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"ฝูชี่ ครึ่งปีมานี้เจ้าคิดถึงข้าหรือไม่"

ราวกับต้องการหาค�ารับประกันหรือค�ามั่นสัญญา

ฝูชี่ยืนอยู่ข้างเตียง ร้องไห้ไปพยักหน้าไป

อิ่นซิ่วยิ้มอีกครั้ง เขาดึงร่างนางให้นั่งลงที่ขอบเตียง ยื่นมือไปเช็ดน�้าตาให้อย่างนุ่มนวล

"ถ้าเช่นนั้นข้าก็ยังเป็นข้า เป็นอิ่นซิ่วที่เจ้ารู้จัก ข้าเองก็คิดถึงเจ้ามากเช่นกัน"

ฝูชี่พลันรู้สึกไม่อยากร้องไห้อีกต่อไป มองเขาอย่างประหลาดใจพลางถามว่า

"ท่านคิดถึงข้าหรือ"

"ข้าคิดถึงเจ้า รวมทั้งความลับที่ข้าฝากไว้กับเจ้าด้วย"
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ถ้าจะให้ครบอรรถรสความรักในร้ัววังคร้ังนี้ อย่าลืมติดตามอ่านเล่มอื่นๆ ในชุด

ต�าหนักรักนิรันดร์ด้วยนะคะ

   

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เว ่ยเสี่ยวโหยว

1

'เมื่อครั้งจักรพรรดิเซี่ยวเต๋อยังทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรัชทำยำท 

จำงเสยีน ได้โยกย้ำยออกไปพ�ำนกัยังต�ำหนักรัชทำยำท บ่อยคร้ังท่ีเดนิทำง 

กลับเข้ำวังหย่งหนิงเพ่ือเย่ียมเยียนพระมำรดำในยำมดึก พระนำงรับสั่ง

ว่ำ 'รัชทำยำทควรค�ำนึงถึงบ้ำนเมืองเป็นหลัก'

รัชทำยำทตอบว่ำ 'ทุกวันเช้ำจรดค�่ำเฝ้ำคิดถึงแต่พระมำรดำ ทว่ำ

ลูกมีภำรกิจรัดตัว วันน้ีหำกหำเวลำมำกรำบท่ำนไม่ได้ก็เท่ำกับเป็น 

ลูกอกตัญญู ค�่ำคืนจะหลับตำลงได้อย่ำงไร'

ภำยหลังรัชทำยำทขึ้นครองรำชย์ทรงพระนำมจักรพรรดิเซี่ยวเต๋อ 

ในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระมำรดำซึ่งเลื่อนพระยศเป็น 

พระรำชชนนีจะคอยควบคุมกำรจัดพิธีเฉลิมฉลองด้วยพระองค์เองทุกปี

เพื่อปลอบประโลมพระทัยของพระมำรดำ

'บันทึกพระรำชกิจวัตรของจักรพรรดิเซี่ยวเต๋อ รัชสมัยหลงโย่วปีที่
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ปราชญ์หญิงยอดรัก

สิบแปด พิธีในวังหลวง งำนฉลองวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของ 

พระรำชชนนี' รำชอำลักษณ์ซ้ำยฝูตงเฟิง...จดบันทึก'

"หลบทำงๆ น�้ำมันตะเกียงมำแล้ว"

ในควำมมืดของรำตรี คนงำนในวังสี่คนก�ำลังช่วยกันแบกถังใส่

น�ำ้มนัไปแวะเตมิโคมตะเกียงซึง่ถูกจดุอยู่ตำมจดุต่ำงๆ ในเขตพระรำชวงั

เพื่อขับเน้นบรรยำกำศแห่งกำรเฉลิมฉลองให้คึกคักสว่ำงไสวยิ่งขึ้น

ทั้งด้ำนนอกและด้ำนในพระต�ำหนักถูกแขวนไว้ด้วยโคมตะเกียง

หลำยหลำกสีจนดูงดงำมตระกำรตำกว่ำในยำมปกติ ผ้ำต่วนสีแดงและ

โคมไฟประดับทีห้่อยระย้ำอยู่ตำมชำยคำแต่งแต้มต�ำหนักท่ีถูกปกคลุมไป

ด้วยหมิะสขีำวจนสวยงำมเฉดิฉนัรำวกับสำวงำมในอำภรณ์ชดุใหม่หรหูรำ

ขันทีและนำงก�ำนัลเดินสวนกันขวักไขว่ไปมำจนน่ำเวียนหัว แต ่

ละคนสวมชดุรำชพิธีท่ีได้รบัพระรำชทำนด้วยสหีน้ำระบำยไปด้วยรอยย้ิม

แห่งควำมสุขสนุกสนำนและควำมตื่นเต้น ต่ำงคนต่ำงเร่งมือเตรียมพิธี

ฉลองวันคล้ำยวันพระรำชสมภพอนัย่ิงใหญ่อลงักำรถวำยแด่พระรำชชนนี

ปีนี้คือปีที่สิบแปดแห่งรัชสมัยหลงโย่ว บ้ำนเมืองสุขสงบ รำษฎร

สมัครสมำนสำมัคคี ไม่ว่ำเรื่องรำวใดล้วนรำบรื่นดั่งใจปรำรถนำ

แคว้นมหำอ�ำนำจซึง่มอีำณำเขตต้ังอยู่ทำงทิศตะวันตกของแผ่นดนิ

ใหญ่แห่งนี้ถูกปกครองด้วยผู้น�ำที่มีพระปรีชำสำมำรถมำทุกยุคทุกสมัย 

ควำมเป็นอยู่และวัฒนธรรมจึงเจริญงอกงำมรุ่งเรืองย่ิง แว่นแคว้น 

ใกล้เคียงต่ำงพำกันน�ำเครื่องบรรณำกำรมำถวำยเพ่ือแสดงควำมเคำรพ 

ควำมเฟ่ืองฟูท่ีสะสมมำนำนปีเหน็ได้จำกควำมร่มเย็นเป็นสขุของบ้ำนเมอืง 
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และสีหน้ำที่เต็มไปด้วยควำมหวังอันเพริศแพร้วแจ่มจรัสของรำษฎร

เดือนสิบวันท่ีสิบหกคือวันครบรอบวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของ

พระรำชชนน ีในวันนีจ้กัรพรรดิและสนมชำยำจะน�ำองค์ชำยและองค์หญิง

ทุกพระองค์มุ่งหน้ำมำยังวังไป๋จื้อเพื่อถวำยพระพรแด่พระรำชชนนี

นี่นับเป็นเรื่องมงคลของรำชวงศ์ และถือเป็นเรื่องน่ำยินดีของเหล่ำ

ข้ำรำชบริพำรทั้งหลำยในวังด้วย

บรรยำกำศในวังวนันีเ้ริม่คกึคกัวุ่นวำยต้ังแต่ฟ้ำสำงเพ่ือตระเตรียมกำร 

พอย่ำงเข้ำพลบค�่ำโคมตะเกียงในวังก็ถูกจุดขึ้นทีละดวงๆ จนวังหลวง 

เจิดจ้ำสว่ำงไสวรำวกับเที่ยงวัน

คนในวังต่ำงง่วนอยู่กับกำรจัดเตรียมงำนตัวเป็นเกลียว แม้กระท่ัง

จะยืนพักขำสักครู่ก็เกรงว่ำผู้อื่นจะแอบซุบซิบนินทำเอำ จึงไม่มีใครให้

ควำมสนใจสำวน้อยที่ขยับตัวหลบวูบเข้ำไปใต้ระเบียงทำงเดินเพ่ือ 

หลกีทำงให้แก่ขบวนน�ำ้มนัตะเกียงและขบวนขนย้ำยสิง่ของอืน่ๆ แม้นำง

จะเอ่ยปำกสอบถำมสักกี่ครำก็ปรำศจำกเสียงตอบกลับ รำวกับว่ำทุกคน

ไม่มีเวลำว่ำงแม้แต่เศษเสี้ยวชั่วขณะเพื่อที่จะตอบค�ำถำมนำง

สำวน้อยเบยีดกำยชดิขอบระเบยีง ร่ำงทีเ่ตีย้เลก็ของนำงท�ำให้ยำก

ที่จะสะดุดสำยตำคนงำนที่เดินสวนทำงกันไปมำ และก็ยำกย่ิงท่ีจะมี

โอกำสเอ่ยปำกสอบถำมผู้คน

"พี่สำวท่ำนนั้น ขอถำมว่ำ..."

สำวน้อยพยำยำมรวบรวมควำมกล้ำถำมข้ึนอกีครัง้ แต่สตรนีำงนัน้

ก�ำลงัวุ่นวำยกับกำรชีน้ิ้วสัง่นำงก�ำนัลคนหน่ึงให้ยกถำดใบใหญ่ไปยังห้อง

บรรทมของพระรำชชนนี ไม่ได้แยแสให้ควำมสนใจกับนำงแม้แต่น้อย
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สำวน้อยถูกเบยีดจนเซไปชนขบวนคนท่ีเร่งรบีอกีชดุหนึง่ นำงยกมอื

ลูบหน้ำอย่ำงเหน่ือยอ่อน แต่เมื่อมองเห็นขันทีท่ำทำงคล้ำยหัวหน้ำงำน

คนหนึ่งก็รีบยื่นหน้ำเข้ำไปถำมว่ำ

"ขอถำมท่ำนกงกง ไม่ทรำบวัง...อวิ๋นหลูไปทำงใด"

หัวหน้ำขันทีปรำยตำมองมำแวบหนึ่ง

"เจ้ำเพิ่งมำใหม่หรือ"

สำวน้อยรีบผงกศีรษะ

"ใช่แล้ว ข้ำเพิ่งจะมำใหม่ ข้ำชื่อว่ำ..."

หัวหน้ำขันทีท่ีก�ำลังยุ่งจนแทบหน้ำมืดเป็นลมไหนเลยจะสนใจว่ำ

นำงชื่ออะไร เพียงโบกมือไปยังทิศทำงหนึ่งอย่ำงร�ำคำญใจ

"เดินไปทำงนั้น แล้วก็อย่ำยืนเกะกะขวำงทำง ทุกคนก�ำลังยุ่งกัน 

ทั้งนั้น"

สำวน้อยรีบเบี่ยงกำยหลบขบวนขันทีอีกกลุ่มหนึ่ง

เดินไปทำงน้ัน... ทำงนั้นคือทำงซ้ำยหรือขวำหนอ นำงได้แต่ 

ขยับเท้ำไปข้ำงหน้ำตำมท่ีหัวหน้ำขนัทบีอกพร้อมท้ังเหลียวมองท้ังซ้ำยขวำ 

เพื่อหำวังอวิ๋นหลูแห่งนั้น

แต่ทว่ำภำยในพระรำชวังที่ใหญ่โตมโหฬำรแห่งนี้ วังและต�ำหนัก

ล้วนละม้ำยคล้ำยคลึงกันจนแทบแยกแยะไม่ออก ยิ่งไปกว่ำนั้น ส�ำหรับ

นำงก�ำนัลใหม่ที่ตัวเตี้ยเล็กและอำยุยังน้อยเช่นนำง ย่อมถูกควำมลี้ลับ

แปลกใหม่นี้ท�ำเอำมึนงงจนขบคิดไม่ออกว่ำจะกลับไปยังวังอว๋ินหลูท่ี

ประจ�ำกำรอยู่ได้อย่ำงไร

ในที่สุดนำงก็หลงทำงอีกครั้ง เมื่อคิดว่ำจะต้องถูกไล่ออกเพรำะ 
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เรือ่งนีก้ร็ูส้กึร้อนใจขึน้มำ จงึรบีสำวเท้ำเดนิอย่ำงรวดเรว็ เลีย้วเลำะไปตำม

ทำงแยกหลำยแห่ง แต่ปรำกฏว่ำกำรท�ำเช่นน้ันกลับท�ำให้นำงย่ิงสับสน

ลนลำนมำกขึ้นไปอีก

หลังจำกเลี้ยวตรงมุมระเบียงอีกครั้ง นำงก็มำหยุดอยู่ตรงหน้ำ 

ต้นหลิวซึ่งถูกหิมะปกคลุมจนกิ่งก้ำนลู่ย้อยห้อยลง พยำยำมเค้นสมอง

ขบคดิถึงเส้นทำงขำมำ และแล้วก็พบว่ำตวัเองเดนิมำยังบรเิวณท่ีเงยีบสงดั 

ไร้ซึ่งผู้คนอย่ำงไม่รู้ตัว ที่นี่คือที่ไหนกันหนอ

นำงมองซ้ำยแลขวำ ดวงตำกลมโตส่องประกำยหวำดผวำรำว 

ลูกกวำงตัวน้อย พยำยำมบังคับตัวเองให้นึกถึงค�ำอธิบำยของพี่ชุนเสวี่ย

'จ�ำไว้ให้ดี ด้ำนข้ำงวังหลนัสวินก็คือวังหล่ิวตู ้เม่ือเล้ียวไปทำงขวำมอื 

เดินทะลุผ่ำนระเบียงที่มีเสำสีแดงไปเรื่อยๆ จนพบสวนดอกไม้แห่งหน่ึง

จะเห็นที่ด้ำนหลังมีสะพำน เดินข้ำมสะพำนต่อไปทำงข้ำงหน้ำก็จะเป็น 

วังอวิ๋นหลูของพวกเรำแล้ว หลังจำกเจ้ำเก็บดอกไม้เสร็จก็ให้รีบกลับมำ'

แต่ปัญหำก็คือวังหลันสวินอยู่ท่ีใดกันหนอ แล้ววังหลิ่วตู้อีกเล่ำ  

อีกอย่ำง ที่นี่คือสถำนที่ใดกันนี่

ท่ำมกลำงควำมมดืสลวัของรำตร ีเสยีงกลองและมโหรใีนวังดงัแว่ว

มำให้ได้ยินเป็นระยะๆ เป็นสัญญำณว่ำขณะน้ีพิธีเฉลิมฉลองได้เร่ิม 

เปิดฉำกขึ้นแล้ว แล้วดอกไม้สดท่ีองค์หญิงต้องกำรใช้ประดับพระเกศำ

เหล่ำนี้เล่ำ

สำวน้อยมองถำดใส่ดอกไม้สดในมืออย่ำงต่ืนตะลึงท�ำอะไรไม่ถูก 

ในที่สุดก็อดสะอื้นร้องไห้ขึ้นมำมิได้

"ฮือๆๆ ข้ำอยำกกลับบ้ำน..."
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เมือ่ได้ยินเสยีงมโหรบีรรเลงแว่วมำแต่ไกล ชำยหนุ่มพลนัสะดดุหยุด

ฝีเท้ำลง เขำยกมือขึ้นลูบหน้ำผำกเบำๆ พลำงพึมพ�ำว่ำ

"แย่แล้ว! ข้ำคงจะไปไม่ทันช่วงเริ่มต้นงำนฉลอง อีกสักครู่หูของข้ำ

คงถูกท�ำโทษเป็นแน่ หำกขืนโผล่หน้ำเข้ำไปตอนนี้ก็รังแต่จะหำเรื่อง 

ถูกต�ำหนิอย่ำงน่ำอเนจอนำถ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไปสำยสักเล็กน้อย 

แล้วค่อยไปขอขมำทีหลังจะดีกว่ำ เอำเถอะ เอำตำมนี้ก็แล้วกัน อีกอย่ำง 

นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อย"

เมื่อตัดสินใจได้เช่นนั้นแล้ว ควำมรีบร้อนที่จะไปร่วมงำนฉลอง 

ก็ลดน้อยถอยลง เขำจึงเริ่มกวำดสำยตำมองไปบริเวณรอบๆ กำยอย่ำง

สนอกสนใจ

ที่นี่ห่ำงจำกวังไป๋จื้อพอสมควร เป็นเพรำะเสด็จย่ำพอพระทัยใน

ควำมเงียบสงบ เมื่อหลำยปีก่อนจึงย้ำยท่ีประทับจำกวังหย่งหนิงมำยัง 

วังไป๋จื้อซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของอุทยำนดอกไม้

ท่ำมกลำงคืนหิมะโปรยปรำย โคมไฟท่ีแขวนเป็นแนวตำมระเบียง

ที่อยู่ห่ำงออกไปทอแสงระยิบระยับจับตำ พ้ืนหิมะสีขำวผสมผสำนหำย

เข้ำไปในควำมมืดปรำกฏเป็นทิวทัศน์อันเงียบสงบน่ำวังเวงใจ

"คืนนี้คือคืนใด จักร่วมผ่ำนคืนงดงำมนี้เช่นไร"

เมื่อคิดถึงบทกวีของบัณฑิตท่ำนหนึ่งในรำชวงศ์ก่อน เขำก็รู้สึกมี

อำรมณ์อยำกจะชมรำตรีที่หิมะโปรยปรำยนี้ขึ้นมำทันที

เพียงแต่รำตรีนี้กลับไม่งดงำมเพียบพร้อมด่ังที่ใจคิด ...มีคนก�ำลัง

ร้องไห้หรือนี่

ชำยหนุ่มขมวดคิ้วเล็กน้อยพลำงกวำดสำยตำมองค้นหำ ทว่ำ 
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กลับได้ยินเพียงเสียงสะอื้นขำดๆ หำยๆ ไม่ปรำกฏเงำร่ำงคนให้เห็นแต่

อย่ำงใด

ยำมน้ีคนในวังต่ำงมุ่งหน้ำไปยังวังไป๋จื้อ ใครกันหนอที่ว่ิงเตลิดมำ

ถึงที่น่ีเพ่ือแอบร้องไห้ มิหน�ำซ�้ำยังร้องไห้อย่ำงเศร้ำสร้อยจนปิ่มว่ำจะ

ขำดใจเสียด้วย

เขำอดนึกถึงเรื่องเล่ำขำนในอดีตมิได้ ภำยในดงหลิวแห่งน้ีเคยมี 

พระสนมท่ีถูกทอดท้ิงจบชีวิตตนเองลง ดังนั้นในยำมดึกสงัดจึงมักจะมี

วิญญำณที่งดงำมแต่เศร้ำสร้อยปรำกฏกำยให้ผู้คนพบเห็นบ่อยครั้ง

เสด็จย่ำทรงโปรดปรำนสวนหลิวท่ีเงียบสงบแห่งนี้มำกเป็นพิเศษ 

ในฤดใูบไม้ผลท่ีิอบอุน่ท่ำนมกัจะเสด็จมำทีน่ีเ่พ่ือชมควำมเขยีวขจทีีส่ดชืน่

สบำยตำ แต่ในยำมปกติไม่มีผู้คนย่ำงกรำยมำที่นี่กันมำกนัก จะมีก็แต่

ขันทีและนำงก�ำนัลรับใช้ที่บังเอิญเดินผ่ำนทำงมำเท่ำนั้น

ใครกันหนอมำแอบร้องไห้อยู่ที่นี่ หรือว่ำจะเป็นวิญญำณของ 

พระสนมนำงนั้นจริงๆ

เขำจงึเริม่ออกค้นหำเจ้ำของเสยีงร้องไห้ทีน่่ำสงสำรน้ันโดยไม่รอช้ำ

เสยีงร้องไห้คล้ำยจะดังแว่วมำจำกด้ำนหลงัภเูขำจ�ำลองท่ีสร้ำงจำก

หินประดับ

ชำยหนุ่มเดนิอ้อมไปทำงด้ำนหลงั ย่ืนมอืแหวกกิง่หลวิท่ีลูล่งเพรำะ

หมิะเกำะทบัท�ำเอำเกลด็หิมะสขีำวหล่นกระจำยร่วงกรำวไปบนพ้ืน และแล้ว 

เขำก็มองเห็นเด็กสำวคนหนึ่งก�ำลังนั่งยองๆ อยู่

นำงสวมชดุกระโปรงกันหนำวสขีำวสะอำด ผมสีด�ำขลับถูกแบ่งคร่ึง

ถักเป็นเปียยำวม้วนตลบข้ึนเป็นมวยเล็กๆ สองข้ำง ปลำยผมห้อยระอยู่
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ข้ำงแก้มเนยีนใส ทีเ่อวคำดผ้ำแถบสแีดงสดใสเส้นหน่ึง นีค่อืเคร่ืองแต่งกำย 

ฤดูหนำวของนำงก�ำนัลในวังนั่นเอง

นำงไม่รู ้สึกตัวสักนิดถึงกำรปรำกฏกำยของเขำ เอำแต่ยกมือ 

เช็ดน�้ำตำพลำงสะอื้นจนตัวสั่นสะท้ำน ดูไปช่ำงน่ำสงสำรยิ่งนัก

นึกว่ำท่ีนี่มีดวงวิญญำณสิงสถิตอยู่จริงๆ เสียอีก ท่ีแท้กลับกลำย

เป็นนำงก�ำนัลน้อยไปได้

เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นรำวกับเด็กเล็กๆ นั้นท�ำเอำเขำอดหัวเรำะ

ขึ้นมำมิได้

พอเสยีงหวัเรำะดงัขึน้ เสยีงร้องไห้พลนัสะดดุหยุดกึกลง นำงก�ำนลั

น้อยที่ดวงตำแดงช�้ำรำวกับเม็ดลูกท้อพลันรู้สึกตัวว่ำข้ำงกำยมีคนยืนอยู่ 

นำงรบีเงยหน้ำขวับขึน้มอง แววตำท่ีหวำดกลวัท�ำให้เขำรูส้กึสนุกอยำกจะ 

ล้อนำงเล่นขึ้นมำ

"เป็นอะไรไป เจ้ำถูกคนรังแกหรือ" เขำถำมยิ้มๆ

ภำยในวังแห่งนี้ ผู้ใหญ่รังแกผู้น้อย คนเก่ำรังแกคนใหม่ ไม่นับเป็น

เรื่องแปลกใหม่แต่อย่ำงใด เพียงแต่นี่เป็นครั้งแรกท่ีเขำเห็นคนร้องไห้

สะอึกสะอื้นอย่ำงน่ำสงสำรเช่นนี้

สำวน้อยแตกตื่นจนอ้ำปำกค้ำงเพรำะไม่คำดคิดว่ำจะถูกผู้อ่ืน

พบเห็น นำงเพียงแต่สั่นศีรษะปฏิเสธอย่ำงแรงจนดอกไม้สดท่ีหอบไว้ใน

มือหล่นกระจำยเกลื่อนกลำดเต็มพื้น

เขำปรำยตำมองดู ที่แท้คือดอกเหมยที่เบ่งบำนในฤดูหนำวนั่นเอง 

เขำย่อกำยลงเก็บกิง่เหมยข้ึนมำก่ิงหนึง่ กลิน่หอมอ่อนๆ ลอยมำแตะจมกู

จนท�ำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม เมื่อมองไปทำงสำวน้อยอีกครั้ง ริมฝีปำกบำง
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กว้ำงก็ปรำกฏรอยยิ้มขึ้นจำงๆ

"หำกมิได้ถูกคนรังแกแล้วเจ้ำร้องไห้ท�ำไมกัน"

หรือว่ำนำงจะคิดถึงบ้ำน เห็นนำงเข้ำวังมำตั้งแต่อำยุน้อยก็พอ 

คำดเดำได้ว่ำฐำนะทำงบ้ำนคงยำกจนข้นแค้นไม่มีเงินพอท่ีจะเลี้ยงดูคน

ทั้งครอบครัว ดังนั้นนำงจึงถูกส่งตัวเข้ำวังมำท�ำงำน

นำงอำยุเท่ำไรกันหนอ ดูท่ำคงยังไม่ถึงสิบขวบกระมัง

สำวน้อยตอบตะกุกตะกักว่ำ

"ข้ำ...ข้ำหลงทำง"

กล่ำวจบนำงก็สะอื้นไห้ขึ้นมำอีกครั้ง

หรือว่ำในท่ีสุดนำงก็พบคนที่ยอมสละเวลำอันมีค่ำมำสอบถำมว่ำ

เกิดอะไรขึ้น นำงเองเป็นคนสนทนำไม่เก่งนัก แต่ก็พยำยำมเล่ำเร่ืองจน

ฟังรำวกับก�ำลังท่องต�ำรำเรียน

"พ่ีชนุเสว่ียสัง่ให้ข้ำมำเก็บดอกไม้ นำงบอกว่ำผ่ำนวังหลนัสวินก็คอื

วังหลิ่วตู้ ถึงที่นั่นให้เลี้ยวขวำ จำกนั้นเดินผ่ำนระเบียงที่มีเสำสีแดงไปจน

เห็นสวนดอกไม้แห่งหน่ึง ที่ด้ำนหลังจะมีสะพำน เดินข้ำมไปข้ำงหน้ำ 

ก็จะพบวังอวิ๋นหลู แต่ข้ำเดินหำอยู่ตั้งครึ่งค่อนวันแล้วก็ยังหำทำงไม่พบ 

ฮือๆๆ หำกพี่ชำยข้ำทรำบเรื่องจะต้องหัวเรำะเยำะข้ำแน่ๆ เลย"

นำงเล่ำพลำงสะอืน้พลำงเขำจงึฟังได้ไม่ค่อยชดัเจนนัก แต่ก็รู้สกึว่ำ

ท่ำทำงร้อนอกร้อนใจของนำงนั้นช่ำงน่ำขบขันยิ่ง คิดแล้วก็ยกมือเป็นเชิง

ตัดบท

"หยุดก่อน"

สำวน้อยรีบหุบปำกในทันทีอย่ำงว่ำง่ำย ดวงตำที่เอ่อคลอไปด้วย
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น�้ำตำมองเขำอย่ำงงุนงงรำวกับกังวลว่ำตัวเองไปล่วงเกินอีกฝ่ำยเข้ำ  

นำงหดกำยไปด้ำนหลังก้ำวหนึ่งอย่ำงหวำดหวั่น แต่ก็อดปรำยตำมองไป

บนร่ำงชำยหนุ่มมิได้

คนผู้นี้เป็นใครกันหนอ

ภำยใต้แสงตะเกียงสลัว เขำสวมชุดแพรบำงสีขำวสะอำด เส้นผม

ถูกรวบขึน้อย่ำงเป็นระเบยีบเรยีบร้อย บนมวยผมประดบัด้วยหยกแวววำว

พรำวแสง ดูท่ำคงเป็นคนที่มีฐำนะสูงส่งอย่ำงแน่นอน

แต่ในเวลำนี้คนเหล่ำนั้นสมควรรุดหน้ำไปร่วมงำนฉลองของ 

พระรำชชนนีที่วังไป๋จื้อน่ีนำ เครื่องแต่งกำยท่ีเขำสวมใส่ดูไม่เหมือนชุด

ขุนนำงและขันทีทั่วไป แล้ว...เขำเป็นใครกันหนอ แม้ในใจอยำกจะรู้ แต่

นำงก็รู้สึกกลัวอยู่บ้ำงที่จะเอ่ยปำกถำม

ได้ยินคนในวังเล่ำกันว่ำพวกนำงก�ำนัลมักจะพบเห็นวิญญำณ 

ลอยไปลอยมำในยำมค�่ำคืน เขำคงไม่ 'บังเอิญ' เป็นวิญญำณท่ีว่ำน้ัน

หรอกนะ

นำงรีบเลือ่นสำยตำลงมองพ้ืนซึง่ปกคลมุไปด้วยหิมะเพ่ือหำเงำร่ำง

ของเขำอย่ำงแตกตื่นและร้อนรน

เฮ้อ...โล่งอก! เขำมีเงำนี่นำ ไม่ใช่ดวงวิญญำณที่เล่ำขำนกัน แต่ว่ำ

เขำเป็นใครกันหนอ

สิง่ท่ีระบำยอยู่ในดวงตำกลมโตของสำวน้อยก็คอืค�ำว่ำ 'ประหลำดใจ' 

กระมัง ชำยหนุ่มกะพริบตำปริบๆ ถำมอย่ำงไม่แน่ใจว่ำ

"เจ้ำไม่รู้หรือว่ำข้ำเป็นใคร"

หำกในวังจะมีคนไม่รู้ว่ำเขำคือใคร คนคนน้ันจะต้องเพ่ิงเข้ำวังมำ
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ใหม่เท่ำนั้น

จริงดังคำด สำวน้อยผงกศีรษะแรงๆ รำวกับว่ำกำรท�ำเช่นนั้นจะ

ท�ำให้ผู้อื่นสำมำรถเข้ำใจนำงได้ดีขึ้น

ชำยหนุ่มยิ้มอีกครำ

"อืม ถ้ำเช่นนั้นเจ้ำอยำกรู้ไหมว่ำข้ำเป็นใคร"

สำวน้อยผงกศีรษะอีกครั้งด้วยเรี่ยวแรงมำกมำยเช่นเดิม

ชำยหนุ่มอดหัวเรำะเบำๆ มิได้

"ถ้ำเช่นนั้นบอกข้ำมำก่อนว่ำเจ้ำชื่ออะไร"

สำวน้อยดวงตำเป็นประกำย ในที่สุดก็มีคนอยำกรู้ชื่อของนำงแล้ว 

ดังนั้นนำงจึงเอ่ยด้วยเสียงดังฟังชัดอย่ำงเบิกบำนใจ

"ข้ำชื่อฝูชี่ แปลว่ำมีโชค บิดำข้ำเป็นคนตั้งให้"

นำงกล่ำวด้วยควำมภำคภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่ง

ชำยหนุ่มถูกท่ำทีของนำงกระตุ้นให้หัวเรำะออกมำอีกครำ สวรรค์! 

ยำมที่นำงมิได้ร้องไห้สีหน้ำช่ำงเต็มไปด้วยชีวิตชีวำยิ่งนัก ฝูชี่เอ๋ย

"เป็นชื่อที่มีควำมหมำยดียิ่ง"

เขำชมเชย ถึงแม้จะฟังดธูรรมดำไปบ้ำง แต่บตุรสำวของชำวบ้ำนที่

ยำกไร้สำมำรถมีชื่อเช่นนี้ก็นับว่ำไม่เลว เทียบกับ 'อำชุน' หรือว่ำ 'อำฮวำ' 

อะไรพวกนั้นยังถือว่ำมีกลิ่นอำยของปัญญำชนแฝงอยู่มำกกว่ำ

'ฝูชี่' คนที่ตั้งชื่อน้ีให้แก่นำงคงคำดหวังให้นำงน�ำมำซึ่งโชควำสนำ

กระมัง

"ถูกแล้ว บิดำข้ำมีควำมรู้ยิ่ง"

นำงพยักหน้ำพลำงกล่ำวสนับสนุน
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"งั้นก็ดีแล้ว ฝูชี่ เจ้ำบอกชื่อของเจ้ำแก่ข้ำ ตอนนี้ถึงครำวข้ำบอกชื่อ

ข้ำแก่เจ้ำบ้ำง"

รำวกับว่ำกำรรู้ชื่อของเขำถือเป็นวำสนำอันสูงส่งกระนั้นแล

ฝูชี่ผงกศีรษะพลำงเบิ่งตำรอคอย

"เจ้ำฟังให้ดี"

เขำหยุดชะงักไปชั่วครู่

"ข้ำชื่อว่ำหวงลี่เจียง"

กล่ำวจบเขำก็ตั้งใจสังเกตดูท่ำทีรับรู้ของนำง

"เอ่อ..."

ฝูชี่มีสีหน้ำงงงวย หวงลี่เจียงหรือ

"เป็นอะไรไป เจ้ำไม่เคยได้ยินชื่อของข้ำมำก่อนหรือ" เขำขมวดคิ้ว

ถำม

"ท่ำนมีชื่อเสียงโด่งดังมำกหรือ"

ฝูชี่ถำมอย่ำงรู้สึกขัดเขินอยู่บ้ำง พี่ชำยบอกไว้ไม่ผิด นำงเก็บตัวอยู่

แต่ในห้องหอมำกเกินไป สมควรส�ำรวจแก้ไขตัวเองเสียบ้ำง หำกปล่อย

ทิ้งไว้เช่นนี้ชีวิตคงยำกที่จะก้ำวหน้ำเป็นแน่

"พอจะพูดได้ว่ำข้ำมีชื่อเสียงอยู่บ้ำง"

นีเ่ป็นชือ่ของจ้วงหยวน* คนใหม่ของปีนี ้เขำหยิบยืมมำใช้สกัครัง้คง

* จ้วงหยวน (จอหงวน) คือต�ำแหน่งของผู้ที่สอบเข้ำรับรำชกำรได้เป็นอันดับหน่ึง โดยกำรสอบขุนนำงใน 

สมัยโบรำณ (เคอจว่ี) แบ่งเป็นฝ่ำยบุ๋นและฝ่ำยบู๊ สอบเลื่อนทีละระดับข้ัน เริ่มจำกระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด

เรยีกว่ำกำรสอบถงซื่อ ผูส้อบผ่ำนได้เปน็ซิ่วไฉ มีสิทธิ์เข้ำรว่มสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หำกสอบผำ่นจะได้

เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ำมำสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ ได้บรรจุเข้ำรับรำชกำร เมื่อผ่ำนกำร

สอบท้ังสำมระดบั จะได้เข้ำสอบหน้ำพระท่ีนัง่คือกำรสอบเตีย้นซือ่ เพ่ือคดัเป็นบณัฑิตเอกสำมชัน้ ซึง่บณัฑิตเอก 

ขั้นหนึ่งมีสำมคน เรียงตำมคะแนนเรียกว่ำจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวำ
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ไม่มีปัญหำอันใด อีกอย่ำง เจ้ำตัวก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วย

"อืม"

ฝูชี่ผงกศีรษะอีกครำ พยำยำมจดจ�ำชื่อน้ันเอำไว้ หวงลี่เจียง  

หวงลี่เจียง... แต่ว่ำประหลำดแท้ เพรำะเหตุใดนำงจึงรู้สึกว่ำชื่อดังกล่ำว

ไม่เหมำะสมกับคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้ำสักนิด

ไม่เหมือนพ่ีใหญ่ของนำงท่ีชื่อว่ำ 'ฝูตงเฟิง (ลมตะวันออก)' พ่ีรอง  

'ฝูซีเฟิง (ลมตะวันตก)' พี่สำม 'ฝูเป่ยเฟิง (ลมเหนือ)' และพี่สี่ 'ฝูหนำนเฟิง 

(ลมใต้)' ซึ่งมีที่มำจำกทิศทั้งสี่

แต่ไหนแต่ไรนำงสำมำรถแยกแยะพ่ีชำยทุกคนจำกรูปร่ำงหน้ำตำ

ภำยนอกซึ่งคล้ำยคลึงกันอย่ำงยิ่งได้อย่ำงไม่ล�ำบำกนัก พี่ชำยทั้งสี่มักจะ

บอกว่ำนำงเป็นคนเซ่อซ่ำแต่กลับมีควำมรู้สึกไวเป็นพิเศษ ทว่ำกับคน 

เบื้องหน้ำที่เรียกตัวเองว่ำ 'หวงลี่เจียง' คนนี้ นำงกลับรู้สึกว่ำกำรยืนต่อ

หน้ำเขำและเรยีกเขำด้วยชือ่นัน้เป็นเรือ่งท่ียำกเย็นย่ิงนัก ช่ำงประหลำดแท้

"ดูท่ำเจ้ำจะไม่ค่อยตื่นเต้นยินดีสักเท่ำไรนัก"

เขำยังคงรักษำรอยยิ้มน้อยๆ ขณะถำม

"หรือว่ำเจ้ำไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนำมของข้ำมำก่อน"

นำงพลันสังเกตเห็นว่ำใบหน้ำเขำคล้ำยจะระบำยด้วยรอยย้ิม 

ตลอดเวลำ เป็นรอยยิ้มน้อยๆ อ้ำปำกก็ยิ้ม หุบปำกก็ยิ้ม เม้มปำกก็ยังยิ้ม 

มีเรื่องอันใดน่ำเบิกบำนใจถึงเพียงนั้นด้วยหรือ

"เอ่อ ข้ำไม่เคยได้ยินมำก่อน แต่ข้ำสมควรต้องตืน่เต้นยินดด้ีวยหรอื 

เพรำะเหตุใดเล่ำ"

นำงมิใคร่เข้ำใจนัก แต่ว่ำอย่ำกลัวไป พี่ชำยเคยสอนนำงไว้ว่ำเมื่อ
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พบเรื่องรำวท่ีไม่เข้ำใจก็มีทำงเลือกเพียงสองทำงเท่ำนั้น ทำงหน่ึงก็คือ 

เสแสร้งท�ำเป็นเข้ำใจต่อไป อีกทำงก็คือถำม ดังนั้นนำงจึงเลือกที่จะถำม

กำรที่ฝูชี่ย้อนถำมเอำตรงๆ ท�ำเอำชำยหนุ่มตะลึงงันไปชั่วครู่

หลงเข้ำใจผิดคิดว่ำหวงลี่เจียงนับว่ำมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงพอแล้ว 

คิดไม่ถึงว่ำกลับมีนำงก�ำนัลท่ียังไม่เคยได้ยินชื่อของเขำ พวกนำงก�ำนัล

เหล่ำนี้มิใช่พอมีเวลำว่ำงก็จับกลุ่มสนทนำถึงหนุ่มรูปงำมหรอกหรือ  

ดทู่ำสำวน้อยคนนีค้งจะเพ่ิงเข้ำมำถวำยตวัได้ไม่นำน มหิน�ำซ�ำ้คงมำจำก

นอกเมืองเป็นแน่แท้

ในเมื่อตัดสินใจไม่ไปร่วมพิธีที่วังไป๋จื้อแล้ว เขำก็มีอำรมณ์นึกสนุก

อยำกจะหยอกเย้ำสำวน้อยนำงนี้ต่อไปอีกสักพัก

"เจ้ำสมควรตื่นเต้นยินดี เพรำะว่ำข้ำคือจ้วงหยวนที่เพ่ิงได้รับกำร 

แต่งตั้งคนล่ำสุดของปีนี้"

นำงได้ยินเช่นนี้คงสะดุ้งจนตัวโยนแล้วกระมัง กำรสอบเป็น 

จ้วงหยวนนั้นแสนยำกล�ำบำก ต้องแข่งขันกับคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

เรือนพันเรือนหมื่น

"อืม"

ฝชูีพ่ยักหน้ำคล้อยตำม แต่ก็ไม่เข้ำใจอยู่ดว่ีำเหตใุดนำงต้องตืน่เต้น

ยินดีด้วย

"เป็นจ้วงหยวนนี่...ร้ำยกำจนักหรือไร"

เขำหัวเรำะเสียงดังลั่น

"แน่นอนว่ำต้องร้ำยกำจสิ หำกต้องกำรเป็นจ้วงหยวน เริ่มแรก 

จะต้องผ่ำนสนำมสอบระดับชั้นต่ำงๆ ของรำชส�ำนักเสียก่อน สุดท้ำยยัง
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ต้องผ่ำนกำรทดสอบจำกองค์จักรพรรดิ รวมระยะเวลำแล้วยำวนำนกว่ำ

สำมปี หำกไม่ใช่คนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ รอบรู้ และเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง 

ย่อมไม่มีทำงสอบผ่ำนมำได้"

"อย่ำงนี้นี่เอง"

แม้นำงจะพอรู้เรื่องเหล่ำน้ีอยู่บ้ำง แต่นำงก็ยังพยักหน้ำรับกำร 

สั่งสอนอย่ำงตั้งใจ

"แล้วไฉนท่ำนจึงมำอยู่ที่นี่เล่ำ หรือว่ำท่ำนก็หลงทำงเช่นเดียวกัน"

ในที่สุดก็อดย้อนกลับมำยังปัญหำที่น่ำปวดศีรษะข้อนี้มิได้

"อำ! ข้ำเข้ำใจแล้ว ท่ำนเองก็คงไม่เคยเข้ำวังมำก่อนเช่นกันใช่ไหม 

วังแห่งนีม้อีำณำบรเิวณกว้ำงใหญ่ไพศำลย่ิงนัก ไหนจะระเบยีงยำวคดเคีย้ว 

วกวนไปมำพวกน้ันอีก ประเด๋ียวต้องเล้ียวตรงนั้น ประเดี๋ยวต้องเล้ียว 

ตรงนี้ เลี้ยวไปเลี้ยวมำท�ำเอำข้ำหัวหมุนไปหมดแล้ว"

ท่ำทำงจ้วงหยวนคนใหม่คงหลงทำงเช่นเดียวกับนำงกระมัง อืม  

ถ้ำเช่นนัน้นำงก็ไม่เห็นจะต้องรูส้กึอับอำยขำยหน้ำแต่อย่ำงใดน่ีนำ คดิแล้ว 

รู้สึกสบำยใจขึ้นอักโข

"ข้ำหลงทำงงั้นเหรอ ฮ่ำๆๆ"

เขำหัวเรำะอย่ำงขบขัน

"ผู้คนเล่ำลอืกันว่ำข้ำมคีวำมทรงจ�ำทีย่อดเย่ียมเช่นเดยีวกับองค์ชำย

เจ็ด ผ่ำนตำเพียงครั้งเดียวมิเคยลืมเลือน ข้ำมิได้หลงทำงหรอก"

จะเหมือนเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ นำงก�ำนัลน้อย

ฝูชี่มิใคร่จะเชื่อถือนัก

"ถ้ำเช่นนั้นท่ำนลองบอกข้ำมำซิว่ำที่นี่คือสถำนที่ใดกัน"
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นำงไม่รูส้กึตัวสกันดิว่ำต่อหน้ำจ้วงหยวนทีท่รงควำมรูค้วำมสำมำรถ 

นำงสมควรจะแสดงท่ำทีนอบน้อมและถ่อมตัวสักเล็กน้อย

จ้วงหยวนที่ได้ชื่อว่ำยอดเยี่ยมแสนร้ำยกำจตอบในทันทีว่ำ "ที่นี่คือ

สวนหลวินอกวังไป๋จือ้ เจ้ำบอกว่ำต้องไปยังสถำนท่ีใดนะ ไม่แน่ว่ำข้ำอำจ

บอกทำงให้แก่เจ้ำได้"

ได้ยินเช่นนั้นควำมรู้สึกท้อแท้หมดก�ำลังใจของฝูชี่ก็หำยไปเป็น 

ปลิดทิ้ง

"จริงหรือ ท่ำนสำมำรถบอกทำงกลับไปยังวังอวิ๋นหลูได้หรือ"

ผู้ช่วยชีวิตนำงมำแล้ว ฝูชี่ท่ีถูกคนละเลยมำท้ังวันรู้สึกต่ืนเต้นยินดี

จนเผลอคว้ำแขนเสื้อของชำยหนุ่มเอำไว้แน่น

ชำยหนุ่มยิ้มเล็กน้อย

"แน่นอน วังอวิ๋นหลูอยู่ที่..."

เขำเร่ิมบรรยำยถึงเส้นทำง แต่เมือ่เห็นสหีน้ำฝชูีเ่ร่ิมพิศวงงงงวยมำก

ขึน้ทุกที เขำก็เข้ำใจในทนัทีว่ำนำงเริม่เลอะเลือนอกีแล้ว ดูท่ำสำวน้อยนำง

นี้คงมีปัญหำเรื่องกำรแยกแยะทิศทำงเสียมำกกว่ำ

"เจ้ำรับใช้อยู่ที่วังอวิ๋นหลูหรอกหรือ" เขำเปลี่ยนค�ำถำม

ฝูชี่ผงกศีรษะตอบว่ำ

"ใช่แล้ว ข้ำเพ่ิงจะเข้ำวัง หัวหน้ำงำนจึงส่งตัวข้ำไปเป็นนำงก�ำนัล 

ท�ำหน้ำที่เก็บกวำดที่วังอวิ๋นหลู"

"ที่นั่นมีองค์หญิงประทับอยู่องค์หนึ่งใช่หรือไม่"

"ถูกแล้ว แต่ว่ำ..."

"อำรมณ์ของนำงไม่ค่อยดีกระมัง"
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"อุ๊ย! ไฉนท่ำนจึงทรำบได้"

ฝูชี่เบิกตำกลมโตมองอย่ำงประหลำดใจ องค์หญิงทรงพระสิริโฉม

งดงำมยิ่งนัก แต่ทรงฉุนเฉียวโกรธง่ำย เข้ำวังมำได้ไม่กี่วันนำงก็รับรู้ด้วย

ตัวเองหลังจำกพลั้งมือท�ำแจกันและอ่ำงเคลือบตกแตก ด้วยเหตุนี้ กำรที่

นำงน�ำดอกไม้สดกลบัไปท่ีวังไม่ทันเวลำจงึท�ำให้นำงร้อนใจจนต้องร้องไห้

ออกมำ หำกองค์หญิงกริ้วขึ้นมำ น่ำกลัวว่ำนำงคงถูกจับส่งตัวออกไป 

นอกวังเป็นแน่ ถึงตอนนั้นนำงจะมองหน้ำพี่ชำยทั้งสี่ได้อย่ำงไร

"อืม เอำเป็นว่ำข้ำหูตำกว้ำงขวำงก็แล้วกัน" เขำตอบ "แล้วเจ้ำกลับ

เอำป่ำนนี้จะไม่เกิดเรื่องขึ้นหรือ"

ฝูชี่ฝืนยิ้มแห้งแล้ง

"คงจะถูกด่ำสกัยกหน่ึงเพรำะองค์หญิงทรงคิดจะประดบัดอกไม้สด

ไปร่วมพิธีเฉลิมฉลอง แต่ดอกไม้ยังอยู่ท่ีข้ำอยู่เลย อุ๊ย! หล่นตกพ้ืน 

หมดแล้ว"

นำงรบีก้มตวัลงเก็บดอกเหมยบนพ้ืนข้ึนมำทีละก่ิงๆ อย่ำงทะนถุนอม

ชำยหนุ่มช่วยเก็บดอกไม้ใส่ถำดในมือนำงอีกแรง

"เจ้ำไม่ต้องกังวลหรอก ได้ยินว่ำองค์หญิงเป็นคนมีเหตุผลแม้จะ 

เจ้ำอำรมณ์ไปบ้ำง แต่เจ้ำไม่ต้องร้อนใจหรอก หำกจ�ำเป็นข้ำจะช่วยพูด

ให้เจ้ำเอง"

ฝูชี่มองหน้ำชำยหนุ่มอย่ำงซำบซึ้งตื้นตันใจ

"ท่ำนประเสรฐิย่ิงนัก หวงลี.่..เอ่อ ข้ำควรเรียกท่ำนว่ำใต้เท้ำหวงกระมงั"

เขำยังดูหนุ่มแน่นย่ิงนัก ท่ำทำงคงจะแก่วัยกว่ำนำงเพียงไม่ก่ีปี  

เรียกว่ำใต้เท้ำออกจะรู้สึกแปลกพิกล
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ชำยหนุ่มลังเลอยู่เล็กน้อยจึงโบกมือ

"ไม่ต้อง เรยีกข้ำว่ำลีเ่จยีงก็พอแล้ว อีกอย่ำง พวกเรำสำมำรถพบหน้ำ 

กันในคืนหิมะโปรยปรำยนับว่ำมีชะตำต้องกัน"

"มีชะตำต้องกัน..."

ฝช่ีูท่องประโยคนัน้เบำๆ และแล้วค้ิวท่ีขมวดมุน่ด้วยควำมกลัดกลุ้ม

พลันคลำยตัวออก

เมื่อสังเกตเห็นสีหน้ำนำงเปลี่ยนไป ชำยหนุ่มก็ถำมอย่ำงสนใจ 

ใคร่รู้ว่ำ

"เป็นอะไรไปอีกเล่ำ"

ฝูชี่สั่นศีรษะอย่ำงแรง ยิ้มพลำงตอบว่ำ

"ไม่มีอะไร ข้ำเพียงแต่รู้สึกว่ำสำเหตุที่คืนนี้ข้ำเดินหลงทำงอำจเป็น

เพรำะชะตำชีวิตลิขิตให้ต้องพบท่ำน"

"เอ๊ะ ไฉนเจ้ำจึงคิดเช่นนั้น"

สำวน้อยนำงนี้น่ำสนใจยิ่งนัก

ฝูชี่หัวเรำะเสียงใสตอบว่ำ

"เพรำะบิดำข้ำ"

"เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบิดำเจ้ำได้อย่ำงไร"

ชำยหนุ่มถำมอย่ำงงุนงง อยำกรู้เหลือเกินว่ำมีใครเคยบอกนำง 

หรอืไม่ว่ำยำมกล่ำววำจำนำงมกัจะกล่ำวไม่จบประโยคท�ำให้คนฟังจบัต้น

ชนปลำยไม่ถูก ยิ่งไปกว่ำนั้น บำงคนอำจมองว่ำนำงสมองทึ่มก็เป็นได้

"เพรำะบิดำข้ำมักจะบอกว่ำคนเรำจะมีชะตำวำสนำต่อกันเพียงไร

นั้นล้วนมีสวรรค์เป็นผู้ก�ำหนด ต่อให้อ้อนวอนขอร้องไปก็ไร้ประโยชน์"
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"อืม ดังนั้น..."

"ดังน้ันจึงกล่ำวได้ว่ำเพรำะข้ำมิได้คำดคิดว่ำจะพบท่ำนที่น่ี นั่นก็

แสดงว่ำข้ำมิได้วิงวอนขอร้อง กำรได้พบท่ำนใต้...ใต้เท้ำหวงจึงต้องเป็น

เพรำะสวรรค์บันดำล"

อืม เรียกเขำว่ำใต้เท้ำสักค�ำก็ดี ผู้อื่นจะได้ไม่ว่ำนำงไม่รู้เรื่องรู้รำว

"ไม่ได้วิงวอนขอร้องงั้นหรือ"

มองดูสำวน้อยท่ีกรีดมือวำดเท้ำบรรยำยอย่ำงออกรส ในใจก็รู้สึก

ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับสิ่งที่นำงพูดจึงอดโต้แย้งมิได้

"ถ้ำเช่นนั้นหำกมีสักวันที่เจ้ำต้องกำรพบคนผู้หนึ่งเป็นอย่ำงยิ่ง  

แต่กลับไม่มีวิธีจะได้พบหน้ำเขำ เจ้ำจะพูดกับตัวเองหรือไม่ว่ำเป็นเพรำะ

สวรรค์ก�ำหนดให้พวกเจ้ำไม่สำมำรถพบหน้ำกัน ดงันัน้เจ้ำก็จะละทิง้ควำม

พยำยำมไปเสีย"

ค�ำถำมของเขำท�ำเอำรอยย้ิมของฝูชี่เจื่อนลง ดวงตำที่สุกสกำว 

ดจุกวำงน้อยเริม่แวววับไปด้วยน�ำ้ตำ ยังมทินัจะมโีอกำสเอ่ยปำก สำวน้อย 

ก็น�้ำตำไหลอำบแก้มไปเสียแล้ว เพียงแต่ว่ำครำวนี้นำงมิได้ร้องไห้เพรำะ

หลงทำง

นำงสะอึกสะอื้นกล่ำวว่ำ

"ฮือๆๆ ข้ำอยำกกลับบ้ำน ข้ำคิดถึงบิดำ ข้ำคิดถึงพี่ชำย..."

น�ำ้ตำสกุใสหยำดหยดลงมำเมด็แล้วเมด็เล่ำท�ำเอำเขำตะลงึมองจน

ตำค้ำง

"อยู่ดีๆ ท�ำไมร้องไห้ขึ้นมำอีกเล่ำ"

เขำผูซ้ึง่ไม่เคยปลอบโยนผูใ้ดมำก่อนต้องยกมอืท้ังสองข้ึนด้วยท่ำที
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เก้ๆ กังๆ เพรำะไม่รู้จะวำงลงตรงไหนดี จริงๆ เลยเชียว...ในเมื่อเข้ำวังมำ

แล้วจะหำวิธีกลับออกไปได้อย่ำงไรกัน เมื่อก้ำวผ่ำนประตูวังเข้ำมำก็

เปรียบเสมือนตกลงสู่ห้วงมหำสมุทรอันลึกล�้ำ มิหน�ำซ�้ำยังเป็นสำวน้อย

จำกตระกูลยำกจน หลงัจำกเข้ำวังมำแล้วก็ไม่มวัีนจะได้กลบัออกไปสูโ่ลก

ภำยนอกอีก

นอกเสยีจำกว่ำจะมคีนจดักำรให้นำงตบแต่งออกไปเป็นภรรยำน้อย

ของผู้อื่น แต่กระนั้นก็เถอะ นั่นมิใช่เป็นกำรย้ำยจำกกรงขังหน่ึงไปยังอีก

กรงขังหนึ่งหรอกหรือ

อยู่ในวังมำเน่ินนำนหลำยปี เขำได้ยินได้เห็นหญิงสำวเช่นฝูชี่มำ

มำกมำยเท่ำใดแล้ว ต้องเข้ำวังตัง้แต่อำยุยังน้อย รอคอยจนชัว่ชวิีตก็ไม่มี

วันได้เหยียบย่ำงออกไปนอกประตอูกี ย่ิงไม่ต้องคำดหวังว่ำจะได้ตบแต่ง

ออกไป

นำงมิใช่คนแรก และแน่นอนว่ำย่อมมิใช่คนสุดท้ำย

เขำควรจะใจด�ำอ�ำมหิตบอกนำงถึงควำมจริงท่ีน่ำสะพรึงกลัวน้ี 

หรือไม่

"เฮ้อ"

เขำถอนใจพลำงถำมว่ำ

"ฝูชี่ เจ้ำอำยุเท่ำไรแล้ว"

ฝูชี่ยกมือเช็ดตำที่บวมเป่ง สะอื้นพลำงตอบว่ำ

"ปีนี้ข้ำอำยุสิบสำมแล้ว"

"อำยุสิบสำม?"

นำงรปูร่ำงผอมบำงตัวเลก็เช่นน้ีดูไปแล้วอ่อนกว่ำวยัมำก เขำยังหลง
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คิดว่ำนำงอำยุประมำณสิบขวบเท่ำนั้น ตำมกฎของรำชส�ำนัก เมื่อสตรี

อำยุสบิห้ำ ชำยหนุ่มอำยุย่ีสบิจงึจะเรยีกว่ำเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ อำยุสบิสำม

ก็นับว่ำเข้ำใกล้เต็มทีแล้ว

"ดังนั้นข้ำไม่อำจกินนอนอยู่กับบ้ำนเฉยๆ โดยไม่ท�ำงำน มิเช่นนั้น

จะกลำยเป็นตัวเกียจคร้ำนไป"

"อืม"

นี่คือควำมทุกข์ยำกของคนจน ดังนั้นจึงพูดได้ว่ำหำกสำวน้อยนำง

นี้สำมำรถใช้ชีวิตในวังไปได้อย่ำงรำบรื่น อนำคตข้ำงหน้ำอีกสำมสิบถึง

ห้ำสิบปี ขึ้นอยู่กับว่ำนำงอำยุยืนแค่ไหน นำงจะไม่มีวันได้พบหน้ำคนใน

ครอบครัวอีกเลย

"ดังน้ันแม้พ่ีสีจ่ะบอกว่ำข้ำไม่จ�ำเป็นต้องออกมำท�ำงำนเรว็เช่นน้ี แต่

ข้ำก็คิดจะแบ่งเบำภำระของคนที่บ้ำนมำบ้ำง"

นำงยังคงเล่ำต่อไปอย่ำงเศร้ำใจ

ฝชูีท่ี่น่ำสงสำร ช่ำงเป็นสำวน้อยทีรู่เ้รือ่งรำวย่ิง เขำอดมองนำงอย่ำง

เห็นใจมิได้

นำงมิทันสังเกต ยังคงเล่ำต่อไป

"ข้ำก็ไม่ต้องกำรให้พ่ีสี่เสียสละต่อไป...ดังนั้นข้ำจึงจ�ำเป็นต้อง 

เข้มแข็งเข้ำไว้ ใช่แล้ว ข้ำจะต้องเข้มแข็งเข้ำไว้"

กล่ำวถึงตรงนี้นำงพลันยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดน�้ำตำอย่ำงแรง ใบหน้ำ

ขำวผ่องสดใสเต็มไปด้วยควำมมุ่งมั่นอย่ำงแน่วแน่ ตัดสินใจไม่ปล่อยให้

ตัวเองร้องไห้อีกต่อไป

เขำมองสหีน้ำท่ีแปรเปลีย่นไปมำหลำกหลำยอำรมณ์ของนำงอย่ำง
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งุนงง เห็นนำงอยำกร้องไห้ก็ร้องออกมำเสียดังลั่น แต่พอประกำศว่ำจะ 

ไม่ร้องไห้ก็ยืดอกหลังตรงแน่ว พยำยำมแสดงท่ำทีเข้มแข็ง ถึงแม้จะดู 

ไม่ค่อยประสบควำมส�ำเร็จเท่ำใดนักก็ตำม เพรำะไหล่ทั้งสองของนำงยัง

คงสั่นเล็กน้อย แต่ก็นับว่ำนำงได้พยำยำมอย่ำงเต็มที่แล้ว

นำงก�ำนัลที่มีชื่อว่ำฝูชี่คนนี้ช่ำงน่ำสนใจยิ่งนัก

คืนน้ีได้สนทนำกับนำงท่ำมกลำงหิมะโปรย ย่ิงได้เห็นสีหน้ำที่ 

แปรเปลี่ยนไปมำของนำงจำกแสงตะเกียง นับว่ำมีรสชำติกว่ำไปร่วมพิธี

ฉลองวันคล้ำยวันพระรำชสมภพมำกมำย

ขณะท่ีนำงพูดให้ก�ำลังใจตัวเองเพ่ือกระตุ้นควำมเข้มแข็งขึ้นนั้น 

พลันได้ยินเสียงดังกังวำนมำจำกหอระฆัง นำงสะดุ้งจนตัวโยน

เป็นอะไรไป เขำเห็นใบหน้ำนำงเต็มไปด้วยควำมหวำดกลัว

"แย่แล้ว ที่แท้ดึกดื่นถึงป่ำนนี้ ข้ำจะต้องรีบกลับไปยังวังอวิ๋นหลู"

อำ! ใช่แล้ว เวลำผ่ำนไปไม่น้อย ควำมคิดที่จะส่งนำงกลับไปท�ำให้

เขำรู้สึกยุ่งยำกใจขึ้นมำ

น้อยครั้งนักท่ีเขำจะเหยียบย่ำงไปยังวังอว๋ินหลู หลังจำกวันน้ีหำก

คิดจะพบหน้ำนำงก็นับว่ำไม่ใช่เรื่องง่ำยดำยนัก

"เอ่อ ใต้...ใต้เท้ำลี่เจียง"

เขำมิได้ขำนรับ เมื่อเข้ำใจว่ำเขำคงฟังไม่ได้ยิน นำงจึงส่งเสียง 

เรียกขึ้นอีกครั้ง

"ใต้เท้ำลี่เจียง"

ครำวนี้เขำค่อยๆ เลื่อนสำยตำมำมองนำงพลำงสบตำนิ่ง

ฝูชี่กล่ำวอย่ำงร้อนใจ
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"ดึกมำกแล้ว ข้ำคิดว่ำข้ำกลับไปวังอวิ๋นหลูก่อนจะดีกว่ำ"

นำงรู ้สึกกังวลว่ำหำกองค์หญิงเสด็จกลับมำแล้วพบว่ำนำงยัง

เอ้อระเหยลอยชำยอยู่ด้ำนนอก องค์หญิงจะต้องเล่นงำนนำงยกใหญ่เป็นแน่

"ท่ำน...ท่ำนพำข้ำกลับไปได้หรือไม่"

เมื่อครู่เขำเพิ่งจะบอกว่ำรู้ทำง

ในที่สุดก็ถึงเวลำต้องจำกกันแล้วกระมัง เขำยิ้มน้อยๆ

"เวลำแห่งควำมสุขผ่ำนไปแล้ว มำเถิด ข้ำจะพำเจ้ำกลับไป"

เจตนำของสวรรค์ มไิด้วิงวอนขอร้องกจ็รงิอยู่ หำกมวีำสนำย่อมต้อง

ได้พบพำน

เพียงแต่ว่ำเขำมิใช่หวงลี่เจียงตัวจริง หำกฝูชี่คิดจะพบหน้ำเขำใน

วังอีกครำ เกรงว่ำจะต้องอำศัยโชคอย่ำงใหญ่หลวง และจะต้องมีวำสนำ

กับเขำอย่ำงลึกซึ้งจึงจะเป็นไปได้

"วิ่งตำมข้ำมำเถิด ฝูชี่"

เขำออกเดินน�ำหน้ำเพื่อส่งนำงกลับไปยังวังอวิ๋นหลู

ฝชูีร่บีซอยเท้ำตำมไปติดๆ แต่ฝีเท้ำของเขำรวดเร็วนักในขณะทีน่ำง

ก้ำวสัน้ๆ ได้เพียงนิดเดียว ผ่ำนไปเพียงชัว่ครูฝ่ชูีก็่ถูกทิง้อยู่ด้ำนหลงัจนเหน็

เพียงแผ่นหลังของเขำอยู่รำงเลือน

รอจนพบว่ำนำงถกูท้ิงห่ำงจนเกินไป เขำจงึหยุดเท้ำหนักำยกลบัมำ

รอคอย นำงรีบวิ่งตำมมำจนเหนื่อยหอบหำยใจแรงรำวกับวัวตัวหนึ่ง

"ท่ำนฝีเท้ำเร็วยิ่ง" นำงหอบพลำงต่อว่ำ

เขำเพียงแต่ยิ้มเล็กน้อย

"ดังนั้นข้ำจึงบอกให้วิ่งตำมมำไงเล่ำ"
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เขำหมุนกำยเดินน�ำทำงต่อไป แต่ครำวน้ีเขำผ่อนฝีเท้ำให้เช่ืองช้ำ

ลงบ้ำง หูยังได้ยินเสียงฝีเท้ำถี่ๆ ไม่เป็นจังหวะของนำงเป็นระยะๆ

ทันใดนั้นเสียงตุบดังขึ้นจำกด้ำนหลัง

นำงหกล้มกระมัง เฮ้อ...นำงจะสำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในวังได้อย่ำง 

รำบรื่นจริงๆ หรือนี่

ทีส่�ำคญัก็คือองค์หญิงทีง่ดงำมดุจเทพธิดำในวังอวิน๋หลูนัน้ได้ชือ่ว่ำ

อำรมณ์ฉุนเฉียวร้ำยกำจเป็นที่สุด กำรรับใช้นำยเช่นน้ันย่อมไม่ใช่เรื่อง 

น่ำยินดีเท่ำใดนัก

บำงทีเขำควรจะรับนำงมำอยู่ท่ีวังของตนเองกระมัง แต่หำกท�ำ 

เช่นน้ันเขำย่อมไม่มทีำงรูว่้ำท่ีแท้ฝชูีจ่ะสำมำรถรกัษำตวัรอดในสิง่แวดล้อม 

ที่เต็มไปด้วยอันตรำยใหญ่หลวงนี้ได้นำนสักเท่ำใด

ย่ิงไปกว่ำนั้น กำรย่ืนมือช่วยเหลืออย่ำงไม่มีเหตุผลย่อมมิใช่นิสัย

ของเขำอยู่แล้ว

ได้ยินเสียงร้องมำจำกด้ำนหลังอีกครำ

"โอ๊ย!"

เขำอดหัวเรำะเบำๆ มิได้

"เจ้ำยังตำมทันไหม ฝูชี่"

"ทัน ข้ำยังตำมทัน"

ฮือๆๆ ไฉนเขำต้องเดินเร็วเช่นนี้ด้วยนะ แสงตะเกียงที่นี่ไม่ค่อยจะ

สว่ำงเท่ำใดนัก หนทำงช่ำงมืดสลัวยิ่ง

เสียงหัวเรำะดังข้ึนอีกครั้ง เขำหันกำยกลับมำ ย่ืนแขนออกมำ 

ข้ำงหนึ่ง
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"มำ จับแขนข้ำไว้ บริเวณนี้มืดมำก"

เขำช่ำงใจดียิ่ง สองมือน้อยๆ จับแขนเสื้อเขำไว้อย่ำงซำบซึ้ง

"ขอบคุณท่ำน"

"ไม่ต้องขอบคุณหรอก"

เขำยิ้มน้อยๆ

"แม้กระทั่งข้ำเองก็ไม่คิดว่ำตัวเองจะใจดีถึงเพียงนี้..."

"หำ ท่ำนว่ำอะไรนะ"

สงสัยนำงคงฟังได้ไม่ถนัดชัดเจน

"ไม่มีอะไร ข้ำมิได้กล่ำวกระไร ดูสิ ห่ำงออกไปไม่ไกลทำงด้ำนหน้ำ

ก็คือวังอวิ๋นหลู รีบฉวยโอกำสที่องค์หญิงยังไม่มำกลับเข้ำไปด้ำนในก่อน

เถิด"

เขำพำนำงข้ำมสะพำนเลก็ๆ แห่งหน่ึงแล้วหยุดยืนอยู่ทีก่ลำงสะพำน

นั้น ชี้นิ้วไปยังวังเบื้องหน้ำซึ่งปลูกต้นไป๋หลูเต็มไปหมด

ฝูชี่เบิ่งตำมองตำม เมื่อเห็นก�ำแพงด้ำนนอกของวังอวิ๋นหลูนำงก็

ถอนใจอย่ำงโล่งอก ในที่สุดก็กลับมำถึงแล้ว!

"ข้ำส่งเพียงแค่นี้ เจ้ำเดินต่อไปเองเถิด" เขำบอก

"อืม"

ฝูชี่ยกชำยกระโปรงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเตรียมตัวว่ิงผลุบเข้ำไปด้ำนใน 

แต่ก็อดเหลือบสำยตำกลับมำมองชำยหนุ่มอีกครั้งมิได้

"ขอบคุณท่ำนจริงๆ ใต้เท้ำลี่เจียง วันนี้ท่ำนเป็นคนเดียวที่ยอม 

บอกทำงข้ำ ฝชูีข่ออวยพรให้ท่ำนประสบควำมส�ำเรจ็อนัย่ิงใหญ่ในอนำคต 

ไว้มีโอกำสพวกเรำค่อยพบกันใหม่"
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ชำยหนุ่มหัวเรำะข�ำ อันที่จริงสมควรกล่ำวว่ำ 'ไม่มีวันได้พบกันอีก' 

เสยีมำกกว่ำ เขำไม่คิดสกันิดว่ำจะมโีอกำสพบหน้ำนำงอกี พวกเขำฐำนะ

แตกต่ำงกันเกินไป ย่ิงไปกว่ำนั้น เขำไม่เป็นที่ต้อนรับของวังอว๋ินหล ู

มำนำนแล้ว

แต่ถึงกระน้ันเขำก็ยืนโบกมือให้นำง มองดูนำงหลบหำยเข้ำไปใน

วังรำวกับหมอกควันสำยหนึ่ง รอจนกระทั่งไม่เห็นเงำร่ำงของนำงอีก

ขณะท่ีเขำก�ำลังจะหมุนกำยเดินจำกไปน้ัน เสียงทักทำยที่ดังข้ึนก็

ท�ำให้รอยยิ้มที่ริมฝีปำกของเขำผนึกค้ำง

"องค์ชำยเจ็ดหรอกหรือ ช่ำงน่ำประหลำดใจเสียนี่กระไร"

เขำกระดกมมุปำกขึน้เป็นรอยย้ิมอกีครำ ประสำนมอืคำรวะไปทำง

คนพูด

"องค์หญิงสำม นำนแล้วทีไ่ม่ได้พบ ท่ำนยังคงงดงำมเช่นเคย ชนุเสว่ีย 

สีหน้ำเจ้ำก็ดูดีนี่นำ แสดงว่ำชีวิตในวังอวิ๋นหลูนี้สุขสบำยไม่เลวกระมัง"

"คำรวะองค์ชำยเพคะ"

นำงก�ำนลัชนุเสว่ียทีม่อืถือตะเกียงย่อกำยลงแสดงควำมเคำรพตำม

ธรรมเนียม

"ค�ำชมเชยน้ีข้ำจะรบัไว้ แต่น่ำเสยีดำยทีม่อิำจท�ำให้ข้ำยกโทษให้แก่

เจ้ำได้"

สตรีท่ีถูกเรียกว่ำ 'องค์หญิงสำม' สวมชุดในพระรำชพิธีสีแดง 

คำดทองอันงดงำม กล่ำวเสียงเย็นชำ

"ข้ำทรำบดี แต่ข้ำก็ไม่คิดจะขออภัย เรื่องนี้ท่ำนสมควรเข้ำใจ
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กระจ่ำง"

"วันนี้เสด็จย่ำรับสั่งถำมถึงเจ้ำ เพรำะเหตุใดจึงไม่ไปร่วมพิธี"

นำงเปลี่ยนเรื่องถำม

"เพรำะข้ำไม่ระวังจงึเดินหลงทำง ท่ำนวำงใจเถิด ข้ำจะหำโอกำสไป

ขอขมำเสด็จย่ำเอง"

"อิ่นซิ่ว!"

องค์หญิงสำมตวำดอย่ำงไม่เกรงใจ คิ้วเรียวงำมขมวดข้ึนโดยไม่รู้

ว่ำเป็นเพรำะควำมกลัดกลุ้มกังวลหรือว่ำเดือดดำล

ชำยหนุม่ยังคงรอยย้ิมไว้ อกีทัง้ย้ิมอย่ำงเบกิบำนใจมำกขึน้กว่ำเดมิ

"จะเป็นอะไรไป หลูฟำง เสด็จย่ำทรงโปรดปรำนข้ำเสมอมำนี่นำ"

องค์หญิงหลูฟำงมองหน้ำชำยหนุ่มด้วยโทสะที่คุกรุ่น

"อย่ำได้คิดว่ำตัวเองจะเป็นที่โปรดปรำนตลอดไป"

"ข้ำมิกล้ำ เพียงแต่ว่ำตอนนี้เรื่องท่ีข้ำเป็นท่ีโปรดปรำนนั้นเป็น 

ควำมจรงิแท้แน่นอน ในเมือ่เป็นเช่นน้ีไฉนข้ำจะต้องเสแสร้งท�ำเป็นปิดบงั

ด้วยเล่ำ อกีอย่ำงหนึง่ พิธีฉลองยังไม่เสรจ็สิน้ ไฉนท่ำนจงึมำปรำกฏตัวอยู่

ที่นี่เล่ำ องค์หญิงที่นับถือ"

ได้ยินเช่นนั้นองค์หญิงหลูฟำงก็หมุนกำยหันหลังให้

"ข้ำรู้สึกไม่ค่อยสบำย"

"ลูกไม้เก่ำอีกแล้ว"

เขำหัวเรำะพลำงกล่ำวหำ

"ครำวต่อไปสมควรเปลี่ยนข้ออ้ำงเสียบ้ำง มิเช่นนั้นผู้อื่นจะรู้สึก 

เบื่อหน่ำยเอำได้"
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"..."

องค์หญิงหลฟูำงเดอืดดำลจนพูดไม่ออก หน้ำอกขยับข้ึนลงอย่ำงแรง

"อย่ำมีโทสะ อย่ำมีโทสะ"

เขำปลอบประโลม

"ท่ำนสมควรเรียนรู้จำกข้ำ หมั่นย้ิมหมั่นหัวเรำะไว้บ้ำง มิเช่นนั้น

ฉำยำสำวงำมอนัดบัหน่ึงจะต้องถูกอำรมณ์ฉนุเฉยีวบ่อยครัง้ของท่ำนท�ำลำย

ไปในเวลำอกีไม่นำนนกั หำกเป็นเช่นนัน้ไม่น่ำเสียดำยแย่หรอกหรือ"

"หุบปำกนะ อิ่นซิ่ว!"

"เอำล่ะๆ ข้ำจะหุบปำก"

ปำกกล่ำวเช่นนี้แต่ว่ำ...

"หลูฟำง ในโลกนี้มีเรื่องใดบ้ำงที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ดั่งใจ ไยต้อง

รู้สึกเสียใจกับตัวเองเช่นนี้"

"หุบปำก!"

"ข้ำก็คิดจะหุบปำก แต่น้อยครั้งที่ข้ำพบหน้ำท่ำนแล้ว..."

ไม่รู้สึกเดือดดำล

"ขอเพียงเจ้ำเอ่ยปำกขอโทษก่อน ข้ำก็จะอนุญำตให้เจ้ำเหยียบย่ำง

เข้ำวังอวิ๋นหลูอีกครั้ง"

แล้วก็ขัดกับหลักกำรของตัวเองน่ะหรือ ขอโทษในสิ่งที่ตัวเองไม่ผิด

เขำคิดในใจพลำงหัวเรำะตอบว่ำ "ข้ำจะลองคิดดู"

"แต่ขอโทษทีข้่ำมอิำจรอ" องค์หญิงกล่ำวเสยีงแขง็กระด้ำง "ชนุเสว่ีย! 

ส่งแขก"

แม้ชุนเสวี่ยจะล�ำบำกใจแต่ก็ต้องท�ำท่ำส่งแขกตำมที่เจ้ำนำยสั่ง
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"องค์ชำยเจ็ด ให้หม่อมฉันถือตะเกียงส่งท่ำนจำกไปเถิด"

"ถ้ำเช่นนั้นไม่รบกวนองค์หญิงแล้ว"

ชำยหนุ่มกล่ำวพลำงอดหัวเรำะมิได้

"รบกวนเจ้ำแล้ว ชุนเสวี่ย"

ไม่รอคอยให้ชุนเสว่ียถือตะเกียงน�ำทำง เขำก็ออกเดินหนีห่ำงออก

ไปจำกบริเวณวังอวิ๋นหลูแล้ว

ถูกต้อง เขำมิใช่จ้วงหยวนคนใหม่ที่ชื่อหวงลี่เจียง

เขำคือองค์ชำยเจ็ดแห่งรำชวงศ์ปัจจุบัน ชื่อพระรำชทำนฟ่ำอวี้  

ชื่อรองว่ำอิ่นซิ่ว
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'องค์ชำยฟ่ำอว้ีสำมำรถท่องโคลงสำมพันบทได้ต้ังแต่อำยุเจ็ดขวบ 

จกัรพรรดิมรีบัสัง่ให้องค์ชำยออกไปแต่งและต่อโคลงต่อหน้ำท้องพระโรง 

ทัง้ยังต้องตอบค�ำถำมบรรดำขนุนำงอ�ำมำตย์ทัง้หลำย ควำมสำมำรถของ

เขำเป็นท่ีประจักษ์ โคลงที่แต่งมิได้รำบเรียบธรรมดำแต่มีควำมลึกซึ้ง

แปลกใหม่ พระเนตรของจกัรพรรดเิป็นประกำย รบัสัง่ว่ำ 'ขอบคณุสวรรค์

ที่ข้ำมีลูกคนนี้' องค์ชำยอำยุสิบเจ็ดก็ได้รับพระรำชทำนต�ำแหน่งเจ้ำกรม

โยธำธิกำร

'พระรำชพงศำวดำร รัชสมัยหลงโย่วปีที่สิบเก้ำ เชื้อพระวงศ์'  

รำชอำลักษณ์ฝูหลินเหมิน...จดบันทึก'

ยำมเท่ียง เก๋งน้อยกลำงอุทยำนซึ่งอยู่ค่อนไปทำงทิศใต้ของเขต

พระรำชวัง ชมุนุมด้วยชำยหนุ่มรปูโฉมคล้ำยคลึงอำยุใกล้เคยีงกันหลำยคน 

2
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พวกเขำก�ำลังน่ังบ้ำงยืนบ้ำงสนทนำกันอยู่อย่ำงครึกคร้ืน ที่ด้ำนข้ำงมี 

เด็กรับใช้คอยยืนต้มชำและเติมไฟเพื่อเพิ่มควำมอบอุ่น

ดูจำกเสื้อผ้ำอำภรณ์ที่สวมใส่ก็รู้ได้ในทันทีว่ำชำยหนุ่มเหล่ำน้ีมี

ฐำนะสูงส่งไม่ธรรมดำ ควำมจรงิแล้วพวกเขำก็คอืบรรดำองค์ชำยทัง้หลำย

ของจกัรพรรดิองค์ปัจจบุนั อกีท้ังหนึง่ในน้ันอำจจะถูกแต่งต้ังเป็นจกัรพรรดิ

องค์ต่อไปในอนำคตก็เป็นได้

อิ่นซิ่วก็เป็นหนึ่งในบรรดำนั้นด้วย อำภรณ์สีขำวสะอำดที่เขำ 

สวมใส่แทบจะกลืนหำยไปกับหิมะสีขำวกระจ่ำงบนพื้น

เยว่ียทู่ เด็กรับใช้ของเขำยืนถือขนมท�ำจำกแป้งกล่องหน่ึงอยู่ที ่

ด้ำนข้ำง คอยประคองส่งแด่เจ้ำนำยของตนท่ีก�ำลังน่ังด่ืมชำและด่ืมด�่ำ

ควำมอบอุ่นบนเก้ำอี้ผิงไฟซึ่งพร้อมจะย่ืนมือมำหยิบได้ทุกเมื่อ เฉกเช่น

เดียวกับบรรดำองค์ชำยองค์อื่นๆ ทั้งหลำย

"น้องเจ็ด"

ขณะที่อิ่นซิ่วก�ำลังย่ืนมือไปหยิบขนมดอกเหมยมำใส่ปำกนั้น  

องค์ชำยสองพลันถอนใจยำวเอ่ยปำกขึ้น

อิ่นซิ่วรีบเคี้ยวขนมในปำกกลืนลงท้องอย่ำงรวดเร็ว ฉีกยิ้มเล็กน้อย

พลำงถำมว่ำ

"พี่สอง"

สีหน้ำท่ำทำงตั้งอกตั้งใจรับฟัง

องค์ชำยสองซึ่งสวมชุดสีนวลรำวแสงจันทร์ ใบหน้ำขำวสะอำด 

ดุจหยกถำมว่ำ

"ได้ยินว่ำพระบิดำทรงต้องกำรส่งพวกเรำหลำยคนไปรับต�ำแหน่ง
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ขนุนำงตำมเขตเมืองต่ำงๆ ไม่ทรำบว่ำเจ้ำรู้เรื่องนี้บ้ำงหรือไม่"

"เอ่อ...ผู้น้องข่ำวครำวไม่รวดเร็ว ไม่เคยได้ยินเรื่องเช่นนั้นมำก่อน"

อิ่นซิ่วตอบพลำงส่ำยหน้ำหัวเรำะน้อยๆ ท�ำท่ำเสมือนเพ่ิงจะได้ยิน

เป็นครั้งแรก

องค์ชำยสี่เลิกคิ้วถำมอย่ำงมิใคร่เชื่อถือ

"แต่ข้ำได้ยินมำว่ำพระบิดำตั้งพระทัยจะมอบต�ำแหน่งเจ้ำกรม 

โยธำธิกำรในเมืองหลวงให้แก่เจ้ำนี่นำ"

อิ่นซิ่วมีสีหน้ำแตกตื่นตกใจยิ่ง

"มีเรื่องเช่นนั้นจริงหรือ พี่สี่ไปได้ข่ำวมำจำกที่ใด"

องค์ชำยแปดโบกพัดที่ท�ำด้วยผ้ำไหมเบำๆ เหน็บแนมว่ำ

"ข่ำวสำรของพ่ีเจด็แย่ถึงเพียงนีเ้ชยีวหรือ ข้ำหลงคดิว่ำเสยีงประชมุ

ที่เล็ดลอดออกมำจำกคณะเสนำบดีฝ่ำยในจะต้องลอยเข้ำหูท่ำนถึงเก้ำ

ในสิบส่วนเสียอีก"

อิ่นซิ่วอดหัวเรำะออกมำมิได้

"น้องแปดพูดอะไรเช่นน้ัน ระยะน้ีสุขภำพข้ำมิสู้ดี ได้แต่นอนพัก

รักษำตัวอยู่ในวังซย่ำฮุย แม้กระท่ังพิธีฉลองวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ

ของเสด็จย่ำยังไปไม่ได้ ข้ำจะมีแก่ใจไปสอบถำมข่ำวครำวอันใดอีกเล่ำ 

ไม่แน่ว่ำน่ีอำจเป็นเพียงแค่ข่ำวลือ เมื่อครำวที่แล้วมิใช่เล่ำลือกันว่ำ 

พระบิดำจะปลดรชัทำยำทออกจำกต�ำแหน่งหรอกหรอื ท้ำยท่ีสดุกเ็ป็นแค่

ข่ำวโคมลอยเท่ำนั้น"

องค์ชำยเก้ำซึ่งสวมชุดเสื้อคลุมตัวสั้นสีด�ำ รองเท้ำสูงถึงเข่ำสีขำว 

เมื่อยืนอยู่ท่ำมกลำงหิมะขำวโพลนดูตัดกันจนสะดุดตำย่ิงนัก แค่นเสียง
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ครำหนึ่งกล่ำวว่ำ

"รชัทำยำท! หึๆ  ใต้หล้ำน้ีมผีูใ้ดไม่รูบ้้ำงว่ำพ่ีใหญ่โง่งมไร้ควำมสำมำรถ 

หำกพระบิดำวำงพระทัยมอบบัลลังก์ไว้ในมือเขำก็แปลกแล้ว"

องค์ชำยทั้งหลำยได้ยินเช่นนั้นต่ำงพำกันแตกตื่นจนหน้ำถอดสี

"น้องเก้ำ อย่ำได้พูดจำเหลวไหล องค์รัชทำยำทก�ำเนิดจำกอคัรมเหสี 

ฐำนะแตกต่ำงกับพวกเรำจนมิอำจเปรียบเทียบได้"

องค์ชำยเก้ำแค่นหัวเรำะเสียงเย็นชำ

"จะต้องหลอกลวงกันไปท�ำไม ท่ีพวกเรำพ่ีน้องมำรวมตัวกันอยู่ที่น่ี

มใิช่เพรำะต้องกำรให้พระบดิำทรงมคีวำมคดิทีด่ต่ีอพวกเรำ จะได้มโีอกำส

แย่งชิงต�ำแหน่งรัชทำยำทคนใหม่หรอกหรือ"

เมื่อจุดมุ่งหมำยที่ซ่อนเร้นถูกกล่ำวออกมำอย่ำงเปิดเผยเช่นนั้น 

บรรดำองค์ชำยทั้งหลำยต่ำงพำกันวำงหน้ำรับมือไม่ถูก แน่นอนว่ำส่ิงน้ี

ล้วนเป็นเป้ำหมำยในใจของทุกคน

รชัทำยำทองค์ปัจจบุนัเป็นคนอ่อนแอ ไร้ควำมสำมำรถ ทัง้มุง่หำแต่

ควำมส�ำรำญจนเป็นท่ีโจษจนัว่ำจกัรพรรดมิพีระประสงค์จะถอดต�ำแหน่ง

เขำเพ่ือแต่งตั้งองค์ชำยองค์อื่นขึ้นแทน ถึงแม้เร่ืองน้ีจะถูกอัครมเหสี

คดัค้ำนหัวชนฝำจนเรือ่งรำวไม่รดุหน้ำไปถึงไหน แต่ข่ำวครำวกำรแต่งตัง้

รัชทำยำทองค์ใหม่ยังคงมีควำมเป็นไปได้ไม่เลือนรำงจำงหำยไป

กล่ำวตำมควำมจริง ในวังแห่งนี้นอกจำกองค์รัชทำยำทแล้ว  

องค์ชำยอกีสบิหกองค์ล้วนมคีวำมเป็นไปได้ทีจ่ะถูกแต่งตัง้ข้ึนรับต�ำแหน่ง

แทน

นบัตัง้แต่องค์ชำยสองถึงองค์ชำยสบิ พวกเขำล้วนมฐีำนะเท่ำเทยีม

Page ����������������.indd   39 19/11/2561 BE   13:36



40

ปราชญ์หญิงยอดรัก

กัน อำยุใกล้เคียงห่ำงกันอย่ำงมำกไม่เกินสำมสี่ปี จักรพรรดิองค์ปัจจุบัน

ทรงเจ้ำชู้กรุ้มกริ่ม ดังน้ันจึงมีองค์ชำยและองค์หญิงเดินสวนไปมำในวัง

รำวกับมัจฉำแหวกว่ำยข้ำมแม่น�้ำ เร็วๆ น้ีมีข่ำวว่ำหลันเฟย* ซึ่งเป็นที่

โปรดปรำนคนล่ำสุดทรงตั้งครรภ์ขึ้นอีกแล้ว อีกไม่นำนคงมีองค์ชำยหรือ

องค์หญิงลืมตำขึ้นดูโลกอีกองค์หน่ึง ดังนั้นรำยชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเป็น

จักรพรรดิก็จะต่อยอดยำวเหยียดออกไปอีกหนึ่งล�ำดับ

ระหว่ำงท่ีสนทนำกันอยู่นัน้ องค์ชำยสบิซึง่หบุปำกสนทิมำโดยตลอด

ก็เอ่ยวำจำที่มีค่ำดุจทองค�ำออกมำ

"พ่ีเจด็ ตัง้แต่เลก็ท่ำนก็ปรำดเปรือ่งล�ำ้หน้ำกว่ำพวกเรำ หำกเปลีย่น

เป็นท่ำนได้รบัเลอืก ข้ำคดิว่ำบรรดำพ่ีน้องท้ังหลำยจะต้องปรบมอืสนบัสนุน 

เป็นแน่"

อิ่นซิ่วยิ้มแย้มจนตำหยี

"ขอบคุณน้องสิบ"

คิดจะให้ร้ำยเขำหรอกหรือ

"แต่หลงัจำกทีข้่ำป่วยหนกัเมือ่ปีทีแ่ล้ว ก็รูสึ้กว่ำเร่ียวแรงและปณิธำน 

ไม่แกร่งกล้ำดจุในอดตีอกีต่อไป ดทู่ำจะเป็นดงัค�ำทีว่่ำ 'ตอนเด็กเฉลียวฉลำด 

เข้ำใจ โตขึ้นใช่ว่ำจะเปรื่องปรำดได้' "

สีหน้ำเขำเต็มไปด้วยควำมรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง

องค์ชำยสี่เลิกคิ้วด้วยควำมเคยชิน

"แต่ไฉนข้ำจึงได้ยินนำงก�ำนัลพูดกันว่ำองค์ชำยเจ็ดเกิดมำรูปโฉม 

* เฟย แปลว่ำชำยำ คือภรรยำเจ้ำ ในต�ำหนักในของจีนมีศักดิ์รองจำกอัครมเหสี (หวงโฮ่วหรือฮองเฮำ) และ

อัครชำยำ (กุ้ยเฟย) บำงสมัยอำจมีเฟยชั้นพิเศษ 4 ต�ำแหน่ง เรียกว่ำสี่รำชชำยำ ล�ำดับศักดิ์สูงกว่ำเฟยทั่วไป 

นอกจำกนี้เฟยยังเป็นต�ำแหน่งของเอกภรรยำของอ๋อง (องค์ชำยและเจ้ำครองแคว้น) อีกด้วย
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งำมสง่ำ อีกทั้งเฉลียวฉลำดเลิศล�้ำกว่ำบรรดำองค์ชำยองค์อื่นๆ เล่ำ"

องค์ชำยแปดเสริมว่ำ

"ข้ำก็เคยได้ยินเช่นกัน แม้กระทัง่นำงก�ำนลัในวงัข้ำยังชมเชยรูปโฉม

ของพ่ีเจด็ไม่ขำดปำก พูดกันว่ำหำกท่ำนปรำยตำมองมำสกัแวบ พวกนำง

แม้หลับก็ยังนอนยิ้มแย้ม"

องค์ชำยเก้ำเหยียดมุมปำกเป็นรอยยิ้ม

"ดูท่ำพี่เจ็ดมีวำสนำกับสตรีไม่เบำ"

เพียงเห็นอิ่นซิ่วหัวเรำะฮ่ำๆ อย่ำงเปิดเผย

"น่ำเสยีดำยท่ีข้ำไม่มปัีญญำจะรบัไว้ หมอหลวงเคยก�ำชบัให้ข้ำดแูล

รักษำสุขภำพตัวเองให้ดีแล้วจะมีชีวิตยืนยำว มิเช่นน้ันเกรงว่ำจะจำกไป

เร็วก่อนวัยอันควร ข้ำช่ำงไร้วำสนำยิ่งนัก"

ต่อหน้ำผู้อื่นเขำมักชอบแสดงตนเป็นคนอ่อนแอขี้โรค

องค์ชำยสองกล่ำวว่ำ "น่ำเสียดำยย่ิงนักใช่หรือไม่ นำงก�ำนัล 

เหล่ำนี้แม้มีชำติก�ำเนิดต้อยต�่ำ แต่ก็มีรูปโฉมงดงำมกันทุกคน"

"ฮ่ำๆๆ ถูกต้องแล้ว" อิ่นซิ่วฝืนหัวเรำะแห้งแล้ง

"หำกเป็นข้ำ ข้ำจะไม่มีวันแตะต้องหญิงชำวบ้ำนธรรมดำสำมัญ

เหล่ำนั้นเด็ดขำด" องค์ชำยเก้ำกล่ำวอย่ำงเหยียดหยำม "ขุนนำงอ�ำมำตย์

ทั้งหลำยมีบุตรสำวที่มีรูปโฉมงดงำมอยู่มำกมำย สนมของข้ำจะต้องมี 

ชำติก�ำเนิดสูงส่ง ฐำนะไม่ธรรมดำ"

ถ้ำเช่นนัน้เจ้ำก็หำเรือ่งใส่ตัวเสยีแล้ว น้องเก้ำ อิน่ซิว่คดิในใจ แต่เขำ

จะพูดอะไรได้ พวกเขำล้วนต่ำงมำรดำ พีน้่องทีร่่วมบดิำแต่ต่ำงมำรดำจะ

มีควำมสนิทสนมกันสักเท่ำไรเชียว อีกอย่ำง พระมำรดำของเขำก็ได้ตำย
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จำกไปตัง้แต่เขำยังอำยุเจด็ขวบ ถึงแม้เขำจะมฐีำนะเป็นองค์ชำยเจด็และ

ยังเฉลียวฉลำดจนได้รับควำมโปรดปรำนจำกเสด็จย่ำ แต่ส่ิงเหล่ำนี้จะ

สำมำรถคุ้มครองเขำให้ปลอดภัยไปชั่วชีวิตอย่ำงนั้นหรือ

เขำยังรักษำตัวรอดได้ยำก แล้วนับประสำอะไรจะไปปิดปำก 

น้องเก้ำที่วู่วำมปำกสว่ำงคนนี้ได้

แต่แล้วองค์ชำยสิบก็ถำมขึ้นคล้ำยจะเตือนให้ทุกคนสนใจ

"ถ้ำเช่นนัน้ พ่ีเจด็ หำกพระบดิำทรงมอบต�ำแหน่งเจ้ำกรมโยธำธิกำร

ให้แก่ท่ำนจริงๆ ท่ำนจะมีควำมเห็นว่ำอย่ำงไร"

ต�ำแหน่งเจ้ำกรมโยธำธิกำรมีหน้ำที่ดูแลงำนก่อสร้ำงท้ังหลำย 

ในเมืองหลวง ทั้งเรื่องกำรป้องกันพระรำชฐำน กำรซ่อมแซมพระรำชวัง 

กำรตดัถนนและก่อสร้ำงสะพำนต่ำงๆ ล้วนอยู่ในขอบเขตควำมรบัผดิชอบ

ของต�ำแหน่งนี้ท้ังสิ้น ภำรกิจดูเสมือนยุ่งแต่กลับดูแลได้ไม่ยำก ท้ังยัง 

มีโอกำสสร้ำงผลงำนและควำมดีควำมชอบได้อย่ำงง่ำยดำย กล่ำวได้ว่ำ

เป็นต�ำแหน่งที่เรียกว่ำ 'แพะตัวอ้วนพี' เลยทีเดียว

อิ่นซิ่วเบือนหน้ำที่ประดับด้วยรอยย้ิมมีไมตรีจิตมำยังองค์ชำยสิบ

อย่ำงเชื่องช้ำ สบตำอีกฝ่ำยพลำงกล่ำวว่ำ

"ไม่ว่ำจะเป็นรำชโองกำรหรือว่ำค�ำส่ังของพระบิดำ ล้วนไม่อำจ

ฝ่ำฝืนได้ ข้ำคิดอย่ำงไรก็คิดไม่ออกว่ำจะปฏิเสธได้อย่ำงไร เกรงว่ำต้อง

รบกวนน้องสิบช่วยออกควำมเห็นแทนข้ำสักครั้ง"

องค์ชำยสิบตอบด้วยสีหน้ำไม่เปลี่ยนแปลง

"ในเมื่อเป็นรำชโองกำร อีกทั้งเป็นค�ำสั่งของพระบิดำ พ่ีเจ็ดย่อม 

ไม่อำจปฏิเสธได้ เกรงว่ำคงได้แต่ฝืนทนยอมรับไว้"
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"ถ้ำเช่นน้ันเมื่อถึงเวลำข้ำคงต้องขอแรงน้องสิบมำช่วยเหลือ  

ด้วยสภำพร่ำงกำยของข้ำเช่นนี ้ยังไม่ทนัออกนอกวังก็ล้มป่วยเป็นระยะๆ 

เสียแล้ว ไม่ทรำบว่ำน้องสิบเห็นเป็นอย่ำงไร"

องค์ชำยสิบยิ้มเล็กน้อย

"ผู้น้องไหนเลยจะมีควำมสำมำรถเป็นผู้ช่วยของพ่ีเจ็ดได้ ท่ำนเป็น

ถึงองค์ชำยฟ่ำอว้ีผูม้สีติปัญญำเฉลยีวฉลำดปรำดเปร่ือง สำมำรถว่ำโคลง

ด้นกลอนสดๆ ท้ังยังผ่ำนกำรทดสอบของบรรดำเสนำอ�ำมำตย์ทั้งหลำย

อีกด้วย"

ริมฝีปำกอิ่นซิ่วฉีกเป็นรอยยิ้มกว้ำง

"ไม่ท�ำเช่นน้ันได้หรือ เพ่ือมิให้พระบิดำต้องเสียพระพักตร์ต่อหน้ำ

เสนำอ�ำมำตย์ ข้ำจ�ำเป็นต้องทุม่เทสติปัญญำอย่ำงสดุควำมสำมำรถ หำก

เปลีย่นเป็นเจ้ำและพ่ีน้องคนอืน่ๆ ก็ต้องท�ำเช่นเดียวกันมใิช่หรอื อกีอย่ำง 

เหล่ำขุนนำงอ�ำมำตย์ต่ำงรู้นิสัยของพระบิดำเป็นอย่ำงดี พวกเขำจะกล้ำ

ออกโจทย์ยำกๆ มำให้พวกเรำหรอื เพ่ือให้ทุกสิง่ทุกอย่ำงงดงำมเพียบพร้อม 

ทุกคนต่ำงก็พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ส�ำหรับเรื่องนี้มีขุนนำงฝ่ำย

อำลักษณ์บันทึกไว้เป็นเรื่องสนุกก็เพียงพอแล้ว เหตุใดพ่ีน้องทุกท่ำนจะ

ต้องเก็บมำหัวเรำะเยำะเย้ยข้ำด้วยเล่ำ"

เขำมใิช่ไม่เคยได้ยิน ในปีนัน้บนัทึกเรือ่งน้ีถูกแพร่กระจำยถ่ำยทอด

ออกไปโดยขนุนำงฝ่ำยอำลกัษณ์ เขำซึง่มอีำยุเพียงเจด็ขวบจงึถูกมองเป็น

เด็กอัจฉริยะที่ยำกจะพบพำนในรอบร้อยปี แต่ทว่ำหลังจำกน้ันจะมีใคร 

รู้บ้ำงหรือไม่ว่ำเบื้องหลังบันทึกทำงประวัติศำสตร์ครั้งน้ีจะก่อให้เกิด 

กำรแก่งแย่งชงิดขีองรำชส�ำนกัรนุแรงเพียงไร และเขำต้องชดใช้มำกมำย
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เพียงใด

แต่ในวันนีเ้ขำกลบัพูดถึงเรือ่งดังกล่ำวด้วยน�ำ้เสยีงรำบเรยีบไม่ใส่ใจ 

สำมำรถตบตำบรรดำพี่น้องทั้งหลำยไปได้สมใจปรำรถนำ

"จริงด้วย"

องค์ชำยทั้งหลำยต่ำงส่งเสียงสนับสนุน

"ในใต้หล้ำนี้มีขุนนำงคนใดบ้ำงไม่ประจบสอพลอ"

หำกวันนี้พวกเขำคนใดคนหน่ึงถูกเรียกไปเข้ำเฝ้ำขณะจักรพรรด ิ

ทรงว่ำรำชกำร รับรองว่ำจะต้องถูกมองเป็นอัจฉริยะท่ียำกจะพบพำนใน

รอบหนึ่งร้อยปีอย่ำงแน่นอน

"พูดถึงขุนนำงฝ่ำยอำลักษณ์"

องค์ชำยสองกล่ำวต่อไป

"ได้ยินว่ำรำชอำลักษณ์ฝูซึ่งรับหน้ำที่จดบันทึกพงศำวดำรของ 

รัชสมัยก่อนหน้ำได้เขียนเกร็ดพระรำชประวัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่พอ 

พระบิดำประสงค์จะทอดพระเนตร กลับบอกว่ำยังไม่ได้เขียนออกมำ"

อิ่นซิ่วยิ้มพลำงผงกศีรษะ แต่ในใจคิดว่ำ

ไร้สำระ! หำกเขยีนออกมำจรงิๆ เกิดมสีิง่ใดไม่ถูกพระทยั จกัรพรรดิ

ต้องกำรให้เจ้ำแก้ไข เจ้ำเป็นขุนนำงฝ่ำยอำลักษณ์จะแก้ไขได้หรือ หำก

แก้เอำง่ำยๆ แล้วประวัติศำสตร์ท้ังหลำยท่ีถูกเขียนข้ึนมำจะมีควำมน่ำ 

เชือ่ถือได้อย่ำงไร อีกอย่ำง หำกยืนกรำนไม่ยอมแก้ไข ก็อำจจะมคีนหัวหลุด 

กระเด็นลงสู่พื้นมิใช่หรือ

ถึงแม้จกัรพรรดอิงค์ปัจจบุนัจะเป็นบดิำของเขำ แต่อิน่ซิว่ก็ไม่แน่ใจ

ว่ำพระบดิำจะมพีระทัยกว้ำงขวำงพอทีจ่ะรบักำรวพิำกษ์วิจำรณ์ได้หรอืไม่ 
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เพรำะนี่คือจุดอ่อนของปุถุชนคนทั่วไป

หัวข้อสนทนำขององค์ชำยท้ังหลำยค่อยๆ เบี่ยงเบนจำกเรื่องกำร 

ส่งองค์ชำยออกไปรับต�ำแหน่งเป็นกำรปฏิบัติงำนของขุนนำงอำลักษณ์

ของรำชส�ำนัก

รำชอำลักษณ์ฝูเป็นขุนนำงเก่ำของรำชส�ำนัก เพรำะควำมรู้และ

ภูมิปัญญำอันสูงส่งท่ีถ่ำยทอดสืบกันมำท�ำให้คนตระกูลฝูรับต�ำแหน่ง 

รำชอำลกัษณ์มำทกุยุคทกุสมยั มปีระวตัขิองวงศ์ตระกูลยำวนำนเช่นเดยีว

กับรำชวงศ์ในปัจจบุนั และมฐีำนะส�ำคญัยิง่ในรำชส�ำนกั บำงคร้ังแม้กระทัง่ 

จักรพรรดิยังต้องให้ควำมเกรงใจพวกเขำสำมส่วน

โดยหน้ำที่แล้ว อำลักษณ์ซ้ำยจดพระรำชด�ำรัส อำลักษณ์ขวำจด

พระรำชกรณียกิจ เพื่อบันทึกพระรำชประวัติขององค์จักรพรรดิ จึงกล่ำว

ได้ว่ำอำลักษณ์ซ้ำยและขวำคือเงำตำมตัวขององค์จักรพรรดินั่นเอง

หรือจะกล่ำวอีกแง่มุมหนึ่ง กำรกระท�ำของจักรพรรดิล้วนอยู่ใน

สำยตำของอำลักษณ์ทั้งสอง ในทำงกำรเมืองนั้นย่อมถือเป็นแรงคุกคำม

อย่ำงช่วยไม่ได้

ในบนัทกึประวัติศำสตร์ มเีพียงจกัรพรรดโิฉดเท่ำน้ันทีเ่ข่นฆ่ำสงัหำร

ขุนนำงฝ่ำยอำลักษณ์ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรถูกบันทึกเป็นจักรพรรดิโฉด 

จักรพรรดิส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติต่อขุนนำงเหล่ำนี้เป็นอย่ำงดีเพ่ือรักษำ

สัมพันธ์อันดีงำมระหว่ำงกัน

รัชสมัยปัจจุบันนี้ อำลักษณ์ซ้ำยคือบุตรชำยคนโตของสกุลฝู ชื่อว่ำ

ฝูตงเฟิง ส่วนอำลักษณ์ขวำก็คือฝูซีเฟิง บุตรชำยคนรอง

ฝเูป่ยเฟิง บตุรชำยคนทีส่ำมมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะบนัทกึประวัตศิำสตร์
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ของชำวบ้ำนท่ัวไป จึงเร้นกำยออกพเนจรเน่ินนำนหลำยปีแล้ว ปัจจุบัน

ไม่มีร่องรอยเป็นที่แน่ชัด

ฝูหนำนเฟิง บุตรชำยคนที่สี่ร่ำงกำยอ่อนแอข้ีโรค จึงมักจะนอน 

รักษำตัวอยู่แต่ในบ้ำน ไม่เคยเหยียบย่ำงออกนอกประตู แม้คนภำยนอก

จะรูว่้ำหนำนเฟิงยังมชีวิีตอยู่ แต่ก็ไม่เคยมใีครพบเหน็หน้ำค่ำตำของเขำเลย

อิน่ซิว่นิง่เงยีบฟังพ่ีน้องท้ังหลำยสนทนำจำกหวัข้อของตวัรำชอำลกัษณ์ 

ไปจนถงึเรือ่งรำวทีจ่ดบนัทึกว่ำเรือ่งใดยุตธิรรมเร่ืองใดไม่ยุตธิรรม เร่ืองใด

มีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสั่นคลอนถึงรำชส�ำนัก

ฟังไปฟังมำเขำพลนัรูส้กึเหน่ือยล้ำขึน้มำอย่ำงกะทนัหัน จงึสปัหงก

หลับไปเสียบนเก้ำอี้ตัวนั้น

ผ่ำนไปไม่นำนก็มีคนสังเกตเห็นว่ำเขำหลับไปแล้ว

"น้องเจ็ด"

"พี่เจ็ด!"

เสียงเรียกดังบ้ำงเบำบ้ำงต่ำงก็เรียกเขำไม่ตื่น เขำยังคงหลับต่อไป

อย่ำงมีควำมสุข จวบจนมีคนเอ่ยขึ้นมำว่ำ

"ดูท่ำสุขภำพน้องเจ็ดคงย�่ำแย่เอำเสียจริงๆ นี่เพิ่งจะยำมเที่ยงกลับ

หลับสนิทถึงเพียงนี้"

องค์ชำยสองเป็นผู้กล่ำว

หลังจำกน้ันเขำก็ได้ยินคนสั่งให้เด็กรับใช้ของเขำน�ำผ้ำห่มมำ 

คลุมเข่ำให้ และเพ่ิมควำมแรงของเตำไฟเพ่ือไม่ให้เขำหนำวจนจับไข้  

พ่ีน้องท้ังหลำยยังสนทนำกันต่ออกีพักใหญ่ จำกน้ันอทุยำนหลวงจงึค่อยๆ 

เงียบเสียงลง
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เมื่อรอบด้ำนเงียบสงัดจนเหลือเพียงเสียงลมหำยใจสม�่ำเสมอ 

ของเขำ อิ่นซิ่วก็ค่อยๆ ลืมตำขึ้นอย่ำงแช่มช้ำ มองไปยังเด็กรับใช้เยวี่ยทู่

ที่ก�ำลังเติมถ่ำนลงในเตำไฟ

เขำย้ิมท่ีมุมปำกอย่ำงนุ่มนวล เป็นรอยย้ิมท่ีเสแสร้งจนชินชำแล้ว 

แต่ระยะหลังกลับรู้สึกยิ้มแย้มจนเหนื่อยล้ำอยู่บ้ำง

"อำ! องค์ชำยเจ็ด ท่ำนตื่นแล้วหรือ องค์ชำยทั้งหลำยต่ำงแยกย้ำย

กันกลับไปแล้วขอรับ"

เยวีย่ทูท่ีปี่นีอ้ำยเุพียงสบิขวบติดตำมรบัใช้อยู่ข้ำงกำยเขำมำได้กว่ำ

ครึง่ปีแล้ว เขำไม่เคยรัง้คนไว้ข้ำงกำยนำนเกินหน่ึงปี อกีไม่ถึงครึง่ปีเยวีย่ทู่ 

ก็จะถูกส่งตัวไปที่อื่น

เขำยิ้มเล็กน้อยกล่ำวว่ำ

"ข้ำรู้แล้ว"

เนื่องเพรำะทุกคนจำกไปแล้วเขำจึงลืมตำขึ้นมำอย่ำงไรเล่ำ

"ถ้ำเช่นนั้นท่ำน..."

เยวี่ยทู่รีบหยิบเสื้อคลุมกันลมขึ้นมำรอท่ำ แต่อิ่นซิ่วส่ำยหน้ำพร้อม

ทั้งยื่นมือไปหยิบขนมชิ้นหนึ่งใส่ปำก จำกนั้นยืดกำยลุกขึ้นยืน

"ข้ำจะไปเดินเล่นสักครู่ เจ้ำเก็บข้ำวของพวกนี้ไปเถอะ"

กล่ำวจบก็หมุนกำยจำกไปโดยไม่รอให้เด็กรับใช้มีโอกำสติดตำม

"หอป้ีเซยีว ศำลำชวิสุย่ สวนหงหลนั สะพำนไป๋หง... ช่ำงน่ำปวดหวั

ดีแท้ ไหนลองท่องย้อนดูอีกทีซิ สะพำนไป๋หง สวนหงหลัน ศำลำชิวสุ่ย  

หอปี้เซียว"
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ไกลออกไปน้ันเห็นนำงก�ำนลัคนหนึง่ก�ำลงัเดนิส่ำยหน้ำโคลงศรีษะ 

ปำกท่องค�ำพูดย้อนไปย้อนมำ นำงเดนิไม่มองทำงเพียงพริบตำก็ชนโครม

กับอิ่นซิ่ว

เห็นแต่ไกลเขำก็จ�ำนำงได้แล้ว

สำวน้อยนำงนี้มิใช่ฝูชี่หรอกหรือ!

พ้ืนท่ีในวังออกจะกว้ำงใหญ่ไพศำล คิดไม่ถึงว่ำห่ำงกันเพียงเดือน

เดียวจะมีโอกำสได้พบหน้ำนำงอีก

ขณะร่ำงทั้งสองปะทะกัน เขำก็รีบยื่นมือออกไปประคองร่ำงนำงไว้

พลำงหยอกเย้ำว่ำ

"สำวน้อย เจ้ำก�ำลังท่องโคลงหรือว่ำสวดมนต์กันแน่"

ฝูชี่ที่เดินชนผู้อื่นอย่ำงแรงจนสมองมึนงง เมื่อได้ยินเสียงยั่วเย้ำนั้น

สองตำก็เปล่งประกำยเจิดจรัส

นำงรีบเงยหน้ำขวับเพ่ือมองดู 'สหำยเก่ำ' ท่ีสูงกว่ำนำงหนึ่งช่วง

ศรีษะ คดิไม่ถึงว่ำเท้ำยังปักหลกัไม่มัน่คงดี กำรกระท�ำเช่นนัน้จงึท�ำให้นำง

เสียหลักหงำยหลังแทบล้มลง

โชคดีที่อิ่นซิ่วคว้ำหัวไหล่นำงไว้ทัน เมื่อได้สบสำยตำแตกตื่นระคน

ยินดีทั้งบริสุทธิ์ไร้เล่ห์เหลี่ยมคู่นั้น ทันใดนั้นควำมอึดอัดกลัดกลุ้มที่สะสม

มำตลอดทั้งวันก็ติดปีกบินหำยไปในท้องฟ้ำจนหมดสิ้น

สำวน้อยฝูชี่ช่ำงมีดวงตำที่กลมโตสดใสสุกสกำวยิ่งนัก

"ใต้...ใต้เท้ำลี่เจียง"

นำงอุทำนอย่ำงตื่นเต้น สำยตำเต็มไปด้วยควำมปีติยินดีรำวกับว่ำ

นำงมิเคยลืมเลือนเขำเลย อันที่จริงแล้วควำมจริงก็เป็นเช่นนั้น
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นับตั้งแต่เขำใจดีพำนำงส่งกลับวังอว๋ินหลูในวันนั้น นำงก็บังเกิด

ควำมรู้สึกท่ีดีต่อเขำเป็นพิเศษ หลังจำกนั้นก็มักจะได้ยินนำงก�ำนัลรุ่นพ่ี

ทั้งหลำยสนทนำถึงเรื่องเก่ียวกับจ้วงหยวนคนใหม่ ทุกครำล้วนเป็น 

ค�ำชมเชย ไม่มีเรื่องติฉินนินทำหรือว่ำร้ำยสักนิด ดูท่ำว่ำในอนำคตเขำ

คงจะเป็นหนึ่งในเสำหลักของบ้ำนเมืองจริงๆ

ลี่เจียง... อิ่นซิ่วงุนงงไปเล็กน้อย ใช่แล้ว! ส�ำหรับนำงเขำก็คือ 

จ้วงหยวนคนใหม่หวงลี่เจียง มิใช่องค์ชำยอิ่นซิ่ว

ช่ำงประหลำดแท้ ไฉนในตอนแรกเขำจึงคิดเร่ืองแผลงๆ เช่นนั้น 

ขึ้นมำได้หนอ หำกตอนน้ีคิดใช้ชื่อจริงของตนคงไม่ง่ำยเสียแล้ว ใครจะ

คำดคดิว่ำฝชูีค่นน้ีจะเชือ่เขำเป็นตเุป็นตะ หำกตอนนีเ้ขำยอมรบัว่ำตวัเอง

โกหก มิต้องเสียหน้ำแย่หรอกหรือ

เขำพยำยำมย้อนถำมเพื่อหยุดควำมคิดสับสนในจิตใจ

"คิดไม่ถึงว่ำเจ้ำยังจ�ำข้ำได้"

ครำวที่แล้วท้องฟ้ำมืดสลัว ภำยใต้แสงโคมอันรำงเลือนย่อมยำกที่

จะแยกแยะโฉมหน้ำได้อย่ำงชัดเจน

อิ่นซิ่วกลับมิทันคิดว่ำในสถำนกำรณ์เดียวกัน เหตุใดเขำจึงจดจ�ำ

นำงได้อย่ำงลึกซึ้ง

"แน่นอนว่ำข้ำต้องจ�ำได้"

ฝูชี่วำดมือวำดไม้ตอบ

"ข้ำจ�ำได้แม่นย�ำว่ำใต้เท้ำสูงประมำณน้ี รูปหน้ำคล้ำยเป็นเช่นน้ี 

ยำมกล่ำววำจำน�้ำเสียง..."

นำงบรรยำยฉอดๆ อย่ำงละเอียดลออให้เขำฟัง
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เมื่อได้ยินนำงบรรยำยถึงรูปโฉมของตน อิ่นซิ่วก็อดหัวเรำะเสียงดัง

มิได้ ไฉนในควำมทรงจ�ำของนำงเขำก็คือคนที่ท่ำทำงเป็นเช่นนั้นเช่นน้ี 

แล้วค�ำว่ำ 'ท่ำทำงเช่นนี้' ที่แท้เป็นเช่นใดกันเล่ำ บำงทีคงมีนำงเท่ำนั้นที่

เข้ำใจกระมัง วิธีที่นำงจดจ�ำผู้คนช่ำงแปลกประหลำดไม่มีใครเหมือน

"อำ! ถูกแล้ว ยังมีอีก ยำมท่ำนยิ้มก็จะมีสีหน้ำแบบนี้"

ฝูชี่เห็นมุมปำกเขำประดับด้วยรอยย้ิมที่คุ้นตำ เป็นอีกคร้ังท่ีนำง

มั่นใจว่ำจ�ำคนไม่ผิด ถูกแล้ว เขำยิ้มขึ้นมำก็มีสีหน้ำแบบนี้

"หำ?" อ่ินซิ่วมองหน้ำฝูชี่อย่ำงงงงวย ถำมอย่ำงประหลำดใจว่ำ  

"ข้ำยิ้มขึ้นมำแล้วมีสีหน้ำอย่ำงไร"

ยิ้มก็คือยิ้มมิใช่หรือ

"เอ่อ..."

ฝูชี่ขมวดคิ้วครุ่นคิด

"ท่ำนยิ้มแล้ว...ดูเหมือนมิใคร่จะสบำยใจนัก..."

นำงคิดพลำงถำมเองตอบเอง

"ในเมื่อยิ้มออกมำ กน่็ำจะเพรำะก�ำลังเบิกบำนใจ ไฉนจึงมีคนชอบ

พกรอยย้ิมทั้งท่ีในใจไม่ได้มีควำมสุข หรือว่ำเส้นเอ็นที่ใบหน้ำกระตุก  

ช่ำงประหลำดแท้..."

ได้ยินค�ำตอบของนำงอิ่นซิ่วก็คลำยรอยย้ิมที่มุมปำกลง สีหน้ำจะ

ย้ิมก็มใิช่จะบึง้ตงึก็มเิชงิ รอจนฟังนำงพึมพ�ำกับตวัเองเสร็จมมุปำกเขำจงึ

ขยับเหยียดเป็นรอยยิ้มอีกครั้ง

"อืม เป็นอย่ำงน้ันหรอื ข้ำคดิว่ำเจ้ำคงจะเข้ำใจอะไรบำงอย่ำงผดิไป

เสียแล้ว"
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เขำเปลีย่นค�ำถำม ไม่อยำกจะสนทนำถึงเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับรอยยิม้

ของตนอีกต่อไป

"ถูกแล้ว เจ้ำยังไม่ได้ตอบค�ำถำมข้ำ ที่เจ้ำก�ำลังท่องอยู่เมื่อครู่นี้คือ

อะไร"

เห็นนำงท่องอย่ำงใจจดใจจ่อจนเดินใจลอย เขำจึงสงสัยอยำกรู้ 

ขึ้นมำ

เมื่อถูกเตือนสติฝูชี่ก็ยกมือเกำศีรษะด้วยท่ำทีเหนียมอำย

"ไม่มีสักหน่อย ข้ำก�ำลังท่องชื่อสถำนที่เท่ำนั้นเอง"

คิดถึงเมื่อครั้งแรกที่พบนำงก�ำลังหลงทำง เขำก็อดหัวเรำะมิได้

"นี่เจ้ำเข้ำวังมำนำนเท่ำไรแล้ว"

นับตั้งแต่พบกันครั้งแรก นี่ก็ห่ำงมำนำนเป็นเดือนแล้วมิใช่หรือ

"เจ้ำยังจ�ำทำงไม่ได้อีกหรือ"

ฝูชี่หน้ำแดงซ่ำน

"เพรำะ...เพรำะว่ำวังใหญ่โตเกินไปต่ำงหำก ข้ำเพ่ิงจะเข้ำวังมำได้

เดือนเศษ หำกจะจดจ�ำให้ได้ว่ำสถำนที่ใดอยู่ตรงไหน อย่ำงน้อยต้องใช้

เวลำครึ่งปีโน่น"

"อืม อย่ำงนี้เองหรือ"

เขำซักไซ้ต่อเพื่อโจมตีข้อแก้ตัวของนำง

"ถ้ำเช่นนัน้เจ้ำคงจะคุน้เคยวังอว๋ินหลทูีเ่จ้ำรับใช้อยู่เป็นอย่ำงดแีล้ว 

ขอถำมว่ำจำกตรงนี้วังอวิ๋นหลูตั้งอยู่ทำงทิศใด"

ใบหน้ำฝูชี่เหมือนถูกระบำยด้วยสีแดงจำงๆ ไปทั่ว แก้มท้ังสอง 

ร้อนผ่ำว นำงตอบเบำๆ ว่ำ
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"เอ่อ...วังอวิ๋นหลูมิใช่อยู่ที่...ที่นั่น...เอ่อ...ที่นี่...ที่นี่ไง"

สำยตำนำงสอดส่ำยไปทัว่ มอืก็ชีม้ัว่ไปข้ำงหน้ำอย่ำงไร้ทศิทำง เหน็

ได้ชัดว่ำไม่มีควำมมั่นใจสักนิด

ไม่รู้ว่ำเคยมีคนบอกนำงหรือไม่ว่ำนำงไม่ช�ำนำญในกำรซ่อนควำม

ในใจ ในใจนำงคิดอะไรสีหน้ำก็แสดงออกมำจนหมดส้ิน หำกพูดไม่ตรง

กับใจท่ำทำงนำงก็จะเป็นเช่นนี้ ดูแล้วน่ำหัวเรำะยิ่งนัก

เขำไม่อยำกจะโจมตีค�ำแก้ตัวของนำงให้พังทลำยในครำวเดียว 

เพรำะเขำสำมำรถหยิบยกมันมำกลั่นแกล้งนำงได้อีกในภำยหลัง อิ่นซ่ิว

จึงเปลี่ยนค�ำถำมเสียใหม่

"ครำวที่แล้วหลังจำกกลับไป เจ้ำถูกท�ำโทษบ้ำงหรือไม่"

เขำเข้ำใจนิสยัขององค์หญิงสำมชดัเจนทีส่ดุ นำงก�ำนลัทีป่รำศจำก

ไหวพริบเช่นฝูชี่เมื่อต้องท�ำงำนรับใช้หลูฟำง จะต้องอำศัย 'โชคช่วย'  

อย่ำงมำกจึงจะอยู่รอดไปได้

ฝูชี่ย่นหน้ำตอบว่ำ

"แน่นอนว่ำต้องโดน เพรำะเรือ่งนัน้องค์หญงิสำมจงึมกัจะใช้งำนข้ำ

ว่ิงส่งของเพ่ือให้ข้ำจดจ�ำทำงได้ 'ชนุเย่ียน เอำผ้ำแพรพับน้ีไปส่งวงัหลิว่ตู'้ 

'ชนุเย่ียน ไปหอหนงัสอืหยิบสมดุโคลงมำ' 'ชนุเย่ียน ไปส่งข่ำวท่ีวังหลันสวิน 

ว่ำวันนี้ข้ำไม่ไปร่วมกินอำหำรแล้ว'..."

"เดี๋ยวก่อน" อิ่นซิ่วรับฟังจนมึนงงไปหมด "ใครคือชุนเยี่ยน"

ฝูชี่นิ่วหน้ำพลำงชี้ไปที่จมูกของนำงเอง

"ข้ำไงเล่ำ"

นำงอธิบำย
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"องค์หญิงรังเกียจว่ำชื่อข้ำธรรมดำจนเกินไป จึงตั้งชื่อใหม่ให้ข้ำว่ำ

ชนุเย่ียน แต่บดิำและพ่ีชำยต่ำงเรยีกข้ำว่ำฝชูีต่ัง้แต่เลก็ๆ ข้ำจงึยังปรบัตวั

ไม่ได้ในเวลำอันสัน้ ทุกครำทีอ่งค์หญิงเรยีกข้ำว่ำชนุเย่ียน ข้ำมกันกึว่ำนำง

ก�ำลงัเรยีกคนอ่ืน กว่ำจะคิดได้และขำนรบั องค์หญิงก็กริว้หนกัหนำแล้ว"

อิ่นซิ่วหัวเรำะฮ่ำๆ ออกมำอย่ำงไม่เกรงใจ

"น่ำล�ำบำกแท้ จริงไหม"

"แน่นอน!"

ฝชูีก่ล่ำวพลำงทอดถอนใจ นำงก�ำนลัเข้ำใหม่ไม่มโีอกำสเลือกว่ำจะ

รับใช้เจ้ำนำยคนไหน ได้แต่ปล่อยให้ผู้อื่นบงกำรชีวิต

"แล้วเจ้ำคิดจะเปลี่ยนไปท�ำงำนที่อื่นหรือไม่"

อิ่นซิ่วถำมอย่ำงปรำรถนำดีขึ้นมำวูบหนึ่ง

"ข้ำอยู่ในวังนี้พอจะรู้จักเส้นสำยอยู่บ้ำง ไม่แน่ว่ำอำจช่วยเจ้ำย้ำย

ไปรับหน้ำที่อื่น"

ถือโอกำสท�ำดีสักครั้งก็ไม่เลว ถึงแม้เขำจะไม่รู้จักค�ำว่ำคุณธรรม

หรือเมตตำอะไรพวกนั้นก็ตำม เขำเพียงแค่นึกอยำกช่วยเหลือนำง

ทว่ำตำมโอกำสเอื้ออ�ำนวยเท่ำนั้นนะ

แต่อิ่นซิ่วกลับคิดไม่ถึงว่ำฝูชี่จะปฏิเสธ นำงสั่นศีรษะกล่ำวว่ำ

"มต้ิองหรอก อนัท่ีจรงิงำนว่ิงรบัใช้เช่นนีเ้ป็นงำนท่ีเหมำะสมกับข้ำแล้ว 

เพรำะข้ำไร้ควำมสำมำรถ บ่อยครั้งที่หำทำงกลับวังอวิ๋นหลูไม่พบ เอ่อ...

เอำเป็นว่ำข้ำไร้ควำมสำมำรถกแ็ล้วกัน อกีอย่ำง ชือ่ชนุเย่ียนก็ฟังดไูม่เลว 

'นกนำงแอ่นในฤดูใบไม้ผลิ' ฟังดูไพเรำะและงดงำมย่ิง เพียงแต่ข้ำยัง

เคยชินกับชื่อเดิมเท่ำน้ันเอง อีกอย่ำงหนึ่ง ข้ำทรำบดีว่ำแม้องค์หญิงจะ
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ชอบดุด่ำว่ำคน แต่นำงมิได้มีจิตคิดร้ำยแต่อย่ำงใด"

"ไฉนเจ้ำจึงคิดเช่นนั้น" อิ่นซิ่วถำมอย่ำงสนใจใคร่รู้

ฝูชี่เอียงคอคิดอยู่ครู่หน่ึงจึงตอบว่ำ "เพรำะข้ำรู้สึกว่ำ...องค์หญิง 

ช่ำงเป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้ำงว้ำงยิ่ง"

นำงยิ้มพลำงกล่ำวว่ำ

"ท่ำนจะหัวเรำะเยำะข้ำก็ได้"

เขำมิได้หัวเรำะเยำะนำง เพียงแต่เขม้นมองนำงอย่ำงงงงัน

นำงกล่ำวต่อไป

"อันที่จริงรอบกำยองค์หญิงเต็มไปด้วยคนรับใช้มำกมำย ยำม

เปลี่ยนเสื้อผ้ำกินอำหำรล้วนมีคนคอยปรนนิบัติรับใช้ บำงครั้งยังสนทนำ

ไปมำหำสู่กับองค์หญิงท่ำนอื่นๆ ชีวิตท่ีสุขสบำยเช่นนี้ไฉนจึงโดดเดี่ยว

อ้ำงว้ำงได้หนอ แต่ว่ำ..."

นำงหลุบสำยตำลง น�้ำเสียงเบำรำวเสียงยุง

"ท่ีประหลำดคือข้ำไม่เคยเห็นนำงย้ิมแย้มสักครำ เทียบกับสำมญัชน 

คนธรรมดำแล้วนำงมชีวิีตท่ีสขุสบำยเพียบพร้อม ไฉนจงึไม่เบกิบำนใจถึง

เพียงนี้"

หลงัจำกเข้ำวังมำแล้วนำงก็เริม่สงัเกตเห็นว่ำควำมเป็นอยู่ในวงัช่ำง

แตกต่ำงไปจำกท่ีนำงวำดภำพไว้อย่ำงมำกมำย นำงรู้สึกว่ำเช้ือพระวงศ์

ที่สูงศักดิ์แต่งกำยงดงำมกินอยู่อย่ำงหรูหรำฟุ้งเฟ้อเหล่ำนี้ไม่มีสักคนที่มี

ควำมสุขอย่ำงแท้จริง

ฝชูีถ่อนใจเบำๆ เงยหน้ำขึน้มอง 'จ้วงหยวนหวงลีเ่จยีง' ทียื่นตรงหน้ำ

อย่ำงเชื่องช้ำ
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"อนัทีจ่รงิท่ำนก็เป็นเช่นกันใต้เท้ำ ข้ำไม่เข้ำใจจรงิๆ เหตใุดพวกท่ำน

จึงไม่มีควำมสุข"

เมื่อได้มองอีกฝ่ำยอย่ำงใกล้ชิด ฝูชี่พลันรู้สึกว่ำรอยยิ้มที่ระบำยอยู่

ทีม่มุปำกของเขำท�ำให้สหีน้ำเขำดูน่ำกลวัพิกล ดไูปแล้วรอยย้ิมน้ันรำวกับ

ถูกจับแขวนไว้ มิได้เกิดขึ้นจำกกำรขยับของปำกและแก้ม

"ใต้...ใต้เท้ำลี่เจียง"

สีหน้ำเขำน่ำสะพรึงกลัวย่ิงนัก เป็นเพรำะนำงพูดอะไรผิดไปหรือ 

ไฉนเขำจึงเงียบกริบไม่ตอบค�ำ

อิ่นซิ่วน่ิงไปครู่ใหญ่ก่อนจะนึกได้ ลี่เจียง ใช่แล้ว ตอนน้ีเขำคือ 

หวงลี่เจียง หลังจำกกะพริบตำปริบๆ เขำก็ยิ้มอ่อนโยนให้แก่ฝูชี่อีกครั้ง

"ฝูชี่ เรื่องพวกนี้เจ้ำพูดให้ข้ำฟังได้เท่ำนั้น อย่ำเผลอไปพูดให้คนอื่น

ฟังเชียวล่ะ"

"อุ๊ย! ท�ำไมกันล่ะ" ฝูชี่ถำมอย่ำงงุนงง

"เพรำะว่ำคนอืน่ๆ ในวัง โดยเฉพำะบรรดำเจ้ำนำยทัง้หลำย ส่วนใหญ่ 

จะไม่ชอบให้ผู้อื่นบอกว่ำพวกเขำไม่สบำยใจหรือไม่มีควำมสุข"

"หำ?"

ฝูชี่กะพริบตำอย่ำงสงสัย ก็มันเป็นควำมจริงมิใช่หรือ

อิ่นซิ่วไม่คิดจะกล่ำวให้มำกควำม ในใจอยำกจะย่ืนมือไปลูบไล้

ใบหน้ำอ่อนใสบริสุทธิ์ของฝูชี่เบำๆ

ใบหน้ำดวงนี้ไม่มีที่พอจะเก็บซ่อนควำมลับ อีกทั้งมิได้สวมใส่

หน้ำกำกแห่งควำมจอมปลอม นำนเท่ำไรแล้วทีเ่ขำไม่พบเห็นใบหน้ำบริสุทธ์ิ 

ผุดผ่องไร้มำรยำเช่นนี้
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เขำนวดคลงึมมุปำกท่ีระบำยไว้ด้วยรอยย้ิมจนเมือ่ยล้ำของตนเบำๆ 

กล่ำวว่ำ

"ฝูชี่ รู้สึกว่ำข้ำควรจะเรียกเจ้ำว่ำฝูชี่ดีกว่ำ"

เมื่อเห็นดวงตำนำงเป็นประกำยเขำก็ตัดสินใจกระท�ำเรื่องชั่วร้ำย 

ไร้คุณธรรมขึ้นอย่ำงหนึ่ง ยิ้มพลำงถำมว่ำ

"เจ้ำลองคิดดู ข้ำสำมำรถไว้ใจเจ้ำให้เก็บควำมลับได้หรือไม่"

ควำมลบั... ค�ำพูดทีรู่กั้นเพียงสองคน ไม่สำมำรถถ่ำยทอดให้บคุคล

ที่สำมรู้นั่นน่ะหรือ

โดยปกติควำมลับน้ันช่ำงดึงดูดใจผู้คนย่ิง แต่เขำจ�ำเป็นต้องบอก

นำงด้วยหรือ ช่ำงประหลำดแท้

ฝูชี่ลังเลอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ตัดสินใจ

ไม่ได้! นำงรักษำควำมลับไม่ได้ นำงเป็นคนช่ำงพูด เมื่อรู้เรื่อง 

จะต้องเล่ำออกมำจนหมดเปลือก แต่ทว่ำอิ่นซิ่วกลับไม่สนใจ ยื่นปำกมำ 

กระซิบที่ข้ำงหูนำงหลำยประโยคเสียแล้ว

"ฝูชี่ รักษำควำมลับไว้ให้ข้ำที ให้ข้ำเชื่อถือว่ำในโลกน้ียังมีคนที่

สำมำรถไว้วำงใจได้อีก..."

ฝูชี่ทักท้วงไม่ทัน พอได้ยินควำมลับท่ีเขำกระซิบบอกนั้น ท้ังแก้ม

และใบหูนำงก็กลำยเป็นสีแดงซ่ำน ร่ำงบอบบำงสั่นระริกคล้ำยจะระเบิด

ด้วยควำมเจ็บปวด

"ไม่ได้! ข้ำไม่อยำกฟัง ข้ำไม่ได้ยิน"

จริงหรือนี่!

ดวงตำทีแ่วววับไปด้วยน�ำ้ตำจ้องมองใบหน้ำย้ิมแย้มของเขำพลำง
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กระทืบเท้ำอย่ำงโกรธจัด

"ไฉนท่ำนจึงท�ำได้ลงคอ ข้ำ...ข้ำยังมิได้รับปำกเลย"

ท�ำไมเขำจึงไร้คุณธรรมเช่นนี้ กล้ำบอกควำมลับที่ส่วนตัวเช่นน้ี 

กับนำงอย่ำงปลอดโปร่งโล่งใจ หำกนำงพลัง้ปำกพูดออกไปจะท�ำอย่ำงไร

ดี

อิ่นซิ่วกระดกมุมปำกยิ้มพลำงกล่ำวว่ำ

"ฝูชี่ รักษำควำมลับแทนข้ำด้วย"

เขำจะรอดูว่ำนำงก�ำนัลน้อยที่สัตย์ซื่อไร้เล่ห์เหลี่ยมคนน้ีจะใช้ 

เวลำนำนเท่ำไรจึงจะถูกอ�ำนำจ ควำมละโมบ ควำมคำดหวัง รวมทั้ง 

สิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ในวังชักใยจนแปรเปลี่ยนไปดั่งเช่นคนอื่นๆ

เขำทนมองนำงวำงตวัอยูว่งนอกมไิด้ อกีทัง้ยังใช้สำยตำสงสำรและ

เหน็ใจมองดูควำมอัปลกัษณ์น่ำเกลยีดของพวกเขำ อย่ำงนัน้มิสู้จมลงปลกั

โคลนด้วยกันเถอะ

"ยังมีอีก"

อิ่นซิ่วไม่สนใจว่ำนำงเดือดดำลแค่ไหน ยังคงกล่ำวอย่ำงยิ้มแย้ม

"ครำวต่อไปเมื่อพบข้ำตำมล�ำพัง ขอให้เจ้ำเรียกข้ำว่ำอิ่นซิ่ว"

ถึงแม้ในตอนแรกเขำมเีจตนำจะกลัน่แกล้งนำง แต่ไม่รูว่้ำเป็นเพรำะ

เหตุใดเขำจึงพบว่ำไม่พอใจยำมท่ีนำงมองเขำแล้วเรียกขำนด้วยช่ือของ

คนอื่น

ข้ำรำชบรพิำรในวังคนอืน่ๆ ไม่ได้รบัอนุญำตให้เรยีกชือ่ของเจ้ำนำย

โดยตรง อกีทัง้ยังห้ำมทกัทำย เพรำะเหตน้ีุแม้คนส่วนมำกจะรูจ้กัองค์ชำยเจด็ 

ฟ่ำอวี้ แต่ไม่มีใครรู้ชื่อรองของเขำ มีเพียงญำติสนิทเท่ำนั้นที่เรียกหำเขำ
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เช่นนี้

ฝูชี่ยังคงมองเขำอย่ำงไม่พอใจ แต่สำยตำกลับซ่อนควำมงุนงงไว ้

ไม่อยู่

"อิ่นซิ่ว"

นำงอดท่องชื่อนั้นในใจมิได้

เขำพยักหน้ำพลำงยิ้มเล็กน้อย

"จ�ำไว้ให้ดี เรียกเช่นนี้ได้เฉพำะยำมที่อยู่กันตำมล�ำพังเท่ำน้ัน  

นั่นคือชื่อของข้ำ"

แม้ฝูชี่จะงุนงงแต่นำงก็พยักหน้ำ

"ประหลำดแท้ ข้ำรู ้สึกว่ำชื่ออิ่นซิ่วน้ีเหมำะสมกับท่ำนมำกกว่ำ 

หวงลี่เจียงเสียอีก"

ก่อนหน้ำน้ีนำงมักจะรู้สึกแปลกๆ ว่ำชื่อหวงลี่เจียงสำมค�ำนี้ไม่

เหมำะสมกับตัวเขำ แต่ยำมที่นำงลองเรียกเขำว่ำอิ่นซิ่ว กลับรู้สึกว่ำชื่อนี้

จึงเหมำะสมที่จะเป็นชื่อของเขำ ไฉนจึงเป็นเช่นนี้หนอ

อิ่นซิ่วหรี่ตำลงถำมเสียงเบำว่ำ

"จริงหรือ"

ดูไม่ออกเลยว่ำนำงก�ำนัลน้อยคนนี้มีประสำทสัมผัสเฉียบไวเช่นนี้

ฝูชี่มิได้สนใจน�้ำเสียงที่แปลกไปของเขำ ยังคงพึมพ�ำเบำๆ ว่ำ

"ประหลำดแท้... ประหลำดแท้... เฮ้อ อ่ินซิ่ว ไฉนท่ำนจึงท�ำเช่นน้ี 

ข้ำไม่ต้องกำรรู้ควำมลับของท่ำนสักหน่อย"

ใบหน้ำของอิ่นซิ่วพลันฉำบไปด้วยรอยย้ิมที่แม้แต่ตัวเขำก็มิทัน 

จะรู้สึก สำวน้อยนำงนี้น่ำสนใจยิ่งนัก
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"พูดไม่ได้...ยังไงก็พูดไม่ได้..."

ท่ำมกลำงควำมเงียบสงัดของรำตรี ได้ยินเสียงหำยใจหอบไม่เป็น

จงัหวะตำมด้วยเสยีงละเมอฟังไม่ได้ศัพท์ เมือ่มำประกอบรวมกันก็คอืภำพ

ของตัวก่อกวนคนก�ำลังนอนหลับฝันดีนั่นเอง

"ชุนเยี่ยน ชุนเยี่ยน"

เอ๊ะ! ไม่มีอำกำรตอบโต้

คำดว่ำเป็นเพรำะนำงยังไม่คุน้เคยกับชือ่ใหม่เสยีมำกกว่ำ ดงันัน้จงึ

เปลี่ยนเป็นเรียกด้วยอีกชื่อหนึ่ง

"ฝูชี่! ฝูชี่!"

นำงก�ำนัลที่นอนร่วมเตียงสุดจะอดรนทนเสียงละเมอน้ันต่อไป  

จึงลุกขึ้นจุดเทียนที่ข้ำงเตียง ขมวดคิ้วมองนำงก�ำนัลน้อยที่สีหน้ำเต็มไป

ด้วยควำมหวำดกลัว ผมเผ้ำแผ่สยำยกระจำยเต็มหมอน

ฝูชี่ยกมือขึ้นขย้ีตำท่ีเมื่อยล้ำ ท่ำมกลำงแสงเทียนน้ันมองเห็นคน

ก�ำลังนั่งห้อมล้อมจ้องดูนำง จึงถำมว่ำ

"เอ่อ พ่ีสำวทั้งหลำย ข้ำละเมอปลุกทุกคนขึ้นมำหรือ ขอโทษ 

ด้วยนะ..." นำงรีบกล่ำวขอโทษขอโพย

ในวังมกีำรแบ่งระดบัชัน้กันอย่ำงชดัเจน แม้กระทัง่นำงก�ำนัลรบัใช้

เล็กๆ ก็ยังมีกำรแบ่งแยก นำงก�ำนัลท่ีต้องนอนร่วมกันในห้องเดียวล้วน

เป็นนำงก�ำนัลที่มีระดับชั้นต�่ำสุด ปกติรับผิดชอบงำนหยำบที่ต้องใช้

แรงงำน ยำมกลำงวันทุกคนท�ำงำนจนเหนด็เหนือ่ย หำกค�ำ่คนืนอนไม่เตม็อิม่ 

วันรุง่ขึน้จะย่ิงเหนด็เหน่ือยเป็นสองเท่ำ เพรำะเหตน้ีุเมือ่ทกุคนท�ำงำนเสรจ็ 

หลังจำกอำบน�้ำอำบท่ำก็จะเข้ำนอนกันแต่หัวค�่ำ
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คนท่ีนอนข้ำงฝชูีก็่คอืนำงก�ำนลัอำยุสบิหกชือ่ว่ำชนุหรุย่ รับผดิชอบ

งำนเก็บกวำดท�ำควำมสะอำดด้ำนนอกวังอวิ๋นหลู เรียกได้ว่ำเป็นหัวหน้ำ

ของฝูชี่นั่นเอง

ภำยในวังนี้หำกเอ่ยถึงเงินค่ำจ้ำงต้องนับว่ำฝูชี่ได้รับน้อยที่สุด

"ละเมอหรือ"

ชุนหรุ่ยเลิกค้ิว สบตำกับชุนเหมยและนำงก�ำนัลคนอื่นที่นอนอยู่ 

ถัดกันด้วย เพรำะต่ำงถูกเสยีงก่อกวนจนนอนไม่หลับไปตำมๆ กัน สุดท้ำย

ก็นิ่วหน้ำถำมว่ำ

"เจ้ำก�ำลังพูดจำเหลวไหลอันใด ฝูชี่"

ชุนเหมยกล่ำวว่ำ

"ถูกแล้ว อันที่จริงเจ้ำยังนอนไม่หลับมิใช่หรือ นอนไม่หลับแล้วจะ

ละเมอได้อย่ำงไรเล่ำ"

"เอ่อ...จริงด้วย"

ใบหน้ำกระอักกระอ่วนซีดขำวของฝูชี่พลันแดงซ่ำนขึ้นมำ

"อันที่จริงข้ำยังนอนไม่หลับเลย"

เหน็ฝูชียั่งเข้ำใจว่ำตนเองนอนหลบัแล้วละเมอพูด บรรดำนำงก�ำนัล

ฐำนะต�่ำต้อยทั้งหลำยก็อดถอนใจหัวเรำะมิได้ สำวน้อยคนน้ีสมองทึ่ม 

ยิ่งนัก

เมือ่พบว่ำตัวเองกลำยเป็นตัวตลกให้ผู้อืน่หัวเรำะอกีแล้ว ฝชูีก็่กล่ำว

อย่ำงซังกะตำยว่ำ

"ดขู้ำซ ิข้ำย่ิงชอบพูดละเมออยู่ด้วย ยังคดิจะให้ข้ำเก็บรักษำควำมลบั 

หำกระหว่ำงนอนหลับข้ำละเมอพูดออกมำจริงๆ เล่ำ ทีนี้จะท�ำอย่ำงไรดี"
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หลำยวันมำนี้ฝูชี่ไม่กล้ำนอนเพรำะเกรงว่ำจะเผลอนอนละเมอ 

พูดควำมลับออกมำ ผลก็คือตอนนี้สมองนำงสับสนงุนงงไปหมดแล้ว  

แม้กระทั่งตนเองหลับหรือไม่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนเลย

"ควำมลับ"

นำงก�ำนัลทั้งหลำยหูผึ่งในทันที

"รักษำควำมลับอันใด ฝูชี่ ไหนเจ้ำลองว่ำมำซิ"

ฝูชี่พลันได้สติขึ้น รีบสั่นศีรษะจนคอแทบหลุด

"ไม่มีสักนิด ข้ำเพียงแต่กังวลว่ำยำมนอนหลับจะละเมอเพ้อเจ้อ

วุ่นวำย"

พอค�ำโกหกหลุดจำกปำก ใบหูนำงก็ร้อนซู่ข้ึนอย่ำงบังคับไม่ได้  

โชคดีที่แสงเทียนไม่สว่ำงพอ คงไม่มีใครสังเกตออกหรอกกระมัง

ชุนหรุ่ยท่ำทำงติดใจสงสัยอยู่บ้ำง ถำมว่ำ

"จริงหรือ ไม่มีควำมลับจริงๆ หรือ"

ผู้ที่ใช้ชีวิตในวังมำนำนหลำยปี กำรแบ่งปันควำมลับนับเป็นเรื่อง

สนุกสนำนมีรสชำติที่สุดส�ำหรับชีวิตพวกนำงก�ำนัลอย่ำงนำง เรื่องนินทำ

เก่ียวกับเบื้องบนคือองค์จักรพรรดิลงมำจนถึงเบื้องล่ำงคือขันทีและ 

นำงก�ำนัลทั้งหลำย ล้วนเป็นหัวข้อที่พวกนำงชมชอบเป็นที่สุด

ฝชูีค่นนีอ้ำยุยังน้อย ไร้เดียงสำไม่ค่อยรูเ้รือ่งรูร้ำว มหิน�ำซ�ำ้ยังมนิีสยั

หลงลืมเลอะเลือน มักสร้ำงควำมขบขันให้ผู้อื่นเป็นประจ�ำ ผู้ที่สอนงำน

นำงท้ังอยำกหัวเรำะทั้งอยำกก่นด่ำในครำวเดียวกัน แต่เม่ือถำมถึง 

บ้ำนเกิดและคนในครอบครวั นำงมกัจะตอบอย่ำงคลมุเครอืฟังมใิคร่เข้ำใจ

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงมือทั้งสองของนำง เมื่อคร้ังเพ่ิงเหยียบย่ำงเข้ำ
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ประตูวัง ท้ังอ่อนท้ังนุ่มรำวกับไร้กระดูก รอยด้ำนสักนิดก็ไม่มี ถึงแม ้

ตอนนี้จะเริ่มปรำกฏรอยด้ำนขึ้นบ้ำงแล้วก็ตำม อีกทั้งนำงปฏิบัติต่อผู้อื่น

อย่ำงมนี�ำ้ใจ ท�ำงำนอย่ำงมมุำนะไม่ปรปิำกบ่นและไม่กลวัถูกด่ำต ีแต่ใน

ใจของทุกคนก็ยังติดใจสงสัยประวัติควำมเป็นมำของนำงอยู่ดี

ก่อนหน้ำนีเ้คยมคีนสงสยัว่ำนำงอำจเป็นคณุหนูของตระกูลท่ีตกอบั 

เพ่ือชดใช้หน้ีจงึยอมขำยตัวเข้ำมำเป็นนำงก�ำนลัในวัง โรงละครมกัจะเล่น

นิยำยเช่นนี้ ถึงแม้กำรคำดเดำเหล่ำนี้มักจะถูกกำรกระท�ำของฝูชี่ท�ำลำย

ครั้งแล้วครั้งเล่ำก็ตำม อันที่จริงนำงดูไม่เหมือนคุณหนูในห้องหอที่ถูก 

เลี้ยงดูอย่ำงเลิศเลอสักนิด นำงไม่เคยปริปำกบ่นถึงชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ี

ยำกล�ำบำกในวังแม้แต่ค�ำเดียว สำวน้อยเช่นน้ีจะมีชำติก�ำเนิดมำจำก

ตระกูลที่ร�่ำรวยสูงศักดิ์ได้อย่ำงไร

ดังนั้นควำมเป็นมำของฝูชี่จึงยังคงเป็นปริศนำต่อทุกคน เมื่อได้ยิน

ว่ำนำงมีควำมลับ ทุกคนจึงพยำยำมที่จะขุดคุ้ย เช่นนี้จึงจะไม่ขำยหน้ำที่

พวกนำงนอนร่วมห้องกันมำ

ฝูชี่สั่นศีรษะอย่ำงแรง

"ไม่มี ไม่มีจริงๆ"

ต่อให้มนีำงก็พูดออกมำมไิด้ มเิช่นน้ันชำตหิน้ำอำจเกิดเป็นสกุร อุย๊! 

สกุรท่ีน่ำรกัเอ๋ย นำงมไิด้มเีจตนำจะดูถูกดแูคลนพวกมนัแม้แต่น้อย เพียง

แต่เปรียบเทียบดูเท่ำนั้น

"แล้วเหตุใดเจ้ำถึงนอนไม่หลับ กลับบ่นพึมพ�ำอยู่ได้คนเดียวว่ำ 

ไม่ได้ๆ ที่แท้อะไรกันแน่ที่ไม่ได้" ชุนเหมยถำมอย่ำงประหลำดใจ

นำงก�ำนัลคนอื่นๆ ที่ชื่อว่ำชุนเฉำ ชุนซี ชุนไหวต่ำงก็ฉงนสนเท่ห์ใจ
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เป็นนักหนำ มั่นใจอย่ำงยิ่งว่ำเรื่องนี้จะต้องมีเลศนัยอย่ำงแน่นอน

ฝูชี่ท่ีอดนอนจนปวดหัวยกมือเคำะศีรษะตัวเองหลำยทีก็ยังหำ 

ค�ำแก้ตัวมิได้

"สรุปแล้วข้ำไม่อำจพูดออกไปได้ก็แล้วกัน แต่ข้ำอยำกนอนหลับ 

เป็นที่สุด รบกวนพ่ีสำวท่ีเมตตำประทำนก�ำปั้นแก่ข้ำสักหมัดหน่ึงได้ 

หรือไม่ เพื่อให้ข้ำได้นอนหลับสนิทไปจนถึงรุ่งเช้ำ ขอร้องพวกท่ำนเถิด..."

นำงกังวลเหลอืเกินว่ำตวัเองจะหลดุปำกพูดสิง่ทีไ่ม่สมควรออกมำ! 

ฮือๆๆ ล้วนเป็นควำมผิดของอิ่นซิ่วคนเดียวเท่ำนั้น

บรรดำนำงก�ำนัลเห็นฝูชี่อดหลับอดนอนจนสีหน้ำอิดโรยน่ำสงสำร

ก็หยุดรบเร้ำ หลงัจำกสมุหวัปรกึษำกันอยู่พักหนึง่ก็ตกลงใจกนัว่ำจะปล่อย

ฝูชี่ไปสักครั้ง ย่ิงไปกว่ำนั้น กำรนอนหลับนับเป็นเรื่องส�ำคัญย่ิงยวดต่อ

พวกนำง หำกนอนไม่เตม็ตำเกิดไปสปัหงกระหว่ำงท�ำงำนย่อมไม่น่ำดแูน่

หำกฝูชี่มีควำมลับจริงก็ยังมีเวลำให้ขุดคุ้ยอีกนำน เพรำะชีวิต 

ควำมเป็นอยูใ่นวังผ่ำนไปอย่ำงเชือ่งช้ำน่ำเบือ่หน่ำยเป็นพิเศษ ฝูชีน้ั่นนอน

ไม่หลับมำหลำยคืนแล้ว อีกทั้งระยะนี้องค์หญิงชมชอบใช้งำนสำวน้อย

นำงนี้ กล่ำวไปแล้วนำงช่ำงน่ำสมเพชยิ่งนัก

"เอำเถอะ"

หลังจำกผ่ำนไปครู่หนึ่งชุนหรุ่ยก็พับแขนเสื้อขึ้น คว้ำเชิงเทียนที่อยู่

ใกล้มือมำก�ำไว้แน่น

"ฝูชี่ เจ้ำทนสักหน่อยเถอะ เจ็บเพียงพริบตำเดียวก็จะผ่ำนไปแล้ว"

ฝูชี่ผงกศีรษะอย่ำงกล้ำหำญ

"รบกวนท่ำนแล้ว"
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นำงปรำรถนำจะนอนหลับให้เต็มตำสักคืนจริงๆ

หลงัจำกน้ันศีรษะก็ถูกกระแทกอย่ำงแรง นำงเจบ็แปลบจนเห็นดำว

ระยิบระยับ สิ้นสติไปสมใจปรำรถนำ

ชนุหรุย่วำงเชงิเทียนทีห่นกัอึง้ลง ชนุเหมยหยิบผ้ำห่มขึน้มำคลมุร่ำง

ฝูชี่อย่ำงเบำมือ ท้ำยสุดชุนหรุ่ยก็ประกำศว่ำ

"เอำล่ะ พ่ีน้องท้ังหลำย คืนน้ีพวกเรำสำมำรถนอนหลับสนิทกัน 

ได้แล้ว"

เทียนไขที่มีค่ำย่ิงถูกเป่ำให้ดับลง และแล้วฝูชี่ก็น�ำพำรอยย้ิมอัน 

ผ่อนคลำยสบำยใจติดตัวเข้ำสู่ห้วงนิทรำที่ลึกล�้ำไร้ซึ่งควำมฝัน

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623310.html
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