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679
ไม่ว่าผู้ใดก็ตามถูกขัดจังหวะตอนก�ำลังอิงแอบคลอเคลียกับอนุ
ชมดอกไม้ใต้แสงจันทร์ ล้วนต้องไม่สบอารมณ์กันทั้งนั้น
หลีซ่ อื่ หมินนัง่ บนบัลลังก์มงั กรไล่สายตามองผูอ้ ยูเ่ บือ้ งล่างไปทีละคน
พลางรับฟังฉางเล่อบอกเล่าเก้าสิบเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ด้วยหน้าตาปราศจาก
ความรูส้ กึ
"กราบทูลเสด็จพ่อ เรื่องราวเป็นเช่นนี้เพคะ...หม่อมฉันชักชวนนาง
มาท�ำงานร่วมกันด้วยเจตนาดี นางจะปฏิเสธก็ชา่ งเถิด แต่นยี่ งั ปรักปร�ำว่า
หม่ อ มฉั น ก่ อ ตั้ ง ส� ำ นั ก บั ณ ฑิ ต หญิ ง ขึ้ น เพื่ อ บั ง คั บ ขู ด รี ด หม่ อ มฉั น
โกรธจนสุดระงับจึงว่ากล่าวนางไปสองสามค�ำ นางก็ฉุนเฉียวตั้งท่า
จะกลับ พอซีเอ๋อร์กล่าวตักเตือนกลับโดนนางด่าทอยกหนึ่ง ถ้อยค�ำนั้น
สุดแสนระคายหูจนหม่อมฉันยกมาพูดให้ฟังไม่ได้จริงๆ เพคะ ภายหลัง
คุณหนูจิ้นที่กลับไปก่อนคนนั้นก็เรียกพวกเฉิงเสี่ยวเฟิ่งมาบุกงานเลี้ยง
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เอะอะโวยวายว่าพวกหม่อมฉันรังแกนาง"
ยามอยู่เบื้องหน้าหลี่ซื่อหมิน ฉางเล่อหาได้วางท่าใหญ่โตเป็น
องค์หญิงแต่อย่างใด นางแสดงตนเป็นผู้อ่อนแอ ฝ่ายจ่างซุนซีด้านข้าง
ก็ ก ้ ม หน้ า ซั บ น�้ ำ ตา ต่ อ ให้ เ รื่ อ งเล่ า นี้ ต ่ อ เติ ม เสริ ม แต่ ง สั ก แปดส่ ว น
ก็กลายเป็นความจริงแล้ว ประหนึ่งว่าราตรีนี้พวกนางสองคนได้รับ
ความคับข้องหมองใจครั้งใหญ่หลวงอย่างไร้เหตุผลกระนั้น
เดิมทีการให้หลี่ซื่อหมินเป็นผู้คลี่คลายเรื่องนี้มิใช่ความตั้งใจแรก
ของฉางเล่อ แต่เมื่อเข้าวังมาแล้ว นางก็ไม่เกรงกลัวอันใด ด้วยบารมี
ของนางฉางเล่อรวมถึงบารมีของสกุลจ่างซุน ไม่ต้องตรองดูก็รู้ว่าฮ่องเต้
จะเข้าข้างฝ่ายใด ถึงหลีไ่ ท่จะเป็นพระโอรสองค์โปรด ทว่าเรือ่ งล�ำดับศักดิ์
กั บ สายเลื อ ดภรรยาเอกกั บ อนุ ที่ ต ่ า งกั น นางไม่ เ ชื่ อ หรอกว่ า ฮ่ อ งเต้
จะไม่เปิดทางลงให้ตนเองซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตที่เกิดกับฮองเฮาเพราะ
ชายาคนหนึ่งของหลี่ไท่
"ตอนแรกหม่อมฉันคิดจะให้แล้วกันไป แต่พวกนางกลับตบตีซเี อ๋อร์
เสด็จพ่อก็ทรงทราบว่าท่านราชบุตรเขยกับท่านลุงรักใคร่เอ็นดูนางมากทีส่ ดุ
หม่อมฉันในฐานะพีส่ ะใภ้จะดูนางถูกคนลบหลูไ่ ด้อย่างไร ทัง้ หวัน่ เกรงว่า
พวกนางจะลงมือลงไม้อีก จึงเรียกองครักษ์เข้าไปยับยั้ง แต่พวกนาง
ไม่เพียงไม่ฟังเสียงห้ามปราม ยังต่อสู้กับองครักษ์ พวกเขาไม่กล้าท�ำให้
พวกนางบาดเจ็บเลยกลายเป็นฝ่ายโดนรุมท�ำร้าย ไม่เห็นพี่สาวคนโต
อย่างหม่อมฉันอยูใ่ นสายตาสักกระผีก หม่อมฉันเห็นว่าควบคุมพวกนาง
ไม่อยูแ่ ล้ว ได้แต่สง่ คนไปแจ้งให้คนในครอบครัวของพวกนางรับรู้ สุดท้าย
เรือ่ งก็มาถึงเบือ้ งพระพักตร์เสด็จพ่อเพือ่ ทูลขอให้ทรงตัดสินความเป็นธรรม
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ด้วยเพคะ"
ดูสิดู อันใดเรียกว่าคนผิดร้องทุกข์ก่อนก็คือเยี่ยงนี้นี่เอง
อี๋อวี้ยืนอยู่ข้างหลังของหลี่ไท่อย่างสงบเสงี่ยม ระหว่างนั้นยังลอบ
เหยียบเท้าเฉิงเสี่ยวเฟิ่งที่คิดจะสอดปากขึ้นอย่างทนไม่ไหวหลายครั้ง
ปล่อยให้ฉางเล่อกล่าวจนจบ
ฉางเล่อกล้าบิดเบือนความจริง เพราะอาศัยว่าในหอเฉียนเซียงคืนนี้
ล้วนเป็นคนของตน ขณะทีฝ่ า่ ยอีอ๋ วีม้ นี างคนเดียวอยูท่ นี่ นั่ ตัง้ แต่ตน้ จนจบ
จิน้ ลูอ่ นั เห็นเหตุการณ์ครึง่ แรก ส่วนพวกเฉิงเสีย่ วเฟิง่ รูแ้ ค่ครึง่ หลัง การจะ
ปั้นน�้ำเป็นตัวต่อหน้าหลี่ซื่อหมิน ใครจะโต้แย้งชนะนางได้
"ทีฉ่ างเล่อพูด พวกเจ้าล้วนได้ยนิ แล้วใช่หรือไม่" หลีซ่ อื่ หมินเอ่ยถาม
ภายในโถงต�ำหนักนี้ ยกเว้นผู้มีศักดิ์ฐานะไม่สูงพอจะเข้าเฝ้าได้
คนที่ก่อเรื่องในหอเฉียนเซียงอยู่กันเกือบครบ เมื่อได้ยินเสียงตรัสถาม
มีครึ่งหนึ่งเปล่งเสียงรับรวมถึงอี๋อวี้ด้วย
"ได้ยินแล้วพ่ะย่ะค่ะ"/"ได้ยินแล้วเพคะ"
"ชายาเว่ยอ๋อง" หลี่ซื่อหมินขานชื่อ อี๋อวี้ไม่อาจไม่ก้าวไปข้างหน้า
พลางกล่าวตอบ "เจ้าได้ใช้วาจาลบหลู่ดูหมิ่นคุณหนูสกุลจ่างซุนหรือไม่"
อีอ๋ วีผ้ นิ หน้ามองจ่างซุนซีทนี่ ำ�้ ตาร่วงเผาะๆ แวบหนึง่ แล้วพูดเสียงขรึม
"กราบทูลฝ่าบาท หม่อมฉันด่าว่านางเพคะ"
รอบด้านตกอยู่ในความเงียบที่แปลกพิกลครู่ใหญ่ ใบหน้าของ
หลี่ซื่อหมินเคร่งเครียดขึ้นหลายส่วน เขาไต่ถามต่อ "แล้วองครักษ์ล่ะ
พวกเจ้าก็ท�ำร้ายพวกเขาด้วยหรือไม่"
"กราบทูลฝ่าบาท หม่อมฉันท�ำร้ายพวกเขาเพคะ"
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"เสด็จพ่อ" ฉางเล่อทนดูท่าทางปากดีของอี๋อวี้ไม่ได้ นางกล่าว
อย่างขุน่ เคือง "เสด็จพ่อทรงได้ยนิ แล้ว นางยอมรับเองกับปาก เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
ในคืนนี้หากเสด็จพ่อไม่ทรงลงอาญาชายาเว่ยอ๋อง หวั่นใจว่าวันหน้า
สตรีผู้นี้จะไม่เห็นผู้ใดในสายตายิ่งขึ้นเพคะ"
หลีซ่ อื่ หมินขมวดคิว้ ตวัดตามองอีอ๋ วีแ้ ล้วเลือ่ นสายตาไปทางหลีไ่ ท่
พูดอย่างไม่พึงใจ "หลี่ไท่ พระชายาของเจ้าไร้การอบรมสั่งสอนเช่นนี้
ถือเป็นเจ้าปกครองเรือนไม่เข้มงวดกวดขันหรือไม่"
โดนขานชื่อต�ำหนิ หลี่ไท่มีสีหน้าดุจเดียวกับตอนก้าวเข้าประตู
เขาสืบเท้าขึ้นหน้าหนึ่งก้าว ยืนตอบอยู่ข้างๆ อี๋อวี้
"กราบทูลเสด็จพ่อ แต่ไรมาชายาของกระหม่อมคนนี้ค�ำนึงถึง
ส่วนรวมและรู้จักขอบเขตมากที่สุด ทั้งเป็นคนอ่อนโยนนุ่มนวล ปกติ
ถ้ามิใช่ใครยั่วยุให้นางเหลืออดจริงๆ อย่าว่าแต่ด่าคน กระทั่งพูดด้วย
ความโกรธก็ยังไม่เคย องค์หญิงบอกว่านางด่าคนแล้วยังลงไม้ลงมือ
ไยพระองค์ไม่ตรัสถามนางดูว่านี่เป็นด้วยเหตุใดกันแน่พ่ะย่ะค่ะ"
ใครๆ ต่างรู้ว่าเว่ยอ๋องผู้มีนิสัยค่อนข้างเย็นชามักล�ำเอียงเข้าข้าง
พระชายาที่อ่อนเยาว์กว่าผู้นี้ยิ่ง ทว่าหลายต่อหลายคนเพิ่งได้เห็นท่าที
ปกป้องของเขากับตาเป็นคราแรก ย่อมอดประหลาดใจอย่างช่วยไม่ได้
อีอ๋ วีไ้ ด้รบั ค�ำชมจากหลีไ่ ท่เป็นชุดแล้วแทบหน้าแดงด้วยความเขินอาย
หากมิใช่สถานการณ์ไม่เหมาะ นางอยากไปเกี่ยวนิ้วกับเขาจริงๆ นี่ก็คือ
ทีเ่ รียกว่าจิตใจตรงกัน ไม่จำ� เป็นต้องให้บอกใบ้อะไรมาก สามีของนางก็รวู้ า่
ต้องส่งลูกหนังมาเข้าเท้านาง แล้วจะไม่ให้นางชมชอบเขาได้เช่นไร
หญิงสาวหยุดความคิดเตลิดไปไกลอย่างไม่ถูกกาลเทศะนี้ไว้ก่อน
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ชั่วคราว ก่อนหลี่ซื่อหมินจะอ้าปากถาม นางสูดลมหายใจยาวๆ ตั้งสติ
ให้มั่นพลางเรียบเรียงสิ่งที่จะพูดในหัวรอบหนึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับ
ศึกหนัก ค�่ำคืนนี้นางเป็นตัวเอก พ่ายก็โงหัวไม่ขึ้นไปอีกนาน ชนะก็ได้
ฉีกหน้าพวกนางครั้งใหญ่!
สมดังคาด ฮ่องเต้ผู้ 'โปรดปราน' พระโอรสสายเลือดสนมนั้น
ย่อมไม่มที างฟังความข้างเดียวจากพระธิดาองค์โตแล้วตัดสินโทษพระสุณสิ า
ทันที เขาหันไปเอ่ยถามอี๋อวี้
"ถ้าอย่างนั้นเจ้าว่ามาสิ เหตุไฉนต้องด่าว่าคุณหนูสกุลจ่างซุน
ไม่เคารพพี่สาวคนโต ซ�้ำยังลงมือลงไม้ท�ำร้ายคน?"
เมื่อหลี่ซื่อหมินเอ่ยปากถาม แม้แต่ฉางเล่อก็รู้ว่าจะพูดแทรกไม่ได้
นางดึงความสนใจกลับไปที่ตัวอี๋อวี้ หากในใจหาได้หวั่นกลัวสักเท่าไรว่า
อีกฝ่ายจะมีเหตุผลเหนือกว่า ถึงอย่างไรเรื่องในคืนนี้มิใช่คดีอาญา จึง
เป็นไปไม่ได้ที่จะสอบสวนลงทัณฑ์ให้สารภาพความจริง ฉะนั้นใครถูก
ใครผิดต้องอาศัยว่าฝ่ายไหนมีปากเยอะกว่า ฝ่ายไหนมีบารมีมากกว่า
อี๋อวี้หายใจเข้าเฮือกหนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้น นางสบตาหลี่ซื่อหมิน
ตรงๆ ก่อนก้มหน้าลงดังเดิม "กราบทูลฝ่าบาท หม่อมฉันกลัวจะเป็น
การไม่ให้ความเคารพ มิกล้าพูดตามใจชอบเพคะ"
จ่างซุนซีซงึ่ ร้องไห้สะอึกสะอืน้ อยูล่ อบก่นด่าอยูใ่ นใจ ไฉนตอนอยูใ่ น
หอสุราไม่เห็นเจ้ามิกล้าพูด อ้าปากทีไรล้วนพ่นวาจาร้ายกาจกว่าผู้ใด
นี่จะมิใช่แสร้งวางท่าวางทางหรือไร!
นัยน์ตาของหลี่ซื่อหมินคมกริบดุจใบมีดก็ไม่ปาน เขาเห็นแววตา
ที่ฉายอารมณ์หลายหลากแวบนั้นของอี๋อวี้ได้ไม่พลาด มันปนเปไปด้วย
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ความอดกลั้น จนปัญญา คับแค้นใจ และความโกรธเกรี้ยวที่เก็บกัก
ซุกซ่อนไว้เฉกผูเ้ จนโลกจึงจะมีได้ เขาอ่านคนมานับไม่ถว้ นโดยเฉพาะอิสตรี
ย่อมเคยเห็นสายตาเฉกนีม้ าไม่นอ้ ย ทว่ามีไม่กคี่ นทีว่ ยั เยาว์เท่าสตรีนอ้ ย
เบื้องหน้านางนี้
พลั น นั้ น เขาฉุ ก คิ ด ถึ ง ชาติ ก� ำ เนิ ด ที่ ย ากจะบอกใครได้ ข องนาง
ชายาเว่ยอ๋อง...สกุลหลู...ไหวกั๋วกง...ราชมนตรีฝาง
ใต้โต๊ะทรงพระอักษร มือซ้ายของเขาเคาะหัวเข่าเบาๆ อย่างเป็นจังหวะ
ยามแลมองลูกสะใภ้ทมี่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมาสลับซับซ้อนผูน้ ี้
"เราอยู่ตรงนี้ จะมีอะไรไม่กล้าพูดอีก เจ้าเล่าได้เต็มที่"
ส�ำเร็จ!
พวกนางนึกว่าตนเองอาศัยอะไรกัน ก็แค่พวกลูกหลานชนชั้นสูง
ที่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังกลุ่มหนึ่ง คนทั้งโถงต�ำหนักนี้ต่างนึกว่านางเป็น
ชาวสกุลหลูทตี่ กอับ ถือก�ำเนิดในชนบทแล้วถูกรับเข้าตระกูลในภายหลัง
แต่จะมีสักกี่คนกันที่ล่วงรู้ว่านอกจากนางจะเป็นทายาทของไหวกั๋วกง
อย่างถูกต้องชอบธรรม ยังมีบิดาบังเกิดเกล้านามว่าฝางเฉียว
จุดนี้นางแจ่มแจ้งดี ฝางเฉียวแจ่มแจ้งดี ฮ่องเต้ก็แจ่มแจ้งดี
ถ้าพูดว่าผู้ที่ฮ่องเต้ไท่จงไว้วางพระทัยเป็นอันดับแรกคือจ่างซุนอู๋จ้ี
เช่นนั้นเป็นที่รู้กันไปทั่วราชส�ำนักว่าบิดาที่ไร้วาสนาได้นับญาติกันคนนั้น
ก็คือขุนนางคนโปรดอันดับหนึ่งของฮ่องเต้ไท่จง
อี๋ อ วี้ ใ จเต้ น แรงขึ้ น ไม่ ก ล้ า เงยหน้ า มองฮ่ อ งเต้ ซ�้ ำอี ก คราด้ ว ย
หวาดหวั่นสุดใจว่าเขาจะผิดสังเกต นางประสานมือกุมกันไว้หน้าตัว
ปริปากพูดอย่างอิดเอื้อนด้วยน�้ำเสียงฝืดเฝื่อน
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"หม่อมฉันทราบดีว่าถึงหม่อมฉันบอกแล้วก็ไม่แน่ว่าจะทรงเชื่อถือ
เรื่องในวันนี้ยากจะพูดให้กระจ่าง ทรงโปรดพระราชทานอนุญาตให้
หม่อมฉันได้ถามองค์หญิงกับคุณหนูจ่างซุนก่อนสองสามค�ำ และขอให้
พวกนางตอบก่อนด้วยเพคะ"
นางกล่าวถึงตรงนี้ก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของหลี่ซื่อหมิน
แล้วเช่นกัน เขาโบกมือทีหนึง่ เป็นเชิงว่าอนุญาต ทัง้ ยังเอ่ยกับพวกฉางเล่อ
"พวกเจ้าตอบนางด้วย"
ถึงฉางเล่อกับจ่างซุนซีจะไม่เต็มใจปานใด ยังคงขานรับอย่างว่าง่าย
"เจ้าจะถามอะไรก็รบี ๆ ถามเถอะ" ฉางเล่อหันศีรษะไปชักสีหน้าใส่
อี๋อวี้ พวกนางทะเลาะกันแล้วยังท�ำเป็นใจกว้างต่อหน้าฮ่องเต้ กลับดู
เสแสร้งแกล้งท�ำ
อี๋ อ วี้ เ ดิ น ตรงไปหาฉางเล่ อ อ้ า ปากดั ด เสี ย งกล่ า ววาจาที่ ส ร้ า ง
ความตะลึงพรึงเพริดให้คนอื่นๆ
"เป็นข้าท�ำคุณคนไม่ขนึ้ เอง อุตส่าห์เห็นแก่หน้าหลีไ่ ท่ถงึ ได้เรียกเจ้า
มาเข้าร่วมงานใหญ่ ไม่อย่างนัน้ เจ้านึกว่าสามัญชนต�ำ่ ต้อยเยีย่ งเจ้า เบือ้ งบน
มีมารดาผู้อบรมเลี้ยงดูเป็นหญิงม่ายมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง
ถูกโจรลักพาตัวไปแล้วปล่อยกลับมา เบื้องล่างยังมีพี่ชายจิตใจคับแคบ
เป็นฆาตกรสังหารคน อีกทั้งตัวเองก็เป็นสตรีไร้ยางอายพัวพันกับบุรุษ
ก่อนแต่งงานโดยไม่รักนวลสงวนตัว ให้ข้ามองเจ้าซ�้ำอีกทียังรู้สึกเป็น
เสนียดตา ไหนเลยจะอยากเสวนากับเจ้า!...ข้าขอบังอาจถามองค์หญิง
ค�ำกล่าวที่ข้ายกมาเมื่อครู่นี้ องค์หญิงกล้าพูดหรือไม่ว่าไม่เคยพูดกับข้า"
ได้ยินนางลอกเลียนน�้ำเสียงและค�ำพูดของตน ฉางเล่อตีหน้าบึ้ง
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ทันควัน ขยับปากจะปฏิเสธก่อนโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ กลับโดน
ถ้อยค�ำรุนแรงของอี๋อวี้สกัดกลับไป
"ข้ากล้าสาบานว่าถ้าองค์หญิงมิเคยกล่าวกับข้าแบบนี้ ขอให้ข้า
หลูอี๋อวี้พบจุดจบไม่ดี ตายโดยไร้ที่ฝัง ศพถูกทิ้งไว้กลางป่าร้างเป็น
อาหารสุนัข ดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ในปรโลก ไม่มีวันได้ไปสู่สุคติ
ไม่ได้ผุดได้เกิดชั่วกัปชั่วกัลป์ องค์หญิงท่านกล้าไหม!"
คนโบราณถือศพเป็นสิ่งส�ำคัญ กลัวว่าหลังสิ้นชีพแล้วศพของตน
จะไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงต้องก่อหลุมฝังที่แข็งแรง
และสร้างสุสานทีป่ ลอดภัย การเอาเรือ่ งทีฝ่ งั ศพมาสาบานสาปแช่งท�ำนองนี้
อย่าว่าแต่พูดออกจากปาก กระทั่งได้ฟังก็ยังรู้สึกหนังหัวชาวาบๆ อย่าง
ผวากลัว
ได้ยินค�ำสาปแช่งนี้ของนาง หนังตาของทุกคนกระตุกริกๆ รู้สึกถึง
กระไอเย็นยะเยือกแผ่ลามขึน้ มาตามสันหลัง เฉิงเสีย่ วเฟิง่ กระทืบเท้าหนักๆ
อย่างคับอกคับใจ ด้านฉางเล่อหน้าเผือดลง ขณะที่หลี่ไท่ลอบขึงตาใส่
ท้ายทอยอี๋อวี้ คิดค�ำนึงในใจว่าคืนนี้กลับไปจะจัดการสตรีตัวยุ่งที่ปาก
ไม่มหี รู ดู นีเ่ ช่นไร
"ฮึ อยู่ดีๆ ข้าจะดูหมิ่นเจ้าท�ำไมเล่า" ท่ามกลางสายตาจับจ้องของ
ผู้คน ฉางเล่อเพิ่งเอ่ยปากขึ้นทีหลัง กลับเฉไฉไม่ตอบค�ำถามของอี๋อวี้
อี๋อวี้ส่ายหน้าขบสันกรามแน่น มองหน้าอีกฝ่ายอย่างไม่ยอมรามือ
และไม่เก็บง�ำความชิงชัง
"องค์หญิงไม่กล้าเพราะเคยพูดกับข้าอย่างนั้น ท่านดูถูกนามของ
สามีขา้ กล่าวร้ายมารดาข้า หมิน่ หยามพีช่ ายคนโตทีล่ ว่ งลับไปแล้วของข้า
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ข้าเป็นคนมีเลือดเนื้อจิตใจ มีมารดาอุ้มชูเลี้ยงดูและพี่ชายอบรมสั่งสอน
องค์หญิงเหยียบย�ำ่ ผูม้ พี ระคุณต่อข้า ช่างเป็นสิง่ ทีน่ า่ ชิงชังอย่างใหญ่หลวง
โดยแท้!
ทว่าในเวลานี้มีคนสอนข้าว่าอย่ายั่วโทสะองค์หญิง บอกให้ข้า
หลบหลีก ให้ขา้ อดทนอ่อนข้อ พูดไม่หยุดปากว่ากลัวข้าจะท�ำให้องค์หญิง
โมโหจนไม่สบาย โดยไม่น�ำพาถึงความกตัญญูอันเป็นคุณธรรมพื้นฐาน
ของการเป็นคน ต่อให้ขา้ มีศกั ดิฐ์ านะเทียบไม่ได้ ต่อให้ขา้ ไม่มอี ะไรทัดเทียม
สักอย่าง ต่อให้ข้าต้องแลกด้วยชีวิต ข้าจะคล้อยตามท่านได้เยี่ยงไร
แล้วคนบัดซบไร้ยางอายทีพ่ ดู เตือนข้า ข้าจะไม่ดา่ ทอนางได้หรือไร...
จ่างซุนซี! เจ้าเป็นคนพูด พวกไร้ความกตัญญูกตเวที ต�ำ่ ช้ายิง่ กว่าเดรัจฉาน
เยีย่ งเจ้า สมควรถูกด่าหรือไม่" ไฟโทสะพลุง่ ขึน้ ตรงกลางอก นัยน์ตาของ
หญิงสาววาวโรจน์
ยามทุกคนตะลึงงันไปตามๆ กันเพราะเสียงบริภาษด่าทอของอี๋อวี้
ดวงตาทั้ ง คู ่ ที่ ห รี่ ล งของนางเปล่ ง ประกายเย็ น เยี ย บวู บ หนึ่ ง ก่ อ นจะ
สะบัดฝ่ามือใส่ดวงหน้าเล็กๆ นองด้วยน�ำ้ ตาประหนึง่ บุปผาต้องหยาดฝน
ของจ่างซุนซี ตบแก้มซ้ายทีขวาทีดังเพียะๆ
"ข้าตบหน้าเจ้าตอนนีก้ เ็ พือ่ สัง่ สอนลูกหลานเนรคุณแทนสกุลจ่างซุน
ว่ากันตามธรรมเนียมประเพณี บิดามารดาเจ้ายังต้องตั้งโต๊ะสุราอาหาร
เลี้ยงขอบคุณข้าแล้ว"
เงียบกริบ คนทั้งโถงเห็นอี๋อวี้ตบหน้าจ่างซุนซีสองทีแล้วตาค้าง
ไม่เคยพบเห็นสตรีอ่อนเยาว์ร้ายกาจเช่นนี้
ฮ่องเต้นงิ่ งัน ฉางเล่อนิง่ งัน ทุกคนนิง่ งันไปตามๆ กัน จ่างซุนซีทถี่ กู
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นางตบหน้าก็กมุ แก้มอย่างงงงวย แม้แต่นำ�้ ตาก็หยุดไหล เป็นนานครูใ่ หญ่
กว่าจะได้สติ รู้ตัวว่าโดนตบหน้าต่อหน้าผู้คนมากมายปานนี้ ชื่อเสียง
ถูกท�ำลายป่นปี้ สมองของนางอึงอลว่างเปล่า ไม่อาจขบคิดไตร่ตรองให้ดๆี
สองตานางคุโชนด้วยเปลวเพลิง ใบหน้าทีถ่ กู ตบจนแดงเผยแววเหีย้ มเกรียม
ขณะปรี่เข้าใส่อี๋อวี้
"อ๊า!"
หลี่ไท่ระวังระไวแต่แรก เขาเหยียดแขนไปคว้าข้อศอกของอี๋อวี้
ดึ ง ตั ว นางมาอยู ่ ชิ ด ตั ว อย่ า งง่ า ยดายถึ ง ถอยหลบการจู ่ โ จมประหนึ่ ง
เสือหิวตะครุบเหยื่อของจ่างซุนซีได้ เวลาชั่วพริบตา คุณหนูสามของ
สกุลจ่างซุนก็ล้มคะม�ำหน้าคว�่ำกับพื้นอย่างไม่เหนือความคาดหมาย
อี๋อวี้เกาะหลี่ไท่ยืนทรงตัวได้แล้ว นางไม่เห็นสีหน้าบูดบึ้งของ
บุรุษข้างหลัง ทิ้งตัวลงคุกเข่าดังตุบให้ฮ่องเต้ กล่าววิงวอนเสียงสั่นเครือ
ทั้งที่ยังไม่หยุดหอบหายใจจากการด่าคนเมื่อครู่
"แผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ มีแต่ความกตัญญูเท่านัน้ ทีม่ าก่อน
ทุกสิง่ เสมอ ฝ่าบาททรงพระปรีชาปราดเปรือ่ ง โปรดทรงตัดสินความเป็นธรรม
น�ำวิถคี วามกตัญญูคนื มาให้หม่อมฉันและสตรีทวั่ หล้า อย่าส่งเสริมคนชัว่ ช้า
เดรัจฉาน ท�ำลายศีลธรรมจรรยาของต้าถัง ท�ำให้รากฐานอันเป็นระเบียบ
แบบแผนของราชวงศ์เราต้องวุน่ วายยุง่ เหยิงเพคะ"
วิถีความกตัญญูนั้นเป็นด่านหนึ่งที่ถึงเป็นโอรสสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่
ก็ตอ้ งก้าวผ่านเช่นเดียวกัน ยามเป็นบุตรธิดาอาจไม่กตัญญูตอ่ บิดามารดา
ได้ แต่เมื่อเป็นบิดามารดา มีคนใดจะมิกลัวบุตรธิดาไม่กตัญญูบ้าง
ใต้ปฐพีนี้ คนทีห่ วาดกลัวค�ำว่า 'กตัญญู' มากทีส่ ดุ นอกจากฮ่องเต้
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แล้วก็ยังคงเป็นฮ่องเต้
ฉางเล่อสะดุ้งโหยงราวกับเพิ่งตื่นจากภวังค์ฝัน เพิ่งประจักษ์แจ้ง
ในยามนี้เองว่าอี๋อวี้ก�ำหมากเด็ดอะไรไว้ในมือ นางเอี้ยวคอที่แข็งเกร็ง
มองร่างแบบบางทีค่ กุ เข่ากับพืน้ ความหนาวยะเยือกจางๆ ก็ผดุ ขึน้ กลางอก
ช้าๆ ครัน้ มองน้องสาวสามีทดี่ เู หมือนหกล้มกระแทกพืน้ หมดสติไปอีกครา
นางท�ำใจแข็งหลับตาเบือนหน้าไปอีกทาง
หลี่ ซื่ อ หมิ น ช� ำ เลื อ งไปทางจุ ด ที่ ฉ างเล่ อ ยื น อยู ่ ป ราดหนึ่ ง แล้ ว
พ่นลมหายใจเบาๆ ค่อยมองคนที่คุกเข่าบนพื้น ในใจเขาบังเกิดความ
โกรธเคืองน้อยๆ ทีโ่ ดนบีบให้จนแต้ม แต่กไ็ ม่สามารถกลบทับความรูส้ กึ
ชื่นชมไว้ได้
ราชมนตรีฝางให้กำ� เนิดบุตรชายบุตรสาวทีด่ คี หู่ นึง่ จริงๆ น่าเสียดาย
"ต่อให้พวกนางท�ำไม่ถกู เจ้าก็ไม่สมควรตบตีคนอย่างวูว่ าม ฉางเล่อ
เจ้าได้ยินที่นางพูดหมดแล้ว เจ้ายังมีจุดใดไม่ยอมรับอีกหรือไม่"
ถึงทีส่ ดุ ก็เป็นพ่อลูกกัน เขาไม่อาจไม่เปิดทางลงทางหนึง่ ให้บตุ รสาว
ได้
"กราบทู ล เสด็ จ พ่ อ หนนี้ เ ป็ น หม่ อ มฉั น ใจร้ อ นจนไม่ รู ้ ข อบเขต
ไม่สมควรกล่าววาจาโดยไม่ยั้งคิดจริงๆ เสด็จพ่อโปรดทรงลงอาญาด้วย
เพคะ"
อุ้งมือของอี๋อวี้เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ นางได้ยินฉางเล่อยอมจ�ำนน
ก็ระบายลมหายใจเฮือกหนึ่ง ทั้งรู้สึกผิดหวังอยู่บ้าง นางเห็นธาตุแท้ของ
จ่างซุนซีอย่างปรุโปร่งมานานแล้ว ก็แค่คุณหนูสูงศักดิ์มากเล่ห์เพทุบาย
ที่ถูกตามใจจนเหลิง ส่วนฉางเล่อที่ก้มหัวรับผิดอย่างเปิดเผยปานนี้
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ดูมีชั้นเชิงสูงกว่าขั้นหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด ดูทีว่าเรื่องในวันนี้ท�ำให้นาง
ตื่ น ตั ว แล้ ว วั น หน้ า หากปะทะกั น อี ก นางย่ อ มระแวดระวั ง มากขึ้ น
หมายให้นางเสียเปรียบคงยากเสียยิ่งกว่ายาก
หลีซ่ อื่ หมินไม่สนใจว่าสตรีทอี่ ยูเ่ บือ้ งล่างกลุม่ นีม้ คี วามคิดร้อยแปด
พันประการเช่นใดในหัวสมองหรือเอาชนะคะคานกันลับๆ เขาไม่พินิจ
ใคร่ครวญอะไรมากก็ตัดสินชี้ขาด
"เรื่องในวันนี้ทั้งสองฝ่ายล้วนท�ำไม่ถูก ฉางเล่อกับจ่างซุนซีเป็น
ฝ่ายผิดก่อน กระท�ำผิดธรรมเนียมมารยาท ลงโทษให้พวกเจ้าอยูก่ บั เรือน
ทบทวนตัวเองสามเดือน คัดลอกคัมภีร์จารีตร้อยฉบับ"
จ่างซุนชงโกรธจนหน้าง�้ำแต่แรกทว่าโดนหลี่ไท่ข่มมาตลอดทาง
จากหอเฉียนเซียงถึงวังหลวง เพลานีเ้ ขาเพิง่ ได้โอกาสปริปากกล่าวค�ำหนึง่
"กราบทูลฝ่าบาท ท�ำแบบนีม้ ไิ ด้พะ่ ย่ะค่ะ งานอภิเษกสมรสของฮัน่ อ๋อง
กับซีเอ๋อร์กำ� หนดฤกษ์ไว้ตอนต้นเดือนสี่ หากต้องโดนกักบริเวณสามเดือน
ถึงตอนนั้นจะท�ำเช่นไรดีพ่ะย่ะค่ะ"
"อย่างนั้นหรือ" หลี่ซื่อหมินเบือนหน้าไปถามขันทีที่ด้านข้าง
"ฝ่าบาท เป็นวันที่สามเดือนสี่พ่ะย่ะค่ะ"
หลี่ซื่อหมินนิ่งคิดเล็กน้อย "เช่นนั้นก็เลื่อนไปเถอะ"
ดีที่จ่างซุนซีหกล้มเป็นลมไป ถ้านางมีสติอยู่จะไม่โมโหเจียนคลั่ง
ไปเลยหรือ การเลื่อนวันจัดพิธีมงคลต่างหากคือบทลงโทษอย่างแท้จริง
ถึงจ่างซุนชงจะร้อนใจก็สดุ ปัญญาจะท�ำอะไรได้ แม้นเขาเป็นราชบุตรเขย
ทว่ายังไม่กล้าคัดง้างกับฮ่องเต้เลยได้แต่ท�ำใจยอมรับ กระนั้นเขาจะ
ผูกใจเจ็บอี๋อวี้ลึกล�้ำปานใด นั่นมิใช่เรื่องที่คนนอกจะล่วงรู้ได้
18
Page ��������� 13.indd 18

11/5/2563 BE 16:28

ซานเยวี่ ย กัั่ ว

"ส�ำหรับชายาเว่ยอ๋อง เราจะพูดซ�้ำอีกหน เจ้าตบตีคนก็ท�ำไม่ถูก
เจ้าท�ำร้ายบุตรสาวคนอื่น จะไม่ให้บิดามารดาของนางโกรธเคืองเจ้า
หรือไร ก็ลงโทษให้เจ้าส่งยาสมุนไพรชุดหนึ่งไปที่จวนสกุลจ่างซุนเถอะ"
แทนที่จะพูดว่านี่เป็นโทษทัณฑ์ มิสู้บอกว่าเป็นการเปิดทางลงให้
สกุลจ่างซุน ถึงอี๋อวี้จะไม่รู้กาลเทศะปานใด แต่เมื่อเป็นฝ่ายได้เปรียบ
อย่างมากแล้ว จึงไม่ถือสาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้ นางก้มหน้ารับ
การลงโทษทันที
"ฝ่าบาททรงพระปรี ช าปราดเปรื่ อ ง หม่ อ มฉั น หุ น หั น พลั น แล่ น
ไปชั่ววูบจริงๆ วันพรุ่งจะส่งยาไปยังจวนสกุลจ่างซุนเป็นการขอขมาต่อ
ใต้เท้าจ่างซุนเพคะ"
ความหมายคือขอขมาต่อจ่างซุนผู้เป็นบิดา หาใช่จ่างซุนผู้เป็น
บุตรสาวไม่
หนังตาของหลี่ซื่อหมินกระตุกทีหนึ่ง เขาคร้านจะท้วงติงถ้อยค�ำ
ทีแ่ ฝงนัยก�ำกวมของนาง ในเมือ่ เรือ่ งกระจ่างแจ้งแล้ว คนทีส่ มควรลงโทษ
ก็ลงโทษแล้ว เวลาหาความสุขก็พลาดไปแล้ว จะโกรธก็โกรธไม่ได้ ยังจะ
รัง้ ตัวพวกเขาไว้ทนี่ ที่ ำ� อะไร เขาจึงโบกแขนเสือ้ เป็นเชิงบอกให้คนส่งพวกเขา
ออกไปนอกวัง จะได้ไม่ต้องเห็นหน้าให้ร�ำคาญใจ
ตอนอยู่ในวังหลวงไม่มีใครกล้าโวยวายเสียงดัง แต่พอก้าวออก
นอกประตูวังก็มีคนใจกล้าขึ้นมาอีก
"ชายาเว่ยอ๋องมีกลอุบายไม่เบา เรื่องในวันนี้ สกุลจ่างซุนได้รับ
ค�ำชี้แนะแล้ว วันหลังต้องตอบแทนแน่นอน"
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ปกติฝา่ ยทีอ่ บั อายพ่ายแพ้มกั ฝากค�ำพูดทิง้ ไว้คำ� สองค�ำตามธรรมเนียม
อี๋อวี้ส่งพวกเฉิงเสี่ยวเฟิ่งกลับไปและนัดหมายว่าจะพบกันที่ใด
วันพรุง่ นีแ้ ล้วหันหน้ามา ใต้โคมไฟสีแดงเข้มเปล่งแสงวอมแวมสองสามดวง
ตรงหน้าประตูวงั นางมองเห็นใบหน้าบึง้ ตึงของจ่างซุนชงก็ขยับเท้าไปยืน
ข้างหลังหลี่ไท่ นางปะทะกับสตรีได้ แต่ไม่เก่งกาจถึงขั้นวิวาทกับบุรุษ
อากัปกิรยิ าเล็กๆ น้อยๆ ทีบ่ ง่ บอกถึงการพึง่ พาอาศัยนีข้ องหญิงสาว
ไม่อาจพูดว่าไม่สนองอัตตาในการเป็นช้างเท้าหน้าของบุรษุ ในใจหลีไ่ ท่ได้
เขาชายตามองท่านราชบุตรเขยอย่างปึ่งชาเอ่ยกล่าวว่า
"ไยต้องรอวันหลัง เดือนสองจะมีพธิ บี วงสรวงวสันตฤดูทอี่ ทุ ยานล่าสัตว์
ลัว่ หยาง ข้าพร้อมเสมอ" ว่าแล้วก็โอบอีอ๋ วีก้ า้ วขึน้ รถม้า ไม่แยแสจ่างซุนชง
ทีม่ สี หี น้าปนเปไปด้วยอารมณ์หลายหลาก
"ท่านราชบุตรเขยยังไม่ขนึ้ มาอีก มัวยืนท�ำอะไรอยูข่ า้ งนอก พวกเรา
ต้องพาซีเอ๋อร์ไปส่งที่จวนท่านลุงก่อนนะ" ฉางเล่อแหวกม่านหน้าต่าง
ร้องเรียกจ่างซุนชง ไม่รู้ว่านางได้ยินบทสนทนาของพวกเขาหรือไม่
"มาแล้ว"
หลังจากอี๋อวี้ 'ชนะศึก' มาได้และอยู่บนรถม้าในเวลานี้กลับต้อง
เจียมเนื้อเจียมตัว นางกระตุกๆ แขนเสื้อของหลี่ไท่ที่ไม่สนใจไยดีตน
ท�ำท่าท�ำทางว่า 'ข้ายอมรับผิดแล้ว ข้าส�ำนึกตัวแล้ว' เช่นเด็กดีรู้ความ
"ผิดตรงไหน"
"..." อีอ๋ วีเ้ กาหัวตนเอง นางเห็นว่าหลีไ่ ท่ทำ� หน้าไม่ดถี งึ คิดจะขอโทษ
ใครจะรู้ว่าเขามีน�้ำโหจากเหตุใด
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หลี่ไท่ยกมือจับปลายคางนางเชยขึ้นแล้วบีบโดยไม่เพลาแรงและ
ไม่ค�ำนึงถึงว่านางจะเจ็บหรือไม่ เขากล่าวเสียงขรึม
"หากรูว้ า่ คืนนีเ้ จ้าไปร่วมงานเลีย้ งก็เพือ่ จะหาเรือ่ งคนเป็นการแก้ลำ�
ข้าตามใจเจ้า แต่ตอนอยู่ในต�ำหนักใครให้เจ้าสาบานสาปแช่งแบบนั้น
กล้าเอาเรือ่ งตายเรือ่ งฝังศพมาพูดส่งเดชตามใจชอบ เสด็จพ่อตรัสไม่ผดิ
เห็นทีข้าจะควบคุมสั่งสอนเจ้าน้อยไปถึงได้บ่มเพาะนิสัยแย่ๆ กลายเป็น
คนปากไม่มีหูรูดอย่างนี้"
น้อยครั้งที่หลี่ไท่จะหัวเสียกับอี๋อวี้ เวลาโมโหโดยมากมักไม่สนใจ
นาง และตั้งแต่กลับเมืองหลวงหลังโดนเหยาอีตี๋ลักพาตัวก็ยิ่งไม่เคย
หมางเมินเย็นชาใส่กนั เลย ครัน้ จูๆ่ ถูกเขาดุดา่ นอกจากอีอ๋ วีจ้ ะไม่เห็นว่า
ร้ายแรง ยังเข้าไปโอบคอเขาอย่างไม่รสู้ กึ รูส้ า และกล่าววาจาออดอ้อนด้วย
รอยยิ้มพราย
"ข้าไม่ได้พูดส่งเดชนะ ก็นี่มิใช่นางพูดเองกับปากหรือเจ้าคะ ที่ข้า
กล้าสาบานสาปแช่งตามใจชอบก็เพือ่ บีบให้นางเอ่ยปากไม่ออกหรือมิใช่
ท่านจะโมโหท�ำไมเจ้าคะ ข้าไม่เคยท�ำ ค�ำสาบานนีก้ ไ็ ม่มผี ลอันใด ใช่วา่
จะเป็นจริงตามนั้นเสียหน่อย เฮ้อ...ท่านอย่าถลึงตาใส่ข้าสิ ได้ๆ ข้า
ยอมรับผิดก็ได้ วันหลังข้าจะไม่พูดส่งเดชอีก พวกเราไม่พูดเรื่องนี้ ท่าน
บอกข้าที พิธบี วงสรวงทีล่ วั่ หยางเป็นอย่างไร ต้องไปทีอ่ ทุ ยานล่าสัตว์หรือ
แล้วจะเข้าป่าล่าสัตว์ไหมเจ้าคะ"
เห็นนางไร้ทา่ ทีสำ� นึกผิดโดยสิน้ เชิง หลีไ่ ท่หน้าบึง้ ตึงแล้วจริงๆ เขา
ดึงแขนนางออก บอกให้รถม้าหยุดแล้วรอจนรถม้าคันหลังแล่นตามมาทัน
ก็ให้พวกผิงฮุย่ ลงมา
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อีอ๋ วีเ้ ห็นเขาจะเปลีย่ นไปนัง่ อีกคัน ถึงเริม่ กระจ่างแจ้งว่าตนล้อเล่น
หนักข้อไป คนผูน้ โี้ กรธตนแล้วจริงๆ ก็ชกั เริม่ ร้อนใจ นางสลัดความคึกคัก
ล�ำพองใจทีไ่ ด้เล่นงานจ่างซุนซีทงิ้ ไป ชิงคว้าสายคาดเอวชายหนุม่ ไว้แน่นๆ
ก่อนเขาจะลงจากรถม้าพลางพูดเสียงรัวเร็ว
"ท่านพูดอะไรข้าเชือ่ ฟังก็สนิ้ เรือ่ ง อยูด่ ๆี เป็นอะไรไปเจ้าคะ วันนีเ้ ป็น
เทศกาลซัง่ หยวนมิใช่หรือ พวกเรายังไม่ได้ชมโคมไฟเลย นีท่ า่ นจะไปทีใ่ ด
ข้ายังอยากไปปล่อยโคมลอยที่ท่าเรือตะวันออกกับท่านนะเจ้าคะ"
หลี่ไท่ยังก�ำผ้าม่านในมือแต่ไม่ขืนตัวออก อี๋อวี้เห็นดังนั้นก็รู้ว่า
เขาใจอ่อนแล้ว นางยิง่ รุกเร้ามากขึน้ ไม่สนใจว่าน่าอายหรือไม่ เอือ้ มมือ
ไปกอดเอวสอบจากทางด้านหลัง ซบหน้าลงไปพลางพูดอย่างน่าสงสาร
"ท่านอ๋องอย่าไปนะเจ้าคะ อย่าโกรธข้าเลย พวกเราไปลอยโคมแล้ว
อธิษฐานขอพรกัน ได้หรือไม่เจ้าคะ"
พวกบ่าวไพร่ที่ยืนกระอักกระอ่วนอยู่ข้างนอกฟังเจ้านายทั้งสอง
ก�ำลังแง่งอนกันล้วนไม่กล้าเงยหน้าขึ้น มีก็แต่อาเซิงซึ่งเป็นสารถีของ
รถม้าคันนี้ใจกล้าเหลียวมองดูอย่างสนุกเพลิดเพลินจนลืมตัว พอหลี่ไท่
เงยหน้าขึน้ มองเขม่นถึงตกใจจนขวัญหนี กลืนน�ำ้ ลายอึกหนึง่ แล้วหันหน้ากลับ
อย่างรูก้ าลเทศะ เขากุมสายบังเหียนอย่างสงบเสงีย่ มทว่ายังหูผงึ่ ตัง้ ใจฟัง
โทษมิได้ที่ตอนนี้หลี่ไท่ได้ยินแล้วใจอ่อนยวบ ทั้งเรือนมีเจ้าตัวยุ่ง
อยู่แค่คนเดียวคนนี้ จะให้เขาไม่ดูด�ำดูดีจริงๆ คงหักใจไม่ได้เป็นแน่ เมื่อ
เห็นนางยอมอ่อนให้จริงๆ เขาถึงปล่อยม่านลงดึงแขนนางออก นัง่ กลับทีเ่ ดิม
โดยไม่รอให้นางเข้ามากอดอีก แต่ยังชักสีหน้าอยู่
"ส�ำนึกผิดจริงๆ แล้วใช่ไหม"
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"ส�ำนึกแล้วเจ้าค่ะ วันหลังข้าจะไม่พูดส่งเดชตามใจชอบเด็ดขาด
การสาปแช่งสาบานอย่างนัน้ ไม่ดเี ลย ถึงจะไม่เป็นจริงตามนัน้ พูดออกมา
ก็ท�ำให้อายุสั้น ท่านวางใจได้ ข้ารู้แล้ว"
อี๋อวี้ขยับไปนั่งใกล้ๆ เขา ผงกศีรษะถี่รัวปั้นหน้าจริงจังกลัวเขาจะ
มองไม่เห็น หากในใจลอบจดจ�ำไว้เรื่องหนึ่งคือเว่ยอ๋องเกลียดชังสิ่งนี้
วันหลังจะสบถสาบาน จะท�ำต่อหน้าเขาไม่ได้เป็นอันขาด
หลีไ่ ท่เห็นนางมีทา่ ทางส�ำนึกผิด 'จากใจจริง' สีหน้าก็ออ่ นละมุนลง
เขาตบตักตนเองพลางเอ่ย "มานี่"
อี๋อวี้ขัดเขินนิดหนึ่งก่อนจะท�ำหน้าเอียงอายเข้าไปนั่ง เอวเล็ก
ถูกรัดไว้ กลีบปากก็โดนขบกัดยกหนึง่ นางร้องโอดโอยเสียงอูๆ้ อีๆ้ พลาง
ลอบกระหยิ่มยิ้มย่อง
เห็นไหม ใครบอกว่าเว่ยอ๋องของข้าเอาใจยาก เพียงรู้นิสัยใจคอ
ของเขา ล่อหลอกดีๆ ก็เรียบร้อย
ทั้งสามารถงัดข้อกับฮ่องเต้ผู้เป็นบิดาทางเบื้องบน ทั้งสามารถ
จัดการพวกปลาซิวปลาสร้อยทางเบือ้ งล่าง อยูว่ า่ งๆ ยังยกชือ่ มาข่มขูค่ นได้
ใช้ประโยชน์ได้มากหลายเช่นนี้ อ่อนข้อให้สักครั้งจะเป็นไรไป
ฝ่ายหญิงสาวก�ำลังคิดอย่างเจ้าเล่หแ์ สนกล ด้านหลีไ่ ท่ได้กนิ เต้าหูน้ มุ่ ๆ
ปลอบอารมณ์ให้ดีขึ้นเล็กน้อย เขาเอาปลายคางวางเกยหัวไหล่เล็ก
จมูกโด่งเป็นสันตรงซุกไซ้ซอกคอนาง ดวงตาสีเขียวแวววาวทอประกาย
พราวระยับ
สตรีตวั น้อยคนนี้ จะตามใจมากไม่ได้ ต้องให้นางรูว้ า่ ข้าก็โมโหเป็น
เหมือนกัน แต่จะยั่วให้โกรธก็ไม่ได้อีก กระต่ายจนตรอกยังแว้งกัดคน
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นับประสาอะไรกับตัวที่ฉลาดหัวไวเช่นนาง
"อาเซิง ไปตงตูฮุ่ย"
หลี่ ไ ท่ เ ปล่ ง เสี ย งบอก รถม้ า คั น นี้ ก็ แ ล่ น ไปทางตงตู ฮุ ่ ย อี๋ อ วี้ ที่
ซบไหล่เขาอยู่แย้มยิ้มจนตายิบหยี
"พ่ะย่ะค่ะ"
อาเซิงหันหัวม้าเปลี่ยนทิศ เขาโคลงศีรษะลอบร�ำพึงค�ำหนึ่งว่า
องค์ชายทรงหลักแหลมยิ่งนัก
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680
หลังก่อเรื่องขึ้นในหอเฉียนเซียงเมื่อวาน เช้าวันรุ่งขึ้นอี๋อวี้ตื่นนอน
แล้วเรียกเฉินชวีมาก�ำชับให้ไปคัดเลือกสมุนไพรชั้นดีจากในห้องคลัง
จัดเตรียมให้พวกเฉิงเสีย่ วเฟิง่ กับเฟิงหยาถิงทีน่ ดั หมายกันไว้คนละหนึง่ ชุด
พร้อมกับ 'ของขวัญขอขมา' ที่นางตั้งใจจะน�ำไปมอบให้จวนสกุลจ่างซุน
ตอนเช้า ต่อจากนัน้ พบปะกินอาหารกับพวกนางทีห่ อหลงหยวนตอนเทีย่ ง
หลูจวิน้ เป็นพวกคออ่อน เมือ่ คืนเขาร�ำ่ สุราหนักตัง้ แต่หวั ค�ำ่ ตอนนี้
ยังนอนอยู่ในห้อง ไม่รู้เรื่องที่อี๋อวี้ฟาดฟันกับกลุ่มหญิงชั้นสูงของฉางอัน
ใต้จมูกเขาแต่อย่างใด หาไม่แล้วจะคับอกคับใจที่ตนเองไม่ได้ออกโรง
ปกป้องน้องสาวเพียงใดก็ไม่รู้
อีอ๋ วีเ้ องก็ไม่คดิ จะบอกกล่าวเขา สบจังหวะเวลายังเช้าอยูค่ ดั ลายมือ
สองสามแผ่น ทัง้ ยังหยิบต้นร่างบรรพสองของบันทึกคุนหยวนทีส่ ำ� นักอักษร
ส่งมาให้เมือ่ วานมาเปิดอ่านหลายบท และเขียนค�ำเสนอแนะให้ปรับปรุง
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แก้ไขไว้ข้างท้าย
นั บ แต่ พ บแก่ น ไม้ ห อมที่ โ ตเต็ ม ที่ ต ้ น หนึ่ ง ในแปลงดอกไม้ ข อง
เรือนหลัง อีอ๋ วีก้ เ็ กิดแรงมุมานะ นอกจากการฝึกคัดลายมือทีต่ อ้ งท�ำทุกวัน
เวลาว่างทีเ่ หลือนางจะขลุกอยูก่ บั บรรดาเหล่าต้นไม้ใบหญ้าบนพืน้ ดินผืนนัน้
ดวงอาทิตย์เคลือ่ นสูงขึน้ ทีละน้อยทางทิศบูรพา ผิงอวิน๋ หอบบัวรดน�ำ้
ใบหนึ่งในอ้อมแขนยืนอยู่ข้างแปลงดอกไม้ มองดูอี๋อวี้เหน็บชายเสื้อไว้
ข้างเอว นัง่ ยองๆ อยูต่ รงกองดินเตีย้ ๆ ทีถ่ กู ขุดขึน้ มา ส่วนผิงฮุย่ เบือนหน้าไป
อ้าปากหาว รินน�ำ้ ชาถ้วยหนึง่ บนโต๊ะหิน
"นายหญิงเสวยน�้ำเพคะ"
"อือ้ " มือของอีอ๋ วีเ้ ปือ้ นดินเต็มไปหมด นางเงยหน้าดืม่ น�ำ้ จากถ้วยที่
สาวใช้ยื่นมาจ่อริมฝีปากสองค�ำ ผิงถงก็เดินเลี้ยวเข้ามาจากเรือนหน้า
"นายหญิง องค์หญิงเกาหยางทรงขอพบ ประทับรออยูท่ หี่ น้าประตู
เพคะ"
อี๋อวี้ขมวดคิ้ว "นางมาคนเดียวหรือ"
"พาสาวใช้มาแค่สองคนเพคะ"
อี๋อวี้ฉงนใจ ตั้งแต่ก่อนงานวันเกิดของผิงหยางคราวนั้น เกาหยาง
มาชักชวนนางเที่ยวเล่นแล้วโดนนางปฏิเสธก็มิได้มาอีกเลยเป็นเวลา
สามเดือน นางบอกกับเกาหยางชัดเจนแล้วมิใช่หรือว่าทั้งคู่ไม่มีทาง
เป็นมิตรที่ดีต่อกัน แล้วไฉนยังมาอีกเล่า
"เชิญไปที่โถงรับรองเล็กทางเรือนตะวันออกเถอะ"
อี๋ อ วี้ ใ ห้ ผิ ง ฮุ ่ ย พยุ ง ลุ ก ขึ้ น แล้ ว ปั ด เศษดิ น บนมื อ ออก ราตรี ก ่ อ น
ได้เล่นงานจ่างซุนซี ยามนีน้ างอารมณ์ดมี าก บันดาลให้ไม่รงั เกียจทีจ่ ะพบ
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ศัตรูเก่าด้วยเหตุฉะนี้
หนึ่งเค่อให้หลัง อี๋อวี้ผลัดเปลี่ยนอาภรณ์แล้วเดินนวยนาดไปพบ
เกาหยางที่โถงรับรอง
"องค์หญิงมาด้วยธุระใดหรือ"
ชะรอยว่าเกาหยางจะเห็นอี๋อวี้แสดงท่าไม่ยินดียินร้ายหลายครั้ง
จนชินตา จึงไม่ถือสากับความเฉยเมยของนางพลางยักคิ้วกล่าวยิ้มๆ
"ได้ยินว่าเมื่อคืนท่านทะเลาะกับพี่หญิงฉางเล่อและจ่างซุนซีหรือ"
"ทะเลาะอะไรกัน แค่มีปากเสียงกันไม่กี่ค�ำ" อี๋อวี้คร้านจะพูดมาก
ตอนนี้ยังไม่จ�ำเป็นต้องแพร่ข่าวอะไร จ่างซุนซีกับฉางเล่อถูกกักบริเวณ
อยู่ในเรือน นานวันเข้าย่อมมีคนสอดรู้สอดเห็นไปสืบถาม และช่วยกัน
'เชิดหน้าชูตา' ให้พวกนางมากขึ้นเอง
ในเมืองฉางอันนี้ สิ่งที่ไม่ขาดแคลนที่สุดก็คือเสียงซุบซิบนินทา
"ท่านไม่บอกข้าก็รู้ พวกท่านทะเลาะกันจนตอนหลังเรื่องไปถึง
เสด็จพ่อ ผลปรากฏว่าพี่หญิงกับจ่างซุนซีต้องขอขมาลาโทษท่าน ซ�้ำยัง
โดนลงโทษกักบริเวณอยู่ในเรือนห้ามออกไปไหน ท่านช่างร้ายกาจนัก
แม้แต่พี่หญิงยังกล้าฉีกหน้า" เกาหยางพูดอย่างชื่นชม
อี๋ อ วี้ นึ ก แปลกใจอยู ่ สั ก หน่ อ ย เหตุ ก ารณ์ ที่ เ พิ่ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วาน
ชัว่ คืนเดียวเกาหยางก็รลู้ ะเอียดลออเช่นนี้ ดูทวี า่ นางก็มใิ ช่พวกไม่เอาไหน
ที่ไม่เป็นโล้เป็นพายสักอย่าง
"ท่านมาหาข้าที่วังอ๋องก็เพื่อเล่าเรื่องที่ได้ยินมาหรือ"
"ฮึ อย่าท�ำไม่เห็นความหวังดีของผูอ้ นื่ ข้าตัง้ ใจมาเตือนท่านค�ำหนึง่
พีห่ ญิงไม่เหมือนกับจ่างซุนเสียนและจ่างซุนซี สตรีในฉางอันมากกว่าครึง่
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ล้ ว นยื มจมูกนางหายใจ ท่านล่วงเกินนาง วันหน้าก็ต้องระวังตัวไว้
อย่าหวังว่าจะได้อยู่อย่างสงบแล้ว"
อี๋อวี้แค่นเสียงขึ้นจมูก นางเคยได้อยู่อย่างสงบเมื่อไรกัน ไม่อยาก
โดนคนข่มเหงรังแก ก็ต้องให้ผู้อื่นรู้ว่านางไม่ยอมให้ใครรังแกจึงจะได้
ส� ำ หรั บ การตามคิ ด บั ญ ชี ที ห ลั ง ของฉางเล่ อ ก็ ใ ห้ เ ป็ น ดั ง ค�ำ กล่ า วว่ า
กองทัพมาขุนพลต้าน น�้ำบ่ามาเขื่อนดินกั้น
"ถ้าองค์หญิงหมดธุระแล้วก็กลับไปเถอะ ประเดีย๋ วข้ายังต้องออกไป
ข้างนอก ไม่ว่างจะรับรองแขก"
ยังคุยกันไม่ถึงสามค�ำก็เริ่มไล่คน มีอี๋อวี้คนเดียวที่เคยท�ำอย่างนี้
กับเกาหยาง กระนัน้ นางจะเจ้าพยศปานใด หลังโดนอีกฝ่ายปราบหลายครัง้
ก็ไม่อาจบันดาลโทสะได้
ราวกับไม่ได้ยนิ ว่าอีกฝ่ายพูดส่งแขกแล้ว เกาหยางยกมือขึน้ สาวใช้
ด้านหลังยื่นหีบไม้แดงโบราณทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่งส่งให้ นางเลื่อนมันไป
ตามขอบโต๊ะน�้ำชาจนถึงตรงหน้าอี๋อวี้พลางเชิดคางกล่าว
"ได้ยินว่าท่านรู้จักลายมือของจงเหยา นี่เป็นบันทึกลายมือของเขา
ที่ข้าได้มาโดยบังเอิญชิ้นหนึ่ง ท่านช่วยข้าแยกแยะทีว่าเป็นของจริงหรือ
ของปลอม"
อีอ๋ วีไ้ ด้ยนิ ค�ำนีแ้ ล้วสองจิตสองใจครูห่ นึง่ ถึงก้มหน้าเปิดกล่องใบนัน้ ออก
เห็นกระดาษผ้าไหมสีเหลืองซีดหลายแผ่นวางอยูใ่ นนัน้ นางไม่รบี ร้อนจับ
ล้วงผ้าเช็ดหน้าในแขนเสือ้ มาห่อมือก่อนหยิบขึน้ หนึง่ แผ่น คลีเ่ ปิดดูใกล้ๆ
อย่างพินจิ พิจารณาสักพักแล้วสีหน้าก็เคร่งขรึมไป สุดท้ายนางวางของลง
ส่ายหน้าถอนหายใจเบาๆ เฮือกหนึง่
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เกาหยางเห็นดังนั้นแล้วใจหล่นดังตุบ นึกว่าไม่เข้าทีเสียแล้ว นาง
โน้มตัวไปหา "ว่าอย่างไร เป็นของปลอมหรือ"
"เป็นของจริง"
เกาหยางนั่งแปะลงที่เดิม มองนางตาขวาง "แล้วท่านส่ายหน้า
ท�ำไม"
ท�ำเอาข้าตกใจหมดเลย นี่เป็นของที่ข้าเอาเจ้าชื่อฉงอาชาตัวโปรด
แลกมาเชียวนะ ถ้าเป็นของปลอมจริงๆ กลับไปข้าไม่หักขาเจ้าหนุ่ม
ตัวเหม็นนั่นข้างหนึ่งก็ให้รู้กันไป
"ข้าเสียดายน่ะ ของดีๆ อย่างนี้กลับตกอยู่ในมือท่านช่างเสียเปล่า
จริงๆ"
อี๋อวี้ลูบบันทึกแผ่นนั้นผ่านผ้าเช็ดหน้าไหมเบาๆ อย่างหลงใหล
อยู่บ้าง มาตรว่ามันจะไม่โด่งดังเป็นที่รู้จักเท่า 'ฎีกาจี้จื๋อ' แต่เป็นลายมือ
ของจงเหยาจริงๆ ซ�ำ้ เป็นสารส่วนตัวทีเ่ ขาเขียนถึงหูเจาผูส้ นั โดษฉบับหนึง่
ในบางแง่บางมุมจึงดูเป็นของหายากยิ่งกว่า
นางเอ่ยปากกล่าวต่อโดยไม่แยแสว่าเกาหยางจะท�ำเสียงฮึดฮัด
เพราะวาจาตน
"ท่านบอกราคามา แล้วขายให้ข้าเถอะ"
เงินในมือนางรวมกับสินเจ้าสาวทั้งสิ้นสี่หมื่นก้วน ยังมีก�ำไรจาก
ร้านสมุนไพรอูห่ ลิว่ ทุกเดือน ไม่ตอ้ งกลัวชักหน้าไม่ถงึ หลัง ขอแค่เกาหยาง
ไม่เป็น 'พ่อค้าหน้าเลือด' นางต้องซื้อมันมาให้ได้ ในหนึ่งเดือนนี้ได้เห็น
งานเขียนล�ำ้ ค่าหลังบรรลุผลส�ำเร็จอย่างยิง่ ใหญ่ของจงเหยาสองชิน้ ติดๆ กัน
เป็นเรื่องโชคดีโดยแท้ หญิงสาวเป็นผู้มีใจรักในการเขียนอักษร หาก
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ไม่ได้เก็บสะสมไว้เป็นสมบัตสิ ว่ นตัวเกรงว่าจะข่มตานอนไม่หลับในยามค�ำ่ คืน
แววขุ่นเคืองที่ฉายอยู่บนหน้าเกาหยางเมื่อครู่หายวับไปทันใด
นางกล่าวอย่างหน้าชื่นตาบาน "ท่านอยากได้หรือ"
อี๋อวี้พยักหน้า "ข้าเต็มใจจ่ายสองหมื่นก้วนซื้อเอาไว้"
เกาหยางหัวร่อร่วนพลางสั่นศีรษะ
อี๋อวี้อดทนข่มกลั้น "ท่านต้องการเท่าไร"
"ข้าไม่ขาย"
อี๋อวี้ท�ำหน้าตึงปิดหีบผลักไปเบื้องหน้านางแล้วลุกขึ้นเดินออกไป
"ผิงฮุ่ยส่งแขก"
"นี่ ท่านอย่าเพิ่งไปสิ" เกาหยางเห็นนางฉุนโกรธ จึงรีบเหยียดมือ
ไปดึงแขนเสือ้ ไว้ "ข้าไม่ขาย แต่จะมอบให้ทา่ นเปล่าๆ ต่างหาก เพียงแต่
ท่านรับปากเงื่อนไขข้าข้อหนึ่ง"
อี๋อวี้เหลียวหน้าไปมองนางอย่างแคลงใจ "เงื่อนไขใด"
"ให้ข้าเข้าร่วมชุมนุมโม่อิ๋งนั่นด้วย"
อี๋อวี้ลอบประหลาดใจ นางหยักเหยียดมุมปากคราหนึ่ง เอ่ยด้วย
หน้าตานิง่ สนิท "ท่านอยากเข้าร่วมชุมนุมโม่องิ๋ แล้วมาหาข้าท�ำไม เกรงว่า
องค์หญิงจะมาเยือนผิดที่แล้ว"
ความสัมพันธ์ของนางกับชุมนุมโม่องิ๋ เก็บเป็นความลับอย่างมิดชิด
บัดนี้มีไม่กี่คนที่ล่วงรู้ แล้วเกาหยางรู้ได้อย่างไรว่าต้องมาที่นี่
"เชอะ ท่านอย่ามาท�ำไขสือกับข้าหน่อยเลย ระวังข้าจะเปิดโปง
เล่ห์กลตื้นๆ ของท่าน ท่านว่ามาว่าได้หรือไม่ได้"
ตาชั่งในใจอี๋อวี้กวัดแกว่งไปมาคราหนึ่ง สุดท้ายยังคงเอนเอียง
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ไปทางส่วนรวม จึงดึงแขนเสื้อออกจากมืออีกฝ่าย
"องค์หญิงมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเถอะ"
เกาหยางเห็นว่าพูดถึงขัน้ นีแ้ ล้ว ทัง้ ขูเ่ ข็ญบังคับทัง้ ให้สงิ่ ล่อใจ อีอ๋ วี้
ยังไม่ยอมจ�ำนน นางลุกขึน้ ยืนด้วยความอัดอัน้ ตันใจพลางพูดละล�ำ่ ละลัก
"อาศัยอะไรจึงท�ำเช่นนี้ ก็แค่เมือ่ ก่อนข้าเคยรังแกท่าน แต่ขา้ ขอขมา
ไปแล้ว ท่านยังจะเอาอย่างไรอีก ไม้ออ่ นไม้แข็งล้วนไม่ได้ผล ข้ายอมวาง
ศักดิ์ศรีลงยื่นไมตรีให้ท่านแล้ว ไยคนอย่างท่านใจแคบเพียงนี้"
อี๋อวี้กล่าวโดยไม่เหลียวหลัง
"คราวก่อนข้าบอกกับองค์หญิงอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือว่าคนคิด
ต่างกันไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ มิใช่เหตุจากความแค้นในอดีต ท่านข้านิสัย
ใจคอไม่เข้ากัน องค์หญิงจองหองเอาแต่ใจตนเกินไป ทัง้ เป็นคนเจ้าอารมณ์
ฉุนเฉียวง่าย ส่วนข้าไม่ชมชอบพวกที่ใช้อ�ำนาจกดขี่ข่มเหงคนอย่างท่าน
เป็นที่สุด อย่าว่าแต่ผูกมิตรกับท่าน ไม่เป็นศัตรูกันก็โชคดีมากแล้ว
พูดตามสัตย์จริง ข้ารังเกียจพฤติกรรมขององค์หญิงอย่างยิง่ ท่านกลับไป
เสียเถอะ เรื่องที่ท่านรังแกข้าในกาลก่อน ข้าจะไม่เอ่ยถึงอีก ถือเสียว่า
เป็นเช่นหมอกควันที่สลายหายไปแล้ว ต่อแต่นี้ไปท่านไม่ต้องคิดถึงเรื่อง
พวกนั้น แล้วก็อย่ามารบกวนข้าอีก...องค์หญิงกลับไปเถอะ เชิญ"
กล่าวจบอี๋อวี้ผายมือไปทางด้านนอกอย่างสุภาพมาก ครั้นไม่เห็น
เกาหยางขยับตัว นางจึงหันหน้าไปเห็นประกายน�้ำตาวาววับในดวงตา
งดงามคูน่ นั้ อีอ๋ วีพ้ ลันรูส้ กึ อึดอัดตรงกลางอก ลอบร�ำพึงว่าเมือ่ ครูต่ นเอง
กล่าววาจารุนแรงเกินไปใช่หรือไม่
"...ข้าไม่ได้...ไม่ได้โมโหร้ายแบบนี้มาแต่แรก ตอนเสด็จแม่ข้า
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สิ้ น พระชนม์ ข้ า ยั ง เด็ ก มาก อยู ่ ใ นต� ำ หนั ก ที่ เ งี ย บเหงาวั ง เวง มี แ ต่
นางก� ำ นั ล สู ง วั ย หลายคนดู แ ลรั บ ใช้ การกิ น การอยู ่ ยั ง เที ย บนางใน
ที่เพิ่งเข้าวังมาไม่ได้ ปีๆ หนึ่งยิ่งไม่เคยได้พบพระพักตร์เสด็จพ่อสักหน
พอไม่ได้ความโปรดปรานก็จะโดนคนรังแก เสด็จพ่อทรงมีงานราชกิจรัดตัว
ไหนเลยจะมีเวลาดูแลพระโอรสธิดาอย่างพวกข้า อยากเป็นคนโปรด
ก็ตอ้ งผิดแผกจากพีน่ อ้ งคนอืน่ ข้ารูต้ วั ดีวา่ ชาติกำ� เนิดไม่สงู ศักดิเ์ ท่าพีห่ ญิง
ไม่ฉลาดมีไหวพริบเป็นผู้ใหญ่อย่างพี่สี่ แต่บังเอิญมีครั้งหนึ่งเสด็จพ่อ
ตรัสชมว่าข้าดุดันเข้มแข็ง"
เกาหยางยกมือหนึ่งปิดตา น�้ำเสียงแปรเป็นขมขื่นทีละน้อย
"ข้าจงใจก่อเรือ่ งหลายครัง้ ก็คน้ พบว่าเสด็จพ่อไม่เพียงไม่ทรงลงอาญา
หรือหมางเมินข้าเพราะเหตุนี้ ยังเริม่ ใส่พระทัยข้ามากขึน้ นับแต่นนั้ เป็นต้นมา
ข้าอารมณ์ร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ เสด็จพ่อกลับยิ่งโปรดปรานข้า จนสุดท้าย
ก็ควบคุมตัวไม่อยู่ ข้ามักตบตีด่าทอบ่าวไพร่ข้างกายบ่อยๆ ถึงขั้นแอบ
ลงทัณฑ์ลบั หลัง ทว่าหลังจากบันดาลโทสะท�ำร้ายคนทุกครัง้ ท่านนึกว่า
ข้าไม่เคยเสียใจทีหลังสักนิดเลยหรือ ข้าก็อยากลดความเจ้าอารมณ์ลงบ้าง
เสด็จอาหญิงกลับเมืองหลวงคราใดก็จะกักตัวข้าในวังของนางเพือ่ ขัดเกลา
นิสยั เสมอ กระนัน้ พอข้าโกรธขึน้ มาก็เหมือนปีศาจตนใดมาดลใจ อยากแต่จะ
ท�ำร้ายคนระบายอารมณ์ นานวันเข้าเสด็จอาหญิงก็สนิ้ ความอดทนต่อข้า
ไม่สนใจไยดีขา้ อีกแล้ว
เมื่อ...เมื่อก่อนข้าอาจจะดูถูกท่าน แต่ตอนนี้ข้าอยากเป็นสหาย
กับท่านจริงๆ ข้ารู้ว่าท่านไม่ชมชอบข้า เพราะข้าเคยใส่ร้ายท่าน ซ�้ำยัง
รังแกท่านหลายครั้งหลายหน ท่านคงเห็นว่าข้ามีเจตนาร้ายแอบแฝง
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เป็นแน่ ไม่เชื่อว่าข้าจริงใจ แต่ข้า...ข้า..."
เกาหยางสูดจมูกแล้วหยุดพูดกะทันหัน นางหัวเราะในล�ำคอเสียงหนึง่
แล้วลุกขึ้นยืน หยิบหีบไม้แดงบนโต๊ะใบนั้นขึ้นกอดไว้กับอก ก้มหน้า
สาวเท้าไปทางด้านนอก
"ข้าคงสติเลอะเลือนไปแล้ว ถึงพูดเหลวไหลอะไรกับท่าน ก็ถือว่า
ข้าไม่เคยมาวันนี้เถอะ"
ตอนเดินสวนผ่านกันไปถึงหน้าประตู เกาหยางถึงยกหลังฝ่ามือ
ปาดน�้ำตาออกแรงๆ ก่นด่าตนเองในใจว่าน่าขัน ทั้งที่ทุกข์ใจแสนสาหัส
นางรู้สึกว่าชั่วชีวิตนี้ไม่เคยต้องอับอายขายหน้าเยี่ยงในวันนี้มาก่อน มิสู้
ตายๆ ไปเสียให้หมดเรื่อง
"ท่านได้บันทึกลายมือจงเหยาชิ้นนี้มาจากทางใด"
เสียงถามพลันดังขึน้ ทางด้านหลัง เกาหยางชะงักเท้า สูดจมูกแล้ว
เอ่ยขึ้นโดยไม่หันหน้าไป "อะ...อะไรนะ"
อี๋อวี้พ่นลมหายใจเบาๆ ก่อนสืบเท้าเข้าไปหา แต่ยังกล่าวอย่าง
ไม่สบอารมณ์สักเท่าไรดุจเดิม
"ถ้ามิใช่ต้มตุ๋นหลอกลวงใครมา ก็วางทิ้งไว้สิ"
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681
"กระหม่ อ มทั ก ทายถามไถ่ ต ามที่ พ ระองค์ ต รั ส บอก ได้ ยิ น ว่ า
คุณหนูสามสกุลจ่างซุนไม่เป็นอะไรมาก ใต้เท้าจ่างซุนรับของขวัญไว้
มิได้กำ� ชับอะไรเป็นพิเศษ เพียงบอกว่าท�ำให้พระชายาต้องทรงสิน้ เปลือง
เงินทองแล้วและฝากค�ำขอบพระทัยมากับกระหม่อมพ่ะย่ะค่ะ"
อวีท๋ งพาคนถือของขวัญไปมอบทีจ่ วนสกุลจ่างซุน จากนัน้ เดินเลีย้ ว
มาหยุดอยู่ข้างรถม้าตรงหัวมุมถนน กล่าวรายงานผลกับอี๋อวี้ เมื่อพินิจ
จากด้านเดียวนี้ กลับมองไม่ออกว่าจ่างซุนอู๋จี้มีข้อขุ่นเคืองใจอันใด
ต่อเรื่องเมื่อคืน เห็นทีว่าถึงเขาไม่พอใจ แต่ฮ่องเต้เป็นคนจัดการเรื่องนี้
เขาก็พูดอะไรมากไม่ได้
อีอ๋ วีเ้ สียดายเล็กน้อยทีไ่ ม่ได้ไป 'เยีย่ มเยียน' คุณหนูสามสกุลจ่างซุน
ด้วยตนเอง ได้แต่คาดเดาเอาเองว่าหลังโดนตบหน้าไปสองทีนนั้ ผ่านไป
คืนหนึ่งจะท�ำให้ดวงหน้าเรียวเล็กของจ่างซุนซีกลายสภาพเป็นเช่นไร
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นางให้อวีท๋ งพาคนอืน่ กลับวังอ๋อง ส่วนตนเองไปพบกับพวกเฉิงเสีย่ วเฟิง่
ที่หอหลงหยวน แค่ว่าด้านหลังมีเกาหยางติดสอยห้อยตามมาอีกคน
สลัดอย่างไรก็ไม่หลุด
ตอนไปถึงหอหลงหยวน เฉิงเสี่ยวเฟิ่ง เฟิงหยาถิง ยังมีจิ้นลู่อันกับ
สื่อเหลียนก็อยู่ที่นั่นหมดแล้วทั้งสี่คน บนโต๊ะวางของว่างเรียกน�้ำย่อยไว้
หลายจานระหว่างรอนางมาสั่งอาหาร
พอเห็นหน้าเกาหยางและได้ยนิ ค�ำแนะน�ำสัน้ ๆ ของอีอ๋ วี้ พวกนางสีค่ น
ท�ำหน้าเบ้คล้ายกลืนไข่ไก่เข้าไปทีเดียวทัง้ ฟองอยูน่ านพักหนึง่ อย่างช่วยไม่ได้
"คือว่าอย่างนี้ ข้ากับองค์หญิงคลี่คลายข้อบาดหมางต่อกันแล้ว
ไม่ว่าใครก็อย่าเอ่ยถึงเรื่องอดีตอีกเลย"
"ใช่แล้ว" เกาหยางเลือกทีไ่ ด้แล้วนัง่ ลงอย่างยิม้ ย่อง ไม่มอี าการเคอะเขิน
สักน้อยนิด "ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ข้าจะดูแลชุมนุมโม่องิ๋ เป็นพิเศษ วันหลัง
คนใดในชุมนุมโดนรังแก อ้างชือ่ ข้าได้เลยเต็มที"่
"เชอะ ใครต้องการให้ทา่ นดูแลกัน" เฉิงเสีย่ วเฟิง่ อุทานเสียงแปลกแปร่ง
บรรดาคนทีน่ งั่ อยูด่ ว้ ยกันยกเว้นอีอ๋ วี้ นางเป็นคนเดียวทีก่ ล้าพูดตอกกลับ
เกาหยาง "เสีย่ วอวี้ นีม่ นั อะไรกัน นางอยูฝ่ า่ ยเดียวกับพวกจ่างซุน จะอยู่
กับพวกเราได้อย่างไรเล่า"
อี๋อวี้ยังไม่ได้เอ่ยอธิบาย เกาหยางไม่ชอบใจก็ชิงเอ่ยขึ้นก่อนแล้ว
"ใครบอกว่าข้าเป็นฝ่ายพวกจ่างซุน ข้าเลิกเทีย่ วเล่นกับพวกนางตัง้ นานแล้ว
เจ้าอย่าพูดจาสุม่ สีส่ มุ่ ห้า ขืนปากพล่อยอีก ระวังข้าจะตัดลิน้ เจ้าซะ"
"เอาสิ ท่านมาตัดลิ้นข้าดู อย่ามาวางท่าเป็นองค์หญิงที่นี่ พวกข้า
ไม่ยนิ ดีตอ้ นรับหรอกนะ ขนาดฉางเล่อ พวกข้ายังไม่ไว้หน้า ยังต้องกลัวท่าน
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ด้วยหรือ"
"ฮึ เจ้าล�ำพองใจอะไร พวกโตแต่ตัวสมองไม่โต ข้าเห็นแก่หน้า
พี่สะใภ้สี่ถึงไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเจ้า เจ้านึกว่าข้าไม่กล้าจริงๆ หรือ"
"ข้าก็เห็นแก่หน้าอี๋อวี้ถึงยอมให้ท่านยืนอยู่ตรงนี้ คนยโสเอาแต่ใจ
เยี่ยงท่าน ข้าไม่อยากเหลือบแลซ�้ำแม้แต่แวบเดียว ท่านรีบๆ ไปซะ
อย่าอยู่ที่นี่ขวางหูขวางตา"
"ข้ามิได้มาตามค�ำเชิญของเจ้า เรือ่ งอะไรต้องกลับ ข้าจะนัง่ อยูต่ รงนี้
กับพวกเจ้าเสียอย่าง เจ้าจะท�ำอะไรข้าได้"
"ไยท่านหน้าหนาอย่างนี้"
"ขืนด่าข้าส่งเดชอีก ระวังจะโดนข้าตบหน้า"
เฟิงหยาถิง สือ่ เหลียน และจิน้ ลูอ่ นั สามคนแลมองพวกนางสองคน
ด่าทอกันไปมาข้ามโต๊ะจนน�้ำลายกระเด็นไปทั่วอยู่นานเกือบครึ่งชั่วยาม
จากเริ่มแรกที่ตกตะลึงกลายเป็นขบขันแล้วก็จนวาจา สุดท้ายได้แต่
มองไปทางอีอ๋ วีซ้ งึ่ ถือพูก่ นั จุม่ หมึกแดงสัง่ อาหารเลือกสุราราวกับไม่ได้ยนิ เสียง
เอะอะโวยวายของสองคนนี้อย่างยุ่งยากใจ วาดหวังว่านางจะอ้าปาก
ห้ามปรามทัง้ สองคนให้หยุดทะเลาะกัน พวกนางจะได้สบายหูสกั ชัว่ ขณะ
"ฤดูนี้กินปลาดีที่สุด ในร้านมีปลาสดๆ อะไรบ้าง"
"เรียนฮูหยิน เมือ่ วานเพิง่ มีปลาเงิน* สดใหม่สง่ มาจากทะเลสาบไท่หู
หลายสิบชั่งขอรับ แต่ละตัวใหญ่อ้วนพีกว้างราวสามชุ่น เนื้อนุ่มลื่นคอ
ทางร้านเรามีให้เลือกสี่อย่างคือปลาเงินผัดไข่ น�้ำแกงปลาเงิน ลูกชิ้น
* ปลาเงิน เป็นปลาน�้ำจืดชนิดหนึ่ง ตัวมีสีขาวใส ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร
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ปลาเงิน และเปาะเปีย๊ ะปลาเงิน แล้วก็มีปลากะพงจากซงเจียง ตัวโต
ยาวถึ ง ยี่ สิ บ ห้ า ชุ ่ น เตรี ย มไว้ ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ที่ ชื่ น ชอบกิ น ปลาชั้ น เลิ ศ
เป็นพิเศษ ท�ำเป็นน�้ำแกงกับแล่เนื้อเป็นชิ้นผัดแบบขลุกขลิก ฮูหยิน
อยากจะสั่งสักชุดหนึ่งมาลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่หรือไม่ขอรับ"
"อย่างนั้นก็เอามาอย่างละจานลองชิมดู อย่าปรุงรสจัดนัก แล้วมี
ถั่วงอกอ่อนๆ หรือไม่"
"มีขอรับ"
"บอกทางเรือนครัวของพวกเจ้าให้เอาถั่วงอกแช่กับเมล็ดโก่วฉี่
ใส่เห็ดหูหนู ท�ำเป็นผัดผักรวมมิตร แล้วก็..."
เมื่อสั่งอาหารจานเนื้อคู่กับจานผักเสร็จแล้ว อี๋อวี้ถึงเงยหน้าขึ้น
ถามพวกนาง
"ในฤดูใบไม้ผลิจะอ่อนเพลียท้องอืดง่าย เมื่อวานเหน็ดเหนื่อย
วุ ่ น วายกั น ทั้ ง คื น เห็ น ที พ วกท่ า นคงนอนไม่ เ ต็ ม อิ่ ม กั น วั น นี้ พ วกเรา
ไม่สงั่ แป้งย่าง เอาเป็นข้าวสวยก็แล้วกัน ประเดีย๋ วกินกับน�ำ้ แกงปลาสดๆ
หอมอร่อย อิ่มท้องแต่ไม่หนักกระเพาะ ตอนเย็นกินน้อยลงสักหน่อย
จะนอนหลับสบายขึน้ มาก พอได้พกั ผ่อนเต็มที่ พรุง่ นีพ้ วกเราไปขีม่ า้ เทีย่ วกัน
จะได้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า ดีไหม"
จิ้นลู่อันหิวมาตั้งนานแล้ว ฟังนางพูดจาระไนจนท้องร้องจ๊อกๆ
ก็พยักหน้าอย่างกระดากอาย "ข้าแล้วแต่พี่เจวี๋ยเจ้าค่ะ"
หลังจากผ่านศึกเมือ่ คืนนีม้ า เด็กสาวผูน้ ยี้ งิ่ เทิดทูนบูชาอีอ๋ วีม้ ากขึน้
หลายส่วน ส�ำหรับสตรีอย่างฉางเล่อกับจ่างซุนซี ในสายตานางแต่กอ่ นนัน้
เป็นผูส้ งู ศักดิเ์ กินเอือ้ ม ถึงชุมนุมโม่องิ๋ โดนชุมนุมอูซ๋ วงข่มเหงรังแกมานาน
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ในใจจะอับอายโกรธเคืองปานใดก็ไม่กล้าปริปาก ซ�้ำฮ่องเต้ยังเป็น
คนสะสาง เป็นเหตุให้อีกฝ่ายแม้แต่จะแก้แค้นก็ท�ำไม่ได้ นี่มิเรียกว่า
ได้ระบายความแค้นใจหรือ
สื่ อ เหลี ย นคลายยิ้ ม พยั ก หน้ า กล่ า วว่ า "เมื่ อ เช้ า ยั ง กิ น อาหาร
ไม่ค่อยจะลงก็นึกอยากกินปลาสดอยู่ ข้าชักหิวแล้วสิ"
"ข้าชอบกินปลามากที่สุด" เฟิงหยาถิงก็ไม่คัดค้าน กินอาหาร
ในหอหลงหยวนแห่งนีม้ อื้ หนึง่ มิใช่ถกู ๆ ปลาสดยังราคาแพงกว่าเนือ้ สัตว์
อาหารดีๆ โต๊ะหนึง่ เทียบเท่ากับเงินใช้สอยส่วนตัวครึง่ เดือนก่อนนางออกเรือน
เลยทีเดียว วันนีไ้ ด้ผมู้ งั่ มีเป็นเจ้าภาพ แค่เตรียมตัวกินให้เต็มคราบเท่านัน้
เป็นพอ
อี๋อวี้ไม่สนใจถามความเห็นของอีกสองคนที่พ่นน�้ำลายใส่กันอยู่
โดยสิน้ เชิง นางสัง่ อาหารมาเต็มโต๊ะตามนีแ้ ล้วยังเลือกสุรารสอ่อนหอมหวาน
อีกสองกาให้ผรู้ บั ใช้ไปจัดเตรียม
นางหมุนกายไปหยิบแผนงานหนาๆ ปึกหนึ่งที่เขียนไว้เรียบร้อย
แต่แรกออกมา เริม่ สนทนาเรือ่ งสร้างทีต่ งั้ ของชุมนุมอักษรกับพวกสือ่ เหลียน
โดยไม่หลบเลี่ยงเกาหยาง
"ท่านอ๋องตัง้ ใจจะจัดห้องอักษรในส�ำนักอักษร สะสมบันทึกลายมือ
ของนักเขียนอักษรชือ่ ดังทัง้ ฉบับคัดลอกและแผ่นหินสลัก เพือ่ ให้ปญ
ั ญาชน
ผู้ชมชอบงานเขียนอักษรได้อ่านศึกษา อีกทั้งเปิดหูเปิดตาให้กว้างขึ้น
ข้าเลยคิดจะอาศัยจังหวะนีห้ างานให้พนี่ อ้ งในชุมนุมโม่องิ๋ ของเราได้ทำ� กัน
พวกท่านบอกกล่าวต่อๆ กันไปว่าคนทีเ่ ชีย่ วชาญการเขียนอักษรวาดภาพ
สามารถตระเตรียมผลงานสิบชิ้นน�ำมาส่งได้ ส่วนคนที่ไม่เชี่ยวชาญ
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จะหยิบยืมงานเขียนดีๆ ในเรือนให้คนอื่นคัดลอก หรือเสาะหารวบรวม
จากร้านหนังสือทุกแห่งในเมืองหลวงก็ได้ ถึงเวลานัน้ จะบันทึกชือ่ ลงสมุด
พิจารณาคุณความชอบตามผลงาน
รอหลังจากห้องอักษรของส�ำนักอักษรนีเ้ ปิดให้เข้าชมได้แล้วผลลัพธ์
ไม่เลว พวกเราค่อยเช่าเรือนสักแห่งบนถนนเสวียซือ่ ในอูเ้ ปิน่ ฟาง ตัง้ เป็น
หออักษรภาพเก็บรวบรวมภาพวาดภาพอักษรและความเรียงทุกประเภท
งานเขียนอักษรกับภาพวาดในราชวงศ์เราแบ่งฝีมอื เป็นสามชัน้ คือ ช�ำ่ ชอง
โดดเด่น และเอกอุมิใช่หรือ พวกเราก็จัดอีกสามระดับเป็นดี เยี่ยม เลิศ
และเพิ่มระดับสูงสุดคือชั้นอมตะ จากนั้นเก็บรักษาตามล�ำดับเจ็ดขั้นนี้
ภายในหอก็จัดโถงว่างๆ สักสองสามห้องเป็นที่นั่งพัก ให้ผู้มีวิชาความรู้
ได้อ่านชมและคัดลอก หรือจะเอาของที่มีค่าเท่าเทียมกันเป็นสิ่งมัดจ�ำ
เพื่อน�ำออกไปนอกหอได้
ผูท้ ผี่ า่ นประตูเข้ามาจะแบ่งเป็นเจ็ดระดับเหมือนกัน เมือ่ แขกลงชือ่
ในระเบียนหอจะได้รบั แจกสมุดประจ�ำตัวในระดับทีเ่ จ็ด ซึง่ จะค้นดูภาพวาด
ภาพเขียนพู่กัน และความเรียงระดับเจ็ดเช่นเดียวกันได้ตามสบาย หาก
ต้องการเลื่อนระดับ สามารถน�ำภาพวาดภาพอักษรมามอบให้ทางหอ
ตามความสมัครใจ จะเป็นงานคัดลอกหรือสร้างสรรค์ขนึ้ เองก็ได้ทงั้ สิน้ ข้าจะ
สรรหาบัณฑิตทีม่ ชี อื่ เสียงมากพอจากส�ำนักอักษรสองสามคนมาประเมิน
จัดระดับ แล้วคิดค�ำนวณเป็นแต้มความดีตามระดับผลงานทีพ่ วกเขาอุทศิ ให้
และบันทึกในระเบียนหอเหมือนกัน รอเมื่อสะสมแต้มความดีได้ถึงขั้น
ก็เลือ่ นขัน้ ขึน้ หนึง่ ระดับ"
เห็นพวกนางนิ่งฟังตาไม่กะพริบ อี๋อวี้ก็พูดคล่องปากยิ่งขึ้นทุกที
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"ข้ายกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้องค์หญิงเกาหยางมอบบันทึกลายมือ
ของจงเหยาให้ชิ้นหนึ่ง ตัวของจงเหยานั้นมีฝีมือในขั้นเอกอุ ทั้งเป็น
ยอดนั ก เขี ย นอั ก ษรเมื่ อ หลายราชวงศ์ ก ่ อ น งานเขี ย นอั ก ษรวิ จิ ต ร
ที่หลงเหลืออยู่ล้วนเป็นของหายาก จึงนับว่าเป็นผลงานชั้นอมตะ เมื่อ
คิดค�ำนวณแต้มตามการอุทิศต่อหอจะเลื่อนขึ้นเป็นระดับสองได้เลย
สามารถชมดูหนังสือต�ำราในระดับต�ำ่ กว่าขัน้ เอกอุได้ แต่ถา้ อยากเลือ่ นขึน้
อีกขัน้ หนึง่ ก็ตอ้ งน�ำมามอบให้อกี ชิน้ หนึง่ สะสมผลงานอมตะครบสองชิน้
ถึงจะชมดูผลงานชัน้ อมตะได้ แน่นอนว่านีเ่ ป็นผลงานอมตะเลยต้องการแค่
สองชิน้ หากเป็นระดับดีและระดับเยีย่ ม อย่างน้อยต้องสิบชิน้ ถึงเลือ่ นขึน้
หนึง่ ขัน้ แต่ถา้ ลักษณะผลงานทีน่ ำ� มามีระดับต�ำ่ กว่าสมุดประจ�ำตัวสามขัน้
การอุทิศนั้นก็จะไม่นับ กันมิให้หาของส่งเดชมาปะปนให้ได้ครบจ�ำนวน
ส�ำหรับระเบียบการเลือ่ นขัน้ อย่างละเอียด ข้าแจกแจงไว้ในนีท้ งั้ หมดแล้ว
ต่างคนต่างเอากลับไปอ่านดู มีอะไรไม่เหมาะค่อยเสนอแนะต่อข้าอีกที"
นางพูดจบแล้วยืน่ แผ่นกระดาษทีเ่ ย็บเข้าเล่มให้พวกนางคนละเล่ม
พวกสื่อเหลียนต่างโดนเค้าโครงความคิดนี้ดึงดูดความสนใจไปจนสิ้น
เริ่มพลิกอ่านอย่างอดใจรอไม่ไหว
ไม่ มี ค นคิ ด จะริ น น�้ ำ ชาให้ อี๋ อ วี้ ดื่ ม อี๋ อ วี้ ก็ ไ ม่ ถื อ สา ริ น น�้ ำ ชาดื่ ม
ให้ชมุ่ คอเอาเอง นางหันหน้ากลับไปช�ำเลืองมองเฉิงเสีย่ วเฟิง่ กับเกาหยาง
ที่เงียบเสียงลง หยุดทะเลาะเบาะแว้งเปลี่ยนเป็นจ้องหน้ากันอย่าง
ไม่มีใครยอมใครตั้งแต่เมื่อไรก็สุดรู้แล้ว ก่อนจะหยิบอีกสองเล่มโยนไป
ตรงหน้าพวกนาง
"อ่ า นดู สิ ถ้ า เรื่ อ งนี้ เป็น ผลส� ำ เร็ จ ใช้ เ วลาแค่ ค รึ่ ง ปีห รื อ หนึ่ ง ปี
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ชุมนุมโม่อิ๋งก็จะปักหลักอยู่ในเมืองหลวงได้อย่างมั่นคง หนึ่งสามารถ
ช่วยเหลือบัณฑิตยากจนทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญาซือ้ หนังสืออ่าน สองเปิดทางสะดวก
ให้กับเหล่าผู้ที่ใฝ่เรียน สามแพร่ชื่อเสียงของชุมนุมโม่อิ๋งให้ได้เป็นชุมนุม
แถวหน้า สีก่ ค็ อื หารายได้ให้พนี่ อ้ งในชุมนุมบ้าง พวกท่านจะได้ไม่ตอ้ งเอาเงิน
มาจุนเจือชุมนุมจนรับไม่พอจ่ายแล้วถูกคนในครอบครัวต่อว่าต่อขาน"
ได้ ยิ น ผลประโยชน์ ที่ ยิ ง ที เ ดี ย วได้ น กสี่ ตั ว นี้ หญิ ง สาวคนอื่ น ๆ
เริ่มคึกคักไปตามๆ กัน
"หากหออักษรภาพนี้ก่อตั้งขึ้น ต้องดึงดูดผู้คนมามากมาย ผลดี
สามข้อแรกทีท่ า่ นว่ามา ข้าล้วนเห็นพ้องด้วย แต่ขอ้ สุดท้าย รายได้คอื อะไร
ข้าบอกตามตรง ไม่วา่ ดูอย่างไรหออักษรภาพนีก้ ต็ อ้ งให้พวกเราอุดหนุนเงิน
เข้าไป แล้วรายได้มาจากไหน" เฟิงหยาถิงพูดตามความจริง คนอืน่ ๆ ก็พากัน
แสดงสีหน้าไม่เข้าใจ
อีอ๋ วีค้ ลีย่ มิ้ หยิบพูก่ นั จุม่ ชาดแดงทีใ่ ช้ขดี เขียนบนป้ายรายชือ่ อาหาร
เมือ่ ครู่ พลิกเปิดสมุดแผนการทีน่ างเขียนไว้กอ่ นหน้า หาข้อความท่อนหนึง่
ในนั้นแล้วกาเครื่องหมายพลางพูด
"ยอดนักเขียนอักษรพวกนัน้ อาจจะไม่อยากดูงานระดับฝีมอื ช�ำ่ ชอง
ชิ้นหนึ่ง ถึงขั้นไม่อยากดูงานระดับฝีมือโดดเด่น แต่จะไม่อยากดูงาน
ระดับฝีมอื เอกอุกบั ผลงานอมตะหรือ กระนัน้ ไม่วา่ ใครก็ตามทีม่ ขี องหายาก
พวกนี้ จะมีสักกี่คนที่จะยอมให้คนอื่นดูง่ายๆ ของที่พวกเขาอยากเห็น
แต่พวกเรามี เช่นนั้นพวกเขาก็ต้องเสียสละเล็กๆ น้อยๆ พวกเขาอาจ
ไม่มีผลงานอมตะ ถึงมีก็ไม่มีทางมอบให้ ดังนั้นก็ต้องสะสมแต้มด้วย
ผลงานระดับอืน่ ๆ นานวันเข้างานระดับฝีมอื ช�ำ่ ชองและระดับฝีมอื โดดเด่น
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ยังจะมีน้อยหรือ มิหน�ำซ�้ำใช่ว่าจะไม่มีทางได้เห็นผลงานอมตะ
ทว่างานเขียนที่มอบให้แก่หออักษรภาพนี้ ยกเว้นผลงานอมตะ
ซึง่ สามารถเลือกทีจ่ ะน�ำกลับคืนไปได้หลังมอบให้พวกเราเก็บรักษาไว้ครึง่ ปี
ส่วนชิน้ ทีต่ ำ�่ กว่าอมตะ ขออภัยด้วยทีไ่ ม่มกี ารคืนให้ทงั้ สิน้ พูดตรงๆ ก็คอื
พวกมันจะกลายเป็นของของชุมนุมโม่องิ๋ เราแล้ว เพราะนีเ่ ป็นการซือ้ ขาย
ด้วยความเต็มใจของทั้งสองฝ่าย เมื่อสะสมงานเขียนล�้ำค่าได้มากเข้า
พวกเราคัดเลือกชิน้ ทีซ่ ำ�้ กันตามความเหมาะสม น�ำออกประมูลตามราคาขาย
โดยทัว่ ไป ภาพอักษรฝีมอื ช�ำ่ ชองชิน้ หนึง่ ต้องขายได้รอ้ ยต�ำลึงเป็นอย่างต�ำ่
จัดสักเดือนละหนึ่งครั้ง หลังได้ผลก�ำไรก็ประมวลแต้มความดีของพี่น้อง
ชุมนุมโม่อิ๋งเราครั้งหนึ่ง และปันเงินกันตามส่วน ทั้งเป็นการตอบแทน
ความเหน็ดเหนื่อยของทุกคน ทั้งกระตุ้นให้อุทิศทุ่มเทมากขึ้น จะไม่เป็น
ผลดีต่อทุกฝ่ายหรือไร"
อี๋อวี้แสดงฝีปากคารมอีกยกหนึ่งอธิบายจุดส�ำคัญจนกระจ่างแจ้ง
นางไม่แปลกใจที่เห็นแววตื่นเต้นบนหน้าทุกคน
การวางแผนงานนี้ พู ด ได้ ว ่ า นางเริ่ ม ต้ น ตรึ ก ตรองตั้ ง แต่ เ มื่ อ
หลายเดือนก่อน แม้ยังมีช่องโหว่ที่ต้องแก้ไขบางส่วน แต่เป็นแผนการ
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนแผนหนึ่งแล้ว หากหออักษรภาพก่อตั้งขึ้นได้จริงๆ
ผลประโยชน์ที่ได้รับหาใช่เรื่องล้อเล่นไม่
สือ่ เหลียนกับเฟิงหยาถิงเข้าใจได้กอ่ นใคร ฝ่ายหลังร้องชมไม่ขาดปาก
ขณะที่ฝ่ายแรกมองอี๋อวี้ด้วยแววตาแฝงนัยแล้วถอนใจเบาๆ เฮือกหนึ่ง
ตั้งแต่ครึ่งปีกว่าที่แล้วหลังอี๋อวี้เข้าร่วมชุมนุมโม่อิ๋ง ความรู้สึกไม่ศิโรราบ
ทีอ่ ยูใ่ นใจมาโดยตลอดก็มลายหายไปสิน้ เหลือเพียงความยกย่องเลือ่ มใส
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682
งานฉลองวันตรุษจบสิน้ ลง หลูจวิน้ ไปรับมอบหมายหน้าทีท่ กี่ รมทหาร
อย่างเป็นทางการ ทุกวันคี่เขาต้องไปฝึกทหารที่ลานฝึก ส่วนวันคู่เข้าเวร
พาราชองครักษ์หน่วยซวินเว่ยกองหนึ่งลาดตระเวนรอบนอกพระราชวัง
เริม่ ยามเฉินและเลิกตอนยามโหย่ว ยังได้หยุดพักสลับเป็นรอบๆ วันเว้นวัน
พูดได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างสบาย เรือนใหม่ของหลูจวิ้นใช้เวลาปัดกวาด
ตกแต่งเกือบครึ่งเดือนจึงเรียบร้อย เครื่องเรือนที่พึงมีล้วนตั้งวางเข้าที่
เข้าทางหมดแล้ว ห้องคลังในเรือนก็จัดหาสิ่งของส�ำรองไว้พร้อมสรรพ
หลังหลูซื่อส่งสารมาให้ค�ำอนุญาต ทั้งยังขนถ่ายของที่เคลื่อนย้ายได้จาก
ต�ำบลหลงเฉวียนมาส่วนหนึ่ง
คนทีอ่ ยูใ่ นเรือนหลังใหม่ทงั้ หมดมีราวสิบกว่าคน หลูจวิน้ รัง้ ต�ำแหน่ง
นายกองเล็กหน่วยซวินเว่ยขั้นหก ได้รับพระราชทานที่นาอุดมสมบูรณ์
ในเมืองหลวงแปดสิบหมู่ พร้อมเบีย้ หวัดอีกเดือนละสามสิบก้วน ทุกครึง่ ปี
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ยังแจกจ่ายน�ำ้ มันและธัญพืชให้หนึง่ ครัง้ สามารถจุนเจือการใช้จา่ ยในเรือน
ได้พอดี นอกจากนี้ในห้องคลังของสวนผูเจินยังมีทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่
ทีห่ ลูจงจือ๋ ทิง้ ไว้ให้หลานๆ มากพอให้หลูจวิน้ อยูไ่ ด้อย่างสุขสบาย รอเมือ่
หลูซื่อกลับจากหยางโจว เรือนใหม่ก็ขาดแค่ฮูหยินน้อยเท่านั้น
ตั้งแต่อี๋อวี้กลับมาพูดคุยกับเฉิงเสี่ยวเฟิ่งในวันเทศกาลซั่งหยวน
พวกนางก็คนื ดีกนั ดังเดิม ไม่มใี ครเอ่ยถึงการทะเลาะกันครัง้ ใหญ่ของทัง้ คู่
เมื่อหลายเดือนก่อนอีก
อาจเพราะงานมงคลของเฉิงเสีย่ วเฟิง่ ใกล้มาถึง ยามว่างอีอ๋ วีจ้ ะช่วย
เฉิงฮูหยินจัดเตรียมพิธีแต่งงานอีกแรงหนึ่ง ส่งผลให้นางเริ่มใส่ใจเรื่อง
ตบแต่งภรรยาของหลูจวิน้ อีกครา คุณชายอายุยสี่ บิ กว่าเหย้าเรือนไหนกัน
ยังไม่มีคู่หมั้นคู่หมาย ในสายตาของอี๋อวี้ก็มีแต่หลี่ไท่ 'คนช่างเลือก' เป็น
ข้อยกเว้น
ด้วยเหตุนี้นางจึงคุยเรื่องนี้กับหลี่ไท่โดยเฉพาะ และให้เขาหาคน
ร่ า งรายชื่ อ หญิ ง สาวที่ ถึ ง วั ย ออกเรื อ นในเมื อ งหลวงชุ ด หนึ่ ง ตามที่
สองสามีภรรยาเคยหารือเรือ่ งนีก้ นั ทีห่ ยางโจวก่อนหน้านี้ หลีไ่ ท่กไ็ ม่ชกั ช้ารีรอ
ผ่านไปไม่กี่วันเขาก็ให้อาเซิงถือสมุดรายชื่อเล่มหนึ่งส่งมาให้ถึงมือนาง
วันนี้วันที่สามเดือนสอง อี๋อวี้ก�ำลังเอาสารเกี่ยวกับเรื่องคุณหนู
จากสกุลต่างๆ ที่เฉิงฮูหยินสืบข่าวมาให้ดูเปรียบเทียบกันอยู่ หลูจวิ้น
ก็วิ่งโร่มาซักไซ้ไล่เลียงนาง
"คืนนัน้ ทีอ่ อกไปร่วมงานเลีย้ ง เกิดเรือ่ งขึน้ กับเจ้าใช่หรือไม่ ไฉนวันนี้
ข้าได้ยินคนพูดถึงการทะเลาะวิวาทในหอเฉียนเซียงวันนั้น"
อีอ๋ วีช้ ะงักพูก่ นั ยกมือชีเ้ ก้าอีด้ า้ นข้างพลางพูดไปอีกเรือ่ งหนึง่ "พีร่ อง
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มาได้จังหวะพอดี นั่งลงเร็วเข้า ข้ามีเรื่องถามท่าน"
"อะไร" หลูจวิ้นนั่งลงแล้วกล่าวอย่างไม่พึงใจ "เจ้าบอกข้าก่อนว่า
มันเป็นอย่างไรกันแน่ ข้าได้ยนิ ว่าเรือ่ งใหญ่จนไปถึงวังหลวงเลย ตอนนัน้
ข้าก็อยูต่ รงถนนสายนัน้ พอเกิดเรือ่ งแล้วไยเจ้าไม่ให้คนไปเรียกข้าสักค�ำ"
อี๋อวี้วางพู่กันลงอย่างจนปัญญา นางกล่าวอธิบายกับเขาสั้นๆ
"มิใช่เรือ่ งใหญ่โตอันใด ข้ามีปากเสียงกับพวกนางนิดหน่อย สุดท้าย
ก็ทะเลาะกัน เพราะพวกองค์หญิงอยูท่ นี่ นั่ ด้วยจึงได้ตามท่านอ๋องไป แต่
ไม่มีใครอ่อนข้อให้ใครก็เลยต้องไปให้ฮ่องเต้ทรงตัดสินความเป็นธรรม
แน่นอนว่าฝ่ายพวกข้ามีเหตุผลมากกว่า ฮ่องเต้เลยลงโทษกักบริเวณ
องค์หญิงฉางเล่อกับคุณหนูสามสกุลจ่างซุนในเรือน ราตรีนนั้ ท่านดืม่ สุรา
จนเมามาย ข้ากลับมาถึงดึกดืน่ เห็นว่าเรือ่ งจบไปแล้ว ไม่จำ� เป็นต้องให้ทา่ น
เป็นกังวลใจอีกถึงมิได้เล่าให้ท่านฟัง"
"อะไรคือไม่เป็นไร ถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ ก็สายไปแล้ว" หลูจวิ้น
ทึง้ ไรผมตรงหน้าผาก "ไม่ได้ ทีหลังเจอเรือ่ งแบบนีอ้ กี เจ้าต้องบอกข้านะ"
"ได้ คราวหน้าต้องบอกท่านก่อนแน่" อี๋อวี้รับปากเต็มค�ำ เห็นเขา
พอใจแล้วก็ดงึ กระดาษขาวแผ่นใหม่ออกมา เอาพูก่ นั จุม่ หมึกจนทัว่ พลาง
เอ่ยถามขึ้น "พี่รองชอบคนรูปร่างแบบใดเจ้าคะ ตัวสูงเพรียวหรือเล็ก
แบบบางสักหน่อย"
หลูจวิน้ โดนถามโดยไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว เขางุนงงไม่รวู้ า่ นางจะท�ำอะไร
"พี่รอง? ข้าถามท่านนะ รีบบอกมา" อี๋อวี้เห็นเขาท�ำหน้าเหลอหลา
ก็เอาข้อนิ้วเคาะโต๊ะดึงสติเขากลับมา
"ได้...ได้ทั้งนั้นกระมัง"
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"แล้วรูปโฉมล่ะ ท่านชอบแบบหน้ากลมหรือหน้าเรียว"
"เอ่อ...ได้ทั้งนั้น"
"นิสัยล่ะ ชอบแบบฉลาดน่ารักหรืออ่อนโยนว่าง่ายมากกว่า"
"ได้...ทั้งนั้นกระมัง"
แปะ! อีอ๋ วีว้ างพูก่ นั ลง มองค้อนเขาวงเล็กๆ "ข้าถามท่านอย่างจริงจัง
ตั้งใจตอบดีๆ สิเจ้าคะ อะไรคือ 'ได้ทั้งนั้น' เช่นนั้นหาบุรุษสักคนใช้ชีวิต
ครองคู่กันเสียให้สิ้นเรื่อง หรือว่าก็ได้เหมือนกันใช่ไหม"
ครานีห้ ลูจวิน้ เข้าใจแล้วว่าน้องสาวจะท�ำอะไร ดวงหน้าด�ำคล�ำ้ ปรากฏ
รอยสีแดงจางๆ อย่างหาได้ยาก เขาเบือนหน้าไปอีกทาง กระแอมไอฝืดๆ
ก่อนกล่าว
"เรื่องนี้ไม่รีบร้อน"
"ไม่รีบร้อนได้เช่นไรเจ้าคะ เดือนที่แล้วท่านแม่เพิ่งส่งสารมาให้ข้า
บอกว่าจะกลับมาเดือนนี้เตรียมจับคู่ให้พี่รองแล้วนะ ข้าไม่เตรียมการไว้
ล่วงหน้า ถึงเวลาหาคนที่ท่านไม่ถูกใจ ไม่ใช่แค่ท่านเป็นทุกข์ ท่านแม่
ก็เป็นทุกข์ตามท่านไปด้วย"
หลู จ วิ้ น หลบสายตา "ข้ า ...ข้ า ยั ง ไม่ ไ ด้ คิ ด ดู ดี ๆ เลย ผั ด ไปอี ก
สักระยะหนึ่งเถอะ"
อี๋ อ วี้ ว าบลึ ก ในอก นางหวั่ น ใจว่ า เขายั ง คะนึ ง หาสตรี อ กตั ญ ญู
นามซ่งซินฉือที่หยางโจวผู้นั้นอยู่ นางกลอกตาไปมาแล้วถอนใจเบาๆ
กล่าวเตือนด้วยน�้ำใสใจจริง
"พีร่ อง ท่านน่าจะคิดดูวา่ ตอนนีท้ า่ นแม่กอ็ ายุสสี่ บิ กว่าแล้ว สตรีวยั นี้
ไม่มคี นใดไม่อยากอุม้ หลาน หลายปีมานีท้ า่ นก็เห็นว่าท่านแม่อยูต่ ามล�ำพัง
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คนเดียว ท่านนึกว่านางไม่รู้สึกหงอยเหงาหรือ ท่านรีบๆ แต่งภรรยา
หาพีส่ ะใภ้ให้ขา้ สักคนมาช่วยดูแลท่านแทนท่านแม่ ซ�ำ้ ยังสามารถมีทายาท
สืบสกุลหลูไวๆ ท�ำให้เรือนหลังนีอ้ บอุน่ ครึกครืน้ ขึน้ โดยเร็วทีส่ ดุ ถือเสียว่า
เป็นการแสดงความกตัญญูของคนเป็นลูกอย่างพวกเรา ทีผ่ า่ นมาท่านแม่
เลี้ยงดูพวกเราพี่น้องมาจนเติบใหญ่อย่างเหนื่อยยากล�ำบาก พวกเรา
พึงท�ำอะไรเพื่อท่านแม่บ้าง ไม่ดีหรือเจ้าคะ"
หลูซื่ออยู่มาครึ่งค่อนชีวิต เวลาครึ่งหนึ่งของนางล้วนทุ่มเทให้กับ
การดูแลพวกเขาสามพี่น้องจริงๆ ถ้าพูดถึงเรื่องความกตัญญู เทียบกับ
คนอื่นแล้วพวกเขาพี่น้องก็ไม่น้อยหน้าผู้ใด หลูจวิ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดี
เขาฟังอี๋อวี้พูดจนจบแล้วผงกศีรษะแรงๆ กล่าวว่า
"น้องเล็กกล่าวได้ถกู ต้อง ข้าอายุมากแล้ว สมควรจัดการเรือ่ งแต่งงาน
โดยเร็วทีส่ ดุ "
อี๋อวี้ถอนหายใจโล่งอก เมื่อได้รับความร่วมมือจากหลูจวิ้น นาง
เลือกเฟ้นคุณหนูจากสมุดรายชือ่ รอบหนึง่ แล้วจดชือ่ ลงกระดาษแผ่นหนึง่
อย่างว่องไว เตรียมส่งคนไปสืบข่าวอีกทีในสองสามวันนี้ เพื่อเฟ้นหา
ผู้ที่เหมาะสมที่สุดสักสองสามคนให้ได้ทันก่อนวันเกิดตอนกลางเดือน
ของนาง จะได้อาศัยงานเลีย้ งฉลองวันคล้ายวันเกิดส่งเทียบเชิญมาทีว่ งั อ๋อง
ดูตัวและคัดเลือก
อี๋อวี้กับหลี่ไท่ล้วนเป็นพวกที่คิดแล้วต้องลงมือท�ำ เขากับนาง
ตกลงกันไว้ว่าจะจัดห้องอักษรในส�ำนักอักษรตอนวันปีใหม่ นี่ยังไม่ถึง
หนึง่ เดือนก็เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพียงรอเปิดให้คนภายในส�ำนักเข้าชม
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เท่านั้น
พริบตาเดียวก็ถึงวันที่สิบสองเดือนสอง เป็นวันเกิดปีที่สิบหกของ
อีอ๋ วี้ หลีไ่ ท่สงั่ ก�ำชับพวกผูด้ แู ลในวังอ๋องแต่เนิน่ ๆ ให้จดั งานอย่างเต็มพิธกี าร
เพราะนี่เป็นงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครั้งแรกของนางในฐานะชายาอ๋อง
ยามเช้าตรู่ เฉิงเสี่ยวเฟิ่งชักชวนเฟิงหยาถิงมาที่วังอ๋องกันสองคน
อีอ๋ วีเ้ พิง่ หมดระดูไปเมือ่ วานซืน เมือ่ คืนโดนหลีไ่ ท่กอ่ กวนทัง้ คืนจนเพลานี้
ยังไม่ตื่นนอน ตอนทั้งคู่มาถึง หลี่ไท่ออกไปประชุมขุนนางตั้งนานแล้ว
เหลือแต่นางยังหลับสนิทอยู่ใต้ผ้าห่ม
"คุ ณ หนู ใ หญ่ ส กุ ล เฉิ ง กั บ ต้ ว นฮู ห ยิ น มาแล้ ว เพคะ นายหญิ ง
จะตื่นบรรทมหรือบอกให้พวกนางรอก่อน"
อีอ๋ วีล้ มื ตาไม่ขนึ้ นางพลิกกายแล้วนอนต่อ ผิงถงเห็นนางเป็นอย่างนี้
ก็ไม่ปลุกอีก ปลดม่านคลุมเตียงลงแล้วออกไปรับรองแขก
หญิงสาวนอนไปจนสายตะวันโด่ง ลุกจากเตียงผลัดอาภรณ์เสร็จ
กว่าจะออกไปทีโ่ ถงรับแขกก็ลา่ ช้ามาก เป็นเหตุให้เฟิงหยาถิงอดพูดสัพยอก
ไม่ได้
"นี่ เมื่อคืนไปก่อวีรกรรมอะไรมาหรือ นอนถึงตอนนี้ค่อยตื่น"
"ชิ่วๆ ท่านนึกว่านี่เป็นการสืบคดีรึ จะสอบปากค�ำก็มิใช่หน้าที่
ของท่าน"
อี๋อวี้เคยชินกับนิสัยปากร้ายกับทุกคนของอีกฝ่ายดี ก็ท�ำหน้าหนา
ปล่อยให้นางพูดไป ถึงอย่างไรสาวทึนทึกอย่างเฉิงเสี่ยวเฟิ่งก็ฟังค�ำพูด
เป็นปริศนาของทั้งคู่ไม่เข้าใจอยู่ดี
"งานเลี้ยงต้องตอนบ่ายถึงจะเริ่มขึ้น ไฉนพวกท่านมาแต่หัววัน
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จะมาขอข้ากินอาหารกลางวันกระมัง"
"นี่มิใช่ข้ากลัวตอนเย็นคนมากเลยมาอวยพรวันเกิดเจ้าก่อนหรือ
กันมิให้ถึงเวลาพวกข้าเบียดเสียดอยู่กลางกลุ่มคนแล้วเจ้ามองไม่เห็น"
อี๋อวี้ยื่นมือไปตรงหน้าพวกนาง ยิ้มพรายพร้อมพูดอย่างซุกซน
"แล้วของขวัญเล่า น�ำมาด้วยหรือไม่ ให้ข้าดูผ่านตาก่อนว่าพวกท่าน
มอบของดีๆ อะไร"
เฟิงหยาถิงกับเฉิงเสีย่ วเฟิง่ สบตากันแวบหนึง่ ฝ่ายแรกก็ลว้ งสมุดพับ
เล่มหนึง่ จากแขนเสือ้ หลวมกว้างออกมาส่งให้
อี๋อวี้รับไปดูแล้วยินดียกใหญ่
ในนั้นจดบันทึกเกี่ยวกับภาพเขียนภาพวาดและความเรียงที่ได้รับ
จากชาวชุมนุมโม่องิ๋ เป็นรายคนไล่เรียงกันไปทีละบรรทัดอย่างละเอียดชัดเจน
นางอ่านคร่าวๆ ไปหลายหน้า คนทีม่ อบให้นอ้ ยทีส่ ดุ ก็ยงั มียสี่ บิ กว่าชิน้ แล้ว
คนทีม่ อบให้มากอย่างสือ่ เหลียนกับจิน้ ลูอ่ นั ล�ำพังแค่ภาพอักษรอย่างเดียว
ก็ให้มาถึงห้าสิบกว่าชิน้ เกินกว่าทีน่ างตัง้ เงือ่ นไขแรกไว้สบิ ชิน้ ไปไกลลิบลับ
ในเวลาสั้ น ๆ ไม่ ถึ ง หนึ่ ง เดื อ นก็ ร วบรวมภาพอั ก ษรได้ ม ากกว่ า
สีร่ อ้ ยชิน้ ความเรียงหนึง่ ร้อยกว่าชิน้ รวมทัง้ สิน้ หกร้อยชิน้ เศษ ในบรรดานัน้
ย่อมต้องมีผลงานระดับช�่ำชองกับระดับโดดเด่นของปรมาจารย์ชื่อดัง
รวมอยู่ด้วยไม่น้อย หน�ำซ�้ำยังมีผลงานระดับเอกอุอย่างหาได้ยาก เป็น
ความส�ำเร็จซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะความเอื้อเฟื้อเจือจานของเหล่าสตรีของ
ชุมนุมโม่อิ๋ง
"พวกข้ากลับจากขี่ม้าวันนั้นก็ตามพี่น้องในชุมนุมมารวมตัวกัน
ป่าวประกาศแผนงานของหออักษรภาพพร้อมแจกแจงผลดีตา่ งๆ ให้รบั รู้
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ทุกคนต่างขานรับเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่รอช้า ไม่กี่วันก็เริ่มส่งของมาที่
ชุมนุม เพราะว่าส่งมาเยอะเกินไป พวกข้าต้องจัดห้องว่างห้องหนึ่งไว้
เก็บของโดยเฉพาะ แม้ว่าพี่น้องในชุมนุมเราอาจมีชาติตระกูลไม่สูง
เทียมเท่าธิดาท่านอ๋องหรือบุตรสาวเสนาบดี แต่ทุกคนล้วนเป็นทายาท
ตระกู ล ปั ญ ญาชน ทั้ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลู ก หลานของภรรยาเอก ได้ รั บ
ความโปรดปรานจากผูอ้ าวุโส จะเอาของดีๆ ออกมาบ้างกลับมิใช่ปญ
ั หา
ข้าจะบอกให้นะ นี่ยังเป็นเพียงระลอกแรก ยังมีคนทยอยส่งตามกันมา
อีกเรื่อยๆ จึงมิใช่จ�ำนวนเท่านี้"
อีอ๋ วีพ้ ยักหน้าถีร่ วั กล่าวชมเป็นการใหญ่ "ดี สมุดเล่มนีจ้ ดบันทึกได้
ละเอียดลออ พวกท่านท�ำได้ดอี ย่างยิง่ ยวด ของขวัญวันเกิดชิน้ นี้ ข้าถูกใจ
จริงๆ ขอบคุณมาก"
ตอนแรกนางกลัวจะไม่มีใครยอมเอาของมาให้ อาศัยก�ำลังของ
นางคนเดียว ถึงจะประคับประคองหออักษรภาพแห่งหนึ่งไว้ได้ แต่มิใช่
ทางออกระยะยาว บัดนี้ทุกคนร่วมมือกันเช่นนี้ ไหนเลยต้องกลัดกลุ้มว่า
จะไม่ประสบผลส�ำเร็จ
อีอ๋ วีห้ าได้ลว่ งรูไ้ ม่วา่ สาเหตุทสี่ ตรีในชุมนุมโม่องิ๋ ทัง้ กลุม่ ทุม่ เทกายใจ
ขนาดนี้ เพราะว่าคนปากไวอย่างเฉิงเสีย่ วเฟิง่ ยกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
ในหอเฉียนเซียงที่ลุกลามไปถึงวังหลวงคืนนั้นมาเล่าเป็นคุ้งเป็นแคว
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ ปกติทกุ คนมักโดนพวกฉางเล่อกับจ่างซุนซีกดขีข่ ม่ เหงบ่อยๆ
ครัน้ ได้ยนิ เรือ่ งนีก้ บั หูกร็ สู้ กึ เป็นคนหัวอกเดียวกัน ได้ระบายความแค้นใจ
แล้วคนใดจะไม่สาแก่ใจถึงทีส่ ดุ พวกนางจึงเห็นว่าการติดตามชายาเว่ยอ๋อง
ผูไ้ ม่กลัวเดือดร้อนผูน้ มี้ อี นาคต เมือ่ ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ สักวัน
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ก็ตอ้ งได้ลมื ตาอ้าปาก พวกนางย่อมมีนำ�้ ใจเป็นหนึง่ เดียวกันเป็นธรรมดา
เมื่อเห็นอี๋อวี้ดีใจ เฉิงเสี่ยวเฟิ่งกับเฟิงหยาถิงก็เบิกบานใจเช่นกัน
รูส้ กึ ว่าการท�ำงานยุง่ มาครึง่ เดือนนีค้ มุ้ ค่าแล้ว ทัง้ สามนัง่ พูดคุยหัวเราะกันไป
จนกินอาหารกลางวันเสร็จ เฉิงเสี่ยวเฟิ่งก็รบเร้าว่าจะไปชมห้องโอสถ
เพือ่ เปิดหูเปิดตาอีก อีอ๋ วีห้ มดปัญญา ได้แต่พาพวกนางขึน้ ไปชัน้ บนสอนให้
แยกแยะสมุนไพรหลายชนิด ทัง้ ยังแจกโกร่งบดยาส�ำรองให้คนละหนึง่ ใบ
แล้วสอนพวกนางบดยา พอมีเฉิงเสีย่ วเฟิง่ ผูช้ อบท�ำอะไรแผลงๆ อยูด่ ว้ ย
ไม่นานนักก็เล่นสนุกกันใหญ่ เอาน�ำ้ ผสมตัวยานานาสีสนั ป้ายหัวป้ายหน้ากัน
ให้วนุ่ ไปหมด
จวบจนแขกเหรือ่ ใกล้มาถึง ผิงถงต้องขึน้ มาจับตัวอย่างอดรนทนไม่ไหว
ทั้งสามคนถึงสยบอยู่ใต้บารมีของสาวใช้อาวุโสผู้นี้ หยุดเล่นซนแต่โดยดี
แล้วแยกย้ายกันไปท�ำตามหน้าทีข่ องตน
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683
งานเลีย้ งวันคล้ายวันเกิดครึกครืน้ กว่าทีอ่ อี๋ วีน้ กึ ภาพไว้ แม้นมิได้จดั
อย่างใหญ่โตในพระราชอุทยานฝูหรง ทว่าคนมีหน้ามีตาพากันมาร่วมงาน
ไม่นอ้ ย ผูไ้ ด้รบั เทียบเชิญทีส่ ง่ ออกไปมีนอ้ ยนักทีจ่ ะไม่มาอย่างปราศจาก
เหตุผล ถึงได้ยนิ ข่าวว่าช่วงวันปีใหม่ชายาเว่ยอ๋องล่วงเกินองค์หญิงฉางเล่อ
อีกแล้ว แต่เมื่อเห็นแก่หน้าหลี่ไท่ก็ไม่มีทางไม่มา
เรื่องที่ท�ำให้นางเสียดายคือการเดินทางกลับมาของหลูซื่อล่าช้า
กว่าก�ำหนด ส่งผลให้มาร่วมงานเลี้ยงไม่ทัน หลี่ไท่ส่งรถม้าไปรอรับคน
กลางทางแล้ว น่าจะกลับมาถึงก่อนงานมงคลของเฉิงเสีย่ วเฟิง่
วังเว่ยอ๋องเปิดประตูต้อนรับแขกตั้งแต่บ่าย ส่วนงานเลี้ยงเริ่มต้น
ตอนเย็น ในงานพรั่งพร้อมไปด้วยสุราอาหารชั้นดีเลิศรส ทั้งยังตั้งแท่น
ยกพื้นเป็นพิเศษและจ้างคณะกายกรรมมาแสดงการพ่นไฟ
จะว่าไปแล้วอี๋อวี้ใช้ชีวิตอยู่ในวังอ๋องอย่างแสนสบาย ในคฤหาสน์
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ใหญ่โตกว้างขวางมีนางเป็นประมุขหญิงผู้เดียว ไม่เหมือนเหย้าเรือนอื่น
ที่มีสามภรรยาสี่อนุกวนใจ กระทั่งสาวใช้อุ่นเตียงก็ไม่มีสักคน ทั้งหลี่ไท่
ก็ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นสุจริตชน ไม่เจ้าชูม้ วั เมานารี นางโชคดีได้เป็นชายาเว่ยอ๋อง
ย่อมเป็นที่อิจฉาตาร้อนของใครต่อใครอย่างช่วยไม่ได้
โต๊ะเจ้าภาพในงานเลีย้ งมีเขากับนางสองสามีภรรยานัง่ กันอยูส่ องคน
ไม่มคี นอืน่ แทรก บุรษุ สง่าผ่าเผย สตรีออ่ นช้อยนุม่ นวล เป็นคูท่ เี่ พียบพร้อม
ทัง้ รูปสมบัตแิ ละคุณสมบัติ คนรูปงามสมกันนัง่ เคียงคูต่ กอยูใ่ นสายตาของ
ผูค้ นแล้วบอกไม่ถกู ว่าเป็นความชืน่ ชมหรืออิจฉา
เพราะแขกเหรื่อ มากมาย อี๋อ วี้จึงเชิญชาวชุมนุมโม่อิ๋งทั้งหมด
ยีส่ บิ กว่าคนมาโดยไม่หลบเลีย่ ง สร้างความตืน่ เต้นให้กบั พวกนางจนดืม่ สุรา
มากขึน้ กีจ่ อกก็สดุ รู้ ด้วยสตรีกลุม่ นีถ้ กู ฉางเล่อกลัน่ แกล้งจนไม่ได้ปรากฏตัว
ต่อธารก�ำนัลมานานระยะหนึง่ แล้ว
แน่นอนว่าอี๋อวี้ไม่ลืมเลือนเรื่องส�ำคัญ นางมองเล็งไปตรงที่นั่ง
ถัดลงไปซึ่งจัดวางเป็นพิเศษ พิศดูคุณหนูที่รอออกเรือนของหลายสกุล
ช่วยดูตัวให้พี่รองของตน
วันนีน้ างจัดแจงให้หลูจวิน้ แต่งองค์ทรงเครือ่ งเต็มที่ อาภรณ์หมดจด
ผมเผ้าเรียบร้อย เรือนกายสูงใหญ่ของเขานั่งอยู่ที่โต๊ะในจุดสะดุดตา
รูปลักษณ์อนั องอาจผึง่ ผายดึงดูดสายตาผูค้ นอย่างยิง่ คนทีร่ ตู้ นื้ ลึกหนาบาง
ไม่มากก็นอ้ ยต่างล่วงรูว้ า่ พีช่ ายคนรองของชายาเว่ยอ๋องซึง่ เพิง่ ได้รบั ต�ำแหน่ง
นายกองเล็กของหน่วยองครักษ์ประจ�ำพระองค์ผนู้ ี้ ไม่ใช่แค่นายทัพหนุม่
อนาคตไกล ยังเป็นบุรษุ ทีย่ งั ไร้คดู่ ว้ ย
อีอ๋ วีไ้ ม่สนใจว่าเวลานีห้ ลูจวิน้ โดนคนจับจ้องจากทุกทิศจะรูส้ กึ อึดอัด
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หรือไม่ เพราะตัง้ ใจอยากให้คนได้รจู้ กั หน้าค่าตาของพีร่ องนางอยูแ่ ล้ว
หลูจวิน้ ชมชอบคนอ่อนหวาน สตรีทตี่ รงกับข้อนีม้ อี ยูไ่ ม่นอ้ ย กระนัน้
ไม่วา่ เรือ่ งใดๆ จุดส�ำคัญยังจ�ำเป็นต้องเห็นหน้าแล้วถูกชะตาด้วย ในฐานะ
น้องสาวทีช่ ว่ ยเลือกพีส่ ะใภ้ อีอ๋ วีก้ ต็ อ้ งจุกจิกจูจ้ มี้ ากขึน้ เป็นธรรมดา นาง
กวาดสายตามองรอบหนึ่งแล้วผิดหวังอย่างหนัก ด้วยไม่ถูกตาต้องใจ
สักคน
เฉิงฮูหยินนั่งอยู่เบื้องล่าง นางก็มีส่วนร่วมกับเรื่องที่อี๋อวี้ดูตัวให้
หลูจวิ้นด้วย เมื่องานเลี้ยงด�ำเนินไปได้ครึ่งทาง ขณะที่คณะกายกรรม
บนแท่นยกพื้นก�ำลังแสดงการควงกระบองคู่จุดไฟอยู่ นางกวักมือเรียก
สาวใช้คนหนึ่งให้น�ำความไปบอกที่โต๊ะอี๋อวี้
เวลาหนึ่งถ้วยชาต่อมา อี๋อวี้ยกข้ออ้างผลัดอาภรณ์ลุกจากโต๊ะ
แล้วไปพบกับเฉิงฮูหยินที่โถงรับรองทางเรือนตะวันตก
"เป็นอย่างไรบ้าง มีคนทีถ่ กู ใจบ้างหรือไม่" เฉิงฮูหยินถามทัง้ ทีร่ อู้ ยูแ่ ล้ว
อี๋อวี้กล่าวตอบ "ไม่สูงเกินไปก็ผอมเกินไป ไม่อย่างนั้นก็ดูท่าทาง
ดื้อรั้นหัวแข็ง เฮ้อ...ท่านว่าค�่ำมืดอย่างนี้เลยมองไม่ชัดถึงได้ต่างออกไป
ใช่ไหมเจ้าคะ หรือไม่ขา้ หาเวลาตอนกลางวัน เชิญพวกนางมาชมดอกไม้ใน
พระราชอุทยานฝูหรงแล้วค่อยดูดีๆ อีกทีดีไหม"
เฉิงฮูหยินส่ายหน้า "ฟังความเห็นนี้ของเจ้าแล้ว ดูไปอีกครึ่งปี
ก็ไม่แน่ใจว่าจะพบคนถูกใจ ข้าว่านะ มิใช่สตรีเหล่านั้นไม่เหมาะสม
เป็นเจ้าตาสูงเกินไปเท่านัน้ วันๆ เจ้าเห็นแต่บรุ ษุ หล่อเหลาอย่างท่านอ๋อง
ส่องคันฉ่องก็เป็นหญิงงามแต่กำ� เนิดเช่นตัวเจ้า แล้วคนรูปโฉมโนมพรรณ
สามัญจะเข้าตาเจ้าได้เช่นไร"
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อี๋อวี้ตรึกตรองแล้วอาจจะเป็นเหตุผลนี้จริงๆ นางจึงเอ่ยอย่าง
ล�ำบากใจ "เช่นนั้นท�ำเช่นไรดีเจ้าคะ ถึงอย่างไรคงเลือกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้
กระมัง"
"อย่าใจร้อน ข้ามีข้อเสนอแนะอย่างหนึ่ง"
"ท่านมีความคิดอะไรดีๆ รีบบอกมาโดยไว หลายวันนี้ข้ากลุ้มใจ
แทบแย่แล้วนะเจ้าคะ"
เฉิงฮูหยินเม้มปากยิม้ รับถ้วยชาจากผิงฮุย่ มาจิบค�ำหนึง่ "เพราะเป็น
คนไม่คนุ้ ตา เจ้าถึงเห็นว่าไม่เหมาะสม ในเมือ่ จะหาคนรูใ้ จให้พรี่ องของเจ้า
ไยไม่ลองเลือกเอาจากคนรูจ้ กั คุน้ เคย ข้าได้ยนิ เสีย่ วเฟิง่ พูดว่าเจ้าสนิทสนม
กับพวกคุณหนูในชุมนุมโม่อิ๋งมิใช่หรือ"
อี๋อวี้ได้รับค�ำชี้แนะสั้นๆ ก็เข้าใจปรุโปร่งทันใด ในชุมนุมโม่อิ๋ง
มีคณ
ุ หนูครึง่ หนึง่ ทีย่ งั ไม่ออกเรือน ทัง้ อยูใ่ นวัยเหมาะสมกับหลูจวิน้ อย่างไร
ก็มิใช่ว่าใครๆ จะครองตัวมาถึงอายุสิบแปดสิบเก้าได้อย่างเฉิงเสี่ยวเฟิ่ง
ครัน้ คิดไปเช่นนี้ นางรูส้ กึ ว่าเป็นค�ำแนะน�ำทีด่ โี ดยแท้ แทนทีจ่ ะหา
คนแปลกหน้า มิสู้เลือกคนที่รู้เบื้องหลังความเป็นมายังดีกว่า
"ความคิดนีไ้ ม่เลวเลย ข้าว่าท�ำได้เจ้าค่ะ ท่านป้าเลยต้องพลอยวุน่ วาย
ไปด้วย"
"ดูเจ้าพูดเข้าสิ เรื่องของเสี่ยวเฟิ่งก็ได้เจ้าหมั่นดูแลใส่ใจมาตลอด
ยังจะเกรงอกเกรงใจอะไรกัน"
อี๋อวี้คลี่ยิ้มจับมือนาง "นั่นไม่เหมือนกันเจ้าค่ะ พวกข้าเป็นผู้เยาว์
ไว้รอท่านแม่กลับมาแล้ว พวกเราค่อยพบปะสังสรรค์กันอีกทีนะเจ้าคะ"
เฉิ ง ฮู ห ยิ น พู ด คุ ย ถู ก คอกั บ หลู ซื่ อ อย่ า งมาก นางจึ ง ตอบตกลง
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อย่างเต็มปากเต็มค�ำ
ยามดึ ก หลั ง ส่ ง แขกกลุ ่ ม สุ ด ท้ า ยกลั บ สองสามี ภ รรยากลั บ ถึ ง
เรือนเฝ่ยชุ่ย ช�ำระกายสางผมและนอนห่มผ้าแล้ว อี๋อวี้ถึงเล่าค�ำแนะน�ำ
ของเฉิงฮูหยินให้หลี่ไท่ฟัง
"ข้าตั้งใจจะเลือกหาจากคนรู้จัก ดูว่ามีคนที่เหมาะสมหรือไม่"
"อื้อ"
"เดือนหน้าพี่เสี่ยวเฟิ่งออกเรือน ไม่รู้ว่าท่านแม่จะกลับมาทันไหม"
"ทัน"
"อ้อ จริงสิ ลืมบอกท่านไป วันนีพ้ วกนางมอบของขวัญชิน้ หนึง่ ให้ขา้
เป็นบันทึกเรียบเรียงรายชื่อภาพวาดงานเขียนชุดแรกที่มีคนอุทิศให้
หออักษรภาพเจ้าค่ะ มีมากถึงห้าหกร้อยชิน้ เชียวนะ ท่านเดาไม่ถกู หรอกว่า
ในบรรดานั้นมี..."
พอพูดถึงของขวัญทีไ่ ด้รบั ตอนกลางวันชิน้ นัน้ อีอ๋ วีก้ ก็ ระปรีก้ ระเปร่า
ขึน้ มาทันควัน นางพลิกตัวมาแล้วเริม่ เล่าอย่างตืน่ เต้นคึกคัก
หลีไ่ ท่ยกแขนข้างหนึง่ รองใต้ศรี ษะให้นางฟุบบนอกเขาพูดได้สบาย
ขึน้ และใช้มือข้างที่ว่างอยู่ลูบผมนาง ระหว่างที่อี๋อวี้หยุดเว้นจังหวะ เขา
กล่าวแทรกขึ้นค�ำหนึ่งเสียงเบาๆ
"เจ้าอายุสิบหกปีแล้ว"
"เอ๊ ะ ?" หญิ ง สาวจั บ นั ย ผิ ด แผกไปจากถ้ อ ยค� ำ สั้ น ๆ นี้ ข องเขา
ตรงกลางอกพลันร้อนผ่าวๆ นางกลับไปซบไหล่เขาดังเก่า วางฝ่ามือ
แนบแผงอกล�ำ่ สันรับรูถ้ งึ แรงสะเทือนเป็นจังหวะตุบๆ ตรงนัน้ เปล่งเสียง
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ในล�ำคอเบาๆ
ปีนี้นางอายุสิบหกปี ข้ามมิติมาอยู่ภพนี้เป็นเวลาสิบสองปีแล้ว
จากเด็กชนบททีว่ งิ่ เท้าเปล่าในท้องนากลายมาเป็นชายาอ๋องอาศัยอยูใ่ น
คฤหาสน์ใหญ่โตหลังนี้ นางแต่งงานมีเหย้ามีเรือนและมีบุรุษผู้เป็นที่รัก
คิดๆ ไปก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจดีแท้
"ยังอยากได้สิ่งใดหรือไม่"
"มิใช่มอบของขวัญวันเกิดให้ข้าแล้วหรือเจ้าคะ" 'ฎีกาจี้จื๋อ' นั่น
นับได้ว่าเป็นของขวัญล�้ำค่าที่สุดที่นางเคยได้รับตั้งแต่เติบโตมาจนป่านนี้
ราคาห้าหมื่นต�ำลึงถ้วนๆ ถือไว้ยังรู้สึกมือไม้อ่อน
"ลองว่ามาดู" วันเกิดปีนี้มอบของขวัญให้แล้วแต่ยังมีปีหน้าอีก
แม้นอีอ๋ วีไ้ ม่เข้าใจจุดประสงค์ของเขา ทว่ายังคงนิง่ คิดอย่างว่าง่าย
โดยไม่กระบิดกระบวน ตอนนีน้ างอยูด่ มี สี ขุ ไม่ตอ้ งวิตกกังวลเรือ่ งปากท้อง
มีท่านแม่ มีพี่รอง พี่ใหญ่ก็ยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้งนางกับหลี่ไท่ต่างสารภาพ
ความรูส้ กึ ในใจต่อกันแล้ว นอกจากความปรารถนาอยากได้อยูพ่ ร้อมหน้า
ทั้งครอบครัวที่เป็นเรื่องยาก ถ้าเป็นสิ่งที่นางอยากได้จริงๆ ล่ะก็ มีเพียง
อย่างเดียว...
"ข้า...ข้าอยากมีลกู สักคนเจ้าค่ะ" นางพูดจบแล้วหน้าแดงก้มศีรษะงุด
เลยไม่เห็นว่าบนหน้าหลีไ่ ท่เผยแววล�ำบากใจแกมลังเลจางๆ ด้วยเหตุนี้
"อยากมีลูกสักคนหรือ"
"อือ้ " อีอ๋ วีส้ ลัดความอายทิง้ ไป กระซิบถามเรือ่ งทีส่ ามีภรรยาทัว่ ไป
ล้วนคุยถกกัน "ท่านชอบบุตรชายหรือบุตรสาว"
"...ได้ทั้งนั้น"
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"แล้วท่านชอบเด็กฉลาดหรือเด็กว่านอนสอนง่ายมากกว่าเจ้าคะ"
"ได้ทั้งนั้น"
ได้ทงั้ นัน้ ๆ อีอ๋ วีเ้ บ้มมุ ปากอย่างไม่พงึ ใจ นางชักสงสัยว่าเขาติดนิสยั
มาจากพี่รองของตนหรือไม่
"ข้ารู้สึกว่าบุตรสาวน่ารักกว่าเจ้าค่ะ"
ใครๆ ล้วนพูดว่าบุตรสาวมักประพิมพ์ประพายคล้ายบิดา ผูม้ รี ปู โฉม
ชัน้ เลิศเยีย่ งหลีไ่ ท่ มีบตุ รสาวกับเขาไม่รจู้ ะงามสะคราญถึงขนาดไหน อีอ๋ วี้
คิดฝันเพริดไปไกล พาให้ความวาดหวังในใจยิ่งแรงกล้าขึ้นทุกที
ก็มแี ต่ครอบครัวทีก่ ลมเกลียวปรองดองกันแบบนี้ สตรีถงึ มีความคิด
จะให้ก�ำเนิดบุตรสาวก่อนได้ หากเป็นเรือนอื่น แต่งเข้าไปแล้วมีหรือ
ไม่อยากรีบมีบุตรชายเพื่อหนุนฐานะให้มั่นคง
"เจ้าอยากมีลูกจริงๆ หรือ"
อี๋อวี้ก�ำลังมโนภาพหน้าตาของลูกที่จะมีกับหลี่ไท่อยู่ จู่ๆ ถูกเขา
รวบเอวกดตัวราบกับเตียง นางเงยหน้าขึ้นเห็นนัยน์ตาสีเขียวมรกต
ที่ขุ่นเข้มขึ้นแล้ว เอียงคอไปมาอย่างสะเทิ้นอาย
"อื้อ"
"ได้ อย่างนั้นก็มีบุตรสาวสักคน"
แต่ไรมาหลี่ไท่เป็นบุรุษที่ชอบท�ำมากกว่าพูด สิ้นเสียงก็ลงมือทันที
เขารุกเร้าอย่างเร่าร้อนยิ่งกว่าเมื่อวานหลายส่วน อี๋อวี้ไม่แน่ใจว่าราตรีนี้
เขาจะคึกคะนองอย่างไรอีก ถึงนางจะนึกเสียใจทีหลังก็สายเสียแล้ว
อยากมีลกู ย่อมต้องท�ำเรือ่ งหนึง่ อย่างเลีย่ งไม่ได้ การพลอดรักระหว่าง
สามีภรรยาคงมิตอ้ งเอือ้ นเอ่ยสาธยายให้มากความ เมือ่ รัตติกาลพ้นผ่านไป
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เช้าวันรุง่ ขึน้ อีอ๋ วีย้ งั อยูใ่ นห้วงนิทรา หลีไ่ ท่ซงึ่ ไม่มเี วลาได้หลับตานอนทัง้ คืน
ก็ห่อตัวนางด้วยเสื้อคลุมตัวหนึ่งแล้วอุ้มตรงไปขึ้นรถม้า
กว่าอีอ๋ วีจ้ ะตืน่ มาอีกครา ตัวนางอยูร่ ะหว่างทางมุง่ หน้าสูล่ วั่ หยางแล้ว
งานบวงสรวงวสันตฤดูเดือนสองเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานที่สุด
ของเมืองลัว่ หยาง ปีนอี้ ากาศกลับมาอบอุน่ เร็ว เหล่าผูท้ รงอ�ำนาจราชศักดิ์
จะหลัง่ ไหลกันไปขีม่ า้ ล่าสัตว์ทอี่ ทุ ยานล่าสัตว์เหนือใต้ เด็ดดอกไม้แข่งทายชือ่
ร้อยพฤกษาตามริมฝั่งแม่น�้ำลั่วเหอ เป็นช่วงเวลาอันแสนรื่นรมย์งดงาม
เหนือค�ำบรรยาย
อีอ๋ วีน้ งั่ กอดผ้าห่มบนรถม้า ใบหน้าเป็นรอยแดงๆ จากการนอนทับ
ฉายแววปัน้ ปึง่ ท�ำท่าท�ำทางเช่นภรรยาตัวน้อยทีไ่ ด้รบั ความคับข้องหมองใจ
ผิงถงนั่งอยู่ด้านข้างปอกผลไม้พลางกล่าวหว่านล้อม "นายหญิง
อย่าขัดเคืองพระทัยไปเลยเพคะ ท่านอ๋องทรงกลัวว่าพระองค์จะไม่อยากเสด็จ
ลัว่ หยาง ถึงมิได้ตรัสบอกล่วงหน้า"
อี๋อวี้นวดหว่างคิ้ว "ทางเมืองหลวงยังมีงานสุมเป็นกอง งานมงคล
ของพีเ่ สีย่ วเฟิง่ ก็ใกล้เข้ามา คุณชายรองของพวกเจ้าเพิง่ รับต�ำแหน่งไม่กวี่ นั
ในจวนยังไม่เรียบร้อย แล้วยังต้องรอฮูหยินอาวุโสกลับเมืองหลวงย้ายเรือน
ก่อนหน้านีเ้ ขาบอกกับข้า ข้าก็พดู แล้วว่าไม่ไป ไฉนอยูด่ ๆี ยังพาข้าตามมา
อีกเล่า"
นางได้ยนิ เรือ่ งงานบวงสรวงวสันตฤดูทลี่ วั่ หยางเดือนสองจากปาก
เฉิงเสี่ยวเฟิ่งมานานแล้ว หากมิใช่งานยุ่งจริงๆ นางก็อยากติดตามไปดู
เช่นกัน แต่ตอนนี้หลี่ไท่พานางเดินทางมาด้วยโดยไม่เปิดช่องให้ปฏิเสธ
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จนไม่ได้มอบหมายงานทางวังอ๋องแม้สกั ค�ำ แล้วนางจะดีใจออกได้เช่นไร
หลีไ่ ท่นา่ จะรูเ้ หมือนกันว่านางมีนำ�้ โห เห็นนางตืน่ นอนก็ออกไปขีม่ า้
ไม่ให้โอกาสนางฉุนเฉียวใส่บนรถม้าแต่อย่างใด
ผิงฮุ่ยใช้ไม้จิ้มผลไม้ที่ผิงถงหั่นเป็นชิ้นยื่นไปที่ข้างปากอี๋อวี้พลาง
พูดกล่อม
"นายหญิงยังไม่เคยเสด็จลัว่ หยางกระมัง ทีน่ นั่ ต่างจากเมืองหลวงนะ
เพคะ อากาศอบอุน่ ท้องฟ้าส่วนใหญ่จะปลอดโปร่งสดใส ดอกไม้ใบหญ้า
งอกงามดกดืน่ กว่าทีอ่ นื่ ทัง้ ยังมีสถานทีน่ า่ ท่องเทีย่ วมากมาย ถึงอย่างไร
ก็ต้องไปเที่ยวครึ่งเดือน ก็ทรงถือเสียว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนพระทัย
เสด็จตามไปชมนัน่ ชมนี่ ทางวังอ๋องมีผดู้ แู ลหลายท่านและมีเฉินชวีอวีท๋ ง
ช่วยสะสางการงาน ไม่มอี ะไรผิดพลาดหรอกเพคะ"
ในเมื่อมาแล้วก็สมควรท�ำใจให้สบาย อี๋อวี้เคี้ยวผลไม้เนื้อกรอบ
ดังกรุบๆ จิตใจก็เริ่มผ่อนคลายลง ก่อนจะไต่ถามขึ้น
"ท่านอ๋องเอาฟานอวีม่ าหรือ แล้วเอาอูอวิน๋ ของข้ามาด้วยหรือไม่"
อูอวิ๋นคือลูกม้าสีด�ำที่หลี่ไท่มอบให้อี๋อวี้ปที ี่แล้ว คิดไปถึงตอนนั้น
นางพยายามสรรหาชื่อวิลิศมาหราให้มัน สุดท้ายยังคงตั้งชื่อธรรมดาๆ
ตามขนสีด�ำปลอดน่าอิจฉาของมัน แต่กลับเรียกได้คล่องปากยิ่ง
"พามาด้วยเพคะ จะเสด็จลงไปทรงม้าเดินเล่นไหม"
"...ไม่ต้อง" อี๋อวี้แอบนวดๆ บั้นเอว อารมณ์ขุ่นมัวที่เพิ่งบรรเทาลง
เริ่มกรุ่นๆ ขึ้นในอกอีกครา

60
Page ��������� 13.indd 60

11/5/2563 BE 16:28

ซานเยวี่ ย กัั่ ว

684
รถม้าวิ่งแล่นไปถึงลั่วหยางใช้เวลาสามวัน ในฐานะเมืองใหญ่
อันดับสอง ที่นี่ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศเรียบง่ายแฝงกลิ่นอายโบราณ
ในอีกแบบหนึ่ง
อี๋อวี้นั่งอยู่บนรถม้าที่เคลื่อนไปตามถนน แลลอดม่านกึ่งโปร่ง
มองออกไปด้านนอก เพราะเข้าเมืองตอนกลางวันพอดี นางได้ยินเสียง
พ่อค้าเร่ตลอดริมทางร้องตะโกนขายของไม่ขาดสาย ป้ายร้านค้าเรียงราย
เป็นทิวแถวละลานตา เทียบกับเมืองฉางอันทีค่ วบคุมย่านตลาดทิศตะวันออก
ตะวันตกทัง้ สองฟากอย่างเข้มงวด การท�ำมาค้าขายในลัว่ หยางดูจะผ่อนปรน
กว่ามากอย่างเห็นได้ชัด
บนถนนหนทางผู ้ ค นสั ญ จรไปมาขวั ก ไขว่ มี ร ถม้ า ผ่ า นมาเป็ น
ครั้งคราว เครื่องแต่งกายสวยงามสดใส โดยมากบุรุษสวมเสื้อคลุมยาว
คาดสายหนังรัดเอว สวมหมวกตาข่ายสีดำ� ครอบพอดีศรี ษะ สตรีสวมเสือ้
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ตัวสัน้ คูก่ ระโปรงรัดเอวดูนา่ รักพริม้ เพรา ทรงผมเรียบง่าย ติดเครือ่ งประดับ
ทีส่ ว่ นใหญ่ทำ� จากผ้าไหมโปร่งบางกับหยกและไข่มกุ สีสนั หลากหลาย ไม่วา่
ชายหนุม่ หญิงสาวตลอดจนเด็กน้อยหรือคนชราล้วนพูดจายิม้ แย้มเปิดเผย
ภาษาถิ่นอาจต่างกัน แต่ส�ำเนียงใกล้เคียงกับภาษาของชาวเมืองหลวง
หากตัง้ ใจฟังยังเข้าใจได้ ด้านวิถชี วี ติ ความเป็นอยูก่ ด็ ผู อ่ นคลายเป็นอิสระกว่า
เมืองฉางอัน
"อีกนานเท่าใดกว่าจะถึงเจ้าคะ" อี๋อวี้เหลียวหน้าไปถามหลี่ไท่
นางไม่ได้แง่งอนนานนัก ระหว่างทางทั้งคู่ก็คืนดีกันแล้ว
ชายหนุ่มมองไปด้านนอกผ่านม่านที่นางเลิกขึ้นดูทางแวบหนึ่ง
"ใกล้แล้ว"
เขาพูดจบไม่ถึงครึ่งเค่อ รถม้าก็ชะลอหยุดจอด ได้ยินเสียงอาเซิง
รายงานก็รู้ว่าถึงแล้ว
หลีไ่ ท่สร้างคฤหาสน์ไว้ในลัว่ หยางด้วย อาจไม่กว้างขวางเท่าวังอ๋อง
ในเมืองหลวง แต่กเ็ ป็นคฤหาสน์โอ่อา่ หลังหนึง่ ผิงถงประคองอีอ๋ วีล้ งจากรถม้า
นางเงยหน้าขึน้ เห็นป้ายหินสีดำ� แขวนอยูน่ อกลานเรือนกว้างขวาง บนนัน้
เขียนไว้สามค�ำว่า 'วังเว่ยอ๋อง' เป็นอักษรตัวบรรจงเรียบร้อยขนาดใหญ่
หน้าประตูตั้งสิงโตหินคุ้มเรือนที่สูงกว่านางไว้คู่หนึ่ง
"ถวายค�ำนับท่านอ๋องและพระชายา น้อมรับเสด็จกลับมาพ่ะย่ะค่ะ"/
"ถวายค�ำนับท่านอ๋องและพระชายา น้อมรับเสด็จกลับมาเพคะ"
ประตูคฤหาสน์สองบานเปิดอ้ากว้าง คนยีส่ บิ กว่าคนยืนเรียงแถวกัน
อย่างเป็นระเบียบอยูท่ งั้ ด้านนอกด้านใน อีอ๋ วีเ้ พิง่ คล้องแขนหลีไ่ ท่สาวเท้า
อ้อมรถม้าไปข้างหน้าได้ไม่กกี่ า้ วพลันได้ยนิ เสียงร้องขานทักทายดังกระหึม่
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ไปทั้งบริเวณ
หลีไ่ ท่เพียงพยักหน้าทีเดียวก็พานางก้าวเข้าไป กลุม่ บ่าวไพร่โค้งกาย
ก้มหน้าไม่กล้ายืดตัวขึน้
อี๋อวี้เดินไปสองสามก้าวแล้วเห็นดังนั้น นางบังเกิดความคิดขึ้น
ฉับพลัน จึงโบกมือกล่าวค�ำหนึ่งว่า "ไม่ต้องมากพิธี" เห็นพวกเขาพากัน
ยกแผ่นหลังยืนตัวตรง แต่ยังก้มศีรษะลงดุจเก่า ท่าทางสุภาพเรียบร้อย
ไม่กล้ารุ่มร่ามเสียมารยาท
ไม่เลว อี๋อวี้ร�ำพึงในใจ นางเดินเข้าประตูพร้อมหลี่ไท่แล้วกระตุก
แขนเขาพลางเอ่ยเสียงค่อย
"ใครเป็นคนดูแลจัดการคฤหาสน์หลังนี้ของท่านเจ้าคะ ข้าเห็น
พวกบ่าวไพร่ล้วนรักษาธรรมเนียมดี เช่นนี้ดีมากเลยเจ้าค่ะ"
"สวีชนุ " หลีไ่ ท่เรียกคนทันที พอบุรษุ วัยราวสามสิบท่าทางเป็นผูด้ แู ล
รีบวิ่งเหยาะๆ มาจากด้านหลัง เขาก็ชี้ไปที่อีกฝ่ายพร้อมบอกกับอี๋อวี้
"เป็นหัวหน้าผู้ดูแลของที่นี่"
เรือนกายของสวีชุนสูงกว่าอาเซิง เขาได้ยินค�ำนี้แล้วแสดงคารวะ
เต็มพิธกี าร และกล่าวอย่างพินอบพิเทา "ถวายค�ำนับพระชายา ทรงพระเจริญ
พ่ะย่ะค่ะ"
อีอ๋ วีพ้ ยักหน้า แย้มยิม้ อย่างเป็นมิตร "เจ้าดูแลทีน่ ไี่ ด้ไม่เลว เป็นระเบียบ
สะอาดหมดจด สมควรเป็นอย่างนี"้
นางหาได้ลว่ งรูไ้ ม่วา่ นีเ่ ป็นเพราะทางลัว่ หยางได้รบั สารจากเมืองหลวง
ล่วงหน้าแจ้งว่าหลีไ่ ท่จะพาพระชายามาทีน่ ี่ มาตรว่าไม่มใี ครในคฤหาสน์นี้
เคยเห็นอีอ๋ วีม้ าก่อน แต่พวกผูด้ แู ลทีม่ ไี มตรีกบั อาเซิงล้วนรูว้ า่ หลีไ่ ท่รกั ใคร่
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พระชายาคนนี้สุดประมาณ ว่ากันว่าทั้งพะเน้าพะนอทั้งตามใจ ด้วย
แจ่มแจ้งดีว่าหลี่ไท่เป็นคนอย่างไร พวกเขาจึงพร�่ำอบรมสั่งสอนบ่าวไพร่
ในวังอ๋องเป็นพิเศษว่าต้องเคารพนบนอบต่อพระชายาอย่างยิง่ ยวด ถึงได้
เห็นภาพทีอ่ อี๋ วีไ้ ม่บอกให้ลกุ ขึน้ ก็ไม่มคี นกล้าขยับตัวนัน่ ตอนเข้าคฤหาสน์มา
"อาเซิง อย่าลืมตกรางวัล" หลี่ไท่เปล่งเสียงพูดขึ้นทันทีหลังอี๋อวี้
กล่าวจบ
ตอนสวีชุนได้รับค�ำชม แววยินดีจุดวาบขึ้นบนหน้านิดเดียว แต่
พอได้ยินถ้อยค�ำต่อจากนั้นของหลี่ไท่ เขาก็ลอบโห่ร้องว่าโชคดีที่ตนเอง
ละเอียดรอบคอบ ปีหนึ่งหลี่ไท่จะมาคฤหาสน์หลังนี้ครั้งสองครั้งเท่านั้น
ทว่าเคยพูดกับพวกเขาเกินกว่าหนึ่งค�ำที่ไหนกัน ยิ่งตกรางวัลเป็นพิเศษ
อย่างนี้เพิ่งเป็นหนแรก
"ขอบพระทัยท่านอ๋องและพระชายาที่ประทานรางวัล"
สวีชุนได้รับรางวัล พวกผู้ดูแลคนอื่นล้วนเผยสีหน้าอิจฉา พวกเขา
เดินตามหลังไปตลอดทางจนถึงเรือนหลังด้วยกิรยิ าท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตน
มากขึ้น อี๋อวี้เป็นคนที่เข้าใจอะไรๆ ได้ดี นางหยุดคิดเล็กน้อยก็รู้ทันทีว่า
นีเ่ ป็นหลีไ่ ท่ให้เกียรติตนแล้วบังเกิดความปลาบปลืม้ ใจ จะแอบเกีย่ วนิว้ เขา
กลับถูกเขากุมมือไว้แล้วบีบสองที สองสามีภรรยาอาศัยแขนเสื้อบังไว้
สะกิดเย้าแหย่กัน นางเขี่ยมือเขาทีหนึ่ง เขาจับมือนางกลับทีหนึ่ง
กระนัน้ ทัง้ คูป่ น้ั สีหน้าเป็นปกติอย่างมาก นอกจากบ่าวไพร่ทเี่ อาแต่
ก้มหน้าดูทางพวกนัน้ มีแต่อาเซิงทีต่ าไวสังเกตเห็นการหยอกเอินลับหลัง
คนอืน่ ของทัง้ สอง รู้สกึ ว่าผูเ้ ป็นนายอยูด่ ว้ ยกันนับวันยิง่ ชอบเล่นสนุกซุกซน
มากขึ้นเรื่อยๆ เขาได้แต่แอบขันอยู่ในใจ
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เมื่อเข้าเรือนพ�ำนักและกินอาหารเรียบร้อย ขณะพวกคนรับใช้
เดินเข้าเดินออกเก็บของกันให้งว่ น หลีไ่ ท่เห็นอีอ๋ วีอ้ า้ ปากหาวหวอดๆ รูว้ า่
อยู่บนรถม้านางหลับไม่สบาย หลังล้างหน้าบ้วนปากผลัดอาภรณ์ เขาก็
ขึ้นเตียงพักผ่อนเป็นเพื่อนนาง
ทั้งสองหลับรวดเดียวข้ามไปอีกวันถึงตื่นนอนจึงพลาดอาหารเย็น
ของเมือ่ วานไป อีอ๋ วีล้ มื ตาขึน้ ด้วยความหิว พอนางขยับตัวหลีไ่ ท่กต็ นื่ ตาม
เขาเอาริมฝีปากแตะหน้าผากมีเหงือ่ เม็ดเล็กๆ ผุดพรายของนาง เอ่ยพูดเสียง
พึมพ�ำ
"ลั่วหยางเข้าฤดูใบไม้ผลิเร็ว อากาศอุ่นกว่าฉางอัน"
อี๋อวี้ก็รู้ตัวว่าเหงื่อซึมไปทั้งตัว นางขยี้ตาส่งเสียงอู้อี้ค�ำหนึ่งก่อนจะ
พูดกึง่ ละเมอ "ตอนกลางคืนต้องลดผ้าห่มผืนหนึง่ ...ขนาดอยูใ่ นฝันยังรูส้ กึ
เหมือนอยู่ข้างกองไฟ ท่านหิวไหมเจ้าคะ...ให้พวกนางไปต้มของหวาน
มากินกันก่อน เปลี่ยนที่เปลี่ยนทาง วันแรกอย่าเพิ่งกินของคาวกันมิให้
แสลงท้อง จะท้องเสียเอาได้ พออากาศอุ่นขึ้นทีไร ท่านชอบกินเนื้อ
อย่างนี้ไม่ดี..."
หลี่ไท่ฟังนางพูดเรื่อยเปือ่ ยพลางท�ำเสียงรับในล�ำคอค�ำเดียว แต่
เพราะโดนลมหายใจของนางทีร่ นิ รดล�ำคออยูเ่ บาๆ ปลุกเร้าในยามเช้าตรู่
อย่างนี้จึงเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างช่วยไม่ได้ เขาก้มหน้าลงเห็น
ดวงหน้าเล็กๆ ฉายรอยงัวเงียของหญิงสาวแล้ว เพียงรูส้ กึ ว่าน่ารักน่าเอ็นดู
ยิ่ง เขากอดนางแน่นขึ้นพลางกล่าวเสียงพร่า
"ไปช�ำระกายไหม"
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เวลาตืน่ นอนใหม่ๆ อีอ๋ วีจ้ ะสะลึมสะลือเล็กน้อยไม่ใคร่ระแวดระวังตัว
นางแค่ถามเขาว่าห้องช�ำระกายมีน�้ำร้อนหรือไม่ พอได้ยินเขาตอบว่ามี
ก็ยอมให้อุ้มขึ้นแต่โดยดี มิล่วงรู้ว่านี่นางก�ำลังเอาตนเองประเคนให้เขา
ปอกเปลือกล้างน�้ำให้สะอาดก่อนจับกินลงท้อง
นางยกแขนเรียวเล็กสองข้างโอบรอบคอเขา วางหัวซบไหล่กว้าง
จะได้ไม่หล่นลงพืน้ ท่อนขาเล็กทีม่ ว้ นขากางเกงครึง่ หนึง่ ยังเกีย่ วเอวเขาไว้
หลวมๆ หลีไ่ ท่เอามือช้อนใต้บนั้ ท้ายเล็กอุม้ นางลอยขึน้ ทัง้ ตัว พอหลังมือ
ถูไถกับผิวกายเรียบเนียนของนางแล้วปั่นป่วนวาบหวามใจยากทานทน
ชายหนุ่มสาวเท้าก้าวยาวขึ้นเดินตรงรี่ไปยังห้องช�ำระกายที่ตระเตรียมไว้
แต่แรก
การอาบน�ำ้ ยามเช้าย่อมสุดแสนรัญจวนใจ มิตอ้ งเอ่ยถึงว่ามันท�ำให้
หน้าแดงใจเต้นเช่นไร อันว่านกตื่นเช้าย่อมจับหนอนกินได้ก่อนใครนี้
เป็นสัจธรรมที่แท้
ช่วงงานบวงสรวงวสันตฤดู ลัว่ หยางมักคับคัง่ ไปด้วยผูค้ นซึง่ พากัน
ทยอยมาถึงในช่วงหลายวันนี้ หลีซ่ อื่ หมินพาสนมชายาคนโปรดติดตามมา
หลายคน และแปรพระราชฐานไปประทับในพระต�ำหนักเมืองลัว่ หยางก่อน
ก้าวหนึง่ องค์ชายท่านอ๋อง ขุนนางแม่ทพั คนอืน่ ๆ ทีป่ ลีกเวลาว่างได้กล็ ว้ น
พาครอบครัวมาท่องเที่ยวหย่อนใจในวันพักสั้นๆ นี้
หลังหยุดพักหนึ่งวัน อี๋อวี้ก็ไปที่พระต�ำหนักพักผ่อนกับหลี่ไท่ นาง
เข้าเฝ้าถวายพระพรฮ่องเต้แล้วแยกไปพบเหวยกุ้ยเฟย สิ่งที่สร้างความ
ประหลาดใจให้นางคือหนนีน้ อกจากสวีเจีย๋ อวีพ๋ ระสนมคนโปรดคนใหม่ผนู้ นั้
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นางยังเห็นหลูซฉู งิ ในทีป่ ระทับของเหวยกุย้ เฟยด้วย ถึงอีกฝ่ายเพียงส่งยิม้ ให้
ก็มากพอที่นางจะดูออกได้ว่าเวลาสั้นๆ สองเดือนนับแต่วันตรุษจนบัดนี้
ชีวติ ของหลูซฉู งิ ดีขนึ้ กว่าแต่กอ่ นมากแล้ว
ระหว่างกลับวังอ๋อง อี๋อวี้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับหลี่ไท่
"ข้ า พบหลู ซู ฉิ ง บุ ต รสาวคนโตของท่ า นลุ ง ใหญ่ ที่ ต� ำ หนั ก ของ
เหวยกุ้ยเฟยเจ้าค่ะ"
"อือ้ " หลีไ่ ท่รวู้ า่ ครอบครัวลุงใหญ่ของนางมีบตุ รสาวคนหนึง่ ถูกส่งเข้า
วังหลวง
"คราวก่อนข้าเคยเล่าให้ท่านฟังว่าตอนพวกเราพักในวังหลวง
ตอนวันตรุษ นางไปหาข้าที่ต�ำหนักฉยงหลินขอให้ข้าช่วยเบิกทางให้"
หลี่ไท่นึกเรื่องนี้ขึ้นได้แล้ว แค่ว่าเมื่อแรกที่นางเอ่ยถึง เขามิได้
เก็บมาใส่ใจ ยามนีไ้ ด้ยนิ ว่าหลูซฉู งิ ติดตามมาลัว่ หยาง เขาก็รวู้ า่ นางต้อง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างหนีไม่พ้น จึงถามขึ้นอย่างสนใจใคร่รู้
"เจ้าไปหาเหวยกุ้ยเฟยหรือ"
"ข้าจะไปหานางโดยตรงได้ทไี่ หนกันเจ้าคะ" อีอ๋ วีใ้ คร่ครวญเลือกสรร
ถ้อยค�ำก่อนพูดยิ้มๆ "ข้าหาคนสืบถามเรื่องนางข้าหลวงอาวุโสคนสนิท
ข้างกายเหวยกุย้ เฟยก่อนเจ้าค่ะ ประจวบเหมาะว่ามีคนในครอบครัวนาง
ประสบปัญหาพอดี หลานในไส้ของนางเป็นขุนนางในศาลยุตธิ รรม เพราะ
สะสางคดีผิดพลาดจากความเลินเล่อ แม้ว่าภายหลังจะแก้ไขให้ถูกต้อง
แล้ว แต่พอใต้เท้าหลิวรูเ้ ข้าก็ลงโทษย้ายเขาไปดูแลงานบันทึกคดีทหี่ อต�ำรา
ทันที ดูวแี่ ววแล้วอาจพลาดการเลือ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามปีมหี นึง่ หน ท่านก็รวู้ า่
ใต้เท้าหลิวเป็นคนเข้มงวดเถรตรงจนไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าเขา
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คุณหนูสอื่ ในชุมนุมโม่องิ๋ ของพวกข้าเป็นหลานสาวของหลิวเต๋อเวย
เสนาบดีศาลยุติธรรม ทั้งมีไมตรีกับข้าไม่เลว ข้าเลยไหว้วานนางช่วยพูด
ขอความเมตตาให้ ตอนแรกแค่ลองดู ใครจะนึกว่าวิธนี ไี้ ด้ผล ใต้เท้าหลิว
คลายโทสะลงก็ย้ายเขากลับมาปฏิบัติหน้าที่เดิม พอวันตรุษผ่านไป
ยังบังเอิญได้เลื่อนยศขั้นหนึ่ง เรื่องนี้ไม่จ�ำเป็นต้องบอกใคร ก็รู้ไปถึง
หูนางข้าหลวงคนนั้น ประกอบกับตอนวันปีใหม่ ข้าแอบซุกสินน�้ำใจ
เป็นสองเท่าไปกับของขวัญที่ส่งไปให้เหวยกุ้ยเฟย ต่อมาตอนเข้าวัง
ข้ายังเอ่ยถึงญาติผู้พี่จากทางสกุลมารดาในวังหลวงต่อหน้านางครั้งหนึ่ง
ดูทีว่าเหวยกุ้ยเฟยเป็นพวกที่ถือคติหมูไปไก่มาเช่นกัน พี่ซูฉิงคงได้รับ
ความเกื้อกูลจากนางเป็นแน่"
ความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนระหว่างสตรีนั้น หลี่ไท่ไม่นึกสนใจ
แต่เขาคลุกคลีอยู่ในราชส�ำนักมานาน ย่อมแจ่มแจ้งถึงความล�้ำลึกของ
กลยุทธ์กู้เมืองทางอ้อมนี้ของอี๋อวี้ เขาไม่ว่ากระไรที่นางช่วยเหลือพี่น้อง
สกุลเดิม กลับรู้สึกว่าเวลาที่นางใช้เล่ห์เหลี่ยมและยอมคิดอ่านวางแผน
ช่างน่ารักนักหนา
"ท�ำได้ไม่เลว เหวยกุ้ยเฟยเป็นคนที่ผูกสัมพันธ์ได้จริงๆ"
ได้รับค�ำชมจากเขาค�ำหนึ่ง อี๋อวี้ลอบภูมิใจ นางดีใจจนหน้าบาน
ตลอดทาง แต่พอถึงหน้าประตูเรือนกลับกลายเป็นหน้าคว�่ำ
ถนนหน้าวังอ๋องโดนกีดขวางด้วยรถม้าทีจ่ อดอยูเ่ ต็มไปหมด ล�ำพัง
แค่นี้ยังไม่ถึงกับท�ำให้อี๋อวี้ตีหน้าบึ้ง แต่ถ้าคนที่นั่งอยู่บนรถม้าเหล่านี้
ล้วนเป็นสตรี ซ�ำ้ ยังเจาะจงมาหาบุรษุ ข้างกายนาง อย่างนัน้ ก็ตา่ งกันแล้ว
"แม่นางทั้งหลายเชิญกลับไปเถอะ ขณะนี้ท่านอ๋องไม่อยู่ในวัง
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พวกท่านจับเจ่าเฝ้ารออยูท่ นี่ กี่ ไ็ ม่แน่วา่ จะได้พบ อย่าปิดทางท�ำให้ขา้ น้อย
ต้องล�ำบากใจเลยขอรับ"
สวีชนุ ยืนท�ำหน้ายุง่ ยากใจ พูดอธิบายกับสาวใช้กลุม่ หนึง่ ทีย่ นื อออยู่
หน้าประตู องครักษ์สคี่ นยืนประจ�ำซ้ายขวาเฝ้าหน้าทางเข้าวังไว้ไม่ให้คน
ผ่านเข้าไป
"ไฉนไม่อยูใ่ นวัง ไหนบอกว่าเมือ่ วานเว่ยอ๋องเสด็จกลับถึงลัว่ หยาง
แล้วมิใช่หรือ คุณหนูของข้าขอเข้าพบ ผู้ดูแลสวีลืมยื่นเทียบชื่อถวายให้
ท่านอ๋องหรือไม่"
"นั่นสิ ท่านอ๋องเสด็จถึงลั่วหยางแล้วชัดๆ จะไม่อยู่ในวังได้อย่างไร
คุณหนูรองของข้าส่งเทียบชือ่ มาทีว่ งั อ๋องตัง้ แต่ตน้ เดือนแล้ว ไยผูด้ แู ลสวี
ไม่ทูลให้ทราบ"
"เพิง่ ยืน่ เทียบชือ่ ตอนต้นเดือนยังจะเอะอะโวยวายอะไร คุณหนูของข้า
ส่งเทียบชือ่ ขอพบไปเมือ่ ตอนต้นปียงั มิได้รบั ค�ำตอบเลย"
"เชอะ มาก่อนใช่ว่าจะได้พบก่อนเสมอไป คนบางคนอุตส่าห์
ตัง้ หน้าตัง้ ตามาหาถึงที่ หลงตนว่าเป็นสตรีชอื่ ดังมากความสามารถอันใด
ก็ไม่ได้พบแม้กระทั่งเงามิใช่หรือ"
"ฮึ พู ด อย่ า งกั บ ว่ า คุ ณ หนู ข องเจ้ า เคยพบกั บ ท่ า นอ๋ อ งส่ ว นตั ว
อย่างไรอย่างนั้น ก็แค่ได้รับค�ำชื่นชมจากคนชั้นสามัญกลุ่มหนึ่ง นึกว่า
ตัวเองเป็นหญิงงามอันดับต้นๆ ของเมืองลัว่ หยางเราจริงๆ ท่านอ๋องหาใช่
พวกมัวเมานารี จะตัดสินคนจากรูปโฉมหรือไร ได้ยินว่าพระชายาที่เพิ่ง
เข้าพิธอี ภิเษกสมรสกับท่านอ๋องผูน้ นั้ เป็นสตรีเก่งกาจเลือ่ งชือ่ ของเมืองหลวง
เลิกส�ำคัญตนผิดให้เป็นที่ขบขันของผู้คนสักที"
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"ก็ไม่รวู้ า่ ใครกันแน่เป็นตัวตลก หรือเจ้าไม่เคยได้ยนิ ว่าชายาเว่ยอ๋อง
ก็เป็นหญิงงามผูห้ นึง่ แม้พดู ว่าอาจไม่โฉมงามกว่าคุณหนูขา้ แต่ตอ้ งดีกว่า
สตรีอัปลักษณ์เฉกสาวอู๋เหยียน* บางคนหลายส่วนแน่นอน"
"เฮอะ คนใดพูดจาส่งเดชอีก ข้าจะฉีกปากคนนั้นซะ"
"อุ๊ย นี่ยังมิได้ท�ำอะไรก็โมโหเกรี้ยวกราดแล้ว ใครๆ ล้วนพูดว่า
เจ้านายเป็นอย่างไร บ่าวไพร่ทชี่ บุ เลีย้ งไว้กเ็ ป็นอย่างนัน้ จะให้คนเห็นว่า
คุณหนูของเจ้ามีกิริยามารยาทแบบใดหรือ"
สาวใช้กลุ่มหนึ่งต่อปากต่อค�ำกันเสียงดังจ้อกแจ้กดุจดั่งฝูงเป็ด
หลายร้อยตัวเดินว่อนอยูห่ น้าประตูวงั อ๋อง สวีชนุ หูออื้ ตาลาย เห็นพวกนาง
พูดไม่ถูกหูค�ำเดียวก็ตั้งท่าจะวิวาทกัน เขาก�ำลังจะร้องห้าม กลับมีคน
ร้องตวาดขึ้น
"โวยวายอะไรกัน! ล้วนมาขอเข้าพบท่านอ๋องทัง้ นัน้ ปีนเี้ พิง่ มีโอกาส
ครัง้ สองครัง้ พลาดแล้วอาจต้องรอปีหน้าก็เป็นได้ ลองถามดูกอ่ นว่าท่านอ๋อง
เสด็จไปไหนจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ"
ด้วยเหตุฉะนี้สตรีทั้งกลุ่มก็เล็งเป้าหมายกลับไปที่สวีชุน ถามเป็น
เสียงเดียวกัน "ท่านอ๋องล่ะ"
อีอ๋ วีอ้ ยูบ่ นรถม้าฟังเสียงเอะอะโหวกเหวกอยูเ่ ป็นนานแล้วเปล่งเสียง
หัวเราะแปร่งๆ เสียงหนึง่ ชูนวิ้ ชีไ้ ปนอกหน้าต่าง เอ่ยเสียงเล็กๆ กับหลีไ่ ท่
ทีข่ มวดคิว้ มุน่ แล้ว
"มาหาท่านเจ้าค่ะ"
* สาวอู๋เหยียนเป็นสตรีในประวัติศาสตร์ยุคชุนชิวจั้นกั๋ว เดิมชื่อจงหลีชุน เป็นหญิงหน้าตาอัปลักษณ์
ถือก�ำเนิดที่เมืองอู๋เหยียนซึ่งพ้องเสียงกับค�ำที่แปลว่าไร้รูปโฉม ชาวบ้านจึงเรียกนางว่าสาวอู๋เหยียน นางเป็น
ผูม้ สี ติปญ
ั ญา ได้ถวายความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแก่ฉเี ซวียนอ๋อง เจ้าผูค้ รองแคว้นฉีจนได้รบั
ความโปรดปรานและได้เป็นพระชายา ภายหลังค�ำนี้จึงหมายถึงหน้าตาอัปลักษณ์
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685
ยุคนี้ไม่เคร่งครัดธรรมเนียมชายหญิงไม่พึงใกล้ชิดกัน ทั้งเห็นสตรี
ปรากฏตัวตามที่ต่างๆ อยู่บ่อยๆ ส�ำหรับสตรีในเมืองลั่วหยางยิ่งเปิดเผย
และไม่ยดึ ถือกรอบประเพณีมากกว่า บุรษุ หนุม่ รูปงามมากความสามารถ
มักดึงดูดให้สตรีหลงใหลคลัง่ ไคล้ได้ ถึงขัน้ เป็นฝ่ายมาเยีย่ มเยือนถึงเรือน
เพือ่ ขอพบ บ้างก็ได้รบั เสียงกล่าวขวัญถึง บ้างก็กลายเป็นบุพเพสันนิวาส ส่วน
หลีไ่ ท่ซง่ึ ดีเลิศเพียบพร้อมทุกด้าน เป็นธรรมดาทีต่ อ้ งตกเป็นเป้าหมายหนึง่
เมือ่ ด้านหน้าวังอ๋องถูกปิดล้อม อีอ๋ วีเ้ ป็นคนบอกให้อาเซิงหันหัวรถม้า
เลีย้ วไปเข้าทางประตูขา้ งเพือ่ เลีย่ งปัญหายุง่ ยากโดยไม่จำ� เป็น นอกจาก
สัพยอกหลี่ไท่ค�ำหนึ่งตอนแรก นางก็ไม่ได้ถามอะไรอีกแม้ครึ่งค�ำ เมื่อ
นางไม่ถาม หลีไ่ ท่กไ็ ม่อธิบาย หลังสองสามีภรรยากลับเข้าห้อง เตรียมตัว
จะเปลีย่ นชุดก็ได้ยนิ ว่าเกาหยางมาเยือน
อี๋อวี้ให้คนรับใช้เชิญเกาหยางเข้ามารอในวังอ๋อง นางเพียงผลัด
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เสื้อตัวนอกแล้วบอกกับหลี่ไท่
"ต้องมาหาข้าแน่ ข้าออกไปดูนะเจ้าคะ"
"อื้อ"
น้อยครั้งนักที่หลี่ไท่จะยุ่งกับการคบหาสหายของอี๋อวี้ ส�ำหรับ
เรื่องที่นางกับเกาหยางสลายความหมางใจในอดีตต่อกัน เขาแค่ถาม
สองสามค�ำตอนได้ยินได้ฟัง ส่วนว่าเพราะเหตุใดน้องสาวต่างมารดาผู้นี้
ถึงตามติดอีอ๋ วีแ้ จอย่างนี้ เขากลับพอเข้าใจได้หลายส่วน การอาศัยอยูใ่ น
วังหลวงทีแ่ ล้งน�ำ้ ใจนานๆ ได้พบกับคนซึง่ มีกลิน่ อายความรักความอบอุน่
ในครอบครัวห้อมล้อมรอบกายผูห้ นึง่ แล้วอยากจะใกล้ชดิ นีเ่ ป็นสัญชาตญาณ
ตอนเที่ยงอี๋อวี้กินอาหารในต�ำหนักพักผ่อน ขณะนี้เป็นเวลาบ่าย
พอดี แสงแดดของฤดูใบไม้ผลิอุ่นสบาย ชงชาชั้นดีสักกากับท�ำขนม
สองสามอย่าง นั่งรับแดดในศาลางดงาม เป็นเรื่องน่าสบายอย่างที่สุด
เกาหยางเบียดเข้ามาทางประตูหน้า ไม่ตอ้ งให้ออี๋ วีถ้ ามไถ่มากความ
นางก็จาระไนความเป็นมาของคุณหนูที่นั่งรถม้ามาหาเหล่านี้ให้ฟัง
อย่างละเอียด สุดท้ายนางโบกแขนเสื้อทีหนึ่ง พูดอย่างร�ำคาญใจ
"พี่ ส ะใภ้ สี่ ไ ม่ ต ้ อ งสนใจพวกนาง ทุ ก ครั้ ง พี่ สี่ ม าพั ก ที่ นี่ ชั่ ว คราว
ล้วนเป็นเช่นนี้ รอพวกท่านกลับไป พวกนางก็สงบเสงีย่ มไปเอง ก่อคลืน่ ลม
อะไรไม่ได้"
"อือ้ ข้ารูแ้ ล้ว" กระทัง่ เกาหยางยังพูดแบบนี้ ถึงอีอ๋ วีจ้ ะไม่สบอารมณ์
ที่มีสตรีคิดไม่ซื่อกับสามีตนกลุ่มหนึ่งดักรอหน้าประตู แต่จะเอาไม้กวาด
ไล่ตะเพิดพวกนางได้กระนั้นหรือ "ไม่พูดเรื่องนี้แล้ว ท่านมาหาข้าด้วย
เรื่องใดหรือ"
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"ยังมีเรือ่ งใดได้ จะนัดท่านออกไปเทีย่ วเล่นน่ะสิ ลัว่ หยางมีสถานที่
น่าสนุกเยอะแยะทัง้ นอกเมืองในเมือง ฉวยจังหวะคนยังมาไม่ครบ การล่าสัตว์
ยังไม่เริม่ ต้น ข้าพาท่านไปชมดูให้ทวั่ ๆ เปิดหูเปิดตาก่อน อะ จริงสิ ท่านเอา
ม้าประจ�ำตัวมาด้วยกระมัง"
อี๋อวี้พยักหน้ากล่าว "เอามาด้วย"
ว่าไปแล้วก็นา่ เสียดายอาชาชัน้ ดีอย่างเจ้าอูอวิน๋ ต้องติดตามเจ้านาย
ทีไ่ ม่ชมชอบขีม่ า้ เทีย่ วเล่นเช่นนาง ปล่อยให้กำ� ลังฝีเท้าของมันต้องเสียเปล่า
ดังนัน้ ครานีไ้ ด้ออกมาเทีย่ วทัง้ ที ไม่วา่ อย่างไรนางก็ตอ้ งขีม่ นั ให้เต็มที่
"อย่างนัน้ เริม่ จากวันพรุง่ นี้ พวกเราไปเดินทีล่ วิ่ หวันฟางรอบหนึง่ ก่อน"
"ลิ่วหวันฟาง?" ชื่อนี้แปลกประหลาดยิ่ง "เป็นสถานที่อะไรกัน"
เกาหยางยิ้มกริ่ม "ถึงที่แล้วท่านก็รู้เอง"
"พวกเราไปกันแค่สองคนหรือ ท่านยังนัดหมายใครอีกไหม"
"แน่นอนว่าแค่พวกเราสองคน แค่ก..." เกาหยางกระแอมไอให้
คอโล่ง ก่อนพูดอย่างเก้อกระดาก "เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวพวกนั้นของข้า
ส่วนใหญ่มนี สิ ยั ประจบสอพลอผูม้ อี ำ� นาจ ดูทวี า่ ท่านก็คงดูแคลน ข้าเลย
ไม่พามาด้วย ท่านดูว่ายังอยากเรียกใครไปด้วยอีก ก็พาไปด้วยกัน แต่
ข้าขอเตือนไว้กอ่ นล่วงหน้า ใครยัว่ โทสะข้า ข้าไม่ทนหรอกนะ ถึงตอนนัน้
อย่าโทษว่าข้าไม่ไว้หน้าท่านก็แล้วกัน"
อีอ๋ วีอ้ มยิม้ กล่าวว่า "เช่นนัน้ ก็ไม่เรียกแล้ว พวกเราไปกันสองคนเถอะ"
หนนีเ้ ฉิงเสีย่ วเฟิง่ กับเฟิงหยาถิงไม่ได้มาทัง้ สองคน ส่วนชายาฉูอ่ อ๋ ง
จ้าวพิงหรงทีส่ นิทกับนางก็ตงั้ ครรภ์บำ� รุงสุขภาพอยู่ คนทีม่ ามีแต่จนิ้ ลูอ่ นั
กับสื่อเหลียน ทว่าชวนพวกนางมาเที่ยวเล่นกับคนอารมณ์ร้ายอย่าง
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เกาหยาง ทั้งสองฝ่ายต่างต้องอึดอัดใจเป็นแน่ จึงไม่จ�ำเป็นต้องฝืนใจ
ในใจเกาหยางปีติยินดียิ่ง ทว่ากลับพูดด้วยสีหน้าท่าทางไม่ใส่ใจ
"ตกลงตามนี้ ข้ายังมีธรุ ะ ขอตัวกลับก่อน พรุง่ นีเ้ ช้าข้ามารับท่าน อย่าลืม
แต่งกายรัดกุมหน่อย และเลี้ยงม้าให้อิ่มนะ"
อี๋อวี้รับค�ำแล้วลุกขึ้นเดินไปส่งเกาหยางถึงนอกศาลา ค่อยบอกให้
สาวใช้พานางไปส่งทีห่ น้าประตู จากนัน้ หันไปกวักมือเรียกผูด้ แู ลมาสัง่ ก�ำชับ
"แขกที่ด้านหน้าวังอ๋องกลุ่มนั้น อีกครึ่งชั่วยามให้สวีชุนบอกกับ
พวกนางว่าท่านอ๋องไม่รับแขก เชิญพวกนางกลับไป ถ้ายังไม่ยอมกลับ
ก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้น ปิดประตูไปเลย"
"พ่ะย่ะค่ะ"
อี๋อวี้เดินไปนั่งลงตรงหัวมุมระเบียงเขียนลาย หยิบอาหารปลา
ที่สาวใช้ยื่นให้ก�ำหนึ่งโปรยลงในทะเลสาบเล็กๆ หลังจากคิดตกแล้ว
ความขุ่นข้องหมองใจก่อนหน้านี้ก็ปลาสนาการไปสิ้น
เฝ้าหนึง่ คนนีใ้ นเรือนไว้ให้ดี ยังต้องแยแสคนนับสิบนับร้อยข้างนอกนัน่
ด้วยหรือ
สองสามวันแรกที่มาถึงลั่วหยาง หลี่ไท่มีธุระบางอย่างต้องสะสาง
เช่นกัน พอได้ยนิ ว่าเกาหยางนัดนางไปเทีย่ วเล่น เขาพูดก�ำชับสองค�ำแล้ว
ตกลงให้นางไปได้
วันถัดมาสาวใช้ปลุกอีอ๋ วีใ้ ห้ตนื่ ตอนนางลุกจากเตียง หลีไ่ ท่ยงั นอน
อยู่
หญิงสาวล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้วเปลี่ยนชุด อากาศเริ่มอุ่นขึ้น
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เรื่อยๆ ตั้งแต่กลับจากหยางโจว นางก็ให้ช่างอาภรณ์ในวังอ๋องเตรียม
เสื้อแขนสั้นไม่น้อยไว้ส�ำหรับผลัดใส่
นางสวมกระโปรงจีบบานรัดเอวสีครามเข้มกับเสือ้ แขนสอบสีเขียวสด
ไว้ดา้ นใน ด้านนอกสวมเสือ้ แขนสัน้ สีนำ�้ เงินอ่อนทับอีกชัน้ หนึง่ มุน่ ผมเป็น
มวยท่องส�ำราญปักปิ่นขนกระเต็นสองอันง่ายๆ ทั้งยังใส่สร้อยปะการัง
สีน�้ำเงินเส้นหนึ่งรับกับผิวกายขาวผ่องของนาง เท่านี้ก็ดูละมุนละไม
ประหนึง่ ดวงตะวันอบอุน่ ในฤดูใบไม้ผลิ ทัง้ ยังแฝงความเฉิดฉันอีกหลายส่วน
รูปโฉมของหญิงสาวนับวันยิง่ ฉายรัศมีความงามตามวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ปีแล้วปีเล่า
จากเริม่ แรกทีน่ า่ รักพริม้ เพรา ค่อยๆ มีเสน่หจ์ บั ตาจับใจเพิม่ ขึน้ ทีละน้อย
"นั่งรถม้าออกไปหรือ"
อี๋อวี้ก�ำลังลองสวมก�ำไลเส้นทองถักวงหนึ่งอยู่ เงยหน้าขึ้นมอง
คันฉ่องที่สะท้อนเงาหลี่ไท่ซึ่งปล่อยผมสยายลง นางคลี่ยิ้มพริ้มพราย
"ขี่ม้าเจ้าค่ะ"
หลี่ไท่นั่งลงข้างหลังอี๋อวี้ สาวใช้ที่ปรนนิบัตินางสางผมประทินโฉม
หลายคนก็วางสร้อยคอก�ำไลลงแล้วถอยออกไปอย่างรู้จังหวะ
เขาเอาแขนโอบเอวนางจากทางด้ า นหลั ง พอมี น�้ ำ หนั ก กดลง
ตรงหัวไหล่ นางก็ได้ยินเสียงทุ้มต�่ำของเขาดังขึ้นริมหู
"นั่งรถม้าไป"
อีอ๋ วีช้ ำ� เลืองดูทอ้ งฟ้าโปร่งใสนอกหน้าต่าง ยกมือแบ่งเส้นผมบนบ่าเขา
ช่อหนึง่ เอาหวีสางให้เรียบพลางพูด
"วันนี้อากาศดี ไม่ตากแดดบ้างก็น่าเสียดาย ออกมาคราวนี้มิใช่
เพือ่ เทีย่ วเล่นหรือเจ้าคะ อยูเ่ มืองหลวงมีคนจ�ำหน้าข้าได้ ออกไปข้างนอก
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ก็ตอ้ งวุน่ วายเสมอ แต่เมืองลัว่ หยางนีข้ า้ จะได้เดินไปทุกทีต่ ามสบายสักที
ขืนต้องนั่งรถม้าอีก อย่างนั้นข้ามิสู้อยู่กับเรือนดีกว่า"
หลี่ไท่ชายตามองฟ้าด้านนอกแวบหนึ่งดุจเดียวกัน เขาวางฝ่ามือ
ประกบทับบนท้องน้อยนุ่มนิ่ม กล่าวว่า "วันนี้ฝนจะตก"
อี๋อวี้เบะปาก "มีค�ำกล่าวว่า 'มีแสงสนธยาเช้ามิควรออกนอกเรือน
มีแสงสนธยาเย็นเดินทางได้พนั ลี'้ * ตอนเย็นเมือ่ วานเห็นเมฆสีรงุ้ ก้อนใหญ่
ขนาดนั้นตรงขอบฟ้า พวกเรานั่งอยู่ในลานเรือน ข้ายังชี้ให้ท่านดู ท่านดู
จากตรงไหนว่าฝนจะตกเจ้าคะ"
"ข้าบอกว่าฝนตกก็ตกสิ"
"ฮ่าๆ" อี๋อวี้หัวเราะเบาๆ "ท่านมิใช่เทพอสนีเสียหน่อย" ว่าแล้วก็
สบช่องเขาไม่ทันระวัง ดึงฝ่ามือเขาตรงเอวตนเองออกแล้วผุดลุกหนีจาก
วงแขนเขาอย่างว่องไว เดินซอยเท้าลิ่วๆ ไปทางนอกประตู
"หยุดนะ"
อี๋อวี้ชะงักเท้าอย่างเชื่อฟัง นางเกาะขอบประตูหันหน้าไปขยิบตา
ให้เขา
"ข้ากินอาหารเช้าแล้วไปขีม่ า้ เล่นทีล่ านเรือนหน้า ท่านกลับไปนอน
บนเตียงต่ออีกครู่หนึ่งนะเจ้าคะ ไม่ต้องห่วงพะวงข้า ก็แค่ขี่ม้าแล้ว
คนมองตาม ท่านอ๋องคงไม่ถึงกับใจแคบปานนั้นกระมัง"
นางพู ด จบแล้ ว เห็ น นั ย น์ ต าเฉกเม็ ด อั ญ มณี คู ่ นั้ น ของเขาหรี่ ล ง
กลัวตนเองยัว่ โทสะเขาขึน้ มาจริงๆ แล้วจะโดนจับตัวไว้ไม่ให้ออกจากเรือน
อี๋อวี้แอบแลบลิ้นแล้ววิ่งผลุบออกไปโดยไม่เหลียวหลัง
* เป็นการพยากรณ์อากาศของชาวจีน ถ้าเห็นแสงสนธยาในตอนเช้า แสดงว่าอากาศอาจจะแปรปรวน
แต่ถ้าเห็นแสงสนธยาในตอนเย็น แสดงว่าวันรุ่งขึ้นจะอากาศดี
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ฮึ เมือ่ วานมีสตรีกลุม่ ใหญ่ยกโขยงมาถึงหน้าประตู จะพูดอธิบายสักค�ำ
ก็ไม่มี ก็สมควรดีแล้วที่ท่านจะไม่สบอารมณ์บ้าง
หลีไ่ ท่เห็นนางวิง่ หายลับไป เขาสองจิตสองใจครูห่ นึง่ แล้วมิได้ไล่ตาม
ไปหิว้ ตัวนางกลับมา แต่คดิ ค�ำนึงว่าคืนนีจ้ ะสัง่ สอนนางเช่นไร จะได้ให้นาง
เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเขาใจแคบหรือไม่กนั แน่
เมื่อกินอาหารเช้าเสร็จ เกาหยางก็มารับคนถึงเรือน วันนี้ออกไป
ข้างนอกโดยไม่มีขบวนผู้ติดตาม อี๋อวี้พาอีหวาซึ่งสุขุมหนักแน่นไปด้วย
คนเดียวพร้อมด้วยบริวารของเกาหยางอีกสองคน
ร้อยวันพันปียากจะได้ขอี่ อู วิน๋ สักหน วันนีม้ นั ไม่เพียงไม่พยศ ยังให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี
อีอ๋ วีแ้ ทบจะเพิง่ ขยับนิว้ มือทีก่ ำ� สายบังเหียนไว้ มันก็รวู้ า่ จะหยุดหรือ
เลีย้ ว จะเร่งหรือชะลอ ความเชือ่ งและแสนรูเ้ ช่นนีท้ ำ� ให้ออี๋ วีบ้ งั คับอาชาได้
คล่องแคล่วตามใจนึก ไร้ทา่ ทางเก้กงั เพราะห่างหายจากการขีม่ า้ มานาน
สร้างความอิจฉาตาร้อนให้เกาหยางซึง่ ขีค่ กู่ นั มาสุดประมาณ
"ม้าพันธุผ์ สมประเภทนี้ ในหนึง่ ร้อยตัวจะพบทีโ่ ดดเด่นสักตัวได้นอ้ ย
นัก แล้วการเลี้ยงดูม้าสีด�ำให้ได้แบบนี้ ยิ่งไม่รู้ว่าต้องทุ่มเทก�ำลังคน
ไปเท่าใด ฮึ ข้ารูอ้ ยูแ่ ล้วเชียวว่าพีส่ ตี่ อ้ งมีลทู่ าง ข้าขอกับเขาตัง้ กีห่ นต่อกีห่ น
ก็ไม่สนใจข้า กลับมอบให้คนทีไ่ ม่เข้าใจเรือ่ งม้าอย่างพีส่ ะใภ้สี่ ช่างเสียเปล่า
สิ้นดี"
แม้วา่ พวกนางหันมาจับมือเป็นมิตรกัน อีกทัง้ เกาหยางก็เรียกอีอ๋ วีว้ า่
'พีส่ ะใภ้ส'ี่ ไม่ขาดปาก แต่นสิ ยั เดิมของนางก็ไม่เปลีย่ นแปลงไปสักเท่าไร
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ยังโพล่งวาจาไม่ไว้หน้าค�ำสองค�ำเป็นบางครัง้ อีอ๋ วีเ้ พียงถือว่าเป็นลมพัด
ผ่านหู คร้านจะเอาชนะคะคานกับนาง
'ถนนลิ่วหวัน' อยู่ห่างจากวังอ๋องพอสมควร เกาหยางกับผู้คุ้มกัน
ซึง่ เป็นคนน�ำทางขีม่ า้ อยูด่ า้ นหน้า เลือกถนนสายใหญ่ทคี่ นผ่านไปผ่านมา
บางตา ลัดเลาะผ่านตรอกซอกซอยเป็นเวลาราวสองเค่อจึงถึงที่หมาย
ผู้คนตามถนนหนทางมากขึ้นเรื่อยๆ เสียงพูดคุยก็เริ่มอึกทึกเซ็งแซ่
เมือ่ ลอดผ่านซุม้ ประตูสงู ใหญ่ลงรักและแขวนผ้าไหมสีแดงประดับประดา
ได้ยินเกาหยางบอกว่าเบื้องหน้าก็คือถนนลิ่วหวัน
แม้นจะเห็นสตรีเดินสวนกันไปมาไม่ขาดสาย ทั้งมีหญิงสาวขี่ม้า
ผ่านไป ทว่าพินจิ จากรูปลักษณ์และกิรยิ าท่าทาง อีอ๋ วีก้ บั เกาหยางสองคน
ย่อมเหนือกว่าคนทั่วไปขั้นหนึ่ง คนหนึ่งชุดสีส้มงดงามเฉิดฉาย คนหนึ่ง
ชุดสีนำ�้ เงินจิม้ ลิม้ พริม้ เพรา เป็นภาพน่าเจริญตาเจริญใจอย่างมาก จึงตกเป็น
จุดสนใจของคนบนถนน ลูกค้าในหอสุราร้านน�้ำชาที่สายตาดีสักหน่อย
ก็จะโบกพัดกระดาษ แกว่งจอกสุราพลางจุปากร้องชมค�ำหนึง่ ว่าฤดูใบไม้ผลิ
ของลัว่ หยางนีช้ า่ งดีงาม
เกาหยางยังพอท�ำเนาด้วยมักออกมาเทีย่ วเล่นข้างนอกบ่อยๆ นาง
ยกตนว่าศักดิฐ์ านะสูงส่งกว่าชาวบ้านสามัญชนเหล่านี้ เชิดหน้ามองด้วย
หางตาไปตลอดทาง ส่วนอี๋อวี้นั้นถึงไม่คุ้นเคยกับอัธยาศัยไมตรีของ
ชาวเมืองลั่วหยาง แต่ก็ถูกสิ่งของแปลกใหม่ข้างทางดึงดูดสายตาไปใน
เวลาอันสั้นจนเลิกใส่ใจกับสายตาของผู้อื่น
"ถึงแล้ว ลงม้า พวกเราเข้าไปกัน"
กลิน่ หอมของสุราเพิง่ โชยมาแตะจมูก อาชาก็หยุดฝีเท้าตรงหน้าหอ
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ทีส่ ร้างอย่างโอ่โถงสูงสองชัน้ แห่งหนึง่ เกาหยางเรียกให้ออี๋ วีล้ งจากหลังม้า
ยื่นสายบังเหียนส่งให้ผู้รับใช้คนหนึ่งเฝ้าม้าไว้ จากนั้นจับแขนเสื้ออี๋อวี้
พาเข้าประตูไป
นางเดินเร็วเสียจนอีอ๋ วีเ้ หลือบมองป้ายชือ่ ร้านเหนือศีรษะได้ทนั แค่
แวบเดียว เป็นอักษรขนาดใหญ่สามตัวเขียนในแนวนอนว่า 'หอจินหม่าน'
ทันทีที่ผ่านเข้าประตู ได้ยินเสียงพูดดังก้องกังวานของเสี่ยวเอ้อร์
"เชิญด้านในขอรับ ท่านทั้งสองดูไม่คุ้นหน้า มาเยือนหอจินหม่าน
ของเราเป็ น คราแรกกระมั ง ต้ อ งการให้ ข ้ า น้ อ ยแนะน� ำ พวกท่ า นว่ า
ทีน่ มี่ อี าหารอร่อยกับความสนุกสนานอะไรบ้างหรือไม่ขอรับ"
"ไม่ต้อง ข้าเคยมาแล้ว"
"เช่นนั้นต้องโทษที่ข้าน้อยเสียมารยาท ถึงกับจ�ำหน้าแขกประจ�ำ
ทัง้ สองท่านไม่ได้ ไม่ทราบว่าวันนีท้ า่ นจะมาวางเดิมพันหรือดืม่ สุราขอรับ"
อี๋อวี้ได้ยินค�ำนี้แล้วลอบมุ่นคิ้ว คิดในใจว่าที่นี่เป็นบ่อนพนันหรือ
ทว่าทอดสายตามองไปรอบๆ บนพื้นลาดพรมสีเขียวรองใต้โต๊ะสีนำ�้ เงิน
อมเขียวทีต่ งั้ เรียงกันเป็นระเบียบ มีลกู ค้านัง่ เป็นกลุม่ สีห่ า้ คนกินอาหารร�ำ่ สุรา
แขกบุรษุ สุภาพมีมารยาท แขกสตรีแต่งกายหมดจด มิได้อบอวลไปด้วย
กลิ่นอายของอบายมุขเช่นบ่อนพนันนี่นา
"ต้องมาสนุกแน่นอน พาพวกข้าขึน้ ไปชัน้ บน เอารายชือ่ มาสองชุด
แล้วก็จดั อาหารขึน้ ชือ่ ของทีน่ ขี่ นึ้ โต๊ะด้วย" เกาหยางโยนก้อนเงินเล็กๆ ให้
ก้อนหนึ่ง นางท�ำสีหน้าท่าทางคันไม้คันมืออยู่สักหน่อย
เสีย่ วเอ้อร์ผนู้ นั้ รับก้อนเงินไว้ได้อย่างแม่นย�ำ ใบหน้าเผยรอยยิม้ ประจบ
ทันควัน ก่อนจะน�ำทางพวกนางขึน้ สูช่ นั้ บน
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686
เมื่อขึ้นไปชั้นสองยังผ่านเข้าไปไม่ได้ทันที พวกนางถูกขวางไว้
ตรงหน้าประตูอย่างสุภาพก่อน จนเกาหยางปลดหยกพกตรงบั้นเอว
ยื่นส่งให้ คนชุดเขียวซึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะเอามันส่องดูกับโคมไฟกลมแล้ว
ถึงลุกขึ้น ใช้สองมือประคองหยกพกคืนให้ด้วยรอยยิ้มละไม เขามองดู
เกาหยางเหน็บหยกกลับทีเ่ ดิมแล้วให้ผรู้ บั ใช้เปิดประตูเชิญพวกนางเข้าไป
ข้างใน
การตกแต่งของชั้นสองนี้ดูแปลกตาไปอีกแบบ มันมิใช่ห้องพิเศษ
แบบหอสุราทั่วไป แต่เป็นลานโถงใหญ่กว้างขวาง หน้าต่างเปิดอ้าออก
ทัง้ สองด้าน มีคนนัง่ อยูท่ งั้ สีท่ ศิ ในลักษณะล้อมเป็นวง ระหว่างทีน่ งั่ จะใช้
ฉากกั้นด้านซ้ายขวากับแขวนม่านไม้ไผ่ทั้งหน้าหลังแบ่งเป็นมุมส่วนตัว
ของแต่ละคน มิได้กนั้ เป็นห้องเดีย่ วๆ แบบมิดชิด ด้านนอกจะมีเด็กหนุม่
หรือเด็กสาวรูปโฉมเกลีย้ งเกลาคนหนึง่ ยืนอยู่ มองจากด้านนอกจะไม่เห็น
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แขกข้างใน ซุ้มที่นั่งกะทัดรัดแบบนี้มีมากถึงสามสิบสี่สิบที่นั่ง
นี่คล้ายคลึงกับการวางผังเฉลียงที่นั่งแขกพิเศษในโถงใหญ่ชั้นล่าง
ของหอขุยซิงหลายส่วน อีกทัง้ บรรจงตกแต่งอย่างวิจติ รหรูหรา แค่ทโี่ ล่งว่าง
ตรงกลางไม่ได้ตงั้ เวทีและจัดโต๊ะทีน่ งั่ ไว้ ในทางกลับกันเพียงวางโต๊ะสุรา
ทีต่ อ่ ให้ยาวขึน้ ไว้ตวั เดียว ด้านข้างยังมีไหสุราขนาดไล่เลีย่ กันยีส่ บิ สามสิบใบ
และชายชราผูช้ ำ�่ ชองเชิงเมรัยนัง่ อยูค่ นหนึง่ กับเด็กรับใช้ประคองกาสุราไว้
สองคน
ยามอี๋อวี้กับเกาหยางมาถึง การเดิมพันรอบนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น
เฒ่ า สุ ร าวั ย พ้ น ห้ า สิ บ ผู ้ นั้ น เคาะระฆั ง ทองแดงใบเล็ ก บนโต๊ ะ
เด็กรับใช้สองคนก็ประคองกาไปรินสุราให้แขกในซุม้ ทีน่ งั่ เรียงตามล�ำดับ
หลังเสียงกระซิบกระซาบระลอกหนึ่ง มีถาดถูกส่งออกมาจากหลังม่าน
ใบแล้วใบเล่า บนนั้นวางก้อนเงินไว้ก้อนหนึ่งดูแล้วหนักห้าต�ำลึงกว่า
พร้อมด้วยไม้ติ้วแข็งๆ มีเลขที่นั่งอยู่ บนนั้นจะเขียนชื่อสุราหลายอย่าง
ส่วนใหญ่คราบหมึกยังไม่แห้ง เป็นค�ำทายจากการชิมรสสุราสองกาทีผ่ เู้ ฒ่า
ผสมขึ้นเมื่อครู่นี้
"เห็นหรือไม่ คนทีท่ ายชือ่ สุราถูกก็จะได้สว่ นแบ่งเงินเดิมพันของผูอ้ นื่
ถ้ารอบนีไ้ ม่มคี นทายถูก รางวัลจะสะสมไปรอบหน้าจนกว่าจะมีคนทายถูก
ได้รับรางวัลไป เงินที่วางเดิมพันนี้จะสูงขึ้นทุกตา หากไม่มั่นใจสามารถ
ถอนตัวได้ แต่ถ้าชนะครบสิบตาก่อน ยังสามารถขอสิ่งของที่พกติดกาย
ชิ้นหนึ่งของแขกในที่นั่งใดก็ได้ ส่วนว่าจะเป็นเศษขยะหรือของล�้ำค่า
ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้ว"
พวกนางหลบหลีกสายตาของพวกแขกคนอื่นๆ เดินอ้อมด้านหลัง
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เข้าไปในซุ้มที่นั่งมุมหนึ่ง เกาหยางก็สาธยายกฎการเล่นให้อี๋อวี้ฟัง
ทีแ่ ท้เป็นการแข่งทายสุรา อีอ๋ วีเ้ พิง่ เคยเห็นเป็นครัง้ แรก นางนึกไปถึง
ทีเ่ กาหยางหยิบหยกให้ตรวจสอบตรงหน้าประตูกอ่ นหน้านีก้ เ็ ข้าใจได้แล้ว
"แล้วเมือ่ ครูต่ อนอยูห่ น้าประตู เพือ่ ยืนยันว่าท่านน�ำของล�ำ้ ค่าติดกาย
มาหรือ"
ไม่เช่นนั้นคนที่มาที่นี่ก็แต่งกายซอมซ่อมอซอมาก็หมดเรื่อง ดูทีว่า
ผู้ที่จะเข้ามาเล่นได้ก็มีเงื่อนไขอยู่สักหน่อย
อีอ๋ วีห้ ยิบไม้ตวิ้ กองหนึง่ ทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะสุราขึน้ มาดู บนนัน้ เขียนเลข
'สิบเจ็ด' อย่างชัดเจน
"ไม่โง่นี่ คนที่กล้าเล่นที่นี่ จุดประสงค์คือสุราเลิศรสของที่นี่ แล้วก็
ความระทึกใจ ท่านรอดูนะ ประเดี๋ยวถึงรอบที่สูงถึงร้อยต�ำลึง มีใคร
ไม่กล้าลงเดิมพันก็ต้องโดนคนหัวเราะเยาะ ฮ่าๆ"
ได้ยนิ เสียงกระซิบจากด้านนอก เกาหยางเปล่งเสียงบอกว่า "เข้ามา"
ม่านไม้ไผ่ด้านหลังพวกนางก็ถูกแหวกออก
"นี่เป็นรายชื่อสุราของวันนี้ เชิญท่านผ่านตาขอรับ"
เมื่อกระดาษที่เขียนรายชื่อสุราไว้จนเต็มสองแผ่นส่งมาถึงมือ อี๋อวี้
กวาดตาอ่านรอบหนึง่ ส่วนใหญ่เป็นชือ่ ทีเ่ คยได้ยนิ แต่ทเี่ คยได้ลมิ้ รสจริงๆ
มีอยู่แค่สี่ห้าชนิด นางไม่ชมชอบดื่มสุรา วันนี้ก็ถือเสียว่าร่วมวงเล่นสนุก
ไร้สาระเป็นเพื่อนเกาหยางเถอะ
"เอ๊ะ เพิ่มสุราใหม่สามอย่างหรือนี่" เกาหยางพึมพ�ำ นางชี้รายชื่อ
แล้วสั่งสุราสามชนิดนั้นมาลิ้มลองรสชาติเท่านั้น อี๋อวี้เห็นนางไม่ถามไถ่
ราคา แต่มนั่ ใจว่าของทีน่ ตี่ อ้ งราคาไม่ถกู หาไม่แล้วให้พวกลูกค้าชนะรางวัล
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ไปหมด หอสุราจะเอาเงินจากไหนมาใช้จ่าย
ขณะที่อี๋อวี้กับเกาหยางเข้าสู่ที่นั่งได้ไม่นาน มีลูกค้าทยอยกันมา
อีกหลายชุดซึ่งมีสตรีรวมอยู่ด้วย หนึ่งในนั้นเป็นสองสาวพี่น้องอ่อนเยาว์
โฉมงามเข้าทีคู่หนึ่ง นั่งอยู่ในซุ้มที่ 'สิบเอ็ด' ฝั่งตรงข้ามของพวกนาง
"ผิงผิง พวกเรากลับกันดีกว่านะ ขืนท่านพ่อกับท่านอารู้วา่ พวกเรา
มาเที่ยวเล่นที่นี่ ต้องไม่พอใจเป็นแน่ พวกเรามิสู้ไปเดินท่องธรรมชาติ
ชมนกชมไม้ทางทิศใต้ของเมืองเถอะนะ"
ทัง้ สองนัง่ ลงไม่ทนั ไร คุณหนูชดุ เขียวก็พดู กล่อมคนชุดแดงเสียงเบา
"พีห่ ว่านเอ๋อร์ ท่านไม่เข้าใจ คนทีม่ าเล่นทีน่ ไี่ ด้สว่ นใหญ่เป็นผูส้ งู ศักดิ์
ทรงเกียรติของเมืองลัว่ หยาง ทีน่ ไี่ ม่เหมือนทีอ่ นื่ ๆ ข้าเลยพาท่านมาเปิดหู
เปิดตา วางใจได้ ต่อให้ท่านพ่อทราบก็ไม่ดุด่า"
"...ข้าไม่อยากเปิดหูเปิดตาทางนี้"
พอเห็ น ว่ า ตนพู ด หว่ า นล้ อ มอี ก ฝ่ายมาตลอดทางแล้ ว ไม่ ไ ด้ ผ ล
คุณหนูชุดแดงชักมีน�้ำโห นางแค่นเสียงฮึแล้วกล่าว
"แล้วท่านอยากท�ำอะไรเจ้าคะ วันทัง้ วันเก็บตัวอยูแ่ ต่ในเรือน เก็บสมอง
ไว้นบั วันว่าเมือ่ ไรจะได้ออกเรือนไปวังเว่ยอ๋องหรือ ท่านมีอนาคตทีด่ รี ออยู่
แล้วนี่ ได้ยนิ ว่าเว่ยอ๋องเป็นบุรษุ รูปงามมีชอื่ ของเมืองฉางอัน ทัง้ ยังเชีย่ วชาญ
ทั้งบุ๋นบู๊ ท่านพ่อของท่านเป็นสหายรักของใต้เท้าตู้เสนาธิการวังเว่ยอ๋อง
ซ�้ำมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นในเร็ววันนี้ จึงวางแผนให้ท่านไปเป็นชายารอง
ของเว่ยอ๋องปีนแี้ ต่แรก ส่วนข้ากลับต้องแต่งงานกับบุตรชายอนุไม่เอาถ่าน
ของสกุลเกา ท่านได้แต่สิ่งดีๆ ไปหมด ขอให้ออกมาพักผ่อนหย่อนใจ
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เป็นเพือ่ นข้า ท่านยังบ่ายเบีย่ งท่านัน้ ท่านี้ หากท่านไม่เต็มใจก็กลับเรือนไป
ดีแล้ว แต่วา่ วันหลังอย่าหวังว่าข้าจะยอมพูดกับท่านแม้สกั ครึง่ ค�ำ"
"นี่...นี่เจ้าพูดเหลวไหลอะไรกัน เรื่องออกเรือนของข้ายังไม่มีวี่แวว
สักนิดเลยนะ...ได้ๆๆ ข้าเล่นเป็นเพือ่ นเจ้าก็แล้วกัน ขอร้องเจ้าอย่ากล่าววาจา
ส่งเดชอีก ขืนดังไปเข้าหูผู้อื่น จะถูกหัวเราะเยาะว่าพวกเราสองพี่น้อง
ไม่มยี างอายเสียเปล่า"
"เฮอะ สตรีเมืองหลวงอย่างพวกท่านก็ใจเสาะอย่างนีน้ เี่ อง" คุณหนู
ชุดแดงพูดเหน็บค�ำหนึ่งเบาๆ ท้ายที่สุดก็มิได้เอ่ยถึงเรื่องนั้นอีก
คุณหนูชุดเขียวระบายลมหายใจเฮือกหนึ่ง ทว่าเรียวคิ้วงามทั้งคู่
ของนางขมวดเข้าหากันเพราะถ้อยค�ำเมื่อครู่ของอีกฝ่าย
เกาหยางช�ำ่ ชองเรือ่ งสุราดังคาด หลังเดิมพันมาครึง่ ชัว่ ยาม นางได้
มากกว่าเสีย ยามเห็นรางวัลบนถาดที่ส่งเข้ามาจากก้อนเงินเปลี่ยนเป็น
ตั๋วเงินประทับตราชาดแดง อี๋อวี้นับคร่าวๆ แล้วหักเงินที่นางเพิ่มเข้าไป
ถึงกับได้เงินมากกว่าร้อยต�ำลึง
นางกระเซ้าเกาหยางด้วยเหตุนี้ "เป็นแบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ จริงๆ ท่านยัง
ต้องการเบี้ยหวัดท�ำไม ทุกวันมาที่หอจินหม่านนี้เดิมพันสุรากับคนอื่น
สามเดือนผ่านไปก็เก็บเงินได้เป็นหมื่นก้วนแล้ว"
เกาหยางท�ำท่าล�ำพองใจก่อน นางเลียคราบสุราบนปากเบาๆ แล้ว
จึงกล่าวอย่างคึกคัก
"ท่านไม่รอู้ ะไร สองสามรอบแรกนีแ้ ค่ซอ้ มมือ อีกสักครูพ่ อเพิม่ สุรา
มากชนิดขึ้นจึงเป็นการท้าทายความสามารถ ในบ่อสุรามีเงินสุมกันเป็น
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หมืน่ ก้วนได้ใช่วา่ จะไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ชนะทีเดียวได้ทงั้ กอง นัน่ ต่างหาก
เรียกว่าสาแก่ใจ ฮ่าๆ"
อันว่ามีแต่ได้เงินน้อยไป ไม่มีได้เงินมากไป คนที่ไม่ทุกข์ร้อนเรื่อง
การกินการอยู่ ไม่ใช่หมายความว่าไม่ชื่นชอบเงินทอง อ�ำนาจลาภยศ
เป็นของคูก่ นั ดังค�ำกล่าวว่าเงินอีแปะเดียวล้มคว�ำ่ วีรบุรษุ * ได้ อีอ๋ วีร้ ซู้ งึ้ ถึง
สัจธรรมข้อนีด้ ี ดังนัน้ นางเห็นเกาหยางติดอกติดใจในการเดิมพันสุราเช่นนี้
ก็มิได้ห้ามปราม เพียงคอยดูว่าอีกฝ่ายเล่นหนักมือเมื่อไรค่อยพูดเตือน
ก็ยังไม่สาย
"ค�ำตอบเป็นสุราเหราชุน สุรากวงจง สุราซิ่งฮวา สุรากวนหลางชิง
แขกทีน่ งั่ เลขสิบเอ็ดและแขกทีน่ งั่ เลขสิบเจ็ดทายถูกขอรับ"
"ฮ่าๆ ชนะอีกแล้ว"
ชะรอยว่าเป็นโชคดี การเดิมพันสุราต่อจากนั้นเกาหยางยังผ่านมา
ได้อย่างราบรื่นตลอด หลังชนะติดๆ กันสามตาก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงตรง
นางชนะได้ครบสิบรอบเป็นคนแรก มีปา้ ยอักษรสีแดงโร่สบิ ป้ายแขวนเรียง
เป็นพืดบนม่านประตู สามารถขอสิ่งของบนกายแขกคนหนึ่งในที่นั้นได้
ตามใจชอบ
"ท่านทัง้ สองมีฝมี อื ในเชิงสุราสูงส่งยิง่ นัก ข้าน้อยขอแสดงความยินดี
ก่อน นีค่ อื ไม้ตวิ้ เลขซุม้ ทีน่ งั่ ของแขกทุกท่าน เชิญท่านเลือกหนึง่ อันขอรับ"
หนึง่ บุรษุ หนึง่ สตรีแหวกม่านก้าวเข้ามา คนหนึง่ ประคองถาดวางไม้ตวิ้
จนเต็ม อีกคนถือกระดาษพูก่ นั เตรียมจดบันทึก
เกาหยางหน้าชืน่ ตาบาน นางหยิบไม้ตวิ้ แล้วเบือนหน้าไปเอ่ยกับอีอ๋ วี้
* เงินอีแปะเดียวล้มคว�่ำวีรบุรุษ เป็นส�ำนวน หมายถึงแค่เรื่องหรือปัญหาเล็กๆ กลับส่งผลให้งานใหญ่
หยุดชะงัก เดินหน้าต่อไม่ได้
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"ข้าชอบเลขเหมือนกันเป็นทีส่ ดุ วันนีเ้ พือ่ ความเป็นมงคล เลือกอันนีเ้ ถอะ"
อีอ๋ วีม้ องเลข 'สิบเอ็ด' บนไม้ตวิ้ อันนัน้ ปราดหนึง่ เห็นเกาหยางคึกคัก
เกินกว่าเหตุเลยพูดขัดคอ "อย่าเพิ่งด่วนดีใจ ไม่แน่อาจเลือกได้เศษขยะ
ชิ้นหนึ่ง"
เกาหยางท�ำปากยื่นอย่างไม่พึงใจ "ไม่หรอก วันนี้ข้าโชคดีมาก"
จากนัน้ นางหันไปถามบุรษุ ทีถ่ อื ม้วนบันทึกไว้ในมือ "ในซุม้ ทีน่ งั่ เลขสิบเอ็ด
มีคนนั่งกี่คน"
"สองคนขอรับ"
"อืม ถ้าอย่างนั้นข้าเลือกแขกสตรี"
"แขกสองท่านในซุ้มนั้นล้วนเป็นสตรีขอรับ"
เกาหยางนิ่งคิดแล้วกล่าว "เช่นนั้นเจ้าไปหยิบถุงผ้าปักติดกายของ
คนที่ตัวสูงกว่ามาให้ข้า"
"ได้ขอรับ ท่านโปรดรอสักครู่" เขาจดบันทึกไว้แล้วหยิบไม้ติ้ว
โค้งกายถอยออกไป
เมือ่ ปล่อยม่านลง อีอ๋ วีเ้ อ่ยถามอย่างสนใจใคร่รู้ "ยังเลือกด้วยวิธนี ี้
ได้ด้วยหรือ ไฉนท่านไม่เลือกหยกพกหรือเครื่องประดับ จะเอาถุงผ้าปัก
ไปท�ำอะไร"
เกาหยางยิ้มเป็นปริศนา "ข้าขอถามก่อนว่าถุงผ้าปักบนตัวท่าน
ใส่อะไร"
อี๋อวี้ละล้าละลังนิดหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าในถุงผ้าปักติดกายของตน
ใส่สงิ่ ของใดไว้ นางใจหายวาบ ยืน่ มือไปจับข้างเอวพลางถลึงตาใส่เกาหยาง
"เกือบโดนท่านให้รา้ ยแล้ว ถ้าเกิดแพ้พนันจริงๆ แล้วคนอืน่ เลือกข้า
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ถึงข้าละเว้นท่าน พีส่ ขี่ องท่านก็ไม่ละเว้นท่านหรอก รอบนีจ้ บแล้วพวกเรา
กลับเถอะ"
ของในถุงผ้าปักทีน่ างหวงแหนทีส่ ดุ มิใช่เงินทอง มิใช่ผงยา แต่เป็น
ตราประทับที่หลี่ไท่แกะสลักให้เองกับมืออันหนึ่ง เริ่มแรกนางไม่รู้ว่า
ตราประทับนี้มีประโยชน์อะไร ภายหลังมีครั้งหนึ่งนางไต่ถามหลี่ไท่
ถึงตกใจเมื่อรู้ว่าตราหยกเล็กๆ อันนี้ มาตรว่าตัวมันมีราคาค่างวดไม่สูง
แต่สามารถสัง่ การหน่วยกล้าตายหลายร้อยคนทีว่ งั เว่ยอ๋องบ่มเพาะฝึกฝน
มาอย่างดีได้ตามประสงค์ ถ้าถูกใครเอาไปจะมิเป็นเรือ่ งใหญ่หรอกหรือ!
"เอ๊ะ ให้ขา้ ดูซิ ท่านใส่ของดีๆ อะไรไว้กนั แน่" เกาหยางได้ยนิ วาจานี้
แล้วสองตาเป็นประกาย ตัง้ ท่าจะค้นตัวอีอ๋ วี้
"ชิว่ ๆ อย่ามายุง่ กับข้า ไม่รเู้ ลยนะว่าท่านจะหลักแหลมอย่างนี้ รูว้ า่
คนส่วนใหญ่จะใส่ของรักของหวงไว้ในถุงผ้าปัก"
"แน่นอน กลเม็ดนี้ข้าก็เรียนรู้มาจากคนอื่น"
อี๋อวี้ผลักนางออก เอ่ยถามตามปากพาไป "เป็นใครรึ"
"เป็น..."
"ไม่ได้!"
เกาหยางยังกล่าวไม่จบ พลันบังเกิดความวุ่นวายขึ้นในโถงใหญ่
ระลอกหนึง่ พวกนางมองไปทางต้นเสียง เห็นเงาร่างไหววูบวาบด้านหลัง
ม่านไม้ไผ่ทางฝัง่ ตรงข้ามไม่ไกลนัก คลับคล้ายก�ำลังโต้เถียงกันอยู่
อี๋อวี้นิ่งตรึกตรองครู่เดียวก็เข้าใจได้เลาๆ ว่าเป็นเพราะเหตุใด
นางสะกิดเกาหยางพลางพูดสัพยอก "ท่านเลือกได้ของดีจริงๆ เสียด้วย
คนทางนั้นถึงกับไม่ยอมมอบให้"
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เกาหยางขมวดคิว้ "เห็นทีวา่ วันนีจ้ ะเจอกับพวกไม่รธู้ รรมเนียมเข้าแล้ว"
ผ่านไปอีกครู่หนึ่งเสียงเอะอะจากซุ้มที่นั่งเลข 'สิบเอ็ด' เบาลง
ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เซ็งแซ่ทั้งโถง และมีคนมาขอพบอยู่
นอกม่านข้างหลังอี๋อวี้กับเกาหยาง
"ท่านทั้งสอง พวกข้าเป็นแขกในซุ้มที่นั่งสิบเอ็ด อยากขอเชิญท่าน
ปลีกตัวออกมาสนทนากันสักครู่เจ้าค่ะ"
ได้ยินเสียงสตรีอ่อนหวานนุ่มนิ่มนี้ หากเปลี่ยนเป็นบุรุษคงจะมีใจ
โอนอ่อนผ่อนตามให้หลายส่วนเป็นแน่แท้ แต่เกาหยางกลับไม่ชอบใจ
เสียแล้ว นางท�ำหน้ามึนตึง กระแทกจอกสุรากับโต๊ะเต็มแรง
ตึ้ง!
"หอจินหม่านของพวกเจ้ายังมีเหตุผลหรือไม่ พาคนมาหาข้าถึงที่
คิดจะโกงเดิมพันหรือว่าอย่างไร"
คนทีพ่ ดู อยูด่ า้ นนอกเปลีย่ นเป็นผูด้ แู ลของหอสุราทันที เขากล่าวตอบ
อย่างระมัดระวัง "โปรดระงับโทสะด้วยขอรับ มิใช่วา่ พวกเราทีน่ ไี่ ม่รธู้ รรมเนียม
แค่ว่ามีแขกไม่ยินยอมเสียเดิมพันขอรับ แต่มีกฎใหม่ข้อหนึ่งเปิดช่องให้
สองฝ่ายพบหน้าต่อรองขอความกรุณา หรือจะเปลีย่ นเป็นสิง่ อืน่ แทนก็ได้
ขอรับ"
เกาหยางแค่นเยาะ "เปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นแทน? ได้สิ ให้พวกนาง
เอาเงินหนึ่งหมื่นต�ำลึงมาไถ่คืนเถอะ"
ลมหายใจของคนนอกม่านสะดุดขาดห้วง เสียงสตรีแหลมเล็ก
อีกเสียงหนึง่ ก็เอ่ยขึน้ อย่างโมโหโทโส "หนึง่ หมืน่ ต�ำลึง?! นีม่ ใิ ช่ขดู รีดกันหรือ"
เกาหยางเป็นคนเช่นไร หากระงับความโกรธได้ อย่างนัน้ นางก็มใิ ช่
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สตรีดรุ า้ ยป่าเถือ่ นอันดับหนึง่ ของเมืองหลวงแล้ว นางตะโกนด่าข้ามม่านกัน้
ทันที
"พวกเจ้าไม่มีเงินแล้วมาเล่นที่นี่ท�ำไม รีบวางของทิ้งไว้แล้วไสหัว
กลับเรือนไปซะ"
อี๋อวี้ร�ำพึงในใจว่าสตรีนอกม่านสองคนนี้เคราะห์ร้ายนัก ต้อง
ประสบพบเจอกับพวกชอบไม้อ่อนไม่ชอบไม้แข็งทั้งยังท�ำอะไรบุ่มบ่าม
เฉกเกาหยาง ทว่าทัง้ ทีม่ าขอร้องคนกลับไม่ยอมลดศักดิศ์ รีลงก็สมควรแล้ว
ที่จะโดนตอกหน้ามิใช่หรือ
"จะ...เจ้ากล้าด่าคน?" เป็นเสียงแหลมเล็กนั่นดังเดิม
อีอ๋ วีก้ มุ ขมับ อยากเตือนพวกนางจริงๆ ว่าให้รบี กลับไป ขืนอยูต่ อ่ ไป
อย่าว่าแต่โดนด่า อาจโดนท�ำร้ายด้วยก็ใช่วา่ จะเป็นไปไม่ได้
"ผิงผิง อย่าท�ำอย่างนี"้ สตรีเสียงอ่อนนุม่ คนแรกพูดปรามเบาๆ นาง
โค้งค�ำนับให้คนในม่านพลางกล่าวอย่างสุภาพ "ท่านทั้งสองโปรดอภัย
ให้ด้วย เป็นถุงผ้าปักติดตัวข้าที่ถูกสุ่มเลือก กล่าวตามสัตย์จริง ในนั้น
หาได้มีทรัพย์สินไม่ ทั้งมิใช่สมบัติมีค่าอันใด เป็นเพียงของชิ้นหนึ่งซึ่งข้า
หักใจทิง้ ไม่ได้ หวังว่าทัง้ สองท่านจะเห็นอกเห็นใจเปิดทางสะดวกให้สกั ครัง้
อีกอย่างพวกข้าไม่มเี งินถึงหมืน่ ต�ำลึงจริงๆ จะเรียกเงินให้นอ้ ยลงสักหน่อย
ได้หรือไม่"
อี๋อวี้เห็นว่ามีคนรู้กาลเทศะเอ่ยปากขึ้นแล้ว เดิมทีก็ไม่อยากให้
เกาหยางสร้างความล�ำบากใจให้หญิงสาวทั้งสองเกินไป จึงยื่นหน้าไป
กระซิบพูดกล่อมที่ข้างหู
"แล้วกันไปเถอะ คนทีน่ งั่ อยูใ่ นนีอ้ าจมีคนรูจ้ กั ก็ไม่แน่ หากกลายเป็น
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เรือ่ งใหญ่ขนึ้ มาแล้วรูไ้ ปถึงหูคนอืน่ จะกลายเป็นท่านวางอ�ำนาจข่มเหงคน
อีก หรือติงว่าชือ่ เสียงของท่านยัง 'โด่งดัง' ไม่พอ ก็ให้นางจ่ายสักร้อยต�ำลึง
พอเป็นพิธี หนนี้ละเว้นพวกนางสักครั้ง กลับไปข้าจะให้พี่สี่ของท่าน
เสาะหาอาชาดีๆ ตัวหนึ่งให้ท่านเป็นการชดเชยนะ หือ?"
เกาหยางอยากอาละวาดจริงๆ แต่ตดิ ทีอ่ อี๋ วีอ้ ยูด่ ว้ ย กลัวว่ากระท�ำ
รุนแรงเกินไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายไม่พึงพอใจ วันหลังจะไม่ไยดีนางอีก
ดังนั้นจึงอดทนข่มกลั้นไว้ กล่าวด้วยหน้าตาบึ้งตึง
"พวกนางเป็นคนแพ้ จะให้พี่สะใภ้สี่ชดเชยได้อย่างไร ช่างเถอะๆ
ถือเสียว่าวันนีข้ า้ ดวงไม่ดเี อง ข้าไม่เอาของชิน้ นัน้ แล้ว แต่นางต้องให้ดวู า่
เป็นของดีอะไรถึงได้เสียดายขนาดนี้"
อี๋อวี้ตบหลังฝ่ามืออีกฝ่ายเบาๆ แล้วหันศีรษะไปบอกคนด้านนอก
"พวกท่านก็ได้ยินแล้วนะ พวกข้าไม่ต้องการสิ่งของนั่นแล้ว แค่
เอามาให้พวกข้าดูแล้วพวกท่านก็ไปได้"
ข้างนอกดูเหมือนจะหารือกันสองสามค�ำ สตรีเสียงสุภาพอ่อนนุ่ม
คนนั้นพูดอย่างอึดอัดใจ "ขออภัยท่านทั้งสองด้วย นี่เป็นของส่วนตัว
ไม่สะดวกจะให้คนนอกดู"
เสียงแหลมเล็กของสตรีดังตามมาทันที "พี่หว่านเอ๋อร์จะพูดกับ
พวกนางให้มากความไปไย ข้าว่าพวกนางไม่ประสงค์ดี พอได้เห็นของ
จริงๆ ไม่แน่วา่ อาจไม่ยอมคืนก็เป็นได้ กลับเถอะ พวกเราไม่เล่นทีน่ แี่ ล้ว
ไปที่อื่นกัน ข้าไม่เชื่อหรอกว่าใครจะกล้าใช้ก�ำลังรั้งตัวพวกเราไว้จริงๆ"
ไฟโทสะที่ได้อี๋อวี้ช่วยพูดจนดับลงอย่างไม่ง่ายดายลุกโชนโหม
กระพือขึน้ เกาหยางไม่สนใจแล้วว่าหอจินหม่านนีจ้ ะแก้ปญ
ั หาด้วยวิธใี ด
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ตบโต๊ะดังปัง พูดอย่างกราดเกรี้ยว
"วันนีพ้ วกเจ้าคนใดกล้าเดินออกไปครึง่ ก้าว ข้าจะหักขาพวกเจ้าซะ
องครักษ์ ไปเอาถุงผ้าปักบนตัวนางมาให้ขา้ !"
มุมนี้หันหลังให้แสงอาทิตย์ อี๋อวี้หันกายไปก็เห็นแต่เงาร่างสีแดง
สีเขียวสองสายทางด้านนอก องครักษ์หญิงประจ�ำตัวเกาหยางสองคน
ที่นอกม่านสืบเท้าขึ้นหน้าหนึ่งก้าว ค้นหาถุงผ้าปักจากตัวพวกนางพบ
อย่างว่องไว เรียกเสียงร้องอุทานด้วยความตกใจหลายเสียง จากนั้น
พลิกมือแหวกม่านยื่นมันไปเบื้องหน้าเกาหยาง
"นี่พวกเจ้าจะท�ำอะไร!"
"อย่านะ! คืนมาให้ข้า"
"องค์หญิงโปรดผ่านพระเนตรเพคะ"
เกาหยางคว้าถุงผ้าปักลวดลายทัง้ สองใบมาส่งให้ออี๋ วีใ้ บหนึง่ ส่วน
ตนเองแก้เชือกรัดของอีกใบหนึ่ง
"ข้าอยากดูนักว่าใส่ของดีๆ อะไรไว้ถึงไม่ให้ใครดู"
อี๋อวี้เห็นนางคว�่ำปากถุงผ้าปักกับพื้นโต๊ะ เทของกระจุกกระจิก
หลายชิ้นในนั้นออกมา พอไม่เจอของน่าสนใจก็ขอใบที่อยู่ในมือนางไป
"เอ๊ะ?! นี่อะไรน่ะ"
เกาหยางค้นเจอกระดาษผ้าไหมที่บรรจงพับทบไว้แผ่นหนึ่งจาก
ถุ ง ผ้ า ปักใบที่ ส อง นางสะบั ด คลี่ อ อก กวาดสายตาปราดหนึ่ ง แล้ ว
กล่าวอย่างดูแคลน
"นึกว่าเป็นกุลสตรีอะไร ทีไ่ หนได้เก็บสารของบุรษุ แผ่นหนึง่ ไว้ตดิ ตัว
เอ้า...ท่านดูสิ นี่เป็นลายมือบุรุษใช่หรือไม่"
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ทีแรกอีอ๋ วีไ้ ม่อยากร่วมก่อความวุน่ วายด้วย ทัง้ ปราศจากความคิด
จะแอบดูของส่วนตัวผูอ้ นื่ แต่เพือ่ รับหน้าเกาหยาง นางเพียงชายตามอง
ผ่านๆ พอให้พ้นตัวไป ไหนเลยจะรู้ว่าสิ่งที่ปะทะสายตาในแวบเดียวนี้
กลับท�ำให้นางหน้าเปลี่ยนสีในชั่วอึดใจ
เกาหยางไม่เห็นว่าสีหน้านางผิดปกติไป ยังเปล่งเสียงอ่านไปเรือ่ ยๆ
"ดูตรงนี้ 'ยามราตรีมอิ าจเข้านิทรา พลิกกายาบรรเลงพิณดังคลอเคล้า
แสงบุหลันส่องผ่านม่านบางเบา ลมโชยเย้าสาบเสื้อข้าพลิ้วแพรพรรณ
ห่านพลัดฝูงโหยไห้กลางพนา มวลปักษากูร่ อ้ งก้องไพรสัณฑ์ บินเวียนวน
แลเห็ น สิ่ ง ใดกั น คะนึ ง ฝั น ระทมทุ ก ข์ อ ยู ่ เ ดี ย วดาย' เชอะ ทั้ ง ดึ ก ดื่ น
นอนไม่หลับ ทัง้ ห่านป่าหลงฝูงสะท้อนเงา เป็นสารรักของบัณฑิตเดียวดาย
คนหนึ่งชัดๆ โทษมิได้ที่ไม่ยอมให้คนอื่นดู เกรงว่าจะเป็นสัมพันธ์ลับ
ที่บอกใครไม่ได้กระมัง"
อี๋ อ วี้ ดึ ง กระดาษผ้ า ไหมที่ ถึ ง จะเก็ บ รั ก ษาอย่ า งดี ก็ ยั ง ดู อ อกว่ า
ผ่ า นกาลเวลามาเนิ่ น นานพอสมควรแผ่ น นั้ น จากมื อ เกาหยาง นาง
หลุบตาลงกล่าวว่า "อย่าพูดส่งเดช นีเ่ ป็นบทกลอนของหร่วนจี๋ เจ็ดปราชญ์
สวนไผ่* กลอนเป็นกลอนดี ส่วนตัวอักษร...ยิ่งเป็นตัวอักษรที่ดี"
เสียงเอ็ดตะโรจากนอกม่านดังขึน้ ทุกที คุณหนูชดุ แดงเสียงแหลมเล็ก
ถูกองครักษ์หญิงของเกาหยางยึดแขนขาไว้ นางใช้เท้าเตะม่านประตูไม่หยุด
กล่าวด้วยความอับอายแกมโกรธโดยไม่นำ� พาเสียงห้ามของสตรีชดุ เขียว
ข้างกาย
"รีบคืนถุงผ้าปักให้พวกข้านะ พวกเจ้าช่างบังอาจนัก กล้าแย่งชิงของ
* เจ็ดปราชญ์สวนไผ่ เป็นการรวมตัวของบัณฑิตทัง้ เจ็ดคน ได้แก่ หร่วนจี๋ จีคงั ซานเทา หลิวหลิง หร่วนเสียน
เซีย่ งซิว่ และหวังหรง ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญศาสตร์เชิงอภิปรัชญาในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยจนถึงช่วงต้นราชวงศ์จนิ้

92
Page ��������� 13.indd 92

11/5/2563 BE 16:28

ซานเยวี่ ย กัั่ ว

ของคนอืน่ รูห้ รือไม่วา่ พวกข้าเป็นใคร"
แต่ไหนแต่ไรการยกศักดิ์ฐานะขึ้นข่มมีแต่เกาหยางที่ใช้กับผู้อื่น
เคยมีใครใช้กบั นางทีไ่ หนกัน นางโกรธจัดกลับยิม้ กล่าวว่า "เปิดม่านออก
ให้ข้าดูซิว่าคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนี้เป็นผู้สูงศักดิ์จากสกุลใด"
"เพคะ"
เมือ่ ม่านถูกแหวกเปิด แสงสว่างนอกหน้าต่างส่องลอดเข้ามา อีอ๋ วี้
ยังก้มหน้าดูกระดาษผ้าไหมในมือดุจเก่า หลังผ่านไปหลายอึดใจ ได้ยนิ เสียง
อุทานเบาๆ จากเบื้องหน้า นางเหลือบเปลือกตาขึ้นก่อนถึงเงยหน้าขึ้น
"อะ...องค์หญิงเกาหยาง! หม่อมฉันเหยียนหว่าน ถวายค�ำนับ
องค์หญิง เมื่อครู่เสียมารยาทไป โปรดประทานอภัยด้วยเพคะ ผิงผิง
ยังไม่รีบคุกเข่าลงอีก นี่คือองค์หญิงเกา...ชะ...ชะ...ชายาเว่ยอ๋อง"
ถ้าพูดว่าคุณหนูชุดเขียวผู้นี้ตะลึงงันตอนเห็นเกาหยาง แต่พอเห็น
หญิงงามในอาภรณ์สีน�้ำเงินที่นั่งเงียบๆ อยู่ด้านข้าง นั่นเป็นความรู้สึก
ตืน่ ตกใจโดยสิน้ เชิง ยามสายตานางจับอยูท่ กี่ ระดาษผ้าไหมซึง่ อีอ๋ วีถ้ อื ไว้
ในมือแผ่นนั้นก็หน้าถอดสีไปถนัดตาทันใด
"อะ...องค์หญิง"
เหยียนผิงยังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ถูกเหยียนหว่านฉุดให้คุกเข่าลง หลัง
งุนงงอยูค่ รูห่ นึง่ ก็ได้สติ รูว้ า่ หญิงงามในอาภรณ์สสี ม้ เบือ้ งหน้าคือองค์หญิง
ที่พาลเกเรจนขึ้นชื่อลือชาท่านนั้น บนหน้าผากก็มีเหงื่อเย็นแตกพลั่ก
"อุย๊ ยังมีคนจ�ำข้าได้ดว้ ย เจ้าชือ่ เหยียนหว่านหรือ เช่นนัน้ พวกเจ้าคือ
คุณหนูสกุลเหยียนสินะ เหยียนลี่เต๋อรองเสนาบดีกรมโยธาเป็นอะไรกับ
พวกเจ้า"
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"ทูลองค์หญิง เป็นท่านลุงของหม่อมฉันเพคะ" เหยียนผิงลุกลน
กล่าวตอบ นางเห็นเหยียนหว่านนิง่ งันไปไม่พดู จาจึงลอบเอาข้อศอกสะกิด
พร้อมกับกระซิบเตือน "พี่หว่านเอ๋อร์ องค์หญิงตรัสถามนะ"
เหยียนหว่านคล้ายตื่นจากฝัน นางรีบก้มหัวลงซ่อนสีหน้าแตกตื่น
เปล่งเสียงตอบอย่างนอบน้อม "ทูลองค์หญิง เป็นบิดาของหม่อมฉันเอง
เพคะ"
"ถ้ า อย่ า งนั้ น เหยี ย นลี่ เ ปิ ่ น รองเสนาบดี ก รมอาญาคงต้ อ งเป็ น
บิดาของเจ้าแน่" เกาหยางชี้หน้าเหยียนผิงพลางแค่นเยาะเสียงหนึ่ง
ในสายตานางแม้วา่ ระดับยศศักดิข์ องรองเสนาบดีสองคนไม่นบั ว่าต�ำ่ ต้อย
แต่นางไม่คิดจะให้เกียรติจริงๆ ขณะตรึกตรองอยู่ว่าจะสั่งสอนพวกนาง
อย่างไรให้หลาบจ�ำ กลับได้ยินอี๋อวี้เอ่ยปากขึ้น
"เรือ่ งในวันนีม้ ใิ ช่พวกข้าไร้เหตุผล พวกท่านมาหาความส�ำราญทีน่ ี่
ก็ต้องเคารพกฎของหอแห่งนี้ ในเมื่อไม่เคารพกฎ ก็อย่าโทษว่าคนอื่น
ไม่เกรงใจพวกท่าน กล้าได้ต้องกล้าเสีย คุณหนูเหยียนเห็นเป็นเช่นไร"
นางจ�ำได้ดังคาด นั่นสินะ นางกับเขาเป็นสามีภรรยากัน ทั้งเป็น
คู่ที่รักใคร่ปรองดองกันอย่างนั้น ข้าเองก็เคยเห็นเองกับตา นางจะจ�ำ
ลายมือเขาไม่ได้อย่างไรกัน
เหยียนหว่านขมปร่าในอก หากแต่ยังกล่าวอย่างอ่อนน้อม
"พระชายาตรัสได้ถูกต้อง เป็นหม่อมฉันที่ผิดมารยาท องค์หญิง
กับพระชายาโปรดประทานอภัยให้ด้วยเพคะ"
อีอ๋ วีพ้ บั กระดาษผ้าไหมในมือทบกันแล้วสอดเก็บในถุงผ้าปักดังเดิม
กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงนุม่ นวลเยือกเย็น "เมือ่ เข้าใจเหตุผลนีไ้ ด้ ถุงผ้าปักใบนี้
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นับเป็นรางวัลเดิมพัน พวกข้ารับไว้ ท่านขัดข้องหรือไม่"
เหยียนหว่านกัดริมฝีปากล่าง ถึงในใจจะสุดแสนเสียดายอักษร
แผ่นนั้น นางยังคงพยักหน้า "หม่อมฉันมิมีข้อขัดข้องเพคะ"
อี๋ อ วี้ เ ก็ บ ถุ ง ผ้ า ปั ก เข้ า แขนเสื้ อ แล้ ว ลุ ก ขึ้ น ยื น พู ด กั บ เกาหยาง
"พวกเราไม่เล่นแล้ว ไปกันเถอะ"
ไหนเลยเกาหยางจะยอมละเว้นคนโดยง่าย "ไม่ได้ พวกนางกล่าววาจา
ก้าวร้าว ซ�ำ้ ล่วงเกินข้ากับท่าน จะแล้วกันไปเท่านีไ้ ด้อย่างไรกัน"
สตรีสองนางที่คุกเข่าบนพื้นเริ่มใจคอไม่ดี ขณะก�ำลังกลัดกลุ้ม
ที่วันนี้น�ำภัยมาสู่ตัวจนไม่อาจจบลงด้วยดีพลันได้ยินอี๋อวี้เอ่ยขึ้นอีก
"ท่านไม่ยอมไว้หน้าผู้อื่น กระทั่งข้าก็ไม่เช่นกันหรือ"
ถึงเกาหยางจะดูสีหน้าคนไม่เป็นขนาดไหน ก็รู้แล้วว่าใบหน้า
ทีไ่ ร้รอยยิม้ ของอีอ๋ วีบ้ ง่ บอกว่าเพลานีก้ ำ� ลังอารมณ์ไม่ดี นางชัง่ น�ำ้ หนักถึง
ผลลัพธ์ของการแผลงฤทธิ์ต่อไปชั่วครู่ สุดท้ายก็ถลึงตาใส่สองคนบนพื้น
อย่างไม่สบอารมณ์
"เห็นแก่หน้าของพี่สะใภ้สี่ วันนี้ละเว้นพวกเจ้าก็ได้ ถือว่าพวกเจ้า
โชคดี ฮึ ! " ว่ า แล้ ว ก็ ต วั ด ข้ อ มื อ โยนถุ ง ผ้ า ปั ก ของเหยี ย นผิ ง ทิ้ ง นาง
เดินกระฟัดกระเฟียดลงบันไดตามหลังอีอ๋ วี้ คนทีช่ มดูอยูด่ า้ นข้างทัง้ สีท่ ศิ
พากันหดหัวกลับเข้าหลังม่านไป
รอจนพวกนางห่างไปไกล เหยียนหว่านกับเหยียนผิงถึงให้สาวใช้
ประคองลุกขึ้นยืนแล้วกลับไปอย่างเงียบๆ
ผู้ดูแลหอสุราคงพบเจอเหตุการณ์ผู้มีอ�ำนาจปะทะกันเช่นนี้บ่อยๆ
จนเคยชิน เขาบัญชาการพวกผูร้ บั ใช้ให้เอาเงินชนะเดิมพันทีเ่ กาหยางทิง้ ไว้
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ห่อเก็บโดยไม่ขาดหายแม้สกั อีแปะ แล้วให้สง่ ไปพร้อมกับสุราชัน้ ดีหลายไห
แทนค�ำขอขมาลาโทษทีว่ งั องค์หญิง
อีกด้านหนึง่ สองพีน่ อ้ งสกุลเหยียนทีผ่ า่ นความตกใจเสียขวัญมานัง่ อยู่
บนรถม้ามุ่งหน้าตรงกลับเรือน ไม่คิดจะไปเดินเที่ยวที่อื่นต่อ
"นั่ น ก็ คื อ องค์ ห ญิ ง เกาหยางหรื อ เจ้ า คะ จุ ๆ ทั้ ง ดุ ร ้ า ยป่าเถื่ อ น
ทัง้ ไม่มเี หตุผลจริงๆ" เมือ่ ออกจากหอจินหม่าน เหยียนผิงก็กลับมาใจกล้า
อีกครา นางเดาะลิ้นกล่าวขึ้น "แล้วก็ชายาเว่ยอ๋องท่านนั้น ได้ยินว่า
สกุลเดิมของนางตกอับแล้ว บัดนีไ้ ม่มแี ม้แต่ตำ� แหน่งขุนนาง แต่ทา่ นดูสิ
พอถีบตัวขึ้นจนได้ออกเรือนกับเว่ยอ๋อง อ�ำนาจบารมีของนางตอนนี้
องค์หญิงเกาหยางยังต้องให้เกียรติเลย"
ใบหน้าของเหยียนหว่านยังละห้อยละเหี่ยอยู่สักหน่อย นางฝืน
เปล่งเสียงพูด
"อย่าพูดเหลวไหล ชายาเว่ยอ๋องมาจากสกุลดัง เป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไข
สายหนึง่ ของไหวกัว๋ กง เมือ่ ครัง้ นางเล่าเรียนในส�ำนักศึกษาหลวงก็โด่งดัง
ไปทัว่ ในฐานะสตรีมากความสามารถ กิรยิ าวาจาไม่สามัญ ทัง้ เป็นมิตรทีด่ ี
กับเหล่าสตรีชั้นสูงในเมืองหลวงมากมาย เจ้าก็เห็นแล้วว่าวันนี้หากมิใช่
นางเอ่ยปากปกป้อง เจ้าข้าต้องโดนองค์หญิงเกาหยางเล่นงานเป็นแน่แท้"
เหยี ย นผิ ง ยั ง ไม่ ล ่ ว งรู ้ ว ่ า ในถุ ง ผ้ า ปั ก ที่ อี๋ อ วี้ เ ก็ บ ไปใบนั้ น ของ
เหยียนหว่านใส่ของส�ำคัญอะไรไว้กันแน่ เพียงทึกทักเอาว่าที่พี่สาว
มีสีหน้าไม่สู้ดีในเวลานี้เพราะเจอะเจอกับชายาเอกของเว่ยอ๋อง นาง
กลอกตาไปมาแล้วกล่าวขึ้น
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"ท่านเคยพบชายาเว่ยอ๋องมาก่อนหรือ ข้าดูท่านเห็นแวบเดียว
ก็จ�ำหน้านางได้ แต่ไฉนดูท่าทางเหมือนนางไม่รู้จักท่าน"
"...เคยพบครัง้ หนึง่ ตอนนัน้ ข้ายังปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวังหลวง นางเข้าวัง
ไปเยี่ยมองค์ชายสี่" ดวงตาของเหยียนหว่านหม่นแสงลง "เขากับนาง
ล้วนเป็นคนสูงศักดิเ์ ช่นเดียวกัน ย่อมจ�ำคนทีไ่ ม่สลักส�ำคัญเช่นข้านีไ้ ม่ได้"
"พี่หว่านเอ๋อร์ ข้าขอพูดค�ำหนึ่ง ท่านอย่าไม่พอใจล่ะ..." เหยียนผิง
กล่าวอ้อมๆ แอ้มๆ "ข้าดูแล้วชายาเว่ยอ๋องผูน้ เี้ ป็นสตรีมเี ล่หเ์ หลีย่ ม วันหน้า
ท่านแต่งเข้าวังเว่ยอ๋องไป ไม่แน่ว่าจะได้อยู่ดีมีสุขนะ"
เหยียนหว่านขยุม้ ผ้ากระโปรงตรงหัวเข่าแน่นๆ คลีย่ มิ้ อย่างจืดเจือ่ น
"พูดเหลวไหลอีกแล้ว เรื่องการแต่งงานนั่นยังไม่แน่นอนมิใช่หรือ"
นางกลัวเหยียนผิงจะถามมากไปกว่านี้ เลิกม่านขึน้ มองไปด้านนอก
แล้วหันเหหัวข้อสนทนาไปเรื่องอื่น
"เอ๊ะ ฝนตกแล้วหรือ"
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687
อี๋อวี้กับเกาหยางขี่ม้าออกจากถนนลิ่วหวันไม่นาน ท้องฟ้าที่สดใส
ก็ครึ้มลงกะทันหัน จากนั้นพระพิรุณก็โปรยปรายลงมาในพริบตา
"อะ! หลบเร็วเข้า"
เกาหยางร้องอุทานค�ำหนึง่ พวกนางเพิง่ ออกมาถึงหัวถนนนอกฟาง
ด้านหน้าด้านหลังล้วนเป็นก�ำแพงกัน้ เขต ไม่เห็นร้านค้าหอน�ำ้ ชา ได้แต่รบี เร่ง
ชักม้าวิง่ ไปทางข้างก�ำแพงแล้วลงจากม้า อาศัยชายคาทีไ่ ม่กว้างขวางนัก
เป็นที่ก�ำบังฝน
"จริ ง ๆ เลย เหตุ อั น ใดออกนอกเรื อ นก็ ไ ม่ น� ำ ร่ ม ติ ด ตั ว มาด้ ว ย
เจ้าพวกไร้ประโยชน์" เกาหยางปัดหยดน�้ำบนหัวไหล่ออกแล้วตะคอกดุ
ผู้ติดตามสองคน
"เพคะๆ หม่อมฉันสมควรตายๆ"
"เอาล่ะ" อี๋อวี้ยกมือข้างหนึ่งขึ้นบังศีรษะ อีกมือหนึ่งดึงเกาหยาง
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มายืนชิดริมก�ำแพง "รุง่ เช้าท้องฟ้ายังปลอดโปร่ง ใครจะรูว้ า่ จูๆ่ ฝนจะตก
เล่า"
นางแหงนคอมองเมฆด�ำก้อนใหญ่บนท้องฟ้าแวบหนึ่ง หวนนึกถึง
ทีห่ ลีไ่ ท่บอกว่าจะฝนตกก่อนออกมาแล้วลอบด่าเขาในใจว่า คนปากเสีย
หลังยืนหลบอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วปราศจากวีแ่ ววว่าสายฝนจะเบาลง ซ�ำ้ ร้าย
ยังตกกระหน�ำ่ ยิง่ ขึน้ ทุกที น�ำ้ ฝนเม็ดโตกระเซ็นใส่หลังฝ่ามือกับล�ำคอ พอ
ลมโชยมาเบาๆ ก็หนาวจนตัวสัน่ สะท้าน แต่กท็ ำ� ให้สรุ าในกายออกฤทธิช์ า้ ลง
หลายส่วน
"รออยู่ตรงนี้มิใช่ทางออกที่ดี พวกเรามิสู้รีบเร่งย้อนไปทางเดิม
หาทีห่ ลบฝนแถวถนนลิว่ หวันก่อนดีหรือไม่เพคะ" อีหวายืนบังอยูห่ น้าตัวอีอ๋ วี้
เห็นอาภรณ์ของนางเปียกชื้นเป็นวงใหญ่จึงเอ่ยเสนอขึ้น
เกาหยางเช็ดหน้าผาก "เฮ้อ...ไปๆ โชคร้ายจริงๆ"
ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตากฝน พวกนางหมดทางเลือกจ�ำยอมใช้วิธีน้ี
แต่ขณะทีเ่ ตรียมตัวจะขีม่ า้ ฝ่าสายฝนกลับไป รถม้าคันหนึง่ ก็เลีย้ วออกมา
จากหัวมุมถนนทีไ่ ร้ผคู้ น วิง่ กุบกับๆ มาหยุดจอดตรงหน้าพวกนาง เกาหยาง
ซึ่งยืนอยู่ฝั่งซ้ายโดนน�้ำสาดกระเซ็นใส่กระโปรง ตั้งท่าจะบันดาลโทสะ
ม่านหน้าต่างก็เปิดออกพร้อมเสียงพูดจากคนข้างใน
"ไยหลบฝนอยู่ที่นี่ รีบขึ้นมาสิ"
"เสด็จอาสิบเอ็ด!" เกาหยางร้องเรียกอย่างปีตยิ นิ ดี นางผลักคนรับใช้
ที่บังอยู่หน้าตัวออก จูงอี๋อวี้ผลุบขึ้นไป
ด้านในรถม้าตกแต่งด้วยพรมลาดพื้นขนสัตว์กับเบาะนั่ง ไออุ่น
ลอยอวลรอบกายทันทีทเี่ ข้าไป อีอ๋ วีพ้ น่ ลมหายใจเย็นๆ ออกมาเฮือกหนึง่
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นางเริม่ มึนหัวน้อยๆ พอน�ำ้ ฝนไหลหยาดมาตามขมับ แต่ผา้ เช็ดมือในมือ
เปียกแฉะแต่แรก นางจะยกมันขึน้ เช็ดออกตามมีตามเกิด ก็มผี า้ สีฟา้ นวล
ไร้ลวดลายผืนหนึง่ ปรากฏขึน้ เบือ้ งหน้าสายตา พอเงยศีรษะขึน้ ก็ปะทะกับ
สายตาแจ่มกระจ่างทอแววสุภาพอ่อนโยนคู่หนึ่ง
"เช็ดสิ" หลีห่ ยวนจยาสวมเสือ้ คลุมยาวคอกลมสีนำ�้ เงินอ่อน บนรถม้า
มีลกู นกตกน�ำ้ เพิม่ ขึน้ มากะทันหันหลายตัว บันดาลให้เขาดูหมดจดสะอาดตา
เป็นพิเศษ
อีอ๋ วีส้ องจิตสองใจชัว่ อึดใจแล้วรับไว้ นางก้มหน้ากล่าวขอบคุณก่อน
จากนั้นค�ำนับทักทายอย่างมีมารยาท "คารวะหานอ๋องเจ้าค่ะ"
"อืม"
หลี่หยวนจยาเปล่งเสียงรับในล�ำคอสั้นๆ แล้วหันไปรินน�้ำชา อี๋อวี้
สบจังหวะนี้หารือกับเกาหยาง และสั่งก�ำชับบ่าวชายสองคนนั้นให้จูงม้า
ไปหาที่หลบข้างหน้า รอฝนหยุดแล้วค่อยกลับไป
เมื่อได้น�้ำชาร้อนๆ ถ้วยหนึ่งอุ่นท้อง เกาหยางก็หายใจหายคอ
คล่องขึ้น นางห่อตัวในเสื้อคลุมของหลี่หยวนจยาพลางเอ่ยกับเขา
"ดีทไี่ ด้พบท่าน เสด็จอาสิบเอ็ด ท่านไม่รวู้ า่ วันนีข้ า้ โชคร้ายเพียงไหน
ตอนแรกไปทีถ่ นนลิว่ หวันเล่นพนันในหอจินหม่านไปหลายรอบ นานทีปหี น
จะชนะครบสิบตาสามารถขอรางวัลใหญ่ได้ ใครจะรูว้ า่ จะเจอกับเด็กสาว
น่าชังไม่รธู้ รรมเนียมสองคน ไม่เพียงไม่ยอมจ่ายเดิมพัน ยังพูดจาก้าวร้าว
ถ้ามิใช่พี่สะใภ้สี่ห้ามไว้ ข้าต้องให้พวกนางได้เจอดีแน่"
"อั น ใดที่ อ ภั ย ได้ ก็ ใ ห้ อ ภั ย กั น ข้ า เคยเตื อ นให้ เ จ้ า ฝึกฝนกายใจ
ไม่ใช่หรือ มิใช่เอะอะก็บันดาลโทสะ"
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เกาหยางเบื่ อ หน่ า ยกั บ การฟั ง คนอบรมสั่ ง สอนมากที่ สุ ด ถู ก
หลี่ ห ยวนจยาเทศนาสองค� ำ นางก็ เ อ่ ย ขึ้ น อย่ า งร� ำ คาญ "ให้ ข ้ า ข่ ม
ความโกรธไว้ไม่แสดงออกมา มันอึดอัดทรมานมากกว่าเจ้าค่ะ"
หลีห่ ยวนจยาพูดให้สติเท่านัน้ เขาไม่ตงั้ ใจจะว่ากล่าวเกาหยางมาก
นัก แค่ว่าในฐานะผู้อาวุโสกว่า เขาไม่อาจไม่ตักเตือนนางเล็กๆ น้อยๆ
พอเห็นนางไม่ชอบฟัง เขาจึงยกกาน�ำ้ ชารินเพิม่ ให้ออี๋ วีด้ า้ นข้าง เห็นนาง
เอาพรมบางๆ ผืนหนึง่ ห่มตัว นัง่ เงียบๆ ไม่พดู ไม่จา ทว่าบนหน้าซับสีแดงระเรือ่
ชัน้ หนึง่ เขาขมวดคิว้ นิดหนึง่ พลางเอ่ยถามขึน้
"เจ้าดื่มสุราเหมือนกันรึ"
อีอ๋ วีค้ ล้ายเหม่อลอยอยู่ เกาหยางเลยพูดตอบแทนนาง "ไปหอจินหม่าน
ไม่ดมื่ สุราได้หรือเจ้าคะ"
หลี่หยวนจยากล่าว "สุราเดิมพันของหอจินหม่านดื่มแล้วเมาง่าย
เจ้าน่ะคอแข็ง แล้วนางล่ะ"
เกาหยางสะดุ้งเฮือก เบือนหน้าไปมองอี๋อวี้ เห็นนางมีท่าทางเมา
อยู่บ้างก็พูดอึกอัก "ไม่กระมัง พี่สะใภ้สี่ ท่านคออ่อนขนาดนี้เลยหรือ"
อี๋อวี้รับรู้ได้ว่าสุราออกฤทธิ์แล้ว นางไม่กล้าพูดคุยกับพวกเขาต่อ
หวั่นเกรงว่าจะเสียกิริยาหลังเมาสุรา กล่าววาจาสุ่มสี่สุ่มห้า แต่พวกเขา
สองคนไต่ถาม นางไม่อาจไม่ปริปาก
"ข้าคออ่อน ตอนขึ้นบันไดก็บอกกับท่านแล้วนะ"
เกาหยางมองค้อนพร้อมพูด "ข้านึกว่าท่านบอกข้าตามมารยาท"
อี๋อวี้ท�ำเสียงฮึเบาๆ และไม่พูดตอบค�ำใดอีก
เกาหยางยังพูดอะไรบางอย่างกับหลีห่ ยวนจยาต่อ แต่นางฟังไม่เข้าหู
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แล้ว เพราะแผ่นกระดาษเขียนกลอนทีร่ บิ มาจากมือเหยียนหว่านยึดครอง
ห้วงความคิดไปทัง้ หมด ต่อให้นางจดจ�ำลายมือของตนเองไม่ได้ ก็จำ� ลายมือ
ของหลี่ไท่ไม่ผิด พอคิดค�ำนึงว่าเขาอาจเคยมอบกลอนร�ำพันรักแผ่นนี้
ให้หญิงสาวครั้งใดครั้งหนึ่ง ซ�้ำยังถูกเก็บไว้ในถุงผ้าปักพกติดกายเป็น
สมบัติล�้ำค่าก็ไม่ปานแล้ว ความหึงหวงก็พลุ่งขึ้นกลางอกไม่ขาดสาย
น่าชังจริงๆ บุรุษเจ้าเสน่ห์ผู้นี้ไปถึงที่ใดก็ล้วนมีสตรีหมายปอง
จะให้ข้าสบายใจสักวันไม่ได้หรือไร
หลี่หยวนจยาทางหนึ่งฟังเกาหยางเล่าถึงสุราใหม่หลายชนิดของ
หอจินหม่านอย่างออกรสออกชาติเต็มที่ ทางหนึง่ ก็จบั สังเกตอีอ๋ วี้ เห็นนาง
จูๆ่ ก็มนุ่ คิว้ นวดหน้าผาก ดูทา่ ทางเหมือนไม่สบาย เขาจึงเอ่ยกับเกาหยาง
"หากเจ้าไม่เร่งรีบ พานางส่งกลับวังอ๋องก่อน"
"จะรีบอะไรเจ้าคะ วันนี้ถูกขัดอารมณ์จนหมดสนุกแล้ว ทั้งยัง
ฝนตกหนักอย่างนีจ้ นเล่นอย่างอืน่ ไม่ได้แล้ว ประเดีย๋ วข้ากลับวังนอนหลับ
ดีกว่า พาพี่สะใภ้สี่ไปส่งก่อนเถอะ"
รถม้าแล่นเนิบนาบมาถึงหน้าประตูวังอ๋อง หลี่หยวนจยาเห็นอี๋อวี้
หลับตาพิงไหล่เกาหยางอยู่ เขาบอกให้อหี วาไปรายงาน และเรียกคนถือร่ม
มารับนางเข้าไปด้านใน
ตอนเช้ า หลี่ ไ ท่ อ อกไปข้ า งนอกประเดี๋ ย วเดี ย วก็ ก ลั บ มา หลั ง
อาหารกลางวัน เขาเห็นฝนตกแล้วคิดจะส่งคนไปรับอีอ๋ วี้ จนใจทีก่ อ่ นนาง
ออกไปเขาลืมถามว่าจะไปสถานทีใ่ ดอย่างละเอียด จึงได้แต่รอคนกลับมา
อยู่ในโถงหน้า เมื่อไร้วี่แววว่าฝนจะเบาลง เขาก�ำลังจะสั่งให้คนออกไป
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ตามหา อี ห วาซึ่ ง เปียกปอนไปครึ่ ง ตั ว ก็ ยื น ถื อ ร่ ม อยู ่ กั บ ทหารยาม
เอ่ยรายงานจากนอกโถงว่าหานอ๋องพาอี๋อวี้มาส่ง
เห็นหลี่ไท่ลุกจากเก้าอี้เดินไปข้างนอก อาเซิงรีบกางร่มตามไป
แต่ยังไม่ลืมหันไปถามไถ่อีหวา
"มิใช่เสด็จไปกับองค์หญิงเกาหยางหรือ พบกับหานอ๋องได้อย่างไร"
"พบตอนหลบฝนอยู่ข้างทาง ฝนตกหนักเหลือเกิน หานอ๋องก็เลย
พามาส่งเจ้าค่ะ"
"ชายาตากฝนหรือ" หลี่ไท่เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นทันที
อาเซิงอุทานในใจว่าแย่แล้ว เขาขึงตาใส่นางพลางกล่าวต�ำหนิ
"ท�ำงานประสาใด ปล่อยให้นายหญิงทรงหลบฝนข้างทาง"
อีหวาไม่กล้าโต้เถียง นางถือร่มซอยเท้าตามหลังพวกเขาไปจนถึง
หน้าวังอ๋อง จากนั้นเดินน�ำหน้าไปเลิกม่านประตูรถม้า
หลีไ่ ท่สาวเท้าก้าวใหญ่ไปถึงข้างรถม้า ปราดแรกก็เห็นอีอ๋ วีห้ ลับตา
พิงไหล่เกาหยางคล้ายหลับไปอยู่ด้านใน ใบหน้าเขาพลันขึงตึง
"นี่มันเรื่องอะไร"
หลี่ไท่นี้คือดาวข่มของเกาหยาง เจอเขาคราใดนางมักกลายเป็น
ลูกแมวเซื่องๆ ไม่หลงเหลือท่าทางดุจนางพญาให้เห็น นางหวั่นเกรงว่า
อี๋อวี้จะไม่สบายเพราะโดนฝนวันนี้แล้วเขาจะนับเป็นความผิดของตน
จึงย่นคอห่อไหล่ อ�้ำๆ อึ้งๆ ไม่กล้าพูดแก้ตัว
"นางเมานิดหน่อย คงดืม่ มากไปหลายจอก" หลีห่ ยวนจยาชะโงกตัว
จากด้านข้างผงกศีรษะกับหลี่ไท่เป็นเชิงทักทาย "เอาผ้าห่มมาหรือไม่
เจ้าอุ้มนางเข้าไปก่อน อากาศแบบนี้เมาสุราทั้งยังโดนความเย็นอีก
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จะจับไข้ได้ง่ายที่สุด"
หลีห่ ยวนจยาพูดจบก็เห็นเกาหยางตกใจกลัวหลีไ่ ท่จนไม่กล้าขยับตัว
เขาชัง่ ใจเล็กน้อยแล้วจะช่วยปลุกอีอ๋ วีเ้ พือ่ พยุงนางลงไป มือข้างหนึง่ จาก
นอกรถม้าก็ยนื่ มาขวางหน้า ไม่ให้แตะโดนแม้แต่ชายเสือ้ เขาเบือนหน้า
มองตามร่างนางทีถ่ กู อุม้ ลงไปแล้วชะงักกึกเมือ่ ปะทะกับนัยน์ตาสีเขียวมรกต
คูน่ นั้ กว่าจะดึงสติคนื มา หลีไ่ ท่กฉ็ วยผ้าห่มทีค่ นข้างกายยืน่ ส่งให้มาห่อตัว
หญิงสาวในอ้อมแขนอย่างมิดชิดไม่ให้เส้นผมเล็ดลอดออกมาสักปอยเดียว
หลี่ไท่หมุนกายไปพลางกล่าวขึ้น "อากาศไม่ดี คงไม่เชิญเสด็จอา
เข้าไปข้างใน วันหลังค่อยจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารอีกที"
ชัว่ ขณะทีน่ งิ่ งันไป หลีห่ ยวนจยาเห็นแววระแวดระวังแกมไม่เป็นมิตร
ในดวงตาหลีไ่ ท่ได้ไม่พลาด ใบหน้าเกลีย้ งเกลาดูไร้พษิ ภัยของเขาเผยรอยยิม้
ทันควันยามกล่าวขึน้
"ไม่จำ� เป็นต้องเกรงใจ เข้าไปเถอะ ข้าจะไปส่งเกาหยางกลับวังแล้ว"
ท่ามกลางม่านพิรณ
ุ เขารีๆ รอๆ มองส่งคนทัง้ คูจ่ นลับร่างเข้าไปใน
วังอ๋องถึงดึงสายตากลับ ปล่อยม่านและนั่งลงที่เดิม รถม้าหันหัวกลับ
แล้วออกวิง่ อีกครา เขารินน�ำ้ ชายกขึน้ จรดริมฝีปาก โคลงศีรษะเปล่งเสียง
หัวเราะเสียงหนึ่ง
เกาหยางชันเข่าอ้าปากหาว ช�ำเลืองมองเขาแวบหนึง่ อย่างประหลาดใจ
(ติดตามอ่
านต่งอได้
นฉบั
)
หลีไ่ ท่อมุ้ อีอ๋ วีไ้ ปจนถึ
งเรือนหลั
ก้าใวเข้
าห้บอเต็
งด้มานในแล้
ววางตัวนางลง
บนเตียง เปลือกตาของนางปิดปรือปราศจากทีท่าว่าจะตื่น
พวกสาวใช้เทน�ำ้ ร้อนบิดผ้ากันมือเป็นระวิง ผิงถงผิงฮุย่ ผลัดอาภรณ์
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