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คุณชายสามแห่งตระกูลหล่ี

 “คุณชายสามเจ้าคะ ท่านอยู่ที่ไหนกัน คุณชายสาม”

สตรีร่างอวบในเครื่องแบบคนรับใช้สีดอกท้อวิ่งไปตามทางเดินอย่าง 

รวดเร็วพลางสอดส่ายสายตาตามหาหลี่เฟิงมี่ คุณชายสามแห่งตระกูลหลี่  

ผู้ที่นางได้รับโอกาสให้มาปรนนิบัติรับใช้เป็นวันแรกว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใด

ใบหน้ากลมชื้นเหงื่อมีความวิตกกังวล เพราะอีกไม่นานจะถึงเวลาที่ 

คุณชายต้องไปหอวิทยาทานเพื่อเข้าชั้นเรียนร่วมกับสมาชิกของตระกูลหลัก 

คนอื่น  ๆ  แล้ว หากคุณชายไปสายตั้งแต่วันแรก คนรับใช้มือใหม่อย่างนาง 

คงถูกตำหนิอย่างรุนแรงเป็นแน่

คิดได้ดังนั้นแล้ว นางจึงเร่งฝีเท้าขึ้น ร่างอวบเข้าไปตรวจดูในห้อง 

ของคุณชายอีกรอบ แต่กลับต้องคว้าน้ำเหลว จึงทำใจว่าคงต้องไปตามหา 

ที่ตำหนักอื่น ๆ เสียแล้ว

ซ่า!

เสียงน้ำที่ดังมาจากห้องอาบน้ำทำให้ร่างชะงัก นางหันตัวมุ่งหน้าไปสู่ 

ประตูไม้บานใหญ่ก่อนจะค่อย ๆ เปิดมันออก

“ลี่ถิง!” ร่างบอบบางในถังน้ำอุ่นลอยหมู่มวลพฤกษาหอมกำจรหันมา 

มองด้วยความประหลาดใจ

“คุณชายสาม! โถ มาอยู่เสียท่ีน่ีเอง ข้าตามหาแทบแย่ กำลังทำอะไร 

อยู่หรือเจ้าคะ” แวบแรกลี่ถิงรู้สึกโล่งอกโล่งใจเป็นอันมาก แต่เมื่อมองดู 
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คณุชายของนางชดั  ๆอกีครัง้กเ็ริม่รูส้กึไมช่อบมาพากลอยา่งประหลาด เสน้ผม 

สีนำ้ตาลออ่นถกูคาดโพกด้วยผา้สขีาว แลเหน็ดอกหลนัฮวาสมีว่งหลายสบิดอก 

เสียบอยู่ภายใต้ผ้าขาวนั้น

หลี่เฟิงมี่สะดุ้ง ใบหน้าขึ้นสีเรื่อ ก้มหน้าซ่อนนัยน์ตาคู่โตสีเดียวกับ 

เรือนผมของตน

“เปล่า ไม่มีอะไรหรอก ข้า…ข้าก็แค่อาบน้ำเฉย ๆ ว่าแต่จะได้เวลาแล้ว 

ใช่หรือไม ่ ข้าขอโทษ ข้าจะรีบอาบให้เสร็จ”

“มิบังอาจเจ้าค่ะ คุณชายอย่าได้กล่าวขอโทษเลย ข้าขออนุญาตช่วย 

คุณชายนะเจ้าคะ”

ล่ีถิงช่วยหล่ีเฟิงม่ีอาบน้ำและจัดชุดยาวสีเหลืองนวลลวดลายอ่อนหวาน 

ให้อย่างเรียบร้อย บรรจง และงดงาม ใบหน้ากลมเริ่มยิ้มออกเมื่อพบว่า 

เวลาไม่ได้ล่าช้าไปมากนัก หากไปตอนนี้ยังทันจะเข้าเรียนได้ตรงเวลาอยู่

“ไปกันเถอะ” เฟิงมี่คลี่ยิ้มให้กับลี่ถิง ใบหน้าหวานแฝงแววอารมณ์ดี 

เหมือนดอกไม้ยามแสงแรกของดวงอาทิตย์สาดส่อง เขามีความสุขมากกว่า 

วันไหน ๆ เพราะคำสัญญาจากคนสำคัญว่าจะแวะมาเย่ียมเยียนท่ีหอวิทยาทาน  

คนที่ใจดีกับเขามากกว่าใคร ๆ และทำให้ดวงใจดวงนี้สั่นไหวอยู่ร่ำไป

จะได้พบแล้ว แค่คิดหัวใจก็คล้ายจะลอยล่องไปตามสายลมเพื่อไปหา 

เขาคนนั้น 

เหมอืนกบัความรูส้กึสขุสนัตท์ีผ่า่นพน้มานัน้เปน็เรือ่งโกหก เมือ่ยา่งเทา้ 

เข้าสู่หอวิทยาทาน สิ่งแรกที่คุณชายสามแห่งตระกูลหลี่ได้รับคือ สายตา 

ดูถูกและเหยียดหยามจากลูกหลานของตระกูลอื่น ๆ ที่ศึกษาในระดับเดียวกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากซูเหมยฟาง สตรีเจ้าของเรือนร่างงดงามปาน 

นางสวรรค์ เรือนผมและดวงตาสีนิลราวกับจะทำให้ผู้คนที่ได้เชยชมลุ่มหลง  

นางมีความงามล้ำขึ้นชื่อว่าเป็นที่หนึ่งแห่งตระกูลซู หนึ่งในสี่ตระกูลหลัก 

ทีก่ำลงัเรอืงอำนาจดว้ยอาณาเขตของดนิแดนในปกครองสว่นใหญน่ัน้อยูต่ดิกบั 

ชายฝั่งทะเล อันเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับยุคที่การค้าขายต้องทำโดยการ 

สัญจรเรือ

แตกต่างจากตระกูลหลี่ของเขา ที่ไม่มีอาณาเขตใดได้สัมผัสกับชายฝั่ง  
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นับว่าเป็นดินแดนที่ถูกกักขังโดยแท้

“ข้าไม่เข้าใจเอาเสียเลย พวกไม่มีทะเลไร้เรือค้าขายจะมาร่ำเรียนวิชา 

ไปเพื่อเหตุใด ในเมื่อไม่มีวันตีเสมอผู้ที่ฟ้าประทานของขวัญเป็นผืนน้ำอัน 

สมบูรณ์และผืนดินสีขาวสะอาดตาได้ หรือคิดว่าป่าเขากับเดรัจฉานพวกน้ัน 

จะช่วยได้ ช่างน่าขำ พวกเจ้าไม่คิดอย่างน้ันหรือ” ซูเหมยฟางปรายตาสีดำขลับ 

คู่งามมองเฟิงมี่พร้อมพูดจีบปากจีบคอ พยายามคงน้ำเสียงดั่งนักปราชญ์ 

ทำให้คนอื่น ๆ ในห้องเรียนหัวเราะขึ้นมาอย่างไม่คิดจะอดกลั้น

หลี่เฟิงมี่ก้มหน้าซ่อนสายตาน้อยใจเอาไว้ เขาชินเสียแล้วกับการ 

ถกูเหยยีดหยามกลัน่แกลง้เชน่นี ้ แมจ้ะเกดิสงสยัขึน้มาในบางครัง้วา่ทีเ่กดิเรือ่ง 

เช่นนี้ขึ้น แท้จริงแล้วเป็นเพราะตัวเขาอ่อนแอและโง่เขลามากกว่าจะเป็นเรื่อง 

ของดินแดนที่เสียเปรียบหรือเปล่า

แผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่นี้มีนามว่าแผ่นดินจันทร์เสี้ยว ด้วยรูปลักษณ์ 

ท่ีเหมือนกับคร่ึงวงกลมท่ีมีเพียงคร่ึงล่าง ท่ีน่ีไม่มีระบบกษัตริย์ แต่ถูกปกครอง 

โดยสี่ตระกูลใหญ่ ซึง่ไดร้ับความเคารพนบัถือเทยีบเท่ากบักษตัรยิ์เลยทเีดียว  

ตระกูลหลี่ของเขาปกครองเขตแดนทางเหนือ ตระกูลซูทางตะวันตก และ 

ตระกูลอู๋ทางตะวันออก ตระกูลโจวทางตอนใต ้

ทกุตระกลูยกเวน้ตระกลูหลีต่า่งมอีาณาเขตตดิกบัมหาสมทุรเปน็วงกวา้ง 

ทำใหส้ามารถทำมาคา้ขายและนำความรุง่เรอืงเขา้มาใหเ้ขตของตนดว้ยการเจรญิ 

สัมพันธไมตรีทางการทูตกับแผ่นดินอื่น ๆ ได้

เขตแดนตระกูลหลี่ถูกล้อมรอบด้วยอีกสามตระกูลที่เหลือ ทั้งทางทิศ 

ตะวันออก ตะวันตก และใต้ ส่วนทางทิศเหนือของเขตแดนนั้นเป็นป่าและ 

เทือกเขาขนาดใหญ่มหึมานามว่าเทือกเขากั้นฟ้า ตระกูลหลี่ถูกผูกขาดในด้าน 

การค้าขายโดยสิ้นเชิงจากตระกูลอื่น  ๆ แม้จะมีป่าไม้เป็นอาณาเขตกว้างขวาง 

ก็มิอาจช่วยอะไรได้มากนัก เพราะตระกูลอื่น  ๆ  ก็มีป่าอยู่ในเขตแดนของตน 

เช่นกัน

ตำหนักหลักของสี่ตระกูลใหญ่ถูกสร้างขึ้นที่ตรงกลางของแผ่นดินเพื่อ 

ความสะดวกในการประชมุหารอืเรือ่งการปกครองและการสานสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ตระกลู ดงันัน้จงึหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีเ่ขาตอ้งมาศกึษารว่มกบัทายาทตระกลูอืน่ ๆ
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“แล้ววิชาปรุงโอสถวันก่อนเล่า เหมยฟาง เจ้าจำได้หรือไม่ ข้าละ 

เสียดายหญ้าไผ่แดงเหลือเกิน เป็นของหายากกลับถูกนำมาใช้อย่างไร้ค่า 

เพราะคุณชายบางคนไม่อาจร่ำเรียนวิธีการปรุงอย่างเหมาะสมได้ สุดท้าย 

ก็ต้องเททิ้งอย่างสูญเปล่า หากข้าเป็นคนในปกครองของคุณชายท่านนั้น  

คงรำ่ไหข้อฆา่ตวัตายดว้ยการกระโดดนำ้ อุย๊ ขา้นีแ่ยเ่สยีจรงิ ลมืไปเสยีไดว้า่ 

เขตแดนนั้นหามีแผ่นน้ำไม่ โถ ข้าผิดไปแล้ว ต้องขอโทษด้วยจริง  ๆ  นะ  

คุณชายหลี่” เด็กสาวอีกคนจากตระกูลอู๋ผู้ที่หลี่เฟิงมี่จำได้ว่าเป็นเพื่อนสนิท 

กับซูเหมยฟางกล่าวขึ้น เรียกเสียงหัวเราะจากเหล่าทายาทตระกูลทั้งหลาย 

ให้ดังขึ้นกว่าเดิม

ตวัตลกตวัเขากเ็ปน็แคเ่พยีงตวัตลกในสายตาคนอืน่เทา่นัน้ ตอ่ใหอ้ยาก 

จะตอบโต้ แต่กลับไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้ เพราะในใจไม่สามารถหา 

เหตุผลใด ๆ ไปทัดทาน สิ่งที่คนอื่นพูดดูถูก สำหรับเขาแล้วมันเป็นความจริง  

เป็นความจริงที่น่าเศร้าเหลือเกิน

นอกจากเขตปกครองของตระกูลจะเสียเปรียบแล้ว คุณชายสามอย่าง 

เขากลับเกิดมาเป็นคนไม่ได้เรื่อง ทั้งที่พี่น้องคนอื่น  ๆ  ของเขาเป็นที่นับหน้า 

ถือตา พี่ใหญ่เก่งกาจอย่างหาตัวจับยากในด้านการรบ พี่รองก็มีสติปัญญา 

เป็นเลิศเหนือใคร อีกทั้งน้องสี่ น้องชายเพียงคนเดียวก็มีความงามที่อาจ 

กล่าวได้ว่าเหนือกว่าซูเหมยฟางทั้งที่เป็นบุรุษ

รมิฝปีากบางเมม้แนน่ นำ้ตาเริม่รืน้ขึน้มาเมือ่คำพดูของเพือ่นรว่มศกึษา 

พาให้นึกถึงพี่น้องผู้มีพรสวรรค์ทั้งหลาย แม้พี่ใหญ่กับพี่รองจะเคยช่วยสอน 

วชิาใหก้บัเขา แตม่นักลบัไมเ่ปน็ผล ทัง้ยงัทำใหค้นอืน่  ๆจบัเขาไปเปรยีบเทยีบ 

กับพี่น้องมากกว่าเดิมเสียอีก

มี่เอ๋อร์ ข้าว่าดาบอาจจะไม่เหมาะกับเจ้า ข้าไม่ได้หมายความว่าเจ้า 

ไม่มีพรสวรรค์ แต่เจ้าเข้าใจใช่ไหมว่าคนเราทุกคนล้วนมีสิ่งที่ถนัดต่างกันไป

มี่เอ๋อร์ รอบที่สิบแล้ว เจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือ นี่วิธีการสอนของข้า 

มีปัญหากระนั้นหรือ เจ้าลองอ่านดูอีกที โคลงบทนี้ใช่จะเข้าใจยาก

“โถ ซลูี ่ เจา้นีแ่ยเ่สยีจรงิ ไปกลา่วเสยีมารยาทเชน่นัน้ คนของดนิแดน 

ที่ไม่มีแผ่นน้ำ จะให้ไปกระโดดน้ำตาย น่าขันยิ่งนัก อีกอย่าง เจ้าเข้าใจผิด 
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แล้ว หญ้าไผ่แดงนั้นที่เขตเหนือเป็นของหาได้ง่าย เพราะเต็มไปด้วยป่าเขา  

จะเอามาใชท้ิง้  ๆขวา้ง ๆ คณุชายสามเขาไมไ่ดล้ำบากอะไรอยา่งทีเ่จา้พดูหรอก”  

เหมยฟางกล่าวตอบเพื่อนสาวคนสนิทอย่างอารมณ์ดีเมื่อสังเกตเห็นม่านน้ำตา 

ของหลี่เฟิงมี่

“ตายแล้ว ดูเสียเถิด ซูลี่ คุณชายสามเสียใจกับการเข้าใจผิดของเจ้า 

มากเสียจนแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ ทีนี้เจ้าจะทำเช่นไรเล่า”

“...”

ท่านพี่ลู่ฟาง ท่านอยู่ที่ใดกัน ได้โปรดช่วยข้าด้วย

ในใจของหลี่เฟิงมี่ตอนนี้มีเพียงผู้เดียวที่เขานึกถึง นั่นก็คือโจวลู่ฟาง  

ทายาทแหง่ตระกลูโจวของเขตใต ้ ผูท้ีส่ำเรจ็การศกึษาจากหอวทิยาทานไปแลว้ 

แต่ได้ให้สัญญากับเขาไว้ว่าจะมาเยี่ยมในวันนี้

เปน็คนเดยีวทีค่อยปกปอ้งและใจดกีบัเขาเสมอยามทีค่นอืน่กลัน่แกลง้  

คอยสอนเขาในเรือ่งทีไ่มเ่ขา้ใจยามทีพ่ีร่องตอ้งออกไปราชการ และมกัชว่ยดแูล 

เมื่อเขามีแผลตอนที่ยังฝึกดาบอยู่ รอยยิ้มที่ไม่มีความเสแสร้งเคลือบแฝง  

รอยยิ้มที่อบอุ่นนั้น ตอนนี้เขาอยากเห็นมันเหลือเกิน

ทว่าการกลั่นแกล้งและคำพูดเสียดหูยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่ง 

ท่านอาจารย์เข้ามาถึงและเริ่มสอน จวบจนดวงอาทิตย์ลาลับไปทางขอบฟ้า 

ฝั่งตะวันตก ชายจากเขตใต้ผู้ให้สัญญากับหลี่เฟิงมี่ไว้ก็หาได้ปรากฏตัวไม่

เหมือนกรรมตามสนอง ในตอนเช้าหลี่เฟิงมี่ทำให้ลี่ถิงต้องเดินตามหา 

เสียจนน้ำหนักของนางแทบจะลด มาตอนนี้ ตัวเขากลับต้องรีบเร่งเดินด้วย 

ความร้อนอกร้อนใจ จังหวะก้าวเดินกระชั้นจนต้องหอบหายใจถี่

โจวลู่ฟางไม่มาตามสัญญา

ความร้อนรุ่มในใจนี้หาใช่ความโกรธเคือง หากแต่เป็นความห่วงใย 

เพราะหลีเ่ฟงิมีเ่ชือ่มัน่และศรทัธาอยา่งแรงกลา้วา่ชายหนุม่จะตอ้งไมผ่ดิสญัญา 

กับเขาโดยไม่มีเหตุอันควร หรือว่าจะล้มป่วย แค่คิดเขาก็อยากจะร้องไห้ 

ยิ่งกว่าตอนที่โดนรุมกลั่นแกล้งเสียอีก

ตำหนักของโจวลู่ฟางอยู่ทางฝั่งใต้ ซึ่งก็ไม่นับว่าไกล แต่ก็ไม่ใกล้ 

เช่นกัน เขาเร่งฝีเท้าเดินจนเส้นผมสีน้ำตาลอ่อนยาวถึงบั้นเอวสะบัดไปมา  
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ในใจหวังเพียงขอให้อีกฝ่ายปลอดภัย

และแล้วความหวังของหลี่เฟิงมี่ก็เป็นจริง  โจวลู่ฟางปลอดภัยดี   

ดูแข็งแรงและมีความสุขมากกว่าตอนไหน ๆ ที่เขาเคยเห็น ใบหน้าคมราวกับ 

จะทอแสงแห่งความยินดีออกมาให้ทุกคนได้รับรู้  นัยน์ตาสีน้ำตาลเข้ม 

ทอประกายราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าที่ได้รับความรักจากดวงจันทร ์ รวมทั้ง 

รอยยิ้มที่อ่อนหวานกว่าครั้งไหน ๆ 

รอยยิ้มที่ส่งไปให้กับน้องชายผู้งดงามของเขา หลี่อ้ายเยว่ ดวงจันทร์ 

อันงดงามที่ได้รับความรักมากกว่าใคร  ๆ ได้รับความรักจากท่านพ่อ จาก 

ท่านพี่ จากทุก ๆ คนในดินแดน รวมทั้งจากโจวลู่ฟาง

ร่างสองร่างยืนเคียงคู่กันในอุทยานบุปผชาติฝั่งตำหนักเขตใต้ เหล่า 

บปุผางามทีร่ายลอ้มดรูาวกบัจะชว่ยอวยพรใหแ้กค่นสองคนทีห่วัเราะหยอกลอ้ 

กันอย่างสนุกสนาน ช่างเหมือนกับภาพที่สวรรค์บรรจงปั้นแต่ง ไม่อาจหา 

ข้อตำหนิหรือจุดด้อยในงานชิ้นเอกชิ้นนี้ได้เลย

“ค่ำเสียแล้วหรือ นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าไม่ปรารถนาที่จะเห็นดวงจันทร์ 

บนท้องฟ้า” โจวลู่ฟางเอ่ยขึ้นโดยที่ไม่ละสายตาไม่จากใบหน้าของหลี่อ้ายเยว ่ 

“เพราะจันทร์บนท้องฟ้ากำลังจะพรากดวงจันทร์ตรงหน้าข้าไปเสียแล้ว”

“ทา่นเชญิขา้มาประชนักลอนชมพฤกษาตัง้แตเ่ชา้ยนัคำ่เชน่นี ้ ใจคอทา่น 

จะมิให้ข้าพักผ่อนเลยหรือ ข้าก็เพิ่งจะรู้ว่าคุณชายใหญ่แห่งตระกูลโจวใจร้าย 

ได้ถึงเพียงนี้” อ้ายเยว่มองค้อนขวับด้วยดวงตาสีน้ำตาลอ่อนที่ดูกระจ่างใส 

และมีชีวิตชีวามากกว่าของเฟิงมี่มากนัก เส้นผมสีม่วงเข้มเสมือนท้องฟ้า 

ยามราตรดีเูรยีบรืน่และนุม่นวลดจุแพรไหมชัน้เลศิทิง้ตวัยาวถงึสะโพก ขบัให ้

ใบหน้าหวานและผิวนวลผ่องดูราวกับจะทอแสงได้เช่นจันทราบนท้องนภา 

ทิวทัศน์อันงดงามดังกล่าวชวนให้คนมองอยากเอื้อมมือไปสัมผัส

และโจวลู่ฟางก็ไม่คิดจะหักห้ามใจตนเอง มือหนาค่อย  ๆ เอื้อมไปลูบ 

ศีรษะของร่างบอบบางตรงหน้าเบา ๆ ด้วยความเอ็นดูในกิริยาแสนงอนเช่นนั้น

“ข้าถามจริง  ๆ  เถิด ท่านพี่ ถึงข้าจะเข้าใจว่าท่านชอบประชันกลอน 

มากเป็นชีวิตจิตใจ แต่มาอยู่กับข้าทั้งวันเช่นนี้จะไม่เป็นไรหรือ”

“จะเป็นกระไรไปได้เล่า วันนี้เป็นวันหยุดของข้า ข้าว่างเสียจนนึก 
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ปวดใจ หากไม่ได้ออกมายืดเส้นยืดสาย ข้าคงขาดใจตายเปน็แน่” โจวลู่ฟาง 

ตอบด้วยน้ำเสียงหยอกเย้า แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ว่างมากมายเช่นนั้นหรอก  

ชายหนุ่มเพียงอยากใช้เวลากับคนตรงหน้าเท่านั้นเอง 

แต่ใครเล่าจะรู้ว่าคำตอบของคุณชายใหญ่แห่งตระกูลอู๋สร้างความ 

ร้าวรานใจให้ผู้ที่แอบฟังอยู่มากมายแค่ไหน

ว่างเสียจนนึกปวดใจกระนั้นหรือ  นี่มันเจ็บปวดยิ่งกว่าการโดน 

ซูเหมยฟางและเพื่อนของนางเหยียดหยามเป็นร้อยเท่าพันเท่า เมื่อได้รับรู้ 

ว่าตัวตนของเขา คำสัญญาของเขา ไม่ได้มีค่าสักเท่าไหร่กับคนสำคัญที่สุด 

ของตัวเอง ต่อให้โดนซูเหมยฟางใช้คำพูดกรีดแทงทั้งวันทั้งคืน น้ำตาคงยัง 

ไม่ไหลมากเท่าตอนนี้เลยกระมัง

ดวงหน้าหวานก้มลงปล่อยให้น้ำตาไหลผ่านแก้มและตกกระทบพื้น 

เงยีบ ๆ แมข้าอยากจะกา้วออกจากตรงนีม้ากเพยีงไร แตท่ัง้ตวักลบัชาไปหมด  

มือเล็กกำชายเสื้อแน่น นึกสงสัยว่าในตัวเขามีน้ำตากักเก็บอยู่เท่าไหร่กันแน่  

มันถึงได้ไหลออกมามากมายราวกับไม่มีวันหมดสิ้น 

หลี่เฟิงมี่กัดริมฝีปากเมื่อนึกถึงเหตุผลที่ทำให้หัวใจเจ็บเสียยิ่งกว่าเจ็บ 

ขึ้นมา บางทีตัวเขาอาจจะเกิดมาเพื่อเสียใจและเพื่อร้องไห้เพียงอย่างเดียว 

ก็เป็นได้

ใบหน้างามของหลี่อ้ายเยว่ค้อนเข้าให้อีกที ทำให้โจวลู่ฟางหัวเราะ 

ด้วยความขบขัน คุณชายสี่แห่งตระกูลหลี่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก่อนจะเอ่ย 

ถามว่า

“ข้าได้ยินมาว่าท่านสนิทกับพี่ชายของข้าหรือ” หลี่เฟิงมี่เงยหน้าขึ้นมา 

ทันที ในใจนึกหวังว่าการเอ่ยถึงเขาในคร้ังน้ีจะทำให้โจวลู่ฟางจดจำสัญญา 

ของเขาขึ้นมาได้

“เจ้าหมายถึงเฟิงมี่หรือ เยว่เอ๋อร์” โจวลู่ฟางคลี่ยิ้มอ่อนโยนแบบที่ 

มักจะยิ้มให้กับเขาเป็นประจำ “พี่ชายของเจ้า ข้าย่อมต้องดูแลให้ดี เขา 

ก็เหมือนน้องชายข้าอีกคน”

“ข้าอยากกลับแล้วละ”

โจวลู่ฟางไม่ได้สังเกตว่าคิ้วเรียวของหลี่อ้ายเยว่มุ่นเล็กน้อย ดวงตา 
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กระจ่างคู่งามฉายแววไม่พอใจ เขาเพียงตอบรับด้วยรอยย้ิมและบอกว่าจะเดิน 

ไปส่งที่ตำหนักทิศเหนือ

และแน่นอนว่าหลี่เฟิงมี่ก็ไม่ได้สังเกตเห็นอาการไม่พอใจนั้นเช่นกัน  

เพราะตอนนี้ดวงตาของเขาถูกบดบังด้วยม่านน้ำตา ตอนนี้เขาคิดวนเวียน 

อยู่เพียงแค่สองเรื่อง อย่างแรกคือ โจวลู่ฟางคงไม่ทราบว่าการสนิทสนมกับ 

เขาไม่ช่วยให้ได้หัวใจของหลี่อ้ายเยว่มาหรอก เพราะน้องสี่แห่งตระกูลหลี่นั้น 

เกลียดเขายิ่งกว่าใคร ๆ เกลียดเขามากกว่าที่ซูเหมยฟางเกลียดเสียอีก 

และเขาก็ไม่โทษน้องสี่ที่คิดเช่นนั้น เพราะเขาได้ทำความผิดที่ไม่น่า 

ให้อภัยกับน้องส่ี เขารู้ซ้ึงในความผิดของตัวเองดี อีกประการหน่ึงคือ หล่ีเฟิงม่ี 

ได้แต่ก่นด่าตัวเองกับความรวดร้าวในอกนี้ ด่าตัวเองซ้ำ ๆ ว่าจะรู้สึกเจ็บปวด 

ไปเพื่ออะไร

ในเม่ือตัวเขาเองรู้ดีอยู่แล้วว่าคนท่ีโจวลู่ฟางหลงใหลคือน้องชายของเขา  

รู้ว่าอีกฝ่ายเสน่หาในนัยน์ตาสุกสกาวสีเปลือกไม้อ่อน ในเส้นผมสีม่วงเข้ม 

อันแสนงดงามที่ตัวเขาไม่อาจมีได ้ ต่อให้พยายามมากเท่าไหร่ก็ตาม ร่างบาง 

ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเคล้ากับหยาดน้ำตา

“ฮึก...น่าสงสารเหลือเกิน ทั้งดอกหลันฮวาพวกนั้น และตัวข้าเอง”
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คุณชายสามแห่งตระกูลหลี่  นั่งหย่อนขาลงในบึงน้ำสีฟ้า 
อ่อนพลางสูดอากาศเย็นสดชื่นของชายป่าเขตเหนือก่อนถึงเทือกเขากั้นฟ้า 

เข้าปอด ดวงตาสีน้ำตาลไล่มองชื่นชมความใสบริสุทธิ์ของน้ำในบึง เหล่าปลา 

หลากสีสันที่ช่วยแต่งแต้มความสดใสให้แก่ผืนน้ำสีอ่อนผลัดกันเวียนว่าย 

ไล้ปลายเท้าของเขาเบา ๆ

เขาหัวเราะคิกคักเมื่อเจ้าปลาอมรินทร์สีส้มสลับขาวตัวน้อยทำปากฟู่  ๆ  

พลางฟ้องว่าน้องชายแย่งกินสาหร่ายของชอบไปเสียหมด

“เด็กน้อย เจ้าเป็นพี่ ต้องเสียสละให้น้องถูกต้องแล้ว” หลี่เฟิงมี่ยิ้ม 

พลางเกาคางเจ้ากระรอกสีน้ำตาลตัวจ้อยที่เพิ่งไต่ลงจากต้นไม้มาออดอ้อนเขา

“ข้าไม่มีลูกสนให้เจ้าหรอกนะวันนี้” กระรอกน้อยดึงแขนเสื้อเขาเบา ๆ  

ราวกบัไมเ่ขา้ใจ ทัง้  ๆทีเ่ขารูว้า่มนัเขา้ใจในสิง่ทีเ่ขาพดูด ี และเขากเ็ขา้ใจในสิง่ที ่

เหล่าสัตว์ทั้งหลายนี้พูดเช่นกัน

อย่างน้อยฟ้าก็ยังเห็นใจประทานความสามารถนี้ให้เขา

“ถ้าพวกเจ้าไปเรียนกับข้าได้ก็คงจะดี ว่าอย่างไรเล่า สนใจไหม ข้า 

จะเลี้ยงลูกสนให้เจ้าอ้วนยิ่งกว่าช้างเสียอีก ไปไหม”

“กี๊!”

เขาหวัเราะเมือ่เจา้กระรอกนอ้ยแสนตะกละตอบกลบัมาอยา่งรวดเรว็วา่  

ขอแค่มีของกิน ที่ไหนข้าก็จะไป ดวงตาสีดำเหมือนลูกแก้วของมันกะพริบ 

2

เพื่อแผ่นดิน



The Other Side of the Moon 1

10

ปริบ ๆ ราวกับขอร้องว่า ท่านต้องทำตามที่พูดจริง ๆ นะ อย่าหลอกข้านะ

ในชว่งวนัหยดุปลายสปัดาห ์ คณุชายสามแหง่ตระกลูหลีม่กัจะเดนิทาง 

มายังชายป่าแห่งนี้เพื่อพบมิตรสหายเพียงกลุ่มเดียวของเขา เหล่าสรรพสัตว์ 

ทัง้หลายแหง่ปา่เขตเหนอื บรรยากาศรม่เยน็รายลอ้มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุ ์

ช่วยให้จิตใจเขาสงบลงอย่างประหลาดแม้จะต้องเจอกับเรื่องชวนเสียน้ำตา 

มาทั้งสัปดาห์ แต่เมื่อมาที่นี่ก็เหมือนกับหัวใจได้รับการเยียวยา

“ขา้...อยูท่ีน่ีต่ลอดไปไดไ้หมนะ ขา้ไม่อยากกลบัไปแลว้ นี ่ บา้นของเจา้ 

คือโพรงไหน ขอข้าอยู่ด้วยได้หรือไม่” กระรอกน้อยส่ายหัวจนหูสั่นเพราะ 

กลัวว่าขนาดตัวของเขาจะพังบ้านของมัน แต่พอเอาลูกสนเข้าล่อ เจ้าตัวจิ๋ว 

ก็ดูเหมือนจะเริ่มลังเลเสียแล้ว

วูบ!

สายลมวูบใหญ่พัดผ่านร่างของเฟิงมี่ เจ้ากระรอกน้อยที่ไต่ขึ้นมา 

เกาะไหล่ของเขาถึงกับลื่นไหลลงไปกระแทกพื้น ริ้วน้ำไหวเป็นระลอก เสียง 

ใบไม้เสียดสีกันเป็นทำนองประหลาดชวนให้นึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แม้ 

ลมป่าแบบนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่คราวนี้เขากลับรู้สึกแปลก ๆ  ราวกับว่านี่ 

ไม่ใช่สายลมธรรมดา ราวกับว่ากำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้น บางอย่างกำลัง 

จะเปลี่ยนแปลงไป

ลึกเข้าไปในป่าเขตเหนือ ณ เทือกเขากั้นฟ้า มีถ้ำขนาดใหญ่ที่ไร้วี่แวว 

การมาเยีย่มเยยีนของใคร ๆ ตัง้ตระหงา่นอยูใ่จกลางเทอืกเขา ในถำ้ปรากฏรา่ง 

ของสตรีวัยกลางคนยืนอยู่ในชุดคลุมสีดำพร้อมดวงตาที่ปิดสนิท เบื้องหน้า 

ของนางมีศิลาหินขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่วางอยู่บนแท่นไม้สีดำขลับ  พลัน  

เปลือกตาของนางค่อย  ๆ ลืมขึ้น เผยให้เห็นดวงตาสีเทาอ่อนที่ราวกับจะมอง 

ทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้ ศิลาหินส่องแสงวาบและก่อกำเนิดเส้นอักษรแสงไล้ 

วนขึ้นมาบนตัวศิลา

“ถึงเวลาแล้วอย่างนั้นหรือ”

หอวิทยาทานในวันนี้คึกคักเป็นพิเศษ เพราะมีการฝึกพิเศษที่จัดให้ศิษย์จาก 

ทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมพร้อมกัน นับเป็นงานที่ 
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เหลา่ลกูหลานแหง่ตระกลูทัง้สีเ่ฝา้รอคอยอยา่งใจจดใจจอ่ หญงิสาวตา่งแตง่ตวั 

ด้วยเครื่องนุ่งห่มสวยงามและสดใสพร้อมเครื่องประดับผมห้อยระย้าลงมา 

สะท้อนล้อกับแสงแดด

ชายหนุ่มทุกคนล้วนเลือกเครื่องแต่งกายของตนอย่างบรรจงมากกว่า 

ทกุครัง้ ในมอืของทายาทตระกลูทัง้หลายมหีอ่ผา้หลากสสีนั บา้งกเ็ปน็สเีขยีว  

บ้างก็เป็นสีแดงอ่อน บ้างปักด้วยลายมัจฉาหรือแม้กระทั่งสกุณาอันอ่อนช้อย 

คล้ายจะโผบินขึ้นสู่ท้องฟ้า

ในมือของหลี่เฟิงมี่ที่วันนี้สวมชุดสีชมพูอ่อนลายใบไผ่ลู่ลมก็มีเช่นกัน  

ห่อผ้าสีน้ำตาลอ่อนปักลายใบไม้ร่วงที่อาจดูไม่ค่อยพลิ้วไหวนัก แต่เขาก็ตั้งใจ 

ทำมันออกมาอย่างสุดหัวใจ

หลังจากได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ป่าเขตเหนือ หลี่เฟิงมี่ก็ตัดสินใจได้ว่า  

หากโจวลู่ฟางมีความสุขที่ได้รักใคร่ชอบพอกับน้องสี่ และไม่ได้ฝืนตัวเอง 

เกินไปนักในการมาทำดีกับเขา เขาก็อยากจะให้อีกฝ่ายดีกับเขาต่อไป และ 

อยากจะทำสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ให้ชายหนุ่มยิ้มให้แก่กันบ้าง

เขารู้ดีว่าตัวเองคงไม่อาจสู้น้องสี่ได้ และไม่คิดอยากจะสู้ด้วย ฉะนั้น 

แล้ว...ดวงหน้าหวานก้มลงมองห่อผ้าในมือเมื่อขยับเข้าไปใกล้จะได้กลิ่น 

หอมหวานลอยออกมา ขนมใบชาห่อนี้ เขาหวังว่าโจวลู่ฟางจะรับมัน

ในวันนี้ หอวิทยาทานจัดงานพิธีดื่มชาจำลองขึ้น ซึ่งเป็นการจำลอง 

พิธีดื่มชาอันเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมายาวนานในสี่ตระกูลหลักแห่ง 

แผ่นดินจันทร์เสี้ยว เพื่อให้ทายาทตระกูลทั้งหลายได้ซักซ้อมกิริยามารยาท 

และการวางตัว เพราะอันที่จริงแล้ว พิธีนี้มีขึ้นเพื่อให้เหล่าทายาทตระกูลได้ 

เพิม่พนูความสนทิสนมซึง่กนัและกนั เปน็การจบัคูแ่ละเพิม่ความสมัพนัธอ์นัด ี

ระหว่างตระกูล

ในพิธีนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะดื่มน้ำชาร่วมกันและพูดคุยกันพอเป็นพิธี  

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมจะมอบขนมอบที่มีส่วนผสมจากกากใบชา แป้ง และ 

น้ำตาล นำมาปั้นเป็นรูปทรงใบไม ้ กากใบชาดังกล่าวคือกากใบชาที่ได้มาจาก 

การซ้อมชงชาเพื่อเข้าร่วมพิธีนี้นี่เอง โดยจะมอบให้แก่บุคคลที่ตนมีความ 

รู้สึกดี  ๆ  ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในทางมิตรภาพหรือแบบฉันชู้สาว และจะมีการ 
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ปลีกตัวออกไปดื่มชาตามลำพังเพื่อสานสัมพันธ์กันต่อไป 

หลี่เฟิงมี่สอดส่ายสายตามองหาโจวลู่ฟาง เขาอยากจะให้ขนมก่อนที่ 

หลี่อ้ายเยว่จะให้ เพราะเขาคงไม่มีโอกาสได้ออกไปดื่มชาสองต่อสองกับ 

โจวลู่ฟาง ดังนั้นจึงต้องรีบให้ก่อนที่ทั้งคู่จะจากไป

ทว่าเขากลับไปสบสายตากับคนที่ไม่ควรที่สุดเข้า

ซูเหมยฟางมองปราดมาที่เขาและห่อผ้าน้อยในมือ ริมฝีปากของนาง 

คลี่ยิ้มแบบที่ดูอย่างไรก็ไม่น่าไว้ใจแม้สักนิด ร่างงามพร้อมด้วยสรีระอัน 

สมบูรณ์แบบของสตรีเดินนวยนาดเข้ามาพร้อมกับเพื่อน ๆ ของนาง

วันนี้นางมั่นใจในความงามของตนมากเป็นพิเศษ ชุดสั่งตัดใหม่ด้วย 

ไหมสีแดงสดและปิ่นปักผมทับทิมที่เข้ากับผมดำยาวเป็นอย่างดี ห่อผ้าสีแดง 

เช่นเดียวกับชุดถูกปักด้วยลายกุหลาบตามชื่อของนาง นางมั่นใจมากทีเดียว 

ว่าชายหนุ่มกว่าครึ่งต่างหวังจะได้ครอบครองมัน

“อุ๊ยตาย ข้าก็นึกสงสัยอยู่ว่าใครกันมายืนลับ ๆ  ล่อ  ๆ  อยู่ตรงนี้ ที่แท้ 

ก็คุณชายสามแห่งตระกูลหลี่นี่เอง เจ้าสบายดีหรือ ข้าได้ข่าวแว่วมาว่าเจ้า 

ไปเข้าป่ามานี่ เป็นอย่างไรเล่า เจอคนป่าบ้างหรือไม่”

คนป่างั้นหรือ คำพูดอีกคำที่เขามักโดนกระทบกระเทียบบ่อย  ๆ ก็คือ 

คำว่าคนป่า นางชอบหาว่าตระกูลของเขาเป็นพวกคนป่า เวลาที่เขาไปในป่า 

กลับมาทีไร นางมักจะพูดว่าเขาอาจถูกคนป่าจับตัวไปแล้วหลอกล่อจนสติ 

เลอะเลือนจึงได้โง่เขลาเช่นนี้

ซูเหมยฟางทำหน้าขัดใจเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มตรงหน้านางไม่ตอบโต้  

จึงจ้องเขม็งไปที่ห่อผ้าในมือของเขาก่อนจะเหยียดยิ้ม “แล้วนั่นอะไร เจ้า 

ปักลายกิ้งกือดินใช่หรือไม่ ข้าว่าคนที่ได้รับคงไม่ดีใจหรอก”

“เปลา่นะ ขา้...ขา้ปกัลายใบไม”้ เฟงิมีต่อบเสยีงแผว่ ในใจรูส้กึอบัอาย 

กับฝีมือที่ไม่ได้เรื่องของตัวเอง

ซูเหมยฟางหัวเราะขัน มือน้อยอีกข้างที่ยังว่างยกขึ้นมาป้องปากตน 

อย่างมีจริตจะก้าน นางและเพื่อน ๆ พูดจาล้อเลียนเขาอยู่อีกพักหนึ่ง ก่อนจะ 

เดนิจากไปเมือ่คณุชายใหญแ่หง่ตระกลูอูก๋า้วเทา้เขา้มาในงานพรอ้มกบัโจวลูฟ่าง

เป้าหมายของนางคือคุณชายใหญ่ตระกูลอู๋เป็นแน่ ด้วยรูปลักษณ์ 
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ทีเ่หนอืกวา่ใคร ๆ รวมทัง้ความสามารถทีโ่ดดเดน่ทัง้ดา้นบูแ๊ละบุน๋ เขาคอืคน 

ที่เหมาะสมจะได้รับขนมของนางที่สุด

หลี่เฟิงมี่ถอนหายใจอย่างโล่งอก ในที่สุดซูเหมยฟางก็ไปเสียที และ 

โจวลู่ฟางก็เข้ามาถึงงานโดยที่น้องสี่ของเขายังมาไม่ถึง จังหวะที่คุณชายใหญ่ 

ตระกูลอู๋ปลีกตัวไปสนทนากับซูเหมยฟาง เขาก็รีบสาวเท้าเข้าไปหาอีกฝ่าย  

มือน้อยกำห่อขนมแน่น ใจเกิดวิตกกังวลขึ้นมาอย่างประหลาด

ถา้หากโจวลูฟ่างไมอ่ยากไดล้ะ่ ดว้ยความลงัเล ขาเรยีวหยดุชะงกัทัง้ที ่

อีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงตัวอีกฝ่ายอยู่แล้ว

ไม่หรอก โจวลู่ฟางไม่ใช่คนใจร้ายเช่นนั้น คิดได้ดังนั้นแล้วจึงเตรียม 

ส่งเสียงเรียกอีกฝ่าย

“ท่า...”

“ท่านเฟิงมี่เจ้าคะ!”

“ลี่ถิง”

เสียงของเขาถูกขัดด้วยการร้องเรียกจากคนรับใช้ประจำตัว นางดู 

รีบร้อนไม่ต่างจากวันแรกที่เข้ามาทำงาน ผมดำถักเปียเดี่ยวของนางดูยุ่งเหยิง 

เล็กน้อยเพราะอารามรีบร้อน 

“ท่านเจ้าตระกูลเรียกให้เข้าพบอย่างเร่งด่วนเจ้าค่ะ”

“ท่านพ่ออยากพบข้างั้นหรือ” เขาประหลาดใจ ท่านพ่อไม่ได้เรียกเขา 

เข้าพบมานานมากเหลือเกิน

“เจ้าค่ะ ท่านเจ้าตระกูลบอกว่ามีเร่ืองด่วน อย่างไรก็รีบไปกันก่อนเถิด 

เจ้าค่ะ”

หลี่เฟิงมี่มองดูห่อผ้าน้อยในมือสลับกับชายหนุ่มที่อยู่ห่างออกไปอีก 

ไม่กี่ก้าว

เดี๋ยวค่อยให้ตอนเย็นก็ได้กระมัง

รีบสาวเท้าตามลี่ถิงไปด้วยความรีบร้อน รู้สึกสังหรณ์ใจแปลก ๆ อย่าง 

ประหลาด ในบรรดาลูก ๆ ทุกคน เขาเป็นคนที่ท่านพ่อเรียกพบน้อยที่สุดจน 

แทบจะนบัครัง้ได ้ แลว้คราวนีม้เีหตอุนัใดกนั ถงึไดต้ามตวัอยา่งเรง่ดว่นเชน่นี้
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ณ ตำหนักใหญ่แห่งตระกูลหลี ่

ลี่ถิงรออยู่ข้างนอกในขณะที่เขาเดินเข้ามาในห้องทำงานของท่านพ่อ  

บรรยากาศภายในห้องดูตึงเครียดและกดดัน แม้ว่าปกติแล้วท่านพ่อของเขา 

เป็นคนเอาจริงเอาจัง แต่เหตุใดวันนี้มันจึงดูหนักหนามากกว่าทุกทีเล่า

เจ้าตระกูลหลี่คนปัจจุบัน หลี่ชงหยวนยืนนิ่งเป็นสง่าอยู่ที่ข้างหน้าต่าง  

ใบหน้าที่ปรากฏริ้วรอยตามวัยของท่านดูนิ่งสงบ แต่ดวงตากลับทอประกาย 

กังวลอย่างเห็นได้ชัดจนเฟิงมี่แปลกใจ

ท่านพ่อไม่ใช่คนที่เก็บอารมณ์ทางดวงตาไม่ได้เช่นนี้

ดูท่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจริง ๆ เสียแล้ว

ทว่าท่านพ่อก็ยังไม่ยอมเอ่ยอะไรทั้ง ๆ ที่เห็นว่าเขาเข้ามาแล้ว

“หากท่านไม่พูด ข้าจะพูดเองนะ ชงหยวน” สตรีในชุดคลุมสีดำ 

ที่อยู่อีกมุมหนึ่งของห้องเอ่ยขึ้น ทำให้คุณชายสามสะดุ้ง เขาไม่ได้สังเกตเห็น 

นางเลยแม้แต่น้อย ดวงตาสีเทาของนางทำให้เขายิ่งรู้สึกพิกลใจมากขึ้นไปอีก

ท่านพ่อถอนหายใจก่อนหันมาเผชิญหน้ากับเขา “ข้าจะไม่พูดจา 

อ้อมค้อม เจ้าช่วยตั้งสติแล้วฟังข้าให้ด ี เจ้าต้องแต่งงาน”

ห่อขนมน้อยในมือร่วงลงพื้นอย่างไร้การควบคุม คุณชายสามรู้สึก 

ราวกับว่าสมองหยุดทำงาน แต่งงาน แต่งงานอย่างนั้นหรือ ท่านพ่อพูดเรื่อง 

อะไร

“ข้า อะไรกัน ที่ไหน ข้า ข้าไม่เข้าใจ ท่านพ่อ กับใคร” คำถามที่ 

ออกมาดรูวนเรไปหมด เชน่เดยีวกบัใจของคณุชายสาม กริยิาทา่ทางดงักลา่ว 

ทำใหผู้เ้ปน็พอ่อดรูส้กึเจบ็ปวดในใจไมไ่ด ้ แมบ้ตุรชายคนทีส่ามของเขาจะไมไ่ด ้

มคีวามสามารถโดดเดน่เหมอืนลกูคนอืน่ ๆ แตก่ไ็มใ่ชล่กูชงัดงัทีเ่จา้ตวัชอบคดิ 

ไปเอง เจ้าบ้านตระกูลหลี่ตัดใจพูดต่อรวดเดียว

“ดินแดนของเรามีของศักดิ์สิทธิ์คือแผ่นศิลาโบราณ เรื่องนี้เจ้าก็เคย 

เรียนมาบ้างใช่หรือไม่ บัดนี้ศิลาได้ให้คำทำนายว่าถึงเวลารักษาสองดินแดน 

ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและคมเขี้ยว และศิลาเลือกเจ้า”

“ศิลาไม่ได้เลือกเขา ศิลา  รอ  เขาอยู่ต่างหาก” หญิงชุดดำพูดขัดขึ้น  

แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเรื่องทั้งหมดหมายถึงอะไรกันแน่
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“รอขา้ ศลิารอขา้หมายความวา่อยา่งไร สองดนิแดนคอือะไรกนั ข้า... 

ข้าไม่เข้าใจ แล้วทำไมต้องเป็นข้า”

“เจ้าต้องแต่งงานกับเจ้าดินแดนของแผ่นดินอีกฝั่ง  แผ่นดินที่อยู่ 

ดา้นหลงัเทอืกเขากัน้ฟา้ แผน่ดนิทีไ่มม่ใีครรบัรูต้วัตน นอกจากเจา้ตระกลูหลี ่

ทุกรุ่นที่รอรับคำทำนาย และคำทำนายที่ว่าก็ตกมาสู่รุ่นของเจ้า หลี่เฟิงมี่”  

นางเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงเยียบเย็น หลี่ชิงหยวนมองหน้านางสลับกับหน้า 

ของลูกชายคนที่สามของตน หากเลือกได้ หากเขามีทางเลือกอื่นละก็...

“แตท่า่นอาจารยบ์อกขา้วา่ ดา้นหลงัเทอืกเขากัน้ฟา้ไมม่แีผน่ดนิ! ไมม่ ี

สิ่งใดทั้งสิ้น ทุกคนต่างก็รู้ดี” ดวงใจของเขาสั่นไหวเมื่อรู้สึกแปลกใจขึ้นมา  

เหตใุด เหตใุดจงึไมม่ใีครเคยขา้มเทอืกเขากัน้ฟา้ไป แมแ้ตเ่รอืสญัจรยงัมอิาจ 

ฝ่าน่านน้ำเพื่อไปยินยลสิ่งที่อยู่อีกฟาก ด้วยสาหร่ายทะเลและทุ่นหิน รวมทั้ง 

สภาพอากาศวิปริตแปรปรวน ไม่เคยมีเรือลำใดฝ่าไปได้ 

“เพราะนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรรู้อย่างไรเล่า คุณชาย ข้าไม่คิดว่า 

ทา่นจะมทีางเลอืกอืน่ ใชว่า่ขา้เปน็คนเลอืดเยน็ชอบบงัคบัฝนืใจผูอ้ืน่ แตเ่รือ่งนี ้

สำคัญมากสำหรับสองดินแดน และเพื่อตัวท่านเอง หากท่านไม่ปรารถนา 

จะเห็นความล่มจมของแผ่นดิน ข้าหวังว่าท่านจะเข้าใจและยอมรับมัน ทั้งข้า 

และพ่อของท่าน พวกเราทำในสิ่งที่สามารถทำได้อย่างเต็มที่แล้ว ในส่วน 

ที่เหลือ เราเองก็ไม่อาจล่วงรู้ลิขิตฟ้า แต่โชคชะตาจะนำพาท่านไปในเส้นทาง 

ที่สมควร”

เขาหันไปมองหน้าท่านพ่อซึ่งมองกลับมาด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมขึ้น  

หวังจะให้ท่านบอกว่ามันเป็นเพียงเรื่องโกหก แต่ความเงียบงันกลับช่วย 

ตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริง 

“อีกเจ็ดวันข้างหน้า หรือก็คือในคืนดวงจันทร์เต็มดวงที่จะถึงนี้ เจ้า 

ต้องออกเดินทางเพื่อไปยังดินแดนอีกฝั่ง พวกเขาจะมารับเจ้า เจ้าต้องไปรอ 

ที่จุดนัดพบ ณ เทือกเขากั้นฟ้า จิวหลิงจะเป็นคนพาเจ้าไปเอง และเรื่องนี้ 

จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เด็ดขาด ทั้งเรื่องที่เจ้าจะแต่งงานและเรื่องดินแดนอีกฝั่ง  

ข้าจะหาเหตุผลอื่นเรื่องการเดินทางไปของเจ้าเอง เจ้าอย่าได้ห่วง”

“ท่านพ่อ ข้า...” ข้าไม่อยากไป
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สตรีที่ท่านพ่อเรียกว่าจิวหลิงหันมามองราวกับรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่

“คุณชายสาม ข้ารู้ว่าเรื่องนี้อาจทำให้ท่านสับสนและลำบากใจ แต่ข้า 

ขอพูดอีกครั้ง เพื่อแผ่นดินและเพื่อตัวท่านเอง ท่านไม่อาจเลือกหนทาง 

อื่นได้” คำพูดของจิวหลิงเสียดแทงลงกลางใจของหลี่เฟิงมี่และหลี่ชิงหยวน 

ไปในคราวเดียว ในฐานะเจ้าตระกูลหลี่ นี่เป็นเรื่องที่ทรงเกียรติ สายเลือด 

ของเขากำลังจะได้ทำเรื่องที่น่าเชิดชู ทว่าในฐานะพ่อแล้ว...

เจ้าตระกูลหลี่เดินเข้าไปกอดลูกชายคนที่สามแน่น ปากพร่ำบอกเพียง 

แค่คำว่า ขอโทษ มี่เอ๋อร์ พ่อขอโทษ

แมว้า่เขาจะเกลยีดเวลาทีซ่เูหมยฟางและเพือ่นของนางพดูจาใจรา้ยใส่ เจบ็ปวด 

เจียนตายเวลาเห็นโจวลู่ฟางกับน้องสี่ของเขาอยู่ด้วยกัน แต่การต้องลาจาก 

แผ่นดินถิ่นเกิดเพื่อไปแต่งงานกับใครที่เขาไม่เคยรู้จัก ในแผ่นดินที่ไม่เคยรู้ 

ว่ามีอยู่จริง เป็นเรื่องที่เกินกว่าสมองและหัวใจจะรับได้เหลือเกิน

แม้กระทั่งตอนที่ลี่ถิงพาเขากลับมาที่ห้องพัก นางไถ่ถามเรื่องราวด้วย 

ความห่วงใย เขากลับไม่สามารถตอบอะไรกลับไปได้ ดวงตาคู่โตเหม่อมอง 

ไปที่เพดานขณะทิ้งตัวนอนหมดเรี่ยวแรงอยู่บนเตียง 

“เพื่อแผ่นดินงั้นหรือ”

เขาเคยอิจฉาพ่ีใหญ่ท่ีเช่ียวชาญการรบ นำพาความแข็งแกร่งมาให้ 

แผ่นดิน อิจฉาพี่รองที่ความชาญฉลาดของพี่ช่วยแก้ไขปัญหามากมายให้ 

แก่เหล่าประชาชน อิจฉาน้องสี่ที่ความงามและนิสัยอันน่ารักน่าเอ็นดูของน้อง 

ช่วยเชื่อมสัมพันธไมตรีกับตระกูลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

“แล้วทำไมครั้งแรกที่ข้าได้ทำเพื่อแผ่นดิน มันจึงเจ็บปวดได้ถึงเพียงนี้ 

กันเล่า”


