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กราบไหว้มารดาผู้ล่วงลับ
เมื่อส่งพวกชาวเป่ยฉีกลับไปแล้ว ทุกคนในเมืองหลวงต่างก็ผ่อน
ลมหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งใจ
ความมืดมิดยามรัตติกาลกว้างไกลไร้ทสี่ นิ้ สุด อวิน๋ เชียนเมิง่ ให้เหล่า
สาวใช้ที่คอยปรนนิบัติออกไปจากห้อง หลังจากล้างหน้าบ้วนปากจน
สะอาดแล้วก็ลม้ ตัวลงนอนในผ้าห่มผ้าดิน้ แขนกางแผ่ออกน้อยๆ ฝ่ามือ
ลูบสัมผัสไปยังอีกข้างทีฉ่ เู่ ฟยหยางเคยนอน เมือ่ ลองนับดูในใจ ฉูเ่ ฟยหยาง
จากไปกว่าครึง่ เดือนแล้ว ไม่รวู้ า่ เรือ่ งราวทางนัน้ จะด�ำเนินไปในทิศทางใด
บ้าง จนกระทัง่ กลางดึกนางถึงข่มตาให้ปดิ ลงได้และผล็อยหลับไป
ยามนี้หน้าต่างไม้ในห้องบานหนึ่งที่ปิดสนิทถูกคนงัดเปิดออก
เงาร่ า งสู ง เพรี ย วสายหนึ่ ง กระโดดลงมาบนพรมภายในห้ อ งอย่ า ง
ไร้สุ้มเสียง เงาด�ำนั้นค่อยๆ ปิดบานหน้าต่างอย่างเงียบเชียบก่อนจะ
ก้าวเข้าไปใกล้เตียงอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าแผ่วเบาอย่างที่สุด นิ้วมือ
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เรียวยาวขาวสะอาดค่อยๆ เลิกม่านมุ้งซึ่งถูกปล่อยคลุมเตียงไว้ออก
เล็กน้อย พิศมองอวิ๋นเชียนเมิ่งที่ถึงแม้จะเข้าสู่ห้วงนิทราแต่ก็ยังคง
ขมวดคิว้ มุน่ จ้องมองนางได้ไม่เท่าไรหัวคิว้ ก็อดขมวดตามนางมิได้เช่นกัน
เงาด�ำนัน้ ปลดเสือ้ คลุมกันลมและเสือ้ ตัวนอกบนร่างออก ถอดรองเท้า
หนังอย่างเร่งรีบ ก่อนจะแทรกตัวเข้าไปในผ้าห่มผ้าดิน้ ทีแ่ ผ่กลิน่ หอมกรุน่
ด้วยความรวดเร็ว ขณะนั้นเองมือเล็กข้างหนึ่งก็สะบัดใส่ใบหน้าของเขา
อย่างฉับพลัน เขากุมมือเล็กนัน้ เอาไว้ในฝ่ามือของตนเอง จากนัน้ ก็ออกแรง
เล็กน้อยดึงตัวอวิน๋ เชียนเมิง่ ทีย่ ามนีล้ มื ตาตืน่ ขึน้ มาแล้วและก�ำลังเพ่งจ้อง
เขาด้วยสายตาเย็นชาเข้าสูอ่ อ้ มกอดของตน
"เล่นพิเรนทร์" หลังจากเห็นสามีที่มิได้พบหน้ากันเนิ่นนาน ภรรยา
ของตนกลับมิได้โถมตัวเข้าสูอ่ อ้ มกอดอย่างทีเ่ ขาคาดคิดเอาไว้ตงั้ แต่ทแี รก
วาจาซึ่งเจือด้วยการต�ำหนิต่อว่านั้นท�ำให้ฉู่เฟยหยางก้มหน้าลง
หมายจะลงโทษ ใช้หนวดเคราทีเ่ พิง่ งอกใหม่ของตนถูไถผิวพรรณอ่อนนุม่
ของอวิน๋ เชียนเมิง่ เบาๆ เอ่ยถามด้วยน�ำ้ เสียงแฝงแววดุดนั "คิดถึงข้าหรือไม่
หืม?"
ความรูส้ กึ เจ็บเล็กน้อยแผ่ลามขึน้ มาบนพวงแก้ม อวิน๋ เชียนเมิง่ ยกมือ
ขึน้ ผลักฉูเ่ ฟยหยางทีเ่ ล่นสนุกออกไปทันที แต่กลับพบว่าฝีมอื ในการเกาะ
หนึบของเขาล�ำ้ เลิศมากขึน้ เรือ่ ยๆ พอจับฝ่ามือของตนไว้ได้เขาก็จมุ พิตลง
มาสองที ท�ำให้อวิน๋ เชียนเมิง่ ทีเ่ ดิมเจ็บพวงแก้มตอนนีฝ้ า่ มือคันยิบในทันใด
ในใจโมโหเดือดดาลยิง่
"คิดถึงข้าหรือไม่ เมิง่ เอ๋อร์" อวิน๋ เชียนเมิง่ ยุง่ ง่วนอยูก่ บั การป้องกัน
การโจมตีของเขา ภายใต้แสงสลัวรางฉู่เฟยหยางเห็นเอี๊ยมสีชมพูของ
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อวิ๋นเชียนเมิ่งที่เผยออกมาเนื่องจากนางพยายามดิ้นรนสลัดให้หลุด
เนินเนื้ออวบอิ่มตรงหน้าอกท�ำให้เปลวเพลิงแรงกล้าลุกไหม้ขึ้นในก้นบึ้ง
ดวงตาของเขาทันใด ร่างกายเครียดเกร็งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คว้า
แขนเล็กๆ ของอวิน๋ เชียนเมิง่ ทีโ่ บกสะบัดอยูต่ รงหน้าเขาเอาไว้อย่างนุม่ นวล
ด้วยฝ่ามือร้อนผ่าวจนน่าตกใจ เอ่ยถามอีกครัง้ ด้วยน�ำ้ เสียงแหบพร่า
ถึงจะอยูท่ า่ มกลางราตรีมดื มิด แต่อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็รบั รูไ้ ด้ถงึ สายตา
ร้อนแรงของฉูเ่ ฟยหยาง มือข้างหนึง่ สะบัดฝ่ามือของเขาออก ก่อนจะสัมผัส
ใบหน้าหล่อเหลาที่ไม่ได้พบเจอมาสิบกว่าวันนั้นอย่างแผ่วเบา กระทั่ง
ความรูส้ กึ เจ็บไล่ลามมาจากฝ่ามือ อวิน๋ เชียนเมิง่ จึงยิม้ บางพลางกล่าว "ข้า
คิดว่าท่านจะปรากฏตัวต่อหน้าผูค้ นด้วยรูปลักษณ์สะอาดสะอ้านอยูร่ ำ�่ ไป
เสียอีก"
หารูไ้ ม่ เสียงหัวเราะต�ำ่ ๆ ของนางยัว่ ให้ควิ้ ทัง้ สองข้างของฉูเ่ ฟยหยาง
เลิกขึน้ เบาๆ ความปรารถนาฉายวาบทีก่ น้ บึง้ ของดวงตา ดึงนางเข้าสูอ่ อ้ มอก
อย่างไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง ทอดถอนใจพลางกล่าวด้วยน�้ำเสียงเจือความ
พออกพอใจ "เวลายกทัพจับศึกจะเอาเวลาที่ไหนไปสนใจรูปลักษณ์เล่า
เจ้าคิดว่าทหารเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
เหมือนกับปัญญาชนทีท่ ำ� เป็นแค่พดู จือฮูเจ่อเหยีย่ * ในเมืองหลวงพวกนัน้
หรือ สาวน้อยใจจืดใจด�ำ เสียแรงทีข่ า้ ทิง้ เจียงมูเ่ ฉินกับไห่เฉินซีไว้แล้วรีบ
ลงแส้มา้ เร็วกลับมา แต่เจ้ากลับหัวเราะเยาะสามี"
แม้ว่าน�้ำเสียงจะแฝงด้วยความขุ่นเคือง แต่จุมพิตที่จรดลงมากลับ
อ่อนโยนอย่างสุดแสน อวิ๋นเชียนเมิ่งแหงนดวงหน้าแฉล้มของตนเองขึ้น
* จือฮูเจ่อเหยี่ย (之乎者也) เป็นค�ำช่วยโครงสร้างสี่ค�ำที่ใช้ในไวยากรณ์ภาษาจีนโบราณ
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ในขณะเดียวกันกับที่อีกฝ่ายก้มศีรษะลง รับความถวิลหาที่เขาส่งผ่าน
มาทางริมฝีปากที่กดลงมา
บรรยากาศสิเน่หาอบอวลภายในม่านมุง้ พานให้จนั ทราขัดเขินจน
ต้องหลบซ่อนเข้าไปในกลีบเมฆ แม้แต่ดวงดาราทีฉ่ ายแสงกะพริบวาววับ
ก็เหมือนจะสูญสิน้ ประกายเจิดจรัสซึง่ มีอยูแ่ ต่เดิมไปเช่นกัน…
"ว้าย!" เช้าตรู่ มูช่ นุ ยกอ่างส�ำริดเดินเข้ามาในห้อง เพิง่ จะวางอ่างลง
บนชัน้ วางไม้อย่างแผ่วเบาก็พบว่าหน้าเตียงนอนของคุณหนูมรี องเท้าหนัง
ของบุรุษคู่หนึ่งวางอยู่ ท�ำให้มู่ชุนแตกตื่นตกใจจนหน้าซีดขาวราวกับ
กระดาษในทันใด จากนั้นปิดปากแล้วลากหยวนตงซึ่งตามอยู่ด้านหลัง
เข้ามา ก่อนชีไ้ ปยังรองเท้าหนังคูน่ นั้ ด้วยนิว้ มือสัน่ เทา หยาดน�ำ้ ตาค่อยๆ
เอ่อขึน้ ในดวงตา
หยวนตงเองก็ถกู สถานการณ์ตรงหน้าท�ำให้ตกอกตกใจจนนิง่ อึง้ ไป
เช่นกัน เมือ่ คืนเกิดเรือ่ งอันใดขึน้ กันแน่ ด้วยวรยุทธ์ของตนเป็นไปไม่ได้ที่
จะไม่รวู้ า่ มีขโมยแอบย่องเข้าไปในห้องของคุณหนู บัดนีเ้ กิดเรือ่ งเช่นนีข้ นึ้
ควรจะท�ำอย่างไรดีหนอ
หัวใจของคนที่หน้าซีดเผือดทั้งสองสะท้านเฮือกโดยพลัน มิกล้า
จินตนาการผลทีต่ ามมาหากเรือ่ งนีถ้ กู ผูอ้ นื่ ล่วงรูเ้ ข้า ท�ำได้เพียงขยับเข้าไป
ใกล้ๆ เตียง มิหน�ำซ�้ำหยวนตงยังล้วงกริชออกมาจากแขนเสื้อ หมายจะ
สังหารตัวการปิดปาก…
ทันใดนัน้ เองมือใหญ่ขา้ งหนึง่ เลิกม่านมุง้ ออกเบาๆ เผยให้เห็นใบหน้า
ระคนโทสะน้อยๆ ของฉูเ่ ฟยหยาง นัยน์ตาเย็นยะเยียบเล็กน้อยคูน่ นั้ จ้อง
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เขม็งไปยังสาวใช้สองนางที่ค่อยๆ ขยับเข้ามาใกล้เตียง สีหน้าที่มิได้
เดือดดาลแต่กลับชวนให้คนหวัน่ เกรงท�ำให้แผ่นหลังของทัง้ สองมีเหงือ่ เย็น
ผุดขึน้ มาทันใดเมือ่ เห็นใบหน้าทีป่ รากฏขึน้ อย่างกะทันหัน ผ่านไปเนิน่ นาน
กว่าทัง้ คูจ่ ะมีปฏิกริ ยิ าตอบสนอง "ท่าน…ท่านอัครเสนาบดี…"
วาจายังมิทันเอ่ยจบก็เห็นฉู่เฟยหยางท�ำท่าทางบอกให้พวกนาง
เงียบเสียง เขาเดินลงจากเตียงนอนอย่างแผ่วเบาก่อนจะก้มหน้าลงสัง่ งาน
ทีข่ า้ งหูของทัง้ คู่
ยามอวิ๋นเชียนเมิ่งตื่นขึ้น ดวงอาทิตย์ก็ลอยสูงโด่งแล้ว นางขยี้ตา
ขณะก�ำลังจะลุกขึ้นนั้นกลับพบว่าแขนขาของตนเองปวดเมื่อยไปหมด
จึงอดค่อนขอดฉู่เฟยหยางในใจไม่ได้ ทว่ากลับพบว่าฉู่เฟยหยางไม่อยู่
ข้างกายเสียแล้ว
"คุณหนู ท่านตืน่ แล้ว" มือเล็กๆ ข้างหนึง่ เลิกม่านมุง้ ออกเผยให้เห็น
ใบหน้าอมยิ้มของมู่ชุน ครั้นเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งสีหน้าสดใสเปล่งปลั่งยิ่ง
รอยยิม้ ของมูช่ นุ ก็แลดูเหมือนแมวทีแ่ อบขโมยกินอาหารมากยิง่ ขึน้
"ท่านอัครเสนาบดีเล่า" อวิ๋นเชียนเมิ่งยันตัวลุกขึ้น ถลึงตาใส่มู่ชุน
ก่อนสวมรองเท้าเดินลงจากเตียง
"ท่านอัครเสนาบดีไปร่วมประชุมขุนนางแล้วเจ้าค่ะ ก่อนไปได้กำ� ชับ
บ่าวว่าให้ปรนนิบัติคุณหนูอาบน�้ำเปลี่ยนอาภรณ์ อีกประเดี๋ยวจะพา
คุณหนูไปสถานที่แห่งหนึ่งเจ้าค่ะ" มู่ชุนประคองอวิ๋นเชียนเมิ่งเดินไป
ด้านหลังฉากกั้น จากนั้นเปิดฝาที่ปิดทับอยู่บนอ่างอาบน�้ำไม้กุ้ย ไอร้อน
พวยพุ่งออกมาจากด้านในทันที
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อวิ๋นเชียนเมิ่งมองดูน�้ำที่ปล่อยไอร้อนลอยขึ้นมาจากผิวน�้ำแล้วจึง
พยักหน้าให้มู่ชุน หลังจากนางถอยออกไปแล้วตนเองถึงค่อยเปลื้องชุด
ตัวในแล้วก้าวลงไปในอ่างอาบน�้ำ ร่างกายที่ปวดเมื่อยแช่อยู่ในน�้ำร้อนที่
เจือด้วยกลิ่นหอมหวนของสมุนไพร แต่ในสมองกลับคาดเดาว่าอีกเดี๋ยว
ฉู่เฟยหยางจะพาตนเองไปที่ใดกัน
"นิสัยไม่ชอบให้คนปรนนิบัติของเจ้าเมื่อไรจะแก้หายเสียที" พอ
เริม่ ครุน่ คิดอวิน๋ เชียนเมิง่ กลับเผลอหลับไปในอ่างอาบน�ำ้ หากมิใช่เพราะ
ฉู่เฟยหยางกลับมาก่อนเวลา นางก็คงหวุดหวิดจะลื่นไถลลงไปที่ก้นอ่าง
เสียแล้ว ฉูเ่ ฟยหยางยืน่ มือไปช้อนตัวนางขึน้ มาจากในน�ำ้ ด้วยความโมโห
อย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นนัก ดึงผ้าที่พาดอยู่บนฉากกั้นมาห่อหุ้มตัวนางไว้
จ้องถลึงคนในอ้อมอกด้วยสายตาแฝงแววขุ่นเคือง
"หืม?" อวิ๋นเชียนเมิ่งตื่นขึ้นมาในชั่วพริบตา เมื่อเห็นสภาพอันน่า
อับอายของตนเองในเวลานี้ก็ผลักฉู่เฟยหยางออกทันทีทันใด จากนั้น
แฉลบกายไปข้างหลังฉากกั้น รีบหยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ตระเตรียมเอาไว้
แล้วมาสวมใส่อย่างรวดเร็วแล้วจึงค่อยเดินออกมา มือสางเส้นผมเปียกชืน้
ที่ปล่อยสยาย เอ่ยถามอย่างกระหายใคร่รู้ "อีกประเดี๋ยวจะไปที่ใดหรือ"
ทว่าเห็นได้ชัดว่าฉู่เฟยหยางยังคงโมโหอยู่ เขากดบ่านางให้นั่งลง
หน้าโต๊ะเครือ่ งแป้ง หยิบผ้าสะอาดอ่อนนุม่ อีกผืนมาเช็ดหยดน�ำ้ บนเส้นผม
นางให้แห้งอย่างเอาใจใส่ หลังจากนัน้ ก็เห็นมูช่ นุ เดินเข้ามาอย่างระมัดระวัง
เกล้าผมเป็นมวยเรียบง่ายแต่ไม่ทิ้งความสง่างามให้อวิ๋นเชียนเมิ่ง
กระทัง่ อวิน๋ เชียนเมิง่ แต่งองค์ทรงเครือ่ งเสร็จสิน้ ฉูเ่ ฟยหยางกลับนัง่
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อ่านหนังสืออยูบ่ นเตียงโดยไม่เอ่ยวาจาใดๆ ความเย็นชาบนใบหน้ามิได้
บรรเทาลงเพราะเวลาล่วงเลยผ่านไปแต่อย่างใด
อวิ๋นเชียนเมิ่ง ลอบถอนหายใจ เดินเข้าไปหาเขาอย่างยอมรับ
ชะตากรรม มือทั้งสองข้างประคองใบหน้าที่กลับคืนสู่ความหล่อเหลา
สง่างามแล้วให้หันมาทางตน อมยิ้มหวานพลางเอ่ย "หากท่านไม่บอก
เช่นนั้นข้าจะไปเยี่ยมท่านปู่ที่จวนอ๋องแล้วนะ"
กล่าวจบก็เห็นนางหมุนตัวจะเดินจากไปจริงๆ ทว่ายังไม่ทนั ได้กา้ ว
ออกไปแม้แต่ครึง่ ก้าวก็ถกู คนกระชากเข้าสูอ่ อ้ มกอดโดยแรง เสียงไม่สบ
อารมณ์ดงั ขึน้ เหนือศีรษะ "วันนีไ้ ปไหนไม่ได้ทงั้ นัน้ ตามข้าไปก็พอ"
สิ้นค�ำมืออุ่นร้อนข้างหนึ่งก็เชยคางของอวิ๋นเชียนเมิ่งขึ้น ขบเม้ม
ริมฝีปากบางของนางแรงๆ หนึ่งทีโดยที่นางมิทันได้เบี่ยงตัวหลบ แล้ว
ค่อยคลายอ้อมกอดออกด้วยความพึงพอใจ กุมมือนางเดินออกไปจาก
จวนอัครเสนาบดีฉู่ ก่อนจะอุม้ นางขึน้ หลังม้า
"พวกเราจะไปที่ไหนกันหรือ" เห็นฉู่เฟยหยางถึงกับขี่อาชาศึกของ
ตนเอง ข้างกายไม่มอี งครักษ์ตดิ ตามมาด้วยแม้สกั คนเดียว อวิน๋ เชียนเมิง่
จึงย่นคิว้ พลางเอ่ยถาม
ราชทูตของแคว้นเป่ยฉีได้เดินทางกลับไปแล้ว ในเมืองหลวง ราชส�ำนัก
และต�ำหนักในแลดูสงบเงียบมากเป็นพิเศษ แต่ยงิ่ สงบมากเพียงไรก็ยงิ่ ดู
น่าประหลาดมากเท่านั้น คลื่นโถมกระหน�่ำสาดซัดและประกายดาบเงา
กระบีท่ ซี่ อ่ นเร้นอยูภ่ ายในความเงียบสงบนัน้ ยากจะต้านรับได้ ซ�ำ้ ฉูเ่ ฟยหยาง
ยังอยู่ในต�ำแหน่งที่ชวนให้คนอิจฉาริษยาเช่นนี้ หากเกิดความผิดพลาด
อันใดขึ้นมา อย่าว่าแต่จวนอัครเสนาบดีฉู่จะตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเลย
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แม้แต่จวนฉูอ่ อ๋ งก็เกรงว่าจะมีเคราะห์รา้ ยมากกว่าเคราะห์ดเี ช่นกัน
แต่ไม่รวู้ า่ วันนีฉ้ เู่ ฟยหยางเป็นอะไรไป กระทัง่ กระบีท่ มี่ กั จะแขวนไว้
บนหลังม้าก็มไิ ด้พกติดมาด้วย เพียงแค่พาตนห้อตะบึงไปนอกก�ำแพงเมือง
เท่านัน้
"เดีย๋ วก็รแู้ ล้วล่ะ" ฉูเ่ ฟยหยางประคองอวิน๋ เชียนเมิง่ นัง่ พิงตรงแผ่นอก
ตนเอง หยิบเสือ้ คลุมกันลมของเขามาคลุมตัวนางไว้ตงั้ แต่หวั จรดเท้าเพือ่
มิให้ลมหนาวเย็นเฉียบกรีดผิวของนางจนได้รับบาดเจ็บ มือข้างหนึ่งจับ
บังเหียนม้าแน่นคอยบังคับทิศทาง ส่วนมืออีกข้างก็สวมกอดคนตรงหน้า
ไว้อย่างแน่นหนา ไม่ยอมให้เกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆ ขึน้ กับนาง
ครัน้ เห็นฉูเ่ ฟยหยางจงใจท�ำให้ดลู กึ ลับ อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็มไิ ด้เอ่ยถาม
อีก จะได้ไม่ทำ� ให้ฉเู่ ฟยหยางจิตใจว่อกแว่ก
เสียงฝีเท้าม้าดังขึน้ ทีข่ า้ งหูอย่างต่อเนือ่ ง ขาทัง้ สีข่ องอาชาใต้รา่ งวิง่
อย่างแข็งแรงปราดเปรียว ห้อเหยียดไปเบือ้ งหน้าอย่างสุดแรงเกิด ถึงแม้
จะมีเสื้อคลุมกันลมตัวหนากันลมหนาวที่พัดผ่านดังหวืดๆ เอาไว้ แต่
อวิน๋ เชียนเมิง่ ยังคงรูส้ กึ ว่าไอเย็นแทรกซึมผ่านเสือ้ คลุมกันลมทีถ่ กู สายลม
พัดตีจนแนบสนิทกับพวงแก้ม แม้จะเจือด้วยไอเย็นแต่กลับท�ำให้รู้สึก
สุขสบายไปทัง้ กายและใจ
อาชาใต้ร่างวิ่งห้อเหยียดมาจวนหนึ่งชั่วยาม ขณะที่อวิ๋นเชียนเมิ่ง
สะลึมสะลือง่วงงุนอยูน่ นั้ ความเร็วก็คอ่ ยๆ ผ่อนช้าลง ก่อนจะรูส้ กึ ว่ามือทีข่ า้ ง
เอวรัดแน่นขึน้ จากนัน้ เสือ้ คลุมกันลมทีค่ ลุมทับอยูบ่ นศีรษะก็ถกู มือใหญ่
ข้างหนึง่ เลิกออกเบาๆ ปรากฏให้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติทมี่ หี มิ ะขาวโพลน
พร่างพรมกว้างไกลสุดลูกหูลกู ตา
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"ทีน่ หี่ รือ" คุณหนูในห้องหับอย่างนางน้อยครัง้ นักทีจ่ ะได้ออกจากบ้าน
ต่อให้เป็นการเข้าร่วมงานเลี้ยง แต่ขอบเขตก็หนีไม่พ้นอยู่ในเมืองหลวง
ด้วยเหตุนตี้ อนอวิน๋ เชียนเมิง่ พบว่าพวกเขาทัง้ สองเดินขึน้ ไหล่เขา ในดวงตา
จึงฉายประกายฉงนสนเท่ห์
"ที่นี่เป็นแค่ภูเขานอกเมืองลูกหนึ่งที่ไม่ปรากฏนามเท่านั้นเอง"
ฉูเ่ ฟยหยางรูว้ า่ ในใจอวิน๋ เชียนเมิง่ จะต้องเกิดความสงสัยเป็นแน่จงึ แย้มยิม้
พลางเอ่ย ถึงแม้จะยอมให้อวิ๋นเชียนเมิ่งโผล่ศีรษะน้อยๆ ออกมา แต่
เสื้อคลุมกันลมก็ยังคงห่อหุ้มร่างกายนางอย่างมิดชิดแน่นหนา ป้องกัน
มิให้ลมหนาวบนภูเขาล่วงล�ำ้ เข้าสูร่ า่ งกายของนาง
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำอธิบายของฉูเ่ ฟยหยาง อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ทอดสายตามอง
ไปยังสภาพแวดล้อมโดยรอบ สิง่ ทีถ่ กู ปกคลุมอยูภ่ ายใต้หมิ ะขาวผ่องคือ
ป่าไพรรกชัฏ บางครัง้ บางคราวก็มหี มิ ะสีขาวทีท่ บั ถมอยูบ่ นกิง่ ต้นสนหิมะ
ร่วงหล่นส่งเสียงดัง 'โครม!' ออกมาเป็นระยะๆ พานให้เหล่าสกุณาทีเ่ กาะ
พักผ่อนอยูบ่ นกิง่ ไม้ตกใจจนบินหนีกระเจิดกระเจิง เสียงนกร้องพลันดังก้อง
กลางหุบเขาทีเ่ งียบสนิทดุจยามรัตติกาล
ร่องล�ำธารและเส้นทางเล็กๆ ที่พวกเขาเดินทางผ่านในยามนี้
วกวนคดเคีย้ ว มีเพียงรถม้าขนาดไม่กว้างนักสองคันถึงจะสามารถเคลือ่ น
เรียงแถวหน้ากระดานไปพร้อมๆ กันได้ เส้นทางเล็กๆ บนเขาปรากฏ
เป็นรูปร่างมังกรผานหลง* ฉูเ่ ฟยหยางผ่อนความเร็วลง ให้อาชาก้าวเดินไป
บนทางเล็กๆ ข้างร่องล�ำธารอันลาดชันอย่างมั่นคง สีหน้าท่าทางมิได้
มีความระแวดระวังและเจ้าเล่ห์มากแผนการอย่างยามอยู่ในราชส�ำนัก
* ผานหลง คือมังกรจ�ำศีลที่ยังไม่ได้ขึ้นสู่สวรรค์ มีลักษณะขดกายบิดเกลียวไปมา มักพบเห็นได้ตามสิ่ง
ปลูกสร้างแบบโบราณของจีน
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ทว่าผ่อนคลายและสงบนิ่ง ความสุขุมเยือกเย็นและความอ่อนละมุนที่
แผ่กระจายออกมาจากบนร่างท�ำให้อวิ๋นเชียนเมิ่งมิวายคาดเดาอยู่ในใจ
หรือว่าเขาจะพามาพบใครบางคน
"หนาวหรือไม่" เขารวบเสื้อคลุมกันลมตรงหน้าอกอวิ๋นเชียนเมิ่งให้
แน่นขึ้น ปิดคลุมร่างกายนางไว้ในเสื้อคลุมกันลมขนจิ้งจอกอย่างมิดชิด
เพียงแต่หลังจากฉูเ่ ฟยหยางเห็นปลายจมูกของอวิน๋ เชียนเมิง่ ทีแ่ ดงระเรือ่
ขึน้ น้อยๆ เขาก็ไต่ถามด้วยความห่วงใย
บนภูเขาอากาศสดชืน่ ปลอดโปร่ง สูดเข้าปอดแล้วชวนให้คนจิตใจ
สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า กอปรกับทีน่ ไี่ ร้ซงึ่ การต่อสูแ้ ย่งชิงเฉกเช่นโลกโลกีย์
เมื่อเทียบกับกลิ่นธูปคละคลุ้งของวัดผู่กั๋วแล้ว อวิ๋นเชียนเมิ่งกลับชอบ
ผืนดินพิสุทธิ์แห่งนี้มากกว่า ชอบดูมันเผยความงดงามออกมาให้คนใน
ใต้หล้าประจักษ์โดยทีไ่ ม่เจือสิง่ แปดเปือ้ นใดๆ ทัง้ สิน้
อวิน๋ เชียนเมิง่ อมยิม้ มุมปากพลางส่ายศีรษะ เมือ่ ต้องโคลงเคลงอยู่
บนหลังม้ามาหนึง่ ชัว่ ยามกว่าๆ บวกกับการทรมาทรกรรมเมือ่ คืน เอวและ
แผ่นหลังของนางจึงปวดเมือ่ ยไปหมดแล้ว นางเอนกายพิงเข้าสูอ่ อ้ มกอด
ของฉูเ่ ฟยหยาง ใบหน้างามงดอิงอยูต่ รงซอกคอของเขาเบาๆ ดวงตาคูง่ าม
อาลัยอาวรณ์อยูก่ ลางทัศนียภาพสีเขียวสลับขาวนี้
ฉู่เฟยหยางเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งจิตใจผ่อนคลายลงก็ยกมุมปากเป็น
รอยยิ้มบางๆ ร่างกายอดไม่ได้ที่จะขยับไปข้างหน้าอีกเล็กน้อย ดึงนาง
เข้าสูอ่ อ้ มกอดทัง้ ร่าง มุมปากเคลือ่ นเข้าใกล้หน้าผากนางเบาๆ เอ่ยเสียง
ต�ำ่ ว่า "ถึงแม้ทนี่ มี่ ใิ ช่ภเู ขาเลือ่ งชือ่ นอกเมือง แต่กเ็ ป็นต�ำแหน่งทีส่ ามารถ
มองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นซีฉไู่ ด้ดที สี่ ดุ "
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"เมืองลั่วเฉิงเองก็ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นซีฉู่ ห่างจาก
เมืองโยวโจวไม่กเี่ มืองเท่านัน้ " ในขณะทีฉ่ เู่ ฟยหยางกล่าวอธิบาย ในสมอง
ของอวิ๋นเชียนเมิ่งก็ฉายภาพแผนที่ของแคว้นซีฉู่ที่เคยอ่านก่อนหน้านี้
ขึน้ มา จากนัน้ ก็หาต�ำแหน่งของเมืองลัว่ เฉิงและเมืองโยวโจว ก่อนจะพูด
ต่อจากวาจาของฉูเ่ ฟยหยาง
ครัน้ ได้ยนิ อวิน๋ เชียนเมิง่ จับเมืองลัว่ เฉิงและเมืองโยวโจวสองเมืองนี้
มาเชื่อมโยงกัน ในดวงตาสงบราบเรียบของฉู่เฟยหยางก็ฉายประกาย
ประหลาดใจผ่านวูบ ทันใดนัน้ ในใจก็พลันเข้าใจในบัดดล ความเฉลียวฉลาด
ของอวิ๋นเชียนเมิ่งเขาได้ประจักษ์ด้วยตนเองมานานแล้ว บัดนี้นางคิดถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั้งสองได้ในพริบตาเดียว ท�ำให้ดวงตาของ
ฉูเ่ ฟยหยางปรากฏรอยยิม้ บางๆ กล่าวต่อไปว่า "หากลงแส้มา้ เร็วเดินทาง
ระหว่างสองเมืองนีใ้ ช้ระยะเวลาเพียงสีห่ า้ วันเท่านัน้ ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นเมือง
ลัว่ เฉิงส่วนมากเป็นชนต่างเผ่าทีส่ วามิภกั ดิต์ อ่ แคว้นซีฉเู่ มือ่ กาลก่อน ปีนนั้
หลังจากท่านปูก่ ับอดีตฮ่องเต้รวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น เมืองต่างๆ
ทางพรมแดนตะวันตกเฉียงใต้ก็สวามิภักดิ์ต่อแคว้นซีฉู่ก่อนใครโดยมี
เมืองลั่วเฉิงเป็นอันดับแรก พวกเขาคอยปกป้องชายแดนด้านตะวันตก
เฉียงใต้ของแคว้นซีฉู่ ส่วนชนเผ่าที่มีอ�ำนาจมากที่สุดในเมืองลั่วเฉิงก็คือ
เผ่าซย่าโหว"
อวิ๋นเชียนเมิ่งรับฟังอย่างเงียบๆ ทว่าดวงใจทั้งดวงกลับประหวั่น
พรั่นพรึง กลัวว่าสิ่งที่ฉู่เฟยหยางจะกล่าวตามมาต่อจากนี้จะเกี่ยวพันถึง
ชาติก�ำเนิดของฉู่เฟยหยางเอง
"พวกเขาไม่กลัวว่าหลังจากสวามิภักดิ์แล้วจะถูกตัดรากถอนโคน
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หรอกหรือ แล้วเหตุใดอดีตฮ่องเต้ถงึ ได้วางใจให้ชนต่างเผ่าคุม้ กันชายแดน
ทีส่ ำ� คัญยิง่ ของตนเองกันเล่า เบือ้ งหลังเรือ่ งเหล่านีค้ งจะมีเพียงการแต่งงาน
เชือ่ มสัมพันธ์เท่านัน้ ถึงจะท�ำให้เกิดความเชือ่ มโยงระหว่างทัง้ สองฝ่ายได้
พอมีความสัมพันธ์กนั ในระดับชัน้ นี้ ทัง้ สองฝ่ายก็จะกลายเป็นคนครอบครัว
เดียวกันแล้วย่อมมีใจเดียวกันเป็นธรรมดา"
ริมฝีปากบางๆ อันอุ่นร้อนประทับลงมาบนหน้าผากที่เย็นเฉียบ
เล็กน้อย ฉูเ่ ฟยหยางจุมพิตอวิน๋ เชียนเมิง่ เบาๆ ชมเชยนางอยูใ่ นใจ จากนัน้
ค่อยๆ กล่าวว่า "เมื่อก่อนอดีตฮ่องเต้มีพระโอรสมากมาย ทว่ายังมิได้
แต่งตัง้ รัชทายาท ส่วนท่านปูก่ ม็ ที า่ นพ่อเป็นบุตรชายเพียงคนเดียว อีกทัง้
ในสายตาคนภายนอกอดีตฮ่องเต้กบั ท่านปูย่ งั มีความผูกพันฉันสหายอย่าง
ลึกล�ำ้ พระองค์ยงั มิได้ครองราชย์กแ็ ต่งตัง้ ท่านปูเ่ ป็นฉูอ่ อ๋ งแล้ว หัวหน้าเผ่า
ซย่าโหวผู้นั้นรักบุตรสาวสุดหัวใจ ย่อมมิยอมให้บุตรสาวเพียงคนเดียว
แต่งงานกับองค์ชายทีไ่ ม่รจู้ ะตายเพราะการแย่งชิงบัลลังก์เมือ่ ใดเหล่านัน้
มิสแู้ ต่งงานเชือ่ มสัมพันธ์กบั ฉูอ่ อ๋ ง จะได้ทำ� ให้บตุ รสาวมีความสุข องค์หญิง
แห่งเผ่าซย่าโหวผูน้ นั้ ก็คอื มารดาของข้าซย่าโหวอิง๋ "
วาจาของฉูเ่ ฟยหยางกระแทกในหัวใจอวิน๋ เชียนเมิง่ อย่างหนักหน่วง
ท�ำให้สหี น้านางค่อยๆ หนักอึง้ ขึน้ คิดไม่ถงึ ว่าการแต่งงานของฉูเ่ ผยจะมี
ปัจจัยทางการเมืองแฝงอยูด่ ว้ ย เกรงว่าในใจของเขาซึง่ ถูกบีบบังคับให้รบั
ซย่าโหวอิง๋ เป็นภรรยาคงจะไม่ยนิ ยอมพร้อมใจเป็นอย่างมากกระมัง
"ท่านปู่รักมั่นต่อพระชายาถึงเพียงนั้น เหตุใดจึงให้ท่านพ่อรับสตรี
ที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเป็นภรรยาเล่า" เมื่อนึกถึงตอนอยู่ที่จวนฉู่อ๋อง
ก่อนหน้านี้ ได้เห็นสีหน้ายามฉู่อ๋องคิดค�ำนึงถึงชายาฉู่อ๋อง แววฉงนก็
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ฉาดฉายในดวงตาอวิ๋นเชียนเมิ่ง ทั้งที่เป็นคนเข้าใจความรักดีแท้ๆ แล้ว
เหตุใดถึงท�ำแบบนั้นเล่า
"เมิ่งเอ๋อร์ เรื่องบางอย่างมิใช่ว่าแค่พวกเรายับยั้งก็จะสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ ตอนนัน้ ท่านตาของข้าจ�ำเพาะเจาะจงเลือกท่านพ่อข้าแล้ว
อดีตฮ่องเต้ก็ท�ำได้เพียงผงกพระเศียรตกลงเพราะเห็นแก่ความสงบสุข
ของชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ ยิ่งกว่านั้นเผ่าซย่าโหวเจริญรุ่งโรจน์
มาตัง้ แต่กาลก่อน มีอทิ ธิพลในแถบตะวันตกเฉียงใต้มาก ถ้าหากเปิดศึก
กับพวกเขาคงจะท�ำให้รากฐานของแคว้นซีฉู่บอบช�้ำได้ พอถึงตอนนั้น
แคว้นหนานสวินซึ่งอยู่ทางใต้ก็อาจจะฉวยโอกาสบุกเข้าโจมตี ท�ำตัว
เป็นผู้เฒ่าหาปลาได้ประโยชน์*" เขาบอกเล่าชาติก�ำเนิดของตนเองด้วย
สุ้มเสียงเฉยชาแผ่วเบา ทว่ากลับท�ำให้ความเจ็บปวดวาบผ่านหัวใจของ
อวิ๋นเชียนเมิ่ง เด็กที่ถือก�ำเนิดขึ้นมาภายใต้สถานการณ์ที่ไร้ซึ่งความรัก
ถูกลิขติ ให้เป็นคนทีน่ า่ เวทนา เหมือนดัง่ อวิน๋ เชียนเมิง่ ก่อนหน้านี้ สุดท้าย
ก็มจี ดุ จบทีต่ อ้ งสิน้ ชีวตี งั้ แต่ยงั สาวยังแส้
"อดีตฮ่องเต้ไม่กลัวท่านปู่ไม่พอใจหรือ ถ้าหากเผ่าซย่าโหวร่วมมือ
กับท่านปู่ เกรงว่าพระองค์คงรักษาบัลลังก์ไว้มไิ ด้หรอก" คนทัว่ ทัง้ โลกหล้า
ต่างบอกว่าอดีตฮ่องเต้กับฉู่อ๋องผูกพันรักใคร่กันลึกซึ้ง ทั้งสองร่วมกัน
รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น แต่ฉู่อ๋องกลับยอมยกบัลลังก์มังกรให้
พระองค์ ยินยอมพร้อมใจอยูใ่ ต้อาณัตเิ ป็นขุนนางของพระองค์ ด้วยเหตุนี้
จึงได้รบั ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจทีม่ อิ าจสัน่ คลอนได้จากอดีตฮ่องเต้มากยิง่ กว่าเดิม
* มาจากส�ำนวน 'หอยกาบกับนกปากซ่อมยื้อแย่งกัน ผู้เฒ่าหาปลาได้ประโยชน์' หมายถึงบุคคลที่สามซึ่ง
เข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ระหว่างทีผ่ อู้ นื่ ก�ำลังขัดแย้งกันอยู่ มีเรือ่ งเล่าว่าหอยเปลือกคูอ่ า้ เปลือกออกผึง่ แดด
นกปากซ่อมเข้ามาจิกจะกินเป็นอาหาร หอยจึงงับเปลือกเข้ามาหนีบปากนกเอาไว้ ทัง้ สองต่างไม่ยอมอ่อนข้อ
ให้กัน ชาวประมงผ่านมาเห็นจึงจับไปเป็นอาหารทั้งคู่ คล้ายนิทานเรื่องตาอินกับตานาของไทย
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แม้กระทัง่ ตอนก�ำหนดนามแคว้นก็ยงั เติมค�ำว่า 'ฉู'่ ลงไปด้วย แสดงให้เห็น
ถึงมิตรไมตรีฉนั สหายระหว่างทัง้ สอง
แต่เมื่อมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้กลับแลดูน่าหัวร่อเป็นที่สุด
เกรงว่านี่คงจะเป็นอุบายปลอบประโลมขุนนางผู้มีความดีความชอบของ
อดีตฮ่องเต้กระมัง
'ซีฉ'ู่ สองพยางค์นกี้ เ็ ป็นเพียงการย�ำ้ เตือนให้ทา่ นปูจ่ ดจ�ำสถานะของ
ตนเองให้ขนึ้ ใจเท่านัน้ ถ้าหากท่านปูม่ ใี จคิดทรยศ ภายภาคหน้าคงจะถูก
คนทัว่ ทัง้ ใต้หล้าถ่มน�ำ้ ลายใส่เป็นแน่แท้
คุณงามความดีสงู ส่งสะท้านบัลลังก์เป็นหนามยอกอกฮ่องเต้ทกุ ยุค
ทุกสมัยโดยแท้ ยิง่ กว่านัน้ ยังไม่มฮี อ่ งเต้พระองค์ใดหลุดพ้นจากค�ำสาปนี้
ได้แม้แต่ผเู้ ดียว
"ท่านปู่ไม่มีใจคิดแย่งชิงบัลลังก์อยู่แล้ว ถ้าหากการแต่งงานของ
คนคนเดียวสามารถแลกกับชีวิตของราษฎรนับพันนับหมื่นได้ ส�ำหรับ
ท่านปู่ก็ถือว่าคุ้มค่า อีกอย่างตอนนั้นมารดาของข้าก็อายุยังน้อย ท่านปู่
คิดว่าให้นางกับท่านพ่ออยูด่ ว้ ยกันมากๆ หน่อยก็จะเพิม่ พูนความรูส้ กึ ดีๆ
ระหว่างกันและกันได้ แต่มคิ าดว่าท่านพ่อกลับคัดค้านเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างมาก
กระทั่งท่านแม่ถึงวัยออกเรือนและแต่งงานแล้ว ท่านพ่อจึงเดินทางไป
รับต�ำแหน่งทีเ่ มืองโยวโจว โรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองลัว่ เฉิงครัง้ นีฝ้ า่ ยที่
ได้รับความเสียหายหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือเผ่าซย่าโหว ตอนนั้นท่านปู่
รีบเร่งเดินทางไปเมืองลัว่ เฉิงโดยไม่แยแสชีวติ ของตนเองก็เพือ่ ท่านตากับ
เผ่าซย่าโหว นี่ก็เป็นเพราะทหารที่คุ้มกันเมืองในตอนนั้นบังอาจปิดเมือง
ในสายตาพวกทหารอย่างไรนีก่ เ็ ป็นชนต่างเผ่า ย่อมยินดีทจี่ ะเห็นพวกเขา
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ตายไปเพราะภัยธรรมชาติอยู่แล้ว" ในน�้ำเสียงเรียบเฉยนั้นถูกแทรกด้วย
ความขมขื่นที่คนยากจะรู้สึกถึง รอยยิ้มตรงมุมปากของฉู่เฟยหยางเจื่อน
ตามลงไปเล็กน้อย แปรเปลีย่ นเป็นอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความเหนือ่ ยหน่าย
ระอาใจปรากฏขึน้ ในดวงตาสีดำ� ราวกับน�ำ้ หมึก พาให้สหี น้าฉลาดปราดเปรือ่ ง
อยูร่ ำ�่ ไปของเขาอ่อนลง กลายเป็นเผยความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงยิง่ ขึน้ ชวนให้คน
เข้าใกล้งา่ ยขึน้ มากกว่าเดิมเล็กน้อย
แต่ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้ทรงทราบถึงความสัมพันธ์ของเผ่าซย่าโหว
และจวนฉู่อ๋องดี จึงได้ทรงมีรับสั่งให้หมอหลวงจากส�ำนักแพทย์หลวง
เดิ น ทางไปช่ ว ยรั ก ษาคนที่ เ มื อ งลั่ ว เฉิ ง มิ เ ช่ น นั้ น หากยั่ ว โทสะฉู ่ อ ๋ อ ง
กับฉู่เฟยหยางเข้า ท�ำให้พวกเขาทั้งสองเกิดมีใจคิดก่อกบฏขึ้นมา ต่อให้
รักษาบัลลังก์ของเขาเอาไว้ได้ แต่แคว้นซีฉู่ก็คงจะเสียหายยับเยิน พอถึง
เวลานัน้ หากเฉินอ๋องยืน่ มือเข้ามาสอด หรือว่าแคว้นเป่ยฉีปล้นชิงตามไฟ*
แผ่นดินซีฉู่คงจะต้องเปลี่ยนผู้ปกครองแล้วจริงๆ
บัดนี้ฉู่เฟยหยางมีอ�ำนาจแข็งแกร่งเกรียงไกร เกรงว่าหากฮ่องเต้
อวี้เฉียนตี้คิดจะมอบบรรดาศักดิ์ฉู่อ๋องให้คงจะยากเสียแล้ว
แต่ในความคิดของอวิน๋ เชียนเมิง่ ฉูอ่ อ๋ งหาได้รวู้ ชิ าแพทย์ไม่ แต่กลับ
รีบเดินทางไปเมืองลัว่ เฉิงด้วยใจรุม่ ร้อน คงจะเป็นเพราะหัวหน้าเผ่าซย่าโหว
เพียงคนเดียว
บัดนีห้ วั หน้าเผ่าซย่าโหวได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้ว ไม่เพียงแต่
มาด้วยเรือ่ งของเผ่าซย่าโหวเท่านัน้ เกรงว่าคงจะมาช่วยเหลือฉูเ่ ฟยหยาง
อีกแรง ช่วยให้เขาได้นงั่ ต�ำแหน่งฉูอ่ อ๋ งอย่างราบรืน่
* ปล้นชิงตามไฟ หมายถึงบุกปล้นบ้านที่ถูกไฟไหม้ อุปมาถึงฉวยโอกาสจากผู้ที่อ่อนแอหรือประสบเคราะห์
ร้าย
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ดูท่าผู้เฒ่าทั้งสองคนคงจะบรรลุข้อตกลงบางอย่างกันตอนอยู่ที่
เมืองลั่วเฉิงเป็นแน่
สายตาของอวิน๋ เชียนเมิง่ เบนไปหาฉูเ่ ฟยหยางอย่างห้ามมิอยู่ ในใจ
นางทอดถอนใจเป็นพันเป็นหมืน่ ครัง้ ถึงแม้เขาไม่ได้รบั ความรักจากบิดา
มารดา แต่สิ่งที่ท่านปู่และท่านตาทุ่มเทให้กลับชวนให้คนซาบซึ้งตรึงใจ
ยิง่ นัก
ทว่าอีกด้านหนึง่ ในใจอวิน๋ เชียนเมิง่ กลับเสียดายแทนซย่าโหวอิง๋ ยิง่
ดูจากรูปโฉมที่โดดเด่นของฉู่เฟยหยาง เขาคงจะได้รับสืบทอดรูปลักษณ์
มาจากมารดากระมัง สตรีผู้มีรูปโฉมงามล�้ำเหนือใครในใต้หล้ากลับเป็น
เสมือนดอกถานฮวาทีเ่ บ่งบานเพียงชัว่ ขณะ จากนัน้ ก็หายไปจากชีวติ ของ
ทุกคนอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เป็นของนางที่หลงเหลืออยู่อย่างแท้จริงคงจะมี
แต่บตุ รชายอย่างฉูเ่ ฟยหยางเท่านัน้
ต่อจากนั้นทั้งคู่ต่างก็นิ่งเงียบกันมาตลอดทาง หัวใจอวิ๋นเชียนเมิ่ง
ราวกับถูกกดทับด้วยหินก้อนหนึ่ง อึดอัดหายใจไม่ออกสักเท่าไร รู้สึก
เพียงว่าแม้เรือ่ งนีจ้ ะดูเหมือนเป็นอดีตไปแล้ว แต่เก็บกดมานานหลายปีถงึ
เพียงนีเ้ กรงว่าในทีส่ ดุ คงจะระเบิดเข้าสักวัน พอเวลานัน้ มาถึง ใต้หล้านีจ้ ะ
เกิดการเปลีย่ นแปลงเช่นไรหนอ
"ถึงแล้ว" ทีข่ า้ งหูยงั คงเป็นสุม้ เสียงอ่อนโยนแผ่วเบาของฉูเ่ ฟยหยาง
เช่นเคย หลังจากนัน้ อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ถกู อุม้ ลงจากหลังม้า
พวกเขามาถึงยอดเขาแล้ว เมื่อเทียบกับเทือกเขาที่สูงตระหง่าน
เสียดฟ้ารอบสารทิศ ภูเขาใต้ฝ่าเท้าพวกเขาลูกนี้มิได้โดดเด่นอันใดจริงๆ
แต่เมื่อมองไปรอบๆ ด้านจากบนยอดเขาลูกนี้ ทัศนวิสัยกลับกว้างไกล
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สุดลูกหูลกู ตา มิหน�ำซ�ำ้ ทิศทีเ่ ชือ่ มต่อไปยังเมืองลัว่ เฉิงซึง่ อยูท่ างตะวันตก
เฉียงใต้นั้นไม่มีสิ่งใดกีดขวางการมองเห็นเลยแม้แต่น้อย ยอดเขาซึ่งมี
เมฆหมอกลอยหนาซึมซาบด้วยไอหนาวเหน็บ ครั้นทอดสายตามองไปก็
เห็นว่าบนยอดเขามีหมิ ะขาวโพลนปกคลุมอยูเ่ ป็นชัน้ หนา ท่ามกลางหิมะ
สีขาวนัน้ มีปา้ ยหลุมศพป้ายหนึง่ ตัง้ ตระหง่านอยู่
ฉู่เฟยหยางหยิบสัมภาระบนหลังม้าลงมา จูงมืออวิ๋นเชียนเมิ่งเดิน
ไปยังหลุมศพนั้นอย่างเชื่องช้า จากนั้นเขาก็วางสัมภาระไว้บนพื้นหิมะ
แล้วยื่นมือออกไปปัดหิมะที่ปกคลุมอยู่บนป้ายหลุมศพนั้นอย่างแผ่วเบา
จนค่อยๆ เผยให้เห็นตัวอักษรทีแ่ กะสลักอยูบ่ นป้ายหลุมศพนัน้
ป้ายหลุมศพท�ำขึ้นจากหินอ่อน ด้านบนเขียนไว้อย่างเรียบง่ายว่า
'สุสานซย่าโหวอิ๋ง…มารดาฉู่เฟยหยาง'
อย่าว่าแต่เอ่ยถึงสามีของซย่าโหวอิ๋งเลย แม้กระทั่งวันเดือนปีเกิด
ของนางก็มไิ ด้สลักลงไปด้วยซ�ำ้ เกรงว่าคงจะมีความคับอกแค้นใจอยูใ่ น
หัวใจของซย่าโหวอิง๋ เป็นแน่ สามีจากไปไม่กลับมา ข้างกายนางนอกจาก
บุตรชายแล้วก็ไม่มใี ครอืน่ อีก ด้วยเหตุนจี้ งึ หักหาญใจสละทิง้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
โดยง่ายดาย
ฉู่เฟยหยางมองอวิ๋นเชียนเมิ่งที่ยังคงตะลึงอึ้งงัน รู้ดีแก่ใจว่าเรื่อง
บางเรือ่ งต้องให้นางท�ำความเข้าใจด้วยตนเอง เขาเปิดห่อสัมภาระข้างๆ ออก
หยิบของเซ่นไหว้จากด้านในออกมาวางตรงหน้าหลุมศพ ต่อมาก็หยิบ
ดอกไม้แห้งช่อหนึง่ วางลงข้างๆ ป้ายหลุมศพอย่างระมัดระวัง ก่อนจะคุกเข่า
ทั้งสองข้างลงในทันที โขกศีรษะให้ป้ายหลุมศพอย่างเคารพนอบน้อม
สามค�ำรบ ดวงตาทั้งสองข้างจ้องมองอักษรค�ำว่า 'ซย่าโหวอิ๋ง' บนป้าย
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หลุมศพแน่วนิง่ อย่างแฝงด้วยความเศร้าสร้อย
มือเล็กๆ คูห่ นึง่ วางลงบนบ่าฉูเ่ ฟยหยางอย่างนุม่ นวลอ่อนโยน พอเห็น
เขาเงยหน้ามองตนด้วยความงุนงงราวกับเด็กน้อยก็มปิ าน อวิน๋ เชียนเมิง่
ก็พลันคลีย่ มิ้ อย่างอ่อนหวาน เอ่ยเตือนเสียงแผ่วว่า "ควรให้ขา้ ค�ำนับท่านแม่
ได้แล้ว"
สตรีทพี่ ยายามสุดชีวติ เพือ่ ให้กำ� เนิดฉูเ่ ฟยหยาง ไม่วา่ ตอนมีชวี ติ อยู่
ในใจนางจะซุกซ่อนความโกรธเกลียดเคียดแค้นไว้มากเพียงใด แต่อย่างน้อย
นางก็ยงั รักบุตรของนาง นางได้มอบชีวติ ให้ฉเู่ ฟยหยาง ท�ำให้ตนเองได้พบ
กับเขาผู้เก่งกาจโดดเด่นเช่นนี้ อวิ๋นเชียนเมิ่งจึงย่อมเกิดความเคารพต่อ
ซย่าโหวอิง๋ จากก้นบึง้ หัวใจเป็นธรรมดา
ส่วนฉู่เฟยหยางนั้นตกสู่ภวังค์ความคิดไปชั่วขณะ หากมิใช่เพราะ
อวิ๋นเชียนเมิ่งเอ่ยเตือนขึ้น เขาก็คงนึกจุดประสงค์ที่พานางมาในวันนี้
ไม่ออกจริงๆ
ฉูเ่ ฟยหยางลุกขึน้ ประคองอวิน๋ เชียนเมิง่ ให้คกุ เข่าลงตรงหน้าหลุมศพ
ดูเขากระดากอายนิดๆ จึงเอ่ยอย่างแข็งทือ่ อยูบ่ า้ ง "ท่านแม่ นีค่ อื เมิง่ เอ๋อร์
ลูกสะใภ้ของท่าน ลูกพานางมาเยีย่ มท่านแล้ว"
ได้ยินค�ำอธิบายของฉู่เฟยหยาง ในใจอวิ๋นเชียนเมิ่งก็เกิดความ
ขบขันเล็กน้อย คิดไม่ถึงว่าอัครเสนาบดีฉู่ผู้เหยียบย่างไปที่ใดที่นั่นต้อง
พินาศก็มชี ว่ งเวลาเก้อเขินกับเขาด้วย นางจึงอมยิม้ มุมปากพร้อมเอ่ยอย่าง
แผ่วเบา "ลูกสะใภ้เชียนเมิ่งคารวะท่านแม่ ท่านแม่วางใจเถิด ลูกสะใภ้
จะปกป้องดูแลสามีเป็นอย่างดีแน่นอนเจ้าค่ะ"
พูดจบอวิ๋นเชียนเมิ่งก็โขกศีรษะให้กับป้ายหลุมศพนั้นอย่างพินอบ
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พิเทาสามค�ำรบ จากนัน้ ก็ถกู ฉูเ่ ฟยหยางพยุงขึน้ มาทันที
"เมิง่ เอ๋อร์ ใครทีไ่ หนเขาให้ภรรยาปกป้องสามีกนั เมือ่ ครูเ่ จ้าพูดผิดไป
หรือไม่" ฉูเ่ ฟยหยางคิดเล็กคิดน้อยกับการใช้คำ� ของอวิน๋ เชียนเมิง่ ยิง่ เขา
เลิกคิว้ เข้มข้างหนึง่ ขึน้ ในแววตายิง่ เจือด้วยกลิน่ อายอันตราย
ทว่าสีหน้าที่สามารถท�ำให้คนอื่นตกใจกลัวได้นั้นเมื่ออยู่ต่อหน้า
อวิน๋ เชียนเมิง่ กลับใช้ไม่ได้ผลแม้แต่กระผีกริน้ นางกระทืบเท้าเบาๆ ดวงหน้า
น้อยๆ หันไปหาป้ายหลุมศพทันที เอ่ยด้วยความน้อยอกน้อยใจ "ท่านแม่
สามีรงั แกข้า"
เดิมทีฉู่เฟยหยางยังรอให้อวิ๋นเชียนเมิ่งโต้ตอบกลับด้วยซ�้ำ แต่
มิคาดคิดว่านางผู้ฉลาดเฉลียวซุกซนกลับกล่าวหาตนเองเสียอย่างนั้น
ท�ำเอาฉู่เฟยหยางรับมือไม่ทัน จึงกระชากนางเข้าสู่อ้อมกอดโดยพลัน
จับใบหน้าเล็กๆ ที่ขุ่นเคืองนั้นหันกลับมา "ข้าไม่อนุญาตให้รบกวนการ
พักผ่อนของท่านแม่นะ"
ทันใดนัน้ แววตะลึงลานฉายวาบผ่านก้นบึง้ ดวงตาของอวิน๋ เชียนเมิง่
ฉูเ่ ฟยหยางผูน้ ถี้ งึ กับเล่นละครไปกับตนเองด้วย แล้วยังจะมีหน้ามาพูดจา
เปีย่ มคุณธรรมเช่นนีอ้ กี สมกับเป็นจิง้ จอกร้ายจริงๆ
"ความหมายของสามีคือภรรยาไปรบกวนการพักผ่อนของมารดา
อย่างนั้นหรือ สามีรู้หรือไม่ว่าหากแม่ผัวลูกสะใภ้ไม่ลงรอยกันนั่นก็เป็น
เพราะถูกท่านยุแยงตะแคงรั่วแล้ว" ใครบ้างพูดจามั่วซั่วไม่เป็น คราวนี้
คงถึงตาฉู่เฟยหยางปวดศีรษะบ้างแล้ว
จริงดังคาด เมือ่ ได้ยนิ อวิน๋ เชียนเมิง่ เอ่ยวาจาเช่นนีอ้ อกมา เบือ้ งลึก
ดวงตาฉูเ่ ฟยหยางก็ปรากฏความฉงนสนเท่ห์ ขณะก�ำลังจะเอ่ยย้อนถาม
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ก็เห็นรอยยิ้มล�ำพองใจฉาดฉายอยู่ในดวงตาของนาง จึงยอมปล่อยนาง
ไปก่อนชัว่ คราว ครัน้ แล้วเขาก็จดั เสือ้ คลุมกันลมให้อกี ฝ่ายก่อนจะมองไป
ทางป้ายหลุมศพแผ่นนั้น กล่าวอ�ำลาว่า "ท่านแม่ พวกเรากลับก่อนนะ
ขอรับ"
สิ้นค�ำจู่ๆ เขาก็อุ้มอวิ๋นเชียนเมิ่งทะยานขึ้นหลังม้าทันที
อวิน๋ เชียนเมิง่ มิได้เตรียมตัวเตรียมใจแม้แต่นอ้ ย ขาทัง้ สองห่างออก
จากพื้นดินอย่างกะทันหัน ร่างกายก็ลอยอยู่กลางอากาศ จึงยื่นแขน
ออกไปโอบคอฉูเ่ ฟยหยางเอาไว้ตามสัญชาตญาณ ไม่ยอมปล่อยให้ตนเอง
ร่วงหล่นลง แต่กลับพบว่าริมฝีปากบางอันสวยงามนั้นกลับยกขึ้นอย่าง
ชัว่ ร้าย ทันใดนัน้ นางพลันเข้าใจกระจ่างว่านีเ่ ป็นการแก้แค้นเรือ่ งเมือ่ ครูน่ ี้
ของฉูเ่ ฟยหยาง
ดวงตาอวิ๋นเชียนเมิ่งราวกับจะพ่นไฟได้ แต่ในก้นบึ้งหัวใจนั้นกลับ
สงบนิ่ง นางคลายมือทั้งสองข้างออกอย่างไม่รั้งรอ พานให้ฉู่เฟยหยาง
ตกใจจนกางแขนอีกข้างหนึง่ รวบเอวนางเอาไว้แน่น กระทัง่ ทัง้ คูน่ งั่ ลงบน
หลังม้าแล้วถึงได้ก้มหน้าลงถลึงตาใส่อวิ๋นเชียนเมิ่ง ต�ำหนิความใจกล้า
ของนางอย่างไร้สุ้มเสียง
ทว่าอวิน๋ เชียนเมิง่ กลับยกริมฝีปากเป็นรอยยิม้ แห่งชัยชนะ จากนัน้
จึงหลับตาพักผ่อนเพือ่ ป้องกันการลอบจูโ่ จมของฉูเ่ ฟยหยางอีกครา
ฉูเ่ ฟยหยางมองดูรอยยิม้ ล�ำพองใจบางๆ ตรงมุมปากนาง ส่ายหน้า
ด้วยความเอ็นดู สาวน้อยน่าชังผู้นี้ไม่ยอมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเลย
สักนิด แต่นกี่ ลับพาให้หวั ใจทัง้ ดวงของเขาสัน่ ไหว เขาจะทุบตีกไ็ ม่ได้ จะ
ด่าทอก็มไิ ด้ สุดท้ายก็ยงั ต้องตามใจนางอยูด่ ี
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ฉู่เฟยหยางถอนหายใจเบาๆ อย่างยอมรับชะตากรรม แขนยาว
โอบรัดร่างกายของอวิน๋ เชียนเมิง่ เอาไว้ ดึงเชือกบังเหียนแล้วหนีบท้องม้า
แน่น ทัง้ สองขีอ่ าชาตัวเดียวกันลงจากเขา
"ระยะนี้แคว้นหนานสวินซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองโยวโจว
ดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวแปลกๆ" ระหว่างทางฉู่เฟยหยางก็เอ่ยขึ้น
อย่างเรียบๆ
พออวิ๋นเชียนเมิ่งได้ยินหัวใจกลับพลันสะท้าน หันหน้าไปมอง
ฉู่เฟยหยางทันที
ทว่าฉูเ่ ฟยหยางกลับดึงเสือ้ คลุมกันลมของนางให้เรียบร้อย แล้วถึง
ค่อยเอ่ยต่อไปพร้อมรอยยิ้มจางๆ "กษัตริย์แห่งแคว้นหนานสวินทรงมี
พระพลานามัยไม่สมบูรณ์แข็งแรงมาตัง้ แต่เมือ่ ก่อน ตามรายงานทีส่ ายสืบ
แจ้งมา ยามนีใ้ นวังหลวงของแคว้นหนานสวินเริม่ มีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึน้
น่ากลัวว่าคงมีคนเริ่มวางแผนแย่งชิงราชบัลลังก์แล้ว แต่หากเป็นเช่นนี้
เกรงว่าจะก่อให้เกิดสงครามทีช่ ายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของซีฉู่ ในราชส�ำนัก
วันนีก้ ห็ ารือเรือ่ งนีก้ นั ฝ่าบาทเองก็ทรงปวดพระเศียรกับเรือ่ งนีม้ าก จะให้
มายุง่ อยูก่ บั การรับมือแคว้นหนานสวินทัง้ ๆ ทีเ่ พิง่ จะส่งราชทูตแคว้นเป่ยฉี
กลับไปคงไม่ได้ พอถึงเวลานั้นฝ่ายที่สูญเสียก็คงเป็นซีฉู่ สุดท้ายก็ต้องมี
ราชโองการให้แม่ทัพหู่เวยเดินทางไปเมืองโยวโจวเพื่อสมทบกับท่านพ่อ
ป้องกันชายแดน"
เมือ่ เห็นว่าตอนนีฉ้ เู่ ฟยหยางยังคงยิม้ ออกมาได้ หัวใจอวิน๋ เชียนเมิง่
ก็เป็นกังวลน้อยลง
กองทัพใต้บญ
ั ชาการของแม่ทพั หูเ่ วยในยามนีเ้ ดิมทีเป็นเหล่าทหารที่
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ฉูเ่ ฟยหยางฝึกฝนบ่มเพาะมาด้วยตนเอง หากบอกว่านีเ่ ป็นหน่วยองครักษ์
ประจ�ำตัวฉูเ่ ฟยหยางก็คงไม่เกินไปนัก
ถ้าเกิดส่งกองทหารกองนี้ไปสู้รบกับหนานสวิน ด้วยนิสัยเจ้าคิด
เจ้าแค้นของแม่ทพั หูเ่ วย เกรงว่าทหารกองนีค้ งจะต้องไปต่อสูท้ แี่ นวหน้า
เป็นแน่ พอถึงตอนนัน้ ก็สมดัง่ ทีค่ นบางกลุม่ ในกองทัพซีฉมู่ าดหมาย อาศัย
มือหนานสวินท�ำลายคนของฉู่เฟยหยางให้หมดสิ้น เมื่อเวลานั้นมาถึง
ก�ำลังอ�ำนาจของฉูเ่ ฟยหยางก็จะสัน่ คลอนอย่างใหญ่หลวง นีค่ งเป็นสิ่งที่
ฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตีท้ รงปรารถนาจะทอดพระเนตรกระมัง
อวิน๋ เชียนเมิง่ วิเคราะห์ทกุ อย่างในใจอย่างรวดเร็ว จากนัน้ มองไปทาง
ฉูเ่ ฟยหยางอย่างสุขมุ เยือกเย็น ครัน้ เห็นเขามีสหี น้าไม่ทกุ ข์รอ้ นก็รดู้ วี า่ สิง่
ทีต่ นเองคิดเมือ่ ครู่ เขาคงจะกลัน่ กรองความสัมพันธ์อนั เป็นผลประโยชน์
เกีย่ วเนือ่ งกันเหล่านีไ้ ด้มาตัง้ แต่แรกแล้ว
ขณะที่ท้ังสองขี่ม้าผ่านถนนเส้นยาวก็ถูกเสียงเอะอะโวยวายดึงดูด
ความสนใจไว้ ดูเหมือนจะเป็นเสียงทะเลาะโต้เถียงกันระหว่างหญิงสาว
และบุรุษหนุ่ม
อวิน๋ เชียนเมิง่ นัง่ มองจากบนหลังม้า เห็นหญิงสาวดวงตาใสกระจ่าง
ฟันขาวสะอาด ท่าทางสดใสร่าเริง เรือนร่างอรชรมีทรวดทรงก�ำลังชีน้ ว้ิ ยืน
ต่อว่าชวีฉางชิงอยู่ ส่วนญาติผพู้ ซี่ งึ่ เป็นคนพูดน้อยมาตัง้ แต่ไหนแต่ไรกลับ
เม้มปากจ้องมองหญิงสาวผู้นั้นด้วยสายตาเย็นชา ไม่ว่านางจะเอ่ยอะไร
เขาก็ไม่มที า่ ทีตอบสนอง
"พวกเราลงไปดูกนั เถิด" เห็นหญิงสาวผูน้ นั้ ยืนเท้าสะเอว อวิน๋ เชียนเมิง่
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ก็ลอบถอนหายใจเฮือก อย่างไรก็จะให้ญาติผพู้ ตี่ นเสียเปรียบมิได้กระมัง
อีกทั้งเดิมทีชวีฉางชิงก็ไม่สันทัดการรับมือสตรีอยู่แล้ว ถ้าหากปล่อยให้
อีกฝ่ายพูดต่อไปเรือ่ ยๆ ญาติผพู้ จ่ี ะเอาหน้าไปไว้ทไี่ หนกันเล่า
ฉู่เฟยหยางเองก็ทิ้งความคิดเมื่อครู่ไปเช่นกัน ดวงตาปราดเปรื่อง
เหลือบมองชวีฉางชิงแวบหนึง่ จากนัน้ จึงพยักหน้า ประคองอวิน๋ เชียนเมิง่
ลงจากหลังม้า
"ท่านนี่ประหลาดคนจริงๆ ตั้งนานแล้วยังไม่พูดแม้แต่ค�ำเดียว
ท่านรู้หรือไม่ว่าเมื่อครู่ท่านชนไข่ในตะกร้าไผ่ข้าแตกหมดแล้ว" ทั้งสอง
เดินเข้าไปใกล้ทั้งคู่ที่ถูกคนห้อมล้อมอยู่ ต่อมาก็ได้ยินสุ้มเสียงราวกับ
ธารน�้ำพุไหลรินของหญิงสาวผู้นั้น เมื่อได้ยินเสียงนางแล้วไม่รู้สึกว่า
นางก�ำลังโต้เถียงกับผู้อื่นอยู่สักนิด แต่กลับไพเราะเสนาะหูเหมือนก�ำลัง
ร้องเพลงงิ้วเสียมากกว่า
"ข้าขอโทษแล้วและสัญญาว่าจะชดใช้คา่ เสียหายให้ ไยแม่นางต้อง
กัดไม่ปล่อยเช่นนี้ด้วย" ชวีฉางชิงเอ่ยปากอย่างปวดเศียรเวียนเกล้ายิ่ง
คิดไม่ถงึ ว่าเจ้ากรมอาญาผูส้ งู ศักดิอ์ ย่างเขาจะต้องมาพบเจอกับหญิงสาว
นิสัยพาลพาโลไร้เหตุผลเช่นนี้ นางรับค�ำขอโทษของเขาเอาไว้แต่กลับ
ดึงดันไม่ยอมรับเงิน
"น่าขัน อย่าเอาเงินเหม็นๆ ของท่านมาดูหมิน่ ผูอ้ นื่ นะ ไข่พวกนีแ้ ม่ไก่
ทีม่ ารดาข้าเลีย้ งเบ่งออกมานะ ข้าจะน�ำไปให้พชี่ าย คุณค่าทางใจทีอ่ ยูใ่ น
นั้นไหนเลยเงินเหม็นๆ ของท่านจะซื้อได้" นิ้วเรียวเล็กของหญิงสาวผู้นั้น
ชีไ้ ปยังไข่ไก่ทถี่ กู ชนจนร่วงแตกบนพืน้ กล่าวด้วยสีหน้าโกรธกริว้
นี่ท�ำให้อวิ๋นเชียนเมิ่งซึ่งเดิมทีคิดจะเข้าไปช่วยชวีฉางชิงแก้ไข
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สถานการณ์เก็บฝีเท้ากลับในทันใด แล้วดึงฉูเ่ ฟยหยางให้ยนื ดูทงั้ สองคน
ที่อยู่ตรงหน้าอยู่ในกลุ่มฝูงชน นางรู้สึกว่าหญิงสาวผู้นั้นน่ารักยิ่ง อีกทั้ง
ความร�ำคาญใจบนใบหน้าของชวีฉางชิงก็ยงิ่ ท�ำลายสีหน้าราวกับถูกผนึก
ด้วยน�้ำแข็งเฉกเช่นวันวานของเขาทิ้งไป ร้อยปียากจะได้พบเห็นสักครั้ง
อวิ๋นเชียนเมิ่งย่อมต้องอยากชื่นชมให้เต็มที่
ฉูเ่ ฟยหยางมีหรือจะไม่เข้าใจความคิดชัว่ ร้ายของอวิน๋ เชียนเมิง่ เขา
ยืนอยู่เป็นเพื่อนนางท่ามกลางฝูงชนด้วยมุมปากอมยิ้ม มือทั้งสองข้าง
โอบนางให้อยู่ข้างกายตนเอง ไม่ให้คนรอบข้างมีโอกาสแตะต้องนาง
พร้อมกันนั้นก็มองดูสีหน้าชวีฉางชิงที่เริ่มเปลี่ยนสีด้วยใบหน้าประดับ
รอยยิม้ บางๆ
"แม่นางอย่าได้คบื จะเอาศอก ในเมือ่ เป็นน�ำ้ ใจไมตรีจากผูใ้ ห้ แม่นาง
ก็ควรรักษาให้ดๆี เหตุใดต้องเดินไปพลางเล่นไปพลางบนทางหลวงเช่นนีเ้ ล่า
โชคดีที่วันนี้ได้เจอข้า หากขวางทางรถม้าในวังเข้าแม่นางคงตายอย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัยแน่นอน" ไพร่สามานย์ นีเ่ ป็นค�ำทีป่ รากฏขึน้ ในหัวสมองของ
ชวีฉางชิงในเวลานี้
ทั้งที่เมื่อครู่หญิงสาวเดินกระโดดโลดเต้นอยู่บนทางหลวงอย่าง
ไม่กลัวตายแท้ๆ พอถูกชนเข้าจะมากล่าวโทษผูอ้ นื่ ได้อย่างไร ตอนนีก้ ลับ
ท�ำงามหน้ายิ่ง ถึงขนาดผลักความผิดทั้งหมดใส่ตน ท�ำให้ชวีฉางชิงเริ่ม
โต้ตอบกลับอย่างไม่ไว้หน้าสาวน้อยผูน้ แี้ ม้แต่นดิ เดียว
"คิดไม่ถงึ ว่าญาติผพู้ จี่ ะมีวาทศิลป์ถงึ เพียงนี้ แค่ประเดีย๋ วเดียวก็หา
ช่องโหว่ได้แล้ว" ครัน้ ได้ยนิ ถ้อยค�ำของชวีฉางชิง อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็พยักหน้า
ด้วยความชื่นชม นึกถึงสตรีที่ถูกหยวนชิ่งโจววิ่งไล่ตามบนทางหลวงเมื่อ
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ปีกอ่ น หากตอนนัน้ มิใช่เพราะตนเองกับจีซ้ อู วีข่ ดั ขวางไว้ ฉวีกงกงจะต้อง
สัง่ ให้ขนั ทีผนู้ อ้ ยโบยสตรีนางนัน้ จนตายทัง้ เป็นแน่นอน
ฉูเ่ ฟยหยางเพียงแค่แย้มยิม้ ทว่าไม่เอ่ยวาจาใดๆ หากชวีฉางชิงเป็น
ถุงสานจากฟาง* จริงๆ ล่ะก็ ตนเองจะเอาเขามาใช้งานอยูข่ า้ งกายได้อย่างไร
คนไม่มสี มองพอเข้าสูส่ นามรบ นอกจากตายก็ไม่มที างเลือกอืน่ ๆ อีก
"ท่าน...ท่านอาศัยอะไรมาใช้อำ� นาจข่มขูผ่ อู้ นื่ " หญิงสาวพลันเปลีย่ น
ท่าทีกา้ วร้าวรุนแรงเมือ่ ครู่ ดวงตาทัง้ สองข้างแดงก�ำ่ อย่างน่าเวทนา มือบิด
ผ้าเช็ดหน้าสะอืน้ กล่าวเสียงแผ่วเบา
เพียงแต่คนในเมืองหลวงนีต้ า่ งก็รจู้ กั ชวีฉางชิงกันไม่มากก็นอ้ ย และ
มีคนไม่น้อยที่เคยเห็นชวีฉางชิงมาก่อน กอปรกับชวีฉางชิงเป็นขุนนาง
มือสะอาด อีกอย่างจวนฝู่กั๋วกงก็ยังช่วยสงเคราะห์ราษฎรทุกปี ส�ำหรับ
ค�ำประณามของแม่นางน้อยผู้นี้ไม่มีใครออกมาต่อว่าโจมตีชวีฉางชิง
สักคน ทัง้ ยังรูส้ กึ เบือ่ หน่ายมากเสียด้วยซ�ำ้ ไป กลุม่ คนจึงค่อยๆ แยกย้าย
กระจัดกระจายกันไป
"เอ๋?" เด็กสาวผู้นั้นเห็นค�ำต่อว่าพลางสะอื้นไห้ของตนเองไม่ได้
รับปฏิกิริยาตอบกลับจึงเงยหน้าขึ้นมาด้วยความงุนงงในทันใด แต่กลับ
เห็นว่าด้านหลังบุรษุ ตรงหน้ามีชายหญิงคูห่ นึง่ ทีด่ วงตาเจิดจ้าเป็นประกาย
ยืนอยู่ ยามนีท้ งั้ สองก�ำลังอมยิม้ จ้องมองตนเอง ท�ำให้สาวน้อยรูส้ กึ ราวกับ
ตนเองถูกมองทะลุปรุโปร่งก็ไม่ปาน หัวใจสะท้านเฮือกเบาๆ
"อวี้เอ๋อร์?" ยามนี้มีเสียงร้องอย่างเร่งร้อนดังขึ้นจากที่ไกลๆ
เด็กสาวผู้นั้นได้ยินเสียงที่คุ้นเคยก็หันกายกลับไปทันที เห็นคนที่
* ถุงสานจากฟาง เปรียบถึงคนโง่เขลา ไม่เป็นโล้เป็นพาย
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ก�ำลังวิ่งเข้ามาหากวักมือเรียกแรงๆ จึงตอบกลับเสียงใส "ท่านพี่"
เมื่ออีกสามคนที่เหลือเห็นผู้ที่วิ่งเข้ามา ในดวงตาต่างก็ปรากฏแวว
ประหลาดใจ
"ผูน้ อ้ ยคารวะอัครเสนาบดีฉู่ ฮูหยิน ใต้เท้าชวี" หานเช่อทีเ่ ดินเข้ามา
ใกล้ทั้งสามคนมองเห็นใบหน้าคนตรงหน้าชัดเต็มตาเช่นเดียวกันจึงเอ่ย
ท�ำความเคารพอย่างนอบน้อมทันที
"ท่านพี?่ " สาวน้อยผูน้ นั้ มองพีช่ ายของตนเองด้วยความฉงนสนเท่ห์
จากนั้นก็หันไปหาคนทั้งสามที่อยู่เบื้องหน้าอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง ใจเต้น
ระรัวขึ้นอย่างฉับพลัน ก่อนจะเหลือบมองไข่ไก่ที่ถูกกระแทกแตกอยู่บน
พื้นแวบหนึ่ง ในใจเริ่มขัดแย้งกันขึ้นมาชั่วขณะ
ชวี ฉ างชิ ง มิ ไ ด้ มี เ วลาเหลื อ เฟื อ มาสิ้ น เปลื อ งกั บ เรื่ อ งเล็ ก ๆ พอ
หันกายไปก็พบว่าฉู่เฟยหยางกับอวิ๋นเชียนเมิ่งก�ำลังจดจ้องเขาไม่วางตา
จึงเอ่ยขอตัวลาทันที เขาทะยานร่างขึ้นหลังม้าแล้วห้อตะบึงไปยังกรม
อาญาโดยเร็ว
"คิดไม่ถึงว่าใต้เท้าหานจะมีน้องสาวที่ร่าเริงและน่ารักเช่นนี้" เมื่อ
เห็นชวีฉางชิงหนีไปแล้ว อวิ๋นเชียนเมิ่งก็ท�ำได้เพียงเพ่งความสนใจไปที่
หานเช่อ
"น้องเล็กซุกซนมาตั้งแต่เด็ก ถ้าหากล่วงเกินท่านอัครเสนาบดีกับ
ฮูหยินเข้า ขอท่านทัง้ สองโปรดอภัยด้วย" หานเช่อตอบกลับอย่างระมัดระวัง
แตกต่างจากความใสซือ่ บริสทุ ธิข์ องน้องสาวเขาเมือ่ ครูน่ รี้ าวฟ้ากับเหว
"ใต้เท้าเกรงใจกันเกินไปแล้ว แต่วา่ คนทีม่ เี รือ่ งเข้าใจผิดกับคุณหนู
หานกลับเป็นญาติผพู้ ขี่ องข้า ในเมือ่ วันนีเ้ ป็นวันทีพ่ วกใต้เท้าหานพีน่ อ้ งได้
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อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน พวกเราก็ไม่รบกวนแล้ว" อวิ๋นเชียนเมิ่งมอง
คุณหนูหานทีข่ มวดคิว้ มุน่ อีกครัง้ ก่อนจะอมยิม้ หมุนกายเดินจากไป
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73

ชี้แนะกุ้ยเฟย
"คุณหนู มีคนกลุม่ หนึง่ มาหาทีห่ น้าประตูจวน บอกว่าอยากพบท่าน
กับท่านอัครเสนาบดีเจ้าค่ะ" อิ๋งซย่าเดินเข้ามาด้วยฝีเท้าเร็วรี่ ครั้นเห็น
อวิ๋นเชียนเมิ่งก�ำลังกินอาหารเช้าอยู่จึงรีบท�ำความเคารพทันที จากนั้นก็
กล่าวรายงานอย่างรวดเร็ว
"ผู้ใดกัน" อวิ๋นเชียนเมิ่งวางถ้วยและตะเกียบในมือลง รับผ้าที่มู่ชุน
ส่งมาให้เช็ดมุมปาก เอ่ยถามด้วยความงุนงงเล็กน้อย
เพราะถึงอย่างไรคนในเมืองหลวงที่กล้ามาหาเรื่องหน้าประตูจวน
อัครเสนาบดีฉู่ นอกจากฉู่อ๋องแล้วก็ไม่มีคนที่สองอีก
"บ่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะ แต่เมือ่ ครูแ่ ม่นมซัง่ กวนได้ขา่ วก็เลย
เข้าไปจัดการก่อนแล้วเจ้าค่ะ" อิง๋ ซย่าส่ายหน้าตามความเป็นจริง เพียงแต่
นางรูส้ กึ สนอกสนใจในเครือ่ งแต่งกายของคนกลุม่ นัน้ อยูบ่ า้ ง "คุณหนู บ่าว
เห็นแม่นางน้อยทีย่ นื เคาะประตูอยูห่ น้าจวนแต่งกายแตกต่างจากพวกเรา
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โดยสิน้ เชิง ออกจะคล้ายกับชนต่างเผ่าอยูส่ กั หน่อย"
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่า 'ชนต่างเผ่า' ของอิง๋ ซย่า ในสมองของอวิน๋ เชียนเมิง่
ก็ผดุ ค�ำว่า 'เผ่าซย่าโหว' อย่างไม่ตอ้ งคิด ความสงบเยือกเย็นบนใบหน้า
ค่อยๆ แปรเปลีย่ นเป็นหนักแน่นจริงจัง นางลุกขึน้ โดยเร็ว ก้าวออกไปจาก
ประตูหอ้ งอย่างว่องไวภายใต้สายตาฉงนของเหล่าสาวใช้ เดินไปยังประตู
ใหญ่ของจวนอัครเสนาบดีฉทู่ นั ที
ครั้นเดินมาถึงหน้าประตูใหญ่ก็เห็นพ่อบ้านหงก�ำลังสั่งให้คนเปิด
ประตูหลักของจวนอัครเสนาบดีฉู่ ท่านผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบปีผู้หนึ่งยืน
อยู่นอกประตูหลักที่ค่อยๆ เปิดออกอย่างช้าๆ ข้างกายของเขามีเด็กสาว
เยาว์วยั ผูห้ นึง่ ยืนอยูด่ ว้ ย แววตาของท่านผูเ้ ฒ่าผูน้ นั้ คมกริบพร้อมทัง้ แฝง
ด้วยความเฉียบแหลมที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานและความสุขุม
สงบราบเรียบราวกับผิวน�ำ้ กาลเวลาได้ทงิ้ ร่องลึกมากมายเอาไว้บนใบหน้า
ของเขา แต่ดอู อกได้ไม่ยากว่าเมือ่ ครัง้ ยังหนุม่ เขาต้องเป็นบุรษุ หล่อเหลา
เปี่ยมเสน่ห์ผู้หนึ่งเป็นแน่ แม้อายุจะมากแล้วทว่าแผ่นหลังของเขากลับ
เหยียดตรงดุจต้นสน ทุกฝีก้าวที่เหยียบย่างลงบนขั้นบันไดล้วนเจือด้วย
ความสุขมุ และเยือกเย็นทีส่ งั่ สมผ่านกาลเวลา ความน่าเกรงขามทีแ่ ผ่กำ� จาย
ออกมาจากร่างท�ำให้คนรูส้ กึ หวัน่ เกรงไปโดยปริยาย นางก้มศีรษะท�ำความ
เคารพท่านผูเ้ ฒ่าเบือ้ งหน้าอย่างมิอาจควบคุมตนเองได้
ส่วนเด็กสาวที่อยู่ข้างกายเขากลับอยู่ในวัยบุปผาแรกแย้ม บน
ดวงหน้าสดใสเปีย่ มด้วยรอยยิม้ แห่งวัยเยาว์ ถึงแม้อายุไม่มาก แต่พอเห็น
นางประคองท่านผูเ้ ฒ่าอย่างระมัดระวังก็ดอู อกว่านางจะต้องเป็นคนกตัญญู
รูค้ ณ
ุ เป็นแน่แท้
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ดวงตาใสกระจ่างเปีย่ มยิม้ คูน่ นั้ ชวนให้คนตราตรึงใจไม่รลู้ มื ยิง่ กว่า
ดวงตาคูง่ ามทีซ่ กุ ซ่อนด้วยความทะเยอทะยานเหล่านัน้ เสียอีก ผิวพรรณ
ขาวนวลเนียนราวกับหิมะมีสีชมพูระเรื่อ คิ้วใบหลิวด�ำเข้มโดยไม่ต้อง
เขียน กลีบปากแดงเปล่งปลั่งโดยมิต้องแต้มชาด เสกสรรออกมาเป็น
หญิงงามเลอโฉมผูห้ นึง่
เมือ่ สังเกตดูเสือ้ ผ้าการแต่งกายของนางอีกครัง้ อาภรณ์ทนี่ างสวมใส่
แตกต่างจากชุดแขนกว้างอันสวยสดงดงามของหญิงสาวในเมืองหลวง
โดยสิ้นเชิง เสื้อและกระโปรงบนร่างเด็กสาวมีแขนแคบ ชุดแนบล�ำตัว
เนื้อผ้าหาใช่ผ้าไหมล�้ำค่าหายากแต่อย่างใด ทว่ากลับใช้ฝ้ายที่สวมใส่
สบายและไหมทอรวมเข้าด้วยกัน สีสนั สดใสสวยสะพรัง่ เป็นทีส่ ดุ
เมื่ อ เห็ น คนทั้ ง สองค่ อ ยๆ เดิ น เข้ า มาทางประตู ใ หญ่ ข องจวน
อัครเสนาบดี ในใจอวิ๋นเชียนเมิ่งก็ค่อยๆ ได้ข้อสรุปว่าพวกเขามีฐานะใด
จึงพาบรรดาสาวใช้ที่อยู่ด้านหลังเดินเข้าไปรออยู่หลังประตูใหญ่จวน
อัครเสนาบดีทันที นางยอบเข่าทั้งสองข้างลงเล็กน้อย แสดงความเคารพ
ท่านผู้เฒ่าอย่างนอบน้อม "หลานสะใภ้คารวะท่านตาเจ้าค่ะ"
ฝีเท้าที่ก�ำลังก้าวเดินไปข้างหน้าชะงักน้อยๆ เพราะการปรากฏตัว
ของอวิน๋ เชียนเมิง่ ท่านผูเ้ ฒ่าจ้องมาทีน่ างด้วยสายตาเฉียบคม มองส�ำรวจ
หญิงสาวทีท่ ำ� ความเคารพตนอย่างละเอียดลออ รูส้ กึ เพียงว่าอวิน๋ เชียนเมิง่
อายุยงั ไม่มาก แต่ทวั่ สรรพางค์กายแผ่กำ� จายกลิน่ อายภูมฐิ าน เมือ่ เผชิญ
หน้ากับคนทีเ่ พิง่ เคยเจอเป็นครัง้ แรกก็สามารถรับมือได้อย่างสุขมุ เยือกเย็น
กลิน่ อายทีแ่ ผ่ออกมามิใช่ความเย่อหยิง่ และมิใช่ความร้อนรน ทัง้ ยังรักษา
ท่วงท่าท�ำความเคารพเอาไว้โดยตลอดหากยังมิได้รบั ค�ำอนุญาตจากเขา
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ท�ำให้ดวงตาราบเรียบราวกับผิวน�ำ้ ในทะเลสาบของท่านผูเ้ ฒ่าฉายรอยยิม้
ผ่านวูบ
ส่วนเด็กสาวทีอ่ ยูข่ า้ งกายเขานัน้ เบิกตากว้างจ้องมองอวิน๋ เชียนเมิง่
ความพึงพอใจปรากฏขึน้ ในดวงตา ก่อนจะปล่อยมือจากการประคองท่าน
ผูเ้ ฒ่าออกแล้วเดินไปข้างๆ อวิน๋ เชียนเมิง่ พร้อมกล่าวยิม้ ๆ "ท่านปู่ นีจ่ ะต้อง
เป็นพีส่ ะใภ้แน่ๆ เลย"
"ลุกขึน้ เถิด" กระทัง่ บัดนีท้ า่ นผูเ้ ฒ่าถึงได้เอ่ยขึน้ อย่างเนิบช้า ทุกคน
รู้สึกว่าเสียงของเขานั้นทุ้มต�่ำ แตกต่างจากเสียงก้องกังวานของฉู่อ๋อง
อย่างชัดเจน ดูจากความประทับใจทีท่ า่ นผูเ้ ฒ่ามอบให้ทกุ คน หัวหน้าเผ่า
ซย่าโหวผูน้ จี้ ะต้องเป็นผูม้ อี ปุ นิสยั ใจคอสุขมุ หนักแน่นเป็นแน่ ต่างจากนิสยั
ขวางโลกของฉูห่ นานซานราวฟ้ากับเหว
"หลานสะใภ้มาช้า ขอท่านตาโปรดอภัย" หัวหน้าเผ่าซย่าโหวผู้นี้มี
นัยน์ตาปราดเปรื่องเฉียบแหลม นิสัยดีหรือร้ายมิอาจหลบซ่อนจาก
ดวงตาราวเหยี่ยวคู่นี้ได้ การเสแสร้งทั้งมวลล้วนเปล่าประโยชน์เมื่ออยู่
ต่อหน้าท่านผู้เฒ่า อวิ๋นเชียนเมิ่งมิได้หวังจะได้รับการยอมรับจากทุกคน
เพียงแค่แสดงความจริงใจของตนต่อหน้าญาติพนี่ อ้ งของฉูเ่ ฟยหยางเท่านัน้
"เฟยหยางเล่า" ท่านผู้เฒ่ากลับเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเมื่อเห็นว่าใน
จวนอัครเสนาบดีฉู่อันกว้างขวางกลับมีเพียงอิสตรี สุ้มเสียงที่เอ่ยถามนั้น
เจือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจางๆ
อวิน๋ เชียนเมิง่ กลับเข้าใจอุปนิสยั ใจคอของท่านผูเ้ ฒ่าขึน้ มาบ้างจาก
วาจาของเขา ดูทา่ ทางหัวหน้าเผ่าซย่าโหวผูน้ คี้ งจะคล้ายกันกับฉูอ่ อ๋ ง ล้วน
มิใช่คนที่สนใจขนบธรรมเนียมด้วยกันทั้งคู่ มิเช่นนั้นมีหรือจะไม่ซักไซ้
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ไล่เลียงความผิดทีต่ นเองต้อนรับบกพร่อง
ภายใต้แนวความคิดบุรุษเป็นใหญ่สตรีเป็นรองซึ่งฝังรากลึกใน
ยุคโบราณนี้ ข้างกายท่านผู้เฒ่ากลับพาหลานสาวแท้ๆ ของตนมาด้วย
เพียงคนเดียว กอปรกับเมือ่ วานฉูเ่ ฟยหยางก็บอกว่าซย่าโหวอิง๋ เป็นบุตรสาว
ที่ท่านผู้เฒ่ารักสุดหัวใจ เพื่อความสุขของบุตรสาว ถึงกับคัดเลือกอย่าง
ยากเย็นแสนเข็ญจนเลือกได้ฉเู่ ผยในทีส่ ดุ
แต่สเี่ ท้ายังรูพ้ ลาด นักปราชญ์ยงั รูพ้ ลัง้ ถึงแม้ฉเู่ ผยจะมีชาติตระกูล
ทีด่ แี ต่กลับมิใช่สามีทดี่ ี เสียดายก็แต่สตรีผมู้ ที งั้ รูปโฉมและความสามารถ
ไม่เป็นรองใครอย่างซย่าโหวอิง๋
"เรียนท่านตา สามีไปประชุมขุนนางตั้งแต่เช้าตรู่ ราวๆ เที่ยงวันน่า
จะกลับจวน เชิญท่านตาเข้ามาพักผ่อนก่อนเถิด" กล่าวจบอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็
คลี่ยิ้มให้เด็กสาวอย่างเป็นมิตร ก่อนจะพาทุกคนเดินไปยังห้องโถงใหญ่
ในจวน
"พี่สะใภ้ ข้าชื่อว่าซย่าโหวอันเอ๋อร์ บิดาข้าเป็นบุตรชายคนโตของ
ท่านปู่ ซย่าโหวหย่ง แต่ท่านพ่อคอยอยู่จัดการธุระปะปังในเผ่า จึงให้ข้า
เดินทางมาพร้อมกับท่านปู"่ ซย่าโหวอันเอ๋อร์เป็นสาวน้อยที่สดใสร่าเริง
พอเห็นท่วงท่าสงบเยือกเย็นของอวิน๋ เชียนเมิง่ ในใจซย่าโหวอันเอ๋อร์กพ็ ลัน
ชืน่ ชมเป็นล้นพ้น โดยเฉพาะยามทีอ่ วิน๋ เชียนเมิง่ เผชิญหน้ากับท่านปูแ่ ล้ว
สามารถรับมือได้อย่างคล่องแคล่วก็ยงิ่ ท�ำให้ซย่าโหวอันเอ๋อร์นบั ถือเลือ่ มใส
เป็นอย่างมาก นางคล้องแขนอวิ๋นเชียนเมิ่งอย่างเป็นกันเอง เดินไปยัง
ห้องโถงใหญ่ของจวนอัครเสนาบดีฉพู่ ร้อมๆ กัน
อวิน๋ เชียนเมิง่ มองดูทา่ ทางซย่าโหวอันเอ๋อร์เกาะเกีย่ วตนเอง รอยยิม้
38
Page ���������� 4.indd 38

26/4/60 15:10

หนิ ง เอ๋ อ ร์

ก็พลันวาบผ่านในหัวใจ เชือ่ ด้วยสัญชาตญาณว่าซย่าโหวอันเอ๋อร์จะต้อง
เป็นเด็กสาวทีน่ สิ ยั เปิดเผยตรงไปตรงมาเป็นแน่ จึงกล่าวยิม้ ๆ "น้องอันเอ๋อร์
เดินทางมาเหนือ่ ยๆ ประเดีย๋ วข้าจะให้พวกสาวใช้พาเจ้าไปพักผ่อนทีห่ อ้ ง"
ทว่าซย่าโหวอันเอ๋อร์มที า่ ทีเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยล้าเสียทีไ่ หนกัน ดวงตา
กลมแป๋วของนางคู่นั้นมองซ้ายมองขวาสังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างในจวน
อัครเสนาบดีฉู่ สุดท้ายก็บปู้ ากพลางบ่นกระปอดกระแปด "พีส่ ะใภ้ ถ้าหาก
ญาติผพู้ มี่ ไิ ด้แต่งท่านเป็นภรรยา จวนอัครเสนาบดีฉหู่ ลังนีด้ แู ล้วก็เหมือน
อารามจริงๆ นัน่ แหละ ในจวนไม่เห็นดอกไม้เลยแม้แต่ดอกเดียว ไหนเลย
จะสูท้ ศั นียภาพธรรมชาติทเี่ มืองลัว่ เฉิงของพวกเราได้"
"อันเอ๋อร์" ได้ยนิ วาจาตรงไปตรงมาของซย่าโหวอันเอ๋อร์ หัวหน้าเผ่า
ซย่าโหวก็เอ่ยเสียงเฉียบทันที พานให้นางตกใจจนแลบลิน้ ให้อวิน๋ เชียนเมิง่
อย่างซุกซนในทันใด ทั้งยังย่นจมูกใส่แผ่นหลังของหัวหน้าเผ่าซย่าโหว
อีกด้วย ทว่านางก็เงียบปากตามการตักเตือนของท่านผูเ้ ฒ่าอยูด่ ี
อวิน๋ เชียนเมิง่ มองดูสหี น้าเปิดเผยซือ่ ตรงของซย่าโหวอันเอ๋อร์ จากนัน้
ก็ตบหลังมือนางเบาๆ เอ่ยเสียงค่อยว่า "เดีย๋ วหากเจ้ารูส้ กึ ว่าเรือนพักของตน
ไม่ถกู ใจก็คอ่ ยสัง่ ให้พวกสาวใช้ปลูกต้นไม้กไ็ ด้ อย่าทนล�ำบากตนเองเลย"
ซย่าโหวอันเอ๋อร์ฟังความอาทรที่อวิ๋นเชียนเมิ่งมีต่อตนเองออก จึง
ผงกศีรษะพร้อมรอยยิม้ เกลือ่ นใบหน้าโดยพลัน ท�ำปากพูดกับอวิน๋ เชียนเมิง่
โดยไร้เสียงว่า 'ขอบคุณ'
นอกจากหัวหน้าเผ่าซย่าโหวพาซย่าโหวอันเอ๋อร์มาแล้ว ครัง้ นีย้ งั พา
คนสนิทมาด้วยยีส่ บิ คน ทหารองครักษ์อกี สามร้อยนาย
เนื่องจากมีคนเป็นจ�ำนวนมาก อวิ๋นเชียนเมิ่งจึงสั่งให้พ่อบ้านหง
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จัดให้คนอื่นๆ ที่เหลือพักในเรือนด้านตะวันตกของจวนอัครเสนาบดีฉู่
ส่วนหัวหน้าเผ่าซย่าโหวและซย่าโหวอันเอ๋อร์พักอยู่ในเรือนด้านใน
พร้อมกันนัน้ ยังส่งสาวใช้ทที่ ำ� งานคล่องแคล่วจ�ำนวนหนึง่ ไปคอยปรนนิบตั ิ
รับใช้ซย่าโหวอันเอ๋อร์ด้วย
หลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อย อวิ๋นเชียนเมิ่งถึงค่อย
นัง่ ลงตรงข้ามซย่าโหวอันเอ๋อร์ ยกชาปีห้ ลัวชุนชัน้ เลิศขึน้ จิบหนึง่ อึก กระทัง่
น�ำ้ ชาหอมลืน่ คอไหลลงสูท่ อ้ งจึงค่อยๆ เอ่ยปากขึน้ "ท่านตากับน้องอันเอ๋อร์
เดินทางมาเหน็ดเหนื่อย ต้องพักผ่อนอยู่ในจวนอัครเสนาบดีนานๆ นะ
เจ้าคะ พวกเราจะได้แสดงความกตัญญูให้มากๆ หน่อย"
เห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งกล่าวเช่นนี้ สายตาของหัวหน้าเผ่าซย่าโหวซึ่ง
เดิมทีทอดมองออกไปเบือ้ งหน้าเบนกลับมาหาอวิน๋ เชียนเมิง่ ในชัว่ พริบตา
เห็นนางอมยิ้มมุมปาก สายตาสงบนิ่ง นั่งตัวตรงอยู่อีกด้านอย่างเงียบๆ
ไม่มที า่ ทีเกร็งๆ หรือกระวนกระวาย ในใจก็ยงิ่ ชอบอกชอบใจอวิน๋ เชียนเมิง่
มากขึ้นไม่น้อย เพียงแต่เขาเป็นหัวหน้าเผ่ามาชั่วชีวิต ย่อมฝึกฝนจน
สีหน้าเคร่งขรึมอย่างมิอาจแปรเปลี่ยนได้เป็นธรรมดา แต่สายตากลับ
อ่อนโยนลง ก่อนจะพยักหน้าให้อวิ๋นเชียนเมิ่ง
"ฮ่ า ๆๆๆ" ภายในห้อ งโถงที่เดิม ทีเงียบสงัดกลับมีเ สียงหัวเราะ
เบิกบานอันก้องกังวานดังลอยเข้ามา
อวิน๋ เชียนเมิง่ ได้ยนิ ก็รทู้ นั ทีวา่ เป็นฉูห่ นานซาน จึงวางถ้วยชาในมือ
ลงแล้วลุกขึน้ ยืน ดวงตาทัง้ สองข้างมองม่านประตูทถี่ กู เลิกเปิดออก ก่อน
จะท�ำความเคารพให้ฉหู่ นานซาน "เมิง่ เอ๋อร์คารวะท่านปูเ่ จ้าค่ะ"
"ยายหนูรีบลุกขึ้นเถิด ไม่ต้องเหนื่อยไปหรอก" ฉู่หนานซานสาวเท้า
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ก้าวเข้ามาในห้องโถงใหญ่ เมือ่ ได้เห็นอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ยงิ่ เบิกบานใจมากขึน้
กว่าเดิม
"อันเอ๋อร์คารวะท่านปู่ฉู่อ๋องเจ้าค่ะ" แม้ว่าซย่าโหวอันเอ๋อร์นิสัยอยู่
ไม่สุขแต่ก็ยังรู้จักขนบมารยาท ยิ่งกว่านั้นฉู่หนานซานยังเป็นปู่ของญาติ
ผู้พี่นางอีกด้วย ในใจจึงสนิทชิดเชื้อกับฉู่อ๋องมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมดา
"เด็กน้อย คิดไม่ถงึ ว่าเจ้าจะตามปูเ่ จ้ามาด้วย เดีย๋ ววันหลังปูจ่ ะเป็น
เจ้ามือเลี้ยงรับรองพวกเจ้าเอง" เห็นซย่าโหวอันเอ๋อร์ท�ำความเคารพตน
ฉู่หนานซานก็พูดจาใหญ่โตทันที เพียงแต่สุดท้ายสายตาก็ตกกระทบลง
บนร่างของหัวหน้าเผ่าซย่าโหวอยูด่ ี "พีช่ าย ในทีส่ ดุ ท่านก็มา ข้ารอคอยให้
ท่านมาเยือนมาโดยตลอด"
พูดจบฉู่หนานซานก็เดินเข้าไปกอดหัวหน้าเผ่าซย่าโหว ทว่ากลับ
ถูกเขาเบี่ยงหลบ
"ไม่เจอกันเดือนเดียว ท่านอ๋องกลับท�ำตัวสนิทสนมมากขึ้นทุกที"
หัวหน้าเผ่าซย่าโหวค่อนแคะการกระท�ำของฉูห่ นานซานเมือ่ ครูด่ ว้ ยสีหน้า
เฉยเมย จากนั้นเขาก็กลับไปนั่งบนต�ำแหน่งประธานอีกครั้ง
ทว่าฉูห่ นานซานกลับนัง่ ลงข้างหัวหน้าเผ่าซย่าโหวอย่างมิใคร่ใส่ใจ
นัก ยกชาที่สาวใช้ประคองส่งให้ขึ้นดื่มหนึ่งอึกแล้วจึงเปิดปากกล่าวว่า
"ข้าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร พี่ชายต่างหากที่มีก�ำลังวังชามากขึ้น
ทุกที"
ได้ยินค�ำตอบอย่างไม่เดือดไม่ร้อนของฉู่หนานซาน หัวหน้าเผ่า
ซย่าโหวก็เก็บหนามแหลมคมที่สะไว้ทั่วร่างลง เอ่ยระคนความกลุ้มอก
กลุ้มใจ "อายุมากแล้ว ยังจะมีก�ำลังวังชาที่ไหนอีกเล่า ที่เข้าเมืองหลวง
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ครัง้ นีก้ เ็ พียงเพราะอยากไปเยีย่ มอิง๋ เอ๋อร์ของข้าสักหน่อย ผ่านมาเนิน่ นาน
หลายปี แต่คนเป็นบิดาอย่างข้ากลับมิได้ไปพบนางเลยแม้แต่ครั้งเดียว"
พูดถึงท่อนสุดท้าย หัวหน้าเผ่าซย่าโหวก็ยากจะระงับอารมณ์ให้สงบ
ได้
ปีนั้นเขามอบบุตรสาวสุดที่รักให้แต่งงานกับฉู่เผย แต่สุดท้าย
ซย่าโหวอิ๋งกลับเสียชีวิตเนื่องจากคลอดบุตรยาก ท�ำให้คนผมขาวอย่าง
เขาต้องส่งศพคนผมด�ำ และยังท�ำให้ฉู่เฟยหยางไม่มีมารดาคอยประคบ
ประหงมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก สิ่งนี้ท�ำให้หัวใจของหัวหน้าเผ่าซย่าโหว
เจ็บปวดยากจะพรรณนา จึงมิแปลกที่ท่าทีของเขาต่อฉู่อ๋องเมื่อครู่นี้
ถึงได้เฉยชาปานนั้น สาเหตุที่เขาพานโกรธคงมีแต่คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ที่เข้าใจดีที่สุด
วาจาของเขาท�ำให้รอยยิม้ บนใบหน้าฉูอ่ อ๋ งหุบลง จมดิง่ อยูใ่ นภวังค์
แห่งความเสียใจ
ทว่าสิง่ ทีม่ มี ากกว่านัน้ ก็คอื ความรูส้ กึ ผิด พอนึกถึงเรือ่ งของบุตรชาย
ตนเองในกาลก่อน ในใจฉูอ่ อ๋ งก็ทงั้ อับอายทัง้ โกรธแค้นจนยากจะบรรยาย
ยามนีม้ า่ นประตูในห้องโถงถูกเลิกขึน้ ฉูเ่ ฟยหยางเดินเข้ามาพร้อมกับ
ไอหนาวเย็นทัว่ ร่าง เมือ่ เขาเห็นหัวหน้าเผ่าซย่าโหวก็คกุ เข่าข้างเดียวพลาง
กล่าวเสียงดังฟังชัด "หลานคารวะท่านตาขอรับ"
"เอาล่ะๆ ลุกขึ้นเถิด" พอเห็นลูกชายเพียงคนเดียวของบุตรสาว
หัวหน้าเผ่าซย่าโหวก็ย่อมดีอกดีใจเป็นธรรมดา จึงลุกขึ้นยืนประคอง
ฉู่เฟยหยางขึ้นมาทันใด มองส�ำรวจเขาขึ้นลงอยู่พักหนึ่งแล้วจึงพยักหน้า
อย่างพึงพอใจ
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มองดูตาหลานคู่นี้สนทนากันอย่างสนุกสนาน สีหน้าของฉู่อ๋องก็
หม่นหมองลง ในสมองหวนนึกถึงภาพฉากทุกครั้งที่ฉู่เฟยหยางพบตน
หากไม่ตวาดก็ขบั ไล่ไสส่ง มีหรือจะคุกเข่าให้อย่างตอนพบกับหัวหน้าเผ่า
ซย่าโหวเช่นนี้ ทันใดนั้นเขาพลันรู้สึกน้อยอกน้อยใจ ถึงขนาดสงสัยว่า
การตัดสินใจของตนในตอนนั้นถูกหรือผิดกันแน่ หากรู้อย่างนี้ตั้งแต่แรก
ไม่ให้ครอบครัวซย่าโหวเข้าเมืองหลวงเสียก็ดี พาให้ตนเองอึดอัดใจเสีย
เปล่าๆ
ฤกษ์งามยามดีเทศกาลหยวนเซียว* ยังไม่ทนั ถึงราตรีกาล บนถนน
สายยาวก็มีโคมไฟหลากสีสันรูปร่างต่างๆ นานาแขวนเต็มไปหมด ครั้น
ทอดสายตามองดู ถนนทัง้ สายก็กลับกลายเป็นทะเลโคมไฟไปเสียแล้ว
ฉูเ่ ฟยหยางกับหัวหน้าเผ่าซย่าโหวเข้าวังไปร่วมประชุมขุนนางตัง้ แต่
เช้าตรูพ่ ร้อมกัน พอล่วงเข้ายามเทีย่ ง อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็พาซย่าโหวอันเอ๋อร์
นัง่ รถม้ามุง่ หน้าไปยังพระราชวัง
อวิน๋ เชียนเมิง่ บอกข้อควรระวังของต�ำหนักในให้ซย่าโหวอันเอ๋อร์ฟงั
ทีละอย่างๆ ให้นางจดจ�ำใส่ใจไว้ให้แม่นมัน่ พอถึงตอนนัน้ จะได้ไม่ลว่ งเกิน
ผูส้ งู ศักดิใ์ นวังเหล่านัน้ เข้า
ที่บังเอิญก็คือพอเข้าวังมาเพิ่งจะลงจากรถม้า อวิ๋นเชียนเมิ่งก็เห็น
จี้ซูอวี่และชวีเฟยชิงก�ำลังประคองกู่เหล่าไท่จวินเดินลงมาจากรถม้า จึง
พาซย่าโหวอันเอ๋อร์เข้าไปคารวะทันที
* เทศกาลหยวนเซียว ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค�่ำเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งเป็นคืนแรกของปีที่
พระจันทร์เต็มดวง คนในครอบครัวจึงมาชมจันทร์กันพร้อมหน้า รับประทานขนมบัวลอยซึ่งแสดงถึงความ
กลมเกลียว ภายหลังจัดเป็นงานฉลองยิ่งใหญ่ต่อเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน มีประเพณีประดับโคมไฟและ
เล่นทายปริศนาผะหมี เรียกอีกชื่อว่าเทศกาลโคมไฟ
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"เมิง่ เอ๋อร์ นีค่ อื ญาติผนู้ อ้ งของอัครเสนาบดีฉ?ู่ " ชวีเฟยชิงพินจิ มอง
ซย่าโหวอันเอ๋อร์พลางเอ่ยขึน้
ได้ยินเช่นนั้นอวิ๋นเชียนเมิ่งก็พยักหน้า แย้มยิ้มพร้อมกับแนะน�ำ
ทัง้ สองฝ่ายให้รจู้ กั กัน ยามนีซ้ ย่าโหวอันเอ๋อร์เองก็เก็บง�ำกลิน่ อายเอ้อระเหย
ลอยชายบนร่าง งัดท่วงท่าลีลาขององค์หญิงเผ่าซย่าโหวออกมา ท�ำความ
เคารพกูเ่ หล่าไท่จวินและจีซ้ อู วีอ่ ย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
"ฉูฮ่ หู ยิน นายของพวกเราเรียนเชิญท่านขอรับ" เวลานีเ้ องขันทีนอ้ ย
ที่ไม่คุ้นหน้าผู้หนึ่งได้เดินเข้ามา กระซิบที่ข้างหูอวิ๋นเชียนเมิ่งด้วยเสียง
แผ่วเบา
อวิน๋ เชียนเมิง่ มองดูขนั ทีนอ้ ยแวบหนึง่ ดวงตาเผยความระแวงสงสัย
หากไทเฮาทรงเป็นคนเชิญก็จะส่งฉวีกงกงมาเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี
ท่านยายอยูด่ ว้ ย ฉวีกงกงคงมิกล้ามาเชิญตนเองไปอย่างโจ่งแจ้งกระมัง
"ไม่ทราบว่านายของเจ้าคือ?" หากมิใช่ไทเฮาแล้วเป็นผู้ใดกัน
ขันทีน้อยผู้นั้นคาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอวิ๋นเชียนเมิ่งจะ
ไม่ยอมตามตนเองมาในทันทีแน่นอน จึงยื่นมือขวาของตนเองออกมา
ป้ายหยกซึ่งสลักตัวอักษร 'หรง' เอาไว้สะท้อนเข้าสู่สายตาอวิ๋นเชียนเมิ่ง
อย่างฉับพลัน
"ข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าเจ้าเป็นคนข้างกายของนาง" อวิ๋นเชียนเมิ่ง
มองป้ายหยกแวบหนึง่ จากนัน้ ก็เบนสายตาหนี ประกายอ่อนๆ ในดวงตา
เย็นยะเยียบ
"กุย้ เฟยตรัสว่าอยากจะขอบคุณเรือ่ งดอกซินโข่วล่าเหมยเมือ่ วันนัน้
กับฮูหยินด้วยตัวพระนางเอง" ขันทีน้อยผู้นั้นเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งตั้งป้อม
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ระวังภัยถึงเพียงนี้จึงเอ่ยเรื่องที่มีคนเพียงไม่กี่คนทราบออกมา
ได้ยนิ ดังนัน้ อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็เพ่งจ้องสายตาเย็นปลาบไปยังขันทีนอ้ ย
ผูน้ นั้ แต่กลับเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงมีสหี น้าท่าทางดุจเดิม มิได้ลนลานเพราะ
ถูกนางจ้องมองกะทันหันแต่อย่างใด อวิน๋ เชียนเมิง่ ถอนสายตากลับอย่าง
ช้าๆ มุมปากอาบด้วยรอยยิ้มบางๆ อีกครั้ง เอ่ยกับชวีเฟยชิงว่า "ท่านพี่
ฝากท่านดูแลอันเอ๋อร์หน่อยนะเจ้าคะ เดีย๋ วข้ากลับมา"
กล่าวจบอวิ๋นเชียนเมิ่งก็ตบหลังมือของซย่าโหวอันเอ๋อร์เบาๆ ก่อน
จะเดินตามขันทีน้อยผู้นั้นเข้าไปในเกี้ยวของวังหลวงหลังหนึ่ง ขันทีน้อย
เงยหน้าเหลือบมองพวกกู่เหล่าไท่จวินชั่วขณะ แล้วจึงสั่งให้คนยกเกี้ยว
ขึ้น มุ่งหน้าไปยังต�ำหนักที่อยู่ลึกด้านใน
อวิน๋ เชียนเมิง่ นัง่ อยูใ่ นเกีย้ วพลางคิดวิเคราะห์เรือ่ งราวทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ ได้ตอ่ จากนี้ ทีผ่ า่ นมาหรงกุย้ เฟยกับตนเองคนหนึง่ อยูใ่ นวัง อีกคนหนึง่
อยูน่ อกวัง มิหน�ำซ�ำ้ ตนเองก็หาใช่คนในราชสกุลไม่ ถ้าหากจูๆ่ หรงกุย้ เฟย
เรียกตนเองเข้าวังอย่างปุบปับกะทันหัน ด้วยทรัพย์ศฤงคารของสกุลหรง
ผนวกกับก�ำลังทหารของสกุลฉู่ เกรงว่าอาจจะท�ำให้ผู้คนคาดเดากันไป
ต่างๆ นานาได้ ถึงตอนนัน้ คงจะน�ำพาเภทภัยมหันต์มาสูท่ งั้ สองสกุลเป็น
แน่แท้
ส่วนหรงอวิ๋นเฮ่อนั้นถึงอย่างไรเขาก็เป็นบุรุษ แม้จะเป็นพี่น้องแท้ๆ
ของหรงกุ้ยเฟย แต่อย่างไรชายหญิงก็มิอาจใกล้ชิด กอปรกับต�ำหนักใน
ล้วนมีแต่สตรี หรงอวิ๋นเฮ่อจึงไม่สะดวกที่จะเข้าออกวังหลวงบ่อยนัก ยิ่ง
ไม่มีทางน�ำวาจาที่หรงกุ้ยเฟยอยากบอกมาเล่าสู่ตนได้แน่นอน
ส่วนสตรีสกุลหรงคนอื่นๆ หรงกุ้ยเฟยอาจจะไม่อยากให้พวกนาง
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รูเ้ รือ่ งราวบางอย่าง จึงรอให้ตนเข้าวังตอนช่วงเทศกาลหยวนเซียวในวันนี้
ต้องบอกว่าหรงกุ้ยเฟยเป็นสตรีที่รอบคอบระมัดระวังแม้แต่เรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ โดยแท้ แต่ก็มีเพียงสตรีที่อยู่ในต�ำแหน่งและสถานภาพ
เช่นนางเท่านั้นถึงต้องระแวดระวังเพียงนี้
ทุกย่างก้าวของนางล้วนส่งผลกระทบต่อสกุลหรงทั้งตระกูล หาก
พลาดพลั้งแม้แต่นิดเดียวก็อาจน�ำพาภัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่สกุลหรง
ก็เป็นได้
เฉกเช่นหรงเสียนไท่เฟยทีห่ ลายปีมานีม้ งุ่ มัน่ จดจ่ออยูแ่ ต่กบั พุทธศาสนา
นัน่ ก็เพราะการต่อสูแ้ ย่งชิงในวังนัน้ มากมายเหลือเกิน หากไม่ระวังตัวให้ดี
ก็อาจก้าวเข้าสู่กับดักของผู้อื่นได้ มิสู้ถอนตัวออกจากการแก่งแย่งชิงดี
เช่นนี้เสียยังจะดีกว่า ใช้การล่าถอยเพื่อรุกคืบ คอยเฝ้ารักษาผืนแผ่นดิน
เล็กๆ ของตนเองไว้โดยตลอด สุดท้ายก็กลายเป็นหนึง่ ในไท่เฟยไม่กคี่ นทีม่ ี
ชีวติ รอดจนถึงบัดนี้
พูดได้ว่านี่เป็นความฉลาดหลักแหลมอย่างหนึ่ง แต่หากหญิงสาว
ผูเ้ ปีย่ มล้นด้วยรูปโฉมและความสามารถอย่างหรงหรงต้องเดินซ�ำ้ รอยชีวติ
เช่นนี้ นั่นก็ออกจะน่าเสียดายเกินไปจริงๆ
"ฮูหยิน ถึงวังหรงหวาแล้วขอรับ" หลังจากโคลงเคลงมาพักใหญ่เกีย้ ว
ก็หยุดลง เสียงของขันทีนอ้ ยผูน้ นั้ ดังขึน้ จากด้านนอก
ทว่าอวิน๋ เชียนเมิง่ เพียงเปิดม่านออกและมองไปด้านนอกแวบหนึง่
เมื่อแน่ใจแล้วว่าเป็นวังหรงหวาของหรงกุ้ยเฟยจริงถึงได้ก้าวเดินออกมา
จากเกี้ยว
"คารวะฉูฮ่ หู ยิน" ทีห่ น้าประตูวงั มีนางก�ำนัลยืนรออยูก่ อ่ นแล้ว ครัน้
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เห็นว่าการแต่งกายของนางก�ำนัลผูน้ นั้ แตกต่างจากนางก�ำนัลทัว่ ๆ ไปอยู่
สักหน่อย อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็รไู้ ด้ทนั ทีวา่ นีจ่ ะต้องเป็นคนใกล้ชดิ ของหรงกุย้ เฟย
เป็นแน่ จึงพยักหน้าให้นางก่อนจะเดินเข้าไปในต�ำหนักที่ประดับประดา
ตกแต่งอย่างงดงามวิจติ รตระการตา
นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีอ่ วิน๋ เชียนเมิง่ ได้เข้ามาในวังหรงหวา นางรูส้ กึ เพียงว่า
ความหรูหราด้านในไม่เข้ากับภาพลักษณ์งามพิสทุ ธิส์ งู ส่งของหรงกุย้ เฟย
เลยสักนิด แต่กค็ ล้ายกับแสดงให้คนทัว่ หล้าเห็นถึงความโปรดปรานทีฮ่ อ่ งเต้
อวี้เฉียนตี้ทรงมีต่อหรงกุ้ยเฟย ฉากหลังของสิ่งที่ดูเหมือนสูงส่งมีเกียรติ
กลับซุกซ่อนไว้ดว้ ยความโศกศัลย์มากมายหลายทิวาราตรี ทีป่ ระดับตกแต่ง
เช่นนี้เกรงว่าฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้คงต้องการย�้ำเตือนให้หรงกุ้ยเฟยนึกถึง
ชาติกำ� เนิดของตนเองทุกเมือ่ เชือ่ วันกระมัง
อวิน๋ เชียนเมิง่ ลอบส่ายศีรษะกับตนเอง นางเดินตามนางก�ำนัลผูน้ นั้
ไปยังโถงรับแขกในต�ำหนักปีกข้างของวังหรงหวา เห็นหรงกุย้ เฟยนัง่ อยูบ่ น
เก้าอีก้ ยุ้ เฟย* ก�ำลังเย็บปักผ้าในมือด้วยสีหน้าตัง้ อกตัง้ ใจ
"หม่อมฉันถวายบังคมกุย้ เฟยเพคะ" อวิน๋ เชียนเมิง่ เดินมาตรงกลาง
โถงด้วยฝีเท้าเร่งรีบ ยกชายกระโปรงขึน้ เบาๆ แล้วคุกเข่าให้หรงกุย้ เฟยอย่าง
แช่มช้าด้วยอากัปกิรยิ างามสง่า สุม้ เสียงแผ่วอ่อนมิได้ทำ� ให้หรงกุย้ เฟยที่
ก�ำลังมีสหี น้าจดจ่อตืน่ ตกใจและเป็นการเตือนอีกฝ่ายว่านางได้มาถึงแล้ว
หรงกุย้ เฟยได้ยนิ เสียงของอวิน๋ เชียนเมิง่ จึงค่อยๆ เงยหน้าขึน้ เผยให้
เห็นดวงหน้างามล่มบ้านล่มเมืองนัน้ นางผลิยมิ้ บางๆ เจือความอ่อนโยน
ละมุนละไม จากนั้นก็ยื่นงานผ้าปักในมือให้นางก�ำนัลประจ�ำตัวที่เดิน
* เก้าอี้กุ้ยเฟยหรือเก้าอี้เซียงเฟย คือเก้าอี้ยาวมีเท้าแขนข้างหนึ่งใช้เอนนอนได้ สตรีสูงศักดิ์ในวังเช่นกุ้ยเฟย
(อัครชายา) และเซียงเฟย (พระราชชายา) นิยมใช้เอนกายพักผ่อนอิริยาบถ ตั่งคนงาม พนักคนงามก็เรียก
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กลับมาอยูข่ า้ งกาย ก่อนจะลุกขึน้ ยืนแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบา "ฉูฮ่ หู ยินเชิญ
ลุกขึน้ เถิด"
"ขอบพระทั ย เพคะ" เมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งอ่ อ นหวานของหรงกุ ้ ย เฟย
อวิ๋นเชียนเมิ่งก็ลุกขึ้นอย่างมีมารยาท แต่กลับพบว่างานเลี้ยงจวนจะเริ่ม
แล้ว ทว่าหรงกุ้ยเฟยยังแต่งกายด้วยอาภรณ์ธรรมดาๆ อยู่เลย
งานเลี้ยงในวันนี้ฮองเฮากับกุ้ยเฟยจะต้องเสด็จเข้าร่วมงานด้วย
ทว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานแล้ว แต่หรงกุ้ยเฟยยังคงสวมใส่อาภรณ์
ชาววังกลางเก่ากลางใหม่อยู่ บนใบหน้ามิได้ผัดแป้ง เส้นผมยาวสลวยก็
ยังปล่อยสยายอยู่หลังศีรษะ แม้จะงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ แต่กลับไร้ซึ่ง
ความน่าย�ำเกรงของเชื้อพระวงศ์ไป
"มิทราบว่าวันนี้กุ้ยเฟยทรงเรียกหม่อมฉันมามีธุระอันใดหรือเพคะ"
อวิ๋นเชียนเมิ่งกวาดสายตามองการแต่งกายของหรงกุ้ยเฟยแวบหนึ่ง
จากนั้นก็หลุบนัยน์ตาลงทันที มิกล้าออกความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การ
แต่งกายของคนที่อยู่ตรงหน้า
อย่างไรก็ดี ตอนนี้รอบกายตนเองก็ห้อมล้อมไปด้วยปัญหาต่างๆ
นานามากมายอยูแ่ ล้ว นางไม่มกี ะจิตกะใจจะไปเข้าร่วมการต่อสูแ้ ย่งชิง
ในวังหรอก อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่สนใจ ขอแค่ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้ไม่ทรง
ท�ำเรื่องที่เป็นภัยต่อฉู่เฟยหยาง ตนเองย่อมไม่สอดมือเข้ามายุ่งการต่อสู้
ในวังโดยพลการอยูแ่ ล้ว จะได้ไม่มเี ภทภัยแผ้วพานมาถึงตัว
ที่คราวก่อนตนเอ่ยเตือนหรงกุ้ยเฟย ประการแรกก็เพราะความ
สัมพันธ์กบั หรงอวิน๋ เฮ่อ ประการทีส่ อง ทีส่ ามารถขจัดพิษในกายท่านลุง
ได้ก็ต้องขอบคุณสกุลหรงเช่นเดียวกัน อวิ๋นเชียนเมิ่งไม่มีทางลืมบุญคุณ
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ครัง้ นัน้ ไปอย่างแน่นอน
"ก็แค่อยูว่ า่ งๆ ไม่มอี ะไรท�ำจึงเชิญฮูหยินมานัง่ สนทนากันเท่านัน้ เอง
ฮูหยินคงไม่หาว่าข้าเจ้ากีเ้ จ้าการกระมัง" หรงกุย้ เฟยกลับมีสหี น้าผ่อนคลาย
แต่พอนางก�ำนัลประจ�ำกายถือชุดชาววังที่อีกประเดี๋ยวจะต้องสวมไป
งานเลีย้ งเข้ามา ดวงตาของนางกลับทอประกายจนใจ ผงกศีรษะด้วยสีหน้า
ไร้อารมณ์ จากนั้นเดินไปหาอวิ๋นเชียนเมิ่งในทันที เอ่ยขึ้นอย่างเนิบช้า
"ที่ต�ำหนักปีกข้างของอุทยานหลวงคราวก่อนต้องขอบคุณฮูหยินมากที่
เอ่ยเตือน มิเช่นนัน้ คราวหลังข้าคงต้องเดินไกลแน่ๆ"
แม้อวิ๋นเชียนเมิ่งจะหลุบนัยน์ตาลงเล็กน้อย แต่หางตากลับทัน
เห็นสีหน้าแววตาที่แลดูจนใจอย่างเห็นได้ชัดของหรงกุ้ยเฟยเมื่อครู่นี้
ความสงสัยในใจบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นความมั่นใจโดยสมบูรณ์ จึงเอ่ย
คล้อยตามวาจาของหรงกุ้ยเฟยต่อไปว่า "กุ้ยเฟยทรงจริงจังเกินไปแล้ว
เพคะ ก็แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น แต่ว่าพระองค์ทรงไปเก็บดอกเหมยทั้งที่
อากาศหนาวเย็นถึงเพียงนั้น ดูเหมือนว่านางก�ำนัลจะลืมบอกว่าในวัง
หรงหวาก็มีต้นซินโข่วล่าเหมยเหมือนกันนะเพคะ"
ประโยคหลังอวิ๋นเชียนเมิ่งพูดเสียงเบาอย่างที่สุด ถึงแม้ยามนี้ใน
ห้องโถงจะมีเพียงหรงกุย้ เฟยและคนสนิทของนาง ทว่าแต่ไรมาในวังหลวง
ก�ำแพงมีหูประตูมีช่อง ระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหาย
ครั้นได้ยินค�ำชี้แนะของอวิ๋นเชียนเมิ่ง สีหน้าแววตาของหรงกุ้ยเฟย
ก็พลันเคร่งขรึมทันใด นางมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ไป
จริงๆ ด้วย
ท่านอาบอกนางแค่เพียงว่าอย่าไปร่วมการแก่งแย่งชิงดีในวังหลวง
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แต่นมี่ ไิ ด้หมายความว่าหากนางถอนตัวจากสงครามแล้วคนอืน่ จะปล่อย
ให้นางรอดไปได้
วันนั้นหากมิใช่เพราะอวิ๋นเชียนเมิ่งเอ่ยเตือนได้ทันท่วงที เกรงว่า
ป่านนี้ตนคงถูกคนอื่นจับพิรุธได้ไปแล้ว
พอคิ ด ถึ ง ตรงนี้ หั ว ใจของหรงกุ ้ ย เฟยก็ สั่ น สะท้ า น มองไปยั ง
อวิ๋นเชียนเมิ่งด้วยสายตาสืบเสาะ รู้สึกเพียงแต่ว่าสตรีตรงหน้ายิ้มบางๆ
น่ามอง ในดวงตาที่หลุบลงเล็กน้อยระคนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และความเฉลียวฉลาดอย่างที่น้อยคนจะเทียบเคียงได้ แม้ว่ารูปโฉม
มิได้งามล่มบ้านล่มเมืองเหนือใครในใต้หล้า แต่ความมั่นใจในตนเองที่
แผ่กระจายออกมาจากร่างกลับเป็นจุดที่ดึงดูดคนได้มากที่สุด มิน่า
หรงอวิ๋นเฮ่อถึงได้ปักใจกับนางมากถึงเพียงนั้น
สายตามองคนของหรงอวิ๋นเฮ่อถูกต้องแม่นย�ำมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
ความระแวงที่มีต่ออวิ๋นเชียนเมิ่งในใจหรงกุ้ยเฟยจึงลดน้อยลงไปมิน้อย
จากนัน้ ก็เอ่ยอย่างระมัดระวัง "ช่วงก่อนหน้านีอ้ คั รเสนาบดีฉไู่ ด้รบั ราชโองการ
ให้ส่งเสด็จองค์หญิงเหอซุ่นไปอภิเษกเชื่อมสัมพันธไมตรี ทุกอย่างคงจะ
ราบรืน่ ตลอดการเดินทางกระมัง"
ด้วยอิทธิพลจากอวิ๋นเชียนเมิ่ง หรงกุ้ยเฟยเองก็แปรเปลี่ยนเป็น
ระมัดระวังมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในถ้อยค�ำเอ่ยแต่เพียงชื่อของไห่เถียน
ทว่าชื่อแซ่ของคนอื่นๆ ล้วนมิได้กล่าวถึงแม้แต่น้อย
ได้ยนิ ดังนัน้ อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ชอ้ นสายตาขึน้ เล็กน้อย เห็นหรงกุย้ เฟย
สีพระพักตร์แววพระเนตรสงบราบเรียบ ราวกับเป็นเพียงถ้อยค�ำห่วงหา
อาทรคนในครอบครัวทั่วๆ ไป จึงพลันผลิยิ้มอย่างรู้ใจ ตอบกลับอย่าง
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ชาญฉลาด "ทุกอย่างล้วนราบรื่นดีเพคะ สามีส่งองค์หญิงเหอซุ่นเข้า
อาณาเขตของแคว้นเป่ยฉีด้วยตนเอง แยกย้ายกับราชทูตของเป่ยฉี
อย่างสันติ ทัง้ สองแคว้นคงจะสุขสงบชัว่ นิจนิรนั ดร์แน่นอนเพคะ"
หรงกุ ้ ย เฟยฟั ง ค� ำ ตอบของอวิ๋ น เชี ย นเมิ่ ง อย่ า งตั้ ง ใจ พระทั ย ที่
พะว้าพะวังมากว่าครึ่งเดือนค่อยๆ สงบลงในที่สุด
"กุย้ เฟยเพคะ จวนได้เวลาแล้วเพคะ" ยามนีน้ างก�ำนัลของวังหรงหวา
ผูห้ นึง่ เดินเข้ามาจากด้านนอก กล่าวย�ำ้ เตือนหรงกุย้ เฟยอย่างพินอบพิเทา
เพียงแต่ดวงตาฉลาดเฉียบแหลมคูน่ นั้ กลับจ้องมองอวิน๋ เชียนเมิง่ อยูแ่ วบหนึง่
ก่อนจะก้มหน้าลงอย่างรวดเร็ว
หรงกุย้ เฟยกับอวิน๋ เชียนเมิง่ ล้วนสังเกตเห็นอากัปกิรยิ าเล็กๆ น้อยๆ
ของนางก�ำนัลผูน้ นั้ หรงกุย้ เฟยตรัสยิม้ ๆ ว่า "วันนีร้ บกวนเวลาของฮูหยิน
มากเหลือเกิน ถ้าหากรู้ว่าคุณหนูชวีเข้าวังมาพร้อมกัน ข้าจะต้องเชิญ
คุณหนูชวีมาเพือ่ ขอค�ำชีแ้ นะในการเย็บปักถักร้อยแน่นอน ข้าปวดหัวกับ
รูปร่างของเกสรมานานแล้ว ท�ำอย่างไรก็ปักออกมาอย่างที่ใจคิดไม่ได้
เสียที"
อวิ๋นเชียนเมิ่งได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวยิ้มๆ "ฝีพระหัตถ์ของกุ้ยเฟย
ล�้ำเลิศยิ่งนัก ท่านพี่เห็นแล้วจะต้องประหลาดใจแน่นอน ถ้าอย่างนั้น
หม่อมฉันขอตัวลาก่อนนะเพคะ"
ครั้นเห็นอวิ๋นเชียนเมิ่งเข้าใจความหมายของตนเอง หรงกุ้ยเฟยจึง
พยักหน้า จากนั้นก็เอ่ยกับนางก�ำนัลที่เฝ้าอยู่หน้าประตูห้องโถง "ไปส่ง
ฉู่ฮูหยินแทนข้าที"
"เพคะ" นางก�ำนัลผูน้ นั้ ขานรับอย่างอ่อนน้อม ก่อนจะเลิกม่านประตู
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ออกในทันใด คอยปรนนิบตั อิ วิน๋ เชียนเมิง่ เดินออกจากต�ำหนักปีกข้าง
"คุณหนู ต้องการให้บ่าวหาข้ออ้างไล่นางออกไปจากวังหรงหวา
หรือไม่เพคะ" นางก�ำนัลประจ�ำกายหรงกุ้ยเฟยประคองหรงกุ้ยเฟยเดิน
เข้ามาหลังฉากกั้นด้านในอย่างระมัดระวัง เปลี่ยนอาภรณ์ชาววังตัวใหม่
ให้นาง จากนั้นประคองนางนั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ปลดเครื่องประดับ
อันเรียบง่ายบนศีรษะของนางออก แล้วเกล้าเป็นมวยผมอันซับซ้อน
งามสง่าแทน
"ไม่ต้อง สังเกตการณ์ไปก่อนสักระยะหนึ่ง ดูก่อนว่านางเป็นคน
ของใคร" หรงกุ้ยเฟยเลือกปิ่นทองค�ำอันหนึ่งแล้วยื่นให้นางก�ำนัลที่อยู่
ด้านหลัง เอ่ยขึ้นอย่างเฉยชา
บทสนทนาที่ได้พูดคุยกับอวิ๋นเชียนเมิ่งในวันนี้ท�ำให้นางได้รับ
ประโยชน์ไม่นอ้ ย ถึงแม้นางจะจิตใจสงบราบเรียบดุจสายน�ำ้ แต่กไ็ ม่อาจ
ยอมให้ตนเองต้องตายอย่างอยุตธิ รรมได้
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งานเลี้ยงเทศกาลหยวนเซียว
งานเลี้ยงเทศกาลหยวนเซียวในวันนี้จัดขึ้นภายในพระต�ำหนัก
ในต�ำหนักเวลานี้มีธิดาจากสกุลเลื่องชื่อและฮูหยินตระกูลใหญ่
จ�ำนวนไม่น้อยรวมตัวกันอยู่ ทุกคนพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน
เป็นภาพที่สุขสันต์ชื่นมื่นยิ่งนัก
เพียงแค่ซย่าโหวอันเอ๋อร์ปรากฏตัวขึน้ เสือ้ และกระโปรงเผ่าซย่าโหว
ของซย่าโหวอันเอ๋อร์กด็ งึ ดูดสายตาของทุกคนได้ชะงัด เหล่าคุณหนูทตี่ งั้ ใจ
แต่งองค์ทรงเครื่องจนแทบล้มประดาตายเหล่านั้นเห็นซย่าโหวอันเอ๋อร์
สวยเด่นเหนือกว่าทุกคนได้อย่างง่ายดาย สายตาที่มองซย่าโหวอันเอ๋อร์
ก็เต็มเปีย่ มไปด้วยความริษยา
ชวีเฟยชิงจูงมือซย่าโหวอันเอ๋อร์ทอี่ ยูไ่ ม่สขุ เอาไว้ เมินเฉยต่อสายตา
อิจฉาและประสงค์รา้ ยเหล่านัน้ พานางนัง่ ลงข้างๆ ทีน่ งั่ ของตนเอง เอ่ยกลัว้
เสียงหัวเราะ "อย่าไปสนใจพวกนางเลย พวกนางก็แค่ทนเห็นเจ้าสวยกว่า
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มิได้"
ถึงแม้ซย่าโหวอันเอ๋อร์จะน่ารักสดใส แต่ก็มีฐานะเป็นถึงองค์หญิง
แห่งเผ่าซย่าโหว ใช่หมอนปักลาย* เสียทีไ่ หนกัน นับตัง้ แต่นางปรากฏตัวขึน้
หน้าประตูตำ� หนักก็รสู้ กึ ได้ถงึ สายตาแฝงแววต่อต้านจากทุกคน โดยเฉพาะ
จากบรรดาคุณหนูที่ยังมิได้ออกเรือนเหล่านั้น แต่ละคนยิ่งฉายแววตา
รังเกียจชิงชังออกมา นี่ท�ำให้ซย่าโหวอันเอ๋อร์เบื่อหน่ายงานเลี้ยงแบบนี้
ยิง่ นัก หากรูแ้ ต่แรกนางลงจากรถม้ากลางทางไปแล้ว ไปเดินเล่นคนเดียว
คงสบายอกสบายใจมากกว่านีแ้ น่ๆ
ยังมีผทู้ ที่ นทุกข์ทรมานเหมือนซย่าโหวอันเอ๋อร์อยูอ่ กี คน คนผูน้ สี้ วม
เสือ้ ผ้าดิน้ และกระโปรงตัวยาว ดวงตาบนใบหน้าคูน่ นั้ กลอกหลุกหลิกมอง
ในต�ำหนักไปมา เงาร่างซึง่ นัง่ อยูม่ มุ สุดแลดูแปลกแยกจากผูอ้ นื่ เป็นอย่าง
ยิง่ ทัง้ ไม่ยอมโอภาปราศรัยกับคุณหนูคนอืน่ ๆ ทีอ่ ยูข่ า้ งๆ และไม่พยักหน้า
แสดงมิตรไมตรีให้แก่คนอืน่ ๆ หลังจากได้ยนิ ค�ำถามไถ่อนั เสแสร้งของพวก
คุณหนูกลุม่ นัน้ นางกลับกลอกตาเงียบๆ อย่างไม่สนใจสถานะตน ก่อนจะ
ใช้ขอ้ ศอกยันโต๊ะ ฝ่ามือเท้าแก้มเนียนนุม่ ดวงตาเปีย่ มด้วยแววผ่อนคลาย
จนสะลึมสะลือจวนจะผล็อยหลับ
"พี่เฟย ข้าขอไปสูดอากาศด้านนอกสักหน่อย ประเดี๋ยวจะกลับมา"
สิ้นค�ำซย่าโหวอันเอ๋อร์ก็คลี่ยิ้มสดใสให้ชวีเฟยชิงแล้วรีบเดินออกไปนอก
ต�ำหนักอย่างรวดเร็วก่อนที่อีกฝ่ายจะเอ่ยห้ามปราม
เมือ่ เทียบกับความอบอุน่ ในต�ำหนักแล้ว ด้านนอกกลับหนาวเหน็บ
มากเป็นพิเศษ ทว่าในต�ำหนักก็ตลบอบอวลไปด้วยกลิน่ แป้งประทินโฉม
* หมอนปักลาย เป็นส�ำนวนเปรียบเปรย หมายถึงภายนอกร�ำ่ รวยสวยงาม แต่ภายในไม่มคี วามรูค้ วามสามารถ
คล้ายส�ำนวนไทยที่ว่าข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง
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ต่างๆ นานา ท�ำให้ได้กลิ่นแล้วรู้สึกปวดศีรษะยิ่งนัก อากาศด้านนอกจึง
ชวนให้คนสุขกายสบายใจกว่ามาก
ซย่าโหวอันเอ๋อร์จดจ�ำค�ำที่อวิ๋นเชียนเมิ่งก�ำชับตอนอยู่บนรถม้า
ก่อนหน้านีไ้ ว้ในใจ นางเพียงแค่เดินเล่นนอกต�ำหนักไม่ไกลเท่านัน้ กลิน่ หอม
สดชืน่ ลอยละล่องมาจากลานต�ำหนักปีกข้างจางๆ ซย่าโหวอันเอ๋อร์อาศัย
อยูท่ างใต้มาตัง้ แต่ยงั เล็ก แม้จะเคยเห็นหิมะตกแค่ไม่กคี่ รา แต่กลิน่ หอม
จรุงใจจากที่ไกลๆ นี้กลับไม่เคยได้กลิ่นมาก่อน ในใจมิอาจระงับความ
อยากรูอ้ ยากเห็น จึงยกชายกระโปรงขึน้ เหยียบลงบนหิมะทีเ่ กาะตัวเป็น
น�้ำแข็งใต้ฝา่ เท้าแล้วค่อยๆ เดินเลาะไปตามมุมก�ำแพงต�ำหนักปีกข้าง
ซึง่ โอบล้อมทัง้ สีท่ ศิ มุง่ หน้าไปกลางลานนัน้ อย่างเงียบเชียบ
"โอ๊ย!" มิคาด สมองของนางคิดจดจ่ออยู่แต่กับกลิ่นหอม ไม่เห็น
คนทีโ่ ผล่มาตรงหัวมุม จึงถูกชนเข้าอย่างจัง ร่างกายหงายไปข้างหลัง ขณะ
จวนจะหล่นจากขั้นบันไดไปกลางพื้นดิน มือใหญ่ทรงพลังข้างหนึ่งกลับ
กระชากข้อมือนางเอาไว้ในชัว่ พริบตา ครัน้ แล้วพลันออกแรงเล็กน้อยดึง
นางให้ลกุ ขึน้ ยืน กระทัง่ นางยืนมัน่ คงแล้วอีกฝ่ายถึงค่อยปล่อยมือออก
ซย่าโหวอันเอ๋อร์ตบอกในทันใด ถ้าหากตนเองท�ำให้อาภรณ์บน
ร่างกายสกปรกล่ะก็ ท่านปูจ่ ะต้องลงโทษด้วยการให้นางคัดลอกพระคัมภีร์
เป็นแน่
เพียงแต่หากมิใช่เพราะคนตรงหน้าปรากฏตัวขึ้นตรงหัวมุมอย่าง
ไม่ให้สุ้มให้เสียง มีหรือนางจะตื่นตระหนกเช่นนี้
หัวใจพลันโกรธเคือง ซย่าโหวอันเอ๋อร์เงยหน้าขวับ ถลึงดวงตา
กลมโตฉ�่ำน�้ำใส่คนตรงหน้า
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บุรษุ เบือ้ งหน้าเรือนร่างสูงเพรียว ใบหน้าดุจหยกขาว คิว้ ราวกระบี่
ทั้งสองข้างพาดเฉียงไปถึงจอนผม หางตายกขึ้นน้อยๆ คล้ายกับจะยิ้มก็
ไม่ยมิ้ ประกายในดวงตาทัง้ ดูเป็นคนดีและดูชวั่ ร้ายในขณะเดียวกัน แต่ง
แต้มให้มีเสน่ห์เย้ายวนใจมากยิ่งขึ้น ท�ำให้สายตาของซย่าโหวอันเอ๋อร์
ตะลึงงันไปในทันใด ดวงตาฉายแววแปลกประหลาดใจ ไม่เข้าใจว่าเหตุใด
บุรษุ หล่อเหลางามล�ำ้ เช่นนีถ้ งึ มาปรากฏตัวตรงทีแ่ ห่งนีไ้ ด้
แต่เมื่อเห็นเขาสวมชุดคลุมยาวสีอ�ำพันปักลวดลายสีเขียว ตรง
ข้างเอวพกหยกขาวเหอเถียนเกลี้ยงเกลางามละมุน ขนเตียวม่วง* ตรง
สาบเสือ้ และแขนเสือ้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงสถานะของชายหนุม่ ว่าหากมิใช่
คนร�ำ่ รวยก็ตอ้ งมีฐานะสูงส่ง แต่กระนัน้ แม้ซย่าโหวอันเอ๋อร์จะรูจ้ กั บุคคล
มีชื่อเสียงในเมืองหลวงดี แต่กลับไม่เคยพบเห็นคนเหล่านั้นมาก่อน
ยามนีจ้ งึ ท�ำได้เพียงคาดเดาฐานะคร่าวๆ ของเขาจากค�ำบรรยายต่างๆ ที่
เคยได้ยนิ
ทว่าก่อนทีซ่ ย่าโหวอันเอ๋อร์จะเอ่ยฐานะของคนผูน้ นั้ ออกมา อีกฝ่าย
กลับปรายตามองนางแวบหนึ่ง จากนั้นก็เดินเลยผ่านข้างกายนางไป
ไม่เอ่ยวาจาใดๆ แม้เพียงครึง่ ค�ำ
"ท่าน…" เห็นเขาชนผูอ้ นื่ แต่กลับหนีไปโดยไม่ขอโทษ ซย่าโหวอันเอ๋อร์
ก�ำลังจะส่งเสียงเรียก แต่กลับถูกอวิน๋ เชียนเมิง่ ทีเ่ พิง่ เดินเข้ามาในเขตต�ำหนัก
เรียกเอาไว้เสียก่อน
"อันเอ๋อร์ ไฉนเจ้าจึงมาอยู่ข้างนอกเล่า" อวิ๋นเชียนเมิ่งเดินมาอยู่
ข้างกายซย่าโหวอันเอ๋อร์ด้วยฝีเท้าเร็วรี่ สายตามองไปตามทิศทางที่
* เตียวม่วง (จื่อเตียว) เป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับมิงก์ เออร์มิน ชื่อภาษาอังกฤษคือเซเบิ้ล (Sable) มีถิ่นอาศัย
อยู่ในแถบแมนจูเรีย ขนสีด�ำเหลือบน�้ำตาลมีค่ามาก บ้างเรียกว่าตัวเตียวด�ำ
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ซย่าโหวอันเอ๋อร์จ้องมองแน่วนิง่ พอเห็นชายอาภรณ์ที่ปลิวสะบัดอยู่ตรง
หัวมุมก็ทำ� ให้อวิน๋ เชียนเมิง่ อดขมวดคิว้ น้อยๆ มิได้
"พี่สะใภ้ ข้าออกมาสูดอากาศเฉยๆ น่ะ" ซย่าโหวอันเอ๋อร์เห็น
อวิ๋นเชียนเมิ่งจับจ้องตนเองอย่างเรียบเฉยจึงวิ่งไปอยู่ข้างกายนางพลาง
เอ่ยอธิบายทันที
อวิน๋ เชียนเมิง่ ตบหลังมือนางเบาๆ พร้อมกล่าวยิม้ ๆ "ในวังมีขอ้ ห้าม
เยอะแยะมากมาย อย่าวิง่ เล่นไปทัว่ จนเกิดปัญหาเข้าล่ะ พอถึงตอนนัน้ จะ
ไม่มใี ครคุม้ ครองเจ้าได้นะ พวกเรากลับเข้าไปกันเถิด"
เมื่อซย่าโหวอันเอ๋อร์ได้ยินค�ำว่า 'กลับเข้าไป' หัวคิ้วก็พลันยับย่น
อวิน๋ เชียนเมิง่ ส่ายศีรษะหัวเราะเสียงเบา จูงมือเล็กๆ ของซย่าโหวอันเอ๋อร์
เดินเข้าไปในต�ำหนัก ทว่าดวงตาทั้งสองข้างของนางกลับกวาดมองดู
ทุกคนที่อยู่ในต�ำหนัก พบว่าตรงที่นั่งของแขกเหรื่อฝ่ายชายมีบุรุษเชื้อ
พระวงศ์หลายคนได้เดินทางมาถึงงานแล้ว ส่วนเจ้าของชายอาภรณ์ที่
ตนเองได้ทันเห็นก็นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้วยเช่นกัน
"เกิดเรือ่ งอันใดขึน้ หรือ" พอเห็นอวิน๋ เชียนเมิง่ กลับมาแล้ว ชวีเฟยชิง
ก็ดงึ ให้นางนัง่ ลงทันที เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
แต่อวิ๋นเชียนเมิ่งกลับอมยิ้มพลางส่ายศีรษะ "ไม่มีเรื่องใหญ่อันใด
หรอกเจ้าค่ะ" จากนั้นสายตาก็กวาดมองแขกเหรื่อฝ่ายสตรีที่อยู่โดยรอบ
ทว่ากลับพบว่าคุณหนูหานผู้นั้นก็ถูกเชิญมาร่วมงานด้วยเช่นกัน แต่เมื่อ
เห็นท่าทางจวนจะฟุบหลับอยูบ่ นโต๊ะของแม่นางน้อยผูน้ นั้ ก็ชวนให้รสู้ กึ ว่า
นางช่างน่ารักเหลือเกิน อุปนิสัยร่าเริงอยู่ไม่สุขแบบนั้นไม่น้อยไปกว่า
ซย่าโหวอันเอ๋อร์เลยด้วยซ�ำ้ เกรงว่านางนัง่ ตัวตรงอยูใ่ นงานมาหลายชัว่ ยาม
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แล้วและคงจะทนรับไม่ไหวเป็นแน่
"ก�ำลังมองอะไรอยู่หรือ นั่นไม่รู้ว่าเป็นคุณหนูบ้านใด ถึงได้มีกิริยา
ไม่เรียบร้อยเช่นนี้ ต่อไปภายหน้าอาจจะถูกพวกคุณหนูฮูหยินที่ชอบ
ดูถูกผู้อื่นหัวเราะเยาะเอาก็เป็นได้" ชวีเฟยชิงมองไปตามสายตาของ
อวิ๋นเชียนเมิ่งพลางเอ่ยปากเสียงต�่ำเบา
ได้ยินดังนั้นอวิ๋นเชียนเมิ่งกลับเม้มปากหัวเราะ ก่อนจะเล่าเรื่องที่
เกิดขึน้ เมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อนให้นางฟังด้วยเสียงแผ่วเบา และแล้วก็เห็นชวีเฟยชิง
มีแววตาประหลาดใจดังคาด ยิง่ กว่านัน้ ยังหันไปมองคุณหนูหานผูน้ นั้ อีก
หลายครัง้ ก่อนจะหันไปพูดกับอวิน๋ เชียนเมิง่ เสียงเบาอย่างไม่อยากจะเชือ่
"คุณหนูหานผูน้ ขี้ ม่ พีใ่ หญ่จนหน้าเปลีย่ นสีจริงๆ หรือ"
ไม่อยากจะเชื่อเลย พี่ใหญ่ผู้สุขุมสงบเสงี่ยมของนาง พี่ใหญ่ที่
เผชิญหน้ากับความเป็นความตายในสนามรบก็ยังไม่กะพริบตาของนาง
กลับถูกเด็กสาวตัวเล็กๆ ข่มจนหน้าเปลี่ยนสี เรื่องนี้ท�ำให้ชวีเฟยชิงเชื่อ
ไม่ลงจริงๆ
ทุกคนในครอบครัวต่างก็รู้ดีว่าหลังจากชวีฉางชิงเติบใหญ่รู้ความก็
มักจะเอาแต่ท�ำท่าทางเฉยชาไร้ความปรารถนา น้อยครั้งที่จะเห็นสีหน้า
แววตาของเขามีการเปลีย่ นแปลง แต่พอได้ยนิ ค�ำบอกเล่าของอวิน๋ เชียนเมิง่
ชวีเฟยชิงก็รสู้ กึ สนใจใคร่รใู้ นตัวคุณหนูหานผูน้ นั้ ขึน้ มาทันใด
"ถ้าหากท่านพีไ่ ม่เชือ่ ลองไปถามหยัง่ เชิงพีใ่ หญ่ดกู ไ็ ด้ หากเขาหน้า
เปลี่ยนสีก็หมายความว่ามีเรื่องเช่นนี้จริงๆ" อวิ๋นเชียนเมิ่งแย้มยิ้มพลาง
ยกถ้วยชาตรงหน้าขึน้ จิบเบาๆ หนึง่ อึก ในใจไพล่ไปคิดถึงอีกเรือ่ งหนึง่ เพียง
ด้วยต�ำแหน่งผูเ้ รียบเรียงประวัตศิ าสตร์แห่งส�ำนักราชบัณฑิตขัน้ หกชัน้ โท
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ของหานเช่อ แต่น้องสาวของเขากลับได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงใน
วังหลวง ดูท่าทางเรื่องผู้สืบทอดต�ำแหน่งอัครเสนาบดีคงมิใช่เรื่องเล่นๆ
เป็นแน่ หลังจากช่วงทดสอบสามปีสนิ้ สุดลง เส้นทางขุนนางของหานเช่อ
คงจะโผนทะยานก้าวเดียวขึน้ ถึงสวรรค์ ส่วนต�ำแหน่งอัครเสนาบดีฝา่ ยซ้าย
และฝ่ายขวาล้วนแต่เป็นต�ำแหน่งขุนนางขั้นหนึ่ง ดูเหมือนว่าฮ่องเต้
อวีเ้ ฉียนตีท้ รงคิดจะวางคนของตนเองไว้ในต�ำแหน่งใดต�ำแหน่งหนึง่ นีจ้ ริงๆ
มิเช่นนัน้ เมือ่ ดูจากความสัมพันธ์ทางการแต่งงานของอัครเสนาบดีซา้ ยขวา
ทัง้ สองคนแล้ว ไม่วา่ ผูใ้ ดก็มอิ าจวางใจได้
ในเมื่อปีนั้นมีฉู่เฟยหยางที่ก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งอัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย
ในวัยสวมหมวกเป็นตัวอย่างแล้ว ถ้าอย่างนั้นการที่ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้ทรง
แต่งตั้งหานเช่อซึ่งมีอายุเพียงสิบแปดปีเป็นราชบัณฑิตหลวงในพระองค์
ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปยอมรับได้เช่นกัน
ช่างเป็นกษัตริยท์ รี่ อบคอบมองการณ์ไกลจริงๆ น่ากลัวว่าปีนนั้ เมือ่
ครั้งที่ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้ทรงใช้งานฉู่เฟยหยางก็ทรงคิดวางหนทางหลายปี
ต่อมาเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ช่างลึกล�ำ้ ยากจะหยัง่ ถึงจนชวนให้คนหวาดกลัว
โดยแท้
อวิ๋นเชียนเมิ่งถอนสายตาของตนเองกลับพร้อมกับรอยยิ้มจางๆ
ทว่าหางตากลับเหลือบเห็นว่ายามนี้ซย่าโหวอันเอ๋อร์ก�ำลังลูบข้อมือของ
ตนเองอยู่ จึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง "เป็นอะไรไป ไม่ค่อยสบายหรือ"
คิดไม่ถึงว่าอวิ๋นเชียนเมิ่งจะสังเกตเห็นตนเอง ซย่าโหวอันเอ๋อร์
วางมือทั้งสองข้างของตนลงทันที ส่ายศีรษะพลางเอ่ยยิ้มๆ "ข้าสบายดี
แต่ไม่รวู้ า่ คนทีน่ งั่ อยูต่ รงข้ามเป็นใครบ้างหรือ หลังจากบุรษุ เหล่านัน้ เข้ามา
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ในต�ำหนัก เสียงของพวกคุณหนูกลุ่มนั้นก็เบาลงไม่น้อย"
"คนเหล่านัน้ ล้วนเป็นพระโอรสของฮ่องเต้องค์กอ่ น ตอนนีบ้ างคนก็
ได้เป็นจวิ้นอ๋อง มีไม่กี่คนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นชินอ๋อง" อวิ๋นเชียนเมิ่งจงใจ
ละบางคนเอาไว้มไิ ด้แนะน�ำ เลือกพูดแต่เนือ้ หาทีม่ ใิ ช่ประเด็นส�ำคัญ
"เขาเล่า ดูจากรูปโฉมของเขาแล้วเหมือนจะมิใช่คนในราชสกุล"
ซย่าโหวอันเอ๋อร์จติ ใจจดจ่ออยูแ่ ต่กบั ความคิดทีจ่ ะสืบฐานะของคนทีเ่ ดิน
ชนนาง จึงมิทนั สังเกตเห็นกับดักเล็กๆ ทีอ่ วิน๋ เชียนเมิง่ วางไว้เลยแม้แต่นอ้ ย
"เขาน่ะหรือ เขาคือ…" ครั้นเห็นแววตาที่มองคนผู้น้ันของซย่าโหว
อันเอ๋อร์ ดวงตาของอวิ๋นเชียนเมิ่งก็พลันทอประกายความไม่ถูกใจนัก
เตรียมจะเอ่ยปากพูดต่อ
ขณะนัน้ เองเสียงของอวีก๋ งกงก็ดงั ขึน้ จากนอกต�ำหนัก "ฝ่าบาทเสด็จ
แล้ว"
ทุกคนกลับไปยังต�ำแหน่งของตนเองทันที ก่อนจะค่อยๆ พากัน
คุกเข่าถวายบังคมไปทางประตูต�ำหนัก "ถวายบังคมฝ่าบาท ขอฝ่าบาท
ทรงพระเจริญหมื่นปี หมื่นปี หมื่นๆ ปี"
"ทุกคนลุกขึน้ เถิด" เห็นเงาร่างสีเหลืองสดเดินเข้ามาในต�ำหนักอย่าง
เนิบช้า ตามด้วยเสียงฝีเท้าระลอกแล้วระลอกเล่าที่ดังมาจากด้านหลัง
กระทั่งทุกคนในต�ำหนักลุกยืนขึ้น ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้และเชื้อพระวงศ์ก็ได้
ประทับลงบนเก้าอีป้ ระทับเรียบร้อยแล้ว ส่วนเหล่าขุนนางซึง่ เดิมตามอยู่
ด้านหลังพระองค์ก็เดินไปยังที่นั่งของตนเองแล้วเช่นเดียวกัน จากนั้นก็
ค่อยๆ นัง่ ลงพร้อมกันเมือ่ ได้รบั ค�ำอนุญาตจากฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตี้
"วันนีเ้ ป็นวันเทศกาลหยวนเซียว เดิมทีเราอยากให้ขนุ นางทีร่ กั ทุกคน
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กลับไปฉลองทีจ่ วน แต่อคั รเสนาบดีฉู่ เฉินอ๋อง และไห่จวิน้ อ๋องทัง้ สามคน
เพิง่ จะส่งคณะราชทูตแคว้นเป่ยฉีกลับไปหมาดๆ เพือ่ ตกรางวัลให้ทงั้ สาม
เราจึงสั่งให้คนจัดงานเลี้ยงในวันนี้ขึ้น ขุนนางที่รักทุกคนไม่ต้องมากพิธี
ให้เราและขุนนางได้สนุกสนานครื้นเครงร่วมกัน" ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้ทรง
ยกจอกสุราพลางลุกยืนขึ้น ตรัสด้วยพระสุรเสียงดังกังวานด้วยรอยแย้ม
พระสรวลเกลือ่ นพระพักตร์
ทุกคนเห็นพระองค์ทรงลุกขึ้นต่างก็ลุกยืนตามอย่างประหม่า เอ่ย
อย่างพร้อมเพรียงกันว่า "ขอบพระทัยในพระมหากรุณาธิคุณ"
สิน้ เสียงทุกคนก็แหงนหน้าดืม่ สุราในจอกจนหมดแล้วถึงนัง่ กลับลง
ไปใหม่
อวิน๋ เชียนเมิง่ วางจอกสุราในมือลง สายตามองไปยังฝัง่ ตรงข้าม และ
แล้วก็เห็นหานเช่อนัง่ โดดเด่นอยูท่ า่ มกลางกลุม่ ขุนนางจริงดังคาด แม้วา่
จะนัง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งค่อนข้างไกลจนเกือบชิดกับประตูตำ� หนัก แต่สำ� หรับ
งานเลี้ยงภายในที่มีเพียงขุนนางขั้นสามขึ้นไปถึงจะเข้าร่วมได้เช่นนี้ เมื่อ
ดูจากต�ำแหน่งขุนนางขั้นหกชั้นโทของเขาแล้ว นี่เป็นเรื่องที่ชัดแจ้งอย่าง
ทีส่ ดุ จริงๆ
แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้อวิน๋ เชียนเมิง่ ไม่เข้าใจก็คอื ในเมือ่ ฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตีท้ รง
มีความอดทนอดกลัน้ ปานนี้ แล้วเหตุใดกลับเปิดเผยความคิดว่าอยากจะ
อุ้มชูหานเช่อออกมาชัดๆ เช่นนี้เล่า พระองค์ไม่กลัวว่าหานเช่อที่ตอนนี้
ยังไม่ปกี กล้าขาแข็งจะถูกผูม้ อี ำ� นาจสูงส่งเหล่านัน้ สังหารทิง้ อย่างง่ายดาย
หรอกหรือ
สายตานางอดเบนไปหาฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้มิได้ เวลานี้พระองค์ทรง
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ก� ำ ลั ง สนทนาอยู ่ กั บ ไทเฮาและฮองเฮา สี พ ระพั ก ตร์ แ ลดู สุ ข ส� ำ ราญ
ท่ามกลางเสียงเพลงร่ายร�ำ เป็นภาพทีก่ ษัตริยแ์ ละขุนนางล้วนมีความสุข
ร่วมกัน
ในงานเลี้ยงที่ไม่มีพวกฉีจิ้งหยวน บรรยากาศดูผ่อนคลายขึ้นมาก
ทว่าการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอ�ำนาจต่างๆ กลับก�ำลังด�ำเนินอยู่ภายใต้
ภาพฉากอันรื่นเริงนี้
ไห่เถียนติดตามคณะราชทูตแคว้นเป่ยฉีไปอภิเษกเชือ่ มสัมพันธไมตรี
พวกไห่ออ๋ งสามีภรรยาตรอมใจคิดถึงบุตรสาว คืนนีจ้ งึ มิได้เข้าร่วมงานเลีย้ ง
ด้วย มีเพียงแต่ไห่เฉินซีมาคนเดียวเท่านั้น เวลานี้เขาก�ำลังดื่มสุราอย่าง
เอ้อระเหย สุราเลิศรสจอกเล็กๆ เขาจิบไปเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ท่าทางที่
ค่อยๆ ลิม้ รสนัน้ ท�ำให้บรรดาคุณหนูทงั้ หลายพากันใจเต้นไม่หยุด พวงแก้ม
ทัง้ สองข้างแดงก�ำ่ ทว่าสายตากลับจดจ้องไห่เฉินซีไม่วางตา
ส่วนในหมู่ขุนนางที่นั่งอยู่ด้านล่าง ผู้ที่สูงศักดิ์ที่สุดในตอนนี้ก็คือ
ฉู่อ๋อง ขุนนางทั้งหลายพากันมาคารวะสุราและประจบประแจง ดวงตา
ฉู่หนานซานคู่นั้นหรี่ลงน้อยๆ ท่าทีลึกล�้ำราวกับมหาสมุทรท�ำให้คน
คาดเดาแผนการในใจของเขาไม่ออก ส่วนฉู่เฟยหยางก็คอยกันขุนนาง
ทีม่ าคารวะสุราฉูอ่ อ๋ งออกไปอย่างง่ายดาย ทุกคนเห็นว่าฉูอ่ อ๋ งอายุอานาม
มากแล้วจึงมิกล้าเหิมเกริมมากเกินไป หลังจากทักทายเสร็จก็กลับไปยัง
ที่นั่งของตนเอง
ในบรรดาคนทั้งหลาย คนที่นิ่งเงียบที่สุดก็คือเฉินอ๋อง แววตาของ
เขาเย็นเฉียบเรียบเฉย สีหน้าเย็นชาจนเกาะตัวเป็นน�้ำแข็งท�ำให้ผู้คน
ที่อยากจะเข้ามาคารวะสุราค่อยๆ พากันล่าถอย สุรารสเลิศบนโต๊ะเขาก็
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จิบไปตอนยกจอกขึน้ เมือ่ ครูเ่ พียงอึกเดียวเท่านัน้ ราวกับไม่มคี วามอยาก
อาหารรสโอชาตรงหน้าเลยแม้แต่กระผีกริน้
อวิ๋นเชียนเมิ่งกวาดสายตามองเฉินอ๋องอย่างเฉยชา จากนั้นก็ถอน
สายตากลับ แต่หารูไ้ ม่วา่ ชัว่ พริบตาทีน่ างถอนสายตากลับนัน้ ดวงตาของ
เจียงมูเ่ ฉินก็จดจ้องอยูท่ ใี่ บหน้าด้านข้างอันงดงามสะดุดตาของนางไม่ยอม
ห่าง เห็นนางยิม้ บางๆ พอเป็นพิธี รับมือกับงานเลีย้ งในวังเช่นนีไ้ ด้อย่าง
คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ บัดนีพ้ อมีฐานะเป็นฉูฮ่ หู ยิน ทัว่ สรรพางค์กาย
ก็ยิ่งแผ่ก�ำจายกลิ่นอายแห่งความเป็นผู้ใหญ่ออกมา ความงามแฉล้มที่
อาบย้อมอยู่ตรงหางคิ้วและใบหน้ายิ่งข่มคุณหนูตระกูลขุนนางรอบข้าง
ที่จืดชืดเหล่านั้นเอาไว้ได้ชะงัด เพียงแค่คิดว่าฉู่เฟยหยางจงใจใช้ไม้นั้น
ตอนอยู่ที่ชายแดน หัวคิ้วของเจียงมู่เฉินก็ขมวดมุ่นเล็กน้อยอย่างไม่ทิ้ง
ร่องรอย ดูท่าว่ามีเพียงแต่ต้องก�ำจัดฉู่เฟยหยางทิ้งเท่านั้นถึงจะแย่งชิง
อวิน๋ เชียนเมิง่ กลับมาอยูข่ า้ งกายเขาได้
ระหว่างที่เสียงดนตรีสงบลง อวี๋กงกงเดินเข้ามาจากนอกต�ำหนัก
ด้วยฝีเท้าฉับไว ครั้นเดินมาถึงกลางต�ำหนักก็คุกเข่าลงถวายรายงาน
"ฝ่าบาท รุ่ยอ๋องมาถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
เมื่อทุกคนได้ยินชื่อของรุ่ยอ๋องต่างก็พากันหยุดการเคลื่อนไหว ใน
ต�ำหนักเวลานี้เงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มหล่น
รุ่ยอ๋องมีศักดิ์เป็นถึงท่านอ๋องแห่งแคว้นซีฉู่ ทว่ากลับใช้อารมณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดภัยใหญ่หลวงเมื่อครั้งสู้ศึกกับแคว้นเป่ยฉี
ไม่เพียงแต่ท�ำให้สูญเสียทหารฝีมือดีไปถึงสามหมื่นนาย ตนเองก็ยังถูก
กองทัพศัตรูจบั ไปเป็นเชลยศึกอีกด้วย เพือ่ ไถ่ตวั เขากลับมาแคว้นซีฉตู่ อ้ ง
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ยอมยกท่านหญิงให้อภิเษกสมรสเชือ่ มสัมพันธไมตรี ตอนนีฮ้ อ่ งเต้อวีเ้ ฉียนตี้
ยังมิได้ทรงลงโทษเขา แต่เขากลับเข้าออกวังหลวงได้แล้ว ช่างชวนให้คน
โกรธแค้นในใจเสียจริง
"ให้เขาเข้ามาเถิด" ส�ำหรับฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้แล้วดีร้ายเช่นไรรุ่ยอ๋อง
ก็เป็นพระอนุชาของพระองค์ ในเมือ่ ยอมทุม่ เทไปมากมายเพือ่ แลกตัวเขา
กลับมา แล้วจะไม่พบเขาได้อย่างไร
"พ่ะย่ะค่ะ" อวีก๋ งกงรับพระบัญชาแล้วเดินออกไป ส่วนทุกคนภายใน
ต�ำหนักต่างก็วางจอกสุราในมือลงทันที ก่อนจะพากันกลับไปนั่งตัวตรง
ยังที่นั่งของตน รอให้รุ่ยอ๋องเข้ามาในต�ำหนัก
เพียงเวลาชั่วครู่ก็เห็นอวี๋กงกงพารุ่ยอ๋องเดินเข้ามาในต�ำหนัก สิ่งที่
ท�ำให้ทุกคนประหลาดใจก็คือท่านอ๋องผู้สูงศักดิ์อย่างรุ่ยอ๋องกลับสวม
เพียงชุดตัวในสีขาว เส้นผมยาวแผ่สยาย เดินแบกไม้หนามเข้ามา ท่าทาง
พร้อมยอมรับความผิดโดยสมบูรณ์
"กระหม่อมถวายบังคมฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ" รุ่ยอ๋องเดินมายังกลาง
ต�ำหนักหลังใหญ่ คุกเข่าให้ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้ด้วยสีหน้าเจ็บปวดรวดร้าว
โขกศีรษะให้พระองค์จากใจจริงอย่างลึกซึ้ง
"น้องสี่ เจ้าท�ำอะไรน่ะ" ครั้นเห็นรุ่ยอ๋องท�ำเช่นนี้ ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้ก็
ทรงย่นหัวคิ้วน้อยๆ ก่อนตรัสถามด้วยพระสุรเสียงเจือแววฉงนสนเท่ห์
ในทันใด
"กระหม่อมสมควรตายหมืน่ ครัง้ ขอฝ่าบาททรงลงโทษด้วยพ่ะย่ะค่ะ"
ท่าทางน่าสงสารของรุย่ อ๋องในตอนนีพ้ าให้คนไม่นอ้ ยนึกเวทนาขึน้ มา
แต่เมื่อไห่เฉินซีเห็นฉากนี้ เบื้องลึกในดวงตากลับฉายประกาย
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เย้ยหยันผ่านวูบในฉับพลัน สิ่งที่คิดอยู่ในใจมีเพียงความเหยียดหยาม
อย่างรุนแรง
"ลุกขึน้ เถิด เจ้ารอดกลับมาได้กถ็ อื เป็นวาสนาของซีฉเู่ ราแล้ว" ฮ่องเต้
อวีเ้ ฉียนตีท้ อดพระเนตรพระอนุชาทีค่ รึง่ ปีมานีผ้ า่ ยผอมลงไปไม่นอ้ ย บน
พระพักตร์พลันปรากฏความสงสารเวทนา ทุกคนเห็นว่าฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตี้
มิได้มที า่ ทีจะต�ำหนิรยุ่ อ๋อง จึงกระชากความโกรธกริว้ บนใบหน้าออกทันที
มองดูรยุ่ อ๋องทีก่ ำ� ลังคุกเข่าด้วยสีหน้าสงบราบเรียบ
"น้องสี่ เจ้าอายุก็ไม่น้อยแล้ว ทว่ากระท�ำการใดยังคงขาดความ
รอบคอบไปบ้าง เรากลับคิดว่าเจ้าควรแต่งตัง้ ชายารุย่ อ๋องสักคน ก่อร่าง
สร้างครอบครัวได้แล้ว" สายพระเนตรของฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้กวาดมองไป
ทางทีน่ งั่ ของเหล่าสตรีทางด้านขวา พระเนตรปรีชาปราดเปรือ่ งปรายมอง
ท่าทีของคุณหนูแต่ละคนก่อนจะตรัสขึน้ อย่างเรียบเฉย
พอพระองค์ตรัสเช่นนี้ก็ท�ำให้บรรดาคุณหนูทั้งหลายตื่นตระหนก
ตกใจไม่นอ้ ย พวกนางฐานะสูงส่ง วงศ์ตระกูลใหญ่โต ความทะเยอทะยาน
ของพวกนางก็ไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วๆ ไปเช่นเดียวกัน
แม้วา่ รุย่ อ๋องจะเป็นท่านอ๋อง แต่ใครกันเล่าจะยินยอมแต่งกับท่านอ๋อง
ทีเ่ คยถูกจับไปเป็นเชลยศึก ความน่าอับอายเช่นนีไ้ ม่เพียงแต่ทำ� ให้พวกนาง
ดูยำ�่ แย่ ซ�ำ้ ยังพาให้บา้ นเดิมของพวกนางเดือดร้อนไปด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้
นอกจากฉูเ่ ฟยหยางทีม่ ภี รรยาเอกแล้ว ไห่จวิน้ อ๋องกับเฉินอ๋องก็ลว้ นยังมิได้
แต่งภรรยา ยังมีคนหนุม่ อนาคตไกลอย่างรองเจ้ากรมหาน ราชบัณฑิตหาน
อีก ไยพวกนางต้องตัดอนาคตตนเองเพือ่ ต�ำแหน่งพระชายากลวงๆ ต�ำแหน่ง
หนึง่ ด้วยเล่า
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พวกนางครุ่นคิดเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยใจประหวั่นพรั่นพรึง คุณหนู
ทุกคนต่างก็ก้มหน้างุด ในใจภาวนาขอให้ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้ไม่ถูกพระทัย
ตนเอง
ทว่าในกลุม่ ขุนนางนัน้ ทีม่ มุ ใกล้ประตูทางเข้าต�ำหนัก มือทีว่ างอยูบ่ น
หัวเข่าของหานเช่อกลับก�ำเป็นหมัดแน่นเพราะค�ำตรัสของฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตี้
เขามองไปทางชวีเฟยชิงด้วยดวงตาแฝงแววเคร่งเครียด จากนัน้ ก็สงั เกต
สายพระเนตรของฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตีอ้ กี คราพลางคาดเดาความคิดของพระองค์
"ฝ่าบาทตรัสเป็นเล่น กระหม่อมมีความผิดติดตัว ไหนเลยจะให้
คุณหนูทงั้ หลายเสียเวลาทัง้ ชีวติ ได้" รุย่ อ๋องมองเห็นสีหน้าแววตาของพวก
คุณหนูเหล่านั้นอยู่ในสายตา รอยยิ้มเย็นปรากฏขึ้นในหัวใจ เอ่ยอย่าง
เรียบเฉย
"มารดาของเจ้าไม่อยู่แล้ว เราย่อมต้องคิดถึงเรื่องแต่งงานของเจ้า
ให้มากๆ นอกจากนั้นหากเจ้ายังไม่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา น้องเจ็ดเองก็
ไม่สามารถรับชายาเอกก่อนเจ้าได้เช่นกัน เจ้าท�ำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ท�ำให้
ตนเองเสียเวลา ซ�้ำยังท�ำให้น้องเจ็ดเสียโอกาสไปด้วย" ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้
ทรงเก็บสายพระเนตรกลับ ทอดพระเนตรพระอนุชาทั้งสองที่อยู่ด้านล่าง
อย่างอ่อนโยน ตรัสด้วยความพะวงพระทัยเป็นอย่างยิ่ง
"ขอบพระทัยฝ่าบาททีท่ รงห่วงใย กระหม่อมอายุยงั น้อย ยังไม่คดิ ถึง
เรือ่ งแต่งงานพ่ะย่ะค่ะ" ทว่าถ้อยวจีของพระองค์กลับท�ำให้เจียงมูเ่ ฉินลุกขึน้
ตอบกลับทันที
"อย่างนั้นหรือ เท่าที่เรารู้มา ไท่เฟยร้อนใจกับเรื่องการแต่งงาน
ของน้องเจ็ดยิ่ง อกตัญญูมีสามประการ ไร้ทายาทสืบสกุลร้ายแรงที่สุด
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อัครเสนาบดีฉอู่ ายุเท่ากันกับน้องเจ็ด บัดนีก้ ไ็ ด้แต่งภรรยาผูง้ ดงามราวกับ
บุปผาไปแล้ว น้องเจ็ดจะเอาแต่บอกปัดต่อไปได้อย่างไร" ได้ยนิ เจียงมูเ่ ฉิน
โต้แย้งวาจาของตนต่อหน้าธารก�ำนัล สีพระพักตร์ของฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตีจ้ งึ
พลันเย็นเยียบขึน้ เล็กน้อย แม้วา่ พระสุรเสียงจะอ่อนละมุน แต่กลับเย็นชา
กว่าน�ำ้ เสียงเป็นห่วงเป็นใยเมือ่ ครูน่ อี้ ยูห่ ลายส่วน
เห็นฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้พระพักตร์เปลี่ยนสี ทุกคนก็นั่งตามองจมูก
จมูกมองใจ* อยู่เงียบๆ บนที่นั่งของตนเอง จะได้ไม่ติดร่างแหไปกับเขา
ด้วย
จากนัน้ ทรงมีรบั สัง่ กับอวีก๋ งกงทีอ่ ยูข่ า้ งหลังพระองค์สองสามประโยค
แล้วตรัสกับรุย่ อ๋องอย่างเนิบช้า "น้องสี่ เจ้าตามอวีก๋ งกงไปเปลีย่ นอาภรณ์
เถิด"
"ขอบพระทัยเสด็จพีพ่ ะ่ ย่ะค่ะ" รุย่ อ๋องท�ำความเคารพฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตี้
อย่างพินอบพิเทาก่อนจะเดินตามอวีก๋ งกงออกนอกต�ำหนักหลังใหญ่ไป
ยามนั้นเองกู่เหล่าไท่จวินและจี้ซูอวี่มองตากันด้วยความเป็นกังวล
แวบหนึ่ง ไม่รู้ว่าพวกนางทั้งสองคิดมากไปหรือไม่ ถึงรู้สึกว่าเมื่อครู่ยาม
ฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตีก้ วาดพระเนตรมองบรรดาคุณหนูทงั้ หลายกลับทรงหยุด
ชะงักอยู่ที่ชวีเฟยชิงชั่วขณะ
เสียงร้องร�ำท�ำเพลงดังขึน้ ในต�ำหนักอีกครา ท่ามกลางเสียงละมุนหู
ซ่อนเร้นด้วยคลื่นใต้น�้ำที่ถาโถมกระหน�่ำลูกแล้วลูกเล่า ทว่ากลับถูก
ภาพฉากอันหรูหราทีเ่ ป็นเปลือกนอกปกคลุมไว้
"พี่สะใภ้ คนที่สวมชุดคลุมผ้าดิ้นสีอ�ำพันผู้นั้นคงจะเป็นไห่จวิ้นอ๋อง
* ตามองจมูก จมูกมองใจ เป็นค�ำบรรยายอาการก้มหน้างุด ไม่สบตาผู้อื่น
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แห่งจวนไห่อ๋องกระมัง" ยามนี้ซย่าโหวอันเอ๋อร์ค่อยๆ ขยับเข้ามาใกล้
อวิน๋ เชียนเมิง่ ดวงตาทัง้ สองข้างจับจ้องแววตายิม้ เย็นของไห่เฉินซี จากนัน้
ก็เอ่ยถามอวิ๋นเชียนเมิ่ง
"เป็นเขาถูกต้องแล้ว" เห็นซย่าโหวอันเอ๋อร์เดาฐานะของไห่เฉินซีได้
ถูกต้องอย่างฉลาดเฉลียว อวิ๋นเชียนเมิ่งก็ยิ้มบางๆ พลางพยักหน้า ทว่า
นางรูส้ กึ สงสัยอยูบ่ า้ งว่าเหตุใดซย่าโหวอันเอ๋อร์ถงึ เอาแต่จอ้ งมองไห่เฉินซี
เพียงคนเดียว จึงเอ่ยถามด้วยท่าทางราวกับมิใคร่สนใจนัก "หรือว่าอันเอ๋อร์
รูจ้ กั ไห่จวิน้ อ๋อง"
ครั้นได้ยินค�ำถามของอวิ๋นเชียนเมิ่ง ใบหน้าของซย่าโหวอันเอ๋อร์ก็
ฉายความโกรธเคืองอย่างห้ามไม่อยู่ มองดูไห่เฉินซีที่ตอนนี้ลุกจากที่นั่ง
เดินออกไปนอกต�ำหนักอย่างเงียบๆ นางจึงเก็บสายตากลับมาอย่างเสีย
ไม่ได้ ก่อนจะเอ่ยระคนความหงุดหงิด "ใครรู้จักเขากัน"
เมือ่ เห็นท่าทางบึง้ ตึงของนาง อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็สา่ ยศีรษะแอบหัวเราะ
อดหัวเราะเยาะตนเองมิได้วา่ คิดมากเกินไปหรือไม่ ต่อให้เคยเห็นหน้ากัน
มาก่อน แต่ซย่าโหวอันเอ๋อร์คงไม่มที างเทใจให้ไห่เฉินซีอย่างรวดเร็วปานนัน้
กระมัง หน�ำซ�้ำนางยังเห็นฉู่เฟยหยางผู้มีรูปลักษณ์โดดเด่นจนเคยชิน
แล้ว แม้วา่ ไห่เฉินซีเองจะมีคณ
ุ สมบัตเิ หนือผูอ้ นื่ เช่นเดียวกัน แต่คงไม่ทำ� ให้
ซย่าโหวอันเอ๋อร์เสียกิรยิ าถึงเพียงนัน้
ขณะก� ำ ลั ง พู ด คุ ย กั น ทุ ก คนก็ เ ห็ น รุ ่ ย อ๋ อ งที่ แ ต่ ง กายเรี ย บร้ อ ย
ล้างหน้าหวีผมสะอาดสะอ้านก้าวเข้ามาในต�ำหนักด้วยฝีเท้าหนักแน่น
พร้อมด้วยกลิ่นอายสูงศักดิ์และรูปโฉมหล่อเหลาอันเป็นเอกลักษณ์ของ
เชื้อพระวงศ์ ทว่าหางตาของเขากลับช�ำเลืองผ่านธิดาสกุลต่างๆ ซ�้ำยัง
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ชะงักฝีเท้าเล็กน้อยเมื่อเห็นดวงหน้าสะคราญโฉมของซย่าโหวอันเอ๋อร์
แน่นอนว่าซย่าโหวอันเอ๋อร์ซึ่งมัวแต่คิดเรื่องที่ปล่อยไก่ต่อหน้า
ไห่เฉินซีเมื่อครู่นี้มิได้สังเกตเห็นเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ตรงหน้า แต่
อวิน๋ เชียนเมิง่ ทีเ่ พ่งความสนใจไปยังทุกคนในต�ำหนักมาตลอดย่อมสังเกต
เห็น
เมื่อเห็นสีหน้าแววตาตะลึงในความงามที่เผยออกมายามรุ่ยอ๋อง
มองซย่าโหวอันเอ๋อร์ ในหัวใจอวิ๋นเชียนเมิ่งก็พลันสั่นสะท้าน จากนั้นจึง
แย้มยิม้ พลางจับมือซย่าโหวอันเอ๋อร์แสดงท่าทีให้นางลุกขึน้ เอ่ยเสียงเบา
ว่า "เมือ่ ครูด่ มื่ สุราหนักไปนิด เจ้าไปเดินเล่นให้สร่างเมาเป็นเพือ่ นข้าหน่อย
นะ"
พูดจบไม่รอให้ซย่าโหวอันเอ๋อร์เอ่ยปาก อวิ๋นเชียนเมิ่งก็จูงมือนาง
เดินออกไปจากต�ำหนักหลังใหญ่อย่างเงียบเชียบ
"พีส่ ะใภ้เป็นอะไรไปหรือ มึนศีรษะแล้วยังรีบเดินปานนีอ้ กี ระวังจะ
หกล้มเอานะ" กระทัง่ ทัง้ สองเดินออกมาจากต�ำหนักหลังใหญ่ ซย่าโหวอันเอ๋อร์
ถึงหัวเราะพลางส่งเสียงถาม
แม้จะอยู่ร่วมกับอวิ๋นเชียนเมิ่งได้ไม่กี่วัน แต่ซย่าโหวอันเอ๋อร์
กลับรู้ดีว่าอวิ๋นเชียนเมิ่งเป็นคนสุขุมเยือกเย็นยิ่ง แทบจะไม่เคยเผยท่าที
กระวนกระวายต่อหน้าคนนอกมาก่อน ด้วยเหตุนี้การที่อวิ๋นเชียนเมิ่ง
แอบหนีออกมาจากต�ำหนักเมื่อครู่จึงท�ำให้ซย่าโหวอันเอ๋อร์รู้สึกข�ำขันอยู่
สักหน่อย
พอได้ยนิ เด็กสาวผูน้ หี้ วั เราะใส่ตน อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็ลอบทอดถอนใจ
ถ้าหากนางรูว้ า่ รุย่ อ๋องอาจจะหมายมาดนางเอาไว้แล้วเกรงว่าเด็กสาวผูน้ ี้
69
Page ���������� 4.indd 69

26/4/60 15:10

ฉู ่ ห วั ง เฟย ชายาสองวิ ญ ญาณ 4

คงจะรีบหนีเป็นแน่
"พีส่ ะใภ้ อยากให้ขา้ ประคองท่านกลับจวนอัครเสนาบดีกอ่ นหรือไม่"
เห็นอวิน๋ เชียนเมิง่ ก้มหน้าน้อยๆ พลางทอดถอนใจเช่นนัน้ ซย่าโหวอันเอ๋อร์
จึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
"ไม่มอี ะไร พอออกมาก็ดขี นึ้ บ้างแล้วล่ะ เจ้าไปเดินเล่นรอบๆ นีเ้ ป็น
เพือ่ นข้าหน่อยเถิด" กล่าวจบอวิน๋ เชียนเมิง่ ก็พาซย่าโหวอันเอ๋อร์เดินทอดน่อง
ไปบนทางเดินศิลาเขียวอย่างแช่มช้า
ยามนีห้ มิ ะเพิง่ จะเริม่ ละลาย กอปรกับอุณหภูมติ ำ�่ มาก หิมะทีล่ ะลาย
นั้นจึงค่อยๆ เกาะตัวกลายเป็นน�้ำแข็งปกคลุมทางเดินศิลาเขียว ทั้งคู่
เดินอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าว มิเช่นนัน้ หากล้มคะม�ำลงไป ไม่เพียงแต่
ร่างกายจะได้รบั บาดเจ็บเท่านัน้ อีกทัง้ อาจจะถูกคนในวังหัวเราะเยาะหรือ
ใส่ร้ายเอาได้
"พี่สะใภ้ ท่านได้กลิ่นหรือไม่ ในวังนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ โชยมาด้วย"
พอออกห่างต�ำหนักทีจ่ ดุ เผาก�ำยาน กลิน่ หอมสดชืน่ ของธรรมชาติกท็ ำ� ให้
ซย่าโหวอันเอ๋อร์เอ่ยถามขึ้นมาทันที
"นีค่ อื กลิน่ หอมของดอกล่าเหมย ในช่วงเวลานีข้ องทุกปีเป็นฤดูกาลที่
ดอกล่าเหมยเบ่งบาน กลิน่ หอมชืน่ ใจเป็นธรรมชาติ ซึมซาบเข้าสูห่ วั ใจคน
เป็นทีส่ ดุ หากเอากิง่ ไปวางไว้ในห้อง กลิน่ หอมจะอยูท่ นนานไม่จางหาย
หอมชื่นใจกว่ากลิ่นก�ำยานมากนัก" อวิ๋นเชียนเมิ่งมองส�ำรวจต�ำแหน่งที่
ตนเองยืนอยูใ่ นเวลานี้ ในสมองปรากฏภาพต�ำหนักทีน่ า่ จะปลูกต้นล่าเหมย
เอาไว้
"พวกเราเด็ดกลับไปกันเถิด ตอนอยู่ที่เมืองลั่วเฉิงข้าไม่เคยเห็น
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ดอกไม้แบบนี้มาก่อนเลย" ได้ยินอวิ๋นเชียนเมิ่งสาธยาย ความอยากรู้
อยากเห็นของซย่าโหวอันเอ๋อร์ก็ถูกกระตุ้นขึ้นมา นางดึงแขนเสื้อของ
อวิ๋นเชียนเมิ่งเบาๆ พลางส่งสายตาออดอ้อน
อวิน๋ เชียนเมิง่ ยิม้ อย่างเอ็นดูพลางยกมือขึน้ จิม้ หน้าผากของซย่าโหว
อันเอ๋อร์เบาๆ ท�ำได้เพียงเอ่ยประนีประนอมว่า "ต้นไม้ใบหญ้าทุกต้นในวัง
ไม่อาจเด็ดเอาตามใจชอบได้ จะหักกิง่ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึง แต่วา่ ...หากพวกเรา
เอาดอกล่าเหมยใส่ในถุงเหอเปา คิดว่ากองก�ำลังรักษาวังคงจะตรวจไม่พบ
เป็นแน่"
ได้ยินอวิ๋นเชียนเมิ่งกล่าวเช่นนั้น ใบหน้าซย่าโหวอันเอ๋อร์ก็ระบาย
รอยยิ้มในทันใด พยักหน้าหงึกหงัก รีบหยิบถุงเหอเปาที่พกพาอยู่เป็น
ประจ�ำออกมาไว้ในมือทันที เดินเลาะตามอวิ๋นเชียนเมิ่งไปติดๆ
อวิ๋นเชียนเมิ่งเดินตามกลิ่นหอมแตะจมูกไปยังบริเวณที่คาดว่า
เป็นต้นก�ำเนิดของกลิ่นหอม และแล้วก็เห็นว่าในลานด้านหลังต�ำหนัก
หลั งใหญ่ป ลูกต้นล่าเหมยเอาไว้หลายต้นจริงดังที่คาด จึงมองหน้า
ซย่าโหวอันเอ๋อร์แล้วยิ้มให้กัน ทั้งสองเดินไปหน้าต้นล่าเหมยด้วยฝีเท้า
เร่งรีบ เด็ดดอกล่าเหมยที่บานสะพรั่งอยู่ด้านบนลงมาอย่างรวดเร็ว
"คิดไม่ถึงว่าฉู่ฮูหยินจะมีอารมณ์สุนทรีย์เช่นนี้ ถึงกับมาเด็ดดอก
ล่าเหมยที่นี่" มิคาด ทั้งสองเพิ่งจะเด็ดไปได้ครึ่งทาง สุ้มเสียงเย็นชาแฝง
แววเย้ยหยันสายหนึง่ พลันดังขึน้ เบาๆ
มือของซย่าโหวอันเอ๋อร์หยุดชะงักเล็กน้อย จากนั้นก็ปล่อยมือ
ทั้งสองข้างลงทันที
ทว่าอวิ๋นเชียนเมิ่งกลับย่นหัวคิ้วนิดๆ ความประหลาดใจฉายวาบ
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ผ่านในดวงตา ก่อนจะหันกลับมาด้วยสีหน้าเป็นปกติ แล้วก็เห็นไห่เฉินซี
ยืนอยู่ข้างหลังพวกนางทั้งสองจริงอย่างที่คิด เขาในเวลานี้ให้ความรู้สึก
เสเพลไม่ยึดติดกรอบธรรมเนียม แต่ประกายฉลาดหลักแหลมในดวงตา
ที่เผยออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจกลับท�ำให้คนมิอาจดูแคลนได้ โดยเฉพาะ
ยามที่ เ ขาปรากฏตั ว ขึ้ น ข้ า งหลั ง พวกนาง อวิ๋ น เชี ย นเมิ่ ง มิ ไ ด้ รู ้ สึ ก ถึ ง
กลิน่ อายและเสียงฝีเท้าของเขาสักนิด นีก่ เ็ พียงพอทีจ่ ะบอกได้วา่ ไห่เฉินซี
มีฝีมือเหนือธรรมดา ยิ่งท�ำให้คนเกิดความหวาดระแวงในใจมากขึ้น
หากไห่เฉินซีหวังจะได้เห็นท่าทางพวกนางยามแตกตืน่ สูญเสียการ
ควบคุมจนร้องเสียงหลงล่ะก็ เช่นนั้นเขาก็ดีดลูกคิดรางแก้วผิดเสียแล้ว
อวิ๋นเชียนเมิ่งคลี่ยิ้มอย่างสง่างาม เอ่ยเบาๆ ว่า "จวิ้นอ๋องล้อกันเล่นแล้ว
แต่ข้าก็คิดไม่ถึงว่าจวิ้นอ๋องจะมีอารมณ์สุนทรีย์ออกมาชมดอกล่าเหมย
เหมือนกัน"
เห็นไห่เฉินซีค่อยๆ รุกคืบเข้ามาใกล้ อวิ๋นเชียนเมิ่งจึงจับมือของ
ซย่าโหวอันเอ๋อร์เอาไว้ พานางถอยออกไปวงนอก ยกต�ำแหน่งชมดอก
ล่าเหมยที่ดีที่สุดให้ไห่เฉินซีอย่างแนบเนียน รักษาระยะห่างจากไห่เฉินซี
สองจัง้ อย่างเยือกเย็นและชาญฉลาด
ไห่เฉินซีเห็นการกระท�ำของอวิ๋นเชียนเมิ่ง ในดวงตาทอประกาย
ลุกวาว รู้สึกเพียงแค่ว่าอวิ๋นเชียนเมิ่งปากคอเราะรายเหมือนอย่างใน
ความทรงจ�ำของตนจริงๆ จึงอดคิดถึงภาพเหตุการณ์คืนที่ล่องเรือบน
ทะเลสาบวันนัน้ มิได้ นางเองก็ปกป้องชวีเฟยชิงเช่นนีเ้ หมือนกัน ถึงแม้จะ
รูว้ า่ ตนเองตกอยูใ่ นสถานการณ์เสียเปรียบ แต่กย็ งั คงปกป้องคนรอบข้าง
ให้ได้มากทีส่ ดุ
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น่าเสียดาย คืนนัน้ พวกเขายังมิได้สนทนากันจบก็ถกู ไห่เถียนเข้ามา
ก่อกวนเสียก่อน แต่ครั้งนี้ข้างกายนางมีเพียงเด็กสาวอารมณ์ร้อนยืนอยู่
ด้วยเพียงคนเดียวเท่านั้น
รอยยิม้ บางๆ ในดวงตายังคงดุจเดิม ทว่าสายตาทีห่ นั ไปหาซย่าโหว
อันเอ๋อร์กลับมีความคมปลาบเพิม่ ขึน้ มา ท�ำให้นางรูส้ กึ แต่เพียงว่าทัว่ ทัง้ ร่าง
พลันหนาวเหน็บ รีบสบนัยน์ตาลึกล�้ำมองไม่เห็นก้นบึ้งของไห่เฉินซีทันที
ส่วนลึกของนัยน์ตาคูน่ นั้ แฝงด้วยเกล็ดน�ำ้ แข็งหนาวเย็น แต่กลับปกปิดไว้
ด้วยธารน�ำ้ พุใสแจ๋ว ท�ำให้หวั ใจของนางสัน่ สะท้านโดยพลัน ไม่เข้าใจว่า
คนคนนีเ้ ป็นบุรษุ เช่นไรกันแน่ เหตุใดถึงได้มสี หี น้าสองแบบทีต่ า่ งกันสุดขัว้
เช่นนี้
"อันเอ๋อร์ ยังไม่คารวะไห่จวิน้ อ๋องอีก ผูท้ อี่ ภิเษกเชือ่ มสัมพันธไมตรี
กับแคว้นเป่ยฉีครัง้ นีก้ ค็ อื องค์หญิงเหอซุน่ น้องสาวของไห่จวิน้ อ๋อง" ครัน้ เห็น
ในดวงตาทีไ่ ห่เฉินซีมองซย่าโหวอันเอ๋อร์รนื้ ด้วยแววเย็นชา อวิน๋ เชียนเมิง่ ก็
เอ่ยปากขึน้ ทันที
ซย่าโหวอันเอ๋อร์เก็บถุงเหอเปาในมือเหน็บไว้ขา้ งเอว จากนัน้ ยอบกาย
ให้ไห่เฉินซีเล็กน้อย เอ่ยเสียงแผ่วอ่อน "คารวะไห่จวิน้ อ๋อง"
ทว่าไห่เฉินซีกลับมิได้มีกะจิตกะใจจะไปสนใจซย่าโหวอันเอ๋อร์
มากมายนัก ดวงตาคู่นั้นเบนไปหาอวิ๋นเชียนเมิ่งอย่างคล้ายจะยิ้มแต่ก็
ไม่ยมิ้ วาจาทีอ่ วิน๋ เชียนเมิง่ แนะน�ำตนเองให้กบั ซย่าโหวอันเอ๋อร์ดงั สะท้อน
อยู่ในหัวสมองของเขา
เพียงเพราะทนเห็นตนใช้สายตาเจือไอสังหารจ้องมองญาติผู้น้อง
ของฉู่เฟยหยางมิได้ อวิ๋นเชียนเมิ่งจึงฉวยโอกาสยามแนะน�ำพวกเขาให้
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รูจ้ กั กันสอดแทรกเรือ่ งของไห่เถียนเข้าไปในวาจาด้วย ใช้สงิ่ นีม้ าเบีย่ งเบน
ความสนใจของตนเอง
มิ น ่ า ฉู ่ เ ฟยหยางถึ ง ได้ ต ้ อ งใจอวิ๋ น เชี ย นเมิ่ ง สตรี ที่ มี ค วามคิ ด
ละเอียดอ่อนเช่นนี้ ไม่แปลกที่บัดนี้เจียงมู่เฉินนึกเสียใจภายหลังจน
อยากจะถล่มจวนอัครเสนาบดีฉู่ให้พังพินาศใจจะขาด
"ฉู่ฮูหยินลืมไปแล้วหรือ อัครเสนาบดีฉู่กับข้าส่งน้องเล็กไปเป่ยฉี
พร้อมกัน ระหว่างทางนั้นอัครเสนาบดีฉู่นับว่าห่วงหาอาทรน้องเล็กเป็น
อย่างมาก" พอเห็นรอยยิม้ บางๆ ทีไ่ ร้ชอ่ งโหว่และแววตาไม่สะทกสะท้าน
ของอวิ๋นเชียนเมิ่ง ไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆ ไห่เฉินซีพลันคิดอยากจะท�ำลาย
สีหน้าแววตาบนใบหน้าของอวิน๋ เชียนเมิง่ อยากจะดูวา่ เบือ้ งหลังหน้ากากนี้
เป็นใบหน้าสาวงามเช่นไร
"พระวรกายขององค์หญิงเกีย่ วพันถึงความปลอดภัยของซีฉู่ อีกอย่าง
สามีกไ็ ด้รบั ราชโองการให้ไปปฏิบตั งิ าน ย่อมต้องท�ำหน้าทีอ่ ย่างสุดก�ำลัง
แรงใจเป็นธรรมดา เช่นนีถ้ งึ จะคุม้ กับเงินเบีย้ รายเดือนทีไ่ ด้รบั ในทุกๆ เดือน
ทว่าเรือ่ งพวกนีจ้ ะเอามาเทียบกับจิตใจของจวิน้ อ๋องยามส่งตัวน้องสาวแท้ๆ
ได้อย่างไร ข้าว่าระหว่างการเดินทางจวิน้ อ๋องคงจะอาลัยอาวรณ์นอ้ งสาว
มากเลยกระมัง" วาจายุแยงตะแคงรั่วอวิ๋นเชียนเมิ่งได้ยินมามากแล้ว
ไห่เฉินซีผนู้ อี้ ยากจะเห็นตนเองกินน�ำ้ ส้ม* เกรงว่าคงจะต้องเป็นดัง่ คนบ้า
นอนละเมอ ถ้าหากฉูเ่ ฟยหยางมีใจให้ไห่เถียน แล้วจะถึงตาให้ตนเองนัง่
ต�ำแหน่งฮูหยินอัครเสนาบดีฉหู่ รือ
เมือ่ เผชิญหน้ากับการโจมตีกลับของอวิน๋ เชียนเมิง่ ไห่เฉินซีกห็ าได้
* กินน�้ำส้ม เป็นส�ำนวน หมายถึงอาการหึงหวง
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ใส่ใจไม่ เขายักไหล่แล้วเอนพิงต้นล่าเหมยที่อยู่ข้างกาย กลิ่นหอมจางๆ
อบอวลอยูท่ ปี่ ลายจมูก สิง่ ทีส่ ายตามองเห็นคือใบหน้าแฉล้มซึง่ งามพิสทุ ธิ์
และเปี่ยมด้วยความมั่นใจในตนเอง ไห่เฉินซีพลันอารมณ์ดีขึ้นมาทันใด
ถึงขนาดคิดอยากจะถกเถียงกับอวิน๋ เชียนเมิง่ อยูท่ นี่ ตี่ อ่ ไป
"พี่สะใภ้ ข้าเหนื่อยแล้ว พวกเราควรกลับกันได้แล้ว" ยามนี้เอง
ซย่าโหวอันเอ๋อร์ก็ส่งเสียงขึ้นอย่างกะทันหัน
แม้ว่านางยังมิได้ออกเรือน แต่ความชื่นชมในดวงตาของไห่เฉินซี
ยามมองมาทางอวิน๋ เชียนเมิง่ ท�ำให้นางร�ำ่ ร้องในใจว่าแย่แล้ว จึงเปล่งเสียง
เตือนออกไป
"พวกเราเองก็ชมเสร็จแล้ว เช่นนัน้ ก็กลับกันเถิด ในเมือ่ ไห่จวิน้ อ๋อง
ชอบยืนพิงต้นไม้แบบนี้ ถ้าอย่างนัน้ ก็เชิญชมต่อให้เต็มทีเ่ ถิด" อวิน๋ เชียนเมิง่
ผงกศีรษะเล็กน้อย ยอบกายให้ไห่เฉินซีพร้อมๆ กับซย่าโหวอันเอ๋อร์แล้ว
หมุนกายเดินจากไป
เพียงแต่ในขณะที่หมุนกายกลับนั้นซย่าโหวอันเอ๋อร์พลันเงยหน้า
ขึ้นถลึงตาใส่ไห่เฉินซี ความขุ่นเคืองในดวงตาท�ำให้หัวคิ้วของไห่เฉินซี
ขมวดมุ่นทันใด รู้สึกแค่ว่าญาติผู้น้องของฉู่เฟยหยางผู้นี้คงจะมิใช่คนดี
อันใด แม้แต่กับเขาก็ยังกล้าถลึงตาใส่
ไห่เฉินซียืดตัวตรงมองต้นล่าเหมยตรงหน้าแวบหนึ่ง ก่อนจะเดิน
ตามเข้าไปในต�ำหนักด้วยเช่นเดียวกัน
ในต�ำหนักยามนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเริงร่าราวกับเมื่อครู่ไม่มี
เรื่องของรุ่ยอ๋องเกิดขึ้นอย่างไรอย่างนั้น
รุย่ อ๋องในชุดชินอ๋องนัง่ อยูท่ า่ มกลางบรรดาอ๋องทัง้ หลาย ถึงแม้เขา
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จะเคยเป็นเชลยศึกของแคว้นศัตรู แต่เพราะรูปโฉมหล่อเหลาอ่อนเยาว์จงึ
ท�ำให้คณ
ุ หนูจำ� นวนไม่นอ้ ยแอบพากันวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ เขาเช่นกัน
เมื่ อ อวิ๋ น เชี ย นเมิ่ ง พาซย่ า โหวอั น เอ๋ อ ร์ ก ลั บ เข้ า มายั ง ที่ นั่ ง ของ
ตนเองก็รู้สึกได้ถึงแววตาหลงใหลของรุ่ยอ๋องตามเกาะติดมาทันที ท�ำให้
อวิ๋นเชียนเมิ่งลอบขมวดหัวคิ้วมุ่น มองไปทางฉู่เฟยหยางอย่างรวดเร็ว
ส่วนฉู่เฟยหยางก็จ้องมองอวิ๋นเชียนเมิ่งไม่วางตาตั้งแต่นางก้าว
เข้ามาในต�ำหนักแล้ว ยามนี้เห็นนางส่งสัญญาณเป็นนัยให้ตนเองจึง
เบนสายตาไปยังรุ่ยอ๋อง พอเห็นดวงตาทั้งสองข้างของเขาแฝงด้วยความ
ตื่นเต้นก�ำลังจดจ้องซย่าโหวอันเอ๋อร์ไม่กะพริบ ในดวงตาฉู่เฟยหยาง
ก็ฉายประกายคมปลาบวาบผ่าน
ไห่เฉินซีกลับไปนั่งที่นั่งของตน แต่กลับเห็นรุ่ยอ๋องซึ่งอยู่ตรงหน้า
หันกลับมาอย่างช้าๆ ยกจอกสุรามองไห่เฉินซีพลางเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม
เย็นชา "ไห่จวิ้นอ๋องคงไม่คาดคิดว่าข้าจะรอดชีวิตกลับมากระมัง"
ในเมือ่ อีกฝ่ายยกจอกขึน้ แล้ว ไห่เฉินซียอ่ มยกจอกสุราตรงหน้าตน
ขึน้ บ้างเป็นธรรมดา ชนจอกสุรากับรุย่ อ๋องกลางอากาศ ครัน้ แล้วเอ่ยเสียง
แผ่วว่า "ท่านอ๋องมีอดีตฮ่องเต้คอยปกปักคุ้มครอง จะเกิดเหตุร้ายกับ
ท่านได้อย่างไร ข้าก็เพียงแค่เสียดายชีวิตของทหารสามหมื่นกว่านาย
นัน่ ในจ�ำนวนนัน้ มีแต่คนทีเ่ ก่งกาจสามารถ แต่กลับต้องถูกเป่ยฉีเข่นฆ่า
สังหารจนหมดสิ้น ท�ำให้ข้าเจ็บปวดหัวใจจนยากจะทานทนจริงๆ บน
โลกนีเ้ งินทองนัน้ หาง่าย แต่ผมู้ คี วามสามารถนัน้ หายาก มิเช่นนัน้ ฝ่าบาท
คงไม่ทรงจัดสอบขุนนางทุกๆ สามปีหรอก นีแ่ สดงให้เห็นถึงพระทัยทีท่ รง
ให้ความส�ำคัญกับบุคคลผู้มีพรสวรรค์ แต่มิคาดคิดว่าต้องสูญเสียคนมี
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ความสามารถไปมากมายถึงเพียงนั้นเพียงเพราะความเอาแต่ใจตนเอง
เป็นความสูญเสียของราชส�ำนัก ของแคว้นซีฉู่แท้ๆ"
วาจาเหล่านี้อุดปากรุ่ยอ๋องให้อับจนถ้อยค�ำไปในชั่วพริบตา สุราที่
อมอยู่ในปากจะคายออกก็ไม่ได้ จะกลืนลงไปก็ไม่ได้ ยังคงอยู่ในปาก
ราวกับเหล้าพิษก็มปิ าน ก่อนจะค่อยๆ แทรกซึมไปสูป่ ลายลิน้ ทว่ารสชาติ
กลับไม่โสภาเลยสักนิด
"ทหารกล้าพวกนัน้ ก็มคี รอบครัวเหมือนกัน ตอนนีท้ า่ นอ๋องกลับมา
โดยสวัสดิภาพก็น่ายินดีอยู่ แต่ว่าครอบครัวของทหารเหล่านั้นกลับมิได้
เห็นแม้แต่ศพของญาติพี่น้องตน คงจะทุกข์ระทมปานใจสลาย จริงอยู่
ทีค่ วามตัง้ ใจจะรับผิดของท่านอ๋องในวันนีเ้ ป็นเรือ่ งดี แต่ราษฎรหาได้รไู้ ม่
ในสายตาของพวกเขาท่านอ๋องถูกแลกตัวกลับมาด้วยน้องสาวของข้า
ไม่รวู้ า่ ต่อไปท่านอ๋องจะเอาหน้าทีไ่ หนอยูใ่ นเมืองหลวง" ตีงตู อ้ งตีทเี่ จ็ดชุน่ *
วาจาของไห่เฉินซีทมิ่ แทงหัวใจของรุย่ อ๋องราวกับกระบีแ่ หลมคม
สีหน้าของรุ่ยอ๋องย�่ำแย่ขึ้นมาโดยพลัน จอกสุราในมือซึ่งเดิมทีใช้
นิว้ สองนิว้ จับเอาไว้ ยามนีแ้ ปรเปลีย่ นเป็นก�ำแน่น ร่างทัง้ ร่างสัน่ เทิม้ เพราะ
ถ้อยค�ำของไห่เฉินซี
"น้องสี่ ยังไม่นงั่ ให้ดอี กี ฝ่าบาทก�ำลังทอดพระเนตรเจ้าอยูน่ ะ" ตวนอ๋อง
ซึง่ นัง่ นิง่ เงียบไม่พดู ไม่จามาโดยตลอดกลับหันไปหารุย่ อ๋องอย่างกะทันหัน
เอ่ยเตือนเสียงขุน่
"เป็นความผิดของน้องเอง ขอบคุณท่านพี่ที่เอ่ยเตือน" จอกเหล้า
เลอค่าควรเมืองในมือถูกบีบจนแตกไปเสียแล้ว รุย่ อ๋องกัดฟันขานตอบรับ
* ตีงูต้องตีที่เจ็ดชุ่น เป็นส�ำนวนที่มาจากความเชื่อว่าหัวใจของงูจะอยู่ถัดจากหัวประมาณเจ็ดชุ่น (นิ้ว)
หมายถึงตีเข้าจุดส�ำคัญ
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หันไปนั่งลงตามที่ตวนอ๋องบอกด้วยแววตาถมึงทึง
ทว่าไห่เฉินซีกลับกวาดสายตามองแผ่นหลังของตวนอ๋องอย่างเฉยชา
แวบหนึง่ รอยยิม้ เย็นยะเยียบค่อยๆ ปรากฏขึน้ ในดวงตา
"เป็นอะไรไปหรือ ขนาดอยู่ในงานเลี้ยงก็ยังเหม่อลอย" เมื่อสังเกต
เห็นท่าทางใจลอยของซย่าโหวอันเอ๋อร์ อวิน๋ เชียนเมิง่ จึงเอ่ยถามเสียงเบา
"พีส่ ะใภ้…" ได้ยนิ น�ำ้ เสียงห่วงใยของอวิน๋ เชียนเมิง่ ซย่าโหวอันเอ๋อร์
ก็เงยหน้าขึ้นทันควัน แต่เพิ่งจะพูดไปได้นิดเดียวก็ไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยปาก
อย่างไรดี มือข้างหนึง่ หยิบตะเกียบงาช้างตรงหน้าขึน้ มาทันที คีบอาหาร
เลิศรสเบือ้ งหน้าไปมาด้วยความเบือ่ หน่ายอย่างสุดแสน
อวิน๋ เชียนเมิง่ เห็นนางมีทา่ ทีเช่นนีก้ ร็ วู้ า่ อาจจะเกีย่ วข้องกับไห่เฉินซี
จึงช้อนสายตาขึน้ เล็กน้อยมองไปทางฝัง่ ตรงข้าม เห็นไห่เฉินซีตอนนีก้ ำ� ลัง
นัง่ อยูก่ บั ทีพ่ ลางจับจอกสุราในมือเล่นเพียงล�ำพัง ทัว่ ทัง้ สรรพางค์กายแผ่
กลิน่ อายนุม่ นวลงดงามออกมา ท�ำให้คนได้แต่มองมิกล้าเข้าใกล้ เป็นคน
ทีร่ บั มือยากจริงๆ
ทว่าในหัวของซย่าโหวอันเอ๋อร์กลับคิดอย่างไรก็คิดไม่ออก คนที่
จิตใจลึกล�้ำ สีหน้าเย็นชาอย่างไห่เฉินซี เหตุใดถึงดึงตัวนางเอาไว้ตอนที่
เดินชนกันด้วย
จากทีน่ างสังเกตเขาตอนอยูข่ า้ งต้นล่าเหมยเมือ่ ครูน่ ี้ ไห่เฉินซีมใิ ช่คน
ที่ชอบยุ่งเรื่องของผู้อื่นแน่นอน และมิใช่คนที่จะปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนด้วยเช่นกัน อีกทั้งแค่ดูจากสีหน้าที่เขายิ้มให้รุ่ยอ๋องเมื่อครู่นี้ก็
รูแ้ ล้วว่าเนือ้ แท้ของเขาแฝงด้วยความหยิง่ ยโสโอหัง แม้แต่ชนิ อ๋องผูส้ งู ศักดิ์
เขาก็ยงั ไม่เห็นอยูใ่ นสายตา คงไม่มที างช่วยดึงตัวนางไว้เพราะใจดีเป็นแน่
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"เสด็จพี่ กระหม่อมมีเรือ่ งจะกราบทูลพ่ะย่ะค่ะ" เพลงบรรเลงสิน้ สุดลง
รุย่ อ๋องก็ลกุ ขึน้ กล่าวเสียงดังฟังชัดทันที
ฮ่องเต้อวีเ้ ฉียนตีท้ รงผงกพระเศียรบอกเป็นนัยให้รยุ่ อ๋องพูดออกมา
ได้
สายตาของรุย่ อ๋องเหลือบมองซย่าโหวอันเอ๋อร์แวบหนึง่ สีแดงระเรือ่
วาบผ่านบนใบหน้าอย่างมิอาจห้าม ทว่ากลับเอ่ยอย่างไม่มีลังเลแม้แต่
นิดเดียว "เมือ่ ครูเ่ สด็จพีต่ รัสถึงเรือ่ งชายารุย่ อ๋อง กระหม่อมจึงอยากทูลขอ
พระราชทานสมรสกับซย่าโหวอันเอ๋อร์พะ่ ย่ะค่ะ"
พูดจบรุ่ยอ๋องก็คุกเข่าทั้งสองข้างลง ขอร้องให้ฮ่องเต้อวี้เฉียนตี้
ตอบรับค�ำขอของตนเอง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
ในต�ำหนักพลันเงียบสงัด ขณะทีท่ กุ คนผ่อนลมหายใจเฮือกก็อดมอง
ไปทางซย่าโหวอันเอ๋อร์ผมู้ รี ปู โฉมงดงามล่มบ้านล่มเมืองด้วยแววตาสงสาร
มิได้
แม้แต่มือของซย่าโหวอันเอ๋อร์ท่ีก�ำลังคีบพลิกอาหารอยู่นั้นก็พลัน
ชะงักไปเช่นกัน นางเงยหน้าขึ้นมองรุ่ยอ๋องอย่างไม่อยากเชื่อ ในดวงตา
เต็มไปด้วยแววแตกตืน่ ตะลึงลาน ขณะก�ำลังจะลุกขึน้ คัดค้านนัน้ …
อวิ๋นเชียนเมิ่งย่นหัวคิ้วไปกับวาจาของรุ่ยอ๋อง แต่ครั้นเห็นซย่าโหว
อันเอ๋อร์ผลุนผลันจะลุกขึน้ จึงยืน่ มือกดร่างนางลงทันที เอ่ยเตือนด้วยเสียง
แผ่วเบาถึงขีดสุด "ไม่ตอ้ งกลัว มีทา่ นปูก่ บั สามีขา้ อยูด่ ว้ ย"
ซย่าโหวอันเอ๋อร์รู้สึกเพียงว่าในหัวใจส่งเสียงดังกึก ความไม่พอใจ
ทั้งมวลท่วมท้นในหัวใจทันใด นางไม่รู้ว่าเรื่องนี้มิอาจบุ่มบ่ามจัดการได้
มิเช่นนั้นอาจจะพาให้เผ่าซย่าโหวเดือดร้อนไปด้วย โชคยังดีที่มีท่านปู่
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