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บทน�ำ

'จะไปที่ใดกันแน่'

กลางดึกเงียบสงัด เงาคนสองร่าง ร่างหนึ่งสูงใหญ่ ร่างหนึ่งแบบบาง 

มาถึงยังซากปรักหักพังในที่เปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่ง ร่างบอบบางเดินน�าหน้า  

มือเล็กขาวผุดผ่องเกาะกุมฝ่ามือใหญ่ของร่างสูง เดินย�่าฝีเท้าอันปราดเปรียว 

ชายหนุ่มจึงอดไต่ถามขึ้นอีกครั้งมิได้ น�้าเสียงเจือความใคร่รู้และฉงนสนเท่ห์

'อย่าเอาแต่ถามเลย อกีประเดีย๋วกร็ูเ้อง' ร่างเลก็จงูเขาไว้ เดนิเลยีบตาม

บันไดอันเก่าแก่ทรุดโทรมขึ้นไปยังชั้นสอง ก่อนจะมองเห็นห้องที่อยู ่สุด 

ทางเดินปรากฏแสงเทียนเล็ดลอดให้เห็นร�าไร 

'ด้านหน้างั้นหรือ' ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ 'ลึกลับขนาดนี้เชียว? เจ้า

เตรียมสิ่งใดไว้ให้ข้าดูหรือ'

เขาก้าวฝีเท้าเดนิไปข้างหน้าด้วยตนเอง แต่กลบัถกูหญงิสาวดงึรัง้เอาไว้

'รอเดี๋ยว!' นางเรียกอย่างร้อนใจ สุ้มเสียงฉายแววกระวนกระวาย  
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ดวงหน้างามเฉดิฉนัทอประกายขวยเขนิและไม่เป็นสขุ ทว่าเพราะอยูท่่ามกลาง

แสงมืดสลัว ชายหนุ่มจึงมิได้สังเกตเห็น

'ท�าไมรึ' ชายหนุ่มหยุดฝีเท้า ท่าทีขบขันแต่ยังคงความสุขุมเยือกเย็น

นางส่ายศีรษะ 'ไม่มีอะไร'

ชายหนุ่มก�าลังจะเอ่ยถามขึ้นอีกครา แต่กลับถูกนางใช้มือปิดปากไว้ 

'เข้ามาก่อนเถิด'

นางเดินจูงเขาเข้ามาในห้องที่มีเทียนส่องแสงบางเบาห้องนั้น เพิ่งจะ

เหยียบย่างเข้ามาก็รู้สึกราวกับอยู่ในโลกใหม่ แท้จริงแล้วภายในห้องแตกต่าง

กับซากปรักหักพังทรุดโทรมด้านนอกโดยสิ้นเชิง ไม่เพียงแต่สะอาดสะอ้าน 

ทัง้ยงัตกแต่งได้อย่างงดงาม กลิน่หอมก�าจาย บนเตยีงปดู้วยผ้าแพรต่วนสชีมพู 

รากบัวเนื้อผ้าอ่อนนุ่ม บนโต๊ะมีตะเกียงน�้ามันสองสามดวงวางไว้ ก�ายานถูก

จุดอยู่บนชั้นเตี้ยซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง ข้างๆ ยังมีอ่างปากกว้างสีเขียวหยกวาง

ตั้งไว้ ภายในอ่างบรรจุน�้าใสสะอาด ดอกมะลิจ�านวนมากลอยอยู่บนผิวน�้า

'เจ้าตกแต่งที่นี่เอง?' ชายหนุ่มแปลกใจทั้งยังรู้สึกแปลกใหม่ เขาไม่รู้ว่า

คนรักของตนจะแสดงกลอันใด แต่อย่างน้อยตอนนี้ดูท่าทางน่าสนใจทีเดียว

นางไม่ตอบค�า เพียงแต่เข้าไปดันหน้าต่างให้เปิดออกเล็กน้อย สายลม

อ่อนๆ เล็ดลอดเข้ามา พัดพาให้เงาจากตะเกียงภายในห้องสั่นไหว แต่งแต้ม

บรรยากาศให้ละมุนละไมยิ่งขึ้น

ชายหนุ่มปรากฏรอยยิ้ม หยิบดอกมะลิบนผิวน�้าขึ้นมาจรดดม

'กลิ่นหอมเย็นของบุปผาแห่งเหมันต์ นี่คือกลิ่นบนกายเจ้า'

ท่วงท�านองอนัเนบินาบเชือ่งช้ายามเอ่ยวาจาพานให้ใบหทูัง้สองข้างของ

หญิงสาวแดงระเรื่อขึ้นทันใด ไม่ง่ายเลยกว่าจะเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่ม 
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ตรงๆ ได้

'หลับตาสิ'

เขาไม่ถามให้มากความอีก ปิดตาลงตามค�าสั่ง มุมปากยกยิ้ม

นางหยิบผ้าสีด�าผืนยาวออกมาจากในอกเสื้อ จากนั้นก็เขย่งเท้าขึ้นผูก

ปิดตาเขาเอาไว้ด้วยสองมือที่สั่นเทาน้อยๆ

เขางงงันเล็กน้อย ทว่าก็มิได้ยับยั้ง

'นั่งตรงนี้' หญิงสาวดึงให้เขานั่งลงบนเตียง

ชายหนุ่มคล�าเจอผ้าคลุมเตียง ครั้นรู้สึกได้ว่าทั้งคู่ก�าลังนั่งอยู่บนเตียง

หลังใหญ่ก็แย้มยิ้มอย่างอดมิได้

นางนิ่งอึ้งจอ้งมองใบหน้าหล่อเหลาน่ามองของเขา แสงตะเกียงไหววูบ

สาดส่องใบหน้าลกึล�้ายากหยัง่ถงึให้พลนัมดืพลนัสว่าง สนัจมกูตรงโด่งก่อเกดิ

เป็นเงามืดบนด้านข้างของใบหน้า บรรยากาศดูพร่ามัวท่ามกลางแสงและเงา 

นางตะลงึงนัไปชัว่ครู ่จากนัน้กจ็บัมอืใหญ่หนาและอุน่ร้อนของเขาไว้ตรงกลาง

ระหว่างมือทั้งสอง ซึมซับไออุ่นเล็กน้อย ก่อนจะเขยิบเข้ามานั่งลงใกล้ๆ เขา 

ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงยื่นหน้าเข้าไปประทับจุมพิตลงบนริมฝีปากของอีกฝ่าย

'เจ้าท�าให้ข้าประหลาดใจจริงๆ' ชายหนุ่มหัวเราะเสียงต�่า

ใบหน้าเนียนนุ่มขาวราวหิมะขึ้นสีแดงน้อยๆ ในดวงตาปรากฏอารมณ์

อันซับซ้อน กระดากอายแต่ก็แฝงด้วยความกระวนกระวาย ไม่นานนักนางก็

ยืนขึ้นปลดเปลื้องอาภรณ์ของตนเองออก จากนั้นก็ลงมือปลดอาภรณ์ของ 

ชายหนุ่ม

'ข้าคิดว่าเจ้าไม่อยากท�าแบบนี้เสียอีก' เขาเคยลองหยั่งเชิงดูหลายครั้ง 

เดิมคิดว่านางไม่ยินยอม แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมิใช่ เห็นได้ว่าจิตใจของสตรี
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ดุจดั่งเข็มใต้สมุทร ไม่มีวันคาดคะเนได้แม่นย�า

หญิงสาวไม่เอ่ยตอบ ร่างสั่นเทาเล็กน้อยทว่ามิได้หยุดการเคลื่อนไหว 

จวบจนก�าจดัอาภรณ์ของฝ่ายชายออกจนหมดสิน้ นางองิแอบโอบรอบคอเขา 

พิศมองอยู่ครู่ใหญ่ด้วยสีหน้าสลับซับซ้อน ละล้าละลังอยู่เป็นนานราวกับยัง 

ไม่แน่ใจอยู่บ้าง

'เป็นอะไรไป' ชายหนุ่มรู้สึกได้ว่านางชะงักนิ่งจึงเอ่ยถามเสียงค่อย

'ท่าน...เชื่อใจข้าหรือไม่' นางลังเลอยู่นานกว่าจะเอ่ยปาก น�้าเสียง

อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว

เรือ่งนีต้้องดวู่าเป็นด้านไหน แต่ไรมาเขาไม่เคยไว้ใจใครง่ายๆ เพยีงแต่

ยามนีเ้ขากย็งัรูจ้กัดสูถานการณ์อยูบ้่างจงึพดูหลอกนางไปก่อน ไยต้องถกเถยีง

ปัญหาเรื่องความเชื่อใจตอนเข้าด้ายเข้าเข็มด้วยเล่า ชายหนุ่มตอบกลับอย่าง

ขบขัน

'ดวงตาของข้ายอมให้เจ้าปิดไว้ อาภรณ์ก็ยอมให้เจ้าเปลื้องออกจน 

หมดสิ้น ยังต้องสงสัยอีกหรือ'

นางยิ้มน้อยๆ ทว่ายังดูตึงเครียดอยู่เช่นเดิม หลังจากนิ่งงันอยู่ครู่หนึ่ง 

ฟันขาวสะอาดกัดริมฝีปากล่างเล็กน้อยราวกับเรียกความกล้าครั้งใหญ่ที่สุด 

ในชีวิตนี้ได้แล้ว จากนั้นก็ลุกขึ้นเป่าตะเกียงน�้ามันทั้งหมดจนมอดดับ ดึงผ้า 

สีด�าที่ปิดตาเขาเอาไว้ออก ไม่มีความลังเลอีกต่อไป

นางเป็นฝ่ายเริ่มกดเขาลงบนเตียง ชายหนุ่มรู้สึกได้ถึงความเร่าร้อน 

ของนางจึงพลิกกายรวบเรือนร่างอ่อนนุ่มเอาไว้

'อย่ากลัว ให้ข้าน�าเองเถิด' เขาตัดสินใจพลิกบทบาทจากผู้ถูกกระท�า

มาเป็นฝ่ายรุกเร้า เพราะนางตัวสั่นเทาจนไม่อาจบรรยายได้จริงๆ
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ไม่นานนักภายในห้องเล็กๆ ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายหวานละมุน

ซาบซ่าน ตามมาด้วยเสียงหอบหายใจอย่างสะกดกลั้นและแผ่วเบา รวมถึง

เสียงเตียงกระทบกระแทกอย่างรุนแรง

จันทราสีเงินยวงค่อยๆ ถูกเมฆด�าทะมึนบดบังแสงสุกสกาว
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ยามเทีย่งในห้องนอนอนัหรหูรางามวจิติรของหญงิสาว สาวน้อยซึง่อายุ

อานามใกล้เคียงกันสองนางพิงขอบโต๊ะพูดคุยกันเจี๊ยวจ๊าว เสียงหัวเราะอัน

นุ่มนวลดังลอดออกมาเป็นระยะ

"วันนี้ย้อมใหม่อีกครั้งก็คงจะได้สีที่เจ้าต้องการแล้วล่ะ" สตรีในอาภรณ์

สีเขียวหยิบดอกเฟิ่งเซียน* ก�าใหญ่ใส่โกร่งบดยา บดต�าให้ละเอียดอย่าง 

ตั้งอกตั้งใจ

"ข้าไม่เอาสีแดงฉูดฉาดเกินไป อยากได้แบบอ่อนๆ เหมือนอย่างเจ้า" 

สตรีอีกนางสวมใส่อาภรณ์สีม่วงอ่อนลายดอกกุ๊นขอบลูกไม้สีแดงอ่อนซึ่ง 

ตัดเย็บอย่างละเอียดประณีต ใส่ต่างหูมุกสีขาวราวหิมะแวววับกับสร้อยคอ 

เข้าชดุกนั ดแูล้วมกีลิน่อายสงูศกัดิเ์หลอืล้นอย่างเหน็ได้ชดั นางบ่นอบุอบิพลาง 

จ้องมองนิ้วมือของตน

1

*  ดอกเฟิ่งเซียน หมายถึงดอกเทียนบ้าน กลีบดอกมีหลายสีทั้งขาว ชมพู แดง ม่วง ดอกเฟิ่งเซียนถูกน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบ 

หลักในการย้อมเล็บของสตรีจีนในสมัยโบราณ คล้ายกับการทาเล็บในปัจจุบัน
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สตรีในอาภรณ์สีเขียวยิ้มมองอีกฝ่าย "รู้แล้ว เจ้าอยากได้สีของกลีบ 

ดอกอิงฮวา* ที่ผลิบานบนยอดไม้ในช่วงต้นวสันตฤดู ข้าฟังมาไม่ต�่ากว่า 

สิบรอบแล้วล่ะ"

หญิงสาวที่ใส่ต่างหูมุกหัวเราะคิกคัก ไม่ถือสาค�าหยอกเย้าของสตรี 

ชุดเขียวแม้แต่น้อย

สตรใีนอาภรณ์สเีขยีวเทน�า้จากดอกเฟ่ิงเซยีนทีต่�าเสรจ็แล้วลงในอ่างแก้ว

ใบหนึ่ง จากนั้นน�าผ้าไหมหลายแผ่นที่ตัดขนาดเท่าเล็บมือใส่ลงไป แล้วจึงใช้ 

เขม็ยาวคบีเศษผ้าไหมขึน้มา น�ามาแปะบนเลบ็มอืทัง้สบิของสตรผีูใ้ส่ต่างหมูกุ 

ทีละแผ่นๆ ด้วยอากัปกิริยาคล่องแคล่ว ต่อมาก็ใช้เศษผ้าเส้นยาวพันรอบ 

นิ้วมือเอาไว้

"เสรจ็แล้ว คนืพรุง่นีข้้าค่อยมาดงึผ้าออกให้เจ้า แค่นีก้เ็ป็นอนัใช้ได้แล้ว" 

มืออ่อนเยาว์ของสตรีในอาภรณ์สีเขียวเคลื่อนอย่างช�านิช�านาญยิ่ง ขณะเอ่ย

พูดก็เก็บน�้าจากดอกเฟิ่งเซียนที่เหลือใช้ใส่ในขวดโมราใบเล็กไปพร้อมกัน  

"น�้าดอกไม้พวกนี้ยังใช้ทาปากได้ด้วยนะ เจ้าเก็บไว้สิ" นางยื่นขวดโมราให้

"เหมียนอิ๋ง ข้าว่าในเป่ยจิงไม่มีใครฝีมือดีเท่าเจ้าอีกแล้วล่ะ!" สตรีที่ 

ใส่ต่างหูมุกดึงมืออีกฝ่ายพลางส่งเสียงร้องด้วยความดีใจ "หากไม่ได้เจ้ามา

ย้อมเล็บให้ข้า ข้าก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรจริงๆ"

สตรีในอาภรณ์สีเขียวนามว่าเหมียนอิ๋ง ดวงหน้าเรียวรี ผิวพรรณขาว

ผ่องหมดจด เรือนร่างและพวงแก้มผอมบางกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสตรี 

ที่ใส่ต่างหูมุก อาภรณ์ที่สวมบนร่างกลางเก่ากลางใหม่ อีกทั้งหาได้สวมใส่

เครื่องประดับมีค่าใดๆ บนติ่งหูมีเพียงต่างหูหินสีชมพูอันเล็กกระจุ๋มกระจิ๋ม 

*  ดอกอิงฮวา หมายถึงดอกซากุระ
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รูปแบบธรรมดาสามัญ เล็บมือทั้งสองข้างย้อมเป็นสีชมพูของดอกอิงฮวา  

มือเรียวยาวบอบบาง ทว่ามิได้สวมใส่เครื่องประดับใดๆ เช่นกัน

"เจ้านีน่ะ ชอบทรมานผูอ้ืน่เสยีจรงิ ทัง้ทีใ่นบ้านเลีย้งดสูาวใช้และแม่นม

ไว้มากมายแท้ๆ เลือกคนที่มือไม้คล่องแคล่วละเอียดอ่อนมาสักคนก็พอแล้ว

มใิช่หรอื ไฉนต้องเจาะจงให้ข้ามาย้อมเลบ็ให้เจ้าด้วยเล่า" เหมยีนอิง๋มองค้อน

อกีฝ่าย ทว่ารมิฝีปากกลบัประดบัรอยยิม้บางๆ มไิด้มสีหีน้าไม่พอใจแม้แต่นดิ

"คนที่มือไม้คล่องแคล่วย่อมมีแน่นอน แต่คนพวกนี้ผสมสีออกมา 

เหมือนเจ้าได้ที่ไหนกันเล่า หากสีไม่ฉูดฉาดเกินไปก็อ่อนเกินไป ให้เจ้าลงมือ

ท�าเองดีกว่า เจ้าดูสิ แม้กระทั่งชาดทาปากก็ต้องเป็นของที่เจ้าผสมขึ้นถึงจะ

เรียกได้ว่างดงาม" นางใช้นิ้วมือแตะน�้าดอกไม้ในขวดโมราเล็กน้อยแล้วทาลง

บนริมฝีปาก จากนั้นก็ลุกขึ้นส่องกระจก ยิ้มแย้มด้วยความพอใจ

หญงิสาวผูส้วมใส่ต่างหมูกุนามว่าฉอีวีเ้ป่า บดิาเมือ่ครัง้ยงัมชีวีติอยูด่�ารง

ต�าแหน่งเป็นราชบณัฑติใหญ่ประจ�าหอต�าราหลวงเหวนิหยวนเก๋อ เป็นขนุนาง

ระดับสูงชาวฮั่นที่มีอยู่น้อยมากในราชส�านักชิง ไม่เพียงเท่านั้น เนื่องจาก 

รุ่นปู่เจริญรุ่งเรืองจากการท�าการค้า สกุลฉีซึ่งมีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่เมืองซูโจว

ยังมีทรัพย์ศฤงคารมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน อาทิ ที่นา ร้านค้า เรือขนส่ง 

คฤหาสน์ บา้นพกัตากอากาศ ทรัพยส์ินสมบรูณพ์ูนพร้อม ตอ่ให้เมือ่เทียบกับ

ตระกูลชนชั้นสูงของแปดกองธง* ในเป่ยจิง ความร�่ารวยและสูงศักดิ์ของ 

สกุลฉีก็ไม่ด้อยไปกว่ากันเลย

*  แปดกองธง เป็นระบบการปกครองในสมัยราชวงศ์ชิง โดยผนวกทั้งการทหาร การปกครอง และการผลิตเข้าด้วยกัน แรกเริ่มมี
ธงเหลือง ธงขาว ธงแดง และธงน�า้เงิน ต่อมาเพิ่มจ�านวนอีกสี่กองจึงใช้สีแดงขลิบขอบบนพื้นสีเดิม เกิดเป็นธงเหลืองขลิบแดง  

ธงขาวขลิบแดง ธงน�้าเงินขลิบแดง ส่วนธงสีแดงขลิบด้วยสีขาว รวมเป็นแปดกองธง โดยกองธงเหลือง กองธงเหลืองขลิบแดง  

และกองธงขาวถือเป็นกองธงบน ขึ้นตรงกับจักรพรรดิ จึงคัดเลือกองครักษ์หลวงจากสามกองธงนี้ ขุนนางและทหารที่สังกัด 

แปดกองธงมักจะเป็นเชื้อพระวงศ์ ชนชั้นสูง หรือผู้ที่ท�าประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน จึงได้รับการยกย่องและอภิสิทธิ์มากมาย
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"เจ้าเลกิพดูมากได้แล้ว อย่าคดิว่าข้าไม่รูว่้าเจ้าบรรจงแต่งสวยไปเพือ่อะไร" 

เหมยีนอิง๋เม้มรมิฝีปากหวัเราะด้วยท่วงท่านุม่นวลเรยีบร้อย ใช้นิว้มอืเรยีวเลก็

วาดผ่านพวงแก้มของฉีอวี้เป่า "ก็มิใช่เพื่องานฉลองวันเกิดที่วังกงชินอ๋อง*  

อีกสิบวันให้หลัง..."

"เจ้าอย่าพูดเสียงดังเช่นนี้สิ" ฉีอวี้เป่ารีบปิดปากสหาย สีหน้าท่าทาง 

ทั้งฉุนทั้งอาย

"กังวลอันใด พวกสาวใช้ถูกเจ้าไล่ออกไปแล้วมิใช่หรือ ยิ่งกว่านั้นข้าก็

ยงัมไิด้เอ่ยชือ่เสยีงเรยีงนามของคนผูน้ัน้..." เหมยีนอิง๋ทนไม่ไหว หวัเราะเบาๆ 

ขึ้นอีกครา

พวงแก้มเนียนนุ่มสีแดงฝาดของฉีอวี้เป่ากลมป่องด้วยความโกรธเคือง 

เสียงหวานตะโกนดังลั่น "นางเด็กปากคอเราะรายนิสัยไม่ดี รอให้เจ้ามีชาย 

ในดวงใจก่อนเถอะ คอยดูแล้วกันว่าข้าจะล้อเจ้าเช่นไร!"

เหมียนอิ๋งผงะอึ้งเล็กน้อย "จะมีชายในดวงใจได้อย่างไรกันเล่า"

ฉอีวีเ้ป่าเหน็สหีน้าเหมยีนอิง๋ผดุแววลกุลนวาบผ่าน กค็าดเดาเอาว่านาง

คงจะรู้สึกเศร้าสร้อยหม่นหมองเมื่อนึกถึงเรื่องที่ถูกคู่หมั้นถอนหมั้นหลังจาก

ครอบครวัตนเองตกระก�าล�าบาก จงึอดมไิด้ทีจ่ะรูส้กึผดิอยูบ้่าง รบีกมุมอืนาง

ไว้โดยพลัน "ข้าก็พูดไร้สาระไปเรื่อย เจ้าอย่าเก็บมาใส่ใจเลย"

เหมียนอิ๋งส่ายศีรษะ เผยรอยยิ้มสุภาพเหมือนเคย "ใครจะคิดเล็ก 

คิดน้อยกับเจ้าเล่า เจ้าก็อย่าคิดฟุ้งซ่านไปล่ะ"

หลังจากสกุลเฮ่อเซ่อหลี่ของนางตกต�่าจนไม่อาจฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ 

ผูค้นทีเ่ดมิเข้ามาประจบเอาใจกเ็ตลดิหายไปจนหมดสิน้ มเีพยีงฉอีวีเ้ป่าเท่านัน้

*  ชินอ๋อง คือบรรดาศักดิ์ที่จักรพรรดิแต่งตั้งให้แก่โอรส พระเชษฐา พระอนุชา คนในราชสกุล หรือ 'ข่าน' แห่งมองโกล  

เป็นบรรดาศักดิ์ชั้นยศสูงสุดรองจากรัชทายาท
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ที่ไม่เคยตีตัวออกห่างเพราะเรื่องนี้ เรียกนางมาพูดคุยเล่นสนุกด้วยกันไม่เว้น

แต่ละวัน

เหมียนอิ๋งอุปนิสัยสุภาพสงบเสงี่ยม ทว่าฉีอวี้เป่าร่าเริงสดใส คนหนึ่ง

สงบนิ่ง อีกคนอยู่ไม่สุข คนหนึ่งเป็นชาวแมนจู อีกคนเป็นชาวฮั่น แต่กลับ 

สนิทสนมกลมเกลียวกันมาก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าฉีอวี้เป่ามักจะปฏิบัติต่อ 

เหมียนอิ๋งเหมือนพี่น้องแท้ๆ และนี่เองเป็นสาเหตุที่เหมียนอิ๋งยินดีเปลืองแรง

ช่วยท�างานฝีมือพวกนี้ให้อีกฝ่าย

"มา นี่เป็นขนมเกาลัดที่พ่อครัวคนใหม่ของบ้านข้าท�าขึ้น รสชาติดี 

ทีเดียว เจ้าก็ลองชิมดูสิ" ฉีอวี้เป่าเปิดกล่องไม้บนชั้นเตี้ยออก หยิบขนม 

สีเหลืองอ่อนจานหนึ่งออกมา บุ้ยใบ้ให้เหมียนอิ๋งหยิบไปกิน

"เจ้าระวงัหน่อย อย่าท�าแผ่นผ้าบนเลบ็เบีย้วล่ะ มฉิะนัน้สจีะไม่สม�า่เสมอ" 

เหมียนอิ๋งใช้ผ้าเช็ดหน้าสีเขียวเรียบๆ ปิดปากไว้ด้วยกิริยาสุภาพงดงาม  

กินขนมเกาลัดอย่างแช่มช้า

ฉีอวี้เป่ารีบสังเกตดูเล็บมือ ขณะก�าลังจะเอ่ยวาจากลับได้ยินเสียง 

ดังอึกทึกครึกโครมจากด้านนอก เสียงคนพูดคุยบวกกับเสียงฝีเท้าท�าเอา 

ลานบ้านซึ่งแต่เดิมเงียบสงบสั่นสะเทือนขึ้นมาทั่วทั้งหมด

"มีเรื่องอันใดกันนะ พวกเจ้าเอะอะอะไรกัน" ฉีอวี้เป่าผลักประตูออก 

มองดู แต่กลับเห็นสาวใช้สองสามนางเดินมาพร้อมหัวเราะคิกคัก

"คุณหนูสี่ พวกพ่อบ้านก�าลังตรวจสอบและจดบันทึกสินสอดอยู่เจ้าค่ะ 

ได้ยินว่าหีบลังใหญ่ๆ วางกองเต็มโถงรับรอง มีสิ่งของล�้าค่าหายากมากมาย 

ทุกคนเบียดกันวุ่นวายที่ริมหน้าต่าง อยากจะเปิดหูเปิดตากันเสียหน่อยน่ะ

เจ้าค่ะ" เสี่ยวหง สาวใช้ประจ�ากายของฉีอวี้เป่าเอ่ยอย่างหน้าชื่นตาบาน  
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เห็นชัดว่าอยากจะตามเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

"อ้อ งั้นหรือ" ดวงตากลมโตเป็นประกายของฉีอวี้เป่ากะพริบปริบๆ  

จากนั้นก็หันกายดึงเหมียนอิ๋งขึ้นมา "ไปกันเถอะ พวกเราไปดูกันว่ามีสินสอด

ล�้าค่าหายากอะไรบ้าง"

เหมียนอิ๋งตะลึงงัน "เจ้าพูดว่าสินสอดอะไรนะ คงมิใช่ของเจ้ากระมัง 

เหตุใดถึงปิดบังแม้กระทั่งข้าล่ะ"

"มิใช่ข้าเสียหน่อย เป็นสินสอดที่ท่านแม่จัดแจงให้พี่รองต่างหาก"  

นางลากเหมียนอิ๋งเดินไปข้างนอก

พี่รองของอวี้เป่า? คุณชายรองสกุลฉีจะหมั้นหมายแล้วหรือ

"พี่รองของเจ้าจะหมั้น? เรื่องใหญ่ขนาดนี้ไฉนจึงไม่ได้ยินคนเอ่ยถึง 

เลยล่ะ" สกุลฉีมิใช่สกุลธรรมดาทั่วไป จะจัดงานมงคลทั้งทีย่อมต้องเป็น 

ข่าวใหญ่ที่ผู้คนในเป่ยจิงพากันพูดถึง แต่นี่กลับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย

ฉีอวี้เป่าจูงมือสหายเดินผ่านระเบียงคด ข้ามสะพานน้อยซึ่งมีล�าธาร 

ไหลเอื่อย ผ่านสระน�้า สวนหิน สวนป่า รวมทั้งศาลาหอเก๋งอีกหลายหลัง

"จรงิอยูว่่าเรือ่งนีอ้อกจะฉกุละหกุอยูบ้่าง สามเดอืนก่อนพีร่องของข้าได้

รบัต�าแหน่งฉตีเูว่ย* ฮุย่ชนิอ๋องซึง่เสนอชือ่เขาต่อหน้าพระพกัตร์ทีแ่ท้กห็มายตา

อยากได้พีร่องของข้าเป็นบตุรเขยอยูต่ัง้แต่แรก เมือ่ไม่กีว่นัก่อนมข่ีาวจากในวงั

ว่าจักรพรรดิพระราชทานสมรสให้ด้วยพระองค์เอง ทรงยกท่านหญิงหมิงอวี้

ให้พี่รองข้า สรุปก็คือนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้"

"เป็นอย่างนี้นี่เอง" เหมียนอิ๋งตามฉีอวี้เป่ามาถึงโถงรับรองของสกุลฉี 

"ท่านแม่ของเจ้าต้องดีใจมากกระมัง"

*  ฉีตูเว่ย คือชื่อต�าแหน่งขุนนางฝ่ายบู๊ในสมัยโบราณ มีต�าแหน่งและหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย โดยในสมัยราชวงศ์ชิง

เป็นต�าแหน่งขุนนางบรรดาศักดิ์ แต่งตั้งให้กับผู้มีความดีความชอบ
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"นั่นน่ะสิ! พี่รองของข้าก็อายุตั้งยี่สิบสี่แล้ว ในเป่ยจิงมีคุณชายบ้าน 

ใดบ้างที่อายุอานามเท่านี้แล้วยังไม่แต่งภรรยา ยิ่งกว่านั้นตอนนี้ยังมีคู่หมั้น

เป็นถึงเชื้อพระวงศ์อีกด้วย"

ฉีอวี้เป้าเดินจูงมือเหมียนอิ๋ง เพิ่งจะเหยียบย่างเข้ามาในห้องโถงก็พลัน

ตะลึงลาน หีบไม้ขนาดใหญ่ซึ่งวางเรียงรายอยู่ในห้องโถงที่นับว่าไม่เล็กแห่งนี้

มีอย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบใบ ภายในหีบแต่ละใบบรรจุไว้ด้วยสิ่งของที่ชวนให้

คนร้องอุทาน อาทิเช่น ถ้วยโถโอชามและแจกันหยกสลัก จานเล็กจานใหญ่ 

ที่ท�าขึ้นจากผลึกแก้วและอ�าพัน ของประดับล�้าค่าวาดลวดลายบุปผาสี่ฤดู 

และสตัว์แปลกหายาก ผลงานภาพวาดบทกวจีากนกัประพนัธ์มชีือ่บนพดัไม้กุย้* 

ชั้นดีหลายสิบเล่ม ขวดยานัตถุ์กระจุ๋มกระจิ๋มประณีตเป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังมีผ้าแพรต่วนชั้นเลิศสิบกว่าพับรวมถึงผ้าขนสัตว์ทั้งขนเตียว** ขนหมี 

วางไว้อย่างเป็นระเบียบจนเต็มโต๊ะ ในหีบส�าริดอันสวยงามชดช้อยใบเล็ก 

อีกหลายใบบรรจุใส่ไว้ด้วยเครื่องประดับต่างๆ นานา เช่น ไข่มุกทองค�า 

หินโมรา หินอัญมณีหลากสี หินทองค�า สร้อยคอ ท�าให้คนทั้งตื่นใจทั้งชื่นชม 

จนดวงตาพร่าลายผมเผ้ากระเซอะกระเซิงไปชั่วขณะ

เหมียนอิ๋งยังจดจ�ายามที่ครอบครัวจัดงานมงคลเมื่อครั้งนางยังเด็กได้

รางๆ ตอนนั้นสกุลเฮ่อเซ่อหลี่เองก็นับได้ว่าเป็นสกุลใหญ่ร�่ารวยมั่งคั่ง แต่เมื่อ

เปรียบกันแล้วกลับเทียบไม่ได้กับภาพที่ได้เห็นในวันนี้

"หวา! เหตใุดในบ้านถงึมขีองพวกนีไ้ด้ล่ะเนีย่ หลายอย่างข้าไม่เคยเหน็

มาก่อนเลย" ฉอีวีเ้ป่าทัง้รูส้กึแปลกใหม่ทัง้อยากรูอ้ยากเหน็ จงึดงึมอืเหมยีนอิง๋

พลางเปิดหีบออกดูทีละใบๆ "ขวดแก้วสีม่วงน�้าเงินใบนี้เล็กน่ารักดีจัง เอามา

*  ไม้กุ้ย เป็นไม้เนื้อแข็งทนทานสีแดงอ่อน มีกลิ่นหอม นิยมน�ามาท�าเครื่องเรือน เครื่องดนตรี มักขึ้นตามภูเขาสูง มีมากในไต้หวัน
**  เตียว เป็นค�าเรียกสัตว์ตระกูลมิงก์ เออร์มิน เซเบิ้ล และเพียงพอน ขนหนานุ่มมีค่ามาก มักใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
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ใช้ใส่ผงปัดแก้มได้พอดี ทั้งยังยัดใส่ในผ้าคาดเอวได้อีกด้วย"

เหมียนอิ๋งยิ้มบางๆ ไม่พูดไม่จา และมิได้ยื่นมือไปแตะต้องสิ่งของ 

เครื่องใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

"ใครพูดอยู่ข้างนอกนั่น" พลันนั้นมีเสียงถามดังออกมาจากด้านหลัง 

ของฉากกันลม เสียงหนักแน่นเจือความน่าเกรงขามเล็กน้อย

ฉีอวี้เป่าชะงักนิ่ง "ท่านแม่? เหตุใดมาอยู่ด้านหลังเงียบๆ ไม่ให้สุ้ม 

ให้เสียงเล่าเจ้าคะ ท�าเอาผู้อื่นตกอกตกใจหมด"

นางดึงเหมียนอิ๋งเดินไปยังด้านหลังของฉากกันลม เหมียนอิ๋งเพิ่งจะ 

รูว่้าทีแ่ท้มห้ีองอุน่* ลบัตาทว่ากว้างขวางอยูด้่วย ครัน้ทัง้สองเดนิเข้าไปภายใน

กลบัพบว่าในห้องอุน่มไิด้มเีพยีงฉฮีหูยนินัง่อยู ่สาวใช้และแม่นมห้าหกคนก�าลงั

ห้อมล้อมบุรุษหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งผู้หนึ่งอยู่บริเวณกลางห้อง

เห็นเพียงแค่คนกลุ่มใหญ่ก�าลังกระวีกระวาดใช้สายวัดวัดตัวให้เขา  

สองคนวัดแขน หนึ่งคนพันรอบเอว อีกสองคนนั่งยองๆ ข้างเท้าชายหนุ่ม 

เพื่อวัดขนาดรองเท้า ยังมีอีกหนึ่งคนก�าลังถือผ้าหลายผืนเทียบกันบนตัว 

ชายหนุ่ม

"ที่แท้พี่รองก็อยู่ด้วยนี่เอง ไฉนเมื่อครู่ตอนอยู่ด้านนอกไม่ได้ยินเสียง 

เลยเล่า" ฉีอวี้เป่าเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆ ฉีฮูหยิน ท�าท่าทางออดอ้อนเหมือน

เด็กหญิงตัวน้อย

ชายหนุ่มขานรับส่งๆ แต่มิได้คิดจะตอบค�าถาม

"ครอบครวัเรามใีครเอะอะมะเทิง่อย่างเจ้าบ้างล่ะ" ฉฮีหูยนิพดูพลางมอง

เหมียนอิ๋งซึ่งยืนอยู่อีกด้าน "นี่หญิงสาวบ้านใดกัน"

*  ห้องอุ่น เป็นห้องเล็กๆ ที่กั้นไว้ส�าหรับวางเตาผิงไฟหรือเตียงคั่งเพื่อให้ความอบอุ่นภายในห้องใหญ่
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ฉีอวี้เป่าหัวเราะพรืด "นางคือเหมียนอิ๋งจากสกุลเฮ่อเซ่อหลี่อย่างไรเล่า 

ไฉนท่านแม่ถึงจ�าไม่ได้เล่าเจ้าคะ ตอนเด็กๆ เหมียนอิ๋งไปมาหาสู่กับบ้านเรา

ประจ�า หลายปีมานี้ก็ยังมาบ่อยๆ แต่ท่านบังเอิญไม่ได้เจอนางเท่านั้นแหละ"

สกุลเฮ่อเซ่อหลี่? ชายหนุ่มหันหน้าเหลือบมองเหมียนอิ๋งแวบหนึ่ง  

เห็นนางยืนก้มศีรษะน้อยๆ อยู่ตรงมุมห้อง ดวงตาเอาแต่จดจ้องพื้น ถึงแม้

มองปราดเดียวจะเห็นว่าใบหน้าเรียว ผิวพรรณขาวผ่อง โครงหน้าหมดจด  

แต่กลับมีท่าทางขลาดกลัว ไม่มีสิ่งใดสะดุดตาเป็นพิเศษ จึงเบือนหน้าออก 

ทันที

ฉฮีหูยนิพยกัหน้า "ในเมือ่มาแล้วกไ็ม่ต้องเก้ๆ กงัๆ อย่าเอาแต่ยนือยูเ่ลย 

นั่งลงเถอะ"

เหมียนอิ๋งรับค�า เลือกนั่งบนเก้าอี้กลมตัวหนึ่ง

"พวกเจ้าเร่งมอืกนัหน่อย คณุชายรองมเีวลาว่างยนืให้พวกเจ้าวดัไปวดัมา

มากมายขนาดนั้นเสียที่ไหน" ฉีฮูหยินเร่งเร้า

ชายหนุ่มที่ก�าลังยืนอยู่คือบุตรชายคนรองของสกุลฉี ฉีอวี้ถัง สวมใส่

อาภรณ์ชั้นดีสีม่วงเข้มปักลวดลายด้วยด้ายเงิน ตรงเอวผูกสายคาดผืนกว้าง 

สดี�า ด้วยผวิขาวเนยีนของเขา ผ้าแพรต่วนสเีข้มนีจ้งึขบัเน้นให้ใบหน้าของเขา

งดงามดุจหยกประดับ เพียงมองก็รู้ว่าเป็นคุณชายจากสกุลใหญ่ร�่ารวย

เหมียนอิ๋งรู้สึกได้ว่าเขาไม่ส่งเสียงใดๆ เลยตั้งแต่ต้นจนจบ คิ้วทั้งสอง 

ขมวดน้อยๆ ออกจะร�าคาญอย่างเห็นได้ชัด เคยได้ยินอวี้เป่าเล่าให้ฟังว่า 

ในบรรดาลูกหลานสกุลฉีมีเพียงฉีอวี้ถังที่เหมือนนายท่านสกุลฉีผู้ล่วงลับมาก 

ที่สุด ว่ากันว่านายท่านฉีสมัยยังหนุ่มแน่นเป็นคุณชายสกุลใหญ่ที่เกิดมา 

รูปงามที่สุดในเมือง ฉีอวี้ถังได้รับสืบทอดรูปโฉมงามล�้าของบิดามาเต็มๆ 
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เครื่องหน้าทั้งห้าหล่อเหลาสง่างามทว่าไม่ได้ดูสุภาพบอบบางเกินไปนัก  

ช่วงบรเิวณหน้าผากกลบัมคีวามองอาจผึง่ผายเสยีสามส่วนด้วยซ�า้ไป สนัจมกู

ตรงโด่ง รูปหน้าซูบผอมแต่น่ามอง รูปร่างสูงโปร่ง ลาดไหล่และแผ่นอกกว้าง

ทว่ามิได้ดูก�าย�ามากเกินไป มิน่าช่างตัดเสื้อหลายคนจึงชื่นชมโครงร่างได้รูป

ของเขาไม่หยุด

เพียงแต่ผู้อื่นไม่สนุกด้วย ตีหน้าเย็นชาอยู่ตลอดเวลา เหมียนอิ๋งเห็น 

หัวคิ้วของเขายิ่งขมวดแน่นขึ้นเรื่อยๆ เห็นชัดว่าจวนจะระเบิดโทสะเต็มที

แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

"เสรจ็แล้วหรอืยงั" ฉอีวีถ้งัโบกมอืพลนั บอกเป็นนยัให้กลุม่คนทีเ่กาะหนบึ

อยูข้่างตวัเขาหลบออกไปให้หมด "น่าจะพอแล้วกระมงั ข้าจะรบีออกไปข้างนอก"

แม้ใบหน้าหล่อเหลามิได้มีสีหน้าบึ้งตึงชัดเจน ทว่าดูเหมือนคาง 

ก�าลังแข็งขึง

"เอาล่ะๆ พวกเจ้าตัดเย็บตามที่วัดไปวันนี้ก็แล้วกัน ถ้าหากต้องวัด 

เพิ่มอีก พวกเจ้าก็เอาเสื้อผ้าเก่าๆ ของคุณชายรองไปใช้ประกอบการตัดเย็บ

ก็พอ" ฉีฮูหยินคล้ายกับรู้นิสัยของบุตรชายอยู่แล้ว จึงดื่มชาอย่างไม่รีบร้อน  

สั่งให้ข้ารับใช้กลุ่มนั้นถอยออกไป

"เอ๊ะ! พี่รอง ดอกมะลิที่ปักบนผ้าเช็ดหน้าของท่านผืนนี้สวยงาม 

ไม่เหมือนใครจริงๆ สาวใช้คนใดท�าให้หรือ" ฉีอวี้เป่าวิ่งเข้าไปจับผ้าเช็ดหน้า 

ซึ่งห้อยระย้าจากข้างเอวของฉีอวี้ถังออกมาพินิจดู

ฉีอวี้ถังจ ้องพวงดอกมะลิสีขาวที่ป ักอยู ่บนผ้าเช็ดหน้าแพรต่วน 

สีเขียวอ่อน บุปผาดอกเล็กๆ แต่ละดอกทั้งขาวและสวยงาม มีหลายดอกดู

ราวกับถูกสายลมอ่อนๆ พัดพา กลีบดอกม้วนขดเล็กน้อยเสมือนจริง  
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ฝีมือวิจิตรประณีต ถือเป็นของชั้นเลิศแน่แท้ เขามองดูแล้วนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ 

จู่ๆ พลันนึกไม่ออกไปชั่วขณะว่ามีผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ตั้งแต่เมื่อใด

"ใครจะไปจ�าเรื่องไม่สลักส�าคัญพรรค์นี้ได้ ถ้าเจ้าชอบก็เอาไปเล่นสิ"  

เขาเอ่ยด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบพลางดงึผ้าเชด็หน้าออกมาทนัท ีขย�าเป็นก้อนกลมๆ 

แล้วโยนไปให้น้องสาว

ฉอีวีเ้ป่าแลบลิน้พลางรบัมา "กท่็านแม่ล�าเอยีงรกัแต่พีร่องนี ่ดสู ิเสือ้ผ้า

ที่เขาสวมของที่เขาใช้ล้วนดีเลิศกว่าใครๆ ดูเพชรนิลจินดาของล�้าค่าหายาก

ด้านนอกพวกนั้นสิ ตอนพี่ใหญ่กับพวกพี่หญิงแต่งงานก็ยังไม่มากมายเท่านี้ 

อีกทั้งตอนนี้ยังตัดเสื้อผ้าอาภรณ์และรองเท้าให้เขาเยอะแยะถึงเพียงนี้อีก"

"เหลวไหล! มีการแต่งงานครั้งไหนบ้างที่บ้านเราไม่ได้เตรียมงานเช่นนี้ 

มิหน�าซ�้าเวลาที่ในบ้านมีของดีก็ให้เจ้าเลือกก่อนทุกครั้งมิใช่หรือ!" ฉีฮูหยิน 

หน้าบูดบึ้งพลางดุว่าบุตรสาว

ฉฮีหูยนิอายรุาวห้าสบิกว่า รปูโฉมหาได้โดดเด่นเป็นพเิศษ ใบหน้ากว้าง

เล็กน้อย แต่บุคลิกเยือกเย็น ดูใจกว้าง บางทีอาจเป็นเพราะคฤหาสน์สกุลฉี 

มกีจิการมากมายใหญ่โต อกีทัง้นางยงัควบคมุดแูลทรพัย์สนิของครอบครวัมา

หลายปี สหีน้าท่าทางเผยให้เหน็ถงึความน่าเกรงขาม พาให้คนเหน็กร็ูไ้ด้ทนัที

ว่าเป็นผู้กุมอ�านาจดูแลครอบครัวที่เปี่ยมความสามารถ

แต่นางเองก็รับมือบุตรสาวขี้อ้อนคนนี้ไม่ไหว อารมณ์รักใคร่เอ็นดู

ปรากฏให้เห็นหลายครั้งหลายครา ยอมให้ฉีอวี้เป่าซบอยู่ในอกนางพลางร้อง

กระจองอแง

เหมียนอิ๋งเห็นท่าทางสนิทสนมของพวกนางแม่ลูก ทั้งชื่นชมทั้งอิจฉา

"ถ้าเช่นนั้นของข้างนอกเจ้าชอบชิ้นไหนก็เลือกเอาไปได้ทั้งสิ้น เก็บไว้

Page Final 170858.indd   22 21/8/2558   11:14:56



23

เป็นสินเดิมแล้วกัน" ฉีอวี้ถังกล่าว ใบหน้าหล่อเหลาเลิกตีสีหน้าบูดบึ้งได้ใน

ที่สุด "ว่าแต่เจ้าถูกใจคุณชายบ้านใดบอกให้รู้หน่อยสิ"

ครั้นฉีอวี้เป่าได้ยิน ดวงหน้าอ่อนนุ่มก็แดงก�่าขึ้นทันควัน "ท่านแม่  

ท่านดูสิ พี่รองปากเสียจริงๆ คนใกล้จะแต่งงานยังท�านิสัยเสียแบบนี้อยู่อีก 

ระวังถูกกรรมตามสนองแต่งได้แม่เสือมาคอยคุมท่านก็แล้วกัน"

ฉีอวี้ถังหัวเราะหึๆ "หากคราวหน้าข้าพบฮุ่ยชินอ๋องจะบอกว่าน้องสามี

ในอนาคตของบุตรสาวเขาถามมาว่าวังอ๋องของเขาเลี้ยงท่านหญิงหรือว่า 

แม่เสือกันแน่"

"พี่รองแย่ที่สุด! ชอบแกล้งผู้อื่นอยู่เรื่อย" ฉีอวี้เป่าร้องงอแงเสียงดัง ขย�า

ผ้าเช็ดหน้าลายดอกมะลิสีเขียวอ่อนในมือผืนนั้นเป็นก้อนกลมๆ แล้วโยนใส่ 

พี่ชายอย่างแรงด้วยความโมโหฉุนเฉียว

ฉอีวีถ้งัเบีย่งกายหลบอย่างสบายๆ แน่นอนว่าปาไม่โดนเขา ผ้าเชด็หน้า

ลายดอกมะลิผืนนั้นซึ่งเมื่อครู ่ถูกชมว่าประณีตละเอียดอ่อนและสวยงาม 

โดดเด่นพลันถูกโยนทิ้งไว้บนพื้น ไม่มีผู้ใดอยากจะเก็บไป

"ไปล่ะ" ฉอีวีถ้งัไม่สนเสยีงทกัท้วงกระเง้ากระงอดของน้องสาว หลงัจาก

แสดงท่าทีบอกเป็นนัยให้มารดา เขาก็ก้าวย่างออกจากห้องอุ่นอย่างสง่างาม

ฉีอวี้ถังสะบัดผมเปียด�าจากไปประดุจสายลม สาวใช้วัยแรกรุ่นใน 

ห้องโถงหลายนางยังแอบลอบช้อนตามองแผ่นหลังองอาจของเขา

"ท่านแม่ วันแต่งงานของพี่รองก�าหนดไว้แล้วหรือยัง" ฉีอวี้เป่ากลับไป

นั่งข้างฉีฮูหยิน

"ก�าหนดไว้เป็นวันที่หกเดือนแปด"

ฉีอวี้เป่าเบิกตากว้าง "งั้นก็เหลืออีกแค่สองเดือนเองมิใช่หรือ"
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"ใช่ ครึ่งปีหลังดันมีแต่วันนั้นฤกษ์ยามดีที่สุด ตอนนี้ยังมีเรื่องให้จัดการ

อกีเป็นกองพะเนนิ ไม่ต้องพดูถงึว่าเรอืนของพีร่องเจ้าต้องเร่งสัง่ให้คนประดบั

ตกแต่งใหม่ เตียงม่านในห้องหอก็ต้องเสาะหาผ้าล�้าค่าหายากที่สุดมาท�า  

อีกทั้งชุดแต่งงานก็เพิ่งเริ่มตัดเย็บวันนี้ ต้องรีบท�าทั้งวันทั้งคืนถึงจะเสร็จ 

สินสอดก็ยังต้องท�ารายการจดบันทึก ช่างเถิดๆ ข้ากลับห้องไปจัดการ 

ธุระปะปังก่อนดีกว่า" ฉีฮูหยินกล่าวพลางลุกขึ้นยืน เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็พลัน

นึกถึงเหมียนอิ๋งที่เอาแต่นั่งอยู่ตรงมุมห้องขึ้นมาได้

"ในเมือ่มาแล้วเยน็นีก้อ็ยูก่นิข้าวพดูคยุเป็นเพือ่นเป่าเอ๋อร์เถดิ พีส่าวของ

เด็กคนนี้ต่างก็ออกเรือนกันหมดแล้ว ในบ้านไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนก็ออกจะ 

น่าเบื่ออยู่เหมือนกัน"

เหมียนอิ๋งพยักหน้ารับ

ฉฮีหูยนิพศิมองนางแวบหนึง่ เมือ่ครูไ่ม่ทนัได้สงัเกตเดก็สาวผูน้ีใ้ห้ละเอยีด 

ยามนีพ้อมองดดูีๆ  กลบัมรีปูลกัษณ์สภุาพน่ามองทเีดยีว แม้ทัง้ร่างจะสวมอาภรณ์

เก่าซอมซ่อ ทว่ารักษาดูแลได้อย่างสะอาดสะอ้าน เพียงแต่น่าเสียดายที่เกิด

ในสกุลเฮ่อเซ่อหลี่

ฉีอวี้เป่าตบมือร้องยินดี ปราดเข้าไปคล้องแขนมารดาไว้ "งั้นเย็นนี้ต้อง

ให้ห้องครัวเตรียมของอร่อยเยอะๆ หน่อยนะเจ้าคะ ท�าน�้าแกงรากบัวที่ 

เคยกินในเรือนท่านแม่คราวก่อนสักสองถ้วย แล้วก็เอานกกระทาทอดหอมๆ 

เค็มๆ อีกสองตัว ข้างในยัดไส้ข้าวเหนียวไว้ด้วย ได้หรือไม่เจ้าคะ"

"เด็กคนนี้นี่ช่างเจ้าความคิดจริงๆ" ฉีฮูหยินดึงมือบุตรสาว "ดูซิ บนนิ้ว

มีของเล่นอันใดกันล่ะนี่"

"เป็นวิธีย้อมสีที่ท�าง่ายสุดๆ เลยเจ้าค่ะ เห็นผลดีกว่าวิธีที่ในบ้านเรา 
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เคยบดกลีบดอกไม้แปะบนเล็บแล้วค่อยล้างออกอีกนะเจ้าคะ หากมิใช่เพราะ

เหมยีนอิง๋หวัไวมฝีีมอื ข้าคงไม่รูว่้ามวีธิเีช่นนีด้้วย" ฉอีวีเ้ป่ารบีชมเชยสหายรกั

ให้มารดาฟัง "นิ้วมือของเหมียนอิ๋งทั้งยาวทั้งบาง ไม่รู้ว่าเก่งกาจสามารถ 

เพียงใด"

"งั้นหรือ" ฉีฮูหยินได้ยินจึงดึงมือเหมียนอิ๋งขึ้นมา ครั้นสัมผัสแล้ว 

ทั้งอ่อนนุ่มทั้งนิ่มนวลดังคาด ดูท่าทางมีฝีไม้ลายมือยิ่ง

ดวงหน้าเล็กของเหมียนอิ๋งขึ้นสีแดงระเรื่อ รู้สึกกระดากอายยิ่งนักทว่า

ไม่สะดวกใจจะชักมือกลับ โชคดีที่ฉีฮูหยินปล่อยมือนางออกอย่างรวดเร็ว

"หากวันหลังมีเวลาว่างก็มาช่วยข้าท�างานฝีมือละเอียดอ่อนหน่อย 

ได้หรือไม่" ฉีฮูหยินถามไปตามเรื่อง และมิได้รอให้เหมียนอิ๋งตอบรับก็จูง 

บุตรสาวเดินออกไปอย่างไม่รีบร้อน ยังมีสาวใช้ประจ�ากายอีกสองสามนาง 

คอยตามอยู่เบื้องหลัง

หลังจากเหมียนอิ๋งรอให้ทุกคนเดินออกไปหมดแล้วจึงค่อยๆ เดินตาม

อยู่ท้ายสุด ขณะก�าลังจะก้าวเท้าออกจากห้องอุ่นพลันหันศีรษะไปมองบนพื้น

อย่างอดมิได้ มองดูผ้าเช็ดหน้าลายดอกมะลิซึ่งถูกโยนทิ้งไว้บนพื้นผืนนั้น  

ดอกมะลสิขีาวแต่ละดอกมชีวีติชวีาเสมอืนจรงิ คล้ายกบัจะลอยละล่องไปตาม

สายลม

ภูมิล�าเนาเดิมของสกุลฉีอยู่ที่ซูโจว รุ่นปู่มีทั้งบ้านมีทั้งที่ดิน แต่เดิมก็ 

เป็นเจ้าของทีด่นิรายใหญ่อยูแ่ล้ว ภายหลงัประสบความส�าเรจ็จากการบรหิาร

ร้านขายข้าวอีก สมบัติพัสถานจึงสั่งสมเพิ่มพูน เดิมทีอาศัยแค่เก็บค่าเช่า 

และค้าขายข้าวกร็�่ารวยมอีนัจะกนิไปถงึสามชัว่อายคุน แต่ไม่คาดคดิว่าจะให้
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ก�าเนิดฉีหย่งหลง บุตรชายผู้ชื่นชอบร�่าเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่เกิด สอบได้

เป็นบัณฑิตจวี่เหริน* ได้เป็นขุนนางตั้งแต่อายุยังน้อย ชีวิตข้าราชการรุ่งเรือง

ก้าวหน้ามาตลอดยี่สิบกว่าปี สุดท้ายได้เป็นถึงราชบัณฑิตใหญ่ประจ�า 

หอต�าราหลวงเหวินหยวนเก๋อ

บตุรธดิาของฉหีย่งหลงมชีายสองหญงิสี ่ฉอีวีเ้จ่าบตุรชายคนโตอปุนสิยั

เหมอืนบดิามากทีส่ดุ ตัง้แต่เลก็ไม่ว่าสิง่ใดล้วนไม่ชอบ ดนัชอบแต่การร�า่เรยีน

เขียนอ่าน ถือหนังสือท่องอ่านได้ทั้งวัน บุคลิกคล้ายคลึงกับบิดามากทีเดียว 

แต่เดิมทุกคนต่างคิดว่าฉีอวี้เจ่าต้องเดินบนเส้นทางข้าราชการตามรอยบิดา

เป็นแน่ ทว่าเข้าสอบรับราชการอยู่หลายครั้งก็สอบไม่ผ่านอยู่ร�่าไป ไม่ติด 

แม้กระทั่งรายชื่อท้ายๆ เสียด้วยซ�้า ท้ายที่สุดจึงย้ายออกจากเมืองหลวง 

กลับไปยังบ้านเดิมที่ซูโจวเสีย เพื่อมิให้ถูกคนยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเยาะเย้ย

ถึงแม้เอาดีด้านเล่าเรียนไม่ได้ แต่ฉีอวี้เจ่ากลับแต่งได้บุตรสาวพ่อค้า

ร�่ารวยแห่งซูโจวที่ฉลาดหลักแหลม ช่วยฉีฮูหยินจัดการดูแลเรื่องหยุมหยิม 

ทั้งน้อยใหญ่ที่ซูโจว เช่น ที่นา ร้านค้า ช่วยให้ฉีฮูหยินวางใจพ�านักอยู่ใน 

เมืองหลวงได้

ส่วนคณุชายรองสกลุฉ ีฉอีวีถ้งั ถงึมไิด้เป็นบตุรชายคนโต ทว่ากลบัเป็น

บรุษุผูเ้ป่ียมความสามารถอย่างคาดไม่ถงึ ไม่เพยีงแต่สบืทอดรปูโฉมหล่อเหลา

งามสง่าของบิดา ทั้งยังได้ความฉลาดปราดเปรื่องจากมารดาอย่างฉีฮูหยิน 

เก่งกาจทั้งบุ๋นและบู๊มาตั้งแต่เยาว์วัย เขียนอักษร แต่งกลอนไม่ต้องพูดถึง  

การขี่ม้า ล่าสัตว์ ยิงธนู มวยปล�้ายิ่งไม่มีอันไหนไม่เชี่ยวชาญ อายุไม่ถึงสิบห้า

กเ็ป็นทีช่ืน่ชมจากองค์จกัรพรรดใินงานล่าสตัว์ ได้รบัโอกาสเข้าไปเป็นขนุนาง

*  จวี่เหริน คือบัณฑิตที่สอบผ่านในระดับมณฑล
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ในวังหลวง

"ดงันัน้พีร่องของข้าจงึเริม่รบัราชการในวงัหลวงตัง้แต่อายสุบิห้า ได้ยนิ

มาว่าได้รบับ�าเหนจ็รางวลัจากองค์จกัรพรรดใินงานล่าสตัว์หลายครัง้หลายครา 

พระราชทานเพชรนิลจินดามาให้มากมายเลยล่ะ" ฉีอวี้เป่าใช้ตะเกียบจิ้มเนื้อ

นกกระทาชิ้นหนึ่งยัดใส่ปาก "ผู้ใดจะไปคาดคิดว่าบิดาข้าสุภาพเรียบร้อย

ท่าทางคงแก่เรียนถึงเพียงนั้น ทว่าพี่รองข้ากลับเข้ารับราชการโดยอาศัย 

วรยุทธ์อันล�้าเลิศ แต่พอลองคิดๆ ดูแล้ว การที่ฝ่าบาททรงโปรดปรานพี่รอง

มากกว่าครึ่งอาจเป็นเพราะทรงเห็นแก่หน้าบิดาข้ากระมัง"

เหมยีนอิง๋ตัง้ใจฟังอย่างจดจ่อ ซดน�า้แกงรากบวัรสอร่อยชืน่คอด้วยท่าที

เรียบร้อย "นั่นสิ พี่รองของเจ้ายังเกือบได้เป็นราชบุตรเขยของฝ่าบาทด้วย 

นี่นา"

ครั้นฉีอวี้เป่าได้ฟังก็วางตะเกียบลงพร้อมถอนหายใจ "ยังจะพูดอีก  

เรื่องนี้เป็นเพราะครอบครัวเราไม่มีวาสนาจริงๆ จนบัดนี้ท่านแม่ข้าเองก็ 

ไม่อยากเอ่ยถึงอีก ตอนที่พี่รองข้าอายุสิบห้าฝ่าบาททรงยกองค์หญิงเต๋อหรู 

ซึ่งมีพระชนม์มายุเพียงสิบชันษาให้แก่เขา รอแค่ให้องค์หญิงถึงวัยอันสมควร

กจ็ะจดัพธิอีภเิษกสมรส ใครจะไปรูว่้าองค์หญงิกลบัป่วยหนกัสิน้พระชนม์ก่อน

งานอภิเษก ฝ่าบาททรงโทมนัสอย่างสุดซึ้ง หลายปีมานี้จึงไม่มีใครกล้าเอ่ย

เรื่องแต่งงานกับพี่รองข้าอีก เกรงจะไปกระทบบาดแผลในใจฝ่าบาทเข้า"

"องค์หญงิเต๋อหรสูิน้พระชนม์ตัง้แต่เยาว์วยั ตอนนัน้พีร่องของเจ้าคงต้อง

เสียใจมากกระมัง" เหมียนอิ๋งวางตะเกียบลงแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าที่สาวใช้ 

ยื่นส่งให้เช็ดริมฝีปาก

ฉีอวี้เป่าส่ายศีรษะ "เรื่องนี้ข้าไม่รู ้หรอก อย่างไรเสียพี่รองกับข้าก็ 
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อายุห่างกันตั้งเกือบเจ็ดปี ปกติก็เจอหน้ากันน้อยครั้งยิ่ง ยิ่งกว่านั้นวันนี้เจ้า

กไ็ด้เหน็แล้วนี ่เขาน่ะท่าทางยโสโอหงัทีส่ดุ คร้านจะพดูคยุกบัข้าแม้แต่ค�าเดยีว"

เหมียนอิ๋งค่อยๆ ครุ่นคิดอย่างละเอียด "มิใช่หรอก ข้ากลับรู้สึกว่าเขา

ดูเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีน่ะ"

"เจ้าเองก็รู้สึกแบบนี้หรือ" ดวงตาของฉีอวี้เป่าเปล่งประกายวูบ เขยิบ

ใบหน้าเข้าไปใกล้ด้วยท่าทลีกึลบั ซ�า้ยงัจงใจกดเสยีงต�า่ "หากว่าตามหลกัการ

แล้ว การที่พี่รองข้าได้หมั้นหมายเช่นนี้ก็ควรดีใจถึงจะถูก แต่เจ้ารู้หรือไม่  

สาวใช้ของข้าได้ยินแม่นมที่คอยปรนนิบัติรับใช้ในเรือนพี่รองพูดว่าระยะนี้ 

เขาขี้หงุดหงิดมากทีเดียว แค่เรื่องเล็กขี้ปะติ๋วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เจ้าดูสิ 

วนันีข้นาดยามตดัชดุพธิแีต่งงานเขายงัเอาแต่ป้ันหน้าบดูบึง้ เหน็ชดัๆ ว่าเป็น 

เพราะสภาพจิตใจเลวร้าย"

เหมียนอิ๋งขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อย "ไม่เห็นจะเข้าท่าเลย! เขาได้รับ

การแต่งงานที่ดีเลิศเช่นนี้ ต่อไปฮุ ่ยชินอ๋องก็จะเป็นก�าลังหนุนในชีวิต 

ข้าราชการให้เขา เท่ากบัเป็นดัง่เสอืตดิปีกเชยีวนะ ยงัมอีะไรไม่พอใจอกีหรอื"

"ใครจะไปรูเ้ล่า ถงึแม้ทีผ่่านมาเขาจะเย่อหยิง่ไปบ้าง ทว่ากไ็ม่เคยด่าทอ

ข้ารับใช้เลย แต่ช่วงนี้ได้ยินว่าเด็กรับใช้รอบๆ ตัวเขาทุกคนล้วนถูกดุด่าเสีย

หลายยก แต่ละคนตกใจกลัวจนตัวเกร็งขึงเลยล่ะ" ฉีอวี้เป่ายักไหล่ "เลิกพูด

ถึงเขาได้แล้ว เจ้าช่วยข้าคิดทีว่างานฉลองวันเกิดอีกสิบวันให้หลังควรจะ 

แต่งตัวเช่นไรถึงจะดูดี"

เหมียนอิ๋งทนไม่ไหวหลุดหัวเราะออกมา "ยังอีกตั้งสิบวันมิใช่หรือ  

หรือว่าตั้งแต่ตอนนี้ในหัวสมองของเจ้ามีแต่เรื่องนี้"

ฉีอวี้เป่าหัวเราะอย่างเขินอายเล็กน้อย แต่ยังคงลุกขึ้นเปิดตู ้และ 
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หบีเสือ้ผ้า รือ้อาภรณ์ออกมากองสมุ "เชญิหวัเราะเยาะตามสบายเถอะ อย่างไร

เสียตอนนี้ข้าก็เห็นว่าเรื่องนี้ส�าคัญที่สุด"

"คนจากวังกงชินอ๋องผู ้นั้นตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของพี่รองเจ้า  

ภายภาคหน้าหากเจ้าหมั้นหมายกับเขาก็จะยิ่งเกี่ยวดองกันแน่นแฟ้นลึกซึ้ง 

ยิ่งขึ้นน่ะสิ" เหมียนอิ๋งกระเซ้าเย้าแหย่ ครั้นฉีอวี้เป่าได้ยินจึงพุ่งเข้าไปจั๊กจี้ 

สหายรัก สาวน้อยสองนางหัวเราะพลางส่งเสียงเอะอะ ในห้องหับสนุกสนาน

คึกคักอยู่พักหนึ่ง

"คุณหนูสี่ๆ! ได้ยินว่าข้างนอกเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะ!"

เหมียนอิ๋งและฉีอวี้เป่านิ่งอึ้งแล้วหันมองไปยังหน้าประตูพร้อมกัน  

เห็นเพียงสาวใช้นางหนึ่งวิ่งหอบแฮกๆ เข้ามาด้วยสีหน้าแตกตื่นตกใจ

"เรื่องอันใดรึ เหตุใดสีหน้าหวาดผวาเช่นนี้เล่า หรือว่ามีคนตาย?"  

ฉีอวี้เป่าถามด้วยความประหลาดใจ ถึงแม้ไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกี่ยวพัน

ถึงความเป็นความตายอันใด แต่ก็เป็นกังวลอยู่บ้างเหมือนกัน

"ก็มีคนตายน่ะสิเจ้าคะ! เมื่อครู่ได้ข่าวว่าพบศพในศาลร้างแห่งหนึ่ง 

ทางเหนือของเมือง เห็นว่าเป็นใต้เท้าอาหล่าซั่นรองเจ้ากรมอาญา ที่เมื่อก่อน 

สนทิสนมคุน้เคยกบันายท่านของพวกเราเจ้าค่ะ!" สาวใช้แจ้งข่าวด้วยท่าทลีนลาน

ใต้เท้าอาหล่าซัน่ทีเ่มือ่ก่อนมกัจะไปมาหาสูก่บัสกลุฉเีป็นประจ�าเสยีชวีติ

แล้ว!? อีกทั้งยังเสียชีวิตในศาลร้าง?

เหมยีนอิง๋และฉอีวีเ้ป่าต่างตะลงึงนัด้วยกนัทัง้คู ่นีเ่ป็นข่าวใหญ่ทีไ่ม่เคย

ได้ยินมาก่อน สะท้านสะเทือนทั้งราชส�านักและราษฎรทั่วไป

"รีบๆ พูดมาให้กระจ่าง! เรื่องเป็นมาอย่างไรกันแน่ ไฉนจึงเกิดเรื่อง 

เช่นนี้กับใต้เท้าอาหล่าซั่นได้ เขาเป็นขุนนางคนส�าคัญของราชส�านักเลยนะ!" 
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ฉีอวี้เป่ารีบซักไซ้ไล่ถาม

"เห็นว่านักบวชจากต่างถิ่นรูปหนึ่งคิดจะมาพักผ่อนในศาล ไหนเลยจะ

รูว่้าพอเหยยีบย่างเข้าไปกพ็บเลือดสดๆ เปรอะเป้ือนทัว่ศาล ใต้โต๊ะตัง้เทวรปู

มีศพร่างใหญ่ถูกซ่อนเอาไว้ ได้ข่าวว่าตอนพบร่างศพยังอุ่นๆ อยู่เลยเจ้าค่ะ 

ช่างน่าหวาดกลัวจริงๆ!" สาวใช้กุมอก "ตอนนี้ข้างนอกวุ่นวายกันใหญ่ ได้ยิน

ว่าพอคุณชายรองออกจากห้องอุ่นเมื่อตอนบ่ายก็ทราบข่าวเลย จึงแต่งตัว

เต็มยศขี่ม้าออกไปด้วยสีหน้าเขียวคล�้าในทันที ตอนนี้ทางเข้าออกส�าคัญ 

ทั่วทั้งเมืองหลวงถูกสั่งปิดทั้งหมด ทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบก่อนถึงจะ

ปล่อยให้ผ่านไปได้เจ้าค่ะ"

ใช่แล้ว ฉีตูเว่ยรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในเมืองหลวง เมื่อเกิด 

คดีฆาตกรรมสะท้านฟ้าสะเทือนดินเช่นนี้ขึ้น คราวนี้ฉีอวี้ถังก็เหมือนกับ 

เผชิญหุบเหวลึก ประหนึ่งพานพบศัตรูตัวฉกาจ

"ฮูหยินผู้เฒ่าทราบข่าวแล้วหรือยัง" ฉีอวี้เป่าถาม ถึงอย่างไรสกุลฉีกับ

ครอบครัวของอาหล่าซั่นก็สนิทสนมแน่นแฟ้นกันมาโดยตลอด

สาวใช้พยกัหน้า "ฮหูยนิผูเ้ฒ่าส่งพ่อบ้านไปแสดงความห่วงใยแล้วเจ้าค่ะ"

"ในเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น อีกทั้งข้างนอกก็โกลาหลวุ่นวาย ข้าว่าคืนนี้

เจ้ามิสู้นอนที่นี่ พรุ่งนี้เช้าค่อยกลับแล้วกัน" ฉีอวี้เป่าดึงมือเหมียนอิ๋ง

เหมียนอิ๋งรีบร้อนส่ายศีรษะ "แต่ไหนแต่ไรท่านแม่ข้าไม่ยอมให้พวกเรา

พี่น้องค้างแรมนอกบ้าน เรื่องนี้คงจะไม่ได้ ข้าว่าข้ารีบกลับบ้านดีกว่า"

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้านั่งเกี้ยวของบ้านข้ากลับไปแล้วกัน หากถูกกักตัว

ตรวจสอบจะได้ผ่านออกไปได้เร็วหน่อย เจ้าจะได้มิต้องเข้าแถวรอ" ฉีอวี้เป่า

พูดพลางสั่งสาวใช้ให้รีบไปเตรียมเกี้ยว
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ระหว่างทีเ่หมยีนอิง๋นัง่อยูใ่นเกีย้ว นางครุน่คดิทบทวนข่าวคราวทีไ่ด้ยนิ

เมื่อครู่ ดวงหน้าเรียวซีดขาว รู้สึกโลกหมุนคว้าง

ศพของใต้เท้าอาหล่าซั่นรองเจ้ากรมอาญาอยู่ในศาลร้าง...

นี่มันไม่ถูกต้อง ในแผนการมิใช่เช่นนี้นี่!

คุณชายรองสกุลฉี ฉีอวี้ถังได้รับแต่งตั้งต�าแหน่งฉีตูเว่ย ขุนนางขั้นสี่ 

ชัน้เอกจากจกัรพรรด ิรบัผิดชอบดแูลความปลอดภัยในเมอืงหลวงโดยเฉพาะ  

ฉีอวี้ถังซึ่งมีอายุเพียงยี่สิบสี่ปีเรียกได้ว่าเป็นฉีตูเว่ยที่อายุน้อยที่สุดในหน้า

ประวัติศาสตร์ ผู้คนมากมายต่างกล่าวว่าเขาอาศัยบารมีของฉีหย่งหลง 

ผู้เป็นบิดาถึงได้รับความโปรดปรานจากจักรพรรดิตั้งแต่อายุยังน้อย ทั้งยังมี

พวกชอบยุง่เรือ่งชาวบ้านพดูนนิทากนัว่าว่าทีพ่่อตาของฉอีวีถ้งัอย่างฮุย่ชนิอ๋อง

ใช้เส้นสายช่วยเหลือ บากหน้าทูลขอต�าแหน่งต่อหน้าพระพักตร์ ลอบจิกกัด

ว่าเขาอาศัยเกาะชายกระโปรงสตรีจึงได้รับแต่งตั้ง

ฉีอวี้ถังเข้ารับต�าแหน่งท่ามกลางค�าครหา นอกเสียจากว่าเขาหูหนวก

ตาบอด ไหนเลยจะไม่รู้เห็นค�าพูดเย้ยหยันเหน็บแนมเหล่านี้

ด้วยเหตุนี้ฉีอวี้ถังจึงไม่กล้าย่อหย่อนแม้แต่น้อย ยิ่งถูกถากถางก็ยิ่ง 

ไม่ย่อท้อ

แต่บัดนี้ในเมืองหลวงกลับเกิดคดีฆาตกรรมขุนนางระดับสูงที่ชวนให้

ผู้คนสะเทือนขวัญเป็นที่สุดนับตั้งแต่ชาวแมนจูรุกเข้าด่านมา ไม่ต้องพูดถึง

ความรู้สึกดุจถูกอสุนีบาตฟาดดังสนั่นยามเขาได้รับข่าว เมื่อเขารีบรุดไปยัง

ศาลร้างด้วยความเรว็ปานสายฟ้าแลบ ยามทีย่นือยูต่่อหน้าศพถงึได้รูส้กึราวกบั

ทั้งร่างแช่อยู่ในก้นบึ้งของเหวลึกอันหนาวเหน็บเสียดกระดูกอย่างแท้จริง
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"ใต้เท้า เส้นทางส�าคัญทั้งหมดในเมืองถูกปิดไว้หมดแล้วขอรับ ไม่ว่า 

ผู้ใดล้วนต้องผ่านการตรวจสอบก่อนจึงจะสามารถผ่านไปได้" ทหารองครักษ์

รายงานอย่างนอบน้อม

ตอนทีฉ่อีวีถ้งัเข้ารบัต�าแหน่งเมือ่สามเดอืนก่อน ทกุคนต่างเหน็ว่าเขามี

ท่าทางสูงส่งงามสง่า ทั้งยังถือก�าเนิดจากตระกูลใหญ่อันมีชื่อเสียง ไม่มีผู้ใด

ไม่แอบหัวเราะลับหลังว่าเขาเป็นหอกปลายเลียนอย่างเงิน* หมอนปักลาย 

ไส้ฟาง** ไหนเลยจะรู้ว่ายามเขาปฏิบัติหน้าที่นั้นทั้งเข้มงวดและเฉียบแหลม 

ลงมือจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง ขยันขันแข็ง มานะบากบั่น ในหมู่หน่วย

ทหารองครกัษ์ค่อยๆ ไม่มคีนกล้าวพิากษ์วจิารณ์ใต้เท้าฉตีเูว่ยคนใหม่ผูน้ีด้้วย

น�้าเสียงดูแคลนอีก กว่าครึ่งในหน่วยทหารองครักษ์เป็นลูกหลานชาวแมนจูที่

ถือตัวว่าตนเองสูงส่ง การจะท�าให้พวกเขายอมรับหาใช่เรื่องง่าย ถึงแม้บัดนี้

ทกุคนยงัไม่ยอมเอ่ยชมออกมาจากปาก แต่กล้็วนรบัรูไ้ด้โดยไม่จ�าเป็นต้องเอ่ย

ออกมา ท่าทีที่ปฏิบัติต่อฉีอวี้ถังก็เคารพนบนอบมากยิ่งขึ้น

"หากไม่มีค�าสั่งข้า ห้ามรื้อถอนด่านตรวจเด็ดขาด ไปได้" ฉีอวี้ถังนั่ง 

บนหลังม้า ออกค�าสั่งด้วยใบหน้าเย็นชาคิ้วขมวดมุ่น จากนั้นก็ควบม้ามายัง

ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไปเล็กน้อยอย่างเงียบเชียบในทันที มองดู 

แถวขบวนที่ก�าลังรอการตรวจสอบตาไม่กะพริบ พลางนึกถึงถ้อยค�าของ 

หมอชันสูตรก่อนหน้านี้ไม่นานนัก ดูจากอุณหภูมิของศพคงจะเพิ่งเสียชีวิต 

ภายในครึ่งชั่วยาม*** เมื่อพิจารณาที่ตั้งศาลร้างประกอบกัน ฆาตกรคงยังอยู่ 

ในเมืองหลวง

*  หอกปลายเลียนอย่างเงิน หมายถึงปลายหอกที่ดูคล้ายท�าจากเงิน แท้จริงแล้วกลับท�าจากโลหะผสม ใช้เปรียบเปรยถึงสิ่งที่ดูดี
แต่ภายนอก แต่ความจริงกลับใช้การไม่ได้

**  หมอนปักลายไส้ฟาง เป็นส�านวนเปรียบเปรย หมายถึงภายนอกรุ่มรวยสวยงาม แต่ภายในไม่มีความรู้ความสามารถ

***  ชั่วยาม หน่วยนับเวลาของจีน เทียบได้กับเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
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ใครกันช่างใจกล้าถึงเพียงนี้ กล้าสร้างความวุ่นวายใต้เบื้องพระบาท 

แห่งโอรสสวรรค์

"จักรพรรดิทรงทราบเรื่องนี้แล้ว ขณะนี้ยังไม่มีรับสั่งเร่งด่วนอันใด แต่

หากไม่รีบไขคดีให้เร็วที่สุดก็ไม่กล้ารับรองว่าพระพักตร์มังกรจะทรงพิโรธ 

ขึ้นเมื่อใด"

คนผู้หนึ่งขี่ม้ามายังข้างกายฉีอวี้ถังพร้อมเอ่ยเสียงต�่าท่ามกลางความ 

มืดมิด เขารู้ว่าผู้มาใหม่คือจิ่นเชินเป้ยเล่อ* ที่สองแห่งวังกงชินอ๋อง

"เจ้าไปดูศพมาแล้วหรือยัง" ฉีอวี้ถังถาม เสียงแหบต�่าเล็กน้อย

จิ่นเชินส่ายศีรษะ "พอข้าได้ข่าวก็ถูกเรียกเข้าวังทันที จึงยังไม่ได้ไป 

ตรวจสอบ ท�าไมหรือ"

มือใหญ่ของฉีอวี้ถังที่จับบังเหียนอยู่พลันบีบแน่น แววตามีประกายไฟ

วูบผ่าน "ศีรษะกับคอขาดออกจากกัน ปากแผลเรียบสนิท"

จิ่นเชินตื่นตะลึง หันหน้าไปมองฉีอวี้ถังอย่างไม่อยากเชื่อ อับจนค�าพูด

ไปชั่วขณะ

ผู้ใดจะคาดคิดว่าใต้เท้าอาหล่าซั่นจะเสียชีวิตโดยที่ศีรษะกับร่างอยู่

คนละทิศละทาง แม้ว่าอาหล่าซั่นอายุเจ็ดสิบปีแล้ว แต่ก็เป็นผู้มีวรยุทธ์ 

กล้าแกร่งฝึกฝนวิชายุทธ์มาหลายปี มิหน�าซ�้าข้างกายยังมีองครักษ์ฝีมือ 

ไม่ธรรมดาอกีสองคน หากว่ากนัตามหลกัการแล้ว โจรธรรมดาทัว่ไปไม่สามารถ

เด็ดหัวเขาได้โดยง่ายเป็นแน่ คาดไม่ถึงว่าอาหล่าซั่นรวมทั้งองครักษ์ทั้งสอง

ล้วนตายอย่างอนาถ ดูจากรอยเลือดเปรอะเปื้อนไปทั่วทั้งศาลร้างและกลิ่น

*  เป้ยเล่อ เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยชิงซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ชั้นยศสูงสุด ได้แก่ ชินอ๋อง จวิ๋นอ๋อง เป้ยเล่อ และเป้ยจื่อ ตามล�าดับ  

อาจเป็นบุตรของอ๋องหรือองค์หญิง หรือจักรพรรดิทรงแต่งตั้งตามวินิจฉัยและความดีความชอบ ดังนั้นบุตรชายอาจจะมีต�าแหน่ง

ยศสูงกว่าผู้เป็นบิดาก็ได้
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เหมน็คาวคละคลุง้กแ็ทบจะจนิตนาการถงึความน่าหวาดเสยีวยามทัง้สองฝ่าย

เข่นฆ่าประหัตประหารกันได้

สีหน้าของฉีอวี้ถังแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมเย็นชา การปล่อยให้ผู้ใด

ก็ตามลอบสังหารขุนนางระดับสูงด้วยวิธีการอันโหดเหี้ยมและยั่วยุถึงเพียงนี้ 

เท่ากับเป็นการส่งสารท้ารบต่อราชส�านัก ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการหยามหน้า 

ฉีตูเว่ยรวมถึงหน่วยองครักษ์ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของเมืองหลวง 

ครั้งใหญ่

"หยุด!"

จู่ๆ ที่ด่านตรวจกลับมีคนไม่ได้ต่อแถว เกี้ยวหลังหนึ่งถูกหามอาดๆ 

มายังด้านหน้าสุด ฉีอวี้ถังมองเห็นจากไกลๆ ขณะจวนจะระเบิดโทสะกลับ 

พบว่านั่นคือข้ารับใช้ในบ้านตน เกี้ยวที่แบกอยู่ก็เป็นเกี้ยวของสกุลฉี

"ใต้เท้าฉตีเูว่ยสัง่ไว้ว่าไม่ว่าผูใ้ดกต้็องเข้าแถวตรวจสอบทลีะคน พวกเจ้า

ยังไม่ถอยกลับไปอีก!?" ผู้ตรวจตราตะคอกใส่

ขณะข้ารบัใช้ทีแ่บกเกีย้วก�าลงัจะเอ่ยปากกลบัเหน็คนในเกีย้วเลกิม่านออก 

ผู้ที่นั่งอยู่ภายในคือหญิงสาวรูปโฉมงามสะคราญดวงหน้าหมดจด

"พี่ชายท่านนี้อย่าโกรธไปเลยนะเจ้าคะ เป็นข้าเองที่ผิด เดิมทีก็ควรไป 

ต่อแถว" ดวงตาหงส์คู่นั้นของหญิงสาวชม้ายมองนายทหารผู้น้อยแวบหนึ่ง 

สหีน้าเอยีงอายเจอืเค้าความขลาดกลวั ท่าทางกึง่เขนิกึง่กลวัดบูอบบางชดช้อย

น่าพึงใจยิ่ง

แต่เดิมอีกฝ่ายก�าลังเดือดปุดๆ ทว่าพอเห็นท่วงท่าชวนให้หวั่นไหว 

ของนาง แม้กระทั่งวิญญาณก็ยังโบยบินออกจากร่าง

"ขะ...ขอรับ กฎก�าหนดไว้ว่าต้องต่อแถวขอรับ" ผู้ตรวจตราไร้ท่าทาง
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วางมาดใหญ่โตเช่นเมือ่ครูโ่ดยสิน้เชงิ พดูตะกกุตะกกัทัง้ยงัพนิอบพเิทา ราวกบั

กลัวว่าตนเองจะกระโชกโฮกฮากเกินไปจนท�าให้สาวงามตรงหน้าตกใจกลัว

หญิงสาวในเกี้ยวเผยรอยยิ้มบางๆ อย่างอ่อนหวานและนุ่มนวลให้เขา 

"ท่านอย่าโกรธหญิงสาวตัวเล็กๆ เลยนะเจ้าคะ เดิมทีข้าคิดว่าเกี้ยวบ้าน 

ใต้เท้าฉีตูเว่ยของพวกท่านคงจะแตกต่างจากผู้อื่น อีกอย่างจริงๆ แล้วได้ยิน

มาว่าในเมืองเกิดคดีฆาตกรรม กระวนกระวายจนในใจหวาดกลัว คิดแต่จะ

รีบกลับบ้านโดยเร็วจึงลืมกฎระเบียบไป"

นายทหารผูน้้อยไม่เคยพานพบสตรผีูเ้ลอโฉมซึง่มท่ีวงท่างามหยาดเยิม้ 

แฝงความน่ารกัปานนีม้าก่อน จงึหลงใหลจนกระดกูกระเดีย้วแทบจะอ่อนเปลีย้ 

ไปทั้งร่าง ครู่ใหญ่จึงเอ่ยปากขึ้นอีกครั้ง

"ใน...ในเมื่อเป็นเกี้ยวบ้านใต้เท้าของพวกเรา อีกทั้งแม่นางยังบอบบาง

อ่อนแอถึงเพียงนี้ เจ้าอย่าได้หวาดกลัวไป ข้าว่าพวกเจ้ารีบผ่านไปเถิด รีบๆ 

กลับบ้านโดยเร็วเป็นการดี สตรีรูปร่างหน้าตาเช่นเจ้าเตร็ดเตร่อยู่ข้างนอก 

กลางค�่ากลางคืนมันอันตรายเกินไป"

หญิงสาวในเกี้ยวค้อมกายน้อยๆ แสดงความขอบคุณ ยามเรือนกาย

แบบบางขยบักรดีกรายช่างเป่ียมไปด้วยท่วงท่าอนังดงามตราตรงึ "เช่นนัน้ข้า

ก็ขอขอบคุณพี่ชายแล้ว"

ข้ารับใช้ทั้งสี่ยกเกี้ยวผ่านออกไปอย่างรวดเร็ว ทหารผู้น้อยนายนั้น 

ยังคงยืนทึ่มทื่ออยู่ที่เดิม

แต่ทว่าฉีอวี้ถังซึ่งเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาจากที่ไกลๆ 

กลับพิศวงงงงวยยิ่งกว่าเดิม สมองดุจถูกฟ้าลั่นดังสนั่นหวั่นไหว

เขาย่อมจ�าได้ว่าสตรีในเกี้ยวเป็นใคร ถึงแม้จะไม่เคยสนใจแม้แต่น้อย
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ว่านางชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไร แต่ด้วยความสามารถของเขาที่เห็นสิ่งใด 

ผ่านตาแล้วไม่มีทางลืม ต่อให้เหลือบมองสะเปะสะปะแวบหนึ่งก็สามารถจ�า

รูปร่างลักษณะนั้นได้ แต่ว่าสตรีที่ยืนก้มหน้าอยู่มุมห้อง ไม่กล้าพูดจา ท�าให้

เขาคร้านจะมองนางมากขึ้นอีกแวบหนึ่งเมื่อตอนบ่ายวันนี้ผู้นั้น ตอนนี้กลับ

เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

แววตานั้นราวกับภาพฝัน เรือนร่างนั้นราวกับสายธาร ท่าทางยาม 

เอื้อนเอ่ยราวกับใยไหม มากพอจะท�าให้บุรุษหลงใหลจนลืมแม้กระทั่ง

บรรพบุรุษแปดชั่วโคตร

"เกิดอะไรขึ้น ไฉนจึงมีสาวงามเปี่ยมเสน่ห์นั่งอยู่ในเกี้ยวบ้านเจ้าได้  

นั่นบุตรสาวบ้านใด" จิ่นเชินเองก็งุนงงเช่นกัน ทว่าพอเห็นฉีอวี้ถังสีหน้า

ประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง จึงคาดคะเนได้ว่าเรื่องนี้คงไม่ชอบมาพากลอยู่บ้าง

แน่ๆ

ฉีอวี้ถังเก็บสายตาเคลือบแคลงสงสัย เอ่ยด้วยน�า้เสียงทุ้มต�่าเล็กน้อย 

"นั่นคือสหายรักของน้องสี่ข้า บางคราก็จะมาเยือนที่บ้านข้า"

"อ้อ? ดูจากสายตาเมื่อครู่ของเจ้ากลับเหมือนไม่เคยพบนางมาก่อน" 

จิ่นเชินไม่ค่อยเชื่อนัก

หากไม่เคยพบมาก่อนเกรงว่าคงไม่ตื่นตกใจถึงเพียงนี้ แต่เขาไม่คิด

อธิบายมากไปกว่านี้

"ท้องฟ้ามืดสลัวย่อมมองไม่ชัดอยู่บ้าง อีกอย่างสหายของน้องสาวข้า

ไม่รู้มีกี่คน ข้าไม่ได้มีเวลามองหน้าตาแต่ละคนชัดๆ เสียหน่อย"

จิ่นเชินยังคิดจะถามอีก แต่เห็นอีกฝ่ายคิ้วขมวดใบหน้าบึ้งตึง ทั้งสอง

รู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เยาว์วัยจึงสนิทสนมกันมากเป็นธรรมดา จิ่นเชินรู้ดีว่า
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หากฉีอวี้ถังปรากฏสีหน้าเช่นนี้ก็หมายความว่าไม่อยากพูดถึงอีก จึงปิดปาก

เงียบอย่างรู้สถานการณ์

ฉีอวี้ถังหรี่ตาจ้องเกี้ยวที่ค่อยๆ ห่างไกลออกไป

บุตรสาวสกุลเฮ่อเซ่อหลี่ เฮอะ

สกุลเฮ่อเซ่อหลี่ที่เรืองอ�านาจในเป่ยจิงอยู่ช่วงหนึ่ง สกุลเฮ่อเซ่อหลี่ที่ 

สิบปีก่อนถูกลงโทษสอบสวนและปลดออกจากต�าแหน่งด้วยข้อหาทุจริต 

รับสินบน สุดท้ายบุรุษทั้งหมดในตระกูลบ้างก็ถูกเนรเทศไปอยู่ชายแดน บ้าง

ก็ป่วยตายในคุก บ้างก็ปลิดชีพตนเอง สาวน้อยงามสะคราญเปี่ยมเสน่ห์ 

เมื่อครู่ก็คือหญิงสาวจากตระกูลที่แทบจะตายยกครัวนั้น

หรือว่าสตรีผู้นั้นไปมาหาสู่กับสกุลฉีและเข้ามาใกล้ชิดกับอวี้เป่าเพราะ

มีเจตนาอื่นแอบแฝง?

"ไปกนัเถดิ พวกเรารบีๆ กลบัวงัไปรวบรวมข้อมลูจากพวกสายสบืดกีว่า 

พรุ่งนี้เช้ายังต้องรายงานต่อองค์จักรพรรดิ" จิ่นเชินขัดจังหวะการครุ่นคิดของ

ฉีอวี้ถัง

ฉอีวีถ้งัพยกัหน้า กระทุง้ท้องม้าเบาๆ ครัน้แล้วทัง้สองจงึควบม้าห้อตะบงึ

ไปยังทิศทางสู่วังหลวงพร้อมๆ กัน

เพยีงแต่ฉอีวีถ้งัไม่อาจสลดัท่าทางก่อนหลงัทีแ่ตกต่างราวกบัเป็นคนละคน

ของสตรผีูน้ัน้ออกไปได้ ทนัใดนัน้ความรูส้กึกระสบักระส่ายจนถงึขัน้ร้อนรนก็

เอ่อท้นขึ้นในหัวใจ... เอาอีกแล้ว หนึ่งเดือนกว่ามานี้มีอาการเช่นนี้อยู่เสมอ 

มักจะรู้สึกสูญเสียและสิ้นหวังอย่างประหลาด รบกวนจนเขาสูญเสียการ

ควบคุมครั้งแล้วครั้งเล่า

แต่เขากลับไม่เข้าใจแม้แต่น้อยว่าตนเองเป็นอะไรไป!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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