
หนึ่ง
สมรสพระราชทาน

ดอกหมูต่นัสชีมพเูบ่งบานต้อนรบัฤดใูบไม้ผลทิี่เดนิทางมาเยี่ยมเยยีน 

อากาศก�าลงัเยน็สบาย ไม่ร้อนหรอืหนาวจนเกนิไป สตรทีี่นอนอ่านหนงัสอือยู่

ในศาลากลางสวนดอกหมู่ตันจึงไม่ได้สวมเสื้อผ้ามากชิ้นนัก กลิ่นหอมของ

ดอกไม้เป็นที่น่าอภิรมย์ เคล้าเสียงเคลื่อนไหวของสายน�้าซึ่งมีปลาแหวกว่าย

อยู่ในบ่อใกล้ศาลา ควันชาลอยเอื่อยๆ ร่างอวบอิ่มเต็มไปด้วยเนื้อแน่นขนัด 

เทียบกับสาวใช้รูปร่างผอมบางในชุดสีฟ้าเข้มเกือบจะเป็นสีน�้าเงินที่นั่งอยู ่

ใกล้ชิดคอยรินชา หยิบขนมจากจานส่งให้เจ้านายของตัวเอง ผู้เป็นนายนั้น

ใบหน้าซดีไร้เครื่องประทนิโฉม ผมเผ้าไม่ได้จดัแต่ง เพยีงหวรีวบแล้วปักปิ่น

หยกธรรมดาเท่านั้น ภาพโดยรวมของนางไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นถงึบุตรี

ของขุนนางระดบัสูงอย่างเสนาบดอีวี้เหยยีนหยาง

“คณุหน”ู สาวใช้เอ่ยเรยีก เจ้านายของนางจงึละสายตาจากหนงัสอืในมอื

หนัไปมอง “คุณหนูห้ามาเจ้าค่ะ”

คนที่นอนอ่านหนงัสอืไม่ได้แสดงปฏกิริยิาอื่นใดนอกจากพบัหนงัสอืใน

มือแล้วปรับเปลี่ยนเป็นท่านั่ง พอดีกับสาวงามนางหนึ่งเยื้องย่างเข้ามาภายใน

ศาลาแล้วนั่งลงอย่างถือวิสาสะ ผู้เข้ามาใหม่นับว่าเป็นหญิงสาวที่งดงามอย่าง
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หาตวัจบัได้ยาก แม้พดูว่างามล่มเมอืงกไ็ม่ผดินกั เพราะคณุหนหู้าอวี้ซอือิ๋งคอื

สาวงามอนัดบัหนึ่งของเมอืงหลวงในเวลานี้ หลงัจากที่อดตีสาวงามอนัดบัหนึ่ง

อย่างคณุหนสูามอวี้เหยยีนเซยีนเข้าวงัถวายตวัเป็นพระสนมขั้นกุย้ผนิเมื่อหลาย

เดอืนก่อน

อวี้ซอือิ๋งอจิฉารษิยาความงามของพี่สาวมาเนิ่นนาน ครั้นได้รบัต�าแหน่ง

สาวงามอนัดบัหนึ่งเพราะพี่สาวเข้าถวายตวัในวงักล็�าพองใจ ทกุวนัตื่นแต่เช้าตรู่

แต่งตัวแต่งหน้าเพื่อไม่ให้ใครครหาในต�าแหน่งที่ได้รับมา ริมฝีปากแดงสด

เพราะทาชาดคลี่ยิ้ม

“ข้าคารวะพี่สี่เจ้าค่ะ”

“ศาลานี่ข้ายึดไว้ส�าหรับอ่านหนังสือแล้ว หากเจ้าอยากชมสวนชมปลา

คงต้องเชญิที่อื่น”

“หามไิด้เจ้าค่ะ ข้าเพยีงแค่มาถามว่างานชมดอกหมู่ตนัปีนี้พี่สี่จะสั่งตดั

ชุดใหม่พร้อมข้าเลยหรอืไม่เจ้าคะ”

“งานชมดอกหมู่ตนัที่ไหน”

พอเอ่ยปากถาม คนฟังก็ยกผ้าเช็ดหน้าท�าท่าปิดปากด้วยอาการตกใจ

เหลอืประมาณ ทว่าดวงตางดงามคู่นั้นกลบัวาวระยบัด้วยความสาแก่ใจ หาก

ไม่ติดว่าต้องรักษาภาพลักษณ์นางคงหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังเสียแล้ว 

สองนายบ่าวในศาลาท�าได้แค่ผ่อนลมหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย

“พี่สี่ไม่ได้เทียบเชิญงานชมดอกหมู่ตันอีกแล้วหรือเจ้าคะ ปีที่แล้วก็

ปล่อยให้ข้าไปกับพี่เหยียนเซียนเพียงสองคน ยามนี้มีแต่คนเข้าใจว่าสกุลอวี้

ของเรามบีุตรสาวเพยีงสองคนเท่านั้น ข้าไม่รู้ควรตอบอย่างไรด ี เพราะพี่สี่ไม่

ยอมปรากฏตวั พวกเขากเ็ลยไม่ได้ส่งเทยีบเชญิมาให้ ขณะที่หลายเดอืนมานี้

ข้าต้องปฏเิสธเทยีบเชญิกบัจดหมายขอดูตวัหลายต่อหลายฉบบั”

ค�าพูดนั้นเหมอืนจะน่าสงสาร แต่กเ็ป็นการอวดตนเพื่อข่มพี่สาวคนที่สี่

ด้วยเช่นกัน นางอิจฉาพี่สามอวี้เหยียนเซียนในความงาม แต่นางไม่สามารถ

แข่งขันในเรื่องนั้นได้ จนพี่สาวเข้าวังมีวาสนาเป็นถึงกุ ้ยผินได้รับความ



มนต์มิถุนา
7

โปรดปรานจากฮ่องเต้ ส่วนตวัเองได้เป็นสาวงามอนัดบัหนึ่งแทนกไ็ม่สิ้นรษิยา 

หันมองหาน้องสาวร่วมอุทรมารดาคือฮูหยินใหญ่ของอวี้เหยียนเซียนอย่าง 

อวี้เหยยีนซ่าน นอกจากจะไม่งดงาม ซ�้ายงับกพร่องหน้าที่กุลสตร ี วนัหนึ่งๆ 

ใช้เวลานอน เล่น อ่านหนงัสอื กนิอาหาร ไม่ได้ฝึกพณิ วาดภาพ เขยีนอกัษร 

หรอืหมากล้อม กระทั่งงานครวั เยบ็ปักถกัร้อยกไ็ม่เคยหยบิจบั กลายเป็นสกุร

อ้วนท้วนอปัลกัษณ์ตวัหนึ่ง กย็งัคงเป็นที่รกัใคร่ของพี่ใหญ่กบับดิาอยู่ดี

ตวันางแม้แย่งชงิเป็นโฉมสะคราญอนัดบัหนึ่ง แต่เพราะเกดิจากมารดา

ที่เป็นเพียงอนุ บิดาจึงไม่ได้รักใคร่เท่าสุกรอัปลักษณ์ตัวนี้ เมื่อก่อนมีพี่สาม 

ที่โดดเด่นกลบรศัมนีาง แต่พอจากไปยงัทิ้งน้องสาวอปัลกัษณ์เป็นหนามต�าใจ

นางอีก ความเกลียดที่มีต่ออวี้เหยียนเซียนจึงถูกถ่ายเทมาให้อวี้เหยียนซ่าน 

ผู้เกยีจคร้านหลายส่วน

“ดแีล้ว ขอให้เจ้าสนุกกบังาน ได้พบชายหนุ่มที่ดกีแ็ล้วกนั”

ค�าตอบของอวี้เหยียนซ่านท�าให้น้องสาวต่างมารดานึกโกรธ สุกรตัวนี้

เป็นเพยีงรูปปั้น หรอืน้อยใจในโชคชะตาอปัลกัษณ์จนเสยีสตไิปแล้ว งานชม

ดอกหมู่ตนันี้เชญิหญงิสาวที่เป็นบุตรสาวขุนนาง รวมถงึคหบดรีะดบัสูงเกอืบ

ทุกคนที่ยงัไม่ได้ออกเรอืน แม้อปัลกัษณ์เพยีงใดกย็งัได้รบัเชญิ เพราะถอืเป็น

โอกาสที่จะได้พบปะชายหนุ่มเพื่อให้ชื่นชมและเลอืกดูตวั

“จะดีหรือเจ้าคะพี่สี่ หากท่านไม่ออกไปพบผู้คนเสียบ้าง การจะออก

เรอืนอาจเป็นเรื่องยาก”

เจ้าของร่างอวบอิ่มยิ้มแล้วเอ่ย “ข้าไม่ได้กระสันอยากจะออกเรือนถึง

เพยีงนั้น”

“ท่านว่าข้า!” อวี้ซอือิ๋งลุกพรวดขึ้นด้วยโทสะ หาว่านางกระสนัอยากได้

สามหีรอื

“ข้าไม่ได้ว่าเจ้า เพยีงแต่บอกว่าตวัข้าไม่ได้ปรารถนาจะออกเรอืนมากถงึ

ขนาดต้องเอาตวัเองใส่พานไปให้ผู้ชายเลอืกชมราวกบัสนิค้าชิ้นหนึ่งเท่านั้น มี

ค�าไหนที่ข้าต�าหนใิห้น้องห้าคดิเช่นนั้นหรอื” นางมองน้องสาวด้วยสายตาเศร้า
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หมอง “พี่สี่รู้ว่าน้องห้ามักจะออกงานชมดอกไม้เสมอ ทั้งเทศกาลเหมยฮวา 

เทศกาลล่องเรอืชมเหลยีนฮวา หรอืเทศกาลชมจวี๋ฮวา เจ้าขอตดิตามพี่สามไป

ตั้งแต่อายุยงัไม่ครบวยัปักปิ่น อาศยัเกาะไปกบัเทยีบเชญิของพี่สาว เพราะเจ้า

ชื่นชอบการชมดอกไม้ ไม่ใช่เพราะเจ้าต้องการออกไปหาสามตีั้งแต่ยงัไม่แตก

เนื้อสาว พี่สี่เข้าใจด”ี

ทั่วทั้งศาลาเงยีบกรบิ สาวใช้ของคณุหนหู้าหน้าซดีด้วยความหวาดหวั่น

เหลือจะกล่าวเพราะเกรงโทสะของผู้เป็นนาย คุณหนูสี่ปากกล้าด่าถึงเพียงนี้  

ให้ขวัญกล้าเทียมฟ้าอย่างไรคุณหนูห้าก็ไม่อาจลงมือตบตีได้ แต่พวกนางใน

เรอืนเลก็เล่าจะหลกีหนชีะตากรรมไปได้อย่างไร

อวี้ซืออิ๋งโกรธจนเส้นเลือดที่ขมับปูดโปน สองมือก�าแน่น ไม่รู้ว่าหน้า

แดงก�่าด้วยหรอืไม่ เพราะพอกแป้งหนาจนยากจะดูออก แต่ไม่นานหญงิสาว 

กร็ะงบัอารมณ์ลงได้ เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเชอืดเฉอืน

“เชญิพี่สี่พูดได้ตามสบาย เพยีงแต่ข้าอาจจะต้องขอโทษ หากประพฤติ

ผดิธรรมเนยีม หลงัจบงานชมดอกหมู่ตนัแล้วต้องออกเรอืนก่อนพี่สี่ ข้าอยาก

ขออภยัพี่สี่ล่วงหน้า”

“ขอให้เจ้าได้แต่งงานอย่างที่หวงักแ็ล้วกนั”

คุณหนูห้าไม่เห็นพี่สาวแสดงอารมณ์อื่นใดออกมาก็กระแทกเท้าเดิน 

หนัหลงัจากไป สาวใช้ที่ก้มหน้าเงยีบมาตลอดการสนทนาอดพูดขึ้นมาไม่ได้

“คนอารมณ์ร้ายอย่างคุณหนูห้า อย่าให้ได้ออกเรอืนเลยเจ้าค่ะ สงสาร

สาม”ี

“แต่ข้าอยากให้นางแต่งงานนะหนงิเอ๋อร์”

สาวใช้นามหยูหนงิเอ่ยถามเจ้านายต่อ “ท�าไมเล่าเจ้าคะคุณหนู แบบนี้

ไม่เท่ากบัเป็นการหกัหน้าคุณหนูหรอืเจ้าคะ”

อวี้เหยียนซ่านส่ายหน้า “ดีแล้ว ทุกวันนี้นางอยู่ในเรือนมีแต่เสียง

หนวกหู ข้าอ่านหนังสือไม่เป็นสุข ถ้านางเอาอนุหม่ามารดาของนางไปด้วย  

จวนสกุลอวี้คงสงบสุข”
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หยูหนงิได้ฟังกย็ิ้มอย่างเข้าใจ พยกัหน้ารบั “นั่นสเิจ้าคะ เดี๋ยวบ่าวเอา

ชาไปอุ่นให้คุณหนูก่อนนะเจ้าคะ”

“ไปเถอะ ข้าจะอ่านหนงัสอืต่อ”

ร่างอวบอ้วนเอนตวัลงนอนพงิหมอนองิ เปิดหนงัสอืที่อ่านค้างเอาไว้อ่าน

อกีครั้ง สายลมของฤดูใบไม้ผลพิดัผ่าน หอบเอากลิ่นหอมและความอบอุ่นที่

ผิดประหลาดวูบหนึ่งมาโอบกอดร่างของนางเอาไว้ ทว่าหญิงสาวมิได้สนใจ  

นางยงัคงอ่านหนงัสอืในมอืต่อไป

บรรยากาศอันเงียบสงบในจวนสกุลอวี้ช่างขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ทอ้งพระโรงของวงัหลวงเสยีเหลอืเกนิ วนันี้มกีารประชมุขนุนางตามปกต ิรวม

ถงึการพูดคุยเรื่องงานฉลองวนัพระราชสมภพครบหกรอบ เจด็สบิสองพรรษา

ของไทเฮา งานปีนี้จึงจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขุนนาง 

คนหนึ่งเสนอว่าให้มงีานมงคลเพื่อเฉลมิฉลองให้แก่ไทเฮา หนัซ้ายแลขวาเหน็ว่า 

ของขวญัที่ดทีี่สดุของไทเฮาคงจะเป็นงานอภเิษกสมรสของหลานคนโปรดอย่าง 

อ๋องเจด็จ้าวหย่งเจี้ยน

“ข้าไม่แต่ง” อ๋องเจด็เอ่ยคดัค้านทนัที

“เจ้าเองก็ยี่สิบสี่แล้วนะหย่งเจี้ยน จะผัดวันประกันพรุ่งไปถึงเมื่อไหร่” 

ฮ่องเต้เอ่ยด้วยพระองค์เอง มองหน้าโอรสองค์ที่เจด็ด้วยสายพระเนตรดุ “ทุก

วันนี้ห่วงเดียวที่ไทเฮายังมีคือเจ้าไม่ยอมออกเรือนสักที ข้าเห็นด้วยที่จะใช้ 

งานแต่งของเจ้าเป็นของขวญัให้ไทเฮา”

เมื่อมีรับสั่งเช่นนั้น ใบหน้าหล่อเหลาอ่อนหวานราวกับอิสตรีของอ๋อง

เจ็ดจ้าวหย่งเจี้ยนก็มืดครึ้ม หันมองรัชทายาทพี่ชายของตัวเองเพื่อขอความ 

ช่วยเหลือ กลับพบว่าอีกฝ่ายเมินหน้าหนีไปเสียอย่างนั้น ความจริงไม่แค ่

พระบดิากบัพวกขนุนาง แต่พี่ชายของเขากเ็คยพยายามบอกเขาหลายครั้งแล้ว

ว่าให้หาพระชายาสกัคน ดงันั้นรชัทายาทจงึเลอืกเมนิน้องชายเสยี

อ๋องเจ็ดกัดกรามด้วยความไม่พอใจ หันมองไปทางไหนก็เห็นแววตา
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พราวระยับของบรรดาขุนนาง พวกนี้คงหวังจะให้บุตรสาวตัวเองสักคนเป็น 

พระชายาของเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนสนิทของรัชทายาทสินะ คิดแบบนั้น

แล้วกช็วนให้หงุดหงดิ

เดิมทีคงไม่มีใครคาดหวังกับเขามากนัก อ๋องเจ็ดขึ้นชื่อว่าเป็นพวกรัก

สบาย ไม่ได้เก่งกาจเอาการเอางานเหมือนพี่ชายที่เป็นรัชทายาทซึ่งเก่งด้านท�า

สงคราม รบทพัจบัศกึยงัไม่เคยแพ้ จนได้รบัฉายาจอมทพัไร้พ่าย แต่น้องชาย

ร่วมบดิามารดากลบัชื่นชอบโคลงกลอน เล่นพณิ เขยีนภาพราวกบัผูห้ญงิ ทว่า

ยิ่งพี่ชายเฉดิฉายมากเท่าใด เขากย็ิ่งถูกเกาะตดิเพื่อหวงัใช้เป็นสะพานเชื่อมหา

พี่ชายมากขึ้นเท่านั้น

“ลูกยงัไม่พบสตรทีี่ถูกใจพ่ะย่ะค่ะ”

ฮ่องเต้มุ่ยพระพกัตร์ “บุตรสาวขุนนางมากมาย เจ้ากเ็ลอืกมาสกัคนส ิ

พวกนางเป็นสตรชีั้นสูง ล้วนแล้วแต่ได้รบัการอบรมอย่างด ีตวัเจ้าเองชื่นชอบ

การขบับทกว ีเขยีนโคลงกลอน วาดภาพ เล่นพณิ ไม่ใช่ว่าจะหาสตรทีี่เข้ากบั

เจ้าได้อย่างง่ายดายหรอกหรอื”

กติตศิพัท์นั้นเป็นที่รูโ้ดยทั่วกนั อ๋องเจด็ไม่ได้อบัอายที่ถูกพดูถงึแบบนั้น 

เขาไม่พอใจที่ต้องแต่งงานกับบุตรสาวขุนนางเหล่านั้นมากกว่า แต่ละคน 

แต่งหน้าหนาราวกบัจะไปเล่นงิ้ว จรติจะก้านมารยาราวกบันางละคร เพยีงแค่

คดิถงึกข็นลุกชนั

“เจ้าไม่ชอบการท�างานราชการข้ากต็ามใจ เพยีงแต่หน้าที่ของราชวงศ์ใน

การสบืทอดวงศ์ตระกลูเจ้าจะละเลยไม่ได้ ถ้าเจ้าไม่เลอืกบตุรขีองขนุนางสกัคน

เพื่อแตง่งาน ขา้จะเลอืกให้เจ้าเอง บตุรคีนที่สองของเสนาบดกีรมการคลงัมชีื่อ

เรื่องการวาดภาพ บุตรีคนที่สามของเสนาบดีเฉามีชื่อเรื่องการเล่นพิณ หรือ

บุตรีคนที่ห้าของเสนาบดีอวี้ แม้เป็นเพียงบุตรอนุแต่ก็มีชื่อว่าเป็นหญิงงาม

อนัดบัหนึ่ง เจ้าเลอืกมาสกัคน” ดเูหมอืนฮ่องเต้ได้เลอืกสตรเีหล่านี้มาก่อนอยู่แล้ว

การประชุมเรื่องงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพไทเฮาเป็นเพียง 

ฉากหน้า คนเหล่านี้วางแผนจะใช้เรื่องนี้มาบบีให้เขาแต่งงานตั้งแต่แรก อ๋องเจด็
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โกรธจนเลอืดขึ้นหน้า ทั้งเบื่อหน่ายรายนามที่ได้ยนิมาจนเอยีน สดุท้ายตดัสนิใจ

เงยหน้ามองพระบดิาด้วยสายตาเจ้าเล่ห์จนคนบนบลัลงัก์รู้สกึหนาวเหนบ็

“กไ็ด้พ่ะย่ะค่ะ ลูกจะแต่งงาน เพยีงแต่เงื่อนไขของลูกมเีพยีงข้อเดยีว” 

ทั่วท้องพระโรงเงยีบกรบิ ได้ยนิกระทั่งเสยีงของลมที่ออกมาจากพดัของขนัที

ที่คอยปรนนบิตัฮ่ิองเต้อยูด้่านหลงับลัลงัก์ รอยยิ้มบนใบหน้าหวานของอ๋องเจด็

ช่างแสนชั่วร้าย เสียงประกาศดังก้อง “ลูกจะแต่งงานกับบุตรสาวขุนนางที่

อปัลกัษณ์ที่สุด”

คนบนบัลลังก์แทบพลัดตก ดีว่าสองมือเกาะที่เท้าแขนไว้ได้ทัน จ้อง

มองโอรสเบื้องล่าง “เจ้าว่าอะไรนะ”

“ลูกทูลเสดจ็พ่อว่ายนิยอมจะแต่งงานเพื่อเป็นของขวญัแก่ไทเฮา แต่มี

ข้อแม้เพียงข้อเดียวคือคนที่ลูกจะแต่งงานด้วยต้องเป็นบุตรสาวของขุนนาง 

ที่อัปลักษณ์ที่สุด นางต้องอัปลักษณ์ที่สุดจริงๆ นะพ่ะย่ะค่ะ หาไม่แล้วลูก  

อ๋องเจด็จ้าวหย่งเจี้ยนขอปฏเิสธการแต่งงาน”

ไม่มีใครกล่าวอะไรขึ้นมาอีก บุตรสาวขุนนางที่อัปลักษณ์ที่สุด อัป-

ลกัษณ์จรงิๆ โดยไม่ใช่การอปุโลกน์ขึ้นมา ฮ่องเต้ถงึกบัต้องยกพระหตัถ์ขึ้นกุม

ขมับ บุตรสาวขุนนางมักมาจากเชื้อสายที่ดี บิดามีความสามารถ มารดามัก

งดงาม จะหาคนอปัลกัษณ์ได้ที่ไหน หากเป็นขุนนางเลก็ๆ ห่างไกลเมอืงหลวง

กอ็าจพอเป็นไปได้ แต่... อ๋องเจด็เกดิจากฮองเฮา จะให้แต่งงานกบับุตรสาว

ขุนนางเลก็ๆ ได้อย่างไร

อ๋องเจ็ดยิ้มอย่างผู้มีชัย แม้จะถูกรัชทายาทมองด้วยสายตาต�าหนิ 

กไ็ม่ได้สนใจ ทว่าความยนิดขีองเขามไีด้ไม่นาน เมื่อขนุนางคนหนึ่งก้าวออกมา 

เบื้องหน้า

“ทูลฝ่าบาท กระหม่อมเสนาบดกีรมอาญาหวงัอี้หวง มบีุตรสาวขุนนาง 

ผู ้หนึ่งมาเสนอพ่ะย่ะค่ะ นางถือว่าเป็นบุตรสาวขุนนางที่อัปลักษณ์ที่สุด 

ที่กระหม่อมเคยพบมา มนีามว่าอวี้เหยยีนซ่าน บตุรสาวคนที่สี่ของเสนาบดอีวี้ 

เป็นน้องสาวร่วมมารดาของอวี้กุ้ยผนิพ่ะย่ะค่ะ”
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จ้าวหย่งเจี้ยนตวดัสายตามองด้วยความไม่พอใจ “ท่านกล่าวเทจ็กระมงั 

พระสนมอวี้กุ้ยผนิขึ้นชื่อว่าเป็นหญงิงามอนัดบัหนึ่ง แม้แต่อวี้ซอือิ๋งผู้เป็นน้อง

สาวต่างมารดายงัได้รบัสบืทอดความงามล่มเมอืงมา แล้วคณุหนสูี่จะอปัลกัษณ์

ไปได้อย่างไร”

ฮ่องเต้เองก็เหมือนจะไม่แน่ใจ เสนาบดีอวี้เองก็ตกใจกับสิ่งที่สหายท�า 

แต่เสนาบดสีกุลหวงัไม่คดิโต้เถยีง เพยีงขอให้มใีครสกัคนมาวาดภาพเหมอืน

ของคุณหนูสี่สกุลอวี้ตามค�าบอกเล่าของเขา ระหว่างนั้นเสนาบดีอวี้ยังไม่วาย

สะกดิถามสหาย

“เจ้าท�าบ้าอะไร”

เสนาบดีหวังยักคิ้วให้ข้างหนึ่ง “เจ้าเองก็กังวลว่าบุตรสาวจะไม่ได้ออก

เรอืนไม่ใช่หรอื นี่อย่างไร เป็นถงึพระชายาอ๋องเจด็เชยีวนะ”

จากนั้นเขากเ็ลกิสนใจสหาย หนัไปบอกเล่าหน้าตาบตุรสาวสหายต่อ ไม่

ถึงครึ่งชั่วยามภาพวาดก็เสร็จสิ้น น�าขึ้นถวายให้ฮ่องเต้ทอดพระเนตร โอรส

สวรรค์ทอดพระเนตรภาพนั้นอย่างพนิจิอยู่ครู่หนึ่ง ทั้งสบัสนและลงัเลใจ แต่

พอเหน็ใบหน้ากระวนกระวายของโอรสกย็ิ้มกว้าง ประกาศทั่วท้องพระโรง

“พรุ่งนี้อญัเชญิราชโองการสมรสพระราชทานระหว่างอ๋องเจด็จ้าวหย่ง-

เจี้ยนกับคุณหนูสี่อวี้เหยียนซ่านไปที่จวนสกุลอวี้ได้เลย ก�าหนดแต่งเอาเป็น

หนึ่งเดอืนหลงัจากนี้”

“เสดจ็พ่อ!”

ฮ่องเต้หวัเราะอย่างพอพระทยั สะใภ้อปัลกัษณ์กช็่างเถอะ อย่างน้อย

โอรสกไ็ด้แต่งงาน ไม่สนเสยีงประท้วงของอ๋องเจด็รูปงามแต่อย่างใด

ตกเย็นแล้วเสนาบดีอวี้เพิ่งกลับถึงจวน เป็นเพราะสหายสนิทอย่าง 

หวงัอี้หวงแท้ๆ ที่ท�าให้เขาต้องเข้าไปพูดคุยกบัฮ่องเต้เป็นการส่วนตวัเรื่องงาน

แต่งอยู่นานสองนาน ครั้นกลบัมาถงึจวน เหน็ลูกเมยีพร้อมหน้ากไ็ม่รู้ว่าควร

ท�าอย่างไร ด้วยรู้ดวี่าบุตรสาวคนที่สี่รกัความสงบเป็นที่สุด แม้ไม่ได้ออกเรอืน
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นางกไ็ม่คดิเดอืดร้อน อยู่ๆ  ให้เข้าไปบอกว่าต้องแต่งงานออกเรอืน ไม่ถูกทบุตี

จนตายให้มนัรู้ไป

ใบหน้าเหนื่อยล้าท�าให้อนหุม่าซอืหลนิแล่นมาเอาอกเอาใจ ขณะที่ฮูหยนิ

ใหญ่สั่งบ่าวไพร่จัดโต๊ะกินอาหาร สองสามีภรรยาสบตากัน นางก็ราวกับจะ 

รู้ใจว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น ฮูหยินใหญ่ไป่ฉิงซูโบกมือไล่บ่าวไพร่ที่ก�าลังจัดโต๊ะ

ออกไป อวี้เหยยีนหยางที่สลดัตวัหลุดจากอนุได้กเ็ดนิไปนั่งข้างนางที่ต�าแหน่ง

หวัโต๊ะ รอจนกระทั่งบุตรชายคนโตพร้อมสะใภ้ บุตรชายคนรอง และบุตรสาว

ทั้งสองคนมาพร้อมหน้าจงึเริ่มเกริ่น

“ฮหูยนิช่วยก�ากบับ่าวไพร่ท�าความสะอาดจวนเสยีตั้งแต่คนืนี้ได้หรอืไม่”

“มีอะไรเกิดขึ้นหรือเจ้าคะ หรือพรุ่งนี้จะมีใครมา” อนุหม่าสอดขึ้นมา

เสยีก่อนที่สามจีะได้อธบิาย

ผู้เป็นประมุขของบ้านมองผ่านภรรยาทั้งสองไปยังบุตรสาวที่นั่งล�าดับ

เกอืบสดุท้าย ร่างอวบอ้วนของอวี้เหยยีนซ่านแม้อยูใ่นเครื่องแต่งกายเรยีบร้อย

แต่กย็งัคงไม่สามารถมองว่างดงามได้ ใบหน้าซดีขาวที่ไร้เครื่องประทนิโฉมของ

นางท�าให้หวัใจของเขาสะท้าน รกัเหลอืเกนิเพราะฉลาดยิ่งกว่าใคร ฉลาดเสยี

ยิ่งกว่าพี่ชายคนโตอวี้เหยียนหานที่เป็นรองแม่ทัพ หรือบางทีอาจฉลาด 

กว่าเขาที่เป็นบดิาเสยีอกี มปีัญหาใดปรกึษานางกไ็ด้ค�าตอบเสมอ เพราะเช่นนี้

จงึรกัมาก ให้อสิระไม่บงัคบัขนืใจใดๆ

คดิแล้วกถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่ กลายเป็นปัญหาหนกัอก อวี้เหยยีนหาน

ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตมองด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด วนันี้เป็นการประชุมเพื่องาน

เฉลมิฉลอง ดงันั้นรองแม่ทพัจงึไม่ได้เข้าร่วม แต่รูด้ว่ีาท่าทางบดิามปัีญหาใหญ่

ที่แก้ไม่ตก

“เกดิอะไรขึ้นกนัแน่ท่านพ่อ วนันี้เป็นการประชมุเพื่อจดัการเฉลมิฉลอง

ให้ไทเฮา ควรมแีต่เรื่องดไีม่ใช่หรอื”

“ฮ่องเต้มีรับสั่งก่อนงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพไทเฮา ให้มีงาน

มงคลสมรสของอ๋องเจด็เพื่อเป็นของขวญัให้ไทเฮา” เขากวาดตามองสมาชกิใน
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ครอบครวั ไป่ฉงิซูจบัมอืสามแีล้วบบีเบาๆ เพื่อให้ก�าลงัใจ อวี้เหยยีนหยางจงึ

ตัดสินใจเอ่ยออกมา “ดังนั้นพรุ ่งนี้จะมีขบวนอัญเชิญราชโองการสมรส

พระราชทานมาที่จวนสกุลอวี้”

สมรสพระราชทาน... คดิเป็นอื่นไปไม่ได้ ทั้งอนุหม่า อวี้ซอืหวงผู้เป็น

บุตรชายคนรอง และส�าคัญที่สุดคืออวี้ซืออิ๋งต่างก็ลิงโลด บุตรสาวสกุลอวี้ 

เหลอืเพยีงสองคน แต่ใครจะบ้ามาขอนางสุกรอปัลกัษณ์อวี้เหยยีนซ่าน ดงันั้น

สมรสพระราชทานครั้งนี้ย่อมเป็นของนาง เป็นของอวี้ซอือิ๋ง!

ใบหน้าคณุหนหู้าแดงซ่านด้วยความดใีจ หนัมองพี่สาวด้วยแววตาแห่ง

ชัยชนะ แต่คนถูกมองไม่ได้น�าพามาคิดอะไร ดีใจเสียอีกที่อีกฝ่ายจะออกไป 

ให้พ้นเรอืน อนุหม่าระงบัความตื่นเต้นออกปากถามแทนบุตรสาว

“ซืออิ๋งต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเจ้าคะ ข้าควรจะรีบออกไปหาซื้อชุด

ใหม่เพื่อให้นางสวมรบัราชโองการตั้งแต่เยน็นี้เลยดหีรอืไม่เจ้าคะ”

อวี้เหยยีนหยางไม่ได้สนใจสองแม่ลูกคู่นั้น แต่สายตาจบัจ้องไปที่บุตร

สาวคนที่สี่ซึ่งก้มหน้าเล่นก�าไลข้อมือหยกของตัวเอง อนุหม่าไม่เห็นสามีตอบ

ค�าถามกม็องหน้าเขา แล้วมองตามสายตาไปหยุดที่คุณหนูสี่ ขณะที่บุตรสาว

ของนางเอาแต่เอยีงอาย ไม่ได้สนใจบรรยากาศรอบข้าง

“พ่อขอโทษนะซ่านซ่าน” เสนาบดอีวี้เอ่ยขึ้น อวี้เหยยีนซ่านเงยหน้ามอง

บิดาด้วยท่าทางไม่เข้าใจ “สมรสพระราชทานนี้เป็นของอ๋องเจ็ดจ้าวหย่งเจี้ยน 

กบัเจ้า... อวี้เหยยีนซ่าน”



สอง
เตะมาเตะกลับ

ข่าวสมรสพระราชทานระหว่างอ๋องเจ็ดจ้าวหย่งเจี้ยนกับคุณหนูสี่ของ

เสนาบดสีกุลอวี้โด่งดงัไปทั่วทั้งเมอืงหลวง อนัเนื่องมาจากความขดัแย้งที่ไม่น่า

จะเข้ากันได้ เพราะฝ่ายหนึ่งคืออ๋องหนุ่มเจ้าส�าราญที่ขึ้นชื่อว่ารูปงามที่สุด  

อกีฝ่ายแม้มฐีานะชาตติระกลูสูงส่งแต่กม็รีปูลกัษณ์ที่ไม่น่าพสิมยั ทั้งอ้วนฉแุละ

มักปล่อยเนื้อปล่อยตัวแทบหาความงามไม่ได้ อีกทั้งยามได้ยินว่าสมรส

พระราชทานนี้เกดิขึ้นโดยอ๋องเจด็เป็นผู้สร้างเงื่อนไขในการเลอืกตวัเจา้สาวเอง 

บรรดาผู้ที่ได้ฟังมทีั้งที่เชื่อและคดิว่าเป็นเพยีงเรื่องตลก

แม้แต่คนในจวนสกลุอวี้เองกแ็ทบไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่เกดิขึ้น หลงัจาก 

อวี้เหยยีนหยางประกาศถงึสมรสพระราชทานแก่คนในครอบครวั ฮูหยนิใหญ่

ไป่ฉงิซกูบับตุรชายคนโตอวี้เหยยีนหานนิ่งตะลงึกลายเป็นรปูป้ัน อนุหม่าพร้อม 

บตุรชายอวี้ซอืหวงและบตุรสาวอวี้ซอือิ๋งโวยวายเพราะคดิว่ามบีางอย่างผดิพลาด

“ท�าไมฮ่องเต้ถงึพระราชทานสมรสให้พี่สี่เจ้าคะ” อวี้ซอือิ๋งไม่อาจยอมรบั

ในสิ่งที่ได้ยนิ

นางเคยเห็นอ๋องเจ็ดเพียงไกลๆ ครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงน�้าชาของขุนนาง

คนหนึ่ง แต่เท่านั้นก็ท�าให้นางประทับใจในรูปลักษณ์ที่งดงามของอีกฝ่าย 



16
พระชายาผู้เกียจคร้าน

อย่างมาก แม้ตัวอ๋องเจ็ดจะไม่มีพลังอ�านาจทางการเมืองเช่นบรรดาพี่น้อง 

ของเขา ทว่าแค่รูปลกัษณ์ประการเดยีว รวมถงึความสนทิสนมเป็นพี่น้องร่วม

มารดากับรัชทายาท ก็มากพอให้หญิงสาวหลายคนอยากจะครอบครองฐานะ

หวางเฟยของเขาแล้ว

ท�าไมชายรูปงามเช่นเขาถงึต้องมาแต่งงานกบันางสุกรอปัลกัษณ์นี่!

นางตวัดสายตามองอวี้เหยียนซ่านที่ก�าลังเล่นแข่งจ้องตากับบิดาด้วย

ความไม่พอใจ มองอย่างไรก็หาความงามไม่ได้ ผิดพี่ผิดน้อง แม้จะบอกว่า 

ฮหูยนิใหญเ่กบ็นางมาเลี้ยงกไ็ม่มใีครกล้าคดัค้าน อจิฉาในความเหนอืกวา่ของ

พี่สามอวี้เหยียนเซียนนางพอท�าใจได้เพราะอีกฝ่ายงดงามกว่า แต่ต้องมาเป็น

รองคนที่แทบไม่มอีะไรดอีย่างพี่สี่นางทนไม่ไหว

“วันนี้มีการเสนอชื่อหญิงสาวให้อ๋องเจ็ดเลือกพระชายาในท้องพระโรง 

แต่อ๋องเจ็ดปฏิเสธหญิงสาวเหล่านั้นแล้วสร้างเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมา ฮ่องเต้

ทอดพระเนตรเห็นว่าเงื่อนไขที่อ๋องเจ็ดตั้งขึ้นมาสอดคล้องกับซ่านซ่าน จึงมี

รบัสั่งสมรสพระราชทานลงมา”

อวี้เหยยีนหยางไม่กล้าบอกเงื่อนไขให้บตุรสาวสดุที่รกัต้องอบัอายจงึเล่า

ข้ามบางเรื่องราวไป เห็นสายตาเยียบเย็นที่บุตรสาวส่งมาให้ก็หนาวสะท้านไป

ทั่วแผ่นหลงัจนหลั่งเหงื่อเยน็

“ไม่จริงใช่ไหมเจ้าคะ ท่านพ่อได้เสนอชื่อของลูกหรือยัง ลูกเป็นถึง 

หญิงงามอันดับหนึ่งของเมืองหลวงเชียวนะเจ้าคะ อ๋องเจ็ดต้องเลือกลูกแน่  

แต่ท่านพ่อเสนอชื่อพี่สี่เข้าไปใช่หรือไม่เจ้าคะ ท่านพ่อเป็นคนยัดเยียดจนพี่สี่

ได้แต่งงานกบัอ๋องเจด็ใช่ไหมเจ้าคะ”

เมื่อได้ฟังความจากบุตรสาวคนที่ห้า เสนาบดอีวี้เบกิตากว้าง ดูเหมอืน

บุตรสาวคนเลก็จะมองบดิาในแง่ร้ายเหลอืเกนิ นอกจากนี้ยงัมคีวามกรุ่นโกรธ

ผสมออกมา เขาจงึละสายตาจากบุตรสาวคนที่สี่มาจบัจ้องอวี้ซอือิ๋งที่จ้องตอบ

ดว้ยสายตาเจบ็ปวดโกรธแค้น หม่าซอืหลนิรบัรูค้วามโกรธจากสายตาของสามี

กใ็ช้สองมอืรวบฉุดบุตรสาวตวัเองให้นั่งลง
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“ท่านพี่อย่าเพิ่งโกรธเลยเจ้าค่ะ อิ๋งเอ๋อร์ยงัเดก็นกั พอตกใจกพ็ูดอะไร

ออกไปไม่รู้ความ”

“อายุสบิห้าเกอืบสบิหกปีแล้วจะอ้างว่าเดก็ได้อย่างไร ข้าส่งคนมาอบรม

สั่งสอนมารยาท เลี้ยงดูมาอย่างดี เจ้ากลับมาต่อว่าพ่อไม่ยุติธรรม หน�าซ�้า 

ค�าพูดยังส่อเจตนาอยากจะเป็นชายาอ๋องเจ็ดจนตัวสั่น กิริยาเช่นนี้ถือว่าเป็น

สตรทีี่ดไีด้หรอื ครั้งนี้เป็นสมรสพระราชทานจากฮ่องเต้ พ่อเจ้าต่อให้มสีบิหวั

กไ็มก่ล้าบงัคบัฮอ่งเต ้ดงันั้นหากไม่พอใจ คดิว่าตวัเองเหมาะสมกว่ากไ็ปเขยีน

ฎีการ้องเรียนเอาเอง” น�้าเสียงต่อว่ายืดยาว หากไม่ติดว่าฮูหยินใหญ่ฉุดมือ 

เอาไว้เขาคงต่อว่าบุตรสาวคนเลก็ได้ยดืยาวกว่านี้

อวี้ซืออิ๋งได้สติจากอารมณ์โกรธตั้งแต่ถูกตวาดค�าแรก ยืนฟังจนจบ

ความกแ็ข้งขาอ่อนทรดุลงไปร้องไห้ที่พื้น อวี้ซอืหวงขออนญุาตบดิาพาน้องสาว

และมารดากลบัเรอืน ในห้องจงึเหลอืเพยีงเสนาบดอีวี้ ฮูหยนิใหญ่ บุตรชาย

คนโตพร้อมลกูสะใภ้ที่เขาไว้วางใจให้รบัรู้เรื่องในครอบครวั และอวี้เหยยีนซ่าน

ที่ยังแสดงท่าทีสงบเยือกเย็น อวี้เหยียนหยางสูดลมหายใจเพื่อคลายอารมณ์

โกรธ หนัมองบุตรสาวแล้วนกึได้ว่ายงัมเีรื่องต้องสะสาง

“ซ่านซ่านที่รกัของพ่อ เรื่องนี้หากจะโทษต้องโทษท่านลงุหวงัของเจ้า เขา

เป็นคนเสนอชื่อเจ้า พร้อมทั้งบอกให้คนวาดรูปเจ้าให้ฮ่องเต้ทอดพระเนตรจน

เลอืกเจ้าอภเิษกกบัอ๋องเจด็ พ่อห้ามปรามแล้ว ไม่ได้มสี่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย”

จากพ่อเสอืที่โกรธเกรี้ยวเมื่อครูพ่ลกิหน้ามอืเป็นลกูแมวต่อหน้าบตุรสาว

อกีคนทนัท ีความจรงิที่ว่าบดิาไม่ยุตธิรรมนั้นอวี้ซอือิ๋งกไ็ม่ได้พูดผดินกั เพยีง

แต่ไม่ใช่รกัหรอืไม่รกั แต่เป็นเกรงใจหรอืไม่เกรงใจต่างหาก มองสายตาที่นิ่ง

สงบของนางหวัใจเขายิ่งหวาดหวั่น ทนัใดนั้นอวี้เหยยีนซ่านกเ็อ่ยขึ้น

“เงื่อนไขใดที่อ๋องเจด็ตั้งเอาไว้เจ้าคะ”

ผู้เป็นบดิาอกึอกัไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยตอบด้วยน�้าเสยีงแผ่วเบา “บุตร

สาวขุนนางที่อปัลกัษณ์ที่สุด”

ทั่วทั้งห้องเงยีบกรบิ กระทั่งเสยีงเขม็ตกกค็งได้ยนิ ทว่าไม่เพยีงไม่ต่อว่า 
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เจ้าของใบหน้ากลมมนกลบัผ่อนลมหายใจ

“ด ีอย่างน้อยเขากร็ู้ว่าข้าขี้เหร่”

“เจ้าไม่โกรธหรือน้องสี่” เหยาอวิ๋นเซียงผู้เป็นพี่สะใภ้เอ่ยถามน้องสาม ี

ด้วยทั้งคู่ต่างกส็นทิสนมกนั เปรยีบนางเสมอืนพี่สาวคนหนึ่งจงึกล้าเอ่ยถาม

อวี้เหยยีนซ่านส่ายหน้า “ไม่มปีระโยชน์ที่ข้าจะโวยวาย ต่อให้โกรธไปก็

ขดัขวางราชโองการไม่ได้ สู้เตรยีมใจเอาไว้น่าจะดกีว่า อ๋องเจด็ผูน้ี้ได้ยนิว่าชอบ

บทกว ีเล่นดนตร ีชมธรรมชาต ินบัเป็นอ๋องเจ้าส�าราญ ในฐานะองค์ชายกถ็อื

เป็นคนขี้เกยีจคนหนึ่ง เขาสร้างเงื่อนไขนี้คงเพราะไม่อยากแต่ง หรอืไม่อยาก

วุ่นวาย ข้าเองกไ็ม่ชอบความวุ่นวาย แต่งงานกนัไปแล้วต่างคนต่างอยู่อาจจะ

เป็นเรื่องดกีไ็ด้”

นางแจกแจงความคดิตวัเอง แม้ใครสกัคนอยากจะคดัค้านกไ็ม่มสีิ่งใด

ให้เอ่ยเถยีง คนที่ควรจะเครยีดที่สุดกลบัปัดปัญหาทิ้งไปได้อย่างง่ายดาย ลุก

ขึ้นน�าทุกคนในครอบครัวไปกินอาหาร ส่งสาวใช้ไปตามคนจากเรือนอนุหม่า

ก็ได้ความว่าขอรับที่เรือนเพราะอวี้ซืออิ๋งยังคงร้องไห้ไม่หยุด อวี้เหยียนซ่าน 

ได้ฟังกส็่ายหน้าเหนื่อยใจ ก่อนจะคบีหมูสามชั้นต้มน�้าแดงเข้าปากเคี้ยว

รุ่งขึ้นมีขบวนขันทีจากวังหลวงอัญเชิญราชโองการมาประกาศที่หน้า

จวนสกุลอวี้ ชาวบ้านที่เคยนินทาว่าเป็นเพียงข่าวโคมลอยต้องหุบปากฉับ 

ไม่กล้าว่าอะไรอีก จนขันทีกลับไปแล้ว คนที่จะต้องแต่งงานในอีกหนึ่งเดือน

ข้างหน้าไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นหรอืเดอืดร้อน นางยงัคงมานั่งเล่นอ่านหนงัสอื

ที่ศาลาที่ประจ�าเหมอืนเดมิ กจิวตัรประจ�าวนัแทบไม่เปลี่ยนแปลง

อวี้ซอือิ๋งเกบ็ตวัไม่ออกไปพบปะหน้าใครทั้งสิ้น พลอยท�าให้อนุหม่าต้อง

อยู่ตดิเรอืนเฝ้าบุตรสาวไม่ห่าง ภายในจวนจงึเงยีบสงบ ว่าที่พระชายาอ๋องเจด็

รื่นรมย์กบัการอ่านหนงัสอือย่างมคีวามสุข ไม่ออกนอกจวนไปฟังเสยีงนนิทา 

ไม่สนใจกระทั่งสายตาของบ่าวไพร่ในจวน คนเหล่านั้นท�าได้แค่มอง เพราะใคร

กร็ูว่้านางเป็นบตุรสาวคนโปรดของประมุขจวน ไม่มศีรีษะมากพอจะกล้านนิทา
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นางต่อหน้า

ไม่กี่วันต่อมาก็มีห่อผ้าแดงผืนใหญ่ส่งมาจากวังหลวงพร้อมช่างหลวง

เพื่อวัดตัวตัดชุดแต่งงาน บรรดาช่างฝีมือจากห้องเสื้อของวังหลวงต่างก็ตก

ตะลงึเมื่อได้พบหน้าว่าที่พระชายาอ๋องเจด็ รูปร่างอวบอ้วนนั้นไม่นบัเป็นอะไร

มากนกัเพราะเคยได้ยนิค�าเล่าลอืมาก่อนหน้าแล้ว ผดิแต่ที่ตกใจคอืท่าทางไม่

สนใจอะไรทั้งสิ้นของนางต่างหาก เมื่อถกูเรยีกมาวดัตวันางกม็าด้วยท่าทางของ

คนง่วงนอน ยนืวดัตวัไปกใ็ห้สาวใช้คนสนทิคอยป้อนขนมให้ไม่ขาดปาก เอ่ย

ถามความตอ้งการสิ่งใดกอ็นญุาตไปเสยีหมด ข้อเรยีกร้องประการเดยีวคอืขอ

ให้น�้าหนกัไม่มากนกั เบาที่สดุเท่าที่จะเบาได้ ความสวยงามของชดุไม่ใช่ประเดน็

ที่นางให้ความสนใจ

“คุณหนู” หยูหนิงเอ่ยเรียกคุณหนูที่เสร็จสิ้นจากการวัดชุดแต่งงานให้

หันมอง เมื่อครู่นางวิ่งไปหวังจะหยิบขนมที่หมดมาเติม บังเอิญได้ยินเรื่อง

ส�าคญั “เมื่อครู่บ่าวไปโรงครวัพบฮูหยนิใหญ่ก�าลงัสั่งงานโรงครวัเจ้าค่ะ”

คนฟังไม่เหน็ความประหลาดอะไร ปกตมิารดาของนางกม็กัเข้าโรงครวั

เองอยู่บ่อยครั้ง “ไม่เหน็จะมเีรื่องอะไรใหญ่โต หรอืท่านแม่ท�าบางอย่างเกี่ยว

กบัอาหารของข้า”

สาวให้พยักหน้ารับ “ฮูหยินบอกคนครัวว่า ตั้งแต่มื้อเย็นเป็นต้นไป 

อาหารของคุณหนูจะต้องแยกส�ารับ ให้มีแค่ผัก น�้าแกง และผลไม้เท่านั้น 

จนกว่าจะครบก�าหนดวนัแต่งงานเจ้าค่ะ”

“แล้วเนื้อสตัว์กบัของหวานเล่า”

“สั่งงดเจ้าค่ะ บ่าวเลยไม่กล้าไปเอาขนมมาเพิ่ม ของหวานที่ฮูหยิน

อนุญาตมเีพยีงชาหอมผสมน�้าผึ้งเลก็น้อยเท่านั้นเจ้าค่ะ”

โลกทั้งใบของอวี้เหยยีนซ่านราวกบัถล่มลงมาตรงหน้า เรื่องแต่งงานนาง

ไม่อดิออดเพราะยากจะหลกีเลี่ยง ถูกนนิทาว่าร้ายนางกเ็ฉยเมย เอาหูทวนลม

ได้ ทว่าความสุขเรื่องการกนิของนางไม่สามารถถูกบงัคบัได้ แต่เลก็กเ็ป็นบดิา

มารดานั่นแหละที่สรรหาของกินอร่อยมาบ�าเรอจนนางเคยชิน วันนี้จะมางด
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อาหารของนางได้อย่างไร

ร่างอวบอ้วนที่ดูง่วงซึมมาตลอดทั้งวันตื่นตัวลุกขึ้นจากที่นั่งทันที นาง

ไม่สนใจสายตาของบรรดาช่างหลวงที่แอบมองมา ลงฝีเท้าก้าวน�าสาวใช้ออก

ไปนอกห้องด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อ เสื้อผ้าสีฟ้าอันเรียบง่ายของนางพลิ้ว

สะบดัไปตามทางเดนิ แม้มร่ีางกายอวบอ้วน ทว่าท่วงท่าการเดนิและลกุนั่งของ

นางยงัคงความสง่างาม

ใช้เวลาเพียงครู่เดียวนางก็มาเผชิญหน้ากับมารดาที่ก�าลังออกจาก 

โรงครัวพอดี ไป่ฉิงซูเห็นหน้าบุตรสาวก็คาดเดาได้ทันทีว่าเรื่องที่นางสั่งความ

คนครวัคงจะไปเข้าหูบุตรสาวเสยีแล้ว ความว่องไวเรื่องอาหารของอวี้เหยยีน-

ซ่านนี้จะว่าดกีด็ ีจะว่าน่าอายกน็่าอาย

“วัดตัวเสร็จแล้วใช่หรือไม่ ถ้าอย่างนั้นก็ตามแม่ไปที่ห้องอาบน�้าใน 

เรอืนเจ้า”

ผู้พูดท�าท่าจะหมุนร่างเดนิไปทางเรอืนส่วนตวัของบุตรสาว คนฟังกลบั

ควา้ขอ้มอืมารดาเอาไว้เสยีก่อน ใบหน้าที่มกัจะดูเหนื่อยหน่ายตลอดเวลากลบั

เตม็ไปด้วยความกงัวล

“ท่านแม่เจ้าคะ อธิบายกับลูกก่อนว่าท�าไมถึงสั่งงดเนื้องดของหวาน 

ของลูก”

“แค่เนื้อกบัของหวานกด็เีท่าไหร่แล้ว คราแรกแม่ตั้งใจจะให้เจ้ากนิข้าว

วนัละสองมื้อด้วยซ�้า น�้าหนกัของเจ้าจะได้ลดลงเรว็ขึ้น”

อวี้เหยยีนซ่านเข่าแทบทรดุ ก้าวเข้ามากอดแขนมารดาแน่น “ลกูมใิช่แม่ช ี

นะเจ้าคะ ไยต้องอดมื้อเยน็ด้วย ท่านแม่ท�าเช่นนี้ไม่เป็นการทรมานลูกเกนิไป

หรอืเจ้าคะ แล้วไหนจะสมุนไพรบ�ารุงผวิมากมายที่ท่านแม่ซื้อหามานั่นอกี ลูก

ต้องตายแน่ถ้าต้องงดอาหารแล้วยงัต้องใช้ของพวกนั้นอกี ท่านแม่ไม่สงสารลกู

บ้างหรอืเจ้าคะ”

แม้จะดเูหมอืนนางไม่ค่อยสนใจอะไร ที่จรงิแล้วนางมหียูหนงิเป็นหน่วย 
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ข่าวกรองชั้นเยี่ยมคอยรายงานความเคลื่อนไหวของคนภายในจวน เรื่องมารดา

หาซื้อสมุนไพรบ�ารุงผวิทั้งแบบแช่ ขดั และกนิ นางล้วนได้ยนิมาก่อนแล้ว คดิ

ว่าจะหาทางเลี่ยงเอาในอนาคต แต่เรื่องงดอาหารนางไม่ได้เตรยีมใจมาก่อน

ไป่ฉงิซูมองหน้าบุตรสาวแล้วเผยรอยยิ้มโหดเหี้ยม “แม่มใิช่พ่อของเจ้า 

เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาออดอ้อนให้เสยีเวลา ดูสารรูปเจ้าสซิ่านเอ๋อร์ เพราะพ่อ

ของเจ้ารกัและตามใจเจ้ามากเกนิไป เจ้าจะกลายเป็นแม่หมูอยู่แล้ว อกีไม่นาน 

เจ้าจะต้องแต่งเข้าวงัอ๋องเป็นถงึหวางเฟย แม่จะไม่ยอมตามใจเจ้าสองคนพ่อลกู 

อีกแล้ว” นางหยิกไปที่พุงของบุตรสาว “เจ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอีกไม่ได้แล้ว 

ถึงแม้จะไม่สามารถท�าให้งดงามเช่นพี่สาวเจ้าได้ แต่ก็ต้องไม่ดูน่าเกลียด 

เดด็ขาด แม่จะจบัเจ้าอาบน�้าขดัตวัทุกวนัจนกว่าผวิของเจ้าจะหายหยาบกร้าน 

แบบนี้”

คนฟังน�้าตาแทบร่วง คดิหาทางครู่หนึ่งกย็ิ้มประจบ “ลูกว่าท่านแม่ไม่

ควรเปลี่ยนแปลงลูกมากจนเกนิไปนะเจ้าคะ ท่านต้องไม่ลมืว่าเดมิททีี่ลูกต้อง

แต่งงานกบัอ๋องเจด็กเ็พราะเขาต้องการอวี้เหยยีนซ่านที่น่าเกลยีดและอปัลกัษณ์ 

ถ้าหากว่าลูกน่าเกลียดน้อยลง หรือเกิดเปลี่ยนแปลงไปไม่อัปลักษณ์เท่าเก่า

ฮ่องเต้กบัอ๋องเจด็อาจไม่พอพระทยั มใิช่ว่าจวนสกลุอวี้จะต้องเดอืดร้อนเพราะ

ขดัราชโองการ หลอกลวงเบื้องสูงหรอืเจ้าคะ”

ค�าพูดนั้นท�าให้ไป่ฉิงซูอดคิดตามไม่ได้ ว่าจุดเริ่มต้นก็เพราะอ๋องเจ็ด

ต้องการสตรทีี่อปัลกัษณ์ ถ้าอ๋องเจด็เกดิมรีสนยิมความชอบหญงิที่อปัลกัษณ์

ขึ้นมา ถ้าบตุรสาวนางงดงามขึ้นกอ็าจจะท�าให้เกดิเรื่องไม่คาดคดิได้ แต่ชั่วชวีติ

ผู้หญิงแต่งงานครั้งเดียว นางจะทนเห็นบุตรสาวคนเล็กต้องอับอายคนอื่นได้

อย่างไร

เมื่อเห็นมารดาท�าท่าลังเลก็ได้ทีน�าเสนอ ผ่อนปรนความต้องการของ

แต่ละฝ่าย “ถ้าอย่างนั้นลูกขอเนื้อสัตว์ลดลงได้ แต่ก็ควรมีบ้าง ส่วนเรื่อง

สมุนไพรพวกนั้น ลูกจะยอมแค่อาบน�้าสมุนไพรทุกวนัดหีรอืไม่เจ้าคะ”

“ชั่วชวีติผู้หญงิเราแต่งงานครั้งเดยีวนะซ่านเอ๋อร์ แม่ไม่อยากให้ใครมา
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ดูถูกเจ้า”

“ขี้ปากคนอื่นสนใจไปไยเจ้าคะ ชีวิตลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับค�าพูดคนเหล่า

นั้น แตข่ึ้นอยูก่บัว่าที่สามขีองลูก ดงันั้นเราควรใส่ใจคูช่วีติของเรามากกวา่มใิช่

หรือเจ้าคะ ในเมื่ออ๋องเจ็ดปรารถนาหวางเฟยอัปลักษณ์ ลูกก็แค่เป็นในสิ่งที่

ลูกเป็นมาโดยตลอด นั่นย่อมดทีี่สุดแล้วเจ้าค่ะ”

สดุท้ายไป่ฉงิซกูผ่็อนลมหายใจ ยอมจ�านน รอยยิ้มจงึปรากฏบนใบหน้า

ของบุตรสาว นางหนัไปสั่งก�าชบัสาวใช้ในครวั

“อาหารของคุณหนูสี่ให้มีเนื้อได้ไม่เกินสามในสิบ นอกจากนี้หลังจาก

ตื่นนอนตอนเช้าให้น�าน�้าสมุนไพรไปให้คุณหนูสี่ดื่ม คอยดูให้แน่ว่านางดื่มจน

หมด ดูแลให้นางอาบน�้าสมุนไพรทุกวนั และ...” ประโยคสุดท้ายมารดาหนัมา

มองรอยยิ้มที่จางหายไปจากใบหน้าบตุรสาว “แม่ยงัคงงดของหวานเหมอืนเดมิ”

“ท่านแม่...” เสยีงเรยีกของนางกลั่นมาจากความปวดร้าวในส่วนลกึ

ไม่ไกลจากจวนสกลุอวี้มากนกัมตี้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นอยู่รมิทาง ค่อนข้าง

สูงกว่าต้นอื่นในบริเวณใกล้เคียง มีร่างหนึ่งเอนตัวนอนอยู่บนกิ่งไม้เกือบสุด

ปลายยอด อาภรณ์สขีาวสะบดัไหวตามแรงลม มอืหนึ่งถอืพดั อกีมอืกอดไห

สรุา จบัจ้องเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นภายในโรงครวัด้วยความรื่นรมย์อย่างยิ่ง ที่จรงิ

เขาพยายามหาช่องทางสอดส่องจวนสกลุอวี้มาตั้งแต่วนัก่อน สิ่งที่ดงึดูดสายตา

ของเขาที่สดุคอืสตรร่ีางอวบอ้วนที่มกัจะมานอนอ่านหนงัสอืในศาลากลางสวน

อยู่ทุกวัน มือหนึ่งถือหนังสือ อีกมือหยิบขนมเข้าปาก แม้จะเห็นนางจากที่ 

ห่างไกลกพ็อบอกได้ว่า…

นางสมกบัเป็นบุตรสาวขุนนางที่อปัลกัษณ์ที่สุด!

เครื่องแต่งกายเรยีบง่าย ทรงผมไม่ได้จดัแต่งอะไรมากนกั บางทนีางก็

ไม่ได้ท�าผมเสยีด้วยซ�้า ชวีติของนางมกัเรื่อยเป่ือย นอกจากอ่านหนงัสอื กนิขนม 

เขากไ็ม่เคยเหน็นางท�าอย่างอื่น แม้หลงัจากได้รบัราชโองการสมรสพระราชทาน

แล้วกไ็ม่ได้มสีิ่งใดเปลี่ยนแปลง ราวกบัว่าการแต่งงานเข้าวงัอ๋องไม่ได้ท�าให้นาง
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ตื่นเต้นแต่อย่างใด

จากที่หงุดหงิดเพราะต้องแต่งงานจนต้องแอบมาดูว่าที่พระชายาของ 

ตัวเองถึงจวนเสนาบดี พอได้เห็นนาง พบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่คล้ายบรรดา

สตรีอื่นที่เคยพบก็ค่อยสบายใจขึ้นมาอีกหน่อย ขณะที่นางสามารถนอนอ่าน

หนังสือได้ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยง เขาก็สามารถจิบสุราฟังเสียงธรรมชาติชม

ดอกไม้ที่บานในจวนเสนาบดอีวี้ได้ไม่รู้เบื่อเช่นกนั

บางทแีต่งพระชายาครั้งนี้อาจไม่ได้แย่อย่างที่คดิกลวั

มองดูจนเห็นร่างอวบอัดนั้นลับหายเข้าไปในเรือนส่วนตัวเขาก็ดีดตัว 

ทิ้งร่างลงจากต้นไม้ เหลือเพียงรอเวลาอีกไม่นาน วันรับเกี้ยวเจ้าสาวเข้าวัง  

เขาจะรอว่าที่พระชายาของเขา

อวี้ซืออิ๋งเก็บตัวอยู่ในเรือนตนมานาน แทบไม่ย่างเท้าออกจากเรือน

ด้วยความอับอายต่อบิดามารดาและคนในครอบครัวที่นางโวยวายเรื่องสมรส

พระราชทานไปก็ส่วนหนึ่ง อับอายต่อคนอื่นที่สาวงามอันดับหนึ่งปล่อยให ้

พี่สาวอัปลักษณ์แต่งงานมีต�าแหน่งเป็นถึงพระชายาอ๋องเจ็ดรูปงาม ขณะที่

ตวันางเองกลบัยงัต้องร่อนเร่หาสามตีามงานเลี้ยงน�้าชาชมดอกไม้ ความโกรธ

เกลยีดอบัอายนี้จะเป็นเพราะใครเสยีไม่ได้นอกจากพี่สี่... นางสกุรอปัลกัษณ์นั่น

เมื่อครบก�าหนดหนึ่งเดอืน บดิาสั่งว่าอย่างไรนางกต็้องไปร่วมงาน ไม่

คดิเหน็ใจข้ออ้างป่วยไข้ของนางแม้แต่น้อย มารดากลุกีจุอหาชดุสวยงามพร้อม

เครื่องประดบัมาให้สวมเพราะวนันี้มบีุคคลชั้นสูงมากมายมาร่วม อย่างน้อยก็

บรรดาขุนนางและพี่น้องของอ๋องเจด็ อาจมใีครสกัคนที่ถูกใจนาง ถงึอย่างนั้น

อวี้ซอือิ๋งกไ็ม่อาจท�าใจยอมรบัที่จะเหน็พี่สี่เคยีงข้างเป็นคู่กบัชายรูปงามได้

จวนใกล้เวลาเคลื่อนขบวนเกี้ยวเจ้าสาว คณุหนูห้าจงึปรากฏตวัท่ามกลาง

สายตาตื่นตะลงึ แม้นางจะงดงามราวกบัเทพธดิากม็ใิช่สิ่งที่พวกเขาสนใจเท่ากบั

อาภรณ์สีแดงที่นางสวมกับริมฝีปากที่ทาชาดจนงดงาม ขาดเพียงเครื่องสวม

ศรีษะนางกเ็หมอืนเป็นเจ้าสาวอกีคนหนึ่งแล้ว
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อนุหม่าไม่ได้อยู่ช่วยบุตรสาวแต่งตวั เหน็ดงันั้นกห็วัใจแทบวาย กลวั

โทสะสามีเป็นที่สุด เสนาบดีอวี้เห็นบุตรสาวคนสุดท้องแต่งกายเช่นนี้ใบหน้า 

ก็เขียวคล�้าเกือบเผลอตวาด แต่งกายเช่นนี้มิใช่เพื่อให้คนอื่นเปรียบเทียบ

ระหว่างตวันางกบัเจ้าสาวที่นั่งเกี้ยวอยู่ในเวลานี้หรอกหรอื

“ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ ถ้าชื่นชอบเช่นนี้ก็ปล่อยนาง เรารีบเดินทางก่อนจะ 

เลยฤกษ์เถอะเจ้าค่ะ” เสียงดังออกมาจากคนที่นั่งอยู่ภายในเกี้ยวเจ้าสาว  

ผ้าม่านที่แง้มเพยีงนดิถูกปล่อยทิ้งลง

ผูเ้ป็นบดิาหายใจเข้าออกรนุแรง ส่งสายตาคาดโทษอนภุรรยาที่แทบจะ

ก้มลงไปค�านบัแนบพื้น ก่อนจะให้สญัญาณเคลื่อนขบวนเกี้ยวเจ้าสาว เกี้ยวที่

ถูกตกแต่งงดงามและท�าให้ไม้หามยาวเพราะต้องใช้คนหามมากกว่าปกต ิเมื่อ

เกี้ยวถูกยกขึ้นพาดบ่า บรรดาคนหามกเ็หงื่อผุดพราย แต่ไม่กล้าส่งเสยีง ได้

แค่ออกแรงพาขบวนเจ้าสาวเดนิทางไปยงัเป้าหมาย

เสียงเครื่องดนตรีประโคมดังตลอดเส้นทาง ผู้คนต่างจับจ้องขบวน 

เจ้าสาว เมื่อมาถงึวงัอ๋องเจด็ทั้งขบวนกห็ยุดลง อวี้ซอือิ๋งมองเจ้าของวงัที่อยู่ใน

ชดุเจ้าบ่าวสแีดงยนืรอต้อนรบัขบวนเจ้าสาวอยูด้่านหน้าด้วยความรูส้กึเสยีดาย

สุดแสน เหลือบตามองคนในเกี้ยวด้วยความชิงชัง ผู้คนมากมายกระซิบ

กระซาบถงึคนร่วมขบวนในชุดแดง แต่นางยงัเชดิหน้าไม่สนใจผู้ใด

เกี้ยวเจ้าสาวถกูวางลงกบัพื้น จ้าวหย่งเจี้ยนเดนิออกมารบัเจ้าสาว ใช้ขา

เตะเกี้ยวสามครั้งตามเคล็ดว่าเป็นการข่มให้ภรรยาอยู่ภายใต้อ�านาจของสาม ี

จากนั้นจงึเปิดม่านยื่นมอืไปรอรบัเจ้าสาว มอืขาวอวบโผล่ออกจากอาภรณ์แดง 

สมัผสันุ่มนิ่มวางลงบนมอืใหญ่ของอ๋องเจด็ รอยยิ้มระบายเตม็ใบหน้าเจ้าบ่าว 

ผู้คนแปลกใจที่เหน็เขามคีวามสุข กระทั่งเหน็ร่างอวบอ้วนในชุดเจ้าสาวสแีดง

ที่ใช้ผ้าซ้อนกนัหลายชั้น ท�าให้ขนาดรปูร่างดใูหญ่โตขึ้นไปอกีเกอืบเท่าตวั หวัใจ

ของพวกเขากย็ิ่งสบัสน

อวี้เหยียนซ่านก้าวออกมาก็ย่อตัวถวายความเคารพว่าทีพระสวามีครั้ง

หนึ่ง ก่อนจะหนักลบัไปหาเกี้ยวแล้วใช้ขาเตะสามครั้ง!



สาม
เสียงร้องจากห้องหอ

ทั่วทั้งบริเวณเงียบสงัดด้วยความตกตะลึง แม้แต่อ๋องเจ็ดเองก็คาด 

ไม่ถึงว่าพระชายาของเขาจะอาจหาญถึงเพียงนี้ ขณะที่ครอบครัวสกุลอวี้หน้า

ซีดไปหลายส่วน ด้วยวันนี้มีรัชทายาทมาเป็นตัวแทนพระองค์เข้าร่วมงาน  

อวี้เหยียนซ่านผู้ก่อเรื่องกลับไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้าง นางหันมาย่อตัวท�าความ

เคารพเจ้าบ่าว เอ่ยด้วยน�้าเสยีงนิ่งสงบ

“ขออภยัเพคะ หม่อมฉนัก้าวพลาด เผลอเตะเกี้ยวตวัเอง”

‘โกหก!’ ผู้คนที่อยู่รายรอบส่งเสียงประสานกันขึ้นมาในใจ ใครที่มิใช่

คนตามืดบอดหรือเป็นบ้าต่างก็ทราบ นางตั้งใจหันกลับมาเตะเกี้ยวชัดๆ  

มหิน�าซ�้ายงัเตะถงึสามครั้ง นี่เรยีกว่าก้าวพลาดได้อย่างนั้นหรอื ว่าที่หวางเฟย

ของอ๋องเจ็ดผู้นี้มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยไขมันพอกหนาจนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไร

อกีแล้วหรอื

ทว่าค�าต�าหนติเิตยีนภายในใจนั้นถกูท�าให้เงยีบลงด้วยเสยีงหวัเราะจาก

อ๋องเจด็รูปงาม รอยยิ้มบนใบหน้าระบายกว้างยิ่งกว่าเก่า ก้มตวัลงไปประคอง

ร่างอวบอ้วนให้ลุกขึ้นยนื ทั้งยงัลูบไปที่หลงัมอืของนางเบาๆ อย่างทะนุถนอม

ยิ่ง กล่าวด้วยน�้าเสยีงห่วงใย
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“แน่นอนว่าที่ชายารกั เป็นเพราะเกี้ยวนี่ตั้งขวางทางเดนิของเจ้า ข้าทูล

ขอเสด็จพ่อประหารคนสร้างเกี้ยวนี่ดีหรือไม่ ประหารคนหามเกี้ยวเสียด้วย 

ข้อหาประทุษร้ายต่อเชื้อพระวงศ์ ท�าให้ว่าที่ชายารักต้องเจ็บตัวในวันมงคล 

เช่นนี้” ค�ากล่าวของเจ้าบ่าวท�าให้คนฟังแทบเป็นบ้า

ท่านเชื่อค�าของนางด้วยหรือ มิใช่ท่านหลงเจ้าสาวของท่านมากเกินไป

หรืออ๋องเจ็ด สตรีอ้วนผู้นี้ท�าคุณไสยประการใดกันแน่ ยังไม่ทันก้าวเท้าพ้น

ธรณปีระตูวงั อ๋องเจด็รูปงามกด็ูท่าจะหลงใหลนางจนไม่สงัเกตความเป็นจรงิ

ว่านางเจตนาข่มเคลด็สามกีลบัไป ผดิจารตีประเพณใีหญ่หลวง รปูร่างลกัษณะ

ที่ดอูย่างไรกข็ดัแย้งกนั หนึ่งผอมบางสงูสง่าราวกบัเทพเซยีน อกีหนึ่งอ้วนท้วน

อปัลกัษณ์ หากมใิช่ท�าเสน่ห์คุณไสยจะเป็นประการใดได้อกี

พวกเขาขบคิดโต้เถียงกันวุ่นวาย แต่ตัวต้นเหตุไม่สนใจ เห็นอ๋องเจ็ด

ไม่ใส่พระทยัโต้ตอบกลบัมาเช่นนี้ กค็ลายใจว่าชวีติในวงัของนางคงไม่ยุ่งยาก

นกั

“อย่าเลยเพคะ วันมงคลของเราสอง ละเว้นความโกรธแสดงเมตตา 

ย่อมส่งกุศลให้ชวีติคู่ของเราราบรื่น”

“ว่าที่ชายารกัพูดได้ถูกต้อง เช่นนั้นพวกเราเข้าไปด้านในกนัเถดิ ข้าไม่

อยากให้ต้องเสยีฤกษ์”

“เพคะ”

ตามธรรมเนยีนเจ้าบ่าวต้องอุ้มเจ้าสาวข้ามธรณปีระตู แต่เพราะรูปร่าง

ของเจ้าสาวและร่างกายที่ผอมบางของเจ้าบ่าว พวกเขาจึงเปลี่ยนเป็นจับจูง

ประคองกันก้าวข้ามธรณีประตูไป เห็นท่าทางราวกับคู่รักของสองร่างในชุด 

สแีดงงดงามผ่านประตูวงัเข้าไป อวี้ซอือิ๋งกไ็ด้แต่ก�ามอืแน่น ชุดแดงที่นางสวม

อยู่โดดเด่นไม่น้อย อ๋องเจด็สมควรเหน็นางก่อนพี่สาวอปัลกัษณ์ด้วยซ�้า ทว่า

สายตากลบัไม่ทอดมองผูใ้ดนอกจากเจ้าสาวของเขา ยิ่งเหน็ท่าทางราวกบัคนรกั

กนันางกย็ิ่งเคยีดแค้น สดุท้ายต้องกลนืความไม่พอใจก้าวตามครอบครวัเข้าไป

ภายใน
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วนันี้มรีชัทายาทนั่งในต�าแหน่งประธาน ถดัลงมาเป็นพระสนมอวี้กุ้ยผนิ

ที่ขอพระราชทานอนญุาตจากฮ่องเต้มาร่วมงานแต่งน้องสาว ใบหน้างดงามของ

อดีตสาวงามอันดับหนึ่งตรึงติดตาทุกคนเอาไว้ ด้วยอาภรณ์ในต�าแหน่งพระ

สนม ทั้งเครื่องประดบัพระราชทานจากฮ่องเต้ รศัมอีนังดงามของกุ้ยผนิท�าให้

นางกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนในงาน แน่นอนว่าย่อมกลบรัศมีคุณหนูห้า

สกุลอวี้ในชุดแดงไปหมดสิ้น ความงดงามนี้พวกเขาท�าได้แค่มองไม่กล้าแตะ

ต้อง สตรขีองเจ้าเหนอืหวัใครจะอาจหาญ เมื่อเรว็ๆ นี้ยงัมคี�าเล่าลอืถงึรบัสั่ง

จากวงัหลวง ขอเพยีงอวี้กุ้ยผนิตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นโอรสหรอืธดิา ต�าแหน่ง

ของนางจะถูกเลื่อนขึ้นเป็นสนมขั้นเฟยทนัท ีความโปรดปรานระดบันี้ไม่มใีคร

กล้าลองดเีอาศรีษะไปพาดเขยีง

พิธีเริ่มขึ้นตามธรรมเนียมทั้งเคารพบรรพบุรุษ ไหว้ฟ้าดินและญาติ

ผูใ้หญ่ รชัทายาทประทานของรบัขวญับ่าวสาวเป็นผ้าแพรและทองสองหบีใหญ่ 

ฮ่องเต้พระราชทานไข่มุกเม็ดใหญ่สีชมพูล�้าค่า บิดามารดาเจ้าสาวมอบที่ดิน

หลายแปลงในเมืองหลวงให้ พระสนมอวี้กุ้ยผินประทานเครื่องประดับล�้าค่า 

ให้อกีหนึ่งหบี เพยีงของรบัขวญัเหล่านี้กม็ากพอจะท�าให้แขกทุกคนตาลุกวาว 

บ่าวสาวคู่นี้มใิช่จะร�่ารวยที่สุดไปแล้วหรอกหรอื

อวี้ซอือิ๋งมองเหน็หบีเครื่องประดบัของพระสนมอวี้กุ้ยผนิอยู่ชั่วพรบิตา

หนึ่ง หวัใจถูกจุดไฟรษิยาให้ลุกโชน พี่สาวได้ดเีป็นสนมคนโปรด แม้แต่งไป

แล้วยงัยั่วยวนโปรยเสน่ห์ใส่ผูช้ายไปทั่ว ร�่ารวยด้วยเครื่องประดบัพระราชทาน

อนัล�้าค่ามากมาย น้องสาวอปัลกัษณ์น่าเกลยีดกลบัได้แต่งเข้าวงัอ๋องเจด็รปูงาม  

มากพร้อมด้วยทรพัย์สมบตั ิเพยีงสนิสมรสนี้กก็นิใช้ไปทั้งชาตไิม่รู้หมด

นางเล่ามสีิ่งใด หาก...หากเพยีงนางไม่เกดิเป็นบตุรสาวของอนุ ถ้าเพยีง

นางเกดิเป็นบตุรสาวของฮหูยนิใหญ่ เป็นน้องสาวร่วมมารดาของพระสนมและ

รองแม่ทพัใหญ่ หากนางไม่ได้ชื่ออวี้ซอือิ๋งแต่เป็นอวี้เหยยีนซ่าน หาก... เป็น

นางที่ได้แต่งงานกบัอ๋องเจด็ หากเป็นนางทุกอย่างย่อมดกีว่านี้

สายตาเหลือบมองมารดาที่นั่งมองสิ่งของตาลุกวาว มองพี่ชายที่เป็น
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เพียงนายกองยศต�่าจิบสุราอยู่ด้านนอก ริมฝีปากเหยียดออกด้วยความรู้สึก

ดูถูก ร่องรอยเหยยีดหยามในดวงตาปรากฏเพยีงชั่วครู่แล้วจางหายไป

ก่อนส่งเจ้าสาวเข้าห้องหอ พระสนมขอพดูคยุกบัน้องสาวเลก็น้อย แม้

ไม่สามารถเปิดผ้าคลุมหน้าได้ นางกย็ื่นนิ้วมอืเรยีวยาวราวกบัเล่มเทยีนที่ขาว

ผุดผ่องไปสัมผัสใบหน้าน้องสาวผ่านผ้าคลุมหน้า รอยยิ้มประดุจเทพธิดา 

พริ้มพราย ไม่คาดฝันจะมีวันได้เห็นน้องสาวที่แสนจะเกียจคร้านของนางได ้

ออกเรอืน

“ต่อไปนี้เป็นหวางเฟยของอ๋องเจด็ต้องท�าตวัดีๆ  แล้วนะรูห้รอืไม่ อยูจ่วน

มที่านแม่ดูแลช่วยเหลอื เจ้าขี้เกยีจไม่ท�าอะไรกไ็ด้ แต่อยู่ที่นี่เป็นถงึหวางเฟย  

ต้องรับผิดชอบวังอ๋องเจ็ด ปกครองผู้คนมากมาย จะเอาแต่นอนเล่น อ่าน

หนงัสอื กนิขนมเหมอืนเดมิไม่ได้แล้ว”

ร่างภายใต้ผ้าคลุมตอบกลบั “พระสนมกท็รงทราบว่าหม่อมฉนัเป็นสตรี

ที่ขี้เกยีจที่สดุในแคว้นนี้ ล�าพงัเพยีงต้องมาร่วมงานแต่งงานของตวัเองกเ็ปลอืง

พลังงานไปมาก เห็นจะต้องหลับออมแรงสักสามสี่วัน คงไม่อาจปกครองวัง

แห่งนี้ได้”

อวี้กุ้ยผินหยิกแก้มน้องสาวผ่านผ้าแดงด้วยอารมณ์หมั่นไส้ “เจ้าตัว 

ขี้เกยีจสนัหลงัยาว ฝันไปเถอะว่าเจ้าจะได้ใช้ชวีติตามเดมิ เข้ามาเป็นเชื้อพระวงศ์ 

แล้ว ไม่มคี�าว่าสงบสุขหรอก อกีทั้งสามขีองเจ้ายงัเป็นถงึอนุชาร่วมอุทรมารดา

ของรัชทายาท โอรสองค์โปรดของฮ่องเต้ เลิกฝันถึงชีวิตแสนขี้เกียจของเจ้า 

ได้เลย”

“หม่อมฉันทราบ” คนฟังพยักหน้ารับ “แต่ทรงทราบไหม ที่หน้าวัง 

หม่อมฉนัเตะเกี้ยวไปสามครั้ง”

“ข่าวลอืไปไวยิ่งกว่าไฟไหม้”

“ที่จริงก่อนออกมาจากเกี้ยว หม่อมฉันใช้ฝ่ามือตีไปก่อนแล้วหลายท ี

ออกมาเตะอกีสามท ีเกรงว่าในวงัอ๋องเจด็นี้หากใครไม่อยากให้สงบ หม่อมฉนั
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จะจดัการให้สงบเอง”

พระสนมตะลงึนิ่งไปแล้วกอ็ดหวัเราะออกมาไม่ได้ สดุท้ายต้องส่ายหน้า 

เหน็ใกล้เวลาเข้าหอเตม็ท ี “พี่จะรอดู ขอให้เจ้ามคีวามสุขกบัชวีติสมรสกแ็ล้ว

กนั หากมใีครรงัแกเจ้า ถงึพี่จะเชื่อว่าเจ้าสามารถจดัการได้ แต่กไ็ม่อยากให้

ลมืว่าพี่เจ้าเป็นถงึพระสนม หนกัเบาพี่จะทูลฮ่องเต้ช่วยเจ้าได้”

“ขอบพระทยัเพคะ เกรงว่าพระสนมจะต้องรบีมโีอรสหรอืธดิา เป็นเฟย

เมื่อใดน่าจะช่วยน้องให้ก่อเรื่องอย่างหมดห่วงได้”

น้องสาวเอ่ยค�าหยอกล้อพี่สาวให้เขนิอายจนหน้าแดง แล้วกล็ุกขึ้นก้าว

ไปยงัห้องหอของตวัเอง โดยมหียหูนงิที่บดิามารดาส่งมาคอยรบัใช้ตดิตามดแูล 

รอเวลาพระสวามมีาร่วมดื่มสุรามงคลเปิดผ้าเข้าหอ

“ถกูเจ้าสาวเตะเกี้ยวกลบัรูส้กึอย่างไร” รชัทายาทเอ่ยถามน้องชายที่มา

นั่งร่วมงานเลี้ยงแขก

“รู้สกึดยีิ่ง ชวีติสมรสนี้คงสนุกสนานไม่น้อย เจ้าสาวของข้า อ้อ ยามนี้

คือชายารักข้า น่ารักอย่างยิ่ง” น�้าเสียงอ๋องเจ็ดไม่ดังไม่เบาจนเกินไป คนอยู ่

ไม่ไกลนกัย่อมได้ยนิ “รชัทายาทต้องได้เหน็ท่าทางที่นางเตะเกี้ยว มนัคอืท่วงท่า

การเตะที่งดงามยิ่ง แรงเตะกพ็อดบิพอด ีสมบูรณ์แบบ”

คนฟังแทบส�าลกัสุราที่ดื่มเข้าไป “นางเตะเข้าที่หวัเจ้าด้วยหรอืไม่”

ค�าถามประชดประชนัไม่ได้ท�าให้น้องชายสะท้านสะเทอืน “ไยจงึกล่าว

เช่นนั้นเล่ารัชทายาท ชายารักของข้านั้นเป็นสตรีที่ดี ชายข่มภรรยาต้องใช้ทั้ง

อ�านาจและก�าลงั ข้าต้องเหนด็เหนื่อยฝ่ายเดยีวเพื่อก�าราบนาง นางไม่อยากให้

ข้าต้องสิ้นเปลอืงเรี่ยวแรงจงึท�าให้พวกเราเท่าเทยีม แบ่งเบาภาระไม่มใีครต้อง

เสยีเรี่ยวแรงมากกว่าใคร สตรทีี่เหน็ใจและเสยีสละเพื่อสามเีช่นนี้จะหาได้จาก

ที่ไหนอกี”

รัชทายาทไม่อาจหาค�าพูดใดมากล่าวกับน้องชายได้อีก แรกเริ่มเดิมที

จ้าวหย่งเจี้ยนคดัค้านการแต่งงานครั้งนี้อย่างกบัอะไรด ีไม่ว่าจะสรรหาสาวงาม
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เพยีงใดมาให้กไ็ม่แสดงท่าทถีกูใจแม้แต่น้อย สุดท้ายพระบดิาต้องใช้งานเฉลมิ

ฉลองวนัพระราชสมภพเสดจ็ย่ามาเป็นข้ออ้างจบัคู่ให้น้องชายคนนี้ ใครจะนกึ

ว่าหลังจากยื่นข้อเสนอประหลาด ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่คนอื่นส่ายหน้าให้ 

น้องชายของเขากลับอารมณ์ดีเป็นพิเศษ กระนั้นรัชทายาทก็ไม่กล้าประมาท

ความคดิเล่นสนุกของน้องชาย

“ข้าไม่รูว่้าเจ้าจะท�าอะไร แต่ระวงัอย่าเล่นให้เกนิพอด ีถงึอย่างไรหวางเฟย 

ของเจ้ากม็พีี่สาวเป็นถงึพระสนม บดิายงัเป็นเสนาบดผีูใ้หญ่ ที่ส�าคญัคอืพี่ชาย

ของนางเป็นรองแม่ทัพใหญ่ สามอ�านาจนี้ถ้าเล่นงานเจ้าขึ้นมา เกรงว่าแม้แต่

เสดจ็พ่อกค็งไม่สามารถเพกิเฉยได้”

“ท่านกังวลสิ่งใดพี่ชาย แน่นอนว่าข้าไม่มีทางกลั่นแกล้งชายาที่รักของ

ตวัเอง”

“หึๆ ” รชัทายาทหวัเราะในล�าคอ ไม่วางใจน้องชายนกั “ข้าจะรอดู แล้ว

วนัพรุ่งนี้อย่าลมืพานางเข้าวงัไปเฝ้าเสดจ็แม่กบัเสดจ็ย่าด้วยล่ะ”

น้องชายพยกัหน้ารบั “วางใจได้”

“หลงัจากนี้ข้าจะให้เจ้าพกัสกัสองสามวนั จากนั้นต้องกลบัมาท�างาน”

“ใจร้ายยิ่ง คู่สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานย่อมต้องการเวลาส่วนตัวที่มาก 

กว่านี้ ท่านจะพรากผวัพรากเมยีรวดเรว็เช่นนี้ บาปนกัรชัทายาท”

คนฟังแทบฟาดมอืใส่หน้าน้องชาย “อย่าเหลวไหล ระหว่างนี้อ่านเอกสาร

ในห้องท�างานของเจ้าด้วย สามวนันี้เพยีงพอที่จะพกัผ่อน ท�างานเสรจ็จะกลบั

มาเล่นสนุกกับชายาของเจ้าก็ไม่สาย อย่างไรนางก็ไม่หนีเจ้าไปไหนอยู่แล้ว  

ครั้งนี้เป็นเรื่องส�าคญั”

“อะไรหรอื” เขาถามด้วยรอยยิ้ม ทว่ารชัทายาทไม่ได้ยิ้มไปด้วย ดเูหมอืน

เรื่องงานในครั้งนี้จะจรงิจงัมากกว่าปกติ

“ไม่สามารถพูดที่นี่ได้ ไปเสยี” พี่ชายโบกมอืไล่แล้วลุกขึ้นเดนิหนไีป

จ้าวหย่งเจี้ยนไม่ทนัได้คดิอะไรกพ็บสาเหต ุหญงิสาวผูง้ดงามในอาภรณ์

สแีดงย่างกรายเข้ามาใกล้ ในมอืถอืจอกสรุาค้อมตวัถวายความเคารพเขาอย่าง
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นอบน้อม ดวงตาวาวระยบัยิ้มพริ้มพราย ชายหนุ่มยิ้มตอบรบัเพราะจดจ�าได้

ดีว่าเป็นน้องสาวต่างมารดาของชายา กล้าสวมอาภรณ์สีแดงแต่งหน้าจัดจ้าน

ในงานแต่งงานของพี่สาวตวัเอง ไม่รู้เขาควรชื่นชมสตรนีางนี้หรอืไม่

“หม่อมฉนัมาเพื่อแสดงความยนิดกีบัท่านอ๋องเพคะ”

“ขอบใจ เจ้าคงเป็นคุณหนูห้า น้องสาวของชายารกั”

กิริยาของอวี้ซืออิ๋งสะดุดเล็กน้อยเมื่อเขากล่าวค�าว่าชายารักออกไป 

ใบหน้าของจ้าวหย่งเจี้ยนประดบัรอยยิ้มสนกุสนาน ชมดคูวามพยายามในการ

เกบ็อารมณ์เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มหวานหยด พี่เขยไม่ทนัเข้าหอ น้องภรรยากเ็ดนิ

เข้ามาเสนอตวัให้ถงึที่ น่าสนุกอะไรเช่นนี้

“เป็นพระเมตตาที่ทรงจดจ�าหม่อมฉนัได้”

“แน่นอน ข้าย่อมพยายามที่จะจดจ�าคนในครอบครวัของชายารกั บุรุษ

ที่ดตี้องใส่ใจครอบครวัภรรยา”

“ขอบพระทัยเพคะ” จอกสุราที่ประคองไว้ถูกจับแน่น แม้นางก้มหน้า

เขากพ็อเดาสหีน้าอกีฝ่ายออก

“มอีะไรจะกล่าวกบัพี่เขยหรอืน้องภรรยา”

“หม่อมฉนัเพยีงต้องการดื่มสุราฉลองให้พระองค์กบัพี่สี่เพคะ นบัจาก

นี้ต้องฝากพี่สี่ให้พระองค์ดูแล พี่สาวคนนี้ของหม่อมฉนัอาจจะดไูม่ค่อยรูค้วาม

ไปบ้างก็เพราะไม่ค่อยได้ออกจากจวนไปไหน วันหนึ่งๆ เอาแต่นอนและกิน

ขนม หากมีสิ่งใดที่พี่สี่กระท�าบกพร่องไป ขอได้โปรดประทานอภัยแก่พี่สาว

หม่อมฉนัด้วยเพคะ”

“ขอบใจในความหวงัด ีคุณหนูห้าไม่ต้องห่วง ไม่ว่าชายารกัเป็นอะไรข้า

ยอมรบัได้เสมอ อยากนอนข้าจะซื้อเตยีงที่ดทีี่สุดให้นาง อยากกนิข้าจะสรรหา

ของกนิที่อร่อยที่สุดมาให้นาง ไม่มสีิ่งใดที่ข้าไม่สามารถท�าเพื่อชายารกัได้”

สุราที่ดื่มเข้าไปนั้นขมเฝื่อนและร้อนราวกับน�้าเดือด ภายในร่างของ 

คุณหนูห้าถูกแผดเผาด้วยไฟรษิยา รอยยิ้มเสมอืนไม่ยิ้มจงึปรากฏ “ไม่น่าเชื่อ

นะเพคะ แม้ไม่เคยพบกนัมาก่อน ท่านอ๋องยงัไม่รูจ้กัพี่สาวของหม่อมฉนัดเีสยี
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ดว้ยซ�้า แตพ่ระองค์กลบัดูเหมอืนจะโปรดปรานพี่สาวของหม่อมฉนัเหลอืเกนิ”

“ข้าเป็นแบบนี้ไม่ดหีรอืคุณหนูห้า”

อวี้ซอือิ๋งกดัฟันตอบ “ย่อมดเีพคะ”

ราวชั่วยามกว่าแล้วที่เข้ามารอในเรอืนหอ แม้เครื่องสวมศรีษะจะหนกั

มาก แต่อวี้เหยยีนซ่านกไ็ม่ได้ปรปิากบ่น นางไม่เปิดหน้า ไม่สนใจถอดมนัออก 

แต่ใช้หมอนและผ้าห่มม้วนซ้อนกันให้สูงแล้วห่อ จากนั้นก็วางเอาไว้ที่โต๊ะ 

น�้าชาตรงกลางห้อง นางมคีวามสามารถในการหลบัที่ด ีใช้ของเหล่านี้วางแล้ว

หนนุนอนในท่านั่ง หลบัไปตั้งแต่ไม่ถงึหนึ่งเค่อแรกที่เข้ามา แล้วบอกให้หยหูนงิ

คอยดู หากว่าท่านอ๋องเข้ามาค่อยปลุกนาง

หลบัไปนานเท่าใดไม่ทราบ แต่ตื่นเพราะสมัผสัอุ่นที่มอื เจ้าสาวในชุด

แดงจึงลืมตาใช้สองมือประคองที่สวมศีรษะให้ตั้งขึ้น รับรู้ได้ว่ามีอีกคนหนึ่ง

ช่วยประคอง ไม่ทนัได้มองว่าเป็นใคร จนกระทั่งอกีฝ่ายถอืวสิาสะถอดเครื่อง

สวมศรีษะออกให้ จงึแลเหน็ได้ชดัว่าเป็นเจ้าบ่าวในชุดแดง ส่วนหยูหนงิบดันี้

ไม่อยู่ในห้องแล้ว

“ขอบพระทยัเพคะ”

อวี้เหยยีนซ่านกล่าวขอบคณุ แล้วจงึเงยหน้าพจิารณาสามขีองนางอย่าง

เตม็ตาเป็นครั้งแรก เพราะไม่เคยพบกนัมาก่อน เมื่อพบหน้ากย็งัมชีั้นผ้าปิดกั้น

เอาไว้ ภาพของเขาจึงไม่ชัดเจนนัก ที่ว่าอ๋องเจ็ดนั้นรูปงามราวกับเทพบุตร 

เหน็จะไม่ผดิจากค�าเล่าลอื ผวิขาวละเอยีดลออ โครงหน้าชดัแต่ค่อนขา้งหวาน

ราวกบัอสิตร ี สองแก้มแต้มสแีดง น่าจะด้วยฤทธิ์สุรา ประกอบกบัรมิฝีปาก 

สธีรรมชาตแิดงฉ�่า ภาพรวมของพระสวามคีอืชายงามที่แท้จรงิ

“เจ้าจ้องมองเช่นนี้สามเีขนิอายเหลอืเกนิ”

“ประทานอภยัเพคะ หม่อมฉนัเพยีงคดิว่าพระองค์ค่อนข้างรปูงาม” นาง

ชมออกไปอย่างซื่อตรง ทว่าแววตาและท่าทางเฉยเมยราวกับก�าลังชมของ

ธรรมดาสิ่งหนึ่งเท่านั้น แม้จ้องลกึเข้าไปกย็งัไม่เหน็ไฟเสน่หา “เราควรดื่มสุรา
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มงคลร่วมกนัใช่หรอืไม่เพคะ”

“ใช่แล้วชายารกั”

หญิงสาวเป็นผู้รินสุราลงในจอกให้ แม้นางจะอาจหาญยกขาเตะเกี้ยว

หน้าตาเฉย แต่กย็งัรูจ้กัที่จะผ่อนปรนให้อกีฝ่ายบ้าง หน้าที่รนิสรุาเพยีงเลก็น้อย

ไม่ใช่ประเดน็ใหญ่ สองฝ่ายยกจอกสุราขึ้นดื่มเป็นการเสรจ็สิ้นขั้นตอนสุดท้าย 

จากนั้นเป็นนางอกีที่เริ่มต้นบทสนทนา

“พระองค์มีพระประสงค์ให้หม่อมฉันวางตัวอย่างไรในสถานที่แห่งนี้

เพคะ”

“ถามอะไรเช่นนั้น แน่นอนว่าเจ้าย่อมต้องเป็นเจา้ของที่นี่ เป็นพระชายา

เอก หวางเฟยเพียงหนึ่งเดียวที่มีอ�านาจสิทธิ์ขาดในการจัดการเรื่องภายใน”  

เขากล่าวออกมาโดยไม่คิดไตร่ตรอง ยอมวางอ�านาจภายในไว้บนมือของนาง

โดยไม่อดิออด

“หม่อมฉนัไว้ใจได้หรอืเพคะ”

“ย่อมได้ ไม่ไว้ใจชายารกัจะไว้ใจใครได้อกี”

“เช่นนั้นการวางตวัต่อพระองค์เล่าเพคะ หม่อมฉนัทลูตามตรงว่าแรกเริ่ม

พระองค์ไม่ได้คดิแต่งสตรใีด จงึได้หยบิยกข้อเสนอประหลาดแบบนั้น ต่อมา

หม่อมฉันบังเอิญเข้าเงื่อนไขจึงจ�าพระทัยต้องแต่งด้วย ฐานะของหม่อมฉัน 

แม้เป็นพระชายาเอกต่อหน้าฉาก หลงัฉากความสมัพนัธ์เราจะเป็นเช่นไรเพคะ”

“ชายารกัเข้าประเดน็ได้อย่างรวดเรว็เสยีจรงิ” อ๋องเจด็ถอนหายใจ แต่

ดวงตายงัไม่คลายแววสนุกสนาน “ขอให้ชายารกัวางตวัเช่นที่เจ้าเป็นชายาของ

ข้าส ิข้าเรยีกเจ้าว่าชายารกั เจ้าเรยีกขานข้าว่าสามทีี่รกั เช่นนี้จงึเหมาะสม ต่อ

หน้าผู้อื่นเรารกักนัมาก ในสถานที่ส่วนตวัแรกเริ่มเป็นมติรสหาย ต่อไปจะเป็น

เช่นไรค่อยคดิในอนาคต”

อ๋องเจ็ดยิ้มกว้างเต็มใบหน้า ขณะที่พระชายาของเขายังคงวางเฉยไม่

สนใจสิ่งใด คิดครู่หนึ่ง ไม่เห็นเป็นเรื่องเสยีหาย เพยีงวางตัวตบตาว่ารักกบั

พระสวามีไม่น่าเปลืองพลังงานมากนัก ฐานะมิตรสหายก็น่าสนใจ ส่วนเรื่อง
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การพัฒนาเป็นไปในทางใดนั้นอวี้เหยียนซ่านไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปใน 

ทางอื่นใดได้อกีนอกจากสหายกนัเท่านั้น คดิเช่นนั้นจงึพยกัหน้า

“หม่อมฉนัยอมรบัเพคะ”

“ดมีากชายารกั เช่นนี้ควรท�าอย่างไรกบัพวกข้างนอก”

แม้จ้าวหย่งเจี้ยนไม่ได้อธิบาย แต่หญิงสาวเข้าใจว่าเขาหมายถึงสิ่งใด 

ด้านนอกปกตแิล้วในคนืแรกที่เข้าหอจะมคีนมาคอยฟังว่าเกดิความเคลื่อนไหว

ขึ้นภายในอย่างไรบ้าง เพื่อตรวจสอบว่าบ่าวสาวท�าหน้าที่อันสมควรหรือไม่  

รุ่งเช้าจะมีคนเข้ามาตรวจรอยเลือดสตรีบนที่นอนอีกคราวหนึ่ง ดังนั้นตอนนี้

ปัญหาคอืจะจดัการอย่างไรกบัคนด้านนอก

อวี้เหยยีนซ่านหนัมองไปรอบห้อง เจอของชิ้นหนึ่งสะดุดตา ลุกขึ้นเดนิ

ไปคว้ามาวางไว้บนโต๊ะ อ๋องเจด็เข้าใจเจตนา ยิ้มแย้มสนุกสนาน ก่อนจะเอ่ย

ขึ้นด้วยเสยีงค่อนข้างดงั

“เจ้ารู้ใจข้ายิ่งนกัชายารกั เราเริ่มกนัเลยดหีรอืไม่”

หมากรุกกระดานนี้เกรงว่าต้องเล่นเสยีงดงักนัสกัหน่อย

ภายนอกห้องมีทั้งแม่นมส่วนพระองค์ของอ๋องเจ็ดและขันทีจากวัง

หลวงคอยยืนฟังอยู่ พร้อมด้วยนางก�านัลอีกหลายคนที่ยืนรอเรียกเพื่อคอย 

รับใช้ หลังจากส่งแขกกลับอ๋องเจ็ดก็เข้าไปประทับภายในกับพระชายาได้ 

ครูห่นึ่งแล้ว บางคนเริ่มพนนัขนัต่อว่าคนืเข้าหอที่มค่ีาดั่งทองค�านี้อ๋องเจด็จะใช้

มันอย่างไร หากเป็นพระชายารูปงามพวกเขาคงไม่พนันกันดุเดือดถึงเพียงนี้ 

แต่นี่พระชายา... ค่อนข้างแปลก การพนนัจงึเกดิขึ้น

เสียงพูดคุยถูกปรามด้วยสายตาดุของแม่นมซึ่งเป็นนางก�านัลขั้นสูง 

บรรดานางก�านลัที่เหลอืจงึเงยีบปาก กระทั่งได้ยนิเสยีงมาจากในห้อง

“เจ้ารู้ใจข้ายิ่งนักชายารัก เราเริ่มกันเลยดีหรือไม่” เสียงของอ๋องเจ็ด 

ดงัขึ้นตามด้วยเสยีงพระชายา

“ให้หม่อมฉนัจดัการให้พระองค์นะเพคะ”
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“ดมีาก”

“หม่อมฉนัไม่มปีระสบการณ์มากนกั ขอพระองค์เป็นผู้เริ่มเถดิเพคะ”

“ไม่ต้องห่วง ครั้งแรกเจ้าอาจจะไม่ถนดันกั แต่สิ่งเหล่านี้สามารถสอน

กนัได้ ข้าสญัญาว่าจะไม่เร่งรบี ไม่ต้องกลวั”

“ขอบพระทยัเพคะ”

“ข้าจะขยบัแล้วนะ”

“อย่าเรว็นกันะเพคะ หม่อมฉนัตามไม่ทนั”

“เอาละชายารัก เจ้าเริ่มขยับได้แล้ว เช่นนั้นแหละ มาข้างหน้าอีกนิด  

ข้าจะได้ขยบัเข้าหาเจ้าเอง”

“ของท่านมนัเบี่ยงออกซ้ายนะเพคะ”

“มนัเป็นลลีาที่ด ีเจ้าควรจ�าเอาไว้นะ”

“เพคะ หม่อมฉนัขอเดนิหน้าสุดก�าลงัเลยนะเพคะ”

“ถงึปากบอกว่าไม่ถนดั แต่เจ้ากท็�ามนัได้ดนีะชายารกั อา... ข้าก�าลงัจะ

กินเจ้าแล้ว ข้าจะกินเจ้าให้หมดตัวเลยทีเดียว ดูนี่สิ ของข้ามันเข้าไปข้างใน 

ลกึมาก”

ขณะที่บทสนทนานั้นเกิดขึ้น ใบหน้าคนที่คอยแอบฟังนั้นร้อนผ่าว 

บรรดานางก�านลัที่ไร้ประสบการณ์ได้แต่ก้มหน้า จนิตนาการกนัไปมากมายว่า

สิ่งที่เกดิขึ้นในห้องเร่าร้อนเพยีงใด ระหว่างนั้นยงัมเีสยีงไม้กระทบกนัเป็นระยะ 

จังหวะไม่ช้าไม่เร็วเกินไป คงเป็นหัวเตียงที่ชนเข้ากับผนังไม้ หยูหนิงที่ถูกไล่

ออกมาด้านหน้าไม่รูค้วรรูส้กึอย่างไร ถงึจะมั่นใจว่าคณุหนขูองนางคงไม่ถกูจบั

กนิง่ายๆ แต่สิ่งที่ได้ยนิกย็ากจะปฏเิสธเหลอืเกนิ

“ข้าถงึแล้ว เจ้าเสรจ็ข้าแล้ว” ผ่านไปราวสองเค่อเสยีงสขุสมของอ๋องเจด็

กด็งัขึ้น เสยีงไม้กระทบกนัสงบลง

“ให้หม่อมฉนัได้แก้ตวัอกีครั้งนะเพคะ”

“แน่นอนชายารกั เพยีงเท่านี้ไม่ท�าให้ข้าพอใจได้หรอก”

เสยีงสนทนาช่วงหลงัค่อยๆ เงยีบลงไป ได้ยนิเพยีงเสยีงกระทบกนัของ
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ไม้ แต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต�่ากว่าสองเค่อ ผลัดกันแสดงความพอใจ ส่วนมาก

เป็นอ๋องเจด็ที่ร้องออกมาเมื่อสุขสม พวกเขาเริ่มและจบอกีหลายต่อหลายครั้ง 

จนใกล้รุ่งสางทุกอย่างในห้องกส็งบลง

ไม่มใีครคาดคดิว่าอ๋องเจด็กบัพระชายาจะมพีละก�าลงัสู้ศกึกนัได้ไม่ต�่า

กว่าสิบครั้ง นับว่ามากที่สุดเท่าที่พวกนางเคยรับรู้มาในการร่วมรักเพียงหนึ่ง

ราตร ีพวกเขาเป็นคนหรอืช้างม้ากนัแน่นะ



สี่
ความรักชั่วราตรีของอ๋องเจ็ด

รุ่งเช้าบรรดานางก�านัลและขันทีภายในวังอ๋องเจ็ดไม่กล้าปลุกเจ้านาย

ของพวกเขาแม้ว่าพระอาทติย์จะลอยขึ้นพ้นขอบฟ้าแล้วกต็าม ใครบ้างไม่ทราบ

เรื่องคนืเขา้หอสุดเร่าร้อนของคูบ่่าวสาวที่พวกเขาคดิวา่ไม่มคีวามเหมาะสมกนั

แม้แต่น้อย ข่าวลอืภายในวงันั้นลุกลามรวดเรว็ราวกบัไฟไหม้ ราตรเีดยีวทุก

คนภายในอาณาเขตวังสายหมอกต่างก็รับรู้ถึงความมหัศจรรย์กับต�านาน 

สบิครั้งในหนึ่งราตรทีี่ท�าให้คนฟังสั่นสะท้านไปตามๆ กนั

เพยีงแค่พระอาทติย์ฉายแสง นางก�านลัอาวโุสที่เฝ้าหน้าห้องหอเมื่อคนื

กเ็ร่งเดนิทางกลบัเข้าวงัหลวงเพื่อเฝ้าฮองเฮารายงานความคบืหน้า ทั้งยงัไม่อาจ

ปดิปากนางก�านลัที่ตดิตามได้ ทั่ววงัหลวงเตม็ไปด้วยข่าวลอืที่น่าเหลอืเชื่อของ

คู่บ่าวสาว จากนางก�านลัต�าหนกัฮองเฮาสู่ต�าหนกัอื่นๆ ลุกลามไปถงึขนัทแีละ

บ่าวรบัใช้ แม้แต่พ่อค้าที่เข้ามาส่งของที่ประตูวงัหลวงในยามรุ่งสางกย็งัได้ยนิ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาเร่งรีบกลับบ้านเพื่อเล่าให้ภรรยาฟัง ธรรมดาสตร ี

มักชอบเรื่องสนุกสนานของครอบครัวอื่น ภรรยาของพ่อค้าออกจากบ้านไป 

จ่ายตลาดในยามเช้าด้วยความสนกุสนานกว่าปกต ิงานแต่งเมื่อวานทั้งยิ่งใหญ่

และน่ากงัขา เพยีงเสยีงกระซบิกบัสายลมพวกนางกพ็ร้อมที่จะเงี่ยหูฟัง
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ตอนที่คู่บ่าวสาวถูกปลุกในยามสาย ข่าวนี้ก็กระจายไปทั่วเมืองหลวง

เสยีแล้ว สองสามภีรรยานั่งอยูบ่นโต๊ะมองอาหารจ�านวนมากที่ถกูเตรยีมเอาไว้ 

ก่อนกินอาหารพ่อบ้านที่ท�าหน้าที่ดูแลความเป็นไปภายในวังสายหมอกก็

ประคองถ้วยยามาตรงหน้าพวกเขา พลางกล่าวอธบิาย

“ภายในถ้วยนี้ของท่านอ๋องเป็นยาบ�ารุงก�าลังพ่ะย่ะค่ะ ส่วนถ้วยนี้ของ

พระชายาคอืยาบ�ารุงร่างกายแก้อาการบอบช�้าพ่ะย่ะค่ะ”

จ้าวหย่งเจี้ยนยิ้มขณะที่รับฟังถ้อยค�าอธิบาย คว้าถ้วยยามาจิบโดยไม่

ลงัเล ทว่าเมื่อหนัมามองยงัเหน็พระชายาของตวัเองนิ่งเงยีบไม่ยอมรบัถ้วยยา

เสียที ล�าบากพ่อบ้านของเขาต้องประคองถ้วยยาค้างเอาไว้จึงรับมาถือไว้เอง  

อวี้เหยยีนซ่านเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาอนัเรยีบนิ่งแต่แฝงแววดื้อรั้น ชายหนุม่

เมนิประกายไม่ชอบใจในดวงตาของนาง ยื่นถ้วยยาไปตรงหน้า

“พวกเราใช้ก�าลงักนัมาตลอดทั้งคนื สมควรที่จะต้องดื่มเพื่อเรยีกก�าลงั

ที่สูญเสียไปบ้าง หากชายารักไม่ยอมดื่มด้วยตัวเอง เกรงว่าสามีจะต้องป้อน 

ให้แล้ว”

พอถ้วยยาจ่อปาก มือขาวอวบของนางก็โผล่ออกมารับถ้วยยานั้นไป 

ดื่มเอง แล้วยื่นคนืให้พ่อบ้านที่รอรบั เจ้าของวงัสายหมอกยิ้มอย่างพงึใจ หนัไป

รบัน�้าชามาให้ดื่มล้างปาก จากนั้นพวกเขาจงึเริ่มกนิอาหารตรงหน้า อวี้เหยยีน-

ซ่านรู้สึกแปลกประหลาดอยู่บ้างกับการตื่นเช้ามาในบ้านหลังใหม่ มีคนใช้

มากมายรายรอบ ทั้งที่ปกติในจวนสกุลอวี้นางไม่พึงใจให้มีสาวใช้มาคอย 

ตามหน้าตามหลงั ยกให้หยูหนงิคนเดยีวที่รู้ใจมากที่สุด ทว่าวนันี้ตั้งแต่ลมืตา

ก็มีนางก�านัลห้าถึงหกคนมาช่วยพยุงลุกจากเตียง ท�าโน่นท�านี่ให้ มันก็ดีที่ 

ไม่ต้องขยับร่างกายให้เปลืองพลังงาน แต่น่าร�าคาญไปสักหน่อย ที่ทางในวัง

แห่งนี้กก็ว้างขวางจนชวนให้สบัสน ข้อดอีย่างเดยีวคอืที่นี่จดัอาหารเช้าเยอะมาก 

และนางไม่ใช่คนเรื่องมากในการกนิ ขอให้กนิได้ กนิแล้วอร่อยกพ็อ

รอยยิ้มแรกของวนัจงึประดบัอยูบ่นใบหน้าขณะที่ก�าลงักนิอาหาร ไม่ว่า

พระสวามคีบีสิ่งใดใส่ถ้วยนางกร็บัไมตรไีว้ทั้งหมด นางคบีให้เขาบ้างบางอย่าง
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บางคราวให้พอเหมาะสมกบับทบาทชายารกัที่เขาแต่งตั้งให้

“กินเสร็จแล้วเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า พวกเราต้องไปเข้าเฝ้าเสด็จแม่กับ

เสดจ็ย่าในวงั”

เขาเอ่ยบอกด้วยน�้าเสยีงเรยีบง่าย ทว่าอวี้เหยยีนซ่านลมหายใจชะงกัไป

ครั้งหนึ่งด้วยความประหม่าเลก็น้อย ที่จรงิหลงัจากประกาศสมรสพระราชทาน

นางยงัไม่เคยได้เข้าเฝ้าครอบครวัของพระสวามมีาก่อน ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าพวกเขา

มปีฏกิริยิาอย่างไรในสมรสพระราชทานครั้งนี้ คะเนว่าคงไม่ชอบใจนกั เพราะ

ไม่มขีองขวญัชิ้นใดถกูส่งมาจากวงัหลงันอกจากที่อวี้กุย้ผนิผูเ้ป็นพี่สาวมอบให้ 

การเผชญิหน้ากบัครอบครวัพระสวามทีี่ไม่ชอบหน้าตวัเองฟังดเูหมอืนบทละคร

ในโรงงิ้ว มกีารพูดจากระทบกระเทยีบหรอืกลั่นแกล้งลกูสะใภ้ให้ต้องเสยีน�้าตา 

หวังว่าจะสิ้นความอดทนแล้วจากไป ไม่ก็บังคับให้รับเมียรองทันทีหลังวัน

แต่งงาน หญิงสาวคาดหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ในใจ เกิดเป็นความรื่นเริง 

ขึ้นชั่ววูบหนึ่ง

นางเพยีงแค่ประหม่าหาใช่หวาดกลวั นางแต่งเข้าวงัอ๋องเจด็ด้วยสมรส

พระราชทาน จะงัดบทละครสักกี่เรื่องขึ้นมาก็อย่าหวังจะถีบนางพ้นต�าแหน่ง

พระชายาได้

วังหลวงกว้างใหญ่ไพศาล รถม้าคันหรูจากวังสายหมอกประทับตรา

ชดัเจนถูกปล่อยให้เข้ามาจนถงึเขตพระราชฐานชั้นนอก หลงัจากนี้ต้องลงเดนิ

เท้าเข้าเขตวงัชั้นในอนัเป็นที่ประทบัของราชนกิลุฝ่ายหญงิ หรอืออกนามคุน้เคย

กนัว่าวงัหลงั สถานที่ที่น่าหวาดกลวัที่สุดในเขตวงัหลวง

นางก�านลัอาวโุสที่มาเฝ้าจบัตาดหูน้าห้องหอเมื่อคนืเป็นผู้ยนืรอรบัพร้อม

ขนัทอีกีหลายคน อ๋องเจด็ก้าวลงจากรถม้าเป็นล�าดบัแรก จากนั้นส่งมอืประคอง

ร่างอวบท้วมของพระชายาลงมาด้วยกิริยาทะนุถนอมราวกับบุปผาล�้าค่า ทว่า

เรอืนร่างที่ปรากฏไม่สมกบัความอ่อนโยนเช่นนั้น น่าจะเป็นพระชายามากกว่า

ที่ต้องทะนถุนอมท่านอ๋องผู้บอบบางราวกบัอสิตร ีผูท้ี่เฝ้ามองท�าได้เพยีงถกเถยีง
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ขดัแย้งในใจ ไม่มใีครกล้าเอ่ยปาก โดยเฉพาะข่าวลอืเรื่องบทรกัเมื่อคนืหลดุลอด

ออกมา ภาพนี้ยิ่งตอกย�้าว่าอ๋องเจด็หลงใหลพระชายาเพยีงใด

พวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันให้มากความ พอเห็นว่าทั้งสองพร้อมแล้ว

หัวหน้านางก�านัลก็เดินน�าทางไปยังต�าหนักที่ประทับของไทเฮาซึ่งเป็นต�าหนัก

ขนาดใหญ่ อยู่ลึกเข้าไปหลังเขตก�าแพงที่กั้นระหว่างวังหน้าอันเป็นที่ประทับ

ของฮ่องเต้และวงัหลงั

ทันทีที่ก้าวพ้นประตูสู่เขตพระราชฐานชั้นใน บรรยากาศเคร่งขรึมก็

ราวกับเปลี่ยนไปเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้และต้นไม้

นานาพรรณส่งกลิ่นหอมอบอวล ทางเดินที่ปูด้วยหินงดงามทอดยาวจนสุด

สายตา แจกจ่ายแยกออกไปเป็นหลายเส้นทางสูต่�าหนกัอกีหลายแห่งที่แยกเป็น

เอกเทศ มาเป็นอาณาเขตกว้างขวางของตวัเอง

อวี้เหยียนซ่านไม่ได้แสดงท่าทางสนอกสนใจมากนัก เพียงใช้หางตา 

มองส�ารวจสองข้างทางบ้าง ท่าทางอันนิ่งสงบชวนให้ไม่อยากเข้าใกล้อยู่บ้าง  

ขัดแย้งกับชายหนุ่มที่เดินจับมือนางไม่ยอมปล่อยซึ่งยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา  

ไม่นานนักขบวนขันทีและนางก�าลังก็น�านางกับพระสวามีเข้าสู่ทางแยกเข้า

ต�าหนักขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา ต�าหนักไทเฮานี้กว้างใหญ่คล้ายจวน

ขุนนางมากกว่า มอีาคารตั้งอยู่ตรงกลางและรายล้อมด้วยอาคารขนาดเลก็อกี

หลายหลงัแจกจ่ายไปตามหน้าที่ของนางก�านลัรบัใช้

เสยีงขนัทปีระกาศการมาถงึของจ้าวหย่งเจี้ยนกบัพระชายาดงัทั่วบรเิวณ 

ประตใูหญ่ตรงหน้าจงึเปิดออกเผยให้เหน็ห้องโถงขนาดใหญ่ ภายในนั้นราวกบั

มบีลัลงัก์ตั้งสงูเด่นยกพื้นขึ้นไปเป็นเอกเทศ สองข้างขนาบด้วยเก้าอี้ไม้แกะสลกั

บุที่นั่งด้วยนวมก�ามะหยี่สนี�้าเงนิเข้ม สตรทีี่ประทบับนบลัลงัก์สูงสุดเป็นหญงิ

ชราวยัราวหกสบิถงึเจด็สบิปี ผมบนศรีษะขาวโพลนรวบเป็นมวยประดบัด้วย

เครื่องสูงล�้าค่า ฉลององค์สีน�้าเงินเข้มขลิบทองปักลายดอกโม่ลี่บานสะพรั่ง 

ทั้งงดงามและน่าเกรงขาม ถดัลงมาเป็นสตรงีดงามวยัราวสี่สบิปีในฉลององค์

สีแดงปักด้วยทองเป็นรูปหงส์สยายปีก ประดับเครื่องสวมศีรษะงดงามบอก
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ต�าแหน่งยิ่งใหญ่ ทั้งยงัมสีตรสีาววยัก�าดดัหน้าตาสะสวยที่เหลอืบมองอ๋องเจด็

เป็นระยะยนือยู่ด้านหลงั

สองร่างประคบัประคองกนัเข้ามาโดยไม่สนใจสายตาเยน็ชาที่ทอดมอง

ลงมา แม้จะเป็นคนค่อนข้างเกยีจคร้าน ทว่าอวี้เหยยีนซ่านได้รบัการอบรมใน

ฐานะบุตรฮีูหยนิเอกของขุนนางชั้นสูงมาตั้งแต่เดก็ ท่วงท่าการเดนิ การย่อตวั

ถวายความเคารพของนางไม่อาจเรยีกว่างดงามที่สดุ แต่กไ็ม่อาจหาข้อบกพร่อง

ใดได้เช่นกนั นางคุกเข่าหมอบก้มแสดงความเคารพ ไม่มคี�าสั่งไม่อาจเงยหน้า

หรือขยับตัวได้ จนผ่านไปหลายลมหายใจก็ยังไม่ได้ยินเสียงคนในห้องสั่งให้

ลุก นางกก็้มหน้าไม่ลุกไม่ขยบั

“หลานพาชายารกัมาถวายพระพรเสดจ็แม่กบัเสดจ็ย่าพ่ะย่ะค่ะ”

อ๋องเจ็ดกล่าวแนะน�า ยังคงคุกเข่าเพราะไม่มีค�าสั่งให้ลุกขึ้น ทั้งที่จริง

เขาไม่จ�าเป็นต้องรอ ปกตจ้ิาวหย่งเจี้ยนกเ็ป็นคนเอาแต่ใจ ไม่ค่อยสนธรรมเนยีม 

อยากลุกกล็ุก อยากนั่งกน็ั่ง วนันี้กลบัยอมคุกเข่าเป็นเพื่อนชายา ผ่านไปนาน

เข้ายังยิ้มแย้ม แต่ไม่ยอมขยับห่างร่างอวบที่ยังก้มหน้า สุดท้ายไทเฮาถอน

หายใจโบกมอืขณะรบัสั่ง

“ลุกขึ้นแล้วเข้ามาใกล้ๆ ให้อ้ายเจยีดูหน้าหน่อย”

อวี้เหยียนซ่านเงยหน้า มีพระสวามีคอยประคองให้ลุกขึ้น จับมือพา

เข้าไปหาไทเฮาด้านบน หญงิชราพศิมองใบหน้ากบัร่างกายอวบอ้วนที่เข้ามาใกล้ 

ล�าพงัได้ยนิว่าหลานชายประกาศจะแต่งงานกบัหญงิอปัลกัษณ์หวัใจกแ็ทบวาย 

ทว่าฮ่องเต้ผูเ้ป็นโอรสกล่อมเอาไว้ว่าหลานคนนี้ไม่สนใจหญงิใด จะฝืนให้สมรส

กเ็กรงจะหนหีายไปให้เสยีหน้ากนัทั้งสกลุจ้าว สุดท้ายพบกนัครึ่งทาง อย่างน้อย

ให้หลานชายได้แต่งงาน แต่มาวนันี้พบหลานสะใภ้ ในใจยิ่งนกึเสยีดาย หนัไป

มองคุณหนูสกุลเหอบุตรีเสนาบดีกรมการคลังที่มีหน้าตางดงาม ทั้งยังเก่ง 

เรื่องการวาดภาพและดนตร ีข้อเปรยีบเทยีบมมีากเกนิไปจนไม่รู้จะหาอะไรมา

ทดแทน

หลานสะใภ้เจด็ของนางเป็นสตรอีปัลกัษณ์โดยแท้ แม้ว่าพศิมองดูแล้ว
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จะเหน็เค้าความงามละม้ายอวี้กุ้ยผนิพี่สาวที่เป็นอดตีหญงิงามอนัดบัหนึ่ง แต่

ก็นับว่ายังห่างไกลกับสิ่งที่เรียกว่างดงามอีกมาก ร่างกายใหญ่โตเทอะทะ  

ผวิขาวค่อนข้างซดี วนันี้สวมชดุสเีขยีวอมชมพอู่อนซดีจนแทบจะกลายเป็นสขีาว 

เครื่องหน้าไม่ได้รับการแต่งแต้ม กระทั่งริมฝีปากออกชมพูระเรื่อก็ซีดจนนึก

อยากจะหยบิชาดในห้องมาทาให้ ศรีษะมวยผมเรยีบง่ายประดบัด้วยปิ่นหยก

ขาวค่อนข้างสวย แต่ภาพรวมจดืชดืไม่ดงึดูดใจ

ไทเฮาถอนหายใจอกีครา ไม่รูว่้าเรื่องราวเล่าลอืในคนืเข้าหอที่ได้ยนิเมื่อ

เช้าจะเชื่อถือได้หรือไม่ แต่เห็นท่าทางหลานชายที่ไม่เคยสนใจหญิงใดแล้วก็

ปฏเิสธได้ไม่เตม็ที่นกั โบกมอือกีครั้งอนุญาตให้ทั้งคู่ลุกขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้อกีฝั่ง

หนึ่งได้ สองร่างประคับประคองกันมา เมื่อนั่งแล้วอ๋องเจ็ดยังขอน�้าชายื่นให้

ชายารักด้วยเกรงว่านางจะเหน็ดเหนื่อย หากมืออวบนั้นไม่รับชามา เกรงว่า 

พระสวามรีกัจะต้องป้อนถงึปาก

“ชายารักของหลานงดงามจนเสด็จย่ารับสั่งไม่ออกเลยหรือพ่ะย่ะค่ะ” 

จ้าวหย่งเจี้ยนเอ่ยด้วยน�้าเสียงปลาบปลื้ม “ตอนหลานได้พบชายารักครั้งแรก 

กต็กหลมุรกัในความงามของนางเช่นกนั เกอืบจะเข้าวงัมาถามเสดจ็พ่อแลว้วา่

หลานขอประทานหญงิอปัลกัษณ์ ไฉนชายารกักลบัเป็นสตรงีดงามไปได้”

ไม่มใีครในห้องสามารถกล่าวสิ่งใดออกมาได้แม้เพยีงครึ่งค�า

งดงามหรือ... หากสตรีข้างกายอ๋องเจ็ดเรียกว่างดงามแล้ว คงไม่มี 

หญงิสาวคนใดถูกเรยีกว่าอปัลกัษณ์ได้อกี

หลงรกัในความงามหรอื... หากสตขิองอ๋องเจด็ไม่เลอะเลอืน กค็งเป็น

สายตาของเขาที่ฝ้าฟางจนเกอืบจะมดืบอด

ไทเฮายกพระหัตถ์ขึ้นกุมศีรษะ ไม่รู้จะรับสั่งอะไรออกมาได้ สุดท้าย

รวบรวมก�าลังถามหาบางสิ่งตามธรรมเนียม อวี้เหยียนซ่านยื่นมือเข้าไปล้วง 

บางอย่างออกมาจากแขนเสื้อ ห่อผ้าขนาดเล็กถูกส่งผ่านพระสวามีมอบให้ 

ไทเฮาทอดพระเนตร เพยีงเปิดห่อผ้าหญงิชรากห็ยุดหายใจไปชั่วขณะ รบีพบั

ห่อผ้าส่งให้นางก�านัลน�าไปมอบให้ฮองเฮาที่นั่งอยู่ด้านข้าง ฮองเฮาเปิดห่อผ้า
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เพื่อดสูิ่งที่อยูด้่านใน ตามธรรมเนยีมต้องตรวจดวู่าในคนืแรกของการเข้าหอนั้น

ราบรื่นส�าเรจ็ดหีรอืไม่ สิ่งที่ห่ออยูภ่ายในควรเป็นผ้าขาวที่รองเตยีงเอาไว้ เพยีง

โลหติหยดเลก็ๆ กม็ากพอจะยนืยนัได้ แต่สิ่งที่อยูภ่ายในไม่อาจเรยีกวา่ผ้าขาว 

แต่กลายเป็นผ้าที่ชุม่ไปด้วยโลหติ สองพระหตัถ์ที่ถอืประคองเอาไว้ในคราแรก

ปล่อยห่อผ้านั้นลงทนัที

พวกเขาหฤหรรษ์กนัเพยีงใด เลอืดพรหมจรรย์ถงึชุม่โชกจนย้อมผ้าขาว

ให้กลายเป็นสแีดงเช่นนี้

ต�านานศกึรบสบิสนามในหนึ่งราตรเีหน็ทจีะมใิช่เพยีงเรื่องลวง

ขณะที่สามสตรีทั้งไทเฮา ฮองเฮา และคุณหนูสกุลเหอต่างก็อยู่ใน

อาการตกใจและเก้อเขินยามนึกภาพว่าผ้าผืนนั้นผ่านศึกใดมาบ้าง เจ้าของผ้า

กลับวางท่าเรียบเฉย ใบหน้าอวบท้วมไม่ยิ้มแย้มหรือตกประหม่าต่อสิ่งที่ 

เกดิขึ้น เหล่านางก�านลัภายในห้องโถงนั้นต่างกย็กย่องนบัถอืทั้งยงัประหลาดใจ

ออ๋งเจด็ลลีารกัโหดร้ายเพยีงนี้ มน่ิาถงึต้องประคองพระชายามาเข้าเฝ้า 

พระชายาเล่ากถ็กึทนเกนิมนุษย์ เป็นสตรอีื่นอาจจะนอนซมด้วยพษิไข้ไปแล้ว 

แม้ใบหน้านั้นจะดูซีดเซียวไปบ้าง แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ด ี 

ไม่ได้เจบ็ป่วยประการใด

ไทเฮาเบอืนหน้าไล่นางก�านลัไปเกบ็ผ้าผนืนั้นสง่คนืพระชายาหลานชาย 

ค�าพูดที่ตระเตรียมไว้ก็มลายหมดสิ้นไปตามสติ ดีแต่ฮองเฮานั้นเรียบเรียง 

ความคดิได้รวดเรว็กว่า พอลกูสะใภ้คนใหม่เกบ็ผ้าผนืนั้นเข้าชายเสื้อกจ็บิน�้าชา

ยดืตวัตรงมองไปเบื้องหน้า

“วันนี้เจี้ยนเอ๋อร์พาสะใภ้มาพบหน้าไทเฮากับแม่เช่นนี้นับเป็นเรื่องด ี

ด้วยก่อนหน้าได้ยินเพียงชื่อเสียงของคุณหนูสกุลอวี้ ถือโอกาสท�าความรู้จัก 

กนัไว้กด็ ี แต่เป่ินกงเกรงว่าสะใภ้รกัจะไม่คุน้เคยและประหม่าจงึให้คณุหนเูหอ 

มาอยู่ด้วย พวกเจ้ารุ่นราวคราวเดียวกัน น่าจะเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันได้”  

น�้าเสยีงเรยีบเรื่อยแฝงไปด้วยพระเมตตา ฉุดมอืคนที่แอบอยู่ด้านหลงัให้ก้าว 
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ออกมา “นี่คุณหนูสกุลเหอ บุตรสาวของเสนาบดกีรมการคลงั รู้จกักนัไว้ส”ิ

สตรรีปูร่างบอบบางราวกบัจะปลวิลมย่อกายถวายความเคารพสองสามี

ภรรยาเบื้องหน้า ทว่าสายตานั้นจบัจ้องใบหน้าหล่อเหล่ากึ่งหวานราวกบัอสิตรี

ของจ้าวหย่งเจี้ยน พอบงัเอญิสบตาสองแก้มกข็ึ้นสแีดง ท่าทางเอยีงอาย

“หม่อมฉนัเหอจนิลี่ ถวายพระพรท่านอ๋องกบัพระชายาเพคะ”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัคุณหนูเหอ”

อวี้เหยียนซ่านเอ่ยปากรับค�า ยิ้มรับพอเป็นพิธี ใบหน้าก็กลับไปราบ

เรยีบดุจเดมิ ส่วนอ๋องเจด็พยกัหน้ารบัหนึ่งทกีไ็ม่กล่าวอะไรอกี สายตากวาด

ผ่านแล้วเมนิเฉยไม่สนใจ เหอจนิลี่หวัใจร่วงตกระทมทุกข์ นางงามถงึเพยีงนี้

ยงัไม่ชายพระเนตร แม้แนะน�าตวักไ็ม่กล่าวทกัทายแม้ครึ่งค�า จ�าใจต้องถอย

กลบัมายนืที่เดมิ

“วนันี้พวกเจ้าอยู่รบัอาหารเที่ยงที่นี่เสยีเลย เจี้ยนเอ๋อร์ไม่ได้กนิข้าวกบั

ย่ามานานแล้ว” ไทเฮารบัสั่งไม่เปิดทางปฏเิสธ

“ทูลเสดจ็แม่ ไหนๆ เรากไ็ด้พบสะใภ้ครั้งแรก ไยไม่ให้นางแสดงฝีมอื

เล่าเพคะ ให้นางกบัคุณหนูเหอท�าด้วยกนั พวกเรากร็อชมิเพื่อเพิ่มความสนทิ

สนมในครอบครวั” ฮองเฮาเป็นลกูคูร่บัค�า ไทเฮาพยกัหน้ารบัเหน็ดเีหน็งามกบั

ลูกสะใภ้ แต่ไม่ทนัออกปาก คนถูกกล่าวกเ็อ่ยขึ้นเสยีก่อน

“ต้องขอประทานอภัย หม่อมฉันไม่มีฝีมือด้านอาหาร อาจกล่าวว่า 

หม่อมฉนัท�าอาหารไม่เป็นกไ็ด้เพคะ” อวี้เหยยีนซ่านเอ่ยขดั บอกความจรงิด้วย

สหีน้าเรยีบเฉย ทั้งห้องตกอยู่ในความเงยีบ

ฮองเฮาตวดัมองลกูสะใภ้ด้วยสายตาไม่พอใจยิ่ง “พดูจาเลอะเทอะ เป็น

ผู้หญงิเหตุใดท�าครวัไม่ได้”

“ทลูเสดจ็แม่ หม่อมฉนัเป็นบตุรขีนุนาง บ้านเดมิในสกุลอวี้นั้นมบ่ีาวไพร่

และคนรบัใชม้ากมาย ในโรงครวัของสกลุอวี้มแีม่ครวัที่ฝีมอืท�าอาหารเป็นเลศิ

อยู่สี่ถงึห้าคน ในแต่ละมื้อพวกนางล้วนรงัสรรค์อาหารชั้นยอดมาขึ้นโต๊ะ แม้แต่

พระสนมอวี้กุ้ยผินและท่านแม่ของหม่อมฉันก็มีฝีมือท�าครัวเป็นเลิศ ดังนั้น
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หม่อมฉนัจงึไม่เหน็ความจ�าเป็นที่จะต้องเข้าครวัท�าอาหารเองเพคะ”

ค�าเรยีกเสดจ็แม่อย่างสนทิสนมท�าเอาคนฟังระคายหู ยิ่งฟังค�าอธบิาย

ยดืยาวจบกย็ิ่งมโีทสะ ตบลงไปบนโต๊ะข้างตวัด้วยเสยีงอนัดงั

“เหลวไหล! หากเจ้าท�าอาหารไม่ได้จะดแูลอ๋องเจด็ผู้เป็นสามไีด้อย่างไร”

อ๋องเจด็ผูม้ใีบหน้าประดบัรอยยิ้มตลอดเวลายงัไม่แสดงอารมณ์ใด เขา

ยกมอืขึ้นเป็นเชงิห้ามไปทางพระมารดา “ขอเสดจ็แม่สงบโทสะลงก่อน เรื่องที่

ชายารักท�าครัวไม่เป็นลูกไม่เห็นเป็นเรื่องเสียหาย ด้วยในวังสายหมอกนั้นม ี

พ่อครวัแม่ครวัมากมาย ลูกจ้างพวกเขามาท�าอาหาร ถ้าต้องรอแต่ชายารกัท�า

อาหารให้ลูกกินไม่ใช้งานพวกเขาแล้ว เห็นควรต้องไล่พวกเขาออกให้หมด  

ดงันั้นถ้าพวกเขายงัอยู่ ชายารกัของลูกไม่เข้าครวัลูกกค็งไม่อดตาย”

ถ้อยแถลงจากปากอ๋องเจด็ท�าเอาคนฟังไปต่อไม่ถูก จะเถยีงต่อกไ็ม่ได้ 

เพยีงแค่เกบ็ความไม่พอใจเอาไว้ ไทเฮาเองกค็าดไม่ถงึกบัค�าตอบนี้ เหอจนิลี่

เหน็เป็นโอกาสดจีงึเสนอตวั

“อย่าท�าให้บรรยากาศเคร่งเครยีดไปเลยเพคะ ให้หม่อมฉนัเล่นพณิให้

ทุกพระองค์ฟังเพื่อผ่อนคลายดีหรือไม่เพคะ” นางย่อตัวถวายความเคารพ 

กล่าวด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวานแสดงเจตนาดใีนการคลี่คลายสถานการณ์

“ดเีหมอืนกนั พวกเราย้ายไปนั่งที่อทุยานหน้าต�าหนกัเถอะ แล้วกใ็ห้ใคร

ไปหาพณิมาให้คุณหนูเหอด้วย”

ไทเฮารบัสั่งแล้วลกุขึ้นยนื อ๋องเจด็กจ็งูมอืพระชายาเข้าไปช่วยประคอง

คนละด้าน หญงิชราวางมอืบนแขนหลานชายด้วยความยนิด ีแต่ลงัเลที่จะจบั

จูงมือของหลานสะใภ้ สุดท้ายไม่อาจท�าให้หลานชายเสียหน้าจึงวางมือบน 

ท่อนแขนอวบอิ่มที่ยื่นมารบั แม้ผวิของหลานสะใภ้จะดูขาวซดีไม่ผุดผ่อง ทว่า

เนื้อแขนของนางก็นุ่มนิ่ม ไม่อุ่นไม่เย็นจนเกินไป มือที่วางบนท่อนแขนนั้น

ราวกับก�าลังสัมผัสก้อนเนื้อแสนนุ่มสบาย เผลอออกแรงบีบเล่นไปทีสองท ี

โดยไม่รู้ตัว โชคร้ายศาลาหน้าต�าหนักอยู่ไม่ไกล เดินครู่เดียวก็ถึงจึงจ�าต้อง

ปล่อยมอืจากท่อนแขนนุม่นิ่มนั้นด้วยอาลยั แต่สพีระพกัตร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
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พณิไม้เนื้อดถีูกน�ามาวางไว้ที่กลางอุทยาน คุณหนูเหอนั่งประจ�าที่ เริ่ม

ลงนิ้วกรีดกรายผ่านเส้นพิณก่อก�าเนิดท่วงท�านองอ่อนหวานซาบซึ้งราวกับ

บทเพลงรักที่หวานล�้า แทนถ้อยค�าพรรณนาความรู้สึกของหญิงสาวต่อชาย 

ในดวงใจ ภาพของนางราวกบัสิ่งที่ถกูวาดขึ้น หญงิงามดดีพณิท่ามกลางหมู่มวล

ผเีสื้อและดอกไม้ ไม่ยากนกัที่จะชกัชวนใจชายให้หลงใหล ตดิเสยีแต่ว่าดวงตา

ของอ๋องเจด็นั้นเรยีบเฉยไม่ปรากฏระลอกคลื่นอื่นใด

สิ้นเสยีงพณิฮองเฮากบัไทเฮาต่างกเ็อ่ยค�าชมและประทานรางวลัให้นาง

คนละเลก็น้อย มารดาของแผ่นดนิหนัมาถามโอรสที่นั่งจบิชา

“เจ้าชอบฟังพณินี่ ฝีมอืพณิของนางเป็นอย่างไรบ้าง”

“เพราะมากเสดจ็แม่”

เหอจนิลี่หน้าแดงวูบ ย่อตวัลง “ขอบพระทยัเพคะ ท่านอ๋องกล่าวชม

เกนิไป หม่อมฉนัเพยีงเล่นได้บ้างเท่านั้น ไม่อาจเทยีบฝีมอืกบัพระชายาได้”

อวี้เหยียนซ่านหัวเราะในใจ บทละครงิ้วเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างไร้

รสนยิม ดทูา่วงัหลงัคงได้ชมแต่งิ้วโบราณแสดงเรื่องรกัต้องห้ามระหวา่งชนชั้น

เท่านั้น บทละครงิ้วจงึทั้งเก่าและซ�้าซาก

“คุณหนูเหอกล่าวชมพระชายาเช่นข้าเกินไป” ด้วยค�าเรียกแทนตัวนั้น

กดข่มอีกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ประกาศฐานะของนางเต็มที่ด้วยน�้าเสียงอันเรียบ

เฉย “ข้าไหนเลยจะเทยีบเจ้าได้ เกรงว่าคงต้องขายหน้าพี่สาวกบัมารดาที่ต่างก็

มีฝีมือทางพิณชั้นยอด แต่ข้านั้นเป็นเพียงผู้น�าที่ดี ทั้งเล่นพิณและวาดภาพ

สามารถกล่าวได้ว่าไร้ฝีมอืยิ่ง”

“เจ้าท�าอะไรเป็นบ้าง งานครวักไ็ม่เป็น ข้ายงัพอเข้าใจ แต่ดดีพณิ วาด

ภาพ ล้วนเป็นหนึ่งคุณสมบัติที่บุตรสาวขุนนางต่างได้รับการสั่งสอน แม้แต ่

อวี้กุ้ยผนิกน็บัว่าเป็นผู้เลื่องชื่อฝีมอืพณิคนหนึ่ง เจ้าจะอ้างไร้ความสามารถได้

อย่างไร”

แม้เดมิทอียากจะหกัหน้าลูกสะใภ้ให้โอรสเหน็คุณค่าสตรสีกุลเหอ แต่

ฮองเฮาก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกสะใภ้จะถึงขั้นไร้ความสามารถ มิหน�าซ�้ายังกล้า 
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ยอมรบัออกมาตามตรงว่าไม่มฝีีมอื จนปัญญาจะด่า กไ็ม่รู้จะต้องด่าอย่างไร

ให้เจ็บแสบ เพราะอีกฝ่ายไม่ได้กระดากอายต่อสิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อย  

ไทเฮาเองก็ใกล้จะลมจับ จนบัดนี้พระนางยังหาข้อดีของหลานสะใภ้ไม่ได้ 

ฮ่องเต้ผูเ้ป็นโอรสบอกพระนางไม่อาจดเูบาหลานสะใภ้คนนี้ แต่จนแล้วจนรอด

พระนางยงัไม่เหน็มสีิ่งใดที่หลานสะใภ้จะท�าให้ตื่นตาตื่นใจเป็นพเิศษ

“มนุษย์เราย่อมแตกต่างกนัออกไป โปรดเข้าพระทยัว่าแม้แต่ลูกเองยงั

ไม่เก่งกาจงานบุรุษ ทั้งการปกครอง การรบ กระทั่งจบัดาบยงัแพ้ทหารเลวเข้า

ใหม่ นบัเป็นข้อบกพร่องใหญ่หลวง หากชายารกัของลูกจะไม่เก่งกาจงานสตรี

บ้างกค็งไม่แปลก จรงิหรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

จ้าวหย่งเจี้ยนออกหน้าแทน ไม่รู้สึกรู้สาที่ชายาตัวเองไร้ความสามารถ 

ฮองเฮากับไทเฮาก็ไม่รู้จะด่าอย่างไรให้ไม่กระทบอ๋องเจ็ดที่ไม่เก่งกาจงานบุรุษ

เลยเช่นกนั จงึจดัการเปลี่ยนเรื่องเสยี

“เมื่อเจ้าไม่ว่าแม่กไ็ม่ว่า แต่เจ้าจะไม่ให้รางวลัคณุหนเูหอสกัหน่อยหรอื”

ชายหนุ่มพยกัหน้า “ย่อมต้องให้รางวลั” แต่แล้วกลบัหนัมาหาสตรขี้าง

กาย กล่าวถามด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน “ชายารักว่าเราควรให้อะไรเป็นรางวัล

เพื่อสมแก่ความสามารถของคุณหนูเหอ”

รอยยิ้มอย่างจรงิใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอวี้เหยยีนซ่านเป็นครั้งแรก 

รอยยิ้มที่ท�าให้ใบหน้าไร้อารมณ์ของนางดูน่ารักน่ามองขึ้นอีกหลายส่วน อ๋อง

เจด็จดจ้องรอยยิ้มนั้นนิ่งนาน กระทั่งได้ยนิเสยีงจากชายารกั

“ให้ข้าแต่งกลอนให้เจ้าเถดินะ”

พระชายาอ๋องเจด็ยิ้มแย้ม ชื่นชมสตรผีู้งดงามเบื้องหน้า เอ่ยบทกลอน

สั้นๆ เพื่อชื่นชม

“สตรงีดงามประดุจบุปผาเหนอืยอดไม้

สูงส่งไร้ใครเทยีบเทยีม

ล�้าค่าสูงสุดเอื้อมมอืคว้า
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โดดเด่นค่ายอดไม้นรินัดร”

เมื่อแรกฟังค�าชื่นชมเป็นบปุผาสงูค่า เหอจนิลี่ย่อกายนอบน้อมกล่าวค�า

ขอบพระทยั แต่เพ่งพศิเหน็ความผดิปกตจิากสหีน้าไม่สูด้ขีองไทเฮากบัฮองเฮา 

ขณะที่อ๋องเจด็จบิชาหวัเราะร่าบนัเทงิใจ นางจงึเกบ็บทกวนีั้นคดิทบทวนย้อน

ไป สุดท้ายจงึได้รู้นยัแท้จรงิจากสองวรรคสุดท้าย

ล�้าค่าสูงสุดเอื้อมมอืคว้า โดดเด่นค่ายอดไม้นรินัดร... นี่มใิช่ว่าเพราะ

สูงส่งเกนิไป สุดท้ายไม่มชีายใดคว้าไปครอง ต้องเป็นบุปผาเดยีวดายไร้ชาย

ใดไปตลอดชวีติ!

สองมอืจกิชายกระโปรงแน่น โดนหลอกด่าไม่เจบ็ใจเท่านางอุตส่าห์ยิ้ม

รบัค�าชมไปในตอนแรก ป่านนี้มใิช่กลายเป็นตวัโง่งมในสายตาอ๋องเจด็ไปแล้ว

หรือ เหอจินลี่แทบร�่าไห้เป็นสายเลือด มองภาพชายหนุ่มเอาใจชื่นชมฝีมือ 

แต่งกลอนชายารกัของตวัเองไม่ขาดปาก

สตรอีปัลกัษณ์ผู้นี้มดีอีะไร อ๋องเจด็จงึลุ่มหลงนางได้ในราตรเีดยีว



ห้า
เยี่ยมเยียนบ้านภรรยา

“ขอบพระทยัที่ทรงช่วยพดูให้หม่อมฉนั”

ประโยคสนทนาแรกเอ่ยขึ้นบนรถม้าที่ก�าลังเดินทางกลับวังสายหมอก 

อวี้เหยียนซ่านทราบดีว่าล�าพังเพียงตัวนางแม้เก่งกล้าเพียงใด หากเอ่ยวาจา 

เช่นนั้นไม่พ้นต้องถกูลงโทษ แต่คราวนี้เป็นการวางเดมิพนัว่ามติรภาพที่เอ่ยถงึ

เมื่อคืนสามารถเชื่อถือได้เพียงใด ยามนี้อ๋องเจ็ดได้แสดงเจตนาในการรักษา

มติรภาพนั้นไว้อย่างชดัเจนแล้ว

จ้าวหย่งเจี้ยนยิ้มแย้มเอนหลังพิงผนังรถม้าไม่ได้เอ่ยสิ่งใดตอบกลับ 

หญงิสาวกค็ร้านจะสนใจเขาแล้ว ถอืว่าที่ควรเอ่ยได้เอ่ยแลว้ เขายิ้มกถ็อืเสยีวา่

รบัค�าขอบคณุแล้ว จากนั้นจงึหนัไปสนใจทวิทศัน์ด้านนอกตวัรถม้า เกดิมาย่าง

เข้าสิบแปดปีแล้ว ได้ออกมาเที่ยวชมเมืองไม่กี่ครั้ง ด้วยมารดามิอนุญาต 

ประสงค์ให้รกัษาเนื้อตวัในห้องหอกห็นึ่ง อกีหนึ่งเป็นความเกยีจคร้านไม่อยาก

ออกมาเดินเบียดผู ้คนจ�านวนมาก สองประการนี้รวมกันภาพตลาดใน

จนิตนาการของนางจงึเลอืนรางเตม็ที

“ชายารกัอยากเดนิเที่ยวชมตลาดหรอืไม่”

อยู่ดีๆ  อ๋องเจด็กเ็อ่ยปากถามชายาที่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างรถม้า 
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เจ้าของร่างอวบอ้วนไม่ได้เอ่ยตอบอะไร ความขี้เกียจก�าลังตบตีอยู่กับความ

ปรารถนาลึกลับที่ซ่อนอยู่ในใจ เมื่อเห็นว่านางไม่สามารถตัดสินใจได้ ผู้เป็น

พระสวามจีงึเอ่ยปากให้คนบงัคบัรถม้าหยุด

“หม่อมฉนัไม่ทนัเอ่ยปากว่าจะไป”

“ได้กลิ่นหรือไม่” เขากระซิบกระซาบ “แถวนี้มีซาลาเปาเจ้าอร่อย วัน

หนึ่งเฉพาะไส้หมแูดงสามารถขายได้นบัร้อยลกู ชายารกัอาจเคยกนิมาบ้าง แต่

ไม่อยากจะลองกนิตอนที่เพิ่งสุกใหม่ๆ บ้างหรอื”

คนฟังคิ้วกระตกุด้วยเคยได้ยนิมาบ้างว่ามซีาลาเปาเจ้าอร่อย ตวันางเคย

ให้สาวใช้ออกมาซื้อไปบ้างเหมอืนกนั แต่กว่าจะถงึจวนสกุลอวี้กเ็ยน็ชดืเตม็ท ี

อุน่ร้อนไปรสชาตกิไ็ม่อร่อยเท่าของที่ท�าสดใหม่ สดุท้ายคดิไปคดิมาจงึตดัสนิใจ

พยกัหน้ารบัค�า อ๋องเจด็ยิ้มร่าก้าวลงจากรถม้ายื่นมอืมาประคองชายาท่ามกลาง

สายตาผูค้นในตลาดมากมาย ครั้นได้ยนิเสยีงซบุซบินนิทาด้วยความประหลาด

ใจของผู้คน อวี้เหยยีนซ่านอดแสดงสหีน้าเหนื่อยหน่ายออกมาไม่ได้

“ท�าไมท่านถงึอยากแสดงออกว่ารกัข้านกั”

ซาลาเปาเจ้าอร่อยกแ็ค่ข้ออ้าง พานางเดนิตลาดกแ็ค่ข้ออ้าง เป้าหมาย

ของอ๋องหนุ่มเจ้าส�าราญผู้นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการประกาศตัวนางท่ามกลาง

ผูค้นมากมาย สองมอืโอบประคอง ปกป้องราวกบันางเป็นคนอ่อนแอบอบบาง

นกัหนา รอยยิ้ม เสยีงกระซบิกระซาบ และถ้อยค�าหวานรื่นห ูทั้งหมดทั้งปวงนี้

เพื่อผู้อื่นทั้งสิ้น

“รู้หรอืไม่ชายารกั ก่อนแต่งกบัเจ้า ข้าต้องพบเจอเรื่องราวเช่นใดยามมา

เดนิตลาด” เขายื่นหน้ามากระซบิด้วยรอยยิ้มหวานเชื่อมราวกบัก�าลงัเอ่ยค�ารกั

กบันาง

“ไม่ทราบเพคะ”

“เช่นนั้นควรทราบว่าชายารกัมวีาสนาสงูส่งที่ได้ยอดสามผีูห้ล่อเหลาและ

มเีสน่ห์ตดิตรงึใจสตร ีทุกครั้งที่ข้ามาเดนิตลาด มกัจะมผีู้หญงิมากมายหลาก

วัยหลายที่มา ต่างก็พยายามจะเข้าหาท�าความรู้จัก บางครั้งข้าแค่อยากมาหา
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สุราดื่มแก้กระหาย แต่ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วยามในร้านสุราเพราะผู้หญิง 

เหล่านั้น”

เขายกยอปอป้ันตวัเองด้วยน�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยความมั่นใจ ไร้ซึ่งความ

ละอาย “เวลานี้ข้ามีชายารักเป็นภรรยาอยู่แล้ว การจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ 

ผู้หญงิเหล่านั้นเข้ามาลวนลามใกล้ชดิย่อมมคิวร ชายารกัว่าจรงิหรอืไม่”

คนฟังเกอืบจะเผลอถอนหายใจ ตดิด้วยเป็นกริยิามคิวรในที่ชุมนุมชน

จงึละไว้ ตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงเหนื่อยหน่าย “สามทีี่รกัว่าเช่นไรกเ็ช่นนั้น หาก

ท่านคดิใช้ภรรยาเป็นไม้กนัสุนขั กข็อให้ตอบแทนภรรยาให้สมราคาค่าเหนื่อย

เสยีหน่อยเถดิ”

น�้าเสียงอ๋องเจ็ดดังขึ้นอีกระดับให้ผู้คนรอบข้างได้ยินการสนทนา “ข้า

ย่อมตามใจชายา ชายารกัประสงค์จะได้สิ่งใดขอให้บอก วงัสายหมอกมเีงนิทอง

กองท่วมหวั ชายารกัจะหยบิจบัมาหว่านลงน�้าเล่นข้ากไ็ม่ขดัใจสกันดิ”

อวี้เหยยีนซ่านเงยหน้าสบสายตาคนที่สูงกว่า รอยยิ้มพมิพ์ใจที่พศิแล้ว

สามารถส่งเสรมิใบหน้ากลมกลงึนั้นให้งามขึ้นอกีหลายส่วนถกูส่งมอบให้จนคน

ทะเล้นลมหายใจสะดุดไปครู่หนึ่ง แล้วก็กลับมามีรอยยิ้มประดับใบหน้าได ้

เช่นเดมิ ทุกย่างก้าวต่างจบัมอืเดนิเคยีงกนัเหมอืนคู่รกัหนุ่มสาวที่น่าอจิฉา

“ให้คนไปซื้อซาลาเปาเจ้าดังแบบคละไส้ให้สักสิบลูก ส่วนสามีรักพา

ภรรยาไปเดนิดูร้านเครื่องประดบัดหีรอืไม่ สมบตัเิดมิภรรยาจ�านวนหลายหบี

ที่น�าตดิตวัมาล้วนเป็นเครื่องประดบัเก่าคร�่า ภรรยาของท่านใส่ทิ้งขว้างครั้งสอง

ครั้งรู้สกึเบื่อหน่ายนกั”

“แน่นอนชายารัก สามีของเจ้าไม่อาจทนเห็นเจ้าใช้ของซ�้าซากไร้ราคา

พวกนั้นได้ ป่ินหยก ป่ินทอง ทั้งเพชรพลอยพวกนั้นสวมครั้งเดยีวกห็ม่นหมอง

ไม่เหมาะสม สามจีะสรรหาเครื่องประดบัที่ดทีี่สุดให้ชายารกัสกัสบิยี่สบิชุดไว้

สวมเวยีนเล่นกแ็ล้วกนันะ”

สตรีหลายคนได้ยินต่างรุ่มร้อนในอกด้วยเพลิงริษยา ข่าวเมื่อเช้าแว่ว

มาว่าอ๋องเจด็หลงชายาอปัลกัษณ์เหลอืจะกล่าว เพยีงเข้าหอคนืแรกพวกเขาก็
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ปรนเปรอกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ แรกเริ่มไม่เชื่อถือเพราะอ๋องเจ็ดนั้นเป็นชาย

รปูงามจะมาหลงใหลอะไรกบัสตรอีปัลกัษณ์เช่นคณุหนูสี่สกุลอวี้ นอกเสยีจาก

แต่งเพื่ออ�านาจทางการเมือง วันนี้มาเดินตลาด ไม่คาดจะได้เห็นหลักฐาน 

คาตา สองร่างหนึ่งบอบบางหนึ่งอวบอ้วนแทบจะประคองกันเดิน ยิ้มแย้ม 

ชี้ชวน ไม่ว่าฝ่ายหญิงพูดอะไรฝ่ายชายก็เออออพร้อมจะจ่ายไม่อิดออด เข้า 

ร้านนั้นออกร้านนี้ เหล่าผู้ตดิตามมขีองให้ถอืกลบัวงัสายหมอกมากมาย

พวกนางท�าได้เพียงมอง ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันจนแทบแหลกก็ไม่อาจไป

แทนที่สตรอีปัลกัษณ์ผู้นั้นได้

เมื่อเช้าตรูท่กุคนในเมอืงหลวงถกูจูโ่จมด้วยข่าวลอือนัน่าเหลอืเชื่อของ

คืนเข้าหอ ถึงตอนบ่ายยังมีข้อยืนยันเป็นภาพวาดบาดตาบาดใจสตรีทั่วเมือง

มาส่งให้ถึงกลางตลาด ตัวต้นเหตุเดินทางกลับวังอ๋องด้วยความเพลิดเพลิน  

ไม่ได้สนใจสิ่งใดนอกจากซาลาเปาสองลูกในมือที่นางต้องชั่งใจว่าจะกินไส้ใด

เป็นอนัดบัแรก สุดท้ายถูกสามทีี่นั่งข้างๆ ฉกชิ้นที่ถอือยู่ในมอืซ้ายไปกดัค�าโต

ต่อหน้าต่อตา พอเห็นสีหน้าที่มักเรียบเฉยของภรรยาแสดงความไม่พอใจ 

ออกมาเขากลบัยิ้มร่าหวัเราะอย่างยนิดี

“เหน็ชายารกัเลอืกไม่ได้สกัท ีสามทีี่ดเีลยเลอืกให้”

อวี้เหยยีนซ่านคร้านจะโต้เถยีง วนันี้นางใช้พลงังานมากเกนิกว่าที่ต้อง

ใช้ในชวีติประจ�าวนัถงึเจด็วนัด้วยกนั ไม่แน่ใจว่าการนอนหลบัสกัหกหรอืเจด็

ชั่วยามจะมากพอชดเชยได้หรือไม่ ตัดสินใจงับซาลาเปาในมือที่เป็นไส้ผัก 

ค่อนข้างจดืแต่หอมเครื่องเทศเข้าไป ดื่มด�่ากบัรสชาตนิั้นทั้งที่เพิ่งร่วมโต๊ะเสวย

ในวงัมาอย่างไม่ใส่ใจ

เมื่อกลบัมาถงึวงัพวกเขาต่างแยกย้าย จ้าวหย่งเจี้ยนหายเข้าไปในห้อง

หนงัสอื ส่วนอวี้เหยยีนซ่านหลบไปเอนหลงัพกัผ่อนในห้อง ตกเยน็กนิอาหาร

ร่วมโต๊ะ ค�่าหน่อยก็พากันเข้าห้องนอน วันนี้ไม่มีใครมาคอยเฝ้า พวกเขา 

ไม่จ�าเป็นต้องถ่างตาเล่นหมากรุกจนใกล้เช้า
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หญงิสาวจบัจองพื้นที่ด้านในเตยีง ส่วนอ๋องเจด็ได้นอนพื้นที่ด้านนอก

ที่สามารถขึ้นลงได้ง่าย นางสามารถหลบัลงได้ทนัททีี่หวัถงึหมอน ไม่เกรงกลวั

แม้ว่าจะมชีายหนุม่วยัฉกรรจ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระสวามนีอนอยูข้่างกาย อ๋องเจด็

พลิกกายนอนลืมตาจ้องมองคนที่ขาดความระมัดระวังด้วยความรู ้สึก 

หลากหลาย ร่างกายอวบอดันั้นชวนให้รู้สกึว่าน่าจะให้ความอบอุ่นได้ยามเมื่อ 

อากาศหนาว

ความใกล้ชิดที่เขาไม่มีเวลาพิจารณาในราตรีแรกได้มีเวลาทอดมองใน

วันนี้ แม้จะบอกว่านางอัปลักษณ์ แต่ก็เป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าเกลี้ยงเกลา 

เส้นผมยาวที่ตกปรกแก้มนั้นเรียบลื่นเป็นสีด�าสนิท กลิ่นลมหายใจสะอาด 

เช่นเดียวกับกลิ่นกาย เพราะมีพื้นที่ให้แก้มที่ดูนุ่มนิ่มเหมือนก้อนเต้าหูเบียด

จนรมิฝีปากของนางกลายเป็นกระจบัขนาดเลก็สแีดงระเรื่อ กว่าจะรู้ตวันิ้วมอื 

ของเขากส็มัผสัที่แก้มนุม่นิ่มนั่นแล้ว ที่จรงิเขาคดิว่าน่าจะนุ่มนิ่มไปทั่วตวันั่นแหละ 

ตอนที่จบัมอืนั้นเอาไว้มนักน็ิ่มไม่แพ้กนัเลย

แต่แล้วมอืข้างนั้นกช็ะงกั ไม่ใช่เพราะคนหลบัท�าท่าจะตื่น แต่เป็นเพราะ

ความเคลื่อนไหวที่สมัผสัได้จากด้านนอก ชายหนุ่มผละออกจากเตยีง ไม่ได้

ออกทางประตูใหญ่ แต่เปิดหน้าต่างแล้วกระโดดออกไป เหนอืก�าแพงสูงใหญ่

มีเงาทาบทับกับแสงจันทร์ จ้าวหย่งเจี้ยนสะกิดปลายเท้านิดเดียวก็ทะยาน 

ขึ้นไปยนืเคยีงเหนอืก�าแพง

ใบหน้าที่เคยยิ้มระรื่นยามนี้แสดงออกชดัว่าเหนื่อยหน่ายเป็นอย่างมาก

“นี่ยงัไม่ครบก�าหนดวนัลาพกัของข้าเลย”

“ขอโทษที่มารบกวนเวลาอันแสนเพลิดเพลินของเจ้ากับชายาก็แล้วกัน 

ดเูหมอืนขา่วที่ว่าเจ้าหลงใหลชายาจะมใิช่เพยีงเรื่องโกหก” ผูพ้ดูซ่อนเสี้ยวหน้า

ในเงาจนัทร์ แต่ยงัพอมองออกว่าเป็นบุรุษหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่ง

“รู้เช่นนั้นกไ็ม่ควรมาขดัขวางช่วงเวลาของเรามใิช่หรอื”

“อย่าโทษข้า ขอให้โทษเผ่าหกูบัแคว้นเหลยีนที่เริ่มเคลื่อนไหวในช่วงเวลา

ที่ไม่สมควรจะดกีว่า”
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“ขา่วลอืที่ว่าธดิาคนโปรดหวัหน้าเผ่าหแูต่งเข้าเป็นชายารชัทายาทแควน้

เหลยีนเป็นเรื่องจรงิสนิะ”

บคุคลในเงามดืพยกัหน้า “พธิจีะเริ่มในอกีไม่กี่วนั แต่มรีายงานว่าขบวน

ส่งธดิาเผ่าหูนั้นยิ่งใหญ่ ทหารหุ้มเกราะสองกองร้อย มแีม่ทพัเผ่าหูน�ามาด้วย

ตวัเอง สนิเดมิเจ้าสาวมมีากมายหลายหบีใหญ่ หนกัจนม้าลากตายไปหลายตวั 

รอยล้อลกึเป็นร่องไปตลอดทาง น่าจะหนกัไปส�าหรบัเสื้อผ้าและเครื่องประดบั”

รอยยิ้มของอ๋องเจ็ดนั้นชวนให้หวาดหวั่น เงยหน้ามองจันทร์กลมโต 

บนท้องฟ้า ประกายในดวงตาระยบั

“เผ่าหตูดิภเูขา พวกเขามแีร่เหลก็จ�านวนมาก คงจะส่งแร่ให้เป็นสนิเดมิ

ของเจ้าสาว”

“ไม่ว่าจะก้อนแร่หรอืแปรรูปแล้วกไ็ม่มสีิ่งใดดสี�าหรบัพวกเรา” น�้าเสยีง

นั้นฟังดูหนักใจ “อีกสองวันจะมีประชุมขุนนาง พวกเขาคงอยากรู้ว่าเหล่ากุ่ย 

มคีวามคดิเหน็ประการใดเกี่ยวกบัเรื่องนี้”

จ้าวหย่งเจี้ยนหัวเราะในล�าคอ “ตาเฒ่าพวกนี้กินเงินจากภาษีราษฎร 

วนัๆ เอาแต่เรยีกร้องขอเบกิเงนิจากท้องพระคลงัไปท�าโน่นท�านี่ เข้าเฝ้าทุกวนั

มปีระโยชน์อะไรถ้าไม่หดัคดิด้วยหวัตวัเอง เหล่ากุ่ยกแ็ค่ตาเฒ่าพเนจร ไม่ได้

เป็นข้าราชการด้วยซ�้า เอะอะกเ็รยีกหาแต่เหล่ากุ่ย”

“เอาไว้เป็นหวัโขนประดบัให้รดีไถเวลาราษฎรประสบภยักแ็ล้วกนั เมอืง

ทางใต้ปีนี้ท่าทางน�้าจะหลาก ยื่นฎีกาขอให้ขุนนางบริจาคช่วยเหลือราษฎรสัก

คนละหมื่นสองหมื่นต�าลงึตามต�าแหน่งกแ็ล้วกนั” คนพูดหวัเราะ เหน็ด้วยว่า

ตาแก่พวกนั้นไร้ประโยชน์เต็มที “อีกสองวันควรมีข้อคิดเห็นจากเหล่ากุ่ยใน

เรื่องนี้ อย่าลมืเสยีล่ะ ไปเถอะ ไปเสพสุขกบัชายาของเจ้าให้พอใจเถอะ”

“ท่านยงัไม่รู้จกัเสน่ห์ของนาง”

“เชญิเจ้าหลงใหลชายาของเจ้าตามสบายเถอะ”

เขาพูดจบก็ทะยานร่างจากไป จ้าวหย่งเจี้ยนยืนมองจนร่างนั้นลับหาย

ไปกบัความมดืจงึกลบัเข้ามาในห้องนอน ชายารกัของเขายงัคงนอนหลบัในท่า
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เดมิ ผู้เป็นพระสวามที�าได้แค่ยิ้มเอน็ดู ปีนกลบัขึ้นไปนอนบนเตยีง ฟังเสยีง

ลมหายใจเข้าออกสม�่าเสมอแล้วกห็ลบัตามไปในเวลาไม่นานนกั

สองสามภีรรยาใช้ชวีติอยูใ่นวงัอ๋องไม่ข้องแวะผูใ้ด เช้าตรูต่ื่นขึ้นมาล้าง

หน้าร่วมโต๊ะอาหาร ยามสายคนหนึ่งเอนกายอ่านหนังสือ จิบชากินขนมอยู่ 

ในศาลากลางอุทยาน อีกคนวาดภาพเล่นดนตรี แม้พวกเขาไม่ได้พูดคุยกัน 

มากนกั แต่คนในวงัอ๋องต่างคดิว่าพวกเขาเข้ากนัได้มากกว่าที่คดิ เพราะแต่เดมิ 

วถิชีวีติอ๋องเจด็ไม่ได้แตกต่างไปจากนี้มากนกั

ภาพพระชายาอ่านหนังสือ ท่านอ๋องเล่นดนตรีชมธรรมชาติไม่อาจ 

บอกได้ว่างดงาม แต่กลบัเป็นความสามญัที่ลงตวั เรยีบง่าย และสงบสุข

กลางวนักนิอาหารร่วมโต๊ะ ยามบ่ายคนหนึ่งเอนหลงัพกัในห้องนอน อกี

คนก็หายเข้าไปในห้องหนังสือ เย็นย�่าออกมาร่วมโต๊ะอีกครั้ง ถามไถ่ทุกข์สุข 

คบีอาหารแนะน�าเมนูต่างๆ ให้แก่กนั แม้พระชายาออกจะไม่งดงามไปสกันดิ 

นิ่งและสุขุมไปสกัหน่อย ทว่าแววตาที่ท่านอ๋องทอดมองนั้นกเ็ตม็ไปด้วยความ

ชื่นชมรักใคร่ พรุ่งนี้ครบก�าหนดสามวันคู่แต่งงานต้องกลับไปเยือนบ้านชายา 

ท่านอ๋องยงัรบัสั่งให้พ่อบ้านหาของขวญัที่ดทีี่สุดมาจดัเตรยีมเอาไว้มากมาย

ไม่มีใครกล้าพูดว่าท่านอ๋องฝืนใจแต่งงานเพราะสมรสพระราชทาน 

อกีแล้ว

เช้าตรูว่นัถดัมาหลงัรบัอาหารมื้อเช้า พวกเขากต้็องเตรยีมตวัเดนิทางไป

เยอืนบ้านชายา จวนสกุลอวี้ไม่ไกลนกั แต่จ้าวหย่งเจี้ยนให้เร่งเดนิทางเพราะ

หวังดีอยากให้ชายามีเวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวได้นานขึ้น อวี้เหยียนซ่านไม่

อดิออดปฏเิสธถ้อยค�า มองดบู่าวชายขนของก�านลัขึ้นรถม้า ครูห่นึ่งกม็มีอืเอื้อม

มาแตะที่แขนเบาๆ หนักลบัไปมองพบว่าเป็นอ๋องเจด็ที่ยนืฉกียิ้มอยู่ด้านข้าง

“ขึ้นรถเถอะชายารกั เดี๋ยวท่านพ่อตาท่านแม่ยายจะรอ”

“เพคะ”

รับค�าแล้วเขาก็ส่งนางขึ้นรถม้า ก่อนจะก้าวตามไปนั่งข้างกัน หยูหนิง
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ตามขึ้นไปพร้อมน�้าชาและจานขนม หยบิส่งให้เจ้านายอย่างรูใ้จ อวี้เหยยีนซ่าน

ส่งถ้วยน�้าชาให้พระสวามีก่อนเป็นล�าดับแรก รับถ้วยต่อมาเป็นของตัวเอง  

ส่วนขนมนั้นสุดแท้แต่ใครจะอยากกนิหรอืไม่

ขบวนรถม้าจากวังสายหมอกจอดเทียบหน้าจวนสกุลอวี้โดยมีผู้คน

มากมายมาคอยยนืต้อนรบัเพราะแจ้งเวลาเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว อ๋องเจด็ประคอง

พระชายาลงจากรถม้า สอดส่ายสายตาเหน็ว่าเบื้องหน้าสุดคอืเสนาบดอีวี้ที่ยนื

ด้วยท่าทางกระวนกระวาย ข้างกนัคอืไป่ฉงิซูและบุตรชายกบัสะใภ้ ถดัมาเป็น

อนหุม่า อวี้ซอืหวง และอวี้ซอือิ๋งที่วนันี้แต่งตวัด้วยชดุที่งดงามประณตีเกนิกว่า

เป็นชุดอยู่บ้าน เหน็ได้ชดัว่าตั้งใจแต่งตวัมาเพื่อต้อนรบัคนกลบัมาเยี่ยมจวน

อวี้เหยยีนซ่านเพยีงปรายตามอง ระยะห่างระหว่างนางกบัพระสวามถีกู

กระชับให้ใกล้ชิดจนตัวแทบจะติดกัน แม้อ๋องเจ็ดทีแรกยังไม่เข้าใจว่านาง

เปลี่ยนแปลงกิริยาเพื่อสิ่งใด แต่เขาก็ยิ้มรับแล้วเลื่อนมือไปโอบเอวนางเอาไว้ 

สองร่างสนทิแนบพากนัเดนิเข้ามาหาผู้คนที่รอต้อนรบั

“ถวายพระพรท่านอ๋อง ถวายพระพรพระชายา”

พวกเขาย่อตัวท�าความเคารพตามประเพณี จ้าวหย่งเจี้ยนตรงเข้า

ประคองบดิาของชายา อวี้เหยยีนซ่านกเ็ข้าประคองให้มารดาลกุขึ้นยนื เป็นฝ่าย

พระสวามทีี่เอ่ยปากด้วยท่าทางสบายๆ

“บิดามารดาภรรยาก็เหมือนบิดามารดาสามี พวกท่านล้วนเป็นญาติ

ผู้ใหญ่ของข้ากบัชายา อย่ามพีธิอีะไรให้มากความเลย”

พวกเขารบัค�าลุกขึ้นยนืโดยพร้อมเพรยีง ไป่ฉงิซูมองส�ารวจบุตรสาวที่

เข้าประคอง แต่งออกไปสามวันเหมือนเนิ่นนาน เรือนของบุตรสาวบัดนี้

เงียบเหงาอ้างว้าง ใจยังนึกเป็นห่วงว่าบุตรสาวของนางจะเป็นอย่างไรในวัง 

อ๋องเจด็ ทั้งสภาพความเป็นอยู่และจติใจ ใคร่รู้ว่าอ๋องเจด็เมตตาบุตรสาวบ้าง

หรอืไม่ วนันี้ได้เหน็แล้ว พวกเขาดตี่อกนัอย่างมากจงึคลายใจ น�้าตาที่เพยีร

กลั้นไว้กท็�าท่าว่าจะไหล
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พระชายาอ๋องเจ็ดเผยรอยยิ้มที่ยากนักจะได้ยลให้มารดา ใช้แขนเสื้อ 

ซบัน�้าตาแล้วเอ่ยล้อเลยีน “ลูกไม่อยู่สามวนั ท่านแม่กลายเป็นเดก็ขี้แยไปแล้ว

หรอื”

ง้างมือจะตีด้วยความเคยชิน ก็นึกได้ว่าบุตรสาวนั้นมิได้อยู่ในสถานะ

เช่นเดิมจึงหดมือลง ส่งเพียงสายตาดุไปให้ “เสด็จเข้าจวนก่อนดีกว่าเพคะ 

หม่อมฉนัให้คนเตรยีมน�้าชาและของหวานเอาไว้รบัรองแล้ว”

ทุกคนที่อยู่หน้าจวนสกุลอวี้จึงกลับเข้าไปด้านใน บ่าวไพร่ขนหีบของ

ขวญัตามเข้าไปภายในห้องรบัรองที่ถูกจดัเตรยีมเอาไว้อย่างด ี อวี้เหยยีนซ่าน

ประคองมารดาเดิน อ๋องเจ็ดไม่ทิ้งระยะห่างเคียงไปกับบิดาของนาง ถามไถ่

ทุกข์สุขตามประสา อวี้ซอือิ๋งได้แค่มองตามแผ่นหลงัของชายที่พงึใจ ทุกวนันี้

ยงัขบคดิอยู่ทุกวนั เขารูปงามถงึเพยีงนี้ ไยเขาจงึมใิช่สามขีองนางที่เหมาะสม

กว่าสุกรอปัลกัษณ์ตวันั้น

พวกเขาจิบชากินขนมกันไปตามเรื่องราว พูดคุยกันครู่หนึ่งฝ่ายหญิง 

ก็ขอแยกตัวออกไปอีกห้องหนึ่ง ไป่ฉิงซูตามติดมาด้วยเหยาอวิ๋นเซียงจับมือ 

อวี้เหยียนซ่านคนละข้างจูงมาที่ห้องรับรองขนาดเล็กภายในเรือนส่วนตัว  

อนุหม่าไม่อยากร่วมวงสนทนาขอแยกไปที่โรงครัว แต่อวี้ซืออิ๋งไม่อาจตัดใจ

จากความอยากรู้อยากเหน็ได้จงึตดิตามเข้ามา

พี่สะใภ้กดไหล่ให้นางนั่งลง ทอดมองด้วยสายตาเป็นประกาย “ข่าวลอื

นั่นเป็นความจรงิหรอืไม่”

“ข่าวลอือะไร” นางยงัไม่เข้าใจค�าถาม มารดาจ้องมาที่นาง ใบหน้านั้น

เกดิริ้วแดงพาดผ่าน

“คนืเข้าหอของเจ้ากบัท่านอ๋องอย่างไรเล่า”

อวี้เหยียนหานผู้เป็นบุตรชายคนโตของสกุลอวี้มีต�าแหน่งเป็นถึงรอง

แม่ทพั ภรรยาอย่างเหยาอวิ๋นเซยีงย่อมมใิช่สตรสีามญัในห้องหอ อดตีของนาง

เคยเป็นศษิย์ร่วมส�านกัฝึกฝนกบัสาม ีฟาดฟันด้วยกระบี่มาสบิปีจงึเข้าอกเข้าใจ

รักใคร่ถึงขั้นร่วมหอ บิดามารดาชอบใจสะใภ้คนนี้เพราะความเถรตรงจริงใจ 
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ปากกับใจตรงกันอย่างยิ่ง เช่นเรื่องนี้ที่ปกติไม่มีสตรีคนใดกล้าเอ่ยปากถาม  

เหยาอวิ๋นเซียงกลับพูดออกมาโดยไม่กระดากอาย แต่เห็นมารดาไม่คัดค้าน 

คาดว่าอีกฝ่ายคงอยากจะรู้เหมือนกัน เวลานี้อยู่ภายในห้องหับส่วนตัวมีแต่ 

ผู้หญงิด้วยกนัคงไม่เป็นอะไร

“คนืนั้นกป็กต ิเหมอืนคู่แต่งงานทั่วไป”

“ข้าบอกฮูหยนิใหญ่กบัพี่สะใภ้แล้ว ข่าวลอืพวกนั้นเชื่อถอืมไิด้”

อวี้ซืออิ๋งเห็นพี่สาวตอบเช่นนั้นก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ นางไม่เคยเชื่อ 

ข่าวลือ และก็คงไม่มีทางเป็นความจริงเมื่ออวี้เหยียนซ่านเลี่ยงที่จะเอ่ยถึง  

สตรีอัปลักษณ์เช่นนี้หรือที่ท่านอ๋องรูปงามจะเคี่ยวกร�าศึกสิบครั้งในหนึ่งราตร ี

ล�าพงัไม่ทอดทิ้งให้นอนเฝ้าหอเดยีวดายกน็บัว่าเมตตามากแล้ว

“จรงิอย่างที่น้องห้าว่า ข่าวลอืนั้นเชื่อถอืมไิด้ แม้ว่าข้าจะไม่รู้กเ็ถอะว่า

ข่าวลอืพวกนั้นเป็นอย่างไร” นางผสมโรง เอ่ยด้วยรอยยิ้ม พอเหน็สหีน้าพี่สะใภ้

ผดิหวงักอ็ดกลั้นรอยยิ้มกล่าวประโยคต่อมา “คนืนั้นพวกข้าเข้าหอท�ากจิกรรม

เช่นคู่แต่งงานทั่วไป ดื่มสุรามงคลแล้วกท็�ากจิกรรมอย่างที่ควรท�า ข้าไม่รู้คู่อื่น

เป็นอย่างไร แต่คนืนั้นพวกเราเข้านอนกนัค่อนข้างเรว็ราวยามอิ๋น1 เพราะต้อง

เข้าเฝ้าไทเฮากบัฮองเฮาแต่เช้า”

“ยามอิ๋นเชยีวหรอื” ไป่ฉงิซูมองบุตรสาว ดวงตาเบกิกว้าง

“ค่อนข้างเรว็ใช่หรอืไม่เจ้าคะ ที่จรงิถ้าไม่ตดิว่าต้องเข้าวงัพวกเราคงอยู่

กันต่อจนถึงยามเฉิน2 ท่านอ๋องยังบ่นเสียดายเพราะไม่อยากผัดวันกับไทเฮา

และฮองเฮา” นางแสร้งตหีน้าเศร้า

คุณหนูห้าสกุลอวี้อ้าปากค้างจนแทบหุบไม่ลง มารดาเถอะ! เข้าหอกนั

ตั้งแต่ต้นยามไฮ่3 เข้านอนยามอิ๋น เจ้ายงับอกว่าเรว็เกนิไปด้วยท่าทางอบัอาย 

1 ในสมยัจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 03.00 น. – 04.59 น. ว่า ยามอิ๋น
2 ในสมยัจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00 น. – 08.59 น. ว่า ยามเฉนิ
3 ในสมยัจนีโบราณ เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. – 22.59 น. ว่า ยามไฮ่
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นบัรวมดูแล้วร่วมสี่ชั่วยาม ยาวนานเช่นนี้พวกเจ้ายงัมแีรงตื่นไปเข้าเฝ้าตั้งแต่

เช้า อยากจะเถยีงกเ็ถยีงไม่ได้ ด้วยเรื่องเล่านี้ค่อนข้างตรงกบัข่าวลอืไม่น้อย

“ยาวนานถงึเพยีงนั้น ท่านอ๋องอ่อนโยนกบัเจ้าหรอืไม่” 

พี่สะใภ้ถามด้วยความเป็นห่วง สามขีองนางเป็นรองแม่ทพัยงัไม่ถกึทน

เพยีงนี้ ตวันางฝึกฝนร่างกายทั้งวชิาต่อสู ้ไม่กล้าเอ่ยปากว่าสองชั่วยามกเ็หนื่อย

แทบขาดใจ นี่อ๋องเจด็เคี่ยวกร�าน้องสามนีานถงึเกอืบสี่ชั่วยาม นางอดเป็นห่วง

ไม่ได้

อวี้เหยียนซ่านก้มหน้าท่าทางเอียงอายจนนึกตลกตัวเอง “ท่านอ๋อง 

อ่อนโยนมาก ครั้งแรกข้ายงัตามไม่ทนัพ่ายแพ้เขาอย่างรวดเรว็ ครั้งต่อมาค่อย

เรียนรู้มากขึ้น บางครั้งก็เกือบเอาชนะได้ แต่ท่านอ๋องเชี่ยวชาญเหลือเกิน 

พยายามอย่างไรข้ากถ็กูเขากนิรวบหมดตวัทกุท ีแต่เพราะเขาอ่อนโยนอย่างมาก 

ระหว่างทางพกักนิขนมจบิชากนับ้าง นบัว่าไม่เหนื่อยมากนกัหรอกเจ้าค่ะ”

“เพราะมเีวลาพกับ้างนี่เอง ข้าจะจ�าไว้บอกพี่ชายเจ้า” หลงัจบประโยค

นั้นเหยาอวิ๋นเซยีงกห็วัเราะออกมาเบาๆ

อวี้ซืออิ๋งเกินจะทนจึงขอตัวออกไปช่วยมารดาที่โรงครัวเพื่อเตรียม

อาหาร ไป่ฉงิซูฟังบุตรสาวแล้วกเ็กดิคอแห้งขึ้นมาฉบัพลนั ดื่มชาอกึใหญ่ด้วย

ใบหน้าแดงซา่น ฟังสะใภ้ถามบตุรสาวอกีสองสามค�าถามกแ็ทบไม่อยากจะทน

ฟังอกีต่อไป เลยออกปากเปลี่ยนไปเรื่องอื่น เช่น บรรยากาศภายในวงัอ๋องเป็น

อย่างไร วนัแต่งงานค่อนข้างวุ่นวายไม่มเีวลาได้ส�ารวจ บุตรสาวจงึเอ่ยเล่าถงึ

อุทยานในวงัสายหมอกว่างดงามเหมอืนสวรรค์เช่นไร

ผ่านไปราวหนึ่งชั่วยามก็มีบ่าวไพร่เข้ามาเตือนว่าถึงเวลากินอาหาร  

สามสาวจงึออกจากห้องส่วนตวัไปร่วมโต๊ะ ครั้นได้พบใบหน้าของท่านอ๋องเจด็ 

สตรีสกุลอวี้ทั้งสามก็พลอยหน้าแดงไปตามๆ กัน เหลือเพียงอวี้เหยียนซ่าน 

ที่มองกริยิาเหล่านั้นเป็นเรื่องขบขนั หย่อนกายนั่งข้างพระสวาม ีคบีอาหารให้

กนัไปมา
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“ชายารกัเล่าให้ฟังว่าฝีมอืคนครวัที่นี่ดมีาก วนันี้ได้มาชมิเหน็จะสมค�า

เล่าลอื โดยเฉพาะไก่ตุ๋นโสมฝีมอืท่านแม่ภรรยานบัว่าเลศิรสกว่าพ่อครวัในวงั

เสยีอกี คงต้องชวนชายารกักลบัมาเยี่ยมจวนให้บ่อยเสยีแล้ว”

ชายหนุ่มกล่าวยกยอ ดวงตาหวานคมราวกับอิสตรีท�าให้คนถูกชม 

แก้มแดงราวกบัสาวแรกรุ่น

“ขอบพระทยัเพคะ”

“หมูผดัเผอืกจานนี้ข้าตั้งใจท�าให้พระชายาได้เสวย หวงัว่าพระชายาจะ

ชอบนะเพคะ” คณุหนูห้าคบีหมูผดัเผอืกใส่ชามพี่สาว แล้วเลยไปจนถงึชามของ

พระสวามพีี่สาว ก่อนนั่งลงยิ้มแย้มรอรบัค�าชม “น่าเสยีดายพระชายาไม่มฝีีมอื

ท�าครวั ไปอยู่วงัสายหมอกคงท�ากนิเองไม่ได้”

อวี้เหยยีนหยางส่งสายตาปรามบตุรสาวคนเลก็ แต่นางแสร้งยิ้มไม่สนใจ

สายตาบิดา จับจ้องแต่กิริยาอ๋องเจ็ดที่คีบหมูเข้าปาก เคี้ยวแล้วยิ้มพยักหน้า

ชื่นชม คนท�าก็ใจชื้น เห็นเขาคีบหมูในจานอีกชิ้นยิ่งดีใจ หวังให้ติดใจรสมือ

ของนาง แต่ความหวงัไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจ

หมูชิ้นนั้นเขาคีบไปวางบนจานชายา เอ่ยด้วยรอยยิ้ม “หมูผัดเผือก 

จานนี้รสชาติดี ชายารักต้องกินให้มาก ช่วยบ�ารุงร่างกาย เมื่อครู่สนทนา 

กับบิดาและพี่ชายของชายารัก พวกเขาอยากให้เรารีบมีลูก ข้าเองก็เห็นด้วย 

ดงันั้นควรดูแลชายารกัให้ดกีว่านี้” จากนั้นกค็บีผกัคบีเนื้อให้จนพูนชาม

รสชาติอาหารวันนี้ส�าหรับอวี้ซืออิ๋งฝืดเฝื่อนจนขมปาก กินไม่อร่อย 

สกัอย่าง สุดท้ายกว็างตะเกยีบเป็นคนแรก อยากลุกแต่จ�าต้องอดทนมองภาพ

สองสามภีรรยาดูแลรกัใคร่ด้วยใจรษิยา หนึ่งรูปงาม หนึ่งอปัลกัษณ์ ช่างเป็น

ภาพที่แสนจะขดัตา

กนิเสรจ็กจ็บิชา สนทนากนัอกีเลก็น้อย เสนาบดอีวี้กบัฮูหยนิกอ็วยพร

ให้บตุรสาวก่อนจะกล่าวอ�าลาเพราะเหน็ว่าบ่ายคล้อยเตม็ท ีพวกเขากล่าวอ�าลา

ตอนที่ออกมาส่งหน้าจวนก็มองไม่เห็นเงาของน้องห้าเสียแล้ว อวี้เหยียนซ่าน

กลบัสบายตา ก้าวขึ้นรถม้าด้วยความเบกิบาน บรรยากาศด้านในค่อนข้างเงยีบ 
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จนอ๋องเจด็เป็นผู้ท�าลายลง

“ทราบหรอืไม่ วนันี้ข้าสนทนาสิ่งใดกบับดิาและพี่ชายของชายารกั”

“หม่อมฉนัเป็นคนธรรมดา ไม่มญีาณหยั่งรู้เพคะ”

“พวกเขาถามข้าเกี่ยวกบัข่าวลอืของพวกเราที่ก�าลงัโด่งดงัในเมอืงหลวง 

คดิว่าชายารกัน่าจะพอทราบเรื่องนี้อยู่บ้างจรงิหรอืไม่” เขาถอืเอาความเงยีบนี้

เป็นค�าตอบ ขยับเข้าใกล้จนมือได้สัมผัสเนื้อนุ่มนิ่มของนาง “พวกเขาต่างก็

อยากรู้เคลด็ลบัเรื่องคนืวนัแต่งงานของพวกเรา”

“สามีรักจะเอาค�าแนะน�าที่ไหนไปให้พวกเขา” พอนึกว่าเกิดอะไรขึ้นใน

คนืเข้าหอ นางกอ็ดค่อนแคะไม่ได้

จ้าวหย่งเจี้ยนกลบัยิ้ม ยื่นหน้ามากระซบิจนลมหายใจรดที่ใบหู “ข้าให้

ค�าแนะน�าพวกเขาไปสามสี่อย่าง ถ้าชายารกัไม่มั่นใจว่าค�าแนะน�าได้ผลหรอืไม่ 

เราสามารถพสิูจน์กนัได้”

อวี้เหยยีนซ่านยิ้มหน้าตาย ไม่สะทกสะท้าน “รอช้างออกลกูเป็นลาก่อน

เถดิเพคะ”


