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คำ�นำ�

หลงัจากท่ีอ่าน 'พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล' เล่ม 1 จบลงแล้ว ความรูส้กึแรก 

คือรู้เลยว่าผู้อ่านจะต้องถูกแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือเชียร์ฮนของเรา แต่ 

อีกฝ่ายคงจะเข้าข้างองค์ชายจองวอนเป็นแน่ เพราะองค์ชายจองวอนค่อนข้าง

ที่จะมีบทบาทอย่างมาก ทั้งยังรักและดูแลคิมคยองมินอย่างดี ยิ่งในเล่ม 2 ที่

เนือ้หาเข้มข้นย่ิงขึน้จนวางไม่ลงนี ้เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนถงึความรูส้กึนกึคดิ

ของตัวละครแต่ละตัว รวมท้ังปมหลังของแต่ละคน และเล่ห์กลเบ้ืองหลังของ

การแย่งชิงอ�านาจ  

ความรักที่ค่อยๆ ผลิบานราวดอกเมมิลต้องสายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงของ

ฮนและคยองมนิท�าให้ท้ังสองต้องนดัพบกนับ่อยครัง้ข้ึน นางกลายเป็นตวัหมาก

อีกตัวหนึง่ท่ีผูซ่ึ้งต้องการอ�านาจของฮนอยากใช้ประโยชน์ วันคนืผนัผ่านไปตาม

ประวัติศาสตร์ แต่นางและเขาไม่อาจห้ามหัวใจรักที่มีต่อกันได้ ความสัมพันธ์

ของทั้งสองคนลึกซึ้งและพันผูกกันจนยากที่จะถอนตัวแล้ว ทว่าเหตุการณ์หนึ่ง

ที่เกิดขึ้นราวกับฟ้าผ่าลงมากั้นกลางคนทั้งสอง เขาถึงเวลาที่ต้องเลือกระหว่าง

อ�านาจกับความรัก เช่นนั้นฮนจะเลือกอย่างไหน องค์ชายจองวอนจะมีส่วน 

ในเหตกุารณ์อันน่าสะเทือนใจนีห้รอืไม่ และคยองมินจะได้พบกบัพ่ออีกหรอืเปล่า  

ขอเชิญทุกท่านพลิกกระดาษหน้าต่อไป พานพบกับความรักท่ีซาบซ้ึงกินใจ 

และการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นี้ไปพร้อมกัน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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EUODIA 7

เมื่อดอกเมมิล* บาน

หลังพระราชพิธีอภิเษกสมรสเสร็จสิ้นลงและฤดูร้อนผ่านพ้นไป  

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อต�าหนักของพระสนมอินบินก็เกิดขึ้น คือพระเจ้า

ซอนโจไม่เสด็จมาหาพระสนมอินบินอีกเลย พระสนมอินบินจึงกระฟัด 

กระเฟียดหงดุหงดิอยู่ตลอดเวลา เม่ือเห็นผูช่้วยนางในส่วนพระองค์ออกมา

จากต�าหนกัด้วยใบหน้าท่ีบวมปูดเพราะถกูพระสนมอนิบินขว้างปาข้าวของใส่  

ฉันก็คิดว่าฉันที่ได้แต่จับเจ่าอยู่ในทเวซอนคันนั้นดีกว่าเยอะ

ในยามท่ีอากาศเย็นของฤดูใบไม้ร่วงเริ่มมาเยือน เช้าวันหนึ่งข่าวท่ี

พระเจ้าซอนโจจะเสด็จตรวจดูการก่อสร้างพระราชวังชังด็อกพร้อมกับ 

องค์ชายจองวอนกแ็พร่สะพดัไปท่ัว ส่วนส�ารบัอาหารเช้าของพระสนมอินบิน 

ก็ถูกยกกลับมาท่ีทเวซอนคันในสภาพท่ีไม่ได้ถูกแตะต้องเลยแม้แต่น้อย

เหมอืนเช่นเคย ฉันจงึปล่อยส�ารบัวางไว้อย่างนัน้เพ่ือรอให้นางในยกกลบัไป

ที่ห้องเครื่อง

ระหว่างนั้นค�าพูดของมียองท่ีมาหาฉันเม่ือคืนก็ผุดเข้ามาในห้วง 

* เมมิล หรือบักวีต เป็นไม้ล้มลุก ล�าต้นกลวงสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อ มีสีขาว ออกดอก
ในช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค.
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8 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

ความคิด นางเล่าว่าฮนปฏิเสธค�าขอของพระเจ้าซอนโจที่ให้มีสนม มียอง

วิเคราะห์ว่าคงเป็นเพราะความสัมพันธ์ของฮนกับพระชายาของเขานั้น 

คงดีมาก

ท่าทางฮนกับพระชายาคงมีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆ ในวันพระราชพิธี

อภิเษกสมรสก็เช่นกัน พระชายาของเขาปรากฏตัวท่ีสวนด้านหลังราวกับ 

รู้ว่าฮนอยู่ท่ีไหน ชุดท่ีพระชายาสวมใส่ในตอนนั้นหรูหราอลังการมาก  

แม้แต่ฉันที่เป็นสตรีก็ยังมองว่านางงดงามมากจริงๆ แล้วฮน...

ความคิดพวกนี้ช่างไร้สาระเสียจริง แต่ท�าไมช่วงนี้ฉันถึงได้คิดอะไร

แบบนี้บ่อยๆ นะ

หลังจากท่ีได้พบกับฮนท่ีสวนด้านหลังในวันพระราชพิธีอภิเษกสมรส

แล้ว ฉันก็ไม่ได้ข่าวคราวของฮนอีกเลย มีค�าพูดมากมายอยากบอกอยาก

ถามเขา ท้ังท่ีเราอยู่ในพระราชวงัแห่งเดยีวกนั แต่วันเวลาท่ีเราไม่ได้เจอกนั

กลับย่ิงเนิ่นนานขึ้นจนท�าให้ฉันตระหนักถึงความจริงว่าฉันเป็นเพียงแค่

นางในธรรมดา ส่วนเขาเป็นถึงองค์ชายรัชทายาทของโชซอน ฉันรู้สึก 

ปวดใจเหลือเกินที่ต้องห่างจากเขาเช่นนี้

หากได้พบเขาในตอนนี้ก็คงจะดีไม่น้อย ฉันไม่อยากแอบมองเขา 

ผ่านทางช่องก�าแพงเหมือนมียอง ฉันอยากสบตาเขา แต่ฉันรู้ดี หากได้

สบตาเขาแล้ว ฉันก็อยากพูดคุยกับเขา ความโลภที่ไม่รู้จบก็จะเพิ่มทวีคูณ

หัวใจดวงนีก้�าลงัรูส้กึอะไรกนัแน่ ระหว่างท่ีฉันก�าลงัจมอยู่กบัความคดิ 

ของตัวเอง จู่ๆ ประตูทเวซอนคันก็ถูกเปิดออก จองซังกุงกับผู้ช่วยนางใน

ส่วนพระองค์เดินเข้ามา

"ยกไปเร็วเข้า"

"เจ้าค่ะซังกุง"

ผูช่้วยนางในส่วนพระองค์ทยอยล�าเลยีงส�ารบัอาหารท่ีอยู่ในทเวซอนคนั 

ออกไปตามค�าสั่งของจองซังกุง ฉันถึงกับตกใจลุกพรวดขึ้นมา
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EUODIA 9

"จองซังกุงเจ้าคะ!"

จองซังกุงท่ีก�าลังจะเดินออกไปหยุดชะงักและหันกลับมามองฉัน  

"เจ้าเรียกข้าท�าไม"

"พระสนมจะเสวยส�ารับเช้าหรือเจ้าคะ"

"ยกส�ารับออกมาเช่นนี้แล้วเจ้ายังไม่รู้อีกรึว่าพระสนมจะเสวยหรือ 

ไม่เสวย"

จองซังกุงทิ้งฉันที่สับสนเอาไว้แล้วมุ่งหน้าไปยังต�าหนักของพระสนม

อินบิน ฉันไม่สบายใจเอาเสียเลย ส�ารับเช้าเย็นชืดไปนานแล้ว เพราะฉัน 

คิดว่านางในจะยกกลับไปห้องเครื่องจึงไม่ได้อุ่นให้ร้อน หากลิ้นของนาง 

ได้สัมผัสกับน�้าแกงและเครื่องเคียงที่เย็นชืด นางคงได้กลายร่างเป็นแม่มด

อีกแน่ๆ

แล้วความไม่สบายใจของฉันก็กลายเป็นจริง หลังจากส�ารับถูกยกไป

ไม่นานกไ็ด้ยินเสยีงชามตกแตกพร้อมเสยีงก่นด่ามาจากในต�าหนกั หลงัจากนัน้ 

เหล่าผู้ช่วยนางในส่วนพระองค์กก็รกูนัเข้ามาในทเวซอนคนัโดยมจีองซังกงุ

ยืนท�าหน้าตาเกรี้ยวกราดอยู่ด้านหลัง

"ไปลากนางในคิมออกมา!"

วนันีค้นท่ีถกูแม่มดอินบินเลอืกคอืฉันไม่ผดิแน่ๆ สหีน้าของเหล่าผูช่้วย 

นางในส่วนพระองค์ดูโล่งอกท่ีวันนี้หายนะไม่ได้ตกอยู่กับพวกตน ฉันถูก 

พวกนางลากตวัไปจนถงึหน้าสวนของต�าหนกัท่ีมเีสือ่ฟางถกูปูเตรยีมพร้อม

เอาไว้ พวกนางให้ฉันขึ้นไปนั่งคุกเข่า สักพักพระสนมอินบินก็เดินมาหยุด

ยืนอยู่บนบันไดหินพร้อมจ้องมองมาทางฉันด้วยสีหน้าโกรธจัด 

"เจ้าใส่น�้าแข็งลงไปในน�้าแกงด้วยรึ"

วนันีฉั้นคอืคนท่ีต้องถกูเล่นงาน เหล่านางในท่ีถกูท�าร้ายทุกวนัจงึพากนั 

ยุยงส่งเสริมเพื่อให้ฉันได้รับโทษ

"เพราะอยูแ่ต่ในทเวซอนคัน จงึหลงลมืหน้าท่ีของตวัเองกระมังเพคะ"
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10 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

"พระสนมต้องใช้โอกาสน้ีท�าให้นางในคนอ่ืนๆ ดเูป็นตวัอย่างนะเพคะ"

ตอนแรกฉันคดิว่าอย่างมากกค็งถกูขว้างปาข้าวของใส่ แต่สหีน้าของ

จองซังกุงท่ียืนอยู่ท่ามกลางพวกนางในก�าลังมืดมนมาก มากจนฉันเริ่ม

หวาดหวั่นในใจ

"ข้าจะลงโทษเจ้าด้วยมองซอกมัลรี*"

ค�าพูดท่ีออกมาจากปากของพระสนมอินบินท�าเอาฉันอ้าปากค้าง 

เพราะเท่ากับว่าฉันจะต้องถูกตีจนน่วม เหล่านางในก็พากันท�าหน้าตกใจ 

ไม่แพ้กัน แล้วทันใดนั้นจองซังกุงก็รีบพูดขึ้น

"พระสนมเพคะ หม่อมฉันขออภัยเพคะ แต่การลงโทษนางในเป็น

หน้าท่ีของพระมเหสซ่ึีงดแูลราชส�านกัฝ่ายในนะเพคะ หากจะลงโทษนางใน

ต้องขอประทานอนุญาตก่อนเพคะ"

การเข้ามาขวางพระสนมอินบินท่ีก�าลังโกรธจัดนั้นไม่ต่างไปจากการ

เสี่ยงภัยสักเท่าไหร่ แต่จองซังกุงคงเป็นห่วงพระสนมอินบินท่ีก�าลังจะ 

ฝ่าฝืนกฎระเบียบของพระราชวัง ทว่าพระสนมอินบินกลับคิดว่าค�าเตือน 

ที่จริงใจของจองซังกุงเป็นเพียงแค่การก่อกวนที่น่าร�าคาญเท่านั้น

"พระมเหสีรึ เจ้าบอกว่าเป็นหน้าท่ีของพระมเหสีอย่างนั้นรึ ข้าจะ

ลงโทษนางในของต�าหนักข้า ข้าต้องไปขอประทานอนุญาตพระมเหสีรึ!  

จองซังกุง เจ้าลืมไปแล้วรึว่าก่อนหน้าท่ีพระมเหสีจะเข้ามาน่ะ ข้าดูแล 

ราชส�านกัฝ่ายในมากว่าย่ีสบิปี พระมเหสอึียอินท่ีเพิง่สวรรคตไปยงัฝากให้ข้า 

ดูแลท่ีนี ่ แล้วตอนนีพ้ระมเหสวียัแรกแย้มผูท่ี้ไม่รูเ้รือ่งรูร้าวอะไรเลยจะเข้ามา 

ก้าวก่ายงานของข้าอย่างนั้นรึ"

"พระสนมเพคะ หม่อมฉันทราบพระทัยของพระสนมเพคะ แต่ 

หม่อมฉันกลัวว่าหากใครมารู้ว่าพระสนมลงโทษนางในผู้นี้ พระสนมจะ 

ต้องโทษไปด้วยนะเพคะ"

* การลงโทษที่ให้ผู้ถูกลงโทษนอนบนเสื่อ จากนั้นก็ม้วนเสื่อแล้วทุบตีด้วยไม้ 
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EUODIA 11

"ก็ให้รู ้ไปสิ ต่อให้รู ้ว่าข้าตีนางจนตาย พระมเหสีวัยแรกแย้มนั่น 

ก็คงท�าได้แค่มองดูเฉยๆ เท่านั้น มัวท�าอะไรอยู่ล่ะ เหตุใดยังไม่เริ่มลงโทษ

นางอีก!"

"พระสนมเพคะ!"

ทันทีท่ีจองซังกุงหมอบลงแทบเท้าของพระสนมอินบิน เหล่านางใน 

ก็พากันคุกเข่าลงเช่นกัน

"ถ้าฝ่าบาทเสดจ็กลบัมาจากพระราชวังชังดอ็กอาจจะเกดิเรือ่งก็ได้นะ

เพคะ พระสนมก็ทรงทราบดีไม่ใช่รึเพคะ"

ตอนนีค้วามรกัความโปรดปรานของพระเจ้าซอนโจมีให้แก่พระมเหสี

วัยแรกแย้มเพียงผู้เดียวเท่านั้น พระสนมอินบินเองก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี 

ทันทีท่ีจองซังกุงผู้อยู่เคียงข้างอย่างจงรักภักดีมาเป็นเวลาสิบปีคุกเข่าลง 

ตรงหน้า พระสนมอนิบินกพ็ยายามสะกดกลัน้อารมณ์โกรธเอาไว้ แต่สดุท้าย

ก็รู้สึกเสียดายหากต้องหันหลังกลับมือเปล่า 

"ถ้าเช่นนั้นข้าจะลงโทษแบบที่ไม่ขัดต่อกฎก็แล้วกัน ยองชิม"

"เพคะพระสนม" ยองชิม นางในเจ้าเนื้อขานรับพร้อมลุกขึ้นยืน

"ตบหน้านางจนกว่าปากของนางจะบวม"

"เพคะพระสนม"

สุดท้ายก็จบลงด้วยการตบหน้า จองซังกุงจึงลุกข้ึนแล้วไปยืนข้าง 

พระสนมอินบินโดยไม่คิดจะขัดขวางอีก 

ยองชิมเชิดคางของฉันข้ึนด้วยมืออวบอูม จากนัน้ก็ใช้มอือีกข้างฟาดลง 

บนหน้าฉันโดยไม่ให้สัญญาณล่วงหน้าใดๆ 

เพียะ!

เสียงดังข้ึนพร้อมกับความรู้สึกราวกับกระแสไฟไหลผ่านจากแก้ม

กระจายไปท่ัวใบหน้า ยองชิมตบเต็มแรงไปตั้งแต่ครั้งแรก จึงรู้สึกเจ็บมือ 

จนลังเลที่จะตบเป็นครั้งที่สอง แล้วทันใดนั้นพระสนมอินบินก็ตวาดขึ้นมา
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12 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

"ข้าบอกว่าอย่างไร! บอกให้ตบหน้านางจนปากบวมไม่ใช่รึ ตบไป 

แค่ทีเดียวปากจะบวมได้อย่างไรกัน!"

"เพคะพระสนม"

เพียะ!

เม่ือถกูตบหน้าเป็นครัง้ท่ีสอง ความเจบ็นัน้แล่นริว้ไปจนถงึกระดกูคาง 

และแรงมากถึงขนาดท�าให้หน้าหันไปอีกทาง 

"นี่! เจ้ากล้าผ่อนแรงอย่างนั้นรึ"

"ปะ...เปล่าเพคะ" ยองชิมตอบด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ แล้วประคองฉัน

ให้นัง่ตวัตรงก่อนจะกระซิบว่า "รบีๆ ขอโทษส ิข้าเองกเ็จบ็มอืเหมอืนกนันะ"

ฉันส่ายหน้า เพราะพระสนมอินบินคงไม่ยกโทษให้ฉันง่ายๆ หรอก 

หากฉันขอโทษออกไป พระสนมอินบินก็จะย่ิงกระหย่ิมย้ิมย่องและสั่งให้ 

ตบฉันหนักข้ึน และฉันเองก็ไม่ได้อยากอ้อนวอนร้องขอเยี่ยงคนข้ีขลาด

ตาขาวด้วย

เพียะ!

พอถูกตบเป็นครั้งท่ีสามก็ไม่รู้สึกเจ็บแก้มอีกต่อไป แต่มีเลือดสีแดง

ไหลออกมาจากมุมปาก พอนางในของต�าหนักอ่ืนได้ยินข่าวก็เริ่มพากัน 

มามุงรอบๆ ทีละคนสองคน เม่ือจองซังกุงเห็นดังนั้นจึงเอ่ยปากห้าม 

พระสนมอินบิน

"พระสนมเพคะ พอแค่นี้เถิดเพคะ นางในคิมเองก็คงส�านึกผิดแล้ว

เพคะ"

แต่พระสนมอินบินเหมือนอยากจะท้ิงทวนอดีตท่ีตัวเองเคยดูแล 

ราชส�านักฝ่ายในก่อนท่ีพระมเหสีคนใหม่จะเข้ามาสานต่อ ความจริงนาง 

คงคิดว่าแม้นางจะละเมิดอ�านาจของพระมเหสีในตอนนี้ พระเจ้าซอนโจ 

ก็คงไม่ต�าหนินางหรอก เพราะถึงยังไงแล้วนางก็เป็นถึงหญิงท่ีให้ก�าเนิด 

พระโอรสและพระธิดาถึงเก้าพระองค์ 
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"ส�านึกอย่างนั้นรึ! นางเนี่ยนะส�านึก นางเด็กไม่รู ้จักกาลเทศะ  

คอยดูนะ วันนี้ข้าจะจัดการนางจนกว่าข้าจะอารมณ์ดี รีบตบเข้าสิ!"

"เพคะพระสนม"

ยองชิมถอนหายใจออกมาอย่างเหนือ่ยหน่าย ก่อนจะเชิดคางของฉัน

ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ฉันลืมตาแทบไม่ขึ้นและได้กลิ่นคาวเลือด

เพียะ!

พอถูกตบเป็นครั้งท่ีสี่น�้าตาก็เริ่มคลอ แต่ทิฐิท�าให้ฉันอดทนไม่พูด 

ออกมาว่าเจ็บหรือพูดขอโทษใดๆ ฉันจึงเริ่มรู้สึกอเนจอนาถกับสภาพของ

ตัวเอง ในฐานะของคนท่ีมาจากโลกอนาคตฉันจ�าต้องยอมรบัความเป็นจรงิ

เกี่ยวกับเรื่องชนชั้นวรรณะ 

ฮนคือตัวอย่างท่ีเหมาะสมท่ีสุด การท่ีหัวใจของฉันชอบเขานั้นเป็น

เรื่องน่าหัวเราะเยาะมาก ฉันก็ไม่ต่างไปจากมียองท่ีอยู่ในสถานะท่ีได้แต่ 

เฝ้ามองเขาจากที่ไกลๆ และมีก�าแพงหินกั้นกลาง 

ฉันมาโชซอนท�าไมกันนะ...

พ่อ...ฉันมาเพื่อพ่อ แต่ฉันทนอยู่ท่ีนี่จนกว่าจะได้เจอกับพ่อไม่ไหว

แล้ว ฉันทนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ใช่อย่างท่ีอาเคยพูดเอาไว้หรือเปล่านะ  

การกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์หมายถึงต้อง 

สญูเสยีความทรงจ�าตอนท่ีอาศยัอยู่ในอนาคตและสญูเสยีอตัลกัษณ์ท้ังหมด

ใช่หรือเปล่านะ

ฉันอดทนอยู่ในแต่ละวนัโดยการมองโลกในแง่ด ีและพยายามปรบัตวั

ให้เข้ากับยุคโชซอน คิดเสียว่าได้เกิดใหม่อีกครั้งในฐานะของคนโชซอน  

เวลาที่ได้อยู่กับฮน วินาทีที่เขาเรียกชื่อของฉันและฉันเรียกชื่อของเขาผู้ซึ่ง

เป็นถึงองค์ชายรัชทายาทได้นั้น ฉันรู้สึกว่าตัวเองพิเศษ ซึ่งความพิเศษนั้น

อาจจะท�าให้ฉันชอบเขาโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ในตอนแรกฉันแค่รู้สึกสนิทสนม 

กับเขาในฐานะเพื่อนที่เคยพบเจอกันมาก่อน แต่ตอนนี้...
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14 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

ฉันคิดถงึเขา อยากฟังเสยีงของเขา อยากเห็นหน้าของเขา สิง่เหล่านัน้ 

ท�าให้ฉันมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้

"พระสนมเพคะ หยุดเถอะนะเพคะ"

"หึ!"

ความชุลมุนเริ่มเกิดข้ึน อาจเป็นเพราะเมื่อคนในวังรู้เรื่องท่ีฉันถูก 

พระสนมอินบินลงโทษ จึงพากันมามุงดู 

ยองชมิเองกล็งัเล จองซังกงุเองกเ็อ่ยปากห้ามตลอดเวลา แต่พระสนม

อินบินก็ยังไม่หายโกรธหายโมโหเสียที

"มัวท�าอะไรอยู่ล่ะ"

ยองชิมถอนหายใจยาวออกมาอีกครั้ง ก่อนจะเชยคางของฉันข้ึน  

แล้วน�้าตาที่ฉันพยายามกลั้นเอาไว้ก็เริ่มไหลรินอาบแก้ม

"หยุดเดี๋ยวนี้!"

ฉันค่อยๆ ลืมตาขึ้น เสียงนั้นเป็นเสียงของฮนแน่นอน ทันทีที่ได้ยิน

เสยีงนัน้ นางในทุกคนท่ีก�าลงัมงุดตู่างพากนัท�าความเคารพ มีเพียงคนเดยีว

ในที่นี้ที่ไม่ท�าความเคารพนั่นคือพระสนมอินบิน นางมองฮนอย่างไม่พอใจ

ก่อนจะเดินลงมาเผชิญหน้ากับฮน 

"องค์ชายรัชทายาท"

"พระสนมอินบิน"

เขาเอ่ยทักแล้วหันมามองฉันท่ีทรดุนัง่อยู่บนเสือ่ แต่ทันทีท่ีสบตากบัเขา  

ฉันก็ก้มหน้านิ่ง ฉันไม่อยากให้เขาเห็นสภาพของฉันในตอนนี้ ผมเผ้า 

กระเซอะกระเซิง เลือดไหลท่ีมุมปาก น�้าตาไหลอาบแก้ม มันเป็นสภาพ 

ที่ดูไม่ได้เอาเสียเลย

"องค์ชายรัชทายาทมาท�าอะไรถึงที่นี่เพคะ" พระสนมอินบินพูดอย่าง

วางท่า

"ข้าก�าลังจะไปสวนท้ายวัง แต่เห็นนางในมากมายก�าลังมุงดูอะไร 
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สักอย่าง"

"หม่อมฉันแค่ลงโทษนางในผู้หนึ่งของทเวซอนคันท่ีท�าตัวไม่ได้เรื่อง

ได้ราวเท่านั้นเพคะ ไม่คิดว่าการลงโทษนางในผู้หนึ่งจะไปรบกวนองค์ชาย

รัชทายาทเลยเพคะ"

"ลงโทษอย่างนั้นรึ ข้าน้อยขอทราบเหตุผลหน่อยได้หรือไม่ว่าลงโทษ

ด้วยเรื่องอะไร"

พระสนมอินบินถงึกบัสบัสน เพราะไม่รูส้าเหตวุ่าท�าไมองค์ชายรชัทายาท 

ใช้ค�าว่า 'ข้าน้อย' ซ่ึงเป็นค�าท่ีต�่ากว่าฐานะตนเองกับนางซ่ึงเป็นเพียงแค ่

พระสนม 

"เพราะว่านางในผู้นี้ยกอาหารเย็นชืดมาให้เพคะ"

"เพียงแค่นี้ถึงกับต้องลงโทษอย่างรุนแรงเชียวรึ"

"รนุแรงรเึพคะ ใครได้ยินเข้าจะพากนักลวันะเพคะ หม่อมฉันไม่ทราบ

หรอกว่าเพราะเหตุใดองค์ชายรัชทายาทจึงออกตัวอยากช่วยเหลือนางใน 

ท่ีไม่ได้ความผู้นี้ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของราชส�านักฝ่ายในเพคะ องค์ชาย

รัชทายาทคงมิอาจเข้ามาก้าวก่ายได้"

ทันทีที่ค�าว่า 'ราชส�านักฝ่ายใน' ออกมาจากปากของพระสนมอินบิน 

จองซังกุงท่ีอยู่ข้างๆ ถึงกับท�าหน้าสับสน ราชส�านักฝ่ายในท�าหน้าท่ีดูแล

นางในภายในพระราชวังอย่างท่ีพระสนมอินบินบอก หลังจากท่ีพระมเหสี 

อึยอินประชวรจนกระท่ังมีพระมเหสีคนใหม่เข้ามานั้น ผู้ท่ีรับหน้าท่ีดูแล 

ราชส�านกัฝ่ายในกค็อืพระสนมอนิบิน ทว่าตอนนีส้ถานการณ์เปลีย่นไปแล้ว 

เพราะผูด้แูลของราชส�านกัฝ่ายในตวัจรงิเข้ามาอยู่ในพระราชวงัเป็นท่ีเรยีบร้อย 

แล้ว

"เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงราชส�านักฝ่ายในใช่หรือไม่ พระสนมอินบิน"

ทันทีที่ฮนเน้นเสียงตรงค�าว่า 'ราชส�านักฝ่ายใน' ใบหน้าของพระสนม

อินบินกส็งบนิง่ลงเพราะรูต้วัว่าตนเองพดูผดิไป แต่นางกยั็งไม่อยากยอมแพ้ 
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ฮนซ่ึงไม่ถูกกับตนเอง และย่ิงต่อหน้าเหล่านางในมากมายท่ีก�าลังมุงดูอยู่ 

นางจะเสียหน้าไม่ได้

"องค์ชายรัชทายาทเพคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของนางในแห่งต�าหนัก 

ของข้า หรือองค์ชายรัชทายาทจะให้ท้ายนางกันเพคะ"

ครัง้นีพ้ระสนมอินบินต�าหนติรงจดุท่ีฮนไม่สามารถโต้แย้งได้ ค�าพดูนัน้ 

ท�าให้ฮนต้องปิดปากเงยีบจนบรรยากาศเย็นยะเยือกโอบล้อมไปท่ัวท้ังต�าหนกั  

หลังจากที่นิ่งไปพักใหญ่ ฮนก็เปิดปากพูดอีกครั้ง

"ราชส�านักฝ่ายในเป็นหน่วยงานของพระมเหสี แล้วพระมเหสีทรง

ทราบเรื่องนี้แล้วรึ"

ทันใดนั้นพระสนมอินบินก็หัวเราะเสียงดังลั่น

"พระมเหสีรึเพคะ พระมเหสียังไม่คุ ้นเคยกับการใช้ชีวิตภายใน

พระราชวงัเลยเพคะ แล้วจะมาดแูลราชส�านกัฝ่ายในได้อย่างไรกนั มิหน�าซ�า้

เรื่องเล็กน้อยแค่นี้อาจจะท�าให้พระมเหสีร�าคาญพระทัยก็ได้นะเพคะ"

แม้จะบอกว่าอาจท�าให้พระมเหสรี�าคาญใจได้ แต่ในความเป็นจรงิค�าพดู 

ของพระสนมอินบินนั้นไม่ว่าใครฟังก็รู้ว่าก�าลังดูถูกพระมเหสีวัยแรกแย้ม 

ผู้นี้อยู่

"เพราะฉะนัน้องค์ชายรชัทายาทเสดจ็กลบัเสยีเถดิเพคะ" พระสนมอนิบิน 

เอ่ยปากไล่ฮนอย่างเฉียบขาด

"ถ้าเช่นนัน้ข้าขอยืนดพูระสนมอินบินสัง่สอนคนในปกครองเสยีหน่อย

จะได้หรือไม่"

จังหวะนั้นเองพระมเหสีอินมกก็ก้าวเข้ามา แม้แต่ขันทีท่ีต้องแจ้ง 

ให้ทราบถึงการปรากฏตัวของพระมเหสีก็ยังช้าไปก้าวหนึ่ง 

"พระมเหสีเสด็จแล้ว!"

พระสนมอินบินถึงกับตกใจกับการปรากฏตัวอย่างคาดไม่ถึงของ 

พระมเหสี นางก้าวถอยหลังเล็กน้อยก่อนจะท�าความเคารพ 
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พระมเหสสีวมวกิผมท่ีประดบัด้วยป่ินปักผมดงูดงามสมอายุ ต่างจาก

วิกผมที่ประดับประดาอย่างอลังการของพระสนมอินบินโดยสิ้นเชิง

ฮนเองก็ท�าความเคารพพระมเหสีเช่นกัน พระมเหสีจึงยิ้มรับก่อนจะ

หันไปมองพระสนมอินบินด้วยใบหน้าที่ปราศจากรอยยิ้ม

"พระสนมอินบินเพคะ"

"พูดธรรมดากับหม่อมฉันดีกว่าเพคะ"

ทันทีท่ีพระมเหสีปรากฏตัวต่อจากฮนซ่ึงเป็นองค์ชายรัชทายาท  

ความล�าพองใจของพระสนมอินบินก็ฝ่อลงไปทันที

"ก็ได้" พระมเหสพีดูออกมาอย่างไม่ลงัเลใจเมือ่ถกูขอให้พดูจาธรรมดา 

ท่าทางของพระมเหสอีายุน้อยผูน้ีด้เูอาเรือ่งทีเดยีว จนพระสนมอนิบินถงึกบั

ขมวดคิ้ว

"ฝ่าบาทเพิง่เสดจ็ไปพระราชวงัชงัดอ็กได้ไม่นานกเ็กดิเรือ่งน่าหนวกหู

ขึ้นที่นี่ เกิดอะไรขึ้นรึ"

การกล่าวอ้างถงึพระเจ้าซอนโจจากพระมเหสแีสดงถงึการต�าหนพิระสนม 

อินบินเข้าอย่างจังจนใบหน้าของพระสนมอินบินถึงกับบูดบึ้ง

"หม่อมฉันแค่ลงโทษนางในของหม่อมฉันเพคะ"

"เอ๋? ลงโทษรึ นางในผู้นั้นท�าความผิดร้ายแรงถึงขนาดต้องไล ่

องค์ชายรัชทายาทออกไปเพ่ือไม่ให้ยุ่งเชียวรึ และหากนางในผู้นั้นท�าผิด 

ร้ายแรง พระสนมควรแจ้งแก่ข้าผู้ดูแลรับผิดชอบราชส�านักฝ่ายในมิใช ่

หรือไร"

"คือว่า..."

"นางในผู้นัน้ท�าผิดร้ายแรงแค่ไหนกนัล่ะ ข้าจะให้คนของข้าตรวจสอบ

ความผิดนั้นแล้วจะท�าการลงโทษ"

"พระมเหสีเพคะ"

"บอกมาสิ พระสนมอินบิน"
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ค�าพดูของพระมเหสที�าให้พระสนมอินบินถงึกบัพูดไม่ออก คงรูต้วัว่า

ได้ท�าพลาดไปแล้วที่ลงโทษฉันรุนแรงขนาดนี้ 

"พระมเหสีเพคะ หม่อมฉันขอทูลให้ทราบแทนเพคะ นางเป็นนางใน

แห่งทเวซอนคนัเพคะ ปกตนิางในผูน้ีช้อบประพฤตตินไม่หว่ันเกรงผูใ้ดและ

ไร้มารยาทยิ่ง และวันนี้ก็ถึงข้ันล้อเล่นกับส�ารับของพระสนมอินบินเพคะ" 

จองซังกุงอธิบาย

"นางในแห่งทเวซอนคันรึ" พระมเหสีพึมพ�าเบาๆ ราวกับก�าลังรื้อฟื้น

ความทรงจ�า

"เพคะพระมเหสี"

"เอ่อ พระมเหสี"

พระมเหสียกมือห้ามฮนท่ีก�าลังจะพูดอะไรบางอย่าง ก่อนจะหันไป 

พูดกับพระสนมอินบิน

"ความผิดร้ายแรงถึงเพียงนั้น จิตใจของพระสนมอินบินท่ีอยากจะ

ลงโทษคงสบัสนอยู่ไม่ใช่น้อย แต่หน้าท่ีการลงโทษนางในเป็นของราชส�านกั

ฝ่ายในที่ข้าดูแลอยู่ ถ้าเช่นนั้นข้าจะพานางไปลงโทษเอง"

พอพดูจบพระมเหสกีเ็ดนิออกไปทันที ซังกงุและเหล่านางในส่วนพระองค์ 

เดินมาหาฉันแล้วรีบท�าไม้ท�ามือให้ตามไป

แค่คดิว่าตอนนีต้้องรบัโทษจากพระมเหสแีทนท่ีจะเป็นพระสนมอินบิน 

ร่างกายก็ไร้เรี่ยวแรง ฉันลุกข้ึนแล้วเดินไปอย่างโซเซ ฮนท่ีจ้องมองอยู่จึง

รีบย่ืนมือเข้ามา แต่โชคดีท่ีนางในของพระมเหสีเข้ามาประคองฉันเอาไว ้

เสียก่อน ฮนจึงชักมือกลับ แต่ไม่รู้ว่าพระสนมอินบินกับจองซังกุงมองเห็น

การกระท�านั้นของฮนหรือเปล่า

"รีบไปเร็วเข้า"

นางในรีบพาฉันออกไป ฉันหันไปมองหน้าฮนอีกครัง้ ใบหน้าของเขา

เต็มไปด้วยความห่วงใย
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เม่ือครั้งท่ีพระมเหสีอึยอินยังมีชีวิตอยู่ต�าหนักแห่งนี้เคยตลบอบอวล

ไปด้วยกลิ่นยาสมุนไพร แต่ตอนนี้อบอวลด้วยกลิ่นหอมหวานให้ความรู้สึก

สมกับเป็นสาววัยแรกแย้ม 

ฉันรูด้ว่ีาต่อหน้าพระมเหส ีฉันต้องก้มหัวต�า่กว่าการก้มหัวให้พระสนม

อินบิน แต่เพราะถูกตบไปหลายทีจึงเกิดอาการวิงเวียน สุดท้ายจึงท�าได้แค่

เพียงนั่งทอดสายตาไปท่ีพื้นแทนการก้มหัวลงต�่า ซ่ึงพระมเหสีก็ปล่อยฉัน

ให้ท�าแบบนั้นโดยไม่ว่าอะไร

"บยอนซังกุง"

"เพคะพระมเหสี"

"น�าผ้ามาให้นางเช็ดเลือดหน่อย"

"เพคะ"

ทันทีท่ีบยอนซังกุงลุกขึ้นแล้วเดินออกไป ฉันก็เงยหน้าขึ้นมาตรงๆ 

โดยไม่รู้ตัว น�้าเสียงของพระมเหสีนั้นเจือไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นท่ีไม่เคย

รูส้กึได้กบัแม่มดอินบนิเลย พอพระมเหสสีบตากบัฉัน นางกหั็วเราะเสยีงใส

ขึ้นทันที 

"คอแข็งขึ้นมาเชียวรึ ตอนนี้เจ้ามองข้าอยู่รู้ตัวหรือไม่"

นางก�าลังหัวเราะแต่ค�าพูดค�าจากลับก�าลังต�าหนิการกระท�าของฉัน 

ฉันจงึพยายามจะก้มหน้า แต่กยั็งรูส้กึเวียนหัว สดุท้ายจงึได้แต่หลบุตาลงต�า่ 

โดยไม่ได้ก้มหน้าลง

"ขออภัยเพคะ หม่อมฉันเวียนหัวมากจึงก้มหน้าไม่ได้เพคะ"

"ไร้มารยาท เหตุใดถึงพูดจาส่งเดชแบบนี้"

แม้ใบหน้าจะยังคงยิ้ม หากแต่ค�าพูดค�าจากลับเต็มไปด้วยการต�าหนิ

ติเตียน แต่ถึงอย่างนั้นค�าพูดแก่แดดท่ีออกมาจากปากของหญิงสาววัย 

สิบปลายๆ ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิด ยิ่งฉันเคยเผชิญหน้ากับแม่มดอินบิน

มาแล้วหลายครั้งก็ยิ่งไร้ซึ่งความกลัว
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"ทรงพระกรุณาด้วยเพคะ"

"เม่ือสักครู่ก็ขออภัย มาตอนนี้ก็ขอความกรุณา เจ้าคงจะเวียนหัว 

อย่างที่บอกมาจริงๆ"

นี่พระมเหสีก�าลังหยอกล้อฉันอยู่หรือ

"ถ้าจะลงโทษหม่อมฉันก็รีบลงโทษเถิดเพคะ"

"เจ้าคิดว่าข้าพาเจ้ามาที่นี่เพื่อลงโทษอย่างนั้นรึ"

"ก็พระมเหสีตรัสเช่นนั้นต่อหน้าพระสนมอินบินไม่ใช่หรือเพคะ"

"ใช่ ข้าพูดอย่างนั้น"

พระมเหสหัีวเราะข้ึนอีกครัง้ แล้วตอนนัน้เองบยอนซังกงุกก็ลบัเข้ามา

อีกครั้ง ฉันรับผ้าที่ส่งมาให้แล้วเช็ดเลือดที่มุมปาก 

"กดเอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งเช็ด ท�าแบบนั้นเลือดก็ไม่หยุดไหลกันพอดี"

ระหว่างท่ีฉันยุง่อยู่กบัการเอาผ้ากดท่ีมุมปาก ฉันกเ็หลอืบมองพระมเหสี 

ท่ีก�าลังย้ิมจนดวงตาเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว นางดูไม่มีเจตนาร้ายแอบแฝง

เลยสักนิด อย่างน้อยก็ดูใจดีจนพระสนมอินบินเทียบไม่ได้เลย

"เจ้าชื่อคิมคยองมินรึ"

จู่ๆ ช่ือของฉันก็ออกมาจากปากของพระมเหสี ฉันถึงกับเบิกตาโต

อย่างตกใจ

"ไม่ต้องตกใจไปหรอก ข้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้า"

"รู้เรื่องหม่อมฉันน่ะหรือเพคะ"

"ข้ารู้เรื่องของนางในทเวซอนคันแห่งต�าหนักพระสนมอินบิน และ 

ข้าก็รู้ด้วยว่าพระสนมอินบินเกลียดเจ้ามาก จึงสั่งให้เจ้าไปเฝ้าทเวซอนคัน 

แล้วก็..."

พระมเหสีสบตากับบยอนซังกุง ก่อนจะหัวเราะคิกคักออกมา

"เจ้าปฏิเสธการเป็นสนมขององค์ชายจองวอนอย่างนั้นรึ"

ค�าพูดของพระมเหสียิ่งท�าให้ฉันตกใจเข้าไปใหญ่ 
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"เจ้าช่างประหลาดคนเสยีจรงิ ท้ังท่ีฐานะของพระสนมของเช้ือพระวงศ์นัน้ 

สงูกว่านางในมากนกั เหตใุดเจ้าถงึได้ปฏเิสธเล่า ข้าสงสยัสาเหตท่ีุเจ้าปฏเิสธ

เสียเหลือเกิน"

ช่างสงสัยใคร่รู ้สมกับเป็นสาวน้อย ฉันอยากจะบอกเหลือเกินว่า 

ฉันไม่สามารถท�าอย่างนัน้ได้กบัคนท่ีฉันไม่มีใจด้วย แต่พอนกึอะไรข้ึนมาได้ 

จึงเปลี่ยนค�าที่จะพูด

"พระมเหสีทรงทราบได้อย่างไรเพคะ"

"อย่างไรเสียเจ้าก็ไม่ยอมบอกใช่หรือไม่ ข้าน่ะรู้เรื่องเจ้าดี ข้าได้ยิน

เรื่องของเจ้ามาจากก�าแพงวัง"

ตอนนั้นเองฉันถึงเพิ่งรู้ว่าพระมเหสีก�าลังแหย่ฉันเล่น แต่ฉันก็ไม่ได้

อารมณ์เสียอะไร เพราะฉันไม่รู้สึกถึงเจตนาร้ายจากนางเลย

น�า้เสยีงของนางแตกต่างจากตอนท่ีพูดด้วยน�า้เสยีงสัน่เครอืต่อหน้าฮน 

เมือ่สองปีก่อนอย่างสิน้เชิง ต�าแหน่งสร้างคน ดงันัน้เมือ่กลายเป็นพระมเหสี 

บุคลิกและน�้าเสียงก็ย่อมต้องเปลี่ยนไป

"ถ้าพระมเหสไีด้ยินมาจากก�าแพงวัง เช่นนัน้ค�าตอบท่ีมาจากปากของ

หม่อมฉันก็คงได้ยินมาจากก�าแพงวังแล้วเช่นกันเพคะ"

"ตายจรงิ บยอนซังกงุ เจ้าได้ยินหรอืไม่ ข้าเป็นถงึพระมเหส ี ข้ายังคดิ 

เลยว่านางช่างเป็นคนตลกเสียจริง"

"พระมเหสีตรัสถูกต้องแล้วเพคะ" บยอนซังกุงยิ้มตอบพระมเหสี 

"ดูๆ แล้วเจ้าเป็นคนหัวรั้นไม่ใช่น้อย ขนาดถูกตบ ยังไม่ร้องสักแอะ

เดียว"

และตอนนั้นเองมีเสียงดังขึ้นจากทางด้านนอก

"พระมเหสีเพคะ ฝ่าบาทเสด็จกลับมาแล้วเพคะ"

"ข้ารูแ้ล้ว" พระมเหสตีอบไปทางด้านนอกแล้วกลบัมามองฉันอีกครัง้ 

"ตอนนี้ข้าต้องไปพระต�าหนักของฝ่าบาทก่อน หากมีโอกาสค่อย 
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คุยกันใหม่ แล้วข้าจะส่งหมอหญิงไปยังท่ีพักของเจ้า เจ้าจะได้รักษา 

ริมฝีปากนั่นให้หายดี"

เมื่อได้ยินค�านั้น ฉันก็คิดว่าพระมเหสีช่างเป็นคนท่ีจิตใจดีจริงๆ แต่

ค�าพูดถัดมานั้นท�าเอาฉันถึงกับเปลี่ยนความคิด

"หากองค์ชายจองวอนเห็นริมฝีปากอย่างนั้นอาจจะเจ็บปวดใจได้"

พอพูดจบพระมเหสีก็เอาแต่หัวเราะคิกคักจนฉันจับความรู้สึกไม่ได้

เลยว่านางก�าลงัคดิอะไรอยู่ แต่ถ้ามองในแง่ดกีด็นู่ารกัสดใสเหมือนหญิงสาว

ทั่วไป 

พระมเหสีเดินน�าออกมาจากต�าหนักก่อน แล้วฉันจึงเดินตามออกไป 

ระหว่างนั้นฉันเห็นฮนเดินเตร่ไปมาด้วยใบหน้ากระวนกระวายใจอยู่หน้า

ต�าหนักของพระมเหสี พอเห็นฮน พระมเหสีจึงเอ่ยทักเขาก่อน

"องค์ชายรัชทายาท"

ใบหน้าของฮนท่ีเห็นฉันเดินตามหลังพระมเหสีย่ิงกระอักกระอ่วน

เข้าไปใหญ่

"พระมเหสี"

"เสดจ็มาท�าอะไรท่ีต�าหนกัของหม่อมฉันเพคะ แล้วเหตใุดจงึไม่เข้าไป"

พระมเหสีวัยแรกแย้มพูดกับลูกเลี้ยงท่ีอายุมากกว่าตนด้วยน�้าเสียง

อ่อนโยน แต่ฮนดูท่าจะไม่ถูกใจกับความอ่อนโยนเช่นนั้นของพระมเหสี 

"กระหม่อมได้ยินมาว่าเสด็จพ่อเสด็จกลับวังแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"หม่อมฉันก็ได้ยินเหมือนกันเพคะ หม่อมฉันก�าลังจะไปเข้าเฝ้า  

ไปด้วยกันหรือไม่เพคะ"

ตอนนัน้ฮนหันมามองฉัน ฉันจงึได้แต่ก้มหน้านิง่เพราะไม่อยากให้เขา

เห็นใบหน้าของฉันในตอนนี้ ฮนท่ีล้มเหลวในการสบตากับฉันจึงลังเลอยู่ 

ชั่วครู่ก่อนจะหันไปพูดกับพระมเหสี

"นางในผู้นี้..."
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"หม่อมฉันดูแลนางแล้วก�าลังจะส่งกลับไปเพคะ นางคงใจเสียท่ีถูก 

พระสนมอินบินลงโทษ"

ใบหน้าของฮนเริ่มดีขึ้นมาเล็กน้อย "พ่ะย่ะค่ะพระมเหสี"

เม่ือพระมเหสีเดินน�าหน้าออกไป ฮนก็ตั้งใจจะเดินตามพระมเหสี  

แต่ก็ยังหันกลับมามองฉันท่ีก�าลังยืนอยู่ ฉันจึงรีบก้มหน้าหลบไปอีกทาง 

เพราะอายที่ใบหน้ายับเยิน

"ริมฝีปากล่างบวมเป่งเลยเจ้าค่ะ"

อุนจีร้องไห้ด้วยความเสียใจ แต่ฉันท�าได้แต่เพียงนั่งนิ่ง เพราะ 

หมอหญิงยังตรวจรักษาไม่เสร็จ

"โอ๊ย!"

วนิาทีท่ีหมอหญิงแทงเขม็เข้าไปท่ีรมิฝีปากบวมของฉัน ความเจบ็ปวด

แล่นริ้วขึ้นมาบนใบหน้าราวกับถูกสว่านเจาะ แล้วหมอหญิงก็ก�าชับอีกครั้ง

"อย่าเพิ่งขยับนะเจ้าคะ"

เม่ือปักเข็มเล่มท่ีสองลงบนริมฝีปาก ความเจ็บปวดบริเวณแก้มท่ี 

โดนตบก็เหมือนจะดีขึ้น 

"ไม่มียากินหรือยาทาหรือเจ้าคะ"

ฉันพยายามถามเพื่อหลีกเลี่ยงการฝังเข็ม แต่หมอหญิงรีบพูดตัดบท

"ห้ามพูดด้วยเจ้าค่ะ"

สุดท้ายฉันก็ถูกฝังเข็มไปท้ังหมดสามเล่ม สิบนาทีผ่านไปจึงเอา 

เข็มพวกนั้นออก แล้วอาการเจ็บปวดก็ลดลง

"วันนี้ด้านในจะบวมน้อยลงนะเจ้าคะ แต่แผลท่ีอยู่รอบริมฝีปากจะ 

หายดีภายในสิบวันเจ้าค่ะ"

"ยาล่ะเจ้าคะ" อุนจผีูม้นีสิยัใจร้อนกบัเรือ่งของฉันรบีเอ่ยถามหมอหญิง 

หมอหญิงจึงหยิบกล่องไม้ขนาดเล็กออกมา วินาทีท่ีหมอหญิงเปิด 
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ฝากล่อง กลิ่นยาฉุนขนาดท่ีไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้ท่ีไหนมาก่อนในชีวิตก ็

คละคลุ้งไปท่ัวท่ีพักของฉัน กลิ่นนี้คล้ายกับกลิ่นของยาท่ีฉันใช้ตอนโดน 

เสือข่วนซึ่งถูกเก็บไว้ในกล่องปฐมพยาบาลเก่าที่แทบไม่ได้ใช้แล้ว

"ทาบ่อยๆ จะท�าให้หายเร็วขึ้นเจ้าค่ะ"

ทันทีท่ีอุนจีรับยาไป หมอหญิงก็ลุกข้ึน ฉันเองก็ลุกข้ึนเช่นกันและ 

หันไปสั่งให้อุนจีปิดกล่องยาน้ันเสียก่อน เพราะกลิ่นของยานั้นฉุนเต็มทน 

ก่อนจะหันมากล่าว "ขอบคุณนะเจ้าคะ"

พอหมอหญิงกลับไปแล้ว อุนจีก็หยิบหมอนออกมาใบหนึ่งแล้วสั่งให้

ฉันนอนลง คงอยากจะทายาที่หมอหญิงให้มาเต็มทีแล้ว

"ข้ายังไม่อยากทา" ฉันพูดเบาๆ ก่อนจะล้มตัวลงนอน 

อุนจถีอนหายใจ "พอทายาน้ีแล้วหากพระสนมอินบินจะลงโทษอกีครัง้

ก็อาจจะไม่อยากลงโทษเพราะกลิ่นยานี้ก็ได้เจ้าค่ะ"

"พระสนมอาจจะลงโทษข้าอีกหรือ"

"ก็ไม่แน่หรอกเจ้าค่ะ"

อุนจีเปิดฝากล่องยาอีกครั้ง กลิ่นฉุนจนแสบจมูก แต่มันท�าให้หาย 

เร็วขึ้น ฉันจึงต้องทน

"โอ๊ย!"

ทันทีท่ีอุนจทีายาท่ีรมิฝีปากของฉันอย่างช้าๆ อาการปวดแสบปวดร้อน 

กแ็ล่นริว้ขึน้มา พอผ่านไปสกัพกักร็ูส้กึเหมอืนเข็มนบัสบิเล่มท่ิมลงมาท่ีปาก

ของฉัน 

"เจ็บเหมือนถูกฝังเข็มอีกรอบเลย แถมกลิ่นนี้ท�าให้ข้ารู้สึกกินอะไร 

ไม่ลงเลย"

"ห้ามอดข้าวเด็ดขาดนะเจ้าคะ"

ฉันมองอุนจีที่เป็นห่วงฉัน แล้วก็ท�าให้นึกถึงองค์ชายจองวอนขึ้นมา

"เจ้าได้บอกองค์ชายจองวอนเรื่องนี้หรือเปล่า"
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ทันทีที่ชื่อขององค์ชายจองวอนหลุดออกมา อุนจีก็รีบส่ายหน้าเหวอ

"ไม่เจ้าค่ะ ข้าจะไม่ท�าอะไรโดยท่ีฮังอานิมไม่อนุญาตเจ้าค่ะ แต ่

เรื่องครั้งนี้องค์ชายจองวอนทราบแล้วนะเจ้าคะ เพราะข่าวนี้แพร่สะพัด 

ไปทั่ววังเลยเจ้าค่ะ"

"ขนาดนั้นเชียวรึ"

"กท้ั็งพระมเหสแีละองค์ชายรชัทายาทเสดจ็ไปท่ีหน้าต�าหนกัพระสนม

อินบินด้วยพระองค์เองทั้งคู่เลยนี่เจ้าคะ จะมีใครในวังนี้บ้างที่ไม่รู้เรื่องนี้"

"นี่ฉันกลายเป็นสตาร์ในด้านแย่ๆ ไปแล้วสินะ"

อุนจีที่ได้ยินฉันบ่นพึมพ�าคนเดียวเอ่ยถามขึ้น "เอ่อ 'สะ-ดา' คืออะไร

รึเจ้าคะ"

"สตาร์ แปลว่าดาว หมายถึงมีชื่อเสียงน่ะ"

ระหว่างท่ีฉันตอบออกไปอย่างไร้เรี่ยวแรงนั้นก็ได้ยินเสียงคนดังแว่ว

มาจากทางด้านนอกของประตูที่ถูกปิดเอาไว้

"อ่ะแฮ่ม ฮังอานิม ฮังอานิมอยู่หรือไม่ขอรับ"

ฉันตกใจรีบลุกพรวดพราดข้ึนมา เพราะฉันรู้ว่าเจ้าของเสียงนั้นคือ 

ขันทีชเวแห่งต�าหนักองค์ชายรัชทายาท ตอนนี้อุนจียังอยู่ข้างๆ ฉัน อุนจี

ไม่รู้ความสัมพันธ์ของฉันกับฮนพอๆ กับมียอง แล้วขันทีชเวจากต�าหนัก

องค์ชายรัชทายาทก็ไม่น่าจะมีธุระส่วนตัวกับฉันด้วย เรื่องท่ีเขามานั้น 

ต้องเกี่ยวข้องกับฮนอย่างแน่นอน ตอนนี้ฉันจึงคิดแต่เพียงว่าจะให้อุนจี 

ออกไปจากที่นี่ยังไงดี

"อุนจี ช่วยออกไปจากที่นี่สักพักได้ไหม"

อุนจีมองฉันราวกับแปลกใจกับท่าทีท่ีเปลี่ยนไปของฉัน แต่นาง 

เป็นเพียงแค่ทาสท่ีไม่มีสถานะจะมาถามหาเหตุผลจากฉันผู้เป็นนางใน  

นางจึงเดินออกไปอย่างเงียบๆ โดยมีฉันเดินตามหลัง

ขันทีชเวของต�าหนักองค์ชายรัชทายาทยืนอยู ่ตรงนั้นอย่างท่ีฉัน 
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คิดไม่มีผิด แม้จะรู้ว่ามีคนอยู่ข้างในกับฉัน และเห็นอุนจีในชุดของทาส 

เดินออกมา แต่สีหน้าของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย คนที่มีสีหน้าเปลี่ยนไป

กลับเป็นอุนจีที่หันไปมองขันทีชเวอยู่หลายครั้ง

ทันทีท่ีอนุจเีดินไปจนลบัตา ขันทีชเวกม็องไปรอบๆ อย่างระแวดระวัง 

ก่อนจะหันมาพูดกับฉัน

"ฮังอานิม เจ้าต้องออกจากวังตอนนี้เลย"

"ออกจากวังหรือเจ้าคะ"

พอฉันย้อนถาม ขันทีชเวก็รีบกระซิบกระซาบ "องค์ชายรัชทายาท 

ออกจากวังไปแล้ว ก�าลังรอฮังอานิมอยู่"

"ออกจากวังไปแล้วหรือเจ้าคะ"

การท่ีบอกว่าฮนรอฉันอยู่นั้นไม่ต่างจากค�าพูดท่ีว่าเขาอยากพบฉัน  

แต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลากลางวันที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้า องค์ชาย

รชัทายาทออกจากวงัไปคงไม่เป็นไร แต่ฉันท่ีเป็นเพียงแค่นางในแห่งต�าหนกั

พระสนมอินบินนั้นจะออกจากวังไปได้ยังไงกัน ถึงแม้วันนี้พระสนมอินบิน

จะไม่เรียกหาฉันอีกแล้วก็ตาม

"ตอนนี้ข้าคงออกจากวังล�าบากเจ้าค่ะ"

"ข้าจดัการทุกอย่างเรยีบร้อยแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง แค่ตามข้ามากพ็อ"

ฉันไม่ค่อยเชือ่ค�าว่า 'ไม่ต้องเป็นห่วง' นกัหรอก แต่ใจของฉันหว่ันไหว 

เพราะเขาบอกว่าฮนรอฉันอยู่ต่างหาก

"ทราบแล้วเจ้าค่ะ ข้าจะตามท่านไป"

ฉันเดินตามขันทีชเวมาจนถึงประตูหลังของวัง ด้านนอกมีเกี้ยวและ

คนแบกเกี้ยวรออยู่ ขันทีชเวมาส่งฉันให้ขึ้นเกี้ยว และบอกว่าเขาจะรออยู่ที่

ประตน้ีูจนกว่าฉันจะกลบัมา ซ่ึงนัน่ท�าให้ฉันวางใจมากย่ิงข้ึน เมือ่ประตเูกีย้ว

ปิดลง คนแบกเกี้ยวก็เริ่มเดินมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่ง

ฉันรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลย แต่อีกใจก็ตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าฮนเรียกฉัน
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ไปหา ก่อนออกมาฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ และหวีผมเผ้าให้เข้าท่ีเข้าทาง  

ทว่าใบหน้าก็ยังดูน่าสยดสยองเหมือนเดิม ริมฝีปากล่างบวมเป่งราวกับ 

จะระเบิด โชคยังดีที่หมอหญิงฝังเข็มให้จนบวมน้อยลง

เกีย้วท่ีฉันนัง่นัน้ข้ามคลองชองคเยชอน และออกจากประตเูมืองหลวง 

มุ่งหน้าไปทางใต้เรื่อยๆ เม่ือมาถึงท่าเรือข้ามฟากมาโพ พอถึงตรงนี้ 

ความไม่สบายใจก็มีมากกว่าความตื่นเต้นเสียแล้ว เพราะเกี้ยวก�าลังจะ 

ขึ้นไปอยู่บนเรือเพื่อข้ามแม่น�้า

ระหว่างท่ีเกี้ยวถูกวางลงเพ่ือรอเรือเข้ามาจอดเทียบท่า ฉันก็เปิด

หน้าต่างเกี้ยวแล้วถามขึ้น

"จะไปไหนหรือเจ้าคะ"

คนแบกเกี้ยวสองคนสบตากัน ดูเหมือนพยายามจะเกี่ยงกันว่าใคร 

จะเป็นคนตอบ สกัพกัหนึง่ในสองคนนัน้กต็อบฉันอย่างนอบน้อมว่า "อบักจูอง 

ขอรับ"

ตอนนี้ฉันได้แต่สงสัยว่าฮนข้ามแม่น�้าไปรอฉันอยู่ท่ีอับกูจองแล้ว 

จริงๆ เหรอ ใจหนึ่งก็คิดว่าขันทีชเวเป็นคนไปรับฉันออกมาข้ึนเกี้ยวเอง 

แบบนี้ก็ไม่น่าใช่เรื่องโกหก แต่ท�าไมต้องเป็นอับกูจองด้วยล่ะ ถ้าจะหา 

สถานที่นัดเจอกัน ภายในประตูเมืองทั้งสี่ประตูก็มีสถานที่ตั้งมากมาย แต่

ถ้าคดิอีกมุมหนึง่ ภายในประตเูมืองท้ังสีป่ระตมูบ้ีานของขุนนางอยู่มากมาย 

และขุนนางส่วนใหญ่ก็รู้จักใบหน้าของฮนซึ่งเป็นองค์ชายรัชทายาท ดังนั้น

ถ้าไม่อยากให้เป็นที่เตะตาก็ต้องเป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองหลวง 

แล้วเกี้ยวก็ถูกหามข้ึนเรือข้ามแม่น�้า ระหว่างนั้นฉันรู ้สึกอึดอัด 

จนไม่สามารถนั่งอยู่ในนั้นได้ นอกจากนี้เกี้ยวยังแกว่งไปมาท�าให้คลื่นไส้ 

สุดท้ายฉันทนไม่ไหว ต้องออกมาจากเกี้ยว

ทันทีท่ีออกมา สายตาของผูค้นบนเรอืกจ็บัจ้องมาท่ีฉันท้ังหมด บางที

อาจจะเป็นเพราะชดุของฉันก็ได้ ชุดของฉันดเูหมอืนชุดลกูสาวบ้านขุนนาง  
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แต่ผมกลับเหมือนสตรีท่ีแต่งงานแล้ว จึงดูประหลาดตา สุดท้ายฉันจึง 

ใช้เสื้อคลุมที่ถือติดมาด้วยคลุมหัวเพื่อหลีกเลี่ยงกับสายตาที่จับจ้องมา 

ในยุคนีเ้ป็นยุคท่ีเม่ือลกูสาวบ้านขนุน�า้ขุนนางออกจากบ้านจะเปิดเผย

ใบหน้าให้คนอื่นเห็นไม่ได้ แม้จะอึดอัดแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ ฉันเอาชุดคลุมหน้า

เพียงแค่ครึ่งเดียวเพื่อมองวิวของแม่น�้าพลางคิดว่าสตรีท่ีอยู่ในวังนั้นมี 

อิสระมาก เพราะสตรีที่อยู่ในวังไม่ต้องปิดบังใบหน้าและเดินไปไหนมาไหน

ได้อย่างอิสระ จะมีข้อเสียก็แค่ถ้าเจอเจ้านายต้องก้มหน้าเท่านั้น

ตอนนี้ฉันได้แต่ตัดพ้อและบ่นฮนท่ีท�าให้ฉันต้องเจอกับสถานการณ์

ล�าบากใจอย่างนี้ เรือใกล้จะถึงท่าเรือข้ามฟากคังนัมแล้ว สายตาของฉัน

กวาดมองผู้คนท่ีอยู่บนท่าเรือไปมา แล้ววินาทีท่ีเห็นใครคนหนึ่งปรากฏ 

สู่สายตาฉันก็รู้สึกราวกับหัวใจจะหยุดเต้น

ฮน?!

เขายืนอยู่ท่ีท่าเรือข้ามฟากพร้อมม้าสีน�้าตาล สวมเสื้อคลุมยาวกับ

หมวกทรงสูง คนท่ีจะยืนคู่กับม้าล�้าค่าหายากในยุคนี้มีแต่คนระดับขุนนาง

เท่านัน้ ดงันัน้เขาจงึดเูตะตามาก แต่ฉันท่ียืนอยู่บนเรอืดูเหมือนจะไม่เป็นท่ี 

เตะตาส�าหรับเขานัก 

ทันทีท่ีเรอืเริม่เข้าเทียบท่า คนแบกเกีย้วกเ็ดนิเข้ามาหาแล้วพูดกบัฉัน

อย่างนอบน้อม

"ขึ้นเกี้ยวเถิดขอรับ"

ฉันส่ายหน้าปฏิเสธ "คงไม่จ�าเป็นแล้วเจ้าค่ะ"

เมื่อเรือเข้าเทียบท่าเรียบร้อย ฉันก็เดินลงมาพร้อมกับคนแบกเกี้ยว 

ท่าเรือข้ามฟากวุ่นวายไปด้วยผู้คนท่ีต้องการลงและขึ้นเรือ ฉันมีเสื้อคลุม 

อยู่ท่ีหัว ทัศนวิสยัจงึแคบลงจนชนผูค้นท่ีเดนิไปมาแล้วล้มลง เสือ้ท่ีคลมุหัว

หลุดออกและหล่นลงไปในแม่น�้า ฉันเอื้อมมือออกไปเพื่อจะคว้าไว้ แต่มือ

ของใครคนหนึ่งเร็วกว่าฉัน มือนั้นคว้าเสื้อเอาไว้ได้ และย่ืนอีกมือหนึ่ง 
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มาทางฉัน

เจ้าของมือนัน้คอืฮนท่ีก�าลงัหัวเราะอยู่ ฉันจบัมือของเขาท่ียืน่มาแล้ว

ลุกขึ้น

"หัวเราะอะไร"

ทันทีท่ีฉันจ้องมองเขาและแสร้งถามข้ึนอย่างไม่พอใจ เขากก็ลัน้หัวเราะ 

แล้วกระแอมอย่างเคอะเขิน 

ระหว่างน้ันฉันรู้สึกถึงสายตาของผู้คนมากมายก�าลังจับจ้องมาท่ีเรา 

ฉันจึงกลัวว่าหนึ่งในคนเหล่านั้นจะรู ้จักฮน เพราะเขาเป็นถึงองค์ชาย

รัชทายาท หากมีข่าวลือออกมาว่าองค์ชายรัชทายาทก�าลังจับมือกับสตรี 

ผู้หนึ่งนอกพระราชวังอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ได้ ฉันจึงพยายามจะปล่อยมือ 

แต่เขากลับยิ่งจับแน่นขึ้น 

"ไม่เห็นรึว่ามีคนมองอยู่"

ท้ังท่ีคนท่ีต้องระวงัตวัคอืฮนแท้ๆ แต่ท�าไมฉันถงึกงัวลบ้าบออยู่คนเดยีว 

แบบนี้ ฮนมองใบหน้าที่ซีดเผือดด้วยความกังวลใจของฉัน ก่อนจะมองไป

รอบๆ แล้วหันกลับมามองฉันอีกครั้ง

"น้องหญิง มัวท�าอะไรอยู่เล่า ท่าเรือข้ามฟากคนพลุกพล่านนัก  

ข้าบอกแล้วมิใช่รึว่าให้เจ้าระวังหน่อย"

ฉันได้แต่ท�าตาโตกับการกระท�าท่ีไม่คาดฝันนั้น แต่เขากลับจับมือ 

แล้วจงูฉันออกมาจากท่าเรอืข้ามฟากราวกบัไม่มอีะไรเกดิข้ึน ก่อนจะอุ้มฉัน

ขึ้นไปนั่งบนหลังม้า จากนั้นก็หันไปทางคนแบกเกี้ยว

"พวกเจ้าคือคนที่ชเวโบอินส่งมาใช่หรือไม่"

"ใช่แล้วขอรับ"

"พวกเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกัน"

พอสั่งจบฮนก็ขึ้นมานั่งบนม้าด้านหลังของฉัน 

"จะไปไหนหรือ"
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น�า้เสยีงของฉันเตม็ไปด้วยความไม่สบายใจ แต่เขากลบัเอาแต่หัวเราะ

พลางบังคับม้าเดินออกไปช้าๆ 

"แล้วชเวโบอินคือใครกัน"

"ขันทีชเวแห่งต�าหนักองค์ชายรัชทายาท" 

"ถ้าเช่นนั้นคนแบกเกี้ยวสองคนนั้นรู้หรือไม่ว่าเจ้าเป็นใคร" ฉันเอ่ย

ถามเขาด้วยความตกใจ

"ไม่รู้สิ แต่เจ้าน่ะมีอย่างหนึ่งที่ควรรู้"

"อะไรหรือ"

"ตอนนี้เจ้าเป็นน้องหญิงของข้า"

"ล้อข้าเล่นอีกแล้ว!"

ฉันเอี้ยวตัวไปมองเขาพร้อมตวาดขึ้น สายตาของเขาจึงจับจ้องอยู่ที่

รมิฝีปากท่ีบวมและแตกของฉัน ทันใดนัน้สหีน้าของเขากพ็ลนัข้ึงตงึราวกบั

โมโห

ตอนท่ีฉันถูกพระสนมอินบินลงโทษ ฮนได้เข้ามาขัดขวาง และถ้า 

พระมเหสีไม่ปรากฏตัว ฉันอาจจะถูกตบไปเรื่อยๆ จนสลบเป็นแน่ 

จู่ๆ ฮนก็เริ่มเร่งความเร็วของม้า ฉันจึงรีบจับเสื้อของเขาเอาไว้แน่น

ด้วยความตกใจ 

"อย่าวิ่งเร็วนักสิ!"

ฮนไม่ยอมลดความเรว็ของม้าลงเลยแม้แต่น้อย สายลมท่ีปะทะใบหน้า

ท�าให้ฉันลมืตาแทบไม่ข้ึน ยากมากท่ีจะท�าตัวให้สมดลุโดยการจบัแค่ชายเสือ้  

สุดท้ายฉันจึงซบหน้าลงกับอกของเขา แล้วเขาก็ควบม้าเลี้ยวเข้าไปในป่า 

ผ่านไปสกัพักกม็าถงึบนเนนิเขา ฮนชะลอความเรว็แล้วกระตกุบังเหียน  

พอม้าหยุด เขาก็กระโดดลงจากม้าอย่างคล่องแคล่ว

"จับมือข้าไว้นะ" เขาย่ืนมือท้ังสองข้างมาทางฉัน แต่วิวทิวทัศน์ 

รายรอบกลับแย่งความสนใจจากสายตาของฉันไป
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บนเนินเขานี้สามารถมองเห็นแม่น�้าฮันได้ สิ่งแรกท่ีเข้ามาในสายตา

ของฉันคือศาลาริมน�้าท่ีมีป้ายเขียนติดเอาไว้ว่า 'อับกูจอง' ทว่าสิ่งท่ีเรียก

ความสนใจของฉันนั้นไม่ใช่ศาลาริมน�า้ แต่เป็นดอกเมมิลสีขาวท่ีอยู่รอบๆ 

ศาลานั้น

"ที่นี่คือที่ไหนเหรอ"

"ที่ที่ข้าอยากพาเจ้ามา"

คราวนี้ความสนใจของฉันกลับมาท่ีมือท้ังสองของเขา พอฉันย่ืนมือ

ออกไปจะจับมือท้ังสองนั้น เขาก็เลื่อนมือมาจับท่ีเอวของฉัน ก่อนจะ 

อุ้มร่างของฉันลง 

"ตัวเจ้าเบากว่าเมื่อก่อนอีกนะ"

ใบหน้าของฉันแดงก�่าและร้อนผ่าว ฉันจึงรีบก้าวเดินไปทางศาลา 

เพื่อปกปิดใบหน้าแดงก�่าของตัวเองเอาไว้

เม่ือมองจากศาลาลงไปกจ็ะเห็นพืน้ท่ีตอนเหนอืของแม่น�า้ฮนัท้ังหมด 

ประตท้ัูงสีด้่านของเมืองหลวงช่างใหญ่โตมโหฬาร พระราชวงัช่ัวคราวสงูเด่น 

จนมองเห็นได้อย่างชัดเจน

"สวยมากเลย"

สายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงก�าลังพัดโชยเอ่ือย ฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับ 

วิวทิวทัศน์บนนี้มาก แม่น�้าฮันในอนาคตท่ีฉันเกิดและเติบโตนั้นมีแต่ 

สะพานคอนกรีตและสะพานเหล็กมากมาย ภาพของแม่น�้าที่เป็นธรรมชาติ

แบบนี้ช่างงดงามเสียจริงๆ

ท้ังท่ีฉันมองววิทิวทัศน์อยู่นานสองนาน แต่ฮนกย็งัไม่ยอมเดนิตามมา 

ฉันจงึหันไปมอง ทว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงม้า เขาก�าลงัยืนอยู่ในทุ่งดอกเมมลิ 

และจมอยู่ในความคดิ ฉันจงึเดนิเข้าไปหาเขาเพ่ือจะเรยีกเขามาชมวิวแม่น�า้

ด้วยกัน 

"ฮน"
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แล้วตอนนั้นเองลมแรงก็พัดมาวูบหนึ่งจนเชือกของหมวกทรงสูง 

ปลิวสะบัด ฮนจึงจับเชือกนั้นเอาไว้ แล้วหันมาส่งยิ้มอ่อนโยนให้ฉัน  

ทันใดนั้นฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นภาพนี้มาก่อน 

ตอนป่วยเป็นไข้ทรพิษฉันฝันเห็นฮนก�าลังยืนอยู่ในทุ่งดอกเมมิล  

พอเห็นเขา ฉันก็เรียกชื่อเขาออกไป

เขาเข้ามาในหัวใจของฉันตัง้แต่เมือ่ไหร่กนั เขาอาจจะเข้ามาอยู่ในใจ

ของฉันตั้งแต่ตอนที่ฉันป่วยเป็นไข้ทรพิษแล้ว เพียงแต่ฉันยังไม่รู้ตัว 

ฮนย่ืนมือมาหาราวกับต้องการบอกให้ฉันจับมือเขาเอาไว้ แต่ฉัน 

กลับปวดใจที่ท�าได้แค่ยืนมองเขาเท่านั้น

ในอนาคตนั้น วงล้อแห่งประวัติศาสตร์ได้ถูกก�าหนดเอาไว้แล้ว  

ซ่ึงโชคชะตาของชีวิตเขาก็ได้ถูกก�าหนดเอาไว้แล้วเช่นกัน การท่ีฉันต้อง

อาศยัอยู่ในโชซอนไปตลอดชีวติกเ็ท่ากบัว่าฉันจะได้เห็นวาระสดุท้ายของเขา 

เขาจะได้กลายเป็นพระราชา และถูกจงหรือพระเจ้าอินโจในอนาคตขับไล่

จากราชบัลลังก์ ฉันจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดใช่ไหม

แต่พอคดิว่าเรือ่งพวกนีค้อืเรือ่งของอนาคตอันไกลโพ้นท่ีจะยังไม่เกดิข้ึน 

ในตอนนี้ หัวใจของฉันก็พอจะสงบลงได้บ้าง 

พอเห็นฉันหยุดเดินฮนก็ท�าหน้าฉงน ระหว่างเรามีเพียงสายลม 

แห่งฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่าน ซึ่งในสายลมนั้นมีกลิ่นของดอกเมมิลที่ไม่คุ้นเคย

กรุ่นปนมาด้วย เป็นกลิ่นหอมปนขม

ฮนเริ่มเดินเข้ามาใกล้ แต่ความรู้สึกของฉันกลับบอกว่าฉันจะต้อง 

ถอยห่างจากเขา

ฮนมีพระชายาอยูแ่ล้ว และในอนาคตเขาจะมสีนมอกีมากมาย ซ่ึงเป็น

เรื่องธรรมดาส�าหรับพระราชา หากฉันอยู่เคียงข้างเขาในฐานะเพื่อนก็จะ

แสร้งท�าเป็นไม่รูเ้รือ่งสตรท่ีีห้อมล้อมเขา ถ้าท�าแบบนัน้จรงิฉันกจ็ะสามารถ

ยิ้มให้เขาได้ตลอดไป
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ฉันเกือบจะน�้าตาไหลเพราะค�าพูดท่ีพระชายาพูดกับเขาตอนอยู่ใน

สวนหลงัวงั แม้ฉันจะบอกว่าตวัเองพอใจท่ีอยู่ในฐานะเพือ่น แต่ความสมัพนัธ์ 

ของเราสองคนก็ไม่ได้เปิดเผยให้คนอ่ืนได้รับรู้ ให้ตายสิ ฉันหวังอะไร 

จากเขาที่จะกลายเป็นพระราชาของโชซอนกันแน่ หวังให้เขาปฏิบัติกับฉัน

ในฐานะที่ไม่ใช่แค่เพื่อนใช่ไหม

"เจ้าไม่ถูกใจที่แห่งนี้รึ"

ฮนที่ยืนเผชิญหน้ากับฉันเอ่ยถามขึ้นมา ฉันไม่อยากให้เขาเป็นกังวล 

จึงฝืนย้ิมออกไปและส่ายหัว ความหมายของฉันคือถูกใจ แต่วินาทีนั้น 

น�้าตาของฉันกลับไหลรินโดยไม่รู้ตัว สีหน้าของฮนหม่นลงอีกครั้ง ฉัน

พยายามจะเช็ดน�้าตา แต่ฮนจับมือของฉันเอาไว้

"เจ้าร้องไห้ท�าไมกัน"

"ข้าอยู่แต่ในวังน่าอึดอัด พอได้ออกมาข้างนอกแบบนี้ก็เลยชอบมาก 

ขอบใจนะฮน"

ฉันปัดมือของเขาออก แล้วหันหลงัให้เพือ่จะเช็ดน�า้ตา แต่เขาคว้ามือ

ของฉันเอาไว้อีกครั้ง

"เจ้าโกหกข้าอยู่ เรือ่งท่ีเกดิข้ึนในต�าหนกัพระสนมอินบินวันนี ้ข้าท�าให้

เจ้าล�าบากขึ้นใช่หรือไม่"

ฉันไม่อยากท�าให้เขากังวล แต่น�้าตาก็หยุดไหลไม่ได้เสียที

"ไม่เลย ไม่ใช่แบบนั้นเลย ช่วงนี้พระสนมอินบินอารมณ์ไม่ค่อยด ี

เท่าไหร่ นางในโดนกนัทุกคน โชคร้ายท่ีวันนีเ้ป็นข้าเท่านัน้เอง ข้าน่ะใช้ชีวิต

อยู่ที่ต�าหนักนั้นมาได้ปีหนึ่งแล้วนะ ไม่เป็นอะไรหรอก..."

ฮนดึงตัวฉันเข้าไปในอ้อมกอดก่อนท่ีฉันจะพูดจบ น่าแปลก ตอนท่ี

อยู่บนม้า ฉันก็อยู่ในอ้อมกอดของเขา แต่ตอนนี้ฉันกลับรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว

กับเขามากกว่า 

"ข้าอยากปกป้องเจ้า"
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"ฮน"

"แต่ในวังนั้นข้าไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่นิดเดียว"

น�้าตาของฉันรินไหลย่ิงกว่าเดิม เพราะนึกถึงค�าพูดของฮนท่ีบอก

ระหว่างทางลงจากท่ีตัง้หลมุศพของพ่อฉัน ตอนนัน้เขาบอกว่า 'วงัคอืสถานท่ี 

ที่แม้แต่หายใจยังยากล�าบาก' ตอนนี้ฉันเพิ่งเข้าใจความหมายนั้น

ในประวัติศาสตร์บอกว่า 'แค่' สิบหกปี องค์ชายควังแฮอยู่ในต�าแหน่ง

องค์ชายรชัทายาทแค่สบิหกปี แต่ช่วงเวลาสบิหกปีนัน้เขาไม่ได้รบัการยอมรบั 

จากอาณาจักรหมิง ดังนั้นเขาจึงถูกพระเจ้าซอนโจผู้เป็นพ่อต�าหนิออกมา

อย่างเปิดเผย นอกจากนั้นการปรากฏตัวของแม่เลี้ยงคนใหม่ท่ีให้ก�าเนิด 

องค์ชายยองชังยังคุกคามต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาทของเขา ในหนังสือ

เล่าเรือ่งนีภ้ายในตวัหนงัสอืไม่กีบ่รรทัด แต่ส�าหรบัเขานัน้เรือ่งราวท่ีเกดิข้ึนนัน้ 

ยาวนานตั้งสิบหกปี 

ฉันตดัสนิใจแล้วว่าจะเป็นเพือ่นให้กบัเขาผูท่ี้ต้องการเพ่ือน เพราะเมือ่

เวลาผ่านไป หัวใจของฉันท่ีชอบเขาอาจจะเลอืนหายไปเองและหลงัจากนัน้

หัวใจก็จะแปรเปลี่ยนเป็นหัวใจของเพื่อนที่แท้จริง 

ฉันผละออกจากอ้อมกอดของเขาแล้วมองดวงตาคู่นั้นของเขา 

"ท�าไมต้องปกป้องข้าด้วย"

"..."

"ต่อไปอย่าพูดแบบนี้อีกนะ" ฉันยกมือข้ึนเช็ดน�้าตาแล้วยิ้มสดใส 

ให้เขา "ข้าเองเป็นเพียงแค่นางใน ข้าปกป้องเจ้าไม่ได้เช่นกัน แต่ข้าจะ 

อยู่เคียงข้างเจ้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เจ้าดีใจ หรือเสียใจ ในฐานะ..."

เพื่อน...

ฉันยังไม่ทันพูดจบ ใบหน้าของฮนก็เคลื่อนเข้ามาใกล้ หมวกทรงสูง

ของเขาเลื่อนมาอยู่ตรงหน้าเปลือกตาที่ก�าลังกะพริบของฉัน แล้วริมฝีปาก

ของเขาก็สัมผัสริมฝีปากของฉัน แต่ฉันรีบเบือนหน้าหนีทันที 

Page �������������������� 2.indd   34 26/7/2562 BE   13:50



EUODIA 35

"ในฐานะสหาย..."

"เจ้าก�าลังพูดอะไรอยู่"

แล้วริมฝีปากของฮนก็บรรจงจูบลงมาท่ีริมฝีปากของฉันอีกครั้ง แต่

ครั้งนี้ต่างจากการจูบสั้นๆ ในครั้งแรกเพราะมันหอมหวานมากจริงๆ 

ทันทีท่ีริมฝีปากของเขาผละออกอีกครั้ง ใบหน้าของฉันก็รู้สึกร้อน

วบูวาบราวกบัถกูไฟลวก เขาเองกค็งจะเขินมาก จงึยกมือข้ึนมาลบูรมิฝีปาก

ของตนเองเบาๆ ก่อนจะกระแอม

"หากเจ้าพูดค�าว่าสหายอีกครั้ง ข้าจะท�าให้เจ้าไม่สามารถพูดค�านั้น

ออกมาได้อีก"

สิ่งท่ีเขาพูดหมายความว่าอย่างไร หรือหมายถึงความสัมพันธ์อ่ืน 

ที่ไม่ใช่เพื่อนที่เขาเคยพูดในสวนหลังวังวันนั้น

"แต่พวกเราเป็น..."

"เป็นอะไรรึ"

เขารีบย้อนถามทันที ฉันจึงรีบเอามือทั้งสองปิดปากไว้เพราะกลัวว่า

จะถูกจูบอีกครั้ง เขาจึงหัวเราะก่อนจะเอ้ือมมือมาจับข้อมือของฉันอย่าง 

อ่อนโยน

"คยองมิน" ฮนเรียกฉันพร้อมยิ้มหวาน "หากข้าเป็นพระราชา ข้าจะ

แต่งตั้งเจ้าให้เป็นบินของข้า" 

บิน หมายถึงพระสนมท่ีมียศสูงสุดในบรรดาสนม ค�าสารภาพรัก 

ฝ่ายเดียวของเขาท�าให้หัวใจของฉันเต้นรัวอย่างไร้สาเหตุ จนฉันไม่กล้า 

ท่ีจะปฏิเสธท้ังท่ีฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ท่ีมากกว่าเพื่อนมันเป็นไปไม่ได้ แต ่

ในส่วนลึกของหัวใจก็แอบตั้งตาคอยที่จะกลายเป็นคนของเขา

เขาก�าลังสารภาพรักและบอกให้ฉันรู้ตัว ฉันยอมรับหัวใจของเขา 

อย่างเงยีบๆ โดยไม่ตอบอะไรออกไป สหีน้าของเขาจึงเจือความไม่สบายใจ

เล็กน้อย คงเกรงว่าฉันจะปฏิเสธ จนเวลาผ่านไปสักพัก พอฉันเริ่มแย้มยิ้ม
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ออกมา ความไม่สบายใจก็เลือนหายไปจากใบหน้าของเขา 

กลิน่หอมของดอกเมมลิโอบล้อมร่างของเราสองคนเอาไว้อย่างอบอุ่น

เราเดินเคียงข้างกันไปยังม้าที่ผูกเอาไว้ 

"เสื้อนี่ไร้ประโยชน์เสียจริง"

ผ่านมาสักพักแล้ว แต่เสื้อท่ีท�าตกน�้าก็ไม่ยอมแห้งเสียที ฮนมองด ู

เสื้อที่ตากไว้บนหลังม้าก่อนจะหันมาเอ่ยถาม

"คยองมิน กลิ่นที่มาจากปากของเจ้าคือกลิ่นอะไรรึ"

"กลิ่นหรือ"

แม้จะรู้ว่าสายไปแล้ว แต่ฉันก็ยังรีบเอานิ้วลูบริมฝีปากของตนเอง 

เพื่อให้กลิ่นยาหายไป เมื่อสักครู ่ตอนท่ีจูบกับเขา ฉันไม่รู ้สึกถึงเรื่อง 

กลิ่นยาเลย พอมานึกได้ก็สายไปเสียแล้ว เขาต้องได้กลิ่นยานี้แน่ๆ แถมยัง

จูบตั้งสองครั้งแน่ะ

"ปากเจ็บก็ต้องทายาสิ"

ฉันตอบพร้อมเบือนหน้าไปทางอื่น เขาจึงหัวเราะออกมา 

"หยุดหัวเราะเลย ข้าเขินนะ"

"ฮ่าๆ"

"ท่ีบอกว่าคงจะไม่มาพบข้าอีกจนกว่าจะได้ 'ความตั้งใจ' กลับคืนมา 

มันหมายความว่าอย่างไรรึ แล้ว 'ความตั้งใจ' กลับคืนมาหรือยัง"

ตลกน่าดูที่เพิ่งจะมาถามในตอนนี้ ตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้

ฉันชอบฮน และฮนเองก็ชอบฉันแน่นอน บางที 'ความตั้งใจ' ที่เขาพูดนั้น

อาจจะหมายถึงจะไม่ชอบฉันอีกต่อไปแล้วก็ได้ ฉันเดาเอาไว้แบบนี้ แต่ 

ถ้านึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ เขาคงโยน 'ความตั้งใจ' นั้นทิ้งไปที่ไหน

สักแห่งแล้วแน่นอน

"เรื่องนั้นน่ะรึ"
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เขากระแอมข้ึนมาครั้งสองครั้งก่อนจะเริ่มเล่าให้ฟัง ซ่ึงสีหน้าและ

ท่าทางนัน้แตกต่างไปจากท่ีฉันคดิเอาไว้อย่างสิน้เชิง ฉันคดิว่าเขาจะสบัสน

และรูส้กึผดิท่ีพดูอย่างนัน้ออกมา หรอืไม่กย้ิ็มเขินๆ แล้วบอกว่าท่ีพูดมานัน้

ล้อเล่น

"ท่ีข้าพูดกับเจ้าในวันนั้นคือข้าปรารถนาจะเจอกับเจ้าอีกครั้งและ

ปกป้องเจ้า และนี่คือสาเหตุให้ข้าย้ายสุสานของพ่อเจ้าจากฮเว-รยองไป 

คยองกี เพื่อข้าจะได้แสดงความรู้สึกในใจของข้าเมื่อได้พบเจ้าอีกครั้ง"

เขาก�าลังมองไปข้างหน้า เม่ือรู้สึกถึงสายตาของฉันท่ีก�าลังจับจ้อง 

เขาจึงหันกลับมาสบตาและยิ้มให้ สายตาและรอยย้ิมนั้นท�าให้ฉันหัวใจ 

เต้นรัวจนต้องหลุบตาลงมองพื้น

"หลังจากพบกับเจ้าอีกครั้ง เพียงแค่ข้านึกถึงเจ้าในเวลาท่ีข้าอยู ่

คนเดียว ข้าก็ย้ิมออกแล้ว นี่เป็นครั้งแรกท่ีสตรีผู้หนึ่งมาอยู่ในความคิด 

และในหัวใจของข้าตลอดเวลา"

วินาทีที่ฟังค�าพูดนี้ฉันก็นึกถึงพระชายาของฮน นางต้องสมรสกับฮน

ด้วยเหตุผลทางการเมือง แต่จากท่ีได้ยินมานั้น ท้ังสองมีความสัมพันธ ์

ท่ีดีต่อกันมาก ท้ังท่ีคิดถึงนาง แต่ฉันกลับยังคงใคร่รู้ถึงความรู้สึกของเขา 

ที่มีต่อฉัน

"ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน"

เมื่อไหร่ที่นายชอบฉัน

เขานิ่งเงียบอยู่นาน ก่อนจะยิ้มแล้วพูดออกมา 

"ช่วงวนัปีใหม่ ดูเหมือนเจ้าจะไม่คดิถงึข้าเท่ากบัท่ีข้าคดิถงึเจ้า ดงันัน้

ข้าจึงคิดว่าข้าคงต้องตัดใจ"

ฉันเอือ้มมือไปจบัมือของเขา พอเทียบกบัมอืของเขาแล้ว มอืของฉัน

เล็กมากจริงๆ

"คยองมิน หากกลบัเข้าวังไปแล้ว คงยากท่ีจะได้พบและพูดคยุกบัเจ้า
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เช่นนี้"

น�า้เสยีงของเขาท่ีเตม็ไปด้วยความเสยีดายนัน้เสยีดแทงหัวใจของฉัน

"ทุกครั้งที่ข้าคิดถึงเจ้า ข้าจะท�าอย่างไร"

เขาถามในสิ่งที่ฉันไม่สามารถให้ค�าตอบได้ แต่ฉันเชื่อมั่นว่าสื่อกลาง

การติดต่อท่ีน่าไว้ใจได้มากท่ีสุดอย่างขันทีชเวจะท�าหน้าท่ีเป็นอย่างดี  

อย่างเมื่อกลางวันก็เหมือนกัน ความจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยท่ีฉันจะได้ 

พบเจอกับเขานอกวัง 

หลงัจากน้ีไปอีกหกปีฮนจะได้เป็นพระราชา ฉันจะได้เป็นสนมของเขา

ตามท่ีเขาสัญญากับฉันในวันนี้จริงๆ หรือ แต่อย่าเพ่ิงไปคิดถึงเรื่องท่ียัง 

ไม่เกิดขึ้นเลยดีกว่า ส�าหรับเราสองคนยังเหลือเวลาอีกมากที่จะมีความสุข 

คิดถึงแต่เรื่องสนุกสนานจนกว่าจะถึงตอนนั้นดีกว่า 

ฉันมองฮนแล้วยิ้มขึ้น

"มันต้องมีหนทางสิ"

ความสมัพนัธ์ของเรายังไม่มีค�าตอบท่ีแน่ชัด สดุท้ายค�าตอบจงึออกมา 

แบบน้ี มนัต้องมีหนทางท่ีท�าให้เราสองคนได้พบเจอกนัและอยู่เคยีงข้างกนั 

ฉันคิดอย่างนั้น
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เมื่อหิมะแรกมาเยือน

"พี่สาว"

มียองเปิดประตูเข้ามาในที่พักของฉัน

"เหตุใดจึงดับไฟล่ะเจ้าคะ มืดแล้วนะเจ้าคะ"

เมื่อมียองจุดเทียน ห้องก็สว่างไสว พอเห็นใบหน้าที่บวมเป่งของฉัน 

มียองก็ท�าหน้าเศร้า

"ตอนที่ข้าได้ยินข่าว ข้าก็หวังว่าจะไม่ใช่พี่สาว"

"เจ้าก็เลยมาดูให้แน่ใจอย่างนั้นรึ"

มียองส่ายหัวพลางถอนหายใจ

"มันคอืเรือ่งปกตขิองนางในอย่างพวกเราเจ้าค่ะ ถ้าเจ้านายอารมณ์ไม่ดี  

นางในก็จะถึงคราวเคราะห์ แต่พี่สาวอยู่ในทเวซอนคันที่แทบจะไม่มีโอกาส

เผชิญหน้ากับพระสนมอินบินได้เลย ข้าจึงไม่คิดว่าเป็นพี่สาวท่ีถูกลงโทษ

เจ้าค่ะ"

"แล้วองค์ชายอิมแฮล่ะ"

"ทรงกันแสงและเข้าบรรทมแล้วเจ้าค่ะ"

"ร้องไห้รึ"
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"จริงสิ พี่สาวรู้เรื่องนั้นหรือไม่เจ้าคะ"

"เรื่องอะไรรึ"

"พระมเหสีทรงพระครรภ์เจ้าค่ะ"

ค�าพูดของมียองท�าให้ฉันตกใจจนตาโต เพราะฉันรู ้อยู ่แล้วว่า 

พระมเหสีคิมนั้นจะให้ก�าเนิดลูกถึงสองคน

"พระมเหสีน่ะรึ เม่ือตอนกลางวันข้าไม่ได้ยินใครพูดอะไรเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้เลย"

"เย็นวนันีพ้ระมเหสปีระทับอยู่กบัฝ่าบาทท่ีพระต�าหนกั แล้วพระมเหสี

ก็ทรงพระกาสะข้ึนมาเจ้าค่ะ ฝ่าบาททรงเป็นห่วงเป็นใยจึงเรียกหมอหลวง

มาตรวจชีพจร จึงได้ทราบในตอนนั้นเจ้าค่ะ"

"อย่างนั้นรึ องค์ชายอิมแฮทรงกันแสงเพราะเรื่องนี้น่ะหรือ"

"จริงๆ ก็ไม่รู้หรอกเจ้าค่ะว่าทรงกันแสงด้วยเรื่องใด มีข่าวแพร่สะพัด

ว่าตอนฝ่าบาทมีพระมเหสีใหม่ ฝ่าบาทจะไล่องค์ชายรัชทายาทพ้นจาก

ต�าแหน่งและจัดงานเลี้ยงฉลอง และพอได้ยินข่าวพระมเหสีทรงพระครรภ์ 

องค์ชายอิมแฮก็ทรงพระสรวลและเสวยน�้าจัณฑ์ แล้วสุดท้ายก็ทรงกันแสง

ออกมาเจ้าค่ะ"

ฉันไม่รู ้ความในใจท้ังหมดขององค์ชายอิมแฮ แต่ก็พอจะเข้าใจ 

อยู่บ้าง หากพระสนมกงบินยังมีชีวิตอยู่ องค์ชายอิมแฮอาจจะได้เป็น 

องค์ชายรัชทายาทก็ได้ และหากองค์ชายอิมแฮได้เป็นองค์ชายรัชทายาท 

พระสนมกงบินก็อาจจะได้ขึ้นเป็นพระมเหสี แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ถ้าองค์ชายอิมแฮรูเ้รือ่งท่ีพระมเหสทีรงพระครรภ์ ฮนเองกค็งจะรูเ้รือ่ง

เหมือนกัน 

หลังจากกลับมาท่ีวังพร้อมกับฮนในตอนท่ีดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดิน 

ฉันได้แต่พกัผ่อนอยูใ่นท่ีพกัของตนเอง จงึไม่รูเ้ลยว่าข้างนอกเกดิอะไรขึน้บ้าง  

มารูข่้าวจากมยีองกช้็าไปเสยีแล้ว ข่าวพระมเหสทีรงพระครรภ์คงสะพดัไปถงึ 
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ต�าหนักขององค์ชายรัชทายาทแล้วแน่นอน

ฉันรู้ว่าพระมเหสีจะคลอดองค์หญิงออกมา แต่หลายคนท่ีสนับสนุน

พระมเหสีหวังให้นางคลอดองค์ชายเพราะคิดว่านี่คือโอกาสท่ีจะเปลี่ยนตัว

องค์ชายรัชทายาท ทว่าคนที่สนับสนุนฮนไม่หวังให้เป็นอย่างนั้น

เช้าวันรุ่งขึ้น ข่าวทรงพระครรภ์ของพระมเหสีแพร่สะพัดไปทั่วทั้งวัง 

แต่ต�าหนักของพระสนมอินบินกลับเงียบสงบ พระสนมอินบินต้องรู้ข่าว 

ทรงพระครรภ์ของพระมเหสีแล้วแน่นอน แต่กลับไม่มีเสียงเอะอะใดๆ เลย 

ได้ยินจากผู้ช่วยนางในว่าพระสนมอินบินไปแสดงความยินดีกับพระมเหสี

ตั้งแต่เช้าตรู่ จากนั้นก็บ่นว่าปวดหัว จึงรับยาแล้วนอนพัก 

เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานท�าให้ฉันตั้งใจจะอยู่เงียบๆ ที่ทเวซอนคัน ทว่า

คนจากต�าหนักพระมเหสีมาหาฉันและบอกว่าพระมเหสีเรียกฉันไปเข้าเฝ้า

"มาแล้วรึ"

พระมเหสียิ้มทักทายเมื่อฉันท�าความเคารพและนั่งลง 

"พระมเหสี ยินดีด้วยนะเพคะที่ทรงพระครรภ์"

"ข้าฟังค�านี้จนเบื่อแล้ว"

พระมเหสีพูดกับฉันด้วยน�้าเสียงท่ีเหมือนพูดกับเพื่อนท่ีไม่ได้เจอกัน

นาน ต่างจากฉันที่ยังคงประหม่าอยู่

"เจ้ากินอะไรมารึยัง ปากที่เจ็บเป็นอย่างไรบ้าง"

พอสิ้นค�าถาม นางในก็ยกส�ารับของว่างมาจากด้านนอกราวกับ 

รออยู่แล้ว ของว่างของพระมเหสีนั้นต่างจากของพระสนมอินบิน ของว่าง

สสีนังดงามถกูวางอยู่ตรงหน้าฉัน หลายอย่างเป็นขนมท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน 

ฉันจึงจ้องตาไม่กะพริบ พอเห็นภาพนั้นพระมเหสีก็หัวเราะคิกคัก

"กินสิ เจ้าไม่ชอบขนมพวกนี้หรอกรึ"

พระมเหสีย่ืนมือไปหยิบขนมหนึ่งช้ินแล้วชวนฉันกิน ทันใดนั้นเอง 
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บยอนซังกุงที่นั่งเงียบอยู่ข้างๆ ก็ค้านขึ้นมา

"พระมเหสีเพคะ ห้ามใช้มือหยิบขนมแบบนั้นนะเพคะ"

"ข้ารู้แล้วน่า"

พระมเหสีตอบอย่างไม่ใส่ใจ ก่อนจะใส่ขนมช้ินนั้นเข้าปากแล้วเคี้ยว

ตุ้ยๆ ท่าทางแบบนั้นท�าให้ฉันถึงกับงุนงง บยอนซังกุงเองก็ได้แต่มอง 

โดยไม่เอ่ยค้านอะไรขึ้นมาอีก ฉันจึงล�าบากใจว่าควรจะร่วมวงกินด้วยหรือ

ควรนั่งเฉยๆ

"เหตุใดจึงไม่กินเล่า" พระมเหสีกลืนขนมลงคอแล้วเอ่ยถามขึ้น

"หม่อมฉันจะกินเดี๋ยวนี้เพคะ"

เม่ือสักครู่พระมเหสีหยิบขนมด้วยมือ ฉันจึงหยิบขนมกินด้วยมือ

เหมือนกัน พอเห็นฉันเอาขนมใส่ปาก พระมเหสีก็หัวเราะเสียงดังจน 

บยอนซังกุงต้องปรามอีกครั้ง

"หัวเราะเสียงดังไปนะเพคะ"

"เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอก ฝ่าบาทตรัสว่าหากแม่หัวเราะ ลูกในท้อง 

ก็จะหัวเราะตามไปด้วย ยิ่งข้าหัวเราะ ลูกก็ยิ่งอารมณ์ดีมิใช่รึ"

ท้ังท่ีอายุห่างกันมาก แต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคู่นี ้

จะดีไม่น้อย 

"จริงสิ เมื่อวานเจ้าได้พบองค์ชายจองวอนหรือไม่"

"แค่กๆๆๆ"

"ตายจริง! ติดคอเลยรึ"

"แค่ก!"

ฉันยังคงไอไม่หยุด บยอนซังกงุจงึรบีลกุข้ึนไปหยิบซูจองควา* มาและ

ยื่นให้ฉัน พอดื่มจนหมดอาการของฉันก็ดีขึ้น

"เจ้านีจ่รงิๆ เลยนะ เจ้าไม่เคยได้ยนิหรอกรว่ึามีคนตายเพราะกนิขนม

* น�้าต้มอบเชยกับขิงใส่ลูกพลับแห้งและเมล็ดสน
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ติดคอ" พระมเหสีพูดกระซิบกระซาบ 

ฉันรูส้กึว่าบรรยากาศแบบนีเ้หมอืนกบัเวลาท่ีฉันพดูคยุกบัมียองไม่มผีดิ

"รีบเล่ามาสิ เมื่อวานเจ้าได้เจอองค์ชายจองวอนหรือไม่"

"พระมเหสี!"

ฉันเผลอเรยีกเสยีงดงัออกไปเพราะไม่พอใจกบัการซักไซ้ท่ีสนกุสนาน

ของพระมเหสี ก่อนจะรู้สึกผิดขึ้นมาเพราะพระมเหสีอาจสั่งลงโทษฉันก็ได้ 

ทว่าพระมเหสีกลับหัวเราะคิกคัก บยอนซังกุงเองก็พลอยหัวเราะ 

ตามไปด้วย

"ดูสิดู ท�าเป็นเรียบร้อยอยู่ตั้งนาน สุดท้ายก็เผยนิสัยที่แท้จริงออกมา

จนได้"

ฉันไม่อยากถูกปั่นประสาทอีกต่อไปแล้ว 

"พระมเหสีเพคะ ขออภัยนะเพคะ แต่หม่อมฉันกับองค์ชายจองวอน

ไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างนั้นเลยเพคะ"

"ความสัมพันธ์อย่างนั้นของเจ้าคืออะไรรึ" พระมเหสีท�าตาโตและ 

จ้องมองดูฉันด้วยสายตาเหมือนเด็กอยากรู้อยากเห็น

"ความสัมพันธ์อย่างนั้นก็คือ..."

"ความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่มีใจให้กันเช่นนั้นรึ"

"ไม่ใช่นะเพคะ ไม่ได้มีความสัมพันธ์เช่นนั้นเลยเพคะ"

"แล้วเหตุใดพระสนมอินบินจึงได้เย็นชากับเจ้าเช่นนั้นล่ะ"

ฉันข่มความรูส้กึเอาไว้ต่อหน้าพระมเหส ี เพราะสิง่หนึง่ท่ีฉันได้เรยีนรู ้

ขณะใช้ชีวิตอยู่ในวังนั่นคือต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารทางสายตากับ 

เจ้านาย

"พระสนมอินบินท�าเช่นนี้กับนางในทุกคนเพคะ"

"ถ้าเช่นนัน้ เหตใุดเจ้าจงึปฏเิสธต�าแหน่งสนมขององค์ชายจองวอนล่ะ"

"พระมเหสีทรงทราบเรื่องนี้มาจากไหนเพคะ"
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"ข้าคงฟังมาจากก�าแพงวังกระมัง"

พระมเหสีพูดลอยหน้าลอยตา ฉันจึงได้แต่ถอนหายใจเบาๆ 

"หม่อมฉันขอกราบทูลตามตรงนะเพคะ องค์ชายจองวอนกบัหม่อมฉัน 

ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกันเลยเพคะ"

"เป็นเพราะเจ้าปฏิเสธองค์ชายจองวอน พระสนมอินบินจึงท�าเช่นนั้น

กับเจ้าใช่หรือไม่"

"คือว่า หม่อมฉัน..."

"เจ้าไม่เสียดายเลยรึ จริงสิ ข้าเองก็เข้าใจเจ้าอยู่หรอกนะ เจ้าอยู่ใน

ฐานะของนางใน เออนี่ บยอนซังกุง" พระมเหสีหันไปมองบยอนซังกุง

"เจ้าไม่ตกใจเลยรึ องค์ชายจองวอนผู้เป็นถึง 'เช้ือพระวงศ์' ของ 

วังแห่งนี้ไปร้องขอให้นางในคิมเป็นสตรีของตนเอง หากนางในท่ีมีใจให้ 

องค์ชายจองวอนรู้เข้าคงร้องไห้กันเป็นแถวแน่"

"ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆ นะเพคะ พระมเหสี"

"ไม่ใช่จริงรึ" 

ทันทีท่ีฉันปฏิเสธอย่างหนักแน่น สีหน้าของพระมเหสีก็เปลี่ยนเป็น

เย็นชาทันที

"แม้ข้าจะรู้จักองค์ชายจองวอนไม่มากนัก แต่ข้าคิดว่าองค์ชายคง 

ไม่เอ่ยขอแบบนั้นกับเจ้าโดยไม่คิดอะไรหรอกนะ แต่ถึงอย่างนั้นข้าก็เข้าใจ

เหตุผลส่วนตัวของเจ้าด้วย และคิดว่าเจ้าน่าชมเชยมากท่ีปฏิเสธออกไป  

แต่ต่อหน้าข้าเจ้าไม่ต้องโกหกก็ได้"

"พระมเหสี พระมเหสีได้ทรงทราบอะไรมาบ้างเพคะ"

"เจ้าเป็นนางในสงักดัราชส�านกัฝ่ายในไม่ใช่ร ึข้าเป็นคนดแูลราชส�านกั

ฝ่ายในแท้ๆ แต่พอเกิดเรื่องพวกนี้ข้ึนข้ากลับไม่รู้และท�าอะไรไม่ได้เลย  

แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนุกยิ่งไปกว่านี้อีกนะ"

"สนุกหรือเพคะ"

Page �������������������� 2.indd   44 26/7/2562 BE   13:50



EUODIA 45

"ใช่"

สีหน้าของฉันเริ่มบ้ึงตึงเพราะรู้ว่านี่เป็นเพียงเพราะการเล่นสนุกของ

พระมเหสีซึ่งก�าลังเบื่อหน่ายเท่านั้น

"หัวใจท่ีมีให้กับใครบางคนนั้น เจ้าคิดว่าจะท�าทุกอย่างตามหัวใจ

ปรารถนาได้รึ แม้แต่ข้าเองยังท�าไม่ได้เลย เรื่องแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจ

เปิดเผยออกมาได้ แม้กระท่ังตายกเ็ปิดเผยไม่ได้ จากท่ีข้าได้ยนิมา มนีางใน

มากมายหมายปององค์ชายจองวอน แม้พวกนางจะไม่สมหวัง แต่พวกนาง

ก็พูดออกมาอย่างภูมิใจว่าพวกนางมีองค์ชายอยู่ในใจ แต่ส�าหรับข้า หาก

ข้าพูดออกไปว่าในใจของข้ามีใคร...ฟ้าดินคงถล่มทลาย"

พอได้ฟังฉันก็เริ่มจับความรู้สึกของพระมเหสีได้ คนท่ีต้องอยู่ในใจ 

พระมเหสคีอืฝ่าบาทเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ฟ้าดนิคงถล่มทลายเป็นแน่ ระหว่างนัน้ 

ฉันลอบสังเกตสายตาของบยอนซังกุง นางดูกังวลกับค�าพูดของพระมเหสี

มาก

"บยอนซังกงุเป็นคนท่ีเลีย้งดขู้ามาตัง้แต่เดก็ แม้กระท่ังตอนเกดิสงคราม 

ก็คอยอยู่เคียงข้างข้า ดังนั้นฝ่าบาทจึงยอมรับและมอบต�าแหน่งซังกุงให ้

เป็นพิเศษ"

"แต่หม่อมฉันเป็นเพยีงแค่นางในของต�าหนกัพระสนมอินบินนะเพคะ"

เรือ่งท่ีฉันมาเข้าเฝ้าและพดูคยุกบัพระมเหสอีาจจะลอยไปเข้าหูพระสนม 

อินบินเมื่อไหร่ก็ได้ 

"บางทีข้าอาจจะพูดโพล่งเรื่องของเจ้ากับองค์ชายจองวอนต่อหน้า 

ฝ่าบาทก็ได้นะ"

"อะไรนะเพคะ!"

"โฮะๆ" พระมเหสีหัวเราะชอบใจ 

ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตนเองเป็นของเล่นของนาง 
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46 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

ฉันพาร่างกายอ่อนล้าออกมาจากต�าหนักพระมเหสี การพูดคุยกับ 

พระมเหสีท�าให้ฉันรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรง แม้จะอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน 

แต่กลับไม่สามารถพูดจาแบบสบายๆ แบบปกติได้ พูดได้ค�าเดียวคือ 

พระมเหสีสนุกอยู่ฝ่ายเดียว แต่พอนึกถึงค�าพูดของพระมเหสีแล้วฉันก็ 

พอจะจับใจความได้ว่านางมีคนอยู่ในใจก่อนจะเข้ามาในวังนี้

นางเป็นหญิงสาวแรกแย้มอายสุบิเก้าปีท่ีเพียงแค่เห็นชายหนุม่รปูงาม

ก็ใจสัน่ได้แล้ว การท่ีนางอยากจะสานความสมัพนัธ์ให้ฉันกบัองค์ชายจองวอน 

ก็คงเป็นเพราะต้องการช่วยให้ฉันได้ท�าในสิ่งที่ตัวนางเองท�าไม่ได้ 

ระหว่างที่ก�าลังเข้าใจถึงความปรารถนาดีของพระมเหสีนั้น ฉันก็เห็น

ฮนก�าลังเดินรีบเร่งไปทางสวนหลังวัง แม้จะอยากส่งเสียงทักทายด้วย 

ความดีใจ แต่ฉันก็ไม่อาจท�าเช่นนั้นได้ ทว่าโชคดีที่ขันทีชเวมากับฮนด้วย

ฉันรีบเดินไปทางสวนหลังวังท่ีมีขันทีชเวก�าลังยืนดูลาดเลาอยู่ซ่ึง

ยืนยันได้ว่าฮนอยู่ข้างในนั้นอย่างแน่นอน

"ขันทีชเวเจ้าคะ"

ฉันเข้าไปใกล้แล้วทักทายอย่างยินดี แต่ขันทีชเวกลับท�าหน้าเครียด

"เอ่อ ฮังอานิม"

"องค์ชายรัชทายาทอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะ"

"ใช่แล้ว"

"ขอข้าเข้าไปพบพระองค์หน่อยได้ไหมเจ้าคะ"

ขันทีชเวรู ้ความสัมพันธ์ของฉันกับฮนเป็นอย่างดี ฉันคิดว่าเขา 

จะรับฟังค�าขอร้องของฉันอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆ แต่เขากลับมีท่าทางลังเล 

หรอืตอนนีฮ้นอยากอยู่คนเดยีว พอได้ข่าวการทรงพระครรภ์ของพระมเหสี

คงไม่สบายใจจงึมาท่ีนี ่ ถ้าอย่างนัน้ฉันกย็ิง่อยากพบเข้าไปใหญ่ อยากปลอบใจ 

และอยากเล่าเรื่องท่ีพระมเหสีพูดจาล้อเล่นกับฉันด้วย แต่แน่นอนว่า 

คงไม่สามารถเล่าเรื่องขององค์ชายจองวอนได้
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EUODIA 47

"ตอนนี้คงยากสักหน่อย"

"ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าค่ะ องค์ชายรัชทายาทเคยตรัสว่าอยากพบข้า  

องค์ชายรัชทายาทคงไม่กริ้วขันทีชเวหรอกเจ้าค่ะ"

ไม่รู้ว่าฉันเอาความมั่นใจนั้นมาจากไหน ฉันเดินเข้าไปในสวนก่อนที่

ขันทีชเวจะอนุญาตเสียอีก ฉันรีบสาวเท้าเข้าไปเพราะอยากพบฮนเร็วๆ 

แล้วฉันกไ็ด้พบว่าเขายืนอยู่ท่ามกลางป่าไผ่เหมือนครัง้ก่อน เพยีงแต่ว่า 

ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียว เขาก�าลังยืนอยู่กับชายผู้หนึ่งท่ีสวมชุดขุนนาง 

สีแดง ทั้งคู่ก�าลังคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ฉันจึงรู้ถึงเหตุผลที่ขันทีชเว

ห้ามไม่ให้ฉันเข้ามา

ความจริงฉันไม่ได้สงสัยมากนักหรอกว่าชายท่ีอยู่กับฮนนั้นเป็นใคร 

เพยีงแค่สงสยัว่าเรือ่งท่ีพวกเขาต้องเข้ามาคยุถงึท่ีนี่โดยมีขันทีชเวดลูาดเลา

ให้นั้นคือเรื่องอะไรซ่ึงโชคดีท่ีต�าแหน่งท่ีฉันยืนอยู่พอจะได้ยินบทสนทนา 

ของพวกเขาบ้าง

"เป็นเรื่องจริงรึ" นี่เป็นเสียงของฮน

"พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมไปฮเว-รยองเพ่ือดูให้แน่ชัดตามท่ีองค์ชายรชัทายาท 

บอกแล้วพ่ะย่ะค่ะ เป็นคนเดียวกันแน่ๆ และบยอนซังกุงก็คือคนเดียวกัน 

พ่ะย่ะค่ะ"

"เด็กคนนั้นจริงๆ สินะ"

สหีน้าของฮนมืดมนลง แล้วตอนนัน้เองชายท่ีคยุอยู่กบัฮนกหั็นมาเจอฉัน  

ก่อนจะตวาดเสียงดัง

"นั่นใครน่ะ!"

พอฮนหันมามองตาม ฉันจึงยิ้มให้

"ข้ารู้จักนาง เจ้าไปก่อนเถอะ"

แม้ฮนจะพูดอย่างนั้น แต่ชายผู้นั้นก็ยังจ้องมองฉันด้วยสีหน้าสงสัย

ก่อนจะเดินออกจากสวนไปจนลับตา แล้วฮนก็เดินมาหาฉัน 
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48 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

"คยองมิน"

"ฮน"

"เจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร" ฮนยิ้มแล้วเอ่ยถามฉัน

"ข้าเห็นเจ้าระหว่างทางกลับจากต�าหนักพระมเหสีน่ะ"

"ต�าหนักพระมเหสีรึ"

ฮนถามซ�้าอย่างฉงนใจ ฉันจึงรีบอธิบายต่อ

"เม่ือวานพระมเหสช่ีวยข้าเอาไว้จากพระสนมอินบินนีน่า จรงิส ิพระมเหสี 

เรียกหมอหญิงมาดูแลข้าด้วยนะ ใจดีจริงๆ"

"พระมเหสีน่ะรึ"

"ใช่ พระนางชอบเย้าแหย่ข้าบ่อยๆ ด้วยนะ อาจเพราะอายุไล่เลี่ยกัน

กระมัง ดีจังเลยนะ ว่าไหม"

ใบหน้าของฮนดูเคร่งเครียดทันที จากนั้นเขาก็จับมือฉันพร้อมพูด 

ด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

"คยองมิน ข้าไม่อยากให้เจ้าไปอยู่ใกล้พระมเหสีเลย"

เขาท�าท่าจะหันหลังให้ แต่ฉันคว้ามือของเขาเอาไว้ได้ทัน

"เพราะเหตุใดหรือ เม่ือครู่ข้าได้ยินชายผู้นั้นพูดช่ือบยอนซังกุงด้วย 

บอกข้ามาเถิด"

ฮนย้ิมให้แทนค�าตอบ ฉันไม่แน่ใจว่ารอยย้ิมนั้นก�าลังบอกให้ฉัน 

อย่าไปใส่ใจใช่หรือไม่ แต่ฉันไม่คิดจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆ ภาพ 

การสนทนาของฮนกับชายผู้นั้นมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นเรื่องท่ีเครียดมาก 

แถมยังเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับบยอนซังกุงแห่งต�าหนักพระมเหสีอีกด้วย  

ซ่ึงฉันรู้ดีว่าในวันข้างหน้าพระมเหสีจะมีเรื่องขัดแย้งกับฮน ดังนั้นฉันจึง 

ไม่อยากปล่อยผ่าน

"ฮน"

ฉันพยายามอ้อนวอน แต่สายตาของฮนก�าลังมองมาท่ีมือของฉัน 
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EUODIA 49

ที่ก�าลังจับมือของเขาเอาไว้ ฉันจึงรีบปล่อยมือออก 

"คยองมิน" เขาเรยีกช่ือราวกบัตกัเตอืนก่อนจะจ้องมาท่ีดวงตาของฉัน  

"ที่ข้าบอกเจ้าว่าอย่าอยู่ใกล้พระมเหสีนั้น ข้ามีเหตุผล"

"เหตุผลอะไรหรือ"

"พระมเหส.ี.." เขาหยุดพดูไปครูห่นึง่ "...ทรงพระครรภ์อยู่ เจ้ากร็ูเ้รือ่งนี ้

ใช่หรือไม่"

ฉันพยักหน้า

"การที่เจ้าไปอยู่ใกล้พระมเหสี ข้ากังวลว่าหากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นมา 

เจ้าอาจจะต้องรับผิดชอบปัญหานั้นตามไปด้วย"

ปัญหาเหรอ

ฉันไม่สบายใจเลย ฉันนึกถึงวรรณกรรมเรื่องหนึ่งท่ีคาดกันว่าน่าจะ 

ถูกเขียนข้ึนโดยนางในจากต�าหนักพระมเหสี เนื้อหาจึงถูกเขียนจากทาง 

ฝั่งของพระมเหสีเพียงด้านเดียว จึงเขียนแต่สิ่งไม่ดีเกี่ยวกับฮน หลายคน

คดิว่าเรือ่งนีเ้ป็นเพยีงแค่นยิาย แต่ในนัน้มีเรือ่งราวช่วงท่ีพระมเหสตีัง้ครรภ์ 

ซ่ึงฮนกับพ่อตาของเขากังวลว่าพระมเหสีจะให้ก�าเนิดองค์ชาย ดังนั้นจึง 

ลอบท�าร้ายพระมเหสีเพื่อให้แท้ง

ฮนคงไม่ท�าแบบนั้นจริงๆ ใช่ไหม

ฉันได้แต่ว้าวุ่นอยู่ในใจอยากจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างท่ีรู้ออกไปให้หมด 

เพราะอยากรูถ้งึสิง่ท่ีเขาก�าลงัคดิอยู ่ พ่อเคยบอกว่าแม้เราจะเดนิทางมาถงึอดตี  

และเห็นเรื่องราวต่างๆ เกิดข้ึน แต่เราก็ไม่อาจล่วงรู้ถึงความคิดและจิตใจ

ของผู้คนที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นได้ 

ฮนคงจะอ่านความไม่สบายใจท่ีแฝงอยู่ในดวงตาของฉันออก ฉันจึง

พยายามฝืนยิ้ม แต่ก็ไม่สามารถกลบเกลื่อนความไม่สบายใจนั้นได้ ฮนจึง

ถอนหายใจก่อนจะดึงฉันเข้าไปกอด ความไม่สบายใจของฉันจึงแปรเปลีย่น

เป็นความตื่นเต้นตกใจ
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50 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

"หากใครเห็นเข้าจะท�าอย่างไร"

"ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก หากมีใครมา ขันทีชเวต้องส่งสัญญาณแล้ว"

ฉันวางใจได้เปลาะหนึ่งจึงนิ่งอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างเต็มใจ 

"ข้าไม่อยากให้เจ้าไม่สบายใจและเป็นกังวล"

การถอนหายใจยาวของเขาเสยีดแทงลกึเข้าไปในหัวใจของฉัน ล�าพัง

แค่เขาดูแลตนเองยังเกินก�าลังของเขาเลย แล้วนี่ฉันจะต้องกลายไปเป็น

ภาระของเขาอีกคนอย่างนั้นหรือ ฉันไม่อยากเป็นภาระของเขา ในทาง 

ตรงกันข้ามฉันอยากเป็นคนคอยช่วยเหลือเขามากกว่า แต่ฉันไม่สามารถ

ใช้ความรู้ที่ฉันมีได้เลย ทั้งที่ฉันรู้เรื่องที่เขาจะต้องเผชิญในอนาคต แต่ฉัน

กลับพูดออกไปไม่ได้แม้สักค�าเดียว 

"ข้าคงต้องกลับแล้ว"

ทันทีที่ผละออกจากอ้อมกอดนั้น หัวใจของฉันก็เบาหวิว

"จะกลับไปที่ต�าหนักองค์ชายรัชทายาทหรือ"

ฮนพยักหน้า "ข้ามีกิจที่ต้องท�า"

ระหว่างเราจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งออกจากสวนนี้ไปก่อน ฮนยัง 

ยืนนิง่ราวกบัต้องการจะให้ฉันออกไปก่อน แต่ฉันไม่อยากจากเขาท้ังอย่างนี ้

เลย

อยากอยู่ด้วยกันนานอีกสักนิด

หากจากกันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเม่ือไหร่เราจะได้เจอกันอีก ท้ังท่ีเราอยู่ 

ในรั้วเดียวกัน แต่กลับรู้สึกห่างไกลกันเหลือเกิน

แล้วฮนก็เอ่ยเรียกชื่อของฉันราวกับรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่

"คยองมิน"

"หืม"

"อากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆ หิมะแรกคงใกล้จะตกแล้ว"

เขาเงยหน้ามองท้องฟ้า แล้วหันมาพูดกับฉันอีกครั้ง
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"ค�่าคืนที่หิมะแรกตก ข้าจะมารอเจ้าที่นี่"

ค�าสัญญานี้ท�าให้หัวใจฉันเต้นรัว มันเป็นค�าสัญญาท่ีไม่รู้ระยะเวลา 

ดินฟ้าอากาศในสมัยโชซอนมีความแปรปรวน ดังนั้นฤดูหนาวปีนี้อาจจะ 

ไม่มหิีมะตกลงมาเลยก็ได้ การรอคอยหิมะแรกท่ีไม่รูจ้ะตกลงมาเม่ือไหร่นัน้

ท�าให้ฉันรู้สึกหม่นหมอง เพราะกลัวจะไม่ได้พบเขาอีก

"แล้วถ้าหิมะไม่ตกล่ะ"

ฮนหัวเราะให้กับค�าพูดของฉัน

"หยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้เลย"

แต่เขายังคงไม่หยุดหัวเราะฉันจึงเอามือจับไหล่ของเขา จากนั้นก็ 

เขย่งเท้าข้ึนแล้วจุ๊บแก้มของเขาเบาๆ เสียงหัวเราะของเขาจึงเงียบลง 

ในทันที

"เจ้าท�าอะไรน่ะ" ฮนถามฉันด้วยน�้าเสียงงงงวยเล็กน้อย

"แทนค�ามั่น"

"ค�ามั่นอย่างนั้นรึ"

"ค�ามั่นที่ว่าค�่าคืนที่หิมะแรกตก ข้าจะมาพบเจ้าที่นี่"

ฮนท่ีฟังค�าอธบิายของฉันจบมีสหีน้าล�าบากใจอยู่สกัพักก่อนจะเอ่ยว่า 

"ข้าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสตรีของข้าไม่ใช่ไซซี แต่เป็นต๋าจี่" 

ฉันงุนงงกับค�าพูดของเขามาก แต่ไม่ทันท่ีจะได้เอ่ยถาม เขาก็เดิน

ออกไปจากสวนแล้ว 

"ไซซีหรือเจ้าคะ ก็คือหญิงงามแห่งประวัติศาสตร์โบราณอย่างไรเล่า

เจ้าคะ"

เยน็วนันัน้ฉนัถามมยีองเกี่ยวกบัไซซแีละต๋าจี ่มยีองจงึช่วยอธบิายว่า

ไซซีคือหญิงงามหนึ่งในสี่ของจีน

"จู่ๆ เหตุใดจึงพูดถึงไซซีล่ะเจ้าคะ"

Page �������������������� 2.indd   51 26/7/2562 BE   13:50



52 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

"แล้วเจ้ารู้เรื่องไซซีได้อย่างไรกัน"

"โธ่ พี่สาว ท่านไม่รู้จักค�าพูดท่ีว่าหญิงงามต้องคอยระวังหญิงงาม 

รึเจ้าคะ"

"หญิงงามต้องระวังหญิงงามหรือ หมายความว่าอะไร"

"หมายความอย่างนี้เจ้าค่ะ หญิงงามในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ 

หรือตายล้วนแต่เป็นศัตรูของเราทั้งหมดเลยเจ้าค่ะ"

มียองก�าหมัดแน่น อุนจีที่ก�าลังเย็บผ้าอยู่เงียบๆ จึงเงยหน้าขึ้นมอง

แล้วหัวเราะออกมา มียองปรายตามองอุนจีแล้วเอ่ยถามขึ้น

"ท�าไม ข้าพูดอะไรผิดรึ"

"เปล่าเจ้าค่ะ ไม่ผิดเจ้าค่ะ"

อุนจีปฏิเสธแต่ยังคงยิ้มอยู่ มียองเองก็ไม่มีท่าทียอมแพ้ สุดท้าย 

ฉันจึงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดเพราะกลัวทั้งสองจะทะเลาะกัน

"แล้วต๋าจี่ล่ะ"

"ต๋าจีห่รอืเจ้าคะ" มยีองละสายตาจากอุนจแีล้วหันกลบัมาย้อนถามฉัน

"ใช่ ต๋าจี่"

"ไม่รู้สิเจ้าคะ ข้าก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ เหมือนจะเคยได้ยินจากท่ีไหน 

สักแห่ง..."

ตอนนั้นเองอุนจีจึงเอ่ยแทรกขึ้นมา "ต๋าจี่เป็นหญิงแพศยาเจ้าค่ะ"

"แพศยาหรือ" มียองชิงถามอุนจีก่อนที่ฉันจะถามเสียอีก

"หรือจะเรียกว่านางแพศยาก็ได้เจ้าค่ะ พวกชาวบ้านอาจจะไม่รู้ว่า  

'ต๋าจี่' เป็นใคร แต่มักจะใช้ค�าพวกนี้สื่อถึงนางเจ้าค่ะ บางทีมียองฮังอานิม

เติบโตอยู่แต่ในวัง อาจจะไม่ได้เรียนค�าพูดนี้ก็ได้เจ้าค่ะ"

"แล้วตกลงหมายถึงอะไรรึ" มียองรีบถามตัดบทอุนจีด้วยความสงสัย 

อุนจีกระแอมข้ึนมาเพ่ือควบคุมเสียง แล้วตอบออกมาอย่างสุภาพ 

"หมายถึงสตรีที่คอยล่อลวงพวกบุรุษเจ้าค่ะ"
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"ล่อลวงบุรุษรึ เช่นนั้นก็ความหมายไม่ดีน่ะสิ"

"ความหมายไม่ดีเจ้าค่ะ"

"ล่อลวงพวกบุรุษอย่างไรรึ บอกวิธีข้าหน่อยสิ"

"ท�าไมเจ้าคะ จะเรียนรู้วิธีพวกนั้นไปใช้ที่ไหนรึเจ้าคะ"

"คือว่า..." มียองลากเสียงยาว 

ฉันกับอุนจีสบตากันแล้วหัวเราะคิกคักออกมา 

"แค่เรียนรู้วิธีพวกนั้นเพียงเล็กน้อย คิดว่าข้าจะสมปรารถนาได้รึ"

อุนจหียุดหัวเราะแล้วพดูด้วยน�า้เสยีงจรงิจงั "วิธล่ีอลวงบุรษุมมีากมาย

เลยเจ้าค่ะ แต่บุรษุกเ็หมือนกบัสตรเีจ้าค่ะ พวกเขาจะตดิกบักเ็ฉพาะกบัสตรี

ท่ีตนมีใจให้เท่านัน้ แม้สตรท่ีีตนไม่มีใจมาล่อลวง บุรษุกจ็ะตดิบ่วงสตรผีูน้ัน้

แค่เพียงช่ัวครู่ช่ัวยาม สุดท้ายสตรีผู้นั้นก็จะเป็นได้แค่เพียงชู้รักเท่านั้น

เจ้าค่ะ"

"อุนจ ีเจ้าคดิว่าข้าไม่มีทางได้หัวใจขององค์ชายรชัทายาทใช่หรอืไม่"

"แทนท่ีจะมานั่งคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ เหตุใดท่านไม่ลองท�าในสิ่ง 

ที่ง่ายกว่านั้นก่อนล่ะเจ้าคะ"

"สิ่งที่ง่ายกว่านั้นคืออะไรรึ"

"ก็เริ่มจากการมัดใจองค์ชายอิมแฮอย่างไรเล่าเจ้าคะ ข้าได้ยินมาว่า

องค์ชายอมิแฮเคยรบัผูช่้วยนางในส่วนพระองค์ในต�าหนกัเป็นสนมมิใช่หรอื

เจ้าคะ"

"ว่าอย่างไรนะอุนจี!"

มียองวิ่งตรงมาจั๊กจี้อุนจี ฉันมองการหยอกล้อกันของพวกนางแล้ว

ก็ได้แต่หัวเราะ ทว่าจู่ๆ ก็นึกถึงค�าพูดของฮนเมื่อกลางวันขึ้นมาอีกครั้ง

หญิงงามไซซีกับหญิงแพศยาต๋าจ่ี ท่ีฮนพูดนั้นฉันคือไซซีหรือต๋าจี่ 

กันแน่ หากฉันเป็นไซซีก็จะเป็นเรื่องดี แต่ถ้าเป็นต๋าจ่ีล่ะก็... เขาหาว่า 

ฉันไปล่อลวงเขาอย่างนั้นหรือ ฉันเนี่ยนะ เมื่อไหร่กัน
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แล้วตอนนี้เองสายลมเย็นๆ ก็พัดมากระทบประตูห้องท่ีถูกปิดเอาไว้ 

สายตาของฉันจึงจับจ้องไปท่ีประตูบานนั้น พอจ้องสักพักก็พึมพ�าออกมา

โดยไม่รู้ตัว 

"ถ้าหิมะตกเร็วๆ ก็ดีสินะ"

หลงัจากท่ีพระมเหสทีรงพระครรภ์ ผูดู้แลราชส�านกัฝ่ายในกถ็กูเปลีย่นมือ 

จากแม่มดอินบินมาเป็นพระมเหสีโดยสมบูรณ์ จึงมีการซุบซิบในหมู่คน 

ในวังว่าพระมเหสีวัยเยาว์สามารถสยบพระสนมอินบินที่แก่คราวยายได้ 

ฉันรูส้กึว่าพระมเหสเีองกไ็ม่ธรรมดา นางก�าลงัฟมูฟักอ�านาจของตนเอง 

อย่างเงยีบๆ ราวกบัเสอืจ�าศลี และการท่ีนางช่วยฉันจากการถกูพระสนมอินบิน 

ลงโทษนั้นอาจเป็นเพราะต้องการใช้ฉันเป็นเครื่องมือในการปราบพระสนม

อินบินก็ได้

หลงัจากวนันัน้ข้อมูลเกีย่วกบัเหล่าซังกงุท่ีดแูลพระมเหสกีแ็พร่สะพัด

ไปทั่วทั้งวัง

คนแรกคือบยอนซังกุง นางคอยดูแลพระมเหสีมาตั้งแต่เด็ก ด้วย 

คุณงามความดีนั้นพระเจ้าซอนโจจึงมีค�าสั่งพิเศษแต่งตั้งให้เป็นซังกุง 

ประจ�าตัวของพระมเหสี ตอนท่ีฉันเข้าเฝ้าพระมเหสี นางนั่งนิ่งราวกับ

ก�าแพง พูดจาแบบถามค�าตอบค�า ได้ยินมาว่านางใจดีและเข้ากันได้ดีกับ

เหล่านางในโดยไม่สนเรือ่งสถานะ ดังนัน้เหล่านางในท่ีตัง้ใจจะมาส่องต�าหนกั 

พระมเหสีจึงมักน�าข่าวลือของทั่วทั้งวังมาเล่าให้นางฟัง บางทีคนที่น�าเรื่อง

องค์ชายจองวอนกับฉันไปทูลพระมเหสีก็คือนางนี่แหละ 

คนท่ีสองคือมุนซังกุง เหล่านางในภายในวังคิดว่านางเป็นคนทะเยอ 

ทะยาน ข่าวลอืแว่วว่านางเคยเป็นซังกงุส่วนพระองค์ของพระราชาองค์ก่อน 

และใฝ่ฝันอยากเป็นซังกุงปกครองซ่ึงเป็นต�าแหน่งซังกุงสูงสุดของวัง แต่

ขณะท่ีพระมเหสีองค์ใหม่ก้าวเข้ามาในวัง พระเจ้าซอนโจก็ส่งมุนซังกุง 
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ผูม้คีวามสามารถโดดเด่นให้มาดูแลพระมเหสเีพ่ือให้สามารถปรบัตวัเข้ากบั

ชีวิตภายในวังได้ สุดท้ายแล้วความโดดเด่นมากจนเกินไปก็ท�าให้ถูก 'เด้ง' 

จากต�าแหน่งซังกงุปกครองท่ีจ่ออยู่ปลายจมูกมาอยู่ท่ีต�าหนกัพระมเหสแีทน 

แต่นางมีนิสัยร้ายกาจก็คือนางมักดูหมิ่นดูแคลนผู้ที่ต�่าต้อยกว่าตนเอง 

"ไร้มารยาท เจ้าคดิว่าท่ีนีคื่อท่ีใดกนั ถงึได้บังอาจเดนิเพ่นพ่านเช่นนี!้"

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งในช่วงต้นฤดูหนาว อากาศเย็นจัด ท้องฟ้าถูก 

ปกคลุมไปด้วยเมฆ ฉันท�างานท่ีทเวซอนคันเสร็จจึงมาเจอกับมียองท่ี 

ไม่มีงานเพราะองค์ชายอิมแฮออกไปล่าสัตว์หลายวัน ขณะท่ีเราก�าลัง 

มุ่งหน้าไปยังท่ีพักของฉันก็เห็นภาพท่ีมุนซังกุงก�าลังตวาดและตบหน้า

นางในผูห้นึง่อยูต่รงหน้าประตทูางเข้าต�าหนกัพระมเหส ีโดยมีนางในคนอืน่

ก�าลังมุงดูอยู่

"หน็อย! ท�าเป็นลอยหน้าลอยตา คนโลภอย่างเจ้าอย่ามาปรากฏตัว

ในพระต�าหนักของพระมเหสีอีก!"

ฉันรูด้ว่ีามุนซังกงุมีนสิยัเช่นนีอ้ยู่แล้ว แต่นางในสาวรุน่ๆ ท่ีท�าตาแขง็

และไม่มีน�า้ตาแม้เพยีงสกัหยดท้ังท่ีโดนฝ่ามอืของมนุซังกงุไปนัน้กย็อดเยีย่ม

จริงๆ 

"คนนั้นคือใครรึ" ฉันกระซิบถามมียองอย่างสงสัยใคร่รู้

"นางในของต�าหนักองค์ชายรัชทายาทเจ้าค่ะ"

"ต�าหนักองค์ชายรัชทายาทรึ"

นางในต�าหนักองค์ชายรัชทายาทก�าลังถูกซังกุงต�าหนักพระมเหสี

ท�าร้าย ดูท่าทางแล้วอ�านาจของพระมเหสีคงจะมากขึ้นอย่างแน่นอน

"นางคือแกชีเจ้าค่ะ พี่สาวไม่เคยได้ยินเรื่องของนางบ้างเลยรึเจ้าคะ" 

มียองเอ่ยถามอย่างตกใจ

"แกชีรึ"

"เจ้าค่ะ ปกติแล้วนางในของต�าหนักองค์ชายรัชทายาทนั้นสามารถ
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กลายเป็นสตรีขององค์ชายรัชทายาทได้ทุกเมื่อ แต่หลังจากสงครามอิมจิน

สิ้นสุดลง พวกขุนนางระดับสูงก็กราบทูลฝ่าบาทให้ทรงสละราชบัลลังก ์

ให้แก่องค์ชายรัชทายาท ตอนนั้นฝ่าบาทกริ้วมาก จึงทรงรับสั่งให้แกชี 

ซ่ึงเป็นนางในขององค์ชายรัชทายาทมาเป็นนางในถวายตัวของฝ่าบาท

เจ้าค่ะ"

"นางในถวายตัวรึ"

"เจ้าค่ะ! ซึ่งปกตินางในถวายตัวจะได้เป็นซังกุงพิเศษเจ้าค่ะ"

พระเจ้าซอนโจโกรธมากท่ีพวกขนุนางลงมตใิห้พระองค์สละราชบัลลงัก์  

พระองค์จึงตั้งใจแตะต้องนางในจากต�าหนักของฮนเพื่อหม่ินเกียรติฮน  

ซ่ึงแม้พระองค์จะมีศักดิ์เป็นพ่อ นี่ก็เป็นการท�าลายศักดิ์ศรีของฮนมาก  

ในทางกลับกันหากฮนยื่นมือไปแตะต้องนางในของต�าหนักอ่ืนบ้าง เขาก็ 

จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนไร้ยางอาย

"แต่หลงัจากท่ีเป็นนางในถวายตวัให้แก่ฝ่าบาท นางกลบัไม่ได้ข้ึนเป็น

ซังกุงพิเศษ องค์ชายรัชทายาทจึงอนุญาตให้นางอยู่ที่ต�าหนักของพระองค์

ต่อไปได้ เรื่องนี้โด่งดังมากเลยนะเจ้าคะ พี่สาวไม่รู้จริงๆ หรือเจ้าคะ"

ฉันรู้สิ ฉันรู้ว่านางเป็นใคร

คิมแกชี หลังจากที่ฮนเสวยราชสมบัติ นางก็จะได้ขึ้นเป็นซังกุง

"มองอะไรกัน"

มุนซังกุงตวาดไล่นางในท่ีมามุงดูจนแตกกระเจิงก่อนจะเดินจากไป 

พอเห็นว่ามุนซังกุงลับตาไปแล้ว แกชีก็ค่อยๆ ประคองตนเองข้ึนมาอย่าง

ทุลักทุเล 

"พี่สาว ไปกันเถิดเจ้าค่ะ อุนจีรออยู่นะเจ้าคะ"

แต่วินาทีท่ีฉันเห็นเลือดท่ีมุมปากของแกชี ฉันก็นึกถึงวันท่ีตนเอง 

ถูกพระสนมอินบินลงโทษด้วยการตบ จึงรู้สึกเห็นอกเห็นใจข้ึนมา และ 

ยิ่งไปกว่านั้นแกชีคือนางในของต�าหนักฮนด้วย
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"เจ้าไปก่อนเถอะ เดี๋ยวข้าตามไป"

"เพราะเหตุใดล่ะเจ้าคะ"

"เจ้ารีบไปก่อนเถอะ อุนจีรออยู่นะ"

"เอ่อ...เจ้าค่ะ รีบตามมานะเจ้าคะ"

พอมียองเดินไปแล้ว ฉันก็เดินเข้าไปหาแกชี แล้วยื่นผ้าผืนเล็กให้ 

"เลือดออกตรงนี้"

ฉันช้ีนิ้วไปท่ีริมฝีปากของตนเองเพ่ือบอกให้รู้ว่าริมฝีปากของนาง 

มีเลือดออกอยู่ตรงไหน ทว่านางกลับมองฉันด้วยสายตาท่ีเหมือนกับ 

มองศัตรู ฉันจึงท�าท่าจะเช็ดเลือดที่ริมฝีปากให้นาง แต่ทันใดนั้นเองนางก็

ขยับตัวหลบ ก่อนจะกระชากผ้าในมือฉัน แล้วพูดด้วยน�้าเสียงเย็นชา 

"ไม่ต้อง"

ทว่าหลังจากนั้นน�้าเสียงของนางก็อ่อนลงราวกับต้ังสติได้ว่าตนเอง

ก�าลังไร้มารยาทกับคนที่แสดงน�้าใจให้

"ข้าท�าเองได้"

ดูท่าทางนางคงจะเป็นคนท่ีหยิ่งในศักดิ์ศรีมาก ท้ังๆ ท่ีถูกมุนซังกุง

โมโหใส่และตบหน้าแรงขนาดนัน้ แต่กลบัไม่ส่งเสยีงร้องเลยแม้แต่แอะเดยีว

นางเริม่เดนิกะเผลกออกไป ฉันจงึได้แต่กงัวลว่านางจะเดนิไปถงึท่ีหมาย 

ได้อย่างปลอดภยัหรอืเปล่า ขณะท่ีคดิว่าจะเข้าไปประคองดไีหม นางกห็ยุดเดนิ 

แล้วหันมามองหน้าฉัน

"เจ้าคือนางในคนท่ีอยู่กับองค์ชายรัชทายาทท่ีสวนหลังวังในคืนวัน 

ปีใหม่ใช่หรือไม่"

ฉันจ้องมองนางด้วยใบหน้าตกตะลึง วันนั้นฉันเจอกับฮนโดยมีขันที

ชเวดูต้นทางให้ และบริเวณนั้นก็ไม่มีใครเลยสักคน ดังนั้นฉันจึงตกใจกับ 

ค�าพูดเหนือความคาดหมายของนางอย่างมาก

แต่แกชีก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ นางก้มหัวให้ฉันก่อนจะหันหลังกลับ  
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แล้วเริ่มเดินกะเผลกอีกครั้ง ฉันได้แต่มองตามและจมอยู่ในความคิดของ

ตนเอง

แกชีคือคนท่ีพระเจ้าซอนโจรับสั่งให้เป็นนางในถวายตัวแต่สุดท้าย 

ก็กลับท้ิงขว้างนาง จนนางต้องกลายเป็นคนตกอับอยู่ในต�าหนักองค์ชาย

รชัทายาท ถ้าฮนไม่อนญุาตให้นางอยู่ต่อท่ีต�าหนกั ตอนนีน้างจะไปท�าอะไร

อยู่ที่ไหนกัน 

ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางในที่ไม่มีที่ไปนั้นจะไปอยู่ที่ไหนกัน แต่

หลังจากท่ีฮนข้ึนเป็นพระราชาแล้ว แกชีผู้นี้จะก้าวข้ึนสู่ต�าแหน่งท่ีสูงมาก 

ในบรรดาซังกุงท้ังหมด ดูจากสายตาของแกชีท่ีมองมุนซังกุงเม่ือครู่นี้  

ฉันม่ันใจว่านางคงจะไม่ลืมเรื่องราวในวันนี้ และมุนซังกุงผู้น้ันก็น่าจะถูก 

แก้แค้นอย่างแน่นอน

พอฉันมองออกไปอีกครั้งก็พบว่าแกชีเดินหายไปจากสายตาของฉัน

เสียแล้ว ฉันรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นท่ีโอบล้อมร่างกาย พอเงยหน้าข้ึน 

มองท้องฟ้าก็พบว่าหิมะก�าลังตกลงมา

"หิมะแรก!"

หัวใจของฉันเต้นเร็วโดยไม่รู้ตัว นาทีนั้นฉันนึกถึงสัญญาท่ีฮนให้ไว้ 

ท่ีสวนหลังวัง หิมะแรกนี้ท�าให้ฉันย้ิมกว้างและลืมความหนาวเหน็บไป 

จนหมดสิ้น 

ฉันจงึรบีสาวเท้ากลบัท่ีพกัอย่างรวดเรว็ ตัง้ใจจะรบีท�าให้อุนจีกบัมยีอง

กลับไปก่อน แล้วค่อยไปท่ีสวนหลังวัง แต่ทันทีท่ีมาถึงท่ีพักก็พบว่าอุนจี

ก�าลังรอฉันด้วยสีหน้ากระสับกระส่าย

"อุนจี เจ้ามาท�าอะไรตรงนี้"

อุนจท่ีีเห็นฉันรบีเดนิมาทางฉันแล้วเอ่ยข้ึน "ฮังอานมิ มาแล้วรเึจ้าคะ"

"มียองล่ะ"

"เม่ือครู่ได้ข่าวว่าองค์ชายอิมแฮเสด็จกลับเข้าวังแล้ว จึงรีบกลับไป
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เจ้าค่ะ"

"เช่นนั้นรึ แล้วเจ้าออกมาอยู่ข้างนอกท�าไม ไม่หนาวรึ"

"คือ...ฮังอานิม" อุนจีลากเสียง แล้วมองไปรอบๆ ก่อนจะพูดกับฉัน

อย่างระแวดระวัง "เกิดเรื่องขึ้นที่ต�าหนักองค์ชายจองวอนเจ้าค่ะ"

ช่ือขององค์ชายจองวอนท่ีได้ยินจากอุนจีท�าให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ 

อยู่เสมอ เพราะไม่ว่ายังไงนางก็เป็นคนที่องค์ชายจองวอนส่งมา แม้ตอนนี้

อุนจจีะคดิว่าตวัเองคอืคนของฉัน แต่หากช่ือขององค์ชายจองวอนยังหลดุมา 

จากปากของนางเช่นนี้ ก็แสดงว่านางยังคงท�างานกับองค์ชายจองวอน

"ถ้าเป็นเรื่องขององค์ชายจองวอน ข้าไม่อยากฟัง"

ฉันตั้งใจจะเข้าไปในท่ีพัก ทันใดนั้นอุนจีจึงคุกเข่าลงกับพื้นแล้ว

อ้อนวอน

"ฮังอานิม ขอร้องล่ะนะเจ้าคะ ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวจริงๆ ช่วยไปดู 

องค์ชายจองวอนหน่อยเจ้าค่ะ ข้าขอร้องนะเจ้าคะ! ฮังอานมิเองกร็ูไ้ม่ใช่หรอื

เจ้าคะ หลังจากท่ีพระมเหสีทรงพระครรภ์ ความสัมพันธ์ของฝ่าบาทกับ 

องค์ชายจองวอนกย่ิ็งห่างออกไป ถ้าหากฝ่าบาทรูเ้รือ่งนีเ้ข้า องค์ชายจองวอน 

อาจจะอยู่นอกสายตาของฝ่าบาทไปเลยก็ได้นะเจ้าคะ!"

อุนจีพูดขนาดนี้ แสดงว่าคงต้องเกิดเรื่องอะไรสักอย่างกับองค์ชาย 

จองวอนจริงๆ ฉันจึงอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ แม้ฉันจะพยายามท�าเป็นนิ่งกับ

ทุกเรื่องขององค์ชายจองวอน แต่ถึงยังไงเขาก็เป็นคนท่ีช่วยเหลือฉัน 

ในเวลาที่ฉันใกล้จะตาย สิ่งนั้นคือความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

"เกิดเรื่องอะไรขึ้นรึ"

อุนจีน�้าตาไหลกับค�าถามของฉัน ฉันไม่รู้ว่าน�้าตานั้นไหลรินออกมา

เพราะความจงรักภักดีท่ีมีต่อองค์ชายจองวอนจริงๆ หรือไม่ หากเป็น 

ความจงรกัภกัดจีรงิๆ ฉันนกึสงสยัเหมือนกนัว่าปัญหาขององค์ชายจองวอน

ที่ท�าให้อุนจีถึงกับร้องไห้นั้นคืออะไร 
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องค์ชายจองวอนท่ีฉันรู้จักเป็นคนดีมากจนฉันไม่อาจหาเหตุผลใด 

มาปฏเิสธเขาได้เลย เขาเป็นคนท่ีแทบไม่มีข้อเสยีอะไรให้ว่ากล่าวเลยด้วยซ�า้

ความจรงิฉันกร็ูส้กึผดิท่ีปฏเิสธหัวใจของเขา หากไม่ได้รบัความช่วยเหลอื 

จากเขาตัง้แต่เดนิทางมาท่ีโชซอน ฉันกค็งจะไม่มโีอกาสได้พบกบัฮนอกีครัง้

"แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ"

ฉันรับปากอุนจีว่าจะช่วยก่อนจะมุ่งหน้าไปยังต�าหนักขององค์ชาย 

จองวอนทันที

เม่ือถึงหน้าต�าหนักขององค์ชายจองวอน ยูซังกุงก็ไล ่นางใน 

ส่วนพระองค์ออกไปจนหมดแล้ว

"ข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไร"

ยูซังกุงผู้แล้งน�้าใจกับฉันอย่างเสมอต้นเสมอปลายก�าลังจ้องมองฉัน

ด้วยสายตาไม่พอใจ แต่นางเพียงแค่จ้องมองฉันเท่านั้น นางไม่ได้ห้าม 

ไม่ให้ฉันเข้าไปข้างใน

"ข้างนอกไม่มีใครอยู่เลยรึ!"

ระหว่างน้ันเสียงตะโกนขององค์ชายจองวอนก็ดังออกมาจากข้างใน

ต�าหนกั ยูซังกงุและฉันถงึกบัสะดุง้ตกใจกบัเสยีงตวาดท่ีดงัข้ึนอย่างไม่คาดฝัน  

ปกติแล้วเขาเป็นคนนิ่งและเงียบมากถึงขนาดท่ีบางครั้งไม่มีใครรู้ว่าเขา 

อยู่ท่ีวงันีห้รอืเปล่า แต่ตอนน้ีเขาก�าลงัส่งเสยีงตวาดดงัมาจนถงึนอกต�าหนกั

"ปกตอิงค์ชายไม่เสวยน�า้จณัฑ์ เจ้าช่วยท�าให้องค์ชายเลกิเสวยทีเถอะ"

ยูซังกุงยื่นถาดท่ีมีขวดสองขวดวางอยู่ด้านบนพร้อมพูดด้วยน�้าเสียง

ว้าวุ่นใจ 

ตอนนัน้เองฉันจงึรูว่้าตอนนีอ้งค์ชายจองวอนก�าลงัดืม่เหล้าอยู ่ น�า้เสยีง 

ของเขาฟังดูเกรี้ยวกราดมาก หากพระเจ้าซอนโจท่ีก�าลังอารมณ์ดีเรื่อง 

พระมเหสีตั้งครรภ์มารู้เรื่องนี้เข้า พระองค์คงจะไม่พอใจอย่างแน่นอน
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ระหว่างท่ีเดินข้ึนไปบนต�าหนัก ฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าอยู่พักหนึ่ง 

หิมะโปรยปรายจนเริม่ปกคลมุหลงัคากระเบ้ืองของวงัแล้ว ท้องฟ้าถกูปกคลมุ 

ด้วยเมฆจนมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ หากค�่าคืนมาเยือน ฉันก็จะได้พบ 

คนที่ฉันอยากพบมากที่สุดที่สวนหลังวัง

ภายในต�าหนกัมีเทียนถกูจดุไว้เพยีงแค่สองเล่ม รอบตวัองค์ชายจองวอน 

มีขวดเหล้าหลายขวดวางเกลื่อนอยู่

"เอามาให้ข้าอีก!"

ไม่รู้เป็นเพราะว่าชุดนางในท่ีฉันก�าลังใส่อยู่ หรือเป็นเพราะว่าเขา 

ไม่ได้เงยหน้ามอง องค์ชายจองวอนจึงคิดว่าฉันเป็นนางในส่วนตัวของเขา 

ฉันยกถาดเข้าไปเงยีบๆ นอกจากน�า้เสยีงกราดเกรีย้วท่ีได้ยนิก่อนหน้านี้ 

แล้ว เขาดไูม่เหมอืนคนเมาเลยสกันดิ ฉันหยุดยนืข้างเขา ก่อนจะวางถาดลง 

และค่อยๆ นั่งลงอย่างระมัดระวัง

เขาก�าลงัยกมือบีบขมับของตนเองราวกบัก�าลงัปวดหัวอยู่ ส่วนอีกมอื

ก�าลังหยิบขวดเหล้าขึ้นมาจากถาดแล้วรินเหล้าใส่ถ้วยเปล่า

"เจ้าออกไปได้แล้ว"

ท้ังท่ีเป็นค�าสั่งของเขา แต่ฉันก็ยังคงนิ่งอยู่ท่ีเดิม ตลอดเวลาท่ีฉัน 

อยู่ที่วังนี้ ฉันไม่เคยเห็นหรือได้ยินว่าเขาดื่มเหล้าเลย ฉันจึงไม่รู้ว่าควรเริ่ม

พูดอะไรดี

"เหตุใดยังไม่ไปอีก..."

องค์ชายหันมามองพร้อมกับจะเอ่ยไล่อีกครั้ง แต่ก็ต้องชะงักเม่ือ 

เห็นว่าเป็นฉัน 

ทันใดนัน้เขากร็ะเบิดเสยีงหัวเราะจนดงัไปท่ัวต�าหนกั ฉันถงึกบัสบัสน

กับการกระท�าที่ลืมยศถาบรรดาศักดิ์เช่นนี้ของเขา

"องค์ชายจองวอนเพคะ เหตุใดจึงเสวยน�้าจัณฑ์มากมายขนาดนี้ล่ะ

เพคะ"
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เขาหยุดหัวเราะและจ้องฉันเขม็ง 

"เวลานีเ้จ้าควรจะอยูก่บัองค์ชายรชัทายาทท่ีสวนหลงัวังมิใช่ร ึแล้วมา

ที่นี่ท�าไม"

ฉันตกใจที่เขารู้เรื่องที่ฉันนัดกับฮน

"องค์ชายทราบได้อย่างไรเพคะ"

เขามองใบหน้าท่ีเตม็ไปด้วยความตกใจของฉัน ก่อนจะหยิบถ้วยเหล้า

ขึ้นกระดกรวดเดียวหมด

"ข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าน�้าจัณฑ์มันจะดีขนาดนี้ พอเมาแล้วได้พบ

เจ้า..."

เสียงพูดขององค์ชายจองวอนเบามากจนคล้ายกับเสียงพึมพ�ากับ

ตนเอง ฉันเก็บความสงสัยเรื่องเขารู้สัญญาระหว่างฉันกับฮนเอาไว้ก่อน 

เพราะสิ่งแรกที่ฉันต้องท�าก็คือท�าให้เขาหยุดดื่ม

"องค์ชายยังไม่เมาเพคะ แต่องค์ชายควรหยุดดื่มก่อนท่ีจะเมาจริงๆ 

เพราะน�้าจัณฑ์มันไม่ดี"

"ไม่ใช่ ข้าเมาแล้ว" เขายังดื้อดึงและพูดต่อไป "หากข้าไม่ได้เมา  

เจ้าคงจะไปอยู่เคียงข้างท่านพี่ ไม่ใช่เคียงข้างข้าเหมือนเช่นตอนนี้"

เมื่อเขาตอบมาแบบนี้ ฉันจึงถามสิ่งที่สงสัยออกไป

"องค์ชายทราบเรื่องที่สวนหลังวังได้อย่างไรเพคะ"

องค์ชายจองวอนจ้องมาท่ีดวงตาของฉัน ดวงตาของเขาไม่เหมือน

คนเมาเลยสักนิด

"เมื่อครู่นี้ข้าอยู่กับท่านพี่ แต่พอหิมะแรกเริ่มตก ท่านพ่ีก็บอกว่า 

ต้องไปสวนหลังวัง ข้าจึงบอกว่าหากมืดแล้วอากาศจะย่ิงหนาว แต่ท่านพี ่

กย้ิ็มรบัแล้วบอกว่าต้องไปพบใครบางคน ข้าจงึแน่ใจว่าใครบางคนของท่านพี ่

ก็คือเจ้า"

ค�าบอกเล่าขององค์ชายจองวอนท�าให้ฉันคดิได้ว่าตนเองต้องไปหาฮน
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ได้แล้วจึงลกุข้ึนจากท่ีนัง่ แต่ตอนนัน้เองค�าพูดขององค์ชายจองวอนกร็ัง้ตวัฉัน 

เอาไว้

"เหตุใดจึงเป็นท่านพี่ เพราะท่านพี่เป็นองค์ชายรัชทายาทรึ"

"ไม่ใช่อย่างนั้นเพคะ"

ฉันตอบค�าถามได้อย่างง่ายดาย มันคือความจริง ฉันไม่ได้ชอบฮน 

เพราะฮนคอืองค์ชายรชัทายาท มันอาจจะยากสกัหน่อยท่ีจะบอกเหตผุลว่า

ท�าไมถึงชอบเขา แต่ตอนนี้ฉันชอบเขา และการได้อยู่กับเขาท�าให้ฉันมี 

ความสุข

องค์ชายจองวอนฟังค�าตอบของฉันแล้วหัวเราะข้ึนมา แต่เสยีงหัวเราะ

นั้นฟังดูเหมือนเขาก�าลังหัวเราะเยาะตนเอง ฉันจึงได้แต่เจ็บปวดใจ 

เขาเปิดเผยความในใจแก่ฉันต้ังแต่ก่อนท่ีฉันจะรู้ว่าตนเองมีใจให้ฮน

เสียอีก ฉันเคยคิดว่าถ้าในยุคนี้ไม่มีฮนอยู่ บางทีฉันอาจจะมีใจให้องค์ชาย

จองวอนท่ีคอยช่วยเหลอืฉันมาตลอดก็ได้ แต่เรือ่งนีเ้ป็นเพียงแค่เรือ่งสมมติ

เท่านั้น

"หม่อมฉันจะให้ยูซังกุงเข้ามาดูแลนะเพคะ"

ฉันพยายามสะกดความรู้สึกผิดและตั้งใจจะลุกข้ึน ทว่าเขาจับข้อมือ

ข้างหนึ่งของฉันเอาไว้ แล้วบังคับให้ฉันนั่งลงอีกครั้ง

"อย่าไปเลย"

เขาพูดออกมาอย่างหนักแน่น ฉันออกแรงเพ่ือให้ข้อมือหลุดจาก 

การจับกุมของเขา แต่ย่ิงท�าแบบนั้นเขาก็ย่ิงออกแรงบีบมากข้ึน ท่าทาง 

แบบนี้ของเขาฉันเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก ฉันจึงเกิดความหวาดกลัว

"ปล่อยหม่อมฉันไปเถอะเพคะ"

"อย่าไปเลยนะ"

ค�าพูดครั้งที่สองของเขาไม่หนักแน่นเท่าก่อนหน้านี้

"หม่อมฉันต้องไปแล้วเพคะ"
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"ข้าไม่อยากให้เจ้าไป เจ้าก็รู้ว่าในดวงตาของข้า ในหัวใจของข้า 

มีแต่เจ้า และข้าก็รู ้ว่าเจ้ามีใจให้ท่านพี่ ท้ังท่ีข้ารู ้อย่างนั้น... แต่ข้าก ็

ไม่สามารถปล่อยเจ้าไปได้"

ฉันรับรู้ได้ถึงหัวใจของเขา ความรักของเขา แต่...ฉันไม่สามารถ 

ตอบรับมันได้จริงๆ

"ปล่อยหม่อมฉันไปเถอะเพคะ หม่อมฉันขอร้อง..."

ฉันมองตาเขาพลางอ้อนวอน แต่เขายังดื้อรั้น

"แค่วันนี้ไม่ได้หรือ หากวันนี้ผ่านไป ข้าจะไม่ท�าให้เจ้าล�าบากใจ 

เช่นนี้อีก เจ้าอย่าไปเลยนะ อย่าไปเลยนะ คยองมิน"

สวบ สวบ สวบ...

เสียงแมวหรือว่าเสียงคนกัน

เมื่อได้ยินเสียงเหมือนสิ่งมีชีวิตบางอย่างย�่าหิมะผ่านมาใกล้ๆ ฉันจึง

ลืมตาตื่น โลกก�าลังถูกโอบล้อมด้วยความมืดมิด สิ่งแรกท่ีรู ้สึกได้คือ 

กลิ่นเหล้าท่ีแสบร้อนจนข้ึนจมูก พอเวลาผ่านไปสักพัก สายตาของฉัน 

ก็เริ่มคุ้นชินกับความมืด 

มือขององค์ชายจองวอนยังคงจับมือฉันเอาไว้ นอกจากนิ้วโป้งแล้ว 

นิ้วอ่ืนๆ ของฉันถูกมือขององค์ชายจองวอนกุมเอาไว้ท้ังหมด เขาก�าลัง 

นอนหลบัราวกบัเดก็น้อยโดยระหว่างเรามโีต๊ะส�ารบัคัน่กลาง ฉันมองใบหน้า

ของเขาผ่านแสงจันทร์ท่ีลอดเข้ามาทางหน้าต่าง ฉันเพิ่งเคยเห็นใบหน้า 

ยามหลบัใหลของเขาเป็นครัง้แรก มันเหมือนกบัภาพของจงตอนหลบัท่ีฉัน

เห็นอยู่บ่อยๆ ฉันคิดว่าหากจงโตเป็นผู้ใหญ่ ใบหน้าของจงต้องเหมือนกับ

ใบหน้าขององค์ชายจองวอนในตอนนี้อย่างแน่นอน

ฉันค่อยๆ ปลดมือของเขาออกอย่างระมัดระวัง แล้วออกจากต�าหนกัโดย 

ให้เกิดเสียงน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ลานหน้าต�าหนักถูกหิมะปกคลุมจนทั่ว 
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ฉันมาถึงที่นี่ตอนหิมะเริ่มตก เวลาคงผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วจริงๆ

ฉันนกึถงึฮนท่ีไปรอฉันท่ีสวนหลงัวงั ดกึป่านนีเ้ขายงัรอฉันอยูห่รอืเปล่า 

แต่เวลาผ่านมานานมากแล้ว หิมะก็ยังตกไม่หยุด ตกจนขาวโพลน 

ไปท่ัว ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ฉันไม่รู้เลยว่าเขายังรอฉันอยู่ท่ีสวน 

หลังวังไหม แต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีขันทีชเวอยู่ข้างๆ หากเขาดูแย่  

ขันทีชเวคงพาเขากลับต�าหนักองค์ชายรัชทายาทเอง

แม้ในหัวจะคิดได้อย่างนัน้ แต่เท้าของฉันกลบัมุ่งหน้าไปยังสวนหลงัวงั  

ฉันต้องไปยืนยันด้วยสองตาของตนเองว่าเขายังคงรอฉันอยู่หรือว่ากลับไป

แล้ว

หากเขากลับไปแล้วฉันจะท�าอย่างไรต่อไปดี ต้องไปหาเขาที่ต�าหนัก

องค์ชายรัชทายาทหรือเปล่า หรือต้องไปแอบดูตรงก�าแพงเหมือนกับ 

มียองเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าไฟของต�าหนักองค์ชายรัชทายาทยังจุดอยู่หรือดับ 

ไปแล้ว

ค�าตอบของความสงสัยท้ังหมดนี้จะได้รับก็ต่อเม่ือฉันไปถึงสถานท่ี 

นัดหมายของเราสองคน ไอสีขาวยังคงออกมาจากปากของฉันทุกครั้ง 

ท่ีหายใจ ลมเย็นพัดมาปะทะหน้าจนแสบไปหมด แต่ท้ังท่ีเป็นอย่างนั้น 

ฉันก็ยังเดินย�่าหิมะมุ่งหน้าไปยังสวนหลังวัง ย่ิงวิ่งเร็วเท่าไหร่เท้าและมือ 

ก็ย่ิงเจ็บเพราะความหนาวเหน็บของหิมะ แม้แต่ผิวหนังท่ีอยู่ใต้เสื้อผ้า

มากมายก็ยังรู้สึกหนาวไม่ต่างกัน จนในที่สุดฉันก็ถึงสวนหลังวังเสียที 

"แฮกๆ..."

ฉันยืนหายใจอย่างยากล�าบากใต้สายลมหนาวเย็น รู้สึกหมดก�าลังใจ

เป็นครั้งแรก ฉันมองไม่เห็นขันทีชเวท่ีจะต้องยืนอยู่ตรงปากทางเข้า 

สวนหลังวัง ฉันแทบไม่รู้สึกถึงสัญญาณว่ามีคนอยู่เลย ตอนนี้ท่ีนี่เหมือน 

สวนร้าง อากาศก็หนาวเหน็บ

ฉันเร่งเท้าเดินเข้าไปข้างในสวนอย่างรวดเร็ว บนทางเดินถูกปกคลุม
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ไปด้วยหิมะสะอาดไร้รอยเท้าของคน นัน่เป็นเครือ่งยนืยนัว่าฮนไม่ได้อยู่ท่ีนี่

ฮนไม่อยู่

แต่ละก้าวของฉันไร้เรี่ยวแรงและหมดหวัง บนทางเดินท่ีถูกหิมะ

ปกคลุมนั้นมีเพียงแค่รอยเท้าของฉัน ฉันได้แต่ต�าหนิตนเอง ท้ังๆ ท่ี 

มีนัดกับฮน แต่ฉันดันเผลอหลับท่ีต�าหนักขององค์ชายจองวอน และยัง 

นึกต�าหนิไปถึงนางในของต�าหนักองค์ชายจองวอนท่ีจุดไฟให้ความอบอุ่น

เป็นอย่างดีจนฉันหลับเพลินไปเลย 

ฉันหยุดยืนอยู่ตรงทางเข้าป่าไผ่ท่ีฮนมักยืนครุ่นคิดอะไรบางอย่าง 

อยูเ่สมอ ถ้าวนันีหิ้มะหยุดตก อกีไม่กีว่นักจ็ะกลบัมาตกอกี แต่หัวใจของฉัน

ปรารถนาถึงวันที่หิมะแรกตก ซึ่งมันก�าลังจะผ่านพ้นไป

หลังจากท่ีน�้าตาของฉันเอ่อนองอยู่นาน ในท่ีสุดมันก็ไหลรินลงมา 

อาบแก้ม ฉันยกมือขึ้นปาดน�้าตาแล้วหันหลังกลับ

เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ...

ระหว่างนั้นเสียงบางอย่างก็ดังแว่วเข้ามา ฉันหยุดเดินแล้วตั้งใจ 

เงี่ยหูฟัง ต้นเสียงมาจากด้านในสุดของสวนแน่ๆ ฉันอยู่ท่ีวังนี้นานแล้ว  

แต่ยังไม่เคยไปถงึตรงนัน้เลย มียองเคยเล่าให้ฟังว่าตรงนัน้มหีอสงูขนาดเลก็ 

ตั้งอยู่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลินั้นจะมีดอกไม้บานสะพรั่ง ดังนั้นพวกสนมจึง 

มาเดินเล่นกัน แต่ในฤดูหนาวแบบนี้ก็คงจะเป็นเพียงที่รกร้างว่างเปล่า

ฉันเริ่มสาวเท้าเดินเข้าไปตามสัญชาตญาณ จนได้เห็นหอคอย และ

ด้านหน้าหอคอยนัน้มีใครผูห้นึง่ยืนอยู่ท่ามกลางหิมะโปรยปรายโดยด้านข้าง

มีกองไฟก�าลังลุกโชน

คนผู้นั้นคือฮน

ฮนสวมอกิซอนควนักบัชดุฮกึ-รยงโพ* และสวมเสือ้ตวัยาวแบบเสือ้โค้ต 

ส�าหรับฤดูหนาวที่ท�าจากหนังและขนของมาร์เทินราคาสูง เสียงที่ฉันได้ยิน

* ชุดข้าราชการสีด�า
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เมื่อครู่น่าจะเป็นเสียงของกองไฟ 

ฮนก�าลงัเอามอืไพล่หลงัมองหิมะท่ีตกลงมาจากท้องฟ้า ไม่อยากเช่ือว่า 

เขายังคงรออยู่ที่นี่ทั้งที่ดึกดื่นขนาดนี้ และพอคิดว่าเขาท�าอย่างนี้เพราะฉัน 

ฉันก็ยิ่งไม่อยากจะเชื่อเข้าไปใหญ่

เสียงปะทุของไฟดังข้ึนอีกครั้ง ฮนจึงละสายตาจากท้องฟ้าไปมองท่ี

กองไฟ แล้วเขาก็เห็นฉันยืนอยู่ 

ตอนท่ีวิ่งมาท่ีนี่ อากาศหนาวมากจนฉันรู้สึกชาไปหมด แต่ตอนนี้ 

ฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันก�าลังเต้นรัว ฮนมองฉันอยู่ชั่วครู่ก่อนจะยิ้มกว้าง

รอยย้ิมของเขาเหมือนปืนยิงให้สัญญาณตรงจุดสตาร์ต ทันทีท่ีเห็น

รอยย้ิมนั้นฉันก็เริ่มวิ่งเข้าไปหาโดยท่ีเขาก�าลังอ้าแขนรอ ไม่น่าเช่ือว่า

ท่ามกลางอากาศท่ีหนาวเหน็บขนาดนี้ อ้อมกอดของเขากลับอบอุ่น 

เหลือเกิน ฉันอยากจะอยู่ในอ้อมกอดนี้ชั่วนิรันดร์ 

"เจ้าวิ่งมาเช่นนี้ หากล้มจะท�าอย่างไรเล่า" ฮนเอ่ยออกมาอย่าง 

เป็นห่วงโดยที่แขนยังคงโอบกอดฉันแน่น

"ท�าไมยังอยู่ตรงนี้ ยังไม่กลับไปที่ต�าหนัก"

"ก็เจ้ายังไม่มา" น�้าเสียงของเขาช่างหนักแน่นเหลือเกิน

"แล้วถ้าข้าไม่มาล่ะ"

ฮนหัวเราะร่วนราวกับฉันพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

"ก็เจ้าให้ค�ามั่นแล้วมิใช่รึ"

ฉันไม่นึกว่าเขาจะรักษาสัญญาขนาดนี้ เขารอฉันอยู่ท่ีนี่ แต่ฉัน 

กลับเผลอหลับไป แถมยังหลับข้างๆ องค์ชายจองวอนคนที่ไม่อยากให้ฉัน

มาที่นี่ด้วย

"เจ้าเชื่อมั่นว่าข้าจะมารึ"

"แน่นอน ข้าเพียงคิดว่าเจ้าอาจจะมาช้านิดหน่อย"

เขากลับบอกว่าการท่ีฉันมาเสียดึกดื่นขนาดนี้คือ 'มาช้านิดหน่อย'  

Page �������������������� 2.indd   67 26/7/2562 BE   13:50



68 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

เขาไม่ถามถึงเหตุผล ไม่มีท่าทีโกรธเคือง เขาชอบฉันมากขนาดนี ้

เชียวหรือ

"ฮน!" ความรู้สึกตื้นตันในหัวใจท�าให้ฉันเรียกเขาเสียงดัง "ข้ารักเจ้า"

ฉันเพิง่เคยพดูค�านีก้บัคนท่ีไม่ใช่คนในครอบครวัเป็นครัง้แรก ถ้าไม่ใช่

ตอนนี้คงยากท่ีจะมีโอกาสพูดออกมาอีกครั้ง ฉันคิดมาเสมอว่าจะมีโอกาส

ได้พูดค�านี้กับใครสักคน แต่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าจะได้พูดค�านี้

กับองค์ชายรัชทายาทควังแฮ 

ฉันรักเขา ความรู้สึกนี้มันมากกว่าความชอบ ฉันแน่ใจว่ามันคือ 

ความรัก

"รักรึ"

"ใช่ รัก"

เขารับค�าสารภาพรักของฉันด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม 

"มากหรือไม่"

"มากสิ"

สิ้นค�าตอบของฉัน เขาก็ค่อยๆ ทาบริมฝีปากของเขาลงบนริมฝีปาก

ของฉันจนไออุน่ค่อยๆ กลบัคนืท่ีรมิฝีปากอันเย็นเฉียบของฉัน และสดุท้าย

ไออุ่นนั้นก็แผ่ไปทั่วร่างจนฉันหลับตาพริ้ม

เม่ือเขาถอนริมฝีปากออก ฉันก็ลืมตาข้ึนมองเขา ใบหน้าของเขา 

ก�าลังเปื้อนรอยยิ้มที่อบอุ่น

"คยองมิน ข้าก็รักเจ้า"

เราสองคนนัง่เคยีงข้างกนัท่ีบันไดทางข้ึนหอคอย หลงัคาของหอคอย

ย่ืนออกมาตรงท่ีเรานัง่จงึไม่โดนหิมะ เขาถอดเสือ้โค้ตขนมาร์เทินมาคลมุร่าง 

ของฉัน กลิ่นกายของเขาท่ีโชยออกมาจากเสื้อโค้ตท�าให้ฉันเคลิบเคลิ้ม 

จนแทบสิ้นสติ
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"ท�าไมถึงมาอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะ ขันทีชเวไปไหนหรือ"

"ขันทีชเวไปแนชีบู* ยังไม่กลับมา"

"ไปโดยทิ้งเจ้าไว้ที่นี่คนเดียวรึ"

ฮนมองไปทางกองไฟแล้วพูดขึ้นมาว่า "หากมีควันลอยจากที่นี่ทหาร

รักษาการณ์อาจจะมาที่นี่ก็ได้"

"แล้วจุดไฟท�าไมล่ะ"

"องค์ชายรัชทายาทแห่งโชซอนก็รู้สึกหนาวเป็นเหมือนกันนะ"

ฉันหัวเราะให้กับค�าตอบติดตลกของเขา

"รู้แล้วน่าว่าองค์ชายรัชทายาทก็หนาวเป็น"

ฉันท�าท่าจะหยิบเสื้อตัวยาวออกเพ่ือคืนให้เขา แต่เขายกมือข้ึนห้าม

แล้วขยับตัวเข้ามาอยู่ใต้เสื้อตัวเดียวกับฉัน ฉันจึงพิงหัวที่ไหล่อันกว้างและ

ก�าย�าของเขา 

เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ...

เสียงกองไฟท่ีลุกโชนท�าให้รู้สึกดีอย่างประหลาด ฉันเลื่อนสายตา 

ไปมองหิมะท่ีทับถมอยู่บนพื้นรอบๆ พานนึกไปถึงทุ่งดอกเมมิลสีขาวท่ี 

อับกูจอง 

"นี่ ฮน"

"มีอะไรรึ"

"ดอกเมมิลจะบานเมื่อใดหรือ"

"ช่วงย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วง" ฮนพดูต่อราวกบัอ่านใจของฉันได้ "เจ้าอยาก 

ไปอับกูจองหรือ"

"ใช่ เมื่อดอกเมมิลบาน"

ฮนตอบทันทีโดยไม่มีความลังเลใดๆ "ข้าให้ค�าม่ันว่าจะพาเจ้าไปด ู

ดอกไม้บานอีกครั้ง"

* หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ดูแลขันทีในสมัยโชซอน

Page �������������������� 2.indd   69 26/7/2562 BE   13:50



70 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

"จริงๆ นะ" ฉันเงยหน้าข้ึนจากไหล่ของเขาแล้วกะพริบตาปริบๆ  

"จะพาไปจริงๆ ใช่ไหม"

"แน่นอน"

ฉันยิ้มกว้างทันที

"ข้าจะพาเจ้าไปทุกปีเมื่อดอกเมมิลบาน"

"ทุกปีแน่หรือ"

เขาจรดริมฝีปากลงท่ีแก้มข้างหนึ่งของฉัน การกระท�าไม่คาดฝัน 

ของเขาท�าให้ฉันตกใจจนรีบเบือนหน้าหนี 

"เบือนหน้าหนีท�าไมกัน"

"เจ้าจะท�าอะไรน่ะ"

"ก็คราวก่อนเจ้าบอกเองมิใช่รึว่านี่คือหลักฐานแทนค�าม่ัน และข้า 

ก�าลังให้ค�ามั่นกับเจ้าอยู่"

วินาทีนั้นใบหน้าของฉันร้อนผ่าวข้ึนมาทันที ตอนนั้นฉันเป็นคน 

บอกเองว่าการท�าอย่างนี้คือความหมายของการให้ค�ามั่น มันเป็นเพียง 

ค�าพูดแก้เขินเท่านั้น ไม่มีท่ีไหนในโลกท่ีใช้การหอมแก้มเป็นการให ้

ค�าสัญญาหรอก 

"ถ้าขันทีชเวมาเห็นเข้าจะว่าอย่างไร"

ฉันได้แต่อ้างโน่นอ้างนี่ข้างๆ คูๆ ไป

"หากขันทีชเวเห็นว่าข้ายังไม่กลับไปท่ีต�าหนัก เขาต้องรู้ว่าข้าอยู่กับ

เจ้าที่นี่ และเขาก็จะดูลาดเลาให้อยู่ไกลๆ ดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอก"

พอพูดจบฮนก็ผลักฉันเบาๆ จนฉันหงายหลังเพราะไม่ทันตั้งตัว  

โชคดีที่เสื้อตัวยาวขนมาร์เทินตัวนี้ช่วยปกป้องฉันจากพื้นที่เย็นเฉียบเอาไว้ 

แล้วฮนกค่็อยๆ เอนตวัมาอยู่บนร่างกายของฉัน ใบหน้าของเราอยูใ่กล้กนัมาก  

สายตาของเขาเริ่มไล่มองตั้งแต่หน้าผาก ตา จมูก เรื่อยไปจนถึงริมฝีปาก 

แล้ววกกลับมามองที่ดวงตาของฉันอีกครั้ง
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"นกึว่าข้าไม่รูห้รอืท่ีเจ้าอ้างเรือ่งค�าม่ัน ข้าถงึได้พูดว่าเจ้าจะกลายเป็น

ต๋าจี่ไปแล้ว"

ความเขินอายท�าให้ฉันพยายามผลักหน้าอกของเขา แต่เขา 

ไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่นิดเดียว ฉันจึงเบือนหน้าหลบตาคู่นั้นท่ีก�าลัง 

จ้องมา 

"เชอะ ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าต๋าจี่คือหญิงไม่ดี ท�าไมเจ้าต้องว่าข้าเป็น 

หญิงไม่ดีด้วยล่ะ"

ฮนจบัคางของฉันให้หันกลบัมา แล้วกระซิบท่ีข้างหู "หากเจ้าเป็นต๋าจี่  

ข้าก็จะเป็นโจ้วอ๋องอย่างไรเล่า" 

โจ้วอ๋องเหรอ

ตอนนี้เสียงหายใจของเขาอยู่ใกล้ฉันมากกว่าครั้งไหนๆ จนหัวใจ 

ของฉันถึงกับสั่นหวิวเกินกว่าจะคิดสงสัยว่าโจ้วอ๋องคือใคร 

"ข้าอยากให้เจ้าเป็นนางในแห่งต�าหนักองค์ชายรัชทายาท ข้าจะ 

อยู่ใกล้ๆ เจ้า ไม่ห่างไปไหนทั้งวันทั้งคืน"

นางในต�าหนักองค์ชายรัชทายาทก็คือนางในของเขา คือสตรีของ 

องค์ชายรัชทายาท หรือว่าเขาก�าลังหมายความว่า...

"ไม่ได้เด็ดขาด ถ้าไม่มีข้า พระสนมอินบินก็ต้องเสวยส�ารับเย็นชืด 

ทุกวันน่ะสิ"

ฮนข�ากับค�าพูดของฉันท่ีพูดเพ้อเจ้อเพราะความเขิน สุดท้ายเขาก ็

ผละจากตัวฉันแล้วลุกขึ้น แต่เขายังไม่หยุดหัวเราะ 

"คยองมิน ตอนนี้ข้าหัวเราะได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับเจ้าเท่านั้น"

ฉันดีใจกับค�าพูดนั้น และหวังว่าต่อไปเขาจะหัวเราะมากขึ้น

"เจ้าต้องรักษาค�ามั่นนะ ปีหน้าต้องพาข้าไปอับกูจอง"

ฉันพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง เขาจึงก้มลงจูบที่ริมฝีปากของฉันอีกครั้ง 
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เสียงร้องไห้ของนกฮูก

ก้าวเข้าสู่ปี 1603 ที่สดใส ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่โชซอนได้สี่ปีแล้ว 

"ตายจริง!"

ทันทีท่ีเข้าไปในต�าหนกัของพระมเหสแีละถวายความเคารพ พระมเหสี 

ก็อุทานออกมาพร้อมยกมือข้างหนึ่งข้ึนจับท้องตนเอง บยอนซังกุงท่ีนั่ง 

อยู่ข้างๆ หันไปมองพระมเหสีอย่างตกใจ

"ลูกดิ้นน่ะ" ใบหน้าของพระมเหสีแดงระเรื่อ

"คยองมิน ดูเหมือนลูกของข้าจะดีใจที่เจ้ามานะ"

"ให้ตามหมอหลวงหรือไม่เพคะ"

บยอนซังกุงถามขึ้นด้วยความเป็นห่วง แต่พระมเหสีกลับส่ายหน้า

"ไม่ต้องท�าถึงขั้นนั้นหรอก"

จากนั้นพระมเหสีก็กวักมือเรียกฉันที่นั่งอยู่ห่างออกไป

"มาใกล้ๆ ข้าสิ เหตุใดต้องไปนั่งเสียไกลขนาดนั้นด้วย"

"เพคะพระมเหสี" ฉันขยับเข้าไปนั่งลงใกล้ๆ 

"กว่าจะได้เห็นหน้าเจ้าเหตุใดถึงได้ล�าบากยากเย็นถึงเพียงนี้ ช่วงนี้

พระสนมอินบินนอนป่วย ข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยแตะ ท่ีบอกว่าเจ้ายุ่งก็
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คงจะเป็นเรื่องโกหกทั้งเพสินะ"

พอค�าว่า 'โกหกท้ังเพ' หลดุออกมาจากปากของพระมเหส ี บยอนซังกงุ 

ก็รีบพูดปรามทันที

"พระมเหสีเพคะ ค�าว่าโกหกทั้งเพพระมเหสีไม่ควรใช้นะเพคะ"

"ก็มีแค่เจ้ากับคยองมินท่ีก�าลังฟังอยู่ ข้าไม่ใช้ค�าพูดพวกนี้ต่อหน้า 

ฝ่าบาทหรอกน่า"

"แต่ว่า..."

พระมเหสีหันมามองฉันราวกับว่าไม่อยากฟังค�าพูดของบยอนซังกุง 

อีกต่อไป

"ไหนเจ้าว่ามาซิ ช่วงนี้งานที่ทเวซอนคันเป็นอย่างไรบ้าง"

"ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษหรอกเพคะ"

ความจรงิแล้วฉันตัง้ใจหนหีน้าพระมเหส ี และพระมเหสเีองกไ็ม่สามารถ 

ส่งนางในมาตามตัวฉันท่ีต�าหนักพระสนมอินบินได้ ดังนั้นพระนางจึง 

ส่งนางในมาหาถึงท่ีพักของฉันแทน แต่ทุกครั้งฉันก็สั่งอุนจีให้บอกไปว่า 

ที่ทเวซอนคันมีงานยุ่งมาก

ท่ีท�าแบบนี้ไม่ใช่เพราะฮนบอกกับฉันเอาไว้ แต่เป็นเพราะฉันเอง 

ก็รู้สึกไม่สบายใจเวลาอยู่กับพระมเหสี พระนางอาจจะเป็นคนดีก็ได้ แต่ 

ฉันรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระนางในอนาคต

"พระสนมอินบินแสร้งป่วยรึ"

"หม่อมฉันว่าพระสนมเริ่มชันษามากขึ้นมากกว่าเพคะ"

"เจ้าตั้งใจจะปกป้องพระสนมอินบินต่อหน้าข้ารึ"

แม้จะพูดแบบนี้ แต่ใบหน้าของพระมเหสีก�าลังยิ้ม ฉันไม่อยากเป็น

ของเล่นของนางอีกแล้ว

"อย่างไรเสียเจ้านายของหม่อมฉันก็คือพระสนมอินบินเพคะ"

"อย่างนั้นรึ"
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"แต่ว่าพระมเหสีเพคะ หม่อมฉันเป็นนางในของทเวซอนคันแห่ง

ต�าหนักพระสนมอินบิน การเข้านอกออกในพระต�าหนักพระมเหสีเช่นนี้

บ่อยๆ คงเป็นเรื่องไม่สมควรนะเพคะ คนอื่นอาจเข้าใจผิดได้ ถึงแม้ว่า 

หม่อมฉันจะรู้สึกขอบพระทัยพระมเหสีท่ีเรียกหาและให้ความเมตตาแก่

หม่อมฉัน แต่ว่าต่อไป..."

"พระมเหสี ของว่างมาแล้วเพคะ"

ยังไม่ทันท่ีฉันจะพูดจบเสยีงกด็งัมาจากทางด้านนอก ทันทีท่ีพระมเหสี

อนุญาต ของว่างมากมายก็ถูกยกมาวางตรงหน้าฉัน

"กินสิ เร็วเข้า"

"พระมเหสีไม่เสวยหรือเพคะ"

"หากข้ากนิของว่างพวกน้ีเข้าไปอีก ท้องไส้ข้าคงจะแย่ ดงันัน้ของว่าง

พวกนี้ยกให้เป็นของเจ้าทั้งหมด รีบกินเสียสิ"

"ไม่เป็นไรเพคะ"

"กินเดี๋ยวนี้"

พระมเหสียังคงเน้นเสียงสั่ง สุดท้ายฉันจึงหยิบแมจักกวารสชาติ 

หวานข้ึนมาหนึ่งช้ิน ก่อนจะหันไปมองพระมเหสีอีกครั้งเพราะยังไม่ได้พูด

สิ่งที่ส�าคัญออกไปเลย 

"พระมเหสีเพคะ ขอประทานอภัยท่ีหม่อมฉันเสียมารยาท แต ่

หม่อมฉันเป็นนางในแห่งต�าหนักพระสนมอินบิน..."

"เหตุใดเจ้าถึงลืมพูดค�าว่าทเวซอนคันไปเสียล่ะ เม่ือครู่เจ้ายังพูดว่า

เจ้าเป็น 'นางในของทเวซอนคัน' อยู่เลย หากตอนนี้ใครมาได้ยินเข้า เขา 

จะเข้าใจผิดว่าเจ้าเป็นนางในส่วนพระองค์ของพระสนมอินบินนะ"

พระมเหสีหัวเราะคิกคัก ฉันถึงกับพูดอะไรไม่ออกกับค�าล้อเล่นฝืดๆ 

ของพระนาง

"ข้าเองกร็ูด้ ี ดงันัน้ข้าจงึตดัสนิใจอะไรได้ หลงัจากท่ีลกูข้าเกดิ ข้าจะให้ 
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เจ้าเป็นซังกุงพระพี่เลี้ยงของลูกข้า"

ได้ยินเช่นนั้นฉันก็ตกใจสุดขีด

"พระมเหสีเพคะ! หม่อมฉันเพิ่งอายุย่ีสิบสองเองนะเพคะ อายุแค่นี ้

จะเป็นซังกุงพระพี่เลี้ยงขององค์หญิงที่จะเกิดมาได้อย่างไรกันเพคะ"

"องค์หญิงรึ"

ฉันเพิง่รูต้วัว่าท�าพลาดไปเสยีแล้ว ในโชซอนนีมี้ฉันเพยีงคนเดยีวท่ีรูว่้า 

เด็กในท้องของพระมเหสีคือเด็กผู้หญิง แต่ตอนนี้ฉันกลับพูดความจริงนั้น

ออกไปเสียแล้ว ฉันหลับตาท้ังสองข้างลง เพราะคิดว่าเมื่อฉันเปิดเผย 

ความจริงของประวัติศาสตร์ท่ียังไม่เกิดข้ึน ร่างกายจะเกิดความเจ็บปวด  

แต่น่าแปลก แม้เวลาจะผ่านมาหลายนาที แต่ฉันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดตรงไหน

เลยสักนิด 

แล้วเสียงหัวเราะของพระมเหสีก็ท�าให้ฉันลืมตาขึ้นมา

"องค์หญิงรึ เจ้าบอกว่าลูกในท้องข้าเป็นหญิงอย่างนั้นรึ"

พระมเหสียังคงหัวเราะราวกับเป็นเรื่องน่าขบขันยิ่ง เสียงหัวเราะ 

ดังขึ้นเรื่อยๆ จนบยอนซังกุงต้องเอ่ยปราม

"พระมเหสเีพคะ หัวเราะดงัเช่นนีจ้ะเป็นอันตรายต่อพระครรภ์นะเพคะ"

"ข้ารู้แล้ว แต่เจ้าไม่ตลกเลยรึ คยองมินช่างตลกจริงๆ ทุกคนต่างก ็

พากันประจบข้า บอกข้าว่าจะคลอดลูกชาย แต่คยองมินกลับบอกว่าข้าจะ

คลอดลูกสาว"

ดูเหมือนว่าพระมเหสีไม่เชื่อค�าพูดของฉัน คนรอบตัวล้วนแต่บอกว่า

นางจะคลอดองค์ชายออกมา แต่ฉันกลบับอกว่าเป็นองค์หญิง นางคงคดิว่า

นี่เป็นเรื่องตลกสินะ

เพราะนางไม่เช่ือ ฉันก็เลยไม่เจ็บปวดใช่ไหม หรือเป็นเพราะว่า 

ค�าพูดท่ีฉันพูดออกไปจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อประวัติศาสตร์ ในยุคโชซอนนี ้

ไม่สามารถตรวจเพศของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้ จะรู้ว่าเด็กเป็นชาย 
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หรือหญิงก็ต่อเมื่อคลอดออกมาแล้วเท่านั้น 

"ความจริงข้าก็อยากคลอดองค์หญิงออกมาเหมือนกัน"

"อะไรนะเพคะ"

"เจ้าเองก็คงรู ้เหตุผลท่ีท�าให้พระสนมอินบินล้มป่วยดี ก่อนท่ีข้า 

จะอภิเษกสมรส คนท่ีปรารถนาจะไล่องค์ชายรัชทายาทออกจากต�าแหน่ง

ยิ่งกว่าใครๆ ก็คือพระสนมอินบินมิใช่รึ แต่หลังจากข้าอภิเษกสมรสเข้ามา

ในวังแห่งนี ้และตอนนีข้้ายงัตัง้ครรภ์ พระสนมอินบินก็ไม่สบายใจเอามากๆ 

หากข้าคลอดลูกชายออกมา คนที่จะกังวลกับเรื่องนี้ยิ่งกว่าพระสนมอินบิน

คือใครกันล่ะ"

ฉันไม่สามารถตอบค�าถามนี้ได้ เพราะฉันรู้ค�าตอบนี้ คนนั้นก็คือ 

คนท่ีก�าลังครอบครองต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาทในตอนนี้ ซ่ึงก็คือฮน

นั่นเอง ถ้าพระมเหสีคลอดองค์ชายออกมา เขาก็จะสูญเสียสิ่งท่ีมีอยู่ใน 

ตอนนี้ รวมไปถึงอาจจะสูญเสียสิ่งที่จะมีในอนาคตด้วย

"ดังนั้นข้าจึงอยากคลอดลูกสาวเพราะทุกคนในวังจะได้จริงใจกับ

ลูกสาวข้า แต่ถ้าเป็นลูกชาย เรื่องแบบนั้นจะไม่มีวันเกิดข้ึน แม้พวกเขา 

จะเอ็นดูและยิ้มให้ แต่ข้างในจะเต็มไปด้วยความเกลียดชัง"

"พระมเหสีเพคะ"

บยอนซังกุงเรียกเพื่อเตือนสติ แต่พระมเหสีกลับยกมือขึ้นปราม 

แล้วหันมาพูดกับฉันอีกครั้ง

"ข้าหวังว่าเด็กท่ีเกิดมาจะเป็นเด็กผู ้หญิงท่ีได้รับความเอ็นดูจาก 

ผู้คนมากมาย จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ และมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปี"

"พระมเหสี..."

ค�าพูดของนางสามารถตีความหมายได้ว่านางไม่ได้มีความสุขกับ 

ทุกสิ่งท่ีพระเจ้าซอนโจมอบให้ ฉันจึงรู้สึกเห็นใจ แม้ภายนอกนางจะย้ิม 

และหัวเราะ แต่มันเหมือนเป็นการปกปิดความเศร้าท่ีซ่อนอยู่ในส่วนลึก 
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ของหัวใจ

"อีกอย่างนะคยองมิน เราสองคนก็อายุไล่เลี่ยกันเลย เจ้ามาพูดว่า 

อายุย่ีสิบสองจะเป็นซังกุงพระพี่เลี้ยงได้อย่างไร หญิงชาวบ้านท่ัวไปท่ีอายุ

ยี่สิบสองมีลูกกันสองสามคนแล้วนะ"

"คือว่า..."

"ข้ายังพดูไม่จบ อีกอย่างเจ้ากเ็คยเป็นซังกงุพระพ่ีเลีย้งให้โอรสองค์โต

ขององค์ชายจองวอนมาก่อนไม่ใช่รึ ข้าตัดสินใจแล้ว ไม่ว่าลูกของข้าจะ 

เป็นชายหรอืหญิง ข้าจะให้เจ้าเป็นซังกงุพระพีเ่ลีย้ง แล้วเจ้ากจ็ะได้หลดุพ้น

จากทเวซอนคันของต�าหนักพระสนมอินบิน เจ้าว่าแบบนี้ดีหรือไม่"

"หม่อมฉันเคยเป็นซังกงุพระพีเ่ลีย้งให้โอรสองค์โตขององค์ชายจองวอน 

ก็จริงเพคะ แต่โอรสองค์โตเติบโตจนหย่านมแล้วเพคะ แต่ส�าหรับทารกนั้น 

หม่อมฉันคงไม่สามารถเลี้ยงได้หรอกเพคะ"

"ดี ถ้าเช่นนั้นหลังหย่านมข้าจะให้เจ้าดูแลลูกข้า"

"พระมเหสี!"

"ข้าได้ฟังเรื่องของเจ้าจากองค์ชายจงบ่อยๆ หากลูกของข้าเป็น 

เด็กผู้หญิงอย่างท่ีเจ้าพูด ข้าคงไม่สามารถหาซังกุงพระพ่ีเลี้ยงท่ีดีเยี่ยม 

ไปกว่าเจ้าได้" 

"องค์ชายจงน่ะหรือเพคะ"

"บางครัง้องค์ชายจองวอนกพ็าองค์ชายจงมาท่ีต�าหนกัของข้า เจ้าไม่รูร้"ึ

ฉันไม่ได้เจอจงมาเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว นี่จงยังจ�าฉันได้อยู่อีกเหรอ

"ทุกครั้งที่องค์ชายจงพูดถึงเจ้า ใบหน้าขององค์ชายจงจะเต็มไปด้วย

ความสดใสเสมอ" พระมเหสีหัวเราะขึ้นมาเบาๆ

"หม่อมฉันคิดว่าองค์ชายจงลืมหม่อมฉันไปแล้วเสียอีกเพคะ"

"ไม่ลืมหรอก องค์ชายจงน่ะพูดจาเสียงดังหนวกหูมากจริงๆ เสียง 

เจือ้ยแจ้วราวกบันกกระจอก แต่ส่วนใหญ่กพ็ดูเรือ่งของเจ้าท้ังนัน้ คงจะคดิถงึ
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เจ้ามากกระมัง พระสนมอินบินไม่ต้องการให้เจ้าเจอกับองค์ชายจองวอน  

รวมไปถึงองค์ชายจงด้วย แต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอก ถ้าเจ้ามาต�าหนักนี้ 

ข้าจะให้เจ้าพบกบัองค์ชายจงอกีครัง้ เจ้าเองกค็ดิถงึองค์ชายจงมากเหมือนกนั 

มิใช่รึ"

"เพคะ คิดถึงมากเพคะ"

คิดถึง ฉันคิดถึงจงมากจริงๆ พวกเด็กๆ มักจะโตเร็ว ตอนนี้จงจะ 

ตัวโตขึ้นมากเท่าไหร่แล้วนะ

ตอนนั้นจงเป็นเด็กท่ีเช่ือฟังและตามติดฉันมากกว่าใครๆ ฉันเป็น 

ลูกคนเดียว จึงมักอิจฉาพวกเด็กๆ ที่มีพี่น้องเสมอ ซึ่งจงก็เหมือนเป็นน้อง

ของฉัน

"องค์ชายจงรอคอยให้ข้าคลอดท่านอาชายให้เขาเรว็ๆ ข้าจงึบอกไปว่า 

บางทีอาจจะเป็นท่านอาหญิงก็ได้ แล้วเขาก็หัวเราะชอบอกชอบใจ"

โชคดีจริงๆ ที่จงสุขสบายและหัวเราะได้ 

"ข้าไม่อยากพดูจาซ�า้ซาก เจ้ามาเป็นซังกงุพระพ่ีเลีย้งให้ลกูข้าเถดินะ"

"พระมเหสีเพคะ ขอเวลาให้หม่อมฉันคิดหน่อยนะเพคะ"

"ขอเวลาคิดอย่างนั้นรึ... ดีเลย หลังจากท่ีลูกของข้าคลอดในฤด ู

ใบไม้ผลิปีนี้ ข้าจะให้เวลาเจ้าคิดหนึ่งปี จนถึงป่านนั้นลูกข้าก็หย่านมแล้ว 

เวลาเท่านี้คงเพียงพอส�าหรับการตัดสินใจนะ หรือเจ้าไม่อยากเลิกใช้ชีวิต 

ที่ทเวซอนคันแห่งต�าหนักพระสนมอินบิน"

"แต่ว่า..."

พระมเหสียิ้ม

"หากเจ้าเป็นซังกุงพระพี่เลี้ยงให้ข้านานหลายปี ข้าจะให้เจ้าออก 

จากวังได้ ถึงตอนนั้นข้าจะทูลฝ่าบาทให้เจ้าออกเรือนได้ และหากตอนนั้น

หัวใจขององค์ชายจองวอนยังไม่แปรเปลี่ยน เจ้าก็จะไปเป็นสนมของ 

องค์ชายได้"
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"พระมเหสีเพคะ หม่อมฉันทูลพระมเหสีไปแล้วนะเพคะว่าพระมเหสี

เข้าพระทัยผิด..."

"ข้ารู้แล้วน่า"

ทันใดนั้นเองเสียงนางในที่ด้านนอกก็ดังเข้ามา

"พระมเหสีเพคะ องค์ชายรัชทายาทเสด็จเพคะ"

"องค์ชายรัชทายาทรึ"

ใบหน้าของพระมเหสีพลันสดใสขึ้นทันใด จนฉันถึงกับแปลกใจ

ปกติแล้วฮนดูเหมือนจะไม่ค่อยยินดียินร้ายเรื่องการมีตัวตนของ 

พระมเหสีสักเท่าไหร่ แถมยังเคยบอกให้ฉันอยู่ห่างจากพระมเหสีอีกด้วย  

ดังนั้นการที่ฮนมาหานางถึงที่นี่จึงเป็นเรื่องแปลกมาก 

"ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอตัวก่อนนะเพคะ"

"ได้สิ แล้วมาหาข้าใหม่นะ"

ฉันลุกข้ึนถวายความเคารพแล้วออกมาจากห้อง ขณะท่ีปิดประต ู

และก�าลังจะเดินออกจากต�าหนักก็ได้พบกับฮนพอดี ฮนเองก็ดูเหมือนจะ

ตกใจเล็กน้อยที่เห็นฉัน แต่เขาซ่อนอาการนั้นไว้ด้วยการกระแอม

"เจ้าคือนางในแห่งต�าหนักพระสนมอินบินใช่หรือไม่"

"เพคะ...องค์ชายรัชทายาท"

มันเป็นค�าพูดที่ไม่มีทางได้ใช้เลยถ้าเราอยู่กันสองคน

"เจ้ามาท�าอะไรที่ต�าหนักพระมเหสี"

ฉันนึกถึงค�าพูดท่ีฮนเคยบอกว่าอย่ามาอยู่ใกล้พระมเหสี ระหว่างท่ี 

ฉันก�าลังนึกหาค�าตอบ มุนซังกุงซ่ึงเป็นซังกุงส่วนพระองค์ของต�าหนัก 

พระมเหสีก็เอ่ยปากตอบแทน

"พระมเหสีเรียกนางในคิมมาพบเพคะ"

แล้วฮนก็พูดกับฉันต่อโดยไม่ปรายตามองมุนซังกุง

"การท่ีนางในแห่งต�าหนกัพระสนมอินบินเข้าออกต�าหนกัพระมเหสนีัน้ 
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เป็นเรือ่งท่ีน่าสงสยั แม้จะถกูเรยีกตัวมากต็าม ตัง้แต่นี้ไปเจ้าห้ามมาท่ีนีอ่กี"

"เพคะองค์ชายรัชทายาท"

การท่ีฮนถึงกับเอ่ยปากห้ามไม่ให้ฉันมาท่ีต�าหนักพระมเหสีต่อหน้า

พวกนางในส่วนพระองค์ของต�าหนักพระมเหสีแสดงว่าเขาต้องโกรธมาก

แน่ๆ ฉันจึงรีบท�าความเคารพเขาเพื่อจะออกไปจากท่ีนี่ให้เร็วท่ีสุด แต่

ระหว่างท่ีก�าลังเดินผ่านเขาไปนั้น ฉันก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ ของเขา 

ดังมาจากด้านหลัง 

"องค์ชาย"

พวกนางในส่วนพระองค์ของต�าหนกัพระมเหสถีงึกบังนุงงท่ีฮนหัวเราะ

ออกมาโดยไม่มีสาเหตุ แต่ฉันรู้ว่าเขาข�าที่ฉันใช้ค�าราชาศัพท์กับเขา

ฉันออกมาจากต�าหนักพระมเหสีในตอนบ่าย พอมาถึงท่ีพัก อุนจีท่ี

ท�างานเสร็จหมดแล้วก็เอ่ยปากถามฉัน

"ไปต�าหนักพระมเหสีมาหรือเจ้าคะ ที่นั่นมีเรื่องอะไรหรือเจ้าคะ"

"เหมือนจะไม่มี แต่ก็มี"

"อะไรหรือเจ้าคะ"

ฉันถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะเอ่ยปากตอบ "พระมเหสีรับสั่งจะให้ฉัน

เป็นซังกุงพระพี่เลี้ยงของเชื้อพระวงศ์ที่ก�าลังจะประสูติมาน่ะ"

ทว่าอุนจีที่ได้ฟังค�าพูดของฉันกลับไม่มีสีหน้าตกใจเลยสักนิด 

"โชคดีแล้วเจ้าค่ะ"

"โชคดีรึ"

"ตอนแรกข้านึกว่าถูกเรียกไปเพราะเรื่องนั้นเสียอีกเจ้าค่ะ"

"เรื่องนั้นคืออะไรรึ"

"ข้านึกว่าพระมเหสีจะเรียกไปไต่สวนเสียอีกเจ้าค่ะ หากมีเหตุผลท่ี 

ใครสักคนจะท�าเรื่องแบบนั้น ถ้าไม่ใช่พระสนมอินบินก็คงจะเป็นองค์ชาย

Page �������������������� 2.indd   80 26/7/2562 BE   13:50



EUODIA 81

รัชทายาทเจ้าค่ะ" 

"เกิดเรื่องอะไรขึ้นรึ" ฉันไม่รู้จริงๆ ว่ามีเรื่องอะไร

"มีคนเอาซากหนูตายเขวี้ยงไปที่ต�าหนักพระมเหสีเจ้าค่ะ"

"ซากหนูตาย?!"

"เจ้าค่ะ มีแต่คนบอกว่าจะได้ท�าให้พระมเหสีตกใจแล้วแท้งน่ะเจ้าค่ะ 

แต่พระมเหสกีลบับอกว่าไม่อยากให้เรือ่งลกุลามบานปลาย เลยสัง่ให้เงยีบๆ 

กันเจ้าค่ะ ทว่าก็ยังมีนางในหลายคนรู้เรื่องนี้เจ้าค่ะ"

"แต่ข้าเองก็เพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรก"

"ยังไม่หมดนะเจ้าคะ"

"ยังไม่หมดอีกรึ"

"กลางดกึมีก้อนไฟลอยมาท่ีต�าหนกัพระมเหส ีหล่นใส่หลงัคากระเบ้ือง

จนแตกด้วยนะเจ้าคะ ทุกคนต่างก็เก็บเงียบเอาไว้ตามค�าสั่งของพระมเหสี 

แต่เรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นแค่ท่ีต�าหนักพระมเหสีเท่านั้น มันก็ต้อง 

มีเหตุผลอะไรบางอย่างนะเจ้าคะ"

คงหวังให้พระมเหสีแท้งสินะ

ฉันไม่ตกใจสักเท่าไหร่กับเรื่องพวกนี้ เพราะเคยอ่านผ่านตามาบ้าง

จากบันทึกประวัติศาสตร์ แต่การท่ีได้มาใช้ชีวิตอยู่ท่ีนี่ท�าให้ฉันรู้ว่าฮน 

ไม่มีทางท�าแบบนั้นแน่

"วนันีต้อนเท่ียงท่ีข้าไปต�าหนกัพระมเหส ีข้าได้พบองค์ชายรชัทายาท

ท่ีนั่น ความสัมพันธ์ขององค์ชายรัชทายาทกับพระมเหสีเป็นอย่างไรรึ  

เจ้ารู้อะไรบ้างไหม"

"ข้าได้ยินมาว่าไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันสักเท่าไหร่เจ้าค่ะ นี่คงจะไป

เย่ียมเยียนไถ่ถามอาการกระมงัเจ้าคะ ท่ีผ่านมาองค์ชายรชัทายาทไม่เคยไป 

ท่ีต�าหนกัพระมเหสเีลย คงจะมีความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดกีนันกั จึงท�าให้มข่ีาวลอืว่า 

เรื่องแปลกครั้งนี้องค์ชายรัชทายาทอยู่เบื้องหลังเจ้าค่ะ"

Page �������������������� 2.indd   81 26/7/2562 BE   13:50



82 พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล 2

"ไม่จรงิ!" ฉันโกรธจนเผลอตวาดออกมา อุนจจีงึตกใจกบัท่าทางแบบนี้ 

ของฉันเป็นครั้งแรก

"ฮังอานิมเจ้าคะ"

"ขอโทษที่ตวาดเจ้าออกไป"

"ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ ข้าไม่เป็นไร"

"ไม่ใช่องค์ชายรัชทายาท ไม่ใช่แน่นอน"

"แต่ข่าวลือว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะ"

อุนจีเหมือนจะรู้สึกผิดท่ีท�าให้ฉันโกรธ ส่วนฉันก็ได้แต่เสียใจท่ีฮน 

ถูกมองว่าเป็นคนร้าย ตามบันทึกประวัติศาสตร์ท่ีอ่านมาต่างก็บอกว่า 

เรื่องพวกนี้เป็นฝีมือของฮน ซึ่งฉันในตอนนี้ไม่เชื่อบันทึกนั้นเลย 

หัวใจของฉันเต้นรัวด้วยความไม่สบายใจ ฉันอยากยืนยันเรื่องนี้ 

ด้วยตนเอง อยากฟังความจริงทุกอย่างจากปากของเขาว่าไม่ใช่ฝีมือเขา 

แล้วฉันก็จะเป็นคนกลบข่าวลือนี้เอง เพราะฉันเชื่อว่าเขาจะไม่โกหกฉัน 

"ข้าขอออกจากวังก่อนนะเจ้าคะ"

หลังจากอุนจีออกไป ฉันก็นั่งจมอยู่กับการหาวิธีพบกับฮนเพื่อยืนยัน

ความจริงเกี่ยวกับข่าวลือนั้น แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงก็หาวิธีท่ีจะได้พบฮน 

ไม่ได้เลย อาจจะมีโอกาสได้พบกันโดยบังเอิญเหมือนอย่างวันนี้ แต่เพราะ

สายตาของคนรอบข้างก็ท�าให้ไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายใจ ฉัน 

นึกเสียใจจริงๆ ที่ยุคนี้ไม่มีสมาร์ตโฟนเหมือนในอนาคต 

แล้วฉันก็นึกถึงมียองขึ้นมา มียองชอบไปแอบดูฮนที่ออกมาเดินเล่น

หน้าต�าหนักของตนเอง ถ้าฉันท�าแบบนั้น ฉันอาจจะมีโอกาสได้พูดคุย 

กับเขาก็ได้

ต�าหนกัองค์ชายรชัทายาทยามค�า่คืนถกูจดุเทียนเอาไว้สว่างไสว โดยม ี

เหล่านางในส่วนพระองค์และองครักษ์ส่วนพระองค์ก�าลังดูแลโดยรอบ  
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ทว่าไม่เห็นฮน ไม่รู ้ว่าเขาเข้านอนตั้งแต่หัวค�่าหรือเปล่า แต่ดูจากท่ี 

หน้าต�าหนักมีซังกุงส่วนพระองค์เฝ้าอยู่ แสดงว่าเขาต้องอยู่ในต�าหนัก 

อย่างแน่นอน

ย่างเข้าเดือนสามแล้ว อากาศอบอุ่นข้ึนแล้ว แต่พอพระอาทิตย ์

ลับขอบฟ้า อากาศจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อุณหภูมิจะลดต�่าลงขนาด 

ท่ีท�าให้รู้สึกหนาว ฉันรู้สึกว่ามือท้ังสองข้างเย็นเฉียบ พลางคิดว่ามียอง 

นี่สุดยอดจริงๆ ไม่ว่าร้อนหรือหนาว นางก็รออยู่ข้างก�าแพงนี้เพื่อท่ีจะได้

มองใบหน้าของฮน

หลังจากท่ีรออยู่นานมาก ร่างกายของฉันก็เหนื่อยล้าท่ามกลาง 

อากาศหนาวเย็นจงึคดิท่ีจะกลบั แต่เท้ากลบัไม่ยอมขยับอย่างง่ายดายเพราะ

หากไม่รออยู่ตรงนี้ ฉันก็จะไม่มีโอกาสได้เจอกับฮน ถ้ารออีกสักหน่อย  

ฮนอาจจะออกมาก็ได้ 

ทว่าฉันยืนต่อไปอีกร่วมช่ัวโมงกไ็ม่มีทีท่าว่าฮนจะออกมาเลย ระหว่างนัน้ 

ไฟของท่ีพกัพระชายาของฮนท่ีอยู่ตรงกนัข้ามกบัท่ีพกัขององค์ชายรชัทายาท 

ก็ถูกดับลง และในตอนนั้นเอง

ไม่จริงใช่มั้ย

ฮนก�าลงัเดนิออกมาจากท่ีพกัของตนเอง โดยมีขันทีชเวเดนิตามหลงั

ออกมาด้วย ทันทีท่ีเห็นเขา เหล่านางในส่วนพระองค์ก็พากันถอยหลัง 

แล้วท�าความเคารพ ก่อนท่ีขันทีชเวจะไล่พวกนางออกไปอย่างรวดเร็ว  

ตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่ขันทีชเวกับองครักษ์อีกสองคนเท่านั้น

ฉันจ้องมองฮนด้วยหัวใจเต้นรัวอยู่หลังก�าแพง พอฮนเดินตรงไปท่ี

ด้านหลังของต�าหนัก ฉันก็เริ่มเดินตามเขาไปตามแนวก�าแพง

สวนด้านหลังต�าหนักนั้นมืดมาก มีเพียงแค่แสงที่ลอดมาจากต�าหนัก

เท่านั้นที่ส่องสว่าง ฮนเริ่มเดินวนไปมาท่ามกลางแสงสลัวนั้น แล้วขันทีชเว 

ก็ท�ามือไล่องครักษ์สองคนออกไป ตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่ฮนกับขันทีชเว
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เท่านั้น 

ในที่สุดฉันก็มีโอกาสแล้ว

"ฮน! ฮน!"

ฉันเรียกฮนเบาๆ แต่ระยะห่างระหว่างหลังก�าแพงท่ีฉันยืนอยู่กับ 

สวนด้านหลังต�าหนักนั้นค่อนข้างไกล ฮนจึงไม่ได้ยินเสียงของฉันเลย 

สักนิด

เสียงนกฮูกดังแว่วมา ฮนจึงเงยหน้าขึ้นมอง ฉันจึงรีบโบกไม้โบกมือ

เพื่อเรียกเขา แต่ในตอนนั้นเอง คมดาบเย็นยะเยือกก็มาจ่อตรงคอของฉัน 

ฉันจงึหยุดโบกมอืแล้วเงยหน้าข้ึนมอง องครกัษ์ของต�าหนกัองค์ชายรชัทายาท 

ก�าลังถือดาบพร้อมท�าหน้าถมึงทึง 

"เจ้าเป็นใคร!"

ตอนนี้ฉันไม่ต้องพยายามเรียกฮนอีกต่อไป แค่เสียงตะโกนของ

องครักษ์ก็ท�าให้ทั้งฮน ขันทีชเว รวมไปถึงบรรดานางในส่วนพระองค์ที่อยู่

รอบๆ ต่างพากันหันมามองทางนี้ 

ขันทีชเวท่ีวิง่มาก่อนใครเพือ่นพอรูว่้าเป็นฉันกส็ัง่ให้องครกัษ์ลดดาบลง  

แต่องครักษ์กลับไม่ยอมขยับเขย้ือนแม้แต่นิดเดียว สุดท้ายเมื่อฮนมาถึง

พร้อมพวกนางในส่วนพระองค์ องครักษ์จึงยอมลดดาบลง

พอรูว่้าเป็นฉัน ฮนกน็ิง่ไม่ยอมพดูอะไรออกมา จนขันทีชเวต้องรบีไล่

พวกนางในส่วนพระองค์ออกไปจนหมด แต่องครักษ์ยังคงเฝ้าระวังอยู ่

ไม่ยอมไปไหน ฮนจึงต้องออกค�าสั่งไล่

"พวกเจ้าไปซะ"

"แต่ว่าองค์ชาย..."

องครักษ์กังวลเรื่องความปลอดภัย จึงไม่ยอมท�าตามค�าสั่งง่ายๆ  

ทันใดนั้นฮนก็ตวาดองครักษ์ด้วยน�้าเสียงโมโห

"ข้าบอกให้ออกไปอย่างไรเล่า! อยู่ได้แค่ขันทีชเวผู้เดียวเท่านั้น"
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"พ่ะย่ะค่ะ"

พอได้ยินเสียงกราดเกรี้ยวของฮนฉันเองก็พลอยไม่สบายใจไปด้วย 

การอยากรูค้วามจรงิเรือ่งท่ีเกดิข้ึนกบัต�าหนกัพระมเหสคีอืข้ออ้าง ความจรงิ

แล้วฉันแค่อยากพบฮนเท่านั้น แต่พอเห็นฮนโกรธ ฉันก็รู้สึกหวั่นใจ

ฮนเดนิเข้ามาหาฉันแล้วยืนนิง่อยู่นานโดยไม่ยอมพูดอะไร ฉันพยายาม 

ส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปที่ขันทีชเว ทว่าขันทีชเวก็เอาแต่ถือตะเกียง

ก้มหน้านิ่ง ฉันจึงหันไปมองใบหน้าท่ีบ้ึงตึงของฮนอีกครั้ง นี่เป็นครั้งแรก 

ที่เขามองฉันด้วยสายตาอย่างนี้ 

แล้วตอนนัน้เองฉันก็ไอออกมาเพราะยนือยูท่่ามกลางอากาศหนาวเย็น 

นานเกินไป 

"องค์ชาย วันนี้หนาวมากนะพ่ะย่ะค่ะ เสด็จเข้าต�าหนักเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

พอขันทีชเวพูดจบ ฮนก็ตะคอกใส่ฉันเสียงดัง

"เจ้ามาท�าอะไรที่นี่!"

เสียงตะคอกของฮนท�าให้ขันทีชเวถอยหลังไปหนึ่งก้าว ส่วนฉันก็ 

หยุดไออย่างอัตโนมัต ิ และเริม่สะอึกแทน คงเป็นเพราะตกใจกบัการโกรธจดั 

ของฮน 

"อึก...อึก"

ฉันพยายามจะหยุดสะอึก แต่มันก็ไม่ยอมหยุดสักที สุดท้ายจึงต้อง

เอามือปิดปากเพื่อให้เสียงสะอึกเบาที่สุด 

ฮนส่ายหน้าแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะถามฉันด้วยน�้าเสียง 

ที่อ่อนลง 

"เจ้ามาอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนแล้ว"

"ครึ่งชั่วยาม...อึก ประมาณครึ่งชั่วยามน่ะ อึก"

ฮนหันไปมองขันทีชเวครู่หนึ่ง ขันทีชเวจึงวางตะเกียงลงกับพื้นแล้ว

ถอยหลังหายไปอย่างเงียบๆ 
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พอขันทีชเวลับตาไปแล้ว ฮนก็เข้ามากอดฉัน

"อึก"

แม้ฮนจะลดความโมโหลงแล้ว แต่ฉันกยั็งไม่หยุดสะอึก ฮนจึงกอดฉัน

แน่นขึ้น แล้วใช้ฝ่ามือลูบหลังฉันอย่างอ่อนโยน

"ตกใจมากเลยรึ"

น�้าเสียงของเขาเป็นปกติแล้ว แต่ฉันก็ยังสะอึกไม่หยุด

"ข้าขอโทษ"

ค�าขอโทษและการลูบหลังของเขาท�าให้ฉันหยุดสะอึกลงได้ในท่ีสุด 

ตอนนั้นเขาปล่อยฉันออกจากอ้อมกอดของตนเอง แล้วยิ้มบางๆ

"เจ้าไม่รู้รึว่าการท่ีเจ้ามาปรากฏตัวท่ีต�าหนักองค์ชายรัชทายาทใน 

ยามค�่าคืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องอันตรายมากแค่ไหน องครักษ์ 

มีอ�านาจปาดคอคนที่บุกรุกต�าหนักได้โดยที่ข้าไม่ต้องอนุญาต"

ค�าพูดของเขาก้าวข้ามความเป็นห่วงจนกลายมาเป็นความเสียใจ  

ฉันรู้แล้วว่าท�าไมเขาถึงได้โมโหขนาดนั้น ตอนท่ีเขาเห็นฉัน ปลายดาบ 

ขององครักษ์ก�าลังจ่อที่คอของฉันอยู่ ซึ่งพอได้เห็นภาพนั้น สีหน้าของเขา

ก็ไม่ดีเลย 

"ข้าไม่รู้ ข้าขอโทษ เจ้าไม่โกรธแล้วใช่ไหม"

"โกรธสิ" เขาเน้นเสียง

"อย่าปดเลยนะ หายโกรธแล้วใช่ไหม" 

"โกรธ"

"อย่าโกรธเลยน้า~"

ฉันจบัมือของเขาแกว่งไปมาพลางพดูด้วยน�า้เสยีงออดอ้อน ทันใดนัน้

เขาก็กระตุกยิ้มที่มุมปากแล้วระเบิดเสียงหัวเราะออกมา

"หัวเราะแล้วนี่ หายโกรธแล้วสินะ"

"เจ้ามาที่ต�าหนักในเวลาดึกดื่นเยี่ยงนี้ด้วยเรื่องอะไรรึ"
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ฉันปิดปากเงียบเมื่อนึกถึงสาเหตุที่ท�าให้ฉันมาถึงที่นี่

"เจ้ามีเรื่องอะไรรึ"

"คือว่า..."

"พดูมาส ิเจา้มเีรื่องอะไร" ฮนมองฉนัแลว้เอ่ยถามดว้ยสีหนา้เป็นห่วง

"ข้าได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต�าหนักพระมเหสีน่ะ"

พอรู้ว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไร สีหน้าของฮนก็หม่นหมองลงเล็กน้อย

"ฮน ไม่ใช่ฝีมือเจ้าใช่ไหม"

ฉันอยากได้ยนิค�าตอบท่ียืนยันว่าเรือ่งนัน้เป็นเพียงแค่ข่าวลอื เรือ่งนัน้

เป็นฝีมอืของพระสนมอนิบิน แต่ฮนกลบัหลบตา ฉันกลวัการหลบตาของเขา 

มากย่ิงกว่าบรรยากาศท่ีเงียบและวังเวงในตอนนี้เสียอีก หลังจากนิ่งไป 

อยู่พักใหญ่ ฮนก็หันกลับมามองฉัน

"หากเป็นฝีมือข้า เจ้าจะว่าอย่างไร"

หัวใจของฉันตกลงไปอยู่ท่ีตาตุม่ สิง่ท่ีถกูบันทึกเอาไว้ในประวัตศิาสตร์

เริม่พรัง่พรเูข้ามาในสมอง เรือ่งราวท่ีฉันคดิว่าเป็นเรือ่งโกหกกลบักลายเป็น

เรื่องจริงอย่างนั้นเหรอ ฉันไม่ยอมรับมันอย่างเด็ดขาด

"ไม่จริง เจ้าไม่มีทางท�าเรื่องพรรค์นี้แน่นอน เจ้าไม่ได้ท�า"

"ข้าถามเจ้าว่าหากข้าท�าจริงๆ เจ้าจะว่าอย่างไร"

ฮนถามด้วยน�้าเสียงจริงจังอกีครั้ง มอืข้างหนึ่งของฉันสั่นระริกจนฉนั

ต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งมาจับเอาไว้ แต่มันก็ยังไม่หยุดสั่น ไม่ว่าจะคิดยังไง 

ฮนท่ีฉันรู้จักไม่ใช่คนท่ีจะท�าเรื่องแบบนั้นแน่นอน ไม่ใช่เพราะฉันรักเขา  

แต่ฉันเช่ือเขา การพยายามท�าร้ายชีวิตบริสุทธิ์ท่ีอยู่ในท้องนั้นเป็นเรื่อง 

ที่ต�่าช้ามาก ฮนที่ฉันรู้จักไม่ท�าแบบนั้นแน่นอน 

"ฮนที่ข้ารู้จักไม่ใช่คนที่จะท�าเรื่องแบบนั้นเด็ดขาด"

"เจ้าเชื่อมั่นในตัวข้ารึ"

"แน่นอน ข้าเชื่อเจ้า"
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ฮนนิ่งเงียบไปสักครู่ก่อนจะเปิดปากพูดอย่างแผ่วเบา "ข้าท�าจริงๆ"

"ว่าอย่างไรนะ?!"

"เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นที่ต�าหนักพระมเหสีล้วนแต่เป็นฝีมือของข้า"

ฉันตกใจจนอ้าปากค้าง

"แท้จรงิแล้วคนของข้าต่างหากท่ีท�า แต่ข้าไม่ยอมห้ามการกระท�านัน้ 

ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเป็นความรับผิดชอบของข้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้"

ฉันพลนันกึถงึยูจาชนิผูเ้ป็นพ่อของพระชายาของฮน เพราะในบันทึก

ทางประวตัศิาสตร์กล่าวว่ายูจาชินไม่ต้องการให้พระมเหสอีนิมกคลอดองค์ชาย  

ดังนั้นเขาจึงวางแผนท�าให้พระมเหสีแท้ง

"พ่อของพระชายาใช่ไหม"

"เจ้ารู้เรื่องนั้นได้อย่างไรกัน"

ฮนถามออกมาอย่างตกใจ ฉันจึงรีบยกมือขึ้นปิดปาก

"ข้าก็แค่เดาเอาน่ะ เขาน่าจะเป็นคนท่ีไม่ต้องการให้พระมเหสีคลอด

องค์ชายมากกว่าใคร"

"แต่ว่า..." ฮนยิ้มอย่างขมขื่น

"ท�าไมเจ้าถึงไม่ห้ามล่ะ"

"ข้ารูข่้าวมาว่าเขาคดิท่ีจะท�า พอเขาลงมือท�าไปแล้ว ข้าจึงไปเข้าเฝ้า

พระมเหสี" 

"เจ้าไปทูลพระมเหสีว่าพ่อของพระชายาเป็นคนท�ารึ"

"ข้าไม่ได้กราบทูลว่าใครท�า ข้าเพยีงแต่ทูลว่าได้ยินมาว่าจะเกดิเรือ่งข้ึน 

เท่านั้น"

ฉันนึกถึงก่อนหน้านี้ท่ีฮนเตือนฉันว่าอย่าอยู่ใกล้พระมเหสี หลังจาก 

ท่ีพระมเหสีตั้งครรภ์ ยูจาชินคงวางแผนเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นสินะ  

หากพระมเหสีแท้งเพราะฝีมือของยูจาชิน ฉันอาจจะกลายเป็นหนึ่งใน 

ผู้ต้องสงสัยได้
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ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นห่วงฉัน และเขาก็ไม่ได้เป็นคนคิด

ท�าร้ายพระมเหสี 

"เพราะอย่างนั้นเจ้าก็เลยห้ามไม่ให้ข้าไปอยู่ใกล้พระมเหสีใช่ไหม"

ฮนยิ้มแทนค�าตอบ

"ข้านึกว่าเจ้าไม่ชอบพระมเหสีเสียอีก"

"เจ้าคิดเช่นนั้นได้อย่างไรกัน"

"ข้าคงคิดผิดไปน่ะ"

ประวัติศาสตร์มันท�าให้ฉันคิดอย่างนั้นนี่นา!

"เอ่อ ฮน ถ้าพระมเหสีมีพระประสูติกาลพระโอรส ต�าแหน่งองค์ชาย

รัชทายาทของเจ้าจะสั่นคลอนหรือไม่"

ค�าถามนี้อ่อนไหวมาก ค�าถามของฉันนั้นตีความได้ว่าหากพระมเหสี

คลอดลูกชาย ฮนจะต้องกระเด็นออกจากต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาท 

หรือเปล่า ฮนไม่ตอบค�าถาม แต่มองไปรอบๆ ต�าหนักที่เงียบสงัด ที่ตรงนี้

ไม่ใช่ที่ที่จะพูดเรื่องแบบนี้ ฉันจึงได้รู้ว่าตนเองพลาดไป 

"ขอโทษนะ ข้าก็แค่..."

"ข้าเชื่อมั่นในตัวเสด็จพ่อ"

"ฝ่าบาทน่ะรึ"

"ใช่" เขาพยักหน้าก่อนจะพดูต่อ "ก่อนเกดิสงครามอิมจิน ข้าเป็นเพียง

แค่องค์ชายท่ีเกิดจากสนมท่ีถูกทุกคนลืมเลือน ตอนนั้นข้าไม่เคยแม้แต ่

จะบังอาจคิดว่าตนเองจะได้เป็นองค์ชายรัชทายาท ในตอนนั้นเสด็จพ่อ 

ทรงโปรดองค์ชายชินซองมากกว่าองค์ชายอ่ืนๆ ทุกคนรวมถงึข้าต่างกค็ดิว่า 

องค์ชายชินซองจะได้ขึ้นเป็นองค์ชายรัชทายาท แต่แล้วก่อนที่จะลี้ภัยไปที่

อึยจู เสด็จพ่อก็ทรงเลือกให้ข้าเป็นองค์ชายรัชทายาท"

ฮนได้เป็นองค์ชายรัชทายาทในสถานการณ์ที่รีบเร่ง

"หลงัจากนัน้ข้ากพ็ยายามท�าหน้าท่ีให้ดท่ีีสดุในฐานะองค์ชายรชัทายาท 
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เพื่อไม่ให้เสด็จพ่อทรงผิดหวัง ทว่าสุดท้ายอาณาจักรหมิงก็ไม่ยอมรับข้า 

เป็นองค์ชายรัชทายาท แต่เสด็จพ่อก็ทรงให้ข้าเป็นองค์ชายรัชทายาท

เหมือนเดิม ข้าจึงเชื่อในตัวเสด็จพ่อที่ทรงแต่งตั้งข้าเป็นรัชทายาท"

เชื่อในพระเจ้าซอนโจเหรอ ฮนไม่รู้ใจพ่อตนเองจริงๆ เหรอ

หลังจากสงครามอิมจิน พระเจ้าซอนโจย่ิงไม่โปรดปรานท่ีฮนมี 

ความเก่งกาจและความโดดเด่นมากกว่าตนเอง ไม่เพียงแค่อาณาจักรหมิง

เท่านั้น แม้กระทั่งข้าราชบริพารรอบตัวต่างก็พากันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายช่วงชิง

อ�านาจ และการขึ้นครองราชย์ระหว่างฮนกับพระเจ้าซอนโจ นักวิชาการ 

รุ่นหลังส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าหากพระเจ้าซอนโจยังครองราชย์ต่อไปอีก 

ฮนอาจจะไม่ได้ขึ้นครองราชย์ก็ได้ แม้แต่พ่อของฉันก็ยังบอกอย่างนั้น 

พ่อคิดผิดเหรอ

ไม่หรอก พ่อพูดถูก พ่อเคยบอกแล้ว แม้นักเดินทางท่องเวลา 

จะสามารถไปยังยุคนั้นได้และสามารถมองเห็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนด้วยสองตา 

ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถมองเข้าไปข้างในหัวใจของคนยุคนั้นได้ แต่

ตอนนี้ฉันก�าลังฟังความในใจของฮนจากปากของฮนเอง ตอนนี้เขาก�าลัง

บอกความในใจของเขาท่ีประวตัศิาสตร์ไม่สามารถบันทึกเอาไว้ได้ให้ฉนัฟัง

ฮนเชือ่ใจพระเจ้าซอนโจพ่อของเขา แต่มันเป็นความเช่ือใจท่ีผดิพลาด 

พระเจ้าซอนโจไม่คดิจะปกป้องต�าแหน่งองค์ชายรชัทายาทของฮนเลย การท่ี 

ฮนสามารถอยู่ในต�าแหน่งองค์ชายรัชทายาทมาจนถึงตอนนี้ได้เพราะ

พระเจ้าซอนโจรวมถงึคนอืน่ๆ ไม่รูค้วามจรงิว่าหลงัจากนีอี้กไม่กีปี่องค์ชาย

ยองชังจะเกิดมา ยกเว้นฉันที่มาจากอนาคต

หลังองค์ชายยองชังประสูติ ท่าทีของพระเจ้าซอนโจท่ีมีกับฮนนั้น 

แตกต่างจากตอนนีอ้ย่างสิน้เชิง และสิง่นัน้จะกลายเป็นบาดแผลขนาดใหญ่  

ฮนท่ีไม่รูเ้รือ่งท่ียังไม่เกดิข้ึนพวกนีจ้งึบอกกบัฉันว่าเขาเช่ือมัน่ในตวัพระเจ้า

ซอนโจพ่อของเขา
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ฉันรู้สึกสงสารเขาจับใจ จึงกอดเอวของเขาแน่น

"คยองมิน"

ฉันพยายามกลัน้ไม่ให้ตนเองร้องไห้ออกมาและพูดเบาๆ ในอ้อมกอด

ของเขา

"ฮน ข้าเชือ่ ข้าเชือ่ว่าเจ้าไม่ได้ท�าอะไร และข้าจะอยูข้่างเจ้าตลอดไป"

ฮนไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูด แต่เขาก็กอดฉันกลับแน่น

"เจ้าเรียนค�าพูดพวกนี้มาจากไหนรึ"

"ข้าเรียนมาจากตรงนี้นี่แหละ แล้วเจ้าก็เป็นคนสอนทั้งหมด"

ฮนหัวเราะราวกับชอบใจในค�าพูดของฉัน

"หวัใจของข้ากเ็หมอืนกบัเจา้ หากข้าไดเ้ป็นพระราชา ข้าจะไม่ให้เจ้า

จากข้าไปไหนเด็ดขาด"

เสียงนกฮูกดังแว่วมาอีกครั้ง ฉันรู้สึกว่านกฮูกตัวนั้นก�าลังร้องเพลง 

ให้ฉันกับฮนฟัง 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624645.html
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