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เพียงไม่นานเราก็เดนิทางร่วมกันมาถึงเล่ม 7 แล้ว รูส้กึเช่นกันหรอืไม่คะ

ว่าปมปริศนาต่างๆ มากมายเหลือเกิน แต่ก็ดีมากเลยค่ะท่ีนักเขียนค่อยๆ 

คลีค่ลายไปทลีะส่วน ท�าให้บางสิง่ทีเ่ราลุน้และคาดเดามาค่อยๆ ปิดฉากลงไป 

ทว่าทั้งๆ ท่ีอีกเพียง 3 เล่มก็จบแล้ว เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวการใหญ่ของปม 

ที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องคือใคร แถมพระ-นางก็ยังไม่ได้...แต่งงานกันเสียที เช่นนี้

เรามาลุ้นในเล่ม 7 กันเลยนะคะว่าจะได้เจอกับเรื่องราวอะไรบ้าง

เฉินอิ๋งน�าบทละครที่ตนเองใช้พล็อตเรื่องมาจาก 'จนศพสุดท้าย' มา 

เสนอต่อฮ่องเต้ บทเร่ิมของ 'จนศพสุดท้าย' นี้เริ่มเรื่องท่ีมีคนตายคนแรก  

จนคนสิบคนหายตัวไปติดๆ กันถึงเพ่ิงได้เริ่มสนุก เฉินอิ๋งไม่ถนัดงานเขียนอยู่

เป็นทุน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเช่นไรอันที่จริงแค่คิดก็รู้ได้แล้ว หากฮ่องเต้หยวนจยา

ทอดพระเนตรแล้วจะไม่ทรงปลาบปลื้มก็มิใช่เรื่องผิดแปลกแต่อย่างใด  

ตวันางเองท�าได้เพียงรบัรองแค่ว่าบทละครเรือ่งนีใ้ห้ก�าลงัใจและส่งเสรมิคนให้

กระท�าความด ีด้านเวยหย่วนโหวมาขอเข้าเฝ้าฮ่องเต้ เผยซูส่รปุการสืบสวนคดี 

กัวชงกับซย่าซื่อต่างยอมรับผิดต่อหน้าศาล กัวชงเป็นคนร้ายหลัก ซย่าซื่อเป็น

ผู้สมรู้ร่วมคิด ฮ่องเต้หยวนจยาแทบรับไม่ได้กับเรื่องราวของวงศาคณาญาติ 

ที่มีแต่ก่อปัญหาพวกน้ี ทว่าพระองค์ก็ยังมีจิตใจคิดจะพระราชทานสมรส 

ให้ใครสกัคูห่นึง่ ซึง่จะเป็นใคร ใช่เผยซูกั่บกัวย่วนทีจ่งใจแสดงออกอย่างชดัเจน

ว่าอยากแต่งงานกับเขาหรือไม่ ติดตามได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



พอเห็นเช่นน้ันเฉินอ๋ิงก็ได้แต่ส่ายหน้า นางกลัวท่านโหวน้อยผู้น้ี 

แล้วจริงๆ ทักษะขอผ้าเช็ดหน้าจากนางยกระดับขึ้นอีกข้ันแล้ว จากนั้น

นางก็มอบผ้าเช็ดหน้าให้อีกฝ่ายแต่โดยดี

เผยซู่ย้ิมรับมันไว้ ก่อนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าสีครามอีกผืนออกมา 

เช็ดคราบน�้าบนมือ หลังจากนั้นก็พาตนเองไปน่ังลงยังจุดที่ไม่สะดุดตา 

ไม่แม้แต่จะรอให้ผู้อื่นเอ่ยปากเชื้อเชิญก่อน

หลังจากนั้นเขาก็สองตาเป็นประกาย จับจ้องมาที่เฉินอิ๋ง

ไปจากเมืองหลวงมาเกือบเดือน กว่าจะกลับมาได้ก็ไม่ใช่ง่าย 

แน่นอนว่าต้องมองว่าที่ฮูหยินของตนให้มากสักหน่อย

ทว่าเขาไม่รูแ้ม้แต่น้อยว่าเงาร่างสงูใหญ่เช่นนัน้ของเขา ยามสองมอื 

วางอยู่เหนือเข่า สองขาแนบชดิ ล�าตวัตัง้ตรง มเีพียงสองตาเปล่งประกาย 

นั้นช่างแลดูไม่ต่างอันใดกับสุนัขตัวโตๆ เลยแม้แต่น้อย

ขาดก็แต่ไม่ได้แลบลิ้นออกมาเท่านั้น



 เฉินอิ๋ง  สตรีผู ้ได้รับพระราชทานป้ายทองเสินท่ันจาก

ฮ่องเต้ ท�าให้สามารถสบืสวนคดทีกุคดทีีเ่กิดข้ึนได้  

มบีรุษุท่ีใกล้ชดิท่ีสดุคอืเผยซู ่นางและเขาต่างมใีจ 

ตรงกัน

 เผยซู ่  เป็นบรุษุอกีคนหนึง่ทีท่�าให้เฉนิอิง๋จดจ�าได้ตัง้แต่

คราแรกทีพ่บ เฉนิอิง๋และเขาต่างไว้ใจกันและกัน

มาก เขามั่นใจว่าตนเองหลงรักสตรีนางน้ี จึง 

ทั้งปกป้องและสนับสนุนในทุกเรื่องที่นางท�า

 ฮ่องเต้หยวนจยา  ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันแห่งราชส�านักต้าฉู่ ได้รับ 

การผลักดันจากเซียวไทเฮาและองค์หญิงใหญ ่

จึงสามารถครองราชย์ได้ในวันนี้ ทรงเป็นบุตร

กตัญญู ถึงจะไม่ใช่บุตรในอุทรของเซียวไทเฮา

ก็ตาม

 กัวหว่าน  เดิมแต่งงานมีสามีกลายเป็นนายหญิงสี่สกุลฉิว 

ยังมีอีกฐานะก็คือคุณหนูใหญ่สกุลกัว เก่งกาจ 

มีความรู้ความสามารถรอบตัว ภายหลังแต่งเข้า

ต�าหนักบูรพา

 เฉิงซื่อ  ฮหูยินของซงิจีป๋้อ อายุสีส่บิกว่าปี ก่อนออกเรอืน

นางเป็นแค่เพียงลกูอนุท่ีไม่สะดุดตาท่ีสุดในจวน

ฉางผงิป๋อ ยามแต่งเข้าจวนป๋อซงิจีป๋้อเอน็ดรูกัใคร่ 

ภรรยาใหม่ผู้นี้มากเป็นพิเศษ 
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เฉนิอิง๋รบีขยับขึน้หน้ารบัเอาบทละครกลบัเข้าแขนเส้ือพลางเอ่ยปาก 

ขออภัย "หม่อมฉันไร้ความสามารถ หม่อมฉันจะน�ามันกลับไปปรับปรุง

แก้ไขเพคะ"

ฮ่องเต้หยวนจยาถอนพระปัสสาสะพร้อมส่ายพระเศียร "เด็กน้อย 

ไม่ใช่ว่าเราจะท�าลายความตัง้ใจของเจ้าหรอกนะ ทว่าบทละครทีเ่จ้าเขยีนนี ้

เกรงว่าจะไม่มีคนดูสักเท่าใดนัก"

บทเริ่มของ 'จนศพสุดท้าย' น้ีค่อนข้างจุกจิกหยุมหยิม จนกระท่ัง 

มีคนตายคนแรก คนสิบคนหายตัวกันไปติดๆ กันเรื่องราวถึงได้เริ่มสนุก 

ทว่าความสนุกเช่นนี้ส�าหรับคนท่ีไม่เคยสัมผัสกับนิยายสืบสวนสอบสวน

แล้ว บางทีพวกเขาอาจไม่รู้สึกสนุกตามไปด้วย

เฉินอิ๋งไม่ถนัดงานเขียนอยู่เป็นทุน ถึงจะผนวกความสามารถ 

439
หิมะยามวสันต์*

* หิมะยามวสันต์ อุปมาถึงคนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น
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ทั้งสามชาติภพ การจับพู่กันเขียนบทละครเป็นคร้ังแรก ผลลัพธ์ที่ได้ 

เป็นเช่นไรอันท่ีจริงแค่คิดก็รู้ได้แล้ว ไม่ต้องพูดถึงอื่นไกล แค่องก์แรก 

ที่ต้องแนะน�าตัวละครท้ังสิบก็เต็มไปด้วยบทสนทนามากมายแล้ว หาก 

ฮ่องเต้หยวนจยาทอดพระเนตรแล้วจะไม่ทรงปลาบปล้ืมก็มิใช่เร่ือง 

ผิดแปลกแต่อย่างใด 

เฉินอิ๋งเองก็เข้าใจเหตุผลข้อน้ีดี นางพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ  

"เรื่องอื่นหม่อมฉันอาจมิกล้ารับรอง ทว่ามีอยู่เรื่องหน่ึงที่หม่อมฉันกล้า

รบัรองคอืบทละครเรือ่งน้ีให้ก�าลงัใจและส่งเสรมิคนให้กระท�าความด ี ท้ังยัง 

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของขุนนางราชส�านักผู้รู้จักดีชั่ว รักความยุติธรรม

เพคะ"

ได้ยินเช่นนั้นฮ่องเต้หยวนจยาก็ทรงเผลอหลุดแย้มพระสรวล "วันนี้

พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกหรือไรกัน ค�าพูดของเจ้าถึงได้ไหลล่ืน

มากมายกว่าปกติเยี่ยงนี้"

เฉินอิ๋งย้ิมก่อนจะกล่าวเสริม "นอกจากน้ีเพราะเรื่องนี้เกิดบน 

แผ่นดินไกลโพ้น เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือการแต่งกายของ 

พวกเขาจึงแตกต่างจากพวกเรามาก ผลลัพธ์บนเวทีน่าจะไม่แย่นัก  

ไว้ตอนเปิดแสดงหม่อมฉันจะหาวิธีเผยแพร่...ประชาสัมพันธ์ ไม่แน่

อาจสามารถดึงความสนใจของคนหมู่มากได้"

จุดขายใหญ่ของบทละครเดิมอยู่ท่ีกลิ่นอายของความเป็น 'ยุโรป' 

ส่วนจุดขายอีกจุดกลับอยู่ท่ีการเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนย้อนยุคท่ี 

ไม่เคยมีมาก่อน

หากว่ากันตามมาตรฐานการศึกษาของต้าฉู่ คนท่ีจะเข้าใจและ 

ชื่นชอบการแสดงละครเช่นน้ีได้ก็น่าจะเป็นเหล่าบัณฑิตท่ีมีการศึกษาสูง 
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หากได้หิมะยามวสันต์ บัณฑิตผู้สูงส่งท้ังหลายมาเป็น 'แฟนละคร'  

กลุ่มแรกได้ล่ะก็ เช่นน้ันชื่อเสียงของชุมนุมการแสดงย่อมดีข้ึนอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย

คณิกาชั้นต�่าบนถนนฮวาชั่วเหอไม่ขายสิเน่หารูปโฉมโนมพรรณ 

หากกลับแสดงละครสืบสวนสอบสวนลึกลับซ่อนเงื่อนต่างแดน สุดท้าย

ยังสามารถอาศัยการแสดงพาตนเองกลับเข้าสู่สังคม สร้างคุณประโยชน์

ช่วยสั่งสอนกล่อมเกลาจิตใจคน เฉินอิ๋งรู ้สึกว่าน่ีเป็นการโฆษณาที่ 

ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้ได้อีกแล้ว

"ช่างเถอะ ตามใจเจ้าก็แล้วกัน" ฮ่องเต้หยวนจยาโบกพระหตัถ์พลาง

รับสั่งกระเซ้า "ไว้การแสดงพร้อมเราค่อยมาดูอีกที ดูซิว่าจะดูจนหลับ 

หรือไม่"

เฉนิอ๋ิงรูว่้าฮ่องเต้หยวนจยายังทรงต้องการตรวจสอบด้วยพระองค์เอง  

นางจึงค้อมกายขานรับ

ยามนี้เฮ่อซุ่นอันกลับมาพอดี ในมือประคองรังนกไว้สองที่

ฮ่องเต้หยวนจยาทรงพักบทสนทนาไว้ชั่วคราว เสวยรังนกอยู่กับ 

เฉินอิ๋งพร้อมพระราชทานของว่างจานหนึ่งให้กับนาง ตรัสบอกกับนางว่า 

"รองท้องไว้สักหน่อย"

เฉินอิ๋งหิวแล้วจริงๆ หลังนั่งกินอยู่เงียบๆ เสร็จ เฮ่อซุ่นอันก็สั่งให้ 

ขันทีน้อยเก็บจานชามออกไป

"เฮ่อต้าป้ัน ให้คนเอาหนงัสอืแผนงานพวกนีไ้ปท่ีเรือนป้ันพัว อกีสักครู่ 

เรายังจะอ่านมันโดยละเอียดอีกครั้ง" ฮ่องเต้หยวนจยามีรับสั่ง

เฮ่อซุ ่นอันเรียกนางก�านัลตัวน้อยเข้ามาสองคน บรรจุหนังสือ 

แผนงานทั้งหมดลงในกล่องลงยาสีด�า และส่งไปไว้ที่ห้องหนังสือ
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เพียงช่ัวพริบตา เงาคนในต�าหนักก็ว่ิงวุ่นไปมา ประตูเปิดๆ ปิดๆ  

เป็นที่ครึกครื้น

เฉินอ๋ิงหันมองกลับไปเงียบๆ ใต้ชายคาสูงๆ โคมโปร่งส่ายไหว

ประเดี๋ยวมืดประเด๋ียวสว่าง ลมเหนือพัดผ่านราวร้ัว ไม่รู้ต้นเหมยจาก 

หนใดผลิบานส่งกลิ่นหอมรัญจวน

ฮ่องเต้หยวนจยาเงยพระเศียร สายพระเนตรกวาดมองไปที่นอก 

บานประตูฉลุลาย พระขนงขมวดอยู่ด้วยกัน

เฮ่อซุ่นอันอยู่ข้างพระวรกายช้านานจึงเข้าใจในพระประสงค์เป็น

อย่างดี เขารีบเดินขึ้นหน้ากล่าววาจานอบน้อม "ทูลฝ่าบาท เมื่อครู่มีคน

มาถ่ายความ บอกว่าคดีนั้นก�าลังด�าเนินการสอบสวน กระหม่อมคิดว่า

อีกไม่นานก็สืบสวนเสร็จสิ้นพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้หยวนจยาไม่รับสั่งอันใด ท�าเพียงสะบัดแขนเสื้อด้วยท่าที 

เมินเฉย

เฮ่อซุ่นอันรีบค้อมเอว โบกมือ พวกขันทีน้อยที่ยืนรอรับค�าส่ังอยู่ 

ท้ายต�าหนักต่างพากันถอยจากไป

ความเงียบเข้าปกคลุมต�าหนักอีกครา ฮ่องเต้หยวนจยาหลับ

พระเนตรอยู่หลังโต๊ะทรงพระอักษรคล้ายพักผ่อนเอาแรง เฉินอิ๋งไม่รู้สึก

ประหลาดใจอันใด นางท�าเพียงนั่งนิ่งอยู่ที่นั่น

หลังจากนั้นไม่นานเสียงฝีเท้าเล็กๆ จากทางด้านนอกก็ดังข้ึน  

ตามมาด้วยเสียงถ่ายความของซุนเฉาหลี่ "ทูลฝ่าบาท เวยหย่วนโหว 

ขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ"

เฉินอ๋ิงใจสั่น เผยซู่กลับมาแล้ว คดีน่าจะมีบทสรุปแล้ว เพียงแต่ 

ไม่รู้ว่าดีหรือร้าย นางนั่งตัวตรง มองไปทางประตูต�าหนัก
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"ให ้เข ้ามาได้" ฮ ่องเต ้หยวนจยาหลุบพระเนตรลงครึ่งหน่ึง  

พระสุรเสียงเรียบเฉย

ซุนเฉาหลี่ค้อมกายขานรับ เพียงไม่นานประตูต�าหนักก็เปิดออก  

ลมพัดกรูเข้ามาอย่างรวดเร็ว ม่านโปร่งขยับไหว ลายปักเมฆมงคลห้าสี

คล้ายกลับกลายเป็นมีชีวิต

เงาร่างสงูใหญ่ของใครบางคนราวกับแฝงอยู่ท่ามกลางประภามณฑล 

สีเหลืองอ่อน บนอาภรณ์สีด�ามีเกล็ดน�้าแข็งแต่งแต้มอยู่สองสามจุด

"ด้านนอกหิมะตกกระนั้นหรือ" ฮ่องเต้หยวนจยาทรงพิจารณาด ู

เผยซู่ปราดหน่ึง ยังไม่ทันได้ทรงถามถึงเรื่องคดีฮ่องเต้หยวนจยาก็ทรง 

ถามถึงสภาพอากาศก่อน

เผยซู่กวาดตามองไปบนร่างของเฉินอ๋ิงปราดหนึ่ง คร้ันเห็นนาง 

นั่งสุขุมเยือกเย็นเขาก็นึกโล่งอก สองมือยกประสานกล่าว "ทูลฝ่าบาท  

หิมะเพิ่งเริ่มตก มิได้หนักหนาอันใดพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้หยวนจยาผงกพระเศียรพลางกวักพระหัตถ์เรียกเขา "เข้ามา

พูดใกล้ๆ"

เผยซู่ท�าตามรบัสัง่ทันท ีเขาเดนิมาหยุดอยูท่ีห่น้าโต๊ะทรงพระอกัษร 

ย่อเข่าข้างหน่ึงอยู่กับพ้ืน "ทูลฝ่าบาท คดีสืบสวนเรียบร้อยแล้วพ่ะย่ะค่ะ 

กัวชงกับซย่าซือ่ต่างยอมรบัผดิต่อหน้าศาล กวัชงเป็นคนร้ายหลกั ซย่าซือ่

เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด"

เขาพูดพลางหยิบเอากระดาษสองสามแผ่นออกมาจากแขนเสื้อ 

วางมันลงบนโต๊ะทรงพระอักษร "นี่เป็นค�าให้การของกัวชงและซย่าซื่อ  

อีกอย่างใต้เท้าท้ังสามยังคงรอรับพระบัญชาอยู่ท่ีต�าหนักเจ้ียนส่ือ  

ขอฝ่าบาทมีพระบัญชาด้วยพ่ะย่ะค่ะ"



20 ออกจากจวนมาไขคดี 7

ต�าหนักเจี้ยนสื่อเป็นสถานที่ที่พวกเขาใช้สืบคดีกันเมื่อครู่

ฮ่องเต้หยวนจยาสีพระพักตร์ขรึมลงเล็กน้อย สายพระเนตรจับจ้อง

อยู่บนกระดาษเหล่านั้น แต่มิได้ทรงหยิบมันขึ้นมา 

เฮ่อซุ่นอันขยับขึ้นหน้าอย่างคนรู้งาน หยิบเอาค�าให้การมาถือไว้ 

และวางลงข้างพระหัตถ์ของฮ่องเต้หยวนจยา

ฮ่องเต้หยวนจยาถอนพระปัสสาสะน้อยๆ

"เอาล่ะ เจ้าไปนัง่ก่อน" พระองค์รบัสัง่กับเผยซูพ่ลางหยิบเอาบนัทกึ

ค�าให้การขึ้นมาพลิกดู ก่อนจะวางมันลงอีกครา กล่าวด้วยพระสุรเสียง

เฉือ่ยเนือย "ซือ่จือ่จวนป๋อทีเ่ราแต่งตัง้ด้วยตนเองจะช่วยให้เรามหีน้ามตีา

โดยแท้"

เมื่อตรัสจบรอยแย้มพระสรวลก็ค่อยๆ จางหาย "ในอดีตมีแต ่

แม่ทัพระบือนามสังหารศัตรูในฝัน แต่เขากลับยอดเย่ียมย่ิงนัก องอาจ

ห้าวหาญหนึง่ในกองทพัอันใดไม่จ�าเป็นต้องพูดถึง แค่การฝึกในค่ายทหาร

นอกเมืองหลวงก่อนหน้านี้ เขาก็ไม่เห็นจะแสดงความสามารถโดดเด่น 

อันใด แต่เรื่องสังหารบ่าวไพร่กลับกล้าหาญชาญชัยยิ่งนัก"

ทั้งๆ ที่เห็นชัดว่าทรงพระพิโรธ ทว่าสีพระพักตร์กลับเฉยชาจนแทบ

จะเรยีกได้ว่าไม่มคีวามรูส้กึอนัใด หลงัรบัสัง่เสรจ็พระองค์กแ็ย้มพระสรวล

เย้ยหยัน

ในต�าหนักไม่มีใครต่อความอันใด ศีรษะของเฮ่อซุ่นอันค้อมต�่า 

จนแทบจรดติดพื้นกระเบื้อง

เผยซูอ่าศยัจงัหวะทีไ่ม่มคีนสงัเกตเห็นมองไปทางเฉนิอิง๋สองสามครา  

รอยยิ้มปรากฏอยู่บนริมฝีปาก

นั่นเป็นรอยย้ิมปลอบใจคล้ายก�าลังบอกนางว่า 'วางใจเถอะ  
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ทุกอย่างเรียบร้อยดี'

เฉินอิ๋งยิ้มคืนให้กับเขา

ย่ิงฮ่องเต้หยวนจยากริ้วมากเท่าใด คดีนี้ก็ย่ิงไม่มีทางท�าแบบ 

ขอไปที เมื่อเป็นเช่นนี้นางย่อมนึกยินดี
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"เฮ่อต้าปั้นเข้ามานี่" ฮ่องเต้หยวนจยาตรัสด้วยพระสุรเสียงเย็น 

ยะเยือกอยู่เล็กๆ

เผยซู่กับเฉินอิ๋งชักสายตากลับ หันมองไปทางเบื้องหน้า 

เฮ่อซุ่นอันขานรับก่อนจะเดินตรงเข้ามาทันที

ฮ่องเต้หยวนจยารบัสัง่ให้เขาขยับเข้าไปใกล้ๆ พลางกระซบิกระซาบ

สั่งอะไรบางอย่าง

เพราะอยู่ห่างเกินไป เสียงรับสั่งหรือก็แผ่วเบาย่ิง ดังน้ันเฉินอิ๋งจึง 

ไม่อาจรูไ้ด้ว่าฮ่องเต้หยวนจยาตรสัอนัใด ย่ิงไปกว่านัน้พวกเขาท้ังคูยั่งเป็น

ยอดฝีมอืในการเก็บสหีน้าควบคมุอารมณ์ความรูส้กึ แม้เฉนิอิง๋จะมองอยู่

เป็นนานแต่ก็ไม่อาจสังเกตเห็นสายสนกลในอันใด ได้แต่เพียงเดาเอา

คร่าวๆ ว่าฮ่องเต้หยวนจยาน่าจะทรงต้องการให้เขาจัดการกับเรื่องต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้นตามมาให้ดี

440
เ ร่ืองส�าคัญในชีวิต
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"...เรื่องน้ีจัดการตามน้ี จ�าได้แล้วใช่หรือไม่" ฮ่องเต้หยวนจยาตรัส

ถามเฮ่อซุ่นอัน พระสุรเสียงดังขึ้นกว่าเดิมอยู่เล็กน้อย

เฮ่อซุ่นอันตอบรับด้วยสีหน้าจริงจังก่อนจะถอยเท้าจากไปเงียบๆ

เฉินอิ๋งลอบถอนหายใจ ก่อนจะหันมองไปที่นอกต�าหนัก

แสงตะวันลอดผ่านบานประตูฉลุลายดอกบัวเข้ามาบางส่วน  

เกิดเป็นเงาเล็กๆ วาดผ่านอยู่ท่ามกลางแสงเงาสีเหลืองนวล 

หิมะตกหนักแล้ว ลมพัดเข้ามาจากนอกต�าหนัก ฝากแฝงไว้ซึ่ง 

กลิ่นอายเย็นยะเยือก กลิ่นหอมของดอกเหมยลอยละล่องอยู่ในอากาศ 

คล้ายมีคล้ายไม่มี แม้จะตั้งใจสูดดมก็มิอาจได้กลิ่นชัดเจน

"เดก็น้อย เข้ามาใกล้ๆ เรามเีรือ่งจะถามเจ้า" พระสรุเสยีงของฮ่องเต้

หยวนจยาคล้ายลอยมาตามลม

เฉินอิ๋งกลับมาได้สติ ทันทีที่ลุกข้ึน นางก็รับรู้ได้ถึงสายตาลึกซึ้ง 

อบอุ่นและวาดหวังที่ก�าลังจับจ้องอยู่บนตัวนาง นางผินหน้ามองไปก่อน

จะประสานเข้ากับสายตาของเผยซู่

ดวงตาที่ปกติแล้วเหมือนจะไม่ค่อยโตสักเท่าไรน้ัน ยามน้ีราวกับ

ขยายเป็นสองเท่า สกุใสไม่ต่างอันใดกับแสงจากโคมไฟสองดวง สว่างไสว

ประหนึ่งสามารถเผาผลาญคนให้มอดไหม้ได้

แม้จะนกึหว่ันใจอยู่เลก็ๆ ทว่าเท้าของนางกลบัย่างก้าวออกไปก่อน

แล้ว ทิ้งสายตาเป็นประกายนั้นไว้เบื้องหลัง

"เราอยากถามค�าถามเจ้าข้อหนึ่ง จงตอบเรามาตามตรง"

ครั้นเฉินอิ๋งมาหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะทรงพระอักษร ฮ่องเต้หยวนจยา

ก็แย้มพระสรวลน้อยๆ มองดูนาง สายพระเนตรกวาดมองไปทางด้านหลงั

ของนางอย่างไม่รู้พระองค์ มุมพระโอษฐ์ยกสูงข้ึน "เร่ืองท่ีเราอยากถาม
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ส�าคญัต่อชวิีตของเจ้าย่ิงยวด จงคิดดูให้ดีก่อนตอบ หากผดิพลาดเพียงค�า 

อาจผิดพลาดไปทั้งชีวิต"

สายตาท่ีอยู่ทางด้านหลงัของเฉนิอิง๋จู่ๆ  ก็กลบักลายเป็นบบีเค้นกดดนั

นางถึงกบัรูส้กึได้ถึงแผ่นหลงัร้อนผ่าวราวถูกตตีราประทบัด้วยสายตา 

ร้อนรนกระวนกระวายนั้น

ใจของเฉินอิ๋งร้อนรุ่มขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

การท่ีฮ่องเต้หยวนจยาทรงถามนางถึงเรื่องส�าคัญของชีวิตนั้น 

มิใช่เรื่องแปลก แต่ที่ประหลาดก็คือทรงถามนางต่อหน้าเผยซู่

เฉินอิ๋งพอคาดเดาได้แล้วว่าอีกฝ่ายต้องการพูดสิ่งใด

เฉินอิ๋งไม่อาจหลบเลี่ยง แก้มของนางพลันร้อนผะผ่าว

หากจะบอกว่านางก�าลังกระดากใจ มิสู้บอกว่านางรู้สึกอึดอัดและ

กระอักกระอ่วน

ทัง้ๆ ทีเ่ป็นเรือ่งส่วนตัว ทว่ายามนีก้ลบัถูกถามต่อหน้าผูค้นมากมาย 

ต่อให้เตรียมใจอยู่ก่อนแล้ว นางก็ยังคงรู้สึกว่าไม่เหมาะไม่ควร

แต่พอคิดดูอีกที นางกลับรู้สึกว่าอันที่จริงเป็นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกัน

มชีวิีตมาสามชาติภพ นางไม่อาจท�าทขีดัเขนิเย่ียงดรุณีน้อยได้จริงๆ 

ท่าทีกระอักกระอ่วนอึดอัดในยามนี้กลับพอจะช่วยให้นางกล้อมแกล้ม

ผ่านมันไปได้

นางยืนก้มหน้ารอค�าพูดถัดไป

เผยซู่ท่ีอยู่ด้านหลังสองตาเบิกกว้างจนแทบจะเป็นทรงกลมโดย

สมบูรณ์

ฮ่องเต้หยวนจยาทอดพระเนตรเห็นได้แต่ไกล ทรงอดกุมหมัด 

เม้มพระโอษฐ์แย้มพระสรวลออกมาเบาๆ มิได้ "เรายังไม่ทันได้พูดอะไร 
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ท่านโหวน้อยจะยืนขึ้นมาด้วยเหตุใดกัน หรือมีเรื่องส�าคัญอันใดต้องการ

รายงาน"

เฉนิอิง๋หันมองกลบัไปก่อนจะเหน็เผยซูท่ี่ยามนีลุ้กออกจากเก้าอีแ้ล้ว 

ร่างกายสูงใหญ่ชะงักค้างอยู่เหนือเก้าอ้ีเต้ียสีทองนั่น จะยองก็ไม่ยอง 

จะนั่งก็ไม่นั่ง คล้ายก�าลังอยู่ในท่ายืนม้า*

เมื่อถูกฮ่องเต้หยวนจยาจับได้เช่นน้ัน ใบหน้าที่มิได้ขาวเนียนมา 

แต่ไหนแต่ไรของเผยซูก็่คล้ายถูกฉาบทาด้วยสสีนัเด่นสะดดุตาขึน้มาทันที

"กระ...กระหม่อม...เอ่อ..." เขาเกาหัวแกรกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ครั้น

ตระหนักได้ว่าก�าลังเสียมารยาท เขาก็รีบลดมือลง

ดังน้ันท่าทางของท่านโหวน้อยที่ก�าลังขยับแขนทั้งสองข้างอยู่ใน

เพลานี้จึงแลดูพิลึกพิลั่นยิ่ง

เฉินอิ๋งหันหน้ากลับไป ริมฝีปากยกโค้งขึ้นเช่นกัน

ท่าทางของเผยซู่ในเวลานี้ไหนเลยจะยังมีทีท่าพาลพาโลอันใด 

หลงเหลืออีก ตรงกันข้ามกลับแลดูทึ่มทื่อชวนขบขันเป็นที่สุด

ย่ิงเห็นเช่นน้ันฮ่องเต้หยวนจยาก็ย่ิงกลั้นพระสรวลไว้แทบไม่อยู่  

ด้วยเหตุนีพ้ระองค์จงึไม่รบัสัง่อนัใด ท�าเพียงกลัน้พระสรวลอย่างสดุก�าลงั

ใบหน้าคล�้าของเผยซู่สีเข้มมากขึ้นทุกที

ความจริงเขาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยว่าตนเองก�าลังยืนอยู่

เมื่อครู่เพราะได้ยินฮ่องเต้หยวนจยาตรัสถึงเร่ืองส�าคัญในชีวิตของ

เฉินอิ๋ง เขาถึงได้ร้อนรนกระวนกระวายขึ้นมา

ค�าพูดน้ีเหตุใดถึงถามกันต่อหน้าเย่ียงน้ี เขายังอยู่ท่ีน่ีไม่ใช่หรือไร

อีกอย่างเรื่องนี้เขาหรือก็ยังไม่เคยพูดคุยกับนางมาก่อน หากนาง 

* ท่ายืนม้า (หม่าปู้) เป็นท่าพื้นฐานขั้นแรกของการฝึกยุทธ์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของก�าลังขาและการทรงตัว 
โดยยืนแยกขาให้กว้างกว่าช่วงไหล่แล้วย่อตัวลง นั่งค้างอยู่ในท่านี้หลังตรงคล้ายเวลานั่งบนหลังม้า
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คิดว่านี่เป็นความคิดของเขา แล้วจะให้เขาอธิบายกับนางเช่นไร

หากนางโมโหข้ึนมาเล่า ความพยายามของเขามเิท่ากบัสญูเปล่าหรอื

ยิ่งคิดเขาก็ยิ่งกระวนกระวาย สุดท้ายก็เผลอลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้ตัว

พอเห็นเผยซูร้่อนรนจนหน้าเปลีย่นสเีช่นนัน้ ฮ่องเต้หยวนจยาก็แทบ

กลั้นพระสรวลต่อไม่ได้ พระอังสากระเพ่ือมไหว โชคดีที่ยังทรงตระหนัก

ถึงเกียรติภูมิของโอรสสวรรค์ได้อยู่ ถึงได้ไม่ตบโต๊ะระเบิดเสียงหัวเราะ 

ออกมา

กว่าพระองค์จะกลัน้พระสรวลได้ส�าเรจ็ก็ไม่ใช่ง่าย ฮ่องเต้หยวนจยา 

โบกพระหัตถ์ไปทางด้านนอกคล้ายไล่แมลงวันกระน้ัน "ท่านโหวน้อย  

เจ้าก็นั่งลงเถอะ เราหาได้พูดถึงเจ้าไม่ เจ้าจะร้อนรนไปไย"

ในท่ีสดุเผยซูก็่นัง่ลง เหง่ือบนหน้าผากพลอยไหลย้อยตามลงมาด้วย

แน่นอนว่าเขาร้อนใจ ร้อนใจเจียนตาย เรื่องนี้เก่ียวข้องกับชีวิต 

ในภายภาคหน้าของเขา มาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ใครบ้างจะไม่ร้อนรน

เขารู้สึกว่าตนเองยามน้ีควันก�าลังลอยออกจากหัว แม้แต่อากาศ 

ที่ออกจากโพรงจมูกก็ยังมีสะเก็ดไฟ

ทีน่่าโมโหก็คอืฮ่องเต้หยวนจยาทรงเปิดเรือ่งแล้วแท้ๆ แต่หลงัจากนัน้ 

กลับไม่รับสั่งอันใดอีก ไม่เพียงเท่าน้ันหากยังยกถ้วยจิบพระสุธารสชา 

ด้วยท่าทีเอ้อระเหยลอยชาย คอยทอดพระเนตรดูเขาเป็นพักๆ

เหตุใดถึงไม่พูดต่อเล่า!

ถึงเผยซูจ่ะนัง่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย ทว่ามอืทีซ่่อนอยู่ในแขนเสือ้นัน้

กลับบิดเป็นขนมแป้งเกลียวทอด

หากมีแส้อยู่ในมือ เขาคงฟาดมันออกไปแล้ว

ฮ่องเต้พระองค์นี้หามีทีท่าเยี่ยงฮ่องเต้ไม่ เช่นนี้ต้องโบย!
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เผยซู่คิดอ่านผิดครรลอง เขายกแขนเสื้อขึ้นซับเหงื่อที่หน้าผาก

ฮ่องเต้หยวนจยาทรงจบิพระสธุารสชาค�าหนึง่ ก่อนจะล้วงเอาผ้าซบั

พระพักตร์กุ๊นขอบทองออกมาอย่างช้าๆ เชด็ปลายพระองคลุ ีแต่ถึงกระนัน้

ก็ยังไม่ตรัสอันใด

"ฝ่าบาท หม่อมฉันใคร่ถามค�าถามสักข้อเพคะ เรื่องใหญ่ในชีวิต 

ของสตรี ยามนี้อยู่ในขั้นใดหรือเพคะ" เส้นเสียงกระจ่างใสสะอาดสะอ้าน

ลอยละล่องเข้าหู ชวนให้คนรู้สึกสุขสงบ

ฮ่องเต้หยวนจยาเกือบจะทรงพระสรวลออกมาอีกคราว

เจ้ากวางโง่น่ันเป็นคนใจร้อน แต่ใครจะไปคิดว่าดรุณีน้อยท่ีอยู่ 

ตรงหน้านี้ก็ใจร้อนเช่นกัน

เหมอืนอย่างค�าพูดทีว่่า 'ไม่ใช่คนพวกเดยีวกัน ย่อมไม่สมุหวัอยู่ด้วยกัน'  

มิน่าเจ้าทึ่มนั่นถึงได้ถูกตาต้องใจอีกฝ่ายนัก ช่างเป็นคู่สร้างคู่สมโดยแท้

"ฝ่าบาท หม่อมฉันพอจะทูลถามได้หรือไม่เพคะ ที่ทรงเลือกให้

หม่อมฉันผู้นั้นเป็นคุณชายท่านใด" เฉินอิ๋งถามขึ้นอีกครา

หากเฮ่อซุ่นอันอยู่ที่นี่เขาต้องตกตะลึงอ้าปากค้างเป็นแน่

ค�าพูดนี้หากพูดให้น่าฟังหน่อยก็คงต้องบอกว่า 'ใจกล้าย่ิงนัก'  

พูดให้น่าเกลียดหน่อยก็ต้องบอกว่า 'ไร้ยางอาย' แล้ว

โชคดีท่ีทุกคนในต�าหนักยามนี้ล้วนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ ดังน้ัน

ถึงจะได้ยินค�าพูดเช่นน้ี แม้แต่ฮ่องเต้หยวนจยาเองก็แค่แปลกพระทัย 

เล็กน้อยเท่านั้น พระองค์แย้มพระสรวล

"เดก็ผูน้ีช่้างถามตรงไปตรงมาจรงิๆ" ฮ่องเต้หยวนจยาแย้มพระสรวล

ทอดพระเนตรดูเฉินอิ๋ง สีพระพักตร์อ่อนโยนเปี่ยมเมตตา คล้ายมองดู 

เด็กรุน่หลงัในครอบครวัของตนเอง "พวกทีเ่ชีย่วชาญการสืบสวนสอบสวน
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ล้วนแต่ใจกล้าเช่นนี้กระนั้นหรือ"

เดิมฮ่องเต้หยวนจยาก็แค่ตรัสวาจาหยอกกระเซ้าเท่านั้น แต ่

เฉนิอิง๋กลบัสหีน้าขึงขัง เอ่ยปากตอบอย่างจรงิจงัว่า "ฝ่าบาททรงพระปรีชา 

คนสบืคดไีม่อาจเลีย่งทีจ่ะต้องเข้าไปสมัผสักับด้านทีม่ดืท่ีสดุ น่าหวาดกลวั 

ท่ีสดุของมนุษย์ หากใจไม่กล้าพอ ไหนเลยจะท�าลายความมดืด�าเปิดเผย

ความจริงให้กระจ่างได้ ดังนั้นหม่อมฉันย่อมเป็นคนใจกล้าเพคะ"

ค�าพูดของเฉินอิ๋งท�าฮ่องเต้หยวนจยาตะลึงงัน

เผยซู่ที่อยู่อีกด้านก็เช่นกัน

เหตุใดอยู่ดีๆ หัวข้อสนทนาถึงเปลี่ยนมาเป็นเรื่องนี้ได้

เมื่อครู่เห็นอยู่ชัดๆ ว่าพูดถึงเรื่องใหญ่ในชีวิต พูดถึงการแต่งงาน 

มีเหย้ามีเรือน แต่แค่ชั่วพริบตา เหตุใดถึงมาพูดถึงเรื่องใจกล้า จิตใจของ

มนุษย์ และความมืดอะไรพวกนั้นได้

ก�าลังพูดเรื่องใหญ่ในชีวิตมิใช่หรือไร

หรือจะพูดเพียงผ่านแค่พอเป็นพิธีเท่านั้น?
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ยามน้ีเฉินอิ๋งเองก็ตระหนักได้ว่านางพูดออกนอกประเด็นไปแล้ว 

ทว่าไม่เป็นไร นางยังวกกลับเข้าเรื่องได้อยู่

"หม่อมฉันพูดมากเกินไปแล้ว ขอฝ่าบาทได้โปรดพระราชทานอภัย

ด้วยเพคะ" นางเอ่ยปากขออภัย ก่อนจะวกกลับเข้าสู่หัวข้อสนทนาใหม ่

อีกครา "กลับมาพูดถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตของหม่อมฉันต่อเถิดเพคะ  

ความหมายของฝ่าบาทคือ..."

หางเสียงลากยาวหน�าซ�้ายังยกสูง เห็นชัดว่านางก�าลังถาม

ความหมายของฝ่าบาทคอื 'เจ้าต้องตาต้องใจผู้ใด' ค�าถามทีส่มบรูณ์ 

น่าจะเป็นเช่นนี้กระมัง

นางละค�าพูดท่อนสดุท้ายไว้ ด้วยพระปรชีาสามารถของโอรสสวรรค์

องค์ปัจจุบัน นางเชื่อว่าพระองค์ย่อมทรงเข้าใจ

ฮ่องเต้หยวนจยาไหนเลยจะทรงฟังไม่เข้าใจ และเพราะฟังเข้าใจ

441
ไทเฮาเสด็จ
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พระองค์ถึงอดนึกประหลาดใจไม่ได้ อีกทั้งยังรู้สึกนึกสนุกด้วย

"เจ้าน่ีพดูจาขวานผ่าซากจรงิๆ แต่ถึงอย่างนัน้ก็น่าสนใจอยู่" พระองค์ 

ส่ายพระพักตร์หลายคราติดๆ กัน พระสุรเสียงแฝงไว้ซึ่งเสียงพระสรวล

น้อยๆ "เอาล่ะ ในเมื่อเจ้าร้อนใจเช่นนี้ อย่างนั้นเราก็จะไม่อ้อมค้อม 

อีกต่อไป"

ทรงกระแอมกระไอออกมาคราหน่ึง สีพระพักตร์กลับกลายเป็น

จรงิจงั "เพราะเราว่างไม่มอีะไรท�าถึงได้เลง็บรุษุผูม้คีวามสามารถให้เจ้าไว้ 

ผู้หนึ่ง คนผู้นี้มีฝีมือในเชิงบู๊ ปีนี้อายุย่ีสิบเอ็ดพอดี รูปร่างหน้าตาองอาจ

ห้าวหาญ เป็นคนตรงไปตรงมา บรรพบรุษุสามรุน่ล้วนแต่เป็นแม่ทัพผูก้ล้า 

จงรักภักดีต่อราชส�านักเสมอมา"

พอรับสั่งถึงตรงนี้ฮ่องเต้หยวนจยาก็ทรงชะงักไปชั่วขณะ คล้ายให้

เวลาเฉนิอิง๋ได้ครุน่คิดไตร่ตรอง ก่อนจะตรสัต่อว่า "เราเห็นพวกเจ้าสองคน

เหมาะสมกันย่ิงนัก เพียงแต่เราเองก็ไม่อาจสุม่สีสุ่ม่ห้าผกูวาสนาบพุเพให้

พวกเจ้าตามอ�าเภอใจ ดังนั้นจึงใคร่คิดอยากถามว่าเจ้าคิดเห็นเช่นไร"

คล้ายกลัวเฉินอิ๋งฟังไม่เข้าใจ พระองค์จึงรับสั่งกึ่งปลอบกึ่งอธิบาย 

"เราคงต้องบอกกับเจ้าก่อน ถึงบุรุษหนุ่มผู้นี้จะองอาจห้าวหาญ แต่ก็มิใช่

คนโง่เขลาหยาบช้า แน่นอน หากเทียบกับเหล่าบณัฑิตทีเ่ชีย่วชาญกาพย์

กลอนบทกวีพวกนั้น เขาคงไม่สุภาพหล่อเหลาเท่า และยิ่งมิใช่บุรุษหนุ่ม

ผูป้ราดเปรือ่งงามสง่า ทว่าหากเป็นเรือ่งความกล้าหาญกตญัญูจติใจดงีาม 

แล้วล่ะก็ คนผู้นี้เรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใคร เรารู้สึกว่าเขาจัดเป็น 

ตัวเลือกที่ดีในการเลือกคู่ครองผู้หนึ่ง"

ทรงหยุดไปช่ัวขณะก่อนจะตรสัเสรมิ "เรือ่งนีเ้จ้าหาต้องล�าบากใจไม่  

แค่พูดออกมาตามตรงเท่าน้ันก็พอ ตอบรบัหรอืปฏเิสธ เราล้วนไม่ต�าหนิเจ้า"
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เฉนิอิง๋เป็นบตุรขีองขุนนางฝ่ายบุน๋ ว่ากันตามจรงิแล้วสามใีนอนาคต 

ของนางก็น่าจะเป็นพวกปราชญ์เมธีอะไรพวกน้ัน ทว่าคนท่ีฮ่องเต้หยวนจยา 

เสนอกลบัเป็นแม่ทัพบู ๊ด้วยเหตุนีท้ีต้่องทรงอธิบายมากมายเช่นนีก็้คงด้วย

เพราะเกรงเฉินอิ๋งจะไม่พอใจ

เฉินอิ๋งยังคงไม่ตอบ เผยซู่สองคิ้วเต้นระริก กลัดกลุ้มที่ไม่อาจ

กระโดดลงจากเก้าอี้ได้

เขาอยากกระโดดไปปิดปากฮ่องเต้หยวนจยานั่น!

ค�าพูดในนอกอนัใดล้วนแต่ต�าหนว่ิาเขาหน้าตาอปัลกัษณ์ นึกหรือว่า 

เขาฟังไม่เข้าใจ

เขาเผยซู่เป็นชายชาติอาชาไนย ไหนเลยต้องอาศัยหน้าตาเป็น 

ข้ออ้าง

อีกอย่าง อะไรคือ 'ไม่ต�าหนิเจ้า'

เผยซู่กัดฟันโมโห

ฝ่าบาท พระองค์ทรงเป็นโอรสสวรรค์มิใช่หรือไร!

โอรสสวรรค์แห่งราชส�านักต้าฉู่เป็นพ่อสื่อย่อมมีแต่ค�าว่าส�าเร็จ 

ไม่มีล้มเหลว หาไม่แล้วพระองค์จะทรงเอาหน้าไปไว้ที่ใด

เผยซู่รู้สึกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวก�าลังลุกติดไฟ ร้อนรุ่มไปทั่วทั้งร่าง

ที่ควรพูดไม่พูด พูดก็แต่เรื่องที่ไม่ควร หากรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้

เขาไหนเลยจะทูลขอความช่วยเหลือจากฮ่องเต้หยวนจยา หาพ่อสื่อ 

แม่ชักไปสู่ขออีกฝ่ายถึงจวนยังจะดีเสียกว่า

"ฝ่าบาทรับสัง่อยู่เป็นนานแต่กลบัมทิรงยอมบอกชือ่ของคนผูน้ั้นให้

หม่อมฉันทราบ"

น�้าเสียงใสสะอาดดุจน�้า ใจของเผยซู่ท่ีก�าลังลุกไหม้เสมือนได ้
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ช�าระล้างร่างกายด้วยน�้าสะอาด ยามนี้มอดดับลงหลายส่วนแล้ว

เพิ่งสงบนิ่งได้เพียงครู่ จู่ๆ ใจเขาก็นึกกังวลขึ้นมาอีก

ทว่าฮ่องเต้หยวนจยากลับไม่เร่งร้อน ทรงกระแอมกระไอออกมา 

สองสามคราและยกถ้วยชาขึ้นจิบ

พระองค์จิบพระสุธารสชาค�าแล้วค�าเล่า บัดเด๋ียวก็หลับพระเนตร

คล้ายก�าลังดื่มด�่าอยู่กับรสชาติของมัน

เผยซู่กัดฟัน ถลึงตามอง ก�าปั้นที่อยู่ในแขนเสื้อกุมเข้าหากันดัง

กรอบแกรบ

ฮ่องเต้หยวนจยาทรงจงใจ!

ต้องใช่แน่ๆ!

เผยซู่นึกโมโหที่อีกฝ่ายเป็นโอรสสวรรค์แห่งราชส�านัก เขาไม่อาจ

แตะต้อง ที่เขาท�าได้มีเพียงร้อนรนกระวนกระวายเท่านั้น

ฟันของเผยซู่กัดอยู่ด้วยกันจนแทบแหลก แต่ฮ่องเต้หยวนจยา 

กลับทรงเอ้อระเหยจิบพระสุธารสชา

ขณะที่เผยซู่อดรนทนไม่ไหวคิดจะตั้งท่ายืนม้าข้ึนอีก จู่ๆ เฉินอิ๋งก็

เอ่ยปาก

"ฝ่าบาท ได้โปรดพระราชทานอนุญาตให้หม่อมฉันทายด้วยเพคะ 

บุรุษมากความสามารถท่ีฝ่าบาทรับสั่งถึงคงเป็นบุรุษท่ีผู้คนต่างพากัน

เรียกขานว่าท่านโหวน้อย เวยหย่วนโหว เผยซู ่ใต้เท้าเผยกระมงั" เส้นเสยีง

ดุจน�้าไหลเอื่อยอยู่ภายในต�าหนักที่ถูกปกคลุมไว้ด้วยหิมะ

"แค่กๆๆ..." ฮ่องเต้หยวนจยาทรงส�าลัก ไอโขลกออกมาไม่หยุด 

พระองค์ทรงไอพลางทอดสายพระเนตรมาท่ีเฉินอิ๋ง ในสายพระเนตร 

เต็มไปด้วยความรู้สึกตกตะลึง
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เผยซู่ที่นั่งอยู่ทางด้านหลังแผ่นหลังเหยียดตรงขึ้นมาทันที

สองคนสี่ตามองมาที่เฉินอิ๋งจากคนละด้าน

หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่ฮ่องเต้หยวนจยาก็ทรงวางถ้วยชาลง หยิบเอา 

ผ้าซับพระพักตร์ขึ้นเช็ดคราบน�้าชาพลางส่ายพระพกัตร์กล่าว "เด็กผู้นี้จู่ๆ 

ก็เอ่ยปาก ท�าเอาเราตกอกตกใจหมด" ทรงท�าทคีล้ายอบัจน สายพระเนตร

ทอดมองไปทางด้านข้างอยู่สองสามครา ทันใดนัน้พระองค์ก็แย้มพระสรวล

เผยซู่เนื้อตัวตึงเขม็ง สีหน้าวิตกกังวล เขาน่ังตัวแข็งทื่ออยู่บน 

เก้าอี้เตี้ยสีทองไม่ต่างอะไรกับเสาเหล็กที่ถูกตัดครึ่ง

ฮ่องเต้หยวนจยากลอกสายพระเนตรมองเขาพลางกล้ันพระสรวล 

ยามที่ทอดพระเนตรมองดูเฉินอิ๋ง ในสายพระเนตรเต็มไปด้วยความรู้สึก

ชื่นชม "หากเราบอกว่าเป็นคนที่เจ้าทายถึงเมื่อครู่เล่า เจ้าคิดเห็นเช่นไร"

พระองค์รบัสัง่อย่างรวดเรว็ก่อนจะหยุดชะงกัไปครูห่น่ึง หลงัจากน้ัน

ก็แย้มพระสรวลตรัสถามข้ึนอีก "แล้วหากเราบอกว่าไม่ใช่ เจ้าคิดเห็น 

เช่นไร"

เฉินอิ๋งไม่ได้รีบร้อนตอบแต่หันหน้ามองกลับไป ดวงตาสุกใสราว

ธารน�้าจับจ้องอยู่บนตัวเผยซู่ ก่อนจะหันกลับมาหลุบตาพูดด้วยน�้าเสียง

สงบนิ่ง "หากใช่ก็คือใช่ หากมิใช่ก็คือมิใช่"

ในต�าหนักเงียบสงัดไปชั่วขณะ

สายพระเนตรของฮ่องเต้หยวนจยาเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ครู่หน่ึง  

สีพระพักตร์ฝากแฝงไว้ซึ่งรอยแย้มพระสรวล

ส่วนใบหน้าของเผยซู่กลับงุนงงอยู่หลายส่วน ตกลงนางตอบรับ 

หรือตอบปฏิเสธกันแน่ เหตุใดเขาถึงฟังไม่เข้าใจ

เพราะเฉินอิ๋งยืนหันหลังให้ ดังนั้นเขาจึงไม่อาจมองเห็นสีหน้า 
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ของนางได้ตลอด ท�าได้แต่เพียงมองดูฮ่องเต้หยวนจยาแทน

ฮ่องเต้หยวนจยายังคงแย้มพระสรวล อีกท้ังยังผงกพระเศียรช้าๆ 

รับสั่งด้วยพระสุรเสียงเข้าพระทัย "อืม เราเข้าใจแล้ว เจ้าเป็นเด็กดีจริงๆ"

"ขอบพระทัยเพคะ" เฉินอิ๋งย่อกายแสดงคารวะ ใบหน้าใสสะอาด

แดงระเรื่ออยู่น้อยๆ

ไม่ว่าจะพูดเช่นไรความรู้สึกกระอักกระอ่วนน้ันก็ยังคงอยู่ ไม่เพียง

เพราะเผยซู่อยู่ด้วย แต่เพราะนางเอ่ยปากชัดแจ้งเกินไป

ไม่รู้ว่าตาคนพาลนั่นจะฟังเข้าใจหรือไม่

เฉินอิ๋งคิด มุมปากยกโค้ง

คงฟังเข้าใจกระมัง

ค�าตอบกระจ่างชัดเรียบง่ายเช่นน้ี แม้แต่ฮ่องเต้หยวนจยาก็ยังเข้า

พระทัยได้ในปราดเดียว เผยซู่ก็น่าจะเข้าใจเช่นกัน

ทว่าคนฉลาดอย่างคุณหนูใหญ่สกุลเฉินของพวกเราเหมือนจะ

ประเมินสติปัญญาในยามนี้ของท่านโหวน้อยสูงเกินไปหน่อย

เก่ียวกับเรื่องใหญ่ในชีวิตตน ท่านโหวน้อยของพวกเราเหมือนจะ 

ทึ่มทื่อยิ่งนัก

เขามองดูเฉินอ๋ิงคราหนึ่งก่อนจะมองดูฮ่องเต้หยวนจยาอีกคราว  

ในใจอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกสงสัย

ตกลงถ้อยความที่ว่าหมายความเช่นไรกันแน่ คนทั้งสองเหมือนจะ

เข้าใจแล้ว แต่เหตุใดเขาถึงยังไม่เข้าใจ

ส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ ใครก็ได้ช่วยบอกที

เผยซู่ทนไม่ไหวอีกต่อไป เขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว กัดฟันเอ่ยปาก  

"ฝ่าบาท กระหม่อม..."
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ยังไม่ทันพูดจบ เสียงเล็กแหลมนอกต�าหนักก็ดังลอยมา

"ไทเฮาเสด็จ..."

หลังเสียงถ่ายความดังลอยมา เฮ่อซุ่นอันก็เดินเร่งร้อนเข้ามาจาก

นอกต�าหนัก กล่าวรายงานว่า "ทูลฝ่าบาท ไทเฮาเสด็จพ่ะย่ะค่ะ" 

เขาพูดพลางปาดเหงื่อ เห็นได้ชัดว่ารีบร้อนวิ่งมา หลังพูดจบเขาก็

หอบหายใจค้อมกายยืนอยู่ที่ข้างต�าหนัก

ฮ่องเต้หยวนจยาทรง "อืม" ออกมาคราหนึ่ง ก่อนจะลุกข้ึนจาก 

พระเก้าอี้ด้วยท่าทีสงบนิ่ง พระองค์ปัดฉลองพระองค์สองสามครา  

อ้อมโต๊ะทรงพระอักษรมายืนรอต้อนรับอยู่ทางด้านหน้า

เผยซูไ่หนเลยจะปรปิากถามอนัใดได้อกี เขาได้แต่ฝืนสะกดความรูส้กึ 

ฉงนสนเท่ห์และไม่พอใจเอาไว้ ลุกขึ้นไปอยู่อีกด้าน

เฉินอิ๋งเองก็ถอยไปหยุดยืนอยู่ที่ด้านข้างเช่นกัน

ประตูต�าหนักสูงใหญ่ถูกขันทีน้อยสองคนร่วมแรงดึงเปิด ลมเหนือ

พัดม้วน กวาดอากาศอบอุน่ในต�าหนกัไปจนสิน้ ตามตดิมาด้วยเสยีงฝีเท้า

สบัสน คล้ายมคีนจ�านวนมากก�าลงัย�า่อยู่บนบนัได เสยีงแพรพรรณเสยีดสี 

เสียงหยกประดับดังกรุ๊งกริ๊ง กลิ่นแป้งชาดหอมจรุงกลบกลิ่นหอมสดชื่น

ของดอกเหมยไปจนสิ้น
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"เรามากะทันหนั คงไม่ได้รบกวนเวลาตรวจฎีกาของฝ่าบาทกระมงั" 

พระสุรเสียงแหบพร่าทว่าเต็มเปี ่ยมไปด้วยเมตตาดังข้ึน เสียงของ 

โฉมสะคราญในวัยชรานี้นั้นก็คือพระสุรเสียงของเซียวไทเฮานั่นเอง

ฮ่องเต้หยวนจยาชิงเสด็จข้ึนหน้าสองก้าว ประคองพระกรของ 

เซียวไทเฮาไว้แผ่วเบาพลางแย้มพระสรวลรับสั่ง "เสด็จแม่รับส่ังอะไร 

เช่นนัน้ กระหม่อมต่างหากทีห่วังให้พระองค์เสด็จมาเย่ียมเยือนกันบ่อยๆ"

เซยีวไทเฮาแย้มพระสรวลอ่อนโยน "ฝ่าบาททรงยุ่งอยู่กับงานราชกิจ 

มาท้ังวัน ต้องตรวจฎีกามากมาย สมควรพักผ่อนบ้าง เพราะคิดเช่นน้ี 

เราถึงได้ตัดสินใจมาหาฝ่าบาทเอง"

"ขอบพระทยัเสดจ็แม่ย่ิงนักท่ีเปิดโอกาสให้กระหม่อมได้พักเกียจคร้าน 

สกัครู"่ ฮ่องเต้หยวนจยาแย้มพระสรวลรบัสัง่ตอบ หลงัจากหยุดไปชัว่ขณะ

พระองค์ก็รับสั่งด้วยพระสุรเสียงละมุนละไมว่า "เซียงซานก็มาด้วย 

442
สตรีงดงามบุรุษเปี ่ยมความสามารถ
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กระนั้นหรือ"

กัวย่วน? เฉินอ๋ิงในใจหนาวสะท้าน นางมาเพ่ือคดีกัวชงสังหาร 

เจียวซิ่ง?

เฉนิอิง๋ยังไม่ทนัได้ครุน่คิดให้กระจ่างชดัอนัใด เสยีงสตรอีกีนางหน่ึง

ก็ดังขึ้นที่หน้าประตูต�าหนัก "กัวเฉิงซื่อถวายพระพรฝ่าบาทเพคะ"

น�า้เสยีงแม้จะฟังดวิูตกกังวลไม่เสนาะหทูว่ากลบักระจ่างชดั ค�าพูด

ค�าจาที่ใช้หรือก็ถูกต้องแม่นย�าไม่มีผิดพลาดคล้ายเคยได้ยินมาก่อน

เฉินอิ๋งขมวดคิ้ว ช้อนตาข้ึนมองไปยังบานประตูสลักลาย เห็น 

เฉิงซื่อฮูหยินซิงจี้ป๋อก�าลังยืนเยื้องอยู่ทางด้านหลังของเซียงซานเซี่ยนจู่

นางสวมใส่อาภรณ์ชุดกระโปรงผ้ามัดย้อมสีน�้าเงินลายดอกโบตั๋น 

สีทอง เกล้าผมเป็นมวยโหนอาชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนี้ สองข้าง 

มป่ิีนเส้นทองแบบบางราวกับปีกจกัจัน่ปักอยู ่ทีอ่ยู่ทางด้านหลังของมวยผม 

คือปิ่นระย้ามุกประดับโมรา ไม่ว่าจะก้มหน้าหรือส่ายหน้า ระย้ามุกล้วน

ระอยู่ข้างหูราวหยดน�้า นอกจากจะแลดูนุ่มนวลแล้วยังงดงามหยาดเยิ้ม

ขึ้นอีกหลายส่วน

ท่าทางงามสง่าเย่ียงน้ีท�ากัวย่วนในอาภรณ์แดงยาวลากพ้ืนใบหน้า

เสมือนดอกเหมยนั้นกลับกลายเป็นหม่นหมองลง

เฉินอิ๋งกวาดตามองคราหนึ่งก่อนจะหลุบตาไม่พูดไม่จาอันใด

คนทั้งสามมาอยู่ท่ีน่ีพร้อมกัน อีกท้ังยังเลือกปรากฏตัวข้ึนในเวลา

เช่นนี้ นอกจากมาอ้อนวอนขอความเมตตาให้กัวชงแล้ว ยังจะมีอันใด 

ไหนอื่นอีก

ความคิดนี้ปรากฏขึ้นในสมองนางได้ไม่ทันไรเซียวไทเฮาก็รับสั่ง 

เข้าประเด็นทันที
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"ฝ่าบาท เรารูว่้าฝ่าบาทย่อมเข้าใจจดุประสงค์การมาของเราในครัง้นี ้

ได้ทนัท"ี พระองค์วางพระกรข้างหน่ึงลงบนพระพาหาของฮ่องเต้หยวนจยา 

ก่อนจะเสด็จขึ้นหน้าพลางรับสั่ง สีพระพักตร์มิได้เร่งร้อน พระสุรเสียง 

หรือก็สุขุมเยือกเย็นยิ่ง

"ไหนๆ ที่น่ีก็ไม่มีคนนอก เราขอพูดกับฝ่าบาทตรงๆ เลยก็แล้วกัน 

เราอยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับชงเอ๋อร์ เหตุใดอยู่ดีๆ ฝ่าบาทถึงได้

ถอดถอนเขาจากการเป็นซื่อจื่อ"

ตอนค�าพูดค�าสุดท้ายจบลง พระบาทของเซียวไทเฮาก็ข้ามพ้น 

ธรณีประตเูข้ามาพอดี ครัน้ช้อนสายพระเนตรข้ึน สพีระพักตร์กก็ลบักลาย

เป็นแข็งทื่อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

หลังบานประตูสลักลาย จู่ๆ เงาร่างของคนคู่หนึ่งที่ยืนอยู่ด้านข้าง 

ก็ปรากฏต่อสายพระเนตร

พระหัตถ์ที่วางอยู่บนพระพาหาของฮ่องเต้หยวนจยากุมเข้าหากัน

น้อยๆ

สีพระพักตร์ของเซียวไทเฮาพลันซับซ้อนคล้ายคาดไม่ถึง ทั้งคล้าย

โกรธขึ้งอยู่เล็กๆ ทั้งคล้ายอาฆาตแค้นและคล้ายจนใจ

อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ นานาสลับกันปรากฏข้ึนอยู่บนพระพักตร์ 

สุดท้ายพระองค์ก็แย้มพระสรวล

"อา เราอายุมากแล้ว สายตาฝ้าฟางถึงมองไม่เห็นว่าด้านในยังมี 

คนอยู่" พระองค์รับสั่งออกมาสองสามประโยค ทั้งเพื่อแก้ไขสถานการณ์

ทั้งต�าหนิฮ่องเต้หยวนจยา

"ฝ่าบาทก็ช่างกระไร เหตุใดถึงไม่บอกกันสักค�าเล่าว่าก�าลังม ี

กิจส�าคัญอยู่ หากรู้เราจะได้ค่อยมา"
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"กระหม่อมไหนเลยจะท�าเช่นน้ันได้" ฮ่องเต้หยวนจยาแย้มพระสรวล

อ่อนโยน สายพระเนตรทีท่อดมองไปทางเซยีวไทเฮาไม่ต่างอนัใดกับบตุร

ผู้กตัญญูมองดูมารดาผู้เมตตา ทั้งลุ่มลึกทั้งรักใคร่ "เสด็จแม่ทรงส�าคัญ

กว่าเรือ่งส�าคญัอ่ืนใด ทีก่ระหม่อมเรยีกพวกเขามาในคราน้ีหาใช่เรือ่งใหญ่

อนัใดไม่ เสด็จแม่มาได้จงัหวะพอดี อีกสกัครูห่ลงัจัดการทกุอย่างเรียบร้อย 

กระหม่อมจะอยู่พูดคุยเป็นเพื่อนเสด็จแม่" 

"เอ๋?" เซียวไทเฮากลอกพระเนตร พระขนงเรียวโค้งด่ังก่ิงหลิว 

ที่วาดไว้ยกสูงขึ้นหลายส่วน "ในเมื่อมิใช่เรื่องส�าคัญ เช่นน้ันฝ่าบาทให้ 

พวกเขาเข้าเฝ้าเพื่อการใด"

ขณะพระองค์รับสั่ง ทุกคนก็เดินมาถึงกลางต�าหนักพอดี เฉินอิ๋งกับ

เผยซู่พร้อมกันถวายพระพร

"ท่านโหวน้อยเป็นแขกประจ�า หาจ�าเป็นต้องมากพิธีไม่ นั่งเถอะ" 

เซียวไทเฮาแย้มพระสรวลกล่าว สายพระเนตรกวาดมองไปทางเฉินอิ๋ง 

รอยแย้มพระสรวลแข็งขืน "เจ้าเองก็ลุกขึ้นเถอะ นั่งลงพูดคุยกัน"

สายพระเนตรเรียบเฉยนั้นช�าเลืองมองไปทางด้านล่าง

เก้าอี้เตี้ยสีทองสองตัว ตั้งหันหน้าเข้าหากัน

พระขนงของเซียวไทเฮาขยับ แต่ถึงกระนั้นรอยแย้มพระสรวลก็ยัง

คงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

"เสด็จยาย..." กัวย่วนที่ยืนอยู่ทางด้านหลังมาโดยตลอดกระตุก 

แขนเสื้อของเซียวไทเฮาพลางเอ่ยปากเรียกแผ่วเบา น�้าเสียงหวานล�้า 

อ่อนโยนคล้ายโอดครวญอยู่น้อยๆ ราวกับเด็กที่ไม่มีลูกกวาดกิน

เซียวไทเฮาตระหนักได้ทันที กัวย่วนไม่พอใจที่ตนเองมิได้ชักสีหน้า

ใส่เฉินอิ๋ง มิได้ให้นางคุกเข่าลงต่อหน้า มิได้ต�าหนิว่านางเสียมารยาท  
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มิได้สั่งให้เฆี่ยนโบยอีกฝ่าย

เซียวไทเฮานึกอยากถอนพระปัสสาสะ ฮ่องเต้หยวนจยาถึงกับ

พระราชทานเก้าอี้ให้อีกฝ่ายนั่ง เห็นได้ชัดว่าพระองค์โปรดปรานเฉินอิ๋ง

เพียงใด หากตนเองรับสั่งให้ลงโทษเฉินอ๋ิง มิเท่ากับทรงหักหน้าหมิ่น 

พระเกียรติฮ่องเต้หยวนจยาหรือ

"เด็กผู้นี้ เจ้าโง่เขลาไปแล้วหรือไรกัน" ทรงหันกลับไปลูบผมกัวย่วน

อย่างเอ็นดูรักใคร่พลางส่งสายตาให้นางเงียบๆ พระสุรเสียงยังคงอบอุ่น

อ่อนโยน "ฝ่าบาทตรัสแล้วว่าอีกไม่นานก็เรียบร้อย เจ้าเองก็ไม่ดูเสียบ้าง

เลย เก้าอี้สีทองสองตัวมิใช่ต้ังวางอยู่ที่นั่น เห็นได้ชัดว่าทรงพูดคุยกับ 

พวกเขามาระยะหนึ่งแล้ว ฝ่าบาทหาได้โกหกพวกเราไม่"

กัวย่วนตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะตระหนักรู้ได้ทันที แต่ถึงกระน้ัน 

นางก็ยังคงไม่วายแอบกัดฟันแน่น

สตรีแซ่เฉินผู้นี้เกิดมาเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับนางโดยแท้ ทุกครั้งที่ 

เจอหน้ากันล้วนแต่ท�านางไม่สบอารมณ์

กัวย่วนสหีน้าบึง้ตึง สายตาอาฆาตแค้นจบัจ้องอยู่บนร่างของเฉนิอิง๋ 

แต่ทันใดนั้นนางก็สังเกตเห็นเผยซู่ที่ยืนอยู่อีกด้าน

นางย่ืนมือกุมพระหัตถ์ของเซียวไทเฮา ส่ายมันไปมาสองสามครา 

เงยหน้าขึ้นช้าๆ มองไปทางเผยซู่แวบหนึ่งก่อนจะก้มหน้าหลุบตาลง 

อีกคราว ขนตางอนยาวสะท้านไหวคล้ายขลาดเขลาคล้ายขัดเขิน คล้าย

ยินดีและคล้ายหลงใหล

ครั้นทอดพระเนตรตามสายตาของนางไป เซียวไทเฮาก็อดแย้ม 

พระสรวลออกมาไม่ได้

"ฝ่าบาทเสรจ็ธุระแล้วหรอืไม่" พระองค์แย้มพระสรวลพลางตรัสถาม 
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โดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองฮ่องเต้หยวนจยา พระองค์ท�าเพียงผงก 

พระเศียรน้อยๆ ไปทางกัวย่วน

ฮ่องเต้หยวนจยาคล้ายทอดพระเนตรไม่เห็น พระองค์แย้มพระสรวล

ตอบ "อีกไม่นานก็เสร็จแล้ว เสด็จแม่เชิญประทับก่อนเถิด" หลังจากน้ัน 

ก็มีรับสั่ง "ไปเอาเก้าอี้มาให้เซี่ยนจู่กับฮูหยินซิงจี้ป๋อนั่ง"

กัวย่วนกับเฉิงซื่อรีบเอ่ยขอบพระทัย

ฮ่องเต้หยวนจยาโบกพระหตัถ์และประคองเซยีวไทเฮาไปประทบัอยู่ 

อีกด้านด้วยพระองค์เอง ก่อนจะเสด็จกลับมายังท่ีเดิม แล้วสั่งให้คนจัด

เตรียมน�้าชาของว่าง

ครั้นทุกคนน่ังลงเป็นท่ีเรียบร้อย เซียวไทเฮาก็ตรัสข้ึนว่า "ฝ่าบาท  

เรามีเรื่องร้อนบางอย่างต้องการคุยด้วย เรื่องนี้พอนับได้ว่าเป็นเรื่อง..." 

พระองค์หยุดรับสั่งไปชั่วขณะ หลังจากพักไปสองสามอึดใจ 

เซียวไทเฮาก็ตรัสต่อ "...นับได้ว่าเป็นเรื่องในครอบครัว เด็กๆ อย่าง 

พวกเขาไม่จ�าเป็นต้องรับฟัง" ครั้นตรัสจบ ไม่ทรงรอให้ฮ่องเต้หยวนจยา 

มรีบัสัง่ เซยีวไทเฮาก็ผลกักัวย่วน "ยายรูว่้าเจ้ารูส้กึอดึอดั เช่นน้ันยายก็จะ

ไม่รั้งเจ้าไว้ ในพระราชอุทยานมีดอกเหมยบานอยู่หลายต้น เจ้าไปช่วย

เด็ดมาให้ยายสักหน่อยก็แล้วกัน" 

กัวย ่วนยามนี้กลับน ่ารักน ่าเอ็นดู ย่ิงนัก นางลุกขึ้นขานรับ  

ปัดกระโปรงแดงงดงามสองสามครา ทว่าหลังจากชักเท้าเดินไปได้ 

สองสามก้าว จู่ๆ นางก็หันหน้ากลับมาคล้ายอาลัยอาวรณ์ "เสด็จยาย 

หม่อมฉันเพ่ิงนึกขึ้นได้ ต้นเหมยพวกน้ันออกดอกสูงย่ิงนัก หม่อมฉัน 

เกรงว่าจะเอื้อมเด็ดกิ่งดีๆ ไม่ถึงเพคะ"

นางพูดพลางกลอกตา ส่งสายตาอ่อนละมุนไปทางเผยซู่
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เซียวไทเฮา "อืม" ออกมาคราหนึ่ง พระองค์ปรบพระหัตถ์เบาๆ  

"จะว่าไปก็จริง เราชราเฒ่าเลอะเลือนแล้ว ต้นเหมยพวกน้ันสูงใหญ่นัก 

เด็กสาวเช่นเจ้าไหนเลยจะเด็ดไหว"

หลังตรัสถึงตรงน้ีเซียวไทเฮาก็กวาดสายพระเนตรซ้ายขวา ครั้น 

ทอดพระเนตรเห็นเผยซู่ พระเนตรก็ส่องประกายวับวาว "บังเอิญจริงๆ  

ท่านโหวน้อยเองก็อยู่ท่ีน่ี ในเมือ่เป็นเช่นนีเ้จ้าก็ไปเป็นเพ่ือนเซยีงซานเซีย่นจู่ 

เถอะ หนุ่มสาวเช่นพวกเจ้าออกไปอยู่ข้างนอก อย่างไรก็ดีกว่าฟังเราพูด

เรื่องไร้สาระอยู่ท่ีน่ี ย่ิงไปกว่านั้นท่านโหวน้อยเองก็ตัวสูงเหมาะจะช่วย 

เด็ดกิ่งเหมยให้เรา"

ความหมายท่ีซ่อนแฝงอยู่ในวาจาสองสามประโยคนัน้ก็คอืต้องการ

ให้เผยซู่กับกัวย่วนได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันสองต่อสอง

กัวย่วนตอบรับอย่างขัดเขิน ขณะที่นางจะเดินข้ึนหน้า จู่ๆ ฮ่องเต้

หยวนจยาก็แย้มพระสรวล

"เสด็จแม่รู้ได้เช่นไรว่ากระหม่อมต้องการให้เผยซู่ไป" พระองค์จิบ

พระสุธารสชาค�าหนึ่งด้วยท่าทางเอ้อระเหยสบายๆ "เรื่องนี้นับว่าบังเอิญ

จริงๆ กระหม่อมเพ่ิงจะคิดได้ไม่ทันไร เสด็จแม่ก็มีรับส่ังแล้ว คนที่รู้ใจ

กระหม่อม นอกจากเสด็จแม่แล้วก็คงไม่มีผู้ใดไหนอื่นอีก"

ค�าพูดนี้ท�าเอาคนที่อยู่ในต�าหนักต่างพากันยิ้มแย้มหัวเราะ

ท่ามกลางเสยีงหวัเราะเบกิบาน ฮ่องเต้หยวนจยาทรงวางถ้วยชาลง 

สีพระพักตร์เคร่งขรึม พระสุรเสียงกระจ่างชัด "อาลักษณ์ จดบันทึก"

ทนัทีทีเ่สยีงรับสัง่ดัง เสยีงหัวเราะในต�าหนกักห็ยุดลงทนัที นอกจาก

ฮ่องเต้หยวนจยากับเซียวไทเฮาแล้ว คนอื่นๆ ต่างเก็บไม้เก็บมือยืนน่ิง  

แม้แต่กัวย่วนเองก็รีบกลับมาหยุดยืนนอบน้อมอยู่ข้างเซียวไทเฮา 
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ฮ่องเต้ทรงต้องการเขยีนพระราชโองการ ทุกคนย่อมมอิาจนัง่ต่อได้

เพียงไม่นาน อาลกัษณ์หนุม่คนหนึง่ก็รบีเดนิตรงเข้ามา ครัน้ตัง้โต๊ะ

จดัวางกระดาษประกาศพระราชโองการเสรจ็ เขาก็จบัพู่กันขึน้เตรยีมเขยีน

ฮ่องเต้หยวนจยาทรงลกุขึน้ ย่างพระบาทอยู่หลงัโต๊ะทรงพระอกัษร

ช้าๆ "ฝ่าบาทมีรับสัง่ คุณหนใูหญ่สกุลเฉนิบรสิทุธ์ิงดงามฐานะชาตติระกูล

สูงส่ง คุณชายสกุลเผยเก่งกล้าสามารถ หนักแน่นสุขุม สตรีงดงาม 

ฉลาดปราดเปรื่อง บุรุษเฉียบแหลมเท่ียงธรรม สตรีงดงามบุรุษเปี่ยม 

ความสามารถ สมเป็นก่ิงทองใบหยก วันนีฤ้กษ์งามยามด ีจงึพระราชทาน 

สมรส ประกาศให้รู้ทั่วกัน"

ท่ามกลางบรรยากาศเงียบงันในต�าหนัก พระสุรเสียงกระจ่างชัด 

ก้องกังวานอยู่ภายใน

เซียวไทเฮาตะลึงฟัง ผ้าซับพระพักตร์ในมือหล่นร่วงตกพื้น

นอกต�าหนัก หมิะโถมกระหน�า่ ลมเหนือส่งเสยีงค�ารามไปมา อากาศ

เย็นเยียบเสียดกระดูก

ทว่าในโลกท่ีพร่างพราวระยิบระยับไปด้วยหิมะกลับงดงามเย่ียงน้ี 

วับวาวสะอาดสงบ เจิดจ้าสว่างไสวคล้ายเหยียดยาวถึงเส้นขอบฟ้า
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หิมะตกหนักติดต่อกันอยู่หลายวันกว่าจะหยุด แต่ถึงหิมะจะ 

หยุดตกแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังคงอึมครึมเหมือนเก่า แสงตะวันสีเหลือง 

แลดูไม่ต่างอันใดกับเศษกระดาษท่ีถูกเด็กน้อยฉีกท้ึงก่อนจะเอาไป 

แปะติดไว้กลางอากาศสาดแสงลงมาจางๆ

ลมเหนอืพัดริว้เมฆยับย่น ทัว่ทัง้เมอืงราวกบัก้อนหยกกองน�า้ค้างแข็ง  

ไม่ว่าจะแผงลอยร้านค้าสะพานข้ามล�าธาร ภูผาตระหง่านโตรกธารสงูชนั 

หรอืแม้แต่ราวรัว้แดงพลบัพลาเขยีว กระเบือ้งด�าชายคาเขยีวล้วนถูกห่อหุม้ 

ไว้ด้วยผ้านวมสีขาวหนาๆ หากทอดสายตามองไกลออกไปก็จะพบกับ 

ภาพสะบดัฝีแปรงผนืใหญ่ แผ่นฟ้าผนืปฐพีมเีพียงสดี�าขาว เวิง้ว้างกว้างไกล  

ลีลาท่วงท�านองยากเกินกว่าจะบรรยาย

ครั้นถึงยามสายัณห์ ท้องฟ้ามืดครึ้มลงทีละน้อย ยังไม่ทันถึง 

ต้นยามโหย่วแสงอัสดงก็เริ่มแผ่กระจาย ล�าแสงจางๆ สองสามล�า 

443
มลายหายหมดสิ้น
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ปรากฏข้ึนเหนือฟากฟ้าฝั ่งตะวันตก แต่ถึงกระน้ันก็มิอาจทะลุผ่าน

บรรยากาศมืดสลัวจืดชืดที่ปกคลุมอยู่โดยรอบได้

ภายในเรอืนเจาหยางจวนองค์หญิงใหญ่ องค์หญิงใหญ่แต่งพระองค์ 

งดงาม ประทับอยู่หน้าบัญชรตามล�าพัง กระดาษจดหมายในพระหัตถ ์

ถูกขยุ้มเป็นก้อน

แสงสว่างภายในห้องหรุบหรู่ร�าไร นางก�านัลผมขาวนางหนึ่งเดิน 

เข้ามาเงยีบๆ หมอบถวายค�านับอยู่กับพ้ืน หลงัลกุขึน้นางก็เดนิไปทีม่มุห้อง  

ยกเชิงเทียนบุปผาวิหคงดงามบนโต๊ะขึ้นจุด ก่อนจะวางกลับลงไป

ที่อยู่บนโต๊ะดอกเหมยมีเชิงเทียนเจียระไนนกสี่เชวี่ยบนคาคบไม้ 

วางอยู่ บริเวณมุมผนัง ทางด้านล่างของภาพเทพธิดาห้อมล้อมด้วย 

มวลเมฆคอืเชงิเทยีนสตรปีระคองถ้วย ส่วนบนชัน้วางของมเีชงิเทยีนโบต๋ัน

งดงามล�้าค่าเหนืออื่นใดวางประดับอยู่ 

นางเดินไปเดินมาช้าๆ เพียงไม่นานเทียนไขสีแดงก็เปลี่ยนห้องให้

กลับกลายเป็นสว่างไสวราวกับกลางวัน เปลวไฟส่ายไหวไป พระพักตร์

ขององค์หญิงใหญ่บัดเดี๋ยวมืดบัดเดี๋ยวสว่าง

เสียงตุ้บกระจ่างชัดดังลอยมาจากนอกหน้าต่าง ตามติดมาด้วย

เสยีงต�าหนติติิงของขันทรีะคนอยู่กับเสยีงหัวเราะแผ่วเบาของสตรีตวัน้อย

เงาร่างขององค์หญิงใหญ่ขยับไหว พระองค์ยกพระหตัถ์เปิดหน้าต่าง 

บานกระทุ้งขึ้น ทอดพระเนตรออกไปด้านนอก

ใต้ชายคาระเบียงมีนางก�านัลตัวน้อยยืนอยู่สองสามคน สวมใส่

อาภรณ์วังหลวงสีแดงสด ทับไว้ด้วยเสื้อไม่มีแขนสีเขียวต้นหอม ใบหน้า

เล็กขาวแหงนเงยอยู่น้อยๆ พลางพ่นลมหายใจใส่สองมือ พวกนางก�าลัง

ใช้เคียวเงินด้ามหยกเคาะแท่งน�้าแข็งที่เกาะอยู่ใต้ชายคา ทุกคร้ังท่ีม ี
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แท่งน�า้แขง็ตกพ้ืน พวกนางก็จะหวัเราะชอบใจ โชคดท่ีีมขีนัทพ่ีอบ้านคอย

ก�ากับดูแล หาไม่แล้วพวกนางคงได้หัวเราะเอะอะเอ็ดตะโรลั่นเป็นแน่

องค์หญิงใหญ่สีพระพักตร์เคร่งขรึม ทรงปิดหน้าต่างลงคร่ึงหนึ่ง 

พระหตัถ์ลบูอยู่บนแขนเสือ้ รบัสัง่ด้วยพระสรุเสยีงเย็นเยียบว่า "เว่ยมามา 

เจ้าไปข้างนอกน่ัน บอกกับพวกนางว่านี่เป็นค�าสั่งของข้า โบยทุกคน  

คนละยี่สิบไม้"

นางก�านลัผมขาวท่ีเพ่ิงจดุเทยีนเสรจ็นางนัน้ตกตะลงึ คร้ันพอเข้าใจได้ 

นางก็ลนลานขานรับ และย่อกายย้ิมขออภัย "องค์หญิงใหญ่อย่าได้กริ้ว 

เดก็พวกนีล้้วนแต่มาจากนอกจวน หาเข้าใจกฎเกณฑ์ไม่ ท�าเป็นก็แต่งาน

ตื้นเขินพวกน้ีเท่าน้ัน หม่อมฉันจะให้คนลงโทษพวกนางเด๋ียวน้ี วันหน้า 

จะไม่ให้พวกนางเข้ามาท�างานรับใช้ภายในจวนอีก"

"ข้ารู ้แล้ว" องค์หญิงใหญ่สีพระพักตร์เบื่อหน่าย พระองค์โบก

พระหัตถ์ เสียงกรอบแกรบที่ดังขึ้นจากกระดาษที่ทรงคีบอยู่บนหว่าง 

พระองคุลีย่ิงท�าให้องค์หญิงใหญ่ขมวดพระขนงกลัดกลุ้ม "หลังโบย 

พวกนางเสร็จก็ให้ส่งตัวไปท�างานที่ลานซักผ้า ท่ีน่ันคนไม่พอ ก�าลัง

ต้องการคนเพิ่ม"

เว่ยมามาตะลึงงันไปชั่วขณะ สีหน้าไม่อาจทนฝืน นางหมอบลง 

กับพ้ืนกล่าว "ทูลองค์หญิงใหญ่ เด็กพวกนั้นอายุยังน้อยนัก ร่างกายยัง

เติบโตไม่เต็มที่ ไหนเลยจะท�างานหนักเช่นนั้นไหว"

นางคลานเข่าขึ้นหน้าสองสามก้าว พูดด้วยน�้าเสียงแผ่วเบาว่า  

"ก่อนหน้าน้ีซนุเฉาหลีเ่พ่ิงถ่ายทอดรบัสัง่ บอกว่าปีนีแ้ม้แต่ต�าหนักเฟ่ิงเจ่า

ก็ยังเปลี่ยนคนงานไปไม่ก่ีครั้งเท่าน้ัน ฮ่องเต้ทรงบอกว่า...ให้ประหยัด  

อกีท้ังยังบอกว่าให้รอจนถึงช่วงผลดัเปลีย่นคนท�างานตอนปลายฤดูใบไม้ร่วง 
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ของปีหน้าก่อนถึงจะค่อยเลือกคนเข้ามาท�างานในจวนใหม่ได้"

สีพระพักตร์ขององค์หญิงใหญ่กลับกลายเป็นบึ้งตึงมากขึ้นไปอีก

"ก็แค่บ่าวไพร่ชั้นต�่าไม่ก่ีคนเท่านั้น ไหนเลยต้องพูดจาเหลวไหล

มากมายเย่ียงน้ี" สีพระพักตร์เย็นชา พระสุรเสียงชวนครั่นคร้าม ครั้น 

ผนวกกับเสยีงแท่งน�า้แขง็หล่นพ้ืนนอกหน้าต่างก็ย่ิงชวนให้รูส้กึเย็นเยียบ

เสยีดกระดกู "มามาท�างานมานาน อย่าบอกข้าว่าแม้แต่เรือ่งเลก็น้อยพวกนี้ 

เจ้าก็ยังท�าไม่ได้!"

เว่ยมามาหน้าซดีเผอืดขึน้มาทันที ร่างหมอบแนบพ้ืนพลางเอ่ยปาก

ติดๆ กันว่า "ขอประทานอภัยด้วยเพคะๆ หม่อมฉันผิดไปแล้ว ขอ 

องค์หญิงใหญ่ลงโทษด้วยเพคะ"

องค์หญิงใหญ่ทรงช้อนสายพระเนตรมองดนูางท่าทคีล้ายย้ิมคล้าย

ไม่ยิ้ม

"ด"ี พระองค์ยังแย้มพระสรวลไม่เปลีย่น สายพระเนตรหลบุพิจารณาดู 

พระนขา "ในเมื่อเจ้ายินดีรับโทษ หน�าซ�้ายังขอให้ข้าลงโทษอีก เช่นน้ัน 

ข้าย่อมไม่อาจปฏิเสธน�้าใจของเจ้า"

ทรงลุกขึ้น ชายกระโปรงยาวปักลายบุปผาพ้ืนเขียวลากระอยู่กับ 

พื้นพรมหนาๆ แลดูอ่อนละมุนราวกับเมฆเขียว

"เห็นแก่ท่ีเจ้าท�างานรับใช้ข้ามานานหลายปี วันน้ีข้าจะโบยเจ้าแค่

ห้าไม้เท่าน้ัน" ทรงโบกแขนเสือ้คราหน่ึง อาภรณ์แพรต่วนกันหนาวแขนเส้ือ 

แคบกุ๊นขอบเขียวประดับด้ายทองกว้างประมาณหนึ่งชุ่นส่องประกาย 

วับวาวแสบตา 

เว่ยมามาใบหน้าซดีขาว หมอบโขกศรีษะอยู่กับพ้ืน "ขะ...ขอบพระทยั 

ที่ทรงเมตตาเพคะ"
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องค์หญิงใหญ่ทรง "อืม" ออกมาคราหนึง่ก่อนจะประทบัลงทีข้่างโต๊ะ

เว่ยมามาถอยจากไปอย่างรวดเร็ว 

ภายในห้องกว้างใหญ่เตม็ไปด้วยเครือ่งประดบัล�า้ค่า ของใช้แพรพรรณ 

งดงาม แม้แต่บนเสาคานก็ยังห่อหุ้มไว้ด้วยไหมต่วนชั้นเลิศ

ทว่าต่อให้มข้ีาวของมากมายเพียงใด แสงเทียนสว่างไสวถึงเพียงไหน  

ก็ไม่อาจเติมเต็มความอ้างว้างว่างเปล่านี้ได้

องค์หญิงใหญ่ถอนพระปัสสาสะคราหน่ึง ก่อนจะยกพระหตัถ์อ่อนล้า 

หนุนอยู่ข้างพระนลาฏ

จบสิน้แล้ว แผนท่ีทรงล�าบากตรากตร�าครุน่คดิรอบคอบ มัน่อกมัน่ใจ 

ว่าสามารถล่วงรูค้วามคิดอ่านของผูเ้ป็นฮ่องเต้ได้ทะลปุรุโปร่ง นกึไม่ถึงว่า

สุดท้ายแล้วกลบัถูกอกีฝ่ายใช้พระราชโองการพระราชทานสมรสกับหนังสอื 

สรุปส�านวนคดีท�าทุกอย่างสูญสลายจนหมดสิ้น

ทรงกมุจดหมายในพระหตัถ์แน่น ข้อต่อกระดูกแทบจะผดิรปูผดิร่าง

ทันใดนั้นข้อความในจดหมายก็พุ่งพรวดปรากฏขึ้นในสมองของ 

องค์หญิงใหญ่

...ขุนนางกล้าหาญจงรักภักดี ไฉนจึงไม่มีทายาทสืบสกุล ชายแดน

ส�าคัญ ไยให้คนโง่...

...เรามกิล้าเห็นแก่ตน ท�าขนุนางผูภั้กดท่ัีวหล้าผดิหวงั และย่ิงมยิอมใช้ 

วังหลังควบคุมก้าวก่ายงานบริหารราชการแผ่นดิน...

...แม้เราเทียบมิได้กับอดีตฮ่องเต้ผู ้ปราดเปรื่อง แต่ถึงกระนั้น 

ก็มิปรารถนาย�่าซ�้ารอยทรราชในกาลก่อน เราอาศัยปัญญาสร้างชาติ 

อาศัยก�าลังสร้างแผ่นดิน บนเคารพลิขิตฟ้า ล่างพ่ึงพาขุนนางประชา  

นอกมีศัตรูต้องต่อต้าน ในมีศัตรูต้องปราบปราม...
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พอแล้วๆๆ

ค�าพูดทรงเกียรติสง่าผ่าเผยพวกน้ี ไม่ว่าจะพูดให้น่าฟังเพียงใด  

แต่สุดท้ายก็แค่เห็นพวกนางเป็นคนนอก เห็นพวกนางเป็นดั่งโจรร้าย 

ที่ต้องคอยระแวดระวังป้องกันก็ไม่ปาน

ช่างเป็นฮ่องเต้ผู้ประเสริฐโดยแท้

ที่ทิ่มแทงใจกันที่สุดยังคงไม่พ้นประโยคแรก

ขุนนางกล้าหาญจงรักภักดี ไฉนจึงไม่มีทายาทสืบสกุล

อาเจียวท่ีน่าสงสารของนาง ไม่อาจมีบุตรได้แล้ว แม้แต่ฝ่าบาท 

ก็ยังทรงรังเกียจเดียดฉันท์หรือ

องค์หญิงใหญ่ทรงฉีกกระดาษในพระหัตถ์โดยแรง

เสียงแควกๆ ดังติดๆ กัน กระดาษนั่นกระจัดกระจายทั่วพื้นไม่ต่าง

อันใดกับละอองหิมะ

เหมือนจะยังไม่พอพระทัย องค์หญิงใหญ่ทรงลุกขึ้น สองพระเนตร

แดงก�่า ย�่าเท้าบดขย้ีเศษกระดาษเกลื่อนพ้ืนพวกน้ัน เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน

สองพระเนตรเบกิโพลง เส้นเลอืดปดูโปนสพีระพักตร์ม่วงคล�า้ ไม่ต่างอนัใด 

กับสตรีคลุ้มคลั่ง

"ลูกสตรีชั้นต�่า! เจ้ามันก็แค่ลูกสตรีชั้นต�่าเท่านั้น!" องค์หญิงใหญ่

ทรงบริภาษรุนแรง พระสุรเสียงทุ้มต�่าคล้ายดังลอยมาจากนรกอเวจี  

ชุ่มไปด้วยกลิ่นอายอาฆาตแค้นพยาบาท

"แค่ลกูทีเ่กิดจากสตรชีัน้ต�า่นางหนึง่เท่าน้ัน หากมไิด้ข้ากับเสดจ็แม่ 

เจ้าไหนเลยจะมีวันนี้! เจ้าลูกสุนัข เจ้าคนอกตัญญู! ยามนั้นข้าควร 

ร่วมมือกับเสด็จพี่ ให้ห้าม้าฉีกร่างเจ้าเป็นชิ้นๆ!" 

ทรงถ่มน�า้ลายลงกับพ้ืนอกีสองสามที พระพักตร์แดงก�า่ด้วยสเีลอืด 
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สายพระเนตรแผดผลาญจนพรมแทบไหม้เป็นรู

พระองค์นึกเสียพระทัยจริงๆ หากรู้แต่แรกว่าฮ่องเต้หยวนจยา 

จะเป็นพวกไม่รูจ้กัดีชัว่เช่นนี ้ยามนัน้ต่อให้ต้องตายพระองค์ก็คงเลอืกช่วย

เสด็จพี่ขึ้นครองบัลลังก์ก่อน

แต่เรื่องนี้ไม่อาจเป็นไปได้แล้ว

ไม่ว่าจะนกึเสยีพระทัยสกัเท่าใดก็ได้แต่ต้องกล�า้กลืนความเจบ็ปวดนี้

พระองค์กุมพระอุระแน่น ในพระทัยเอ่อท้นไปด้วยความรู ้สึก

สะอิดสะเอียน นึกโมโหที่มิอาจกรีดร้องออกมาดังๆ

"องค์หญิงใหญ่ ฮูหยินซิงจี้ป๋อขอเข้าเฝ้าเพคะ" ทันใดน้ันเสียง 

เว่ยมามาก็ดังขึ้นจากที่นอกประตู

องค์หญิงใหญ่พระวรกายแขง็ขนืขึน้มาทนัท ีพระองค์เงยพระเศียรข้ึน  

พระพักตร์ยังคงบิดเบี้ยว ทว่าพระสุรเสียงกลับสงบน่ิงผิดปกติ "ให้นาง 

เข้ามา"

พอพูดจบสีพระพักตร์ก็ค่อยๆ กลายเป็นปกติ ทรงสะบัดแขนเส้ือ

ด้วยท่วงทีเฉยชา "ใครก็ได้ เข้ามากวาดพื้นหน่อย"
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เว่ยมามาขานรับอยู่ท่ีนอกประตู เพียงไม่นานนางก็พานางก�านัล 

ตัวน้อยถือบุ้งก๋ีไม้กวาดเข้ามาสองคน ขณะก�าลังท�าความสะอาด จู่ๆ  

องค์หญิงใหญ่ก็นึกอะไรขึ้นได้ สีพระพักตร์แปรเปลี่ยน รับสั่งพระสุรเสียง

เฉียบขาด "พอได้แล้ว ถอยออกไป! ถอยออกไปให้หมด!" 

นางก�านัลตัวน้อยตกใจเนื้อตัวสั่นเทา

เว่ยมามารีบเอ่ยปากขานรับ และลากพวกนางถอยจากไปอย่าง

รวดเร็ว

องค์หญิงใหญ่ทอดพระเนตรดพ้ืูนทีเ่กลือ่นกลาดไปด้วยเศษกระดาษ  

ก่อนจะฉกีพระโอษฐ์แย้มพระสรวลขมข่ืน พระองค์ทรงโมโหจนเลอืดขึน้หน้า 

จริงๆ จดหมายฉบับนี้เซียวไทเฮาทรงเขียนด้วยพระองค์เอง กว่าจะให้คน

เอาออกจากวังมาได้ก็ไม่ใช่ง่าย หากมีคนเห็นแม้เพียงครึ่งประโยค เรื่อง

แพร่สะพัดไปถึงพระเนตรพระกรรณฮ่องเต้หยวนจยา วันเวลาดีๆ ของ 

444
คนอัปลักษณ์มักมากเร่ือง
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พวกนางสองแม่ลูกคงได้ถึงกาลอวสานแน่

พอคิดได้เช่นนั้นองค์หญิงใหญ่ก็ยกมุมพระโอษฐ์เย้ยหยันตนเอง

ช่างเถอะ ตนเองยังจะมีวันเวลาดีๆ อันใดได้อีก นางในเพลานี้ก็แค่

คนหมดสภาพไร้ประโยชน์ที่ได้แต่นอนรอความตายไปวันๆ ก็เท่านั้น

พระองค์ค้อมพระวรกายเก็บเศษกระดาษขึ้นมา

พระนขาท่ีทาสีแดงไว้ครั้นขับดุนอยู่กับพรมเขียวกระดาษขาวก็ย่ิง

แลดูขาวละมุนดั่งหิมะ ไม่มีริ้วรอยของการดึงบังเหียนควบม้าในเวลานั้น

ปรากฏให้เห็นแม้เพียงน้อย

ทรงเหม่อลอยไปชัว่ขณะ คล้ายมเีสยีงกระซบิอ่อนโยนดงัอยู่ท่ีข้างหู

'ท่าทางยามจับพู่กันของพระองค์ภูมิฐานงดงามยิ่งนัก'

พึ่บพั่บ...

ลมพัดกระทบม่านดิ้น เสียงกระซิบจางหาย ที่ปรากฏต่อสายตา 

มีเพียงโถงใหญ่ท่ีวับวาวด้วยแสงเทียน ทว่ากลับไม่พบบุรุษเจ้าของ 

เสียงกระซิบอ่อนโยนนั่น

องค์หญงิใหญ่หลบุสายพระเนตรลงเลก็น้อย รวบรวมเศษกระดาษ

เหล่านั้นขึ้นมา

น่ันเป็นวาจาชื่นชมเพียงครั้งของคนผู ้น้ันท่ียังคงประทับอยู่ใน 

ความทรงจ�าของนาง น�้าเสียงอบอุ่นอ่อนโยนนั้นเดินทางมาแต่ไกล  

ข้ามผ่านสายธารแห่งกาลเวลาเน่ินนาน วันเวลางดงามท่ีไม่อาจหวนย้อน 

ทว่า...น่าเสียดาย พระองค์กลับมิอาจแตะต้องสัมผัสถึง

พระองค์ถอนพระปัสสาสะออกมาคราหน่ึง เศษกระดาษยามนี้ 

ถูกซุกซ่อนไว้ในแขนเสื้อสิ้นแล้ว องค์หญิงใหญ่ทรงลุกยืน

"ทูลองค์หญิงใหญ่ ฮูหยินซิงจี้ป๋อมาแล้วเพคะ" น�้าเสียงถ่ายความ
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ราบเรียบกระจ่างชัดดังขึ้น 

เรื่องราวอ่อนโยนในกาลก่อนแปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นความจริง

เย็นเยียบ

"รีบให้นางเข้ามา" องค์หญิงใหญ่เสด็จขึ้นหน้าสองก้าว ท่าทีคล้าย

ก�าลังรอต้อนรับ

ครั้นม่านเลิกเปิด เฉิงซื่อก็เดินตรงเข้ามา

เมื่อองค์หญิงใหญ่ทอดพระเนตรเห็นอีกฝ่าย สองพระเนตรก็หร่ีลง

เล็กน้อย

เฉงิซือ่ในวันนีก็้สวมอาภรณ์สเีขียวเช่นกัน นางแต่ไหนแต่ไรก็เกิดมา 

รปูร่างหน้าตานุม่นวลละมนุละไม ผวิพรรณเนยีนละเอยีดไม่ต่างอนัใดกบั

ดรณีุน้อย น่ารกัน่าใคร่เป็นธรรมชาต ิไม่จ�าเป็นต้องแต่งเตมิแป้งชาดใดๆ

รอยแย้มพระสรวลขององค์หญิงใหญ่กลบักลายเป็นเย็นชาลงอย่าง

รวดเร็ว

ทรงเกลียดคนท่ีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีเดียวกับพระองค ์

เป็นที่สุด

ยิ่งกับสตรีที่งดงามกว่า พระองค์ก็ยิ่งทรงชิงชังมากขึ้นไปอีก

ครั้นช�าเลืองเห็นสีพระพักตร์เฉิงซื่อก็เข้าใจได้ทันที นางไม่วายนึก

ประหวั่นพลางย่อกายแสดงคารวะ "ถวายพระพรองค์หญิงใหญ่เพคะ"

องค์หญิงใหญ่ยกพระหตัถ์ขึน้น้อยๆ "ลกุขึน้เถอะ พวกเราคนกันเอง 

เหตุใดต้องมากพิธีด้วย"

หลังรับสั่งเรียบเฉยจบลง องค์หญิงใหญ่ก็ประทานที่น่ังให้เฉิงซื่อ 

ก่อนจะสั่งให้คนน�าน�้าชาเข้ามา

เฉิงซื่อกับองค์หญิงใหญ่แม้จะเป็นแม่สามีลูกสะใภ้กัน ทว่า 
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ขณะเดียวกันก็จัดว่าเป็นชนชั้นปกครองกับสามัญชน องค์หญิงใหญ่

อารมณ์บัดเดี๋ยวดีบัดเดี๋ยวร้าย ทุกครั้งที่พบหน้ากันเฉิงซื่อล้วนจิตใจ 

ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ยามนี้ย่ิงเห็นองค์หญิงใหญ่สีพระพักตร์ยากคาดเดา

เช่นนี้ นางก็ยิ่งรู้สึกวิตกกังวล

เพียงไม่นานชากับของว่างก็มาถึง เฉิงซื่อถือถ้วยชาพลางยิ้มกล่าว 

"ขอองค์หญิงใหญ่อย่าได้ถือสา หม่อมฉันต้องลมหนาวมาตลอดทาง  

ยามนี้นึกอยากดื่มอะไรร้อนๆ สักค�า"

พอพูดจบนางก็ยกถ้วยชาข้ึนหมายดื่ม นึกไม่ถึงเพราะเคลื่อนไหว

รีบร้อนเกินไปท�าให้ข้อศอกกระตุก ถ้วยชาราดรดใส่กระโปรง นาง 

ร้องอุทานออกมาคราหนึ่ง ผลุนผลันลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้ากระสับกระส่าย

"ขอองค์หญิงใหญ่ประทานอภัยด้วยเพคะ หม่อมฉันเพราะรีบร้อน

จึงเสียมารยาทย่ิงแล้ว" นางรีบวางถ้วยชาลง ลนลานหยิบผ้าเช็ดหน้า 

ขึ้นซับ 

ทว่ากระโปรงเขียวตัวนั้นพอถูกน�้าชาราดรดเข้าสีของมันก็เริ่มตก  

ย่ิงเช็ดสีก็ยิ่งตกหนัก เพียงไม่นานผ้าเช็ดหน้าสีขาวดีๆ ผืนหน่ึงก็ 

เปื้อนเปรอะไปด้วยสีเขียว

"อา กระโปรงตัวนี้เกรงว่าจะใส่ไม่ได้แล้ว น่าเสียดายจริงๆ"  

องค์หญิงใหญ่ถอนพระทัยเสียดายออกมาคราหน่ึง สีพระพักตร์บึ้งตึง 

จางหาย รอยแย้มพระสรวลปรากฏขึ้นมาแทนที่

เฉิงซื่อนึกต�าหนิตนเองอยู่ในใจ นางสีหน้าเก้ๆ กังๆ กล่าวขออภัย

แผ่วเบา "ขอทรงอภัยด้วยเพคะ หม่อมฉันจะไปเปล่ียนกระโปรงก่อน  

ขอองค์หญิงใหญ่ได้โปรดรอสักครู่"

องค์หญิงใหญ่ทรงย้ิมแย้มละมุนละไม ตรัสพระสุรเสียงอ่อนโยน 
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"หาใช่เรือ่งใหญ่อนัใดไม่ ท่านไปเปลีย่นชดุก่อนเถอะ" หลงัจากนัน้ก็รบัสัง่

เสียงดัง "ใครก็ได้มาพาฮูหยินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เรือนอุ่นที"

เว่ยมามาขานรับก่อนจะเดินเข้ามาพาเฉิงซื่อถอยกลับออกไป

ตอนกลบัมาอกีครัง้เฉงิซือ่ก็เปลีย่นมาสวมใส่อาภรณ์ชดุใหม่ตัง้แต่

เท้าจรดหัว ท่อนบนคือเสื้อกันหนาวสีเหลือง ด้านล่างคือกระโปรง 

เทียวเซี่ยนสีขาว วาดคิ้วเติมแป้งหนาๆ เทียบกับการแต่งหน้าบางๆ  

ก่อนหน้านี้ นางในเวลานี้แลดูเฒ่าชราลงหลายปี

องค์หญิงใหญ่พึงพอพระทัยย่ิง ผงกพระเศียรชื่นชม เสื้อผ้าชุดนี้ 

ดูดีกว่าเมื่อครู่นัก

เฉงิซือ่กล่าวขอบพระทยั ตอนก้มหน้าสหีน้าของนางกลบักลายเป็น

เย้ยหยัน

โรคทางจิตขององค์หญิงใหญ่เหมือนจะก�าเริบหนักมากข้ึนทุกที 

แม้แต่แม่เลี้ยงเช่นนางก็ยังต้องระวัง ร้ายแรงจริงๆ น่ีมันร้ายแรง 

เกินเยียวยาแล้ว เพียงเพ่ือราชบุตรเขย ถึงกับลืมหลักแห่งฟ้าครรลอง 

ของมนุษย์ไปสิ้น

คนท้ังสองนัง่กลบัประจ�าทีใ่หม่อีกครัง้ น�า้ชาชดุใหม่ถูกน�ามาเปล่ียน 

หลังจากนั้นเฉิงซื่อก็เอ่ยปากเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการมาของนาง ที่แท้

นางก็มาด้วยเรื่องของกัวชง

"...ลูกชงยามน้ีแม้แต่จะออกจากประตูก็ยังไม่ได้ ฝ่าบาทมีรับส่ัง 

ให้เขาปิดประตูกักตัวส�านึกตนสามเดือน ลงโทษหักเบี้ยหวัดนายท่าน 

อีกหนึ่งปีเต็ม เท่าน้ันยังไม่พอ ยังให้คนถ่ายทอดรับส่ัง บอกว่าหากผู้ใด

ฝ่าฝืน ถึงตอนนั้นแม้แต่บรรดาศักดิ์จวนป๋อก็ยังจะรักษาไว้ไม่อยู่"

เฉิงซื่อพูดๆ อยู่ก็น�้าตาไหล นางรีบใช้ผ้าเช็ดหน้าซับ แป้งที่เพิ่งเติม
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ลงไปใหม่บนใบหน้าถูกน�้าตาชะล้างจนเกิดเป็นรอยด่าง ท�านางชราเฒ่า

มากขึ้นไปอีก

"ยามนี้หม่อมฉันหาได้ต้องการอื่นใดไม่ นอกจากหวังว่าฝ่าบาทจะ

ทรงเมตตาให้ชงเอ๋อร์ได้กลับมาเป็นซื่อจื่อใหม่อีกครั้ง เพียงเท่านี้ผู้เป็น

มารดาเช่นหม่อมฉันก็พึงพอใจแล้ว ส่วนอย่างอืน่..." นางสะอกึสะอืน้หนัก

จนแทบจะพูดอันใดต่อไม่ได้

นี่เป็นเรื่องที่นางกลัดกลุ้มมากที่สุด นับแต่กัวชงถูกถอดต�าแหน่ง 

นางก็แทบไม่อาจข่มตาหลับ

องค์หญิงใหญ่ขมวดพระขนง หว่างพระขนงแทบจะเป็นปมอยู่แล้ว 

พระโอษฐ์ท่ีฉาบทาไว้ด้วยชาดสีสันสดใสขยับออกข้างเล็กๆ ยากจะ 

สังเกตเห็น

ให้กัวชงกลับไปเป็นซื่อจื่อใหม่กระนั้นหรือ

เฉิงซื่อคิดว่ารับสั่งของฮ่องเต้หยวนจยาเป็นสิ่งใด

บัญชาโอรสสวรรค์หนักแน่นย่ิงนัก ผิดก็คือถูก ถูกมีแต่จะย่ิงถูก 

มากขึ้นไปอีก ไหนเลยจะกลับค�าได้

ท�าเช่นน้ีมใิช่คดิจะให้ผูค้นทัว่หล้าเหน็ฝ่าบาทเป็นตวัตลกหรอืไรกัน

อีกอย่างกัวชงก็ไม่เอาไหนจริงๆ ถึงกับกล้าท�าเรื่องโง่งมเช่นนี้  

โง่เขลาเบาปัญญายิ่งนัก

นางอุตส่าห์ใช้ฐานะองค์หญิงใหญ่ ล�าบากตรากตร�าช่วยปูทาง 

อันรุ่งโรจน์ให้ แต่เขากลับลงมือฆ่าสาวใช้นางหนึ่ง

เรื่องน้ีอันท่ีจริงก็หาเป็นอันใดไม่ ก็แค่สาวใช้นางหน่ึงเท่านั้น  

ตายไปสักสิบสักร้อยแล้วเช่นไร

แต่ท่ีน่าขันก็คือหลังฆ่าคนตาย ซื่อจื่อผู้นี้กลับถ่วงศพไว้ในสระ  
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ช่างไร้สติปัญญาเสียน่ีกระไร ถึงกับท�าเรื่องง่ายๆ ให้หมดหนทางกอบกู้

เยี่ยงนี้ ท�าลายหมากที่นางวางไว้เสียพังพินาศหมดสิ้น

ถึงจะบอกว่าคนโง่ก็มีข้อดีของคนโง่ หากผลักดันเขาขึ้นสู่ท่ีสูงได้ 

นางย่อมสามารถควบคุมเขาได้ง่ายดาย กระท�าการใดย่อมเป็นไปได ้

โดยสะดวก

ทว่ากัวชงผู้นี้โง่งมเกินไป ที่ว่ากันว่าดินเลนไม่อาจยึดเกาะก�าแพง* 

ก็หมายถึงคนจ�าพวกนี้

"ฮูหยินเลิกร้องไห้ได้แล้ว ทุกข์ใจไปรังแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ" 

ทรงเอ่ยปากเตอืนด้วยพระสรุเสยีงอ่อนโยน องค์หญิงใหญ่พระหตัถ์ข้างหน่ึง 

ถือถ้วยชา ส่วนอีกข้างถือผ้าซับพระพักตร์ซับพระพักตร์ สีพระพักตร ์

เมนิเฉย "ฮหูยนิมาหาข้าในเวลานี ้เชือ่ว่าคงไม่ได้ต้องการมาร้องห่มร้องไห้ 

ต่อหน้าข้ากระมัง มีเรื่องอันใดก็ว่ามาเถอะ"

พอได้ยินเช่นนั้นเฉิงซื่อก็หยุดร้องทันที นางนึกสบถอยู่ในใจ

ถุด! คนอัปลักษณ์มากเรื่องโดยแท้!

ไม่ดูเสียบ้างว่าหน้าตาน่ันเฒ่าชราเพียงใดแล้ว เทียบกับแม่สาม ี

เช่นข้าก็ยังไม่ได้ ยังจะมาท�าเป็นวางท่าสูงส่งอีก เห็นแล้วชวนคลื่นไส ้

ยิ่งนัก

ทว่าในเมื่อไม่อาจเอาฐานะองค์หญิงใหญ่มาเทียบกับสถานะ 

ลูกสะใภ้ เช่นนั้นเฉิงซื่อก็ย่อมมิอาจวางตัวเป็นแม่สามีอันใดได้ ยามน้ี 

ในเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากเช่นนั้น นางไหนเลยจะยังกล้าร�่าไห้อะไรอีก จึง 

ได้แต่เช็ดน�้าตาแย้มย้ิมกล่าว "แย่จริงๆ หม่อมฉันเพราะกังวลใจมากไป 

ถึงได้สับสนไปหมด ลืมเรื่องที่ต้องการพูดไปจนสิ้น"

* ดินเลนไม่อาจยึดเกาะก�าแพง หมายถึงคนที่ด้อยสติปัญญาและความสามารถ ไม่อาจพึ่งพาอะไรได้
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เฉิงซื่อเอนร่างมาทางด้านหน้าน้อยๆ พลางกดน�้าเสียงแผ่วเบา  

"ท่ีหม่อมฉันมาในวันนี้ก็เพราะใคร่รับฟังความคิดเห็นจากพระองค์ว่า 

กัวชง...ยังมีโอกาสกลับมารุ่งเรืองได้อีกหรือไม่"

สีหน้าของนางร้อนรน สองตาจับจ้องมาทางองค์หญิงใหญ่เป็น 

ระยะๆ ค�าพูดที่พูดออกมาคล้ายแฝงความหมายลึกล�้า

"พระองค์กท็รงรู ้ต�าแหน่งซือ่จือ่นีกั้วชงได้มาไม่ง่าย ยามนัน้พระองค์

ทรงช่วยพวกหม่อมฉันสองแม่ลูกให้บรรลุความปรารถนา หม่อมฉัน

ซาบซึ้งในน�้าพระทัยของพระองค์ยิ่งนัก ยามนี้จึงได้แต่ต้องบากหน้ามา 

ขอให้พระองค์ช่วยเหลือ"

เฉิงซื่อท�าทียกมือปิดบังใบหน้าร�่าไห้ เอ่ยวาจาสะอึกสะอื้น "ยามนี้

ที่หม่อมฉันพอจะขอความช่วยเหลือได้ก็มีแต่พระองค์เท่าน้ัน พระองค์ 

ในยามนั้น..."

445
ค�าวิพากษ์แปดอักษร
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กึก

เสียงกึกดังชัดตัดบทค�าพูดของนาง เฉิงซื่อเงยหน้าตะลึงลาน  

เห็นองค์หญิงใหญ่ทรงวางถ้วยชาลง

ครั้นเห็นนางมองมา องค์หญิงใหญ่ก็แย้มพระสรวลเฉยชา "ฮูหยิน

ยกโทษให้ข้าด้วย เมื่อครู่ข้าเลินเล่อไปหน่อย ไม่ทันได้ระวังหนักเบา"

องค์หญิงใหญ่ประทับอยู่สูงกว่าอีกฝ่ายเล็กน้อย เมื่อมองจากที่สูง

ลงมา พระพักตร์แม้จะแฝงไว้ซึ่งรอยแย้มพระสรวล แต่สายพระเนตร 

กลบัเย็นชาย่ิงนกั "สิง่ทีเ่รยีกว่าหนกัเบานีเ้ป็นตวัชีวั้ดการควบคมุเรีย่วแรง

ก�าลังที่ดียิ่ง เมื่อครู่เรามิได้ควบคุมมันให้ดี"

พระองค์ผงกพระเศียรน้อยๆ รอยแย้มพระสรวลจางๆ "ฮูหยิน 

ก็อย่าได้ถือสา" 

สีหน้าของเฉิงซื่อแปรเปลี่ยนทันที อีกฝ่ายพูดถึงหนักเบาก่อน  

หลังจากนั้นค่อยเรียกตนเองว่า 'เรา' เหตุไฉนถึงหมางเมินเหินห่างเช่นนี้ 

ระยะทางระหว่างคนทั้งสอง แค่เพียงชั่วพริบตาก็ถูกขยายเสียจนไกลลิบ

"ใช่แล้ว เมื่อครู่ฮูหยินบอกว่ากระไรนะ" องค์หญิงใหญ่ตรัสถาม 

เฉือ่ยเนือย สพีระพักตร์คล้ายไม่น�าพา "ก่อนหน้านีเ้ราก�าลงัคดิถงึเร่ืองอืน่

อยู่เลยไม่ทันได้ฟังฮูหยินพูด ทว่าเราคิดว่ามันคงเป็นแค่เร่ืองหยุมหยิม

อะไรพวกนัน้กระมงั ได้ยินหรอืไม่ก็หาเป็นไรไม่ ฮหูยินว่าเราพูดถูกหรือไม่"

เฉิงซื่อสองแก้มร้อนผ่าวราวถูกคนตบหน้าเข้าอย่างจัง

"อา ยังมีอีกเรื่อง เราพอยุ่งขึ้นมาก็ลืมไปหมดส้ิน" องค์หญิงใหญ ่

ไม่แม้แต่จะมองนาง ท�าเพียงย้ิมกล่าว "เสด็จแม่เพ่ิงทรงมีจดหมายมา  

ในจดหมายบอกว่าฝ่าบาทกับพระองค์พูดคุยกันอยู่เป็นนาน ในนั้น 

มีค�าพูดอยู่ประโยคหนึ่ง 'ชายแดนส�าคัญ ไยให้คนโง่' "
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พระองค์ส่งสายพระเนตรเย็นเยียบออกไป คล้ายกลัวอีกฝ่าย 

จะไม่เข้าใจจึงทรงพระสรวลด้วยท่าทีงดงามพร้อมรับส่ัง "เราโง่เขลาจึง 

ไม่เข้าใจว่าค�าวิพากษ์แปดอักษรนี้กล่าวถึงผู้ใด ฮูหยินแต่ไหนแต่ไร 

ก็ฉลาดเฉลียว เชื่อว่าแค่ฟังก็น่าจะรู้ได้"

ใบหน้าของเฉงิซือ่เขยีวคล�า้ขึน้มาอย่างรวดเรว็ก่อนจะกลับกลายเป็น 

ซีดขาว

ค�าวิพากษ์แปดอกัษรนัน่กล่าวถึงผูใ้ดนางมหีรอืจะไม่เข้าใจ เห็นอยู่

ชัดๆ ว่าฮ่องเต้หยวนจยาก�าลังทรงต�าหนิกัวชง

มีรับสั่งแปดอักษรน้ีบุตรชายของนางไหนเลยจะยังมีอนาคตอันใด

ได้อีก

เฉิงซื่อย่ิงคิดก็ย่ิงตกใจ นางไม่มีเวลาครุ่นคิดถึงถ้อยวาจาเย้ยหยัน

ที่แฝงอยู่ในค�าพูดดังกล่าว นางรีบเอ่ยปากถาม "องค์หญิงใหญ่ ฝ่าบาท

รับสั่งเช่นนั้นจริงกระนั้นหรือ"

"เราจะโกหกเพ่ือการใด" องค์หญิงใหญ่ทรงพระสรวลออกมาคราหน่ึง  

ย่ืนพระหัตถ์หยิบเอาเปี๊ยะกุหลาบขึ้นมาชิ้นหน่ึงก่อนจะกัดลงไปสองครา 

พระนขากระดกชีม้าทางเฉงิซือ่ "หากฮหูยินไม่เชือ่ เช่นน้ันก็ลองส่งหนงัสอื

ขอเข้าเฝ้าเสด็จแม่ ดูซิว่าพระองค์จะตรัสกับท่านเช่นไร"

ใบหน้าของเฉิงซื่อซีดเผือดหนักข้ึนกว่าเดิม จู่ๆ นางก็รู้สึกเอวหลัง

อ่อนยวบ ได้แต่นั่งระทดระทวยอยู่บนเก้าอี้

"แล้วเช่นน้ีควรท�าเช่นไรดี" นางพึมพ�ากับตนเองอย่างทดท้อหมด

ก�าลงัใจ "ฝ่าบาทรบัสัง่เช่นน้ี เส้นทางราชการของกัวชงในภายภาคหน้า...

เกรงว่าคงจบสิ้นแล้ว..."

พอพูดถึงตรงนี้นางก็อดรันทดเจ็บปวดไม่ได้ นางน�้าตาไหลพราก
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อักษรแค่แปดตัว แต่กลับไม่ต่างอันใดกับมีดคมกริบตัดหนทาง 

กลับสู่ความรุ่งเรืองของกัวชงสิ้น ยิ่งคิดนางก็ยิ่งเจ็บปวด

องค์หญิงใหญ่ทอดพระเนตรมองดูนางครู ่หนึ่ง สีพระพักตร์ 

ผ่อนคลายลงเล็กน้อย

เฉิงซื่อผู้นี้วิสัยทัศน์เล่ห์เหลี่ยมอันใดล้วนมีพร้อม เสียก็แต่ละโมบ

เกินไปหน่อย

ขอเพียงมีผลประโยชน์ผ่านตา นางไม่แคล้วต้องย่ืนมือไขว่คว้า  

จบัตดิมอืได้เมือ่ไรก็จะไม่มวัีนปล่อยมอือกี บางคร้ังเพียงเพ่ือผลประโยชน์

เล็กน้อย แม้แต่ฐานะของตนเองเป็นเช่นไรนางก็ยังลืมเลือนสิ้น

ด้วยเหตุน้ีองค์หญิงใหญ่จึงรู ้สึกว่าลูกสะใภ้เช่นนางจึงมีหน้าท่ี 

ต้องคอยเตือนสติอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้แม่สามีผู้นี้ล�าพอง

หลงลืมตน ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต�่า

"ฮหูยินก็อย่าได้โศกเศร้ามากเกินไป" เมือ่เห็นเฉิงซือ่เจบ็ปวดเป็นทกุข์ 

เช่นน้ัน องค์หญิงใหญ่ก็ทรงเอ่ยปากปลอบ ยกกาหยกรินชาร้อนใส่ถ้วย

ของอีกฝ่ายพลางเอ่ยปากเตือนสติ 

"ยามน้ีฝ่าบาทยังทรงพระพิโรธ หากบุม่บ่ามเข้าเฝ้าเช่นน้ันก็เท่ากับ

หาเรื่องใส่ตัวแล้ว ต่อให้เสด็จแม่ไปขอพระเมตตา ดีไม่ดีอาจท�าฝ่าบาท

กริ้วหนักกว่าเดิม หากฝ่าบาททรงลงโทษอันใดอีก ถึงตอนน้ันเรื่องราว 

มิเท่ากับยิ่งแย่หนักลงกว่าเดิมหรือ"

เฉิงซื่อเข้าใจเหตุผลข้อนี้ดี เพียงแต่จะดีจะชั่วเช่นไรอีกฝ่ายก็เป็น

บุตรในอุทรของนาง อีกทั้งยังเป็นบุตรชายคนโตได้รับการทะนุถนอม 

กล่อมเกลีย้งมาตัง้แต่เลก็ แล้วนางไหนเลยจะปล่อยให้ผูเ้ป็นบตุรต้องพบ

ความล�าบากใจเช่นนี้ได้
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"พระองค์รับสั่งได้ถูกต้องแล้วเพคะ เหตุผลนี้หม่อมฉันเองก็เข้าใจ 

เพียงแต่เรื่องนี้ไม่ยุติธรรมต่อลูกชงเลยจริงๆ" นางเอ่ยปากน�้าตาร่วงเผาะ 

ก่อนจะยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับหางตา จู่ๆ น�้าเสียงก็พลันดูผูกพยาบาท  

"ก็แค่ท�าบ่าวไพร่ชั้นต�่าตายไปนางหน่ึงเท่านั้น หาใช่เรื่องใหญ่อันใดไม่  

ใช่ว่าหม่อมฉันพูดเหลวไหล ทว่าในเมืองหลวงคนท่ีมีหน้ามีตาพวกนั้น 

มบ้ีานใดบ้างทีไ่ม่เคยเกิดเรือ่งเช่นนี ้ เหตใุดพอมาถึงบ้านของพวกหม่อมฉัน  

เรื่องน้ีถึงได้กลายเป็นความผิดใหญ่หลวงไปได้ เรื่องนี้หม่อมฉันมิอาจ

เข้าใจได้จริงๆ"

ค�าพูดน้ีกล่าวกระทบพระทยัขององค์หญิงใหญ่เข้าเช่นกัน พระองค์

อดถอนพระปัสสาสะออกมายาวๆ มิได้ "มิใช่แต่ฮูหยินเท่านั้นที่ไม่เข้าใจ 

แม้แต่เราเองก็รู้สึกเช่นกันว่าเรื่องนี้หาได้ยุติธรรมต่อพวกท่านไม่" 

การลงโทษกัวชงก็แค่เล่ห์เหลีย่มทีฮ่่องเต้หยวนจยาทรงใช้เพ่ือก�าราบ 

พระประยูรญาติฝ่ายนอกเท่านั้น

หากคิดดูดีๆ ก็คงต้องบอกว่าอีกฝ่ายพบคราวเคราะห์เข้าให้แล้วท่ี

จู่ๆ  ก็วิง่ไปชนคมมดีของผูอ้ืน่เข้า มข้ีออ้างส�าเรจ็รปูเช่นนีฮ่้องเต้หยวนจยา

ไหนเลยจะไม่ทรงหยิบยกขึ้นมาใช้

พอคิดถึงจุดนี้องค์หญิงใหญ่ก็อดแย้มพระสรวลเย้ยหยันมิได้

ฮ่องเต้ท่ีแสนประเสรฐิของพระองค์ผูน้ีเ้ล่ห์เหลีย่มแพรวพราวย่ิงนัก 

ทั้งๆ ที่เห็นกันอยู่ชัดๆ ว่าก�าลังบีบคนจนเข้าตาจน ท�าให้องค์หญิงใหญ่

เช่นนางไม่อาจขยายอ�านาจอันใด แต่กลับลงมือไร้ร่องรอย ทุกครั้ง 

ล้วนเล่นงานได้ตรงเป้า ท�าเอาคนจับสายสนกลในไม่ถูก

สมแล้วที่เป็นลูกสตรีชั้นต�่า เป็นคนถ่อยนับแต่เกิด!

องค์หญิงใหญ่ทรงนึกชิงชัง ค้ิวตาเต็มไปด้วยความรู้สึกเคียดแค้น 
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พระองค์ยกพระหตัถ์ท้ิงเป๊ียะกุหลาบกลบัลงในจาน มใีจนึกหมายผรุสวาท

ออกมาสักหลายๆ ประโยค แต่สุดท้ายเพราะไม่มีความกล้าเย่ียงนั้นจึง 

ได้แต่สะกดความรู้สึกขุ่นข้องแค้นเคืองกลับลงท้องไป

หลังจากองค์หญิงใหญ่ทรงสูดหายใจเข้าลึกๆ อยู่สองสามครา  

พระอารมณ์ถึงสงบน่ิง พระองค์ทอดพระเนตรมาทางเฉิงซื่อ "เรื่องราว

ด�าเนินมาถึงขั้นนี้แล้ว ดึงดันไปก็หาช่วยอันใดได้ไม่ มิสู ้ลองคิดหา 

หนทางอื่น ถึงจะวัวหายล้อมคอกอยู่สักหน่อย แต่ก็มิได้สายเกินไป" 

พระองค์แย้มพระสรวลน้อยๆ พลางใช้ผ้าซับพระพักตร์เช็ดพระองคุลี

เฉงิซือ่เงยหน้าขึน้ ดวงตาทีเ่อ่อคลอไปด้วยน�า้ตาคล้ายเปล่งประกาย  

"ความหมายของพระองค์คือ..."

"ความหมายของเราก็คือ...ฮหูยินใช่ว่ามบีตุรชายคนเดยีวเสยีเมือ่ไร 

เหตุใดถึงต้องจับตาอยู่กับแค่บุตรชายคนโตคนเดียวเล่า" องค์หญิงใหญ่

แย้มพระสรวล บนพระพักตร์ที่ฉาบไว้ด้วยแป้งหนาๆ ปรากฏริ้วรอย 

ยับย่นขึ้นสองสามรอย

เฉิงซื่อตะลึงงันไปเล็กน้อย ภาพตรงหน้าสว่างไสวขึ้นมาทันที

ใช่แล้ว นอกจากกัวชง นางยังมีบุตรชายคนรองกัวเฝิงอยู่อีกคน

รบัสัง่นีข้ององค์หญิงใหญ่นับว่าประเสรฐิย่ิงนัก ช่วยให้นางกระจ่าง

แจ้งได้ในทันที

กัวเฝิงปีนี้อายุย่ีสิบเอ็ด ปีท่ีแล้วเพ่ิงจะแต่งภรรยา ถึงบุ ๋นจะ 

ไม่เอาไหนบูจ๊ะไม่ส�าเรจ็ การงานอนัใดหรอืก็ไม่เอาถ่าน ทว่ากลบัอ่อนโยน

มีเมตตา ปกติชอบเอาแต่ฟังละครเลี้ยงนก ไม่เคยก่อเรื่องใหญ่อันใด

สมองของเฉิงซื่อเริ่มกลับมาท�างานอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้นางดันทุรังเกินไปจริงๆ นึกถึงก็แต่กัวชงจนลืมบุตรชาย
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คนรองท่ีไม่สะดุดตาไปจนสิ้น ค�าพูดขององค์หญิงใหญ่เตือนให้นาง 

รู้ว่านางมีบุตรข้างกายถึงสองคน แล้วเช่นน้ีนางยังมีอะไรต้องกลัวอีก  

หลังซิงจี้ป๋อลาโลกไป คนที่จะได้รับสืบทอดบรรดาศักด์ิต่อมิใช่บุตรชาย

ของนางเฉิงซื่อผู้นี้หรือไรกัน 

ส่วนราชบุตรเขยผู้นั้น... 

ดวงตาของเฉิงซื่อฉายแววเย็นยะเยือก

ในเมื่อได้สตรีที่สูงส่งท่ีสุดในราชส�านักต้าฉู่เป็นภรรยา สองคน 

สามภีรรยาหรอืกร็กัใคร่ผกูพันลกึซึง้ เช่นน้ันราชบตุรเขยผูน้ีก็้คงได้แต่ต้อง

ตอบแทนด้วยชีวิตแล้ว 
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ครั้นเฉิงซื่อคิดถึงจุดนี้ นางก็อดคิดถึงกัวชงข้ึนมาอีกไม่ได้ นาง 

ไม่วายนึกวิตกกังวลต่ออีก

บรรดาศกัดิไ์ม่ตกอยู่ในมอืคนอืน่นางย่อมปลาบปลืม้ ทว่าไม่ว่าเช่นไร 

เรือ่งของกัวชงยังคงเป็นปัญหาใหญ่ นางไหนเลยจะยอมปล่อยให้บตุรชาย 

คนโตของฮูหยินใหญ่เช่นนางกลายเป็นคนไร้ค่าอยู่ในจวนได้

บุตรชายของเฉิงซื่อไม่มีทางกลายเป็นพวกเลี้ยงเสียข้าวสุก นาง 

ไม่มีทางยอมให้เกิดเรื่องเช่นนั้น

องค์หญิงใหญ่คล้ายเดาความคิดอ่านของอีกฝ่ายออก ทรงกล่าว

พลางยิ้มพราย "หากฮูหยินไม่วางใจเรื่องกัวชง เราก็พอมีวิธีอยู่"

เฉงิซือ่ก�าลงัวุ่นวายใจ พอได้ยินเช่นนัน้นางก็โพล่งถามออกมาทันที 

"ไม่ทราบว่าองค์หญิงใหญ่ทรงมีความคิดเห็นสูงส่งอันใดเพคะ"

องค์หญิงใหญ่แย้มพระสรวลอ่อนโยน รับสั่งอย่างไม่เร็วไม่ช้า  

446
ท่านพี่ไม่คืนเรือน
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"เราได้ยินว่าระยะนีฝ่้าบาทก�าลงัปรกึษางานราชกิจอยู่กับบรรดาอ�ามาตย์

ท้ังหลาย คล้ายคดิหาวธีิท�าเงินอะไรบางอย่าง หมายเปลีย่นท้องพระคลงั

ว่างเปล่าให้มั่งคั่งบริบูรณ์ หากข่าวลือน้ีเป็นความจริง เราคิดว่าไม่ถึง 

สามปีห้าปี ฝ่าบาทต้องกรีธาทัพเล่นงานเป่ยเจียงกับซีอี๋แน่"

พระองค์ทอดพระเนตรมองเฉิงซื่อ มุมพระโอษฐ์แฝงไว้ซึ่งรอยแย้ม 

พระสรวล "ขอเพียงเกิดสงคราม บรรดาขุนนางฝ่ายบู๊ทั้งหลายย่อมต้องมี

อนาคต หากเราเป็นฮูหยิน เราย่อมต้องเตือนสติซิงจี้ป๋อ ให้เขาวางเรื่อง

หนงัสอืบทกวีอะไรพวกนัน้ลงก่อน ใช้เวลาทีม่ตีดิต่อบรรดานายทหารเก่า

ในยามนั้น ชวนพวกเขาดื่มสุราพูดคุยเรื่องราวในอดีต อย่างไรก็ดีกว่า 

เสียเวลาไปกับปรัชญาวรรณกรรม ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า

ประโยชน์"

ย่ิงฟังดวงตาของเฉงิซือ่ก็ย่ิงเป็นประกาย จนสดุท้ายสองตาของนาง

ก็แลดูไม่ต่างอะไรกับเปลวไฟโชติช่วง ไม่สนใจวาจาเย้ยหยันซิงจี้ป๋อที ่

ฝากแฝงอยู่ในถ้อยค�าของอีกฝ่าย ท�าเพียงพยักหน้าติดๆ กัน สองแก้ม

แดงระเรื่อ

"เข้าใจแล้ว หม่อมฉนัฟังเข้าใจแล้ว" ใบหน้าของนางดูเป่ียมความหวัง 

ขึ้นมาทันที

วิธีการขององค์หญิงใหญ่นี้สูงส่งยิ่งนัก!

กัวชงถึงจะถูกปลดจากการเป็นซื่อจื่อ ทว่าเขาเรียนการต่อสู้มา 

แต่ยังเล็ก มักไปค่ายทหารกับซิงจี้ป๋ออยู่เป็นประจ�า หากสร้างความดี 

ความชอบในกองทัพได้ ไหนเลยจะยังต้องกังวลเรื่องไม่มีหนทางไต่เต้า

ทันใดนั้นเฉิงซื่อก็รู้สึกว่าเบื้องหน้าสว่างไสว ในใจพลันปลอดโปร่ง

นางมิใช่สตรไีร้สติปัญญาทีไ่ม่อาจตดัใจส่งผูเ้ป็นบตุรออกสูส่มรภูมริบ  
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นางรูดี้กว่าผูใ้ดว่าลาภยศสรรเสรญิท้ังหลายล้วนต้องเส่ียงอนัตรายแลกมา 

ด้วยกันทั้งสิ้น

ก็เหมอืนกับตัวนาง หากไม่กล้าทีจ่ะพาตนเองเข้าสู่ทางตัน บบีบงัคบั

ตนเองให้ต้องบุกตะลุยไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะก็ นางไหนเลย

จะสามารถเป็นอย่างทุกวันนี้ได้

ยามน้ันเพ่ือลกูหลานของตนเองนางท�าเรือ่งใหญ่ไปนบัไม่ถ้วน ยามน้ี 

โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้ว ทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวคือฉวยคว้าไว้ให้มั่น

อีกอย่างท�าศึกใช่ว่าจะต้องพาตัวไปสู่พ้ืนที่อันตรายเสมอไป ด้วย

ประสบการณ์ในการดแูลกองทพัมานานปีของซงิจีป๋้อผนวกกับแผนการดีๆ   

คิดจะให้กัวชงสามารถสร้างความดีความชอบได้สบายๆ หาใช่เรื่องยาก

อันใดไม่

เฉงิซือ่ย่ิงคดิก็ย่ิงรูส้กึปลาบปลืม้ ทีอ่ยู่บนใบหน้าลายพร้อยของนาง 

ยามนี้ล้วนแต่เป็นรอยยิ้ม

"องค์หญิงใหญ่สายพระเนตรกว้างไกลย่ิงนัก เพียงค�าพูดค�าเดียว 

ก็ปลุกคนท่ีอยู่ในความฝันเช่นหม่อมฉันให้ตื่นได้แล้ว" นางดีใจไม่รู้ส้ิน  

ถึงจะพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ความรู้สึกไว้อย่างสุดก�าลัง แต่ก็ปิดบัง

ความตื่นเต้นในดวงตาไว้ไม่อยู่

องค์หญิงใหญ่รู ้สึกได้พระทัย ทว่าสีพระพักตร์กลับเรียบเฉย 

พระองค์โบกพระหัตถ์พลางแย้มพระสรวลกล่าว "เราก็แค่พูดเท่านั้น 

สุดท้ายควรท�าเช่นไรฮูหยินย่อมรู้ดีกว่าผู้ใด"

"ทรงถ่อมพระองค์แล้ว" เฉิงซื่อจับพระหัตถ์องค์หญิงใหญ่ไปกุมไว้ 

ขอบตาแดงระเรื่อ "วันน้ีหม่อมฉันนับว่ามาถูกแล้วจริงๆ หากมิได้ 

องค์หญิงใหญ่ชี้แนะทางสว่างให้ เกรงว่ายามน้ีหม่อมฉันคงจะยังร�่าไห ้
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อยู่ในเรือน พระองค์ทรงช่วยชีวิตหม่อมฉันไว้"

พอพูดถึงตรงนี้น�้าตาสองสายก็ไหลรินออกมาอีก

น่ีเป็นค�าพูดจากก้นบึ้งของหัวใจ ทุกสิ่งท่ีองค์หญิงใหญ่ทรงรู้เห็น

ล้วนเหนือกว่าสตรีในเรือนในอย่างนาง ได้รับแผนการชั้นยอดเช่นน้ี  

นางเรียกได้ว่ากลับมาพร้อมความส�าเร็จโดยแท้

องค์หญิงใหญ่รู ้สึกได้พระทัยมากขึ้นไปอีก รอยแย้มพระสรวล 

ระคนไว้ซึ่งความรู้สึกอวดดีอยู่หลายส่วน ทว่าวาจาท่ีกล่าวออกมากลับ 

ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตน

"ค�าพูดของฮูหยินเราไหนเลยจะกล้ารับไว้" พระองค์ยกผ้าซับ 

พระพักตร์ขึ้นปิดปาก คิ้วเรียวโค้งดั่งจันทร์ "ไม่ว่าเช่นไรฮูหยินก็เป็น 

ผูอ้าวุโส ต่อหน้าฮูหยินคนรุน่หลงัเช่นเราก็แค่แกว่งขวานหน้าบ้านหลูปั่น* 

ก็เท่านั้น ฮูหยินอย่าชมอีกเลย เราหากล้ารับไว้ไม่"

เมื่อได้ยินเช่นนั้น ค�าพูดชื่นชมอีกกระบุงโกยก็หลุดร่วงออกมาจาก

ปากเฉิงซื่อ ทว่าในใจนางกลับเบ้ปาก

องค์หญิงใหญ่โชคดีที่เป็นองค์หญิงใหญ่ หากฐานะต�่าต้อยกว่านี้

สักหน่อย ทั้งยิ่งอวดดีเช่นนี้ด้วยแล้ว เกรงว่าจะอยู่เรือนในได้ไม่ถึงครึ่งปี 

ทว่าครั้นคิดดูอีกทีเฉิงซื่อก็นึกอิจฉาอีกฝ่ายอยู่หลายส่วน

ได้เป็นสตรีท่ีได้รับความเอ็นดูย่ิงยวดจากไทเฮา ต่อให้ถูกฝ่าบาท

ต�าหนิ องค์หญิงใหญ่ก็ยังคงสูงส่งเปี่ยมด้วยอ�านาจบารมี ไม่มีผู้ใดกล้า

เทียบเทียม ขนาดแม่สามีอย่างนางก็ยังต้องก้มหัวให้

ครั้นคิดเช่นนี้ ความรู ้สึกอิจฉาเล็กๆ ในใจน่ันก็ถูกแทนท่ีด้วย 

* หลู่ปัน คือปรมาจารย์ด้านงานไม้และการก่อสร้างของจีน ส�านวน 'แกว่งขวานหน้าบ้านหลู่ปัน' จึงม ี
ความหมายว่าแสดงฝีมือต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญ คล้ายส�านวนไทยท่ีว่าสอนหนังสือสังฆราช เอามะพร้าวห้าว 
ไปขายสวน สอนจระเข้ให้ว่ายน�้า
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ความรู้สึกขมขื่น

แม่สามีที่มีสภาพเช่นนี้ ในโลกนี้คงมีเพียงแต่นางเท่านั้น

นางเองก็บอกไม่ถูกเหมอืนกันว่าตนเองแท้แล้วรูส้กึเช่นไรกันแน่ แต่

ถึงกระน้ันวาจาประจบประแจงก็ยังคงหลั่งไหลออกจากปากไม่ขาดสาย  

เหมือนดังค�ากล่าวที่ว่าวาจาดุจดอกบัวงดงาม องค์หญิงใหญ่แย้ม 

พระสรวลไม่หยุด

จนกระทัง่สตรผีูเ้ป็นลกูสะใภ้จติใจเบกิบานไม่มท่ีาทแีสลงใจอนัใด

อีกนางถึงได้หยุดปาก และเพราะพูดจนปากคอแห้งผากหมดสิ้นนาง 

จึงยกถ้วยชาขึ้นจิบดับกระหาย

องค์หญิงใหญ่เองก็แย้มพระสรวลจนเหน่ือย จึงจิบพระสุธารสชา

พลางทอดสายพระเนตรออกไปข้างนอก

ท้องฟ้ามดืลงทุกท ีหิมะเยน็เยียบมดุลอดผ่านรอยแยกของหน้าต่าง

เข้ามา สายลมโถมกระหน�่าเป็นครั้งคราว ก่อเกิดเสียงแผดแหลมรันทด

ทรงลุกข้ึนช้าๆ ย่างพระบาทตรงไปที่หน้าต่าง เลิกพระวิสูตรมอง

ออกไป

ในลานเรือนมีโคมไฟสีแดงจุดอยู่ นอกจากนี้รอบๆ ยังมีตะเกียง 

จุดไว้อีกจ�านวนหนึ่ง ส่องรัศมีสีแดงอยู่ท่ามกลางสายลมยามราตรี  

ส่องสะท้อนอยู่กับลานเรือนเงียบเหงา บันไดว่างเปล่าเต็มไปด้วยหิมะ

สายพระเนตรทอดมองไกลออกไป

ท่ามกลางแสงโคมรางเลือน ขันทีสองสามคนยืนอยู่มุมระเบียง 

ทางเดิน หากไม่สังเกตดูดีๆ อาจเข้าใจว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอันใด

องค์หญิงใหญ่ทอดถอนพระทัยอยู่เงียบๆ เรือนเจาหยางของนาง

ช่างอึมครึมซบเซายิ่งนัก
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พระองค์เงยพระเศียร จันทร์เสี้ยวแขวนตัวลอยอยู่เหนือขอบฟ้า  

บัดเดี๋ยวก็โผล่พ้นม่านเมฆบัดเด๋ียวก็ถูกเมฆหมอกบดบัง ดอกฉาฮวา 

ขนาดใหญ่ท่ีผลบิานอยู่บนภเูขาหินจ�าลองแลดไูม่ต่างอนัใดกับผ้าโปร่งขาว 

ยับย่นกลุ่มหน่ึง ด้านท่ีต้องอยู่กับแสงเทียนแลดูไม่ต่างอันใดกับอาทิตย์

อัสดง ด้านที่จับอยู่กับแสงจันทร์กลับดูขาวโพลน

สายลมพัดโหมมาอีกครา ก่ิงไม้ดอกไม้ส่ายไหวก้มๆ เงยๆ บุปผา

หล่นร่วงกระจัดกระจายคล้ายกองผ้าโปร่งขาวท่ามกลางแสงจันทร์ส่อง

องค์หญิงใหญ่ทอดถอนพระทัยอย่างเป็นทุกข์

มืดค�่าดึกดื่นเช่นนี้ ไม่รู้เมื่อใดท่านพี่จะคืนเรือน

"องค์หญิงใหญ่ ทางหม่อมฉันยังมีเรื่องเล็กๆ อีกเรื่องจ�าต้องทูลให้

พระองค์ทรงทราบเพคะ" จู่ๆ เสียงของเฉิงซื่อก็ดังขึ้น

องค์หญิงใหญ่พระวรกายสั่นสะท้านเบาๆ เสมือนถูกปลุกต่ืนจาก

นิทรา ทรงลดพระวิสูตรลง ตอนหันกลับมาสีพระพักตร์หม่นหมองอยู ่

หลายส่วน แต่ถึงกระน้ันก็ยังพยายามกระตุ้นตนเอง ฝืนแย้มพระสรวล 

ให้กับเฉิงซื่อพลางตรัสถาม "เรื่องอันใดหรือ"

เฉิงซื่อเคลื่อนเท้ามาหยุดอยู่เบื้องหน้าองค์หญิงใหญ่พลางกระซิบ

เสียงแผ่วเบา "เมื่อหลายวันก่อนหม่อมฉันหาคนผู้หนึ่งพบ ว่ากันว่าเป็น

เด็กก�าพร้าที่แม่เฒ่าหลิ่วเหลือทิ้งไว้เพคะ"

แม่เฒ่าหลิ่ว? 

แรกๆ องค์หญิงใหญ่ก็ทรงสงสัย แต่ครั้นนึกขึ้นได้สายพระเนตร 

ก็กลับกลายเป็นเย็นเยียบขึ้นมาในบัดดล

ในหมูค่นถ่อยทีว่างยาพิษอาเจยีวของนางน้ันมใิช่มคีนทีช่ือ่แม่เฒ่าหลิว่ 

อยู่ด้วยหรือไร



71เหยาจี้ซาน

เพียงแต่ตอนนางสบืไปถึงนัน่ แม่เฒ่าหลิว่ก็ชงิป่วยตายไปก่อนแล้ว

สีพระพักตร์ขององค์หญิงใหญ่พลันชวนสะพรึงยิ่งนัก

ยายเฒ่าเจ้าเล่ห์วาสนาดีแท้ มาชิงตายไปก่อนเสียได้ เลยรอดพ้น

จากอุง้มอืนางไม่ต้องทนทกุข์ทรมานกับการร้องขอชวีติ หาไม่แล้วนางต้อง

ให้อีกฝ่ายได้รู้ซึ้งว่ารสชาติของการเป็นก็ไม่ได้ตายก็มิอาจนั้นเป็นเช่นไร

"น่ังลงพูดคุยกัน" องค์หญิงใหญ่น่ังกลบัลงบนเก้าอีพ้ระทีน่ั่ง ใบหน้า

อึมครึมเยี่ยงรัตติกาลมืดมิด

เฉิงซื่อเองก็นั่งลง ร่างกายขยับโน้มไปทางด้านหน้าเล็กๆ พลาง 

เอ่ยกระซิบ "เรื่องนี้จะว่าไปก็บังเอิญย่ิงนัก หม่อมฉันเดิมเพราะตั้งใจ 

จะช่วยองค์หญิงใหญ่อีกแรง จึงได้ส่งคนกลุ่มหนึ่งไปสืบเร่ืองวางยาพิษ

เซีย่นจู ่ตอนสบืไปจนถึงแม่เฒ่าหลิว่ เพ่ือนบ้านของนางคนหนึง่กลบับอก

ว่าหลงัคนของพระองค์จากไปได้ไม่นานก็มสีตรนีางหน่ึงมาหาแม่เฒ่าหล่ิว 

บอกว่ามาตามหามารดาผู้ให้ก�าเนิด คนของหม่อมฉันลองตามหาคนดู 

นึกไม่ถึงว่าจะพบนางผู้น้ันเข้าจริงๆ ดูจากอายุอานามของนาง เหมือน 

จะเป็นบุตรีของแม่เฒ่าหลิ่วไม่ผิด" 
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"ฮูหยินมั่นใจ?" องค์หญิงใหญ่สายพระเนตรเย็นชา พระสุรเสียง 

เย็นเยียบ

"เรือ่งน้ี..." มอืทีแ่ตะอยู่บนจอนผมของเฉงิซือ่แขวนค้างอยู่กลางอากาศ  

สีหน้าลังเลอยู่เล็กๆ "เท่าที่เห็น นางคล้ายมิได้พูดโกหกเพคะ"

เฉิงซื่อขยับขึ้นหน้าอีกเล็กๆ น�้าเสียงแผ่วเบาย่ิงกว่าเดิม "ทรงลอง

คิดดูนะเพคะ หากนางมีความคิดอื่นซ่อนแฝง เช่นนั้นนางก็น่าจะปรากฏ

ตัวก่อนหน้านานแล้ว แต่นี่กลับรอจนองค์หญิงใหญ่ปรากฏพระองค ์

ถึงค่อยโผล่หน้ามา หน�าซ�า้ยังมใีบรบัรองอยู่ในมอื ทว่าจงัหวะปรากฏกาย

ของนางที่เกิดขึ้นในภายหลังนี้ หากมิใช่เพราะหม่อมฉันส่งคนออกไป  

นางคงหายสาบสูญไปก่อนหน้าแล้ว" 

องค์หญิงใหญ่ไม่ตรัสอันใด พระขนงขมวดเข้าหากันแน่น

เฉิงซื่อกล่าวต่อ "อีกอย่างค�าพูดของนางหรือก็สอดคล้องกับ 

447
เยวี่ยเอ๋อร ์สกุลหม่า
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แม่เฒ่าหลิ่ว พระองค์ก็ทรงทราบ สามีของแม่เฒ่าหลิ่วตายไปก่อนหน้านี้

แล้ว เด็กท่ีพวกเราพบเจอในตอนน้ันเป็นลูกท่ีเกิดหลังนางแต่งงานใหม่ 

ส่วนสตรีนางนี้เป็นบุตรีท่ีเกิดกับอดีตสามี ก่อนแต่งงานใหม่แม่เฒ่าหล่ิว

ได้ยกนางให้กับผู้อื่น เพื่อนบ้านของแม่เฒ่าหลิ่วต่างรู้เรื่องนี้ดี" 

นางหยุดไปชั่วขณะก่อนจะกล่าวต่อ "บิดาบุญธรรมของสตรีนางนี้

เป็นคนสวน พ�านักอยู่ในกระท่อมทางตอนเหนือของเมือง ปกติรับจ้าง

ท�างานจิปาถะ แม่บุญธรรมของนางซื้อตัวนางมาเดิมก็หมายใช้นาง 

เป็นตัวเรียกโชคลาภ ตนเองจะได้มีบุตรชายสักคน ถึงตอนนั้นเด็กสาว 

ทีซ่ือ้ตวัมาน้ีกจ็ะให้เป็นสะใภ้ลกูต้อย* เพียงแต่เพราะแม่บญุธรรมของนาง

ผู้น้ันสุขภาพไม่สู้ดีนัก ตลอดชีวิตจึงไม่อาจมีบุตรอันใดได้ เมื่อไม่ก่ีปี 

ก่อนล้มป่วยตายจากไป ทิ้งให้เด็กสาวอยู่กับพ่อบุญธรรมสองคน  

ก่อนหน้าน้ีไม่นานพ่อบุญธรรมของนางก็ป่วยหนัก ก่อนตายได้บอกนาง

ถึงเรื่องมารดาผู้ให้ก�าเนิด นางถึงได้เดินทางมาหาคนถึงที่นี่"

องค์หญิงใหญ่ยังคงขมวดพระขนง ปลายเล็บแหลมๆ ทั้งสิบท่ีถูก

เคลือบไว้ด้วยสีแดงขัดสีอยู่กับลายปักบนอาภรณ์ เบาะแสเกี่ยวกับ 

แม่เฒ่าหลิ่วความจริงทรงรู้หมดสิ้นแล้ว และก็เป็นอย่างที่เฉิงซื่อว่าไว ้

ไม่ผิดเพ้ียน แม่เฒ่าหลิ่วผู้น้ีมีบุตรีท่ีมอบให้ผู้อื่นเลี้ยงดูผู้หนึ่งจริงๆ และ

บดิามารดาบุญธรรมคู่นัน้ก็พ�านกัอาศยัอยู่ทางตอนเหนือของเมอืงตามที่

เฉิงซื่อกล่าวมา

หลังจากสืบได้ถึงจุดน้ี องค์หญิงใหญ่ก็มีรับสั่งให้ทุกคนหยุดการ

เคลื่อนไหว

หน่ึงเพราะทางตอนเหนือของเมืองเป็นพ้ืนท่ีของพวกยากไร้  

* สะใภ้ลูกต้อย ใช้เรียกเด็กหญิงท่ีถูกบ้านหนึ่งเลี้ยงดูฟูมฟักเพ่ือโตมาจะได้ตบแต่งเป็นภรรยาของลูกชาย
เจ้าของบ้าน
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หลังฮ่องเต้หยวนจยาทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์ก็ทรงด�าเนินนโยบาย 

เรื่องให้สามารถสัญจรไปมาระหว่างมณฑลได้ และเพราะเมืองหลวง 

ไม่ปิดเมือง จึงมีผู้อพยพจากด้านนอกจ�านวนไม่น้อยลงหลักปักฐาน 

พ�านักอาศัยกันอยู่ที่นั่น คนดีคนเลวอาศัยปะปนอยู่ด้วยกัน ตรวจสอบ 

อันใดล้วนยุ่งยาก หากเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามอันใดขึ้น ถึงตอนนั้นย่อมมีแต่

ชักพาเรื่องยุ่งยากใส่ตัว

สอง เรื่องแม่เฒ่าหลิ่วมอบบุตรีให้กับผู ้อื่นน้ีเป็นเรื่องเมื่อย่ีสิบ 

กว่าปีก่อน อกีท้ังยังไม่เคยไปมาหาสูกั่บครอบครวัใหม่ของบตุร ีแม่เฒ่าหลิว่ 

หรือก็ป่วยตายไปแล้ว เบาะแสทั้งหลายทั้งปวงย่อมจบสิ้นเพียงเท่านี้  

ส่วนพ่อแม่บุญธรรมคู่นั้นเป็นก็แค่มดปลวก หาจ�าเป็นต้องสืบอันใดไม่

สาม คนร้ายตัวจริงของเรื่องนี้องค์หญิงใหญ่รู้แก่พระทัยดีว่าเป็น 

กัวหว่าน กัวหรูจื่อผู้นี้จ�าศีลซุ่มซ่อนตัวนานปี อาศัยวิธีดาบนั้นคืนสนอง 

ช�าระความแค้นที่ถูกวางยาในกาลก่อน ความขัดแย้งนี้เก่ียวข้องกับ 

จวนองค์หญิงใหญ่อย่างมิอาจปฏิเสธได้

และก็ด้วยเพราะเหตุน้ี ครัน้สบืรูว่้ากวัหว่านเคยมสีาวใช้ผู้จงรกัภักดี

ท่ีชื่อหมิงซินเป็นมันสมองหลักในการวางแผนวางยา ความสนใจของ 

องค์หญิงใหญ่ก็หันเหไปอยู่บนตัวหมิงซินจนหมดส้ิน เรื่องอ่ืนอันใด 

ล้วนไม่สนพระทัยไถ่ถามอีก เฉิงซื่อถึงได้มีเรื่องเก็บตกพวกน้ีมาบอกเล่า

ให้ทรงทราบ

ทว่าสามัญชนที่ไม่มีความส�าคัญอันใดนี้ ต่อให้สืบรู้แล้วเช่นไร

ด้วยนิสัยไม่มีประโยชน์ไม่ตื่นเช้าของเฉิงซื่อ นางมีหรือจะท�าเร่ือง 

ไร้ประโยชน์เช่นนี้

องค์หญิงใหญ่นึกแปลกพระทัย แต่ถึงกระนั้นสีพระพักตร์ก็ยังคง
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เป็นปกติ

ยามนี้ทรงได้ยินเฉิงซื่อพูดขึ้นอีกครั้ง "หลังสืบพบตัวเด็กสาวผู้นั้น 

หม่อมฉันก็ได้ให้คนน�าภาพเหมือนของนางไปสืบถามอย่างลับๆ ท่ีทาง

ตอนเหนือของเมือง ที่นั่นเพราะมีเพื่อนบ้านเก่าของนางอยู่หลายคนที่ยัง

จ�านางได้ ท�าให้หม่อมฉันรู้ว่าเรื่องที่นางพูดมานั้นเป็นความจริง ทว่า 

เรือ่งพวกนัน้ล้วนเป็นเรือ่งจ้อย มเีรือ่งส�าคญัอกีประการทีต้่องขอค�าชีแ้นะ 

จากพระองค์"

"เอ๋?" องค์หญิงใหญ่เลิกพระขนง ในที่สุดก็มาถึงจุดส�าคัญจนได้  

นี่สิถึงจะเป็นเฉิงซื่อที่นางรู้จัก

"ไม่รูว่้าเป็นเรือ่งอนัใด" พระองค์แย้มพระสรวลถาม จู่ๆ องค์หญิงใหญ่ 

ก็คล้ายจะนึกอะไรข้ึนได้ ทรงยกถ้วยชาขึน้ "ช่างเถอะ พูดมาก็ตัง้มากมาย 

ตกลงลูกสาวของแม่เฒ่าหลิ่วผู้นี้มีชื่อหรือไม่ ไม่เห็นฮูหยินจะพูดถึง"

พอได้ยนิอกีฝ่ายเอ่ยปากเตอืนขึน้มาเช่นน้ัน เฉงิซือ่ก็ตบหน้าขาของ

ตนเองดงัฉาด "อา ดูหม่อมฉนัเข้า ลมืเรือ่งน้ีไปเสยีสิน้" นางโน้มตวัขึน้หน้า

อีกเล็กน้อย ร่างกายกว่าครึ่งแทบจะแนบอยู่บนโต๊ะ กระซิบเสียงแผ่วว่า 

"เด็กสาวผู้นี้ใช้แซ่หม่าตามบิดาบุญธรรม ชื่อเยวี่ยเอ๋อร์"

องค์หญิงใหญ่ขยับพระวรกายหลบไปทางด้านหลังอย่างรวดเร็ว 

พระขนงขมวดเข้าหากันน้อยๆ มไิด้รบัสัง่อนัใดนอกจากตรสัถามน�า้เสยีง

ราบเรียบ "แล้วมีเรื่องใหญ่อันใดเกี่ยวกับหม่าเยวี่ยเอ๋อร์ผู้นี้"

เฉิงซื่ออ้าปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง แต่นางกลับหยุดไว้ 

เพียงเท่านั้น สายตากวาดมองไปรอบๆ สีหน้าท่าทางราวกับเกรงว่าผู้อื่น

จะได้ยิน

พระเนตรขององค์หญิงใหญ่หรี่ลงเล็กน้อย สายพระเนตรคล้าย 
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ไม่เห็นเป็นเช่นนั้น รับสั่งด้วยพระสุรเสียงที่ยังคงดูสนิทชิดเชื้อ

หลังทรงจิบพระสุธารสชาค�าหน่ึง องค์หญิงใหญ่ก็ทรงวางถ้วยชา 

ลงบนโต๊ะด้วยท่าทางเอ้อระเหย "ฮูหยินมิต้องกังวล พูดคุยกันอยู่ท่ีน่ี  

ไม่มีผู้ใดได้ยิน"

"เช่นน้ันก็ดีย่ิงแล้วเพคะ" เฉิงซื่อวางใจ ขยับข้ึนหน้าย้ิม "ทูล 

องค์หญิงใหญ่ เพราะพ่อของหม่าเยวี่ยเอ๋อร์เป็นคนสวน หม่าเยว่ียเอ๋อร์

จึงเชี่ยวชาญเรื่องพันธุ์ไม้ดอกไม้ยิ่ง"

ดวงตาของนางเป็นประกาย ห้าส่วนละโมบห้าส่วนประจบสอพลอ 

"จะว่าไปก็บงัเอิญย่ิงนัก ฤดรู้อนปีนีน้างบงัเอญิไปส่งดอกไม้ท่ีบ้านคหบดี

รายหน่ึง เห็นสตรีในบ้านของอีกฝ่ายล้วนใช้น�้ามันหอมระเหย นางรู้สึก

อจิฉาย่ิงนกั เพราะอตัคัดขดัสนจงึไม่อาจหาซือ้น�า้มนัหอมระเหยเหล่านัน้ 

มาใช้ได้ แต่เพราะเป็นคนฉลาด หลงักลบัไปนางได้ครุ่นคดิทดลอง ในท่ีสดุ

ก็ค้นพบวิธีสกัดน�้ามันหอมระเหยจากดอกไม้ใบหญ้า"

องค์หญิงใหญ่เงยพระเศียรขึ้น สีพระพักตร์แปรเปลี่ยนไปเล็กน้อย

น�้ามันหอมระเหยจากดอกไม้ใบหญ้า?

ยามนี้ท่ีซื้อขายกันอย่างบ้าคลั่งทั่วท้ังเมืองหลวงมิใช่เจ้าน�้ามัน 

หอมระเหยนี่หรือไรกัน

นี่เป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองของสกุลหาน แค่ปีเดียวก็ท�าให้สกุลหาน

เงินทองเต็มถุงเต็มถัง

หม่าเยวี่ยเอ๋อร์ผู้นี้รู้จักวิธีสกัดน�้ามันหอมระเหย?

ว่ากันว่าวิธีสกัดน้ันซบัซ้อนย่ิงนัก หม่าเยว่ียเอ๋อร์สตรียากจนข้นแค้น

กลบัสามารถคล�าทางค้นพบวธีิสกัดน�า้มนัหอมระเหยได้ เรือ่งน้ีเป็นไปได้

เช่นไร
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"ไหนลองว่ามาซ"ิ สายพระเนตรขององค์หญิงใหญ่จบัจ้องอยู่บนตวั

เฉิงซื่อ สีพระพักตร์เต็มไปด้วยความรู ้สึกสงสัย "หม่าเยวี่ยเอ๋อร์ผู ้นี้ 

ฉลาดเฉลียวถึงขนาดพอคาดเดาเคล็ดลับวิธีสกัดน�้ามันหอมระเหยของ

สกุลหานได้เลยหรือ"

"หาใช่เช่นนั้นไม่เพคะ" เฉิงซื่อยิ้มหยันพลางกล่าว สีหน้าไม่เชื่อถือ 

"นางเป็นเพียงสตรียากไร้ ไหนเลยจะฉลาดปราดเปรื่องได้ถึงปานน้ัน  

เพียงแต่เพราะหน้าตาจัดว่างดงามอยู่ อีกท้ังยังรักสวยรักงาม ติดก็แต่

เพราะในมือไม่มีเงินทอง จึงได้แต่คิดหาหนทางท�าเองใช้เองก็เท่านั้น" 

ริมฝีปากของนางยกยิ้ม สีหน้าดูแคลน "หม่าเยวี่ยเอ๋อร์ผู้นี้เป็นพวก

เอาแต่กินกับนอน ทว่ากลับมีพรสวรรค์เรื่องความสวยความงาม น�้ามัน

หอมระเหยท่ีนางท�าขึ้นหม่อมฉันเคยทดลองด้วยตนเองมาก่อน หาได้

สมบูรณ์ไม่ แค่พอใช้ได้ก็เท่านั้น ยังไม่อาจเทียบกับน�้ามันหอมระเหย 

ของร้านเซียงอวิ๋นได้"

พอพูดถึงตรงนี้น�้าเสียงของนางก็หยุดชะงัก ล้วงมือเข้าไปหยิบเอา

ขวดกระเบื้องเล็กๆ งดงามประณีตออกมาจากแขนเสื้อ ดันไปที่ข้าง

พระหัตถ์ขององค์หญิงใหญ่ รอยยิ้มดูลึกลับซับซ้อนยิ่ง

องค์หญิงใหญ่ทรงตะลึง

"น่ีคือน�้ามันหอมระเหยท่ีจวนซิงจี้ป๋อของหม่อมฉันสกัดข้ึน ขอ 

องค์หญิงใหญ่ทรงให้ค�าชีแ้นะด้วยเพคะ" เฉงิซือ่สหีน้าได้อกได้ใจ ภายใต้

แสงเทียนดวงตาทั้งสองของนางส่องประกายแฝงไว้ซึ่งความละโมบ 

ตื่นเต้น และยิ่งแฝงไว้ซึ่งสายตาระแวดระวังประจบประแจง

"พระองค์วางพระทัยได้ หม่อมฉันใช้วิธีสกัดน�้ามันหอมระเหยของ

หม่าเยว่ียเอ๋อร์เป็นพ้ืนฐานเท่านั้น หลังจากนั้นก็ใช้เงินจ�านวนมากเชิญ 
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ผู้เชี่ยวชาญมาคิดหาวิธีสกัดต่อจนส�าเร็จ หาใช่ของชั้นต�่าไม่"

นางใช้นิว้ชีเ้คาะลงบนโต๊ะสองสามครา สหีน้าฝากแฝงไว้ซึง่ความหมาย 

ลกึล�า้ "ไว้องค์หญิงใหญ่ทดลองดกู่อน แล้วพวกเราค่อยว่ากันถงึเรือ่งอืน่ต่อ"

องค์หญิงใหญ่ยังคงสีพระพักตร์เรียบเฉย ทว่าอันที่จริงในพระทัย

กลับหวั่นไหวอยู่ก่อนหน้าแล้ว

เฉิงซื่อมีภาพไผ่อยู่ในใจ* เช่นน้ี เห็นได้ชัดว่านางมั่นอกมั่นใจใน

น�้ามันหอมระเหยนี้ยิ่งยวด หรือว่าน�้ามันหอมระเหยนี้จะเป็นของชั้นหนึ่ง

จริงๆ?

ย่ิงไปกว่านั้นยังคิดว่าสามารถเทียบเคียงกับน�้ามันหอมระเหยของ

ร้านเซียงอวิ๋นได้ด้วย

นี่นับเป็นข่าวดีโดยแท้

หากการสันนิษฐานของนางถูกต้อง ต่อให้แผนการต่างๆ ในเวลานี้

จะไม่อาจส�าเร็จลุล่วงได้ แต่เงินทองจ�านวนมากที่จ�าเป็นกลับรวบรวมได้

ในระยะเวลาอันสั้น

* มีภาพไผ่อยู่ในใจ หมายถึงก่อนลงมือท�าอะไรได้เตรียมพร้อมและวางแผนมาอย่างดีจนมีความมั่นใจ 
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เมื่อองค์หญิงใหญ่คิดถึงจุดน้ี จู่ๆ สายพระเนตรก็กลับกลายเป็น 

เย็นเยียบดูโหดเหี้ยมอ�ามหิต

ที่ย่ิงคุ้มค่าแก่การรอคอยคือการค้าน�้ามันหอมระเหยที่อยู่ในก�ามือ

ของสกุลหานรวมถึงกัวหรูจื่อที่ตาเฒ่าสกุลหานหนุนหลังอยู่น่ัน หากม ี

วันหนึ่งพวกเขาต้องสูญเสียต้นไม้เงินต้นไม้ทองนี้ไป ชีวิตของพวกเขา 

ยังจะดีอันใดได้อีก

สายพระเนตรเย็นเยียบขององค์หญิงใหญ่ลกุโชนอยู่ครู่หน่ึงก่อนจะ

ลับหายไป ทรงยิ้มให้กับเฉิงซื่อ "เรื่องให้ค�าชี้แนะเราไหนเลยจะกล้า สิ่งที่

ฮูหยินท�าขึ้น เชื่อแน่ว่าย่อมเป็นของดี"

ทรงดงึจกุไม้ออก ขยับพระนาสกิเข้าไปใกล้และหลบัพระเนตรสดูดม

กลิ่นหอมเย็นสดชื่นเข้มข้นลอยปะทะใบหน้า แรกสัมผัสคือ 

กลิ่นหอมเย็นดั่งกลิ่นดอกเหมย ครั้นดมให้ละเอียดกลับเหมือนกล่ิน 

448
ประหนึ่งภูตผีปีศาจ



80 ออกจากจวนมาไขคดี 7

ดอกกล้วยไม้ หลังจากผ่านไปอีกชั่วระยะท่ีลอยละล่องอ้อยอิ่งกลับเป็น 

กลิ่นดอกพุทธชาด

นับเป็นกลิ่นหอมชั้นยอด...

ทรงลมืพระเนตรอย่างประหลาดใจ ทีป่รากฏอยู่ในสายพระเนตรคอื

ความรู้สึกไม่อยากนึกเชื่อ "นี่คือกลิ่นที่ฮูหยินท�าขึ้น?"

ไม่รอให้เฉิงซื่อตอบ ทรงคว�่าขวดหยดน�้ามันหอมระเหยลงบน 

หลังมือสองสามหยด เริ่มจากดม ใช้พระองคุลีขยี้ ทาลงบนหลังพระหัตถ์ 

และพินิจพิจารณาโดยละเอียด

กลิ่นหอมละมุนละไมไม่ธรรมดา สีเหลืองอ่อนเป็นประกาย สัมผัส

นุม่นวลชุ่มชืน้ไม่ต่างอนัใดกับน�า้มนัหอมระเหยของร้านเซยีงอว๋ิน หากจะ

ให้เทียบสูงต�่า จุดอ่อนเพียงจุดเดียวคือน�้ามันหอมระเหยนี้ทิ้งความหอม

ไว้ได้ค่อนข้างสั้น ไม่เหมือนของร้านเซียงอวิ๋นที่ติดทนยาวนานกว่า

ทว่าส�าหรบัคนธรรมดาทัว่ไปแล้ว ความต่างเพียงเลก็น้อยนีห้ามค่ีา

อันใดไม่

จู่ๆ  รอยแย้มพระสรวลก็เบ่งบานอยู่บนพระพักตร์ขององค์หญิงใหญ่ 

ทรงพลิกข้อพระหัตถ์เก็บขวดกระเบื้องเข้าไว้ในแขนเส้ือ พยักหน้าแย้ม 

พระสรวลชืน่ชม "จากสายตาต้ืนเขินของเรา น�า้มนัหอมระเหยน้ีเรียกได้ว่า 

ยอดเยี่ยมยิ่งนัก"

ค�าชมนี้นับเป็นคะแนนการประเมินสูงสุด

เฉิงซื่อที่อกสั่นขวัญแขวนมาโดยตลอดยามน้ีพลันรู้สึกโล่งอก นาง

ลิงโลดดีอกดีใจอย่างเก็บอาการไว้ไม่อยู่

องค์หญิงใหญ่วิสัยทัศน์ไม่ธรรมดา หากทรงบอกว่ายอดเย่ียม  

นั่นก็แปลว่าน�้ามันหอมระเหยนี้ส�าเร็จแล้ว!
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เฉิงซื่อสองตาเป็นประกายคล้ายมองเห็นเงินทองจ�านวนมหาศาล

ก�าลังบินเข้าหาตนเอง

จวนซิงจี้ป๋อของพวกนางในที่สุดก็พบเส้นทางร�่ารวยมั่งคั่งแล้ว!

ส่วนสกุลหานกับกัวหว่านสตรีชั้นต�่านั่น ในที่สุดก็จะกลายเป็น 

ดินโคลนเละๆ ใต้ฝ่าเท้า ถูกนางย�่าอยู่ใต้เท้าไปชั่วนิรันดร์

แน่นอน ด้วยอ�านาจบารมีของจวนป๋อ คิดจะจัดการเรื่องนี ้

เพียงล�าพังย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ จ�าต้องดึงองค์หญิงใหญ่มาร่วมด้วย 

ถึงจะไม่มีทางพ่ายแพ้

ดังค�ากล่าวที่ว่าเสียดายบุตรย่อมมิอาจจับหมาป่า ต่อให้เฉิงซื่อ

ละโมบโลภมากสักเพียงใด นางก็ยังคงรู้ว่าต้องเสียสละถึงจะได้มาซึ่ง

หนทางแห่งผลก�าไรมหาศาล

อีกอย่างมีเพียงองค์หญิงใหญ่ย่ืนพระหัตถ์ออกมาเท่านั้นถึงจะ

ก�าราบหญิงชั้นต�่าน่ันได้ หากอาศัยเพียงจวนซิงจี้ป๋อ แค่ต�าหนักบูรพา

กระทืบลงมา สตรีชั้นต�่านั่นไหนเลยจะขาดทุนอันใดได้

นางครุ่นคิดไม่หยุด ยิ่งคิดก็ยิ่งลิงโลด

ยามนีม้มุพระโอษฐ์ขององค์หญิงใหญ่เองก็วาดโค้งเป่ียมสขุเช่นกัน

"ฮูหยินช่างยอดเย่ียมยิ่งนัก" องค์หญิงใหญ่คล้ายชื่นชมคล้าย 

ทอดถอนใจ พระโอษฐ์ยกโค้งลึกล�้า ทว่าสายพระเนตรกลับชวนประหวั่น

ย่ิงนัก "มีเจ้าสิ่งนี้อยู่ในมือ เราก็อยากรู้เหมือนกันว่ากัวหรูจื่อผู้นั้นจะยัง 

อยู่ในต�าหนักบูรพาต่อไปได้เช่นไร"

ทันทีที่ค�าพูดนี้หลุดออกมา เฉิงซื่อก็ยิ่งมั่นใจ นางอดนึกเบิกบานใจ

ไม่ได้

มีรับสั่งน้ีขององค์หญิงใหญ่ นางไหนเลยจะยังต้องกังวลว่าจะล้ม
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สกุลหานไม่ได้และหญิงชั้นต�่านั่นจะไม่ตาย จวนซิงจี้ป๋อของพวกนาง 

ห่างจากความเจริญรุ่งเรืองไม่ไกลแล้ว

ช่างน่าอภิรมย์อะไรเยี่ยงนี้!

"สกุลหานนั่นก็ก�าเริบเสิบสานมานานแล้วเช่นกัน" น�้าเสียงเย็นชา

ดุจน�้าแข็งน่ันดังขึ้นอีกครา ทุกถ้อยค�าราวกับลอดผ่านไรฟันออกมา  

แฝงไว้ซึ่งความรู้สึกเย็นเยียบเสียดกระดูก

ตรสัจบองค์หญิงใหญ่ก็เปลีย่นมาแย้มพระสรวลเบกิบานเย่ียงบปุผา  

รั้งแขกไว้ด้วยมารยาท "เวลายามนี้ก็ไม่เช้าแล้ว ฮูหยินคงหิวแล้วกระมัง 

วันนี้หิมะตกหนัก เราได้สั่งให้คนเตรียมสุราผลไม้หมักใหม่ไว้ในห้องอุ่น 

พวกเราไปตัง้เตาด่ืมอบอุน่ร่างกายกัน พร้อมถือโอกาสนีเ้ชญิฮหูยินชืน่ชม

หิมะในสวนดอกไม้ไปด้วยดีหรือไม่"

รบัสัง่จบองค์หญิงใหญ่ก็ทรงลกุขึน้ คล้องแขนเฉงิซือ่อย่างสนทิสนม

พลางเรียกคนให้ตั้งโต๊ะรับรองแขก พูดคุยยิ้มหัวเบิกบาน "ฮูหยินอาจไม่รู้ 

ในสวนแห่งน้ีมต้ีนเหมยเก่าแก่อยู่หลายต้น ล้วนแต่อายุหลายสิบปีด้วยกัน 

ท้ังสิน้ ยามน้ีก�าลงัผลดิอกงดงาม อกีสกัครูจ่ะให้คนไปจดุโคม เชญิฮหูยิน 

ใช้บุปผาแกล้มสุรา หลังจากน้ันค่อยให้พวกคนขับร้องออกมาขับขาน

บทเพลงให้ฟัง เช่นนี้ย่อมดียิ่งนัก ฮูหยินว่าจริงหรือไม่"

เฉิงซื่อตระหนักได้ทันที นางตอบรับด้วยความยินดี "น�้าพระทัย 

ขององค์หญิงใหญ่ หม่อมฉันไหนเลยจะกล้าปฏิเสธ ครั้งนี้คงต้องรบกวน

สรุาอาหารชัน้เลศิขององค์หญิงใหญ่แล้ว วันหน้าหากมโีอกาส หม่อมฉนั 

ใคร่ทูลเชิญองค์หญิงใหญ่เสวยอาหารรสเลิศสักมื้อเป็นการตอบแทน"

"ค�าพูดของฮูหยินน้ีเราจะจดจ�าไว้ วันหน้าเราต้องแวะไปขอสุรา 

ชั้นเลิศจากท่านถึงเรือนชานแน่ ถึงตอนนั้นหวังว่าฮูหยินจะไม่ปฏิเสธ"
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ยามนี้เห็นได้ชัดว่าองค์หญิงใหญ่ทรงอารมณ์ดียิ่งยวด ถึงกับรับสั่ง 

ล้อเล่นหยอกกระเซ้า ท�าเอาเฉิงซื่อประหลาดใจท่ีจู่ๆ ตนเองก็กลายเป็น 

'ที่เอ็นดู' ขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน

ขณะก�าลังหัวเราะพูดคุยกัน คนท้ังสองก็เดินคล้องแขนสนิทสนม

กลมเกลียวกันออกมา ดูจากทางด้านหลังคล้ายเป็นแม่สามีลูกสะใภ้ที่ดี 

คู่หนึ่ง

คนืน้ีแสงจนัทร์เลอืนรางดวงดาวมอียู่เพียงบางตา ทัง้เมอืงเตม็ไปด้วย 

หิมะ ในเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นจวนของขุนนางชั้นสูงอันใดก็ล้วนมิอาจ

เทยีบกับจวนองค์หญงิใหญ่ได้ ใช้เตาอุน่สรุา ดูหมิะชมดอกเหมย ฟังเพลง

ร้อยบทกวี ช่างน่าอภิรมย์ย่ิงนัก ต่างกับพวกชาวบ้านครอบครัวเล็กๆ 

ยากจนก็ต่างพากันปิดประตูบ้านล้อมวงเรียกความอบอุ่นอยู่หน้าเตา  

พูดคุยสรวลเสอยู่หน้าโคมไฟฆ่าคืนวันหนาวสะท้านเยี่ยงนี้

ครัน้ถึงเท่ียงคืนบรรยากาศครกึครืน้ในเมอืงหลวงก็จางหายไปจนสิน้  

เสียงเอะอะรางเลือน ถนนหนทางมืดมิดเมฆหมอกเงียบสงัด แสงจันทร์

หม่นหมองลงทุกที

เรือนที่ตั้งอยู่นอกเมืองหลังหนึ่ง ทั่วทั้งบริเวณล้วนถูกปกคลุมด้วย

ความเงยีบงนั ประตไูม้ถูกปิดงับไว้ครึง่หนึง่ ทว่าหน้าต่างกลบัถูกปิดสนทิ 

คนที่อยู่ภายในคล้ายหลับใหลไม่รู้เนื้อรู้ตัว

จู่ๆ  ก็มเีสยีงร้องแหลมเศร้าแผ่วเบาของนกเค้าแมวดงัลอยมาแต่ไกล  

สองยาวหนึ่งสั้นพักห้าหยุดหก ก่อนจะสองสั้นหนึ่งยาว เป็นเช่นน้ีอยู่ 

สองครั้ง คล้ายดังเป็นจังหวะ

ครั้นเสียงดังกล่าวหยุดลง แสงเทียนรางเลือนก็ปรากฏขึ้นที่ 
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ริมหน้าต่างห้องข้าง หลังจากนั้นเสียงนกร้องแปลกๆ ทั้งสั้นทั้งเล็กแหลม

ก็ดังขึ้นคราหนึ่งก่อนจะเงียบไปอย่างรวดเร็ว

เสยีงดงักล่าวหยุดไปได้ไม่ทนัไร เงาร่างท่ีซ่อนแฝงอยู่ภายใต้เสือ้คลมุ 

ก็ลบัๆ ล่อๆ ปรากฏกายออกมา ใบหน้าท่ีมผ้ีาหนาๆ ปิดไว้เผยให้เห็นก็แต่

สองตาโหดเหี้ยมอ�ามหิต

กองหิมะหนาๆ ท่ีถูกทับถมอยู่นอกประตูเรือนถูกกวาดออกเป็น 

ทางเล็กๆ พอให้คนเดินได้คนหนึ่ง เงาร่างสีด�านั้นเคลื่อนไหวลอยละล่อง

คล้ายไม่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงอันใด ขยับไหวไปมาอยู่บนเส้นทางเล็กๆ  

เพียงชั่วพริบตาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าบานประตูไม้

แอ๊ด...

ประตูเรือนห้องข้างเปิดออกช้าๆ ทว่าข้างประตูกลับไม่พบเงาผู้คน 

มีเพียงแสงเทียนหรุบหรู่ บัดเดี๋ยวมืดบัดเดี๋ยวสว่างอยู่ท่ามกลางสายลม

เหน็บหนาวเฉกลูกไฟวิญญาณ

แสงไฟเลอืนรางเผยให้เหน็ถึงเค้าโครงของลานเรอืนหลงัดงักล่าว ท่ี

นีน่บัว่างดงามสะอาดตาย่ิงนกั เสาระเบยีงชายคาโค้งถูกทาไว้ด้วยสแีดง 

บันไดหินเขียวครามสะอาดหมดจด เสารั้วสลักลายสลับซับซ้อน ยามลม

พัดผ่านยังระคนไว้ซึ่งกลิ่นหอมเย็นของดอกเหมย ก�าจายอยู่ท่ามกลาง

ราตรีกาล

ดวงตาของคนชุดด�าฉายให้เห็นสายตาเมินเฉยไม่น�าพา เขาผลัก

เปิดบานประตูไม้ ย่างเท้าขึ้นหน้า เพียงชั่วอึดใจร่างของเขาก็เข้าไปอยู่

ภายในห้องเป็นที่เรียบร้อย ประตูปิดงับเข้าหากันอย่างรวดเร็ว

ทันใดนั้นลานเรือนหลังน้อยก็กลับกลายเป็นเงียบสงัดลงอีกคราว 

แสงไฟภายในห้องไม่ต่างอันใดกับเม็ดถ่ัว โต๊ะยาวท�าข้ึนอย่างง่ายๆ 
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หน้าต่างล้วนถูกห่อไว้ด้วยผ้าด�าหนาๆ มุมห้องมีเตาถ่านจุดอยู่ เตาไฟ 

ส่งเสียงเผียะผะ เปลี่ยนบรรยากาศภายในให้กลับกลายเป็นอบอุ่น

บรุษุในอาภรณ์สดี�าสองคนแยกย้ายกันนัง่อยู่คนละฝ่ังของโต๊ะยาว 

บุรุษทางฝั่งซ้ายรูปร่างค่อนข้างผอม ใบหน้าเรียวแหลม ค้ิวบางจมูกโด่ง 

หน้าตาธรรมดาๆ ทว่าดวงตากลับแคบยาวคล้ายนัยน์ตาอสรพิษ ตาขาว

มากกว่าตาด�า แค่มองเห็นเพียงปราดเดียวก็รับรู้ได้ถึงความโหดร้าย 

ชวนประหวั่นที่แฝงอยู่ภายในได้ทันที

คนท่ีอยู่ทางด้านขวาเงาร่างสูงใหญ่ แต่เพราะคนท้ังคนซ่อนตัวอยู่

นอกแสงไฟ ใบหน้าจึงเลือนรางไม่อาจมองเห็นได้ชัด พอเห็นได้ก็แต่ 

โครงร่างคร่าวๆ เท่าน้ัน ใบหน้าเหลี่ยมกว้าง ใต้คางมีหนวดเครา อายุ

เหมือนจะไม่น้อยแล้ว

"เหตุใดถึงมาสายเยี่ยงนี้" บุรุษนัยน์ตาดั่งอสรพิษกล่าวขึ้นก่อน

น�า้เสยีงเย็นเยียบครัน้ผนวกเข้ากับสายตาเย็นชานัน่ก็ย่ิงชวนให้คน

ขนลุกอย่างน่าประหลาด

ชายท่ีปิดคลุมใบหน้าไว้นั้นไม่ตอบ เขาเดินไปที่หน้าต่างก่อนเป็น

อันดับแรก จับผ้าด�ายัดมันกลับลงไปให้แน่นใหม่อีกครา หลังจากน้ัน 

ก็เดินไปนั่งลงบนต่ังท่ีเหลืออยู่เพียงตัวเดียวน้ัน ถอดผ้าคลุมออก ขยับ

เสื้อผ้า และลงมือแกะผ้าพันเท้า
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อุง้มอืของชายท่ีปิดคลมุใบหน้าไว้ผูนั้น้เหมอืนจะส้ันกว่าคนธรรมดา

ทัว่ไปอยู่พอสมควร แต่น้ิวท้ังห้ากลบัขยับไหวคล่องแคล่วย่ิง เพียงไม่นาน

ก็ปลดผ้าออกเป็นท่ีเรยีบร้อย ครัน้ออกแรงต่ออกีเลก็น้อยกด็งึ 'ขาท่อนล่าง'  

หลุดออกมาทั้งท่อน ก่อนจะวางมันลงกับพื้นแผ่วเบา

ชายอีกสองคนจ้องมองดูเขาเงียบๆ ไม่มีใครพูดอันใด

หากพิจารณาดูโดยละเอยีดก็จะพบว่าสิง่ทีเ่รยีกว่า 'ขาท่อนล่าง' น้ัน

แท้จริงแล้วท�าขึ้นจากไม้ไผ่ มีนุ่นกับแพรไหมห่อหุ้มอยู่หนาๆ ส่วนล่าง 

ยัดติดอยู่กับรองเท้าฝ้ายธรรมดาๆ ด้านในมีนุ่นอัดไว้จนเต็ม หากมองดู

ไกลๆ จะพบว่ามันคล้ายกับขาและเท้าคนจริงๆ

"อา ค่อยยังชั่ว" ชายที่ปิดบังใบหน้าไว้ใต้ผ้าหนาๆ นั้นถอนหายใจ

ออกมาคราหนึ่ง ก่อนจะลงมือถอด 'ขาปลอม' อีกข้างออก สุดท้ายก็ 

ปลดผ้าคลุมหน้าสีด�าเผยให้เห็นถึงโฉมหน้าที่แท้จริง

449
บทสนทนายามราตรีใต้แสงเทียนเลือนราง
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นัน่เป็นใบหน้าทีช่วนให้ผูค้นจดจ�าได้แม่น ค้ิวไม้กวาด ตาสามเหลีย่ม 

คว�่า สันจมูกยุบ กระดูกคางหนาย่ืนปูดโปนมาทางด้านหน้า ในปาก 

เต็มไปด้วยฟันสีเหลือง

ทีย่ิ่งแปลกประหลาดไปกว่าน้ันคอืร่างของชายคลมุหน้านัน้เตีย้เลก็ย่ิง  

มอืเท้าหรอืก็สัน้ หากไม่มองใบหน้า ความสงูของเขาน้ันแทบไม่ต่างอนัใด 

กับเด็กห้าหกขวบ ยามน่ังอยู่บนต่ัง สองขาแขวนค้างอยู่กลางอากาศ  

ไม่อาจสัมผัสพื้น

ที่แท้เขาก็เป็นคนแคระ

"ข้าถามเจ้า เจ้าเป็นใบ้หรอืไร" บรุษุนยัน์ตาเย่ียงอสรพิษเอ่ยปากข้ึน

อีกคราว สีหน้าเคร่งขรึมจริงจังยิ่ง

คนแคระเหยียดยืดร่างกายพร้อมอ้าปากหาวอย่างเกียจคร้านออกมา 

คราหน่ึง "ไม่ได้ฆ่าคน ข้าไหนเลยจะมีเรี่ยวแรง" พอพูดจบ จู่ๆ เขาก็ย้ิม 

ดวงตาสามเหลี่ยมคว�่าจ้องมองไปยังบุรุษนัยน์ตาเย่ียงอสรพิษพลาง 

แลบลิ้นเลียริมฝีปาก "ไม่เช่นนั้นเจ้าก็หาคนมาให้ข้าฆ่าสักคน"

บุรุษนัยน์ตาเย่ียงอสรพิษใบหน้าร้างไร้ความรู้สึก ดวงตาที่จับจ้อง

มองดูอีกฝ่ายคล้ายก�าลังมองดูคนตาย "หากท�าแผนการของนายท่าน 

เสียหาย เจ้าย่อมสามารถฆ่าคนได้"

ไอสังหารคมกริบแผ่ซ่านออกมาจากร่าง กลางตาขาวเต็มไปด้วย

เส้นเลือด ดวงตาเล็กด�าจ้องเขม็ง แสงเทียนเรียวยาวส่องสะท้อนอยู่

ภายใน เปลี่ยนม่านตาให้กลับกลายเป็นตั้งตรง แลดูโหดเหี้ยมเป็นพิเศษ 

"เจ้าฆ่าตนเองได้"

"เยี่ยม" คนแคระฉีกปาก เผยให้เห็นฟันเหลืองเต็มปาก เขาแลบลิ้น

เลียริมฝีปากอีกครา "ถึงตอนนั้นห้ามเจ้าแย่งข้าลงมือเด็ดขาด"
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บรุษุนยัน์ตาเฉกอสรพิษมองดอูกีฝ่ายคล้ายก�าลงัจ้องดคูนสตวิปิลาส  

ขณะก�าลงัจะเอ่ยปาก จู่ๆ  ชายท่ีนัง่น่ิงไม่พูดไม่จาอนัใดนัน้ก็ชงิเอ่ยปากก่อน  

"พวกท่านพูดเข้าเรื่องได้หรือยัง"

ทันทีที่พูดจบ ร่างของเขาก็เริ่มขยับ แขนเหยียดค�้าโต๊ะ แขนเสื้อ 

มุมหนึ่งโผล่พ้นออกมาจากความมืด

ไม่เหมือนกับคนแคระและบุรุษนัยน์ตาเฉกอสรพิษ เนื้อตัวของเขา

ร้างไร้กลิ่นอายพาลพาโล แขนเสื้อที่โผล่ออกมาให้เห็นนั้นตัดเย็บขึ้นจาก

เนื้อผ้าชั้นดี ส่องประกายน้อยๆ อยู่ใต้แสงเทียน เผยให้เห็นลายปักเมฆ 

สีเงินเข้มอยู่เลาๆ

นอกจากน้ีถึงน�้าเสียงจะฟังดูคล้ายหมดสิ้นความอดทน เส้นเสียง

ประหนึ่งคนผ่านโลกมาอย่างโชกโชน ทว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ค�า น�้าเสียง 

หรือจังหวะจะโคนกลับล้วนอ่อนโยนสุขุม เห็นได้ชัดว่าเป็นพวกอยู่ดีกินดี

เพียงแต่บุรุษท่ีคล้ายไม่ต�่าต้อยผู้นี้ ในสายตาของคนท้ังสองกลับ

เหมือนไม่มีความส�าคัญอันใด

"เรื่องน้ีมิใช่เจ้าหรือไรท่ีเป็นคนมาขอความช่วยเหลือจากพวกข้า 

แล้วยังจะเร่งรัดอันใด!" บุรุษนัยน์ตาเยี่ยงอสรพิษร้องด่าออกมาทันที 

สายตาโหดเหี้ยมอ�ามหิตกวาดมองมาทางชายวัยกลางคน

แขนเสื้อที่วางอยู่บนโต๊ะของชายผู้นั้นสะท้านไหว

"หาพูดเช่นนี้ได้ไม่" เขากล่าว น�้าเสียงเห็นได้ชัดว่าไม่มีความมั่นใจ

แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงพยายามฝืน "จะว่าไป ทุกคนก็ล้วนท�าเพื่อ...ด้วยกัน

ทั้งสิ้น หากข้าถูกเปิดโปง ไม่ว่าจะต่อแผนการใหญ่หรือต่อพวกเราทุกคน 

ล้วนแต่ไม่เป็นผลดี"

เขากลืนน�้าลาย น�้าเสียงสั่นสะท้านอยู่น้อยๆ "อีกอย่างตอนแรก 
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ก็เป็นท่านที่มาหาข้า ข้าถึงได้ยอมเสี่ยงอันตรายมาพบเจอท่าน หาก 

ไม่ไหนเลยจะมีเรื่องยุ่งยากอย่างในวันน้ี เรื่องนี้ไม่ใช่เร่ืองของข้าเพียง 

คนเดียว ท่านมิอาจโยนความรับผิดชอบทั้งหมดลงบนตัวข้า"

"เหลวไหล!" บุรุษนัยน์ตาเฉกอสรพิษมองค้อน สายตาเย็นเยียบ 

ชวนประหว่ัน "เมือ่สีปี่ก่อนเพราะตวัเจ้าเองไม่ระวัง ท�าให้เกิดข้อผดิพลาด 

ใหญ่หลวงเช่นน้ีข้ึน ข้าเพราะหวงัดจีงึย่ืนมอืช่วยเหลอืเจ้า ยามนียั้งปิดบงั

นายท่านช่วยเจ้าเชด็ก้น แต่เจ้ากลบัขึน้หน้าเหยียบจมกู คงมชีวิีตอยู่ดกิีนดี 

มานานเกินไปแล้วกระมัง ถึงได้คิดอยากหาเรื่อง"

สายตาโหดเหี้ยมของเขาจ้องอยู่บนร่างของชายวัยกลางคนเขม็ง 

ชายวัยกลางคนผู้นั้นหดแขนเร้นกายอยู่ท่ามกลางเงามืด ไม่กล้าพูด 

อันใดอีก

บุรุษนัยน์ตาเฉกอสรพิษส่งเสียง "เฮอะ" ประชดประชันออกมา 

คราหนึ่ง ก่อนจะปัดๆ แขนเสื้อและหันมองไปทางคนแคระ "ตามเจ้ามา

เพราะมีเรื่องต้องการให้เจ้าท�า"

"ฆ่าคน?" คนแคระหาว คล้ายไม่นึกสนใจเหตทุะเลาะวิวาทท่ีเกิดข้ึน

เมื่อครู่

บรุษุนัยน์ตาเย่ียงอสรพิษกล่าว "ไม่จ�าเป็นต้องฆ่า แค่ต้องการให้เจ้า 

ส่งคนผู้หนึ่งไปยังที่ที่หนึ่ง"

"ไม่ไป" คนแคระเอ่ยปากปฏิเสธออกมาทันที คางเชิดสูง สีหน้า 

หยิ่งทะนง "ข้ามาเพ่ือฆ่าคน นายท่านเองก็มีบัญชา บอกว่าจะให้ข้า 

ฆ่าคนเท่านั้น เลิกตามข้ามาเพื่อเรื่องเหลวไหลพวกนี้ได้แล้ว"

พอพูดจบเขาก็ไม่พูดอันใดอีก ท�าเพียงลุกข้ึนหยิบเอาขาปลอม 

ที่ทิ้งไว้อีกด้านขึ้นมา ก่อนจะนั่งกลับเข้าที่ลงมือพันรัดเท้าอีกครั้ง
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เขาก�าลังเตรียมตัวจากไป

บรุษุนยัน์ตาเฉกอสรพิษสหีน้าเรยีบเฉย นัง่กอดอก อารมณ์ชืน่ชอบ

ปรากฏอยู่ในดวงตาเหมือนก�าลังชมละครเรื่องเยี่ยม

ส่วนชายวัยกลางคนทีเ่อาแต่ซ่อนตวัอยู่กลางเงามดืยามนีจู้่ๆ  ก็ลกุข้ึน  

ขยับขึ้นหน้าสองก้าว ท่ามกลางเสียงเสื้อผ้าเสียดสีดังสวบสาบ จู่ๆ เขาก็

เหยียดแขนออก

ทนัใดน้ันกล่องด�าฝังอญัมณีประดบัมมุด้วยทองค�าใบหนึง่ก็ปรากฏอยู่ 

ท่ามกลางแสงเทียน

ประกายแสงสีทองเจิดจ้า วับวาวจับตายิ่ง

การเคลื่อนไหวของคนแคระหยุดชะงักลงทันที เขาจ้องมองดู 

กล่องด�าฝังอัญมณีตรงหน้านิ่ง ดวงตาสามเหลี่ยมคว�่าแดงก�่า

"ของก�านัลเล็กๆ น้อยๆ นี้หามีค่าอันใดไม่ ขอผู้อาวุโสได้โปรดรับไว้

ด้วยเถิด" ชายวัยกลางคนกล่าว น�้าเสียงประจบประแจง เรียกได้ว่า 

แทบจะคุกเข่าขอร้อง "ขอได้โปรดช่วยข้าด้วย ชีวิตข้าอยู่ในก�ามือของ 

ผู้อาวุโสแล้ว!" 

คนแคระสองตาแดงก�่า เขาคลายมือออกจากผ้าพันขา ย่ืนมือ 

หมายคว้ากล่องด�าฝังอัญมณี

"ของไหนเลยจะเอาไปได้ง่ายดายเช่นน้ัน" จู่ๆ  เสยีงของบรุษุนยัน์ตา

เยี่ยงอสรพิษก็ดังขึ้น

หลังเอ่ยวาจาไม่เร็วไม่ช้าจบ เขาก็มองไปทางคนแคระด้วยสายตา

เฉยชา รอยย้ิมเย็นชาปรากฏขึน้ท่ีมมุปาก "จะรบัของจากผู้อืน่ก็ต้องท�างาน

ให้ผู้อื่น"

"พูดได้ดีๆ " คนแคระคว้ากล่องด�าฝังอญัมณีไว้ รีบเปิดฝากล่องออกดู  
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ก่อนจะพบว่าของท่ีอยู่ด้านในมใิช่เงนิมใิช่ทอง แต่หากเป็นอญัมณีหลากสี 

เต็มกล่อง ทับทิม ไพลิน มรกต อัญมณีสีสันสดใสส่องสะท้อนอยู่กับ 

แสงเทียน ท�าเอาเขาสองตาเบิกโพลง

เขากลืนน�้าลายดังเอื๊อก รีบปิดฝากล่องยัดมันเข้าไว้ในแขนเสื้อ  

ไม่พูดถึงค�าพูดก่อนหน้านี้อีก ท�าเพียงยิ้มเปี่ยมอัธยาศัยไมตรี

"ข้าก็คิดว่าเรื่องใหญ่อะไรเสียอีก ก็แค่ส่งคนเท่านั้นมิใช่หรือไร  

ว่ามา จะให้ส่งไปที่ใด ต่อให้ส่งถึงภูผาดาบทะเลเพลิง ข้าไป๋เหล่าเฉวียน

ก็ไม่ขอปฏิเสธ" เขาตบอกพร้อมเอ่ยเสียงดัง หากมิใช่เพราะอยู่ภายใต้

สถานการณ์ไม่ปกติ เกรงว่าอาจยังหัวร่อเสียงดังออกมาอีกสองสามครา

เยี่ยงวีรบุรุษผู้กล้าแล้ว

บุรุษนัยน์ตาเฉกอสรพิษมองดูเขาด้วยสายตาท้ังเย็นชาท้ังเหยียด

หยัน

ตรงกันข้ามกับชายวยักลางคนท่ีดใีจออกนอกหน้า เอ่ยปากออกมา

ตดิๆ กันว่า "ผูอ้าวโุสยินดีช่วยเหลอืเช่นนีย่้อมนบัเป็นเรือ่งดย่ิีงนกั ขอบคุณ

ผู้อาวุโสไป๋ๆ"

ไป๋เหล่าเฉวียนโบกมือ "ไม่จ�าเป็นต้องมากพิธี ว่ามา ต้องการให้ข้า

ส่งใครไปที่ใด"

ชายวัยกลางคนลังเล หันมองกลับไปยังบุรุษนัยน์ตาเยี่ยงอสรพิษ

"ดทู่าทางขีข้ลาดของเจ้าเข้า!" บรุษุนัยน์ตาเฉกอสรพิษร้องด่า ก่อนจะ 

หนัไปทางคนแคระแล้วพูดด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ "สถานท่ียังไม่พูดถึงก่อน  

คนที่ต้องการให้เจ้าส่งตัวไปคือเด็กสาวแซ่ฟางผู้น้ัน เรื่องของพวกเรา 

ตกอยู่ในมือนาง"

"เอ๋?!" คนแคระแสดงอาการตกใจออกมาอย่างเห็นได้ชัด พยายาม
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เบิกตาสามเหลี่ยมคว�่าอย่างสุดก�าลัง "คนอย่างนางจะท�าอันใดได้ 

เรี่ยวแรงจะจับดาบถือมีดก็ยังไม่มี วรยุทธ์หรือก็ไม่เคยฝึก อายุเจ็ดขวบ

แล้วกระนั้นหรือ เด็กน้อยเยี่ยงนี้จะสามารถท�าอันใดได้"
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"เจ้าพูดเหลวไหลอันใด" บุรุษนัยน์ตาอสรพิษมองดูไป๋เหล่าเฉวียน

ด้วยสายตาเย็นเยียบ "เจ้าคิดว่าทุกคนล้วนเป็นเหมือนเจ้า ฆ่าคนก็แค ่

ใช้มีดแทงสะเปะสะปะ?"

ไป๋เหล่าเฉวียนไม่นึกโมโห เขาย้ิมตาหยีพลางพยักหน้า "ใช่แล้ว  

ข้าชอบแทงคน" เขาคล้ายครุ่นคิดถึงรสชาติของมัน สองตาหรี่ลง ลิ้นเลีย

ริมฝีปากไม่หยุด

"เจ้าไม่รูอ้ะไร ตอนมดีแทงเข้าไปในเน้ือ เฉอืนล�าไส้เส้นเอน็เส้นเลือด 

แทงทะลุปอดตับหัวใจ รสชาติของมันช่าง..."

จู่ๆ เขาก็หยุดพูด ยกแขนสั้นเล็กขึ้น ลูบไล้แขนเสื้อด้วยสีหน้าเอ็นดู

รกัใคร่เหมอืนยังไม่หายอยาก "รสชาติน่ัน เทียบกบัการนับเงนินบัทองแล้ว 

เรียกได้ว่าด้อยกว่ากันแค่เล็กน้อยเท่านั้น"

"เลกิพูดเหลวไหลได้แล้ว!" บรุษุนัยน์ตาเฉกอสรพิษผลนุผลนัลุกข้ึนยืน 

450
เสียงหิมะหล่นร่วงตกน�้า
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อย่างหมดความอดทน มองดูกาน�้าหยดบนชั้น "นี่ก็สายมากแล้ว เรื่องนี้

ตกลงตามนี ้ เวลากับสถานทีเ่มือ่ถึงเวลาข้าค่อยบอกให้เจ้ารู้อกีคร้ัง เจ้าแค่ 

พาคนไปยังสถานที่ที่ก�าหนดไว้เท่านั้นก็พอ"

พอพูดถึงตรงน้ีเขาก็หยุดชะงักไปครู ่หน่ึง มุมปากยกข้ึนน้อยๆ  

พลางกล่าว "อย่าหาว่าข้าไม่เตือน เจ้าเด็กนั่นทางที่ดีอย่าได้สัมผัสถูก 

เด็ดขาด นางทิ่มต�ามือคนไม่ใช่น้อย!"

เขาย้ิมพูดด้วยน�า้เสยีงเย็นเยียบไม่ต่างอนัใดกับงแูลบลิน้ "แน่นอน 

หากต้องสัมผัสให้ได้ล่ะก็ ข้าก็ไม่รังเกียจที่จะช่วยเก็บศพเจ้าให้"

เม่ือพูดถึงตรงน้ีเขาก็เดินไปหยุดอยู่ที่ข้างประตู หยิบเอาเส้ือคลุม

บนชั้นขึ้นมาสวม

ไป๋เหล่าเฉวียนมองไปยงัชายวัยกลางคนทีอ่ยู่ในเงามดื คิว้ไม้กวาด

เลิกขึ้นเล็กๆ "เจ้าจะไปแล้ว?"

ครั้นถามจบเขาก็รู้สึกผิดปกติ ไป๋เหล่าเฉวียนฉีกปากท่ีเต็มไปด้วย

ฟันเหลืองๆ พลางถ่มน�้าลาย "บัดซบ นี่มันบ้านเจ้า ข้านี่มันโง่จริงๆ"

เขาน่ังกลับลงบนตั่ง ไม่แม้แต่จะเงยหน้า "ไม่เสียเวลากับเจ้าแล้ว 

ข้ามัดขาของข้าดีกว่า"

บุรุษนัยน์ตาเยี่ยงอสรพิษมองดูเขาพลางพยักหน้า "ขอตัวก่อน"

ยังไม่ทันสิ้นเสียง คนก็เดินไปถึงหน้าประตูแล้ว เพียงช่ัวพริบตา 

ร่างก็พ้นออกนอกประตูเป็นท่ีเรียบร้อย เสียงฝีเท้ายังไม่ทันดัง ประต ู

ก็ปิดลงอีกครั้ง เงาร่างหายลับไปหมดสิ้น

ชายวัยกลางคนน่ังอยู่ท่ามกลางเงามืด เนื้อตัวแข็งท่ือ ไม่แม้แต ่

จะขยับ

"อยู่ต่อหน้าข้า เจ้าหาต้องระวังตวัมากมายเช่นนัน้ไม่" ไป๋เหล่าเฉวียน 
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มดัขาตนเองพร้อมกล่าว รอยย้ิมโหดเห้ียมพิลกึพิลัน่ปรากฏอยู่บนใบหน้า

อัปลักษณ์นั่น "เจ้าบ้านั่นแต่ไหนแต่ไรก็พูดจาภาษามนุษย์ไม่เป็น เร็วช้า

ต้องมีสักวันที่ข้าจะกะซวกเขาให้ตาย!"

ร่างของชายวัยกลางคนขดเข้าหากัน เงาร่างรางเลือนส่ันสะท้าน 

อยู่น้อยๆ คล้ายขวัญหนีดีฝ่อ

ไป๋เหล่าเฉวียนกลับพึงพอใจย่ิง เขาคลอเพลงพลางมัดขาตนเอง 

ขณะก�าลังจะไปหยิบเสื้อคลุม จู่ๆ เสียงตูมก็ดังลอยมาจากทางด้านนอก 

เขาทะยานร่างพุ่งตรงไปทีข้่างประต ูเพียงพลกิข้อมอืมดีสัน้ยาวประมาณ

หนึ่งฉื่อก็โผล่ออกมาอย่างรวดเร็ว ส่องประกายวับวาวเย็นยะเยือกอยู่ใต ้

แสงเทียน 

"ผู้อาวุโสไป๋ใจเย็นๆ...อย่าได้รีบร้อน ไม่...ไม่มีเรื่องอันใด..." ชาย 

วัยกลางคนเสียงสั่น คิดลุกขึ้นยืนทว่าสองขากลับอ่อนแรง ท�าได้เพียง 

งกๆ เงิ่นๆ ปาดเช็ดข้างหน้าผาก "ที่ป่าน่ัน...ริมแม่น�้า มีบางครั้ง... 

มบีางครัง้หิมะท่ีกองทบัถมกันตกลงมากระแทกผนืน�า้ ก็จะ...ก็จะเกิดเสยีง

เช่นนี้"

"ก็น่าจะรีบพูดเสียแต่เนิ่นๆ" ไป๋เหล่าเฉวียนส่งเสียง "เฮอะ" ออกมา

คราหนึง่คล้ายนกึเสยีดาย ครัน้พลกิข้อมอืมดีสัน้เล่มนัน้ก็หายไปเสยีแล้ว

เขาเดินไปหยุดอยู่ที่ข้างตั่งยาว คว้าเสื้อคลุม เงยหน้ามองดูชาย 

วัยกลางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืด

ทันใดนั้นดวงตารูปสามเหลี่ยมคว�่าที่อยู่ภายใต้แสงเทียนของเขา 

ก็แลดไูม่ต่างอะไรกับลกูไฟวิญญาณ "ข้าว่าเจ้าเองก็ขีข้ลาดเกินไปหน่อย 

สิบกว่าปีแล้ว ข้ายังไม่เคยเห็นเจ้ามีอันใดก้าวหน้าแม้แต่น้อย"

เขาส่ายหน้าอย่างไม่พึงพอใจ หลังมัดเสื้อคลุมเป็นที่เรียบร้อย  
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แค่เพียงชั่วพริบตาเงาร่างของเขาก็หายลับออกนอกประตูไปราวกับ 

ภูตผีปีศาจ

แสงเทียนส่ายไหวตามลม อ่อนเบามืดสลัว ชายวัยกลางคนนั่งนิ่ง

อยู่เป็นนานก่อนจะถอนหายใจยาวๆ ออกมาคราหนึ่ง

"ชีวิตเช่นน้ีจะจบลงเมื่อใด!" เขาพึมพ�าแผ่วเบากับตนเอง ผันผวน 

มิรู้สิ้น เศร้ารันทดมิสิ้นสุด

ลานเรือนยังคงเงียบสงัด หิมะกองทับถมอยู่บนก�าแพงเรือน  

จันทร์เสี้ยวแขวนตัวอยู่เหนือชายคา ส่องประกายเล็กๆ ก่อนจะถูกคืนค�่า

มืดมิดกลืนกินหมดสิ้น

คืนก่อนวันตงจื้อ* ฮ่องเต้หยวนจยาทรงจัดเลี้ยงเหล่าขุนนาง  

อกีทัง้ยังก�าหนดให้มกีารล่าสตัว์ในช่วงฤดูหนาวท่ีไม่ได้จดักันมานานแล้ว

ในวันรุ่งขึ้น

ตามปกติการล้อมล่าสัตว์มักจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท้ังน้ีเพราะ

ในช่วงเวลาดังกล่าวสัตว์แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด การล่าสัตว์จึงมีนัยถึง 

ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์

ทว่าเหมือนอย่างที่เคยบอกไว้ข้างต้นว่าฮ่องเต้หยวนจยาทรงเป็น

คนที่ท�าอะไรไม่ฟุ่มเฟือย หลังจากทรงขึ้นครองราชย์ กิจกรรมใหญ่โต 

อันใดล้วนถูกยกเลิกไปแทบสิ้น กิจกรรมสนุกสนานของเหล่าราชนิกุล

ทั้งหมดล้วนถูกตัดแล้วตัดอีก รายการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงที่ท้ังท�าให้

ราษฎรต้องตรากตร�าท�างานหนักอีกท้ังยังสิ้นเปลืองเงินทองงบประมาณ

แผ่นดินจึงเป็นหนังหน้าไฟ ถูกยกเลิกไม่ให้มีการจัดด�าเนินการเป็น 

* ตงจื้อ หมายถึงวันที่หนาวที่สุดในรอบปี คือช่วงวันที่ 21-23 ธันวาคม ตรงกับช่วงเหมายัน ชาวจีนจึงจัดเป็น
เทศกาลฤดูหนาว 
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รายการต้นๆ

ทว่าการล้อมล่าสัตว์ฤดูหนาวปีนี้กลับมีเหตุผล

ประการแรก วันตงจือ้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของฮ่องเต้

หยวนจยาพอดี อีกทั้งยังเป็นวันครบรอบสี่สิบพรรษา จึงสามารถนับเป็น 

งานเฉลิมพระชนมพรรษาได้ หากเป็นอดีตฮ่องเต้ งานนี้ต้องมีการ 

เฉลิมฉลองใหญ่ท่ัวท้ังแผ่นดินแน่ ทว่าฮ่องเต้หยวนจยามไิด้ทรงฟุ่มเฟือย 

เช่นน้ัน การจัดให้ขุนนางฮ่องเต้ร่วมงานล่าสัตว์ฤดูหนาวน้ีส้ินเปลือง 

เงินทองไม่มากนัก พระองค์จึงยังทรงพอรับได้อยู่

ประการที่สอง องค์รัชทายาทจะอภิเษกสมรสในปีหน้า นี่เป็น 

งานใหญ่ขององค์รัชทายาท เป็นสิ่งชี้บอกว่าพระองค์ก�าลังย่างก้าวข้ึนสู่

บันไดชีวิตอีกข้ัน ฮ่องเต้หยวนจยาหมายใช้งานล่าสัตว์ฤดูหนาวนี้พา 

องค์ชายองค์อื่นๆ ออกมาเท่ียวเล่นด้วย นอกจากน้ีในเมืองหลวงยังมี 

ข่าวลอือกีว่าฮ่องเต้หยวนจยาจะทรงใช้การล่าสตัว์ฤดหูนาวนีห้าพระชายา

ให้องค์ชายรอง องค์ชายสาม และองค์ชายสี่ด้วย

ด้วยเพราะเหตุนี้งานล่าสัตว์ฤดูหนาวประจ�าปีนี้ถึงอนุญาตให ้

เหล่าสตรีเข้าร่วมด้วย

เช้าวันตงจือ้ เฉนิอิง๋แต่งกายพร้อมสรรพ นัง่รถม้าอยู่ร่วมกับเฉนิเซ่า

มุ่งหน้าเดินทางมายังฐานล่าสัตว์

ฐานล่าสัตว์นี้ตั้งอยู่นอกเมืองหลวง ห่างจากเมืองหลวงประมาณ

เจด็แปดลี ้ใช้เนนิเขาเลก็ๆ เป็นศูนย์กลาง ขยายออกไปรอบด้านประมาณ

ลีก้ว่าๆ พ้ืนทีไ่ม่จดัว่าใหญ่โตนัก สตัว์ท่ีให้ล่าส่วนใหญ่ล้วนเป็นกระต่ายป่า  

ไก่ป่า จิ้งจอก ไม่มีสัตว์ดุร้าย

สมัยอดีตฮ่องเต้ ฐานล่าสัตว์น้ีมีไว้ให้เหล่าราชนิกุลทายาทตระกูล
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สงูศกัดิใ์ช้หาความส�าราญเท่านัน้ ส่วนใหญ่ท่ีมาก็ล้วนแต่เป็นพวกองค์หญิง 

กับเหล่าพระสนม พวกบุรุษไม่สู้จะมากันสักเท่าใด ส่วนงานล่าสัตว์ฤดู

ใบไม้ร่วง บนฮ่องเต้ล่างเหล่าขุนนางล้วนไปล่าสตัว์กันทีฐ่านล่าสตัว์ใหญ่ 

ที่น่ันอยู่ไกลออกไปนับร้อยลี้ กินอาณาเขตกว้างไกลสัตว์ร้ายชุกชุม  

พวกบุรุษควบม้าห้อตะบึงแสดงฝีมือกันเป็นที่สนุกสนาน

หลังฮ่องเต้หยวนจยาทรงขึ้นครองราชย์ เพราะพระองค์มิทรงยินดี

จ่ายเงินจ�านวนมากเลี้ยงสัตว์เหล่านั้น ท�าให้ฐานล่าสัตว์ขนาดใหญ่น่ัน

สุดท้ายก็ถูกพระองค์ขายทิ้งไป

ว่ากันว่าเป็นไปได้มากว่าน่ันเป็นการค้าแบบใช้อ�านาจขู่เข็ญอกีฝ่าย 

โดยฝ่ายท่ีรับซื้อเป็นพ่อค้าใหญ่จากหยางโจว เงินที่เขาต้องจ่ายนั้น

สามารถถมท้องพระคลังได้มากกว่าครึ่ง เรื่องนี้ท�าเอาคนอดทอดถอนใจ

ไม่ได้ วิธีการของฮ่องเต้ผู้ปราดเปรื่องพระองค์นี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ

ส่วนฐานล่าสัตว์ขนาดเล็กนี้ เพราะอยู่ใกล้เมืองหลวง อีกท้ังไม ่

สิ้นเปลืองเงินทองเท่าใดนัก ฮ่องเต้หยวนจยาจึงทรงฝืนเก็บมันไว้ ถือว่า 

มีไว้เพ่ือรักษาหน้าของเหล่าราชนิกุล และเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นว่าได้ว่าเป็น

ฮ่องเต้ตระหนี่

เฉินอิ๋งนั่งอยู่บนรถม้า นางเอนกายพิงอยู่กับหน้าต่างรถ ในมือ 

ถือหนังสือเล่มหนึ่งแต่กลับไม่อ่าน ท�าเพียงเท้าคางใจลอย

สวินเจินที่อยู่อีกด้านก�าลังรินชา จือสือจัดถุงใส่ลูกธนูและอื่นๆ ให้

เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อย เตรียมพร้อมส�าหรับการออกล่าสัตว์

เฉินอิ๋งหลับตาลงน้อยๆ ถอนหายใจเบาๆ

นอกจากเรื่องสมรสพระราชทานแล้ว ช่วงน้ีนางก็วุ่นวายอยู่กับ 

เรื่องของชุมนุมการแสดง
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จากแผนการเดิม นางตั้งใจว่าจะเร่งมือท�าการแสดงเรื่อง 'จนศพ

สุดท้าย' ตอนช่วงส่งท้ายปีเพื่อเป็นการเปิดตัว 

น่าเสียดายที่นางไม่อาจดัดแปลงบทละครได้ทัน แค่เรื่องเสื้อผ้า  

ข้าวของเครื่องใช้กับผมปลอม รวมถึงการคัดเลือกนักแสดงท่ีเหมาะสม 

ก็กินเวลาไปมากโขแล้ว

ด้วยความเร็วเช่นนี้ การแสดงครั้งแรกเกรงว่าจะต้องรอไปจนถึง 

ฤดูใบไม้ผลิปีหน้า

นางหันหน้ามองไปที่ด้านนอก

ม่านรถเลิกขึ้นอยู่ครึ่งหน่ึง หน้าต่างแง้มเปิดอยู่น้อยๆ แสงตะวัน

ปลายฤดูหนาวสีเหลืองจางสะท้อนนัยน์ตาคนจนแลดูโปร่งแสง

ตอนจอืสอืเงยหน้าขึน้ นางสงัเกตเหน็ว่าอาภรณ์กันหนาวแขนกว้าง

สาบเสือ้เฉยีงสฟ้ีาอ่อนปักลายนกหลวนหกัก่ิงเหมยของเฉนิอิง๋นัน้ บนไหล่

มลีายดอกเหมยบานปักอยู่พอด ียามต้องกับแสงอาทิตย์ท่ีสาดส่องลงมา

แลดูไม่ต่างอะไรกับกิ่งเหมยที่ก�าลังส่ายไหวรับลม
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"บ่าวห้องเย็บปักฝีมือดีจริงๆ" จือสือย้ิมกล่าว แววตาเต็มไปด้วย

ความรู้สึกชื่นชม "ลายปักบนอาภรณ์คุณหนูแลดูไม่ต่างจากของจริงเลย

แม้แต่น้อย คุณหนูสวมอาภรณ์สีนี้แล้วงดงามยิ่งนัก"

"ใช่แล้ว" สวนิเจนิเองก็เหน็ด้วย นางปิดปากแอบย้ิม "คณุหนยัูงตว่ิา

ชุดแลดูซับซ้อนเกินไป อยากสวมชุดอ่ืน ดีที่ได้หลัวมามาช่วยพูด  

คุณหนูถึงได้ยอมสวมใส่"

เมือ่ครูต่อนอยูใ่นจวน เฉนิอ๋ิงติว่าชดุน้ียุ่งยากเกินไปจรงิๆ หลวัมามา 

เตือนนางบอกว่า 'งานน้ีต้องไปปรากฏกายอยู่ต่อหน้าผู้อื่น นอกจากนี ้

คุณหนูยังเพิ่งได้รับสมรสพระราชทาน เรื่องพวกนี้ไม่ว่าเช่นไรก็ต้องใส่ใจ

เป็นพิเศษ ไม่อาจปล่อยให้ผู้อื่นดูแคลนได้'

ค�าพูดนี้นับว่ามีเหตุผลอยู่หลายส่วน

ฮ่องเต้พระราชทานสมรสให้ ฝ่ายหญิงย่อมเท่ากับมีฐานะเป็น 

451
ผู ้ใดกล้าหัวเราะเยาะ
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นายหญิงตราตั้งไปโดยปริยาย ถึงแม้ระดับฐานะจะไม่สูง แต่ก็มิใช่สตรี 

ที่ไม่มีหน้าท่ีการงานไม่มีหน้ามีตาอีกต่อไป เรื่องการออกงานอะไรเช่นนี้

ย่อมมิอาจเลินเล่อ

หลังแต่งงานเป็นที่เรียบร้อย เผยซู ่แค่ท�าหนังสือขอให้ฮ่องเต ้

หยวนจยาทรงแต่งต้ังเฉนิอิง๋ก็จะมฐีานะเป็นนายหญงิตราตัง้เทียบเท่ากับ

คนอื่นๆ ถึงตอนนั้นค�าเรียก 'โหวฮูหยิน' ก็จะแบ่งแยกนางกับสตรีทั่วไป

ออกจากกันโดยสิ้นเชิง

ถึงเฉนิอ๋ิงจะไม่สนใจเรือ่งพวกน้ี ทว่าเกิดอยู่ในยุคสมยัเช่นน้ี ส�าหรับ

กฎระเบียบท่ีไม่ได้สร้างปัญหาอันใดต่อความสงบเรียบร้อย นางย่อม 

ไม่มีความจ�าเป็นอันใดต้องคัดค้าน

ดังนั้นนางจึงยอมประนีประนอม

พอเห็นสวินเจินแอบกลั้นหัวเราะอย่างสุดก�าลังเช่นน้ัน จือสือก็ 

จิ้มหน้าผากอีกฝ่ายคราหนึ่งพลางเอ่ยปากต�าหนิ "เจ้านี่พูดมากจริงๆ"

สวินเจินไม่นึกใส่ใจ นางย้ิมประคองถ้วยชา "คุณหนูเชิญดื่มชา 

ก่อนเถอะ"

เฉนิอิง๋รบัถ้วยชาพลางถือโอกาสจิม้ลงบนมวยผมอกีฝ่ายสองสามครา  

"ตอนนี้จะยิ้มก็ยิ้มไปเถอะ อีกเดี๋ยวเกรงว่าเจ้าต้องได้โมโหแน่" 

นางยกถ้วยชาขึน้ด่ืมก่อนจะพูดต่อเนิบๆ "อย่าลมืว่าวนัน้ีพวกเรามา 

ล่าสัตว์ มิได้มาฟังละครชมดอกไม้ เสื้ออาภรณ์นี้แขนเสื้อกว้าง อีกสักครู่

ตอนล่าสตัว์สวมท่ีป้องกันแขนเข้าไป เจ้าก็จะรูเ้องว่ามนัพิลกึพิล่ันเพียงใด  

ถึงตอนนั้นผู้อื่นคงไม่แคล้วได้หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็ง"

เสื้อแขนกว้างเช่นนี้หากรัดปลายแขนแน่น ส่วนที่เหลือด้านหลัง 

ก็จะป่องพองไม่ต่างอันใดกับโคมไฟ อีกทั้งยังเก็บลม เฉินอ๋ิงพอนึกภาพ 
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ในตอนนั้นออก

สวินเจินไม่นึกสนใจ นางถลกแขนเสื้อชูก�าปั ้น ท�าทีเหมือนจะ

ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น ท่าทางดุดันย่ิง "ผู้น้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าใคร 

จะกล้าหัวเราะเยาะคุณหนู ถึงตอนนั้นผู้น้อยจะไปบอกกับท่านโหวน้อย 

ให้เขาจัดการโบยพวกนางด้วยพลองทหาร!"

ค�าพูดน้ีท�าจอืสอืย้ิม นางใช้น้ิวลบูไปบนใบหน้าของอกีฝ่าย "หน้าเจ้า 

นี่หนาจริงๆ ตอนนี้รู้จักฟ้องผู้อื่นเสียแล้ว ก่อนหน้านี้เจ้าไม่เคยชอบอะไร

นาย...ท่านโหวน้อยมิใช่หรือไรกัน ย่ิงไปกว่าน้ันตอนนี้ท่านโหวน้อยหรือ 

ก็ไม่อยู่เมืองหลวง หรือท่านโหวน้อยท่ีเจ้าพูดถึงจะเป็นแม่ทัพหลาง 

อะไรนั่น"

สวินเจินถูกกระเซ้าจนหน้าแดง นางพุ่งเข้าไปจักจี้อีกฝ่าย ท้ังสอง

หัวร่อต่อกระซิกเย้าแหย่กันไปมา

พอเห็นสาวใช้ท้ังสองเป็นเช่นนัน้ อารมณ์ของเฉนิอิง๋ก็ผ่อนคลายลง

หลายส่วน

หลงัได้รบัพระราชทานสมรส เผยซูก็่ท�าตวัเปิดเผย แวะมาเย่ียมเยือน 

นางถึงเรือนชานอยู่เป็นนิตย์ ของขวัญเต็มคันรถส่งมาท่ีจวนมิได้ขาด  

ฮัว่มามาหรอืก็เดนิทางมาด้วยตนเองหลายต่อหลายครัง้ เจรจาพูดคยุกับ

หลี่ซื่อเป็นที่ถูกอกถูกใจ

นอกจากนี้ฮั่วมามายังรู ้ถึงนิสัยของสาวใช้ข้างกายของเฉินอิ๋ง 

กระจ่างแจ้ง ลากสวินเจินออกไปดูการแสดงชั้นยอดหลายต่อหลายครั้ง 

แน่นอนว่าสวินเจินย่อมถูกปืนใหญ่ในแขนเสื้อของอีกฝ่ายเล่นงานจน 

ล้มคว�่าไม่เป็นท่า

หลังจากน้ันนางก็ไม่เคยนินทาเผยซู่ต่อหน้าเฉินอิ๋งอีก บางครั้ง 
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ถึงขนาดบอกว่า 'อันที่จริงท่านโหวน้อยเป็นคนดีย่ิงนัก' นี่เห็นได้ชัดว่า 

นางเห็นอีกฝ่ายเป็นนายท่านไปแล้ว

เมือ่ครึง่เดอืนก่อนเผยซูร่บัพระราชโองการลบัจากฮ่องเต้หยวนจยา

ให้เดนิทางไปพบกับองค์รชัทายาททีซ่านตง เพราะกลวัจะเป็นการเมนิเฉย

ต่อท่านพ่อตา ดังนั้นเขาจึงมีค�าสั่งพิเศษให้หลางถิงอวี้แวะมาเยี่ยมเยือน

ที่จวนสกุลเฉินทุกวัน สวินเจินกับหลางถิงอว้ีจึงค่อยๆ รู้จักสนิทสนมกัน

ขึ้นมาทีละน้อย จือสือถึงได้หยอกกระเซ้านางถึงเรื่องนี้

พอคิดถึงจุดนี้เฉินอิ๋งก็อดยิ้มน้อยๆ ออกมาไม่ได้

"คุณหนูย้ิมแล้ว เห็นได้ชัดว่าผู้น้อยพูดถูก" สวินเจินเห็นนางยินดี 

เช่นนั้นก็เข้าใจผิด แสดงอาการคึกคักเปี่ยมชีวิตชีวาขึ้นมาทันที

จือสือจัดผมที่ถูกขย้ีจนยุ่งเหยิงพลางจุปากพยักหน้า "ข้าว่าเจ้า 

คงเห็นอะไรสวยงามไปหมดแล้ว" 

ขณะที่สวินเจินก�าลังจะพูดอะไรบางอย่าง ครั้นช�าเลืองเห็นหนังสือ

ในมือของเฉินอิ๋ง สองตานางก็วับวาวเป็นประกายข้ึนมาทันที "คุณหนู  

ในหนังสือเล่มนั้นมีภาพร่างอะไรบางอย่างสอดอยู่ใช่หรือไม่"

เฉินอิ๋งไม่นึกถือสา นางพลิกหน้าหนังสือสองสามที ก่อนจะพบว่า

มันมีภาพร่างที่นางวาดเองกับมือสอดเก็บไว้จริงๆ นางย้ิมพยักหน้า  

"มีอยู่ภาพหนึ่ง สายตาเจ้าดียิ่งนัก"

สวินเจินมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที ขยับเข้าไปใกล้ ช่วยทุบขาให้นาง 

ด้วยมารยาทพลางเอ่ยปากอึกๆ อักๆ "คุณหนู ภาพร่างนี้ไม่ทราบว่า... 

ไม่ทราบว่าพอจะให้ผู้น้อยดูสักหน่อยได้หรือไม่"

เฉินอิ๋งทั้งจนใจทั้งนึกขัน "เจ้านี่ปีศาจร้ายแท้ๆ แม้แต่ภาพที่ข้าวาด

ส่งเดชเจ้ากยั็งอยากด"ู นางไม่อยากปฏิเสธอกีฝ่าย จงึย่ืนภาพวาดส่งออกไป  
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"เอาไปดูสิ"

สวนิเจนิราวกับได้รบัของขวัญล�า้ค่า นางรบักระดาษไว้ด้วยสองมอื

พลางพิจารณาดู

นัน่เป็นเครือ่งแต่งกายส�าหรบัการแสดงทีเ่ฉนิอิง๋วาดร่างเอาไว้คร่าวๆ  

เป็นชุดแบบยุโรปสมัยศตวรรษที่สิบเก้า ครึ่งท่อนบนค่อนข้างเข้ารูป 

กระโปรงครึ่งท่อนล่างกลับบานกว้าง

เพ่ือให้แลดเูด่นสะดุดตายามอยู่บนเวท ีเฉนิอ๋ิงเลือกใช้สีแดงกุหลาบ

สดใส ทางด้านล่างของปกเสื้อ ชายกระโปรง รวมท้ังแขนเสื้อล้วน 

วาดระบายไว้ ผนวกกับผมสทีองของตัวละครก็ย่ิงท�าให้มนัแลดเูตม็เป่ียม

ไปด้วยความเป็นต่างแดน

"งดงามจริงๆ" สวินเจินวางมือไม่ลง นางลูบกระโปรงสีแดงบน

กระดาษอย่างเบามือ สองตาเต็มไปด้วยความรู้สึกอิจฉา "คุณหนู สตรี 

ชาวยุโรปอะไรนั่นล้วนแต่งกายด้วยกระโปรงเช่นนี้กระนั้นหรือ"

เฉินอิ๋งพยักหน้า "ประมาณนั้น"

"ข้าอยากเห็นมันด้วยตาบ้างจริงๆ" สวินเจินสีหน้าชื่นชมเลื่อมใส

ก่อนจะโบกมือคล้ายตัดสินใจแน่วแน่ "ไว้ละครของคุณหนูพร้อมท�าการ

แสดงเมื่อใด ผู้น้อยต้องไปดูให้ได้สักครั้ง"

เฉนิอิง๋พูดพลางกลัน้ย้ิม "เช่นน้ันคงต้องขอให้ใต้เท้าสวินเจนิสละเงนิ 

ให้ผู้น้อยสักพันต�าลึงแล้ว"

สวินเจนิหน้าแดงขึน้มาทนัที นางพูดอ�า้ๆ อึง้ๆ "คณุหนกูระเซ้าผูน้้อย

อีกแล้ว ผู้น้อยไหนเลยจะมีเงินทองมากมายเช่นนั้น"

เฉินอิ๋งอดย้ิมไม่ได้ "ข้าก็แค่ล้อเจ้าเล่นเท่านั้น ไว้เปิดท�าการแสดง

เมื่อใด ข้าจะเชิญพวกเจ้าไปดูต้ังแต่รอบแรก เพียงแต่นี่เป็นละครพูด 



105เหยาจี้ซาน

มิใช่ละครร้อง เป็นการเล่าเรื่อง ถึงตอนนั้นต่อให้เจ้าดูจนง่วง ไม่ว่าเช่นไร

ก็ต้องนั่งจนจบ รู้หรือไม่"

"ผู้น้อยทราบแล้วเจ้าค่ะ" สวินเจินดีใจย่ิงนัก คิ้วตาเรียวโค้งไป 

หมดสิ้น

พอเห็นพวกนางสองคนพูดคุยโต้ตอบกันไปมาเช่นน้ัน จือสือก็ 

ถอนหายใจ "คุณหนู นางทึ่มท่ือพอแล้ว คุณหนูยังจะตามใจนางอีก  

เกิดนางโง่งมขึ้นจริงๆ คงแย่แน่"

ได้ยินจอืสอืพูดเช่นนัน้สวินเจนิก็พุ่งเข้าไปจกัจ้ีนางอกีคราว ในรถม้า 

เสียงหัวเราะคิกคักดังลั่น

ทนัใดนัน้เสยีงกล่าวรายงานของบ่าวทีช่ือ่เย่ียนไหลก็ดงัลอยมาจาก

นอกรถม้า "คุณหนู ถึงถนนชิงสือแล้วขอรับ"

หลังจากนั้นก็ตามติดมาด้วยเส้นเสียงอ่อนโยนละมุนละไม คราวนี้

เป็นเสยีงของเฉนิเซ่า "รถม้าสกุลหวังยังมาไม่ถึง พ่อให้คนไปรับหน้าแล้ว"

"ขอบคุณบิดา" เฉินอิ๋งกล่าวขอบคุณผ่านม่านออกมาประโยคหนึ่ง

ทีต่อบกลบัมากลบัเป็นน�า้เสยีงทอดถอนใจแผ่วเบา "อยู่ต่อหน้าพ่อ 

เหตุใดเจ้าต้องเกรงอกเกรงใจเยี่ยงนี้ด้วย"

เฉนิอ๋ิงอ้าปากก่อนจะหบุกลบัลงไปอกีครัง้ สดุท้ายก็มไิด้ตอบอนัใด

ยามน้ีแม้ทั้งสองจะเดินทางไปยังฐานล่าสัตว์ด้วยกัน แต่เฉินเซ่า

กลับมิได้นั่งอยู่บนรถม้าร่วมกันกับบุตรี แต่หากควบม้าคุ้มครองส่ง

ตลอดทางเขาเอ่ยปากพูดกับนางบ้างสองสามประโยค ล้วนเป็น

วาจากล่าวเตือน ไม่ก็ 'ปิดหน้าต่างให้สนิท อย่าให้ต้องลมหนาว' ไม่ก็ 

'ถนนเส้นนี้ขรุขระยิ่ง นั่งให้ดีๆ' ทั้งหมดล้วนแต่เป็นค�าพูดเป็นห่วงเป็นใย

ชวนให้คนนึกอยากปิดหู
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ส�าหรับการแสดงออกเช่นนี้ของเฉินเซ่า เฉินอิ๋งแม้จะสีหน้าสงบนิ่ง 

ทว่าในใจนางกลับรู้สึกยากจะคล้อยตาม
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ความผูกพันทางสายเลือดไม่อาจวิเคราะห์ได้ด้วยตรรกะ และยิ่ง 

ไม่อาจใช้สติสัมปชัญญะคาดคะเน เมื่อตัดสองสิ่งท่ีเฉินอิ๋งถนัดที่สุด 

ออกไป นางก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ตนเองโง่งมยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปเสียอีก

นางคล้ายไร้สิ้นเรี่ยวแรงก�าลังและยิ่งรู้สึกอับจน

นางยินดีเผชิญหน้ากับคดีฆาตกรรมนับร้อย แต่ไม่ปรารถนา 

จะเผชญิหน้ากับความผกูพันทางสายเลอืดทีล่กึลบัซบัซ้อนเก็บง�าซ่อนเร้น

ชวนหวาดระแวงเช่นนี้

"คณุหน ูต้องการให้ผูน้้อยออกไปดหูรอืไม่" เสยีงทีด่งัข้ึนกะทนัหนันี้

เรียกสติของเฉินอิ๋งให้กลับมาอีกครั้ง

นางหันหน้ามองไป ที่แท้ก็เป็นจือสือที่ก�าลังพูดอยู่

พอเห็นผู้เป็นนายมองมาเช่นนั้น จือสือก็ยิ้มขออภัย "ผู้น้อยเกรงว่า

คณุหนูใหญ่หวังผูน้ัน้จะไม่รูจ้กักับพวกเย่ียนไหลสกัเท่าใดนกั นอกจากนี้

452
ปิดกิจการ
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แถวประตเูมอืงยังมทีางแยกอยู่อีกหลายสาย หากไปผดิทางย่อมเสยีเวลา

มิใช่น้อย"

งานล่าสัตว์ฤดูหนาวครั้งนี้ สกุลหวังมีเพียงหวังหมิ่นถี คุณหนูสาม 

สกุลหวังเพียงคนเดียวเท่าน้ันที่เข้าร่วม หวังหมิ่นจือน้ันไม่ต้องพูดถึง 

อนาคตพระชายาองค์รัชทายาทเช่นนางก่อนถึงวันอภิเษกสมรสไหนเลย

จะยังโผล่หน้าออกไปที่ใดได้ ส่วนหวังหมิ่นเจินเองก็เจรจาเรื่องออกเรือน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ยามนี้จึงไม่สะดวกที่จะออกจากบ้าน

เดิมสกุลหวังตั้งใจจะให้มีผู้อาวุโสเดินทางร่วมมาด้วย แต่บังเอิญ 

ที่ครอบครัวของหวังโย่วกับหวังจั่ว ฝ่ายหลังยุ่งอยู่กับการออกเรือนของ 

ผู้เป็นบุตรี ไม่มีเวลา ส่วนฝ่ายแรกท้ังสองสามีภรรยาต่างล้มป่วยด้วย 

โรคต้องลมหนาว นอนซมอยู่บนเตียง จึงได้แต่ต้องฝากฝังให้สกุลเฉิน 

ช่วยดูแลแทน

ฮ่องเต้หยวนจยาเองก็มไิด้ทรงบงัคบัให้เหล่าสตรีต้องร่วมออกล่าสัตว์  

ถึงตอนน้ันหวังหมิ่นถีก็แค่หากระโจมเข้าไปหลบพักสักครู่ เพียงเท่านั้น 

ก็ได้แล้ว

ด้วยเหตุนี้ท้ังสองฝ่ายจึงนัดหมายพบเจอกันท่ีถนนชิงสือ โดยม ี

หวังหมิ่นเจินร่วมเดินทางไปฐานล่าสัตว์ร่วมกับกองขบวนของสกุลเฉิน

เป็นเพ่ือนน้องสาว หลังจากนั้นหวังหมิ่นเจินก็จะเดินทางกลับจวนมา 

ด้วยตนเอง เฉินอิ๋งรับผิดชอบคอยดูแลหวังหมิ่นถีตอนอยู่ที่ฐานล่าสัตว์ 

ครั้นทุกอย่างจบสิ้นนางค่อยพาคนส่งกลับจวนสกุลหวัง

จอืสอืกระซบิเสยีงแผ่วเบาออกมาอกีครา "คณุหนวูางใจ ผูน้้อยเอง

ก็ไม่ไปที่ใดไกล แค่ไปรอท่ีท้ายถนนเท่านั้น ทันทีท่ีเห็นรถม้าสกุลหวัง  

ผู้น้อยก็จะเรียกพวกเขาให้มาสมทบกับพวกเราที่นี่เจ้าค่ะ"
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เฉินอิ๋งย้ิมพยักหน้า "เช่นนั้นก็ต้องล�าบากเจ้าแล้ว" ก่อนจะก�าชับ

ออกมาอีกประโยค "สวมเสื้อผ้าให้มากหน่อย ถึงข้างนอกแสงตะวัน 

จะไม่เลว แต่ทางใต้ลมนั่นกลับหนาวยิ่งนัก"

จือสือรีบตอบรับ ห่อคลุมร่างด้วยเสื้อคลุมหนาๆ ก่อนจะลงจาก 

รถม้าไป

เพียงไม่นานนางก็กลับมา บอกว่ารถม้าของอีกฝ่ายมาถึงแล้ว  

เฉินอ๋ิงชะโงกหน้ามองไป พบว่าที่ท้ายถนนมีรถม้าแล่นมาคันหน่ึง  

เป็นรถม้าสกุลหวังจริงๆ นางยิ้มเอ่ย "พวกนางมาตรงเวลาแท้"

พอเฉินอิ๋งพูดจบก็เลิกม่านลงมายืนรออีกฝ่ายอยู่ข้างรถม้า

เพียงไม่นานรถม้าสกุลหวังก็แล่นเข้ามาใกล้ ที่นั่งอยู่บนแอกรถ 

คือแม่นมของหวังหมิ่นเจิน

นางลงจากรถมาก่อนเป็นคนแรก แสดงคารวะต่อสกุลเฉินสองพ่อลูก  

หลังจากนั้นก็เดินไปที่หน้ารถ ประคองสองพี่น้องสกุลหวังลงมา

ครั้นทั้งสองฝ่ายพบหน้ากันเป็นที่เรียบร้อย ยามนี้เพราะอยู่กัน 

ข้างนอก เฉินเซ่าจึงพูดน�้าเสียงอ่อนโยน "ทุกคนไปขึ้นรถกันเถอะ เวลา 

ยังเช้า พวกเราค่อยๆ เดินทางไปกันได้"

คนอื่นๆ ต่างขานรับ หวังหมิ่นเจินหันไปย้ิมพูดกับหวังหม่ินถี  

"เอาล่ะ เจ้าขึ้นไปนั่งอยู่บนรถของคุณหนูใหญ่เฉินก่อน ข้าเพราะมีเร่ือง

ส่วนตัวจะคุยกับนางสักเล็กน้อย เลยต้องพานางไปพูดคุยบนรถม้าของ

พวกเรา"

หวังหมิ่นถีเม้มปากยิ้ม ท่าทางฉลาดเฉลียวน่าเอ็นดู นางเดินไปขึ้น

รถม้าของเฉินอิ๋งจริงๆ

เฉินอิ๋งกล่าวขออภัยกับอีกฝ่าย ก่อนจะได้รับอนุญาตจากเฉินเซ่า 
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ให้ไปขึ้นรถม้าสกุลหวัง

ครั้นทุกคนขึ้นไปอยู่บนรถม้ากันหมดสิ้น ขบวนรถก็เริ่มเคลื่อนออก

อีกคราว

เฉินอิ๋งขยับตัวชิดติดขอบหน้าต่างก่อนจะเลิกม่านข้ึน คร้ันเห็น 

เฉนิเซ่ากับทหารม้าองครกัษ์สองสามนายอยู่ทีก่ลางขบวน ห่างจากรถม้า 

ของพวกนางไปไกล นางก็ลดม่านลง ถอนหายใจออกมาคราหนึ่ง

ในทีส่ดุกไ็ม่จ�าเป็นต้องพดูคยุอยูข้่างหเูฉนิเซา่แล้ว นางรูส้กึเหมือน

ยกภูเขาออกจากอก

หวังหมิ่นเจินกระเซ้า "ดูเจ้าเข้า ท�าตัวราวกับโจรขโมยก็ไม่ปาน"

เฉินอิ๋งกลับไม่ย้ิม นางพูดด้วยน�้าเสียงสงบนิ่ง "เรื่องนี้คนย่ิงรู้น้อย

เท่าใดก็ย่ิงดีมากเท่าน้ัน" ก่อนจะขมวดค้ิวถอนหายใจอีกครา "ข้าเองก็ 

ไม่มีทางเลือก"

ขณะก�าลังพูดจู่ๆ เฉินอิ๋งก็นึกอะไรขึ้นได้ นางค้อมเอวกล่าวขออภัย 

"จะว่าไปก็น่าละอายใจจริงๆ ที่ต้องปล่อยน้องสามของเจ้าไว้ล�าพัง  

อีกทั้งยังต้องให้เจ้าเอามาใช้เป็นข้ออ้างเยี่ยงนี้"

หวังหมิ่นเจินส่งเสียง "พรืด..." หลุดหัวเราะออกมาคราหนึ่ง  

"อยู่ต่อหน้าข้ายังต้องเกรงอกเกรงใจกันเย่ียงนี้อีกกระน้ันหรือ เช่นนั้น 

ข้าท้ิงน้องเล็กให้เจ้าดูแลเช่นนี้ คงต้องเอ่ยวาจารบกวนแล้วกับเจ้าสัก 

สองสามประโยคก่อนใช่หรือไม่"

ครั้นต่างเอ่ยปากออกไปจบ ทั้งสองก็พากันหัวเราะออกมา

เสียงหัวเราะกระจ่างชัดของดรุณีน้อยดังลอยออกมานอกรถม้า  

เฉินเซ่าได้ยินอยู่ไกลๆ จึงพลอยย้ิมตามไปด้วย คิดว่าพวกนางก�าลังพูด

เรื่องน่ายินดีอะไรกันอยู่
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ทว่าบรรยากาศภายในรถม้ากลับเคร่งขรึมกว่าที่เขาคิดมากนัก  

นั่นก็ด้วยเพราะคนทั้งสองแม้จะอยู่บนรถคันเดียวกัน แต่ที่พูดคุยกัน 

กลับมิใช่เรื่องส่วนตัว หากแต่ปรึกษาเรื่องส�าคัญกันอยู่

"เรื่องร้านขายเสื้อผ้าเก่าเฉิงจี้ท่ีข้าไหว้วานให้เจ้าไปตรวจสอบน้ัน 

เจ้าพบเจอเบาะแสอะไรบ้างหรือไม่"

ขณะที่เฉินเซ่าก�าลังย้ิมอยู่นอกรถม้า เฉินอิ๋งก็ขยับเข้าไปพูดจา

กระซิบกระซาบอยู่ที่ข้างหูหวังหมิ่นเจิน นางเอ่ยปากถามเสียงแผ่วเบา

นางในเวลานัน้สหีน้าเคร่งขรมึ ท่าทหัีวร่อต่อกระซกิเย่ียงก่อนหน้านี ้

จางหายไปสิ้นแล้ว

ยามนี้หวังหมิ่นเจินก็เก็บรอยย้ิมกลับไปแล้วเช่นกัน สีหน้าพลัน

จริงจัง นางหยิบเอากระดาษสองแผ่นออกมาจากแขนเส้ือและย่ืนส่งมัน

ออกไป "เจ้ารับกระดาษนี่ไปก่อน ข้อมูลเกี่ยวกับคนและเรื่องราวต่างๆ ที่

สาวใช้ของข้าสืบรู้มาล้วนเขียนอยู่บนน้ันหมดสิ้นแล้ว ข้าท�ารายการไว้

เรียบร้อย แค่ดูเจ้าก็รู้ได้ทันที"

เฉนิอิง๋ย้ิมซาบซึง้ใจให้กับอีกฝ่าย นางคลีก่ระดาษออกดโูดยละเอยีด

วันนี้ที่นางกับหวังหมิ่นเจินร่วมกันเล่นละครนั้นก็เพ่ือเรื่องร้านขาย

เสื้อผ้าเก่าเฉิงจี้

เดิมเฉินอิ๋งจัดเตรียมคนไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทว่าทันทีที่

ฮ่องเต้หยวนจยาพระราชทานสมรสให้นางกับเผยซู่ แผนการของนาง 

ก็พลันกลับกลายเป็นสับสนวุ่นวาย

หลังเกิดเรื่องนางก็รู้จากปากของเผยซู่ว่างานแต่งนี้ท�าแผนการ 

ขององค์หญิงใหญ่พังทลายลงหมดสิ้น ยามนี้องค์หญิงใหญ่ชิงชังจวน 

เวยหย่วนโหวเกลียดชังสกุลเฉินเข้ากระดูกด�า ทนรอที่จะเห็นพวกเขา 
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สองบ้านกระท�าความผิดแทบไม่ไหว หากเผยจุดอ่อนมาเมื่อใด นาง 

จะใช้เป็นโอกาสในการระบายโทสะในทันที

และด้วยเหตุนีเ้ฉนิอิง๋จงึไม่อาจลงมอืสบืเรือ่งร้านขายเสือ้ผ้าเก่าเฉงิจี ้

ได้ด้วยตนเอง และไม่อาจไหว้วานเผยซูไ่ด้เช่นกัน เพราะเป้าหมายของเขา 

ใหญ่โตกว่าเฉินอิ๋ง หากถูกคนที่ไม่ประสงค์ดีล่วงรู้เข้า เฉินอิ๋งรู ้สึกว่า 

ผลลัพธ์ที่จะตามมาอาจเลวร้ายเกินกว่าที่คิดไว้

เพราะอับจนหนทาง นางจึงได้แต่ต้องไหว้วานให้หวังหมิ่นเจิน 

ช่วยเหลือ

สกุลหวังถึงจะอยู่บนยอดคลื่นเช่นกัน แต่สายตาของคนพวกน้ัน

กลับจับจ้องอยู่ท่ีหวังหมิ่นจือท่ีพ�านักอยู่ที่จวนอื่น ดังน้ันหวังหมิ่นเจิน 

จึงกลายเป็นเงาด�าใต้ตะเกียง ไม่มีผู้ใดสนใจ

นอกจากน้ีหวังหมิ่นเจินหรือก็สุขุมฉลาดเฉลียว ปากปิดสนิทแน่น 

เป็นสหายทีว่างใจได้ หน�าซ�า้นางยังไม่รูว่้าร้านขายเสือ้ผ้าเก่าเฉิงจีน้ีพั้วพัน

ถึงเฉินลี่กับสิงเหว่ยสองคน และสกุลหวังเองก็มิได้มีอันใดเก่ียวข้องกับ

เรื่องของเฉินเซ่าด้วย

นอกจากสามจุดนี้แล้ว จากการส�ารวจก่อนหน้านี้ของเฉินอิ๋ง นาง

พอจะสรุปอะไรได้บางอย่าง ร้านขายเสื้อผ้าเก่าเฉิงจี้นี้ไม่อันตรายเท่าใด

นัก น่าจะเป็นเพียงสถานท่ีติดต่อเท่านัน้ เรือ่งนีม้อบให้หวังหมิน่เจนิจดัการ 

ย่อมไม่มีทางน�าเรื่องเดือดร้อนอันใดมาสู่สหายผู้นี้ของนางได้

ดังน้ันนางถึงวางใจขอร้องให้หวังหมิ่นเจินช่วยเหลือ แต่ถึงกระน้ัน

นางก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุชัดแจ้งอันใดกับอีกฝ่าย

ความจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเฉินอิ๋งคิดถูก หวังหมิ่นเจินไม่พูด 

อันใดมาก นางตกลงรับปากเฉินอิ๋งอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก็ส่งลูกน้อง
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ออกไปทันที วันนี้เป็นวันนัดหมายส่งข่าวของพวกนาง

เพียงไม่นานเฉินอิ๋งก็อ่านข้อความบนกระดาษสองแผ่นนั้นจบ  

หัวคิ้วของนางขมวดเข้าหากันแน่น

หากไม่เห็นเรื่องราวแปลกประหลาดนั้นด้วยตาตนเอง อาศัยเพียง

รายงานฉบับนี้ เฉินอิ๋งย่อมคิดว่าร้านขายเสื้อผ้าเก่าเฉิงจี้ต้องเป็นร้าน

เสื้อผ้าธรรมดาๆ ร้านหนึ่งแน่

ที่บันทึกอยู่ในรายงานหามีอันใดผิดปกติไม่ และย่ิงไม่พบช่องโหว่

อันใด คนที่แวะเวียนเข้าไปล้วนแต่เป็นลูกค้าธรรมดาทั่วไป

ความจริงไม่ควรเป็นเช่นนี้

อย่างน้อยก็น่าจะมีลูกค้าอย่างเฉินลี่ปรากฏตัวด้วยถึงจะถูก 

ประโยชน์ของสถานท่ีนัดพบมิใช่เพ่ือให้ผู้คนจากฝ่ายต่างๆ ได้พบเจอ

ถ่ายทอดข่าวสาร มอบของให้แก่กันหรือไร

ทว่าร้านขายเสื้อผ้าเก่าเฉิงจี้แห่งนี้กลับไม่พบอันใดผิดปกติ

หรอืว่า...อกีฝ่ายรูแ้ล้วว่ามคีนจบัตามองอยู่ จงึเร้นกายไปก่อนหน้า

แล้ว
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ครั้นเฉินอ๋ิงคิดถึงจุดนี้ เสียงของหวังหมิ่นเจินก็ดังลอยมา ปลุก

สติสัมปชัญญะของนางให้กลับคืนมาอย่างรวดเร็ว

"ร้านขายเสือ้ผ้าเก่าเฉงิจีวั้นน้ีปิดร้านแต่เช้า" นางพูดเสยีงแผ่ว สหีน้า

เคร่งขรึม "จากข่าวสารท่ีสาวใช้ของข้าสืบรู้มา เถ้าแก่เฉิงผู้น้ันคืนร้าน  

กลบับ้านเก่าไปท�าไร่ไถนาแล้ว พวกเพ่ือนบ้านละแวกใกล้เคยีงต่างบอกว่า 

เขาเหมือนไม่คิดจะกลับมาที่เมืองหลวงอีก"

เฉินอิ๋งเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว

ร้านเฉิงจี้ปิดตัวแล้ว?

นี่เป็นอีกหนึ่งค�าถาม 'เพราะอะไร'

หากทีเ่ถ้าแก่เฉงิกล่าวเป็นความจรงิ เช่นนัน้สถานทีน่ดัพบนีก็้น่าจะ

ไม่มีประโยชน์อันใดอีกต่อไปแล้ว

เฉินอิ๋งขมวดคิ้วครุ่นคิด

453
กางกระโจม
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เป็นเพราะคนท่ีส่งไปสืบข่าวพลาดเผยร่องรอยให้อีกฝ่ายจับได ้

หรือยังมีเหตุผลอื่น

"เป็นไปได้หรือไม่ว่าคนที่สาวใช้ของเจ้าส่งไปจะถูกคนจับได้" นาง

ถามหวังหมิ่นเจิน

หวังหมิ่นเจินส่ายหน้า "น่าจะไม่ นางเป็นคนฉลาดเฉลียว อีกทั้ง 

ยังมีพ่ีชายท�างานเป็นคนงานอยู่ท่ีส�านักคุ้มภัย รู้จักผู้คนไม่ใช่น้อย คนท่ี

ส่งไปจับตาดูแต่ละวันล้วนไม่ใช่คนเดิม"

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ โอกาสที่จะถูกอีกฝ่ายจับได้ย่อมไม่มาก

เช่นนั้นคงต้องพิจารณาในแง่มุมอื่นแล้ว อย่างเช่นอีกฝ่ายคิดว่า

สถานท่ีนัดพบแห่งนี้ไม่มีความจ�าเป็นต้องเก็บไว้อีกต่อไป ดังนั้นจึง 

ยกเลิกเสีย หรือไม่ก็เถ้าแก่เฉิงผู้นี้กลับไปท�าไร่ไถนาจริง

ไม่ว่าเช่นไรเบาะแสจากทางร้านเฉิงจี้นี้ก็ขาดสะบั้นแล้ว เง่ือนปม

ในมือเฉินอิ๋งเหลือก็แต่สิงเหว่ยกับเฉินลี่เท่านั้น

ส�าหรับเฉินลี่ยามนี้นางไม่อาจท�าอันใดได้ ส่วนสิงเหว่ยกลับมิอาจ

ปล่อยให้มีอันใดผิดพลาดได้อีก

เฉินอิ๋งนึกระแวดระวังอยู่เล็กๆ

วันหน้าท�าการใดคงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ถึงจะได้

เฉินอิ๋งเลิกคิดพลางหันไปกล่าวขอบคุณหวังหมิ่นเจินอีกครั้ง

หวังหมิ่นเจินย้ิมบอกไม่จ�าเป็น หลังจากนั้นท้ังสองคนก็แค่พูดคุย

เรือ่งสพัเพเหระ ไม่กังวลว่าจะมผีูใ้ดได้ยินอกี ผ่านไปได้ประมาณคร่ึงช่ัวยาม  

พวกนางก็เดินทางมาถึงฐานล่าสัตว์

เฉนิอิง๋ลงจากรถม้า กวาดตามองไปรอบๆ เหน็รถหยุดอยู่บนถนนดนิ 

ไม่กว้างนักสายหนึ่ง ที่อยู่รายรอบเป็นป่าโปร่ง พอมองเห็นกลุ่มควันจาก
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หมู่บ้านท่ีอยู่ห่างออกไปไกลได้อยู่เลาๆ กลุ่มควันขาวทอดตัวจรดอยู่กับ

เส้นขอบฟ้าสีฟ้าจาง

แสงตะวันบางเบา แม้จะจับอยู่บนร่างแต่ก็ไม่อาจสัมผัสได้ถึง 

ความรู้สึกอบอุ่นอันใด ท่ีอยู่ทางด้านหน้าของขบวนรถม้าคือธงมังกร 

โบกสะบัดจ�านวนนับไม่ถ้วน มีกองก�าลังทหารราชองครักษ์กลุ่มหน่ึง 

เฝ้าอยู่ทีป่ากทาง ปลายหอกแน่นขนดัส่องสะท้อนอยู่กับแสงจากท้องนภา 

สว่างไสวไปทั่วทุกหนแห่งชวนตาลาย

"ดูท่าข้าคงส่งพวกเจ้าได้ถึงแค่ท่ีนี่เท่านั้น" หวังหมิ่นเจินพูดด้วย 

น�้าเสียงอ่อนโยน

ทหารราชองครกัษ์ตัง้ด่านอยู่ท่ีปากทางเข้าฐานล่าสตัว์ พวกเฉนิอิง๋

เพราะมาถึงค่อนข้างเช้า รถม้าที่มารออยู่จึงมีจ�านวนไม่มากนัก หาก 

มาถึงช้ากว่าน้ีอีกสักหน่อย เกรงว่าถนนสายน้ีคงติดขัดยากจะสัญจร 

ได้แล้ว

เฉินเซ่าน�าบ่าวข้างกายทั้งสองไปลงทะเบียนที่ด้านหน้า พวกสตรี

ยืนกล่าวค�าอ�าลากันอยู่ยังจุดอับลมบริเวณท้ายรถม้า

หวังหมิ่นเจินกระซิบสั่งหวังหมิ่นถี "ข้ารู้ว่าเจ้ามีสหายท่ีรู้จักมักคุ้น

สามารถพูดคุยหัวเราะอยู่ด้วยกันได้ ทว่าจงจ�าไว้ ดาบไม่มีตา เจ้า 

ไม่เชี่ยวชาญข่ีม้ายิงธนู ค�าพูดที่ว่าวิญญูชนไม่ยืนอยู่ท่ามกลางอันตราย 

เรื่องนี้ข้าคงไม่ต้องสอนเจ้ากระมัง"

หวังหมิ่นถีตอบรับอย่างฉลาดเฉลียว นางห่อคลุมร่างด้วยเสื้อคลุม

ผ้าแพรสีแดงกุ๊นขนสัตว์เดินด้ายทอง ขนสุนัขจิ้งจอกอ่อนนุ่มสีขาวที่อยู่

รอบคอเสื้อขับดุนให้ดวงตาของนางแลดูราวกับผลซิ่ง ใบหน้าสองแก้ม

แดงระเรื่อดุจผลท้อ
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หวังหมิน่เจนิยังคงไม่วางใจ นางก�าชบัเพ่ิมเตมิอกีสองสามประโยค 

จู่ๆ หวังหมิ่นถีก็แย้มย้ิมสนิทสนมกล่าว "พ่ีใหญ่สนใจก็แต่ข้า แต่กลับ 

ไม่พูดถึงตนเองแม้แต่น้อย วันนี้ท่านท้ิงข้าไว้ในรถเพียงล�าพัง กลับไป 

ข้าจะบอกกับท่านแม่ นอกเสยีจากท่านจะมอบร่างนิยายเล่มนัน้ให้กับข้า"

นางกับหวังหมิ่นเจินเป็นญาติผู้พ่ีญาติผู้น้องที่นับว่าสนิทสนมกัน

นับแต่ไหนแต่ไร

หวังหมิน่เจนิโมโหจนหลดุข�า แสร้งท�าเป็นหยิกแก้มอกีฝ่าย "ยายเดก็ 

ตัวแสบ ก่อนออกจากบ้านเจ้าเพ่ิงเอาถ้วยน�้าชาห้าสีของข้าไปชุดหน่ึง  

ยามนี้ยังจะมาปล้นของที่เรือนข้าอีกหรือ ช่างชั่วร้ายยิ่งนัก"

หวังหมิ่นถียิ้มพลางเบี่ยงกายหลบ "พี่ใหญ่แค่ตอบว่าตกลงหรือไม่

เท่านั้นก็พอ หากไม่ตกลงข้าย่อมเอาเรื่องนี้ไปบอกกับท่านแม่"

หวงัหมิน่เจนิจนปัญญาได้แต่ต้องตกลงรบัปากพลางใช้นิว้จิม้ลงบน

หน้าผากของอีกฝ่าย "รู้จักก็แต่แกล้งพ่ีสาวของเจ้า นิสัยเช่นนี้คงมีแต่ 

น้องรองเท่านั้นที่จะรักษาไหว"

สองพ่ีน้องพูดคุยหัวเราะกันอยู่สองสามประโยค คร้ันเฉินเซ่า 

กลับมาถึง หวังหมิ่นเจินก็เอ่ยปากขอตัวลา เฉินอิ๋งกับหวังหมิ่นถียังคง 

ขึ้นรถม้า เสียงรถดังกึกกักๆ พร้อมเคลื่อนขึ้นไปบนเนินลาดก่อนจะ 

เลี้ยวโค้ง หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง ข้างหูก็เต็มไปด้วยเสียงอึกทึก

"คาดว่าคงถึงแล้ว" หวังหมิ่นถียิ้มกล่าวพลางเลิกม่านออกดู

ไม่ผิดจากที่นางคาด หลังเลี้ยวผ่านทางเข้าเขา ลานโล่งขนาดใหญ่

ก็ปรากฏข้ึนตรงหน้า กระโจมจ�านวนนับไม่ถ้วนถูกกางข้ึน ลมเขาพัดม้วน 

ต้นไม้ขึ้นอยู่กันห่างๆ ผ้าที่อยู่บนยอดกระโจมขยับไหวดังพ่ึบพ่ับ เพราะ 

อยู่ห่างออกไปค่อนข้างไกล เสียงคนเสียงหัวเราะเสียงกลองเสียงสังคีต
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ระคนอยู่กลางสายลม ฟังดูราวกับว่าท่ัวทั้งภูเขาจู่ๆ ก็กลับกลายเป็น 

มีชีวิตขึ้นมา

"คนเยอะจริงๆ!" หวังหมิ่นถีอายุยังน้อย สายตายามน้ีไม่พอใช้  

นางมองซ้ายทีขวาที ใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นยินดี

เฉินอิ๋งอดถอนหายใจไม่ได้

ด้วยนิสัยตระหนี่ถ่ีเหนียวของฮ่องเต้หยวนจยา กิจกรรมบันเทิง 

ขนาดใหญ่เช่นนี้เกรงว่าคงมีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่มีครั้งที่สอง 

ท่ีสามตามมาเป็นแน่ ดรุณีน้อยท้ังหลายมีโอกาสได้เข้าร่วมงานเช่นนี้  

นับว่าโชคดียิ่งนัก

แน่นอน ตัวนางเองก็โชคดีไม่ใช่น้อยเช่นกัน

สกุลเฉินสกุลหวังร่วมใช้กระโจมหลังเดียวกัน แม้จะอยู่ตรงเชิงเขา

แต่ก็สงบเงียบ อีกท้ังยังเป็นจุดอับลม หลังลงจากรถม้าทุกคนก็เข้าไป 

พักผ่อนอยู่ในกระโจมก่อนครู่หนึ่งแล้วจึงไปรับเสด็จฮ่องเต้

ไม่เหมือนกับพ่ีสาวท้ังสอง ท่ามกลางวงล้อมของสตรีสูงศักดิ ์

ทัง้หลายหวังหมิน่ถไีด้รบัการต้อนรบัเป็นอย่างดี ถึงครึง่หนึง่จะด้วยเพราะ

เห็นแก่ว่าท่ีพระชายาเอกในองค์รัชทายาทจึงมองดูผู้เป็นน้องสาวของ 

ว่าท่ีพระชายาเอกผู้นี้อย่างให้เกียรติเป็นพิเศษ ส่วนอีกคร่ึงหนึ่งกลับเป็น

เพราะดรุณีน้อยผู้นี้นิสัยอ่อนโยน ช่างเจรจา ไม่เหมือนกับหวังหมิ่นเจิน

หวังหมิ่นจือที่วางตนสูงส่งด้วยคุณธรรม

หวังหมิ่นถีนั่งอยู่ในกระโจมได้ไม่เท่าใดก็เอ่ยปากขอตัว บอก 

เฉินเซ่าว่าจะออกไปพบหาสหาย เฉินเซ่าตกลงรับปาก เฉินอิ๋งตามนาง 

ออกไปด้วย

เพียงแต่ยังไม่ทันถึงครึ่งเค่อ นางก็กลับมา
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นางกลับมาเพียงล�าพัง ที่ตามนางมาด้วยกลับมีเพียงจือสือกับ 

สวินเจิน

เฉินเซ่าก�าลังน่ังอ่านหนังสืออยู่ พอเห็นเฉินอิ๋งกลับมาเพียงล�าพัง

เช่นนั้นก็อดประหลาดใจไม่ได้ เขาวางหนังสือลงพร้อมเอ่ยปากถาม  

"เหตุใดเจ้าถึงกลับมาคนเดียว แล้วคุณหนูสามสกุลหวังเล่า"

เฉินอิ๋งขยับมุมปากเผยให้เห็นถึงรอยย้ิมเย่ียงปกติของนาง "สหาย

ของคุณหนูสามมีเยอะย่ิงนัก ลูกไปก็มีแต่จะเกะกะพวกนางพูดคุยกัน  

ในเมื่อเป็นเช่นนั้นมิสู้กลับมาพักอยู่ในกระโจมจะดีกว่า"

เฉินเซ่าหน้าไม่เปลี่ยนสี ทว่าหัวค้ิวกลับเลิกข้ึนเล็กน้อยยากจะ

สังเกตเห็น

ในเมือ่หวังหมิน่ถีกับเฉนิอิง๋ออกไปพร้อมกันก็ควรจะกลบัมาพร้อมกัน  

ต่อให้หลังจากนั้นนางจะออกไปคนเดียวก็ตามที นี่ถึงจะเป็นมารยาท 

อันสมควร ทว่าคุณหนูสามสกุลหวังกลับเหมือนไม่เข้าใจเรื่องนี้

นี่เพราะอายุยังน้อยถูกคนในบ้านตามใจจนเสียนิสัย หรือเพราะ

พวกเขาไม่เห็นสกุลเฉินอยู่ในสายตากันแน่

เฉินอิ๋งสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวเล็กๆ ของผู้เป็นบิดาได้ในทันที 

นางแย้มย้ิมอธิบาย "ขอบิดาอย่าได้ถือสา อันท่ีจริงนี่เป็นความคิดของ 

ลูกเอง คุณหนูสามเดิมบอกว่าจะกลับมาพร้อมกับลูก แต่ลูกยืนกราน 

ให้นางอยู่พูดคุยกับมิตรสหายทั้งหลาย ด้านนอกมีกระโจมห้อมล้อมอยู่

เต็มไปหมด ไปๆ มาๆ ต้องใช้เวลาอยู่ไม่น้อย หาจ�าเป็นต้องเปลืองเวลา

เช่นนั้นไม่"

เฉินเซ่าไม่พูดไม่จา ท�าเพียงยิ้มอ่อนโยน เขายังคงเหมือนอดีต  

สวมเสือ้บซุบัในสขีาวเรยีบง่าย เสือ้ผ้าอาภรณ์ขาวสะอาดกว่าหมิะ เส้นผม
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ด�าขลับดุจน�้าหมึก ยามย้ิมแลดูไม่ต่างอันใดกับบุรุษในภาพวาดที่เดิน 

ออกมาปรากฏอยู่ตรงหน้า

"อาอ๋ิงเป็นเดก็ดีย่ิงนกั" เขากล่าวด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนกังวาน แม้แต่

ลมวสันต์ก็ยังไม่อ่อนละมุนเท่า

เฉินอิ๋งยังคงยิ้มเช่นเดิม พิลึกพิลั่นสงบนิ่ง

อนัท่ีจรงินางยังคงอยากจะเดนิเล่นอยู่ข้างนอกจะได้ไม่ต้องเผชญิหน้า 

กระอักกระอ่วนอยู่กับเฉินเซ่า

เพียงแต่สถานท่ีแห่งน้ีไม่ว่าจะท่ีใดก็ล้วนมีแต่ผู้คน หามีท่ีสงบๆ  

อันใดไม่ เทียบกับให้ไปท�าตัวเสแสร้งอยู่ข้างนอก นางขอกระอักกระอ่วน 

อยู่ในกระโจมเสียยังดีกว่า
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"คณุหนู ผูน้้อยไปเอาของว่างมาให้ดีหรอืไม่เจ้าคะ" สวนิเจนิเอ่ยปาก

แผ่วเบา ปากของนางยื่นอยู่น้อยๆ ใบหน้าคล้ายไม่สู้พึงพอใจนัก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกหาได้เล็กน้อยเหมือนอย่างที่คุณหนู 

ของนางบอกไม่

สหายของหวังหมิ่นถีพวกนั้น พอเห็นคุณหนูแต่ละคนก็มีสีหน้า

พิลึกพิลั่น บ้างก็หวาดประหวั่นบ้างก็เหยียดหยาม บ้างก็เยาะเย้ย บ้างก็

ถากถาง ไม่รู้มีสายตากี่คู่ที่จ้องมองมา ช่างชวนให้คนนึกโมโหยิ่ง

ทว่าหวังหมิ่นถีกลับไม่รู้จักกอบกู้สถานการณ์ ไม่รู้จักหลบเลี่ยง  

ผู้อื่นมิได้มองดูนางสักหน่อย แต่นางกลับอยู่ไม่เป็นสุข พูดจาหน้าแดง 

ผ้าเช็ดหน้าในมือถูกบิดฟั่นจนแทบเปื่อย เห็นได้ชัดว่านางรู้สึกว่าคุณหนู

ของพวกตนท�านางเสียหน้า นึกว่าคนอื่นดูไม่ออกหรือไร

สวินเจินย่ิงคิดก็ย่ิงโมโห เพียงแต่เพราะเฉินอ๋ิงก�าชับก�าชาไว้อย่าง

454
ร�่าไห้กลับมา
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เข้มงวดอยู่ก่อนหน้า ห้ามมิให้นางแสดงออกต่อหน้าผู้อ่ืน นางจึงได้แต่

เบะปากไม่พอใจ วิ่งไปเตรียมน�้าชาและของว่าง

เฉินเซ่าแต่ไหนแต่ไรก็ไม่แยแสกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนั้น คร้ัน

เห็นผู้เป็นบุตรีไม่เป็นอันใด เขาก็ไม่นึกสนใจอะไรอีก เพียงหันกลับไป 

อ่านหนังสือดังเก่า

ไม่มีอีกฝ่ายคอยจับจ้อง เฉินอิ๋งก็ให้รู้สึกสบายใจ นางพาตนเองไป

นั่งที่โต๊ะเล็ก

สวินเจินกับจือสือไปเอากล่องขนมมา นั่นเป็นของที่หลี่ซื่อสั่งให้คน

จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ กล่องขนมทรงดอกเหมยแปดกลีบสามชั้น  

ชั้นแรกเป็นผลไม้แช่อิ่มหวานเค็ม ชั้นสองเป็นขนมและของว่าง ชั้นสาม

เป็นผลไม้แห้งหลากสี ครั้นเปิดฝาออกดูก็จะพบกับสีสันหลากหลาย 

ไม่ต่างอันใดกับบุปผาผลิบาน งดงามเป็นที่สุด

เพราะกลัวบุตรีจะท้องไส้มีปัญหา หลี่ซื่อจึงได้เตรียมชาน�้าผึ้งไว้  

ถึงแต่ไหนแต่ไรเฉนิอิง๋จะเป็นพวกกระเพาะเหลก็แม้แต่หินก็ยังหลอมละลาย 

ได้ ทว่ายามนีค้รัน้เหน็ความเอาใจใส่ของผูเ้ป็นมารดาเย่ียงน้ี นางก็ไม่วาย

รู้สึกอบอุ่นไปทั้งหัวใจ 

เฉินอิ๋งยิ้มประคองถ้วยชา ไม่เลือกแต่หยิบทุกอย่างขึ้นชิม ก่อนจะ

ดื่มชาหวานตาม รู้สึกสบายอกสบายใจยิ่งนัก

ในตอนนั้นเองจู่ๆ ม่านก็เลิกเปิด สายลมเย็นพัดโชยเข้ามา เฉินอิ๋ง

เงยหน้าขึ้นมอง เห็นหวังหมิ่นถีกลับมาแล้ว

เฉินอิ๋งนึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะกลับมาเร็วเช่นนี้ นางอดยิ้มถามไม่ได้ 

"เจ้ากลับมา..." 

เพ่ิงพูดออกมาได้เพียงสามค�า จู่ๆ นางก็รู้สึกประหลาดใจ ครั้น
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พิจารณาดูหวังหมิ่นถีโดยละเอียด นางก็พบว่าบนใบหน้าของอีกฝ่าย 

มีคราบน�้าตา

"เกิดอะไรขึ้น" เฉินอิ๋งวางของว่างในมือลงก่อนจะเดินตรงเข้าไปหา

อีกฝ่าย ถามด้วยความห่วงใยพลางพิจารณาดูสหีน้าของนางโดยละเอยีด

หวังหม่ินถีลนลานก้มหน้า หลบสายตาของเฉินอิ๋ง เอ่ยตอบเสียง

แผ่วเบา "ไม่มีอะไร ข้างนอกลมแรงท�าตาข้าระบมไปหมดก็เท่านั้น"

หวังหมิ่นถีพูดพร้อมใช้ผ้าเช็ดหน้านวดตา ฝืนย้ิมกล่าว "เพราะข้า

ไม่ระวัง ท�าท่านเป็นห่วงแล้ว"

น่ีเห็นอยู่ชัดๆ ว่าเป็นข้ออ้าง ยามพูดน�้าเสียงของนางสั่นสะท้าน

น้อยๆ นางต้องพบเจอเรื่องอยุติธรรมอะไรบางอย่างแน่

ทว่าระยะน้ีสกุลหวังไม่ว่าใครก็ล้วนแต่ให้ความเกรงอกเกรงใจด้วยกัน 

ทั้งสิ้น แล้วใครกันถึงตาบอดกล้าล่วงเกินนางได้

กึก

เสียงแผ่วเบาดังลอยมาจากข้างโต๊ะใหญ่

ครัน้หันมองกลบัไป เฉนิอิง๋ก็เห็นเฉนิเซ่าก�าลงัวางหนังสอืลงบนโต๊ะ

"อาอิง๋ พ่อจะออกไปพบปะสหายข้างนอก พวกเจ้านัง่พักอยู่ในกระโจม 

อย่าไปท่ีใด" เขาอมย้ิมพูด บนใบหน้าหล่อเหลาไม่ปรากฏสีหน้าท่าทาง

อันใดผิดปกติ

พอพูดจบเขาก็หันไปทางหวังหมิน่ถี กล่าววาจาอ่อนโยนว่า "คณุหนสูาม 

เองก็พักผ่อนให้สบาย อยากกินอะไรก็บอกพี่เฉินของเจ้า"

เฉินอิ๋งกับหวังหมิ่นถีต่างขานรับ

เฉินเซ่าพยักหน้า หยิบเอาเสื้อคลุมสีด�าขึ้นสวมก่อนจะเลิกม่าน 

เดินจากไป
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เมื่อเฉินเซ่าไป พวกเย่ียนไหลก็ตามออกไปด้วย ในกระโจมพลัน 

ว่างเปล่าขึ้นมาทันที เหลือก็แต่สตรีสองนางกับพวกสาวใช้เท่านั้น

เฉินอิ๋งมองดูม่านประตูขยับไหวพลางลอบถอนหายใจเบาๆ

หากเฉนิเซ่ามไิด้มคีวามลบัอนัใดซ่อนง�าไว้ เขาย่อมเป็นบดิาทีด่ผีูห้นึง่  

ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงอ่ืนใด แค่มองดูเขาจากไปในยามนี้ ท่าทีช่างสงบ 

เยือกเย็นนุ่มนวลเสียนี่กระไร

หน่ึงด้วยเพราะเหน็แก่หน้าของหวังหมิน่ถี จงึไม่ยอมให้นางหล่ังน�า้ตา 

ต่อหน้าผู้อื่น สองเปิดพื้นที่ว่างให้เด็กสาวได้พูดคุยเรื่องส่วนตัวกัน

หวังหมิ่นถีแค่คิดก็รู ้ถึงความปรารถนาดีของเฉินเซ่าแล้ว นาง 

อดขอบตาแดงระเรื่อขึ้นมาไม่ได้ จึงยกผ้าเช็ดหน้ายับย่นขึ้นซับหางตา

"ตกลงเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่" เฉินอิ๋งถามนาง

หวังหมิ่นถีคล้ายเป็นทุกข์ แต่ถึงกระนั้นนางกลับท�าเพียงเช็ดน�้าตา 

ตรงกันข้ามกลับเป็นสาวใช้ของนางท่ีเป็นฝ่ายเอ่ยปากเล่าถึงต้นสาย 

ปลายเหตุ

ที่แท้หวังหมิ่นถีก็พบกับเซียงซานเซี่ยนจู่กัวย่วนเข้า

พวกนางสองคนเดิมก็น�้าบ่อไม่ยุ่งกับน�้าคลอง ทว่าวันนี้ไม่รู้เพราะ

เหตุใด พอเห็นหวังหมิ่นถีกัวย่วนก็ชักสีหน้า ก่อนจะพูดจาแดกดัน

เหน็บแนมหวังหมิ่นถีต่อหน้าสตรีทั้งหลาย

นับแต่ร่วมวงอยู่กับเหล่าสตรีชั้นสูง หวังหมิ่นถีก็มีแต่คนห้อมล้อม

เอาใจ ไหนเลยจะเคยพบเจอกับเรือ่งชวนน้อยเนือ้ต�า่ใจเช่นนี ้แต่ถึงกระน้ัน 

นางก็ไม่ยอมร�่าไห้ต่อหน้าผู้อื่น ฝืนกลั้นน�้าตากล่าวค�าลา หลังพ้นประตู

ออกมานางถึงได้ปาดเช็ดน�้าตาและตรงกลับมาที่กระโจม

"...ค�าพูดของเซีย่นจูพ่วกน้ันผูน้้อยมกิล้ากล่าว ได้แต่บอกว่าระคายหู 
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ย่ิงนัก ผู้น้อยรู้สึกว่าเซี่ยนจู่ชิงชังคุณหนูของพวกเราเป็นที่สุด" สาวใช้ 

รายน้ันเล่าออกมาอย่างไม่มีตกหล่น ต้นสายปลายเหตุอันใดล้วนกล่าว

เล่าความออกมาครบถ้วนก่อนจะถอยจากไป

กัวย่วนอีกแล้ว! เฉินอิ๋งเอือมระอายิ่งนัก

เซี่ยนจู่ท่ีไร้ซึ่งคุณธรรมให้พูดถึงผู้นี้ไม่เคยนึกหว่ันเกรงอันใด ทั้งนี ้

ก็ด้วยเพราะสายเลอืดทีไ่หลเวียนอยู่ในกาย ชอบเหยยีบย�า่ศกัดิศ์รีของผูอ้ืน่ 

ตามอ�าเภอใจ เห็นชีวิตคนเป็นดั่งผักปลา ทั้งๆ ที่ท�าผิดมาไม่รู้กี่มากน้อย

แล้ว แต่กลับไม่เคยต้องรับโทษตามกฎหมาย หนึ่งเดียวที่ควบคุมนางได้

นั่นก็คืออ�านาจ

เมื่อใดท่ีเจ้ามีอ�านาจเหนือกว่านาง ถึงตอนน้ันเจ้าย่อมสามารถ

เหยียบนางไว้ใต้ฝ่าเท้า

เฉินอิ๋งนึกฉงนไปชั่วอึดใจ บางทีหนทางท่ีกัวหว่านเลือกน้ีอาจเป็น

หนทางที่ถูกต้องก็เป็นได้

ทว่าในชาติภพก่อน เฉินอิ๋งเคยเดินอยู่บนเส้นทางน้ันมาแล้ว  

ชาติภพนี้นางไม่อาจกระท�าอันใดขัดแย้งต่อปณิธานของตนได้อีก

คนมีชีวิตอยู่บนโลกมักมีสิ่งท่ีพึงกระท�าและสิ่งที่พึงปล่อยวาง  

นั่นคือธาตุแท้ของมนุษย์

เส้นทางทีทุ่กคนเดิน ทางลดัท่ีทกุคนรูส้กึสบายคอืหนทางทีถ่กูต้อง?

สิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อคือสัจธรรมกระนั้นหรือ

เฉินอิ๋งถอนหายใจอย่างขุ่นข้อง

"ท่านพี่เฉิน ข้าไม่เป็นไร เซี่ยนจู่เพียงพูดไม่กี่ประโยคเท่านั้น ข้าหา

นึกโกรธไม่" หวังหมิ่นถีพูดเสียงแผ่วเบา น�้าเสียงยังคงสะอึกสะอื้นอยู่

น้อยๆ
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เฉินอิ๋งคล้ายต่ืนจากฝัน หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึงนางก็เอ่ยปาก

อย่างอ่อนโยน "เจ้าวางใจ ทันทีที่ฝ่าบาทเสด็จมาถึง เซี่ยนจู่ก็จะเดินทาง

ไปล่าสัตว์พร้อมกับฝ่าบาทและองค์หญิงใหญ่ ถึงตอนน้ันเจ้าก็ไปพูดคุย

สนุกสนานกับเหล่าสหายที่เชิงเขา หาจ�าเป็นต้องสนใจอันใดนางไม่"

หวังหมิน่ถีส่งเสยีง "อืม" ออกมาคราหนึง่ พยักหน้าหนักแน่น ตาแดง

ดูไม่ต่างอะไรกับกระต่ายนัน้ผนวกอยู่กับรปูร่างอ่อนช้อยแบบบาง "ข้ารูแ้ล้ว  

พ่ีใหญ่เองก็บอกกับข้าเช่นนีเ้หมอืนกัน วนันีอ้งค์หญงิใหญ่จะไปสมทบกับ

ฝ่าบาทที่ในวัง ร่วมเดินทางมาที่เขาเสี่ยวสิง เอาเป็นว่าข้าจะเข้าไปอยู่ใน

กระโจมก่อน ไว้ทุกคนไปแล้วข้าค่อยออกมา"

ใจกลางฐานล่าสัตว์นี้ก็คือเขาเสี่ยวสิง

หวังหมิ่นถียังมีความเป็นเด็ก ครั้นนึกถึงเรื่องอื่นนางก็ย้ิมท้ังน�้าตา 

"ข้ากับพวกอาจ่ิวนัดกันเรียบร้อยแล้ว อีกเดี๋ยวพวกเราจะไปดูต้นไม้ 

เก่าแก่นั่น ได้ยินว่าที่เชิงเขามีต้นไม้อายุร้อยปีอยู่ต้นหนึ่ง โดนฟ้าผ่า 

เข้าเต็มๆ แต่กลับยังผลิหน่ออ่อนออกมาได้อีก" 

เฉนิอิง๋เหน็นางอารมณ์ดีขึน้เช่นนัน้ก็เอ่ยปากเตือนน�า้เสยีงอ่อนโยน

ออกมาอีกสองสามประโยค ชวนนางกินของว่าง อยู่พูดคุยเป็นเพื่อนนาง 

เพียงไม่นานหวังหมิ่นถีก็กลับมาอารมณ์ดีเหมือนตอนแรก

เพียงไม่นานขบวนเสด็จของฮ่องเต้กับฮองเฮา รวมทั้งองค์ชาย 

องค์หญิงท้ังหลายก็มาถงึ ทกุคนต่างยืนรอรบัเสดจ็อยู่ข้างๆ พิธีการหรหูรา

เช่นไรไม่จ�าเป็นต้องพูดถึง ฮ่องเต้รับสั่งเพียงสองประโยคก็ทรงล่ันกลอง 

ที่วางอยู่ทางด้านข้าง

เสียงตึงดังอยู่สองสามครา นั่นเป็นสัญญาณข้ึนเขา คร้ันทุกคนไป

รวมตัวกันอยู่บนเขาเป็นที่เรียบร้อย สัญญาณล่าสัตว์ก็ดังขึ้นอีกคราว
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เฉนิอิง๋เตรยีมพร้อมอยู่ก่อนแล้ว นางเดนิตามทกุคนไปตามทางเขา

เขาเสี่ยวสิงแม้จะไม่สูงนัก แต่ถึงกระน้ันก็ยังคงเป็นภูเขา บรรจ ุ

คนนับพันได้ไม่มีปัญหา ยามน้ีแม้ทั่วท้ังภูเขาจะซบเซาเงียบเหงา ทว่า

กลางภูเขากลับมีน�้าพุร้อนอยู่แห่งหนึ่ง บริเวณที่น�้าพุร้อนไหลผ่าน ตลอด

สี่ฤดูล้วนดั่งยามวสันต์ ท�าให้ทัศนียภาพของท่ีนี่แปลกตาเป็นพิเศษ 

ท่ามกลางต้นไม้แห้งเหี่ยวต้นหญ้าอับเฉาบางจุดกลับต้นหญ้าเขียวชอุ่ม 

ต้นไม้ดอกไม้เหมือนใหม่ หนึ่งภูเขาสองฤดูกาล เป็นที่น่าสนใจยิ่งนัก

หลงัจากเดนิตามทุกคนไปได้ไม่ก่ีก้าวก็มขัีนทีตวัน้อยผูห้น่ึงเดินเข้ามา 

ถ่ายทอดรับสั่งของฝ่าบาท ให้นางไปพูดคุยอยู่กับพระองค์ที่ด้านหน้า

เฉินอิ๋งเดาว่าฮ่องเต้หยวนจยาอาจต้องการพูดคุยกับนางถึงเรื่อง

แห่งราชส�านักอะไรพวกน้ัน จึงรีบขานรับ ลาเฉินเซ่าและเดินตามขันที 

ผู้นั้นไป
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ขบวนของเหล่าราชนิกุลทั้งหลายล้วนอยู่ด้านหน้าสุด ตอนแวะไป

เฉินอิ๋งจงใจลดจังหวะฝีเท้าลง กวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะสังเกตเห็น

กัวย่วนเดินอยู่ข้างองค์หญิงใหญ่

กัวย่วนวันนี้ห่อคลุมร่างอยู่ใต้เสื้อคลุมผ้าแพรสีแดงเข้มกุ๊นขนสัตว์

เดินด้ายทอง มีขนสุนัขจิ้งจอกสีขาวอยู่รอบคอเสื้อ แลดูงดงามเป็นที่สุด

ว่ากันตามหลักแล้วสีนี้น่าจะช่วยขับดุนผิวพรรณได้ไม่ใช่น้อย  

ทว่าสีหน้าอ่อนระโหยนั้น ไม่ว่าจะแต่งเติมแป้งชาดไว้เช่นไรก็มิอาจกลบ

ร่องรอยหม่นหมองกลัดกลุ้มบนใบหน้าได้ หว่างค้ิวของนางเต็มไปด้วย

ความรู้สึกทุกข์ระทม ไหนเลยจะเทียบกับครั้งก่อนตอนพบเจอกันใน 

วังหลวงได้

เพียงกวาดตามองดูปราดหน่ึง เฉินอิ๋งก็ถอนหายใจโล่งอกออกมา

เบาๆ
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ขอเพียงกัวย่วนไม่อยู่ที่เชิงเขา ด้วยสถานะของหวังหมิ่นถีในยามนี้

ย่อมไม่มีผู้ใดกล้ารังแกนางแน่

เฉินอิ๋งวางเรื่องนี้ลงเป็นการชั่วคราวก่อน นางรีบมุ่งหน้าไปถวาย

พระพรฮ่องเต้หยวนจยา

ฮ่องเต้หยวนจยาคล้ายส�าราญพระทัยย่ิง ทรงพระสรวลออกมา 

สองครา ก่อนจะโบกพระหัตถ์ "ไปเถอะ ฮองเฮาทรงรอเจ้าอยู่"

ที่แท้คนท่ีต้องการพบนางก็มิใช่ฮ่องเต้หยวนจยา แต่หากเป็น 

ซือถูฮองเฮา



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3y4gM7J

https://bit.ly/3y4gM7J

