
หนึ่ง

ภเูขาหลนิซาน

วสนัตฤดเูคลื่อนผ่าน พรรณไม้ต่างพากนัออกดอกผลใิบ ภเูขาหลนิซาน

จงึเตม็ไปด้วยสสีนั ต้นองิฮวา3 ผลดิอกบานสะพรั่ง กลบีดอกสชีมพโูปรยปราย

ไปตามแรงลมก่อให้เกดิภาพงดงามหวานซึ้ง

ใต้ต้นอิงฮวาต้นใหญ่มีสตรีชุดสีม่วงเข้มก�าลังฝึกซ้อมกระบี่ การ

เคลื่อนไหวที่นุ่มนวลชวนมอง มือเรียวขาวได้รูปดุจหยกสลักก�าลังกวัดเเกว่ง 

กระบี่ในมอืไปมา คล้ายก�าลงัร่ายร�ามากกว่า

พลิ้วไหวดั่งสายลม นุ่มนวลดุจสายน�้า โอนอ่อนพลกิแพลง แสร้งท�า

เป็นถอยแล้วรกุกลบัอย่างรวดเรว็ปานสายฟ้า เพลงกระบี่นี้มองผวิเผนิดูเหมอืน

กระบวนท่าตั้งรบั ทว่าแท้จรงิเป็นกระบวนท่ารกุอย่างเยี่ยมยอด ท่วงท่าสวยงาม 

เพลิดเพลินตายามจ้องมอง แต่ละการเคลื่อนไหวแฝงด้วยอันตรายอย่าง 

แนบเนยีน

เมื่อเพลงกระบี่จบลงกม็เีสยีงปรบมอืด้วยความชื่นชม

3 องิฮวา คอืดอกซากุระ
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“ฝีมือของเจ้าก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นแล้ว” หญิงชราเอ่ยด้วยน�้าเสียงเปี่ยม

เมตตา

กงลี่หงเป็นศษิย์คนโต สตรเียาว์วยัอายุเพยีงสบิห้าย่างสบิหกปีเท่านั้น 

ท่วงท่ากริยิามารยาทงามสง่าแฝงด้วยเสน่ห์เย้ายวน ดวงตาคู่งามเปล่งประกาย

งดงามยิ่งกว่าท้องฟ้ายามราตร ีรปูร่างสงูอรชรอ้อนแอ้นกว่าสตรทีั่วไป เป็นผล

มาจากการฝึกวรยุทธ์และร่ายร�าที่ถูกเคี่ยวเขญ็มาเป็นอย่างดี

หากนางเจริญวัยกว่านี้ ต�าแหน่งหญิงงามอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้น 

นางเป็นแน่

“ขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์” ดรุณนี้อยคลี่ยิ้มอ่อนหวาน ส่งผลให้ใบหน้า

งามเลศิล�้านั้นงามเฉดิฉายขึ้นหลายส่วน

ฝีมือของนางถือว่าอยู่ในระดับที่พอปกป้องตนเองและผู้อื่นได้ แต่ก ็

ไม่ได้เก่งกาจถงึขั้นไร้เทยีมทาน หากต้องประมอืกบัองครกัษ์ขั้นสูงในวงัหลวง

นางคงไม่อาจเอาชนะพวกเขาได้

อาจารย์เหลียนฮวาเป็นยอดสตรี ทั้งเชี่ยวชาญด้านการเดินหมาก  

วาดภาพ เพลงพณิ ร่ายร�า กริยิามารยาทการเดนิเหนิช่างสง่างามดุจนางหงส์

ราวกับหลุดมาจากวังหลวง อีกทั้งยังมีวรยุทธ์สูงส่ง ฝีมือแพทย์ล�้าเลิศ 

เชี่ยวชาญด้านพิษ กงลี่หงไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีสตรีที่เก่งกาจถึง 

เพยีงนี้

สตรทีี่มากความสามารถเช่นนี้นางไม่อาจน�าตวัเองไปเทยีบได้

“ศิษย์พี่ใหญ่นับวันท่านยิ่งงดงาม หากท่านลงเขาไป บุรุษทั่วทั้งเมือง

หลวงคงแห่กนัมาสูข่อเป็นแน่” สตรเียาว์วยัอกีนางเอ่ยขึ้น ดวงตาใสซื่อบรสิทุธิ์

ปราศจากความอจิฉาใดๆ ภายในมแีต่ความชื่นชมสรรเสรญิ

“เหมยกุ้ย เจ้ากพ็ูดเกนิไป” นางหวัเราะด้วยความเอน็ดู จากนั้นจงึหนั

ไปหาอาจารย์แล้วตหีน้าเศร้า “อาจารย์ ข้าไม่อยากจากท่านไปเลย”

“โบราณว่าบุญคุณบดิามารดาดุจขุนเขา...”

“ดงันั้นศษิย์ต้องทดแทนคณุพวกเขา” นางเอ่ยแทรกอย่างกระเง้ากระงอด 
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“อาจารย์พูดแบบนี้กบัศษิย์มาหลายรอบ จนศษิย์จ�าขึ้นใจแล้วเจ้าค่ะ”

“รู้แล้วกด็”ี หญงิชรายกถ้วยน�้าชาขึ้นจบิ

กงลี่หงมองท่าทางการจบิน�้าชาอย่างเลื่อมใส นางไม่รูพ้ื้นเพของอาจารย์

มากนกั รู้เพยีงว่าอาจารย์เคยอยู่ในเมอืงหลวงมาก่อน

ตวันางต้องออกจากจวนตอนอายุหกขวบ ตามที่ ‘คนทั่วไป’ รู้กนัคอื

นางมีจิตใจริษยาน่ารังเกียจ จึงถูกส่งให้มาส�านึกผิดขัดเกลาความประพฤติ 

ที่เมอืงชงิหมงิทางตอนเหนอืของแคว้นจ้าว มาอยู่อาศยัที่จวนสกุลกงสายรอง 

คนหนึ่งได้สองสปัดาห์

ในระหว่างนั้นกถ็ูกรงัแกสารพดั ไม่ว่าจะแกล้งสาดน�้าใส่ ไม่น�าอาหาร

มาให้กินโดยอ้างว่าเงินที่จวนไม่พอใช้ แต่บุตรสาวบุตรชายของพวกเขากลับ 

ได้กนิขนมอย่างด ีกงลี่หงหลบไปแอบร้องไห้ด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจ

ทว่าราวกับสวรรค์ลิขิต ตอนนั้นเมืองชิงหมิงมีงานเทศกาล นางและ 

สาวใช้อกีสองคนแอบออกมาเที่ยวเล่นตามประสาเดก็ นางจงึได้พบสตรสีูงวยั

ก�าลงัโดนล้วงถงุเงนิ พวกนางร้องเตอืนไว้ได้ทนั คนผูน้ั้นกค็อือาจารย์เหลยีน-

ฮวานั่นเอง

อาจารย์รู้สึกถูกชะตากับพวกนางจึงขอรับตัวไปอยู่ด้วย กงลี่หงตอบ

ตกลงทนัท ี เดก็มกัไวต่อความรู้สกึของผู้คน นางรู้สกึได้ว่าคนคนนี้ย่อมไม่มี

ทางท�าร้ายนางเป็นแน่…สกุลกงสายรองแทบจะประเคนนางให้อาจารย์ด้วย

ความยนิด ีไม่ว่าคดิมุมไหนพวกเขากไ็ด้ประโยชน์ นอกจากไม่ต้องเปลอืงอาหาร

เปลอืงค่าเลี้ยงด ูแถมยงัได้เบี้ยหวดัจากทางจวนใหญ่ที่ส่งมาเป็นค่าใช้จ่ายของ

นางอย่างสบายๆ

บ่อยครั้งเมื่อนกึย้อนกลบัไปมองตวัเองในวยัเดก็กอ็ดไม่ได้ที่จะหวัเราะ

กบัความโง่เขลา

เหตใุดสกลุกงสายรองธรรมดาถงึกล้าลงมอืกลั่นแกล้งคณุหนอูย่างนาง 

ก็เพราะว่ามีคนให้ท้ายอยู ่เบื้องหลัง และคนคนนั้นก็คงไม่ใช่ใครที่ไหน

นอกจาก…ฮูหยนิใหญ่แห่งจวนสกุลกง
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“พี่ใหญ่ พี่รอง พี่สาม กลบัมาแล้วเจ้าค่ะ” เสยีงแหลมเลก็ให้ความรู้สกึ

ร่าเรงิสดใสของศษิย์น้องเลก็ดงัขึ้น

สตรสีองคนเดนิตรงมาหากงลี่หง ทั้งสองกค็อืสาวใช้คนสนทิที่ร่วมทกุข์

ร่วมสุขกบันางมานั่นเอง

เฉี่ยวเอนิศษิย์น้องรองผู้สุขุมกล่าวขึ้น “คุณหนู นายท่านส่งรถม้ามารบั

แล้วเจ้าค่ะ”

กงลี่หงพยกัหน้าแล้วจงึคุกเข่าลง “อาจารย์ พวกศษิย์ต้องลาท่านแล้ว” 

ดวงตาคู่งามมีประกายหม่นหมอง เมื่อสองสาวใช้เห็นเจ้านายของตนคุกเข่าก็

คุกเข่าตาม “ขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอน พวกศิษย์จะไม่ลืมพระคุณท่านใน 

ครั้งนี้เลยเจ้าค่ะ”

เหลยีนฮวามองลกูศษิย์ทั้งสามด้วยความพงึพอใจ ชวีตินี้จะมอีะไรดไีป

กว่าการมลีูกศษิย์ที่ดอีกีเล่า “พวกเจ้าลุกขึ้นเถดิ” นางพยุงศษิย์คนโตให้ลุกขึ้น 

“เหมยกุ้ย เจ้าไปหยบิของในห้องอาจารย์มาให้ท”ี

“เจ้าค่ะ” ศษิย์น้องเลก็ตอบรบัน�้าเสยีงแขง็ขนั แล้วรบีวิ่งเข้าไปในเรอืน

ไม้หลงัใหญ่

โฉมสะคราญกวาดตาไปรอบๆ นางก�าลังผนึกความทรงจ�าอันแสนสุข 

ทกุเช้าศษิย์ทกุคนต้องวิ่งลงวิ่งขึ้นภเูขาคนละสองรอบเพื่อฝึกก�าลงักาย นั่งสมาธิ

เพื่อให้จิตใจสงบผ่อนคลาย ฝึกวรยุทธ์ จากนั้นศิษย์แต่ละคนจะไปฝึกตาม 

วชิาความชอบของตนโดยมอีาจารย์คอยชี้แนะอยู่ห่างๆ

กงลี่หงเป็นคุณหนูสกุลใหญ่ นางจงึต้องฝึกดดีพณิ ปักผ้า ร่ายร�า เดนิ

หมาก เขยีนอกัษร และกริยิามารยาทอย่างเคร่งครดัร่วมกบัน้องสี่ ในขณะที่

เฉี่ยวเอนิกบัรั่วซสีามารถเรยีนสิ่งที่ตวัเองสนใจได้อย่างอสิระ

ไม่นานเสียงฝีเท้าก็ดังตึงตังมาจากในเรือน ร่างบอบบางของศิษย์ 

น้องเล็กหอบข้าวของพะรุงพะรังออกมาอย่างทุลักทุเล อาจารย์เหลียนฮวา 

รบัของมาแล้วบรรจงแกะห่อผ้าออก

นางหยิบหนังสือเล่มหนึ่งและชุดกล่องไม้สีด�าที่สลักลายบุปผาไว้อย่าง
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งดงามส่งใหเ้ฉี่ยวเอนิ “นี่เป็นต�าราแพทย์ ส่วนในกลอ่งเป็นเขม็เงนิทดสอบพษิ

อย่างด ีข้ามอบให้เจ้า”

“เฉี่ยวเอนิขอบคุณอาจารย์”

“นี่คอืชุดมดีสั้นสบิสองบุปผา เหมาะกบัเจ้ายิ่งรั่วซ”ี

รั่วซตีาลกุวาว มดีสั้นชดุนี้นางเคยเหน็มาก่อน ซ�้ายงัอยากสมัผสัมานาน

แล้ว แต่คดิไม่ถงึว่าอาจารย์จะมอบให้ตน “ขอบคุณอาจารย์ รั่วซจีะดูแลมนั

อย่างด”ี

“ส่วนของเจ้าเป็น...” เหลียนฮวาหันไปมองกงลี่หง นางค้นหาของใน 

ห่อผ้าที่ผ่านการเลอืกสรรมาเป็นอย่างดวี่าเหมาะสมกบัลูกศษิย์แต่ละคน

กงลี่หงเอ่ยขอบคุณ สิ่งที่อาจารย์มอบให้นางคือพัดขนนกกระเรียน 

สีขาวสะอาดตา ด้ามจับท�าจากทองค�าแท้สลักลวดลายอย่างวิจิตร และ 

กระบี่สยบนภาที่งดงามไม่แพ้พัดขนนก ตัวกระบี่เป็นสีเงินเฉียบคมแวววาว

สะท้อนกับแสงสุริยา ด้ามจับกระบี่เป็นสีขาวบริสุทธิ์แกะสลักลายเถาวัลย ์

พันขดล้อมรอบ ตกแต่งประดับประดาด้วยอัญมณี ท�าให้กระบี่ดูสวยงาม 

เลอค่า

อาจารย์เหลียนฮวาเห็นว่าศิษย์แต่ละคนได้สิ่งของไปแล้วจึงเอ่ยปาก 

ร�่าลา “ข้าขอให้พวกเจ้าประสบความส�าเร็จ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จ�าสิ่งที่ 

ข้าสอนพวกเจ้าไว้ให้ด ีมนัสามารถใช้ได้ในอนาคต ขอให้พวกเจ้าโชคด”ี

หญิงชราหันมามองศิษย์คนโต “ลี่หง จงจ�าไว้ว่าอย่าให้เพลิงแค้น 

เผาผลาญตวัเจ้า”

“ศษิย์จะจ�าไว้เจ้าค่ะ” กงลี่หงตอบรบัอย่างแม่นมั่น

อาจารย์ย�้านกัย�้าหนาว่าการแก้แค้นไม่ใช่ทุกอย่างของชวีติ แก้แค้นเขา 

เขาก็มาแก้แค้นเราต่อ วนเวียนไปไม่จบไม่สิ้น สู้ไม่ท�าตัวเหนือวัฏจักรความ

แค้น ใช้ชวีติอย่างคุ้มค่าและมคีวามสุขไม่ดกีว่าหรอื

“ศษิย์ขอลา” สตรทีั้งสามเอ่ยพร้อมกนั ก่อนจะขึ้นรถม้าลงจากเขาไป

สายลมจากที่พัดเอื่อยๆ ในตอนแรก ตอนนี้กลับพัดแรงขึ้น กลีบ 
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อิงฮวาสีชมพูอ่อนโปรยปรายตามแรงลม ราวกับว่าเหล่ามวลบุปผาน้อมส่ง 

สาวงามกลบัเมอืงหลวง

การเดินทางผ่านมาได้สองวัน ระยะทางจากเมืองชิงหมิงมายังเมือง

หลวงไม่ได้ไกลนกั ถนนหนทางกส็ะดวกสบาย

ยามนี้ผ่านมาเกนิครึ่งทางแล้ว ยิ่งเข้าใกล้เมอืงหลวงมากเท่าไร อากาศ 

กย็ิ่งอบอุน่มากขึ้นเท่านั้น ส�าหรบัคนที่เตบิโตมาจากสถานที่ที่อากาศเยน็ตลอด

ทั้งปี สภาพอากาศเช่นนี้ท�าให้นางไม่ค่อยจะพงึใจเสยีเท่าไร

พัดขนนกสีขาวถูกหยิบมาใช้บ่อยที่สุด มือข้างที่ว่างก็เปิดอ่านต�ารา

การเกษตร นางชื่นชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ขอให้เป็นต�ารากงลี่หง 

กไ็ม่เกี่ยงว่าจะเป็นต�าราประเภทใด นางอ่านได้หมด

รถม้าที่วิ่งมาด้วยความเรว็คงที่ตลอดทางค่อยๆ เคลื่อนตวัช้าลง

รั่วซีชะโงกหน้าไปถามสารถี เมื่อได้รับค�าตอบจึงหันมาถามความเห็น

ของนายสาว “คุณหนูจะเข้าไปในเมอืงหรอืไม่เจ้าคะ”

กงลี่หงพยกัหน้า หากมเีมอืงกย่็อมมโีรงเตี๊ยม พกัโรงเตี๊ยมบ้างกด็ ีเมื่อ

คนืก่อนพวกนางนอนกลางป่ากลางเขามาแล้ว อกีอย่าง นางเองกไ็ม่ได้รบีเร่ง

จะกลบัจวนเสยีด้วย เถลไถลบ้างจะเป็นไรไปเล่า

รถม้าคนังามมุง่หน้าเข้าไปในเมอืงทนัท ีเมอืงแห่งนี้มขีนาดเลก็กว่าเมอืง

หลวงอยู่หลายเท่า แต่ยังถือว่าใหญ่กว่าเมืองชิงหมิงที่นางจากมามาก รถม้า

หยุดหน้าโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง กงลี่หงหยบิหมวกขึ้นมาสวมอ�าพรางรูปโฉม

โรงเตี๊ยมมี่มี่4 ชื่อของโรงเตี๊ยมนั้นท�าให้กงลี่หงถึงกับขมวดคิ้ว...เกิด

ความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา เมื่อคิดจะเปลี่ยนโรงเตี๊ยม สารถีกลับบอกว่า

โรงเตี๊ยมแห่งนี้มชีื่อเสยีงที่สุดในเมอืงหลวง ห้องพกัสะอาด อาหารอร่อย การ

บรกิารดเีลศิ และมสีาขามากมาย นางจงึตดัสนิใจเข้าพกั

4 มี่มี่ (秘密) แปลว่า ความลบั
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ภายในโรงเตี๊ยมตกแต่งอย่างเรยีบง่ายซึ่งแตกต่างจากโรงเตี๊ยมในเมอืง

หลวงที่มักประดับตกแต่งด้วยของหรูหราราคาแพง ทว่าความเรียบง่ายและ

สะอาดสะอ้านมากกว่าจึงสามารถดึงดูดผู้คนในแถบชนบทให้หลั่งไหลเข้ามา

พกัที่นี่ไม่หยุดหย่อน

ทันทีที่พวกนางเยื้องย่างเข้ามาในโรงเตี๊ยม ก็มีเสี่ยวเอ้อหนุ่มคนหนึ่ง 

รบีกุลกีุจอมาต้อนรบั 

“ไม่ทราบว่าพวกท่านมสีิ่งใดให้ข้าน้อยรบัใช้ขอรบั”

“ข้าต้องการห้องพักสามห้องอยู่ติดกัน” กงลี่หงเอ่ยจุดประสงค์พลาง

โบกพัดในมือไปมา ในยามนี้นางสวมชุดสีขาวบริสุทธิ์พร้อมทั้งสวมหมวกที่มี

ผ้าคลุมผืนบางอ�าพรางใบหน้า เนื่องจากผ้าค่อนข้างบางจึงสามารถเห็นเค้า 

ความงามได้

เสี่ยวเอ้อเคลบิเคลิ้มไปกบัน�้าเสยีงไพเราะเพราะพริ้ง พร้อมกบัเกาศรีษะ

แก้เก้อ 

“ขออภยัแม่นางด้วย ตอนนี้โรงเตี๊ยมของเราเหลอืห้องว่างเพยีงสามห้อง

เท่านั้น ซ�้ายงัเป็นห้องชั้นสามหนึ่งห้องและห้องที่ชั้นสองอกีสองห้อง ไม่ทราบ

ว่า...”

“เจ้าไปจดัการตามนั้น”

ขอแค่มทีี่นอนกใ็ช้ได้แล้ว

เสี่ยวเอ้อเดนิน�าไปที่ชั้นสามโดยมนีางเดนิตามไปเพยีงผู้เดยีว 

เสี่ยวเอ้อหนุม่ยดือกเล่าอย่างภาคภูมใิจว่าห้องพกัชั้นสามจะเป็นห้องพกั

ที่กว้างขวางและหรหูราที่สุด ดงันั้นราคาย่อมสงูตามไปด้วย ซึ่งห้องพกักง็ดงาม

ตามราคาคุย

ห้องที่ชั้นสามมเีพยีงสี่ห้องเท่านั้น ห้องของนางอยูต่รงข้ามกบับนัไดทาง

ขึ้นพอดี ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา นางเดินมาที่ระเบียงห้องเพื่อสูดอากาศ

บรสิทุธิ์ จากชั้นสามของโรงเตี๊ยมเมื่อมองลงไปจะพบถนนที่ประดบัประดาโคม

ไฟหลากสลีะลานตา ผู้คนจ�านวนมากเดนิเบยีดเสยีดกนัอยู่ด้านล่าง
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ดูเหมอืนจะมงีานเทศกาล

ถนนสายนี้เป็นคนละสายกับที่ตัดผ่านหน้าโรงเตี๊ยม นางจึงไม่รู้ว่ามี 

งานเทศกาล

พลนัภาพความทรงจ�าในวยัเดก็กผ็ุดขึ้นมา

“เลกิดิ้นได้แล้ว! ข้าไม่ใช่คนร้ายเสยีหน่อย” เดก็ชายวยัไล่เลี่ยกนัเอ่ย

ด้วยน�้าเสยีงหงุดหงดิเตม็ประดา

“ไม่! ข้าจะไปหาท่านพ่อ ท่านพ่ออยู่ไหน” กงลี่หงปล่อยโฮ

เด็กชายทนไม่ไหวจึงน�าขนมเคลือบน�้าตาลยัดใส่ปากเด็กหญิง “กินนี่ 

แล้วตั้งสต”ิ แววตาแขง็กร้าวฉายแววอ่อนลงเมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายยอมยนืเงยีบๆ 

แต่โดยด ี“พ่อเจ้าชื่ออะไร”

“กงหลี่”

“เช่นนั้นข้าจะพาเจ้าไปส่งเรอืนเอง” เดก็ชายยื่นมอืมาข้างหน้าพร้อมกบั

ยิ้มกว้าง กงลี่หงค่อยๆ ยื่นมอืไปวางกลางฝ่ามอืของอกีฝ่าย

เมื่อนึกถึงยามนั้นทีไรก็อดไม่ได้ที่จะหลุดยิ้มออกมา ภาพผู้มีพระคุณ

เลือนหายไปตามกาลเวลา นางคิดไม่ตกเลยว่าเหตุใดยามนั้นถึงเชื่อคนอื่น 

ง่ายนกั หากคนผู้นั้นไม่ใช่คนด ีป่านนี้นางคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้ว

กงลี่หงหนัไปมองด้านข้างเมื่อรบัรู้ถงึสายตาที่จบัจ้องมา

บรุษุผูห้นึ่งนั่งกอดอกอยูบ่นขอบระเบยีงห้องข้างๆ เขาสวมชดุสดี�าสนทิ

เสริมภาพลักษณ์ให้ดูลึกลับน่าค้นหา ด้วยความที่เป็นผู้มีวรยุทธ์จึงสัมผัสได้

ว่ารอบกายของชายผู้นั้นมกีลิ่นอายเยน็เยยีบแผ่ออกมาจางๆ และกระบี่ที่เหนบ็

ตรงเอวเขากม็ใิช่กระบี่ธรรมดา

นางมใิช่ตวัโง่งม เพยีงเท่านี้กส็ามารถรบัรูไ้ด้ว่าบรุษุชดุด�าเป็นยอดยุทธ์

หาตวัจบัได้ยากคนหนึ่ง...สญัชาตญาณบางอย่างบอกว่าในอนาคตบรุษุผูน้ั้นจะ

มาสร้างความวุ่นวายให้ชวีติของนางเป็นแน่...ควรหลกีหนเีป็นดทีี่สุด

“แม่นางน้อย เจ้าส�ารวจข้าพอหรอืยงั” บรุษุผูน้ั้นเอ่ย เพยีงพรบิตาเดยีว

ที่เขาขยบักายกส็ามารถข้ามระเบยีงมาปรากฏอยู่เบื้องหน้านาง ใบหน้าของทั้ง
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สองห่างกนัเพยีงคบืเดยีวเท่านั้น “สตรทีี่ดไีม่สมควรจะจ้องหน้าบุรุษมใิช่หรอื”

“บรุษุที่ดกีม็คิวรใกล้ชดิสตรทีี่ยงัมไิด้ออกเรอืน” นางเอ่ยสวนกลบัพร้อม

กบัถอยร่นไปหนึ่งก้าว “คุณชาย ท่านกด็เูป็นคนมกีารศกึษา เหตใุดเรื่องง่ายดาย

เช่นนี้ถงึมริู้เล่า”

เสยีงหวัเราะแหบห้าวดงัมาจากร่างสูง “ด!ี ดจีรงิ ไม่เคยมผีู้ใดกล้าต่อ

ปากต่อค�ากับข้ามาก่อน...โดยเฉพาะสตรี” ดวงตาสีด�าสนิทฉายแววพึงพอใจ 

รมิฝีปากยกยิ้มกรุ้มกริ่มดูไม่น่าไว้วางใจ

คนผู้นี้พูดจาเหมือนคนหลงตัวเอง แต่กงลี่หงทราบดีว่าเขาหาได้เป็น

เช่นนั้นไม่ ด้วยรู้ถึงเสน่ห์ของตัวเองดีว่ามิอาจมีสตรีคนใดปฏิเสธเขาได้ลง 

ต่างหาก

รปูร่างสงูใหญ่น่าเกรงขาม มคีวามสง่าสงูส่งที่หาได้ยากยิ่ง คิ้วดกด�ารบั

กับใบหน้าคมเข้มส่งผลให้ใบหน้าดูดุดัน ดวงตาคมกริบดุจราชสีห์ฉายแวว

ลกึล�้าท�าให้อ่านความคดิไม่ออก จมกูโด่งเป็นสนัเชดิขึ้นอย่างเย่อหยิ่ง รมิฝีปาก

บางเฉียบ สีผิวของเขามิได้ขาวผ่องเฉกเช่นคุณชายเจ้าส�าอางทั่วไป แต่กลับ

เป็นสแีทนดูแขง็แกร่งสมชายชาตรี

องอาจ ดุดนั ร้ายกาจ อนัตราย!

“เช่นนั้นข้าก็เป็นสตรีคนแรกที่โต้เถียงกับท่าน ช่างน่าภูมิใจเสียจริง”  

รมิฝีปากอวบอิ่มเหยยีดยิ้ม

“เสยีมารยาท! เจ้ารูห้รอืไม่ว่าผู้ที่กระท�าการล่วงเกนิอยูเ่ป็นใคร” น�้าเสยีง

กราดเกรี้ยวดังขึ้นพร้อมๆ กับบุรุษอีกคนกระโดดลงมาจากหลังคาโรงเตี๊ยม 

เขาจ้องมองนางด้วยสายตาข่มขู่ หากเป็นคนธรรมดาคงตกใจหวาดกลัวกับ

ดวงตาดดุนัและค�าขูท่ี่น่าขนัของเขาแล้ว...ทว่ากงลี่หงนั้นห่างไกลจากค�าว่าสตรี

ธรรมดานกั

“แล้วชายคนนี้เป็นผู้ใดเล่า” นางตอบกลบัอย่างยยีวน

“เจ้า!”

กงลี่หงยิ้มชอบใจกบัท่าทางโกรธเคอืงของชายตรงหน้า ดูจากลกัษณะ
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ท่าทางแล้ว ชายผู้มาใหม่จะต้องเป็นลูกน้องของบุรุษชุดด�าเป็นแน่ เจ้านาย  

ของเขานางยงัไม่กลวั แล้วนบัประสาอะไรกบัลูกน้องอย่างเขา

“ฟู่เฉนิ หยุดได้แล้ว” บุรุษชุดด�าปรามลูกน้องเสยีงดุ ก่อนจะหนัมาเอ่ย

กบันางด้วยน�้าเสยีงที่นุ่มนวล “เจ้ามนีามว่าอะไร”

“ท่านต้องการทราบชื่อผู้อื่นกค็วรจะบอกนามตวัเองมาก่อน”

ร่างสูงกลั้วหัวเราะด้วยท่าทางชอบอกชอบใจ “ช่างเป็นสตรีที่พิเศษ 

เสยีจรงิ” เขากระแอมแล้วพูดต่อ “ข้าชื่อ...”

ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงของรั่วซี “คุณหนู  

ข้าขอเข้าไปได้หรอืไม่”

กงลี่หงถอนหายใจ แล้วเดินเข้าไปในห้องโดยไม่แม้แต่จะชายตามอง

พวกเขา ปลดม่านลงเพื่อขวางกั้นสายตาสอดรู้สอดเห็นจากคนภายนอก  

ชั่วขณะนั้นได้สบตากบับุรุษชุดด�าอกีครั้ง...

นางนั่งลงบนเตียง แสร้งหยิบหนังสือขึ้นมาท�าทีเปิดอ่านเหมือนไม่ม ี

อะไรเกดิขึ้น “เข้ามาส”ิ

รั่วซวีิ่งเข้ามาในห้องด้วยอาการไม่ส�ารวมท�าให้โดนพี่ใหญ่อย่างเฉี่ยวเอนิ

ต�าหน ิในบรรดาพวกนาง เฉี่ยวเอนิอายุมากที่สุด รองลงมากเ็ป็นกงลี่หง และ

รั่วซมีอีายุน้อยที่สุด นางเพิ่งจะสบิห้า...

กงลี่หงมองรั่วซดี้วยความเอน็ดู

สองสาวใช้ช่วยกันจัดเตรียมเสื้อผ้าเครื่องประดับที่นางจะใช้ในวัน 

พรุง่นี้อย่างแขง็ขนั เมื่องานเสรจ็แล้วรั่วซจีงึเอ่ยออกมาด้วยน�้าเสยีงมคีวามหวงั 

“คุณหนู ข้าได้ยนิมาจากเสี่ยวเอ้อว่าคนืนี้มงีานเทศกาลด้วยเจ้าค่ะ”

“ที่เจ้าพูดมาคอือยากไปเที่ยวหรอื”

รั่วซที�าตาโตรบีส่ายหน้าปฏเิสธทนัควนั “ข้าไม่ได้อยากไปเที่ยวสกัหน่อย 

ข้าแค่มาบอกท่านเฉยๆ ว่ามีงานเทศกาล เผื่อว่าคุณหนูอยากจะไปเปิดห ู

เปิดตา” นางก้มหน้างุดเหมอืนเดก็ที่ท�าผดิแล้วถูกจบัได้

เฉี่ยวเอินถอนหายใจอย่างเอือมระอากับท่าทางเหมือนเด็กไม่รู้จักโต 
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ของสหาย “รั่วซ ีเจ้าคดิหรอืว่าคุณหนูจะไม่รู้ว่าเจ้าก�าลงัคดิอะไรอยู่”

“ข้าเปล่าเสยีหน่อย ข้าแค่อยากให้คณุหนูได้เที่ยวเล่นสนกุสนานเหมอืน

สตรทีั่วไปก่อนที่จะกลบัจวนต่างหาก ไม่รู้ว่าพอกลบัไปแล้วพวกฮหูยนิทั้งหลาย

จะหาเรื่องกลั่นแกล้งอีกหรือไม่ เพราะอย่างนั้นเมื่อมีโอกาสพวกเราก็น่าจะ 

สนุกกนัให้เตม็ที่”

กงลี่หงโบกมอืให้สาวใช้ทั้งสองหยุดโต้เถยีงกนั “เที่ยวงานเทศกาลบ้าง

กด็”ี

ในครานั้นหากรั่วซไีม่คะยั้นคะยอชวนนางไปเที่ยวงานเทศกาล นางจะ

ได้พบกบัอาจารย์เหลยีนฮวาหรอื นางที่ตอนนั้นเปรยีบเสมอืนก้อนกรวดไร้ค่า

ไร้คนสนใจไยด ีจะถูกขดัเกลาจนกลายเป็นอญัมณนี�้างามอย่างตอนนี้หรอื

“ไปกนัเถดิ”

งานเทศกาลที่นี่ยิ่งใหญ่กว่าที่เมืองชิงหมิงเป็นไหนๆ พวกนางกิน 

อาหารขึ้นชื่อของที่นี่ไปหลายอย่าง บางร้านถึงกับลดราคาให้พวกนางเป็น 

พิเศษอันเนื่องจากความน่ารักช่างเจรจาของรั่วซีและความงามของเฉี่ยวเอิน 

สาวใช้ทั้งสองกล่าวว่าหากนางเปิดเผยใบหน้าคงไม่ต้องเสียเงินเลยสักอีแปะ 

เป็นแน่

หญงิงามในเมอืงหลวงมอียูม่ากมายจนเป็นเรื่องปกต ิแต่ไม่ใช่กบัเมอืง

ชนบทแบบนี้ สตรส่ีวนใหญ่ไม่มเีวลามานั่งประทนิโฉมเสรมิความงาม สิ่งส�าคญั

ที่สดุคอืปากท้อง เหล่าสตรจีงึพากนัออกจากห้องหบัมาเปิดร้านขายของเพื่อหา

รายได้จุนเจือครอบครัว ซึ่งกงลี่หงคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก สตรีควรจะอยู่ได้

ด้วยสองเท้าของตวัเองโดยไม่ต้องพึ่งพาบุรุษ

หลงัจากเดนิดจูนทั่วงาน นางกม็าสะดดุกบัป้ายประกาศ ‘งานแข่งหมาก-

ล้อมประจ�าปี’ กงลี่หงเป็นคู่เล่นหมากล้อมให้แก่อาจารย์ ยามลงจากเขานางก็

มกัไปแข่งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกฝนฝีมอื

อยากรูเ้สยีจรงิว่าคนที่นี่จะมฝีีมอืสกัแค่ไหน...นางจงึไปต่อแถวลงแข่งขนั
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“แม่นางกรุณาถอดหมวกด้วย” ชายหนุ่มในชุดขุนนางเอ่ย

กงลี่หงท�าตามอย่างไม่อิดออด เมื่อไร้หมวกบดบัง รูปโฉมงดงาม 

หยาดฟ้ามาดินก็ปรากฏ นางตกเป็นเป้าสายตาทันที กงลี่หงตวัดพู่กันเขียน 

ชื่อตวัเองแล้วรบัป้ายพกจากขุนนางหนุ่ม

คู่แข่งคนแรกของนางเป็นบุรุษผู้หนึ่ง เขาเอาแต่นั่งบิดไปบิดมา ฝีมือ

หมากอยู่ในระดบัพื้นๆ เท่านั้น กงลี่หงจงึเอาชนะมาได้อย่างไม่ยากเยน็

โต๊ะตวัแล้วตวัเล่าถูกยกออกไป ท�าให้ลานกว้างนี้ดูโล่งขึ้นเป็นกอง การ

แข่งขนันั้นเป็นแบบแพ้คดัออก ผู้ชนะทุกคนต่างสามารถเดนิไปเลอืกคู่แข่งตา

ถดัไปได้ตามใจชอบ บุรุษหลายคนต่างยนืต่อแถวที่จะแข่งกบันาง บางคนนาง

กเ็อาชนะมาอย่างง่ายดายเพราะฝีมอือ่อนเกนิไป บ้างกม็วัแต่จบัจ้องใบหน้านาง

จงึลมืสนใจกระดานหมากตรงหน้า และบ้างกใ็ช้เวลาแข่งนานหน่อยโดยเฉพาะ

ตานี้

นางแข่งกับบุรุษท่าทางเหมือนบัณฑิตมีการศึกษา ชายผู้นี้มีฝีมือ 

หมากล้อมล�้าเลศิคนหนึ่ง แต่ยงัอ่อนประสบการณ์นกั กงลี่หงนั้นท่องยุทธภพ

ไปกบัอาจารย์ หากเมอืงที่ผ่านไปมกีารจดัการแข่งขนัหมากล้อม นางกล็งแข่ง

ด้วยเสมอ ผ่านการแข่งขันเดินหมากมามากมาย เผชิญกับสถานการณ์มา 

ทุกรูปแบบ

ดรุณน้ีอยยงัคงนั่งอยูท่ี่เดมิ นางวางหมากสขีาวในมอืลงอย่างไม่รบีร้อน 

ฝ่ายตรงข้ามมเีหงื่อผุดเตม็ใบหน้า คิ้วของอกีฝ่ายขมวด ท่าทางดูเคร่งเครยีด

ยิ่ง เขาวางหมากบนช่องว่างที่คดิว่าตวัเองจะปลอดภยัที่สดุ และการกระท�านั้น

กท็�าให้สาวงามเผยรอยยิ้มที่มุมปาก ก่อนจะวางหมากลงไป…

บณัฑติหนุม่จบัจ้องกระดานหมากด้วยความตกตะลงึ แม่นางน้อยตรง

หน้าเขาสกดักั้นทางเดนิของเขาจนหมดสิ้น หากเดนิต่อไปย่อมพ่ายแพ้แน่นอน 

“แม่นางช่างมฝีีมอืการเดนิหมากล�้าเลศิยิ่ง ข้าขอคารวะ”

“ขอบคุณคุณชายที่ออมมือให้ ไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ชนะหรอกเจ้าค่ะ”  

กงลี่หงโค้งศรีษะให้บุรุษผู้นั้น ความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นสมบตัขิองผู้ดี
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มกีารศกึษา

นางจงใจเปิดทางหมากเพื่อให้เขาได้ถอยร่น แต่หารู้ไม่ว่าทางที่เปิดไว้

เป็นกบัดกั ซึ่งหากตกลงไปในกบัดกัที่ว่า กงลี่หงจะไม่มกีารปรานทีั้งสิ้น

ผู้แข่งขันเริ่มบางตาลงเรื่อยๆ เหลือแต่ผู้เข้าแข่งขันฝีมือสูงส่ง นางใช้

เวลาในการเอาชนะคูแ่ข่งนานขึ้น คิ้วโก่งดจุคนัศรขมวดไปมาอย่างเคร่งเครยีด 

ผ่านมาสองชั่วยามแล้วจงึเป็นรอบตดัสนิ แน่นอนว่าผู้ที่ผ่านมายงัรอบสุดท้าย

นั่นคอืกงลี่หงและ...

บุรุษชุดด�าน่าตายคนนั้น!

ช่างน่าตกใจที่กงลี่หงไม่ได้สังเกตเห็นเขาเลยแม้แต่น้อย บุรุษผู้นี้ม ี

วรยุทธ์เหนอืกว่านางมาก หรอืว่าฝีมอืของนางตกลงกนัแน่

“แม่นาง พบกนัอกีแล้ว” คนผูน้ั้นกล่าว ดวงตาสดี�าสนทิดุดนัดุจดวงตา

พยคัฆ์จ้องมองนางราวกบัก�าลงัประเมนิสิ่งของอยูก่ไ็ม่ปาน แววตาเช่นนั้นท�าให้

นางรู้สกึไม่พอใจ

“คุณชายมาเริ่มกันเถอะ” กงลี่หงตัดบทไม่อยากสนทนาพาทีต่อ นาง

อยากได้เงนิแล้วจะได้กลบัไปนอนเสยีท ี“เชญิท่านเริ่มก่อน”

ตั้งแต่ลงแข่งมา น้อยครั้งนักที่กงลี่หงจะเลือกวางหมากก่อน ทั้งนี้ก็ 

เพื่อดูแนวทางการเล่นของอกีฝ่าย นางชอบเป็นฝ่าย ‘รบั’ มากกว่า ‘รุก’

เขากระตุกยิ้มเจ้าเล่ห์ก่อนจะวางหมากด�าลงไป หลังจากนั้นนางก็วาง

หมากต่อทนัท ีราวกบัว่าหมากกระดานนี้แข่งกนัว่าผูใ้ดวางหมากได้เรว็กว่า คน

หนึ่งเพิ่งผละจากตวัหมาก อกีคนกว็างหมากต่อทนัท ี กงลี่หงฝึกฝนกจิกรรม

ที่คนชั้นสูงชื่นชอบหลายอย่างกบัอาจารย์

การเดินหมากก็เป็นหนึ่งในนั้น กงลี่หงฝึกฝนการเดินหมากจนช�่าชอง 

ไม่เคยมผีู้ใดเอาชนะนางได้นอกจากอาจารย์

กระดานหมากจวนจะเตม็อกีไม่ถงึหนึ่งเค่อ5 คงจะทราบผลแพ้ชนะแล้ว 

5 1 เค่อ เท่ากบัเวลาประมาณ 15 นาทใีนปัจจุบนั
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กงลี่หงรู้ดีว่าตอนนี้นางมีแต้มน้อยกว่าเขา และเพื่อชัยชนะนางจึงตัดสินใจ 

ใช้กลยุทธ์ ‘ถอยเพื่อรุก’ นางแสร้งถอยร่นหมากขาวกลับมาเพื่อให้อีกฝ่ายที่

ก�าลงัได้ใจรุกตามเข้ามา

ร่างสูงละสายตาจากกระดานหมากขึ้นมาจับจ้องใบหน้าเด็กสาวด้วย

ความชื่นชม เขาไม่คิดว่านางจะมีกลวิธีที่พลิกแพลงหลากหลายถึงเพียงนี้  

หมากตานี้เขาก�าลังเป็นต่อก็จริง หากบุ่มบ่ามหลงละเลิงเข้าไปละก็ คงถูก 

หมากขาวเจ้าเล่ห์รุมทึ้งเป็นแน่ 

สตรตีรงหน้าเขาแม้จะยงัเยาว์วยันกั แต่ความคดิอ่านช่างลกึล�้า น่าสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง หากเขายอมเดนิตามกลลวงของนางจะเป็นอย่างไรหนอ

เมื่อกงลี่หงเห็นคนตรงหน้าวางหมากรุกคืบเข้ามาก็คลี่ยิ้มสาสมใจ  

แต่ด้วยไหวพริบของนางก็แอบสงสัยเล็กน้อยว่าบุรุษผู้นี้จะดูหลุมพรางง่ายๆ  

เช่นนี้ไม่ออกจรงิหรอื...ทว่าเขาจะดอูอกหรอืไม่กช่็าง แค่นางชนะกเ็พยีงพอแล้ว

ไม่ถงึหนึ่งเค่อด ีหมากกเ็ดนิจนเตม็กระดาน มคีนออกมานบัแต้มหมาก

ให้เพื่อป้องกนัการโกง ผลปรากฏว่านางชนะเพยีงครึ่งแต้ม 

เจ้าเมอืงผู้จดังานเอ่ยถามพลางเหลอืบมองบุรุษรูปร่างสูงใหญ่ ก่อนจะ

ถึงเวลามอบรางวัล ชายหนุ่มผู้ได้ที่สองก็มากระซิบกระซาบบางอย่างกับเขา 

ด้วยต�าแหน่งของคนคนนั้น เขาจะขดัค�าสั่งกไ็ม่ได้ 

“แม่นาง ข้าขอถามชื่อของท่านจะได้หรอืไม่”

“กงลี่หงเจ้าค่ะ”

เสยีงอื้อองึดงัขึ้นอกีครั้ง ผู้คนต่างคาดเดากนัไปต่างๆ นานา ไม่มผีู้ใด

ไม่รู้จักกงหลี่ ขุนนางผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาปรานีต่อคนชั้นล่าง บัดนี้ 

บุตรชายคนโตก�าลังก้าวหน้าด้านการทหาร บุตรชายคนรองเป็นผู้ที่อยู่ใน 

ระดับต้นๆ ของส�านักศึกษาหลวง บุตรสาวคนที่สี่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

จนเป็นที่เล่าลือไปทั่ว บุตรสาวคนที่ห้าขึ้นแท่นเป็นโฉมงามอันดับหนึ่งของ 

เมอืงหลวง

เดก็สาวผู้นี้เกี่ยวข้องอนัใดกบัตระกูลกง
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นางไม่ได้ขยายความอะไรต่อ ปล่อยให้ผู้คนคาดเดาเสริมแต่งกันไป 

อาวุธที่น่ากลวัในใต้หล้าหาใช่ยอดกระบี่ หาใช่ยอดพษิร้ายแรง แต่สิ่งนั้นกค็อื

ค�าคน

ตอนอยู่ที่เขาหลินซาน มีบางครั้งได้ติดตามอาจารย์ออกไปข้างนอก  

นางพบเหน็ผูค้นมากมายที่ต้องตกตายเพราะค�าเล่าลอืไร้สาระ ‘ห้วงมหาสมทุร

ลกึหลายร้อยจั้งยงัสามารถวดัได้ แต่จติใจมนุษย์นั้นสุดยากจะหยั่งถงึ’

กงลี่หงไม่รูต้วัเลยว่าเมื่อเอ่ยนามของตนออกมา แววตาของใครบางคน

พลนัเข้มขึ้น ฉายแววมาดหมายทนัที

หลงัจากแข่งขนัเสรจ็กงลี่หงกก็ลบัมาที่ห้อง ปลดอาภรณ์ช�าระร่างกาย

จากนั้นก็เข้านอน โดยไม่ลืมที่จะวางกระบี่ไว้ใต้หมอนหนุนด้วยความเคยชิน 

หลบัไปได้ราวๆ สองชั่วยามกต็้องตื่นกลางดกึ

มคีนเข้ามาในห้อง!

นางจบักระบี่ใต้หมอนไว้แน่น ดวงตาหรี่ลงอย่างระวงัภยั นางเร้นกาย

ไปซ่อนหลงัม่าน จากนั้นกม็บีุรุษสวมชุดด�าปิดบงัใบหน้าสี่คนถอือาวุธครบมอื 

เข้ามาในห้อง พวกเขาเดินทั่วห้องเหมือนค้นหาอะไรบางอย่าง...ซึ่งคงจะ 

เป็นนาง

ต้องรู้ให้แน่ชัดเสียก่อนว่าคนพวกนี้มีจุดประสงค์อะไร ถ้าพวกเขาจะ

สังหารผู้อื่นย่อมไม่เกี่ยวอันใดกับนาง กงลี่หงจะไม่สังหารพวกเขาทิ้งเพราะ 

ไม่อยากจะเผชิญเรื่องยุ่งยาก หากพวกเขามาเพื่อสังหารนางละก็ นางก็ขอ 

ใช้ประโยชน์จากพวกเขาแล้วค่อยฆ่าทิ้งเสยี

“คุณหนูสามพกัอยู่ห้องนี้แน่หรอื”

“ข้าเหน็กบัตาว่านางเข้ามาในห้องนี้”

กงลี่หงยกยิ้มกับประโยคที่ได้ยิน คนพวกนี้จะมาเพื่อสังหารนางจริง 

เสยีด้วย แต่ว่าใครเล่าเป็นผู้บงการ ฮูหยนิใหญ่หรอืฮูหยนิห้า

“นั่นนางนี่!”
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ภาพที่ผู้บุกรุกเหน็คอืเดก็สาววยัแรกรุ่นผู้งดงาม แสงจนัทร์ยามค�่าคนื

เลด็ลอดเข้ามาทางระเบยีงห้อง สาดส่องมาที่นางพอดบิพอด ีสตรโีฉมงามใน

ชดุสขีาวยนืถอืกระบี่ดจุนางปีศาจที่ผุดมาจากความมดืมดิ ดวงตาคูง่ามฉายแวว

เยน็ยะเยอืก

ภาพที่พวกเขาเหน็นั้นทั้งงดงามทั้งน่าสะพรงึกลวั

จากค�าบอกกล่าวของฮหูยนิ ไม่ใช่ว่านางเป็นสตรทีี่อ่อนแอคนหนึ่งหรอก

หรอื แต่คนที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นดูอย่างไรกไ็ม่ใกล้เคยีงกบัค�าว่าอ่อนแอ

เลยสกันดิ

“ผู้ใดส่งพวกเจ้ามา แม่ใหญ่หรือแม่ห้า” เสียงไพเราะชวนให้คนฟัง

เคลบิเคลิ้ม ใบหน้าของนางเรยีบนิ่งไม่มคีวามหวาดกลวัในดวงตาคู่งาม

คนผู้หนึ่งไม่ได้หลงใหลไปกับความงดงามตรงหน้า เขาต้องการท�า

ภารกจิที่ได้รบัมอบหมายมาให้ส�าเรจ็แล้วกลบัไปรบัค่าจ้างอกีครึ่งที่เหลอื 

“พวกเรารบีท�างานให้เสรจ็ หญงิงามยงัมอีกีมากนกั อกีอย่าง คุณหนู

เพิ่งให้เงนิรางวลัมามใิช่หรอื พวกเราน�ามาแบ่งกนักไ็ด้”

ค�าพูดของสหายท�าให้ชายชุดด�าคนอื่นหลุดจากภวงัค์ ดวงตาฉายแวว

ความโลภออกมาอย่างไม่ปิดบัง พวกเขาจับกระบี่ในมือแล้วพุ่งใส่สตรีเพียง

หนึ่งเดยีวในห้องทนัที

ชายโชคร้ายที่มาถงึตวันางคนแรกหวัหลดุออกจากบ่าโดยไม่ทนัได้รูต้วั

พวกที่เหลอืเหน็สหายสิ้นชพีไปต่อหน้าต่อตากย็ิ่งลงมอืหนกัขึ้น กงลี่หง

เบี่ยงตัวหลบคมกระบี่ไปมาด้วยฝีเท้าอันรวดเร็ว จึงท�าให้เหล่านักฆ่าสับสน 

มนึงง

คุณหนูสามเป็นวรยุทธ์!

ซ�้ายังมีฝีมือร้ายกาจยิ่ง พวกเขาทั้งหมดหาใช่คู่ต่อสู้ของนางไม่ การ 

กระท�าของพวกเขาคล้ายกับก�าลังต่อสู้กับภูตผี กระบี่ของพวกเขาไม่สามารถ

กรดีผ่านผวิกายของอกีฝ่ายได้เลย

กงลี่หงรู้ดีว่าพวกเขาก�าลังคิดอะไรอยู่ คราแรกที่นางได้ประมือกับ
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อาจารย์ที่ใช้กระบวนท่านี้ กถ็งึกบัตะลงึตะลานท�าสิ่งใดไม่ถูกอยู่ตั้งนาน แท้จรงิ

แล้วกระบวนท่านี้หาได้ร้ายกาจไม่ แค่อาศัยความมืดและแสงจันทร์ในการ

เคลื่อนไหว หลอกล่อให้ศัตรูหวาดกลัวด้วยค�าพูดและสายตาเท่านั้น...ความ

กลวักเ็ป็นดงัเมฆบดบงัสตปิัญญา ท�าให้ความคดิอาจไม่เฉยีบคมดงัเดมิ

กระบี่สยบนภาไม่ได้ลิ้มรสคาวเลอืดมาเนิ่นนาน บดันี้มนัเปล่งประกาย

สวยงามยิ่งกว่าเดิมเสียอีก คนแล้วคนเล่าที่ต้องตกตายด้วยกระบี่เล่มนี้ จน

กระทั่งเหลอืนกัฆ่าผู้เคราะห์ร้ายเพยีงคนเดยีว

เขายงัไม่เคยพบเจอสตรงีดงามทว่าโหดเหี้ยมถงึเพยีงนี้มาก่อน

กระบี่สยบนภาสีขาวบริสุทธิ์ชุ่มไปด้วยโลหิตพาดอยู่ที่คอนักฆ่าคนนั้น

เพื่อข่มขวญั “ตอบมา ผู้ที่จ้างพวกเจ้าเป็นใครกนั”

นกัฆ่าหวัเราะเยาะ “คุณหนูสาม แม้ข้าจะเป็นนกัฆ่า แต่กร็กัษาสจัจะ

ของตวัเองยิ่ง เกรงว่าท่านจะต้องหาค�าตอบด้วยตวัเองเสยีแล้ว”

นางสงัเกตเหน็ว่าคนตรงหน้าก�าลงัจะกลนืยาพษิฆ่าตวัตาย จงึไม่รอช้า

สกดัจุดอย่างรวดเรว็ นกัฆ่าผู้นั้นล้มตงึ 

เมื่อเหน็ว่าเขาไม่สามารถขยบัเขยื้อนได้ ใบหน้างามกฉ็ายแววพงึพอใจ 

จากนั้นจึงกล่าวเย้ยหยัน “ว่าอย่างไรเล่า เจ้าจะฆ่าตัวตายก็ท�ามิได้แล้ว  

น่าสงสารเสยีจรงิ”

นกัฆ่ากดัฟันกรอด

กงลี่หงหยบินกหวดีหยกขาวขึ้นมาจดรมิฝีปาก จากนั้นไม่นานเฉี่ยวเอนิ 

กบัรั่วซกีพ็รวดพราดเข้ามาในห้อง ทั้งสองตะลงึงนัเมื่อเหน็สภาพห้องแทบจะ

ไม่มอีะไรผดิปกต ิมเีพยีงร่างไร้ชวีติของนกัฆ่านอนอยู่บนพื้น และคุณหนูของ

พวกนางที่ก�าลงัยนืถอืกระบี่จ่อคอผู้รอดชวีติ

มติ้องให้บอกกล่าวพวกนางกท็ราบได้ว่าเกดิอะไรขึ้น

“เกบ็กวาดให้เรยีบร้อย เฉี่ยวเอนิ ในฐานะที่เจ้าเชี่ยวชาญด้านพษิ เค้น

เอาค�าตอบมาให้ได้ว่าใครเป็นผู้จ้างวานให้มาสงัหารข้า”

“ข้าว่าคุณหนูมคี�าตอบในใจอยู่แล้ว” เฉี่ยวเอนิเอ่ยอย่างรู้ทนั



32
นางหงส์

ความชาญฉลาดของสาวใช้คนสนิทท�าให้กงลี่หงยกยิ้มด้วยความพึง

พอใจ “ข้าแค่อยากมั่นใจ จะได้เอาคนืไม่ผดิคน”

“รบัทราบเจ้าค่ะ”

หลังจากนั้นไม่นานพวกนางก็ช่วยกันเก็บกวาดจนหมด ห้องกลับมา

สะอาดเอี่ยมอ่องเหมอืนเดมิ ยกเว้นม่านที่ขาดเป็นทางยาวจนไม่อาจซ่อมได้...

วนัรุ่งขึ้นค่อยไปชดใช้ค่าเสยีหายกแ็ล้วกนั

ระหว่างที่นางก�าลังเหม่ออยู่นั้นก็มีเงาสายหนึ่งพุ่งเข้ามาทางระเบียง

อย่างรวดเรว็

มนีกัฆ่าอกีหรอื

กงลี่หงจะชกักระบี่ออกมาเพื่อป้องกนัตวั ทว่าฝ่ายตรงข้ามไวกว่า เขา

คว้าข้อมอืเลก็ทั้งสองข้างมากุมไว้ มอืข้างที่ว่างกค็ว้ากระบี่โยนไปบนเตยีง

ขณะนั้นเมฆที่เคยบดบงัดวงจนัทร์กเ็คลื่อนออก แสงจนัทร์กระจ่างลอด

เข้ามาทางประตูระเบยีงที่เปิดกว้าง ท�าให้เหน็หน้าค่าตาผู้บุกรุกได้ชดั...

บุรุษน่าตายผู้นั้นอกีแล้ว!

ชาติที่แล้วนางไปท�าบาปกรรมอะไรกับเขาไว้นักหรือ ถึงได้ตามหลอก

หลอนคอยป้วนเปี้ยนไม่ห่างกายอยู่ตลอดเยี่ยงนี้

“ที่แท้ก็เป็นคุณชายนี่เอง ท่านช่วยปล่อยข้าก่อนได้หรือไม่” แม้ว่าจะ 

ไม่พอใจแต่นางกส็ามารถพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มดงัเดมิได้

อาจารย์เหลียนฮวาได้กล่าวว่า ยิ่งเปิดเผยอารมณ์ของตนมากเท่าไร 

ก็จะยิ่งเปิดเผยจุดอ่อนให้ผู้อื่นเห็นมากเท่านั้น คนที่น่ากลัวที่สุดหาใช่แม่ทัพ 

ผู้ชาญศึกสงคราม หาใช่นักฆ่าผู้เหี้ยมโหด แต่เป็นคนที่วางแผนสังหารคน 

ทั้งๆ ที่ก�าลงัยิ้มอยู่ต่างหากที่น่าหวาดกลวัอย่างแท้จรงิ

เขายอมปล่อยมอืแล้วเดนิถอยหลงัไปสองก้าว

“คณุชาย ท่านกบัข้ากไ็ม่ได้สนทิชดิเชื้อกนั มธีรุะอนัใดกบัข้าถงึได้บกุรกุ

ห้องของสตรทีี่ยงัมไิด้ออกเรอืน”
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จ้าวเทยีนเล่อมไิด้โง่งมถงึขนาดไม่รู้ว่านางก�าลงัหลอกด่า เขาท�าหูทวน

ลมแล้วล้วงหาสิ่งของในสาบเสื้อ “เสี่ยวหงขี้โมโห เจ้าท�าสิ่งนี้ตกไว้”

นางเลิกคิ้วกับสรรพนามที่เขาใช้เรียก จะมีบุรุษใดเรียกสตรีที่เพิ่งพบ

หน้ากนัไม่นานว่า ‘เสี่ยวหง’ ค�าว่า ‘เสี่ยวหง’ ท�าให้นางคดิถงึมารดาผู้วายชนม์

ผ้าเชด็หน้าสขีาวสะอาดตาอยู่บนฝ่ามอืของคนตรงหน้า

กงลี่หงรีบคว้ามันมาอย่างรวดเร็ว ผ้าเช็ดหน้าเป็นของส่วนตัวส�าหรับ

สตร ีหากมนัตกไปอยู่ในมอืผู้ไม่หวงัดนีางอาจเสยีชื่อเสยีงได้ง่ายๆ

“ขอบคุณท่านมาก” กงลี่หงตอบอย่างไม่เตม็ใจ

“ลายปักนี้ช่างท�าให้ข้าเปิดหูเปิดตายิ่ง”

กงลี่หงก้มหน้าดูผ้าเชด็หน้าสขีาวปักตวัอกัษรสมี่วงบดิๆ เบี้ยวๆ แล้ว

จงึถอนหายใจออกมา นางรู้ตวัดวี่าไม่มฝีีมอืด้านการเยบ็ปักถกัร้อยเสยีเท่าไร 

นางปักผ้าอย่างจริงจังก็ยามที่มารดาล้มป่วย หลังจากมารดาจากไปนางก็ไม่

สามารถปักผ้าได้งดงามเช่นนั้นอกีเลย ไม่ว่าจะฝึกสกักี่หนกปั็กออกมาไม่งดงาม

เท่าอาจารย์หรอืศษิย์น้องคนอื่นๆ

“เสรจ็ธุระท่านกก็ลบัไปได้แล้ว” นางพูดด้วยรอยยิ้ม แต่ความหมายที่

แฝงอยู่ในประโยคนั้นคอืการ ‘ไล่’ ดีๆ  นี่เอง

“จุ๊ๆ ปากน้อยๆ ของเจ้านั้นยามเอื้อนเอ่ยช่างคมกริบยิ่งกว่ากระบี่ 

เสยีอกี” เขาหยอกเย้า มองใบหน้าที่ก�าลงัแดงก�่าด้วยแรงโทสะอย่างเอน็ดู

ยามนางคลี่ยิ้มก็งามปานล่มเมือง ยามบึ้งตึงก็ช่างน่ารักเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะเหตุนี้เขาจะห้ามใจมิให้หยอกล้อนางได้อย่างไร เนิ่นนานแค่ไหนแล้วที่

เขาไม่ได้รู้สกึสนุกสนานเช่นนี้

“เสี่ยวหง อย่าโกรธเคอืงไปเลย ข้าเพยีงหยอกล้อเจ้าเล่นเท่านั้นเอง”

หยอกล้อ?

‘หยอกล้อบ้านท่านส!ิ ไม่ได้สนทิกนัเสยีหน่อย’

ในระหว่างที่นางก�าลงัครุ่นคดิ เงาอกีสายหนึ่งกป็รากฏตวัเข้ามาในห้อง 

เขาคอืลูกน้องของเจ้าโจรราคะนามว่าฟู่เฉนิ
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ผู้มาใหม่เหลือบมองกงลี่หงเล็กน้อย ก่อนจะกล่าวกับนายของเขา  

“นายท่าน ได้เวลาแล้วขอรบั”

“ข้ารูแ้ล้ว” เขาปล่อยนางเป็นอสิระแล้วเดนิตามลกูน้องออกไปที่ระเบยีง 

ก่อนจากไปยงัหนัมาบอกนางต่อ “เสี่ยวหง นามของข้าคอืเทยีนเล่อ จ�าเอาไว้ 

ให้ด ีไว้เราค่อยพบกนัใหม่”

เมื่อกล่าวจบเขาก็ส่งยิ้มให้นางแล้วใช้วิชาตัวเบากระโดดหายลับไป 

จากสายตา

เทยีนเล่อ…ที่แปลว่าท้องฟ้าแห่งความสุข



สอง

แสงอาทิตย์อ่อนๆ ยามเฉิน6 สาดส่องให้ความสว่างไปทั่วบริเวณ 

ดวงตาคมกรบิดจุดวงตาพยคัฆ์ของจ้าวเทยีนเล่อจบัจ้องไปที่รถม้าคนัใหม่เอี่ยม

ไม่วางตา กระทั่งรถม้าหายลับไปจากสายตาแล้วเขาก็ยังคงมองต่อไปอย่าง 

เหม่อลอย เขาเพิ่งกลบัมาถงึที่นี่ตอนรุ่งสาง เมื่อกลบัมากเ็หน็เสี่ยวหงของเขา

ขึ้นรถม้าไปเสยีแล้ว

หลงัจากเสรจ็สิ้นการแข่งเดนิหมากล้อม เขากใ็ห้คนของตนไปสบืประวตัิ

ของดรุณนี้อยปากกล้าทนัท ีรายงานถูกวางบนเตยีง

ฟู่เฉินเห็นท่าทางเหม่อลอยของเจ้านายก็ส่ายหน้าไปมาก่อนจะเอ่ย  

“นายท่านจะตามนางไปหรอืขอรบั”

“ไม่จ�าเป็น”...อกีไม่นานกจ็ะเจอกนัแล้ว

คุณหนูสามตระกูลกงอย่างนั้นหรือ เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ก็อดยกยิ้ม 

ขึ้นมาเสียไม่ได้ ไม่รู ้ว่าใต้เท้ากงเลี้ยงดูบุตรสาวอย่างไรถึงได้มีนิสัยดุร้าย 

ถงึเพยีงนี้

6 ยามเฉนิ คอืเวลาตั้งแต่ 07.00 น. - 08.59 น.
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เมื่อคนืเขาได้ ‘แอบ’ ดูนางอยู่ จงึเหน็เหตุการณ์ทุกอย่างครบถ้วน ไม่มี

ตกหล่นเลยแม้แต่น้อย จะมสีตรกีี่คนในใต้หล้าที่ลงมอืได้เยอืกเยน็เท่านาง

เขาไม่เคยพบเจอสตรเีช่นนางมาก่อน กริยิาท่าทางที่เชดิหน้าเย่อหยิ่งดุจ

พญาหงส์ โหดเหี้ยมดรุ้ายราวกบักองเพลงิร้อนแรงที่ดงึดดูแมลงให้เข้าหา ทั้งๆ 

ที่รู้ว่าเปลวไฟนั้นอนัตราย แต่กย็อมตายเพราะความงามของเปลวไฟ...

ด้วยความถูกใจเขาจงึอดไม่ได้ที่จะออกไป ‘กลั่นแกล้ง’ นางสกัหน่อย

เขาละสายตาจากภาพตรงหน้าแล้วเดนิเข้าไปในห้อง คว้ากระบี่เล่มโปรด 

“ไปท�างานกนัต่อเถอะ”

การกลบัเมอืงหลวงครานี้คงไม่น่าเบื่อหน่ายอกีต่อไป

กงลี่หงทราบว่าใครคอืผู้บงการที่ส่งมอืสงัหารมาแล้ว ไม่ได้ผดิไปจาก 

ที่นางคาดการณ์ไว้เลยแม้แต่น้อย

เป็นฮูหยนิใหญ่! เป็นนางจรงิๆ ท่าทางอบอุ่นอ่อนโยน เป็นฮูหยนิผู้มี

เมตตาต่อภรรยาน้อยของสามนีั้นเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้น

ไหนจะน้องสาวผู้ใสซื่อไม่เท่าทนัมารยาคน ที่ตอนอายุไม่ถงึห้าขวบดกี็

รูจ้กัใส่ร้ายป้ายสคีนอื่น ไม่รูว่้าป่านนี้น้องสาวสดุที่รกัจะเพิ่มพนูทกัษะการแสดง

งิ้วจากมารดาได้ถงึขั้นไหน

เสยีงเกอืกม้าดงักระทบพื้นช้าลงเรื่อยๆ เป็นสญัญาณบ่งบอกวา่ใกลจ้ะ

ถงึจวนแล้ว

จวนสกุลกงตั้งอยู่บนถนนที่ครึกครื้นสายต้นๆ ก่อนถึงเมืองหลวง 

บรเิวณโดยรอบจวนมรี้านค้าและจวนขุนนางอื่นๆ อยู่รายรอบ เป็นท�าเลที่ตั้ง

ที่ดมีาก

รถม้าไม่ได้จอดที่หน้าจวน แต่กลบัเข้าทางประตูด้านข้างแทน

“คุณหนูเพิ่งกลับมาทั้งที นอกจากจะไม่มีการต้อนรับที่หน้าจวนแล้ว 

ยงัให้เข้าทางประตดู้านข้างอกี นี่มนัหยามเกยีรตกินัเกนิไปแล้ว!” รั่วซพีดูอย่าง

ไม่พอใจ
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“ข้าเป็นเพยีงลูกอนุ จะให้เข้าทางประตูใหญ่ได้อย่างไร อกีอย่าง ข้าก็

หาได้มคีวามดคีวามชอบต่อราชส�านกั หากฮหูยนิใหญ่มาต้อนรบัข้าที่หน้าประตู

จวน จะเป็นเรื่องน่าขบขนัมากกว่า”

รั่วซกี้มหน้าส�านกึผดิ “ข้าผดิไปแล้วเจ้าค่ะ”

กงลี่หงไม่อยากดุนางอกี จงึได้แต่ตกัเตอืน “ทหีลงัเจ้าต้องระมดัระวงั

เรื่องค�าพูดค�าจาให้มากกว่านี้”

และแล้วรถม้ากห็ยุดนิ่งในเวลาต่อมา

“คุณหนูสามมาถงึแล้ว!”

กลุ่มบ่าวไพร่จ�านวนไม่มากที่มายนืต้อนรบัรบีก้มหน้าโดยพลนั

สาวใช้ทั้งสองลงจากรถม้าอย่างคล่องแคล่ว พวกนางยื่นมอืไปประคอง

คุณหนูของตนลงจากรถม้า

ร่างบางที่ผู้คนรอคอยก็ปรากฏกายขึ้น...สตรีเยาว์วัยสวมอาภรณ์สีฟ้า

อ่อน ใบหน้างดงามคมบาดจติผดิกบัคนแคว้นจ้าวทั่วไป รมิฝีปากอวบอิ่มแต้ม

สชีาด ผวิขาวผดุผ่องดจุหมิะในฤดเูหมนัต์ ดวงตารเีรยีวดุจดวงตาหงส์ รปูร่าง

อ้อนแอ้นบอบบางน่าทะนุถนอม ท่วงท่าการเดินเหินก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความ

มั่นใจแฝงเร้นเสน่ห์เย้ายวน

ขนาดยงัเยาว์อยู่ยงังดงามถงึเพยีงนี้

เห็นทีว่าโฉมงามอันดับหนึ่งของเมืองหลวงคงไม่แคล้วเป็นคุณหนูของ

พวกเขาอกีแน่ สตรจีากสกุลอื่นๆ อย่าได้คดิหมายปองต�าแหน่งนี้เลย

บุคคลแรกที่กงลี่หงเหน็กลบัเป็นบุคคลที่นางชงัหน้ามากที่สุด

แม้จะไม่ชอบฮหูยนิใหญ่ แต่กงลี่หงกแ็สร้งแย้มยิ้มอ่อนหวานแสดงท่าที

น้อมนอบตามล�าดบัศกัดิ์ นางไม่เคยลมืว่าคนตรงหน้าแสดงละครได้ยอดเยี่ยม

ขนาดไหน 

“ลี่หงคารวะแม่ใหญ่เจ้าค่ะ”

“หงเอ๋อร์ ยนิดตี้อนรบักลบัจวน” ฮูหยนิใหญ่เดนิเข้ามากุมมอืนางด้วย

ท่าทางรกัใคร่ปรานนีกัหนา
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กงลี่หงไม่ใช่บตุรสาวคนส�าคญัของตระกลู ไม่ต้องพดูถงึมารดาของนาง

ที่เป็นเพยีงสตรตี่างแคว้น การที่ฮูหยนิใหญ่ออกมาต้อนรบันั้นแสดงให้เหน็ถงึ

ความเมตตารักใคร่ในบุตรสาวของอนุ ภาพลักษณ์ของนางในสายตาบ่าวไพร่

ย่อมสูงส่งขึ้นด้วย

เมื่อท�าดต่ีอหน้าบ่าวไพร่แล้ว ด้วยนสิยัของบ่าวไพร่กม็กัน�าไปกล่าวต่อๆ 

กนั สุดท้ายกจ็ะแพร่ไปถงึหูชาวบ้าน ได้รบัค�าสรรเสรญิโดยไม่ต้องลงแรง

‘เอาเถดิ ท่านอยากท�าอะไรกท็�าไป อย่ามายุ่งกบัข้ากแ็ล้วกนั’

“ต้องล�าบากท่านแม่ใหญ่มาต้อนรบั ข้าช่างอกตญัญูนกั”

“เจ้านึกถึงแม่ แม่ก็ซึ้งใจแล้ว” เหอซินหยูกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม  

“หงเอ๋อร์เข้าเรอืนกนัก่อนเถอะ ท่านพ่อเรยีกเจ้าไปพบที่ห้องหนงัสอื เดี๋ยวแม่

จะไปจดัเตรยีมงานเลี้ยงต้อนรบัเจ้าเสยีหน่อย”

“เจ้าค่ะ”

กงลี่หงเดินไปตามทางเดินที่ปูด้วยหินชั้นดี สกุลกงเป็นตระกูลใหญ่ 

มชีื่อเสยีงมานบัร้อยปี ทว่าชื่อเสยีงเหล่านั้นต้องมาพงัทลายลงในยุคทวดของ

นาง ท่านปู่ฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งก็ต้องมาด่วนจากไปเสียก่อน บิดาของนางจึง

พยายามฟื้นฟูตระกูลอย่างสุดก�าลงั บดิาตบแต่งฮูหยนิจากตระกูลใหญ่หลาย

ตระกูลเพื่อมาค�้าจุนหน้าที่การงานของตน บัดนี้สกุลกงหยัดยืนในราชส�านัก 

ได้อย่างมั่นคงอกีครั้ง

นางหยุดอยู่ที่หน้าห้องหนังสือ ถอนหายใจเบาๆ แล้วจึงเอ่ยแจ้งคน 

ด้านใน “ท่านพ่อ ข้ามาแล้วเจ้าค่ะ”

“เข้ามาได้” เสยีงทุ้มดงัมาจากภายในห้อง

บ่าวไพร่ที่ยืนอยู่เลื่อนประตูให้ กงลี่หงเดินเข้าไปพลางกวาดตามอง

ส�ารวจ ข้าวของส่วนมากยงัวางอยู่ที่เดมิ ยกเว้นแจกนั ภาพวาด ผ้าม่าน ล้วน

เป็นของใหม่ทั้งสิ้น และหนังสือก็ดูเหมือนจะมีจ�านวนมากกว่าเดิม เก้าปี 

ผ่านไปจวนตระกูลกงหรูหราขึ้นมาก

กงลี่หงเดนิเข้าไปส่วนในสดุของห้องหนงัสอื ที่ตรงนั้นมชีายวยักลางคน



ฉางเยว่
39

ท่าทางภูมฐิานก�าลงัหมกมุ่นกบัการเขยีนตวัอกัษร

นางเดนิมาหยดุหน้าโต๊ะเขยีนหนงัสอืแล้วจงึเอ่ย “คารวะท่านพ่อเจ้าค่ะ”

กงหลี่วางพู่กันในมือลง น�้าเสียงนี้เป็นเสียงที่เขาคิดถึงโหยหามานาน

หลายปี “หงเอ๋อร์ ยนิดตี้อนรบักลบัจวน”

“ท่านพ่อ” กงลี่หงน�้าตาเอ่อคลอ ถงึแม้ว่าบดิาจะส่งนางไปอยู่ต่างบ้าน

ต่างเมอืงแต่นางกท็ราบเหตุผลดี

ในยามนั้นบิดายังมีต�าแหน่งไม่สูงเท่าใต้เท้าเหอบิดาของเหอซินหยู... 

ฮหูยนิใหญ่สกลุกง หากไม่ชงิตดัหน้าลงโทษกงลี่หงก่อน ถ้าใต้เท้าเหอทราบวา่

นางผลกัน้องห้าตกน�้า นางจะต้องถกูเล่นงานหนกัเป็นแน่ หากอยู่ในจวนตระกูล

กงต่อไปก็ไม่แคล้วโดนใส่ร้ายอีก บิดาอยากให้นางใช้ชีวิตอย่างสงบเยี่ยงเด็ก

ธรรมดา จงึได้ส่งนางไปที่จวนตระกูลสายรองและก�าชบัให้เลี้ยงดูนางให้ดี

แต่สิ่งที่บิดาไม่เคยรู้คือตระกูลสายรองเกรงกลัวอ�านาจของใต้เท้าเหอ 

มากกว่าค�าสั่งของบดิา เมื่อมคี�าสั่งจากฮูหยนิใหญ่ พวกเขาจงึปฏบิตัติามอย่าง

เคร่งครดั บดิาเดนิทางไปหานางทกุปี แต่ละปีจะมจีดหมายสง่ข่าวไปบอกก่อน

อยู่เสมอ กงลี่หงจึงต้องลงจากเขาแสร้งท�าทีว่าอยู่อย่างเป็นสุข พวกสายรอง 

กใ็ห้ความร่วมมอืดบิด ีถงึขั้นสร้างเรอืนไว้ให้นางส�าหรบัตบตาบดิาเลยทเีดยีว

คราแรกนางกแ็ปลกใจ เพราะปีนี้บดิาไม่ไปเยี่ยมเยยีนนางบ้างเลย ที่แท้

กว็างหมากเตรยีมพร้อมรอรบันางกลบัจวนนี่เอง...ต�าแหน่งของบดิาคงสามารถ

งดัข้อกบัใต้เท้าเหอได้แล้ว

กงหลี่เดินเข้ามาสวมกอดบุตรสาวคนงาม การขับไล่ลูกออกจากจวน

ช่างบบีคั้นหวัใจเขาเหลอืเกนิ ตอนที่ฮหูยนิสดุที่รกัจากไปเขากไ็ด้สญัญากบันาง

ไว้ว่าจะเลี้ยงดลูกูทั้งสองให้ดทีี่สดุ แต่กไ็ม่สามารถท�าได้ และกงหลี่ยงัได้สญัญา

กบับดิาของตนว่าจะฟื้นฟูตระกูลให้กลบัมายิ่งใหญ่ดงัเดมิ

สองค�าสญัญาที่เขาจะต้องท�าให้ส�าเรจ็ให้ได้ ยามนี้สญัญาที่ให้ไว้แก่บดิา 

ส�าเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ตอนนี้เขาเป็นถึงขุนนางขั้นสอง มีหน้ามีตาในราชส�านัก  

เหลอืเพยีงสญัญากบันางในดวงใจ



40
นางหงส์

“พ่อคิดถึงเจ้ามาก” กงหลี่จูงมือบุตรสาวไปนั่งบนเก้าอี้ “นับวันเจ้ายิ่ง

งดงามเหมอืนแม่เจ้าไม่มผีดิ”

นางไม่ได้ตอบอะไร เพยีงแค่ยิ้มรบัเท่านั้น บดิาเล่าเรื่องต่างๆ ที่เกดิขึ้น

ในจวน รวมไปถงึเรื่องพี่ชายของนางที่ตอนนี้ไปสงักดัอยู่ในกองทพัตระกูลจาง 

ตอนนี้กล้าแกร่งได้เป็นถึงรองแม่ทัพ และก�าลังไปปราบโจรภูเขาที่ชายแดน

ตะวนัตกตดิกบัแคว้นฉนิ...แคว้นที่มารดาของนางจากมา

“ตอนแรกพ่อว่าจะไปรบัเจ้าด้วยตวัเอง แต่มาตดิเรื่องการก่อสร้างเรอืน

ใหม่ให้เจ้า” บิดาเงียบไปก่อนจะกระซิบบอก “พ่อสร้างห้องลับไว้ให้เจ้าด้วย 

ทางเข้าอยู่ในตู้เสื้อผ้า เมื่อเจ้าเหน็เจ้าจะรู้เอง”

ห้องลบัเป็นสิ่งที่กงลี่หงอยากได้มากที่สุด ตอนเดก็พี่ชายเคยเล่าให้ฟัง

ว่าส�านกัที่เขาไปเรยีนอยู่มหี้องลบัด้วย ห้องลบัต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ทั้งใน

การก่อสร้างและปิดปากผู้สร้างให้เงยีบสนทิ มเิช่นนั้นจะเรยีกว่าห้องลบัหรอื

ความขุ่นเคืองในตัวของบิดาหายไปหมดสิ้น กงลี่หงรู้ดีว่าบิดารักนาง

และพี่ชายมากจนเข้าขั้นล�าเอยีง 

“ขอบคุณท่านพ่อมากเจ้าค่ะ”

นางเหลือบมองแผ่นกระดาษที่บิดาฝึกคัดตัวอักษรเล็กน้อย ก่อนจะ

ถอนสายตากลบัมา ตวัอกัษรบนนั้นคอืชื่อของมารดา...

“ไม่เป็นไร เพื่อเจ้า พ่อท�าให้ได้ทุกอย่าง” บดิาหวัเราะชอบใจ “หงเอ๋อร์ 

เจ้ากลบัไปเตรยีมตวัที่เรอืนก่อนเถอะ เดี๋ยวจะมงีานเลี้ยงต้อนรบัเจ้า”

“เจ้าค่ะท่านพ่อ ลี่หงขอตวัก่อน”

งานเลี้ยงต้อนรบั พบหน้าพี่น้อง ห!ึ

กงลี่หงเดินมาที่เรือนของตน แม้ภายนอกจะหรูหราไม่เท่าเรือนของ 

พี่ใหญ่ พี่รอง หรอืน้องห้าที่เพิ่งเดนิผ่านมา แต่กก็ว้างขวางพอสมควร ตวัเรอืน

อยู่ฝั่งตะวันออกของเรือนใหญ่ ท�าให้ที่นี่ได้รับแสงแดดอันอบอุ่นในยามเฉิน 

มีต้นท้อหลายต้นปลูกอยู่ข้างเรือนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของ และมีดอกไม้
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นานาพรรณที่ถูกเลอืกสรรมาเป็นอย่างดี

บดิาช่างทุ่มเทเพื่อนางเหลอืเกนิ...

กงลี่หงเดินเข้าไปในเรือน ตรงไปที่ห้องนอนของตัวเอง ก็เห็นสอง 

สาวใช้ก�าลงัจดัข้าวของกนัอย่างอลหม่าน

“คุณหนูมาแล้ว” รั่วซีหันไปสะกิดเฉี่ยวเอินที่ก�าลังจัดแจงอาภรณ์ใน 

ตู้เสื้อผ้า

“คุณหนูเดินทางไกลคงจะเหนื่อยมาก ข้าเตรียมน�้าร้อนให้ท่านแล้ว  

รีบไปอาบเถอะเจ้าค่ะ เดี๋ยวน�้าจะเย็นเสียก่อน” เฉี่ยวเอินกล่าวรายงานด้วย 

น�้าเสยีงนอบน้อม

เฉี่ยวเอนิช่างละเอยีดรอบคอบยิ่ง

“ในงานเลี้ยงต้อนรบั ข้าต้องการสวมชดุสชีมพอู่อน” นางเอ่ยบอกความ

ต้องการก่อนจะหายไปหลงัฉากกั้น

ผ่านไปราวๆ สองก้านธปูกงลี่หงกเ็ดนิออกมาพร้อมกบัเสื้อคลมุบางเบา 

ร่างกายเด็กสาวเริ่มมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่พึงจะมีตามวัย เฉี่ยวเอินถืออาภรณ์

สชีมพูมาสวมให้ กงลี่หงเดนิไปนั่งหน้าคนัฉ่อง ผมสดี�าสนทิถูกปล่อยสยายทั่ว

แผ่นหลงับอบบาง รั่วซกีเ็ดนิเข้ามาเชด็ผมให้อย่างรู้งาน ปากกพ็ร�่าบอกกล่าว

“นายท่านเอ็นดูคุณหนูมากเลยเจ้าคะ ของประดับในเรือนล้วนเป็น 

ของใหม่ทั้งหมด นายท่านยังได้เตรียมเครื่องประดับไว้ให้คุณหนูมากมาย 

สวยๆ ทั้งนั้น” นางพูดไปก็เกล้าผมไป รั่วซีถือวิสาสะเลือกปิ่นรูปผีเสื้อให้ 

นายสาว

กงลี่หงเหลอืบมองกล่องเครื่องประดบั ในนั้นมป่ิีนปักผมหลายแบบอยู่

เกอืบสบิอนั และมกี�าไลหยกอกี ดูอย่างไรกเ็ป็นของมรีาคาค่างวด

“คุณหนู ที่ตู้เสื้อผ้าดูแปลกๆ เจ้าค่ะ” เฉี่ยวเอนิที่ก�าลงัจดัเกบ็อาภรณ์

ให้นายสาวเอ่ย

ตามที่บดิากล่าวไว้ ตู้เสื้อผ้าคอืทางเข้าห้องลบั

นางเดนิไปที่ตู้เสื้อผ้า เปิดประตูตู้ออก ภายในมเีสื้อผ้าของนางพบัเกบ็
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ไว้อย่างเป็นระเบียบ จุดดูแปลกตาคือลวดลายสลักอย่างงดงามทั้งๆ ที่อยู่

ภายในตู.้..จุดที่ไม่สามารถมองเหน็จากภายนอก และแล้วกงลี่หงกไ็ปสะดุดตา

เข้ากับดอกไม้แกะสลักที่นูนออกมาผิดกับดอกอื่นๆ ถ้าไม่สังเกตให้ดีก็คง 

ไม่เหน็ นางออกแรงหมุนดอกไม้สลกัดอกนั้น

กริ๊ก!

เสยีงกลไกบางอย่างก�าลงัท�างาน พลนัผนงัตู้ด้านซ้ายที่ตดิกบัผนงัห้อง

กเ็ลื่อนออก เผยให้เหน็บนัไดแคบๆ ทอดยาวลงไปข้างล่าง

เฉี่ยวเอนิกบัรั่วซอีุทานออกมาด้วยความตกใจ “ห้องลบั!”

กงลี่หงไม่รอช้า นางต้องการเข้าไปส�ารวจข้างในนั้น ทว่า...

“น้องสาม!”

เสยีงนั้นเป็นเสยีงของพี่รอง

ในจวนนี้มเีพยีงบดิา พี่ใหญ่ แม่รอง พี่รอง เฉี่ยวเอนิ และรั่วซ ีที่จรงิใจ

กบันาง

กงลี่หงเดินเยื้องกรายออกไปจึงเห็นบุรุษใบหน้าหล่อเหลาเจ้าส�าอาง

ท่วงท่าคล้ายบัณฑิต นั่นคือกงเหวินฝู พี่รองของนาง เขาสวมอาภรณ์สีขาว

สะอาดทั่วทั้งร่าง ท�าให้บุคลกิของเขาดูสูงส่ง พี่รองคล้ายบดิาคอืมคีวามสุขุม

เยอืกเยน็ ต่างจากพี่ใหญ่ที่ดูมุทะลุอารมณ์ร้อน

“ไม่เจอกันสามปี เจ้าโตเป็นสาวงามถึงเพียงนี้เชียว” เขามองน้องสาว

ด้วยสายตาตกตะลงึ

“พี่รอง ท่านล้อข้าเล่นแล้ว”

แม้กงลี่หงจะมิใช่น้องร่วมมารดาเดียวกัน แต่เขาก็รักและเอ็นดูนาง 

ดุจน้องแท้ๆ เหมอืนเขาที่ทั้งรกัและเคารพพี่ใหญ่ด้วยใจจรงิ 

“ข้าจ�าได้ว่าเมื่อสามปีก่อนข้ากบัพี่ใหญ่กลบัมาจวนแล้วไม่เจอเจ้า พี่ใหญ่

โมโหท่านพ่อมาก อาละวาดพงัข้าวของเสยีใหญ่โต”

“และพวกท่านก็ควบม้าสองวันสองคืนแทบไม่หยุดพักเพื่อไปหาข้า 

ที่จวนสกุลสายรอง” กงลี่หงกล่าวยิ้มๆ
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กงเหวนิฝูหวัเราะอารมณ์ดเีมื่อนกึถงึความหลงั “ใช่แล้ว ใช่แล้ว และ

พอไม่เจอเจ้า พี่ใหญ่ก็เกือบพลั้งมือฆ่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสกุลสายรอง 

จนพวกเขาบอกว่าเจ้าอยู่ที่ใดจึงยอมรามือ” เขาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะปรับ 

น�้าเสยีงมาจรงิจงั “ท่านแม่ของข้ารู้สกึผดิมากที่ช่วยเหลอืเจ้าไม่ได้”

“แม่รองไม่ได้ท�าผดิอะไรเลย” กงลี่หงส่ายหน้า

“ฮหูยนิใหญ่กใ็จร้ายใจด�านกั ถงึกบัสั่งให้พวกสกลุสายรองเล่นงานเจ้า!”  

พี่รองกล่าวออกมาด้วยน�้าเสียงเกรี้ยวกราด ก่อนจะเปลี่ยนน�้าเสียงโดยพลัน 

“จรงิส ิหงเอ๋อร์ เจ้าก�าลงัจะมนี้องแล้ว”

พี่รองนี่กป็รบัอารมณ์เรว็เกนิจนนางตามไม่ทนั...เขาเป็นคนเช่นนี้ เมื่อ

นกึถงึเรื่องใดกพ็ูดโพล่งออกมาเลย ทั้งๆ ที่เนื้อหาไม่ได้ใกล้เคยีงกบัประโยค

ก่อนหน้า

“อย่าบอกนะว่า...”

“ท่านแม่ของข้าตั้งครรภ์ได้หนึ่งเดอืนแล้ว!”

กงลี่หงคลี่ยิ้มด้วยความยนิด ีฮูหยนิรองเอน็ดูนางด้วยใจจรงิ ยามนั้น

ถึงกับมานั่งคุกเข่าขอร้องบิดามิให้ส่งนางออกนอกจวนเสียด้วยซ�้า “เป็นเรื่อง 

ที่น่ายนิดนีกั”

ในขณะที่นางก�าลังสนทนากับพี่รอง หางตาก็เหลือบไปเห็นพ่อบ้าน

ประจ�าจวนก�าลงัเดนิเข้ามา กงลี่หงสะกดิเตอืนพี่รองให้หยุดพดู เพราะหนึ่งการ

นนิทาผูอ้าวโุสเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท�า และ...พ่อบ้านคนนี้นางไม่มั่นใจว่าจะเป็น

คนของฮูหยนิใหญ่หรอืไม่

“คุณชายรอง คุณหนูสาม นายท่านเรยีนเชญิให้ไปร่วมงานเลี้ยงขอรบั”

“พวกข้าจะไปเดี๋ยวนี้” กงเหวนิฝูตอบแล้วเดนิน�าหน้าน้องสาวไป

พวกนางเดินมาจนถึงห้องโถงกลางที่ใช้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ถึงแม้ 

ปากจะเรียกว่างานเลี้ยง แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการกินอาหารร่วมกันของ

สมาชกิในครอบครวัเท่านั้น กงลี่หงกบักงเหวนิฝูมาถงึเป็นคนสุดท้าย
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“แม่ห้าเข้าใจว่าเจ้าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาตั้งแต่เด็ก แต่ที่นั่นไม่ได้

สอนมารยาทเจ้าหรอืไร ถงึได้มาช้าไม่รู้จกัเวลาเยี่ยงนี้”

มาถงึกเ็ปิดฉากใส่!

ครอบครวัของนางช่างอบอุ่นยิ่งนกั

กงเหวนิฝูไม่สนใจค�าพูดของฮูหยนิห้า เขาเดนิไปนั่งข้างมารดาของตน

“ขออภยัเจ้าค่ะ” กงลี่หงโค้งตวัลงเป็นเชงิขอโทษ แล้วหนัไปมองน้องหก

ที่ก�าลงัเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู ่กก็ระตกุยิ้มที่มุมปาก “น้องหกเจ้าก�าลงักนิอะไร

อยู่หรอื”

คณุหนหูก...กงซเูซยีวมอีายเุพยีงสบิสองปีเท่านั้น ใบหน้าของนางได้เค้า

ความงามน่ารกัน่าเอน็ดมูาจากฮหูยนิห้าแทบทกุกระเบยีดนิ้ว เหมอืนกนัถงึเจด็

ในสบิส่วน และเพราะยงัเยาว์นกั กริยิามารยาทจงึอ่อนด้อยกวา่พี่น้องคนอื่นๆ 

ไม่รู้ว่าอะไรควรท�ามคิวรท�า

กงซูเซยีวหน้าซดี นางหวิมากจงึทนรอพี่สาวคนโตไม่ไหวเลยแอบแกะ 

จวี๋จื่อ7 กนิใต้โต๊ะอาหาร

“ท่านแม่ห้า ท่านไม่ได้สอนน้องหกหรอืเจ้าคะ ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร” 

รอยยิ้มหยนัปรากฏบนใบหน้างาม ดวงตาที่เปล่งประกายดุจท้องฟ้ายามราตรี

แฝงแววต�าหนติเิตยีน “การกนิอาหารก่อนที่คนในเรอืนจะมาครบนั้นไม่สมควร

เลย ท่านแม่ห้า ข้าว่าท่านน่าจะกวดขนัน้องหกให้มากกว่านี้นะเจ้าคะ”

ตามจริงกงลี่หงไม่อยากท�าร้ายกงซูเซียวเสียเท่าไร แต่นางผิดเอง 

ที่เกดิมาเป็นบุตรสาวของฮูหยนิห้า

“คกิๆ” ฮูหยนิรองหลุดหวัเราะออกมา

“แม่จะอบรมเซียวเอ๋อร์ให้มากขึ้น” สายตาคาดโทษจับจ้องไปยังบุตร

สาว กงซูเซยีวก้มหน้างุด

“ในเมื่อมากนัครบแล้วกก็นิอาหารกนัเถอะ” บดิาเอ่ยตดับท

7 จวี๋จื่อ คอืส้ม
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กงลี่หงนั่งลงบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมมาเป็นอย่างดี ฝั่งซ้ายของนางเป็น 

กงเหวินฝู ฝั่งขวาเป็นกงฮุ่ยเหมย ตรงข้ามกับนางเป็นกงซือซือ ด้านขวาคือ 

กงซูเซยีว ที่มที่าทางเซื่องซมึอย่างเหน็ได้ชดั

ในเวลานี้ท�าให้นางมโีอกาสได้ส�ารวจเหล่าน้องสาวทั้งหลาย กงฮุ่ยเหมย 

เปรียบเสมือนวารีไหลเย็น การเคลื่อนไหวทุกอย่างของนางช่างดูเรียบร้อย

งดงามเกินจะหาใครเปรียบ แต่น่าเสียดายที่ใบหน้าของนางก็หาได้โดดเด่น 

ดงัมารดาไม่ สบืทอดความงามมาจากมารดาเพยีงสามส่วนเท่านั้น

กงซือซือมีผิวพรรณขาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง ดังว่าไม่มีใครสามารถท�า 

ผ้าขาวผืนนี้ให้แปดเปื้อนได้ ดูสูงส่งเกินกว่าที่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาจะอาจ 

เอื้อมถึง นางสวมชุดสีชมพูอ่อนท�าให้ดูอ่อนหวานยิ่งกว่าเดิม งดงามสมกับ

ต�าแหน่งหนึ่งในสามสาวงามแห่งเมอืงหลวง

กงซือซือเป็นผู้เดียวที่งดงามทัดเทียมเท่ากงลี่หง ความงามประดุจ

เทพธดิาบุปผาจากสวรรค์...

มื้อเย็นเป็นไปอย่างเงียบงันเนื่องจากทุกคนทราบดีว่าไม่ควรพูดคุย 

ขณะกินอาหาร เหล่าสาวใช้ทยอยเข้ามาเก็บส�ารับอย่างรู้งาน เหลือเพียงถาด

ผลไม้วางอยูเ่ท่านั้น กงลี่หงนั่งกนิผเูถา8 เงยีบๆ ราวกบัก�าลงัจมอยูใ่นโลกของ

ตวัเอง โลกที่มอิาจมใีครก้าวล�้าเข้าไปได้

“พี่สาม ท่านไปอยู่จวนสกุลสายรองมาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ” กงฮุ่ย-

เหมยถาม

ค�าถามนั้นท�าให้ฮูหยินใหญ่นั่งตัวเกร็ง รอยยิ้มอ่อนโยนซึ่งมักประดับ

ไว้ที่มุมปากแข็งค้าง ในใจก็ภาวนามิให้กงลี่หงกล่าวความจริงออกมา หาก 

กงหลี่ทราบว่าบุตรสาวที่รกัของตนไปตกระก�าล�าบากมากม็ริู้จะโมโหสกัเท่าไร

กงลี่หงกลนืผลผูเถาลงคอก่อนจะตอบค�าถาม “ข้าสุขสบายด ีพวกเขา

ให้การดแูลข้า ‘อย่างด’ี เลยทเีดยีว” แน่นอนว่าถ้อยค�านั้นคอืการประชดประชนั

8 ผูเถา คอืองุ่น
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การกลั่นแกล้งลูกเมียน้อยนั้นล้วนมีอยู่ทุกบ้าน เรื่องเล็กน้อยแบบนี้ 

ยงัไม่เพยีงพอที่จะท�าลายชื่อเสยีงฮูหยนิใหญ่ให้พ่ายแพ้จนหมดกระดานได้ 

“พี่สาม” กงซอืซอืเรยีกกงลี่หงด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวาน ดวงตาของนาง

ช่างใสซื่อดุจกวางน้อยผู้อ่อนต่อโลก นางเอ่ยออกมาโดยที่ไม่ตะขิดตะขวงใจ

กับความขุ่นเคืองในอดีตเลยสักนิด...ต้องหน้าหนาเพียงใดจึงจะกระท�าเช่น 

น้องห้าได้ “ท่านกลับมาช่วงนี้ดีเลย อีกไม่นานจะมีเทศกาลชมบุปผาที่วัง 

ท่านอ๋องเฉนิ พี่สามกไ็ปด้วยกนัสเิจ้าคะ”

เหอซินหยูยิ้มอ่อนโยนพลางลูบศีรษะบุตรสาวอย่างเอ็นดู “ซือเอ๋อร์  

ถ้าไม่มเีทยีบเชญิกม็สิามารถไปได้ ไม่อย่างนั้นจะเป็นการเสยีมารยาท”

เรื่องพูดกระทบกระเทียบว่าผู้อื่นอย่างแนบเนียน ต้องยกให้สอง 

แม่ลูกคู่นี้

กงลี่หงไม่โต้ตอบ นางนั่งกนิผลผูเถาไปเงยีบๆ

“ตายจรงิ!” เสยีงสงูแหลมของกงซเูซยีวดงัขึ้น “แบบนี้พี่สามกม็สิามารถ

ไปงานเลี้ยงได้สเิจ้าคะ น่าเสยีดายจงั” นางต้องการเอาคนืที่พี่สามหกัหน้านาง

กลางงานเลี้ยงเมื่อครู่

กงลี่หงแอบถอนหายใจ กงซูเซียวช่างไม่มีวาทศิลป์ในการเอื้อนเอ่ย 

เอาเสยีเลย มริู้ว่าวนัๆ แม่ห้าสอนสิ่งใดให้แก่นางบ้าง

กงหลี่ทนไม่ได้ที่เหล่าฮูหยินและบุตรสาวคนอื่นมาว่าบุตรสาวสุดที่รัก

ของเขา จงึเอ่ยปกป้อง “เรื่องนั้นมติ้องห่วง ข้าจะจดัการเองฮูหยนิใหญ่ เจ้าก็

จงไปจดัเตรยีมอาภรณ์เครื่องประดบัมาให้ลี่หงด้วย เดี๋ยวผู้อื่นจะครหาเอาได้”

“เจ้าค่ะท่านพี่” เหอซินหยูตอบรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แม้ภายในใจ 

จะไม่อยากท�าตาม แต่นางกข็ดัสามไีม่ได้

กงลี่หงอยู่แต่ในจวนมาสามวันแล้ว ยังดีที่การกลั่นแกล้งด้วยวิธีไร้ 

สาระไม่เกิดขึ้นเหมือนอย่างตอนอยู่ที่จวนของสกุลสายรอง ไม่อย่างนั้นนาง 

คงร�าคาญมากกว่าสนุก
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ช่วงสองวนัแรกกงลี่หงยงัวุ่นวายกบัการจดัข้าวของภายในเรอืน ซึ่งกช่็วย 

ฆ่าเวลาในยามว่างได้ แต่เมื่อจดัของเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว…นางกไ็ม่มอีะไรท�า

ตอนอยู่บนภูเขาหลนิซาน กงลี่หงแทบจะไม่มเีวลาว่างเลย ยามเหม่า9 

ฝึกวรยทุธ์ ต่อด้วยฝึกวาดรูปและเล่นดนตร ีเบื่อๆ กล็งเขามาเที่ยวเล่นในเมอืง 

เมอืงชงิหมงิเป็นเมอืงขนาดกลาง ราษฎรส่วนใหญ่มอีาชพีเพาะปลกู นางคดิถงึ

ทุ่งผกักาดกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตายิ่งนกั

เมื่อมาอยู่ในจวน ทุกอย่างต้องเป็นระเบยีบ จะแอบออกไปเที่ยวเล่นก็

กระไรอยู่

นางถอนหายใจออกมาด้วยความเบื่อหน่าย

“คณุหนไูปเดนิเล่นข้างนอกไหมเจ้าคะ เผื่อจะท�าให้ท่านหายเบื่อได้บ้าง” 

เฉี่ยวเอนิเสนอ ตอนนี้นางก�าลงัปักผ้าให้กงลี่หง เนื่องจากทราบดวี่าผู้เป็นนาย

ไม่ถนัดงานด้านนี้เท่าไร ฝีมือปักผ้าของเฉี่ยวเอินนั้นงดงามไม่แพ้ผู้ใด ช่าง 

ยอดเยี่ยมผดิกบันางลบิลบั

“มนัร้อน” กงลี่หงยงัไมช่นิกบัอากาศในเมอืงหลวงเสยีเทา่ไร พดัขนนก 

กระเรยีนสขีาวถูกหยบิมาใช้บ่อยกว่าสิ่งของอื่นๆ

เฉี่ยวเอินยิ้มรับ สิ่งที่คุณหนูไม่ชอบมากที่สุดนอกเหนือจากการปักผ้า 

กเ็ป็นอากาศร้อนนั่นเอง 

“ถ้าอย่างนั้นไปฝึกวรยุทธ์ที่ห้องลบัไหมเจ้าคะ”

ห้องลับที่บิดาบรรจงสร้างให้ถูกใช้เป็นที่ฝึกวรยุทธ์ของกงลี่หง นางจะ

ได้ไม่ต้องมากังวลกับสายตาสอดรู้สอดเห็นจากสาวใช้ที่ฮูหยินคนอื่นๆ ส่งมา 

สอดแนม และยงัถูกใช้เป็นสถานที่เกบ็ยาที่เฉี่ยวเอนิปรุงขึ้นมาด้วย

“ฝึกไปตั้งแต่ยามเหม่าแล้ว”

เสียงฝีเท้าที่ดังมาจากภายนอกเรียกความสนใจจากสตรีทั้งสอง พวก

นางขมวดคิ้วแล้วหนัไปมอง เดก็สาวคนหนึ่งวิ่งทะเล่อทะล่าเข้ามา เหมอืนนาง

9 ยามเหม่า คอืเวลาตั้งแต่ 05.00 น. - 06.59 น.
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จะรู้ว่าเสยีมารยาทจงึปรบัฝีเท้าเป็นเดนิแทน

รั่วซแีสร้งท�าเป็นไม่เหน็สายตาต�าหนจิากสาวใช้รุน่พี่ นางนั่งฝ่ังตรงข้าม

กับเฉี่ยวเอินแล้วจึงบอกเล่าสิ่งที่รู้มา “คุณหนู ข้าไปพบเรื่องน่าสนใจมาด้วย

เจ้าค่ะ”

ค�าว่า ‘เรื่องน่าสนใจ’ ท�าให้กงลี่หงตาลุกวาว “ว่ามา”

รั่วซีเล่าว่าตนออกไปเดินเที่ยวเล่นในจวนตามปกติ นางไปพบสาวใช้

หลายคนก�าลงัแขวนผ้าประดบัประดาท�าความสะอาดเรอืนของฮูหยนิใหญ่กนั

อย่างขะมักเขม้น ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงได้ไปสอบถามสาวใช้คนหนึ่ง 

แล้วได้ความว่า

“พรุ่งนี้ยามซื่อ10 จะมีพิธีปักปิ่นของคุณหนูห้าเจ้าค่ะ ฮูหยินใหญ่ยัง 

เชื้อเชญิฮูหยนิและคุณหนูจากสกุลต่างๆ มาร่วมงานด้วย”

เฉี่ยวเอินขมวดคิ้วเอ่ยขึ้นด้วยความโมโห “คุณหนู พวกเขาจงใจจะ 

หกัหน้าคุณหนูแน่เจ้าค่ะ มอีย่างที่ไหน ไม่มาบอกกล่าวกนัเลยว่าพรุ่งนี้คุณหนู

ห้าจะปักปิ่น คงหวงัให้คุณหนูเตรยีมของขวญัไม่ทนัเป็นแน่”

กงลี่หงพยกัหน้า นิ้วเรยีวยาวขาวผ่องเคาะบนโต๊ะเป็นจงัหวะ

เรือนของนางอยู่ห่างไกลจากเรือนอื่นพอสมควร หากไม่มีผู ้ใดมา

รายงานนางย่อมไม่รูถ้งึความเป็นไปของจวน น้องสาวจะปักป่ิน หากพี่สาวอย่าง

นางไม่มขีองขวญัมอบให้จะเป็นการหกัหน้าน้องห้าเป็นอย่างมาก ซ�้ายงัมฮีหูยนิ

และคุณหนูสกุลใหญ่มาเป็นสกัขพียานในพฤตกิรรมอนัไร้มารยาทของนางอกี

ค�าติฉินนินทาคงกระจายไปทั่วกลุ่มคนชนชั้นสูงว่าคุณหนูสามตระกูล

กงผู้เกดิจากอนุต�่าต้อย รงัแกน้องสาวคนงามผู้ใสซื่อและอ่อนต่อโลก...

แม้ไม่อยากจะยอมรับแต่ฮูหยินใหญ่ก็สามารถสรรค์สร้างแผนร้าย 

มาได้เรื่อยๆ ไม่แจ้งข่าวให้ผู้ที่เพิ่งกลับจวนอย่างนางได้รู ้ก�าหนดการของ 

พิธีปักปิ ่น แต่คราวนี้ท่านคาดการณ์ผิดไปเสียหน่อยที่ดูหมิ่นว่ากงลี่หง 

10 ยามซื่อ คอืเวลาตั้งแต่ 09.00 น. - 10.59 น.
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ผู้นี้ไร้ปัญญาในการจดัหาของขวญั

ลูกไม้เช่นนี้ดูผิวเผินก็เหมือนเป็นลูกไม้ตื้นๆ ทว่าฮูหยินใหญ่กลับคิด

มาเป็นอย่างดีแล้ว...หากเป็นนางในวัยเด็กที่มักเอาแต่เก็บตัวไม่ยุ่งเรื่องของ 

ผู้อื่นคงจะไม่ทราบเป็นแน่

“คุณหนู พวกเราจะท�าอย่างไรดเีจ้าคะ” รั่วซกีงัวลใจ

จะท�าอย่างไรหรือ...ก็ย่อมต้องท�าให้แผนของสองแม่ลูกอสรพิษล่ม 

อยู่แล้ว

“รั่วซีไปเตรียมอุปกรณ์ ข้าจะวาดภาพเพื่อเป็นของขวัญให้แก่น้องสาว

สุดที่รกัเสยีหน่อย” กงลี่หงคลี่ยิ้ม ภาพที่จะวาดปรากฏขึ้นมาในความคดิ

คดิจะฉกีหน้านางยงัเรว็ไปสบิปี!

พธิปีักปิ่นก�าลงัจะเริ่มขึ้น ฮหูยนิและคณุหนตูระกลูต่างๆ มานั่งรอจน 

เตม็ห้องโถง พวกนางสนทนากนัอย่างครื้นเครงสนุกสนาน ฮูหยนิคนหนึ่งหนั

ไปกล่าวกับเหอซินหยู “น่าอิจฉาฮูหยินกงยิ่งนัก บุตรสาวของท่านช่างงดงาม

ขึ้นทุกวนั”

“นั่นสิ งามเหมือนท่านสมัยก่อนไม่มีผิด” ฮูหยินอีกคนหนึ่งพยักหน้า

เหน็ด้วย

ในวยัสาวเหอซนิหยไูด้รบัต�าแหน่งหนึ่งในสามบปุผางามแห่งเมอืงหลวง 

มีเพียงผู้เดียวที่มีความงามเหนือกว่าเหอซินหยู ซึ่งบัดนี้เป็นถึงพระสนมเอก

คนโปรดข้างกายฮ่องเต้...หยางซูเฟย มารดาขององค์ชายสามผูม้ากความสามารถ

“ฮูหยินกงก็เตรียมตัวให้ดีล่ะ ไม่แน่ว่าผ่านวันนี้ไปจะมีแม่สื่อแห่กัน 

มาสู่ขอบุตรสาวท่านจนธรณปีระตูพงักเ็ป็นได้” ฮูหยนิรูปร่างท้วมหวัเราะเบาๆ 

มอือวบกุมด้ามพดัพลางโบกไปมาเบาๆ

เมื่อกงซือซือได้ยินถ้อยค�าเยินยอชื่นชมตน ก็หลุบตาลงด้วยความ

ขวยเขนิ พวงแก้มใสขึ้นสแีดงระเรื่อดูน่ารกัน่าเอน็ดู “พวกท่านล้อข้าเล่นแล้ว

เจ้าค่ะ ยงัมคีนงดงามกว่าข้าอกีมาก”
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“ช่างถ่อมตัวน่ารักเสียจริง” ฮูหยินที่ชมกงซือซือเป็นคนแรกเอ่ยพลาง

แอบดดีลูกคดิในใจว่าจะเหมาะสมกบับุตรชายของตนหรอืไม่

กงซือซือยิ้มรับ ผมสีด�าขลับเงางามปล่อยสยายเพราะยังไม่ได้ปักปิ่น 

วนันี้นางสวมชุดสชีมพูอนัเป็นสทีี่ชื่นชอบ ใบหน้ามรีอยยิ้มแต้มประดบัตลอด

เวลา ท�าให้นางดูราวกบัเทพธดิาบุปผาแอบลงมาท่องเที่ยวแดนมนุษย์

“ได้ยินว่าคุณหนูสามกลับมาแล้วมิใช่หรือ นางอยู่ที่ใดกัน” สะใภ้เหอ 

มองซ้ายมองขวา นางมศีกัดิ์เป็นพี่สะใภ้ของฮหูยนิใหญ่ตระกูลกง ช่วงนี้ฮูหยนิ

เหอล้มป่วยจงึส่งสะใภ้คนงามมาออกงานแทน

แน่นอนว่าประโยคนี้ถูกเตรยีมการไว้แล้ว...

เหอซินหยูได้ยินดังนั้นจึงรีบกล่าวขอโทษขอโพย “นางน่าจะยังเตรียม

ตัวไม่เสร็จ พี่สะใภ้โปรดให้อภัยด้วย หงเอ๋อร์ไปอยู่ต่างบ้านมานาน กิริยา

มารยาทอาจไม่เรยีบร้อยไปบ้าง ขอให้ทุกท่านโปรดอภยัให้นางด้วย”

“แม่ใหญ่ว่าใครมารยาทไม่ดหีรอืเจ้าคะ” เสยีงไพเราะกล่าวขึ้น ด้านหน้า

ประตูปรากฏร่างโฉมสะคราญวัยเยาว์ กงลี่หงเดินหลังตรงคอตั้งเยื้องย่าง 

เข้ามาในห้องโถงด้วยท่วงท่าสง่างามเตม็ไปด้วยความมั่นใจ

นางสวมอาภรณ์สม่ีวงอ่อน เนื้อผ้าบางเบาพดัพลิ้วปลวิไสวยามต้องลม 

คล้ายเทพเซยีนก�าลงัเหาะเหนิลงมาจากสรวงสวรรค์ ชุดรดัรูปช่วงกลางล�าตวั

ท�าให้เหน็เอวบางอ้อนแอ้นได้อย่างชดัเจน ชายกระโปรงปักลายบปุผาสม่ีวงเข้ม

ฝีมอืเฉี่ยวเอนิ กงลี่หงสวมเครื่องประดบัไม่มาก เพยีงปักปิ่นองิฮวาและสวม

ก�าไลหยกขาวที่ขอ้มอืเท่านั้น ประกอบกบัใบหน้างดงามเป่ียมเสน่ห์กท็�าให้นาง

โดดเด่นเหนอืสตรใีดภายในโถงกว้างแห่งนี้

กงลี่หงเดนิมาหยุดที่ฮูหยนิใหญ่แล้วค้อมศรีษะค�านบั “หงเอ๋อร์คารวะ

แม่ใหญ่เจ้าค่ะ”

ฮหูยนิทั้งหลายกลนืน�้าลายอกึใหญ่ ไหนว่าคณุหนสูามไปอยูท่ี่ชนบทมา

นาน ไม่ได้รบัการอบรมสั่งสอน กลายเป็นหญงิสาวเมอืงหน้าด่าน...แล้วเหตใุด

ดรณุน้ีอยตรงหน้าพวกนางถงึได้มกีริยิามารยาทงดงาม เป่ียมเสน่ห์ราวกบัหลดุ



ฉางเยว่
51

มาจากวงัหลวงเช่นนี้

“เจ้าคอืคุณหนูสามหรอื” ฮูหยนิสกุลหนึ่งเอ่ยถาม

“ใช่แล้วเจ้าค่ะ ข้าคอืคุณหนูสาม...กงลี่หง” นางคลี่ยิ้มหวานหยดย้อย

ให้ฮูหยนิท่านนั้น รอยยิ้มแผ่ไปถงึดวงตาคู่งามเปล่งประกายยิ่งกว่าเดมิ

“งดงามเสยีจรงิ”

“กริยิากเ็รยีบร้อยน่ารกั ช่างน่าอจิฉาใต้เท้ากงยิ่งนกัที่มบีุตรสาวงดงาม

ตั้งสี่คน”

กงลี่หงยิ้มรับค�าชื่นชมจากบรรดาฮูหยิน และรับสายตาอิจฉาริษยา 

จากคุณหนูตระกูลอื่นๆ ด้วยเช่นกนั

นางลอบหัวเราะเยาะในใจ...ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ย่อมไม่พอใจในสิ่งที่ตนม ี

และยิ่งไม่พอใจเมื่อคนอื่นได้ดิบได้ดีกว่า สตรีนั้นรักสวยรักงามเป็นอย่างยิ่ง 

และพวกนางกม็กัไม่ชอบคนที่งามกว่าตน ข้อนี้กงลี่หงทราบดี

รอยยิ้มบนใบหน้าเหอซนิหยูกบักงซอืซอืแขง็ค้างไปแล้ว กงลี่หงหรี่ตา 

มองกเ็หน็ว่าน้องห้าของนางก�ามอืแน่นเพื่อสยบอารมณ์ที่ก�าลงัพลุ่งพล่าน

นางเดินไปนั่งตรงที่ว่างข้างกงฮุ่ยเหมยผู้ที่นั่งเงียบๆ ไม่สนทนาพาที 

กบัผู้ใด จากนั้นไม่นานพธิปีักปิ่นกเ็ริ่มขึ้น

พธิกีารด�าเนนิไป เริ่มจากคารวะมารดา ญาตผิูใ้หญ่ จากนั้นมารดากจ็ะ

หวผีมและปักปิ่นให้ แล้วจงึน�าเสื้อคลุมสแีดงปักลายมงคลมาสวมให้ ตบท้าย

ด้วยการดื่มสุราหนึ่งจอก ตามจริงแล้วพิธีปักปิ่นเป็นพิธีที่ควรจัดกันภายใน

ครอบครัว ไม่จ�าเป็นต้องเชื้อเชิญคนอื่นมาให้มากความ แต่ผู้ใดจะกล้าขัด 

ผู้เป็นใหญ่อนัดบัสองของจวนเล่า

เนื่องจากมารดาของกงลี่หงสิ้นไปนานแล้ว ตอนที่นางปักปิ่นก็ให้บิดา

ปักให้แทน

ต่อไปเป็นการมอบของขวญั เริ่มจากฮหูยนิใหญ่ นางมอบชดุป่ินปักผม

ล�้าค่าให้บุตรสาวสุดที่รัก ในขณะที่กงลี่หงก�าลังจะรับม้วนห่อผ้าจากสาวใช้ 

คนสนิท กงซูเซียวกลับแทรกเข้ามาแล้วยื่นของขวัญให้กงซือซือ ตามจริง 
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กงลี่หงควรจะให้ของขวัญก่อนตามล�าดับอาวุโส แต่น้องหกกลับรีบร้อน 

เดนิเข้ามาราวกบักลวัว่าจะไม่ได้ให้ของขวญัแก่น้องห้าอย่างไรอย่างนั้น

ช่างน่าอบัอายขายหน้าเสยีจรงิ

ดเูหมอืนเจ้าตวัจะยงัไม่รูต้วัว่าได้กระท�าการเสยีมารยาทลงไป กงซเูซยีว 

ยงัพูดเจื้อยแจ้วโอ้อวดว่าสิ่งของที่ตวัเองเตรยีมมาล�้าค่ามากเเค่ไหน

จนเหอซินหยูต้องบอกว่าให้ถอยออกไป กงซูเซียวจึงยอมออกไปแต่

โดยด ีทว่าไม่ทนัเสยีแล้ว ฮูหยนิและคุณหนูคนอื่นๆ หวัเราะคกิคกักบัความ

ไร้มารยาทของกงซูเซียว พรุ่งนี้คงมีข่าวลือว่าคุณหนูหกตระกูลกงอันเป็น

ตระกูลใหญ่ล�าดบัต้นๆ ของแคว้นนั้นไร้มารยาทและไม่มสีมัมาคารวะ

กงซูเซยีวเป็นคนช่างวางแผน แต่น่าเสยีดายที่แผนของนางช่างตื้นเขนิ

และโง่เขลา เหน็ได้ชดัว่าน้องหกจงใจจะหกัหน้ากงลี่หง โดยหารู้ไม่ว่าธนูที่ยงิ

ไปนั้นกลบัปักอกตวัเองเสยีนี่

มารดาของนางว่าโง่เขลาแล้ว น้องหกกลบัโง่เขลายิ่งกว่า...

โง่จนน่าสมเพช!

กงลี่หงรบัม้วนห่อผ้ามาจากรั่วซ ีส่งมอบให้น้องห้าแล้วคลี่ยิ้มอ่อนโยน

ตามบทบาทพี่สาวผู้แสนด ี “ของขวญัจากข้า อาจไม่ได้มรีาคาค่างวดมากมาย 

ต้องขายหน้าต่อน้องห้าแล้ว”

“พี่สามอย่าถ่อมตัวไปเลย ของที่ท่านให้ต้องดีงามอยู่แล้วเจ้าค่ะ” 

กงซือซือแย้มยิ้ม นางบรรจงค่อยๆ คลี่ห่อผ้าออกราวกับกลัวว่าสิ่งของที่อยู่

ภายในจะบุบสลาย ทว่าภายในใจก�าลังตื่นเต้นที่จะได้หักหน้าพี่สาวคนงาม 

กลางงานเลี้ยง

พี่สามไม่มทีางมอบของขวญัล�้าค่าให้แก่นางเป็นแน่

ภายในห่อภาพเป็นม้วนกระดาษแผ่นหนึ่ง เมื่อม้วนกระดาษถูกกางออก

กเ็ผยให้เหน็ภาพต้นเหมยสแีดงยนืต้นตระหง่านอยูท่่ามกลางพายหุมิะ ถดัออก

ไปก็มีต้นเหมยแดงอีกต้นผลิบานอยู่ท่ามกลางบุปผาอื่นๆ สีแดงตัดกับสีขาว

ของหิมะท�าให้ต้นเหมยแดงโดดเด่นที่สุดในภาพ โดดเด่นกว่าต้นเหมยแดง 
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อกีต้นที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในดงบุปผาเสยีอกี

ดอกเหมยแดงผลบิานยนืหยดัอย่างสง่างามแม้จะเผชญิกบัหมิะที่หนาว

เหนบ็ ภาพวาดให้ความรูส้กึเหงาอ้างว้างเศร้าสร้อย ทั้งยงัให้ความรูส้กึเข้มแขง็ 

อดทน ผิดกับเหมยแดงอีกต้นที่กลมกลืนไปกับบุปผาอื่นๆ กลายเป็นบุปผา

ดาษดื่นธรรมดาไร้ความโดดเด่น

ต้นเหมยแดงเหมอืนกนัแต่เตบิโตต่างที่กนั ให้ความรู้สกึที่แตกต่างกนั

มากมายถงึเพยีงนี้เชยีว

“เปน็ภาพที่ด”ี ฮหูยนิหน้าตาสะสวยคนหนึ่งกลา่ว แม้นางจะเลยวยัสาว

ไปเนิ่นนานแล้ว แต่กย็งัคงความสง่างาม สุขุม “เจ้าวาดเองหรอื”

“เจ้าค่ะ” กงลี่หงยิ้มรับ “ข้าอยากให้แง่คิดแก่น้องห้าว่าหากยืนหยัด 

เข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ไปได้เพียงล�าพัง วันหนึ่งก็จะผลิบาน 

งดงามดุจต้นเหมยแดงต้นนี้เจ้าค่ะ ถ้าหวังพึ่งพาแต่ผู้อื่น ก็จะกลายเป็น 

ต้นเหมยธรรมดาๆ เท่านั้น”

“ช่างเป็นดรุณนี้อยที่ละเอยีดลออยิ่งนกั”

“นั่นส ิภายในภาพวาดยงัมคีวามหมายแฝงลกึซึ้งได้ถงึเพยีงนี้เชยีว”

เหล่าฮูหยินกระซิบกระซาบกันอย่างพออกพอใจ หลายคนมาดหมาย

ดดีลูกคดิรางแก้วว่าจะให้คุณหนูสามมาเป็นสะใภ้ของตน

แต่สิ่งที่ฮูหยินคนอื่นๆ ไม่ทราบก็คือภาพนี้ยังมีความหมายอื่นแฝง 

อยู่อีก จุดประสงค์ที่แท้จริงคือภาพนี้นางจงใจวาดขึ้นเพื่อว่ากระทบน้องสาว  

ต้นเหมยแดงที่ยนืหยดัโดดเด่นกลางหมิะคอืกงลี่หง ในขณะที่ต้นเหมยแดงอกี

ตน้นั้นคอืกงซอืซอื ที่มมีารดาผู้เปรยีบเสมอืนต้นไม้ใหญ่คอยปกป้องคุม้ครอง 

และยงัมมีติรสหายรายรอบมากมาย จงึไร้ความโดดเด่นไม่ชวนให้จดจ�า

“ฝีมอืยอดเยี่ยมยิ่งนกั!” เสยีงใสเอ่ย นางคอืคุณหนูตระกูลหนึ่ง อายุ

รุ ่นราวคราวเดียวกันกับกงลี่หง ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มดูซุกซนน่ารัก 

น่าเอน็ดูอย่างยิ่ง “ข้าเผงิเหยยีนซ ีอยากได้ค�าชี้แนะจากเจ้า”

สกุลเผิงเป็นตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน บิดาของนาง 
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ด�ารงต�าแหน่งเจ้าส�านกัศกึษาหลวง เป็นขุนนางใหญ่มากความสามารถ ส�านกั

ศึกษาหลวงก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของฮ่องเต้พระองค์ก่อน เป็นสถานที่

ให้การศึกษาแก่บุรุษเยาว์วัยที่อยากสอบราชการบรรจุเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋น มี 

ลกูศษิย์ลกูหามากมายตั้งแต่บตุรสามญัชน บตุรขนุนาง ไปจนถงึเชื้อสายโอรส

สวรรค์ ต�าแหน่งเทยีบเท่าขุนนางขั้นสอง ซ�้ายงัเป็นสหายสนทิกบักงหลี่ด้วย

แม้เผิงเหยียนซีจะมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าเสมอ แต่กลับถือตัว 

ยิ่งนกั นางมสีหายสนทิเพยีงไม่กี่คน ฮหูยนิกงพยายามให้นางสนทิกบักงซอืซอื 

ทว่านางกลบัไม่สนใจกงซอืซอืเลยแม้แต่น้อย

“คุณหนูเผงิล้อข้าเล่นแล้ว ข้าไม่ได้ฝีมอืเก่งกาจถงึขนาดแนะน�าท่านได้

หรอกเจ้าค่ะ” กงลี่หงเอ่ยอย่างถ่อมตัว ท่าทางของนางเรียกแววตาเอ็นดูจาก

เหล่าบรรดาฮูหยนิได้เป็นอย่างดี

“แต่พี่สาม ท่านไม่เคยเรียนวาดภาพเลยนี่เจ้าคะ ท่านสามารถวาดได้

อย่างไรเล่า” กงซอืซอืขมวดคิ้ว นางไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆ แน่

กงซเูซยีวได้ยนิค�ากล่าวนั้นกไ็ม่รอช้ารบีทบัถมต่อทนัท ี“จรงิด้วยเจ้าค่ะ

พี่ห้า! พี่สาม ท่านไปซื้อภาพวาดแล้วเอามาอวดอ้างว่าท่านวาดเองแบบนี้ได้

อย่างไร แบบนี้ไม่น่ารงัเกยีจไปหน่อยหรอื”

เสยีงอื้อองึดงัขึ้นพร้อมกบัสายตาเคลอืบแคลงจากบรรดาฮูหยนิจบัจ้อง

มาที่กงลี่หง

กงลี่หงเพยีงคลี่ยิ้มบางเบา เอ่ยตอบด้วยท่าทางสบายๆ “น้องหก เจ้า

คดิว่าภาพนี้ราคาเท่าไหร่”

“ภาพวาดชั้นยอดเช่นนี้ย่อมราคาสงูเป็นแน่” กงซูเซยีวกล่าวออกมาอย่าง

มั่นใจ นางเชื่อว่าคนที่ถูกส่งไปอยู่เมอืงหน้าด่านตั้งแต่เดก็ย่อมไม่สามารถวาด

ภาพได้สวยงามถงึเพยีงนี้ พี่สามจะต้องเล่นตุกตกิอะไรบางอย่าง...นางจะเป็น

คนเปิดโปงแผนของพี่สามเอง

กงฮุ่ยเหมยยิ้มเยาะในใจ น้องห้ากับน้องหกสติปัญญาอยู่คนละระดับ

กบัพี่สามชดัๆ ยงักล้ายกตวัเองไปเทยีบเท่านางอกี ช่างโง่งมเสยีจรงิ “น้องหก 
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เจ้าผดิแล้ว”

“ผดิอย่างไรเล่าพี่สี่” กงซเูซยีวจิ๊ปากไม่พอใจเมื่อกงฮุ่ยเหมยซึ่งยามปกติ

จะนั่งสงบเสงี่ยมเจยีมตวัอยู่ตลอดกล่าวขึ้นมา

“เพราะพี่สามเพิ่งกลับมาเมืองหลวง เบี้ยหวัดที่สะสมไว้ก็น้อยกว่าคน

อื่นๆ น้องหกคดิว่าพี่สามจะน�าเงนิมากมายจากที่ไหนไปซื้อภาพวาดเล่า แล้ว

ภาพวาดชั้นเลิศถึงเพียงนี้ใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายๆ ซ�้าคุณหนูทุกคนโดนลด 

เบี้ยหวดัลงสองส่วนเพื่อน�ามาจดัพธิปีักปิ่นของน้องห้าอกี”

กงซูเซยีวกบักงซอืซอืชะงกัค้าง

เพยีงประโยคเดยีวของกงฮุย่เหมยกส็ามารถเล่นงานได้ทั้งความโง่เขลา

ของน้องห้าและน้องหก รวมไปถงึฮหูยนิใหญ่ที่จดังานให้แก่น้องห้าเสยีใหญ่โต

เกนิความจ�าเป็น ซ�้ายงัมาเบยีดเบยีนเบี้ยหวดัของคณุหนคูนอื่นๆ อกีด้วย บดิา

ไม่เคยเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการเรื่องค่าใช้จ่ายภายในจวน ย่อมไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ 

เช่นนี้เกดิขึ้น ฮูหยนิใหญ่จะต้องโดนบดิาต�าหนเิป็นแน่

ดูท่านางจะต้องประเมนิน้องสาวผู้อ่อนโยนคนนี้ใหม่เสยีแล้ว...

“ตามที่น้องสี่ว่า ข้าไม่มีเงินพอที่จะซื้อของราคาแพงเช่นนี้” กงลี่หง 

ไม่ทราบจุดประสงค์ของกงฮุ่ยเหมยว่าเหตุใดจึงช่วยเหลือ แต่อย่างไรก็ต้อง

ขอบคุณนางด้วย “หากน้องห้าน้องหกยังไม่เชื่อ ข้าจะวาดใหม่อีกรอบก็ 

ย่อมได้” นางกล่าวแล้วเชดิคอขึ้นอย่างเย่อหยิ่ง

“แต่...!”

“พอได้แล้วเซียวเอ๋อร์” ฮูหยินใหญ่เอ่ยปราม ฝ่ามือขาวผ่องภายใน

อาภรณ์ก�าแน่น นางมองกงลี่หงผดิไปมากจรงิๆ อุตส่าห์ขดัแข้งขดัขากงลี่หง 

อย่างเตม็ที่ ทั้งยงัให้พวกสกลุสายรองกลั่นแกล้ง ไม่ส่งอาจารย์ไปสั่งสอน แล้ว

นางท�าแบบนี้ได้อย่างไร เหตุใดนางจงึวาดภาพได้งดงามถงึเพยีงนี้ หน�าซ�้ายงั

มกีงฮุ่ยเหมยที่ออกปากช่วยเหลอือกี “หงเอ๋อร์ แม่ต้องขอโทษเจ้าด้วย ต่อไป

แม่จะอบรมสั่งสอนซอืเอ๋อร์ให้มากกว่านี้ และจะก�าชบัฮูหยนิห้าด้วยเช่นกนั”

“ไม่เป็นไรเจ้าค่ะแม่ใหญ่ ลี่หงทราบดวี่าน้องทั้งสองยงั ‘เดก็’ มากนกั 
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และยงัคงมคีวามคดิ ‘ใสซื่อ’ แบบเดก็ๆ อยู่” กงลี่หงกล่าว รอยยิ้มบนใบหน้า

ของนางไม่เคยเลอืนหายไปเลยตั้งแต่ต้นจนจบงาน

ทุกการกระท�าของกงลี่หงอยู่ในสายตาของสตรีผู้หนึ่งมาโดยตลอด  

พลนัรอยยิ้มปรศินากผ็ุดพรายบนใบหน้า

หลงัจากพธิปีักปิ่นจบลง แขกกค็่อยๆ ทยอยกลบั กงลี่หงจงึมานั่งเล่น

กบักงฮุ่ยเหมยที่ศาลากลางสระเหลยีนฮวา

นางจบัจ้องร่างบางที่นั่งจบิชาตรงหน้าอย่างพนิจิพเิคราะห์ รู้ดวี่าน้องสี่

ไม่ได้เป็นตวัโง่งม หากกล่าวว่ากงลี่หงคอืพยคัฆ์ กงฮุ่ยเหมยกเ็ปรยีบประดุจ

พยัคฆ์ซ่อนเขี้ยวเล็บที่ซุกซ่อนความสามารถของตัวเองไว้ ยามคราวจ�าเป็น 

ถงึดงึออกมาใช้...คนเช่นนี้รบัมอืได้ยาก

“เจ้าต้องการสิ่งใดตอบแทน”

“พี่สามพูดถึงเรื่องใดหรือเจ้าคะ” กงฮุ่ยเหมยกะพริบตาปริบๆ เลียน

แบบท่าทางการตหีน้าซื่อเวลากระท�าความผดิแลว้ถกูคนจบัได้มาจากกงซอืซอื

กงลี่หงถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย นางคร้านที่จะสวมหน้ากากเข้าหา

ผู้อื่นเต็มทน นิ้วมือขาวผ่องเรียวยาวดุจล�าเทียนโบกพัดขนนกกระเรียนคู่ใจ

เพื่อคลายความร้อน ดวงตาคู่งามหรี่มองน้องสาวอย่างรู้ทนั

“คนอย่างเจ้าหรอืจะปกป้องคนอื่นโดยไม่หวงัผลตอบแทน” นางหวัเราะ

เบาๆ ในล�าคอ

“พี่สามมองข้าในแง่ร้ายมากเกินไปแล้วเจ้าค่ะ” รอยยิ้มบางปรากฏบน

ใบหน้า

“งั้นหรอื” นางเลกิคิ้วแล้วกล่าวต่อด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย “มยิกัรู้ว่าน้อง

สี่ช่างมคีวามคดิอ่านใสซื่อถงึเพยีงนี้ ข้าแค่กล่าวตามความเป็นจรงิที่เหน็เท่านั้น”

กงฮุ่ยเหมยมรีูปโฉมธรรมดาที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมด นางจงึต้อง

เคี่ยวเข็ญตนเองมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆ ทั้งกิริยามารยาทแช่มช้อยนุ่มนวล 

เชี่ยวชาญการดดีพณิ เดนิหมาก เยบ็ปักถกัร้อย นางล้วนท�าได้ดกีว่าใคร แต่

ถงึกระนั้นฝีมอืของกงซอืซอืกด็้อยกว่านางไม่มาก ท�าให้ยามที่ทั้งสองออกงาน
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คู่กัน ทุกสายตาจะมองเมินผ่านกงฮุ่ยเหมยไป ทุกสายตาล้วนจับจ้องไปยัง 

หญงิงามโฉมสะคราญผู้อ่อนหวานอย่างกงซอืซอื สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผู้คนตดัสนิ

กเ็ป็นรูปลกัษณ์ภายนอก

ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในวังวนชนชั้นสูงที่มองแต่เพียงเปลือกหุ้มกาย 

คงท�าให้น้องสี่ล�าบากมใิช่น้อย...

“สิ่งที่ข้าต้องการมเีพยีงแค่อยู่กบัคนคนหนึ่งไปตลอดกาลเท่านั้น” กง-

ฮุ่ยเหมยถอนหายใจ นางไม่ต้องการแข่งขนัชงิดชีงิเด่นกบัผู้ใด ขอแค่ได้สิ่งที่

นางตอ้งการเทา่นั้นเป็นพอ “พี่สามเองกเ็ป็นบตุรสาวอนเุช่นกนั ข้าวา่ท่านน่าจะ

เข้าใจความปรารถนาของข้า”

กงลี่หงเข้าใจว่ากงฮุ่ยเหมยต้องการตบแต่งกบัชายคนหนึ่ง

นางย่อมเข้าใจอยูแ่ล้ว เพราะความปรารถนาของน้องสี่กค็ล้ายกบัความ

ฝันของนาง หากผู้ใดไม่เป็นอย่างพวกนางย่อมไม่มวีนัเข้าใจ บุตรสาวอนัเกดิ

จากภรรยาน้อยถกูจ�ากดัสทิธิ์มากมายจากสงัคม น้อยคนที่จะตบแต่งบตุรสาว

อนุไปเป็นภรรยาเอก ไม่ค่อยมีผู้ใดคบหาเป็นสหายสนิทเพราะชาติก�าเนิด 

ตอ้ยต�่าเกนิไป พวกนางต้องอยูใ่นเงาบตุรสาวที่ก�าเนดิจากภรรยาเอกไปตลอด

แทบทั้งชวีติ

มารดาของกงฮุย่เหมยเป็นเพยีงภรรยาบ่าว ครานั้นมารดาของนางออก

ไปถือศีลที่วัดตามประเพณีแคว้นฉิน ฮูหยินรองตั้งครรภ์พี่รองอยู่ จึงได้ส่ง 

สาวใช้คนสนทิมาปรนนบิตับิดิา

ชาตกิ�าเนดิของนางและน้องสี่คล้ายคลงึกนัมาก เพยีงแต่วา่กงฮุย่เหมย

ไม่ได้เป็นที่รกัใคร่ของบดิาเท่านาง กงหลี่แม้จะรกัลูกไม่เท่ากนั แต่เขากใ็ส่ใจ

ลกูๆ ทกุคน ใครประสงค์จะเรยีนสิ่งใดเขากเ็สาะหาอาจารย์ที่มชีื่อเสยีงมาสอน

ให้โดยเฉพาะ คุณหนูสกุลกงทุกคนจงึเพยีบพร้อมทั้งกริยิามารยาทและความ

สามารถ บิดาเคยส่งอาจารย์หลายคนมาสอนนางด้วย แต่เมื่ออาจารย์มาถึง

จวนสกุลกงสายรอง ผู้ที่ได้ร�่าเรยีนวชิากลบัไม่ใช่นาง

บุรุษมักนิยมชมชอบตบแต่งภรรยาที่สามารถค�้าจุนเกื้อกูลตนเองได้ 
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ทั้งนั้น ดังนั้นบุตรสาวที่เกิดจากภรรยาน้อย ซ�้ายังไม่มีครอบครัวฝ่ายมารดา

หนุนหลงัจงึแทบไม่มผีู้ใดมาสู่ขอ หรอืไม่กเ็ป็นได้แค่อนุตลอดกาล 

“เจ้าไม่คดิว่าเจ้าหวงัสูงไปหรอื”

“ชีวิตนี้ด�ารงอยู่ได้ก็เพราะมีความหวัง” น�้าเสียงราบเรียบเศร้าสร้อย

อ้างว้างของนางชวนให้บุรุษทั้งหลายอยากปลอบขวัญ แต่ในศาลาแห่งนี้ไม่มี

บุรุษ...

กงลี่หงมองดวงตาที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานของอีกฝ่ายอย่าง

ครุ่นคดิ ยิ่งตั้งความหวงัไว้สูงมากเท่าไร ยามตกลงมากจ็ะเจบ็ปวดมากเท่านั้น 

นางเงยีบไปสกัพกัแล้วจงึเอ่ยต่อ “หากข้าได้ประโยชน์กจ็ะช่วยเหลอืเจ้าแล้วกนั”

อย่างไรกต็าม มมีติรย่อมดกีว่ามศีตัรูเพิ่มอยู่แล้ว

“ขอบคุณเจ้าค่ะพี่สาม” รอยยิ้มจากใจจรงิท�าให้ใบหน้าของกงฮุ่ยเหมย 

งดงามน่ามองกว่าเดมิหลายส่วน

“ท�าไมเจ้าจงึคดิว่าข้าช่วยเจ้าได้ ข้าเองกเ็ป็นลูกอนุเช่นเดยีวกบัเจ้า” นี่

เป็นสิ่งที่กงลี่หงคบัข้องใจมากที่สุด ถงึแม้บดิาจะโปรดปรานนางมากที่สุด แต่

อย่างไรนางกไ็ม่มมีารดาคอยปกป้องเหมอืนพี่น้องคนอื่นๆ และมารดาของนาง

กไ็ม่ได้เป็นที่รู้จกัในเมอืงหลวง แล้วนางจะช่วยเหลอืน้องสี่ได้อย่างไร

“เมื่อถงึเวลาข้าจะบอกท่านเอง” กงฮุ่ยเหมยอมยิ้ม

ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด มีเพียงพี่สามคนเดียวเท่านั้นที่จะท�าให้ 

ความฝันของนางเป็นจรงิ ให้ได้อยูก่บัเขาคนนั้น...คนที่กงฮุ่ยเหมยแอบเฝ้ามอง

หมายปองมานานถงึหกปี

“ข้าขอถามอกีหนึ่งค�าถามจะได้ไหมเจ้าคะ”

“ว่ามา”

“พี่สามไม่คิดจะแก้แค้นแม่ใหญ่กับน้องห้าบ้างหรือ” กงฮุ่ยเหมยถาม 

ตั้งแต่ที่พี่สามกลับมาจวน ยังไม่เคยเห็นนางจะวางอุบายเล่นงานน้องห้า 

บ้างเลย ช่างแปลกคนจรงิๆ

กงลี่หงหวัเราะ “แก้แค้นหรอื...แก้แค้นไปจะได้อะไรเล่า ไม่สู้เอาเวลา
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ไปพฒันาชวีติตวัเองให้ดขีึ้นไม่ดกีว่าหรอื”

“ก็ถูกของท่าน” แนวคิดนี้ก็สมกับเป็นพี่สาม “ถ้าพวกนางเห็นท่านไม่

ตอบโต้ จะไม่ยิ่งแกล้งแรงกว่าเดมิหรอื”

“ข้ากต็อบโต้นางไปแล้วนี่” ด้วยภาพเหมยแดงสองต้น ผู้ที่ชาญฉลาด 

จะรู้ว่านางต้องการสื่อถึงอะไร “อีกอย่าง ข้าชอบเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่ารุก 

เสยีด้วย”


