จวี๋ ฮ วาซั่ น หลี่
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การผจญภัยพิสดาร
อันป่าที่กว้างใหญ่ย่อมมีนกทุกชนิด
อันหนังสืออ่านมากเข้าย่อมเจอขยะทุกประเภท
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ไม่รู้ความฝันด�ำเนินไปนานเท่าไร
ใต้ฝ่าเท้ายังคงเป็นดินแดงเปียกชื้นอุดมสมบูรณ์ ก้อนกรวดเล็กแหลม
ทิม่ แทงผิวจนรูส้ กึ เจ็บนิดๆ ผักกวางตุง้ แปลงใหญ่ตรงหน้าออกดอกสีเหลืองอร่าม
ควันไฟจากการหุงหาอาหารม้วนตัวลอยขึ้นช้าๆ เหนือบ้านหลังเล็กที่ก่อ
ด้วยอิฐสีแดงมุงกระเบื้องสีด�ำ ห่านป่าบินตัดท้องฟ้าสีครามมุ่งหน้าไปทาง
ทิศเหนือ
ห่างออกไปมีหญิงชาวชนบทท่าทางใจดีคนหนึง่ โบกมือให้ฉนั "ยายหนูลวั่
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หายดีแล้วหรือ ท�ำไมถึงปล่อยผมวิ่งเพ่นพ่านอย่างนี้เล่า รีบกลับบ้านซะ
อย่ามาเดินตากลม"
มอ...ควายตัวโตเงยหน้าส่งเสียงทักทาย
ชื่อฉันไม่เกี่ยวอะไรกับค�ำว่าลั่วแม้แต่น้อย ฉันคิดว่าหญิงชาวชนบท
คนนั้นคงทักคนผิด
แต่หญิงคนนั้นกลับตรงรี่เข้ามา ทั้งยังบ่นอีกหลายค�ำอย่างเอ็นดู
"อากาศหนาว อย่าลืมสวมเสื้อให้มากๆ หน่อย"
ฉันตอบรับอย่างมึนงง แต่สมองกลับไม่แจ่มชัดนัก เหมือนก�ำลัง
ฝันว่าตัวเองสวมชุดโบราณ รู้สึกแขนสั้นขาสั้น แถมยังกลายเป็นเด็กอายุ
เจ็ดแปดขวบ ความรู้สึกประหลาดผุดขึ้นในใจ ฉันเริ่มย้อนนึกถึงเรื่องราวที่
เกิดขึ้นก่อนจะหลับไป
ฉันชือ่ เคอเสีย่ วลวี่ ปีนอี้ ายุยสี่ บิ เอ็ด เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาๆ
คนหนึง่ ความชืน่ ชอบของฉันคือการอ่านนิยาย โดยเฉพาะนิยายในอินเตอร์เน็ต
กับนิยายรักที่มักถูกผู้ปกครองและครูดูถูกว่าไร้สาระ ฉันยังได้รับฉายาจาก
เพื่อนๆ นักอ่านว่า 'เทพเสินหนงชิมสมุนไพร'* เพราะลองอ่านหนังสือ
ทุกประเภทและแยกแยะ 'สมุนไพรเป็นพิษ' กับ 'สมุนไพรเป็นคุณ' ก่อนจะ
แนะน�ำ 'สมุนไพรเป็นคุณ' ให้ทุกคนอย่างไม่รู้เบื่อ
ตอนเจอเรื่อง 'ไร้เนื้อหนังไม่ชวนชิม' เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดี ฉันคิดว่า
เป็นนิยายรักคอมมิดจี้ งึ คลิกเข้าไปดู คิดไม่ถงึ ว่าจะเป็นนิยายสายเอส** ผูแ้ ต่ง
* เทพเสินหนงชิมสมุนไพร เป็นต�ำนานเรื่องเล่าของเทพเจ้าผู้ค้นพบการเกษตรกรรมและสมุนไพรรักษาโรค เสินหนงทดลองกิน
สมุนไพรแต่ละชนิดเข้าไปเพื่อศึกษาสรรพคุณว่าเป็นประโยชน์หรือให้โทษ
** S ย่อมาจาก Sadism หมายถึงนิยมใช้ความรุนแรง
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น่าจะเป็นมือใหม่ เพราะทักษะการเขียนอ่อนด้อยมาก พล็อตไม่สมเหตุสมผล
ตัวละครขาดเอกลักษณ์ เหมือนนิยายรักโบราณคร�่ำครึที่ถูกห่อหุ้มด้วย
ความรักแบบซาดิสม์เพื่อใช้เป็นจุดขาย ประกอบกับมีหนุ่มหล่อในเรื่อง
มากมายจึงอาศัยการบรรยายฉากวาบหวิวร้อนแรงดึงดูดผูอ้ า่ นได้ ไม่มดี ตี รงไหน
เลยจริงๆ มีแค่ส�ำนวนภาษาที่นับว่าไม่เลวท�ำให้พอฝืนทนอ่านต่อไปได้
เรื่องราวกล่าวถึงหลินลั่วเอ๋อร์ บุตรบุญธรรมของสกุลหนานกงที่เพิ่ง
แตกเนื้อสาว เธองดงามเป็นหนึ่งในใต้หล้า รูปโฉมสะคราญตาน่าตื่นตะลึง
จนท�ำให้พ่อบุญธรรมและพี่ชายบุญธรรมทะเลาะกัน และกลายเป็นศัตรูกัน
ด้วยเรือ่ งแย่งผูห้ ญิง ก่อเกิดเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าในครอบครัว จากนัน้
ท่านโหว* โรคจิตที่มาเยือนบ้านสกุลหนานกงเกิดติดใจในรูปโฉมงดงาม
เฉิดฉันของเธอจึงวางแผนชิงตัวเธอไป คิดจะท�ำให้เธอเป็นของเล่นของ
ตัวเอง
หลินลั่วเอ๋อร์ไม่ยอมจ�ำนนจึงถูกทรมานอย่างแสนสาหัส เธอทนไม่ไหว
จึงแปลงโฉมแล้วหลบหนีออกมา ระหว่างทางผล็อยหลับไปเพราะความ
เหน็ดเหนื่อย และบังเอิญพบกับนักฆ่าที่ก�ำลังตามล่าสมบัติ เธอถูกเปิดเผย
โฉมหน้าที่แท้จริง ต่อจากนั้นก็เป็นฉากรักร้อนแรงซาดิสม์ฉากแล้วฉากเล่า
ภายหลังเธอได้รับความช่วยเหลือจากจอมยุทธ์คนหนึ่ง เดิมทีเธอ
คิดว่าชีวิตนี้จะมีที่พึ่งพิงแล้ว แถมยังแอบมอบหัวใจให้เขาด้วย แต่สุดท้าย
จอมยุทธ์กลับเป็นเดรัจฉานในคราบมนุษย์ หลังเธอถูกย�่ำยีจนตกอยู่ในสภาพ
อเนจอนาถ พี่ชายบุญธรรมที่ฆ่าพ่อของตัวเองเพื่อช่วงชิงอ�ำนาจก็จับตัวเธอ
กลับไปจองจ�ำ
* โหว เป็นต�ำแหน่งบรรดาศักดิ์ของขุนนางสมัยโบราณ รองจาก 'กง' ซึ่งเป็นยศสูงสุด
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พี่ชายบุญธรรมปักใจเชื่อว่าเธอคบชู้ ความรักจึงแปรเปลี่ยนเป็น
ความแค้น เขาท�ำเรื่องหยามเกียรติเธอต่างๆ นานา หลินลั่วเอ๋อร์ตัดสินใจ
ฆ่าตัวตายและเกือบจะตายไปจริงๆ พี่ชายบุญธรรมจึงนึกเสียใจ เขาส่งเธอ
ไปรักษาตัวที่หุบเขาหมอเทวดา หมอเทวดาหลงรักสาวงามตั้งแต่แรกเห็น
และใช้เล่ห์กลท�ำให้สติสัมปชัญญะของเธอเลอะเลือน...ตอนมีโอกาสหลบหนี
อีกครั้ง เธอก็ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของประมุขลัทธิมารที่ออกมาเดินเล่น
ประมุขลัทธิมารท�ำเรื่องชั่วช้ากับเธอ และพาเธอกลับไปทรมานอย่างซาดิสม์
สุดๆ...
เรื่องราวหยุดลงกะทันหันตรงนี้ ยังไม่จบบริบูรณ์ เนื้อหาในเรื่อง
บรรยายถึงมุมมองทั้งสาม* ที่แปลกประหลาดและแนวคิดปัญญาอ่อนเช่นว่า
'เพราะรักเจ้าจึงต้องทรมานเจ้า การทรมานเจ้าแปลว่ารักเจ้า' ที่น่าแปลกคือ
นิยายห่วยๆ เรื่องนี้กลับท�ำให้ฉันอยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ ด้วยความคิดที่ว่า
'ตกใจคนเดียว ไม่สู้เอาไปสร้างความตกใจให้ทุกคน' ฉันจึงอ่านมันจนจบ
หลังอ่านจบฉันรู้สึกรันทดกับโชคชะตาของนางเอกและนึกโกรธใน
ความไม่ได้เรื่องของเธอ รู้สึกรังเกียจตัวละครชายทุกตัวในเรื่อง และยิ่งรู้สึก
ว่ามุมมองทั้งสามของผู้แต่งทุเรศเป็นที่สุด ฉากวาบหวิวส่วนใหญ่บรรยายได้
น่าสะอิดสะเอียนมาก ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างแน่นอน
ฉันใคร่ครวญอย่างรอบคอบแล้วรู้สึกว่าหากเด็กเข้ามาอ่านและถูก
ชักน�ำไปในทางเสื่อมเสียคงไม่ดีนัก จึงด�ำเนินการร้องเรียนเป็นครั้งแรกใน
ชีวิตอย่างไม่สบายใจนัก
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ด�ำเนินการอย่างเฉียบขาดฉับไว ไม่ถึงชั่วโมง
* มุมมองทั้งสาม หมายถึงมุมมองที่มนุษย์มีต่อโลก มุมมองที่มนุษย์มีต่อการด�ำเนินชีวิต และมุมมองที่มนุษย์มีต่อค่านิยม
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นิยายที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนเรื่องนี้ก็ถูกลบออกไป
ฉันง่วงงุนสุดฤทธิ์ ในที่สุดจึงออกจากเว็บ ปิดคอมพิวเตอร์ คลานขึ้น
เตียงแล้วหลับปุ๋ยไป
คิดไม่ถึงว่าการนอนหลับครั้งนี้จะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลย...
-2-

"แมวขี้แยอยู่นั่นไง!" เสียงเด็กดังก้องกังวานขึ้นพร้อมร่างของเด็กซน
หลายคนที่กรูเข้ามาล้อมฉันไว้ตรงกลางแล้วหัวเราะฮิฮะอย่างเจ้าเล่ห์
ฉันยิ้มให้พวกเขาและทักทายอย่างมีมารยาท "สวัสดีทุกคน"
พวกเด็กๆ อึ้งไปพักหนึ่ง หลังกระซิบกระซาบกันเสร็จ เด็กผู้ชายที่ตัว
สูงใหญ่ที่สุดก็เดินออกมา เขาฉีกยิ้มอวดลักยิ้มสองข้างกับเขี้ยวน่ารักคู่หนึ่ง
พลางยื่นก�ำปั้นออกมา "เอ้า ข้ามีของดีจะให้เจ้า"
ฉันยื่นมือออกไปรับของขวัญอย่างดีใจ
เขาแบมือออก เผยให้เห็นหนอนผักสีเขียวตัวอวบอ้วนก่อนจะโยนมัน
ใส่ฝ่ามือฉัน
พวกเด็กๆ หัวเราะลัน่ เฝ้ารอการตอบสนองของฉันด้วยสีหน้าคาดหวัง
"ขอบใจนะ" ฉันหยิบตัวหนอนขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดก่อนพูดว่า
"ตัง้ แต่จากกันทีโ่ รงอาหารมหา'ลยั ก็ไม่ได้เจอพีห่ นอนตัง้ นาน เป็นอย่างไรบ้าง
อ้วนขึ้นเยอะเลยนี่"
หนอนผักสีเขียวขยับตัวดุ๊กดิ๊กสองสามทีก่อนจะนิ่งไป
เด็กผู้ชายที่วางแผนแกล้งคนจ้องฉันเขม็ง ลูกสมุนตัวเล็กข้างกายก้าว
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เข้ามาพูดว่า "พี่สือโถว ท�ำไมวันนี้แมวขี้แยไม่ร้องไห้แล้วล่ะ"
เด็กชายเก้อเขินและพาลโกรธ เขาจ้องหน้าคนพูดแทงใจด�ำและกวาดตา
มองฉันหัวจรดเท้า "ประหลาด!"
แค่เด็กทโมนไม่กี่คนคิดจะแกล้งผู้ใหญ่งั้นหรือ ฉันโยนหนอนสีเขียวลง
บนพื้นด้วยท่าทางไม่ยี่หระ ลูกเจี๊ยบข้างแปลงนากระโดดเข้ามาไล่จิกหนอน
ตามมาด้วยแมวลายตัวหนึ่งวิ่งไล่ลูกเจี๊ยบ และหมาด�ำตัวโตวิ่งไล่แมว...
เหตุการณ์อลหม่านในชั่วพริบตา
จู่ๆ เสียงแส้ก็ดังมาจากถนนสายหลัก ท�ำให้บรรดาสัตว์ตื่นตกใจ
ม้าพันธุ์ดีหลายตัววิ่งทะยานมาจากที่ไกลๆ และผ่านหน้าฉันไป คนบนม้า
สวมชุดผ้าปักสีครามและพกกระบี่ยาว ลักษณะท่าทางเหมือนคนในยุทธภพ
ที่เคยเห็นในละครก�ำลังภายใน
"เป็นคนจากสกุลหนานกง!"
"สง่างามน่าเกรงขามชะมัด!"
"นี่คือคนส่งสารที่ท�ำหน้าที่ส่งข่าว คงไม่ใช่ว่าคุณชายหมิงจะกลับมา
แล้วหรอกนะ"
"..."
พวกเด็กผู้ชายวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานาอยู่ข้างหลัง
ฉันไม่เห็นด้วยในใจ ใครที่ไหนจะตั้งชื่ออัปมงคลอย่าง 'หมิง'* ให้ลูก
ตัวเอง แถมแซ่หนานกงยังเป็นแซ่ที่ถูกใช้ในนิยายน�้ำเน่าจนเกร่ออีกด้วย
เรื่องราวในความฝันช่างไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆ
ฉันหมุนตัวเดินออกมา แต่แล้วก็รู้สึกว่าชื่อหนานกงหมิงช่างคุ้นหู
* หมิง (冥) แปลว่าความมืดมนหรือโลกแห่งความตาย เป็นค�ำพ้องเสียงกับหมิง (明) ที่แปลว่าสว่างหรือกระจ่าง
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เหลือเกิน เหมือนเคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน จึงชะงักฝีเท้าครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง
แล้วอดอุทานเสียงเบาไม่ได้ "หนานกงหมิง? นัน่ คือพีช่ ายบุญธรรมทีป่ รากฏตัว
เป็นคนแรกใน 'ไร้เนื้อหนังไม่ชวนชิม' เขาท�ำเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดรัจฉาน
กับนางเอกที่อายุแค่สิบสี่ สงสัยเป็นโรครักเด็กแหง..."
"แมวขี้แย เจ้าพึมพ�ำอะไรอยู่คนเดียว" เด็กชายที่จิตใจหดหู่เพราะ
แผนการกลั่นแกล้งล้มเหลวสังเกตเห็นว่าฉันอุทานออกมา
ฉันสะท้านเยือกและกวักมือเรียกเขามาถาม "โลกนี้คงไม่ได้มีปราสาท
เขาฉางเจี้ยน (เร้นกระบี่) หรือลัทธิปีศาจอะไรด้วยหรอกนะ"
เด็กชายมองฉันด้วยสายตาดูถูก "เหลวไหล เจ้าไม่เคยได้ยินหรือ
อย่างไร"
ฉันถามอีก "แล้ว...หมอเทวดาไป๋จื่ออะไรนั่นล่ะ"
เด็กคนข้างๆ แย่งตอบ "ว่ากันว่าหมอเทวดาสกุลไป๋รักษาได้แม้กระทั่ง
คนที่ตายไปแล้ว แต่เขามีนิสัยประหลาดพิลึก ไม่รักษาโรคให้ใครง่ายๆ"
ฉันไม่ใช่คนที่มีความใคร่แล้วไม่ได้รับการเติมเต็มสักหน่อย จะฝันถึง
คนโรคจิตตั้งมากมายในนิยายได้ยังไง รีบตื่นขึ้นมาก่อนเป็นดีที่สุด
ฉันหยิกตัวเองหลายๆ ที เบิกตาแล้วเบิกตาอีก แต่ผลลัพธ์มีเพียง
รอยฟกช�้ำหลายจุดกับสายตาแปลกประหลาดของคนรอบข้าง
ฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีเสียแล้ว
จะว่าฉันความรู้สึกช้าเกินไปก็ไม่ได้ ตอนตื่นขึ้นมาฉันมึนๆ งงๆ ก�ำลัง
นั่งอยู่ริมเตียงไม้ไผ่ ในมือถือตุ๊กตาผ้ารูปเสือ ทิวทัศน์ข้างนอกสวยงามมาก
ฉันนึกว่าตัวเองก�ำลังฝันว่าไปเที่ยวอวิ๋นหนาน* จึงวิ่งออกไปด้วยความคิดที่
* อวิ๋นหนานหรือยูนนาน เป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีภูมิประเทศหลากหลาย เมืองหลวงคือเมืองคุนหมิง
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ว่าหากพลาดไปก็เสียดายโอกาส ถ้าหากฉันทะลุมิติเข้าไปในห้องนอนหรูหรา
แล้วมีบ่าวไพร่และสาวใช้ซึ่งเอาน�้ำแกงและยามาเสิร์ฟพากันร้องเรียกอย่าง
ตกใจว่า 'คุณหนู ท่านฟื้นแล้ว' หรือ 'ในที่สุดฮูหยินก็คลอดลูกแล้ว' ฉันจะ
ต้องแยกแยะสถานการณ์ได้เร็วกว่านี้แน่ๆ
ไม่นะ จะทะลุมิติไปที่ไหนก็ไปเถอะ แต่ประเด็นส�ำคัญคือนี่เป็นนิยาย!
ฉันทะลุมิติเข้ามาในนิยาย!
เรือ่ งนางเอกทีช่ อื่ หลินลัว่ เอ๋อร์ฉนั จะไม่พดู มาก ค�ำทีม่ กั ใช้บรรยายเธอคือ
'รอ้ งห่มร้องไห้ฟมู ฟาย' 'ออ้ นวอนอย่างน่าสงสาร' 'รสู้ ึกอดสูเป็นทบทวี' 'ราวกับ
ตุ๊กตาขาดๆ'...
เนื้อหาทั้งหมดคือเธอหลบหนีจากผู้ชายหน้าไม่อายคนหนึ่ง จากนั้นก็
ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ชายไร้ยางอายอีกคนและถูกเปลี่ยนรูปแบบในการ
ย�่ำยีเท่านั้นเอง
พล็อตเรื่อง? ฉาก? นิยายแบบนี้ยังจะคาดหวังอะไรกับพล็อตเรื่องและ
ฉากได้อีกล่ะ!
มุมมองทั้งสาม? แนวคิด? คุณลองไปหานิยายลามกที่มีแก่นเรื่อง
ลึกซึ้งและมีมุมมองทั้งสามเป็นปกติมาให้ฉันดูหน่อยสิ!
สวรรค์ บัดซบชะมัด! แบบนีไ้ ม่สสู้ ง่ ฉันเข้าไปในการ์ตนู วัยรุน่ ทีต่ วั ละคร
มีอตั ราการตายสูงยังจะดีซะกว่า! อย่างน้อยมุมมองต่อโลกของการ์ตนู พวกนัน้
ก็เป็นปกติ!
ฉันหยิกตัวเองอีกหลายที ไม่ยอมล้มเลิกความพยายาม
ท�ำยังไงดี…
เวลากลัวฉันมักจะนึกถึงค�ำพูดของแม่ 'เคอเสี่ยวลวี่ คนเราไม่ว่าจะอยู่
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ในสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดี'
ดังนัน้ ฉันจึงมีชวี ติ อยูม่ ายีส่ บิ เอ็ดปี ทัง้ ทีไ่ ม่เคยประสบความส�ำเร็จอะไร
สักอย่าง มีเพียงจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนแมลงสาบที่ตีไม่ตายเท่านั้น ถึงแม้
จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติด รักข้างเดียวไม่สมหวัง หรือแฟนมีก๊ิกก็ยัง
สามารถมองโลกในแง่บวกและยิ้มรับวันพรุ่งนี้ได้
ฉันบังคับตัวเองให้ตงั้ สติภายในเวลาอันรวดเร็วและวิเคราะห์สถานการณ์
ตอนนี้ในแง่บวก
หนึ่ง แม้นิยายสมองป่วยเรื่องนี้จะต�่ำช้าลามก แต่ก็อยู่ในยุคสมัย
ที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ น่าจะยังไม่เกิดสงครามในอนาคตอันใกล้ เหมาะที่จะ
ใช้ชีวิตอยู่
สอง ฉันคุ้นเคยกับพล็อตเรื่อง สามารถหลีกเลี่ยงเดรัจฉานได้
สาม ฉันมีอายุนอ้ ยกว่าอายุจริงสิบกว่าปี ดังนัน้ ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งหางาน
ท�ำ
สี่ ฉันไม่ใช่นางเอกที่มีชื่อว่าหลินลั่วเอ๋อร์ ชะตากรรมรันทดของเธอ
ไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน (ข้อนี้ส�ำคัญที่สุด)
ไม่ต้องกลัว พอวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญเหล่านี้อย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว
ฉันก็พ่นลมหายใจออกมายาวๆ พลางโน้มน้าวตัวเองว่า 'นิยายสมองป่วยก็ดี
นิยายสมองป่วยก็เจ๋ง' จากนั้นจึงมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังเล็กมุงกระเบื้องที่จาก
มาในตอนแรกพร้อมกับคิดแผนการด�ำเนินชีวิตที่เรียนรู้มาจากการอ่านนิยาย
ข้ามเวลาทะลุมิติสุดเฝือ
"หลินลั่วเอ๋อร์!"
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ค�ำสามค�ำที่ฟังดูพิลึกพิลั่นที่สุดท�ำเอาความฝันของฉันพังทลาย
ฉันมองซ้ายทีขวาที ไม่เห็นมีคนงามอยู่ตรงไหนเลย จากนั้นหญิง
วัยกลางคนในชุดกระโปรงสีฟ้าครามคนหนึ่งก็เดินเข้ามาคว้ามือฉันและ
ดึงตัวไป เดินไปบ่นไปว่า "เพิ่งหายไข้ก็ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกแล้ว อยากให้
ป้าร้อนใจตายอย่างนั้นหรือ"
"คุณเรียกฉันเหรอ" ฉันเกือบจะพูดไม่ออกอยู่แล้ว
เธอยื่นมือมาแตะหน้าผากฉัน ถามอย่างกระตือรือร้นว่า "ไม่สบายจน
สติเลอะเลือนไปแล้วหรืออย่างไร"
หญิงวัยกลางคนมีสีหน้าโอบอ้อมอารี ส่วนฉันรู้สึกหน้ามืด โลกทั้งใบ
เริ่มบิดเบี้ยว
ไม่! ไม่! ไม่!
ฉันไม่ใช่นางเอกชะตารันทดคนนั้น! ไม่ใช่ของเล่นที่ถูกกระท�ำทารุณ!
สวรรค์บา้ เอ๊ย ฉันไปสร้างความแค้นโดยฆ่าพ่อหรือแย่งสามีคณุ หรือไง!
ฉันถูกดึงให้เดินไปตลอดทาง เสียงร้องไห้โวยวายของฉันผสมปนเปกับ
เสียงบ่นว่าของหญิงวัยกลางคน ฟังดูเหมือนลูกหมูที่ถูกจับเข้าโรงเชือด
-3-

เราจะเป็นผู้กล้าที่ไม่กลัวความรุนแรง!
เพราะฉะนั้น ผู้กล้าจงห้าวหาญ
...เคอเสี่ยวลวี่
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ฟืนในเตาลุกไหม้แรงกล้า บนเตามีคันฉ่องส�ำริดที่เพิ่งขัดวางอยู่
ใบหน้าของหนูน้อยโลลิ* ในกระจกยังเติบโตไม่เต็มที่ แต่ก็พอจะเห็นเค้า
ความเป็นสาวงามได้รางๆ อ้างอิงจากบทบรรยายในเรื่องคือดวงตาคู่โตที่มี
ฝ้าน�้ำมักเจือแววท�ำให้น่าสงสารอยู่หลายส่วน ดูแล้วเหมือนสัตว์ตัวเล็กที่ติด
อยู่ในตาข่ายของนายพราน ท�ำให้คนตัดใจฆ่าไม่ลง แต่อยากจับมาเลี้ยงและ
แกล้งเล่นเสียมากกว่า!
คงเพราะมีใบหน้าแบบผู้ถูกกระท�ำแต่ก�ำเนิดอย่างนี้เอง มิน่าใครๆ ถึง
อยากรังแก! และเพราะใบหน้านี้ หลินลั่วเอ๋อร์วัยแปดขวบในนิยายถึงได้เป็น
ที่หมายตาของหนานกงฮ่วน
เดรัจฉานผู้เป็นประมุขสกุลหนานกงรับเธอเป็นบุตรบุญธรรม จากนั้น
หนานกงหมิง เดรัจฉานผู้เป็นพี่บุญธรรมก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกพบ เขา
รักใคร่สุดแสน ล่อลวงสารพัดจนประสบความส�ำเร็จในการกึ่งหลอกกึ่งลวง
ให้เธอท�ำเรื่องงามหน้าตอนอายุสิบสี่ หนานกงฮ่วนที่คิดไม่ซื่อกับเธอเช่นกัน
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ไล่ลูกชายออกจากบ้านและชิงตัวเธอกลับมา...เรื่องราว
ทั้งหมดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ลิโป้รบตั๋งโต๊ะ** ละครน�้ำเน่าแบบฉบับที่พ่อลูก
ทะเลาะกันเพราะผู้หญิง...
เรื่องน่ายินดีคือตอนนี้สองเดรัจฉานสกุลหนานกงยังไม่ออกโรง ฉันยัง
มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโฉมหน้า แก้ไขโชคชะตา!
"เอาอย่างผู้หญิงอัปลักษณ์! ต้องเริ่มต้นที่ตัวฉัน!"
* โลลิ มาจากค�ำสแลงของญีป่ นุ่ คือค�ำว่าโลลิคอน ซึง่ หมายถึงชายทีม่ อี ายุสงู กว่าชอบเด็กผูห้ ญิงตัวน้อย จึงเรียกเด็กผูห้ ญิงเหล่านัน้
ว่าหนูน้อยโลลิ
** ลิโป้รบตั๋งโต๊ะ ส�ำนวนมาจากเรื่องสามก๊ก หมายถึงพ่อลูกที่บาดหมางกันด้วยเรื่องหญิงสาว ตั๋งโต๊ะมีฐานะคล้ายพ่อบุญธรรม
คนหนึ่งของลิโป้ แต่ถูกศัตรูใช้แผนสาวงามท�ำให้ทั้งสองแตกแยกกัน ภายหลังลิโป้เป็นผู้สังหารตั๋งโต๊ะด้วยมือตัวเอง
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"ถ้าวันนี้ไม่ท�ำให้ตัวเองเสียโฉม พรุ่งนี้ต้องเจอเดรัจฉาน!"
ฉันแอบท่องค�ำขวัญปลุกใจตัวเอง มือคว้ากรรไกรคมกริบขึน้ มา กัดฟัน
แล้วทาบกรรไกรไปมากับใบหน้าอยู่นานสองนาน แต่อย่างไรก็ไม่กล้าตัดใจ
กรีดผิวหน้าด้วยอุปกรณ์ที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ จึงตัดขนตาดกหนาเป็น
แพออกแทน จากนั้นก็ตัดผมทรงหน้าม้าและหั่นผมทั้งหัวให้สั้นกุดแบบมั่วๆ
ท�ำทรงหัวแตงโม* หนาเตอะปิดดวงตาไว้ครึ่งหนึ่งก่อนจะส่องกระจกดู
เมื่อรู้สึกว่าบดบังใบหน้าได้พอสมควรแล้วจึงหยุดมือ
"เจ้าท�ำอะไรน่ะ" น�้ำเสียงประหลาดใจดังมาจากนอกประตู
ฉันทีก่ ำ� ลังฝึกเดินท่าอัปลักษณ์ โค้งเอวค้อมหลังและห่อไหล่เดินท่าเป็ด
อยู่ถึงกับสะดุ้งโหยง พอหันกลับไปมองก็พบว่าเป็นเด็กหัวโจกที่ชื่อสือโถว
นั่นเอง เขายืนอยู่บนบันได มองมาทางฉันอย่างตกตะลึง
"ไม่มีอะไร" ฉันโบกมือท�ำท่าผู้ชายไม่ต้องสนใจเรื่องในครัวของผู้หญิง
นายรีบๆ ออกไปซะ
แต่เขากลับบุกเข้ามามองประเมินฉันตั้งแต่หัวจรดเท้ารอบหนึ่งก่อน
ขมวดคิ้วพูดว่า "ท�ำไมทรงผมเจ้าถึงได้น่าเกลียดอย่างนี้"
ฉันเตรียมค�ำพูดเอาไว้แล้วจึงรีบตอบ "ไม่ระวังจนถูกไฟไหม้น่ะ"
สือโถวถามอีก "ขนตาของเจ้าเล่า ถูกไฟไหม้เหมือนกันหรือ"
ฉันครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างสุขุมไร้ซึ่งความประหม่า "ใช่แล้ว!"
เขามองไฟทีหนึ่ง มองฉันทีหนึ่ง แล้วหันไปมองรอบด้านพลางชี้ไปที่
พื้น "แล้วท�ำไมบนพื้นถึงมีเศษผมเยอะขนาดนั้น"
ฉั น ย่ อ ตั ว ลง ใช้ มื อ กอบเส้ น ผมแล้ ว โยนเข้ า ไปในกองไฟทั้ ง หมด
* ทรงหัวแตงโม หมายถึงผมทรงกะลาครอบ เรียกชื่อตามลักษณะที่เหมือนผลแตงโมหั่นครึ่ง

18
Page ������������� 1.indd 18

5/10/2559 BE 14:17

จวี๋ ฮ วาซั่ น หลี่

"เหลือจากไฟไหม้น่ะ"
เส้นผมส่งกลิ่นไหม้ท่ามกลางเปลวไฟ เขาเบิกตาอ้าปากค้าง จ้องอยู่
ครู่ใหญ่ก่อนตระหนักขึ้นได้ "เจ้าบ้าไปแล้ว ข้าจะไปตามคนมาดูอาการเจ้า"
"ไม่! กลับมาก่อน!" เด็กผู้ชายสมัยโบราณโตเร็วกว่ายุคปัจจุบันที่ฉัน
จากมา ฉันรีบคว้าตัวเขาไว้แล้วอธิบายยิ้มๆ "ข้าอยากเปลี่ยนทรงผมเอง แต่
สุดท้ายตัดมั่วจนเสียทรง เจ้าอย่าเอะอะไป"
"โง่จริงๆ เลย" สือโถวพอจะรับค�ำตอบนีไ้ ด้ เขาหัวเราะเยาะฉันพักใหญ่
ในที่สุดก็นึกถึงจุดประสงค์ที่มาขึ้นได้ จึงรีบคว้าหนูตายออกมาจากแขนเสื้อ
และแกว่งไปมาตรงหน้าฉันจนเกือบชนจมูกอยู่รอมร่อ ทั้งยังพูดอย่างได้ใจ
ว่า "แมวขี้แย ของดีอันนี้ให้เจ้าไว้เป็นของเล่นก็แล้วกัน!"
"ขอบใจ" ฉันถอนหายใจพลางรับของขวัญมาโดยไม่ใส่ใจสายตาคาดหวัง
ของเขา จากนั้นจึงโยนหนูลงไปในกองไฟ ใช้ไม้เขี่ยฟืนเขี่ยไปมาสองที
ก่อนหันกลับไปยิ้ม "ข้าก�ำลังหิวอยู่พอดี ไว้ย่างสุกแล้วจะแบ่งให้เจ้ากินด้วย
เนื้อหนูมันๆ นิ่มๆ อร่อยที่สุด"
"เจ้า...เด็กบ้า ฝากไว้ก่อนเถอะ!" สือโถวถอยหลังไปสองก้าวพลาง
ปิดปากอย่างสะอิดสะเอียน ได้แต่ทิ้งค�ำพูดไว้แค่นั้นแล้วกระทืบเท้าวิ่งจากไป
ลูกสมุนที่แอบดูอยู่ตรงมุมก�ำแพงนอกประตูเห็นลูกพี่พ่ายแพ้ก็พากันแตกฮือ
"ปอดแหกกันจริงๆ" ฉันยักไหล่ โยนไม้เขี่ยฟืนทิ้งแล้วหัดเดินท่า
อัปลักษณ์ต่อพลางย้อนนึกถึงข้อมูลที่รวบรวมมาได้ในช่วงนี้ หลังจากมั่นใจ
ว่าฉันไม่อาจทะลุมิติกลับไปได้อีกแล้ว ฉันก็รีบส�ำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัว
ด้วยวิธกี ารทางอ้อมทัง้ หลายแหล่ สกุลหนานกงเป็นเหมือนในนิยาย มีชอื่ เสียง
เรื่องเพลงกระบี่ลั่วฮวา (บุปผาปลิดปลิว) และพลังดัชนีซึ่งฉันจ�ำรายละเอียด
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ไม่ค่อยได้แล้ว เป็นส�ำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธภพ ผูกขาดการค้าทั้ง
แบบสุจริตและทุจริตในสองมณฑล มีอ�ำนาจล้นเหลือ ประมุขคนปัจจุบันคือ
หนานกงฮ่วน มีบุตรชายคนเดียวคือหนานกงหมิง
หมู ่ บ ้ า นที่ ฉั น อาศั ย อยู ่ คื อ หมู ่ บ ้ า นสกุ ล หลี่ อยู ่ ห ่ า งจากบ้ า นสกุ ล
หนานกงหลายสิบลี้* มีคนอาศัยอยู่นับร้อยครัวเรือน
แม่ของหลินลั่วเอ๋อร์เป็นคนในท้องถิ่นชื่อว่าหลี่ซานเหนียง สิบปี
ก่อนแต่งงานกับบัณฑิตนามว่าหลินเซี่ยวในเมืองลั่วเฉิง มีบุตรชายหนึ่งคน
บุตรสาวหนึ่งคน น่าเสียดายที่บุตรชายเสียชีวิตไปตอนอายุห้าขวบ สามี
จมน�้ำตายเมื่อสามปีก่อน สองแม่ลูกจึงกลายเป็นที่รังเกียจของญาติพี่น้อง
สกุลหลินที่นึกถึงแต่ผลประโยชน์และได้แต่กลับมาพึ่งพิงบ้านเกิด ด้วยความ
โกรธแค้นและอับอายท�ำให้ซานเหนียงป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หาย ไม่กเี่ ดือน
ก็ตายจากไป ทิ้งบุตรสาวไว้ให้ผู้เป็นยายกับพี่สะใภ้ดูแล โชคดีที่สองคนนี้เป็น
คนธรรมะธัมโมและใจบุญสุนทาน ฐานะทางการเงินก็พอถูไถไปได้ ครั้นเห็น
หลินลั่วเอ๋อร์ร่างกายอ่อนแอ ทั้งยังเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายจึงไม่ได้เข้มงวด
กับเธอมากนัก แต่เนื่องจากตัวเองก็มีลูกอยู่แล้วสี่คน ดังนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจเธอ
สักเท่าไร
จากที่กล่าวมา พวกเราได้ข้อสรุปสองข้อ หนึ่งพระเอกในนิยายสมอง
ป่วยต้องมีฐานะร�่ำรวย สองนางเอกในนิยายสมองป่วยต้องมีดวงพิฆาต
พ่อแม่เพื่อเป็นการปูทางสู่นิยายสายฮาเร็มโดยไม่ติดปัญหาเรื่องศีลธรรม
นี่เป็นการก�ำจัดอุปสรรคที่เป็นไปได้ทั้งหมดทิ้งไป
พระยะโฮวา เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่หวังหมู่ และอุลตร้าแมนที่อยู่
* ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เท่ากับความยาว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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เบื้องบน...ขอฉันกุมขมับไว้อาลัยให้คนเหล่านั้นเถอะ
ด้วยฐานะอันล่อแหลมท�ำให้ฉันไม่กล้าโผล่หน้าออกไปข้างนอก วันๆ
ถ้าไม่หมกตัวอยู่ในครัวช่วยก่อไฟ ล้างผัก เป็นลูกมือช่วยงาน ก็จะหลบอยู่
ในห้องฝึกฝนงานปัก ตอนเทีย่ งวันทีแ่ สงแดดแผดเผาร้อนแรง ฉันจะถือโอกาส
ช่ ว งที่ ทุ ก คนพั ก ผ่ อ นออกไปเดิ น เล่ น ข้ า งนอกสั ก รอบสองรอบ เพื่ อ ท� ำ
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และถือโอกาสตากแดดให้ตัวด�ำเข้าไว้
ชีวิตที่ไม่มีคนคอยบังคับควบคุมแบบนี้ก็ผ่อนคลายดีเหมือนกัน เพียง
แต่พวกเด็กๆ ในหมู่บ้านที่ว่างงานกลุ่มนั้นน่าร�ำคาญชะมัด
เด็กในชนบทส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ส่วนผู้ใหญ่ก็งานยุ่งจึงไม่มี
เวลาอบรมสั่งสอน พอเด็กๆ ท�ำงานในแต่ละวันเสร็จก็จะเที่ยวเล่นซนกับ
หมูหมากาไก่ไปทั่ว แถมเด็กผู้ชายในวัยนี้ยังอยู่ในช่วงสังเกตเห็นความ
แตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงพอดี ดังนั้นจึงมีความอยากรู้อยากเห็น
เกี่ยวกับเพศตรงข้ามเป็นพิเศษ แต่ไม่ยอมพูดตรงๆ กลับแสดงออกด้วยการ
รังแกอีกฝ่าย หลินลั่วเอ๋อร์หน้าตาน่ารัก ขี้แยเป็นพิเศษ แถมยังไม่กล้าเอา
เรื่องไปฟ้องผู้ใหญ่ พวกผู้ชายจึงชอบแกล้งเธอ ท�ำให้เธอได้ฉายามากมาย
เช่น 'แมวขี้แย' 'คนขี้ขลาด' 'ยายขี้เหร่' 'เด็กบ้า' 'เด็กโง่' เป็นต้น
ทีน่ า่ เสียใจคือความสนุกของพวกเขาก�ำลังจะสิน้ สุดลงเพราะฉันซะแล้ว
เรือ่ งอืน่ ฉันไม่เก่ง เก่งอย่างเดียวคือใจกล้า สมัยเรียนหากพีน่ อ้ งร่วมชัน้
ในหอพักเจอหนู แมลงสาบ หรือแมงมุมเป็นต้องกรีดร้องเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า 'เคอเสี่ยวลวี่! ช่วยด้วย!' ฉันจะคว้ารองเท้าแตะกับไม้กวาดพุ่งเข้าไป
จัดการสัตว์พวกนั้นจนราบคาบ ช่วยสาวงามทั้งหลายจากอันตราย
ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงู ตะขาบตาย หรือของพิเรนทร์อื่นๆ ที่เด็กบ้าใน
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หมู่บ้านพวกนั้นสรรหามาแกล้งล้วนไม่อยู่ในสายตาของฉัน มาหนึ่งตัวก�ำจัด
หนึ่งตัว มาสองตัวก�ำจัดหนึ่งคู่ แถมยังอบรมพวกเขาอีกยกหนึ่งด้วยท่าทาง
แบบผู้ใหญ่ ท�ำเอาพวกเขาจ๋อยไปเลย
ในที่สุดหลังจากพ่ายแพ้หลายครั้ง หัวโจกผู้วางแผนอย่างหลี่สือโถวก็
รู้สึกเสียหน้า เขาวิ่งเข้ามาในห้องครัวอีกครั้ง ยืนจ้องหน้าฉันที่ก�ำลังเด็ดผัก
ครู่หนึ่งก่อนจะเบนสายตาออกไปอย่างทนไม่ได้ "ทรงผมใหม่ของเจ้าช่าง
อัปลักษณ์จนน่าสงสาร..."
"ถ้าอย่างนั้นก็อย่ามอง!" ฉันเด็ดผักเขียวชอุ่มในมือ คร้านจะสนใจเขา
สือโถวท�ำใจเย็น พยายามเบนสายตากลับมาอีกครั้งและพูดเสียงดังว่า
"หลินลั่วเอ๋อร์ ตุ๊กตาเสือของเจ้าหายไปแล้ว"
ฉันค่อยๆ เงยหน้าขึ้น ถามอย่างสงสัยว่า "ตุ๊กตาเสืออะไร"
บรรยากาศชะงักค้างไปทันควัน สือโถวจ้องฉันอยู่นานสองนานก่อน
จะตอบ "ตุก๊ ตาผ้ารูปเสือทีแ่ ม่ของเจ้าทิง้ ไว้ให้อย่างไรเล่า สีเหลืองๆ น่ะ เจ้าชอบ
เป็นพิเศษ ไม่เคยให้ใครแตะต้องเลย"
"อ้อ!" ฉันนึกออกในที่สุด ของเล่นที่ถืออยู่ในมือตอนตื่นขึ้นมาหลังจาก
ทะลุมิตินั่นเอง ฉันโยนทิ้งไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้
สือโถวเห็นว่าเข้าทางตัวเองแล้วจึงกระแอมเสียงค่อย ประกาศต่อไป
"เจ้ารู้หรือไม่ว่าตุ๊กตาเสือตัวนั้นอยู่ที่ไหน"
ฉันส่ายหน้า
สือโถวหันไปยักคิ้วหลิ่วตาและยิ้มให้พวกเด็กๆ ที่แอบดูอยู่ข้างนอก
พูดอย่างกระหยิม่ ใจว่า "คืนนีเ้ จ้าลองไปหาดูทสี่ สุ านสิ ระวังอย่าร้องไห้ขม้ี กู โป่ง
กลับมาล่ะ"
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เด็กบ้าคนนี้ถึงขั้นลักพาตัวตุ๊กตาของเด็กผู้หญิงเพื่อท�ำให้เธอร้องไห้
ฉันพูดไม่ออกเลย น่าเสียดายที่ฉันไม่สนใจสมบัติของหลินลั่วเอ๋อร์แม้แต่น้อย
จึงส่ายหน้าอีกครั้ง ปฏิเสธไม่ท�ำตามค�ำขู่ของเขา "ไม่ไป"
สือโถวประหลาดใจ "แต่...นั่นเป็นของที่แม่เจ้าทิ้งไว้ให้เชียวนะ"
"โตป่านนี้แล้วยังจะเล่นตุ๊กตาอะไรอีก แล้วแต่พวกเจ้าเถอะ" ฉัน
เก็บผักที่เด็ดเสร็จแล้วลงในตะกร้า ลุกขึ้นบิดขี้เกียจแล้วผลักเขาออก
สือโถวโกรธ "เด็กบ้า เจ้าอย่าอวดดีให้มากนักนะ! ระวังเถอะ...ข้าจะ
สั่งสอนเจ้า!"
ฉันตอบยิ้มๆ "เจ้ากล้าลงมือ? ไม่กลัวค�ำสั่งกับแส้หนังของพ่อเจ้าหรือ
อย่างไร"
"เจ้า...เจ้าคิดว่าท่านพ่อไม่ให้ข้าท�ำร้ายเด็กผู้หญิงแล้วข้าจะไม่กล้า
ลงมือจริงๆ หรือ เจ้าลองอวดดีดูอีกทีสิ" ค�ำขู่ของสือโถวไม่น่ากลัวเอาซะเลย
ฉันเดินอาดๆ จากไปโดยไม่เหลียวหลังด้วยซ�้ำ
เสียงก�ำปั้นต่อยประตูอย่างไม่ยอมแพ้ดังขึ้นจากทางด้านหลัง
-4-

หมู่บ้านสกุลหลี่ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก มีรถและม้าสัญจรไปมา
ขวักไขว่ ท่านยายอยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรท�ำจึงสร้างเพิงเปิดร้านขายขนม ชา
และสุราให้คนในละแวกใกล้เคียงที่เร่งเดินทางได้หยุดพักผ่อน เป็นการหา
รายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้ครอบครัว
พอฉั น เดิ น ไปถึ ง ลานตากธั ญ พื ช ก็ ไ ด้ ยิ น เสี ย งกี บ เท้ า ม้ า ดั ง มาจาก
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ด้านนอกก่อนจะหยุดลงที่หน้าประตู ท่านป้ารีบวิ่งเข้ามา เมื่อเห็นฉันก�ำลัง
จะเข้าบ้านก็ร้องเรียก "ลั่วเอ๋อร์ รีบไปช่วยต้มน�้ำแล้วยกถั่วลิสงต้มสุกกับไข่ไก่
ออกมาเพิ่มหน่อย มีแขกคนส�ำคัญหยุดพักที่ร้านน�้ำชาของเรา"
ฉันเดินเข้าบ้านไปยกไข่ไก่กับถั่วลิสงถาดหนึ่งออกมาอย่างว่าง่าย
แต่พอเดินไปถึงประตูหัวใจก็พลันสะดุด สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น คนรวย
จะหยุดพักกินอาหารในสถานที่ซอมซ่อแบบนี้ได้อย่างไร หรือจะเป็นสอง
เดรัจฉานสกุลหนานกง?
หนังหัวรู้สึกชาเป็นระลอก ฉันค่อยๆ ขยับไปที่ประตูและแอบมอง
ออกไปข้างนอก ตามทีค่ าดไว้ ฉันเห็นองครักษ์ในชุดผ้าปักสีครามนัง่ อยูเ่ ต็มเพิง
กลางวงล้อมของม้าเจ็ดแปดตัวมีมา้ พันธุด์ สี ขี าวตัวหนึง่ ทีส่ วมอานเงินประดับ
พู่แดง มันก�ำลังเล็มหญ้าด้วยท่วงท่าสง่างามอยู่ริมถนน ดูไม่เหมือนเป็นม้า
ของพวกบ่าวไพร่
เสียงเร่งเร้าของท่านป้าดังขึ้นอีกครั้ง "ลั่วเอ๋อร์! เร็วเข้า! อย่าปล่อยให้
ลูกค้าต้องรอ"
ฉันรู้สึกประหม่ามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ไม่ยอมออกไป
"ลั่วเอ๋อร์?! ลั่วเอ๋อร์?! หายไปไหนแล้วล่ะ" ท่านป้าเริ่มร้อนใจ รีบหันไป
ฉีกยิ้มให้ลูกค้า "เด็กคนนั้นเงอะงะ ท�ำอะไรชักช้า น่าอายคุณชายหมิงจริงๆ
อีกประเดี๋ยวข้าจะไปสั่งสอนนาง"
คุณชายหมิง? หรือจะเป็นหนานกงหมิงจริงๆ!
สองขาของฉันอ่อนยวบ ขณะหมุนตัวคิดจะหนี เสียงใสนุ่มนวลของ
เด็กหนุ่มกลับดังขึ้นข้างหลังอย่างคิดไม่ถึง "ไม่เป็นไร มิใช่แม่นางน้อยที่สวม
ชุดสีเทานี่หรือ นางมาแล้วนี่"
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เท้าที่ก�ำลังก้าวออกไปชะงักค้างอยู่อย่างนั้น ในใจร�่ำร้องว่าแย่แล้ว
พบหน้ากับเดรัจฉานในอนาคตเป็นเรื่องที่แย่มาก แต่หากถูกอีกฝ่าย
พบตัวแล้วยังคิดหนีคงประหลาด
ฉันหันกลับมาครึ่งตัวอย่างกลัดกลุ้ม ก่อนจะยกถาดขึ้นสูงถึงคิ้ว
พยายามก้มหน้าลงต�ำ่ ไม่ให้อีกฝ่ายเห็นใบหน้า แล้วรีบก้าวออกไปส่งอาหาร
ให้ทา่ นป้า จากนัน้ จึงแสร้งปิดหน้าเหมือนกลัวคนแปลกหน้าแล้ววิง่ กลับห้องครัว
อย่างรวดเร็วก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมา
เมื่ อ สื อ โถวที่ นั่ ง ยองๆ ใช้ กิ่ ง ไม้ ว าดวงกลมอยู ่ บ นพื้ น เห็ น ท่ า ทาง
ประหม่าของฉันก็ถามอย่างตื่นเต้น "เจ้าตกใจกลัวอะไรมาหรือ"
ฉันยังตกใจไม่หาย เดิมทีคิดจะสวนกลับไปสองค�ำ แต่พอคิดว่า
สถานการณ์ข้างนอกยังไม่แน่ชัด ทางที่ดีหาคนออกไปดูลาดเลาดีกว่าจึง
หลอกล่อเขา "ประมุขน้อยสกุลหนานกงหยุดพักที่ร้านน�้ำชาของข้า เจ้าไม่ไป
ชมความครึกครื้นหน่อยหรือ"
เด็กผู้ชายชื่นชมชาวยุทธ์มาแต่ก�ำเนิด ดังนั้นพอได้ยิน สือโถวก็ทิ้ง
กิ่งไม้วิ่งปรู๊ดหายไป
"ช้าก่อน!" น�ำ้ บนเตาใกล้จะเดือดแล้ว แต่เขาวิง่ หายไปไม่เห็นแม้แต่เงา
ฉันจึงเริ่มกลุ้มใจว่าจะเอาน�้ำออกไปอย่างไรดี
คิดไม่ถึงว่าประตูห้องครัวจะถูกเคาะสองที จากนั้นน�้ำเสียงเปิดเผย
ของสือโถวก็ดังขึ้น "นี่ แมวขี้แย หันหน้ามาซิ"
"เจ้าคิดจะเอาอะไรมาแกล้งข้าอีก เอาน�้ำไปส่งให้ข้า..." ฉันหันขวับ
กลับไป แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นไม่ใช่ใบหน้าของสือโถว กลับเป็นใบหน้าหล่อเหลาหมดจด
ของเด็กหนุม่ อายุสบิ สองสิบสาม เขาสวมชุดคลุมยาวสีนำ�้ เงินปักลายมังกรสีขาว
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ที่เอวเหน็บกระบีไ่ ว้ และสวมรองเท้าหุม้ สูงสีด�ำลายก้อนเมฆ เขาก�ำลังเบิกตา
กว้างมองฉันอย่างประหลาดใจ
ฉันสะดุ้งโหยง สมองยังคิดอะไรไม่ทัน
เด็กหนุ่มยิ้มแล้วพูด "เจ้าชื่อลั่วเอ๋อร์ใช่หรือไม่ กลัวคนแปลกหน้าหรือ"
"ชิ..." สือโถวแทรกขึ้นอย่างไม่เห็นด้วย "นางน่ะหรือกลัวคนแปลกหน้า
เดี๋ยวนี้เด็กบ้านี่ใจกล้าจะตาย!"
พอได้ยินน�้ำเสียงที่คุ้นเคยของเด็กหนุ่มแล้ว ฉันก็รู้ทันทีว่าเขาเป็นใคร!
ไอ้สือโถวสมควรตาย ถึงกับพาเดรัจฉานในอนาคตเข้าบ้าน!
ฉันถอยไปข้างหลังสองก้าวโดยไม่รู้ตัวและคว้าฝาหม้อมาบังหน้า...
ตามหลักแล้ว ถ้าเด็กสาวสมัยโบราณแสดงท่าทีเขินอายและปฏิเสธ
สุภาพบุรุษควรจะถอยห่าง
น่าเสียดายทีท่ นี่ คี่ อื โลกซึง่ ไร้เหตุผล ระดับความเปิดกว้างของชายหญิง
สูงกว่ายุคทองของราชวงศ์ถัง* ซะอีก ตอนนี้เดรัจฉานในอนาคตที่อายุแค่
สิ บสองอยู ่ ใ นช่วงอยากรู้อยากเห็นมากที่สุด เขามองซ้ายแลขวาอย่าง
ไม่เกรงใจ มองฉันตัง้ แต่หวั จรดเท้า แถมยังย่อตัวลงนัง่ ยองกับพืน้ แล้วแหงนหน้า
ขึน้ มามอง ราวกับจะดูวา่ จมูกฉันมีดอกไม้งอกออกมาหรือเปล่าอย่างนัน้ แหละ!
ฉันถูกเขากดดันแทบตายจนเกือบจะตวาดแว้ดออกมาอยู่แล้ว แต่
สือโถวยังพูดจากวนประสาทอยู่ข้างๆ "จะหลบอะไรกัน ต่อให้ใช้ฝาหม้อก็
บังผมของเจ้าไม่ได้หรอก"
ฉันคิดในใจ อีกประเดี๋ยวฉันจะใช้ฝาหม้อจัดการเขาให้กลายเป็น
* ยุคทองของราชวงศ์ถัง หมายถึงช่วงต้นรัชกาล (20-30 ปีแรก) ของพระเจ้าถังเสวียนจง (ค.ศ. 685-762) เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรือง
มาก ผู้หญิงมีอิสรเสรีและเท่าเทียมกับผู้ชาย
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หินบด*!
เดรัจฉานในอนาคตมองอยู่ครู่ใหญ่จนพอใจแล้วจึงบอกว่า "ความจริง
ลั่วเอ๋อร์หน้าตาน่ารักทีเดียว ไม่จ�ำเป็นต้องหลบๆ ซ่อนๆ เลย ข้าเข้ามาใน
หมูบ่ า้ นชนบทเป็นครัง้ แรก รูส้ กึ สนุกและแปลกใหม่มาก เจ้าไปดูหอ้ งเลีย้ งไหม
กับหูกทอผ้าเป็นเพื่อนข้าดีหรือไม่"
"ไม่!" ฉันตอบน�้ำเสียงเฉียบขาด แต่แล้วก็ตระหนักอย่างรวดเร็วว่าการ
ใช้น้�ำเสียงแบบนี้พูดกับผู้ที่สูงส่งกว่าออกจะก้าวร้าวไปสักหน่อย ดังนั้นจึง
เปลี่ยนน�้ำเสียงเป็นประจบเอาใจแบบบ่าวไพร่ "ข้ายังต้องต้มน�้ำชงชาให้
นายท่านทั้งหลาย..."
"ไม่เป็นไร ครู่เดียวเท่านั้น" เดรัจฉานในอนาคตยื่นมือออกมาหมายจะ
ดึงตัวฉัน
"ไม่ท�ำงานต้องถูกด่าถูกตี!" ฉันสะบัดมือเขาออกอย่างรวดเร็วและ
หดตัวเข้าไปอยู่ตรงมุมผนัง หวังว่าคุณชายที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านคนนี้จะรีบ
จากไป
มือของเดรัจฉานในอนาคตค้างอยู่กลางอากาศ เนิ่นนานก็ไม่ได้หด
กลับไป
"คุณชายหมิง ให้ข้าพาท่านไปชมห้องเลี้ยงไหมเถอะ อย่าสนใจเด็ก
ขี้เหร่คนนี้เลย" สือโถวที่ยืนดูอยู่ด้านข้างมาตลอดพูดภาษาคนออกมาในที่สุด
"ช่างเถอะ" เดรัจฉานในอนาคตถอนหายใจและหันหลังเดินจากไป
ฉันมองรองเท้าหุ้มสูงสีด�ำลายก้อนเมฆของเขาก้าวออกไปจากประตู
ผ่านใต้ฝาหม้อ ในที่สุดก็เยี่ยมหน้าออกมาชะเง้อมอง
* สือโถว แปลว่าก้อนหิน
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เดรัจฉานในอนาคตชะงักเท้าทันใดและหันกลับมามองฉันด้วยแววตา
ลึกซึง้ เขาฉีกยิม้ เจิดจ้า แถมยังโบกมือให้สองที น่ารักเหมือนน้องชายข้างบ้าน
ก็ไม่ปาน
ฉันรีบหดหัวกลับมา ผ่านไปเนิ่นนานถึงใช้ฝาหม้อปิดหน้าครึง่ หนึ่งและ
มองส�ำรวจไปข้างนอกอีกครั้ง
คิดไม่ถึงว่าเดรัจฉานที่เดินจากไปไกลแล้วจะหันกลับมามองอีกรอบ
การเหลียวกลับมามองด้วยแววตาลึกซึ้งถึงสองครั้งท�ำเอาหัวใจฉัน
หนาวเยือก
-5-

อาศัยช่วงทีเ่ ดรัจฉานไม่อยูด่ า้ นหน้าร้าน ฉันรีบเอาน�ำ้ ร้อนไปให้ทา่ นป้า
จากนั้นก็มุดกลับเข้าไปอยู่ในห้องจนกระทั่งพระอาทิตย์ใกล้จะลับเหลี่ยมเขา
ถึงถูกท่านยายลากตัวออกไปกินข้าว หลังเก็บชามและตะเกียบเรียบร้อยแล้ว
ขณะฉันมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นสือโถวก�ำลังกินหมูสามชั้นน�้ำแดง*
ด้วยท่าทางมีความสุข พอคิดถึงความแค้นในวันนี้ฉันจึงม้วนแขนเสื้อขึ้น
ตัดสินใจไปสั่งสอนเขาให้เข็ดหลาบสักตั้งจะได้เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านเสียที
พวกเราทั้งสองคนอายุเท่ากัน ประมาณแปดขวบ
แต่ฉนั มักจะลืมไปว่าตอนนีต้ วั เองเป็นเด็กผูห้ ญิงบอบบางอ่อนแอคนหนึง่
เสียงเล็ก ร่างกายนุ่มนิ่ม แค่โดนผลักทีเดียวก็ล้มได้ง่ายๆ...
ขณะทีพ่ อ่ ของสือโถวเป็นช่างเหล็กรูปร่างแกร่งก�ำย�ำทีส่ งู เกือบหนึง่ ร้อย
* หมูสามชั้นน�้ำแดง หรือหงเซาโร่ว เป็นอาหารจีนขึ้นชื่อเมนูหนึ่ง ท�ำจากหมูสามชั้นตุ๋นกับเครื่องเทศ ซอส และไวน์แดงจนเนื้อหมู
นุ่มละลายในปาก

28
Page ������������� 1.indd 28

5/10/2559 BE 14:17

จวี๋ ฮ วาซั่ น หลี่

เก้าสิบเซนติเมตร ยีนเด่นถูกถ่ายทอดมาให้เขาอย่างเต็มที่ ดังนั้นสือโถวจึง
ตัวสูงกว่าเด็กวัยเดียวกัน เรี่ยวแรงก็มากเป็นพิเศษ...
ฉันสัง่ สอนคนไม่สำ� เร็จ พอสือโถวผลักทีเดียวก็ลม้ ลงกับพืน้ อย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย
เขาผลักฉันล้มแล้วถึงได้รู้สึกตัว ปากที่เคี้ยวหมูสามชั้นน�้ำแดงอยู่
เอ่ยถามด้วยเสียงอู้อี้ว่า "เด็กขี้เหร่...เจ้าเป็นอะไรหรือไม่"
ฉั น ลุ ก ขึ้ น จากพื้ น อย่ า งสุ ขุ ม ปั ด ฝุ ่ น ตามตั ว แล้ ว ทอดสายตามอง
พระอาทิตย์สีแดงเพลิงที่ก�ำลังจะตกดินพลางย้อนนึกถึงความห้าวหาญของ
ตัวเองในอดีตสมัยอยู่โรงเรียนอนุบาล ตอนนั้นฉันสั่งสอนพวกเด็กผู้ชายจน
วิ่งหนีหัวซุกหัวซุน เมื่อเปรียบเทียบกับฉันที่อ่อนแอไร้ทางสู้ตอนนี้แล้วจึงรู้สึก
สะเทือนใจยิ่ง ชั่วขณะหนึ่งจึงหดหู่จนพูดอะไรไม่ออก
สือโถวกลืนเนื้อในปากลงไปอย่างประหม่า พยายามอธิบายว่า "ข้า
ไม่ได้ตงั้ ใจผลักเจ้านะ ข้าไม่เห็นว่าเจ้าอยูข่ า้ งหลัง แค่ไม่ระวังสะบัดมือไปโดน
เท่านั้นเอง"
ฉันหดหู่มากกว่าเดิม...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

29
Page ������������� 1.indd 29

5/10/2559 BE 14:17

