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หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งท่ีช่ืนชอบนิยายรัก คุณไม่ควรพลาดหนังสือ 

เรื่องนี้ เพราะ 'พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล' จะน�าคุณเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราว

ของกษัตริย์ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นทรราชกับหญิงสาวจากโลกปัจจุบันท่ีเดินทาง

ข้ามเวลามาพบและรักกัน โดยนิยายรักที่สุดแสนโรแมนติกและย้อนยุคเรื่องนี้

เคยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามที่เกาหลี รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับ

ผู้อ่านไว้อย่างดีเย่ียม ทางส�านักพิมพ์จึงเลือกน�ามาตีพิมพ์เป็นภาษาไทย  

ให้ท่านผู้อ่านได้หายคิดถึงนิยายรักแปลเกาหลีกัน ซ่ึงมีท้ังสิ้น 3 เล่มจบ 

พร้อม 1 เล่มพิเศษค่ะ

โดยหนงัสอืเล่มนีจ้ะพาทุกท่านเดินทางจากยุคปัจจุบันไปอยู่ในยุคโชซอน 

ด้วยการน�าทางของ 'คมิคยองมิน' หญิงสาวผูอ้ยู่ในตระกลูนกัเดนิทางท่องเวลา 

ในวันท่ีพ่อของเธอข้ามมิติเวลาและหายไปนั้นเธอได้พบกับ 'เขา' ชายหนุ่ม 

จากยุคโชซอนท่ีมาปรากฏตัวในห้องหนังสือของพ่อเธอ ด้วยต้องการตามหา

พ่อ เธอจงึต้องข้ามมิติเวลาไปกบัเขา และนัน่กเ็ป็นจุดเริม่ต้นของความสมัพันธ์

ท่ีเรียงร้อยกันจนเกิดเป็นความรักท่ีลึกซ้ึง ส่วนความสัมพันธ์ของท้ังสอง 

จะเป็นอย่างไร เขาจะจดจ�าช่วงเวลาท่ีได้พบเธอในโลกยุคปัจจบัุนได้หรอืไม่ และ

เธอจะได้เจอกับพ่ออีกครั้งหรือเปล่า เชิญทุกท่านพลิกหน้าต่อไป พานพบกบั

ความรกัท่ีน่าประทับใจ รวมถงึการต่อสูก้บัเวลาและประวัตศิาสตร์นีไ้ปพร้อมกนั

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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EUODIA 7

วันหนึ่ง

"เจ้าหลงทางรึ..."

วันนั้นของวัยเด็กคือวันท่ีฉันได้รู้จักช่วงเวลาห้าปีอันโหดร้ายท่ีสุด 

ในชีวิต 

[นี่! ตื่นได้แล้ว ถ้าไม่รีบตื่นพ่อจะไม่อยู่เฉยแล้วนะ!]

ฉันสะดุง้ลมืตาตืน่เพราะเสยีงปลกุอนัน่าหนวกหูท่ีดงัจากมือถอื ขณะนี ้

เป็นเวลาเก้าโมงเช้า แต่ฉันต้องไปโรงเรยีนกวดวชิาตอนบ่ายโมง ฉันรูส้กึผดิ 

ท่ีตัวเองรีบตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เร็วเกินไป แต่ตอนนี้ก็ตาสว่างเกินกว่า 

จะนอนต่อแล้ว 

พอเดนิออกมาจากห้องนอนกพ็บกบับรรยากาศอนัเงยีบสงดัของบ้าน 

หากเป็นบ้านอื่น ลูกก็คงจะเอ่ยถามว่า 'แม่ไปไหนเหรอคะ' หรือไม่ก็ 'พ่อ 

ไปท�างานแล้วเหรอคะ' ทว่าบ้านหลังนี้กลับต่างออกไป

ถ้าจะให้พดูถงึพ่อล่ะก ็พ่อน่าจะเป็นนกัประวัตศิาสตร์มากกว่าท่ีจะเป็น

นักเขียนเสียอีก เพราะพ่อเอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านทั้งวันเพื่อศึกษาหนังสือ

ประวัติศาสตร์เหล่านั้น ส่วนแม่น่ะเหรอ ตอนนี้ฉันไม่มีแม่หรอก เพราะแม่
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8 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 1

เสียชีวิตตั้งแต่ในวันที่ฉันลืมตาดูโลกแล้ว

พ่อหาเลี้ยงครอบครัวโดยการเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  

ซ่ึงแน่นอนว่าค่าต้นฉบับเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในบ้าน

ท้ังหมด ดังนั้นบางครั้งบางคราวพ่อจึงต้องรับงานเป็นอาจารย์พิเศษ 

ตามมหาวิทยาลัย ฉันซ่ึงเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวจึงไม่ได้เติบโตมาอย่าง

ยากล�าบากมากนักภายใต้การดูแลเช่นนี้ของพ่อ และถึงแม้ว่าตอนท่ีฉัน 

ยังเด็กฉันจะเคยเผชิญกับเรื่องสะเทือนใจมากก็ตาม แต่ตอนนี้เวลาผ่านมา 

ระยะหนึ่งแล้ว ฉันคิดว่าเรื่องสะเทือนใจในตอนนั้นได้จางหายไปแล้ว

หลงัจากท่ีร่างกายเคลือ่นไหวได้สกัพกั ความหิวกเ็ริม่มาเยือน ในห้องครวั 

มีอาหารเช้าที่พ่อท�าเตรียมไว้ให้ มันไม่ใช่อาหารพิเศษอะไรมากมายหรอก 

ก็แค่เครื่องเคียงไม่กี่อย่าง ซุป ไข่ทอด แล้วก็ข้าวเปล่า มันเป็นอาหารเช้า

อันแสนธรรมดาที่มีกระดาษโน้ตแผ่นเล็กวางอยู่ข้างๆ

'พ่อจะกลับบ้านไม่เกินสามทุ่ม รักนะจ๊ะ ลูกสาวของพ่อ'

แม้จะเป็นข้อความท่ีอ่านแล้วรู้สึกเลี่ยนชอบกล แต่ตอนนี้ฉันก็เริ่ม 

คุ้นเคยกับการแสดงความรักแบบนี้ของพ่อที่เริ่มท�ามาเมื่อไม่กี่ปีก่อน

เช้านี้ช่างเป็นเช้าท่ีโดดเดี่ยวเสียจริงๆ แทบไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลย

นอกจากเสียงรถยนต์ท่ีอยู่ภายนอกอพาร์ตเมนต์ ฉันนั่งลงแล้วหยิบช้อน 

ข้ึนมา ซุปท่ีอยู่ตรงหน้าเย็นชดืหมดแล้ว แต่การอุ่นซุปให้ร้อนก่อนกนิกเ็ป็น

เรื่องท่ีน่าเบ่ือหน่ายมากส�าหรับคนเพิ่งตื่นนอน และขณะท่ีฉันก�าลัง 

ตักข้าวค�าโตขึ้นมานั้น

โครม!

เสยีงบางอย่างกด็งัมาจากห้องหนงัสอืของพ่อ ถ้าเป็นบ้านอ่ืน คนในบ้าน 

คงคิดว่า 'ขโมยเหรอ รีบแจ้งต�ารวจดีกว่า' แต่ส�าหรับบ้านของฉันนั้น 
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EUODIA 9

แตกต่างออกไป ฉันส่ายหัว ยัดข้าวใส่ปากหนึ่งค�า แล้วลุกเดินไปยัง 

ห้องหนังสือของพ่ออย่างเหนื่อยหน่าย

โครม! โครม!

เสียงโครมครามดังข้ึนอีกครั้ง ห้องหนังสือของพ่อมีขนาดเล็กแค่ 

สองพยอง* แต่ฉันเรียกห้องนั้นว่า 'โกดัง' เพราะมีหนังสือมากมายเต็ม 

ไปหมด มันแคบถึงขนาดท่ีเข้าไปได้แค่คนเดียวแล้วก็ขยับตัวเดินไปต่อ 

ไม่ได้อีก และยังเป็นสถานท่ีท่ีอันตรายมาก เนื่องจากไม่รู้ว่ากองหนังสือ

เหล่านั้นจะพังลงมาเมื่อไหร่ เสียง 'โครม' ที่ได้ยินจึงเป็นเสียงกองหนังสือ

พงัลงมาอย่างไม่ต้องสงสยั ฉันถอนหายใจอีกครัง้แล้วเอ้ือมมอืไปเปิดประตู

"ไหนพ่อบอกว่าจะกลับมาตอนมืดไงคะ"

แต่ทว่าภาพท่ีปรากฏอยู่เบ้ืองหน้ากลับท�าให้ฉันถึงกับอ้าปากค้าง 

ภายในห้องอันแสนคับแคบท่ีรายล้อมไปด้วยหนังสือนั้นมีคนยืนอยู่ และ 

คนคนนั้นไม่ใช่พ่อ แต่เป็นชายชาวโชซอน** อายุประมาณสิบปลายๆ  

ใส่เสื้อคลุมยาวสีกรมท่า สวมหมวกทรงสูงสีด�า และถือดาบท่ีมีฝักดาบ 

ห้อยอยูท่ี่เอว ทุกครัง้ท่ีชายผูน้ัน้ขยบัตวั ฝักดาบท่ีเอวกจ็ะกวาดกองหนงัสอื

ล้มครืนลงมา พอเอี้ยวตัวไปทางนั้นทีทางโน้นทีก็ยิ่งท�าให้หนังสือล้มลงมา

เรื่อยๆ ฉันมองภาพนั้นด้วยสายตาเวทนาก่อนจะตะโกนเสียงดัง

"เดี๋ยว! หยุดก่อน!"

ฉันยกช้อนที่อยู่ในมือชี้ไปที่หน้าของเขา

"อย่าเพิ่งขยับตัว!"

เขาหยุดชะงัก

"ก่อนอ่ืนนายต้องใจเย็น! แล้วเอาฝักดาบท่ีเหน็บเอวนั่นออกก่อน  

เห็นมั้ยว่ามันแกว่งโดนหนังสือล้มหมดแล้ว ไม่ใช่สิ เอาดาบเก็บใส่ฝัก 

เสยีก่อน นัน่ดาบของจรงิใช่ม้ัย ตายแล้ว! ดาบของจรงินีน่า เกบ็เดีย๋วนีเ้ลย! 
* 1 พยอง = 3.3058 ตารางเมตร
** อาณาจักรที่ปกครองคาบสมุทรเกาหลีช่วงปี ค.ศ. 1392-1897
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10 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 1

มันอันตรายนะรู้มั้ย"

ในค�าพูดที่ยืดยาวของฉัน ดูเหมือนจะมีแค่เพียงค�าเดียวเท่านั้นที่เขา

เข้าใจ

"เก็บรึ"

"ใช่ ฉันบอกให้เก็บดาบ มันอันตราย!"

เสียงตะโกนปนกรีดร้องของฉันท�าให้เขามองไปยังดาบท่ีตัวเอง 

ก�าลังถืออยู่ก่อนจะเก็บดาบลงในฝักราวกับเพ่ิงคิดได้ว่าไม่ควรถือดาบ 

ต่อหน้าผู้หญิง หรอืไม่กเ็พิง่จะรูส้กึตวัว่าสิง่ท่ีคกุคามตวัเองอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่

ศตัรู แต่เป็นแค่หนงัสอืเท่านัน้ ฉันจงึถอนหายใจอย่างโล่งอก แต่ทันใดนัน้เอง 

ขณะท่ีเขาก�าลงัปลดฝักดาบออกจากเอว ฝักดาบก็ไปโดนเข้ากบักองหนงัสอื

ท่ีใหญ่ท่ีสุดจนกองหนังสือนั้นโยกเยกและท�าท่าจะพังครืนลงมา ฉันจึงรีบ

ขว้างช้อนทิ้งแล้ววิ่งไปประคองกองหนังสือนั้นเอาไว้

"เฮ้ย!"

กองหนังสือสูงกว่าตัวฉันมาก แต่คนก่อเรื่องกลับยืนมองด้วยสีหน้า

เรียบเฉย 

"นี่! ยืนบื้ออยู่ได้ มันจะล้มแล้ว!"

อายุของเขาดูใกล้เคยีงกบัฉัน ฉันจงึกล้าใช้ค�าท่ีไม่ค่อยสภุาพเท่าไหร่นกั

"ช่วยมาจับหน่อยสิ! มันจะล้มแล้วเห็นมั้ย"

มือของเขาเริ่มขยับตามค�าสั่งของฉัน จนในท่ีสุดกองหนังสือ

ประวัติศาสตร์กองโตก็ไม่ล้มลงมา ฉันจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกอีกครั้ง  

ส่วนเขายังคงหันไปมองรอบห้องที่ไม่คุ้นเคยด้วยสายตาที่งุนงง

"ที่นี่..."

"ฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องถามค�าถามนี้ จะถามว่าที่นี่คือที่ไหนใช่มั้ย"

คิว้ของเขาขมวดแน่นราวกบัไม่พอใจกบัค�าพูดอนัแสนห้วนและไร้ซ่ึง

ความสุภาพของฉัน ดูจากการแต่งตัวแล้ว อย่างน้อยก็คงเป็นขุนนาง 
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EUODIA 11

สมัยโชซอน ค�าพูดห้วนๆ ธรรมดาๆ ของผู้หญิงท่ีไม่สามารถระบุชนช้ัน

วรรณะได้คงแสลงหูส�าหรับเขาไม่น้อยสินะ 

"อืม ที่นี่น่ะ" พ่อเคยสอนวิธีรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ "สวรรค์หรือ

โลกบนท้องฟ้าไง! หมายถึงเมืองแห่งท้องฟ้าน่ะ รู้จักเมืองแห่งท้องฟ้ามั้ย"

"เมืองแห่งท้องฟ้ารึ..."

"ดูรอบๆ ตัวสิ เคยเห็นมั้ย เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกใช่มั้ยล่ะ ไม่รู้ใช่มั้ยว่า

อะไรเป็นอะไร นี่แหละคือหลักฐานที่แสดงว่าที่นี่คือเมืองแห่งท้องฟ้า"

"เมืองแห่งท้องฟ้ารึ ถ้าเช่นนั้นข้าก็สิ้นลมแล้วน่ะสิ"

"เอ่อ...จะพูดยังไงดี นายยังไม่ตาย เดี๋ยววันนี้ตอนค�่าๆ ฉันจะส่งนาย 

กลับไปยังที่ที่นายจากมา เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้เฉยๆ ก็แล้วกัน"

"ข้าท�ากระไรผิด เหตุใดท่านเทพจึงลงทัณฑ์ข้าเช่นนี้"

"เรื่องนั้นเอาไว้รอให้ท่านเทพกลับมาแล้วค่อยคุยกันเถอะนะ"

แน่นอนว่าท่านเทพก็คือพ่อของฉันเอง ถ้าพ่อรู้ว่าคนจากโชซอน 

เรียกท่านว่าท่านเทพ พ่อจะชอบหรือเปล่านะ

"ท่านเทพรึ ที่แห่งนี้คือเมืองแห่งท้องฟ้าของท่านเทพจริงๆ รึ"

เขาท�าหน้าเหมือนไม่เช่ือค�าพูดของฉัน ดงันัน้วิธรีบัมอืกบัเรือ่งนีจึ้งมี

เพยีงแค่วธิเีดยีว ฉันหันไปเปิดหน้าต่างท่ีมเีพียงแค่บานเดยีวในห้องหนงัสอื 

วิธีนี้เป็นวิธีสุดข้ัวท่ีพ่อเคยบอกให้ระวังและถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรท�า แต ่

ถึงกระนั้นมันก็เป็นวิธีที่ดีมากที่จะสื่อสารให้คนที่มาจากยุคโชซอนเข้าใจ

"ดูข้างนอกโน่นสิ"

เขามองไปนอกหน้าต่างตามค�าพูดของฉัน บ้านของฉันอยู่บน

อพาร์ตเมนต์ช้ันสามสิบ ทันทีท่ีเขามองเห็นผู้คนด้านล่างท่ีเคลื่อนไหว

ราวกับกองทัพมด สีหน้าของเขาก็พลันซีดเผือด

"เป็นไปไม่ได้..."

เขาจ้องมองเบ้ืองล่างอยู่พักใหญ่ราวกับไม่อยากจะเช่ือ จนในท่ีสุด 
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ก็ทรุดลงไปนั่งกองกับพื้น อาการช็อกขนาดนี้คงจะพอให้สงบนิ่งนั่งรอพ่อ

จนถึงหัวค�่าได้นะ

"เอาล่ะ ใจเย็นๆ นะ อยู่แต่ในห้องนี้ อย่าไปไหน แล้วนายจะได้กลับ

ไปยังที่เดิม คอแห้งมั้ย ที่นี่มีทั้งน�้าเปล่า น�้าผลไม้..."

เขาเอาแต่นัง่หน้าซีดเผอืดไม่ยอมพดูยอมจา ซ่ึงฉันเข้าใจอาการช็อก

แบบนี้เป็นอย่างดี เพราะฉันเคยสัมผัสกับอาการนี้เม่ือเก้าปีท่ีแล้วท่ีตัวเอง

ไปโผล่ในยุคโชซอน ฉันจงึสามารถเรยีกตวัเองได้ว่าเป็นผูม้ปีระสบการณ์ตรง  

และตอนนั้นฉันอายุเพียงแค่เก้าขวบ ซึ่งเด็กกว่าเขาในตอนนี้เยอะมาก

"เฮ้อ..."

ฉันคิดจะปล่อยเขาให้นั่งนิ่งอยู่เพียงล�าพัง แต่จังหวะท่ีก�าลังจะก้าว

ออกจากห้องหนังสือ เขาก็ยืนขึ้นแล้วเรียกฉัน

"แล้วแม่นางคือใคร"

ฉันรู้สึกล�าบากใจกับค�าถามนี้ ท่ีผ่านมาพ่อเคยพาคนจากยุคโชซอน

มายังโลกปัจจบัุนหลายต่อหลายคน แต่ทุกครัง้พ่อจะอยู่ด้วย ฉันจงึไม่จ�าเป็น

ต้องแนะน�าตวัว่าฉันคอืใคร เพราะพ่อได้อธบิายเรือ่งราวต่างๆ ไปเรยีบร้อย

แล้ว หน้าท่ีของฉันมีเพียงแค่เล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในโชซอนเมื่อ 

วัยเด็กเพื่อให้คนเหล่านั้นรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัย แต่ส�าหรับเขาคนนี้ 

ฉันไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องสมัยที่ฉันอยู่โชซอนให้ฟังสักเท่าไหร่ เพราะเขาดู

มีท่าทีถือตัวว่าเป็นผู้สูงศักดิ์ 

"ฉัน...เป็นแค่คนที่อาศัยอยู่ที่นี่"

"อาศัยอยู่ที่นี่รึ"

"รู ้แค่นี้ก็พอแล้ว" ฉันพูดพลางก้มหยิบช้อนข้ึนมาจากพ้ืนและ 

อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถาม "ว่าแต่นายอายุเท่าไหร่เหรอ"

"สิบแปดปี"

อายุเท่าฉันเลย ฉันพยักหน้าให้กบัความจรงิท่ีเพ่ิงรบัรู ้แล้วเดนิออกมา 
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จากห้องหนังสือเงียบๆ พอถึงห้องครัวก็ล้างช้อนแล้วนั่งกินข้าวต่อ

พ่อของฉันเป็นนักท่องเวลา แน่นอนว่าตระกูลของเราคือตระกูลของ

นักท่องเวลาท่ีถ่ายทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า ถ้าจะถามฉันถึงเรื่องประวัติ 

ของตระกลูตวัเองล่ะก ็ฉันไม่รูเ้ลยแม้แต่น้อย และคดิว่ามันคงจะไม่สนกุและ 

น่าสนใจเลยสักนิด

ฉันรูแ้ต่เพยีงว่าผูห้ญิงทุกคนในตระกลูของเราเดนิทางข้ามเวลาได้ แต่

จะแตกต่างจากผู ้ชายในตระกูลตรงท่ีไม่สามารถเดินทางย้อนกลับมา 

เวลาเดิมได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก 'ผู้ชาย' ในตระกูล พูดง่ายๆ ก็คือ

ผู ้หญิงในตระกูลไม่สามารถเดินทางข้ามเวลาตามอ�าเภอใจได้ และ 

ไม่สามารถก�าหนดวันเวลาเองได้ 

เพราะข้อจ�ากดัท่ีไม่เป็นธรรมนีฉั้นจงึต้องเผชิญกบัเรือ่งราวอนัโหดร้าย 

ในวยัเด็ก ตอนนัน้ฉันอายุเก้าขวบ วนันัน้เป็นวันหยุดท่ีพ่อง่วนอยู่กบัการท�า

สปาเกตตี้ของโปรดฉันอยู่ในครัว ส่วนฉันก�าลังอ่านพระราชประวัติพระเจ้า

เซจงมหาราช* อยู่ในห้องนอนของตัวเอง

ในสายตาของฉันที่เป็นเด็ก พระเจ้าเซจงมหาราชนั้นเท่มาก ฉันอ่าน

พระราชประวัติของพระองค์จนจบพร้อมมีความปรารถนาเล็กๆ ในใจว่า

อยากเจอพระองค์สักครั้ง ซ่ึงตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่าตระกูลของตัวเองเป็น

ตระกูลนักท่องเวลา พ่อบอกว่าถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ พ่อก็ไม่คิดท่ีจะบอก 

ความจริงนี้ให้ฉันฟังไปตลอดชีวิต 

ในตอนนั้นฉันเพียงแค่คิดเฉยๆ ว่าอยากเจอพระเจ้าเซจงมหาราช  

แต่ไม่น่าเช่ือว่าเพียงแค่คิดก็สามารถเปิดประตูแห่งกาลเวลาและย้อนกลับ

ไปสู่อดีตได้ วินาทีนั้นฉันรู้สึกถึงสายลมอุ่นๆ พัดมากระทบท่ีใบหูอย่าง 

แผ่วเบา

และนั่นคือการเดินทางข้ามเวลาครั้งแรกของฉัน
* พระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1397-1450) ทรงประดิษฐ์อักษรเกาหลีฮันกึล และทรงเป็น
หนึ่งในสองกษัตริย์เกาหลีที่ได้รับสมัญญาว่าเป็นมหาราช
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ฉันได้เดินทางไปยังยุคโชซอนใน ค.ศ. 1447 และได้พบกับพระเจ้า 

เซจงมหาราช พระองค์ทรงเป็นคนดีอย่างที่ฉันคิดเอาไว้ไม่มีผิด พระองค์

ทรงมีพระวรกายท้วมเล็กน้อยต่างจากภาพวาดในหนังสือ ท่าทางการทรง

พระด�าเนินก็ดูงกเงิ่น มองเผินๆ ไม่ค่อยสะดุดตา

'เจ้าหลงทางรึ...'

พระองค์คิดว่าฉันเป็นเด็กหลงทาง จึงให้ฉันอยู่ในความดูแลของ 

ซังกงุ* ส่วนพระองค์ หากฉันย้อนเวลาไปยังโชซอนแล้วไม่ได้เจอกบัพระองค์ 

ฉันอาจจะถูกขับไล่ออกจากวัง ขั้นเลวร้ายที่สุดคือถูกสอบสวนและขังคุก

พระเจ้าเซจงทรงอนญุาตให้ฉันพ�านกัอยู่ในวังได้ในฐานะนางในฝึกหัด 

ท้ังท่ีฉันไม่มหีลกัฐานใดๆ ท่ีระบุเกีย่วกบัตวัตนและชนช้ันวรรณะของตวัเอง

เลย ไม่เพียงแค่นั้น พระองค์ยังให้ฉันได้ร�่าเรียนหนังสือกับเหล่าองค์หญิง

อีกด้วย สิ่งนี้เป็นสิทธิพิเศษท่ีพระองค์ทรงอนุญาตให้ฉันเพียงแค่คนเดียว

เท่านั้น

จนในท่ีสุดฉันก็ได้กลายเป็น 'หญิงสาวแห่งโชซอน' ไม่ได้เป็น 

คนธรรมดาอีกต่อไป ฉันไม่สามารถมีเพื่อนได้ แม้จะเป็นคนที่อายุเท่ากัน

ก็ตาม แถมยังต้องใช้ภาษาในรั้วในวังซึ่งไม่ใช่ภาษาที่ฉันคุ้นเคย ฉันไม่รู้ว่า

ตัวเองจะได้กลับไปยังโลกอนาคตเมื่อไหร่ จะต้องอยู่ท่ีนี่ไปอีกนานแค่ไหน 

ดงันัน้ฉันต้องยอมรบัในโชคชะตานี ้มนัถอืเป็นประสบการณ์ท่ีโหดร้ายย่ิงนกั

ส�าหรับเด็กนักเรียนประถมท่ีใช้ชีวิตอย่างอิสระในศตวรรษท่ีย่ีสิบเอ็ด 

อย่างฉัน

ฉันใช้ชวีติท่ีโชซอนนานถงึห้าปีจนลมืชวิีตของโลกอนาคตท่ีเคยใช้มา

เก้าปีไปแล้ว ฉันกลายเป็นหญิงสาวโชซอนเตม็ตวั และในท่ีสดุพ่อกต็ามหาฉัน 

จนเจอ แม้จะไม่รู ้ว่าตามหาฉันเจอได้อย่างไร แต่พ่อก็สามารถพาฉัน 

กลับมายังโลกอนาคตได้

* ต�าแหน่งสูงสุดของนางรับใช้ในวัง
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แต่มันไม่จบเพียงเท่านัน้น่ะส ิเนือ่งจากฉันไม่สามารถปรบัตวัให้เข้ากบั 

ศตวรรษท่ีย่ีสิบเอ็ดท่ีฉันเกิดและเติบโตได้ ฉันใช้ภาษาเกาหลีแบบโบราณ 

และเขียนตวัอักษรจนีได้คล่องกว่าตวัอักษรเกาหล ีและท่ีโชซอนฉันถกูสอน

มาว่าการนิง่เฉย ไม่แสดงตนออกนอกหน้า มกีริยิานอบน้อมนัน้คอืมารยาท

อันดีของผู้หญิง ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยท่ีฉันจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิต

นักเรียนและเพ่ือนรุ ่นเดียวกันได้ สุดท้ายฉันก็ โดนเพื่อนแกล้งและ 

เรียนไม่ทันเพื่อน พ่อจึงท�าอะไรไม่ได้นอกจากให้ฉันลาออก แล้วสอน

หนังสือฉันท่ีบ้านด้วยตัวเอง นี่คือวิธีในการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิต 

ในโลกปัจจุบันที่ดีที่สุดส�าหรับฉันที่ไปใช้ชีวิตในยุคโชซอนมาถึงห้าปี

จนถงึตอนนีเ้วลากผ่็านมาสีปี่แล้ว ฉันสามารถปรบัตวัได้แล้ว แต่กยั็ง

ไม่มีเพื่อนเลยสักคน ในขณะท่ีเพื่อนรุ่นเดียวกันใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียน 

ฉันกห็มกมุ่นกบัการสอบเทียบวฒุกิารศกึษา การสวมชุดนกัเรยีนเป็นเพียง

แค่ความฝันส�าหรับฉันที่ไม่มีวันเป็นจริง

โครม!

จ�าได้ว่าเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียง 'โครม' ไปแล้ว ครั้งนี้ก็ยังมีเสียง 'โครม'  

ดังแว่วมาจากห้องหนังสืออีกรอบ เสียงนี้ท�าให้หงุดหงิดใจเสียจริง ฉัน

พยายามจะไม่หันไปมองทางห้องหนังสือโดยท�าเป็นไม่สนใจเสียงนั้น

อายุสิบแปดเป็นวัยแห่งการอยากรู้อยากเห็น แต่ฉันไม่รู้ว่าชายหนุ่ม

วยัสบิแปดปีท่ีมาจากยุคโชซอนนัน้มีความคดิความอ่านอย่างไร คนส่วนใหญ่ 

ท่ีพ่อเคยพามาจากอดีตมักอยู่ในวัยกลางคน และแทบท้ังหมดจะเป็น 

ชาวบ้านหรือทาสท่ีไม่รู ้แม้กระท่ังตัวหนังสือ พวกเขามายังศตวรรษท่ี 

ย่ีสิบเอ็ดพร้อมกับพ่อ พักอยู่เพียงแค่ช่ัวครู่ ก่อนจะกลับไปอย่างเงียบๆ  

ภาพในโลกอนาคตท่ีพวกเขาเห็นนั้นเขาจะจ�าได้เพียงแค่มันคือ 'โลกแห่ง

ท้องฟ้า' หรือไม่ก็คิดเพียงแค่ว่ามันคือ 'ความฝัน' เท่านั้น แต่ครั้งนี ้

ต่างออกไป เพราะเขาเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์
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16 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 1

เสยีงดงัโครมครามเงยีบหายไปจนกระท่ังฉันกนิข้าวจนหมด แต่ขณะท่ี 

ก�าลังเก็บถ้วยชามนั้น จู่ๆ ฉันก็ปวดหัวจี๊ดขึ้นมาจนต้องทรุดลงไปนั่ง

"โอ๊ย..."

ขาเริ่มกลับมามีเรี่ยวแรงบ้างแล้ว แต่หัวยังปวดอยู่ ทันใดนั้นฉันก็

ฉุกคิดข้ึนมาได้ว่าอาการปวดหัวนี้ต้องมีท่ีมาจากเขาท่ีอยู่ในห้องสมุด

แน่นอน ฉันจึงตรงไปยังห้องสมุดทันที

พอเปิดประตู เขาก็เงยหน้าขึ้นมองอย่างตกใจ ตอนนี้เขาถอดหมวก

ทรงสูงไว้ข้างๆ ในมือมีหนังสือเล่มหนึ่ง ดูเหมือนก�าลังหมกมุ่นอยู่กับ 

การอ่านหนังสือ ฉันจึงรีบสาวเท้าเข้าไปแย่งหนังสือมาทันที

"พ่อแม่ไม่เคยสั่งเคยสอนเหรอว่าห้ามหยิบของของคนอ่ืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต"

เขาท�าหน้างนุงงกบัน�า้เสยีงหงดุหงดิของฉัน พอฉันก้มอ่านช่ือหนังสอื 

ท่ีเขาอ่านอยู่เม่ือกี้ก็พบว่าบนปกมีตัวอักษรจีนเขียนเอาไว้ว่า 'พงศาวดาร

พระเจ้าอินโจ*' ซ่ึงหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปกแข็งท่ีจัดท�าข้ึนมาใหม่ 

โดยคณะกรรมการเรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ไม่ใช่หนังสือท่ี 

ถูกเขียนข้ึนในยุคโชซอน ดังนั้นจึงยากส�าหรับเขาในการท�าความเข้าใจ

ภาษาปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ควรอ่าน

ในช่วงท่ีนักท่องเวลาได้อยู่ใกล้กับคนท่ีมาจากอดีต ถ้าคนจากอดีต 

ได้รู้ 'อนาคต' ท่ียังไม่เกดิข้ึนในยคุสมัยของตวัเอง นกัท่องเวลากจ็ะมีอาการ

ปวดหัวอย่างรนุแรง พ่อพาเขามาจากอดตีกจ็รงิ แต่พ่อไม่ได้อยู่ด้วยในตอนนี้  

ดังนัน้ฉันท่ีเป็นนกัท่องเวลาท่ีอยู่ใกล้เขามากท่ีสดุจึงรูส้กึปวดหัวแทนพ่อ ซ่ึง

พ่อมักบอกเสมอว่าอาการแบบนี้คือ 'ค�าเตือน' คือการเตือนเพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้คนในอดีตรู้ความจริง เพราะถ้าคนในอดีตรู้ความจริง มันจะส่งผลถึง

การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์แน่นอน 

* พระมหากษัตริย์องค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1595-1649)
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ฉันไม่ได้ใส่ใจเรื่องค�าเตือนนั่นสักเท่าไหร่ ฉันใส่ใจแค่ว่าการกระท�า

ของเขาท�าให้ฉันต้องปวดหัว ฉันอยากชกหน้าเขาสักหมัดจริงๆ

"บอกแล้วไงว่าให้อยู่เฉยๆ!"

"ข้าขอโทษ..." เขาเอ่ยปากขอโทษพร้อมกับท�าหน้าสลด 

ตอนนีเ้ขาไม่ได้สวมหมวก ฉันจงึพบว่าเขาหล่อมาก หล่อจนอยากจะ

รีบยื่นหนังสือกลับคืนไปให้เลยล่ะ ถึงแม้ฉันจะไม่ใช่พวกบ้าผู้ชายหล่อ 

แต่ฉันก็ลดความแข็งของน�้าเสียงลงไปอีกหลายระดับ

"ถ้าเบื่อก็อ่านหนังสือเล่มอื่นนะ อ่านแค่เล่มที่ฉันเลือกให้อ่านก็พอ"

ทันทีที่น�้าเสียงของฉันอ่อนลง เขาก็พยักหน้ารับช้าๆ 

"ว่าแต่ นายอ่านหนังสือออกด้วยเหรอ"

ค�าถามของฉันท�าให้เขาขมวดคิ้วทันที

"ข้าร�่าเรียนมาจึงรู้หนังสือ ว่าแต่เจ้ารู้หนังสือด้วยรึ"

"ฉันก็เรียนมาเหมือนกัน"

แน่นอนว่าฉันได้เรียนทุกต�าราของโชซอนเมื่อตอนท่ีฉันข้ามเวลาไป 

เมื่อสี่ปีก่อนหลังจากท่ีพ่อพาฉันกลับมายังยุคปัจจุบันและได้ไปโรงเรียน  

ฉันก็บอกกับเพื่อนๆ ว่าฉันไปเจอพระเจ้าเซจงมหาราชมา และได้เรียน 

ทุกต�าราของโชซอน ซ่ึงนั่นเป็นสาเหตุให้ฉันเข้าสู่เส้นทาง 'การโดนเพ่ือน

กลั่นแกล้ง'

"กษัตริย์พระองค์ก่อนคือใครเหรอ"

ท่ีถามเพราะจะได้หยิบหนงัสอืท่ีอยู่ในยุคท่ีเขาอาศยัอยู่ออกมาให้อ่าน 

แม้หนังสือในยุคนั้นจะมีไม่มากนักก็ตาม

"หมายถึงพระนามหลังสวรรคตของกษัตริย์พระองค์ก่อนอย่างนั้นรึ"

"ใช่"

"เจ้าถามเรื่องนั้นท�าไม"

ฉันถอนหายใจยาวออกมาก่อนจะตอบ "ฉันเห็นว่านายดูเบื่อๆ ก็เลย
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จะหาหนังสือให้อ่านน่ะ ไม่อยากอ่านก็ตามใจ"

เขาลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยออกมา "พระเจ้ามยองจง*..."

"โอเค"

ฉันรีบพูดตัดบท แล้วเริ่มหาหนังสือในกอง

"ถ้าเป็นพระเจ้ามยองจงล่ะก็..."

หากพระเจ้ามยองจงเป็นกษัตริย์องค์ก่อน เท่ากับว่าเขามาจาก 

ยุคพระเจ้าซอนโจ** สินะ มาคิดดูแล้ว ช่วงหลายปีท่ีผ่านมาพ่อหมกมุ่น 

อยู่กับการศึกษาประวัติองค์ชายควังแฮ*** เขาคนนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ 

องค์ชายควังแฮแน่นอน พ่อจึงพามาถึงที่นี่

"เล่มน้ีดีกว่า" ฉันหยิบหนังสือให้อีกฝ่าย "หนังสือพยากรณ์น่าจะ 

สนุกดีนะ"

"หนังสือพยากรณ์รึ"

"น่าจะแพร่หลายในหมู่ชาวบ้านยุคพระเจ้ามยองจง เคยอ่านมั้ย"

เขาอ่านชื่อบนปกที่เขียนด้วยตัวอักษรจีนก่อนตอบว่า

"หนังสือไร้สาระพรรค์นั้นข้าไม่เคยได้ยิน ไม่เคยเห็นหรอก"

ดูเหมือนเขาจะหงุดหงิดกับค�าพูดของฉัน มันก็น่าหงุดหงิดอยู่หรอก 

มาอยู่ในสถานท่ีประหลาด แถมยงัได้ยินค�าพดูไม่สภุาพจากผูห้ญิงท่ีแต่งตวั

ประหลาดอีกด้วย ดูท่าทางเขาจะเป็นขุนนางที่เย่อหยิ่งอวดดีไม่น้อยเลยล่ะ 

ชุดก็เป็นผ้าแพรที่มีราคา มองแวบเดียวก็รู้ว่าไม่น่าใช่ขุนนางธรรมดา แต่ก็

ไม่มีเหตผุลท่ีฉันจะต้องกลวั เพราะตอนนีฉั้นอยู่ในศตวรรษท่ียีส่บิเอ็ด ไม่ใช่ 

ยุคโชซอน 

"ไม่เคยอ่านหนังสือพวกนี้ แสดงว่ายังไม่ผ่านช่วงสงครามอิมจิน**** 

* พระมหากษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1534-1567)
** พระมหากษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1552-1608)
*** พระโอรสของพระเจ้าซอนโจ และเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 15 แห่งราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1575-1641) แต ่
ไม่ได้รับพระนามกษัตริย์เนื่องจากถูกยึดอ�านาจจากฝ่ายตะวันตก
**** สงครามที่ญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1592-1598
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ที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานน่ะสิ"

แล้วทันใดนั้นเองฉันก็รู้ตัวว่าพลาดไปแล้ว สงครามอิมจินเกิดข้ึน 

ในสมัยพระเจ้าซอนโจ แต่เขาอาศัยอยู่ในช่วงก่อนเกิดสงครามอิมจิน  

ก็เท่ากับว่าฉันได้ท�าผิดพลาดร้ายแรงท่ีพูดถึงสิ่งท่ียังไม่เกิดข้ึนในช่วงเวลา

ของเขาออกไป 

ฉันรีบหลับตารอคอยอาการปวดหัว แต่รอหลายวินาทีก็ยังไม่รู้สึก 

ปวดหัวเลยสักนิด ค�าว่า 'ญ่ีปุ่นเข้ามารุกราน' ท่ีออกมาจากปากของฉัน 

เป็นค�าพูดท่ีร้ายแรงมาก แต่แทนท่ีเขาจะตกใจแล้วถาม เขากลับนิ่งเฉย  

ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาผ่านช่วงสงครามอิมจินมาแล้ว

เขาคงรูจ้กัสงครามท่ีกนิเวลายาวนานเจ็ดปีเป็นอย่างด ีฉันรูส้กึผดิและ

หดหู่อย่างบอกไม่ถกู พอลมืตาขึน้มากพ็บว่าตอนนีใ้บหน้าของเขาก�าลงัแดงก�า่ 

ยุคท่ีเขาอาศัยอยู่น่าจะเป็นช่วงระหว่างเกิดสงครามหรือไม่ก็ช่วง 

หลังสงครามแน่ๆ สงครามอันตรายจะตาย ท�าไมพ่อต้องเดินทางข้ามเวลา

ไปยุคนั้นด้วยนะ 

พ่อมักจะท่องเวลาไปยังช่วงท่ีไม่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ และ 

จะไม่เสี่ยงพาคนท่ีเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ โดยตรงหรือเกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์มายังยุคปัจจุบัน ถ้าอย่างนั้นเขาคนนี้ก็

คงจะไม่น่าเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์มากนัก พ่อจึงพามา 

หลงัจากปล่อยให้ความเงยีบปกคลมุได้พักใหญ่ เขากน็ัง่ลงบนพ้ืนห้อง

ที่คับแคบแล้วเปิดหนังสือพยากรณ์อ่าน 

"ผมทรงนี้เท่จังเลยนะ"

ฉันพยายามพูดท�าลายบรรยากาศที่ชวนอึดอัด ทว่าไม่มีค�าตอบใดๆ 

เขาเอาแต่เปิดหนังสือโดยไม่ใส่ใจฉันเลยแม้แต่น้อย ฉันจึงเอื้อมมือไปแตะ

ผมของเขาเบาๆ

หมับ!
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เขาคว้าข้อมือของฉันเอาไว้ทันที อะไรกัน อายุก็เท่ากันแท้ๆ ท�าเป็น

เจ้ายศเจ้าอย่างไปได้

"ไร้มารยาท!"

"โอ๊ย! เจ็บ..."

แต่เขากลับยิ่งบีบแรงขึ้นอีก 

"เจ็บนะ! ฉันบอกว่าเจ็บไงเล่า"

ทันทีท่ีฉันตะโกนด้วยน�้าเสียงหมดความอดทน เขาก็ปล่อยมือออก 

ฉันรู้สึกเจ็บราวกับข้อมือจะหลุด

"ถ้าฉันพูดจาแรงไปก็ขอโทษด้วย แต่นายไม่เห็นต้องโกรธแล้วท�า 

ถึงขนาดนี้เลยนะ"

พอสายตาเหลือบไปเห็นดาบที่วางอยู่ข้างกายเขา ฉันก็พูดเสียงอ่อน 

เสียงหวานทันที ถ้าเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่จนหยิบดาบข้ึนมาล่ะก็ 

ฉันต้องแย่แน่ๆ 

"ข้ารู้แล้ว เจ้าออกไปเสียเถอะ"

น�้าเสียงและท่าทางของเขาดูเย่อหย่ิงจองหองราวกับก�าลังพูดจา 

กับข้าทาสบริวาร ฉันจ�าท่าทางและน�้าเสียงแบบนี้ได้ดีในสมัยท่ีฉันเป็น

นางในฝึกหัด ซังกุงมักชอบท�าท่าและพูดจาแบบนี้กับฉันราวกับฉันเป็น 

ลูกสุนัขเล็กๆ ตัวหนึ่ง

ขณะท่ีฉันคดิว่าน่าจะโยนหนงัสอืไว้ให้แก้เหงาอีกสกัเล่มเพ่ือไม่ให้เขา

ฟุ้งซ่าน

จ๊อก...

ฉันพยายามค้นหาท่ีมาของเสียงนั้น พอเดินเข้าไปใกล้เขาและ 

เงี่ยหูฟัง ฉันก็ได้ยินเสียงนั้นดังอีกครั้ง 

จ๊อก...จ๊อก...

ใบหน้าของเขาแดงก�่าพร้อมกับเสียงที่ดังยิ่งกว่าเดิม

Page_��������������������1.indd   20 2/8/2562 BE   14:43



EUODIA 21

"อ่ะแฮ่ม! อ่ะแฮ่ม! อ่ะแฮ่ม!" เขาพยายามกระแอมเพื่อกลบเสียง แต่

ก็ไม่ได้ผล

"นาย..."

"อ่ะแฮ่ม! ข้าบอกให้เจ้าออกไป"

ตอนนั้นเองฉันจึงเข้าใจว่าความโกรธผสมความหงุดหงิดของเขานั้น

มีต้นตอมาจากความหิว

"หิวเหรอ"

"อ่ะแฮ่ม!"

เขากระแอมพลางหลบตา ฉันจงึระเบิดเสยีงหัวเราะออกมา ยิง่ใบหน้า

ของเขาแดงเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งหัวเราะดังขึ้นเท่านั้น 

"ข้าบอกให้เจ้าออกไปอย่างไรเล่า"

"โอเคๆ ตามฉันออกมานะ"

"เจ้าจะท�าสิ่งใด"

"ก็หิวไม่ใช่เหรอ ถ้าหิวก็ต้องกินข้าวสิ รู้หรือเปล่าว่าวันนี้นายโชคดี

สุดๆ ไปเลยนะ"

ไม่รู้ท�าไม แต่ฉันคิดว่าสิ่งนี้น่าจะท�าให้ฉันกับเขาสนิทกันมากขึ้น

เขาเดินตามออกมาหยุดยืนที่ห้องนั่งเล่น ส่วนฉันก็เดินไปที่ห้องครัว 

ตักข้าวใส่ชาม อุ่นแกงที่เหลืออยู่ให้ร้อนพร้อมใส่ต้นหอมลงไป เมื่อได้กลิ่น

อาหารหอมฉุย เขาก็เดินมาที่ครัวแล้วหยุดมองที่โต๊ะอาหาร

"ยืนงงอยู่ท�าไม ไม่นั่งลงล่ะ"

เขามองฉันด้วยแววตาที่เหมือนไม่รู้ว่าจะต้องนั่งตรงไหน ฉันจึงชี้ไป

ที่เก้าอี้

"เก้าอ้ีตัวนี้ได้มาจากอาณาจักรหมิง* น่ะ นายก็พอรู้จักของแบบนี้ 
* อาณาจักรท่ีถูกปกครองโดยราชวงศ์หมิงในช่วง ค.ศ. 1368-1644 เป็นอาณาจักรท่ีรุ่งเรืองในด้านวัฒนธรรม 
เป็นอย่างมาก
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ไม่ใช่เหรอ"

เขาลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะนั่งอย่างระมัดระวัง โดยมือสองข้าง

พยายามจบัโต๊ะเพ่ือให้ร่างกายสมดลุ ฉันเกอืบจะหลดุข�าออกมาอีกครัง้ แต่

ก็กลั้นเอาไว้ได้ทัน 

"ไม่รู้จะถูกปากรึเปล่านะ..." ฉันพูดพลางย่ืนช้อนกับตะเกียบให้ แต่

ยังไม่ทันที่จะพูดจบ

ซู้ด... ง�่าๆๆๆ

เขาลงมือกนิข้าวอย่างมูมมามราวกบัไม่มีอะไรตกถงึท้องมาหลายวัน 

เป็นชนชั้นบรรดาศักดิ์แท้ๆ ท�าไมถึงอดอยากปากแห้งแบบนี้นะ

"ค่อยๆ กินก็ได้ เดี๋ยวก็ติดคอหรอก อดอยากมากเลยเหรอ"

ข้าวในชามหายวับไปกับตา ซุปก็ถูกซดหมดจนแทบจะกลืนถ้วย 

ตามเข้าไป ฉันจึงตักข้าวเพิ่มให้อีกชาม แล้วย่ืนแก้วน�้าเปล่าให้ พอเห็น

สายตาของเขามองแก้วน�้าด้วยความสงสัย ฉันก็รีบหาเหตุผลทันที

"ของพวกนี้มาจากอาณาจักรหมิงเหมือนกันน่ะ"

แก้วน�้าจานชามพวกนี้พ่อซ้ือมาจากร้านขายสินค้าพันวอน มันก็ 

Made in China เหมือนกันนั่นแหละ

เขาใช้สองมือยกแก้วน�้าข้ึนมาราวกับประคองถ้วยชา แล้วดื่มน�้า 

ในแก้วจนหมด จากนั้นก็เริ่มกินข้าวต่อ

"วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอ"

เขาส่ายหัวแทนค�าตอบ

"หนึ่งวันเหรอ"

เขาส่ายหัวอีกครั้งแล้วเงยหน้าข้ึนมอง ใบหน้าท่ีขาวผ่องและดวงตา

ที่เป็นประกายก�าลังจับจ้องมาที่ฉัน

"สามวัน"

"สามวัน?! จริงเหรอ ไม่ได้กินอะไรสามวันเนี่ยนะ ท�าได้ไงเนี่ย"
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เป็นถึงขุนน�้าขุนนาง แต่ไม่ได้กินข้าวสามวันเนี่ยนะ ดูเสื้อผ้าแล้วก็ 

ไม่เห็นจะเหมือนคนอดอยากเลยสกันดิ ท่ีเอวกม็ป้ีายหยกหักครึง่ห้อยอยู่ด้วย

"ท�าไมไม่ขายป้ายหยกนั่น แล้วเอาเงินไปซื้อข้าวกินล่ะ"

เขาก้มลงมองท่ีเอวของตัวเองตามค�าพูดของฉัน ก่อนจะวางช้อน 

แล้วหยิบป้ายหยกที่หักครึ่งขึ้นมาอย่างหวงแหน

"ทุกอย่างข้าขายได้ ยกเว้นสิ่งนี้"

"ท�าไมล่ะ ของส�าคัญเหรอ"

"คนท่ีมอบสิง่นี้ให้ข้าส�าคญัส�าหรบัข้ามากกว่าผูใ้ด มันแตกครึง่ อีกส่วน 

ได้หายไป ซึ่งข้าก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหน..."

ฟังดูแล้วไม่น่าใช่สมบัติที่สืบทอดมาจากวงศ์ตระกูล

"กินอีกมั้ย"

"ข้าไม่กินแล้ว"

พออ่ิมท้องก็เริ่มกลับมาวางมาดขุนนางต่อสินะ ฉันคิดท่ีจะล้อเลียน

เรื่องที่เขากินอย่างมูมมาม แต่ดวงตาของเขายามมองป้ายหยกหักครึ่งนั้น

ดูเศร้าสร้อยมากจนฉันไม่กล้า

"อยากกินอะไรตบท้ายมั้ย"

"กินอะไรตบท้ายรึ"

"หมายถงึของกนิเล่นหลงัอาหารน่ะ เห็นอย่างนีฉั้นกมี็ฝีมอืท�าอาหารนะ"

"ไม่"

เขามองฉันด้วยสายตาส�ารวจราวกับไม่เชื่อในฝีมือท�าอาหารของฉัน 

ฉันเคยถูกส่งไปท�างานที่ห้องเครื่องของพระเจ้าเซจงตั้งห้าปีนะ ตลอดห้าปี

นั้นฉันได้เห็นอาหารท่ีขุนนางธรรมดาอย่างนายไม่เคยเห็นมาตลอดชีวิต 

เลยล่ะ

"ถึงจะดูไม่ได้เรื่อง แต่ฝีมือท�าอาหารของฉันน่ะระดับนางในสังกัด 

ห้องเครื่องเชียวนะ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน่า"
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"นางในแห่งห้องเครื่องรึ ที่นี่มีห้องเครื่องด้วยรึ"

"ห้องเครื่องก็ต้องอยู่ในวังสิ ท่ีนี่จะไปมีได้ยังไงล่ะ ท่ีฉันต้องการ 

จะบอกก็คือฝีมือของฉันน่ะเทียบได้กับนางในสังกัดห้องเครื่อง ดังนั้นนาย 

อยากกินอะไรก็ว่ามาเลย เห็นว่าอายุเท่ากันหรอกนะ ฉันเลยจะท�าให้ 

เป็นพิเศษ"

"อายุเท่ากัน เจ้ากับข้าอายุเท่ากันอย่างนั้นรึ"

"อือ" ฉันยิ้มกว้างแล้วพยักหน้า 

เขาคิดอะไรอยู่สักพัก ก่อนจะเอ่ยกับฉันว่า "ข้าอยากกินไข่ต้ม"

"ไข่ต้มเนี่ยนะ ธรรมดาจัง ฉันนึกว่าจะได้ยินช่ืออาหารอะไรยากๆ 

หน่อยเสียอีก"

"สิง่ท่ีข้าชอบมากท่ีสดุคอืไข่ต้ม เพราะเป็นอาหารชนดิเดยีวท่ีท่านแม่

ของข้าเคยป้อนข้า"

ฉันไม่เชื่อค�าพูดของเขาจึงถามซ�้า "คุณแม่ของนายป้อนไข่ต้มให้กิน

อย่างเดียวเองเหรอ"

สิ่งที่เขาชอบไม่ใช่อาหารระดับสูง แต่เป็นเพียงแค่ไข่ต้มธรรมดา ซึ่ง

ท่ีบ้านฉันมีไข่อยูแ่ผงหนึง่ท่ีเพ่ิงซ้ือมาจากตลาดเมือ่วานเย็น แล้วตอนนัน้เอง  

เขาก็พูดด้วยน�้าเสียงราวกับหมดเรี่ยวแรง

"ท่านแม่ของข้าจากไปตั้งแต่ข้ายังเด็กมาก สิ่งท่ีข้าจ�าได้เกี่ยวกับ 

ท่านแม่มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้น ท่านแม่ป้อนไข่ต้มให้ข้ากิน"

ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเขาเป็นชายหนุ่มท่ีไม่มีแม่ แต่เขาก็ยังจ�าเรื่องราว

เกี่ยวกับแม่ได้ ส่วนฉันไม่มีความทรงจ�าเกี่ยวกับแม่เลยสักนิด นั่นเพราะ 

วันที่ฉันเกิดคือวันที่แม่จากไป

"ก็ได้ แต่บอกไว้ก่อนนะ ฉันคงท�ารสชาติเดียวกับคุณแม่ของนาย 

ไม่ได้หรอก ฉันก็คือฉัน"

"ข้ารู้" น�้าเสียงของเขายิ่งอ่อนแรงลง 
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"แต่ฉันจะท�าไข่ต้มแบบท่ีนายไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อนในโชซอนให้กนิ

เอง"

"ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนในโชซอนรึ" เขาท�าสีหน้าสงสัย

"ใช่ เตรียมรอกินได้เลย"

ฉันหยิบไข่สี่ฟองออกมาจากตู้เย็น ตั้งน�้า แล้วเตรียมกระดาษหนาๆ 

ตะเกียบ และหนังยางสองเส้น ระหว่างนั้นในใจก็กังวลว่าเขาอาจจะงุนงง

เมื่อเห็นเตาแก๊ส จึงช�าเลืองไปมองทางโต๊ะอาหาร เขายังจ้องมองป้ายหยก

ที่อยู่ในมือ คงจะก�าลังนึกถึงแม่ที่จากไปอยู่ก็ได้ 

ฉันเริ่มสงสารเขาเข้าแล้ว แต่ไม่อาจอยู่ดูแลเขาจนถึงตอนท่ีพ่อ 

กลับมาได้เพราะฉันต้องไปโรงเรียนกวดวิชา ทว่าการท้ิงเขาไว้คนเดียวก ็

ไม่ต่างไปจากระเบิดเวลา 

พอไข่ต้มสกุได้ท่ี ฉันปอกเปลอืกแล้วใช้ตะเกยีบกดลงตรงกลางไข่ จากนัน้ 

ห่ันครึ่งก็จะได้เป็น 'ไข่ต้มรูปหัวใจ' อันแสนพิเศษจนเขาถึงกับตกตะลึง 

เอาแต่จ้องมองอยู่นานสองนาน ฉันรอคอยค�าวิจารณ์ของเขาผู้มาจาก 

โชซอน แต่ก่อนท่ีจะได้ฟังค�าวิจารณ์ เขากลับใช้ตะเกียบคีบไข่ต้มใส่ปาก

ทันที

"เป็นไง ไข่รูปร่างแบบนี้กินแล้วอร่อยกว่าใช่มั้ยล่ะ"

เขาคีบไข่ต้มเพิ่ม แล้วเงยหน้ามองมาทางฉัน

"รสชาติไม่เหมือนของท่านแม่เลย"

ใบหน้าของเขาช่างดูเฉยเมย ฉันเดาว่ามันคือความผิดหวัง

"กฉั็นบอกแล้วไง รสชาติใครกร็สชาตมินั จะให้ท�าเหมอืนใครคงไม่ได้

หรอก"

เขาย้ิมมุมปากก่อนจะเอ่ยข้ึน "รูปร่างเช่นนี้เหมือนชุดสีขาวราวหิมะ

ของหญิงสาวผู้งดงาม"

ดวงตาของฉันเบิกกว้างกับค�าชมในแบบของโชซอน แน่นอนว่า 
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ย้ิมอ่อนโยนของเขานัน้ท�าให้ฉันถงึกบัหน้าแดง บวกกบัใบหน้าอนัหล่อเหลา

เกินมนุษย์ยิ่งท�าให้ใบหน้าของฉันร้อนผ่าว 

"ไม่ต้องพูดจาให้มันซับซ้อนหรอกน่า ดีก็ว่าดี ถ้างั้นๆ ก็บอกว่างั้นๆ"

"ไม่ใช่ ข้าว่ารสชาติดี ถ้ามีเกลืออีกนิดยิ่งดีกว่านี้ แต่...เกลือเป็นของ

หายาก..."

ฉันหยิบกระปุกเกลอืท่ีวางอยู่ด้านในของโต๊ะอาหารข้ึนมาอย่างรวดเรว็ 

ครั้งนี้เขาท�าตาโตมองดูเกลือเต็มกระปุกด้วยความประหลาดใจ

"ที่นี่มีเกลือด้วยรึ"

"ที่นี่มีเกลือเพียบเลย ราคาก็ถูกด้วยนะ"

"ราคาถูก หมายความว่าใครๆ ก็หาได้อย่างง่ายดายอย่างนั้นรึ"

"ใช่แล้ว แต่นายต้องมีเงินซ้ือนะ ฉันบอกแล้วไงว่าท่ีนี่คือโลกแห่ง

ท้องฟ้า บนโลกแห่งท้องฟ้าน่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้"

"ก็ใช่..."

เขาเลือ่นจานมาขอเกลอื แล้วกนิไข่ต้มอย่างเอรด็อร่อย หลงักนิเสรจ็ 

เขาก็เดินไปดูภาพถ่ายท่ีติดอยู่บนผนังของห้องนั่งเล่น ส่วนฉันก็ส่ง 

ข้อความหายูจิน รุ่นน้องท่ีเรียนห้องเดียวกันท่ีโรงเรียนกวดวิชาสอบเทียบ 

วุฒิการศึกษา

[วันนี้พี่มีธุระ คงไปไม่ได้ ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะ]

แล้วค�าตอบก็ถูกส่งกลับมาในทันที

[พ่ีลืมแล้วเหรอคะว่าวันนี้ เป ็นวันทดลองสอบเทียบวุฒิโดยใช้ 

ผลรวมของทุกคน ครัง้นี้ใช้ผลคะแนนสอบของทุกคนรวมกนัแล้วหาร ถ้าพ่ี 

ไม่มาสอบ คะแนนรวมของห้องเราคงออกมาน้อยแน่นอนเลยค่ะ]
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"โอ๊ย..."

ฉันลืมเสียสนิทเลยว่าวันนี้มีสอบ! ท่ีบ้านก็ดันมีคนจากโชซอน 

โผล่มา แถมพ่อก็ไม่อยู่อีก จะมีคนในโลกนี้สักกี่คนท่ีต้องตื่นมาเจอเรื่อง 

แบบนี้แต่เช้า 

"นี่นาย...นายนั่นแหละ"

ฉันเดนิไปหาเขาท่ีก�าลงัดภูาพถ่ายสมัยหนุ่มสาวของพ่อกบัแม่ท่ีแขวน

อยู่ในห้องนัง่เล่น เขาหันมาตามเสยีงเรยีกก่อนจะหันกลบัไปมองภาพถ่ายต่อ

"ข้าไม่รูม้าก่อนเลยว่าจติรกรจะวาดรปูออกมาได้เหมือนจรงิถงึเพยีงนี"้

"อ๋อ จิตรกรมีชื่อว่า 'กล้องถ่ายรูป' น่ะ แต่พักเรื่องนี้ไว้ก่อน ฉันมีเรื่อง

จะพูดกับนาย..."

เขาเอาแต่จ้องมองภาพถ่ายราวกับไม่สนใจค�าพูดของฉันเลย 

"ท่านพ่อท่านแม่ของเจ้ารึ"

"หือ?"

"ดวงตากับจมูกของเจ้าเหมือนสตรีผู้นี้ นอกนั้นก็เหมือนกับชายผู้นี้"

"เอ่อ... ใช่ นั่นพ่อแม่ของฉันเอง"

เป็นครัง้แรกท่ีฉันให้คนอ่ืนดภูาพถ่ายพ่อแม่ของฉัน หลงัจบช้ันประถม 

ฉันก็ไม่ได้ไปเรียนท่ีโรงเรียนอีกเลย ดังนั้นจึงไม่เคยมีเพ่ือนมาหาท่ีบ้าน 

ภาพถ่ายครอบครัวท่ีอยู่ในห้องนั่งเล่นจึงกลายเป็นของประดับห้องไปโดย

ปริยาย ดังนั้นพอมีใครสักคนพูดถึง 'ของประดับ' ชิ้นนี้ ความรู้สึกก็ถาโถม

เข้ามาในหัวใจของฉัน มันเป็นความรู้สึกที่แปลกเหลือเกิน

"เช่นนั้นรึ แต่ภาพวาดภาพอื่นไม่มีท่านแม่ของเจ้าเลย มีเพียงแค่ 

ท่านพ่อของเจ้าเท่านั้น"

"คือว่า...แม่ของฉันเสียชีวิตไปแล้วน่ะ ในวันที่ฉันเกิด"

ตอนนั้นเองเขาก็หันกลับมามองฉัน

"ที่นี่คือโลกแห่งท้องฟ้ามิใช่รึ บนโลกแห่งท้องฟ้ามีคนตายด้วยรึเนี่ย"
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มันเป็นค�าถามที่ฉันไม่คาดฝัน

"คือ... คือว่า..."

เม่ือไหร่พ่อจะกลบัมาเสยีทีนะ ฉันอยากจะจบัเขาคนนี้โยนกลบัเข้าไป

ในห้วงของกาลเวลาเสยีเหลอืเกนิ พอฉันสบัสนจนพูดอะไรไม่ออก เขากย้ิ็ม

และพูดขึ้นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

"ข้านกึไว้แล้ว คนท่ียังมีชีวติอยู่จะมายังโลกแห่งท้องฟ้านี่ได้อย่างไรกนั  

ข้าเข้าใจต้ังแต่กนิอาหารท่ีเจ้าเตรยีมเอาไว้ให้แล้ว อาหารท่ีเจ้าท�านัน้มันไม่

ต่างไปจากอาหารที่ข้ากินในโชซอนเลย ถ้าเป็นอาหารของโลกแห่งท้องฟ้า

จะต้องแตกต่างจากอาหารที่เจ้าท�า ตอนนี้เจ้าพูดออกมาตรงๆ เถิด ที่นี่คือ

หมู่บ้านที่อยู่ระหว่างโชซอนกับอาณาจักรหมิงใช่หรือไม่ หรืออยู่ขึ้นไปทาง

เหนืออีก ข้าเคยได้ยินมาว่าผู ้คนท่ีอาศัยอยู่ท่ีแห่งนั้นแต่งกายแปลก

ประหลาดอย ่างท่ีไม ่ เคยเห็นมาก ่อน และท่ีนั่นมีสิ่งของมากมาย 

ท่ีแม้แต่ในอาณาจกัรหมงิก็ไม่มี ถ้าท่ีนีค่อืท่ีแห่งนัน้ แล้วข้ามาท่ีนี่ได้อย่างไร

กัน จะว่าถูกจับตัวมาก็คงไม่ใช่"

"คือว่า..."

ฉันก�าลังตกที่นั่งล�าบาก จะบอกความจริงออกไปก็ท�าไม่ได้ แต่ทันใด

นั้นเองฉันก็นึกได้ว่าต้องอธิบายออกไปว่ายังไง

"เออใช่แล้ว ที่นี่คือโลกตรงกลางไง!"

"โลกตรงกลางรึ"

"ก็คือ...รอยต่อของสวรรค์ยังไงล่ะ!"

"รอยต่อสวรรค์หมายถึงสถานที่ทางหลักศาสนาอย่างนั้นรึ"

"ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนา ก่อนที่จะมาโผล่ที่นี่ นายท�าอะไรอยู่ จ�าได้มั้ย"

เขากลอกตาไปมา "ก�าลังถือดาบอยู่ ตั้งใจจะ...ปกป้องใครสักคน..."

"ถูกต้อง! นั่นแหละๆ ตอนนั้นนายบาดเจ็บมาก เพราะบาดเจ็บมาก 

กเ็ลยมาโผล่ท่ีรอยต่อสวรรค์ไงล่ะ นายยังไม่ตาย แต่ถ้าจะกลบัไปยงัโชซอน
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อีกครั้งก็ต้องรอหน่อย ซึ่งระหว่างนี้นายต้องเชื่อฟังค�าพูดของฉัน"

ค�าพดูของฉันอาจจะฟังดนู่าสงสยั หรอืไม่เขากง็นุงงจนคดิตามไม่ทัน 

จึงนิ่งเงียบไป แต่สักพักเขาก็หันมาทางฉันแล้วถามต่อ

"ข้ายังไม่ตาย แต่ก็อยู่ในระหว่างความเป็นความตาย แล้วข้าจะ 

กลับไปอีกครั้งได้รึ"

"อือ ได้สิ แต่ต้องรอนานหน่อยนะ เพราะมีปัญหานิดหน่อยน่ะ"

"ปัญหารึ"

"ใช่ ฉันต้องออกไปข้างนอก แต่นายจะต้องอยู่รอท่ีนีจ่นกว่าจะได้กลบัไป"

"แล้วอย่างไรต่อรึ" เขาฟังฉันอย่างตั้งใจ

"นายจะคอยอยู่ที่นี่โดยไม่แตะต้องอะไรเลยได้มั้ยล่ะ แต่หลายชั่วโมง 

เอ้ย! นานเลยนะ"

"ให้ข้าไปกับเจ้าไม่ได้รึ" เขาถามพร้อมกับเลิกคิ้วสูงขึ้นเล็กน้อย

"ไปกับฉันเนี่ยนะ"

"เจ้าคือคนท่ีข้าเจอเป็นคนแรกท่ีน่ี เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ควรจะต้องอยู่ 

กับข้าตลอดเวลาจนกว่าข้าจะได้กลับไป"

"เหรอ"

"ข้าควรไปกับเจ้า"

"เอางั้นเหรอ"

พ่อหนุม่โชซอนคดิจะเดนิวางมาดตามท้องถนนของเกาหลีในศตวรรษ

ที่ยี่สิบเอ็ด? ส�าหรับฉันมันก็แค่การออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วขึ้นรถเมล์ไป

โรงเรียน แต่ส�าหรับนายมันคือโลกที่เหลือเชื่อเลยนะ! โลกที่ช่างเหมาะกับ

ค�าโกหกของฉันที่บอกว่าที่นี่คือรอยต่อสวรรค์

"เร็วเข้า รีบออกไปกันเถิด จะได้รีบกลับมาอย่างไรเล่า"

"คะ...คือว่า..."

"รีบออกเดินทางเถิด" เขาเอ่ยเร่งฉันอีกครั้ง
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สดุท้ายฉันกอ็อกมาข้างนอกกบัเขา แต่มเีงือ่นไขอยู่หนึง่อย่าง นัน่คอื

เวลาอยู่ข้างนอกห้ามเขาเปิดปากพูดเด็ดขาด ซ่ึงเขาก็ยอมรับเงื่อนไข 

อย่างว่าง่ายโดยไม่ถามถึงเหตุผล แน่นอนว่าหากเขาเปิดปากพูดออกมา 

แม้เพียงสักนิด เรื่องชวนปวดหัวก็จะเกิดขึ้นทันที และฉันนี่แหละที่จะต้อง

รับผิดชอบด้วยความรู้สึก 'ปวดหัวอย่างรุนแรง'

แต่มีความจริงท่ีฉันลืมไปอยู่หนึ่งอย่างคือฉันลืมให้เขาเปลี่ยนชุด 

ก่อนออกมา 

"ถ่ายละครย้อนยุคเหรอ"

"ไหนๆ"

"ไม่เห็นมีกล้องเลย"

"แล้วเขาแต่งชุดแบบนั้นมาท�าอะไรแถวนี้ หรือถ่ายวาไรตี้โชว์"

ทันทีท่ีชายหนุ่มในชุดโบราณปรากฏตัวบนท้องถนน สายตาของ 

ทุกคนกจ็บัจ้อง บางคนถงึขัน้หยิบสมาร์ตโฟนข้ึนมาตัง้ท่าจะถ่ายรปู ทุกครัง้

ที่มีคนท�าแบบนั้น ฉันจะต้องหันไปตะโกนห้ามปราม

"อย่าถ่ายนะคะ! เขาไม่ใช่ดาราหรอกค่ะ ถ้าถ่ายรปูฉันจะฟ้องร้องนะคะ!"

ถ้าเป็นพวกผู้ใหญ่เมื่อได้ฟังค�าเตือนก็จะหยุดแล้วย้ิมอย่างละอายใจ 

แต่พวกเดก็นกัเรยีนหรอืเดก็วยัรุน่ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ พวกนัน้ตัง้ใจจะถ่ายรปู

เขาต่อไปโดยไม่สนใจจะฟังค�าเตือน ฉันจึงต้องเพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้นอีก 

"อย่าถ่ายค่ะ! ห้ามถ่าย!"

นีฉั่นไม่ได้เป็นผู้จดัการดาราสกัหน่อย และฉันก็ไม่ได้สนกุเพลดิเพลนิ

กับการขับไล่สายตาและการกระท�าของคนเหล่านั้นด้วย ส่วนเขาน่ะเหรอ 

เอาแต่หมุนตัวมองโลกมหัศจรรย์โดยไม่สนใจสายตาของผู้คนท่ีก�าลัง 

มองตัวเองเลยสักนิด จนฉันที่เดินอยู่ข้างหน้าจะต้องคอยหันไปมองเพราะ

กลัวเขาจะพลัดหลงไป ซ่ึงทุกครั้งท่ีหันไปมอง เขาก็จ้องมองฉันกลับ 

ด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความฉงนจนฉันต้องหันหนีทุกทีไป
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หลังจากเดินไปได้สักพัก สุดท้ายฉันก็ทนสายตาอยากรู้อยากเห็น 

ท่ีไม่มีท่ีสิ้นสุดไม่ได้ จึงตัดสินใจเรียกแท็กซ่ีซ่ึงแม้แต่คนขับแท็กซ่ีเองก็ยัง

อดสงสัยไม่ได้เลย

"นี่ถ่ายรายการอะไรกันเหรอหนู" ลุงคนขับมองผ่านกระจกมองหลัง

อย่างตกตะลึง

"ไม่ใช่ค่ะ เพื่อนหนูแค่อยากแต่งตัวย้อนยุคน่ะค่ะ"

โชคดีท่ีลุงคนขับเป็นคนไม่ค่อยยุ่งเรื่องของลูกค้า จึงหันกลับไป 

ตั้งหน้าตั้งตาขับรถโดยไม่ถามอะไรอีก

"เฮ้! อย่าท�าแบบนั้นสิ!"

ชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆ ฉันดูเหมือนจะช็อกกับ 'รถยนต์' มาก เขาก�าลัง

เอาหน้าแนบกระจกพร้อมยกมือข้ึนถูไปมา ฉันมองภาพนั้นแล้วก็ได้แต ่

ถอนหายใจ 

ผ่านไปย่ีสิบนาที แท็กซ่ีก็มาถึงหน้าโรงเรียนกวดวิชาท่ีฉันเรียนอยู่  

วันนี้เป็นวันทดลองสอบเทียบ แน่นอนว่าสายตาของนักเรียนหลากหลาย

อายุต่างมองมาท่ีเขาตั้งแต่ทางเข้า ฉันจึงได้แต่ส่ายหน้าให้กับสายตา 

อยากรู้อยากเห็นเหล่านั้นแล้วรีบลากเขาขึ้นมาที่ชั้นสอง

"พี่มาแล้ว! ว่าแต่...นั่นใครเหรอคะ"

"เอ่อ... ยูจิน คนนี้เพื่อนพี่เอง เขามาจากเขตเมืองเก่าน่ะ"

"คนเขตเมืองเก่าต้องแต่งตัวเต็มยศขนาดนี้เลยเหรอคะ"

"เอ่อ..." เขาท�าท่าจะแทรกการสนทนาระหว่างฉันกับยูจิน ฉันจึงรีบ

บอกให้ยูจินเข้าห้องสอบ แล้วลากแขนเขาไปยังห้องว่างท่ีอยู่สุดระเบียง 

ชั้นสอง 

"ฉันบอกแล้วใช่มั้ย ว่าห้ามพูดเด็ดขาด"

"แค่พูดไม่กี่ค�า ข้าว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่"

"ไม่ได้! ห้ามพูดเด็ดขาด"
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หากเขาได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์หลังจากยุคของเขาล่ะก็ฉันจะ 

'ปวดหัวอย่างรุนแรง' แค่คิดก็สยองแล้ว

"รออยูต่รงนีน้ะ ฉันจะรบีท�าข้อสอบให้เสรจ็แล้วรบีออกมา บางทีนาย

อาจจะได้กลับไปโชซอนเร็วข้ึนก็ได้" ฉันกดไหล่เขาให้นั่งลงแล้วเน้นย�้า 

อีกครั้ง "ฉันบอกว่ายังไงนะจ�าได้มั้ย"

เขาปิดปากสนิทพร้อมมองฉันด้วยหางตาอย่างไม่พอใจ แต่ฉันไม่มี

เวลามาใส่ใจหรือเล่นสงครามประสาทด้วยหรอก

"ชิ! แล้วฉันจะรีบไปรีบมา"

"..."

"โอ๊ย! นั่งบื้ออยู่ได้ ไม่ตอบรับล่ะ"

"ก็เจ้าสั่งห้ามไม่ให้ข้าพูด"

"ให้มันได้อย่างนี้สิ! แล้วก็อย่าไปไหนด้วย อยู่แต่ตรงนี้ เข้าใจมั้ย"

"ข้าเข้าใจแล้ว ในเมื่อข้าเข้าใจแล้ว เจ้าก็จงไปอย่างสบายใจเถิด"

ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะรีบวิ่งเข้าห้องสอบ แล้วไม่นานนัก 

อาจารย์ก็เดินเข้ามา

"ทุกคนทราบกนัแล้วนะคะว่าการสอบครัง้นีม้ท้ัีงหมดสามวัน วนันีส้อบ

วชิาภาษาเกาหล ีภาษาอังกฤษ และคณติศาสตร์ พรุง่นีส้อบวิชาวทิยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์เกาหลี ส่วนวันสุดท้ายแบ่งสอบตาม 

วิชาเลือก คะแนนสอบนั้นจะเอามารวมกันทั้งห้องแล้วคิดค่าเฉลี่ย"

เสยีงบ่นอุบอบิของนกัเรยีนสงูอายุดงัข้ึนอย่างไม่ขาดสาย อาจารย์จึง

ยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นมาอีกรอบ

"ไม่ต้องกงัวลไปนะคะ นี่ไม่ใช่ข้อสอบจรงิๆ แต่เป็นแค่การทดลองสอบ

เฉยๆ ค่ะ ขอให้คิดว่านี่เป็นการประเมินสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมาจนถึงตอนนี้

นะคะ เอาล่ะค่ะ จะแจกกระดาษข้อสอบแล้วนะคะ"

กระดาษค�าถามถูกแจกมาหมดรวดเดียวทุกวิชาท่ีจะต้องสอบในวันนี้ 
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ซ่ึงฉันเคยลองท�าข้อสอบมาหลายครั้งแล้ว ฉันเริ่มท�าข้อสอบวิชา 

ภาษาเกาหลีก่อนเป็นอันดับแรก ข้อสอบไม่ค่อยยากส�าหรับฉันสักเท่าไหร่ 

แต่สิ่งที่ยากส�าหรับฉันในตอนนี้ก็คือชายที่มาจากโชซอน

"คยองมิน เธอคือที่หนึ่งของห้องเรา อาจารย์เชื่อว่าครั้งนี้เธอจะต้อง 

ท�าออกมาได้ดีเหมือนเช่นเคย" อาจารย์พูดให้ก�าลังใจขณะเดินผ่าน  

ฉันจึงส่งยิ้มอย่างเขินอายก่อนจะลงมือท�าข้อสอบต่อ

ข้อสอบวชิาภาษาเกาหลนีัน้ต้องเขียนค�าตอบเยอะ จึงต้องใช้เวลามาก

ขณะท่ีก�าลงัท�าข้อสอบข้อท่ีเจด็ หัวฉันกเ็ริม่ปวดจ๊ีดๆ ตอนแรกคดิว่าตวัเอง

คงกดดันกับการท�าข้อสอบ แต่พอคิดไปคิดมาก็นึกขึ้นได้ว่ามันเป็นอาการ

ปวดแบบเดียวกับเมื่อเช้าไม่มีผิด

"อย่าบอกนะว่า..."

อย่าบอกนะว่าเขาออกมาเดินเล่น แล้วไปหยิบหนังสือประวัติศาสตร์

อ่าน แต่เขาไม่น่าจะอ่านตัวอักษรของยุคปัจจุบันออก เพราะอักษรเกาหลี

ท่ีพระเจ้าเซจงมหาราชประดิษฐ์ข้ึนมานั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน

ถ้าเช่นนั้นสาเหตุของการปวดหัวนี้คืออะไรกัน

แล้วอาการเจ็บจี๊ดก็เริ่มรุนแรงข้ึน วินาทีนั้นฉันปวดเบ้าตาไปหมด 

จนแทบจะลืมตาไม่ขึ้น และสุดท้ายฉันก็ท�าปากกาตกลงพื้น

แป๊ก!

ฉนัท�าท่าจะกม้ตวัลงเพือ่เกบ็ปากกา แต่อาจารย์ก็เดินมาหยบิปากกา

ยื่นให้ฉันเสียก่อน

"คยองมิน วันนี้ไม่สบายรึเปล่าจ๊ะ"

อาจารย์ถามด้วยความเป็นห่วง แต่ตอนน้ีฉันอยู่ในสภาพท่ีแทบจะ

ลมืตาไม่ข้ึนแล้ว อาจารย์จงึยกมือขึน้องัหน้าผากของฉัน ก่อนจะเอ่ยข้ึนมา

ด้วยน�้าเสียงตกใจ
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"ท�าไมตัวร้อนแบบนี้ล่ะ ไม่สบายขนาดนี้ยังมาอีกเหรอ"

"หนูตัวร้อนเหรอคะ..."

ครั้งนี้ฉันเอามือแตะหน้าผากของตัวเอง ตัวร้อนถึงขนาดท่ีฉันเอง 

ยังตกใจ ตอนเริ่มสอบร่างกายยังปกติดีอยู่เลย แต่จู่ๆ ท�าไมถึงตัวร้อน 

ได้ขนาดนี้ ต้นเหตุที่ท�าให้ฉันเป็นแบบนี้คือเขาคนนั้นแน่นอน!

"อาจารย์คะ... หนูขอโทษนะคะ หนูขอสอบใหม่วันหลังได้ม้ัยคะ... 

ตอนนี้หนูท�าข้อสอบไม่ไหวแล้ว..."

"เธอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสอบนะ รีบไปโรงพยาบาลก่อนเถอะ"

"ขอบคุณค่ะ..."

หลังจากเก็บกระเป๋าอย่างไร้เรี่ยวแรง ฉันก็ล�่าลาอาจารย์แล้วเดินไป

ยังห้องท่ีอยู่สุดระเบียง พอเดินมาถึงก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งก�าลังย่ืนอะไร 

สกัอย่างให้เขาแล้วเขากร็บัมันมาพร้อมกบัมองด้วยสายตาอยากรูอ้ยากเห็น 

มันต้องเป็นบุหรี่แน่ๆ 

บุหรี่เริ่มถูกน�าเข้ามาในเกาหลีหลังจบสงครามอิมจิน แต่กว่าจะ 

กลายเป็นบุหรี่สมัยใหม่แบบนี้ก็ใช้เวลากว่าสามร้อยปีเลยทีเดียว

ตอนนี้ขาของฉันไร้เรี่ยวแรงราวกับจะล้มได้ทุกเม่ือ ฉันพยายาม

รวบรวมแรงทั้งหมดที่มีเดินเข้าไปในห้อง 

"ไอ้...ไอ้นั่น...ทิ้งไปซะ..."

พอพูดจบ ดวงตาของฉันก็มืดดับไปทันที

ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด...

เสียงอะไรบางอย่างท่ีดังแว่วเข้ามาในหูท�าให้ฉันค่อยๆ ลืมตา สิ่งท่ี

มองเห็นเป็นอันดับแรกคือเพดานสีขาว พอกวาดตามองไปรอบๆ ฉันจึง

ตระหนกัได้ว่าสถานท่ีท่ีฉันต่ืนข้ึนมาในตอนนีก้ค็อืโรงพยาบาล แต่พอนกึถงึ

ภาพสุดท้ายที่เขาก�าลังถือบุหรี่อยู ่ในมือ ฉันก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งทันที  
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ก่อนที่จะเห็นเขานั่งหลับอยู่

"ฟื้นแล้วเหรอคะ" พยาบาลเดินเข้ามาหา

"ค่ะ ที่นี่ที่ไหนคะ"

"โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันารค่ิะ" โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันารเิป็น

โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โรงเรียนกวดวิชามากที่สุด

"ฉันโทรหาผู้ปกครองตามเบอร์ท่ีมีอยู่ในมือถือแล้ว แต่ติดต่อไม่ได้ 

เลยค่ะ" ระหว่างนั้นสายตาของพยาบาลก็เหลือบมองไปท่ีเขาท่ีก�าลัง 

นั่งหลับคอพับคออ่อนในชุดย้อนยุคเต็มยศ

"คกิๆ แล้วก.็.. ฉันลองถามนกัเรยีนท่ีใส่ชุดโบราณคนนีแ้ล้ว เขาไม่ยอม 

เปิดปากพูดอะไรเลยสักค�า แต่ตอนนี้คุณสามารถออกจากโรงพยาบาล 

ได้แล้วนะคะ"

เขาช่างรักษาสัญญาที่มีกับฉันเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งจริงๆ 

"คือ... ฉันไม่มีแม่ค่ะ อยู่กับพ่อสองคน และตอนนี้พ่อไปท�างานท่ี 

ต่างประเทศค่ะ"

"อย่างนั้นเหรอคะ แล้วมีญาติคนไหนที่น่าจะติดต่อได้บ้างมั้ยคะ"

"ฉันมีอาแค่คนเดียวค่ะ แต่ท่านก็อยู่เมืองนอกอีก"

"แต่ถ้าจะออกจากโรงพยาบาลก็ต้องมีผู้ใหญ่มานะคะ"

"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันจดัการตวัเองได้ แค่จ่ายค่ารกัษาพยาบาลกพ็อใช่ม้ัยคะ"

"ค่ะ น่าจะได้ แต่ว่า..."

"ฉันขอออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะ ต้องท�ายังไงบ้างคะ"

"งัน้ฉันจะไปเอาเอกสารมาให้กรอก ตอนนีค้ณุหมอเจ้าของไข้ออกเวร

ไปแล้ว เอาไว้วันหลังคุณค่อยพาคุณพ่อมาพบคุณหมออีกครั้งนะคะ"

"ฉันเป็นโรคอะไรเหรอคะ"

พยาบาลมองฉันอย่างเอ็นดูก่อนตอบว่า "ไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรง

ค่ะ แต่ตอนท่ีคุณมาถึงโรงพยาบาลทีแรกไข้ข้ึนสูงถึงสามสิบเก้าองศา  
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พอคณุหมอตรวจเสรจ็ ไข้ของคณุกล็ดลงมาจนเป็นปกต ิผลการตรวจกป็กติ

ดีทุกอย่าง แต่ถึงอย่างนั้นคุณและคุณพ่อควรมาพบคุณหมออีกครั้ง อ๊ะ  

แล้วนี่..."

พยาบาลยื่นกระดาษเอสี่มาให้หนึ่งแผ่น ตรงกลางมีภาษาจีนเขียน 

เอาไว้ด้วยลายมือขยุกขยิก "เขาไม่ยอมพดูอะไรเลย เอาแต่เขียนตวัอักษรจนี

ลงในกระดาษ การจับปากกาก็ดูเงอะงะเหมือนจับไม่เป็น..."

พอพูดจบ พยาบาลก็ขอตัวไปเอาเอกสาร ฉันจึงก้มลงอ่านตัวอักษร

บนกระดาษ นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาของเขาสินะท่ีได้เขียนตัวอักษร 

ด้วยปากกา

'ข้าจะต้องอยู่เคียงข้างแม่นางผู้นี้'

ฉันละสายตาจากกระดาษไปมองที่เขา อยู่ๆ ก็มาโผล่ในโลกอนาคต 

ที่แปลกประหลาด สติเขาน่าจะหลุดลอยกับสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น แต่เขา

กลบัสงบนิง่และรกัษาสญัญาท่ีให้ไว้กบัฉันได้เป็นอย่างด ีเขาไม่ยอมพูดอะไร

สักค�า ได้แต่เขียนตัวอักษรเหล่านี้ อยู่ๆ ความรู้สึกบางอย่างก็แล่นข้ึนมา 

ในอก ฉันหวังให้เขาท�าตามเงื่อนไขท่ีฉันตั้งข้ึน ทว่าลึกๆ แล้วฉันก็ไม่ได้

คาดหวังอะไรมากนัก แต่เขากลับท�าตามเงื่อนไขนั้นอย่างเคร่งครัด 

จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรหรอก ตอนพ่อไม่อยู่ ฉันต้องท�า

อะไรทุกอย่างคนเดียวเสมอ และฉันคิดมาตลอดว่าการท่ีไม่มีเพื่อนสักคน 

ก็ไม่เห็นเป็นไร แต่พอมีเขามานัง่เฝ้าอยู่ข้างๆ และรกัษาสญัญาเลก็ๆ น้อยๆ 

ท่ีมีให้กันแบบนี้ ฉันจึงอยากมีเพ่ือนสนิทขึ้นมาบ้าง แล้วน�้าตาก็พลัน 

ไหลรินอาบแก้ม ฉันรีบเช็ดน�้าตาก่อนที่ใครจะเห็น

"เจ้าฟื้นแล้วรึ" แล้วตอนนั้นเองเสียงของเขาก็ดังขึ้น 

"เจ้าร้องไห้? ยังเจบ็ป่วยอยูอี่กร"ึ ดทู่าเขาคงจะคดิว่าฉันป่วย มอืของเขา 
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เอ้ือมมาสมัผสัหน้าผากของฉัน ทันทีท่ีมือของเขาซ่ึงเต็มไปด้วยไออุน่สมัผสั

กับหน้าผากของฉัน น�้าตาก็ยิ่งไหลพราก 

"เจ้าไม่มีไข้แล้วกระมัง ไยจึงร้องไห้เช่นนี้"

"ฉันบอกไม่ให้พูดเวลาอยู่ข้างนอกไง" ฉันอายมากท่ีเขาเห็นน�้าตา 

ของฉัน จึงแกล้งพูดด้วยน�้าเสียงเย็นชาเพื่อกลบเกลื่อน

"ตอนนีมี้แค่เจ้าเท่านัน้ท่ีได้ยินค�าพดูของข้า แล้วเจ้าเองท่ีห้ามไม่ให้ข้า 

พดูเวลาอยู่ข้างนอก แต่เจ้าไม่เคยห้ามข้าไม่ให้พูดตอนอยู่ข้างในไม่ใช่ร ึแล้ว

ตอนนี้ที่นี่คือข้างใน"

ค�าพูดของเขาท�าให้ฉันไปต่อไม่ถูก เขาใช้ช่องโหว่ของค�าพูดฉัน 

มาย้อนเถียง

"เจ้าพูดจาได้ขนาดนี้ ท่าทางเจ้าคงหายดีแล้ว ว่าแต่ท่ีนี่คือท่ีใดกัน  

มีแต่คนเจ็บป่วยอยู่เต็มไปหมด"

"ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องนั้นหรอกน่า ว่าแต่ตอนนี้กี่..."

ถ้าตอบว่าโรงพยาบาล ฉันก็ต้องอธิบายอีกว่าโรงพยาบาลคืออะไร 

ครั้งนี้ก็เหมือนกัน ฉันต้องกลืนค�าพูดลงคอแล้วมองหานาฬิกาเอง เข็มสั้น

ของนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังห้องฉุกเฉินก�าลังชี้ไปที่เลขสิบเอ็ด

"ห้าทุ่มแล้วเหรอ"

ถ้าเป็นปกติ พ่อจะต้องกลับมาแล้ว และตอนนี้พ่อคงจะเป็นห่วงฉัน

มากท่ีฉันไม่อยู่บ้าน รวมไปถึงชายชาวโชซอนท่ีพ่อพามาด้วย แย่แล้ว  

ฉันรบีหยิบมือถอืออกมาจากกระเป๋าท่ีวางอยู่ข้างเตยีง แล้วพบว่าแบตเตอรี่

หมดเกลี้ยงเลย พ่อต้องเป็นห่วงฉันมากแน่ๆ 

"เรารีบกลับกันเถอะ"

ทันทีท่ีฉันพรวดพราดลงมาจากเตยีง เขากเ็อียงคอสงสยั "เจ้าหมายถงึ 

ที่ใด"

"ที่ไหนน่ะเหรอ ก็บ้านไงล่ะ"
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"บ้านรึ ไม่ได้หมายความว่าจะกลับโชซอนหรอกรึ"

"ก็ต้องกลับบ้านก่อนถึงจะกลับไปโชซอนได้ วันนี้เราอยู่ที่นี่กันทั้งวัน

แล้ว รีบไปกันเถอะ"

จากนั้นฉันวิ่งไปท่ีเคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลเอง ก่อนจะจัดการ 

กรอกเอกสารแล้วจ่ายค่ารักษา หมดสติแค่แป๊บเดียว ค่ารักษาตั้งหนึ่งแสน

สามหมื่นวอนเชียวเหรอเนี่ย เงินเก็บฉุกเฉินท่ีฉันอดออมมาตั้งนาน 

พลันหายวับไปกับตา 

พอออกมาจากโรงพยาบาล ฉันก็เรียกแท็กซี่ ถนนยามค�่าคืนในโซล

ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟนีออน เขาท่ีได้นั่งแท็กซ่ีเป็นครั้งท่ีสองเอาแต ่

มองวิวด้านนอกอย่างตื่นตาตื่นใจ ดูเหมือนเขาจะเต็มไปด้วยความสงสัย 

แต่ก็ไม่พูดหรือถามอะไรออกมา 

ทว่าทันทีท่ีถึงหน้าอพาร์ตเมนต์และลงจากรถเขาก็เปิดปากพูด  

"มีดวงดาวเต็มไปหมดเลย"

"ดาวเหรอ"

"กร็ะหว่างทางท่ีเราเดนิทางกลบัมาอย่างไรเล่า มีดวงดาวระยบิระยับ

เต็มไปหมด บ้านเรือนก็สูงเทียมฟ้า ตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้

เลย และข้าก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรเช่นนี้มาก่อน..."

เขาคงคิดว่าที่นี่คืออาณาจักรอะไรสักอย่าง

"เพียงแค่วันเดียว แต่ทุกสิ่งที่ข้าพบเห็นล้วนแต่ท�าให้ข้าประหลาดใจ 

น่าเสียดายที่ข้าไม่เข้าใจอะไรเลย..."

"มีอย่างนึงที่นายได้เรียนรู้และน�ากลับไปใช้ได้นี่นา"

"เจ้าหมายถึงอะไรรึ"

"เมือ่นายได้กลบัไป นายต้องตัง้ใจใช้ชีวติให้ดเีพ่ือโชซอน นายต้องท�า

ให้โชซอนแข็งแกร่งขึ้น นายอาจจะใช้ชีวิตในฐานะขุนนาง หรือในฐานะผู้มี

อ�านาจอะไรสักอย่างก็ได้เพื่อให้โชซอนกลายเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งและ
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ยอดเยี่ยมที่สุด นี่แหละคือสิ่งที่นายได้เรียนรู้จากที่นี่"

เขายิ้มกว้างกับค�าพูดของฉัน

"แม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ แต่ฉันดีใจนะท่ีได้เจอนาย" ฉันย่ืนมือออกไป  

เขาจึงมองอย่างงุนงง "แค่จับมือน่า ถ้าจะให้อธิบายก็จะยาวไปอีก"

ฉันรูว่้าท่ีโชซอนชายกบัหญิงจะจบัมอืกนัไม่ได้โดยเดด็ขาด โดยเฉพาะ

ขุนนาง แต่ท่ีนีไ่ม่ใช่โชซอน ถงึแม้ว่าเขาจะไม่รูค้วามหมายของ 'การเชกแฮนด์'  

แต่ฉันก็อยากบอกลาเขาด้วยวิธีของฉัน หากเข้าบ้านไปแล้วเจอพ่อ บางที

ฉันอาจจะไม่มีโอกาสได้ลาเขา เพราะเขาอาจจะถกูพ่อส่งกลบัโชซอนไปเลย

ทันทีก็ได้

เขาลงัเลอยู่ช่ัวครู ่ก่อนจะยืน่มือมาจบัมือฉัน เขย่ามือข้ึนลงแล้วปล่อย

"ข้าจะไม่ได้พบเจ้าอีกแล้วใช่รึไม่"

"ใช่"

"หมายความว่าเจ้าไม่ใช่คนโชซอนใช่รไึม่ แล้วเจ้ามาอยู่ท่ีนีไ่ด้อย่างไร..."

"ถ้าให้พูดกันตามจริง ฉันเองก็เป็นคนโชซอนเหมือนกันนั่นแหละ"

"เจ้าถูกจับมาเป็นเชลยอยู่ที่นี่อย่างนั้นรึ"

"เชลยเหรอ ฮ่าๆๆๆ" ฉันระเบิดเสียงหัวเราะกับสิ่งที่เขาคิด "ฉันไม่ใช่

เชลยหรอก แค่ฉันกับพ่ออาศัยอยู่ท่ีนี่ก็เท่านั้น และฉันจะไม่ไปไหนไกล 

จากพ่อเด็ดขาด"

"หากถึงคราวออกเรือนก็ต้องห่างจากพ่อแม่อยู่ดี"

"อื้ม มันก็ใช่ แต่ส�าหรับท่ีนี่ถึงออกเรือนแล้วก็ยังอยู่กับพ่อแม่ได้นะ  

ที่โชซอนก็มีแบบนี้ไม่ใช่เหรอ"

"นั่นก็ใช่... ว่าแต่หากมีโอกาสเจ้าจะไปโชซอนบ้างหรือไม่"

"ฉันจะไปโชซอนท�าไมกัน ฉันไม่มีคนรู ้จักอยู่ท่ีโชซอนซะหน่อย  

พอเถอะ เลิกคุยแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่า นายอยากกลับโชซอนเร็วๆ  

ไม่ใช่เหรอไง"
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พอฉันท�าท่าจะก้าวเดิน เขาก็จับข้อมือของฉันเอาไว้

"เจ้ามีข้า"

"หืม"

"คนท่ีเจ้ารู้จักในโชซอนก็มีข้าคนหนึ่ง ตอนนี้เจ้าไม่สมควรจะพูดว่า

เจ้าไม่มีคนรู้จักอยู่ที่โชซอนเลยสักคนเดียว"

"คือ..."

การเดินทางข้ามกาลเวลาเป็นเรื่องราวท่ีซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบาย 

ให้ใครฟัง ฉันแกะมือของเขาออกแล้วยิ้มบางๆ

"ฉันไม่ไปโชซอน ฉันจะอยู่ท่ีนี่กับพ่อ เพราะครอบครัวของฉันมี 

คนเดียวก็คือพ่อ"
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ท่ามกลางการรุกรานของญี่ปุ่น

"พ่อคะ!"

ฉันตะโกนเรียกพ่อทันทีท่ีปลดล็อกประตูดิจิตอลแล้วเปิดเข้าไป แต่

ภายในบ้านยังคงสภาพเดยีวกบัตอนท่ีฉันออกไปข้างนอกเม่ือเช้า บ้านมดืสนทิ 

ไม่ได้เปิดไฟสักดวง เงียบเชียบมาก ไม่มีร่องรอยของการมีคนอยู่เลย 

แม้แต่น้อย ฉันจงึเปิดไฟห้องนัง่เล่น แล้วตรงไปยังห้องหนงัสอื แต่ห้องหนงัสอื 

ก็มืดสนิทเช่นกัน 

พ่อไม่เคยกลบัมาช้าแบบนีเ้ลยสกัครัง้ พ่อเดนิทางข้ามเวลาบ่อยมาก 

แต่พ่อจะกลบัมาก่อนพระอาทิตย์ตกดนิโดยไม่ท�าให้ฉันต้องเป็นห่วง แต่ครัง้นี ้

ไม่เหมือนเดิม นอกจากพ่อจะพาชายคนนี้มาท้ิงเอาไว้เพียงล�าพังโดยท่ี 

ตัวเองไม่อยู่ด้วยแล้ว พ่อยังไม่กลับมาตามเวลาที่บอกไว้

ฉันเริม่รูส้กึไม่สบายใจข้ึนมาทีละนดิ กลวัว่าจะเกดิเรือ่งไม่ดข้ึีนกบัพ่อ 

ปกติถงึแม้จะเกดิเรือ่งอะไร ฉันก็ไม่จ�าเป็นต้องกงัวล เพราะต่อให้พ่อถกูมดั

หรือถูกจับขังคุก พ่อซ่ึงเป็นนักท่องเวลาก็สามารถพาตัวเองกลับมา 

ยังอนาคตได้ทุกครั้ง นักท่องเวลาไม่ใช่พ่อมดหมอผี จึงไม่จ�าเป็นต้องมี 

บทสวดหรือคาถาเพื่อท่องก่อนข้ามเวลา 
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"เกิดอะไรขึ้นหรือ"

เขาเดินตามมาท่ีห้องหนังสือแล้วเอ่ยถาม ฉันตั้งใจจะตอบปัดไปว่า

ไม่มีอะไร แต่ทันใดนัน้ฉันกเ็หลอืบไปเห็นดาบของเขาท่ีวางอยูบ่นพ้ืน ทันที

ที่เห็นดาบ ความคิดหนึ่งก็ผ่านเข้ามาในหัวฉัน

"เกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่นายจะมาที่นี่"

เขาครุ่นคิดสักครู่ก่อนตอบออกมา "ตอนนั้นทหารญ่ีปุ่นบุกเข้ามา  

บ้านเมืองก�าลังแย่..."

"ทหารญี่ปุ่นเหรอ"

ตอนนัน้เองฉันจงึได้รูว่้าพ่อเดนิทางข้ามเวลาไปยังช่วงท่ีเกดิสงคราม 

อิมจิน

หลายปีก่อนพ่อเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการศึกษาค้นคว้าเรื่ององค์ชาย 

ควังแฮ พ่อจึงเดินทางกลับไปกลับมาตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยพระเจ้า 

ซอนโจ ช่วงองค์ชายควงัแฮข้ึนครองราชย์ ไปจนถงึระยะแรกท่ีพระเจ้าอินโจ 

ข้ึนครองราชย์ เพราะอย่างนัน้ฉันจงึรูเ้รือ่งเกีย่วกบัองค์ชายควงัแฮเป็นอย่างดี 

ตามไปด้วย

"ใช่ พวกทหารญี่ปุ่น พวกมันบุกเข้ามา ข้าได้ยินมาว่าท่านพี่ของข้า

ถูกจับไปท่ีฮเว-รยอง เมืองฮัมคยอง ข้าจึงรีบไปยังท่ีแห่งนั้น เมื่อไปถึง 

ก็พบว่าท่านพ่ีของข้ากลับถูกพาไปยังท่ีอ่ืน หมู่บ้านท่ีข้าพักอยู่นั้นถูกพวก

ทหารญี่ปุ่นปิดล้อม ข้าจึงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสามวันโดยไม่มีอะไรตกถึงท้อง"

ฉันไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่อต้องไปท่ีฮเว-รยอง เมืองฮมัคยองด้วย ต่อให้ 

อยากไปดูประวัติศาสตร์โชซอน แต่ท่ีนั่นไม่ใช่สถานท่ีพิเศษอะไรเลย 

ระหว่างที่ฉันก�าลังคิดและปะติดปะต่อความทรงจ�า ค�าพูดของเขาก็พรั่งพรู

ออกมาเรื่อยๆ

"แล้วระหว่างนั้นเอง พวกทหารญ่ีปุ่นก็จุดไฟเผาหมู่บ้านท่ีข้าแอบ 

ซ่อนตัวอยู่ ทั้งหมู่บ้านจึงกลายเป็นทะเลเพลิง"
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"ทะ...ทะเลเพลิงเหรอ แล้วไงต่อ จากนั้นเป็นไงต่อ"

"ข้าออกมาจากที่ซ่อนตัว ตั้งใจจะออกไปจากหมู่บ้าน แต่ข้าบังเอิญ

ได้ยินเสยีงเดก็ผูห้ญิง... ใช่แล้ว เดก็ผูห้ญิงคนหนึง่นัง่ร้องไห้อยู่ ระหว่างนัน้

มีทหารญี่ปุ่นผู้หนึ่งขี่ม้ามาพร้อมกับชักดาบขึ้นสูง ข้าไม่สามารถอยู่เฉยได้ 

จึงชักดาบเข้าประจันหน้ากับทหารญี่ปุ่นผู้นั้น"

ค�าพูดอันน่ากลัวท่ีได้ฟังจากปากของคนท่ีอยู่ในสงครามนั้นจริงๆ 

ท�าให้ฉันถึงกับขนลุกและยิ่งเป็นห่วงพ่อมากขึ้น

"แล้วหลังจากนั้นล่ะ"

"ระหว่างที่ข้าประดาบกับทหารญี่ปุ่น ข้ารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่"

พ่อเป็นคนที่ส่งเขามายังโลกอนาคตอย่างแน่นอน เพราะถ้าไม่ใช่พ่อ

ไม่มีทางที่คนในอดีตจะเดินทางมายังอนาคตได้เอง แต่ท�าไมพ่อถึงไม่กลับ

มาด้วยกนัล่ะ ท�าไมถงึส่งเขาท่ีก�าลงัต่อสูอ้ยู่กบัทหารญ่ีปุ่นมายังอนาคตเพยีง

แค่คนเดียว

มีกฎว่านักเดินทางท่องเวลาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในอดีต พ่อ

เคยบอกว่านี่คือกฎของตระกูลที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

'คยองมนิ ไม่ว่านกัท่องเวลาจะพยายามเปลีย่นประวตัศิาสตร์สกัแค่ไหน  

แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ถ้านักท่องเวลาพยายามเปลี่ยนประวัติศาสตร์  

นักท่องเวลาจะต้องพบเจอกับความตายเพ่ือเป็นการรักษาประวัติศาสตร์ 

ให้อยู่คงเดมิ ตระกลูของเราเรยีกสิง่นีว่้า 'ความตายท่ีไร้เสยีง' และประวัตศิาสตร์ 

กจ็ะกลบัมาเข้ารปูเข้ารอยเหมือนเดมิเพือ่ให้อนาคตด�ารงอยู่ในทางของมนั

ต่อไป'

ฉันส่ายหน้าเพื่อลบความคิดในแง่ร้ายที่เกิดขึ้นในหัวใจ พ่อส่งเขามา

ท่ีนี่ ถ้าเขาคือคนท่ีจะต้องตาย ไม่ว่าจะตายด้วยถูกไฟเผาหรือตายเพราะ

ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น พ่อคงไม่ช่วยเหลือเขาเอาไว้หรอก เพราะนั่นหมายถึง

พ่อต้องแลกมันด้วยความตายของตัวเอง 
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ย่ิงไปกว่านัน้พ่อไม่มีทางช่วยเขาท่ีไม่มีความเกีย่วข้องใดๆ ต่อกนัเลย

อย่างแน่นอน พอลองคิดดแูล้ว ฉันกอ็ยากจะเช่ืออย่างนัน้อยูเ่หมอืนกนั แต่

ท่ีส�าคญัคอืตอนนีพ่้อจะตกอยู่ในสภาพแบบไหน ป่านนียั้งไม่กลบัมา แสดงว่า

ต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับพ่อแน่ๆ

ฉันเดินออกมายังห้องนั่งเล่น แล้วหยิบรูปถ่ายล่าสุดท่ีถ่ายกับพ่อ 

ยื่นให้เขาที่เดินตามมาด้านหลังดู

"ดูนี่หน่อยสิ คนท่ีอยู่ตรงนี้เขาเป็นพ่อของฉัน ตอนนั้น...นายเห็น 

พ่อของฉันหรือเปล่า"

"หมายถึงท่านพ่อของเจ้ารึ"

"ก็ใช่น่ะสิ!"

"ข้าไม่แน่ใจ... ข้าจ�าไม่ค่อยได้นัก"

"คิดให้ดีๆ สิ! ตอนท่ีนายต่อสู้กับทหารญ่ีปุ่น พ่อของฉันอยู่ตรงนั้น

แน่ๆ"

เขาเพ่งมองรูปถ่าย "ข้าไม่เห็น"

"เป็นไปไม่ได้! เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด!"

ฉันรู ้สึกเจ็บใจท่ีไม่สามารถอธิบายความจริงท้ังหมดให้เขาฟัง 

ในตอนนี้ได้ เขาไม่รู้ว่าท่ีเขามาปรากฏตัวท่ีนี่ได้ ท้ังหมดเป็นเพราะพ่อ  

พ่อต้องจับมือหรือแขนของเขาเอาไว้ถึงจะส่งมายังอนาคตได้ แต่เขากลับ

บอกว่าไม่เห็นพ่อ!

แล้วสุดท้ายฉันก็ร้องไห้โฮออกมา

สงครามอิมจิน หมู่บ้านท่ีก�าลังถูกไฟเผาและถูกทหารญี่ปุ่นปิดล้อม 

แค่จนิตนาการถงึสถานการณ์ท่ีพ่อไม่สามารถกลบัมาได้กร็ูส้กึสยดสยองแล้ว 

ตอนนั้นเขาท่ีมองดูฉันก�าลังร้องไห้กลับเอ่ยปากออกมาราวกับนึกอะไร 

ขึ้นมาได้

"หรือว่า...ไม่จริง"
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"อะไร นกึอะไรได้งัน้เหรอ" พอคดิว่าเขาต้องนกึอะไรบางอย่างได้แน่ๆ 

ฉันก็เช็ดน�้าตาแล้วเงยหน้าขึ้นมอง

"ท่านพ่อของเจ้าไม่ใช่คนโชซอนใช่หรือไม่"

"ไม่ใช่... เอ่อใช่ พ่อเป็นคนโชซอน"

"ข้าเห็นชายผมสัน้คนหนึง่ ตอนแรกข้าคดิว่าเป็นทหารญ่ีปุ่น แต่ทหาร

ญี่ปุ่นนั่นไม่มีทางเป็นท่านพ่อของเจ้า"

"พ่อของฉันไม่ใช่ทหารญี่ปุ่น แต่พ่อไว้ผมสั้น นายนึกอะไรออกอีก"

"พอข้าท�าให้ทหารญีปุ่่นนัน่ตกจากม้าได้ ข้ากป็ระดาบกบัมนั แล้วพอ

ข้าหันไปมองท่ีเด็กผู้หญิงคนนั้นข้าก็เห็นชายผู้หนึ่งก�าลังอุ้มเด็กผู้หญิง 

เอาไว้ ชายผู้นั้นผมสั้น ใส่ชุดประหลาด และถูกดาบของทหารญี่ปุ่นแทง"

"ถูก...ถูกแทงเหรอ"

เขาไม่ตอบ คงเป็นห่วงว่าฉันจะช็อกถ้าคนคนนัน้เป็นพ่อของฉันจรงิๆ 

"ข้าอาจจะมองพลาดก็ได้"

ฉันแน่ใจว่าพ่อต้องอยู่ท่ีนั่นอย่างแน่นอน ใจฉันอยากจะไปท่ีนั่น 

ซะเดี๋ยวนี้ ถึงผู้หญิงในตระกูลจะไม่สามารถเดินทางข้ามเวลากลับมายัง 

โลกปัจจุบันได้ตามอ�าเภอใจ แต่ถ้าได้เจอพ่อ พ่อก็จะพาฉันกลับมาด้วยกัน 

"เจ้าเป็นอะไรหรือไม่"

"ไม่เป็นไร ฉันจะไปโชซอน"

"โชซอน? เจ้าน่ะรึ"

"ใช่ พ่อของฉันอยู่ท่ีนั่น ฉันต้องไปตามหาพ่อ แล้วนายก็ต้อง 

กลับไปโชซอนด้วยไม่ใช่เหรอ เพราะฉะนั้นไปกับฉันนี่แหละ"

เขาพยกัหน้าอย่างงนุงง เพราะเม่ือครูน่ีฉั้นยังบอกอยู่ปาวๆ ว่าจะไม่ไป 

โชซอน

"ข้ารู้แล้ว ข้าจะไปกับเจ้า"

ฉันหยิบชุดฮันบกของแม่ออกมาจากตู้เสื้อผ้าเพ่ือใส่มันไปโชซอน  
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ฉันรูดี้ว่ายุคท่ีฉันจะไปนัน้ก�าลงัเกดิสงครามอิมจนิ หากใส่ชุดในยุคปัจจบัุนไป 

คงเป็นอันตรายเพราะจะถูกกล่าวหาว่าเป็นชาวญี่ปุ่นได้

ชุดฮันบกของแม่ท่ีเพิง่ได้ใส่เป็นครัง้แรกช่างพอดกีบัขนาดของตวัฉัน

อย่างน่ามหัศจรรย์ ฉันถักเปียและผูกผ้าท่ีปลายผมก็เป็นอันเสร็จสิ้น 

การเตรียมตัวไปโชซอน เขามองฉันที่อยู่ในชุดฮันบกด้วยสีหน้าที่ตกใจ 

"ท�าไม แปลกเหรอ"

"นี่มันนกอึยฮงซัง* ไม่ใช่รึ" 

"นกอึยฮงซังเหรอ" ค�าถามของเขาท�าให้ฉันสังเกตชุดฮันบกท่ี 

ก�าลังใส่ พ่อบอกว่าชุดนี้เป็นชุดท่ีแม่ใส่ในวันแต่งงาน หรือท่ีโชซอนไม่ใส่ 

ฮันบกสีนี้กันนะ

"ใช่ มันเป็นชุดส�าหรับหญิงที่ออกเรือนไม่ใช่รึ" 

"จริงด้วยสิ" นกอึยฮงซังคือชุดท่ีใส่แสดงสถานะเมื่องานแต่งงาน 

สิ้นสุดแล้ว แต่ฉันมีชุดฮันบกให้ใส่เพียงแค่ชุดเดียวนี่นา

"นี่ก็ไม่ใช่ชุดของฉัน แต่เป็นชุดของแม่ฉัน"

"หมายถึงชุดของท่านแม่เจ้ารึ"

ฉันพยักหน้า "ก็ใช่น่ะสิ ตอนนี้ฉันรีบ ยังไงก็ต้องใส่"

เขาพยักหน้าอย่างเข้าใจ "แต่มันก็เหมาะกับเจ้ามาก เจ้าไม่ต่างจาก

สตรีแห่งโชซอนเลย"

"กแ็น่อยู่แล้ว ฉันกเ็ป็นคนโชซอนนีน่า เลกิพูดมากแล้วรบีไปกนัดีกว่า" 

ฉันลากเขาไปท่ีห้องนั่งเล่นท่ีกว้างท่ีสุดในบ้าน "วันท่ีนายจากมาเป็นวันท่ี 

เท่าไหร่ เดือนอะไร" ฉันถามเขาอย่างระมัดระวงัถงึวนันัน้ท่ีเขามายังท่ีแห่งนี้

"วันท่ีสิบเก้า เดือนเก้า" หลังตอบค�าถามฉันเขาก็มีสีหน้างุนงงและ

เอ่ยถามกลับ "ว่าแต่เจ้าถามท�าไมรึ"

การเดินทางข้ามเวลาของผู้หญิงตระกูลเรามักไม่มีระบบระเบียบ 

* ชุดฮันบกที่เป็นเสื้อสีเขียว กระโปรงสีแดงอมชมพู
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บางทีคดิว่าจะไปยงัยุคท่ีเกดิสงครามอิมจิน แต่กลบัไปโผล่ยุคก่อนสงคราม 

หรือไม่ก็อาจจะไปโผล่หลังจากปีนั้นไปแล้วหลายปี อย่างเม่ือเก้าปีก่อน  

ฉันแค่คดิเฉยๆ ว่าอยากเจอพระเจ้าเซจงมหาราช แต่กลบัสามารถเดนิทาง

ข้ามเวลาไปยังสมัยพระเจ้าเซจงมหาราชได้เฉยเลย และพ่อก็ต้องท้ิงงาน 

ทิ้งการทั้งหมดเพื่อออกเดินทางข้ามเวลาแกะรอยตามหาฉันตลอดห้าปี 

แต่ถ้ามีคนในอดีตอย่างเขาอยู่ข้างๆ เช่นในตอนนี้ก็จะช่วยให้ไปยัง

เวลานั้นได้ง่ายขึ้น พ่อคงจะส่งเขามาท่ีนี่เพ่ือให้เขาเป็นกุญแจให้ฉัน 

ออกตามหาพ่อแน่ๆ

"เพราะเราจะต้องกลบัไปท่ีนัน่" ฉันเลอืกท่ีจะตอบสัน้ๆ แทนค�าอธบิาย

ยาวเหยียด แล้วยื่นมือสองข้างให้เขา "เอาล่ะ จับมือฉันไว้"

เขาลังเลใจอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเอื้อมมือมาจับ

วันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1592 ฮเว-รยอง เมืองฮัมคยอง ได้โปรดขอ

ให้ไปถึงตามวันและจุดหมายอย่างแม่นย�าด้วยเถิด

"นายต้องอธิบายให้ฉันฟัง"

"เจ้าพูดเรื่องอะไร"

"ฉันหมายถึงสถานการณ์ก่อนท่ีนายจะมาท่ีนี่ ตอนนั้นหมู่บ้านถูก 

ปิดล้อมใช่มั้ย"

"ใช่ พวกทหารญี่ปุ่นปิดล้อมที่นั่นและจุดไฟเผา"

ระหว่างท่ีเขาอธบิาย ฉันกน็กึถงึสถานท่ีท่ีต้องเดนิทางไปพร้อมกบัเขา 

สายลมอุน่กเ็ริม่พดัมาโอบล้อมบรเิวณรอบๆ ฉันหลบัตาทันทีท่ีได้สมัผสักบั

สายลมนั่น

ทันใดนัน้เองภาพของฮเว-รยอง เมืองฮัมคยอง ของวันท่ี 19 กนัยายน 

ค.ศ. 1592 ที่เขาบอกก็เริ่มปรากฏสู่สายตาของฉัน

หรือเป็นเพราะมือที่จับกันอยู่ ฉนัจึงได้เห็นภาพที่เขาเคยเหน็มาก่อน 

หมู่บ้านก�าลังกลายเป็นทะเลเพลิง ผู้คนกรีดร้องและวิ่งกันอลหม่าน บ้างก็
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ก�าลังค้นหาคนในครอบครัวท่ีหายไป โดยมีทหารญ่ีปุ่นควบม้าไปทุกทิศ 

ทุกทางและก�าลังเข่นฆ่าผู ้คนอย่างโหดเห้ียม วินาทีท่ีฉันเห็นภาพนั้น 

ร่างกายของฉันก็พลันสั่นสะท้าน 

ระหว่างนั้นเสียงของเขาก็ดังแว่วเข้ามาในหู "เจ้า...ช่ืออะไร จนถึง

ตอนนี้ข้ายังไม่เคยถามแม้แต่ชื่อของเจ้า"

วินาทีนั้นฉันจึงตระหนักได้ว่าสายลมท่ีโอบล้อมพวกเราท้ังคู่นั้น 

หอบพวกเรามายังสถานท่ีท่ีฉันก�าลังมองเห็นอยู่ในตอนนี้ ฉันจึงเอ่ยปาก

ตอบค�าถามของเขา

"คยองมิน คิมคยองมิน"

"คยองมิน..."

ตอนที่ชื่อของฉันถูกเปล่งออกมาจากริมฝีปากของเขา สายลมอบอุ่น

ที่โอบล้อมพวกเราไว้ก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิม

ฉันรูส้กึว่าตวัเองก�าลงันอนอยู่ท่ีไหนสกัแห่ง ท่ัวท้ังร่างเจบ็ปวดราวกบั

ถูกทุบตีอย่างรุนแรง ร่างกายขยับเขยื้อนแทบไม่ได้เลย

พอเวลาผ่านไปเสียงท่ีดังแว่วเข้ามาก็ท�าให้เริ่มมีสติมากข้ึนเรื่อยๆ  

ฉันพยายามลืมตาเพื่อมองให้ชัดว่าที่นี่คือที่ไหน และเสียงนั้นคือเสียงอะไร

ภาพตรงหน้าค่อยๆ ชัดเจน ใครบางคนก�าลงัยืนหันหลงัอยู่ ชายคนนัน้ 

สวมหมวกทรงสงูและเสือ้คลมุสแีดงสด แต่ฉันไม่รูว่้าเขาคอืใคร ฉันพยายาม

ตั้งสติ ในหัวคิดแค่ว่าต้องรีบลุกขึ้น แล้วตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงของผู้ชาย

คนหนึ่งดังแว่วมาจากข้างนอก

"องค์ชายรัชทายาท กระหม่อมพาหมอหญิงมาแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

องค์ชายรัชทายาทเหรอ...

"เข้ามาได้"

"พ่ะย่ะค่ะ" สิน้เสยีงกล่าวตอบ เสยีงคนเดนิเข้ามากด็งัข้ึน ฉันพยายาม
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เพ่งตามองและสังเกตเสื้อผ้าของพวกเขา ผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงหนึ่งคน

ท่ีก�าลังเดินเข้ามานั้นสวมชุดแบบสามัญชนท่ีสามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไป

ในโชซอน

"ท่านหมอพัคไปไหนเสียเล่า" ชายชุดคลุมยาวสีแดงสดเอ่ยถามชาย

ที่เดินเข้ามา

"ท่านหมอพัคถูกพวกทหารญี่ปุ ่นจับตัวไป เหลือแต่หมอหญิง  

กระหม่อมจึงพามาแทนพ่ะย่ะค่ะ"

"หมอหญิงรีบตรวจดูอาการของนางเถอะ"

"เพคะ" หมอหญิงรับค�าสั่งแล้วโน้มตัวมาทางฉัน ฉันจึงพยายาม 

เพ่งมองเธอด้วยดวงตาที่สะลึมสะลือ 

"ดูเหมือนจะฟื้นแล้วเพคะ"

"ฟื้นแล้วรึ" ชายท่ีสวมหมวกทรงสูงและเสื้อคลุมสีแดงสดหันหน้า 

กลับมามอง ตอนนั้นเองฉันจึงได้รู้ว่าชายคนนั้นเป็นใคร เขาคือ 'ชายชาว

โชซอนคนนั้น' ไม่ผิดแน่ๆ แม้เขาจะใส่ชุดที่แตกต่างจากตอนที่เจอกับฉัน 

ที่โซลก็ตาม

"นะ...นาย..."

เขาท�าให้ฉันนกึถงึพ่อ พอมองไปรอบๆ ท่ีนีเ่หมือนเป็นห้องขนาดเลก็

ในบ้านที่มุงหลังคาด้วยฟาง ทั้งยังมีแต่ผู้คนที่ใส่ชุดโบราณรวมถึงเขาคนนี้

ด้วย ที่นี่คือโชซอนไม่ผิดแน่

"พ่อ..." พอตั้งสติได้ ฉันก็ร้องเรียกหาพ่อทันท ีเขาจึงกดไหล่ของฉนั

เอาไว้พร้อมเอ่ยห้าม 

"พักผ่อนก่อนเถิด อย่าเพิ่งขยับเลย"

"ไม่ได้... ฉันต้องตามหาพ่อ ที่นี่... ที่นี่คือ...โชซอนใช่มั้ย"

"ใช่ ที่นี่คือโชซอน"

"โชซอนเหรอ ฉันมาอยู่ที่โชซอนจริงๆ เหรอ... งั้นฉันต้องรีบตามหา
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พ่อ... พ่อ..."

หรือการเดินทางข้ามเวลาครั้งท่ีสองของฉันจะไร้ค่า ไม่สิ ถ้าไร้ค่า 

ฉันคงพาเขามาถึงที่นี่ไม่ได้ 

"องค์ชายรชัทายาท พระองค์ไม่ควรประวงิเวลาอยู่ท่ีฮเว-รยองอกีต่อไป 

นะพ่ะย่ะค่ะ พระองค์ต้องออกเดินทางไปยังเมืองคังวอน ข้าราชบริพาร 

ของบุนโจ* รอพระองค์อยู่นะพ่ะย่ะค่ะ"

ชายอกีคนเอาแต่เรยีกเขาว่า 'องค์ชายรชัทายาท' มาตัง้แต่เม่ือครูแ่ล้ว 

ไม่อยากจะเช่ือเลยว่าจะมีองค์ชายรัชทายาทอยู่ในบ้านมุงหลังคาด้วย 

ฟางข้าวเก่าๆ แบบนี้

"เจ้าเลิกพูดเรื่องนี้ก่อน ตอนนี้ให้หมอหญิงตรวจนางก่อน"

"เพคะฝ่าบาท" ผู้หญิงคนนั้นจับมือของฉัน คงตั้งใจจะจับชีพจร แต่

ฉันสะบัดมือของผู้หญิงคนนั้นออกและจ้องใบหน้าของผู้ชายโชซอนคนนั้น

"นาย...เป็นใคร"

"ข้าคือใครน่ะรึ"

"พระองค์คือองค์ชายรัชทายาทแห่งโชซอนอย่างไรเล่า" ชายท่ีอยู่ 

ด้านหลังเป็นคนตอบค�าถามฉันแทน

"นาย...เป็นองค์ชายรัชทายาทเหรอ!"

เขาพยักหน้าเบาๆ "ใช่ ข้าคือองค์ชายรัชทายาทแห่งโชซอน"

โครม!

วินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีกองหินขนาดใหญ่หลายสิบกองหล่นลงมา

ที่หัว ถ้าเขาคือองค์ชายรัชทายาทผู้น�าแห่งบุนโจ ก็หมายความว่า

"นายคือองค์ชายควังแฮเหรอ!" ฉันตะโกนพลางผลักเขาท่ีก�าลัง

ประคองฉัน วินาทีนั้นฉันลืมความเจ็บปวดที่ท�าให้ร่างกายแทบไม่สามารถ

ขยับเขยื้อนได้ไปจนหมดสิ้น

* ราชส�านักชั่วคราวที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษซึ่งแยกจากราชส�านักใหญ่ของพระเจ้าซอนโจ
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จิก๊ซอว์เริม่ไล่ต่อไปทีละตวั ค�าพดูของเขาท่ีบอกว่าพ่ีชายถกูจบัตวัไป

ท่ีฮเว-รยอง เมืองฮัมคยอง เขาจึงตามไปท่ีฮเว-รยอง ซ่ึงพ่อของฉัน 

เคยเล่าให้ฟังว่าช่วงสงครามอิมจนิ องค์ชายอิมแฮพีช่ายขององค์ชายควังแฮ 

ถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวไปที่ฮเว-รยอง เมืองฮัมคยอง

"ใช่ ข้าคอืองค์ชายรชัทายาทควงัแฮ" พ่อหนุม่โชซอนตอบค�าถามฉัน 

ไม่ใช่สิ ต้องเรียกว่าองค์ชายควังแฮ

ฉันเข้าใจเรื่องท่ีพ่อเข้าไปเกี่ยวพันกับเขา เพราะพ่อค้นคว้าเรื่อง 

เกีย่วกบัองค์ชายควงัแฮมาหลายปีแล้ว แต่ฉันไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่อถงึส่งเขา

ไปยังปี 2013 พ่อไม่ใช่คนท่ีจะท�าอะไรแบบน้ีเด็ดขาด พ่อไม่ใช่คนท่ีจะ 

ย่ืนมือเข้าไปยุ่งกับประวัติศาสตร์เพื่อช่วยองค์ชายควังแฮท่ีก�าลังต่อสู้กับ

ทหารญี่ปุ่น เพราะพ่อเคยย�้าเรื่องนี้กับฉันอย่างเด็ดขาด

แต่พ่อเป็นคนส่งองค์ชายควงัแฮไปท่ีอนาคตแน่ๆ ถ้าไม่ใช่พ่อแล้วใคร

จะส่งเขาไปได้ล่ะ

ใช่แล้ว พ่อ!

ฉันรีบลุกเพื่อไปตามหาพ่อ ทันใดนั้นเขาก็รีบลุกตาม

"เจ้าจะไปไหนรึ"

"ฉันจะไปตามหาพ่อ!"

"ท่านพ่อของเจ้าน่ะรึ"

"ใช่ ฉันมาท่ีนี่ก็เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอ พ่อของฉันต้องอยู่ท่ีไหน 

สักแห่งที่นี่แน่นอน"

"ข้าจะช่วยตามหาเอง เจ้าพักผ่อนที่นี่เสียก่อนเถิด"

"ฉันไม่พัก!" ฉันปักใจเช่ือไปแล้วว่าท่ีพ่อไม่สามารถกลับมาได้ 

เป็นเพราะพ่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ฉันเป็นห่วงท่านมาก จึงตะโกน

ออกไปสุดเสียง ชายหญิงที่ยืนอยู่ถึงกับตกตะลึงสุดขีด 

อ๊ะ! จริงสิ เขาเป็นองค์ชายรัชทายาทนี่นา!
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องค์ชายรัชทายาทควังแฮ ท่ีโชซอนจะมีใครกล้าตะโกนใส่หน้า 

องค์ชายรชัทายาทอย่างไร้สตแิบบนี ้แต่ฉันไม่มเีวลามาคดิถงึอะไรพวกนีแ้ล้ว

"ฉันจะออกไปตามหาพ่อของฉันเอง เพราะมีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้จักพ่อ

ของฉันไม่ใช่เหรอ"

สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลใจ หรือว่าสถานการณ์ข้างนอก

มันเลวร้ายมาก ถ้าอย่างนั้นฉันย่ิงต้องรีบออกไปตามหาพ่อ พ่อต้องอยู่

ที่ไหนสักแห่งในสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้

ระหว่างนัน้ชายท่ียืนอยู่ด้านหลงักร็บีพดูแทรกข้ึนมา "เร่งรบีหน่อยเถดิ

พ่ะย่ะค่ะ"

"ท่านขนัทีล"ี องค์ชายควงัแฮยกมือขึน้ข้างหนึง่โบก ห้ามไม่ให้พูดต่อ 

ฉันจึงได้รู้ว่าชายที่สวมชุดธรรมดาคนนี้คือขันที

"พ่ะย่ะค่ะ"

"ท่านสองคนดูแลแม่นางผู้นี้ด้วย"

"รับทราบพ่ะย่ะค่ะ แต่พระองค์ต้องรีบเสด็จไปคังวอน..."

"เจ้าไม่เห็นรึว่าตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ ข้าจะไปที่นั่นก็ต่อเมื่อข้า

แก้ไขสถานการณ์ของที่นี่ได้ และราษฎรของที่นี่ปลอดภัยดีแล้ว"

"ไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ! ไม่รู้ว่าทหารญี่ปุ่นที่ขึ้นเหนือไปจะย้อนกลับลงมา

อีกเมื่อไหร่ โชคดีท่ีพระองค์ปลอดภัยกลับมา พระองค์รีบเสด็จออกจาก

ฮเว-รยองไปยังเมืองคังวอนเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

ทันทีท่ีขันทีเร่ง องค์ชายควังแฮก็หันไปมองแล้วพูดด้วยน�้าเสียง 

เฉียบขาด "ข้าในฐานะองค์ชายรัชทายาทผู้ได้รับค�าสั่งจากเสด็จพ่อให้เป็น

ผู้น�าของบุนโจ มีหน้าท่ีดูแลปกป้องราษฎร ข้าไม่อาจท้ิงราษฎรของข้า 

เพื่อหนีเอาตัวรอดคนเดียวได้ ข้าท�าไม่ได้เด็ดขาด"

"องค์ชาย!"

"อย่างไรเสียข้าก็ต้องไปคังวอน แต่ไม่ใช่ตอนนี้"
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เขาสง่างามน่าเกรงขามจนไม่อยากจะเช่ือว่าเขาอายุเท่ากับฉัน แต่

ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาประทับใจกับท่าทางของเขา ฉันต้องตามหาพ่อ  

ฉันใช้โอกาสท่ีเขาเถียงกับขันทีรีบวิ่งออกมา แต่ทันทีท่ีออกมาด้านนอก 

ก็พบกับควันหนาแน่นปกคลุมไปทั่วสารทิศ

"แค่กๆ"

ฉันมองรอบๆ บ้านมุงหลงัคาฟางท่ีฉันฟ้ืนข้ึนมานัน้เป็นบ้านหลงัเดยีว

ที่ไม่ถูกไฟไหม้ บางทีอาจเป็นเพราะองค์ชายรัชทายาทประทับอยู่ก็ได้

"คยองมิน!" องค์ชายควังแฮก้าวยาวๆ ออกมาพร้อมตะโกนเรียกฉัน 

"สภาพเช่นนี้เจ้าหาไม่เจอหรอก เจ้าต้องพักเสียก่อน แล้วข้าจะช่วยหา 

ท่านพ่อของเจ้าให้เอง"

เขาพูดจามีเหตุผล ควันปกคลุมไปทั่วบริเวณขนาดนี้ การตามหาพ่อ

คงเป็นไปด้วยความยากล�าบาก เสยีงตะโกนของผูค้นดงัระงมไปท่ัว ทว่าฉัน

ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว

"หน้าท่ีของฉันคือการตามหาพ่อ ส่วนหน้าท่ีของนายคือการดูแล

ราษฎรไม่ใช่เหรอ" ฉันพูดตรงประเด็นจนท�าให้เขาเถียงไม่ออก 

หลงัจากนัน้สกัพกัเขาจงึได้พยักหน้าแล้วเอ่ยว่า "ข้าเข้าใจแล้ว แต่เจ้า

ต้องให้ค�าม่ันกับข้าก่อน หากหาท่านพ่อของเจ้าเจอแล้ว เจ้าต้องกลับมา 

ที่นี่"

"ได้สิ ฉันสัญญา"

หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในใจกลางของสงคราม

พวกผู้หญิงกับเด็กต่างพากันร้องไห้คร�่าครวญ บ้างก็กอดศพของ

คนในครอบครัวและกรีดร้องด้วยความเศร้าโศก ส่วนพวกผู้ชายก็ว่ิงวุ่น 

ดับไฟ บ้างก็วิ่งไปมาพลางตะโกนเรียกชื่อคนในครอบครัวที่หายไป ตั้งแต่

เกิดมาฉันไม่เคยเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเลย 
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"แค่กๆ"

ย่ิงเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งมองทางข้างหน้าไม่เห็น เพราะควัน

ปกคลมุราวกบัหมอก บ้านส่วนใหญ่ของท่ีนีมุ่งหลงัคาด้วยฟางข้าว เม่ือถกู

ไฟไหม้จึงท�าให้เกิดควันหนาทึบมาก

"พ่อ! พ่อคะ แค่กๆ" ควันบดบังทัศนวิสัยไปจนหมด ฉันส�าลักควัน 

ทุกครั้งที่ตะโกนเรียกพ่อ

"แม่นางขอรบั" ทหารช้ันผูน้้อยท่ีองค์ชายควังแฮสัง่ให้ตามมาเอ่ยเรยีก

ฉัน "แม่นางตามหาท่านพ่อท่ามกลางควันเช่นนี้คงไม่ดีแน่ แม่นางลองไป

ยังที่ที่วางศพกองเอาไว้ดีกว่าขอรับ"

"ที่วางศพเหรอ"

"พวกเขาวางศพเอาไว้หน้าลานท่ีว่าการขอรับ ท่านน่าจะไปหา 

ท่านพ่อจากที่นั่นก่อน..."

"พ่อของฉันยงัไม่ตาย! ท�าไมต้องให้ฉันไปหาพ่อท่ีนัน่ด้วย!" ฉันตวาด

ออกไปด้วยความโกรธจนนายทหารถึงกับสะดุ้ง

"ไม่ได้...ไม่ได้หมายความเช่นนั้น ข้าแค่คิดว่าอาจจะอยู่ท่ีนั่นก็ได้

ขอรับ..."

"ฉันบอกแล้วไงว่าพ่อของฉันยังไม่ตาย!"

ค�าพูดของนายทหารยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจให้ฉันเป็นทวีคูณ ฉันจึง

รีบวิ่งเข้าไปในกลุ่มควันโดยไม่ฟังเสียงร้องห้าม

"แม่นาง!"

ทหารผู้นั้นร้องเรียก แต่ฉันไม่ฟัง ฉันรู้ว่ามีคนตายมากมายที่นี่ แต่

ฉันไม่พอใจท่ีพวกเขาคดิว่าพ่อจะเป็นหนึง่ในศพท่ีอยู่ตรงนัน้ นอกจากนีพ่้อ

ก็ไม่ใช่คนท่ีจะตายไปโดยท้ิงฉันเอาไว้ข้างหลังแบบนี้ ย่ิงท่ามกลาง 

สงครามอิมจินในปี 1592 ยิ่งเป็นไปไม่ได้!

"พ่อคะ! พ่อ! นี่คยองมินเองค่ะ! พ่ออยู่ที่ไหนคะ แค่กๆๆๆ..."
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ทุกครั้งท่ีวิ่งไปด้วยตะโกนไปด้วย ควันก็เข้ามาในปากจนหายใจ 

ไม่สะดวกและแสบคอไปหมด แต่ฉันไม่มีเวลาจะมาสนใจอาการพวกนี้

"อินนา! อินนา!"

เสียงร้องหาครอบครัวท่ีหายไปเหมือนกับฉันดังขึ้นไม่ไกลออกไปนัก 

แต่ควันท�าให้ฉันไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เห็นแค่รางๆ ว่าเป็นผู้ชาย

คนหนึง่สวมเสือ้คลมุยาวสขีาวและหมวกทรงสงูสดี�าเหมือนผูมี้บรรดาศกัดิ์ 

เขาดักเรียกทหารสองนายที่เดินผ่านไปก่อนจะละล�่าละลักถาม

"เห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณแปดเก้าขวบบ้างหรือไม่"

"เด็กผู้หญิงอายุประมาณนั้นข้าพบอยู่สองคนขอรับ"

"เด็กคนนั้นสวมชอโกรี* ท่ีมีแขนเสื้อสลับสี มันเป็นชุดท่ีค่อนข้าง 

มรีาคา ในหมู่บ้านเลก็ๆ แห่งนีค้งมีไม่กีค่นท่ีใส่ชุดแบบนี ้ลองนกึดดูีๆ  เถดิ"

"ชอโกรีที่มีแขนเสื้อสลับสี... อ๊ะ! นึกออกแล้ว มีบุรุษผู้หนึ่งพูดภาษา

เดียวกบัพวกเราแต่หน้าตาเหมอืนพวกญ่ีปุ่น เขาช่วยเดก็ผูห้ญิงสวมชอโกรี 

แบบนั้นเอาไว้ขอรับ แล้วเขาก็พูดว่า...คยองมิน... เหมือนจะเรียกเด็กคน

นั้นว่าอย่างนี้น่ะขอรับ"

คยองมินเหรอ!

ทันทีที่ได้ยินค�าตอบของทหารนายนั้น ฉันก็รีบวิ่งไปหา

"เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะ! ใครพูดว่า 'คยองมิน' เหรอคะ"

ทหารนายนั้นหันมามองฉันอย่างงงๆ "อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้

ขอรับ... หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ขอรับ..."

"ตอนนี้คนนั้นอยู่ท่ีไหนคะ/เด็กผู้หญิงคนนั้นตอนนี้อยู่ท่ีใดรึ" ฉันกับ

ผู้ชายคนนั้นถามขึ้นพร้อมกัน

"มีท่ีพักส�าหรับคนบาดเจ็บอยู่ตรงด้านหน้าโน้นขอรับ บางทีอาจจะ 

อยู่ตรงนั้นก็ได้ขอรับ"

* เสื้อตัวบนของชุดฮันบก
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"คนบาดเจ็บเหรอ/เด็กคนนั้นบาดเจ็บรึ" เราสองคนพูดขึ้นพร้อมกัน

อีกครั้ง

"ข้าว่าไปดูให้แน่ใจ ดีกว่ามาเสียเวลาซักไซ้ไล่ถามนะขอรับ"

ชายสวมหมวกทรงสงูรบีตะโกนเรยีก 'อินนา!' แล้วว่ิงไป ฉันจึงว่ิงตาม

เพราะรู้สึกสังหรณ์ใจว่าคนที่พูดว่า 'คยองมิน' จะต้องเป็นพ่อแน่ๆ

วิ่งมาได้สักพักก็พบกับลานท่ีมีคนเจ็บนอนเรียงรายเต็มไปหมด  

เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดดังระงมไปทั่ว แต่มีเพียงหมอหญิง

แค่สองคนที่วิ่งวุ่นดูแลคนเจ็บ

"อินนา! อินนา!"

ชายคนนั้นแทรกตัวเข้าไปในกลุ ่มคนบาดเจ็บเพ่ือค้นหาลูกสาว  

ส่วนฉันเองก็เริ่มมองหาพ่อจากคนบาดเจ็บเหล่านั้นเช่นกัน

"พ่อคะ! พ่อ!"

"โอ๊ย... โอ๊ย..."

"โอ๊ย ข้าจะตายอยู่แล้ว..."

"ช่วยด้วย ช่วยข้าด้วย... ฮือ..."

มีแต่คนบาดเจ็บเต็มไปหมด มีตั้งแต่คนท่ีบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึง

คนท่ีบาดเจ็บสาหัสจนใกล้หมดลม ฉันกลัวเหลือเกินท่ีจะเจอพ่อในสภาพ

แบบนั้น

"คยองมิน!"

ตอนนัน้เองฉันกไ็ด้ยินเสยีงเรยีกช่ือ พอหันไปมองกพ็บองค์ชายควงัแฮ 

ยืนอยู่กับพวกทหาร ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดแล้วว่าท�าไมเขาถึงได้ยืนอยู่ 

ตรงนั้น ฉันยังคงมองหาพ่อต่อไปโดยไม่ได้ตอบค�าเขา 

"ท่านพ่อ!" ตอนนั้นเองฉันก็พลันได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงดังแทรก

เสียงครวญครางของผู้คน

"อินนา!"
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"ท่านพ่อ..." เดก็ผูห้ญิงคนหนึง่รบีลกุแล้วว่ิงเข้าสูอ้่อมกอดของผูช้าย

สวมหมวกทรงสูงที่วิ่งมาพร้อมกับฉัน

"ท่านพ่อ! ฮือๆ"

"อินนา! เจ้ามาอยู่ท่ีนี่ได้อย่างไรกัน เจ้าตามแม่ไปท่ีอึยจูแล้วไม่ใช่รึ 

แล้วเหตุใดเจ้า... ไม่เป็นไรนะลูก โชคดีแล้ว โชคดีท่ีสุด โชคดีแล้วท่ีเจ้า

ปลอดภัย"

"ท่านพ่อ..."

ฉันมองภาพพ่อลกูคูน่ัน้แล้วน�า้ตารืน้ด้วยเข้าใจความรูส้กึนัน้ด ีเพราะ

ฉันก็ก�าลังตามหาพ่ออยู่เช่นกัน ระหว่างนั้นใครบางคนก็มาแตะที่ไหล่ฉัน

"เจ้ายัง...หาท่านพ่อไม่เจออีกรึ"

ฉันถอนหายใจแล้วหันไปมององค์ชายเพื่อจะตอบว่ายังหาไม่เจอ  

แต่แล้วก็ต้องชะงัก เพราะสายตาเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งก�าลังนอนอยู่ 

ชายคนนัน้ถกูคลมุด้วยเสือ่ท่ีท�าจากฟาง แม้จะมองไม่เห็นใบหน้าเพราะนอน

หันหลังอยู่ แต่ทรงผมแบบนั้น แค่มองแวบเดียวก็รู้เลยว่าเขามีทรงผม 

ท่ีแตกต่างจากชาวโชซอนโดยสิน้เชงิ ฉันท้ิงองค์ชายควงัแฮเอาไว้ แล้วรบีวิง่ 

ไปคุกเข่าข้างๆ ผู้ชายคนนั้นทันที

"พะ...พ่อคะ"

ฉันเลิกเสื่อท่ีคลุมตัวออกแล้วร้องเรียกพ่อ แต่ไม่มีเสียงตอบกลับ  

ร่างนอนแน่นิ่งราวกับไม่มีลมหายใจ ฉันจึงยื่นมือออกไปพลิกร่างนั้นให้หัน

มาทางฉัน

"..." วินาทีที่เห็นใบหน้านั้นชัดๆ ฉันก็แทบสิ้นสติ ใบหน้าเต็มไปด้วย

เลือดที่แห้งเกรอะกรัง ชายคนนี้คือพ่อของฉัน คิมยองชัน

"คยองมิน" องค์ชายควงัแฮรบีวิง่เข้ามาประคองฉันท่ีท�าท่าจะเป็นลม 

เขาเองก็เคยเห็นใบหน้าของพ่อผ่านภาพถ่าย จึงรู้ทันทีว่านี่คือผู้เป็นพ่อ 

ของฉัน
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"พ่อ... พ่อ..."

"ขันทีลีไปตามหมอหญิงมาเร็วเข้า!"

"พ่ะย่ะค่ะ!"

พอตั้งสติได้ ฉันก็เอาแต่เขย่าตัวพ่อเพื่อให้พ่อฟื้นข้ึนมา "พ่อ...  

พ่อต้องไม่เป็นแบบนี้! พ่อคะ! พ่อจะตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาด! พ่อคะ! พ่อ!"

แต่ท�ายังไงพ่อก็ไม่ยอมลมืตา ย่ิงเป็นอย่างนัน้ฉันกย็ิง่กลวัมากข้ึน และ

พยายามเขย่าตัวพ่ออย่างแรงเพื่อให้พ่อฟื้นขึ้นมา

องค์ชายควังแฮพยายามห้ามฉันเอาไว้ "ใจเย็น ตั้งสติหน่อยสิ  

คยองมิน" เขาใช้นิว้มืออังท่ีปลายจมูกของพ่อ แล้วเอ่ยกบัฉัน "ท่านพ่อของ

เจ้ายังมีลมหายใจอยู่"

"ยังไม่ตายเหรอ พ่อ... พ่อคะ พ่อยังไม่ตายจริงๆ ใช่มั้ย"

หมอหญิงวิง่ตรงมาทางพวกเรา องค์ชายควังแฮประคองฉันให้ลกุข้ึน

เพื่อหลีกทางให้ หมอหญิงนั่งลงแล้วเริ่มจับชีพจรพร้อมสังเกตอาการ 

ของพ่อ "เสียเลือดมากจากบาดแผลของคมดาบจึงท�าให้หมดสติเพคะ"

"แล้วต้องท�าอย่างไร ข้าถามว่าต้องท�าอย่างไร!"

"ท่านหมอพัคไม่อยู่ หม่อมฉันก็ไม่รู ้เหมือนกันเพคะว่าต้องท�า 

อย่างไรดี..."

"ข้าถามว่าต้องท�าอย่างไร!"

องค์ชายควังแฮตวาดถามหมอหญิงซ�้าแล้วซ�้าเล่า หมอหญิงก็ได้แต่

หมอบแล้วพดูว่า "เอ่อ...ต้องพาไปยังท่ีท่ีปลอดภัยก่อนเพคะ ต้องห้ามเลอืด

เสียก่อน แต่หม่อมฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือไม่นะเพคะ"

"ไม่จริง..."

ฉันฟังค�าพูดของหมอหญิงแล้วหมดแรงล้มลงในอ้อมกอดของ 

องค์ชายควังแฮ หายใจไม่ทั่วท้อง ในหัวของฉันว่างเปล่าไปหมด ต้องช่วย

พ่อให้ได้ แต่ฉันรูด้ว่ีาการช่วยชวีติคนถกูแทงถกูฟันในยุคโชซอนนัน้เป็นไป

Page_��������������������1.indd   58 2/8/2562 BE   14:43



EUODIA 59

ได้ยาก ยุคนี้แค่ใช้น�้าผึ้งราดบริเวณแผลเพื่อรักษาแบบฉุกเฉินเท่านั้น  

พ่อคงจะไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีในยุคนี้อย่างแน่นอน

ดังนั้นมีเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นคือการกลับไปยังอนาคต ฉันต้อง 

พาพ่อกลับไปยังปี 2013 ที่พวกเราเดินทางมา ฉันมั่นใจว่าการท�าอย่างนี ้

จะช่วยชวีติพ่อเอาไว้ได้แน่ แต่ก่อนท่ีจะกลบัไปได้นัน้พ่อจะต้องฟ้ืนเสยีก่อน 

แล้วฉันกับพ่อก็จะออกไปจากยุคนี้ได้ 

"คยองมินฟื้นสิ!" องค์ชายควังแฮร้องเรียกฉันที่ก้มหน้านิ่งไป เขาคง

คิดว่าฉันช็อกท่ีได้เห็นพ่อบาดเจ็บสินะ ฉันเงยหน้ามองเขา 'องค์ชาย 

รัชทายาทแห่งโชซอน' ท่ีพึ่งหนึ่งเดียวของฉันในโชซอนก็มีแค่เขาซ่ึงเป็น

องค์ชายรัชทายาทเท่านั้น

"ฉันต้องช่วยพ่อให้ได้ แต่ว่า...ต้องท�าให้พ่อฟื้นเสียก่อน ช่วยฉัน 

ด้วยนะ ขอร้องล่ะ..."

"ข้ารู้" เขาตอบรับแล้วหันไปออกค�าสั่งกับขันทีลี

"รีบย้ายชายผู้นี้ไปท่ีบ้านพักเสียก่อน แล้วหมอหญิง เจ้าต้องรักษา 

ให้ดีที่สุดจนเขาหายเป็นปกติ"

"พ่ะย่ะค่ะฝ่าบาท/เพคะฝ่าบาท"

พ่อถกูย้ายไปยงับ้านพักตามค�าสัง่ขององค์ชายควงัแฮ โดยมีหมอหญิง 

ดูแลรักษาบาดแผลของพ่อท่ีนั่น บาดแผลของพ่อสาหัสกว่าท่ีฉันเห็นนัก 

บาดแผลเริ่มจากไหล่ด้านขวาฉีกขาดเป็นเส้นทแยงมุมไปยังหลัง นี่พ่อคง

บาดเจ็บมาสักพักแล้ว เพราะเลือดหยุดไหลจนแข็งเกรอะกรัง

พอเช็ดเลือดท่ีเปรอะตามใบหน้าออก ฉันก็ได้เห็นใบหน้าท่ีเริ่ม 

เขียวคล�า้ของพ่อ ไม่ต้องเป็นหมอกพ็อเดาออกว่าพ่ออยู่ในสภาพท่ีแย่มากแล้ว

"พ่อ... ฮอืๆ พ่อฟ้ืนสคิะ เราจะได้กลบับ้านกนั หนูไม่อยากอยู่ท่ีนีแ่ล้ว

ค่ะ"

ครอบครัวของฉันบนโลกใบนี้มีแค่พ่อกับฉัน มีแค่เพียงเราสองคน
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เท่านั้น ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่เช่ือว่ามันเป็นเรื่องจริง พ่อเป็นนักท่องเวลา  

ต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแค่ไหนก็สามารถหลบหนีมาได้ 

"พ่อของเดก็สาวท่ีองค์ชายช่วยเหลอืไว้อยากพบพระองค์สกัครูพ่่ะย่ะค่ะ"

เม่ือขันทีลพีดูจบ องค์ชายควงัแฮท่ีนัง่อยูด้่านหลงัของฉันกล็กุข้ึนแล้ว

เดินออกไปด้านนอก ตอนนี้ในห้องคับแคบจึงเหลือเพียงแค่ฉันกับพ่อและ

หมอหญิง

"พ่อจะฟื้นมั้ยคะ จะฟื้นภายในวันนี้หรือเปล่าคะ"

หมอหญิงท�าหน้าหนักใจกับค�าถามของฉัน เธอพยายามหลีกเลี่ยง 

ที่จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ฉันจึงเอาแต่จับมือของพ่อเอาไว้และเลิกคาดหวัง

ค�าตอบ แล้วทันใดนัน้เองน�า้ตาของฉันกห็ยดลงท่ีหลงัมือของพ่อ ก่อนท่ีพ่อ

จะลืมตาขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์

"พ่อคะ" ฉันเอ่ยเรียก เปลือกตาของพ่อกะพริบอยู่หลายครั้ง "พ่อคะ 

ฟื้นแล้วเหรอคะ พ่อมองเห็นหนูมั้ยคะ หนูคยองมินไง!"

"คยองมิน..."

"ค่ะ คยองมินเอง พ่อฟ้ืนแล้ว" ค�าตอบของฉันท�าให้พ่อลมืตามองฉัน

อีกครั้ง 

"เด็กคนนั้น... เด็กผู้หญิงคนนั้นปลอดภัยมั้ย"

"เด็กผู้หญิงคนนั้นได้เจอกับครอบครัวแล้วค่ะ ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว  

พ่อท�าแบบนั้นท�าไมกันคะ"

"ไม่รู้ส.ิ.. พ่อก็ไม่รูเ้หมือนกนั พอได้ยิน... เสยีงร้องไห้ของเดก็คนนัน้ 

พ่อก็นึกถึงตอนที่ลูกหายไปเมื่อเก้าปีก่อน พ่อเห็นแล้วนึกถึงลูก"

"ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ค่ะ พ่อเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าไม่ควร

เข้าไปยุ่งกับประวัติศาสตร์ เพราะองค์ชายควังแฮใช่มั้ยคะ ท�าไมพ่อถึงได้

ส่งองค์ชายควังแฮไปยังโลกอนาคตล่ะคะ"

จงัหวะท่ีฉันเรยีกช่ือองค์ชายควงัแฮตามอ�าเภอใจ หมอหญิงกม็องฉัน
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ตาแข็งก่อนจะพูดขอตัว "ข้าจะไปเอายาสมุนไพรมาให้นะเจ้าคะ"

เธอท้ิงพวกเราพ่อลกูเอาไว้แล้วออกไปจากห้อง ทันทีท่ีฉันแน่ใจว่าเธอ

ออกไปแล้ว ฉันจึงได้หันมาคุยกับพ่ออีกครั้ง

"รีบกลับกันเถอะค่ะ เราไปโรงพยาบาลกันดีกว่า ถ้าไปโรงพยาบาล 

พ่ออาจจะหายก็ได้นะคะ"

"คยองมิน... อ๊อก!" จู่ๆ พ่อก็เริ่มอาเจียนออกมาเป็นเลือดสีแดงฉาน

"พ่อคะ!"

"พ่อ... คงกลับไปไม่ได้แล้ว"

"กลับไปไม่ได้เหรอคะ ตอนนี้พ่อยังไหวอยู่ไม่ใช่เหรอคะ รีบกลับ 

กันเถอะค่ะ กลับกันเถอะนะคะ พ่อ!" ไม่ว่าฉันจะพูดยังไงพ่อก็ไม่สนใจ 

ค�าพูดของฉันเลย

"พ่อ... มีความจริงท่ียังไม่ได้บอกลูก พ่อรู้อยู่แล้วว่าพ่อต้องตาย 

ก่อนลูกอายุยี่สิบ"

"ก่อนหนูอายุยี่สิบเหรอคะ พ่อพูดอะไรอยู่คะ"

"เพียงแค่พ่อไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นวันนี้..."

พ่ออาเจียนออกมาเป็นเลือดอีกครั้ง ครั้งนี้ฉันคิดว่าไม่ควรจะชักช้า 

ไปกว่านี้แล้วจึงจับมือพ่อแล้วพูด "กลับกันเถอะค่ะ ขอร้องล่ะค่ะ"

"คยองมนิ... พ่อขอโทษ ตอนนีพ่้อคงส่งลกูกลบัไปได้แค่คนเดยีวเท่านัน้..."

ค�าพดูนัน้ท�าให้ฉันรูส้กึเหมือนกบัฟ้าพังทลายลงมา พ่อยกมือข้ึนแตะ

แก้มของฉัน

"ลูกรัก... พ่อไม่อยากให้ลูกเสียใจกับการตายของพ่อ..."

"พ่อ..."

สายลมเริ่มพัดมา สายลมนี้เหมือนเป็นตัวเช่ือมต่อระหว่างกาลเวลา 

ตอนนี้พ่อตั้งใจจะส่งฉันกลับไปยังโลกอนาคตอย่างแน่นอน

"หนูไม่กลับ! พ่อคะ เรากลับด้วยกันเถอะนะคะ หนูจะไม่ทิ้งพ่อไว้ที่นี่
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เด็ดขาด!"

"พ่อขอโทษ..."

"พ่อ! ได้โปรด!" ฉันอ้อนวอนและยืนยันว่าจะไม่ทิ้งพ่อเอาไว้ที่นี่แล้ว 

กลับไปคนเดียวเด็ดขาด

"พลังเฮือกสุดท้ายของพ่อ... จะส่งลูก..." พ่อหลับตาลงท้ังท่ียังพูด 

ไม่จบ ในเวลาเดียวกันมือของพ่อท่ีแตะแก้มของฉันอยู่ก็ตกลงพ้ืนอย่าง 

ไร้เรี่ยวแรง

"พ่อ!"

ฉันวางมือลงบนตัวพ่อ แต่มือของฉันกลับจับต้องสิ่งใดไม่ได้เลย  

ร่างของฉันค่อยๆ โปร่งใส สายลมค่อยๆ ดูดร่างของฉันไป 

"ไม่เอา! หนูไม่ทิ้งพ่อเด็ดขาด! พ่อ!"

เสียงตะโกนของฉันท�าให้องค์ชายควังแฮรีบวิ่งเข้ามา ภาพท่ีร่าง 

ของฉันค่อยๆ เลือนหายไปข้างๆ ร่างของพ่อท�าให้เขาถึงกับตกตะลึง 

"คยองมิน!"

เขาตะโกนเรียกพร้อมยื่นมือมาคว้าตัวฉันเอาไว้ แต่ดูเหมือน 

ยิ่งพยายามจะไขว่คว้า ร่างของฉันก็ยิ่งเลือนหายจนสุดท้ายเขาก็คว้าได้แต่

อากาศที่ว่างเปล่า มือของฉันไม่สามารถสัมผัสตัวพ่อได้ และมือของเขาก็

ไม่สามารถคว้าร่างของฉันไว้ได้เช่นกัน

"เป็นไปได้อย่างไร เป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรกัน!"

เขาตะโกนสุดเสียงมาทางร่างของฉันท่ีจับต้องไม่ได้ ร่างของฉัน 

ถูกผลักเข้าไปในใจกลางของลมท่ีหมุนวนอยู่ด้านหลังตัวเขา แล้วฉันก็ไป

จากโชซอนโดยไม่เหลือร่องรอยอะไรเอาไว้เลย 
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ข้ามกาลเวลา

คิมยองชัน พ่อของฉันเสียชีวิตในวันท่ี 19 กันยายน ค.ศ. 1592  

ที่ฮเว-รยอง เมืองฮัมคยอง

"Hello?"

"..."

"Who's there?"

"Hi เอ่อ...นั่นคนเกาหลีใช่มั้ยคะ"

ช่ือท่ีอยู่ในสมุดโทรศพัท์เล่มเก่าของพ่อคอื 'คมิยองอา' อาของฉันเอง 

อาท่ีฉันเคยได้ยินแต่เรื่องท่ีพ่อเล่าว่าแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วย้ายไป 

อยู่อเมริกา

"นั่น...ใครคะ" เสียงผู้หญิงตอบกลับด้วยภาษาเกาหลีผ่านมาทาง 

ปลายสาย

"เอ่อ...สวัสดีค่ะ หนูชื่อคิมคยองมินค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักหนูหรือเปล่า 

แต่ว่า..."

"คยองมินเหรอ คยองมินใช่มั้ย คยองมินลูกสาวพ่ีชายของฉัน 

ใช่หรือเปล่า"
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โชคดีที่ไม่ต้องเท้าความกันนาน

"ค่ะ หนูคยองมินค่ะ สวัสดีค่ะคุณอา"

"จริงสิ หลังจากได้ภาพถ่ายของเธอในวัยเด็กมาหนึ่งใบก็ไม่ได้ติดต่อ

กันอีกเลย ให้ตายสิ ตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย"

"สิบแปดปีแล้วค่ะ"

"อายุเท่าลูกชายของฉันเลย อ้อ แล้วมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ท�าไม 

คนที่โทรมาหาฉันถึงเป็นเธอ ไม่ใช่พี่ชายฉันล่ะ"

"คือ... คือว่า..." พ่อเสียชีวิตแล้ว "พ่อ... พ่อ..."

ฉันตัง้ใจจะบอกข่าวให้อารบัรูอ้ย่างใจเย็นท่ีสดุ แต่วินาทีท่ีตัง้ใจจะบอก

ข่าวการเสยีชีวิตของพ่อกลบัมีอะไรบางอย่างมาจกุท่ีล�าคอท�าให้เอ่ยออกมา

ไม่ได้

"คยองมิน เกิดอะไรขึ้น"

"พ่อ... เสียแล้วค่ะ"

ฉันโทรศัพท์หาอาในฤดูหนาว ปี 2013 แต่พ่อของฉันเสียชีวิตใน 

ฤดูใบไม้ร่วง ปี 1592

หลังจากนั้นสามวัน อาบินมาจากอเมริกา

"โอ๊ย เธอหน้าเหมือนพี่ยองชันมากเลย"

พอถึงบ้าน อาก็เดินส�ารวจห้องหนังสือของพ่อก่อนเป็นอันดับแรก

"ตอนท่ีแม่ของเธอเสยี ฉนักย็งักงัวลว่าพีย่องชันจะเลีย้งทารกแรกเกดิ

ได้ยังไง"

หลังจากเดินดูห้องหนังสือเสร็จ อาก็ออกมาที่ห้องนั่งเล่น 

"เธอเองก็คงล�าบากมากสินะ พ่อของเธอเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหน 

แต่ไรแล้ว ตอนเป็นนักเรียนก็เอาแต่อวดว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษเดินทาง 

ข้ามเวลาได้ วันทั้งวันก็เอาแต่เดินทางไปยุคโน้นยุคนี้ บางทีก็ไม่กลับบ้าน
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ตั้งหลายวัน ฉันเองก็อิจฉา บางทีก็โมโหด้วย มันช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลย 

มีแค่ผู้ชายเท่านั้นท่ีสามารถเดินทางข้ามเวลาไปยุคไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตาม

ต้องการ ส่วนผู้หญิงเดินทางข้ามเวลาได้ก็จริง แต่ไม่สามารถกลับมาได ้

ตามอ�าเภอใจ"

อาพดูด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบเหมือนปกต ิตัง้ใจจะปลอบใจฉันงัน้เหรอ 

หรอือาจจะเป็นสไตล์อเมรกินั หรอืว่าสองพ่ีน้องอยู่ห่างไกลกนัเป็นเวลานาน

จนแทบไม่รู ้สึกเสียใจท่ีต้องจากกัน ความจริงอาคือญาติเพียงคนเดียว 

ของฉัน แต่อากลับดูนิ่งเฉยมากกับการเสียชีวิตของพ่อ แน่นอนว่า 

ความเศร้าท่ีฉันรู้สึกนั้นต้องมากกว่าความเศร้าของอาอยู่แล้ว แต่ท�าไม 

ความเศร้าของอามันช่างน้อยจนแทบไม่มีเลยแบบนี้ล่ะ 

"ดื่มกาแฟหน่อยมั้ยคะ"

"มีอเมริกาโนมั้ย"

"มีแต่กาแฟส�าเร็จรูปค่ะ"

"ถ้างัน้ฉันขอแค่น�า้เปล่ากพ็อ ฉันไม่ค่อยชอบกาแฟพวกนัน้เท่าไหร่น่ะ"

ปกติแล้วในสถานการณ์แบบน้ีควรดื่มอะไรก็ได้ตามท่ีเจ้าของบ้าน 

จะเสร์ิฟไม่ใช่เหรอ อาท่ีฉันเพิง่เคยเจอเป็นครัง้แรกในชีวิตนัน้มคี�าพูดเท่านัน้

ที่เป็นภาษาเกาหลี แต่ท่าทางและพฤติกรรมเหมือนคนต่างชาติไม่มีผิด

"จริงสิ แล้วต่อไปนี้จะอยู่ยังไง ยังเรียนไฮสกูลอยู่ใช่มั้ย" อายกน�้า 

ขึ้นดื่มแล้วเอ่ยถาม

"ตอนนี้ก�าลังเตรียมสอบเทียบวุฒิอยู่ค่ะ"

"ไม่ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนหรอกเหรอ"

"ค่ะ" ฉันตอบค�าไปสั้นๆ

"แล้วตอนนี้เรียนไปถึงขั้นไหนแล้วล่ะ"

"ได้รับใบประกาศจบมัธยมตอนต้นแล้วค่ะ"

"ถ้างั้นก็ไปเรียนต่อไฮสกูลที่อเมริกาได้เลยสินะ"
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"อะไรนะคะ"

"ก่อนมานี่ฉันคุยกับเจอร์รี่อาเขยของเธอว่าตอนนี้เธอไม่มีใครแล้ว  

เธอคงต้องย้ายมาอยู่กับพวกเราท่ีอเมริกา อย่างน้อยก็ให้เรียนจบไฮสกูล 

หลังจากนั้นเธอจะเรียนต่อมหา'ลัยหรือท�างานก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไป 

ฉันเป็นพลเมืองของอเมรกิาแล้ว กค็งไม่ยากท่ีเธอจะได้วซ่ีา เพราะอย่างนัน้

ไปอยู่กับฉันที่อเมริกาเถอะนะ"

"หนู..."

"ท�าไม หรือว่าเสียดายที่ต้องห่างกับเพื่อนๆ"

เพื่อนเหรอ ไม่รู้ท�าไมพออาพูดค�าว่า 'เพื่อน' ใบหน้าของเขาคนนั้น 

ไม่ใช่สิ ใบหน้าขององค์ชายควังแฮก็แวบเข้ามาในสมอง ฉันกับเขาอาย ุ

เท่ากัน แต่กลับเป็นเพื่อนกันไม่ได้ เพราะในยุคโชซอนนั้นชายหญิง 

เป็นเพื่อนกันได้ยาก ตอนที่ฉันไปหาพ่อที่โชซอน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 

เขาก็ยังช่วยเหลือฉันเป็นอย่างดี แบบนี้จะเรียกว่าเพื่อนได้มั้ยนะ 

"ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่เรื่องนั้น"

"งั้นก็ดีเลย ฉันได้ยินมาว่าคุณตาคุณยายของเธอก็เสียชีวิตหมดแล้ว 

เธอยังพอมีญาติฝั่งแม่คนอื่นอีกบ้างรึเปล่า"

"ญาติฝั่งแม่ไม่มีแล้วค่ะ"

"งัน้เหรอ เฮ้อ คงไม่มีใครเข้าใจเรือ่งพีย่องชันตายโดยไม่มีศพหรอกนะ  

โลกนี้มีแค่เธอกับฉันเท่านั้นแหละที่เข้าใจ"

ฟังจากค�าพูดและน�้าเสียงแล้ว ดูเหมือนว่าอาจะเกลียดชังการเกิดมา

ในตระกูลของ 'นักท่องเวลา' ไม่น้อยเลยทีเดียว

"คุณอาเคยท่องเวลามั้ยคะ"

"เคยสิ เป็นความทรงจ�าที่เลวร้ายมากเลยล่ะ"

เลวร้ายเหรอ มันคือค�าท่ีคุ้นเคยส�าหรับฉันมาก เพราะไม่นานมานี ้

ฉันก็เพิ่งสูญเสียพ่อไปจากการท่องเวลา
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"ผู้หญิงสามารถไปได้ แต่ไม่สามารถกลับมาได้ เพราะอย่างนั้น 

ตอนพวกเรายังเด็ก เวลาพ่อของเธอทะเลาะกับฉัน ก็มักเอาฉันไปท้ิงไว้

ท่ีไหนสักแห่งในยุคโครยอ* และอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ค่อยมาพาตัวฉันกลับไป  

หลงัจากนัน้ฉันไม่ตามพ่อของเธอไปท่องเวลาอีกเลย การท่ีฉันซ่ึงยังเป็นเดก็ 

ถูกท้ิงให้อยู่ตามล�าพังในยุคโครยอมันท�าให้ฉันช็อกมาก ฉันคิดว่าการ 

เดนิทางข้ามเวลาได้ คอืค�าสาปแช่งท่ีโหดร้ายส�าหรบัผูห้ญิงในตระกลูเราเลย"

"ค่ะ..."

"แต่โชคดท่ีีลกูชายกบัลกูสาวของฉันดูเหมือนจะไม่ได้เป็นนกัท่องเวลา 

อาจจะเพราะเป็นลูกครึ่งก็ได้ เธอเองก็เหมือนกัน น่าจะไปเริ่มต้นใหม ่

ที่อเมริกา อายุขนาดเธอคงจะตัดขาดโชคชะตาของตระกูลนี้ได้"

"แต่ว่าอาคะ ถ้าหนแูต่งงานแล้วมีลกู ลกูของหนอูาจจะเป็นนกัท่องเวลา 

ก็ได้ไม่ใช่เหรอคะ"

"แน่นอน แล้วจนถึงตอนนี้พ่อของเธอบอกอะไรเธอไว้บ้างล่ะ"

ฉันเริ่มไม่ค่อยชอบที่อาวิจารณ์พ่อของฉันจนเกินขอบเขต ฉันพอจะ

เข้าใจว่าอามีความทรงจ�าท่ีเลวร้ายมากเกี่ยวกับการท่องเวลา แต่ก็ไม่ควร

อคติถึงขนาดนี้

"พ่อบอกเฉพาะสิ่งที่หนูสงสัยค่ะ"

"งั้นเหรอ งั้นก็ลืมไปเสียเถอะนะ แล้วบ้านนี้คือบ้านเช่าใช่มั้ย พรุ่งนี้

ไปหาเจ้าของบ้านกับฉันเพื่อขอคืนบ้าน ไม่สิ ต้องไปแจ้งความก่อนว่า 

พ่อของเธอเป็นบุคคลหายสาบสูญ แล้วพอถึงเวลาที่ก�าหนดก็จะกลายเป็น

บุคคลท่ีเสยีชีวติไปเอง กฎหมายเกาหลกีบัอเมรกิาน่าจะคล้ายๆ กนั เหมอืน

ตอนพ่อของฉันก็ท�าแบบนี้เหมือนกัน"

"พ่อของคุณอา หมายถึงคุณปู ่เหรอคะ คุณปู ่เองก็หายตัวไป 

เหมือนกันเหรอคะ"

* อาณาจักรที่ปกครองคาบสมุทรเกาหลีช่วงปี ค.ศ. 918-1392
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"ไม่ได้หายตัวไป แต่เสียชีวิตท่ีไหนสักแห่งในประวัติศาสตร์ต่างหาก 

ดังนั้นฉันถึงได้บอกว่าตระกูลของเราเหมือนถูกสาปแช่งยังไงล่ะ น่าข�าม้ัย 

บอกว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงประวัติศาสตร์ แต่สุดท้ายก็เข้าไปแทรกแซง

จนได้ และผลตอบแทนของการกระท�าเหล่านั้นก็คือความตายในขณะท่ี

ประวตัศิาสตร์ไม่ได้เปลีย่นไปเลยสกันดิเดยีว มนษุย์น่ะท้ังโง่และเซ่อแบบนี้

สินะ ฉันน่ะอยากกลับอเมริกาจะแย่อยู่แล้ว"

แล้วอาก็พูดค�าสแลงภาษาอังกฤษที่ฉันไม่รู้ความหมาย แต่ฉันเดาว่า

มันไม่น่าจะเป็นความหมายที่ดีสักเท่าไหร่ 

"ฉันพักอยู่ท่ีโรงแรมนาริ นี่คือหมายเลขห้องพัก แต่ถ้ามีเรื่องด่วน 

ก็ติดต่อได้ตลอดนะ แล้วพรุ่งนี้เท่ียงฉันจะมาหาอีก เธอไม่ได้ออกไปไหน 

ใช่มั้ย"

"ไม่ไปค่ะ หนูอยู่บ้านตลอด"

"โอเค ถ้างั้นเจอกันพรุ่งนี้ ล็อกประตูบ้านให้ดีๆ ล่ะ"

หลงัจากอาไปแล้ว บ้านกก็ลบัมาเงยีบสงดัอีกครัง้ น�า้ตาของฉันพลนั

ไหลรินอาบแก้มทันที ฉันรีบยกมือข้ึนปาดน�้าตาพลางคิดว่าตอนนี้ต้อง 

ท�าอะไรสักอย่าง แต่จะท�าอะไรดีล่ะ

พอเดินไปท่ีครัวแล้วเปิดหม้อหุงข้าว ฉันก็เพ่ิงได้รู ้ว่าตั้งแต่ท่ีเขา 

คนนั้นมาท่ีนี่เม่ือสามวันก่อน ฉันก็ไม่ได้กินข้าวท่ีบ้านอีกเลย ส่วนใหญ ่

จะซื้ออาหารจากร้านฟาสต์ฟู้ดกินแบบง่ายๆ 

ฉันตกัข้าวใส่ชามแล้วเทน�า้ตามลงไปเพือ่ท�าข้าวต้มแบบง่ายๆ แต่พอ

ตักข้าวเข้าปาก ภาพของเขาคนนัน้ท่ีกนิข้าวอย่างเอรด็อร่อยเมือ่สามวนัก่อน 

ก็แวบเข้ามาในสมอง 

เขานัง่ถอืป้ายหยกหักครึง่อยูต่รงนี ้แล้วบอกว่าแม่ของเขาเสยีชีวิตไป

ตั้งแต่เขายังเด็ก ใช่แล้ว พระสนมกงบินแห่งตระกูลคิมคือพระมารดาของ

องค์ชายควังแฮ พระองค์สิ้นพระชนม์เม่ือองค์ชายมีอายุได้สองพรรษา  
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ท้ังฉันและเขาต่างก็จ�าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ไม่ได้เหมือนกัน ฉันพยายาม 

หาจุดเหมือนของฉันกับเขา แล้วเริ่มปลอบใจตัวเองท่ามกลางสถานการณ์

แบบนี้

'หลังข้ึนเป็นกษัตริย์ องค์ชายควังแฮก็ถูกโค่นบัลลังก์โดยกบฏอินโจ

แล้วถูกเนรเทศไปท่ีเกาะเชจู* พระองค์ใช้ชีวิตอยู ่ท่ีนั่นหลายสิบปีจน

สิ้นพระชนม์ ณ ที่แห่งนั้น พระองค์ยังคงเชื่อว่าจะได้คืนสู่ต�าแหน่งเดิมจน

กระทั่งวินาทีที่สิ้นพระชนม์'

เม่ือเทียบกับชีวิตขององค์ชายควังแฮ ชีวิตของฉันยังดีกว่าเยอะ  

แต่อีกด้านหนึ่ง เขาได้อยู่กับคนที่เรียกว่าครอบครัว ซึ่งนั่นท�าให้ฉันคิดว่า

ชีวิตของเขาดีกว่าชีวิตของฉัน

'เจ้ามีข้า'

ค�าพูดที่เขาบอกกับฉัน

'คนท่ีเจ้ารูจ้กัในโชซอนกม็ข้ีาคนหนึง่ ตอนนีเ้จ้าไม่สมควรจะพูดว่าเจ้า

ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่โชซอนเลยสักคนเดียว'

ถ้าฉันเป็นคนโชซอนท่ีอาศัยอยู่ในสมัยนั้นจริงๆ... ไม่รู้ท�าไมค�าพูด

ของเขาท�าให้ฉันรู้สึกสบายใจ แต่ในโลกแห่งความจริงฉันไม่ใช่คนโชซอน 

ฉันจึงต้องเอาชนะความเศร้า ความเหงา และความเจ็บปวดเพียงล�าพัง  

ท้ังในตอนนี้ ท้ังในอนาคต ช่ัวนิรันดร์ จนกว่าฉันจะตายไปจากยุคนี้...  

จากที่นี่...

ฤดูใบไม้ผลิ ปี 1599 (ปีท่ี 32 ของพระเจ้าซอนโจ) ยอนชอน  

เมืองคยองกี

* ตามประวัติศาสตร์ องค์ชายควังแฮถูกเนรเทศไปที่เกาะคังฮวาก่อน แล้วจึงถูกย้ายไปเกาะเชจู
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"จริงรึ ที่เจ้าพูดออกมาเป็นเรื่องจริงรึ"

"เจ้าค่ะ ข้าจะปดคุณหนูไปด้วยเหตุใดล่ะเจ้าคะ ข้าได้ยินกับหูเลยนะ

เจ้าคะว่าองค์ชายรชัทายาทออกเดนิทางไปพระราชวังชัว่คราวเมืองฮวังแฮ

เมื่อวานนี้ อีกไม่นานน่าจะผ่านมาทางยอนชอนเจ้าค่ะ"

"ไปถึงเมืองฮวังแฮอันไกลโพ้นนั่นเลยหรือ"

"จริงสิ คุณหนูเจ้าคะ พระมเหสียังประทับอยู่ในพระราชวังช่ัวคราว 

ไม่ใช่รึเจ้าคะ ดูท่าทางน่าจะเกิดเรื่องอะไรสักอย่างกับพระมเหสีนะเจ้าคะ"

"เช่นนั้นหรือ แต่ข้าก็เคยได้ยินจากท่านพ่อมาว่าองค์ชายรัชทายาท

อาการดีขึ้นมากแล้ว แต่หากต้องออกเดินทางไกลเช่นนี้..."

หญิงสาววัยสิบหกปีก�าลังเงี่ยหูฟังค�าพูดของสาวใช้อย่างตั้งอกตั้งใจ 

นางมีดวงตาที่เปล่งประกาย เห็นได้ชัดว่ายังเป็นสาวแรกรุ่น นางได้ยินมา

ว่าองค์ชายควังแฮท่ีกลับมาจากเมืองชอนราจะไปเข้าเฝ้าพระมเหส ี

ท่ีพระราชวงัช่ัวคราวเมืองฮวงัแฮ ดังนัน้นางจงึตืน่เต้นมาก เพราะจะได้เห็น

องค์ชายควังแฮ องค์ชายรัชทายาทแห่งเมืองหลวงผู้นั้น

"ไปเตรียมตัวเร็วเข้า"

"เตรียมอะไรเจ้าคะ"

"ถ้าอยากเห็นองค์ชายรชัทายาท กต้็องแอบไปในช่วงท่ีท่านพ่อไม่อยู่

ไม่ใช่รึ"

"คณุหน!ู นายท่านกต้็องไปต้อนรบัองค์ชายรชัทายาทอยู่แล้ว ถ้าคณุหน ู

แอบหนีไปดูองค์ชายโดยไม่ให้เตะตานายท่าน คุณหนูก็ต้องแอบดูอยู่ไกลๆ 

เลยนะเจ้าคะ อย่าไปเลยเจ้าค่ะ ข้าว่าคุณหนูลองไปขอร้องนายท่านดีกว่า

นะเจ้าคะ บางทีคุณหนูอาจจะได้เป็นพระสนมขององค์ชายรัชทายาทก็ได้

เจ้าค่ะ นายท่านเองก็รู้ใจคุณหนูดี"

"ข้าไม่ม่ันใจ..." ใบหน้าของหญิงสาวแดงก�่าราวกับผลแอปเปิ้ลสุก 

เมื่อได้ยินค�าว่า 'พระสนม'
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ช่ือของหญิงสาวผู ้นี้คือคิมอินนา ลูกสาวคนท่ีสองของคิมเจนัม  

เจ้าเมอืงยอนชอน นางคอืเดก็น้อยท่ีเกอืบถกูทหารญ่ีปุ่นสงัหารท่ีฮเว-รยอง

เมื่อเจ็ดปีก่อนในระหว่างที่ก�าลังลี้ภัยไปยังเมืองฮวังแฮ

ตอนนัน้นางยังเดก็ แต่นางกจ็�าบุรษุท่ีอุม้นางเอาไว้ในอ้อมกอดก่อนจะ

เสยีชีวติด้วยคมดาบของทหารญ่ีปุ่น รวมท้ังบุรษุท่ียืนถอืดาบอยู่ตรงหน้านาง 

ได้ดี ซ่ึงนางเพิ่งมารู้ความจริงจากค�าบอกเล่าของท่านพ่อทีหลังว่าบุรุษท่ี 

ยืนถือดาบช่วยนางนั้นคือองค์ชายรัชทายาทควังแฮ

อินนาคลายถุงผ้าไหมใบเล็กท่ีพกติดตัวอยู่เสมอ ในถุงผ้านั้นมี 

ป้ายหยกครึง่หนึง่ขององค์ชายควงัแฮ สิง่นีเ้หมอืนเป็นตวัแทนขององค์ชาย  

นางหยิบป้ายหยกขึ้นมาชื่นชมอย่างทะนุถนอม

"รีบไปกันเถิด"

"เจ้าค่ะคุณหนู" สาวใช้รีบจัดเสื้อนอกให้อินนาสวมใส่ก่อนจะเดินตาม

ออกไปอย่างลุกลี้ลุกลน

"ฟังดูแล้ว แสดงว่าท่านพี่ยังลืมนางผู้นั้นไม่ได้ใช่หรือไม่ขอรับ"

องค์ชายควังแฮก�าลังข่ีม้าเคียงคู่กับองค์ชายจองวอน พระโอรส 

องค์ท่ีสามของพระสนมอินบินแห่งตระกูลคิม ซึ่งเป็นพระสนมท่ีพระเจ้า 

ซอนโจโปรดปรานมากท่ีสดุ และเขายังเป็นพระโอรสหนึง่เดยีวของพระสนม

อินบินที่มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์ชายควังแฮอีกด้วย

"เจ้าถามข้าว่ายังลืมนางไม่ได้ใช่หรือไม่อย่างนั้นรึ ฟังแล้วเหมือนข้า

ก�าลังโอบกอดนางผู้นั้นเอาไว้ในใจเลยนะ" องค์ชายควังแฮหัวเราะ

"ตามที่ท่านพี่เล่าให้หม่อมฉันฟัง เรื่องมันก็นานมากแล้ว แต่ท่านพี ่

ก็ยังคงพูดถึงนางอยู่เรื่อยมาราวกับเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเม่ือวาน ราวกับนาง

ยังคงอยู่ตรงนี้เลยขอรับ"

"ไม่รู้สิ... ถ้านางยังคงมีชีวิตอยู่ ตอนนี้อาจจะกลายเป็นภรรยาของ
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ใครสักคนไปแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็ต้องท�าใจใช่หรือไม่"

องค์ชายควงัแฮในวยัยีส่บิห้าพรรษาใช้ชีวติผ่านช่วงเวลาแห่งสงคราม

ตลอดสิบปีท่ีผ่านมา ท�าให้เขาสง่างามมากข้ึนและดูสมเป็นชายชาตรี 

มากข้ึน หากเทียบกันแล้วองค์ชายจองวอนในวัยย่ีสิบพรรษาซ่ึงเป็นเพ่ือน

ร่วมเดินทางในครั้งนี้มีรูปร่างผอมบางกว่ามาก

"แม้จะกลายเป็นภรรยาของผู้อื่นไปแล้ว แต่ทว่าท่านพี่ก็ยังคงลืมนาง

ไม่ได้ใช่หรือไม่ขอรับ"

"ฮ่าๆๆๆ ข้าก็แค่อยากรู้ว่านางเป็นเช่นไรบ้าง มีชีวิตสุขสบายดีอยู ่

ที่แห่งใดก็เท่านั้นเอง"

"หม่อมฉันอยากเห็นนางผู้นั้นขอรับ"

ค�าพูดเหนือความคาดหมายขององค์ชายจองวอนท�าให้องค์ชาย 

ควังแฮถึงกับหูผึ่ง "เจ้าอยากเจอนางอย่างนั้นรึ"

"ก็ท่านพ่ีพูดถึงนางมาต้ังแต่ท่ีหม่อมฉันยังเป็นเด็ก ว่านางตะโกน 

ใส่ท่านพีท้ั่งท่ีรูว่้าเป็นองค์ชายรชัทายาท หม่อมฉันกเ็ลยอยากรูว่้านางผูน้ัน้

หน้าตาจะเป็นเช่นไร เหตุใดถึงได้กล้าหาญชาญชัยถึงเพียงนั้น"

"หากข้าสามารถท�าให้เจ้าพบนางได้ ข้าก็อยากท�า..."

องค์ชายจองวอนลอบมองใบหน้าขององค์ชายควังแฮ "มีโลก 

ที่สว่างไสวจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นยามค�่าคืนอยู่ด้วยหรือขอรับ"

นีเ่ป็นเรือ่งราวส่วนหนึง่ท่ีองค์ชายควงัแฮเคยเล่าให้องค์ชายจองวอนฟัง  

แต่องค์ชายควังแฮเองก็ไม่สามารถตอบค�าถามนี้ให้ชัดแจ้งได้

"เวลาผ่านไปนานมาก นานจนข้ากจ็�าโลกนัน้แทบไม่ได้เสยีแล้ว บางที

แสงท่ีข้าเห็นในตอนนั้นอาจจะไม่ใช่แสงดาวก็เป็นได้ แต่หลังจากนั้นข้าก็ 

ไม่เคยเห็นแสงไฟที่เปล่งประกายและสว่างไสวเพียงนั้นจากที่ใดอีกเลย"

"บางทีท่านพี่อาจมองผิดไปก็ได้นะขอรับ"

"มองผิดร ึข้าเองก็ไม่ม่ันใจเหมือนกนั แต่...อย่างท่ีเจ้าบอก นางผูน้ัน้
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อยู่ในใจข้าเนิ่นนานจนข้าทุกข์ทรมาน"

"เพราะอย่างนั้นน้องชายคนนี้ของท่านพ่ีจึงเติบโตมาพร้อมกับ 

เรื่องเล่าของนาง และรู้สึกเหมือนรู้จักนางมาตลอดชีวิต"

องค์ชายควังแฮยิ้มชอบใจกับค�าพูดของผู้เป็นน้องชาย

"ท่านพี่ หม่อมฉันมีเรื่องบางอย่างจะขอร้อง"

"อะไรรึ"

"พอกลับไปยังเมืองหลวง หม่อมฉันอยากให้ท่านพี่ช่วยสอนล่าสัตว์

ขอรับ"

"เจ้าขอร้องในเรื่องที่ข้าให้ไม่ได้" องค์ชายควังแฮยิ้มขมขื่น

พระสนมอินบินผู้เป็นพระมารดาขององค์ชายจองวอนได้รับความรัก

อย่างมากมายจากพระเจ้าซอนโจ นางจึงสร้างเรื่องราวต่างๆ มาใส่ร้าย 

องค์ชายควังแฮอยู่เรื่อยมา เวลาอยู่ในเมืองหลวง องค์ชายควังแฮแทบ 

ขยับตัวไปไหนไม่ได้ราวกับตายท้ังเป็น แล้วจะให้ออกไปล่าสัตว์อย่างนั้นรึ 

ถ้าหากองค์ชายรัชทายาทไปล่าสัตว์ท้ังท่ีบ้านเมืองเพ่ิงเสร็จสิ้นสงคราม  

พระสนมอินบินคงไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอน

"หม่อมฉันเป็นคนขอร้องให้ท่านพ่ีช่วยสอนหม่อมฉันเอง ท่านพ่ี 

ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขอรบั หม่อมฉันบอกท่านแม่เอาไว้แล้ว ส่วนเสดจ็พ่อ 

หม่อมฉนัคดิเอาไว้ว่าจะไปกราบทูลด้วยตวัเอง เสดจ็พ่อคงประทานอนญุาต 

ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกข้าราชบริพารก็คงไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรอกขอรับ"

"ดี ถ้าเช่นนั้นกลับจากเข้าเฝ้าพระมเหสีที่ซูอันแล้วเราค่อยคุยเรื่องนี้

กันอีกที"

"ท่านพี่ ถ้าเช่นนั้น...หม่อมฉันขอคุยอีกเรื่องได้หรือไม่ขอรับ"

"เรื่องอะไรรึ"

"กเ็รือ่งอาณาจกัรมหัศจรรย์แห่งนัน้อย่างไรเล่าขอรบั จรงิหรอืท่ีแม่นาง 

ของอาณาจักรนั้นสามารถโต้แย้งกับบุรุษอย่างเราๆ ได้"
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"ฮ่าๆๆๆ น้องข้า นี่คือเหตุผลที่ท�าให้เจ้ามากับข้าจนถึงฮวังแฮหรือไร 

เจ้ามาเพื่อฟังเรื่องราวเมื่อเจ็ดปีก่อนของข้าสินะ"

"หม่อมฉันไม่อยากโกหกท่านพี ่หม่อมฉันอยากฟังเรือ่งนีจ้รงิๆ ไม่ว่า

จะฟังเรื่องนี้บ่อยแค่ไหน หม่อมฉันก็ไม่เบื่อเลยขอรับ"

"ก็ดีเหมือนกัน การเดินทางครั้งนี้จะได้ไม่น่าเบื่อ"

องค์ชายควังแฮหัวเราะออกมาเสียงดังจนองค์ชายจองวอนเอง 

ก็หัวเราะตามไปด้วย ท้ังสองและกลุ่มทหารข่ีม้ามุ่งตรงไปข้างหน้าโดยมี 

แสงอาทิตย์อบอุ่นแห่งฤดูใบไม้ผลิส่องสว่าง

[นี่! ตื่นได้แล้ว ถ้าไม่รีบตื่นพ่อจะไม่อยู่เฉยแล้วนะ!]

ฉันยังไม่ได้เปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุก มันยังเป็นเสียงสนุกสนาน 

ของพ่อ ฉันปิดเสียงปลุกแล้วลุกจากเตียงด้วยความอ่อนเพลียเนื่องจาก

ความฝันเมื่อคืนท�าให้วุ่นวายใจจนนอนหลับไม่สนิท

ฉันเห็นองค์ชายควังแฮในฝัน เขาหัวเราะกับใครสักคนและก�าลังคุย

เรื่องท่ีได้เจอกับฉัน แม้จะเป็นเพียงแค่ความฝัน แต่ส�าหรับเขาแล้ว 

การได้พบฉันคือความทรงจ�าอันแสนมหัศจรรย์ ทว่าส�าหรับฉันแล้วมันคือ

เรื่องจริงท่ีสูญเสียพ่อไป แล้วมันก็ยากเหลือเกินท่ีต้องยอมรับว่านั่นคือ 

ความจรงิ เวลามองบ้านท่ีไร้ร่างและเงาของพ่อ หัวใจของฉันกพ็ลนัเจ็บปวด

รวดร้าวไปหมด

ฉันเข้ามาในห้องหนังสือของพ่อ แล้วมองหนังสือท่ีอัดแน่นอยู ่ 

เต็มไปหมดเหล่านั้น

ถ้าต้องไปอยู่ที่อเมริกา... ฉันจะต้องจัดการกับของพวกนี้ยังไงดี

ฉันไม่แน่ใจว่าการโทรหาอานั้นเป็นเรื่องท่ีดีรึเปล่า แต่การมีผู้ใหญ่ 

สักคนคิดท่ีจะดูแลฉันมันถือเป็นเรื่องท่ีดี แม้ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นญาติ 

ที่แปลกหน้าส�าหรับฉันก็ตาม
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ฉันหยิบหนังสือท่ีองค์ชายควังแฮท�าหล่นไว้เม่ือหลายวันก่อนข้ึนมา 

แล้วเสียงในตอนนั้นก็ดังแว่วเข้ามาจนท�าให้ใบหน้าฉันเกิดรอยยิ้มบางๆ

'แสดงว่ายังไม่ผ่านช่วงสงครามอิมจินที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานน่ะสิ'

น่าข�าตัวเองท่ีพูดจาไร้สาระออกไปโดยไม่รู้ว่าเขาคือองค์ชายควังแฮ 

แต่แล้วรอยย้ิมก็กลับกลายเป็นน�้าตา ฉันจึงเก็บหนังสือเล่มนั้นเข้าท่ี 

ให้เรียบร้อย แล้วกวาดตามองไปรอบห้อง หนังสือของพ่อนั้นมีพงศาวดาร

ของราชวงศ์โชซอนอยู่หลายเล่มเหมือนกัน ความจริงฉันไม่ค่อยสนใจ

ประวตัศิาสตร์สกัเท่าไหร่ แต่ตอนท่ีฉันอายสุบิห้า จู่ๆ  พ่อกเ็ล่าเรือ่งเกีย่วกบั

องค์ชายควังแฮให้ฉันฟัง ซ่ึงเรื่องแรกเกี่ยวกับองค์ชายควังแฮท่ีพ่อเล่า 

ให้ฟังคือเรื่องกบฏอินโจ

'คยองมิน ในสมัยโชซอนมีการยึดราชบัลลังก์และสถาปนากษัตริย์

พระองค์ใหม่อยู่สองครั้ง คือกบฏจุงจงและกบฏอินโจ รู้มั้ยว่าข้อแตกต่าง

ของการยึดราชบัลลังก์สองครั้งนี้คืออะไร ตอนกบฏจุงจงนั้นทุกคน 

ไม่สามารถอดทนต่อนิสัยป่าเถื่อนขององค์ชายรัชทายาทยอนซันได้  

พวกขุนนางและข้าราชบริพารทุกคนจึงพากันขับไล่ และเลือกองค์ชาย 

จินซองแดขึ้นมาสถาปนาเป็นพระเจ้าจุงจง แต่ส�าหรับกบฏอินโจนั้น 

ไม่เหมือนกัน'

'ยังไงคะพ่อ'

'ราษฎรไม่ว่าใครก็ไม่คิดจะขบัไล่องค์ชายรชัทายาทควังแฮเลย เพราะ

พระองค์จติใจดีมีเมตตา ไม่ได้โหดร้าย แต่เป็นเพราะพระเจ้าอินโจใช้อ�านาจ

ของพวกขุนนางฝ ่ายตะวันตกท่ีไม ่พอใจขุนนางฝ ่ายเหนือซ่ึงเป ็น 

ฐานการเมอืงขององค์ชายรชัทายาทควงัแฮ พระเจ้าอินโจจงึรวบรวมขุนนาง

ฝ่ายตะวันตกท่ีไม่พอใจก่อกบฏครั้งนี้ข้ึน องค์ชายรัชทายาทควังแฮจึง 

พ่ายแพ้ เป็นผลท�าให้ถูกเนรเทศไปยังเกาะเชจูจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ และ

สุดท้ายโชซอน... ก็กลายเป็นโลกของขุนนางฝ่ายตะวันตก พระเจ้าอินโจ 
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ไม่กล้าหือกบัพวกขุนนางฝ่ายตะวนัตกท่ีช่วยเหลอืตัวเอง อ�านาจของโชซอน

จงึตกอยู่ในมือของขุนนางฝ่ายตะวนัตก เป็นสาเหตใุห้โชซอนเริม่เสือ่มอ�านาจลง'

พ่อกระตือรือร้นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ชายควังแฮเท่านั้น

'หนึง่ในข้ออ้างท่ีพระเจ้าอินโจกบัขุนนางฝ่ายตะวันตกใช้ขับไล่องค์ชาย

ควังแฮออกจากบัลลังก์ก็คือการใส่ร้ายป้ายสีว่าองค์ชายนั้นปลดพระพันป ี

อินมกออกกลายเป็นสามัญชนและสั่งประหารพระนาง แต่องค์ชายจะฆ่า

พระพันปีอินมกท�าไมกัน เพราะตอนนั้นท่ีองค์ชายข้ึนครองราชย์ใหม่ๆ 

บรรยากาศทางการเมืองดีมาก พระพันปีอินมกเป็นพระมารดาเลี้ยงของ 

องค์ชายท่ีอายุน้อยกว่าองค์ชายถึงเก้าปี ซ่ึงองค์ชายก็ไม่น่าเป็นคนใจคอ

โหดร้ายแบบนั้น...'

'พ่อได้เดินทางข้ามเวลาไปดูให้เห็นกับตาหรือยังคะ'

'ไปสิ พ่อไปดูมาแล้ว พ่ออยู่ในวังด้วยนะในวันท่ีพระพันปีอินมก 

ถกูถอดจากต�าแหน่ง วนันัน้องค์ชายควงัแฮโมโหมากจนน่าตกใจ ให้ตายเถอะ  

องค์ชายควังแฮที่สุขุมและเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็ก ท�าไมถึงได้เปลี่ยนไป

มากขนาดนั้น... พ่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่พ่อเห็น'

ตอนนั้นฉันยังเด็กจึงตอบพ่อไปโดยไม่ได้คิดอะไรว่า

'ถ้าพ่อไปถามองค์ชายด้วยตัวเองก็น่าจะได้นี่คะ'

ตอนนั้นพ่อหัวเราะแล้วตอบฉัน

'ไม่ได้หรอก คยองมิน พ่อเดนิทางข้ามเวลาได้ เข้าไปสูยุ่คสมัยนัน้ได้ 

สามารถเห็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยตาสองตา สามารถพูดคุย 

กับผู้คนในยุคนั้นได้ แต่พ่อไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับเรื่องราวท่ีมีผลต่อ

ประวัติศาสตร์ได้ เพราะนั่นคือหนึ่งในขอบเขตของนักท่องเวลา'

'ขอบเขตของนักท่องเวลา...'

แล้วสาเหตุที่พ่อต้องเผชิญหน้ากับความตายในปี 1592 นั้นคืออะไร

กันล่ะ
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ติ๊งต่อง...

เสียงกริ่งท�าให้ฉันหลุดออกจากห้วงแห่งความคิด ท่ีอินเตอร์คอม

ปรากฏภาพของอาก�าลังยืนอยู่ท่ีหน้าประตู พอฉันกดปลดล็อก อาก็เดิน 

เข้ามาพร้อมถุงที่เต็มไปด้วยขนมปัง แยมและเนย

"เดาว่าเธอยังไม่ได้กินอาหารเช้า" อาวางของท่ีซ้ือมาบนโต๊ะอาหาร 

"ตอนเช้ากินขนมปังได้มั้ย"

"ได้ค่ะ"

"โชคดีจริงๆ ถ้าอย่างนั้นค่อยไปกินข้าวกลางวันกันข้างนอกก็แล้วกัน 

ระหว่างทางฉันแวะแจ้งความว่าพ่อของเธอหายตัวไปท่ีสถานีต�ารวจ 

เอาไว้แล้ว ต�ารวจบอกว่าคงต้องมีการสอบสวนกันเสียก่อน สมัยนี้ต่างจาก

สมัยก่อนมากเลยนะ มีการสอบสวนด้วย แต่ท่ีอเมริกาก็คงเป็นอย่างนี้

เหมือนกัน"

"เอ่อ...คุณอาคะ เรื่องที่คุณอาพูดเมื่อวาน ที่บอกว่าคุณปู่ก็เสียชีวิต

ตอนท่องเวลา..."

"ใช่ รู้สึกจะยุคโครยอน่ะ ปลายยุคโครยอ"

"แล้วท�าไมถึงบอกว่าตระกูลเราโดนสาปแช่งล่ะคะ"

อาหยุดมือท่ีก�าลงัทาแยมลงบนขนมปังแล้วเงยหน้ามองฉัน "ไม่ใช่แค่

ปู่ของเธอหรอกนะ ท้ังคุณเทียด แล้วก็คุณปู่ทวดต่างก็เสียชีวิตระหว่าง 

เดินทางข้ามเวลาทั้งนั้น"

"จริงเหรอคะ"

"จริงสิ ฉันเคยได้ยินเรื่องคุณเทียดกับคุณปู่ทวดมาจากคุณปู่น่ะ"

"ถ้าอย่างนั้นท้ังท่ีทุกคนรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว แต่ท�าไมถึงไม่ขัดขวางพ่อ

ล่ะคะ จริงๆ หากขัดขวางไม่ให้ไปก็น่าจะได้นี่คะ"

"พ่อของเธอเคยบอกอะไรไว้บ้างล่ะ ฟังให้ดีนะ คยองมิน ถ้าเธอ 

เดินทางข้ามเวลากลับไปช่วงก่อนท่ีพ่อเธอจะตาย เธอว่าเธอจะขัดขวาง
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ความตายของเขาได้มั้ย"

"คือว่า..."

"เธอบอกฉันทางโทรศพัท์แล้วไม่ใช่เหรอ ว่าตอนท่ีเธอไปน่ะ พ่อของเธอ 

ก�าลงัจะตาย มันกแ็บบนัน้แหละ นกัท่องเวลาสามารถเดนิทางไปในวันนัน้ๆ 

ได้ แต่ไม่สามารถหยดุเวลาได้ และยิง่เป็นเรือ่งท่ีเกีย่วพันกบัตวัเองโดยตรง

ก็จะมีแต่ส่งผลเสียกับตัวเอง เหมือนกับว่าต้องใช้พลังเยอะอะไรท�านองนั้น  

ดังนั้นพ่อเธอจึงส่งเธอกลับมาท่ีนี่ก่อนท่ีเขาจะตายยังไงล่ะ นี่เป็นหลักฐาน

แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกีย่วกบัชะตาชีวิตท่ีถกูก�าหนดไว้แล้ว

ได้ ซึ่งจะเรียกมันว่าขอบเขตของนักท่องเวลาก็ได้"

"ถ้าอย่างนัน้ หากหนูไม่สามารถขัดขวางการตายของพ่อได้...เท่ากบั

ว่าหนูจะไม่ได้พบพ่ออีกแล้วใช่มั้ยคะ"

"อยากเจอพ่อเหรอ เป็นไปไม่ได้หรอก"

"ท�าไมล่ะคะ"

"เพราะเธอเห็นเต็มสองตาแล้วไงว่าพ่อตายไปแล้ว กรณีนี้ถึงเธอจะ

เป็นนักท่องเวลา แต่เธอรู้อยู่แล้วว่ามีการตายเกิดข้ึน เธอจึงไม่สามารถ

เผชิญหน้ากับพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม"

"ถ้าอย่างนั้นหนูสามารถเห็นภาพตอนท่ีพ่อยังมีชีวิตอยู่ได้อีกครั้ง 

มั้ยคะ" น�้าเสียงของฉันสะอื้นขึ้นมานิดหน่อย อาจึงพูดเหมือนตักเตือนฉัน

"มันก็ท�าได้ แต่...ฉันไม่อยากบอกวิธีนั้นกับเธอ"

"แสดงว่ามีวิธีใช่มั้ยคะ บอกหนูหน่อยนะคะ!"

อารินน�้าใส่แก้ว ก่อนจะเอ่ยว่า "ท่ีฉันรู ้มีอยู่สองวิธี หนึ่งคือใช้  

'การบิดเบือนของเวลา' "

"การบิดเบือนของเวลาเหรอคะ"

"ใช่ คอืการหวงัให้เจอกนัโดยบังเอิญน่ะ บางทีอาจจะรอแค่วินาทีเดยีว 

หรือสิบนาทีก็ได้ แต่เธอต้องไปอยู่ในสถานที่นั้นที่พ่อจะปรากฏตัวเสียก่อน 
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จากนัน้ใช้การบิดเบือนของเวลาเพือ่พบกนั 'โดยบังเอญิ' แม้จะเป็นเพียงแค่

แป๊บเดียว แต่เธอก็จะสามารถเห็นพ่อได้ แต่ฉันก็ไม่รู ้หรอกนะว่าการ

บิดเบือนท่ีว่านี้น่ะ นักท่องกาลเวลาอย่างพวกเราจะท�าให้เกิดข้ึนได้ยังไง  

ถึงแม้เธอจะไปอยู่ในเวลาและสถานท่ีเดียวกันกับพ่อ แต่หากไม่เกิด 

การบิดเบือนของเวลา เธอก็จะไม่ได้เจอเขา ยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้ใช่มั้ยว่าเธอ

ต้องเดินทางไปอดีตเสียก่อนถึงจะท�าแบบนี้ได้ และถ้าเธอเดินทาง 

ไปอดีตแล้ว เธอก็อาจจะกลับมายังโลกปัจจุบันไม่ได้อีก อาจจะถูกขังอยู่ 

ท่ีนั่นไปตลอดกาล อย่าลืมว่าพ่อของเธอตายไปแล้วนะ ไม่มีใครพาเธอ 

กลับมาท่ีนี่ได้อีกแล้ว เธอคงไม่คิดจะเดินทางไปอดีตเพียงเพ่ือเวลาแค่ 

วินาทีเดียวหรือแค่สิบนาทีหรอกนะ"

ย่ิงฟังก็ย่ิงรู้ว่าเป็นวิธีท่ีเป็นไปไม่ได้ ย่ิงไปกว่านั้น ฉันไม่รู้เลยว่าพ่อ 

ไปท่ีไหนและเมื่อไหร่บ้าง ในฐานะท่ีฉันเป็นผู้หญิง ตัวฉันเองก็มีขอบเขต 

ท่ีไม่สามารถเดินทางข้ามเวลาไปยังช่วงเวลาท่ีฉันก�าหนดได้ ดงันัน้ถ้าจะใช้ 

'การบิดเบือนของเวลา' เพื่อไปเจอพ่อจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย

"แล้ววิธีที่สองล่ะคะ"

"วิธีที่สองน่ะเหรอ เธอก็ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 'ประวัติศาสตร์' 

ยังไงล่ะ"

"ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เหรอคะ"

"ใช่ เธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ แต่เธอสามารถ 

เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ได้ ความจริงฉันเองก็ได้แต่ฟังมา แต่ไม่รู้

หรอกนะว่าจะท�าได้จรงิหรอืเปล่า แต่สิง่ท่ีแน่นอนกค็อืมีแค่ผูห้ญิงตระกลูเรา

เท่านั้นที่ท�าสิ่งนี้ได้"

"คุณอาช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้มั้ยคะ"

"การเป็นสว่นหนึ่งของประวตัิศาสตร์กค็ือเธอต้องย้อนกลับไปในอดตี

แล้วอยู่ท่ีแห่งนัน้ไปนานแสนนาน แล้วเธอกจ็ะถกูกลนืเข้าไปในประวตัศิาสตร์
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เอง"

"แล้วหนูจะได้เจอพ่อใช่มั้ยคะ"

"ใช่ เพราะเธอที่อยู่ในยุคนี้จะหายไป แล้วกลายเป็นเธอที่อยู่ในอดีต

แทน พูดง่ายๆ ก็คือเธอจะเกิดใหม่อีกครั้งด้วยการเป็นคนในอดีตและเธอ 

กจ็ะสามารถเจอกบัพ่อเธอท่ีเป็นนกัท่องเวลาได้ในฐานะท่ีเธอเป็นคนในอดีต"

"หนูไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ"

อาถอนหายใจยาวก่อนจะอธิบายต่อ "ถ้างั้นฟังให้ดีนะ เธอรู้ใช่มั้ยว่า

แม่ของเธอเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางการรักษา"

"ค่ะ"

"เธอเคยสงสัยมั้ยว่าท�าไมพ่อของเธอถึงไม่พาเธอย้อนเวลากลับไป 

หาแม่เลยสักครั้ง"

"หนูไม่เคยสงสัยเรื่องนี้เลยค่ะ" ถึงแม้จะไม่มีแม่อยู่ข้างกายตั้งแต่ 

เกิดมา แต่พ่อก็มอบความรักให้ฉันมากมายจนฉันไม่รู้สึกถึงท่ีว่างเปล่า 

ของแม่เลย

"เอาล่ะ ฉันจะอธบิายให้ฟังนะ พีช่ายอาจจะไม่เคยบอกให้เธอรู ้งัน้ฉนั

จะบอกให้เธอรู้เอง ฟังให้ดีๆ ล่ะ คยองมิน ตอนนี้เธออายุสิบแปดใช่ม้ัย 

ต้ังแต่วันท่ีเธอเกิดมาจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาสิบแปดปีแล้ว จึงเคยมีเธอ 

ในทุกช่วงของเวลาสิบแปดปีนี้ ซึ่งมันก็คือทฤษฎีนี้ พ่อของเธอไม่สามารถ

เดนิทางข้ามเวลากลบัไปยังเวลาท่ีแม่ของเธอยังมชีีวติอยูไ่ด้ เพราะในเวลานัน้ 

กม็พ่ีอของเธออีกคนมีชีวติอยู่ ไม่ว่าจะคิดถงึแค่ไหน พ่อของเธอกข้็ามเวลา

ไปไม่ได้ เพราะมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม"

น�้าเสียงของอาฟังดูเศร้าสร้อย แต่สิ่งท่ีฉันต้องการไม่ใช่การพบแม ่

ท่ีเห็นเพียงแค่ในรูปถ่ายมาตั้งแต่เกิด ส�าหรับฉันนั้น คนท่ีส�าคัญคือพ่อ 

ท่ีเลี้ยงดูฉันและมอบความรักให้ฉันไม่มีท่ีสิ้นสุด ฉันสงสัยแค่วิธีท่ีจะท�าให้

ฉันได้เจอพ่ออีกครั้งเท่านั้น
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"ถ้าอย่างนั้นท่ีคุณอาพูดหมายความว่าหนูไม่สามารถกลับไปยัง 

ช่วงก่อนพ่อเสียชีวิตในระยะไม่กี่วันได้ใช่มั้ยคะ"

"ใช่ ถ้าเธอย้อนกลบัไปในช่วงก่อนท่ีเธอจะเกดิได้ไม่นาน เรือ่งราวมัน

จะเปลีย่นไปเลยนะ ว่าแต่ช่วงไม่นานมานีพ่้อของเธอไปท่ียคุไหนบ่อยๆ ล่ะ"

"พ่อศึกษาเรื่องเกี่ยวกับองค์ชายควังแฮอยู่ค่ะ ดังน้ันน่าจะเป็นช่วง

ปลายรัชสมัยพระเจ้าซอนโจไปจนถึงสมัยองค์ชายควังแฮกับสมัยพระเจ้า 

อินโจขึ้นครองราชย์ค่ะ"

"ถ้าอย่างนั้นก็ปลายรัชสมัยพระเจ้าซอนโจ"

"ค่ะ"

"เธอจะต้องเดินทางข้ามเวลาคนเดียวไปยังยุคนั้นซ่ึงเป็นยุคท่ีเธอ 

ไม่มีตัวตนอยู ่ แล้วเธอก็ต ้องอาศัยอยู ่ ท่ีนั่นจนกลายเป็นส่วนหน่ึง 

ของประวตัศิาสตร์ อย่างน้อยเธอต้องอยู่ในอดตีประมาณสบิปี ถ้าท�าอย่างนัน้ 

ก็มีความเป็นไปได้สูงท่ีเธอจะได้เจอกับพ่อ โอ๊ยตาย! นี่ฉันพูดเรื่องอะไร 

อยู่เนี่ย"

อาตั้งใจจะลุกข้ึนจากเก้าอ้ีเพื่อหยุดการสนทนา แต่ฉันรีบชิงถามต่อ 

"แล้วยังไงต่อคะ ถ้าท�าแบบนั้นหนูจะได้เจอกับพ่อจริงๆ ใช่มั้ยคะ"

"ก็อาจจะ... เม่ือเวลาผ่านไป เธอก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ดังนั้นเธออาจจะได้เจอพ่อ บางทีถ้าพ่อรู้ว่าเธอ 

อยู่ที่นั่น เขาอาจจะเดินทางข้ามเวลาไปเพื่อเจอเธอก็ได้"

"แสดงว่าหนูจะได้เจอพ่ออยู่ตลอดใช่มั้ยคะ"

เป็นเรื่องน่าสนใจมากส�าหรับฉันท่ียังไม่หายช็อกกับการเสียชีวิต 

ของพ่อเมื่อหลายวันก่อน

"ไม่มีใครสามารถขัดขวางความตายได้หรอกนะ เพราะอย่างนั้นเธอ 

รู้ใช่ม้ัยว่าการท่ีเธอบอกเรื่องความตายท่ีจะเกิดข้ึนกับพ่อเธอล่วงหน้านั้น 

มันจะหมายความว่ายังไง"
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ฉันพยักหน้า เพราะฉันรูด้ ีถ้าฉันบอกความจรงิให้อกีฝ่ายรบัรูจ้นท�าให้

ประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดเท่านั้นท่ีจะเกิดข้ึน 

กับฉัน แต่มันอาจหมายถึงความตายด้วย ความเจ็บปวดท่ีได้รับเมื่อตอน

พบองค์ชายครั้งแรกนั้น ฉันยังจ�าได้ดีเหมือนเพิ่งเกิดขึ้น ฉันคิดว่าถ้าความ

เจ็บปวดนั้นมันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ฉันอาจตายไปจากโลกนี้ก็ได้

"ถ้าเธอเดินทางไปยังอดีต แล้วปรับตัวอาศัยอยู่ท่ีนั่นโดยปกติ มันก็

อาจจะไม่เกิดปัญหาหรอก แต่ถ้าค�าพูดเพียงแค่ค�าเดียวของเธอมีอิทธิพล

ต่อประวัติศาสตร์ล่ะก็ เธออาจจะตายก่อนได้พบกับพ่อก็ได้นะ เธอ 

ไม่สามารถพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตได้แม้แต่ค�าเดียว ซึ่งฉันไม่เห็นด้วย

กับวิธีการนี้หรอกนะ เพราะมันไม่มีอะไรมารับรองได้อย่างแน่นอนว่าเธอ 

จะได้พบกับพ่อจริงๆ"

การคัดค้านของอาไม่ได้ลอยมาเข้าหูของฉันเลย วินาทีนั้นฉันนึกถึง

แต่ช่วงเวลาท่ีพ่อเคยเข้าไปในอดีต ฉันจ�าวันท่ีแม่นย�าไม่ได้ รู ้แต่ว่า 

เพราะพ่อศกึษาเรือ่งองค์ชายควงัแฮมาหลายปี จงึท�าให้พ่อไปๆ มาๆ ในยุค

ปลายรัชสมัยพระเจ้าซอนโจไปจนถึงช่วงท่ีพระเจ้าอินโจขึ้นครองราชย์

เท่านั้นเอง ฉันเสียใจท่ีไม่เคยถามพ่อว่าท่านไปท่ีไหนและตอนไหนบ้าง  

แต่เสียใจตอนนี้มันก็สายไปแล้ว ตอนนี้ฉันต้องคิดหาวิธีท่ีจะท�าให้พบพ่อ 

ได้อีกครั้งเท่านั้นก็พอ

อ๊ะ! นึกออกอยู่เรื่องนึง

พ่อเคยบอกไว้ว่าพ่ออยู่ในพระราชวังด้วยตอนท่ีพระนางอินมกถูก 

คุมขังท่ีพระราชวังคยองอุน ถ้าอย่างนั้น หากนับจากวันนั้น ฉันต้อง 

ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอย่างน้อยสิบปี ฉันก็จะสามารถเจอกับพ่อได้ 

แน่นอนว่าบางทีฉันอาจไม่สามารถเจอกบัพ่อในวันท่ีพระนางอินมกถกูปลด

ออกจากต�าแหน่ง แต่ถ้าฉันอาศัยอยู่ในวังตลอดเวลา โอกาสที่ฉันจะได้เจอ

กับพ่ออีกครั้งก็จะมีสูงมากขึ้น
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ต้ังสิบปี... แค่ฟังก็นานแล้ว ระหว่างเวลาอันยาวนานนั้นฉันต้อง 

อยู่แต่ในวังอย่างเดียว แล้วฉันจะท�าได้เหรอ

ตอนท่ีเดินทางไปยังรัชสมัยพระเจ้าเซจงมหาราช ฉันสามารถอยู ่

ในวังได้เพราะความช่วยเหลือของพระเจ้าเซจงมหาราชท่ีเจอฉันเข้า 

โดยบังเอิญ แต่ตอนนีต่้างจากตอนนัน้ ตอนนีฉั้นอายุสบิแปดปีแล้ว ฉันเป็น

นางในฝึกหัดไม่ได้แล้ว ต้องเป็นนางในอย่างเต็มตัว ฉันนึกไม่ออกเลยว่า 

จะมีวิธีใดที่ท�าให้ฉันในอายุเท่านี้อาศัยอยู่ในวังได้

'เจ้ามีข้า คนท่ีเจ้ารู้จักในโชซอนก็มีข้าคนหนึ่ง ตอนนี้เจ้าไม่สมควร 

จะพูดว่าเจ้าไม่มีคนรู้จักอยู่ที่โชซอนเลยสักคนเดียว'

ฉันมีองค์ชายควังแฮอยู่ไง! 

ถ้าฉันขอร้องเขาจะได้ม้ัยนะ ยิ่งไปกว่านั้นตอนท่ีพระนางอินมกถูก 

คุมขังอยู่ท่ีวังคยองอุน ตอนนั้นพระราชาของโชซอนก็คือองค์ชายควังแฮ 

นี่นา

องค์ชายควังแฮกับฉันรู ้จักกัน ถ้าหากขอร้องเขาให้ฉันสามารถ 

พกัอาศยัอยู่ในวงัได้ บางทีฉันอาจจะได้เจอกบัพ่อกไ็ด้ บางทีอาจจะได้บอกพ่อ 

เป็นนัยๆ เกี่ยวกับ 'ความตาย' ที่จะเกิดขึ้นกับพ่อ

แล้วพ่ออาจจะไม่ตายก็ได้...

แต่ดูเหมือนอาจะรู้ความในใจของฉัน อาจึงพูดขวางเอาไว้

"หยุดความคิดนั้นไปเลยนะ เธอยังเด็ก คงจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูด

ไปท้ังหมด ฉันจะขออธิบายให้ฟังอีกครั้งว่าการท่ีเธอกลายเป็นส่วนหนึ่ง 

ของประวัติศาสตร์นั้นหมายความว่าถึงเธอจะได้เจอกับพ่อ แต่เธอจะ 

ไม่สามารถหลุดไปจากยุคสมัยนั้นได้ เข้าใจม้ัยว่าฉันหมายถึงอะไร  

หมายถึงเธอจะต้องอยู่และตายที่นั่น"

ฉันรู้และเข้าใจเรื่องนี้ดี แต่ถ้าใช้ชีวิตอยู่คนเดียวล�าพังโดยไม่มีพ่อ 

ไปตลอดชีวิต ฉันขอไปอยู่ท่ีโชซอนเสียดีกว่า ใช่แล้ว นี่เป็นความคิด 
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ของฉันในตอนนี้ ถ้าได้เจอกับพ่อท่ีนั่นก็เหมือนกับได้อยู่โดยได้เจอกับพ่อ

ไปตลอด

ถ้าฉันไปในยุคโชซอน... ถ้าไปที่นั่นล่ะ...

เพียงแค่คิดเท่านั้น ในตัวฉันก็เริ่มมีปฏิกิริยารุนแรงอะไรบางอย่าง 

เกิดข้ึน ปฏิกิริยานั้นท�าให้ฉันสับสน มันไม่ได้เป็นสายลมอุ่นๆ แต่เป็น 

ลมพัดอย่างรุนแรงแล้วค่อยๆ ดูดกลืนร่างกายของฉัน

อาสังเกตเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่าง จึงร้องตะโกน "คยองมิน! 

เธอ!"

"คุณอา..."

"ไม่ได้นะ! อย่าคิดท�าอะไรตื้นๆ แบบนี้! มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

อะไรได้หรอก! คนในตระกลูเราทุกคนคิดว่าอาจจะเปลีย่นแปลงได้ แต่กต้็อง

ล้มเหลวและตายกันทุกคน! รีบหยุดมันเร็วเข้า! หยุดเดี๋ยวนี้!"

"ตะ...แต่ว่า..."

ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว อะไรสักอย่างท่ีรุนแรงอยู่ในใจของฉันก�าลัง

เคลื่อนท่ี หัวใจท่ีปรารถนาจะเจอพ่ออีกครั้งก�าลังพาฉันไปท่ีไหนสักแห่ง  

แต่มันแปลกอยู่หนึ่งอย่าง ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าฉันจะไปยังช่วงไหน 

ของโชซอน และไปถึงที่นั่นวันไหน

"คิมคยองมิน!"

อาตะโกนเรียกช่ือฉันท่ีก�าลังถูกกระแสลมแรงดูดกลืนเข้าไป แต ่

รอบตัวฉันมันหมุนเร็วมาก เร็วจนกระชากสติของฉันไปด้วย
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ซังกุงพระพี่เลี้ยง

จึกๆ... จึกๆๆๆ...

ฝ่ามือที่ทั้งเย็นและเล็กก�าลังแตะแก้มของฉันอยู่

จึกๆ...

"ฮิๆ"

ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กน้อย เหมือนเด็กน้อยคนนี้

ก�าลังปลุกฉันที่นอนหลับลึกอยู่

"อิๆๆๆ"

พอฉันค่อยๆ ลืมตาท้ังสองข้างข้ึน เด็กผู้ชายอายุสักสี่ห้าขวบท่ี 

สวมเสื้อผ้าไหมตัวยาวทับลงบนเสื้อหลายช้ัน และสวมหมวกขนสัตว์ก็ท�า 

ตาโตแล้ววิ่งออกไปข้างนอกอย่างตกใจ 

ที่ด้านนอกหิมะก�าลังตกอยู่...

ฉันม่ันใจว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในยุคโชซอนแล้ว เสียงตะโกนของอา 

ยังคงดงัก้องอยู่ในหู ฉันดงึผ้าห่มออกเพ่ือท่ีจะลกุออกไปดขู้างนอก แต่แล้ว

ฉันก็ต้องตกใจ เพราะร่างของฉันก�าลังสวมชุดฮันบกสีขาว ฉันจ�าได้ว่า 

ตัวเองไม่ได้เปลี่ยนชุดฮันบกก่อนมาที่นี่นี่นา
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แล้วท่ีนีค่อืท่ีไหน ไม่ใช่บ้านคนธรรมดาแน่นอน เพราะเป็นบ้านหลงัคา

มุงกระเบื้อง แล้วเด็กน้อยคนเมื่อครู่คือใครกัน

ตอนนั้นเองใครสักคนก็เดินเข้ามานั่งบนเตียงตรงปลายเท้าของฉัน  

ดูจากการแต่งกายแล้วเหมือนซังกุงนางใน

"ตื่นแล้วรึ"

"เอ่อ...ค่ะ"

"ถ้าเช่นนั้นเก็บเครื่องนอน แล้วเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่ม"

"เครื่องนุ่งห่มหรือคะ"

ซังกุงต้ังใจจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ก็ไม่ยอมเอ่ยปาก นางลังเลอยู ่

สักพักก่อนจะพูดค�าอื่นออกมาที่ไม่ใช่ค�าพูดที่นางอยากพูดในตอนแรก

"ท่ีนี่ไม่มีใครรู้จักเจ้าเลย ดังนั้นเจ้าต้องเปลี่ยนมาใส่เครื่องนุ่งห่ม 

ของนางในก่อนที่คนอื่นๆ จะมาพบเจอเจ้า"

"ที่นี่คือวังหรือคะ"

"ที่นี่คือพระราชวังชั่วคราว"

ถ้าบอกว่าเป็นพระราชวังช่ัวคราวก็เท่ากับว่านี่คือวังช่ัวคราวท่ี 

พระราชาใช้เสด็จแปรพระราชฐานสินะ ถ้าพระราชาประทับอยู่ท่ีนี่ แม้จะ

เป็นเพียงบ้านธรรมดาๆ ก็ยังถูกเรียกว่าวังอยู่ดี สิ่งก่อสร้างนี้มีโครงสร้าง

ใกล้เคียงกับบ้านหลังคามุงกระเบ้ืองของขุนนางมากกว่าจะเป็นพระราชวัง

ภายในวัง

ซังกุงหยิบเสื้อสีเขียวหยกกับกระโปรงสีฟ้าอมม่วงยื่นให้ฉัน แล้วยังมี

เสื้อคลุมตัวนอกอีกหนึ่งตัวด้วย นี่ เป ็นชุดของซังกุงในสมัยโชซอน 

อย่างแท้จริง แต่ก่อนท่ีฉันจะเปลี่ยนชุด ฉันอยากถามอะไรอีกสักอย่าง 

แน่นอนว่าตอนนี้ฉันอยู่ในโชซอน แต่ฉันมาฟื้นในวังนี้ได้อย่างไรกัน

"คือ... ฉันมาอยู่ที่นี่ได้...ยังไงคะ"

"รีบเปลี่ยนชุดก่อนเถิด ผู้ท่ีจะแจ้งเรื่องราวต่างๆ กับเจ้าก�าลังมา"  
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ซังกุงพูดพลางพับผ้าห่มท่ีฉันใช้ห่มเม่ือครู่ พอฉันเปลี่ยนชุดเสร็จ ซังกุง 

ก็พับผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยพอดี 

"สิ่งที่ข้าจะบอกไป เจ้าต้องจ�าให้ขึ้นใจและจงปฏิบัติตาม" สีหน้าและ

น�้าเสียงของนางแฝงไปด้วยความหมายล�้าลึก

"แม้ท่ีนี่จะเป็นแค่พระราชวังช่ัวคราว แต่พระราชา พระมเหส ี 

องค์ชายรชัทายาทและพระชายา รวมถงึพระบรมวงศานวุงศ์ล้วนประทับอยู่

ที่แห่งนี้ เจ้าห้ามไปไหนมาไหนตามอ�าเภอใจโดยเด็ดขาด เจ้าจะออกจาก

ห้องนี้ได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเท่านั้น และถึงแม้จะอยู่ในห้องนี้ก็ห้าม 

ส่งเสียงดัง หากคนอ่ืนล่วงรู ้ว่ามีสตรีอื่นอยู่ในนี้ เรื่องราวอาจลุกลาม 

บานปลายไปได้ เข้าใจที่ข้าพูดหรือไม่"

"แต่...ฉันไม่รู้นี่คะว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร..."

"อ่ะแฮ่ม"

ตอนนัน้เองเสยีงกระแอมของชายหนุม่กด็งัมาจากด้านนอกของประตู 

ซังกุงจึงรีบลุกขึ้น "เชิญเพคะ"

ซังกุงส่งสายตามาทางฉันราวกับจะบอกให้ฉันลุกข้ึน ฉันจึงลุกข้ึน 

ตามนาง ทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออก ชายหนุ่มท่ีอายุประมาณยี่สิบเดิน 

เข้ามาข้างใน เขาสวมหมวกขนสตัว์ท่ีท�าจากขนมาร์เทิน* ซ่ึงหมวกขนมาร์เทิน 

ถือเป็นของมีราคาท่ีแม้แต่ขุนนางธรรมดาๆ ในยุคโชซอนก็ไม่สามารถ 

หามาได้ ที่นี่คือพระราชวังชั่วคราว ดังนั้นชายผู้นี้น่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์

แล้วซังกุงก็คลายความสงสัยของฉัน

"องค์ชายจองวอนเพคะ"

เขาคือเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งท่ีมีพระนามว่า 'องค์ชายจองวอน' 

ทันทีท่ีองค์ชายจองวอนรับค�าทักทายจากซังกุง เขาก็มองมาทางฉัน  

* Marten หรือหมาไม้ เป็นสัตว์ขนาดเล็กเลี้ยงลูกด้วยนม กินเนื้อเป็นอาหาร อยู่ในวงศ์เพียงพอน (Mustelidae)  
มีล�าตัวเพรียวยาว ใบหน้าคล้ายกับสุนัข ใบหูกลมเล็ก หางยาวเป็นพวง อุ้งเท้าหนา กรงเล็บแหลมคม ขนหนานุ่ม 
มีสีขนที่หลากหลายตั้งแต่สีเหลือง สีน�้าตาลเข้มจนถึงด�า
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ก่อนจะส่งสายตาไปทางซังกุง

"เจ้าออกไปได้แล้ว เรื่องนี้ข้าจะจัดการเอง"

"เพคะองค์ชาย"

ซังกุงถวายความเคารพอย่างนอบน้อมแล้วเดินออกไปจากห้อง  

ตอนนี้จึงเหลือแค่องค์ชายจองวอนกับฉัน สีหน้าของเขาดูเป็นกังวลว่าจะ

พูดอะไรกับฉันดี หลังจากปล่อยให้ความเงียบปกคลุมอยู่สักพัก เขาก็ 

เดินผ่านฉันไปนั่งที่เบาะที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้

"นั่งสิ"

ฉันนั่งลงตรงท่ีไม่ไกลจากเขาด้วยท่านั่งสบายๆ แต่พอรู้สึกได้ถึง

สายตาต�าหนิของเขา ฉันจึงเปลี่ยนเป็นท่านั่งแบบหญิงยุคโชซอนแทน สี่ปี

แล้วที่ไม่ได้นั่งท่าน่าอึดอัดที่ต้องประสานมือเอาไว้อย่างนอบน้อมเช่นนี้

"เจ้าคงสงสัยว่าสตรีอย่างเจ้าเข้ามาอยู่ในวังนี้ได้อย่างไร"

"ใครพาหม่อมฉันมาที่นี่หรือ...เพคะ"

เขามองหน้าฉนัท่ีถามแทรกข้ึนมา แต่แล้วเขากย้ิ็มบางๆ ฉันเคยเห็น

รอยย้ิมแบบนี้มาจากองค์ชายควังแฮ แล้วตอนนั้นเองสายตาของเขาก็ 

เบนกลับมาที่ใบหน้าของฉันอีกครั้ง

"อาณาจกัรนัน้ อาณาจกัรท่ีเจ้าอยู ่ดเูหมือนทุกคนจะเท่าเทียมกนัหมด 

ไม่แบ่งชายหญิงและชนชั้นวรรณะสินะ"

"..." ฉันอึ้งงันกับค�าพูดของเขา

'อาณาจักรนั้น' อย่างนั้นหรือ 'อาณาจักรท่ีเจ้าอยู่' อย่างนั้นหรือ  

คนคนนี้รู้ว่าฉันมาจากที่อื่นสินะ แล้วรู้ได้อย่างไรกัน

เขามองใบหน้าตกใจของฉัน แล้วพูดข้ึนด้วยสีหน้าจริงจัง "ข้าก็แค่

สันนิษฐานเอาเท่านั้น... มันเป็นเรื่องจริงรึ"

"พระองค์มีหลักฐานอะไรถึงได้พูดเช่นนี้เพคะ"

ค�าว่า 'องค์ชายจองวอน' ก็บ่งบอกถึงสถานะอยู่แล้ว ฉันจึงถามด้วย
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ค�าพูดสุภาพที่สุดเท่าที่ฉันจะท�าได้ ซึ่งไม่เหมาะกับนิสัยของฉันเลย

"เมื่อเที่ยงของวันนี้ข้าออกไปล่าสัตว์ จู่ๆ สายลมแรงก็พัดมา และพอ

สายลมนัน่หายไป ข้ากพ็บหญิงนางหนึง่นอนหมดสตอิยู ่พอข้าเห็นเช่นนัน้ 

ข้าก็ม่ันใจมาก เพราะข้าเคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรนั้นจากคนคน

หนึง่เม่ือนานมาแล้วว่าคนจากอาณาจกัรนัน้จะมาพร้อมสายลม หลงัจากนัน้

สายลมก็จะหายไป ดังนั้นข้าจึงสันนิษฐานว่า..."

"คนคนนั้น? ใครหรือเพคะ"

ถ้าไม่ใช่พ่อ คนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็น่าจะเป็นคนเดียวเท่านั้น

"เรื่องของท่านนั้น ข้าคงไม่สามารถพูดตามอ�าเภอใจได้..."

"องค์ชายควังแฮใช่ไหมเพคะ"

ค�าว่า 'องค์ชายควังแฮ' ท่ีออกมาจากปากของฉันท�าให้เขาท�าหน้า

ตกใจเล็กน้อย แสดงว่าใช่องค์ชายควังแฮแน่นอน

"ตอนนี้เขาอยู่ท่ีนี่ด้วยใช่ไหมเพคะ หม่อมฉันต้องพบเขาเพคะ  

ตอนนี้เลย"

องค์ชายจองวอนจ้องมองฉันท่ีเตรียมพร้อมจะออกจากห้องนี้เสมอ

เพียงแค่เขาบอกสถานท่ีท่ีองค์ชายควังแฮอยู่ แต่เขาไม่ยอมพูดอะไร 

ออกมาเลย ท่าทางของเขาดูสุขุมเยือกเย็นมากจนฉันต้องลดความตื่นเต้น

ลงไป

"ถ้าคนท่ีเจ้าต้องการพบไม่ได้อยู่ท่ีนี่ตอนนี้ ถ้าเจ้าไม่สามารถพบได้ 

เจ้าจะหายไปกับสายลมอีกครั้งหรือไม่"

ฉันไม่เข้าใจค�าพูดขององค์ชายจองวอนเลย คนท่ีเล่าเรื่องฉันให้เขา

ฟังและท�าให้เขารูเ้รือ่งฉันไม่ใช่องค์ชายควังแฮเหรอ ถ้าไม่ใช่ หรอืว่าฉันมา

ในยุคหลังจากที่องค์ชายควังแฮเสียชีวิตไปแล้ว 

ไม่สิ ต้องไม่เกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นเด็ดขาด ฉันจะต้องเจอพ่อให้ได้

"หม่อมฉันไม่ทราบหรอกนะเพคะว่าพระองค์เห็นอะไรตอนท่ี 
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หม่อมฉันสลบอยู่ แต่จะไม่เกิดเรื่องอย่างนั้นข้ึนอีกแน่นอนเพคะ ดังนั้น

ขอร้องเถอะนะเพคะ ถ้าคนที่เล่าเรื่องนั้นให้พระองค์ฟังคือองค์ชายควังแฮ 

ขอหม่อมฉันพบกับเขาตอนนี้เลยได้ไหมเพคะ"

"แล้วเจ้าจะไปเจอท่านนั้นเพื่อสิ่งใด"

"หมายถึงว่าท�าไมต้องเจอใช่ไหมเพคะ เรื่องนั้นฉันต้องเจอกับเขา 

แล้วบอกเขาด้วยตนเอง"

ฉันต้องรบกวนเขา ท�ายังไงก็ได้ให้ฉันอยู่ในวังได้ เพราะอย่างน้อย 

เขาก็รู้จักฉัน น่าจะช่วยเหลือฉันได้ ย่ิงไปกว่านั้นในช่วงท่ีพระนางอินมก 

ถกูถอดยศซ่ึงเป็นช่วงท่ีพ่อปรากฏตวั ตอนนัน้เขาเป็นพระราชาแห่งโชซอน 

เพราะอย่างนั้นฉันจึงต้องการความช่วยเหลือจากเขา

"ถ้าข้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้เล่า"

"อะไรนะเพคะ"

"เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้"

"ท�าไมล่ะเพคะ พระองค์คือองค์ชายจองวอน ซึ่งก็หมายความว่าเป็น

เชื้อพระวงศ์ ดังนั้นการพาหม่อมฉันไปพบองค์ชายควังแฮก็ไม่น่าจะเป็น

เรื่องท่ีเหลือบ่ากว่าแรงเกินไป ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันฝากไปทูลองค์ชาย 

ควังแฮได้ไหมเพคะว่าหม่อมฉันอยู่ท่ีนี่ หม่อมฉันม่ันใจว่าทันทีท่ีพระองค์

ทราบ จะต้องเรียกหม่อมฉันเข้าไปพบแน่นอนเพคะ"

"เหตุใดเจ้าจึงมั่นใจถึงเพียงนั้น"

"เพราะว่า..."

เพราะองค์ชายควังแฮเคยบอกว่าพวกเราเป็นเพ่ือนกัน ไม่ใช่สิ  

อาจจะมีแค่ฉันคนเดยีวก็ได้ท่ีคดิอย่างนัน้ แต่ตอนนีค้นท่ีสามารถช่วยเหลอื

ฉันในโชซอนนี้ได้มีเพียงแค่องค์ชายควังแฮเท่านั้น

"เพราะว่า...ถ้าหม่อมฉันได้เจอกับเขาองค์ชายก็จะรู้เองเพคะ"

ฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะเกดิอะไรข้ึนเม่ือได้เจอองค์ชายควังแฮ แต่ว่า
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กต้็องยืนกรานออกไปแบบนัน้ องค์ชายจองวอนจงึถอนหายใจยาวกบัความ

ดื้อดึงของฉัน

"ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะ"

"หมายความว่าอย่างไรเพคะ"

"ก่อนอ่ืนท่ีแห่งนี้คือพระราชวังช่ัวคราว สงครามเพิ่งสงบได้ไม่นาน 

พระราชาจงึต้องประทับอยู่ในพระราชวงัอนัคบัแคบแห่งนี ้รวมถงึเช้ือพระวงศ์ 

อีกมากมาย ตัวเจ้ายังไม่สามารถยืนยันสถานะของตนเองได้เลย แล้วเจ้า 

จะไปเข้าเฝ้าได้อย่างไรกัน..."

"เดี๋ยวนะเพคะ สงครามเพิ่งสงบได้ไม่นานหรือเพคะ"

ตอนท่ีองค์ชายควังแฮไปในยุคอนาคต ท่ีโชซอนคือปี 1592 พ่อก ็

เสยีชวีติท่ีฮเว-รยองในปีนีเ้ช่นกนั ตอนนัน้สงครามอิมจนิก�าลงัร้อนระอุ แต่

ตอนนีอ้งค์ชายจองวอนก�าลงับอกว่าสงครามนัน้จบไปแล้ว ตอนนีมั้นปีไหน

แล้วล่ะ

"พวกทหารญี่ปุ่นเพิ่งถอนก�าลังออกไปได้ไม่กี่ปี"

ในปี 1592 ท่ีเกิดสงครามอิมจิน องค์ชายควังแฮท่ีด�ารงต�าแหน่ง 

องค์ชายรชัทายาทในตอนนัน้มอีายุสบิแปดปีเท่าฉัน แต่ถ้าอิงตามท่ีองค์ชาย

จองวอนบอกว่าทหารญี่ปุ่นเพิ่งถอนก�าลังไปได้ไม่กี่ปี ตอนนี้ก็น่าจะราวๆ  

ปี 1599 เท่ากับว่าฉันจากกับองค์ชายควังแฮมาตั้งเจ็ดปี มันไม่ใช่แค่หนึ่ง

หรือสองปี แต่เวลาผ่านไปตั้งเจ็ดปี!

แต่ยังโชคดีท่ีตอนนี้องค์ชายควังแฮยังเป็นแค่องค์ชายรัชทายาท  

เขาจะได้เป็นพระราชาในอีกเก้าปี วันท่ีฉันสามารถพบกับพ่อได้ก็คือ 

หลังจากท่ีองค์ชายควังแฮข้ึนครองราชย์แล้ว นั่นก็คือหลังจากนี้อีกสิบปี 

เวลายังอีกยาวไกล แต่ปัญหาคือระหว่างนั้นฉันต้องอยู่ในวัง

แต่...นี่ผ่านมาเจ็ดปีแล้ว องค์ชายควังแฮจะยังจ�าฉันได้อยู่หรือเปล่า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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