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ดอกไม้แห้งหนึ่งดอก บ่าวรับใช้สองนาง
เรือนฉี่หลัว
มู่ชุนเดินเข้าไปในห้องด้วยฝีเท้าเร็วรี่ ครั้นเห็นว่าอวิ๋นเชียนเมิ่งเพิ่ง
จะอาบน�ำ้ เสร็จก็กระซิบเสียงเบาทีข่ า้ งหูนาง "คุณหนู คุณชายหรงส่งสาวใช้
สองคนมาพบท่านเจ้าค่ะ"
แม่นมหมีม่ องไปทางคันฉ่องส�ำริดทันที นางสบตากับอวิน๋ เชียนเมิง่
แวบหนึ่งก่อนเอ่ยปากแทนอวิ๋นเชียนเมิ่ง "ให้พวกนางเข้ามาได้"
มู่ชุนรับค�ำสั่งแล้วออกไปทันที ไม่ถึงครึ่งเค่อก็เดินน�ำเด็กสาวอายุ
สิบห้าสิบหกปีสองนางเข้ามาข้างใน ครัน้ พวกนางเห็นสภาพทีม่ ไิ ด้ทาแป้ง
เขียนคิว้ แต่ยงั คงงามเฉิดฉันเหนือสามัญของอวิน๋ เชียนเมิง่ ในดวงตาต่าง
ฉายแววตื่นตะลึง แล้วจึงเอ่ยคารวะอย่างเคารพนบนอบ "บ่าวอิ๋งซย่า/
หยวนตง คารวะคุณหนูเจ้าค่ะ"
คุณหนู? มิใช่คุณหนูอวิ๋น!
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อวิ๋นเชียนเมิ่งรู้สึกสนใจใคร่รู้ต่อค�ำเรียกขานของเด็กสาวสองคนนี้
ขึน้ มาโดยพลัน นางอมยิม้ บางๆ ดวงตามองส�ำรวจดูองิ๋ ซย่าและหยวนตง
ทีอ่ ยูต่ รงหน้าอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น
เห็นเพียงทั้งสองคนสวมเครื่องแต่งกายแบบสาวใช้สีสันเดียวกัน
รูปแบบเดียวกัน เพียงแต่เมือ่ เทียบกับความสุขมุ ของหยวนตงแล้ว อิง๋ ซย่า
แลดูสดใสร่าเริงกว่าเล็กน้อย ในดวงตามีไหวพริบคูน่ นั้ ฉายประกายฉลาด
เฉลียวอย่างที่สุด ส่วนหยวนตงก็ยืนอยู่ตรงหน้าตนเองอย่างพินอบพิเทา
ในดวงตาขาดความคึกคักร่าเริงอย่างอิง๋ ซย่า ทว่ากลับมีความสุขมุ รอบคอบ
กว่าหลายส่วน
พอเห็นสาวใช้สองคนนี้ก็รู้ทันทีว่าเป็นบ่าวรับใช้ที่ได้รับการอบรม
สั่งสอนมาอย่างดีที่สุด แต่วันนี้หรงอวิ๋นเฮ่อกลับให้พวกนางมาที่จวน
อัครเสนาบดี อีกทัง้ เห็นว่าทัง้ คูส่ องมือว่างเปล่า ท�ำให้ในใจอวิน๋ เชียนเมิง่
เข้าใจกระจ่างขึน้ มาเล็กน้อยในบัดดล เอ่ยถามขึน้ เสียงแผ่วเบา "ไม่ทราบว่า
คุณชายหรงให้พวกเจ้ามาทีน่ มี่ ธี รุ ะอันใด"
ทัง้ สองควักจดหมายฉบับหนึง่ ออกมาจากแขนเสือ้ พร้อมๆ กัน ยก
ประคองจดหมายด้วยสองมือ ก่อนจะเอ่ยอย่างพร้อมเพรียง "นีค่ อื สัญญา
ซือ้ ตัวของบ่าว นายน้อยให้บา่ วทัง้ สองคนปรนนิบตั ริ บั ใช้คณ
ุ หนูนบั ตัง้ แต่
บัดนีเ้ ป็นต้นไปเจ้าค่ะ"
แม่นมหมีแ่ ละมูช่ นุ เห็นเช่นนัน้ ในดวงตาก็พลันแตกตืน่ ยกใหญ่ทนั ที
จากนั้นก็เห็นว่าอิ๋งซย่าและหยวนตงต่างมีสีหน้าเคร่งขรึมจริงจัง จึงรู้ว่า
หรงอวิ๋นเฮ่อมิได้ล้อเล่น แต่ส่งเด็กสาวสองคนนี้มาให้จริงๆ
คุณชายสกุลหรงผูน้ กี้ ใ็ จกล้าเกินไปหน่อย เดิมทีสาวใช้สองคนนีเ้ ป็น
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คนของจวนสกุลหรง เขาส่งคนมาให้โต้งๆ เช่นนีไ้ ม่เท่ากับให้คณ
ุ หนูแบกรับ
ความผิดฐานลักลอบมอบส่งสิ่งของกับบุรุษอย่างนั้นหรือ หากถูกฮูหยิน
ผูเ้ ฒ่าทีห่ อไป่ซนุ่ หรือซูอเี๋ หนียงทีเ่ รือนเฟิงเหอล่วงรูเ้ ข้า กลัวว่าจะวางแผน
สกปรกอันใดขึน้ มาอีก
พอคิดได้ดงั นีม้ ชู่ นุ ก็พลันโทษตนเองอยูบ่ า้ ง หากรูแ้ ต่แรกว่าเรือ่ งราว
เป็นแบบนีก้ ค็ งจะไม่พาทัง้ คูเ่ ข้ามา อย่าว่าแต่นายน้อยจวนสกุลหรงส่งคน
มาให้เลย ต่อให้แค่นายน้อยจวนสกุลหรงส่งคนมาสนทนาด้วยก็ไม่สามารถ
ให้พวกนางเข้าพบกับคุณหนูโดยตรงได้ มิเช่นนัน้ หากชือ่ เสียงของหญิงสาว
ถูกผูไ้ ม่ประสงค์ดใี ส่รา้ ยป้ายสีเข้าก็คงล้างมลทินไม่ออกจริงๆ
มูช่ นุ รูส้ กึ ผิดโดยพลัน คุกเข่าโขกศีรษะให้อวิน๋ เชียนเมิง่ เสียงดังพร้อม
ทัง้ เอ่ยยอมรับผิด "คุณหนู เป็นความผิดของบ่าวเองเจ้าค่ะ บ่าวไม่ควรพา
พวกนางเข้ามา ขอให้คณ
ุ หนูลงโทษด้วยเจ้าค่ะ"
อวิน๋ เชียนเมิง่ วางพัดกลมในมือลง มองไปทางมูช่ นุ ทีใ่ บหน้าเต็มไป
ด้วยความรูส้ กึ ละอายใจ ก่อนจะเอ่ยอย่างเฉยชา "ลุกขึน้ เถอะ เรือ่ งของเจ้า
ไว้คอ่ ยพูดกันทีหลัง"
มูช่ นุ เห็นอวิน๋ เชียนเมิง่ น�ำ้ เสียงราบเรียบ มิได้มคี วามคิดจะต่อว่านาง
ใบหน้าจึงยิ่งแดงเรื่อ ได้แต่โทษตนเองที่เลอะเลือนไปชั่วขณะถึงได้ท�ำ
ผิดพลาดเช่นนี้ หลังจากนัน้ ก็มกิ ล้าเอ่ยอันใดให้มากความอีก นางลุกขึน้ ยืน
แล้วถอยไปอยูด่ า้ นหลังอวิน๋ เชียนเมิง่
อวิน๋ เชียนเมิง่ มองไปยังอิง๋ ซย่าและหยวนตงก่อนมองดูสญ
ั ญาซือ้ ตัว
ในมือทัง้ สองด้วยแววตานึกสนุก เอ่ยขึน้ เสียงเบา "ข้างกายข้ามิได้ขาดคน
พวกเจ้ากลับจวนสกุลหรงไปเถิด ฝากบอกคุณชายหรงแทนข้าด้วยว่า
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ขอบคุณในความปรารถนาดีของเขา"
อิง๋ ซย่าและหยวนตงเห็นอวิน๋ เชียนเมิง่ ไล่พวกนางเช่นนีจ้ งึ คุกเข่าลง
ทันที ยกสัญญาซื้อตัวในมือขึ้นสูงแล้วกล่าวอย่างพร้อมเพรียง "ตอนที่
พวกบ่าวสองคนมาที่นี่ คุณชายได้ขับไล่พวกบ่าวออกจากจวนสกุลหรง
แล้วเจ้าค่ะ บอกว่าพวกบ่าวไม่ใช่คนของจวนสกุลหรงอีกต่อไป ยามนีย้ นิ ดี
ขายตนเองเข้าสูจ่ วนอัครเสนาบดีดว้ ยความยินยอมเจ้าค่ะ คุณหนูได้โปรด
อย่าไล่บา่ วไปเลย บ่าวยินดีปรนนิบตั คิ ณ
ุ หนูดว้ ยความจงรักภักดีเจ้าค่ะ"
อวิน๋ เชียนเมิง่ มองดูคนทัง้ สอง รูด้ แี ก่ใจว่าหรงอวิน๋ เฮ่อจงใจท�ำเช่นนี้
เพือ่ ให้ตนเองรับพวกนางไว้ แต่วา่ คนข้างกายนางมิได้ขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนมาก
น้อย แต่อยูท่ ใี่ จซือ่ สัตย์ภกั ดี
อวิน๋ เชียนเมิง่ กับหรงอวิน๋ เฮ่อเคยพบหน้ากันแค่ไม่กคี่ รัง้ เท่านัน้ แม้
รู้ว่าหรงอวิ๋นเฮ่อมิใช่คนถ่อยที่ฉวยโอกาสยามผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย แต่
อวิ๋นเชียนเมิ่งก็ระมัดระวังรอบคอบกับการที่ผู้อื่นป้อนคนมาอยู่ข้างกาย
ตนเองเช่นกัน เพือ่ ป้องกันมิให้ถล�ำสูจ่ ดุ ทีไ่ ม่อาจโงหัวขึน้ มาได้ชวั่ นิรนั ดร์
อวิน๋ เชียนเมิง่ มิได้ใจอ่อนเพราะท่าทางน่าเวทนาของทัง้ สอง แต่กลับ
ยืดหลังตรงนัง่ ผึง่ ผายอยูบ่ นตัง่ โต๊ะ สายตาคมกริบ กล่าวด้วยวาจาเฉียบขาด
"ในเมื่อพวกเจ้าสองคนยินดีขายตัวเข้าจวนอัครเสนาบดีดังที่พูดก็ควรท�ำ
ตามกฎระเบียบ อันดับแรกให้พอ่ ค้าทาสพาพวกเจ้ามาทีจ่ วนอัครเสนาบดี
ให้พอ่ บ้านจ้าวคัดเลือกสักเล็กน้อย จากนัน้ ค่อยแนะน�ำกับนายของแต่ละ
เรือน จะท�ำแบบทีพ่ วกเจ้าท�ำอยูน่ ไี้ ม่ได้ ในเมือ่ ไม่ใช่สาวใช้จวนสกุลหรงแล้ว
จะใช้นามของสกุลหรงและคุณชายหรงมาพบข้าเป็นการส่วนตัวได้อย่างไร
ไม่ว่าจะด้วยน�้ำใจหรือด้วยเหตุผลล้วนไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้า
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เห็นกิรยิ ามารยาทของพวกเจ้าทัง้ สองต่างก็ได้รบั การฝึกฝนสัง่ สอนมาเป็น
อย่างดี เหตุใดจึงเลินเล่อท�ำผิดพลาดเช่นนีไ้ ด้เล่า หากพวกเจ้าเป็นเจ้านาย
จะเรียกใช้งานคนแบบนีห้ รือไร"
ทั้งสองถูกการวิเคราะห์ของอวิ๋นเชียนเมิ่งสวนกลับจนมองหน้ากัน
เลิ่กลั่ก ต่างก็ท�ำอะไรไม่ถูกอยู่บ้าง ครู่ใหญ่ผ่านไปถึงได้ยินหยวนตงเอ่ย
อย่างเยือกเย็น "ทีค่ ณ
ุ หนูพดู มาทัง้ หมดถูกต้องแล้วเจ้าค่ะ แต่บา่ วสองคน
ขอสาบานต่อสวรรค์ไว้ ณ ทีน่ วี้ า่ พวกเราหาได้มใี จคิดปองร้ายคุณหนูแม้แต่
กระผีกริน้ ขอแค่ได้ปรนนิบตั ริ บั ใช้คณ
ุ หนูเพียงเท่านัน้ ไม่มคี วามปรารถนา
อืน่ ใดอีกเจ้าค่ะ"
อวิน๋ เชียนเมิง่ เห็นหยวนตงดึงใจความทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในวาจาของตน
ออกมาได้ในชัว่ พริบตา ดวงตาทีแ่ ต่เดิมเย็นชาเรียบเฉยพลันปรากฏแวว
ชื่นชม สาวใช้ที่ฉลาดหลักแหลมเช่นนี้หากติดตามอยู่ข้างกายนางด้วย
ความซือ่ สัตย์ไม่แปรพักตร์อย่างทีอ่ กี ฝ่ายกล่าวด้วยตนเองจริงๆ เช่นนัน้ ก็
ถือว่าเป็นเรือ่ งดีอย่างแท้จริง
อย่างไรเสีย แม่นมหมีท่ งั้ ต้องดูแลเรือนฉีห่ ลัว ทัง้ ต้องดูแลแม่นมซย่า
ก�ำลังวังชานางไม่พอใช้จริงๆ
ส่วนมูช่ นุ ด้านหนึง่ คอยปรนนิบตั ติ นเอง อีกด้านก็ตอ้ งจับตาดูสยุ่ เอ๋อร์
ปิงเอ๋อร์ จึงยุง่ จนปลีกตัวไม่ได้เช่นกัน
หากข้างกายตนมีสาวใช้ทที่ งั้ คล่องแคล่วปราดเปรือ่ งทัง้ ยังจงรักภักดี
เพิม่ ขึน้ มาอีกสองคนก็มใิ ช่เรือ่ งเลวร้ายอันใด เพียงแต่ความจงรักภักดีมใิ ช่
สักแต่พดู มิเช่นนัน้ ในจวนอัครเสนาบดีแห่งนีค้ งไม่เกิดเรือ่ งสกปรกโสมม
ขึน้ มากมายถึงเพียงนี้
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"ในเมือ่ เป็นเช่นนีพ้ วกเจ้าก็กลับไปเสีย คิดดูให้ดวี า่ สรุปแล้วควรจะ
ปรากฏตัวต่อหน้าข้าอีกครัง้ อย่างไร" พูดจบอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็สง่ สัญญาณให้
แม่นมหมีพ่ าทัง้ สองคนออกไป
อิง๋ ซย่าและหยวนตงเองก็เป็นคนทีฉ่ ลาดเฉลียวเป็นทีส่ ดุ เช่นกัน แค่
ชั่วพริบตาก็ขบคิดความหมายในวาจาของอวิ๋นเชียนเมิ่งได้ทะลุปรุโปร่ง
และมิได้เอ่ยวาจาใดอีก ทั้งสองโขกศีรษะให้อวิ๋นเชียนเมิ่งแล้วเดินตาม
แม่นมหมี่ออกไปอย่างเงียบเชียบทันที
"คุณหนู ทัง้ หมดเป็นความผิดของบ่าวเองเจ้าค่ะ" เมือ่ เห็นทัง้ สองคน
ออกไปแล้ว มู่ชุนก็ก้มหน้ายอมรับผิด
อวิ๋นเชียนเมิ่งมิได้ดุด่าว่ากล่าวแต่อย่างใด แค่พูดก�ำชับว่า "ต่อไป
ห้ามท�ำผิดอีก! หากช่วงนี้มีคนใหม่เข้ามาในจวน ให้หลิ่วอี๋เหนียงพามา
ที่เรือนฉี่หลัวก่อน"
มู่ชุนได้ยินดังนั้นก็รับค�ำทันที แต่ในใจยังคงพะว้าพะวังอยู่บ้าง จึง
ย่นคิ้วเอ่ยถาม "คุณหนูจะใช้งานสองคนนั้นจริงๆ หรือเจ้าคะ พวกนางมา
จากจวนสกุลหรง ถึงแม้คณ
ุ ชายหรงไม่มใี จคิดร้ายต่อคุณหนู แต่กย็ ากจะ
รับประกันว่าคนอื่น…"
อวิน๋ เชียนเมิง่ ได้ยนิ นางถามเช่นนี้ แต่กลับท�ำเพียงผลิยมิ้ เฉยชา มิได้
เอ่ยตอบอันใด
หรงอวิ๋นเฮ่อมีเส้นผมขาวโพลนจึงถูกผู้คนหมางเมินว่าร้าย เมื่อดู
จากการพบกันของนางกับเขา ข้างกายเขานอกจากเด็กรับใช้หนึง่ คนก็ไม่มี
บ่าวรับใช้คนอื่นคอยปรนนิบัติอีก แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเฉินเหล่าไท่จวิน
เลือกสรรคนให้เขาหรือหรงอวิน๋ เฮ่อเลือกใช้คนด้วยตนเองล้วนระมัดระวัง
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รอบคอบอย่างทีส่ ดุ กอปรกับการวางตัวและการจัดการเรือ่ งราวต่างๆ ของ
เฉินเหล่าไท่จวินตอนงานวันเกิดครบรอบหกสิบปีของกูเ่ หล่าไท่จวินคราว
ก่อน นางก็เป็นคนทีด่ เู หมือนจะแปลกพิลกึ ทว่าซือ่ ตรงและน่าเชือ่ ถือมาก
ทีเดียว ไม่อย่างนัน้ ท่านยายคงไม่ยนิ ดีคบค้าสมาคมกับเฉินเหล่าไท่จวิน
หรอก
อวิน๋ เชียนเมิง่ เองก็เชือ่ มัน่ ในการมองคนของกูเ่ หล่าไท่จวินเป็นอย่าง
มาก
ด้ ว ยเหตุ นี้ หากบ่ า วสองคนนั้ น ถู ก หรงอวิ๋ น เฮ่ อ ส่ ง มาจากจวน
สกุลหรงจริงๆ ล่ะก็ อวิ๋นเชียนเมิ่งก็สามารถวางใจใช้งานพวกนางได้
กลัวก็แต่วา่ พวกนางจะเป็นยมทูตหน้าขาวหน้าด�ำ* ทีผ่ มู้ เี จตนาร้าย
อาศัยชือ่ เสียงของจวนสกุลหรงส่งตัวมาอยูข่ า้ งกายตน ดังนัน้ อวิน๋ เชียนเมิง่
จึงใช้ขอ้ อ้างว่าพวกนางไม่รกู้ ฎระเบียบเพือ่ ให้ทงั้ สองคนถูกคัดเลือกเข้ามา
ทีละขัน้ ๆ หนึง่ เพือ่ ให้ตนเองมีเวลาสืบสาวเบือ้ งลึกของทัง้ สอง หากไม่มี
ปัญหาใหญ่อันใดก็สามารถเรียกใช้งานได้ สอง หากทั้งคู่มาจากจวน
สกุลหรงจริง ไม่วา่ ตนเองจะปฏิเสธอย่างเด็ดขาดหรือรับตัวเอาไว้ทนั ทีลว้ น
ไม่เป็นผลดีสำ� หรับจวนสกุลหรงและส�ำหรับตนเอง มิสใู้ ห้พวกนางเข้ามา
ตามกฎระเบียบเพือ่ ให้คนภายนอกหมดวาจาทีจ่ ะต่อว่าได้ดกี ว่า
ท้องนภาที่ดวงดาราพร่างพรายกว้างไกลไร้ขอบเขต ค�่ำคืนฤดูร้อน
* เฮยไป๋อู๋ฉาง เป็นค�ำเรียกยมทูตด�ำยมทูตขาว 'เฮย' มาจากค�ำว่า 'เฮยเทียน' แปลว่ากลางคืน 'ไป๋' มาจาก
ค�ำว่า 'ไป๋เทียน' แปลว่ากลางวัน 'อูฉ๋ าง' แปลว่าไม่ยงั่ ยืน ไม่แน่นอน รวมกันจึงมีความหมายว่า 'ชีวติ ไม่แน่นอน
ทุกคนพร้อมตายได้ทกุ เวลาทัง้ กลางวันกลางคืน' ทัง้ สองไปไหนมาไหนด้วยกัน มีหน้าทีต่ ามเก็บวิญญาณของ
ผู้หมดอายุขัย ตามศาลเจ้ามักมีภาพวาดหรือรูปปั้นรูปหนึ่งใส่ชุดขาวทาหน้าขาว อีกรูปใส่ชุดด�ำทาหน้าด�ำ
จึงเรียกอีกชื่อว่ายมทูตหน้าขาวหน้าด�ำ
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อันสว่างโร่รุกไล่ความร้อนระอุในยามกลางวัน ทว่าไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยว
สายลมเย็นฉ�่ำ นอกจากเสียงจักจั่นเรไรและเสียงกบร้องที่ดังขึ้นกลาง
ลานบ้านแล้วก็เหลือเพียงความร้อนอบอ้าวอันหนักอึง้ ชวนให้คนพลิกตัว
กระสับกระส่ายนอนไม่หลับ
หลังจากอวิ๋นเชียนเมิ่งอาบน�้ำหวีผมเสร็จสิ้นก็สั่งให้แม่นมหมี่และ
มูช่ นุ ออกไปจากห้อง ดับเทียนทีพ่ าให้คนเกิดความร้อนรุม่ ในใจ มือก�ำพัด
กลมนัง่ เอนกายพิงริมหน้าต่างเพียงล�ำพัง ก่อนจะโบกพัดกลมเบาๆ ขับไล่
ไอร้อนทีอ่ ยูห่ อ้ มล้อม
แสงจันทร์สาดส่องลงบนใบหน้าขาวผุดผาดงดงามน่ามองของ
อวิ๋นเชียนเมิ่ง ท�ำให้เกิดประกายเปล่งปลั่งราวกับไข่มุก แต่งแต้มเสน่ห์
ให้แก่ความงามสง่าของอวิน๋ เชียนเมิง่ มากยิง่ ขึน้ ถ้ามิใช่เพราะตอนนีน้ าง
ก�ำลังขมวดหัวคิว้ น้อยๆ คงจะมีมาดของคุณหนูตระกูลใหญ่มากกว่านี้
เสียดายทีว่ นั นีอ้ ากาศร้อนจัดจนไม่อาจทนรับได้ ตัง้ แต่ยำ�่ ค�ำ่ อากาศ
ก็แปรเปลี่ยนเป็นร้อนอบอ้าวยิ่งนัก ท�ำให้คนทานทนไม่ไหว พานให้
อวิ๋นเชียนเมิ่งคิดถึงพัดลมและเครื่องปรับอากาศในยุคปัจจุบันเป็นอย่าง
มาก จึงนอนไม่หลับครัง้ แล้วครัง้ เล่า ท�ำได้เพียงสวมเสือ้ ไหมน�ำ้ แข็งตัวใน
อันบางเบาส�ำหรับหน้าร้อนนัง่ ริมหน้าต่าง หวังให้ดา้ นนอกมีลมพัดปัดเป่า
ไอร้อนทีน่ า่ หงุดหงิดนีอ้ อกไปเสียบ้าง
ส่วนที่ร้อนที่สุดในร่างกายของอวิ๋นเชียนเมิ่งก็คือแผ่นหลัง
อวิน๋ เชียนเมิง่ เอีย้ วมองเส้นผมยาวจรดเอวตรงแผ่นหลัง ยืน่ มือออก
ไปเสยเส้นผมยาวที่เคลียอยู่ตรงหัวไหล่ออกด้วยความร�ำคาญเล็กน้อย
ก่อนทอดถอนใจอย่างหนักหน่วง หากสามารถตัดผมให้สนั้ ลงสักหน่อยได้
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ก็คงจะดี
เมื่อครู่เพิ่งจะอาบน�้ำสระผม ยามนี้จึงต้องปล่อยผมสยายออกให้
ผมทีเ่ ปียกชืน้ แห้งเร็วขึน้ สักนิด แต่พอท�ำเช่นนีแ้ ผ่นหลังของนางกลับต้อง
รับกรรม อวิ๋นเชียนเมิ่งรู้สึกได้ชัดเจนว่าเหงื่อบางๆ ผุดซึมออกมาจาก
แผ่นหลัง ท�ำให้หวั ใจทีเ่ ยือกเย็นเสมอมาของนางย้อมด้วยความหงุดหงิด
อย่างสุดจะห้าม อยากจะหยิบกรรไกรมาตัดเส้นผมยาวน่าร�ำคาญนีท้ งิ้ ด้วย
ตนเองใจจะขาด
"เรือ่ งใดท�ำให้เจ้าจิตใจไม่สงบถึงเพียงนีห้ รือ" ในขณะทีอ่ วิน๋ เชียนเมิง่
ก�ำลังหงุดหงิดกับเส้นผมข้างหลังนัน้ เสียงไต่ถามอย่างสะกดกลัน้ หัวเราะ
ก็ดงั ขึน้ จากด้านหลัง
จูๆ่ ก็ได้ยนิ เสียงบุรษุ ภายในห้องนอนของตนเองเช่นนีท้ ำ� ให้อวิน๋ เชียนเมิง่
หันหน้าขวับด้วยความตืน่ ตกใจ เห็นเพียงฉูเ่ ฟยหยางทีไ่ ม่ได้พบหน้ามานาน
ลอบเข้ามาในห้องอย่างเงียบเชียบไม่ให้สมุ้ ให้เสียงอีกครัง้ ยามนีอ้ กี ฝ่าย
ยืนห่างจากนางไปไม่กจี่ งั้ พร้อมกับจ้องมองนางด้วยรอยยิม้ กริม่ คล้ายกับ
มิได้สำ� นึกผิดทีต่ นเองบุกเข้ามาอย่างกะทันหันเลยแม้แต่นอ้ ย
เมือ่ เทียบกับการบุกเข้ามาทัง้ ทีป่ ดิ หน้าต่างอย่างคราวทีแ่ ล้ว ครัง้ นี้
เขาใจกล้ายิง่ กว่าเดิมเสียอีก ทัง้ ๆ ทีเ่ ห็นว่านางเปิดหน้าต่างอยูก่ ไ็ ม่เพียง
แต่เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย แต่ยงั มาทีร่ มิ หน้าต่างอย่างไม่กลัวเกรงอีกด้วย
และตอนนีเ้ ขาก็ยนื อยูข่ า้ งกายนาง อาบแสงจันทร์อนั เงียบสงัดร่วมกัน
ครู่ใหญ่ผ่านไปฉู่เฟยหยางก็ยังมิได้ยินค�ำตอบจากอวิ๋นเชียนเมิ่ง
จึงอดก้มศีรษะมองสตรีที่นั่งตัวตรงอยู่ตรงหน้ามิได้ นัยน์ตาสีเข้มราวกับ
หมึกด�ำคูน่ นั้ แทบจะจับความนัยในดวงตาของอวิน๋ เชียนเมิง่ ได้อย่างแม่นย�ำ
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เขามองนางอย่างแน่วนิง่ ราวกับนกเหยีย่ วเล็งเหยือ่ คล้ายกับก�ำลังค้นหา
จุดทีผ่ ดิ ปกติของนาง
อวิน๋ เชียนเมิง่ รูส้ กึ ได้ถงึ สายตาจดจ้องของฉูเ่ ฟยหยาง พลันนึกขึน้ มา
ได้วา่ คนผูน้ มี้ คี วามสามารถในการสังเกตอย่างละเอียดลึกซึง้ จึงเก็บความ
กระสับกระส่ายทีแ่ ผ่กระจายทัว่ ร่างในทันที นางเงยหน้าใช้สายตาเยือกเย็น
ถึงขีดสุดจ้องเขากลับ ดวงตาที่เมื่อครู่ปกคลุมด้วยความสลัวนั้นเปลี่ยน
เป็นใสกระจ่าง ท�ำให้คนคิดว่าความหงุดหงิดงุน่ ง่านของนางเมือ่ ครูน่ เี้ ป็นแค่
เพียงภาพมายา
ฉู่เฟยหยางเห็นนางเก็บซ่อนอารมณ์ของตนเองได้ในชั่วพริบตา
ดวงตาก็ฉายแววชืน่ ชมอย่างไม่อาจห้าม ในใจอดยินดีกบั การตัดสินใจของ
ตนเองเมือ่ ครูม่ ไิ ด้
เดิมทีเขาแค่เดินผ่านนอกประตูจวนอัครเสนาบดี แต่เมือ่ นึกขึน้ ได้วา่
ไม่ได้พบเจอนางมาหลายเดือนแล้วจึงตัดสินใจเข้ามาดูสกั หน่อย หารูไ้ ม่วา่
นางยังมิได้เข้านอน แต่นั่งชมจันทร์คลายร้อนอยู่ริมหน้าต่าง ส่วนเขาก็
บังเกิดใจอยากจะกลัน่ แกล้งขึน้ ชัว่ ขณะ จึงเอ่ยพูดท�ำลายความเงียบสงบ
รอบๆ ตัวนาง
ถึงแม้วนั นีจ้ ะร้อน ทว่านางทีอ่ ยูใ่ ต้แสงจันทรากลับดุจดัง่ ดอกบัวใน
น�ำ้ ใสกระจ่างก็ไม่ปาน ผุดผาดเป็นธรรมชาติทงั้ ยังแฝงด้วยความลึกลับที่
ชวนให้คนหลงใหล ท�ำให้ฉเู่ ฟยหยางเอ่ยถามขึน้ โดยไม่รตู้ วั "เจ้าหายดีแล้ว
หรือ"
อวิน๋ เชียนเมิง่ ได้ยนิ เขาเอ่ยถามจึงลุกขึน้ ยอบกายค�ำนับ เอ่ยเสียงต�ำ่
"ขอบคุณท่านอัครเสนาบดีที่ห่วงใย ผู้น้อยสบายดีทุกอย่าง และขอบคุณ
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ท่านส�ำหรับบุญคุณที่ช่วยชีวิตไว้คราวก่อนด้วยเจ้าค่ะ"
เห็นนางพูดจาเกรงอกเกรงใจเช่นนี้ ฉู่เฟยหยางกลับยักไหล่อย่าง
ไม่นำ� พา ก่อนนัง่ ลงตรงต�ำแหน่งทีอ่ วิน๋ เชียนเมิง่ ลุกขึน้ เมือ่ ครูต่ ามใจชอบ
กล่าวด้วยรอยยิม้ บางๆ เจือความเจ้าเล่ห์ "ล้มไห่เถียนไม่ได้แต่กลับท�ำให้
ตนเองป่วยหนักแทน นึกเสียใจหรือไม่"
ได้ยนิ ดังนัน้ สีหน้าของอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ชะงักค้างในชัว่ พริบตา จากนัน้
จึงค่อยผลิยิ้มตามมา รู้ดีแก่ใจว่าฉู่เฟยหยางที่ฉลาดเป็นเลิศคงจะมอง
เรือ่ งราวในวันนัน้ ได้ทะลุปรุโปร่งตัง้ แต่แรกแล้วเป็นแน่ จึงไม่ปดิ บังอีกต่อไป
หันกลับมาตอบว่า "ผูอ้ นื่ ไม่รกุ รานข้า ข้าก็ไม่รกุ รานผูอ้ น่ื หากผูอ้ นื่ รุกรานข้า
ข้าก็จะต้องเอาคืน ท่านอัครเสนาบดีคงหวังให้ผนู้ อ้ ยไม่เอาคืนเมือ่ ถูกผูอ้ นื่
ปองร้ายมิได้หรอกเจ้าค่ะ มิหน�ำซ�ำ้ ถ้าท่านอยากจะเปิดโปงผูน้ อ้ ยก็คงไม่รอ
ให้ถงึ วันนีห้ รอก"
พูดจบอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็มองสบนัยน์ตาคูน่ นั้ ของฉูเ่ ฟยหยางด้วยดวงตา
คูง่ ามทีแ่ ฝงซึง่ ความเจ้าเล่หเ์ ล็กน้อย คล้ายกับก�ำลังประชันว่าความคิดของ
ใครจะรอบคอบรัดกุมกว่ากัน
ไม่รวู้ า่ เขาก�ำลังคิดอันใดอยู่ ครูใ่ หญ่ผา่ นไปถึงหันเหสายตาจ้องมอง
ไปยังอวิน๋ เชียนเมิง่ อีกครา ดวงตาแน่วนิง่ เคร่งขรึม น�ำ้ เสียงก็ไม่เกียจคร้าน
เย้าแหย่อกี ต่อไป เอ่ยปากเบาๆ แฝงด้วยความจริงจังทีเ่ กือบจะชวนให้คน
เข้าใจว่าฟังผิดไป "เจ้าไม่เป็นอะไรก็ดแี ล้ว"
ได้ยนิ เขาพูดเช่นนีอ้ วิน๋ เชียนเมิง่ จึงเงยหน้าขึน้ ด้วยความฉงนอยูบ่ า้ ง
แต่กลับเห็นว่าวันนี้สีหน้าของฉู่เฟยหยางมีเศษเสี้ยวของความหนักแน่น
จริงจังแฝงอยู่ นีค่ อื สีหน้าทีป่ กติแทบจะไม่ปรากฏบนใบหน้าของเขาเลย
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แต่ตอ่ ให้เป็นเช่นนี้ นัยน์ตาสีดำ� สนิทของเขาคูน่ นั้ ก็ยงั คงเปล่งประกาย
ความฉลาดล�้ำเลิศอันยากจะพรรณนา ดูฮึกเหิมหล่อเหลาเปี่ยมล้นด้วย
ความมั่นใจถึงเพียงนี้ มิน่าถึงท�ำให้ไห่เถียนคลั่งไคล้ปานนั้น นางถึงขั้น
เกือบจะใช้รา่ งกายเสีย่ งอันตรายกระโดดลงไปในทะเลสาบอันหนาวเหน็บ
เสียดกระดูกเพือ่ ก�ำจัดศัตรูทนี่ างทึกทักเอาเองอย่างตน
อวิ๋นเชียนเมิ่งยังคงจดจ�ำน�้ำในทะเลสาบที่เย็นเฉียบในวันนั้นได้
จากนัน้ ก็นกึ ถึงอากาศร้อนระอุในตอนนีข้ นึ้ มาอีกครัง้ แต่ตดิ ทีฉ่ เู่ ฟยหยาง
อยู่ตรงหน้า จึงได้แต่พยายามขยับคออย่างแผ่วเบาสุดก�ำลัง หมายจะ
สะบัดเส้นผมด้านหลังทีช่ วนให้รำ� คาญออก แต่เส้นผมด้านหลังกลับเกาะ
ติดอยู่บนแผ่นหลังไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่นิดเดียว การเคลื่อนไหวที่แลดู
ไม่สบอารมณ์เล็กน้อยของนางท�ำให้ฉู่เฟยหยางโค้งริมฝีปากแย้มยิ้มขึ้น
อีกครา น่าหงุดหงิดจนท�ำให้อวิ๋นเชียนเมิ่งจ้องมองเขาด้วยสายตาโมโห
อีกครั้งหนึ่ง
ทว่าฉู่เฟยหยางไม่แยแสความโกรธเคืองน้อยๆ ในดวงตาของ
อวิน๋ เชียนเมิง่ แม้แต่นดิ เดียว แววตาของเขาเป็นประกายขึน้ ก่อนจะลุกขึน้
ยืนแล้วเดินมาข้างหลังนางทีละก้าวๆ ท่ามกลางสายตาทีเ่ ต็มไปด้วยแวว
ระวังภัยของอวิ๋นเชียนเมิ่ง มือที่เรียวยาวจนแม้กระทั่งสตรียังอิจฉาคู่นั้น
รวบเส้นผมของนางทีป่ ล่อยสยายเอาไว้ มือข้างหนึง่ กางนิว้ ทัง้ ห้าออกน้อยๆ
ลูบผ่านหนังศีรษะอวิน๋ เชียนเมิง่ อย่างนุม่ นวลแผ่วเบา สางเส้นผมยาวสยาย
ในมืออย่างอ่อนโยนเป็นทีส่ ดุ สีหน้าจดจ่อท�ำให้อวิน๋ เชียนเมิง่ ทีห่ นั หลังให้
เขารูส้ กึ ขัดเขินไม่เป็นธรรมชาติไปทัว่ ทัง้ สรรพางค์กาย
นอกจากความขัดเขินแล้วยังถูกการกระท�ำของเขาท�ำเอาตืน่ ตกใจ
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จนเหงื่อเย็นๆ ผุดไปทั่วร่าง
ถึงแม้นางจะรูว้ า่ ฉูเ่ ฟยหยางผูน้ หี้ าได้เคารพจารีตประเพณีไม่ แต่การ
สัมผัสทีแ่ นบชิดสนิทสนมระดับนีก้ ย็ งั ท�ำให้อวิน๋ เชียนเมิง่ รูส้ กึ ขนลุกชันอยูด่ ี
โดยเฉพาะยามนิ้วเย็นเฉียบของอีกฝ่ายลูบไล้ผ่านหนังศีรษะที่ร้อนผ่าว
เล็กน้อยของตน อวิน๋ เชียนเมิง่ ถึงขัน้ รูส้ กึ ได้วา่ หนังศีรษะคล้ายมีเหงือ่ ผุดซึม
ออกมาบางๆ ด้วยเช่นกัน ท�ำให้นางคิดจะหมุนกายชิงเส้นผมตนเองกลับ
มาจากมือของเขาในทันใด
"อย่าขยับ!" ทว่าฉูเ่ ฟยหยางกลับส่งเสียงออกมาก่อนทีน่ างจะหันกาย
จากนัน้ ก็ดำ� เนินอากัปกิรยิ าเมือ่ ครูต่ อ่ ไป
เพียงไม่นาน อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็รสู้ กึ ได้วา่ ผมยาวของตนถูกรวบขึน้ เบาๆ
และเพื่อให้นางนอนหลับได้อย่างสะดวก ฉู่เฟยหยางจึงรวบขึ้นเป็นมวย
บุปผาธรรมดาๆ เท่านัน้ หลังจากนัน้ จึงเดินมาตรงหน้าอวิน๋ เชียนเมิง่ อีกครัง้
เขาอมยิ้มมุมปากพลางมองส�ำรวจทรงผมของอวิ๋นเชียนเมิ่งในตอนนี้
ดูราวกับพึงพอใจในฝีมอื ของตนเองเป็นอย่างมาก
แม้อวิน๋ เชียนเมิง่ จะรูส้ กึ ว่าแผ่นหลังพลันเย็นสบายขึน้ ไม่นอ้ ย แต่กลับ
มีสหี น้าบูดบึง้ ต่อการกระท�ำทีม่ กั จะเกิดขึน้ อย่างกะทันหันและเจ้ากีเ้ จ้าการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตของฉู่เฟยหยาง สิ่งที่ท�ำให้นางฉุนเฉียวยิ่งกว่าก็คือ
ต่อหน้าฉูเ่ ฟยหยางนางมักจะรูส้ กึ ว่าตนเองตกอยูใ่ นสถานะเสียเปรียบอยู่
ร�่ำไป จึงเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชาแววตาแฝงโทสะ "ชายหญิงมิอาจใกล้ชิด
ถึงท่านอัครเสนาบดีไม่ใส่ใจ แต่ผนู้ อ้ ยนัน้ ให้ความส�ำคัญยิง่ "
ฉู่เฟยหยางมิได้โมโหเพราะวาจาไร้สัมมาคารวะของนาง แต่กลับ
แสยะยิม้ เสียด้วยซ�ำ้ ไป ดวงตาด�ำสนิททีห่ รีล่ งกึง่ หนึง่ เปล่งประกายเจิดจ้า
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ออกมา เขาค้อมเอวลงโดยพลัน ยืน่ แขนยาวโอบเอวบางของอวิน๋ เชียนเมิง่
เอาไว้โดยไม่ยอมให้นางหลบหลีกได้ จากนัน้ แนบริมฝีปากทีข่ า้ งหูนางพลาง
พูดเล่นลิน้ เสียงเบา "เช่นนัน้ จะท�ำอย่างไรดี ครัง้ ก่อนโน้นข้าสัมผัสผิวพรรณ
ของคุณหนูไปแล้ว ครัง้ ทีแ่ ล้วก็อมุ้ คุณหนูไว้ในอ้อมกอด ครัง้ นีก้ เ็ กล้าผมให้
คุณหนูด้วยตนเองอีก อีกทั้งตอนนี้ก็ก�ำลังโอบเอวคุณหนูอยู่ แต่ละเรื่อง
แต่ละอย่างหากคิดบัญชีสะสางอย่างละเอียดล่ะก็ คุณหนูมติ อ้ งมอบกาย
แต่งงานให้ขา้ ถึงจะสามารถปลดเปลือ้ งธรรมเนียมชายหญิงมิอาจใกล้ชดิ นี้
ได้หรอกหรือ"
อวิน๋ เชียนเมิง่ ดิน้ รนขัดขืนไม่พน้ จากพันธนาการของฉูเ่ ฟยหยาง ทัง้ ยัง
ได้ยินเขาถามกลับอย่างจงใจก่อกวนเช่นนี้ นางจึงเบี่ยงหน้าหนีในทันใด
เห็นเพียงใบหน้าหล่อเหลาของฉูเ่ ฟยหยางอยูห่ า่ งจากดวงหน้าของตนเอง
ไม่ถงึ ครึง่ ชุน่ แสงจันทร์ทสี่ อ่ งสะท้อนลงมาท�ำให้นางเห็นดวงตาอมยิม้ คูน่ นั้
ซึง่ เต็มไปด้วยแววหยอกเย้าชัดเจนขึน้ พาให้ขา้ งหูอวิน๋ เชียนเมิง่ ร้อนผะผ่าว
ไปชัว่ ขณะ นางเบิกตากว้างถลึงจ้องฉูเ่ ฟยหยาง ฉวยโอกาสขณะทีม่ อื ตรง
ข้างเอวนัน้ คลายออกเล็กน้อยเคลือ่ นฝีเท้าถอยไปด้านหลังทันที ดึงระยะห่าง
ระหว่างทัง้ สองคนออก
ฉู่เฟยหยางกลับไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระท�ำของนาง นัยน์ตาที่
วูบไหวฉายความไม่พอใจเล็กน้อย ขยับขึ้นไปข้างหน้าสองสามก้าวตาม
ฝีเท้าของนาง เอ่ยด้วยรอยยิม้ ร้ายกาจทีม่ มุ ปาก "คุณหนูอวิน๋ ก�ำลังกลัวอะไร
หรือ กลัวข้าฉวยโอกาส หรือว่ากลัวตนเองจะใจเต้นตึกตัก"
ได้ยนิ ดังนัน้ อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ขมวดคิว้ ความไม่สบอารมณ์เมือ่ ครูม่ ลาย
หายไปเล็กน้อยแล้วกลับคืนสูค่ วามเยือกเย็นเฉกเช่นยามปกติ เห็นได้ชดั ว่า
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ถึงแม้ดวงตาฉูเ่ ฟยหยางจะมีแววหยอกเย้ากลัน่ แกล้งทว่าไม่มเี จตนาร้าย
เลยรู้ว่าเขาแค่คิดจะขู่ให้ตนเองกลัวเล่นเป็นแน่ จึงพูดด้วยรอยยิ้มบางๆ
เช่นกัน "อัครเสนาบดีฉเู่ ป็นเสาหลักของแคว้นซีฉู่ ในขณะเดียวกันก็ได้รบั
ความชมชอบมากมายจากบรรดาคุณหนูในเมืองหลวง ไหนเลยจะมีเจตนา
ร้ายต่อสตรีตวั เล็กๆ อย่างข้า ยิง่ ไปกว่านัน้ ฉูอ่ อ๋ งมีชอื่ เสียงบารมีขจรขจาย
ได้รบั การยกย่องสรรเสริญจากผูค้ น ผูน้ อ้ ยย่อมเชือ่ มัน่ ในศีลธรรมจรรยา
ของอัครเสนาบดีฉอู่ ยูแ่ ล้วเจ้าค่ะ"
ยามเอ่ยค�ำว่า 'ศีลธรรมจรรยา' ในประโยคสุดท้าย อวิ๋นเชียนเมิ่ง
แทบจะเอ่ยอย่างขบเขีย้ วเคีย้ วฟันทีเดียว ทว่าฉูเ่ ฟยหยางแสร้งท�ำเป็นฟัง
ค�ำเสียดสีจกิ กัดในวาจาของนางไม่ออก ยังคงยิม้ หน้าชืน่ ตาบานด้วยอารมณ์
สุขเี สียด้วยซ�ำ้ ไป รอยยิม้ นีช้ า่ งงดงามพร่างพราวประดุจดอกถานฮวา* ที่
ผลิบานในยามค�ำ่ คืน
จากนั้นฉู่เฟยหยางก็ผละออกจากข้างกายอวิ๋นเชียนเมิ่ง รอยยิ้ม
บนใบหน้าจางลงเล็กน้อย สีหน้าท่าทางเจือความเคร่งขรึมอยู่พอสมควร
ก่อนเอ่ยขึ้นเสียงต�่ำ "ช่วงนี้อากาศร้อนระอุขึ้นทุกที เจ้าพักอยู่ในจวนจะ
ดีกว่า จะได้ไม่เป็นลมแดด มิเช่นนั้นคนที่จะล�ำบากก็คือตัวเจ้าเอง"
พูดจบไม่รอให้อวิน๋ เชียนเมิง่ ใคร่ครวญซักถาม ฉูเ่ ฟยหยางก็หายตัว
ไปจากในห้องเสียแล้ว ราวกับเมื่อครู่คนผู้นี้ไม่ได้เข้ามาในห้องนอนของ
หญิงสาวเลย
อวิน๋ เชียนเมิง่ กลับย่นคิว้ ใคร่ครวญ เพราะวาจาประโยคสุดท้ายของ
เขาฟังดูเหมือนค�ำพูดเป็นห่วงเป็นใยธรรมดาๆ แต่กลับรูส้ กึ ว่าแฝงด้วยความ
* ดอกถานฮวา เป็นดอกไม้ที่ปลูกเพื่อความสวยงาม ดอกมีสีขาวขนาดใหญ่ บานเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น
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แปลกประหลาดอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด
สิง่ นีท้ ำ� ให้อวิน๋ เชียนเมิง่ แม้กลับไปนอนบนเตียงแล้ว แต่ในหัวยังคง
ครุน่ คิดถึงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในระยะนีไ้ ม่หยุด พยายามทีจ่ ะเสาะหาความ
ไม่ชอบมาพากลจากเรือ่ งราวต่างๆ เหล่านี้
"มู่ชุน"
ดวงอาทิตย์ในวันถัดมาก�ำลังส่องสว่าง อวิน๋ เชียนเมิง่ ตืน่ ขึน้ อย่างช้าๆ
บางทีคงเป็นเพราะเมือ่ วานตรึกตรองวาจาของฉูเ่ ฟยหยางอยูน่ านจึงท�ำให้
ใช้สมองมากเกินไป ยามนีอ้ วิน๋ เชียนเมิง่ จึงรูส้ กึ ปวดหัวอยูบ่ า้ ง นางพยายาม
ลุกขึน้ นัง่ ด้วยดวงตาสะลึมสะลือ เรียกมูช่ นุ ทีอ่ ยูด่ า้ นนอกเสียงเบา
"คุณหนู ท่านตืน่ แล้ว" มือเปล่าข้างหนึง่ เลิกม่านมุง้ ออก แสงอาทิตย์
สายหนึง่ ส่องกระทบบนผ้าปูเตียงในทันใด ท�ำให้อวิน๋ เชียนเมิง่ กะพริบตา
เล็กน้อยด้วยความยังไม่ชนิ นัก กระทัง่ ปรับสายตาเข้ากับแสงอาทิตย์จา้ นัน้
ได้แล้วจึงลืมตาขึน้ โดยสมบูรณ์
"ยามใดแล้ว" อวิน๋ เชียนเมิง่ ถูกมูช่ นุ ประคองลงจากเตียงแล้วจึงเอ่ย
ถาม
"เพิง่ จะพ้นยามเหม่า* เจ้าค่ะ เมือ่ เช้านายท่านสัง่ ให้พอ่ บ้านจ้าวมา
ก�ำชับว่าคุณหนูเพิง่ จะหายป่วย จึงงดไม่ให้คณ
ุ หนูไปคารวะทีห่ อไป่ซนุ่ ให้
คุณหนูพักผ่อนมากๆ เจ้าค่ะ" มู่ชุนพับผ้าปูที่นอนอย่างคล่องแคล่วแล้ว
แขวนม่านมุ้งทั้งสองชั้นไว้กับตะขอเงิน พอจัดเก็บทุกอย่างเรียบร้อยจึง
หมุนกายยืน่ ผ้าเช็ดหน้าทีบ่ ดิ หมาดแล้วจากในอ่างทองแดงทีเ่ ตรียมเอาไว้
* ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น.

22
Page ���������� 2.indd 22

20/2/60 15:14

หนิ ง เอ๋ อ ร์

ให้อวิ๋นเชียนเมิ่ง
"ว้าย!" ทว่ายามนางมองเห็นมวยผมของอวิน๋ เชียนเมิง่ กลับส่งเสียง
หวีดร้องออกมาด้วยความตระหนกตกใจ สายตาจับจ้องเส้นผมที่ศีรษะ
ด้านหลังของอวิน๋ เชียนเมิง่ อย่างตะลึงงัน ดวงตาเผยแววฉงนสนเท่ห์
"มีเรือ่ งอันใดหรือ" อวิน๋ เชียนเมิง่ มองดูมวยผมของตนเองจากในคันฉ่อง
ส�ำริดเช่นกัน ก็แค่มวยบุปผาธรรมดาๆ เท่านัน้ คงไม่ถกู สงสัยว่าเมือ่ คืนมีคน
เข้าออกห้องนางตามใจชอบกระมัง ยิง่ ไปกว่านัน้ คิมหันตฤดูอากาศร้อนระอุ
สตรีบางคนก็รวบผมเข้านอนเหมือนกัน แล้วเหตุใดมูช่ นุ ถึงได้มที า่ ทางตืน่ ตูม
เช่นนีเ้ ล่า
"คุณหนู บนผมท่านมีดอกไม้แห้งทัดอยู่ได้อย่างไรเจ้าคะ" มู่ชุน
ได้ยนิ อวิน๋ เชียนเมิง่ เอ่ยถามจึงขยับเข้าไปยกมือขึน้ หยิบดอกไม้แห้งสีมว่ ง
ทีท่ ดั อยูต่ รงศีรษะด้านหลังของอวิน๋ เชียนเมิง่ ออกมาทันที ก่อนมอบใส่มอื
อวิ๋นเชียนเมิ่ง
อวิ๋นเชียนเมิ่งมองดอกหญ้าฝรั่นสีม่วงอ่อนหายากบนอุ้งมือ ความ
เดือดดาลวาบผ่านในหัวใจ อดที่จะหงุดหงิดกับตนเองไม่ได้ ฉู่เฟยหยาง
ผู้นั้นแอบโผล่มาให้คนตกใจกลางดึกกลางดื่นก็แล้วไปเถิด แต่กลับทิ้ง
ดอกไม้แห้งดอกนี้เอาไว้ มิใช่เจตนาท�ำให้ผู้อื่นบังเกิดความสงสัยหรือ
อย่างไร
โชคดีที่วันนี้มู่ชุนเจอก่อน หากตนออกไปข้างนอกทั้งๆ อย่างนี้จะ
ไม่ตกเป็นขี้ปากให้คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์เสียๆ หายๆ หรอกหรือ
มู่ชุนสังเกตสีหน้าของอวิ๋นเชียนเมิ่งอย่างระมัดระวัง เห็นในดวงตา
ของนางวาดผ่านด้วยโทสะ แม้ในใจตนเองอยากจะรู้ที่มาของดอกไม้
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ดอกนีเ้ ช่นเดียวกัน แต่นางกลับเชือ่ มัน่ ในการประพฤติตวั ของคุณหนูนาง
มากกว่า จึงเอ่ยถามด้วยความสนใจใคร่รู้ "คุณหนู บ่าวไม่เคยเห็นดอกไม้
ชนิดนีม้ าก่อนเลยเจ้าค่ะ"
"นี่ คื อ ดอกหญ้ า ฝรั่ น ข้ า จ� ำ ได้ ว ่ า ในหนั ง สื อ ปกิ ณ กะที่ เ คยอ่ า น
คราวก่อนมีบนั ทึกไว้วา่ ในแคว้นซีฉมู่ สี ถานทีเ่ พียงไม่กแี่ ห่งทีส่ ามารถปลูก
ดอกไม้ชนิดนีไ้ ด้สำ� เร็จ" สิน้ ค�ำอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็หยิบก้านดอกไม้ขนึ้ มาแล้ว
วางดอกหญ้าฝรั่นนั้นตรงใต้จมูกพลางสูดดมเบาๆ ถึงรู้ว่าดอกไม้แห้งนี้
ไม่มกี ลิน่ กอปรกับเมือ่ อยูบ่ นมือก็แทบจะไม่มนี ำ�้ หนักเลยแม้แต่นดิ เดียว
มินา่ เมือ่ วานตนเองถึงไม่รวู้ า่ ฉูเ่ ฟยหยางแอบเล่นลูกไม้
มู่ชุนเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งดูเหมือนจะไม่ชอบดอกไม้แห้งดอกนี้เท่าไร
นักจึงเอ่ยปากแนะน�ำ "คุณหนู เช่นนั้นให้บ่าวเอาดอกไม้นี้ไปทิ้งแล้วกัน
นะเจ้าคะ ในจวนของพวกเราไม่เคยปลูกดอกไม้ชนิดนี้มาก่อนด้วย"
อวิ๋นเชียนเมิ่งได้ยินที่นางกล่าวก็เก็บแววตาที่ดวงตาเผยออกมา
ขณะก�ำลังจะพยักหน้ากลับเห็นว่าดอกหญ้าฝรัน่ นีพ้ บเจอได้ยากในแคว้น
ซีฉู่ หากทิง้ ขว้างไปทัง้ อย่างนีก้ น็ า่ เสียดายยิง่ นักจึงสัง่ ว่า "ช่างเถิด ในเมือ่
เป็นดอกไม้แห้งไปแล้ว เช่นนัน้ ก็เก็บเอาไว้แล้วกัน เรือ่ งนีห้ า้ มเอ่ยต่อหน้า
คนอืน่ เด็ดขาด"
มู่ชุนได้ยินดังนั้นก็รับดอกหญ้าฝรั่นดอกนั้นมาแล้ววางใส่ในกล่อง
เครื่องประดับบนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างระมัดระวังทันที จากนั้นก็ปรนนิบัติ
อวิ๋นเชียนเมิ่งล้างหน้าหวีผม
ขณะทีอ่ วิน๋ เชียนเมิง่ ก�ำลังรับประทานอาหารเช้าก็เห็นแม่นมหมีเ่ ดิน
24
Page ���������� 2.indd 24

20/2/60 15:14

หนิ ง เอ๋ อ ร์

เข้ามาจากด้านนอก อีกฝ่ายเอ่ยขึน้ เสียงเบา "คุณหนู หลิว่ อีเ๋ หนียงขอเข้าพบ
เจ้าค่ะ"
อวิ๋นเชียนเมิ่งพยักหน้าแล้วพูดขึ้นทันที "ให้นางเข้ามาได้"
เสียงใสกังวานของม่านมุกดังขึน้ หลิว่ อีเ๋ หนียงเดินเข้ามาด้วยใบหน้า
เปีย่ มรอยยิม้ ครัน้ เห็นอวิน๋ อีอ้ อี้ ยูท่ นี่ ดี่ ว้ ยจึงยอบกายค�ำนับพร้อมกล่าวอย่าง
เคารพนบนอบทันที "บ่าวคารวะคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะ"
"ไฉนวันนีอ้ เี๋ หนียงถึงมีเวลาว่างมาทีน่ ไี่ ด้ละ่ " อวิน๋ เชียนเมิง่ วางถ้วยชา
ในมือลง เห็นหลิว่ อีเ๋ หนียงแผ่ไอมงคลทัว่ ร่างจึงกล่าวยิม้ ๆ
หลิว่ อีเ๋ หนียงมองอวิน๋ อีอ้ แี้ วบหนึง่ จากนัน้ มองไปทางอวิน๋ เชียนเมิง่
เห็นอีกฝ่ายเพียงแค่ยมิ้ บางๆ และมิได้มคี วามคิดจะปิดบัง จึงพูดวัตถุประสงค์
ทีต่ นเองมาทีน่ ี่ "บ่าวเห็นว่าสาวใช้ขา้ งกายคุณหนูใหญ่ยงั ขาดไปอีกสองสาม
ต�ำแหน่ง ประจวบเหมาะกับทีว่ นั นีพ้ อ่ บ้านจ้าวซือ้ สาวใช้เข้ามาหลายคนพอดี
ก็เลยพามาหาคุณหนูใหญ่ ให้คณ
ุ หนูใหญ่ดวู า่ มีคนไหนทีถ่ กู ใจบ้างหรือไม่"
อวิ๋นเชียนเมิ่งเอ่ย "พาพวกนางเข้ามารอข้างนอกก็แล้วกัน"
ได้ยินดังนั้นหลิ่วหานอวี้ก็รับค�ำเสียงเบาทันที จากนั้นหมุนกาย
ออกไปจากห้องเพื่อไปจัดการตระเตรียม
อวิน๋ เชียนเมิง่ รับประทานอาหารเช้าเสร็จสิน้ ถึงค่อยเดินออกมาข้างนอก
ยามนีห้ ลิว่ อีเ๋ หนียงได้พาสาวใช้อายุราวๆ สิบห้าสิบหกปีทรี่ ปู โฉมผ่านเกณฑ์
ท่าทางคล่องแคล่วปราดเปรียวแปดนางมายืนอยูด่ า้ นนอกอย่างเป็นระเบียบ
ครั้นเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งเดินออกมา ทุกคนก็ฟังสัญญาณจากหลิ่วอี๋เหนียง
คุกเข่าท�ำความเคารพในทันที "บ่าวคารวะคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะ"
อวิ๋นเชียนเมิ่งนั่งลง เอ่ยอย่างอ่อนโยน "ลุกขึ้นเถิด"
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ทุกคนยืนขึน้ เห็นอวิน๋ เชียนเมิง่ ทีน่ งั่ อยูต่ รงต�ำแหน่งประธานแผ่กำ� จาย
กลิน่ อายสุขสงบทัว่ ร่าง ทว่าความภูมฐิ านและความน่าย�ำเกรงบนใบหน้า
กลับเผยออกมาโดยไม่รตู้ วั ท�ำให้ในใจทุกคนบังเกิดความเคารพนบนอบ
อย่างไม่อาจห้าม
อวิน๋ เชียนเมิง่ ทอดสายตามองไปก็เห็นอิง๋ ซย่าและหยวนตงทีไ่ ด้เจอ
เมื่อวันก่อนนั้นอยู่ในกลุ่มแปดคนนี้ด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่แตกต่างไปจาก
คราก่อนคือวันนี้สาวใช้ทั้งสองเปลี่ยนเป็นสวมใส่เครื่องแบบสาวใช้ของ
จวนอัครเสนาบดีแล้ว ยามนีก้ ำ� ลังก้มหน้ายืนอยูใ่ นกลุม่ คน แม้วา่ จะจงใจ
ท�ำให้ตนเองดูธรรมดา แต่กลิน่ อายสุขมุ บนร่างของทัง้ สองก็ยงั ท�ำให้พวกนาง
โดดเด่นออกมาจากกลุม่ สาวใช้พวกนีอ้ ยูด่ ี แม้กระทัง่ มูช่ นุ และแม่นมหมี่
ที่อยู่อีกด้านก็มองพวกนางทั้งสองอีกหลายแวบเช่นเดียวกัน ในดวงตา
ต่างเต็มไปด้วยความพึงพอใจ
อวิน๋ เชียนเมิง่ ชีไ้ ปทีอ่ งิ๋ ซย่าและหยวนตงทันทีแล้วเอ่ยสัง่ หลิว่ อีเ๋ หนียง
"เอาสองคนนีไ้ ว้กแ็ ล้วกัน พอพวกเจ้าเข้ามาอยูเ่ รือนฉีห่ ลัวก็ให้เริม่ ท�ำงาน
จากสาวใช้ชนั้ สาม หากปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ละเอียดรอบคอบถูกต้องเหมาะสม
ข้าย่อมไม่ให้พวกเจ้าต้องคับข้องหมองใจแน่นอน"
แม่นมหมี่เห็นว่าสุดท้ายอวิ๋นเชียนเมิ่งก็ยังคงรับสองคนนั้นไว้อยู่ดี
แต่โชคดีที่ทั้งสองเป็นเพียงสาวใช้ชั้นสามเท่านั้น ท�ำให้นางยังพอมีเวลา
สังเกตการณ์ จึงพาให้แม่นมหมี่ผ่อนลมหายใจเฮือกหนึ่ง จากนั้นก็พา
ทัง้ สองออกมาด้านนอก
หลิ่วอี๋เหนียงเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งเลือกเสร็จสิ้นแล้วก็สั่งให้สาวใช้
ประจ�ำตัวพาสาวใช้ที่ไม่ได้รับเลือกออกไป ก่อนที่นางจะหยิบสัญญา
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ซือ้ ตัวสองฉบับออกมาจากในแขนเสื้อทันที ยิ้มบางๆ พลางกล่าว "บ่าว
ท�ำตามที่คุณหนูสั่งไว้ ตั้งใจจับตาดูอิ๋งซย่าและหยวนตงเป็นพิเศษ เก็บ
สัญญาซือ้ ตัวของทัง้ สองแยกต่างหาก เชิญคุณหนูใหญ่อา่ นดูเจ้าค่ะ"
อวิน๋ เชียนเมิง่ รับสัญญาซือ้ ตัวสองฉบับมา หลังจากอ่านดูอย่างถีถ่ ว้ น
รอบหนึ่งก็พับกลับให้มู่ชุนเก็บเอาไว้แล้วจึงเอ่ยขึ้น "รบกวนอี๋เหนียงแล้ว
เงินซื้อตัวสาวใช้สองคนนี้ก็หักจากเบี้ยรายเดือนของข้าก็แล้วกัน ต่อไป
เบีย้ รายเดือนทุกเดือนของพวกนางก็ให้เรือนฉีห่ ลัวจ่ายแยกต่างหาก"
หลิว่ อีเ๋ หนียงได้ยนิ ดังนัน้ สีหน้าก็แตกตืน่ พรัน่ พรึง รูด้ แี ก่ใจว่ายามนี้
อวิน๋ เชียนเมิง่ ไม่อยากท�ำให้นางล�ำบาก แต่ผดู้ แู ลจวนอย่างนางแม้แต่เรือ่ ง
แค่นกี้ ท็ ำ� ไม่ได้ได้อย่างไร จึงรีบกล่าวด้วยความหวาดหวัน่ ทันที "คุณหนูเห็น
เป็นคนอืน่ คนไกลไปแล้ว ท่านเป็นเจ้านายในจวนนี้ จะให้ทา่ นเอาเงินส่วนตัว
มอบให้แก่พวกสาวใช้ได้อย่างไรเจ้าคะ บ่าวจะให้หอ้ งบัญชีเขียนสัญญา
ว่าจ้างให้สาวใช้สองคนนัน้ ใหม่ คุณหนูใหญ่โปรดวางใจได้เจ้าค่ะ"
อวิน๋ เชียนเมิง่ เห็นหลิว่ อีเ๋ หนียงเกรงอกเกรงใจเพียงนีจ้ งึ มิได้ทดั ทาน
อันใดอีก แค่พยักหน้ายิม้ ๆ ก็ถอื ว่าเป็นการตอบตกลงของนางแล้ว ส่วน
หลิ่วอี๋เหนียงราวกับกลัวว่าอวิ๋นเชียนเมิ่งจะกลับค�ำ จึงรีบออกไปจัดการ
ธุระทันที
"คุณหนูตอ้ งการพบสาวใช้สองคนนัน้ ตามล�ำพังหรือไม่เจ้าคะ" เมือ่
เห็นว่าในที่สุดเบื้องหน้าก็ไม่มีคนนอกอีก มู่ชุนจึงเปิดปากถาม
อวิ๋นเชียนเมิ่งส่ายศีรษะ แต่ยังคงก�ำชับว่า "ยามปกติก็สังเกตท่าที
ของพวกนางให้ดีๆ แต่ไม่ต้องสนใจพวกนางมากเกินไป"
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อิง๋ ซย่าและหยวนตงต่างแสดงฝีมอื ได้เป็นอย่างดีหลายวันติดๆ กัน
แม้แต่แม่นมหมี่ที่เข้มงวดกวดขันกับเหล่าสาวใช้มาแต่ไหนแต่ไรก็ยังอด
เอ่ยชมสองคนนี้ต่อหน้าอวิ๋นเชียนเมิ่งไม่ได้
แต่วนั นีเ้ พิง่ จะรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็เห็นหลิว่ อีเ๋ หนียงเดินเข้า
มาในเรือนฉี่หลัวอย่างเร่งร้อน พอนางเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งนั่งรับลมอยู่ใน
ลานบ้านก็รบี เดินเข้าไปคารวะพร้อมกล่าวขึน้ ทันที "คุณหนูใหญ่ ในวังส่ง
คนมาเจ้าค่ะ"
ได้ยนิ เช่นนัน้ มือทีโ่ บกพัดกลมของอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็พลันชะงักเล็กน้อย
จากนัน้ เลิกคิว้ ข้างหนึง่ พลางเอ่ยถามอย่างเรียบเฉย "เช่นนัน้ หรือ เป็นผูใ้ ด
กัน"
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ไท่เฟยสกุลหรงเรียกตัวเข้าวัง
"เป็นขันทีประจ�ำกายของหรงเสียนไท่เฟยที่อยู่ในวังเจ้าค่ะ ยามนี้
ก�ำลังรออยู่ที่โถงรับแขก บอกว่าหรงเสียนไท่เฟยเชิญคุณหนูเข้าวังไป
สนทนากันสักคราเจ้าค่ะ" ครัน้ หลิว่ อีเ๋ หนียงเห็นท่าทางเอือ่ ยเฉือ่ ยสบายอุรา
ของอวิน๋ เชียนเมิง่ หัวใจทีก่ ระวนกระวายก็คอ่ ยๆ สงบลงเช่นกัน
อวิน๋ เชียนเมิง่ ได้ยนิ ดังนัน้ ในใจก็รสู้ กึ ประหลาดใจไม่นอ้ ย ถึงแม้นาง
เคยเข้าวังไปพบไทเฮา แต่ตอนนัน้ หรงเสียนไท่เฟยกลับไม่เคยอยูด่ ว้ ยเลย
ตนเองกับไท่เฟยผูน้ แี้ ทบจะพูดได้วา่ เป็นคนแปลกหน้ากันโดยสิน้ เชิง แต่
ตอนนีน้ างกลับเรียกตนเข้าวัง ตกลงแล้วมีวตั ถุประสงค์อนั ใดกันแน่
นางขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วให้มู่ชุนเปลี่ยนชุดกระโปรงที่เหมาะสม
เป็นทางการให้แก่ตนเอง ไม่ถึงหนึ่งเค่ออวิ๋นเชียนเมิ่งก็มาถึงโถงรับแขก
เมื่อเห็นกงกงหน้าขาวไร้หนวดผู้นั้น นางก็เดินเข้าไปท�ำความเคารพแล้ว
กล่าวด้วยความนอบน้อมทันที "เชียนเมิ่งแห่งจวนสกุลอวิ๋นคารวะกงกง
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ปล่อยให้กงกงคอยนานแล้ว"
ยามทีก่ งกงผูน้ นั้ พบอวิน๋ เชียนเมิง่ ในดวงตาก็ฉายแววชืน่ ชมวาบผ่าน
คุณหนูจวนอัครเสนาบดีผู้นี้แตกต่างจากที่โลกภายนอกเล่าลือกันโดย
สิ้นเชิง อากัปกิริยาสุภาพเรียบร้อยชวนให้คนลุ่มหลง ความสงบสุขุม
บนใบหน้ายิง่ ท�ำให้ผหู้ ลักผูใ้ หญ่ในวังอย่างเขาอดมองนางใหม่อกี ครัง้ ไม่ได้
เขาวางถ้วยชาในมือลงแล้วลุกขึ้นกล่าวยิ้มๆ ทันที "คุณหนูอวิ๋นเกรงใจ
เกินไปแล้ว ไท่เฟยอยากพบท่านมาก เชิญคุณหนูอวิน๋ ตามเข้าวังไปตอนนี้
เลยขอรับ"
ได้ยนิ ดังนัน้ อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ยอบกายน้อยๆ ตามกงกงผูน้ นั้ ขึน้ ไปบน
รถม้าของวังหลวง
กระทัง่ ยามรถม้าจวนจะเข้าสูป่ ระตูวงั เสียงฝีเท้าม้าอันเร่งรีบระลอก
หนึ่งก็พลันดังขึ้น อวิ๋นเชียนเมิ่งเพิ่งจะเลิกมุมหนึ่งของผ้าม่านรถม้าออก
แต่กลับรูส้ กึ ว่าสายลมแรงกล้าพัดผ่านเบือ้ งหน้าไปในชัว่ พริบตา เสียงฝีเท้า
ม้านั้นแซงผ่านรถม้าของนางจากด้านหลังห้อตะบึงไปเบื้องหน้า สายตา
ของอวิ๋นเชียนเมิ่งมองทันเพียงแขนเสื้อสีม่วงเข้มของผู้ที่ก�ำลังขี่อาชาอยู่
ผู้นั้น
เช่นเดียวกับในความทรงจ�ำคราก่อน ผ่านการเดินทางอีกราวๆ หนึง่
ชัว่ ยามอวิน๋ เชียนเมิง่ ถึงได้ลงมาจากเกีย้ ว ในขณะทีก่ งกงผูน้ นั้ หมุนตัวกลับ
มานางก็สง่ สายตาให้สยุ่ เอ๋อร์กบั ปิงเอ๋อร์แวบหนึง่ จากนัน้ จึงพามูช่ นุ ก้าว
ตามกงกงผูน้ นั้ เดินไปบนเฉลียงทางเดินคดเคีย้ วอันงามวิจติ รโอ่อา่
กระทัง่ อวิน๋ เชียนเมิง่ ก้าวเข้ามาในต�ำหนักของหรงเสียนไท่เฟย ด้านใน
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มิได้มเี พียงหรงเสียนไท่เฟยนัง่ อยู่ แม้แต่เฉินเหล่าไท่จวินและหรงอวิน๋ เฮ่อ
ก็อยู่ที่นี่ด้วย ทว่าข้างกายหรงอวิ๋นเฮ่อยังมีสตรีรูปโฉมงดงามอย่างที่สุด
ผู้หนึ่งนั่งอยู่ด้วย เมื่อดูจากชุดชาววังสีเหลืองอ่อนที่นางสวมใส่อยู่คงจะ
เป็นหรงหรงทีก่ ำ� ลังจะได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกุย้ เฟย หรือก็คอื พีส่ าวแท้ๆ ของ
หรงอวิน๋ เฮ่อนัน่ เอง
คุณหนูใหญ่ร่วมอุทรกับหรงอวิ๋นเฮ่อกลับมีเส้นผมด�ำขลับทั้งศีรษะ
ถึงแม้ยามนี้จะมองไม่เห็นหน้านางตรงๆ แต่แค่มองจากใบหน้าด้านข้าง
ก็รู้ว่าคุณหนูหรงผู้นี้มีรูปโฉมงดงามล่มบ้านล่มเมือง คิ้วดกเข้มพาดเฉียง
จมูกเล็กตัง้ โด่งน้อยๆ กลีบปากสีแดงสดเม้มนิดหน่อย ผิวขาวผ่องดุจหิมะ
เปล่งความมันวาวดุจน�้ำนม ทว่าทั่วทั้งสรรพางค์กายของคุณหนูหรงแผ่
กลิน่ อายเย็นชามากเกินไป ราวกับทุกอย่างในวังหลวงไม่เกีย่ วข้องอันใด
กับนางทัง้ สิน้ เอาแต่จดจ่ออยูใ่ นโลกของตนเองเพียงเท่านัน้
"อวิน๋ เชียนเมิง่ ถวายบังคมหรงเสียนไท่เฟย คารวะเหล่าไท่จวิน คารวะ
คุณหนูหรงเจ้าค่ะ" อวิน๋ เชียนเมิง่ เดินเข้าไปท�ำความเคารพ หรงเสียนไท่เฟย
บอกให้นางลุกขึน้ นัง่ ด้วยน�ำ้ เสียงอบอุน่ ยิง่
ทว่าดวงตาเย็นชาของหรงหรงกลับส�ำรวจมองอวิน๋ เชียนเมิง่ ทีก่ ำ� ลัง
ก้มหน้าคารวะอย่างเยือกเย็น เห็นนางสวมกระโปรงสีนำ�้ เงินยาวลากพืน้
บนชายกระโปรงใช้ด้ายห้าสีปักลายหมู่มวลผีเสื้อ ชายกระโปรงขยับไหว
น้อยๆ ตามท่วงท่าการย่อตัวของอวิน๋ เชียนเมิง่ หมูม่ วลผีเสือ้ ด้านบนคล้าย
กับก�ำลังบินว่อนรอบชายกระโปรงประหนึง่ มีชวี ติ จริงๆ พลันท�ำให้ดวงตา
ของหรงหรงปรากฏแววอัศจรรย์ใจ
ยามนี้อวิ๋นเชียนเมิ่งถึงมองไปทางหรงอวิ๋นเฮ่อที่ก�ำลังคุกเข่าอยู่
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ล�ำตัวยืดตรง สายตาจ้องตรงไปเบื้องหน้า ทว่าท�ำให้คนคาดเดาสิ่งที่เขา
ก�ำลังคิดอยู่ในตอนนี้ไม่ออก ถึงแม้ยังคงดูเป็นเด็กหนุ่มเหมือนอย่างที่
ผ่านมา แต่วนั นีก้ ลับมีความสุขมุ และแน่วแน่เพิม่ ขึน้ อีกหลายส่วน
แม้ไม่รวู้ า่ หรงอวิน๋ เฮ่อคุกเข่าเพราะเรือ่ งใด แต่อวิน๋ เชียนเมิง่ กลับรูส้ กึ
ได้วา่ จะต้องเกีย่ วข้องกับตนเป็นแน่ อย่างไรตอนนางเดินเข้ามาในต�ำหนัก
หลังใหญ่เมื่อครู่ก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติในต�ำหนักแล้ว แม้น
ใจนางจะมีคลื่นถาโถมกระหน�่ำ แต่ก็ยังคงรักษาความสงบเยือกเย็นบน
ใบหน้าไว้ได้ดจุ เดิม
"คุณหนูอวิ๋นเข้าวังมาหลายครั้งแล้ว แต่ข้าไปสวดมนต์ไหว้พระ
ตลอดทัง้ ปีจงึ ไม่เคยได้พบหน้ากันมาก่อน ทีว่ นั นีเ้ ชิญคุณหนูอวิน๋ มาเพราะ
ว่ามารดาเอ่ยถึงเจ้าต่อหน้าข้าหลายครั้งหลายครา พาให้ข้ารู้สึกสนใจ
ขึ้นมา หวังว่าคุณหนูอวิ๋นจะไม่ถือสา" ยามนี้หรงเสียนไท่เฟยค่อยๆ เอ่ย
ปากขึน้ น�ำ้ เสียงเรียบเฉย ฟังไม่ออกว่ามีความรูส้ กึ เช่นไรต่ออวิน๋ เชียนเมิง่
ที่พบหน้ากันเป็นครั้งแรก เพียงแต่ลูกประค�ำสีเขียวสดใสที่แต่เดิมสวม
อยูบ่ นข้อมือข้างขวาของนางกลับย้ายไปอยูใ่ นมือ นางจับลูกประค�ำมรกต
สีเขียวกระจ่างใสหมุนเบาๆ
ไม่ว่าหรงเสียนไท่เฟยมีจุดประสงค์ใด ในเมื่อนางเอ่ยขึ้นแล้ว
อวิ๋นเชียนเมิ่งก็ไม่สามารถนั่งดูอยู่เฉยๆ ได้ จึงลุกขึ้นยืนก้มหน้าตอบกลับ
อย่างรีบร้อน "ไท่เฟยทรงมีน�้ำพระทัย เป็นวาสนาของหม่อมฉันเพคะ
ไหนเลยจะกล้าถือสาหาความ"
หรงเสียนไท่เฟยเห็นนางอ่อนน้อมระมัดระวังและโต้ตอบได้อย่าง
เหมาะสม จึงพยักหน้าน้อยๆ ยกมือขึน้ บอกให้นางนัง่ ลงดังเดิม แล้วก็มไิ ด้
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เอ่ยวาจาใดๆ อีก ภายในต�ำหนักหลังใหญ่จึงกลับคืนสู่ความเงียบสงบ
อีกครั้ง
ทว่าหรงหรงทีเ่ มือ่ ครูใ่ ห้ความรูส้ กึ เย็นชาเกินไปส�ำหรับอวิน๋ เชียนเมิง่
กลับเป็นห่วงว่าหรงอวิน๋ เฮ่อคุกเข่ามาเป็นเวลานานจะไม่ดตี อ่ ร่างกาย ครัน้
เห็นว่ายามนีส้ หี น้าของหรงเสียนไท่เฟยนับได้วา่ อ่อนลงแล้ว นางจึงยิม้ บางๆ
พลางกล่าว "ขอให้ไท่เฟยทรงเห็นแก่ทนี่ อ้ งของหม่อมฉันอายุยงั น้อย ทรง
ให้อภัยเขาสักคราเถิดเพคะ"
หรงเสียนไท่เฟยได้ยินดังนั้นจึงมองหรงอวิ๋นเฮ่อแวบหนึ่ง แต่พอ
เห็นท่าทีแข็งกร้าวไม่ยอมศิโรราบของเขา โทสะสายหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจ
อย่างสุดจะห้าม เอ่ยอย่างฉุนเฉียวน้อยๆ "เขาชอบคุกเข่าก็ปล่อยให้คกุ เข่า
ไป"
ตัง้ แต่เด็กหรงหรงก็ไม่เคยเห็นหรงเสียนไท่เฟยบันดาลโทสะมาก่อน
วันนี้ไม่เพียงแค่เดือดเป็นฟืนเป็นไฟ ยังระเบิดโทสะใส่หรงอวิ๋นเฮ่อที่
นางรักใคร่เอ็นดูเป็นที่สุดอีกด้วย นางลอบขมวดคิ้วกับตนเองทันที แต่
ริมฝีปากยังคงยิม้ บางๆ พลางกล่าวอีกครั้ง "ไท่เฟยทรงมีเมตตากรุณาดุจ
พระโพธิสัตว์ น้องยอมรับผิดแล้วก็พอแล้ว พี่เชื่อว่าไท่เฟยจะต้องทรงให้
อภัยน้องแน่นอน ไยต้องท�ำให้ตนเองเจ็บหัวเข่าและท�ำให้ไท่เฟยทรง
ล�ำบากพระทัยด้วยเล่า"
หรงหรงมีความนัยแฝงในวาจา หรงเสียนไท่เฟยฟังแล้วก็สหี น้าดีขนึ้
เล็กน้อยดังคาด แต่กลับเห็นหรงอวิน๋ เฮ่อพูดเสียงกังวานหลังจากโขกศีรษะ
ให้หรงเสียนไท่เฟยหนึ่งค�ำรบ "อวิ๋นเฮ่อรู้ดีแก่ใจว่าเรื่องนี้ไท่เฟยมิได้ผิด
อันใด แต่ความปรารถนาของอวิ๋นเฮ่อเป็นเช่นนี้ ขอไท่เฟยโปรดอย่าทรง
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ถือสาหลานมากเกินไป หลานไม่มวี นั พาวงศ์ตระกูลไปสูจ่ ดุ ตกต�ำ่ จนโงหัว
ไม่ขนึ้ เพียงเพราะเรือ่ งความสัมพันธ์ชายหญิงแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ"
ครั้ น ได้ ยิ น เขากล่ า วเช่ น นี้ ลู ก ประค� ำ ที่ เ คลื่ อ นขยั บ อยู ่ ใ นมื อ
หรงเสียนไท่เฟยพลันชะงักเล็กน้อย นางหรีด่ วงตาทัง้ สองข้างจ้องมองไปยัง
หรงอวิ๋นเฮ่อ เห็นว่าแม้เขาจะมีอายุเพียงสิบห้าปี แต่สีหน้ากลับมีความ
เคร่งขรึมและความเยือกเย็นอย่างบุรษุ ในวัยผูใ้ หญ่ หลังถอนหายใจหนึง่ ครัง้
โทสะก็ทว่ มทะลักในหัวใจขึน้ อีกครา ชีน้ วิ้ ใส่เขาพร้อมกล่าวเสียงเฉียบอย่าง
สุดจะห้าม "ในเมือ่ เจ้ารูว้ า่ ตนเองแบกรับสกุลหรงทัง้ ตระกูลเอาไว้ แล้วจะ
หุนหันพลันแล่นเช่นนีไ้ ด้อย่างไรกัน ข้ารับปากค�ำขอของเจ้าได้ แต่เจ้าเอง
ก็ตอ้ งเชือ่ ฟังข้า อาไหนเลยจะมีเจตนาร้ายกับเจ้า"
ได้ยินเช่นนั้นหรงอวิ๋นเฮ่อก็เงยหน้าขวับ เห็นเพียงหรงเสียนไท่เฟย
เหลือบมองไปยังอวิ๋นเชียนเมิ่งด้วยสายตาเฉียบคม ในใจพลันแตกตื่น
ทันใด ขณะก�ำลังจะเอ่ยปากกลับได้ยินเสียงเฉากงกงซึ่งอยู่นอกต�ำหนัก
ตะโกนร้องว่าไทเฮาและฉู่อ๋องมาถึงแล้ว
"เจ้าลุกขึน้ ก่อนเถอะ เรือ่ งในวันนีก้ ใ็ ห้แล้วกันไป ข้าจะถือว่าไม่เคย
ได้ยนิ มาก่อน เจ้าเองก็ไม่ตอ้ งหวังลมๆ แล้งๆ อีก" หรงเสียนไท่เฟยยืนขึน้
จากทีน่ งั่ ต�ำแหน่งประธาน เอ่ยพูดกับหรงอวิน๋ เฮ่ออย่างเฉยชา จากนัน้ มอง
ไปทางอวิน๋ เชียนเมิง่ ทันที ทว่ากลับเห็นนางลุกขึน้ ตามคนอืน่ ๆ พร้อมกับ
ท�ำความเคารพไทเฮาและฉูอ่ อ๋ งทีก่ ำ� ลังเดินเข้ามาด้วยสีหน้าสงบนิง่ อยูก่ อ่ น
แล้ว
"ต�ำหนักน้องหรงครึกครืน้ เสียจริง นึกไม่ถงึ ว่าเมิง่ เอ๋อร์กอ็ ยูท่ นี่ ดี่ ว้ ย"
ไทเฮาเสด็จผ่านทุกคน แย้มพระสรวลบางๆ พลางตรัส แล้วประทับลงตรง
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ต�ำแหน่งของหรงเสียนไท่เฟยเมือ่ ครู่
"ปกติหม่อมฉันได้ยนิ มารดาเอ่ยถึงคุณหนูอวิน๋ บ่อยๆ พลันรูส้ กึ สนใจ
จึงเชิญคุณหนูอวิน๋ เข้าวังมานัง่ พูดคุยกันสักครู่ ยังพูดคุยได้ไม่กคี่ ำ� ไทเฮา
ก็เสด็จมาแล้ว" แค่ค�ำตอบเรียบง่ายธรรมดาๆ หรงเสียนไท่เฟยก็อธิบาย
เรือ่ งราวทัง้ หมดได้กระจ่าง
ขณะทุกคนเข้านัง่ ประจ�ำที่ ฝีเท้าของฉูอ่ อ๋ งกลับชะงักน้อยๆ ขณะเดิน
ผ่านอวิน๋ เชียนเมิง่ นัยน์ตาทีแ่ ฝงรอยยิม้ จางๆ คูน่ นั้ เหลือบมองอวิน๋ เชียนเมิง่
แวบหนึง่ อย่างไม่ได้ตงั้ ใจ ครัน้ เห็นนางสีหน้าเป็นปกติกเ็ ดินต่อไปอีกสองสาม
ก้าวก่อนนัง่ ลงบนทีน่ งั่ เยือ้ งกับเฉินเหล่าไท่จวิน
อวิน๋ เชียนเมิง่ สงสัยอยูบ่ า้ งทีฉ่ อู่ อ๋ งปรากฏตัวขึน้ ในตอนนี้ ชุดชินอ๋อง
สีมว่ งเข้มบนร่างเขาบอกให้นางรูว้ า่ คนทีค่ วบม้าห้อตะบึงหน้าประตูวงั เมือ่
สักครูน่ กี้ ค็ อื ฉูอ่ อ๋ งนีเ่ อง หรือทีเ่ มือ่ ครูเ่ ขารีบเร่งกระวนกระวายถึงเพียงนัน้ ก็
เพียงเพือ่ มาทีต่ ำ� หนักของหรงเสียนไท่เฟยพร้อมกับไทเฮา
นอกจากนั้นแววตายามที่ฉู่อ๋องปรากฏตัวขึ้นในสายตาทุกคนกลับ
หนักอึง้ และเจือด้วยไอสังหารเล็กน้อย สิง่ นีย้ งิ่ ท�ำให้คนรูส้ กึ ประหลาดใจ
มากกว่าเดิม ด้วยวิถีการวางตัวอยู่เหนือเรื่องทางโลกโดยการแกล้งป่วย
เก็บง�ำความสามารถของฉูอ่ อ๋ ง ไม่ควรจะปล่อยให้สงิ่ ทีท่ ำ� มาทัง้ หมดสูญสิน้
ลงง่ายๆ เช่นนี้
หากปล่อยให้อวี้เฉียนตี้ทราบว่าเขาควบม้าห้อตะบึงเข้าวังหลวง
เกรงว่าทุกอย่างที่ฉู่อ๋องท�ำมาทั้งหมดคงจะเสียเปล่า
"บังเอิญจริง ข้ากับฉูอ่ อ๋ งอยูว่ า่ งๆ ไม่มอี ะไรท�ำจึงพากันมาทีต่ ำ� หนัก
ของน้อง ไม่ทราบว่าเมื่อครู่น้องกับเมิ่งเอ๋อร์สนทนาอันใดกันบ้างหรือ"
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พระเนตรอมยิ้มของไทเฮากวาดมองผ่านใบหน้าของทุกคนตามล�ำดับ
ก่อนหยุดลงบนใบหน้าของฉู่อ๋องและเฉินเหล่าไท่จวินครู่หนึ่งแล้วเก็บ
สายพระเนตรกลับทันที การมองปราดที่แฝงด้วยแววเย็นชาเล็กน้อยใน
รอยยิม้ หากเป็นคนอืน่ คงตกใจตัวสัน่ ระริกจนคุกเข่าวิงวอนขอชีวติ ไปแล้ว
ทว่าคนทีเ่ ผชิญหน้าด้วยตอนนีค้ อื ฉูอ่ อ๋ งกับเฉินเหล่าไท่จวิน ทัง้ สองจึงเพียง
ยกถ้วยชาข้างมือขึน้ จิบเบาๆ หนึง่ อึกราวกับรอบข้างไร้ผคู้ น ประหนึง่ ไม่ได้
รับสายตาเจือแววกล่าวเตือนจากไทเฮา
หรงเสียนไท่เฟยมีทา่ ทางเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกตัง้ แต่แรก
อยู่แล้ว ยามเผชิญหน้ากับการเค้นถามที่ซ่อนไว้ด้วยความเฉียบคมของ
ไทเฮาก็เพียงแค่หมุนลูกประค�ำในมือ ผ่านไปครูใ่ หญ่ถงึ ค่อยๆ เอ่ยปากขึน้
"ไทเฮาทรงล้อเล่นแล้ว คุณหนูอวิ๋นเพิ่งมาถึงต�ำหนักแค่ครู่เดียวเท่านั้น
หม่อมฉันยังมิทันได้พูดกับคุณหนูอวิ๋นเท่าไรไทเฮาก็เสด็จมากับฉู่อ๋อง
เสียก่อน"
"ในเมื่อไม่มีธุระอะไร เช่นนั้นข้าก็พาเด็กคนนี้กลับไปก่อนแล้วกัน
ไม่ได้เจอเมิง่ เอ๋อร์มานาน ป้าอย่างข้าก็คดิ ถึงนางมากเหมือนกัน" ตรัสจบ
ไทเฮาก็ลกุ ขึน้ ยืนทันที
อวิ๋ น เชี ย นเมิ่ ง รั บ บั ญ ชา หลั ง จากคารวะหรงเสี ย นไท่ เ ฟยและ
เฉินเหล่าไท่จวินเสร็จสิน้ ก็กา้ วออกไปจากต�ำหนักตามหลังไทเฮาและฉูอ่ อ๋ ง
ไปติดๆ
ยามนีภ้ ายในต�ำหนักหลังใหญ่เงียบสนิทราวกับป่าช้า หรงอวิน๋ เฮ่อ
ยืนขึน้ ด้วยสายตาเย็นยะเยียบ ลืมสิน้ แม้กระทัง่ มารยาท เขาหมุนกายพา
ความหนาวเหน็บทัว่ ร่างก้าวออกไปจากต�ำหนักทันที
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หรงหรงรู้สึกไม่วางใจจึงผลุนผลันคารวะหรงเสียนไท่เฟยแล้ว
ไล่ตามไป
"อวิ๋นเฮ่อ!" หรงหรงตามหรงอวิ๋นเฮ่อทันตรงมุมหนึ่งที่เงียบสงบใน
อุทยานหลวง นางดึงตัวน้องชายทีไ่ ม่ยอมหันหน้ากลับมาเอาไว้กอ่ นเอ่ยขึน้
เสียงต�ำ่ "เดิมทีวนั นีเ้ จ้าก็แค่กลัวท่านอาจะท�ำให้คณ
ุ หนูอวิน๋ ล�ำบากใจจึง
มาแก้ไขสถานการณ์ ไม่ได้จริงจังอะไรมิใช่หรือ"
ทว่าจนแล้วจนรอดค�ำพูดของหรงหรงก็มิอาจท�ำให้หรงอวิ๋นเฮ่อ
หันหน้ากลับมาได้ ได้ยินเพียงค�ำตอบอันแผ่วเบาทว่าหนักแน่นของเขา
"ท่านพีด่ ตู รงไหนว่าข้าไม่จริงจัง"
ได้ยนิ ดังนัน้ ร่างของหรงหรงก็พลันนิง่ ค้างไป มือทีค่ ว้าแขนเสือ้ ของ
หรงอวิน๋ เฮ่อเอาไว้คลายออกทันที นางท�ำได้เพียงมองดูนอ้ งชายก้าวออกไป
จากเขตต�ำหนักตาปริบๆ คิว้ งามลออของหรงหรงขมวดขึน้ เบาๆ อย่างอด
มิได้ จากนั้นก็เหลือบมองด้วยหางตาไปยังทิศทางของต�ำหนักหลังใหญ่
นึกถึงที่เมื่อครู่ตนเองจงใจยืนอยู่ในต�ำหนักเงียบๆ หากเป็นพวกคุณหนู
ธรรมดาคงจะทนความเงียบสงัดอันไร้สุ้มเสียงนี้ไม่ได้ไปนานแล้ว แต่
อวิน๋ เชียนเมิง่ กลับรักษาสีหน้าแย้มยิม้ บางๆ พลางยืนอยูอ่ กี ด้านโดยตลอด
ในใจหรงหรงอดที่จะพิจารณาความสุขุมเยือกเย็นของนางใหม่อีกครั้ง
ไม่ได้ มิน่าอวิ๋นเฮ่อถึงได้ใช้ความพยายามถึงเพียงนี้ ยิ่งกว่านั้นยังส่ง
สาวใช้ทอี่ บรมสัง่ สอนอย่างดีทสี่ ดุ สองนางไปทีจ่ วนอัครเสนาบดีอกี ด้วย
เพียงแต่ท่านอารู้เรื่องนี้เข้า วันนี้ถึงเรียกอวิ๋นเชียนเมิ่งเข้าพบ ส่วน
อวิน๋ เฮ่อก็กงั วลว่าท่านอาจะประสงค์รา้ ยต่อคุณหนูอวิน๋ จึงถึงกับเอ่ยค�ำขอ
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อยากจะแต่งคุณหนูอวิ๋นเป็นภรรยาออกมา
หารู้ไม่ว่าเพื่อสกุลหรงแล้วหลายปีมานี้ท่านอาอยู่ในวังโดยล�ำพัง
ตัวคนเดียวมาตลอด ถึงขนาดไม่มบี ตุ รเป็นของตนเอง เพียงเพราะต้องการ
รักษาความสมดุลของสีต่ ระกูลใหญ่ในตอนนีเ้ อาไว้ และไม่อยากให้สกุล
หรงเข้าสูก่ ารต่อสูแ้ ย่งชิงระหว่างสามสกุลทีเ่ หลือ
อย่างไรสกุลหรงก็เป็นวาณิชหลวง และไม่มีผู้ใดรับต�ำแหน่งเป็น
ขุนนางอยูใ่ นราชส�ำนัก หากเข้าสูก่ ารต่อสูช้ ว่ งชิงอ�ำนาจ เกรงว่าสกุลหรง
คงจะถูกเล่นงานก่อนเป็นล�ำดับแรก
แต่อวิ๋นเชียนเมิ่งที่ท�ำให้อวิ๋นเฮ่อเทใจให้ทั้งยังพยายามสุดชีวิต
เช่นนี้ แม้แต่หรงหรงเห็นแล้วก็ยังชมชอบยิ่งนัก เพียงแต่ส�ำหรับหรงหรง
แล้วหรงเสียนไท่เฟยและหรงอวิน๋ เฮ่อล้วนเป็นญาติพนี่ อ้ งของนาง ส�ำหรับ
นางแล้วหน้ามือหลังมือก็ลว้ นเป็นเนือ้ * หากทัง้ สองคนเกิดความบาดหมาง
กันขึน้ คนทีล่ ำ� บากใจทีส่ ดุ ก็คอื นาง
ยิง่ กว่านัน้ หรงเสียนไท่เฟยก็ให้ความส�ำคัญกับนางมาตัง้ แต่ยงั เล็ก
นอกจากเฉินเหล่าไท่จวินและมารดาแล้ว ส�ำหรับหรงหรง หรงเสียนไท่เฟย
ก็เทียบเท่ากับมารดาบังเกิดเกล้าคนทีส่ อง
ส่วนน้องชายอย่างอวิ๋นเฮ่อ แม้ว่าหรงหรงจะอายุมากกว่าเขาแค่
หนึง่ ปี แต่กลับรักใคร่เอ็นดูเขาราวกับบุตรในไส้ ตัง้ แต่เด็กอวิน๋ เฮ่อก็ถกู บิดา
ชิงชังเพราะเส้นผมสีขาว หรงหรงกลัวว่าจิตใจของอวิน๋ เฮ่อจะไม่สมดุล จึงดี
กับน้องชายคนนีม้ ากเป็นเท่าทวี
ทัง้ สองคนนีล้ ว้ นเป็นคนทีน่ างเคารพรักใคร่วางไว้ในใจ หากต้องให้
* หน้ามือหลังมือก็ล้วนเป็นเนื้อ อุปมาถึงคนสองคนหรือของสองสิ่งที่รักทั้งคู่
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นางเลือกใครสักคน กลัวว่าแม้แต่ตนเองก็ยงั ไม่รวู้ า่ ควรจะเลือกเช่นไร
ฉูอ่ อ๋ งหยุดฝีเท้าหลังออกมาจากต�ำหนักของหรงเสียนไท่เฟย แย้มยิม้
บางพลางเอ่ย "กระหม่อมรูส้ กึ ใจสัน่ ทรมานกะทันหัน ขอไม่ตามไทเฮาไปพบ
ฝ่าบาทพร้อมกันแล้วนะพ่ะย่ะค่ะ"
ไทเฮาหันพระพักตร์กลับมา มองดูหน้าตาแดงเปล่งปลั่งของฉู่อ๋อง
พร้อมกับตรัสอย่างเย็นยะเยียบ "ท่านอ๋องข้ามแม่น�้ำรื้อสะพาน*?"
เมื่อเผชิญหน้ากับค�ำซักถามของไทเฮา ฉู่อ๋องกลับมีท่าทีไร้ความ
หวัน่ เกรง ครัน้ แล้วก็ถามกลับว่า "ไทเฮาก็ทรงแฝงเจตนาส่วนตนมิใช่หรือ"
พูดจบฉู่อ๋องก็ไม่สนใจสีพระพักตร์ที่ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นย�่ำแย่
ของไทเฮาอีก เดินตรงมายังหน้าอวิ๋นเชียนเมิ่ง กล่าวอย่างร่าเริงเบิกบาน
"ยายหนูนงั่ รถม้ามาสินะ ปูร่ า่ งกายไม่คอ่ ยดี ได้แต่ตอ้ งขึน้ รถม้าของยายหนู
แล้ว"
ไทเฮาทรงได้ยนิ เช่นนัน้ ก็ทราบว่าพอฉูอ่ อ๋ งจัดการธุระเสร็จสิน้ ก็ตอ้ งการ
จะกลับ อีกทั้งยามนี้นางก็ไม่อยากเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งอีกจึงโบกพระหัตถ์
"เมิง่ เอ๋อร์ออกมาครึง่ วันแล้ว อากาศร้อนระอุ รีบกลับจวนอัครเสนาบดีเถิด"
หลังจากถวายบังคมไทเฮา อวิน๋ เชียนเมิง่ จึงเดินไปยังประตูวงั พร้อมๆ
กับฉูอ่ อ๋ ง
ยังไม่ทันเดินเข้าใกล้ประตูวังก็เห็นฉู่เฟยหยางในชุดขุนนางสีม่วง
อมแดงดักรออยู่ท่ีทางเข้าออก ครั้นเขาเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งกับฉู่อ๋องก้าว
ออกมาจากวังหลวง ฉูเ่ ฟยหยางก็เดินเข้ามาใกล้อย่างเชือ่ งช้า รับสัญญาณ
* ข้ามแม่นำ�้ รือ้ สะพาน เป็นส�ำนวน หมายถึงหลังจากบรรลุจดุ ประสงค์ของตนเองแล้วก็ละทิง้ ผูท้ เี่ คยช่วยเหลือ
สนับสนุน
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ทีฉ่ อู่ อ๋ งส่งมาเป็นระยะๆ ก่อนทีฉ่ เู่ ฟยหยางจะกล่าวด้วยรอยยิม้ จางๆ "รบกวน
ท่านปูแ่ ล้ว รถม้าตระเตรียมเอาไว้เรียบร้อย เชิญท่านปูข่ นึ้ รถพักผ่อน"
ฉู่อ๋องเห็นว่านี่ไม่เหมือนกับที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ขณะคิดจะ
คัดค้านก็เห็นหลานชายของตนจับจ้องเด็กสาวข้างกายอย่างจริงจัง จึง
เดินไปทางรถม้าอย่างรูก้ าลเทศะด้วยใบหน้าเปีย่ มรอยยิม้ ทว่าเดินไปได้
ไม่กกี่ า้ วก็ยอ้ นกลับมา เขาแทรกไปอยูต่ รงกลางระหว่างอวิน๋ เชียนเมิง่ และ
ฉูเ่ ฟยหยาง ยิม้ ตาหยีพร้อมเอ่ย "หยางหยาง วันนีเ้ ชิญยายหนูไปกินอาหาร
เย็นทีจ่ วนฉูอ่ อ๋ งสิ เมือ่ ครูอ่ ยูใ่ นต�ำหนักของหรงเสียนไท่เฟย ปู…
่ "
"ท่านอ๋องกรุณาขึน้ รถม้าไปเสีย ร่างกายไม่สดู้ กี อ็ ย่าเดินเหินไปทัว่ "
วาจาของฉู่อ๋องยังมิทันเอ่ยจบ สายตาฉู่เฟยหยางก็พุ่งประกายเย็นชาใส่
จากนัน้ เสียงตอบกลับอันไม่ไว้ซงึ่ ไมตรีกด็ งั ขึน้ ข้างหูเขาทันที
ฉูอ่ อ๋ งหุบรอยยิม้ บนใบหน้าทันใด มือสัน่ ระริกพลางชีไ้ ปยังฉูเ่ ฟยหยาง
ครูใ่ หญ่ผา่ นไปถึงด่าว่าขึน้ "เจ้า…ข้ามแม่นำ�้ รือ้ สะพาน! หากมิใช่เพราะเจ้า
ขอร้องข้าต่างๆ นานา ข้าจะต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนีห้ รือ เมือ่ ครูย่ งั
เรียกข้าท่านปูอ่ ย่างขยันขันแข็ง แต่ตอนนีด้ นั เรียกท่านอ๋อง ท�ำไม เจ้าอยาก
จะขีดเส้นแบ่งกับข้านักหรือ"
ฉูอ่ อ๋ งด่าได้หน้าไม่แดงลมหายใจไม่ตดิ ขัด แต่สำ� หรับค�ำประณาม
กระทืบเท้าเร่าๆ ของฉูอ่ อ๋ งนัน้ ฉูเ่ ฟยหยางกลับไม่กระดิกแม้แต่ขนคิว้ เขา
เพียงหันกายกลับไป เอ่ยกับบุรุษร่างสูงใหญ่ที่ขับเคลื่อนรถม้าอยู่ไม่ไกล
อย่างสงบเยือกเย็น "เจียวต้า พานายของเจ้ากลับจวนอ๋อง"
ครั้นวาจานี้ถูกเปล่งออกไป ใบหน้าแก่ชราของฉู่อ๋องก็แดงก�่ำใน
ทันใด เคราสีขาวขยับไหวทว่ากลับโมโหจนพูดไม่ออกแม้ครึง่ ค�ำ พอได้สติ
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กลับคืนมาก็คิดจะโต้เถียงกับฉู่เฟยหยางต่อ แต่พลันรู้สึกว่าข้างกายถูก
จู่โจมด้วยคลื่นไอร้อนสายหนึ่ง ที่แท้เจียวต้าที่ก�ำลังขับรถม้าได้มาถึง
ข้างกายเขาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังใช้สายตาล�ำบากใจเป็นอย่างมาก
จ้องมองเขา แต่ใช้นำ�้ เสียงเยือกเย็นยิง่ เอ่ยขึน้ ว่า "ท่านอ๋อง"
"เจ้าจะท�ำอะไร" ฉูอ่ อ๋ งกลอกตาใส่เจียวต้าอย่างเย็นชาแวบหนึง่ จากนัน้
ก็เพ่งความสนใจจดจ่อไปที่ฉู่เฟยหยาง และเนื่องจากมีเจียวต้าเข้ามา
ร่วมด้วย ฉูอ่ อ๋ งจึงพลันรูส้ กึ มีอำ� นาจเพิม่ พูน สายตาทีม่ องไปยังฉูเ่ ฟยหยาง
ยิง่ มีแววล�ำพองใจเพิม่ มากขึน้
"เชิญขึน้ รถม้าขอรับ" แต่วาจาถัดมาของเจียวต้ากลับปลดปล่อยโทสะ
ของฉูอ่ อ๋ งโดยสมบูรณ์
ฉูอ่ อ๋ งถลึงตาใส่เจียวต้าอย่างไม่อยากจะเชือ่ คล้ายกับก�ำลังประณาม
เจียวต้าทีท่ อดทิง้ เจ้านายคนเก่า
"ดูเหมือนว่าท่านอ๋องกับอัครเสนาบดีฉยู่ งั มีเรือ่ งต้องปรึกษากัน เช่นนัน้
ผูน้ อ้ ยก็ขอตัวก่อนนะเจ้าคะ" ยามนีอ้ วิน๋ เชียนเมิง่ งุนงงสับสน จึงยอบกาย
ค�ำนับคนทัง้ สองตรงหน้าหมายจะขอตัวกลับก่อน
แต่การเคลื่อนไหวของฉู่เฟยหยางกลับรวดเร็วยิ่งกว่า แค่เบี่ยงตัว
ทีเดียวก็ขวางทางอวิ๋นเชียนเมิ่งเอาไว้ได้ ส่วนฉู่อ๋องเห็นดังนั้นก็ลูบเครา
ข้างริมฝีปาก สาวฝีเท้าเลขแปด* พาเจียวต้าเดินไปที่รถม้าของตนเอง
อวิน๋ เชียนเมิง่ เห็นทางเดินของตนถูกฉูเ่ ฟยหยางสกัดกัน้ ไว้ ในดวงตา
ก็พลันผุดโทสะอย่างไม่อาจหักห้าม เงยหน้าขึน้ ถลึงตาใส่บรุ ษุ ตรงหน้าทันที
ก่อนจะกล่าวด้วยน�ำ้ เสียงแน่วแน่ "ท่านอัครเสนาบดี กรุณาหลีกทางด้วย
* ฝีเท้าเลขแปด คือการเดินโดยวางเท้าเป็นลักษณะเหมือนเลขแปดของจีน (八)
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เจ้าค่ะ!"
เมื่อเผชิญหน้ากับเพลิงโทสะที่อวิ๋นเชียนเมิ่งพยายามสะกดกลั้น
ฉู่เฟยหยางกลับเก็บความเย็นชาที่ใช้เผชิญหน้ากับฉู่อ๋องเมื่อครู่แล้วโค้ง
ริมฝีปากแย้มยิ้ม ดวงตาที่ทอประกายระยิบระยับจับจ้องอวิ๋นเชียนเมิ่ง
แน่วนิ่งก่อนถามกลับ "โกรธหรือ"
อวิน๋ เชียนเมิง่ ได้ยนิ ดังนัน้ ก็สงบลงได้ เลิกคิว้ ข้างหนึง่ มองฉูเ่ ฟยหยาง
หัวเราะเสียงเย็นหนึง่ ค�ำรบ "ผูน้ อ้ ยไม่เข้าใจว่าท่านอัครเสนาบดีกำ� ลังพูด
อะไรเจ้าค่ะ"
สิน้ ค�ำก็เดินเลยผ่านฉูเ่ ฟยหยางไป แต่ครัง้ นีฉ้ เู่ ฟยหยางกลับมิได้ขวาง
ทางนางไว้อกี แต่เดินไปพร้อมๆ กับนางโดยรักษาระยะห่างหนึง่ ช่วงตัว ครัน้
เห็นว่าบัดนี้นางกลับคืนสู่ความสงบเยือกเย็นดังที่ผ่านมาจึงหุบรอยยิ้มที่
ริมฝีปาก กล่าวเสียงเบาโดยแฝงด้วยความเคร่งขรึมจริงจังทีไ่ ม่คอ่ ยปรากฏ
ยามเผชิญหน้ากับนาง "ถูกผูอ้ น่ื ใช้ชาติตระกูลเป็นตัวตัดสินเอาตามใจชอบ
เป็นเรือ่ งทีช่ วนให้คนรูส้ กึ อึดอัดโดยแท้"
เท้าอวิ๋นเชียนเมิ่งพลันชะงัก นางหันมาช�ำเลืองมองฉู่เฟยหยาง
เล็กน้อย ทว่าครั้งนี้เขามิได้มองนาง แต่ทอดสายตามองทางเดินตรงหน้า
ท่าทางมีเล่ห์เหลี่ยมลึกล�้ำราวกับมหาสมุทร อวิ๋นเชียนเมิ่งรู้ดีว่าบุรุษผู้นี้
ร้ายกาจเกินไป แทบจะไม่มีตอนไหนที่นางสามารถรอดพ้นจากสายตา
ของเขาได้ ยามตนเองอยู่ต่อหน้าเขายิ่งไม่มีที่ให้หลบซ่อน ไม่ว่าจะเป็น
ทุกวาจา ทุกการกระท�ำ หรือทุกความคิดความรู้สึกของนาง
เมือ่ เทียบกับต�ำแหน่งฐานะและชาติตระกูลของฉูเ่ ฟยหยาง ตนเอง
นัน้ ต่างจากเขาลิบลับ อวิน๋ เชียนเมิง่ งุนงงยิง่ นักว่าเหตุใดฉูเ่ ฟยหยางถึงมัก
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จะปรากฏตัวขึน้ ตรงหน้านางในเวลาทีเ่ หมาะเจาะเสมอ
หากบอกว่าฉูเ่ ฟยหยางมีใจให้นาง ไห่เถียนแห่งจวนไห่ออ๋ งเพียบพร้อม
ทัง้ รูปโฉมและความสามารถ คงจะดึงดูดสายตาของเขาได้มากกว่ากระมัง
ตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับจวนอัครเสนาบดีที่แก่งแย่งชิงดีกันไม่
หยุดหย่อน อวิ๋นเชียนเมิ่งพลันรู้สึกว่าจวนฉู่อ๋องและจวนอัครเสนาบดีฉู่
ชวนให้คนหวาดหวัน่ ยิง่ กว่า
"ด้วยฐานะของเจ้า เรือ่ งบางเรือ่ งไม่อาจปฏิเสธได้ แต่เจ้ากลับไม่เคย
เก็บวาจาของข้าไปใส่ใจสักเท่าไร" ขณะทีอ่ วิน๋ เชียนเมิง่ ก�ำลังจดจ้องใบหน้า
ด้านข้างของฉู่เฟยหยางพลางลอบคิดอย่างตะลึงงัน เสียงเย็นเยียบของ
ฉูเ่ ฟยหยางก็ดงั ขึน้ ทีข่ า้ งหู อวิน๋ เชียนเมิง่ ยังไม่ทนั ได้เอ่ยปากก็เห็นดวงตา
ของเขาปรากฏโทสะเบาบางขณะมองมาทางนาง แล้วจึงหมุนกายเดินไป
ยังวังหลวงทันที
"คุณหนู ดูเหมือนอัครเสนาบดีฉู่จะโกรธแล้วนะเจ้าคะ" ยามนี้มู่ชุน
ที่ตามอยู่ด้านหลังอวิ๋นเชียนเมิ่งมาติดๆ ขยับเข้ามาใกล้ นางเบนสายตา
จากแผ่นหลังของฉู่เฟยหยางมายังอวิ๋นเชียนเมิ่งด้วยสีหน้าเป็นกังวล
แม้มู่ชุนจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดอัครเสนาบดีฉู่ถึงเกิดโทสะ แต่ดูจาก
แววตาและสีหน้าที่มองมายังคุณหนูของตนเมื่อครู่ คล้ายกับว่าคุณหนู
ของตนไปยัว่ โทสะอัครเสนาบดีฉเู่ ข้า จะท�ำอย่างไรดี ผูส้ งู ศักดิใ์ นวังหลวง
มิอาจล่วงเกิน ขุนนางคนส�ำคัญในราชส�ำนักก็ลว่ งเกินมิได้เด็ดขาด
เรือ่ งทีม่ ชู่ นุ รู้ อวิน๋ เชียนเมิง่ จะไม่รไู้ ด้อย่างไร แต่สำ� หรับการเรียกตัว
เข้าวังอย่างกะทันหันของหรงเสียนไท่เฟยนั้นนางเองก็จนปัญญาสุด
ประมาณ ซ�ำ้ ยังเป็นฝ่ายถูกกระท�ำอีกด้วย แล้วคราวนีฉ้ เู่ ฟยหยางจะโมโห
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เรือ่ งอะไรเล่า
อวิน๋ เชียนเมิง่ มองเงาร่างสีมว่ งทีห่ า่ งไกลออกไปเรือ่ ยๆ บุย้ ริมฝีปาก
สีแดงโดยไม่รตู้ วั เอ่ยปากอย่างอารมณ์เสีย "ช่างเขาปะไร!"
มูช่ นุ นิง่ อึง้ มองแผ่นหลังทีเ่ ดินไปข้างหน้าของคุณหนูตน รูส้ กึ งงงวย
ทันใด คุณหนูของนางโมโหอะไรกันล่ะนี่
"คุณหนู ไม่ต้องรอสุ่ยเอ๋อร์กับปิงเอ๋อร์หรือเจ้าคะ หรือว่าวันนี้เป็น
พวกนางสองคนทีเ่ ชิญไทเฮาไปวังของหรงเสียนไท่เฟย" มูช่ นุ ไล่ตามฝีเท้า
ของอวิ๋นเชียนเมิ่ง ย่นคิ้วเอ่ยถาม
ครัง้ แรกทีค่ ณ
ุ หนูให้นางจับตาดูพฤติกรรมของสุย่ เอ๋อร์กบั ปิงเอ๋อร์นนั้
มูช่ นุ ก็รทู้ นั ทีวา่ สองคนนีต้ อ้ งมิใช่ธรรมดา ยิง่ กว่านัน้ ยามเข้าวังคุณหนูกม็ ไิ ด้
พาแม่นมหมีท่ ซี่ อื่ สัตย์ภกั ดีมาด้วย แต่กลับให้พวกนางคอยอยูข่ า้ งกายแทน
แล้วไล่พวกนางไปวังของไทเฮาในตอนทีเ่ ฉากงกงไม่ทนั สังเกตเห็น มูช่ นุ ก็
ยิง่ รูส้ กึ ว่าพวกนางกับไทเฮาต้องมีความลับทีบ่ อกใครไม่ได้เป็นแน่
ฝีเท้าของอวิ๋นเชียนเมิ่งมิได้หยุดชะงักแม้แต่น้อย นางเข้ามานั่งใน
รถม้าโดยมีมู่ชุนคอยประคอง แล้วจึงเอ่ยปากอย่างช้าๆ "เดี๋ยวพวกนางก็
กลับมาเองแหละ พวกเรากลับกันก่อนเถอะ"
หากรอพวกนางสองคนเกรงว่าต้องรออีกพักใหญ่ๆ เพราะไทเฮา
คงจะเป็นห่วงเป็นใยตนเองในระยะนีย้ งิ่ นัก หากพวกนางไม่พดู ให้ละเอียด
ครบถ้วน ไทเฮาคงไม่ปล่อยพวกนางสองคนกลับมาอย่างแน่นอน
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ไฟไหม้วังหลวง มือสังหารมาเยือน
ครัน้ เห็นอวิน๋ เชียนเมิง่ นัง่ ดีแล้วมูช่ นุ ก็ปดิ ผ้าม่านรถม้า เดิมคิดสัง่ ให้
คนขับรถม้าขับไปยังประตูวังรอบนอก แต่กลับเห็นว่ามีคนก�ำลังขี่อาชา
สีขาวห้อตะบึงใกล้เข้ามาทางนีเ้ รือ่ ยๆ แค่ชวั่ ครูผ่ า่ นไปก็เห็นบุรษุ ผมสีเงิน
ทั้งศีรษะ มือจับเชือกบังเหียนแน่น อาชาสีขาวหยุดลงข้างๆ รถม้าอย่าง
แม่นย�ำ
แม้อวิน๋ เชียนเมิง่ จะนัง่ อยูใ่ นรถม้า แต่พอเห็นมูช่ นุ ไม่พดู ไม่จาอยูเ่ ป็น
นาน ทัง้ ยังได้ยนิ เสียงฝีเท้าม้าระลอกหนึง่ จึงเลิกมุมหนึง่ ของผ้าม่านขึน้ เห็น
หรงอวิน๋ เฮ่อในชุดเสือ้ คลุมผ้าดิน้ สีนำ�้ เงินอ่อนนัง่ อยูบ่ นอาชาสีขาวตัวหนึง่
พอเห็นนางโผล่หน้าออกมาเขาก็ยมิ้ บางๆ พลางเอ่ย "ข้าจะไปส่งเจ้า"
แสงตะวันแรงกล้าสาดส่องลงบนร่างของชายหนุ่มผู้นี้ เมื่อเสริม
ด้วยรอยยิ้มบางๆ อันเลือนรางนั้นช่างงามล�้ำเลิศจนชวนให้คนชื่นชม
สรรเสริญ แต่พอนึกถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในต�ำหนักของหรงเสียนไท่เฟย
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เมือ่ ครู่ สุดท้ายอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ไม่สามารถท�ำเหมือนไม่รไู้ ม่เห็นไม่ได้ยนิ อะไร
ได้ ขณะก�ำลังจะเอ่ยปากปฏิเสธก็เห็นหรงอวิน๋ เฮ่อพูดกับคนขับรถม้าแทน
มูช่ นุ ว่า "ไปได้"
หลังจากนั้นก็เห็นเขาขี่อาชาสีขาวน�ำอยู่หน้าสุดของรถม้า น�ำพา
พวกนางไปยังประตูวัง
อวิ๋นเชียนเมิ่งปล่อยม่านรถลงอย่างเงียบๆ แล้วนั่งให้ดีใหม่อีกครั้ง
สุดท้ายพันหมื่นถ้อยวจีที่มาถึงริมฝีปากกลับกลายเป็นเพียงเสียงถอน
หายใจ
ยังไม่ทนั ถึงประตูวงั ก็ได้ยนิ เสียงร้องแตกตืน่ ลนลานดังมาจากด้านใน
ของวังหลวง จากนัน้ ตามมาด้วยเสียงระฆังเตือนภัย
อวิน๋ เชียนเมิง่ เลิกผ้าม่านขึน้ แล้วมองไปทางหรงอวิน๋ เฮ่อทันที ยามนี้
เขาก�ำลังหันหน้ากลับไปมองท้องฟ้า หัวคิ้วที่แต่เดิมคลายออกยามนี้
ขมวดมุน่ ยิง่ กว่านัน้ สองมือทีก่ ำ� เชือกบังเหียนอยูม่ เี ส้นเลือดโปนปูด ท�ำให้
ในใจอวิน๋ เชียนเมิง่ พลันหนักอึง้ ส่งเสียงเอ่ยถามทันใด "เกิดเรือ่ งอันใดขึน้ "
เมือ่ ได้ยนิ อวิน๋ เชียนเมิง่ ไต่ถาม หรงอวิน๋ เฮ่อจึงเก็บสายตากลับ พร้อม
เก็บสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อครู่นี้ลง ตอบกลับเสียงอ่อน "ในวังเกิดเพลิงไหม้
อากาศร้อนแผดเผา นีก่ ห็ าใช่เรือ่ งแปลกอันใด"
พูดจบขาทั้งสองข้างของหรงอวิ๋นเฮ่อก็รัดท้องม้าแน่นขึ้นเล็กน้อย
แล้วขีม่ า้ ไปยังประตูวงั ต่อไป ทว่าอวิน๋ เชียนเมิง่ กลับยืน่ ศีรษะออกมา มอง
ไปข้างหลังเห็นเพียงควันสีดำ� หนาทึบผุดขึน้ บนท้องฟ้า คลืน่ ความร้อนหอบ
พัดควันด�ำฉุนจมูกให้โหมกระจายไปด้านนอก เสียงร้องให้ชว่ ยดับเพลิงและ
เสียงระฆังเตือนภัยดังขึน้ อย่างไม่ขาดสาย
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อวิ๋นเชียนเมิ่งมองดูทิศทางที่ควันพวยพุ่ง ร่างภาพสิ่งก่อสร้างของ
วังหลวงในใจอย่างละเอียดยิบหนึ่งรอบ ทันใดนั้นพลันมองไปยังบริเวณ
ทีเ่ กิดเพลิงไหม้ดว้ ยความตืน่ ตะลึงอยูส่ กั หน่อย ทีแ่ ท้เป็น…
ความหนักอึง้ แสดงอยูใ่ นสีหน้าของอวิน๋ เชียนเมิง่ ฟังจากค�ำตอบและ
น�ำ้ เสียงของหรงอวิน๋ เฮ่
อ่ ครูแ่ านต่
ล้ว อดูได้
เหมื
อนการเกิ
(ติอดเมืตามอ่
ในฉบั
บเต็มด) เพลิงไหม้ในวังหลวง
จะเป็นเรือ่ งปกติทวั่ ไปอย่างทีส่ ดุ
จริงอยู่ที่ตอนนี้เป็นช่วงอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิค่อนข้างสูงทั่ว
ทุกหนแห่ง หากเก็บวัตถุไวไฟอย่างเช่นฟืนไม่ถูกวิธีก็สามารถติดไฟ
ได้อย่างง่ายดายมากภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่อง แต่หากตนเองมิได้มอง
ผิดไป สถานที่ที่ควันไฟพวยพุ่งขึ้นมานั้นก็คือต�ำหนักหยั่งซินของฮ่องเต้
อวี้เฉียนตี้ ที่นั่นหน้าหนาวอากาศอบอุ่น หน้าร้อนอากาศเย็นสบาย และ
เป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้ประทับอยู่เป็นประจ�ำ พวกนางก�ำนัลจะประมาท
เลินเล่อเพียงนี้ได้อย่างไร
เพิง่ จะเข้าสูต่ น้ คิมหันตฤดูกเ็ กิดเหตุการณ์เช่นนีเ้ สียแล้วหรือ มิหน�ำซ�ำ้
เมื่อครู่ยามที่ตนเองก้าวออกมาจากประตูชั้นในทุกอย่างก็ยังเป็นปกติดี
ไม่มวี แี่ ววทีจ่ ะเกิดเพลิงไหม้เลยแม้แต่นดิ เดียว แต่นเี่ พิง่ จะผ่านไปเป็นเวลา
แค่ครึ่งก้านธูป ต�ำหนักหยั่งซินกลับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา ดูจากขอบเขต
บริเวณของควันหนาทึบนัน้ แล้วนัน่ มิใช่เพลิงไหม้ขนาดเล็ก เกรงว่าต�ำหนัก
หยัง่ ซินทัง้ หลังคงจะถูกเผาวอดวายหมดแล้วกระมัง
อัคคีภัยขนาดใหญ่เช่นนี้ ในยุคสมัยโบราณอันล้าหลังคงไม่อาจ
ขยายวงกว้างถึงเพียงนีไ้ ด้ในระยะเวลาสัน้ ๆ กระมัง แน่นอนว่าย่อมไม่ตดั
ประเด็นว่ามีคนเจตนาวางเพลิงออกไป
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