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หลงัจากห่างหายกันไปนานพอสมควร ครัง้น้ีเอเวอร์วายน�านยิายแนวจนีโบราณ 

ผลงานของนักเขียนชาวไทยกลับมาแนะน�าคุณผู้อ่านกันอีกครั้งค่ะ นั่นก็คือเรื่อง  

'หลกีหนคีวามตายของมูฟ่างเหอ' ผลงานจากคณุ 'PLogytic' น่ันเองค่ะ ซึง่ขอบอกเลย

ว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจไม่แพ้ชื่อเรื่องอันน่าสะดุดตานี้เลย

เรื่องราวของ 'นิรัช' นักศึกษาหนุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่จับพลัดจับผลูเข้าไป

อยู่ในนิยายจีนโบราณ 'มู่ฟางเหอ' ที่เขาได้เห็นในความฝันมีความตายเป็นจุดจบ แต่

นิรัชในร่างมู่ฟางเหอไม่อาจให้เป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นจึงต้องท�าทุกวิถีทางเพ่ือให้เขา 

ในร่างน้ีมชีวีติทีส่ขุสงบและยนืยาว จะให้เป็นอย่างตอนจบทีเ่ขาอ่านไม่ได้เป็นอนัขาด 

นอกจากน้ียังมีบุรุษหนุ่มลึกลับในตรอกเน่าเหม็นอย่าง 'เสวียนหลิน' เจ้าของแมวด�า

ตัวจ้อยที่จะเข้ามาท�าให้หัวใจน้อยๆ ของมู่ฟางเหอสั่นไหวอีก

เช่นน้ีแล้วมู ่ฟางเหอจะด�าเนินเร่ืองราวให้เป็นไปอย่างไร เชิญร่วมสัมผัส 

โลกหนังสือท่ีอวลด้วยกลิ่นอายโรแมนติก ดราม่า และความแฟนตาซีด้วยการพลิก 

หน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ นิรัช  นักศึกษาหนุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์ท่ีฟื้นขึ้นมาอยู่ใน

ร่างของ 'มูฟ่างเหอ' มนีสิยัน่าเอน็ด ูร่าเรงิสดใส ชอบกิน

อย่างมาก และเป็นนักกีฬา แต่เมื่ออยู่ในร่างมู่ฟางเหอ 

กลับร่างกายอ่อนแอ

✱ มู่ฟางเหอ  เป็นตัวละครในหนังสือนิยายเรื่อง 'ล�าน�ารักบุปผาขาว' 

เด็กหนุ ่มผู ้มีใบหน้าน่าเอ็นดู ด้วยความท่ีร่างกาย

บอบบางอ่อนแอจึงไม่ค่อยมีเพื่อนคบหา

✱ หวงเสวียนหลิน  ชายหนุ่มสภาพซอมซ่อ ทว่าหล่อเหลา รูปร่างสูงใหญ่

ผึ่งผาย มักสวมหน้ากากสีเงินไว้ตลอดเวลา มีท่าทาง

ลึกลับไม่ธรรมดา แต่มักท�าตัวยียวนเจ้าเล ่ห ์ต ่อ 

มู่ฟางเหอ

✱ เสี่ยวมี่  แมวด�าของหวงเสวียนหลิน เดิมชื่อมี่ถง ชมชอบและ

ตามติดมู่ฟางเหอเสียยิ่งกว่าเจ้าของที่แท้จริง

แนะนำ�ตัวละคร



เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง

การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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จากความฝันสู่โลกนิยาย ชีวิตใหม่ที่ไม่ถูกกล่าวถึง

ชะตาที่ถูกลิขิตให้พบกับจุดจบได้รับโอกาสแก้ไข

ความตายของมู่ฟางเหอคือสิ่งสุดท้ายที่เขาปรารถนา
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บทน�า

หิมะตกในหน้าร้อน?

ชายหนุ่มเงยหน้ามองเกล็ดสีขาวร่วงหล่นจากท้องฟ้า สีเทาหม่นของ

ท้องฟ้าในหน้าร้อนเป็นเรื่องผิดปกติ ท้องฟ้าควรจะสว่าง แสงแดดแผดเผา 

ทุกพื้นผิว ท�าลายเซลล์ผิวหนังของคนที่คิดย่างกรายออกจากบ้าน

อีกอย่าง...ประเทศไทยไม่มีหิมะไม่ใช่เหรอ

ความฝัน?

อาจจะใช่...คงฝันเหมอืนทกุท ีช่วงนีเ้ขาฝันแปลกๆ ฝันว่าหลดุไปอกีโลกหน่ึง  

โลกทีย้่อนกลบัไปช่วงยุคโบราณ มกีารต่อสูแ้ละพลงัปราณ โลกท่ีแตกต่างจาก

โลกของเขาอย่างสิ้นเชิง

แต่ละคืนเขาฝันถึงโลกแห่งนั้นซ�้าๆ ฝันต่อเนื่องทุกค�่าคืนราวกับเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และเขาก�าลังนั่งชมเรื่องราวเหล่านั้น มองดูเหตุการณ์

ในฐานะบุคคลที่สาม รับรู้ชีวิตของคนคนหนึ่งผ่านตัวตนอีกฝ่าย ใบหน้าของ 

คนคนนัน้เด่นชดัในความฝัน แต่เมือ่เขาตืน่กลบัจ�าใบหน้าน้ันไม่ได้ กลายเป็นแค่ 

ภาพฝันเลือนรางขุ่นมัว

ครั้งนี้เขาก�าลังฝันว่ามองเห็นเหตุการณ์บางอย่าง ตรงหน้ามีต้นไม้ไร้ใบ 

หิมะเกาะบนก่ิงไม้และกองทับถมบนพ้ืน ตรงโคนต้นขนาดใหญ่มร่ีางหนึง่นอนอยู่

ชายหนุ่มลังเล คิดทบทวนว่าท่ีน่ีท่ีไหน ทุกคร้ังท่ีฝันเขาจะรู้ด้วยตัวเอง 

ว่าก�าลังมองใคร ก�าลังท�าอะไรอยู่ที่ไหน เหตุการณ์ก่อนหน้าเกิดอะไรขึ้น  
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มีความทรงจ�าของตัวบุคคลคนนั้น เหมือนเขาเป็นพระเจ้าท่ีสร้างโลกและรู ้

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ณ แดนฝัน

แต่ครัง้น้ีเขาไม่รูอ้ะไรเลย ไม่รูว่้าท�าไมมาอยู่ทีน่ี่ ร่างทีน่อนจมหมิะคือใคร  

ไม่รู้ว่าท�าไมถึงรู้สึกโศกเศร้า...

ท�ำอย่ำงไรดี ควรเข้ำไปดูดีไหม

ชายหนุ่มมองซ้ายแลขวา รอบด้านมแีต่ป่าสนและต้นไม้แถบเมอืงหนาว 

เนินหิมะที่ยืนอยู่เป็นพ้ืนที่โล่ง มีต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวเป็นศูนย์กลาง  

จุดรวมสายตาคือร่างท่ีนอนแน่น่ิงอย่างเดียวดาย ชายหนุ่มไม่มีทางเลือก

นอกจากเดินเข้าใกล้ แล้วส�ารวจให้แน่ชัดว่าคนคนนี้คือใคร

เจ้าของร่างปรศินาสวมชดุเปรอะเป้ือน ร่างกายท่อนบนอาบย้อมสีแดงก�า่  

ใบหน้าซีดเซียวไร้สีเลือด ริมฝีปากแห้งแตกเป็นสีม่วงคล�า้ เส้นผมสีด�ายาว 

ถูกกลบฝังใต้หิมะ

ชายหนุม่ชะงกั ความรูส้กึตกใจและหวาดกลวัจูโ่จมภายในอก เขายกมอื 

ปิดกั้นเสียงร้องแผ่วเบาในล�าคอ ก่อนก้าวถอยหลังอย่างตื่นตระหนก

เขาจ�าได้...เขาจ�าคนคนนี้ได้

แม้ยามตืน่จะลมืใบหน้าน้ี แต่เมือ่ฝันเขากลบัจดจ�าใบหน้านีไ้ด้เป็นอย่างดี  

คนคนนี้มีใบหน้าเหมือนเขา ทุกองค์ประกอบบนร่างกายราวกับแกะออกจาก

แม่พิมพ์เดียวกัน กระทั่งสีผมและส่วนสูง ถ้าบอกว่าเป็นคนเดียวกันก็ไม่มีใคร

สงสัย แม้อีกฝ่ายจะหลับตาอยู่ แต่เขารู้ว่าคนคนนี้มีนัยน์ตาสีอะไร 

นั่นคือสีน�้าตาล สีน�้าตาลที่มีประกายสีทองยามต้องแสงแดด

ชายหนุ่มน่ังลงข้างร่างไร้ลมหายใจ มองใบหน้าท่ีเหมือนตัวเองด้วย 

ความรู้สึกประหลาด เขาฝันถึงคนคนนี้นานนับเดือน ฝันถึงทุกคืน ความ

ประหลาดใจยามแรกเจอแปรเปลีย่นเป็นความผกูพัน เขาห่วงใยคนคนน้ี คอย 

ให้ก�าลังใจคนคนนี้ คล้ายกับพี่ชายที่เฝ้าดูการเติบโตของน้องชาย 

ทว่าเมื่อคนท่ีเขามองเห็นผ่านความฝันทุกคืนนอนหมดลมหายใจ 

อย่างโดดเดี่ยวใต้ต้นไม้ เขาควรรู้สึกอย่างไร

ภายในใจสับสน มีท้ังความเจ็บปวด เศร้าเสียใจ และโกรธ...โกรธใคร 
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โกรธท่ีคนคนนีต้ายเหรอ อาจใช่ เขาผกูพันกับคนคนนีไ้ปแล้ว ยากจะตัดสายใย

ที่เชื่อมกันเหนียวแน่นระหว่างพวกเขา

ตู้ม!

เสียงระเบิดดังจากอีกฟากของป่า แรงสั่นสะเทือนท�าให้หิมะท่ีเกาะบน

ก่ิงร่วงหล่นมาทบัถมร่างใต้ต้นไม้ ชายหนุม่นิว่หน้า หนัมองทิศทางท่ีเกดิระเบดิ 

กลุ่มควันและเปลวไฟพวยพุ่งเหนือยอดไม้ 

ความฝันมักมีสิ่งไม่คาดคิด เขาชินแล้ว...แต่ก็ไม่อาจยับย้ังความรู้สึก

ภายในใจได้ 

"คนพวกน้ันท�าอะไร" ชายหนุ่มเพ่งมองกลุม่ควันท่ีลอยข้ึนฟ้า หูแว่วได้ยิน

เสยีงตะโกนกรดีร้อง เขาก้มมองร่างใต้หิมะอย่างคาดค้ัน "คนพวกน้ันท�าอะไรนาย  

ท�าไมนายถึงมาอยู่ที่นี่"

มอืท่ีสัน่เทาพยายามเกลีย่หิมะทีเ่กาะบนหน้าอกีฝ่าย ปัดออกอย่างอ่อนโยน  

ยลโฉมใบหน้าท่ีมเีค้าโครงของกรรมพันธ์ุท่ีด ีเชือ่เถิด...เขาไม่ได้หลงตัวเอง แต่

ทั้งเขาและชายคนนี้มีโครงหน้าอ่อนโยนเกลี้ยงเกลา มองแล้วสบายตา อาจ 

ไม่หล่อเหลาอย่างดาราทีเ่ห็นในโทรทศัน์ แต่อย่างน้อยก็ดงึดูดสายตาคนรอบข้าง 

ได้บ้าง

ย่ิงมองย่ิงเหมอืนมองดูตวัเองในกระจก เขาอยากเหน็วันท่ีคนคนนีม้ชีวิีต

ที่ดี ครอบครัวที่ดี ความสุขที่ยืนยาว ไม่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวด 

แต่สุดท้ายก็ไม่มีวันได้เห็น...

คนที่เขาเฝ้ามองเสมอมาหมดโอกาสที่จะมีความสุข...ชั่วนิรันดร์

ความฝันไม่ควรคดิจรงิจงั เขารูด้แีต่ท�าไม่ได้ คนคนน้ีกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของเขาไปแล้ว ต่อให้ตืน่จากฝันกยั็งจดจ�าความรูส้กึได้ข้ึนใจ เหมอืนมส่ีวนหนึง่

ของเขาขาดหายไป วูบโหวง ว่างเปล่า และเดียวดาย

"ไม่เป็นไร นายจะอยู่ในความทรงจ�าของฉนั จะคงอยู่ตลอดไป" ชายหนุ่ม

ลบูแก้มไร้เลอืดฝาด แต่ไม่อาจห้ามอาการสัน่ จึงจ�าต้องถอนมอืออกอย่างเงยีบงนั

ในความฝันเขาไม่มคีวามรูส้กึต่อสิง่เร้า เหตผุลท่ีมอืสัน่เช่นน้ีไม่ใช่เพราะ

ความหนาว แต่เพราะจิตใจได้รับผลกระทบอย่างหนัก เหมือนมีคนเอามีด 
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กรีดแทงกลางใจ กระชากสิ่งส�าคัญไปจากเขา

ตู้ม!

ไม่เห็นเหรอว่าเขาก�าลงัเศร้า! ถ้าว่างนกัจนมาระเบดิป่าเล่นก็ไปท�าอย่างอืน่ 

เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมสิวะ! ต้นไม้ในป่ายังมีประโยชน์มากกว่ามนุษย์ 

พวกนี้อีก!

ตู้ม!

"โธ่เว้ย!" ชายหนุ่มลุกข้ึน คิดจะไปดูว่าพวกคนเลวพวกไหนมันท�าลาย

ความสงบของผืนป่า ทว่าแรงดึงที่ขากางเกงท�าให้เขาหยุดชะงัก ก่อนก้มมอง

มือขาวซีดที่จับขากางเกงไว้

ดวงตาที่ปิดอยู่ลืมขึ้น เบิกโพลงจนเห็นลูกตาท่ีมีเส้นเลือดเด่นชัด ปาก 

สีม่วงคล�้าเผยอออก เสียงแหบแห้งเปล่งค�าพูดฟังไม่ได้ศัพท์

ผะ...ผีหลอก?!

ผีหลอกในความฝัน!

ชายหนุม่ตวัแขง็ทือ่เหมอืนโดนแช่แขง็ ได้แต่มองคนท่ีควรหมดลมหายใจ  

พยายามเอ่ยบางอย่างกับเขา หลังจากท�าใจรวบรวมสติและความกล้าสักพัก 

ชายหนุ่มก็ข่มความกลัว ย่อตัวลงเพื่อฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูด

"มา..."

"...?" เขาย่อตัวลงอีก ไม่แน่ใจว่าได้ยินอะไร

"มาหาข้า...ข้าต้องการเจ้า"

ใครเขาไปหาผีที่เรียกตัวเองกันเล่า! ต่อให้ผูกพันกันแค่ไหน แต่มาใน 

รูปแบบนี้ก็ไม่เอานะ

ชายหนุ่มไม่ทนัได้ขยบัถอยหรอืพูดอะไรตอบกลับ อกีฝ่ายก็ย่ืนมอือกีข้าง

มาสัมผัสแก้ม ช่ัววินาทีนั้นเขารู้สึกถึงไออุ่นท่ีส่งผ่านมา ก่อนภาพทุกอย่างจะ

ดับวูบ จมสู่ความมืดและความหนาวเหน็บ

"ฟางเหอ เจ้าจะนอนถึงเมื่อไร ตื่นได้แล้ว"

หนวกหูน่ำ...
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"เจ้าบอกว่าอยากไปตลาดกับข้า ไม่อยากขังตนเองอยู่แต่ในห้อง เหตใุด

ไม่กระตือรือร้นอย่างปากว่า"

ร่างผอมแห้งบนเตียงไม้ขยับไปมา พลิกตัวหันหลัง ยกมือปิดหูหนี 

เสยีงเรยีกน่าร�าคาญ แต่ผ้าห่มท่ีถูกดงึออกพร้อมเสยีงบ่นข้างหทู�าให้ต้องลมืตา

อย่างงัวเงีย

คนบนเตยีงขย้ีตาพลางหาวหวอด เหลอืบมองหญิงวยักลางคนทียื่นเท้าเอว 

ข้างเตียง

แม่บ้านของหอพักมาท�าอะไรในห้องเขา มันเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลไม่ใช่

หรอืไร เอาสทิธ์ิทีไ่หนบกุเข้าห้องคนอืน่กัน แย่ชะมดั สงสยัต้องร้องเรยีนเจ้าของหอ 

เสียแล้ว

ว่าแต่...แม่บ้านคนนี้เป็นใคร ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน

"เมือ่คนืคงแอบอ่านต�าราจนดกึตามเคย อย่าคดิว่ามารดาเจ้าไม่รู ้เรว็เข้า!  

ขืนชักช้าตลาดจะวายหมด"

มำรดำ? แม่เขามาเย่ียมตัง้แต่เมือ่ไร จ�าได้ว่าแม่มปีระชมุงานต่างจงัหวดั

นี่นา

หลังจากหญิงวัยกลางคนออกจากห้องไป คนบนเตียงก็ก่ึงตื่นกึ่งหลับ 

หันศีรษะมองรอบห้องอย่างมึนเบลอ แสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างแยงตาจน

ต้องหรี่ตาลง

เมื่อคืนเขาปิดผ้าม่านก่อนนอนไม่ใช่เหรอ

เดก็หนุม่ใช้สองมอืถ่างตามองรอบตวั ห้องมขีนาดเลก็กว่าหอพักทีเ่ขาอยู่  

เครือ่งเรอืนเป็นไม้ทัง้หมด ทัง้ยังมแีค่ไม่ก่ีชิน้ ใครเอาของในห้องเขาไป ขโมยเหรอ?! 

หรือเขาแค่ตาฝาดไปเอง? สงสัยเมื่อคืนท�างานหนักจนสมองเบลอ  

ล้างหน้าล้างตาสักหน่อยคงดีขึ้น

เสยีงเตยีงเอีย๊ดอ๊าดท�าเอาเดก็หนุม่ขมวดคิว้ สมัผสัผ้าปท่ีูนอนก็รูส้กึหยาบ 

ไม่คุน้มอื แขง็เกินกว่าจะนอนหลบัสบาย เดก็หนุ่มลกุจากเตยีง เดนิผ่านกระจก

ทองเหลืองที่วางอยู่บนโต๊ะ เงาสะท้อนบนนั้นท�าให้เขาหยุดชะงัก

"สมยันีม้คีนใช้กระจกทองเหลอืงด้วยเหรอ" เสยีงแตกหนุ่มเหมอืนเดก็วัยรุน่ 



13PLogytic

ท�าให้สับสนกว่าเดิม เด็กหนุ่มขย้ีตาแรงๆ เบิกตามองเงาสะท้อนในกระจก  

ลองเปล่งเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยันกับตนเอง

เสียงเพ่ิงแตกหนุ่ม โครงหน้าเล็กดูซูบโทรม ไหนจะมือสองข้างท่ีผอม

เกือบเหน็กระดกู สิง่เหล่านีไ้ม่ใช่เรือ่งปกต ิเดก็หนุ่มยกกระจกทองเหลืองขึน้มา

ส่องใกล้ๆ ภาพเงาสะท้อนที่เห็นท�าลายระบบความคิดท้ังหมดอย่างไม่เหลือ

ชิ้นดี

นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน?!
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ตลาดยามเช้าครกึครืน้ด้วยผูค้น พ่อค้าแม่ค้าเรยีกลกูค้าให้แวะเวียนมา 

ยังร้านของตน กลิน่อาหารและสมนุไพรลอยฟุ้งอบอวลท่ัวถนนเส้นเลก็ทีแ่ออดั 

เสียงพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบมีให้ได้ยินตลอดทาง แม้แต่แม่ค้าขายผัก 

ยังชักชวนมารดาของเขาสนทนา

"ตาแก่น่ะหรือ เฮอะ! เมื่อคืนเมาหัวราน�้าประหน่ึงผีดิบจากหลุมศพ  

ข้าอยากฝังกลบสามีให้รู้แล้วรู้รอด บ้านช่องไม่ดูแล งานการไม่ท�า เวรกรรม

ของข้าโดยแท้ ไม่รู้ชาติก่อนข้าท�ากรรมใดไว้ ชาตินี้จึงได้สามีไร้ประโยชน ์

ยิ่งกว่าวัชพืชในสวนผัก"

"เจ้าควรเชื่อหมอดูท่านนั้น เขาว่าเจ้าจะดวงตกเรื่องคู่ครอง แต่เจ้าก็ยัง

ดื้อดึงแต่งเข้าบ้านสามี แล้วเป็นอย่างไรเล่า สุดท้ายเจ้าก็ต้องยอมรับในสิ่งท่ี

เจ้าเป็นคนเลือก"

"ข้าเลือกเขาเพราะเมื่อก่อนเขาไม่ใช่คนไร้ประโยชน์เช่นทุกวันน้ี ข้าคิด

ว่าเขาจะท�าให้ข้าไม่ทุกข์ร้อน แต่ที่ไหนได้...บุรุษก็คือบุรุษ เห็นสุราส�าคัญกว่า

ภรรยา"

มู่ฟางเหอกอดตะกร้า ยืนมองมารดาตนกับแม่ค้าขายผักนินทาตาแก่

ที่นอนอืดอยู่บ้าน เด็กหนุ่มยืนตรงนี้เกือบสองเค่อ* แล้วแต่ไม่มีทีท่าว่ามารดา

จะยอมผละจากแผงขายผัก ขาผอมแห้งของเขาเริ่มไม่มั่นคง ต้องขยับซ้าย 

1
มู่ฟางเหอ คนในความฝัน

* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที 
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ขยับขวาบรรเทาอาการเมื่อยล้า พ่อค้าขายปลาท่ีอยู่แผงข้างเคียงมองเขา 

ด้วยสายตาเห็นใจ

คนในโลกนี้กับคนในโลกที่เขาจากมาแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย  

ยังคงชอบเรือ่งซบุซบินินทา เอ่ยถึงสามบ้ีานนูน้ภรรยาบ้านน้ีและเพ่ือนข้างบ้าน

"ข้าไปแผงซาลาเปาตรงนู้นได้หรือไม่"

มารดาหนัมาพยักหน้าเชงิอนุญาต ก่อนหันกลบัไปหวัเราะกับแม่ค้าขายผกั  

พวกผู้หญิงที่น่ีช่างเม้าท์ย่ิงกว่าพวกผู้หญิงในมหาวิทยาลัยของเขาเสียอีก  

เดก็หนุ่มยกย้ิมอ่อนใจ ก่อนกอดตะกร้าทีม่วัีตถุดิบข้างใน เดินแทรกฝงูชนอย่าง

ระมัดระวัง 

ถ้าเขาเผลอสะดดุล้มมหีวงัร่างกายผอมแห้งน้ีคงมรีอยฟกช�า้แน่ เจ้าของ

ร่างเดิมไม่ค่อยแข็งแรง ร่างกายจึงน่าเวทนาเช่นนี้ แตะนิดสัมผัสหน่อยก็ 

เกิดรอยง่ายดาย

ตัง้แต่ตืน่ข้ึนมาในโลกน้ีความทรงจ�าของเจ้าของร่างเดมิก็ไหลย้อนเข้ามา  

ฉายวนเป็นฉากอย่างช้าๆ ท�าให้อาการปวดหัวไม่รุนแรงนัก ระหว่างที่ตาม

มารดามาจ่ายตลาด เขาก็ทบทวนความทรงจ�าไปพลางมองสภาพแวดล้อม 

ที่นี่ไปพลาง

โลกแห่งน้ีคล้ายยุคจีนโบราณที่เห็นในภาพยนตร์หลายเรื่อง บ้านเรือน

ในโลกนี้เหมือนเมืองโบราณท่ีเขาเคยไปเท่ียวที่ประเทศจีน อีกทั้งเสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกายยังเป็นยุคเก่า ส�าเนียงจีนโบราณเป็นสิ่งยืนยันว่าเขาอยู่

ท่ามกลางวัฒนธรรมสมัยก่อน

ทแีรกสงสยัว่าเหตใุดเขาเข้าใจภาษาจนี ท้ังทีเ่ขาไม่มทัีกษะด้านภาษาจนี 

เลยสักนิด แต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก็เข้าใจทันที เพราะร่างท่ีเขาสิงอยู่

ตอนนี้เป็นคนของที่นี่ วิญญาณคนนอกอย่างเขาจึงพลอยเข้าใจภาษาไปด้วย

เจ้าของร่างเดิมมนีามว่า 'มูฟ่างเหอ' อายุสบิเจด็หนาว ร่างกายผ่ายผอม

ราวกับคนป่วยระยะร้ายแรง เน้ือหนังมังสาช่างน้อยนิด กลัวว่าจะปลิวหาย 

ตามลมหากวันใดลมแรง แต่เสื้อผ้ากลางเก่ากลางใหม่กับเรือนผมสีด�าท่ี 

หวีเรียบร้อยท�าให้ดูไม่เหมือนเด็กอดอยากข้างถนน
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โชคดีที่กรรมพันธุ์ของบิดาไม่ใช่คนรูปร่างเตี้ย ดังน้ันบุตรจึงได้ส่วนดี 

มาด้วย ไม่แคระแกร็นเหมือนคนขาดสารอาหาร ถ้าเพ่ิมน�้าหนักอีกสักหน่อย

คงดูดีไม่น้อย

มูฟ่างเหอเป็นบตุรคนทีส่องของสกุลมู ่บดิาเป็นพ่อค้าขายฟืนชือ่ว่า 'มูอ่ีห้ลวิ'  

รูปร่างสงูใหญ่ มไีขมนัส่วนเกินลงพุง ยามว่างบดิาจะใช้ไม้มาท�าเครือ่งเรอืนชิน้ใหม่  

ทดแทนเครื่องเรือนที่ช�ารุดผุพัง เตียงที่มู่ฟางเหอใช้นอนก็เป็นผลงานของบิดา

ฐานะของสกุลมูไ่ม่ร�า่รวยแต่ก็ไม่ขัดสน เรอืนไม้สองชัน้ มลีานดินส�าหรบั 

ผ่าฟืน กองฟืนทั้งหมดจัดเก็บในห้องเก็บฟืนหลังบ้าน ทุกพื้นที่สะอาดสะอ้าน

ด้วยฝีมือมารดา นางไม่ต้องการให้บุตรชายอยู่บ้านสกปรกเลอะเทอะ เพราะ

เกรงว่าเขาจะยิ่งป่วยหนัก

มารดาของมู่ฟางเหอแซ่ฉิง นามว่าอัน คนเดียวกับหญิงวัยกลางคน 

ที่ปลุกเขาตอนเช้า นางตัวเล็ก แต่เรี่ยวแรงไม่เล็กอย่างขนาดตัว สามารถ 

ช่วยสามีผ่าฟืนได้หากวันใดสามีปวดหลัง แข็งแกร่งกว่ามู่ฟางเหอท่ีเป็นบุรุษ

เสียอีก แต่จะท�าอันใดได้ มู่ฟางเหออ่อนแอเกินไป แค่ตักน�้าใส่โอ่งหลังบ้าน 

ก็เกือบลมจับหลายครั้ง

นอกจากนี้มู่ฟางเหอยังมีพี่สาวคนหนึ่งชื่อ 'มู่จางลี่' เกิดก่อนเขาหลายปี  

เมื่อนางพ้นวัยปักปิ ่นสองปีก็แต่งเข้าตระกูลพ่อค้า อาศัยอยู่บ้านสามีที ่

เมอืงชายทะเล นางเป็นฮหูยินท่ีปกครองดแูลทุกอย่างในบ้าน รวมถึงอนุภรรยา

สองคนของสามี 

ถ้าเป็นปกติเช่นครอบครัวอ่ืนฮูหยินและอนุย่อมไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้ 

แต่มู ่จางลี่กลับปราบพยศ ดึงอนุทั้งสองเป็นพวกตน คอยปรามสามียาม 

ออกนอกลู่นอกทาง

พ่ีสาวทั้งฉลาดและแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ ผิดกับน้องชายท่ีหยิบจับ 

สิ่งใดเป็นต้องมือไม้สั่นทุกที

อ่อนแอ...อ่อนแอเกินไป คนที่เคยเป็นนักกีฬาสมัยมัธยมอย่างเขาอด

รู้สึกเวทนาตนเองและเจ้าของร่างเดิมอย่างมู่ฟางเหอไม่ได้

ทว่ามูฟ่างเหอท่ีเขาเคยฝันถึงได้จากไปแล้ว วิญญาณในร่างนีม้แีค่เขา...
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เขาที่มาจากอีกโลก ชีวิตต่อจากนี้มีเพียงเขาที่ต้องเผชิญและแบกรับ

ไม่รู ้เทพองค์ใดกลั่นแกล้ง ดึงวิญญาณ 'นิรัช' นักศึกษาตัวน้อยๆ  

คณะศิลปกรรมศาสตร์มายัดใส่ร่างมู่ฟางเหอในโลกน้ี อีกท้ังยังเป็นช่วงเวลา

ก่อนที่มู่ฟางเหอจะสิ้นใจ 

หรือเทพองค์น้ันต้องการให้เขาแก้ไขโชคชะตาของมู่ฟางเหอ? ดูท่า 

ความคิดนี้จะเป็นไปได้ที่สุด

ร่างของเขาในโลกก่อนอาจนอนใหลตายไปแล้ว เน่ืองจากเขาโหม 

ท�างานหนกัตดิต่อกันท้ังสปัดาห์ ไม่ได้หลบัแม้แต่ตืน่เดยีว มคีวามเป็นไปได้ว่า

ระบบร่างกายคงทนไม่ไหว ผลักไสวิญญาณของเขาออกจากร่าง จากนั้น 

เทพสกัองค์ก็พาเขามาทีน่ี ่ทกุอย่างดปูระจวบเหมาะเจาะเหมอืนอยู่ในแผนการ

ของเทพแห่งโชคชะตา

เยี่ยมไปเลย...

เยี่ยมไปเลยบ้านท่านเทพสิ!

เมือ่นึกถึงมารดาของเขากับน้องชายท่ีอยูโ่ลกนัน้ นิรชัก็อดปวดร้าวในใจ

ไม่ได้ เขาจากมากะทันหัน ไม่มีโอกาสจะบอกลาด้วยซ�้า หวังว่าคนทางน้ัน 

จะไม่ทุกข์ใจกับความตายของเขานานนัก เขาอยากให้ครอบครัวใช้ชีวิตต่อไป 

ปล่อยวาง และไม่จมปลักกับความโศกเศร้า

อย่างน้อยเขาก็ไม่มห่ีวง ครอบครวัไม่ได้ขัดสนหรอืเดอืดร้อนอะไร มารดา

สขุภาพแขง็แรง เป็นหญงิแกร่งทีเ่ลีย้งดคูรอบครวัมาเป็นสบิปี เขาหวังว่ามารดา

จะไม่ร้องไห้เรื่องเขามากเกินไป

น้องชายท่ีอายุห่างกันสามปีก็ก�าลังจะเข้ามหาวิทยาลัย เป็นว่าที่

สัตวแพทย์ฝีมือดี เด็กฉลาดแสนเก่งกาจคนนั้นจะต้องมีอนาคตท่ีสดใสรออยู่

แน่นอน

นริชัคิดว่าเขาสามารถใช้ชวิีตในโลกนีอ้ย่างหมดห่วง ไม่มเีรือ่งค้างคาใจ 

สามารถปล่อยวาง แม้ยังเสียใจท่ีแยกจากครอบครัว แต่เขาจะต้องมีสติ 

คอยมองสถานการณ์ปัจจุบัน คิดว่าควรท�าอย่างไรเพ่ือไม่ให้จบชีวิตเหมือน 

มู่ฟางเหอคนเก่า
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สิ่งที่เกิดข้ึนแล้วไม่อาจย้อนคืน เขาในตอนน้ีคือมู่ฟางเหอ จะมัวจม 

กับอดีตไม่ได้ ต้องมีชีวิตต่อไปในฐานะมู่ฟางเหอ เป็นบุตรที่ดีของมู่อี้หลิวและ

ฉงิอนั เป็นน้องชายทีด่ขีองพ่ีสาว และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืสบืหาความจรงิเก่ียวกับ

ความตายของมู่ฟางเหอ เขาเชื่อว่าฉากการตายที่เห็นในฝันต้องมีบางอย่าง 

อยู่เบื้องหลัง

ปึก!

"เดินมองทางหน่อยเจ้าหนู!"

"ขออภัยขอรับ" มีคนชนเด็กหนุ่มเกือบหงายหลัง ชายแก่คนหน่ึงคว้า 

จับแขนเขาไว้ทัน ไม่เช่นนั้นสะโพกเด็กหนุ่มคงกระแทกพื้นจนช�้าเขียว

"ไอ้หยา! ไยเจ้าจึงผอมอย่างน้ี ข้าวตกถึงท้องบ้างหรือไม่" ชายแก่มอง 

มู่ฟางเหอแล้วส่ายหน้าอย่างเศร้าใจ "เอานี่ไป ข้าแบ่งซาลาเปาให้ลูกหนึ่ง"

มู่ฟางเหอกะพริบตางุนงง สภาพเขาเหมือนเด็กอดอยากไม่มีอันจะกิน

หรือไร

"ไม่เป็นไรขอรับ ท่านตาเก็บไว้เถิด" อย่างไรก็ต้องรักษาภาพลักษณ ์

เด็กหนุ่มหน้าซื่อไว้ก่อน รับของคนอื่นมาง่ายๆ คงดูไม่ดีนัก

"ข้ามอีกีเยอะ เจ้าอย่าได้เกรงใจ" ชายแก่ยัดซาลาเปาใส่มอืเดก็หนุม่ก่อน  

มองตะกร้าที่มีแต่ผักและปลาของมู่ฟางเหอ "เจ้าต้องกินเนื้อเยอะๆ คราวหน้า

คราวหลังก็เดินระวังหน่อย ร่างกายเจ้าดูอ่อนแอกว่าข้าเสียอีก ล้มครั้งเดียว 

มีหวังกระดูกหักเป็นแน่"

"ขอบคณุท่านตา ข้าจะระวังตวัมากกว่านี"้ แม้จะอบัอายในความอ่อนแอ

ของตนแต่มูฟ่างเหอก็รบัน�า้ใจ เขาก้มหวัให้ชายแก่เลก็น้อย ก่อนเดนิกลบัไปหา 

มารดา

ได้ของฟรีด้วยล่ะ!

นิสัยของนิรัชกับมู่ฟางเหอแทบไม่ต่างกันมากนัก ดังน้ันเขาจึงไม่ต้อง

แกล้งสวมรอยเป็นมู่ฟางเหอ แค่เป็นตัวของตัวเองก็ท�าให้มู่อี้หลิวกับฉิงอัน 

เชื่อสนิทใจ

ฉิงอันคุยกับแม่ค้าขายผักเสร็จแล้ว นางซื้อเนื้ออีกเล็กน้อย จากน้ันพา 
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มู่ฟางเหอเดินอ้อมตลาด หลีกเลี่ยงผู้คนแออัด บ้านสกุลมู่อยู่ห่างจากตลาด 

ไม่ไกล เดินเท้าไม่นานจะเห็นป้ายร้านและได้ยินเสียงผ่าฟืนของบิดา

ทว่าวันนี้คนจ่ายตลาดเยอะเป็นพิเศษ กว่าจะพ้นเขตตลาดก็เสียเวลา

เกือบหน่ึงเค่อ ตรอกเล็กข้างถนนมีเสียงแปลกๆ เล็ดลอดออกมา มารดาเร่ง 

ให้เขาเดินผ่าน นางกลัวว่าจะเจอโจรดักปล้นหรือกลุ่มคนอันธพาล 

มูฟ่างเหอกอดกระชบัตะกร้าผกัท่ีมซีาลาเปาวางแหมะบนผกัอกีทพีลาง

เร่งฝีเท้าให้ความเร็วเท่ามารดา

"เมี้ยว"

"หือ?" มู่ฟางเหอหยุดชะงัก ก่อนเหลือบมองตรอกด้านข้างอย่างสงสัย 

เสียงร้องของแมวดังอีกครั้ง ฟังดูคล้ายแมวตัวนั้นได้รับบาดเจ็บหรือไม่

ก็ก�าลงัหิวโซ มูฟ่างเหอคดิจะบอกมารดาแต่นางกลบัเดนิลิว่ไปไกล แม้จะเรยีก

ก็คงไม่ได้ยิน เด็กหนุ่มจึงตัดสินใจเดินไปดูเพียงล�าพัง ตรอกค่อนข้างมืดแต่ยัง

พอมองเห็นอยู่ มู ่ฟางเหอพบว่านอกจากแมวด�าตัวจ้อยยังมีใครคนหน่ึง 

นอนอยู่ด้วย

ร่างสงูใหญ่ในชดุคลมุสดี�าเก่าๆ นอนตวัคดุคูข้้างลงัไม้ทีแ่ตกหัก แมวด�า

ตัวหน่ึงซุกอยู่ในอ้อมแขน มันเงยหน้ามองมู่ฟางเหอ ร้องเสียงแหบแห้ง 

คล้ายก�าลังหิว ดวงตากลมสีอ�าพันจ้องเด็กหนุ่มตาแป๋ว ตรงคอมีผ้าสีเหลือง 

ผูกไว้ ท�าให้มันดูน่ารักน่าชังเหมือนเด็กน้อย

คนรักสัตว์อย่างนิรัชแทบไม่ต้องคิด เขาเด็ดใบกะหล�่าปลีวางบนพ้ืน  

ก่อนน�าซาลาเปาลูกเล็กวางข้างบนอีกที จะได้ไม่เปื้อนดินเปื้อนสิ่งสกปรก

"เอ้านี่ ข้าให้"

แมวน้อยขยับจมูก มันได้กลิ่นอาหารจึงร้อง "เมี้ยว" เรียกชายร่างสูง

ท�านองว่า 'มีมนุษย์เอาของกินมาให้เราด้วย' 

มูฟ่างเหอไม่อยู่รอดวู่าชายร่างสงูจะตืน่ข้ึนมาหรอืไม่ เด็กหนุ่มรบีหันหลังกลับ 

เมื่อมารดาตะโกนเรียกชื่อเขา

"ฟางเหอ! รีบมาเร็ว ท่านพ่อเจ้ารอกินข้าวอยู่นะ"

"ข้าก�าลังไป"
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เดก็หนุม่สาวเท้าห่างจากตรอก เร่งรบีเพียงไม่ก่ีก้าวก็เริม่เหน่ือย สดุท้าย

ก็ยืนพักหายใจครู่หนึ่งก่อนเดินต่อ

หลังเด็กหนุ่มกับมารดาเลี้ยวตรงมุมถนน ร่างสูงในชุดคลุมซอมซ่อก็

ลมืตาขึน้ จ้องมองกะหล�า่ปลกัีบซาลาเปา แมวน้อยเดนิวนรอบซาลาเปาพลาง

สูดดมกลิ่นว่ากินได้หรือไม่ มันร้องเรียกชายหนุ่มด้วยดวงตาเป็นประกาย

มือหนาซึ่งมีคราบเลือดแห้งกรังหยิบซาลาเปาขึ้นมา แบ่งออกเป็น 

สองส่วน วางครึ่งหนึ่งบนใบกะหล�่าปลีให้แมวน้อยลิ้มลอง ส่วนตัวเอง 

กัดซาลาเปาอีกครึ่ง เมื่อไม่รู้สึกถึงยาพิษจึงส่งซาลาเปาที่เหลือเข้าปาก ก่อน 

ผดุลกุยืนพลางอุม้แมวด�าไว้ในอ้อมแขน แล้วทัง้สองก็เร้นกายหายไปจากตรอก  

ทิ้งไว้เพียงใบกะหล�่าปลีที่มีเศษซาลาเปาหลงเหลืออยู่

ผ่านมาเกือบครึ่งเดือนตั้งแต่ใช้ชีวิตในฐานะมู่ฟางเหอ เขาช่วยบิดา 

ดูแลร้าน ช่วยมารดาท�าอาหารและท�างานบ้านเท่าที่ร่างกายจะอ�านวย

มู่ฟางเหอถือตะกร้าสานเดินไปท้ายหมู่บ้าน มารดาอยากได้ดอกไม้มา

ใส่แจกันในห้องนอน เดก็หนุม่จงึอาสาไปเดด็มาให้ ถือโอกาสเดนิเล่นข้างนอก 

ซึมซับกลิ่นอายยุคโบราณ ส�ารวจวิถีชีวิตชาวบ้านและการละเล่นของเด็กๆ  

ในยุคสมัยนี้

ร่างผอมบางน่ังยองใต้ต้นไม้ ตะกร้ามดีอกไม้สชีมพูจ�านวนหน่ึง เขาเก็บ

ดอกไม้เสร็จแล้ว แต่เลือกนั่งเล่นรับลม ไม่รีบร้อนกลับบ้าน ขณะเดียวกัน 

ก็ครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อน

สามวันก่อนความทรงจ�าในส่วนลึกผุดขึ้นมา ไม่ใช่ความทรงจ�าของ 

มู่ฟางเหอ แต่เป็นของนิรัช เขาจ�าได้ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เขาฝันถึงมู่ฟางเหอคือ

หนังสือเล่มหน่ึงท่ีเพ่ือนในคณะแนะน�า ช่วงนั้นเขาค่อนข้างว่างจึงยืมหนังสือ

จากเพื่อนมาอ่านฆ่าเวลา

หนังสอืเล่มหนาปกสขีาวแนวยุทธภพ เขาใช้เวลาเสาร์อาทติย์อ่านนยิาย

จ�านวนสี่ร้อยหน้าจนจบ หลังคืนหนังสือเพ่ือนไปเขาก็ฝันถึงมู่ฟางเหอซึ่งเป็น 

ตัวละครในนิยายเรื่อง 'ล�าน�ารักบุปผาขาว' นิยายที่ค่อนข้างโด่งดังในขณะนั้น
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มู่ฟางเหอเป็นตัวประกอบที่ไม่มีบท ไม่ส�าคัญหรือโดดเด่นเท่าตัวเอก  

แต่เขากลบัฝันถึงมูฟ่างเหอเสยีอย่างน้ัน แม้จะสงสยัว่าเหตุใดอกีฝ่ายจงึมหีน้าตา 

เหมือนเขา แต่สุดท้ายก็เลือกปัดความกังวลออกไป ไม่อยากคิดมากเพราะ 

เห็นว่ามันเป็นแค่ฝัน

ในความฝันนอกจากมูฟ่างเหอ เขายังเห็นตวัละครอืน่ใน 'ล�าน�ารกับปุผาขาว'  

ตัวละครเหล่านี้มีบทบาทตรงตามที่เขียนไว้ในนิยาย มู่ฟางเหอเคยพบหน้า

ตัวเอกฝ่ายชายและหญิง แต่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ เป็นแค่ชาวบ้านจืดจาง 

ในฉากส�าคัญหลายฉาก

ตอนน้ีนริชัก�าลงัแสดงบทบาทตวัประกอบอย่าง 'มูฟ่างเหอ' ผูเ้จอเหตกุารณ์ 

ที่มีเหล่าตัวละครหลักออกมาโลดแล่นตามพล็อตนิยาย

เขาคงต้องเป็นคนเฝ้าดพูวกตวัละครหลกัเหมอืนอย่างท่ีมูฟ่างเหอคนเก่าท�า  

แล้วจากนั้นล่ะ? 

เด็กหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้าสีคราม คิ้วบางขมวดมุ่น ค�าถามมากมาย

ผุดเต็มหัว ท�าไมเขาฝันถึงมู่ฟางเหอ ท�าไมเขาข้ามมายังโลกน้ี ฉากการตาย 

ของมู่ฟางเหอจะมาถึงเมื่อไร เขาจะหลีกหนีจากมันได้หรือไม่

ความทรงจ�าตกค้างของมู ่ฟางเหอท�าให้รู ้ว ่ามู ่ฟางเหอจะตายช่วง 

เหตุวุ่นวายระหว่างแคว้น ก่อนสิ้นฤดูเหมันต์ ก่อนสงครามจะปะทุแล้วท�าลาย

ชีวิตผู้คนในเขตสู้รบ ก่อนฉากสุดท้ายระหว่างพระเอกกับตัวร้าย ทุกอย่าง 

จะเกิดขึ้นในตอนท้ายของนิยาย

ย่ิงคิดย่ิงเจอทางตัน เขายังไม่เห็นหนทางแก้ไข คงมีแต่สวรรค์ท่ีรู ้ 

ค�าตอบ...

"เมี้ยว"

นยัน์ตาสนี�า้ตาลตวัดมองแมวด�าท่ีกระโดดออกมาจากพุ่มไม้ หน่ึงมนษุย์

หนึ่งสัตว์ขนปุยต่างสบตากันเนิ่นนาน ก่อนสิ่งมีชีวิตเล็กจ้อยจะก้าวเท้าเข้าหา

เด็กหนุ่ม

"เจ้า...แมวที่ตรอกวันนั้น?" เขาจ�าผ้าสีเหลืองที่คอของมันได้

"เมี้ยว!" มันตอบรับ เชิดคอขึ้นราวกับบอกว่า 'ใช่แล้ว! ข้ำคือแมวท่ี 
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สง่ำงำมตัวนั้น'

มูฟ่างเหอย่ืนมอืไปหา แมวด�าก้มดมมอืเขาก่อนเลยีปลายนิว้สองสามที 

สัมผัสสากของลิ้นแมวท�าให้จั๊กจ้ี เด็กหนุ่มถือวิสาสะอุ้มเจ้าตัวเล็กขึ้นมา 

ในระดับสายตา

"ออกมาเล่นไกลจงั เจ้าของไปทีใ่ดเสยีเล่า" ชายซอมซ่อท่ีเขาเห็นในตรอก

ต้องเป็นเจ้าของแมวอย่างแน่นอน ไม่เช่นนัน้แมวคงไม่นอนขดตวัในอ้อมแขน

ชายคนนั้น

"เมี้ยว"

"ข้าฟังภาษาแมวไม่ออกหรอกนะ"

"เหมียว?"

"น่าเสียดายที่ข้าไม่ได้พกอาหารมาด้วย เจ้าหิวหรือไม่"

มันยกอุ้งเท้าแตะคางเด็กหนุ่ม

"ก�าลังอ้อนข้าอยู่หรือ น่ารักจังเลย" เขายกย้ิมพลางจุมพิตอุ้งเท้าสีด�า

อย่างไม่นึกรงัเกียจ ไม่ว่าแมวตวันีจ้ะเหยยีบย�า่ดนิสกปรกเพียงใด เขาก็ยังรูส้กึ

เอ็นดู

แมวด�าดิน้ออกจากมอืเดก็หนุม่ เดนิไปหยุดตรงพุ่มไม้ ก่อนเอีย้วคอมอง 

มู่ฟางเหอ

"อะไรหรือ"

"เมี้ยว" มันร้องเรียกเมี้ยวๆ คล้ายก�าลังเชิญชวนเด็กหนุ่มให้ตามมันไป

"เจ้าจะพาข้าไปที่ใด"

มู่ฟางเหอเดินตามก้นเจ้าแมวน้อย หูได้ยินเสียงน�้าไหลจากท่ีไกลๆ  

พอเดนิอกีสกัพักก็เห็นธารน�า้สายเลก็หลบอยู่หลงัพุ่มไม้ แมวด�ากระโดดไปอยู่

บนโขดหินริมธารน�้า ร้องเรียกมู่ฟางเหอให้มาหามัน

เดก็หนุม่เดนิไปหาอย่างงนุงง ก่อนสะดุง้ตกใจเมือ่เหน็ร่างสงูในชดุคลมุ

สดี�า ภาพจ�าเมือ่วันทีเ่จออกีฝ่ายครัง้แรกผดุขึน้ในหวั เขาจ�าได้ว่าสภาพอกีฝ่าย

ดูดีกว่านี้ แต่นี่วันนั้นดูซอมซ่อเพียงใด วันนี้ยิ่งดูซอมซ่อมากกว่าเดิมหลายเท่า 

ดาบสีด�าตกอยู่ข้างกาย
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เจ้าแมวพาเขามาหาเจ้านายมันอย่างนั้นหรือ

มู่ฟางเหอนั่งคุกเข่าห่างจากชายซอมซ่อ ไม่กล้าเข้าใกล้ กลัวว่าอีกฝ่าย

จะตื่นมาเอาดาบฟันคอเขา บางทีชายคนนี้อาจเป็นทหารหรืออาจเป็นนักโทษ

ทีห่ลบหนจีากท่ีใดสกัแห่ง ชดุสดี�าเป้ือนคราบดนิและเลอืดท่ีแห้งจนกลนืไปกับ

เนื้อผ้า

เขาควรท�าอย่างไร พาชายคนนี้ไปท�าแผลที่บ้าน? ไม่ได้...เขาจะพา 

คนแปลกหน้าไปที่บ้านได้อย่างไร เกิดกลางดึกลุกขึ้นมาฆ่าครอบครัวเขาเล่า

"เมีย้ว" แมวด�าถูไถสข้ีางชายในชดุด�า ก่อนหันมองมูฟ่างเหอ แลดอูอดอ้อน 

อยู่ในทีว่า 'ช่วยเจ้านายข้าด้วย เขาบาดเจ็บ ใกล้จะตายแล้ว'

อ่า...เจอสายตาน่าสงสารแบบนี ้มูฟ่างเหอจะท�าใจแขง็ได้นานเท่าใดกัน

"ท่าน...ท่านได้ยินข้าหรือไม่" เขาลองย่ืนมือไปสะกิด แต่ก็ไร้ปฏิกิริยา

ตอบกลับ

ถึงจะหวาดกลวัดาบกับคราบเลอืด แต่เดก็หนุ่มก็เขยิบเข้าไปใกล้อกีฝ่าย 

ยื่นมือเขย่าหัวไหล่พยายามเรียกสองสามครั้ง แต่ดูท่าจะหมดสติอย่างสิ้นเชิง

ครั้งก่อนอีกฝ่ายนอนในมุมมืดจึงยากสังเกตเห็น แต่คราวน้ีมู่ฟางเหอ 

สามารถเหน็หน้าอกีฝ่ายได้ชดัเจน ตดิอยู่ตรงหน้ากากทีป่กปิดใบหน้าครึง่บนไว้  

จงึเห็นแค่จมกูกับปาก ข้างแก้มมคีราบเลอืด ดทู่าจะกระเซน็มาโดนตอนกะซวกไส้ 

ใครสักคน

เขาพยายามนึกทบทวนว่าคนคนน้ีปรากฏตวัในฝันบ้างหรอืไม่ จะถือวิสาสะ 

ดึงหน้ากากออกก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะสะดุ้งตื่นแล้วบีบคอเขา

ถ้าเกิดเป็นตัวร้ายในนิยายล่ะ? 

เอ...ตัวร้ายโผล่ออกมาพร้อมพระเอกนี่นา อีกทั้งฉากนั้นก็ไม่ใช่ที่นี่ด้วย 

แต่เป็นฉากในตลาดต่างหาก หรอืว่าคนคนน้ีจะเป็นหน่ึงในตวัประกอบสกัคน?

คนสวมหน้ากากในเรื่องก็มีน้อยคน โดดเด่นท่ีสุดคือตัวร้ายจากแคว้น

ข้างเคียง ผู้ท�าสงครามกับแคว้นของพระเอก ราศีตัวร้ายในนิยายมีสง่าสูงส่ง  

มีความเป็นชนชั้นสูง จะมานอนแอ้งแม้งตรงนี้ก็คงไม่ใช่

เดก็หนุม่ครุน่คดิ อมื...ก็แค่ตัวประกอบเท่ำนัน้แหละ อย่ำคิดให้ปวดหัวเลย
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"แต่จะปล่อยไว้ก็ไม่ได้ ท�าอย่างไรดนีะ" ร่างกายเขาอ่อนแอเช่นน้ี อย่าหวัง 

ว่าจะแบกชายซอมซ่อไปถึงบ้าน แค่ออกแรงยกชายหนุม่ขึน้ก็เกรงว่ากระดกูแขน 

จะหักเสียก่อน

เสือ้ผ้าของชายหนุม่ฉกีขาดตรงช่วงท้อง มคีราบสเีข้มคล้ายเลอืดแห้งกรงั  

คาดว่าโดนของมคีมท�าร้ายมาก่อนหน้านี ้เห็นรอยแผลวับๆ แวมๆ ผ่านรอยแยก 

ของผ้า แต่ปากแผลปิดแล้ว ไม่มีเลือดไหลซึม แล้วไยบุรุษผู้นี้ยังสลบไสล 

อยู่อีกเล่า

มู่ฟางเหอเก็บผลไม้ป่าข้างทางมากองตรงหน้าชายหนุ่ม 

"ข้าจะกลับไปเอายา บางทีท่านอาจมีแผลในร่มผ้าท่ีข้ามองไม่เห็น  

ถ้าท่านตื่นก็กินผลไม้รองท้องก่อน ข้าจะหาอาหารในครัวมาให้" แม้ไม่รู้ว่า 

อีกฝ่ายจะได้ยินหรือไม่ แต่ก็พูดทิ้งท้ายโดยไม่ลืมก�าชับแมวด�าด้วยน�้าเสียง

อ่อนโยน "ดูแลเจ้านายของเจ้าให้ดี อย่าให้ไหลตกน�้า ข้าจะรีบกลับมา"

มู่ฟางเหอไม่รู้ว่าเมื่อเขาเดินท้ิงห่างออกมา ชายท่ีคิดว่าหมดสติกลับ

ลืมตาขึ้นมามองแผ่นหลังเด็กหนุ่มไปจนลับสายตา



25PLogytic

มารดาถามว่าจะเอาตลับยาไปให้ใคร มู่ฟางเหอตอบว่ามีคนบาดเจ็บ 

มารดาไม่ว่าอะไร นางอยากไปกับเขาด้วย แต่ต้องเฝ้าหน้าร้านระหว่างที่สามี

ก�าลงัผ่าฟืนหลงัร้าน จงึบอกให้มูฟ่างเหอพาคนบาดเจบ็ไปโรงหมอถ้าอาการหนกั  

ทว่าก็กลับค�าเมื่อนึกได้ว่าลูกชายตนไม่มีแรงจะแบกคน

"ตามคนแถวนั้นมาช่วยเถิด ข้ากลัวเจ้าท�าแขนตนเองหัก"

มู่ฟางเหอยิ้มรับค�าอย่างว่าง่าย "เข้าใจแล้ว"

หลงัเตรยีมทกุอย่างทีค่ดิว่าจ�าเป็นเสรจ็มูฟ่างเหอก็กลับไปท่ีรมิธาร แมวด�า 

นอนขดตัวข้างเจ้าของ ผลไม้ที่เด็กหนุ่มเก็บมาวางไว้มีบางลูกหายไป แม้จะ

แปลกใจ แต่เขาก็ปัดความสงสยัทิง้ บางทแีมวอาจท�าผลไม้ตกลงไปในน�า้ก็ได้

"ข้าเอายากบัเน้ือปลามาด้วย" ปากบอกคนหมดสต ิมอืวางกระบอกไม้ไผ่

ข้างชายหนุ่ม ก่อนแกะห่อปลาให้แมวน้อยที่จ้องเขม็ง

"เหมียว?" มันร้องถาม กลิ่นปลาหอมน่าเย้ายวน มันอยากลิ้มลองสักค�า

หากเด็กหนุ่มอนุญาต

"ของเจ้า" เขาอนุญาต "กินเสีย"

เห็นเจ้าแมวตัวเล็กเชื่อฟังมู่ฟางเหอก็วางใจ ก่อนหันไปส�ารวจชายหนุ่ม

อีกครั้ง เผื่อเขามองพลาดบางจุด ทว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นแผลบนร่างกาย

ภายนอก คงเป็นแผลในร่มผ้าอย่างท่ีคาดเดา แต่เขาจะไม่เปิดเสื้อผ้าคนอื่น

เพื่อทายาหรอกนะ เขายังมีมารยาทและยางอายอยู่

2
นางเอกเล่นตามบท แต่เขามีบทด้วยหรือ
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"ถ้านายเจ้าตื่นแล้ว บอกให้เขาทายาด้วย" สุดท้ายก็ฝากฝังกับแมว  

ก่อนวางตลับยาไว้ข้างกระบอกน�้า "ข้าต้องกลับแล้ว เจ้าอย่าไปที่ใดไกลเล่า"

"เมี้ยว"

มู่ฟางเหอถือว่าน่ันคือค�าตอบรับ ช�าเลืองมองชายชุดด�าครั้งสุดท้าย 

ก่อนหันหลังกลับ ระหว่างเดินเร่ือยเปื่อยตามทางก็ทบทวนความทรงจ�า แม้

อยากรู้ว่าชายซอมซ่อเป็นใคร แต่ตราบใดที่ไม่รู้ชื่ออีกฝ่าย เขาก็จนปัญญาจะ

นึกออก

นบัจากวันทีเ่ขาเจอชายแปลกหน้าชดุด�า แต่ละวันก็ผ่านไปอย่างเรยีบง่าย  

ไม่มเีรือ่งน่าตืน่เต้น ยังไม่ถึงช่วงท่ีตวัเอกของนิยายจะปรากฏตัว ดังน้ันมูฟ่างเหอ 

จึงไม่ร้อนใจ ใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างระมัดระวัง หมั่นดูแลสุขภาพและตอบแทน

คุณบิดามารดาของร่างนี้

ตื่นเช้ามาจ่ายตลาดกับมารดา ช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ อาศัยฝีปาก

พูดคุยกับลูกค้า โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ท่ีเอ็นดูเด็กหนุ ่มเป็นทุนเดิม  

ความประทับใจในตัวเขาเพ่ิมขึ้น หลายคนแวะเวียนเอาขนมกับผลไม้มาฝาก

ทุกวัน แน่นอนว่าเป็นเรื่องดีส�าหรับเขาที่พยายามปรับสมดุลร่างกาย จากท่ี

บริโภคเพียงหยิบมือ ตอนนี้สามารถกินข้าวหมดถ้วย กินเนื้อตุ๋นหมดชาม  

กินผักทุกชนิดที่มารดาปรุงรสเอาใจบุตรชาย

แต่ว่าก็ว่าเถิด...ร่างกายมู่ฟางเหอไม่อ�านวยต่อการกินอาหารปริมาณ

มากๆ ทว่าเขาก็พยายามอยู่หลายสปัดาห์จนเหน็ผลน่าพึงพอใจ ท�าเอาบดิามารดา 

น�้าตาคลอที่บุตรชายใบหน้าผ่องใส มีเลือดฝาดกว่าเมื่อก่อน ท้ังยังเดินเหิน

คล่องแคล่วต่างจากทุกที

ในเมื่อมีเวลาก่อนจะถึงวันที่ตัวเอกปรากฏตัว เขาย่อมต้องใช้ให้คุ้มค่า 

ฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่คาดฝัน แม้จะล�าบาก

แต่ก็คุ้มกับสิ่งที่ท�า 

ทว่ารูปร่างของเขาก็ยังผอมบาง อย่างมากที่สุดคือไม่เห็นกระดูกซี่โครง 

ร่างกายบางส่วนเริ่มฟื ้นฟูมีเนื้อหนังบ้างแล้ว แต่ยังเทียบกับเด็กรุ ่นราว 
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คราวเดียวกันไม่ได้

"ท่านพ่อบ่นปวดหลงัอกีแล้วหรอื" เด็กหนุ่มถามเมือ่ได้ยินเสยีงโอดครวญ

ดงัแว่วมาจากหลงับ้าน มารดาถอนหายใจขณะก�าลงัรนิน�า้ชา น่ังพักเสยีหน่อย

ระหว่างไม่มีลูกค้า

"อายุมากขึน้สขุภาพก็ด้อยลง เป็นปกตขิองมนษุย์ ข้าเองก็ไม่แขง็แรงพอ

จะช่วยท่านพ่อเจ้าผ่าฟืนอีกแล้ว" นางเหลือบมองบุตรชาย อดถอนหายใจ 

ไม่ได้ "จะหวังพ่ึงเจ้าก็คงไม่รอด แขนเลก็เช่นนีจ้ะยกขวานผ่าท่อนไม้ได้อย่างไร"

อย่างทีม่ารดากล่าว มูฟ่างเหอยกขวานได้เพียงอดึใจก็ท�าขวานหล่นลงพ้ืน  

จะให้เขาช่วยบิดาผ่าฟืนน่ะหรือ ชาติหน้าคงจะได้อยู่หรอก แต่อย่าหวังอะไร

กับชาตินี้เลย

"ขวานเล่มนั้นใหญ่เกินไป ถ้ามีขวานที่เล็กกว่านี้ข้ามั่นใจว่าท�าได้"

มารดาเลื่อนถ้วยชามาทางเขา "บ้านเราไม่มีขวานเล็กกว่านี้แล้ว"

"ข้าจะกินให้มากขึ้น ออกก�าลังกายให้มากข้ึน วันหน้าข้าอาจช่วย 

ท่านพ่อได้"

นางมองเขาด้วยสายตาอ่อนใจ "เสี่ยวเหอ ร่างกายเจ้าฟื้นฟูได้เท่าน้ี 

ก็ปาฏิหาริย์แล้ว อย่าเร่งเร้านักเลย ค่อยเป็นค่อยไปเถิด อย่าเพ่ิมภาระให้

ร่างกายโดยไม่ตริตรองให้ดี"

"แต่ว่า..."

"ทางท่ีดคีอืเร่งหาสามรี�า่รวย ให้เขารบัเจ้าเป็นอนุชายก่อนข้ากับท่านพ่อเจ้า 

จะตาย อย่างน้อยข้าจะได้วางใจ ไม่ต้องกลัวว่าเจ้าจะอดตาย"

"..."

"สมยัน้ีอนุชายมถีมเถไป หน้าตาเจ้าก็ใช่ว่าข้ีริว้ขีเ้หร่ แค่ผอมแห้งแรงน้อย 

เท่านัน้เอง น่าจะมสีกัคนถูกตาต้องใจเจ้า วันหน้าลองไปแถวโรงน�า้ชาเป็นอย่างไร  

แถวนั้นพวกคุณชายชอบไปกัน ถ้าโชคดีอาจเจอคุณชายตระกูลใหญ่สักคน"

"..."

"ได้ยินว่าตระกูลร�า่รวยหลายตระกูลเริม่มอีนชุายไว้อวดฐานะกัน แม้เจ้า

จะไม่ได้เป็นใหญ่ในจวน อย่างน้อยก็มีที่ซุกหัวนอน มีข้าวมีน�้าประทังชีวิต  
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มีเบี้ยหวัดไว้ใช้ยามแก่เฒ่า ดีกว่าต้องหากินกับร้านขายฟืนท่ีเจ้าไม่มีแรงจะ

ค้าขาย พี่สาวเจ้าก็มีครอบครัวต้องดูแล คงไม่มีเวลามาดูแลเจ้า..."

มู่ฟางเหอฟังด้วยสีหน้าว่างเปล่า ไม่แปลกใจที่มารดาเอ่ยเรื่องอนุชาย 

โลกน้ีไม่เหมือนโลกท่ัวไปที่แต่งงานกันเพียงชายหญิง การแต่งงานระหว่าง 

ชายกับชายมีให้เห็นประปราย ส่วนมากจะแต่งเป็นอนุในเรือน ไม่ค่อยมี 

ชายใดได้เป็นใหญ่รองจากสามีหรือใหญ่กว่าต�าแหน่งฮูหยิน

ตวัละครบางตวักเ็ป็นพวกตดัแขนเสือ้* ตอนแรกทีเ่ขาอ่านรูส้กึประหลาด

ใจไม่น้อย แต่ไม่ได้ต่อต้านหรอืเหยียดเพศแต่อย่างใด เขาเปิดกว้างกับยุคสมยั

ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา คนรอบตัวมีแฟนเป็นเพศเดียวกันเยอะแยะ ถ้าใน

นิยายจะมีคู่รักเพศเดียวกันสักคู่หรือสองคู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

แต่ถึงอย่างนัน้กเ็ถิด เขามัน่ใจว่าตวัเองสนใจผูห้ญิง ตลอดชวิีตแอบชอบสาว 

ตัง้หลายคน จู่ๆ  จะให้แต่งเป็นอนชุาย...มารดาถามความสมคัรใจเขาแล้วหรอื

มูฟ่างเหออาศยัจงัหวะท่ีมารดาก�าลงัวุน่วายกับกาน�า้ชา ท้ังยังพูดเก่ียวกับ 

การแต่งงานโดยไม่คิดจะหยุดพักแอบปลีกตัวออกจากบ้านมาพักพิงใจที่ 

ลานกว้างท้ายตลาด บรเิวณน้ีเป็นท่ีเล่นของพวกเดก็ๆ การมองเด็กว่ิงเล่นช่วยให้ 

เขาเลิกคิดเรื่องแต่งงานได้ชั่วครู่

แต่งงาน? อนุชาย?

เพ้ย! แล้วคนท่ีชอบสตรอีย่างเขาจะออกเรอืนด้วยเหตใุด ต้องให้สาวน้อย 

แต่งเข้าตระกูลต่างหาก

"แค่กๆ บ้าเอ๊ย...แค่นั่งตากลมนิดหน่อยก็ไอแล้วหรือ" 

อย่างนี้จะมีหน้าไปดูแลภรรยาได้อย่างไร คงไม่มีใครกล้าส่งบุตรสาว 

แต่งเข้าตระกูลที่มีทายาทป่วยง่ายเช่นเขาหรอก

เศร้ำใจชะมัด...

ลมยามบ่ายพัดผ่าน ผมที่ยาวถึงกลางหลังปลิวตามแรงลม เขาไม่ชอบ

ไว้ผมยาวนัก แต่คนที่นี่ไว้ผมยาวกันทั้งน้ัน น้อยมากจะเห็นคนผมสั้นสักคน  

* ตดัแขนเสือ้ เป็นส�านวน หมายถึงชายผูช้มชอบเพศเดยีวกัน มท่ีีมาจากเรือ่งของพระเจ้าฮัน่อายตีกั้บชายรบัใช้ 

ชื่อต่งเสียนในประวัติศาสตร์สมัยฮั่น ขณะที่ทั้งสองคนนอนกลางวันด้วยกัน พระเจ้าฮั่นอายตี้ตื่นบรรทมก่อน 

แต่แขนเสื้อถูกต่งเสียนนอนทับอยู่จึงทรงตัดแขนเสื้อตัวเองทิ้งเพราะไม่อยากกวนให้ต่งเสียนตื่น 
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พอเขาจะตดักโ็ดนมารดาบ่นเสยีหชูา บอกว่าผมเขาท้ังเงางามท้ังนุ่มลืน่ ถ้าตัด

ก็น่าเสียดาย มารดาสาบานว่าจะตายเป็นผีมาหลอกหลอน หากเขาดึงดันจะ

ตัดมันทิ้ง

คนกลัวผีอย่างเขาจะท�าอย่างไรได้ สุดท้ายก็ต้องยอมไว้ผมยาวอยู่ดี

"เมี้ยว"

มูฟ่างเหอหันมองมมุหนึง่ของลานกว้าง แมวสดี�าก�าลงัจ้องเขาอยู่ ดวงตา

กลมสะท้อนเงามู่ฟางเหอ มันก้าวมาหาสองสามก้าว

"เจ้าอกีแล้วหรอื" พอเหน็แมวตวัเดยีวกับทีเ่จอเมือ่หลายวันก่อนเด็กหนุ่ม

ก็ผุดลุกเดินตามแมวผูกผ้าผูกคอสีเหลือง มันหันมามองเขาเป็นระยะ กลัวว่า

เขาจะพลัดหลงกับมัน

เส้นทางไปตลาดท�าให้มู่ฟางเหอเร่ิมเอะใจ แต่ยังเดินตามแมวน้อย 

มาถึงตรอกแคบแห่งหนึ่ง เป็นตรอกเดียวกับที่เขาเจอชายซอมซ่อและทิ้ง

ซาลาเปาให้อีกฝ่ายประทังชีวิต

"เมี้ยว!" เจ้าแมวร้องเรียก เดินน�าเด็กหนุ่มเข้าไปในตรอก 

ซากหนูตายส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ มู่ฟางเหอยกมือปิดจมูก ก้าวข้าม 

เศษไม้กระจัดกระจายบนพื้น กระโดดข้ามแอ่งน�้าขังที่มีกลิ่นเหม็นคลุ้ง ก่อน

เลี้ยวขวาตรงแยก เดินต่ออีกสิบก้าวก็ถึงทางตัน แมวน้อยพาเขามาพบกับ

ก�าแพงที่มีคราบด�าและขี้นกพิราบ

รวมถึงร่างที่นั่งตัวอ่อนจมกองขี้นกตรงหน้าด้วย...

เขาต้องเจอชายคนนีอ้กีก่ีครัง้จงึจะพอ เทพบนสวรรค์เหน็เขาว่างมากนกั

หรือไร อย่าบอกนะว่าให้เขาดูแลชายคนนี้...อย่าบอกอย่างนั้นเชียวนะ!

"เมี้ยว" แมวด�าเดินวนเป็นวงกลมตรงหน้าชายซอมซ่อ มันเอียงคอมอง 

มู่ฟางเหอ ส่งเสียงร้องราวกับก�าลังเร่งให้เด็กหนุ่มท�าอะไรสักอย่าง

ท�าอะไรเล่า เขาต้องท�าอะไร คร้ังก่อนช่วยหายาหาข้าว ครั้งน้ีต้อง 

ท�าอะไรอีก...แบกไปส่งโรงหมอหรือ

"ท่าน"

"..."
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"นีท่่าน" เขานัง่ยองๆ หลกีเลีย่งขีน้กกองใหญ่บนพ้ืน "ท่านจะหลบัทกุครัง้

ที่เจอข้าไม่ได้นะ ไม่สิ...เป็นข้าที่เจอท่านต่างหาก"

แมวด�ากระโดดไปนั่งตักชายหนุ่ม เงยหน้ามองมนุษย์สองคนก�าลัง 

พูดคุยกัน แม้จะมีเพียงคนเดียวที่เปิดปากก็เถอะ

"ตื่นขึ้นมาคุยกับข้าสักนิด อย่างน้อยกล่าวทักทายก็ยังดี"

"..."

"ฮัลโหล?" เขาย่ืนหน้าไปใกล้ ป้องมือข้างหูอีกฝ่ายแล้วเพ่ิมระดับเสียง 

"คอนนจิวิะ? อนัยองฮาเซโย? มใีครอยู่ไหมครบั คณุพ่ีพูดภาษาไทยได้ไหมเอ่ย 

หรือต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส?"

"..."

เขาเหมือนคนบ้าเลยแฮะ คนที่นี่จะพูดภาษาอื่นได้อย่างไรเล่า

มูฟ่างเหอเกาแก้ม หมดหนทางจะเรยีกร้องความสนใจ แต่ไหนๆ อกีฝ่าย

ก็ไม่มีสติ ขอแอบดูหน้าสักหน่อยคงไม่เป็นไรกระมัง

"ไหนดูซิ" เขาโน้มตัว จ้องมองใบหน้าท่ีมีผมสีด�ายาวปรกหน้าปรกตา  

ดูยุ่งเหยิงเสียจนอยากจับไปตัดผมและอาบน�้าอาบท่าให้สะอาด

"หืม? นี่รอยอะไร ครั้งก่อนยังไม่มีนี่นา หรือว่าท่านบาดเจ็บมาอีกแล้ว?" 

เขาเหน็รอยข่วนตรงท้อง เนือ่งจากเสือ้ผ้ามรีอยขาด เขาจงึเห็นกล้ามท้องแน่นตึง 

ที่มีรอยข่วนจางๆ "อยากให้ข้าเรียกหมอมาดูอาการหรือไม่"

"..." ชายหนุ่มยังคงเงียบกริบ ไม่ตอบสนองมู่ฟางเหออย่างเคย

"นี่เจ้าเหมียว นายเจ้าเป็นพวกขี้เซาหรือ เหตุใดชอบหลับใส่ข้านัก"

"เหมยีว?" แมวน้อยส่ายหาง มนัเองก็งนุงงเช่นกันว่าเหตุใดเจ้านายชอบหลบั

"ถ้าท่านยังไม่ตื่นขึ้นมาพูดกับข้า ข้าจะทิ้งท่านแล้วนะ ข้าไม่มีเวลาว่าง

ท้ังวันมานั่งรอท่านตื่น ยังมีงานต้องท�า ต้องช่วยท่านแม่กวาดพ้ืนหน้าร้าน  

ช่วยทายาแก้ปวดให้ท่านพ่อ ไหนจะตกัน�า้และรดน�า้ต้นไม้อกี งานข้าเยอะมากๆ  

ท่านมีงานบ้างหรือไม่ หากไม่มีงานก็หางานท�าเสีย จะได้มีเงินซื้ออาหารให ้

ตัวเองกับเจ้าเหมียว"

"เมี้ยว!" เจ้าเหมียวร้องอย่างเห็นด้วย มันยกเท้าสะกิดเจ้านาย พยายาม
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ปลุกเจ้านายให้ตื่นมาฟังมู่ฟางเหอบ่น

"ข้าแนะน�าร้านขายปลาในตลาด วันก่อนพ่อค้าประกาศหาลูกมือ  

ท่านหน่วยก้านดีน่าจะช่วยงานเขาได้ หรือไม่ก็ลองถามเถ้าแก่ตง เขาอยากได้ 

คนช่วยเก็บสมนุไพรป่า ค่าแรงพอหาเลีย้งปากท้องได้ ท่านต้องพูดดีๆ  กับเขานะ  

เถ้าแก่ตงอายุมากแล้ว ถ้าพูดกระโชกโฮกฮากเขาอาจตกใจหงายหลังล้ม

สะโพกหัก วัยขนาดนั้นถ้าเจ็บขึ้นมาคงต้องรอฝังอย่างเดียว รักษาไม่ได้แล้ว"

"..."

"เฮ้อ...ข้าเหน่ือยจะคุยกับท่านแล้ว คนแปลกหน้า" มู่ฟางเหอลุกขึ้น  

มองเจ้าเหมียวอย่างเหนื่อยใจ "คราวหลังเรียกหมอแทนที่จะเรียกข้าเถิด  

ข้าช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอก"

มูฟ่างเหอท�าใจแขง็ เมินสายตาออ้นวอนของแมวน้อย ก่อนหนัหลังเดนิ 

ออกจากตรอกแคบ ตรงกลับบ้านเพื่อจะกลับไปอาบน�้าล้างตัว กลิ่นเหม็นอับ

กับขี้นกพิราบติดเสื้อผ้าเขา มารดาต้องบ่นเขาแน่หากรู้เข้า

ระหว่างเดินผ่านใจกลางตลาด เสียงเอะอะโวยวายก็ดึงดูดความสนใจ 

มู่ฟางเหอชะเง้อคอมองหาท่ีมาของเสียง เขาเห็นเด็กสาวคนหนึ่งก�าลังชี้หน้า

ชายร่างใหญ่ท่าทางคล้ายอันธพาล ชาวบ้านต่างมุงดูเหตุการณ์น้ี หลายคน 

ดันหลังมู่ฟางเหอไปข้างหน้า ท�าเอาร่างผอมแห้งของเขาเกือบล้มหลายครั้ง

เด็กหนุ่มโดนผลักไปใกล้เด็กสาวคนนั้น จึงได้เห็นและได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้น

ชัดเจน ดูเหมือนว่าเด็กสาวก�าลังต่อว่าชายร่างใหญ่เก่ียวกับพฤติกรรมอัน 

น่ารังเกียจ

"แม่นางคนนั้นช่างหน้าตาคุ้นนัก" ชาวบ้านด้านหลังกระซิบ

"สาวใช้ที่แม่นางปกป้องใช่ 'เสี่ยวหนิง' หรือไม่ นางเป็นคนของคุณหนู

สกุลจิ้งไม่ใช่หรือ" ใครอีกคนเอ่ย จากน้ันรอบข้างก็มีเสียงเซ็งแซ่ ทุกสายตา 

มองไปที่เด็กสาวในชุดสีชมพูหวาน

สกุลจิ้ง? เสี่ยวหนิง?

มูฟ่างเหอเบีย่งตวัไปทางซ้ายเลก็น้อยเพ่ือมองใบหน้าเด็กสาว ทันใดน้ัน

ความทรงจ�าส่วนหน่ึงก็ไหลย้อนเข้ามา บอกเล่าเรือ่งราวในนยิายในชัว่พรบิตา 
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"ไม่จริงน่า..." เด็กหนุ่มเบิกตากว้าง คิดไม่ถึงว่าจะเจอหนึ่งในตัวเอกเร็ว

ถึงเพียงนี้!

'จิง้เหมยลี'่ คอืนางเอกนิยายเรือ่ง 'ล�าน�ารกับปุผาขาว' เดก็สาววัยสบิหกหนาว 

ผูส้ามารถพิชติใจองค์ชายสีซ่ึง่เป็นพระเอกของเรือ่ง ดอกบวัขาวดอกน้อยทีก่ล้าแกร่ง 

ยืนหยัดปกป้องคนของตนจากอันธพาลสร้างความประทับใจท่ีดีแก่พระเอก

และตัวร้ายที่เห็นเหตุการณ์

มูฟ่างเหอเหงือ่ตก มองเดก็สาวในอาภรณ์สชีมพูหวานแหวว ฉากน้ีต้อง

เป็นฉากที่นางเอกแอบหนีมาเดินตลาดแน่ๆ แต่ไฉนนางแต่งกายโดดเด่น  

ล่อหูล่อตาพวกชายฉกรรจ์เล่า?! ไม่มีชุดธรรมดาสามัญกว่าน้ีหรือไร ไม่กลัว 

คนอื่นจับได้ว่ามาจากตระกูลใหญ่หรือ

ช้ำก่อน...ใจเย็นหน่อยมู่ฟำงเหอ อย่ำลืมว่ำนำงเอกหำใช่คนของที่นี่  

แต่นำงคือสตรีท่ีทะลุมิติมำอยู่ในร่ำงจิ้งเหมยลี่ต่ำงหำก! ชุดสำมัญโบรำณ 

เช่นนั้นไม่ใช่รสนิยมของนำงสักนิด ยิ่งเป็นถึงบุตรสำวขุนนำงแล้ว นำงไม่ยอม

สวมเสื้อผ้ำธรรมดำเป็นแน่

วิญญาณในร่างจิง้เหมยลีค่อืผูห้ญิงวยัท�างาน วันหน่ึงเกิดประสบอบุติัเหตุ  

ลฟิต์ตกจากชัน้ย่ีสบิลงมาชัน้หน่ึงจงึคอหกัตายคาลฟิต์ จากนัน้ทะลมุติมิาเป็น

จิ้งเหมยลี่ บุตรสาวคนท่ีสามของ 'จิ้งหนานเหอ' แม่ทัพบูรพาผู้มีผลงานเป็น 

ที่น่าพอใจของฮ่องเต้

ในนิยายจิ้งเหมยลี่คนใหม่ไม่รู้เน้ือเรื่องหรืออนาคต รู้แค่ว่าจิ้งเหมยลี ่

คนเก่าตายเพราะจมน�า้ จิง้เหมยลีค่นใหม่คดิว่าสวรรค์ได้มอบชวิีตใหม่ในโลกนี ้

ให้นาง นบัจากนัน้นางก็ท�าตามใจตวัเอง ใช้ชวีติสขุสบายในจวนใหญ่ ทดแทน

ชีวิตชาติก่อนที่ยากล�าบาก บางครั้งก็หนีออกนอกจวนเพื่อหาเรื่องสนุก

เรือ่งสนุกท่ีว่าคือซือ้เสือ้ผ้าและเครือ่งประดบัอย่างเพลดิเพลนิ เผาผลาญ

เงินทองในคลงัของบดิา ทว่าโชคร้ายกลบัเข้ามาทกัทาย นางพบเห็นเหตุการณ์

ที่สาวใช้คนสนิทโดนลวนลาม จึงตะโกนเรียกความสนใจ ป่าวประกาศอ้าง

ความเป็นธรรม ทัง้ยังแสดงท่าทหีาญกล้าปกป้องสาวใช้ท้ังท่ีนางเองก็หวาดกลัว

วีรกรรมของนางต้องตาพระเอกกับตวัร้าย คนหน่ึงเฝ้ามองนางจากชัน้สอง 
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ของโรงน�้าชา คนหน่ึงมาช่วยนางจากอันธพาล ท้ังหมดเป็นจุดเริ่มต้นของ 

เรื่องราวความรักของตัวเอกทั้งสาม ช่างเป็นฉากที่แสนตรึงใจ...

ตรึงใจบ้านท่านเทพสิ! น่ีมันจุดเริ่มต้นของหายนะชัดๆ ท้ังสงคราม 

ความรักเอย ทั้งสงครามบ้านเมืองเอย นางเอกคือตัวเร่งปฏิกิริยา สร้าง 

ความร้าวฉานระหว่างพระเอกกับตัวร้ายซึ่งน�าไปสู่ความตายของตัวละคร 

หลายตัว รวมถึงมู่ฟางเหอด้วย เขายอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้!

แม้จะชื่นชมความกล้าของนางเอกอยู่ไม่น้อย แต่เขายังไม่อยากตาย  

คนท่ีตายมาแล้วในโลกก่อน เมื่อมีโอกาสใช้ชีวิตอีกครั้งใครจะอยากตายซ�้า

ตายซากอีกเล่า

ท่านเทพ...ท่านช่วยลงมาคยุกับเขาหน่อยได้หรอืไม่ จติใจท่านท�าด้วยอะไร  

เหตุใดจึงส่งเขามาเผชิญเคราะห์กรรม ต่อให้เขาหนีความตายของตนเองได้  

แต่เขายังต้องเจอสงครามบ้าบอในตอนจบนิยายอีก ชีวิตเขาจะน่าต่ืนเต้น 

เกินไปแล้ว! ส่งเขากลับโลกเดิมเดี๋ยวนี้นะ!

"เจ้าหาใช่สุภาพบุรุษ แต่เป็นคนชั่วช้า"

จิ้งเหมยลี่ยังคงกล่าวยั่วโมโหอันธพาล ชายร่างใหญ่หัวโล้นเริ่มโกรธจน

ควนัออกห ูอกีไม่นานหนึง่ในตวัน�าชายจะออกมาช่วยเหลือนางเอก และตัวน�า

ชายคนนั้นคือตัวร้าย ฉากความประทับใจแรกจะเกิด ณ ใจกลางตลาดแห่งนี้

มู่ฟางเหอหมุนตัวมองจนคอแทบหัก พยายามหาใครก็ตามที่มีรัศมีของ

ตวัร้าย หนึง่คอืต้องเป็นชายรปูร่างสงูใหญ่ อกผายไหล่กว้าง ท่วงท่าสง่างดงาม 

สองคอืใบหน้าทีถู่กปกปิดไว้ แฝงปรศินามากมายภายใต้หน้ากากสเีงนิ สามคอื 

เสน่ห์ดึงดูดอันล้นหลามที่ตัวเอกทุกคนจะต้องมี

อยู่ไหน...อยู่ท่ีใด...ตัวร้ายแอบอยู่ที่ใดกัน ช่วยโบกมือให้สัญญาณ 

หน่อยเถิด

แต่หาเท่าไรก็ไม่พบคนที่เข้าข่าย หรือเขาควรไปตามพระเอกท่ีน่ังมอง

จากชั้นสองของโรงน�้าชา ใช่แล้ว! ให้พระเอกช่วยนางเอกย่อมดีกว่าเป็นไหนๆ

"ขอโทษ ขอทางหน่อย" มูฟ่างเหอมดุตวัแทรกผ่านชาวบ้านนบัสบิไปทาง

โรงน�้าชา บนระเบียงชั้นสองมีกลุ่มคนมุง เขาเห็นชายชุดสีขาวท่าทางสูงศักด์ิ
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ซึ่งโดดเด่นกว่าคนรอบข้างราวกับมีแสงไฟส่อง คนคนนั้นต้องเป็นพระเอก

แน่นอน!

ปึก!

บ้ำจริง! มู ่ฟางเหอถูกเด็กสองคนวิ่งชน พาตัวเองไปล้มคลุกฝุ่นอยู่ 

ด้านหลังอันธพาลซึ่งก�าลังโต้ฝีปากกับจิ้งเหมยลี่อย่างดุเดือด

"เจ้าเป็นใคร คิดจะช่วยแม่นางคนนี้หรือ?!" อันธพาลเห็นเขาก็พาน

หงุดหงิดกว่าเดิม "คิดจะเข้ามายุ่งหรือไร ไสหัวไปเสียก่อนที่ข้าจะเตะเจ้า"

เอ๋?

มูฟ่างเหอกะพรบิตางนุงง "พ่ีชายใจเยน็ก่อน ข้าไม่ได้จะเข้ามายุ่งวุน่วาย..."

"แน่นอน เด็กหนุ่มผู้นี้มีจิตใจกล้าหาญ เขาไม่อาจทนเห็นสตรีบอบบาง

เช่นข้าโดนเจ้ารังแก ผู้ชายที่นี่ล้วนจิตใจดี ไม่เหมือนเจ้าที่คิดสกปรกลวนลาม

สาวรบัใช้ของข้า" นางเอกยังคงเป็นนางเอก หาช่องให้ตัวเองพูดแย่งความสนใจ

จิ้งเหมยลี่เห็นมู่ฟางเหอกล้าหาญ นางยิ่งฮึกเหิม กล้าต่อว่าอันธพาลอีก

ชดุใหญ่ แม้มูฟ่างเหอจะดอู่อนแอ แต่เมือ่เขากล้ายืนหยัดท่ีจะช่วยนาง ชาวบ้าน 

ที่เหลือจะต้องไม่อยู่เฉย พากันเข้ามาช่วยนางจากภัยอันตรายเป็นแน่

"ขอโทษเสี่ยวหนิงเสีย เช่นนั้นข้าจะไม่เอาเรื่องเจ้า"

"แม่นาง คือว่าข้า..." มู่ฟางเหออยากอธิบาย

"เจ้าช่างมนี�า้ใจ อยากช่วยข้าแม้ตวัเองจะไม่ค่อยแขง็แรง" นางพิจารณา

รูปร่างเขาอย่างรวดเร็ว เห็นชัดเจนว่าเขาผ่ายผอมเพียงใดแต่ก็ยังคงมองข้าม 

"ข้าซึ้งน�้าใจเจ้ายิ่งนัก รับรองว่าจะตอบแทนอย่างดีที่สุด"

"เอ่อ ข้าแค่จะ..."

"อย่าห่วงไปเลย ข้ากับเสี่ยวหนิงจะช่วยเจ้าเอง เมื่อร่วมมือกันย่อม

สามารถเอาชนะอันธพาลผู้นี้ได้แน่!"

"คือ..."

"เรามาร่วมมือกันเถิด!" 

คุณนำงเอก เลิกพูดเองเออเองก่อนได้หรือไม่

"เจ้าหนู!"
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มู่ฟางเหอสะดุ้งโหยงเมื่ออันธพาลชี้หน้าเขา อีกฝ่ายใกล้จะระเบิด

อารมณ์เต็มที

"อยากท�าตัวเป็นวีรบุรุษนักใช่หรือไม่ เช่นนั้นก็รับหมัดข้าให้ได้แล้วกัน!"

วีรบุรุษบ้ำนเจ้ำสิ! ช่วยฟังให้จบก่อน!
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ฉากนีช่้างเป็นฉากตราตรงึใจ ความกล้าหาญไม่ยอมแพ้ต่ออปุสรรคของ

จิง้เหมยลีส่ร้างความประทับใจแก่ตวัน�าชาย พระเอกทีน่ัง่อยู่บนระเบยีงชัน้สอง

ของโรงน�้าชาจ้องมองสตรีร่างเล็กในชุดสีชมพู ใบหน้าน่ารัก ดวงตากลมโต 

ฉายแววเด็ดเดี่ยวท�าให้พระเอกสนใจไม่น้อย

รวมถึงตัวร้ายที่แฝงตัวอยู่ในฝูงชน เขาพบว่าเด็กสาวมีใจหาญกล้า  

ทวงความยุติธรรมให้สาวใช้ ฝีปากและท่าทีที่แตกต่างจากคุณหนูตระกูลอื่น

ท�าให้ตัวร้ายผู้แสนเฉยชาหันมองนาง ตัดสินใจช่วยหญิงสาวจากอันธพาล 

เยี่ยงวีรบุรุษ

ทัง้หมดทีว่่ามาถูกกล่าวถึงในนิยาย 'ล�าน�ารกับปุผาขาว' หน้าท่ีสามสบิเก้า  

ย่อหน้าท่ีสอง คนความจ�าดย่ีอมนกึออกได้ในทนัท ียกเว้นแต่จะหลงลมืเพราะ

ไม่คิดจดจ�า นิรัชเป็นประเภทที่สอง เขาไม่ค่อยใส่ใจเท่าไร ดังนั้นฉากนี้จะอยู่

หน้าไหน ย่อหน้าทีเ่ท่าไร ใครจะจ�าก็จ�าไป เขาไม่จ�าให้เปลอืงพ้ืนทีส่มองท่ีต้อง

ใช้คิดงานส่งอาจารย์หรอก

กลับมาสถานการณ์ปัจจุบัน มู่ฟางเหอก�าลังจะโดนอันธพาลต่อยเข้า

กลางหน้า คนท่ีโดนไม่ควรเป็นเขาเสียหน่อย เหตุใดต้องรับกรรมแทนตัวเอก

กันเล่า ไม่ยุติธรรม!

หมัดพุ่งเป้ามาที่โหนกแก้มข้างซ้าย มู่ฟางเหอหลับตาปี๋ เตรียมรับ 

ความเจบ็ทีอ่าจท�าให้หน้าเขาบวมช�า้ ร่างกายอ่อนแอเช่นนีจ้ะทนได้สกัเท่าใดเชยีว  

3
ชายซอมซ่อกับงานเทศกาล
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หมัดเดียวก็คงล้มลงกองกับพื้นแล้ว อาจนอนสลบไปสามวันสามคืนด้วยซ�้า

ขอเวทนาตนเองสักประเดี๋ยว...

พรึบ!

ชัว่ขณะทีห่มดัจะถึงตวัเดก็หนุ่ม ใครบางคนก็ใช้มอืป้องหมดัของอนัธพาล  

สวนด้วยหมัดตรงเข้าท่ีหน้า ส่งผลให้อันธพาลเซถลาล้มลงบนลังไม้ของ 

ร้านขายผกั ชายอนัธพาลรูส้กึเจบ็ปวด สตสิมัปชญัญะดบัวบูก่อนจะทันได้เห็น

ผู้ท�าร้ายตน

"โอ้! สวรรค์ช่วย!" ชาวบ้านอุทานลั่น เสียงดังแตกต่ืนราวกับเจอเรื่อง 

น่าเหลือเชื่อทั้งท่ีควรเป็นปกติหากมีใครช่วยเหลือผู้เดือดร้อน แต่ที่ไม่ปกต ิ

คือมีคนล้มอันธพาลได้ในหมัดเดียว

หือ? อะไร สวรรค์ช่วยใคร

มู่ฟางเหอมัวแต่หลับตาปี๋ ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง สิ่งเดียวท่ีรับรู้คือ 

มคีนโอบรอบเอวเขา ไออุน่ของอกีฝ่ายแนบชดิกาย จมกูได้กลิน่เหมอืนกลิน่หนูตาย 

กับขี้นกพิราบ

"..."

อืม...ไม่หรอก จมูกเขาคงเพ้ียนเป็นแน่ กลิ่นน้ีจะมาอยู่ท่ีน่ีได้อย่างไร 

ใจกลางตลาดมีแต่กลิ่นอาหารและเน้ือสัตว์ปรุงสุก ไม่มีทางที่จะเหม็นห่ึง

เหมือนตรอกท้ายตลาด...

ตรอกหรือ...

ไวเท่าความคิด มู่ฟางเหอลืมตาโพลง เงยหน้ามองเจ้าของสัมผัสและ

กลิ่นตุๆ ภาพที่เห็นท�าให้สมองเขาเลอะเลือน เกือบอุทานเป็นภาษาอังกฤษ  

แต่ก็ยั้งปากไว้เพราะคิดว่าหยาบคายเกินไป

บุรุษในอาภรณ์สีด�า สวมหน้ากากปิดหน้าครึ่งหน่ึง เส้นผมสีด�ายาว 

ดูรุงรัง นัยน์ตาสีด�าหรี่มองมู่ฟางเหอในระยะประชิด มือข้างหน่ึงกอดเอว 

เด็กหนุ่ม มีแมวด�าตัวเล็กมุดอยู่ระหว่างขาของพวกเขาสองคน

มู่ฟางเหอกะพริบตา ส�ารวจชายแปลกหน้าอย่างละเอียด ไหนดูซิ... 

ชุดคลุมสีด�าตัวเก่า หน้ากาก แมวด�า กลิ่นหนูตายกับข้ีนกพิราบท่ีเปื้อนบน 
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ไหล่กว้าง ชัดเจนเลย...ชัดย่ิงกว่าค�าต�าหนิของอาจารย์ภาควิชาท่ีบ่นเรื่องส ี

บนผ้าใบของเขาเสียอีก

"ท่าน?" มู่ฟางเหอท�าตาเหลือก "ท่านตื่นแล้วหรือ?!"

แทนท่ีจะตกใจเรือ่งชายหนุม่มาช่วยชวิีตเขา มูฟ่างเหอกลบัตกใจเรือ่งที่

อีกฝ่ายตื่นขึ้นมาเสียนี่ นึกว่าอีกฝ่ายจะนอนตายอยู่ในตรอกเหม็นเน่านั่นแล้ว

เสียอีก

บุรุษชุดด�าไม่ได้ปล่อยมือจากเอวผอมบาง ยังคงจ้องคนในอ้อมแขนที่

ท�าตาโต อ้าปากหวอ คล้ายกับว่าตัวเขาท่ีฟื้นคืนสติได้เป็นเรื่องน่าตกใจท่ีสุด

ในชีวิต สงสัยจะนอนนานเกินไปจนท�าให้เด็กหนุ่มคิดว่าเขาใกล้ตายจริงๆ

"เมี้ยว" แมวด�ายกขาหน้าเกาะขาชายหนุ่ม มันอยากมีส่วนร่วมจึง 

ร้องเรียกความสนใจ

เมื่อได้ยินเสียงแมว มู่ฟางเหอก็ดึงสติกลับมาสนใจเหตุการณ์รอบตัว 

อนัธพาลนอนหมดสต ิจิง้เหมยลียื่นอ้าปากกว้าง ชาวบ้านพากนัซบุซบิเก่ียวกับ

ชายชุดด�าที่จัดการอันธพาลได้ในพริบตา เด็กหนุ่มเงยหน้ามองชั้นสองของ 

โรงน�า้ชา ก็เหน็พระเอกในชดุขาวชมสถานการณ์อย่างนิง่เฉย มเีพียงคิว้โก่งเรยีว 

ที่ขมวดเล็กน้อย

บางอย่างผิดปกติ...

ฉากน้ีควรเป็นจิง้เหมยลีที่ถู่กช่วยเหลอื นางเอกจะตกอยู่ในวงแขนแกร่ง

ของตัวร้าย สบตากันในระยะใกล้ชิด เกิดความรู้สึกตึกตักคล้ายใจเต้นแรง  

โดยมพีระเอกเฝ้ามองจากโรงน�า้ชาด้วยความไม่พอใจท่ีนางเอกมคีนช่วยตัดหน้า

นี่มันผิดไปจากนิยายที่เขาเคยอ่าน...เกิดอะไรขึ้น?!

มูฟ่างเหอรบีผละออกจากอ้อมกอดอย่างร้อนรน ก่อนมองชายชดุด�าด้วย

จติใจสบัสน ความคดิมากมายตกัีนยุ่งเหยิงไปหมด กว่าเขาจะหาเสยีงตวัเองเจอ  

จิ้งเหมยลี่ก็เป็นคนเอ่ยปากก่อน

"ท่านช่างกล้าหาญและแข็งแกร่งนัก ข้าซึ้งใจที่ท่านช่วยเหลือพวกเรา  

ขอให้ข้าตอบแทนท่านได้หรือไม่" เด็กสาวแย้มย้ิมอ่อนหวาน แสดงท่าที

ปลาบปลื้มใจ
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ภาพลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างไร ภายในใจเด็กสาวน้ันตรงกันข้าม  

จิ้งเหมยลี่ลอบมองชายชุดด�าตั้งแต่หัวจรดเท้า ชุดคลุมเก่ามีคราบแห้งกรัง 

ติดอยู่ทุกที่ รองเท้าเปื้อนโคลนและคราบน�้าขัง สวมหน้ากากปกปิดหน้าตา 

กลิ่นไม่พึงประสงค์บนร่างกายลอยตามลม จนนางต้องยกมือปิดจมูกพลาง 

ท�าทีเขินอาย

บุรุษผู้นี้เหม็นสิ้นดี ไปตกบ่อโคลนบ่อมูลสัตว์ที่ใดมา

แต่ถึงจะไม่ชอบใจ นางก็ยังคงรกัษารอยย้ิม "หากต้องการสิง่ใดขอให้บอก  

ข้าจะเร่งหามาตอบแทนท่าน"

บทพูดเหมือนในนิยายราวกับลอกกันมา...แน่สิ ก็น่ีมันโลกนิยายนี่นา  

มู่ฟางเหอมองระหว่างสาวงามกับชายชุดด�า ถ้าตัดเรื่องสภาพซอมซ่อกับ 

ขีน้กพิราบออก ชายคนน้ีก็ดเูป็นผูเ้ป็นคนไม่น้อย แต่ต้องจบัไปอาบน�า้เสยีก่อน

น่ะนะ

เมื่อสบโอกาส มู่ฟางเหอจึงปลีกตัวออกจากชายหญิงที่ก�าลังจ้องตากัน 

นางเอกก�าลังคุยกับตัวร้าย เขาไม่ควรจะ...

เอ๊ะ?

เดี๋ยวนะ...ขอมองอีกที

ชายชุดด�าสภาพซอมซ่อที่นอนในตรอกเหม็นเน่า สวมเสื้อผ้าขาดๆ มี

ขี้นกพิราบติดบนชุดคลุม ปล่อยกลิ่นเหม็นอับออกมาคนนี้น่ะหรือคือตัวร้าย?!

ตัวร้ายสาขาใด ท�าไมอเนจอนาถถึงเพียงนี้!

ไม่! นี่ต้องเป็นการเข้าใจผิด ในนิยายบรรยายว่าตัวร้ายเป็นชายร่างสูง 

อกผายไหล่กว้าง เส้นผมสดี�าและนยัน์ตาสดี�า ใบหน้าครึง่หน่ึงมหีน้ากากสเีงิน

ปกปิด สวมชุดสีด�าดูสง่าผ่าเผย แม้จะมีส่วนตรงกันหลายอย่าง แต่หากเทียบ

บุรุษตรงหน้ากับภาพลักษณ์ตัวร้ายในนิยายแล้ว ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนสักนิด 

โดยเฉพาะแมวสีด�าที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงเลย

ใช่แล้ว! นี่คือการเข้าใจผิด 

ชายตรงหน้าเป็นแค่ชายซอมซ่อทีบ่งัเอญิผ่านมา อกีฝ่ายอาจจ�ามูฟ่างเหอได้  

เลยเข้ามาช่วยเพ่ือตอบแทนบุญคุณ เด็กหนุ่มให้ท้ังซาลาเปาท้ังยา ชายคนน้ี
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แค่อยากตอบแทนเขา ใช่! ต้องเป็นเช่นนั้นแน่ แม้ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจ�าเขาได้

อย่างไร เพราะเห็นหลับเป็นตายตลอดเวลา แต่ใครสนกันเล่า ขอแค่ไม่ใช ่

ตัวร้ายก็พอแล้ว

ชายชุดด�าไม่สนใจนางเอก กลับมองหามู่ฟางเหอที่หลบหนีกลืนไปกับ

ฝูงชน ชายหนุ่มกวาดมองปราดเดียวก็พบร่างผอมบาง ก้าวตามเพียงไม่กี่ก้าว

ก็ประชิดตัวอีกฝ่ายทันที ไม่รอให้มู่ฟางเหอร้องตกใจ เขาก็ยัดแมวด�าตัวน้อย

ใส่มือเด็กหนุ่ม

"เอ๊ะ?" มู่ฟางเหอมองแมวในมือ ก่อนเงยหน้ามองชายร่างสูง "ท่านเอา 

แมวมายัดใส่มือข้าด้วยเหตุใด"

"มันคิดถึงเจ้า" เสียงแหบแห้งแผ่วเบาแทบไม่ได้ยิน แต่มู่ฟางเหอพอจะ

จับใจความได้

"ท่านรู้หรือว่ามันคิดอะไร ท่านพูดภาษาแมวได้หรือ"

ชายหนุ่มส่ายหน้าเล็กน้อย

"เช่นนั้นท่านรู้ได้อย่างไรว่ามันคิดถึงข้า"

"มันร้องตามเจ้า"

มู่ฟางเหอขมวดคิ้วงุนงง ก้มมองแมวด�า "เจ้าร้องตามข้า?"

"เมีย้ว" แมวน้อยคลอเคลยีเดก็หนุ่ม กระดกิหูน่ารกัน่าเอน็ดูจนอดใจอ่อน

ไม่ไหว

"เจ้าเจอข้าแค่ไม่ก่ีคร้ังก็ติดข้าแล้วหรือ แต่ถึงอย่างน้ันข้าก็ไม่มีอะไร 

ให้เจ้าหรอกนะ" เขามีเงินติดตัวไม่ถึงต�าลึง ไม่รู้พอซื้อซาลาเปาหรือไม่

เหตุการณ์วุ่นวายกลางตลาดจบลง ชาวบ้านกลับไปด�าเนินชีวิตตัวเอง 

จิ้งเหมยลี่ถูกชายชุดด�าเมิน นางจึงกลับไปกับสาวใช้ ไม่คิดจะเรียกถาม 

สิง่ตอบแทนจากผูม้พีระคณุ ในเมือ่อกีฝ่ายท�าท่าไม่สนใจ นางจะรัง้รออยู่ต่อไป 

เพื่ออะไร

มู่ฟางเหอเห็นหลังเด็กสาวแวบๆ นึกโล่งใจที่นางเอกไม่ตามชายชุดด�า

มาด้วย ไม่เช่นนั้นเขาคงคิดว่าคนคนนี้เป็นตัวร้ายในนิยายจริงๆ

โล่งอกไปที...เขานึกว่าตัวร้ายแสนองอาจจะกลายเป็นชายซอมซ่อ 
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ตวัเหมน็ท่ีอาศยัอยู่ในตรอกไปแล้ว ไม่เช่นนัน้ตวัร้ายคงหมดราศ ียากจะกอบกู้ 

ชื่อเสียงคืน

"ข้านึกว่าท่านจะไม่ตื่นแล้วเสียอีก ข้าพูดอะไรท่านก็ไม่รู้สึกตัว" ในเมื่อ

คนคนน้ีไม่ใช่ตัวร้าย มู่ฟางเหอจึงพูดคุยอย่างสบายใจ "ท่านมาช่วยเพราะ 

จ�าข้าได้ใช่หรือไม่ ท่านจ�าได้อย่างไร ในเมื่อท่านไม่เคยลืมตามองข้าเลย"

อีกฝ่ายนิ่งเงียบเล็กน้อย "กลิ่นเจ้า"

"กลิ่นข้า?" มู่ฟางเหอก้มดมตัวเอง "ท่านจ�าข้าได้จากกลิ่นหรือ"

ชายหนุม่ไม่เอ่ยอะไร เขาดนัหลงัเดก็หนุม่ให้เดนิไปข้างหน้า ซึง่มูฟ่างเหอ 

ก็เดนิตามไม่คดิขัดขืน ทัง้คูพู่ดคยุกันจนมาถึงท้ายตลาด แม้คนทีพู่ดเกือบท้ังหมด 

จะเป็นมู่ฟางเหอ เพราะชายซอมซ่อแทบไม่ปริปากเลย เพียงแค่รับฟังและ

โต้ตอบบางประโยค มูฟ่างเหอกลบัรูส้กึดอีย่างบอกไม่ถูก อยู่บ้านเขาไม่กล้าพูด 

หรอืบ่นมากนัก กลวัผดินสิยัเดมิของร่างเก่าจงึมคีวามอดัอัน้เลก็น้อย พอมโีอกาส 

ระบายก็ระบายให้ชายซอมซ่อฟัง

"ท่านน่าจะอาบน�า้นะ ไม่ไกลจากทีน่ีม่โีรงอาบน�า้อยู่ ราคาไม่แพง เถ้าแก่

ใจดีมาก มักเอาขนมมาฝากข้าบ่อยๆ ถ้าท่านอ้างชื่อข้า เขาอาจลดราคาให้ 

ครึง่หนึง่ ท่านมเีงินหรอืไม่ เช่นนัน้ข้าจะเอาเงนิเก็บส่วนหนึง่ให้ท่าน เข้าโรงอาบน�า้ 

ล้างเนื้อล้างตัวเสียหน่อย ดูสิ ผมท่านจับตัวเป็นก้อนหมดแล้ว"

อีกฝ่ายก้มมองตัวเอง "ข้าเหม็นหรือ"

มู่ฟางเหอตาโต คนผู้นี้ไม่รู้ตัวเลยหรือไร! หรือนอนในตรอกจนชินกับ 

กลิ่นหนูตายหมดแล้ว? 

"ถ้าตอบตามตรงก็ใช่" มูฟ่างเหอถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ท้ังสงสารท้ังเวทนา  

เขาส่งแมวคนืชายหนุ่ม "ท่านรอตรงนีก่้อน ข้าจะไปเอาเงินมาให้ ไม่ต้องเกรงใจเล่า  

ข้ายินดช่ีวยเท่าทีช่่วยได้ ถือเป็นการตอบแทนทีท่่านช่วยข้าจากอนัธพาลคนน้ัน" 

ไม่รอให้โดนปฏิเสธ มู่ฟางเหอก็รีบเข้าบ้านทันที ไม่กล้าเสี่ยงพาชาย

ซอมซ่อไปเจอบดิามารดา เกรงจะสร้างความสงสยั เขาคร้านจะตอบค�าถามใดๆ

พอค้นดเูงนิเก็บของตนก็พบว่ามน้ีอยนิด แต่น่าจะพอส�าหรบัเข้าโรงอาบน�า้  

แอบเสียดายเล็กน้อยทว่าก็ปัดความคิดตกไป ถ้าไม่ได้ชายชุดด�า ป่านน้ีเขา
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อาจโดนหามส่งโรงหมอแล้วก็ได้ ถือเสียว่าช่วยเพ่ือนมนุษย์ได้ช�าระกายเน้ือ 

ขจัดคราบสกปรก

ชายชดุด�ายืนรอตามทีมู่ฟ่างเหอบอก สภาพชายหนุ่มเมือ่มองไกลๆ ดเูหมอืน 

ขอทานคนหนึง่ท่ีมแีมวพันแข้งพันขา มูฟ่างเหอปวดใจอย่างบอกไม่ถูก ชายคนน้ี 

ผ่านช่วงชีวิตมาได้อย่างไรจนทุกวันนี้ เอาเงินที่ใดมาซื้ออาหารให้ตนเองกับ 

แมวตัวเล็กอีกตัว

"ท่านเอาไปใช้โรงอาบน�า้นะ ถ้าพอมเีหลอืก็หาซือ้อาหาร แต่ถ้าเงนิหมด

ก็กลับมาหาข้า บางทีข้าอาจหาอะไรในครัวมาให้ท่านได้สักอย่างสองอย่าง"

ชายหนุ่มเอ่ยขอบคุณเบาๆ นัยน์ตาสีด�าสะท้อนภาพเด็กหนุ่มรูปร่าง 

ผอมกะหร่อง จ้องมองอยู่นานกว่าจะหันหลังเดินจากไปพร้อมแมวด�า

มู่ฟางเหอมองส่งจนทั้งคู่เลี้ยวไปทางโรงอาบน�้า รู้สึกพอใจที่ชายคนนั้น

ฟังค�าพูดเขา ยอมอาบน�้าล้างตัว อย่างน้อยกลิ่นซากหนูตายกับขี้นกพิราบ 

จะได้หายไปเสียที

อ่า...พูดถึงกลิน่ตวั เขาก็มกีลิน่จางๆ เช่นกัน ควรอาบน�า้ก่อนกินอาหารเย็น  

ไม่เช่นนัน้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารคงไม่น่าอภิรมย์นัก

เขาไม่ได้เจอชายซอมซ่อหลายวันแล้ว บางทีชายซอมซ่ออาจเดินทาง 

ไปทีอ่ืน่ หรอืนอนในตรอกสกัแห่ง หรอือาจหางานท�าเพ่ือเล้ียงปากท้อง มูฟ่างเหอ 

ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไร แต่หวังว่าจะสบายดีรวมถึงเจ้าแมวน้อยด้วย

วันนีม้งีานเทศกาลประจ�าปี หน่ึงในเทศกาลส�าคัญของเมอืงคอื 'เทศกาล

ดอกโบตั๋น' เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เมืองหลวงซึ่งเป็นบ้านเกิด 

ของมูฟ่างเหอได้ชือ่ว่ามดีอกโบตัน๋เยอะและสวยทีส่ดุในแคว้น ทกุปีจะจดังาน

ชมดอกไม้ที่อุทยานริมคลองใกล้กับรั้ววังหลวง ชาวบ้านมักพากันไปนั่งดื่มด�่า

ความงามของดอกโบตัน๋ ร้านรวงมากมายตัง้แผงขายรมิทาง บรรยากาศครืน้เครง 

สมกับเป็นเทศกาลใหญ่

สกุลมู่ไม่ได้ขายฟืนท่ีเทศกาล แต่ร่วมกับเพ่ือนบ้านขายอาหารและ 

ขนมใส่ไส้ ฉงิอนัเก่งด้านการท�าอาหาร เมือ่ร่วมกนัท�ากับเพ่ือนบ้าน อาหารและ
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ขนมที่วางขายก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด

เทศกาลดอกโบตั๋นจัดเป็นเวลาสามวันสามคืน ทุกถนนทางเท้าในเมือง

ประดบัประดาด้วยโคมดอกโบตัน๋ ยามค�า่คนืแสงเทยีนส่องสว่างมอบแสงน�าทาง 

ผู้คน ดั่งภาพวาดที่อยู่ในนิทรรศการประเทศจีนเมื่อครั้งนิรัชไปเที่ยวชมกับ

ครอบครัวตอนวันหยุดฤดูร้อน ภาพวาดเมื่อตอนนั้นไม่งดงามเท่าภาพที่เห็น 

ในตอนนี้

ริมคลองมีเสียงเพลงคลอทั้งสองฝั่ง สะพานข้ามคลองแขวนโคมและ

ดอกไม้ประดบั ใต้ต้นไม้มคีรอบครวัหลายครวัเรอืนจบัจองท่ีน่ังเพ่ือชมความงาม 

ของงานเทศกาล บางครอบครวัน�าอาหารมากินระหว่างพูดคยุแลกเปลีย่นเรือ่งราว

มูฟ่างเหอมองบรรยากาศโดยรอบอย่างตืน่เต้น ดอกโบต๋ันจ�านวนนับไม่ถ้วน 

เบ่งบานอวดสีสันและกลิ่นหอมหวาน สามารถมองเห็นจากอีกฝั่งริมคลอง  

เขาอยากสัมผัสมันใกล้ๆ หากไม่ติดว่าต้องช่วยมารดาขายของ เขาคงส�ารวจ

งานเทศกาลจนทั่วแล้ว

"ระวังหน่อย เจ้าเกือบท�าขนมหก" มารดาหันมาดุ บุตรชายมัวแต่มอง

อย่างอื่น ไม่สนใจขนมที่ก�าลังห่อ

มู่ฟางเหอขอโทษมารดาเสียงอ่อย รีบห่อขนมให้เสร็จก่อนย่ืนให้ลูกค้า 

รับเงินจากหญิงสาวท่ีมาซื้อ เมื่อไม่มีลูกค้ามารดาจึงอนุญาตให้เขาเดินเล่น 

แถวนี้ได้

"ห้ามไปไกลมาก เข้าใจหรือไม่"

"ท่านแม่อย่าได้กังวล ข้าจะระวังตัว"

มารดาชั่งใจ มองสบสายตาอ้อนวอนของบุตรชายแล้วได้แต่ใจอ่อน 

โบกมือไล่เขาให้รีบไปรีบกลับ "อย่าไปนานนักเล่า ห้ามคุยกับคนแปลกหน้า 

ใครเอาขนมมาให้เจ้าก็อย่ารับง่ายๆ"

"ข้าหาใช่เด็กเสียหน่อย"

"ไม่ต่างจากเด็กนักหรอก"

มู่ฟางเหอหน้ามุ่ย รับเงินค่าขนมจากมารดา มิวายหยิบห่อขนมติดมือ

ไปด้วย อาศัยเส้นทางปลอดคนเดินไปยังริมคลอง หลังจากอุดอู้อยู่แต่บ้าน 
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และตลาดมานาน ในท่ีสดุเขาก็มอีะไรให้เจรญิหเูจรญิตา งานเทศกาลครัง้แรก

ในชีวิตท่ีมาอยู่ที่น่ี เขาอยากเดินส�ารวจให้ท่ัว เป็นไปได้ก็อยากซื้อของกิน 

ให้หมด 

"ซือ้ขนมรปูดอกโบตัน๋ทีศ่าลารมิคลองดกีว่า" เขาได้ยินคนพูดถึงร้านขนม

ชื่อดังที่ตั้งแผงขายตรงศาลาริมคลองทางทิศตะวันออก หวังว่าจะเหลือให้เขา

ลิ้มลองสักชิ้นสองชิ้น

ทว่าอนิจจา...ขนมรปูดอกโบตัน๋ทีเ่ขาเฝ้าคอยกลบัมรีาคาแพง ซือ้ชิน้หน่ึง

เขาก็ไม่มีเงินซื้ออย่างอื่น

"หน้าเลอืดชะมดั" แอบบ่นเบาๆ กลวัเจ้าของร้านได้ยินแล้วส่งคนมาทุบตี 

มูฟ่างเหอฝากความขุน่เคอืงไว้ แล้วเลอืกหาท่ีน่ังรมิคลองเพ่ือกินขนมท่ีมารดาท�า

บริเวณที่มู่ฟางเหอหยุดยืนค่อนข้างไร้ผู้คน แสงไฟสะท้อนบนผืนน�้า  

มคีูร่กัสองสามคูน่ั่งองิแอบซบกนัไม่เกรงกลวัสายตาชาวบ้านข้ีนินทา เดก็หนุ่ม

มองหาทีว่่างข้างต้นไม้ แกะห่อขนมอย่างกระตอืรอืร้น ช่วงเวลาน้ีเหมาะอย่างย่ิง 

ส�าหรับการนั่งกินขนมและชื่นชมบรรยากาศ

"เมี้ยว"

มู่ฟางเหอชะงัก ขนมที่จะเอาเข้าปากก็สะดุดกึก เสียงเล็กแหลมดังขึ้น

ด้านหลัง สัมผัสนุ่มถูไถสีข้างและแขนของเขา เมื่อก้มมองก็สบเข้ากับดวงตา 

สีอ�าพัน ผ้าผูกคอสีเหลืองเด่นหราเมื่ออยู่บนขนสีด�าสนิท

โชคชะตาเขาคงถูกผูกไว้กับแมวตัวนี้เป็นแน่แท้...

"เจ้า?"

"เมี้ยว" แมวด�ากระโดดมานั่งบนตักมู่ฟางเหอ ก่อนจ้องขนมในมือเขา

"อยากกินหรือ"

"เมี้ยว"

"เจ้ายังตัวเล็ก กินขนมแบบนี้ได้หรือ"

แมวน้อยสะกิดแขนเบาๆ ร้องเสียงหวานขอความเห็นใจ

"ไม่ได้ เจ้ากินขนมของคนไม่ได้" คนรกัสตัว์อย่างเขาพอจะมปีระสบการณ์

ให้อาหารแมวมาบ้าง ขนมที่มีแป้งไม่ควรให้แมวอายุยังน้อยกิน
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เจ้าตวัเลก็หงอย แต่ไม่ดือ้รัน้จะขอขนมอกี มนัเลยีอุง้เท้าอย่างสบายใจเฉบิ  

ดเูหมอืนแมวน้อยจะมาทีนี่เ่พียงล�าพัง ไร้เงาเจ้าของอยู่ใกล้ๆ ถอืเป็นเรือ่งปกติ

เสียแล้วส�าหรับมู่ฟางเหอ เขาเริ่มคุ้นชินกับการปรากฏตัวของแมวน้อย

"นายของเจ้าเล่า ไม่มาด้วยกันหรือ"

แมวน้อยสะบัดหัวไปมา ร้องเมี้ยวสองสามครั้ง แล้วชูคอมองไปยัง 

อีกฝั่งคลอง ราวกับก�าลังบอกใบ้ว่าเจ้านายของมันอยู่ที่ใด

"เขาอยู่ฝั่งนั้น? ท�าอะไรอยู่หรือ"

"เมี้ยว"

"ให้ข้าเดา เขาคงนอนหรือไม่ก็ตามหาเจ้าอยู่ ข้าพาเจ้ากลับไปหาเขา 

ดีหรือไม่"

"เมี้ยว!"

"ได้ ข้าจะพาเจ้าไปส่ง ข้าก�าลังอยากไปเดินดูฝั่งนั้นพอดี" มู่ฟางเหออุ้ม

แมวด�าด้วยสองมือ "ไปกันเถิด"

เจ้าตัวเล็กขนปุยอยู่น่ิงให้เด็กหนุ่มอุ้มเดินข้ามคลอง มันส�ารวจผู้คน

มากมายที่เดินผ่านไปมา ดูสนอกสนใจไม่ต่างจากมู่ฟางเหอ เด็กหนุ่มแย้มยิ้ม

เพลิดเพลินกับสิ่งรอบกายเหมือนเด็กสามขวบที่เพิ่งเจอโลกกว้าง

เมือ่วันก่อนมูฟ่างเหอได้รบัของขวัญจากพ่ีสาว นางค่อนข้างเอน็ดูน้องชาย  

เพราะเป็นน้องคนเลก็แสนอ่อนแอจงึได้รบัการเอาใจใส่เสมอ ทกุสองเดอืนนาง

จะส่งของขวญัมายังสกุลมู ่มทีัง้กระดานหมากล้อมของบดิา เครือ่งประดบัของ

มารดา และชุดใหม่ของมู่ฟางเหอ

ดงันัน้มหีรอืท่ีเขาจะไม่ใส่ชดุใหม่ในวันเทศกาล เขาตืน่แต่เช้าเพ่ือเตรยีม

ของส�าหรบัขาย หยิบชดุใหม่เอีย่มมาใส่ขายของช่วงพลบค�า่ มูฟ่างเหอชอบชดุน้ี 

มากเพราะลายผ้าสีเหลืองสดใส เน้ือผ้าบางซึ่งสามารถสวมทับได้หลายชั้น 

ท�าให้เขาดูดีขึ้นผิดหูผิดตา

มู่ฟางเหอฮัมเพลงขณะกวาดสายตามองร้านรวง ไม่ลืมเพ่งหาเจ้าของ

แมวน้อยท่ีน่าจะใส่ชุดด�าซอมซ่อเหมือนเดิม เว้นเสียแต่ว่าอีกฝ่ายจะมีเงิน 

ซื้อชุดใหม่
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"นายเจ้าอยู่ทีใ่ด เจ้าพอรูห้รอืไม่" เขาก้มถามแมวในอ้อมแขน ได้รบัเสยีง 

'เมี้ยว' ตอบกลับมา "เจ้าก็ไม่รู้สินะ เช่นนั้นเราไปดูทางนั้นกัน"

ศาลาสีแดงริมคลองมีกลุ่มคนเมียงมองอยู่รอบนอก ไม่มีใครเข้าใกล้

ศาลาไปมากกว่านี้ เพราะคนในเครื่องแบบคล้ายทหารองครักษ์ยืนคุมพื้นที่ไว้ 

มูฟ่างเหอชะเง้อมองอย่างสอดรูส้อดเหน็ คนในศาลาเป็นชายหนุ่มกับเดก็สาว

นางหนึง่ ทัง้คูก่�าลงัพูดคยุและจบิชา ใบหน้าเด็กสาวคลบัคล้ายคลบัคลาจิง้เหมยลี่  

สตรีที่เคยมีเรื่องกับอันธพาล

นางเอกมาท�าอะไรที่นี่...

มูฟ่างเหอเอยีงคอครุน่คดิ นกึทบทวนเน้ือหาในนยิาย เทศกาลดอกโบต๋ัน

ถูกพูดถึงอยู่ช่วงหนึ่ง แน่นอนว่าไม่มีบทของมู่ฟางเหอ ฉากเทศกาลดอกโบตั๋น

เอ่ยถึงตัวละครหลักสามคน นั่นคือพระเอก นางเอก และนางร้ายท่ีจะเข้ามา

ท�าให้เรื่องรักหลายเส้าด�าเนินไป

มู่ฟางเหอคนก่อนไม่เคยมางานเทศกาล ท�าให้ไม่เจอฉากระหว่าง

พระเอกนางเอก เพราะสุขภาพไม่อ�านวยส�าหรับเดินไปเดินมาในฝูงคนเยอะๆ 

หมายความว่าเหตกุารณ์น้ีไม่มอียู่ในความทรงจ�า แต่มูฟ่างเหอคนใหม่กลบัมา

เห็นฉากนี้เสียอย่างนั้น

เขาลังเล แต่อีกใจอยากรู้ว่าฉากนี้จะเหมือนในนิยายมากน้อยแค่ไหน 

ฉากตลาดท่ีนางเอกควรเจอกับตวัร้ายกลบัเปลีย่นไปเพราะตวัร้ายไม่ปรากฏตวั  

กลายเป็นเขาท่ีโดนชายซอมซ่อช่วยไว้ คร้ังนี้ถ้าเขาอยู่ในเหตุการณ์จะมีอะไร

เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่

"เมี้ยว" อุ้งเท้านุ่มสะกิดแขนเด็กหนุ่ม ดวงตาสีอ�าพันจ้องมองไปทาง

ศาลา

"เจ้าก็อยากดใูช่หรอืไม่ เราเขยิบไปใกล้อกีหน่อยดหีรอืไม่" เห็นเจ้าเหมยีว

ช่างสงสยั มูฟ่างเหอจงึสบโอกาสพามนัไปใกล้ศาลา เบยีดกลุม่คนอ้อมไปทาง

ด้านหลัง บริเวณนั้นมีองครักษ์คุ้มกันน้อยกว่าด้านหน้า

เขาเห็นแล้ว จิ้งเหมยลี่สวมชุดสีชมพูลายดอกโบต๋ัน ประดับปิ่นสีเงิน 

ที่มวยผม ใบหน้างดงามแต่งแต้มสีสันจางๆ ภาพลักษณ์อ่อนหวานสมวัย  
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ไม่ว่าบรุษุใดได้ยลย่อมยากจะถอนสายตา แม้แต่พระเอกก็ต้านทานแรงดึงดูด

ของนางเอกไม่ได้

ฝั่งตรงข้ามจิ้งเหมยลี่คือบุรุษในชุดขาวปักด้ายสีทอง ก�าลังยกถ้วยชา

ด้วยท่วงท่าสง่าสมกับเป็นเชื้อพระวงศ์ ใบหน้าหล่อเหลา ยามยกย้ิมรัศมี

พระเอกก็เปล่งประกายคล้ายมีสปอตไลต์ฉายลงมา 

คนหน่ึงเป็นบรุษุสงูศกัดิ ์คนหน่ึงเป็นสตรวัียแรกแย้ม ช่างเป็นภาพงดงาม

เพลินตา เชิญชวนสายตาผู้คนที่ผ่านไปมาให้หยุดมอง

ในที่สุดมู่ฟางเหอก็เห็นบุรุษชุดขาวแบบใกล้ๆ บุรุษผู้มีบทบาทส�าคัญ 

ในนิยาย...

พระเอกของเรื่อง
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