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นับแต่จากลา ถวิลหาได้พบกันใหม่
เช้าตรู่ หลิวปิ้งอี่ลุกขึ้นจากเตียงได้ไม่นาน ขณะก�ำลังกินข้าวเช้า
อยู่ด้วยกันกับสวี่ผิงจวิน จู่ๆ ก็มีคนแปลกหน้ามาหาพวกเขาถึงบ้าน
"มิทราบว่านายท่านหลิวอยู่บ้านหรือไม่"
พอได้ยินอีกฝ่ายพูด ใจของหลิวปิ้งอี่ที่ราวกับถูกพันธนาการไว้
นับแต่วันที่หลิวฝูหลิงมาเยี่ยมเยือนก็เต้นโครมคราม ในที่สุดคนที่ควรมา
ก็มาจนได้
เขารีบวางถ้วยวางตะเกียบ เดินขึน้ หน้ามายังกลางลาน "ข้าน้อยเอง"
ชีสี่ยิ้มค�ำนับนอบน้อม หลิวปิ้งอี่รีบค�ำนับตอบ เขายิ้มพูด "ข้าเป็น
เพียงชาวบ้านสามัญธรรมดา ไหนเลยจะกล้ารับการคารวะใหญ่โตเช่นนี"้
ชีสี่ยิ้มพูด "นายท่านหลิวฉลาดหลักแหลม ข้าได้รับค�ำสั่งให้มารับ
ท่านเข้าวัง รถม้ารออยู่ด้านนอกแล้ว"
ครัน้ สวีผ่ งิ จวินได้ยนิ ค�ำว่า 'เข้าวัง' สองค�ำ ถ้วยชามในมือก็หลุดร่วง
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กระทบพื้นดัง 'เพล้ง' แตกออกเป็นเสี่ยงๆ
หลิวปิง้ อีห่ นั กลับไปพูดกับสวีผ่ งิ จวิน "ข้าไปไม่นานก็กลับ น�ำ้ ในโอ่ง
เหลือไม่มาก เจ้าฝืนใช้ไปก่อน อย่าไปตักน�ำ้ เอง ไว้กลับมาข้าจะไปจัดการ
ให้"
สวีผ่ งิ จวินวิง่ ตามไปถึงหน้าประตู น�ำ้ ตาเอ่อท้นเต็มสองเบ้า แต่ทยี่ งั
ไม่หลั่งรินออกมาก็เพราะนางฝืนกลั้นไว้
หลิวปิ้งอี่มองดูนางปราดหนึ่ง เขายิ้มขอโทษ ก่อนจะตามชีสี่ขึ้น
รถม้าไป
สวี่ผิงจวินค�้ำยันวงกบประตู หลั่งน�้ำตาร�่ำไห้อยู่เงียบๆ ใจนาง
เปี่ยมไปด้วยความทุกข์เพราะเกรงว่าเขาไปแล้วจะมิอาจกลับมา
ทารกน้อยในห้องก็ร้องออกมาเช่นกัน ราวกับสัมผัสได้ถึงความ
เจ็บปวดรวดร้าวของผูเ้ ป็นมารดา แม้จะยังตัวเล็กแต่เสียงร้องนัน้ ดังกังวาน
พอได้ยินเสียงลูกร้องเช่นนั้นสวี่ผิงจวินก็ตกใจได้สติ นางจะนิ่งรอให้เกิด
เรื่องโดยไม่ลงมือท�ำอะไรไม่ได้
นางกลับเข้าห้อง แบกลูกน้อยขึ้นหลัง ก่อนจะรีบเดินทางไปหา
เมิ่งเจวี๋ย
เขาคือคนคนเดียวที่พอจะช่วยนางได้
รถม้าทีห่ ลิวปิง้ อีน่ งั่ อยูว่ งิ่ ตรงไปยังเขตพระราชฐานต้องห้าม ครัน้ ถึง
หน้าประตูพระราชวังชีสี่ก็เลิกม่าน เชิญหลิวปิ้งอี่ลงจากรถม้า
หลังลงจากรถม้า หลิวปิง้ อีก่ แ็ หงนหน้ามองวังเว่ยยางทีน่ า่ เกรงขาม
ในใจมีความรูส้ กึ เหมือนอยากร่ายบทกวีแทนการร�ำ่ ไห้ ขณะเดียวกันก็นกึ
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อยากระเบิดเสียงหัวเราะออกมาด้วยความฮึกเหิม
หลังระเหเร่ร่อนใช้ชีวิตอย่างยากล�ำบากมาสิบกว่าปี ในที่สุดเขา
ก็กลับมายืนนอบน้อมอยู่หน้าวังนี้ในอีกฐานะหนึ่ง
ชีสฉี่ ลาดเฉียบแหลม เขายืนนิง่ รออยูข่ า้ งๆ ครูห่ นึง่ ก่อนจะเอ่ยปาก
เตือนให้หลิวปิ้งอี่ตามเขาเข้าไป
ก�ำแพงวัง ระเบียงทางเดิน เสาทอง รั้วหยก...
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนดูคุ้นตา แต่ขณะเดียวกันก็เหมือนไม่คุ้นเคย
สิ่งต่างๆ มากมายล้วนเคยปรากฏอยู่ท่ามกลางฝันร้ายยามค�่ำคืน
ของเขา วันนี้คล้ายสวรรค์จะประทานโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ว่าความฝัน
กระจัดกระจายสะเปะสะปะของเขาเหล่านั้นมีอยู่จริง มิใช่เพียงเรื่อง
เพ้อพก
ปกติแล้วหากมีขุนนางเข้าวังมาเป็นครั้งแรก ขันทีจ�ำต้องเดินไป
พลางคอยแนะน�ำบรรดาต�ำหนักต่างๆ ที่เดินผ่านและกฎที่ต้องระวังให้
อีกฝ่ายได้รู้ไปพลาง ประการแรกเพื่อเตือนไม่ให้อีกฝ่ายพลั้งเผลอกระท�ำ
สิง่ ใดผิดกฎมณเฑียรบาล สองก็เพือ่ แสดงไมตรีจติ ต่ออีกฝ่าย เพือ่ มิตรภาพ
ในภายภาคหน้า
แต่วันนี้ชีสี่กลับท�ำตัวสงบเสงี่ยมผิดปกติ นอกจากเดินมุ่งหน้าไป
เงียบๆ แล้ว เขาเพียงแต่ขานชื่อต�ำหนักต่างๆ ออกมาเบาๆ เมื่อเดินผ่าน
พอใกล้ถึงต�ำหนักเวินซื่อ ชีสี่ก็เดินช้าลง "จวนถึงต�ำหนักเวินซื่อ
แล้ว ยามเหมันต์ฝา่ บาทมักรับสั่งให้ขุนนางผู้ใหญ่มาเข้าเฝ้า และทรง
ประทับปฏิบัติราชกิจอยู่ที่นี่"
หลิวปิ้งอี่รู้สึกดีกับชีสี่ไม่น้อย เขารีบพูด "ขอบคุณกงกงที่ชี้แนะ"
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วังเว่ยยาง ต�ำหนักเจียวฝาง
ฮั่วกวงที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระอัครมเหสีก�ำลังคุกเข่าถวายพระพร
ต่อซั่งกวนเสี่ยวเม่ย
เสี่ยวเม่ยรู้สึกตะขิดตะขวงใจ แต่นางก็รู้ดีว่านิสัยของฮั่วกวงก็เป็น
เช่นนีม้ าแต่ไหนแต่ไร ไม่วา่ ภายในจะเป็นเช่นไร ต่อหน้าผูอ้ นื่ กิรยิ ามารยาท
ของเขาล้วนดีงามมิมีขาดตกบกพร่อง
นางเป็นราชนิกุล เขาเป็นขุนนาง
ดังนั้นนางจึงได้แต่นั่งตัวตรง แม้จะกระสับกระส่ายราวกับมีเข็ม
ทิม่ แทง แต่นางก็ทำ� ได้เพียงอดทนรอให้ฮวั่ กวงถวายพระพรเสร็จ ก่อนจะ
รีบประทานอนุญาตให้เขานั่ง
ครั้นฮั่วกวงนั่งลงเป็นที่เรียบร้อย เสี่ยวเม่ยก็กวาดตามองไปทั้งซ้าย
ขวา ขันทีและนางก�ำนัลที่ยืนปรนนิบัติรับใช้ต่างถอยออกไปอย่างรู้งาน
เสี่ ย วเม่ยถามน�้ำเสียงนุ่ม นวล "ท่า นตา ท่านยายท่านน้า เป็น
เช่นไรบ้าง ท่านน้าไม่ได้เข้าวังมานานมากแล้ว ข้าคิดถึงนางเหลือเกิน หาก
นางมีเวลา ท่านตาก็ช่วยบอกให้นางแวะมาเยี่ยมเยียนข้าบ้าง"
ฮั่วกวงยิ้มค้อมกายค�ำนับ "ขอบพระทัยพระอัครมเหสีท่ีทรงนึกถึง
ทุกคนในบ้านของกระหม่อมล้วนสบายดี แล้วพระองค์เล่าทรงสุขเกษม
ส�ำราญดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"
เสี่ยวเม่ยก้มหน้า
ประการแรกต�ำหนักเซวียนซือ่ ในเวลานีม้ สี ตรีเพิม่ ขึน้ อีกนาง หน�ำซ�ำ้
คฤหาสน์สกุลฮั่วยังถูกคนถวายฎีกาฟ้องร้องอีก ค�ำถามข้อนี้ใช่ว่าจะ
ตอบกันได้งา่ ยๆ นางจ�ำต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่รวู้ า่ ค�ำตอบทีท่ า่ นตา
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ต้องการแท้แล้วคือ 'ใช่' หรือ 'ไม่ใช่' กันแน่
ในเมือ่ อาจตอบผิดพลาด เช่นนัน้ แล้วมิสปู้ ดิ ปากเงียบไม่ตอบค�ำถาม
ปล่อยให้ท่านตาตัดสินใจเลือกค�ำตอบเอง
เห็นเสี่ยวเม่ยก้มหน้าเล่นก�ำไลหยกบนข้อมือ ไม่พูดไม่จาเช่นนั้น
ฮั่วกวงก็ถอนหายใจเบาๆ "พระอัครมเหสีทรงเข้าวังมาตั้งแต่ครั้งยังเยาว์
ข้างกายไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลชี้แนะ กระหม่อมยากจะวางใจจริงๆ แต่
เรื่องบางเรื่องก็หาใช่เรื่องที่กระหม่อมสมควรคิดเป็นกังวล"
"ท่านคือท่านตาของข้า หากท่านตาไม่คิดใส่ใจ แล้วในวังนี้ยังจะมี
ผูใ้ ดให้ขา้ พึง่ พาได้อกี " เสีย่ วเม่ยแหงนหน้า ใบหน้าเล็กๆ เต็มไปด้วยความ
รู้สึกเจ็บปวดกังวล
ฮัว่ กวงลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ ก่อนจะเปลีย่ นวิธกี ารเรียกอีกฝ่าย "เสีย่ วเม่ย
เจ้ากับฝ่าบาท...ฝ่าบาทเคยทรงประทับพักผ่อน...ที่ต�ำหนักของเจ้าบ้าง
หรือไม่"
เสีย่ วเม่ยก้มหน้าเล่นก�ำไลหยกบนข้อมืออีกครัง้ นางตอบเหมือนไม่
ใส่ใจ "เสด็จพี่ทรงมาเยี่ยมข้าบ้างเป็นครั้งคราว ส่วนเรื่องประทับพักผ่อน
นัน้ คงเพราะทรงมีตำ� หนักของพระองค์เอง หน�ำซ�ำ้ ต�ำหนักของข้าก็ยงั เทียบ
ไม่ได้กับต�ำหนักเซวียนซื่อ ดังนั้นจึงไม่เคยเสด็จมาพ�ำนักที่ต�ำหนักนี้"
ฮัว่ กวงทัง้ นึกกังวลทัง้ นึกข�ำ "เหตุใดเจ้าถึงยังท�ำตัวเป็นเด็กเช่นนีอ้ ยู่
อีกเล่า หรือพวกนางก�ำนัลอาวุโสทั้งหลายไม่เคยบอกเจ้าว่าฝ่าบาทควร
ทรงประทับอยู่กับเจ้าที่นี่"
เสีย่ วเม่ยท�ำปากยืน่ "พวกนางบอกข้าแล้ว แต่ขา้ ไม่ชอบฟัง อีกอย่าง
เตียงข้านอนคนเดียวก�ำลังพอดี ให้นอนกันสองคนออกจะเบียดเสียด
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เกินไปหน่อย นอกจากนีฝ้ า่ บาทเองก็ทรงเย็นชายิง่ นัก ราวกับ…" เสีย่ วเม่ย
กวาดตามองไปรอบๆ ครั้นเห็นว่าไม่มีใคร นางถึงเอ่ยปากพูดแผ่วเบา
"ฝ่าบาทยังทรงเหมือนกับก้อนหิน ข้าไม่ชอบเขา"
ฮั่วกวงลุกเดินไปอยู่ข้างๆ เสี่ยวเม่ย สีหน้าเคร่งขรึม "เสี่ยวเม่ย
วันหน้าห้ามเจ้าพูดเช่นนี้อีก"
เสี่ยวเม่ยกัดริมฝีปาก นางฝืนใจพยักหน้า
"เสี่ยวเม่ย ไม่ว่าใจเจ้าจะคิดเช่นไร ฝ่าบาทก็คือฝ่าบาท เจ้าต้อง
นับถือพระองค์ ชืน่ ชมพระองค์ และพยายามท�ำให้พระองค์หนั มาชืน่ ชอบ
ในตัวเจ้า ต้องให้ฝ่าบาททรงดีต่อเจ้าเท่านั้น เจ้าถึงจะอยู่ในวังหลวงได้
อย่างเป็นสุข"
เสีย่ วเม่ยไม่พดู ไม่จา กว่านางจะพยักหน้ารับก็หลังจากผ่านไปแล้ว
ครู่หนึ่ง
ฮั่วกวงถาม "เจ้าเคยพบเห็นสตรีที่ฝ่าบาททรงพากลับมาวังหลวง
ด้วยเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่"
เสี่ยวเม่ยตอบเสียงแผ่ว "เป็นพี่สาวแสนดีคนหนึ่ง นางดีกับข้ามาก
ไม่เพียงท�ำอาหารให้ข้ากิน หน�ำซ�้ำยังคอยอยู่เล่นเป็นเพื่อนข้าอีก"
ฮัว่ กวงแทบหายใจไม่ออก "เจ้า..." นับแต่โบราณ การต่อสูช้ งิ ดีชงิ เด่น
ในวังหลังหาได้โหดร้ายทารุณน้อยกว่าสมรภูมริ บไม่ ไม่วา่ จะสนมพระองค์
ใด ขอเพียงวงศ์ตระกูลของพวกนางสามารถช่วยเหลือพวกนางได้ มีหรือ
พวกนางจะยอมให้ ส ตรี อื่ น เป็ น ที่ โ ปรดปรานได้ ง ่ า ยๆ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
เสี่ยวเม่ยยังเป็นถึงพระอัครมเหสี สกุลฮั่วหรือก็มีอ�ำนาจล้นฟ้า ช่างดีแท้!
มีพระอัครมเหสีไม่รู้จักโต ไม่เข้าใจโลกเช่นนี้ วังหลังภายใต้การปกครอง
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ของนางคงไม่แคล้วเป็นวังหลังที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์
เป็นแน่
เสี่ยวเม่ยมองดูฮั่วกวงหวาดๆ น�้ำตาแห่งความกล�้ำกลืนเอ่อคลอ
เสี่ยวเม่ยหน้าตาไม่คล้ายผู้เป็นมารดา แต่ยามนี้ดวงตานางกลับดู
รันทดคล้ายฮั่วเหลียนเอ๋อร์ยิ่งนัก ครั้นนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก
ทุกครั้งที่ฮั่วเหลียนเอ๋อร์มีเรื่องไม่พอใจ นางก็มักนิ่งเงียบหลั่งน�้ำตาเช่นนี้
เหมือนกัน ใจของฮัว่ กวงก็พลันเป็นทุกข์ ความรูส้ กึ โกรธขึง้ เมือ่ ครูห่ ายลับ
ไปจนสิ้น
เสีย่ วเม่ยเข้าวังมาตัง้ แต่หกขวบ แม้จะมีนางก�ำนัลอาวุโสคอยดูแล
แต่ยังไงอีกฝ่ายก็เป็นเพียงบ่าว มีเรื่องราวมากมายที่ไม่อาจสอนสั่ง และ
ไม่กล้าที่จะสั่งสอน นอกจากนี้เขายังก�ำชับก�ำชาพวกนางเป็นพิเศษ
ห้ามปริปากพูดถึงเรือ่ งบางอย่างทีเ่ ขาไม่ปรารถนาให้เสีย่ วเม่ยรู้ ไม่ปรารถนา
ให้เสี่ยวเม่ยเข้าใจ
ยิ่งไปกว่านั้นในวังหลวงแห่งนี้เสี่ยวเม่ยไม่มีเพื่อนในวัยเดียวกัน
แม้แต่คนเดียว นางพ�ำนักอาศัยอยู่ภายในห้องเพียงล�ำพัง ปล่อยวันเวลา
ให้สูญเปล่าไปอย่างโง่งม ไม่มีโอกาสได้รู้จักวิธีครองตนในสังคม
ฮั่วกวงรู้สึกจนปัญญา เขาจ้องมองดูเสี่ยวเม่ย แต่แล้วจู่ๆ ก็คิดได้
ว่าการทีเ่ สีย่ วเม่ยท�ำตัวเป็นเด็กไม่รจู้ กั โตเช่นนีม้ ขี อ้ ดีอยูเ่ หมือนกัน เพราะ
หากนางเป็นพระอัครมเหสีที่มีความคิดซับซ้อน เล่ห์เหลี่ยมร้ายกาจ
เขายังจะกล้าปล่อยนางไว้อีกกระนั้นหรือ
ฮั่วกวงไม่กล้าตอบค�ำถามของตนเอง ดังนั้นเขาในยามนี้จึงนึกดีใจ
อยู่ไม่น้อยที่เสี่ยวเม่ยยังคงเป็นเด็กไม่รู้ประสีประสา
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ฮั่วกวงลูบหัวเสี่ยวเม่ยแผ่วเบา พูดอ่อนโยน "อย่าเป็นทุกข์ไปเลย
ตาไม่ได้โทษเจ้า วันหน้าตาจะดูแลเจ้าให้ดี ไม่ปล่อยให้เจ้าต้องกังวลเรือ่ ง
พวกนี้อีก เจ้าแค่ท�ำตามที่ตาจัดการให้เท่านั้นก็พอ"
เสี่ยวเม่ยยิ้ม กุมแขนเสื้อฮั่วกวงแน่น นางพยักหน้าแข็งขัน
ฮัว่ กวงเดินออกจากต�ำหนักเจียวฝางอันเป็นทีป่ ระทับของเสีย่ วเม่ย
เขาครุ่นคิด แสร้งท�ำเป็นเดินอ้อมผ่านธารชังเหอ ตรงไปยังต�ำหนัก
เวินซื่อโดยไม่ได้ตั้งใจ
ธารชังเหอยามนี้ผิวหน้ากลายเป็นน�้ำแข็งสิ้น
อวิน๋ เกอ โม่ฉา กัวฟูอ่ วีส้ ามคนก�ำลังสนุกสนานครึกครืน้ คอยชีบ้ อก
ให้ขันทีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านบนท�ำอะไรบางอย่าง
อวิ๋นเกอสวมถุงมือปัก นางครุ่นคิดพลางวาดภาพด้วยท่าทีเงอะงะ
โม่ฉากับกัวฟู่อวี้สองคนก�ำลังยืนมองดูอวิ๋นเกอวาดภาพอยู่ข้างๆ
พลางพูดคุยจ้อกแจ้กจอแจ เจ้าประโยคหนึง่ ข้าประโยคหนึง่ หากคิดเห็น
ต่างกัน พวกเขาทั้งคู่ก็จะต่อปากต่อค�ำกันขึ้นมาทันที
แม้อากาศจะหนาวเย็น ทุกสิง่ ดูเงียบเหงา แต่ภาพของพวกเขากลับ
ท�ำให้บรรยากาศดูครึกครื้น มีชีวิตชีวาเป็นที่สุด
ภายในต�ำหนักเจียวฝาง แม้บนโต๊ะจะมีกระถางบุปผาที่ได้รับการ
เพาะเลีย้ งไว้เป็นอย่างดีวางตัง้ อยู่ ผนังทัง้ สีด่ า้ นมีไม้เถาเขียวชอุม่ ห้อยระย้า
ในเตาหงส์มกี ำ� ยานอวีเ๋ ฟิง่ จุดอยู่ แต่พวกนางก�ำนัลกลับมีสหี น้าเคร่งเครียด
เหล่าขันทีหน้าตาหงอยเหงา พระอัครมเหสีประทับนัง่ ซุกตัวอยูบ่ นตัง่ หงส์
เล่นอยู่กับตัวเองเงียบๆ บรรยากาศชวนให้รู้สึกเหมือนก�ำลังเดินเข้า
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ห้องเย็น
กว่าจะมีคนสังเกตเห็นฮัว่ กวงทีย่ นื อยูอ่ กี ด้านก็หลังจากผ่านไปแล้ว
ครู่หนึ่ง ทุกคนต่างพากันกลั้นหายใจยืนตัวตรง เอ่ยปากทักทายแสดง
คารวะต่อฮั่วกวงทันที
ฮั่วกวงยิ้มกวาดตามองพวกเขาปราดหนึ่ง ก่อนจะหยุดสายตาลงที่
อวิ๋นเกอ
อวิ๋ น เกอมองดู ฮั่ ว กวง แม้ จ ะนึ ก ตกใจอยู ่ บ ้ า งทว่ า ก็ ไ ม่ มี ที ท ่ า
ตกประหวั่นแต่ประการใด นางจ้องมองฮั่วกวงกลับ ขณะเดียวกันก็ยิ้ม
ก้าวเท้าเดินขึ้นหน้าแสดงคารวะต่ออีกฝ่าย
ฮั่วกวงยิ้มพูด "ครั้งแรกที่พบเจ้า ข้าก็รู้สึกได้แล้วว่าเจ้าไม่ธรรมดา
นับว่าคนแก่อย่างข้าสายตายังไม่ฝ้าฟางเกินไปจริงๆ"
อวิ๋นเกอท�ำเพียงยิ้ม ไม่ได้พูดอันใด
ฮั่วกวงจ้องมองดูอวิ๋นเกอ นึกฉงนอยู่ในใจ
นับแต่อวิ๋นเกอมาปรากฏตัวอยู่ในต�ำหนักเซวียนซื่อ เขาก็ได้ให้คน
ไปตรวจสอบประวัติของนาง แต่กลับเหมือนเด็กสาวผู้นี้จู่ๆ ก็ร่วงหล่น
ลงมาจากฟากฟ้า
ไม่มีชาติก�ำเนิด ไม่มีที่มาที่ไป ไม่มีคนในครอบครัว จู่ๆ ก็มา
ปรากฏตัวอยู่ในฉางอัน ยิ่งไปกว่านั้น นับแต่ปรากฏตัว นางก็ดูเหมือนจะ
มีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ไม่อาจแยกออกกับสกุลฮั่ว
แรกเริม่ ก็หลิวปิง้ อีท่ ที่ ำ� ให้เขาไม่อาจแกล้งท�ำเป็นไม่รไู้ ม่เห็น ตามติด
มาด้วยเมิ่งเจวี๋ย บุตรีของเขาฮั่วเฉิงจวินต้องแย่งเมิ่งเจวี๋ยกับคนครัวเช่น
นาง แค่เมิง่ เจวีย๋ เพียงคนเดียวก็ทำ� เอาสกุลฮัว่ หน้าม่อยคอตก ส่งน้องสาว
15
Page �������������� 3.indd 15

9/21/16 10:01 AM

บทเพลงกลางเมฆา 3

ไปเป็นฮูหยินแล้วกลับต้องเสียทหารอีก* ไม่อาจท�ำอะไรอีกฝ่ายได้
เพียงชั่วเวลาสั้นๆ จู่ๆ นางก็มาปรากฏตัวอยู่ข้างกายหลิวฝูหลิง แม้
จะไม่รู้ว่าองค์จักรพรรดิพานางเข้าวังเพราะถูกใจในตัวนางหรือเพียง
เพราะต้องการแสดงความรู้สึกที่มีต่อสกุลฮั่วผ่านตัวนางเงียบๆ ใช้นาง
เป็นเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาของสกุลฮั่ว แต่ไม่ว่านางจะใช่หมาก
บนกระดานหรือไม่ สกุลฮัว่ ก็ไม่มที างยอมให้สตรีอนื่ ทีไ่ ม่ใช่สายเลือดของ
สกุลฮั่วให้ก�ำเนิดราชบุตรราชธิดาได้เป็นอันขาด เพราะฉะนั้นความ
บาดหมางระหว่างนางกับสกุลฮั่วจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
คิดไปฮัว่ กวงก็ให้รสู้ กึ เหลวไหล สกุลฮัว่ ทีม่ อี ำ� นาจล้นฟ้า เต็มไปด้วย
ผู้มากสามารถกลับต้องมาต่อสู้กับเด็กสาวตัวคนเดียวกระนั้นหรือ
บางทีหากคิดเสียว่าการต่อสูค้ รัง้ นีเ้ ป็นการประลองก�ำลังกันระหว่าง
เขากับองค์จักรพรรดิ ไม่แน่ว่ามันอาจช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างก็เป็นได้
…
อวิ๋นเกอมองดูฮั่วกวงที่จับจ้องมองดูนางอย่างไม่วางตา พลางยิ้ม
ร้องเรียกอีกฝ่ายออกมาค�ำหนึ่ง "ใต้เท้าฮั่ว"
ฮั่วกวงสงบใจ เก็บอารมณ์ทุกสิ่งอย่าง ยิ้มบอกลาอวิ๋นเกอ
ฮั่วกวงหันหลังกลับไม่ทันไร อวิ๋นเกอก็หันไปท�ำสิ่งที่นางควรท�ำต่อ
ท่าทีเรียบเฉยเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับนาง
ครั้นเห็นฮั่วกวงเดินจากไปไกล กัวฟู่อวี้ก็กระเถิบเข้าไปหาอวิ๋นเกอ
ละล้าละลังคล้ายต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่ลังเลไม่กล้าพูดออกมา
* ส่งน้องสาวไปเป็นฮูหยินแล้วกลับต้องเสียทหารอีก หมายถึงคิดจะเอาเปรียบผูอ้ นื่ แต่ตวั เองกลับต้องเสียหายเป็น
สองเท่า มีที่มาจากเรื่องสามก๊ก ซุนกวนจะเอาเมืองจิงโฉวคืนจากเล่าปี่ จิวยี่ออกอุบายหลอกเล่าปี่ว่าจะยก
น้องสาวซุนกวนให้เป็นภรรยา เมื่อเล่าปี่มาก็จะจับตัวไว้ แต่ภายหลังถูกขงเบ้งซ้อนแผนจนท�ำให้เสียทั้ง
น้องสาวและก�ำลังทหาร ผู้คนจึงพากันหัวเราะเยาะจิวยี่และกลายเป็นที่มาของค�ำนี้
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อวิน๋ เกอยิม้ เคาะศีรษะกัวฟูอ่ วี้ "อย่าเปลืองสมองคิดนัน่ คิดนีอ่ ยูเ่ ลย
ไม่ว่าจะคิดเช่นไรเจ้าก็ไม่มีทางชนะ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นมิสู้เลิกคิด หันมา
ตัง้ ใจช่วยข้าท�ำสิง่ นีใ้ ห้เรียบร้อย นีต่ า่ งหากเล่าถึงจะเป็นเรือ่ งทีเ่ จ้าควรท�ำ"
กัวฟูอ่ วีย้ มิ้ เกาศีรษะ แม้จะขานรับออกมาค�ำหนึง่ แต่ในใจกลับคอย
กระตุน้ เตือนตัวเองให้ระวังตัวให้ดี เพราะนับแต่นตี้ อ่ ไปพวกเขาคงไม่อาจ
ใช้ชีวิตโดยประมาทได้อีกแล้ว
วังเว่ยยาง ต�ำหนักเวินซื่อ
หลิวปิ้งอี่ค้อมศีรษะ มือทั้งสองข้างซุกอยู่ในแขนเสื้อ เดินตามชีสี่
เข้าไปยังต�ำหนักกลางอย่างเชื่องช้าแผ่วเบา
ต�ำหนักกลางโอ่อ่ากว้างขวาง หลิวฝูหลิงนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกร
ท่วงท่าสง่างามน่าเกรงขาม
หลิวปิ้งอี่ทรุดตัวถวายพระพร "ขอทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นๆ ปี"
"ลุกขึ้นเถอะ"
หลิวฝูหลิงพิจารณาดูอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยปากถาม "ชีวิต
ของเจ้านับถึงตอนนีเ้ รือ่ งทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ คือสิง่ ใด แล้วอะไรคือเรือ่ งทีเ่ จ้า
อยากท�ำมากที่สุด"
หลิวปิ้งอี่ตะลึง เขาเฝ้าคิดถึงค�ำถามร้อยพันที่หลิวฝูหลิงอาจถาม
เขามาตลอดทาง ทั้งๆ ที่เขาเชื่อว่าตนเองได้ไตร่ตรองครบถ้วนรอบคอบ
แล้วแท้ๆ แต่นกึ ไม่ถงึ ว่าทัง้ หมดทีเ่ ขาคิดกลับไม่มอี นั ใดถูกต้องเลยแม้แต่
อย่างเดียว
หลิวปิ้งอี่ยืนนิ่ง หลิวฝูหลิงเองก็ไม่รีบร้อน เขาก้มหน้าอ่านหนังสือ
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ราชกิจ ปล่อยให้หลิวปิ้งอี่ยืนคิดอยู่ตรงนั้น
หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ ในที่สุดหลิวปิ้งอี่ก็พูดขึ้น "ตลอดชีวิตของ
กระหม่อมจนถึงยามนีค้ งยากจะบอกได้วา่ เรือ่ งใดคือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้กระหม่อม
มีความสุขที่สุด บางทีเรื่องก�ำเนิดบุตรชายอาจพอนับได้อยู่บ้าง แต่ยาม
นั้นกระหม่อมเองก็ไม่แน่ใจ ไม่รู้ว่าทุกข์หรือสุขสิ่งใดมากกว่ากัน"
ได้ยินเช่นนั้นหลิวฝูหลิงก็เงยหน้ามองดูหลิวปิ้งอี่
หลิวปิ้งอี่ยิ้มเจื่อน "ชั่วชีวิตของกระหม่อมสิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็คือ
การเป็นขุนนาง เพราะนับแต่เล็กจนโต กระหม่อมต้องระเหเร่ร่อนไปทั่ว
สวมใส่ก็แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ธรรมดาๆ อาหารที่กินหรือก็เรียบง่ายไม่ต่าง
จากชาวบ้านทั่วไป จึงรู้ดีว่าขุนนางที่ดีสามารถบันดาลความผาสุกให้กับ
ชาวประชาได้ ขณะเดียวกันขุนนางชัว่ ก็สามารถท�ำลายชีวติ ของชาวบ้าน
ร้อยพันได้เช่นกัน กระหม่อมพบเจอขุนนางเลวทรามละโมบโลภมากมา
ไม่น้อย หลายครั้งที่โกรธแค้นนึกอยากสังหารคนพวกนั้นให้สิ้น แต่การ
กระท�ำเช่นนั้นมิใช่หนทางที่ถูกต้อง เหล่าชาวยุทธ์พเนจรอาจช่วยก�ำจัด
ขุนนางชั่วได้ แต่พวกเขาก็มิอาจช่วยชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุขได้ มีเพียงเป็น
ขุนนาง ช่วยองค์จักรพรรดิผดุงความยุติธรรม คัดสรรขุนนางน�้ำดีเข้ามา
บริหารบ้านเมืองเท่านั้นถึงจะช่วยน�ำความผาสุกมาสู่ชาวประชาได้"
หลิ ว ฝู ห ลิ ง ถาม "ได้ ยิ น ว่ า เหล่ า ชาวยุ ท ธ์ พ เนจรในฉางอั น ล้ ว น
เรียกเจ้าว่า 'พี่ใหญ่' โบราณมีค�ำกล่าวที่ว่า 'จอมยุทธ์ใช้วรยุทธ์ฝ่าฝืนกฎ'
ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเจ้าเองเคยท�ำเรื่องขัดต่ออาญาบ้านเมือง
เช่นกันสินะ"
หลิวปิ้งอี่ก้มหน้าตอบ "เคยพ่ะย่ะค่ะ"
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หลิวฝูหลิงไม่มีความคิดเห็นใดๆ เขาพูดก็แต่เพียง "เจ้าช่างใจกล้า
ยิ่งนัก มิเสียแรงเป็นถึงหัวหน้าชาวยุทธ์พเนจรพวกนั้น หากเมื่อครู่เจ้าพูด
อะไรจ�ำพวก 'อยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี' แล้วล่ะก็ เราก็คง
ประทานเงินทองให้เจ้า พร้อมมีราชโองการให้เจ้าไปจากฉางอันทันที
ห้ามมิให้เจ้าย่างกรายเข้ามาในแผ่นดินแปดร้อยลี้* รอบฉางอันไป
ตลอดชีวิต ให้เจ้าได้ใช้ชีวิตอิสระเฉกเช่นกระเรียนป่าสมดังใจปรารถนา"
หลิวปิ้งอี่ถวายบังคม "คนที่ตกต�่ำจนต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการตีไก่
แข่งสุนัข แต่ดึกดื่นค�่ำมืดกลับยังคงอ่าน 'พงศาวดารสื่อจี้' เช่นกระหม่อม
หากบอกว่าตนเองไร้สิ้นความทะเยอทะยานแล้วล่ะก็มิเท่ากับกระหม่อม
ก�ำลังหลอกลวงเบื้องสูงอยู่หรอกหรือพ่ะย่ะค่ะ"
ขณะที่หลิวฝูหลิงก�ำลังคิดจะพูดอะไรบางอย่าง ขันทีที่อยู่นอก
ต�ำหนักก็เข้ามาถวายรายงาน "ฝ่าบาท ใต้เท้าฮั่วก�ำลังเดินตรงมายัง
ต�ำหนักเวินซื่อ ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
หลิวปิ้งอี่รีบเตรียมทูลลา หลิวฝูหลิงคิดอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายเขาก็
กระซิบสัง่ อะไรบางอย่างกับอวีอ๋ นั อวีอ๋ นั ขยับตัวขึน้ หน้า เชิญหลิวปิง้ อีใ่ ห้
เดินตามเขาไป
ไม่นานฮั่วกวงก็แจ้งขอเข้าเฝ้า
หลิวฝูหลิงประทานอนุญาต
หลังคุกเข่าถวายพระพรด้วยท่าทีนอบน้อมเสร็จ ฮั่วกวงก็เริ่มถวาย
รายงานเรื่องค�ำถามที่ก่อนหน้านี้ทรงมีกระแสรับสั่งให้เขาและขุนนาง
* ลี้ (หลี)่ เป็นหน่วยมาตราวัดความยาวของจีน เท่ากับความยาว 15 อิน่ เทียบได้กบั ระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ราชส�ำนักอีกสองสามคนไปขบคิด
นับแต่ปลายรัชสมัยของจักรพรรดิฮนั่ อูต่ ี้ เรือ่ งทีพ่ วกชนชัน้ สูงพากัน
กลืนกินที่ดินของพวกชาวบ้านนั้นนับวันก็มีแต่จะรุนแรงขึ้นทุกที จน
ชาวบ้านที่สูญเสียที่ดินท�ำกินต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งพิง แม้
สถานการณ์ดงั กล่าวจะเริม่ ดีขนึ้ ตามอัตราภาษีทถี่ กู ปรับลด แต่กย็ งั ไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างถึงแก่น
หากไม่คิดหาหนทางแก้ไขปัญหาสูญเสียที่ดินท�ำกิน เรื่องนี้ก็อาจ
บานปลายกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่แอบเซาะท�ำลายความมั่นคงของ
แผ่นดินต้าฮั่น ถึงตอนนั้นเกิดมีความจ�ำเป็นพิเศษที่ต้องปรับเพิ่มภาษี
เป็นการด่วนก็อาจท�ำให้พวกชาวบ้านพากันลุกฮือก่อการประท้วง แต่หาก
บีบบังคับพวกชนชัน้ สูงมากเกินไปก็อาจท�ำให้ราชวงศ์ฮนั่ ขาดเสถียรภาพ
เกิดความขัดแย้งในหมู่ขุนนางราชส�ำนัก
ฮั่วกวงน�ำเอาสถานการณ์ที่ด่านชายแดนในปัจจุบันมาปรับใช้ เขา
เสนอหลักการสองข้อ หนึ่งคือสนับสนุนให้พวกเร่ร่อนเข้ามาใช้ผืนดินที่
พวกทหารตัง้ มัน่ อยูท่ ำ� ไร่ทำ� นา พร้อมกับโน้มน้าวให้พวกเขากลับบ้านเกิด
ในเวลาเดียวกันก็ดแู ลควบคุมการซือ้ ขายทีด่ นิ ให้เข้มงวดมากขึน้ ลงโทษ
พวกที่ใช้ก�ำลังบังคับขู่เข็ญชาวไร่ชาวนาให้ยอมขายที่ดินให้หนัก และ
อนุญาตให้เจ้าของที่ดินในบางพื้นที่ที่มีการถือครองที่ดินจ�ำนวนมาก
สามารถน�ำเอาที่ดินมาแลกเปลี่ยนโอกาสเป็นขุนนางได้ ค่อยๆ เก็บที่ดิน
กลับมาอยู่ในมือของทางราชการ
ใช้นโยบายนุม่ นวลควบคุมพวกชนชัน้ สูง ใช้วธิ ไี กล่เกลีย่ จัดการปัญหา
พวกเร่รอ่ น ใช้วธิ จี ดั หาดูแลคลีค่ ลายความขัดแย้ง การพินจิ พิเคราะห์ของ
20
Page �������������� 3.indd 20

9/21/16 10:01 AM

ถงหั ว

ฮั่วกวงนี้พูดได้ว่าครอบคลุมในทุกด้าน ละเอียดรอบคอบสมบูรณ์แบบ
หลิวฝูหลิงฟังไปพลางพยักหน้าไปพลาง "ใต้เท้าฮั่ว ค�ำแนะน�ำของท่าน
นับว่ายอดเยี่ยมยิ่งนัก แผ่นดินต้าฮั่นในยามนี้ไม่ต่างอะไรกับคนป่วยที่
ก�ำลังฟืน้ ไข้ แต่ถงึ กระนัน้ อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ยงั คงมีอยูม่ าก สมควร
ต้องใช้วิธีค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปเยียวยารักษา เรื่องนี้เรามอบให้ท่านกับ
เถียนเชียนชิวไปจัดการ แต่จ�ำไว้ว่าต�ำแหน่งขุนนางที่จะใช้ที่ดินแลกมา
นั้นจะเป็นต�ำแหน่งขุนนางที่มีอ�ำนาจแท้จริงไม่ได้เด็ดขาด"
ฮั่วกวงยิ้มทูล "ฝ่าบาทโปรดวางพระทัย ประโยชน์ของต�ำแหน่ง
ขุนนางพวกนัน้ มีเพียงประการเดียวคือให้พวกเขาได้แต่หวั หมุนอยูก่ บั การ
เล่นเป็นขุนนางไปวันๆ เท่านั้น"
หลิวฝูหลิงคิดอยูค่ รูห่ นึง่ ก่อนจะพูดออกมาอีก "เราเลือกคนผูห้ นึง่ ไว้
ในใจแล้ว เชื่อว่าเขาจะสามารถช่วยท่านจัดการเรื่องเหล่านี้ได้"
เถียนเชียนชิวก็แค่อคั รเสนาบดีทอ่ นไม้ ไม่วา่ ฮัว่ กวงจะพูดสิง่ ใดเขา
ก็ไม่เคยโต้แย้ง ดังนั้นฮั่วกวงจึงนึกพอใจเถียนเชียนชิวมาโดยตลอด
แต่คนที่อยู่ในใจขององค์จักรพรรดิอีกคน?
ฮัว่ กวงพยายามบ่ายเบีย่ ง "ฝ่าบาท เรือ่ งนีจ้ ดั การไม่งา่ ย แม้ประสงค์
จะใช้ไม้นวม แต่เมื่อถึงคราวต้องใช้ไม้แข็งก็ต้องใจเด็ดพอถึงจะสามารถ
ฆ่าหนึง่ เพือ่ เตือนร้อยได้ พวกชนชัน้ สูงในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ตา่ งมีสายสัมพันธ์
แน่นแฟ้นกับขุนนางราชส�ำนัก คนทั่วไปเกรงว่า..."
หลิวฝูหลิงพูดน�้ำเสียงราบเรียบ "ยามนี้คนผู้นี้ใช้ชื่อว่าหลิวปิ้งอี่
ท่านสมุหกลาโหมน่าจะรู้จัก"
แววตาของฮัว่ กวงแปรเปลีย่ น แต่สหี น้ากลับนิง่ อึง้ แค่เพียงชัว่ อึดใจ
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ฮั่วกวงคุกเข่าแนบศีรษะลงกับพื้นรับพระบัญชา "กระหม่อมน้อมรับ
พระบัญชา เพียงแต่มิทราบว่าฝ่าบาททรงมีพระประสงค์จะประทาน
ต�ำแหน่งขุนนางอันใดให้กับเขาหรือพ่ะย่ะค่ะ"
"ท่านพิจารณาตามความเหมาะสมเอาเองก็แล้วกัน ตอนนี้อาจให้
เขาเป็นขุนนางทั่วไปก่อน หาอะไรเล็กน้อยให้เขาท�ำไปพลางๆ"
ฮั่วกวงขานรับ "พ่ะย่ะค่ะ"
เดิมทีฮั่วกวงตั้งใจว่าหลังจากพูดเรื่องนี้จบเขาจะเอ่ยปากเตือน
หลิวฝูหลิงถึงเรื่องกฎมณเฑียรบาลอันว่าด้วยการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ของ
พิธีอภิเษกสมรส แต่เพราะการเคลื่อนไหวชวนตกใจของหลิวฝูหลิงท�ำให้
ใจเขาสับสนวุน่ วาย ไม่อาจสนใจเรือ่ งวังหลังได้อกี ยามนีเ้ ขาต้องการกลับ
ไปจัดการกับปัญหาเรื่องหลิวปิ้งอี่ก่อนเป็นอย่างแรก "ฝ่าบาท หากมิทรง
มีเรื่องอื่นใดรับสั่ง เช่นนั้นกระหม่อมก็คงต้องขอทูลลากลับไปจัดการกับ
เรื่องดังกล่าวก่อน"
หลิวฝูหลิงพยักหน้าอนุญาต
ฮั่วกวงออกไปได้ไม่ทันไร หลิวปิ้งอี่ก็เดินออกมาจากหลังม่าน
ยังไม่ทนั พูดสิง่ ใดเขาก็คกุ เข่าลงต่อหน้าหลิวฝูหลิง "กระหม่อมขอบพระทัย
ฝ่าบาท"
หลิ ว ฝู ห ลิ ง ช� ำ เลื อ งมองดู อ วี๋ อั น อวี๋ อั น ก็ รี บ ย้ า ยเก้ า อี้ เ ข้ า มาให้
หลิวปิ้งอี่นั่ง
"ปิง้ อี่ แม้เมือ่ ครูท่ า่ นสมุหกลาโหมได้บอกถึงความคิดอ่านทีเ่ ขามีตอ่
เรื่องนี้อย่างชัดแจ้ง แต่การด�ำเนินการนั้นกลับดูเหมือนจะไม่ง่าย เรื่องนี้
เกี่ยวพันถึงความมั่นคงของแผ่นดินต้าฮั่น จ�ำต้องด�ำเนินการด้วยความ
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รอบคอบ งานนี้เราขอมอบหมายให้เจ้าเป็นคนดูแล"
หลิวฝูหลิงท่าทีจริงจัง หลิวปิ้งอี่ตอบรับอย่างไม่ลังเล "ขอฝ่าบาท
ทรงวางพระทัย กระหม่อมจะพยายามอย่างสุดความสามารถ"
พอได้ยินชีสี่บอกว่าฮั่วกวงกลับไปแล้ว เวลานี้คนที่ก�ำลังปรึกษา
ราชกิจอยู่กับหลิวฝูหลิงคือหลิวปิ้งอี่ ดวงตาทั้งสองข้างของอวิ๋นเกอก็
เบิกกว้างจนแทบหลุดออกจากเบ้า
นางค่อยๆ ย่องไปจนถึงริมหน้าต่าง ครัน้ มองเข้าไปด้านในนางก็เห็น
หลิวปิ้งอี่ในอาภรณ์สุภาพเรียบร้อยก�ำลังนั่งหน้าเครียดอยู่ทางด้านล่าง
สีหน้าท่าทางดูจริงจังเป็นที่สุด
อวี๋อันกระแอมเตือนหลิวฝูหลิงเบาๆ ทีหนึ่ง หลิวฝูหลิงมองออกไป
นอกหน้าต่าง เห็นศีรษะของใครบางคนผลุบหายไปอย่างรวดเร็ว หลังจาก
นั้นเพียงไม่นานเสียง 'โอ๊ย' แผ่วๆ ก็ดังลอยตามมาติดๆ ไม่รู้ว่านาง
ลุกลีล้ กุ ลนจนไปกระแทกกับอะไรเข้า หลิวฝูหลิงรีบพูด "หากเจ้าอยากฟัง
ก็เข้ามาเถอะ"
อวิ๋นเกอคล�ำหัวเข่าป้อยๆ เดินกะโผลกกะเผลกเข้ามาด้านใน และ
เพราะอยูด่ า้ นนอกเป็นเวลานานแก้มทัง้ สองข้างจึงถูกความเย็นกัดจนแดง
ไปหมด ร่างของนางถูกหุ้มห่อจนกลมแน่น ชวนขบขันไม่น้อย
หลิวฝูหลิงอนุญาตให้นางเดินเข้าไปหา "ที่นี่ไม่มีคนนอก นั่งลงให้
ข้าดูหน่อยว่าเจ้าบาดเจ็บอะไรตรงไหน"
อวิ๋นเกอฉีกยิ้มให้หลิวปิ้งอี่ครู่หนึ่ง ก่อนจะทรุดตัวนั่งลงบนอีกด้าน
ของตัง่ มังกร นางยืน่ มือให้หลิวฝูหลิงช่วยนางปลดถุงมือออก "แค่กระแทก
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เข้ากับเสานอกหน้าต่างนิดหน่อยเท่านัน้ ไม่เป็นอะไรมาก ตกลงท่านเชิญ
พีใ่ หญ่มาท�ำไมกัน เมือ่ ครูไ่ ด้ยนิ พวกท่านพูดเรือ่ งซือ้ ขายต�ำแหน่งขุนนาง
ท่านเป็นถึงองค์จักรพรรดิ คงมิได้เดือดร้อนถึงขนาดต้องหาเงินด้วยการ
ขายต�ำแหน่งขุนนางกระมัง หากเป็นเช่นนั้นจริง เป็นองค์จักรพรรดิยังจะ
มีประโยชน์อันใดอีก มิสู้ออกไปขายอาหารกับข้า"
หลิวฝูหลิงขมวดคิ้ว ฉวยโอกาสใช้ถุงมือของอวิ๋นเกอตีลงบนศีรษะ
นาง "ท้องพระคลังร่อยหรอหาใช่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปีสองปี นับแต่ข้าขึ้น
ครองราชย์ท้องพระคลังก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด วันนี้แม้สถานการณ์จะ
ดีขึ้นบ้าง แต่ภาษีของพวกชาวบ้านยังไงก็ต้องน�ำไปใช้ให้เหมาะให้ควร
ส่วนจักรพรรดิเช่นข้า แม้จะดูเหมือนมีฐานะมัง่ คัง่ ร�ำ่ รวยล้นฟ้า แต่แท้จริง
แล้วกลับไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียว ที่พอจะขายได้ก็มีเพียงต�ำแหน่ง
ขุนนางเท่านั้น"
หลิวปิ้งอี่ยิ้มพูด "พ่อค้าวาณิชหากต้องการขายสินค้าให้ได้ราคาดี
สินค้าจ�ำต้องมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ไม่ก็ต้องผูกขาดตลาดไว้เพียง
ผูเ้ ดียว สิง่ ทีเ่ รียกว่า 'ขุนนาง' นีใ้ ต้หล้ามีเพียงองค์จกั รพรรดิเท่านัน้ ทีม่ ี และ
ก็มีเพียงองค์จักรพรรดิเท่านั้นที่จะขายได้ การค้าที่ลงทุนเพียงน้อยแต่ได้
ก�ำไรมหาศาลเช่นนี้หากแม้นมิท�ำย่อมต้องผิดต่อทองค�ำในถุงเงินของ
บรรดาเศรษฐีทั้งหลาย"
หลิวฝูหลิงเผยยิ้มออกมาเช่นกัน "ตอนเสด็จพ่อยังทรงครองราชย์
เพื่อระดมเงินทองไว้ใช้ในกองทัพ พระองค์ก็เคยทรงขายต�ำแหน่งขุนนาง
มาก่อนเช่นกัน เรื่องนี้มีทั้งข้อดีข้อเสีย เจ้าจงระวังให้ดี"
หลิวปิง้ อีข่ านรับ "กระหม่อมจะท�ำทุกสิง่ ด้วยความรอบคอบพ่ะย่ะค่ะ"
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พอได้ยินค�ำว่า 'กระหม่อม' อวิ๋นเกอก็หันไปถามหลิวฝูหลิง "ท่าน
แต่งตั้งพี่ใหญ่เป็นขุนนางแล้วกระนั้นหรือ"
หลิวฝูหลิงพยักหน้าเล็กๆ
อวิ๋นเกอยิ้มประสานมือค�ำนับหลิวปิ้งอี่ "ยินดีด้วยพี่ใหญ่"
ขณะที่หลิวปิ้งอี่ก�ำลังคิดจะพูดอะไรบางอย่าง เสียงถวายรายงาน
ของชี สี่ก็ดัง ลอยมาจากทางด้านนอก "ที่ปรึกษาเมิ่งเจวี๋ยขอเข้าเฝ้า
พ่ะย่ะค่ะ"
พอได้ยินเช่นนั้นอวิ๋นเกอก็รีบลุกขึ้น "ข้าต้องกลับต�ำหนักเซวียนซื่อ
แล้ว"
หลิวฝูหลิงไม่ขวางนาง เขาเพียงแต่ใช้สายตามองส่ง ดูนางเดินไป
บนระเบียงยาวที่อยู่ทางด้านข้าง เพียงไม่นานร่างของอวิ๋นเกอก็หายลับ
ไปจากสายตา
สายตาของเมิง่ เจวีย๋ ทีเ่ พิง่ เดินตามขันทีเข้ามามองไปทางระเบียงยาว
ที่อยู่ด้านข้างเช่นกัน
ชายกระโปรงของนางวาดผ่านเสาระเบียงก่อนจะหายลับไปเพียง
ช่วงเวลาไม่นาน
เขามองเหม่อไปตามทางที่นางเดินจากไป
แต่ครั้นหันกลับมามอง สายตาของเขาก็ประสานกับสายตาของ
หลิวฝูหลิงเข้าอย่างจัง
คนหนึ่งยิ้มจางๆ อีกคนสีหน้าราบเรียบไร้ความรู้สึก
เมิ่งเจวี๋ยยิ้มเล็กน้อย ก้มหน้าเดินตรงเข้าไปยังโถงต�ำหนักด้วยท่าที
นบนอบ
25
Page �������������� 3.indd 25

9/21/16 10:01 AM

บทเพลงกลางเมฆา 3

ท่าค้อมศีรษะของเขาดูคล้ายต้นไผ่ที่ไหวเอนเพราะหิมะและฝนที่
ตกกระหน�่ำ
อ่อนน้อม แต่มิต�่ำต้อย
ค้อมกายเพียงเพื่อสลัดฝนและหิมะบนตัว มิใช่เพราะหวาดกลัว
สายฝนและหิมะ
กว่าหลิวฝูหลิงจะจัดการเรื่องทั้งหมดเสร็จ และกลับถึงต�ำหนัก
เซวียนซื่อ อวิ๋นเกอก็หลับไปก่อนแล้ว
เขาห่มผ้าให้นาง ก่อนจะนั่งลงข้างเตียงแผ่วเบา
ด้วยใจที่ไม่อาจสงบอวิ๋นเกอจึงยังไม่หลับ นางปรือตาถาม "ท�ำไม
วันนี้ถึงอยู่ท�ำงานจนดึกดื่นเช่นนี้ ท่านเหนื่อยหรือไม่"
"ตอนนี้ข้าไม่เหนื่อย ตรงกันข้ามกลับรู้สึกเบิกบานใจยิ่งกว่า"
ไม่บ่อยครั้งนักที่นางจะได้ยินหลิวฝูหลิงพูดว่าเบิกบานใจ อวิ๋นเกอ
รีบลุกขึ้นนั่ง "อะไรท�ำให้ท่านรู้สึกเบิกบานใจ"
หลิวฝูหลิงถาม "เจ้ายังจ�ำเด็กชายที่ชื่อเยวี่ยเซิงได้หรือไม่"
ครั้นนึกถึงเรื่องในอดีต ใจของอวิ๋นเกอก็ระคนไปด้วยความรู้สึกทั้ง
รันทดและยินดี "จ�ำได้ เขากินขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่ๆ รวดเดียวตั้งหลายชิ้น
ตอนนัน้ ข้ายังเคยคิดจะพาเขากลับบ้านด้วย แต่เห็นเขาดือ้ รัน้ หัวแข็งแบบนัน้
ข้าก็เลยไม่กล้าพูด ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหาน้องสาวพบแล้วหรือยัง"
หลิวฝูหลิงพูด "คืนนั้นเขาพูดว่าเพราะต้องจ่ายภาษี น้องสาวของ
เขาจึงถูกพ่อแม่ขายไป และเพราะไม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน ท่านพ่อท่านแม่ของเขา
ถึงได้อดตาย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผิดขององค์จักรพรรดิ เขาเกลียด
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องค์จกั รพรรดิเป็นทีส่ ดุ แม่ทพั จ้าวไม่ตอ้ งการให้เขาพูด แต่นเี่ ป็นเสียงของ
อาณาประชาราษฎร์ เป็นเสียงจากใจของผู้คนนับพันหมื่น คือเสียงที่
ไม่ว่าใครก็ไม่อาจยับยั้ง ชาวบ้านต่างก�ำลังชิงชังองค์จักรพรรดิ"
อวิน๋ เกอตกใจ หลิวฝูหลิงแบกรับชะตากรรมของผูเ้ ป็นมารดาตัง้ แต่
ครั้งยังเล็กไม่พอ ยังต้องแบกรับความชิงชังของผู้คนทั่วหล้าอีกกระนั้น
หรือ
มินา่ ทุกค�ำ่ คืนเขาจึงมิอาจข่มตาหลับ นางกุมมือหลิวฝูหลิงไว้ "พีห่ ลิง
เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ความผิดของท่าน..."
หลิวฝูหลิงไม่ทันสังเกตเห็นความสนิทสนมที่อวิ๋นเกอมีให้เขาเป็น
ครั้งแรก เขาท�ำเพียงกุมมือนางกลับ "หลายปีมานี้ข้าคิดถึงเขามาตลอด
และคิดถึงค�ำพูดของเขาไม่เคยลืม จนถึงวันนี้แม้ข้าจะยังท�ำสิ่งต่างๆ ได้
ไม่มากพอ แต่ภาษีที่เรียกเก็บจากชาวบ้านก็ก�ำลังลดลง พวกชาวบ้าน
ไม่ถึงขนาดต้องขายลูกสาวกินเหมือนยุคสมัยของเสด็จพ่อ ขอเพียงการ
ปฏิรูปเป็นไปได้อย่างราบรื่น ข้าเชื่อว่าสามสี่ปีต่อจากนี้จะไม่มีชาวบ้าน
คนใดต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนเพราะไม่มีที่ดินท�ำกิน และจะไม่มีเด็ก
เช่นเยวี่ยเซิงอีก หากมีโอกาสได้พบเขาอีกครั้ง ข้าจะบอกเขาว่าข้าคือ
องค์จักรพรรดิของแผ่นดินต้าฮั่น และข้าก็ได้พยายามอย่างสุดความ
สามารถแล้ว"
อวิ๋นเกอนิ่งฟังเขาพูด นางเคยคิดว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
แห่งองค์จักรพรรดิส่วนใหญ่คือความรันทด ความสุขมีอยู่ก็แค่เพียง
น้อยนิด เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหด ความเมตตาการุณย์มีแค่เพียงเสี้ยว
แต่ค�ำพูดนี้ของหลิวฝูหลิงกลับโถมท�ำลายสิ่งที่นางเคยคิดว่าใช่ลงจนสิ้น
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ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลิวฝูหลิงท�ำน�ำความสุขมาให้ผู้คนกี่มากน้อย
คมดาบแห่งอ�ำนาจขององค์จกั รพรรดิถกู ใช้เพือ่ สร้างความเมตตาการุณย์
มากมายเพียงใด
เส้นผมด�ำขลับของอวิ๋นเกอเริ่มคลายออก แต่ถึงกระนั้นปอยผมที่
ไหลเลือ่ นออกมากลับไม่ได้ดกู ระเซอะกระเซิง ตรงกันข้ามกลับท�ำให้นาง
ดูเย้ายวนยิ่ง
เงาตะเกียงพลิ้วไหว สะท้อนเค้าโครงความรู้สึกแต่ละอย่างของ
อวิ๋นเกอออกมา ไม่ว่าจะเลอะเลือน งงงวย ปีติยินดี ใคร่ครวญครุ่นคิด
จู่ๆ หลิวฝูหลิงก็รู้สึกว้าวุ่นใจ ยามนี้เขาถึงเพิ่งพบว่าตัวเองก�ำลัง
กุมมืออวิ๋นเกออยู่ จิตใจไหวหวั่น เขากระซิบเรียก "อวิ๋นเกอ" ออกมาเบาๆ
น�ำ้ เสียงทุม้ ต�ำ่ ของเขาแฝงไว้ซงึ่ ความรูส้ กึ อืน่ อวิน๋ เกอกระวนกระวาย
นางรีบดึงมือออก หยิบเสื้อคลุมขึ้นสวม คิดจะลงจากเตียง "ท่านกินอะไร
หรือยัง ข้าจะเข้าครัวไปท�ำอะไรให้ท่านกิน"
หลิวฝูหลิงไม่กล้าท�ำลายสายสัมพันธ์อบอุน่ เรียบง่ายทีพ่ วกเขาสอง
คนเป็นอยูอ่ ย่างในเวลานี้ ไม่ปรารถนาจะท�ำให้อวิน๋ เกอตกใจจนวิง่ หนีไป
เขารีบซ่อนง�ำความรูส้ กึ พลางดึงแขนเสือ้ ของอวิน๋ เกอไว้ "ตอนปรึกษาเรือ่ ง
ราชกิจข้ากินของว่างมาบ้างแล้ว นี่ก็มืดค�ำ่ มากแล้ว เจ้าอย่าล�ำบากเลย
ข้านอนไม่หลับ เจ้าอยู่คุยเล่นเป็นเพื่อนข้าได้หรือไม่"
อวิน๋ เกอยิม้ "ถ้าเช่นนัน้ ข้าจะให้โม่ฉาเอาอะไรเข้ามาสักสองสามอย่าง
พวกเราจะได้กนิ ไปพลางคุยไปพลาง เรือ่ งนีข้ า้ อยากท�ำมานานแล้ว เพียง
แต่ท่านแม่ข้าไม่เคยยอมให้ข้าเอาของกินขึ้นไปกินบนตั่ง"
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อวิ๋นเกอหยิบเอาหมอนและเบาะทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ขึ้นไปวาง
บนตัง่ จัดวางจนมันดูสบายเป็นทีส่ ดุ หลังจากนัน้ ก็ให้หลิวฝูหลิงขึน้ ไปนัง่
เอนกายอยู่บนตั่ง ส่วนนางก็นั่งอยู่อีกด้าน
ตรงกลางระหว่างพวกเขามีจานขนาดใหญ่ใบหนึ่งวางอยู่ ด้านบน
เต็มไปด้วยของว่างหลากสี
ม่านมุ้งถูกปลด โลกภายนอกถูกกั้นไว้อีกด้าน ส่วนที่อยู่ด้านในคือ
โลกของนางและเขา
อวิ๋นเกอเลือกของว่างชิ้นหนึ่งยื่นให้หลิวฝูหลิง ก่อนจะหยิบกินเอง
ชิน้ หนึง่ นางเม้มปากยิม้ "ท่านพ่อข้าไม่เคยสนใจเรือ่ งวุน่ วายในราชส�ำนัก
มาแต่ไหนแต่ไร ส่วนท่านแม่ข้าหากนึกขึ้นมาได้นางก็อาจจะคิดอยู่บ้าง
แต่ ห ากคิด ไม่อ อกนางก็จ ะปล่อ ยมันไป ในสายตาของท่านพ่อและ
ท่านแม่ข้าพวกเขามีเพียงกันและกันเท่านั้น ไม่เคยมีเรื่องจุกจิกอื่นใดอยู่
ในสมองแม้แต่นอ้ ย ส่วนสาวใช้ของบ้านข้าก็มเี พียงไม่กคี่ น หน�ำซ�ำ้ แต่ละ
คนยังเจ้าอารมณ์ นิสัยแปลกประหลาด ขนาดข้าตามเรียกพวกนาง
'พี่สาวๆ' อยู่ข้างหลัง พวกนางยังไม่คิดจะสนใจข้าเลย"
"แล้วพี่ชายของเจ้าเล่า"
อวิ๋นเกอตบหน้าผากทีหนึ่ง ใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวด
"ท่านฟังเรือ่ งราวของข้ามาก็ตงั้ มากมาย เหตุใดยังถามค�ำถามโง่ๆ แบบนี้
อีก แต่ไหนแต่ไรพี่รองก็อยู่บ้านน้อยครั้ง ส่วนพี่สาม ข้าพูดสิบประโยค
หากเขาตอบข้ากลับมาสักประโยค ข้าก็ซาบซึ้งจนน�้ำตาร่วงแล้ว เพราะ
ฉะนัน้ กลางคืนเวลาข้านอนไม่หลับ ข้าก็มกั ..." อวิน๋ เกอก้มหน้าเลือกขนม
"ก็มักนึกถึงท่าน" อวิ๋นเกอแม้จะเลือกขนมได้แล้ว แต่นางกลับใช้มือเขี่ย
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มันไปมาจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย "ตอนนั้นข้ามักจินตนาการว่าไม่แน่
พวกเราอาจสามารถหลบอยูบ่ นตัง่ ขนาดใหญ่ กินอะไรไปพลางพูดคุยกัน
ไปพลางได้"
ตอนยังเล็กอวิ๋นเกอก็เป็นเด็กโดดเดี่ยวเหมือนหลิวฝูหลิง และด้วย
นิสัยของท่านพ่อท่านแม่ท�ำให้นางไม่เคยอยู่ที่ไหนได้นาน และแทบไม่มี
โอกาสได้รู้จักกับเพื่อนวัยเดียวกัน ท่านพ่อท่านแม่ของนางไม่เหมือนกับ
พ่อแม่คนอื่นๆ พี่ชายของนางเองก็ไม่เหมือนกับพี่ชายของคนอื่นๆ ผู้คน
ทัว่ ไปต่างใช้ชวี ติ เรียบง่ายปกติธรรมดาไปวันๆ แต่ทา่ นพ่อท่านแม่ของนาง
กลับมีโลกกว้างใหญ่ และมักเปิดโอกาสให้นางได้รว่ มชมโลกของพวกเขา
อยู่เสมอ ทว่าภายในโลกนั้นนางกลับเป็นเพียงแค่แขกหรือไม่ก็คนนอก
โลกใบนั้นมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้น บรรดาพี่ๆ ของนางก็ต่างมีโลก
เป็นของตนเอง แม้แต่ประตูเข้าสูโ่ ลกของพวกเขาอยูต่ รงไหนนางเองก็ยงั
ไม่รู้ ความทุ่มเทและเวลาที่ท่านพ่อท่านแม่กับพวกพี่ๆ พอจะแบ่งปันให้
นางได้หรือก็มจี ำ� กัด เวลาส่วนใหญ่ของนางจึงมักเป็นการอยูเ่ พียงคนเดียว
ล�ำพัง
หลิวฝูหลิงนึกอยูต่ ลอดเวลาว่าอวิน๋ เกอทีม่ พี อ่ แม่พชี่ ายอยูค่ รบถ้วน
นั้นคงมีคนคอยอยู่เป็นเพื่อนทั้งเช้าค�่ำ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาตระหนักได้ถึง
ความเปลีย่ วเหงาทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้ทา่ ทีเบิกบานของอวิน๋ เกอ เมือ่ รูเ้ ช่นนัน้
เขาก็อดนึกเวทนาสงสารนางไม่ได้
นิว้ มือของหลิวฝูหลิงเคลือ่ นไหวแผ่วเบาอยูบ่ นปอยผมของอวิน๋ เกอ
เขายิม้ พูด "ข้าเองก็คดิ เช่นนัน้ เหมือนกัน บางครัง้ ข้านอนอยูบ่ นตัง่ คิดสร้าง
ห้องสักห้องที่มีหลังคาเป็นกระจก"
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"ถึงตอนนัน้ ตอนนอนอยูบ่ นเตียงท่านก็จะสามารถมองเห็นท้องฟ้า
ที่เต็มไปด้วยดวงดาวได้ หากแม้นไม่มีดาวก็ยังมีจันทร์เสี้ยวให้มองเห็น
หรือต่อให้ฝนตกท่านก็ยงั มองเห็นหยดน�ำ้ ฝนตกกระทบแผ่นกระจก ไม่แน่
ว่าตอนก�ำลังสะลึมสะลือเม็ดฝนอาจหล่นลงบนหน้าก็เป็นได้" อวิน๋ เกอยิม้
"หากเป็นข้า ข้าจะใช้แก้วเจียระไน ข้าเคยถามพี่สามว่าโลกนี้มีแก้ว
เจียระไนใหญ่ขนาดนัน้ บ้างหรือไม่ แต่พสี่ ามกลับรีบไล่ขา้ ให้ไปนอน บอก
ให้ข้าไปหาเอาในฝัน"
หลิวฝูหลิงยิ้มเช่นกัน "แก้วเจียระไนใหญ่ขนาดนั้นเกรงว่าคงหา
ไม่ได้ แต่หากใช้กระจกชิน้ เล็กๆ หลอมต่อเข้าด้วยกันคงพอจะท�ำให้ใหญ่
ขนาดตั่ ง ที่ พ วกเราเอนกายนอนอยู ่ นี้ ไ ด้ ก ระมั ง มี อ ยู ่ ป ี ห นึ่ ง ข้ า เคยมี
ราชโองการลับเรียกช่างท�ำกระจกฝีมอื ดีทสี่ ดุ ในเมืองหลวงมาสอบถามถึง
เรื่องนี้อยู่เหมือนกัน"
อวิ๋นเกอรีบพูด "ข้าออกแบบห้องเอง ข้าวาดภาพเป็น"
หลิวฝูหลิงพูด "ข้าก็วาดได้..."
อวิ๋นเกอขมวดคิ้วท�ำปากยื่น หลิวฝูหลิงยิ้มพูด "แต่ใครใช้ให้ข้าอายุ
มากกว่าเจ้าเล่า เช่นนั้นแล้วยังไงข้าก็คงต้องยอมถอยให้กับเจ้า"
ทั้ ง สองยิ้ ม สบตากั น ราวกั บ เด็ ก น้ อ ยที่ ก� ำ ลั ง ปลาบปลื้ ม ไปกั บ
ความลับเล็กๆ ของตน
ในเวลานี้
เขาสามารถปลดเรื่องราวทางโลกอันแสนหนักอึ้ง ส่วนนางเองก็
ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตัวกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอีก
เขาและนางต่างยังคงมีใจเป็นเด็ก ปรารถนาที่จะมองโลกด้วย
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สายตาเรียบง่าย ยิ้มและซาบซึ้งไปกับความงดงามธรรมดาๆ ในเวลา
เดียวกันก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวที่เชื่อมั่นในความดีงามอย่างบริสุทธิ์ใจ
หลิวฝูหลิงเหน็ดเหนื่อยมาหลายวัน ตอนนี้พอใจกายล้วนเป็นสุข
ขณะก�ำลังคุยกันเพลินๆ จู่ๆ เขาก็สะลึมสะลือผล็อยหลับไปโดยไม่รู้ตัว
อวิ๋นเกอพูดนั่นนี่อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพบว่าหลิวฝูหลิงหลับไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
นางลุกขึ้นแผ่วเบา ช่วยห่มผ้าให้เขา ครั้นเห็นริมฝีปากของเขา
เม้มยิ้มเข้าหากันนางก็อดยิ้มด้วยไม่ได้ แต่พอช�ำเลืองเห็นลายปักมังกร
บนแขนเสื้อ คิดได้ว่ามีเพียงหงส์เท่านั้นที่สามารถบินเคียงคู่อยู่กับมังกร
รอยยิ้มของนางก็จางลง ในใจรันทดเจ็บปวด
นางเอนกายลงนอน คิดถึงหลิวฝูหลิง คิดถึงซัง่ กวนเสีย่ วเม่ย สุดท้าย
ก็ได้แต่กระสับกระส่ายไม่อาจข่มตาหลับ
พวกเขาคนหนึง่ คือองค์จกั รพรรดิ อีกคนคือพระอัครมเหสี เหมาะสม
กันราวกิ่งทองใบหยก ทั้งสองล้วนตัวคนเดียว เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังเยาว์
และต้องคอยสวมเปลือกงดงามให้ผู้อื่นชื่นชม
หากหงส์มังกรเช่นพวกเขาสามารถเป็นสามีภรรยาร่วมใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันได้แล้วล่ะก็ บางทีพี่หลิงของนาง
อาจสามารถอยู่ในวังหลวงที่เต็มไปด้วยการหลอกลวง ทุกสิ่งเปลี่ยนผัน
ยากคาดเดานี้ได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป
เมือ่ คืนหลิวฝูห(ติ
ลิงดเองก็
ไม่ารนต่
วู้ า่ ตัอวได้เองเผลอหลั
ตามอ่
ในฉบับเต็มบ)ไปตอนไหน เขาจ�ำได้
แต่เพียงขณะก�ำลังสะลึมสะลืออวิ๋นเกอยังคงพูดอะไรบางอย่างอยู่
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