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เช้าน้ีเป็นเช้าทีข้่ารูส้กึว่ารอบกายช่างสดใสกว่าทุกวนั แม้

จะอยู่ในฤดูเหมันต์อันหนาวเหน็บ

ยามน้ีคือยามเฉิน1 อันเป็นเวลาเช้าเกินกว่าที่ข้าจะหลุดพ้น

จากนทิราในยามปกติ แต่เพราะวันนีเ้ป็นวันส�าคญั ข้าจึงกระตอืรอืร้น

ตืน่นอนตัง้แต่ยามเหม่า2 ลกุขึน้มาอาบน�า้ผลัดเปล่ียนเส้ือผ้าเป็นชดุ

ผ้าแพรไหมสฟ้ีาอ่อนเฉกเช่นเดยีวกบัผนืฟ้า แล้วเร่งรบีย�า่เท้าตรงไป

ยังศาลบรรพชนที่อยู่ใจกลางดินแดนปีศาจของพวกเรา

แสงอาทติย์ยามเช้าสาดส่องผ่านแมกไม้ อาบไล้ผนืดนิทีก่ลาย

เป็นสีขาวโพลนจากการถูกหิมะทับถมให้ยิ่งเรืองรอง ภาพหิมะต้อง

แสงแดดส่องประกายระยบิระยบันัน้ช่างสวยงามเลอค่า ราวกับเป็น

ค�าอวยพรจากเหล่าบรรพชนปีศาจที่มอบให้แก่สหายรักทั้งสอง 

แบบฝึกหัดบทที่ 1
ถึงคราวที่ข้าต้องแต่งงานแล้วหรือ

1 เวลาตั้งแต่ 07.00 น. – 08.59 น.
2 เวลาตั้งแต่ 05.00 น. – 06.59 น.
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ของข้า

ใช่แล้ว วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะนี่คือวันท�าพิธี

สมรสของสหายทั้งสองของข้า

ข้าชะเง้อคอมองผ่านฝงูปีศาจในร่างมนุษย์ท่ีก�าลงัยืนรมุล้อม

อยู่ภายนอกศาลบรรพชนด้วยจุดประสงค์เดียวกัน คือมาเพื่อร่วม

แสดงความยินดีกับคู่สมรสใหม่ ถึงแม้จะเป็นฤดูเหมันต์ แต่ความ

หนาวเยน็จากสายลมทีพ่ดัโชยอยูเ่ป็นระยะและละอองหมิะเบาบาง

ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ปีศาจอย่างพวกเรา อีกท้ัง

ประชากรเผ่าปีศาจกไ็ม่ได้มากมายนกั พธิสีมรสจงึไม่ได้มกีารจดัขึน้

บ่อยๆ หน้าศาลบรรพชนในยามนี้จึงมีเหล่าปีศาจมารวมตัวรอ

อวยพรคู่แต่งงานกันอยู่เป็นจ�านวนมาก

ข้าใช้ความได้เปรียบทางด้านร่างกายค่อยๆ แทรกตัวผ่านฝูง

ชนไปยืนด้านหน้า ข้าตัวเล็กนิดเดียวจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะแทรกตัว

ผ่านไป พริบตาเดียวข้าก็มายืนอยู่แถวหน้าแล้ว

โชคดีจริง ข้ามาทันพวกเขาท�าพิธีคารวะบรรพชนพอดีเลย

ข้าจ้องมองภาพเบื้องหน้าอย่างเปี่ยมสุข พิธีแต่งงานของ

ปีศาจไม่มีข้ันตอนยุ่งยาก เพียงแค่สวมชุดสวยงามมาเคารพศาล

บรรพชนและกล่าวค�าสาบานว่าจะครองคู่กัน มีญาติพี่น้องเหล่า

ปีศาจมาร่วมอวยพรให้ เท่านั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ภาพสหายรักทั้งสองของข้าในชุดผ้าแพรไหมสีแดงท่ีก�าลัง 

ก้มลงคารวะหน้าศาลบรรพชน กล่าวค�าสาบานว่าจะครองคู่กันนั้น 

ท�าให้ข้ารู้สึกเหมือนน�้าตาจะไหล นี่ข้าไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะ ข้า

ปลื้มใจจนอยากร้องไห้จริงๆ หนิงอวี่กับซือซือเป็นสหายกับข้ามา

ตั้งแต่ข้าจ�าความได้ จนบัดนี้พวกเราอายุสามร้อยปีแล้ว และทั้งคู่ก็

ก�าลังจะสร้างครอบครัวด้วยกัน
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“เสวี่ยไป๋” เสียงที่คุ้นเคยของสหายอีกคนดังขึ้นข้างหู ข้ามัว

แต่เหม่อมองภาพพิธีตรงหน้า พอได้ยินเสียงเรียกจึงสะดุ้งโหยง หู

แหลมๆ กระดิกไหว หางทั้งสองก็ชี้ฟูขึ้นมาพร้อมกันด้วยความตื่น

ตกใจ

อ้อ ข้าลืมบอกไป ข้ามีหูแหลมและมีหางสองหาง เพราะข้า

เป็นปีศาจจิ้งจอกอย่างไรล่ะ

“ฮ่าๆ ข้าเรียกชื่อเจ้าเท่านั้นเอง เจ้าจะตื่นตกใจอันใดกัน”  

จ่ินเหิง สหายปีศาจงูปาเสอ3 ในร่างมนุษย์ท่ีดูรูปงามเอาการมอง

หน้าข้าแล้วยิ้มอย่างขบขัน 

ข้าท�าหน้ามุ่ย ยกมือขึ้นลูบหูตั้งของตนพลางเอ่ย “แน่สิ เจ้า

มาเงียบๆ ข้าก็ต้องตกใจอยู่แล้ว”

“เจ้าไม่น่าเป็นปีศาจจิง้จอกเลย เป็นปีศาจกระต่ายยังดเูข้าท่า

เสียกว่า อะไรจะตื่นตกใจง่ายดายปานนี้”

“เงียบน่า!” ข้าขู่ฟ่อใส่คนที่ก�าลังเปลี่ยนสายพันธุ์ให้ จิ่นเหิง 

มองหน้าข้าแล้วอมยิม้ก่อนจะเบือนหน้าไปมองภาพพธิด้ีานหน้าต่อ

ที่นี่คือดินแดนปีศาจ บ้านเกิดของข้า ท่านพ่อของข้าชื่อ

เล่ียงจิน เป็นปีศาจจิง้จอกเก้าหางธาตุไฟ ด�ารงต�าแหน่งประมขุของ

เผ่าปีศาจมานับพันปี คอยปกครองเหล่าปีศาจน้อยใหญ่และสอด

ส่องดูแลไม่ให้พวกปีศาจไปก่อความวุ่นวายในแดนมนุษย์ ท่านแม่

ของข้าชื่อเยว่ฉี เป็นปีศาจจิ้งจอกเจ็ดหางธาตุน�้า ส่วนข้าเป็นปีศาจ

3 งูเหลือมยักษ์ ตามต�านานจีนว่ากันว่าเป็นงูกินช้าง อาศัยอยู่ในแม่น�้า พอสบ
โอกาสที่ช้างมากินน�้าในแม่น�้า มันก็จะลากช้างลงไปกิน (ขอบคุณข้อมูลจาก 
en.wikipedia.org › wiki › Bashe)
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จ้ิงจอกท่ีมีธาตุหลักเป็นธาตุน�้าเช่นเดียวกับท่านแม่ แต่พลังกลับ

แสดงออกมาในรูปแบบของหิมะ ข้าจึงกลายเป็นจ้ิงจอกหิมะหน่ึง

เดียวในเผ่า

ชือ่ ‘เสวีย่ไป๋’ ของข้านัน้ได้มาเพราะข้าถอืก�าเนดิในฤดเูหมนัต์

วันที่หิมะตกหนัก อีกทั้งขนยังเป็นสีขาวปลอดท้ังตัว ท่านพ่อจึง 

ตัง้ชือ่ข้าว่าเสว่ียไป๋ ซึง่หมายความว่าขาวราวหมิะ ส่วนพ่ีชายของข้า

เกดิในยามอรณุรุง่ทีร่ศัมีของดวงอาทติย์ทอแสงสาดส่องจึงได้ชือ่ว่า

เลี่ยงหวง หมายถึงรัศมีที่ส่องสว่าง ร่างมนุษย์ของท่านพี่รูปงาม

องอาจยิ่งนัก เมื่ออยู่ในร่างที่แท้จริง ขนของท่านพ่ีก็ยังเป็นสีแดง

สวยสดอกี เมือ่เทยีบกบัขนขาวซดีของข้าแล้ว ข้ากอ็ดจะแอบอจิฉา

ท่านพี่ไม่ได้

อ้อ อันที่จริงตัวข้าก็ไม่ได้มีแต่สีขาวซีดไปท้ังตัวหรอก ข้ามี 

ดวงตาสฟ้ีาใส และกลางหน้าผากมปีานแดงเลก็ๆ อนัเป็นสญัลกัษณ์

บ่งบอกถึงความพิเศษบางอย่างในตัวด้วย

รูปกายภายนอกของข้าเป็นบุรุษ แต่แท้จริงแล้วข้ามีครรภ์ได้

ดุจสตรี

ปานแดงเป็นลักษณะพิเศษของชาวปีศาจที่จะไม่ปรากฏใน

เผ่าอื่นอย่างพวกเทพในเผ่าสวรรค์ หรือพวกมารในเผ่ามาร ข้าเคย

ถามท่านแม่ว่าท�าไมมีเพียงเผ่าของเราที่บุรุษสามารถตั้งครรภ์ได้ 

ท่านแม่จึงเล่าให้ฟังว่า ในอดีตนั้นพวกเรามีต้นก�าเนิดจากสัตว์ที่

บ�าเพ็ญเพียรจนบรรลุวิชา สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และมี

อทิธฤิทธิม์ากมาย แต่สตัว์ทีจ่ะบรรลวุชิาถงึขัน้น้ันมน้ีอยมาก เพราะ

สัตว์ไม่ได้มีจิตส�านึกมากเท่ามนุษย์ที่จะสามารถบ�าเพ็ญเพียรแล้ว 

กลายเป็นเทพหรือมาร หากมีเพียงสตรีที่ตั้งครรภ์ได้ โอกาสที่เหล่า

ปีศาจจะสูญพันธุ์ก็ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่ เหล่าเทพบรรพกาลจึงมอบพร
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ให้ปีศาจบุรุษเพศบางตนสามารถต้ังครรภ์ได้เฉกเช่นสตรีโดยมีปาน

แดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อให้เผ่าพันธุ์ปีศาจคงอยู่ต่อไปได้

นัน่หมายความว่าในอนาคตหากข้าแต่งงาน ข้ากจ็ะกลายเป็น

มารดาของจิ้งจอกน้อยๆ เพียงแค่คิดข้าก็รู้สึกตื่นเต้นแล้ว

ข้ายืนอยู่เคียงข้างจิ่นเหิง เฝ้ามองหนิงอวี่กับซือซือเดินออก

มาจากศาลบรรพชนเพื่อรับค�าอวยพรจากเหล่าปีศาจในร่างจ�าแลง

มนุษย์ ความจริงแล้วพวกเราชอบที่จะอยู่ในร่างจริงกันมากกว่า แต่

ปีศาจในเผ่าข้ามีทั้งปีศาจจิ้งจอก ปีศาจนก ปีศาจงู ปีศาจหมาป่า 

และอื่นๆ อีกหลากหลายสายพันธุ์ ลองนึกภาพว่าทุกตนอยู่ในร่าง

จริงดูสิ คงได้ตัวพันกันยั้วเยี้ย ขนปลิวว่อน ท่านพ่อในฐานะประมุข

จึงสั่งให้ทุกตนใช้ร่างจ�าแลงมนุษย์เป็นหลักเพื่อความสะดวกในการ

ด�ารงชีวติประจ�าวนั แต่ถงึอย่างนัน้เหล่าปีศาจก็มกัจะคงเอกลกัษณ์

บางอย่างของเผ่าพันธุ์ตนไว้ยามอยู่ในร่างมนุษย์ด้วย อย่างเช่น 

จ่ินเหิงท่ีเป็นงูปาเสอ ก็ยังมีลวดลายเกล็ดงูอยู่บนผิวหนังให้เห็น

จางๆ ส่วนปีศาจจิ้งจอกอย่างพวกข้าก็มักจะคงหูและหางเอาไว้ 

ยกเว้นเวลาไปแดนมนุษย์หรือสวมเครื่องแต่งกายเทอะทะก็จะเก็บ

ซ่อนหูหาง

อย่างเช่นวนันีท้ีส่หายทัง้สองของข้าอยู่ในชดุแต่งงาน ท้ังคูจึ่ง

เกบ็หหูางจิง้จอกมดิชดิ หากมนษุย์คนใดมาพบเหน็ ก็คงไม่สงสัยแน่

ว่าคู่สมรสใหม่นี้แท้จริงแล้วเป็นปีศาจจิ้งจอกสามหาง

เมื่อนึกถึงเรื่องหาง ข้าก็ก้มลงมองหางนุ่มฟูทั้งสองของตน

อย่างเศร้าใจ ทั้งที่ท่านพ่อของข้าเป็นปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่มีพลัง

มากล้น ท่านแม่เองก็เป็นหนึ่งในสิบปีศาจที่มีพลังแก่กล้าที่สุดของ

เผ่า พีช่ายของข้ากมี็หางทีเ่จด็งอกออกมาตัง้แต่อายุได้เพียงห้าร้อย

ปี สหายทั้งสองที่อายุสามร้อยปีก็มีหางที่สามกันแล้ว
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แล้วเหตุใดข้าที่อายุเท่าพวกเขาจึงมีเพียงสองหางกัน!

ข้าก็ขยันบ�าเพ็ญเพียรแล้วนะ แต่ดูเหมือนว่าพลังของข้าก็ยัง

ไม่ค่อยก้าวหน้า อันที่จริงสมองข้าก็ไม่ดีเท่าไรเช่นกัน ข้าเป็นปีศาจ

ที่ขี้หลงขี้ลืม ความจ�าสั้น ก�าลังกายว่าน้อยนิดแล้ว อิทธิฤทธิ์ก็ยังมี

ไม่มากอกี นัน่จงึเป็นสาเหตทุีท่่านพ่อ ท่านแม่ และท่านพีไ่ม่อนญุาต

ให้ข้าไปเที่ยวแดนมนุษย์เพราะเกรงว่าจะไปเจอพวกนักบวชปราบ

มารเข้า พวกนั้นตาถั่ว ไม่แยกแยะว่าผู้ใดมาดีมาร้าย เห็นผู้ใดไม่

เหมือนพวกตัวเองเข้าหน่อยก็หมายจะก�าจัดข้าที่อ่อนแอกว่าผู้อื่น

จึงไม่อาจไปแดนมนุษย์ตามล�าพังได้

ถึงจะเป็นบุตรของประมุขเผ่า แต่เทียบกับผู้อื่นแล้วข้าไม่มี 

สิง่ใดพเิศษนกั ทว่ามสีิง่หนึง่ทีข้่าเหนอืกว่าผูอ้ืน่ นัน่คอืข้าน่ารกัเป็น

พิเศษ

นีข้่าไม่ได้พดูเองนะ ท่านพีเ่ป็นคนบอกข้า ท่านพ่ีบอกว่าข้ามี

ขนสขีาวบรสิทุธิท์ีนุ่ม่ฟไูม่เหมือนปีศาจตนใด หน้าตาข้าในร่างมนษุย์

กน่็ารกัทีส่ดุในบรรดาจิง้จอกทกุตวัอกีด้วย ข้ามเีส้นผมสดี�าสนทิเรยีบ

ลื่นดุจเส้นไหมชั้นดี ผิวกายขาวกระจ่าง ดวงตากลมโตสีฟ้าดุจน�้า

ทะเล ริมฝีปากสีระเรื่อดุจผลอิงเถา4 ขนาดจิ่นเหิงยังบอกว่าข้าดู

งดงามยิ่งกว่าผู้ใดที่เขาเคยพบมา ดังนั้นข้าจึงสบายใจ ถึงข้าจะไม่มี

อิทธิฤทธิ์เหมือนใคร แต่ข้าก็มีสิ่งที่โดดเด่นในแบบของข้าเอง

“เสวี่ยไป๋ เจ้าก็มาด้วยหรือ” เสียงหวานใสของซือซือดังขึ้น

เบื้องหน้า คู่แต่งงานใหม่ก�าลังเดินมาหาข้าหลังการรับค�าอวยพร

มากมายจนเสร็จสิ้นลง

“ข้าต้องมาอยู่แล้ว จะไม่มางานมงคลของพวกเจ้าได้อย่างไร

4 เชอร์รี
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กัน” ข้ายิ้มแป้นสบตากับเจ้าสาวหมาดๆ เมื่อมองหน้าซือซือแล้ว 

ข้ากข็อแก้ค�าพดูทีว่่าข้าน่ารกัทีสุ่ดในบรรดาจ้ิงจอกทุกตวัหน่อยแล้ว

กนั เพราะวนันีส้หายปีศาจสาวของข้านัน้งดงามน่ารกักว่าข้าเสยีอกี

“ผู้ใดจะรู้ พวกข้านึกว่าเจ้าจะนอนไม่ตื่นแล้วเสียอีก” หนิงอวี่

เอ่ยกระเซ้า สหายของข้าตนนีย้ามอยูต่่อหน้าผูอ้ืน่ก็ดเูงยีบๆ ขีอ้าย

อยู่หรอก แต่กับข้าที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็ก หนิงอวี่ก็ชอบแกล้งข้า

ไม่ต่างจากผู้อื่น

“ข้าก็จัดล�าดับความส�าคัญในชีวิตได้นะ” ข้าเถียงกลับพร้อม

กบัย่นจมกูใส่ อะไรกนั นีพ่วกเขาคดิว่าข้ามวัแต่นอนกนิบ้านกนิเมอืง

อยู่ตลอดเวลาหรืออย่างไร

“เอาเถิดๆ อย่ามัวแต่แกล้งเสวี่ยไป๋เลย หนิงอวี่ ซือซือ ข้า

ยินดีกับพวกเจ้าด้วย ขออวยพรให้พวกเจ้าครองคู่กันอย่างมีความ

สุขตราบนานเท่านาน” จิ่นเหิงเอ่ยขัดก่อนท่ีข้าจะถูกรุมแกล้งไป

มากกว่านี้ คู่บ่าวสาวโค้งรับค�าอวยพร ก่อนจะหันหน้ามาทางข้า

“ข้าก็ด้วย ขอให้พวกเจ้ามีความสุขมากๆ มีลูกเต็มบ้าน 

มีหลานเต็มแดนปีศาจไปเลย!”

“ได้ ข้าจะขยันให้มากๆ”

“หนิงอวี่!” ซือซือตีแขนสามีเบาๆ ใบหน้างดงามขึ้นสีระเรื่อ 

ข้าเอียงคอน้อยๆ มองท่าทีเอียงอายนั้นอย่างไม่เข้าใจ

หนิงอวี่แค่บอกว่าจะขยันสวดภาวนาเท่านั้นเอง เวลาจะมี

บุตรก็ต้องไปสวดภาวนาขอพรต่อเหล่าบรรพชนปีศาจไม่ใช่หรือ 

ท่านแม่ยังบอกเลยว่าข้าเกิดมาได้เพราะท่านพ่อท่านแม่ไปสวด

ภาวนามา แล้วซือซือจะอายท�าไมกัน

“วันเวลาผ่านไปรวดเร็วนัก ไม่น่าเชื่อว่าพวกเราจะเข้าสู่วัย

ครองคู่กันแล้ว” จิ่นเหิงที่ยืนข้างๆ ร�าพึงร�าพันขึ้นมา ช่วงอายุสาม
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ร้อยปีคือช่วงที่เหล่าปีศาจพ้นจากวัยเด็กเข้าสู ่วัยก�าดัดเต็มตัว 

สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ หากเทียบอายุกับพวกมนุษย์ก็ราว

สิบหกสิบเจ็ดปีกระมัง

“นัน่ส”ิ ข้าพยกัหน้าหงกึๆ อย่างเห็นด้วย รูส้กึเหมอืนเมือ่วาน

ข้ายังเป็นจิ้งจอกน้อยคอยวิ่งไล่แย่งขนมฝูหลิง5 ที่ท่านพี่น�ามาฝาก

จากแดนมนุษย์กับหนิงอวี่และซือซืออยู่เลย แต่บัดนี้สหายทั้งสอง

ของข้าเข้าพิธีแต่งงานไปเสียแล้ว

“สกัวนักค็งถงึคราวของพวกเรา” จิน่เหงิพูดเบาๆ ดวงตาสีนิล

ปรายมองมาทางข้า ข้ายิ้มกว้างตอบรับ เอ่ยเสียงดังฟังชัด

“ใช่แล้ว สักวันข้าก็คงต้องแต่งงานเช่นกัน แต่ข้าโชคดีกว่าเจ้า

นะจิ่นเหิง เพราะข้าไม่ต้องเสียเวลาหาคู่ ข้ามีคู่หมั้นอยู่แล้ว”

“หา!” เมือ่ฟังค�าข้า ดวงตาของปีศาจงใูนร่างมนษุย์กแ็ทบถลน

ออกจากเบ้า ข้ารู้สึกว่าใบหน้าของจิ่นเหิงซีดเผือดลงกว่าเดิม

“สะ...เสวี่ยไป๋ นี่เจ้า... มีคู่หมั้นแล้วหรือ”

“ใช่”

“นี่เจ้าไม่รู้หรอกหรือ มิน่า...” ข้าได้ยินเสียงหนิงอวี่พึมพ�า 

ซือซือก็มองจ่ินเหิงด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจ บางทีซือซืออาจจะ 

เหน็ใจจ่ินเหงิท่ีต้องเสยีเวลาหาคูก่ไ็ด้กระมงั ข้าเองกเ็หน็ใจเขาเช่นกนั

“ผู้ใดกัน... หน้าตาเป็นอย่างไร”

“อือออ ข้าคิดว่าเขาเป็นเทพระดับสูงนะ ส่วนหน้าตาก็...”

“...”

“จ�าไม่ได้แล้วละ ฮ้าววว” ข้ายกมือขึ้นปิดปากหาวหวอด  

วันนี้ข้าตื่นตั้งแต่ยามเหม่าซึ่งมันเช้าเกินไป ท�าให้ข้ารู้สึกว่านอน 

5 ขนมโก๋สอดไส้ถั่วแดง
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ไม่พอ

“หน้าตาก็ยังจ�าไม่ได้? นี่เจ้าจ�าอะไรเก่ียวกับเขาได้บ้าง”  

หนิงอวี่ขมวดคิ้ว

“อะไรหรอื... ออืออ ข้าจ�าได้ว่าเขาน่าจะอายุพอๆ กับท่านพี่ 

แล้วกต็อนทีพ่บกนัเขาสวมเสือ้ผ้าสดี�า... ใช่หรอืไม่นะ” ข้าตอบอย่าง

ไม่มั่นใจนัก ไม่แปลกหรอกที่ข้าจะลืม ก็เรื่องมันผ่านมาตั้งสองร้อย

ปีแล้วนี่

ว่าแต่คู่หมั้นของข้าเป็นเทพจริงๆ หรือไม่นะ ข้าจ�าได้ว่า 

ข้าเคยขึ้นไปบนสวรรค์อยู่ครั้งหนึ่งเพื่อพูดคุยเรื่องการหมั้นหมาย  

ดังนั้นก็น่าจะเป็นเทพนั่นละ ข้าเป็นบุตรของประมุขเผ่าปีศาจ ผู้ที่

หมัน้หมายกบัข้ากน่็าจะเป็นเทพระดบัสงู ว่าแต่เป็นเทพอะไรกัน ข้า

จ�าไม่ได้เลยแฮะ

“จิน่เหงิ ท�าไมเจ้าหน้าเศร้า เป็นอะไรไป โกรธข้าหรอื” ข้าถาม

ด้วยความแปลกใจเมื่อหันไปมองด้านข้างแล้วเห็นสหายท�าหน้า

คล้ายจะร้องไห้ หรือจิ่นเหิงจะเสียใจที่ตนไร้คู่หมายอยู่เพียงผู้เดียว 

หรือจิ่นเหิงจะโกรธที่ข้าไม่เคยบอกเขา ข้าก็เพิ่งรู้น่ีละว่าข้าไม่เคย

บอกจ่ินเหิงเรื่องที่ตนเองมีคู่หม้ัน แต่ข้าก็เพิ่งจะมารู้จักจิ่นเหิงเมื่อ

ราวๆ หนึ่งร้อยปีก่อนนี่เอง เขาเป็นฝ่ายเข้ามาทักทายข้า และข้าก็

ชอบผูกมิตรกับผู้อื่น จึงเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เขาฟังมากมาย แต่

บางทีข้าอาจลืมเล่าเรื่องคู่หมั้นไปกระมัง

“ข้า...ข้าไม่---”

“ฮ้าววว ท�าไมข้าถงึหาวอกีแล้ว” ข้ายกมอืขึน้ขย้ีตาด้วยความ

ง่วง การตืน่เช้ามนัไม่เหมาะกบัข้าจรงิๆ ดงันัน้ข้าควรจะรบีกลบัเรอืน

ไปงีบสักชั่วยามได้แล้ว

“เจ้าง่วงก็กลับไปนอนเถอะ ข้ากับหนิงอวี่จะอยูส่ร้างความ
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เข้าใจเรื่องนี้ให้จิ่นเหิงแทนเจ้าเอง” ซือซือเอ่ยขึ้น ข้าย้ิมจนตาปิด 

โบกพวงหางทั้งสองของตนไปมาด้วยความยินดีที่สหายเข้าใจ ก่อน

จะหันไปมองจิ่นเหิงที่ยืนนิ่งซึม

“ขอข้าไปนกึเรือ่งคูห่มัน้ของข้าก่อน นกึออกแล้วจะมาเล่าให้

เจ้าฟังอย่างละเอียดเลย อย่าโกรธข้าเลยนะ แล้วก็หากวันใดที่ข้า

เข้าพิธีสมรส เจ้าก็ต้องมาร่วมงานของข้าด้วยล่ะ” ข้าเอ่ยกับเจ้าง ู

ปาเสอที่ท�าหน้าเหมือนก�าลังโดนมีดขอดเกล็ดออกจากตัว สีหน้า

แบบนัน้ท�าให้ข้าเอยีงคอน้อยๆ อย่างสบัสน แต่ความง่วงก็ขดัขวาง

การพยายามขบคดิ ข้าจงึตัดสินใจหันหลังให้เหล่าสหายแล้วมุง่หน้า

กลับเรือน

ข้าคิดถึงฟูกนุ่ม ผ้าห่มหนา และหมอนขนนกใบโตที่ท่านแม่

เย็บให้กับมือจะแย่อยู่แล้ว

“กลับมาแล้วหรือเสวี่ยไป๋น้อย พิธจีบแล้วหรือ” เสียงทุ้ม

ลึกดังขึ้นเมื่อเขาก้าวเข้าไปด้านในเรือน ดวงหน้างามดุจรูปสลักของ

ชายผู้หนึ่งก�าลังมองตรงมาที่ข้าพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน มองเผินๆ 

เขาเหมอืนมนษุย์ธรรมดามาก หมายถงึหากมมีนุษย์คนใดมนัียน์ตา

สีแดงอมส้มล่ะนะ

“เรียบร้อยแล้วท่านพี่ ข้าง่วงจัง” ข้าตอบรับเสียงสดใสพร้อม

กบัพุ่งเข้าสู่อ้อมกอดอุน่ ถไูถแก้มกบัอกกว้างของพีช่ายเพยีงผูเ้ดยีว

อย่างออดอ้อน

นีค่อืเลีย่งหวง ท่านพีแ่สนรปูงามของข้า ว่าท่ีประมขุตนถัดไป

ของชาวเราเหล่าปีศาจ จิง้จอกบางตนอายสุองสามพันปีเพ่ิงจะมห้ีา

หางเท่านั้น แต่ท่านพี่ของข้างอกหางที่เจ็ดส�าเร็จแล้วทั้งที่อายุเพิ่ง

จะห้าร้อยปี ยนืยนัถงึขมุพลงัมากมายในตัวท่านพีไ่ด้เป็นอย่างด ีจงึ
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ไม่มีปีศาจตนใดกล้าคัดค้านถึงต�าแหน่งประมุขตนถัดไปเลยแม้แต ่

ผู้เดียว

“เจ้าอายสุามร้อยปีแล้วนะ เหตุใดยงัท�าท่าราวกบัเป็นเดก็เลก็

เช่นนี้” เสียงทุ้มของท่านพี่เอ่ยอย่างอ่อนใจ แต่มือก็ลูบหัวข้าเบาๆ

“พออายุสามร้อยปีก็ท�าแบบนี้ไม่ได้แล้วหรือ” ข้าถามเสียง

เศร้า ถูไถหัวเข้ากับฝ่ามือท่านพี่ไม่เลิกรา ข้าชอบเวลามีคนลูบหัว

ที่สุด แต่ไม่เคยรู้ว่าจิ้งจอกที่โตแล้วจะไม่สามารถท�าแบบนี้ได้อีก

ถ้าอย่างนั้นข้าไม่โตแล้วได้หรือไม่

“เจ้าท�าแบบนี้ได้เฉพาะกับคนในครอบครัว” สุดท้ายท่านพี่ก็

เอ่ยออกมา ข้ายิม้กว้าง พวงหางสะบดัไปมาด้วยความยินด ีข้าชอบ

อ้อนท่านพ่อ ชอบอ้อนท่านแม่ แล้วก็อ้อนท่านพี่ จะอายุสักกี่ร้อย

กี่พันปีข้าก็จะท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ เลย

“แต่อย่าไปท�ากริยิาแบบนีก้บัผูอ้ืน่เดด็ขาด โดยเฉพาะกบัพวก

เพศผู้” ท่านพี่ก�าชับด้วยน�้าเสียงจริงจังกว่าเดิมมาก ข้าพยักหน้า

เงียบๆ โดยไม่โต้เถียงอันใด

ท่านพี่มักกล่าวแบบนี้กับข้าเสมอ ว่าให้อยู่ห่างๆ เพศผู้ ยก

เว้นหนงิอวี ่ผูใ้ดเข้ามาชวนคยุกไ็ม่ต้องไปคุยด้วย ผูใ้ดย้ิมให้ก็ไม่ต้อง

ยิ้มตอบ แม้แต่กับจิ่นเหิงก็ดูเหมือนท่านพี่จะไม่ชอบหน้าเท่าไร ข้า

ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น แต่ท่านพี่ไม่ยอมตอบ ข้าจึง

ไม่กล้าถามต่อ

อย่าบอกท่านพีน่ะ แต่ข้ากย็ิม้ให้ผูอ้ืน่ไปทัว่เลยละ ถ้ามคีนยิม้

ให้ข้าก็ควรจะยิ้มตอบสิถึงจะเป็นผู้มีมารยาทดี

“แล้วเหตใุดจงึรบีกลบันกั ข้าคดิว่าเจ้าจะกลับมาตอนเย็นเสยี

อีก”

“ข้าง่วง เลยจะกลับมางีบสักหน่อย” ข้าพูดพลางปิดปากหาว
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อีกครั้ง ก่อนจะสังเกตเห็นชุดสีขาวที่ท่านพี่สวม “แล้วนี่ท่านจะเข้า

ถ�้าฝึกบ�าเพ็ญเพียรอีกแล้วหรือ”

“ใช่” ท่านพี่ตอบ ข้ายกมือขึ้นเกาแก้มอย่างไม่เข้าใจ ตั้งแต่ข้า

เกิดมาก็เห็นท่านพี่มุ่งมั่นอยู่แต่กับการฝึกบ�าเพ็ญตน ถ้าไม่เช่นนั้น 

กเ็ป็นการฝึกอาคม หรอืแม้แต่การฝึกดาบ ยงิธนู การต่อสู้ในรปูแบบ

ของพวกมนษุย์กย็งัฝึกฝนด้วย ราวกบัท่านพีพ่ยายามจะเป็นหน่ึงใน

ศาสตร์ทุกแขนงที่มีอยู่ บางทีนี่อาจเป็นหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบใน

ฐานะประมขุตนถดัไป แต่ข้าคาดว่าส่วนหนึง่ท่านพ่ีก็ชืน่ชอบการฝึก

ตนมากด้วยเช่นกัน

ส่วนข้าน่ะหรือ ข้าชื่นชอบการนอนหลับ ชอบการวิ่งเล่นใน

ทุ่งหญ้า อ้อ แล้วก็ชอบขนมฝูหลิงมากด้วย

“เจ้าง่วงก็ไปนอนเสีย ข้าจะเข้าถ�้าสักหน่อย ครั้งนี้ไม่นานนัก 

น่าจะสักเจ็ดวัน”

“กลับออกมาแล้วท่านจะมีหางที่แปดด้วยหรือไม่” ข้าถาม

อย่างตื่นเต้น

“คงยังไม่ถึงเวลาหรอก” ท่านพี่ยิ้มน้อยๆ ยกมือลูบหัวข้า 

ก่อนจะบอกลาแล้วออกจากเรอืนไป เรอืนกว้างใหญ่นีจ้งึเหลอืข้าแต่

เพียงผู้เดียว ไม่สิ เหลือลูกไฟของท่านพ่ออยู่เป็นเพื่อนข้าอีกดวง

ท่านพ่อบอกว่าหากมีเจ็ดหางขึ้นไปเมื่อไรก็จะสามารถถอด

จติส่วนหนึง่ของตนออกมาเป็นดวงไฟได้ มนัมีประโยชน์หลายอย่าง 

ไว้คอยเฝ้าระวังภัยหรือใช้ส่งข่าวได้ อย่างเช่นยามนี้ที่ท่านพ่อท่าน

แม่ไปธุระนอกดินแดนปีศาจ ท่านพ่อก็ทิ้งลูกไฟเอาไว้คอยระวังภัย

ให้ข้า ข้าเองก็อยากมีลูกไฟของตัวเองเร็วๆ แต่ดูจากรูปการณ์แล้ว 

กว่าข้าจะงอกหางที่เจ็ดได้น่าจะอีกหลายพันปี หรืออาจจะไม่มีวัน

นั้นก็เป็นได้
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ข้ามองลกูไฟสแีดงทีล่อยไปลอยมาอยู่ข้างกายด้วยความรูสึ้ก

หดหู ่จึงเอือ้มมอืไปดงึผ้าห่มหนาขึน้มาคลมุกาย เมือ่ได้ความอบอุน่

จากผืนผ้าห่มแล้วข้าก็ผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว

“เสวี่ยไป๋” ผ่านไปนานเท่าไรไม่ทราบข้าก็ได้ยินเสียงที่ 

คุ้นเคยเอ่ยเรียกชื่อข้า สัมผัสอุ่นๆ ลูบลงมาบนหัว ข้าเปิดปรือ

เปลอืกตาขึน้อย่างยากล�าบาก พยงุกายลกุขึน้จากท่ีนอน ขย้ีตาสอง

สามครั้งก่อนลืมตาขึ้น

ร่างสูงใหญ่ในชุดผ้าแพรไหมสีม่วงของท่านพ่อปรากฏขึ้นใน

คลองสายตา ข้าหันไปมองนอกหน้าต่าง พบว่ายามนี้ท้องฟ้ากลาย

เป็นสีเข้มดั่งน�้าหมึก

“ท่านพ่อกลับมาจากสวรรค์แล้วหรือ ท่านแม่เล่า” ข้าถาม

พลางโถมตวักอดเอวผูเ้ป็นบิดาอย่างออดอ้อน อ้อ ข้าลมืบอกไปว่า

ไม่ได้มีแต่ดินแดนปีศาจกับแดนมนุษย์หรอก ยังมีแดนสวรรค์กับ 

แดนมารอยู่ด้วยเช่นกัน แดนสวรรค์อยู่บนฟากฟ้า ส่วนแดนมาร 

เร้นกายซ้อนทับมิติกับโลกมนุษย์เช่นเดียวกับแดนปีศาจของเรา

ในอดีตเผ่าสวรรค์ เผ่ามาร และเผ่าปีศาจเคยท�าการรบรา 

ฆ่าฟัน แย่งชิงอ�านาจกันจนแทบสูญสลายไปสิ้น แต่นั่นก็เป็นเรื่อง

เมือ่หลายแสนปีมาแล้ว ปัจจบัุนนีเ้ผ่าต่างๆ แยกตวัเป็นเอกเทศ ไม่

ก้าวก่ายกนัดจุน�า้บ่อไม่ยุง่กบัน�า้คลอง แต่กย็งัมกีารตดิต่อไปมาหาสู่

กนัอยูบ้่าง โดยเฉพาะต�าแหน่งประมุขอย่างท่านพ่อทีต้่องแวะเวยีน

ไปยังแดนสวรรค์และแดนมารในบางครั้งครา

“ท่านแม่ของเจ้าไปอาบน�า้ นางบ่นว่าไอเทพบนสวรรค์เข้มข้น

นัก นางรู้สึกไม่สบายตัว” ท่านพ่อยิ้มให้ข้าอย่างอ่อนโยน ต่อหน้า

ปีศาจน้อยใหญ่ท่านพ่อคือประมุขที่น่าเกรงขาม แต่เมื่ออยู่ต่อหน้า
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ครอบครวั ท่านพ่อคอืท่านพ่อทีใ่จด ีอกีทัง้ยงัรักท่านแม่ ท่านพ่ี และ

ข้ามากที่สุด

“เช่นนัน้ท่านพ่อกค็วรรบีไปอาบน�า้เช่นกัน ข้าจะไปเตรยีมน�า้

อุน่ให้” ข้าพูดพลางท�าท่าจะลกุขึน้จากเตยีง แต่มอืใหญ่ของท่านพ่อ

คว้ามือข้าไว้ ดึงให้กลับมานั่งจุมปุ๊กอยู่ที่เดิม

“พ่อจะไป แต่ก่อนอื่นพ่อมีเรื่องต้องคุยกับเจ้า”

“เรือ่งอะไรหรอื” เพราะสหีน้าของท่านพ่อดจูรงิจังข้าจึงน่ังตวั

ตรง รอคอยรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ

“เดือนหน้าจะเข้าสู่ฤดูวสันต์แล้ว”

“ข้าทราบ” ข้าตาเป็นประกายข้ึนมาทันที แม้จะเกิดในฤดู

เหมนัต์แต่ข้ากช็อบฤดวูสนัต์ทีส่ดุ ดอกไม้ใบหญ้าชชู่อผลบิานสดสวย 

สายลมก็ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป อีกทั้งเมื่อถึงฤดูวสันต์แดน

มนุษย์จะคึกคักไปด้วยงานเทศกาลต่างๆ ข้าอยากชวนหนิงอวี่ 

ซือซือ และจิ่นเหิงไปเดินงานเทศกาลด้วยกัน ท่ีส�าคัญท่ีสุด... ข้า

อยากกินขนมฝูหลิงจากแดนมนุษย์

“ประมุขสวรรค์จะลงจากต�าแหน่ง และให้รัชทายาทขึ้นเป็น

ประมุขแทน” คิ้วเข้มของท่านพ่อขมวดเข้าหากันน้อยๆ ข้ากะพริบ

ตาปริบๆ ไม่คาดคิดว่าท่านพ่อจะพูดเรื่องเช่นนี้กับข้าแทนที่จะเป็น

ท่านพี่

“เช่นนั้นท่านพ่อท่านแม่ก็ต้องไปแสดงความยินดีกับเขาใช่

หรือไม่”

“ใช่ รวมไปถึงเจ้ากับเลี่ยงหวงด้วย”

“ข้าด้วยหรือ ข้าจะได้ไปสวรรค์หรือ” ข้าตาโต หางนุ่มฟูทั้ง

สองโบกไหวไปมาด้วยความต่ืนเต้น ข้าเคยไปแดนสวรรค์ครั้งหนึ่ง

เมื่อสองร้อยปีก่อน แต่ยามนั้นข้าเพิ่งจะอายุหน่ึงร้อยปี จ�าความ 
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ไม่ได้มากนัก นอกจากเรื่องที่สถานที่ต่างๆ บนสวรรค์ล้วนสวยงาม

ดุจภาพวาด และหมั่นโถวบนสวรรค์อร่อยยิ่ง

“เสวี่ยไป๋” ท่านพ่อไม่ตอบค�าถาม แต่กลับเรียกชื่อข้าด้วย 

น�า้เสยีงจรงิจงั “ไม่ได้มแีค่พธิแีต่งตัง้ประมขุสวรรค์ท่ีก�าลังจะเกิดขึน้”

“ยังมีส่ิงอื่นอีกหรือ” ข้าถาม ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไม่ แต่ 

แววตาที่ท่านพ่อใช้มองข้านั้นเต็มไปด้วยความอาวรณ์

“ใช่ หลังพิธีแต่งตั้งประมุขสวรรค์ พิธีสมรสของเจ้าก็จะถูกจัด

ขึ้น”

คราวนี้เป็นข้าที่เงียบไปด้วยความตกตะลึง ข้าอ้าปากค้าง 

เสียงท่านพ่อดังก้องซ�้าไปมาอยู่ในหู

พิธีสมรส? ข้า? ก�าลังจะแต่งงาน?

“พ่อปรึกษากับประมุขสวรรค์ เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้ว ดัง

นั้นหลังจากที่หยางเจี๋ยขึ้นครองต�าแหน่งต่อจากพ่อของเขา หนึ่ง

เดือนให้หลังจะมีการจัดพิธีสมรสของพวกเจ้า”

“หยางเจี๋ย?”

“เจ้าอย่าบอกพ่อว่าเจ้าจ�าชือ่คูห่มัน้ของตนเองไม่ได้” ท่านพ่อ

เอ่ยดักคอ ข้ายิ้มแห้ง หูลู่ด้วยความอับอายเล็กๆ อย่าว่าแต่ชื่อเลย 

เป็นเทพอะไร หน้าตาเช่นไร ข้าจ�าไม่ได้ทั้งนั้น แต่ถ้าพูดไปท่านพ่อ

ต้องเขกหัวข้าแน่ๆ ดังนั้นข้าจะเงียบไว้

ว่าแต่ท่านพ่อบอกว่าคูห่มัน้ของข้าชือ่หยางเจีย๋ แล้วหยางเจีย๋ 

ก็เป็นบุตรชายของประมุขสวรรค์ ดังนั้นแปลว่าคู่หมั้นของข้าก็คือ

เทพมังกรทอง ว่าที่ประมุขสวรรค์คนใหม่น่ะสิ!

“เสวี่ยไป๋ พ่ออยากให้เจ้าเตรียมตัวไว้ อีกสิบวันพ่อกับแม่จะ

พาเจ้ากับเลี่ยงหวงไปแสดงความยินดีล่วงหน้าและพบปะกันอย่าง

เป็นทางการก่อนจดัพธิสีมรส เจ้ากบัเขาไม่ได้เจอหน้ากนัมาเป็นร้อย
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ปีแล้ว อย่างไรก็ควรมีโอกาสพูดคุยให้คุ้นชินกันก่อน”

“ข้าเข้าใจแล้ว” ข้าพึมพ�าตอบท่านพ่อ รู้สึกสับสนอย่างบอก

ไม่ถูก

ถึงจะรู้ว่าสักวันมันจะต้องเกิดขึ้น แต่มันก็กะทันหันเกินกว่า 

ที่ข้าคาดคิดไว้มากนัก เมื่อเช้าข้าเพิ่งจะไปร่วมพิธีสมรสของสหาย 

ตกเยน็ข้าค้นพบว่าตนเองจะต้องเข้าพธินีัน้ในอกีสองเดอืนข้างหน้า 

กับคู่หมั้นที่ข้าจ�าอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้ด้วยซ�้า

นี่มันคือเรื่องจริงหรือนี่...
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แบบฝึกหัดบทที่ 2
การจะเป็นภรรยาช่างยากเย็นนัก

หากจะเอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าต่างๆ ไม่นับ 

แดนมนุษย์ซึ่งอยู่ในการปกครองของเผ่าสวรรค์ ก็คงต้องเอ่ยว่า แม้

ไม่ได้เป็นศตัรกูนั แต่กห็าใช่ญาตมิติรทีส่นทิสนม เพราะต่างฝ่ายต่าง

อยู่ในพ้ืนท่ีของตน แยกจากกันเป็นเอกเทศ เผ่าสวรรค์คอยดูแล

ความเป็นไปต่างๆ ในแดนมนุษย์ ขณะที่เผ่าปีศาจและเผ่ามารต่าง

กค็วบคมุดูแลประชากรของตนไม่ให้ไปก่อความวุน่วายกับเผ่าอืน่ๆ 

ข้าเคยได้ยนิผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชาวปีศาจกล่าวว่า ในสมยัโบราณกาล

เผ่าต่างๆ ไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเช่นในปัจจุบัน 

ทกุเผ่าต่างไปมาหาสู ่คบค้ากนัฉนัมติรสหาย ประมขุตนแรกของเผ่า

มารก็เป็นอดีตเทพบนสรวงสวรรค์ที่ค้นพบวิถีการฝึกตนในรูปแบบ

ใหม่จงึแยกตัวออกมาก่อต้ังเผ่ามารด้วยซ�า้ แต่แล้วหลงัจากทีป่ระมขุ

เผ่ามารตนแรกสละต�าแหน่ง เร้นกายใฝ่หาความสงบ ประมขุเผ่ามาร

ตนใหม่ซ่ึงเป็นน้องชายของประมขุมารตนก่อนกลบัมคีวามประสงค์

ที่จะครอบครองดินแดนของเผ่าต่างๆ และตั้งตนเป็นใหญ่แต่เพียง
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ผู้เดียว

เขากวาดล้างเหล่าผู้ต่อต้าน เริ่มรุกรานแดนมนุษย์ และ

ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะยึดครองเผ่าสวรรค์และเผ่าปีศาจ 

จึงน�าไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ แม้สุดท้ายเผ่าสวรรค์และเผ่า

ปีศาจจะเป็นฝ่ายกุมชัยชนะด้วยการสังหารประมุขมารได้แต่ก็เกิด

ความสูญเสียแก่เผ่าต่างๆ ไม่น้อย โดยเฉพาะเหล่ามนุษย์ที่แทบจะ

ไม่มีผู้ใดเหลือรอด ผลกระทบจากสงครามนั้นทิ้งความหวาดระแวง

ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้รอดชีวิต นับจากนั้นเป็นต้นมาเผ่าต่างๆ จึง

แยกตัวออกห่าง ไม่ข้องเกี่ยวกันโดยสมบูรณ์

ที่ข้าเอ่ยถึงนั่นคือเรื่องเมื่อหลายแสนปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเผ่า

ต่างๆ มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น การสมรสระหว่างเผ่าสามารถ

พบเหน็ได้ แต่กไ็ม่เป็นทีน่ยิมมากนกั โดยเฉพาะกับเผ่ามารท่ีไม่ค่อย

มีผู้ใดกล้าสุงสิงด้วย เท่าที่ข้าเคยได้ยินมา ว่ากันว่าการเมืองภายใน

เผ่ามารเป็นเร่ืองซับซ้อนยิ่ง เพราะถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย 

ฝ่ายหนึ่งรักสงบ ตั้งมั่นใช้ชีวิตอยู่แต่ในดินแดนของตน แต่อีกฝ่าย

กลับยังคงมีจิตฝักใฝ่กับการขึ้นเป็นใหญ่เหนือเผ่าอื่นๆ เห็นได้ชัด

จากเหตกุารณ์เมือ่สองร้อยปีก่อนทีเ่ผ่ามารได้ประมขุตนใหม่ เขาคอื

มารที่มีพลังมากที่สุดในรอบแสนปี เทียบได้กับประมุขมารตนที่ก่อ

สงครามระหว่างเผ่า เขาขึ้นครองต�าแหน่งประมุขด้วยการก่อกบฏ

แก่บดิาของตน และเล่าลอืกนัว่าเขาคดิจะท�าการกรธีาทัพบกุสวรรค์

และยึดครองแดนมนุษย์เช่นเดียวกับสงครามคราก่อน สร้างความ

หวั่นวิตกให้แก่เผ่าต่างๆ ไม่น้อย โดยเฉพาะกับเผ่าปีศาจของข้า 

เพราะหากเทียบพลังกันจริงๆ แล้วเผ่าของพวกเรามีพลังน้อยกว่า

เผ่าสวรรค์และเผ่ามารเสียอีก หากเกิดสงครามขึ้นจริง เผ่าแรกที่จะ

โดนยึดครองต่อจากพวกมนุษย์คงไม่พ้นเป็นเผ่าของเราเป็นแน่แท้
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นัน่จึงเป็นสาเหตทุีท่่านพ่อกนัท่านแม่ให้ข้าหมัน้หมายกบัเทพ

จากเผ่าสวรรค์อย่างไรล่ะ

ตอนที่มีการหมั้นหมายกันข้าเพิ่งจะอายุได้หนึ่งร้อยปี ไม่รู้

ด้วยซ�้าวา่การหมั้นหมายคือสิ่งใด ยิง่ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองซับซ้อน

น่าปวดหัวพวกนี้ จนกระทั่งข้าเติบใหญ่จึงได้เข้าใจว่าที่ข้าถูกส่งไป

หมั้นหมายก็เพื่อเสริมอ�านาจให้แก่ทั้งสองเผ่า คานอ�านาจกับเผ่า

มาร รวมไปถึงยืนยันการเป็นพันธมิตรกันโดยสมบูรณ์ ไม่มีสิ่งใดจะ

ยนืยนัการเป็นพนัธมิตรไปได้มากกว่าการมอบคนของตนให้อกีฝ่าย 

และข้าท่ีมฐีานะเป็นบุตรชายของประมขุเผ่าปีศาจกเ็ป็นหลกัประกนั

ได้ดีที่สุด ว่าเผ่าปีศาจนั้นจะยืนเคียงข้างเผ่าสวรรค์หากในอนาคต

เกิดสงครามขึ้น

เวลานั้นข้ายังเล็กนัก จ�าได้รางๆ เพียงว่าคู่หมั้นของข้าเป็น

คนใหญ่คนโต แต่ไม่นึกว่าจะใหญ่โตถึงขั้นเป็นเทพมังกรทอง ว่าที่

ประมุขสวรรค์น่ะสิ

สายลมหนาวเหน็บของฤดูเหมันต์พัดผ่านเข้ามาภายใน

ห้องของข้า ภายนอกหน้าต่างนั้นละอองสีขาวเบาบางก�าลัง

โปรยปรายลงมา ปกคลุมผืนดินให้ขาวโพลนไปด้วยหิมะอีกครั้ง ข้า

ลืมตาข้ึนอย่างงัวเงียพลางกวาดตามองไปโดยรอบ และเมื่อพบว่า

รอบกายมีแต่ต�าราเล่มหนาวางอยู่ ข้าก็ฟุบหน้าลงกับโต๊ะไม้อีกครั้ง

อย่างเซื่องซึม

นับแต่วันที่ท่านพ่อบอกว่าข้าจะต้องเข้าพิธีแต่งงานเวลาก็

ผ่านมาห้าวันแล้ว ข้าถูกท่านพ่อท่านแม่จับอบรมเรื่องว่าด้วยการ

เป็นภรรยาทีด่ ีโดยการให้ปีศาจอาวโุสของเผ่าน�าต�ารามามอบให้ข้า

ไว้ใช้ศึกษาเกี่ยวกับขนบประเพณีต่างๆ อันแสนยุ่งยากบนสวรรค์ 
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นอกจากเล่มที่ข้าใช้หนุนหัวอยู่ ก็ยังมีต�ารามากมายกองอยู่ในห้อง

อีกนับสิบเล่ม และข้าก็พบว่าต�าราพวกนี้มันช่างน่าเบื่อนัก

ข้าสะบัดหางทั้งสองแรงๆ หลับตาปี๋ด้วยความขัดใจที่ต้องนั่ง

อ่านต�ารามาหลายชัว่ยาม ข้าเป็นปีศาจทีม่พีลังน้อยนิด แทบไม่เคย

ย่างเท้าออกนอกแดนปีศาจเลยด้วยซ�้า วันๆ เพียงแต่วิ่งเล่นในทุ่ง

หญ้าและกินของอร่อย ไม่เคยคิดถึงส่ิงใดไปมากกว่านี้ แต่นี่เหลือ

เวลาอีกเพียงสองเดอืนข้ากจ็ะต้องจากครอบครวัไปใช้ชวีติบนสวรรค์

กับคู่หมั้นที่ข้าไม่รู้จักเสียแล้ว

ข้ารูว่้าแต่ละเผ่ามีขนบประเพณทีีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ข้าจะต้อง

ปรับตัวขนานใหญ่ให้เข ้ากับพวกเขาโดยปราศจากครอบครัว 

ปราศจากสหาย ใช้ชีวิตเป็นภรรยาของประมุขสวรรค์...

แค่คิดก็หดหู่เสียแล้ว ไม่เห็นน่าสนุกเลย

ตึก... ตึก...

หูของข้ากระดิกไหวทันทีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคน

ก�าลังมุ่งตรงมาทางนี้ ข้าดีดตัวขึ้นนั่งหลังตรงแหน็ว เปิดต�าราเล่ม

หนาทีเ่พิง่จะใช้หนนุหัวต่างหมอนออก สายตาจบัจ้องไปยงัตวัอกัษร

มากมายบนหน้ากระดาษ แสร้งว่าก�าลังตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ใช่แล้ว ข้าก�าลังตั้งใจเรียนอยู่ ไม่ได้แอบงีบหลับไปตั้งแต่ครึ่ง

ชั่วยามเลยนะ!

ชัว่อดึใจบานประตูห้องนอนกถ็กูเล่ือนเปิดออก ตามด้วยร่าง

โฉมสะคราญของมารดาผู้ให้ก�าเนิดในชุดผ้าแพรสีเขียวอ่อนที่ก�าลัง

ย่างกรายเข้ามาด้านใน อาจจะหาว่าข้าโอ้อวด แต่ความน่ารักบน

ใบหน้าข้านั้นแปดในสิบส่วนได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านแม่ ใน

สายตาข้า ท่านแม่คอืหญงิงามทีส่ดุในเผ่าปีศาจของเรา ดวงตาสฟ้ีา

และผิวกายขาวกระจ่างนี่ข้าก็ได้มาจากท่านแม่ เพียงแต่ดวงตาของ



27

~ littlebbear96 ~

ท่านแม่นั้นเรียวคมดุจหงส์ ในขณะที่ตาของข้ากลมโต และสิ่งท่ี 

แตกต่างอกีประการหนึง่คอืท่านแม่มเีจด็หาง พลงัมากล้น ในขณะที่

ข้าท�าได้เพียงสร้างพายุหิมะลูกเล็กๆ บนฝ่ามือ

คิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็เศร้าใจยิ่งนัก

“เสวี่ยไป๋ เจ้าก�าลังท�าอะไรอยู่” น�้าเสียงหวานติดจะเข้มงวด

เอ่ยข้ึน ข้าเงยหน้าขึน้จากต�ารา ส่งยิม้ให้ท่านแม่ทีก่�าลงัมองมาด้วย

สายตาเพ่งพินิจ

“ข้าก�าลงัศกึษา... อ่า...” ข้าตวดัสายตาไปยังต�าราในมอือย่าง

รวดเร็ว ข้าก�าลงัถอืต�าราอะไรอยูน่ะ ตอนหยิบมาข้าไม่ทนัได้มเีวลา

มอง แต่พอมองแล้วข้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดี เขียนอะไรยืดยาวนัก ตกลง

มันคือต�าราอะไรกันล่ะนี่

“ศกึษาวธิชีงชา” ข้ายิม้กว้าง ตอบท่านแม่ไปด้วยน�า้เสยีงสดใส

“ที่เจ้าถืออยู่นั่นคือต�าราปรัชญาการครองเรือนไม่ใช่หรือ” 

ท่านแม่หร่ีตาลง สายตารูท้นัทีจ้่องมองมาท�าให้ข้าลอบกลนืน�า้ลาย

อึกใหญ่ ข้ารีบพลิกปกต�าราดู พบค�าว่า ‘ปรัชญาการครองเรือน 

ส�าหรับการเป็นภรรยาที่ดี’ ตัวใหญ่เขียนอยู่ที่หน้าปก

“บะ...บททีข้่าก�าลงัอ่านเอ่ยถงึการชงชา...” ข้าแย้งข้างๆ คูๆ  

เสียงอ่อย กลัวจะถูกท่านแม่จับได้ว่าไม่ตั้งใจเรียน

“เมื่อครู่ก่อนแม่เดินมาเจ้าฟุบหลับอยู่ครึ่งชั่วยามไม่ใช่หรือ” 

ท่านแม่ดีดนิ้ว ลูกไฟประจ�าตัวสีขาวบริสุทธิ์ปรากฏขึ้น มันฉายภาพ

ข้าก�าลังนอนฟุบหน้าน�้าลายไหลอยู่กับโต๊ะ...

นัน่ปะไร ข้าไม่น่าเปิดหน้าต่างไว้เลย ถูกจับได้แล้วจรงิๆ ด้วย

“ท่านแม่ อภัยให้ข้าเถิด ข้าไม่ได้ตั้งใจจะงีบหลับจริงๆ” ข้ารีบ

ลุกข้ึนถลาไปกอดเอวท่านแม่ ซบหน้าลงกบัลาดไหล่บางเพือ่เอาตวั

รอด ท่านแม่ยกมอืข้างหนึง่ขึน้กอดตอบ แต่อกีข้างกด็ดีหน้าผากข้า
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ดังเป๊าะ

“โอ๊ย! ท่านแม่ ข้าเจบ็” ข้าผละจากอ้อมกอดของท่านแม่พลาง

ท�าหน้ามุ่ย ยกมือขึ้นลูบหน้าผากตัวเอง

“แม่ต้องลงโทษเจ้า เพราะเจ้าไม่ตั้งใจเรียน” ท่านแม่เอ่ย 

ดวงตาเรียวงามดุจหงส์มองข้าด้วยแววตาอ่อนอกอ่อนใจ “อีกสอง

เดือนเจ้าจะออกเรือนแล้ว เหตุใดจึงยังท�าตัวเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียน

อยู่ได้”

“กม็นัไม่เหน็สนกุเลย เขยีนอะไรกไ็ม่รู ้ข้าอ่านไม่เข้าใจสกันิด” 

แค่นึกถึงเนื้อหาในต�าราพวกนั้นข้าก็เบะปากทันที

อันท่ีจริงตอนที่ได้ต�ารามาข้าก็พลิกเปิดอ่านแบบผ่านๆ ไป

แล้ว และพบว่ามันน่าเบื่อมาก ต�ารานับสิบเล่มที่ข้าได้มามีทั้งต�ารา

ขนบประเพณีของเผ่าสวรรค์ที่เยิ่นเย้อมากมายไปหมด ไหนจะมี

ต�าราศาสตร์ทั้งสี่6 ปรัชญาครองเรือน หลักการเป็นภรรยาที่ดี และ

ต�าราจิปาถะอีกมากมายที่ข้าคาดว่าคงไม่มีทางอ่านหมดได้ภายใน

ระยะเวลาสองเดอืน เรือ่งขนบประเพณกีพ็อเข้าใจได้ว่าควรศกึษาไว้

เพราะข้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนสวรรค์ แต่ไอ้ต�าราศาสตร์ทั้งสี่กับ

ปรัชญาการครองเรือนนี่ข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าต้องศึกษาไปเพื่อ

อะไร

นี่ข้าต้องเล่นกู่ฉินให้สามีฟัง วาดภาพให้สามีดูจึงจะเป็น

ภรรยาที่ดีอย่างนั้นหรือ ชาวเผ่าปีศาจเพศหญิงหรือชายที่ตั้งครรภ์

ได้เวลาจะแต่งงานกไ็ม่เห็นต้องมานัง่ศกึษาอะไรพวกน้ีเลย แต่งงาน

ก็คือแต่งงาน ใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่มีผู้ใดเป็นช้างเท้าหน้าหรือเท้าหลัง 

6 ฉิน ฉี ซู ฮว่า (琴棋书画) คือศิลปะสี่แขนงของปัญญาชนจีนโบราณ อันประกอบ
ไปด้วย กู่ฉิน (พิณ) หมากล้อม การเขียนอักษร และการวาดภาพ
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ไม่มีผู้ใดต้องนั่งปรนนิบัติอีกฝ่ายอยู่ฝ่ายเดียวแบบในต�ารานี่

เพียงแค่อ่านผ่านต�าราก็รู้แล้วว่าชีวิตบนเผ่าสวรรค์ของข้าจะ

ต้องน่าเบื่อมากแน่ๆ 

“ถงึจะน่าเบ่ืออย่างไรเจ้ากต้็องศกึษาไว้ เจ้าเป็นคนต่างเผ่า จะ

เข้าไปอยู่ในเผ่าของผู้อื่น หากเจ้าไม่เข้าใจวิถีความเป็นไปของพวก

เขาเจ้าจะอยู่ได้อย่างไร” ท่านแม่ถอนหายใจพลางดงึมอืข้าไปน่ังคยุ

กันบนเตียง ข้ากอดเอว ใบหูตกลู่ขณะซุกหน้าลงกับอกของผู้ให้

ก�าเนิด ในขณะที่เสียงไพเราะของท่านแม่เอ่ยต่อไป

“เสวี่ยไป๋ ชีวิตหนึ่งเราไม่อาจท�าแต่สิ่งที่เราอยากท�าได้ บาง

ครั้งก็มีสิ่งที่เราต้องฝืนใจท�าเช่นกัน เรื่องนี้พ่อกับแม่ต้องขอโทษเจ้า 

หากเป็นไปได้พ่อกับแม่เองก็ไม่ได้อยากส่งเจ้าไปอยู่ต่างถิ่น แต่มัน

คือเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”

“ข้าไม่เคยโกรธ ข้าเข้าใจ” ข้าพยักหน้ารับ ในฐานะผู้ปกครอง

เผ่าท่านพ่อกบัท่านแม่มภีาระทีต้่องรบัผดิชอบมากมายนกั พวกท่าน

ไม่เพียงต้องดูแลครอบครัว แต่ต้องดูแลปีศาจทุกตนในดินแดน 

พิทักษ์รักษาให้ดินแดนมั่นคงและสงบสุขเพ่ือลูกหลานชาวปีศาจ 

และข้าในฐานะบุตรของท่านพ่อท่านแม่ก็มีหน้าที่ต่อเผ่าปีศาจเช่น

กัน ข้าไม่เคยเสียใจสักนิดที่ถูกจับหมั้นหมาย เพียงแต่ตอนนี้ข้าแค่

ก�าลังเบื่อและเป็นกังวล

“แต่เหตุใดบนสวรรค์จึงมีธรรมเนียมเยอะแยะปานนั้น พวก

เขาใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวันไม่อึดอัดแย่หรือ” ข้าอดไม่ได้ที่จะถามด้วย

ความสงสัย แค่คิดว่าตื่นเช้ามาก็ต้องไปคารวะบรรพชน แล้วก็ยืน

เป็นรูปปั้นให้เหล่าเทพมาถวายความเคารพทุกเช้า ไหนจะมีผู ้

ติดตามเดินตามเป็นพรวนแบบที่ในต�าราเขียนไว้ข้าก็อยากจะเป็น

บ้าแล้ว วิถีปีศาจจิ้งจอกอย่างพวกเรารักอิสระยิ่ง หากต้องอยู่ใน
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สายตาคนจ�านวนมากแบบนัน้ทกุวนัข้าคงอดึอดัจนอกแตกตายเป็น

แน่

“มันเป็นความเคยชินของพวกเขา ซึ่งแตกต่างจากพวกเรา”

“แล้วข้าก็ต้องปรับตัวให้ได้ ใช่หรือไม่” ข้าถาม หูหางลู่ตกลง

ด้วยความหดหู่ใจ นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นเผ่าสวรรค์มาแต่งงานเข้าเผ่าของ

เราได้คงจะดีกว่านีม้าก คูห่มัน้ของข้ากไ็ม่ต้องล�าบากมาศกึษาสิง่ใด 

เพราะเผ่าปีศาจของเราไม่มกีฎเกณฑ์ใดนอกจากไม่ก่อความวุน่วาย

แก่พวกพ้องและผู้อื่น

“เจ้าไม่อยากแต่งงานหรือ” ท่านแม่ถาม มือเรียวขาวยกขึ้น

สางผมให้ข้าไปด้วย 

ข้าส่ายหน้าแล้วถามท่านแม่กลับ “เขาเป็นอย่างไรหรือ”

“ผู้ใด”

“คู่หมั้นของข้า เขาเป็นคนเช่นไร”

“เท่าที่แม่เคยพบเจอ เขาเป็นคนหนุ่มที่นิ่งขรึม ฉลาดเฉลียว 

แววตาของเขาลุ่มลึกยากจะหยั่งถึงความคิด แต่ก็แฝงไปด้วยความ

เมตตาเช่นกัน” เมื่อท่านแม่กล่าวเช่นนั้นความกังวลในใจของข้าก็

เหมือนถูกสายลมร�าเพยแผ่วปัดเป่าให้เบาบางลง

“ฟังดเูข้าท ีเช่นนัน้ข้าจะแต่งงานกบัเขาอย่างแน่นอน ท่านแม่

ไม่ต้องเป็นกังวล” ข้ายืนยันด้วยรอยยิ้ม ท่านแม่ของข้าฉลาดหลัก

แหลมยิ่งนัก มองผู้อื่นออกเสมอ ดังนั้นหากคู่หมั้นของข้าเป็นดังที่

ท่านแม่กล่าว กไ็ม่มสีิง่ใดให้ต้องกงัวล อย่างน้อยต่อให้เผ่าสวรรค์จะ

มีธรรมเนียมยุ่งยากน่าเบ่ือ แต่สามีข้าก็เป็นคนดี และยังมีขนม 

อร่อยๆ ให้กินทุกวันอีก

คิดแบบนี้แล้วการแต่งงานครั้งนี้ก็ไม่เลวร้ายเลย

“เช่นนัน้เจ้าจะกลบัไปอ่านต�าราได้แล้วหรอืไม่” เมือ่พดูถงึการ
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อ่านต�ารารอยยิ้มอันสดใสของข้าก็แปรเปลี่ยนเป็นยิ้มจืดเจื่อน

“ข้าขอพักสักครู่ได้หรือไม่ท่านแม่ ข้าอยากไปหาหนิงอวี่กับ

ซอืซอื ข้ายงัไม่ได้บอกพวกเขาเลยว่าข้าจะแต่งงาน” ข้าเอ่ยเสยีงออด

อ้อน ส่งสายตาให้ท่านแม่อย่างเว้าวอน ซือซือเคยบอกว่าดวงตา

ของข้าใสบรสิทุธิย์ิง่ หากข้าช้อนตามองผูใ้ด ร้อยทัง้ร้อยกต้็องใจอ่อน

กับข้าทุกคน

“...เอาเถิด ตามใจเจ้า คุยเสร็จแล้วก็รีบกลับมาอ่านต�าราต่อ

ก็แล้วกัน”

“ขอบคุณท่านแม่ ข้ารักท่านแม่ที่สุด!” ข้าร้องอย่างยินดี ถูไถ

ใบหน้ากบัลาดไหล่ของท่านแม่อย่างสขุใจ ส่ิงท่ีซอืซอืบอกเป็นความ

จริง และข้าคิดว่ามันคงเป็นหนึ่งในความสามารถพิเศษของข้า

ถึงข้าจะหัวไม่ดี มีพลังน้อยนิด แต่ข้าก็อ้อนผู้อื่นเก่งมากนะ!

เม่ือได้รับค�าอนุญาตข้าก็เร่งรุดออกจากเรือน ตรงไปยัง

เรือนหอของสหายทีอ่ยูไ่ม่ไกลนกั ก่อนทีท่่านแม่จะเปลีย่นใจ ข้าเดนิ

มาถงึเรือนของหนงิอวีก่บัซอืซอืกพ็บว่าเจ้าของเรอืนทัง้สองก�าลงันัง่

สนทนาอยู่กับจิ่นเหิง

“พวกเจ้าอยู่กันพร้อมหน้าพอดีเลย” ข้าเอ่ยอย่างยินดีขณะ

เดินเข้าไปในห้องรับรองของเรือนแล้วทรุดตัวลงนั่งข้างจิ่นเหิง เจ้า

ปีศาจงูยังคงดูเศร้าซึมไม่ต่างจากเมื่อหลายวันก่อนที่พบกัน ข้า

สังเกตเห็นว่าดวงตาของจิ่นเหิงดูบวมช�้ากว่าปกติด้วย

“ตาเจ้าถูกตัวอะไรกัดมา เหตุใดจึงบวมเช่นนั้น”

“ข้า...ข้าถูกมดกัด” เจ้างูตอบกระท่อนกระแท่นไม่ยอมสบตา

ข้า 

เอาเถิด ข้าเข้าใจว่าจิ่นเหิงคงจะอาย ตาบวมปูดเช่นนั้นเป็น
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ข้าก็คงไม่อยากให้ผู้ใดมาเห็นเช่นกัน

แต่ปีศาจงูมีพิษร้ายยิ่งนัก แล้วเหตุใดพิษเล็กน้อยของมดจึง

ท�าอันตรายเจ้าแห่งอสรพิษได้ หรือแท้จริงแล้วจิ่นเหิงจะมีพลังน้อย

นิดเช่นเดียวกับข้า?

“มาหาพวกข้าถึงเรือนเช่นนี้เจ้าเหงาหรือเสวี่ยไป๋” หนิงอวี่ที่

นั่งตรงข้ามกับข้าถามขึ้น

“ข้าอยากมาเยี่ยมพวกเจ้า เป็นอย่างไรบ้างชีวิตหลังแต่งงาน 

อยูด้่วยกนัตามล�าพงัแล้วเป็นอย่างไร รูส้กึแตกต่างจากก่อนแต่งงาน

หรอืไม่” ข้าถามอย่างใคร่รู ้อกีไม่นานข้ากจ็ะต้องแต่งงานเหมอืนกัน 

ดังนั้นข้าจึงอยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่จากผู้มีประสบการณ์ตรง

“อันที่จริงก็ไม่รู้สึกแตกต่างเท่าไร อาจเป็นเพราะหลายวันมา

นี้พวกข้าใช้เวลากับจิ่นเหิงเสียเป็นส่วนใหญ่ เลยยังไม่รู้สึกถึงความ

แตกต่างกระมัง”

“ใช้เวลา? เรื่องอะไรหรือ”

“...ก็หลายเรื่อง มีเรื่องต้องท�าความเข้าใจกันมากมาย ช่วงนี้

หนงิอวีก่บัข้าเลยชวนเขามานอนทีเ่รอืนด้วยกนั” ค�าตอบของปีศาจ

จิ้งจอกสาวท�าให้ข้าหันไปมองบุคคลที่สามตาโต

“อะไรกนั ข้าเคยได้ยนิผูใ้หญ่บอกว่าเมือ่แต่งงานแล้วบ่าวสาว

ต้องเข้าหอกันไม่ใช่หรือ แล้วท�าไมพวกเจ้าถึงให้เขามานอนที่นี่ เจ้า

ก็ด้วย เหตุใดไม่ปล่อยให้หนิงอวี่กับซือซืออยู่ด้วยกันตามล�าพังล่ะ”

“ข้ากอ็ยากจะให้พวกเขาอยูก่นัตามล�าพงั แต่ข้า...ข้า...” ปลาย

เสียงของเจ้าปีศาจงูส่ันเครือ ข้าย่นหัวคิ้ว พิจารณาสหายอย่าง

ละเอียด จิ่นเหิงหน้าซีดเซียวนัก ข้าคิดว่าเขาอาจจะป่วย

“ไม่เป็นไรหรอก พวกข้าเพียงแต่สนทนากันเพลินไปหน่อย

เท่านั้น วันนี้จิ่นเหิงก็ว่าจะกลับเรือนแล้ว เรื่องเข้าหอของพวกข้าไว้



33

~ littlebbear96 ~

คืนนี้ก็ยังไม่สาย” หนิงอวี่เอ่ยขึ้นพร้อมกับอมยิ้มน้อยๆ 

ข้าเห็นซือซือหน้าแดงอีกแล้ว ท�าไมกัน การเข้าหอก็คือการ

นอนหลับไม่ใช่หรอื แค่นอนบนเตียงเดยีวกนั มอีะไรให้ต้องหน้าแดง

ด้วยเล่า ตอนเป็นปีศาจน้อยข้ายังเคยนอนเตียงเดียวกับท่านพี่เลย

ว่าแต่ข้าก็ไม่เข้าใจเท่าไร ในเมื่อการเข้าหอก็เป็นแค่การนอน

ข้างๆ กนัแล้วหลบัไป เหตใุดจงึเรยีกว่าการเข้าหอ ไม่เรยีกว่าการเข้า

นอน หรือนี่คือค�าที่ใช้ส�าหรับพิธีสมรสโดยเฉพาะ

“เจ้ามาที่นี่เพราะอยากรู้ว่าพวกข้าใช้ชีวิตหลังแต่งงานอย่าง

ไรน่ะหรือ” หนิงอวี่ถาม 

ข้าพยักหน้ารับก่อนจะนั่งหลังตรง กระแอมกระไอเล็กน้อย

แล้วจึงเอ่ยด้วยท่าทีเป็นทางการ

“ไม่ใช่แค่นั้น วันนี้ข้ามีข่าวจะมาแจ้งแก่พวกเจ้าด้วย”

“ข่าวอะไรกัน” ซือซือมองข้าด้วยแววตาถามไถ่

“อกีสองเดอืนข้าจะเข้าพธิสีมรส ข้าจะมาเชญิพวกเจ้าไปร่วม

พธิสีมรสของข้า” ส้ินเสียงข้าทัว่ทัง้เรอืนกต็กอยู่ในความเงยีบ ได้ยิน

เพยีงเสยีงสายลมหวีดหวิวเพราะหิมะด้านนอกเริม่ตกหนัก ข้าเอยีง

คอ มองสหายทั้งสามอย่างไม่เข้าใจ

เหตใุดจิน่เหิงจงึท�าหน้าเหมือนถกูมดีแทง แล้วเหตใุดหนิงอวี่

กับซือซือต้องมองเขาด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจอีกแล้ว

นี่ข้าพลาดเรื่องอะไรไปหรือ

“เมื่อวันก่อนเจ้ายังจ�าเรื่องคู่หมั้นของตนไม่ได้ วันนี้เจ้ามา 

บอกว่าเจ้าจะแต่งงาน นี่มันเรื่องอะไรกัน” หนิงอวี่ขมวดคิ้ว

“วันนั้นข้าจ�าไม่ได้ แต่ตอนนี้ข้าจ�าได้... ไม่สิ ยังจ�าไม่ได้มาก

นัก แต่ข้ารู้แล้วละว่าคู่หมั้นของข้าเป็นใคร คู่หมั้นของข้าชื่อหยาง-

เจีย๋ เป็นบตุรชายประมขุสวรรค์ อกีหนึง่เดอืนข้างหน้าเขาจะขึน้เป็น
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ประมุขสวรรค์ตนใหม่ และอีกสองเดือนข้างหน้าข้ากับเขาก็จะ

แต่งงานกัน ท่านพ่อบอกข้าแบบนี้” ข้าเอ่ยยาวเหยียดด้วยน�้าเสียง

โอ้อวดเล็กๆ ตอนนี้จะมาหาว่าข้าไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้แล้วนะ ข้ารู ้

ทุกอย่างแล้ว แค่ยังจ�าหน้าเขาไม่ได้เฉยๆ เท่านั้นเอง

“คู่หมั้นของเจ้าเป็นเทพมังกรทองเลยหรือ!” หนิงอวี่ตาเบิก

กว้างด้วยความตกใจ

เผ่าสวรรค์มเีทพอยูส่องประเภท หนึง่คอืเทพทีเ่คยเป็นมนษุย์ 

ขึ้นสวรรค์จากการฝึกบ�าเพ็ญเพียร และสองคือเทพที่เป็นสัตว์เทวะ 

อันประกอบไปด้วย มังกรเขียว เสือขาว หงส์แดง และเต่าด�า แต ่

คู่หมั้นของข้ามาจากเผ่าพันธุ์เทพมังกรทอง อันเป็นสัตว์เทวะท่ี

ก�าเนิดขึ้นพร้อมกับการก�าเนิดของจักรวาล มีพลังอ�านาจมหาศาล

เหนอืสตัว์เทวะอืน่ๆ จงึเป็นประมุขของเหล่าเทพทัง้ปวง หนิงอวีจ่ะ

ตกใจก็ไม่แปลก เพราะคู่หมั้นของข้าต�าแหน่งใหญ่โตยิ่งนัก

อันที่จริงข้าเองก็ตกใจมากเช่นกัน

“ใช่ ดังนั้นพวกเจ้าห้ามแกล้งข้าแล้วนะ หากพวกเจ้าแกล้งข้า 

ข้าจะฟ้องสามี!” ข้ารีบขู่เหล่าสหายไว้ล่วงหน้าพลางลอบอมยิ้มกับ

ความฉลาดหลักแหลมของตน ว่าทีส่ามขีองข้าเป็นคนใหญ่โตปานน้ี

ข้ากต้็องน�าชือ่เขามาใช้ให้เป็นประโยชน์สกัหน่อย ต่อไปน้ีใครแกล้ง

ข้า ล้อเลียนข้า ข้าจะขู่แบบนี้กับทุกคนเลย

หวังว่าเขาจะไม่โกรธที่ข้าเอาชื่อเขามาอ้าง

“ยัง...ยังไม่ทันแต่งงานเจ้าก็เรียกเขาว่า... สะ...สามีแล้ว

หรือ...” ข้าได้ยินเสียงจิ่นเหิงพึมพ�าไม่ค่อยได้ศัพท์ ดวงตาของเจ้างู

แดงระเรื่อ จิ่นเหิงสูดจมูกฟึดฟัด มือก็รับผ้าเช็ดหน้ามาจากซือซือ

แล้วสั่งน�้ามูกยกใหญ่

“ซือซือ คืนนี้ข้าว่าพวกเราคงไม่ได้เข้าหอกันแล้วละ...” 
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ประสาทหูจิ้งจอกนั้นไวยิ่ง ข้าจึงได้ยินเสียงหนิงอวี่กระซิบกับซือซือ 

แต่ข้าก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมากนักเพราะมัวแต่พิจารณาสีหน้าของ

จิ่นเหิงอยู่

“จิ่นเหิง ข้าคิดว่าเจ้าอาการไม่ค่อยดีนะ น่าจะไปหาท่าน

หมอกระเรียนที่อยู่ข้างเรือนข้าดีหรือไม่ ถ้าไม่รีบไปเจ้าอาจจะป่วย

หนักก็ได้” ข้าถามอย่างเป็นห่วง

“ไม่...ไม่ต้อง ข้าไม่ได้ป่วย ท่านหมอกระเรียนรักษาข้าไม่ได้”

“อ้าว เช่นนั้นเจ้าเป็นอะไรไป”

“ข้าอก---”

“จิ่นเหิงเพียงอยู่ในภาวะสับสนเท่าน้ัน เขาไม่ได้เป็นอะไร

หรอก” หนิงอวี่เอ่ยขึ้น สหายปีศาจของข้าตนนี้เชี่ยวชาญเรื่องเวท

รักษา เมื่อหนิงอวี่ยืนยันเช่นนั้นข้าจึงค่อยเบาใจ

“ข้าไม่รู้ว่าเจ้าสับสนเรื่องอะไร แต่ข้าเป็นก�าลังใจให้นะ” ข้า 

ตบบ่าจิน่เหงิพลางเอ่ยจากใจจรงิ ถงึจะชอบแกล้งแหย่ข้าในบางครา

แต่จิ่นเหิงก็ใจดีกับข้า ชอบหาขนมอร่อยๆ มาฝาก ชวนข้าไปเที่ยว

ด้วยกันบ่อยๆ (แต่ถ้าไม่มีหนิงอวี่หรือซือซือไปด้วย ท่านพี่ก็ไม่เคย

อนญุาตให้ข้าไปเทีย่วกบัจิน่เหงิตามล�าพงั) เขาเป็นสหายท่ีดีมาก ดัง

นัน้ข้ากต้็องท�าตัวเป็นสหายทีด่คีอยให้ก�าลงัใจเขาในยามยากเช่นกนั

“ขอบใจเจ้ามาก” จิ่นเหิงพึมพ�า ข้าอยู่สนทนากับพวกเขาอีก

ครู่หนึ่ง กระทั่งท้องไส้เริ่มส่งเสียงประท้วงด้วยความหิว ข้าจึงบอก

ลาเหล่าสหายแล้วกลบัเรอืน ก่อนกลบัจิน่เหงิยังมองข้าแล้วท�าหน้า

เหมอืนจะร้องไห้ มอืกร็บัผ้าเชด็หน้าจากซอืซอืไปสัง่น�า้มกูเป็นผนืท่ี

สาม

หนิงอวี่บอกว่าจิ่นเหิงไม่ได้ป่วย แต่ข้าว่าเขาอาจจะต้องลม

เย็นจนจับไข้หรือไม่...
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กจิวตัรประจ�าวันของข้าเปลีย่นไปนบัตัง้แต่รูว่้าตนจะต้อง

แต่งงานในเรว็ๆ นี ้เมือ่ก่อนข้ามกัจะตืน่นอนตอนยามเฉิน หลังจาก

นั้นก็กินอาหารเช้า (ข้ายังไม่บรรลุถึงห้าหางจึงยังต้องกินอาหารอยู่) 

ไปวิ่งเล่นกับพวกปีศาจน้อยลูกหลานผู้อื่นหรือไปสนทนากับเหล่า

สหาย จากนั้นก็กลับเรือนมางีบสักหนึ่งชั่วยาม กินอาหารเย็น นั่ง

แปรงขนหางอีกสักหน่อยแล้วจึงเข้านอน

แต่ตอนนี้เมื่อข้าลืมตาตื่นขึ้นมา กินอาหารเช้าเสร็จข้าก็ต้อง

หมกตัวอยู่กับต�ารา ต�ารา และต�ารา

ข้าคิดถึงทุ่งหญ้ากว้าง คิดถึงการเกลือกกลิ้งบนผืนดิน คิดถึง

สายลมอ่อนๆ ข้า-ไม่-ชอบ-การ-อ่าน-ต�า-รา!

เอ๊ะ...

ระหว่างทีข้่าก�าลงัแอบอูด้้วยการฉกีกระดาษมาพับเป็นรปูนก

กระเรียน ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าก�าลังเดินเข้ามาใกล้ แม้เหล่าจิ้งจอก

จะมีฝีเท้าเบาแต่ประสาทหูของพวกเราก็ไวมากเช่นกัน ดังนั้นข้าจึง

แยกแยะเสียงฝีเท้าออกได้ภายในชั่วลมหายใจ

เสียงแบบนี้มัน...

“ท่านพี่!” ทันทีที่บานประตูถูกเลื่อนออกข้าก็โถมตัวพุ่งเข้า

กอดผูม้าเยอืน ท่านพีหั่วเราะเบาๆ มือใหญ่ลบูหวัข้าทีก่�าลงักระดกิ

หางไปมาอย่างตื่นเต้น

“ไม่เจอกันเพียงเจ็ดวันเจ้าคิดถึงข้าถึงเพียงนี้เชียวหรือ”

“แน่นอน เจ็ดวันที่ผ่านมาของข้าน่าเบื่อยิ่งนัก ข้าคิดถึงท่าน

พี่แทบตายแล้ว” ข้าผละออกจากอ้อมกอดแล้วผายมือให้ท่านพ่ีดู

สภาพห้องของข้าทีเ่ตม็ไปด้วยต�ารากองระเกะระกะ คิว้เข้มของท่าน

พี่เลิกขึ้นน้อยๆ ดวงตาสีแดงอมส้มจ้องหน้าข้าอย่างฉงน

“นี่น้องข้ากลายเป็นหนอนหนังสือไปตั้งแต่เมื่อใดกัน”
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“ข้าไม่ได้อยากอ่านเลยสักนิด แต่มันจ�าเป็น” ข้าบ่นอุบอิบ ผู้

ใดจะอยากหมกตัวอยู่กับต�ารากัน ไม่ใช่ข้าผู้หนึ่งแน่ๆ 

“จ�าเป็นถึงขั้นที่เจ้าต้องอ่านต�ารามากมายเลยหรือ ข้าไม่เคย

เหน็ใครบงัคับเจ้าให้เล่าเรยีนได้มาก่อน แล้วน่ีมนัเกิดอะไรขึน้” ท่าน

พี่ถามด้วยน�้าเสียงกลั้วหัวเราะ

“จ�าเป็นสิ ก็ข้าจะแต่งงานเข้าเผ่าสวรรค์เลยต้องเร่งศึกษา

ขนบประเพณขีองพวกเขา ข้าไม่อยากอ่านต�าราเลยท่านพ่ี ข้าอยาก

ไปวิ่งเล่น---”

“เดีย๋ว เมือ่ครูเ่จ้าพดูว่าอะไรนะ” ท่านพีช่ะงกั น�้าเสยีงเข้มขึน้

มาทันที

“ข้าอยากไปวิ่งเล่น”

“ไม่ใช่ ก่อนหน้านั้น”

“ก่อนหน้านั้นหรือ... อ้อ! ข้าก�าลังจะแต่งงาน ท่านพี่รู้หรือไม่ 

สวรรค์ก�าลงัจะผลดัเปลีย่นต�าแหน่งประมขุ หลงังานรบัต�าแหน่งของ

คูห่มัน้ข้าจบลง จากนัน้อกีหนึง่เดอืนกจ็ะจดัพิธีสมรสข้ึน” ข้าอธิบาย

อย่างฉะฉาน คาดหวังจะได้เห็นสีหน้าต่ืนเต้นยินดีของท่านพ่ี ข้า

ก�าลังจะออกเรือนเลยนะ ท่านพี่ต้องยินดีมากแน่ๆ

“เช่นนั้นหรือ...” แต่สีหน้าของท่านพี่กลับนิ่งสนิท นัยน์ตาสี

แดงอมส้มคล้ายจะลุกโชนขึ้น ข้ากะพริบตาถี่ด้วยความสับสน

“ท่านพี่...”

“เจ้าอยูท่ีน่ี ่ข้าจะไปคยุกบัท่านพ่อ” พอพดูจบท่านพีก่ห็นุหนั

เดินจากไป ทิ้งให้ข้ายืนมึนงงอยู่ตามล�าพัง

หรือท่านพี่จะเคืองที่ข้าได้แต่งงานก่อนเขานะ...

ข้ายืนลังเลอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะตัดสินใจย่องออกจากห้องนอน

ของตนตรงไปยังห้องท�างานของท่านพ่อ ข้ามองซ้ายมองขวา เมื่อ
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พบว่าไม่มผู้ีใดอยูแ่ถวนัน้จงึเอาหูแนบกบัประตตูัง้ใจฟังเสยีงสนทนา

ภายใน แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อไม่ได้ยินอะไรสักอย่าง สงสัยไม่ท่านพี่ 

ก็ท่านพ่อคงร่ายเวทเอาไว้ป้องกันผู้ใด (ข้าเอง) มาดักฟัง

แล้วแบบนี้ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าด้านในเกิดอะไรขึ้น

ข้าโบกหางไปมาด้วยความกระสบักระส่าย เดินวนไปเวยีนมา

อยู่หน้าห้องของท่านพ่อ เวลาผ่านไปราวหนึ่งก้านธูป7 ประตูห้องก็

เปิดออก ท่านพ่อกับท่านพี่เดินออกมาจากด้านใน ท่านพี่มีสีหน้า

เหมือนถูกบังคับให้ดื่มยาพิษ ในขณะที่ท่านพ่อยังคงใบหน้าสงบนิ่ง

“เสวี่ยไป๋ เจ้ามายืนท�าอะไรตรงนี้”

“ข ้า...ข ้าแค่อยากกินอาหารเย็นกับพวกท่าน” ข้าเอ่ย

ตะกุกตะกัก แม้ปีศาจจิ้งจอกห้าหางขึ้นไปจะไม่จ�าเป็นต้องดื่มกิน

อาหารแล้ว แต่ถ้าอยากก็กินได้เช่นกัน บางทีท่านพ่อคงไม่ล่วงรู้

เจตนาของข้าว่าตั้งใจมาแอบฟังหรอก...

“เช่นนั้นก็ไปกัน” ท่านพ่อเอ่ยอย่างใจดี ข้าจึงรีบเดินไปกอด

แขน มือใหญ่ของท่านพ่อลูบลงบนหัวข้าเบาๆ 

“อกีสามวนัข้าจะพาเจ้ากบัเลีย่งหวงไปพบประมขุสวรรค์ เจ้า

จะได้เจอคู่หมั้นของเจ้าด้วย”

“สามวันหรอื... เรว็ปานนัน้” เสยีงท่านพีค่ล้ายก�าลงักดัฟันพดู 

หางทั้งเจ็ดสะบัดแรงราวกับอารมณ์เสีย แต่เมื่อท่านพ่อชายตามอง

ท่านพี่แวบหนึ่ง เพียงเท่านั้นหางทั้งหมดก็ตกลู่

“เตรียมตัวให้ดี เข้าใจหรือไม่”

“ข้าเข้าใจแล้ว” ข้ายิ้มกว้าง รู้สึกตื่นเต้นปนกังวลขึ้นมาอย่าง

บอกไม่ถูก ข้าก�าลังจะได้เจอคู่หมั้นของข้าหลังจากที่เวลาผ่านไปถึง

7 เวลาประมาณ 15 - 30 นาที
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สองร้อยปีเชยีวนะ ไม่รูว่้าเขาจะรูส้กึเช่นไรกบัการแต่งงานครัง้นี ้หรอื

เขาจะจ�าข้าได้บ้างหรอืไม่ แต่ถงึจ�าไม่ได้ข้ากไ็ม่โกรธหรอก เพราะข้า

ก็จ�าเขาไม่ได้เช่นเดียวกัน

ว่าแต่ครั้งนี้ข้าจะได้กินหมั่นโถวอีกหรือไม่ ข้าคิดถึงรสชาติ

หมั่นโถวบนสวรรค์จริงๆ 



~ จิ้งจอกหิมะกับการเป็นภรรยาฝึกหัด ~

แบบฝึกหัดบทที่ 3
ว่าที่สามีของข้าช่างรูปงามเสียจริง

ข้ากบัท่านพีเ่ลีย่งหวงมสีิง่ทีแ่ตกต่างกนัอยูห่ลายประการ

พูดตามตรง หากไม่นับว่าพวกเราเป็นบุตรของท่านพ่อกับ

ท่านแม่เหมอืนกนัแล้ว ข้ากบัท่านพีก่แ็ทบไม่มสีิง่ใดคล้ายคลงึกนัเลย 

ท่านพ่ีเป็นปีศาจจิง้จอกธาตไุฟ ส่วนข้าเป็นธาตนุ�า้ ท่านพ่ีมขีนสแีดง 

ข้ามีขนสีขาว ท่านพี่มีตบะแก่กล้า งอกหางที่เจ็ดได้ตั้งแต่อายุเพียง

ห้าร้อยปี ส่วนข้าอายุปาไปสามร้อยปีแล้วแต่กลับมีเพียงสองหาง

เท่านั้น

ท่านพี่ฉลาดหลักแหลม เชี่ยวชาญทั้งการต่อสู้และเก่งกาจใน

การศึกษาเล่าเรียนจากต�ารา ในขณะที่ข้านั้น...

“พอกันที ข้าไม่อ่านแล้ว!”

ราวยามซื่อ8 ของวันที่ท้องฟ้ากระจ่างใสน่าออกไปวิ่งเล่น

เกลือกกลิ้งอยู่บนผืนหิมะวันหนึ่ง ข้านั่งหมดอาลัยตายอยากอยู่ใน

8 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. – 10.59 น.
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ห้องนอนของตนซึ่งถูกแปรสภาพเป็นห้องเก็บต�ารา ถูกจองจ�าด้วย

การนัง่อ่านต�าราน่าเบ่ือพวกนัน้ต้ังแต่เช้าจดเยน็มาหลายวนั ข้าพลกิ

ต�าราเล่มหนาว่าด้วยปรชัญาการครองเรอืนแบบผ่านๆ ก่อนปิดมนั

ลง (ใช่ เล่มเดียวกับที่ข้าใช้หนุนหัวเวลาแอบงีบหลับนั่นละ ผ่านมา

สามวันแล้วข้าก็ยังอ่านไม่จบเลย) แล้วฟุบหน้าลงกับโต๊ะ ใบหู 

แหลมๆ ลู่ตกลงด้วยความสลดใจ

แต่ไหนแต่ไรข้าก็เป็นจิ้งจอกหัวช้า ข้าเรียนไม่เก่งเอาเสียเลย 

ผิดกับท่านพี่ที่ฉลาดและหัวไวยิ่งนัก จนข้าสงสัยว่าตอนข้าเด็กๆ 

ท่านพ่อกบัท่านแม่เผลอท�าข้าตกพืน้ หรอืหวัข้าไปกระแทกอะไรมา

หรือไม่ เหตุใดจึงมีมันสมองผิดแผกไปจากครอบครัวเช่นน้ี ขนาด

อาจารย์ปีศาจนกจิว่เฟ่ิง9 ผูอ้าวโุสของแดนปีศาจทีค่อยสัง่สอนปีศาจ

น้อยมาหลายต่อหลายรุ่นยังถอดใจกับการสั่งสอนข้า เพราะสอน

อย่างไรข้าก็จ�าไม่ได้ ไม่เข้าหัวเสียที ข้าเองก็ทดท้อใจกับมันสมอง

อ่อนด้อยของตน ช่วงหลังๆ มาจึงไม่ค่อยใส่ใจกับการเล่าเรียนด้วย

เช่นเดียวกัน

ข้าไม่ชอบนัง่อยูใ่นห้องสีเ่หลีย่มฟังการบรรยายชวนง่วงเหล่า

นั้น ข้าชอบวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ข้าอยากชมดอกไม้ ข้าอยากออกไป

เล่นกับปีศาจน้อยตนอื่นด้านนอก

สุดท้ายหลังจากพยายามสั่งสอนข้าอยู่ราวยี่สิบปี ท่านพ่อ 

ท่านแม่ และท่านอาจารย์ต่างก็ยอมแพ้ และยอมรับว่าข้าไม่เหมาะ

กับการเล่าเรียน ข้าจึงได้ออกไปวิ่งเล่นทุกวันสมใจอยาก แต่ข้าก็ยัง

9 นกเก้าหัว เป็นปีศาจของจีนในสมัยโบราณ รูปร่างคล้ายนกฟีนิกซ์ มักถูกมอง
เป็นสัตว์ร้ายท่ีเป็นลางไม่ดี (ขอบคุณข้อมูลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/
Nine-headed_Bird)
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หมั่นบ�าเพ็ญเพียรเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ตนเองอยู่เสมอ ถึงแม้จะ... ไม่

ได้ผลสักเท่าไร

หัวก็ไม่ดี พลังก็น้อย ข้านี่มันเป็นปีศาจที่ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ 

กลับมาที่ปัจจุบัน ทั้งที่ข้าเกลียดการอ่านต�าราขนาดนั้น แต่

สุดท้ายก็เหมือนถูกเวรกรรมที่ข้าไม่ต้ังใจเรียนเมื่อครั้งอดีตตามทัน 

เพราะตอนนี้ข้าก็ต้องมานั่งอ่านต�าราเพื่อจะเตรียมตัวเป็นภรรยา

ของผู้อื่นอยู่ดี

แต่ข้าไม่อยากอ่านแล้วนี่นา ขอพักสายตาสักครู่แล้วกัน

ข้าผุดลุกขึ้นยืน ตั้งท่าจะเดินออกไปจากห้องนอน ทันใดนั้น

เจ้าลูกไฟสีขาวที่ล่องลอยอยู่ในห้องก็ถลันลอยมาดักหน้าข้า

“เสี่ยวอี้ ข้าเมื่อยขามากๆ เลย ขอข้าออกไปยืดเส้นยืดสาย

สักครู่นะ” ข้าเอ่ยกับลูกไฟของท่านแม่ (ที่ถูกส่งมาเป็นผู้คุมความ

ประพฤติของข้าได้หลายวันแล้ว) และท�าท่าจะเดินเลี่ยงไปทางอื่น 

แต่เสี่ยวอี้ก็ยังคงลอยมาดักหน้าข้าไว้ ไม่ยอมให้ข้าออกไปจากห้อง

โดยง่าย

“เสีย่วอี ้เจ้าไม่เห็นหรอืว่าข้านัง่อ่านต�ารามาตัง้... เอ่อ... ครึง่

ก้านธูปแล้วนะ” ข้าโอดครวญใส่เจ้าสิ่งไร้ชีวิตตรงหน้า ส�าหรับผู้ท่ี 

ไม่ฝักใฝ่ในการศกึษาอย่างข้าเวลาครึง่ก้านธปูก็ยาวนานเหมอืนสาม

ชั่วยามเชียวนะ!

“ข้าขอออกไปข้างนอกประเดี๋ยวแล้วจะรีบกลับมา รับรองว่า

ถ้าเจ้าไม่ไปบอกท่านแม่ก็ไม่รู้หรอก นะเสี่ยวอี้ เห็นใจข้าเถอะ” ข้า

กะพริบตาถี่ ท�าตาใสวิ้งใส่เจ้าลูกไฟตรงหน้า เขาว่ากันว่าลูกไฟคือ

ส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเจ้าของร่าง ท่านแม่ถึงจะเข้มงวดแต่ก็มัก

จะใจอ่อนกับข้าเสมอเช่นกัน ฉะนั้นหากข้าอ้อนนิดหน่อยเสี่ยวอี้ก็

ต้องไม่ใจร้ายกับข้าแน่นอน
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“นะๆๆ”

“...”

“น้าาา”

สดุท้ายแล้วหลงัจากทีเ่จอข้ายนืกะพรบิตาปรบิๆ ใส่ได้ไม่นาน 

เสี่ยวอี้ก็ยอมหลบฉากไปด้านข้าง เปิดทางให้ข้าได้ออกไปด้านนอก

สมดังใจ

“ขอบคุณมากเสี่ยวอี้ ข้าจะรีบกลับมา!” ข้าย้ิมจนแก้มแตก 

ยินดีกับอิสรภาพที่ได้รับ แทบจะได้ยินเสียงถอนหายใจตามมาจาก

ด้านหลัง หมายถึงถ้าลูกไฟถอนหายใจได้ล่ะนะ

ข้าก็ไม่อยากท�าตัวเป็นเด็กหนีเที่ยว แต่ให้ข้าได้ออกไปด้าน

นอกสักหน่อยเถอะ สามวันมานี่ข้านั่งอ่านปรัชญาการครองเรือน

จนสติจะแตกแล้ว อะไรคือการที่ภรรยาต้องใช้ชีวิตเพื่อสามี 

ปรนนิบัติรับใช้สามีทั้งกลางวันกลางคืนอย่าได้ขาดตกบกพร่องกัน 

เวลากลางคืนคือเวลานอนหลับไม่ใช่หรือ จะนอนหลับแล้วยังต้อง

ปรนนิบัติอะไรอีก ข้าไม่เห็นเข้าใจเลยสักนิด

ข้าแอบย่องออกจากเรอืนด้วยฝีเท้าเบากรบิ พอคดิว่าพ้นรศัมี

ทีท่่านพ่อท่านแม่จะได้ยนิแล้วข้ากถ็อนหายใจดงัเฮือก เร่งฝีเท้าเดนิ

ไปข้างหน้า ยิ้มกว้างไปพลางเอ่ยทักทายเหล่าปีศาจน้อยใหญ่ที่พบ

เจอระหว่างทางเดินไปยังจุดหมายซึ่งก็คือทุ่งหญ้ากว้างท่ีเคยเขียว

ขจีในฤดูวสันต์ แต่บัดนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ

ไม่มีหญ้าก็ไม่เป็นไร ข้านอนกลิ้งหิมะเล่นก็ได้

เท้าเปลือยเปล่าของข้าเดินย�่าไปบนพื้นหิมะ สัมผัสนุ่มนิ่มที่

ใต้ฝ่าเท้าท�าให้ข้าที่หมกตัวอยู่กับกองต�ารามาหลายวันรู้สึกเหมือน

ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โชคดีนักที่ข้าไม่ใช่มนุษย์ ไม่เช่นนั้นคงโดน

หมิะกดัเท้าจนบวมแดงอย่างแน่นอน แต่ปีศาจอย่างพวกเราไม่ต้อง
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หวาดหว่ันต่อความร้อนหรือหนาวเย็น ข้าจึงกระโดดย�่าเท้าลงบน

กองหิมะได้อย่างสนุกสนาน

เมื่อมาถึงทุ่งหญ้าที่แปรสภาพเป็นลานหิมะข้าก็เปลี่ยนร่าง

กลับเป็นร่างจ้ิงจอก เกลอืกกลิง้ตัวไปบนผนืหมิะสขีาวโพลนอย่างมี

ความสขุ อ่า... นีส่สิิง่ทีข้่าชืน่ชอบ กลิง้ตวัไปมาบนพ้ืน ไม่ใช่การอ่าน

ต�ารา!

ละอองหิมะเบาบางโปรยลงมาจากฟากฟ้า ลอยลิ่วลงบนตัว

ข้า ข้าหัวเราะคิก กระโดดไปมาท่ามกลางปุยหิมะเหล่านั้นอย่าง

สนุกสนาน ขนสีขาวของข้าแทบจะกลืนไปกับกองหิมะแล้ว หาก

ปีศาจตนใดตาฝ้าฟางแล้วเดินมาแถวนี้ข้าคงโดนเหยียบเป็นแน่

ข้าวิ่งเล่นชมนกชมไม้ (ที่ใบไม้ร่วงโกร๋นเพราะต้านอากาศ

หนาวเย็นไม่ไหว) อยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเผ่นแผล็วไปยังเรือนหอของ

สหายทัง้สอง ข้าเปล่ียนร่างกลับเป็นมนษุย์ ชะเง้อคอมองเข้าไปด้าน

ใน เห็นหนิงอวี่ก�าลังนั่งอ่านต�ารา ส่วนซือซือนั่งแปรงขนหางอยู่

ข้างๆ สามี

“เสวี่ยไป๋หรือ” เป็นซือซือที่สังเกตเห็นข้าก่อน ข้าเดินเข้าไป

ด้านในเรือน หนงิอวีเ่งยหน้าขึน้จากต�าราแล้วพยกัหน้าทกัทาย ส่วน

ปีศาจสาวผู้เป็นภรรยาก็ส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้ ข้ากวาดตามองไป

รอบๆ เรือนของสหาย ดูเหมือนวันนี้ที่เรือนจะมีเพียงเจ้าของเรือน

ทัง้สอง ส่วนแขกอย่างจิน่เหงิไม่อยูแ่ล้ว คงจะอาการดีข้ึนแล้วกระมงั

“ลมอะไรหอบเจ้ามาถึงที่นี่” หนิงอวี่ทัก

“เจ้าลองเดาดูสิว่าวันนี้ข้ามาที่นี่ท�าไม” ข้าหยอกเย้าด้วย 

น�้าเสียงสดใส มือก็ยกถ้วยชาดอกไม้รสชาติละมุนที่ซือซือเพิ่งริน 

ให้ขึ้นจิบไปด้วย

“มาหาเพือ่นคยุ ถกูหรอืไม่ ข้าเดาว่าเจ้าคงเบือ่กบัการนัง่อ่าน
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ต�าราเลยออกมาวิ่งเล่น แล้วก็แวะมาเย่ียมพวกข้า” หนิงอวี่พูด

ราวกับมีตาทิพย์ ข้าเบิกตากว้าง ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสหายมีความ

สามารถพิเศษเช่นนี้

“เจ้าบรรลุวิชาอกีแล้วหรอื รูไ้ด้อย่างไรว่าข้าต้องน่ังอ่านต�ารา 

เจ้าหยั่งรู้ได้ใช่หรือไม่!”

“ไม่ต้องใช้พลังหยั่งรู้ใดข้าก็รู้ เรื่องแต่งงานของเจ้าเขาลือกัน

ให้ทัว่แดนปีศาจแล้ว ได้ยนิว่าเจ้าก�าลงัถกูจบัอบรมก่อนถูกส่งไปเผ่า

สวรรค์ นสิยัเจ้าไม่ชอบจบัเจ่าอยูก่บัการอ่านต�ารา ผมของเจ้าก็ยังมี

หิมะติดอยู่ เจ้ากลับร่างจริงแล้วไปนอนกลิ้งบนหิมะมาละสิ เดาได้

ไม่ยากหรอก” หนงิอวีพ่ดูเป็นฉากๆ ส่วนข้ากร็บียกมอืขึน้ลบูผมของ

ตน มีหิมะติดอยู่จริงด้วย

“เจ้าพูดถูกทุกอย่าง ข้าเบื่อก็เลยออกมาวิ่งเล่น แล้วก็มาหา

พวกเจ้า”

“ต�ารามันน่าเบื่อขนาดนั้นเชียว” ซือซือหัวเราะเบาๆ พลาง

เลื่อนจานขนมเซาปิ่ง10 ร้อนๆ มาให้ก่อนจะหยิบหวีขึ้นมาแปรงขน

หางตัวเองอีกครั้ง ข้าหยิบขนมขึ้นมากัดแล้วหลับตาพริ้ม

ฝีมือการท�าขนมของซือซือยังสุดยอดเหมือนเดิมเลย

“น่าเบื่อสิ ตอนพวกเจ้าจะแต่งงานกันข้าไม่เห็นพวกเจ้าต้อง

นั่งอ่านต�าราอะไรเลย แล้วท�าไมข้าต้องอ่านด้วย ไอ้อุ๊ดอิอัม (ไม่

ยุติธรรม)” ข้าพูดเสียงอู้อี้เพราะมีขนมอยู่เต็มปาก

“เพราะเจ้าจะแต่งงานกบัคนต่างเผ่า พวกเขามธีรรมเนยีมต่าง

จากปีศาจอย่างเรา เจ้าจงึต้องศกึษาเรือ่งของพวกเขาให้มาก” ซอืซอื

10 ขนมเปี๊ยะสดหรือขนมแป้งทอด ท�าจากถั่วเหลืองหรือเผือก ปั้นเป็นก้อนกลม 
กดให้แบนแล้วน�าไปทอด มีทั้งแบบไส้คาวและไส้หวาน
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เอ่ยประโยคเดยีวกบัทีท่่านแม่ของข้าเคยกล่าวไว้ ข้ากลนืขนมลงคอ 

ท�าหน้ามุ่ยอย่างขัดใจ

“เรือ่งนัน้ข้ากร็ู ้แต่อ่านมากๆ เข้าข้ากเ็บือ่น่ีนา พวกเจ้ารูห้รอื

ไม่ว่าธรรมเนยีมของเผ่าสวรรค์ยุง่ยากชะมดั ถ้าต้องท�าทกุข้อตามที่

ต�าราเขียนไว้ข้าต้องอกแตกตายแน่ๆ” ข้าโอดครวญแล้วงับขนมเข้า

ปากไปอีกค�าโต ถึงจะมีเรื่องน่าหนักใจแต่ขนมก็อร่อย ข้าต้องไม่ลืม

สนใจการกินขนม

“พูดถึงเรื่องนี้ อันที่จริงข้ากับหนิงอวี่เป็นห่วงเจ้าไม่น้อย” 

ซือซือวางหวีที่แปรงขนหางลง ใบหน้างดงามของสหายปีศาจสาว

ผินมองข้าด้วยสายตากังวล

“ห่วงข้า? เรื่องอะไรกัน”

“เจ้าก�าลังจะแต่งงานกับว่าที่ประมุขสวรรค์ไม่ใช่หรือ”

“ใช่”

“เจ้าเคยเจอเขามากี่ครั้งกัน”

“ครัง้เดยีว ตอนทีท่่านพ่อกบัท่านแม่พาข้าข้ึนสวรรค์ไปพูดคยุ

เรื่องการหมั้นหมาย แต่ข้าก็จ�าเขาไม่ค่อยได้หรอก”

“เจ้าก�าลังจะแต่งงานกับคนที่เพิ่งเคยเจอเพียงครั้งเดียว และ

เจ้าก็จ�าเขาไม่ได้ นั่นหมายความว่าพวกเจ้าไม่มีความรู้สึกอะไรต่อ

กัน พวกข้าจึงเป็นกังวล” ค�าพูดซือซือท�าให้ข้าขมวดคิ้วด้วยความ 

ไม่เข้าใจ

“แล้วมีสิ่งใดที่น่ากังวลเล่า ข้าไม่เข้าใจ”

“ก็เจ้าก�าลังจะแต่งงานกับคนที่เจ้าไม่ได้รัก และเขาก็อาจจะ

ไม่ได้รกัเจ้า พวกข้าเป็นห่วงว่าเจ้าจะมีความสขุหรอืไม่” หนิงอวีเ่ป็น

ฝ่ายตอบ แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้ข้ากระจ่างขึ้นสักเท่าไร

“รักหรือ ท�าไมเล่า จ�าเป็นต้องรักด้วยหรือ”
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“โถ เสวี่ยไป๋...” ซือซือร�าพึงร�าพัน ใบหน้างดงามยิ่งทวีความ

หนักใจ “เช่นนั้นเจ้าคิดว่าข้ากับหนิงอวี่แต่งงานกันเพราะเหตุใด”

“เพราะพวกเจ้าสองคนอยากอยู่ด้วยกันตลอดไป”

“ใช่ นั่นเป็นเพราะข้ารักเขา และหนิงอวี่ก็รักข้า เราถึงอยาก

อยู่ด้วยกันตลอดไป” ปีศาจสาวอธิบาย ดวงตากลมโตของซือซือที่

มองมายังข้านั้นฉายแววจริงจังกว่าทุกครา

“แล้วเจ้ารักคู่หมั้นของเจ้าหรือไม่”

“ไม่ ข้าไม่รู้จักเขา”

“นัน่คอืสิง่ทีพ่วกข้าเป็นห่วงอย่างไรล่ะ เจ้าจะใช้ท้ังชวีติอยู่กับ

คนที่เจ้าไม่ได้รักได้หรือ”

“...” ข้าเงียบไปอย่างอับจนถ้อยค�า ไม่เคยมีสักครั้งในรอบ

สองร้อยปีนับตั้งแต่หมั้นหมายมาที่ข้าจะคิดถึงเรื่องความรักอะไรนี่ 

ท่านพ่อท่านแม่ให้ข้าหมั้น ข้าก็รับรู้เพียงว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องท�า

เพื่อเผ่าปีศาจของพวกเรา แต่ข้ายังไม่เคยคิดถึงการใช้ชีวิตกับเขา

อย่างจริงจังเลยสักครั้ง

ข้าตั้งค�าถามกับตนเองว่าข้าจ�าเป็นต้องรักเขาด้วยหรือ หาก

ไม่รักจะเป็นอย่างไร แล้วถ้าเขาไม่รักข้า ข้าจะรู้สึกอย่างไร

ค�าตอบคอืข้าคงจะไม่รูสึ้กอะไรกระมงั... กข้็ายงัไม่รูจ้กัเขาเลย

“คงไม่เป็นไรหรอก เราอาจจะไม่ได้เริม่ต้นจากความรกั แต่ใน

อนาคตผูใ้ดจะรู ้ท่านแม่บอกว่าเขาเป็นคนด ีดงัน้ันหากได้รูจั้กกันข้า

กับเขาอาจจะเป็นสหายที่ดีต่อกันก็ได้ การมีสหายที่ดีอยู่ด้วยกันไป

ตลอดชีวติถือเปน็เรื่องที่ดนีะ” หลังจากที่นั่งกลั่นกรองความคิดของ

ตนแล้วข้าก็ตอบซือซือไปตามที่ใจคิด ถึงอย่างไรการแต่งงานนี้ก็คือ

เรื่องที่หลีกเล่ียงไม่ได้ ต่อให้เขากับข้าไม่ได้รักกันแบบหนิงอวี่กับ

ซือซือ แต่ข้าก็ยังหวังว่าเราจะเป็นสหายที่ดีต่อกัน
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ต่อให้ชัว่ชวิีตนีข้้าจะไม่มีโอกาสพบเจอคนท่ีข้ารกั แต่ถ้าข้าได้

มีสหายดีเพิ่มมาอีกคน เพียงเท่านั้นข้าก็มีความสุขแล้ว

“บางคราข้าก็อิจฉาการมองโลกในแง่ดีของเจ้า” หนิงอวี่ทอด

ถอนใจ แววตาของสหายที่มองมาท�าให้ข้ารู้สึกเหมือนตนเองเป็น

ปีศาจที่อายุน้อยกว่าพวกเขา แต่ข้าไม่ใช่เด็กนะ ข้าโตแล้ว อายุตั้ง

สามร้อยปี โตพอที่จะแต่งงานได้แล้วด้วย

“เช่นนั้นพวกข้าก็คงได้แต่อวยพรให้เจ้ามีความสุข ไม่ว่า

สุดท้ายแล้วเจ้ากบัคูห่มัน้จะมคีวามสมัพนัธ์อนัใดต่อกนั ข้าก็หวงัว่า

เขาจะรกัและเอน็ดเูจ้า เหมอืนกบัพวกเรา...” มอืเรยีวขาวของซอืซอื

ยื่นออกมาลูบแก้มข้าเบาๆ 

ข้ายิม้กว้าง ถไูถใบหน้าไปกบัฝ่ามอืนุม่นิม่ของสหายพลางเอ่ย 

“ข้าขอบใจพวกเจ้ามาก แต่...”

“...?”

“ข้าขอขนมเซาปิ่งอีกสองชิ้นได้หรือไม่”

“กินเก่งนัก สักวันเจ้าจะอ้วนเป็นปีศาจหมู” หนิงอวี่ส่ายหน้า

ให้ข้าอย่างอ่อนใจ ข้าแลบลิน้ใส่อกีฝ่าย ในขณะทีซ่อืซอืหวัเราะเบาๆ 

ก่อนจะเดินไปหยิบขนมมาให้ข้าอีกสองชิ้นตามค�าขอ

ข้าเป็นจิ้งจอก ต่อให้อ้วนข้าก็จะเป็นปีศาจจิ้งจอกอ้วน ไม่ใช่

ปีศาจหมู และข้ามั่นใจว่าข้าจะไม่อ้วน ข้าชอบวิ่งเล่น หากกินแล้ว

ออกก�าลังกาย ถึงกินเยอะอย่างไรก็ไม่มีวันอ้วน

หนิงอวี่ เจ้าน่ะไม่รู้เรื่องเอาเสียเลย!

หลังจากกินขนมและสนทนากันจนอิ่มหน�าข้าก็บอกลา 

หนิงอวี่กับซือซือแล้วเดินกลับเรือน พอก้าวออกมาด้านนอก ข้าก็

ถงึกบัสะดุง้เมือ่พบว่าท้องฟ้าเริม่เจอืสเีข้ม บ่งบอกว่ายามค�า่คนืก�าลงั
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จะมาถึง

ข้าออกมาเที่ยวเล่นนานกว่าที่คิด สงสัยจะมีเรื่องคุยเยอะไป

หน่อย แหะๆ 

เมื่อกลับถึงเรือนข้าก็ท�าหูหางลู่เดินเข้าไปด้านใน ท่านแม่รอ

ข้าอยูก่่อนแล้วดงัคาด แน่นอนว่าเรือ่งทีข้่าแอบอูก้ารอ่านต�าราออก

ไปข้างนอกนั้นไม่รอดพ้นสายตาท่านแม่ไปได้ แต่ท่านแม่ก็ไม่ได้

ต�าหนิอะไร นอกจากบอกให้ข้ารีบไปอาบน�้าผลัดเปลี่ยนชุดแล้วมา

กินอาหารมื้อเย็นเสีย ทั้งยังเตือนให้ข้ารีบเข้านอนแต่หัวค�่าเพราะ

วันพรุ่งข้าต้องตื่นแต่เช้าตรู่

ใช่แล้ว วนัรุง่ขึน้ข้าจะต้องขึน้สวรรค์ไปพร้อมกับท่านพ่อ ท่าน

แม่ และท่านพี่ ไปกินหม่ันโถว ไม่สิ... ไปแสดงความยินดีกับว่าที่

ประมุขสวรรค์ตนใหม่

ข้าก�าลังจะได้พบหน้าคู่หมั้นเป็นครั้งแรกในรอบสองร้อยปี

เชียวนะ

“เสวี่ยไป๋ พรุ่งนี้จะได้ไปสวรรค์แล้ว เจ้าตื่นเต้นหรือไม่” ท่าน

พ่อถามในระหว่างที่ข้าก�าลังคีบเต้าหู้ใส่ปาก ข้าพยักหน้าหงึกๆ 

อย่างกระตือรือร้น ข้าอยากชมทิวทัศน์บนสรวงสวรรค์จะแย่ อยาก

กินหมั่นโถว อยากเห็นหน้าคู่หมั้นด้วย

“ข้าคิดว่าพวกเราไปแสดงความยินดีกันแค่สามคนก็น่าจะ 

สมเกียรติแล้ว ไม่เห็นต้องให้เสวี่ยไป๋ไปล�าบาก” ท่านพี่เอ่ยขึ้น คิ้ว

เข้มได้รูปขมวดเข้าหากัน ข้าเห็นมือข้างที่ก�าตะเกียบไม้ของท่านพี่

สั่น ไม่กี่อึดใจถัดมาตะเกียบก็หักดังเป๊าะคามือ

“แต่พ่อไม่คิดว่าน้องเจ้าจะรู้สึกล�าบาก ใช่หรือไม่เสวี่ยไป๋”

“ไม่เลย ข้าอยากไป พวกท่านจะไปเที่ยวแล้วทิ้งข้าอยู่ที่เรือน

เพียงผู้เดียวไม่ได้นะ!” ข้ารีบท้วงก่อนที่ท่านพ่อจะคล้อยตาม ท่าน
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พ่อส่งยิ้มอ่อนโยนให้ข้า แล้วหันไปมองท่านพี่ที่ท�าหน้าเหมือนเพิ่ง

โดนถอนขนหางไปสักสิบกระจุก

“เจ้าได้ยินน้องพูดแล้วใช่หรือไม่ เลี่ยงหวง”

“ขอรับ” ท่านพี่กัดฟันพูด มือก็รับตะเกียบไม้คู่ใหม่จากท่าน

แม่แล้วคีบเต้าหู้ใส่ปากเคี้ยวด้วยสีหน้าถมึงทึง ข้าเห็นท่านแม่มอง

ท่านพี่แล้วส่ายหน้า ส่วนท่านพ่อก็เอาแต่อมยิ้ม

เหตุใดท่านพี่ถึงต้องหงุดหงิดด้วย ไม่อยากให้ข้าไปเที่ยวด้วย

หรือ...

“คืนนี้แม่อนุญาตให้เจ้าไม่ต้องอ่านต�ารา รีบเข้านอนเสีย 

เข้าใจหรือไม่”

“ข้าจะรีบนอนตั้งแต่ยามซวี11 เลยท่านแม่” ข้าตอบรับอย่าง

กระตือรือร้นแล้วรีบพุ้ยข้าวเข้าปาก ตั้งใจจะกินให้หมดเร็วๆ จะได้

รีบเข้านอน

ตื่นเต้นจัง ข้าอยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงไวๆ แล้วละ

เช้าวันรุ่งขึ้น ท่านแม่ใช้เสี่ยวอี้มาปลุกข้าตั้งแต่ยามเหม่า 

เจ้าลูกไฟไล้เลียใบหน้าข้าจนจั๊กจี้ไปหมด สุดท้ายข้าก็จ�าต้อง

สะลึมสะลือลืมตาตื่นขึ้นมา พอข้าลุกขึ้นมานั่งได้ส�าเร็จบานประตู

ห้องนอนกถ็กูเลือ่นเปิดออก แล้วกต้็องอ้าปากค้าง มองร่างของท่าน

แม่ที่ก�าลังเดินเข้ามาในห้องด้วยความประทับใจ

ปกตท่ิานแม่มักจะสวมเสือ้ผ้าเรยีบๆ แต่วนันีท่้านแม่สวมชดุ

ผ้าแพรไหมสีฟ้าปักดิ้นเงินระยิบระยับ บนหัวประดับด้วยปิ่นพลอย

สฟ้ีาสดเข้ากบัสีดวงตา รมิฝีปากทาชาดแดงเด่น งดงามสะกดสายตา

11 เวลาตั้งแต่ 19.00 น. – 20.59 น.
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เสียจนพธูใดในสี่ดินแดนก็ไม่อาจเทียบเทียม

ข้ามองท่านแม่ด้วยสายตาชื่นชม หากข้าคือจ้ิงจอกท่ีน่ารัก

ที่สุดในแดนปีศาจ ท่านแม่ก็คือจิ้งจอกโฉมงามที่สุด

“วันนี้ท่านแม่งดงามยิ่งนัก” ข้าเอ่ยชมทั้งที่ตายังลืมไม่ขึ้นดี

“จะไปต่างถิน่กต้็องอวดศกัดา อย่าให้ใครมาข่มเราได้โดยง่าย” 

ท่านแม่ยิม้อย่างพงึพอใจกบัค�าชมของข้า มอืเรยีวงามยืน่ออกมาฉดุ

แขนข้าให้ลุกขึ้นจากเตียง

“วันนี้แม่จะอาบน�้าแต่งตัวให้เจ้า”

“ขอบคณุท่านแม่” ข้างวัเงยีกอดเอวซกุหน้าลงกบัอกของท่าน

แม่อย่างเป็นสุข

ข้าถกูท่านแม่จบัแช่ตัวในถงัน�า้ทีมี่ดอกไม้และพวกเครือ่งหอม

ลอยเตม็ไปหมด เนือ้ตัวกถ็กูพอกด้วยสมุนไพรกลิน่หอมให้ผวิพรรณ

ผุดผ่อง พออาบน�้าเสร็จท่านแม่ก็จับข้าแต่งตัวด้วยชุดกรุยกราย 

สีขาวปักด้ินทองจนข้ารู้สึกคันยุบยิบไปทั่วร่าง ข้าบอกท่านแม่ว่า

เพียงสวมชุดธรรมดาข้าก็ดูดีอยู่แล้ว แต่ท่านแม่บอกว่าพระพุทธรูป

ยงัต้องมทีองหุ้ม คนกต้็องมีเส้ือห่อ ถงึดูดอียู่แล้วก็ต้องท�าให้งดงาม

ยิง่ข้ึนไปอกีเพือ่ไม่ให้พวกเทพบนสวรรค์มาดถูกูได้ พอข้าบอกว่าข้า

เป็นปีศาจจิ้งจอกไม่ใช่คน ท่านแม่ก็หยิบลูกผิงกั่ว12 ยัดใส่ปากข้าให้

ข้าหยดุพูด ข้าจงึนัง่เคีย้วผงิกัว่เงยีบๆ ปล่อยให้ท่านแม่แต่งตวัข้าได้

ตามอัธยาศัย

“เจ้างดงามมาก” ผ่านไปราวหนึ่งก้านธูปท่านแม่ก็ยอมผละ

จากตวัข้า ดวงตาหงส์งามมองข้าด้วยสีหน้าพึงพอใจกับงานศลิปะท่ี

บรรจงสรรค์สร้าง ข้ารบียนืพรวดด้วยความเมือ่ยขบจากการน่ังน่ิงๆ 

12 แอปเปิล
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มานาน

หนัก... เครื่องประดับบนหัวข้าช่างหนักเสียจริง

“เจ้าอย่าลุกพรวดพราด มันดูไม่งาม”

“ก็ข้าเมื่อยนี่นา” ข้าเอ่ยแย้งเสียงอ่อย พลางเดินไปส่องด ู

รูปลักษณ์ของตนที่หน้าคันฉ่องทองเหลือง

แวบแรกข้าจ�าตัวเองไม่ได้ ข้าไม่เคยแต่งหน้ามาก่อน แต่วนันี้

ท่านแม่จับข้าปัดแก้มอ่อนๆ รมิฝีปากแต่งแต้มชาดสแีดงระเรือ่ สสีนั

บนใบหน้าข้าท่ีไม่มากไม่น้อยจนเกนิไปนัน้ยิง่ขบัเน้นปานแดงทีก่ลาง

หน้าผากให้ดูสีสดและโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก

ข้าพยกัหน้าอย่างพงึพอใจกบัรปูลกัษณ์ท่ีปรากฏ เป็นอย่างท่ี

ท่านพี่เคยว่าไว้ ข้าน่ารักที่สุดในบรรดาจิ้งจอกทุกตัวจริงๆ ด้วย

“รีบไปกันเถิด ท่านพ่อกับท่านพี่ของเจ้าก�าลังรออยู่”

“ขอรับท่านแม่” ข้ายิ้มกว้าง ยื่นมือของตนไปจับมือเรียวขาว

แสนอบอุ่นของท่านแม่ ให้ท่านแม่จูงข้าไปยังห้องรับรอง พอท่านพี่

เห็นหน้าข้าก็ยิ้มแล้วชมว่าข้างดงามนัก แต่ชั่วอึดใจถัดมาท่านพี่ก็มี

สีหน้าเหมือนดื่มยาขมอีกครั้ง

“ท่านพ่อ ข้าคิดว่าเราควรให้เสวี่ยไป๋อยู่ที่เรือน---”

“พ่อคดิว่าเจ้าควรเลิกพดูจาไร้สาระ และพวกเราควรจะไปกัน

ได้แล้ว” ท่านพ่อตดับทค�าพดูของท่านพีอ่ย่างรวดเรว็ ข้ากระดกิหาง

ทั้งสองอย่างยินดี

จะทิ้งให้ข้าอยู่เรือนตามล�าพังหรือ ข้าไม่ยอมหรอก!

การเดินทางขึ้นไปยังดินแดนบนฟากฟ้านั้นไม่ยากเย็น 

ท่านพ่อใช้เวทหายตัวพาพวกเราขึ้นมาอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆในชั่ว

อึดใจ ข้าหันซ้ายหันขวา ดวงตาเป็นประกายระหว่างที่เดินเข้าไปยัง
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ดินแดนอันงดงามของเผ่าสวรรค์

เจ้าก้อนเมฆสขีาวทีข้่าเคยได้แต่มองมนัจากผนืดนิก�าลงัลอย

ล่องอยู่รอบๆ ตัวข้าแล้ว

“ตอนนี้ท่านประมุขกับรัชทายาทก�าลังอยู่ในระหว่างการ

ประชุมกับเหล่าเทพขุนนางในช่วงเช้า ขอพวกท่านโปรดรอสักครู่”

“ไม่มปัีญหา อนัทีจ่รงิเป็นพวกข้าเองทีม่าก่อนเวลานดัหมาย” 

ท่านพ่อเอ่ยกบัเทพบรุษุทีม่าท�าการต้อนรบัขบัสูพ้วกเรา ข้าพจิารณา

รูปลักษณ์ของเทพตรงหน้า เขาดูเหมือนมนุษย์ทุกประการ ต่างจาก

พวกเราที่ชอบให้มีหูหางจิ้งจอกแม้จะอยู่ในร่างมนุษย์

“เชิญพวกท่านกินของว่างสักเล็กน้อยก่อนเถิดขอรับ และ

สามารถเยี่ยมชมรอบๆ ต�าหนักได้ตามอัธยาศัย ข้าจะรีบไปเรียน

ท่านประมุขว่าพวกท่านเดินทางมาถึงแล้ว” เขาพูดขึ้นพร้อมกับส่ง

สัญญาณมือให้เทพรับใช้ตนอื่นยกของว่างเข้ามาด้านใน หูของข้า

กระดกิไหว ดวงตาเป็นประกายอย่างถกูอกถูกใจเมือ่เหน็ก้อนหมัน่-

โถวขาวอวบกับขนมอีกมากมายหลายชนิด

ข้าคว้าหมั่นโถวขึ้นมางับเข้าเต็มปาก รสชาติของมันยังนุ่ม

ละมุนเฉกเช่นเมื่อครั้งก่อนที่ข้าจ�าได้ นี่คือส่ิงดีๆ ส่ิงหน่ึงในการ

แต่งงานเข้าเผ่าสวรรค์ เพราะว่าข้าจะได้กินของอร่อยทุกวันเลย

“เสวีย่ไป๋น้อย เจ้าอยากกนิอกีหรอืไม่” ท่านพ่ีเอ่ยพลางเลือ่น

จานขนมของตนมาให้เมื่อเห็นว่าข้าจัดการขนมจนเกล้ียงภายใน

เวลาไม่นาน

“ท่านพี่กินเถิด ข้าอิ่มแล้ว” ข้าส่ายหน้าน้อยๆ ยกมือขึ้นลูบ

พุงที่เริ่มป่องออกมานิดๆ ของตัวเองเป็นการยืนยันค�าพูดไปด้วย 

ถึงข้าจะชอบกินขนมมากแต่ข้าก็ไม่ใช่ปีศาจตะกละ เมื่ออิ่มข้าก็จะ

ไม่ฝืนกินเข้าไปอีก
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หลังจากอิ่มหน�าข้าก็ถือโอกาสกวาดตาส�ารวจไปรอบๆ 

ต�าหนกัรับรองแขกแห่งนี ้มนักว้างใหญ่ โออ่า และดหูรหูรากว่าเรอืน

ของข้าในแดนปีศาจนับร้อยเท่า 

อันท่ีจริงตัง้แต่ย่างก้าวเข้ามาในแดนสวรรค์ข้ากส็มัผสัถงึความ

แตกต่างได้อย่างชัดเจน เหล่าเราชาวปีศาจใช้ชีวิตเรียบง่าย แต่งตัว

ด้วยเส้ือผ้าเรียบๆ ไม่ค่อยสวมเครื่องประดับ ตัวบ้านเรือนก็ไม่ได้

อลังการมากมายนัก แต่แดนสวรรค์นั้นต่างออกไป 

ตลอดทางข้าพบแต่เรือน ไม่สิ ต�าหนักสวยๆ รูปทรงวิจิตร

ตระการตา เพชรพลอยมค่ีาฝังอยูท่ีต่วัต�าหนกัและรปูป้ันต่างๆ สอง

ข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้พากันชูช่อไสว เหล่าเทพท้ังบุรุษ

สตรีหน้าตางดงามต่างประโคมชุดหรูหราและเครื่องประทินโฉม 

ก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าท่านแม่จับข้าแต่งตัวมากมายแล้วนะ พอขึ้นมา

บนสวรรค์ข้าจึงพบว่าชุดที่สวมอยู่ดูธรรมดาไปเลย

ที่นี่สวยงาม แต่ก็ช่างแตกต่างจากบ้านเกิดของข้าจริงๆ 

หลังจากนั่งรออยู่พักใหญ่จนเหน็บกินขาแล้วยังไม่มีวี่แววว่า

ประมุขสวรรค์จะเดินทางมาถึง ข้าก็เริ่มสะบัดหางไปมาด้วยความ

เบื่อหน่ายพลางมองไปรอบๆ ก่อนจะสังเกตเห็นผ่านหน้าต่างว่า

ด้านนอกต�าหนักรับรองมีอุทยานอยู่ด้วย

“ท่านพ่อ ข้าขอออกไปเดนิเล่นในอทุยานสักครูไ่ด้หรอืไม่” ข้า

เอ่ยถาม เมือ่ครูเ่ทพตนนัน้กล่าวว่าสามารถไปเย่ียมชมรอบต�าหนกั

ได้นี่

“เสวี่ยไป๋” ท่านแม่ส่งเสียงปรามข้าทันที หูที่เคยตั้งด้วยความ

คาดหวังจึงลู่ลงทันตาเห็น

“ไม่เป็นไรหรอกเยว่ฉี ปล่อยลูกไปเถอะ” ข้าตาโต หูแหลมชี้

ตั้งอีกครั้งเมื่อได้ยินค�าอนุญาตจากปากท่านพ่อ
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“แต่ท่านพี่เจ้าคะ ข้าคิดว่า---”

“ไม่เป็นไรหรอก นั่งนานๆ แล้วก็น่าเบื่อ ปล่อยลูกไปยืดเส้น

ยืดสายเถอะ เสวี่ยไป๋ ลูกจะอยู่แต่ในอุทยานใช่หรือไม่” ท่านพ่อ 

หันมาถามข้า ข้ารีบพยักหน้าอย่างกระตือรือร้น

“ข้าจะไปเดินเล่นเป็นเพื่อนน้องเองขอรับ” ท่านพ่ีพูดพลาง

ท�าท่าจะลุกขึ้นยืน

“ไม่เป็นไรๆ ข้าขอออกไปแค่ครู่เดียว ท่านพี่อยู่ที่นี่เถิด” ข้า

รบีเอ่ยทนัท ีหากท่านพีอ่อกไปด้วยข้ากห็มดสนุกน่ะส ิท่านพ่ีของข้า

อะไรก็ดี เสียอย่างเดียวตรงไม่ค่อยมีอารมณ์สุนทรีย์ชมนกชมไม้

เท่าไร สิ่งที่ท่านพี่สังเกตคือใบไม้ใบไหนเหลืองกรอบเกินไปควรเด็ด

ทิ้ง หรือต้นไม้ต้นไหนล�าต้นใหญ่แข็งแรง เหมาะจะเป็นเป้าซ้อมยิง

ธนู

เวลาผู้อื่นเดินชมสวนเขาคิดเหมือนท่านพ่ีของข้ากันหรือไม่

นะ...

“แต่ข้าว่า...”

“ข้าไปคนเดียวได้ ประเดี๋ยวข้ารีบกลับมา” ข้าเอ่ยย�้าแล้วรีบ

เผ่นออกจากต�าหนกัรบัรองแขกไปก่อนทีท่่านพ่ีจะมโีอกาสได้โต้แย้ง 

พอออกมานอกต�าหนกัและเดนิมาถงึบรเิวณอทุยานแล้ว ดวงตาของ

ข้าก็เป็นประกายด้วยความถูกอกถูกใจ

ตอนนี้แดนข้างล่างคือฤดูเหมันต์ ที่พื้นดินถูกปกคลุมไปด้วย

หิมะ แต่บนสวรรค์ราวกับอยู่ในฤดูวสันต์ตลอดกาล ใบไม้ใบหญ้า

เขยีวชอุม่ บปุผานานาพรรณบานสะพรัง่ สายลมเย็นอ่อนๆ พัดโชย

ต้องกายจนผมของข้าพลิ้วมาปรกหน้า ข้ามองผืนหญ้าสีเขียวเบื้อง

หน้าอย่างแสนเสยีดาย ต้องระงบัความอยากกลบัร่างจรงิแล้วลงไป

เกลอืกกลิง้กบัผนืหญ้าไว้สดุความสามารถ ไม่เช่นน้ันแล้วท่านแม่จะ
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ต้องดุข้าแน่ๆ 

หากข้าข้ึนมาอยูบ่นสวรรค์ ทีเ่รอืนของข้าจะมหีญ้าไว้ให้นอน

กลิ้งเล่นหรือไม่นะ

ข้าออกเดินส�ารวจไปทั่วบริเวณ อุทยานแห่งนี้มีต้นไม้น้อย

ใหญ่ร่มร่ืนยิง่ มกีระทัง่ศาลากลางแจ้งขนาดใหญ่เหมาะแก่การจบิชา

ชมทิวทัศน์ ข้าสังเกตเห็นสะพานโค้งที่สร้างคร่อมทะเลสาบขนาด

ย่อมเอาไว้จึงเร่งฝีเท้าเดินไปส�ารวจ และเมื่อเดินมาถึงจุดหมาย ข้า

ก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่สุดปลายสะพาน

“ต้นอิงฮวา13นี่!” ข้าร้องอย่างมีความสุข ข้าชอบต้นอิงฮวา

มาก ที่แดนปศีาจของเราก็มอียู่หลายตน้ แตต่อนนีม้นัยงัไมผ่ลบิาน

เพราะอยูใ่นฤดูเหมันต์ พอมาเจอตน้องิฮวาทีน่ี่ออกดอกสีชมพเูต็ม

ต้นข้าจึงตื่นเต้นดีใจ

สองเท้าของข้ารบีก้าวข้ามสะพานตรงไปยงัต้นไม้ใหญ่ ท่าทาง

สะพานนีจ้ะเชือ่มต่อกบัอทุยานอกีแห่ง เพราะท่ัวบรเิวณเตม็ไปด้วย

ต้นองิฮวาราวกบัเป็นป่าย่อมๆ แผ่กิง่ก้านปกคลมุไปทัว่คล้ายท้องฟ้า

กลายเป็นสีชมพูตัดกับด้านล่างซึ่งเป็นหญ้าเขียวชอุ่ม

ข้าลงัเลอยูช่ัว่ครู ่ก่อนตัดสินใจเปล่ียนร่างเป็นจิง้จอก กระโจน

ขึ้นไปบนต้นอิงฮวาอย่างรวดเร็ว

‘มองจากมุมสูงแล้วก็ยิ่งงดงามสุดๆ ไปเลย’ ข้าร�าพึงในใจ 

เหม่อมองทิวทัศน์ที่เหมือนไม่มีอยู่จริงตรงหน้า

เหมือนข้าอยู่บนสวรรค์ เอ... ข้าก็อยู่บนสวรรค์แล้วนี่นะ แต่

สิง่ทีข้่าเหน็ตรงหน้ามนัสวยงามมากจรงิๆ ผนืทะเลสาบทอประกาย

ระยบิระยบัราวกบัเป็นทะเลเพชรล�า้ค่า กลบีดอกองิฮวาบางเบาลอย

13 ซากุระ
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เอื่อย ปลิดปลิวจากต้นตกลงละไล้ใบหน้า ต�าหนักรับรองที่อยู่อีก

ฟากกส็ะท้อนแสงอาทติย์กลายเป็นสทีองอร่าม งดงามเกินกว่าท่ีข้า

จะสามารถจินตนาการเองได้

ข้าขดตัวนอนอยู่บนกิ่งใหญ่ของต้นอิงฮวา ซึมซับทัศนียภาพ

ตรงหน้าอย่างเพลดิเพลนิ ตรงนีล้มเยน็ด ีทวิทัศน์ก็งามตา ขอข้าพัก

อยู่ที่นี่สักครู่ ประเดี๋ยวข้าจะกลับไป---

“นั่นตัวอะไร!” เสียงดุดันลอยมาแต่ไกลจนข้าสะดุ้งเฮือก

“จิ้งจอกนี่ ใครปล่อยสัตว์เข้ามาเพ่นพ่านได้”

“คงหลงเข้ามากระมัง รีบไล่มันออกไปเสียก่อนที่มันจะไปกัด

แทะอะไรเสียหาย” เสียงฝีเท้าเจ้าของเสียงที่น่าจะเป็นทหารยาม

ท�าให้ข้าลุกลี้ลุกลน ข้าอยากจะบอกพวกเขาว่าข้าไม่ใช่สัตว์ทั่วไปจึง

รีบเปล่ียนร่างกลบัเป็นมนษุย์ แต่ข้าลมืคดิไปว่าตอนนีข้้าอยูบ่นต้นไม้ 

และร่างมนุษย์ก็ใหญ่เกินกว่าจะทรงตัวได้โดยง่าย

“เหวอ!” ข้าร้องเสยีงหลง โลกหมนุคว้างขณะร่วงลงจากต้นไม้

ใหญ่ ผืนดินใกล้เข้ามาทุกที และข้าก็ลนลานเกินกว่าจะแปลงร่าง

กลับเป็นจิ้งจอกได้ทัน

เจ็บตัวแน่ๆ ข้าต้องได้แผลแน่ๆ 

ข้าหลับตาปี๋ ยกหางขึ้นมาปิดหน้าด้วยความกลัว เตรียมตัว

เตรยีมใจรบัความเจบ็ปวดแต่กลบัไม่มสีิง่ใดเกิดขึน้ ยกเว้นแต่ว่ารูส้กึ

เหมือนมีอะไรอุ่นๆ โอบล้อมกาย ข้าจึงค่อยๆ ลืมตาขึ้นด้วยความ

สงสัย

สิ่งที่อยู่ตรงหน้าท�าให้ข้าตกตะลึงย่ิงกว่าเห็นทิวทัศน์เมื่อครู่

เสียอีก

ดวงตาสทีองลกึล�า้สงบนิง่ของบุรษุผูห้นึง่ก�าลงัสบตากบัข้า ทกุ

สัดส่วนบนใบหน้าของเขาล้วนงดงามประหนึ่งรูปสลัก ทั้งดวงตา



58

~ จิ้งจอกหิมะกับการเป็นภรรยาฝึกหัด ~

คมกริบดุจเหยี่ยว จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากหยักได้รูป สันกรามคม

ชดั เครือ่งหน้าของเขาคมคาย เตม็ไปด้วยกลิน่อายของทัง้นกัปราชญ์

ผู้ฉลาดเฉลียวและแม่ทัพผู้แข็งแกร่งที่สุดอย่างลงตัว รูปงามราวกับ

เป็นผู้ได้รับความรักยิ่งจากจักรวาล

ตลอดชีวิตสามร้อยปีของข้า ข้าเชื่อมั่นว่าพี่ชายของข้าคือ 

บรุุษท่ีรูปงามทีส่ดุเท่าทีข้่าเคยพานพบมา ข้าภาคภมูใิจย่ิงนกัเวลาที่

เอ่ยแนะน�าใครว่าท่านพีค่อืพีช่ายแท้ๆ ของข้า เพราะไม่มบีรุษุใดใน

สีด่นิแดนทีจ่ะรปูงามหล่อเหลาไปกว่าท่านพีอี่กแล้ว แต่ตอนน้ีความ

เชื่อของข้าก�าลังถูกสั่นคลอนอย่างหนัก

ท่านพี่ ข้าขอโทษ แต่ข้าคิดว่าข้าพบบุรุษท่ีรูปงามกว่าท่าน

แล้ว...

ข้าเหม่อลอย เอาแต่จ้องหน้าบุรุษที่ก�าลังอุ้มข้าอยู่ในอ้อม

แขนราวกบัคนโง่ เขารปูงามเสียจนข้าพดูอะไรไม่ออก และดเูหมอืน

เขาก็ไม่ได้ใส่ใจจะสนทนากับข้านัก เพราะเขาเพียงแค่วางข้าลง

เงียบๆ ไม่ได้ไต่ถามสิ่งใด

ว่าแต่เขาเป็นใครกนั เหตใุดจงึเข้ามาในรศัมใีกล้ตวัข้าได้โดยท่ี

ประสาทหูจิ้งจอกไม่ได้ยินอะไรเลย

“ท่านหยางเจี๋ย” เสียงที่ข้าจ�าได้ว่าคือทหารยามสองนายเมื่อ

ครู่เอ่ยข้ึนพร้อมกบัโค้งท�าความเคารพเจ้าของร่างสงูใหญ่ข้างกายข้า 

เขาผินหน้าไปมองทหารยาม เอ่ยด้วยเสียงทุ้มลึก “มีเหตุอัน

ใดเกิดขึ้น”

“เมื่อครู่ข้าเห็นจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้ เกรงว่ามันจะ

มาท�าความวุน่วายในต�าหนกัรบัรองจงึตัง้ใจจะมาไล่มนัขอรบั” ทหาร

ยามนายหนึ่งรายงาน 

ข้าเผลอเม้มปาก อยากเถียงกลับว่าข้าไม่ใช่จิ้งจอกไม่รู้ความ
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~ littlebbear96 ~

พวกนั้นนะ ข้าจะสร้างความวุ่นวายได้อย่างไร!

“คงเป็นเรือ่งเข้าใจผดิ จิง้จอกตวันัน้ไม่มพิีษภยัอนัใด พวกเจ้า

กลับไปท�าหน้าที่ต่อเถิด”

“...ขอรบั” ทหารยามทัง้สองดลูงัเลเลก็น้อย ทว่าก็รบัค�าส่ังแต่

โดยดี 

แปลว่าบุรุษผู้นี้ต้องเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควรเลยสิ เดี๋ยว

นะ เมื่อกี้พวกทหารยามเรียกชื่อเขาว่าอะไรนะ...

“แล้ว... ท่านผูน้ี.้..” ทหารยามนายหน่ึงช�าเลอืงมองมาทางข้า 

ข้าสะดุ้งเฮอืก หูหางลูล่งด้วยความวติก คดิวุน่วายว่าจะหาข้อแก้ตวั

อย่างไรดี

“เขาคือคู่หมั้นของข้า” เสียงทุ้มลึกของคนข้างกายเอ่ยขึ้น ดี

จริง มีคนแก้ตัวให้ข้าแล้ว

เดี๋ยวนะ...

“พวกเจ้าออกไปก่อน ข้ามีเรื่องจะสนทนากับคู่หมั้นตาม

ล�าพงั” ร่างสงูใหญ่ข้างกายข้ายงัคงออกค�าสัง่ต่อไป แต่ดวงตาสทีอง

คู่นั้นกลับเบนมาสบตาข้าและจ้องมองโดยไม่ละสายตา ท้ังสีหน้า

และน�า้เสยีงยงันิง่สนทิไม่บ่งบอกอารมณ์ ข้ากลนืน�า้ลายดงัเอือ๊ก รบี

เรียบเรียงข้อมูลในหัวอย่างรวดเร็ว

พวกทหารยามเรียกเขาว่าท่านหยางเจี๋ย และเขาบอกว่าเขา

คือคู่หมั้นของข้า เมื่อกี้เขาไม่ได้แก้ตัวให้ข้า แต่เขา... พูดความจริง 

หรือนี่

“ไม่ได้พบกันนาน” พอพวกทหารยามจากไปเสียงทุ้มลึกก็ 

เอ่ยขึ้นอีกครั้ง ข้ายืนอึกอัก ท�าตัวไม่ถูก พอเห็นข้ามีท่าทางเช่นนั้น

แล้วมุมปากของเขาก็ยกขึ้นน้อยๆ ดวงตาสีทองอ่อนแสงลงกว่า 

เมื่อครู่
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~ จิ้งจอกหิมะกับการเป็นภรรยาฝึกหัด ~

“ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้ง เสวี่ยไป๋น้อย”

“อะ...อื้อ” ข้าพึมพ�าตอบรับ อยู่ๆ ก็รู้สึกว่าอากาศรอบกาย

ร้อนขึ้นอย่างไร้สาเหตุ

ทั้งๆ ที่ท่านพ่อ ท่านแม่ และท่านพี่ ต่างก็เรียกข้าว่าเสวี่ยไป๋

น้อย แต่พอเป็นบุรุษผู้นี้เรียก เหตุใดข้าถึงใจเต้นแรงกันนะ...


