
ปฐมบทแห่งบุพเพ

กิ่งไม้แห้งไหวรบัฤดชูนุเทยีน

ทั่วนภาพราวพร่างบุหงา

สวรรค์ตวดัปลายพู่กนัชกัพา

ผนกึซ่อนความรกัไว้สุดคาดเดา

หมกึสดี�าแต้มอยู่บนกระดาษขาว

มเีพยีงเงาเฝ้าคอยใครมาร่วมหอ

บุปผาร่วงย้อมโลหติผู้เฝ้ารอ

กระบี่เดยีวตดัวาสนาไม่อาลยั

บนท้องฟ้ามืดยิ่งกว่ามืด ส่งให้แสงอสุนีบาตยิ่งเปล่งประกายเจิดจ้า  

ทุกครั้งที่ฟ้าค�ารามแผ่นดนิสะเทอืนเลอืนลั่น ลมพายุพดัโหมอย่างบ้าคลั่ง จน

ไม้ใหญ่หลายต้นหกัโค่น หยาดพริุณกระหน�่าอย่างไม่ลมืหูลมืตา ทุกครั้งที่แส้

สายฟ้าฟาดลงมา แสงสว่างนั้นส่องให้เหน็เงาด�าที่ยนือยูเ่บื้องหน้า ‘เสาค�้าปฐพ’ี 

เสาหนิขนาดใหญ่ที่สลกัลวดลายเอาไว้อย่างวจิติร เสาหนิที่ปรากฏขึ้นเองเพื่อ

หยุดยั้งสงครามระหว่างเผ่าสวรรค์ เผ่ามาร และเผ่าปีศาจให้สงบลง บนยอด
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สูงสุดเจิดจรัสด้วยอัญมณีลึกล�้าดังรัตติกาลที่พราวพร่างไปด้วยหมู่ดารา ต่อ

มาจงึถูกเรยีกขานว่า ‘นลิเบกิฟ้า’ นบัแต่นั้นมาสามเผ่าใหญ่ในใต้หล้าจงึสงบสขุ

ไร้ซึ่งสงคราม

หากต้องการรวมทกุเผ่าให้เป็นหนึ่ง และขึ้นปกครองแต่เพยีงผูเ้ดยีว จ�า

ต้องอาศยัพลงัจากอญัมณบีนยอดสุด เจ้าของเงาสดี�าจงึรวบรวมพลงัทั้งหมด

เพื่อช่วงชงิลงมา พรบิตาที่ยื่นมอืไปหมายจะแตะต้อง อญัมณบีนยอดเสากลบั

พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วเคลื่อนหายลบัไปราวกบัดาวตก ท้องนภาค�ารามลั่นฟาด

แส้สีเงินลงสู่ยอดเสา แผ่นดินสั่นสะเทือนราวกับหมื่นภูผาได้ถล่มทลายลง

พร้อมกนั บนเสาหนิปรากฏอกัษรปรศินา ก่อนถกูพลงัที่เตม็ไปด้วยพลานภุาพ

กวาดลบตวัอกัษรบางตวัให้มลายหาย จากนั้นร่างในเงามดืจงึทะยานขึ้นสูเ่วหา 

เพื่อตดิตามอญัมณทีี่พุ่งหายไปให้กลบัคนืมา

เจด็พนัปีต่อมา...

บนท้องฟ้าไม่ปรากฏแสงสว่างใดๆ ราวกับถูกคลุมไว้ด้วยตาข่ายที่ทอ

ขึ้นจากขนกาด�าจนมืดมิด ผิดกับบรรยากาศรื่นรมย์เบื้องล่างภายในดินแดน

เผ่าหงสา ซึ่งถูกประดบัประดาไปด้วยโคมสแีดงเพื่อต้อนรบังานมงคลที่ใกล้จะ

มาถึง ชาวเมืองต่างพากันยินดีกับข่าวงานอภิเษกสมรสในครั้งนี้ สตรีที่จะมา

เคียงคู่กับราชันหนุ่มผู้กุมต�าแหน่งแม่ทัพสวรรค์ คือองค์หญิงแห่งเผ่ามังกร

ทรายนามว่า เยว่องิ นางคอืโฉมสะคราญที่บุรุษทั่วหล้าต่างหมายปอง

ลมยามราตรีกรีดเป็นสายพัดผ่านขนปีกสีด�าที่สะท้อนแสงเงินยวงยาม

ร่อนผ่านหมูเ่มฆ ดวงตาคมกรบิในความมดืเปล่งประกายวาบราวกบัแสงดารา 

เมื่อมองเห็นจวนแม่ทัพอันยิ่งใหญ่ไม่ต่างจากพระราชวังของฮ่องเต้ในเมือง

มนุษย์ ปีกทั้งสองข้างจงึลดความเรว็ลงเพื่อร่อนลงสู่เบื้องล่าง พลนัวหิคสดี�าก็

แปรเปลี่ยนเปน็ร่างองอาจในชดุเกราะ แม้จะดูห้าวหาญเยี่ยงขนุศกึนกัรบ ทวา่

กย็งัมองออกว่าเจ้าของร่างเป็นสตร ีผมยาวถกูรวบไว้เป็นมวยแน่นหนา ใบหน้า

ถูกอ�าพรางไว้ด้วยหน้ากากสทีอง ตดักบัชุดสดี�าล้วนที่สวมอยู่
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ม่านอาคมโปร่งแสงล้อมรอบจวนไว้อย่างแน่นหนา มีเพียงผู้ได้รับ

อนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวผ่านเข้าไปได้ และนางคือหนึ่งในผู้ได้รับ

อนญุาตใหเ้ขา้ออกจวนแม่ทพัแห่งนี้ได้ทกุเมื่อ ขนปีกสขีาวซึ่งห้อยตดิกบัเชอืก

ที่คอคอืเครื่องยนืยนั ดวงตาหลงัหน้ากากพลนัอ่อนโยนลง เมื่อคดิถงึบรุษุหนุม่

ผู้เป็นทั้งนาย อาจารย์ และเจ้าชวีติ แต่โคมแดงที่ประดบัไปทั่วกลบัแผดเผา

ให้หวัใจของนางต้องเจบ็ปวด ด้วยรกัสูงเกนิเอื้อมที่นางไม่อาจตดัได้ขาด คนื

นี้นางจงึจ�าต้องฝ่าฝืนค�าสั่งออกจากค่ายทหารเพื่อมาพบเขา

ระเบยีงยาวทางทศิตะวนัออกไร้ร่างของข้ารบัใช้ ด้วยเพราะอาคมแกร่ง

กล้า ข้ารบัใช้ที่พลงัปราณยงัอ่อนด้อยจงึไม่อาจกล�้ากรายเข้ามาได้ ทว่านางกลบั

รูส้กึคุน้เคยกบัพลงัเช่นนี้ ราวกบัม่านพลงันี้คอืเปลอืกไข่ที่ปกป้องนางมาตั้งแต่

ยงัเป็นตวัอ่อนที่ไร้เดยีงสา สองมอืเคาะประตูแล้วผลกัเข้าไปอย่างง่ายดาย

“เสี่ยวซนิ เหตุใดเจ้าจงึออกจากค่ายมาพบข้ากลางดกึ”

ผู้ที่อยู่หลังโต๊ะเขียนหนังสือคือบุรุษหนุ่มสวมอาภรณ์ขาวราวกับหิมะ 

ตัดกับหมึกด�าจากพู่กันที่ถือค้างอยู่ในมือ ใบหน้าคมคายแม้จะยังเรียบเฉย

ประดุจหยกแกะสลกั แต่หวัคิ้วกลบัขยบัเลก็น้อยอย่างประหลาดใจ

“ข้า...ข้า...มีเรื่องต้องบอกกับท่าน” นางยกมือขึ้นแตะหน้ากากของตน

อย่างเผลอตวั เมื่อไม่ได้อยู่ในค่ายทหารและยงัมเีรื่องอื่นรบกวนจติใจ นางจงึ

ลมืท�าความเคารพเขา และเขากค็งจะลมืไปเช่นกนัจงึเรยีกนางว่าเสี่ยวซนิ เช่น

ที่เคยเรยีกสมยัที่นางยงัเป็นเดก็

“เรื่องใหญ่อันใดที่ท�าให้รองแม่ทัพอย่างเจ้าถึงกับต้องทิ้งค่ายมาเช่นนี้” 

แม่ทัพเหวินหยางวางพู่กันในมือลง แล้วจับจ้องไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง

สงสยัมากยิ่งขึ้น เพราะนางไม่เคยฝ่าฝืนค�าสั่งของเขามาก่อน

“เรื่อง...เรื่องที่ท่านจะเข้าพธิอีภเิษกสมรสกบัองค์หญงิเยว่องิ”

“เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องสนใจ”

“ข้ารู้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอนัใดกบัข้า แต่ข้าอยากขอร้องให้ท่านแม่ทพั

ทบทวนเรื่องนี้ดอูกีครั้ง” รองแม่ทพัหมงิซนิใจเต้นแรง เมื่อรูว่้าตนเองได้บงัอาจ
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ขอร้องในเรื่องที่ไม่อาจก้าวก่ายได้ออกไป

“เรื่องนี้ข้าจัดการเองได้ เจ้ากลับไปประจ�าการที่ค่ายตามค�าสั่งของข้า 

กพ็อ”

หมิงซินหน้าชาวูบ เมื่อถูกเขาบอกปัดและขับไล่อย่างไม่ไยดี แต่วันนี้

นางตดัสนิใจมาแล้ว ไม่ว่าอย่างไรกจ็ะไม่ล่าถอยกลบัไป จนกว่าจะได้ท�าในสิ่ง

ที่ต้องการ

“คอืว่าข้า...ข้า...” นางอยากเอ่ยถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบันาง ใน

วันที่ชีวิตถึงจุดคับขันนางได้เขากอบกู้ช่วยเหลือเอาไว้ เขาให้การเลี้ยงดู 

ถ่ายทอดวชิาความรูใ้ห้นาง ท�าแม้กระทั่งช่วยปิดบงัฐานะอนัแท้จรงิของนางเอา

ไว้ ยิ่งอยู่ใกล้ได้ปรนนบิตัริบัใช้ใจนางกย็ิ่งผูกพนั แล้วเขาเล่าจะรู้สกึเช่นเดยีว

กบันางบ้างหรอืไม่

“เจ้าท�าไม” เหวนิหยางมองสตรตีรงหน้าอย่างไม่เข้าใจ เหตุใดวนันี้นาง

จงึอ�้าอึ้งนกั นางยงัคงยนืนิ่งอยูใ่นเงามดืซึ่งแสงสว่างส่องไปไม่ถงึ จนเขาไม่อาจ

เห็นใบหน้าของนางได้ถนัด ทว่าเมื่อทบทวนถึงเรื่องที่นางเอ่ยถาม เขาก็พอ 

คาดเดาบางสิ่งได้รางๆ ในใจจงึคล้ายมคีลื่นลูกใหญ่ก่อตวัขึ้น หลงัจากที่เคย

เยอืกเยน็ดุจทะเลน�้าแขง็มาเนิ่นนาน

“ข้า...ข้ารู้ว่าตวัเองต�่าต้อยไม่คู่ควร บงัอาจคดิการใหญ่จนเกนิตวั กล้า

ออกปากทัดทานท่านมิให้แต่งงานกับสตรีอื่น” หมิงซินไม่อาจบังคับเสียงของ

นางให้ราบเรยีบมั่นคงได้เป็นปกต ิกระทั่งมอืทั้งสองของนางยงัชุม่ไปด้วยเหงื่อ

“เจ้ามเีหตุผลอะไร เสี่ยวซนิ”

ชื่อที่เขาใช้เรียกขานท�าให้นางมีความกล้ามากขึ้น จึงเดินเข้าไปใกล้เขา

อีกสองก้าว แสงจากโคมไฟส่องสว่าง ฉายให้เห็นใบหน้าของเขากระจ่างชัด 

ทว่ากย็งัไม่ชดัเท่ากบัภาพของเขาที่อยู่ในใจนาง

“ตั้งแต่ที่เผ่าอูยาของข้าถูกท�าลายจนสูญสิ้น เดิมทีข้าสมควรต้องตาย 

ไปพร้อมกบัคนในเผ่า แต่ชวีติของข้ากลบัได้ท่านช่วยรกัษาเอาไว ้ท่านไม่เพยีง

ช่วยปกปิดฐานะที่แท้จริงของข้า ยังดูแลสนับสนุนข้าจนได้เป็นถึงรองแม่ทัพ 
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ให้ข้าได้เรยีกท่านว่าอาจารย์ ทั้งที่ท่านไม่เคยรบัศษิย์ ใจของข้าจงึเหมอืนมเีมลด็

ดอกไม้โปรยเอาไว้ ที่ผ่านมาข้าขลาดกลัวและต�่าต้อยจนไม่กล้าเอ่ยปาก แต่

เมลด็ทั้งหมดกลบัแตกยอดผลใิบโดยที่ข้าไม่อาจควบคมุ” หมงิซนินกึขอบคณุ

สวรรค์อยู่ในใจไม่รู้จบ ที่มอบความกล้าหาญให้นางเอ่ยออกมาได้โดยลิ้นไม่

แขง็ค้างไปเสยีก่อน

เหวนิหยางยงัคงมองร่างในเงามดืด้วยใบหน้าไม่บ่งบอกความรู้สกึ รอ

ให้นางได้พูดในสิ่งที่ต้องการต่อไป

“ดงันั้นเมื่อท่านได้รบัสมรสพระราชทาน ข้าจงึอยากบอกความรูส้กึของ

ข้าให้ท่านรู้” นางตอบและเป็นฝ่ายร้อนรนขึ้นมาอกีครั้ง เมื่อไม่ปรากฏอารมณ์

ใดๆ บนใบหน้าของเขา ราวกบัถ้อยค�าที่นางรวบรวมความกล้ากล่าวออกมาไม่

ได้กระทบเข้าสู่ใจของเขาแม้แต่น้อย หรอืเพราะนางไม่งดงามดั่งองค์หญงิแห่ง

เผ่ามังกรทราย ขนกาด�าของนางดูคล้ายสิ่งอัปมงคล ชาวเผ่าอูยาของนางถูก

ตราหน้าว่ามใีจคดิคด ฉลาดแกมโกง และไม่เคยภกัดต่ีอใครด้วยใจจรงิ หน้าตา

ที่แทจ้รงิของนางคงไม่น่ามอง ตามที่ถกูล้อเลยีนว่าอปัลกัษณ์มาแต่เดก็ เพราะ

แบบนี้เขาจึงมอบหน้ากากให้นางสวมเอาไว้ เช่นนี้แล้วจะให้คู่ควรกับเขาได้

อย่างไร

สวรรค์! สิ่งที่นางคดิไว้นั้นถูกต้องแล้ว วรีบุรุษย่อมเคยีงคู่กบัสาวงาม 

หน้ากากทองค�าบนใบหน้าจงึถูกถอดออกอย่างแช่มช้า นางประหม่าหวาดกลวั 

แต่กต็้องให้เขาได้เหน็

เหวนิหยางเองกอ็ดประหลาดใจไม่ได้ นบัจากวนัที่เขามอบหน้ากากให้

นางสวมเอาไว้ นางก็ไม่เคยถอดหน้ากากต่อหน้าใครอีก ไม่มีใครรู้ว่าหน้าตา

ของนางเป็นเช่นไร มีแต่เขาเพียงคนเดียวที่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของนาง  

ฉับพลันดวงตาที่จ้องมองนางก็เบิกกว้าง ล�าแสงสีเงินที่อาบจับอยู่บนใบหน้า

ผุดผ่อง ท�าให้เขาถงึกบัตื่นตะลงึ

“นี่เจ้า...”

“แม้ข้าจะถูกเลี้ยงดูมาให้แขง็แกร่งเยี่ยงบุรุษ แต่ข้ากย็งัเป็นสตร ี และ
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ความฝันเดียวของข้าคือการได้อยู่เคียงข้างท่าน” หมิงซินก้มหน้าลงเล็กน้อย

อย่างเอยีงอาย นางยอมใช้ตบะนบัพนัปีที่สั่งสมมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนส�าหรบั

ความงามบนใบหน้านี้ ทุกอย่างที่นางท�าไปกเ็พื่อให้ตวัเองคู่ควรกบัเขา

“บงัอาจ!”

นางสะดุ้งสุดตวั ตาเบกิกว้างอย่างตะลงึลาน คดิไม่ถงึพรบิตาเดยีวนั้น

เขาได้ใช้กระบี่คู่ใจกรดีลงที่ใบหน้าอนังดงามของนาง โลหติไหลอาบแก้ม นาง

รู้สึกเจ็บลึกไปถึงวิญญาณ ตามองเขาอย่างร้าวรานใจ นี่หรือคือค่าตอบแทน 

ต่อความรกัที่นางมใีห้เขา

“จงจ�าไว้ ต่อให้เจ้างามกว่านี้นบัหมื่นเท่าเจ้ากไ็ม่มวีนัคู่ควร” เหวนิหยาง

ประกาศกร้าว ที่ผ่านมานางเคยคุกเข่าโขกศีรษะให้แก่เขา บุญคุณครั้งหนึ่ง

จดจ�าชั่วชีวิต แม้มิเอ่ยค�ารัก แต่เขาก็รับรู้ได้เสมอมาว่านางรู้สึกต่อเขาเช่นไร 

หนึ่งกระบี่ที่กรดีลงบนใบหน้าจงึเพื่อตอบแทนความรกัของนาง

หมงิซนิไม่อาจขยบัเขยื้อนเมื่อกระบี่ของเขาชี้มาตรงหน้านาง แววตาที่

เขามองนางวาวโรจน์ราวกับเปลวเพลิงที่ลุกโหม โลหิตไหลลงสู่ชุดทหารสีด�า

สนิทแล้วกลืนหายไปในความมืด สมองของนางพลันสว่างจ้า นางลืมไปได้

อย่างไรกนัว่าตนเองเป็นเพยีงทายาทเผ่าที่ถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏ ต้องใช้ชวีติ

อยู่อย่างหลบซ่อนปิดบงั ต่อให้ใช้ตบะพนัปีแปลงโฉม แต่เนื้อในของนางกย็งั

เป็นอกีาอยู่เช่นเดิม เพราะเหตุนี้นางจงึไม่คู่ควรกบัราชันเผ่าหงสาเช่นเขา ใน

ฐานะทหารนางกลบัท�าผดิกฎมากมาย ทว่าก่อนที่เขาจะใช้กระบี่ในมอืมอบโทษ

ตายให้แก่นาง เหตุการณ์พลนักลบัตาลปัตรเมื่อองค์มหาเทพได้ก้าวเข้ามา...
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เสยีงนกร้องที่ข้างหน้าต่างปลกุให้หญงิสาวที่หลบัอยูบ่นเตยีงลมืตาขึ้น 

ดวงตาหรี่ปรอืกวาดมองรอบกายอย่างงุนงง ประตู หน้าต่าง หรอืแม้แต่ผ้าห่ม

ที่คลมุกายล้วนดูแปลกตา องิฟ้าหลบัตาลงอกีครั้งก่อนสตจิะตื่นตวัอย่างเตม็ที่ 

เมื่อลืมตาขึ้นใหม่จึงค่อยจ�าได้ว่าที่นี่คือคอนโดของมุทิตา เพื่อนสนิทของเธอ

เอง

หญงิสาวหลบัตาลงอกีครั้งอย่างเศร้าซมึ วนันี้ครบสองสปัดาห์แล้วหลงั

จากพ่อแม่ของเธอเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ หลายวนัก่อนหน้านี้เธอต้องวิ่งวุ่นอยู่

กบัการจดังานศพ และดูแลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกบัทรพัย์สนิที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ 

บ้านเดี่ยวหลงัใหญ่ คอนโดย่านใจกลางเมอืง อาคารพาณชิย์หลายคหูาที่ปล่อย

ให้เช่า และยงัมเีงนิสดจ�านวนไม่น้อยในธนาคาร ซึ่งเป็นมรดกที่เธอได้รบัแต่

เพียงผู้เดียว แต่ถ้าแลกได้เธออยากได้พ่อแม่และครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืน

มามากกว่า

เมื่อเดือนที่แล้วเธอยังได้เห็นรอยยิ้มภูมิใจของพ่อกับแม่ในวันรับ

ปรญิญา วนันั้นหลงักลบัถงึบ้านเธอยงัช่วยพ่อวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ

ด้วยกัน แม้เธอจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ขัดสน ทว่าเพราะสุขภาพของพ่อ 
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ไม่เหมาะกบัการเดนิทางไกล และไม่อาจทนกบัสภาพอากาศที่เยน็จดัได้ เธอ

จึงไม่เคยไปเที่ยวประเทศเมืองหนาวอย่างที่ฝันไว้เลยสักครั้ง แต่ไม่นานมานี้

หมอยนืยนัว่าสขุภาพของพ่อดขีึ้นมาก ต่อให้เจออากาศตดิลบหรอืหมิะร่างกาย

กส็ามารถรบัมอืไหว ไม่คดิว่าก่อนเดนิทางเพยีงวนัเดยีวจะเกดิเรื่องไม่คาดฝัน

ขึ้น

องิฟ้าคดิว่าเธอโชคดมีากที่ได้เกดิมาในครอบครวัที่อบอุน่ มพ่ีอแม่ที่รกั

และเข้าใจเธอทกุอย่าง ชวีติของเธอผ่านวนัเวลามาอย่างราบรื่นและเป็นสขุ การ

สูญเสียครั้งนี้จึงเป็นความทุกข์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของเธอ ทว่าในช่วงเวลาที่

ยากล�าบากท�าให้เธอได้ตระหนักว่าตนเองมีมิตรภาพที่ดีเพียงใด ในแต่ละวัน

ข้างกายของเธอมเีพื่อนๆ คอยช่วยเหลอืและให้ก�าลงัใจอยูเ่สมอ เธอจงึไม่ต้อง

เผชญิหน้ากบัความเจบ็ปวดอย่างเดยีวดาย หลงัเสรจ็สิ้นงานศพทกุคนลงความ

เหน็วา่ไม่อยากใหเ้ธอกลบัไปอยูบ้่านคนเดยีว มทุติาจงึชวนเธอมาอยูท่ี่คอนโด

ด้วยกัน เพราะที่นี่อยู่ใกล้กับที่ท�างานของเธอ ซึ่งเธอจะไปเริ่มงานในสัปดาห์

หน้า ส่วนมุทติายดึอาชพีเป็นนกัเขยีนนยิายมาตั้งแต่ยงัเรยีนไม่จบ ระหว่างนี้

เธอจงึช่วยพมิพ์ต้นฉบบันยิายที่เพื่อนเขยีนใส่สมดุลงในคอมพวิเตอร์ให้ เพราะ

เธอเองกช็อบอ่านนยิายอยู่แล้วเช่นกนั

นิยายเรื่องล่าสุดที่เธอช่วยพิมพ์ให้ก็คือนิยายจีนโบราณเรื่องหนึ่ง ซึ่ง

เพิ่งเขยีนออกมาได้ไม่กี่ตอนเท่านั้น แต่คนเขยีนกลบัหนไีปเขยีนเรื่องเก่าที่ดอง

เอาไว้ในไหก่อน เธอจงึได้แต่รอเพราะก�าลงัลุ้นตอนต่อไปอยู่เช่นกนั และวนันี้

มทุติากม็นีดัคยุงานกบับรรณาธกิารที่ส�านกัพมิพ์ เธอจงึอยู่เฝ้าห้องเพยีงล�าพงั 

เมื่อไม่ได้นดักบัเพื่อนคนอื่นเอาไว้

องิฟ้ามองไปที่หน้าต่างเมื่อมลีมวูบหนึ่งพดัเข้ามา จนผ้าม่านที่รูดปิดไว้

ถงึกบัสะบดัไหว ครั้นลุกไปดจูงึเหน็เมฆทะมนึไปทั่วผนืฟ้า ลมพายพุดักระโชก

แรง เพราะห้องอยู่ชั้นบนสุดจึงท�าให้เห็นสายฟ้าตวัดเป็นเส้นได้อย่างชัดเจน 

ตามมาด้วยเสยีงฟ้าค�ารามกกึก้องสลบักนัไปมา เธอรบีเปิดมุ้งลวดเพื่อจะปิด

หน้าต่างให้สนทิ แล้ววิ่งออกไปที่ระเบยีงเพื่อเกบ็ผ้าที่ตากเอาไว้ ท่ามกลางพายุ
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ฝนที่โหมกระหน�่า และลมที่พดัแรงจนแทบจะหอบตวัเธอให้ปลวิออกไป

หญงิสาวหนัไปมองท้องฟ้าด�าทะมนึ สายฟ้าแลบใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จน

มองเหน็แสงสว่างวาบอยูต่รงหน้า เธอสะดุง้ยกมอืขึ้นปิดหหูลบัตาแน่น เพราะ

เสียงฟ้าร้องราวกับจะถล่มลงมา ครั้นพอลืมตาขึ้นอีกครั้งแส้สายฟ้าเส้นหนึ่ง 

กส็ะบดัลงมาอย่างไม่ปรานี

เธอเบิกตากว้างทว่าก็ไม่อาจได้ยินเสียงกรีดร้องของตัวเอง ด้วยเสียง

กัมปนาทเบื้องบนที่ฟังคล้ายทหารศึกลั่นกลองรบ ก่อนร่างจะถูกกระชากให้

ลอยละลิ่วลงจากที่สูง ไม่ต่างจากนกที่ถูกลูกธนูตัดขั้วหัวใจจนแสงสว่างใดๆ 

ที่เคยมองเหน็ดบัสิ้นลงในพรบิตา

เสยีงอะไรสกัอย่างลอยแว่วผ่านห ูแต่เธอไม่อาจเปิดเปลอืกตาขึ้นมอง

ได้ พายรุ้ายเหมอืนใบมดีที่เตรยีมจะกรดีเฉอืนเนื้อหากเธอขยบัตวัแม้เพยีงนดิ 

องิฟ้าคดิว่าตวัเองตายแล้ว เธอถูกฟ้าผ่าจนตกลงมาจากระเบยีงคอนโดสูง ถ้า

จะกระแทกพื้นกค็งถงึนานแล้ว แต่นี่คงเป็นวญิญาณของเธอที่ไม่รู้ว่าก�าลงัจะ

ดิ่งลงนรก หรอืก�าลงัลอยขึ้นสู่สวรรค์กนัแน่ แต่จะเป็นที่ไหนกไ็ม่ส�าคญั ขอ

เพยีงให้เธอได้พบหน้าพ่อแม่อกีครั้งเท่านั้น

ฉบัพลนัที่ความคดิสดุท้ายสิ้นสดุลง ร่างของเธอกร่็วงตุบ้ลงสูพ่ื้น ความ

เจบ็เหมอืนตกจากเก้าอี้มากกว่าตกจากคอนโดสูง เธอค่อยๆ ลมืตาขึ้นพร้อม

กับความแปลกใจ วิญญาณยังเจ็บเพราะก้นกระแทกพื้นได้ด้วยหรือ ก่อน

ดวงตาจะเบกิกว้าง หวัใจตื่นตะลงึกบัภาพที่ปรากฏตรงหน้า ห้องสี่เหลี่ยมเลก็ๆ 

ดูแปลกตา ประตู หน้าต่าง ไม่ใช่แบบที่เคยคุ้น และพอก้มมองตวัเอง เธอก็

รู้สกึเหมอืนถูกผลกัตกระเบยีงลงมาอกีรอบ

ชุดยาวกรุยกรายเหมอืนตวัละครในนยิายจนีโบราณไม่มผีดิ บนศรีษะ

สวมหมวกปีกกว้างระบายผ้าโปร่งโดยรอบ

นี่เธอตกลงมาในกองถ่ายภาพยนตร์หรอือย่างไรกนั

แล้วเธอมาอยู่ในชุดนี้ได้อย่างไร
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หญิงสาวถามตัวเองอย่างตื่นตะลึง ก่อนสะดุ้งโหยงเมื่อประตูแบบจีน

โบราณมีคนเปิดเข้ามา ชายคนหนึ่งในชุดที่เธอพอมองออกว่าเป็นทหารก้าว 

เข้ามา

“เจ้าเตรยีมตวัพร้อมแล้วใช่หรอืไม่”

อิงฟ้าพูดไม่ออก เธอจะพร้อมได้อย่างไร ในเมื่อเธอยังไม่รู้ว่าที่นี่คือ

ที่ไหนเลยด้วยซ�้า แต่อีกฝ่ายเหมือนจะไม่เข้าใจ และคิดเอาเองว่าความเงียบ

ของเธอคอืการตอบรบั ที่แปลกคอืเขาใช้ภาษาเดยีวกนักบัเธอ ไม่ใช่ภาษาไทย 

หรอืภาษาต่างประเทศที่เธอเคยร�่าเรยีนมา แต่เป็นภาษาที่เธอสามารถเข้าใจได้

ทนัท ีแม้ว่าวธิพีูดจะแปลกแปร่งไปจากภาษาเดมิของเธอบ้าง

“ถ้าเช่นนั้นกไ็ปกนัได้แล้ว หากเจ้ามวีาสนา บางทท่ีานแม่ทพัอาจยอมรบั

เจ้าไว้เป็นสาวใช้ในจวน”

“แม่ทพัไหน” หญงิสาวยงัจบัต้นชนปลายไม่ถูก และเริ่มหวาดกลวัต่อ

เหตุการณ์ตรงหน้า

“แม่ทพัเหวนิหยาง ราชนัแห่งเผ่าหงสาอย่างไรเล่า เจ้าเขยีนหนงัสอืเสนอ

ตวัมาเองไม่ใช่หรอื เหตุใดจงึไม่รู้จกัแม้กระทั่งชื่อของนายตนเอง” นายทหาร

รูปร่างก�าย�าท�าหน้าดุดนัอย่างไม่พอใจ

“เหวินหยาง... เผ่าหงสา...” อิงฟ้าทวนค�าพลางคิด ชื่อที่ว่านี้ติดอยู่ที่ 

ปลายหู จากซีรีส์หรือนิยายจีนเล่มไหนกัน ตกลงว่านี่คือกองถ่ายภาพยนตร์

จรงิๆ ใช่ไหม

หญิงสาวถามตัวเอง แต่เธอกลับไม่กล้าถามทหารที่มาพาตัวออกไป 

กระทั่งก้าวสู่ด้านนอกฉากภาพยนตร์กย็ิ่งตระการตา ทุกคนแต่งกายไปในทาง

เดยีวกนั คนที่ผดิแผกมเีพยีงเธอ ไม่ใช่ภายนอกแต่เป็นภายใน ถ้านี่คอืกอง

ถ่าย แล้วผู้ก�ากบัอยู่ไหน ท�าไมถงึไม่เหน็กล้องหรอืทมีงานเลยสกัคน

เหวนิหยาง ราชนัแห่งเผ่าหงสา

ชื่อนี้ลอยฝ่าค�าถามทั้งหมดเข้าสู่กลางใจ ก่อนที่เธอจะสะดุ้งเฮือกเมื่อ

นกึออก
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ชื่อนี้คือตัวละครในนิยายของเพื่อนเธอเอง แล้วเธอหลุดเข้ามาอยู่ใน

โลกเดยีวกบัตวัละครตวันี้ได้อย่างไร

อิงฟ้ารู้สึกราวกับมีกระบี่แห่งความหวาดกลัวพุ่งเข้าปักขั้วหัวใจ ขณะ

ถูกชายที่เป็นทหารนายเดิมคุมตัวเดินไปข้างหน้า บนถนนมีร้านรวงมากมาย

คล้ายกบัภาพวาดสนี�้าที่ใช้ประกอบนยิายจนีโบราณที่เธอเคยเหน็ สองข้างทาง

ที่ก้าวผ่านมผีูค้นออกมายนืซุบซบิคยุกนัเมื่อมองเธอ เสยีงนั้นไม่เบานกั จนเธอ

จบัความได้

“เจ้ากับข้ามาพนันกันว่าคราวนี้นางจะผ่านการคัดเลือกของท่านแม่ทัพ

ได้หรอืไม่ ข้าว่าไม่”

“ข้ากว็่าไม่เช่นกนั สาวใช้สองนางที่ล้วนหน้าตาหมดจดงดงาม กลบัถูก

ท่านแม่ทพัขบัไล่อย่างไร้ความปราน ีเท่านั้นไม่พอ ทั้งสองนางยงัถกูท�าลายโฉม

จนไม่อาจสู้หน้าใครได้ จงึปลดิชพีตนเองจนแม้แต่วญิญาณกไ็ม่มเีหลอื”

“แต่ที่ข้าได้ยินมาร้ายกาจกว่านั้น ท่านแม่ทัพไม่เพียงใช้กระบี่เดียว

ท�าลายโฉม ยังตัดแขนและลิ้นพวกนางออกด้วย เช่นนั้นแล้วพวกนางยังจะ

มหีน้าอยู่ต่อได้อกีหรอื”

“แม่นางผู้นี้สวมหมวกปิดบงัใบหน้า ไม่รู้ว่างามเพยีงใด แต่ข้าว่าจุดจบ

กค็งไม่ต่างกนั”

ฟังชาวบ้านซุบซิบกันแล้วหญิงสาวก็นึกอยากจะเห็นหน้าตัวเองนัก 

ตั้งแต่มาปรากฏตวัที่นี่เธอยงัไม่มโีอกาสได้ส่องกระจก รูเ้พยีงว่าเครื่องแต่งกาย

ที่สวมอยู่เปลี่ยนไป จะว่าที่นี่เป็นกองถ่ายภาพยนตร์กค็งไม่ใช่ เพราะหลงัจาก

ถูกฟ้าผ่าจนตกลงมาจากระเบยีง เธอรูส้กึเหมอืนตวัเองขาดสตไิปวบูเดยีว ก่อน

จะคล้ายอยูก่ลางพายหุมุนจนไม่อาจลมืตาขึ้นมอง รูต้วัอกีทกีเ็มื่อร่างกระแทก

พื้นและมาอยู่ที่นี่แล้ว แต่ที่นี่คอืที่ไหนกนั

แม่ทพัเหวนิหยางท�าลายโฉมรองแม่ทพัหญงิที่บงัอาจมาสารภาพรกักบั

ตน ในคนืก่อนจะเข้าพธิสีมรสกบัองค์หญงิเผ่ามงักรทรายเพยีงสบิวนั จากนั้น

เขาจงึถูกลงโทษให้ถอดยศและกกัขงัไว้ในดนิแดนหงสาเป็นเวลาหนึ่งพนัปี...
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อีกครั้งที่เสียงหนึ่งในใจตอบค�าถามให้แก่เธอ แต่นั่นคือเรื่องราวใน

นยิายที่เพื่อนของเธอแต่งมใิช่หรอื แล้วเธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เธอก�าลงั

เผชญิอยู่ตรงหน้าเป็นเรื่องราวเดยีวกบัที่อยู่ในนยิายของเพื่อน

หากอยากรู้ก็ต้องถาม แต่ทหารที่คุมตัวเธอมาเป็นใคร ดูจากเครื่อง 

แต่งกายแล้วคงเป็นชั้นผู้น้อย ชื่อเสยีงเรยีงนามเธอกไ็ม่รู้จกั ถ้าจะชวนเขาคุย

เธอควรใช้ค�าพูดอย่างไรดี

“เอ่อ... พี่ชายท่านนี้ ข้ามเีรื่องอยากจะถามท่านสกัหน่อย” ใช้ค�าพดูแบบ

นี้เธอคงดูกลมกลนืกบัพวกเขาแล้วนะ

“มอีะไรกว็่ามา” ชายในชุดเกราะตอบเสยีงจรงิจงั

“ข้าอยากรู้ว่าท่านแม่ทพัท�าลายโฉมรองแม่ทพัจรงิหรอืไม่”

“ถูกต้อง เรื่องนี้ผู้คนต่างรู้กันทั่ว เหตุใดเจ้ายังต้องถาม” ทหารหนุ่ม

ขมวดคิ้วอย่างร�าคาญแกมสงสยั

“เชน่นั้นแล้วรองแม่ทพัมนีามว่าหมงิซนิใช่หรอืไม่” องิฟ้าถามต่อขณะที่

หวัใจเต้นแรงขึ้น

“มผิดิ แต่ตอนนี้นางได้เลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นแม่ทพัแล้ว” เขาให้ความ

กระจ่างมากขึ้น เมื่อคดิว่าเรื่องนี้สาวใช้เลก็ๆ เช่นนางอาจจะยงัไม่รู้

“อูยา... เผ่าอกีา” หญงิสาวเอ่ยต่อเสยีงแผ่วเบาดุจขนนกตกกระทบพื้น 

นี่เป็นเรื่องเดยีวกนัมผิดิเพี้ยน แต่ตวัเธอเล่า... บดันี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เธอ

ยงัเป็นตวัเอง หรอืกลายเป็นวญิญาณในร่างใหม่ของใครสกัคน ทั้งหมดนี้คอื

เรื่องอะไรกนัแน่ จะว่าฝันเธอกย็งัเจบ็สะโพกที่กระแทกพื้นอยู่ หากบอกว่าเป็น

เรื่องล้อกนัเล่นแบบในรายการโทรทศัน์ เธอกเ็พิ่งตกจากระเบยีงคอนโดลงมา 

แล้วจะมาโผล่เป็นแขกรับเชิญในรายการได้อย่างไร หรือว่าเธอจะหลุดเข้ามา

อยู่ในนยิายของเพื่อนจรงิๆ แล้วเธอจะกลบัไปได้อย่างไร หรอืว่าต้องให้ฟ้าผ่า

ลงมาอกีครั้ง

“เจ้าว่าอะไรนะ”

“มะ...ไม่มีอะไร ข้าแค่พูดกับตัวเอง” อิงฟ้าปฏิเสธอย่างนึกขึ้นได้ ใน
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นิยายแม่ทัพเหวินหยางปกปิดชาติก�าเนิดของรองแม่ทัพหมิงซินเอาไว้ เธอไม่

แน่ใจว่าเพราะเผ่าอูยาแปรพักตร์ไปเข้ากับฝั่งปีศาจ หรือถูกฆ่าล้างเผ่าเพราะ

อะไรกนัแน่ และถ้าสถานการณ์ยงัไม่แน่ชดัเธอกไ็ม่ควรพูดมากจนเกนิไป

“แต่ข้าขอเตอืนเจ้าเอาไว้อย่าง จงอย่าเอ่ยชื่อหมงิซนิให้ท่านแม่ทพัได้ยนิ

เป็นอันขาด เพราะนับตั้งแต่ที่ท่านแม่ทัพถอนหมั้นกับองค์หญิงเยว่อิง ชื่อ 

หมงิซนิกไ็ม่มใีครกล้าเอ่ยถงึอกี”

องิฟ้าแทบทรุดกายลงตรงนั้น คราวนี้ไม่ได้มาเพยีงชื่อเดยีว แต่ยกมา

ทั้งหมดเท่าที่มใีนนยิายเลยทเีดยีว แม้จะยงัไม่รูว่้าเธอหลดุมาอยูท่ี่นี่ได้อย่างไร 

ทว่าปญัหาเฉพาะหน้าในเวลานี้คอืเธอไม่รูว่้าแม่ทพัเหวนิหยางที่เธอก�าลงัจะได้

พบ เขาเป็นพระเอกหรอืตวัโกงกนัแน่ เพื่อนของเธอเพิ่งเขยีนได้ไม่กี่ตอน ทั้ง

ยังเขียนแบบตามใจตัวเอง และไม่ได้ก�าหนดทิศทางแน่ชัด บางเรื่องแรกๆ 

วางตัวละครหนึ่งเป็นพระเอก ครั้นพอตัวละครมากเข้าจึงถูกลดขั้นไปเป็น

พระรองก็ยังมี เธอจึงไม่รู ้ว่าใครเป็นอย่างไรแน่ แต่ดูจากพฤติกรรมอัน

เหี้ยมโหดของท่านแม่ทพัแล้วกพ็อจะเดาได้ไม่ยาก เพราะเพื่อนของเธอคงไม่

เขยีนให้พระเอกท�าอะไรแบบนั้น

แล้วถ้าแม่ทัพเหวินหยางเป็นตัวร้าย เธอไม่เท่ากับอยู่ในกรงเล็บเสือ

อย่างนั้นหรอื

หญงิสาวหนัซ้ายหนัขวาเพื่อหาทางหนทีไีล่ แต่นอกจากทหารที่มาน�าตวั

เธอไปผูน้ี้แล้ว กย็งัมชีาวบ้านที่จบัจ้องเธอเขมง็ ต่างกซุ็บซบิคาดเดากนัไปต่างๆ 

นานาว่าเธอจะรอดหรอืไม่ ตลอดทางเธอจงึได้ฟังความโหดร้ายของท่านแม่ทพั

ที่มีต่อสาวใช้มากขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าแม่ทัพโหดรายนี้คงยังเจ็บแค้นรองแม่ทัพ

สาวเผ่าอกีาผู้นั้นอยู่ ถงึได้มาระบายความเคอืงแค้นเอากบัสาวใช้เลก็ๆ ที่ไม่มี

ทางสู้ ดูจากสถานการณ์แล้ว แม้เขาจะต้องรบัโทษถูกจองจ�า แต่กย็งัได้อยู่ใน

จวนแม่ทัพและมีสาวใช้คอยปรนนิบัติพัดวี แม่ทัพเหวินหยางผู้นี้ก็น่าจะมี

อ�านาจเหลอือยู่ไม่น้อย

เมื่อไม่อาจหลบหนอีงิฟ้ากจ็�าต้องเดนิหน้าต่อไป ไม่นานเธอกเ็ข้าสู่จวน
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แม่ทัพอันแสนโอ่อ่าและกว้างใหญ่ไพศาล เพื่อนของเธอเคยบรรยายสถานที่

แห่งนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะ ใช่แล้ว ที่นี่สวยงามและใหญ่โตราวกับพระราชวัง

ของฮ่องเต้ในเมอืงมนษุย์ ภายในถกูตกแต่งอย่างงดงาม รายล้อมไปด้วยกลิ่น

หอมของดอกไม้ เดนิไปได้ครู่ใหญ่เธอจงึเหน็ที่พกัแบบจนีโบราณ แค่มองกร็ู้

ว่าไม่ใช่ที่อยู่อาศยัของชาวบ้านธรรมดาแน่ๆ

“นี่คอืที่พกัของท่านแม่ทพัหรอื”

“มใิช่ ที่นี่คอืเรอืนของบ่าวรบัใช้ ข้าจะส่งเจ้าที่นี่ หากท่านแม่ทพัมคี�าสั่ง

ให้เจ้าเข้าพบแล้ว พ่อบ้านจางจะพาเจ้าเข้าไปเอง”

หญงิสาวตกตะลงึอกีครั้ง ที่นี่แค่เรอืนบ่าวรบัใช้ แล้วเรอืนของแม่ทพั

จะขนาดไหน ในเรื่องเขาเป็นถงึราชนัของเผ่าหงสา ที่พกักย็่อมไม่ธรรมดาอยู่

แล้ว แต่ในจวนใหญ่โตเช่นนี้ย่อมต้องมบ่ีาวรบัใช้มากมาย แล้วท�าไมยงัต้องรบั

สาวใช้เพิ่มอกี เธอถามตวัเอง ก่อนจะขยบัตวัเลก็น้อยเมื่อเหน็ชายชราผู้หนึ่ง

ก้าวออกมาจากด้านใน ไม่ต้องเดากพ็อจะรู้ว่านี่คอืพ่อบ้านจางที่ทหารเอ่ยถงึ

“ตอนนี้ท่านแม่ทัพอยู่ในช่วงกักตนฝึกวิชา ไม่ให้ใครรบกวน เจ้าต้อง

รอไปก่อน”

“เช่นนั้นขอฝากพ่อบ้านจางด้วย ข้าน้อยขอลา”

องิฟ้ามองนายทหารชั้นผูน้้อยที่ก้าวจากไปเมื่อหมดหน้าที่ ทิ้งให้เธอต้อง

เผชิญหน้ากับพ่อบ้านชราตามล�าพัง และตอนนี้เองที่เธอเพิ่งได้เห็นบ่าวรับใช้

คนอื่นๆ ซึ่งก�าลงัท�างานในหน้าที่ของตนเองอยู่

“เอ่อ... ระหว่างรอท่านแม่ทพั ข้าจะต้องพกัอยู่ที่นี่หรอื... เจ้าคะ” เธอ

ใส่ค�าลงท้ายอย่างไม่แน่ใจนกั เพราะยงัไม่ค่อยชนิกบัภาษาพูดของที่นี่

“เจ้ายังไม่ใช่บ่าวในจวนนี้ ยังพักที่นี่ไม่ได้ แต่ห่างจากที่นี่ไปราวสิบลี้ 

มบี้านหลงัหนึ่งตั้งอยู่ เจ้าไปพกัที่นั่นก่อนได้ ข้าจะให้บ่าวสกัคนพาเจ้าไป”

“แล้วข้าต้องรอนานแค่ไหนถึงจะได้พบท่านแม่ทัพเจ้าคะ” เมื่อไม่โดน

ทกัว่าพูดจาผดิแปลกไปจากคนอื่น เธอจงึค่อยใจชื้นขึ้นบ้าง

“เรื่องนี้เจ้าไม่มสีทิธิ์ถาม หน้าที่ของเจ้ามเีพยีงรอเท่านั้น”
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พูดจบพ่อบ้านจางกห็ายไปอกีคน ทิ้งให้เธอยนืรออยู่ด้านนอกเรอืนพกั

คนเดยีว เธอมเีรื่องราวมากมายอยากจะถาม แต่ชายชราผูน้ั้นดเูข้มงวดจรงิจงั 

เธอท�าได้เพยีงมองแล้วยากจะเอ่ยปาก ได้แต่เกบ็ความสงสยัเอาไว ้และโลง่ใจ

ที่ไม่ต้องพบหน้าแม่ทพัจอมโหดทนัท ีถอืว่าชะตาของเธอยงัไม่เลวร้ายนกั

บ่าวที่มาน�าทางเธอไปสู่ที่พักนั้นเป็นหญิงสาวหน้าตาคมข�า แต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้าสีฟ้าอมเขียวโปร่งพลิ้ว และดูเหมือนชุดนี้จะเป็นเครื่องแบบของ 

สาวใช้ทุกนาง เสื้อผ้าที่เธอได้รบัมาจงึเป็นแบบนี้เช่นกนั

“เจ้าชื่อ... เอ๊ย...! ข้าขอทราบนามของเจ้าได้หรอืไม่” องิฟ้ารบีแก้เมื่อ

เผลอลืมตัวใช้ภาษาปัจจุบันของตนเองไป เธอไม่อยากให้คนที่นี่มองว่าเธอ

แปลกประหลาดจนถูกจบัตามอง

“ข้ามนีามว่าชงิหลงิ แล้วเจ้าล่ะ”

“ข้า...ข้ายงัไม่มชีื่อเลย คดิว่าถ้านายท่านรบัข้าเอาไว้ จะขอให้ท่านช่วย

ตั้งชื่อให้ข้าสกัชื่อหนึ่ง” เธอไม่ค่อยรู้ภาษา ขนืตั้งเองมั่วๆ ไปคงไม่ค่อยดนีกั

ชงิหลงิชะงกั แววตาเปลี่ยนไปเลก็น้อย ก่อนจะส่งยิ้มให้สหายคนใหม่ 

“ถ้าเช่นนั้นขา้กข็อให้เจ้าได้ชื่อที่ถกูใจ นายท่านเก่งทั้งบูแ๊ละบุน๋ ซ�้ายงัเชี่ยวชาญ

โคลงกลอนอกัษรต่างๆ ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องได้ชื่อที่ไพเราะจบัใจอย่างแน่นอน”

“ชงิหลงิ ข้าขอถามเจ้าสกัเรื่องได้หรอืไม่ ที่จวนท่านแม่ทพัมบี่าวรบัใช้

ตั้งมากมายอยู่แล้ว เหตุใดจงึต้องรบัข้ามาเป็นสาวใช้ที่จวนอกี”

“เหตุใดเจ้าจึงถามเช่นนี้ มิใช่เพราะเจ้าส่งหนังสือมาที่จวนเพื่อขอ

ตอบแทนคุณท่านแม่ทพัหรอกหรอื”

“ข้าน่ะหรอืส่งหนงัสอืมาที่จวนท่านแม่ทพั เป็นไปไม่ได้เดด็ขาด เพราะ

ข้าเพิ่งมาจากโลกมนุษย์ พอมาถงึที่นี่กถ็ูกส่งตวัมาที่จวนท่านแม่ทพัเลย เรื่อง

อื่นนั้นข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงๆ” อิงฟ้าเผลอตัวตอบแล้วก็ชะงัก เธอหลุด

ปากเรื่องที่ตนเองเป็นมนุษย์ไปแล้ว ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรบ้าง

“เจ้าเป็นมนุษย์ แล้วเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไร” นางรู้ว่าที่นี่มีทางไปสู่โลก
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มนษุย์ และยงัรู้ว่าผูท้ี่มพีลงัสงูส่งสามารถพามนษุย์มาอยู่ที่นี่ได้ แต่เมื่อมาแล้ว

ไม่เคยมใีครได้กลบัไป เพราะหนทางคนืสู่โลกมนุษย์นั้นยากล�าบากยิ่ง อกีทั้ง

มนุษย์อายุขัยไม่ยืนยาว ซ�้าร่างกายยังเปราะบางร่วงโรยง่าย ใช้ชีวิตอยู่เพียง 

ไม่นานก็คืนกลับสู่ผืนดิน การดึงมนุษย์ผู้หนึ่งมาอยู่ที่นี่จึงแทบมองไม่เห็น

ประโยชน์ ดงันั้นใครกนัที่ท�าเรื่องโง่งมเช่นนี้ หรอืมนุษย์หญงิผู้นี้จะพลดัหลง

มาเอง ผ่านสิ่งเชื่อมโยงบางอย่างและเกิดขึ้นในเวลาที่สองภพเกิดการเหลื่อม

ซ้อนกนั

“เรื่องนั้นข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน” หญิงสาวตอบอย่างโล่งใจที่การเป็น

มนุษย์ของเธอไม่ได้ท�าให้ตนเองถูกมองเป็นตวัประหลาด ตอนนี้เรื่องที่เธอรู้ก็

มแีค่เท่าที่เพื่อนเขยีนเอาไว้เท่านั้น และสิ่งที่เธอก�าลงัประสบเหมอืนจะไม่มใีน

เนื้อเรื่องด้วยซ�้า ตัวเธอเป็นตัวประกอบหรือตัวละครหลักก็ยังไม่รู้ ไม่ท�าตัว

เด่นให้เป็นภยัน่าจะดทีี่สุด

“เช่นนั้นก็นับว่าแปลกมาก” ชิงหลิงตอบพลางครุ่นคิด แต่เรื่องนี้ท่าน

แม่ทพัย่อมไม่ปล่อยไปง่ายๆ ไว้รอให้ท่านแม่ทพัสอบสวนนาง ความจรงิกจ็ะ

ปรากฏเอง “เอาเถดิ ในเมื่อเจ้าไม่รู้ ข้ากจ็ะบอกให้เจ้าฟังเอง เดมิทจีวนของเรา

ไม่คดิจะรบัสาวใช้เข้ามาเพิ่ม แต่เป็นเพราะมสีตรนีางหนึ่งมาคุกเข่าที่หน้าจวน

เพื่อขอเป็นบ่าวรบัใช้ ตอบแทนที่นายท่านเคยช่วยครอบครวันางเอาไว้”

“แล้วท่านแม่ทพัรบันางไว้เป็นบ่าวหรอืไม่”

“ท่านแม่ทพัไม่เพยีงไม่รบันางเอาไว้ แต่ยงัใช้กระบี่ท�าลายโฉมของนาง

ด้วย ทั้งที่นางจดัว่าเป็นโฉมสะคราญผู้หนึ่ง หลงัจากนั้นกม็เีรื่องน่าประหลาด

ใจเกดิขึ้นอกี” ชงิหลงิเล่าพร้อมกบัสาวเท้าตรงไปข้างหน้า

“เรื่องน่าประหลาดใจอย่างไรหรือ” หญิงสาวรีบถามต่อด้วยความ 

อยากรู้

“เดิมทีทุกคนต่างคิดว่าคงไม่มีใครกล้ามาเสนอตัวเป็นบ่าวที่จวนอีก 

ที่ไหนได้ กลบัมหีญงิสาวอกีนางท�าเช่นเดยีวกนั เจ้าจงึถอืเป็นรายที่สาม ต่าง

กนัตรงที่เจ้าไม่ได้มาคุกเข่าหน้าจวน แต่ส่งหนงัสอืมาให้ทหารที่จวนไปรบั ข้า
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จงึได้แปลกใจที่เจ้าบอกว่าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แม้แต่น้อย”

“ข้าไม่รู้เรื่องจรงิๆ ว่าแต่แม่นางอกีคนโดนท�าลายโฉมเหมอืนกบัคนแรก

หรอืไม่” หญงิสาวถาม แล้วกต็้องใจหายเมื่อชงิหลงิพยกัหน้าเป็นค�าตอบ ทว่า

เธอมาปรากฏตวัที่นี่ในฐานะว่าที่สาวใช้ เธอมสีทิธิ์ปฏเิสธเรื่องนี้ได้หรอืไม่ แล้ว

ถ้าเธอไม่เป็นสาวใช้ในจวนแม่ทัพ เธอจะระเหเร่ร่อนไปอยู่ที่ไหน ในเมื่อเธอ

ไม่รู้จกัใครสกัคนเดยีว

“ถ้าไม่ต้องการรบัสาวใช้คนใหม่ เหตใุดท่านแม่ทพัถงึไม่ปฏเิสธพวกนาง

ไปแต่แรกเล่า”

“เรื่องนี้ทั้งข้าและทุกคนต่างก็สงสัย แต่พวกเราล้วนเป็นบ่าว ใครเล่า 

จะกล้าเอ่ยปากถาม ถ้าเจ้าอยากรู ้เมื่อได้พบหน้าท่านแม่ทพัเจ้ากล็องถามดูเอง

เถดิ”

อิงฟ้ายิ่งสับสนกระวนกระวายใจ ทั้งยังหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ เธอ

อยากกลบับา้น กลบัไปสูโ่ลกของเธอ ความหวาดหวั่นกบัชะตาชวีติของตนเอง 

ท�าให้เธอไม่ได้ตั้งใจฟังชิงหลิงเล่าเรื่องกฎระเบียบในจวนมากนัก กระทั่งสอง

ข้างทางที่เดนิมาเรื่อยๆ เธอกแ็ทบไม่ได้ใส่ใจด้วยซ�้า กว่าจะรู้ว่าตวัเองเดนิเข้า

ป่ามาไกล มองเหน็แต่ต้นไม้และภูเขา เธอกเ็หนื่อยหอบจนแทบจะลากขาเดนิ

ต่อไม่ไหว ผดิกบัชงิหลงิที่ดูเหมอืนจะไม่รู้สกึเหนด็เหนื่อยเลย

“ชงิหลงิ อกีไกลหรอืไม่กว่าจะถงึบ้านพกัที่ว่านั่น” หญงิสาวถามพลาง

ยกมอืขึ้นปาดเหงื่อ ชุดของเธอกรุยกรายรุ่มร่าม ซ�้ายงัมหี่อผ้าที่ต้องถอืมาอกี

“เจ้าแขง็ใจหน่อย ที่พกัของเจ้าอยูข้่างหน้านี่แล้ว” ชงิหลงิชี้นิ้วไปข้างหน้า

อิงฟ้าพยักหน้าแล้วอดทนเดินต่อ เธอจ�าได้ว่าบ้านพักของเธออยู่ห่าง

จากจวนแม่ทัพราวสิบลี้ ถ้าเทียบกับระยะทางในโลกของเธอแล้วก็น่าจะ

ประมาณห้ากโิลเมตร จะว่าใกล้กไ็ม่เชงิ จะว่าไกลกไ็ม่ใช่ ตอนอยู่ในโลกเดมิ

เธอวิ่งออกก�าลงักายวนัละหนึ่งชั่วโมง วดัระยะทางดูแล้วเกนิห้ากโิลเมตรด้วย

ซ�้า แต่ตอนนี้เธอทั้งเหนื่อยทั้งเครียดจนล้าไปหมด ยังดีที่เดินมาอีกไม่ไกลก็

เหน็บ้านไม้หลงัหนึ่งตั้งอยู่
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“ข้าคงส่งเจ้าได้แค่นี้ ที่จวนยังมีงานให้ข้ากลับไปท�าต่ออีก เจ้าดูแล 

ตวัเองด้วยกแ็ล้วกนั”

“แล้วเจ้าไม่เหนื่อยแย่หรอื เดนิมาส่งข้าแล้วยงัต้องเดนิกลบัอกี”

“เหตุใดข้าต้องเดนิกลบัด้วยเล่า ในเมื่อข้าสามารถเหาะกลบัไปได้” ชงิ-

หลงิยิ้มอย่างผา่เผยพลางลอยตวัสงูขึ้นอย่างง่ายดาย ในใจรูส้กึวา่ตนเองเหนอื

กว่าผู้อื่นอยู่หลายขั้น

องิฟ้าเบกิตากว้างมองอย่างตกตะลงึ จากนั้นจงึนกึได้ว่านยิายของเพื่อน

เรื่องนี้เป็นแนวเทพเซยีน เผ่าหงสาแม้จะไม่ได้อยู่บนสวรรค์เก้าชั้นฟ้า แต่กอ็ยู่

ในมติเิหนอืโลกมนุษย์ที่เธอจากมา ขนาดชงิหลงิที่เป็นเพยีงสาวใช้ยงัเหาะเหนิ

ได้ เมื่อเธอมาอยู่ในโลกนี้กส็มควรจะท�าไดเ้ช่นเดยีวกนั ทวา่ท�าอยา่งไรถงึจะมี

พลงัพเิศษเช่นนี้เล่า

“ชิงหลิงช่วยบอกข้าที ข้าต้องท�าอย่างไรถึงจะเหาะอย่างเจ้าได้” หญิง

สาวถามแกมวิงวอนสหายคนใหม่ ทั้งยังรู้สึกตื่นเต้นจนลืมเรื่องที่กังวลอยู่ไป

ชั่วขณะ

“แม้เจ้าจะเหน็ข้าเหาะเหนิอย่างง่ายดาย การฝึกกลบัไม่ง่ายดายดงัเช่น

ที่เจ้าคดิ แต่เอาเถดิ หากเจ้าได้เข้ามาเป็นสาวใช้ของท่านแม่ทพัแล้ว ข้าจะเป็น

คนสอนให้เจ้าเอง”

“แต่ข้าไม่ได้อยากเป็นสาวใช้ของท่านแม่ทัพ ข้าอยากกลับไปยังที่ที่ข้า

จากมามากกว่า” องิฟ้าสารภาพอย่างเศร้าซมึ การเอ่ยถงึแม่ทพัจอมโหดท�าให้

หดหู่ลงอกีครั้ง

“เจ้าอยากกลบัไปยงัโลกมนุษย์เช่นนั้นหรอื” ชงิหลงิถาม และได้ค�าตอบ

เป็นการพยกัหน้า “เช่นนั้นกไ็ม่ยาก เจ้าเดนิตรงไปข้างหน้า จากที่นี่ไม่ไกลคอื

ผาคะนงึภพ ที่นั่นหากใครกระโดดลงไปกจ็ะสามารถไปยงัภพที่ตนเองต้องการ

ได้”

“จรงิหรอื” หญงิสาวถามย�้า ดวงตาเตม็ไปด้วยความหวงัเมื่อได้รบัค�า

ยนืยนั ผาคะนงึภพ... ในที่สุดเธอกห็าทางกลบัไปยงัโลกของตวัเองได้แล้ว
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เพราะมวัแต่ดใีจที่หาหนทางกลบับ้านพบ องิฟ้าจงึลมืไปว่าตอนนี้ใกล้

ค�่าแล้ว เธอยังต้องอยู่ที่บ้านกลางป่าเพียงล�าพัง ชิงหลิงเป็นคนในจวนท่าน

แม่ทพั จงึไม่อาจอยูเ่ป็นเพื่อนเธอได้ และนอกจากห่อผ้าที่ได้มา เธอกไ็ม่มอีะไร

ตดิตวัเลยสกัอย่าง เดนิเข้าไปในบ้านทุกอย่างเป็นแบบโบราณขนานแท้ ฟ้ามดื

ลงทกุขณะ เธอจ�าต้องจดุเทยีนให้สว่างขึ้นก่อน แต่จะจดุได้อย่างไรเลา่ ในเมื่อ

เธอไม่รู้วธิจีุดไฟ

หญิงสาวอาศัยแสงสุดท้ายของวันควานหาหินกับเศษไม้มาเสียดสีเพื่อ

ให้เกดิประกายไฟ เธอไม่เคยท�ามาก่อน เมื่อถูหนิขดัไม้จนมอืเจบ็กไ็ม่มแีม้แต่

ประกายไฟลุกให้เห็น กระทั่งบ้านทั้งหลังถูกย้อมด้วยความมืด เธอจึงได้แต่

ขดตัวอยู่ในมุมหนึ่ง สองมือกอดห่อผ้าที่ได้รับมาเอาไว้ ลมยามค�่าคืนพัดมา

เป็นระลอก จนได้ยนิเสยีงกิ่งไม้ด้านนอกกระทบกนั ผสานกบัเสยีงหึ่งๆ ของ

แมลงที่เธอไม่รู้ว่ามีพิษหรือไม่ ท�าให้ยิ่งกอดห่อผ้าแนบอกแน่นขึ้น รู้สึกกลัว

จนน�้าตาไหลเพราะไม่รู้ว่าจะมอีะไรเกดิขึ้นกบัเธอบ้าง เธออยากกลบับ้าน ทว่า

เมื่อคดิถงึคนในโลกของตนเอง เธอกลบันกึหน้าใครไม่ออกเลยสกัคน

องิฟ้าพยายามนกึถงึพ่อแม่และเพื่อนสนทิ แล้วกย็ิ่งใจหายมากขึ้นเมื่อ
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ทุกอย่างรางเลือน แต่เธอกลับจ�าเรื่องราวในนิยายของเพื่อนได้ ทว่าก็ไม่มี

ประโยชน์มากนกั เพราะเธอกร็ู้อยู่แค่นั้น ถ้าเป็นนยิายที่เขยีนจบแล้วเธอคงมี

ข้อมูลมากกว่านี้ ใครเป็นพระเอกนางเอก ใครดใีครร้าย เธอควรจะไปพึ่งพา

ใคร ตอนนี้จึงได้แต่หวังว่าผาคะนึงภพจะพาเธอกลับบ้านได้จริงๆ หญิงสาว

บอกตวัเองอย่างหวาดหวั่น และไม่กล้าแม้แต่จะหลบัตาไปตลอดทั้งคนื

สตรีในชุดเกราะเดินอย่างองอาจผ่านทหารยามเข้าสู่ที่พักของตนเอง 

ทนัททีี่ประตูปิดลงนางกก็ลบักลายเป็นสตรทีี่เปราะบางผู้หนึ่ง หมงิซนิหลบัตา

ลงด้วยความอ่อนล้า ความรู้สึกของนางราวกับเปลวเทียนที่จวนเจียนจะดับ 

ความผดิของนางยากเกนิให้อภยั แม้เวลาจะผ่านมาร่วมสองปีแล้ว แต่นางยงั

ไม่อาจให้อภยัตนเองได้ เพราะความอาจเอื้อมของนางท�าให้แม่ทพัเหวนิหยาง

ต้องถูกปลดจากต�าแหน่ง ผู้ที่เข้ามาในห้องวันนั้นคือองค์มหาเทพ ซึ่งเป็น

อาจารย์ของแม่ทัพหนุ่ม มีศักดิ์เป็นอาจารย์ปู่ของนาง และยังมีต�าแหน่งเป็น

จอมทพัถอือ�านาจสูงสุดทางทหาร

“เกดิอะไรขึ้น”

นางมององค์มหาเทพอย่างตกตะลงึ รบีสวมหน้ากากทองค�าของตนเอง

ไว้ตามเดมิแล้วคุกเข่าลง ทว่ากลิ่นคาวเลอืดที่คละคลุ้งมอิาจปกปิดได้ “เรยีน

องค์มหาเทพ ทั้งหมดเป็นความผดิของข้าน้อยเอง”

องค์มหาเทพปรายตามองนางเพียงแวบเดียว ก่อนจะหันไปสบตากับ

ศษิย์เอกของตนอกีครูห่นึ่ง จากนั้นจงึสั่งให้แม่ทพัเหวนิหยางตดิตามตนเองไป 

นางไม่คาดคิดว่านั่นคือการพาตัวกลับไปรับโทษ แค่แม่ทัพท�าโทษผู้ใต้บังคับ

บญัชาของตนเดมิทแีล้วไม่ควรมคีวามผดิ เหตุใดเรื่องราวจงึบานปลายกลาย

เป็นเขาดื่มสุราจนเมามายแล้วท�าร้ายนาง กระทั่งถูกปลดออกจากต�าแหน่ง 

สมรสพระราชทานรวมถงึการหมั้นหมายมคี�าสั่งให้ยกเลกิ และต้องรบัโทษถูก

กกัขงัอยู่แต่ในดนิแดนหงสาเป็นเวลาหนึ่งพนัปี

นางไม่เคยต้องการให้เรื่องราวกลายเป็นเช่นนี้ ในเวลานั้นนางตกใจ 
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จนท�าอะไรไม่ถูก หลังจากตั้งสติได้จึงรีบขึ้นไปขอเข้าเฝ้าองค์มหาเทพ ทว่าก็

ถูกปฏิเสธและสั่งให้นางกลับไปรอค�าสั่งที่ค่าย ในใจนางเรื่องอื่นหาได้มีความ

ส�าคญั นางเพยีงต้องการรบัโทษทั้งหมดแทนแม่ทพัเหวนิหยางเท่านั้น จงึคกุเข่า

โขกศีรษะวิงวอนอยู่หน้าต�าหนักนานถึงสิบวัน กระทั่งใบหน้าของนางอาบไป

ด้วยโลหติ สมองมนึงง แผลบนหน้าผากขยายกว้างอยู่ภายใต้หน้ากาก เข่าทั้ง

สองข้างปวดจนชาแทบทรงกายไม่อยู่ ทว่านางยงัคงโขกศรีษะอ้อนวอนต่อไป

เรื่อยๆ จนที่สุดองค์มหาเทพกอ็นุญาตให้นางเข้าพบ

“อาจารย์ปู ่เรื่องทั้งหมดเป็นความผดิของข้าเอง” บดิาของนางเป็นศษิย์

คนโตขององค์มหาเทพ ส่วนมารดาของนางเป็นศษิย์คนเลก็ องค์มหาเทพจงึ

มศีกัดิ์เป็นอาจารย์ปูข่องนาง แต่น้อยครั้งนกัที่นางจะกล้าเรยีกท่านว่าอาจารย์ปู่

“หมงิซนิ เหตุใดเจ้าจงึขดัค�าสั่งไม่กลบัไปรอที่ค่าย” องค์มหาเทพถาม

ด้วยน�้าเสยีงอนัเข้มงวด

“อาจารย์ปู่ ข้าไม่เข้าใจ เหตุใดข้าจงึไม่มคีวามผดิ แต่แม่ทพัเหวนิหยาง

กลับถูกปลดจากต�าแหน่ง เป็นข้าที่ท�าความผิดหนีออกมาจากค่าย ซ�้ายังท�า

เรื่องที่ไม่สมควร ท่านแม่ทัพเพียงแค่ลงโทษข้าสถานเบาเท่านั้น และในเวลา

นั้นท่านแม่ทพักไ็ม่ได้ดื่มสุราแม้แต่น้อย จงึเป็นข้าที่สมควรต้องรบัโทษ”

“เหลวไหล ในเวลานี้เจ้ายังมัวแต่คิดถึงความรักอยู่อีกหรือ ทั้งบิดา

มารดาและเผ่าอูยาของเจ้า มเีจ้าเป็นความหวงัสุดท้ายในการกอบกู้ศกัดิ์ศรใีห้

คนืกลบัมา แทนที่เจ้าจะใช้โอกาสนี้ท�าตามที่ข้าสั่ง เร่งสร้างความดคีวามชอบ 

หาทางล้างมลทนิให้เผ่าตนเอง กลบัคดิถงึแต่ความรกัชายหญงิ ไม่ละอายต่อ

บรรพชนของเผ่าอูยาบ้างหรอื”

นางชะงกังนัด้วยถกูค�าสั่งสอนนั้นทิ่มแทงให้ละอาย นางเป็นทายาทคน

สดุท้ายของเผ่าอยูา เผ่าที่ได้ชื่อว่าเป็นกบฏเพราะบดิาของนางสวามภิกัดิ์ต่อเผ่า

ปศีาจ ไม่มใีครรูว่้าแท้จรงิแล้วบดิาของนางเพยีงต้องการเข้าไปสบืหาของวเิศษ

ที่หายไป ทว่ายังไม่ทันที่ความจริงจะปรากฏเผ่าของนางก็ถูกฆ่าล้างเผ่า เมื่อ

แม่ทัพเหวินหยางเดินทางไปถึงเผ่าของนาง ก็พบเพียงศพที่นอนตายเกลื่อน 
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นางรอดมาได้เพราะมารดาซ่อนนางเอาไว้ในเถาไม้แน่นหนา แม่ทพัเหวนิหยาง

จงึน�าตวันางกลบัมาเลี้ยงดูที่เผ่าหงสา และตั้งชื่อให้นางว่าหมงิซนิ

นางเติบโตมาในจวนแม่ทัพ และต้องปกปิดชาติก�าเนิดของตนเอง 

แม่ทัพเหวินหยางเกรงว่าจะมีใครเคยเห็นหน้าของนางมาก่อน จึงให้นางสวม

หน้ากากไว้แต่เดก็ หน้ากากของเขาสร้างขึ้นจากอาคม ยามสวมจะไม่รู้สกึว่ามี

สิ่งใดอยู่บนใบหน้า และมเีพยีงนางผู้เดยีวเท่านั้นที่สามารถถอดหน้ากากออก

ได้ ทว่านางกลบัถูกเดก็วยัเดยีวกนัล้อเลยีนว่ามใีบหน้าอปัลกัษณ์ นางไม่อาจ

ถอดหน้ากากและไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่านางเป็นใคร ได้แต่หลีกหนีจาก 

ผูอ้ื่น จนในที่สดุนางกไ็ม่มสีหายแม้แต่คนเดยีว ทกุวนัจะทุม่เทฝึกวชิาที่แม่ทพั

เหวินหยางเป็นผู้ถ่ายทอดให้ เขาจึงกลายเป็นที่พึ่งและที่พักพิงใจเพียงหนึ่ง

เดยีวของนาง

นบัแต่จ�าความได้ชวีติของนางกอ็ยู่ในเผ่าหงสาแล้ว หากไม่บอกว่านาง

เป็นชนเผ่าอูยา นางคงคดิว่าตนเองเป็นหงส์หาใช่อกีาไม่ เพราะนางไม่มคีวาม

ผกูพนักบัเผ่าที่เปน็ชาตกิ�าเนดิของตนเองแม้แต่น้อย และยิ่งโตนางกย็ิ่งรูส้กึวา่

เผ่าอูยาคอืความเจบ็ปวด อ้างว้าง เป็นเหมอืนภูเขาลูกใหญ่ที่วางทบัไว้บนไหล่

ทั้งสองข้าง ภาระอนัหนกัอึ้งโถมทบัเอาไว้จนนางไม่อาจหลกีหนไีปที่ใดได้ ทว่า

การมแีม่ทพัเหวนิหยางอยูเ่คยีงข้าง ช่วยให้นางอุน่ใจว่านางมไิด้ต่อสูเ้พยีงล�าพงั 

นานวนัเข้าความผูกพนันั้นจงึกลายเป็นความรกัที่นางมตี่อเขาเพยีงข้างเดยีว

“ข้ารู้ว่าตนเองมภีาระอนัยิ่งใหญ่ต้องแบกรบั รู้ว่าอาจารย์ปู่หวงัดตี่อข้า 

เพียงแต่เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง ข้าไม่ต้องการให้ท่านแม่ทัพเสื่อมเสียเพราะข้า ขอ

อาจารย์ปู่คนืความชอบธรรมให้แก่ท่านแม่ทพัด้วยเถดิ”

องค์มหาเทพไม่ตอบในทนัท ี ทว่ากลบัจ้องมองนางด้วยแววตานิ่งสงบ 

ที่ท�าให้นางเกดิระลอกคลื่นขึ้นภายในใจ

“หมงิซนิ... เจ้าคดิว่าต่อให้ข้าคนืทกุอย่างให้เหวนิหยางเหมอืนเดมิ แล้ว

เรื่องระหว่างเจ้ากบัเหวนิหยางจะมสีิ่งใดที่เปลี่ยนไปหรอื”

ค�าตอบนั้นท�าให้นางตัวชาและสะท้านไปทั้งร่าง เรื่องระหว่างนางกับ
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แม่ทัพเหวินหยางจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป เขาไม่รักนางอย่างไร ก็ยังคง

ไม่มีใจให้นางอยู่เช่นนั้น และนางก็ไม่ได้ท�าไปเพื่อต้องการความซาบซึ้งใดๆ 

จากเขา

“ข้าไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงผู้ใด เพยีงแต่ถ้าเป็นการท�าเพื่อเผ่าอยูา 

ข้าสมควรเป็นผู้แบกรับเรื่องทุกอย่างเอาไว้เอง จากนี้ข้าจะตั้งใจท�าหน้าที่ของ

ตนเองให้ดทีี่สดุ ไม่ท�าให้อาจารย์ปูต้่องผดิหวงัเพราะข้าอกี ส่วนเรื่องท่านแม่ทพั

ขออาจารย์ปู่ได้โปรดทบทวนอกีครั้งด้วยเถดิ”

“เจ้าไม่ต้องพูดแล้ว ในอดีตเหวินหยางกับบิดามารดาของเจ้ามีค�ามั่น

สัญญาต่อกัน ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องช่วยให้ภารกิจของเจ้าประสบความส�าเร็จ  

ดงันั้นจะไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ อกี หากเจ้าไม่ขึ้นเป็นแม่ทพั มหีรอืที่องค์

จักรพรรดิจะเห็นเจ้าอยู่ในสายตา จากนี้ไปเจ้าจงเร่งสร้างผลงานและสืบหา

ความจรงิเพื่อล้างมลทนิให้เผ่าอูยาโดยเรว็ที่สุด จ�าไว้ว่าหากค�าสั่งเสยีของบดิา

มารดาเจ้ายงัไม่ส�าเรจ็ เจ้ากต็้องปิดบงัตวัตนเช่นนี้เรื่อยไป และไม่อาจคดิเรื่อง

ใดๆ ของตนเองได้อกี ทั้งหมดนี้กเ็พื่อตวัเจ้าเองทั้งสิ้น”

นางนิ่งฟังอย่างเจบ็ปวดยิ่งกว่าบาดแผลบนหน้าผาก หากนางท�างานไม่

ส�าเรจ็ นางไม่มสีทิธิ์แม้แต่จะรกัใคร แม้ว่าคนผู้นั้นจะรู้ชาตกิ�าเนดิของนางอยู่

แล้วกต็าม ที่แม่ทพัเหวนิหยางเลี้ยงดนูางมากเ็พราะรบัปากบดิามารดาของนาง

ไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปเพราะค�ามั่นสญัญา แต่นางจะรู้ได้อย่างไรว่าใน

ใจเขายนิยอมหรอืไม่ เผ่าหงสายิ่งใหญ่เกรยีงไกรมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล หาก

ต้องเสื่อมเสยีเพื่อช่วยนาง เขาจะไม่รูส้กึฝืนใจตนเองเลยหรอื เขายอมรบัสมรส

พระราชทานก็คงเพราะมีใจต่อองค์หญิงเยว่อิง เป็นนางที่ไม่เฉลียวใจคิดถึง

ความจรงิขอ้นี้ และเมื่องานแต่งงานกบัองค์หญงิโฉมงามต้องถกูยกเลกิ เขาจะ

ไม่คิดโทษว่าเป็นความผิดของนางบ้างเลยหรือไร นางจ�าแรงโทสะตอนที่เขา

กรดีใบหน้าของนางได้ และไม่อาจคาดเดาได้ว่าความเกลยีดชงัที่เขามตี่อนาง 

บดันี้จะเพิ่มขึ้นมากมายถงึขั้นไหนแล้ว รู้แต่เพยีงว่าต่อให้ใช้ทั้งชวีตินี้ของนาง

กไ็ม่อาจชดเชยให้เขาได้หมด
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นางจ�าตอ้งแบกความรูส้กึผดิกลบัไปรอค�าสั่งอยูท่ี่ค่าย ท่ามกลางความ

ไม่พอใจของเหล่าทหารที่ยังภักดีต่ออดีตแม่ทัพ และเพราะข่าวแม่ทัพใหญ ่

ถูกปลดท�าให้เผ่าปีศาจคิดประกาศศึกใหญ่ นางในฐานะรองแม่ทัพจึงจ�าต้อง

ยกทพัออกปราบปราม การศกึครั้งนั้นกนิเวลายดืเยื้ออยู่เจด็เดอืนกย็งัไม่รู้ผล 

เดมิทนีางคดิว่าตนเองอาจพ่ายแพ้ในการศกึครั้งนี้ เพราะสูญเสยีตบะพนัปีไป

กบัการแปลงโฉม ทว่าองค์มหาเทพกลบัส่งขุนพลลบัมาเป็นผู้ช่วยนาง ชายผู้นี้

ปิดบังทั้งใบหน้าและน�้าเสียง รวมถึงไม่เปิดเผยตัวตนต่อหน้าผู้อื่น สิ่งที่เขา

ชี้แนะช่วยให้นางชนะข้าศกึพชิติชยัมาให้แก่กองทพัสวรรค์ได้ส�าเรจ็

ความดคีวามชอบครั้งนี้ส่งเสรมิให้นางได้เลื่อนขึ้นเป็นแม่ทพัใหญ่ และ

ได้ขึ้นไปรบัต�าแหน่งบนสวรรค์ ไม่มใีครกล้าคดัค้านในการแต่งตั้งครั้งนี้ เพราะ

องค์มหาเทพเป็นผู้เสนอชื่อนางต่อองค์จักรพรรดิด้วยตนเอง แม้นางจะไม่

ต้องการรบัต�าแหน่งนี้ ทว่ากม็อิาจขดัราชโองการ ระหว่างนั้นนางไม่กล้าแม้แต่

จะเหยยีบย่างเข้าไปในดนิแดนหงสา ได้แต่หาทางตดิตามข่าวของแม่ทพัเหวนิ-

หยางอยู่ภายนอก

กระทั่งวันนี้กองทัพปีศาจที่พ่ายแพ้ไปแล้วครั้งหนึ่งยังคงคุมเชิงอยู่ไม่

ห่าง ทว่ากไ็ม่กล้ารุกรานเข้ามาใกล้ แม้นางจะได้ขึ้นเป็นแม่ทพั แต่บารมขีอง

นางไม่อาจเทียบกับแม่ทัพเหวินหยางได้ เมื่อก่อนเขาเหมือนลมใต้ปีกที่ช่วย

ประคองนางเอาไว้ คอยสั่งสอนชี้แนะเรื่องทุกอย่างให้แก่นาง ทว่าตอนนี้นาง

กลบัต้องกางปีกออกไปเผชญิหน้ากบัภยัอนัตรายเพยีงล�าพงั

แม่ทัพหญิงทอดสายตามองผ่านความมืดในยามราตรีไปยังทิศที่แดน

หงสาตั้งอยู่อย่างหม่นหมอง ลมหายใจเข้าออกของนางล้วนหนักอึ้ง ดวงจิต

แห่งความคดิค�านงึปรารถนาเพยีงการให้อภยัจากเขาเท่านั้น

แสงสวา่งที่ลอดผ่านช่องไม้เลก็ๆ เข้ามาท�าให้องิฟ้ารูว่้าตอนนี้เช้าแล้ว 

เธอรบีลกุขึ้นไม่สนใจอย่างอื่นอกี เธอสาวเท้าตรงไปตามทางที่ชงิหลงิบอกเอาไว้ 

ห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลคือผาคะนึงภพ สองข้างทางยังคงเป็นป่าเขา มองเห็น
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ล�าธารสายหนึ่งไหลเอื่อยๆ มนี�้าใสที่เหมาะจะเป็นแหล่งอาหาร แต่เธอไม่สนใจ

อะไรรบีรุดตรงไปข้างหน้า ก่อนจะหยดุมองอย่างตะลงึลาน เมื่อเหน็ทางสิ้นสดุ

ของป่านี้คือผาสูง ห่างออกไปคือเทือกเขาสูงตระหง่านดุจภาพวาด เลือนราง

อยู่ท่ามกลางหมอกขาวที่ลอยอ้อยอิ่ง กระนั้นเธอก็ยังเห็นตัวอักษรที่สลักเอา

ไว้อย่างน่าเกรงขาม...

‘ผาคะนงึภพ’

ตวัอกัษรไม่ใช่ภาษาไทยอย่างแน่นอน แต่จะเป็นภาษาจนีหรอืไม่นั้นเธอ

เองกย็งัไม่แน่ใจ เพราะเธอไม่มคีวามรู้ด้านภาษาจนีมาก่อน แล้วเหตุใดเธอจงึ

อ่านตวัอกัษรเหล่านี้ออก อาจเป็นเพราะเธอก�าลงัถูกดูดกลนืให้เป็นหนึ่งเดยีว

กบัที่นี่ โลกนี้แจ่มชดั โลกเก่ากลบัไกลห่าง ทว่าขอเพยีงกระโดดลงไปเธอกจ็ะ

ได้กลบับ้าน

องิฟ้าก้มมองไปเบื้องล่าง เธอไม่เหน็สิ่งใดนอกจากหมอกขาวที่ลอยเป็น

สาย ไอเยน็แผ่ซ่าน เทอืกเขาตรงหน้าสูงใหญ่ทะมนึ กดให้เธอตวัเลก็ลงและ

คล้ายถูกจ้องมองจากสิ่งที่มอี�านาจเหนอืกว่า ขาของเธอเริ่มสั่นเมื่อไม่อาจหยั่ง

รู้ได้ว่าก้นผาลกึเพยีงใด แม้จะอยากกลบับ้าน ทว่าความกลวัท�าให้เธอไม่กล้า

แม้แต่จะขยับตัว ระหว่างที่ก�าลังรวบรวมความกล้า ไอร้อนระอุอ้าวสายหนึ่ง

พดัวูบมาจนเธอเซถอยหลงัไปหลายก้าว ฉบัพลนัเปลวเพลงิลุกโหมขึ้นมาจาก

ใต้ผา แตกเป็นสะเกด็ไฟกระจดักระจายไปทั่ว

หญงิสาวนิ่วหน้าร้องครวญด้วยความแสบร้อน เมื่อสะเกด็ไฟเลก็ๆ ทะลุ

ผ่านแขนเสื้อบางมาถึงผิวเนื้อ จนเธอต้องลนลานหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัย  

ครู่ใหญ่กว่าเปลวเพลงิจะสงบลง แล้วเปลี่ยนเป็นไอเยน็พดัขึ้นมาแทน จนเธอ

หนาวสะท้านมอืเท้าเขยีวซดี แท้จรงิแล้วใต้ผาแห่งนี้เป็นอย่างไรกนัแน่ หากเธอ

กระโดดลงไปในช่วงที่ไฟลุกโหม เธอมถิูกย่างสดก่อนจะได้กลบับ้านหรอื

องิฟ้าคดิ ก่อนจะค่อยๆ เดนิกลบัไปดูใกล้ๆ อกีครั้ง ยิ่งมองกย็ิ่งลงัเล 

จึงคิดจะหาเศษไม้หรือก้อนหินโยนลงไป แต่ยังไม่ทันได้ขว้างออกไป ก็ม ี

ลมแรงพดัสวนขึ้นมาวบูใหญ่ พร้อมกบัเสยีงกระพอืปีกจนลมพดัแรงขึ้นเรื่อยๆ 
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พลนัปรากฏร่างนกตวัใหญ่ที่สุดเท่าที่เธอเคยเหน็ มนัมองเธอด้วยตาที่ลุกวาว 

กระนั้นเธอยงัอดตะลงึลานกบัความงามของมนัไม่ได้ ขนบนตวัของมนัมหีลาย

ส ีแต่สทีี่เด่นที่สดุคอืสแีดง หางยาวหลายเส้นมองคล้ายหางนกยงูพลิ้วไหว ตวั

ของมนัสูงราวหกศอก ลกัษณะทั้งงดงามและน่าเกรงขาม

หญงิสาวคล้ายถูกมนตร์สะกดเมื่อสบตากบัสตัว์ปีกตวันั้น มนับนิโฉบ

ไปมาจ้องมองเธอ ดูด้านหน้าคล้ายห่านป่า แต่ด้านหลงักลบัเหมอืนกเิลนที่เธอ

เคยเหน็ในภาพวาด ส่วนคอกลมเรยีวยาวคล้ายงู ผวิหนงัละม้ายเกลด็มงักร 

มนัจ้องมองเธออยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะบนิโฉบโจมตรีาวกบัเธอไปรกุล�้าในที่ของมนั

เข้า

“กรี๊ด!” องิฟ้าร้องพลางยกมอืขึ้นป้องศรีษะหลบัตาแน่นด้วยความหวาด

กลวั สองขาวิ่งหนแีบบไม่คดิชวีติ เบื้องหลงัได้ยนิเสยีงเจ้าสตัว์ปีกตวันั้นร้อง

ไล่มา แม้เสยีงของมนัจะไพเราะประหนึ่งเสยีงขลุย่ แต่กแ็หลมสงูคล้ายขูค่�าราม

“ช่วยด้วย มใีครอยู่แถวนี้บ้าง ช่วยฉนัด้วย” เธอร้องพลางวิ่งหนพีลาง 

ล้มลกุคลกุคลานไปบนพื้นจนเนื้อตวัเตม็ไปด้วยแผล พอคดิจะวิ่งหนกีลบัเข้าไป

ในป่า ก็ถูกไล่ต้อนให้กลับไปที่ริมผาอีกครั้ง และโดนปีกหลากสีอันใหญ่โต 

พดัวูบจนเสยีหลกัร่วงลงสู่เบื้องล่าง

หญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงขณะร่วงดิ่งลงไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางไอ

เยน็ที่เสยีดลกึเข้าไปถงึกระดูก ความหนาวสะท้านรดัจนเธอไม่อาจกระดกิตวั 

ดวงตายังเบิกกว้างด้วยความตระหนก ครู่เดียวภาพของเจ้านกตัวนั้นก็ถูก

หมอกขาวกลนืหาย ภาพตรงหน้าเลอืนรางไปทกุขณะ แต่แผ่นหลงักลบัสมัผสั

ได้ถึงไอร้อนที่รอพวยพุ่ง หากไม่อาจกลับไปโลกของตัวเองได้ ชีวิตของเธอ 

คงมาถงึจุดจบแล้ว

องิฟ้าร้องไม่ออก มเีพยีงน�้าตาที่หลั่งออกมา เธอหลบัตาแน่นเตรยีมรอ

รบัเปลวเพลงิเบื้องล่างอย่างหวาดกลวั ตายแน่... จบสิ้นกนัเพยีงเท่านี้แล้ว

ทว่าจู่ๆ  ร่างกายกล็อยสงูขึ้น ไอเยน็สะท้านที่บบีรดัร่างคล้ายเชอืกน�้าแขง็

ก่อนจะเปลี่ยนเป็นอบอุ่น เธอลมืตาขึ้นมองอย่างหวาดหวั่น พบว่าตวัเองไม่ได้
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ก�าลงัดิ่งลงสูเ่บื้องล่างอกีแล้ว ความแขง็แกร่งที่โอบรดัร่างไว้แท้จรงิคอือ้อมกอด

ของใครคนหนึ่ง ทุกอย่างคล้ายรวดเร็วแต่กลับแช่มช้าในความรู้สึก เมื่อเธอ

แหงนเงยมองใบหน้าของผู้มคีุณ เขาโอบเธอไว้แล้วพาลอยกลบัขึ้นไป พรบิตา

ต่อมาเธอกพ็บว่าตวัเองลงมาสู่พื้นดนิได้อย่างน่าอศัจรรย์

“คุณ... เอ่อ... ท่าน... เป็นใคร” สตทิี่เหลอืตดิตวัเพยีงน้อยนดิยงัเตอืน

ให้เธอเปลี่ยนค�าพูดให้ถูกต้องได้ทนั

“เจ้าไม่รู้จกัข้าหรอื”

องิฟ้าส่ายหน้าแทนค�าตอบ สบนยัน์ตาคมที่จ้องเขมง็มาราวกบัแปลกใจ

ที่เธอไม่รู้จกัเขา

“เช่นนั้นเจ้าคดิจะปลดิชพีตวัเองอย่างนั้นหรอื”

“ปลิดชีพ” เธอใช้เวลาประมวลผลค�านั้นอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะส่ายหน้า 

รวัเรว็อกีครั้ง เธอจะปลดิชพีตวัเองได้อย่างไร ในเมื่อเธอต้องการจะกลบัโลก

ของตนเองต่างหาก

“ถ้าเช่นนั้นเจ้าไม่รู้หรือว่าการตกลงไปในผาคะนึงภพ เจ้าจะถูกเผาจน

ไม่เหลอืแม้แต่วญิญาณ”

“อะไรนะ!” นี่หมายความว่าชิงหลิงหลอกเธออย่างนั้นหรือ ถ้าคนผู้นี้ 

มาช่วยเธอไว้ไม่ทนั เธอคงถูกย่างสดไปแล้ว แต่ชงิหลงิกบัเธอไม่เคยมคีวาม

บาดหมางกนั นางจะท�าเช่นนั้นไปท�าไม

“ถ้าเจ้าไม่รู้ความเป็นมาของผาแห่งนี้ แล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”

“มีคนบอกข้าว่าถ้ากระโดดลงไปในผาแห่งนี้ ข้าจะไปยังภพที่ต้องการ

ได้” จนถงึตอนนี้เธอกย็งัไม่แน่ใจว่าชงิหลงิหลอกเธอหรอืไม่

“เรื่องที่เจ้าได้ยนิมากไ็ม่ผดิ เพยีงแต่การจะไปสูภ่พอื่นได้ต้องมขีั้นตอน

มากกว่านั้น”

องิฟ้ามองบรุุษหนุ่มตรงหน้า ยามนี้เองที่เธอเพิ่งได้มโีอกาสพจิารณาร่าง

สงูของเขาเตม็ตา แล้วกพ็บว่าตนเองประหนึ่งต้องมนตร์สะกดกบัความงามสง่า

ที่ได้พบเหน็ เธอมั่นใจว่าตอนอยูใ่นโลกมนษุย์ไม่เคยเหน็บรุษุคนไหนชวนมอง
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เช่นนี้มาก่อน ใบหน้าคมคายนั้นแลดูเคร่งขรมึแกมดุ ทว่าแฝงความอ่อนโยน

และทะนงไว้อย่างน่าประหลาด เขาแต่งกายด้วยชุดสเีทาอมฟ้าดูเรยีบง่าย แต่

อะไรบางอย่างคล้ายกับแสงสว่างที่มองไม่เห็นแผ่กระจายรายล้อมอยู่รอบตัว 

ท�าให้เขาดูสูงส่งกว่าทุกคนที่เธอเคยพบมา

“ถ้าเช่นนั้นต้องท�าอย่างไร ท่านบอกข้าได้หรอืไม่”

“เดมิทผีาคะนงึภพไม่ค่อยมใีครกล้าผ่านมานกั เพราะไอเยน็และเพลงิ

อคัคจีะท�าลายปราณที่สะสมมา หากตกลงไปกจ็ะถูกเผาจนวญิญาณดบัสลาย 

ไม่อาจเกิดใหม่ในภพภูมิใดได้อีก แต่ถ้าต้องการข้ามไปสู่ภพอื่นเจ้าต้องมีปีก

เมฆาตดิตวัไปด้วย ถงึจะบนิฝ่าไอเยน็และเพลงิอคัคไีปได้”

“แล้วข้าจะไปหาของวเิศษที่ว่านั่นมาได้อย่างไรกนั”

“เจ้ามาจากโลกมนุษย์?” บุรุษหนุ่มเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อย ทว่าน�้าเสยีงยงั

คงสงบนิ่งเช่นเดมิ

“ท่าน...ท่านมองออกด้วยหรือ” หญิงสาวทั้งตกใจและประหลาดใจไป

พร้อมกนั ตั้งแต่เธอลอยคว้างตกมาอยูใ่นโลกราวนยิายจนีโบราณนี้ กไ็ม่มใีคร

รู้ความเป็นมาของเธอ แต่เขากลบัรู้ได้โดยที่เธอไม่ต้องบอก หรอืว่าเขาจะเป็น

เทพเซยีนองค์ใดกนั

“ในเมื่อมาแล้วเหตุใดจงึอยากจะกลบั”

“เพราะข้าไม่รู้ว่าตนเองมาที่นี่ได้อย่างไร และมาเพื่ออะไรกัน หน�าซ�้า 

พอมาถึงข้าก็ต้องเข้าจวนไปเป็นสาวใช้ของแม่ทัพจอมโหด โชคดีที่ตอนนี้เขา

กกัตนอยู่ ข้าจงึยงัไม่ได้พบหน้าเขา แต่ถ้าได้พบ ไม่รู้ว่าเขาจะไว้ชวีติข้าหรอืไม่ 

ข้าจงึอยากรบีกลบัโลกมนุษย์ให้เรว็ที่สุด ท่านพอมทีางช่วยเหลอืข้าได้หรอืไม่” 

องิฟ้าท�าหน้าให้ดูน่าสงสารที่สุด ชายผู้นี้มกีระแสนุ่มนวลแผ่ซ่านออกมา เธอ

เดาว่าเขาคงไม่ใช่คนใจจดืใจด�าเป็นแน่

“เรื่องนี้หาใช่กงการใดของข้าไม่”

หญงิสาวอ้าปากค้าง เธอเพิ่งชื่นชมเขาอยู่ในใจ ยงัไม่ได้เคลอืบน�้าตาล

ลงบนค�าพูดเพื่อป้อยอเขา ค�าตอบที่ได้รบักลบัเฉยชาไม่แยแส รวบรดัตดับท
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เดินหนีอย่างไม่ไว้ไมตรีแม้แต่น้อย เธอจึงรีบวิ่งตามเพราะเกรงว่าเขาจะเหาะ

หนไีปเสยีก่อน

“ช้าก่อนท่านผู้มีคุณ ก่อนที่ท่านจะไปข้าขอทราบนามของท่านก่อนได้

หรอืไม่” ถ้าเธอจะขอความช่วยเหลอืจากใคร อย่างน้อยกค็วรจะรู้ชื่อของเขา

ก่อน เผื่อเป็นใครสกัคนที่เธอเคยเหน็ผ่านตาในนยิาย อาจจะจบัจุดอ่อนของ

เขาเอาไว้ได้

“ในเมื่อเจ้าไม่รู้จกัข้า ข้าเองกห็าได้รู้จกัเจ้าไม่ เราถอืว่าไร้วาสนาต่อกนั 

เหตุใดข้าต้องบอกชื่อของข้าแก่เจ้าด้วย”

“บุญคุณครั้งหนึ่งจดจ�าชั่วชีวิต ข้าขอสาบาน ต่อให้ข้าตายไปต้องเดิน

ข้ามสะพานไน่เหอผ่านแม่น�้าลมืเลอืน หรอืดื่มน�้าเบญจรสจากท่านยายเมิ่ง ข้า

กจ็ะไม่มวีนัลมืบุญคุณที่ท่านมตี่อข้าครั้งนี้ หากได้ทราบนามของท่านด้วย ข้า

ยิ่งจดจ�าฝังใจ ขอผู้มคีณุช่วยสงเคราะห์ข้าสกัครั้ง” องิฟ้าเอ่ยพลางจบัแขนเสื้อ

บรุษุหนุม่เอาไว้ พร้อมกบัก้มศรีษะค�านบัครั้งแล้วครั้งเลา่ เธอจบัไวแ้น่นขนาด

นี้ ต่อให้เขาเหาะหนกีต็้องพาเธอไปด้วย ว่าแต่ที่เธอพูดไปนั้นเขาฟังรู้เรื่องหรอื

ไม่ ทั้งสะพานไน่เหอ ทั้งน�้าเบญจรสของท่านยายเมิ่ง เธอเองก็แค่จ�ามาจาก

นยิายจนีที่เคยอ่านเท่านั้น

บุรุษหนุ่มไม่แม้แต่จะก้มลงมอง พลันบุปผาดอกหนึ่งผลิบานขึ้นใน

ดวงตาของเขา แล้วสลายตวักลายเป็นฝุ่นละอองไปอย่างรวดเรว็

“เจ้าชื่ออะไร”

“ข้าไม่มชีื่อ ไม่มอีะไรสกัอย่าง ถ้าท่านจะเมตตาข้าอกีสกัครั้ง ช่วยตั้ง

ชื่อให้ข้าสกัชื่อได้หรอืไม่” หญงิสาวอ้อนวอนต่อโดยไม่รอช้า เขาตั้งชื่อให้เธอ 

กอ็าจนบัได้ว่าเป็นเสมอืนบดิาของเธอ ผูกพนักนัเช่นนี้ แล้วจะทิ้งเธอได้ลงคอ

เชยีวหรอื

“อิ๋งชุน1”

1 อิ๋งชุนฮวาหรอืดอกมะลเิหมนัต์ (迎春花) ดอกสเีหลอืง มหีกกลบี
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“อิ๋งชุน” อิงฟ้าทวนค�า ช่างบังเอิญแท้ที่ชื่อนี้ใกล้เคียงกับชื่ออิงฟ้าของ

เธอเลย “ขอถามผู้มคีุณ นามที่ท่านตั้งให้ข้านี้มคีวามหมายว่าอย่างไร”

หญิงสาวถามและรอคอยค�าตอบ แต่ผู้มีคุณของเธอกลับมองตรงไป

ด้านหน้า เธอจงึมองตามและได้เหน็ไม้พุม่เตี้ยเกาะกนัเป็นเถาออกดอกสเีหลอืง

สดบานสะพรั่ง ใกล้กันนั้นมีพันกิ่งร้อยก้านบุปผาตระการ กลีบดอกหลากสี

ลอยคว้างราวกับละอองฝนที่พลิ้วไหว เมื่อเช้านี้เธอมัวแต่วิ่งตรงมาที่หน้าผา 

จงึไม่ทนัได้สงัเกตว่าดอกไม้ป่างามเพยีงใด

“ข้าน้อยโง่เขลา ซ�้ายงัไม่กล้าตคีวามด้วยตนเอง จงึไม่รู้ว่าชื่อที่ผู้มคีุณ

ตั้งให้หมายถงึบปุผาจากไม้งามต้นใด” เธอเตมิค�าว่าน้อยลงไปหลงัค�าว่าข้า เพื่อ

กดตวัเองและยกย่องเขาให้มากขึ้น หวงัจะให้เขาพอใจ

“สเีหลอืงที่อยู่ตรงหน้าเจ้า”

อิงฟ้ารีบมองตาม จะว่าไปแล้วเธอสะดุดตากลีบดอกสีเหลืองมากกว่า

ดอกไม้สอีื่นจรงิๆ และไม่เพยีงแต่ตรงหน้าของเธอเท่านั้น ห่างไปทางซ้ายและ

ขวา เธอกเ็หน็ดอกสเีหลอืงบานสะพรั่งอยู่เตม็ไปหมด

“ในป่านี้มดีอกอิ๋งชุนขึ้นอยู่เยอะมากจรงิๆ”

“ผิดแล้ว ทางซ้ายของเจ้าไม่ใช่อิ๋งชุน แต่เป็นเหลียนเชี่ยว2 แม้จะสี

เหมอืนกนั แต่อิ๋งชุนบานก่อนและมกีลบีดอกมากกว่า”

“ขอบคุณผู้มีคุณที่ชี้แนะ ถ้าท่านไม่บอกข้าน้อยคงแยกแยะไม่ออก 

เป็นแน่”

“แม้จะสเีหลอืงเหมอืนกนั แต่ข้าไม่เคยจ�าดอกอิ๋งชุนสลบักบับุปผาอื่น” 

บุรุษหนุม่ตอบก่อนจะปรายตามองสตรน้ีอยที่ยงัไม่ยอมปล่อยแขนเสื้อของเขา 

“แต่ดูท่าว่ากระทั่งดอกท้อหรอืดอกบ๊วยเจ้ากค็งมอิาจแยกแยะได้ถูกต้อง”

“เป็นดงัเช่นที่ท่านว่าจรงิๆ ข้าน้อยโง่เขลา ขอผู้มคีุณช่วยสอนสั่ง”

“เจ้าอยากให้ข้าสอนอะไร”

2 ดอกเหลยีนเชี่ยว (连翘) ดอกสเีหลอืง มสีี่กลบี
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ขอบคุณสวรรค์ที่ประทานความสามารถนี้ ในที่สุดเธอก็กล่อมเขาได้

ส�าเรจ็ ปีกเมฆาอยู่ไม่ไกลเกนิเอื้อมแล้วจรงิๆ

“ข้าน้อยอยากได้ปีกเมฆา ขอผู้มคีุณช่วยชี้แนะข้าน้อยด้วย”

“ปีกเมฆาเป็นของวิเศษ ไม่เพียงใช้กับผาคะนึงภพ แต่ยังสามารถใช้

เหาะเหนิไปที่อื่นไดด้้วย ผู้ที่ได้ครอบครองพลงัปราณจะเพิ่มมากขึ้น ทุกสามปี

จะมกีารแข่งขนัชงิปีกเมฆาขึ้น ตอนนี้ยงัเหลอืเวลาเกอืบสองปีในการเตรยีมตวั 

หากเจ้าอยากได้ปีกเมฆามาครอบครอง กจ็งไปลงชื่อเพื่อเข้าแข่งขนั”

แข่งขนั!

องิฟ้าเบกิตากว้าง เธอจะมปีัญญาไปแข่งกบัใครได้เล่า แค่สาวใช้อย่าง

ชงิหลงิยงัเหาะเหนิได้ ดงันั้นผูเ้ข้าแข่งขนัย่อมต้องมแีต่คนเก่งกาจ ทว่าเธอไม่มี

วชิาอาคมใดๆ เลย แล้วเธอจะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรกนั

“ขอผูม้คีณุชี้แนะข้าน้อยด้วย ตวัข้าน้อยในตอนนี้ไร้วชิาอาคมใดๆ เป็น

เพยีงมนษุย์ธรรมดาคนหนึ่ง ถ้าให้ข้าน้อยไปลงแข่งทั้งอย่างนี้ แค่ก้าวขาขึ้นเวที

ประลองขา้น้อยกค็งโดนคู่ต่อสู้ซดัตกลงมาก่อนแลว้ แต่ถ้าผูม้คีณุช่วยสอนสั่ง 

ข้าน้อยจะไม่ท�าให้ท่านต้องผดิหวงั”

“เจ้านี่ช่างพูดนัก แต่ส�าหรับข้าแล้วเจ้าจะได้ปีกเมฆาหรือไม่ ทั้งหมด

ล้วนเป็นเรื่องของเจ้า”

องิฟ้าใจเหี่ยวลงทนัท ี ทว่าเธอยงัไม่ละความพยายาม และสงัเกตเหน็

ว่าบุรุษผู้นี้มใีบหน้าเรยีบเฉยกจ็รงิ แต่มุมปากกลบัหยกัขึ้นเลก็น้อยคล้ายจะมี

รอยยิ้มซ่อนอยู่ ดูแล้วเขาคงไม่ใช่คนโหดร้ายอะไรนกั เพราะด้วยวรยุทธ์ที่ม ี

ต่อให้เธอจับแขนเสื้อเขายึดไว้ ถ้าเขาจะจากไปจริงๆ ก็ท�าได้ง่ายราวกับพลิก

ฝ่ามอื เธอจงึมกี�าลงัใจขึ้นมาอกีเป็นกอง

“เช่นนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ขอร้องท่านอย่าเพิ่งจากไป อยู่ให้ข้าน้อยได้

ตอบแทนบุญคุณที่ท่านช่วยชีวิตข้าน้อยเอาไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นข้าน้อยคงไม่

สบายใจไปตลอดชวีติ” หญงิสาวรบีหาทางถ่วงเวลาต่อ

“เจ้าคดิจะตอบแทนอย่างไร”
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“เอ่อ... บ้านของข้าน้อยอยู่ข้างหน้านี่เอง เชญิผู้มคีุณแวะไปนั่งพกัดื่ม

น�้าชาก่อน จากนั้นข้าน้อยจะขอตอบแทนบุญคุณท่านจนสุดฝีมอื” องิฟ้าผาย

มือเชิญ แม้จะรู้สึกว่าค�าพูดของตนเองฟังดูชอบกลอยู่ แต่เธอก็ไม่มีเวลาคิด

อะไรได้มากกว่านี้แล้ว เมื่อหมดทางถอยกต็้องสู้ตายอย่างเดยีว

บรุุษหนุม่นิ่งไปครูห่นึ่ง แล้วจงึก้าวตรงไปข้างหน้าอย่างช้าๆ พลางแหงน

หน้าชมบุปผาผลบิานสะพรั่งโดยไม่เอ่ยค�าใด

องิฟ้าลอบถอนใจอย่างโล่งอกอกีครั้ง ที่สามารถกลบัมาถงึบ้านได้อย่าง

ปลอดภยั เพราะเส้นทางในป่าวกวน มองไปทางไหนกเ็หมอืนกนัไปหมด เมื่อ

เช้าเธอกห็ลบัหูหลบัตาวิ่งอย่างไม่คดิชวีติ ถ้าต้องกลบัมาเองคนเดยีวหรอืต้อง

เป็นคนน�าทาง เธอคงพาเขาหลงป่าเป็นแน่ หากจะว่าไปแล้วเขาก็แค่เดินตรง

อย่างเดยีว เธอจะต้องจ�าเอาไว้ เพราะแหล่งอาหารของเธออยู่ในป่านี่เอง

“เชญิผูม้คีณุนั่งพกัก่อน ข้าจะไปต้มน�้าร้อนมาชงชาให้ท่าน” เธอบอกทั้ง

ที่นึกสงสัยว่าในบ้านมีใบชาหรือไม่ ก่อนจะยิ้มซ่อนรอยพิรุธแล้วรีบวิ่งเข้าไป

ข้างใน

ภายในบ้านไม้มีข้าวของเครื่องใช้ค่อนข้างครบครัน แต่ของส่วนใหญ่

เป็นแบบจนีโบราณ กระทะใบใหญ่มฝีาไม้ปิด แล้วยงัมอีะไรอกีหลายอย่างที่

เธอไม่รู้จกัชื่อและวธิใีช้ ข้างผนงัมที่อนฟืนวางอยู่ ห่างไปไม่ไกลคอืเตาไฟ เธอ

จึงรีบมองหาสิ่งของที่จะใช้จุดไฟ ทว่าก็ไม่พบอะไรเลยสักอย่าง หลังจากยืน

มึนงงสับสนอยู่กลางครัวครู่หนึ่ง จึงตัดสินใจเดินไปขอความช่วยเหลือจาก 

คนที่นั่งชมนกชมไม้อยู่ด้านนอก

“ท่านผู้มคีุณ คอืข้าน้อยโง่เขลาไม่รู้วธิจีุดไฟต้มน�้า จงึต้องมาขอให้ท่าน

ช่วย”

บรุษุหนุม่หนัไปมองคนที่ยนืตวัลบีอยูด้่านหลงั ดวงตาคล้ายย้อนคดิถงึ

บางสิ่ง ก่อนจะลกุขึ้นยนื “ข้าอนญุาตให้เจ้ารวมเรื่องนี้ไปกบับญุคุณช่วยชวีติได้”

หญงิสาวยิ้มกว้างอย่างลงิโลด แล้วรบีเดนิตามเขาเข้าไปตดิๆ หวงัจะดู
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ว่าเขาจุดไฟก่อเตาอย่างไร แต่เขากลับขยับมือเพียงนิดเดียวไฟที่เตาก็ติดขึ้น

มาอย่างน่าอศัจรรย์ จนเธอได้แต่มองอย่างตื่นตะลงึ

“ยงัมเีรื่องใดที่เจ้าอยากรวมเข้ากบับญัชชี่วยชวีติอกีหรอืไม่”

“มะ...ไม่มแีล้ว” เธอตอบ ก่อนจะมองตามร่างสูงสง่าที่เดนิออกไป เขา

เก่งอย่างที่เธอคิดไว้แบบไม่ต้องสงสัย ทว่าตอนนี้นอกจากต้มน�้าและหาใบชา

แล้ว เธอยังคิดไม่ออกเลยว่าจะตอบแทนบุญคุณและหาทางให้เขายอมสอน

วชิาเธอได้อย่างไร

องิฟ้าวางกาน�้าลงบนเตาไฟแล้วใส่ฟืนเพิ่มเข้าไปอกี ให้เขาจดุไฟให้แล้ว

อย่างไรเธอก็ไม่ยอมให้ไฟดับเด็ดขาด จากนั้นจึงมองหากาน�้าชาและใบชาบน

โต๊ะซึ่งมขีองหลายอย่างวางอยู่ ส่วนใหญ่เป็นของแห้ง เธอยกใบอะไรสกัอย่าง

ที่แห้งกรอบขึ้นมาดมดู แล้วย่นจมูกกับกลิ่นฉุนที่ไม่คุ้นเคย กลิ่นแบบนี้คง

ไม่ใช่ใบชาแน่ๆ ก�าลังจะลองดมกลิ่นอย่างอื่นต่อ พลันพบว่ามีกระดาษและ

พู่กนัวางอยู่บนโต๊ะ จงึหยบิพู่กนัขึ้นมาถอืไว้อย่างครุ่นคดิ

ถ้าที่นี่คอืโลกในนยิายของเพื่อนเธอ เรื่องราวที่เกดิขึ้นกบัเธอทั้งหมดจะ

ไปปรากฏอยู่ในสมุดต้นฉบับของเพื่อนด้วยหรือไม่ เพียงคิดหญิงสาวก็รีบ

พสิจูน์ด้วยการเขยีนข้อความลงไปบนกระดาษ แน่ละว่าเธอต้องเขยีนเป็นภาษา

ไทย

‘มุ... ฉนัอยู่ในนยิายของแก ถ้าแกเหน็ข้อความนี้กต็อบกลบัมาให้ฉนัรู้

ด้วย’

องิฟ้ามองข้อความในกระดาษด้วยใจเต้นระทกึ ในใจสวดมนต์ภาวนา

ทุกภาษาเท่าที่นกึออก อ้อนวอนต่อสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ขอให้สิ่งที่เธอหวงัไว้เป็นความ

จรงิ ก่อนเบกิตากว้าง หวัใจแทบทะลุออกมานอกอกด้วยความตื่นเต้นจนสุด

ชวีติ

‘เป็นแกจรงิๆ เหรอองิ’

หญงิสาวแทบกระโดดตวัลอยด้วยความดใีจ เธอตดิต่อเพื่อนได้แล้ว



บุพเพที่สาม
บะหมี่ข้ามภพ

หญิงสาวดีใจจนมือไม้สั่น ในความคิดของเธอมีถ้อยค�ามากมายพรั่ง

พรู จงึได้แต่พยายามเรยีบเรยีงประโยคแล้วลากพู่กนัเขยีนเป็นตวัอกัษร

‘ใช่แล้ว ฉันเอง อิงฟ้าเพื่อนรักของแกนั่นแหละ ฉันหลงมาอยู่ที่นี่ได้ 

ยงัไงกไ็ม่รู้ แกต้องหาทางช่วยฉนักลบัออกไปนะ ตอนนี้ฉนัไม่อยากอยู่เที่ยว 

ที่นี่ต่อแล้ว’

‘แกใจเยน็ๆ ก่อนนะ ฉนัเองกย็งัไม่รู้ว่าจะช่วยยงัไงเหมอืนกนั เพราะ

ว่าฉนัเขยีนเพิ่มเองไม่ได้ ตอนฉนักลบัมาถงึห้องกเ็หน็สมดุพลกิเปิดหน้าเหมอืน

โดนลมพดั แล้วในสมดุกม็ตีวัอกัษรเพิ่มขึ้นมาเอง ฉนัก�าลงัตกใจ นกึว่าผหีลอก

อยู่เหมอืนกนั’

‘เขยีนเพิ่มไม่ได้ แล้วท�าไมแกถงึตอบข้อความของฉนัได้ล่ะ’

‘ฉันก็ก�าลังงงอยู่ แต่เห็นข้อความที่แกทักมาก็เลยลองเขียนดู ยังดีที่

ตอบให้แกอ่านได้ เพราะฉนัพยายามเขยีนอย่างอื่นแล้ว แต่ตวัอกัษรของฉนั

มนัไม่ยอมขึ้นในสมุดเลย’

องิฟ้ากะพรบิตาปรบิๆ พดูอะไรไม่ออก หรอืสวรรค์จะเหน็ว่าเธอเอาแต่

เศร้าเสียใจที่พ่อแม่จากไป ก็เลยพาเธอมาเจอเรื่องแปลกใหม่ในโลกนิยาย 
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แห่งนี้ ทว่าตอนนี้เธอตื่นเต้นเกนิไปแล้ว แม้แต่เพื่อนที่เป็นเจ้าของเรื่องกพ็าเธอ

กลบับ้านไม่ได้ แล้วเธอจะท�าอย่างไรต่อไปดี

‘แกลองเขยีนให้ปีกเมฆามาปรากฏตรงหน้าฉนัได้ไหม’

‘ฉนัจะลองดูนะ’ มุทติาตอบแล้วหายไปชั่วครู่ ก่อนจะมคี�าตอบขึ้นบน

กระดาษอกีครั้ง ‘ไม่ส�าเรจ็เลยองิ ฉนัลองดูแล้ว’

หญงิสาวอยากจะร้องไห้ เครยีดกเ็ครยีด หวิกห็วิ เพราะเธอไม่ได้กนิ

อะไรมาตั้งแต่เมื่อวาน พลันบนโต๊ะก็ปรากฏก้อนบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปขึ้นมา  

ตามมาด้วยผกัและไข่ 

‘แกส่งของกนิมาให้ฉนัเหรอมุ’

‘ฉนัเหน็ว่าแกยงัไม่ได้กนิอะไร กเ็ลยลองเขยีนมั่วๆ ไป แกได้รบัเหรอ 

งั้นกห็มายความว่าฉนัสามารถส่งของบางอย่างให้แกได้ส’ิ

‘เยี่ยมเลย งั้นแกลองเขยีนไปเรื่อยๆ นะ อะไรส่งได้ส่งมาให้หมด เพราะ

ฉนัใช้ของที่นี่ไม่เป็นสกัอย่าง’ เธอบอกเพื่อน อย่างน้อยกด็กีว่าไม่ได้อะไรเลย

‘ได้เลย ฉนัจะลองดูนะว่าส่งอะไรให้แกได้บ้าง’

‘แล้วนี่แกหายกลวัแล้วเหรอ’ หญงิสาวถามเพราะนกึเป็นห่วงเพื่อนอยู่

เช่นกนั

‘กลวัส ิแต่พอเหน็แกทกัมา ฉนัเลยตกตะลงึจนหายกลวัไปแล้ว’

‘แล้วตอนนี้ที่โลกเวลาผ่านมานานแค่ไหน ฉนัอยู่ในนี้มาสองวนัแล้วนะ’ 

หากเวลาในโลกเรว็กว่าทางนี้ กว่าเธอจะหาทางกลบับ้านได้ คนในโลกทางนู้น

มแิก่กนัหมดแล้วหรอื

‘แกไม่ต้องห่วงนะ ที่นี่ยงัไม่หมดวนัด้วยซ�้า ตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงเท่านั้นเอง’

‘ถ้าอย่างนั้นกค่็อยโล่งอกหน่อย ถ้าเรื่องทกุอย่างปรากฏขึ้นในสมุดนยิาย 

แกคงรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันต้องใช้ปีกเมฆา ไม่งั้นฉันก็กลับบ้านไม่ได้’ แม้จะได้

ของกินของใช้หลายอย่างเพิ่มมา แต่การจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนิยายแห่งนี้ก็ยัง

ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดี

‘ออื เรื่องที่แกเจอมาฉนัรู้หมดแล้ว’
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‘จรงิส ิแกพอจะรู้ไหมว่าผู้ชายที่มาช่วยฉนัเป็นใคร’ องิฟ้าถามอย่างนกึ

ขึ้นได้ ทว่าคราวนี้เพื่อนของเธอหายไปครู่ใหญ่กว่าจะตอบกลบัมา

‘ทางนี้เหน็แต่ตวัอกัษร ถ้าเจ้าตวัไม่บอกชื่อฉนัเองกไ็ม่รู้เหมอืนกนั ว่า

แต่แกคดิจะท�ายงัไงต่อไป’

อิงฟ้านิ่งคิดอย่างร้อนใจ ตอนอยู่ในโลกมนุษย์เธอมีชีวิตความเป็นอยู่

ที่สุขสบายมาตลอด อยู่บ้านก็มีพ่อแม่คอยดูแล อยู่มหาวิทยาลัยก็มีเพื่อนๆ 

อยู่ด้วยเสมอ ต่อให้เจอปัญหาเธอกไ็ม่เคยนั่งกลุ้มอยู่คนเดยีว และที่ผ่านมา

เธอกเ็จอแต่คนดเีป็นส่วนใหญ่ ทว่าในที่สดุเธอกค็ดิวธิหีนึ่งขึ้นมาได้ จงึรบีเขยีน

ข้อความลงในกระดาษเพื่อให้เพื่อนส่งของที่ต้องการมาให้

หญิงสาวก้าวออกไปด้านนอกอย่างระมัดระวัง ในมือประคองถาดใส่

ชามบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปและของกินอกีหนึ่งอย่างเอาไว้ ที่ด้านนอกสายลมพลิ้ว

ไหว มองเห็นกลีบบุปผาปลิวคว้างอยู่ในอากาศ มีฉากหลังคือต้นไม้ใบหญ้า

เขียวขจี ทว่าภาพที่เด่นชัดที่สุดคือบุรุษร่างสูงสง่า รัศมีรอบกายเขาแลดูเป็น 

ผูม้คีณุธรรมยิ่ง เขายนืเอามอืข้างหนึ่งไพล่หลงั ส่วนอกีข้างยกขึ้นหยอกลอ้กบั

นกเลก็ๆ หลายตวัที่บนิวนอยู่รอบกายเขา ชายอาภรณ์ตวัยาวสเีทาฟ้าพลิ้วไป

ตามสายลม บางเบาราวกับสายหมอก งดงามราวกับภาพเขียนของจิตรกร 

ชื่อดงั

อิงฟ้ายืนนิ่งมองดูภาพนั้นอย่างเหม่อลอย วูบหนึ่งในความรู้สึกพลัน 

คุ้นเคยกับแผ่นหลังกว้างของบุรุษผู้นี้ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล แม้จะยังจับต้น

ชนปลายไม่ถูก แต่ยามนี้เธอต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้ก่อน จึงส่งเสียง 

กระแอมเบาๆ ผู้มีคุณของเธอก็หันกลับมา ใบหน้าหล่อเหลาคมคายของเขา

ท�าเอาเธอตาพร่าไปชั่วขณะ แล้วรบีตั้งสตเิพื่อท�าตามแผนต่อไป

“เชญิผูม้คีณุนั่งก่อน ข้าน้อยไร้สมบตัติดิกาย ไม่รูว่้าจะตอบแทนบญุคณุ

ท่านอย่างไรดี ได้แต่ไปท�าบะหมี่ชามนี้มาให้ หวังว่าท่านจะไม่รังเกียจอาหาร

ต�่าต้อยของข้าน้อย” เธอวางชามบะหมี่ลงบนโต๊ะ ในชามนอกจากเส้นบะหมี่
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แล้ว ยังมีไข่และผักโรยอีกเล็กน้อย ส่วนที่วางมาในถาดเดียวกันคือจานใส่

เกี๊ยวตวัอวบอ้วนดนู่ากนิ “อาหารของข้าน้อยรสชาตธิรรมดา ขอผู้มคุีณอย่าได้

ถอืสา เดี๋ยวข้าน้อยจะเข้าไปในครวัยกน�้าชาออกมาให้ท่าน”

หญงิสาวกลบัเข้ามาในครวักพ็บว่ามถี้วยชาเขยีววางรออยู่แล้ว ถ้าเป็น

ของกนิหรอืของใช้เลก็ๆ น้อยๆ ส่วนใหญ่ล้วนส่งข้ามภพมาให้เธอได้ และเวลา

ของที่นี่ยงัเดนิเรว็กว่าในโลกมนษุย์มากนกั องิฟ้าประคองน�้าชาร้อนๆ ควนัและ

กลิ่นหอมกรุน่วางลงตรงหน้าบรุุษหนุม่ สงัเกตในชามบะหมี่พบวา่พร่องไปบ้าง

แล้วแม้จะไม่มากนกั จงึเลื่อนสายตาไปยงัจานเกี๊ยวที่วางอยู่ใกล้ๆ แล้วแสร้ง

เบกิตากว้างท�าท่าคล้ายตกอกตกใจกบัอะไรบางอย่าง

“เรยีนถามผู้มคีุณ เหตุใดท่านจงึกนิเกี๊ยวในจานนี้ไปด้วย”

“มใิช่วา่เจ้าท�าอาหารทั้งหมดนี้มาเพื่อแสดงความขอบคณุข้าหรอกหรอื” 

ชายหนุ่มตอบพร้อมรอยฉงนในแววตา

“หาใช่เป็นอย่างที่ท่านพูดไม่ ข้าน้อยบอกท่านว่าข้าน้อยท�าบะหมี่ชามนี้

มาให้ท่าน แต่ไม่ได้บอกว่าเกี๊ยวจานนี้ก็เป็นของท่านเช่นกัน ท่านกินไปแล้ว 

เช่นนี้ ไม่เท่ากับว่าท่านเป็นฝ่ายติดค้างข้าน้อยหรอกหรือ” หญิงสาวตอบ 

หน้าซื่อแต่ใจคด เธอรู้สกึว่าตวัเองเลวจรงิๆ แผนชั่วร้ายเช่นนี้ยงัคดิออกมาได้ 

ทั้งยงัเอามาใชก้บัผู้มคีณุของตวัเองเสยีอกี ทว่าเธอมคีวามจ�าเป็นจรงิๆ หวงัวา่

สวรรค์จะเหน็ใจ

ทว่าคนเราท�ากรรมใดไว้ก็ต้องยอมรับในผลแห่งกรรมนั้น ความจริง

แผนร้ายนี้ถอืว่าเสี่ยงอย่างยิ่ง เพราะบุรุษผู้นี้มพีลงัเลศิล�้า ถงึขั้นขบัไล่นกยกัษ์

ตัวนั้นไปได้ แล้วยังช่วยเธอขึ้นมาจากใต้ผาที่มีไฟร้อนแรงได้อีก หากเขาไม่

พอใจจะลงมอืท�าร้ายหรอืฆ่าเธอทิ้งเสยีกค็งไม่มใีครล่วงรู้ เธอจงึได้แต่กลั้นใจ

รอผลที่จะตามมา โลหติในกายราวกบัจะเหอืดแห้ง ในใจสั่นสะท้าน เมื่อเขา

นิ่งมองเธอด้วยแววตาล�้าลกึอนัยากจะคาดเดา

น่าหวาดกลัวนัก! สวรรค์! หรือท่านจะก�าหนดให้ข้าต้องตายด้วยมือ

ของชายผู้นี้
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เธอจ้องหน้าเขา ท�าใจดสีู้เสอื ฉบัพลนัรมิฝีปากของเขากห็ยกัเป็นรอย

ยิ้มน้อยๆ ออกมา ยามนั้นเธอรู้สึกคล้ายสรรพสิ่งในโลกหยุดนิ่ง เวลาหยุด

เคลื่อนไหว ความมดืแปรเปลี่ยนเป็นสว่างไสว ประหนึ่งดอกไม้ไฟดอกใหญ่ที่

สวยงามที่สุดได้ถูกจุดขึ้นบนท้องฟ้า

“ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงบอกมาว่าราคาเกี๊ยวหนึ่งตวัของเจ้า ข้าต้องจ่ายให้เจ้า

ด้วยสิ่งใด”

“ข้าน้อยไม่ต้องการเงนิทองของมคี่า ขอเพยีงผู้มคีุณยอมรบัข้าน้อยไว้

เป็นศษิย์กพ็อ”

องิฟ้าบอกอยา่งไมล่งัเล ใจชื้นเหมอืนเมลด็ถั่วเขยีวที่ถูกรดน�้าเอาไว้จน

ชุ่ม ทแีรกเธอนกึว่าเขาเป็นคนเคร่งขรมึเยน็ชา ไม่นกึว่านอกจากจะไม่เอาเรื่อง

กบัแผนร้ายของเธอแล้ว แววตาที่เขามองเธอยงัคล้ายเหน็เป็นเรื่องขบขนั แค่

เห็นเขายิ้มมุมปากเธอก็หวังว่าตัวเองเพาะถั่วงอกส�าเร็จ เตรียมรอเอามากิน

แกล้มบะหมี่ได้แล้ว

“ชั่วชวีติข้ารบัศษิย์เพยีงคนเดยีว เจ้าจงขออย่างอื่นมา”

“หากข้าน้อยไม่มีวาสนาได้กราบผู้มีคุณเป็นอาจารย์ ข้าน้อยก็ไม่รู้ว่า 

จะอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไร ข้าน้อยขอใช้เกี๊ยวเลิศรสหนึ่งตัวแลกกับปีกเมฆาเพื่อ 

กลบับ้าน ขอท่านเมตตาสงเคราะห์ข้าน้อยด้วยเถดิ”

“แม้ข้าจะเมตตาอยากสงเคราะห์เจ้าสกัครั้ง แต่กฎของการแข่งขนัชงิปีก

เมฆาข้อแรกคอืใครชงิคนนั้นได้ ต่อให้ข้าชนะได้ปีกเมฆามาเจ้ากไ็ม่มสีทิธิ์ได้ใช้”

“เรื่องนั้นถ้าท่านไม่เอ่ยปากบอกใคร...”

“เจ้าผิดแล้วแม่นางน้อย ปีกเมฆาเป็นของวิเศษในแดนหงสา จึงมีจิต

วิญญาณและรู้ว่าใครคู่ควรที่จะครอบครอง ปีกเมฆาไม่ใช่แค่พาเจ้ากลับไปสู่

โลกมนุษย์ได้เท่านั้น แต่ยงัพาไปได้ทุกที่ ผู้ที่เข้าแข่งขนัช่วงชงิล้วนอยากเลื่อน

ขั้นไปสูต่�าหนกัสวรรค์ เช่นนั้นแล้วต่อให้ข้ามอบให้เจ้า ปีกเมฆากม็ค่ีาเป็นเพยีง

แค่ปีกนกธรรมดาเท่านั้น”

ยิ่งฟังค�าตอบจากเขาองิฟ้ากย็ิ่งรูส้กึว่าปีกเมฆาเป็นของที่อยู่สงูเกนิเอื้อม
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ขึ้นไปทุกที เธอไม่มีทางอื่นนอกจากเข้าแข่งขันแล้วชิงมา ทว่าฟังดูแล้วผู้เข้า

แข่งขนัคนอื่นย่อมฝึกปรอืฝีมอืกนัมาอย่างด ี ต่อให้เธอมเีวลาเตรยีมตวัเป็นปี 

หากไม่มีใครสอนวิชาให้ เธอก็หมดหนทางจะไปสู้กับคนอื่นได้ แล้วยังทาง 

จวนแม่ทัพอีก หากเขาส่งคนมารับ เธอก็ต้องเข้าไปเป็นสาวใช้ หมดสิทธิ์ได้

กลบับ้านอกีตลอดไป เธอจะยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้

“ถ้าเช่นนั้นท่านรบัข้าน้อยไว้เป็นศษิย์อกีสกัคนไม่ได้หรอื ข้าน้อยสญัญา

วา่จะเชื่อฟังทา่นทกุอย่าง และหากชนะได้ปีกเมฆามาครอบครอง ท่านในฐานะ

อาจารย์กจ็ะได้รบัการยกย่องไปด้วย ใต้หล้าจะได้รูว่้าข้าน้อยมอีาจารย์ที่เก่งกาจ

เพยีงใด”

บรุษุหนุม่ฟังค�าหวานปานน�้าเชื่อมที่หว่านล้อมตนอยูอ่ย่างนกึขนั ที่ผ่าน

มาไม่เคยมีใครกล้าพูดจาเช่นนี้กับเขามาก่อน กลิ่นอายมนุษย์บนตัวนางซ่อน

บางสิ่งได้เกอืบหมดสิ้น นบัว่าอาคมนี้สร้างขึ้นมาได้ไม่เลว

“แล้วหากเจ้าท�าไม่ส�าเร็จเล่า ข้ามิต้องอับอายเพราะมีศิษย์ไม่เอาไหน

หรอกหรอื”

หญงิสาวถูกค�าตอบนั้นท�าเอาพูดไม่ออก เพราะเธอเองยงัไม่มั่นใจเลย

ว่าจะท�าได้ส�าเร็จ สมัยเรียนเธออ่อนวิชาพละเป็นที่สุด เรื่องต่อยตีรบรากับ 

คนอื่นไม่ใช่ทางของเธอแม้แต่น้อย เมื่อมาถงึทางตนัที่ท�าเอาเธออบัจนปัญญา 

ยิ่งคดิเส้นด้ายกย็ิ่งรุงรงัยากจะสะสาง หรอืสวรรค์จะต้องการให้เธอเป็นสาวใช้

อยู่ที่นี่จรงิๆ

“เจ้ายงัมอีะไรจะพูดอกีหรอืไม่ ถ้าไม่มขี้าจะถอืว่าการเล่าเรื่องปีกเมฆา

ให้เจ้าฟังคอืค่าตอบแทนเกี๊ยวหนึ่งตวัของเจ้าแล้ว”

“ช้าก่อน ข้าน้อยนกึออกแล้วว่าจะให้ท่านจ่ายค่าเกี๊ยวเป็นอะไรด ีท่าน

ไม่ต้องรับข้าน้อยเป็นศิษย์ของท่านก็ได้ ขอแค่ท่านช่วยให้ข้าน้อยได้ปีกเมฆา

มากพ็อ จะด้วยวธิใีดนั้นข้าน้อยขอบงัอาจฝากความหวงัไวก้บัท่านแลว้” องิฟ้า

รบีค�านบับุรุษตรงหน้าหลายครั้ง ขอบคุณสวรรค์ที่ประทานความคดิดีๆ  มาให้

เธอในวินาทีสุดท้าย ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งด้วยรอยยิ้มไม่รู้ไม่ชี้  
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เขามองตอบและไม่รู้ว่าเธอหูแว่วไปเองหรอืไม่ จงึได้ยนิคล้ายเสยีงหวัเราะดงั

ในล�าคอทั้งที่ใบหน้าเขายงัเรยีบเฉย

เอาเถดิ ให้เขาข�ายงัดกีว่าโกรธเกรี้ยวใส่เธอ บุรุษแปลกหน้าผู้นี้เดาใจ

ยากนัก เธอมองแทบไม่ออกว่าเขาก�าลังรู้สึกเช่นไรอยู่กันแน่ เป็นคนดีหรือ

คนร้าย แต่ที่รู้คอืเขามฝีีมอืร้ายกาจ เธอจงึต้องเสี่ยงวดัดวงดูสกัตั้ง

“ข้าไม่ใช่คนชอบเอาเปรียบใคร เห็นแก่เกี๊ยวหนึ่งตัวที่กินของเจ้าไป  

ข้ารบัปากจะท�าตามที่เจ้าขอ”

“ขอบคุณท่านอาจารย์” องิฟ้าคุกเข่าลงค�านบัทนัทดี้วยความดใีจ

“ข้าไม่รับเจ้าเป็นศิษย์เหตุใดจึงเรียกข้าว่าอาจารย์” ชายหนุ่มขมวดคิ้ว

อย่างไม่ค่อยพอใจนกั

“เพราะข้าน้อยไม่รู้ชื่อของท่าน และท่านกเ็ป็นคนที่ข้าน้อยนบัถอื จงึขอ

ใช้ค�าว่าอาจารย์เรยีกแทนชื่อของท่าน แต่ถ้าท่านเหน็ว่าไม่เหมาะ จะให้ข้าน้อย

เรียกท่านว่าอย่างไร ข้าน้อยก็ยินดีจะเรียกตามนั้น” เธอคิดว่าการจะง้างปาก

คนผู้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนกั หากถามชื่อเขาตรงๆ คงไม่ยอมบอกเธอง่ายๆ เป็น

แน่ จงึต้องใช้วธิหีลอกถามเอาเช่นนี้

บุรุษหนุ่มโคลงศรีษะเลก็น้อยอย่างเออืมระอาเจ้าลูกสุนขัตวัน้อยที่เกบ็

ได้ เนื่องจากมันซุกซนแต่ก็มีเค้าแสนรู้อยู่ไม่น้อย เขาเองก็อยากรู้เช่นกันว่า 

นางจะท�าอะไรต่อไปอกี

“เจ้าอยากเรยีกเช่นนั้นกต็ามใจ แต่ข้าขอเตอืนเจ้าเอาไว้ก่อน การฝึกฝน

ของข้านั้นหนักหนากว่าที่เจ้าคิดไว้ หากเจ้าคิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก็ขอให้บอกข้า

ตามตรง”

“อิ๋งชุนไม่เปลี่ยนใจแน่นอน ขอบคุณท่านอาจารย์ที่สอนสั่ง” อิงฟ้า

ประสานมือคารวะอีกครั้ง ในโลกแห่งนิยายนี้เธอไร้ญาติขาดมิตร พอได้มี

อาจารย์ให้พึ่งพาสกัคนท�าให้เธอรู้สกึอบอุ่นใจขึ้นมาไม่น้อย

“เจ้าไม่มพีลงัปราณและไม่มพีื้นฐานใดๆ มาก่อนเลย วนันี้ข้าจะสอนให้

เจ้ารู้จักการรวบรวมสมาธิให้เป็นเสียก่อน” ชายหนุ่มเอ่ยพลางเสกกระบี่ไม้ 
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เล่มหนึ่งขึ้นมาในมอื

“กระบี่นี่มอบให้ข้าน้อยหรอื” หญงิสาวรบักระบี่ไม้มาพลกิดอูย่างสนใจ 

แม้จะเป็นเพียงกระบี่ไม้ไร้คม แต่ลวดลายที่ด้ามจับกลับแกะสลักเป็นลาย

ดอกไม้อย่างงดงาม ซ�้ายงัจบัได้ถนดัมอืยิ่งนกั จนเธอรูส้กึผูกพนักบัอาวธุชิ้นนี้ 

ราวกบัมนัถูกเสกขึ้นมาเพื่อเป็นของเธอโดยเฉพาะ

“ถูกต้อง วนัใดที่ฝีมอืของเจ้าก้าวหน้าขึ้น เจ้ากส็ามารถเปลี่ยนให้กลาย

เป็นกระบี่ที่มคีมได้”

องิฟ้าฟังอย่างตื่นเต้น เมื่อครั้งที่อยู่โลกมนุษย์ มหีลายครั้งที่เธออยาก

มเีวทมนตร์ เหาะเหนิเดนิอากาศ เสกสิ่งของได้ตามใจปรารถนา แต่งกายด้วย

เสื้อผ้าพลิ้วไหวราวกับเทพธิดาจีนในภาพวาด ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเธอจะท�า

อย่างนั้นได้จรงิๆ

“ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าอิ๋งชุนจะท�าแบบนั้นได้หรอืท่านอาจารย์”

“เรื่องนี้อยู่ที่ว่าเจ้าจะขยนัฝึกฝนแค่ไหน”

“ท่านอาจารย์ไม่ต้องห่วง อิ๋งชุนจะตั้งใจฝึกฝนอย่างแน่นอน” เธอจับ

กระบี่มั่น ท�าทา่ประสานมอืคารวะเขาอกีครั้งอย่างฮกึเหมิ ก่อนจะเริ่มเรยีนวชิา

จากเขาอย่างตั้งใจ

เวลาผ่านผนักระทั่งตะวนัตกดนิ มวลเมฆเจดิจรสัเป็นสทีองที่ขอบฟ้า 

แลดูไม่ต่างจากในโลกมนุษย์ และเธอก็ยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่เช่นเดิม 

เมื่อยังไม่อาจท�าสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งได้ส�าเร็จ ค�าสอนสั่งฟังดูเหมือนง่าย

ราวกับขึ้นไปนั่งอยู่บนม้าหมุนในสวนสนุก ทว่าความจริงกลับยากไม่ต่างจาก

การควบคมุม้าพยศ ไม่ว่าจะท�าอย่างไรเธอกท็�าใจให้สงบนิ่งไม่ได้เสยีท ีในที่สดุ

ความล้ากม็าถงึขดีสุด พร้อมกบัม่านราตรทีี่คลี่คลุม ดวงจนัทร์ลอยสูงขึ้นเป็น

โคมโดดเด่นบนท้องฟ้า นบัเป็นเวลาที่คนกลวัความมดือย่างเธอนกึหวาดหวั่น

ขึ้นมาอกีครั้งหนึ่ง

“ค�่าแล้วเจ้ากลบัเข้าบ้านไปพกัผ่อนเถดิ แล้วพรุ่งนี้ข้าจะมาใหม่”
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สิ้นเสยีงทุม้นุม่แสงสว่างอนัอ่อนโยนกด็บัวูบลง องิฟ้าเผ่นผวาไปอยูใ่กล้

อาจารย์รูปงามของเธอโดยไม่รั้งรอ เขาเป็นคนจดุโคมดวงหนึ่งให้ลอยคว้างอยู่

กลางอากาศ แสงสขีาวนั้นเหมอืนแสงแดดทว่ากลบัไม่ร้อนแรง แม้ท้องฟ้าจะ

มดืมดิแต่ลานหน้าบ้านกลบัสว่างไสว หากเธอได้โคมแบบนี้มาแขวนไว้ในบ้าน

สกัดวงกค็งดไีม่น้อย

“ท่านอาจารย์อย่าเพิ่งไป” หญงิสาวรบีคว้าแขนเสื้อบรุษุหนุ่มเอาไว้ “ที่นี่

มดืมาก ขา้น้อยไม่อยากอยูค่นเดยีว ท่านอาจารย์พกัอยูท่ี่นี่ด้วยกนัได้หรอืไม่” 

เธอเชื่อว่าชายหนุม่ที่สภุาพและเป่ียมล้นไปด้วยคณุธรรมอย่างเขา น่าจะชะล้าง

ซึ่งอารมณ์ทั้งเจด็และความปรารถนาทั้งหกจนหมดสิ้นแล้ว

“ชายหญงิแตกต่าง เจ้าควรส�ารวมในเรื่องนี้” บุรุษหนุ่มตงิด้วยใบหน้า

เคร่งขรมึ

“แต่ถ้านกยกัษ์ตวันั้นกลบัมาอกี มนัต้องพงับ้านข้าน้อยแน่ๆ” องิฟ้าอ้าง

ถงึนกยกัษ์ที่ท�าร้ายเธอ เพราะเพิ่งนกึถงึมนัขึ้นมาได้

“หงส์เพลงิมหีน้าที่ดูแลผาคะนงึภพ แม้ที่นี่จะอยู่ใกล้รงัของมนั แต่ถ้า

เจ้าไม่ไปวุ่นวายในที่ของมนั มนักจ็ะไม่ออกมาท�าร้ายเจ้า”

“แต่ข้าน้อยก็ยังกลัวอยู ่ดี ในโลกมนุษย์ที่ข้าน้อยจากมามีแสงไฟ

สว่างไสว จะเปิดปิดเมื่อใดกไ็ด้ทั้งนั้น แต่ที่นี่ข้าน้อยต้องกอดตวัเองอยู่ในความ

มดืมดิมาหนึ่งคนืเตม็แล้ว ข้าน้อยไม่อยากถกูทิ้งไว้ที่นี่เพยีงล�าพงัอกี” หญงิสาว

สารภาพอย่างปราศจากเล่ห์เหลี่ยม และไม่รู้เพราะเหตุใด เธอจงึรู้สกึคุ้นเคย

กบัเขามากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นความอบอุ่นใจเมื่อมเีขาอยู่ใกล้ๆ

“เช่นนั้นกไ็ม่ยาก เจ้าตามข้ามา”

องิฟ้ายิ้มกว้างรบีเดนิตามอาจารย์ชั่วคราวของเธอเข้าบ้านไป ท่ามกลาง

ความมืดเธอเกาะแขนเสื้อของเขาน�าทาง แปลกใจที่เขาคล่องแคล่วราวกับรู้

ทางในบ้านหลงันี้ด ีเดนิเหนิหลบหลกีสิ่งกดีขวางกระทั่งไปยนือยู่กลางห้อง

“เจ้าก้าวมายนืข้างหน้า”

เธอได้ยินค�าสั่งของเขาชัดเจน ทว่าในความมืดมิดเช่นนี้จึงจ�าต้องก้าว
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อย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่วายเตะโดนอะไรสักอย่างเข้า จนเธอต้องกลั้นเสียง

ร้องโอยไว้เพยีงในล�าคอ และโดยไม่ทนัคาดคดิ ร่างทั้งร่างกล็อยหวอืราวกบั

กลบีบุปผาที่ไร้น�้าหนกั พรบิตาเดยีวเธอกถ็ูกจบัให้มายนือยู่ตรงหน้าเขา ขณะ

ที่ก�าลังงุนงนฉับพลันหัวใจก็เต้นแรง เมื่อบุรุษที่ยืนอยู่ด้านหลังจับมือเธอให้

ผสานเข้าหากนั โดยมมีอืใหญ่กว่าของเขาประคองไว้อยู่ด้านบน เพราะไม่ทนั

ตั้งตวั ด้านหลงัของเธอจงึแนบลงไปกบัอกกว้างของเขาอย่างพลั้งเผลอ ไม่นกึ

ว่าสมัผสัเพยีงแค่นั้นจะท�าให้เธอถงึกบัหน้าร้อนผ่าวอยู่ในความมดื

“รวบรวมพลังของเจ้ามาที่ปลายนิ้วชี้ ข้าจะช่วยแบ่งพลังส่วนหนึ่งเพื่อ

ให้เจ้าจุดดวงไฟขึ้นมา”

องิฟ้ารบัค�าทั้งที่ไม่อาจรวบรวมสมาธใิห้เป็นหนึ่งได้ เธอมวัแต่ตกตะลงึ

พรงึเพรดิกบัความใกล้ชดิที่ไม่คาดฝัน แม้จะเป็นไปเพื่อช่วยเธอ ทวา่นอกจาก

พ่อกับคุณตาแล้ว เธอไม่เคยใกล้ชิดกับชายคนใดเท่านี้มาก่อน ร่างกายจึง 

แขง็ทื่อไปด้วยความประหม่าแกมขดัเขนิ แต่เพื่อไม่ให้เขาปวดเศยีรเวยีนเกลา้

กบัเธอไปมากกว่านี้ จงึพยายามรวบรวมสตไิปที่นิ้วชี้ตามค�าสั่ง อดึใจต่อมาจงึ

สมัผสัได้ถงึกระแสปราณอย่างประหลาดล�้า

ไม่ร้อนไม่หนาว แต่กลบัซาบซ่านอาบอิ่ม ไม่ใช่เพยีงร่างกายที่ได้ซมึซบั

พลงัปราณอนัยากจะหยั่งนี้เอาไว้ ทว่าภายในใจของเธอกอ็ิ่มอวลอบอุ่น ความ

หวาดกลัวพลันมลายหาย เหลือไว้เพียงความสงบนิ่งมั่นคง อ่อนโยนและ 

นุ่มนวลดุจแสงจนัทร์บนท้องฟ้า แลดูสูงส่งและห่างไกลจนเกนิจะเอื้อมมอืถงึ

หญิงสาวราวกับจมดิ่งอยู่ในภวังค์มายา กลายเป็นหุ่นให้เขาชักเชิด 

สองมอืของเธอให้เคลื่อนไหว กระทั่งแสงสว่างดวงหนึ่งถูกจุดให้ลอยคว้างอยู่

กลางห้อง ดูไม่ต่างจากโคมไฟที่เธอคุ้นตา เขาจึงปล่อยมือจากเธอแล้วขยับ

ถอยห่างไปอย่างสุภาพและไว้ตัว กลับเป็นเธอที่ยังอ้อยอิ่งกับความอบอุ่นอัน

ประหลาดล�้านั้น

“ไฟดวงนี้เสี้ยวหนึ่งมาจากพลังปราณของเจ้า หากเจ้าต้องการให้มัน

เคลื่อนไหวไปที่ใด จะหรี่แสงหรือเพิ่มความสว่างก็สามารถท�าได้ตามที่ใจเจ้า
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ต้องการ”

อิงฟ้ามองแสงไฟนวลสว่างนั้นอย่างตื่นตาตื่นใจ เธอยังไม่อยากเชื่อที่

เขาพูดจงึลองลากมอืเพื่อเคลื่อนไหวมนัด ูแล้วกพ็บว่าตวัเองสามารถท�าเช่นนั้น

ได้จรงิๆ แต่เขาใช้ค�าว่าพลงัปราณเสี้ยวหนึ่งของเธอ นั่นคงหมายความว่าพลงั

ส่วนที่เหลอืทั้งหมดเป็นของเขา ตอกย�้าว่าเธอยงัอ่อนหดัดั่งทารกตวัน้อย

“ขอบคุณอาจารย์” ความคุ้นเคยที่มากขึ้นท�าให้เธอเผลอเรียกเขาไป

อย่างชนิปาก แม้กระทั่งค�าว่า ‘ท่าน’ กอ็นัตรธานไปเสยีแล้ว ดูเหมอืนเขาเองก็

ไม่ได้ใส่ใจเช่นกนั ใบหน้าคมคายจงึเรยีบนิ่งไร้แววต�าหน ิท่าทางคล้ายไม่แยแส 

ท�าให้เธอนกึหวั่นว่าหากเขาจากไปในวนันี้อาจจะไม่กลบัมาอกี

“วนันี้อาจารย์ต้องเหนด็เหนื่อยสอนอิ๋งชุนทั้งวนั ตอนนี้กค็�่าแล้ว อิ๋งชุน

จะรบีเข้าครวัไปท�าบะหมี่มาให้ท่านกนิ”

“ข้าไม่ใช่คนไร้สจัจะ เมื่อรบัปากว่าจะใช้หนี้เกี๊ยวหนึ่งตวัให้เจ้า ข้ากจ็ะ

ท�าตามข้อตกลงของเรา”

หญงิสาวยิ้มแหยที่ถูกรู้ทนั แผนร้ายของเธอคงท�าให้เขาระมดัระวงัตวั

มากขึ้น ไม่ยอมตกเป็นหนี้เธอเพิ่มอกี แต่คราวนี้เธอแค่คดิถ่วงเวลา ไม่ได้ตั้งใจ

จะวางแผนร้ายหลอกลวงเขาเลย

“ท่านพกัอยู่ไกลมากหรอืไม่”

“นั่นไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องรู้”

องิฟ้าพยกัหน้ากบัตวัเอง ไม่บอกกค็อืไม่บอก หรอืถงึบอกมาเธอกค็ง

ไม่รู้จักอยู่ดี ก�าลังจนปัญญาที่จะดึงตัวเขาให้อยู่เป็นเพื่อนต่อ และเตรียมจะ

เอ่ยค�าอ�าลา เขากก็ลบัก้าวเข้ามาหา จบัมอืแล้วถลกแขนเสื้อของเธอขึ้น แผล

พุพองจากสะเกด็ไฟที่ใต้ผายงัปรากฏเป็นรอยไหม้ชดัเจน

“ยาทั่วไปไม่อาจรกัษาแผลจากสะเกด็เพลงิของเปลวอคัคไีด้” บรุษุหนุม่

บอกแล้วหยบิขวดยาเลก็ๆ ในแขนเสื้อตนเองออกมา

หญิงสาวตะลึงงันไปอีกรอบ ไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะทายาให้เธออย่าง

เบามือ กลิ่นยาหอมเย็นลอยอยู่รอบตัว พาให้ใจเธอเต้นระรัวขึ้นมาอีกรอบ  
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มชีายหนุ่มรูปงามถงึเพยีงนี้มาคอยดูแลทายาให้ ใครบ้างจะไม่หวั่นไหว และ

เพราะเขาไว้ตัวดูสูงส่ง เธอเองจึงต้องเก็บอาการเขินอายเอาไว้จนลึกเช่น

เดยีวกนั

“ยานี่ต้องทาซ�้า ไม่เกนิเจด็วนัแผลกห็าย”

“ขอบคณุท่านอาจารย์” เธอเอื้อมมอืไปข้างหน้าเพราะคดิว่าเขาจะส่งขวด

ยามาให้ แต่เขากลบัเกบ็เข้าไปในแขนเสื้อของตนเองดงัเดมิ จนเธอทั้งงงทั้งเก้อ

เขิน หรือยาขวดนี้จะเป็นยาวิเศษ เขาจึงไม่มอบให้เธอติดตัวไว้ ยังไม่ทันได้

ถามเขากก้็าวออกไปด้านนอก เอื้อมมอืเพยีงเลก็น้อยดาวดวงหนึ่งบนฟ้ากล็อย

ลิ่วลงมาเป็นแสงสกุสกาวระยบิระยบั เธอไม่รูว่้าเขาขึ้นไปยนือยูบ่นแสงนั้นตอน

ไหน พรบิตาเดยีวกล็อยขึ้นฟ้า เหาะผ่านมวลเมฆใต้แสงจนัทร์แล้วหายวบัไป

กบัตา


