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มนุษย์สร้างค�าพูดขึ้นมา ขีดเขียนถ้อยค�าลงบนแผ่นดินเหนียว ผืนหนัง ไม้ไผ่ และ 

กระดองเต่า...

การค้นพบกระดาษและการพิมพ์ ท�าให้หนังสือมีรูปลักษณ์ที่พกพาได้สะดวก 

และเผยแพร่ไปในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ การพิมพ์ 

ช่วยสถาปนาภาษาของแต่ละชาตใิห้มั่นคง ช่วยให้ภาษาของสามญัชนแพร่หลาย ท�าให้ 

คนอ่านออกเขยีนได้เพิ่มสูงขึ้น และขยายวงกว้างออกไปนอกวงผู้น�าและนกับวช

และแท้จริงแล้ว การพิมพ์หนังสือคือการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคน  

ทั้งทางความคดิและสงัคม
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หนึ่ง
เจ้าสาวมังกร

วนัที่แปด เดอืนแปด คล้ายเป็นวนัประหาร...

เสยีงดนตรดีงัมาแต่ไกล ก่อนที่ขบวนเจ้าสาวจะปรากฏขึ้น เกี้ยวสแีดง

หลงัใหญ่ขนาดแปดคนหามเคลื่อนขยบัอย่างเอื่อยเฉื่อย ใบหน้าผูค้นที่เดนิ

ตามขบวนเคร่งขรมึราวกบัว่างานมงคลนี้น่ายนิดเีพยีงเปลอืกนอก

ท่วงท�านองมงคลดังอย่างต่อเนื่อง เสียงปี่เสียงขลุ่ยและเครื่องตี

สารพัดโหมบรรเลงอย่างเอิกเกริก หลิวลี่ฉง มารดาของหญิงสาวผู้โชคด ี

ยกมอืซบัน�้าที่หวัตา ผู้ใดเหน็คงนกึว่าคอืน�้าตาแห่งความยนิด ีทว่าจั่วเจิ้น 

เพื่อนบ้านที่สนทิสนมกลบัเอ่ยขึ้น

“ยิ่งทำาใจได้เร็วเท่าใด ยิ่งดีต่อเจ้ากับเหยียนเอ๋อร์นะ” กล่าวพลาง

ยกมอืลูบบ่าสหาย

ภายในเกี้ยวมงคล หลี่เหยยีนซวนได้ยนิบทสนทนาทุกถ้อยค�า นาง

เองกอ็ยากท�าใจให้ได้เรว็ๆ ดั่งค�าของป้าจั่ว ทว่าเพยีงนกึถงึเจ้าบ่าว มอืเลก็

ที่วางอย่างเรยีบร้อยบนหน้าตกักส็ั่นเทิ้ม

จะมสีตรใีดอยากสงัเวยตวัเองเป็นเจ้าสาวของมงักรเหี้ยมโหด
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คิดแล้วหยาดน�้าตาพลันร่วงไหลลงหางตาหงส์ดั่งเกลียวคลื่นโถม

ทะลกั ขย�าอาภรณ์สแีดงจนยบัยู่แล้วขบรมิฝีปากกลั้นเสยีงโศกเศร้า กลิ่น

คาวเลอืดคลุ้งในโพรงปาก ส�านกึว่าที่ท�าทั้งหมดเพราะหน้าที่

หากไม่ใช่น้องชายคนเดยีวล้มป่วยหนกั นางไม่มวีนัขายตวัเพื่อแลก

เงนิ

หญิงสาวก้มมองผ้าเช็ดหน้าในมือ...ลวดลายมังกรค�ารามลอยล่อง

เหนอืเมฆา

ในวันที่ยินยอมท�าสัญญาขายตัวเอง ก็ได้ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้มาเป็น

เครื่องยืนยัน จ�าได้ว่าผู้คนเล่าลือว่า หากหญิงสาวสวมชุดสีแดง ถือ

ผ้าเชด็หน้าปักลายมงักรค�ารามลอยล่องเหนอืเมฆา ล่องมากบัแพในแม่น�้า

เส้าหนานแล้วไซร้...

มงักรจะมารบัไปเป็นเจ้าสาว!

ทุกปีมีหญิงสาวถูกเซ่นสังเวยแด่มังกรเพื่อหยุดโทสะที่มีต่อมนุษย์ 

ทว่าจากต�านานเหล่านั้น ไม่เคยมีหญิงสาวคนใดได้กลับมา บ้างเล่าว่าใน

เขตแดนของมงักร มมีงักรจ�านวนมากอาศยัอยู ่เมื่อมงักรผูเ้ป็นเจ้าบ่าวเบื่อ

เจ้าสาวตวัเองแล้ว จะส่งต่อเจ้าสาวให้เป็นนางบ�าเรอแด่มงักรตนอื่น

ไม่ว่าจะคดิหาทางใด กไ็ม่เหน็หนทางรอด!

ร่างบางที่โคลงเคลงเพราะแรงเหวี่ยงของเกี้ยวสั่นสะท้านอกีครั้ง

เสียงคนน�าขบวนตะโกนบอกว่าถึงแม่น�้าเส้าหนานแล้ว พร้อมกับ

เกี้ยวที่ถูกวางลงบนพื้น มือของมารดาเลิกผ้าม่านเกี้ยว เห็นบุตรสาวนั่ง 

ตวัสั่นแล้วหวัใจแทบสลาย

นางกบัจั่วเจิ้นประคองมอืเจ้าสาวมายนืรมิน�้า ขอบตลิ่งมแีพไม้ขนาด

เท่าสองคนนั่งจอดเทยีบอยู่

ฟางหลุน ขุนนางใหญ่ผู้รั้งต�าแหน่งเจ้าเมืองเมืองเส้าหนานยืนพยัก

หน้าให้มารดาของเจ้าสาว

“ยนิดกีบัครอบครวัของเจ้าด้วย...ที่ได้รบัเกยีรตนิี้” เขาเอ่ยยิ้มเพยีง
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รมิฝีปาก ทว่าดวงตากลบัจ้องเขมง็

หลี่เหยยีนซวนบบีมอืมารดา ปรามไม่ให้กล่าวอนัใด เกรงว่ามารดา

จะหลุดถ้อยค�าต่อว่าขุนนางเหน็แก่ตวัผู้นี้

ผู้ใดกร็ู้ ว่าไม่มสีตรใีดยนิดที�าหน้าที่เจ้าสาวมงักร เจ้าผู้ครองแคว้น

จงึต้องใช้วธิจีบัสลาก เลอืกบุตรสาวของเหล่าขุนนางให้ท�าหน้าที่ส�าคญั ทว่า

ฟางหลุนผู้นี้ขลาดเขลาไม่อาจทนเสียบุตรสาวอันเป็นแก้วตาดวงใจได้ จึง

ประกาศหาหญงิสาวที่สมคัรใจแลกกบัเงนิจ�านวนหนึ่ง

ส�าหรบัฟางหลุน เงนิเลก็น้อยเพยีงห้าสบิต�าลงึ1 ไม่อาจสะเทอืนถุง

เงนิ ทว่าส�าหรบัหลี่เหยยีนซวนแล้ว เงนิห้าสบิต�าลงึเพยีงพอจะรกัษาน้อง

ชายและให้มารดามกีนิมใีช้ไปช่วงหนึ่ง

มือบุตรสาวคลายแรงออกจากมือมารดา ในใจยังขุ่นข้อง ว่าไฉน 

เจ้าเมืองต้องแสร้งปั้นหน้ายิ้ม กล่าวค�ายินดี ทั้งที่รู้ว่านางอาจไปตายเอา 

ดาบหน้า ท�าเช่นนี้ไม่ใจร้ายไปสกันดิหรอื

กลองตบีอกฤกษ์มงคล หลี่เหยยีนซวนทอดตามองผ่านผ้าคลุมหน้า

สแีดง เหน็รมิน�้าประดบัด้วยผ้าแดงพลิ้วระย้า ชาวบ้านจ�านวนมากยนืเบยีด

เสยีดคล้ายฝูงแมลง ชี้นิ้วแล้วเอ่ยอย่างยิ้มแย้มราวกบัดใีจยิ่งที่ปีนี้มเีครื่อง

สงัเวย

หลี่เหยียนซวนทิ้งตัวลงนั่งบนแพ คนพายออกแรงดันแพให้ลอยสู่

เวิ้งน�้ากว้างใหญ่

ยิ่งห่างไกลจากตวัฝั่ง ยิ่งคล้ายได้เหน็เงามรณะของตวัเอง

เสียงดนตรีบรรเลงครื้นเครงอย่างต่อเนื่อง ทว่าหญิงสาวบนแพไม้ 

ที่ลอยล่องตามพื้นน�้าอันสงบนิ่งกลับตัวสั่นเทิ้ม มือที่วางอย่างเรียบร้อย 

บนหน้าตกั ก�าผ้าเชด็หน้าปักลายมงักรค�ารามลอยล่องเหนอืเมฆาจนยบัยู่ 

หยดน�้าตาเปียกชุ่มหน้าขา

1 1 ต�าลงึ เท่ากบั 4 บาท
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นางลอบอธษิฐานในใจ...‘ขออย่าให้มงักรปรากฏ’

ทนัททีี่กลองตจีบเป็นครั้งที่สาม ฟางหลุนกต็ะโกนก้อง

“ท่านมงักร...”

ดนตรหียดุบรรเลง รอบเวิ้งน�้าสงดัเงยีบราวกบัป่าช้า เจ้าเมอืงตะโกน

ครั้งที่สอง

“ท่านมงักร...”

หลี่เหยียนซวนหายใจไม่ทั่วท้อง ตัวสั่นแรงจนแพกระเพื่อมไหว  

ชั่วอดึใจฟางหลุดตะโกนครั้งที่สาม

“ท่านมงักร...”

ฉบัพลนักลางท้องฟ้าปรากฏมงักรฝูงหนึ่ง เลื้อยคดเคี้ยวแหวกม่าน

เมฆ ค�ารามเสยีงกกึก้อง

ชาวบ้านรบีคุกเข่า โขกศรีษะกราบไหว้

“ปีนี้ถงึคราของข้า พวกเจ้าจงดูข้ารบัตวัเจ้าสาวอย่างสงบเถดิ”

เสยีงของมงักรแดงประกาศความเป็นเจ้าบ่าว จากนั้นเสยีงมงักรตน

อื่นกข็านรบั

“ย่อมได้พี่ชายข้า แต่ถ้าเบื่อนางแล้ว อย่าลมืส่งต่อให้น้องชายด้วยเล่า”

มงักรแดงหวัเราะอย่างกกัขฬะ ม้วนล�าตวัที่เหยยีดยาว สะบดัหาง 

หนัศรีษะมาตอบ “ย่อมได้...”

เสียงมังกรค�ารามที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจ ทว่าส�าหรับหลี่เหยียนซวน 

ผู้ก�าลังจะเป็นเจ้าสาวมังกรนั้นกลับเข้าใจทั้งหมด หญิงสาวน�้าตาร่วงเผาะ

ราวกบัไข่มกุ หากไม่ท�าให้มารดากบัน้องชายต้องเดอืดร้อน คงเลอืกกระโดด

แม่น�้าเส้าหนานปลดิชพีไปเสยีดกีว่า

ขณะมังกรใหญ่ล�าตัวประดับเกล็ดสีชาดก�าลังทะยานลงมารับตัว 

เจ้าสาว กลบัมมีงักรอกีตนปรากฏขึ้น ทั่วทั้งล�าตวัส่องสว่างด้วยเกลด็สขีาว

นวล ทอแสงเงนิยวงคล้ายแสงจนัทรา โฉบลงมาชงิตวัเจ้าสาวตดัหน้า

ตูม!
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กรงเลบ็ที่ตวดัรบัร่างบางแตะโดนน�้าก่อนถงึตวัจนผนืน�้าแตกกระจาย

เป็นวงคลื่น สาดกระเซน็ราวกบัห่าฝน จากนั้นหญงิสาวในชุดสแีดงมงคล

บนแพกห็ายวบัไปพร้อมร่างมหมึาดุจปาฏหิารยิ์

คล้อยหลงัสถานการณ์ หลวิลี่ฉงทรดุนั่งบนพื้น ไม่สนใจว่าพื้นจะชื้น

แฉะเพราะน�้าที่กระจายตวัเมื่อครู่จะท�าให้เสื้อผ้าเปรอะเป้ือน นางยกสองมอื

กุมใบหน้า ตวัสั่นสะท้าน

จากที่เห็นมังกรตัวใหญ่โตมากฤทธิ์เดชเพียงนั้น ร่างเหยียนเอ๋อร์มี

ขนาดแค่กรงเลบ็หนึ่ง กระนั้นจะสามารถเอาตวัรอดจากมงักรได้หรอื ยิ่งคดิ

กลางอกยิ่งระทม

เมื่อเจ้าสาวถูกรบัตวัไปแล้ว กลุ่มมงักรกลางท้องฟ้าจงึบนัดาลโทสะ 

ส่งเสยีงค�ารามกกึก้องกมัปนาท สะท้อนกลางเวหาหลายระลอกจนสายลม

แปรปรวน ผนืน�้าอนัสงบนิ่งสั่นกระเพื่อม ชายผ้าแดงรมิตลิ่งพลิ้วกระจาย

ชาวบ้านล้วนตวัสั่นงนังก ยกมอืค�านบัก้มศรีษะกราบไหว้ หาได้เข้าใจ

ท่านมงักรสกันดิไม่ ว่าเหตุไฉนรบัตวัเจ้าสาวไปแล้วทว่ายงัแสดงท่าทางกริ้ว

โกรธ

คดิได้อย่างเดยีว...

หรอืมงักรขาวตนนั้นไม่ใช่มงักรในกลุ่มเดยีวกนั

หากว่าเป็นเช่นนั้นจรงิแท้ แล้วหลี่เหยยีนซวนถกูชงิตวัไปเป็นเจ้าสาว

ของมงักรลกึลบัจากที่ใดกนั

หนึ่งเดอืนก่อน

หลี่เหยยีนซวนก�าเศษเงนิ กึ่งเดนิกึ่งวิ่งอย่างร้อนรนใจ ทบุบานประตู

ไม้ที่ด้านบนตดิป้ายว่าร้านหมอ ผู้อยู่ด้านในตะโกนโวยวายอย่างฉุนเฉยีว

“อ่านไม่ออกหรอือย่างไร วนันี้ข้าปิดร้าน!”

ต่อให้ปิดร้านหรอืหมอป่วยหนกักต้็องลากไปรกัษาน้องชายที่ล้มป่วย

ให้ได้ นางทุบประตูอกีครั้ง จนคนด้านในต้องเปิดประตูออกมา จ้องมอง

ตัว
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ด้วยใบหน้าแดงก�่า

หญงิสาวคุกเข่าลงบนพื้น ดวงหน้าคลอน�้าตา

“ได้โปรดเจ้าค่ะ โปรดไปรกัษาน้องชายของข้าด้วย อาช่านป่วยหนกั

มาก ขะ...ข้า...ข้ามเีงนินะเจ้าคะ”

นางกล่าวเสยีงสั่นแล้วควกัเศษเงนิออกมา ยื่นให้หมอเฉาที่ขึ้นชื่อว่า

หากไม่มเีงนิจะไม่เหลยีวแลแม้ผู้ป่วยใกล้ตายอยู่ตรงหน้า

ร่างหนาผลกัหญงิสาวจนล้มหงายหลงั ตวาดขบัไล่เสยีงดงั

“ไปให้พ้น! แค่เศษเงนิเท่านี้ ไม่พอให้ข้าต้องออกแรงไปถงึบ้านเจ้า

เสยีด้วยซำ้า!”

หลี่เหยยีนซวนฟังค�าขบัไล่ราวกบันางไม่ต่างจากสุนขัแล้วกดัรมิฝีปาก

จนเลอืดซบิ

“ดะ...ได้โปรด...ช่วยน้องชายของข้าด้วยเจ้าค่ะ” หญงิสาวอ้อนวอน

พร้อมคว้าข้อเท้าของเฉาชุ่น

หมอเฉาหงุดหงิด ระบายอารมณ์ใส่หญิงสาว เตะนางจนกลิ้งม้วน 

ไปชนปลายเท้าของกลุ่มชาวบ้านที่ยนืมองด้วยความสงสาร

“ต้องโทษที่พวกเจ้ามนัยากจน! คนยากจนน่ะ...ไม่มสีทิธิ์เรยีกร้องขอ

ความช่วยเหลอืจากผู้ใดทั้งสิ้น ไป๊! ไปให้พ้นหน้าร้านของข้า”

ปัง!

หมอเฉากระแทกปิดประตูร้านใส่หน้า เสยีงดงัจนผู้ยนืมุงดูสะดุ้ง

หลี่เหยยีนซวนคลานเกบ็เศษเงนิที่กระจดักระจายบนพื้น มอืสั่นจน

เศษเงนิร่วงหล่นซ�้าอกีหลายครั้งกว่าจะสามารถเกบ็ได้หมด ค่อยๆ กดัฟัน

ลุกขึ้น กุมหน้าท้องเพราะยงัรู้สกึเจบ็

ไปหาหมอมาหลายร้านล้วนถูกปฏิเสธ หมอเฉาคือหมอคนที่สาม 

เป็นหมอคนสุดท้ายในเมอืงเส้าหนานแล้ว หญงิสาวมดืแปดด้าน จะกลบั

ไปบอกมารดาอย่างไร ว่าเพราะความจนจงึไม่มหีมอคนใดเตม็ใจจะรกัษา

ระหว่างที่เดนิครุน่คดิอย่างคนจนตรอก กไ็ด้ยนิเสยีงสนทนาแว่วมา 

ตัว
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หากฟังไม่ผดิคล้ายเอ่ยเกี่ยวกบัเงนิจ�านวนหนึ่ง ดงึความสนใจให้หลี่เหยยีน-

ซวนเดนิตรงไปหา

นางแทรกกลางผ่านกลุ่มคน มองป้ายประกาศที่ระบใุจความว่า ‘หาก

สตรใีดยอมเป็นตวัตายตวัแทนเจ้าสาวมงักร แทนฟางยี่หลนิ บุตรสาวเจ้า

เมอืงเส้าหนาน จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิจำานวนห้าสบิตำาลงึ’

ป้ายประกาศถูกดงึออกทนัที

ทหารที่ยนืคอยดแูลความสงบเรยีบร้อยเลกิคิ้ว ทอดสายตามองสตรี

ที่คดิสั้น สงสยันกัว่านางอยากตายมากกระนั้นหรอื

“แม่นาง...เจ้ารู้หรือไม่ ว่าการดึงป้ายประกาศนั้นมีความหมายว่า

อย่างไร”

ร่างบางพยกัหน้าขณะที่มอืสั่นไม่หยุด ตนมใีจหาญกล้ากระนั้นหรอื 

จงึกล้าอาสาเป็นตวัตายตวัแทน เซ่นสงัเวยเป็นเจ้าสาวของมงักร

ความจรงิหาใช่เช่นนั้นไม่ แท้จรงิใจเลก็เพยีงมด แต่มนัคอืหนทาง

รอดเดยีวของครอบครวั

นางเดนิตามทหารสองนายไปยงัจวนเจ้าเมอืง ทนัททีี่ไปถงึ ฟางหลนุ

แย้มยิ้ม เชื้อเชญิอย่างให้เกยีรต ิทั้งน�้าชาทั้งขนมถูกยกมาไม่ขาดสาย และ

จบลงด้วยสญัญาให้นางลงนามพร้อมถ้อยค�าหวานหู

หลี่เหยียนซวนอดขบขันไม่ได้ ที่ดีต่อนางเพียงเพราะจะให้ไปตาย

แทนบตุรสาวต่างหาก รู้ทั้งรู้แต่ต้องฝืนใจยอมรบั ลงนามในกระดาษสญัญา 

จากนั้นรบัเงนิมดัจ�าครึ่งหนึ่งพร้อมผ้าเชด็หน้าปักลายมงักรค�ารามลอยล่อง

เหนือเมฆามาหนึ่งผืน ทั้งถูกก�าชับอย่างจริงจัง ว่าในวันที่แปดเดือนแปด 

ที่ใกล้ถงึ จะส่งเกี้ยวแดงไปรบัถงึหน้าบ้านพร้อมเงนิค่าตวัที่เหลอื

หลงักลบัถงึบ้าน หลี่เหยยีนซวนเล่าทกุอย่างให้มารดาฟัง ผูใ้ห้ก�าเนดิ

ถอืไม้ตบีุตรสาวหลายครั้ง ขณะถูกต ีหลี่เหยยีนซวนได้ยนิเสยีงสะอื้นของ

มารดาดงัไม่หยุด ก่อนถูกรวบตวัไปกอด

“จะ...เจ้ามนัโง่ ลูกข้า...ฮกึ...เหตุใดถงึขายตวัเพื่อแลกเงนิ”

ตัว
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หญิงสาวซุกใบหน้าลงบนบ่าของมารดา ตอบเสียงสั่นเครือไม่ต่าง

จากอกีฝ่าย

“อะ...อาช่านป่วยออดแอดมานานแล้ว ไม่เคยได้รบัการรกัษาอย่าง

จรงิจงัเสยีท ีพะ...เพราะข้าหาเงนิได้น้อย ครอบครวัเราถงึยากจน เงนิที่มี

ยามนี้ไม่พอให้หมอสักคนมารักษา ถะ...ถ้ามีเงิน...อาช่านก็จะได้รับการ

รักษาอย่างถูกต้อง เมื่อเขาหายแล้ว อีกไม่กี่ปีเขาจะตบแต่งภรรยา มี

ครอบครวั จากนั้นกจ็ะมทีายาทสบืตระกลูหลี่ตอ่ไป ทะ...ทว่าข้านั้น...ฮกึ...

ทำาได้เพยีงแต่งเข้าบ้านผู้อื่น ต่อให้มบุีตรชาย กต้็องใช้แซ่สกลุอื่นอยูด่ ีข้า...

ไม่อาจผดิต่อท่านพ่อ ดงันั้นตระกูลหลี่จะไร้ทายาทมไิด้เจ้าค่ะ...”

หลวิลี่ฉงกอดบุตรสาวแน่น แหงนหน้ามองเพดาน หวนนกึถงึอดตี

บุตรสาวหาเลี้ยงครอบครวัมาตลอด จ�าได้ว่ามอียู่ปีหนึ่ง หญงิสาวที่

ต้องสงัเวยเป็นเจ้าสาวมงักรลอบหนกีลางคนั ปีนั้นมงักรจงึเกดิโทสะ เผา

ท�าลายบ้านเรือนรวมถึงมนุษย์จ�านวนมาก ที่ดินเพาะปลูกได้รับความเสีย

หาย ปีนั้นจงึยากจนข้นแค้นกว่าทุกปี จนบุตรสาวต้องออกไปรบัจ้างท�างาน 

ได้ค่าแรงพอซื้ออาหารเพยีงหนึ่งมื้อส�าหรบัสองคน แล้วบอกว่าระหว่างทาง

ตนเองกนิอิ่มแล้ว เพื่อให้มารดาและน้องชายกนิอย่างสบายใจ ต่อมาเหน็

บุตรสาวแอบดื่มน�้าจ�านวนมากทั้งคนืเพื่อประทงัความหวิ จงึรู้ว่านางโกหก

“ดะ...เดก็โง่ของแม่...” เสยีงสั่นเครอืของมารดากระซบิข้างหูบุตรสาว

เบาๆ

หลี่เหยยีนซวนรู้ว่าถ้อยค�านั้นมไิด้หมายต�าหนติน

ปัจจบุนั

แสงแดดอ่อนส่องลอดผ่านบานหน้าต่างเข้ามาในห้องหนึ่งของ

กระท่อมไม้ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพงไพรกว้างและรกทึบ เหนือยอดไม้สูงลิ่ว

เสยีดฟ้าปรากฏแสงสขีาวจางๆ บางใสแผ่ปกคลุมเป็นวงกว้าง

วิหคสีเหลืองบินมาเกาะขอบหน้าต่าง ส่งเสียงร้องเรียกผู้มีพระคุณ

ตัว
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ที่นั่งหลบัตาตั้งสมาธอิยูด้่านใน กระทั่งร่างใหญ่ยกมอืขึ้น ชายแขนเสื้อพลิ้ว

ตามแรงโบกเบาๆ ไล่เจ้านกน้อยให้หยุดส่งเสยีง และอดลมืตาขึ้นมองมนั

อย่างคดิถงึไม่ได้

นานแล้วที่ไม่ได้พบเจอ นบัแต่สองร้อยปีก่อนกระมงั ยามนั้นลงจาก

ต�าหนักของมหาเทพตงจวิน มานั่งสูดกลิ่นอายมาตุภูมิ เสริมปราณมังกร

ในร่างกาย บังเอิญพบเจ้านกน้อยบาดเจ็บจึงใช้พลังช่วยเหลือ ตั้งแต่นั้น 

มนักค็อยตามตดิ มาเกาะขอบหน้าต่างร้องเรยีกอยู่ทุกวนั กระทั่งกลบัขึ้น

สวรรค์ไป หาได้คดิไม่ ว่าผ่านมาสองร้อยปีแล้ว ทว่าเจ้านกกย็งัจดจ�าเขาได้

แทนที่จะบนิมาเกาะบนมอืผู้มพีระคุณ มนักลบับนิไปเกาะขอบเตยีง 

จ้องมองร่างหญิงสาวในชุดสีแดง แม้หมดสติแต่ในมือก�าผ้าเช็ดหน้าแน่น 

ดูผวิเผนิคล้ายลวดลายของสตัว์

นกน้อยพจิารณาอกีครู่หนึ่งกก็ระจ่างแจ้ง ดวงตาใสลุกวาวขึ้น...

สตรผีู้นี้คอืเจ้าสาวของมงักร!

มนัผนิมองผู้มพีระคุณที่ยงันั่งหลบัตาอยูบ่นตั่งไม้ ใบหน้าสงบราวกบั

รปูสลกัพระพทุธรปูในวดัหลางซางที่เคยบนิไปเที่ยวเล่นบ่อยๆ เท่าที่รูม้งักร

ในดินแดนไท่หลงแห่งนี้ มักเรียกร้องให้สตรีมนุษย์เป็นเครื่องสังเวยแลก

กบัความสงบบนโลกมนุษย์ยาวนานหนึ่งปี

เช่นนั้นสตรีผู้นี้คงเป็นเครื่องสังเวยของปีนี้ แต่ไฉนมาอยู่กับมังกร

ขาว แทนที่จะเป็นกลุ่มมงักรแดง คดิแล้วเจ้านกน้อยกส็ะบดัปีก แตะมอื

เลก็เบาๆ เรยีกสตหิญงิงามที่หลบัใหลให้ลมืตาตื่น

ภาพนกสะท้อนนยัน์ตาหวานที่ปรอืขึ้นอย่างเนบินาบ

หลี่เหยยีนซวนกะพรบิตาไล่ภาพให้คมชดั รู้สกึปวดไปทั่วร่าง ก่อน

ส�านกึได้ถงึสตสุิดท้ายว่าถูกแรงกระชากจากมงักรตวัใหญ่ ดงึร่างให้ถลาขึ้น

ต้านลมอย่างฉบัพลนั

กระนั้นยามนี้ห้องนี้คงเป็นดนิแดนของมงักรกระมงั...

ความคดิน�าพาให้เลอืดในกายไหลพล่าน ยิ่งมองเหน็ร่างที่นั่งอยูต่รง
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กนัข้ามกบัเตยีงแล้ว ใจดวงน้อยพลนัหล่นวูบ

นางถดร่างไปชดิมุมเตยีงด้านหนึ่ง ขดกายกอดเข่าตวัสั่นเทิ้ม

นกสเีหลอืงเหน็ท่าทหีวั่นกลวัของหญงิสาวพลางถอนหายใจแล้วส่าย

หน้าเบาๆ

นางจะไม่หวาดกลวัได้อย่างไร เมื่อในห้องเดยีวกนันี้ปรากฏบุรุษใน

ชุดขาวปลอด เส้นผมทั้งศีรษะขาวบริสุทธิ์ราวกับก้อนเมฆ สะท้อนแสงสี

เงนิยวง มหิน�าซ�้ากระหม่อมยงัประดบัเขาสเีดยีวกบัเส้นผมโดดเด่นเพยีงนั้น

ต่อให้เป็นเดก็สบิขวบกร็ู้ได้ว่าบุรุษผู้นั้นคอืมงักร

ร่างใหญ่ลืมตาขึ้นอีกครั้ง พิศมองเจ้านกตัวเล็กที่ส่งเสียงรบกวน 

ไม่หยุด ข้างๆ ร่างนก พบว่าสตรมีนุษย์ตื่นขึ้นแล้ว เขามองนางนั่งตวัสั่น

แล้วก้มมองมอืตวัเอง

หรอืยามชงิตวัมาจะกระท�ารุนแรงเกนิไป

มังกรขาวลุกขึ้นก้าวเดินสามครั้งก็ถึงเตียง ใช้สายตาไร้ระลอก

อารมณ์เหลอืบมองร่างบางที่ตวัสั่นเทิ้ม รวบรวมความคดิว่าควรเอ่ยอย่างไร

เพื่อลดทอนอาการหวาดกลัวของนาง ทว่าไม่ทันแนะน�าตัวก็ถูกตวาดเสีย

ก่อน

“จะ...เจ้า...เจ้าคือมังกร!” เสียงเล็กดังขึ้นอย่างครั่นคร้ามขณะริม

ฝีปากสั่นระรกิ กอดร่างตวัเองแน่นขึ้น หากเป็นไปได้ อยากจะหายไปจาก

ตรงนี้

เจ้าของร่างใหญ่ก้มส�ารวจตวัเอง หางไม่ม ีกรงเลบ็ไม่ม ีเกลด็บนตวั

กไ็ม่ม ี เหตุใดนางจงึมองออกว่าเขาคอืมงักร อุตส่าห์สร้างกายมนุษย์ แต่

คล้ายไม่ได้ผล รูส้กึตวัอกีทกีย็ามเจ้านกสเีหลอืงบนิมาเกาะบนเขามงักร จงึ

รู้ว่าลมืเกบ็เขาเสยีสนทิ

“ข้า...” เขาจะเอ่ยแนะน�าตวัอกีครั้ง แต่นางกต็วาดตดัหน้า

“ออกไปนะ! ยะ...อย่า...อย่าเข้ามาใกล้ข้า เจ้าปีศาจมงักร!” สิ้นเสยีง

พรั่นพรงึ หลี่เหยยีนซวนซุกใบหน้าหลบไม่กล้ามองอกีฝ่าย
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มังกรขาวได้ยินเพียงเท่านั้นก็คล้ายสติหลุด นัยน์ตาสีด�าสนิทเรือง

แสงสแีดงวูบ บดกรามอย่างลมืตวั ท�าเอาหลี่เหยยีนซวนตกใจกลวั

เมื่อได้ยนิเสยีงเจ้านกร้องอกีครั้งเขาจงึได้สต ิรบีเกบ็โทสะที่ไม่ตั้งใจ

เปิดเผย ปฏิเสธเสียงหนักราวกับแบกแผ่นดินไว้บนริมฝีปาก “ข้า-ไม่ใช่-

ปีศาจ!”

หลี่เหยียนซวนไม่กล้าสบตา แสงสีแดงจากดวงตามังกรเมื่อครู่

ราวกบัไฟจากขุมนรก

นางได้แต่ก้มหน้าตอบทั้งที่ยงัตวัสั่น

“ดะ...ดูเจ้าส ิทั้งเส้นผม ทะ...ทั้งเขาบนศรีษะ แล้วยงัดวงตาที่เรอืง

แสงสแีดงได้เมื่อครู่ ยงัจะปฏเิสธว่าไม่ใช่ปีศาจอกีหรอื แม้ว่าข้าจะยอมสวม

ชุดเจ้าสาวร่วมพธิ ีทว่าอย่าได้หวงัในเรอืนร่างนี้!”

มังกรขาวหายใจหนักหน่วงจนแผงอกก�าย�ายอบไหวอย่างชัดเจน 

สะบดัชายแขนเสื้อไล่ความหงุดหงดิ ก่อนเบอืนหน้ามองไปนอกหน้าต่าง

บรรยากาศตึงเครียดราวกับมีพลังงานสองสายบดเบียดปะทะกัน 

แม้แต่นกตวัน้อยยงัไม่กล้าส่งเสยีง รบีบนิหนอีอกจากห้องนั้นทนัที

ผ่านไปเนิ่นนาน มงักรขาวค่อยเอ่ยเสยีงเยยีบเยน็ขึ้น

“รูปลักษณ์มิใช่เพียงเปลือกนอกหรอกหรือ ส่วนนัยน์ตาของข้านั้น 

มไิด้ตั้งใจให้เจ้าตื่นกลวั” กล่าวจบเพยีงเท่านั้น เพราะล�าบากใจที่จะเอ่ยถงึ

เหตุผล

เขาสะบัดมือคล้ายให้เลิกรา “ช่างเถิด...เอาไว้เจ้าหายตื่นกลัวแล้ว 

ค่อยมาสนทนากนั!”

คล้อยหลงัร่างใหญ่เดนิลบัหายไปทางประตไูม้บานแคบๆ แล้วประตู

ห้องกป็ิดลง

หลี่เหยยีนซวนผู้ดวงใจบอบช�้าร�าพงึถงึมารดาและน้องชาย หากไม่

ห่วงว่าโทสะของมงักรจะท�าร้ายมารดากบัน้องชายแล้วไซร้ แจกนักระเบื้อง

ที่วางบนโต๊ะกลางห้องคงกลายเป็นอาวุธสงัหารตวัเองแล้ว
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ตลอดวันกระทั่งข้ามคืน หลี่เหยียนซวนกอดเข่าใช้ชายผ้าซึมซับ

ความเศร้าหมอง กระทั่งหลบัไปเมื่อไรไม่รู ้ตื่นมาอกีครั้งกย็ามแสงแดดส่อง

ท�ามุมสูงกบัภูเขา

นางหย่อนปลายเท้าลงเหยยีบพื้น เดนิย่างเท้าเบาๆ มายงัรมิประตู 

ออกแรงแง้มประตูเล็กน้อยแล้วมองลอดช่องว่างเล็กๆ เห็นบรรยากาศ

ภายนอกมีแต่ต้นไม้ล้อมรอบ ลมเย็นชื้นพัดโชยสัมผัสร่างอย่างอ่อนโยน 

เหนอือากาศมแีสงสขีาวคล้ายก�าแพงบางใสครอบอยู่

ระหวา่งตวัเรอืนถงึรมิระเบยีงไม้ที่ยื่นออกไปด้านนอกมตีั่งไม้เก่าตวั

หนึ่ง ข้างกนันั้นปรากฏร่างใหญ่สวมชุดสขีาว เส้นผมสเีดยีวกบัปุยเมฆบน

ท้องฟ้า เขาสเีงนิกลางกระหม่อมโดดเด่น

ต่อให้ไม่ใช้ความทรงจ�าในอดตีกต็ระหนกัได้ว่าผู้นั้นหาใช่มนุษย์ไม่

ท่ามกลางความสงบเงยีบของบรรยากาศเคล้าธรรมชาต ิคลื่นอารมณ์

ที่สงบไปเมื่อครู่พลนัพลุ่งขึ้นอกีครั้ง นยัน์ตากลมใสดุจเคลอืบหยดน�้าของ

หลี่เหยยีนซวนทอดมองบรุษุมงักรชี้ปลายนิ้วส่งแสงสขีาวไปในอากาศ จาก

นั้นก�าแพงโปร่งใสกช็ดัเจนขึ้น

“หากตื่นแล้ว พร้อมจะคุยกนั กอ็อกมา” สุ้มเสยีงทรงอ�านาจอนัสขุมุ

ลุ่มลกึทกัขึ้นทั้งที่ไม่ต้องผนิมอง

ใจหนึ่งของผู้ฟังแสนขลาดเขลา ทว่าอกีใจใคร่สงสยั จ�าได้ว่าเมื่อวาน 

มงักรตนนี้ย�้าหนกัหนาว่าตวัเองไม่ใช่ปีศาจ ทั้งบอกอกีว่ารอให้นางสงบความ

กลัวแล้วค่อยสนทนากับเขา ยามนี้ใคร่รู้นักว่าปีศาจมังกรสามารถสนทนา

ด้วยเหตุผลได้หรอืไม่

อย่างเช่นเมื่อวาน ประโยคหนึ่งที่บ่งนยัว่า ‘รปูลกัษณ์มใิช่เพยีงเปลอืก

นอกหรอกหรอื’ ถ้อยค�านี้กล่าวตามหลกัสจัธรรมชวีติ ราวกบัว่ามงักรตน

นี้มคีุณธรรมปานนั้น

ขบคดิหลายตลบด้วยสมองน้อยนดิกค็ดิไม่ตก นางจงึข่มความกลวั 

พยุงร่างที่สั่นสู้ให้เดินตรงไปหยุดยืนด้านข้าง ยิ่งเห็นจากมุมใกล้เพียงนี้ 

ตัว
อย
่าง



19
ปีกหงส์

แม้นเอื้อมแขนกถ็งึตวั ยิ่งรูส้กึคล้ายตวัเองเป็นเพยีงมดตวัเลก็เมื่อเทยีบกบั

บุรุษมงักร

ในห้วงความตระหนก หลี่เหยียนซวนยื่นผ้าเช็ดหน้าปักลายมังกร

ค�ารามลอยล่องเหนอืเมฆาให้เขา

“หะ...หากข้าไม่ยอมร่วมหอกบัเจ้า เจ้าจะฆ่าข้าใช่หรอืไม่” ถามเช่นนั้น

เพราะมงักรล้วนโหดเหี้ยม

นางสูดลมหายใจเรยีกความกล้าอกีหนึ่งส่วนได้แล้วเอ่ยอกีประโยค 

“ละ...แล้ว...ถ้าข้าไม่ยอมร่วมหอกบัเจ้า เจ้าจะท�าร้ายมนุษย์ด้วยใช่หรอืไม่”

หญงิสาวนกึถงึอดตี เคยประสบกบัเหตกุารณ์มงักรพโิรธมาก่อน พชื

ไร่ล้วนถูกเผาท�าลาย ปีนั้นจึงยากจนข้นแค้นยิ่ง ดังนั้นหากนางท�าให้เขา 

ไม่พอใจ เขาอาจลงไปท�าร้ายมนษุย์จนแผ่นดนิลกุเป็นไฟ แล้วความสงบสุข

ของมารดากบัน้องชายคงสลายเป็นม่านหมอก

ร่างใหญ่ลดสายตาลงมองผ้าเช็ดหน้าที่ไหวสั่นบนมือของร่างเล็ก 

ใบหน้าเรียบสนิทกับแววตาเฉยชาคล้ายไม่แยแสต่อความกลัวของอีกฝ่าย

นกั หากมใิช่นางขวางทางท�าภารกจิคงไม่เกบ็มาด้วย

“ข้าไม่ใช่เจ้าบ่าวมงักรของเจ้า” ตอบสั้นๆ เพยีงได้ใจความส�าคญั

หลี่เหยียนซวนได้ยินเพียงเท่านั้น ผ้าเช็ดหน้าในมือที่ขยับเล็กน้อย 

กไ็หวรุนแรงขึ้น

เหน็กบัตา ประสบกบัตวั ว่าเขาคอืมงักรที่มารบัตวันาง แล้วไฉนจงึ

เอ่ยอย่างไร้ความรบัผดิชอบว่าไม่ใช่เจ้าบ่าว หรอืการที่นางว่าเขาเป็นปีศาจ 

จะท�าให้เขาโกรธจดัจนคดิจะส่งนางไปบ�าเรอมงักรตนอื่นหรอื

คดิแล้วกลั้นโทสะไม่ได้

“ปีศาจอย่างพวกเจ้าไม่มีหัวใจ เห็นมนุษย์อย่างพวกข้าเป็นเพียง 

ของเล่นเช่นนั้นหรอื ถงึคอยแต่จะรงัแก รู้หรอืไม่ ว่าการถกูน�ามาสงัเวยเป็น

เจ้าสาวมงักร ทั้งที่รูว่้าจะไม่มวีนัได้กลบัไปพบครอบครวั ไม่รูว่้าจะตายวนันี้

หรอืพรุ่งนี้ด้วยซ�้า ความรู้สกึเหล่านี้มนัทรมานจนอดัแน่นในใจ ราวกบัว่า
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หากตายไปคงสบายกว่า ใช่สิ...เจ้าจะรู้ได้อย่างไร เมื่อปีศาจมังกรอย่าง 

พวกเจ้าหามหีวัใจไม่!”

หนึ่งค�ากป็ีศาจ สองค�ากป็ีศาจ กร็ู้ว่านางหวาดกลวั ทว่าถ้อยค�าว่า

ปีศาจคือสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะได้ยิน ครั้นฟังซ�้าบ่อยๆ มีหรือจะไม่มีโทสะ 

เช่นนั้นแล้วดวงตาจงึวาบแดงขึ้นมาอย่างน่ากลวั

หลี่เหยยีนซวนตวัสั่นขณะก้าวถอยหลงั

ผ่านไปครู่หนึ่ง มังกรผู้แสดงโทสะสงบสติอารมณ์ลงคล้ายว่าเขา 

กไ็ม่ตั้งใจ

นางเหน็เจ้าของร่างใหญ่แหงนหน้ามองไกลเกนิกว่าท้องฟ้า แล้วเอ่ย

เสยีงเอื่อยดั่งสายน�้า ทว่าหนกัแน่นดุจขุนเขา ปะปนกระแสเสยีงวงัเวงเวิ้งว้าง 

อกีทั้งราวกบัเสยีงน�้าซดัฝั่ง

“ใช่ว่ามงักรไร้หวัใจ กลบักนั...มงักรไม่อาจเปิดหวัใจต่างหาก!”

ขณะที่หญิงสาวสงสัย ว่าเหตุใดมังกรจึงไม่อาจเปิดหัวใจ เขาก็หัน

มากล่าวต่อ

“ข้าไม่ใช่เจ้าบ่าวมงักรของเจ้าจรงิๆ ดงันั้นจงึไม่อาจตอบค�าถามของ

เจ้าได้”

หลี่เหยียนซวนส่ายหน้าไม่เข้าใจ “หากเจ้าไม่ใช่เจ้าบ่าวมังกร แล้ว

เหตุใดถงึรบัตวัข้ามา!”

เขาผนิหน้ามาตอบ น�้าเสยีงเยอืกเยน็ “ข้ามนีามว่ากวางหลง รบัหน้าที่

ปราบพี่น้องมังกรที่เหิมเกริมท�าร้ายมนุษย์ บังเอิญพบว่าเจ้าก�าลังตกเป็น

เหยื่อ ไร้ทางเลอืกจนต้องชงิตวัมา ดงันั้นจงึไม่อาจรบัผ้าเชด็หน้าคนืจากเจ้า”

ยิ่งฟังยิ่งสบัสน มงักรที่ไม่ชั่วร้ายมด้ีวยหรอื กระนั้นกอ็ดมคีวามหวงั

ในใจไม่ได้ หากเขาไม่ใช่มงักรในกลุ่มเดยีวกบัที่ต้องสงัเวยร่างกายให้ เช่น

นั้นนางกส็ามารถกลบัไปหาครอบครวัได้สนิะ

“ถ้าเช่นนั้นข้ากก็ลบั...”

“กลบัไม่ได้!”
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น�้าเสียงเข้มหยุดค�าของหญิงสาวไม่ให้เอ่ยต่อ จากนั้นทอดสายตา

มองกลางอากาศ

หลี่เหยียนซวนมองใบหน้าคมทอดสายตามองไปเบื้องหน้า ใจนาง

สงสยัไม่น้อยว่าก�าแพงโปร่งใสเบื้องบนนั้นมไีว้เพื่อสิ่งใด

“หากออกจากอาณาเขตที่ข้ากางกั้นไว้ มังกรแดงจะพบตัวเจ้าทันท ี

ปกตแิล้ว...มนุษย์ย่อมไม่อาจเข้าใจภาษามงักร เว้นแต่มงักรอยากให้เข้าใจ 

ส่วนเจ้าคือเจ้าสาวมังกร พิธีวันนั้นท�าให้เจ้าย่างกรายเข้ามาในโลกของเผ่า

มงักร แม้มงักรจะพดูด้วยภาษามงักร เจ้ากส็ามารถเข้าใจได้ ยามนี้เจ้ามจีติ

เชื่อมโยงกบัมงักรแล้ว ต่อให้เจ้าหลบซ่อนไกลสุดหล้า ฝูงมงักรกส็ามารถ

หาตวัเจ้าพบ”

ความหวงัหายวบัประหนึ่งฟองอากาศแตกดงัโพละ!

หลี่เหยียนซวนขบริมฝีปาก ไม่อยากแสดงความอ่อนแอ ทว่าห้าม

น�้าตาไม่ได้ ราวกบัจติใจทรยศไม่เชื่อฟังค�าสั่ง

ต่อให้ไม่ต้องสังเวยร่างกายให้มังกรแล้ว แต่ยังไม่อาจกลับไปหา

ครอบครวัได้ ถ้าเช่นนั้นต้องอยูอ่ย่างหลบซ่อนไปชั่วชวีติหรอื แล้วกลุม่มงักร

ว่าที่เจ้าบ่าวจะระบายโทสะใส่ครอบครวันางหรอืไม่

หญงิสาวคดิอย่างทุกข์ใจได้ไม่นาน กไ็ด้ยนิเสยีงมงักรค�ารามกกึก้อง

กัมปนาทราวกับจะเกิดอาเพศอยู่เหนือศีรษะ ใบหน้าเล็กเท่าฝ่ามือแหงน

มองฟ้า ดวงตาเบกิโพลงสะท้อนเงาฝูงมงักรเลื้อยตวักลางอากาศ!ตัว
อย
่าง
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สอง
มนุษย์กับมังกร

เสยีงคำารามด้วยโทสะของฝงูมงักรดงัอย่างต่อเนื่อง

หลี่เหยยีนซวนตกใจผวา นางถลาไปซ่อนตวัหลงัร่างใหญ่ของกวาง-

หลง ต่อให้เขาเป็นมงักร แต่คล้ายเป็นที่พึ่งเดยีวของนาง

ฝ่ามือเล็กที่ก�าอาภรณ์ของมังกรขาวสั่นเทิ้มจนเขาเองรับรู้ได้ ทอด

สายตามองไปทางก�าแพงโปร่งใสในอากาศ ก่อนตอบเสยีงเรยีบไร้อารมณ์

“จงอย่ากลวั ในเขตรุกษะมงักร ข้าลงอาคมร้อยรกัษาเอาไว้ ผู้อยู่

ด้านนอกไม่สามารถท�าลายอาคมนี้ และไม่อาจมองเหน็สิ่งที่อยู่ภายใน ผูอ้ยู่

นอกเขตจะมองเหน็เพยีงผนืป่าเท่านั้น”

หญงิสาวฟังแล้วใจชื้นขึ้นไม่น้อย ทว่ายงัไม่กล้าออกห่างจากเขาอยูด่ี

มงักรผูบ้�าเพญ็ตนไม่รูว่้าควรท�าอย่างไร จงึได้แต่ยนืนิ่ง กระทั่งแผ่น

หลงัเปียกชื้น ได้ยนิเสยีงสะอื้นอู้อี้ขึ้นจมูก

“ปะ...ไปหรอืยงั”

ใบหน้าที่ไม่รูจ้ะแสดงอารมณ์อย่างไรแหงนมองกลุ่มมงักรบนท้องฟ้า 

เหน็พวกมนัลอยวนเวยีนไม่ล่าถอย พลางเสกภาพลวงตาคลมุผนืฟ้า บดบงั

ตัว
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ร่างมงักรทั้งหมดให้คล้ายไม่มพีวกมนั

“ไปหมดแล้ว...” เจ้าของเสยีงใหญ่เอ่ยเรยีบๆ

หลี่เหยยีนซวนลอบมองผ่านบ่ากว้าง เหน็กลางท้องฟ้าไร้ร่างฝงูมงักร

แล้วค่อยทุเลาความหวาดกลวั ฝ่ามอืเลก็ที่ก�าเอวหนาจงึผ่อนคลายลามไป

กอดเอวนั้นแทน แล้วหลบัตาสูดลมหายใจอย่างโล่งอก

สัมผัสแผ่วเบาอันนุ่มนวลจากอีกร่าง ท�าเอากวางหลงขนลุกมาถึง

ยอดเขากลางกระหม่อม

มงักรผู้บ�าเพญ็ตนหาได้เคยใกล้ชดิสตรมีนุษย์สกัครั้งไม่ จงึไม่รู้ว่า

ควรถอยหน ีหรอืควรผลกันางออกไปดี

เขาตระหนักได้ว่าก่อนหน้านี้ ตอนชิงตัวนางมาใช้แรงมากเกินไป 

เพราะไม่อาจกะเกณฑ์เรี่ยวแรงที่ต่างกันระหว่างมังกรกับมนุษย์ได้ ครานี้

อาจผดิพลาดท�านางตกใจอกีครั้ง จงึตดัสนิใจยนืนิ่งๆ

หลี่เหยยีนซวนยนืซ่อนอยู่หลงักายใหญ่เนิ่นนาน ได้สตอิกีครั้งกร็บี

ชกัมอืกลบั นยัน์ตาหวานปรอืมองอาภรณ์สขีาวที่คลุมแผ่นหลงักว้าง เหน็

ร่องรอยเปียกชื้นเป็นวง

นางทั้งถูทั้งขยี้แต่มนักไ็ม่จางลง

“ขออภยั ข้าท�าอาภรณ์มคี่าเปื้อนเสยีแล้ว” นางกล่าวอย่างส�านกึผดิ 

สายตายังจับจ้องส่วนหนึ่งของอาภรณ์มังกร เนื้อผ้าไหมเนียนนุ่มเสียจน 

อดคดิไม่ได้ ว่าหากต้องชดใช้ คงต้องท�านาเกบ็เงนิสกัสบิปีกระมงั

“ช่างเถดิ” ผู้มเีสยีงใหญ่บอกปัดอย่างกระอกักระอ่วน เสกวบัเดยีว 

อาภรณ์ที่เปียกรอยน�้าตากแ็ห้งสนทิ

หลี่เหยียนซวนตะลึง ขยับตัวมายืนตรงหน้าเขา ยอบกายอย่าง

อ่อนน้อม

“ข้ามนีามว่าหลี่เหยยีนซวน ขอขอบคุณผู้มพีระคุณที่ช่วยชวีติ และ

ขออภัยที่ว่าท่านเป็น...” จะเอ่ยว่าปีศาจมังกรอีกรอบคงไม่ดี จึงเปลี่ยน

ประเดน็

ตัว
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“ต่อไปข้าควรท�าเช่นไร ขอท่านมงักรผู้มพีระคุณโปรดชี้แนะ”

กวางหลงพินิจหญิงสาวอย่างถี่ถ้วน ไม่เห็นความชั่วร้ายหรือจริต

ต�่าช้าอนัใด เพยีงก่อนหน้านี้มวีาจาร้ายกาจเพราะความกลวั

“รอข้าปราบมังกรเหล่านั้นให้ได้เสียก่อน เมื่อนั้น...เจ้าค่อยกลับไป

หาครอบครวั”

หลี่เหยยีนซวนพยกัหน้า กะพรบินยัน์ตาหวานอย่างซาบซึ้ง มคีวาม

หวงัว่าจะได้กลบับ้าน

ดินแดนไท่หลงอุดมด้วยพฤกษานานาพันธุ์ รอบทุ่งหญ้าเขียวขจ ี

มมีหาสมทุรรายล้อม ตั้งห่างไกลจากแดนมนษุย์ไม่น้อย หากไม่มปีราณจติ

ของมงักร มนุษย์ย่อมไม่อาจมาถงึอาณาจกัรมงักรนี้

ยามราตรีจันทร์กระจ่าง น�้าค้างพร่างพรม ลมพัดเฉื่อยฉิว แสง

จนัทราดุจอญัมณเีจดิจรสั ส่องสว่างเหนอืพงไพร บนกิ่งก้านของต้นรุกษะ

มงักรมกีลุ่มวหิคองิแอบอุ่นใจในรงั

เสยีงเคาะประตูเบาๆ ดงัอยู่นอกห้องของกวางหลง

สิ้นเสียงอนุญาตคือเงาร่างของหลี่เหยียนซวนประคองถาดไม้ เดิน

เยื้องปลายเท้าด้วยจรติงดงามอ่อนช้อย

หากจะตอบแทนผู้มพีระคุณ กริยิาต้องนอบน้อมเหมาะสม มารดา

สั่งสอนไว้เช่นนั้น

ร่างบางยกถ้วยชาออกจากถาดไม้ วางลงมุมหนึ่งของโต๊ะ พลางเชื้อ

เชญิเขา

“ข้าถอืวสิาสะเกบ็ผลไม้ข้างเรอืนมาต้มชาผลไม้ให้ท่านมงักร ดื่มก่อน

จะเยน็เถดินะเจ้าคะ”

ราวกับได้ยินเสียงพิณบรรเลงไพเราะ ไม่คาดคิดว่าสตรีที่ด่าว่าเขา

เป็นปีศาจมังกรจะสามารถจีบปากจีบคอเอ่ยค�าหวานล�้าเช่นนี้ได้ ฟังแล้ว 

หรี่ตามองถ้วยชา ยอมรบัว่ากลิ่นชาหอมกรุ่นยิ่ง

ตัว
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“ดื่มสเิจ้าคะ”

หลี่เหยยีนซวนคะยั้นคะยออกีครั้ง กวางหลงจงึรบัน�้าใจ

ฟังนางฉอเลาะอกีหลายประโยค ล้วนเอาอกเอาใจ ไม่รู้นกึครึ้มอนั

ใดถึงท�าดีต่อเขาเพียงนี้ คิดอีกที...หรือนางคงอยากให้รีบไปจัดการมังกร

ฝูงนั้นกระมงั

“เจ้าไม่จ�าเป็นต้องล�าบาก” เขาเอ่ยเสยีงเข้มคล้ายรู้ใจอกีฝ่าย

หลี่เหยยีนซวนมสีหีน้ากระอกักระอ่วน กระดากอายที่แสดงออกมาก

ไป

“ไม่เลยเจ้าค่ะ หากช่วยแบ่งเบาภาระของท่านมงักรได้ ข้ากย็นิด ีเรื่อง

เพยีงเท่านี้ ไม่อาจเทยีบที่ท่านมงักรช่วยชวีติข้าด้วยซ�้า”

กวางหลงนิ่งเงยีบ รู้ดวี่าหากเอ่ยต่อไปอกีฝ่ายคงปฏเิสธกลบัทุกค�า

เขาคืนถ้วยชาเปล่าให้นาง แล้วก้มลงเขียนสัญลักษณ์ที่นางไม่อาจ

เข้าใจบนกระดาษต่อ ดเูพลดิเพลนิ ไม่มทีท่ีาว่าจะวางแผนการใดเพื่อปราบ

มงักร

หลี่เหยยีนซวนคนัปากอยากถามแต่ไม่กล้า อดทนอกีชั่วอดึใจกห็ลุด

ถามออกมา

“ข้าขอละลาบละล้วงถามสกันดิเถดิ ไม่ทราบว่าท่านมงักรมแีผนจะ

จดัการกบัมงักรเหล่านั้นอย่างไรเจ้าคะ”

ร่างใหญ่วางพู่กนั พบัเกบ็กระดาษ คดิว่าไม่จ�าเป็นต้องตอบหญงิสาว

ชาวมนุษย์ที่ไร้ความสามารถด้านการศึก ต่อให้อธิบายยืดยาวไปสามวัน 

นางกค็งไม่อาจเข้าใจ

แต่ไหนแต่ไรหลี่เหยียนซวนเติบโตมาในกรอบประเพณี ประพฤติ

ตวัเรยีบร้อยอ่อนหวาน กตญัญูต่อมารดาเสมอ ทว่านสิยัลกึๆ แล้ว ยอม

หกัไม่ยอมงอ ทว่าเหตุผลที่ต้องขายตวัคอือกีเรื่องหนึ่ง นั่นเป็นการตดัสนิ

ใจครั้งเดยีวที่สร้างบาดแผลในใจยิ่ง

การเตบิโตมาพร้อมภาระหน้าที่ประหนึ่งเสาหลกัของครอบครวั ท�าให้

ตัว
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นางมคีวามอดทนสูง กระนั้นนสิยัลกึๆ ยงัคงเถรตรง แสดงออกชดัเจน

ครั้งหนึ่งเมื่อยังเยาว์ น้องชายถูกรังแก ถูกล้อเลียนว่าไม่มีบิดาสั่ง

สอน นางในฐานะพี่สาวจงึลงมอืต่อยตกีบัเดก็กลุ่มนั้น หลงัจากนั้นยงัตาม

ราวเีอาเรื่องอกีหลายครา กระทั่งครอบครวัของเดก็กลุ่มนั้นต้องมาขอขมา

ครอบครวันางถงึบ้านจงึเลกิราต่อกนั

ขณะที่ครอบครัวนางยากจน มีป้าจั่วที่อยู่บ้านใกล้เคียงแบ่งปัน

สิ่งของมาให้บ้านนางเสมอ อีกทั้งคอยดูแลเอาใจใส่ ไปมาหาสู่ประหนึ่ง

ญาตมิติร นางจงึเคารพป้าจั่วดุจป้าแท้ๆ เกบ็พชืผลจากสวนแบ่งหนึ่งส่วน

ให้ป้าจั่วเสมอ เคยชนิกบัความเถรตรงเช่นนี้มาตลอด

ส�าหรบันาง กวางหลงคอืผู้มพีระคุณช่วยชวีติ นางจงึท�าดตีอบแทน

ด้วยความเคยชนิ ขณะที่จติใจยงักงัวลเรื่องการก�าจดัฝงูมงักร ถ้อยค�าชวน

สนทนาด้วยไมตรจีงึพลั้งเผลอหลุดถามอย่างใจพะวง

นางตั้งใจรอฟังค�าตอบทว่ากวางหลงกลับปั้นหน้านิ่ง เงียบเชียบ

ราวกับถูกเย็บปาก รอยยิ้มละไมของหญิงสาวจึงหุบสนิท เผลอจ้องด้วย

ตาลุกวาวอย่างเค้นค�าตอบ

ตั้งแต่กวางหลงฝากตวัเป็นศษิย์มหาเทพตงจวนิ กไ็ด้รบัฟังค�าสอน

สั่งและถอืปฏบิตัเิคร่งครดั นานวนัเข้าสมาธจิงึแน่วแน่ ตระหนกัรู้หลายสิ่ง

ได้ชัดเจน ทว่าจิตมังกรอ่อนไหวต่อสิ่งเร้า เขาจึงห่างไกลจากการบรรลุ

ต�าแหน่งเทพ มหาเทพตงจวินรู้ดีถึงข้อบกพร่องจึงให้เขานั่งกรรมฐานใน

ต�าหนกัส่วนตวัเป็นกรณพีเิศษ พร้อมทั้งอนุญาตให้ลงมายงัมาตภุมู ิซมึซบั

ปราณธรรมชาตขิองดนิแดนมงักรเป็นครั้งคราว

ผ่านมาหนึ่งหมื่นปี กวางหลงเลื่อนอนัดบัเป็นศษิย์เอก อกีทั้งได้รบั

ความไว้วางใจ รับมอบภารกิจส�าคัญลงมาปราบมังกร ทว่าในบรรดาวิชา 

ที่ร�่าเรยีนกบัมหาเทพตงจวนิ หามเีรื่องใดที่สั่งสอนเกี่ยวกบัการรบัมอืสตรี

ชาวมนุษย์ไม่

ในห้องเงยีบเชยีบ ลมพดัเอื่อยเข้ามาทางบานหน้าต่างต้องแสงเทยีน

ตัว
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วูบไหว ท�าเงาในห้องสั่นไหวไปวูบหนึ่ง จู่ๆ บรรยากาศเยน็สบายกค็ล้ายมี

ไอร้อนแผ่ซ่านอย่างแปลกประหลาดระลอกหนึ่ง

พลงังานเช่นนี้กวางหลงไม่เคยประสบมาก่อน เขาแหงนมองรอบห้อง

อย่างเคลอืบแคลง กระทั่งสบนยัน์ตาของหญงิสาวที่จ้องมองมาตาโตไม่ไหว

ตงิ จากนั้นคล้ายถูกพลงังานจากดวงตาคู่นั้นโจมตจีนเผลอสะดุ้ง

“จะไม่ตอบข้าสกันดิหรอืเจ้าคะ”

มอืใหญ่ที่พบักระดาษชะงกัค้าง ตกตะลงึพรงึเพรดิไปชั่วขณะ

สตรชีาวมนุษย์มพีลงังานประหลาดเช่นนี้ด้วยหรอื แค่สบตากท็�าให้

สะท้านไปทั้งร่าง ไหนจะยามฟังเสยีงนางร้องไห้ ราวกบัว่าเสยีงนั้นบบีหวัใจ

ผูฟั้งหนกัหนา ภายใต้ใบหน้าเรยีบเฉยของมงักรจงึซกุซ่อนความสบัสน ตอบ

กลบันางด้วยความคดิที่ว่า...

หากไม่ตอบ นางคงจ้องจนตาทะลุออกมาจากเบ้า

“พี่น้องมงักรของข้ามมีากเกนิไป ข้าผู้เดยีวรบัมอืทั้งหมดนบัว่าตงึมอื 

แต่ถ้าใช้ค่ายกลก�าราบมงักร ที่มหาเทพตงจวนิเคยสั่งสอนอาจได้ผล ข้าจงึ

ร่างแบบค่ายกลขึ้น”

จากที่ไม่ตั้งใจตอบ กลบัอธบิายจนหมดเปลอืก

หลี่เหยยีนซวนพยกัหน้าเข้าใจ กะพรบิตาเพยีงหนึ่งครั้ง ดวงตาลุก

วาวกใ็สละมุน จากนั้นจงึฉกียิ้มกว้าง

มงักรขาวเหน็แล้วพรั่นพรงึ รบีหลุบตาลง กังวลไม่น้อยว่ารอยยิ้ม

ของนางจะส่งพลงังานบางอย่างมาอกี

ยามนั้นหญงิสาวชวนคุยอกีครั้ง “ท่านมหาเทพมหีน้าตาอย่างไรเจ้าคะ” 

หลุดปากถามแล้วตระหนกัได้ว่าไม่ควรล่วงเกนิ พลนัยกมอืขึ้นปิดปาก

ใบหน้าคมของมังกรขาวให้ความสนใจกระดาษบนโต๊ะอีกครั้ง คลี่

ออกก่อนจับพู่กันวาดสัญลักษณ์เพิ่ม ริมฝีปากหยักบางงดงามราวกลีบ

บุปผาขยบัเลก็น้อย ตอบเอื่อยเฉื่อย “งามสง่า...สุขุม และชาญฉลาด”

งามสง่า สุขุม และชาญฉลาด!

ตัว
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หลี่เหยียนซวนนึกทวนถ้อยค�าของมังกรแล้วจ้องมองร่างผู้พูดอยู่

นาน

เส้นผมสเีงนิยวงยาวพาดบ่าลงมาถงึแผงอก สะท้อนแสงตะเกยีงเกดิ

ประกายแวววาว เส้นคิ้วเรยีวยาวรบักบัดวงตาสนีลิด�าขลบัดุจห้วงรตัตกิาล

ยามไร้แสง จมูกโด่งล�้าที่ดูน่ากัด กับริมฝีปากสีชมพูเข้มนั้นเข้ากับกรอบ

หน้าที่ขึ้นริ้วกระดูกจางๆ

นับว่ามังกรขาวผู้นี้งดงามกว่าบุรุษใดที่เคยพบ ยังมีท่วงท่าสงบนิ่ง 

กบัใบหน้าเรยีบสนทิยามจดพู่กนัวางแผนค่ายกล

หญงิสาวพยกัหน้า พอจะนกึออกแล้ว ว่ามหาเทพคงงดงาม สุขุม 

และฉลาดล�้าประมาณนี้...

คดิเสรจ็สรรพกก็ลนืน�้าลายเลยีรมิฝีปาก

เงาไม้นอกหน้าต่างเอนไหวรางๆ หลี่เหยยีนซวนเกดิความคดิชั่ววูบ 

ขยบัมาด้านข้างกวางหลง สะบดัมอืสองสามครั้ง จากนั้นวางมอืบนบ่าแขง็

ราวแผ่นหนิของเขาแล้วคลงึเคล้นเบาๆ

เพยีงสมัผสั กวางหลงกส็ะดุ้งเฮอืก

“เจ้าจะท�าอนัใด!” เขาถามเสยีงดงั พลนันยัน์ตาเบกิกว้าง

“ข้าเคยนวดให้ท่านแม่บ่อยๆ เมื่อนวดเสร็จก็จะหลับสบายเจ้าค่ะ 

เห็นท่านมังกรเหนื่อยล้าเช่นนี้ ข้าจึงอยากแบ่งเบา...ลองนวดสักครั้งนะ 

เจ้าคะ ข้ารบัรองว่าพรุง่นี้ยามท่านมงักรตื่นนอน ร่างกายจะเบาสบาย ความ

คดิกโ็ลดแล่นปลอดโปร่งเจ้าค่ะ”

ตอบพร้อมยืดอกภาคภูมิใจในฝีไม้ลายมือ แต่ก่อนเคยนวดให้ 

มารดาบ่อยๆ กระทั่งได้ทกัษะอนัล�้าเลศิมา หากผู้มคีุณได้ลองถูกนวดสกั

ครั้ง เขาต้องคลายความเหนื่อยล้า วางค่ายกลเสรจ็โดยเรว็แน่

แค่คดิหญงิสาวกไ็ม่อาจเกบ็รอยยิ้มได้

กวางหลงลุกพรวด พู่กนักระทบโต๊ะ เขาหลบมาสามก้าว นยัน์ตา

ส่อแววประหม่า

ตัว
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“ข้าว่าเจ้าเก็บทักษะการนวด...ไว้รอนวดให้มารดาของเจ้าจะดีกว่า” 

เขาตอบกลบัแล้วเปิดประตูเดนิหน ีหลี่เหยยีนซวนรบีลุกเดนิตามหลงั

“จะไปที่ใดเจ้าคะ ให้ข้าไป...”

...เป็นเพื่อน

จะบอกอย่างนั้น แต่อกีฝ่ายกลบัยกมอืห้ามก่อนนางจะกล่าวจบ

“ข้าจะไปนอนนอกเรือน เจ้าก็พักผ่อนเถิด!” ปากพูดกับนางแต่

ดวงตามองไปทางอื่น

หลี่เหยยีนซวนตะโกนตามหลงั “แล้วเหตุใดไม่นอนในเรอืนเจ้าคะ”

ไร้ค�าตอบจากกวางหลง นางเหน็เขากระโดดหนขีึ้นไปบนต้นไม้ หาย

วบัไปกบัความมดื ชวนให้สงสยัว่ามงักรชอบนอนบนต้นไม้หรอื

กวางหลงเอนหลงักลางล�าต้นไม้ใหญ่ นยัน์ตาสนีลิเรอืงแสงแดงวาบ

ในความมดื รู้แจ้งแล้วว่าการอยู่ใกล้สตรมีนุษย์อนัตรายเกนิไป

แสงตะวันทะลุผ่านม่านเมฆขาว ริ้วแสงแยงลอดช่องว่างระหว่าง 

ใบรุกษะมงักร กระทบข้างแก้มขาวราวหยกของกวางหลงที่หลบัใหล ปลุก

ให้เขาตื่นขึ้น เรยีวขายาวเกอืบเท่ากิ่งไม้ขยบัเลก็น้อยบดิไล่ความเมื่อย หรอื

บ�าเพญ็ยงัไม่พอ ใจจงึไม่สงบนิ่ง เพยีงนอนบนต้นไม้กถ็งึกบัเมื่อยล้า

ท่ามกลางภวงัค์งวัเงยี เสยีงสดใสของหญงิสาวดงัแว่วมา เสยีงนั้น

อยู่ไม่ไกล ด้วยนางตะโกนเรยีก ‘ท่านมงักร’ สามสี่หนจนขาดสมาธิ

เขาเอี้ยวศรีษะกดใบหน้ามองไปยงัต้นเสยีง “มเีหตุอนัใดถงึรบกวน

ข้าแต่เช้า”

หลี่เหยียนซวนท�าหน้างอ “ข้ารบกวนหรือเจ้าคะ” โต้ตอบราวสัตว์

เลี้ยงถูกต�าหน ิก้มมองอ่างไม้ในมอื

“คะ...แค่...จะน�าน�้ามาให้ท่านมงักรล้างหน้าเท่านั้นเจ้าค่ะ”

ร่างใหญ่กระโดดลงพื้น ยนือย่างสง่า “เจ้าไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนี้ ข้า

ไปล้างหน้าเองได้”

ตัว
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นางมองแผ่นหลังกว้างของผู้ที่เดินหนีไปสองก้าวแล้วเปล่งเสียงดัง 

“แต่ข้าเตรยีมมาแล้ว”

กวางหลงหมุนตัวกลับไปมอง อากาศในแดนมังกรเย็นชื้นกว่าโลก

มนุษย์ นางตื่นมาตกัน�้าเตรยีมให้แต่เช้าเช่นนี้ คงหนาวไม่น้อย แต่เหตุใด

ใบหน้ายงัยิ้มแย้มเบกิบาน

สตรมีนุษย์ช่างแปลกพกิล

เขาสะบัดชายแขนเสื้อเบาๆ จากนั้นถังไม้ในมือของหลี่เหยียนซวน 

กห็ายวบั

“ข้ารบัน�้าใจเจ้า แต่ต่อไปไม่ต้องแล้ว”

เค่อสดุท้ายของยามอู่2

หลี่เหยยีนซวนหอบผลไม้มาเตม็ตะกร้า นั่งรอกวางหลงอยูห่น้าเรอืน 

ทอดสายตามองท้องฟ้ามดืครึ้ม สายฝนจวนเจยีนโปรยปราย

ภายนอกครอบแสงโปร่งใส ปรากฏร่างมงักรสขีาวลอยกระหวดัดั่ง

เกลยีวคลื่น พุง่ศรีษะลงมากลางเรอืนไม้ ก่อนจะถงึพื้น ร่างงดงามของสตัว์

ตวัใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์

อาภรณ์ขาวพดัพลิ้วนิ่งสงบลู่ลงพื้น

“ค่ายกลเสรจ็แล้วหรอืเจ้าคะ” หลี่เหยยีนซวนถามอย่างมคีวามหวงั

ร่างสูงสง่าเอี้ยวมาเลก็น้อย “เจ้าเหน็ค่ายกลเป็นของเล่นหรอื ถงึจะ

ให้ข้าท�าเสรจ็ในวนัเดยีว”

เขามองหญงิสาวนิ่งชั่วครูแ่ล้วค่อยเอื้อนเอ่ยค�าต่อ “ในเมื่อมเีพยีงข้า 

คงต้องใช้ถงึเจด็วนั”

หญงิสาวยิ้มกว้าง แค่เจด็วนั รออกีแค่เจด็วนั กจ็ะได้เหน็มงักรที่

ก�าเรบิเสิบสานเหล่านั้นสิ้นฤทธิ์ นางปลดเปลื้องความกงัวล หนัมากดร่าง

2 เวลา 11.45 น.
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ใหญ่ให้นั่งบนตั่งไม้

“กลับมาเหนื่อยๆ ท่านมังกรคงหิวแล้ว ข้าเก็บผลไม้มาให้ตั้งมาก 

กนิก่อนเถดิเจ้าค่ะ”

กวางหลงพศิมองผลไม้เตม็ตะกร้าแล้วเอ่ยปฏเิสธ

“ปกตไิม่ต้องกนิถงึสามวนัยงัไม่หวิ เพยีงออกแรงเลก็น้อยกท็�าให้ข้า

กระปรี้กระเปร่า ดงันั้นไม่จ�าเป็น”

ฟังน�้าเสียงภูมิใจของมังกรขาวแล้ว หลี่เหยียนซวนก็ได้ยินเสียง

คล้ายฟ้าร้องดังขึ้น ดึงความสนใจให้แหงนหน้ามองอากาศ นึกแปลกใจ

พกิลว่าเหตุใดเสยีงนั้นดงัอยู่ข้างหู แต่พอมนัดงัอกีครั้งจงึกระจ่างแจ้ง นาง

พยายามกลั้นเสยีงหวัเราะ

“มงักรกห็วิสนิะเจ้าคะ”

กวางหลงคว้าผลไม้ลูกใหญ่เข้าปากกดักร้วมปิดบงัความอาย

ร่างบางยิ้มร่า “เป็นอย่างไรเจ้าคะ ผลไม้นี้รสชาตเิหมอืนผลท้อหรอื

ไม่ ข้ากไ็ม่เคยกนิ เคยเหน็ภาพวาดขายในตลาด แต่เจ้าผลไม้นี้ น่าสงสยั

ว่าเหตุใดลวดลายแปลกประหลาดนกั”

กวางหลงกลนืเรยีบร้อยค่อยหนัมาตอบ “ผลไม้นี้คอืผลรุกษะมงักร 

ดูผวิเผนิคล้ายผลท้อ ทว่าบนผวิมลีายเกลด็มงักร จะเตบิโตเพยีงดนิแดน

ไท่หลงนี้เท่านั้น จงึไม่แปลกที่เจ้าจะไม่รู้จกั”

กนิหมดไปหนึ่งลูกแล้วคว้าอกีลูกขึ้นมากนิต่อ

“ท้อสวรรค์ดีต่อเซียนบนสวรรค์เช่นไร ผลรุกษะมังกรก็ดีต่อมังกร

อย่างพวกข้าเช่นนั้น มปีีศาจจ�านวนไม่น้อยที่ลอบเข้ามา หวงัเกบ็เกี่ยวผล

รุกษะมงักร แต่ล้วนไม่อาจพ้นหูพ้นตามงักรที่เฝ้าดนิแดนนี้ไปได้”

กวางหลงนกึถงึเจ้านกน้อย ตอนนั้นเจ้านกสเีหลอืงกถู็กท�าร้ายเพราะ

บงัอาจบกุรกุเข้ามาเขตแดนนี้ หากเขาไม่บงัเอญิไปพบ มนัคงตายเพราะพษิ

บาดแผลแล้ว

หลี่เหยียนซวนยันศอกใช้มือเท้าคาง จ้องมองมังกรขาวกินอย่าง

ตัว
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เอร็ดอร่อยแล้วคิดถึงน้องชาย บ่อยครั้งที่ชอบมองน้องชายกินด้วยท่าที

อร่อยล�้า แค่ได้เหน็กอ็ิ่มอกอิ่มใจ

ห้าวนัแล้วที่กวางหลงใช้เวลาสร้างค่ายกลกำาราบมงักร ภารกจิคบืหน้า

จวนเจยีนแล้วเสรจ็ ขั้นตอนต่อไปคอืต้องวางแผนหลอกล่อมงักรฝูงนั้นให้

ตดิกบัดกั

กวางหลงครุ่นคดิกลอุบายจวบจนผนืฟ้าใกล้สิ้นแสงตะวนั เอะใจว่า

วันนี้ยังไม่พบสตรีมนุษย์เข้ามากวนใจสักครา เขาขยับพู่กันสองสามครั้ง 

พยายามสลัดความคิด แต่จนแล้วจนรอดก็ต้องวางพู่กัน ลุกเดินไปเคาะ

ประตูห้องกพ็บว่านางไม่อยู่

เขาเดินวนครบรอบเรือนทว่าไร้เงาร่างเล็ก จึงตั้งจิตหากลิ่นมนุษย์ 

จ�ากลิ่นกายหอมอ่อนๆ คล้ายกลิ่นบุปผาสวรรค์ได้ พลางเดนิตามกลิ่นนั้น

มารมิล�าธาร

แผ่นดินกว้างขนาบสองฝั่งสายน�้าขนาดใหญ่ พื้นหลังคือทิวเขาตัด

ผนืฟ้า รมิตลิ่งมรี่างหญงิสาวก้มๆ เงยๆ อยู่ตรงนั้น

“สนุกหรอืไม่” กวางหลงถามเสยีงขุ่นแล้วเงยีบฟังค�าตอบ

หลี่เหยยีนซวนหวัเราะเสยีงดงั หนัมาชูปลาตวัใหญ่ที่ดิ้นพราดๆ อยู่

ในสองมอืของนาง

“ข้ามาจบัปลาเจ้าค่ะ ท่านมงักรกลบัมาแล้วหรอื”

กวางหลงสบดวงตาใสคู่นั้นแล้วกลนืถ้อยค�าแห่งโทสะลงท้อง ตอบ

อย่างไม่เตม็ใจ

“ออื...”

หญงิสาวหวัเราะเสยีงใสดจุระฆงัแก้ว เสนาะหูเสยีจนมงักรที่เคยเกบ็

ตวัอยู่แต่บนสวรรค์ตะลงึงนั รบีหนัหน้าหลบ ก�ามอืหลบัตาครั้งหนึ่ง เมื่อ

ลมืตาขึ้นมาอกีครั้ง นยัน์ตาเรอืงแสงสแีดงกห็ายวบั

“ข้าเคยได้ยนิมนุษย์พูดกนัว่ามงักรชื่นชอบปลา ประเดี๋ยวข้าจะย่าง
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ปลาให้กนินะเจ้าคะ ข้ารู้ว่าท่านมงักรต้องเบื่อผลไม้แล้วแน่ๆ”

กวางหลงมองร่างบางก่อกองไฟ สังเกตนางม้วนแขนเสื้อไร้การ

ส�ารวม ทว่าท่าทางมุ่งมั่นนั่นปะไรที่ดงึดูดสายตามงักรให้ไม่อาจหนัเหมอง

สิ่งอื่น

“ข้าไม่ได้ชอบปลา”

หลี่เหยยีนซวนยิ้มเยาะ “แล้วเหตุใดน�้าลายไหลเจ้าคะ”

กวางหลงรีบเช็ดปากทั้งที่ไม่มีน�้าลายสักหยด ทันทีที่รู้ว่าตกหลุม

พรางของสตรมีนุษย์เสยีแล้ว เขาอายจนใบหูแดงก�่า

กลิ่นปลาย่างหอมฟุ้งเตะจมูก หลี่เหยยีนซวนถอืมาใกล้ๆ นั่งยองๆ 

ยิ้มกริ่ม นยัน์ตาพราวระยบัแข่งกบัดวงดารากลางท้องฟ้า

“หอมหรอืไม่เจ้าคะ ท่านมงักร”

แม้ตะวันลับฟ้าไปนานแล้ว แต่บริเวณนั้นกลับสว่างเพราะแสงจาก

กองไฟ นัยน์ตามังกรจึงเห็นเนื้อขาวของปลาตัวใหญ่ชัด จมูกที่ได้กลิ่น 

ล�้าเลศิกว่ามนุษย์ขยบัเลก็น้อย ยอมรบัว่าหวิแต่ต้องปฏเิสธ

“ข้าไม่กนิ!”

“เพราะเหตุใดเจ้าคะ” หญงิสาวเลกิคิ้วเชงิถาม

“ข้าจะกนิเพยีงปลาที่เตม็ใจให้กนิเท่านั้น”

ฟังเท่านั้น หลี่เหยยีนซวนกห็วัเราะร่วน

“จะมปีลาใดยนิยอมพลชีพีให้โดนกนิเล่าเจ้าคะ!”

กวางหลงไม่อาจแสดงด้วยถ้อยค�า จึงลุกขึ้นเดินไปริมน�้า นั่งยอง 

รมิตลิ่ง ยื่นแขนแบมอืรอ

“หากพวกเจ้าตัวใดยินดีให้ข้ากวางหลงกินประทังความหิว ขอจง

กระโดดมาที่มอืของข้า”

นางอยากจะหวัเราะมงักรอกีสกัครั้ง แต่กลวัเขาจะอบัอายเกนิไป จงึ

เม้มปากกลั้นเสียงหัวเราะอยู่นาน ทว่าฉับพลันนั้นปรากฏปลาตัวหนึ่ง

กระโดดขึ้นมาบนมอืเขา หญงิสาวอ้าปากค้าง เบกิตากว้างอย่างเหลอืเชื่อ

ตัว
อย
่าง



34
ฮูหยินมังกร

ใบหน้าดั่งหยกสลกัยกยิ้มน้อยๆ ทว่ามาไม่ถงึหางตา

“เหน็หรอืไม่ มปีลาจ�านวนไม่น้อยที่อยากให้ข้ากนิ หากชวีติหนึ่งของ

พวกมนัสามารถประทงัความหวิโหย นบัว่ามนัได้สร้างบญุหนกั ภพหน้าจะ

ได้หลุดพ้นจากชาตเิดยีรจัฉาน”

หญงิสาวพยกัหน้า เชื่อสายตาแล้ว

“ถ้าเช่นนั้นท่านมังกรก็ชอบกินปลาจริงสินะเจ้าคะ ดูท่าทางคล่อง 

แคล่ว คงใช้วธินีี้จบัปลากนิบ่อยครั้ง”

กวางหลงที่ยนือย่างภาคภูมสิะอกึ รบีกลนืน�้าลายจนรู้สกึระคายถงึ

กระเพาะ คดิทบทวนกริยิาของหญงิสาวพลนัชดัเจนแล้วว่านางตั้งใจลวงเขา

ให้จบัปลาให้ดู

หลี่เหยยีนซวนยิ้มพราย หนัมาย่างปลาต่อ ทว่าไม่อาจละสายตาจาก

อีกร่างที่นั่งผิงไฟ ไม่แน่ใจว่าเพราะมนตร์สะกดอันใด จึงเห็นผิวกายของ

มงักรขาวมปีระกายระยบิระยบัเจดิจ้าจนตาพร่า

“ผะ...ผวิกายของท่าน...” ค�าถามแผ่วท้าย ไม่กล้าเอื้อนเอ่ยต่อ

ทว่ากวางหลงเดาสิ่งที่นางอยากรู้ได้ ร่างใหญ่พลันแหงนมองดวง

จนัทร์

“บิดาข้าคือราชามังกรแห่งทิวา มารดาข้าคือมังกรรัตติกาล คืนใด

จนัทร์เรอืงรศัมเีตม็ดวง ผวิกายของข้าจะเกดิประกายดจุยอดเพชรเจดิจรสั” 

เสยีงทุ้มนั้นเจอืความอายในความแปลกประหลาด เขาผนิหน้ามาจ้องมอง

หญงิสาวอย่างผดิหวงั “ข้าคงดูน่ากลวัสนิะ”

“ไม่เจ้าค่ะ ไม่น่ากลวัแต่อย่างใด” คนเสยีงหวานโต้กลบั ขยบัร่างยื่น

หน้าเข้าไปใกล้จนได้ยนิเสยีงลมหายใจของกนัและกนั

“งดงามมากเจ้าค่ะ ตั้งแต่เกิดมา ข้ายังไม่เคยพบผู้ใดงดงามเท่านี้ 

มาก่อน”

ทั้งรอยยิ้มและนัยน์ตาเปล่งประกายท�าเอากวางหลงตะลึงลาน 

นัยน์ตามังกรเรืองแสงสีแดงอีกครั้ง ครานี้หลี่เหยียนซวนไม่ได้ผละหน ี
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เพยีงพศิมองใบหน้าบุรุษที่คล้ายแบกความหมองเศร้า วางมอืบนแก้มสาก

อย่างลมืตวั

“นยัน์ตาสแีดงกบัผวิกายที่เจดิจรสั...ไม่น่ากลวัเลยเจ้าค่ะ”

กวางหลงเบี่ยงหน้าหลบ พยายามสงบคลื่นอารมณ์ที่มงักรไม่ควรมี

หลี่เหยียนซวนชักมือกลับ มองอย่างรู้สึกผิด “โกรธที่ข้าบอกว่า

งดงามหรอืเจ้าคะ”

ใบหน้าคมหนัขวบั “ไม่...ข้าไม่ได้โกรธ”

“แล้วเหตุใดนยัน์ตาถงึเรอืงแสงสแีดงเจ้าคะ”

กวางหลงล�าบากใจจะตอบ คดิว่าอธบิายไปนางกค็งไม่เข้าใจ

จงัหวะนั้นเขาสมัผสัได้ถงึกลิ่นอายปีศาจ ทอดสายตามองผ่านความ

มืดแล้วเห็นยอดไม้ไหว กลางเงาล�าต้นไม้ใหญ่ที่พาดลงพื้นปรากฏแสงสี

เหลอืงคู่หนึ่งสว่างวาบ เขาดงึร่างบางมาหลบด้านหลงัแล้วค�ารามลั่น

สิ้นเสียงข่มขวัญ ปรากฏร่างเจ้าของดวงตาสีเหลือง ล�าตัวยาวเป็น

ปล้อง แลบลิ้นสองแฉกสองครั้ง ร่างพลนัเปลี่ยนรูปลกัษณ์เป็นกายมนุษย์ 

ใบหน้าแหลมเลก็ หางตายาวร ี ผวิขาวราวกบัเคลอืบผงแป้ง แค่มองหลี่- 

เหยยีนซวนกข็นลุกชนั

“ท่านมังกรได้โปรดละเว้นข้าด้วย” เสียงแหลมสูงเอ่ยพร้อมคุกเข่า 

เสยีงค�ารามเมื่อครู่แฝงจติสงัหารจนปีศาจพลงัน้อยนดิถงึกบัเข่าอ่อน

“เจ้าเข้ามาในเขตแดนอาคมของข้าได้อย่างไร” มังกรขาวแผดเสียง

ถาม ก้องกงัวานราวกบัเสยีงสะท้อนในบ่อลกึ นยัน์ตาเรอืงแสงสแีดงท�าให้

ผู้ลกัลอบเข้ามาตวัสั่นงนังก

“ขะ...ข้า...ลอบเข้ามาเก็บผลรุกษะมังกร ได้ยินว่าหากกินแล้วจะ

สามารถเพิ่มพลงับ�าเพญ็ได้ ขะ...ข้ากแ็ค่อยากได้พลงันั้น ไม่คดิว่าจู่ๆ กม็ี

เขตอาคมครอบคลุมพื้นที่เอาไว้ มะ...เมื่อครู่...ข้าแค่ได้ยนิเสยีงสนทนาของ

มนุษย์ จงึเพยีงลอบมาสงัเกตการณ์เท่านั้น”

ร่างสง่าในชุดขาวหลับตาลง ลืมตาอีกครั้งแสงสีแดงกลางดวงตาก็
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หายวบั ทอดมองร่างผอมแห้งของปีศาจ ตระหนกัแก่ใจดว่ีากลิ่นอายสงัหาร

เมื่อครูม่ใิช่เพยีงมาสงัเกตมนษุย์เท่านั้น หากเขาไม่อยูต่รงนี้ หลี่เหยยีนซวน

คงกลายเป็นอาหารอนัโอชะแล้ว

“ไปเสยี! รบีออกไปจากดนิแดนไท่หลงแห่งนี้ หากข้าพบเจ้าอกีครา 

จะไม่มคีวามปรานใีดอกี”

ร่างผอมแห้งรบีโขกศรีษะก่อนคลานหายไปในความมดื

หลี่เหยียนซวนกุมมือตัวเองที่ตกใจเพราะเสียงค�ารามของมังกรให้

นิ่ง นางขอบคณุมงักรขาวที่ช่วยชวีติอกีครั้ง จากนั้นตั้งใจจะกลบัเรอืน ทว่า

ขาที่สั่นเทาท�าให้เดนิสองก้าวกเ็ซ

กวางหลงเหน็แล้วอดยื่นมอืเข้าช่วยเหลอืไม่ได้ เขาอุม้นางขึ้นในอ้อม

กอด พานางกลบัเรอืนด้วยตวัเอง

“ขะ...ข้าเดินเองก็ได้เจ้าค่ะ” หญิงสาวดันแผงอกกว้างเบาๆ แต่ถูก

คนเสยีงใหญ่ปราม

“หากรอเจ้าเดนิเอง คงเช้ากว่าจะถงึ”

นางฟังแล้วหน้าร้อนผ่าว เลื่อนแขนไปคล้องคอเขา จ้องมองดวงหน้า

มงักรใกล้ๆ แล้วคล้ายได้ยนิเสยีงหวัใจเต้นอยู่ข้างหู
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สาม
ศึกมังกร

ท้องฟ้ากว้างไกลสุดสายตา กลางเวหาปรากฏร่างของมังกรขาว 

เลื้อยล่องผ่านเมฆาอย่างรวดเรว็คล้ายก�าลงัหนบีางสิ่ง จวบจนมาถงึตอนใต้

ของดนิแดนไท่หลง เหนอืภูเขาทอดยาวเป็นรูปสามเหลี่ยม

“เจ้าจะหนไีปไหน กวางหลง! เจ้ามงักรทรยศ!”

เสียงค�ารามของมังกรแดงนามว่าหงหลงดังตามหลัง พร้อมการ

ปรากฏตวัของมงักรกลุ่มใหญ่

ร่างยาวเลื้อยคล้ายเถาวัลย์ ศีรษะโหนกนูนประดับเขาแข็งแกร่งรูป

ร่างราวกบักิ่งไม้ ล�าตวัมเีกลด็สเีขยีวสลบัสฟี้าแซมน�้าตาลเข้ม กางกรงเลบ็

เตรยีมเข้าฉกีทึ้งมงักรขาวที่เป็นปรปักษ์

“ข้าไม่ใช่ผูท้รยศ! เพราะเจ้าไม่ใช่ราชามงักรแต่อย่างใด มงักรทุกตน

ต่างรู้ว่าบิดาข้าคือราชามังกรที่แท้จริง แต่ถูกเจ้ากับพวกพ้องทรยศ ลอบ

ท�าร้ายจนบาดเจ็บสาหัส การชิงบัลลังก์ของเจ้าคือเผด็จการที่ข้าไม่อาจ

ยอมรบั”

“ฮ่าๆ กบ็ดิาเจ้าโง่เขลา! ใจอ่อนไม่คู่ควรเป็นราชามงักร อยากจะสงบ
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ศกึระหว่างมนุษย์กบัมงักรที่เกดิมานานชั่วกลัป์ ข้าแค่แสดงตวัขึ้นเป็นผู้น�า 

รวบรวมมังกรที่คิดเห็นตรงกัน ปลดบิดาของเจ้าก็เท่านั้น!” มังกรแดง

หวัเราะหยาม

มังกรเขียวนามว่าลวี่หลงค�ารามด้วยโทสะที่มีต่อกวางหลงเช่นกัน 

“เจ้ามันทรยศต่อพวกพ้องไปเข้ากับพวกเทพจอมปลอม ดีแต่เอ่ยวาจาถือ 

ศลีธรรม มหิน�าซ�้ายงักล้าย้อนกลบัมาชงิตวัหญงิสาวนางนั้นไปอกี ท�าเช่นนี้

แสดงว่าอยากตดัขาดกบัพวกเราอย่างแท้จรงิสนิะ!”

กวางหลงไม่มท่ีาทหีวาดหวั่น “เช่นนั้น...วนันี้กม็าสะสางหนี้แค้นกนั!”

สิ้นค�าประกาศกร้าว กวางหลงเริ่มร่ายคาถาค่ายกลก�าราบมงักร

ก่อนที่บรเิวณนั้นจะถกูปิดกั้นจนหมดสิ้น หงหลงพลนัถอยหนไีด้ทนั 

แต่ยงัไม่เรว็พอจะช่วยพวกพ้องมงักรได้ ค่ายกลก�าราบมงักรกท็�างานอย่าง

สมบูรณ์

ทั่วบรเิวณบงัเกดิแสงสทีองเจดิจ้า ลวงนยัน์ตามงักรที่ตกอยู่ในเขต

ค่ายกลให้ปวดแสบปวดร้อน ชั่วพรบิตาเขตแดนอสิระนั้นกค็ล้ายคุกขนาด

ใหญ่ รายล้อมด้วยผนงัหนิแขง็แกร่ง

บนผนงัหนิมโีซ่สทีองนบัไม่ถ้วนตรงึตดิ ปลายสายโซ่ยดึเหนี่ยวร่าง

มังกรจ�านวนแปดตนไว้ไม่อาจขยับหนี พวกมันส่งเสียงค�ารามอย่างกราด

เกรี้ยว ทั้งพ่นลมหายใจมงักร ทั้งขยบัหางฟาดสายโซ่และผนงัหนิ ทว่าไม่

อาจท�าให้ค่ายกลก�าราบมงักรนี้พงัทลายได้

เสยีงโทสะของมงักรทั้งแปดตนดงักกึกอ้ง สะท้อนหลายระลอก แต่

ไม่มแีม้เศษกระแสเสยีงที่เลด็ลอดให้ระคายหูเจ้าของค่ายกลนี้

กวางหลงทอดมองกลุ่มมังกรที่รอดพ้นค่ายกล เบื้องหลังคือร่าง

มงักรแดงที่พโิรธหนกัจนรอบตวัเกดิรศัมสีแีดงห่อหุ้ม เขาถอนหายใจแรง

จนร่างที่ลอยอยู่ในอากาศขยบัเลก็น้อย ทั้งที่ตั้งใจว่าจะให้เหลอืรอดไม่เกนิ

สามตนแท้ๆ

กวางหลงพินิจอย่างถี่ถ้วน หนึ่งต่อห้ายากยิ่งจะชนะจึงต้องล่าถอย 

ตัว
อย
่าง



39
ปีกหงส์

แต่กถ็ูกตามทนั

ใช่ว่ากวางหลงไม่มวีธิกี�าราบมงักร ทว่าวชิาไม้ตายที่ร�่าเรยีนจากมหา

เทพตงจวนิคอืวชิาปราบมงักร หากท่องบทสวดวชิานี้ ตวัเขาจะได้รบัความ

เจบ็ปวดด้วย ดงันั้นจงึลงัเลที่จะใช้มนั

ขณะนั้นหงหลงพ่นเพลงิร้อนแรงสายใหญ่โจมตอีย่างฉบัพลนั

แม้ผิวหนังของมังกรประดับเกล็ดทั่วร่าง แข็งแกร่งและทนทานต่อ

ความร้อน ทว่าเปลวไฟจากอทิธฤิทธิ์ของมงักรด้วยกนั รุนแรงพอจะสร้าง

รอยแผลและอาการบาดเจบ็ได้

ชั่วพริบตาที่เพลิงมังกรพวยพุ่งตรงมาเป็นสายมุ่งร้ายใส่กวางหลง 

เขาพลนัต้านทานด้วยลมหายใจมงักรกลบั พดัเปลวเพลงินั้นสลายหายไป 

จากนั้นสร้างมวลพลงัเป็นก้อนแสงสขีาว โจมตกีลุ่มมงักรทั้งหมด

หงหลงขมวดคิ้ว ค�ารามรุนแรง ใบหน้ากราดเกรี้ยวยิ่ง คิดอิจฉา

มังกรขาวตนนี้มาโดยตลอด มีทั้งมารดาเป็นมังกรแห่งรัตติกาลที่ควบคุม

สายลม มบีดิาเป็นราชามงักรแห่งทวิาอยู่เหนอืคาบมหาสมุทรทั้งสี่ เคลื่อน

ย้ายดวงอาทิตย์ได้ดั่งใจ ล้วนแต่เป็นแก่นสารพลังอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นหาก

เขาจะเป็นราชามังกรอย่างสบายใจได้ คงต้องก�าจัดทายาทของราชามังกร

ตนเก่าให้สิ้นซาก

กาลก่อนที่ใช้อบุายลอบสงัหารราชามงักร กต็ั้งใจก�าจดัมงักรขาวตนนี้

เช่นกนั ทว่ามหาเทพตงจวนิยื่นมอืมาขดัขวาง ทั้งยงัรบัตวัมงักรขาวไปเป็น

ศษิย์ จงึไร้โอกาสจะก�าจดั มายามนี้สบโอกาสอกีครั้ง เขาไม่มวีนัยอมให้

ศตัรูหลุดรอด หงหลงขบคดิอย่างชงิชงัแล้วพ่นเปลวไฟอกีสายที่รุนแรงขึ้น

ชั่วพรบิตานั้นกวางหลงไม่อาจเลี่ยงใช้วชิาปราบมงักร เขาท่องบทสวด

ที่ได้ร�่าเรยีนมา

อิทธิฤทธิ์ของวิชาปราบมังกรท�าให้เสียงมังกรตนเดียวคล้ายเสียง

มงักรนบัล้าน เนื้อคาถาส่งผลต่อมงักรฝูงนั้น ราวกบัมมีอืที่มองไม่เหน็บบีรดั

กระหม่อมของพวกมนัจนปวดร้าวลกึปานกะโหลกจะแตกเป็นเสี่ยง
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กวางหลงระลกึได้ว่ามหาเทพตงจวนิก�าชบัไว้ หากไม่ใช่สถานการณ์

เข้าตาจนแล้ว ห้ามใช้วชิาปราบมงักรเดด็ขาด ยามนี้เขาจงึได้รบัผลกระทบ

ไม่ต่างจากมงักรตนอื่น

นยัน์ตาของเขาพร่าเป็นฝ้าขาว ครองสตทิี่เหลือมองเงาร่างมงักรห้า

ตนดิ้นพล่านครวญคราง เขารบีใช้โอกาสนั้นเคลื่อนร่างตนเองให้ลอยไปด้าน

หน้า ก่อนหายวบัเข้าไปในกลุ่มเมฆขาว

มีบางสิ่งตกลงมาจากฟากฟ้ากระแทกพื้นอย่างแรง เสียงดังสนั่น

จนหลี่เหยยีนซวนต้องวิ่งออกมาดู

ร่างมงักรขาวนอนแน่นิ่งบนพื้น ต้นไม้รอบด้านหกัแหลกเป็นเศษไม้ 

นางวิ่งเข้าไปร้องเรยีกสตเิขา พบว่าบนร่างใหญ่มบีาดแผลคล้ายถูกไฟไหม้

จางๆ

หลี่เหยยีนซวนย้อนเข้าไปในเรอืน ก่อนกลบัมาพร้อมผ้าสะอาดและ

น�้าหนึ่งถงั

“ท่านมงักร...” ยนืเคยีงเขาแล้วคล้ายนางเป็นเพยีงมดตวัเลก็

หญิงสาวเรียกซ�้าอีกหลายครั้งแต่เขาก็ยังไม่ได้สติ ระหว่างนั้นนาง

สงัเกตว่ารมิฝีปากของมงักรขาวมโีลหติไหลซมึมาจากด้านใน นางก�าผ้าชุบ

น�้าค่อยๆ ปนีขึ้นไปนั่งบนแก้มของมงักรขาว ขยบัตวัพลางบรรจงเชด็คราบ

โลหติที่รมิฝีปากหนากร้านอย่างอ่อนโยน ในใจภาวนาขออย่าให้ท่านมงักร

เป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ

“ท่านมงักร...ตะ...ต้องตื่นนะเจ้าคะ ถ้าท่านมงักรเป็นอะไรไป แล้ว

ข้าจะอยู่กบัผู้ใดเล่า”

หญิงสาวยกมือปาดน�้าตา ปีนลงไปขยี้ผ้าในถังบรรจุน�้าสะอาดแล้ว

ปีนขึ้นมาใหม่ เชด็จนโลหติจางหาย

“ตื่นสเิจ้าคะ ไหนท่านมงักรบอกว่าจะปกป้องข้า” น�้าเสยีงหวานสั่น

เครอื ไม่รู้เพราะเหตุใด เหน็เขาเจบ็คล้ายนางเจบ็ด้วย
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ขณะนั้นกวางหลงปรือตาตื่นขึ้น เปลือกตาหนักอึ้งจนแทบไม่อาจ

ขยบั แต่ได้ยนิเสยีงเลก็ตดัพ้ออยู่ข้างหู น�้าเสยีงกระซกิอูอ้ี้จนฟังแทบไม่เป็น

ค�า จงึฝืนลมืตาขึ้นมอง

แม้ภาพนั้นไม่ชัดเจน แต่เขาแน่ใจว่านางก�าลังร้องไห้ ทว่าไม่อาจ

เข้าใจว่าเหตุใดนางต้องร้อง เพราะกลัวเขาจะตายหรือเพราะสงสารที่เขา 

เจบ็ปวด

เมื่อเหน็มงักรขาวฟ้ืน หลี่เหยยีนซวนรูส้กึราวกบัยกก้อนหนิออกจาก

อก

“ท่านมงักรรู้สกึตวัแล้วหรอืเจ้าคะ!”

กวางหลงยงัไร้เรี่ยวแรงจงึได้แต่นอนฟังเสยีงเลก็นั้น ในใจตระหนกั

ถงึค�าเตอืนของมหาเทพ คดิว่าต่อไปคงไม่อาจใช้วชิานี้ได้อกี

หลี่เหยยีนซวนได้ยนิเสยีงครวญครางเพราะเจบ็ปวดดงัอยู่ในล�าคอ

ของท่านมงักร นางคลานไปยื่นใบหน้าจ่อดวงตาสนีลิ

“เจ็บมากหรือไม่เจ้าคะ ท่านมังกรถูกใครท�าร้ายมาหรือ มีโลหิตที่ 

รมิฝีปากของท่านด้วย ข้าเลยถอืวสิาสะเชด็ให้”

เหนอืนยัน์ตาของมงักรขาวมเีงาร่างเลก็ค่อยๆ แจ่มชดั รอยยิ้มดใีจ

ที่เขารอดชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ในม่านตา น�้าเสียงหวานราวกับตะขอเล็กจิ๋ว

สะกดิเกี่ยวหวัใจที่ปิดกั้นมาเนิ่นนาน

ฉบัพลนันั้น สดีวงตามงักรจากด�าสนทิกเ็รอืงแสงสแีดงวาบ

หลี่เหยยีนซวนเคยชนิเสยีแล้วจงึไม่คดิเกรงกลวัอกี กลบัเอ่ยอย่าง

ใจเยน็

“ข้าเหน็บนตวัท่านมงักรมรีอยคล้ายถกูเพลงิไหม้ ข้าจะท�าแผลให้นะ

เจ้าคะ”

ไม่เหน็มงักรขาวต่อต้าน หญงิสาวจงึขยบัเข้าไปท�าแผล

นับว่าเขาอดทนต่อความเจ็บได้ดีเยี่ยม ไม่หงุดหงิดจนสลัดนาง

กระเดน็ไปตดิต้นไม้กด็เีท่าไรแล้ว
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นางขบคดิขณะมอืขยบัไหว ไม่นานกใ็ส่ยาให้เขาส�าเรจ็ เดนิกลบัมา

ยนืข้างศรีษะเขา วางมอืลูบคางมงักรเบาๆ

“นอนพกัเถดิเจ้าค่ะ ประเดี๋ยวข้าจะอยู่เป็นเพื่อน” กล่าวแล้วทิ้งตวั

ลงกึ่งนอนกึ่งนั่ง อิงแผ่นหลังบอบบางกับแผงคอมังกรที่แข็งแกร่งดุจหิน 

ลูบคางเขาแผ่วเบาคล้ายจะขบักล่อมให้ลมืเลอืนความเจบ็ปวด

เสียงมังกรครางอย่างผ่อนคลาย ไม่ทราบเพราะเหตุใด สิ่งที่หลี่- 

เหยยีนซวนปฏบิตัทิ�าให้เขาพงึพอใจได้เพยีงนี้ ความรูส้กึโกรธเกรี้ยวต่อฝงู

มงักร ความรูส้กึเจบ็ปวดในใจที่สูญเสยีบุพการ ีรวมถงึความเจบ็บนร่างกาย

ทั้งหมดราวกบัเลอืนหายเป็นปลดิทิ้ง

แสงอาทติย์จบัขอบฟ้า บนใบหน้าหลี่เหยยีนซวนเกดิเงาใบไม้ไหว 

ชั่วครู่เงานั้นกห็ายไป แทนที่ด้วยเงาจากฝ่ามอืใหญ่ที่ยกขึ้นมาบงัแสงแดด 

ดวงหน้าพริ้มเพราขาวเนียนราวกับหยก ดึงดูดสายตามังกรให้จับจ้องอยู่

เนิ่นนาน

ขณะนั้นหญงิสาวรู้สกึตวัตื่นขึ้น เปลอืกตาหนกัอึ้งปรอืขึ้นอย่างเชื่อง

ช้า ครั้นเห็นใบหน้าคนตัวใหญ่ ผมสีเงินปรกลงบนตัวนาง กับเขากลาง

กระหม่อมโดดเด่นสะดุดตา นางเผลอส่งยิ้มหวานทนัที

“ท่านมงักร...รู้สกึตวัแล้วหรอื ยงัเจบ็อยู่หรอืไม่เจ้าคะ”

เขาตอบเบาๆ “ไม่เจบ็แล้ว”

ความจริงโกหกเล็กน้อย เพราะบาดเจ็บภายในต้องใช้เวลาราวสาม

วนัจงึหายสนทิ แต่เหน็รอยยิ้มพสุิทธิ์ปานดวงตะวนัของสตรมีนษุย์แล้วเกดิ

อบอุ่นใจ ไม่อยากให้รอยยิ้มนี้จางหาย

หลี่เหยยีนซวนยิ้มตาหวาน หางตาโค้งดุจเสี้ยวจนัทร์ พลกิตวัแนบ

แก้มบนตกัอุ่น ถูไปถูมาชั่วครู่กน็กึขึ้นได้ ลุกพรวดขึ้นนั่งหลงัตรง กะพรบิ

ตาส�ารวจเรอืนร่างมงักรขาว

ก่อนนางเผลอหลับ เขายังอยู่ในรูปกายมังกร ทว่ายามนี้กลับเป็น 

ตัว
อย
่าง



43
ปีกหงส์

รูปกายมนุษย์ มหิน�าซ�้านางตั้งใจจะดูแลเขา ไฉนกลายเป็นหลบัพริ้มให้เขา

มาดูแลแทน

หรือตัวเองหลับแล้วท�าตัวรุ่มร่าม ท�าให้ท่านมังกรต้องกลับสู่ร่าง

มนุษย์ จบันางนอนสงบบนตกัเช่นนี้

ความรูส้กึอบัอายแล่นพล่านไปทั่วร่าง แข่งกบัโลหติร้อนที่สบูฉดีเรว็

ขึ้น แก้มแดงลามเลยีถงึใบหู ไม่กล้าสบสายตาที่จ้องมาไม่กะพรบิ จงึยกมอื

ลูบหน้าถามเสยีงตะกุกตะกกั

“ทะ...ท่านมงักรตื่นนานแล้ว เหตุใดไม่ปลุกข้าเล่าเจ้าคะ”

ความเงยีบคอืค�าตอบ พร้อมร่างงามสง่าที่จ้องนิ่งนาน สายตาสงบ

ลุ่มลกึราวกบัมองทะลุทั่วเรอืนร่างเลก็

“ขะ...ข้าเผลอหลับไป ท�าให้ท่านมังกรต้องมาดูแลข้าแทน” หลี่- 

เหยยีนซวนอายมากขึ้นกว่าเดมิหนึ่งส่วน

คดิว่าเขาคงไม่ตอบอกีเช่นเดมิ ทว่าผดิคาด เมื่อเสยีงใหญ่เนบินาบ

ดงัขึ้น

“ข้าดขีึ้นแล้ว เหน็เจ้าก�าลงัหลบัสบายจงึไม่อยากปลุก”

ใช่...บนตกัท่านมงักรหลบัสบายจรงิๆ

หลี่เหยยีนซวนกอ็ยากบอกเช่นนั้น ทว่าหากเอ่ยออกไป คงถูกมอง

ว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม ดังนั้นประโยคดั่งใจคิดจึงเก็บเงียบไว้ เลี่ยง

หลบความอายโดยการเมินมองแสงแดดอ่อนที่ลอดลงมาจากท้องฟ้า ผิว

กายสมัผสัสายลมอ่อนละมุน เสยีงนกร้องไพเราะจนอดเงี่ยหูฟังไม่ได้

บรรยากาศเหล่านี้ไฉนจงึให้ความรู้สกึเย้ายวนใจ...

อกีทั้งสายตามงักรที่คล้ายมเีรื่องเอื้อนเอ่ยแต่กลบันิ่งเงยีบ จ้องค้าง

ราวกบันางเป็นสิ่งลกึลบั ยากเกนิหยั่งปานนั้น ท�าเอาหญงิสาวไม่อาจสะกด

ความประหม่า พลนัแสร้งเปลี่ยนเรื่องคุย

“ข้าคดิถงึท่านแม่กบัน้องชายเหลอืเกนิ ไม่ทราบว่าท่านมงักรมหีนทาง

ให้ข้าได้กลบัไปเยี่ยมบ้านบ้างหรอืไม่เจ้าคะ อย่างน้อยขอแค่ไปส่งข่าวว่าข้า
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ยงัปลอดภยัด ี เพยีงเท่านั้น ท่านแม่กบัน้องชายจะได้ไม่รู้สกึผดิที่ส่งข้ามา

เป็นเจ้าสาวของมงักร”

เอ่ยถงึครอบครวัแล้ว หลี่เหยยีนซวนกห็ลดุพ้นจากความรูส้กึหววิๆ 

กลางอก ทว่ากลบัเกดิความทกุข์ระทมโดยไม่ตั้งใจ สหีน้าที่สดใสพลนัหมอง

ลงสองส่วน นางเอื้อนเอ่ยโดยไม่รอค�าตอบจากมงักร

“ขออภัยเจ้าค่ะ ทั้งที่รู้ว่าคงไม่มีทาง แต่ข้ายังเอ่ยบอกไปอย่างเห็น

แก่ตวั ท่านมงักรบาดเจบ็จากการสู้รบมา ข้ายงัไม่ถามถงึความล�าบากของ

ท่าน แต่กลบัเอ่ยความต้องการส่วนตวั ช่างน่าละอายจรงิ...โปรดอย่าเกบ็

มาใส่ใจเลยนะเจ้าคะ”

นางบอกเลี่ยงๆ แล้วก้มลงหยบิจบัถงัน�้ากบัผ้าขาว ซ่อนใบหน้าสลด

โดยหนัหลงัหลบ

ระหว่างจะเดนิกลบัเข้าเรอืน มงักรเสยีงใหญ่กลบัเปรยขึ้นเบาๆ

“หากจะกลบับ้าน ข้ากพ็อมวีธิ”ี

ไม่รู้สิ่งใดดลใจมงักรขาวให้เอ่ยตอบรบัอย่างใจดเีช่นนี้ ส�าหรบัหลี่- 

เหยยีนซวน ราวกบัมสีายฝนอนัชุ่มฉ�่ารดรนิลงกลางดวงใจที่แห้งผาก นาง

ผนิหน้ากลบัมาพร้อมรอยยิ้ม สองแก้มปรากฏเงาน�้าตาแห่งความตื้นตนั

“จรงิหรอืเจ้าคะ!”

กวางหลงพยกัหน้าเนบินาบ

ด้วยความตกใจ มอืที่ถอืถงัไม้เผลอสั่นสองสามครั้ง จากนั้นกต็ั้งสติ

ได้

“ถ้าเช่นนั้น ไว้รอท่านมังกรหายดีแล้ว พาข้าไปเยี่ยมท่านแม่นะ 

เจ้าคะ ข้าอยากให้ท่านแม่พบท่านมงักรสกัครั้ง หากท่านแม่รูว่้าข้าได้อยูก่บั

ท่านมงักรที่ใจดเีช่นนี้ ท่านแม่คงหายกงัวล”

ข้าใจด?ี

ร่างใหญ่ขมวดคิ้ว การกระท�าใดกนัที่มนุษย์ใช้แบ่งแยกว่าใจดี

เขาครุ่นคดิอย่างสบัสน มองตามร่างบางเดนิหายเข้าไปในเรอืนไม้
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ดกึสงดั ดาราจรสัแสงเตม็ท้องฟ้า เสยีงเคาะประตดูงัขึ้น ตามด้วย

น�้าเสยีงหวานล�้าที่กวางหลงได้ยนิแล้วล่วงรู้ทนัทวี่าคอืผู้ใด

“ท่านมงักร หลบัหรอืยงัเจ้าคะ”

หลี่เหยียนซวนถามไปอย่างนั้นเอง เพราะรู้ดีว่าแสงเทียนส่องสว่าง

แข่งกบัแสงจนัทร์ปานนี้ เขาจะหลบัได้อย่างไร

ครั้นยนืนิ่งๆ รอฟังค�าอนุญาตแล้วค่อยเดนิเข้าไปพร้อมถงัไม้บรรจุ

น�้าสะอาดครึ่งถัง วางลงอย่างทุลักทุเล พอให้ดวงตาสีนิลที่จ้องตามการ

เคลื่อนไหวนั้นคาดการณ์ถงึความล�าบากของนางได้

“มเีรื่องอนัใด” เขาถามก่อนหยุดถอนหายใจเบาๆ จากนั้นค่อยเอ่ย

ต่อ “หากจะน�าน�้ามาให้ข้าล้างหน้ากไ็ม่ต้องแล้ว”

หญิงสาวส่ายหน้าไวๆ “ข้ามาท�าแผลและเปลี่ยนผ้าพันแผลให้ท่าน

มงักรเจ้าค่ะ”

กวางหลงได้ยนิเช่นนั้นกน็กึถงึอาการบาดเจบ็ของตน ความเจบ็ที่ลมื

ไปชั่วขณะกลับโลดแล่นมาทักทายอีกระลอก เขากระแอมในล�าคอเบาๆ 

ก่อนตอบ “ข้าไม่เป็นไร เจ้าไปนอนเถดิ”

แสงเทยีนในห้องสาดสว่างอย่างอบอุ่น ทว่าจู่ๆ กวางหลงกลบัรู้สกึ

หนาวยะเยอืก คล้ายมพีลงังานบางอย่างแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ครั้นแหงน

หน้ามอง กส็บต้องกบันยัน์ตาของหญงิสาวที่จ้องมาอย่างแขง็กร้าว ถลงึตา

กว้างจนแทบทะลุออกจากเบ้า

ลืมไปเสียสนิท...ว่าสตรีมนุษย์มีความสามารถปล่อยรังสีสังหารอัน

เข้มข้นผ่านทางสายตาได้อย่างน่าประหลาด

กวางหลงตระหนกัคดิ จากนั้นได้ยนิคนเสยีงหวานกล่าวห้วนๆ

“ให้ข้าท�าแผลนะเจ้าคะ อย่าดื้อ...”

หลี่เหยียนซวนเห็นกวางหลงบาดเจ็บแล้วอดคิดถึงน้องชายไม่ได้  

อาช่านเองกด็ื้อรั้นเช่นนี้บ่อยๆ จนต้องฝึกใช้สายตาเพชฌฆาตอย่างมารดา

เพื่อก�าราบให้เชื่อฟัง ไม่นกึไม่ฝันว่าต้องใช้ท่าไม้ตายนี้กบัมงักรขาวผู้ทะนง
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ตนด้วย

ราวกบัแรงกดดนัมมีากขึ้น ท�าให้กวางหลงเปลี่ยนจากส่ายหน้าเป็น

พยกัหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้ ยอมถอดเสื้อออก เผยกล้ามเนื้อห่อหุ้มผวิหนงั

รูปลกัษณ์มนุษย์ที่ขาวผ่องราวแผ่นหยก

เพยีงแค่เหน็ร่างกายบุรุษเพศเท่านั้น หลี่เหยยีนซวนกบ็งัเกดิความ

ประหม่า ได้แต่ท่องในใจ ว่าแค่ร่างกายบุรุษจะสกัเท่าใดกนั ในเมื่อเหน็ร่าง

กายอาช่านมาตั้งแต่เล็ก ร่างกายของท่านมังกรก็คงไม่ต่างกันกระมัง คิด

แล้วท�าใจแขง็ รวบรวมพลงัใจ ก่อนยื่นมอืที่ก�าผ้าชบุน�้าเชด็ท�าความสะอาด

บาดแผลให้เขา

แค่ปลายนิ้วสมัผสั หลี่เหยยีนซวนกป็ระเมนิได้อย่างชาญฉลาด ว่า

ท่านมงักรช่างมรี่างกายก�าย�า เนื้อหนงัมดักล้ามตงึแน่น ทว่าไม่ใหญ่ล�่าเกนิ

ควร กลับกันช่างพอเหมาะพอดี อกผายไหล่ผึ่งลาดรับกับเอวที่เล็กบาง

สมส่วน รูปร่างดั่งสวรรค์บรรจงสรรค์สร้างอย่างประณีตและรักใคร่เช่นนี้ 

แตกต่างจากอาช่านลบิลบั แต่นางกลบักล้าเอาอาช่านมาเปรยีบเทยีบ ช่าง

ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดนิต�่า

หญงิสาวคดิแล้วแก้มใสขึ้นสแีดงซ่าน จนต้องส่ายหน้าเรยีกสต ิก่อน

เปลี่ยนเรื่องสนทนา

“โชคดีที่ดินแดนนี้อุดมสมบูรณ์คล้ายโลกมนุษย์ จึงได้สมุนไพรมา

ไม่น้อย ต่อไป...ข้าจะมาใส่ยาให้ท่านมงักรทุกวนันะเจ้าคะ”

ร่างใหญ่ขมวดคิ้ว นางคดิว่าเขาขี้เกยีจ หรอืเป็นมงักรพกิารไปแล้ว

หรอื จงึตั้งใจปรนนบิตัจินเขาแทบไม่ต้องขยบัตวัท�าสิ่งใดเอง ท�าให้อดคดิ

อย่างพรั่นพรงึต่อสตรมีนุษย์ไม่ได้

เหลือเชื่อยิ่งนัก ที่เผ่าพันธุ์อ่อนแออย่างนี้ รูปร่างบอบบางเยี่ยงนี้ 

กลบัมพีลงังานอนัเหลอืล้น

ขณะขบคดิ มสีายลมอุ่นๆ สายหนึ่งปะทะบาดแผลของเขาเบาๆ มนั

คอืสายลมจากรมิฝีปากของคนตวัเลก็ มงักรขาวพลนัขนลุกซู ่วูบวาบไปถงึ
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ยอดเขากลางกระหม่อม

หลี่เหยยีนซวนเหน็กายใหญ่จู่ๆ กเ็กรง็ตวัขึ้นจงึเอ่ยถาม “เจบ็มาก

หรือไม่เจ้าคะ” เสียงหวานหยดย้อยราวกับน�้าผึ้งสวรรค์ที่เซียนบุปผาเคย

น�ามาฝาก

ดงัอยูข้่างหแูท้ๆ ทว่าคล้ายมเีสยีงตกึๆ! ดงัแทรกทบั จากนั้นดวงตา

เขาเรอืงแสงสแีดงวาบขึ้น

หลี่เหยียนซวนรีบหลบสายตา เลี่ยงไม่มองนัยน์ตามังกรที่จู่ๆ ก็

เปลี่ยนสี

เพราะเขาไม่ชอบให้นางเห็นดวงตาสีแดงนั้น จึงไม่กล้าถามและไม่

กล้าสบมองตรงๆ ใจดวงน้อยใคร่รู้ยิ่งนกั ทั้งที่สแีดงเรอืงรองเหนอืม่านตา

นั้นงดงามมากแท้ๆ ไฉนท่านมงักรพยายามซ่อนมนั

คดิไปกไ็ม่ได้ค�าตอบ นางจงึตั้งหน้าตั้งตาพนัแผลให้เขา

หลงัท�าแผลเสรจ็ หญงิสาวถอืถงัน�้าเตรยีมออกจากห้อง ทว่าไม่ทนั

ก้าวผ่านบานประตูกร็ะลกึถงึบางสิ่งขึ้นได้ เป็นสิ่งที่ครอบครวัของนางชอบ

ท�าเสมอ เพื่อคอยดแูลกนัและกนัยามเจบ็ป่วย นั่นคอืการผลดักนัขบักล่อม

บทเพลงให้หลบัใหลและลมืเลอืนความเจบ็ปวด

ตั้งแต่มาอยู่ในดินแดนมังกร เกิดความหวาดกลัว รวมถึงแปลกที่

แปลกทาง ท�าให้นางลืมเรื่องราวในโลกมนุษย์ไปบางส่วน ยามนี้ระลึกขึ้น

ได้ จงึตั้งมั่นในใจอย่างแน่วแน่ ว่าหากท่านมงักรได้ฟังบทเพลงกล่อมนอน

นี้แล้ว จะต้องหายในเรว็วนัแน่

สิ่งนี้นางมไิด้คดิเล่นๆ เพราะตลอดมาครอบครวัของนางกท็�าเช่นนี้ 

คล้ายว่ากลายเป็นประเพณีในครอบครัวไปเสียแล้ว และทุกครั้งบทเพลง

ขบักล่อมนี้กท็�าให้คนป่วยในครอบครวัทุเลาอาการเจบ็ได้ดเียี่ยมเสมอ

คดิเช่นนั้นแล้วกเ็อ่ยถามอย่างลงัเล “ท่านมงักรเจ้าคะ ให้ข้ากล่อม

ท่านเข้านอนดหีรอืไม่”

เมื่อได้ยนิเช่นนั้น สมาธทิี่รวบรวมได้หนึ่งส่วนกส็ลายหายวบัราวกบั
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เมฆหมอกยามรุ่งอรุณ จากนั้นรบีตวดัเสยีงตอบกลบั ท่าทางสูญเสยีความ

สุขุมลุ่มลกึที่เพยีรบ�าเพญ็มาหมื่นปีจนหมดสิ้น

“ไม่ต้อง! ขะ...ข้า...คดิว่าจะไม่นอนอกีหลายคนื!”

หลี่เหยยีนซวนเบกิตากว้าง มองกระดาษบนโต๊ะ หรอืท่านมงักรตั้งใจ

จะวางแผนค่ายกลก�าราบมงักรแบบใหม่อกีแล้วหรอื ถงึได้บอกว่าจะไม่นอน

อีกหลายวัน ทอดถอนใจแล้วอดเสียดายไม่ได้ อุตส่าห์จะแสดงบทเพลง 

ขบักล่อมนอนตามแบบฉบบัตระกูลหลี่ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแท้ๆ

คล้อยหลังร่างเล็กออกไปจากห้อง เขาพลันสูดลมหายใจเข้าลึกสุด

ขั้วปอด ใช้เสี้ยวสตขิุดค�าสอนของมหาเทพข่มจติใจอนัสบัสน

เมื่อลมหายใจหนักหน่วงทุเลาลงแล้ว กวางหลงก้มหน้าวางแผน 

ค่ายกลต่อ แต่เมื่อเหน็รูปมวลบุปผาบนกระดาษแทนที่จะเป็นค่ายกล เขา

ต้องวางพู่กนัทนัท ียนัศอกบนโต๊ะ ใช้ฝ่ามอืกุมขมบัแทน

ไม่รู้สตรีมนุษย์มีคาถาอาคมอันใด จึงลวงให้เขาเผลอไผลวาดมวล

บุปผชาตโิดยไม่รู้ตวั!

รอบด้านเงียบสงัดไร้สรรพเสียง ตะวันส่องผ่านแมกไม้ สาดแสง

อ่อนโยนไล้แผ่นหลังเล็กของหลี่เหยียนซวน เสื้อผ้าเก่าสีมอซอเมื่ออยู่บน

ร่างสะโอดสะองของนางกลบัดูเลอค่า ขบัผวิขาวงามเด่นสดใส

สามวนัแล้วที่มงักรผู้มพีระคุณเกบ็ตวัรกัษาอาการบาดเจบ็ ระหว่าง

นั้นนางท�าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชดิ กระทั่งอาการเขาหายสนทิ นดัหมายว่า

วันนี้จะพานางกลับไปเยี่ยมเยือนครอบครัว นางจึงยืนรอด้วยใจจดใจจ่อ

ระคนตื่นเต้น

“เจ้าพร้อมแล้วหรอื” เสยีงมงักรขาวดงัขึ้นจากด้านหลงั

ร่างบางหมนุตวักลบัไปตอบด้วยรอยยิ้ม “เจ้าค่ะ ข้ารอท่านมงักรอยู”่

นางเพ่งพศิร่างใหญ่เคลื่อนไหวคล่องแคล่วมาหยุดยนืเบื้องหน้า ยื่น

ถุงผ้าสขีาวโปร่งใสราวกบัปีกจกัจั่นพร้อมเอ่ยเรยีบๆ
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“เจ้าต้องลงไปอยู่ในถุงนี้”

หญงิสาวถดร่างไปครึ่งก้าว เขาช่างกล่าววาจาตลกร้าย แม้นางมเีรอืน

ร่างเลก็แต่ยงัไม่พอให้ลงไปอยู่ในถุงผ้าเท่าฝ่ามอืได้ ใบหน้าหวานฉายแวว

สงสยั

“นอกเขตอาคมนี้ มงักรตนอื่นจะจบัสมัผสัได้ว่าเจ้าอยูท่ี่ใด อาจน�าพา

อนัตรายไปสู่ครอบครวัของเจ้า ดงันั้นข้าจงึต้องให้เจ้าลงไปอยู่ในถุงอาคม

นี้เสยีก่อน จากนั้นค่อยพาเจ้ากลบัสู่โลกมนุษย์”

หลี่เหยยีนซวนถอนหายใจ จ้องตาใสแล้วค่อยพยกัหน้า ก่อนเอื้อม

มอืสมัผสัถงุนั้นอย่างประหม่า ทว่าก่อนจะแตะโดน นางสงัเกตเหน็เขาสเีงนิ

บนศีรษะของกวางหลง มือที่ยื่นไปพลันชักกลับ เปลี่ยนเป็นชี้นิ้วแตะเขา

ของมงักรขาวแทน

“ท่านมงักรจะไปโลกมนุษย์ทั้งที่มเีขากบัสผีมเช่นนี้หรอืเจ้าคะ ข้าว่า

ไม่เพยีงมงักรตนอื่นจะพบเหน็ได้ง่าย อาจโดดเด่นสะดุดตาจนท�าให้มนุษย์

แตกตื่นด้วยนะเจ้าคะ”

กวางหลงชะงกั ผู้มดีวงหน้าดุจรูปสลกัหลบัตาลง ไตร่ตรองเหตุผล

ของหญงิสาวแล้วพยกัหน้าเหน็ด้วย จากนั้นโบกมอืสงูเทยีมศรีษะหนึ่งครั้ง 

พรบิตาเขาสเีงนิกห็ายวบัไป พร้อมทั้งเรอืนผมสสีว่างที่เปลี่ยนเป็นด�าสนทิ

“เท่านี้พอจะคล้ายมนุษย์แล้วหรอืไม่”

เขามองเชงิถาม เหน็ดวงตาหวานจ้องอย่างตกตะลงึอยูเ่นิ่นนาน จาก

นั้นค่อยพยกัหน้าอย่างเอยีงอาย

“เหมอืนเจ้าค่ะ” นางตอบสั้นๆ ทั้งที่ใจอยากจะบอกอกีว่า ต่อให้คล้าย

มนุษย์ ทว่าใบหน้างดงามเช่นนี้กย็งัโดดเด่นสะดุดตาอยู่ดี

เมื่อได้รบัค�าตอบ มงักรขาวยิ้มมุมปาก หางตาส่อแววยนิดยีิ่ง นบั

ว่าการสวมร่างมนุษย์ครั้งนี้ประสบผลส�าเรจ็ จากนั้นก�ามอื ยื่นนิ้วชี้กบันิ้ว

กลางไปทางหลี่เหยียนซวน ใช้พลังดึงร่างบางให้หดเล็กลงมาอยู่ในถุงผ้า 

พกไว้ข้างเอวก่อนออกเดนิทางสู่ดนิแดนมนุษย์

ตัว
อย
่าง
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