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ไม่ว่าผู้ใดก็ตามถูกขัดจังหวะตอนก�าลังอิงแอบคลอเคลียกับอนุ 

ชมดอกไม้ใต้แสงจันทร์ ล้วนต้องไม่สบอารมณ์กันทั้งนั้น

หลีซ่ือ่หมนิน่ังบนบลัลงัก์มงักรไล่สายตามองผูอ้ยู่เบือ้งล่างไปทลีะคน 

พลางรบัฟังฉางเล่อบอกเล่าเก้าสบิเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนด้วยหน้าตาปราศจาก

ความรูสึ้ก

"กราบทูลเสด็จพ่อ เรื่องราวเป็นเช่นนี้เพคะ...หม่อมฉันชักชวนนาง

มาท�างานร่วมกันด้วยเจตนาด ีนางจะปฏิเสธก็ช่างเถิด แต่น่ียังปรกัปร�าว่า

หม่อมฉันก่อต้ังส�านักบัณฑิตหญิงข้ึนเพ่ือบังคับขูดรีด หม่อมฉัน 

โกรธจนสุดระงับจึงว่ากล่าวนางไปสองสามค�า นางก็ฉุนเฉียวต้ังท่า 

จะกลับ พอซีเอ๋อร์กล่าวตักเตือนกลับโดนนางด่าทอยกหน่ึง ถ้อยค�านั้น 

สุดแสนระคายหูจนหม่อมฉันยกมาพูดให้ฟังไม่ได้จริงๆ เพคะ ภายหลัง 

คุณหนูจิ้นท่ีกลับไปก่อนคนนั้นก็เรียกพวกเฉิงเสี่ยวเฟิ่งมาบุกงานเลี้ยง 

679
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เอะอะโวยวายว่าพวกหม่อมฉันรังแกนาง"

ยามอยู่เบื้องหน้าหลี่ซื่อหมิน ฉางเล่อหาได้วางท่าใหญ่โตเป็น 

องค์หญิงแต่อย่างใด นางแสดงตนเป็นผู้อ่อนแอ ฝ่ายจ่างซุนซีด้านข้าง 

ก็ก้มหน้าซับน�้าตา ต่อให้เรื่องเล่าน้ีต่อเติมเสริมแต่งสักแปดส่วน 

ก็กลายเป็นความจริงแล้ว ประหน่ึงว่าราตรีนี้พวกนางสองคนได้รับ 

ความคับข้องหมองใจครั้งใหญ่หลวงอย่างไร้เหตุผลกระนั้น

เดิมทีการให้หลี่ซื่อหมินเป็นผู้คลี่คลายเรื่องนี้มิใช่ความตั้งใจแรก

ของฉางเล่อ แต่เมื่อเข้าวังมาแล้ว นางก็ไม่เกรงกลัวอันใด ด้วยบารมี 

ของนางฉางเล่อรวมถึงบารมีของสกุลจ่างซุน ไม่ต้องตรองดูก็รู้ว่าฮ่องเต้ 

จะเข้าข้างฝ่ายใด ถึงหลีไ่ท่จะเป็นพระโอรสองค์โปรด ทว่าเร่ืองล�าดบัศกัดิ์

กับสายเลือดภรรยาเอกกับอนุที่ต่างกัน นางไม่เชื่อหรอกว่าฮ่องเต ้

จะไม่เปิดทางลงให้ตนเองซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตท่ีเกิดกับฮองเฮาเพราะ

ชายาคนหนึ่งของหลี่ไท่

"ตอนแรกหม่อมฉนัคิดจะให้แล้วกันไป แต่พวกนางกลบัตบตซีเีอ๋อร์ 

เสดจ็พ่อก็ทรงทราบว่าท่านราชบตุรเขยกับท่านลงุรกัใคร่เอน็ดนูางมากท่ีสดุ 

หม่อมฉนัในฐานะพ่ีสะใภ้จะดูนางถูกคนลบหลูไ่ด้อย่างไร ท้ังหว่ันเกรงว่า

พวกนางจะลงมือลงไม้อีก จึงเรียกองครักษ์เข้าไปยับยั้ง แต่พวกนาง 

ไม่เพียงไม่ฟังเสียงห้ามปราม ยังต่อสู้กับองครักษ์ พวกเขาไม่กล้าท�าให้ 

พวกนางบาดเจ็บเลยกลายเป็นฝ่ายโดนรุมท�าร้าย ไม่เห็นพ่ีสาวคนโต 

อย่างหม่อมฉนัอยู่ในสายตาสกักระผกี หม่อมฉนัเห็นว่าควบคมุพวกนาง 

ไม่อยู่แล้ว ได้แต่ส่งคนไปแจ้งให้คนในครอบครวัของพวกนางรบัรู ้ สดุท้าย

เรือ่งกม็าถึงเบ้ืองพระพักตร์เสด็จพ่อเพ่ือทลูขอให้ทรงตดัสนิความเป็นธรรม
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ด้วยเพคะ"

ดูสิดู อันใดเรียกว่าคนผิดร้องทุกข์ก่อนก็คือเยี่ยงนี้นี่เอง

อี๋อว้ียืนอยู่ข้างหลังของหลี่ไท่อย่างสงบเสง่ียม ระหว่างน้ันยังลอบ

เหยียบเท้าเฉิงเสี่ยวเฟิ่งที่คิดจะสอดปากข้ึนอย่างทนไม่ไหวหลายครั้ง 

ปล่อยให้ฉางเล่อกล่าวจนจบ

ฉางเล่อกล้าบิดเบอืนความจรงิ เพราะอาศยัว่าในหอเฉยีนเซยีงคนืน้ี

ล้วนเป็นคนของตน ขณะทีฝ่่ายอีอ๋วีม้นีางคนเดยีวอยูท่ี่นัน่ตัง้แต่ต้นจนจบ  

จิน้ลูอ่นัเห็นเหตุการณ์ครึง่แรก ส่วนพวกเฉิงเสีย่วเฟ่ิงรูแ้ค่ครึง่หลัง การจะ 

ปั้นน�้าเป็นตัวต่อหน้าหลี่ซื่อหมิน ใครจะโต้แย้งชนะนางได้

"ท่ีฉางเล่อพูด พวกเจ้าล้วนได้ยินแล้วใช่หรือไม่" หลีซ่ือ่หมนิเอ่ยถาม

ภายในโถงต�าหนักนี้ ยกเว้นผู้มีศักดิ์ฐานะไม่สูงพอจะเข้าเฝ้าได้  

คนที่ก่อเรื่องในหอเฉียนเซียงอยู่กันเกือบครบ เมื่อได้ยินเสียงตรัสถาม  

มีครึ่งหนึ่งเปล่งเสียงรับรวมถึงอี๋อวี้ด้วย

"ได้ยินแล้วพ่ะย่ะค่ะ"/"ได้ยินแล้วเพคะ"

"ชายาเว่ยอ๋อง" หลี่ซื่อหมินขานชื่อ อ๋ีอว้ีไม่อาจไม่ก้าวไปข้างหน้า

พลางกล่าวตอบ "เจ้าได้ใช้วาจาลบหลู่ดูหมิ่นคุณหนูสกุลจ่างซุนหรือไม่"

อีอ๋ว้ีผนิหน้ามองจ่างซนุซท่ีีน�า้ตาร่วงเผาะๆ แวบหน่ึงแล้วพูดเสยีงขรมึ 

"กราบทลูฝ่าบาท หม่อมฉนัด่าว่านางเพคะ"

รอบด้านตกอยู่ในความเงียบที่แปลกพิกลครู่ใหญ่ ใบหน้าของ 

หลี่ซื่อหมินเคร่งเครียดขึ้นหลายส่วน เขาไต่ถามต่อ "แล้วองครักษ์ล่ะ  

พวกเจ้าก็ท�าร้ายพวกเขาด้วยหรือไม่"

"กราบทูลฝ่าบาท หม่อมฉันท�าร้ายพวกเขาเพคะ"

Page ��������� 13.indd   9 11/5/2563 BE   16:28



10

นวลหยกงาม 13

"เสด็จพ่อ" ฉางเล่อทนดูท่าทางปากดีของอี๋อว้ีไม่ได้ นางกล่าว 

อย่างขุน่เคอืง "เสด็จพ่อทรงได้ยินแล้ว นางยอมรบัเองกับปาก เรือ่งท่ีเกดิขึน้ 

ในคืนนี้หากเสด็จพ่อไม่ทรงลงอาญาชายาเว่ยอ๋อง หว่ันใจว่าวันหน้า 

สตรีผู้นี้จะไม่เห็นผู้ใดในสายตายิ่งขึ้นเพคะ"

หลีซ่ือ่หมนิขมวดคิว้ตวัดตามองอีอ๋ว้ีแล้วเลือ่นสายตาไปทางหลีไ่ท่ 

พูดอย่างไม่พึงใจ "หลี่ไท่ พระชายาของเจ้าไร้การอบรมส่ังสอนเช่นน้ี  

ถือเป็นเจ้าปกครองเรือนไม่เข้มงวดกวดขันหรือไม่"

โดนขานชื่อต�าหนิ หลี่ไท่มีสีหน้าดุจเดียวกับตอนก้าวเข้าประตู  

เขาสืบเท้าขึ้นหน้าหนึ่งก้าว ยืนตอบอยู่ข้างๆ อี๋อวี้

"กราบทูลเสด็จพ่อ แต่ไรมาชายาของกระหม่อมคนน้ีค�านึงถึง 

ส่วนรวมและรู้จักขอบเขตมากท่ีสุด ทั้งเป็นคนอ่อนโยนนุ่มนวล ปกติ 

ถ้ามิใช่ใครย่ัวยุให้นางเหลืออดจริงๆ อย่าว่าแต่ด่าคน กระทั่งพูดด้วย 

ความโกรธก็ยังไม่เคย องค์หญิงบอกว่านางด่าคนแล้วยังลงไม้ลงมือ  

ไยพระองค์ไม่ตรัสถามนางดูว่านี่เป็นด้วยเหตุใดกันแน่พ่ะย่ะค่ะ"

ใครๆ ต่างรู้ว่าเว่ยอ๋องผู้มีนิสัยค่อนข้างเย็นชามักล�าเอียงเข้าข้าง 

พระชายาที่อ่อนเยาว์กว่าผู้น้ีย่ิง ทว่าหลายต่อหลายคนเพิ่งได้เห็นท่าที

ปกป้องของเขากับตาเป็นคราแรก ย่อมอดประหลาดใจอย่างช่วยไม่ได้

อีอ๋ว้ีได้รบัค�าชมจากหลีไ่ท่เป็นชดุแล้วแทบหน้าแดงด้วยความเขนิอาย 

หากมิใช่สถานการณ์ไม่เหมาะ นางอยากไปเก่ียวนิ้วกับเขาจริงๆ นี่ก็คือ 

ทีเ่รยีกว่าจติใจตรงกัน ไม่จ�าเป็นต้องให้บอกใบ้อะไรมาก สามขีองนางก็รูว่้า

ต้องส่งลูกหนังมาเข้าเท้านาง แล้วจะไม่ให้นางชมชอบเขาได้เช่นไร

หญิงสาวหยุดความคิดเตลิดไปไกลอย่างไม่ถูกกาลเทศะนี้ไว้ก่อน
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ชั่วคราว ก่อนหลี่ซื่อหมินจะอ้าปากถาม นางสูดลมหายใจยาวๆ ต้ังสติ 

ให้มั่นพลางเรียบเรียงสิ่งที่จะพูดในหัวรอบหน่ึงเป็นการเตรียมพร้อมรับ 

ศึกหนัก ค�่าคืนน้ีนางเป็นตัวเอก พ่ายก็โงหัวไม่ข้ึนไปอีกนาน ชนะก็ได้ 

ฉีกหน้าพวกนางครั้งใหญ่!

สมดังคาด ฮ่องเต้ผู ้ 'โปรดปราน' พระโอรสสายเลือดสนมนั้น 

ย่อมไม่มทีางฟังความข้างเดยีวจากพระธิดาองค์โตแล้วตดัสนิโทษพระสณิุสา

ทันที เขาหันไปเอ่ยถามอี๋อวี้

"ถ้าอย่างนั้นเจ้าว่ามาสิ เหตุไฉนต้องด่าว่าคุณหนูสกุลจ่างซุน  

ไม่เคารพพี่สาวคนโต ซ�้ายังลงมือลงไม้ท�าร้ายคน?"

เมื่อหลี่ซื่อหมินเอ่ยปากถาม แม้แต่ฉางเล่อก็รู้ว่าจะพูดแทรกไม่ได้ 

นางดึงความสนใจกลับไปที่ตัวอี๋อวี้ หากในใจหาได้หวั่นกลัวสักเท่าไรว่า

อีกฝ่ายจะมีเหตุผลเหนือกว่า ถึงอย่างไรเรื่องในคืนนี้มิใช่คดีอาญา จึง 

เป็นไปไม่ได้ที่จะสอบสวนลงทัณฑ์ให้สารภาพความจริง ฉะน้ันใครถูก 

ใครผิดต้องอาศัยว่าฝ่ายไหนมีปากเยอะกว่า ฝ่ายไหนมีบารมีมากกว่า

อี๋อว้ีหายใจเข้าเฮือกหนึ่งแล้วเงยหน้าข้ึน นางสบตาหล่ีซื่อหมิน 

ตรงๆ ก่อนก้มหน้าลงดังเดิม "กราบทูลฝ่าบาท หม่อมฉันกลัวจะเป็น 

การไม่ให้ความเคารพ มิกล้าพูดตามใจชอบเพคะ"

จ่างซนุซซีึง่ร้องไห้สะอกึสะอ้ืนอยู่ลอบก่นด่าอยู่ในใจ ไฉนตอนอยู่ใน

หอสุราไม่เห็นเจ้ามิกล้าพูด อ้าปากทีไรล้วนพ่นวาจาร้ายกาจกว่าผู้ใด  

นี่จะมิใช่แสร้งวางท่าวางทางหรือไร!

นัยน์ตาของหลี่ซื่อหมินคมกริบดุจใบมีดก็ไม่ปาน เขาเห็นแววตา 

ที่ฉายอารมณ์หลายหลากแวบนั้นของอี๋อว้ีได้ไม่พลาด มันปนเปไปด้วย 
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ความอดกลั้น จนปัญญา คับแค้นใจ และความโกรธเกรี้ยวที่เก็บกัก 

ซกุซ่อนไว้เฉกผูเ้จนโลกจงึจะมไีด้ เขาอ่านคนมานับไม่ถ้วนโดยเฉพาะอสิตรี  

ย่อมเคยเห็นสายตาเฉกนีม้าไม่น้อย ทว่ามไีม่ก่ีคนท่ีวัยเยาว์เท่าสตรน้ีอย

เบื้องหน้านางนี้

พลันนั้นเขาฉุกคิดถึงชาติก�าเนิดท่ียากจะบอกใครได้ของนาง  

ชายาเว่ยอ๋อง...สกุลหลู...ไหวกั๋วกง...ราชมนตรีฝาง

ใต้โต๊ะทรงพระอกัษร มอืซ้ายของเขาเคาะหัวเข่าเบาๆ อย่างเป็นจงัหวะ

ยามแลมองลกูสะใภ้ทีม่ปีระวติัความเป็นมาสลบัซบัซ้อนผูน้ี้

"เราอยู่ตรงนี้ จะมีอะไรไม่กล้าพูดอีก เจ้าเล่าได้เต็มที่"

ส�าเร็จ!

พวกนางนึกว่าตนเองอาศัยอะไรกัน ก็แค่พวกลูกหลานชนชั้นสูง 

ที่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังกลุ่มหน่ึง คนท้ังโถงต�าหนักนี้ต่างนึกว่านางเป็น

ชาวสกุลหลทูีต่กอบั ถือก�าเนิดในชนบทแล้วถูกรบัเข้าตระกูลในภายหลงั 

แต่จะมีสักก่ีคนกันท่ีล่วงรู้ว่านอกจากนางจะเป็นทายาทของไหวก๋ัวกง 

อย่างถูกต้องชอบธรรม ยังมีบิดาบังเกิดเกล้านามว่าฝางเฉียว

จุดนี้นางแจ่มแจ้งดี ฝางเฉียวแจ่มแจ้งดี ฮ่องเต้ก็แจ่มแจ้งดี

ถ้าพูดว่าผู้ที่ฮ่องเต้ไท่จงไว้วางพระทัยเป็นอันดับแรกคือจ่างซุนอู๋จี้ 

เช่นนั้นเป็นที่รู้กันไปทั่วราชส�านักว่าบิดาที่ไร้วาสนาได้นับญาติกันคนนั้น

ก็คือขุนนางคนโปรดอันดับหนึ่งของฮ่องเต้ไท่จง

อี๋อวี้ใจเต้นแรงข้ึน ไม่กล้าเงยหน้ามองฮ่องเต้ซ�้าอีกคราด้วย

หวาดหว่ันสุดใจว่าเขาจะผิดสังเกต นางประสานมือกุมกันไว้หน้าตัว 

ปริปากพูดอย่างอิดเอื้อนด้วยน�้าเสียงฝืดเฝื่อน
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"หม่อมฉันทราบดีว่าถึงหม่อมฉันบอกแล้วก็ไม่แน่ว่าจะทรงเชื่อถือ 

เรื่องในวันน้ียากจะพูดให้กระจ่าง ทรงโปรดพระราชทานอนุญาตให ้

หม่อมฉันได้ถามองค์หญิงกับคุณหนูจ่างซุนก่อนสองสามค�า และขอให้

พวกนางตอบก่อนด้วยเพคะ"

นางกล่าวถึงตรงน้ีก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของหล่ีซ่ือหมิน

แล้วเช่นกัน เขาโบกมอืทีหน่ึงเป็นเชงิว่าอนุญาต ทัง้ยังเอ่ยกับพวกฉางเล่อ

"พวกเจ้าตอบนางด้วย"

ถึงฉางเล่อกับจ่างซนุซจีะไม่เต็มใจปานใด ยังคงขานรับอย่างว่าง่าย

"เจ้าจะถามอะไรกร็บีๆ ถามเถอะ" ฉางเล่อหนัศรีษะไปชกัสหีน้าใส่ 

อี๋อว้ี พวกนางทะเลาะกันแล้วยังท�าเป็นใจกว้างต่อหน้าฮ่องเต้ กลับดู 

เสแสร้งแกล้งท�า

อี๋อว้ีเดินตรงไปหาฉางเล่อ อ้าปากดัดเสียงกล่าววาจาที่สร้าง 

ความตะลึงพรึงเพริดให้คนอื่นๆ

"เป็นข้าท�าคณุคนไม่ข้ึนเอง อตุส่าห์เห็นแก่หน้าหลีไ่ท่ถึงได้เรยีกเจ้า

มาเข้าร่วมงานใหญ่ ไม่อย่างน้ันเจ้านกึว่าสามญัชนต�า่ต้อยเย่ียงเจ้า เบือ้งบน 

มีมารดาผู้อบรมเลี้ยงดูเป็นหญิงม่ายมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง 

ถูกโจรลักพาตัวไปแล้วปล่อยกลับมา เบื้องล่างยังมีพ่ีชายจิตใจคับแคบ

เป็นฆาตกรสังหารคน อีกทั้งตัวเองก็เป็นสตรีไร้ยางอายพัวพันกับบุรุษ 

ก่อนแต่งงานโดยไม่รักนวลสงวนตัว ให้ข้ามองเจ้าซ�้าอีกทียังรู้สึกเป็น

เสนียดตา ไหนเลยจะอยากเสวนากับเจ้า!...ข้าขอบังอาจถามองค์หญิง 

ค�ากล่าวที่ข้ายกมาเมื่อครู่นี้ องค์หญิงกล้าพูดหรือไม่ว่าไม่เคยพูดกับข้า"

ได้ยินนางลอกเลียนน�้าเสียงและค�าพูดของตน ฉางเล่อตีหน้าบึ้ง 
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ทันควัน ขยับปากจะปฏิเสธก่อนโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ กลับโดน 

ถ้อยค�ารุนแรงของอี๋อวี้สกัดกลับไป

"ข้ากล้าสาบานว่าถ้าองค์หญิงมิเคยกล่าวกับข้าแบบนี้ ขอให้ข้า 

หลูอี๋อว้ีพบจุดจบไม่ดี ตายโดยไร้ท่ีฝัง ศพถูกทิ้งไว้กลางป่าร้างเป็น 

อาหารสุนัข ดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ในปรโลก ไม่มีวันได้ไปสู่สุคติ  

ไม่ได้ผุดได้เกิดชั่วกัปชั่วกัลป์ องค์หญิงท่านกล้าไหม!"

คนโบราณถือศพเป็นสิ่งส�าคัญ กลัวว่าหลังส้ินชีพแล้วศพของตน 

จะไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงต้องก่อหลุมฝังที่แข็งแรง

และสร้างสสุานทีป่ลอดภัย การเอาเรือ่งท่ีฝังศพมาสาบานสาปแช่งท�านองนี ้

อย่าว่าแต่พูดออกจากปาก กระทั่งได้ฟังก็ยังรู้สึกหนังหัวชาวาบๆ อย่าง

ผวากลัว

ได้ยินค�าสาปแช่งนี้ของนาง หนังตาของทุกคนกระตุกริกๆ รู้สึกถึง

กระไอเยน็ยะเยือกแผ่ลามข้ึนมาตามสนัหลงั เฉงิเสีย่วเฟ่ิงกระทืบเท้าหนักๆ 

อย่างคับอกคับใจ ด้านฉางเล่อหน้าเผือดลง ขณะท่ีหล่ีไท่ลอบขึงตาใส่ 

ท้ายทอยอี๋อว้ี คิดค�านึงในใจว่าคืนนี้กลับไปจะจัดการสตรีตัวยุ่งที่ปาก 

ไม่มหีรูดูน่ีเช่นไร

"ฮึ อยู่ดีๆ ข้าจะดูหมิ่นเจ้าท�าไมเล่า" ท่ามกลางสายตาจับจ้องของ

ผู้คน ฉางเล่อเพิ่งเอ่ยปากขึ้นทีหลัง กลับเฉไฉไม่ตอบค�าถามของอี๋อวี้

อี๋อวี้ส่ายหน้าขบสันกรามแน่น มองหน้าอีกฝ่ายอย่างไม่ยอมรามือ 

และไม่เก็บง�าความชิงชัง

"องค์หญิงไม่กล้าเพราะเคยพูดกับข้าอย่างน้ัน ท่านดูถูกนามของ

สามข้ีา กล่าวร้ายมารดาข้า หมิน่หยามพ่ีชายคนโตทีล่่วงลับไปแล้วของข้า  
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ข้าเป็นคนมีเลือดเน้ือจิตใจ มีมารดาอุ้มชูเลี้ยงดูและพ่ีชายอบรมสั่งสอน 

องค์หญิงเหยยีบย�า่ผูม้พีระคณุต่อข้า ช่างเป็นสิง่ท่ีน่าชงิชงัอย่างใหญ่หลวง

โดยแท้!

ทว่าในเวลานี้มีคนสอนข้าว่าอย่าย่ัวโทสะองค์หญิง บอกให้ข้า 

หลบหลกี ให้ข้าอดทนอ่อนข้อ พูดไม่หยุดปากว่ากลัวข้าจะท�าให้องค์หญิง

โมโหจนไม่สบาย โดยไม่น�าพาถึงความกตัญญูอันเป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน

ของการเป็นคน ต่อให้ข้ามศีกัดิฐ์านะเทียบไม่ได้ ต่อให้ข้าไม่มอีะไรทัดเทียม 

สักอย่าง ต่อให้ข้าต้องแลกด้วยชีวิต ข้าจะคล้อยตามท่านได้เยี่ยงไร

แล้วคนบดัซบไร้ยางอายทีพู่ดเตอืนข้า ข้าจะไม่ด่าทอนางได้หรอืไร...

จ่างซนุซ!ี เจ้าเป็นคนพูด พวกไร้ความกตญัญูกตเวท ีต�า่ช้าย่ิงกว่าเดรจัฉาน

เย่ียงเจ้า สมควรถูกด่าหรอืไม่" ไฟโทสะพลุง่ข้ึนตรงกลางอก นัยน์ตาของ

หญงิสาววาวโรจน์ 

ยามทุกคนตะลึงงันไปตามๆ กันเพราะเสียงบริภาษด่าทอของอี๋อวี้ 

ดวงตาทั้งคู ่ที่หรี่ลงของนางเปล่งประกายเย็นเยียบวูบหนึ่ง ก่อนจะ 

สะบัดฝ่ามอืใส่ดวงหน้าเลก็ๆ นองด้วยน�า้ตาประหนึง่บปุผาต้องหยาดฝน

ของจ่างซุนซี ตบแก้มซ้ายทีขวาทีดังเพียะๆ

"ข้าตบหน้าเจ้าตอนน้ีก็เพ่ือสัง่สอนลกูหลานเนรคณุแทนสกุลจ่างซนุ 

ว่ากันตามธรรมเนียมประเพณี บิดามารดาเจ้ายังต้องตั้งโต๊ะสุราอาหาร

เลี้ยงขอบคุณข้าแล้ว"

เงียบกริบ คนท้ังโถงเห็นอี๋อว้ีตบหน้าจ่างซุนซีสองทีแล้วตาค้าง  

ไม่เคยพบเห็นสตรีอ่อนเยาว์ร้ายกาจเช่นนี้ 

ฮ่องเต้นิง่งนั ฉางเล่อน่ิงงนั ทกุคนน่ิงงนัไปตามๆ กัน จ่างซนุซท่ีีถูก 
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นางตบหน้าก็กุมแก้มอย่างงงงวย แม้แต่น�า้ตาก็หยุดไหล เป็นนานครู่ใหญ่

กว่าจะได้สติ รู้ตัวว่าโดนตบหน้าต่อหน้าผู้คนมากมายปานน้ี ช่ือเสียง 

ถูกท�าลายป่นป้ี สมองของนางอึงอลว่างเปล่า ไม่อาจขบคดิไตร่ตรองให้ดีๆ  

สองตานางคโุชนด้วยเปลวเพลงิ ใบหน้าทีถู่กตบจนแดงเผยแววเหีย้มเกรยีม

ขณะปรี่เข้าใส่อี๋อวี้

"อ๊า!"

หลี่ไท่ระวังระไวแต่แรก เขาเหยียดแขนไปคว้าข้อศอกของอี๋อว้ี 

ดึงตัวนางมาอยู่ชิดตัวอย่างง่ายดายถึงถอยหลบการจู่โจมประหน่ึง 

เสือหิวตะครุบเหย่ือของจ่างซุนซีได้ เวลาชั่วพริบตา คุณหนูสามของ 

สกุลจ่างซุนก็ล้มคะม�าหน้าคว�่ากับพื้นอย่างไม่เหนือความคาดหมาย

อี๋อว้ีเกาะหลี่ไท่ยืนทรงตัวได้แล้ว นางไม่เห็นสีหน้าบูดบึ้งของ 

บุรุษข้างหลัง ทิ้งตัวลงคุกเข่าดังตุบให้ฮ่องเต้ กล่าววิงวอนเสียงสั่นเครือ

ทั้งที่ยังไม่หยุดหอบหายใจจากการด่าคนเมื่อครู่

"แผ่นดินอนักว้างใหญ่ไพศาลนี ้มแีต่ความกตญัญูเท่านัน้ทีม่าก่อน

ทกุสิง่เสมอ ฝ่าบาททรงพระปรชีาปราดเปรือ่ง โปรดทรงตดัสนิความเป็นธรรม 

น�าวิถีความกตญัญูคนืมาให้หม่อมฉนัและสตรท่ัีวหล้า อย่าส่งเสรมิคนชัว่ช้า

เดรจัฉาน ท�าลายศีลธรรมจรรยาของต้าถัง ท�าให้รากฐานอนัเป็นระเบยีบ

แบบแผนของราชวงศ์เราต้องวุน่วายยุ่งเหยิงเพคะ"

วิถีความกตัญญูนั้นเป็นด่านหน่ึงที่ถึงเป็นโอรสสวรรค์ผู้ย่ิงใหญ ่

ก็ต้องก้าวผ่านเช่นเดยีวกัน ยามเป็นบตุรธิดาอาจไม่กตัญญูต่อบิดามารดา 

ได้ แต่เมื่อเป็นบิดามารดา มีคนใดจะมิกลัวบุตรธิดาไม่กตัญญูบ้าง

ใต้ปฐพีน้ี คนท่ีหวาดกลวัค�าว่า 'กตญัญู' มากท่ีสดุ นอกจากฮ่องเต้ 
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แล้วก็ยังคงเป็นฮ่องเต้

ฉางเล่อสะดุ้งโหยงราวกับเพ่ิงตื่นจากภวังค์ฝัน เพ่ิงประจักษ์แจ้ง 

ในยามนี้เองว่าอี๋อว้ีก�าหมากเด็ดอะไรไว้ในมือ นางเอี้ยวคอที่แข็งเกร็ง 

มองร่างแบบบางท่ีคุกเข่ากับพ้ืน ความหนาวยะเยือกจางๆ ก็ผดุข้ึนกลางอก

ช้าๆ ครัน้มองน้องสาวสามทีีดู่เหมอืนหกล้มกระแทกพ้ืนหมดสตไิปอกีครา 

นางท�าใจแข็งหลับตาเบือนหน้าไปอีกทาง

หลี่ซื่อหมินช�าเลืองไปทางจุดท่ีฉางเล่อยืนอยู่ปราดหนึ่งแล้ว 

พ่นลมหายใจเบาๆ ค่อยมองคนท่ีคุกเข่าบนพ้ืน ในใจเขาบังเกิดความ 

โกรธเคอืงน้อยๆ ทีโ่ดนบบีให้จนแต้ม แต่ก็ไม่สามารถกลบทับความรูส้กึ

ชื่นชมไว้ได้

ราชมนตรฝีางให้ก�าเนดิบุตรชายบุตรสาวทีดี่คูห่น่ึงจริงๆ น่าเสียดาย

"ต่อให้พวกนางท�าไม่ถูก เจ้าก็ไม่สมควรตบตีคนอย่างวู่วาม ฉางเล่อ 

เจ้าได้ยินที่นางพูดหมดแล้ว เจ้ายังมีจุดใดไม่ยอมรับอีกหรือไม่"

ถึงท่ีสดุกเ็ป็นพ่อลกูกัน เขาไม่อาจไม่เปิดทางลงทางหน่ึงให้บตุรสาว

ได้

"กราบทูลเสด็จพ่อ หนน้ีเป็นหม่อมฉันใจร้อนจนไม่รู ้ขอบเขต  

ไม่สมควรกล่าววาจาโดยไม่ย้ังคิดจริงๆ เสด็จพ่อโปรดทรงลงอาญาด้วย

เพคะ"

อุ้งมือของอี๋อว้ีเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ นางได้ยินฉางเล่อยอมจ�านน 

ก็ระบายลมหายใจเฮือกหนึ่ง ทั้งรู้สึกผิดหวังอยู่บ้าง นางเห็นธาตุแท้ของ

จ่างซุนซีอย่างปรุโปร่งมานานแล้ว ก็แค่คุณหนูสูงศักด์ิมากเล่ห์เพทุบาย 

ที่ถูกตามใจจนเหลิง ส่วนฉางเล่อท่ีก้มหัวรับผิดอย่างเปิดเผยปานนี้ 

Page ��������� 13.indd   17 11/5/2563 BE   16:28



18

นวลหยกงาม 13

ดูมีชั้นเชิงสูงกว่าขั้นหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด ดูทีว่าเร่ืองในวันนี้ท�าให้นาง 

ตื่นตัวแล้ว วันหน้าหากปะทะกันอีก นางย่อมระแวดระวังมากขึ้น  

หมายให้นางเสียเปรียบคงยากเสียยิ่งกว่ายาก

หลีซ่ือ่หมนิไม่สนใจว่าสตรทีีอ่ยู่เบือ้งล่างกลุม่นีม้คีวามคดิร้อยแปด

พันประการเช่นใดในหัวสมองหรือเอาชนะคะคานกันลับๆ เขาไม่พินิจ

ใคร่ครวญอะไรมากก็ตัดสินชี้ขาด

"เรื่องในวันน้ีทั้งสองฝ่ายล้วนท�าไม่ถูก ฉางเล่อกับจ่างซุนซีเป็น 

ฝ่ายผดิก่อน กระท�าผดิธรรมเนยีมมารยาท ลงโทษให้พวกเจ้าอยู่กบัเรอืน

ทบทวนตัวเองสามเดือน คัดลอกคัมภีร์จารีตร้อยฉบับ"

จ่างซุนชงโกรธจนหน้าง�้าแต่แรกทว่าโดนหลี่ไท่ข่มมาตลอดทาง 

จากหอเฉยีนเซยีงถึงวังหลวง เพลานีเ้ขาเพ่ิงได้โอกาสปรปิากกล่าวค�าหน่ึง

"กราบทูลฝ่าบาท ท�าแบบน้ีมไิด้พ่ะย่ะค่ะ งานอภเิษกสมรสของฮัน่อ๋อง 

กับซเีอ๋อร์ก�าหนดฤกษ์ไว้ตอนต้นเดือนสี ่หากต้องโดนกักบริเวณสามเดอืน 

ถึงตอนนั้นจะท�าเช่นไรดีพ่ะย่ะค่ะ"

"อย่างนั้นหรือ" หลี่ซื่อหมินเบือนหน้าไปถามขันทีที่ด้านข้าง

"ฝ่าบาท เป็นวันที่สามเดือนสี่พ่ะย่ะค่ะ"

หลี่ซื่อหมินนิ่งคิดเล็กน้อย "เช่นนั้นก็เลื่อนไปเถอะ"

ดีท่ีจ่างซุนซีหกล้มเป็นลมไป ถ้านางมีสติอยู่จะไม่โมโหเจียนคลั่ง 

ไปเลยหรือ การเลื่อนวันจัดพิธีมงคลต่างหากคือบทลงโทษอย่างแท้จริง 

ถึงจ่างซนุชงจะร้อนใจก็สดุปัญญาจะท�าอะไรได้ แม้นเขาเป็นราชบตุรเขย 

ทว่ายังไม่กล้าคัดง้างกับฮ่องเต้เลยได้แต่ท�าใจยอมรับ กระน้ันเขาจะ 

ผูกใจเจ็บอี๋อวี้ลึกล�้าปานใด นั่นมิใช่เรื่องที่คนนอกจะล่วงรู้ได้
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"ส�าหรับชายาเว่ยอ๋อง เราจะพูดซ�้าอีกหน เจ้าตบตีคนก็ท�าไม่ถูก  

เจ้าท�าร้ายบุตรสาวคนอ่ืน จะไม่ให้บิดามารดาของนางโกรธเคืองเจ้า 

หรือไร ก็ลงโทษให้เจ้าส่งยาสมุนไพรชุดหนึ่งไปที่จวนสกุลจ่างซุนเถอะ"

แทนท่ีจะพูดว่านี่เป็นโทษทัณฑ์ มิสู้บอกว่าเป็นการเปิดทางลงให้ 

สกุลจ่างซุน ถึงอี๋อว้ีจะไม่รู้กาลเทศะปานใด แต่เมื่อเป็นฝ่ายได้เปรียบ 

อย่างมากแล้ว จึงไม่ถือสาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้ นางก้มหน้ารับ 

การลงโทษทันที

"ฝ่าบาททรงพระปรีชาปราดเปรื่อง หม่อมฉันหุนหันพลันแล่น 

ไปชั่ววูบจริงๆ วันพรุ่งจะส่งยาไปยังจวนสกุลจ่างซุนเป็นการขอขมาต่อ

ใต้เท้าจ่างซุนเพคะ"

ความหมายคือขอขมาต่อจ่างซุนผู้เป็นบิดา หาใช่จ่างซุนผู้เป็น 

บุตรสาวไม่

หนังตาของหลี่ซื่อหมินกระตุกทีหนึ่ง เขาคร้านจะท้วงติงถ้อยค�า 

ทีแ่ฝงนัยก�ากวมของนาง ในเมือ่เรือ่งกระจ่างแจ้งแล้ว คนท่ีสมควรลงโทษ 

ก็ลงโทษแล้ว เวลาหาความสขุก็พลาดไปแล้ว จะโกรธก็โกรธไม่ได้ ยังจะ 

รัง้ตวัพวกเขาไว้ท่ีน่ีท�าอะไร เขาจงึโบกแขนเสือ้เป็นเชงิบอกให้คนส่งพวกเขา

ออกไปนอกวัง จะได้ไม่ต้องเห็นหน้าให้ร�าคาญใจ

ตอนอยู่ในวังหลวงไม่มีใครกล้าโวยวายเสียงดัง แต่พอก้าวออก 

นอกประตูวังก็มีคนใจกล้าขึ้นมาอีก

"ชายาเว่ยอ๋องมีกลอุบายไม่เบา เร่ืองในวันนี้ สกุลจ่างซุนได้รับ 

ค�าชี้แนะแล้ว วันหลังต้องตอบแทนแน่นอน"
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ปกติฝ่ายทีอ่บัอายพ่ายแพ้มกัฝากค�าพูดทิง้ไว้ค�าสองค�าตามธรรมเนยีม

อี๋อวี้ส่งพวกเฉิงเสี่ยวเฟิ่งกลับไปและนัดหมายว่าจะพบกันที่ใด 

วันพรุง่น้ีแล้วหันหน้ามา ใต้โคมไฟสแีดงเข้มเปล่งแสงวอมแวมสองสามดวง

ตรงหน้าประตูวัง นางมองเหน็ใบหน้าบึง้ตึงของจ่างซนุชงก็ขยบัเท้าไปยืน

ข้างหลังหลี่ไท่ นางปะทะกับสตรีได้ แต่ไม่เก่งกาจถึงขั้นวิวาทกับบุรุษ

อากัปกิรยิาเลก็ๆ น้อยๆ ทีบ่่งบอกถึงการพ่ึงพาอาศยัน้ีของหญิงสาว 

ไม่อาจพูดว่าไม่สนองอัตตาในการเป็นช้างเท้าหน้าของบรุุษในใจหลีไ่ท่ได้ 

เขาชายตามองท่านราชบุตรเขยอย่างปึ่งชาเอ่ยกล่าวว่า

"ไยต้องรอวันหลัง เดอืนสองจะมพิีธีบวงสรวงวสนัตฤดูทีอ่ทุยานล่าสตัว์

ลัว่หยาง ข้าพร้อมเสมอ" ว่าแล้วก็โอบอีอ๋ว้ีก้าวข้ึนรถม้า ไม่แยแสจ่างซนุชง 

ทีม่สีหีน้าปนเปไปด้วยอารมณ์หลายหลาก

"ท่านราชบุตรเขยยังไม่ขึน้มาอกี มวัยืนท�าอะไรอยู่ข้างนอก พวกเรา

ต้องพาซีเอ๋อร์ไปส่งที่จวนท่านลุงก่อนนะ" ฉางเล่อแหวกม่านหน้าต่าง 

ร้องเรียกจ่างซุนชง ไม่รู้ว่านางได้ยินบทสนทนาของพวกเขาหรือไม่

"มาแล้ว"

หลังจากอี๋อวี้ 'ชนะศึก' มาได้และอยู่บนรถม้าในเวลานี้กลับต้อง

เจียมเน้ือเจียมตัว นางกระตุกๆ แขนเสื้อของหลี่ไท่ที่ไม่สนใจไยดีตน  

ท�าท่าท�าทางว่า 'ข้ายอมรับผิดแล้ว ข้าส�านึกตัวแล้ว' เช่นเด็กดีรู้ความ

"ผิดตรงไหน"

"..." อีอ๋ว้ีเกาหวัตนเอง นางเห็นว่าหลีไ่ท่ท�าหน้าไม่ดถึีงคดิจะขอโทษ 

ใครจะรู้ว่าเขามีน�้าโหจากเหตุใด
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หลี่ไท่ยกมือจับปลายคางนางเชยขึ้นแล้วบีบโดยไม่เพลาแรงและ

ไม่ค�านึงถึงว่านางจะเจ็บหรือไม่ เขากล่าวเสียงขรึม

"หากรูว่้าคืนนีเ้จ้าไปร่วมงานเลีย้งก็เพ่ือจะหาเร่ืองคนเป็นการแก้ล�า 

ข้าตามใจเจ้า แต่ตอนอยู่ในต�าหนักใครให้เจ้าสาบานสาปแช่งแบบนั้น 

กล้าเอาเรือ่งตายเรือ่งฝังศพมาพูดส่งเดชตามใจชอบ เสด็จพ่อตรสัไม่ผดิ 

เห็นทีข้าจะควบคุมสั่งสอนเจ้าน้อยไปถึงได้บ่มเพาะนิสัยแย่ๆ กลายเป็น

คนปากไม่มีหูรูดอย่างนี้"

น้อยครั้งท่ีหลี่ไท่จะหัวเสียกับอี๋อว้ี เวลาโมโหโดยมากมักไม่สนใจ

นาง และตั้งแต่กลับเมืองหลวงหลังโดนเหยาอีต๋ีลักพาตัวก็ย่ิงไม่เคย 

หมางเมนิเยน็ชาใส่กันเลย ครัน้จู่ๆ  ถูกเขาดุด่า นอกจากอีอ๋ว้ีจะไม่เหน็ว่า 

ร้ายแรง ยังเข้าไปโอบคอเขาอย่างไม่รูส้กึรูส้า และกล่าววาจาออดอ้อนด้วย

รอยยิ้มพราย

"ข้าไม่ได้พูดส่งเดชนะ ก็นี่มิใช่นางพูดเองกับปากหรือเจ้าคะ ท่ีข้า

กล้าสาบานสาปแช่งตามใจชอบก็เพ่ือบบีให้นางเอ่ยปากไม่ออกหรือมใิช่ 

ท่านจะโมโหท�าไมเจ้าคะ ข้าไม่เคยท�า ค�าสาบานน้ีก็ไม่มผีลอนัใด ใช่ว่า 

จะเป็นจริงตามนั้นเสียหน่อย เฮ้อ...ท่านอย่าถลึงตาใส่ข้าสิ ได้ๆ ข้า 

ยอมรับผิดก็ได้ วันหลังข้าจะไม่พูดส่งเดชอีก พวกเราไม่พูดเรื่องนี้ ท่าน

บอกข้าที พิธีบวงสรวงท่ีลัว่หยางเป็นอย่างไร ต้องไปท่ีอทุยานล่าสัตว์หรือ 

แล้วจะเข้าป่าล่าสัตว์ไหมเจ้าคะ"

เห็นนางไร้ท่าทีส�านกึผดิโดยสิน้เชงิ หลีไ่ท่หน้าบึง้ตงึแล้วจริงๆ เขา 

ดงึแขนนางออก บอกให้รถม้าหยุดแล้วรอจนรถม้าคนัหลังแล่นตามมาทัน

ก็ให้พวกผงิฮุย่ลงมา
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อีอ๋ว้ีเห็นเขาจะเปลีย่นไปนัง่อกีคัน ถึงเริม่กระจ่างแจ้งว่าตนล้อเล่น 

หนักข้อไป คนผูน้ี้โกรธตนแล้วจรงิๆ ก็ชกัเริม่ร้อนใจ นางสลัดความคกึคกั

ล�าพองใจท่ีได้เล่นงานจ่างซนุซท้ิีงไป ชงิคว้าสายคาดเอวชายหนุ่มไว้แน่นๆ 

ก่อนเขาจะลงจากรถม้าพลางพูดเสียงรัวเร็ว

"ท่านพูดอะไรข้าเชือ่ฟังก็สิน้เรือ่ง อยู่ดีๆ  เป็นอะไรไปเจ้าคะ วันน้ีเป็น 

เทศกาลซัง่หยวนมใิช่หรอื พวกเรายังไม่ได้ชมโคมไฟเลย นีท่่านจะไปท่ีใด  

ข้ายังอยากไปปล่อยโคมลอยที่ท่าเรือตะวันออกกับท่านนะเจ้าคะ" 

หลี่ไท่ยังก�าผ้าม่านในมือแต่ไม่ขืนตัวออก อี๋อว้ีเห็นดังนั้นก็รู้ว่า 

เขาใจอ่อนแล้ว นางย่ิงรกุเร้ามากขึน้ ไม่สนใจว่าน่าอายหรอืไม่ เอือ้มมอื 

ไปกอดเอวสอบจากทางด้านหลงั ซบหน้าลงไปพลางพูดอย่างน่าสงสาร

"ท่านอ๋องอย่าไปนะเจ้าคะ อย่าโกรธข้าเลย พวกเราไปลอยโคมแล้ว

อธิษฐานขอพรกัน ได้หรือไม่เจ้าคะ"

พวกบ่าวไพร่ที่ยืนกระอักกระอ่วนอยู่ข้างนอกฟังเจ้านายทั้งสอง

ก�าลังแง่งอนกันล้วนไม่กล้าเงยหน้าขึ้น มีก็แต่อาเซิงซึ่งเป็นสารถีของ 

รถม้าคันนี้ใจกล้าเหลียวมองดูอย่างสนุกเพลิดเพลินจนลืมตัว พอหลี่ไท่ 

เงยหน้าข้ึนมองเขม่นถึงตกใจจนขวัญหน ีกลนืน�า้ลายอกึหนึง่แล้วหนัหน้ากลบั

อย่างรูก้าลเทศะ เขากุมสายบังเหียนอย่างสงบเสงีย่มทว่ายังหูผ่ึงตัง้ใจฟัง

โทษมิได้ท่ีตอนนี้หลี่ไท่ได้ยินแล้วใจอ่อนยวบ ท้ังเรือนมีเจ้าตัวยุ่ง 

อยู่แค่คนเดียวคนนี้ จะให้เขาไม่ดูด�าดูดีจริงๆ คงหักใจไม่ได้เป็นแน่ เมื่อ 

เหน็นางยอมอ่อนให้จรงิๆ เขาถึงปล่อยม่านลงดึงแขนนางออก น่ังกลบัท่ีเดิม

โดยไม่รอให้นางเข้ามากอดอีก แต่ยังชักสีหน้าอยู่

"ส�านึกผิดจริงๆ แล้วใช่ไหม"
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"ส�านึกแล้วเจ้าค่ะ วันหลังข้าจะไม่พูดส่งเดชตามใจชอบเด็ดขาด 

การสาปแช่งสาบานอย่างน้ันไม่ดีเลย ถึงจะไม่เป็นจริงตามนัน้ พูดออกมา

ก็ท�าให้อายุสั้น ท่านวางใจได้ ข้ารู้แล้ว"

อี๋อว้ีขยับไปน่ังใกล้ๆ เขา ผงกศีรษะถ่ีรัวปั้นหน้าจริงจังกลัวเขาจะ

มองไม่เห็น หากในใจลอบจดจ�าไว้เรื่องหน่ึงคือเว่ยอ๋องเกลียดชังสิ่งน้ี  

วันหลังจะสบถสาบาน จะท�าต่อหน้าเขาไม่ได้เป็นอันขาด

หลีไ่ท่เหน็นางมท่ีาทางส�านึกผดิ 'จากใจจริง' สีหน้าก็อ่อนละมนุลง 

เขาตบตักตนเองพลางเอ่ย "มานี่"

อี๋อว้ีขัดเขินนิดหนึ่งก่อนจะท�าหน้าเอียงอายเข้าไปน่ัง เอวเล็ก 

ถูกรดัไว้ กลบีปากก็โดนขบกัดยกหนึง่ นางร้องโอดโอยเสียงอู้ๆ  อี้ๆ  พลาง

ลอบกระหยิ่มยิ้มย่อง

เห็นไหม ใครบอกว่าเว่ยอ๋องของข้าเอาใจยาก เพียงรู้นิสัยใจคอ 

ของเขา ล่อหลอกดีๆ ก็เรียบร้อย

ทั้งสามารถงัดข้อกับฮ่องเต้ผู้เป็นบิดาทางเบื้องบน ท้ังสามารถ

จดัการพวกปลาซวิปลาสร้อยทางเบือ้งล่าง อยู่ว่างๆ ยังยกชือ่มาข่มขูค่นได้  

ใช้ประโยชน์ได้มากหลายเช่นนี้ อ่อนข้อให้สักครั้งจะเป็นไรไป

ฝ่ายหญงิสาวก�าลังคดิอย่างเจ้าเล่ห์แสนกล ด้านหลีไ่ท่ได้กินเต้าหูนุ้ม่ๆ 

ปลอบอารมณ์ให้ดีขึ้นเล็กน้อย เขาเอาปลายคางวางเกยหัวไหล่เล็ก  

จมูกโด่งเป็นสันตรงซุกไซ้ซอกคอนาง ดวงตาสีเขียวแวววาวทอประกาย

พราวระยับ

สตรตัีวน้อยคนนี ้ จะตามใจมากไม่ได้ ต้องให้นางรูว่้าข้าก็โมโหเป็น

เหมือนกัน แต่จะยั่วให้โกรธก็ไม่ได้อีก กระต่ายจนตรอกยังแว้งกัดคน  
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นับประสาอะไรกับตัวที่ฉลาดหัวไวเช่นนาง

"อาเซิง ไปตงตูฮุ่ย"

หลี่ไท่เปล่งเสียงบอก รถม้าคันนี้ก็แล่นไปทางตงตูฮุ ่ย อี๋อว้ีที่ 

ซบไหล่เขาอยู่แย้มยิ้มจนตายิบหยี

"พ่ะย่ะค่ะ"

อาเซิงหันหัวม้าเปลี่ยนทิศ เขาโคลงศีรษะลอบร�าพึงค�าหนึ่งว่า  

องค์ชายทรงหลักแหลมยิ่งนัก
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หลังก่อเรื่องข้ึนในหอเฉียนเซียงเมื่อวาน เช้าวันรุ่งข้ึนอี๋อว้ีตื่นนอน 

แล้วเรียกเฉินชวีมาก�าชับให้ไปคัดเลือกสมุนไพรชั้นดีจากในห้องคลัง  

จดัเตรยีมให้พวกเฉงิเสีย่วเฟ่ิงกับเฟิงหยาถิงท่ีนัดหมายกันไว้คนละหนึง่ชดุ 

พร้อมกับ 'ของขวัญขอขมา' ที่นางตั้งใจจะน�าไปมอบให้จวนสกุลจ่างซุน

ตอนเช้า ต่อจากนัน้พบปะกินอาหารกับพวกนางท่ีหอหลงหยวนตอนเทีย่ง

หลจูว้ินเป็นพวกคออ่อน เมือ่คืนเขาร�า่สรุาหนักตัง้แต่หวัค�า่ ตอนนี้

ยังนอนอยู่ในห้อง ไม่รู้เรื่องที่อี๋อว้ีฟาดฟันกับกลุ่มหญิงช้ันสูงของฉางอัน

ใต้จมูกเขาแต่อย่างใด หาไม่แล้วจะคับอกคับใจท่ีตนเองไม่ได้ออกโรง

ปกป้องน้องสาวเพียงใดก็ไม่รู้

อ๋ีอว้ีเองก็ไม่คิดจะบอกกล่าวเขา สบจังหวะเวลายังเช้าอยู่คดัลายมอื

สองสามแผ่น ท้ังยังหยิบต้นร่างบรรพสองของบนัทึกคนุหยวนทีส่�านกัอกัษร 

ส่งมาให้เมือ่วานมาเปิดอ่านหลายบท และเขยีนค�าเสนอแนะให้ปรบัปรงุ

680
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แก้ไขไว้ข้างท้าย

นับแต่พบแก่นไม้หอมที่โตเต็มที่ต้นหน่ึงในแปลงดอกไม้ของ 

เรอืนหลงั อีอ๋ว้ีก็เกิดแรงมมุานะ นอกจากการฝึกคดัลายมอืท่ีต้องท�าทกุวัน 

เวลาว่างทีเ่หลอืนางจะขลกุอยู่กับบรรดาเหล่าต้นไม้ใบหญ้าบนพ้ืนดินผนืนัน้

ดวงอาทิตย์เคล่ือนสูงข้ึนทีละน้อยทางทศิบรูพา ผงิอว๋ินหอบบัวรดน�า้

ใบหน่ึงในอ้อมแขนยืนอยู่ข้างแปลงดอกไม้ มองดูอี๋อว้ีเหน็บชายเสื้อไว้ 

ข้างเอว นัง่ยองๆ อยู่ตรงกองดนิเต้ียๆ ท่ีถกูขุดข้ึนมา ส่วนผิงฮุย่เบอืนหน้าไป

อ้าปากหาว รนิน�า้ชาถ้วยหนึง่บนโต๊ะหิน

"นายหญิงเสวยน�้าเพคะ"

"อือ้" มอืของอีอ๋วีเ้ป้ือนดินเต็มไปหมด นางเงยหน้าดืม่น�า้จากถ้วยที่

สาวใช้ยื่นมาจ่อริมฝีปากสองค�า ผิงถงก็เดินเลี้ยวเข้ามาจากเรือนหน้า

"นายหญงิ องค์หญิงเกาหยางทรงขอพบ ประทับรออยู่ท่ีหน้าประตู

เพคะ"

อี๋อวี้ขมวดคิ้ว "นางมาคนเดียวหรือ"

"พาสาวใช้มาแค่สองคนเพคะ"

อี๋อว้ีฉงนใจ ตั้งแต่ก่อนงานวันเกิดของผิงหยางคราวน้ัน เกาหยาง 

มาชักชวนนางเที่ยวเล่นแล้วโดนนางปฏิเสธก็มิได้มาอีกเลยเป็นเวลา 

สามเดือน นางบอกกับเกาหยางชัดเจนแล้วมิใช่หรือว่าท้ังคู่ไม่มีทาง 

เป็นมิตรที่ดีต่อกัน แล้วไฉนยังมาอีกเล่า 

"เชิญไปที่โถงรับรองเล็กทางเรือนตะวันออกเถอะ"

อ๋ีอว้ีให้ผิงฮุ ่ยพยุงลุกขึ้นแล้วปัดเศษดินบนมือออก ราตรีก่อน 

ได้เล่นงานจ่างซนุซ ียามน้ีนางอารมณ์ดีมาก บนัดาลให้ไม่รังเกียจทีจ่ะพบ
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ศัตรูเก่าด้วยเหตุฉะนี้

หน่ึงเค่อให้หลัง อี๋อว้ีผลัดเปลี่ยนอาภรณ์แล้วเดินนวยนาดไปพบ 

เกาหยางที่โถงรับรอง

"องค์หญิงมาด้วยธุระใดหรือ"

ชะรอยว่าเกาหยางจะเห็นอี๋อว้ีแสดงท่าไม่ยินดียินร้ายหลายคร้ัง 

จนชินตา จึงไม่ถือสากับความเฉยเมยของนางพลางยักคิ้วกล่าวยิ้มๆ

"ได้ยินว่าเมื่อคืนท่านทะเลาะกับพี่หญิงฉางเล่อและจ่างซุนซีหรือ"

"ทะเลาะอะไรกัน แค่มีปากเสียงกันไม่ก่ีค�า" อี๋อว้ีคร้านจะพูดมาก 

ตอนน้ียังไม่จ�าเป็นต้องแพร่ข่าวอะไร จ่างซุนซีกับฉางเล่อถูกกักบริเวณ 

อยู่ในเรือน นานวันเข้าย่อมมีคนสอดรู้สอดเห็นไปสืบถาม และช่วยกัน 

'เชิดหน้าชูตา' ให้พวกนางมากขึ้นเอง

ในเมืองฉางอันนี้ สิ่งที่ไม่ขาดแคลนที่สุดก็คือเสียงซุบซิบนินทา

"ท่านไม่บอกข้าก็รู ้ พวกท่านทะเลาะกันจนตอนหลังเรื่องไปถึง 

เสด็จพ่อ ผลปรากฏว่าพ่ีหญิงกับจ่างซุนซีต้องขอขมาลาโทษท่าน ซ�้ายัง 

โดนลงโทษกักบริเวณอยู่ในเรือนห้ามออกไปไหน ท่านช่างร้ายกาจนัก 

แม้แต่พี่หญิงยังกล้าฉีกหน้า" เกาหยางพูดอย่างชื่นชม

อี๋อว้ีนึกแปลกใจอยู่สักหน่อย เหตุการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อวาน  

ชัว่คนืเดียวเกาหยางก็รูล้ะเอียดลออเช่นน้ี ดทูว่ีานางก็มใิช่พวกไม่เอาไหน 

ที่ไม่เป็นโล้เป็นพายสักอย่าง

"ท่านมาหาข้าที่วังอ๋องก็เพื่อเล่าเรื่องที่ได้ยินมาหรือ"

"ฮ ึอย่าท�าไม่เห็นความหวังดีของผูอ้ืน่ ข้าตัง้ใจมาเตอืนท่านค�าหน่ึง  

พ่ีหญิงไม่เหมอืนกับจ่างซนุเสยีนและจ่างซนุซ ีสตรใีนฉางอนัมากกว่าครึง่
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ล้วนยืมจมูกนางหายใจ ท่านล่วงเกินนาง วันหน้าก็ต้องระวังตัวไว้  

อย่าหวังว่าจะได้อยู่อย่างสงบแล้ว"

อี๋อวี้แค่นเสียงขึ้นจมูก นางเคยได้อยู่อย่างสงบเมื่อไรกัน ไม่อยาก

โดนคนข่มเหงรังแก ก็ต้องให้ผู้อื่นรู้ว่านางไม่ยอมให้ใครรังแกจึงจะได้ 

ส�าหรับการตามคิดบัญชีทีหลังของฉางเล่อ ก็ให้เป็นดังค�ากล่าวว่า 

กองทัพมาขุนพลต้าน น�้าบ่ามาเขื่อนดินกั้น

"ถ้าองค์หญิงหมดธุระแล้วก็กลบัไปเถอะ ประเดีย๋วข้ายังต้องออกไป

ข้างนอก ไม่ว่างจะรับรองแขก"

ยังคุยกันไม่ถึงสามค�าก็เริ่มไล่คน มีอี๋อว้ีคนเดียวท่ีเคยท�าอย่างน้ี 

กับเกาหยาง กระน้ันนางจะเจ้าพยศปานใด หลงัโดนอกีฝ่ายปราบหลายครัง้ 

ก็ไม่อาจบันดาลโทสะได้

ราวกับไม่ได้ยินว่าอกีฝ่ายพูดส่งแขกแล้ว เกาหยางยกมอืข้ึน สาวใช้

ด้านหลังยื่นหีบไม้แดงโบราณทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่งส่งให้ นางเลื่อนมันไป

ตามขอบโต๊ะน�้าชาจนถึงตรงหน้าอี๋อวี้พลางเชิดคางกล่าว

"ได้ยินว่าท่านรู้จักลายมือของจงเหยา นี่เป็นบันทึกลายมือของเขา

ที่ข้าได้มาโดยบังเอิญชิ้นหนึ่ง ท่านช่วยข้าแยกแยะทีว่าเป็นของจริงหรือ

ของปลอม"

อ๋ีอว้ีได้ยินค�าน้ีแล้วสองจติสองใจครูห่น่ึงถึงก้มหน้าเปิดกล่องใบน้ันออก 

เหน็กระดาษผ้าไหมสเีหลอืงซดีหลายแผ่นวางอยู่ในนัน้ นางไม่รบีร้อนจบั 

ล้วงผ้าเชด็หน้าในแขนเสือ้มาห่อมอืก่อนหยบิขึน้หนึง่แผ่น คลีเ่ปิดดใูกล้ๆ 

อย่างพินิจพิจารณาสกัพักแล้วสหีน้าก็เคร่งขรึมไป สุดท้ายนางวางของลง  

ส่ายหน้าถอนหายใจเบาๆ เฮอืกหน่ึง

Page ��������� 13.indd   28 11/5/2563 BE   16:28



29

ซานเยวี่ยกัั่ว

เกาหยางเห็นดังนั้นแล้วใจหล่นดังตุบ นึกว่าไม่เข้าทีเสียแล้ว นาง

โน้มตัวไปหา "ว่าอย่างไร เป็นของปลอมหรือ"

"เป็นของจริง"

เกาหยางน่ังแปะลงที่เดิม มองนางตาขวาง "แล้วท่านส่ายหน้า

ท�าไม"

ท�าเอาข้าตกใจหมดเลย น่ีเป็นของท่ีข้าเอาเจ้าชื่อฉงอาชาตัวโปรด

แลกมาเชียวนะ ถ้าเป็นของปลอมจริงๆ กลับไปข้าไม่หักขาเจ้าหนุ่ม 

ตัวเหม็นนั่นข้างหนึ่งก็ให้รู้กันไป

"ข้าเสียดายน่ะ ของดีๆ อย่างนี้กลับตกอยู่ในมือท่านช่างเสียเปล่า

จริงๆ"

อ๋ีอว้ีลูบบันทึกแผ่นนั้นผ่านผ้าเช็ดหน้าไหมเบาๆ อย่างหลงใหล 

อยู่บ้าง มาตรว่ามันจะไม่โด่งดังเป็นที่รู้จักเท่า 'ฎีกาจี้จื๋อ' แต่เป็นลายมือ

ของจงเหยาจรงิๆ ซ�า้เป็นสารส่วนตัวท่ีเขาเขียนถึงหเูจาผูส้นัโดษฉบบัหน่ึง 

ในบางแง่บางมุมจึงดูเป็นของหายากยิ่งกว่า 

นางเอ่ยปากกล่าวต่อโดยไม่แยแสว่าเกาหยางจะท�าเสียงฮึดฮัด

เพราะวาจาตน 

"ท่านบอกราคามา แล้วขายให้ข้าเถอะ"

เงินในมือนางรวมกับสินเจ้าสาวท้ังส้ินส่ีหมื่นก้วน ยังมีก�าไรจาก 

ร้านสมนุไพรอู่หลิว่ทกุเดือน ไม่ต้องกลวัชกัหน้าไม่ถึงหลัง ขอแค่เกาหยาง

ไม่เป็น 'พ่อค้าหน้าเลือด' นางต้องซื้อมันมาให้ได้ ในหนึ่งเดือนน้ีได้เห็น

งานเขยีนล�า้ค่าหลงับรรลผุลส�าเรจ็อย่างย่ิงใหญ่ของจงเหยาสองชิน้ติดๆ กัน 

เป็นเรื่องโชคดีโดยแท้ หญิงสาวเป็นผู้มีใจรักในการเขียนอักษร หาก 
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ไม่ได้เก็บสะสมไว้เป็นสมบตัส่ิวนตวัเกรงว่าจะข่มตานอนไม่หลบัในยามค�า่คืน

แววขุ่นเคืองที่ฉายอยู่บนหน้าเกาหยางเมื่อครู ่หายวับไปทันใด  

นางกล่าวอย่างหน้าชื่นตาบาน "ท่านอยากได้หรือ"

อี๋อวี้พยักหน้า "ข้าเต็มใจจ่ายสองหมื่นก้วนซื้อเอาไว้"

เกาหยางหัวร่อร่วนพลางสั่นศีรษะ

อี๋อวี้อดทนข่มกลั้น "ท่านต้องการเท่าไร"

"ข้าไม่ขาย"

อี๋อวี้ท�าหน้าตึงปิดหีบผลักไปเบื้องหน้านางแล้วลุกขึ้นเดินออกไป

"ผิงฮุ่ยส่งแขก"

"น่ี ท่านอย่าเพ่ิงไปสิ" เกาหยางเห็นนางฉุนโกรธ จึงรีบเหยียดมือ 

ไปดึงแขนเสือ้ไว้ "ข้าไม่ขาย แต่จะมอบให้ท่านเปล่าๆ ต่างหาก เพียงแต่

ท่านรับปากเงื่อนไขข้าข้อหนึ่ง"

อี๋อวี้เหลียวหน้าไปมองนางอย่างแคลงใจ "เงื่อนไขใด"

"ให้ข้าเข้าร่วมชุมนุมโม่อิ๋งนั่นด้วย"

อ๋ีอว้ีลอบประหลาดใจ นางหยักเหยียดมุมปากคราหนึ่ง เอ่ยด้วย

หน้าตานิง่สนทิ "ท่านอยากเข้าร่วมชมุนุมโม่อิง๋แล้วมาหาข้าท�าไม เกรงว่า

องค์หญิงจะมาเยือนผิดที่แล้ว"

ความสมัพันธ์ของนางกับชมุนุมโม่อิง๋เก็บเป็นความลบัอย่างมดิชดิ 

บัดนี้มีไม่กี่คนที่ล่วงรู้ แล้วเกาหยางรู้ได้อย่างไรว่าต้องมาที่นี่

"เชอะ ท่านอย่ามาท�าไขสือกับข้าหน่อยเลย ระวังข้าจะเปิดโปง 

เล่ห์กลตื้นๆ ของท่าน ท่านว่ามาว่าได้หรือไม่ได้"

ตาชั่งในใจอ๋ีอว้ีกวัดแกว่งไปมาคราหนึ่ง สุดท้ายยังคงเอนเอียง 
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ไปทางส่วนรวม จึงดึงแขนเสื้อออกจากมืออีกฝ่าย

"องค์หญิงมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเถอะ"

เกาหยางเหน็ว่าพูดถึงขัน้นีแ้ล้ว ท้ังขู่เขญ็บงัคบัทัง้ให้สิง่ล่อใจ อีอ๋วี้ 

ยังไม่ยอมจ�านน นางลกุขึน้ยืนด้วยความอดัอัน้ตันใจพลางพูดละล�า่ละลัก

"อาศยัอะไรจงึท�าเช่นนี ้ ก็แค่เมือ่ก่อนข้าเคยรงัแกท่าน แต่ข้าขอขมา

ไปแล้ว ท่านยังจะเอาอย่างไรอกี ไม้อ่อนไม้แข็งล้วนไม่ได้ผล ข้ายอมวาง

ศักดิ์ศรีลงยื่นไมตรีให้ท่านแล้ว ไยคนอย่างท่านใจแคบเพียงนี้"

อี๋อวี้กล่าวโดยไม่เหลียวหลัง

"คราวก่อนข้าบอกกับองค์หญิงอย่างชดัเจนแล้วไม่ใช่หรือว่าคนคดิ

ต่างกันไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ มิใช่เหตุจากความแค้นในอดีต ท่านข้านิสัย 

ใจคอไม่เข้ากนั องค์หญิงจองหองเอาแต่ใจตนเกินไป ท้ังเป็นคนเจ้าอารมณ์

ฉุนเฉียวง่าย ส่วนข้าไม่ชมชอบพวกที่ใช้อ�านาจกดข่ีข่มเหงคนอย่างท่าน 

เป็นที่สุด อย่าว่าแต่ผูกมิตรกับท่าน ไม่เป็นศัตรูกันก็โชคดีมากแล้ว  

พูดตามสตัย์จรงิ ข้ารงัเกยีจพฤติกรรมขององค์หญิงอย่างย่ิง ท่านกลบัไป

เสียเถอะ เรื่องท่ีท่านรังแกข้าในกาลก่อน ข้าจะไม่เอ่ยถึงอีก ถือเสียว่า 

เป็นเช่นหมอกควันท่ีสลายหายไปแล้ว ต่อแต่น้ีไปท่านไม่ต้องคิดถึงเร่ือง

พวกนั้น แล้วก็อย่ามารบกวนข้าอีก...องค์หญิงกลับไปเถอะ เชิญ"

กล่าวจบอี๋อว้ีผายมือไปทางด้านนอกอย่างสุภาพมาก คร้ันไม่เห็น 

เกาหยางขยับตัว นางจึงหันหน้าไปเห็นประกายน�้าตาวาววับในดวงตา

งดงามคูน่ัน้ อีอ๋ว้ีพลนัรูส้กึอดึอดัตรงกลางอก ลอบร�าพึงว่าเมือ่ครูต่นเอง

กล่าววาจารนุแรงเกินไปใช่หรอืไม่

"...ข้าไม่ได้...ไม่ได้โมโหร้ายแบบนี้มาแต่แรก ตอนเสด็จแม่ข้า
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สิ้นพระชนม์ ข้ายังเด็กมาก อยู่ในต�าหนักท่ีเงียบเหงาวังเวง มีแต ่

นางก�านัลสูงวัยหลายคนดูแลรับใช้ การกินการอยู่ยังเทียบนางใน 

ที่เพ่ิงเข้าวังมาไม่ได้ ปีๆ หน่ึงย่ิงไม่เคยได้พบพระพักตร์เสด็จพ่อสักหน  

พอไม่ได้ความโปรดปรานก็จะโดนคนรงัแก เสด็จพ่อทรงมงีานราชกิจรดัตวั 

ไหนเลยจะมีเวลาดูแลพระโอรสธิดาอย่างพวกข้า อยากเป็นคนโปรด 

ก็ต้องผดิแผกจากพ่ีน้องคนอ่ืน ข้ารูตั้วดีว่าชาตกิ�าเนดิไม่สูงศกัดิเ์ท่าพ่ีหญิง 

ไม่ฉลาดมีไหวพริบเป็นผู้ใหญ่อย่างพ่ีสี่ แต่บังเอิญมีคร้ังหน่ึงเสด็จพ่อ 

ตรัสชมว่าข้าดุดันเข้มแข็ง"

เกาหยางยกมือหนึ่งปิดตา น�้าเสียงแปรเป็นขมขื่นทีละน้อย

"ข้าจงใจก่อเรือ่งหลายครัง้ ก็ค้นพบว่าเสดจ็พ่อไม่เพียงไม่ทรงลงอาญา

หรอืหมางเมนิข้าเพราะเหตน้ีุ ยังเริม่ใส่พระทัยข้ามากขึน้ นับแต่น้ันเป็นต้นมา 

ข้าอารมณ์ร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ เสด็จพ่อกลับย่ิงโปรดปรานข้า จนสุดท้าย 

ก็ควบคุมตัวไม่อยู่ ข้ามักตบตีด่าทอบ่าวไพร่ข้างกายบ่อยๆ ถึงข้ันแอบ 

ลงทณัฑ์ลบัหลงั ทว่าหลงัจากบนัดาลโทสะท�าร้ายคนทกุครัง้ ท่านนึกว่า 

ข้าไม่เคยเสยีใจทหีลงัสกันดิเลยหรอื ข้าก็อยากลดความเจ้าอารมณ์ลงบ้าง 

เสด็จอาหญิงกลบัเมอืงหลวงคราใดก็จะกักตวัข้าในวังของนางเพ่ือขัดเกลา

นสิยัเสมอ กระนัน้พอข้าโกรธขึน้มาก็เหมอืนปีศาจตนใดมาดลใจ อยากแต่จะ

ท�าร้ายคนระบายอารมณ์ นานวนัเข้าเสด็จอาหญิงก็สิน้ความอดทนต่อข้า  

ไม่สนใจไยดีข้าอีกแล้ว

เมื่อ...เมื่อก่อนข้าอาจจะดูถูกท่าน แต่ตอนนี้ข้าอยากเป็นสหาย 

กับท่านจริงๆ ข้ารู้ว่าท่านไม่ชมชอบข้า เพราะข้าเคยใส่ร้ายท่าน ซ�้ายัง 

รังแกท่านหลายครั้งหลายหน ท่านคงเห็นว่าข้ามีเจตนาร้ายแอบแฝง 

Page ��������� 13.indd   32 11/5/2563 BE   16:28



33

ซานเยวี่ยกัั่ว

เป็นแน่ ไม่เชื่อว่าข้าจริงใจ แต่ข้า...ข้า..."

เกาหยางสดูจมกูแล้วหยุดพูดกะทนัหนั นางหวัเราะในล�าคอเสยีงหน่ึง

แล้วลุกขึ้นยืน หยิบหีบไม้แดงบนโต๊ะใบนั้นข้ึนกอดไว้กับอก ก้มหน้า 

สาวเท้าไปทางด้านนอก

"ข้าคงสติเลอะเลือนไปแล้ว ถึงพูดเหลวไหลอะไรกับท่าน ก็ถือว่า 

ข้าไม่เคยมาวันนี้เถอะ"

ตอนเดินสวนผ่านกันไปถึงหน้าประตู เกาหยางถึงยกหลังฝ่ามือ 

ปาดน�้าตาออกแรงๆ ก่นด่าตนเองในใจว่าน่าขัน ท้ังที่ทุกข์ใจแสนสาหัส 

นางรู้สึกว่าชั่วชีวิตน้ีไม่เคยต้องอับอายขายหน้าเย่ียงในวันน้ีมาก่อน มิสู้

ตายๆ ไปเสียให้หมดเรื่อง

"ท่านได้บันทึกลายมือจงเหยาชิ้นนี้มาจากทางใด"

เสยีงถามพลนัดงัขึน้ทางด้านหลงั เกาหยางชะงกัเท้า สดูจมกูแล้ว

เอ่ยขึ้นโดยไม่หันหน้าไป "อะ...อะไรนะ"

อ๋ีอว้ีพ่นลมหายใจเบาๆ ก่อนสืบเท้าเข้าไปหา แต่ยังกล่าวอย่าง 

ไม่สบอารมณ์สักเท่าไรดุจเดิม

"ถ้ามิใช่ต้มตุ๋นหลอกลวงใครมา ก็วางทิ้งไว้สิ"
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681

"กระหม่อมทักทายถามไถ่ตามท่ีพระองค์ตรัสบอก ได้ยินว่า 

คุณหนูสามสกุลจ่างซุนไม่เป็นอะไรมาก ใต้เท้าจ่างซุนรับของขวัญไว้  

มไิด้ก�าชบัอะไรเป็นพิเศษ เพียงบอกว่าท�าให้พระชายาต้องทรงสิน้เปลอืง

เงินทองแล้วและฝากค�าขอบพระทัยมากับกระหม่อมพ่ะย่ะค่ะ"

อว๋ีทงพาคนถือของขวัญไปมอบทีจ่วนสกุลจ่างซนุ จากนัน้เดนิเล้ียว

มาหยุดอยู่ข้างรถม้าตรงหัวมุมถนน กล่าวรายงานผลกับอี๋อว้ี เมื่อพินิจ

จากด้านเดียวนี้ กลับมองไม่ออกว่าจ่างซุนอู๋จี้มีข้อขุ่นเคืองใจอันใด 

ต่อเรื่องเมื่อคืน เห็นทีว่าถึงเขาไม่พอใจ แต่ฮ่องเต้เป็นคนจัดการเรื่องน้ี  

เขาก็พูดอะไรมากไม่ได้

อีอ๋ว้ีเสยีดายเลก็น้อยทีไ่ม่ได้ไป 'เย่ียมเยียน' คณุหนูสามสกุลจ่างซนุ

ด้วยตนเอง ได้แต่คาดเดาเอาเองว่าหลงัโดนตบหน้าไปสองทนีัน้ ผ่านไป 

คืนหนึ่งจะท�าให้ดวงหน้าเรียวเล็กของจ่างซุนซีกลายสภาพเป็นเช่นไร
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นางให้อว๋ีทงพาคนอืน่กลบัวังอ๋อง ส่วนตนเองไปพบกับพวกเฉงิเสีย่วเฟ่ิง

ที่หอหลงหยวน แค่ว่าด้านหลังมีเกาหยางติดสอยห้อยตามมาอีกคน  

สลดัอย่างไรก็ไม่หลดุ

ตอนไปถึงหอหลงหยวน เฉิงเสี่ยวเฟิ่ง เฟิงหยาถิง ยังมีจิ้นลู่อันกับ

สื่อเหลียนก็อยู่ที่นั่นหมดแล้วทั้งสี่คน บนโต๊ะวางของว่างเรียกน�้าย่อยไว้

หลายจานระหว่างรอนางมาสั่งอาหาร

พอเหน็หน้าเกาหยางและได้ยินค�าแนะน�าสัน้ๆ ของอีอ๋ว้ี พวกนางสีค่น

ท�าหน้าเบ้คล้ายกลนืไข่ไก่เข้าไปทเีดยีวทัง้ฟองอยู่นานพักหนึง่อย่างช่วยไม่ได้

"คือว่าอย่างนี้ ข้ากับองค์หญิงคลี่คลายข้อบาดหมางต่อกันแล้ว  

ไม่ว่าใครก็อย่าเอ่ยถึงเรื่องอดีตอีกเลย"

"ใช่แล้ว" เกาหยางเลือกทีไ่ด้แล้วน่ังลงอย่างย้ิมย่อง ไม่มอีาการเคอะเขนิ

สกัน้อยนดิ "ต้ังแต่วันนีเ้ป็นต้นไป ข้าจะดูแลชมุนมุโม่อิง๋เป็นพิเศษ วันหลงั

คนใดในชมุนุมโดนรงัแก อ้างชือ่ข้าได้เลยเตม็ที"่

"เชอะ ใครต้องการให้ท่านดแูลกัน" เฉงิเสีย่วเฟ่ิงอทุานเสยีงแปลกแปร่ง 

บรรดาคนท่ีน่ังอยู่ด้วยกันยกเว้นอีอ๋ว้ี นางเป็นคนเดยีวทีก่ล้าพูดตอกกลบั

เกาหยาง "เสีย่วอวี ้ นีม่นัอะไรกัน นางอยู่ฝ่ายเดยีวกับพวกจ่างซนุ จะอยู่ 

กับพวกเราได้อย่างไรเล่า"

อี๋อวี้ยังไม่ได้เอ่ยอธิบาย เกาหยางไม่ชอบใจก็ชิงเอ่ยขึ้นก่อนแล้ว 

"ใครบอกว่าข้าเป็นฝ่ายพวกจ่างซนุ ข้าเลกิเทีย่วเล่นกับพวกนางตัง้นานแล้ว  

เจ้าอย่าพูดจาสุม่สีสุ่ม่ห้า ขนืปากพล่อยอกี ระวังข้าจะตดัลิน้เจ้าซะ"

"เอาสิ ท่านมาตัดลิ้นข้าดู อย่ามาวางท่าเป็นองค์หญิงที่น่ี พวกข้า 

ไม่ยินดต้ีอนรบัหรอกนะ ขนาดฉางเล่อ พวกข้ายังไม่ไว้หน้า ยังต้องกลวัท่าน
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ด้วยหรือ"

"ฮึ เจ้าล�าพองใจอะไร พวกโตแต่ตัวสมองไม่โต ข้าเห็นแก่หน้า 

พี่สะใภ้สี่ถึงไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเจ้า เจ้านึกว่าข้าไม่กล้าจริงๆ หรือ"

"ข้าก็เห็นแก่หน้าอี๋อว้ีถึงยอมให้ท่านยืนอยู่ตรงนี้ คนยโสเอาแต่ใจ

เย่ียงท่าน ข้าไม่อยากเหลือบแลซ�้าแม้แต่แวบเดียว ท่านรีบๆ ไปซะ  

อย่าอยู่ที่นี่ขวางหูขวางตา"

"ข้ามิได้มาตามค�าเชญิของเจ้า เรือ่งอะไรต้องกลับ ข้าจะน่ังอยู่ตรงนี้

กับพวกเจ้าเสียอย่าง เจ้าจะท�าอะไรข้าได้"

"ไยท่านหน้าหนาอย่างนี้"

"ขืนด่าข้าส่งเดชอีก ระวังจะโดนข้าตบหน้า"

เฟิงหยาถิง สือ่เหลยีน และจิน้ลูอ่นัสามคนแลมองพวกนางสองคน

ด่าทอกันไปมาข้ามโต๊ะจนน�้าลายกระเด็นไปท่ัวอยู่นานเกือบครึ่งชั่วยาม 

จากเริ่มแรกที่ตกตะลึงกลายเป็นขบขันแล้วก็จนวาจา สุดท้ายได้แต ่

มองไปทางอีอ๋ว้ีซึง่ถือพู่กันจุม่หมกึแดงสัง่อาหารเลอืกสรุาราวกับไม่ได้ยินเสยีง

เอะอะโวยวายของสองคนน้ีอย่างยุ่งยากใจ วาดหวังว่านางจะอ้าปาก 

ห้ามปรามท้ังสองคนให้หยุดทะเลาะกัน พวกนางจะได้สบายหสัูกช่ัวขณะ

"ฤดูนี้กินปลาดีที่สุด ในร้านมีปลาสดๆ อะไรบ้าง"

"เรยีนฮหูยิน เมือ่วานเพ่ิงมปีลาเงนิ* สดใหม่ส่งมาจากทะเลสาบไท่หู

หลายสิบชั่งขอรับ แต่ละตัวใหญ่อ้วนพีกว้างราวสามชุ่น เนื้อนุ่มล่ืนคอ  

ทางร้านเรามีให้เลือกสี่อย่างคือปลาเงินผัดไข่ น�้าแกงปลาเงิน ลูกชิ้น 

* ปลาเงิน เป็นปลาน�้าจืดชนิดหนึ่ง ตัวมีสีขาวใส ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร

Page ��������� 13.indd   36 11/5/2563 BE   16:28



37

ซานเยวี่ยกัั่ว

ปลาเงิน และเปาะเป๊ียะปลาเงิน แล้วก็มีปลากะพงจากซงเจียง ตัวโต 

ยาวถึงย่ีสิบห้าชุ ่น เตรียมไว้ส�าหรับลูกค้าที่ชื่นชอบกินปลาชั้นเลิศ 

เป็นพิเศษ ท�าเป็นน�้าแกงกับแล่เน้ือเป็นชิ้นผัดแบบขลุกขลิก ฮูหยิน 

อยากจะสั่งสักชุดหนึ่งมาลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่หรือไม่ขอรับ"

"อย่างน้ันก็เอามาอย่างละจานลองชิมดู อย่าปรุงรสจัดนัก แล้วม ี

ถั่วงอกอ่อนๆ หรือไม่"

"มีขอรับ"

"บอกทางเรือนครัวของพวกเจ้าให้เอาถ่ัวงอกแช่กับเมล็ดโก่วฉี่  

ใส่เห็ดหูหนู ท�าเป็นผัดผักรวมมิตร แล้วก็..."

เมื่อสั่งอาหารจานเนื้อคู่กับจานผักเสร็จแล้ว อี๋อวี้ถึงเงยหน้าข้ึน 

ถามพวกนาง

"ในฤดูใบไม้ผลิจะอ่อนเพลียท้องอืดง่าย เมื่อวานเหน็ดเหน่ือย

วุ่นวายกันท้ังคืน เห็นทีพวกท่านคงนอนไม่เต็มอิ่มกัน วันน้ีพวกเรา 

ไม่สัง่แป้งย่าง เอาเป็นข้าวสวยก็แล้วกัน ประเดีย๋วกินกับน�า้แกงปลาสดๆ 

หอมอร่อย อิ่มท้องแต่ไม่หนักกระเพาะ ตอนเย็นกินน้อยลงสักหน่อย 

จะนอนหลบัสบายข้ึนมาก พอได้พักผ่อนเตม็ท่ี พรุง่นีพ้วกเราไปขีม้่าเทีย่วกัน

จะได้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า ดีไหม"

จิ้นลู่อันหิวมาต้ังนานแล้ว ฟังนางพูดจาระไนจนท้องร้องจ๊อกๆ  

ก็พยักหน้าอย่างกระดากอาย "ข้าแล้วแต่พี่เจวี๋ยเจ้าค่ะ"

หลงัจากผ่านศึกเมือ่คืนนีม้า เด็กสาวผูน้ีย่ิ้งเทดิทนูบชูาอีอ๋ว้ีมากข้ึน

หลายส่วน ส�าหรบัสตรอีย่างฉางเล่อกับจ่างซนุซ ี ในสายตานางแต่ก่อนน้ัน 

เป็นผูส้งูศักด์ิเกินเอ้ือม ถงึชมุนมุโม่อิง๋โดนชมุนุมอูซ๋วงข่มเหงรังแกมานาน 
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ในใจจะอับอายโกรธเคืองปานใดก็ไม่กล้าปริปาก ซ�้าฮ่องเต้ยังเป็น 

คนสะสาง เป็นเหตุให้อีกฝ่ายแม้แต่จะแก้แค้นก็ท�าไม่ได้ นี่มิเรียกว่า 

ได้ระบายความแค้นใจหรือ

สื่อเหลียนคลายย้ิม พยักหน้ากล่าวว่า "เมื่อเช้ายังกินอาหาร 

ไม่ค่อยจะลงก็นึกอยากกินปลาสดอยู่ ข้าชักหิวแล้วสิ"

"ข้าชอบกินปลามากท่ีสุด" เฟิงหยาถิงก็ไม่คัดค้าน กินอาหาร 

ในหอหลงหยวนแห่งนีม้ือ้หนึง่มใิช่ถูกๆ ปลาสดยังราคาแพงกว่าเนือ้สตัว์ 

อาหารดีๆ โต๊ะหน่ึงเทียบเท่ากับเงินใช้สอยส่วนตัวคร่ึงเดือนก่อนนางออกเรอืน

เลยทีเดยีว วันน้ีได้ผูม้ัง่มเีป็นเจ้าภาพ แค่เตรียมตวักินให้เตม็คราบเท่านัน้

เป็นพอ

อี๋อว้ีไม่สนใจถามความเห็นของอีกสองคนท่ีพ่นน�้าลายใส่กันอยู่ 

โดยสิน้เชงิ นางส่ังอาหารมาเตม็โต๊ะตามน้ีแล้วยังเลอืกสรุารสอ่อนหอมหวาน

อีกสองกาให้ผูร้บัใช้ไปจดัเตรยีม

นางหมุนกายไปหยิบแผนงานหนาๆ ปึกหนึ่งท่ีเขียนไว้เรียบร้อย 

แต่แรกออกมา เริม่สนทนาเรือ่งสร้างทีต้ั่งของชมุนมุอักษรกับพวกสือ่เหลยีน

โดยไม่หลบเลี่ยงเกาหยาง

"ท่านอ๋องต้ังใจจะจดัห้องอักษรในส�านักอกัษร สะสมบนัทกึลายมอื

ของนกัเขยีนอกัษรชือ่ดงัท้ังฉบบัคดัลอกและแผ่นหนิสลกั เพ่ือให้ปัญญาชน 

ผู้ชมชอบงานเขียนอักษรได้อ่านศึกษา อีกท้ังเปิดหูเปิดตาให้กว้างข้ึน  

ข้าเลยคดิจะอาศัยจงัหวะนีห้างานให้พ่ีน้องในชมุนมุโม่อิง๋ของเราได้ท�ากัน 

พวกท่านบอกกล่าวต่อๆ กันไปว่าคนท่ีเชีย่วชาญการเขยีนอกัษรวาดภาพ

สามารถตระเตรียมผลงานสิบชิ้นน�ามาส่งได้ ส่วนคนที่ไม่เชี่ยวชาญ  
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จะหยิบยืมงานเขียนดีๆ ในเรือนให้คนอื่นคัดลอก หรือเสาะหารวบรวม

จากร้านหนงัสอืทุกแห่งในเมอืงหลวงก็ได้ ถงึเวลาน้ันจะบนัทกึชือ่ลงสมดุ 

พิจารณาคุณความชอบตามผลงาน

รอหลงัจากห้องอกัษรของส�านักอกัษรน้ีเปิดให้เข้าชมได้แล้วผลลพัธ์

ไม่เลว พวกเราค่อยเช่าเรอืนสกัแห่งบนถนนเสวยีซือ่ในอูเ้ป่ินฟาง ตัง้เป็น 

หออกัษรภาพเก็บรวบรวมภาพวาดภาพอกัษรและความเรียงทกุประเภท 

งานเขยีนอักษรกับภาพวาดในราชวงศ์เราแบ่งฝีมอืเป็นสามชัน้คอื ช�า่ชอง 

โดดเด่น และเอกอุมิใช่หรือ พวกเราก็จัดอีกสามระดับเป็นดี เย่ียม เลิศ 

และเพ่ิมระดับสูงสุดคือชั้นอมตะ จากนั้นเก็บรักษาตามล�าดับเจ็ดขั้นนี้ 

ภายในหอก็จัดโถงว่างๆ สักสองสามห้องเป็นที่นั่งพัก ให้ผู้มีวิชาความรู ้

ได้อ่านชมและคัดลอก หรือจะเอาของที่มีค่าเท่าเทียมกันเป็นส่ิงมัดจ�า 

เพื่อน�าออกไปนอกหอได้

ผูท่ี้ผ่านประตเูข้ามาจะแบ่งเป็นเจด็ระดบัเหมอืนกัน เมือ่แขกลงชือ่ 

ในระเบยีนหอจะได้รบัแจกสมดุประจ�าตวัในระดับท่ีเจด็ ซึง่จะค้นดูภาพวาด

ภาพเขียนพู่กัน และความเรียงระดับเจ็ดเช่นเดียวกันได้ตามสบาย หาก

ต้องการเลื่อนระดับ สามารถน�าภาพวาดภาพอักษรมามอบให้ทางหอ 

ตามความสมัครใจ จะเป็นงานคดัลอกหรอืสร้างสรรค์ขึน้เองก็ได้ท้ังสิน้ ข้าจะ

สรรหาบณัฑิตทีม่ชีือ่เสยีงมากพอจากส�านักอกัษรสองสามคนมาประเมนิ

จดัระดบั แล้วคดิค�านวณเป็นแต้มความดตีามระดบัผลงานทีพ่วกเขาอทิุศให้ 

และบันทึกในระเบียนหอเหมือนกัน รอเมื่อสะสมแต้มความดีได้ถึงขั้น 

ก็เลือ่นขัน้ขึน้หน่ึงระดับ"

เห็นพวกนางนิ่งฟังตาไม่กะพริบ อี๋อวี้ก็พูดคล่องปากยิ่งขึ้นทุกที
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"ข้ายกตัวอย่างเช่นว่าวันน้ีองค์หญิงเกาหยางมอบบันทึกลายมือ 

ของจงเหยาให้ชิ้นหน่ึง ตัวของจงเหยาน้ันมีฝีมือในขั้นเอกอุ ทั้งเป็น 

ยอดนักเขียนอักษรเมื่อหลายราชวงศ์ก ่อน งานเขียนอักษรวิจิตร 

ที่หลงเหลืออยู่ล้วนเป็นของหายาก จึงนับว่าเป็นผลงานชั้นอมตะ เมื่อ 

คิดค�านวณแต้มตามการอุทิศต่อหอจะเลื่อนข้ึนเป็นระดับสองได้เลย 

สามารถชมดูหนงัสอืต�าราในระดับต�า่กว่าขัน้เอกอไุด้ แต่ถ้าอยากเลือ่นข้ึน

อีกขัน้หนึง่ก็ต้องน�ามามอบให้อกีชิน้หนึง่ สะสมผลงานอมตะครบสองชิน้ 

ถึงจะชมดูผลงานชัน้อมตะได้ แน่นอนว่าน่ีเป็นผลงานอมตะเลยต้องการแค่

สองชิน้ หากเป็นระดับดีและระดับเย่ียม อย่างน้อยต้องสิบชิน้ถึงเล่ือนข้ึน

หน่ึงข้ัน แต่ถ้าลักษณะผลงานท่ีน�ามามรีะดบัต�า่กว่าสมดุประจ�าตัวสามขัน้ 

การอุทิศน้ันก็จะไม่นับ กันมิให้หาของส่งเดชมาปะปนให้ได้ครบจ�านวน 

ส�าหรบัระเบยีบการเลือ่นขัน้อย่างละเอียด ข้าแจกแจงไว้ในนีท้ั้งหมดแล้ว 

ต่างคนต่างเอากลบัไปอ่านดู มอีะไรไม่เหมาะค่อยเสนอแนะต่อข้าอกีที"

นางพูดจบแล้วย่ืนแผ่นกระดาษทีเ่ย็บเข้าเล่มให้พวกนางคนละเล่ม 

พวกสื่อเหลียนต่างโดนเค้าโครงความคิดนี้ดึงดูดความสนใจไปจนส้ิน  

เริ่มพลิกอ่านอย่างอดใจรอไม่ไหว

ไม่มีคนคิดจะรินน�้าชาให้อี๋อว้ีดื่ม อี๋อว้ีก็ไม่ถือสา รินน�้าชาดื่ม 

ให้ชุม่คอเอาเอง นางหันหน้ากลบัไปช�าเลอืงมองเฉงิเสีย่วเฟ่ิงกับเกาหยาง 

ที่เงียบเสียงลง หยุดทะเลาะเบาะแว้งเปลี่ยนเป็นจ้องหน้ากันอย่าง 

ไม่มีใครยอมใครตั้งแต่เมื่อไรก็สุดรู้แล้ว ก่อนจะหยิบอีกสองเล่มโยนไป

ตรงหน้าพวกนาง

"อ่านดูสิ ถ้าเรื่องน้ีเป็นผลส�าเร็จ ใช้เวลาแค่ครึ่งปีหรือหนึ่งปี  
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ชุมนุมโม่อิ๋งก็จะปักหลักอยู่ในเมืองหลวงได้อย่างมั่นคง หน่ึงสามารถ 

ช่วยเหลอืบณัฑิตยากจนท่ีไม่มปัีญญาซือ้หนงัสอือ่าน สองเปิดทางสะดวก 

ให้กับเหล่าผู้ท่ีใฝ่เรียน สามแพร่ชื่อเสียงของชุมนุมโม่อิ๋งให้ได้เป็นชุมนุม 

แถวหน้า สีก็่คอืหารายได้ให้พ่ีน้องในชมุนุมบ้าง พวกท่านจะได้ไม่ต้องเอาเงิน

มาจุนเจือชุมนุมจนรับไม่พอจ่ายแล้วถูกคนในครอบครัวต่อว่าต่อขาน"

ได้ยินผลประโยชน์ที่ยิงทีเดียวได้นกสี่ตัวนี้ หญิงสาวคนอื่นๆ  

เริ่มคึกคักไปตามๆ กัน

"หากหออักษรภาพนี้ก่อต้ังขึ้น ต้องดึงดูดผู้คนมามากมาย ผลดี 

สามข้อแรกทีท่่านว่ามา ข้าล้วนเหน็พ้องด้วย แต่ข้อสุดท้าย รายได้คอือะไร  

ข้าบอกตามตรง ไม่ว่าดอูย่างไรหออกัษรภาพนีก้ต้็องให้พวกเราอดุหนุนเงนิ

เข้าไป แล้วรายได้มาจากไหน" เฟิงหยาถิงพูดตามความจรงิ คนอืน่ๆ ก็พากัน

แสดงสีหน้าไม่เข้าใจ

อีอ๋ว้ีคลีย้ิ่มหยิบพู่กันจุม่ชาดแดงท่ีใช้ขีดเขียนบนป้ายรายชือ่อาหาร

เมือ่ครู ่พลกิเปิดสมดุแผนการท่ีนางเขยีนไว้ก่อนหน้า หาข้อความท่อนหนึง่

ในนั้นแล้วกาเครื่องหมายพลางพูด

"ยอดนกัเขียนอกัษรพวกนัน้อาจจะไม่อยากดงูานระดบัฝีมอืช�า่ชอง

ชิ้นหน่ึง ถึงขั้นไม่อยากดูงานระดับฝีมือโดดเด่น แต่จะไม่อยากดูงาน 

ระดับฝีมอืเอกอกัุบผลงานอมตะหรอื กระน้ันไม่ว่าใครกต็ามทีม่ขีองหายาก

พวกน้ี จะมีสักก่ีคนที่จะยอมให้คนอื่นดูง่ายๆ ของที่พวกเขาอยากเห็น  

แต่พวกเรามี เช่นน้ันพวกเขาก็ต้องเสียสละเล็กๆ น้อยๆ พวกเขาอาจ 

ไม่มีผลงานอมตะ ถึงมีก็ไม่มีทางมอบให้ ดังน้ันก็ต้องสะสมแต้มด้วย 

ผลงานระดับอ่ืนๆ นานวันเข้างานระดับฝีมอืช�า่ชองและระดบัฝีมอืโดดเด่น
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ยังจะมีน้อยหรือ มิหน�าซ�้าใช่ว่าจะไม่มีทางได้เห็นผลงานอมตะ 

ทว่างานเขียนที่มอบให้แก่หออักษรภาพน้ี ยกเว้นผลงานอมตะ 

ซึง่สามารถเลอืกท่ีจะน�ากลบัคนืไปได้หลงัมอบให้พวกเราเก็บรักษาไว้ครึง่ปี 

ส่วนชิน้ทีต่�า่กว่าอมตะ ขออภัยด้วยทีไ่ม่มกีารคนืให้ทัง้สิน้ พูดตรงๆ ก็คือ

พวกมนัจะกลายเป็นของของชมุนุมโม่อิง๋เราแล้ว เพราะนีเ่ป็นการซือ้ขาย

ด้วยความเต็มใจของท้ังสองฝ่าย เมื่อสะสมงานเขียนล�้าค่าได้มากเข้า  

พวกเราคดัเลอืกชิน้ท่ีซ�า้กันตามความเหมาะสม น�าออกประมลูตามราคาขาย

โดยทัว่ไป ภาพอักษรฝีมอืช�า่ชองชิน้หนึง่ต้องขายได้ร้อยต�าลงึเป็นอย่างต�า่ 

จัดสักเดือนละหนึ่งครั้ง หลังได้ผลก�าไรก็ประมวลแต้มความดีของพ่ีน้อง

ชุมนุมโม่อิ๋งเราครั้งหนึ่ง และปันเงินกันตามส่วน ทั้งเป็นการตอบแทน

ความเหน็ดเหนื่อยของทุกคน ทั้งกระตุ้นให้อุทิศทุ่มเทมากขึ้น จะไม่เป็น

ผลดีต่อทุกฝ่ายหรือไร"

อี๋อว้ีแสดงฝีปากคารมอีกยกหน่ึงอธิบายจุดส�าคัญจนกระจ่างแจ้ง 

นางไม่แปลกใจที่เห็นแววตื่นเต้นบนหน้าทุกคน

การวางแผนงานนี้  พูดได้ว ่านางเริ่มต้นตรึกตรองต้ังแต่เมื่อ 

หลายเดือนก่อน แม้ยังมีช่องโหว่ท่ีต้องแก้ไขบางส่วน แต่เป็นแผนการ 

ที่สมบูรณ์ครบถ้วนแผนหน่ึงแล้ว หากหออักษรภาพก่อตั้งข้ึนได้จริงๆ  

ผลประโยชน์ที่ได้รับหาใช่เรื่องล้อเล่นไม่

สือ่เหลยีนกับเฟิงหยาถิงเข้าใจได้ก่อนใคร ฝ่ายหลงัร้องชมไม่ขาดปาก 

ขณะที่ฝ่ายแรกมองอี๋อว้ีด้วยแววตาแฝงนัยแล้วถอนใจเบาๆ เฮือกหนึ่ง 

ตั้งแต่ครึ่งปีกว่าที่แล้วหลังอี๋อว้ีเข้าร่วมชุมนุมโม่อิ๋ง ความรู้สึกไม่ศิโรราบ 

ทีอ่ยู่ในใจมาโดยตลอดก็มลายหายไปสิน้ เหลอืเพียงความยกย่องเลือ่มใส
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งานฉลองวันตรษุจบสิน้ลง หลจูว้ินไปรบัมอบหมายหน้าท่ีทีก่รมทหาร

อย่างเป็นทางการ ทุกวันคี่เขาต้องไปฝึกทหารที่ลานฝึก ส่วนวันคู่เข้าเวร 

พาราชองครักษ์หน่วยซวินเว่ยกองหน่ึงลาดตระเวนรอบนอกพระราชวัง 

เริม่ยามเฉนิและเลกิตอนยามโหย่ว ยังได้หยดุพักสลบัเป็นรอบๆ วันเว้นวัน 

พูดได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างสบาย เรือนใหม่ของหลูจวิ้นใช้เวลาปัดกวาด

ตกแต่งเกือบครึ่งเดือนจึงเรียบร้อย เครื่องเรือนท่ีพึงมีล้วนตั้งวางเข้าท่ี 

เข้าทางหมดแล้ว ห้องคลังในเรือนก็จัดหาสิ่งของส�ารองไว้พร้อมสรรพ  

หลังหลูซื่อส่งสารมาให้ค�าอนุญาต ทั้งยังขนถ่ายของที่เคลื่อนย้ายได้จาก

ต�าบลหลงเฉวียนมาส่วนหนึ่ง

คนทีอ่ยู่ในเรอืนหลงัใหม่ท้ังหมดมรีาวสบิกว่าคน หลจูว้ินร้ังต�าแหน่ง

นายกองเล็กหน่วยซวินเว่ยขั้นหก ได้รับพระราชทานที่นาอุดมสมบูรณ ์

ในเมอืงหลวงแปดสบิหมู ่พร้อมเบ้ียหวัดอกีเดอืนละสามสิบก้วน ทกุครึง่ปี 

682

Page ��������� 13.indd   43 11/5/2563 BE   16:28



44

นวลหยกงาม 13

ยังแจกจ่ายน�า้มนัและธัญพืชให้หนึง่ครัง้ สามารถจนุเจอืการใช้จ่ายในเรือน

ได้พอดี นอกจากนี้ในห้องคลังของสวนผูเจินยังมีทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่ 

ทีห่ลจูงจือ๋ท้ิงไว้ให้หลานๆ มากพอให้หลจูวิน้อยู่ได้อย่างสขุสบาย รอเมือ่ 

หลูซื่อกลับจากหยางโจว เรือนใหม่ก็ขาดแค่ฮูหยินน้อยเท่านั้น

ตั้งแต่อี๋อว้ีกลับมาพูดคุยกับเฉิงเสี่ยวเฟิ่งในวันเทศกาลซั่งหยวน 

พวกนางก็คืนดีกันดังเดิม ไม่มใีครเอ่ยถึงการทะเลาะกันครัง้ใหญ่ของทัง้คู่

เมื่อหลายเดือนก่อนอีก

อาจเพราะงานมงคลของเฉงิเสีย่วเฟ่ิงใกล้มาถึง ยามว่างอีอ๋วีจ้ะช่วย

เฉิงฮูหยินจัดเตรียมพิธีแต่งงานอีกแรงหนึ่ง ส่งผลให้นางเร่ิมใส่ใจเร่ือง

ตบแต่งภรรยาของหลจูว้ินอีกครา คุณชายอายุย่ีสิบกว่าเหย้าเรือนไหนกัน

ยังไม่มีคู่หมั้นคู่หมาย ในสายตาของอี๋อวี้ก็มีแต่หลี่ไท่ 'คนช่างเลือก' เป็น

ข้อยกเว้น

ด้วยเหตุน้ีนางจึงคุยเรื่องนี้กับหลี่ไท่โดยเฉพาะ และให้เขาหาคน 

ร ่างรายชื่อหญิงสาวที่ ถึงวัยออกเรือนในเมืองหลวงชุดหนึ่งตามที ่

สองสามภีรรยาเคยหารอืเรือ่งนีกั้นท่ีหยางโจวก่อนหน้าน้ี หลีไ่ท่ก็ไม่ชกัช้ารรีอ 

ผ่านไปไม่กี่วันเขาก็ให้อาเซิงถือสมุดรายชื่อเล่มหนึ่งส่งมาให้ถึงมือนาง

วันนี้วันที่สามเดือนสอง อี๋อว้ีก�าลังเอาสารเก่ียวกับเร่ืองคุณหน ู

จากสกุลต่างๆ ที่เฉิงฮูหยินสืบข่าวมาให้ดูเปรียบเทียบกันอยู่ หลูจว้ิน 

ก็วิ่งโร่มาซักไซ้ไล่เลียงนาง

"คนืนัน้ทีอ่อกไปร่วมงานเลีย้ง เกิดเรือ่งขึน้กับเจ้าใช่หรือไม่ ไฉนวันน้ี 

ข้าได้ยินคนพูดถึงการทะเลาะวิวาทในหอเฉียนเซียงวันนั้น"

อ๋ีอว้ีชะงกัพู่กัน ยกมอืชีเ้ก้าอีด้้านข้างพลางพูดไปอกีเรือ่งหน่ึง "พ่ีรอง
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มาได้จังหวะพอดี นั่งลงเร็วเข้า ข้ามีเรื่องถามท่าน"

"อะไร" หลูจว้ินนั่งลงแล้วกล่าวอย่างไม่พึงใจ "เจ้าบอกข้าก่อนว่า 

มนัเป็นอย่างไรกันแน่ ข้าได้ยินว่าเรือ่งใหญ่จนไปถึงวังหลวงเลย ตอนนัน้ 

ข้าก็อยู่ตรงถนนสายนัน้ พอเกิดเรือ่งแล้วไยเจ้าไม่ให้คนไปเรยีกข้าสกัค�า"

อี๋อวี้วางพู่กันลงอย่างจนปัญญา นางกล่าวอธิบายกับเขาสั้นๆ

"มใิช่เรือ่งใหญ่โตอันใด ข้ามปีากเสียงกับพวกนางนดิหน่อย สดุท้าย

กท็ะเลาะกนั เพราะพวกองค์หญงิอยูท่ีน่ัน่ด้วยจึงได้ตามท่านอ๋องไป แต่

ไม่มีใครอ่อนข้อให้ใครก็เลยต้องไปให้ฮ่องเต้ทรงตัดสินความเป็นธรรม 

แน่นอนว่าฝ่ายพวกข้ามีเหตุผลมากกว่า ฮ่องเต้เลยลงโทษกักบริเวณ 

องค์หญิงฉางเล่อกับคุณหนูสามสกุลจ่างซนุในเรอืน ราตรนีัน้ท่านดืม่สรุา

จนเมามาย ข้ากลับมาถึงดกึดืน่ เห็นว่าเรือ่งจบไปแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องให้ท่าน

เป็นกังวลใจอีกถึงมิได้เล่าให้ท่านฟัง"

"อะไรคือไม่เป็นไร ถ้าเกิดอะไรข้ึนจริงๆ ก็สายไปแล้ว" หลูจว้ิน 

ทึง้ไรผมตรงหน้าผาก "ไม่ได้ ทีหลงัเจอเรือ่งแบบน้ีอกี เจ้าต้องบอกข้านะ"

"ได้ คราวหน้าต้องบอกท่านก่อนแน่" อี๋อวี้รับปากเต็มค�า เห็นเขา

พอใจแล้วก็ดึงกระดาษขาวแผ่นใหม่ออกมา เอาพู่กันจุม่หมกึจนทัว่พลาง

เอ่ยถามขึ้น "พ่ีรองชอบคนรูปร่างแบบใดเจ้าคะ ตัวสูงเพรียวหรือเล็ก

แบบบางสักหน่อย"

หลจูว้ินโดนถามโดยไม่ทนัได้ตัง้ตวั เขางนุงงไม่รูว่้านางจะท�าอะไร

"พี่รอง? ข้าถามท่านนะ รีบบอกมา" อี๋อวี้เห็นเขาท�าหน้าเหลอหลา 

ก็เอาข้อนิ้วเคาะโต๊ะดึงสติเขากลับมา

"ได้...ได้ทั้งนั้นกระมัง"
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"แล้วรูปโฉมล่ะ ท่านชอบแบบหน้ากลมหรือหน้าเรียว"

"เอ่อ...ได้ทั้งนั้น"

"นิสัยล่ะ ชอบแบบฉลาดน่ารักหรืออ่อนโยนว่าง่ายมากกว่า"

"ได้...ทั้งนั้นกระมัง"

แปะ! อีอ๋ว้ีวางพู่กันลง มองค้อนเขาวงเลก็ๆ "ข้าถามท่านอย่างจรงิจงั 

ตั้งใจตอบดีๆ สิเจ้าคะ อะไรคือ 'ได้ท้ังนั้น' เช่นนั้นหาบุรุษสักคนใช้ชีวิต

ครองคู่กันเสียให้สิ้นเรื่อง หรือว่าก็ได้เหมือนกันใช่ไหม"

คราน้ีหลจูว้ินเข้าใจแล้วว่าน้องสาวจะท�าอะไร ดวงหน้าด�าคล�า้ปรากฏ

รอยสแีดงจางๆ อย่างหาได้ยาก เขาเบอืนหน้าไปอกีทาง กระแอมไอฝืดๆ  

ก่อนกล่าว

"เรื่องนี้ไม่รีบร้อน"

"ไม่รีบร้อนได้เช่นไรเจ้าคะ เดือนที่แล้วท่านแม่เพ่ิงส่งสารมาให้ข้า 

บอกว่าจะกลับมาเดือนนี้เตรียมจับคู่ให้พ่ีรองแล้วนะ ข้าไม่เตรียมการไว ้

ล่วงหน้า ถึงเวลาหาคนท่ีท่านไม่ถูกใจ ไม่ใช่แค่ท่านเป็นทุกข์ ท่านแม ่

ก็เป็นทุกข์ตามท่านไปด้วย"

หลูจว้ินหลบสายตา "ข้า...ข้ายังไม่ได้คิดดูดีๆ เลย ผัดไปอีก 

สักระยะหนึ่งเถอะ"

อี๋อวี้วาบลึกในอก นางหว่ันใจว่าเขายังคะนึงหาสตรีอกตัญญู 

นามซ่งซินฉือที่หยางโจวผู้น้ันอยู่ นางกลอกตาไปมาแล้วถอนใจเบาๆ 

กล่าวเตือนด้วยน�้าใสใจจริง

"พ่ีรอง ท่านน่าจะคิดดูว่าตอนน้ีท่านแม่ก็อายุส่ีสิบกว่าแล้ว สตรีวยันี้

ไม่มคีนใดไม่อยากอุม้หลาน หลายปีมาน้ีท่านก็เหน็ว่าท่านแม่อยู่ตามล�าพัง
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คนเดียว ท่านนึกว่านางไม่รู ้สึกหงอยเหงาหรือ ท่านรีบๆ แต่งภรรยา  

หาพ่ีสะใภ้ให้ข้าสกัคนมาช่วยดแูลท่านแทนท่านแม่ ซ�า้ยังสามารถมทีายาท

สบืสกุลหลไูวๆ ท�าให้เรอืนหลงันีอ้บอุน่ครึกคร้ืนข้ึนโดยเร็วท่ีสดุ ถือเสียว่า

เป็นการแสดงความกตัญญูของคนเป็นลกูอย่างพวกเรา ทีผ่่านมาท่านแม่

เลี้ยงดูพวกเราพ่ีน้องมาจนเติบใหญ่อย่างเหนื่อยยากล�าบาก พวกเรา 

พึงท�าอะไรเพื่อท่านแม่บ้าง ไม่ดีหรือเจ้าคะ"

หลูซื่ออยู่มาครึ่งค่อนชีวิต เวลาครึ่งหน่ึงของนางล้วนทุ่มเทให้กับ 

การดูแลพวกเขาสามพ่ีน้องจริงๆ ถ้าพูดถึงเร่ืองความกตัญญู เทียบกับ 

คนอื่นแล้วพวกเขาพ่ีน้องก็ไม่น้อยหน้าผู้ใด หลูจว้ินรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดี 

เขาฟังอี๋อวี้พูดจนจบแล้วผงกศีรษะแรงๆ กล่าวว่า

"น้องเล็กกล่าวได้ถูกต้อง ข้าอายุมากแล้ว สมควรจดัการเรือ่งแต่งงาน

โดยเรว็ทีส่ดุ"

อ๋ีอว้ีถอนหายใจโล่งอก เมื่อได้รับความร่วมมือจากหลูจว้ิน นาง 

เลอืกเฟ้นคณุหนูจากสมดุรายชือ่รอบหนึง่แล้วจดชือ่ลงกระดาษแผ่นหน่ึง

อย่างว่องไว เตรียมส่งคนไปสืบข่าวอีกทีในสองสามวันน้ี เพ่ือเฟ้นหา 

ผู้ที่เหมาะสมท่ีสุดสักสองสามคนให้ได้ทันก่อนวันเกิดตอนกลางเดือน 

ของนาง จะได้อาศยังานเลีย้งฉลองวันคล้ายวนัเกิดส่งเทียบเชญิมาท่ีวังอ๋อง 

ดูตัวและคัดเลือก

อี๋อว้ีกับหลี่ไท่ล้วนเป็นพวกท่ีคิดแล้วต้องลงมือท�า เขากับนาง 

ตกลงกันไว้ว่าจะจัดห้องอักษรในส�านักอักษรตอนวันปีใหม่ นี่ยังไม่ถึง 

หน่ึงเดอืนก็เกือบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว เพียงรอเปิดให้คนภายในส�านักเข้าชม
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เท่านั้น

พริบตาเดียวก็ถึงวันท่ีสิบสองเดือนสอง เป็นวันเกิดปีที่สิบหกของ 

อีอ๋ว้ี หลีไ่ท่สัง่ก�าชบัพวกผู้ดแูลในวังอ๋องแต่เน่ินๆ ให้จดังานอย่างเตม็พิธีการ

เพราะนี่เป็นงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครั้งแรกของนางในฐานะชายาอ๋อง

ยามเช้าตรู่ เฉิงเสี่ยวเฟิ่งชักชวนเฟิงหยาถิงมาที่วังอ๋องกันสองคน  

อ๋ีอว้ีเพ่ิงหมดระดูไปเมือ่วานซนื เมือ่คืนโดนหลีไ่ท่ก่อกวนท้ังคนืจนเพลานี้ 

ยังไม่ตื่นนอน ตอนทั้งคู่มาถึง หลี่ไท่ออกไปประชุมขุนนางต้ังนานแล้ว 

เหลือแต่นางยังหลับสนิทอยู่ใต้ผ้าห่ม

"คุณหนูใหญ่สกุลเฉิงกับต้วนฮูหยินมาแล้วเพคะ นายหญิง 

จะตื่นบรรทมหรือบอกให้พวกนางรอก่อน"

อีอ๋ว้ีลมืตาไม่ขึน้ นางพลกิกายแล้วนอนต่อ ผงิถงเหน็นางเป็นอย่างนี ้

ก็ไม่ปลกุอีก ปลดม่านคลมุเตียงลงแล้วออกไปรบัรองแขก

หญิงสาวนอนไปจนสายตะวันโด่ง ลุกจากเตียงผลัดอาภรณ์เสร็จ 

กว่าจะออกไปท่ีโถงรบัแขกก็ล่าช้ามาก เป็นเหตใุห้เฟิงหยาถิงอดพูดสพัยอก 

ไม่ได้

"นี่ เมื่อคืนไปก่อวีรกรรมอะไรมาหรือ นอนถึงตอนนี้ค่อยตื่น"

"ช่ิวๆ ท่านนึกว่าน่ีเป็นการสืบคดีรึ จะสอบปากค�าก็มิใช่หน้าที ่

ของท่าน"

อ๋ีอว้ีเคยชินกับนิสัยปากร้ายกับทุกคนของอีกฝ่ายดี ก็ท�าหน้าหนา

ปล่อยให้นางพูดไป ถึงอย่างไรสาวทึนทึกอย่างเฉิงเส่ียวเฟิ่งก็ฟังค�าพูด 

เป็นปริศนาของทั้งคู่ไม่เข้าใจอยู่ดี

"งานเลี้ยงต้องตอนบ่ายถึงจะเริ่มขึ้น ไฉนพวกท่านมาแต่หัววัน  
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จะมาขอข้ากินอาหารกลางวันกระมัง"

"นี่มิใช่ข้ากลัวตอนเย็นคนมากเลยมาอวยพรวันเกิดเจ้าก่อนหรือ  

กันมิให้ถึงเวลาพวกข้าเบียดเสียดอยู่กลางกลุ่มคนแล้วเจ้ามองไม่เห็น"

อี๋อวี้ย่ืนมือไปตรงหน้าพวกนาง ย้ิมพรายพร้อมพูดอย่างซุกซน  

"แล้วของขวัญเล่า น�ามาด้วยหรือไม่ ให้ข้าดูผ่านตาก่อนว่าพวกท่าน 

มอบของดีๆ อะไร"

เฟิงหยาถิงกับเฉงิเสีย่วเฟ่ิงสบตากันแวบหน่ึง ฝ่ายแรกกล้็วงสมดุพับ

เล่มหนึง่จากแขนเสือ้หลวมกว้างออกมาส่งให้

อี๋อวี้รับไปดูแล้วยินดียกใหญ่

ในนั้นจดบันทึกเก่ียวกับภาพเขียนภาพวาดและความเรียงท่ีได้รับ

จากชาวชมุนมุโม่อิง๋เป็นรายคนไล่เรยีงกนัไปทีละบรรทัดอย่างละเอยีดชดัเจน 

นางอ่านคร่าวๆ ไปหลายหน้า คนทีม่อบให้น้อยท่ีสดุก็ยังมย่ีีสบิกว่าชิน้แล้ว 

คนทีม่อบให้มากอย่างสือ่เหลยีนกับจิน้ลูอ่นั ล�าพังแค่ภาพอกัษรอย่างเดยีว 

ก็ให้มาถึงห้าสบิกว่าชิน้ เกินกว่าทีน่างตัง้เงือ่นไขแรกไว้สบิชิน้ไปไกลลบิลบั

ในเวลาสั้นๆ ไม่ถึงหน่ึงเดือนก็รวบรวมภาพอักษรได้มากกว่า 

สีร้่อยชิน้ ความเรยีงหน่ึงร้อยกว่าชิน้ รวมทัง้สิน้หกร้อยชิน้เศษ ในบรรดาน้ัน 

ย่อมต้องมีผลงานระดับช�่าชองกับระดับโดดเด่นของปรมาจารย์ชื่อดัง 

รวมอยู่ด้วยไม่น้อย หน�าซ�้ายังมีผลงานระดับเอกอุอย่างหาได้ยาก เป็น

ความส�าเร็จซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะความเอื้อเฟื้อเจือจานของเหล่าสตรีของ 

ชุมนุมโม่อิ๋ง

"พวกข้ากลับจากขี่ม้าวันนั้นก็ตามพ่ีน้องในชุมนุมมารวมตัวกัน  

ป่าวประกาศแผนงานของหออกัษรภาพพร้อมแจกแจงผลดต่ีางๆ ให้รับรู้ 
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ทุกคนต่างขานรับเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่รอช้า ไม่กี่วันก็เริ่มส่งของมาที่

ชุมนุม เพราะว่าส่งมาเยอะเกินไป พวกข้าต้องจัดห้องว่างห้องหน่ึงไว ้

เก็บของโดยเฉพาะ แม้ว่าพ่ีน้องในชุมนุมเราอาจมีชาติตระกูลไม่สูง 

เทียมเท่าธิดาท่านอ๋องหรือบุตรสาวเสนาบดี แต่ทุกคนล้วนเป็นทายาท

ตระกูลปัญญาชน ท้ังส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของภรรยาเอก ได้รับ 

ความโปรดปรานจากผูอ้าวุโส จะเอาของดีๆ  ออกมาบ้างกลบัมใิช่ปัญหา  

ข้าจะบอกให้นะ นี่ยังเป็นเพียงระลอกแรก ยังมีคนทยอยส่งตามกันมา 

อีกเรื่อยๆ จึงมิใช่จ�านวนเท่านี้"

อีอ๋วีพ้ยักหน้าถ่ีรวั กล่าวชมเป็นการใหญ่ "ด ีสมดุเล่มน้ีจดบนัทกึได้

ละเอยีดลออ พวกท่านท�าได้ดีอย่างย่ิงยวด ของขวญัวันเกิดชิน้นี ้ ข้าถูกใจ

จริงๆ ขอบคุณมาก"

ตอนแรกนางกลัวจะไม่มีใครยอมเอาของมาให้ อาศัยก�าลังของ 

นางคนเดียว ถึงจะประคับประคองหออักษรภาพแห่งหนึ่งไว้ได้ แต่มิใช่

ทางออกระยะยาว บัดนี้ทุกคนร่วมมือกันเช่นนี้ ไหนเลยต้องกลัดกลุ้มว่า 

จะไม่ประสบผลส�าเร็จ

อีอ๋ว้ีหาได้ล่วงรูไ้ม่ว่าสาเหตุทีส่ตรใีนชมุนมุโม่อิง๋ทัง้กลุม่ทุ่มเทกายใจ

ขนาดนี ้ เพราะว่าคนปากไวอย่างเฉงิเสีย่วเฟ่ิงยกเหตกุารณ์ทะเลาะวิวาท 

ในหอเฉียนเซียงท่ีลุกลามไปถึงวังหลวงคืนนั้นมาเล่าเป็นคุ้งเป็นแคว 

ตัง้แต่ต้นจนจบ ปกตทุิกคนมกัโดนพวกฉางเล่อกับจ่างซนุซกีดขีข่่มเหงบ่อยๆ 

ครัน้ได้ยินเรือ่งนีก้บัหก็ูรูส้กึเป็นคนหวัอกเดยีวกัน ได้ระบายความแค้นใจ

แล้วคนใดจะไม่สาแก่ใจถึงทีส่ดุ พวกนางจงึเหน็ว่าการติดตามชายาเว่ยอ๋อง 

ผูไ้ม่กลวัเดือดร้อนผูนี้ม้อีนาคต เมือ่ทกุคนช่วยกันคนละไม้คนละมอื สักวัน
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ก็ต้องได้ลมืตาอ้าปาก พวกนางย่อมมนี�า้ใจเป็นหนึง่เดยีวกันเป็นธรรมดา

เมื่อเห็นอี๋อวี้ดีใจ เฉิงเสี่ยวเฟิ่งกับเฟิงหยาถิงก็เบิกบานใจเช่นกัน  

รูส้กึว่าการท�างานยุ่งมาครึง่เดอืนน้ีคุม้ค่าแล้ว ท้ังสามนัง่พูดคยุหวัเราะกันไป 

จนกินอาหารกลางวันเสร็จ เฉิงเสี่ยวเฟิ่งก็รบเร้าว่าจะไปชมห้องโอสถ 

เพ่ือเปิดหเูปิดตาอกี อีอ๋ว้ีหมดปัญญา ได้แต่พาพวกนางขึน้ไปชัน้บนสอนให้

แยกแยะสมนุไพรหลายชนดิ ท้ังยังแจกโกร่งบดยาส�ารองให้คนละหน่ึงใบ

แล้วสอนพวกนางบดยา พอมเีฉงิเสีย่วเฟ่ิงผูช้อบท�าอะไรแผลงๆ อยู่ด้วย  

ไม่นานนกัก็เล่นสนกุกันใหญ่ เอาน�า้ผสมตัวยานานาสสีนัป้ายหัวป้ายหน้ากัน

ให้วุ่นไปหมด

จวบจนแขกเหรือ่ใกล้มาถึง ผงิถงต้องขึน้มาจบัตวัอย่างอดรนทนไม่ไหว 

ทั้งสามคนถึงสยบอยู่ใต้บารมีของสาวใช้อาวุโสผู้นี้ หยุดเล่นซนแต่โดยดี 

แล้วแยกย้ายกันไปท�าตามหน้าทีข่องตน
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683

งานเลีย้งวันคล้ายวันเกิดครกึครืน้กว่าท่ีอีอ๋ว้ีนึกภาพไว้ แม้นมไิด้จดั

อย่างใหญ่โตในพระราชอทุยานฝหูรง ทว่าคนมหีน้ามีตาพากันมาร่วมงาน

ไม่น้อย ผูไ้ด้รบัเทยีบเชญิท่ีส่งออกไปมน้ีอยนกัท่ีจะไม่มาอย่างปราศจาก

เหตผุล ถึงได้ยินข่าวว่าช่วงวันปีใหม่ชายาเว่ยอ๋องล่วงเกินองค์หญิงฉางเล่อ 

อีกแล้ว แต่เมื่อเห็นแก่หน้าหลี่ไท่ก็ไม่มีทางไม่มา

เรื่องที่ท�าให้นางเสียดายคือการเดินทางกลับมาของหลูซื่อล่าช้า 

กว่าก�าหนด ส่งผลให้มาร่วมงานเลี้ยงไม่ทัน หล่ีไท่ส่งรถม้าไปรอรับคน 

กลางทางแล้ว น่าจะกลบัมาถึงก่อนงานมงคลของเฉงิเสีย่วเฟ่ิง

วังเว่ยอ๋องเปิดประตูต้อนรับแขกตั้งแต่บ่าย ส่วนงานเลี้ยงเริ่มต้น

ตอนเย็น ในงานพรั่งพร้อมไปด้วยสุราอาหารชั้นดีเลิศรส ทั้งยังตั้งแท่น

ยกพื้นเป็นพิเศษและจ้างคณะกายกรรมมาแสดงการพ่นไฟ

จะว่าไปแล้วอี๋อวี้ใช้ชีวิตอยู่ในวังอ๋องอย่างแสนสบาย ในคฤหาสน์

Page ��������� 13.indd   52 11/5/2563 BE   16:28



53

ซานเยวี่ยกัั่ว

ใหญ่โตกว้างขวางมีนางเป็นประมุขหญิงผู้เดียว ไม่เหมือนเหย้าเรือนอ่ืน

ที่มีสามภรรยาสี่อนุกวนใจ กระท่ังสาวใช้อุ่นเตียงก็ไม่มีสักคน ทั้งหลี่ไท่ 

ก็ขึน้ชือ่ว่าเป็นสจุรติชน ไม่เจ้าชูม้วัเมานาร ีนางโชคดีได้เป็นชายาเว่ยอ๋อง

ย่อมเป็นที่อิจฉาตาร้อนของใครต่อใครอย่างช่วยไม่ได้

โต๊ะเจ้าภาพในงานเลีย้งมเีขากับนางสองสามภีรรยาน่ังกนัอยู่สองคน

ไม่มคีนอืน่แทรก บรุษุสง่าผ่าเผย สตรอ่ีอนช้อยนุม่นวล เป็นคู่ท่ีเพียบพร้อม 

ทัง้รปูสมบตัแิละคุณสมบตั ิคนรปูงามสมกันน่ังเคยีงคูต่กอยู่ในสายตาของ

ผูค้นแล้วบอกไม่ถูกว่าเป็นความชืน่ชมหรอือจิฉา

เพราะแขกเหรื่อมากมาย อี๋อวี้จึงเชิญชาวชุมนุมโม่อ๋ิงท้ังหมด 

ย่ีสบิกว่าคนมาโดยไม่หลบเลีย่ง สร้างความตืน่เต้นให้กับพวกนางจนดืม่สรุา

มากขึน้ก่ีจอกก็สดุรู ้ ด้วยสตรกีลุม่น้ีถูกฉางเล่อกลัน่แกล้งจนไม่ได้ปรากฏตัว

ต่อธารก�านลัมานานระยะหนึง่แล้ว

แน่นอนว่าอี๋อว้ีไม่ลืมเลือนเรื่องส�าคัญ นางมองเล็งไปตรงท่ีน่ัง 

ถัดลงไปซึ่งจัดวางเป็นพิเศษ พิศดูคุณหนูท่ีรอออกเรือนของหลายสกุล 

ช่วยดูตัวให้พี่รองของตน

วันนีน้างจดัแจงให้หลจูว้ินแต่งองค์ทรงเคร่ืองเตม็ท่ี อาภรณ์หมดจด

ผมเผ้าเรียบร้อย เรือนกายสูงใหญ่ของเขาน่ังอยู่ท่ีโต๊ะในจุดสะดุดตา  

รปูลกัษณ์อนัองอาจผ่ึงผายดงึดดูสายตาผูค้นอย่างย่ิง คนท่ีรูต้ืน้ลกึหนาบาง 

ไม่มากก็น้อยต่างล่วงรูว่้าพ่ีชายคนรองของชายาเว่ยอ๋องซึง่เพิง่ได้รบัต�าแหน่ง

นายกองเลก็ของหน่วยองครกัษ์ประจ�าพระองค์ผูน้ี้ ไม่ใช่แค่นายทพัหนุม่

อนาคตไกล ยงัเป็นบรุษุท่ียังไร้คู่ด้วย

อ๋ีอว้ีไม่สนใจว่าเวลาน้ีหลจูว้ินโดนคนจบัจ้องจากทกุทิศจะรู้สึกอดึอดั
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หรอืไม่ เพราะต้ังใจอยากให้คนได้รูจ้กัหน้าค่าตาของพ่ีรองนางอยู่แล้ว

หลจูว้ินชมชอบคนอ่อนหวาน สตรทีีต่รงกับข้อนีม้อียู่ไม่น้อย กระน้ัน 

ไม่ว่าเรือ่งใดๆ จดุส�าคัญยังจ�าเป็นต้องเห็นหน้าแล้วถูกชะตาด้วย ในฐานะ

น้องสาวทีช่่วยเลอืกพ่ีสะใภ้ อีอ๋ว้ีก็ต้องจกุจกิจูจ้ีม้ากข้ึนเป็นธรรมดา นาง

กวาดสายตามองรอบหนึ่งแล้วผิดหวังอย่างหนัก ด้วยไม่ถูกตาต้องใจ 

สักคน

เฉิงฮูหยินน่ังอยู่เบื้องล่าง นางก็มีส่วนร่วมกับเรื่องท่ีอี๋อว้ีดูตัวให้ 

หลูจวิ้นด้วย เมื่องานเลี้ยงด�าเนินไปได้ครึ่งทาง ขณะที่คณะกายกรรม 

บนแท่นยกพ้ืนก�าลังแสดงการควงกระบองคู่จุดไฟอยู่ นางกวักมือเรียก

สาวใช้คนหนึ่งให้น�าความไปบอกที่โต๊ะอี๋อวี้

เวลาหนึ่งถ้วยชาต่อมา อี๋อวี้ยกข้ออ้างผลัดอาภรณ์ลุกจากโต๊ะ

แล้วไปพบกับเฉิงฮูหยินที่โถงรับรองทางเรือนตะวันตก

"เป็นอย่างไรบ้าง มคีนทีถู่กใจบ้างหรอืไม่" เฉิงฮหูยินถามท้ังทีรู้่อยู่แล้ว

อ๋ีอว้ีกล่าวตอบ "ไม่สูงเกินไปก็ผอมเกินไป ไม่อย่างนั้นก็ดูท่าทาง 

ดื้อรั้นหัวแข็ง เฮ้อ...ท่านว่าค�่ามืดอย่างนี้เลยมองไม่ชัดถึงได้ต่างออกไป 

ใช่ไหมเจ้าคะ หรอืไม่ข้าหาเวลาตอนกลางวัน เชญิพวกนางมาชมดอกไม้ใน

พระราชอุทยานฝูหรงแล้วค่อยดูดีๆ อีกทีดีไหม"

เฉิงฮูหยินส่ายหน้า "ฟังความเห็นนี้ของเจ้าแล้ว ดูไปอีกคร่ึงปี 

ก็ไม่แน่ใจว่าจะพบคนถูกใจ ข้าว่านะ มิใช่สตรีเหล่านั้นไม่เหมาะสม  

เป็นเจ้าตาสงูเกินไปเท่านัน้ วนัๆ เจ้าเหน็แต่บรุษุหล่อเหลาอย่างท่านอ๋อง  

ส่องคนัฉ่องก็เป็นหญิงงามแต่ก�าเนิดเช่นตัวเจ้า แล้วคนรูปโฉมโนมพรรณ

สามัญจะเข้าตาเจ้าได้เช่นไร"
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อี๋อว้ีตรึกตรองแล้วอาจจะเป็นเหตุผลน้ีจริงๆ นางจึงเอ่ยอย่าง 

ล�าบากใจ "เช่นนั้นท�าเช่นไรดีเจ้าคะ ถึงอย่างไรคงเลือกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้

กระมัง"

"อย่าใจร้อน ข้ามีข้อเสนอแนะอย่างหนึ่ง"

"ท่านมีความคิดอะไรดีๆ รีบบอกมาโดยไว หลายวันนี้ข้ากลุ้มใจ 

แทบแย่แล้วนะเจ้าคะ"

เฉิงฮหูยินเม้มปากย้ิม รบัถ้วยชาจากผิงฮุย่มาจบิค�าหนึง่ "เพราะเป็น

คนไม่คุน้ตา เจ้าถึงเหน็ว่าไม่เหมาะสม ในเมือ่จะหาคนรูใ้จให้พ่ีรองของเจ้า 

ไยไม่ลองเลือกเอาจากคนรูจ้กัคุน้เคย ข้าได้ยินเสีย่วเฟ่ิงพูดว่าเจ้าสนทิสนม 

กับพวกคุณหนูในชุมนุมโม่อิ๋งมิใช่หรือ"

อี๋อว้ีได้รับค�าชี้แนะสั้นๆ ก็เข้าใจปรุโปร่งทันใด ในชุมนุมโม่อ๋ิง 

มคีณุหนูครึง่หน่ึงท่ียังไม่ออกเรอืน ทัง้อยู่ในวัยเหมาะสมกับหลจูวิน้ อย่างไร

ก็มิใช่ว่าใครๆ จะครองตัวมาถึงอายุสิบแปดสิบเก้าได้อย่างเฉิงเสี่ยวเฟิ่ง

ครัน้คดิไปเช่นน้ี นางรูส้กึว่าเป็นค�าแนะน�าทีด่โีดยแท้ แทนทีจ่ะหา

คนแปลกหน้า มิสู้เลือกคนที่รู้เบื้องหลังความเป็นมายังดีกว่า

"ความคดิน้ีไม่เลวเลย ข้าว่าท�าได้เจ้าค่ะ ท่านป้าเลยต้องพลอยวุ่นวาย 

ไปด้วย"

"ดูเจ้าพูดเข้าสิ เรื่องของเสี่ยวเฟิ่งก็ได้เจ้าหมั่นดูแลใส่ใจมาตลอด 

ยังจะเกรงอกเกรงใจอะไรกัน"

อี๋อว้ีคลี่ย้ิมจับมือนาง "น่ันไม่เหมือนกันเจ้าค่ะ พวกข้าเป็นผู้เยาว์  

ไว้รอท่านแม่กลับมาแล้ว พวกเราค่อยพบปะสังสรรค์กันอีกทีนะเจ้าคะ"

เฉิงฮูหยินพูดคุยถูกคอกับหลูซื่ออย่างมาก นางจึงตอบตกลง 
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อย่างเต็มปากเต็มค�า

ยามดึกหลังส่งแขกกลุ ่มสุดท้ายกลับ สองสามีภรรยากลับถึง 

เรือนเฝ่ยชุ่ย ช�าระกายสางผมและนอนห่มผ้าแล้ว อี๋อว้ีถึงเล่าค�าแนะน�า 

ของเฉิงฮูหยินให้หลี่ไท่ฟัง

"ข้าตั้งใจจะเลือกหาจากคนรู้จัก ดูว่ามีคนที่เหมาะสมหรือไม่"

"อื้อ"

"เดือนหน้าพี่เสี่ยวเฟิ่งออกเรือน ไม่รู้ว่าท่านแม่จะกลับมาทันไหม"

"ทัน"

"อ้อ จรงิส ิลมืบอกท่านไป วันนีพ้วกนางมอบของขวัญช้ินหนึง่ให้ข้า 

เป็นบันทึกเรียบเรียงรายชื่อภาพวาดงานเขียนชุดแรกที่มีคนอุทิศให ้

หออกัษรภาพเจ้าค่ะ มมีากถึงห้าหกร้อยชิน้เชยีวนะ ท่านเดาไม่ถกูหรอกว่า 

ในบรรดานั้นมี..."

พอพูดถึงของขวัญท่ีได้รบัตอนกลางวันชิน้น้ัน อีอ๋ว้ีก็กระปรีก้ระเปร่า 

ขึน้มาทันควัน นางพลกิตัวมาแล้วเริม่เล่าอย่างตืน่เต้นคกึคกั

หลีไ่ท่ยกแขนข้างหน่ึงรองใต้ศรีษะให้นางฟุบบนอกเขาพูดได้สบาย

ขึน้ และใช้มือข้างที่ว่างอยู่ลูบผมนาง ระหว่างที่อี๋อวี้หยุดเว้นจังหวะ เขา

กล่าวแทรกขึ้นค�าหนึ่งเสียงเบาๆ

"เจ้าอายุสิบหกปีแล้ว"

"เอ๊ะ?" หญิงสาวจับนัยผิดแผกไปจากถ้อยค�าส้ันๆ นี้ของเขา  

ตรงกลางอกพลันร้อนผ่าวๆ นางกลับไปซบไหล่เขาดังเก่า วางฝ่ามือ 

แนบแผงอกล�า่สนัรบัรูถึ้งแรงสะเทอืนเป็นจงัหวะตบุๆ ตรงนัน้ เปล่งเสยีง 
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ในล�าคอเบาๆ

ปีน้ีนางอายุสิบหกปี ข้ามมิติมาอยู่ภพนี้เป็นเวลาสิบสองปีแล้ว  

จากเดก็ชนบททีว่ิง่เท้าเปล่าในท้องนากลายมาเป็นชายาอ๋องอาศยัอยู่ใน

คฤหาสน์ใหญ่โตหลังนี้ นางแต่งงานมีเหย้ามีเรือนและมีบุรุษผู้เป็นท่ีรัก  

คิดๆ ไปก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจดีแท้

"ยังอยากได้สิ่งใดหรือไม่"

"มิใช่มอบของขวัญวันเกิดให้ข้าแล้วหรือเจ้าคะ" 'ฎีกาจี้จื๋อ' น่ัน 

นับได้ว่าเป็นของขวัญล�้าค่าที่สุดที่นางเคยได้รับตั้งแต่เติบโตมาจนป่านนี้ 

ราคาห้าหมื่นต�าลึงถ้วนๆ ถือไว้ยังรู้สึกมือไม้อ่อน

"ลองว่ามาดู" วันเกิดปีนี้มอบของขวัญให้แล้วแต่ยังมีปีหน้าอีก

แม้นอีอ๋ว้ีไม่เข้าใจจดุประสงค์ของเขา ทว่ายังคงน่ิงคิดอย่างว่าง่าย 

โดยไม่กระบิดกระบวน ตอนนีน้างอยู่ดีมสุีขไม่ต้องวิตกกังวลเร่ืองปากท้อง 

มีท่านแม่ มีพี่รอง พี่ใหญ่ก็ยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้งนางกับหลี่ไท่ต่างสารภาพ

ความรูสึ้กในใจต่อกันแล้ว นอกจากความปรารถนาอยากได้อยู่พร้อมหน้า

ทั้งครอบครัวที่เป็นเรื่องยาก ถ้าเป็นสิ่งท่ีนางอยากได้จริงๆ ล่ะก็ มีเพียง 

อย่างเดียว...

"ข้า...ข้าอยากมลีกูสกัคนเจ้าค่ะ" นางพูดจบแล้วหน้าแดงก้มศีรษะงดุ 

เลยไม่เหน็ว่าบนหน้าหลีไ่ท่เผยแววล�าบากใจแกมลงัเลจางๆ ด้วยเหตน้ีุ

"อยากมีลูกสักคนหรือ"

"อือ้" อีอ๋ว้ีสลดัความอายท้ิงไป กระซบิถามเร่ืองทีส่ามภีรรยาทัว่ไป

ล้วนคุยถกกัน "ท่านชอบบุตรชายหรือบุตรสาว"

"...ได้ทั้งนั้น"
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"แล้วท่านชอบเด็กฉลาดหรือเด็กว่านอนสอนง่ายมากกว่าเจ้าคะ"

"ได้ทั้งนั้น"

ได้ทัง้น้ันๆ อีอ๋ว้ีเบ้มมุปากอย่างไม่พึงใจ นางชกัสงสยัว่าเขาตดินสิยั

มาจากพี่รองของตนหรือไม่

"ข้ารู้สึกว่าบุตรสาวน่ารักกว่าเจ้าค่ะ"

ใครๆ ล้วนพูดว่าบตุรสาวมกัประพิมพ์ประพายคล้ายบดิา ผู้มรูีปโฉม

ชัน้เลศิเย่ียงหลีไ่ท่ มบุีตรสาวกับเขาไม่รูจ้ะงามสะคราญถงึขนาดไหน อีอ๋ว้ี

คิดฝันเพริดไปไกล พาให้ความวาดหวังในใจยิ่งแรงกล้าขึ้นทุกที

ก็มแีต่ครอบครวัท่ีกลมเกลยีวปรองดองกันแบบน้ี สตรีถึงมีความคดิ

จะให้ก�าเนิดบุตรสาวก่อนได้ หากเป็นเรือนอื่น แต่งเข้าไปแล้วมีหรือ 

ไม่อยากรีบมีบุตรชายเพื่อหนุนฐานะให้มั่นคง

"เจ้าอยากมีลูกจริงๆ หรือ"

อี๋อว้ีก�าลังมโนภาพหน้าตาของลูกที่จะมีกับหลี่ไท่อยู่ จู่ๆ ถูกเขา 

รวบเอวกดตัวราบกับเตียง นางเงยหน้าข้ึนเห็นนัยน์ตาสีเขียวมรกต 

ที่ขุ่นเข้มขึ้นแล้ว เอียงคอไปมาอย่างสะเทิ้นอาย

"อื้อ"

"ได้ อย่างนั้นก็มีบุตรสาวสักคน"

แต่ไรมาหลี่ไท่เป็นบุรุษที่ชอบท�ามากกว่าพูด สิ้นเสียงก็ลงมือทันที 

เขารุกเร้าอย่างเร่าร้อนย่ิงกว่าเมื่อวานหลายส่วน อี๋อว้ีไม่แน่ใจว่าราตรีน้ี

เขาจะคึกคะนองอย่างไรอีก ถึงนางจะนึกเสียใจทีหลังก็สายเสียแล้ว

อยากมลูีกย่อมต้องท�าเรือ่งหน่ึงอย่างเลีย่งไม่ได้ การพลอดรกัระหว่าง

สามภีรรยาคงมต้ิองเอือ้นเอ่ยสาธยายให้มากความ เมือ่รตัตกิาลพ้นผ่านไป 
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เช้าวนัรุง่ข้ึนอีอ๋ว้ียังอยู่ในห้วงนิทรา หล่ีไท่ซึง่ไม่มเีวลาได้หลบัตานอนทัง้คืน 

ก็ห่อตัวนางด้วยเสื้อคลุมตัวหนึ่งแล้วอุ้มตรงไปขึ้นรถม้า

กว่าอีอ๋ว้ีจะตืน่มาอกีครา ตวันางอยู่ระหว่างทางมุง่หน้าสูล่ัว่หยางแล้ว

งานบวงสรวงวสันตฤดูเดือนสองเป็นช่วงเวลาท่ีสนุกสนานที่สุด 

ของเมอืงลัว่หยาง ปีน้ีอากาศกลบัมาอบอุน่เร็ว เหล่าผูท้รงอ�านาจราชศกัดิ์

จะหลัง่ไหลกันไปข่ีม้าล่าสัตว์ท่ีอทุยานล่าสตัว์เหนือใต้ เด็ดดอกไม้แข่งทายชือ่

ร้อยพฤกษาตามริมฝั่งแม่น�้าลั่วเหอ เป็นช่วงเวลาอันแสนรื่นรมย์งดงาม

เหนือค�าบรรยาย

อีอ๋วีน้ัง่กอดผ้าห่มบนรถม้า ใบหน้าเป็นรอยแดงๆ จากการนอนทบั

ฉายแววป้ันป่ึง ท�าท่าท�าทางเช่นภรรยาตวัน้อยทีไ่ด้รบัความคับข้องหมองใจ

ผิงถงนั่งอยู่ด้านข้างปอกผลไม้พลางกล่าวหว่านล้อม "นายหญิง 

อย่าขดัเคอืงพระทยัไปเลยเพคะ ท่านอ๋องทรงกลวัว่าพระองค์จะไม่อยากเสดจ็

ลัว่หยาง ถงึมไิด้ตรสับอกล่วงหน้า"

อี๋อว้ีนวดหว่างคิ้ว "ทางเมืองหลวงยังมีงานสุมเป็นกอง งานมงคล

ของพ่ีเสีย่วเฟ่ิงก็ใกล้เข้ามา คณุชายรองของพวกเจ้าเพ่ิงรบัต�าแหน่งไม่ก่ีวัน 

ในจวนยังไม่เรยีบร้อย แล้วยังต้องรอฮหูยินอาวุโสกลบัเมอืงหลวงย้ายเรือน 

ก่อนหน้าน้ีเขาบอกกับข้า ข้าก็พูดแล้วว่าไม่ไป ไฉนอยู่ดีๆ  ยังพาข้าตามมา

อกีเล่า"

นางได้ยินเรือ่งงานบวงสรวงวสนัตฤดท่ีูลัว่หยางเดอืนสองจากปาก

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งมานานแล้ว หากมิใช่งานยุ่งจริงๆ นางก็อยากติดตามไปดู

เช่นกัน แต่ตอนนี้หลี่ไท่พานางเดินทางมาด้วยโดยไม่เปิดช่องให้ปฏิเสธ  
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จนไม่ได้มอบหมายงานทางวังอ๋องแม้สกัค�า แล้วนางจะดใีจออกได้เช่นไร

หลีไ่ท่น่าจะรูเ้หมอืนกันว่านางมนี�า้โห เหน็นางตืน่นอนก็ออกไปขีม้่า 

ไม่ให้โอกาสนางฉนุเฉยีวใส่บนรถม้าแต่อย่างใด

ผิงฮุ่ยใช้ไม้จิ้มผลไม้ที่ผิงถงหั่นเป็นชิ้นย่ืนไปที่ข้างปากอี๋อว้ีพลาง 

พูดกล่อม

"นายหญงิยังไม่เคยเสดจ็ลัว่หยางกระมงั ทีน่ั่นต่างจากเมอืงหลวงนะ

เพคะ อากาศอบอุน่ ท้องฟ้าส่วนใหญ่จะปลอดโปร่งสดใส ดอกไม้ใบหญ้า

งอกงามดกดืน่กว่าทีอ่ืน่ ทัง้ยังมสีถานทีน่่าท่องเท่ียวมากมาย ถึงอย่างไร 

ก็ต้องไปเที่ยวครึ่งเดือน ก็ทรงถือเสียว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนพระทัย  

เสดจ็ตามไปชมนัน่ชมน่ี ทางวงัอ๋องมผีูด้แูลหลายท่านและมเีฉนิชวีอว๋ีทง

ช่วยสะสางการงาน ไม่มอีะไรผดิพลาดหรอกเพคะ"

ในเมื่อมาแล้วก็สมควรท�าใจให้สบาย อี๋อว้ีเคี้ยวผลไม้เนื้อกรอบ 

ดังกรุบๆ จิตใจก็เริ่มผ่อนคลายลง ก่อนจะไต่ถามขึ้น

"ท่านอ๋องเอาฟานอว่ีมาหรอื แล้วเอาออูว๋ินของข้ามาด้วยหรือไม่"

อูอว๋ินคือลูกม้าสีด�าที่หลี่ไท่มอบให้อี๋อว้ีปีท่ีแล้ว คิดไปถึงตอนนั้น

นางพยายามสรรหาชื่อวิลิศมาหราให้มัน สุดท้ายยังคงตั้งชื่อธรรมดาๆ 

ตามขนสีด�าปลอดน่าอิจฉาของมัน แต่กลับเรียกได้คล่องปากยิ่ง

"พามาด้วยเพคะ จะเสด็จลงไปทรงม้าเดินเล่นไหม"

"...ไม่ต้อง" อี๋อว้ีแอบนวดๆ บั้นเอว อารมณ์ขุ่นมัวที่เพ่ิงบรรเทาลง

เริ่มกรุ่นๆ ขึ้นในอกอีกครา
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รถม้าวิ่งแล่นไปถึงลั่วหยางใช้เวลาสามวัน ในฐานะเมืองใหญ ่

อันดับสอง ท่ีนี่ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศเรียบง่ายแฝงกลิ่นอายโบราณ 

ในอีกแบบหนึ่ง

อี๋อวี้นั่งอยู่บนรถม้าที่เคลื่อนไปตามถนน แลลอดม่านก่ึงโปร่ง 

มองออกไปด้านนอก เพราะเข้าเมืองตอนกลางวันพอดี นางได้ยินเสียง 

พ่อค้าเร่ตลอดรมิทางร้องตะโกนขายของไม่ขาดสาย ป้ายร้านค้าเรยีงราย

เป็นทวิแถวละลานตา เทียบกับเมอืงฉางอนัท่ีควบคมุย่านตลาดทศิตะวันออก

ตะวันตกท้ังสองฟากอย่างเข้มงวด การท�ามาค้าขายในลัว่หยางดจูะผ่อนปรน

กว่ามากอย่างเห็นได้ชัด

บนถนนหนทางผู ้คนสัญจรไปมาขวักไขว่ มีรถม้าผ่านมาเป็น 

ครั้งคราว เครื่องแต่งกายสวยงามสดใส โดยมากบุรุษสวมเสื้อคลุมยาว

คาดสายหนังรดัเอว สวมหมวกตาข่ายสดี�าครอบพอดศีรีษะ สตรสีวมเสือ้

684
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ตวัสัน้คูก่ระโปรงรดัเอวดนู่ารกัพริม้เพรา ทรงผมเรยีบง่าย ตดิเครือ่งประดบั 

ทีส่่วนใหญ่ท�าจากผ้าไหมโปร่งบางกับหยกและไข่มกุ สสีนัหลากหลาย ไม่ว่า

ชายหนุม่หญิงสาวตลอดจนเด็กน้อยหรอืคนชราล้วนพูดจาย้ิมแย้มเปิดเผย 

ภาษาถ่ินอาจต่างกัน แต่ส�าเนียงใกล้เคียงกับภาษาของชาวเมืองหลวง  

หากตัง้ใจฟังยังเข้าใจได้ ด้านวิถีชวิีตความเป็นอยู่กด็ผู่อนคลายเป็นอสิระกว่า

เมืองฉางอัน

"อีกนานเท่าใดกว่าจะถึงเจ้าคะ" อี๋อว้ีเหลียวหน้าไปถามหลี่ไท่  

นางไม่ได้แง่งอนนานนัก ระหว่างทางทั้งคู่ก็คืนดีกันแล้ว

ชายหนุ่มมองไปด้านนอกผ่านม่านที่นางเลิกขึ้นดูทางแวบหน่ึง  

"ใกล้แล้ว"

เขาพูดจบไม่ถึงครึ่งเค่อ รถม้าก็ชะลอหยุดจอด ได้ยินเสียงอาเซิง

รายงานก็รู้ว่าถึงแล้ว

หลีไ่ท่สร้างคฤหาสน์ไว้ในลัว่หยางด้วย อาจไม่กว้างขวางเท่าวงัอ๋อง

ในเมอืงหลวง แต่ก็เป็นคฤหาสน์โอ่อ่าหลงัหน่ึง ผงิถงประคองอีอ๋ว้ีลงจากรถม้า 

นางเงยหน้าขึน้เหน็ป้ายหินสดี�าแขวนอยู่นอกลานเรอืนกว้างขวาง บนนัน้

เขียนไว้สามค�าว่า 'วังเว่ยอ๋อง' เป็นอักษรตัวบรรจงเรียบร้อยขนาดใหญ่ 

หน้าประตูตั้งสิงโตหินคุ้มเรือนที่สูงกว่านางไว้คู่หนึ่ง

"ถวายค�านับท่านอ๋องและพระชายา น้อมรบัเสด็จกลบัมาพ่ะย่ะค่ะ"/ 

"ถวายค�านับท่านอ๋องและพระชายา น้อมรบัเสดจ็กลับมาเพคะ"

ประตูคฤหาสน์สองบานเปิดอ้ากว้าง คนย่ีสบิกว่าคนยืนเรยีงแถวกัน

อย่างเป็นระเบยีบอยูท่ัง้ด้านนอกด้านใน อ๋ีอว้ีเพ่ิงคล้องแขนหลีไ่ท่สาวเท้า

อ้อมรถม้าไปข้างหน้าได้ไม่ก่ีก้าวพลนัได้ยินเสียงร้องขานทกัทายดงักระหึม่
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ไปทั้งบริเวณ

หลีไ่ท่เพียงพยักหน้าทีเดยีวก็พานางก้าวเข้าไป กลุม่บ่าวไพร่โค้งกาย

ก้มหน้าไม่กล้ายืดตัวขึน้

อ๋ีอว้ีเดินไปสองสามก้าวแล้วเห็นดังน้ัน นางบังเกิดความคิดข้ึน 

ฉับพลัน จึงโบกมือกล่าวค�าหนึ่งว่า "ไม่ต้องมากพิธี" เห็นพวกเขาพากัน 

ยกแผ่นหลังยืนตัวตรง แต่ยังก้มศีรษะลงดุจเก่า ท่าทางสุภาพเรียบร้อย 

ไม่กล้ารุ่มร่ามเสียมารยาท

ไม่เลว อี๋อว้ีร�าพึงในใจ นางเดินเข้าประตูพร้อมหล่ีไท่แล้วกระตุก 

แขนเขาพลางเอ่ยเสยีงค่อย

"ใครเป็นคนดูแลจัดการคฤหาสน์หลังน้ีของท่านเจ้าคะ ข้าเห็น 

พวกบ่าวไพร่ล้วนรักษาธรรมเนียมดี เช่นนี้ดีมากเลยเจ้าค่ะ"

"สวีชนุ" หลีไ่ท่เรยีกคนทนัท ีพอบุรษุวัยราวสามสบิท่าทางเป็นผู้ดแูล

รีบวิ่งเหยาะๆ มาจากด้านหลัง เขาก็ชี้ไปท่ีอีกฝ่ายพร้อมบอกกับอี๋อวี้  

"เป็นหัวหน้าผู้ดูแลของที่นี่"

เรือนกายของสวีชุนสูงกว่าอาเซิง เขาได้ยินค�านี้แล้วแสดงคารวะ

เตม็พิธีการ และกล่าวอย่างพินอบพิเทา "ถวายค�านบัพระชายา ทรงพระเจรญิ

พ่ะย่ะค่ะ"

อีอ๋ว้ีพยักหน้า แย้มย้ิมอย่างเป็นมติร "เจ้าดแูลท่ีนีไ่ด้ไม่เลว เป็นระเบยีบ

สะอาดหมดจด สมควรเป็นอย่างนี"้

นางหาได้ล่วงรูไ้ม่ว่าน่ีเป็นเพราะทางล่ัวหยางได้รับสารจากเมอืงหลวง

ล่วงหน้าแจ้งว่าหลีไ่ท่จะพาพระชายามาท่ีน่ี มาตรว่าไม่มใีครในคฤหาสน์นี้

เคยเห็นอีอ๋วีม้าก่อน แต่พวกผูดู้แลทีม่ไีมตรีกับอาเซงิล้วนรู้ว่าหล่ีไท่รักใคร่
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พระชายาคนนี้สุดประมาณ ว่ากันว่าทั้งพะเน้าพะนอทั้งตามใจ ด้วย 

แจ่มแจ้งดีว่าหลี่ไท่เป็นคนอย่างไร พวกเขาจึงพร�่าอบรมส่ังสอนบ่าวไพร ่

ในวังอ๋องเป็นพิเศษว่าต้องเคารพนบนอบต่อพระชายาอย่างย่ิงยวด ถึงได้

เหน็ภาพทีอ่ีอ๋ว้ีไม่บอกให้ลกุขึน้ก็ไม่มคีนกล้าขยับตัวน่ันตอนเข้าคฤหาสน์มา

"อาเซิง อย่าลืมตกรางวัล" หลี่ไท่เปล่งเสียงพูดขึ้นทันทีหลังอี๋อว้ี 

กล่าวจบ

ตอนสวีชุนได้รับค�าชม แววยินดีจุดวาบขึ้นบนหน้านิดเดียว แต่

พอได้ยินถ้อยค�าต่อจากน้ันของหลี่ไท่ เขาก็ลอบโห่ร้องว่าโชคดีที่ตนเอง

ละเอียดรอบคอบ ปีหนึ่งหลี่ไท่จะมาคฤหาสน์หลังนี้ครั้งสองครั้งเท่าน้ัน  

ทว่าเคยพูดกับพวกเขาเกินกว่าหนึ่งค�าท่ีไหนกัน ย่ิงตกรางวัลเป็นพิเศษ 

อย่างนี้เพิ่งเป็นหนแรก

"ขอบพระทัยท่านอ๋องและพระชายาที่ประทานรางวัล"

สวีชุนได้รับรางวัล พวกผู้ดูแลคนอื่นล้วนเผยสีหน้าอิจฉา พวกเขา

เดนิตามหลงัไปตลอดทางจนถึงเรอืนหลงัด้วยกิรยิาท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตน

มากขึ้น อี๋อว้ีเป็นคนท่ีเข้าใจอะไรๆ ได้ดี นางหยุดคิดเล็กน้อยก็รู้ทันทีว่า 

นีเ่ป็นหลีไ่ท่ให้เกียรตตินแล้วบงัเกิดความปลาบปลืม้ใจ จะแอบเก่ียวนิว้เขา

กลับถูกเขากุมมือไว้แล้วบีบสองที สองสามีภรรยาอาศัยแขนเสื้อบังไว้

สะกิดเย้าแหย่กัน นางเขี่ยมือเขาทีหนึ่ง เขาจับมือนางกลับทีหนึ่ง

กระนัน้ทัง้คู่ป้ันสหีน้าเป็นปกติอย่างมาก นอกจากบ่าวไพร่ทีเ่อาแต่

ก้มหน้าดทูางพวกนัน้ มแีต่อาเซงิท่ีตาไวสงัเกตเห็นการหยอกเอนิลบัหลงั 

คนอืน่ของทัง้สอง รู้สกึว่าผูเ้ป็นนายอยู่ด้วยกันนับวันย่ิงชอบเล่นสนุกซกุซน 

มากขึ้นเรื่อยๆ เขาได้แต่แอบขันอยู่ในใจ
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เมื่อเข้าเรือนพ�านักและกินอาหารเรียบร้อย ขณะพวกคนรับใช ้

เดินเข้าเดินออกเก็บของกันให้ง่วน หลีไ่ท่เหน็อีอ๋ว้ีอ้าปากหาวหวอดๆ รู้ว่า 

อยู่บนรถม้านางหลับไม่สบาย หลังล้างหน้าบ้วนปากผลัดอาภรณ์ เขาก็ 

ขึ้นเตียงพักผ่อนเป็นเพื่อนนาง

ทั้งสองหลับรวดเดียวข้ามไปอีกวันถึงตื่นนอนจึงพลาดอาหารเย็น

ของเมือ่วานไป อ๋ีอว้ีลมืตาขึน้ด้วยความหิว พอนางขยับตวัหล่ีไท่ก็ตืน่ตาม 

เขาเอารมิฝีปากแตะหน้าผากมเีหงือ่เมด็เลก็ๆ ผดุพรายของนาง เอ่ยพูดเสยีง

พึมพ�า

"ลั่วหยางเข้าฤดูใบไม้ผลิเร็ว อากาศอุ่นกว่าฉางอัน"

อี๋อวี้ก็รู้ตัวว่าเหงื่อซึมไปทั้งตัว นางขยี้ตาส่งเสียงอู้อี้ค�าหนึ่งก่อนจะ

พูดก่ึงละเมอ "ตอนกลางคืนต้องลดผ้าห่มผืนหนึง่...ขนาดอยู่ในฝันยังรู้สึก

เหมือนอยู่ข้างกองไฟ ท่านหิวไหมเจ้าคะ...ให้พวกนางไปต้มของหวาน 

มากินกันก่อน เปลี่ยนที่เปลี่ยนทาง วันแรกอย่าเพ่ิงกินของคาวกันมิให้

แสลงท้อง จะท้องเสียเอาได้ พออากาศอุ่นข้ึนทีไร ท่านชอบกินเน้ือ  

อย่างนี้ไม่ดี..."

หลี่ไท่ฟังนางพูดเรื่อยเป่ือยพลางท�าเสียงรับในล�าคอค�าเดียว แต่

เพราะโดนลมหายใจของนางท่ีรนิรดล�าคออยู่เบาๆ ปลกุเร้าในยามเช้าตรู่

อย่างน้ีจึงเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างช่วยไม่ได้ เขาก้มหน้าลงเห็น 

ดวงหน้าเลก็ๆ ฉายรอยงัวเงียของหญิงสาวแล้ว เพียงรู้สึกว่าน่ารักน่าเอน็ดู

ยิ่ง เขากอดนางแน่นขึ้นพลางกล่าวเสียงพร่า

"ไปช�าระกายไหม"
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เวลาตืน่นอนใหม่ๆ อีอ๋ว้ีจะสะลึมสะลอืเลก็น้อยไม่ใคร่ระแวดระวังตัว 

นางแค่ถามเขาว่าห้องช�าระกายมีน�้าร้อนหรือไม่ พอได้ยินเขาตอบว่าม ี

ก็ยอมให้อุ้มข้ึนแต่โดยดี มิล่วงรู้ว่านี่นางก�าลังเอาตนเองประเคนให้เขา

ปอกเปลือกล้างน�้าให้สะอาดก่อนจับกินลงท้อง

นางยกแขนเรียวเล็กสองข้างโอบรอบคอเขา วางหัวซบไหล่กว้าง 

จะได้ไม่หล่นลงพ้ืน ท่อนขาเลก็ท่ีม้วนขากางเกงคร่ึงหนึง่ยังเก่ียวเอวเขาไว้

หลวมๆ หลีไ่ท่เอามอืช้อนใต้บัน้ท้ายเลก็อุม้นางลอยขึน้ทัง้ตวั พอหลงัมอื 

ถูไถกับผิวกายเรียบเนียนของนางแล้วปั่นป่วนวาบหวามใจยากทานทน 

ชายหนุ่มสาวเท้าก้าวยาวขึ้นเดินตรงรี่ไปยังห้องช�าระกายที่ตระเตรียมไว้

แต่แรก

การอาบน�า้ยามเช้าย่อมสดุแสนรญัจวนใจ มต้ิองเอ่ยถึงว่ามนัท�าให้

หน้าแดงใจเต้นเช่นไร อันว่านกต่ืนเช้าย่อมจับหนอนกินได้ก่อนใครน้ี 

เป็นสัจธรรมที่แท้

ช่วงงานบวงสรวงวสนัตฤด ูลัว่หยางมกัคบัคัง่ไปด้วยผูค้นซึง่พากัน

ทยอยมาถึงในช่วงหลายวันนี ้หลีซ่ือ่หมนิพาสนมชายาคนโปรดตดิตามมา

หลายคน และแปรพระราชฐานไปประทับในพระต�าหนกัเมอืงลัว่หยางก่อน

ก้าวหน่ึง องค์ชายท่านอ๋อง ขนุนางแม่ทัพคนอืน่ๆ ท่ีปลกีเวลาว่างได้ก็ล้วน

พาครอบครัวมาท่องเที่ยวหย่อนใจในวันพักสั้นๆ นี้

หลังหยุดพักหนึ่งวัน อี๋อว้ีก็ไปที่พระต�าหนักพักผ่อนกับหลี่ไท่ นาง

เข้าเฝ้าถวายพระพรฮ่องเต้แล้วแยกไปพบเหวยกุ้ยเฟย สิ่งที่สร้างความ

ประหลาดใจให้นางคอืหนน้ีนอกจากสวีเจีย๋อวีพ๋ระสนมคนโปรดคนใหม่ผูน้ัน้ 
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นางยังเห็นหลูซฉูงิในท่ีประทับของเหวยกุ้ยเฟยด้วย ถึงอกีฝ่ายเพียงส่งย้ิมให้  

ก็มากพอที่นางจะดูออกได้ว่าเวลาสั้นๆ สองเดือนนับแต่วันตรุษจนบัดนี้  

ชวิีตของหลซูฉูงิดีขึน้กว่าแต่ก่อนมากแล้ว

ระหว่างกลับวังอ๋อง อี๋อวี้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับหลี่ไท่

"ข้าพบหลูซูฉิง บุตรสาวคนโตของท่านลุงใหญ่ท่ีต�าหนักของ 

เหวยกุ้ยเฟยเจ้าค่ะ"

"อือ้" หลีไ่ท่รูว่้าครอบครวัลงุใหญ่ของนางมบีตุรสาวคนหน่ึงถูกส่งเข้า

วังหลวง

"คราวก่อนข้าเคยเล่าให้ท่านฟังว่าตอนพวกเราพักในวังหลวง 

ตอนวันตรุษ นางไปหาข้าที่ต�าหนักฉยงหลินขอให้ข้าช่วยเบิกทางให้"

หลี่ไท่นึกเรื่องนี้ข้ึนได้แล้ว แค่ว่าเมื่อแรกที่นางเอ่ยถึง เขามิได ้

เกบ็มาใส่ใจ ยามนีไ้ด้ยินว่าหลซูฉูงิตดิตามมาลัว่หยาง เขาก็รูว่้านางต้อง 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างหนีไม่พ้น จึงถามขึ้นอย่างสนใจใคร่รู้

"เจ้าไปหาเหวยกุ้ยเฟยหรือ"

"ข้าจะไปหานางโดยตรงได้ท่ีไหนกันเจ้าคะ" อีอ๋วีใ้คร่ครวญเลือกสรร

ถ้อยค�าก่อนพูดย้ิมๆ "ข้าหาคนสืบถามเรื่องนางข้าหลวงอาวุโสคนสนิท 

ข้างกายเหวยกุ้ยเฟยก่อนเจ้าค่ะ ประจวบเหมาะว่ามคีนในครอบครวันาง

ประสบปัญหาพอดี หลานในไส้ของนางเป็นขุนนางในศาลยุตธิรรม เพราะ

สะสางคดีผิดพลาดจากความเลินเล่อ แม้ว่าภายหลังจะแก้ไขให้ถูกต้อง

แล้ว แต่พอใต้เท้าหลวิรูเ้ข้าก็ลงโทษย้ายเขาไปดูแลงานบนัทึกคดีท่ีหอต�ารา

ทนัท ี ดูว่ีแววแล้วอาจพลาดการเลือ่นต�าแหน่งท่ีสามปีมหีน่ึงหน ท่านก็รูว่้า

ใต้เท้าหลิวเป็นคนเข้มงวดเถรตรงจนไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าเขา
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คณุหนสูือ่ในชมุนมุโม่อิง๋ของพวกข้าเป็นหลานสาวของหลวิเต๋อเวย

เสนาบดีศาลยุติธรรม ทั้งมีไมตรีกับข้าไม่เลว ข้าเลยไหว้วานนางช่วยพูด

ขอความเมตตาให้ ตอนแรกแค่ลองดู ใครจะนกึว่าวธีินีไ้ด้ผล ใต้เท้าหลวิ

คลายโทสะลงก็ย้ายเขากลับมาปฏิบัติหน้าท่ีเดิม พอวันตรุษผ่านไป 

ยังบังเอิญได้เลื่อนยศข้ันหน่ึง เรื่องน้ีไม่จ�าเป็นต้องบอกใคร ก็รู้ไปถึง 

หูนางข้าหลวงคนนั้น ประกอบกับตอนวันปีใหม่ ข้าแอบซุกสินน�้าใจ 

เป็นสองเท่าไปกับของขวัญที่ส่งไปให้เหวยกุ้ยเฟย ต่อมาตอนเข้าวัง 

ข้ายังเอ่ยถึงญาติผู้พ่ีจากทางสกุลมารดาในวังหลวงต่อหน้านางคร้ังหนึ่ง 

ดูทีว่าเหวยกุ้ยเฟยเป็นพวกท่ีถือคติหมูไปไก่มาเช่นกัน พ่ีซูฉิงคงได้รับ 

ความเกื้อกูลจากนางเป็นแน่"

ความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนระหว่างสตรีนั้น หล่ีไท่ไม่นึกสนใจ  

แต่เขาคลุกคลีอยู่ในราชส�านักมานาน ย่อมแจ่มแจ้งถึงความล�้าลึกของ

กลยุทธ์กู้เมืองทางอ้อมนี้ของอี๋อวี้ เขาไม่ว่ากระไรท่ีนางช่วยเหลือพ่ีน้อง 

สกุลเดิม กลับรู้สึกว่าเวลาที่นางใช้เล่ห์เหลี่ยมและยอมคิดอ่านวางแผน

ช่างน่ารักนักหนา

"ท�าได้ไม่เลว เหวยกุ้ยเฟยเป็นคนที่ผูกสัมพันธ์ได้จริงๆ"

ได้รับค�าชมจากเขาค�าหน่ึง อี๋อวี้ลอบภูมิใจ นางดีใจจนหน้าบาน

ตลอดทาง แต่พอถึงหน้าประตูเรือนกลับกลายเป็นหน้าคว�่า

ถนนหน้าวังอ๋องโดนกดีขวางด้วยรถม้าทีจ่อดอยูเ่ตม็ไปหมด ล�าพัง 

แค่น้ียังไม่ถึงกับท�าให้อี๋อว้ีตีหน้าบึ้ง แต่ถ้าคนท่ีน่ังอยู่บนรถม้าเหล่านี ้

ล้วนเป็นสตร ีซ�า้ยังเจาะจงมาหาบรุษุข้างกายนาง อย่างน้ันก็ต่างกันแล้ว

"แม่นางท้ังหลายเชิญกลับไปเถอะ ขณะนี้ท่านอ๋องไม่อยู่ในวัง  
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พวกท่านจบัเจ่าเฝ้ารออยู่ทีน่ี่ก็ไม่แน่ว่าจะได้พบ อย่าปิดทางท�าให้ข้าน้อย

ต้องล�าบากใจเลยขอรับ"

สวีชนุยืนท�าหน้ายุ่งยากใจ พูดอธิบายกับสาวใช้กลุ่มหน่ึงท่ียืนอออยู่

หน้าประตู องครกัษ์สีค่นยืนประจ�าซ้ายขวาเฝ้าหน้าทางเข้าวังไว้ไม่ให้คน 

ผ่านเข้าไป

"ไฉนไม่อยู่ในวัง ไหนบอกว่าเมือ่วานเว่ยอ๋องเสดจ็กลบัถึงลัว่หยาง

แล้วมิใช่หรือ คุณหนูของข้าขอเข้าพบ ผู้ดูแลสวีลืมย่ืนเทียบช่ือถวายให้

ท่านอ๋องหรือไม่"

"นั่นสิ ท่านอ๋องเสด็จถึงลั่วหยางแล้วชัดๆ จะไม่อยู่ในวังได้อย่างไร 

คณุหนูรองของข้าส่งเทียบชือ่มาท่ีวังอ๋องต้ังแต่ต้นเดอืนแล้ว ไยผูด้แูลสวี

ไม่ทูลให้ทราบ"

"เพ่ิงย่ืนเทยีบชือ่ตอนต้นเดอืนยังจะเอะอะโวยวายอะไร คณุหนูของข้า

ส่งเทยีบชือ่ขอพบไปเมือ่ตอนต้นปียังมไิด้รับค�าตอบเลย"

"เชอะ มาก่อนใช่ว่าจะได้พบก่อนเสมอไป คนบางคนอุตส่าห์ 

ตัง้หน้าต้ังตามาหาถึงท่ี หลงตนว่าเป็นสตรชีือ่ดงัมากความสามารถอนัใด 

ก็ไม่ได้พบแม้กระทั่งเงามิใช่หรือ"

"ฮึ พูดอย่างกับว่าคุณหนูของเจ้าเคยพบกับท่านอ๋องส่วนตัว 

อย่างไรอย่างนั้น ก็แค่ได้รับค�าชื่นชมจากคนชั้นสามัญกลุ่มหน่ึง นึกว่า 

ตวัเองเป็นหญิงงามอันดับต้นๆ ของเมอืงลัว่หยางเราจรงิๆ ท่านอ๋องหาใช่

พวกมัวเมานารี จะตัดสินคนจากรูปโฉมหรือไร ได้ยินว่าพระชายาท่ีเพ่ิง

เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับท่านอ๋องผูน้ั้นเป็นสตรเีก่งกาจเล่ืองชือ่ของเมอืงหลวง 

เลิกส�าคัญตนผิดให้เป็นที่ขบขันของผู้คนสักที"
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"ก็ไม่รูว่้าใครกันแน่เป็นตัวตลก หรอืเจ้าไม่เคยได้ยินว่าชายาเว่ยอ๋อง 

ก็เป็นหญิงงามผูห้นึง่ แม้พูดว่าอาจไม่โฉมงามกว่าคณุหนขู้า แต่ต้องดกีว่า

สตรีอัปลักษณ์เฉกสาวอู๋เหยียน* บางคนหลายส่วนแน่นอน"

"เฮอะ คนใดพูดจาส่งเดชอีก ข้าจะฉีกปากคนนั้นซะ"

"อุ๊ย น่ียังมิได้ท�าอะไรก็โมโหเกรี้ยวกราดแล้ว ใครๆ ล้วนพูดว่า 

เจ้านายเป็นอย่างไร บ่าวไพร่ทีช่บุเลีย้งไว้ก็เป็นอย่างนัน้ จะให้คนเหน็ว่า 

คุณหนูของเจ้ามีกิริยามารยาทแบบใดหรือ"

สาวใช้กลุ่มหน่ึงต่อปากต่อค�ากันเสียงดังจ้อกแจ้กดุจดั่งฝูงเป็ด

หลายร้อยตวัเดินว่อนอยู่หน้าประตูวังอ๋อง สวชีนุหูอือ้ตาลาย เหน็พวกนาง

พูดไม่ถูกหูค�าเดียวก็ตั้งท่าจะวิวาทกัน เขาก�าลังจะร้องห้าม กลับมีคน 

ร้องตวาดขึ้น

"โวยวายอะไรกัน! ล้วนมาขอเข้าพบท่านอ๋องทัง้น้ัน ปีนีเ้พ่ิงมโีอกาส

ครัง้สองครัง้ พลาดแล้วอาจต้องรอปีหน้าก็เป็นได้ ลองถามดูก่อนว่าท่านอ๋อง

เสดจ็ไปไหนจงึเป็นเรือ่งส�าคัญ"

ด้วยเหตุฉะนี้สตรีทั้งกลุ่มก็เล็งเป้าหมายกลับไปที่สวีชุน ถามเป็น 

เสียงเดียวกัน "ท่านอ๋องล่ะ"

อีอ๋ว้ีอยู่บนรถม้าฟังเสยีงเอะอะโหวกเหวกอยู่เป็นนานแล้วเปล่งเสียง

หวัเราะแปร่งๆ เสยีงหน่ึง ชน้ิูวชีไ้ปนอกหน้าต่าง เอ่ยเสียงเล็กๆ กับหล่ีไท่ 

ทีข่มวดคิว้มุน่แล้ว

"มาหาท่านเจ้าค่ะ"
* สาวอู๋เหยียนเป็นสตรีในประวัติศาสตร์ยุคชุนชิวจั้นก๋ัว เดิมชื่อจงหลีชุน เป็นหญิงหน้าตาอัปลักษณ์  
ถือก�าเนิดที่เมืองอู๋เหยียนซึ่งพ้องเสียงกับค�าที่แปลว่าไร้รูปโฉม ชาวบ้านจึงเรียกนางว่าสาวอู๋เหยียน นางเป็น 
ผู้มสีตปัิญญา ได้ถวายความคดิเห็นในการแก้ไขปัญหาบ้านเมอืงแก่ฉเีซวียนอ๋อง เจ้าผูค้รองแคว้นฉจีนได้รบั 
ความโปรดปรานและได้เป็นพระชายา ภายหลังค�านี้จึงหมายถึงหน้าตาอัปลักษณ์
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ยุคน้ีไม่เคร่งครัดธรรมเนียมชายหญิงไม่พึงใกล้ชิดกัน ทั้งเห็นสตรี

ปรากฏตัวตามท่ีต่างๆ อยู่บ่อยๆ ส�าหรับสตรีในเมืองล่ัวหยางย่ิงเปิดเผย 

และไม่ยดึถือกรอบประเพณีมากกว่า บรุษุหนุ่มรปูงามมากความสามารถ

มกัดงึดดูให้สตรหีลงใหลคลัง่ไคล้ได้ ถึงขัน้เป็นฝ่ายมาเยีย่มเยือนถึงเรอืน 

เพ่ือขอพบ บ้างก็ได้รบัเสียงกล่าวขวัญถึง บ้างก็กลายเป็นบพุเพสนันวิาส ส่วน 

หลีไ่ท่ซึง่ดีเลศิเพียบพร้อมทกุด้าน เป็นธรรมดาท่ีต้องตกเป็นเป้าหมายหนึง่

เมือ่ด้านหน้าวังอ๋องถูกปิดล้อม อีอ๋วีเ้ป็นคนบอกให้อาเซงิหนัหวัรถม้า

เลีย้วไปเข้าทางประตขู้างเพือ่เลีย่งปัญหายุง่ยากโดยไมจ่�าเปน็ นอกจาก 

สัพยอกหลี่ไท่ค�าหน่ึงตอนแรก นางก็ไม่ได้ถามอะไรอีกแม้คร่ึงค�า เมื่อ 

นางไม่ถาม หลีไ่ท่ก็ไม่อธิบาย หลงัสองสามีภรรยากลับเข้าห้อง เตรยีมตวั 

จะเปลีย่นชดุก็ได้ยินว่าเกาหยางมาเยือน

อ๋ีอว้ีให้คนรับใช้เชิญเกาหยางเข้ามารอในวังอ๋อง นางเพียงผลัด 

685
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เสื้อตัวนอกแล้วบอกกับหลี่ไท่

"ต้องมาหาข้าแน่ ข้าออกไปดูนะเจ้าคะ"

"อื้อ"

น้อยครั้งนักท่ีหลี่ไท่จะยุ่งกับการคบหาสหายของอี๋อว้ี ส�าหรับ 

เรื่องท่ีนางกับเกาหยางสลายความหมางใจในอดีตต่อกัน เขาแค่ถาม 

สองสามค�าตอนได้ยินได้ฟัง ส่วนว่าเพราะเหตุใดน้องสาวต่างมารดาผู้น้ี

ถึงตามตดิอีอ๋วีแ้จอย่างนี ้ เขากลบัพอเข้าใจได้หลายส่วน การอาศยัอยู่ใน 

วังหลวงทีแ่ล้งน�า้ใจนานๆ ได้พบกับคนซึง่มกีลิน่อายความรกัความอบอุน่

ในครอบครวัห้อมล้อมรอบกายผู้หนึง่แล้วอยากจะใกล้ชดิ น่ีเป็นสญัชาตญาณ

ตอนเที่ยงอี๋อว้ีกินอาหารในต�าหนักพักผ่อน ขณะน้ีเป็นเวลาบ่าย

พอดี แสงแดดของฤดูใบไม้ผลิอุ ่นสบาย ชงชาชั้นดีสักกากับท�าขนม 

สองสามอย่าง นั่งรับแดดในศาลางดงาม เป็นเรื่องน่าสบายอย่างที่สุด

เกาหยางเบยีดเข้ามาทางประตหูน้า ไม่ต้องให้อีอ๋ว้ีถามไถ่มากความ 

นางก็จาระไนความเป็นมาของคุณหนูที่นั่งรถม้ามาหาเหล่านี้ให้ฟัง 

อย่างละเอียด สุดท้ายนางโบกแขนเสื้อทีหนึ่ง พูดอย่างร�าคาญใจ

"พ่ีสะใภ้สี่ไม่ต้องสนใจพวกนาง ทุกครั้งพ่ีสี่มาพักท่ีน่ีชั่วคราว 

ล้วนเป็นเช่นนี ้ รอพวกท่านกลบัไป พวกนางก็สงบเสงีย่มไปเอง ก่อคลืน่ลม

อะไรไม่ได้"

"อ้ือ ข้ารูแ้ล้ว" กระทัง่เกาหยางยังพูดแบบน้ี ถึงอีอ๋ว้ีจะไม่สบอารมณ์ 

ที่มีสตรีคิดไม่ซื่อกับสามีตนกลุ่มหน่ึงดักรอหน้าประตู แต่จะเอาไม้กวาด 

ไล่ตะเพิดพวกนางได้กระนั้นหรือ "ไม่พูดเรื่องนี้แล้ว ท่านมาหาข้าด้วย 

เรื่องใดหรือ"
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"ยังมเีรือ่งใดได้ จะนดัท่านออกไปเท่ียวเล่นน่ะส ิลัว่หยางมสีถานที่ 

น่าสนกุเยอะแยะทัง้นอกเมอืงในเมอืง ฉวยจงัหวะคนยังมาไม่ครบ การล่าสตัว์

ยังไม่เริม่ต้น ข้าพาท่านไปชมดใูห้ทัว่ๆ เปิดหเูปิดตาก่อน อะ จรงิส ิท่านเอา

ม้าประจ�าตัวมาด้วยกระมงั"

อี๋อวี้พยักหน้ากล่าว "เอามาด้วย"

ว่าไปแล้วก็น่าเสยีดายอาชาชัน้ดอีย่างเจ้าออูว๋ิน ต้องตดิตามเจ้านาย 

ทีไ่ม่ชมชอบขีม้่าเทีย่วเล่นเช่นนาง ปล่อยให้ก�าลงัฝีเท้าของมนัต้องเสยีเปล่า 

ดงันัน้ครานีไ้ด้ออกมาเท่ียวท้ังท ีไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องข่ีมนัให้เตม็ที่

"อย่างน้ันเริม่จากวนัพรุง่น้ี พวกเราไปเดินท่ีลิว่หวันฟางรอบหนึง่ก่อน"

"ลิ่วหวันฟาง?" ชื่อนี้แปลกประหลาดยิ่ง "เป็นสถานที่อะไรกัน"

เกาหยางยิ้มกริ่ม "ถึงที่แล้วท่านก็รู้เอง"

"พวกเราไปกันแค่สองคนหรือ ท่านยังนัดหมายใครอีกไหม"

"แน่นอนว่าแค่พวกเราสองคน แค่ก..." เกาหยางกระแอมไอให้ 

คอโล่ง ก่อนพูดอย่างเก้อกระดาก "เพ่ือนกินเพ่ือนเท่ียวพวกน้ันของข้า  

ส่วนใหญ่มนิีสยัประจบสอพลอผูม้อี�านาจ ดทีูว่าท่านก็คงดแูคลน ข้าเลย 

ไม่พามาด้วย ท่านดูว่ายังอยากเรียกใครไปด้วยอีก ก็พาไปด้วยกัน แต่ 

ข้าขอเตือนไว้ก่อนล่วงหน้า ใครย่ัวโทสะข้า ข้าไม่ทนหรอกนะ ถึงตอนนัน้

อย่าโทษว่าข้าไม่ไว้หน้าท่านก็แล้วกัน"

อีอ๋ว้ีอมย้ิมกล่าวว่า "เช่นนัน้ก็ไม่เรยีกแล้ว พวกเราไปกันสองคนเถอะ"

หนนีเ้ฉงิเสีย่วเฟ่ิงกับเฟิงหยาถิงไม่ได้มาท้ังสองคน ส่วนชายาฉูอ๋่อง

จ้าวพงิหรงทีส่นทิกับนางก็ตัง้ครรภ์บ�ารงุสขุภาพอยู่ คนทีม่ามแีต่จิน้ลูอ่นั 

กับสื่อเหลียน ทว่าชวนพวกนางมาเท่ียวเล่นกับคนอารมณ์ร้ายอย่าง 
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เกาหยาง ทั้งสองฝ่ายต่างต้องอึดอัดใจเป็นแน่ จึงไม่จ�าเป็นต้องฝืนใจ

ในใจเกาหยางปีติยินดีย่ิง ทว่ากลับพูดด้วยสีหน้าท่าทางไม่ใส่ใจ 

"ตกลงตามน้ี ข้ายังมธุีระ ขอตัวกลบัก่อน พรุง่นีเ้ช้าข้ามารบัท่าน อย่าลมื 

แต่งกายรัดกุมหน่อย และเลี้ยงม้าให้อิ่มนะ"

อี๋อว้ีรับค�าแล้วลุกขึ้นเดินไปส่งเกาหยางถึงนอกศาลา ค่อยบอกให้

สาวใช้พานางไปส่งทีห่น้าประต ูจากนัน้หนัไปกวักมอืเรียกผูดู้แลมาสัง่ก�าชบั

"แขกที่ด้านหน้าวังอ๋องกลุ่มน้ัน อีกครึ่งชั่วยามให้สวีชุนบอกกับ 

พวกนางว่าท่านอ๋องไม่รับแขก เชิญพวกนางกลับไป ถ้ายังไม่ยอมกลับ 

ก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้น ปิดประตูไปเลย"

"พ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อว้ีเดินไปนั่งลงตรงหัวมุมระเบียงเขียนลาย หยิบอาหารปลา 

ที่สาวใช้ย่ืนให้ก�าหนึ่งโปรยลงในทะเลสาบเล็กๆ หลังจากคิดตกแล้ว  

ความขุ่นข้องหมองใจก่อนหน้านี้ก็ปลาสนาการไปสิ้น

เฝ้าหนึง่คนน้ีในเรอืนไว้ให้ด ี ยังต้องแยแสคนนับสบินับร้อยข้างนอกน่ัน

ด้วยหรอื

สองสามวันแรกท่ีมาถึงลั่วหยาง หลี่ไท่มีธุระบางอย่างต้องสะสาง

เช่นกัน พอได้ยินว่าเกาหยางนัดนางไปเท่ียวเล่น เขาพูดก�าชบัสองค�าแล้ว

ตกลงให้นางไปได้

วันถัดมาสาวใช้ปลกุอีอ๋ว้ีให้ต่ืน ตอนนางลกุจากเตยีง หลีไ่ท่ยังนอน

อยู่

หญิงสาวล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้วเปลี่ยนชุด อากาศเริ่มอุ่นขึ้น
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เรื่อยๆ ต้ังแต่กลับจากหยางโจว นางก็ให้ช่างอาภรณ์ในวังอ๋องเตรียม 

เสื้อแขนสั้นไม่น้อยไว้ส�าหรับผลัดใส่ 

นางสวมกระโปรงจบีบานรดัเอวสคีรามเข้มกับเสือ้แขนสอบสเีขียวสด

ไว้ด้านใน ด้านนอกสวมเสือ้แขนสัน้สนี�า้เงินอ่อนทับอกีชัน้หน่ึง มุน่ผมเป็น

มวยท่องส�าราญปักปิ่นขนกระเต็นสองอันง่ายๆ ท้ังยังใส่สร้อยปะการัง

สีน�้าเงินเส้นหนึ่งรับกับผิวกายขาวผ่องของนาง เท่าน้ีก็ดูละมุนละไม

ประหน่ึงดวงตะวันอบอุน่ในฤดใูบไม้ผล ิทัง้ยงัแฝงความเฉดิฉนัอกีหลายส่วน 

รปูโฉมของหญิงสาวนบัวันย่ิงฉายรศัมคีวามงามตามวยัทีเ่พ่ิมข้ึนปีแล้วปีเล่า 

จากเริม่แรกทีน่่ารกัพริม้เพรา ค่อยๆ มเีสน่ห์จบัตาจบัใจเพ่ิมขึน้ทลีะน้อย

"นั่งรถม้าออกไปหรือ"

อี๋อว้ีก�าลังลองสวมก�าไลเส้นทองถักวงหนึ่งอยู่ เงยหน้าขึ้นมอง 

คันฉ่องท่ีสะท้อนเงาหลี่ไท่ซึ่งปล่อยผมสยายลง นางคลี่ย้ิมพริ้มพราย  

"ขี่ม้าเจ้าค่ะ"

หลี่ไท่นั่งลงข้างหลังอี๋อวี้ สาวใช้ที่ปรนนิบัตินางสางผมประทินโฉม

หลายคนก็วางสร้อยคอก�าไลลงแล้วถอยออกไปอย่างรู้จังหวะ

เขาเอาแขนโอบเอวนางจากทางด้านหลัง พอมีน�้าหนักกดลง 

ตรงหัวไหล่ นางก็ได้ยินเสียงทุ้มต�่าของเขาดังขึ้นริมหู

"นั่งรถม้าไป"

อีอ๋ว้ีช�าเลืองดทู้องฟ้าโปร่งใสนอกหน้าต่าง ยกมอืแบ่งเส้นผมบนบ่าเขา

ช่อหน่ึงเอาหวีสางให้เรยีบพลางพูด

"วันนี้อากาศดี ไม่ตากแดดบ้างก็น่าเสียดาย ออกมาคราวน้ีมิใช่ 

เพ่ือเทีย่วเล่นหรอืเจ้าคะ อยู่เมอืงหลวงมคีนจ�าหน้าข้าได้ ออกไปข้างนอก 

Page ��������� 13.indd   75 11/5/2563 BE   16:28



76

นวลหยกงาม 13

ก็ต้องวุ่นวายเสมอ แต่เมอืงลัว่หยางนีข้้าจะได้เดนิไปทุกทีต่ามสบายสกัที 

ขืนต้องนั่งรถม้าอีก อย่างนั้นข้ามิสู้อยู่กับเรือนดีกว่า"

หลี่ไท่ชายตามองฟ้าด้านนอกแวบหนึ่งดุจเดียวกัน เขาวางฝ่ามือ

ประกบทับบนท้องน้อยนุ่มนิ่ม กล่าวว่า "วันนี้ฝนจะตก"

อี๋อวี้เบะปาก "มีค�ากล่าวว่า 'มีแสงสนธยาเช้ามิควรออกนอกเรือน  

มแีสงสนธยาเย็นเดินทางได้พันลี'้* ตอนเย็นเมือ่วานเห็นเมฆสีรุ้งก้อนใหญ่

ขนาดนั้นตรงขอบฟ้า พวกเรานั่งอยู่ในลานเรือน ข้ายังชี้ให้ท่านดู ท่านดู

จากตรงไหนว่าฝนจะตกเจ้าคะ"

"ข้าบอกว่าฝนตกก็ตกสิ"

"ฮ่าๆ" อี๋อว้ีหัวเราะเบาๆ "ท่านมิใช่เทพอสนีเสียหน่อย" ว่าแล้วก็ 

สบช่องเขาไม่ทันระวัง ดึงฝ่ามือเขาตรงเอวตนเองออกแล้วผุดลุกหนีจาก 

วงแขนเขาอย่างว่องไว เดินซอยเท้าลิ่วๆ ไปทางนอกประตู

"หยุดนะ"

อ๋ีอว้ีชะงักเท้าอย่างเชื่อฟัง นางเกาะขอบประตูหันหน้าไปขยิบตา 

ให้เขา

"ข้ากินอาหารเช้าแล้วไปขีม้่าเล่นท่ีลานเรือนหน้า ท่านกลบัไปนอน 

บนเตียงต่ออีกครู ่หน่ึงนะเจ้าคะ ไม่ต้องห่วงพะวงข้า ก็แค่ข่ีม้าแล้ว 

คนมองตาม ท่านอ๋องคงไม่ถึงกับใจแคบปานนั้นกระมัง"

นางพูดจบแล้วเห็นนัยน์ตาเฉกเม็ดอัญมณีคู ่น้ันของเขาหรี่ลง  

กลวัตนเองย่ัวโทสะเขาขึน้มาจรงิๆ แล้วจะโดนจบัตวัไว้ไม่ให้ออกจากเรอืน  

อี๋อวี้แอบแลบลิ้นแล้ววิ่งผลุบออกไปโดยไม่เหลียวหลัง
* เป็นการพยากรณ์อากาศของชาวจีน ถ้าเห็นแสงสนธยาในตอนเช้า แสดงว่าอากาศอาจจะแปรปรวน  
แต่ถ้าเห็นแสงสนธยาในตอนเย็น แสดงว่าวันรุ่งขึ้นจะอากาศดี
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ฮ ึเมือ่วานมสีตรกีลุม่ใหญ่ยกโขยงมาถึงหน้าประต ูจะพูดอธิบายสกัค�า

ก็ไม่มี ก็สมควรดีแล้วที่ท่านจะไม่สบอารมณ์บ้าง

หลีไ่ท่เหน็นางวิง่หายลบัไป เขาสองจติสองใจครูห่น่ึงแล้วมไิด้ไล่ตาม 

ไปหิว้ตัวนางกลบัมา แต่คดิค�านึงว่าคนืนีจ้ะส่ังสอนนางเช่นไร จะได้ให้นาง

เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเขาใจแคบหรอืไม่กันแน่

เมื่อกินอาหารเช้าเสร็จ เกาหยางก็มารับคนถึงเรือน วันนี้ออกไป 

ข้างนอกโดยไม่มีขบวนผู้ติดตาม อี๋อว้ีพาอีหวาซึ่งสุขุมหนักแน่นไปด้วย

คนเดียวพร้อมด้วยบริวารของเกาหยางอีกสองคน

ร้อยวันพันปียากจะได้ขีอ่อูวิน๋สกัหน วันนีม้นัไม่เพียงไม่พยศ ยังให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อ๋ีอว้ีแทบจะเพ่ิงขยับนิว้มอืทีก่�าสายบงัเหียนไว้ มนัก็รูว่้าจะหยุดหรือ

เลีย้ว จะเร่งหรอืชะลอ ความเชือ่งและแสนรูเ้ช่นน้ีท�าให้อีอ๋วีบ้งัคบัอาชาได้

คล่องแคล่วตามใจนกึ ไร้ท่าทางเก้กังเพราะห่างหายจากการขีม้่ามานาน 

สร้างความอจิฉาตาร้อนให้เกาหยางซึง่ขีคู่กั่นมาสุดประมาณ

"ม้าพันธ์ุผสมประเภทนี ้ ในหนึง่ร้อยตวัจะพบท่ีโดดเด่นสกัตวัได้น้อย

นัก แล้วการเลี้ยงดูม้าสีด�าให้ได้แบบนี้ ย่ิงไม่รู ้ว่าต้องทุ่มเทก�าลังคน 

ไปเท่าใด ฮ ึ ข้ารูอ้ยู่แล้วเชยีวว่าพ่ีส่ีต้องมลีูท่าง ข้าขอกับเขาต้ังก่ีหนต่อก่ีหน 

ก็ไม่สนใจข้า กลับมอบให้คนท่ีไม่เข้าใจเรือ่งม้าอย่างพ่ีสะใภ้สี ่ ช่างเสยีเปล่า

สิ้นดี"

แม้ว่าพวกนางหันมาจบัมอืเป็นมิตรกัน อกีท้ังเกาหยางก็เรยีกอีอ๋วีว่้า  

'พ่ีสะใภ้สี'่ ไม่ขาดปาก แต่นสิยัเดิมของนางก็ไม่เปลีย่นแปลงไปสกัเท่าไร 
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ยังโพล่งวาจาไม่ไว้หน้าค�าสองค�าเป็นบางคร้ัง อีอ๋ว้ีเพียงถือว่าเป็นลมพัด

ผ่านหู คร้านจะเอาชนะคะคานกับนาง

'ถนนลิ่วหวัน' อยู่ห่างจากวังอ๋องพอสมควร เกาหยางกับผู้คุ้มกัน 

ซึง่เป็นคนน�าทางขีม้่าอยู่ด้านหน้า เลอืกถนนสายใหญ่ท่ีคนผ่านไปผ่านมา

บางตา ลัดเลาะผ่านตรอกซอกซอยเป็นเวลาราวสองเค่อจึงถึงที่หมาย

ผู้คนตามถนนหนทางมากข้ึนเรื่อยๆ เสียงพูดคุยก็เร่ิมอึกทึกเซ็งแซ่  

เมือ่ลอดผ่านซุม้ประตูสงูใหญ่ลงรกัและแขวนผ้าไหมสแีดงประดบัประดา 

ได้ยินเกาหยางบอกว่าเบื้องหน้าก็คือถนนลิ่วหวัน

แม้นจะเห็นสตรีเดินสวนกันไปมาไม่ขาดสาย ท้ังมีหญิงสาวขี่ม้า 

ผ่านไป ทว่าพินิจจากรปูลกัษณ์และกิรยิาท่าทาง อีอ๋ว้ีกับเกาหยางสองคน

ย่อมเหนือกว่าคนท่ัวไปขั้นหน่ึง คนหนึ่งชุดสีส้มงดงามเฉิดฉาย คนหนึ่ง

ชดุสนี�า้เงนิจิม้ลิม้พริม้เพรา เป็นภาพน่าเจรญิตาเจรญิใจอย่างมาก จงึตกเป็น

จุดสนใจของคนบนถนน ลูกค้าในหอสุราร้านน�้าชาที่สายตาดีสักหน่อย 

ก็จะโบกพัดกระดาษ แกว่งจอกสรุาพลางจปุากร้องชมค�าหนึง่ว่าฤดใูบไม้ผลิ

ของลัว่หยางน้ีช่างดีงาม

เกาหยางยังพอท�าเนาด้วยมกัออกมาเทีย่วเล่นข้างนอกบ่อยๆ นาง 

ยกตนว่าศกัดิฐ์านะสงูส่งกว่าชาวบ้านสามญัชนเหล่านี ้ เชดิหน้ามองด้วย

หางตาไปตลอดทาง ส่วนอี๋อวี้น้ันถึงไม่คุ ้นเคยกับอัธยาศัยไมตรีของ 

ชาวเมืองลั่วหยาง แต่ก็ถูกสิ่งของแปลกใหม่ข้างทางดึงดูดสายตาไปใน

เวลาอันสั้นจนเลิกใส่ใจกับสายตาของผู้อื่น

"ถึงแล้ว ลงม้า พวกเราเข้าไปกัน"

กลิน่หอมของสรุาเพ่ิงโชยมาแตะจมกู อาชาก็หยุดฝีเท้าตรงหน้าหอ 
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ทีส่ร้างอย่างโอ่โถงสงูสองชัน้แห่งหน่ึง เกาหยางเรยีกให้อีอ๋ว้ีลงจากหลังม้า  

ย่ืนสายบังเหียนส่งให้ผู้รับใช้คนหนึ่งเฝ้าม้าไว้ จากนั้นจับแขนเส้ืออี๋อว้ี 

พาเข้าประตูไป

นางเดนิเรว็เสยีจนอีอ๋ว้ีเหลอืบมองป้ายชือ่ร้านเหนอืศรีษะได้ทันแค่

แวบเดยีว เป็นอักษรขนาดใหญ่สามตัวเขียนในแนวนอนว่า 'หอจนิหม่าน'

ทันทีที่ผ่านเข้าประตู ได้ยินเสียงพูดดังก้องกังวานของเสี่ยวเอ้อร์

"เชิญด้านในขอรับ ท่านท้ังสองดูไม่คุ้นหน้า มาเยือนหอจินหม่าน 

ของเราเป็นคราแรกกระมัง ต้องการให้ข้าน้อยแนะน�าพวกท่านว่า 

ทีน่ีม่อีาหารอร่อยกับความสนุกสนานอะไรบ้างหรือไม่ขอรับ"

"ไม่ต้อง ข้าเคยมาแล้ว"

"เช่นน้ันต้องโทษที่ข้าน้อยเสียมารยาท ถึงกับจ�าหน้าแขกประจ�า 

ทัง้สองท่านไม่ได้ ไม่ทราบว่าวันนีท่้านจะมาวางเดมิพันหรือดืม่สุราขอรบั"

อี๋อว้ีได้ยินค�านี้แล้วลอบมุ่นค้ิว คิดในใจว่าท่ีนี่เป็นบ่อนพนันหรือ 

ทว่าทอดสายตามองไปรอบๆ บนพ้ืนลาดพรมสีเขียวรองใต้โต๊ะสีน�า้เงิน 

อมเขียวท่ีตัง้เรยีงกันเป็นระเบยีบ มีลูกค้าน่ังเป็นกลุม่สีห้่าคนกินอาหารร�า่สรุา 

แขกบุรษุสภุาพมมีารยาท แขกสตรแีต่งกายหมดจด มไิด้อบอวลไปด้วย

กลิ่นอายของอบายมุขเช่นบ่อนพนันนี่นา

"ต้องมาสนกุแน่นอน พาพวกข้าขึน้ไปชัน้บน เอารายชือ่มาสองชดุ  

แล้วก็จดัอาหารข้ึนชือ่ของทีน่ี่ข้ึนโต๊ะด้วย" เกาหยางโยนก้อนเงนิเลก็ๆ ให้

ก้อนหนึ่ง นางท�าสีหน้าท่าทางคันไม้คันมืออยู่สักหน่อย

เสีย่วเอ้อร์ผูน้ัน้รบัก้อนเงนิไว้ได้อย่างแม่นย�า ใบหน้าเผยรอยย้ิมประจบ

ทนัควัน ก่อนจะน�าทางพวกนางขึน้สูช่ัน้บน
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เมื่อขึ้นไปชั้นสองยังผ่านเข้าไปไม่ได้ทันที พวกนางถูกขวางไว ้

ตรงหน้าประตูอย่างสุภาพก่อน จนเกาหยางปลดหยกพกตรงบั้นเอว 

ย่ืนส่งให้ คนชุดเขียวซึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะเอามันส่องดูกับโคมไฟกลมแล้ว 

ถึงลุกขึ้น ใช้สองมือประคองหยกพกคืนให้ด้วยรอยย้ิมละไม เขามองดู 

เกาหยางเหน็บหยกกลบัทีเ่ดิมแล้วให้ผูร้บัใช้เปิดประตเูชญิพวกนางเข้าไป

ข้างใน

การตกแต่งของชั้นสองน้ีดูแปลกตาไปอีกแบบ มันมิใช่ห้องพิเศษ

แบบหอสุราทั่วไป แต่เป็นลานโถงใหญ่กว้างขวาง หน้าต่างเปิดอ้าออก 

ทัง้สองด้าน มคีนนัง่อยู่ท้ังสีท่ศิในลกัษณะล้อมเป็นวง ระหว่างท่ีนัง่จะใช้ 

ฉากก้ันด้านซ้ายขวากับแขวนม่านไม้ไผ่ทั้งหน้าหลังแบ่งเป็นมุมส่วนตัว

ของแต่ละคน มไิด้ก้ันเป็นห้องเด่ียวๆ แบบมดิชดิ ด้านนอกจะมเีดก็หนุ่ม 

หรอืเดก็สาวรปูโฉมเกลีย้งเกลาคนหน่ึงยืนอยู่ มองจากด้านนอกจะไม่เห็น
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แขกข้างใน ซุ้มที่นั่งกะทัดรัดแบบนี้มีมากถึงสามสิบสี่สิบที่นั่ง

นี่คล้ายคลึงกับการวางผังเฉลียงที่นั่งแขกพิเศษในโถงใหญ่ชั้นล่าง

ของหอขยุซงิหลายส่วน อกีท้ังบรรจงตกแต่งอย่างวิจติรหรหูรา แค่ท่ีโล่งว่าง

ตรงกลางไม่ได้ตัง้เวทแีละจดัโต๊ะท่ีน่ังไว้ ในทางกลบักันเพียงวางโต๊ะสรุา 

ทีต่่อให้ยาวขึน้ไว้ตวัเดยีว ด้านข้างยังมไีหสรุาขนาดไล่เลีย่กันย่ีสบิสามสบิใบ 

และชายชราผูช้�า่ชองเชงิเมรยัน่ังอยู่คนหน่ึงกับเดก็รบัใช้ประคองกาสรุาไว้

สองคน

ยามอี๋อวี้กับเกาหยางมาถึง การเดิมพันรอบนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น

เฒ่าสุราวัยพ้นห้าสิบผู ้นั้นเคาะระฆังทองแดงใบเล็กบนโต๊ะ  

เดก็รบัใช้สองคนกป็ระคองกาไปรนิสรุาให้แขกในซุม้ทีน่ัง่เรยีงตามล�าดบั  

หลังเสียงกระซิบกระซาบระลอกหน่ึง มีถาดถูกส่งออกมาจากหลังม่าน 

ใบแล้วใบเล่า บนนั้นวางก้อนเงินไว้ก้อนหนึ่งดูแล้วหนักห้าต�าลึงกว่า 

พร้อมด้วยไม้ติ้วแข็งๆ มีเลขท่ีนั่งอยู่ บนนั้นจะเขียนชื่อสุราหลายอย่าง  

ส่วนใหญ่คราบหมกึยังไม่แห้ง เป็นค�าทายจากการชมิรสสรุาสองกาทีผู่เ้ฒ่า

ผสมขึ้นเมื่อครู่นี้

"เห็นหรอืไม่ คนท่ีทายชือ่สรุาถูกก็จะได้ส่วนแบ่งเงินเดมิพันของผู้อืน่ 

ถ้ารอบนีไ้ม่มคีนทายถูก รางวัลจะสะสมไปรอบหน้าจนกว่าจะมคีนทายถูก 

ได้รับรางวัลไป เงินท่ีวางเดิมพันนี้จะสูงขึ้นทุกตา หากไม่มั่นใจสามารถ 

ถอนตัวได้ แต่ถ้าชนะครบสิบตาก่อน ยังสามารถขอส่ิงของที่พกติดกาย

ชิ้นหนึ่งของแขกในท่ีน่ังใดก็ได้ ส่วนว่าจะเป็นเศษขยะหรือของล�้าค่า 

ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้ว"

พวกนางหลบหลีกสายตาของพวกแขกคนอื่นๆ เดินอ้อมด้านหลัง
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เข้าไปในซุ้มที่นั่งมุมหนึ่ง เกาหยางก็สาธยายกฎการเล่นให้อี๋อวี้ฟัง

ทีแ่ท้เป็นการแข่งทายสรุา อีอ๋ว้ีเพ่ิงเคยเห็นเป็นครัง้แรก นางนกึไปถึง 

ทีเ่กาหยางหยบิหยกให้ตรวจสอบตรงหน้าประตกู่อนหน้าน้ีก็เข้าใจได้แล้ว

"แล้วเมือ่ครูต่อนอยู่หน้าประต ู เพ่ือยืนยันว่าท่านน�าของล�า้ค่าติดกาย

มาหรอื"

ไม่เช่นน้ันคนที่มาที่นี่ก็แต่งกายซอมซ่อมอซอมาก็หมดเร่ือง ดูทีว่า

ผู้ที่จะเข้ามาเล่นได้ก็มีเงื่อนไขอยู่สักหน่อย

อีอ๋วีห้ยิบไม้ต้ิวกองหนึง่ทีว่างอยู่บนโต๊ะสรุาขึน้มาด ูบนนัน้เขยีนเลข 

'สิบเจ็ด' อย่างชัดเจน

"ไม่โง่นี่ คนท่ีกล้าเล่นท่ีนี่ จุดประสงค์คือสุราเลิศรสของที่นี่ แล้วก็

ความระทึกใจ ท่านรอดูนะ ประเด๋ียวถึงรอบที่สูงถึงร้อยต�าลึง มีใคร 

ไม่กล้าลงเดิมพันก็ต้องโดนคนหัวเราะเยาะ ฮ่าๆ"

ได้ยินเสยีงกระซบิจากด้านนอก เกาหยางเปล่งเสยีงบอกว่า "เข้ามา" 

ม่านไม้ไผ่ด้านหลังพวกนางก็ถูกแหวกออก

"นี่เป็นรายชื่อสุราของวันนี้ เชิญท่านผ่านตาขอรับ"

เมื่อกระดาษที่เขียนรายชื่อสุราไว้จนเต็มสองแผ่นส่งมาถึงมือ อี๋อวี้

กวาดตาอ่านรอบหน่ึง ส่วนใหญ่เป็นชือ่ท่ีเคยได้ยิน แต่ท่ีเคยได้ล้ิมรสจริงๆ 

มีอยู่แค่สี่ห้าชนิด นางไม่ชมชอบดื่มสุรา วันนี้ก็ถือเสียว่าร่วมวงเล่นสนุก

ไร้สาระเป็นเพื่อนเกาหยางเถอะ

"เอ๊ะ เพ่ิมสุราใหม่สามอย่างหรือน่ี" เกาหยางพึมพ�า นางชี้รายชื่อ

แล้วสั่งสุราสามชนิดนั้นมาลิ้มลองรสชาติเท่านั้น อ๋ีอว้ีเห็นนางไม่ถามไถ ่

ราคา แต่มัน่ใจว่าของทีน่ี่ต้องราคาไม่ถูก หาไม่แล้วให้พวกลกูค้าชนะรางวลั 
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ไปหมด หอสุราจะเอาเงินจากไหนมาใช้จ่าย

ขณะที่อี๋อว้ีกับเกาหยางเข้าสู่ที่นั่งได้ไม่นาน มีลูกค้าทยอยกันมา 

อีกหลายชุดซึ่งมีสตรีรวมอยู่ด้วย หนึ่งในนั้นเป็นสองสาวพี่น้องอ่อนเยาว์

โฉมงามเข้าทีคู่หนึ่ง นั่งอยู่ในซุ้มที่ 'สิบเอ็ด' ฝั่งตรงข้ามของพวกนาง

"ผงิผงิ พวกเรากลับกนัดกีว่านะ ขืนท่านพ่อกบัท่านอารู้ว่าพวกเรา 

มาเที่ยวเล่นที่นี่ ต้องไม่พอใจเป็นแน่ พวกเรามิสู้ไปเดินท่องธรรมชาต ิ

ชมนกชมไม้ทางทิศใต้ของเมืองเถอะนะ"

ทัง้สองน่ังลงไม่ทนัไร คณุหนูชดุเขยีวก็พูดกล่อมคนชดุแดงเสยีงเบา

"พ่ีหว่านเอ๋อร์ ท่านไม่เข้าใจ คนทีม่าเล่นทีน่ี่ได้ส่วนใหญ่เป็นผู้สงูศกัดิ์

ทรงเกียรตขิองเมอืงลัว่หยาง ท่ีนีไ่ม่เหมอืนทีอ่ืน่ๆ ข้าเลยพาท่านมาเปิดหู

เปิดตา วางใจได้ ต่อให้ท่านพ่อทราบก็ไม่ดุด่า"

"...ข้าไม่อยากเปิดหูเปิดตาทางนี้"

พอเห็นว่าตนพูดหว่านล้อมอีกฝ่ายมาตลอดทางแล้วไม่ได้ผล  

คุณหนูชุดแดงชักมีน�้าโห นางแค่นเสียงฮึแล้วกล่าว

"แล้วท่านอยากท�าอะไรเจ้าคะ วันท้ังวันเก็บตัวอยู่แต่ในเรือน เก็บสมอง

ไว้นับวันว่าเมือ่ไรจะได้ออกเรอืนไปวังเว่ยอ๋องหรอื ท่านมอีนาคตทีด่รีออยู่

แล้วนี ่ ได้ยินว่าเว่ยอ๋องเป็นบรุษุรปูงามมชีือ่ของเมอืงฉางอนั ท้ังยังเชีย่วชาญ 

ทั้งบุ๋นบู๊ ท่านพ่อของท่านเป็นสหายรักของใต้เท้าตู้เสนาธิการวังเว่ยอ๋อง  

ซ�้ามีโอกาสจะได้เลื่อนข้ันในเร็ววันนี้ จึงวางแผนให้ท่านไปเป็นชายารอง 

ของเว่ยอ๋องปีน้ีแต่แรก ส่วนข้ากลบัต้องแต่งงานกับบตุรชายอนุไม่เอาถ่าน

ของสกุลเกา ท่านได้แต่สิ่งดีๆ ไปหมด ขอให้ออกมาพักผ่อนหย่อนใจ 
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เป็นเพ่ือนข้า ท่านยังบ่ายเบีย่งท่าน้ันท่าน้ี หากท่านไม่เตม็ใจก็กลบัเรอืนไป

ดแีล้ว แต่ว่าวันหลงัอย่าหวังว่าข้าจะยอมพูดกับท่านแม้สักคร่ึงค�า"

"นี่...นี่เจ้าพูดเหลวไหลอะไรกัน เรื่องออกเรือนของข้ายังไม่มีว่ีแวว 

สกันดิเลยนะ...ได้ๆๆ ข้าเล่นเป็นเพ่ือนเจ้าก็แล้วกัน ขอร้องเจ้าอย่ากล่าววาจา

ส่งเดชอีก ขืนดังไปเข้าหูผู้อื่น จะถูกหัวเราะเยาะว่าพวกเราสองพ่ีน้อง 

ไม่มยีางอายเสยีเปล่า"

"เฮอะ สตรเีมอืงหลวงอย่างพวกท่านก็ใจเสาะอย่างนีน่ี้เอง" คณุหนู 

ชุดแดงพูดเหน็บค�าหนึ่งเบาๆ ท้ายที่สุดก็มิได้เอ่ยถึงเรื่องนั้นอีก

คุณหนูชุดเขียวระบายลมหายใจเฮือกหนึ่ง ทว่าเรียวคิ้วงามทั้งคู ่

ของนางขมวดเข้าหากันเพราะถ้อยค�าเมื่อครู่ของอีกฝ่าย

เกาหยางช�า่ชองเรือ่งสรุาดังคาด หลงัเดมิพันมาคร่ึงชัว่ยาม นางได้

มากกว่าเสีย ยามเห็นรางวัลบนถาดท่ีส่งเข้ามาจากก้อนเงินเปลี่ยนเป็น

ตั๋วเงินประทับตราชาดแดง อี๋อวี้นับคร่าวๆ แล้วหักเงินที่นางเพ่ิมเข้าไป  

ถึงกับได้เงินมากกว่าร้อยต�าลึง

นางกระเซ้าเกาหยางด้วยเหตุน้ี "เป็นแบบน้ีไปเรือ่ยๆ จรงิๆ ท่านยัง

ต้องการเบ้ียหวัดท�าไม ทุกวันมาที่หอจินหม่านนี้เดิมพันสุรากับคนอื่น  

สามเดือนผ่านไปก็เก็บเงินได้เป็นหมื่นก้วนแล้ว"

เกาหยางท�าท่าล�าพองใจก่อน นางเลยีคราบสุราบนปากเบาๆ แล้ว 

จึงกล่าวอย่างคึกคัก

"ท่านไม่รูอ้ะไร สองสามรอบแรกนีแ้ค่ซ้อมมอื อกีสกัครูพ่อเพ่ิมสรุา

มากชนิดขึ้นจึงเป็นการท้าทายความสามารถ ในบ่อสุรามีเงินสุมกันเป็น
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หมืน่ก้วนได้ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ชนะทีเดียวได้ท้ังกอง น่ันต่างหาก

เรียกว่าสาแก่ใจ ฮ่าๆ"

อันว่ามีแต่ได้เงินน้อยไป ไม่มีได้เงินมากไป คนที่ไม่ทุกข์ร้อนเร่ือง

การกินการอยู่ ไม่ใช่หมายความว่าไม่ชื่นชอบเงินทอง อ�านาจลาภยศ 

เป็นของคู่กัน ดังค�ากล่าวว่าเงินอแีปะเดียวล้มคว�า่วีรบรุษุ* ได้ อีอ๋ว้ีรูซ้ึง้ถึง

สจัธรรมข้อน้ีด ีดงัน้ันนางเห็นเกาหยางติดอกติดใจในการเดิมพันสรุาเช่นนี้ 

ก็มิได้ห้ามปราม เพียงคอยดูว่าอีกฝ่ายเล่นหนักมือเม่ือไรค่อยพูดเตือน 

ก็ยังไม่สาย

"ค�าตอบเป็นสุราเหราชุน สุรากวงจง สุราซิ่งฮวา สุรากวนหลางชิง  

แขกทีน่ั่งเลขสบิเอด็และแขกทีน่ัง่เลขสบิเจด็ทายถูกขอรบั"

"ฮ่าๆ ชนะอีกแล้ว"

ชะรอยว่าเป็นโชคดี การเดิมพันสุราต่อจากนั้นเกาหยางยังผ่านมา

ได้อย่างราบรื่นตลอด หลังชนะติดๆ กันสามตาก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงตรง 

นางชนะได้ครบสบิรอบเป็นคนแรก มป้ีายอกัษรสแีดงโร่สบิป้ายแขวนเรยีง

เป็นพืดบนม่านประตู สามารถขอสิ่งของบนกายแขกคนหนึ่งในที่น้ันได้

ตามใจชอบ

"ท่านทัง้สองมฝีีมอืในเชงิสรุาสงูส่งย่ิงนัก ข้าน้อยขอแสดงความยินดี

ก่อน นีคื่อไม้ต้ิวเลขซุม้ทีน่ัง่ของแขกทกุท่าน เชญิท่านเลอืกหน่ึงอนัขอรบั"

หนึง่บรุษุหนึง่สตรแีหวกม่านก้าวเข้ามา คนหน่ึงประคองถาดวางไม้ติว้

จนเตม็ อีกคนถือกระดาษพู่กันเตรยีมจดบนัทึก

เกาหยางหน้าชืน่ตาบาน นางหยิบไม้ต้ิวแล้วเบือนหน้าไปเอ่ยกับอีอ๋ว้ี  
* เงินอีแปะเดียวล้มคว�่าวีรบุรุษ เป็นส�านวน หมายถึงแค่เรื่องหรือปัญหาเล็กๆ กลับส่งผลให้งานใหญ ่
หยุดชะงัก เดินหน้าต่อไม่ได้
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"ข้าชอบเลขเหมอืนกันเป็นท่ีสดุ วันน้ีเพ่ือความเป็นมงคล เลอืกอนันีเ้ถอะ"

อีอ๋วีม้องเลข 'สิบเอด็' บนไม้ติว้อนัน้ันปราดหนึง่ เห็นเกาหยางคึกคัก 

เกินกว่าเหตุเลยพูดขัดคอ "อย่าเพ่ิงด่วนดีใจ ไม่แน่อาจเลือกได้เศษขยะ

ชิ้นหนึ่ง"

เกาหยางท�าปากยื่นอย่างไม่พึงใจ "ไม่หรอก วันน้ีข้าโชคดีมาก"  

จากน้ันนางหนัไปถามบรุษุทีถื่อม้วนบันทึกไว้ในมอื "ในซุม้ท่ีน่ังเลขสบิเอด็

มีคนนั่งกี่คน"

"สองคนขอรับ"

"อืม ถ้าอย่างนั้นข้าเลือกแขกสตรี"

"แขกสองท่านในซุ้มนั้นล้วนเป็นสตรีขอรับ"

เกาหยางนิ่งคิดแล้วกล่าว "เช่นนั้นเจ้าไปหยิบถุงผ้าปักติดกายของ

คนที่ตัวสูงกว่ามาให้ข้า"

"ได้ขอรับ ท่านโปรดรอสักครู ่" เขาจดบันทึกไว้แล้วหยิบไม้ต้ิว 

โค้งกายถอยออกไป

เมือ่ปล่อยม่านลง อีอ๋ว้ีเอ่ยถามอย่างสนใจใคร่รู ้ "ยังเลอืกด้วยวิธีนี้ 

ได้ด้วยหรือ ไฉนท่านไม่เลือกหยกพกหรือเครื่องประดับ จะเอาถุงผ้าปัก 

ไปท�าอะไร"

เกาหยางย้ิมเป็นปริศนา "ข้าขอถามก่อนว่าถุงผ้าปักบนตัวท่าน 

ใส่อะไร"

อี๋อว้ีละล้าละลังนิดหน่ึงก็นึกขึ้นได้ว่าในถุงผ้าปักติดกายของตน 

ใส่สิง่ของใดไว้ นางใจหายวาบ ย่ืนมอืไปจบัข้างเอวพลางถลงึตาใส่เกาหยาง

"เกือบโดนท่านให้ร้ายแล้ว ถ้าเกิดแพ้พนนัจรงิๆ แล้วคนอืน่เลอืกข้า 
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ถึงข้าละเว้นท่าน พ่ีสีข่องท่านก็ไม่ละเว้นท่านหรอก รอบนีจ้บแล้วพวกเรา

กลับเถอะ"

ของในถุงผ้าปักทีน่างหวงแหนท่ีสดุมใิช่เงนิทอง มใิช่ผงยา แต่เป็น 

ตราประทับที่หลี่ไท่แกะสลักให้เองกับมืออันหนึ่ง เร่ิมแรกนางไม่รู้ว่า 

ตราประทับนี้มีประโยชน์อะไร ภายหลังมีครั้งหนึ่งนางไต่ถามหลี่ไท่  

ถึงตกใจเมื่อรู้ว่าตราหยกเล็กๆ อันน้ี มาตรว่าตัวมันมีราคาค่างวดไม่สูง 

แต่สามารถสัง่การหน่วยกล้าตายหลายร้อยคนทีวั่งเว่ยอ๋องบ่มเพาะฝึกฝน

มาอย่างดีได้ตามประสงค์ ถ้าถูกใครเอาไปจะมเิป็นเรือ่งใหญ่หรอกหรอื!

"เอ๊ะ ให้ข้าดูซ ิ ท่านใส่ของดีๆ อะไรไว้กันแน่" เกาหยางได้ยินวาจานี้

แล้วสองตาเป็นประกาย ต้ังท่าจะค้นตัวอีอ๋ว้ี

"ชิว่ๆ อย่ามายุ่งกับข้า ไม่รูเ้ลยนะว่าท่านจะหลกัแหลมอย่างนี ้ รูว่้า 

คนส่วนใหญ่จะใส่ของรักของหวงไว้ในถุงผ้าปัก"

"แน่นอน กลเม็ดนี้ข้าก็เรียนรู้มาจากคนอื่น"

อี๋อวี้ผลักนางออก เอ่ยถามตามปากพาไป "เป็นใครรึ"

"เป็น..."

"ไม่ได้!"

เกาหยางยังกล่าวไม่จบ พลันบังเกิดความวุ่นวายข้ึนในโถงใหญ่

ระลอกหน่ึง พวกนางมองไปทางต้นเสยีง เห็นเงาร่างไหววูบวาบด้านหลงั

ม่านไม้ไผ่ทางฝ่ังตรงข้ามไม่ไกลนกั คลบัคล้ายก�าลงัโต้เถียงกันอยู่

อี๋อว้ีน่ิงตรึกตรองครู ่เดียวก็เข้าใจได้เลาๆ ว่าเป็นเพราะเหตุใด  

นางสะกิดเกาหยางพลางพูดสัพยอก "ท่านเลือกได้ของดีจริงๆ เสียด้วย 

คนทางนั้นถึงกับไม่ยอมมอบให้"
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เกาหยางขมวดคิว้  "เห็นทว่ีาวันนีจ้ะเจอกับพวกไม่รู้ธรรมเนียมเข้าแล้ว"

ผ่านไปอีกครู่หนึ่งเสียงเอะอะจากซุ้มท่ีนั่งเลข 'สิบเอ็ด' เบาลง  

ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เซ็งแซ่ทั้งโถง และมีคนมาขอพบอยู่ 

นอกม่านข้างหลังอี๋อวี้กับเกาหยาง

"ท่านท้ังสอง พวกข้าเป็นแขกในซุ้มที่น่ังสิบเอ็ด อยากขอเชิญท่าน 

ปลีกตัวออกมาสนทนากันสักครู่เจ้าค่ะ"

ได้ยินเสียงสตรีอ่อนหวานนุ่มน่ิมนี้ หากเปลี่ยนเป็นบุรุษคงจะมีใจ

โอนอ่อนผ่อนตามให้หลายส่วนเป็นแน่แท้ แต่เกาหยางกลับไม่ชอบใจ 

เสียแล้ว นางท�าหน้ามึนตึง กระแทกจอกสุรากับโต๊ะเต็มแรง

ตึ้ง!

"หอจินหม่านของพวกเจ้ายังมีเหตุผลหรือไม่ พาคนมาหาข้าถึงที่  

คิดจะโกงเดิมพันหรือว่าอย่างไร"

คนทีพู่ดอยูด้่านนอกเปลีย่นเป็นผูดู้แลของหอสรุาทันที เขากล่าวตอบ

อย่างระมดัระวัง "โปรดระงบัโทสะด้วยขอรบั มใิช่ว่าพวกเราท่ีนีไ่ม่รูธ้รรมเนียม 

แค่ว่ามีแขกไม่ยินยอมเสียเดิมพันขอรับ แต่มีกฎใหม่ข้อหน่ึงเปิดช่องให ้

สองฝ่ายพบหน้าต่อรองขอความกรณุา หรอืจะเปลีย่นเป็นสิง่อืน่แทนกไ็ด้

ขอรบั"

เกาหยางแค่นเยาะ "เปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นแทน? ได้สิ ให้พวกนาง 

เอาเงินหนึ่งหมื่นต�าลึงมาไถ่คืนเถอะ"

ลมหายใจของคนนอกม่านสะดุดขาดห้วง เสียงสตรีแหลมเล็ก 

อกีเสยีงหน่ึงก็เอ่ยขึน้อย่างโมโหโทโส "หน่ึงหมืน่ต�าลงึ?! นีม่ใิช่ขดูรีดกันหรือ"

เกาหยางเป็นคนเช่นไร หากระงบัความโกรธได้ อย่างน้ันนางก็มใิช่
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สตรดีรุ้ายป่าเถ่ือนอนัดบัหนึง่ของเมอืงหลวงแล้ว นางตะโกนด่าข้ามม่านก้ัน

ทันที

"พวกเจ้าไม่มีเงินแล้วมาเล่นท่ีน่ีท�าไม รีบวางของท้ิงไว้แล้วไสหัว

กลับเรือนไปซะ"

อี๋อว้ีร�าพึงในใจว่าสตรีนอกม่านสองคนนี้เคราะห์ร้ายนัก ต้อง 

ประสบพบเจอกับพวกชอบไม้อ่อนไม่ชอบไม้แข็งทั้งยังท�าอะไรบุ่มบ่าม

เฉกเกาหยาง ทว่าทัง้ท่ีมาขอร้องคนกลบัไม่ยอมลดศักดิศ์รีลงก็สมควรแล้ว 

ที่จะโดนตอกหน้ามิใช่หรือ 

"จะ...เจ้ากล้าด่าคน?" เป็นเสียงแหลมเล็กนั่นดังเดิม

อีอ๋วีกุ้มขมบั อยากเตอืนพวกนางจรงิๆ ว่าให้รบีกลบัไป ขนือยู่ต่อไป 

อย่าว่าแต่โดนด่า อาจโดนท�าร้ายด้วยก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้

"ผงิผงิ อย่าท�าอย่างนี"้ สตรเีสยีงอ่อนนุม่คนแรกพูดปรามเบาๆ นาง

โค้งค�านับให้คนในม่านพลางกล่าวอย่างสุภาพ "ท่านท้ังสองโปรดอภัย 

ให้ด้วย เป็นถุงผ้าปักติดตัวข้าท่ีถูกสุ่มเลือก กล่าวตามสัตย์จริง ในนั้น 

หาได้มีทรัพย์สินไม่ ท้ังมิใช่สมบัติมีค่าอันใด เป็นเพียงของชิ้นหนึ่งซึ่งข้า

หกัใจท้ิงไม่ได้ หวงัว่าท้ังสองท่านจะเห็นอกเห็นใจเปิดทางสะดวกให้สกัครัง้ 

อกีอย่างพวกข้าไม่มเีงินถึงหมืน่ต�าลงึจรงิๆ จะเรียกเงนิให้น้อยลงสักหน่อย

ได้หรือไม่"

อี๋อว้ีเห็นว่ามีคนรู้กาลเทศะเอ่ยปากขึ้นแล้ว เดิมทีก็ไม่อยากให ้

เกาหยางสร้างความล�าบากใจให้หญิงสาวทั้งสองเกินไป จึงย่ืนหน้าไป

กระซิบพูดกล่อมที่ข้างหู

"แล้วกันไปเถอะ คนทีน่ั่งอยู่ในน้ีอาจมคีนรูจ้กัก็ไม่แน่ หากกลายเป็น 
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เรือ่งใหญ่ขึน้มาแล้วรูไ้ปถึงหคูนอืน่ จะกลายเป็นท่านวางอ�านาจข่มเหงคน 

อกี หรอืตงิว่าชือ่เสยีงของท่านยัง 'โด่งดัง' ไม่พอ ก็ให้นางจ่ายสักร้อยต�าลงึ

พอเป็นพิธี หนน้ีละเว้นพวกนางสักครั้ง กลับไปข้าจะให้พ่ีสี่ของท่าน 

เสาะหาอาชาดีๆ ตัวหนึ่งให้ท่านเป็นการชดเชยนะ หือ?"

เกาหยางอยากอาละวาดจรงิๆ แต่ตดิทีอ่ีอ๋ว้ีอยู่ด้วย กลวัว่ากระท�า

รุนแรงเกินไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายไม่พึงพอใจ วันหลังจะไม่ไยดีนางอีก 

ดังนั้นจึงอดทนข่มกลั้นไว้ กล่าวด้วยหน้าตาบึ้งตึง

"พวกนางเป็นคนแพ้ จะให้พ่ีสะใภ้สี่ชดเชยได้อย่างไร ช่างเถอะๆ  

ถือเสยีว่าวันน้ีข้าดวงไม่ดีเอง ข้าไม่เอาของชิน้นัน้แล้ว แต่นางต้องให้ดวู่า

เป็นของดีอะไรถึงได้เสียดายขนาดนี้"

อี๋อวี้ตบหลังฝ่ามืออีกฝ่ายเบาๆ แล้วหันศีรษะไปบอกคนด้านนอก

"พวกท่านก็ได้ยินแล้วนะ พวกข้าไม่ต้องการสิ่งของนั่นแล้ว แค ่

เอามาให้พวกข้าดูแล้วพวกท่านก็ไปได้"

ข้างนอกดูเหมือนจะหารือกันสองสามค�า สตรีเสียงสุภาพอ่อนนุ่ม

คนนั้นพูดอย่างอึดอัดใจ "ขออภัยท่านทั้งสองด้วย นี่เป็นของส่วนตัว 

ไม่สะดวกจะให้คนนอกดู"

เสียงแหลมเล็กของสตรีดังตามมาทันที "พ่ีหว่านเอ๋อร์จะพูดกับ 

พวกนางให้มากความไปไย ข้าว่าพวกนางไม่ประสงค์ดี พอได้เห็นของ

จรงิๆ ไม่แน่ว่าอาจไม่ยอมคนืก็เป็นได้ กลบัเถอะ พวกเราไม่เล่นทีน่ี่แล้ว  

ไปที่อื่นกัน ข้าไม่เชื่อหรอกว่าใครจะกล้าใช้ก�าลังรั้งตัวพวกเราไว้จริงๆ"

ไฟโทสะที่ได้อี๋อวี้ช่วยพูดจนดับลงอย่างไม่ง่ายดายลุกโชนโหม

กระพือขึน้ เกาหยางไม่สนใจแล้วว่าหอจนิหม่านน้ีจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด 
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ตบโต๊ะดังปัง พูดอย่างกราดเกรี้ยว

"วนัน้ีพวกเจ้าคนใดกล้าเดนิออกไปครึง่ก้าว ข้าจะหกัขาพวกเจ้าซะ 

องครกัษ์ ไปเอาถุงผ้าปักบนตัวนางมาให้ข้า!"

มุมนี้หันหลังให้แสงอาทิตย์ อี๋อวี้หันกายไปก็เห็นแต่เงาร่างสีแดง 

สีเขียวสองสายทางด้านนอก องครักษ์หญิงประจ�าตัวเกาหยางสองคน 

ที่นอกม่านสืบเท้าขึ้นหน้าหนึ่งก้าว ค้นหาถุงผ้าปักจากตัวพวกนางพบ

อย่างว่องไว เรียกเสียงร้องอุทานด้วยความตกใจหลายเสียง จากน้ัน 

พลิกมือแหวกม่านยื่นมันไปเบื้องหน้าเกาหยาง

"นี่พวกเจ้าจะท�าอะไร!"

"อย่านะ! คืนมาให้ข้า"

"องค์หญิงโปรดผ่านพระเนตรเพคะ"

เกาหยางคว้าถุงผ้าปักลวดลายท้ังสองใบมาส่งให้อีอ๋ว้ีใบหนึง่ ส่วน

ตนเองแก้เชือกรัดของอีกใบหนึ่ง

"ข้าอยากดูนักว่าใส่ของดีๆ อะไรไว้ถึงไม่ให้ใครดู"

อี๋อว้ีเห็นนางคว�่าปากถุงผ้าปักกับพ้ืนโต๊ะ เทของกระจุกกระจิก 

หลายชิ้นในนั้นออกมา พอไม่เจอของน่าสนใจก็ขอใบที่อยู่ในมือนางไป

"เอ๊ะ?! นี่อะไรน่ะ"

เกาหยางค้นเจอกระดาษผ้าไหมที่บรรจงพับทบไว้แผ่นหน่ึงจาก 

ถุงผ้าปักใบท่ีสอง นางสะบัดคลี่ออก กวาดสายตาปราดหนึ่งแล้ว 

กล่าวอย่างดูแคลน

"นึกว่าเป็นกุลสตรอีะไร ทีไ่หนได้เก็บสารของบรุุษแผ่นหน่ึงไว้ตดิตวั 

เอ้า...ท่านดูสิ นี่เป็นลายมือบุรุษใช่หรือไม่"
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ทแีรกอีอ๋วีไ้ม่อยากร่วมก่อความวุน่วายด้วย ทัง้ปราศจากความคดิ 

จะแอบดขูองส่วนตัวผูอ้ืน่ แต่เพ่ือรบัหน้าเกาหยาง นางเพียงชายตามอง

ผ่านๆ พอให้พ้นตัวไป ไหนเลยจะรู้ว่าสิ่งที่ปะทะสายตาในแวบเดียวน้ี 

กลับท�าให้นางหน้าเปลี่ยนสีในชั่วอึดใจ

เกาหยางไม่เห็นว่าสหีน้านางผดิปกติไป ยังเปล่งเสยีงอ่านไปเรือ่ยๆ

"ดตูรงน้ี 'ยามราตรมีอิาจเข้านทิรา พลกิกายาบรรเลงพิณดังคลอเคล้า 

แสงบุหลันส่องผ่านม่านบางเบา ลมโชยเย้าสาบเสื้อข้าพล้ิวแพรพรรณ  

ห่านพลดัฝงูโหยไห้กลางพนา มวลปักษากู่ร้องก้องไพรสณัฑ์ บนิเวียนวน 

แลเห็นสิ่งใดกัน คะนึงฝันระทมทุกข์อยู่เดียวดาย' เชอะ ทั้งดึกดื่น 

นอนไม่หลบั ท้ังห่านป่าหลงฝูงสะท้อนเงา เป็นสารรักของบัณฑิตเดียวดาย 

คนหน่ึงชัดๆ โทษมิได้ท่ีไม่ยอมให้คนอื่นดู เกรงว่าจะเป็นสัมพันธ์ลับ 

ที่บอกใครไม่ได้กระมัง"

อี๋อว้ีดึงกระดาษผ้าไหมท่ีถึงจะเก็บรักษาอย่างดีก็ยังดูออกว่า 

ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานพอสมควรแผ่นน้ันจากมือเกาหยาง นาง 

หลบุตาลงกล่าวว่า "อย่าพูดส่งเดช นีเ่ป็นบทกลอนของหร่วนจี ๋ เจด็ปราชญ์ 

สวนไผ่* กลอนเป็นกลอนดี ส่วนตัวอักษร...ยิ่งเป็นตัวอักษรที่ดี"

เสยีงเอด็ตะโรจากนอกม่านดังขึน้ทกุที คุณหนูชดุแดงเสยีงแหลมเลก็

ถูกองครกัษ์หญิงของเกาหยางยึดแขนขาไว้ นางใช้เท้าเตะม่านประตไูม่หยุด 

กล่าวด้วยความอบัอายแกมโกรธโดยไม่น�าพาเสยีงห้ามของสตรชีดุเขยีว

ข้างกาย

"รบีคนืถงุผ้าปักให้พวกข้านะ พวกเจ้าช่างบงัอาจนัก กล้าแย่งชงิของ
* เจด็ปราชญ์สวนไผ่ เป็นการรวมตวัของบณัฑิตทัง้เจด็คน ได้แก่ หร่วนจี ๋ จคีงั ซานเทา หลวิหลงิ หร่วนเสยีน  
เซีย่งซิว่ และหวังหรง ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญศาสตร์เชงิอภปิรชัญาในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยจนถึงช่วงต้นราชวงศ์จิน้
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ของคนอืน่ รูห้รอืไม่ว่าพวกข้าเป็นใคร"

แต่ไหนแต่ไรการยกศักด์ิฐานะข้ึนข่มมีแต่เกาหยางที่ใช้กับผู้อื่น  

เคยมใีครใช้กับนางทีไ่หนกัน นางโกรธจดักลบัย้ิมกล่าวว่า "เปิดม่านออก 

ให้ข้าดูซิว่าคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนี้เป็นผู้สูงศักดิ์จากสกุลใด"

"เพคะ"

เมือ่ม่านถูกแหวกเปิด แสงสว่างนอกหน้าต่างส่องลอดเข้ามา อีอ๋ว้ี 

ยังก้มหน้าดกูระดาษผ้าไหมในมอืดจุเก่า หลงัผ่านไปหลายอดึใจ ได้ยินเสยีง 

อุทานเบาๆ จากเบื้องหน้า นางเหลือบเปลือกตาขึ้นก่อนถึงเงยหน้าขึ้น

"อะ...องค์หญิงเกาหยาง! หม่อมฉันเหยียนหว่าน ถวายค�านับ 

องค์หญิง เมื่อครู่เสียมารยาทไป โปรดประทานอภัยด้วยเพคะ ผิงผิง  

ยังไม่รีบคุกเข่าลงอีก นี่คือองค์หญิงเกา...ชะ...ชะ...ชายาเว่ยอ๋อง"

ถ้าพูดว่าคุณหนูชุดเขียวผู้น้ีตะลึงงันตอนเห็นเกาหยาง แต่พอเห็น

หญิงงามในอาภรณ์สีน�้าเงินที่น่ังเงียบๆ อยู่ด้านข้าง น่ันเป็นความรู้สึก 

ตืน่ตกใจโดยสิน้เชงิ ยามสายตานางจบัอยู่ท่ีกระดาษผ้าไหมซึง่อีอ๋วีถื้อไว้ 

ในมือแผ่นนั้นก็หน้าถอดสีไปถนัดตาทันใด

"อะ...องค์หญิง"

เหยียนผิงยังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ถูกเหยียนหว่านฉุดให้คุกเข่าลง หลัง

งนุงงอยู่ครูห่น่ึงก็ได้สต ิ รูว่้าหญิงงามในอาภรณ์สส้ีมเบือ้งหน้าคือองค์หญิง 

ที่พาลเกเรจนขึ้นชื่อลือชาท่านนั้น บนหน้าผากก็มีเหงื่อเย็นแตกพลั่ก

"อุ๊ย ยังมคีนจ�าข้าได้ด้วย เจ้าชือ่เหยียนหว่านหรือ เช่นนัน้พวกเจ้าคือ

คุณหนูสกุลเหยียนสินะ เหยียนลี่เต๋อรองเสนาบดีกรมโยธาเป็นอะไรกับ 

พวกเจ้า"
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"ทูลองค์หญิง เป็นท่านลุงของหม่อมฉันเพคะ" เหยียนผิงลุกลน 

กล่าวตอบ นางเหน็เหยียนหว่านนิง่งนัไปไม่พูดจาจงึลอบเอาข้อศอกสะกิด

พร้อมกับกระซิบเตือน "พี่หว่านเอ๋อร์ องค์หญิงตรัสถามนะ"

เหยียนหว่านคล้ายตื่นจากฝัน นางรีบก้มหัวลงซ่อนสีหน้าแตกตื่น 

เปล่งเสียงตอบอย่างนอบน้อม "ทูลองค์หญิง เป็นบิดาของหม่อมฉันเอง

เพคะ"

"ถ้าอย่างนั้นเหยียนลี่เปิ ่นรองเสนาบดีกรมอาญาคงต้องเป็น 

บิดาของเจ้าแน่" เกาหยางชี้หน้าเหยียนผิงพลางแค่นเยาะเสียงหน่ึง  

ในสายตานางแม้ว่าระดับยศศักด์ิของรองเสนาบดสีองคนไม่นบัว่าต�า่ต้อย 

แต่นางไม่คิดจะให้เกียรติจริงๆ ขณะตรึกตรองอยู่ว่าจะส่ังสอนพวกนาง

อย่างไรให้หลาบจ�า กลับได้ยินอี๋อวี้เอ่ยปากขึ้น

"เรือ่งในวันน้ีมใิช่พวกข้าไร้เหตผุล พวกท่านมาหาความส�าราญท่ีนี่  

ก็ต้องเคารพกฎของหอแห่งน้ี ในเมื่อไม่เคารพกฎ ก็อย่าโทษว่าคนอื่น 

ไม่เกรงใจพวกท่าน กล้าได้ต้องกล้าเสีย คุณหนูเหยียนเห็นเป็นเช่นไร"

นางจ�าได้ดังคาด นั่นสินะ นางกับเขาเป็นสามีภรรยากัน ทั้งเป็น 

คู่ท่ีรักใคร่ปรองดองกันอย่างน้ัน ข้าเองก็เคยเห็นเองกับตา นางจะจ�า 

ลายมือเขาไม่ได้อย่างไรกัน

เหยียนหว่านขมปร่าในอก หากแต่ยังกล่าวอย่างอ่อนน้อม

"พระชายาตรัสได้ถูกต้อง เป็นหม่อมฉันที่ผิดมารยาท องค์หญิง 

กับพระชายาโปรดประทานอภัยให้ด้วยเพคะ"

อีอ๋ว้ีพับกระดาษผ้าไหมในมอืทบกันแล้วสอดเก็บในถุงผ้าปักดงัเดมิ 

กล่าวด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวลเยือกเย็น "เมือ่เข้าใจเหตผุลนีไ้ด้ ถุงผ้าปักใบน้ี 
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นับเป็นรางวัลเดิมพัน พวกข้ารับไว้ ท่านขัดข้องหรือไม่"

เหยียนหว่านกัดริมฝีปากล่าง ถึงในใจจะสุดแสนเสียดายอักษร 

แผ่นนั้น นางยังคงพยักหน้า "หม่อมฉันมิมีข้อขัดข้องเพคะ"

อ๋ีอว้ีเก็บถุงผ้าปักเข้าแขนเสื้อแล้วลุกข้ึนยืนพูดกับเกาหยาง  

"พวกเราไม่เล่นแล้ว ไปกันเถอะ"

ไหนเลยเกาหยางจะยอมละเว้นคนโดยง่าย "ไม่ได้ พวกนางกล่าววาจา

ก้าวร้าว ซ�า้ล่วงเกนิข้ากับท่าน จะแล้วกันไปเท่านีไ้ด้อย่างไรกัน"

สตรีสองนางที่คุกเข่าบนพ้ืนเริ่มใจคอไม่ดี ขณะก�าลังกลัดกลุ้ม 

ที่วันนี้น�าภัยมาสู่ตัวจนไม่อาจจบลงด้วยดีพลันได้ยินอี๋อวี้เอ่ยขึ้นอีก

"ท่านไม่ยอมไว้หน้าผู้อื่น กระทั่งข้าก็ไม่เช่นกันหรือ"

ถึงเกาหยางจะดูสีหน้าคนไม่เป็นขนาดไหน ก็รู้แล้วว่าใบหน้า 

ทีไ่ร้รอยย้ิมของอีอ๋วีบ่้งบอกว่าเพลาน้ีก�าลงัอารมณ์ไม่ด ีนางชัง่น�า้หนักถงึ

ผลลัพธ์ของการแผลงฤทธ์ิต่อไปชั่วครู่ สุดท้ายก็ถลึงตาใส่สองคนบนพ้ืน

อย่างไม่สบอารมณ์

"เห็นแก่หน้าของพ่ีสะใภ้สี่ วันน้ีละเว้นพวกเจ้าก็ได้ ถือว่าพวกเจ้า 

โชคดี ฮึ!" ว่าแล้วก็ตวัดข้อมือโยนถุงผ้าปักของเหยียนผิงทิ้ง นาง 

เดนิกระฟัดกระเฟียดลงบนัไดตามหลงัอีอ๋ว้ี คนท่ีชมดอูยู่ด้านข้างท้ังสีทิ่ศ 

พากันหดหัวกลับเข้าหลังม่านไป

รอจนพวกนางห่างไปไกล เหยียนหว่านกับเหยียนผิงถึงให้สาวใช้

ประคองลุกขึ้นยืนแล้วกลับไปอย่างเงียบๆ

ผู้ดูแลหอสุราคงพบเจอเหตุการณ์ผู้มีอ�านาจปะทะกันเช่นน้ีบ่อยๆ 

จนเคยชนิ เขาบญัชาการพวกผูร้บัใช้ให้เอาเงนิชนะเดมิพันทีเ่กาหยางทิง้ไว้ 
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ห่อเก็บโดยไม่ขาดหายแม้สกัอแีปะ แล้วให้ส่งไปพร้อมกับสรุาชัน้ดหีลายไห 

แทนค�าขอขมาลาโทษทีวั่งองค์หญิง

อกีด้านหนึง่สองพ่ีน้องสกุลเหยียนทีผ่่านความตกใจเสยีขวัญมานัง่อยู่

บนรถม้ามุ่งหน้าตรงกลับเรือน ไม่คิดจะไปเดินเที่ยวที่อื่นต่อ

"นั่นก็คือองค์หญิงเกาหยางหรือเจ้าคะ จุๆ ท้ังดุร้ายป่าเถ่ือน 

ทัง้ไม่มเีหตผุลจรงิๆ" เมือ่ออกจากหอจนิหม่าน เหยียนผงิก็กลบัมาใจกล้า

อีกครา นางเดาะลิ้นกล่าวข้ึน "แล้วก็ชายาเว่ยอ๋องท่านนั้น ได้ยินว่า 

สกุลเดมิของนางตกอบัแล้ว บดันีไ้ม่มแีม้แต่ต�าแหน่งขุนนาง แต่ท่านดสูิ  

พอถีบตัวขึ้นจนได้ออกเรือนกับเว่ยอ๋อง อ�านาจบารมีของนางตอนน้ี  

องค์หญิงเกาหยางยังต้องให้เกียรติเลย"

ใบหน้าของเหยียนหว่านยังละห้อยละเหี่ยอยู่สักหน่อย นางฝืน 

เปล่งเสียงพูด

"อย่าพูดเหลวไหล ชายาเว่ยอ๋องมาจากสกุลดงั เป็นเลอืดเน้ือเชือ้ไข

สายหน่ึงของไหวก๋ัวกง เมือ่ครัง้นางเล่าเรยีนในส�านกัศึกษาหลวงก็โด่งดงั 

ไปท่ัวในฐานะสตรมีากความสามารถ กิรยิาวาจาไม่สามญั ท้ังเป็นมติรท่ีดี

กับเหล่าสตรีชั้นสูงในเมืองหลวงมากมาย เจ้าก็เห็นแล้วว่าวันน้ีหากมิใช่

นางเอ่ยปากปกป้อง เจ้าข้าต้องโดนองค์หญิงเกาหยางเล่นงานเป็นแน่แท้"

เหยียนผิงยังไม่ล ่วงรู ้ว ่าในถุงผ้าปักท่ีอี๋อว้ีเก็บไปใบนั้นของ 

เหยียนหว่านใส่ของส�าคัญอะไรไว้กันแน่ เพียงทึกทักเอาว่าที่พ่ีสาว 

มีสีหน้าไม่สู้ดีในเวลาน้ีเพราะเจอะเจอกับชายาเอกของเว่ยอ๋อง นาง 

กลอกตาไปมาแล้วกล่าวขึ้น
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"ท่านเคยพบชายาเว่ยอ๋องมาก่อนหรือ ข้าดูท่านเห็นแวบเดียว 

ก็จ�าหน้านางได้ แต่ไฉนดูท่าทางเหมือนนางไม่รู้จักท่าน"

"...เคยพบครัง้หน่ึง ตอนน้ันข้ายังปฏิบติัหน้าท่ีในวังหลวง นางเข้าวัง

ไปเย่ียมองค์ชายสี่" ดวงตาของเหยียนหว่านหม่นแสงลง "เขากับนาง 

ล้วนเป็นคนสงูศักด์ิเช่นเดียวกัน ย่อมจ�าคนทีไ่ม่สลักส�าคญัเช่นข้าน้ีไม่ได้"

"พี่หว่านเอ๋อร์ ข้าขอพูดค�าหนึ่ง ท่านอย่าไม่พอใจล่ะ..." เหยียนผิง

กล่าวอ้อมๆ แอ้มๆ "ข้าดแูล้วชายาเว่ยอ๋องผูน้ีเ้ป็นสตรีมเีล่ห์เหล่ียม วันหน้า

ท่านแต่งเข้าวังเว่ยอ๋องไป ไม่แน่ว่าจะได้อยู่ดีมีสุขนะ"

เหยียนหว่านขยุ้มผ้ากระโปรงตรงหัวเข่าแน่นๆ คล่ีย้ิมอย่างจดืเจือ่น 

"พูดเหลวไหลอีกแล้ว เรื่องการแต่งงานนั่นยังไม่แน่นอนมิใช่หรือ"

นางกลวัเหยียนผงิจะถามมากไปกว่านี ้ เลกิม่านขึน้มองไปด้านนอก

แล้วหันเหหัวข้อสนทนาไปเรื่องอื่น

"เอ๊ะ ฝนตกแล้วหรือ"
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687

อี๋อว้ีกับเกาหยางข่ีม้าออกจากถนนลิ่วหวันไม่นาน ท้องฟ้าท่ีสดใส

ก็ครึ้มลงกะทันหัน จากนั้นพระพิรุณก็โปรยปรายลงมาในพริบตา

"อะ! หลบเร็วเข้า"

เกาหยางร้องอุทานค�าหน่ึง พวกนางเพ่ิงออกมาถึงหัวถนนนอกฟาง 

ด้านหน้าด้านหลงัล้วนเป็นก�าแพงก้ันเขต ไม่เหน็ร้านค้าหอน�า้ชา ได้แต่รบีเร่ง 

ชกัม้าวิง่ไปทางข้างก�าแพงแล้วลงจากม้า อาศยัชายคาทีไ่ม่กว้างขวางนัก 

เป็นที่ก�าบังฝน

"จริงๆ เลย เหตุอันใดออกนอกเรือนก็ไม่น�าร่มติดตัวมาด้วย  

เจ้าพวกไร้ประโยชน์" เกาหยางปัดหยดน�้าบนหัวไหล่ออกแล้วตะคอกด ุ

ผู้ติดตามสองคน 

"เพคะๆ หม่อมฉันสมควรตายๆ"

"เอาล่ะ" อี๋อว้ียกมือข้างหนึ่งขึ้นบังศีรษะ อีกมือหน่ึงดึงเกาหยาง 
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มายืนชดิรมิก�าแพง "รุง่เช้าท้องฟ้ายังปลอดโปร่ง ใครจะรู้ว่าจู่ๆ  ฝนจะตก

เล่า"

นางแหงนคอมองเมฆด�าก้อนใหญ่บนท้องฟ้าแวบหน่ึง หวนนึกถึง 

ทีห่ลีไ่ท่บอกว่าจะฝนตกก่อนออกมาแล้วลอบด่าเขาในใจว่า คนปากเสยี

หลังยืนหลบอยู่ครูห่น่ึงแล้วปราศจากว่ีแววว่าสายฝนจะเบาลง ซ�า้ร้าย 

ยังตกกระหน�า่ยิง่ขึน้ทกุท ีน�า้ฝนเมด็โตกระเซน็ใส่หลงัฝ่ามอืกับล�าคอ พอ 

ลมโชยมาเบาๆ ก็หนาวจนตวัสัน่สะท้าน แต่ก็ท�าให้สรุาในกายออกฤทธ์ิช้าลง

หลายส่วน

"รออยู่ตรงน้ีมิใช่ทางออกที่ดี พวกเรามิสู ้รีบเร่งย้อนไปทางเดิม  

หาทีห่ลบฝนแถวถนนล่ิวหวันก่อนดหีรอืไม่เพคะ" อหีวายืนบงัอยู่หน้าตวัอีอ๋วี ้

เห็นอาภรณ์ของนางเปียกชื้นเป็นวงใหญ่จึงเอ่ยเสนอขึ้น

เกาหยางเช็ดหน้าผาก "เฮ้อ...ไปๆ โชคร้ายจริงๆ"

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตากฝน พวกนางหมดทางเลือกจ�ายอมใช้วิธีนี้  

แต่ขณะท่ีเตรยีมตัวจะขีม้่าฝ่าสายฝนกลบัไป รถม้าคนัหนึง่ก็เลีย้วออกมา

จากหัวมมุถนนท่ีไร้ผูค้น ว่ิงกุบกับๆ มาหยุดจอดตรงหน้าพวกนาง เกาหยาง 

ซึ่งยืนอยู่ฝั่งซ้ายโดนน�้าสาดกระเซ็นใส่กระโปรง ตั้งท่าจะบันดาลโทสะ 

ม่านหน้าต่างก็เปิดออกพร้อมเสียงพูดจากคนข้างใน

"ไยหลบฝนอยู่ที่นี่ รีบขึ้นมาสิ"

"เสดจ็อาสบิเอด็!" เกาหยางร้องเรยีกอย่างปีติยินด ีนางผลกัคนรบัใช้ 

ที่บังอยู่หน้าตัวออก จูงอี๋อวี้ผลุบขึ้นไป

ด้านในรถม้าตกแต่งด้วยพรมลาดพ้ืนขนสัตว์กับเบาะนั่ง ไออุ่น 

ลอยอวลรอบกายทนัททีีเ่ข้าไป อีอ๋ว้ีพ่นลมหายใจเย็นๆ ออกมาเฮอืกหน่ึง 
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นางเริม่มนึหวัน้อยๆ พอน�า้ฝนไหลหยาดมาตามขมบั แต่ผ้าเชด็มอืในมอื

เปียกแฉะแต่แรก นางจะยกมนัขึน้เชด็ออกตามมตีามเกิด ก็มผ้ีาสีฟ้านวล

ไร้ลวดลายผนืหน่ึงปรากฏขึน้เบือ้งหน้าสายตา พอเงยศรีษะขึน้ก็ปะทะกับ

สายตาแจ่มกระจ่างทอแววสุภาพอ่อนโยนคู่หนึ่ง

"เชด็ส"ิ หลีห่ยวนจยาสวมเสือ้คลมุยาวคอกลมสนี�า้เงนิอ่อน บนรถม้า 

มลีกูนกตกน�า้เพ่ิมขึน้มากะทนัหนัหลายตวั บนัดาลให้เขาดหูมดจดสะอาดตา

เป็นพิเศษ

อีอ๋ว้ีสองจติสองใจชัว่อดึใจแล้วรบัไว้ นางก้มหน้ากล่าวขอบคุณก่อน 

จากนั้นค�านับทักทายอย่างมีมารยาท "คารวะหานอ๋องเจ้าค่ะ"

"อืม"

หลี่หยวนจยาเปล่งเสียงรับในล�าคอส้ันๆ แล้วหันไปรินน�้าชา อ๋ีอว้ี

สบจังหวะนี้หารือกับเกาหยาง และสั่งก�าชับบ่าวชายสองคนนั้นให้จูงม้า 

ไปหาที่หลบข้างหน้า รอฝนหยุดแล้วค่อยกลับไป

เมื่อได้น�้าชาร้อนๆ ถ้วยหนึ่งอุ่นท้อง เกาหยางก็หายใจหายคอ 

คล่องขึ้น นางห่อตัวในเสื้อคลุมของหลี่หยวนจยาพลางเอ่ยกับเขา

"ดทีีไ่ด้พบท่าน เสด็จอาสบิเอด็ ท่านไม่รู้ว่าวันนีข้้าโชคร้ายเพียงไหน 

ตอนแรกไปท่ีถนนล่ิวหวันเล่นพนันในหอจนิหม่านไปหลายรอบ นานทปีีหน

จะชนะครบสบิตาสามารถขอรางวัลใหญ่ได้ ใครจะรู้ว่าจะเจอกับเดก็สาว

น่าชงัไม่รูธ้รรมเนยีมสองคน ไม่เพียงไม่ยอมจ่ายเดมิพัน ยังพูดจาก้าวร้าว 

ถ้ามิใช่พี่สะใภ้สี่ห้ามไว้ ข้าต้องให้พวกนางได้เจอดีแน่"

"อันใดที่อภัยได้ก็ให้อภัยกัน ข้าเคยเตือนให้เจ้าฝึกฝนกายใจ 

ไม่ใช่หรือ มิใช่เอะอะก็บันดาลโทสะ"
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เกาหยางเบื่อหน่ายกับการฟังคนอบรมส่ังสอนมากที่สุด ถูก 

หลี่หยวนจยาเทศนาสองค�า นางก็เอ่ยข้ึนอย่างร�าคาญ "ให้ข้าข่ม 

ความโกรธไว้ไม่แสดงออกมา มันอึดอัดทรมานมากกว่าเจ้าค่ะ"

หลีห่ยวนจยาพูดให้สติเท่านัน้ เขาไม่ตัง้ใจจะว่ากล่าวเกาหยางมาก

นัก แค่ว่าในฐานะผู้อาวุโสกว่า เขาไม่อาจไม่ตักเตือนนางเล็กๆ น้อยๆ  

พอเหน็นางไม่ชอบฟัง เขาจงึยกกาน�า้ชารินเพ่ิมให้อีอ๋ว้ีด้านข้าง เหน็นาง 

เอาพรมบางๆ ผนืหน่ึงห่มตวั น่ังเงียบๆ ไม่พูดไม่จา ทว่าบนหน้าซบัสแีดงระเร่ือ

ชัน้หน่ึง เขาขมวดค้ิวนิดหน่ึงพลางเอ่ยถามข้ึน

"เจ้าดื่มสุราเหมือนกันรึ"

อีอ๋ว้ีคล้ายเหม่อลอยอยู่ เกาหยางเลยพูดตอบแทนนาง "ไปหอจนิหม่าน

ไม่ดืม่สุราได้หรอืเจ้าคะ"

หลี่หยวนจยากล่าว "สุราเดิมพันของหอจินหม่านด่ืมแล้วเมาง่าย 

เจ้าน่ะคอแข็ง แล้วนางล่ะ"

เกาหยางสะดุ้งเฮือก เบือนหน้าไปมองอี๋อว้ี เห็นนางมีท่าทางเมา 

อยู่บ้างก็พูดอึกอัก "ไม่กระมัง พี่สะใภ้สี่ ท่านคออ่อนขนาดนี้เลยหรือ"

อี๋อว้ีรับรู้ได้ว่าสุราออกฤทธ์ิแล้ว นางไม่กล้าพูดคุยกับพวกเขาต่อ 

หว่ันเกรงว่าจะเสียกิริยาหลังเมาสุรา กล่าววาจาสุ่มสี่สุ่มห้า แต่พวกเขา

สองคนไต่ถาม นางไม่อาจไม่ปริปาก

"ข้าคออ่อน ตอนขึ้นบันไดก็บอกกับท่านแล้วนะ"

เกาหยางมองค้อนพร้อมพูด "ข้านึกว่าท่านบอกข้าตามมารยาท"

อี๋อวี้ท�าเสียงฮึเบาๆ และไม่พูดตอบค�าใดอีก

เกาหยางยังพูดอะไรบางอย่างกับหลีห่ยวนจยาต่อ แต่นางฟังไม่เข้าหู
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แล้ว เพราะแผ่นกระดาษเขียนกลอนทีร่บิมาจากมอืเหยียนหว่านยึดครอง

ห้วงความคดิไปทัง้หมด ต่อให้นางจดจ�าลายมอืของตนเองไม่ได้ ก็จ�าลายมอื

ของหลี่ไท่ไม่ผิด พอคิดค�านึงว่าเขาอาจเคยมอบกลอนร�าพันรักแผ่นนี ้

ให้หญิงสาวครั้งใดครั้งหนึ่ง ซ�้ายังถูกเก็บไว้ในถุงผ้าปักพกติดกายเป็น 

สมบัติล�้าค่าก็ไม่ปานแล้ว ความหึงหวงก็พลุ่งขึ้นกลางอกไม่ขาดสาย

น่าชังจริงๆ บุรุษเจ้าเสน่ห์ผู ้นี้ไปถึงที่ใดก็ล้วนมีสตรีหมายปอง  

จะให้ข้าสบายใจสักวันไม่ได้หรือไร

หลี่หยวนจยาทางหนึ่งฟังเกาหยางเล่าถึงสุราใหม่หลายชนิดของ 

หอจนิหม่านอย่างออกรสออกชาติเต็มที ่ทางหน่ึงก็จับสังเกตอีอ๋ว้ี เหน็นาง

จู่ๆ  ก็มุน่ค้ิว นวดหน้าผาก ดูท่าทางเหมอืนไม่สบาย เขาจงึเอ่ยกับเกาหยาง

"หากเจ้าไม่เร่งรีบ พานางส่งกลับวังอ๋องก่อน"

"จะรีบอะไรเจ้าคะ วันนี้ถูกขัดอารมณ์จนหมดสนุกแล้ว ทั้งยัง 

ฝนตกหนกัอย่างน้ีจนเล่นอย่างอืน่ไม่ได้แล้ว ประเดีย๋วข้ากลบัวังนอนหลบั

ดีกว่า พาพี่สะใภ้สี่ไปส่งก่อนเถอะ"

รถม้าแล่นเนิบนาบมาถึงหน้าประตูวังอ๋อง หล่ีหยวนจยาเห็นอี๋อวี้

หลบัตาพิงไหล่เกาหยางอยู่ เขาบอกให้อหีวาไปรายงาน และเรียกคนถือร่ม

มารับนางเข้าไปด้านใน

ตอนเช้าหลี่ไท่ออกไปข้างนอกประเดี๋ยวเดียวก็กลับมา หลัง 

อาหารกลางวัน เขาเหน็ฝนตกแล้วคิดจะส่งคนไปรบัอีอ๋วี ้ จนใจทีก่่อนนาง

ออกไปเขาลมืถามว่าจะไปสถานท่ีใดอย่างละเอยีด จงึได้แต่รอคนกลบัมา 

อยู่ในโถงหน้า เมื่อไร้ว่ีแววว่าฝนจะเบาลง เขาก�าลังจะส่ังให้คนออกไป
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ตามหา อีหวาซึ่งเปียกปอนไปครึ่งตัวก็ยืนถือร ่มอยู ่ กับทหารยาม  

เอ่ยรายงานจากนอกโถงว่าหานอ๋องพาอี๋อวี้มาส่ง 

เห็นหลี่ไท่ลุกจากเก้าอี้เดินไปข้างนอก อาเซิงรีบกางร่มตามไป  

แต่ยังไม่ลืมหันไปถามไถ่อีหวา

"มใิช่เสดจ็ไปกับองค์หญงิเกาหยางหรอื พบกับหานอ๋องได้อย่างไร"

"พบตอนหลบฝนอยู่ข้างทาง ฝนตกหนักเหลือเกิน หานอ๋องก็เลย 

พามาส่งเจ้าค่ะ"

"ชายาตากฝนหรือ" หลี่ไท่เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นทันที

อาเซิงอุทานในใจว่าแย่แล้ว เขาขึงตาใส่นางพลางกล่าวต�าหนิ 

"ท�างานประสาใด ปล่อยให้นายหญิงทรงหลบฝนข้างทาง"

อีหวาไม่กล้าโต้เถียง นางถือร่มซอยเท้าตามหลังพวกเขาไปจนถึง

หน้าวังอ๋อง จากนั้นเดินน�าหน้าไปเลิกม่านประตูรถม้า

หลีไ่ท่สาวเท้าก้าวใหญ่ไปถึงข้างรถม้า ปราดแรกก็เห็นอีอ๋วีห้ลบัตา

พิงไหล่เกาหยางคล้ายหลับไปอยู่ด้านใน ใบหน้าเขาพลันขึงตึง

"นี่มันเรื่องอะไร"

หลี่ไท่นี้คือดาวข่มของเกาหยาง เจอเขาคราใดนางมักกลายเป็น 

ลูกแมวเซื่องๆ ไม่หลงเหลือท่าทางดุจนางพญาให้เห็น นางหว่ันเกรงว่า 

อี๋อว้ีจะไม่สบายเพราะโดนฝนวันนี้แล้วเขาจะนับเป็นความผิดของตน  

จึงย่นคอห่อไหล่ อ�้าๆ อึ้งๆ ไม่กล้าพูดแก้ตัว

"นางเมานดิหน่อย คงด่ืมมากไปหลายจอก" หล่ีหยวนจยาชะโงกตวั

จากด้านข้างผงกศีรษะกับหลี่ไท่เป็นเชิงทักทาย "เอาผ้าห่มมาหรือไม่  

เจ้าอุ ้มนางเข้าไปก่อน อากาศแบบน้ีเมาสุราท้ังยังโดนความเย็นอีก 
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จะจับไข้ได้ง่ายที่สุด"

หลีห่ยวนจยาพูดจบก็เหน็เกาหยางตกใจกลวัหลีไ่ท่จนไม่กล้าขยับตวั 

เขาชัง่ใจเลก็น้อยแล้วจะช่วยปลกุอีอ๋ว้ีเพ่ือพยุงนางลงไป มอืข้างหน่ึงจาก

นอกรถม้าก็ย่ืนมาขวางหน้า ไม่ให้แตะโดนแม้แต่ชายเสือ้ เขาเบอืนหน้า 

มองตามร่างนางท่ีถูกอุม้ลงไปแล้วชะงกักึกเมือ่ปะทะกับนยัน์ตาสเีขยีวมรกต 

คูน้ั่น กว่าจะดึงสติคืนมา หลีไ่ท่ก็ฉวยผ้าห่มท่ีคนข้างกายย่ืนส่งให้มาห่อตัว

หญิงสาวในอ้อมแขนอย่างมดิชดิไม่ให้เส้นผมเลด็ลอดออกมาสกัปอยเดยีว

หลี่ไท่หมุนกายไปพลางกล่าวข้ึน "อากาศไม่ดี คงไม่เชิญเสด็จอา

เข้าไปข้างใน วันหลังค่อยจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารอีกที"

ชัว่ขณะท่ีน่ิงงันไป หล่ีหยวนจยาเห็นแววระแวดระวังแกมไม่เป็นมติร

ในดวงตาหลีไ่ท่ได้ไม่พลาด ใบหน้าเกลีย้งเกลาดูไร้พิษภัยของเขาเผยรอยย้ิม

ทนัควันยามกล่าวขึน้

"ไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจ เข้าไปเถอะ ข้าจะไปส่งเกาหยางกลับวังแล้ว"

ท่ามกลางม่านพิรณุ เขารีๆ  รอๆ มองส่งคนท้ังคูจ่นลับร่างเข้าไปใน 

วังอ๋องถึงดึงสายตากลับ ปล่อยม่านและน่ังลงที่เดิม รถม้าหันหัวกลับ 

แล้วออกว่ิงอกีครา เขารนิน�า้ชายกข้ึนจรดรมิฝีปาก โคลงศรีษะเปล่งเสียง

หัวเราะเสียงหนึ่ง

เกาหยางชนัเข่าอ้าปากหาว ช�าเลอืงมองเขาแวบหน่ึงอย่างประหลาดใจ

หลีไ่ท่อุม้อีอ๋ว้ีไปจนถึงเรอืนหลงั ก้าวเข้าห้องด้านในแล้ววางตัวนางลง 

บนเตียง เปลือกตาของนางปิดปรือปราศจากทีท่าว่าจะตื่น

พวกสาวใช้เทน�า้ร้อนบดิผ้ากันมอืเป็นระวิง ผงิถงผิงฮุ่ยผลัดอาภรณ์

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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