนิชวีติที่นี่ค่อนข้างเรยีบง่ายและสงบ ชาวบ้านไม่ว่าจะคนเฒ่า

หรอืเดก็ล้วนแล้วแต่ซื่อตรงและจรงิใจ ผู้คนในหมูบ้่านเปรยีบเสมอืนญาตมิติร 

การไปมาหาสู่กนัท�าเป็นกจิวตัรจงึถอืเป็นเรื่องปกติ

หยวนจื่ออี๋เดินเตร็ดเตร่ผ่านเส้นทางอันคุ้นชิน เอ่ยทักทายผู้คนที่ 

เดนิผ่านด้วยรอยยิ้ม จวบจนกระทั่งมาถงึจุดหมาย หน้าเรอืนของต้าหงมเีดก็

วยัห้าถงึแปดขวบอยูอ่ย่างพร้อมหน้าพร้อมตา สิ่งที่พวกเขาเตรยีมการกลบัไม่มี

5 เทยีนซอืขบัพษิ (天师驱毒) ตามความเชื่อของศาสนาเต๋า จางเทยีนซอื (张天师) เป็นเทพ

ที่มีฐานะเป็นหนึ่งในสี่เทพพิทักษ์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ที่มีต�าแหน่งไม่สูงนัก แต่ส�าหรับ 

ชาวบ้านทั่วไปเชื่อว่าเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์สูงส่ง เล่าขานกันว่าเป็นทายาทรุ่นที่แปดของ 

จางเหลยีง ขุนศกึคู่บลัลงัก์ของพระเจ้าฮั่นเกาจู บ�าเพญ็ตนตามคมัภรี์เต๋า ส�าเรจ็มรรคผล

กลายเป็นเซยีน ชาวจนีมตี�านานเรื่องเล่าเกี่ยวกบัจางเทยีนซอืส�าแดงฤทธิ์เดช ช่วยปราบผ ี

ปราบมาร และโรคร้าย ขจดัเภทภยัต่างๆ แม้จางเทยีนซอืจะพ�านกัอยู่บนโลกมนุษย์ แต่ก็

ใช่ว่าปุถุชนจะอญัเชญิมาได้ง่าย ดงันั้นจงึมกีารวาดภาพ ‘เทยีนซอืขบัพษิ’ หรอื ‘เทยีนซอื

ไล่เสนยีด’ มากราบไหว้บูชา และใช้เป็นยนัต์กนัสารพดัเภทภยั
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คบเพลิงหรือลูกศร แต่เป็นว่าวหลากสีสันที่ดูอย่างไรก็ไม่น่าจะมีประโยชน์

ส�าหรบัการไปล่าค้างคาว

ไวเท่าความคดิ หยวนจื่ออี๋กเ็ลกิคิ้วเอยีงคอมองสหาย

“พวกเราไม่ไปถ�้าค้างคาวแล้ว?”

“พวกเราจะไปเล่นว่าว” ต้าหงเอ่ยพลางฉกียิ้มกว้างจนตาหย ีชวู่าวที่วาด

เป็นรูปงูในมือไปมาอย่างโอ้อวด “ท่านพ่อบอกว่าวันนี้ลมดี ถ้าเล่นว่าวมันจะ 

ไปได้สูงมากๆ”

“อ้อ” หยวนจื่ออี๋พยกัหน้าหงกึๆ เดก็กเ็ป็นเช่นนี้ พวกเขามกัจะเปลี่ยน

ใจเรว็เสมอ แต่กด็เีหมอืนกนั ในเมื่อถ�้าค้างคาวกฟ็ังดูอนัตรายเกนิไปหน่อย

เด็กชายร่างอ้วนเห็นเด็กหญิงไม่กระตือรือร้นดังที่คิดไว้ก็กระแอม 

เรยีกร้องความสนใจ แต่เมื่อนางหนัไปมองสบตาตรงๆ กข็ดัเขนิจนเบอืนหน้า

หนไีปทางอื่น แก้มใหญ่แดงระเรื่อราวกบัผลท้อ “ถะ...ถ้าเจา้ไปด้วยกนั ข้าอาจ

จะแบ่งว่าวให้เจ้าเล่นด้วย”

การที่ต้าหงชอบนางเป็นสิ่งที่แค่มองปราดเดียวก็ดูออก ทว่ากับเด็ก 

บางคนมนักลบัยากเกนิกว่าที่จะเข้าใจ

“อาอี๋ ไปเล่นด้วยกันเถอะ ข้ามีว่าวอยู่สองตัว จะแบ่งให้เจ้าตัวหนึ่ง”  

อาเฉาชกัชวนนางด้วยรอยยิ้ม ท�าเอาต้าหงหนัไปถลงึตาแยกเขี้ยวใส่

“จะไปเล่นว่าวกนัที่ใดหรอื” หยวนจื่ออี๋เอ่ยถาม

เสี่ยวจไูด้ฟังค�าถามกช็ี้นิ้วไปยงัทศิทางตรงกนัข้ามกบัเรอืนหลงัเลก็ของ

ต้าหง “เราจะไปเล่นตรงเนนิเขาทางทศิเหนอื”

“ข้าว่าเช้าขนาดนี้ยังไม่น่ามีลมแรง” เจ้าของเรือนผมสีเปลือกไม้กล่าว

ก่อนจะโยกศรีษะไปมา “เราไปนั่งชมพระอาทติย์ขึ้นกนัที่ธารน�้าก่อนดหีรอืไม่”

“ดีๆ  ไปที่ธารน�้ากนั”

หลงัจากที่ตกลงกนัเรยีบร้อยแล้ว กลุม่เดก็น้อยซึ่งเป็นสสีนัของหมู่บ้าน

ก็มุ่งหน้าไปยังธารน�้าฝั่งทิศตะวันออก สายลมยามเช้าเริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อย

พัดหญ้าอ่อนให้พลิ้วไหวหยอกเย้ากับฝูงชิงถิง6 ตรงริมน�้า ภาพของวงกลม 
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สแีสดสาดส่องขึ้นบนท้องฟ้าสมัผสัเข้ากบักลบีเมฆโดดเด่นชดัเจน เป็นอกีครั้ง

ที่เดก็น้อยเหน็นกอนิทรตีวัเดมิบนิวนอยู่เหนอืศรีษะ

เดก็สี่คนนั่งอยู่รมิน�้ามองภาพพระอาทติย์ขึ้น ความเงยีบสงดัส่งผลให้

หยวนจื่ออี๋อดครุ่นคดิถงึค�าพูดของผู้อาวุโสจิ้งอวิ๋นขึ้นมาไม่ได้

“อาอี๋ เจ้าเป็นอนัใดไป” อาเฉาเหน็สหีน้าไม่สบายใจของสหายกเ็อ่ยถาม

อย่างเป็นห่วง

นางส่ายหน้า “ข้าเพยีงคดิถงึอนาคตเท่านั้น”

“อนาคต?” เดก็ทั้งสามคนขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจเท่าไรนกั ดทู่าค�าศพัท์

ที่นางใช้จะยากเกนิไป

“ประมาณว่าเมื่อเราโตขึ้นจะเป็นเช่นไร” หยวนจื่ออี๋อธบิายง่ายๆ

“ข้าจะไปสอบเคอจวี่7 ข้าจะเป็นจองั่ง!” ต้าหงยืดอกพูดออกมาอย่าง

ภูมใิจ

“จอหงวงต่างหาก” อาเฉารบีแก้

คราวนี้หยวนจื่ออี๋หลุดหวัเราะออกมาพรดืใหญ่ รบีจดัการแก้ไขค�าศพัท์

ให้ถูกต้อง “จอหงวน”

“ใช่ๆ จอหงวน” ต้าหงแก้มแดงก�่าด้วยความขดัเขนิ เรยีกเสยีงหวัเราะ

คกิคกัจากสหายรอบข้าง

“ต้าหง หมายความว่าเจ้าจะต้องไปร�่าเรียนที่เมืองหลวงใช่หรือไม่”  

เสี่ยวจูถามด้วยสหีน้าจรงิจงัยิ่งขึ้น

เดก็ชายร่างอ้วนเบกิตาโตเท่าไข่ห่าน “ต้องไปถงึเมอืงหลวงเชยีวร”ึ

อาเฉากับเสี่ยวจูพยักหน้ายืนยัน ก่อนจะพากันเบนสายตามาที่นาง  

“ใช่หรอืไม่อาอี๋”

6  ชงิถงิ (蜻蜓) แปลว่า แมลงปอ
7 เคอจวี่ (科举) เป็นระบบการสอบแบบส่วนกลางที่ทางราชส�านักจัดขึ้นเพื่อคัดเลือก

ข้าราชการ
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“เป็นจอหงวนต้องเข้ารับราชการที่เมืองหลวง” หยวนจื่ออี๋เอ่ยพลาง 

เบนสายตามองกลุม่ก้อนเมฆาที่เคลื่อนไหวเรว็ยิ่งขึ้น ดูท่าก�าลงัลมเพิ่มขึ้นแล้ว 

เหมาะสมที่พวกนางจะไปเล่นว่าวกันเสียที “ต�าแหน่งบัณฑิตอันดับหนึ่ง 

อย่างน้อยกต็้องเป็นขุนนางระดบักลางขึ้นไป เผลอๆ อาจจะได้ท�างานใกล้ชดิ

เหล่าเสนาฯ กบัฮ่องเต้”

“ฟังดูยิ่งใหญ่มาก” เสี่ยวจูนยัน์ตาพราวระยบิอย่างตื่นเต้น “ข้าจะตาม

ต้าหงไปเมอืงหลวงด้วย!”

พอต้าหงกับเสี่ยวจูท�าท่าจะไปเมืองหลวง อาเฉาก็ร้อนรนรีบเอ่ยปาก 

ขึ้นมาบ้าง “เช่นนั้นข้า...ข้ากจ็ะไปด้วย!”

เด็กน้อยทั้งสามหันมาพยักหน้าให้กันอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ ก่อนที่

พวกเขาจะพากนัหนัมาจบัจ้องร่างเลก็ที่ไม่ได้มปีฏกิริยิาดงัเช่นคนอื่นๆ

“อาอี๋ เจ้าจะไปเมอืงหลวงด้วยกนัหรอืไม่”

ผู้ที่ก�าลังเหม่อมองท้องฟ้าอย่างใจลอยเบนสายตากลับมามองพวกเขา 

“ข้าไม่ไปหรอก”

นางไม่อยากไปเมอืงหลวง ไม่อยากไปเจอความวุ่นวาย นางปรารถนา

ชวีติที่สุขสงบและเรยีบง่าย ได้อยู่กบับดิาไปเรื่อยๆ เช่นนี้กเ็พยีงพอ

เสี่ยวจู อาเฉา และต้าหงหนัมามองหน้ากนั พวกเขาอ้าปากเตรยีมจะ

เอื้อนเอ่ยบางอย่าง ทว่าหยวนจื่ออี๋กลบัไม่สนใจ เนื่องจากสายตาเหลอืบไปเหน็

สีขาวของสัตว์ขนฟูตัวใหญ่ถัดจากพวกนางไปประมาณหนึ่งลี้8 ก�าลังจับจ้อง

ธารน�้าใสตรงหน้านิ่งไม่ขยบัเขยื้อน

หมาป่าร?ึ

เดิมทีนางคิดว่าเป็นหมาป่าจริงๆ จนกระทั่งสังเกตเห็นพวงหางฟูฟ่อง

โดดเด่นกระดกิไปมานั่นแหละ จงึได้รู้ว่าอกีฝ่ายน่าจะเป็นจิ้งจอกเสยีมากกว่า

หยวนจื่ออี๋ลกุยนืขณะที่ดวงตาสชีายงัคงจบัจ้องสตัว์ตวันั้นอย่างระวงัภยั 

8 1 ลี้ มคี่าประมาณ 500 เมตร
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เดมิทหีมู่บ้านนี้ไม่เคยมจีิ้งจอก โดยเฉพาะจิ้งจอกสขีาวสะอาดดุจหมิะที่ขนาด

ใหญ่เท่าหมาป่ายิ่งไม่น่ามาอยู่ในแคว้นเฉา

แล้วมนัมาได้อย่างไร

ไวเท่าความคิด สัตว์ร่างใหญ่ดังกล่าวก็เงยหน้าขึ้นมาจากธารน�้าแล้ว

สบตากบันางเข้าอย่างจงั

เด็กหญิงสะดุ้งตัวรีบเอื้อมมือไปคว้าอาเฉาซึ่งอยู่ใกล้มือที่สุด ร่างของ

เดก็หญงิตวัผอมแห้งโยกไหวไปมา ทว่าเสี่ยวจูกบัต้าหงช่วยประคองเอาไว้ได้

ทัน ผิดกับหยวนจื่ออี๋ที่ซวนเซเสียหลัก ร่างเล็กป้อมโน้มเอนลงไปยังธารน�้า

เบื้องล่าง

หยวนจื่ออี๋ลอบกลนืน�้าลาย หวนคดิถงึค�าเตอืนของจิ้งอวิ๋นที่เตอืนมใิห้

นางหลั่งเลอืดก่อนที่จะมรีะดู

แย่ละสิ...ธารน�้านี้ความลึกไม่มากนัก แต่ถ้าหากล้มลงไปครูดโดน 

ก้อนกรวดหรอืกระแทกโดนหนิ มหีวงัได้เรยีกเลอืดอย่างไม่ต้องสงสยั

“อาอี๋!”

สหายทั้งสามส่งเสียงร้องกันอย่างแตกตื่นตกใจ หยวนจื่ออี๋หลับตาปี๋

เตรยีมตวัรบักบัความเจบ็และความเยน็ของสายน�้า ทว่าทนัททีี่ร่างกายสมัผสั

เข้ากบัความยะเยอืกอนัแปลกประหลาดขุมหนึ่ง ดวงตาสชีากล็มืโพลงขึ้นมา

“หมิะ?”

เด็กหญิงอ้าปากค้างมองกองหิมะที่รองรับอยู่ใต้ร่างด้วยความพิศวง

งงงวย บรเิวณที่ควรจะเป็นธารน�้ากลบัถูกคาดด้วยความนุ่มเยน็สขีาวบรสิุทธิ์

นี่มนั...ชกัจะประหลาดเกนิไปแล้ว!

หยวนจื่ออี๋ดงึสตทิี่แทบเตลดิของตนเองกลบัมาพร้อมกบัหนัขวบัไปยงั

ทิศทางที่สัตว์ร่างขนสีขาวตวันั้นยืนอยู่ตามสญัชาตญาณ ก็ถงึกบัขมวดคิ้วยุ่ง

เมื่อพบว่ามนัหายไปจากบรเิวณรมิธารอย่างไร้ร่องรอย

“อาอี๋...” ต้าหงอ้าปากค้าง ความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน 

ส่งผลให้เดก็น้อยทั้งสี่ซึ่งแต่งกายด้วยผ้าน้อยชิ้นร่างสั่นสะท้าน แม้จะมนึงงกบั
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สิ่งที่เกดิขึ้น แต่พวกเขากค็�านงึถงึความปลอดภยัของนางเป็นอนัดบัแรก

อาเฉากับเสี่ยวจูยื่นมือให้นางคนละข้าง หยวนจื่ออี๋ส่งมือให้พวกเขา

พร้อมกบัลุกขึ้นมาจากก้อนปุยนุ่ม รบัรู้ถงึก้นที่เปียกแฉะของตนเอง

พอพวกเขาช่วยดึงเด็กหญิงขึ้นมาเสร็จก็พากันหันไปมองก้อนหิมะ 

สายตาเป็นประกายตื่นเต้นและไร้เดยีงสา

“อาอี๋ นี่มนัเรยีกว่าอะไร”

จรงิส.ิ..นอกจากบนยอดเขาพ้นโลกาซึ่งเป็นยอดเขาสงูสุดบนแคว้นเฉา

แล้ว ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่อาศยัอยูท่ี่อื่นกไ็ม่เคยมโีอกาสได้เหน็หมิะมาก่อน

ความเคร่งเครยีดในทแีรกเริ่มจางหายไป ช่วยไขข้อข้องใจของพวกเขา

ให้กระจ่าง “มนัคอืหมิะ”

หยวนจื่ออี๋ไม่คดิจะห้ามมใิห้พวกเขาไปบอกต่อ เพราะไม่ว่าอย่างไรเรื่อง

ที่น่าอัศจรรย์ใจเยี่ยงนี้คงถูกมองว่าเป็นเพียงค�าพูดเพ้อเจ้อของเด็กกลุ่มหนึ่ง

เท่านั้น

“หมิะ...หมิะ...” เดก็น้อยทั้งสามพมึพ�าขณะที่กะพรบิตาอย่างฉงนสงสยั 

“แล้วหมิะมาได้อย่างไร”

ผู้ใหญ่ในเปลือกของเด็กหญิงได้ฟังเช่นนั้นก็หลุดข�าออกมาอย่างช่วย 

ไม่ได้ นั่นสนิะ... หมิะก�าเนดิมาจากสิ่งใดเล่า

หยวนจื่ออี๋พยายามครุน่คดิสิ่งที่เคยร�่าเรยีนมาในชั้นประถมและมธัยม 

ทว่าทุกสิ่งกลบัว่างเปล่า

...ราวกบัว่านางไม่เคยได้ร�่าเรยีน หรอือาจจะแค่นกึไม่ออกเท่านั้น

“อาอี๋ๆ ”

เสยีงเรยีกจากต้าหงดงึสตขิองผูท้ี่เหม่อลอยให้กลบัมายงัแถบหมิะสขีาว

ที่พาดอยู่บนธารน�้าอกีครั้ง

“เราไปถามบิดาของเจ้าดีหรือไม่ บิดาของเจ้าเป็นอาจารย์ น่าจะรู้ว่า 

หมิะมาได้อย่างไร”

“ท่านพ่อไปสอนหนังสืออยู่ที่โรงทานอีกหมู่บ้านหนึ่ง” หยวนจื่ออี๋ตอบ 
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ในใจคาดเดาว่าอีกฝ่ายคงไม่สามารถอธิบายในแง่วิทยาศาสตร์ได้เหมือนกับ

โลกปัจจุบนัที่นางจากมาอยู่ดี

“แล้วเราจะท�าเช่นไรกันต่อดี” อาเฉาพ่นลมหายใจผ่านทางฟันซี่หน้า 

ที่เป็นรูโบ๋ เสี่ยวจูเกาศรีษะแกรกๆ

หยวนจื่ออี๋ยกัไหล่ “เรากไ็ปเล่นว่าวกนั”

“จรงิด้วย! เรามาเพื่อเล่นว่าวกนั” ต้าหงโพล่งขึ้นมาอย่างเพิ่งนกึขึ้นได้ 

เป็นเพราะมวัแต่สนใจเรื่องหมิะจงึเผลอลมืไปชั่วขณะ

หิมะนี่นอกจากความแปลกประหลาดและเย็นเฉียบแล้ว ก็มิเห็นจะมี 

สิ่งใดน่าสนใจ สู้การเล่นว่าวกไ็ม่ได้... สนุกกว่ากนัตั้งเยอะ!

“ใครวิ่งไปถึงเนินเขาทางทิศเหนือก่อนเป็นฝ่ายชนะ!” ต้าหงยกมือขึ้น

เท้าสะเอวประกาศกร้าว เด็กน้อยทั้งสามกระโดดโลดเต้นก่อนจะคว้าว่าวที่ 

วางทิ้งไว้ข้างตวัแล้ววิ่งมุ่งหน้าไปทางทศิเหนอื ปล่อยให้หยวนจื่ออี๋ใช้ความคดิ

อยู่ตามล�าพงัเบื้องหน้ากองหมิะปรศินานี้อกีครั้ง

หมาป่าหิมะกับหิมะสีขาวที่จู่ๆ ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างไร้ที่มา สายลม 

เอื่อยเฉื่อยของฤดูใบไม้ผลิพัดผ่านปอยผมที่หลุดออกมาจากมวยผมทรง

ซาลาเปาสองลูกคลอเคลียใบหน้าเล็ก ดวงตะวันสีเหลืองนวลส่องสว่างเหนือ

ภูผา สรรพสิ่งรอบข้างดูเยน็สบายและสดชื่น ทว่าจติใจของนางกลบักระวน-

กระวาย ไม่ว่าจะท�าเช่นไรกม็อิาจสงบลงได้

นางกไ็ด้แต่หวงัว่า...ภายในวนันี้คงไม่มเีรื่องประหลาดอนัใดเกดิขึ้นอกี

...ว่ากนัว่ามนษุย์เราจะสงสยักบัสิ่งที่ไม่รู ้และหวาดกลวักบัสิ่งที่คาดเดา

ไม่ได้

หลังจากวันที่พบเหตุการณ์กองหิมะประหลาดในวันนั้นก็ล่วงเลยมา 

ยาวนานกว่าหนึ่งสปัดาห์แล้ว ผู้คนในหมู่บ้านเลก็ๆ ซึ่งตั้งอยู่ตรงเชงิเขายงัคง

ด�าเนนิชวีติกนัอย่างสงบสขุดงัเช่นที่ผ่านมา จะมกีแ็ต่เดก็หญงิร่างเลก็ที่รูส้กึถงึ

ความผดิปกตทิี่มอิาจเปิดปากบอกกล่าวกบัผู้ใดได้
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หยวนจื่ออี๋รู้สกึราวกบัถกูสายตาคู่หนึ่งจบัจ้องความเคลื่อนไหวอยูต่ลอด

เวลา...

ตุบ!

เสียงแปลกประหลาดที่ดังออกมาจากห้องรับแขกส่งผลให้อาจารย์ 

วยัสามสบิต้นๆ ซึ่งก�าลงัง่วนอยู่กบัการท�าความสะอาดชั้นหนงัสอืในห้องนอน

สะดุ้งสุดตวั

อี้เอ๋อร์!

ด้วยความกงัวลตามจติใต้ส�านกึ หยวนเสยีนกท็ิ้งผนืผ้าสเีทาขุ่นในมอื

ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังห้องรับแขกอย่างรีบร้อน ครั้นเห็นบุตรสาวนั่งลูบศีรษะ

ป้อยๆ อยู่หน้าโต๊ะที่มีพู่กันและปล้องไม้ไผ่ผ่าครึ่งวางอยู่เรียงรายก็ลอบ 

ถอนหายใจอย่างโล่งอก

“ท่านพ่อ...” เดก็น้อยหนัไปสบตาผู้สูงวยักว่าด้วยสหีน้าส�านกึผดิ “เป็น

เพราะข้าเผลองบีหลบั หวัจงึโขกลงโต๊ะ”

บดิาของนางช่างสมกบัที่เป็นอาจารย์ เขาไม่ท�าโทษโดยการต ีแต่สั่งให้

นางคัดอักษรว่าด้วยปรัชญาทางสังคมของขงจื๊อ9 เนื่องจากเมื่อวานเที่ยวเล่น

กบัพวกต้าหงเสยีดกึดื่นจนลมืกลบับ้านก่อนดวงตะวนัลบัจากขอบฟ้า

หยวนเสยีนเดนิมาเชยคางเลก็ขึ้นเพื่อส�ารวจบาดแผลบนหน้าผากมน

ไม่ปูดหรอืบวม มเีพยีงแค่รอยแดงจากแรงกระแทกเท่านั้น

“เจบ็มากหรอืไม่”

ผู้เป็นบุตรสี่ายหน้าน้อยๆ ขณะที่เม้มรมิฝีปากเข้าหากนั ความจรงิมนั

ไม่ได้เจบ็มาก แต่นางแค่ตกใจเท่านั้น

ชายหนุ่มลูบศีรษะเล็กก่อนจะชะโงกหน้ามองปล้องไม้ไผ่อันล่าสุดที่มี

9 ขงจื๊อ (孔子) เป็นนักคิดและนักปรัชญาสังคมที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีนในช่วง  

551 - 479 ปีก่อนคริสต์ศักราช ค�าสอนของขงจื๊อหยั่งรากฝังลึกในวัฒนธรรมจีนและ 

เอเชยีตะวนัออกมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ
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ตวัอกัษรเขยีนไว้เพยีงสามตวั “คดัถงึไหนแล้ว”

ดวงตาสชีากลมโตหนักลบัมายงัผลงานของตนเอง “ถงึเรื่องหน้าที่ของ

บุตรและบุตรีที่พึงกระท�าต่อบิดามารดา ข้อสาม สืบทอดวงศ์ตระกูลต่อจาก

ท่าน” มือเล็กของเจ้าตัวเอื้อมไปหยิบพู ่กันขึ้นมาถือใหม่ก่อนที่สีหน้าจะ

หม่นหมองลงในเวลาต่อมา “ท่านพ่อ ท่านเคยเสยีใจหรอืไม่ที่ข้าเกดิเป็นสตร”ี

ผู้ฟังชะงกั “เหตุใดจงึถามเช่นนี้”

“ข้าไม่สามารถสบืเชื้อสายตระกลูหยวนได้” ในยคุสมยันี้การสบืทอดแซ่

และวงศ์ตระกูลถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก โดยเฉพาะกับตระกูลใหญ่และผู้ที่ 

มีฐานะทางสังคม ดังนั้นผู้คนจึงนิยมมีบุตรชาย ให้ความส�าคัญแก่บุตรชาย

มากกว่าบุตรสาว

“เรื่องนี้เจ้าไม่จ�าเป็นต้องกงัวลหรอก”

ดวงตาของหยวนจื่ออี๋เบกิกว้างจนแทบถลนออกมาจากเบ้า “ระ...หรอื

ว่าท่านพ่อจะ...จะมพีี่ชายน้องชายให้ข้า...”

“ข้าจะมีพี่ชายน้องชายให้เจ้าได้อย่างไรเล่า” หยวนเสียนหัวเราะดัง 

เสยีจนเหน็รอยเหี่ยวย่นที่ขอบตา “ข้ามญีาตอิยูท่ี่เมอืงหลวง ดงันั้นเจ้าไม่จ�าเป็น

ต้องห่วงเรื่องทายาทของสกุลหยวน” เขาเว้นจังหวะขณะที่โน้นกายลงมาจับ 

บ่าเล็กอย่างเบามือ “อีกอย่าง...ไม่ว่าอี้เอ๋อร์จะเป็นหญิงหรือชาย ข้าก็ย่อม 

รกัเจ้าอย่างไม่มเีงื่อนไข”

“ญาติ?” หยวนจื่ออี๋ถามอย่างสงสัย ที่ผ่านมาอีกฝ่ายไม่เคยพูดถึง 

เรื่องนี้มาก่อน

เช่นนั้นกห็มายความว่าสกลุหยวนมไิด้มเีพยีงนางกบับดิา พวกนางมไิด้

โดดเดี่ยวดงัที่เข้าใจมาโดยตลอด

ฝ่ายผู้เป็นบิดากะพริบตาเล็กน้อยคล้ายกับเพิ่งรู้สึกตัว เขากระแอม

พร้อมเบนสายตาหนคีล้ายไม่อยากเอื้อนเอ่ยถงึมนัเท่าไรนกั

บางท.ี..แค่บางทเีท่านั้น

ก่อนที่บิดาของนางจะจากเมืองหลวงมา ไม่แน่ว่าอาจมีเหตุการณ ์
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บางอย่างเกดิขึ้นระหว่างเขากบัครอบครวักเ็ป็นได้

เดก็น้อยครุน่คดิอยูใ่นใจ ก่อนจะรู้สกึถงึหนงัตาที่เริ่มหนกัอึ้งของตนเอง 

สตสิมัปชญัญะทุกอย่างเริ่มรางเลอืนก่อนที่เจ้าตวัจะจมเข้าสู่นทิราไปอกีครั้ง

หยวนเสยีนเบนสายตากลบัมายงัแก้วตาดวงใจ เมื่อเหน็นางร่างระทวย

ทิ้งตวัฟุบลงบนโต๊ะหนงัสอื รอยยิ้มเอน็ดูประดบัขึ้นที่มุมปาก เจ้าของใบหน้า

สะอาดสะอ้านเปล่งประกายอ่อนโยนชวนมองขณะที่ทอดมองลกูน้อยด้วยความ

รกัใคร่

‘อี้เอ๋อร์ ข้าอยากให้เจ้าเตบิโตเป็นบปุผางามที่บรสิทุธิ์ไร้มลทนิ เมอืงหลวง

ที่เตม็ไปด้วยความวุ่นวายและการแก่งแย่งชงิดแีห่งนั้น...ไม่คู่ควรกบัเจ้า’

เขาบอกกบันางในใจก่อนจะตรงมาช้อนร่างเลก็อุ้มขึ้นแนบอกพร้อมกบั

เดินไปยังห้องนอน ครั้นวางอีกฝ่ายลงบนเตียงแคบก็ร้องเพลงกล่อมนอน  

เสียงนุ่มทุ้มชวนฟัง ปลอบประโลมให้เด็กน้อยที่นอนไม่หลับมาหลายวันให้ 

จมในห้วงความฝันอย่างเป็นสุข



สำม
เกี่ยงกัน (?)

ยอดเขาพ้นโลกาสูงตระหง่านเทียมฟ้า เงียบสงบและสูงส่งดุจแดน

เทพเซยีน

บนยอดเขาแห่งนี้คือที่ตั้งของส�านักแพทย์อันดับหนึ่งในแคว้นเฉา...

ส�านกัหตัถ์สวรรค์

บรรยากาศยามเช้ามืดค่อนข้างเย็นชื้น เมฆหมอกปกคลุมแลเห็น 

สรรพสิ่งเป็นสีขาวโพลน เสียงวิหคขับร้องประสานเสียงเพียงเล็กน้อยกลับ

สะท้อนก้องกังวานดั่งเสียงระฆังแก้ว ร้องปลุกให้ศิษย์ส�านักแพทย์ทั้งหลาย 

ตื่นมาร�่าเรยีนและท�าภารกจิของตน

ชื่อเสียงของส�านักหัตถ์สวรรค์โด่งดังไปทั่วยุทธภพ เป็นที่ยอมรับของ

ใต้หล้าเรื่องฝีมือและคุณธรรม กฎระเบียบที่เข้มงวดท�าให้เป็นที่น่าเชื่อถือ  

มิหน�าซ�้ายังชนะการแข่งขันกับส�านักแพทย์อื่นๆ ติดต่อกันมาอย่างยาวนาน 

จนเป็นที่เลื่องลอื เป็นเช่นนี้ตดิต่อกนัมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน

ใจกลางส�านกัคอืต�าหนกัเมฆาซึ่งเป็นที่พ�านกัของท่านเจ้าส�านกัและศษิย์

ระดบัสงู วนันี้มแีขกพเิศษมาเยี่ยมเยอืนถงึสองคน ทว่าเป็นการมาอย่างไม่เป็น

ทางการ งานจดัเลี้ยงต้อนรบัจงึเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็น
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การให้เกียรติผู้อื่นที่มีฐานะทัดเทียมกันเป็นเรื่องส�าคัญ เบาะขนแกะ

ทองค�าสามผืนวางเรียงกันอยู่บนพื้นยกสูงโดยมีชายชราร่างอ้วนในชุดสีเงิน 

อยูก่ึ่งกลาง ศรีษะปราศจากเส้นผมมาตั้งแต่ย่างเข้าวยักลางคนจนกระทั่งบดันี้

“คนจากต�าหนักหัตถ์ปราณทิพย์นี่ช่างน่าอิจฉาเสียจริง แม้วัยร่วงโรย

แต่สงัขารกลบัอ่อนเยาว์นกั จวิองิเองกอ็ายนุ้อยกว่าข้าไม่กี่ปี ทว่าหน้าตาราวกบั

คนอายุหกสบิ” อี้โหลว...ท่านเจ้าส�านกัคนปัจจบุนัเอ่ยพลางลบูเคราสขีาวที่ยาว

จนถึงท้องกลมใหญ่ของตนเองขณะที่สบตากับผู้ที่นั่งอยู่ฝั ่งซ้าย “จิ้งอวิ๋น  

ไม่พบกนัหลายปี เจ้าคงสบายดใีช่หรอืไม่”

เจ้าของเรอืนผมสเีหล้าองุ่นแซมขาวพยกัหน้าน้อยๆ “ข้าสบายด”ี

ส�านกัหตัถ์สวรรค์แบ่งออกเป็นสามต�าหนกัหลกัคอื ต�าหนกัหตัถ์โอสถ 

ต�าหนกัหตัถ์ปราณทพิย์ และต�าหนกัหตัถ์พสิทุธิ์ จิ้งอวิ๋นนั้นเคยเป็นศษิย์ส�านกั

หัตถ์สวรรค์แห่งต�าหนักหัตถ์ปราณทิพย์เมื่อนานมาแล้ว แม้มีเรื่องท�าให้ต้อง

ลงจากเขา แต่สุดท้ายเขาก็ยังแวะมาเยี่ยมเยือนหุบเขาพ้นโลกาบ่อยๆ ตั้งแต่

สมยัที่ท่านเจ้าส�านกัคนเก่าซึ่งเป็นอาจารย์ของอกีฝ่ายยงัมชีวีติอยู่

อี้โหลวครุ่นคิดขณะที่ริมฝีปากกับนัยน์ตาที่ยิ้มแย้มบ่งบอกว่าเป็นผู้ 

ที่มีอารมณ์เบิกบานอยู่เสมอ จิ้งอวิ๋นในชุดประจ�าตัวของศิษย์ต�าหนักหัตถ์ 

ปราณทพิย์ยงัคงเป็นคนพูดน้อยอยู่เช่นเคย

ผู้อาวุโสทักทายฝ่ายหนึ่งแล้วก็ย่อมต้องหันไปให้ความส�าคัญแก่แขก 

อกีคนหนึ่ง นยัน์ตาสเีข้มเป็นมติรเบนไปยงัชายหนุ่มอกีคนหนึ่งซึ่งอยู่ข้างกาย 

“แต่ไม่ว่าจิ้งอวิ๋นจะดูอ่อนกว่าวัยเพียงใด ก็คงสู้นักพรตผู้บ�าเพ็ญตนจนใกล ้

จะกลายเป็นเซยีนเช่นท่านได้กระมงั”

“รูปลักษณ์ภายนอกล้วนไร้ความหมาย ใจที่บริสุทธิ์เปี่ยมคุณธรรม 

ต่างหากจึงเรียกได้ว่าน่าเลื่อมใส” เสียงนุ่มทุ้มของร่างสูงโปร่งในชุดสีกรมท่า

ตอบกลบัมา ใบหน้าคมคายราบเรยีบไร้อารมณ์ เรอืนผมสเีทาเกล้าขึ้นเป็นมวย

ประดับด้วยปิ่นหยกสีขาวบริสุทธิ์ ผิวสีเข้มของเขารับกับดวงตาสีน�้าตาลอ่อน 

กลมโต พื้นเพคล้ายกบัคนแคว้นเป่ยซึ่งมพีื้นที่เป็นทะเลทรายมากกว่าที่ตั้งของ
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ส�านกัเมฆาเรอืง ส�านกัพรตอนัดบัหนึ่งแห่งยุทธภพ

เรยีกได้ว่าหากแคว้นเฉาเฟื่องฟูเรื่องการรกัษา แคว้นเล่อคอืถิ่นก�าเนดิ

และฟูมฟักเหล่านกัพรตผู้ผดุงความสมดุลของสามภพ

แคว้นเล่อคอืแคว้นขนาดใหญ่ตั้งอยูอ่กีฟากหนึ่งของทะเลทศิตะวนัออก 

การเดินทางค่อนข้างล�าบากและยาวนาน หากจะให้เดินทางไปยังแคว้นเล่อ 

จากแคว้นเฉาคอืต้องเดนิทางมุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัออก ผ่านแคว้นเยว่แล้ว

นั่งส�าเภาข้ามไปจึงจะถึง รวมทั้งสิ้นแล้วใช้ระยะเวลาประมาณสองเดือนเลย 

ทเีดยีว

ทว่าส�าหรบัตงฟางฉุนหยา...ไม่จ�าเป็นต้องนานถงึเพยีงนั้น

ผู้ใดเล่าจะนกึว่าภายใต้รูปลกัษณ์ของบุรุษหน้าหยกวยัสามสบิต้นๆ นี้

จะอายุแปดสิบปีเข้าไปแล้ว ว่ากันว่าทุกครั้งที่ตงฟางฉุนหยาลงจากเขามา

ประกอบพิธีส�าคัญในเมืองหลวง สตรีที่ออกมาร่วมงานจะมีมากกว่าเดิม

ประมาณสามเท่า ความวุ่นวายขนาดย่อมมกัจะเกดิขึ้นเสมอ

ด้วยเหตุนี้ตงฟางฉุนหยาจึงไม่ชื่นชอบการลงจากส�านัก ปกติมักจะ

กกัตวับ�าเพญ็ตน แต่ในเมื่อผู้ที่มโีชคชะตาตามค�าท�านายถอืก�าเนดิขึ้นที่แคว้น

เฉาแห่งนี้ ดังนั้นตลอดห้าปีที่ผ่านมาเขาจึงต้องแวะเวียนมาเป็นแขกที่ส�านัก

หตัถ์สวรรค์อยู่บ่อยครั้ง

“เอาละ” อี้โหลวยกมอืตบเข่าตนเองเบาๆ แม้อายุจะมากแล้วทว่าท่าที

ยังกระฉับกระเฉงและแข็งแรงดีอยู่ “เรื่องนี้หารือกันยืดเยื้อมานานห้าปีแล้ว  

ข้าหวงัว่าวนันี้เราจะได้ข้อสรุป”

“ตราบใดที่โลหติของนางยงัไม่หลั่งรนิกย็งัพอมเีวลา” เจ้าของเรอืนผม

สเีหล้าองุ่นแซมขาวกล่าว

“มนษุย์ทกุคนร่างกายเปราะบาง กายหยาบบาดเจบ็เพยีงนดิกห็ลั่งโลหติ

ได้ เราไม่ควรประมาท” สหีน้าของตงฟางฉุนหยายงัคงราบเรยีบ ทว่าน�้าเสยีง

ดูจรงิจงัขึ้นอกีหลายส่วน

“พวกเราทั้งสามคนต่างกม็คุีณสมบตัเิหมาะสมที่สามารถดแูล ‘นาง’ ได้
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อย่างเท่าเทียม” เจ้าส�านักหัตถ์สวรรค์เว้นจังหวะก่อนจะเบนสายตามองซ้าย

และขวา เมื่อพบว่าทั้งจิ้งอวิ๋นและตงฟางฉุนหยายังคงวางท่าทีนิ่งเฉยจึงกล่าว

ต่อ “แต่มนัตดิปัญหาตรงที่ว่าพวกเราต่างกม็หีน้าที่ส�าคญัอื่นๆ ที่ต้องท�าด้วย

เช่นกนั”

คนที่เหลอืพยกัหน้ารบัช้าๆ สิ่งที่อี้โหลวกล่าวมานั้นถูกต้อง เจ้าส�านกั

หัตถ์สวรรค์มีภารกิจมากมายที่ต้องท�าล้นมือ ลูกศิษย์นั้นมีเป็นร้อยเป็นพัน 

ที่ต้องดูแล จิ้งอวิ๋นชอบเดินทางไปตรวจตรารักษาคน ไม่ค่อยได้อยู่ติดเรือน 

ฝ่ายตงฟางฉุนหยาก็เป็นถึงเจ้าส�านักพรตอันดับหนึ่งในยุทธภพ ทั้งยังมุ่งมั่น

บ�าเพญ็ตนเพื่อเป็นเซยีน

ทว่า...หนึ่งในพวกเขาทั้งสามจะต้องรับหน้าที่ดูแลสตรีในค�าท�านาย 

ผู้ถอืครองสองชะตากรรม

สายลมวบูใหญ่พดัผ่านบานหน้าต่างจนปอยผมคนทั้งสามต่างพลิ้วไหว 

คนหนึ่งยิ้มกว้าง อกีสองคนสหีน้าไร้อารมณ์

“ข้างานยุ่งทั้งยงัอายุมากแล้ว” อี้โหลวกล่าวเป็นคนแรก

จิ้งอวิ๋นพยกัหน้าช้าๆ เอ่ยเสยีงเนบินาบ “ข้าเดนิทางบ่อย”

“ข้า...” ตงฟางฉุนหยาเงียบไปครู่หนึ่ง ทั้งอี้โหลวและจิ้งอวิ๋นต่างก็ใช้ 

ข้ออ้างกันไปหมดแล้ว หากเขาใช้ซ�้ากันเกรงว่าคงดูเหมือนกับลอก สุดท้าย 

จงึเลอืกใช้ค�าตอบที่ต่างออกไป “ข้าไม่คุ้นชนิกบัเดก็และสตร”ี

ครานี้ผูอ้าวโุสทั้งสองแห่งยอดเขาพ้นโลกาต่างหนัมามองหน้ากนั สื่อสาร

บางอย่างผ่านทางสายตา

ดูท่า...พวกเขาควรจะร่วมมอืกนัเสยีแล้ว

“ท่านตงฟาง หากท่านได้ใกล้ชิดกับเด็กและสตรีก็จะช่วยให้คุ้นชิน 

ได้เอง” อี้โหลวเอ่ยพลางหวัเราะอย่างอารมณ์ด ี“ความจรงิถ้าพูดถงึเรื่องความ

ปลอดภยั ส�านกัเมฆาเรอืงน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้ว”

“ท่านคดิเช่นนั้นหรอื” ท่านเจ้าส�านกัพรตเกบ็ตวัมานาน ครั้นอยู่บนเขา

ก็มักจะมีแต่ผู้คนเคารพยกย่องและนอบน้อม ไฉนเลยจะตามเล่ห์กลของ 
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อี้โหลวได้ทนั

จิ้งอวิ๋นยกมอืขึ้นเกลี่ยไรผมซึ่งปัดผ่านใบหน้าของตนเองให้เข้าที่ น�้าเสยีง 

เรียบเย็นดุจสายน�้า “แววตาของนางเฉียบคมเกินวัย อุปนิสัยไม่เหมือนเด็ก 

คาดว่าคงมทิ�าให้ผู้ใดต้องเป็นกงัวลมากนกั”

ตงฟางฉุนหยาคล้ายก�าลังจะคล้อยตาม ทว่าจุดประสงค์เดิมก็ดึงสติ

ของเขากลับมาอีกครั้ง “ข้าคิดว่าเราควรจะรอถามความเห็นของนางน่าจะดี

ที่สุด”

อี้โหลวกับจิ้งอวิ๋นหันมาสบตากัน เมื่อครู่พวกเขาเกือบจะกล่อมส�าเร็จ

อยู่แล้วเชยีว...

“ถ้าเราจะถาม กม็แีต่ต้องพานางมาที่นี่” ท่านเจ้าส�านกัหตัถ์สวรรค์เอ่ย

พลางเบนสายตาไปยงัศษิย์ร่วมส�านกั “จิ้งอวิ๋น แล้วในระหว่างที่เจ้ามาที่นี่ ผู้ใด

กนัเล่าที่คอยดูแล ‘นาง’?”

“เป็นคนที่ไว้ใจได้” จิ้งอวิ๋นตอบเลี่ยงๆ

อี้โหลวกระแอม “เช่นนั้น...ท่านคดิว่าควรจะถามนางเมื่อไร”

“ข้าเพิ่งได้พบนางเมื่อไม่นานมานี้” แววตาของจิ้งอวิ๋นเผยความอ่อนโยน

ระคนเอ็นดูยามเมื่อเอ่ยถึงเด็กน้อย “ครอบครัวของนางมีเพียงนางกับบิดา 

เพยีงสองคน”

หยวนจื่ออี๋กบัหยวนเสยีนสนทิสนมกนัมาก เกรงว่าหากพวกเขาพราก

บุตรกีบับดิา คงจะสร้างบาดแผลทางใจให้แก่ทั้งสองอยู่ไม่น้อย

หากเลอืกได้... เขากอ็ยากจะให้นางอยู่กบับดิาให้นานที่สุด ด้วยเหตุนี้

จงึเตอืนอกีฝ่ายว่าห้ามหลั่งเลอืดจนกว่าระดูจะมา

จิ้งอวิ๋นครุ่นคดิในใจขณะที่เบนสายตาไปยงัท่านเจ้าส�านกัหตัถ์สวรรค์

“หมายความว่าเรายังเหลือเวลาอีกประมาณสิบปีกว่านางจะมีระดู 

ครั้งแรก?”

“นานเกินไป” ตงฟางฉุนหยาส่ายหน้าอย่างไม่เห็นด้วย “นางควรเริ่ม

ฝึกฝนตั้งแต่ยงัเดก็ อย่างน้อยกเ็พื่อให้ปกป้องตนเองได้”
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“เราไม่จ�าเป็นต้องรอนานถงึเพยีงนั้น” จิ้งอวิ๋นแทรกขึ้นมาก่อนที่ผูอ้าวโุส

อกีสองคนจะเริ่มโต้เถยีง “บดิาของนาง...เหลอืเวลาอกีไม่มากแล้ว”

อี้โหลวหนัหน้ากลบัมายงัผู้พูด “หมายความว่า?”

“หยวนเสยีน...บดิาของนางป่วย” ผู้อาวุโสแห่งต�าหนกัหตัถ์ปราณทพิย์

เผยสหีน้าสงสารออกมาเลก็น้อย “คาดว่าคงอยู่ได้อกีไม่เกนิสามปี”

“รกัษาไม่ได้?”

“ท�าได้เพยีงระงบัมใิห้อาการก�าเรบิ”

อี้โหลวพยักหน้ารับรู้ หากจิ้งอวิ๋นกล่าวเช่นนั้นก็ย่อมเป็นไปตามนั้น 

จงัหวะต่อมาจงึเคลื่อนสายตาไปยงัท่านนกัพรต กล่าวด้วยน�้าเสยีงตดิจะเกรงใจ

อยู่ในท ี“ดูท่าการพบกนัในปีนี้กค็งไม่มสีิ่งใดคบืหน้ามากนกั”

“ท่านไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจ” ตงฟางฉุนหยาพยกัหน้าเลก็น้อย “เรื่องของ

นางเกี่ยวข้องโดยตรงกบัใต้หล้า ไม่ว่าจะเรื่องเลก็หรอืใหญ่ พวกเราล้วนต้อง

ใส่ใจด้วยกนัทั้งสิ้น”

“ไหนๆ ท่านก็มาแล้ว อยู่พักแรมที่นี่สักคืนสองคืนค่อยเดินทางกลับ

เถดิ” เจ้าบ้านเอ่ยชกัชวนอย่างเป็นมติร

“ไม่เป็นไร ข้าเองกม็งีานส�าคญัที่ต้องไปท�าต่อเช่นกนั” ตงฟางฉุนหยา

กล่าวจบก็ลุกขึ้นจากเบาะขนแกะทองค�า นัยน์ตาสีเข้มเบนไปสบตาจิ้งอวิ๋น 

คล้ายมีบางสิ่งอยากพูด บุรุษเจ้าของเรือนผมสีเหล้าองุ่นแซมขาวเองก็ลุกขึ้น

เช่นเดยีวกนั

เจ้าส�านักพรตหันมาสบตาเจ้าของร่างอ้วนผู้ยังคงมีรอยยิ้มประดับอยู่

บนใบหน้า กล่าวอ�าลาเสยีงราบเรยีบ “เช่นนั้นข้าขอลาก่อน”

ด้วยศักดิ์ที่เท่าเทียมกัน ครั้นตงฟางฉุนหยาค้อมศีรษะเพียงเล็กน้อย 

อี้โหลวกต็้องรบีลุกขึ้นยนืพร้อมกบัค้อมศรีษะให้เช่นเดยีวกนั

“ท่านอี้โหลว ข้าเองกค็งต้องกลบัแล้ว” จิ้งอวิ๋นกล่าวขึ้นมาบ้าง

“ช่างมาเรว็ไปเรว็เสยีจรงิ” อี้โหลวยกมอืขึ้นมาจบัท้องกลมที่กระเพื่อม

ไหวตามจังหวะการหัวเราะของตนเอง “งานวันเกิดของข้าปลายปีนี้ขอเชิญ 
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ทุกท่านมาร่วมงานด้วย”

ตงฟางฮุนหยากบัจิ้งอวิ๋นพยกัหน้าพร้อมกนั “แน่นอน”

หลงัออกมาจากต�าหนกัเมฆาแล้ว จิ้งอวิ๋นกค็้อมศรีษะให้ผู้ที่อาวุโสกว่า

เลก็น้อยก่อนจะเตรยีมมุ่งหน้าลงจากเขา

“ท่านจิ้ง” ตงฟางฉุนหยาเอ่ยรั้งอกีฝ่าย ครั้นรอบกายพวกเขาไม่มผีู้อื่น

จึงเอ่ยตรงเข้าประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อม “หมู่นี้กลิ่นอายปีศาจรอบตัวท่านดู

รุนแรงขึ้น”

จิ้งอวิ๋นหลบุตามองพื้นดนิเบื้องล่าง แพขนตาขยบัเลก็น้อยก่อนจะตอบ

เสยีงแผ่ว “หมู่นี้หรงเสี่ยมาอยู่กบัข้าบ่อย”

“หมายความว่าผู้ที่ท่านบอกให้คอยดูแลนางกค็อืหรงเสี่ยผู้นั้น?”

ร่างในอาภรณ์สเีทาคลุมทบัด้วยเสื้อคลุมสฟี้าโปร่งใสพยกัหน้าแผ่วเบา 

“ถูกต้อง”

ใบหน้าคมคายของตงฟางฉุนหยาเผยความไม่สบายใจออกมาอย่างที่

นานๆ จะได้เหน็สกัครั้ง “ข้ามเิคยได้พบหรงเสี่ยผู้นั้น ทว่าการให้ปีศาจคอย

ดูแลคนในค�าท�านายมนัอนัตรายเกนิไป”

จิ้งอวิ๋นนิ่งไปเลก็น้อยก่อนจะเอ่ยปาก “ท่านอยากพบเขา?”

ดูท่า...เจ้าส�านักเมฆาเรืองคงไม่หยุดระแวงหรงเสี่ยจนกว่าจะได้เห็น 

กบัตา และพสิูจน์ด้วยตนเองว่าสามารถไว้ใจในตวัอกีฝ่ายได้จรงิๆ

ตงฟางฉุนหยาสบตาเขา “ได้หรอืไม่”

“ย่อมได้” อกีฝ่ายตอบรบั “ทว่าน่าเสยีดายนกั ยามนี้หรงเสี่ยมไิด้อยู่ 

ที่นี่”

ท่านเจ้าส�านักเมฆาเรืองเปิดญาณสัมผัสกลิ่นอายปีศาจ ครั้นพบว่า

บรเิวณใกล้เคยีงไม่มปีีศาจจรงิกพ็ยกัหน้า “เช่นนั้นคงต้องรอโอกาสหน้ากระมงั”

“คงต้องเป็นเช่นนั้น”

“แล้วนางรู้ตวัหรอืไม่”

จิ้งอวิ๋นส่ายหน้า “หรงเสี่ยท�าหน้าที่เพียงคอยจับตาดูนางอยู่ห่างๆ 
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เท่านั้น”

กลุ่มก้อนเมฆาสีขาวเคลื่อนไหวคล้ายเกลียวคลื่น ท้องฟ้าที่เคยเงียบ

สงบพลนัแปรปรวนขึ้นมาคล้ายจะมพีายุ จิ้งอวิ๋นกบัตงฟางฉุนหยาหนัมามอง

หน้ากนั เหน็ทคีงได้เวลาต้องลาจากกนัแล้ว

ตงฟางฉุนหยาละสายตาจากผนืฟ้าเบื้องบน กล่าวอ�าลาอย่างเรยีบง่าย 

“ขอให้ท่านโชคด”ี

จิ้งอวิ๋นประสานมือค�านับตามฐานะของอีกฝ่ายที่สูงส่งกว่า “ขอให้ท่าน

ตงฟางเดนิทางปลอดภยั” แม้สหีน้าจะเรยีบเฉยทว่าสายตาแสดงออกถงึความ

เคารพต่อผูท้ี่มกีลิ่นอายสงูส่งและบรสิทุธิ์ ตบะที่ฝึกฝนมานั้นลกึล�้าและเข้มข้น

มากกว่าเขาหลายร้อยปี

แน่นอนว่าระหว่างหมอกับนักพรตย่อมมีการฝึกฝนอันแตกต่าง แต ่

ถึงอย่างไรล�าพังเพียงแค่ความเพียรพยายามก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่สมควรได้รับ

การยกย่อง

ศิษย์จากส�านักหัตถ์สวรรค์คิดพลางเหม่อมองเจ้าส�านักเมฆาเรืองที่

ผวิปากเรยีกกระบี่สทีองอร่ามที่พุ่งแหวกผ่านอากาศมาหาราวกบัมชีวีติ ร่างใน

ชุดนักพรตสีกรมท่าเหาะขึ้นไปยืนบนกระบี่อย่างสง่างาม ก่อนจะขี่กระบี่เล่ม 

ดงักล่าวหายลบัไปอย่างไร้ร่องรอย

แคว้นเฉาเข้าสู่ปลายฤดใูบไม้ผล ิทว่าแคว้นเล่อย่างเข้าฤดรู้อนแล้ว

ส�านักเมฆาเรืองปกปักแคว้นเล่อมายาวนานกว่าสามร้อยปี ผู้คนทุก

ชนชั้นนับตั้งแต่บ่าวรับใช้จนกระทั่งโอรสสวรรค์ล้วนให้ความเคารพย�าเกรง  

ถึงขั้นที่ว่าหากมีเรื่องการบ้านการเมืองที่ส�าคัญ ยังต้องมีราชโองการเชิญ 

ผู้อาวุโสแห่งส�านกัพรตแห่งนี้มาร่วมหารอืด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ส�านักพรตอันดับหนึ่งแห่งยุทธภพจะมีอะไรที่ 

มากกว่าการเป็นแค่ส�านักพรต ไม่ว่าจะเป็นราชนิกุล ลูกหลานขุนนางชั้น

ปกครอง ตระกูลพ่อค้าอันแสนมั่งคั่ง สายเลือดจอมยุทธ์และนักรบ หนอน
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หนังสือชั้นผู้เยาว์ ก็มีปะปนอยู่ในส�านักแห่งนี้เต็มไปหมด ผู้คนที่ถูกฝากฝัง 

มาร�่าเรยีนที่นี่ล้วนมจีุดประสงค์ที่หลากหลาย บ้างกม็ุ่งมั่นทางเซยีน บ้างกม็า

เพื่อหาเครอืข่ายที่สามารถใช้การได้ในอนาคต

กลุ่มศิษย์ชั้นผู้น้อยอายุสิบขวบก�าลังจับกลุ่มคุยกันอยู่ตรงลานกว้าง 

อากาศบนยอดเขาเทยีมสวรรค์ยามอู่10 ค่อนข้างร้อนจดั ในมอืของพวกเขาถอื

ไม้กวาด การต้องมาทรมานกวาดลานเอาเวลานี้ย่อมหนไีม่พ้นการถูกลงโทษ

“อุ้ยเหมยถ้งถือว่าตนเองเป็นหนึ่งในศิษย์เอกจึงถืออ�านาจบาตรใหญ่

รังแกผู้อื่น” เด็กชายร่างผอมผู้หนึ่งเอ่ยพลางยกมือขึ้นมาปาดเหงื่อที่พากัน 

หลั่งไหลออกมาจากหน้าผากราวกบัม่านน�้าตก ดวงตาของเขาแสบไปหมดจน

หรี่เลก็ลงเหลอืให้เหน็เพยีงขดีเลก็ๆ บนใบหน้า

“นี่! เจ้าอย่าได้พูดเสยีงดงัไป” สหายอกีคนหนึ่งเอ่ยเตอืนพลางหนัซ้าย

หนัขวาอย่างหวาดระแวง “ศษิย์เอกทั้งสามของท่านเจ้าส�านกัธรรมดาเสยีที่ไหน 

ขนืเจ้าพูดจาไม่ระวงัมหีวงัได้ถูกไล่ลงจากเขาไปพอด”ี

เด็กหนุ่มพูดยังไม่ทันขาดค�าก็พลันสะดุ้งโหยงเมื่อเห็นแสงสีทองวาด

ผ่านท้องฟ้า นั่นย่อมต้องเป็นกระบี่ของผู้มอี�านาจสูงสดุในที่นี้อย่างไม่ต้องสงสยั

คนเห็นพากันทิ้งไม้กวาดในมือก่อนจะค้อมกายลงต�่าจนหน้าผากแทบ

ชนกบัพื้น “คารวะท่านเจ้าส�านกั”

สิ้นเสยีงของพวกเขา แสงสทีองเรอืงรองกห็ายลบัไปจากม่านฟ้า ต�าแหน่ง

ที่มุ่งไปคือต�าหนักที่อยู่บนยอดเขาสูงสุด ต�าหนักตัดอาลัยตั้งอยู่ใจกลางสระ 

เหลียนฮวา11 ซึ่งมีรัศมีกว่าสามลี้ ยามฤดูร้อนบุปผางามเบ่งบานมีผึ้งแมลง 

มาดมดอม หนทางเข้าออกต�าหนกัของท่านเจ้าส�านกัมสีองทางคอืใช้วชิาตวัเบา

หรอืขี่กระบี่เข้ามา

ผู้อาวุโสในร่างของชายหนุ่มก้าวลงจากกระบี่ อาวุธประจ�ากายเปล่ง

10 ยามอู่ คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. - 12.59 น.
11 เหลยีนฮวา (莲花) หมายถงึ ดอกบวั
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ประกายคล้ายก�าลงัพูดคุยกบัเขา ตงฟางฉุนหยาพยกัหน้าน้อยๆ เพยีงเท่านั้น 

กระบี่สทีองกล็อยไปแขวนอยู่บนผนงัอย่างสงบเสงี่ยม

การเดนิทางอนัยาวนานตดิต่อกนัส่งผลให้เขาเหนด็เหนื่อยไม่น้อย ทว่า

เจ้าตัวก็ยังคงมีสีหน้าไร้อารมณ์ขณะที่ครุ่นคิดบางสิ่งในใจอย่างมิอาจสลัด 

ออกจากห้วงคดิไปได้

ปล่อยให้ปีศาจดูแล... ไม่ว่าอย่างไรกม็อิาจเบาใจ

ต่อให้ท่านจิ้งอวิ๋นจะรับประกันเรื่องความปลอดภัย และพลังของนาง

ยังไม่เปิดเผยออกมาเต็มที่ แต่เขาก็ไม่อยากเสี่ยงให้ปีศาจมาคอยตามตอแย

ใกล้นางอยู่ดี

นัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อนเผยแววครุ่นคิดออกมาครู่หนึ่งก่อนจะกลับมา 

ราบเรยีบดงัเดมิ เพยีงไม่นานเสยีงเคาะประตูหน้าเรอืนของเขากด็งัขึ้น

“ท่านอาจารย์เรยีกศษิย์หรอืขอรบั”

ตงฟางฉนุหยาเบนสายตาไปยงัผูม้าใหม่ บรุษุเบื้องหน้าเขาเป็นชายหนุ่ม

อายุยี่สิบปี รูปหน้าทรงวงรีเข้ากับคิ้วโก่งราวกับก้านหลิว ผิวสีขาวเหลือง 

นวลเนียนราวกับอิสตรีตัดกับชุดนักพรตสีกรมท่า เรือนผมสีรัตติกาลเกล้า 

ขึ้นเป็นมวยเสยีบด้วยป่ินไม้หอมสดี�าสนทิ ที่โดดเด่นที่สดุคอืนยัน์ตาสเีทาหม่น

สองข้างที่มดืบอดแต่ยงัคงความอ่อนโยนบนสหีน้าไว้อย่างไร้ที่ติ

“เหวยเซยีว” ผูเ้ป็นอาจารย์เรยีกชื่อศษิย์เอกอนัดบัหนึ่งของตน “ในระหว่าง 

ที่ข้าไม่อยู่ ทุกอย่างเรยีบร้อยดหีรอืไม่”

เหวยเซยีวประสานมอืค้อมศรีษะพร้อมกบัหลบุตาลง “เรยีนท่านอาจารย์ 

ทุกอย่างเรยีบร้อยดขีอรบั”

เขารู้ดีว่าการที่เหวยเซียวพิการตาบอดนั้นมิได้เป็นอุปสรรคต่อการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าวนัแต่อย่างใด

“ดแีล้ว” ตงฟางฉนุหยาเบนสายตาไปยงัเหลยีนฮวาในสระที่เบ่งบานอยู่

ด้านนอก “เหวยเซยีว มเีรื่องบางอย่างที่ข้าอยากให้เจ้าท�า”

เหวยเซียวผู้นี้แตกต่างจากผู้อื่น... เขาสามารถจับรูปร่างของทุกสิ่ง 
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รอบตัวได้ด้วยเสียง แม้มิอาจเห็นภาพทุกอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถใช้ชีวิต 

ได้เหมอืนปกต ิจนผู้อื่นรอบตวัแทบลมืไปแล้วว่าอกีฝ่ายนั้นตาบอด

เขารบัเดก็คนนี้เป็นศษิย์เอกคนแรกตั้งแต่อกีฝ่ายอายุสี่ขวบ ตลอดเวลา

สิบสองปีที่ผ่านมาอีกฝ่ายตั้งใจร�่าเรียน ขยันและอดทน แม้จะอ่านหนังสือ 

และเขยีนอกัษรไม่ได้ แต่กไ็ด้รบัพรสวรรค์ทางด้านอื่น เหวยเซยีวคอืนกัพรต

ผู้มวีรยุทธ์และก�าลงัภายในที่ล�้าเลศิหาจบัตวัได้ยากคนหนึ่ง

“เชญิท่านอาจารย์สั่งการ” เหวยเซยีวกล่าวอย่างนอบน้อม

“ข้าอยากให้เจ้าเดินทางไปยังแคว้นเฉา คอยติดตามอารักขาเด็ก 

คนหนึ่ง...”

แสงตะวันสาดส่องสะท้อนลงบนผืนน�้าเกิดประกายแวววาว หยดน�้า 

บนใบบัวเกลือกกลิ้งไปมาคล้ายเต้นร�า โชคชะตาเกี่ยวรัดผู้คนดั่งเงื่อนตาย 

ไม่ว่าอย่างไรกม็อิาจฝ่าฝืน



สี่
ญำติ

“อี้เอ๋อร์ ชดุของเจ้าคบัอกีแล้วใช่หรอืไม่”

เดก็น้อยซึ่งก�าลงันั่งเหยยีดขาอย่างเกยีจคร้านก้มมองกางเกงสเีทาขุน่ที่

เต่อเลยข้อเท้าขึ้นมาเลก็น้อยก่อนจะหนัไปยิ้มแหยๆ ให้บดิา “ท่านพ่อ ดูเหมอืน

ข้าจะสูงขึ้นอกีแล้ว”

ส�าหรับเด็กหญิงวัยห้าขวบในยุคนี้ การสูงประมาณสี่ฉื่อ12 นั้นถือว่า

มากกว่ามาตรฐานอยู่พอสมควร แต่ส�าหรับนางซึ่งสูงประมาณหนึ่งร้อยสอง

เซนติเมตรโดยประมาณ น�าเด็กคนอื่นๆ ในวัยไล่เลี่ยกันชนิดที่เรียกได้ว่า 

ทิ้งห่างเลยทเีดยีว

หากเป็นโลกปัจจุบัน นางคงมีความสุขที่ตนเองคงจะเติบโตกลายเป็น

นางแบบสาวที่ใครๆ ต่างกต้็องอจิฉา ทว่าส�าหรบัยคุนี้มนัไม่เหมอืนกนั... ผู้คน

นยิมชมชอบสตรทีี่ตวัเลก็บอบบาง น่าทะนุถนอมมากกว่าสตรตีวัสูง

แต่ก็เอาเถิด... ไม่ว่านางจะเติบโตไปเป็นเช่นไร นางก็จะรักตนเองใน 

สิ่งที่ตนเองเป็น

12 1 ฉื่อ มคี่าประมาณ 22.7 - 23.1 เซนตเิมตร
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“อยากได้กางเกงตัวใหม่หรือไม่” ผู้เป็นบิดายังคงถือหนังสือต�าราเก่า 

ซึ่งกระดาษกลายเป็นสนี�้าตาลเข้มไว้ในมอื

ส�าหรับหมู่บ้านที่ห่างไกลเช่นนี้ การหาซื้อต�าราซึ่งท�าจากกระดาษเป็น

เรื่องที่ยากยิ่งนกั นานๆ จะมคีนผ่านทางหอบหิ้วหนงัสอืต�าราจากเมอืงหลวง

มาขายต่อในราคาแพง และก็มีแต่บิดาของนางเท่านั้นที่ยอมจ่ายเงินซื้อต�ารา

บางเล่มกลับบ้านมาอ่าน แลกกับการกินข้าวต้มเปล่าๆ ไปหลายมื้อ นางจึง

พลอยได้รบัโอกาสในการร�่าเรยีนไปด้วย

“ท่านพ่อ ไว้รอขากางเกงเต่อกว่านี้ค่อยเปลี่ยนใหม่ก็ได้” หยวนจื่ออี๋

กล่าวเสยีงเรยีบเรื่อยเพราะไม่อยากให้บดิาควกัเงนิจ่ายซื้อใหม่ เสื้อผ้าของเดก็

มกัจะสิ้นเปลอืงอยู่เสมอ เผลอไปครู่เดยีวประเดี๋ยวกโ็ตจนสวมไม่ได้

“เห็นฮูหยินกุ้ยบ่นว่าชุดของบุตรชายเล็กเกินไปจ�าต้องเปลี่ยนใหม่ 

เช่นกนั” ชายหนุ่มลูบคางที่เริ่มมีเคราขึ้นเบาบางของตนเอง “แต่ข้ากไ็ม่อยาก

ให้เจ้าสวมชุดเดก็ผู้ชาย”

นางส่ายหน้า “ข้าไม่ถอืเจ้าค่ะ หากฮูหยนิกุ้ยยอมยกให้ ข้ากย็นิดรีบัไว้”

ชุดของสตรโีบราณค่อนข้างกรุยกรายทั้งยงัมหีลายชั้น โดยเฉพาะของ

บรรดาคุณหนูผู้สูงศักดิ์ยิ่งมีลวดลายปักและผ้าหลากสีราคาแพง ทว่าส�าหรับ

เด็กชาวบ้านเยี่ยงนาง ขอเพียงแค่น�าชุดเก่าๆ จากคนข้างบ้านมาปะชุนใหม่ก็

สวมได้แล้ว

“อี้เอ๋อร์ของข้ากลายเป็นคนขี้เหนียวเสียแล้ว” หยวนเสียนพึมพ�า “ข้า 

ไม่เคยสอนให้เจ้าเป็นคนขี้เหนยีว”

แก้มของร่างเลก็พองโตขึ้น “ท่านพ่อ ข้ามไิด้ขี้เหนยีวเสยีหน่อย!”

ผู้เป็นบิดาหัวเราะอย่างขบขัน มือที่เว้นว่างจากต�าราลูบตักของตนเอง

เบาๆ “ขี้เหนยีวถอืเป็นเรื่องด”ี

หยวนจื่ออี๋มองค้อนอีกฝ่ายพลางกล่าวด้วยน�้าเสียงตัดพ้อ “ท่านพ่อ

แกล้งข้า” ในเมื่อมนี้อยกค็วรจะประหยดั เรื่องนี้ถูกต้องที่สุดแล้วมใิช่หรอื

“เอาเถดิๆ” อกีฝ่ายยงัคงเหลอืเสยีงหวัเราะแผ่วเบาในล�าคอ ก่อนที่จะ
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หนัไปให้ความสนใจต�าราในมอืต่อ

“ท่านพ่อ” เดก็น้อยตั้งข้อสงสยั “ท่านจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าสิ่งที่เขาเขยีน

ไว้ในต�าราเป็นความจรงิ”

หยวนเสยีนเบอืนใบหน้ากลบัมายงับุตรสาว “อี้เอ๋อร์” น�้าเสยีงของเขา

อ่อนโยนยิ่งนกั “ตวัอกัษรทุกตวั ค�าทุกค�ามคีวามหมาย พวกมนัไม่เคยโกหก

หรอืทรยศตวัตนของตนเอง ผู้ที่เรยีงร้อยมนัต่างหากที่บดิเบอืนมนัด้วยทศันคต ิ

ความเชื่อ อคต ิและความชอบของตนเอง”

หยวนจื่ออี๋พยกัหน้าน้อยๆ สิ่งที่บดิากล่าวมานั้นมเีหตผุล สมแล้วที่เป็น

อาจารย์ “แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะ”

“วจิารณญาณ” เขาเว้นจงัหวะ “ที่ข้าอ่านต�าราต่างๆ ไม่ใช่เพราะว่าข้าเชื่อ

ในทุกสิ่งที่เขาเขียน แต่เป็นเพราะข้าต้องการซึมซับค�าทุกค�าในต�าราเหล่านั้น

เพื่อกลั่นกรองผ่านวจิารณญาณของตนเอง”

ร่างเล็กได้ฟังค�าอธิบายของบิดาแล้วรู้สึกว่าอีกฝ่ายมีความรู้และความ

คดิที่ลกึซึ้งมากกวา่ผู้อื่น ย่อมหมายความว่าท่านพ่อคงจะมาจากครอบครวัที่มี

การศึกษาดีพอสมควร การที่ต้องมาอยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลความเจริญ 

เยี่ยงนี้... กลับเป็นนางเสียอีกที่รู้สึกผิด หลงคิดไปว่าตนเองอาจกลายเป็น

สาเหตุที่ท�าให้บดิาต้องย้ายถิ่นฐานมาที่นี่

เด็กน้อยคิดพลางเท้าแขนลงบนโต๊ะและขยับนิ้ววนเล่น ทว่าความ 

เจบ็ปวดที่แล่นผ่านเข้าสู่ปลายนิ้วกท็�าให้นางเผลอส่งเสยีงร้องออกมา

“โอ๊ย!”

หยวนเสียนได้ยินเสียงบุตรีร้องก็ทิ้งต�าราในมืออย่างตกใจ “อี้เอ๋อร์!  

เจ้าเป็นอนัใดไป”

“ขออภยัด้วยท่านพ่อ” เดก็น้อยกล่าวด้วยน�้าเสยีงส�านกึผดิ เป็นเพราะ

นางเผลอส่งเสยีงร้องจงึท�าให้บดิาพลอยตกใจไปด้วย “ข้าเพยีงแค่ถูกเสี้ยนต�า

เท่านั้น”

ชายหนุม่ถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะเอื้อมมอืไปจบัมอืเลก็ป้อมของ
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หยวนจื่ออี๋ขึ้นมาส�ารวจ พบว่าที่ปลายนิ้วชี้มีเสี้ยนไม้ต�าเข้าไปค่อนข้างลึก 

พอสมควร

“อี้เอ๋อร์ เสี้ยนไม้จ�าเป็นต้องเอาออก มเิช่นนั้นจะยิ่งระบม”

“เอาออกอย่างไรหรอืเจ้าคะ” หยวนจื่ออี๋นิ่วหน้าเมื่อปลายนิ้วของผู้เป็น

บดิาสมัผสัถูกจุดที่นางโดนต�า

“รอข้าประเดี๋ยวหนึ่ง” ร่างสูงโปร่งปล่อยมือก่อนจะหายลับเข้าไปใน 

ห้องนอน เมื่อกลบัมาอกีครั้งกถ็อืเขม็เยบ็ผ้าอยู่ในมอื “จ�าต้องใช้หวัเขม็สะกดิ

ออกมา”

เดก็น้อยนิ่วหน้า “จะเจบ็มากหรอืไม่”

“ไม่เป็นไรอี้เอ๋อร์ ไม่เป็นไร” ผู้เป็นบิดาเอ่ยปลอบเสียงอ่อนโยน เมื่อ 

น�าเขม็ไปลนไฟแล้วกด็งึนิ้วเลก็ไปสะกดิเอาเสี้ยนที่ต�าลกึอยู่ออกอย่างเบามอื

เสี้ยนไม้ที่ต�าหลุดออกไปแล้วพร้อมกบัเลอืดหยดหนึ่ง

หยวนจื่ออี๋หลงลืมความเจ็บไปชั่วครู่ ขณะที่ใบหน้ากลมซีดเผือดลง

เรื่อยๆ

ผู้อาวุโสจิ้งอวิ๋นเตือนมิให้นางหลั่งเลือดจนกว่าจะมีระดู แต่อีกฝ่ายคง

ลมืเลอืนไปเสยีสนทิใจว่า... เพยีงแค่ดงึเสี้ยนที่ต�านิ้วออกกส็ามารถท�าให้หลั่ง

โลหติได้แล้ว

หากนางหลั่งเลอืดแล้วจะเป็นเช่นไรต่อ...

ร่างเลก็ขนลกุซู่โดยไม่ทราบสาเหต ุนางเม้มรมิฝีปากแน่นก่อนจะสะดุง้

โหยงเมื่อจู่ๆ ภายในห้องกม็ดืครึ้มประดุจยามราตร ีหยวนจื่ออี๋เบนสายตาไป

มองด้านนอก พบว่าท้องฟ้าที่เคยปลอดโปร่งถกูเมฆาก้อนใหญ่บดบงัจนมอิาจ

เหน็แสงอาทติย์

ค�่าคืนนี้มีพายุพัดผ่านอย่างรุนแรง ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านของ

นาง หลังคาที่รั่วเป็นรูใหญ่ท�าให้น�้าไหลซึมเข้ามาจนอยู่ไม่ได้ นับว่ายังโชคด ี

ที่บดิาของเสี่ยวจูผ่านทางมาจงึชกัชวนให้พวกนางมานอนค้างด้วย

ด้วยความที่เสื้อผ้าข้าวของทุกอย่างของนางเปียกชุ่มยับเยินไปหมด  
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ฮูหยนิฟางจงึแบ่งชุดของเสี่ยวจูมาให้นางสวมเป็นการชั่วคราว

รุ่งเช้าท้องฟ้ายงัคงถูกปกคลุมด้วยเมฆหนา ทว่าฝนหยุดโปรยปรายลง

มาแล้ว หยวนเสียนตัดสินใจวกกลับไปดูสภาพของบ้านอีกครั้งเพื่อพิจารณา 

ดูการซ่อมแซม ส่วนหยวนจื่ออี๋อยู่บ้านเดยีวกบัเสี่ยวจูและฮูหยนิฟาง

“อาอี๋ น�้าชาของเจ้าเยน็ชดืหมดแล้ว ไว้ข้าจะขอให้ท่านแม่ต้มน�้ามาใหม่” 

เดก็ชายร่างผอมเอ่ยพลางผุดลุกขึ้นยนือย่างกระตอืรอืร้น

หยวนจื่ออี๋ส่ายหน้าปฏเิสธ เมื่อคนืนางกระสบักระส่ายนอนไม่ค่อยหลบั 

ทั้งยงัไม่ค่อยกระหายน�้าหรอืหวิข้าว “เสี่ยวจู พวกเราเป็นสหายกนั ท�าตวัตาม

สบายเถดิ ฮูหยนิฟางเองกก็�าลงัยุ่งอยู่กบังานท�าความสะอาด”

“ไม่ได้หรอก” เสี่ยวจูชักสีหน้าขึงขัง “ท่านแม่บอกว่า หากมีแขกมา 

เยี่ยมเยอืนกต็้องดูแลเอาใจใส่ให้ดทีี่สุด”

เด็กหญิงมองหน้าสหายแล้วกลั้นข�า อดไม่ได้ที่จะยื่นมือออกไปลูบไล้

ศรีษะเสี่ยวจูราวกบัผู้ใหญ่ก�าลงัเอน็ดูเดก็คนหนึ่ง “เป็นเดก็ดจีงัเลยนะ” นาง

กล่าวด้วยรอยยิ้มบางเบาที่มุมปาก “เจ้าปั้นหน้าเยี่ยงนี้ยิ่งท�าให้ข้าไม่หิวน�้า 

เข้าไปใหญ่”

ใบหน้าของเด็กชายแห้งเหี่ยวลงในเวลาต่อมา “อาอี๋ เจ้าจะไม่ไป 

เมอืงหลวงกบัพวกเราจรงิๆ หรอื”

เป็นอกีครั้งที่หยวนจื่ออี๋พยกัหน้าโดยปราศจากความลงัเล

“ข้า...กบัคนอื่นๆ คงคดิถงึเจ้า” เสี่ยวจูสหีน้าเศร้าสร้อยอย่างเหน็ได้ชดั 

“ข้าไม่อยากให้พวกเราแยกจากกนัเลย”

“วนันั้นมนัยงัมาไม่ถงึเสยีหน่อย” ร่างเลก็เอ่ยปลอบก่อนจะฉกียิ้มหวงั

เปลี่ยนบรรยากาศ “ไหนๆ วนันี้เรากอ็อกไปเล่นข้างนอกกนัไม่ได้ เช่นนั้นเรา

ก็มาหาอะไรสนุกๆ ท�า...” หยวนจื่ออี๋กล่าวยังมิทันจบประโยคก็มีเสียงของ 

ฮูหยนิฟางดงัแทรกขึ้นมากลางคนั

“อา...ไม่ทราบว่าคุณชายทั้งสอง...”

“ที่นี่มคีนแซ่หยวนอยู่หรอืไม่”
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“ชะ...เชญิทางนี้”

หยวนจื่ออี๋ตัวเกร็งสะดุ้งยืนขึ้นมา ยามนี้ท่านพ่อก็ไม่อยู่ที่นี่ เพียงแค่

เสยีงทุม้ราบเรยีบไร้อารมณ์จากด้านนอกกท็�าให้นางรูส้กึครั่นเนื้อครั่นตวั จติใจ

ไม่สงบเอาเสยีเลย

นางไม่อยากพบหน้าผู้ที่ถามถึงคนแซ่หยวน ทว่าอีกใจหนึ่งก็สงสัย 

ใคร่รู้ แอบคาดเดาไปเองว่าอาจจะเป็นญาตมิติรของท่านพ่อจากเมอืงหลวงมา 

ตามหา

ในขณะที่เด็กหญิงก�าลังตัดสินใจอยู่นั่นเอง เสียงฝีเท้าจากด้านนอก 

ก็ดังเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งบานประตูเปิดออก เผยให้เห็นร่างของ

ชายหนุ่มสองคนหน้าตาคล้ายคลงึกนัแต่งกายหรูหราโอ่อ่า ทั้งสองคนรวบผม

เกล้าเป็นมวยสูง ขณะที่ข้างกายห้อยหยกทรงกลมแกะสลกัอกัษรหยวนเอาไว้

อย่างเด่นชดั

หยวนจื่ออี๋ลอบกลนืน�้าลาย กายแขง็ทื่อเมื่อนยัน์ตาสชีาสบเข้ากบัดวงตา

สดี�าสนทิของผู้ที่มาเยอืนพร้อมกบัฮูหยนิฟาง

หยวนถงักบัหยวนซูมองไปที่เสี่ยวจกู่อนจะเบนสายตามายงันางในเวลา

ต่อมา “เป็นบุตรชาย?”

ฮูหยนิฟางที่เดนิตามหลงัมาอ้าปากเตรยีมจะแก้ให้ว่านางเป็นสตร ีทว่า

เด็กหญิงรีบขมวดคิ้วพลางท�าตาล่อกแล่กเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้สูงวัยกว่าได้รู้ 

เป็นเพราะหน้าตาของนางมิได้หวานมาก แถมยังตัวสูงกว่าเด็กวัยเดียวกัน  

ดงันั้นจงึท�าเนยีนเป็นเดก็ผู้ชายได้อยู่

ทั้งสองคนนี้ไม่น่าไว้ใจ... ดังนั้นให้พวกเขาเข้าใจไปว่านางเป็นผู้ชาย 

น่าจะดกีว่า

ครั้นฮูหยินวัยสาวเห็นสีหน้าของเด็กน้อยก็รู้สึกไม่สู้ดีนัก ด้วยเหตุนี้ 

จึงเลือกที่จะไม่ตอบแต่กวักมือเรียกบุตรชาย ครั้นกระซิบกระซาบกันเสร็จ

เรียบร้อยแล้วเสี่ยวจูก็วิ่งออกจากบ้านไปอย่างรีบร้อน คาดว่าน่าจะไปตาม 

ท่านพ่อของนางกลบัมา
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แล้วในระหว่างที่รอ... นางควรจะท�าเช่นไรดเีล่า

หยวนจื่ออี๋มองชายหนุม่ทั้งสองอย่างประเมนิ ทนัใดนั้นหยวนซกูท็�าลาย

ความเงยีบอนัแสนสั้นขึ้นมา “เจ้าชื่ออะไร”

เด็กหญิงเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อย “ท่านพ่อสอนว่าข้าไม่ควรเสวนากับ 

คนแปลกหน้า”

“หึๆ” หยวนถังหัวเราะในล�าคอพลางเอาศอกกระทุ้งลูกพี่ลูกน้อง 

ข้างกายเป็นเชงิว่าเขาจดัการเอง “เดก็น้อย ข้ามนีามว่าหยวนถงั ส่วนนี่คอืหยวนซู 

ในเมื่อรู้ชื่อแซ่ก็มิใช่คนแปลกหน้า หรือพ่อเจ้ามิได้สั่งสอนว่าให้มีมารยาทต่อ 

ผู้ที่อาวุโสกว่า”

ร่างเลก็สหีน้าบึ้งตงึ รู้สกึไม่ชอบหน้าหยวนถงัขึ้นมาตงดิๆ “หยวนจื่ออี๋”

“จื่ออี๋...” หยวนซูพึมพ�า “ใช่จื่อที่แปลว่าพิเศษ อี๋ที่แปลว่าความสุข 

หรอืไม่”

หยวนจื่ออี๋พยักหน้าน้อยๆ ยอมรับว่าทั้งสองดูเป็นคนมีการศึกษา  

แถมยังแซ่เดียวกับนาง ย่อมมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นญาติของท่านพ่อจาก

เมอืงหลวง

ว่าแต่พวกเขามาที่นี่เพื่ออะไรกนัแน่นะ...

“ท่านอาหกสมกบัที่เป็นท่านอาหก เป็นชื่อที่ไพเราะมาก” หยวนซูฉกียิ้ม

อย่างเป็นมติร ก่อนจะเบนสายตาไปยงัหยวนถงัอย่างขอความคดิเหน็

“ข้าคดิว่าชื่อมนัดูนุ่มนิ่มเหมอืนกบัสตรเีสยีมากกว่า”

หยวนจื่ออี๋มไิด้น�าพาต่อค�าที่ดเูหมอืนจะตั้งใจสบประมาทดงัที่เดก็ผูช้าย

ควรจะเป็น นางเพยีงแค่จบัจ้องพวกเขานิ่งๆ เมื่อแน่ใจว่าคงไม่ใช่คนป่าเถื่อน

ชอบใช้ก�าลงัหรอืพูดจาไม่รู้เรื่อง กเ็บนสายตากลบัไปยงัฮูหยนิฟางอกีครั้ง

“ฮูหยนิฟาง คงต้องรบกวนแล้ว”

“ไม่เป็นไรๆ ในเมื่อเป็นแขกของอี้เอ๋อร์13 กเ็ชญิตามสบายเถดิ”

ผู้เป็นเจ้าบ้านกล่าวจบกข็อตวัออกไปรอที่ห้องอื่น ปล่อยให้หยวนจื่ออี๋

เผชญิหน้ากบัผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘ญาต’ิ ร่วมสายเลอืดตามล�าพงั
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พวกเขาต่างเรยีกบดิาของนางว่า ‘ท่านอาหก’ หมายความว่าพวกเขาเป็น

รุ่นเดยีวกบันาง

หยวนจื่ออี๋ครุ่นคิดในใจขณะที่ตีสีหน้าเรียบเฉยยามเมื่อเผชิญหน้ากับ

สายตาที่จบัจ้องมาราวกบัก�าลงัประเมนิราคาสนิค้าชิ้นหนึ่ง

เดก็น้อยแม้จะมคีวามทรงจ�าจากชาตเิดมิอยู่บ้าง ทว่าตั้งแต่เกดิมานาง

กม็เิคยพานพบญาตทิี่ไหนนอกเสยีจากบดิาบงัเกดิเกล้า ด้วยเหตุนี้จงึอดรู้สกึ

เกรง็และประหม่าไม่ได้

“ลักษณะดี...” หยวนซูหันไปกระซิบกระซาบชายหนุ่มข้างกาย ซึ่งมัน 

กด็งัพอที่เดก็น้อยจะได้ยนิ “เสยีดายที่หน้าผากกว้างไปหน่อย”

หยวนจื่ออี๋รีบยกมือขึ้นมาดึงไรผมลงปิดหน้าผากอย่างร้อนตัว ครั้น

ผู้ใหญ่ทั้งสองเห็นอาการดังกล่าวก็ส่งเสียงหัวเราะในล�าคอ ผิดกับเด็กน้อย 

ที่ใบหน้างอง�้า

“เชิญท่านทั้งสองนั่งลงก่อน” นางกล่าวเสียงเรียบขณะที่กระเถิบตัว 

เปิดทางให้พวกเขา

“ขอบใจ” หยวนถังเอ่ยพลางกวาดสายตามองดูรอบๆ บ้านสกุลฟาง 

ค่อนข้างคับแคบและเก่า ในขณะที่พวกเขาก�าลังส�ารวจ เด็กหญิงเองก็ก�าลัง

พเิคราะห์พวกเขาอยูเ่ช่นกนั แม้สหีน้าของชายหนุ่มทั้งสองจะราบเรยีบไม่แสดง

อารมณ์ดั่งผูท้ี่ได้รบัการอบรมมาเป็นอย่างด ีแต่การก้าวเดนิซึ่งดูเหมอืนจะเขย่ง

ปลายเท้าขึ้นมาน้อยๆ ก็บ่งบอกได้ว่าพวกเขารังเกียจว่าสถานที่แห่งนี้สกปรก

มากเพยีงใด

ญาตขิองนางคงเป็นบุรุษเท้านิ่มเหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อกระมงั...

“ระวงัจะปวดข้อเท้าเอานะ”

13 ค�าว่า เอ๋อร์ (儿) ที่เตมิอยู่ด้านหลงัชื่อเป็นวธิกีารเรยีกที่สนทิสนม มกัจะใช้กบัเดก็หรอื

ลูกหลานที่เอน็ด ูส่วนใหญ่มกัจะใช้กบัเดก็ผูห้ญงิ แต่กม็หีลายครอบครวัที่ใช้เรยีกบตุรชาย

ในวยัเดก็
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หยวนจื่ออี๋กล่าวขึ้นมาลอยๆ แต่ก็ได้ผลเมื่อหยวนถังและหยวนซูต่าง

พากันวางเท้าลงบนพื้นอย่างเต็มเท้า บุรุษทั้งสองหันมามองหน้ากันโดยมิได้ 

นดัหมาย ไม่น่าเชื่อว่าการกระท�าเพยีงเลก็น้อยจะถกูเดก็น้อยคนหนึ่งสงัเกตเหน็

ต่อไปภายภาคหน้า...เดก็คนนี้อาจจะมปีระโยชน์กบัสกุลหยวน

“หยวนจื่ออี๋...” หยวนถงัยงัมทินัได้เอ่ยปากบอกสิ่งที่ต้องการกบัคนอายุ

น้อยกว่า บานประตูก็ถูกกระชากออกอย่างแรงพร้อมกับร่างอันคุ้นเคยซึ่ง 

เปียกปอนไปครึ่งตวั ครั้นเดก็น้อยมองเลยออกไปจงึพบวา่ด้านนอกนั้นฝนตก

ฝนตกตดิต่อกนัสองวนัเยี่ยงนี้...หรอืว่าจะย่างเข้าฤดูกู่หยู่14 เสยีแล้ว

“ท่านพ่อ” เดก็น้อยเผยสหีน้าโล่งใจอย่างเหน็ได้ชดัเมื่อเหน็บดิา

“อี้เอ๋อร์” น�้าเสยีงของหยวนเสยีนยงัคงอ่อนโยนเหมอืนเคย ทว่าสหีน้า

และแววตากลบัเยน็ชากว่าปกตอิย่างเหน็ได้ชดั “ไปรอข้างนอก”

หยวนจื่ออี๋มิเคยถูกหยวนเสียนกล่าวกับตนเช่นนี้มาก่อน ความรู้สึก 

จุกแน่นในอกส่งผลให้ร่างเลก็นิ่งงนัไปชั่วครู่ ก่อนที่ภาพบางอย่างที่เจอืจางจะ

ผุดขึ้นมาในห้วงคดิ

“ไปให้พ้นนะยยัตวัประหลำด!”

“เธอบอกว่ำเธอมองเหน็พวกสตัว์ประหลำดอย่ำงงั้นเหรอ”

“ออกไป! ออกไปจำกโรงเรยีนนี้ซะ!”

“อี้เอ๋อร์” ครั้นอาจารย์หนุ่มเหน็บุตรสาวนิ่งไปกเ็พิ่งรู้ตวั ด้วยเหตุนี้จงึ

คลี่ยิ้มแผ่วเบาที่มุมปากอย่างต้องการปลอบประโลม “ไม่ต้องเป็นห่วงข้า 

หรอกนะ”

หยวนจื่ออี๋ได้ฟังเช่นนั้นก็สลัดภาพความทรงจ�าในอดีตชาติทิ้งไป นาง

ฝืนยิ้มแม้ใบหน้าจะยังซีดเซียว หวังให้ผู้เป็นพ่อสบายใจขึ้น “เช่นนั้นอี้เอ๋อร ์

จะไปรอด้านนอก”

14 กู่หยู่ คอืหนึ่งในยี่สบิสี่ฤดูกาลของจนีโบราณ หมายถงึ ช่วงที่ฝนตกช่วยให้ธญัญาหาร

เตบิโตก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อน
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ปึง!

เสยีงบานประตทูี่ปิดลงส่งผลให้ร่างเลก็รูส้กึถงึความชาที่ลามจากปลาย

เท้ามาสู่ช่องอก เสี่ยวจูเองก็ยืนรออยู่ด้านนอก นับว่าโชคดีเหลือเกินที่บ้าน 

หลงันี้มกีนัสาดค่อนข้างใหญ่ ทั้งนางกบัสหายจงึไม่เปียกฝน

หลังจากนั้นไม่นานประตูก็เปิดออกมาอีกครั้ง หยวนจื่ออี๋หันขวับไป 

มองด้วยความคาดหวัง ก่อนที่มันจะถูกท�าลายลงเมื่อพบว่าผู้ที่ออกมาหาใช่

บดิาของตนไม่ แต่เป็นฮูหยนิฟางต่างหาก

ฮูหยินวัยสาวเห็นว่าบรรยากาศภายในบ้านค่อนข้างเคร่งเครียดจึงหวัง

จะออกมาสูดอากาศสดชื่นด้านนอก ทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเด็กหญิงซึ่งมี

สหีน้าคล้ายจะร้องไห้กย็ิ่งรู้สกึไม่สบายใจเข้าไปใหญ่

“อี้เอ๋อร์” นางวางมอืลงบนไหล่คนตวัเลก็ “ไม่เป็นไรใช่หรอืไม่”

หยวนจื่ออี๋ส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมา

การที่ญาติมาเยี่ยมเยือนกันไม่น่าจะถือเป็นเรื่องใหญ่... แต่ไม่รู้เพราะ

เหตุใดนางจงึมอิาจสงบใจลงได้เลย

เด็กหญิงครุ่นคิดอยู่ในใจ จนกระทั่งได้ยินเสียงทุ้มดังลอดผ่านประตู

ออกมาโดยมไิด้ตั้งใจ

“ท่านอาหก พวกเราได้ข่าวมาว่าสตรีผู้นั้น เอ่อ...ฮูหยินของท่านจาก 

โลกนี้ไปแล้ว”

“แต่ท่านมบีุตรชายร่วมกนักบันาง ไม่แน่ว่าถ้าท่านอาหกพาเขากลบัไป

ด้วย ท่านปู่อาจจะยอมรบัท่านกลบัเข้าตระกูลอกีครั้ง”

“คดิดูส ิทั้งท่านและจื่ออี๋จะมชีวีติที่สุขสบายเพยีงไร”

ในระหว่างที่เสียงของหยวนถังกับหยวนซูดังสลับกันไปมาคล้ายกับ

ก�าลงัเกลี้ยกล่อมและหว่านล้อม หยวนจื่ออี๋กลบัไม่ได้ยนิเสยีงของบดิาตอบโต้

พวกเขาเลยแม้แต่น้อย เป็นนางเสยีอกีที่กลนืก้อนสะอื้นลงไปในล�าคอ ที่แท้

ท่านแม่ผู้ให้ก�าเนดินางกเ็ป็นสาเหตุที่ท�าให้ท่านพ่อถูกไล่ออกจากตระกูล ต้อง

ระหกระเหนิออกมาอยู่ในที่กนัดารเช่นนี้
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และที่ส�าคญั...นางมใิช่บุตรชาย แต่เป็นบุตรสาว

“ท่านอาหก ท่านอย่าลมืสว่ิาท่านเองกม็โีรคประจ�าตวั ที่นี่การแพทย์มไิด้

เพยีบพร้อมเหมอืนกบัเมอืงหลวง หากท่านดื้อดงึอยูเ่ช่นนี้แล้วสขุภาพของท่าน

เล่า”

หยวนจื่ออี๋ชะงกัเป็นครั้งที่สอง

‘ท่านพ่อมโีรคประจ�าตวั?’

ผูค้ดินิ่งงนัประหนึ่งถกูสายฟ้าฟาดลงมากลางศรีษะ สายตาอนัว่างเปล่า

มองตามแผ่นหลงัของฮูหยนิวยัสาวและเสี่ยวจู ในหวัพลนัขาวโพลนไปหมด

นางเป็นเพยีงแค่เดก็ห้าขวบคนหนึ่ง ถ้าท่านพ่อล้มป่วย... นางจะสามารถ

หาเงนิทองมารกัษาได้อย่างไร

ฮ!ึ อย่าว่าแต่การรกัษาเลย เพยีงแค่เขาล้มลงนางกไ็ม่มปีัญญาหามเขา

ขึ้นเตยีงเลยด้วยซ�้า!

ความเป็นจริงที่กระแทกเข้าใส่อย่างจังส่งผลให้ขอบตาของเด็กน้อย 

ร้อนผ่าว นางยกมือขึ้นมาลูบใบหน้าขณะที่กะพริบตาถี่แล้วเหม่อมองออกไป

ด้านนอก ละอองฝนเย็นชื้นที่ถูกสายลมพัดเข้ามาสัมผัสผิวหนังนั้นมิอาจ 

เทยีบได้กบัหวัใจที่เยน็เฉยีบของตนเอง


