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ค�าน�าส�านักพิมพ์

ในหนังสือหลำยเล่มเกี่ยวกับ “ซูสีไทเฮำ” ที่เคยเผยแพร่ในเมืองไทย

นับสิบๆ เล่ม รวมถึง “พระนางซูสี จักรพรรดินีกู้บัลลังก์” ที่มติชนเคยจัด 

พิมพ์มาก่อน ล้วนน�าเสนอในแง่มุมความโหดร้าย ความดื้อดึงในการแช่แข็ง 

อาณาจักรจีน ความเห็นแก่ตัว การเหยียดเพศว่าสตรีไม่ควรจะได้ดีบน 

บัลลังก์มังกร หรือแม้กระทั่งเรื่องของชู้รัก  แต่ไม่มีหนังสือเล่มไหนที่กล่าว 

ถึง “ผู้น�าหญิงแกร่งในประวัติศาสตร์โลก” คนนี้ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่ง 

เลย

  จนกระทั่ง “เต๋อหลิง” ลูกสาวของราชทูตจีนประจ�าฝรั่งเศสกลับคืนสู่ 

มาตุภูมิพร้อมกับบิดา และถูกเรียกตัวพร้อมแม่และน้องสาวเข้าถวายตัว 

เป็นนางสนองพระโอษฐ์  ด้วยความที่ “จักรพรรดินีหม้าย” ปลาบปลื้มที่ 

ครอบครัวนี้รู ้ขนบธรรมเนียมตะวันตกเป็นอย่างดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ 

เต๋อหลิงได้รับใช้ใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 2 ปี จนได้รับการสถาปนากรณี 

พเิศษให้เป็น “องค์หญงิ” ด้วย

  ใครจะรู ้ว่า “ซูสีไทเฮา” ชื่นชอบการประพันธ์บทละคร แถมมีการ 

สลับฉากที่น่าตื่นตา จนเต๋อหลิงที่ผ่านเมืองนอกเมืองนามายังตื่นใจว่าจีน 
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เก่งกาจกว่ามาก  เพียงแต่ว่าเป็นละครในที่คนนอกไม่มีโอกาสได้ชม และ 

บางครั้งพระนางยังถึงกับแต่งชุดเป็นเจ้าแม่กวนอิมตามบทละครไปทอด 

พระเนตรด้วย  นอกจากนี้ยังปลื้มเทคโนโลยีการถ่ายภาพ จนยอมฉีกความ 

เชื่อโบราณที่ว่า คนเป็นไม่ควรมีภาพเหมือน  แต่ที่โปรดปรานมากที่สุดเห็น 

จะเป็น “เกมเศรษฐ”ี ที่เล่นกนัทุกที่ทุกเวลา

  นี่เป็นเพียงเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ในวังที่ท�าให้เห็นวิถีชีวิตแสนธรรมดา 

พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับราชประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติในวังตลอด 

ทั้งปี เห็นความห่วงใยในราษฎร เห็นแผนอนาคตประเทศที่วางไว้คร่าวๆ 

เห็นถึงการยอมรับฟังความเห็นคนอื่น สอดแทรกด้วยประเด็นการเมืองบ้าง 

โดยเฉพาะกรณีกบฏนักมวย การปฏิรูปการศึกษา และการเปิดประเทศ 

ซึ่งเป็นภารกิจลับที่เต๋อหลิงกับพ่อตั้งใจที่จะเปลี่ยนความคิดของซูสีไทเฮา 

ให้ได้ แม้ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นเพียงแค่ความหวังก็ตาม

  นอกจากนี้ แม้ชื่อเรื่องในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า “Two Years in 

the Forbidden City” ซึ่งผู้อ่านอาจจะนึกว่าพื้นหลังหรือฉากของเรื่องควร 

จะอยู่ที่ “กู้กง” หรือ “พระราชวังโบราณ”  แต่ที่จริงในเนื้อเรื่องเกือบทั้งเล่ม 

ล้วนเกิดขึ้นที่พระราชวังฤดูร้อน “อี๋เหอหยวน”  เพราะในช่วงบั้นปลายชีวิต 

ซูสไีทเฮาโปรดที่จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่

  ชีวิตแสนธรรมดาของหญิงชราที่มีอ�านาจที่สุดของโลกยุคเก่าเล่มนี้ 

น่าจะเตมิเตม็มุมมองอื่นๆ ที่มตี่อพระนาง “ซูส”ี ให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น

  โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่เราทุกคนต่างต้องการความหลากหลาย 

ของความคดิและข้อมูลที่รอบด้านเป็นที่สุด

             

ส�ำนกัพมิพ์มตชิน
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ค�าน�าผู้แปล

แม้ในทำงวิทยำศำสตร์จะยังไม่มีใครคิดค้นเครื่องไทม์แมชชีนส�ำเร็จ

แต่ส�าหรับมนุษย์ที่หมกมุ่นอยู่กับอดีตอย่างผู้แปล การเดินทางไปสู่อดีต 

ไม่ใช่เรื่องยากเลย  เพียงแค่เปิดหนังสือหรืออ่านจดหมายเก่าๆ ของคนสมัย 

ก่อน ตัวครึ่งหนึ่งก็หวนกลับไปสู่โลกที่ดับสูญไปแล้วอย่างง่ายดาย  ด้วย 

ความสนใจเรื่องราวสมัยก่อนแบบนี้เอง เมื่อมีโอกาสได้ไปร้านขายหนังสือ 

บันทึกความทรงจ�า จดหมายเหตุ และหนังสือรวมภาพถ่ายโบราณจึงเป็น 

หนังสือกลุ่มแรกๆ ที่ชอบซื้อ  และนั่น--ก็ท�าให้ได้พบหนังสือเล่มนี้จากร้าน 

หนึ่งในปักกิ่ง

ส�านักพิมพ์มติชนเคยตีพิมพ์ “ราชินีดอกกล้วยไม้” และ “พระนางซูสี 

จักรพรรดินีกู้บัลลังก์” ซึ่งเป็นนวนิยายเกี่ยวกับพระนางซูสีไทเฮายามแรกรุ่น 

มาแล้ว  ในหนังสือเล่มนี้ ผู ้อ่านจะได้สัมผัสกับชีวิตของจักรพรรดินีชรา 

ผู้ทรงอ�านาจสูงสุดแห่งมหาอาณาจักรจีนในอีกมิติหนึ่ง ผ่านมุมมองของนาง 

สนองพระโอษฐ์ผู้ท�าหน้าที่ล่ามประจ�าพระองค์ นามว่า “เต๋อหลิง”

เต๋อหลิงเป็น ‘ไฮโซ’ ชาวแมนจูผู้เติบโตในโลกตะวันตก ชะตาชีวิต 

ลิขิตให้ครอบครัวของเธอเดินทางกลับมาตุภูมิและได้ถวายการรับใช้เจ้า 
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เหนือหัวในช่วงก่อนราชวงศ์ชิงจะตกต�่าถึงยามอัสดง ภาพพระราชวังฤดูร้อน 

อี๋เหอหยวนซึ่งเต๋อหลิงประสบพบเห็นเมื่อปี 1903 เทียบกับอีกร้อยกว่าป ี

ให้หลัง แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เธอ 

เคยสัญจร ทะเลสาบที่เคยล่องเรือ ต�าหนักหลายหลังก็ยังคงอยู่  ภาพเหล่า 

นี้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรอย่างมีชีวิตชีวา เดินทางข้ามกาลเวลามาสู่สายตา 

เมื่อลงมือแปลหนังสือเล่มนี้ก็รู ้สึกสนุกและคิดถึงสถานที่ต่างๆ ในความ 

ทรงจ�า เพราะอี๋เหอหยวนเป็นสถานที่ที่ผู้แปลชอบเป็นพิเศษอยู่แล้ว ความ 

กว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่ ความโอฬารตระการตาของสถาปัตยกรรม 

ทิวทัศน์สี่ฤดูกาลซึ่งท�าให้ทัศนียภาพไม่ซ�้ากันเลย  เมื่อผนวกกับการได้รู ้ 

เรื่องราวสมัยสถานที่แห่งนี้ยังเป็น “ที่อยู่อาศัย” ของพระนางซูสีไทเฮา มิใช ่

“แหล่งท่องเที่ยว” แบบปัจจบุนั ยิ่งชวนให้เดนิเท่าไหร่กไ็ม่รูจ้กัเบื่อ นบัคร่าวๆ 

ก็เกือบสามสิบครั้งในเวลาไม่กี่ปีโดยมิได้ประกอบอาชีพไกด์แต่อย่างใด 

(เพื่อนฝูงเคยบอกว่านี่ไม่ใช่ชอบเป็นพิเศษ แต่เรียกว่าชอบผิดปกติ...เห็น 

จะจรงิ)

หวังว่าผู้อ่านจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการย้อนเวลาเช่นกัน

ปำนชีวำ  บุตรำช
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อวีเกิงหวำงเหยีย  ท่ำนอองอวีเกิง  ท่ำนพ่อ อง ้ำพเจ้ำ ท่ำนแม ่

ครอบครัวของเรา ตลอดจนคณะผู้ติดตามอันประกอบด้วยเลขานุการเอก 

เลขานุการโท นายทหารองครักษ์ ทูตพาณิชย์ ครอบครัวของพวกเขาและ 

คนรับใช้ รวมทั้งสิ้นห้าสิบห้าชีวิต เดินทางมาถึงเซี่ยงไฮ้ในวันที่ 2 มกราคม 

ปี 1903 ด้วยเรือ เอส. เอส. อันนัม จากปารีส ที่ซึ่งท่านพ่อด�ารงต�าแหน่ง 

ราชทูตจีนนานสี่ปี  คณะของพวกเรามาถึงพร้อมฝนซึ่งตกลงมาห่าใหญ่ 

การที่คนจ�านวนมากก�าลังขึ้นบกก็ทุลักทุเลพอดูแล้ว ยังไม่ต้องพูดถึง 

สัมภาระเป็นภูเขาเลากาที่ต้องดูแลอีก  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า 

พบว่าในกระบวนผู้คนทั้งปวงนี้ไม่มีใครให้พึ่งได้เลยนอกจากท่านแม่ผู้เดียว 

หน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดนั้นล้วนอยู่ภายใต้การบัญชาของ 

ท่านแม่  ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านแม่ของข้าพเจ้าเป็นสตรีผู้มีพรสวรรค์ด้าน 

การจัดการด้วยความเยือกเย็นท่ามกลางความวุ่นวาย

เมื่อเรือของเรามาถึงเขตสัมปทานฝรั่งเศสที่หวงผู่ทัน ขุนนางต�าแหน่ง 

ต้าวไถประจ�าเซี่ยงไฮ้และคณะในชุดข้าราชการก็รอต้อนรับอยู่แล้ว  ท่าน 

ขุนนางแจ้งท่านพ่อว่าได้เตรียมต�าหนักเทียนโฮ่วกงไว้ให้พวกเราใช้พักผ่อน 

บททีหนง

กลับมาต ูมิ
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ระหว่างที่อยู่เซี่ยงไฮ้  แต่ท่านพ่อปฏิเสธไปโดยกล่าวว่าท่านได้ส่งโทรเลข 

จากฮ่องกงมาจองที่พักที่โรงแรมเดส์โคโลนีส์ในเขตสัมปทานฝรั่งเศสเรียบ 

ร้อยแล้ว  พวกเราเคยมีประสบการณ์ในการพักที่นั่นมาก่อนระหว่างเตรียม 

เดินทางไปญี่ปนุเมื่อท่านพ่อรับต�าแหน่งทูตในปี 1895  และเราไม่แม้แต่ 

จะคิดพักซ�้าสอง ตัวอาคารเก่าโทรมขาดการดูแลรักษา จ�าเป็นต้องซ่อมแซม 

ขนานใหญ่  มันเคยเป็นสถานที่ที่งดงามแน่อยู่หรอกในยุคเริ่มสร้าง แต่บัดนี้ 

ใกล้จะกลายเป็นซากตึกผุพัง  ธรรมเนียมมีอยู่ว่าผู้ว่าราชการและขุนนาง 

ท้องถิ่นจะต้องจัดหาสถานที่และเตรียมอาหารการกินต่างๆ ให้พร้อมสรรพ 

เมื่อมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่เดินทางมา และมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปฏิเสธข้อ 

เสนอเปียมน�้าใจของพวกเขา  อย่างไรก็ตาม ท่านพ่อของข้าพเจ้าก็ตามใจ 

ตัวเองอยู่เป็นนิจ และได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งปวงของพวกเขาเหล่านั้นอย่าง 

สุภาพ 

ในที่สุดเราก็เข้าพักที่โรงแรมเดส์โคโลนีส์อย่างปลอดภัย  ที่นั่นท่าน 

พ่อพบโทรเลขจากราชส�านักรออยู่สองฉบับ  ใจความในโทรเลขสั่งให้ท่าน 

เร่งรุดเดินทางสู่นครหลวงทันที  ทว่าเนื่องจากแม่น�้าในเทียนจินยังเป็น 

น�้าแข็ง เราย่อมไม่สามารถเดินทางด้วยเส้นทางนั้นได้  อีกทั้งท่านพ่อก็สูงวัย 

และสุขภาพไม่ใคร่ดีนักในเวลานั้น จ�าเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย ์

ตลอด  เส้นทางที่พอจะเดินทางได้อย่างทางเลี่ยงเมืองฉินหวงเต่าจึงเป็นไป 

ไม่ได้เลยเพราะทั้งอ้อมทั้งทุรกันดารเกินก�าลัง  เมื่อพิจารณาจากอุปสรรค 

ทั้งหลายนี้ ท่านพ่อจงึโทรเลขตอบกลบัไปว่า หลงัจากน�้าแขง็ในแม่น�้าเปยเหอ 

ละลาย เราจะนั่งเรือกลไฟล�าแรกจากเซี่ยงไฮ้ไปเทียนจินทันที

พวกเราออกจากเซี่ยงไฮ้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และถึงเทียนจินใน 

วันที่ 26  ณ ที่นั้น เราได้พบปะกับเหล่าขุนนางจากฝายศุลกากรและอื่นๆ 

เช่นเดียวกันกับเมื่อวันที่เรามาถึงเซี่ยงไฮ้ 

บ้านเมืองเรายุคนั้นมีธรรมเนียมประหลาดอย่างหนึ่งคือ หากราชทูต 

ผู้ใดก็ตามเดินทางกลับมาจากต่างแดน เมื่อเรือเทียบท่าแผ่นดินจีน จะต้อง 

ท�าพิธีที่เรียกว่า “ฉิ่งเซิ่งอัน” หรือพิธีถวายพระพรองค์จักรพรรดิ  ขุนนาง 
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ต�าแหน่งต้าวไถยังถือว่ามียศต�่าต้อยเกินกว่าจะเข้าร่วมพิธีนี้ได้  ทันทีที่เรา 

มาถึง หยวนซื่อข่าย ผู้ว่าการมณ ลจื๋อลี่1 ซึ่งอยู่ที่เทียนจินพอดีก็ส่งขุนนาง 

คนสนิทมาเฝ้าท่านพ่อเพื่อเตรียมพิธีสุดยิ่งใหญ่อลังการ  เมื่อตระเตรียม 

การทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว ทั้งท่านพ่อและหยวนซื่อข่ายสวมชุดขุนนาง 

เต็มยศซึ่งเป็นชุดส�าหรับพระราชพิธี อันประกอบด้วยเสื้อยาวปักลายมังกร 

เสื้อคลุมยาวสามส่วนสีด�าแดง สวมสร้อยประค�าอ�าพัน หมวกประดับขนหาง 

นกยูง และลูกปัดกัลปังหาแดง  จากนั้นเดินทางไปยังว่านโซ่วกง สถานที่ 

ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีนี้โดยเฉพาะ ขุนนางชั้นผู้น้อยจ�านวนมากรอ 

อยู่ที่นั่นอยู่แล้ว  ที่ใจกลางลานด้านหลังของตัวต�าหนักจัดโต๊ะแคบๆ ยาวๆ 

ตัวหนึ่งเอาไว้ บนโต๊ะวางป้ายสลักพระนามของฮ่องเต้และพระนางซูสีไทเฮา 

และมีค�าว่า “ทรงพระเจริญหมื่นปี หมื่นปี หมื่นหมื่นปี”  ผู้ว่าการมณ ล 

หรือในที่นี้ก็คือหยวนซื่อข่ายและขุนนางอื่นๆ จะเข้าไปในต�าหนักก่อน 

หยวนยืนทางซ้ายของโต๊ะนี้ คนอื่นๆ จัดแถวสองแถว เริ่มจากมุมโต๊ะด้าน 

หน้า จากนั้นท่านพ่อก็คุกเข่าลงตรงหน้าโต๊ะพร้อมเปล่งค�าถวายพระพร 

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการนี้ ท่านพ่อก็ลุกขึ้นทันทีแล้วสอบถามถึงพระพลานามัย 

ของทั้งสองพระองค์  หยวนซื่อข่ายตอบว่าทรงพระเกษมส�าราญดียิ่ง เท่านี้ 

ก็เป็นอันเสร็จพิธี 

เราพักที่เทียนจินสามวัน เข้าปักกิ่งในวันที่ 29 อาการของท่านพ่อทรุด 

ลงกว่าเดิมและทูลลาพักรักษาตัวเป็นเวลาสี่เดือน ซึ่งก็ได้รับพระราชานุญาต 

จากองค์จักรพรรดินีหม้าย 

เนื่องจากจวนหลังงามของเราซึ่งสร้างและตกแต่งเอาไว้ก่อนเดินทาง 

ไปปารีสนั้นถูกเผาวอดไปแล้วช่วงปี 1900  ครั้งเกิดกบฏอี้เหอถวน (กบฏ 

นักมวย) สูญเงินไปกว่าหนึ่งแสนต�าลึง เราจึงเช่าบ้านหลังหนึ่งและย้ายเข้า 

ไปอยู่แทนชั่วคราว 

บ้านเก่าของเราก็ไม่ใช่จวนใหม่เอี่ยมอ่อง เดิมท่านพ่อซื้อต่อมาจาก 

เจ้าชายองค์หนึ่ง  มันเป็นจวนแบบจีนโบราณหลังงามสมกับที่เป็นที่พักของ 

1 ชื่อมณ ลสมยัโบราณ ปัจจุบนัคอืพื้นที่แถบมณ ลเหอเปย
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เชื้อพระวงศ์ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดสร้างบนพื้น  เมื่อผ่านการปรับปรุงและ 

ต่อเติมอย่างชาญฉลาดก็กลายเป็นที่พักซึ่งมีกลิ่นอายแบบต่างชาติที่สวยงาม 

แห่งหนึ่ง พวกเรายังรักษาไม้แกะสลักแสนสวยของเดิมเอาไว้  อันที่จริง 

ค�าว่า “แบบต่างชาติ” ที่พูดถึงนี้หมายถึงตัวบ้านบางส่วนเท่านั้นที่ตกแต่ง 

เป็นฝรั่ง มิได้รื้อถอนลงมาทั้งหลัง เราเปลี่ยนประตูหน้าต่างและตกแต่ง 

ให้เป็นแบบตะวันตก  แต่การจัดบ้านและสวนยังคงเป็นแบบจีนแท้ๆ เฉก 

เช่นเดียวกับบ้านจีนทั้งหมดในปักกิ่งที่สร้างขึ้นตามสมัยนิยมคือ มีสวนใน 

บ้าน กินพื้นที่ประมาณสิบเอเคอร์  เราเพิ่งตกแต่งเสร็จและได้ย้ายเข้าอยู ่

แค่สี่วันก่อนท่านพ่อจะต้องไปประจ�าการที่ปารีส  เป็นความโศกเศร้าเหลือ 

ประมาณส�าหรับครอบครัวของเราซึ่งต้องสูญเสียสถานที่อันงดงามแห่งนี้ไป 

หลังจากได้หมดเปลืองเวลาลงทุนลงแรงในการก่อสร้างและตกแต่งอย่างด ี

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการเป็นขุนนางและข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ ชีวิตต้อง 

แบกรับความทุกข์นับไม่ถ้วน  นี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในบรรดาบททดสอบ 

ของชวีติเท่านั้นเอง 

ตัวอาคารสถานที่ต่างๆ ในนครหลวงสร้างขึ้นตามรูปแบบความนิยม 

ในสิ่งใหญ่โตโอ่อ่า คิดเป็นอาณาบริเวณกว้างมาก บ้านหลังเก่าของเราก็ไม่พ้น 

ไปจากเกณ ์นี้  จวนของท่านพ่อเป็นเรือนเล็กชั้นเดียวสิบหกหลังประกอบ 

ด้วยห้องหับรวมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าห้อง เรียงรายกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมหัน 

หน้าเข้าหาสวนกลางบ้าน ท�าให้พื้นที่แบ่งเป็นสัดส่วนเอกเทศ ไม่จ�าเป็นต้อง 

ออกพ้นประตูเพื่อไปหากัน แค่เดินผ่านระเบียงกั้นกระจกที่สร้างเชื่อมก ็

สามารถไปมาหาสู่กันได้แล้ว  ผู้อ่านของข้าพเจ้าคงนึกพิศวงว่าเราท�าความ 

สะอาดห้องหับทั้งหมดเหล่านี้ได้อย่างไร  แต่ส�าหรับครอบครัวขนาดใหญ่ 

ที่มีทั้งเลขา  ทนายหน้าหอ เด็กเดินสาร คนรับใช้ คนขับรถม้าและคน 

แบกเกี้ยว ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเรียกใช้พวกเขา 

สวนกลางบ้านมีการจัดภูมิสถาปัตย์ตามแบบจีน มีบึงขนาดเล็กเลี้ยง 

ปลาทอง และเป็นสระบัวในหน้าดอกบัวบาน มีสะพานข้ามสระ ริมฝังปลูก 

ต้นหลิวใหญ่ บุปผามาลีสารพัดสารพันเต็มแปลงดอกไม้ซึ่งทอดไปตามทาง 

เดินอันคดเคี้ยวที่ตัดตรงนั้นโผล่ตรงนี้ระหว่างผืนน�้า  เมื่อปีที่เราเดินทาง 
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ไปปารีสราวเดือนมิถุนายน 1899 สวนต่างๆ ล้วนเต็มไปด้วยดอกไม้พันธุ์ไม ้

สสีนัละลานตา ใครเหน็กอ็ดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากชมเชย 

เนื่องจากบัดนี้เราไม่มีบ้านของตัวเองในปักกิ่งแล้ว เราจึงไม่รู้จะไป 

ที่ใด  ระหว่างยังพักอยู่ที่เทียนจิน ท่านพ่อโทรเลขถึงมิตรสหายผู้หนึ่งให้ 

ช่วยหาบ้าน  หลังจากเป็นธุระให้อยู่พักใหญ่ๆ เขาก็ช่วยหาบ้านที่มีชื่อเสียง 

หลังหนึ่งให้เราจนได้  มันคือบ้านที่หลี่หงจางใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธ ิ

สัญญาซินโฉ่วกับมหาอ�านาจต่างชาติหลังกรณีกบฏอี้เหอถวน และเป็นที่ที่ 

ท่านถึงแก่อสัญกรรม  เราเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่อาศัยที่นั่นหลังจากมรณ 

กรรมของหลี่หงจาง เพราะคนจีนเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติและหวาดกลัว 

บ้านนั้น  หากพวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ บางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวจักต้อง 

บังเกิดเป็นแน่  พวกเราคุ้นที่และอาศัยอยู่อย่างส�าราญในเวลาอันรวดเร็ว 

ตลอดเวลาที่เราพ�านักในบ้านนั้นไม่มีเรื่องน่ากลัวอย่างที่เพื่อนฝูงเคยเตือน 

เราเกิดขึ้นเลยแม้สักสิ่ง  อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงเรื่องบ้านเก่าที่โดนเผาวอด 

ของเราหลังนั้น ข้าพเจ้าก็ต้องยอมรับว่าพวกเราได้ประสบกับเรื่องน่ากลัว 

มาแล้วจรงิๆ 

ความสูญเสียอันเกิดจากเพลิงไหม้บ้านไม่เคยได้รับการชดใช้  ใน 

ฐานะที่ท่านพ่อของข้าพเจ้าเป็นข้าราชส�านัก มันเป็นเรื่องเสียหน้าและแย่มาก 

หากเราเพียรเรียกร้องเอาเงินชดเชยก้อนนี้  ขุนนางเป็นผู้ที่คนทั่วไปล้วน 

คาดหวังว่าทั้งตัวเขาและครอบครัวของเขาจะอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ  หาก 

ทรัพย์สมบัติของขุนนางผู้นั้นจะต้องมีอันเป็นไปเพราะเหตุการณ์บ้านเมือง 

ก็ต้องทนแบกรับความเสียหายเอาไว้โดยไม่ปริปากบ่น 

วันที่ 1 มีนาคม 1903 ชิ่งชินหวาง2และเป้ยเล่อ3นามไจ่เจิ้น มา 

เยือนเราที่บ้านและกล่าวว่า พระพันปีหลวงมีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านแม ่

น้องสาวข้าพเจ้า และตัวข้าพเจ้าเข้าเฝ้า เราควรไปถึงว่านโซ่วซานในเขตพระ 

2 亲王 เทียบเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับพระยศชั้นพระบรมวงศ์ ทั่วไปมักแปลว่า 

  เจ้าชาย หรือองค์ชาย
3 贝勒 ภาษาแมนจู เป็นค�าเรยีกต�าแหน่งลูกชายของชนิหวาง
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ราชฐานอี๋เหอหยวนในวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงเช้า  ท่านแม่ทูลชิ่งชินหวางว่า 

ตลอดหลายปีมานี้ พวกเราสวมแต่ชุดฝรั่งเมื่ออยู่ต่างแดน ตอนนี้เราจึง 

ไม่มีชุดสตรีแมนจูที่เหมาะสมส�าหรับใส่เข้าเฝ้า  องค์ชายตอบว่าได้กราบ 

ทูลเรื่องนี้กับพระนางแล้ว อีกทั้งยังส�าทับว่าได้ทอดพระเนตรเห็นพวกเรา 

ในชุดยุโรปแล้ว  พระนางจึงตรัสว่าไม่มีความจ�าเป็นที่เราต้องสวมชุดแมนจู 

พระนางยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะแต่งกายตามเดิม เพราะนี่เป็นโอกาสอันดี 

ที่จะได้ทรงศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายของชาวตะวันตก  ทั้งน้องสาวข้าพ 

เจ้าและตัวข้าพเจ้าเองรู้สึกล�าบากใจอย่างยิ่งว่าเราควรใส่เสื้อผ้าชุดไหนจึง 

จะเหมาะ  น้องหรงหลิงอยากสวมชุดกระโปรงสุ่มสีฟ้าอ่อนเพราะเธอคิดว่า 

สีนี้ใส่ขึ้นที่สุด ท่านแม่ตัดชุดให้พวกเราใส่เหมือนกันมาตั้งแต่เด็กมาแล้ว 

ข้าพเจ้าบอกว่าอยากสวมชุดกระโปรงสีแดง เพราะคิดว่าชุดนี้น่าจะท�าให้ 

พระองค์โปรดมากกว่า  หลังการถกเถียงอันยาวนาน ในที่สุดข้าพเจ้าก็มีทาง 

ออก  เราตัดสินใจสวมหมวกสีแดงประดับขนนกและสวมถุงน่องรองเท้า 

สีเข้าชุดกัน ท่านแม่จะสวมชุดกระโปรงแพรสีเขียวน�้าทะเลขลิบริมด้วยผ้า 

ก�ามะหยี่ม่วง ปักลายดอกไอริสสีม่วง สวมหมวกสีด�าประดับขนนกขาว

เนื่องจากพวกเราอาศัยอยู่ใจกลางพระนคร ยานพาหนะเดียวที่ม ี

คือเกี้ยว  และระยะทางจากบ้านของเราไปยังพระราชวังฤดูร้อนคิดเป็น 

ระยะทางประมาณสามสิบหกลี้4 ต้องนั่งเกี้ยวสามชั่วโมง เราจึงต้องออก 

เดินทางกันตั้งแต่ตีสามเพื่อไปให้ทันหกโมงเช้า  นี่เป็นการเดินทางไปพระ 

ราชวังอี๋เหอหยวนเป็นครั้งแรกของเรา  สาส์นจากชิ่งชินหวางจึงท�าให้เรา 

รู ้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง เป็นธรรมดาที่พวกเราจะกังวลกับการวางตัวให ้

ดีที่สุดและการเดินทางให้ทันเวลา  มันคือความฝันของชีวิตข้าพเจ้าที่จะ 

ไปเยือนที่ประทับของเจ้าเหนือหัวและได้เห็นว่าที่นั่นเป็นเช่นไร  จนถึงบัดนี้ 

ข้าพเจ้ายังไม่เคยได้มีโอกาสนั้นเลย เพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมาล้วนอยู่นอก 

ปักกิ่ง หรือถ้าจะให้พูดตามจริงคือนอกประเทศจีน  อีกเหตุผลที่ข้าพเจ้า 

ไม่เคยมีโอกาสเข้าวังคือท่านพ่อมิได้ลงบันทึกนามของข้าพเจ้าและน้องหญิง 

4 1 ลี้เท่ากบัครึ่งกโิลเมตร
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ในท�าเนียบราชสกุลซึ่งเป็นเอกสารบันทึกการเกิดของเชื้อพระวงศ์แมนจ ู

ท�าให้พระนางซูสีไทเฮาไม่ทรงทราบว่าเจ้าชายอวี้เกิงมีธิดาจนกระทั่งพวก 

เรากลับจากปารีส  ภายหลังท่านพ่อบอกสาเหตุของเรื่องนี้กับข้าพเจ้าว่า 

เพื่อให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่พวกเราเท่าที่จะเป็นไปได้  ทางเดียวคืออย่าให ้

ความทราบไปถึงฝาละอองธุลีพระบาท  นอกจากนี้ ตามธรรมเนียมแมนจู 

ธิดาของขุนนางแมนจูตั้งแต่อันดับสองขึ้นไป เมื่ออายุครบสิบสี่ปีจะต้อง 

ถวายตัวเข้าวังเพื่อให้องค์จักรพรรดิทรงเลือกพระสนมหากทรงมีพระราช 

ประสงค์  นี่ก็เป็นวิธีที่พระนางซูสีไทเฮาทรงได้รับเลือกจากพระเจ้าเสียนเฟิง 

จักรพรรดิในรัชกาลก่อน 

อย่างไรก็ดี ท่านพ่อไม่ปรารถนาจะให้เรามีชีวิตเฉกเช่นนี้  ท่านพ่อ 

มีการวางแผนอื่นไว้ส�าหรับเราและมีความคาดหวังต่อชีวิตเรามากกว่านั้น 

เช้าวันนั้นยังมืดสนิท เราออกเดินทางด้วยเกี้ยวสี่คนหามเมื่อเวลา 

ตีสาม  เราจ�าเป็นต้องมีคนหามเกี้ยวสองผลัดส�าหรับระยะทางอันยาวไกล 

เช่นนี้  นี่หมายถึงต้องใช้คนถึงยี่สิบสี่คนส�าหรับเกี้ยวสามหลัง ยังไม่รวม 

คนแบกเกี้ยวที่ท�าหน้าที่เป็นคนน�าขบวน  นอกเหนือจากคนเหล่านี้ ขบวน 

ของเรายังมีทหารม้าสามนาย หนึ่งนายประกบเกี้ยวหนึ่งหลัง คนรับใช้อีก 

สองคนขี่ม้าตามหลังเกี้ยว รั้งท้ายขบวนคือรถลากคันใหญ่สามคันส�าหรับ 

ให้คนแบกเกี้ยวนั่งพักรอเปลี่ยนกะ  รวมแล้วทั้งขบวนประกอบด้วยคน 

สี่สิบห้าคน ม้าเก้าตัว และรถลากอีกสามคัน 

ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลอยู่บ้างเมื่อนั่งเกี้ยวโดยมีความมืดรายล้อม  ความ 

เงียบสงัดด�าเนินสลับไปกับเสียงตะโกนของคนหามเกี้ยว  เสียงร้องของ 

คนด้านหน้าบอกให้ด้านหลังระวังหินและหลุมบ่อตามถนนเนื่องจากทาง 

ไม่เรียบ และยังมีเสียงกุบกับของเกือกม้า  ส�าหรับผู้อ่านที่ไม่เคยมีประสบ 

การณ์โดยสารเกี้ยวทางไกล ข้าพเจ้าอยากบอกว่ามันเป็นยานพาหนะที่สุด 

แสนจะไม่สะดวกสบายที่สุดในโลก เพราะท่านต้องนั่งนิ่ง ตัวตรงแน่ว 

มิฉะนั้นเกี้ยวจะเสียสมดุลจนพลิกคว�่า  การเดินทางครั้งนี้ช่างแสนยาวนาน 

และท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกทั้งเกร็งทั้งเพลียกว่าจะไปถึงประตูทางเข้าพระราชฐาน

อี๋เหอหยวน


