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เรื่องราวการหลีกหนีความตายของมู่ฟางเหอในเล่มท่ีสองนี้ยังคงสนุกสนาน 

เข้มข้น ในท่ีสุดงานเลี้ยงกระชับมิตรระหว่างสองแคว้นก็มาถึง มู่ฟางเหอท่ีตอนน้ี 

สนิทสนมกับหลี่ชิงฮวาด�าเนินแผนการช่วยนางยกเลิกสัญญาหมั้นหมายได้ส�าเร็จ  

ด้วยความช่วยเหลือจากองค์ชายสามเจินหลิ่งเฟย บุคคลซึ่งเขาหมายมาดให้มาเป็น

คนรักใหม่ของสหาย ทว่าแผนจับคู่เริ่มต้นไปได้ไม่เท่าไรก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ท่ีเป็น

ชนวนสงครามระหว่างแคว้นขึ้น

ด้วยเหตุน้ีมู่ฟางเหอจึงต้องตามหาตัวการผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวาย รวมถึง

ป้องกันเหตลุอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้แคว้นเยว่ในนิมติท่ีจะท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลง 

กว่าเดมิ โดยมมีจัจรุาชไร้พ่ายผูเ้ลือ่งชือ่ บรุษุผูค้รอบครองหัวใจของเขาและยังเป็นว่าท่ี

พระสวามีคอยดูแลปกป้อง 

ความรกัของมูฟ่างเหอกับหวงเสวียนหลนิก�าลงัเบ่งบาน แต่ทัง้ท่ีพิธีแต่งงานของ

พวกเขาใกล้จะมาถึง เรื่องร้ายกลับยังเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน แล้วความรักของท้ังคู่ 

จะลงเอยเช่นไร ย่ิงกว่าน้ันใครกันทีอ่ยู่เบือ้งหลงัเรือ่งราวร้ายกาจเหล่าน้ี ขอเชญิทุกท่าน

ร่วมลุ้นไปพร้อมกันในหน้ากระดาษถัดไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ หลี่ชิงฮวา  คูห่มัน้ของเจนิหลิง่เผงิ บตุรสาวคนโตของแม่ทัพประจมิ 

เก่งกาจเพียบพร้อมและแข็งแกร่ง ทว่ากลับไม่ได้รับ

ความรกัจากคูห่มัน้ เป็นนางร้ายในนยิายเรือ่ง 'ล�าน�ารกั 

บุปผาขาว'

✱ เจินหลิ่งเฟย  องค์ชายสามแห่งแคว้นหยาง รูปโฉมสง่างาม นิสัย 

อ่อนโยน สุขุมลุ่มลึก สนิทกับหลี่ชิงฮวาและมู่ฟางเหอ 

เป็นพระรองในนิยายเรื่อง 'ล�าน�ารักบุปผาขาว'

✱ เจินหลิ่งเผิง  องค์ชายสี่แห่งแคว้นหยาง คู่หมั้นของบุตรสาวแม่ทัพ

ประจิม ท่าทางสูงศักดิ์สง่างาม ตกหลุมรักจิ้งเหมยล่ี 

เป็นพระเอกในนิยายเรื่อง 'ล�าน�ารักบุปผาขาว'

✱ จิ้งเหมยลี่  บตุรสาวแม่ทัพบรูพา วิญญาณมาจากยุคสมยัปัจจบุนั 

มนีสิยัมัน่ใจในตวัเอง แต่ก็เจ้าน�า้ตาอย่างมาก ชอบพอ

กับเจินหลิ่งเผิง เป็นนางเอกในนิยายเรื่อง 'ล�าน�ารัก

บุปผาขาว'

✱ ฝูจิ้นเค่อ  รัชทายาทแห่งแคว้นเยว่ พ่ีชายต่างสายเลือดของ 

หวงเสวียนหลนิ รปูโฉมงดงาม เก่งกาจ แต่มนิีสัยยียวน

และท�าอะไรตามใจตนเอง เป็นไม้เบื่อไม้เมากับ 

หวงเสวียนหลิน

แนะนำ�ตัวละคร



เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง

การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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"องค์รัชทายาทและองค์ชายแห่งแคว้นเยว่เสด็จมาถึงแล้ว!"

งานเลีย้งท่ีคลาคล�า่ไปด้วยผูค้นและเสยีงพูดคยุหยุดลงกลางคนัเมือ่ขันที

เอ่ยนามผู้มาเยือน ความเงียบโรยตัวปกคลุมท้องพระโรง ดวงตาทุกคู่เบนมอง

บุรุษสองคนซึ่งรัศมีโดดเด่นย่ิงกว่าองค์ชายสี่และคุณหนูจิ้ง เรียกว่ากลบรัศมี

จนหมด ท�าให้ทั้งสองต้องหลีกทางให้แขกจากต่างแคว้น

บุรุษผู้เดินน�าหน้าคือฝูจิ้นเค่อ รัชทายาทแห่งแคว้นเยว่ เขาสวมอาภรณ์

สีแดงปักลายทองเจิดจ้าราวกับเปลวไฟท่ีก�าลังลุกไหม้ ใบหน้าคมน่ิงเฉย  

ไร้อารมณ์ แต่พอย้ิมก็เหมือนมัจจุราชที่ก�าลังเย้ยหยันผู้คน ผ้าคลุมสีขาว 

พาดไหล่ทั้งสองข้างและขยับไหวตามจังหวะก้าวเดิน เครื่องประดับทองค�า

สะท้อนแสงคบเพลิงเป็นประกาย

บุรุษท่ีเดินเยื้องอยู่ด้านหลังสวมอาภรณ์สีด�าปักลายราชสีห์ ดูราวกับ 

สตัว์ร้ายทีก่�าลงัแฝงตวัอยู่ในเงามดื หากไม่สงัเกตก็ยากจะเห็นลายปัก ไหล่ซ้าย

ประดับเกราะหัวราชสีห์สีทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแม่ทัพ แสดงถึงความ 

น่าเกรงขาม บนไหล่ขวามีขนสัตว์สีด�าพาดยาวจรดพ้ืน หน้ากากสีเงินดูเย็น 

ยะเยือกยากจะละสายตา

ใช่แล้ว บุรุษท่ีเสริมความน่าหว่ันเกรงให้ฝูจิ้นเค่อคือองค์ชายแปด  

หวงเสวียนหลิน

ถึงจะหมัน่ไส้นดิหน่อย แต่มูฟ่างเหอก็ต้องยอมรบัความจรงิอย่างอดไม่ได้ 

33
การแสดงที่มืออาชีพต้องหลั่งน�้าตา
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ตัวร้ายในชุดทางการ...ดูดีชะมัด

มูฟ่างเหอเบนสายตาออกจากสิง่ทีท่�าให้หวัใจเต้นผดิจงัหวะ ขณะทีอ่กีฝ่าย 

หันมามองตน

ชั่วขณะที่เห็นเด็กหนุ่ม หวงเสวียนหลินเหมือนต้องมนตร์สะกด สายตา

ตรึงอยู่กับใบหน้ากลมขาวนวลและริมฝีปากแดงระเรื่อ อาภรณ์ปักลายบุปผา

เปลี่ยนเด็กหนุ่มผอมบางให้กลายเป็นบุปผาดอกน้อยน่าทะนุถนอม เบ่งบาน

สดใสท่ามกลางฝูงภมรท่ีบินว่อน เป็นดอกไม้แสนน่ารักเพียงหน่ึงเดียว 

ในกอดอกไม้หนาม 

เกิดความคิดขึ้นในใจหวงเสวียนหลิน...

เขาไม่ต้องการให้ใครพบเห็นบุปผาน้อยดอกนี้

ชั่วจังหวะท่ีเดินผ่านท่ีนั่งอีกฝ่าย หวงเสวียนหลินเห็นสีแดงท่ีแต้มบน

เปลือกตาเด็กหนุ่ม เขาเก็บรายละเอียดน้ันไว้ในใจเช่นเดียวกับรายละเอียด 

ส่วนอื่น หักห้ามอารมณ์หวงแหนที่ผุดขึ้น ก่อนหันไปสนทนากับเจ้าภาพงาน

"ขอต้อนรบัองค์รชัทายาท นานทเีดียวทีไ่มไ่ด้เจอกนั" ฮอ่งเต้มองมาจาก

บลัลงัก์ รอยย้ิมการค้าฉายบนใบหน้า "ข้ายินดอีย่างย่ิงท่ีองค์ชายแปดให้เกียรติ

มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย"

หวงเสวียนหลินประสานมือ "จะพลาดงานนี้ได้อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ"

"แล้วเหตุใดปีก่อนหน้านั้น องค์ชายจึงไม่มาเสียเล่า"

"กระหม่อมติดภารกิจที่ชายแดน ขอฮ่องเต้โปรดเข้าพระทัย"

"เอาเถิด ข้าไม่ถือโทษโกรธองค์ชายหรอก ท่านท�าหน้าท่ีสมบูรณ์แบบ 

ถึงเพียงนี้ ฮ่องเต้แคว้นเยว่คงภูมิใจไม่น้อย"

"ขอบพระทัย"

"ฮ่องเต้พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมมีของขวัญมอบให้พระองค์" ฝูจิ้นเค่อ 

ตัดบทสนทนาของน้องชาย เรียกองครักษ์ให้ขนหีบจ�านวนมากมาถวาย

แขกเหรือ่และขุนนางต่างตาโตเมือ่เหน็สิง่ของมลูค่ามหาศาล คาดไม่ถงึว่า 

ปีน้ีแคว้นเยว่จะมอบของให้ขนาดน้ี เท่ากับว่าปีหน้าเมือ่แคว้นเยว่เป็นเจ้าภาพ 

แคว้นหยางจะต้องไม่น้อยหน้า และมอบของขวัญที่มีค่ามากกว่าให้อีกฝ่าย
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หลี่ชิงฮวากระซิบบอกมู่ฟางเหอ ของขวัญแต่ละชิ้นหายากเพียงใด  

มีที่มาอย่างไร สมกับเป็นนางร้ายแสนฉลาด เด็กหนุ่มได้ความรู ้เหมือน 

นั่งฟังบรรยายในคาบเรียน ขาดก็แต่กระดานสีขาวและสมุดจดบันทึก

จบจากเรื่องของขวัญนางร้ายก็บอกข้อมูลใหม่เก่ียวกับประวัติของ

สองพ่ีน้องต่างสายเลอืด มูฟ่างเหอพยักหน้ารบัฟัง เขารูเ้รือ่งทุกอย่างจากนิยาย 

ซ�้ายังรู ้จักมักจี่อีกฝ่ายเป็นอย่างดี ก็เขาเคยเก็บชายซอมซ่อข้างถนนมา 

ใช้แรงงานที่ร้านนี่นา กว่าจะทราบว่าอีกฝ่ายเป็นใคร เขาก็ถูกชักชวนไปเที่ยว

บ้านเจ้าตัวแล้ว

ข้อมลูเพ่ิมเตมิทีไ่ด้จากหลีช่งิฮวาคือหวงเสวยีนหลนิได้เป็นแม่ทัพตัง้แต่

อายุย่ีสบิปี เขาฝึกพลงัปราณจนบรรลรุะดบัปฐพีข้ันสงูเรว็กว่าคนท่ัวไป ปัจจบุนั

หวงเสวียนหลินอายุย่ีสิบสามปี บรรลุระดับบรรพตขั้นกลาง พลังของเขา 

เหนือกว่าใครในราชวงศ์ เป็นรองเพียงฮ่องเต้และรัชทายาท

แค่สามปีก็ประสบความส�าเรจ็ แม่ทัพคนอืน่จงึต่างรษิยาและวิตก ไม่ช้านาน 

แมท่พัหวงจะน�าหน้าพวกเขาไปอีกขัน้ ใครเลา่จะไมห่วัน่เกรงผูม้พีลงัมากกว่า 

แม้แต่แคว้นหยางก็เริ่มหวาดกลัวพลังของโอรสบุญธรรมผู้น้ี แม้เป็นเพียง 

เด็กที่ถูกรับเลี้ยง หาใช่สายเลือดมังกร แต่กลับสะสมอ�านาจได้มากมาย

นอกจากพลงัปราณเป็นทีเ่ลือ่งลอื ทกัษะการรบก็ไม่น้อยไปกว่ากัน ฝีมอื

และกลยุทธ์ท้ังเด็ดขาดและน่าหวาดหว่ัน สนามรบเป็นเพียงสนามเด็กเล่น  

ชั่วพริบตาหวงเสวียนหลินก็กวาดล้างข้าศึก บุกฐานที่มั่นศัตรู คว้าชัยชนะ 

ในชัว่ข้ามคนื ผ่านทกุศกึโดยไม่เคยพ่ายแพ้ในการรบ กระท่ังได้รบัขนานนามว่า  

'มัจจุราชไร้พ่าย'

ว่ากันว่ามจัจรุาชไร้พ่ายเคลือ่นไหวดจุเงา ว่องไวดจุสายลม และโหดเหีย้ม  

มีไม่กี่คนที่ได้เห็นเขา

บุรษุผูก้�าลงัสนทนากับฮ่องเต้ตรงตามค�าเล่าลอื หน้ากากสเีงนิดเูยือกเย็น  

แผ่กลิน่อายหนาวเหนบ็ ใครเห็นต่างก็รูส้กึหนาวสัน่ไปถึงขัว้หวัใจ และไม่กล้ามอง 

ใบหน้านั้นตรงๆ

ขณะท่ีฟังอาคนัตกุะเสวนากับเจ้าภาพงาน มูฟ่างเหอก็ป้อนอาหารแมวน้อย  
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เสี่ยวมี่สงบเสงี่ยมเชื่อฟัง ไม่ดื้อเลยแม้สักนิด มันน่ังอ้าปากรับเน้ือที่เด็กหนุ่ม

ป้อนค�าแล้วค�าเล่า เพลิดเพลินกับเสียงเพลงท่ีบรรเลงประกอบจังหวะให้ 

เหล่านางร�า 

แขกเหรือ่ประจ�าท่ีเกือบครบทกุทีน่ั่ง ใกล้ได้เวลาเริม่งานอย่างเป็นทางการ  

แต่เหมือนคนที่มู่ฟางเหอเฝ้ารอจะยังไม่ปรากฏตัวเสียที

"แม่ทัพหลี่มาถึงแล้ว!"

ในที่สุด!

ตะเกียบข้างหนึง่หลดุจากมอื ทว่ามูฟ่างเหอไม่คดิเก็บมนั เขามองตรงไป 

ยังชายร่างก�าย�า...

แม่ทัพหลี่สวมชุดสีด�าองอาจ เกราะสีทองรูปราชสีห์คล้ายกับของ 

หวงเสวียนหลิน รูปร่างสูงใหญ่ ทุกท่วงท่าดุดันและแข็งแกร่ง แม้อายุมากก็ยัง

กระฉับกระเฉง รอยย่นบนหน้าผากผ่อนคลายลงเมื่อไม่ได้อยู่บนสนามรบ  

เหนือคิ้วซ้ายมีรอยแผลลากยาวซึ่งเป็นของที่ระลึกจากสงคราม

หลี่ชิงฮวาลุกออกไปรับบิดา เมื่อทั้งสองยืนเคียงข้างกันก็เห็นถึงความ

คล้ายคลึง ก่อนหน้านี้ผู้ที่ไม่ได้ยลโฉมหลี่ชิงฮวาชัดๆ เนื่องจากนางนั่งหลบมุม

อยู่หลังม่าน ยามนี้ได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าความงามของเด็กสาวสมค�า

เล่าลือเพียงใด

ใบหน้างดงามแต่งแต้มเพียงเล็กน้อย แลดูเป็นธรรมชาติทว่ามีเสน่ห์

ดึงดดูโดดเด่นกว่าหญิงสาวคนอืน่ๆ แพขนตาหนางอนงามราวหางนกยูง แก้มนวล 

ปัดผงสชีาดอ่อนๆ รมิฝีปากอวบอิม่สแีดงสดแย้มย้ิมเบาบาง ท�าลายใจท่ีมัน่คง

ของผู้คนรอบกาย

บุรุษคนใดได้เมียงมองมีหรือจะต้านทานความงามนี้ได้ แม้แต่ฝูจิ้นเค่อ

ที่คราแรกสนใจเพียงมองหาที่นั่ง เวลาน้ีเจ้าตัวกลับถอนสายตาจากเด็กสาว 

ไม่ได้สักชั่วขณะเดียว

ใครเล่าจะปฏิเสธสตรงีดงามอย่างหลีช่งิฮวาได้ เห็นทีคนผูน้ัน้คงด้านชา

เกินเยียวยาแล้วกระมัง...ยกเว้นตัวร้ายท่ีจ้องเขม็งเหมือนคิดจะลักพาตัว 

มู่ฟางเหอ พาหลบหายไปในความมืดข้างนอก
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เจินหลิ่งเผิงมองว่าท่ีพระชายาทุกย่างก้าวนับตั้งแต่นางเดินออกไปหา

แม่ทัพหลี ่ราวกับเพ่ิงได้พบสตรตีรงหน้าครัง้แรก นางดแูตกต่างจากหลีช่งิฮวา

ทีช่ายหนุ่มเคยรูจ้กั เมือ่นางหนัมาทางตน เขาก็ก้มลงมองจอกสรุาในมอื ท่าทาง

เหมือนคนร้อนตัวกลัวถูกจับได้

มู่ฟางเหอยกย้ิมมุมปาก จริงอยู่ที่สกิลนางเอกท�างานแล้ว เจินหล่ิงเผิง 

ดูตกบ่วงรักจิ้งเหมยลี่อย่างถอนตัวไม่ขึ้น ทว่าระยะเวลาไม่กี่เดือนค่าความรัก

จะพุ่งสูงสักเท่าใดเชียว แค่ชายหนุ่มเห็นหลี่ชิงฮวาสวยผิดหูผิดตาก็คล้ายจะ

หว่ันไหว ดูเป็นคนท่ีหลงใหลความงามภายนอกมากกว่าเนื้อแท้ภายใน 

ของมนุษย์

แต่ปลายทางความรักของพระเอกนางเอกจะลงเอยอย่างไรก็ช่าง  

แค่อย่าน�าหายนะมาสู่พวกตัวร้ายที่รักของเขาก็พอ เช่นนี้เขาก็จะได้นอนตีพุง

ในจวนคนแซ่หวงอย่างสบายใจ

แม่ทัพหลี่หรือ 'หลี่ชางกวาน' สนทนาแลกเปล่ียนสารทุกข์สุกดิบกับ 

บุตรสาว ทั้งยังไม่ลืมชวนเด็กหนุ่มที่เป็นเพ่ือนของบุตรสาวคุยสัพเพเหระ 

ใบหน้านิ่งขรึมดุดันปรากฏรอยยิ้มเป็นมิตรคล้ายคุณลุงใจดีข้างบ้านท่ีเอ็นดู

เด็กๆ แม่ทัพหลี่เอ่ยปากว่าจะมอบชาสมุนไพรท่ีได้จากชายแดนให้เด็กหนุ่ม 

น�าไปชงดื่มเพื่อสุขภาพ

คนสกุลหลี่ห่วงใยสุขภาพเขาดีเกินไป...เกินไปมาก น่ีเขาเป็นลูกหลาน

บ้านนี้ตั้งแต่เมื่อไร

มู่ฟางเหอย้ิมรับความหวังดี ถึงอีกฝ่ายจะดูใจดี แต่เขาก็ไม่กล้าลด 

ความเกรงใจลง แม่ทัพหลีม่รีศัมรีอบตวัต่างจากหวงเสวยีนหลนิ ตวัร้ายเหมอืน

ครูพี่เลี้ยงใจดี ทว่าแม่ทัพหลี่เหมือนครูวิชาพละที่เข้มงวด

"ชงิเอ๋อร์ว่าเจ้าวาดภาพได้ หากมเีวลาช่วยวาดภาพข้าสกัภาพได้หรอืไม่"

มูฟ่างเหอนึกถึงฝหูลงอี ้ฮ่องเต้แคว้นเยว่จ่ายค่าตอบแทนให้เขาอย่างหนัก  

เขาจึงทุ่มเทสุดก�าลังเพ่ือวาดภาพให้อีกฝ่าย แค่นึกถึงสภาพที่ต้องถือพู่กัน 

หลังขดหลังแข็งตลอดทั้งวัน มู่ฟางเหอก็อดเวทนาร่างกายตัวเองไม่ได้

"ถ้าท่านแม่ทัพต้องการ ข้าจะรีบวาดให้อย่างสุดความสามารถขอรับ"



หลีกหนีความตายของมู่ฟางเหอ 212

แม่ทัพหลี่คลี่ยิ้ม "ไม่ต้องเร่งรีบหรอก"

"ท่านพ่อจะอยู่บ้านอีกหลายเดือน เจ้ามีเวลามากพอส�าหรับภาพแค ่

ภาพเดียว" หลี่ชิงฮวาว่า

"เช่นนัน้หรอื" เขาพยักหน้ารบัรู ้คบีอาหารให้เดก็สาว "เจ้ากินสกัหน่อยเถิด  

จะได้มีแรงท�าการแสดง"

ไม่มีใครรู้ว่าฮ่องเต้จะเรียกออกไปถวายการแสดงเมื่อใด ไม่รู้กระท่ังว่า

ใครคอืคนแรกและคนสดุท้าย ทุกคนท่ีเข้าข่ายจะได้รบัเลอืกล้วนเตรยีมตวัอย่างดี  

เมื่อท�าการแสดงจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด

ประตใูหญ่ปิดลง ขนัทท่ีีคอยประกาศนามแขกหลบไปหลงัฉากก้ัน ฮ่องเต้

ยกจอกสรุาขึน้มา กล่าวเริม่งานเลีย้งอย่างเป็นทางการ พิธีรตีองไม่เคร่งครดันกั 

งานนี้นอกจากเพ่ือกระชับสัมพันธ์กับแคว้นเยว่ จุดประสงค์รองก็คืออวดโฉม

ต�าหนักใหม่ที่ท�าการปรับปรุง

มูฟ่างเหอตัง้ใจฟังค�าพูดร่ายยาวของฮ่องเต้ จากนัน้ก็มกีารแสดงร่ายร�า

ของนางร�าอีกกลุ ่มที่ใหญ่กว่า อลังการกว่า และสวยงามกว่าการแสดง 

ก่อนหน้านี้ ชายชุดพลิ้วไหว เน้ือผ้าบางแนบเน้ืออวดเรือนร่าง กล่ินหอมจาก

นางร�าแต่ละคนโชยมาถึงที่นั่งของแขก

นางร�าบางคนก็หวังถูกตาต้องใจคุณชายในงานเล้ียงบ้างอยู่แล้ว  

เขาไม่แปลกใจเลยสักนิด มู่ฟางเหอก้มหน้ารินชา ยกถ้วยจิบแก้กระหาย

นางร�าที่เป็นดาวเด่นร่ายร�าพัดท่ีท�าจากขนนกสีขาว เครื่องแต่งกาย 

โดดเด่นกว่านางร�านางอืน่ สายตาร้อนแรงโปรยให้บรรดาคุณชายท้ังหลาย แต่

เป้าหมายหลักคือองค์ชายสี่

องค์ชายอืน่ก็มเียอะแยะ ไยจงึเลอืกพระเอก เดีย๋วนางเอกก็หงึหวงหรอก 

มูฟ่างเหอลอบสงัเกตจิง้เหมยลีท่ีน่ั่งเย้ืองไปไม่ไกล นัน่ไง...หน้าบดูออกนอกหน้า 

แล้ว

ทว่าองค์ชายสี่ไม่สนใจนางร�าสักนิด เอาแต่ก้มมองจอกสุราเหมือน 

มีเพชรฝังอยู่ก้นจอกอย่างไรอย่างน้ัน นางร�าคนนั้นจึงกินแห้ว ก่อนจะเปล่ียน

เป้าหมายเป็นคนอื่น
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เมื่อการแสดงจบลงฮ่องเต้ก็กล่าวชมเหล่านางร�า ตกรางวัลเล็กๆ น้อยๆ 

ไม่ล�าเอียงให้นางร�าคนใดมากกว่า

หลงัจากนัน้บรรดาขนุนางก็ผลดักันเข้าไปหาฮ่องเต้ แม้อ่านปากไม่ออก 

แต่ก็ดรููว่้าก�าลงัประจบสอพลอ ตหีน้าย้ิมเอาอกเอาใจ มอบของขวัญให้คนแล้ว

คนเล่า ขุนนางบางคนดึงมือบุตรหลานไปเข้าเฝ้าด้วย โอ้อวดคุณสมบัต ิ

บุตรหลานเต็มที่ หวังเป็นที่ถูกพระทัยฮ่องเต้

กระทั่งสบโอกาสฮองเฮาก็ช่วยฮ่องเต้เบี่ยงเบนความสนใจ เชิญคุณหนู

ตระกูลหนึ่งออกมาท�าการแสดง ทุกคนจึงรับรู ้ในทันทีว่าถึงเวลาประชัน 

ความสามารถกันระหว่างคุณหนูทั้งหลายแล้ว

คุณหนูจากตระกูลขุนนางสี่ห้าคนทยอยออกไปแสดงทักษะบรรเลง 

เพลงพิณ บ้างก็ร่ายร�าอ่อนช้อย ใครแสดงดีหน่อยก็ได้รางวัลมากหน่อย  

เมื่อเห็นอย่างนั้นพวกคุณหนูท่ีเหลือก็ดึงความสามารถออกมาเต็มท่ี หวังให้

ต้องตาต้องใจฮ่องเต้กับฮองเฮารวมถึงไทเฮา ทว่าต้ังแต่ต้นก็ยังไม่มีใคร 

ได้รางวัลจากไทเฮาสักคน 

นางพญาในชดุสแีดงทองไม่แม้แต่จะปรายตามองสตรน้ีอยนางใด นาง

ท�าเพียงโบกพัดขนนกอย่างเฉยชา ผนิหน้ากระซบิกระซาบกับนางก�านัลคนสนิท  

ราวกับการพูดคุยกับนางก�านัลดูน่าสนใจกว่าอย่างอื่น

"ข้าได้ยินว่าคุณหนูจิ้งออกแบบชุดเอง เช่นนั้นความสามารถด้านอื่นคง

ไม่น้อยหน้า ข้าอยากชมเป็นขวัญตาย่ิงนกั" สตรน้ีอยนางหนึง่เอ่ยขึน้ในจงัหวะ

ที่ความเงียบโรยตัว ท�าให้ทุกคนได้ยินกันทั่วถึง

มู่ฟางเหออมข้าวที่ยังเคี้ยวไม่หมดขณะมองฉากในนิยาย 'ล�าน�ารัก 

บปุผาขาว' ท่ีนางเอกถูกบรรดาคณุหนรูษิยา จิง้เหมยลีเ่ข้างานพร้อมองค์ชายสี่ 

ใครเล่าจะเก็บซ่อนความอจิฉาไว้ได้ โอกาสมาถึงทัง้ที นางเอกจงึถกูกล่ันแกล้ง

ให้ขายหน้าต่อพระพักตร์ฮ่องเต้

จริงอยู่ท่ีจิ้งเหมยลี่สร้างสรรค์ชุดงดงามได้ แต่ความสามารถด้านอื่น 

ไม่ดีนัก นางเป็นพนักงานสาวท่ีท�างานตัวเป็นเกลียว นอกจากงานบริษัทกับ

ทกัษะด้านความงาม นางแทบไม่รูวิ้ธีร่ายร�าหรอืบรรเลงเพลง จิง้เหมยลีค่นเก่า
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ชอบแต่งกวี แต่ทักษะนั้นดันตกมาไม่ถึงนางเอกเสียนี่

ถึงจะรู้อยู่แล้วว่านางเอกแก้ปัญหาอย่างไร แต่เขาขอรอดูพร้อมคนอื่น

แล้วกัน

"อย่าอมข้าว"

มู่ฟางเหอยิ้มเจื่อนให้หลี่ชิงฮวา รีบกลืนข้าว แล้วหันไปสนใจเหตุการณ์

ตรงหน้า

ท่าทางจิ้งเหมยลี่จะคิดหาทางออกได้แล้ว นางโต้เถียงสตรีผู ้นั้น 

สองสามประโยค ก่อนผุดลุกขึ้นแล้วออกมายืนตรงกลาง ฉีกย้ิมหวานให้ 

ทั้งสามพระองค์ที่ประทับบนแท่นบัลลังก์

"หม่อมฉันจิ้งเหมยลี่ อยากถวายการแสดงให้ได้ชมเพคะ"

ชายกระโปรงยาวรุ่มร่ามถูกดึงออกท่ามกลางอาการตกตะลึง ทุกคน 

คิดว่าจิ้งเหมยลี่กระท�าการไม่สมควร แต่เมื่อดึงชายกระโปรงออกจนหมด 

กลบัมกีระโปรงท่ีสัน้เหนือเข่าซกุซ่อนอยู่ภายใน เผยเรยีวขาขาวเนียนสูส่ายตา 

ส่วนกระโปรงยาวที่ถอดออกก็ถูกน�ามาผูกเป็นโบรอบเอว

เรยีวขาสตรถืีอว่าเป็นของสงวนอย่างย่ิง ปกติไม่มสีตรคีนใดถลกกระโปรง 

อวดเรยีวขาตน แต่จิง้เหมยลีก่ล้าท้าทายจารตีประเพณี ซ�า้ยังยกขากว้างอย่าง

น่าอบัอาย แสดงท่าทางโดยไร้เสยีงดนตรปีระกอบ ร่างอรชรกรดีกรายพลิว้ไหว 

อ่อนช้อยราวต้นอ้อลู่ลม ก้าวกระโดดราวย�่าเหยียบลงบนปุยเมฆ

นางเอกท่ีทะลุมิติมา นางเอกที่เติบโตมาในวัฒนธรรมหลากหลาย 

เชื้อชาติ และเสพสื่อบันเทิงมามากมายจะไม่รู้การร่ายร�าประเภทนี้ได้อย่างไร

...บัลเลต์

จิ้งเหมยลี่น�าการเต้นบัลเลต์มาแสดงให้คนที่นี่ได้ชม สร้างความ

ประหลาดใจไม่น้อย ส�าหรบัคนเพ่ิงเคยเห็นอาจมองว่าแปลกใหม่และสวยงาม 

แต่คนที่มาจากโลกเดียวกับนางเอกอย่างเขามองออกทันทีว่าอีกฝ่ายเต้นได้

ย�่าแย่มากเพียงใด

อุตส่าห์คาดหวังไว้มาก นางเอกกลับท�าเขาผิดหวังเสียได้ ตอนอ่าน 

บทบรรยายเขาจินตนาการไว้ว่าการเต้นของนางเอกนั้นงดงามสมบูรณ์แบบ 
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ลืมคิดไปว่านางไม่มีทักษะด้านนี้สักนิด ก็แค่หยิบจับสิ่งที่เห็นในโทรทัศน ์

มาเต้นมั่วๆ เท่านั้น

ฉีกแข้งฉีกขา ยกแขนซ้ายขวาไม่ดูทิศทาง ราวกับเด็กสามขวบท่ีเพ่ิง 

ดูการ์ตูนบาร์บี้แล้วอยากเต้นตามเจ้าหญิงในเรื่อง จึงไปหาชุดกระโปรงบานๆ 

เต้นยกขาไปมาในห้องนอนตวัเอง เขย่งปลายเท้าสดุฤทธ์ิประหนึง่สวมรองเท้า

บัลเลต์คู ่ใจ หมุนตัวสามรอบ ก่อนกรีดปลายน้ิวไปข้างหน้า เชิดหน้าดุจ 

พญาหงส์

เขาเห็นบ่อยแล้ว หลานสาวเขาเคยเต้นให้ดูตอนงานวันเกิดสามขวบ  

นิรัชผู้เป็นทาสหลานต้องนั่งปรบมืออยู่ร่วมชั่วโมง

ทว่า...จิง้เหมยลีห่าใช่เดก็น้อยวัยสามขวบ นางเป็นสาววยัสะพรัง่ ก�าลงั

เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การเต้นร�าเช่นน้ีต่อหน้าเชื้อพระวงศ์และแขกเหรื่อเกรงว่าจะ 

ไม่เหมาะสมเท่าไรนัก

"นักบัลเลต์มืออาชีพต้องหลั่งน�้าตาแน่นอน" เขาบ่น

"เจ้าเคยเห็นการแสดงเช่นนี้มาก่อนหรือ" หลี่ชิงฮวาหันมาถาม นางเอง

ก็รู้สึกระคายตายามเห็นจิ้งเหมยลี่ยกขาไปมา

"แน่นอน ข้ารู้จักการแสดงนี้ คุณหนูจิ้งเคลื่อนไหวไร้รูปแบบ ไม่เหมือน

ต้นฉบบัสกันิด ท้ังยงักล้าถอดกระโปรงต่อพระพักตร์ฮ่องเต้ ช่างไร้ยางอายนกั"

หลี่ชิงฮวาเลิกคิ้ว ปรายตามองการแสดงแสนแปลกประหลาด ก่อน 

หลุดหัวเราะแผ่วเบา "อ่า...จริงของเจ้า นางช่างไร้ยางอาย"

มูฟ่างเหอเอ่ยตเิตยีนจิง้เหมยลีทุ่กท่วงท่า ในฐานะทีเ่ขาเคยเป็นส่วนหน่ึง

ในละครเวทีของคณะ เขาย่อมมีความเข้าใจในระดับหนึ่งเก่ียวกับการเต้นร�า 

ฉะนั้นเขาไม่ได้ต�าหนิจิ้งเหมยลี่เพียงเพราะไม่ค่อยชอบพอนาง แต่ต�าหน ิ

ในฐานะคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

หลี่ชิงฮวาก็พยักหน้ารับฟังความคิดเห็นของเขา เอ่ยเสริมเด็กหนุ่ม 

เป็นบางครั้ง เด็กสาวเองก็มีพ้ืนฐานการร่ายร�า อาจารย์ของนางได้รับเชิญ 

ให้มาสอนนางตั้งแต่ยังเด็ก ดังนั้นตลอดการแสดงของจิ้งเหมยลี่ สหายรัก 

ทั้งสองต่างประเมินอีกฝ่ายอย่างเลวร้าย
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สายตาผูช้มอ่านได้สองอย่าง หน่ึงคอืชืน่ชม สองคอืเกลยีดชงั เจนิหลิง่เผงิ 

จับจ้องเด็กสาว ใจของเขาเปี่ยมด้วยความสุข หลงอยู่ในห้วงรัก ใครเห็นก็ 

เดาออกว่าองค์ชายสีส่นใจคณุหนแูซ่จิง้มากเพียงใด ฮองเฮาเองก็จบัสงัเกตได้

เช่นกัน นางเห็นปิ่นหยกบนศีรษะของจิ้งเหมยลี่แล้ว

การแสดงพิสดารจบลง สร้างความประทับใจให้ฮ่องเต้ รางวัลหีบใหญ่

จงึตกเป็นของจิง้เหมยลีต่ามคาด สตรน้ีอยใหญ่พากันอจิฉา จ้องเขมง็ใส่เด็กสาว 

ที่บังอาจเฉิดฉายในงานเลี้ยงครั้งนี้

จิง้เหมยลีไ่ม่ใช่สตรทีีไ่ร้การเตรยีมพร้อม นางรูว่้าจะได้มางานเลีย้ง สตรี

แทบทกุคนจะได้แสดงความสามารถต่อพระพักตร์ฮ่องเต้ นางจงึเตรยีมการแสดง 

ชุดนี้ไว้ ซ่อนกระโปรงสั้นไว้ข้างใน ลอกเลียนแบบการเต้นบัลเลต์ที่เคยเห็น 

ในโทรทัศน์

ทว่าหลายคนยังติดใจเรื่องที่นางถอดกระโปรงต่อพระพักตร์ฮ่องเต้ แต่

ใช่ว่าจะมีใครแสดงท่าทีออกมา มีเพียงพวกขุนนางและผู้อยู่ข้างกายฮ่องเต้ท่ี

หลุดสีหน้าขุ่นมัวเล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะไทเฮากับฮองเฮา พวกนางไม่พอใจ

การร่ายร�าพิสดารและรังเกียจการกระท�าไร้ยางอายนั้น

ฮ่องเต้ไม่ได้ท�าให้เรื่องบานปลาย พระองค์รับรู้อารมณ์ของสตรีข้างกาย

ทั้งสอง เห็นทีคุณหนูจิ้งจะโดนหมายหัวเข้าแล้ว ย่ิงเป็นสตรีที่องค์ชายสี ่

พาเข้างานด้วยตัวเอง เรื่องวุ่นวายคงตามมาในเร็ววัน พระองค์ไม่แคล้วต้อง

เผชิญปัญหาปวดหัวเป็นแน่

บรรดาผู้ร่วมงานส่วนมากพึงพอใจกับการร่ายร�าแปลกใหม่ จิ้งเหมยลี่

ไม่คดิว่าจะมใีครแย่งอนัดบัหนึง่ไปได้ ดงันัน้นางจงึหนัไปยังท่ีน่ังข้างแม่ทัพหล่ี 

สบตากับสตรีผู้เป็นว่าที่พระชายาองค์ชายสี่

"การแสดงของข้ายังบกพร่องนัก แต่ข้าได้ยินว่าคุณหนูหล่ีเชี่ยวชาญ

เพลงพิณ อยากจะขอชื่นชมฝีมือได้หรือไม่"

นางเอกไม่ได้เอาแต่เที่ยวเตร่ไปวันๆ ท่าทางนางจะอัพสกิลมาบ้าง

หลี่ชิงฮวาวางถ้วยชา แย้มยิ้มอ่อนโยน "คุณหนูจิ้งกล่าวเกินไป ข้าไม่ได้

เชี่ยวชาญถึงเพียงนั้น ถ้าเทียบกับคุณหนูจิ้งแล้ว ข้ายังต้องฝึกอีกมากนัก"
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ค�าตอบผดิจากทีค่าดท�าให้จิง้เหมยลีเ่ผยสหีน้างนุงง แต่ก่อนทีน่างจะได้

โต้ตอบอะไร หลี่ชิงฮวาก็หันไปยังแท่นบัลลังก์ทองค�า

"หม่อมฉนัเตรยีมการแสดงอย่างหนึง่ถวายฝ่าบาท ขอฝ่าบาทพระราชทาน 

อนุญาต"
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แขกเหรื่อตา่งเฝา้รอชมการแสดงของคุณหนใูหญ่แห่งสกลุหลี่ บุตรสาว

ของแม่ทัพหลี่แห่งแดนประจิม อุตส่าห์ตระเตรียมการแสดงมาถวายฮ่องเต้ 

โดยเฉพาะ ทั้งยังบอกว่าไม่ใช่การเล่นเพลงพิณอย่างเคย ดูท่าคืนนี้จะมีเรื่อง 

น่าสนใจให้รับชมเสียแล้ว

เจินหลิ่งเผิงลอบมองว่าที่พระชายา นอกจากความแปลกใจ เขาแทบ 

ไม่แสดงสีหน้าอื่น คิ้วเรียวขมวดเล็กน้อย รู้สึกสะกิดใจว่ามีบางอย่างผิดปกติ 

ว่าท่ีพระชายาต่างออกไปจากเดมิมากนัก ไม่ว่าจะรปูลกัษณ์ท่ีงดงามข้ึนเท่าตวั  

น�้าเสียงที่อ่อนหวานกว่าแต่ก่อน ทุกอย่างดีขึ้นจนเขาอดเสียดายไม่ได้

ท่ามกลางความตื่นเต้นรอบกาย จิ้งเหมยลี่แอบก�าชายกระโปรง นาง 

คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะปฏิเสธค�าขอของนาง คาดหวังให้อีกฝ่ายท�าอะไรเดิมๆ 

จะได้มคีนเปรยีบเทียบนางกับว่าทีพ่ระชายา และทกุคนจะได้เหน็ถึงการร่ายร�า 

แปลกใหม่ที่นางเสนอซึ่งจะสร้างความโดดเด่นจนหาใครเทียบไม่ได้

นางจะได้เป็นที่ชื่นชอบของพวกขุนนาง และอาจมีโอกาสใกล้ชิด 

องค์ชายสี่ บุรุษที่นางหมายจะคว้ามาครอบครองมากขึ้น

หลี่ชิงฮวาหันไปรับห่อผ้าสีแดงจากเสี่ยวผิง ห่อผ้ายาวราวๆ ท่อนแขน 

เดิมทีผู ้คนคาดเดาว่าในห่อผ้าต้องเป็นพิณอย่างแน่นอน แต่แล้วก็กลับ 

ความคิดเมื่อสังเกตขนาดห่อผ้าอีกครั้ง มันเล็กเกินกว่าจะห่อพิณได้

ห่อผ้าวางตรงหน้าแท่นบัลลังก์ หลี่ชิงฮวาถอยออกมาท�าความเคารพ

34
การแสดงอันงดงามและค�าร้องขอ
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อย่างอ่อนช้อย เสยีงพิณดงัขึน้หนึง่ครัง้ ทกุสายตาเบนไปมองเดก็หนุ่มร่างบาง

ในชุดสีเหลือง เป็นเด็กหนุ่มท่ีเข้ามาในงานพร้อมคุณหนูหลี่ มีสถานะเป็น 

สหายสนทิของเด็กสาว คราแรกผูค้นเมนิเฉย เพราะนอกจากหน้าตาท่ีน่าเอน็ดู

ก็ไม่มีอะไรโดดเด่น 

ทว่าเมื่อเด็กหนุ่มดีดพิณเป็นท�านอง ทุกคนก็ให้ความสนใจในทันที...

พิณในมือมู่ฟางเหอหาใช่พิณธรรมดาทั่วไป แต่เป็นพิณไม้แกะสลัก 

หายากที่ไทเฮาพระราชทานให้คุณหนูหลี่ เสียงของมันกังวานใสราวกับ 

แก้วเจียระไน ไม่เป็นสองรองพิณคันใด ย่ิงได้เด็กหนุ่มมาบรรเลง เสียงก็ย่ิง

ไพเราะ ขับกล่อมให้ผู้ฟังต้องมนตร์ เผลอไผลไปกับท่วงท�านองหวานล่องลอย

คล้ายก�าลังอยู่บนปุยเมฆ

หลี่ชิงฮวาขยับกายเคลื่อนไหวตามจังหวะที่เด็กหนุ่มบรรเลง อ่อนหวาน 

เชื่องช้า และนุ่มนวลดั่งขนนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ใบหน้างามที่แต้มสีสัน

อ่อนกว่าสตรีทั่วไปชวนมองอย่างประหลาด แม้แต่จิ้งเหมยล่ีท่ีลดความหนา

ของเครื่องประทินผิวลงบ้างแล้วก็ไม่สามารถเทียบได้

ดวงตาดอกท้อหลบุมองปลายเท้า วาดแขนเหนือศรีษะ หมนุตวัช้าๆ ก่อน

เร่งท่าทางตามจังหวะที่เปลี่ยนไป ปุยเมฆและขนนกปลิวหายไปกับสายลม 

แทนที่ด้วยมวลบุปผา กลีบดอกไม้จ�านวนหนึ่งร่วงโรยจากเบื้องบน กลีบสีขาว

อาบย้อมแสงจากตะเกียง เปล่งประกายสว่างนวลตา

เสยีงพิณหยดุลงชัว่ขณะ หลีช่งิฮวาโน้มตวัจบัปลายห่อผ้า เมือ่เสยีงพิณ

กลับมาอีกครั้งนางก็ดึงชายผ้าขึ้น ห่อผ้าลอยตามแรง เมื่อคลายตัวออกก็เผย

สิ่งที่อยู่ภายใน ก่อนสิ่งนั้นจะตกลงบนฝ่ามือเด็กสาว

ร่มสขีาวนอนน่ิงบนฝ่ามอื ด้ามไม้ห้อยพู่สขีาว ด้ายสแีดงถักทอเป็นเชอืกร้อย  

เด็กสาวหมุนกาย ขยับปลายเท้าให้เหมือนก�าลังเยื้องย่างบนก้อนหิน ร่มสีขาว

กางออก รองรบักลบีดอกไม้ทีร่่วงหล่น แสงจนัทร์ส่องผ่านหลงัคาลงมา ตกกระทบ 

ร่มสีขาว เกิดเงาพาดผ่านร่างอรชรของสตรีผู้ยืนอยู่ท่ามกลางกลีบบุปผา

เสยีงพิณเปลีย่นจงัหวะอกีครัง้ ชกัน�าให้เดก็สาวขยับไหวตามท่วงท�านอง 

ผ้าผืนบางบนไหล่พลิ้วไหวเฉกเช่นเดียวกับร่มที่เคลื่อนไหวราวกับอวัยวะ 
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ส่วนหนึ่งของร่างกาย คล้อยตามเด็กสาวท่ีวาดขาเป็นวงกลม ก้าวผ่านท่ีน่ัง 

เหล่าขุนนาง คุณหนูคุณชาย และแขกจากต่างแคว้น ก่อนหยุดลงเบื้องหน้า

แท่นบัลลังก์

เสียง 'ตึง' ดังแทรกความเงียบที่คืบคลานเข้ามา จังหวะการดีดพิณของ

เด็กหนุ่มพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ หนักแน่น ทุ้มต�่า ชวนระทึกตามจังหวะ

ของดนตรี สอดคล้องกับภาพของเด็กสาวที่หยุดนิ่ง

มอืบางปลดเสือ้คลมุตวันอก เผยให้เหน็ล�าคอระหง เด็กสาวช้อนตามอง

ผูที้น่ั่งบนบลัลงัก์ รมิฝีปากทีเ่คยแย้มย้ิมลดต�า่ลง ความเย็นชาแทนท่ีความอ่อนหวาน  

แววตาหยาดเยิ้มสลายหาย หลงเหลือเพียงความแน่วแน่ ใบหน้างามสงบนิ่ง 

ยกร่มขึ้นระดับสายตา ก่อนจะ...

ฟึ่บ!

ตวัร่มถกูกระชากออกจากด้ามจบั ดาบสเีงนิเรยีวบางปรากฏในมอืเดก็สาว  

เชือกสีแดงและพู่สีขาวสะบัดไหว จากน้ันเด็กสาวควงดาบเป็นกระบวนท่า  

เป็นหนึ่งในกระบวนท่าดาบที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของสกุลหลี่

กระบวนท่าที่สาม...บุปผาสยบจันทร์

คมดาบสะท้อนแสงนวล วาดผ่านกลีบดอกไม้ รวดเร็วและสง่างาม  

ทกุท่วงท่าล้วนลืน่ไหล อ่อนช้อยราวกับต้นหลวิ แขง็แกร่งดัง่นกัรบผูไ้ม่หวาดเกรง  

ดอกตาดอกท้อเย็นยะเยือก มองตรงไปข้างหน้าไม่ลังเล

ความงดงามและกล้าแกร่งผสานเป็นหน่ึงเดยีว หลอมรวมอยู่ภายในตัว

เด็กสาว แม้ไร้มนตราหรืออาคมเด็กสาวก็สามารถตรึงผู้คนให้อยู่ท่ีนางได ้

โดยสมบูรณ์ กระทั่งว่าที่พระสวามีก็เช่นกัน เจินหลิ่งเผิงลืมเลือนนางในดวงใจ

ไปชั่วขณะ จับจ้องว่าท่ีพระชายาอย่างเผลอไผล ไม่ต่างจากบุรุษรอบกายที่ 

ตกตะลึงกับภาพตรงหน้า

ถ้าคิดว่าการแสดงจะจบลงเพียงเท่านี้ มู่ฟางเหอบอกได้เลยว่าคิดผิด

ช่วงจังหวะท่ีทุกคนไม่ทันสังเกต ใครคนหน่ึงก็ขยับเย้ืองย่างเข้ามา  

จบัประคองแขนเดก็สาวจากด้านหลงั ก่อนท้ังสองจะผละออกจากกัน หล่ีชงิฮวา 

จ่อปลายดาบไปยังบุรุษที่หาญกล้าแตะต้องนาง ขณะท่ีอีกฝ่ายใช้นิ้วดัน 
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ปลายดาบออก แล้วพุ่งเข้าหาเด็กสาวในพริบตา

ผู้ชมแตกฮือ มองบุรุษใบหน้าคุ้นตาอย่างตะลึง และตกตะลึงย่ิงข้ึน 

เมือ่บรุษุผูน้ั้นชกัดาบออกมา วาดกระบวนท่าเพลงดาบหยอกล้อกับกระบวนท่า 

ของเด็กสาว

เจนิหลิง่เฟยขยับเท้าสองสามครัง้ ก้าวประชิดแล้วโอบเอวบาง มอือกีข้าง 

ถือดาบตวัดผ่าน กดแขนเด็กสาวลงข้างตัว กลายเป็นท่วงท่าสวยงามระหว่าง

ชายหญิง ราวกับภาพวาดเทพเซียนกลางสนามรบ และพวกเขาก็สู้รบกัน 

ด้วยความพลิ้วไหว สงบนิ่ง ดุดัน และอ่อนช้อย

จงดูเสียให้เต็มตา น่ีแหละคือความเหมาะสมของเทพสงครามทั้งสอง 

บุรุษผู้เก่งกาจและองอาจ สตรีผู้หนักแน่นและกล้าแกร่ง สององค์ประกอบที่

ประสานกันได้พอดี ไม่ใช่สองสิ่งที่มากเกินไป...แต่เป็นสองสิ่งที่คู่ควร

สองร่างแนบชิด ดวงตาสบประสาน แววคะนึงหาและกรุ่นโกรธผสม

ปนเปราวกับน�า้ทีขุ่น่มวั ทัง้สองราวกับมเีส้นใยทีเ่ชือ่มกันแม้ใกล้จะขาด ยึดกัน

และกันไว้จวบจนเวลาสุดท้ายจะพรากท้ังคู่จากไป อารมณ์ของนักแสดง 

สอดรับกันได้ดี คล้ายตกอยู่ในฉากละคร เรียงร้อยเรื่องราวให้ผู้คนได้รับชม 

ผ่านท่าทางและสีหน้า ปราศจากค�าพูดใดๆ

ความรู้สึกของทั้งคู่ส่งมาถึงผู้ชม กระทั่งเหล่าเชื้อพระวงศ์ยังรับรู้ ไทเฮา

ขมวดคิ้วยามเห็นแววตาของหลานชาย และยิ่งสับสนมากขึ้นเมื่อเห็นสีหน้า

โหยหาอาดูรของเด็กสาว หนุ่มสาวท�าให้นางรู้สึกว่าการแสดงไม่ได้เป็นเพียง

ละครใบ้ แต่คือละครชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาจากก้นบึ้งจิตใจ

ฮ่องเต้หรี่ตาพิจารณา ข้องใจกับภาพที่เห็น ไทเฮาและฮองเฮานิ่งงันอยู่

หลายอดึใจ รูส้กึถึงความผดิแปลกจากหนุ่มสาวทัง้สองเช่นกัน ล้วนคดิตรงกัน

ว่าคนคูน้ี่มคีวามนยัแอบแฝง ซึง่ปฏกิิรยิาของคนบนแท่นบลัลงัก์อยู่ในการคาดเดา 

ของเด็กหนุ่มที่ก�าลังดีดพิณ

มู่ฟางเหอลอบย้ิมยินดีกับความส�าเร็จที่ก�าลังจะมาถึง ไม่เสียแรงท่ี

อ้อนวอนพระรอง ขอให้ร่วมท�าการแสดงกับนางร้าย แม้ทีแรกจะถูกปฏิเสธ  

แต่เขาก็ใช้ฝีปากหลอกล่ออีกฝ่ายมาพบหลี่ชิงฮวาในที่สุด
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แรกพบสบตาท้ังคู่ต่างน่ิงเฉย ก�าแพงบางๆ ก้ันกลางระหว่างพวกเขา  

แต่เมื่อมู่ฟางเหอขอให้ซ้อมการแสดง ทั้งคู่ก็ทลายก�าแพงลงครึ่งหน่ึง ร่วมมือ

ฝึกซ้อมกันอย่างลบัๆ หลบซ่อนสายตาคนนอกและคนในวัง ตลอดเวลาสบิกว่าวัน  

วันละสองชัว่ยาม ท้ังคูก็่เริม่เปิดใจ ยอมรบัสถานะ 'เพ่ือน' แทนสถานะ 'คนรูจ้กั'

เริ่มได้ดี...มู่ฟางเหอยังท�าหน้าท่ีพ่อสื่อต่อไป อนาคตเขาจะต้องเชื่อม

สถานะ 'คนรัก' ให้คนทั้งคู่จนส�าเร็จ

เสยีงพิณหยุดลงพร้อมกับหนุม่สาวทีค่�านับให้ผูช้ม เกิดความเงยีบเพียง

ชั่วครู่ ก่อนเสียงปรบมือจะก้องกังวานท้องพระโรง ฮ่องเต้หรี่ตาพินิจคนทั้งสอง 

ความสงสัยฉายในแววตา แต่ก็อดชื่นชมไม่ได้

"เพลงดาบนั่น...แม่ทัพหลี่สอนเจ้าได้ดีทีเดียว"

"ขอบพระทัยเพคะ" หลี่ชิงฮวาเอ่ยขอบพระทัยฮ่องเต้อีกครั้ง นางคร้าน

จะสนใจรางวัลจึงให้คนน�าไปเก็บพร้อมกับพิณไม้แกะสลัก รับเสื้อคลุมท่ี 

ถอดทิ้งไว้จากเสี่ยวผิงมาสวม ขณะที่มู่ฟางเหอซึ่งคิดจะแอบย่องกลับท่ีนั่ง 

ถูกฮ่องเต้เรียกรั้งไว้เสียก่อน

"หนุ่มน้อย...เจ้ามีนามว่าอะไร"

มู่ฟางเหอหันกลับมาก้มค�านับ พยายามคุมเสียงไม่ให้ส่ัน "มู่ฟางเหอ 

พ่ะย่ะค่ะ"

"เพลงพิณของเจ้าไพเราะมาก บรรเลงลืน่ไหลนกั ข้าขอตกรางวัลให้เจ้า"

"ขอบพระทยัพ่ะย่ะค่ะฝ่าบาท" ตลอดเวลาเขาไม่ได้สบตาฮ่องเต้ ท�าเพียง

มองมอืตวัเอง กระท่ังอกีฝ่ายมอบหบีให้สองใบ เขาจงึได้โอกาสกลับมายังท่ีน่ัง

พร้อมของรางวัล 

ขนาดหีบเล็กกว่าของหลี่ชิงฮวา แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เขาพึงพอใจกับ

รางวัลเล็กๆ น้ี ตั้งใจว่าจะน�าไปมอบให้บิดามารดาและส่งบางส่วนให้พ่ีสาว 

ที่ก�าลังตั้งครรภ์

"แม่ทัพหลี่ บุตรสาวท่านมากความสามารถนัก"

"ขอบพระทัยพ่ะย่ะค่ะ" แม่ทัพหลี่ยกย้ิมอย่างปีติ ใจคนเป็นบิดารู้สึก

ปลาบปลืม้ในตวับุตรสาว แต่มวิายสงสยัความสมัพันธ์ของนางกับองค์ชายสาม 
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เห็นทีกลับไปจะต้องเค้นถามให้กระจ่าง

"สตรีที่เพียบพร้อมเช่นนี้คู่ควรกับสายเลือดมังกร"

ในใจทกุคนต่างคดิไปในทางเดยีวกัน ว่าทีพ่ระชายาองค์ชายสีท่�าการแสดง 

ร่วมกับองค์ชายสามเป็นเรือ่งสมควรหรอืไม่ และค�ากล่าวของฮ่องเต้ทีว่่า 'สตรี

ที่เพียบพร้อมเช่นน้ีคู่ควรกับสายเลือดมังกร' สายเลือดมังกรท่ีว่าน้ีคือใคร  

เจินหลิ่งเฟยหรือเจินหลิ่งเผิง?

หลายคนคาดเดาไปอีกทางว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งว่าท่ี 

พระสวามขีองคณุหนหูลี ่หรอือาจมกีารเปิดศกึระหว่างพ่ีน้องร่วมสายเลอืดมงักร  

จรงิอยู่ว่าการเปลีย่นคูห่มัน้ของเหล่าเช้ือพระวงศ์ย่อมไม่แคล้วโดนครหานนิทา 

แต่ใครสนเล่า โดยเฉพาะเหล่าเช้ือพระวงศ์ในวังหลวง พวกเขาต่างต้องการ 

ผู้ที่เหมาะสมที่สุด จะเปลี่ยนคนกี่ครั้งก็หาได้สนสายตาผู้อื่นไม่

แปะ แปะ

ความคิดหลายคนถูกขัดด้วยเสียงปรบมือ ฝูจิ้นเค่อลดมือลง ฉีกย้ิม 

มเีลศนัย ปลายทางของสายตาคอืเดก็สาวในชดุสม่ีวงอ่อน ใบหน้างามผินมอง

รัชทายาทต่างแคว้นผู้ท�าลายบรรยากาศและแผนการของนาง

"ข้าไม่เคยเห็นใครร่ายร�าได้งดงามเท่านี้มาก่อน ช่างไร้ท่ีติ ส่ืออารมณ์

ชัดเจน"

หลี่ชิงฮวาค้อมศีรษะรับค�า "ขอบพระทัยเพคะองค์รัชทายาท"

"ไม่ทราบว่าแม่นางมีนามว่าอะไร"

มูฟ่างเหอย่นคิว้ หันไปทางหวงเสวียนหลนิอย่างสบัสน จู่ๆ  พ่ีชายอกีฝ่าย

ก็แทรกแซงแผนการ จ้องเด็กสาวไม่วางตาเช่นนี้ คาดเดาไม่ได้เลยว่าฝูจิ้นเค่อ

คิดจะท�าสิ่งใด

"หลี่ชิงฮวาเพคะ"

"อ้อ" ฝจูิน้เค่อลบูคาง "สตรผีูไ้ด้ชือ่ว่างดงามเป็นอนัดบัหนึง่ของแคว้นหยาง 

นี่เอง"

"และนางคือว่าท่ีพระชายาของโอรสข้า" ฮ่องเต้กล่าวขัดด้วยรอยย้ิมท่ี 

ไปไม่ถึงดวงตา
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ดเูหมอืนฮ่องเต้จะล่วงรูค้วามคดิเสยีแล้ว ฝจูิน้เค่อขยับย้ิม แสร้งไม่เข้าใจ

ความหมายแอบแฝง "สตรีที่ดีเยี่ยงนี้ย่อมถูกหมายปอง ข้าไม่แปลกใจจริงๆ"

"สตรีแคว้นหยางล้วนมีดี องค์รัชทายาทสามารถพบเห็นได้ทั่วไป"

"แน่นอนพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมไม่ขัดในเรื่องนั้น" ดวงตาคมโค้งขึ้นเหมือน

ดวงตาเหย่ียวทีก่�าลงัมองหาเหย่ือบนทุง่โล่งกว้าง "แต่น่าเสยีดายท่ีสตรบีางคน

ไม่เหมาะกับค�ายกย่อง โดยเฉพาะสตรีท่ีเปลื้องผ้าต่อหน้าผู้อื่น คนอย่างน้ัน 

ช่างไร้ยางอายนัก"

เปลื้องผ้า? ไร้ยางอาย?

สองค�าน้ีกระตุ้นความสงสัย และเมื่อเกิดค�าถามย่อมต้องการค�าตอบ 

หลายคนรูไ้ด้ในทนัทเีพราะค�าตอบเพ่ิงเกิดขึน้เมือ่ไม่นานมาน้ี ก่อนหน้าการแสดง 

ของหลี่ชิงฮวามีเด็กสาวคนหนึ่งที่ปลดกระโปรงเผยขาอ่อนต่อหน้าแขกเหรื่อ

และเชื้อพระวงศ์ ทั้งยังกระโดดฉีกขาอย่างโจ่งแจ้ง

ฝูจิ้นเค่อจุดชนวนระเบิดลูกเล็ก แต่เมื่อระเบิดถูกจุดแล้ว ความเสียหาย

ก็กระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ระเบิดลูกอื่นเกิดปฏิกิริยาต่อๆ กัน เป็นลูกโซ ่

ที่ยากจะยับยั้ง

ลางสังหรณ์ท่ีมู ่ฟางเหอรู้สึกกลับกลายเป็นสิ่งดีมากกว่าส่ิงเลวร้าย  

เดก็หนุ่มแทบกลัน้ย้ิมไม่อยู่ เขาอยากหวัเราะและว่ิงไปเขย่ามอืฝูจิน้เค่อ เยินยอ

อกีฝ่ายว่าท�างานได้ดเีพียงใด ต่อให้ไม่อยู่ในแผนและอีกฝ่ายไม่ใช่องค์ประกอบหลกั  

แต่นิสัยร้ายกาจที่ติดตัวมาก็สร้างประโยชน์อย่างน่าทึ่ง

จบงานนี้เขาต้องหารางวัลไปให้เสียแล้ว

"ท่าน!" เจนิหลิง่เผงิแทบคมุอารมณ์ไม่อยู่ เขาท�าท่าจะลกุขึน้ตอบโต้ แต่

พี่น้องข้างกายรีบจับไหล่เขาไว้

"อะไรหรือองค์ชาย" คนจุดชนวนเลิกค้ิวยียวน "ท่าทางท่านดูโกรธ ข้า 

ท�าอะไรให้ไม่พอใจหรือ"

ถามว่าท�าอะไร? เห็นกันอยู่ว่าเขาเพ่ิงพาดพิงถึงสตรีผู ้หน่ึง สตรีท่ี 

เจินหลิ่งเผิงพาเข้างาน ได้ใกล้ชิดกับเจินหลิ่งเผิงแม้ไม่ใช่ว่าที่พระชายา สตรีที่

กล้าเปิดเผยเรยีวขาให้คนอืน่ชืน่ชม ท�าตวัไร้ยางอายไม่สมกับค�าว่าสตรทีีด่ ีและ
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สตรีผู้นั้นคือคุณหนูจิ้ง คู่แข่งด้านความรักของคุณหนูหลี่

"รชัทายาทฝ"ู สถานการณ์ไม่ค่อยสูด้ ีหากปล่อยไว้อาจท�าลายภาพลกัษณ์ 

พระโอรส "อย่าใส่ใจเขาเลย เขาเพียงตื่นตูมไปหน่อยเท่านั้น"

"ตื่นตูมเรื่องอะไรพ่ะย่ะค่ะ หรือองค์ชายทรงเป็นเดือดเป็นร้อนแทน 

ใครบางคน?" ฝจูิน้เค่อแสยะย้ิม เหลอืบมองจิง้เหมยลีที่น่ั่งตวัสัน่ ใบหน้าเดก็สาว 

ซีดเผือดเช่นเดียวกับบิดาและสาวใช้ของนาง

นางกลายเป็นที่ครหา และจะย�่าแย่กว่าเดิมในวันพรุ่งนี้

ท�าไม! มนัไม่ควรเป็นเช่นนี ้ทัง้ทีต่อนแรกทกุคนชืน่ชอบการแสดงของนาง  

สนใจชดุแปลกตาท่ีนางออกแบบเอง คณุหนูบางคนร้องขอให้นางออกแบบให้

ด้วยซ�า้ บรุษุหลายคนหลงใหลในความสามารถ คอยส่งสายตาให้นางเป็นระยะ

ทว่า...เมื่อคุณหนูหลี่ท�าการแสดงทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

จิตใจของนางด�ามืด เปี่ยมด้วยความริษยาและแค้นเคือง หมายมั่นว่า

สตรทีีช่ือ่หลีช่งิฮวาจะต้องไม่อยู่บนต�าแหน่งสงูสดุ นางจะฉุดอกีฝ่ายลงมาเอง!

แววตาน่ารงัเกียจปรากฏให้เหน็แค่ครูเ่ดยีว แต่หนีไม่พ้นความช่างสงัเกต

ของใครบางคน มู่ฟางเหอมองอย่างหวาดระแวง เริ่มตระเตรียมแผนการ 

ในอนาคตเพ่ือรบัมอืนางเอกท่ีโลภต่อทกุสิง่ แม้ของสิง่นัน้ไม่ใช่ของนาง จิง้เหมยลี ่

ก็จะขโมยเป็นของตนเอง

เอาส.ิ..มาดกัูนว่าใครจะชนะในเกมนี ้มูฟ่างเหอหวัเราะในล�าคอ ดวงตากลม 

หรี่ลงอย่างเจ้าเล่ห์ 

สีหน้าซุกซนของเขาอยู่ในสายตาหวงเสวียนหลิน ชายหนุ่มอยากอุ้ม 

เด็กหนุ่มมาน่ังข้างๆ แล้วบีบเคล้นแก้มนิ่มที่น่ามันเข้ียว ฉกฉวยกินเต้าหู้ 

อย่างที่ชอบท�า น่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่สามารถท�าดั่งใจนึก

"ข้าว่าเราออกนอกเรื่องไปหน่อยนะ รัชทายาทฝู" ในท่ีสุดก็มีคนยุติ

สถานการณ์ เจนิหลิง่เฟยย้ิมสภุาพขณะมองฝจูิน้เค่อ "เราก�าลงัท�าให้คณุหนูหลี ่

รอเก้อ"

"โอ้! จริงด้วย ขออภัยคุณหนูหลี่ ข้าท�าให้เจ้าต้องรอนานเสียแล้ว"

หลี่ชิงฮวายิ้มบางๆ "ไม่เป็นไรเพคะ"
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ใครเล่าจะกล้าโต้เถียงกับรชัทายาทแคว้นเยว่ หากมจีรงิ...คงโง่งมเต็มที

เมื่อสบโอกาสฮ่องเต้ก็รีบเปลี่ยนประเด็น นึกขอบคุณโอรสท่ีมีไหวพริบ 

กอบกู้บรรยากาศน่ากระอักกระอ่วนนี้ได้ "เพ่ือตอบแทนการแสดงอันน่า 

ตราตรึงใจ ข้าจะมอบรางวัลอีกอย่างให้คุณหนูหลี่ เจ้าอยากได้อะไรก็ว่ามา 

ได้เลย" 

ไม่บ่อยนักท่ีพระองค์จะเอ่ยปากถาม ทุกคนจึงเฝ้ารอค�าตอบจากเดก็สาว

ที่ได้สิทธิพิเศษนี้ และคาดเดาค�าขอของนางไปต่างๆ นานา

"หม่อมฉัน..." หลี่ชิงฮวาค้อมศีรษะลง หลุบตาต�่าอย่างครุ่นคิด

"ว่ามาเถิด ถ้าให้ได้ข้าจะหามาให้ เจ้าคือว่าที่พระชายาของโอรสข้า  

เจ้าสมควรได้สิ่งที่ต้องการ"

สิ่งที่นางต้องการ...แน่นอนว่ามีเพียงสิ่งเดียว

"หม่อมฉันขอยกเลิกการหมั้นหมายเพคะ"

คล้ายได้ยินเสียงสูดลมหายใจ เสียงอุทานมากมายดังขึ้น ผู้คนมีสีหน้า

แตกต่างกันไป บ้างมืดครึ้ม บ้างซีดเซียว บ้างย้ิมกริ่มด้วยความยินดี แต่ท่ี 

เด่นชัดท่ีสุดคือสีหน้าโกรธเคืองจากไทเฮาและฮองเฮา ขณะท่ีฮ่องเต้ขมวดค้ิว

เหมือนว่าตนได้ยินอะไรผิดไป

"เจ้าว่าอย่างไรนะ"

"หม่อมฉนัยังไม่ดพีอส�าหรบัองค์ชายสี ่การยกเลกิการหมัน้หมายถือเป็น

ทางเลือกที่ดีที่สุดเพคะ"

ทุกคนมองเด็กสาวที่ยืนเคียงข้างเจินหลิ่งเฟย แม้การแสดงจบลงแล้ว 

แต่ท้ังคูยั่งไม่กลบัไปนัง่ที ่กลบัจ้องมองฮ่องเต้ด้วยความแน่วแน่ แลดเูป็นภาพ

ท่ีเหมาะสมราวกับฟ้าดินสร้างมาคู่กัน...ไม่มีใครโต้แย้งความคิดนี้ มีเพียง 

เจินหลิ่งเผิงที่ดูไม่สบอารมณ์

ค�าพูดของหลี่ชิงฮวาตีความได้ว่านางไม่เหมาะสมกับองค์ชายสี่ แต่

เหมาะสมกับองค์ชายสามกระน้ันหรอื กอปรกับท่าทีสนิทสนมยามท�าการแสดง 

ไม่เหมือนคนรู ้จักธรรมดา หรือว่านี่คือการป่าวประกาศ?! คุณหนูหล่ีกับ 

องค์ชายสามมีความสัมพันธ์บางอย่างต่อกันใช่หรือไม่
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"อย่าลดคุณค่าตนเองเลยชงิเอ๋อร์ หากเจ้าไม่คูค่วรแล้วใครเล่าจะคูค่วร" 

ฮองเฮากล่าว "ไม่มีใครเหมาะสมกับองค์ชายสี่เท่าเจ้าอีกแล้ว"

"ในแคว้นนี้ยังมีสตรีที่เพียบพร้อมกว่าหม่อมฉันเพคะ"

ฮองเฮาย่นคิ้วเล็กน้อย "ใครหรือ"

"สตรีท่ีองค์ชายสี่พาเข้าวังตลอดสองเดือนท่ีผ่านมา ผู้คนต่างก็เห็นว่า

พวกเขาไปมาหาสู่กันเพคะ"

ทัว่ท้องพระโรงหันไปทางสตรผีูห้นึง่โดยไม่ปิดบงัท่าทีแม้แต่น้อย กระท่ัง

ฮ่องเต้ยังลอบมองสตรีผู้ที่ถูกกล่าวถึง ยามนี้ทุกคนคาดคะเนถึงสิ่งที่หลี่ชิงฮวา

ต้องการจะสื่อ

"ชงิเอ๋อร์ เจ้าคดิมากไปกระมงั หลิง่เผงิไม่เคยพาใครเข้าวงันอกจากเจ้า" 

ฮองเฮาพยายามฝืนรกัษารอยย้ิม "เราอย่าเพ่ิงเอ่ยถึงเรือ่งน้ีเลย กลบัไปน่ังทีเ่ถิด 

เจ้าก็ด้วยหลิ่งเฟย"

"ฝ่าบาทเพคะ" หลี่ชิงฮวาหันกายไปทางฮ่องเต้ "หม่อมฉันยินดีถอนตัว

จากต�าแหน่งว่าที่พระชายา หลีกทางให้คุณหนูจิ้งอย่างยินยอม นางคือสตรีที่

องค์ชายสี่ปักใจรัก หากหม่อมฉันยังคงอยู่ คงท�าให้คุณหนูจิ้งโศกเศร้ากับ

ต�าแหน่งสนม ทั้งที่นางควรจะได้ต�าแหน่งพระชายา"

น�้าเสียงนางหนักแน่นราวกับไตร่ตรองมาดีแล้ว ทุกค�าพูดล้วนมั่นคง

จรงิใจ ไร้แววแสร้งท�า จดุชนวนท�าลายความเงยีบรอบตัวให้ปะทุ ผู้คนต่ืนตะลึง

กับเรื่องไม่คาดฝัน โดยเฉพาะเจินหลิ่งเผิงและจิ้งเหมยล่ี ท้ังคู่หน้าขาวซีด 

เมื่อถูกพาดพิงอย่างโจ่งแจ้ง

เจนิหลิง่เฟยก้มมองสตรข้ีางกาย จากทีเ่ขารูน้างมกัหลบอยู่ในเงา ตอบรบั 

ค�าสั่งจากไทเฮาและฮองเฮาเสมอ ไม่เคยมีครั้งใดท่ีเอ่ยแย้งหรือปฏิเสธค�าขอ

อีกฝ่าย ทว่าเงาท่ีเคยบดบังเด็กสาวกลับค่อยๆ สลายไป เผยตัวตนท่ีเก่งกล้า

และเด็ดเดี่ยว...เป็นสตรีที่ไม่เหมือนใคร

มมุมองของเขาต่อนางเปลีย่นไปอกีครัง้ เฉกเช่นแววตาและความรูส้กึที่

แปรผันไปในทางที่ดีขึ้น อ่อนโยนขึ้น และเปี่ยมด้วยความชื่นชม

คณุหนูหลีเ่หมาะกับต�าแหน่งสตรอีนัดบัหนึง่จรงิๆ เขาไม่มเีหตผุลใดมา
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โต้แย้งอีกแล้ว

"ชิงเอ๋อร์...นี่เจ้าพูดจริงหรือ"

"เพคะฮองเฮา หม่อมฉันตัดสินใจดีแล้ว หม่อมฉันไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง

คุณหนูจิ้ง แม้พยายามเพียงใดก็ไม่อาจเอาชนะใจองค์ชายสี่ได้"

ฮ่องเต้หลุบตามองนางอย่างพิจารณา "แน่ใจใช่หรือไม่ จะย้อนกลับมา

แก้ไขไม่ได้แล้วนะ"

"หม่อมฉันแน่ใจ ขอฝ่าบาทโปรดทรงอนุญาต"

มูฟ่างเหอซ่อนมอืทีก่�าแน่น รูส้กึเกรง็และลุน้ค�าตอบจากผูม้อี�านาจสงูสดุ 

คนเดียวท่ีมีอ�านาจตัดสินชีวิตคน หากผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างท่ีหวังเขาก็ไม่รู ้ 

จะท�าอย่างไรให้หลีช่งิฮวาหลดุพ้น เพราะถ้าแขง็ข้อก็เท่ากับขดัพระราชโองการ

"คุณหนูหลี่ ท่ีนี่คืองานเลี้ยงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างแคว้น ควรให้เกียรติ

อาคันตุกะด้วย เรื่องของเจ้ากับโอรสข้าไว้พูดคุยกันวันหลังดีหรือไม่"

กะแล้วเชียวว่าต้องพูดแบบนี้ มู่ฟางเหอยกยิ้มมุมปาก ส่งสัญญาณให้

ชายหนุม่ทีน่ั่งอยู่อกีฟาก เมือ่อกีฝ่ายเหน็สญัญาณท่ีเขาส่งไปก็เริม่แผนก่อกวน

ทันที

"ไม่เป็นไรพ่ะย่ะค่ะฮ่องเต้ คุณหนูแซ่หลี่แสดงความจริงใจถึงเพียงนี้ 

สมควรได้รับค�าตอบโดยเร็ว อย่าให้นางวิตกกังวลอีกเลย" หวงเสวียนหลิน 

ใช้น�้าเสียงเรียบน่ิงสะกดทุกคนให้คล้อยตาม "กระหม่อมเห็นความแน่วแน่ 

ของนาง สตรทีีย่อมสละต�าแหน่งอนัทรงเกียรตเิพ่ือให้ว่าทีพ่ระสวามไีด้ครองคู่

กับสตรีในดวงใจ ช่างเป็นเรื่องน่าชื่นชมยิ่งนัก"

ไม่ใช่แค่ผู้ร่วมงานและหลี่ชิงฮวาที่แปลกใจ กระท่ังฝูจิ้นเค่อยังเกือบ 

ท�าจอกสุราหลุดมือ รัชทายาทแคว้นเยว่มองน้องชายตาถลน หากไม่ติดว่า 

อยู่ในสถานทีไ่ม่เหมาะไม่ควร เขาคงเขย่าไหล่น้องชายเพ่ือเค้นถามแล้วกระมงั

ว่าเจ้าตัวก็อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับละครตรงหน้านี้ด้วยหรือ

สีหน้าไทเฮาและฮองเฮาไม่สู้ดีนัก แต่จะแสดงอาการไม่พอใจต่อหน้า

อาคันตุกะไม่ได้ จึงตัดใจรับฟังค�าขอของหลี่ชิงฮวาอีกครั้ง

"เจ้าไม่ได้รักโอรสข้าหรอกหรือ ถ้าหากรักจริง อย่าด่วนตัดสินใจเลย  
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ให้โอรสข้าได้ออกมาแถลงไขความจริง..." ฮองเฮาพยายามเกลี้ยกล่อม

"หม่อมฉันไม่ได้รักองค์ชายสี่เพคะ...ไม่เคยรักเลย"

"..."

ใครจะนึกว่าเด็กสาวจะกล้าเอ่ยค�านั้นออกมา

"หมอ่มฉนัไมต้่องการออกเรอืนเพคะ สิง่ทีห่มอ่มฉนัต้องการคอืช่วยงาน

บิดา"

แม่ทัพหลี่เกิดอาการส�าลักก่อนเก็บอาการรวดเร็ว เขาไม่ควรท�าตัว

ประเจิดประเจ้อระหว่างบุตรสาวเอ่ยเรื่องส�าคัญ

สหีน้าคนบนแท่นทัง้สามต่างมดืครึม้ เตม็ไปด้วยความสบัสนปนเปและ

ไม่เข้าใจ จิตใจวิตก นึกถึงความเป็นไปได้ต่างๆ นานา เหตุใดเด็กสาวจึงกล่าว

เช่นน้ัน เพราะอยากช่วยงานในค่ายทหารจริงๆ? หรือมีเหตุผลอื่นรองรับ 

มากกว่านั้น?

หลายคนเหลือบมองบุรุษที่ยืนข้างนาง หน่ึงในความเป็นไปได้คือ... 

องค์ชายสามเจินหลิ่งเฟย อารมณ์สายตาคนทั้งสองยามท�าการแสดงชัดเจน

ถึงเพียงน้ัน ใครเล่าจะแกล้งตาบอด หรอืว่าสาเหตทุีเ่ดก็สาวตดัสนิใจถอนหมัน้ 

เพราะมีความรู้สึกบางอย่างกับองค์ชายสาม?!

ไทเฮาและฮองเฮามองหน้ากัน รูส้กึสบัสนจนเอ่ยอะไรไม่ถูก จะว่าโล่งอก 

ก็ไม่ใช่ จะว่าเสียใจก็ไม่เชิง

"เจ้าไม่ได้ล้อข้าเล่นใช่หรอืไม่" ฮ่องเต้ท�าลายความเงยีบอนัน่าอดึอดันีล้ง 

สมองพระองค์คล้ายจะแตกอยู่รอมร่อ

"นางไม่ได้ล้อเล่นพ่ะย่ะค่ะเสดจ็พ่อ" เจนิหลิง่เฟยก้าวข้ึนด้านหน้าหน่ึงก้าว  

ยกมือประสานคารวะให้คนบนบัลลังก์ สีหน้าแน่วแน่น�้าเสียงมั่นคง "นาง

ต้องการชีวิตที่สามารถท่องเท่ียว และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน หาใช่ชีวิตใน 

วังหลวงพ่ะย่ะค่ะ"

"หลิง่เฟย? เจ้าสนิทสนมกบัคณุหนูหลีต่ัง้แต่เมือ่ไร ถึงข้ันออกหน้าแทนนาง 

เชียวหรือ"

ค�าถามในใจผู้คนถูกจุดอีกครั้ง ค�าถามที่ว่าเจินหล่ิงเฟยกับหลี่ชิงฮวา 
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มีบางอย่างเกี่ยวข้องกัน!

มู่ฟางเหอโห่ร้องในใจ อยากว่ิงรอบวังเพ่ือแก้บน อยากจุดพลุฉลอง 

เจ็ดวันเจ็ดคืนให้คนทั่วแคว้นรับรู ้ แต่ถ้าท�าอย่างนั้นคงโดนลงโทษข้อหา 

ก่อความวุ่นวาย สิ่งเดียวท่ีท�าได้คือกลับไปฉลองที่จวนสกุลหล่ี หรือไม่ก็ 

บ้านตนเองพร้อมคนแซ่หวง

แผนการขั้นท่ีสองส�าเร็จ! หลังจากแผนแรกคือการแสดงผ่านไปด้วยดี 

แผนสองคือประกาศถอนหมั้น แผนสามคือท�าให้ทุกคนเคลือบแคลงใน 

ความสัมพันธ์ของหลี่ชิงฮวากับเจินหลิ่งเฟย

"เสด็จพ่อโปรดรับฟัง ข้ากับชิงฮวาเป็นสหายกันมานาน แต่พวกเรา 

แอบคบหากันเพราะไม่ต้องการให้ชื่อเสียงแปดเปื้อน กลัวจะท�าให้เรื่องราว

ใหญ่โต"

"ฝ่าบาทเพคะ หม่อมฉนัผดิเองทีข่อให้องค์ชายสามปิดบงัเรือ่งนี"้ หลีช่งิฮวา 

คุกเข่า "หากท�าให้พระองค์ไม่พอพระทัย ขอทรงลงโทษหม่อมฉันเถิดเพคะ"

"ชงิฮวา" เจนิหลิง่เฟยคกุเข่าลงข้างนาง ประคองไหล่เลก็อย่างทะนถุนอม 

"เจ้าไม่ได้ผิดอันใด ข้าต่างหากที่ไม่คิดหาวิธีที่ดีกว่านี้ หากเสด็จพ่อจะลงโทษ 

โปรดลงโทษข้าเถิด"

มู่ฟางเหอชื่นชมลูกศิษย์ทั้งสองในใจ อา...ไม่เสียแรงท่ีอบรมการแสดง

อยู่ครึ่งเดือน ช่างก้าวหน้าไปไกลนัก รางวัลนักแสดงน�าชายและหญิงประจ�า

แคว้นหยางคงไม่พ้นมือพระรองและนางร้ายคู่นี้แน่

ใช่แล้ว...สิง่ทีท่กุคนก�าลงัรบัชมรบัฟังคอืการแสดงล้วนๆ แบบไม่มคีวามจรงิ 

ผสม พระรองกับนางร้ายจับมือกันตบตาคนทั้งวัง และจะตบตาคนท้ังแคว้น 

ในอีกไม่ช้า พวกเขาเข้าร่วมแผนการตามข้อตกลงท่ีมู่ฟางเหอเสนอ ซึ่งเป็น 

ข้อเสนอที่พวกเขาไม่มีทางปฏิเสธ

"ข้าไม่ลงโทษพวกเจ้าเพราะเรือ่งแค่นีห้รอก" ฮ่องเต้พิจารณาท่าทางพวกเขา 

คล้ายต้องการจะมองให้ทะลุภาพลวงตา "แต่แปลกใจที่พวกเจ้าสนิทกัน แล้ว

เหตุใดจึงเลือกบอกข้าวันนี้เล่า"

"เพราะข้าต้องการช่วยนางเอ่ยขอความประสงค์ หากไม่บอกความจริง



31PLogytic

เกรงว่าเสด็จพ่อจะเข้าพระทัยผดิ คดิว่าข้าหกัหลงัองค์ชายสี ่แย่งว่าท่ีพระชายา

จากน้องชายตนเองพ่ะย่ะค่ะ"

ใครจะเชื่อ...ท่าทีและสายตาที่คนทั้งสองมองกันไม่เหมือนท่ีสหาย 

มองกันเลยสักนิด ค�าพูดองค์ชายสามเป็นแค่ค�าโป้ปด พยายามซ่อนสถานะ

แท้จริงไว้เท่านั้น

"ดงันัน้เสด็จพ่อ เพ่ือความฝันของนางท่ีจะได้ช่วยเหลอืบดิา และความรกั 

ของหลิ่งเผิงที่มีต่อสตรีคนรัก โปรดพระราชทานอนุญาตด้วยเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

"เรือ่งนีค่้อนข้างยาก" พระองค์ลบูคางครุน่คดิ หนัไปขอความคิดเห็นจาก

สตรีทั้งสองข้างบัลลังก์ 

ไทเฮาท่ีต้องการสกุลหลี่มาคานอ�านาจย่อมไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยินยอม 

โดยง่าย คนทีน่างหวังให้แต่งกับสกุลหลีคื่อเจนิหลิง่เผงิ แต่หากถามว่าเจนิหลิง่เฟย 

มีดีกว่าหรือไม่ นางก็ไม่คิดแย้งใดๆ ใจนางรู้ดีว่าบุตรหลานคนใดสมควรแก่

บัลลังก์ เชื้อพระวงศ์คนใดเหมาะสมกับสกุลหลี่

ทีแรกนางตัดเจินหลิ่งเฟยทิ้ง เพราะอีกฝ่ายพร�่าบอกนางว่าไม่ต้องการ

อภิเษกสมรส เขาต้องการเลือกว่าที่พระชายาด้วยตนเอง กอปรกับแม้มีหน้าที่

การงานที่ยุ่งยาก เจ้าตัวก็จัดการได้ดีเยี่ยม นางจึงยอมผ่อนปรน มอบอ�านาจ

ตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตแก่เขาเต็มที่ ฮ่องเต้กับฮองเฮาก็เห็นพ้องต้องกัน

ถ้ารูอ้ย่างน้ีนางคงถามหลานชายว่าหมายปองสตรคีนใด จะได้ไม่เกิดเรือ่ง 

น่าปวดหัวเช่นนี้

"หลิ่งเฟย ชิงฮวา เหตุใดปล่อยให้เรื่องราวเลยเถิดมาไกล" ไทเฮาถาม 

ข้อสงสัย "พวกเจ้าควรบอกให้เร็วกว่านี้ รู้หรือไม่ว่ากระทบอะไรบ้าง"

หลีช่งิฮวาประสานมอื "หม่อมฉนัน้อมรบัความผดิ ต่อให้ต้องรบัโทษทัณฑ์ 

หรือค�าติฉินนินทา หม่อมฉันก็ยินดี"

"เจ้าถามหลิ่งเผิงหรือยัง เขายินดีถอนหมั้นกับเจ้าหรือ"

เจินหลิ่งเผิงขบกราม คิดไม่ตกกับสถานการณ์ท่ีเผชิญ คล้ายกับมีเข็ม

หลายเล่มแทงหน้าอก แผลเลก็ๆ สร้างความปวดแสบปวดร้อน เจบ็ลกึถึงกลางใจ  

รู้สึกเหมือนถูกพรากของส�าคัญ เขาพยายามข่มอาการแปรปรวนในใจ
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ท่าทีลังเลของเจินหลิ่งเผิงอยู่ในสายตาใครหลายคน หล่ีชิงฮวามองเขา

อย่างเย็นชา ไร้ความรักความอาวรณ์ หลายคนหลายความคิด ทั้งรู้สึกสงสาร

ทั้งเห็นใจเด็กสาวที่ถูกชายหนุ่มเฉยเมย ทิ้งนางไปรักกับสตรีอีกคน

จิ้งเหมยลี่จ้องเขม็งไปยังเจินหลิ่งเผิง หากสาวใช้ไม่ช่วยสะกิดเรียกสติ 

นางคงหลุดกิริยาน่าเกลียดไปเสียแล้ว แม้จะดีใจที่หลี่ชิงฮวาล่าถอย เปิดทาง

ให้นางสมหวังกับชายท่ีแสนเลศิเลอ แต่อกีใจก็ชงิชงัความสมัพันธ์ของหลีช่งิฮวา 

กับองค์ชายสาม

"ชงิเอ๋อร์" ฮองเฮาเรยีกเด็กสาวท่ีนางเอ็นดดูจุบตุรหลาน แววตาอ่อนโยนลง 

หลายส่วน "เจ้าแน่ใจแล้วใช่หรือไม่"

หลี่ชิงฮวาลอบมองคนข้างกาย ก่อนหันมากล่าวด้วยความแน่วแน่ 

"แน่ใจเพคะ"

การแสดงออกของหนุ่มสาวชัดเจนขนาดนี้ ฝืนดึงดันต่อไปก็ไม่มีอะไรดี 

ฮ่องเต้ลองคดิถึงทางเลอืกมากมาย ถอนหมัน้กับองค์ชายสีแ่ล้วอย่างไร ขอแค่

เด็กสาวปักใจกับองค์ชายสาม อนาคตก็ยังได้นางมาเป็นส่วนหนึ่ง และนาง 

จะให้ก�าเนิดสายเลือดมังกรที่ดีแก่ราชสกุล

"แม่ทัพหลี่ ท่านรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือไม่" 

"กระหม่อมทราบมานานแล้วพ่ะย่ะค่ะ แน่นอนว่ากระหม่อมยอมรับ 

การตัดสินใจของนาง ไม่ว่านางจะใช้ชีวิตอย่างไร กระหม่อมก็มิได้ขัดข้อง"

"ท่านไม่เสียใจหรือ ถ้านางไม่ได้ออกเรือนเร็วๆ นี้"

"กระหม่อมสามารถเลี้ยงดูบุตรสาวได้ทั้งชีวิต จะต้องการบุรุษใดอีก 

พ่ะย่ะค่ะ" แม่ทพัหลีล่อบย้ิม "หรอืต่อให้กระหม่อมไม่อยู่แล้ว นางก็มวิีชาความรู ้

หาเลี้ยงตนได้"

ค�าตอบของแม่ทัพหลีส่ร้างความพึงพอใจแก่ฮ่องเต้ นึกว่าจะเกิดสงคราม

ประสาทเสียแล้ว ฮ่องเต้ใช้เวลาทบทวนครู่หนึ่ง ไตร่ตรองผลลัพธ์อีกครั้ง บุรุษ

อย่างองค์ชายสามไม่ว่าอย่างไรก็เหมาะสมกับคณุหนูหลีม่ากกว่าจรงิๆ เรือ่งนี้

แทบไม่มีผลเสียเลย

"หลิ่งเผิง เจ้าคิดเห็นอย่างไร"
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เจนิหลิง่เผงิก้าวออกมา สหีน้าไม่ยินดยิีนร้าย แต่น�า้เสียงปกปิดความดีใจ 

ไม่มิด "ข้าหาใช่คนใจร้าย จะท�าลายความตั้งใจของนางได้อย่างไร ข้ายินดี

ยกเลิกการหมั้นหมายกับคุณหนูหลี่"

"คณุหนูหลีบ่อกว่าเจ้าชอบสตรอีืน่ เป็นความจรงิหรอืไม่" สีหน้าพระองค์

แฝงความกดดันไม่น้อย แต่เจินหลิ่งเผิงไม่ทันสังเกต

"เป็นความจริงพ่ะย่ะค่ะ เสด็จพ่อ"

"สตรีที่ว่าคือคุณหนูจิ้ง บุตรสาวแม่ทัพจิ้งใช่หรือไม่"

"พ่ะย่ะค่ะ"

จิง้เหมยลีก้่มหน้าเหนียมอาย ท่าทางเก้อเขินของนางดูน่าหมัน่ไส้ส�าหรบั

มู่ฟางเหอที่อยู่ข้างนางร้าย เด็กหนุ่มลูบขนแมวเพ่ือข่มอารมณ์ ถ้าไม่ติดว่า 

ต้องรักษาภาพลักษณ์ เขาก็อยากจะเบ้ปากมองบนสักหนึ่งที 

"ถ้าข้าปฏิเสธค�าขอ คนคงจะหาว่าข้าใจร้าย" พระองค์แสร้งท�าทีเล่น 

ทีจริง ยอมรับส่ิงที่เกิดข้ึนกะทันหันอย่างจ�าใจ "หลี่ชิงฮวา ข้าตอบรับค�าขอน้ี 

นับแต่นี้เจ้าจะไม่ใช่ว่าที่พระชายาองค์ชายสี่อีกต่อไป"

ในท้องพระโรงเกิดเสยีงเซง็แซ่ ข่าวนีจ้ะแพร่ไปท่ัวอาณาจกัรในเช้าวันรุง่ข้ึน  

การถอนหมั้นระหว่างองค์ชายสี่กับคุณหนูหลี่ใช่เร่ืองเล็กน้อยเสียท่ีใด อีกท้ัง

นอกจากเรื่องที่ว่าทั้งคู่ไม่รักกันแล้ว องค์ชายสี่ยังมีใจรักกับคุณหนูจิ้ง เด็กสาว

ที่เคยมีปัญหากับคุณหนูหลี่

เจินหลิ่งเฟยกับหลี่ชิงฮวายกย้ิม ดวงตาสดใสราวแสงจันทร์ยามค�า่คืน 

ก้มตัวค�านับและยอบกายคารวะพร้อมกัน "ขอบพระทัยเพคะ/ขอบพระทัย 

พ่ะย่ะค่ะ"

"ส่วนเจ้า...หลิ่งเผิง เราจะคุยเรื่องเจ้ากับคุณหนูจิ้งกันวันหลัง" 

"พ่ะย่ะค่ะเสด็จพ่อ" เจินหลิ่งเผิงก้มหน้า ปิดบังอารมณ์ตนเองไว้ 

จิง้เหมยลีไ่ม่อาจกลัน้รอยย้ิมแห่งความสขุ นางแทบรอไม่ไหวท่ีจะวาดฝัน 

สวยหรใูนอนาคต มวิายหนัมาโอ้อวดเหล่าคณุหนตูระกูลใหญ่ท่ีน่ังใกล้เคยีงกัน 

พานให้หลายคนไม่พอใจในตัวนาง

หลังจัดการเร่ืองน่าปวดหัวได้ ฮ่องเต้ก็หันมาเอ่ยกับแขกต่างแคว้น  
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"ต้องขออภัย ข้าท�าพวกท่านเสียเวลาแล้ว"

"หามไิด้" ฝจูิน้เค่อเค้นยิม้ "ได้เป็นสกัขีพยานในเหตุการณ์ส�าคัญ นับเป็น

เรื่องน่ายินดี"

ฮ่องเต้มีสีหน้าผ่อนคลายลง "เช่นนั้นเรามาชมการแสดงกันต่อเถิด  

ข้าหวังให้พวกท่านได้รับความจรรโลงใจอย่างที่สุดในค�่าคืนนี้"
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