
หนึ่ง
เด็กน้อยในชนบท

ข้าลืมตาขึ้นใต้ผ้าห่มเนื้อหยาบ กลิ่นอับชื้นที่เกิดจากการใช้สอยมา

อย่างเนิ่นนานลอยเข้าจมูก แต่ตอนนี้ข้าชินเสียแล้ว ตัวข้าซึ่งบัดนี้อยู่ในร่าง 

กลมป้อมของเด็กน้อยวัยเจ็ดขวบค่อยๆ ยันตัวลุกขึ้นนั่ง ข้าที่ใครๆ ต่างก ็

พากนัเรยีกว่าอาหลนัหยบิเสื้อตวันอกมาสวมก่อนก้าวเข้าไปในห้องครวั ผู้หญงิ

ที่เป็นแม่ของร่างนี้ก�าลงันั่งคุดคู้อยู่หน้าเตาถ่าน พยายามจะเร่งไฟที่ท�าท่าว่าจะ 

มอดดับ ลมหนาวพัดแรง ห้องครัวสับปะรังเคนี้ดูเหมือนแทบจะไม่สามารถ 

กันลมหนาวได้เลย เมื่อแม่ลุกขึ้นมา หัวเข่าก็เปื้อนรอยดินเพราะพื้นบ้าน 

เป็นเพยีงดนิทุบแน่น ข้าเดนิเข้าไปใกล้พลางร้องเรยีก

“ท่านแม่”

นางหนักลบัมา ใบหน้าดูเศร้าสลด “อาหลนั รบีลุกท�าไม ฟ้ายงัไม่สว่าง

เลย”

ข้าไม่ตอบ เพียงเดินเข้าไปกอดขานางไว้แล้วซุกหน้าคลอเคลียเพื่อหา

ไออุ่น อาหลันตัวจริงตายไปแล้วตั้งแต่ตอนห้าขวบ หากไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไป

คุกเข่าให้แม่ใหญ่ ข้าที่ตอนนั้นเพิ่งมาเข้าร่างนี้ก็คงตายไปด้วยเหมือนกัน  

บุญคุณนี้ข้าจะลืมได้อย่างไรในเมื่อยุคสมัยนี้ลูกสาวยังไม่มีค่าเท่ากับข้าวสาร
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สกัถงั

“มอีะไรให้อาหลนัช่วยหรอืไม่” ข้าถามพลางจ้องหน้าแม่ แต่แม่ส่ายหน้า

ปฏเิสธ สหีน้าเหมอืนจะร้องไห้

“ท่านแม่เป็นอะไรไป ท่านร้องไห้ท�าไม”

แม่ของข้านั่งคกุเข่าลงกบัพื้น ประคองร่างของข้าไว้ในอ้อมแขน “อาหลนั 

แม่รักเจ้ามากนัก รู้อย่างนี้...รู้อย่างนี้ แม่น่าจะปล่อยให้เจ้าจากไปเสียดีกว่า” 

น�้าตาไหลลงจากดวงตากลมโต ตอนแม่ยงัสาวๆ คงจะสวยน่าดู...ข้าคดิ ทว่า

ค�าพูดแปลกๆ ของแม่ท�าให้ข้าต้องขบคดิอกีครั้ง

“ท่านแม่อยากให้ข้าตายหรอื” ข้าถามด้วยค�าถามพาซื่อเหมอืนเดก็ แต่

ดูเหมือนค�าถามของข้ายิ่งท�าให้แม่ร้องไห้หนักเข้าไปอีก พอเริ่มจะสงบใจได้  

แม่ของข้ากล็ูบหวัลูบไหล่แล้วมองข้าด้วยสหีน้าจรงิจงั

“อาหลัน วันนี้จะมีคนพาเจ้าไปอยู่บ้านใหม่ เจ้าจะต้องท�าตัวดีๆ นะ” 

ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแม่ก็เปลี่ยนถ้อยค�าใหม่ “เจ้าจะต้องเข้มแข็งนะ อย่าได้ 

ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มอีะไรกต็้องฟันฝ่าไปให้ได้”

ข้าพยักหน้ารับ ในใจคิดว่าจะต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีแน่ๆ ข้ารู้สึกหวาด

กลวั หรอืว่าคนในบ้านนี้ตดัสนิใจจะขายข้า แม้จะพยายามเกบ็อาการแล้วแต่

แม่กค็งสงัเกตเหน็ประกายหวาดกลวัในแววตาข้า แม่จงึกอดข้าไว้แน่น น�้าเสยีง

ที่เอ่ยกเ็ปี่ยมไปด้วยความเคยีดแค้น

“หากข้ารู้ว่านางช่วยให้เจ้ารอดชวีติในตอนนั้นเพยีงเพื่อจะบดขยี้เราสอง

แม่ลูกในวนันี้ ข้ายอมปล่อยให้เจ้าตายไปเสยีตั้งแต่ตอนนั้นจะดกีว่า”

ข้ากอดแม่ไว้แน่น เข้าใจสิ่งที่แม่ก�าลังสื่อในทันที ตัวของข้าสั่นเทา 

แม้จะรู้ว่าแม่รกัข้าเพยีงใด แต่ดูท่าว่าคราวนี้แม่จะช่วยข้าไว้ไม่ได้เสยีแล้ว

ถงึข้าในร่างนี้จะเพิ่งอายุเจด็ขวบ แต่แม่กเ็ล่าอะไรให้ข้าฟังไม่น้อย แม่

บอกวา่ตอนแตง่กบัพ่อใหม่ๆ มคีวามสุขมาก พ่อท�าไร่ท�านา สว่นแม่ทอผ้า พอ

มีข้าอยู่ๆ พ่อก็ล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุ เพียงไม่นานก็จากไปเสียแล้ว 

ตอนนั้นแม่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร หากเป็นแม่ม่ายตัวคนเดียวก็พอว่า แต่
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แม่มีลูกติด ตอนแม่ตัดสินใจจะกลับไปบ้านเดิม หลิ่วเหลยซึ่งมีบุตรภรรยา 

อยู่แล้วกร็บัแม่เป็นอนุ

พูดถึงตรงนี้สีหน้าของแม่ดูเคียดแค้นยิ่งกว่าเดิม ข้าเดาได้ในทันทีว่า 

แม่ไม่ได้เตม็ใจ หลิ่วเหลยถงึแม้ฐานะไม่ได้ยากจนแต่นสิยัหยาบกระด้าง คน

เฉลียวฉลาดอย่างแม่ไม่มีทางตัดสินใจเป็นอนุของคนประเภทนี้อย่างเด็ดขาด 

เรื่องราวจากนั้นแม่ไม่ได้เล่าให้ฟัง แต่จากพฤติกรรมของคนในบ้านที่ข้าเห็น 

กร็ู้ว่าแม่ถูกข่มเหงรงัแกมากแค่ไหน แม่ใหญ่ซึ่งเป็นภรรยาหลวงชงิชงัรงัเกยีจ

พวกเราเสยียิ่งกว่าอะไร หาทางกลั่นแกล้งข้ากบัแม่เป็นประจ�า แต่กพ็อเข้าใจ

ได้ ไม่ว่าใครกค็งทนเหน็สามพีาผู้หญงิอื่นมาอยูร่่วมบ้านไม่ได้หรอก ยิ่งแม่ของ

ข้าหน้าตาสะสวย แม่ใหญ่กย็ิ่งเกลยีดชงั

ทว่าถึงกับบีบให้แม่ไปคุกเข่าเพื่อให้ตามหมอมารักษาข้า พอหายป่วย

แล้วกข็ายทิ้งน่ะหรอื จติใจจะโหดเหี้ยมเกนิไปแล้ว ใจของข้าสุมไปด้วยความ

เกลียดชัง ในโลกใบนี้มีแม่เพียงคนเดียวที่รักข้า แม่ใหญ่ยังจะพรากสิ่งมีค่า 

สิ่งสุดท้ายของข้าไปอกีหรอื

“ท่านแม่ ข้าไม่อยากไป ท่านพาข้าหนไีปเถดินะ ข้าอยากจะอยู่กบัท่าน 

ไม่วา่ล�าบากอย่างไรข้ากจ็ะอดทน” ข้ากอดแม่แล้วซกุไซ้อกอุน่ น�้าตาไหลพราก 

แม่นิ่งซึมมองข้าร้องไห้ น�้าตาของแม่ก็ก�าลังไหลอยู่เหมือนกัน อยู่ๆ แม่ก็ 

ลุกพรวด ก้าวเข้าไปในห้อง รวบของใส่ห่อผ้า จูงข้าออกมาที่ลานหน้าบ้าน  

ใจของข้าเต้นระทึก รู้สึกดีใจที่แม่จะพาข้าหนีไป แต่ก็หวาดกลัวว่าจะส�าเร็จ 

หรอืไม่ ขณะที่ก�าลงัจะก้าวออกจากรั้วบ้าน กไ็ด้ยนิเสยีงตะโกนดงัขึ้น

“ท่านแม่ๆ แม่รองจะพาอาหลันหนีไปแล้ว” หลิ่วซิ่งลูกชายคนโตของ

ภรรยาหลวงอายุสบิห้าตบไม้ตบมอืเรยีกคนในบ้าน “ดนีะที่ท่านแม่บอกให้ข้า

คอยเฝ้าไว้ ไม่อย่างนั้นพวกเราคงโดนนายหน้าทุบตเีป็นแน่”

หลิ่วเหลยกบัแม่ใหญ่วิ่งออกมา สหีน้าเกรี้ยวกราด หลิ่วเหลยคว้าตวั

แม่ข้าไว้แล้วตบตไีม่หยุดมอื แม่ไม่ร้องสกัแอะ ข้าถลาเข้าไปกอดขาชายใจชั่ว 

หวงัจะให้เขาหยุดท�าร้ายแม่ แต่กลบัถูกสะบดัออกมา
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“ท่านพ่อ อย่าตที่านแม่เลย” ข้าขอร้อง แต่ว่าเขาเตะข้าออกมาอกี

“ใครเป็นพ่อของเจ้ากนั นงัตวักาฝาก!” เขาตะคอกใส่ข้า

“ท่านพี่ ระวังอย่าท�าให้อาหลันบาดเจ็บ ประเดี๋ยวจะเสียราคา” เสียง 

แม่ใหญ่เอ่ยเตอืน

ข้ากัดฟันในปากจนแทบจะแหลก หลิ่วเหลยตบตีแม่เพื่อระบายโทสะ

จนสาแก่ใจแล้วก็ปล่อยให้แม่ล้มฟุบลงอยู่ตรงลานบ้านนั้น ข้าคลานเข้าไปหา

แม่ ร้องไห้ไม่หยุด

“ท่านแม่ ข้าขอโทษ ข้าไม่น่าขอให้ท่านพาข้าหลบหนเีลย” ข้าพยายาม

ซุกร่างเลก็ๆ เข้าไปในอกแม่ซึ่งล้มนอนอยู่

แม่เอื้อมมอืมากอดข้า “ไม่เป็นไร แม่ผดิเองที่ไม่ตดัสนิใจให้เรว็กว่านี้ 

แม่เพิ่งรูเ้มื่อคนืนี้เองว่าเดรจัฉานพวกนั้นจะขายเจ้า อาหลนัอย่าโกรธแม่เลยนะ

ที่ปกป้องเจ้าไม่ได้”

ขา้ส่ายหน้า “ไม่โกรธ ไม่โกรธ ข้ารกัท่านแม่ที่สดุ” ข้ากอดแม่แน่น เวลา

ผ่านไปเท่าไรไม่รู้ บนลานบ้านนั้นตกอยู่ในความเงยีบ มเีพยีงหลิ่วซิ่งจบัตาดู

เราสองแม่ลูก เขานั่งกระดกิเท้าไม่ได้สนใจพวกเราเท่าไร ข้าประคองแม่ขึ้นมา

“ท่านแม่กลบัไปในห้องพวกเราเถอะ”

แม่พาร่างกายอนับอบช�้ากลบัเข้าไปในห้อง ข้ากบัแม่นั่งกอดกนับนเตยีง 

ความอบอุ่นจากอกของแม่ท�าให้น�้าตาข้ารื้นขึ้นมาอกี มอืไม้หยาบกร้านของแม่

ลูบเส้นผมข้าอย่างรกัใคร่

“อาหลัน เจ้าจะต้องเข้มแข็ง ไม่ว่าแม่จะอยู่กับเจ้าหรือไม่ก็ตาม”  

แม่เอ่ยเสยีงเบา

“ท่านแม่ ได้โปรดรอข้า” ข้าตดัสนิใจในทนัท ีกลวัว่าเมื่อไม่มข้ีาแล้ว แม่

จะไร้พลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ “ข้าจะเข้มแข็งดังท่านแม่ว่า หากไม่ตายไป 

เสียก่อนข้าจะกลับมาหาท่าน ข้าจะพาท่านไปจากที่นี่ ท่านแม่ได้โปรดรอข้า”  

ข้าบอกกบัแม่ด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัผดิวสิยัเดก็เจด็ขวบ

แม่หลุบตาลงมาสบตากบัข้า รมิฝีปากเม้มแน่นก่อนจะเอ่ยตอบ
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“ตกลง แม่จะรอ แม่จะรอดูวนัที่เจ้าเตบิใหญ่กลบัมา”

นกึย้อนไปแล้วมนัเป็นเพยีงความหวงัลมๆ แล้งๆ ของเดก็หญงิคนหนึ่ง 

อาจจะด้วยความไร้เดียงสาท�าให้ข้าเอ่ยปากกับแม่ไปเช่นนั้น แต่ในเมื่อแม่

รบัปากข้า ข้ากย็ดึมั่นกบัค�าสญัญานี้มาตลอดหลายปี



สอง
บุตรีบุญธรรมตระกูลจาง

ตอนข้าออกจากบ้าน แม่ไม่ได้มาส่ง เราแค่กอดกนัแน่นๆ เป็นครั้ง

สุดท้ายภายในห้องนอนแคบๆ ของแม่ ข้าไม่อยากให้เราสองแม่ลูกต้องเสีย

น�้าตาให้คนชั่วเหล่านั้นดูด้วยสีหน้าเยาะเย้ย ข้าคว้าห่อผ้าที่แม่ห่อให้แล้วเดิน

เตาะแตะจากไป นายหน้าที่มาเป็นผู้หญงิร่างท้วมหน้าตาผวิพรรณดแีต่ท่าทาง

จดัจ้าน พอเหน็ข้ากต็าเป็นประกายแล้วตรงเข้ามาหยกิแก้ม

“หน้าตาผิวพรรณดีจริงๆ” นางหันไปเอ่ยกับหลิ่วเหลยที่ยืนถูไม้ถูมือ 

อยู่ข้างๆ

“แหะๆ ข้ากบ็อกแล้ว กบัฮูหยนิข้าจะกล้าโกหกได้อย่างไร”

ฮูหยินผู้นั้นจับมือของข้าขึ้นมาดู บอกให้ข้าถอดรองเท้า จากนั้นก็

พยกัพเยดิกบัคนที่มาด้วยกนัด้วยสหีน้าพอใจให้พาข้าไปขึ้นรถม้า

ข้าหนักลบัมามองบ้านเป็นครั้งสุดท้าย สถานที่แห่งนี้เตม็ไปด้วยความ

ทรงจ�าอนัเลวร้าย แต่มคีนที่ข้าห่วงใยอยู่คนหนึ่ง สกัวนัหนึ่งข้าจะต้องกลบัมา 

ท่ามกลางม่านน�้าตาที่พร่าเลอืน ข้าปรารถนาเหลอืเกนิที่จะได้เหน็ร่างคุน้ตาของ

แม่อกีครั้ง
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ข้าเนื้อตัวสั่นเทาทันทีที่ได้ยินว่ารถม้าคันนี้ก�าลังมุ่งหน้าไปหอไป๋ฮวา 

ถงึร่างนี้จะยงัเดก็ แต่ชื่อที่ได้ยนิกท็�าให้ข้ารูไ้ด้ว่ามนัคอืหอนางโลมแห่งหนึ่ง ผวั

เมียคู่นั้นช่างเดรัจฉานโดยแท้ กับเด็กคนหนึ่งก็ยังสามารถโหดเหี้ยมได้ถึง 

เพยีงนี้ ตอนที่ได้ยนิพวกนั้นเรยีกคนที่มาซื้อตวัข้าว่าฮูหยนิ ข้านกึว่าพวกนั้น

ขายข้าไปเป็นสาวใช้เท่านั้น นกึไม่ถงึว่าคนเลวพวกนั้นตั้งใจจะมอบชะตาชวีติ

ที่เลวร้ายเช่นนี้ให้แก่ข้า มิน่าแม่ถึงได้พูดว่าน่าจะปล่อยให้ข้าตายไปตอนที่ 

ข้าป่วยคราวนั้น

หอไป๋ฮวาเป็นตึกใหญ่โตหรูหรา ตั้งแต่ฟื้นมาในชาตินี้ข้าเคยอยู่แต่ใน

บ้านหลังเล็กในหมู่บ้านชนบทเท่านั้น ไม่เคยเห็นสถานที่อู้ฟู่อย่างนี้มาก่อน  

หวงัฮูหยนิผู้นั้นพาข้าเข้าไปรวมกบัเดก็หญงิหน้าตาจิ้มลิ้มอกีหลายคน

“ใกล้จะได้คนครบหรอืยงั” สตรวียักลางคนซึ่งนั่งอยูใ่นห้องนั้นเอ่ยถาม

น�้าเสยีงเข้มงวด

“ใกล้แล้วเจ้าค่ะเถ้าแก่เนี้ย เหลอือกีสองสามบ้านที่ข้าต้องไปดู ไม่เกนิ

สปัดาห์หน้าน่าจะเรยีบร้อยแล้วเจ้าค่ะ” หวงัฮูหยนิตอบท่าทางนอบน้อม

“ด”ี เถ้าแก่เนี้ยตอบสั้นๆ แล้วกโ็บกมอืให้หวงัฮูหยนิออกไป

เวลาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ข้าอยู่ร่วมกับเด็กหญิงเหล่านั้นด้วยดี เด็ก

เหล่านี้ถูกซื้อหาก่อนหน้าข้าไม่เท่าไร แต่ละคนยงัไม่หายคดิถงึบ้าน บางคราว

กผ็ลดักนัปลอบผลดักนัร้องไห้ ข้าไม่คดิถงึบ้านเลยสกันดิ ในใจคดิเป็นห่วง

แต่แม่ ป่านนี้นางจะโดนรงัแกอย่างไรบ้าง ที่ข้าสญัญากบัแม่ไป ไม่รู้ว่าจะท�า

ส�าเร็จเมื่อไร ยิ่งถูกขายมาในหอนางโลมเช่นนี้ ไม่ต้องเดาว่าข้าจะมีอนาคต 

เช่นไร ตอนนี้ข้ายงัไม่อยากคดิอะไร ข้ากแ็ค่เดก็เจด็ขวบคนหนึ่ง จะท�าอะไร

ได้เล่า อย่างน้อยก็ยังรู้สึกอุ่นใจว่าอีกหลายปีกว่าข้าจะโตเป็นสาว ป่านนั้น 

อาจจะหาหนทางหลบหนอีอกไปจากที่นี่ได้แล้ว

ทว่าเวลาในหอไป๋ฮวานั้นแสนสั้น สัปดาห์ถัดมาก็มีชายวัยกลางคน 

แต่งกายเรยีบร้อยมาพาข้าและเดก็น้อยทั้งสบิคนไป พวกเราได้ยนิเถ้าแก่เนี้ย
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เรยีกเขาว่าพ่อบ้านหลี่ พวกเรามองหน้ากนัเลิ่กลั่กแต่ไม่มใีครกล้าปรปิากถาม

ว่าพวกเราก�าลังจะไปไหน ในที่สุดรถม้าก็มุ่งตรงสู่จวนตระกูลจาง ท่าทางจะ

เป็นตระกูลใหญ่ ประตูหน้าใหญ่โตมหีนิสลกัรูปสงิโตคู่ดูน่าเกรงขาม พวกเรา

ถูกพาเข้าไปในเรือนเล็กด้านหลัง เรือนนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างจากเรือนอื่นๆ  

พวกเราถูกจัดให้พักในห้องแคบๆ ห้องละสองคน เพื่อนร่วมห้องของข้าอายุ

แปดขวบชื่ออาหนิง พอเก็บของเสร็จทุกคนก็มารวมตัวกันในห้องโถงกลาง  

ผู้หญงิวยักลางคนท่าทางสง่างามแนะน�าตวักบัพวกเรา นางให้พวกเราเรยีกว่า 

แม่นมหลนิ ภายหลงัได้ยนิจากคนในจวนว่าแม่นมหลนิเดมิทเีป็นนางข้าหลวง

อยู่ในวัง แต่ด้วยการขอร้องจากนายท่านใหญ่ตระกูลจางจึงตกลงมาเป็น 

ผู้อบรมกริยิามารยาทให้แก่พวกเรา

ข้าขมวดคิ้ว นายท่านใหญ่ตระกูลจางคิดจะท�าอะไรอย่างนั้นหรือ อยู่

ดีๆ  จงึกว้านซื้อเดก็หญงิมามากมาย อกีทั้งให้คนมาอบรมอย่างกบัเป็นคุณหนู

ตระกูลสูง แต่อย่างไรเสียอยู่ที่นี่ก็ดีกว่าอยู่หอนางโลม ข้าคิดอย่างสบายใจ 

ขึ้นมาบ้าง

อย่างไรกต็าม ในไม่ช้าจากเดก็หญงิจ�านวนสบิคนกค่็อยๆ ทยอยถกูคดั

ออก พวกที่ไม่ผ่านการอบรมจะถูกลดฐานะลงเป็นเพียงสาวใช้ภายในจวน 

ซึ่งต้องท�างานรับใช้ทั่วไป แตกต่างจากพวกเราที่อยู่ดีกินดีมีฐานะสุขสบาย

ราวกบัคุณหนู แม่นมหลนิพร�่าบอกพวกเราอยู่บ่อยๆ ว่าบุญคุณของนายท่าน

ใหญ่จางเทียมฟ้า พวกเราต้องจดจ�าไว้ให้ดี ในวันข้างหน้าต้องท�าทุกอย่าง 

เพื่อตอบแทนบุญคุณ ข้าฟังแล้วผ่านหู แอบเบ้ปากกับตัวเองพลางคิดในใจ 

บุญคุณเทียมฟ้าอย่างนั้นหรือ ถ้าไม่คิดจะใช้ประโยชน์จากพวกเราจะลงทุน

มากมายเช่นนี้ไปเพื่ออะไร แม้วนันี้จะยงัไม่รู้ถงึจุดประสงค์ แต่วนัหน้าเรื่องที่

เขาจะออกปากให้พวกเราท�าต้องไม่ใช่เรื่องเลก็น้อยแน่

ทุกวันพวกเราจะถูกเคี่ยวกร�าให้ฝึกคัดอักษร ดีดพิณ วาดภาพ เดิน

หมาก อีกทั้งยังต้องท่องต�าราพันบทกวี ความสามารถที่คุณหนูตระกูลใหญ่

ต้องมีพวกเราล้วนต้องเชี่ยวชาญ แม้ชีวิตโดยทั่วไปสุขสบายแต่ก็ราวกับนก 
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ในกรงทอง แม่นมหลนิควบคุมพวกเราอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะยนืเดนินั่งนอน 

ล้วนต้องส�ารวมราวกบัอยู่ในรั้วในวงั

ส�าหรับคนที่มาจากศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอย่างข้าซึ่งได้รับข้อมูลข่าวสาร

ผ่านตาในแต่ละวันมากมาย ในสมองย่อมมีเนื้อที่เหลือเฟือที่จะจดจ�าศาสตร์

ต่างๆ เหล่านี้ มีเพียงดีดพิณที่ข้าเหมือนต้องมาเริ่มใหม่เพราะในชาติก่อนไม่

เคยเรยีนดนตรมีาก่อน ข้าไม่ได้ร�่ารวยและมเีวลาเหลอืเฟือที่จะมาเรยีนดนตร ี

ตอนนั้นข้ามุ่งมั่นจะสอบเข้ามหาวทิยาลยั เวลาทั้งหมดจงึทุ่มเทไปกบัการอ่าน

ต�ารา เคราะห์ดีที่ข้าเป็นคนชอบฟังเพลงและฟังหลายแนว จึงพอจะเข้าถึง

อารมณ์ของดนตรไีด้โดยง่าย

อาหนงิเพื่อนร่วมห้องของข้าเป็นคนเงยีบขรมึ ข้าไม่รู้ว่าอาหนงิมคีวาม

เป็นมาอย่างไร แต่คดิว่าคงจะมาจากตระกูลที่ด ี จะด้วยเคราะห์หามยามร้าย

อะไรกต็ามแต่ สดุท้ายแล้วนางกม็าจบอยูท่ี่ห้องเลก็ๆ ในหอไป๋ฮวาเหมอืนกบัข้า 

อาหนิงดูจะเป็นคนที่มีการอบรมมาดีตั้งแต่ก่อนแม่นมหลินจะมาสอนพวกเรา

เสยีอกี เดก็หญงิทั้งหลายอยูด้่วยกนักพ็ดูคุยกนั มเีพยีงข้ากบัอาหนงิที่พดูน้อย

และไม่ค่อยสนใจใคร พวกเราอยู่ด้วยกนัจงึไม่เคยมปีัญหากนัเลย

ตอนที่พวกเราอายุสิบสอง เด็กหญิงที่แรกเข้ามาสิบคนก็ถูกคัดออก

เหลอืห้าคน ในคนที่เหลอืนั้นมขี้ากบัอาหนงิด้วย ข้าไม่เคยคดิแข่งขนักบัใคร 

คดิแต่ตั้งใจเรยีนให้ดทีี่สุดเพราะกลวัถูกคดัออก เพราะอะไรน่ะหรอื อนัที่จรงิ

การเป็นสาวใช้ในจวนตระกลูใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลวั ข้าไม่ได้รงัเกยีจที่จะท�างาน

รบัใช้หรอก แต่ที่ตระกูลจางไม่เหมอืนที่อื่น บรรดาคุณชายที่เป็นบุตรชายของ

นายท่านใหญ่และนายท่านรองล้วนแล้วแต่เป็นคุณชายเสเพลขึ้นชื่อ บ่าวไพร่

ในจวนที่หน้าตาสะสวยล้วนถกูพวกเขาลากขึ้นเตยีงทั้งสิ้น เดก็หญงิบางคนที่มา

พร้อมกบัพวกเรา หลงัจากถกูคดัออกไปแล้วบางคนกถ็กูคณุชายเหล่านี้ข่มเหง

ตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามปีเท่านั้น มีแต่พวกเราที่นายท่านใหญ่ห้ามมิให้ 

แตะต้องเดด็ขาด

ตอนอายุสบิสี่ เดก็หญงิอกีสองคนถูกคดัออก เหลอืเพยีงข้า อาหนงิ 
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และอกีคนหนึ่งที่ชื่ออาหง สองคนที่ถูกคดัออกไปได้ข่าวว่านายท่านใหญ่ส่งไป

เป็นของก�านัลแก่ขุนนางใหญ่โตผู้หนึ่ง ข้าได้ยินแล้วเบ้หน้าอย่างนึกรังเกียจ  

นี่สนิะจดุประสงค์ของการเลี้ยงดอูบรมพวกเราอย่างด ีไม่ต่างกบัหมทูี่ถกูเลี้ยง

ไว้ในอวยเพื่อรอวนัเชอืด เราสามคนที่เหลอืไม่รูว่้าจะเป็นเบี้ยที่ถูกใช้แล้วทิ้งใน

วนัไหน บางครั้งข้าสบตากบัอาหนงิกเ็หน็แววประหวั่นพรั่นพรงึในดวงตาของ

นางเช่นกัน บางครั้งข้าก็อดร�าพึงร�าพันกับนางไม่ได้ แต่อาหนิงเข้มแข็งนัก 

ดวงตาสกุใสคูน่ั้นมองไปบนฟ้า บอกกบัข้าว่าขอเพยีงยงัมชีวีติอยู ่อย่างไรกย็งั

มคีวามหวงั

พวกเราสามคนใกล้จะถึงวัยปักปิ่นแล้ว ตอนนี้แต่ละคนแม้ยังไม่เป็น

สาวเตม็ตวัแต่กเ็หน็เค้าความงามของยอดพธูอย่างแท้จรงิ แม่นมหลนิบอกว่า

นายท่านใหญ่ใจด ีจะเลอืกหนึ่งในสามจากพวกเราเป็นบตุรบญุธรรม นายท่าน

ใหญ่เป็นขุนนางใหญ่ในราชส�านกั ข้าเดาเจตนาได้ในทนัท ีเขาคงคดิจะส่งใคร

คนหนึ่งในพวกเราเข้าวงัเป็นแน่ แค่คดิถงึตรงนี้ข้ากห็ลั่งเหงื่อเยน็ออกมาทนัท ี

โดยปกติเรื่องราวในวังก็ซับซ้อนยุ่งยากมากอยู่แล้ว ล้วนเต็มไปด้วยเล่ห์กล  

ยิ่งเป็นเพยีงเดก็หญงิที่ซื้อหามา ใต้เท้าจางไร้ความผกูพนั ย่อมต้องใช้ให้กระท�า

การเสี่ยงชวีติเป็นแน่ สมกบัที่เกดิมาเป็นเบี้ยตวัหนึ่ง ข้าไม่อยากได้รบัเลอืกเลย 

เกรงวา่ตวัเองจะอายสุั้น ทว่ามองไปที่อาหนงิ เหน็นางไม่แสดงท่าทอีะไร ยงัคง

สงบเชน่เดมิ ส่วนอาหงมสีหีน้าตื่นเต้น อาหงช่างซื่อนกั ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

มานางเห็นใต้เท้าจางเป็นผู้มีพระคุณประดุจบุพการี ดูท่าว่าอาหงคงจะได้รับ

เลอืกเป็นแน่ หากข้าเป็นใต้เท้าจางคงไม่เลอืกตวัเองหรอือาหนงิที่ดูนิ่งเฉย ไร้

ความจงรกัภกัดหีรอก

ใต้เท้าจางเรียกพวกเราไปพบทีละคน ข้าไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับคนอื่น

บ้าง แต่เมื่อข้าเข้าไป สายตาของใต้เท้าจางกวาดส�ารวจไปทั่วตวั ข้ารูส้กึไม่ชอบ

นกั เหมอืนว่าเขาก�าลงัประเมนิราคาสนิค้าอยู่ เมื่อส�ารวจจนพงึพอใจ สายตา

เขากห็ยุดอยู่บนใบหน้าข้า ข้าค้อมตวัก้มหน้าน้อยๆ ประหนึ่งแสดงความเคารพ 

แต่อนัที่จรงิข้าพยายามซ่อนใบหน้าไม่ให้เขาได้เหน็ต่างหาก
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“เงยหน้าขึ้นซ”ิ เขาเอ่ย

เมื่อข้าเงยหน้าขึ้นกไ็ด้ยนิเสยีงลมหายใจของใต้เท้าจางชะงกัไปเลก็น้อย 

ก่อนจะเอ่ยต่อ

“เจ้าชื่ออะไร” เขาถามข้าเสยีงทุ้มต�่า

“ข้าชื่ออาหลนัเจ้าค่ะ” ข้าตอบ แม่ข้าเป็นชาวบ้านทั่วไป จงึไม่ได้ตั้งชื่อ

ให้ข้า มเีพยีงชื่อเรยีกสมยัเดก็เท่านั้น

ใต้เท้าจางพยกัหน้า “ได้ยนิว่าเจ้ามคีวามสามารถ ร�่าเรยีนศลิปะของสตรี

ได้เชี่ยวชาญนกั”

“ใต้เท้ากล่าวเกินไปแล้วเจ้าค่ะ สิ่งที่อาหลันท�าได้ล้วนแล้วแต่ด้วยการ

ชี้แนะจากท่านอาจารย์” ข้าตอบพลางก้มหน้า ระหว่างนั้นรู้สึกได้ว่าสายตา 

ของเขาจ้องมองอย่างเพ่งพนิจิ

“อวี้ชงิ” เขาเอ่ยเบาๆ พลางลูบเคราแพะ “อวี้ชงิ เหมาะสมกบัเจ้ายิ่งนกั 

งดงามดุจหยกกระจ่าง จากนี้ไปเจ้าชื่ออวี้ชงิกแ็ล้วกนั”

ข้าย่อตวัคารวะเขาเป็นการขอบคุณ “เป็นความกรณุาของใต้เท้ายิ่งเจ้าค่ะ 

อวี้ชงิจะจดจ�าไว้เจ้าค่ะ”

ริมฝีปากของใต้เท้าจางหยักขึ้นเป็นรอยยิ้ม น�้าเสียงที่เอ่ยกับข้าก็ดูจะ

อ่อนโยนขึ้น “เอาละ เจ้าออกไปก่อนเถดิ ประเดี๋ยวข้าจะปรกึษากบัแม่นมหลนิ

สกัครู่”

ข้าเดนิกลบัมายงัเรอืนพกั อาหนงิกบัอาหงได้พบกบัใต้เท้าจางก่อนหน้า

ข้าแล้ว อาหนงิมสีหีน้าเรยีบเฉย นั่งดื่มชาอย่างสงบอยู่ที่โต๊ะ ในขณะที่อาหง

เดนิไปเดนิมาด้วยความกระวนกระวาย พอเหน็ข้าอาหงกว็ิ่งเข้ามาถามทนัที

“เป็นอย่างไรบ้าง ใต้เท้าจางสนทนาอะไรกบัเจ้าบ้างอาหลนั”

ขา้แย้มยิ้มเลก็น้อย “ไม่ได้สนทนาอะไรนกัหรอก ใต้เท้าเพยีงถามชื่อข้า 

จากนั้นกป็ล่อยกลบัมา”

สหีน้าของอาหงดขีึ้นทนัตา “อย่างนั้นหรอื มนิ่าจงึใช้เวลาไม่นานนกั”

ข้าเลกิสนใจอาหงแล้วเดนิไปนั่งตรงข้ามกบัอาหนงิ
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“ถงึเวลาแล้วสนิะ” ข้าเอ่ยพลางรนิน�้าชาให้ตวัเอง

อาหนงิยกยิ้มไม่เอ่ยว่ากระไร

สักพักแม่นมหลินก็เดินยิ้มแก้มปริกลับมา เอ่ยกับอาหนิงและอาหง 

“พวกเจ้าสองคนกลบัเข้าห้องไปก่อน ข้ามเีรื่องจะคุยกบัอาหลนั”

ข้าเบกิตากว้าง ได้แต่มองตามสองคนเดนิจากไป อาหงหน้ายู่ทนัท ีข้า

อยากจะบอกนางเหลอืเกนิว่าถ้าเลอืกได้ข้าอยากมอบต�าแหน่งบตุรบญุธรรมให้

อาหงเสยีจรงิ ข้าไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้มชีวีติที่สงบสุขและได้กลบั

ไปหาแม่ แม่นมหลนิจูงมอืข้ามานั่งด้วยกนัที่เก้าอี้ แล้วเล่าให้ข้าฟังด้วยสหีน้า

ตื่นเต้น

“นายท่านพอใจเจ้ามาก ออกปากชมใหญ่เชียวว่าเจ้างดงามอีกทั้งยัง

ฉลาดเฉลยีว”

ข้านิ่วหน้า พูดคุยกันเพียงไม่กี่ค�า จะรู้ว่าข้าฉลาดเฉลียวได้อย่างไร 

แม่นมหลนิเหน็สหีน้าข้าจงึเอ่ยต่อ

“ระดับนายท่านแล้วมองไม่พลาดหรอก นายท่านบอกว่าอาหนิงเรียบ

เฉยเกนิไป ยากจะคาดเดาความคดิ ส่วนอาหงกอ็่านง่ายเกนิไป เกรงว่าจะไม่

อาจท�างานที่นายท่านมอบหมายให้ลุล่วงไปได้ ส่วนเจ้าไม่เพยีงแต่งดงามที่สุด 

กริยิายงัดูเป็นธรรมชาต ิไม่อ่อนไม่แขง็ อ่อนหวานแต่กล็กึลบัยากจะอ่านออก

ได้”

ข้าฟังแล้วตกตะลึง รู้อย่างนี้ข้าน่าจะแสร้งปลาบปลื้มในตัวนายท่าน 

อย่างอาหงก็ดี ข้าไม่ได้อยากได้ต�าแหน่งบุตรบุญธรรมตระกูลจางเสียหน่อย 

แต่ตอนนี้สายเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้แล้ว แม่นมหลินเห็นท่าทีเหมือนมึนงง

ของข้ากเ็ข้าใจไปว่าข้าก�าลงัดใีจ จงึรบีไล่ข้ากลบัไปพกัผ่อน

“พรุ่งนี้ยามเฉิน ให้ไปพบนายท่านที่ห้องหนังสือ คืนนี้เตรียมตัวเก็บ 

ข้าวของ จากนี้เจ้าต้องย้ายไปอยู่เรอืนใหญ่แล้วละ”

ตอนนี้พวกเราแต่ละคนมีห้องส่วนตัวเป็นของตนเอง กลับมาถึงห้อง 

ข้ากน็ั่งลงบนเตยีง ในใจก�าลงัครุ่นคดิอย่างหนกั ได้ยนิมาว่าใต้เท้าจางเป็นถงึ
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เสนาบดฝ่ีายขวา ตระกลูจางตอนนี้ทรงอทิธพิลอย่างยิ่ง บ่าวไพร่ในจวนพดูคุย

อย่างภาคภูมิใจว่าเพราะไทเฮาเป็นคนของตระกูลจาง ตระกูลจางเองก็มีบุตร

สาว แตว่า่พวกนางถกูเลี้ยงดมูาอย่างตามใจ อกีทั้งรปูโฉมลว้นธรรมดา ใต้เท้า

จางคงไม่อาจส่งพวกนางไปแก่งแย่งกับสตรีในวังได้หรอกกระมัง เอาเถิด 

คดิไปล่วงหน้ากเ็ปลอืงสมองเสยีเปล่า เอาไว้แก้ไขตามสถานการณ์เถดิ ข้ารบี

เข้านอนทนัที

วนัรุ่งขึ้นยามเฉนิข้าไปพบใต้เท้าจาง ในห้องมชีายชราชดุขาวท่าทาง

เหมอืนซนิแส ใต้เท้าจางเอ่ยเรยีกเขาว่าหมอเหอ เอ่ยชื่นชมเขายกใหญ่ว่าเป็น

หมอเทวดา หมอเหอมผีมและหนวดเคราขาวโพลน ท่าทางเหมอืนกบัเทพเซยีน 

ใต้เท้าจางผายมือเชิญเขาไปนั่งที่โต๊ะคู่แล้วพยักพเยิดให้ข้าไปนั่งอีกฝั่ง หมอ

เหอยื่นมอืออกมา ข้าจงึรบีวางแขนไว้บนโต๊ะเลก็ที่คั่นอยูต่รงกลางให้ท่านหมอ

เหอจบัชพีจร สกัครู่ท่านหมอเหอกเ็งยหน้าขึ้น

“สุขภาพแขง็แรงดมีาก ร่างกายนางพร้อมที่จะรบัยานี้”

ข้าเหลอืบตามองท่านหมออย่างสงสยั ข้าไม่ได้เจบ็ไข้ เหตุใดจงึคดิจะ

สั่งยา หรอืว่า...จะเป็นยาพษิ ใต้เท้าจางคดิจะบบีบงัคบัให้ข้าท�าตามค�าสั่งด้วย

การมอบยาพษิให้อย่างนั้นหรอื คดิถงึตรงนี้กอ็ดตวัสั่นน้อยๆ ขึ้นมาไม่ได้

ใต้เท้าจางดูเหมอืนจะอ่านความคดิของข้าออกจงึรบีเอ่ย

“ไม่ต้องกลวัไปหรอก ยานี้ไม่ใช่ยาพษิ ไม่อนัตราย ไม่ว่าสตรใีดต่างก็

อยากครอบครองยานี้ด้วยกนัทั้งนั้น สนนราคามนัจงึไม่เบาเลย”

ข้ามองใต้เท้าจางด้วยแววตาฉงน

“ชื่อของมนัคอื...โฉมงามแสนต�าลงึ” ใต้เท้าจางเอ่ยต่อ

ฟังชื่อแล้วข้ากม็ั่นใจว่าไม่เคยได้ยนิชื่อยานี้มาก่อนทั้งในชาตทิี่แลว้และ

ชาตนิี้

“สรรพคุณของยานี้เจ้ากนิไปแล้วกจ็ะเข้าใจ เป็นเพยีงยาบ�ารุงเลอืดลม

ของสตรเีท่านั้น”
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หมอเหอหยบิขวดกระเบื้องออกมาจากแขนเสื้อสองขวด เปิดขวดหนึ่ง

แล้วเทยาเม็ดใหญ่ออกมากลางฝ่ามือยื่นให้ข้า ข้ามองยาเม็ดสีด�าแวววาวนั้น

แล้วกร็ู้สกึขื่นคอ ยาอะไรกไ็ม่รู้ ใครจะกล้ากนิสุ่มสี่สุ่มห้า หมอเหอพูดอย่าง

หงุดหงดิเลก็น้อยเมื่อเหน็สหีน้าไม่เชื่อถอืของข้า

“รบีกนิเสยีเถดิ มขี้าอยู่ทั้งคนรบัรองเจ้าไม่ตายหรอก”

เมื่อเห็นข้ายังลังเล ใต้เท้าจางก็เอ่ยบ้าง “อวี้ชิง ที่ข้าต้องให้เจ้ากินยา 

ต่อหน้า เพราะยานี้มใิช่หามาได้โดยง่าย หากมใิช่เพราะข้าเป็นคนกว้างขวาง มี

พี่น้องมากมาย เพียงแค่ชื่อยาก็อย่าหวังจะมีโอกาสได้ยิน ข้าเลือกเจ้าเป็น 

บุตรบุญธรรมแล้ว อย่างไรก็ไม่ต้องการให้เจ้าเป็นอันตรายหรอก เจ้ากินยา 

เสยีเถดิ”

ใต้เท้าจางพดูถงึขนาดนี้ข้าจงึต้องรบัยามากนิ หมอเหอส่งขวดกระเบื้อง

อกีขวดมาให้พร้อมทั้งก�าชบั

“ยาในขวดนี้เป็นยาระงบัอาการ หากเจบ็ปวดจนทนไม่ไหวให้กนิทลีะเมด็ 

แต่สามชั่วยามกนิได้เมด็หนึ่งเท่านั้น ห้ามกนิเกนิกว่านั้นเข้าใจหรอืไม่”

ข้าพยกัหน้า ในใจนกึสงสยัอยู่ครามครนั หากเป็นเพยีงยาบ�ารุงเลอืด

จริง เหตุใดต้องให้ยาระงับอาการปวด ทว่าไม่อาจถามสิ่งที่ใจคิดออกไปได้ 

ใต้เท้าจางยิ้มอย่างพอใจแล้วให้ข้ากลบัไป

ทั้งวนัข้ารู้สกึเป็นปกต ิ สามารถย้ายข้าวของจากเรอืนเดมิมาเรอืนใหญ่

ได้โดยไม่มีอาการอะไร ข้าร�่าลาอาหนิงที่มีสีหน้าเรียบเฉยกับอาหงที่ดูหดหู่ 

อนาคตจากนี้ของพวกนางคงไม่พ้นการเป็นอน ุต่อให้สวยงามเพยีงใดหากไม่มี

ชาติตระกูล พวกนางก็ไม่อาจเอื้อมคว้าต�าแหน่งภรรยาเอกได้ ช่างเป็นชะตา 

ที่อาภัพเสียจริง กระนั้นข้าก็ไม่อาจท�าใจให้ยินดีกับฐานะใหม่ของตัวเองได้  

มนัคงจะเลวร้ายไม่ต่างกนั

ห้องใหม่ของข้าตกแต่งสวยงามสมฐานะคุณหนูตระกูลจาง มีสาวใช้

คอยปรนนิบัติดูแลไม่ต่างอะไรกับคุณหนูตัวจริง ตอนกลางคืนพอดับเทียน 
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เข้านอนแล้ว ข้ากลบัรู้สกึกระสบักระส่าย ร้อนวูบวาบตามผวิ เหงื่อแตกโซม

ทั่วร่าง นกึถงึยาในขวดกระเบื้องแล้วในใจกบ็งัเกดิความไม่แน่ใจ ผ่านไปหลาย

ชั่วยามอาการก็ยังไม่ดีขึ้น ท้ายที่สุดรู้สึกแสบร้อนราวกับผิวหนังชั้นนอกโดน

ไฟเผา ข้าจึงประคองร่างขึ้นมากินยาในขวดไปหนึ่งเม็ด อาการจึงค่อยทุเลา  

ข้าหลบัอย่างอ่อนเพลยีจนถงึเช้า แต่อาการกย็งัไม่หายไป

สาวใช้เข้ามาคอยดูแลเชด็ตวัให้ข้า ผ้าขาวที่ลูบผ่านผวิหน้ามคีราบไคล

เป็นปื้น ดูเหมือนผิวหนังของข้าจะหลุดลอกออกมาเป็นชั้น ข้าเห็นสีหน้า

ประหลาดใจของสาวใช้กอ็ดผวาไม่ได้ จงึเอ่ยถาม

“ข้าเป็นอะไรไป”

“คุณหนูเพยีงแค่อ่อนเพลยีเจ้าค่ะ” สาวใช้ตอบอย่างสงวนค�า ดูเหมอืน

ว่านางจะถูกก�าชับให้พูดเพียงแค่นี้เท่านั้น ไม่ว่าจะถามกี่ครั้ง นางก็จะตอบ 

เช่นนี้เสมอ

ตอนกลางคนือาการแสบผวิหายไปแล้ว แต่ข้ากลบัเจบ็หน้าอกและปวด

ท้องอย่างรุนแรงราวกบัมดลูกบบีรดั ปวดเกรง็ราวกบัมใีครจบัล�าไส้บดิ ปวด

จนตวังอดิ้นเร่าๆ อยู่บนเตยีง ข้าแทบอยากจะลุกขึ้นมาเอาหวัโขกเตยีงเสยีให้

ตายไปให้รู้แล้วรู้รอด แต่กก็ดัฟันลุกขึ้นมากนิยาถงึสองครั้ง

พอคนืที่สาม ข้าผวาเสยีจนไม่กล้านอน ใบหน้าซดีเผอืดจนสาวใช้สงสาร 

นางยกน�้าขงิมาให้ดื่ม อกีทั้งยงัเชด็เนื้อตวัให้ข้าด้วย คนืนี้กระดกูในร่างเจบ็ร้าว

ไปหมด เหมอืนถูกจบัหกักระดูกทลีะท่อนๆ ทั่วทั้งร่าง ข้าแทบอยากจะเทยา

ในขวดกระเบื้องเข้าปากให้หมดหากไม่ตดิว่าจะกนิยาเกนิขนาด สรุปแล้วยาที่

หมอเหอให้มาน่าจะเป็นยาระงับปวดขั้นรุนแรง กระนั้นกินเข้าไปแล้วความ 

เจบ็ปวดกย็งัมากมายอยู่ดี

สามคืนที่ข้าราวกับตกนรก พอรุ่งเช้าอาการเจ็บปวดต่างๆ ก็หายไป 

เหลือเพียงร่างกายที่ยังสะบักสะบอม ข้านอนอีกหนึ่งวันเต็มๆ โดยไม่

ขยบัเขยื้อน สาวใช้ได้แต่เข้ามาป้อนข้าวต้มข้าทลีะค�า กระนั้นข้ากย็งัขี้เกยีจจะ

กลนืลงไปเสยีด้วยซ�้า หากให้ข้าพบเจอกบัความทรมานเช่นนี้ มสิูใ้ห้ตายไปเลย
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เสียดีกว่า ข้าพอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดหมอเหอจึงต้องจับชีพจรก่อนจะให้ยา 

หากร่างกายไม่แขง็แรงพอ เกรงว่ากนิยานี้เข้าไปน่าจะตายมากกว่ารอด

หลงัจากสามวนัแห่งความทรมาน ร่างกายของข้ากร็ู้สกึอ่อนแอลงมาก 

ข้าไม่อยากลงจากเตียงแม้เพียงนิด ได้แต่ปล่อยให้สาวใช้ป้อนข้าว ป้อนน�้า  

เชด็ตวั เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวนัข้ามกัจะหลบั แม้ตอนกลางวนัจะนอนเยอะ

ขนาดนั้น ตอนกลางคนืข้ากย็งัหลบัได้อยู่ ผ่านไปเจด็วนัจงึรู้สกึดขีึ้น ข้าก้าว 

ลงจากเตยีงเป็นครั้งแรก

เจนิเจนิสาวใช้ที่คอยปรนนบิตัชิ่วยพยุงข้าลงจากเตยีง ล้างหน้าล้างตา

เรียบร้อยแล้วก็รอกินอาหารเช้าที่โต๊ะ ขณะยกตะเกียบขึ้นมาข้าก็เพ่งมองมือ

ของตัวเองอย่างประหลาดใจ มือเรียวขาวของข้าบัดนี้อ่อนช้อยราวกับถูกดัด 

ปลายนิ้วแต่ละนิ้วโค้งอ่อนราวกับต้นหอม ผิวขาวกระจ่างอ่อนนุ่มแต้มสีชมพู

ระเรื่อ ข้าประหลาดใจจนเกอืบจะวางตะเกยีบ แต่เหน็เจนิเจนิคอยปรนนบิตัิ

อยู่จึงเก็บอาการ จนเจินเจินเก็บส�ารับออกไปแล้วจึงค่อยส�ารวจตัวเองอย่าง

ละเอยีด

เช่นนี้นี่เองใต้เท้าจางจึงบอกว่ายานี้เป็นยาที่สตรีต่างปรารถนา ตัวข้าที่

ใครๆ ว่าโฉมงามอยู่แล้ว เพยีงได้รบัยา ‘โฉมงามแสนต�าลงึ’ กด็ูเหมอืนจะมี

ร่างกายที่งดงามชวนหลงใหลยิ่งกว่าเดมิ นกึถงึอาการทรมานที่ผ่านมาทั้งสาม

คืนแล้ว ข้าไม่แน่ใจว่าหากใต้เท้าจางสั่งให้ข้ากินยานี้อีกข้าจะยอมกินหรือไม่ 

ความงามที่แลกมาด้วยความทรมานเกอืบถงึขั้นเอาชวีติ ไม่ว่าอย่างไรกดู็ไม่น่า

ลิ้มลองเลย

ตอนอาบน�้า เจินเจินลอบมองข้าหลายครั้ง แน่ละ ทั้งผิวพรรณและ 

เรอืนร่างเช่นนี้ผู้ใดเคยเหน็บ้าง หากมใิช่สวรรค์สร้างกค็งเป็นนรกสาป ข้าคดิ

ในใจ



สาม
ชินอ๋องผู้ร้ายกาจ

หลงัจากที่รกัษาอาการจนเป็นปกตแิล้ว วนัหนึ่งใต้เท้าจางกเ็รยีกหาข้า

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าท�าไมข้าจึงเลือกเจ้า” เขาถามเมื่อได้เห็นหน้าข้าอีกครั้ง 

ข้าก้มหน้าลงไม่ตอบ

“นอกจากจะมรีูปโฉมงดงามแล้ว เจ้ายงัมกีริยิายั่วยวน”

ข้านิ่วหน้า ข้าไม่เคยยั่วยวนสกัหน่อย แม่นมหลนิดุออกปานนั้น ข้าจะ

มเีวลาไปชม้ายชายตาให้ใครตอนไหน ใต้เท้าจางเหน็สหีน้าข้าจงึอธบิาย

“เจ้าไม่รู้ตัวหรอก ข้าเองก็อธิบายไม่ถูก เอาเป็นว่ากิริยาบางอย่างของ

เจ้าล้วนดึงดูดบุรุษให้เข้าหา ข้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้น” กล่าวจบเขาก็จ้องข้านิ่ง 

ท�าเอาข้าเสียวสันหลังวาบ สิ่งที่เห็นในแววตาชายวัยกลางคนผู้นี้มิใช่ความ

ปรารถนาหรือไร เขาเริ่มมีอายุแล้วก็จริงแต่ก็ยังดูสง่างาม ใบหน้ายังไม่ค่อย

ปรากฏริ้วรอยและเรือนร่างยังคงทะมัดทะแมงเช่นคนหนุ่ม สมัยหนุ่มเขาคง

เป็นชายรปูงามคนหนึ่ง แต่ข้าไม่มคีวามคดิจะจบัผูช้ายคราวพ่อหรอกนะ ข้าไม่

กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากจงึนิ่งเสยี เกดิเขาเสยีดายเกบ็ข้าไว้เชยชมเองจะท�าเช่นไร 

เขาเหน็ข้าเงยีบจงึพดูต่อ “หากมใิช่ต้องใช้งานเจ้าแล้วละก ็ข้าคงเกบ็ไว้เสยีเอง” 

ปลายเสียงของเขาสั่นพร่า แต่เพียงชั่วพริบตาก็กลับมาแสดงทีท่าที่เอาจริง 
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เอาจงัตามเดมิ

“อกีสองสปัดาห์ข้าจะท�าพธิปีักปิ่นให้แก่เจ้า”

“ขอบคุณใต้เท้าจางเจ้าค่ะ” ข้าตอบ

“อย่าลมืว่าจากนี้ไปเจ้าคอืบตุรสาวบญุธรรมของข้า จะมามวัเรยีกใต้เท้า

จางอกีไม่ได้” เขาเอด็ข้าไม่จรงิจงันกั ข้าจงึก้มหน้าเป็นเชงิรบัรู้และขอลุแก่โทษ 

เว้นไปชั่วครู่ใต้เท้าจางกเ็อ่ยต่อ

“เดอืนหน้าจะมงีานเลี้ยงในวงั เจ้าต้องตดิตามข้าเข้าวงัในฐานะบตุรสาว 

ข้าต้องการให้เจ้าท�าอะไรรู้หรอืไม่”

“ข้าน้อยโง่เขลา แต่ถ้าใต้เท้าจาง...เอ่อ...ท่านพ่อต้องการฟังความเห็น

อันต�่าต้อย ข้าคาดว่า...เอ่อ...ท่านพ่อต้องการให้ข้าดึงความสนพระทัยจาก

ฮ่องเต้ใช่หรอืไม่เจ้าคะ” ข้าก้มหน้าตอบ ใต้เท้าจางคลี่ยิ้มอย่างพอใจ

“ถูกต้องแล้วอวี้เอ๋อร์ เจ้าช่างเฉลยีวฉลาดนกั ขนาดข้าไม่เคยเอ่ยปาก

เล่าอะไรให้เจ้าฟัง เจ้ายงัสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย�าถงึเพยีงนี้ ไม่เสยีที

ที่ข้าเลอืกเจ้าจรงิๆ” เขามองข้าด้วยสายตาพราวระยบัราวกบัปลาบปลื้มนกัหนา

ที่ตนเองมีเพชรน�้างามอยู ่ในมือ “ด้วยรูปโฉมเช่นนี้มีหรือที่ฝ่าบาทจะไม่ 

สนพระทยั”

ได้ฟังถ้อยค�าเหล่านี้ข้ารู้สึกขยะแขยงจนแทบอาเจียน จึงปล่อยให้เขา

พูดคนเดยีว

“รอจนเจ้าเข้าวงัได้แล้ว ข้าจะบอกอกีทวี่าจะให้เจ้าท�าอะไร”

เขาเอ่ยด้วยสหีน้ายนิด ีส่วนข้าได้แต่ยนืก้มหน้านิ่ง คดิในใจว่าท�าไมเขา

จึงโง่เขลาถึงเพียงนี้ เข้าวังไปแล้วข้าย่อมเป็นอิสระเหมือนเสือติดปีก เขาจะ

บงัคบัข้าให้อยู่ใต้อาณตัไิด้อย่างไร

“เรยีนท่านอ๋อง ใต้เท้าจางเริ่มเคลื่อนไหวแล้วขอรบั คนของเรารายงาน

มาว่าใต้เท้าจางรับบุตรีบุญธรรมคนหนึ่ง เดือนหน้าจะพานางไปงานเลี้ยงใน 

วงัหลวง”



กรินดา
25

ชายหนุ่มในชุดสีฟ้าครามลดหนังสือในมือลง แม้จะแต่งกายธรรมดา

และอยู่ในอิริยาบถผ่อนคลาย ทว่ากลิ่นอายแห่งความสูงศักดิ์ก็แผ่ซ่านไปทั่ว 

แววตาของเสวยีนเฟิงสงบราบเรยีบ

“ส่งคนไปสงัหารนางเสยี”

“ขอรบั อ้อ ยงัมขี่าวมาอกีว่าใต้เท้าจางเชญิหมอเทวดาแซ่เหอไปที่จวน

ด้วยขอรบั แต่ไม่ได้รบัรายงานว่ามผีู้ใดเจบ็ป่วย ท่านจะให้สบืต่อไปหรอืไม่ว่า

ใต้เท้าจางเชญิหมอเหอไปท�าอะไร”

ชายหนุม่ลกุขึ้นยนื ใบหน้าหล่อเหลาอมยิ้มน้อยๆ ก้าวเท้าออกจากศาลา

รมิน�้าพลางเอ่ย “ไม่จ�าเป็น หากข้าไม่อนญุาต แม้แต่ชื่อท่านหมอเหอเขายงัไม่มี

โอกาสจะได้ยนิเสยีด้วยซ�้า ข้าจะไม่รูไ้ด้อย่างไรว่าเขาเชญิท่านหมอเหอไปท�าไม” 

เดนิไปได้สี่ห้าก้าวชายหนุ่มกห็ยดุ ก่อนจะเปลี่ยนใจ “ยงัไม่ต้องส่งคนไปสงัหาร

นาง ข้าจะแวะไปดูฝีมือของท่านหมอเหอเสียหน่อย ดูซิว่าจะสมค�าเล่าลือ 

หรอืไม่”

สายลับผู้นั้นคุกเข่าประสานมือเป็นการรับค�า ก่อนจะล่าถอยไปอย่าง

เงยีบเชยีบ

ใต้เท้าจางเรยีกข้ามาพบ พอข้ามาถงึสาวใช้กเ็ดนิน�าไปยงัห้องตดิสวน 

ห้องนี้เปิดประตูกว้าง ไม่มโีต๊ะเก้าอี้ มเีพยีงเบาะรองนั่งกบัพื้น สาวใช้สองคน

ก�าลังจัดดอกไม้อยู่ ใต้เท้าจางนั่งอยู่ในต�าแหน่งประธาน ข้าคารวะใต้เท้าจาง

แล้วเขาก็วาดมือให้ข้านั่งลงที่เบาะซึ่งเยื้องไปด้านซ้าย ข้านั่งประสานมือไว้บน

ตกัด้วยสหีน้าเรยีบเฉย รอฟังเขาว่าจะมบีญัชาอะไร สาวใช้ซึ่งจดัดอกไม้เสรจ็

แล้วยกมาตั้งไว้ตรงกลางห้อง จากนั้นสาวใช้อีกกลุ่มก็ยกชุดชงชาเข้ามา ข้า

เหลอืบไปมองใต้เท้าจางอย่างแปลกใจ เขาแย้มยิ้มอย่างผู้ใหญ่ใจดใีห้ข้าขณะ

เอ่ย

“วนันี้ข้าว่าง คดิจะผ่อนคลายสกัหน่อยจงึเชญิเจ้ามาชงชา”

ข้ายงัไม่ทนัเอ่ยรบัค�า บ่าวไพร่กเ็ข้ามารายงานสหีน้าลนลาน
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“นายท่านขอรบั ท่านอ๋องเสดจ็มา ก�าลงัมุ่งมาทางนี้แล้วขอรบั”

หน้าของใต้เท้าจางเปลี่ยนสี ยังไม่ทันจะขยับตัว เสียงทุ้มกังวานของ

บุรุษสูงศกัดิ์กด็งัขึ้นที่หน้าห้อง

“รบกวนใต้เท้าจางแล้ว วันนี้เปิ่นหวางไม่มีธุระที่ไหน จึงขอแวะมา 

รบกวน”

ข้านั่งก้มหน้าอยู่จึงได้ยินเพียงเสียงเสียดสีกันของเนื้อผ้าขณะก้าวย่าง 

ชินอ๋องผู้นั้นถือวิสาสะก้าวเข้ามาในห้อง ใต้เท้าจางซึ่งมีทีท่าสุขุมอยู่เป็นนิจ 

ถงึกบัดดีตวัขึ้นจากที่นั่ง เชื้อเชญิให้ชนิอ๋องนั่งในต�าแหน่งประธานแทนที่ตน

“เชญิท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมย่อมยนิดทีี่พระองค์ให้เกยีรตมิาถงึ

จวน”

ชนิอ๋องไม่ได้สนใจใต้เท้าจางมากนกั เพยีงนั่งลงแทนที่แล้วตวดัสายตา

มองมาทางข้า

“โฉมงามผู้นี้เป็นใครกนั”

ใต้เท้าจางมีสีหน้ากระอักกระอ่วนแต่ก็ปรับให้สงบราบเรียบได้อย่าง

รวดเรว็ “นางเป็นบุตรสาวบุญธรรมของกระหม่อมเอง อวี้เอ๋อร์ ยงัไม่คารวะ

ท่านอ๋องอกีหรอื”

“อวี้เอ๋อร์ถวายพระพรท่านอ๋องเพคะ” ข้าก้มลงค�านับกับพื้น ทว่าไม่รู้ 

ชินอ๋องไม่ใส่ใจหรือจงใจจะแกล้งข้ากันแน่ จึงหันไปพูดเรื่องอื่นกับใต้เท้าจาง 

ปล่อยให้ข้าหมอบราบอยู่กบัพื้นเช่นนั้น

“ไม่ทราบเปิ่นหวางมารบกวนธุระส�าคญัของท่านหรอืไม่”

“หามไิด้พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเพยีงจะให้อวี้เอ๋อร์ชงชา ไม่ได้สลกัส�าคญั

อะไร อวี้เอ๋อร์ เจ้ากลบัไปก่อนเถอะ” ใต้เท้าจางดูเหมอืนจะคอยโอกาสให้ข้า

ปลกีตวัออกมา จงึรบีเอ่ยปากไล่ข้าทนัที

“ไม่ต้องไปหรอก เปิ่นหวางเองกไ็ม่ได้มธีุระส�าคญัอนัใด พกัดื่มชาที่นี่

เสยีหน่อยกด็”ี

ข้าค่อยๆ ยันร่างขึ้นจากพื้น ในใจรู้สึกกรุ่นโกรธชินอ๋องผู้นี้ ดูท่าทาง 
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จะเป็นคนเอาแต่ใจไม่น้อย แต่กค็งเป็นธรรมดาของพวกเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ใคร่

จะเห็นใครในสายตา ข้าหันไปสบตาใต้เท้าจาง เห็นเขาพยักพเยิดให้ข้าชงชา 

จงึค่อยเดนิเข่าไปยงัชุดชงชาที่สาวใช้ยกมาวางไว้มุมหนึ่ง ขณะตกัน�้าร้อนลวก

กาดนิเผา ขา้รูส้กึได้ถงึสายตาของชนิอ๋องที่จบัจ้องมอืขาวเรยีวอ่อนช้อยของข้า

ไม่วางตา

“บุตรขีองใต้เท้าจางงดงามราวกบันางจิ้งจอก”

ค�าพดูของเขาท�าให้ข้าเกอืบจะท�ากาดนิเผาหลดุมอื ‘นางจิ้งจอก’ ถอืเป็น

ค�าชมที่ไหนกนั ไม่ต้องหนัไปมองข้ากร็ู้สกึได้ว่าใต้เท้าจางคงจะยิ้มฝืดเฝื่อน

“มไิด้ๆ นางเป็นเพยีงเดก็ก�าพร้ายากจนที่ข้ารบัอุปการะเท่านั้น ไหนเลย

จะงดงามดงัท่านว่า”

ข้าใช้ตะเกยีบคบีใบชาใส่กา ลวกด้วยน�้าร้อนแล้วเททิ้ง พยายามไม่ใส่ใจ

บทสนทนาของคนทั้งคู่ ขณะตักน�้าร้อนใส่กา ก็รู้สึกได้ว่าชินอ๋องผู้นั้นโยน

ค�าถามใส่ข้าโดยตรง

“ผู้ใดอบรมการชงชาให้เจ้ารึ ช่างดูสงบ เรียบง่าย สง่างาม เข้าถึง

สุนทรยีศาสตร์ของการชงชายิ่งนกั”

ข้าปิดฝากาน�้าชา ทิ้งให้ใบชาแช่ในน�้าร้อนเพื่อปล่อยกลิ่นและรสชาติ

หอมกรุ่น จากนั้นจงึหนัมาประสานมอืตอบ

“หม่อมฉนัมคีวามสามารถธรรมดา เพยีงแต่ได้รบัการชี้แนะจากอาจารย์

ที่ท่านพ่อจดัหาให้เพคะ”

ใต้เท้าจางดูเหมือนจะผ่อนลมหายใจน้อยๆ แน่ละ เขาคงกลัวข้าจะ 

ตอบว่าแม่นมหลนิเป็นผู้สอน หากตอบเช่นนี้ย่อมจะเป็นการเปิดเผยตนเองว่า

มเีส้นสายในวงัมากเพยีงใด อกีทั้งยงัอาจท�าให้ชนิอ๋องระแวงสงสยัว่าเป็นเพยีง

บุตรบุญธรรมคนหนึ่ง ไยต้องไหว้วานกูกูมาสอนด้วย

ครั้นเวลาเหมาะสม ข้าก็เทน�้าชาลงในถ้วยกระเบื้องเนื้อดีสามใบเพียง

ครึ่งหนึ่ง ข้าประคองถ้วยชาไปให้ชนิอ๋อง เขาทอดสายตามองถ้วยชาในมอืของ

ข้านิ่งเฉยอยู่ครู่หนึ่งจงึค่อยยื่นมอืมารบั เมื่อส่งชาให้ใต้เท้าจางแล้วข้ากก็ลบัมา
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นั่งที่

“อือ...ชาดี” ชินอ๋องเอ่ยขณะประคองถ้วยชาจดปลายจมูก จากนั้นจึง

ค่อยละเลียดดื่มชาร้อนหอมกรุ่นลงคอ ยกถ้วยชาเพียงสามครั้ง ถ้วยของ 

ชนิอ๋องกว็่างเปล่า ข้าประคองกาน�้าชาเข้าไปรนิให้เขา จนบดันี้ยงัไม่ได้เหลอืบ

มองหน้าเขาสกันดิ รบัรู้ได้เพยีงสายตาทรงอ�านาจที่จบัจ้องมา

“ปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้ว”

“เรยีนท่านอ๋อง หม่อมฉนัอายุย่างสบิห้าแล้วเพคะ” ข้าหลุบตาลงขณะ

ตอบ

“สัปดาห์หน้านางก็จะเข้าพิธีปักปิ่นแล้วพ่ะย่ะค่ะ” ใต้เท้าจางเสริม  

น�้าเสยีงไม่แน่ใจ

“หากนางยงัมไิด้หมั้นหมายกบัผู้ใด เปิ่นหวางหมายจะตบแต่งนางเป็น

หวางเฟย ใต้เท้าจางว่าอย่างไร”

ข้าตกตะลึง มือที่ถือกาน�้าชาชะงักค้าง น�้าชาในมือของใต้เท้าจาง

กระฉอก แน่ละสิ ลงทุนกับข้าไปมากมายขนาดนี้ หวังจะเอาไว้ใช้งานในวัง  

อยู่ดีๆ  ถูกชุบมอืเปิบไปเช่นนี้ ผู้ใดจะทนได้กนั แต่ชนิอ๋องไม่น่าจะจรงิจงันกั 

ต�าแหน่งของเขาเป็นรองเพียงฮ่องเต้ อยู่ดีๆ จะอยากได้ผู้หญิงไม่มีหัวนอน

ปลายเท้าอย่างข้าไปเป็นชายาเอกได้อย่างไร ข้าเป็นเพยีงเบี้ยตวัหนึ่งเท่านั้นนะ 

หรอืว่าเขาแค่อยากจะแหย่ใต้เท้าจางเล่นๆ กนั ข้าไม่แน่ใจนกั

“เอ่อ...เรยีนท่านอ๋อง เรื่องสมรสของสตรเีป็นเรื่องใหญ่ กระหม่อมขอ

ให้เลยพธิปีักปิ่นไปก่อนแล้วจงึค่อยให้ค�าตอบได้หรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

“ใต้เท้าจางคดิว่าการแต่งเข้าวงัเสิ่นหยางกงเป็นเรื่องที่ต้องพจิารณาด้วย

หรอื” น�้าเสยีงไว้ตวัของชนิอ๋องเยน็เยยีบ

“กระหม่อมมิบังอาจพ่ะย่ะค่ะ เพียงแต่อวี้เอ๋อร์ยังเล็กนัก กระหม่อม

เพยีงอยากเกบ็ไว้กบัตวัให้นานหน่อย” ใต้เท้าจางรบีปฏเิสธ

“สตรีเข้าพิธีปักปิ่นยังนับว่าเล็กอยู่อีกหรือ ใต้เท้าจางคงจะเห็นว่าวัง 

เสิ่นหยางกงของเปิ่นหวางเลก็ไป หมายตาสถานที่ใหญก่วา่นั้นกระมงั” ถ้อยค�า
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เป็นนัยของชินอ๋องท�าให้ใต้เท้าจางถึงกับเหงื่อแตกเต็มหน้า ชินอ๋องผู้นี้ช่าง

ร้ายกาจยิ่งนัก เพียงค�าพูดไม่กี่ค�าถึงกับท�าลายแผนการของจางอี้หมิงลงได้ 

ใต้เท้าจางผู้ที่ข้ารู้จกั ใช่คนที่ต่อกรด้วยง่ายๆ เสยีที่ไหนกนั ข้ารอดูว่าใต้เท้า

จางจะตอบว่าอะไร

“มิกล้าๆ หากท่านอ๋องไม่รังเกียจอวี้เอ๋อร์ที่เป็นเด็กก�าพร้าชาติก�าเนิด

ต�่าต้อย กระหม่อมกย็นิดยีิ่งนกัพ่ะย่ะค่ะ”

ค�าตอบของเขาท�าให้ข้าตกตะลึงราวกับฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ เขาละทิ้ง

ข้า ยกข้าให้ชินอ๋องผู้ร้ายกาจนี่น่ะหรือ ข้าลอบกลืนน�้าลายลงคอพลางแอบ 

ช้อนสายตาขึ้นมองเขาเป็นครั้งแรก



สี่
แผนส�ารอง

วูบเดียวเท่านั้นที่ข้าตวัดสายตาขึ้นมอง ความประหวั่นพรั่นพรึงก็

ถาโถมเข้ามาเต็มอก ดวงตาของคนเช่นไรกันจึงน่ากลัวถึงเพียงนี้ สายตานั้น

คมปลาบ เหน็เพยีงประกายอนัมดืมดิดจุหบุเหวที่ไร้ก้น เขาคงเป็นคนโหดเหี้ยม

ไม่น้อย ในแววตาจึงดูเหมือนไม่มีความอบอุ่นอยู่เลย ด้วยความกลัวข้าจึง

ไม่ทนัใส่ใจรายละเอยีดอื่นๆ บนใบหน้าของชนิอ๋อง ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขาหน้าตา

เป็นอย่างไร ครั้นหลบสายตาเขาแล้วกไ็ม่มขีวญักล้าจะแอบมองอกี

ขณะที่ทุกคนก�าลงันิ่งงนัไปอย่างท�าอะไรไม่ถูก ชนิอ๋องกไ็ม่รอช้า เรยีก

ผู้ตดิตามที่ยนืเฝ้าอยู่หน้าห้อง

“เฉนิซ ีให้คนร่างสญัญาหมั้นหมาย เสรจ็แล้วน�าเข้ามาให้เปิ่นหวาง”

เพียงไม่นานสัญญาหมั้นหมายระหว่างชินอ๋องกับข้าก็เป็นอันเสร็จ

เรยีบร้อยโดยที่ข้าไม่มโีอกาสได้ช�าเลอืงมองในสญัญาฉบบันั้นเลยสกันดิ ทกุสิ่ง

ล้วนเป็นใต้เท้าจางจัดการแทน ใบหน้าของใต้เท้าจางราวกับกลืนยาขม ถูก 

มดัมอืชกเช่นนี้ ในใจเขาคงขมขื่นเหลอืจะกล่าว ข้าเองกไ็ม่ต่างกนั ข้าอดกงัวล

ถงึอนาคตไม่ได้ เขาเป็นคนอย่างไรข้ายงัไม่รู้จกัเลยเสยีด้วยซ�้า คดิดูแล้วมสิู้

เข้าไปเป็นพระสนมนางในเสยีดกีว่า อย่างน้อยมสีตรนีบัพนั ข้ากไ็ม่ต้องรบัมอื
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กับฮ่องเต้บ่อยนักหรอก อย่างดีก็แค่สู้รบตบมือกับเหล่าสตรีนางในที่มาก 

เล่ห์กลเท่านั้น

“น้อมส่งเสดจ็ท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ”

ขณะที่ก�าลังใช้ความคิด เสียงของใต้เท้าจางก็ดึงสติข้ากลับมา ข้ารีบ

ค้อมกายส่งเสดจ็ตาม ชนิอ๋องที่ก�าลงัจะก้าวออกจากห้อง อยู่ๆ กห็นักลบัมา

ราวกบันกึอะไรได้

“อวี้เอ๋อร์ พธิปีักปิ่นของเจ้า เปิ่นหวางจะมาร่วมงานด้วย”

เพยีงได้ยนิ ข้ากส็ั่นเทิ้มไปทั้งร่าง ความรูส้กึหวาดกลวัชายคนนี้ครอบง�า

จติใจข้าอย่างน่าประหลาดตั้งแต่เจอกนัครั้งแรก เหมอืนกบัว่าข้าเคยได้รูจ้กัเขา

มาก่อน แต่มนัจะเป็นไปได้อย่างไรกนั ข้ารบีตั้งสตเิอ่ยขอบคุณ

“ขอบพระทยัท่านอ๋องเพคะ”

สายตาข้าจับจ้องอยู่เพียงรองเท้าปักลายและชายเสื้อคลุมมังกรสี่เล็บ 

ชนิอ๋องมองร่างกายสั่นเทาของข้าอยู่ชั่วครู่ก่อนจะสาวเท้าจากไป

ใต้เท้าจางสหีน้าบึ้งตงึจนข้าไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปาก มอืของเขาก�าหมดั

แน่นอยู่เป็นนาน ในที่สุดกม็องมาที่ข้าอย่างชั่งใจ

ข้าก้มหน้าลง พอจะคาดเดาความคดิของเขาได้ เขาก�าลงัเสยีดาย หาก

ต้องสูญเสยีข้าไปให้ชนิอ๋อง มสิู้เขาเกบ็ข้าไว้เองตั้งแต่แรกหรอื คราวนี้คนกไ็ม่

อาจได้ใช้ เก็บไว้เองก็ไม่ได้ เหมือนกับที่ผ่านมาเขาตัดชุดแต่งงานให้ชินอ๋อง

เปล่าๆ เสยีอย่างนั้น ใจข้าเต้นตกึตกั หวงัว่าเขาจะไม่ท�าอะไรบ้าๆ หรอกนะ 

อย่างน้อยคงจะต้องเห็นแก่หน้าชินอ๋อง ไม่กล้าล่วงเกินว่าที่หวางเฟยอย่างข้า

เป็นแน่

ใต้เท้าจางครุ่นคดิอยู่ครู่หนึ่งกเ็อ่ยออกมาช้าๆ สหีน้าดขีึ้น

“ใช่ว่าจะหมดหนทางเสียทีเดียว ประเดี๋ยวข้าจะให้คนส่งข่าวแก่ไทเฮา 

เจ้าเองก็ไม่ต้องกังวลไป แผนการนี้ตระเตรียมมาเนิ่นนาน ข้าย่อมไม่มีทาง 

ล้มเลกิกลางคนัแน่”
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เห็นไหมเล่า ข้าคิดแล้วว่าคนเจ้าแผนการอย่างใต้เท้าจางไม่มีทาง 

จนตรอกแน่

เมื่อแผนการจิบชาของใต้เท้าจางล่มไม่เป็นท่า ข้าจึงกลับมาที่ห้องของ

ตัวเอง รู้สึกไม่สบายใจจนต้องล้มตัวลงนอน ดวงตาของชินอ๋องยังติดอยู่ใน

ความทรงจ�า ตวัข้าสั่นเทาขึ้นมาอกี คราวนี้ข้ารู้สกึเป็นกงัวลจรงิๆ

วันรุ่งขึ้นไทเฮาส่งคนมารับข้าเข้าวัง ข้ารู้ว่านี่ต้องเป็นแผนการของ

ใต้เท้าจาง เจนิเจนิช่วยแต่งกายให้ข้าอย่างประณตีแล้วตดิตามข้าเข้าวงั ใต้เท้า

จางลงมอือย่างรวดเรว็ เขาคงยงัไม่ไว้ใจข้าจงึไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรให้ฟัง ข้า

เข้าวังไปทั้งๆ ที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรทั้งสิ้น รู้แต่เพียงว่าไทเฮาเป็นพี่สาว 

ของเขา

คนของไทเฮาพาข้าไปที่ต�าหนักฉือหนิง ยามที่ข้าไปถึงก็ได้ยินเสียง 

พูดคุยดงัลอดออกมา ขนัททีี่เฝ้าประตูเหน็ข้ามาถงึกเ็ดนิเข้าไปด้านใน ครู่หนึ่ง

กก็ลบัออกมาขานเสยีงดงั

“ไทเฮามรีบัสั่งให้คุณหนูจางอวี้ชงิเข้าเฝ้า”

ข้าก้าวเข้าไปในห้อง เห็นสตรีวัยกลางคนท่าทางมีสง่าราศีผู้หนึ่งนั่งอยู่

กบับุรุษผู้หนึ่งซึ่งหนัหลงัให้ ข้าจงึตรงเข้าไปยอบกายคารวะอย่างนอบน้อม

“อวี้ชงิถวายพระพรไทเฮาเพคะ”

ข้าไม่รู้ว่าอกีคนเป็นใคร แต่พอจะเดาได้ ครั้นไม่มใีครเอ่ยแนะน�าจงึต้อง

แสร้งท�าเป็นไม่รู้ต่อไป

“อวี้ชงิคารวะท่านผู้อาวุโส”

ข้าเอ่ยจบเขากห็วัเราะเสยีงดงัลั่นทนัที

“อย่างเรานบัเป็นผู้อาวุโสแล้วหรอื” เขาเอ่ยพลางหนักลบัมา ชั่วขณะที่

ประสานสายตากนั บรุษุผูน้ั้นกน็ิ่งค้างไปในทนัท ีไทเฮาแอบยิ้มอย่างพอพระทยั

“เดก็โง่ ยงัไม่รบีถวายบงัคมฝ่าบาทอกีหรอื”

นั่นปะไร ข้าเดาผิดเสียที่ไหน แต่ยามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาดีใจที่ข้า 
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ทายถูก ข้ารบีย่อกายคารวะอกีฝ่ายอย่างรวดเรว็

“ถวายบงัคมฝ่าบาทเพคะ อวี้ชงิมตีาแต่ไร้แวว ขอฝ่าบาทพระราชทาน

อภยัด้วยเพคะ”

ภายในห้องเงยีบงนัไปชั่วอดึใจ ข้าย่อขาค้างจนเมื่อยกย็งัไม่ได้ยนิเสยีง

ใด ครู่หนึ่งจงึค่อยได้ยนิเสยีงกระแอมดงัมาจากฮ่องเต้

“ลุกขึ้นเถดิ”

ครั้นข้าลุกขึ้นยืนแล้ว ไทเฮาก็พระราชทานเก้าอี้ให้นั่ง ข้านั่งก้มหน้า

ประสานมอือย่างเจยีมเนื้อเจยีมตวั ได้ยนิเสยีงฮ่องเต้เอ่ยขึ้น

“ผู้นี้คอื?”

“หลานสาวของข้า บุตรขีองจางอี้หมงิ” ไทเฮาตอบ ดวงตาพระนางเป็น

ประกาย

“เหตุใดข้าไม่เคยได้ยนิมาก่อนว่าใต้เท้าจางมบีุตรงีดงามเช่นนี้” ฮ่องเต้

ถามด้วยท่าทางสนใจ เขาดูเก้อเขนิเลก็น้อย ข้าเหน็ไทเฮาไม่ตอบจงึต้องตอบ

เอง

“ทูลฝ่าบาท หม่อมฉนัเป็นบุตรบีุญธรรมของใต้เท้าจางเพคะ ที่ผ่านมา

หม่อมฉันเป็นเพียงเด็กโง่เขลา ใต้เท้าจางเมตตาจึงให้อาจารย์มาอบรมที่จวน 

ไม่ได้ออกไปไหน จงึไม่ค่อยมคีนรู้เพคะ”

“สัปดาห์หน้าเจ้าก็จะเข้าพิธีปักปิ่นแล้วมิใช่รึ” ไทเฮาเอ่ย พลางหันไป

เรยีกนางก�านลั “ไปเอาปิ่นหยกลายเมฆมงคลมา”

เพยีงไม่นานนางก�านลักย็กกล่องไม้ฉลุลายประณตีออกมา

“ของก�านลัเลก็ๆ น้อยๆ จากข้า รบัไปส”ิ

ข้ารับกล่องไม้ไว้ในมือ พลางเอ่ยขอบคุณไทเฮา ไทเฮาชวนข้าคุย

สัพเพเหระ สายตาของฮ่องเต้ยังคงจับจ้องอยู่บนใบหน้าของข้าตลอดเวลา  

ข้าจงึไม่กล้าเงยหน้าแม้สกันดิ ในที่สุดกไ็ด้ยนิน�้าเสยีงกลั้วหวัเราะของฮ่องเต้

“เราน่ากลวัมากอย่างนั้นหรอื เหตุใดเจ้าจงึไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาสกันดิ

เล่า หรอืเรามเีขางอก มเีขี้ยวออกมาจากปากหรอืไร”
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ข้าแย้มยิ้มมมุปาก รบีเอ่ยตอบทั้งที่ยงัก้มหน้า “หามไิด้เพคะ หม่อมฉนั

เพยีงแต่รู้สกึย�าเกรงในพระราชอ�านาจ หม่อมฉนัต�่าต้อยนกั แม้แต่พระพกัตร์

กไ็ม่สมควรได้เหน็”

“เผงิจวิ้น เหตุใดจงึแกล้งนางเช่นนั้น” ไทเฮาแสร้งเอด็ ฮ่องเต้หวัเราะ 

แล้วเอ่ยกบัข้าอย่างหยอกเย้า

“อวี้ชงิ เงยหน้าขึ้นมาเถดิ เราไม่ได้อยากคุยกบัหน้าผากของเจ้า ให้เรา

มองหน้าหน่อยไม่ได้หรอื เราอนุญาตให้เจ้ามองเราเป็นการแลกเปลี่ยน”

ในเมื่อฮ่องเต้มกีระแสรบัสั่ง ข้าจงึต้องท�าตามอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เมื่อ

ได้มองเต็มตาก็อดอุทานในใจไม่ได้ เขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุราวสิบเจ็ด 

สบิแปดเท่านั้นเอง ใบหน้าคมสนันั้นเกลี้ยงเกลาดูมสีง่าราศ ีข้าไม่นกึฝันมาก่อน

ว่าฮ่องเต้จะเป็นเพยีงเดก็หนุ่มขี้เล่นคนหนึ่งเท่านั้น

ฮ่องเต้มองข้าอย่างเพ่งพนิจิด้วยสายตาพงึใจ ไทเฮามองตาม จากนั้น

จงึออกปากไล่ข้าอย่างรู้จงัหวะ

“เวลากไ็ม่เช้าแล้ว เจ้ากลบัไปก่อนเถดิ ข้ากบัฮ่องเต้มเีรื่องจะหารอืกนั

สกัหน่อย”

ข้าเดนิตามคนของไทเฮาออกจากต�าหนกั ในใจรูส้กึว่างโหวง รูอ้ยู่แก่ใจ 

ดว่ีาจะเกดิอะไรขึ้นต่อจากนั้น ไทเฮาคงจะก�าลงัพยายาม ‘ขาย’ ข้าให้แก่ฮ่องเต้

หนุ่มน้อยนั่น นึกถึงสายตาของเขาที่มองข้าก็รู้สึกเวทนานัก ข้าได้แต่หวังว่า

ฮ่องเตจ้ะทรงพระปรชีาสามารถ ไม่ตกเป็นเครื่องมอืของคนอื่นเหมอืนอย่างข้า 

แต่ใครจะสามารถบอกได้เล่า ในเส้นทางแห่งอ�านาจ ต่างก็ใช้ประโยชน์จาก 

อกีฝ่าย ไม่ว่าใครล้วนตกเป็นเครื่องมอืโดยจะรู้ตวัหรอืไม่กต็าม แต่ผู้แพ้โดย

สิ้นเชงิกค็อืคนที่ไม่มอี�านาจในมอือย่างข้านี่เอง

ชินอ๋องเคาะนิ้วเรียวยาวกับกรอบหน้าต่างรถม้า ตั้งแต่ออกจากจวน

ตระกูลจาง เขากอ็ยู่ในท่าครุ่นคดิเช่นนี้มาตลอด

จางอวี้ชงิ...สตรผีู้นี้ส�าคญันกั



กรินดา
35

ยาของหมอเหอถงึมแีสนต�าลงึทองกใ็ช่จะซื้อหาได้ สตรทีี่เคยกนิยานี้มี

จ�านวนนับนิ้วได้ พวกนางล้วนเป็นยอดพธู แต่ละคนเบื้องหลังไม่ธรรมดา  

เสวยีนเฟิงเคยเหน็คนที่กนิ ‘โฉมงามแสนต�าลงึ’ มาก่อน ยานี้นบัเป็นยาวเิศษ

ที่ช่วยปรับโฉมสตรี เพียงแต่เสวียนเฟิงไม่คิดว่าจางอวี้ชิงจะงามได้ถึงขั้นนั้น 

ก่อนจะกนิยานั่น นางจะงดงามสกัปานใด

เสวียนเฟิงหลับตาลง เขาตัดสินใจผิดพลาดไปเสียแล้ว อันที่จริงเขา

ควรส่งคนไปสงัหารนางตั้งแต่ต้นเพื่อตดัไฟเสยีแต่ต้นลม ไม่ควรเลย ไม่ควร

คดิจะไปดูผลงานท่านหมอเหอ

เมื่อลมืตาขึ้นอกีครั้ง ดวงตาด�าสนทิของชนิอ๋องกค็มกล้า มุมปากเหยยีด

ขึ้นอย่างเยาะหยัน แผนการครานี้ของตระกูลจางร้ายกาจนัก เขาประเมินคน

พวกนี้ต�่าไป นกึถงึเบี้ยตวัใหม่ของศตัรแูล้วกส็ั่นสะเทอืนในอกนกั บรุษุเตม็ตวั

เช่นเขาเห็นแล้วยังใจเต้น นับประสาอะไรกับฮ่องเต้ที่ยังเป็นเพียงหนุ่มน้อย

เลอืดร้อนเล่า อานภุาพท�าร้ายล้างของนางช่างรนุแรงนกั หากตระกูลจางส่งนาง

เข้าวงัได้ส�าเรจ็ มหีรอืที่ฮ่องเต้หนุ่มจะไม่หวั่นไหว

เสวยีนเฟิงยกมอืขึ้นทาบกบัสญัญาหมั้นหมายที่เกบ็ไวใ้นอกเสื้อ เขาไม่

สนใจต�าแหน่งหวางเฟยที่จะมอบให้นางสักนิด ขอเพียงช่วยยับยั้งแผนการที่

คนพวกนี้มตี่อฮ่องเต้ได้กพ็อแล้ว เขาชงิลงมอือย่างบุ่มบ่ามเช่นนี้ ย่อมรู้ดถีงึ

ผลลพัธ์ที่จะเกดิขึ้น ถงึแม้ต่อหน้าจางอี้หมงิจะโอนอ่อนผ่อนตาม แต่เขามั่นใจ

ว่าอกีฝ่ายย่อมจะหาทางแก้ล�าได้แน่ และแย่ไปกว่านั้น อาจถงึคราวที่เขาต้อง

ตกที่นั่งล�าบากกเ็ป็นได้



ห้า
บทเพลงกระเรียนสู่ฟ้า

ตั้งแต่ได้สบตากบัชนิอ๋องครานั้น ข้าฝันเหน็ตวัเองในสถานที่ประหลาด 

รายล้อมด้วยผู้คนแปลกหน้า ได้ยินเสียงทุ้มอ่อนโยนเรียกหาซียิน...ซียิน... 

อยู่ไม่ขาด เมื่อตื่นขึ้นมากน็กึไม่ออกว่าซยีนิผู้นั้นเป็นใคร

ซยีนิ...พกัตร์กวนอมิ

อยู่ๆ ฉายานี้ก็ผุดขึ้นมาในหัว ฟังดูคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด ความ 

ทรงจ�าที่ไม่ปะตดิปะต่อ ไม่รูว่้าจากชาตไิหนผดุขึ้นมาอย่างรางเลอืน อาจจะเป็น

นทิานที่ข้าเคยได้อ่านในวยัเดก็ ซยีนิมรีูปโฉมงดงามนกั เป็นที่หมายปองของ

บุรุษผู้กล้าทั่วทั้งใต้หล้า แต่ชะตาชีวิตของโฉมงามซียินช่างอาภัพเหลือเกิน 

ความงามของนางเรยีกได้ว่าต้องค�าสาป

เป็นที่ปรารถนา แต่ไม่อาจเป็นที่รกั

เพยีงนกึถงึชื่อซยีนิ จติใจข้ากห็่อเหี่ยว แต่กลบัจ�าไม่ได้ว่าเรื่องราวเป็น

อย่างไร หรอืว่าจติใต้ส�านกึของข้าก�าลงัส่งเสยีงเตอืน บางทชีะตาชวีติข้าอาจไม่

ต่างจากซยีนิกไ็ด้ ยิ่งตั้งแต่ได้รบัยาบ้าๆ นั่น ข้ากร็ู้ตวัดวี่าตนเองจะต้องเป็นที่

ชังน�้าหน้าของเหล่าสตรี เป็นที่ปรารถนาหมายจะครอบครองของบุรุษ ข้าอด

รู้สกึหวาดหวั่นขึ้นมาไม่ได้ เวลาที่งิ้วอย่างข้าจะต้องออกโรงอยู่อกีไม่ไกลแล้ว



กรินดา
37

พธิปีักปิ่นของข้าซึ่งเป็นเพยีงบุตรบุญธรรมของใต้เท้าจางจรงิๆ แล้วไม่

ได้มีความสลักส�าคัญอะไร แต่เมื่อผู้คนได้ข่าวว่าชินอ๋องจะเสด็จมาร่วมงาน 

ต่างก็ตอบรับเทียบเชิญกันอย่างคับคั่ง ทางฝ่ายคนจากตระกูลจางเองมีเพียง

ฝ่ายชายเข้าร่วม ประมขุของตระกลูคนอื่นๆ รวมถงึเหล่าคณุชายเสเพลต่างเฝ้า

รอยลโฉมบุตรบุญธรรมอย่างข้า ส่วนบรรดาฮูหยินต่างหาข้ออ้างพาบุตรสาว

ออกจากจวนไปสิ้น บ้างกว็่าไปเยี่ยมผู้เฒ่าจากตระกูลเดมิซึ่งอยู่ต่างเมอืง บ้าง

กไ็ปถอืศลีที่วดั แน่ละ ใครจะอยากอยู่ร่วมแสดงความยนิดกีบัผู้หญงิที่ไม่ได้

เป็นแม้แต่ญาต ิแถมยงังดงามเกนิหน้าเกนิตาตวัเองและบตุรสาวเล่า นอกจาก

จะไม่อยากเหน็ข้าแล้ว พวกนางคงจะไม่อยากปั้นหน้าฟังแขกเหรื่อที่มาชื่นชม

ข้าหรอก

ข้าเตรยีมปิ่นลายเมฆมงคลที่ได้รบัพระราชทานจากไทเฮาไว้เข้าพธิ ีแต่

ก่อนที่พธิจีะเริ่ม ขนัทจีากวงัหลวงกอ็ญัเชญิราชโองการมาถงึข้า ข้าคุกเข่าลง

“จางอวี้ชงิ บุตรขีองจางอี้หมงิ เสนาบดฝ่ีายขวา รูปโฉมงดงาม กริยิา

มารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี จึงพระราชทานปิ ่นทองลายหงส์ จบ

ราชโองการ”

ข้ากล่าวขอบพระทยัแล้วลุกขึ้น กงกงพยกัพเยดิให้ขนัทนี้อยถอืกล่อง

มาส่งให้ ใต้เท้าจางมสีหีน้ายนิดเีอ่ยขึ้น

“เราใช้ปิ่นพระราชทานนี้เข้าพธิเีถดิ”

ข้ารู้สกึไม่เข้าท ีเหมอืนมอีะไรบางอย่างไม่ถกูต้อง ทนัใดนั้นกไ็ด้ยนิเสยีง

ประกาศ

“ท่านอ๋องเสดจ็”

ผูค้นในงานต่างพากนัยอบกาย เงาร่างสงูใหญ่สงา่งามเดนิอาดๆ เข้ามา

ในงาน

“ลุกขึ้นเถอะ ไม่ต้องมากพธิ”ี

กล่าวจบชนิอ๋องกเ็ดนิตรงมาทางข้าและใต้เท้าจาง สายตาของเขาเหลอืบ

มองปิ่นพระราชทานจากฮ่องเต้ในมือข้าแล้วไปหยุดอยู่ที่ปิ่นพระราชทานจาก
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ไทเฮาที่วางอยู่บนโต๊ะ กระไอเย็นเยียบที่แผ่ออกมาท�าให้ลมหายใจข้าติดขัด 

ในทนัที

“เฉนิซ”ี เขาเอ่ยเสยีงเข้ม

คนสนทิของเขารบีถอืกล่องมาย่อกายส่งให้ เขาเอื้อมมอืหยบิกล่องไม้

ในมอืข้าส่งให้ใต้เท้าจาง

“พธิใีนวนันี้ใช้ปิ่นของเปิ่นหวางกแ็ล้วกนั”

กล่าวจบก็คว้ากล่องจากเฉินซีมายัดเยียดใส่มือข้า เห็นข้ามึนงงอยู่  

เขากเ็อ่ยขึ้น

“เปิดดูส ิชอบหรอืไม่”

ข้าเปิดกล่องไม้ด้วยมืออันสั่นเทา ภายในกล่องบรรจุปิ่นทองลวดลาย

หงส์เหนิคาบมุก อ่อนช้อยสูงค่านกั

“ของขวญัแก่ว่าที่หวางเฟย”

น�้าเสียงที่ติดจะยโสเย็นชาอยู่เป็นนิจปรากฏร่องรอยยั่วเย้า ข้ารู้สึก

ประหลาดใจจนต้องเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างอดใจไม่ไหว ยามมรีอยยิ้มดวงตา

ของเขาจะเป็นเช่นไรกนันะ ชั่วขณะนั้นข้าลมืความหวาดกลวัไปเสยีสนทิ

ท่ามกลางความมดืมดิในดวงตาด�าสนทิ ข้าเหน็ประกายเลก็ๆ แห่งความ

อบอุน่ เมื่อเหน็ว่ายามนี้เขาไม่ได้ดโูหดร้ายอย่างที่คดิ ข้ากท็�าใจกล้ามองใบหน้า

เขาอย่างส�ารวจตรวจตรา

ชนิอ๋องรูปงามถงึเพยีงนี้เลยหรอื

ลมหายใจของข้าสะดุด ประมวลภาพหนุ่มหล่อทั้งหมดที่ข้าเคยเหน็ทั้ง

ในชาติที่แล้วและชาตินี้ ยังไม่มีใครเทียบได้กับเสี้ยวหนึ่งของชินอ๋องผู้นี้เสีย

ด้วยซ�้า ข้ารู้ตัวว่าผิวหน้าของตัวเองแดงซ่านก็ตอนที่เห็นรอยขบขันในดวงตา

เขา จงึรบีก้มหน้าหลบสายตาวาววามนั้น

เขาเหน็ขา้เขนิอายกไ็ม่ได้ต่อความอกี หนัไปเอ่ยกบัใต้เท้าจางให้เริ่มพธิ ี

เสรจ็จากพธิชีนิอ๋องกล็ากลบั ไม่ได้รั้งอยูง่านเลี้ยงต่อ เขาไม่ได้แสดงความสนใจ

ข้ามากไปกว่าเดมิ ค่อยท�าให้ข้าโล่งอกขึ้นมาบ้าง อยู่ต่อหน้าเขา ข้ามแีต่จะท�า
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เรื่องขายขี้หน้า

ตีเหล็กต้องตีเมื่อร้อน สองสัปดาห์ถัดมา ใต้เท้าจางก็พาข้าไปร่วม 

งานเลี้ยงชมบุปผาในวังหลวง จุดประสงค์ของงานนี้ก็เพื่อให้หนุ่มสาวจาก

ตระกูลสงูศกัดิ์ได้พบปะกนั ถงึแม้ข้าจะหมั้นหมายกบัชนิอ๋องแล้ว แต่ใต้เท้าจาง 

กย็งัคงมุ่งมั่นที่จะพาข้ามาร่วมงานนี้เพราะจุดประสงค์ของเขาอยู่ที่องค์ฮ่องเต้

ข้าไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจของบรรดาแม่สื่อเพราะถูกจับจองไปแล้ว  

ชื่อของข้าจงึไม่เป็นที่รู้จกัมากนกั ยามเข้าไปในงานต้องนั่งแยกชายหญงิ ข้าไม่ 

รู้จกัใครเลย ได้แต่นั่งเงยีบๆ ฟังคนอื่นสนทนา รบัรู้ได้ถงึสายตาแสดงความ

สนใจจากฝั่งตรงข้ามและสายตาริษยาที่จ้องมองมาราวกับจะเผาข้าให้เป็นจุณ 

เสียงกระซิบกระซาบถามว่าข้าเป็นใครดังไปทั่วทั้งสองฝั่ง ถึงข้าจะไม่สนใจ 

แต่มานั่งเป็นเป้าสายตาอย่างนี้กร็ู้สกึไม่ดเีหมอืนกนั

ใต้เท้าจางเป็นขุนนางใหญ่ ที่นั่งของข้าจงึค่อนมาทางด้านหน้า แต่ด้วย

ฐานะบุตรบุญธรรมจึงอยู่ถัดจากบรรดาคุณหนูสายตรงตระกูลใหญ่ ข้านั่ง

อดึอดัอยู่ไม่นาน ฮ่องเต้ ฮองเฮา และไทเฮากเ็สดจ็ หลงัจากถวายบงัคมและ

ลุกขึ้นแล้ว ฮ่องเต้กเ็บนสายตามาทางข้า แม้จะแค่แวบเดยีวแต่กเ็พยีงพอที่จะ

ท�าให้ฮองเฮาซึ่งประทบัเคยีงข้างจบัสงัเกตได้ ข้ารู้สกึเหมอืนมลีางสงัหรณ์ไม่ดี

ขึ้นมาทนัที

การแสดงต่างๆ เริ่มขึ้นพร้อมกับอาหารที่ทยอยเข้ามาวาง ข้าก้มหน้า 

ก้มตากินไม่สนใจใคร ครั้นต่างอิ่มหน�าส�าราญ ฮ่องเต้ก็ยกถ้วยชาขึ้นจิบ 

กวาดตาไปโดยรอบก่อนเอ่ย

“ปีนี้ได้ยินว่าฮองเฮาก�าหนดให้บุตรีจากตระกูลต่างๆ ตระเตรียมการ

แสดงไว้คนละชุดมใิช่หรอื”

“เพคะ พวกนางล้วนเปี่ยมด้วยความสามารถน่าชมเชยนกั หม่อมฉนั

เห็นเป็นโอกาสดีให้พวกนางแสดงต่อหน้าพระพักตร์ จะได้เป็นก�าลังใจให้ 

พวกนางฝึกปรอืเพคะ”
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ข้าขมวดคิ้ว ใต้เท้าจางไม่ได้บอกข้ามาก่อนให้เตรยีมการแสดง บางที

เขาคงจะไม่ได้ข่าว ฮองเฮาคงไม่รู้ว่าข้าจะมาร่วมงานเพราะข้าเป็นคุณหนูที่เพิ่ง

ขึ้นท�าเนียบ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทเฮากับฮองเฮาก็ไม่ค่อยดีนัก ไม่

แปลกที่ไทเฮาจะไม่รู้

“อ้อ ข้าได้ยินว่าใต้เท้าจางเพิ่งรับบุตรสาวบุญธรรมหน้าตางดงามนัก  

เราไม่สูใ้ห้นางแสดงเป็นคนแรกเล่าเพคะ ถอืโอกาสนี้เปิดตวันางให้คนทั้งหลาย

ได้รู้จกั ฝ่าบาทเหน็เป็นอย่างไรเพคะ”

นั่นไงเล่า ผลลัพธ์ของการชายตาแวบหนึ่งของฮ่องเต้ท�าให้ข้าตกที่นั่ง

ล�าบาก ฮองเฮากนิน�้าส้มสายชูเสยีแล้ว

ฮ่องเต้ดูเหมือนจะรู้เท่าทันเจตนาของฮองเฮา แต่ไม่สะดวกออกปาก

ปกป้องข้า ไม่อย่างนั้นข้าคงจะโดนฮองเฮาเพ่งเลง็ยิ่งกว่านี้เป็นแน่ เขาจงึปล่อย

เลยตามเลย

“เอาส”ิ

ข้าลุกขึ้นย่อกาย คดิจะบรรเลงพณิสกัเพลง

“แม่นางเผงิ บุตรใีต้เท้าเผงิเจยีงเก่งกาจพณินกั มสิู้ให้นางบรรเลงพณิ

แล้วให้แม่นางจางร่ายร�าดหีรอืไม่ เจ้าว่าอย่างไร” ฮองเฮาหนัมาเอ่ยกบัข้า ไม่

ว่าใครๆ กด็เูจตนาของฮองเฮาออกว่าจงใจเหยยีดหยามข้า การร่ายร�ามใิช่ศลิปะ

ชั้นสูงอันคุณหนูตระกูลสูงทั้งหลายพึงแสดงต่อหน้าผู้คน แต่ด้วยฐานะของ

ฮองเฮาหากประสงค์จะกลั่นแกล้งสตรีต�่าศักดิ์ผู้หนึ่ง ใครจะกล้าขัดขวางเล่า 

แม้แต่ใต้เท้าจางยงัมองเมนิ ปล่อยให้ข้าเผชญิสถานการณ์ด้วยตนเอง

ข้าจะว่าอย่างไรได้เล่า ได้แต่รับพระเสาวนีย์ เดินออกไปสมทบกับ 

คุณหนูเผงิผู้นั้น ศลิปะการร่ายร�านั้นกไ็ด้ร�่าเรยีนมาอยู่หรอก แต่อยู่ดีๆ  ให้มา

ร่ายร�าต่อหน้าธารก�านลัโดยไม่ได้ซกัซ้อม ฮองเฮาไม่คดิว่ามนัเกนิไปหน่อยหรอื 

ข้าปรึกษาคุณหนูเผิงอยู่ครู่หนึ่งถึงบทเพลงที่จะใช้ในการแสดง คุณหนูเผิง 

นั่งเตรยีมพร้อมบรรเลงพณิ ข้าเดนิไปหยุดเบื้องพระพกัตร์อย่างสงบใจ ทนัที

ที่เสยีงพณิบรรเลงกเ็ริ่มขยบักายร่ายร�าตามจงัหวะ
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โชคดนีกัที่คุณหนูเผงิยงัมมีนุษยธรรมอยู่บ้าง นางเล่นเพลงธรรมดาที่

ไม่ยากเกินไป ไม่เร็วเกินไป เป็นบทเพลงของวสันตฤดูที่แผ่วพลิ้วงดงาม 

บรรเลงไปได้ครึ่งเพลงก็ได้ยินเสียงขานว่าชินอ๋องเสด็จ ข้าร่ายร�าต่อไปไม่ได้

หยุดจนเหน็เงาร่างของเขาประทบัลงบนที่นั่งหวัแถว สายตาของเขาที่จ้องมอง

มาดุดันจนข้าขวัญผวา ได้แต่กล�้ากลืนร่ายร�าต่อไปจนจบเพลง จิตใจไม่อยู่ 

กบัเนื้อกบัตวัจงึไม่ได้สงัเกตบรรยากาศรอบข้าง ครั้นเสยีงเพลงหยุดลงกไ็ด้ยนิ

แต่เสยีงลมหายใจ

ฮ่องเต้ทอดสายตามองมาอย่างเหม่อลอยราวกับยังไม่ตื่นจากห้วงฝัน 

ฝั่งบุรุษกไ็ด้ยนิแต่เสยีงทอดถอนใจ น�้าเสยีงของไทเฮาดงัขึ้นอย่างยนิดี

“แม่นางเผงิ แม่นางจาง การแสดงของพวกเจ้าช่างน่าประทบัใจนกั”

ฮ่องเต้จงึได้สต ิตรสัชมเชยแล้วพระราชทานสิ่งของให้คุณหนูเผงิกบัข้า

เป็นจ�านวนเท่ากนั ฮองเฮาสหีน้าบึ้งตงึ ได้แต่ตรสัชมพวกข้าไปแกนๆ ข้ากลบั

มานั่งประจ�าที่ แต่ยังคงรู้สึกได้ถึงสายตาร้อนผ่าวที่ตามแผดเผาข้ามาตลอด

ตั้งแต่เมื่อครู่

จะเป็นใครไปได้เล่า ถ้าไม่ใช่ชนิอ๋อง

เขาไม่ได้รั้งอยู่จนงานเลี้ยงเลกิ ทว่าตอนเขากลบั เฉนิซคีนสนทิของ

เขากลบัมาปรากฏกายเบื้องหลงัข้าแล้วกระซบิกระซาบเบาๆ

“คุณหนูขอรบั ท่านอ๋องให้ข้ามาเชญิท่านไปขึ้นรถม้ากลบัด้วยกนั ท่าน

อ๋องจะไปส่งท่านที่จวน เมื่อครู่ข้าได้เรยีนให้ใต้เท้าจางทราบแล้ว เชญิคุณหนู

จาง”

ข้าเบนสายตาไปทางใต้เท้าจาง เขามองมาอยูก่่อนแล้ว พอข้าหนัไปมอง

จึงพยักหน้าเบาๆ เป็นเชิงให้ข้าไปได้ ข้าจึงลุกขึ้นเดินตามเฉินซีไป พอไปถึง 

รถม้า ชินอ๋องคงจะคอยข้าอยู่นานแล้ว ใบหน้าจึงบูดบึ้ง ข้าก้าวขึ้นรถม้า 

ด้วยหวัใจเต้นรวั ไม่กล้าพูดอะไรกบัเขาสกัค�า

ขา้นั่งฝั่งตรงข้ามกบัเขา พอรถม้าเคลื่อนตวัเขากจ็อ้งมองข้าด้วยสายตา
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กราดเกรี้ยว แต่ไม่เอ่ยสิ่งใด ข้ารบีหลบสายตา เขาคงโกรธที่ข้าหมั้นหมายกบั

เขาแล้วแต่ยงัจะมางานเลี้ยงหาคูก่ระมงั เขาจะมาโทษข้าได้อย่างไร ข้าเป็นเพยีง

หมากตัวหนึ่งที่ถูกจัดวางไว้ เป็นคนของใครเขาก็รู้ วันนี้ที่ข้ามางานชมบุปผา 

กม็าตามค�าสั่ง ในเมื่อเจ้านายออกค�าสั่ง ข้าจะไม่ท�าตามได้อย่างไร

ในไม่ช้ารถม้ากม็าถงึจวนตระกูลจาง ชนิอ๋องลงจากรถม้าพร้อมข้า ไม่

ได้กลับไปวังเสิ่นหยางกงหลังจากมาส่งข้าเรียบร้อยแล้ว เขากลับเดินน�าข้าไป

ห้องรบัรองแขกฝ่ังตดิสวนที่เขาได้พบข้าครั้งแรก ท�าตวัราวกบัเป็นเจ้าของจวน

กไ็ม่ปาน เมื่อสาวใช้ยกน�้าชาเข้ามาให้ เขากบ็อกให้พวกนางน�าพณิออกมาตั้ง

ชินอ๋องดีดพิณด้วยอารมณ์พลุ่งพล่าน ข้านั่งฟังตัวเกร็ง รับรู้ได้ว่า

อารมณ์ของเขาไม่ปกตนิกั เสยีงพณิของเขาถาโถมราวกบัคลื่นสาด บ่งบอกถงึ

โทสะที่ปะทุอยู่ภายใน จบไปเพลงหนึ่งเขากเ็งยหน้าขึ้น

“ร่ายร�าให้ข้าดู”

“เพคะ?” ข้าเบกิตามองเขาอย่างประหลาดใจ ไม่แน่ใจว่าตวัเองฟังผดิ

ไปหรอืไม่ เขาจ้องมองข้าอยู่เงยีบๆ ไม่ได้เอ่ยปากอกี ราวกบัว่าค�าพูดของเขา

เมื่อครู่ชัดเจนดีอยู่แล้ว ข้าไม่อาจบ่ายเบี่ยงจึงจ�าต้องลุกขึ้นมาจัดแขนเสื้อ  

ชดุนี้ส�าหรบัเข้าวงัจงึรุย่ร่ายเป็นพเิศษ เนื้อผ้าบางเบาพลิ้วไหวทั้งยงัยาวลากพื้น 

จะว่าไปไม่เหมาะกบัการร่ายร�ามากนกั ข้าลอบถอนใจอย่างเหนด็เหนื่อย วนันี้

มนัวนัอะไรกนั ท�าไมมแีต่คนอยากดูข้าร่ายร�า

เมื่อข้าออกไปยนืเรยีบร้อยแล้ว เขากล็งมอืบรรเลงบทเพลง “กระเรยีน

สู่ฟ้า” เสยีงพณิของเขาหนกัแน่นทว่าคลุ้มคลั่ง บรรเลงไปได้ครู่หนึ่งกท็วคีวาม

ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งคั่งแค้นและเจบ็ปวด ท�าให้เหน็ภาพนกกระเรยีนที่ต้อง

ลูกศรนายพราน ข้าเคลื่อนไหวร่างกายตามจงัหวะที่เร่งร้อนขึ้นเรื่อยๆ นั้นจน

หอบหายใจแข้งขาสั่น ขณะที่คดิว่าจะร่ายร�าต่อไปไม่ไหว เสยีงพณิกน็ุ่มนวล

ขึ้น โปร่งเบาราวกับกระเรียนที่พร้อมจะโผบินสู่อากาศ ข้าผ่อนลมหายใจ 

แหงนหน้า วาดแขนขึ้นสูงตามจังหวะดนตรีที่อ่อนช้อยนั้น เมื่อเสียงพิณอัน 

เศร้าสร้อยแผ่วเบาสิ้นสุดลง ข้าก็ทิ้งตัวลงกับพื้นอันเป็นบทสรุปของบทเพลง
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นกกระเรยีนนี้

ถูกแล้ว มนัตาย บทเพลงนี้บรรยายถงึความเจบ็ปวดของนกกระเรยีน

ตวัหนึ่งที่ถกูล่าโดยนายพราน มนักระเสอืกกระสนต้องการจะมชีวีติรอด ดิ้นรน

แม้จะรู้ว่าไม่มหีวงั ท้ายที่สดุแล้วแม้ว่ามนัจะตาย แต่กต็ายในขณะที่โผบนิสูฟ้่า 

สิ่งสุดท้ายที่มนัเหน็คอืท้องฟ้ากว้างและอสิรภาพที่รอคอยมนัอยู่

ชนิอ๋องบรรเลงบทเพลงนี้...หรอืว่าเขาก�าลงัคดิจะวางมอืจากข้า หรอืว่า

เขาเวทนาข้า ข้าเริ่มสบัสนในใจ

เขาลุกขึ้น สาวเท้ามาหยุดอยู่เบื้องหน้าข้าที่ยังคงหมอบฟุบอยู่กับพื้น 

จบัร่างที่อ่อนปวกเปียกราวกบัตุก๊ตาผ้าของข้าให้ลุกขึ้นยนื การร่ายร�าชดุนี้ต้อง

ใช้พลังงานอย่างมาก ข้าอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจ ดวงตายังคงเอ่อไป

ด้วยน�้าตาจากความสะเทอืนอารมณ์ ใช่...ข้าเข้าใจความรู้สกึของนกกระเรยีน

ตวันี้ รวมถงึผู้ที่บรรเลงบทเพลงนี้ออกมาด้วย บางครั้งฝืนดงึดนัไปกเ็จบ็ปวด

ยิ่งกว่า ข้าคดิว่าในที่สดุแล้วเขาคงตดัสนิใจจะปล่อยมอื ในเมื่อรูเ้จตนาของเขา

แล้ว ข้ากเ็งยหน้าสบตาเขาตรงๆ เป็นครั้งแรก

และนั่นเป็นการตดัสนิใจที่ผดิมหนัต์


