
สามสิบเอ็ด
สุขสันต์รัชศกหมิงหลงปีที่สิบ (1)

อากาศย�่ารุ่งหนาวเหน็บถึงขั้นเฉือนขั้วหัวใจ ทว่าเบื้องบนปรากฏแต่

ความแจ่มใสสูงส่ง ปราศจากเค้าแปดเปื้อนให้ขมุกขมัว วันแปดค�่า เดือน 

สิบสอง คือวันออกล่า น�าวัตถุดิบมาปรุงอาหารเซ่นไหว้เทวดากับวิญญาณ 

บรรพชน ชาวบ้านนยิมก้าวเท้าฝ่าไอเยน็บกุป่าดง บางคนเสี่ยงโชคป่ายปีนภูเขา 

กิจกรรมแต่เช้ามืดจึงคึกคักสักหน่อย ผู้ไหนที่มีเงินตราหรืออ�านาจจัดหา 

ของจ�าเป็น กท็ุ่นก�าลงัไปยนืเจ้ากี้เจ้าการบรเิวณที่ประกอบพธิี

เมื่อละแวกตลาดสดเกดิการจบัจ่ายใช้สอย เงนิตราย่อมไหลสะพดัไป

ทั่วท้องที่ ขณะเดียวกันพระราชวังหลวงที่อยู่ใจกลางนครฉางอันก็ทั้งสะดวก

สบายทั้งวุ่นวาย นายทวารบาลก�าลังขะมักเขม้นตรวจขบวนเข้าออก ส�าหรับ

พวกเขาแล้ว ทันทีที่เปิดประตูชั้นนอกและชั้นกลาง บรรยากาศสงบเงียบก็ 

กลบักลายเป็นหายากทนัใด

ฝ่ายห้องเครื่องท�าการแจกจ่ายล่าปาโจวไปตามต�าหนัก ซึ่งได้จากการ

คดัสรรวตัถดุบิแปดชนดิมาต้มรวมกนั เมื่อตกัใส่ถ้วยแล้ว จะดคูล้ายข้าวเหนยีว

เปียกรวมมติร

ไป๋ฮวากงรับมาหม้อใหญ่ น่าหลันซือซือตักแบ่งสองเปา ตัวเอง ชีรัน 
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และเผิงซู่ ส่วนที่เหลือค่อยส่งต่อให้ข้ารับใช้ เนื่องด้วยเป็นประเพณียิ่งใหญ่

ประจ�าปี ไม่ว่ากงใหญ่หรือกงน้อยล้วนได้รับโดยเท่าเทียม ช่วงพวกนางยัง 

ต้องทัณฑ์ในต�าหนักเย็น จึงปรากฏกลุ่มคนดั้นด้นมาปีละหน เคร่งครัดทั้ง

ปรมิาณ ถูกต้อง และตรงเวลา

เพราะเป็นเทศกาลส�าคญัของปีที่ตั้งจดุเซ่นไหว้วญิญาณหลายแห่ง เหล่า

ผขีาประจ�าย่อมหายหน้าหายตาไปบ้าง ภาพรวมแล้ว สรรพสิ่งที่ถอืกายเนื้อหรอื

สละกายเนื้อราศีต่างผ่องแผ้วรับรัชศกหมิงหลงปีที่สิบทั้งสิ้น เมื่อทุกฝ่าย

ประสานใจเร่งวนัคนืจากแปดค�่า เดอืนสบิสอง กระทั่งสามสบิค�่า เดอืนสบิสอง 

จงึละม้ายสมานฉนัท์กนั ยอมปล่อยวางบ่วงตดิค้างไปชั่วคราว ชวีติประจ�าวนั

ของต๋าน่าหลนัซอืซอื เปาจื่อ และเมี่ยนเปา ค่อยสงบสุขดี

หวังหวงโฮ่วกับเจียงกุ้ยเฟยก็มุ่งหน้าเตรียมงานเฉลิมหลวงประจ�าปี 

ประกอบด้วยเฉยีงหลงหวงตี้ที่ทรงงานทกุเช้าค�่าอยูใ่นเทยีนหลงกง กระทั่งเวลา

กลั่นแกล้งนาง เขายังเสียสละให้ราชการแผ่นดินได้ จึงสมควรสรรเสริญ 

จอมคนให้มพีระชนมายุยนืยงหมื่นปีอย่างแท้จรงิ

ทว่าอย่างไรปากท้องที่เอาแต่ใจกลับไม่เข้าใครออกใคร น่าหลันซือซือ

จึงท�างานประจ�าในปริมาณเท่าเดิม ยามอู่1 เข้าเฝ้าถวายของว่างกลางวันแด่

เจยีงหวงไท่โฮ่ว ยามซว2ี หลงัพระกระยาหารเยน็ของเฉยีงหลงหวงตี้ ค่อยส่ง

ขนมหวานไปยงัเทยีนหลงกง

หญงิสาวจบัสงัเกตขณะพบปะมงักรฉกรรจ์ กระแสอารมณ์เบื้องลกึของ

เขาค่อนข้างขุ่นข้อง ก่อนจะทราบสาเหตุผ่านเสยีงกระซบิของเจ๋อกงกง เพื่อให้

ราชส�านกัผ่านพ้นสิ้นปีที่เก้าโดยราบรื่น เฉยีงหมนิหลงจงึหกัโหมทรงงาน ท�าให้

มเีวลาพกัผ่อนน้อย เส้นประสาทกเ็ครยีดตงึเป็นธรรมดา ทุกคนต่างรู้ถงึระยะ

ดุร้ายนี้ เลยไม่มใีครหน้าไหนบรหิารเพลงิโทสะของจกัรพรรดิ

1 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. – 12.59 น. ว่า ยามอู่
2 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. – 20.59 น. ว่า ยามซวี
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ขณะฝ่ายหน้าฝ่ายหลังติดธุระระดับแว่นแคว้น ไป๋เฟินเสียนเฟยอย่าง

ต๋าน่าหลันซือซือที่แต่เดิมไม่ต้องรับผิดชอบภาระแผ่นดิน ย่อมสะดวกสบาย

กว่าผู้อื่นหลายส่วน

เพราะค�านึงภาพลักษณ์อันเป็นที่เชิดชูในหมู่ราษฎร สาวงามทุกนาง

ประดุจร่วมสวมเนื้อหนังผืนเดียวกับหวงช่าง ท่ามกลางสายตาราษฎรและ

บรรดาข้าราชการจึงไม่เคยเกิดเหตุผิดพลาดระหว่างประกอบพิธี ท�าให้พระ

ชายาชาวนอกด่านที่มพีื้นนสิยัป่าเถื่อนเพราะถกูอบรมเช่นนั้น จงึมข้ีออ่อนด้อย

ด้านขนบจารตี ไม่มใีครคดิให้นางออกแรงแม้สกัเฮอืก

เวลาว่างจากการท�าขนมหวาน น่าหลันซือซือมักน�ากลุ่มเด็กสาวใน 

ไป๋ฮวากงตดัแต่งศลิปะกระดาษซวงฮวาเป็นรูปดอกไม้แดงมงคล เอาไว้แขวน

แต่งกรอบหน้าต่าง เผงิซู่ซึ่งผ่านการกวดขนัมานานปีย่อมมฝีีมอืเฉยีบขาดเกนิ

ผู้อื่น นอกจากนี้ยงัเชี่ยวชาญกลวธิผีูกเสงิเจี๋ย ซึ่งเป็นการใช้เชอืกแค่หนึ่งเส้น

สร้างเงื่อนรปูร่างต่างๆ ได้ อย่างเช่นเสยีงอวิ๋นเจี๋ย3 หญอูี้เจี๋ย4 และผงิอานเจี๋ย5 

ก่อนจะน�าไปประดบัช่องประตหูรอืโถงเรอืนเพื่อเสรมิสสีนัและความรื่นเรงิยนิดี

ของผู้อาศยั

พ้นปักษ์ต้าหาน6 เป็นปักษ์ลี่ชุน7 พลงัหนาวสะท้านจติบรรเทาลง ช่วง

วนัยี่สบิสี่ค�่าถงึยี่สบิเก้าค�่า หรอืเรยีกว่าเทศกาลเสี่ยวเหนยีนกบัต้าเหนยีน ผู้คน

ทั่วแคว้นก็ลงแรงปัดกวาดบ้านเรือน ด้วยความเชื่อว่าจะก�าจัดสิ่งเลวร้ายใน

ครอบครวัออกไปได้ น่าหลนัซอืซอืจงึศรทัธาตาม ช่วงเวลาพเิศษนี้ทุกต�าหนกั

ย่อมมานะท�าความสะอาด ไม่ให้เหลอืคราบแม้สกัชุ่นเดยีวแน่นอน

3 เงื่อนสริเิมฆา
4 เงื่อนสมปรารถนา
5 เงื่อนสนัตสิุข
6 ประมาณวนัที่ 20 ถงึ 21 เดอืนมกราคม ที่ดวงอาทติย์ท�ามมุ 300˚ อากาศในจนีหนาวจดั
7 ประมาณวันที่ 3 ถึง 5 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ดวงอาทิตย์ท�ามุม 315˚ อากาศหนาวเริ่ม

คลายตวัลง เริ่มฤดูใบไม้ผลิ
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ยามวนัค�่าตดัปีหรอืกั้วเหนยีนมาเยอืน นบัแต่ชาวเมอืงไปจนถงึราชนกิลุ

ต่างร่วมโต๊ะกินเหนียนเย่ฟ่านมื้อหนึ่ง ขณะร่วมกินอาหารค�่าประจ�าปีกับ

ครอบครวัยงัมเีคลด็ลบัหลายรายการให้ถอืโดยเข้มงวด ที่ผ่านมาน่าหลนัซอืซอื

คนเก่าจดจ�าบ้างลมืเลอืนบ้าง ทุกคนเลยรุมเหยยีดหยามว่ากริยิามารยาทของ

นางหยาบเกนิขดัเกลา

วนัสามสบิค�่า เดอืนสบิสอง ประตพูระราชวงัชั้นนอกจะเปิดกว้างตลอด

วัน ท�าให้หมู่ชนหลั่งไหลเข้ามาชื่นชมพระบารมีราชวงศ์เฉียง รวมถึงตื่นตา 

ตื่นใจกบัซุม้งานแสดงและร้านค้าแผงลอยประเภทต่างๆ ขณะเดยีวกนัประตวูงั 

ชั้นกลางกลบัคดักรองแต่ผูม้อีภสิทิธิ์ถอืเทยีบเชญิ คนจากหลายที่เลยมาชมุนุม

อยู่รอบวงัหลวง พอสิ้นสุดเทศกาลหยวนเซยีวแล้วค่อยแยกย้ายกลบัถิ่นฐาน

เมื่อพระโฉมของคู่มงักรหงส์เปิดเผยสู่สายตาหลายหมื่นคู่ เสยีงถวาย

พระพรเฉียงหลงหวงตี้กับหวังหวงโฮ่วก็ดังสะเทือนผืนปฐพี ยิ่งได้ยินกระแส

นิยมอันสลักลึกลงกลางอกของทวยราษฎร์แล้ว ดวงใจคนในเมืองหลวงยิ่ง

กระโจนเต้นฮกึเหมิตาม แม้ว่าเฉยีงหมนิหลงอาจด�าเนนิแผนการเหี้ยมเกรยีม

ไปบ้าง ทว่าเบื้องนอก เขากท็ุ่มเทผดุงความผาสุกของหมู่ชนเสมอมา

เสียงระรัวฝีเท้าดังตึงตัง ตามด้วยซาลาเปาสีน�้าเงินสองลูกโผล่มือมา

เกาะกรอบประตู ใบหน้าพวกเขาเบ่งบานระคนตื่นเต้น ปากกร็้องแกมเร่งเร้า

“เหนยีง! เหนยีง!”

หญงิสาววางมอืให้ชรีนัประคองลุก ก่อนหมุนกายไปหาบุตรชาย เหน็

ว่าด้านหลังพวกเขายังมีเผิงซู่ บัดนี้นางปักปิ่นครบชุดแล้ว ศีรษะย่อมหน่วง

หนกั ต่างหหูยกระย้ายงัห้อยระล�าคอ บงัเกดิภาพโฉมสะคราญผู้งดงามอลงัการ

สะท้อนเตม็คนัฉ่อง คนสวยทุกมุมมองอย่างต๋าน่าหลนัซอืซอื ต่อให้ประโคม

แต่งเครื่องทองเครื่องมณร้ีอยชิ้นพนัชิ้น ตลอดร่างย่อมเฉดิฉายรปูลกัษณ์สยบ

ใต้หล้า

วิญญาณพระชายาสามตนที่ก�ากับการแต่งตัวอย่างใกล้ชิดล้วนแต่ 

ยิ้มแย้มแก้มปร ิหลงัจากพบสายตาตะลงึลานของเหล่าข้าราชบรพิารที่เพิ่งเจอ
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ไป๋เฟินเสียนเฟยประทินโฉมเสร็จสิ้น เผิงซู่เองก็ยืนเบิกตากว้างโดยเสียกิริยา

เหมอืนองค์ชายคู่แฝด ทว่ามแีววเหม่อลอยกึ่งเพ้อฝันของเจ้าซาลาเปาที่พาให้

น่าหลนัซอืซอือารมณ์ดไีด้

เมื่อใบหน้าล�้าเลิศของมารดาคลี่ยิ้มอ่อนละมุน พวกเขาล้วนยิ้มตาม

อย่างหวานเยิ้มบ้าง ไม่เพียงพวงแก้มยุ้ยๆ น่ารักน่าขย�้า ยังเผยลูกตาส่อง

ประกายระยบั

อ๊า... นางอยากพุ่งเข้าไปฟัดเปาน้อยๆ จะแย่แล้ว!

เสียงหัวเราะอย่างเอ็นดูของไป๋เฟินเสียนเฟยดังขึ้นคืนสติแก่ทุกคน  

เปาจื่อกับเมี่ยนเปาต่างกระโจนกายมาแหงนหน้าชื่นชมผู้ให้ก�าเนิด มารดา 

พวกเขารูปลักษณ์เป็นเอกขั้นนี้แล้ว ยังจะเหลือสายตาแลหญิงอื่นเทียบเท่า 

ไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงได้อย่างไร เสยีดายแต่นี่เป็นรชัสมยัเฟื่องฟูของฟู่หวง

“เหนยีง! เสี่ยวเปากระจ่างแจ้งแล้วว่า อะไรคอืเหลยีนฮวาเบกิบานเหนอื

ตม อะไรคอืใจหลฮีื้อเวยีนเฝ้าทุกเช้าค�่า”

น่าหลันซือซืออดไม่ไหวจึงยื่นนิ้วจิ้มริมฝีปากเปาจื่อ จ้อมธุรสวาจา

คล่องแคล่วแต่วยัเท่านี้เชยีว วนัหน้าหมายบรหิารเส้นสายสตรเีลยีนแบบฟูห่วง

หรือ เมี่ยนเปาเห็นดังนั้นย่อมไม่ยอมน้อยหน้า ควักเอาของสิ่งหนึ่งมายื่นให้

มารดา พลางท�ากริยิากระตอืรอืร้นยิ่ง

หญงิสาวรบัป่ินไม้แกะลายมาพนิจิ ก่อนซาบซึ้งกบัลวดลายอนัอ่อนช้อย 

ความสามารถของซาลาเปาน้อยลูกนี้ถอืว่าก้าวหน้าไปอกีขั้นแลว้ ระหวา่งที่นาง

ก�าลังชมชอบงานฝีมือบุตรชายอยู่ ผิวแก้มอวบอิ่มของเมี่ยนเปาก็แดงระเรื่อ 

เป็นที่รกัใคร่ของฝูงผอีย่างมาก

‘ซือเอ๋อร์ ปิ่นแกะลายฝีมือเสี่ยวเปาอันนี้ เจี่ยเจียว่าพอจะเสริมความ

โดดเด่นได้’

นางฟังดงันั้นเลยรบีส่งให้ชรีนัด้วยความยนิดี

“อารนั ปักตรงนี้เลย...”

พอสาวน้อยคนสนิทปักปิ่นตามที่ผีลู่กุ้ยเฟยแนะน�า สายตาทุกฝ่ายจึง
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เปิดเผยค�าชมออกมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมี่ยนเปาที่เสมือนยืดเท้าสูงล�้า

ใคร เมื่อแวดล้อมด้วยเปลวทองค�ากบัอญัมณ ีลายไม้ประหนึ่งมชีวีติชวีาขึ้นมา

น่าหลันซือซือหันมามองส�ารวจสองเปาบ้าง เพราะต้องร่วมเทศกาล

มงคลใหญ่ของปี พวกเขาจึงแต่งตัวสง่างาม ขับเน้นผิวพรรณขาวสะอ้านกับ

ใบหน้าหล่อเหลา นบัว่าคุ้มค่าที่ฝากฝังเผงิซู่ให้แสดงความสามารถนกั เนื้อไหม

ทอย้อมสีน�้าเงินที่ปักลายมังกรของเชื้อพระวงศ์ จึงเหมาะเจาะกับชุดสีฟ้าขาว

ของนาง

ขณะที่สามแม่ลูกก้าวออกจากเรือนหลัก ข้ารับใช้ประจ�าไป๋ฮวากงต่าง

เหลยีวคอจนกระดูกเคลด็ พอเจ้านายก้าวขึ้นเกี้ยวเรยีบร้อย ชรีนัจงึพาขบวน

คนมุง่สูป่ระตชูั้นกลาง ส่วนเผงิซู่ตดิขดัที่ไม่อาจโดดเด่นเลยมองส่งจากต�าหนกั 

เพราะคดีความของมู่เซียง อดีตกุ้ยเฟยยังเป็นที่ระลึกถึงอยู่ สถานะนางที่ได้

มากไ็ม่ใช่เหตุบงัเอญิ ย่อมเหน็ควรถนอมให้มั่นคงก่อน

หลงัจากเจยีนอวี๋ประจ�าไป๋ฮวากงหยดุเคลื่อนไหว ชรีนัค่อยเปิดหน้าม่าน 

พวกนางสามแม่ลกูต้องเดนิต่อ เวิ้งฟ้าสลวัลงมากแล้ว ทว่าสองฝ่ังกลบัสว่างไสว

ด้วยแนวโคมไฟสลับกับแถวทหารวัง บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างเคร่งขรึม 

ทว่าได้อารมณ์ครื้นเครงของดนตรทีี่บรรเลงอยู่แต่ไกล

แม้ไอหนาวเย็นคลายตัวไปบ้าง แต่ยามค�่าคืนไร้พลังงานตะวันย่อม 

ยะเยือก ไม่ช้าทุกสายตา ณ สถานที่ที่พวกนางมาถึงก็คลับคล้ายโดนสะกด

ตรงึพร้อมกนั เมื่อไป๋เฟินเสยีนเฟยผูเ้ลื่องลอืปรากฏโฉมพลิาสล�้าขึ้น ล�าพงันาง

กค็รองกระแสใคร่ชมมากแล้ว นี่ยงัมากบัองค์ชายฝาแฝดที่แต่งกายสอดรบัยิ่ง

จิ่นติ้งหวงั หมนิจอื กบัจิ่นลี่หวงั หมนิเหมงิ สวมอาภรณ์น�้าเงนิคราม 

ขณะที่ไป๋เฟินเหนยีงเหนยีงสวมอาภรณ์สฟี้าขาว สองมงักรตวัน้อยพอคู่เคยีง

ด้วยบปุผามงคล ย่อมเผยท่วงท่าเป่ียมศกัดิ์เกนิสามญัออกมา ถงึพระชายากบั

นางในคนอื่นจะผนึกก�าลังกันปรุงแต่งโฉมขึ้นมา ก็เทียบราศีล่มบ้านจมเมือง

ของเสี่ยวหวงัจื่อกบัเสยีนเฟยไม่ได้

เด็กชายแก้มใส คิ้วคางคมคาย ทั้งคัดลอกสีนัยน์ตาจากไป๋เฟิน 
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เหนยีงเหนยีง เมื่อเปล่งประกายประกบมารดาสองข้าง กลบักลายเป็นภาพที่

ชวนผู้คนตะลงึลานแล้ว

ที่นั่งในงานพธิแียกออกด้วยจ�านวนสามส่วนไม่เท่ากนั จากกึ่งกลางคอื

วงกลมยกพื้นที่ประดับโคมไฟสดสวย ฝั่งด้านซ้ายเป็นต�าแหน่งขุนนางข้างอู่ 

ฝ่ังด้านขวาค่อยเป็นต�าแหน่งขนุนางข้างเหวนิ ส่วนเชื้อพระวงศ์ได้พื้นที่เตม็ครึ่ง

วงกลมที่เหลอื ทั้งอยูบ่นระเบยีงขั้นที่สงูขึ้นไป แล้วข้างหลงับลัลงัก์คูม่งักรหงส์

ถงึไล่ล�าดบัฝ่ายในอกีทอด

ธรรมดาต�าหนกัที่ตั้งอยู่ประจ�าลานวงกลมจะปิดตวัมดิชดิ เฉพาะเนื่อง

ในวโรกาสส�าคัญประจ�าปี ประตูและหน้าต่างทุกบานจะเปิดกว้าง แต่จาก

ต�าแหน่งที่ตั้งสูงกว่าระดบัพื้น ขุนนางเลยสอดส่องสตรใีนจกัรพรรด ิกบัเหล่า

องค์หญงิที่ยงัไม่ได้อภเิษกสมรสล�าบาก

เมี่ยนเปากบัเปาจื่ออายุห้าขวบนบัว่ายงัอยู่ในวยัเยาว์ สามารถร่วมโต๊ะ

กบัไป๋เฟินเสยีนเฟยได้ แตกต่างจากจิ่นคงหวงไท่จื่อและกงจูอ่ื่น ผู้มพีระชนัษา

ใกล้หรือเกินสิบปีที่แยกนั่งตามต�าแหน่ง ดังนั้นเบื้องหน้าสามคนแม่ลูก 

นอกจากบลัลงัก์หวงหลงกบัเฟ่ิงหวง ยงัปรากฏจิ่นคงหวงไท่จื่อ เฉยีงมี่อวี่กงจู่ 

เฉียงอิงชู่กงจู่ และเฉียงหลินเซียนกงจู่ ส่วนด้านข้างคือเจียงกุ้ยเฟยกับ 

หลี่เต๋อเฟย เบื้องหลงัค่อยเป็นพระสนมล�าดบัชั้นล่างลงไป

การจดัที่นั่งท�านองนี้คล้ายจะแฝงเจตนากั้นฝ่ายในจากสายสกุลพวกนาง 

แต่แท้จริงแล้วกลับเปิดโอกาสอันหาได้ยากยิ่ง ตราบที่เฉียงหลงหวงตี้ หวัง 

หวงโฮ่ว และเจยีงหวงไท่โฮ่วยงัไม่เสดจ็มา บรรดาญาตมิติรกอ็าศยัข้าราชส�านกั

ฝ่ายในน�าทางมาพบปะลกูหลานที่โต๊ะ อกีทั้งพื้นที่โดยรอบต�าหนกั ทกุคนกเ็ป็น

อิสระในวงล้อมอารักขาของทหาร ย่อมปรากฏชายหนุ่มหญิงสาวใช้เชื่อม

สมัพนัธไมตรกีนั บรรยากาศมงคลสมรสระหว่างสายสกุล เลยท�าให้อารมณ์

ผู้ใหญ่ผู้น้อยคกึคกั

ระหว่างพระชายา พระสนม และนางในทยอยเดนิทางมา กลุม่ข้าราชการ

กับครอบครัวก็ปรากฏตัวต่อเนื่อง เสียงขานต�าแหน่งสองด้านจึงยากเว้นช่อง
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ว่าง จนสรรพเสยีงเริ่มซาเบา รอบสถานที่กม็ปีรมิาณคนหนาตา น่าหลนัซอืซอื 

กบัสองเปาคยุจกุจกิตามประสาแม่ลูก ขณะที่คนอื่นเอาญาตพิี่น้องเข้าข่มขวญั

พวกนาง สามปากยงัผลดัชมิของว่างหน้าตาสวยงาม วนันี้แม้แต่หลี่หลานจงิ 

กย็นิดอีอกหน้า ทั้งที่ปกตเิต๋อเฟยคนนี้ไม่นยิมสุงสงิกบัใคร

ท่ามกลางอากาศชื่นมื่นกลับมีสายตาหลายคู่รุมเยาะเย้ยไป๋เฟินเสียน- 

เฟย เพราะมลี�าพงันางที่นั่งห่อเหี่ยว ขาดคนมายกจอกคารวะ หรอืทกัสารทกุข์

สุกดบิ กระทั่งได้ฤกษ์ยามที่สามผู้ยิ่งใหญ่เสดจ็มา สิ้นเสยีงขานประกาศก้อง 

ทุกคนค่อยเงยีบเชยีบ ก่อนจะประสานเสยีงถวายพระพร

บนร่างสูงใหญ่ของจักรพรรดิเป็นผ้าไหมทอสีด�าขลิบขอบทอง มือข้าง

หนึ่งคอยประคองสตรวียักลางคนซึ่งสวมอาภรณ์สทีองเปลง่ปลั่ง ท่วงท่าสงูสง่ 

พระนางกค็อืเจยีงหวงไท่โฮ่ว อกีฝ่ังเป็นหญงิสาวที่งามเด่นด้วยเครื่องทรงวหิค

สวรรค์... หวงัสเีจี่ย!

ยกเว้นสตรีสูงศักดิ์ที่ขนาบข้างพระวรกาย น้อยนักจะมีคนเล็งพบว่า 

ฝีพระบาทเฉยีงหลงหวงตี้ชะงกัเลก็น้อย

แม้รายล้อมด้วยมวลผกาสสีนัโดดเด่น น่าหลนัซอืซอืกเ็ด่นสะดดุสายตา 

เพื่อมใิหน้างถกูฉกีทึ้ง เขาย่อมมุง่หน้าสูบ่ลัลงัก์อย่างผ่าเผย แต่มน้ีอยคนที่ทนั

รบัรู้ อย่างไรต้องเจบ็แค้นที่ถูกสามแม่ลูกดงึความสนใจ ทั้งที่พวกนางประดบั

สิ่งเลอค่าเข้าขั้นมากกว่า กลบัข่มใบหน้าเสยีนเฟยไม่ได้อยู่ด!ี

ครั้นหวงช่างทรงอนุญาตให้ปฏิบัติตนตามสบาย บรรดาสายสกุลสตรี

ฝ่ายในค่อยแยกย้ายกลับที่ทาง ขบวนกงปี้และกงกงเริ่มยกอาหารชุดเข้ามา 

ทว่าส�ารับที่จัดให้ครอบครัวขุนนางกับพวกนางยังมีความแตกต่างกัน เพราะ 

วงัหลงัเป็นครอบครวัจกัรพรรด ิต้องกนิเหนยีนเย่ฟ่านส่งท้ายปีพร้อมเฉยีงหลง

หวงตี้

ถ้าใครแสดงข้อผดิพลาดเลก็ๆ น้อยๆ ออกมา หลงัจบงานแล้วจะเป็น

ที่ดูแคลนไปตลอดปี มักเป็นนางฝ่ายเดียวที่ถูกขุดคุ้ยให้เจ็บใจ แต่พึ่งพา

พรสวรรค์วิเศษกับค�าผีบอก บัดนี้หญิงสาวเลยถือเคล็ดตั้งแต่เริ่มกระทั่งปิด
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ท้ายครบถ้วน สร้างบทบาทที่คนเฝ้าจบัผดิฉงนฉงายนกั

ขณะร่วมกนิอาหารกนั คนที่อยูบ่นลานวงกลมกอ็อกมาแสดงกายกรรม 

ขับร้อง รวมถึงฟ้อนร�าหลากรูปแบบ มีเสียงพูดคุยแทรกเบาๆ ระหว่างโต๊ะ

ข้าราชการ ยิ่งร�่าสุราหลายกา กิริยาพวกขุนศึกก็ยิ่งเอะอะกว่าขุนนาง ถึงขั้น 

ยื่นมอืชนจอกกนัอยู่เนอืงๆ

เมื่อพิจารณาบรรยากาศที่ด�าเนินด้วยดีแล้ว หวังสีเจี่ยกับเจียงเลี่ยงซู

ประสานมอืได้พอด ีระหว่างเจยีงกุย้เฟยยิ้มเบกิบานเพราะโอบล้อมด้วยถ้อยค�า

ประจบยกย่อง ฝั่งน่าหลนัซอืซอืคล้ายโดนหมางเมนิ แต่พวกเขากแ็ค่ไม่รู้เหน็

ฝูงผทีี่หมุนเวยีนมาหานางเท่านั้น

เมื่อเมี่ยนเปาขยบัชดุคลมุนอก เจ้าไป๋ไป๋กช็คูอขึ้นเมยีงมอง พอขนุเลี้ยง

อย่างด ีขนสขีาวของมนัเลยพองฟู หน้าท้องชกัจะห้อยย้อย กระพุ้งแก้มก�าลงั

โป่งกลมหลังยัดองุ่นจากมือนายน้อยเข้าไปสองลูก กระรอกที่เมี่ยนเปาเลือก

จับมามีสมองเฉลียวฉลาด เขาจึงฝึกหัดให้มันรู้จักที่ทาง ค่อยแอบเอามา 

เที่ยวเล่น

เฉียงหมินหลงชูจอกดื่มกับเหล่าขุนนางที่อยู่เบื้องล่าง จากนั้นเสียง

สรรเสรญิจงึก้องกระหึ่ม ยามจบพธิปีระกาศรางวลัผู้ท�าผลงานด ีค่อยถงึช่วง

แสดงพรสวรรค์ของคุณหนูตระกูลต่างๆ พวกนางก็ตั้งใจมาสร้างชื่อเสียงให้

วงศ์ตระกูล ทั้งยงัเกี่ยวพนักบัระดบัคู่ครองในอนาคตด้วย

ทกุปีที่ผ่านมาส่งเสรมิเนื้อหาพระโฉมของเฉยีงหลงหวงตี้จนเล่าลอืทั่วไป 

ว่าทรงรปูงามอย่างฉกาจฉกรรจ์ เป้าหมายพวกนางย่อมใฝ่สงูมาทางจกัรพรรด ิ

ฉะนั้นบรรยากาศประชนัขนัแข่งกข็บัเคี่ยวอย่างเข้มข้น

ผู้ที่พอจะสะดุดตาคือคุณหนูสกุลเซี่ยจากจวนแม่ทัพเซี่ยหง และคุณ

หนูจี๋จากจวนผู้ตรวจการแผ่นดินจี๋เจี้ยอิง คนหนึ่งส�าแดงบทร่ายร�ากระบี่ที่

ห้าวหาญ อีกคนบรรเลงกู่ฉินถวายพระพร ในหมู่บุปผชาติยุคใหม่ เด็กสาว

สองคนนบัว่าเจดิจ้าที่สุด เซี่ยอวี๋สดใส ใจกล้าหาญ จี๋เหมยแบบบาง หน้าตา

อ่อนหวาน ท�าให้คุณหนูสกุลอื่นที่ขึ้นแสดงก่อนหรอืหลงัพวกนางดูจดืชดื
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หวังสีเจี่ยหาได้ใส่ใจเหล่าสตรีวัยก�าดัดเท่าไร ยิ่งสวามีทอดพระเนตร

โดยสงบด้วยแล้ว ทว่าทั้งคู่ยงัรกัษาน�้าใจครอบครวัของพวกนาง มอบรางวลั

หลายหีบแก่เด็กสาวที่คู่ควร ทุกวันนี้วังหลังอัดแน่นด้วยสตรีจิ้งจอกจ�านวน

มาก กม็ทีี่มาจากนอกด่านหนึ่งตวัซึ่งมอีทิธฤิทธิ์แขง็กล้า จนคุณหนูจวนไหนๆ 

ที่ก�าลงัเบ่งบานอยู่ ล้วนแต่แลอ่อนวชิา

หลงัจากกลุม่สาวน้อยจงึเป็นงานแข่งขนัระหว่างเดก็หนุม่ ทว่าด้านบรุษุ

ใช้เวลากระชบักว่าสตร ี ไม่นานกส็ิ้นสุดการพระราชทานรางวลั แม้จ�าเจเพยีง

ไหน แต่เฉยีงหมนิหลงกลบัคงสหีน้าสขุมุลุ่มลกึ ขณะในใจหมนุเวยีนเพยีงภาพ

โฉมงามหลงับลัลงัก์

อธบิายได้ว่ายามพระพกัตร์ดุดนับางคราวเผยรอยแย้มพระสรวลหลอก

ลวง สุรเสยีงกแ็ฝงความสุขขั้นผวิเผนิด้วยแล้ว มเีพยีงสายพระเนตรที่เกนิข่ม

ประกายหวั่นไหวลกึๆ เท่านั้น ท�าให้เฉยีงหมนิหลงสวมหน้ากากจกัรพรรดไิด้

ศกัดิ์สทิธิ์ยิ่ง ทั้งที่ออกสงครามกบัเสน่ห์ลี้ลบัจากไป๋ฮวาเฟยอยู ่ปลายพระนาสกิ

ย่อมเสมือนสัมผัสกลิ่นหอมที่ชื่นชอบระรวยมา อิทธิพลของนางนับวันยิ่ง 

หยั่งรากมั่นคง

ระยะนี้เขาห่างเหินไปด้วยหน้าที่ปกครองจงกั๋ว ทว่าได้พบหน้านางแค่

ชั่วขณะ ดุจเส้นความอดกลั้นเลอืนรางฉบัพลนั เมื่อมธีรรมเนยีมแบ่งฝ่ายหน้า

กบัฝ่ายในขดัขวาง รปูโฉมไป๋เฟินเสยีนเฟยจงึไม่เป็นที่เปิดเผยเท่าเสยีงเลา่อ้าง 

แต่ในหมู่ญาตมิติร พระชายา และนางสนมเหล่านั้น ต้องมผีู้หวงัดูนางเตม็ตา

สักหน ไม่แน่ว่าจากวันนี้แล้ว ยอดพธูอันดับหนึ่งในใต้หล้าอาจปรากฏชื่อ 

ต๋าน่าหลนัซอืซอืร่วมด้วย

ด้วยวิสัยทั่วไป มีชายหน้าไหนไม่อวดโอ้เวลาได้หญิงงามสักคนหนึ่ง 

เฉยีงหลงหวงตี้กม็อิาจขจดัสนัดานท�านองนี้ ทว่าก่อนหน้าแล้ว ใครจะชื่นชม

พระชายาหรือนางสนมในวังกี่คนต่อกี่คน เขาเพียงยิ้มสนองอย่างพึงพอใจ  

แต่กาลที่ล่วงเลยกลับพาคนขมปาก ทั้งชิงหงุดหงิดเมื่อจินตนาการบุรุษอื่น 

พานพบน่าหลนัซอืซอื จากนั้นกห็นัมาคลั่งไคล้มนตร์ขลงับาดจติของนางด้วย



เหม่ยเหรินเจียว
17

เฉยีงหมนิหลงก�าลงัพาล ย่อมไม่เหน็เดก็อ่อนเยาว์อยู่ในสายตา ใครๆ 

กลับล้วนทึกทักเอาเองว่าเป็นเพราะหวังหวงโฮ่วเฉิดโฉมเทียบเคียงหวงช่าง 

ประกอบกบัเฉยีงหลงหวงตี้เป็นกษตัรยิ์ผู้ทรงธรรม ไม่ได้ฝักใฝ่กามราคะเกนิ

ควร จึงยากจะเข้าถึงพระทัย ท�าให้ด�ารงสถานะท้าทายความทะเยอทะยาน 

เหล่าคุณหนูทั้งหลายต่อไป

หลงัจากจบพระราชพธิเีฉลมิฉลองร่วมกบัขนุนาง ทกุฝ่ายค่อยแยกย้าย

กนักลบั เฉยีงหลงหวงตี้ หวงัหวงโฮ่ว และจิ่นคงหวงไท่จื่อ มกี�าหนดการเสดจ็

ไปประทบัที่เทยีนเฟ่ิงหวงกง เฝ้าชมพลุไฟในคนืข้ามปีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 

ส่วนน่าหลนัซอืซอืกบัสองเปาย่อมรอชมดวงไฟใหญ่บนผนืฟ้าที่ไป๋ฮวากง

หญงิสาวให้เผงิซู่กบัชรีนัปลดเครื่องประดบัทนัททีี่กลบัมา เหลอืเพยีง

ปิ่นไม้แกะฝีมือเมี่ยนเปาอันเดียว พอเรือนผมสลวยทิ้งปลายลงกลางหลัง 

อาการปวดระบมที่กดทับศีรษะค่อยสลายหาย ในที่สุดก่อนปีใหม่จะมาเยือน 

นางยงัปลดทุกข์ไปอกีหนึ่งประการแล้ว

ขณะสองเปาจุดก้านไฟเย็นเล่น นางยังตั้งโต๊ะเซ่นไหว้วิญญาณประจ�า

ถิ่นกับชีรันและเผิงซู่ เมื่อถึงเวลาจุดธูปบอกกล่าวบรรดาผี น่าหลันซือซือจึง

เรียกพวกเขาเข้ามา หวังจื่อน้อยพนมมือกล่าวค�าพูดออกมา เช่นว่าขอให้ทุก

ตนคุ้มครองเสี่ยวเปากบัเหนยีงนานๆ ขอให้ทุกตนมคีวามสุขกบัอาหารทั้งโต๊ะ 

บรรดาวิญญาณตกค้างต่างปรีดารับปากเนืองแน่น ช่างเอ็นดูแฝดซาลาเปา

มั่นคงอย่างยิ่ง

แต่ผีจ้าวฮองเฮากับพระชายาทั้งสามตน หลังจากเลิกพระราชพิธี 

กั้วเหนียนแล้ว น่าหลันซือซือทราบว่าพวกนางมุ่งหน้าไปบ�าเพ็ญบุญกับผี 

ด้วยกันที่โรงทาน ด้วยความสามารถของอู่เหวินเหลาป่าน ที่นั่นสามารถเปิด

ท�าการตลอดทั้งวันทั้งคืนให้คนและผีได้พึ่งพิง ต่อให้ช่วงเทศกาลส�าคัญจะ

มดืค�่าขนาดไหน เส้นทางละแวกที่ว่ากย็งัคงครื้นเครงอยู่ตลอด

ยามที่พวกนางยังอยู่ในต�าหนักเย็น ทุกปีก็ด�าเนินไปดังนี้ ขณะนั่งชม

พลุไฟดวงโต หูก็ฟังเสียงจุดแพประทัดดังสนั่นในวังหลวง น่าหลันซือซือ  
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เปาจื่อ เมี่ยนเปา และชรีนั ยงัห้อมล้อมไปด้วยโขยงผี

เมื่อลูกไฟแรกของรัชศกหมิงหลงปีที่สิบพุ่งลิ่วขึ้นกลางแผ่นฟ้า น่า-

หลันซือซือค่อยหลับตาอธิษฐาน ขอให้ฝ่าฟันไปได้โดยปลอดภัยอีกหนึ่งปี 

กระทั่งแสงไฟกระจายตวัดุจหยดสบีนความมดืจางหายไปหมดแล้ว หญงิสาว

ถึงแจกถุงเงินแก่ข้ารับใช้ในต�าหนัก ก่อนอนุญาตให้พวกเขาหยุดพักพรุ่งนี้ 

หนึ่งวนั เจ้านายใจกว้าง บ่าวย่อมมใีจภกัดหีนกัแน่นขึ้น



สามสิบสอง
สุขสันต์รัชศกหมิงหลงปีที่สิบ (2)

ภายในโถงต�าหนกัดอกไม้ขาว ยามนี้ปรากฏน่าหลนัซอืซอื ซาลาเปา

ฝาแฝด และกงปี้คนใกล้ชดิอย่างชรีนักบัเผงิซู่ พรุ่งนี้เป็นวนัหยุดพกัที่ลูกชาย

ไม่ต้องร�่าเรียน น่าหลันซือซือไม่ต้องเข้าเฝ้าใคร เลยเตรียมกระดาษแดงท�า

สลากเรยีบร้อยแล้ว

โถแรกคอืสลากกล่าวค�าอวยพร โถที่สองคอืสลากมอบของขวญั เหมอืน 

ทุกๆ ปีที่ชรีนั สองเปา และนางเล่นสนุกหลงัจากชมพลุปีใหม่ด้วยกนั กระทั่ง

ปัจจุบันรัชศกหมิงหลงปีที่สิบค่อยปรากฏเผิงซู่มาร่วมเล่นด้วย ในฐานะเจ้า

ต�าหนกั น่าหลนัซอืซอืจงึจบัสลากโถอวยพรคนแรก สี่คนที่เหลอืลว้นลุน้ระทกึ

ว่าชื่อใครจะถูกขานก่อน เพราะเตรยีมทั้งกระดาษแดงเขยีนค�าอวยพร ทั้งกล่อง

ของขวญัไว้พรั่งพร้อมแล้ว

ทว่าวิญญาณกงกงตนหนึ่งกลับท�าให้หญิงสาวชะงักมือที่คลี่ม้วน

กระดาษ เมื่อเขาเร่งร้อนทะลุกายผ่านประตูมาแจ้งข่าว

‘ทูลไป๋เฟินเหนียงเหนียง เฉียงหลงหวงตี้เพิ่งตัดสินพระทัย จะเสด็จ 

ไป๋ฮวากงอย่างไม่เป็นทางการพ่ะย่ะค่ะ’

น่าหลันซือซืออดสะดุ้งเฮือกไม่ได้ มือเกือบปล่อยกระดาษเบาหวิวทิ้ง 
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ในใจดั่งโดนสายฟ้าลงทัณฑ์กะทันหัน เขาจะมาไป๋ฮวากงท�าไม พอดูขบวน 

พลุหลวงจบแล้ว ยังไม่รู้จักหลับนอนที่เทียนเฟิ่งหวงกง ไฉนต้องร่อนเร่มา

หลอกหลอนพวกนาง!

นี่ไม่เท่ากบัโชคร้ายเคาะประตทูกั นบัแต่นางหายใจเฮอืกแรกของปีหรอื!

“เหนยีง...”

เปาจื่อร้องเรยีก หลงัจากโบกมอืคั่นสายตามารดากบัสลากหลายหนแล้ว 

น่าหลนัซอืซอืจงึหลดุออกจากห้วงกงัวลมาได้ นางยิ้มเจื่อนให้ซาลาเปานดิหน่อย 

ก่อนเผชญิหน้ากบัแววตาถามไถ่จากทุกคนว่าเกดิอะไรขึ้นหรอืไม่

“เอ่อ... มาๆ เหนยีงจบัชื่อใครได้เป็นคนแรกน้า...”

นยัน์ตาสองเปาวาววบั ประดุจมป้ีายไฟแย่งกนัชี้ตวัพวกเขา บรรยากาศ

แก่งแย่งพลอยให้เผงิซู่ตื่นเต้นตาม

“ใคร... ใครกนัหนอ...”

น่าหลันซือซือคลี่ม้วนกระดาษจนสุด แล้วลอบผงกศีรษะให้ผีกงกง 

หนึ่งท ีเขาค่อยค้อมกายล่องลอยออกไป ขณะที่นางเฉลยชื่อ

“เป็น... เป็นเมี่ยนเปา!”

จิ่นลี่หวงั หมนิเหมงิถูกเรยีกตวั ย่อมหยบิกระดาษแดงฝีมอืตนเองขึ้น

มา แล้วอ่านออกเสียงเข้มแข็งอวยพรให้มารดา ปีที่แล้วเป็นเปาจื่อ ปีนี้โชค 

เข้าข้างเขา

“กนิปลาเหลอื8 กนิเต้าหู้ร�่ารวย9”

อา... หญงิสาวพยกัหน้าพลางปรบมอื สมกบัเป็นเมี่ยนเปาของนาง ปี

ไหนๆ เจ้าซาลาเปาลูกนี้กค็ดิแต่ของกนิเชื่อมโยงค�าอวยพรปีใหม่ มอีตัลกัษณ์ 

8 鱼 อ่านว่า อี๋ว์ แปลว่าปลา ออกเสยีงคล้าย ‘อี๋ว์’ 余 ที่แปลว่าเหลอื ท�าให้ในเหนยีนเย่ฟ่าน 

มเีคลด็กนิเมนูปลาห้ามหมดตวั
9 豆腐 อ่านว่า โต้วฝู่ แปลว่าเต้าหู้ ซึ่งค�าว่า ‘ฝู่’ ออกเสยีงคล้าย ‘ฟู่’ 富 ที่แปลว่าร�่ารวย 

จงึมเีมนูเต้าหู้อยู่ในเหนยีนเย่ฟ่าน
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นบัว่าเปี่ยมเอกลกัษณ์!

ทกุคนปรบมอืยนิดพีร้อมน่าหลนัซอืซอื ทว่าเผงิซูเ่พิ่งเล่นครั้งแรกจงึไม่

ค่อยคุน้เคย ในใจอดตะขดิตะขวงอยูบ้่าง แต่ยามสหีน้ารอบกายธรรมดาอย่าง

มาก นางย่อมออกวาจาคล้อยตาม

“กระชบัและสอดคล้องที่สดุเพคะ จิ่นลี่หวงัทรงมคีวามสามารถสงูส่ง!”

เหตุใดสี่คนที่เหลอืจะหยั่งไม่ถงึเจตนาเผงิกงปี้ เลยลอบมองตากนัเอง

แล้วแอบขบขนั

น่าหลนัซอืซอืรบักระดาษแดงที่เมี่ยนเปาเขยีนค�าอวยพรมาเกบ็ ลายมอื

เขาไม่มเีส้นวจิติรเท่าเปาจื่อ แต่เหน็ได้ชดัว่าเจ้าตวับรรจงคดัแลว้ นางจงึก้มลง

หอมแก้มลูกชายหนึ่งฟอด

“เหนยีงว่าปีนี้พวกเราจะร�่ารวย เหลอืกนิเหลอืใช้ทุกคนแน่นอนจ้ะ”

ดวงหน้าขาวผ่องของเด็กชายเปี่ยมประกาย ทั้งยังมีเค้าเก้อเขินที่ถูก

มารดาคนงามหอมแก้ม ทว่าเจอสายตาฝาแฝดละม้ายอิจฉาหนัก เมี่ยนเปา

กลบัหายอายแล้วยดืจมูกอย่างภาคภูมใิจขึ้นมา ด้วยเหตุนี้นี่เล่า พวกเขาเลย

แก่งแย่งแข่งโชคอยู่ทุกปี!

หญงิสาวยื่นโถสลากของขวญัส่งให้เมี่ยนเปา หวงัจื่อน้อยเตรยีมล้วงมอื

หยบิม้วนกระดาษด้านใน กลบัปรากฏขนัททีี่อยู่เวรยามค�่าส่งเสยีงเคาะประตู

ขวางจงัหวะ น่าหลนัซอืซอืสบตากบัชรีนั เดก็สาวเลยลกุไปเปิดรบั ก่อนกระซบิ

ความกนัชั่วครู่

ไม่รู้กิจธุระอะไรมาถึงไป๋ฮวากงยามล่วงเข้าปีใหม่แล้ว เมี่ยนเปาคร้าน

จะสนใจนกั จงึล้วงมอืหยบิหนึ่งใบ พอดกีบัชรีนัโน้มตวัรายงานน่าหลนัซอืซอื 

อีกทอด สีหน้าโฉมสะคราญก็ยังรักษาบรรยากาศสนุกสนาน ส่งเสียงถาม 

บุตรชาย

“เมี่ยนเปาจบัได้ชื่อใครเอ่ย”

ซาลาเปาน้อยย่อมอ่านเสยีงฉะฉาน 

“ชรีนัขอรบั!”
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ต่อให้เพิ่งแจ้งข่าวชวนแตกตื่นแก่นายหญงิ ชรีนักอ็ดยิ้มแก้มปรอิอกมา

ไม่ได้ ก่อนรีบน�าของขวัญในหีบห่อถวายหวังจื่อน้อย จากนั้นค่อยหวนมา 

กลัดกลุ้ม ท�าให้รีรอที่จะเล่นจับสลากต่อ ซาลาเปาฝาแฝดย่อมสงสัยแกม 

เร่งเร้า กลายเป็นน่าหลนัซอืซอืที่ถอนใจก่อนอธบิาย

“พวกเรา... จ�าเป็นต้องคอยคนมาสมทบสกัหน่อยแล้ว”

แม้อยากรู้อยากเห็นเพียงใด เผิงซู่กลับคาดเดาบางอย่างออก ขณะที่

ซาลาเปาชุดสนี�้าเงนิกะพรบิตาปรบิๆ ใจพวกเขาชกัก�้ากึ่งยนิดกี�้ากึ่งคบัข้อง 

หนึ่งเค่อถดัมา กงกงคนเดมิที่เข้ามารายงานกเ็ปิดประตตู�าหนกัของนาง 

ก่อนถอยหลบด้วยท่าทีแทบจะทรุดหมอบกับพื้น เมื่อร่างสูงผึ่งผายตวัดเท้า

ก้าวข้ามธรณปีระตู

เบื้องหลงัเฉยีงหลงหวงตี้มเีจ๋อกงกงประหนึ่งรปูเงา ต่อให้ปราศจากเสยีง

ประกาศหรอืแขวนโคมค้างแรม เจ๋อจวิซิ่งกม็นี�้าใจส่งคนมาบอกล่วงหน้า เจตนา

ให้โอกาสพวกนางตั้งตวัรบัก่อน ย่อมยากจ�าแนกว่าเพราะเขามกัท�าการรอบคอบ

ไว้ก่อน หรอืนี่เป็นความลบัที่ไม่ยากแก่การสบืค้น

คนในโถงต�าหนกัดอกไม้ขาวผุดลุก ประสานเสยีงกนัแผ่วเบา

“ถวายพระพรหวงช่าง / ฟู่หวง ทรงพระเจรญิหมื่นปี หมื่นปี หมื่นๆ ปี 

เพคะ / พ่ะย่ะค่ะ”

หวงหลงในฉลองพระองค์จากพระราชพิธีกั้วเหนียน กวาดพระเนตร

ส�ารวจกจิกรรมที่ค้างคาอยู่แล้วจงึสอบถาม

“อ้ายเฟย หมินจือ หมินเหมิง ป่านนี้แล้วยังไม่หลับไม่นอนกันอีก  

ตั้งหน้าตั้งตาท�าอะไรอยู่หรอื กระดาษแดงในมอืกบัหบีห่อพวกนั้นคอืสิ่งใด...”

ย่อมเป็นน่าหลนัซอืซอืที่ฉวยโอกาสยดืกายตรง ก่อนได้รบัค�าอนุญาต

จากโอรสสวรรค์ ทั้งน�าพาพรรคพวกปฏบิตัติามระหว่างที่นางกราบทูล

“ทลูหวงชา่ง ตั้งแต่หมนิจอืกบัหมนิเหมงิพอรู้ความ หม่อมฉนักใ็ห้พวก

เขาและชกีงป้ีเล่นจบัสลาก แลกค�าอวยพรกบัของขวญัสนกุๆ ระหว่างกนัทกุปี 

ในโถกระเบื้องสองใบนี้ ใบหนึ่งบรรจุสลากชื่อแลกค�าอวยพร ใบหนึ่งบรรจุ
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สลากชื่อแลกของขวญั สิ่งที่หวงช่างทรงสงสยัคอืกระดาษแดงเขยีนค�าอวยพร

กบักล่องของขวญัประจ�าตวัทุกคนเพคะ

“เมื่อจับสลากได้ชื่อใครแล้ว คนนั้นต้องมอบค�าอวยพรหรือของขวัญ

แก่ผู้จบัชื่อ สกัครู่หม่อมฉันเริ่มต้นด้วยการจบัสลากโถค�าอวยพรได้ชื่อหมนิ- 

เหมงิ เขาเลยมอบค�าอวยพรแก่หม่อมฉนั จากนั้นถงึคราวหมนิเหมงิจบัสลาก

โถของขวญักอ็อกมาเป็นชื่อชรีนั ชกีงปี้จงึส่งมอบของขวญัให้เขาแล้วเพคะ”

เฉยีงหมนิหลงฟังรายละเอยีดกอ็ยากร่วมเล่นทนัควนั

“เจ๋อจวิซิ่ง เช่นนั้นเขยีนชื่อใส่ลงไปในโถสองใบพร้อมเจิ้น”

เจ๋อกงกงยงัคงอ�้าอึ้ง น่าหลนัซอืซอืย่อมช่วยบบีคั้น

“เจ๋อกงกง อย่ามวัแต่กริ่งเกรงพระราชอาญา หวงช่างตรสัอนุญาตแล้ว 

และโถสองใบนี้ยังมีชื่อชีกงปี้กับเผิงกงปี้อยู่ก่อน รีบใช้กระดาษแดงสองใบ 

เขยีนชื่อเถดิ จะได้สานต่อที่ค้างคาโดยไว”

พอไป๋เฟินเสยีนเฟยผลกัดนัชดัถ้อยชดัค�า หวงช่างกเ็ตรยีมลงพระนาม 

ข้าราชบรพิารผู้ชราอย่างเขาจงึสิ้นทางเลี่ยง

ยามที่เผงิซูถ่วายกระดาษแดงสามแผ่นแด่จกัรพรรด ิชรีนักม็อบจ�านวน

เท่ากันแก่เจ๋อจิวซิ่ง สองใบให้พวกเขาลงชื่อตนเอง ใบที่สามค่อยเขียนค�า

อวยพร เมื่อผู้มาใหม่ปฏบิตัติามกฎเรยีบร้อยด ีการละเล่นย่อมด�าเนนิต่อ ไม่

คาดว่านอกจากนางแล้วยงัจะมสีาวน้อยคนสนทิโชคย�่าแย่แต่ต้นปี

พอคลี่กระดาษออกพบชื่อคน ชรีนัเลยคล้ายเป็นใบ้ฉบัพลนั

“ว่าอย่างไร! เป็นใคร เหตุใดไม่อ่านให้ทุกคนได้ยนิ!”

เฉียงหมินหลงจดจ�าพฤติกรรมที่กงปี้นางนี้เลือกยืนหยัดข้างนายหญิง 

มากกว่ามหาบุรุษปกครองแคว้นเช่นเขาได้ ย่อมสบโอกาสระบายอารมณ์ขุ่น

เคอืง

“ทูลหวงช่าง หม่อมฉนัผดิไปแล้วเพคะ! โปรดเมตตาด้วยเพคะ...”

พอเหน็อกีฝ่ายแสดงท่าหวั่นเกรงระดบันั้น อารนัช่างโชคร้ายเป็นสหาย

นางจรงิแท้!
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น่าหลนัซอืซอืย่อมดงึกระดาษในมอืเดก็สาวแล้วรบัมาเป็นธุระเสยีเอง

“ทูลหวงช่าง เป็นลายพระหตัถ์หวงช่างเพคะ”

สายตาเดด็ขาดประดจุคมมดีจ้องกรดีทึ้งเดก็สาวชั่วครู ่จงึเปลี่ยนไปหา

เสียนเฟยที่ยังคงภาพเลิศล�้า แม้นางจะปลดเครื่องประดับเกือบทั้งหมดแล้ว 

แววตาลึกล�้าค่อยส่องแสงระยับให้น่าหลันซือซือ จู่ๆ ก็กลับพาให้คนหนาว 

ยะเยอืกขึ้นมา

“มั่งมมีงคลใหญ่ ก้าวหน้าสุขสวสัดิ์”

สิ้นเสียงทรงอ�านาจ ทุกคนล้วนกล่าวขอบพระทัยอย่างพร้อมเพรียง 

ทว่ามีชีรันที่ได้รับกระดาษแดงฝีพระหัตถ์เป็นหลักฐานอับโชคของนางแต ่

ผู้เดยีว

น่าหลนัซอืซอืไม่อาจทนทานสายตาแฝงนยันาน นางเลยหาทางรอด

“ทูลหวงช่าง นี่คอืโถสลากของขวญัเพคะ”

หญงิสาววางมนัลงเบื้องหน้า ให้เฉยีงหมนิหลงล้วงมอืจบัหนึ่งม้วน เขา

รบีคลี่ชื่อออกดูเอง ไม่ให้เจ๋อกงกงได้รบัใช้อย่างปกต ิก่อนสหีน้าเคร่งขรมึจะ

ปกปิดความผดิหวงัเอาไว้มดิชดิ อ่านอกัษรที่ปรากฏเสยีงเรยีบ

“เมี่ยนเปา...”

สหีน้าของเดก็น้อยอย่างไรกบ็รสิุทธิ์กว่าผู้ใหญ่ ดวงหน้าอิ่มกลมเลยมี

รอยมุย่เลก็ๆ ก่อนเขาจะคุกเข่าลงประสานมอื ถวายกลอ่งของขวญัของตนแด่

บดิา เฉยีงหมนิหลงรบัมาชั่งน�้าหนกัในมอื สงสยัอยู่ว่าจะเป็นข้าวของประเภท

ไหน แต่เหน็ชรีนัไม่ลงมอืแกะหบีห่อ ชายหนุ่มจงึตั้งไว้ข้างตวัเฉยๆ ด้วย

จากนั้นเมี่ยนเปาค่อยได้ลาภทดแทนที่เสยีของขวญัให้ฟูห่วง เลยจบัค�า

อวยพรชื่อมารดาได้อกีหน เปาจื่อย่อมยิ้มแย้มดใีจกบัแฝดน้อง ประดุจไร้ปม

สะกดิผวิหน้า ทว่าสายตาเขากแ็สบเคอืงพอดู ท�าให้อดยกมอืขยี้สกัทไีม่ไหว

น่าหลนัซอืซอืส่งยิ้มหวานให้ซาลาเปาน้อย

“ร่างกายแกร่งมั่น จติใจเกษมศานต์”

เฉียงหมินหลงแรกเจอเจ้าเปาเห็นแก่กระเพาะลุกเข้าหาโฉมสะคราญ 
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พื้นอารมณ์เขายงัเฉื่อยชา แต่หลงัจากนั้นคิ้วเข้มกลบัขมวดเป็นปมแน่น สายตา

ราวกับระเบิดพลังสังหารเข้มข้นออกมา ขณะที่ไป๋ฮวาเฟยขยี้เรียวปากบนผิว

แก้มลูกชายยกใหญ่ ก่อนจะกอดรดัแนบแน่นย�้า

บดัซบนกั!

ปีหน้าต้องเป็นของเขา!

เปาจื่อย่อมสัมผัสสัญญาณรุนแรงจากฟู่หวง ท�าให้ตระหนักว่าปีหน้า 

คู่แข่งพวกเขากเ็พิ่มจ�านวนอกีแล้ว

เมื่อถึงคราวจับโถสลากของขวัญด้วยตัวเอง น่าหลันซือซือจึงใจเต้น

ระทึกเกินปกติ ท�าให้หย่อนปลายนิ้วลงกวนม้วนกระดาษพร้อมภาวนาวนไป 

‘ขอให้หลุดพ้น ขอให้หลุดพ้น เพี้ยง!’

ท่ามกลางสายตาที่ดุดนัและเพ่งเลง็ชอบกล น่าหลนัซอืซอืกเ็ลอืกขึ้นมา

จนได้หนึ่งม้วน ทว่าอย่างไรลางสังหรณ์ยังพาเส้นประสาทชักกระตุก ก่อน

ลุกลามไปเล่นงานสองมอืจนเริ่มสั่น นางเลยก�าฝ่ามอือ�าพราง ทว่าด้วยเหตุผล

ที่ทุกคนต่างรอคอยอยู่ คงจะมีที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง จักรพรรดิหนุ่มจึงจู่ๆ 

อารมณ์สดใสทนัตา ช่างข่มขวญัให้โฉมงามอยากสลดัสลากทิ้ง

น่าหลนัซอืซอืสูดลมหายใจเรยีกพลงักล้าหาญ แล้วค่อยตะลงึตาแขง็ใส่

อกัษรแกร่งกล้าสามตวั

เฉยีง... หมนิ... หลง!

หญงิสาวละม้ายเข้าถงึความเป็นปลาป้ิงแดดที่นอนอ้าปากพะงาบขึ้นมา

“เฉยีงหมนิหลง... เฉยีงหมนิหลง... เฉยีงหมนิหลง...”

พอคนืสต ินางจงึกระชากกายลุกขึ้นย่อเข่า

“ทูลหวงช่าง หม่อมฉนัขอพระราชทานอภยัโทษด้วยเพคะ!”

ไม่เพยีงลมืบนัดาลโทสะ เขายงัหวัร่อออกมา

ไม่ต้องคอยปีหน้า!

ย่อมไม่บดัซบแล้ว!

ฮ่าๆ!
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มอืใหญ่สอดเข้าไปฉุดร่างหอมกรุ่นก่อนประคองให้ยนืเคยีงคู่กนั

“ขอให้ยกโทษอะไรหรอื ชื่อแซ่ของเจิ้นกเ็ขยีนลงไปให้มคีนอ่าน หาใช่

ค�าต้องห้าม สงสยัปีใหม่ท�าอ้ายเฟยขวญัอ่อนเกนิไปแล้ว...”

กกึ... ไม่ใช่ค�าต้องห้ามอะไรเล่า!

อย่างนั้นจะออกราชโองการเปลี่ยนชื่อสัตว์ สิ่งของ และราษฎรอยู่ทุก

รชัศกใหม่หรอื!

‘มุสาหน้าตายเลยีนแบบศรภีรรยาของท่านแล้ว ยงัจะป้ายโทษปีใหม่นี้

ที่พานางขวัญอ่อน’ เขาก�าลังสรรหาเหตุให้หัวคนอื่นหลุดแต่วันที่หนึ่งหรือไม่ 

ไม่ทราบว่าจะเลอืดเยน็ชงิชยักบัน�้าค้างแขง็พนัปีไปไหน

ว่าแล้ว... ว่าแล้วนางจะต้องดวงตก ทนัททีี่สูดอากาศเฮอืกแรกของปี!

ละม้ายระวังสองขาไป๋เฟินเสียนเฟยกระทั่งมั่นคงก่อน ร่างสูงใหญ่จึง

เฝ้าโอบประคองอยู่ แต่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้มุมซับซ้อนจอมบุรุษเท่าตัวเขา เฉียง- 

หมินหลงเลยก้มหน้าคมสันลงมากระซิบชดิติ่งหูจิ้มลิ้ม ระบายลมหายใจร้อน

เข้าลวกผวิอ่อนอย่างทารุณ

“ซอืเอ๋อร์ สมยัก่อนเจ้ากเ็รยีกหาเจิ้นว่าหมนิหลงบ่อยไป บางทเีรยีกจน

เสยีงแหบเครอืเทยีว...”

ต�่าช้า!

แหย่เรื่องใต้สะดอือย่างนี้ ท�านางจุกท้องไปหมด!

ผิวขาวผ่องย่อมฉีดสีชมพูก�่า ฮือ... สมองต๋าน่าหลันซือซือมีคุณภาพ

มาก เวลารื้อฟื้น นางย่อมจ�ารายละเอยีดได้แจ่มชดั ท�าไมมงักรหน้าด้านผู้นี้

ชอบยั่วโมโหคนที่สุดนะ!

ล�าพังไม่ทราบว่าเฉียงหลงหวงตี้ตรัสอะไร เสียนเฟยเลยหน้าแดงก�่า

ประหนึ่งเปื้อนชาด ย่อมพาพวกเขาชะงักงันกันแล้ว ยิ่งได้ยินเสียงคนถูก 

หอมแก้มสองหนถี่ๆ  อกี ยงัจะเหลอืเสี้ยวเวลาให้ไปสงบจติอยู่หรอื

ยามที่สายตาหลายคู่เบกิค้าง เฉยีงหมนิหลงกลบักระตุกเส้นคิ้ว

“นี่มิใช่กฎของพวกเจ้าหรอกหรือ เหตุไรต้องจ้องมองเจิ้นด้วยสีหน้า 
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แตกตื่นกนัเพยีงนั้น”

หลายคนหลายกระแสคดิ ชรีนักบัเผงิซู่ล้วนตะลงึลาน เจ๋อจวิซิ่งกลบั

นกึยนิดว่ีาฟ้าเมตตาตน ให้ไป๋เฟินเสยีนเฟยกบัชรีนัจบัสลากต้องห้ามครบสอง

ใบแล้ว แต่เขายงัปรดีาไปได้ไม่ถงึที่ทางด ี เสมอืนแผ่นดนิพลกิหลงั พาร่วงสู่

ฝั่งมรณะเอากะทนัหนั

ช่างเป็นกฎหาเรื่องสังเวยลมหายใจคนแท้ๆ เพียงปากถือดีเปล่ง

พระนามจรงิ วญิญาณข้าราชบรพิารกห็วาดผวาหมดสิ้น ยงัจะเหลอืหน้าไหน

กล้าล่วงเกนิพระวรกายล�้าค่าบ้าง พวกเขาคงต้องคอขาดเสมอบ่า ก่อนจมูกทนั

สูดกลิ่นหวงช่างแล้ว

นบัว่าเส้นสายอารมณ์ขนัของเฉยีงหลงหวงตี้เหี้ยมเกรยีมยิ่ง!

คู่ซาลาเปาเห็นมารดาโดนปล้นผิวเต้าหู้ต�าใจ แน่นอนล้วนบังเกิดไฟ

รษิยาท่วมท้น ถงึขั้นตวดัสายตาแรงร้อนใส่จกัรพรรดิ

ฟู่...ฟู่หวงช่างไร้ยางอาย!

น่าหลนัซอืซอือยากชงิสลบ แต่พกัหลงัสตขิองนางแขง็แกร่งขึ้นมาก พอ

ความร้อนที่ใบหน้าพุ่งทะลุขีดสุดก็ค่อยหวนมาเยือกเย็น บางทีโรคหน้าหนา

อาจแพร่เชื้อทางอากาศได้ หญิงสาวจึงปลีกตัวออกจากอ้อมพระกร แล้วยืน

สงบเสงี่ยมให้บรรยากาศแตกตื่นตกตะกอนก่อน ขณะที่เฉยีงหลงหวงตี้ประทบั

อย่างเปี่ยมราศอีิ่มเอม

“เจิ้นมาโดยไม่ทราบว่ามเีล่นจบัสลากกนั ของขวญัที่ต้องให้อ้ายเฟยจงึ

สะดวกวันพรุ่ง เจ๋อกงกงจะเป็นผู้น�ามาให้ที่ไป๋ฮวากง แล้วพวกเจ้ายังยืนค�้า

ศรีษะเจิ้นอยู่ท�าไม นั่งลง! เจิ้นจะได้จบัโถสลากค�าอวยพร”

ต่างคนต่างสะดุ้งโหยง ปฏบิตัติามพระบญัชาทนัควนั

“ขอบพระทยัเพคะ / พ่ะย่ะค่ะ”

ข้ารับใช้สามคนบีบกายลีบอยู่บนเก้าอี้ ข้างเชื้อพระวงศ์ก็นั่งไม่เต็มก้น 

ไม่รู้ต่อไปหวงช่างจะส�าแดงอะไรให้พวกเขาได้พรึงเพริดอีก เฉียงหมินหลง 

จบัได้ชื่อเปาจื่อ เดก็ชายจงึคุกเข่าอ่านกระดาษแดงในมอื
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“พลงัสุขภาพหนกัแน่นดั่งขุนเขา เฉลมิฉลองพูนสุขดั่งท้องสมุทร”

จกัรพรรดหินุม่พยกัหน้าพอใจ ก่อนมองเจ๋อกงกง ขนัทคีนสนทิจงึรบัค�า

อวยพรจากจิ่นติ้งหวงัมาวางไว้ข้างของขวญัจากจิ่นลี่หวงั สลากในโถกระเบื้อง

ก็ทยอยลดจ�านวนลง เสียงกลอนอวยพรสลับดังกับการส่งสิ่งของ ทว่าท้าย

ที่สดุแล้วเฉยีงหมนิหลงกลบัหงดุหงดิขึ้นมา คดิเล่นงานภรรยา ท�าให้ก่อกรรม

สนองดั่งพายุหมุน

เขาได้ของขวัญเมี่ยนเปา ได้ค�าอวยพรเปาจื่อ และติดค้างของขวัญ 

ไป๋เฟินเสยีนเฟย แต่ขนัทเีฒ่าอย่างเจ๋อจวิซิ่งกลบันอนกนิโชคลาภแต่ต้นรชัศก 

ฉกรางวลัใหญ่โดยเกยีจคร้านไปได้!

เหน็ทนีอกจากไป๋เฟินเสยีนเฟยกบัชกีงปี้ ค่อยปรากฏเจ๋อกงกงประสบ

คราวเคราะห์รังแก ด้วยม้วนกระดาษแดงก้นโถของขวัญอันสุดท้ายคือ...  

สลากชื่อต๋าน่าหลนัซอืซอื

หญงิสาวใช่ปรดีาที่เจ๋อจวิซิ่งทุกข์หนกั ตรงกนัข้ามนางสงสารเขาเหลอื

ล้น แต่จนใจที่ไม่อาจหกักฎการเล่นจงึยื่นกล่องของขวญัออกไป แม้มหาขนัที

จะรู้ระแวงสีพระพักตร์ของเฉียงหลงหวงตี้แล้ว เขาก็ยังขวัญสั่นไหวขึ้นมา 

เพราะคุ้นเคยกับพญามังกรเกินกว่าครึ่งชีวิต เจ๋อจิวซิ่งย่อมพอตั้งสติหันมา 

ล่วงเกินไป๋เฟินเสียนเฟย ยอมรับพลังล้างผลาญที่เบากว่าล�้าแดนหวงช่าง 

มากนกั

“ทูลไป๋เฟินเสยีนเฟย กระหม่อมเป็นกงกง สถานะครึ่งบุรุษ อย่างไรก็

ต้อยต�่า ไม่คู่ควรรับของขวัญสูงค่านี้ได้ ขอไป๋เฟินเสียนเฟยโปรดเมตตา

กระหม่อมด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

น่าหลันซือซือส่ายหน้าระบายความจนใจ แต่เรียวปากประดับยิ้ม

ยุตธิรรม

“เจ๋อกงกงไม่ควรดแูคลนคณุค่าในตวัเอง วนันี้ทกุคนกไ็ด้รบัค�าอวยพร

กบัของขวญัคนละชิ้นแล้ว จะยกเว้นเจ๋อกงกงคนเดยีวได้อย่างไร หวงช่างทรง

เหน็ด้วยหรอืไม่เพคะ”
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นางสารภาพว่าหัวเราะไม่ออก ร้องไห้ก็ไม่ได้เช่นกัน เมื่อของขวัญที่ 

ตั้งใจเตรยีมกลบัเป็นเผอืกร้อนลวกมอืผู้อื่น แต่ไม่ว่าอย่างไรสายตาเจ๋อจวิซิ่ง

ต้องสอดส่องหวงช่างก่อน

เฉียงหลงหวงตี้แย้มพระโอษฐ์ให้ไป๋เฟินเสียนเฟย แล้วตวัดสาย

พระเนตรดุร้ายมาหาเขา กงกงคนสนทิเลยเดอืดร้อนราวกบัเกลอืกกลิ้งอยู่บน

กระทะ

หลงัจากเค้นหวัคดิจนใกล้หน้ามดืเตม็ท ีเขาค่อยพบแสงสวรรค์ ขนัที

ผูช้รากน็อบน้อมฝ่ากลิ่นอายหมายชพีมากระซบิความใกล้พระกรรณ พอเฉยีง-

หลงหวงตี้เมินสายพระเนตร เจ๋อจิวซิ่งค่อยรับของขวัญจากไป๋เฟินเสียนเฟย 

กว่าจะเจอทางปลอดภัย ท�าเอาคนแก่อยากยกแขนเสื้อขึ้นซับเหงื่อที่ไหลชุ่ม

หนงัศรีษะยิ่ง

เมื่อแลกค�าอวยพรกบัของขวญัเรยีบร้อยทกุคน ค่อยถงึเวลาเปิดหบีห่อ

ที่ได้รบั เฉยีงหมนิหลงแกะฝากล่อง มอืล้วงลงไปดงึของภายในออกมา พบว่า

คอืกรงไม้ใส่สตัว์เลี้ยงขนาดเลก็ ประกอบขึ้นด้วยฝีมอืในยามว่างจากเมี่ยนเปา 

เขาอาจปล่อยปละละเลยหวงัจื่อฝาแฝด แต่ทราบความเคลื่อนไหวเสมอ ต้นตอ

ที่หวังสีเจี่ยเกือบส�าเร็จโทษเชื้อสายสกุลเฉียงคู่นี้คือเจ้ากระรอกเดรัจฉาน 

ตวัหนึ่ง

เฉียงหมินหลงบรรยายความรู้สึกยาก ยามค้นพบว่ายกเว้นเรื่องกินที่

เป็นข้อด่างพร้อยแล้ว จิ่นลี่หวงัยงัมนีสิยัชวนรงัเกยีจเพิ่มอกีประการ ใช้สมอง

ไตร่ตรองดแีล้วหรอื จงึน�ากรงสตัว์เลี้ยงมอบเป็นของขวญัแลกเปลี่ยนคนอื่น 

แต่สุดท้ายมนักต็กสู่ตนเองที่เลี้ยงกระรอกอยู่ผู้เดยีว

โดยฉับพลันที่เค้าทะมึนปรากฏคลุมร่างองอาจ เฉียงหมินหลงก็โยน 

กรงน้อยลอยลิ่วไปหาเมี่ยนเปา แทนที่เจ้าซาลาเปาจะหน้าสลดรบัปฏกิริยิาบดิา 

เขากลบัคกุเข่าขอบพระทยัด้วยน�้าเสยีงร่าเรงิยิ่ง ก่อนเปิดประตกูรง ปล่อยสตัว์

ตวัเลก็ที่ชายหนุ่มเพิ่งสงัเกตว่าซ่อนตวัอยู่ในอกเสื้อของเมี่ยนเปามาแต่ต้น

เจ้าไป๋ไป๋กระโดดส�ารวจที่อยูใ่หม่ ท่าทางร่าเรงิมาก แลว้ย้อนมาถหูวักบั
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ฝ่ามอืนายน้อย ก่อนจะครอบครองสถานที่อย่างสุข ีจงึค่อนข้างแจ่มชดัว่า นสิยั

ดหีรอืเลวล้วนตดิจากคนใกล้ชดิ

เฉียงหมินหลงสิ้นถ้อยต�าหนิเช่นเดียวกับเจ๋อกงกง แต่ผู ้อาศัยใน 

ไป๋ฮวากงคล้ายชนิชา ถงึสนใจเปิดของขวญัของปีนี้กนัมากกว่า ขณะที่ทุกคน

ก�าลงัเปลื้องหบีห่อ น่าหลนัซอืซอืไม่มอีะไรให้งดัแงะบ้าง สายตาเลยไปจบักริยิา

ลบัล่อระหว่างขนัทผีู้เฒ่ากบัหวงช่างผู้หนุ่มได้

นั่นมใิช่...นั่นมใิช่ลกัลอบส่งของขวญัของนางอยู่หรอื!

จักรพรรดิหนุ ่มกระแอมกระไอ ยามรับรู ้ถึงแววตาตื่นตะลึงจาก 

ไป๋ฮวาเฟย

“บดันี้ล่วงเข้ากลางยามโฉ่ว10 แล้ว เจิ้นเริ่มอ่อนเพลยี...”

หวงช่างตรสัเช่นนี้ พวกเขาจงึเกรง็ติ่งหู

“พรุง่นี้เจิ้นงดออกว่าราชการแผ่นดนิ แต่ฎกีาเร่งด่วนที่คอยให้ไปสะสาง

กม็จี�านวนไม่น้อย...”

น่าหลนัซอืซอืตหีน้านิ่ง ทั้งที่หวัใจเต้นตูมตาม

เขาก�าลงับอกว่า... 

คนืนี้ถงึจะมา แต่กไ็ม่นอนค้างใช่หรอืไม่!

นบัว่านางแสดงออกถูกวธิ ีเฉยีงหมนิหลงเลยไม่โดนกระตุ้นให้เปลี่ยน

ความตั้งใจ

“เจิ้นทบทวนแล้ว พักผ่อนที่เทียนหลงกงจะสะดวกมากกว่า พวกเจ้า

เองกต็ามสบายเถดิ รชัศกหมงิหลงปีที่สบินี้ เจิ้นหวงัว่าจะน�ามาซึ่งความสขุโดย

ทั่วถงึ”

ทุกคนผุดลุกพลางเปล่งเสียงขอบพระทัย หลายรูปหน้าแฝงแววโปร่ง

โล่งกึ่งหลดุพ้น ทว่ามแีค่น่าหลนัซอืซอืที่เขาจะอยูต่่อหรอืจากไป นางคลบัคล้าย

อมหวงเหลยีนเอาไว้ในปาก ที่รู้สกึเช่นนี้ใช่ไร้เหตุผลเสยีทเีดยีว คงเพราะรบัรู้

10 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 01.00 น. – 02.59 น. ว่า ยามโฉ่ว
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เตม็สองตาตนว่า เฉยีงหมนิหลงก�าลงัอารมณ์ดกีลบัพระต�าหนกัอย่างไร

เจ๋อกงกงก้าวตามหลังหวงช่าง สองมือเขาว่างเปล่า ส่วนวัตถุที่อยู่ 

กลางพระหัตถ์กว้างนั่น ของขวัญของนางชัดๆ โอรสสวรรค์ประเภทไหนกัน 

รีดนาทาเร้นกระทั่งขันทีคนสนิท ทั่วใต้หล้าที่ยอมจ�านนใต้ฝ่าพระบาท ยังม ี

ศลีธรรมส�านกัใดให้หวงช่างทรงละอายแก่ใจ



สามสิบสาม
ดอกบุญเบ่งบานที่โรงทาน

ระหว่างผู้คนเริ่มหลับใหล บางคราวกลุ่มวิญญาณสูงศักดิ์สี่ตนที่ว่าง

เว้นจากการดูความเคลื่อนไหวรอบวังหลวง หรือจัดระเบียบผีเร่ร่อนตนใหม่ 

พวกนางมักน�าขบวนวิญญาณข้าราชบริพารมาโรงทานที่หลันเซียนเชิงกับสกุล

อู่เหวนิก่อตั้งขึ้น

เนื่องด้วยอยู่ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีที่คึกคัก บรรยากาศย่อมรื่นเริง

นบัแต่เช้าวนัสามสบิค�่า เดอืนสบิสอง กระทั่งยามอิ๋น11 วนัหนึ่งค�่า เดอืนอ้าย 

ก็ปรากฏทั้งคนทั้งผีประสบความหิวโหยต่อแถวยาวอยู่ แม้ทุกตนในวังหลวง

ได้รับผลกุศลที่น่าหลันซือซืออุทิศให้บ่อยแล้ว พอมาสัมผัสโดยใกล้ชิดเช่นนี้ 

กลบัพาอิ่มเอบิบญุบารมยีิ่งขึ้น ถอืเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดวงวญิญาณคลายพะวง

บ่วงกรรมส่วนตน

คนจ�านวนมากก�าลงัถอืชามรบัข้าวต้มหรอืข้าวสวยร้อน กบัข้าวกม็หีลาก

ชนดิให้พวกเขาเลอืก กริยิาเหล่านั้นจงึทบัซ้อนกบับรรดาชนไร้ร่างที่จดัระเบยีบ

แถวเหมือนกัน ด้านจิตอาสาฝ่ายคนฝ่ายผีล้วนยิ้มแย้มผ่องใส เสียงสนทนา

11 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 03.00 น. – 04.59 น. ว่า ยามอิ๋น
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ย่อมสอดแทรกค�าอวยพรเสมอ

วญิญาณจ้าวฮองเฮาทอดพระเนตรด้วยรอยยิ้ม รศัมรีอบกายค่อนข้าง

เรอืงสว่างและอ่อนโยน เกอืบเทยีบได้ว่าผุดผ่องจากอดตีกรรม ส่วนผสีามพระ

ชายากม็ดีวงจติเป่ียมสขุไม่เลว ขณะยนือยูเ่บื้องหลงัจ้าวอี๋หยากบัผองวญิญาณ

ในหมู่ผู้พึ่งพาโรงทานยามนี้ แน่นอนว่าต้องใช้ชวีติแร้นแค้น แล้วออก

เร่ร่อนอย่างไร้เป้าหมาย บางคนตกยากชั่วคราว บางคนก็โดนทอดทิ้งเพราะ 

เป็นภาระ จึงมีอยู่หลายช่วงวัย เป็นที่ชวนเวทนาดุจเดียวกับกลุ่มผี บางตน 

ตายตกโดยขาดญาตมิติรรบัรู ้เมื่อไม่มพีธิเีซ่นไหว้ พวกเขาย่อมหวิโหย ดวงจติ 

หมองคล�้า

ฉะนั้นเมื่อกลุ ่มผีที่สภาวะไม่เจริญตาปรากฏขึ้น จึงไม่มีวิญญาณ

ประกอบกุศลตนใดขบัไล่หรอืแสดงออกว่ารงัเกยีจ พวกเขาเหล่านี้ต่างล่องลอย

เป็นเวลานาน และพยายามดงึดนัฝ่าฝืนสงัสารวฏั ท�าให้มสีภาพตั้งแต่คงช่วง

เวลาตายเอาไว้อย่างน่าสะพรึงกลัว หรือเผยพลังวิญญาณอันอ่อนระโหย 

โรยแรง

หลงัจากโรงทานใหญ่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่สกุลอู่เหวนิแล้ว ทุกๆ ปี

วญิญาณมกัหลั่งไหลมาจากทั่วสารทศิ พอคนกบัผตี่างรบัแหล่งเสรมิพลงัตาม

ประเภทแล้ว กม็ทีั้งเดนิทางกลบัทนัทแีละมทีี่หยดุพกัเพื่อสนทนาความกนัเอง

‘อา...’

เสยีงครางจากกลุ่มไร้ร่างตนหนึ่งดงัขึ้น เขาเพิ่งซดข้าวต้มอย่างโหยหวิ

จนเกลี้ยงถ้วย

‘หนึ่งปีหนึ่งหน อา... คุ้มค่าที่ข้าเดนิทางข้ามแคว้นมาเสยีจรงิ!’

วญิญาณอกีตนยื่นชามข้าวต้มอกีชามให้ ขณะมอืกพ็ุ้ยข้าวสวยเข้าปาก

‘แล้วปีนี้เจ้าจะอยู่รบัของเซ่นกี่วนัเล่า’

‘ข้าจะอยู่จนหมดเทศกาลหยวนเซยีว แล้วค่อยกลบัไป’

บางทีพวกผีเจอหน้ากันเองมาหลายปีก็เหมือนอาศัยสถานที่รวมกลุ่ม

กนัไปแล้ว
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‘แต่นี่แน่ะ ปีนี้พวกข้าเดนิทางมาฉางอนั ไม่แน่ว่าปีหน้าและปีถดัๆ ไป

พวกเราจะมโีอกาสพบเจอกนัอยู่หรอืไม่ แนะน�าให้อาศยัแถวนี้นานที่สุดเท่าที่

จะท�าได้ดกีว่า’

วญิญาณอกีตนจงึรบีสอดเสยีง

‘ใช่ๆ พวกเจ้าพูดถูก แย่จรงิๆ นี่มนัออกจะโหดร้ายเกนิไปแล้ว!’

ผอีกีกลุ่มไม่เข้าใจความหมาย แต่ได้ยนิบทสนทนา ย่อมสอบถามสกั

ประโยค

‘ขออภัยที่ถือวิสาสะสอดแทรก เมื่อสักครู่ที่เปี่ยวเกอ12 พูดถึงปีหน้า 

กับปีถัดๆ ไป หมายความว่าอย่างไรหรือ เปี่ยวตี้13 หูตาคับแคบ ฟังแล้ว 

ใจตื่นตระหนกมากเทยีว’

ถามมาอย่างอ่อนน้อมก่อน วิญญาณเจ้าของประโยคจึงเต็มใจขยาย

ความ

‘พวกเปี่ยวตี้ถือก�าเนิดก็อาศัยอยู่แต่ในแคว้น คงไม่ทราบความเป็น

ธรรมดา จงกั๋วผนืนี้ฟ้าดนิคุ้มครองจงึสงบสุขดยีิ่ง แต่พอข้ามโพ้นทะเลทราย

พายัพ14 อันเป็นถิ่นอาศัยของพวกข้า ดินแดนนั้นเรียกว่าต้องค�าสาปมรณะ

เชยีวหนา’

ชื่อสถานที่ที่ท�าจติใจหนาวสั่น แม้ตายไปแล้วยงักระตุน้ความสนใจของ

พวกเขา ฉะนั้นวญิญาณรอบวงสนทนาเลยท�าหูผึ่งทนัใด

‘เปี่ยวเกออาศยัที่นั่น! ฮ้า... ช่วยเร่งเล่าความเรว็เข้า!’

เมื่อตกเป็นเป้าสายตาฝูงผี วิญญาณวัยกลางคนผู้สวมชุดคลุมขาด

กะรุ่งกะริ่งค่อยยนืประกาศ

‘เปี่ยวตี้ทั้งหลาย ฟังค�าเข่อหยวนจากเผ่าซาไห่ ปีนี้พวกเจ้าต้องอยู ่

12 พี่ชายนอกตระกูล
13 น้องชายนอกตระกูล
14 ตะวนัตกเฉยีงเหนอื
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ฉางอันให้นาน กินอิ่มให้มากเข้า มิเช่นนั้นปีหน้าและปีถัดไปเปี่ยวเกอรับรอง 

ว่า พวกเจ้าต้องอดอยากอย่างแน่นอน’

ค�าพูดท�านองอะไรที่เคยได้ ต่อไปจะไม่ได้แล้ว ย่อมไม่เข้าหูชาวไร้ 

กายเนื้อนกั หนึ่งในนั้นจงึโต้แย้ง

‘พวกข้าจะอดอยากได้อย่างไร เผ่าซาไห่อยูไ่กลถงึฝ่ังพายพั คงไม่ทราบ

ความว่า โรงทานแห่งนี้มผีู้ใจบุญมากก�าลงัทรพัย์ให้ความดูแลอยู่ กระทั่งพายุ

ฝนหรอืพายุหมิะถล่มเมอืง ประตูกย็งัเปิดรบั!’

ผเีข่อหยวนท�าเสยีงขึ้นจมูก

‘ใจบุญมากก�าลงัทรพัย์แล้วอย่างไรเล่า ถ้าพชืผลเสยีหายทั้งหมด ใช่ว่า

จะมเีงนิตรามากองแล้วกดัแทะให้อิ่มท้องได้สกัหน่อย’

พชืผลเสยีหาย มเีงนิตรากไ็ม่อิ่มท้อง ที่แท้จงหยวนจะเกดิภยัล่มแคว้น

ชนดิใด!

ท�าให้ก่อเกดิกระแสฮอืฮาขึ้นฉบัพลนั

‘เข่อเปี่ยวเกอ เหตุใดอาศัยโรงทานกินข้าวอิ่มท้อง แล้วยังสาปแช่ง 

แคว้นจิ้นออกมาได้!’

พอสหีน้าแต่ละตนเริ่มต้นโกรธแค้น เข่อหยวนย่อมเร่งแก้ไข

‘ข้าจะไปมีอ�านาจอะไรสาปแช่งแผ่นดิน เปี่ยวตี้ทั้งหลายไตร่ตรองให้

รอบคอบด้วย ตวัข้าทุกวนันี้กเ็ร่ร่อนหวิโหยอยู่...’

‘แล้วไฉนต้องพูดเป็นลางร้ายเช่นนั้น’

บรรดาผสีางแต่แรกเพยีงซุบซบิกนั บดันี้ขยายเสยีงเป็นเอะอะ จนล่วง

ถึงพระกรรณของวิญญาณจ้าวฮองเฮากับสามพระชายา พระนางจึงสั่งการผ ี

กงกงตนหนึ่ง

‘เจ้าลองไปสอบถามหน่อยว่าพวกเขาไม่พอใจอะไรกนั’

ผีกงกงน้อมรับค�าสั่งก่อนพยายามแทรกฝูงวิญญาณเข้าไป ทว่าด้วย

จ�านวนผีที่ยืนแออัด จึงยากจะบุกจากท้ายสุดเข้าไปกลางวง เขาเลยสะกิด 

ตนใกล้ๆ ก่อน
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‘นี่ๆ  เกดิเหตุววิาทอนัใดกนั’

วญิญาณตนนั้นหนัมาตอบอย่างห่อเหี่ยว

‘ปีหน้าโรงทานแห่งนี้จะปิดท�าการแล้ว’

ผกีงกงย่อมงุนงง ‘จะเป็นไปได้อย่างไร ข้าไม่เหน็ทราบเรื่อง’

วิญญาณจ้าวฮองเฮาและพระชายาทั้งสามมีความสัมพันธ์กลมเกลียว

กบัไป๋เฟินเสยีนเฟยยิ่งนกั จุดประสงค์ในการตั้งโรงทานกเ็พื่อบรรเทาทุกข์ขั้น

พื้นฐาน ไม่เลือกคนเลือกผี ในเมื่อปีนี้ยังจัดเต็มก�าลัง ปีหน้าคงไม่ล้มเลิก 

กลางคนัแน่

‘เรื่องนี้ก็มีที่มา พวกชาวเผ่าซาไห่เล่าว่า ดินแดนทางพายัพมีค�าสาป

มรณะชนดิหนึ่งวนเวยีนอยู ่พวกมนัมอี�านาจเปลี่ยนป่าเขยีวกลายเป็นผนืทราย 

ทั้งมพีษิเล่นงานผูค้นจนหายใจไม่ออกตายด้วย พวกเขาเรยีกมนัว่าอะไรนะ...’

ผรีศัมหีมองคล�้าหยุดคดิ ตนข้างๆ จงึหนัมาบอกอย่างมนี�้าใจ

‘เผ่าซาไห่เรยีกว่า... ซยิ่ะ15’

วิญญาณกงกงขมวดคิ้ว ตระหนักว่าไม่อาจรั้งรอแล้ว แม้เป็นเพียง 

ข่าวลอื กค็วรกราบทูลจ้าวฮองเฮาให้ทรงทราบ!

อากาศต้นยามเหม่า16 ปลายปักษ์ลี่ชุนค่อนข้างสลัวมืด ด้วยความ

เคยชินกลายเป็นนาฬิกาปลุกฝังอยู่ในหัว ต่อให้น่าหลันซือซือเพิ่งหลับสนิท 

ในช่วงยามอิ๋น นางกง็วัเงยีรู้สกึตวัตื่นขึ้นเอง ดวงตาสอี�าพนักลอกมองกายอุ่น

สองร่างที่นอนขนาบข้างแล้วเผยยิ้มเอ็นดู ซาลาเปาน้อยหลับอุตุร่วมผ้านวม

ภายในห้องที่มดืมวัและเงยีบสงบ

หลงัจากเฉยีงหลงหวงตี้เสดจ็กลบัเทยีนหลงกง สองเปากอ็อดอ้อนจน

มารดาใจอ่อน โดยเฉพาะเปาจื่อถอืโอกาสดื้อให้นางหอมแก้มเขาบ้าง ดวงตา

15 ภาษาตุรก ีแปลว่าสดี�า
16 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 น. – 06.59 น. ว่า ยามเหม่า
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กลมโตขณะฉ�่ารื้นมากอานุภาพกัดกร่อนหัวอกคนนัก เมื่อน่าหลันซือซือใกล้

เพลี่ยงพล�้า เมี่ยนเปากเ็ขย่าขาอกีข้าง สองแก้มบูดบึ้ง เหน็ททีราบความอยู่ว่า

พี่ชายฝาแฝดงอแง ไม่ยอมรกัษากตกิาแล้ว

อา... ศึกชิงโฉมงามยกนี้ท�านางฝืดคอยิ่งกว่าเผชิญหน้ากับฟู่หวงของ

พวกเขาอกี!

สุดท้ายเพื่อรกัษาความสามคัคทีี่เพยีรบ่มเพาะ ไม่ให้ถูกเฉยีงหมนิหลง

ยุแหย่จนร้าวฉาน น่าหลันซือซือเลยล่อหลอกพวกเขาว่า วันขึ้นปีใหม่เหนียง

อย่างนางตั้งใจจะมอบค�าอวยพรแก่เสี่ยวเปาอยู่แล้ว ก่อนระดมหอมแก้ม 

คนซ้ายทคีนขวาท ีกระทั่งสงบใจทั้งสองฟาก

มงักรเดนิดนิผู้นั้น แม้แต่ลมหายใจกย็งัมพีษิ!

น่าหลนัซอืซอือยากมอบรางวลัใหญ่ให้แก่เจ๋อกงกงนกั เพราะสาเหตุที่

เฉียงหมินหลงล่าถอยไป ด้วยผู้ได้สลากของขวัญชื่อนางเป็นคนอื่น ถึง

จกัรพรรดฉิกรรจ์เชี่ยวชาญเคลด็หนงัหนาพนัชั้น สดุท้ายไม่อาจส�าแดงกระบวน

ท่าลี้ลบัให้ทุกคนลกัจ�า

หญงิสาวปรอืตา เนื่องจากเป็นวนัหยดุ และนางยงัง่วงอยู่มาก ใจหมาย

หลบัต่ออกีชั่วยาม ค่อยปลกุบตุรชายตื่นด้วยกนั แต่ไหนเลยจะทนัตั้งรบักบั... 

ผ!ี

จู่ๆ วิญญาณลู่กุ้ยเฟยก็ปรากฏหน้าซีดขาวทะลุม่านมุ้งมา กระชาก

นัยน์ตาที่กระตุกปิดให้เปิดฉับ ก่อนมันจะเบิกค้าง ส่วนตัวง่วงงุนที่พยายาม

กดหนงัตาของนางล้วนกระโจนหายเกลี้ยง

พอเจอสีหน้าหวาดผวาของต๋าน่าหลันซือซือ ผีพระชายาเลยมอบยิ้ม

ปลอบขวญั ก่อนถอยกลบัไปคอย นางถอนหายใจ ค่อยๆ ดงึตวัจากพนัธนาการ

แขนขาของสองเปาด้วยสายตาเปี่ยมพรสวรรค์วิเศษ แม้โคมไฟในห้องจะมืด

สนิท แต่รัศมีวิญญาณผู้สูงศักดิ์สี่ตนกับข้ารับใช้ ท�าให้ยามนี้สว่างถึงขั้นเห็น

ต�าแหน่งข้าวของ

‘เสี่ยวเปาหลบัอยู่ด้วย คงไม่สะดวกพูดที่นี่ เปิ่นกงจะไปรอที่ห้องต�ารา’
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ผจี้าวฮองเฮาตรสั แล้วจากไปพร้อมร่างโปร่งใสของผพีระชายาสามตน 

แต่เหลอืวญิญาณกงกงกบักงป้ีอยูเ่ป็นเพื่อนนาง คล้ายถอืโคมไฟหนึ่งกลุม่เพื่อ

ส่องทาง น่าหลันซือซือหยิบชุดนอกมาสวมทับ ก่อนเปิดประตูออกไปอย่าง

เงยีบเชยีบ

ครั้นถงึห้องต�ารา หญงิสาวค่อยยอบกายให้ดวงจติจ้าวอี๋หยา

“ถวายพระพรหวงโฮ่ว ทรงพระเจรญิพนัปี พนัปี พนัๆ ปีเพคะ” แล้ว

ย่อเข่าไปทางผสีามพระชายา “ถวายพระพรลู่กุ้ยเฟย เหวยเต๋อเฟย และเป๋ย

เสยีนเฟยเพคะ”

ก่อนสงัเกตว่ารศัมทีุกตนดูหรุบหรู่พกิล

ผจี้าวฮองเฮาผงกพระเศยีรแทนสญัญาณให้นางเข้ามาใกล้

“ทูลหวงโฮ่ว เกดิเรื่องร้ายแรงประการใดขึ้นเพคะ”

เตาผิงในห้องต�าราไม่ถูกจุด เพราะไม่มีใครทราบว่าไป๋เฟินเสียนเฟย 

จะลุกมาใช้งานเป็นการลบั ทั้งมวีญิญาณกลุ่มใหญ่ส่งเสรมิพลงังานเยน็ โฉม

สะคราญเลยขยบัชุดนอกให้กระชบัขึ้นเลก็น้อย

จ้าวอี๋หยาทอดพระเนตรผ่านนางก่อนออกค�าสั่ง

‘ทหาร! พาตวัพวกเขาเข้ามาข้างใน!’

ยามพระนางบญัชาการวญิญาณทหารแทนค�าอธบิาย น่าหลนัซอืซอืจงึ

หมนุตวัไปขมวดคิ้วดคูวามเคลื่อนไหวของกลุม่ผ ีไม่เพยีงเจ้านายสี่ตน กระทั่ง

พลังงานของข้าราชบริพารยังวุ่นวาย อา... คงมีเหตุฉุกเฉินพุ่งชนนางอีกแล้ว 

ฝ่ายในข้างไหนหายขยาดอยากท้าประลองด้วย หรือหวังหวงโฮ่วแสวงพบวิธี

ปั้นน�้าเป็นตวับทใหม่ หรอืเจยีงกุ้ยเฟยที่คกึคกัจะทดสอบไหวพรบิคน…

ดวงหน้าผ่องขาวจ้องบรรดาวิญญาณที่ก้าวทะลุประตู สภาพการแต่ง

กายของพวกเขาโทรมมาก ท่าทางหวาดกลวัผทีหารที่ท�าหน้าตาขงึขงั ก่อนหนั

ไปส่งสายตาไต่ถามวญิญาณสูงศกัดิ์ทั้งสี่ จ้าวฮองเฮามองลู่กุ้ยเฟย พระชายา

ร่างโปร่งใสจงึก้าวล�้าหน้า พลางเปิดปากถามกลุ่มผทีี่คุกเข่าอยู่

‘พวกเจ้าเป็นชนเผ่าหนึ่ง และอาศยัในทะเลทรายพายพัใช่หรอืไม่’
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‘ทะเลทรายทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือ...’ น่าหลันซือซือมองส�ารวจผี

ชาวเผ่า มนิ่าเครื่องแต่งกายจงึมจีุดที่แตกต่าง

‘พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเดนิทางมาจากที่ห่างไกล เพราะ...เพราะสามสี่ปีที่

ผ่านมาพวกกระหม่อมทราบว่า เมอืงฉางอนัของแคว้นจิ้นเปิดโรงทานสร้างกศุล 

ไม่ว่ากบัคนเป็นหรอืคนตายพ่ะย่ะค่ะ’

ลู่กุ้ยเฟยพยกัหน้ารบั นางก�าลงัทึ่งเพราะเพิ่งรู้ว่าโรงทานเป็นที่เลื่องลอื

ขนาดนั้น

‘เล่าเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นกบัเผ่าพวกเจ้าอกีครั้ง’

วญิญาณชาวซาไห่ลอบมองผฮีองเฮากบัพระชายาทั้งสาม ก่อนดูคนเป็น

ที่มกีริยิาเยอืกเยน็ผดิวสิยั นางไม่สมควรขนหวัลุกจนนอนซมด้วยพษิไข้ หลงั

เจอชนไร้ร่างจ�านวนมากปรากฏตัวหรอกหรือ สถานการณ์พิลึกพิลั่นเกิน

ธรรมดานี้ หากไม่ส�านกึพระคุณกลุ่มผแีห่งวงัหลวงที่ดูแลพวกเขา เข่อหยวน

คงเผ่นกลบัทะเลทรายพายพัแล้ว

‘เผ่าซาไห่ตั้งรกรากในแดนทรายพายัพกว่าร้อยปี พ้นก�าแพงหมื่นลี้17 

ฝ่ังนั้นออกไป แม้พบเพยีงกรวดทรายยาวไกล ยากจะแลเหน็สเีขยีวหรอืแหล่ง

น�้า แต่กใ็ช่ว่าไม่ม ี ทว่าปรมิาณลดลงทุกปี ขณะที่อาณาเขตทะเลทรายขยาย

ใหญ่โตขึ้น นั่นเพราะมคี�าสาปคอยสูบกนิพลงัฟ้าดนิหนึ่งอย่าง พวกกระหม่อม

เรยีกว่า ‘ซยิ่ะ’ ’

‘ซยิ่ะ... อะไรคอืซยิ่ะ!’

น่าหลนัซอืซอืตื่นตวัทนัควนั

‘ไม่มผีูใ้ดทราบว่าซย่ิะก่อก�าเนดิแต่เมื่อใด ทว่ามนัวนเวยีนในทะเลทราย

พายพัเป็นเวลานานแล้ว’

17 1 ลี้ เท่ากบั 500 เมตร, 10 ลี้ เท่ากบั 5,000 เมตร หรอื 5 กโิลเมตร และ 100 ลี้ 

เท่ากบั 50,000 เมตร หรอื 50 กโิลเมตร, 10,000 ลี้ เท่ากบั 5,000,000 เมตร หรอื 5,000 

กโิลเมตร
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ค�าสาปที่ท�าให้ทะเลทรายขยายขนาด ทั้งมอียู่มาหลายชั่วอายุคน อดตี

ต๋าน่าหลันซือซือไม่เคยได้ยินที่เผ่าหรวนตี้มาก่อน จะเกี่ยวข้องกับแคว้นจิ้น 

อย่างไรกัน กระทั่งจ้าวฮองเฮาเรียกนางมาฟังเอง สีหน้ากังขาของหญิงงาม 

เร่งให้เข่อหยวนกล่าวต่อ

‘ซย่ิะมกัผดุจากผนืทรายช่วงปักษ์ลี่เซี่ย18 จากนั้นจงึออกแสวงหาแหล่ง

อาหารสเีขยีว เกาะกนิพลงังานปฐพจีนแห้งเหอืด ทั้งทอดทิ้งน�้าลายพษิเอาไวท้ี่

บาดแผล ท�าให้ผวิต้นไม้ทั้งหมดกลายเป็นสนี�้าตาลซดี ไม่อาจฟ้ืนฟไูด้อกี หลงั

จากอิ่มเอม ซิย่ะค่อยย้อนกลับแหล่งก�าเนิด ฝังเชื้อสายค�าสาปใหม่ลงที่นั่น 

แล้วคอยเวลาหวนคนืปักษ์ลี่เซี่ยหน้า’

ยิ่งฟังนางยิ่งขนลุก ในหวัย้อนคดิถงึภยัพบิตัลิกึลบัที่ท�านายได้ขึ้นมา

‘พวกทา่นอยูแ่ดนจงกั๋ว มเีกราะศกัดิ์สทิธิ์คอยป้องกนัซย่ิะ ทศิทางซย่ิะ

จงึแผ่ขยายไปตามพื้นทรายประจมิ19 มากกว่า ทว่าปีนี้กระหม่อมกบัชาวเผ่า

ซาไห่ตั้งข้อสงัเกตตรงกนั กระแสฟ้าดนิบงัเกดิความรวนเรอ่อนล้า บางทซียิ่ะ

อาจรุกล�้ามาถงึที่นี่ ล�าพงัพชืผลถูกท�าลายสบิลี้ร้อยลี้ ยงัลงมอืเพาะปลูกใหม่

ได้ แต่ซยิ่ะชื่นชอบแหล่งอุดมสมบูรณ์มาก สามารถล้างผลาญกว้างกว่าระยะ

หมื่นลี้ ทุกคราวที่ซิย่ะปกคลุมอาณาเขต ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงก็อาจล้มป่วย  

ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอมากมักจะหายใจไม่ออกจนตาย เผ่าซาไห่จึงสูญเสียมา

หลายปีแล้ว’

น่าหลนัซอืซอืสบตากบัวญิญาณจ้าวฮองเฮาอย่างตื่นตระหนก พระนาง

จงึผงกพระเศยีร

‘ถ้าค�าสาปเป็นเพยีงต�านานกแ็ล้วไปเถดิ แต่เป๋ยเสยีนเฟยกล่าวว่า นาง

เคยฟังจากบรรพบุรุษ หนนั้นเกดิเหตุให้ผู้คนเสยีชวีติจ�านวนมาก ไม่ล้มป่วย

ก็อดอยากตายไป ด้วยเหตุนี้เปิ่นกงจึงเร่งร้อนมาปรึกษาเจ้า จะท�าอย่างไรด ี

18 ประมาณวนัที่ 5 ถงึ 7 พฤษภาคม ดวงอาทติย์ท�ามุม 45°˚ ถอืเป็นการเริ่มฤดูร้อน
19 ทศิตะวนัตก 
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หากซิย่ะเดินทางมาฉางอันดังที่ชาวซาไห่คาดการณ์ แคว้นจิ้นไม่ล่มสลาย 

ในรชัศกหมงิหลงที่สบิหรอื’

สมองนางรบัภาระหลวงเข้าเลยออกอาการปวดร้าวอยูบ้่าง แต่หญงิสาว

พยายามวเิคราะห์ข้อมลูที่เพิ่งฟังมา นบัว่าคล้ายภยัพบิตัปิระเภทศตัรพูชือย่าง

ตั๊กแตนจากโลกเดมิ ปรมิาณพวกมนันอ้ยๆ หมายถงึสมดุลธรรมชาต ิทว่าพอ

ฝูงใหญ่แบบมดืฟ้ามวัดนิ พลงัท�าลายล้างผลผลติภาคเกษตรสามารถสูญเสยี

เป็นหลกัล้าน

เทียบกับโลกใบนี้ที่อาศัยร่างต๋าน่าหลันซือซืออยู่ ปักษ์ลี่เซี่ยที่ซิย่ะ

ปรากฏในทะเลทรายพายัพ คือเวลาเริ่มต้นฤดูร้อน ปักษ์ถัดไปเรียกว่า 

เสี่ยวหม่าน20 ช่วงข้าวในทุ่งก�าลังออกรวง การเพาะปลูกรอบนี้ ถ้าชาวนา 

เก็บเกี่ยวได้ราบรื่น หมายถึงเสบียงปีหน้าจะอุดมสมบูรณ์ แต่กลับกัน หาก

โดนท�าลายหมด...

ด้วยระยะหมื่นลี้ที่ซยิ่ะเข้าถงึ แม้ระดมพลเมอืงปลูกทดแทน อุปมาไป

แพะหายเกลี้ยงคอกแล้ว ยงัซ่อมแซมทนัหรอื!

แต่ตั๊กแตนกไ็ม่มพีษิข้างเคยีงทางอากาศ กระทั่งคนหายใจไม่ออกตาย

ได้ ดงันั้นค�าสาปซยิ่ะจรงิๆ แล้วมนัเป็นตวัอะไรแน่!

น่าหลนัซอืซอืมองกลุ่มวญิญาณต่างถิ่นอย่างต้องการรายละเอยีด

“แสดงว่าพวกท่านพบพวกมนัอยู่ทุกปี...”

เข่อหยวนเบอืนหน้าไปทางผอีกีตนข้างหลงั

‘พ่ะย่ะค่ะ ไค่เล่อผู้นี้ป่วยถงึแก่ชวีติเพราะซยิ่ะด้วย’

นางเบนสายตาไปหาวญิญาณเดก็หนุ่ม อายุไม่น่าเกนิสบิห้าปี

“เช่นนั้นอธบิายอาการของเจ้าสกัหน่อย”

ผีไค่เล่อย่อมไม่อยากทบทวนช่วงเวลาแสนทรมานก่อนตาย แต่เขา

อยากทดแทนพระคุณของเซ่นจงึเปิดปาก

20 ประมาณวนัที่ 20 ถงึ 22 พฤษภาคม ดวงอาทติย์ท�ามุม 60˚ ข้าวเริ่มออกรวง
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‘แต่เกิดสุขภาพของข้าไม่ใคร่แข็งแรง มักมีอาการป่วยหนักกว่าคนใน

ครอบครวั ปีนั้นไม่ทนัเกบ็เกี่ยวพชืผลก่อนออกเดนิทางหลบแนวมรณะ ซยิ่ะ

กลบัมาถงึแหล่งเพาะปลกูของเผ่า ภายในหนึ่งเค่อกท็�าลายพชืพนัธุแ์ลว้จากไป 

พอพวกเราไม่ต้องเดนิทางหน ีจงึพยายามพลกิฟ้ืนความเสยีหาย หลายวนัผ่าน

ไปข้าเริ่มหายใจติดขัด หลังจากอดทนดิ้นรนอยู่สามคืน ไม่คาดว่าเช้าวันที่สี่ 

ข้ากลับสิ้นชีวิตแล้ว กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเฝ้ามองหัวหงอกท�าศพหัวด�า 

ฮกึๆ... ข้าไค่เล่อนี้ช่างอกตญัญูเหลอืเกนิ!’

ถ้าสุขภาพไม่แขง็แรงแต่เกดิ มสีองกรณทีี่เป็นไปได้ หนึ่งผผีู้นี้อาจเป็น

ภูมแิพ้ หรอือวยัวะในระบบทางเดนิหายใจบกพร่อง ต่อให้ซยิ่ะจากไป แต่พษิ

ที่กระตุ้นอาการของเขายังฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ จึงส่งผลให้อวัยวะภายใน

ล้มเหลว แต่นางไม่ใช่แพทย์ไม่สามารถชี้ชดั

“ขอถามอกีสกันดิ ซย่ิะหรอืค�าสาปมรณะที่พดูถงึมลีกัษณะเป็นฝูงแมลง

หรอืไม่”

ระหว่างที่ไค่เล่อยงัเอาแต่ตอีกชกหวั เข่อหยวนย่อมเป็นผู้ตอบ

‘พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเคยเสยีภรรยาผู้หนึ่งเพราะซยิ่ะ ท�าให้ใจกล้าจบั

หนึ่งในพวกมนัใส่ขวดแก้ว ช่วงเวลาที่กระหม่อมโศกเศร้ากึ่งโกรธแค้นอยู่นั้น 

คนในเผ่ากด็่าทอให้ปล่อยตวัซยิ่ะไป กระหม่อมยงัรั้นเกบ็เอาไว้ ภายหลงัค่อย

ทราบว่า ที่แท้มนัเป็นแมลงประเภทหนึ่ง ตลอดตวักระทั่งปีกมสีดี�าเข้ม เข้ม

เสียยิ่งกว่าความมืดในตี้ยวี่21 สิบขุม กระหม่อมเคยน�าขวดแก้วไปส่องแดด 

เอ่อ...’

ด้วยแรงอาฆาตเข้มข้นของวญิญาณชาวซาไห่ เขาคงไม่ได้เอาฆาตกรไป

อาบแดดเล่นแน่นอน น่าจะพยายามใช้คุณสมบัติรวมแสงของขวดแก้ว 

พพิากษาโทษเผาแมลงตวัหนึ่งทั้งเป็นมากกว่า!

‘บงัเอญิ... เอ่อ... บงัเอญิเอาไปส่องแดด แล้วค้นพบว่า...’

21 นรก
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ถึงเขายอมรับความจริงออกมา พวกนางคงไม่มีใครคิดเล็กคิดน้อย 

อยู่แล้ว ทว่าสายตาเข้าอกเข้าใจกลบัท�าให้ผตี่างถิ่นยิ่งตกประหม่า

‘เอ่อ... พบว่านอกจากตวัสดี�า เอ่อ... เวลาบนิหรอืเคลื่อนไหวอยู่ในขวด 

กระหม่อมเห็นผงหรือละอองบางอย่างด้วย ยิ่งนานวัน ปริมาณยิ่งมากขึ้น  

ถงึมนัจะตายแล้ว ผงเหล่านั้นกล็่องลอยเตม็ขวดพ่ะย่ะค่ะ’

น่าหลนัซอืซอืเบกิตากว้าง นี่คงเป็นต้นตอพษิลกึลบัแน่แล้ว

“ท่านแน่ใจนะว่ามนัปล่อยละอองบางอย่างออกมา แม้ตายไปแล้ว ใน

ขวดกเ็ตม็ไปด้วยละอองที่ว่าอยู่!”

หญงิสาวถามกระชั้น คดิอย่างรวดเรว็จนหวัหมุน

ถงึพวกมนัจะพากนัจากไปหมด แต่ละอองหรอืผงบางอย่างนี้กอ็าจท�าให้

คนหายใจไม่ออกตายได้ ด้วยปริมาณหนาแน่นในอากาศ จนเกิดผลกระทบ

กับภูมิคุ้มกันในร่างกาย คนแข็งแรงคงอ่อนแอลง คนอ่อนแอเลยกลายเป็น

ถงึแก่ชวีติ!

‘พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเข่อหยวนกล้ารบัรองด้วยศ.ี.. เอ่อ... รบัรองด้วย

สตัย์จรงิว่าเป็นดงันั้น’

“เหล่าเข่อแห่งเผ่าซาไห่ ข้าต๋าน่าหลันซือซือย่อมจดจ�าน�้าใจไว้อย่าง

แน่นอน ถ้าพวกท่านสามารถรั้งอยูฉ่างอนัเป็นที่ปรกึษาแก่พวกเราได้อกีหน่อย”

กลุ่มวิญญาณชาวซาไห่เหลียวมองหน้ากัน ก่อนเข่อหยวนจะประสาน

มอืพร้อมทุกตน

‘หากเข่อหยวนสามารถตอบแทนพระคุณโรงทานได้ ย่อมเต็มใจมอบ

ค�าปรกึษาพ่ะย่ะค่ะ’

‘ประเสริฐ! เช่นนั้นพวกเจ้าก็พ�านักในวังหลวงก่อน ต้องการสิ่งใดไม่

ต้องกริ่งเกรง เพยีงเอ่ยปาก เปิ่นกงจดัหาได้ย่อมจดัหาให้’

ผจี้าวฮองเฮาจงึสนบัสนุนอย่างดพีระทยั

“ขา้อาจล่วงเกนิเหล่าเข่อ แต่ขอทราบว่าพวกท่านทั้งหมด ยกเวน้ไค่เลอ่ 

เสยีชวีติด้วยเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกบัซยิ่ะใช่หรอืไม่”
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พวกเขามองหน้ากนั ก่อนหวัหน้ากลุ่มจะกระแอมแล้วตอบ

‘เอ่อ... เรื่องนี้กระหม่อมกับพรรคพวกที่เหลือ หลังซิย่ะจากไปค่อย

ขาดแคลนอาหารกระทั่งถงึแก่ชวีติพ่ะย่ะค่ะ’

น่าหลนัซอืซอืปวดจี๊ดตรงขมบั ผทีี่มามทีั้งหมดห้าตน หนึ่งตายเพราะ

ละอองปีกแมลง แต่อกีสี่ตายเพราะขาดอาหาร ประเดน็ปัญหาใหญ่สดุเป็นอะไร 

นางย่อมตระหนกั ปากท้องมวลชนทั่วประเทศอย่างไรเล่า

จ้าวอี๋หยาสงัเกตสหีน้าคนเลยกงัวลตาม

‘เจ้าพอจะมคีวามคดิเหน็อะไรบ้าง’

“ทลูหวงโฮ่ว เรื่องคนป่วย หม่อมฉนัคดิว่าพอหาทางแก้ไขไหวเพคะ แต่

เรื่องพืชผลที่เสียหาย ความคิดหม่อมฉันยามนี้เกรงว่าจะตื้อจนตื้นเขินแล้ว

เพคะ”

‘เอาเถดิ เข่อหยวนรบัปากจะอยู่ช่วยเหลอื ยงัพอมเีวลาก่อนปักษ์ลี่เซี่ย 

มาเยอืน อย่างไรพวกเราคงเตรยีมรบัมอืได้สกัวธิ’ี

ผฮีองเฮาพยายามปลอบ แต่น่าหลนัซอืซอืท�าทคีล้ายแบกโลกไว้บนบ่า 

กระทั่งหัวใจในอกยังโดนทับบุบ นางจึงกลับมานอนก่ายหน้าผาก สมอง

เคลื่อนไหวด้วยข้อมูลสองชาตภิพ โชคดทีี่มซีาลาเปาแฝดนอนอมยิ้มอยู่เคยีง

ข้าง หญงิสาวเลยซมึซาบพลงัใจผ่านสหีน้าบุตรชายแล้วตะลุยคดิ

ยามเฉิน22 ที่สองเปางัวเงียตื่น พวกเขาพบว่าไป๋เฟินเหนียงเหนียง

ขอบตาคล�้าด�า จงึรู้สกึห่วงใยอย่างมาก ท�าให้คนหนึ่งยดืกายแตะหลงัมอืตรง

หน้าผากมารดา ส่วนอกีคนไถ่ถาม

“พอหลับสนิทแล้ว เสี่ยวเปาท�าเหนียงล�าบากกายหรือขอรับ เห็นที 

เสี่ยวเปาจะตวัโตเกนิไปแล้วขอรบั”

แววตาซาลาเปาแฝดว้าวุ่น นางจึงรีบส่ายหน้า แล้วยกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้

22 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00 น. – 08.59 น. ว่า ยามเฉนิ
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แตะกนัให้พวกเขาดู

“แม้พวกเจ้าจะโตเป็นหนุ่ม ส�าหรบัเหนยีงกต็วัเท่านี้แหละน่า กลวัแต่

ว่าเสี่ยวเปาจะรงัเกยีจเหนยีงแก่ๆ มากกว่า”

ตอนแรกสองเปามุ่นหัวคิ้ว เพราะท่าตัวเท่านี้ของเหนียงเหมือนบี้มด 

บี้แมลง ทว่าพอฟังถ้อยตดัพ้อปิดท้าย พวกเขาย่อมรุมประจบ

“เหนยีง ส�าหรบัเปาจื่อ เหนยีงอายุมากขึ้น เสี่ยวเปากย็งัจะกอดหอม

อยู่ขอรบั!”

“เหนยีง เมี่ยนเปาก.็..กด็้วยขอรบั”

แต่กิริยาประกอบค�าพูดซาลาเปาน้อยแตกต่างกัน เปาจื่อคล่องแคล่ว

แปรภาพลกัษณ์ ดวงตาของเขาทอประกายสุกใส สหีน้าอ่อนเชื่อม ลวงหวัใจ

ผู้คนให้จมลงในไหน�้าผึ้ง ขณะที่เมี่ยนเปามพีื้นนสิยัแขง็ทื่อ คะนงึเขาที่ตวัโต 

กว่าเหนยีงแล้วไปนอนกอดหอมดจุวยัเยาว์ นยัน์ตาของเจ้าเปาลกูนี้เลยปรากฏ

รอยเก้อกระดาก ใบหน้าขาวอิ่มเห็นสีชมพูเลือนราง จริงใจจนจิตผู้คนเคลิ้ม

ไหว

ยงัไม่ทนัที่สามแม่ลูกจะเจรจาต่อ ชรีนักบัเผงิซูก่ลบัส่งเสยีงหยั่งเชงิ นาง

จงึอนุญาตให้เข้ามาปรนนบิตั ิระหว่างที่ชกีงปี้ดูแลไป๋เฟินเสยีนเฟย เผงิกงปี้ก็

ดูแลหวงัจื่อฝาแฝด

ด้วยประกาศราชโองการก่อนหน้าแล้ว วันหนึ่งค�่า เดือนอ้าย คือวัน

หยุดราชการ โดยระเบยีบข้ารบัใช้ทั่วไปในทุกกงพกังานประจ�าได้เช่นเดยีวกบั

ขุนนาง จะมเีพยีงคนสนทิที่ไม่อาจอยู่ห่างกายนาย ไม่ว่าพระชายา พระสนม 

หรอืนางในของจกัรพรรดลิ้วนได้ละเว้นธรรมเนยีมเข้าเฝ้าหวงโฮ่ว

แต่เฉียงหลงหวงตี้มักฉวยโอกาสสางราชกิจตกค้าง ประสาคนบ้างาน

อยู่ที่เทยีนหลงกง ถ้าไม่มพีระราชพธิสี�าคญัต้องเสดจ็ แทบไร้คนพบเงาพญา

มงักรประจ�ารชัศก

ตามธรรมเนียมเคร่งครัด ฝ่ายห้องเครื่องย่อมน�าส่งหม้อทางหยวน23 

แต่อรณุรุง่ รวมกบัเส้นสายผทีี่กระจายตวัทกุซอกมมุ น่าหลนัซอืซอืจงึสบายใจ
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เรื่องลอบสังหารผ่านอาหารหลวง หลังท�าความสะอาดใบหน้าและช่องปาก

เรียบร้อย ชีรันกับเผิงซู่ก็ยกอาหารมื้อเช้าที่อุ่นร้อนเข้ามา มีของหวานเป็น

บวัลอยไส้หวานและไส้เคม็ส่งไอล่องลอย

เวลาหนึ่งชั่วยามที่นางนอนตาแข็ง สมองวุ่นวายเพราะความคิดหลาย

ประการ น่าหลนัซอืซอืเริ่มสรุปชดัเจนบ้างแล้ว จากประสบการณ์ของเข่อหยวน

และไค่เล่อ ซยิ่ะของเผ่าซาไห่คอืแมลงสายพนัธุ์ลกึลบั ตอนนี้ยงัไม่รู้ว่าหน้าตา

เป็นอย่างไร แต่พวกมันมีปริมาณมาก พฤติกรรมการกินยังอยู่ในระดับล้าง

ผลาญผลผลติอกี

ด้วยรายละเอียดของเข่อหยวน รูปแบบการท�าลายพืชมีสองประการ 

หนึ่งเขาเล่าวา่... มนัเกาะกนิพลงังานปฐพจีนแห้งเหอืด ข้อมลูนี้พอตคีวามเป็น

วธิเีจาะกนิน�้าเลี้ยงต้นไม้คล้ายตวัเพลี้ย สองเขาเล่าว่า... ทั้งทอดทิ้งน�้าลายพษิ

เอาไว้ที่บาดแผล ท�าให้ผวิต้นไม้ทั้งหมดกลายเป็นสนี�้าตาลซดี ไม่อาจฟื้นฟูได้

อกี หมายถงึมนักดัแทะใบได้แบบตั๊กแตน และน�้าลายกค็อืพาหะโรคพชืบาง

อย่าง เช่นเชื้อไวรสั เชื้อรา หรอืเชื้อแบคทเีรยี

ปีกหรอือวยัวะสกัอย่างในตวัซย่ิะยงัสร้างผงละอองปล่อยสูอ่ากาศ โดย

สามารถกระตุ้นภูมแิพ้ในร่างกายคนได้ด้วย

น่าหลนัซอืซอืเคี้ยวทางหยวนไปพลางมุน่หวัคิ้วไปพลาง ก่อนผงกศรีษะ

เรียกเด็กสาวคนสนิท ชีรันจึงเอียงหูฟัง ทราบว่านายหญิงไม่ต้องการเอ่ย 

เสยีงดงั

“อารนั วนันี้เจ้าพอจะพาข้าออกไปได้หรอืไม่”

สาวน้อยย่อมลดเสียงอย่างเกิดสังหรณ์ระวัง สาเหตุเพราะระยะหลัง 

หากเป็นการเดนิทางในพระราชวงั น่าหลนัซอืซอืมกัไม่ปิดบงัเผงิซู่

“เหนยีงเหนยีงจะให้หม่อมฉนัพาเสดจ็ไปที่ไหนเพคะ”

23 ขนมบวัลอยใส่ไส้ มสีองไส้ คอืเคม็กบัหวาน ป้้นเป็นลูกกลมๆ เนื่องจากเชื่อว่าทรงกลม

เป็นตวัแทนความกลมเกลยีว
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สายตาเสยีนเฟยคนงามเหม่อลอย ในอกพลอยทอดกระแสลม

“ไป... ไปหงอวี้ลหวี่เตี้ยน”

ชรีันถงึกบัตะลึง เมื่ออยู่ต�าหนักเยน็ปราศจากหูตาคนสอดแนม พวก

นางจงึก่อเหตุใต้รกัแร้ทุกผู้ได้ ไม่มหีน้าไหนสบืสาวเอาเรื่อง แต่บดันี้ไป๋ฮวากง 

กลายเป็นยอดบุปผาที่จักรพรรดิสนิทเสน่หาที่สุด ใบหน้าเด็กสาวย่อมคล�้า

เครยีดขึ้น

น่าหลนัซอืซอืสบตากบัคนสนทิ ก่อนบอกเหตุจ�าเป็น

“ข้าต้องไปหารอืกบัอู่เหวนิเหลาป่านด้วยตนเอง ถ้าใช้วธิสี่งสารอาจสื่อ

ความพลาด และเรื่องนี้เกี่ยวพนัถงึสมาคมวาณชิ...”

ยามเป็นค�าสั่งที่ผ่านการไตร่ตรอง ชรีนักร็บัหน้าที่สุดความสามารถ

“หม่อมฉนัทราบแล้วเพคะ แต่หวงัจื่อทั้งสอง...”

หญิงงามเหลือบดูเปาจื่อกับเมี่ยนเปา พวกเขาก�าลังเคี้ยวบัวลอยแก้ม

ตุย่ทั้งคู ่พอนกึถงึว่าเจรญิวยัในวงัลกึ สายตาไม่กว้างไกล ประกอบกบัใจเดก็ๆ 

สองคนเพียงเกิดมาเส้นทางชีวิตก็ลิขิตขังไว้ในกรงราชวงศ์แล้ว เวลานี้ยังมี 

เฉียงหมินฉีเป็นหวงไท่จื่อ องค์ชายจากเสียนเฟยชาวต่างชาติเลยด้อยความ

ส�าคญั นางย่อมอยากพาซาลาเปาไปท่องโลกภายนอกสกัหน

“หากพาเสี่ยวเปาทั้งสองไปด้วย อารนัจะคุ้มครองไหวหรอืไม่”

ในใจเดก็สาวลงัเล ทว่าเปาจื่อกบัเมี่ยนเปาคอืลูกศษิย์ที่นางเคยฝึกฝน

ทกัษะให้ ความสามารถของพวกเขานบัว่าไม่ด้อยกว่าขนุศกึของเผ่า วชิาตวัเบา

ยงัก้าวหน้าประดุจภูตผ ีจงึยอมพยกัหน้า

“หม่อมฉนัคดิว่าพอท�าได้เพคะ”

น่าหลนัซอืซอืเลยยิ้มดใีจ

“คงต้องเตรียมตัวให้ดี เจ้าไปกระซิบบอกพวกเขาก่อน ข้าจะจัดการ 

เผงิซู่เอง”

“เพคะเหนยีงเหนยีง”

พอเผงิกงปี้ทราบความ แม้เกลื่อนสหีน้าอย่างไร นางยงัยากปิดบงัแวว
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ตระหนก เส้นผมแทบร่วงหมดหัวทีเดียว แต่ค�าสั่งเจ้านายย่อมเด็ดขาด จึง

กลายเป็นวนันี้ทั้งวนัเสยีนเฟยชาวหรวนตี้ จิ่นติ้งหวงั จิ่นลี่หวงั ชรีนัและเผงิซู่ 

ท�าอะไรอยู่ในห้องต�าราด้วยกนัไม่รู้

ขณะเดยีวกนัเงาด�าสี่ร่างต่างเคลื่อนไหวหลบหลกีเวรยาม ถ้าสงัเกตให้

ชดัเจน จะมเีพยีงร่างเดยีวที่มกีริยิางกเงิ่นสกัหน่อย จ�าต้องพึ่งพาฝ่ายที่สูงกว่า

โอบประคอง จงึเหนิลงจากก�าแพงวงัหลวงได้โดยสวสัดภิาพ เมื่อพวกเขาอาศยั

จุดลับตาคนสลัดเครื่องแต่งกายสีด�าออกแล้ว ค่อยปรากฏคุณชายสี่คนใช ้

เส้นทางเท้าปะปนกบัชาวเมอืง

ระหว่างชื่นชมบรรยากาศเยี่ยงสามัญชน คุณชายตัวน้อยสองคนยัง 

ชี้ชวนคุณชายตัวโตสองคนให้จ้องมอง ปากก็ซักถามพวกเขาไม่หยุด สร้าง

ประกายสดใสอนัน่าเอน็ดูอย่างยิ่ง หลงัจากผู้คนสนใจเดก็แก้มใส ผวิพรรณ

ขาวสะอาดแล้ว น้อยนกัที่จะมองข้ามพี่ชายสองคนของเขา

คนโตที่สุดมีรูปร่างสูงโปร่งละม้ายบัณฑิต แต่ท่วงท่าอาจหาญประดุจ

นกัรบ โชยกลิ่นอายมวีรยุทธ์ขั้นเฉยีบขาดออกมา ขณะที่พี่ชายรอง... พวกเขา

ล้วนทอดถอนใจ ไยฟ้าดินชอบปั้นแต่งรูปคนให้ปรากฏจุดบกพร่องด้วยเล่า  

กไ็ม่ใช่คณุชายรองหน้าตาอปัลกัษณ์ชวนเวทนาประการใด ตรงกนัข้าม รปูโฉม

ของเขาถอืว่างดงามล่มบ้านล่มเมอืง!

เสียดาย... เสียดายเพียงใบหน้าล�้าเลิศนี้ เจ้าของกลายเป็นบุรุษเพศ  

มใิช่ยอดพธูเท่านั้น!

เสียงพร�่าบ่นหาได้เข้าใกล้คุณชายทั้งสี่ที่เป็นเป้าหมายไม่ พวกเขายัง 

มุ่งหน้าสู่ใจกลางตลาดท้ายวังมังกรอย่างเริงรื่น สองข้างทางตั้งแผงร้านค้า

คึกคัก ของกินหลายชนิดก็ดึงดูดคุณชายตัวน้อย ท�าให้พวกเขาหมั่นแวะซื้อ 

ใส่ปากเดก็ชาย

พี่ใหญข่องกลุม่มกัเดนิเยื้องหลงัน้องๆ คล้ายสอ่งความปลอดภยั สว่น

คุณชายรูปโฉมไม่ธรรมดาจะจับจูงน้องเล็กสองคน สี่คนนี้ว่าไปก็แต่งกาย

ธรรมดา ผิวหน้าแลสะอาดสะอ้าน กิริยายินดีควักเงินปรนเปรอท้องเด็กเล็ก
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ตลอดทาง ย่อมพอมีฐานะบ้าง จนใจที่ไม่ทราบว่าเป็นลูกหลานตระกูลไหน 

แอบมาเที่ยวเตร่

คณุชายท่วงท่ากล้าหาญก้าวตามสามร่างได้สกัพกั เส้นคิ้วหนาจงึขมวด

มุน่ ลกูตาดดุนักวาดรอบทศิหนหนึ่ง สหีน้าละม้ายระวงัอะไรบางอย่าง จากนั้น

เขาค่อยหยุดกระซิบกับน้องรอง ก่อนทั้งกลุ่มจะเลี้ยวเข้าตรอกคดเคี้ยวแทน

ทางถนน เจตนาสลดัผู้ตดิตามลบัๆ ให้แคล้วคลาดกนัเสยี

ไม่คาดว่าจะประสบความล้มเหลว พวกเขาเลยพากนัชะงกังนั เมื่อชาย

ชดุด�าสามคนเหนิกายลงมาขวางอย่างอกุอาจ เดก็หนุม่ตวัสงูโปร่งย่อมสาวเท้า

ขึ้นหน้า ตามด้วยเดก็น้อยแก้มอิ่มเอบิสองคน ท่าททีั้งหมดประสานใจพทิกัษ์

หนุ่มน้อยหน้าสวยสุดฤทธิ์ ท�าให้ผู้ถูกปกป้องกระอกักระอ่วนชอบกล!

“ระวงัตวัด้วย!”

เสยีงคุณชายตวัน้อยคนหนึ่งเตอืนอย่างห้าวหาญ ก่อนเขาจะพุ่งเข้าไป

ช่วยพี่ชายคนโตสลบัรบัมอืกบัชายชุดด�าสามคน จนพวกมนัไม่อาจเข้าใกล้อกี

สองคนข้างหลงั ทว่าด้วยขดีจ�ากดัทางร่างกาย การประมอืกบัผู้ใหญ่ที่ชั้นเชงิ

วรยุทธ์สูงส่งเช่นกนั จงึถอืว่าเกนิความสามารถไป คุณชายน้อยที่เฝ้าเดก็หนุ่ม

หน้านวล สุดท้ายเลยโดนบงัคบัให้เข้าไปพวัพนั

พี่ชายรองเหน็ทุกคนทุ่มเทต่อสู้ ใจย่อมหวั่นไหวอย่างยิ่ง ดวงตาที่เป็น

ห่วงเป็นใยจบัตามแต่ละคน แค่พากนัมาเปิดหเูปิดตา ไฉนต้องเปิดฝีไม้ลายมอื

รบราขนาดนี้ เท้าเริ่มพาตัวยืนไม่เป็นสุข ต่อให้ท่าทีพรรคพวกเวลาต่อกร 

ค่อนข้างสูสกีนัอยู่ เขาเลยเหลยีวซ้ายแลขวา

ปกตไิม่ค่อยออกก�าลงักายเท่าไร แค่ยกลงัไม้เปล่าขึ้นมาหนึ่งใบ คุณชาย

หน้าตางดงามก็สองแขนอ่อนล้า ครั้นสบจังหวะเหมาะเหม็ง คนชุดด�าผู้หนึ่ง

เสยีท่าลกูถบีเดก็หนุม่ตวัสูง ร่างกายจงึถลาล้มมาทางนี้ เขาย่อมฟาดลงัใส่ศรีษะ

อีกฝ่ายเต็มแรง ทว่ายกเว้นกะพริบตาสับสน มันสมองอีกฝ่ายดูไม่สะเทือน

สนองสกันดิ กลบัเป็นเขาเสยีเองที่สองก�ามอืรู้สกึชามาก

คุณชายน้อยเห็นภาพดังกล่าว สองตาจึงลุกวาวประดุจกองเพลิง แต่
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ไม่ทนัชงิกระโจนเข้ามากระหน�่าเตะชายชุดด�าให้กระดูกป่นปี้ กลบัปรากฏบุรุษ

ลึกลับอีกคนที่สวมชุดสีด�าเหมือนกัน จู่ๆ ล่องลอยมาจากทิศไหนไม่รู้ เพื่อ 

พุ่งหาคุณชายคนงามกบัคนชุดด�าที่ยนืขึ้นตั้งท่าได้แล้ว

ถ้าเปรยีบเทยีบว่าความเคลื่อนไหวนั้นราวกบัผสีาง กไ็ม่เกนิความจรงิ

สักกระผีก เพียงพริบตาถัดมา คนชุดด�าที่ยืนตั้งท่าประชันเด็กหนุ่มหน้าตา 

ล�้าเลศิ กถ็ูกฝ่ามอืเดยีวซดัใส่จนตวัพุ่งไปกระแทกผนงัหนิ แล้วกระอกัเลอืด

ค�าโตออกมา ท�าเอาทุกฝ่ายหยุดนิ่งทนัใด

แต่ก่อนพวกเขาจะคืนสติ แล้วตระหนักในวิชาร้ายกาจของผู้มาใหม่ 

บุรุษลึกลับก็คว้าเอวคุณชายคนงามก่อนลักพาตัวทะยานข้ามแนวก�าแพงไป 

ครั้นพวกเขาพร้อมออกไล่ตาม คนชุดด�าที่เหลือยังลงมือใหม่ ท�าให้ทิ้งระยะ

เวลาพอสมควร พวกมนัค่อยฉวยโอกาสประคองปีกคนที่พงิก�าแพงหมดสภาพ

ขึ้นมา จากนั้นกห็ลบหนอีย่างฉบัไวบ้าง ทิ้งให้คณุชายตวัสงูกบัคุณชายตวัน้อย

ยนืบนัดาลโทสะ

เดก็ชายทุบก�าปั้นใส่ก�าแพง เล่นงานเนื้อหนิกลายเป็นหลุมยุบทนัควนั 

พอบรรลุเป้าหมายแล้ว ชายชุดด�าทั้งหมดล้วนไสหัวหายเกลี้ยง แน่นอนว่า 

มาก่อนหรอืมาหลงัย่อมเป็นพวกเดยีวกนั!

หน้าตาหนุ่มน้อยร่างสูงไม่อาจสยบรอยเดือดร้อน ทว่าเขาจะออกตาม

ร่องรอยไปก็ติดห่วงคุณชายน้อยทั้งสอง เด็กชายอีกคนจึงขมวดคิ้วคิดก่อน 

สั่งการ

“เร่งหน้าไปหงอวี้ลหวี่เตี้ยน ตามหาอู่เหวนิเหลาป่านก่อน ที่นี่คอืถิ่นเขา 

ย่อมต้องช่วยเหลอืได้มากแน่”

คุณชายสามคนเลยมุ่งไปตั้งหลักที่นั่น เพราะเส้นสายตระกูลอู่เหวินที่

กว้างขวาง เตี้ยนเหล่าต้าคงมวีธิคีวานหาคนรวดเรว็กว่าพวกเขา

ขณะเดียวกันคุณชายรองที่โดนบุรุษชุดด�าอุ ้มมาก็กวาดตามอง 

พวกมันอย่างระวัง ปฏิกิริยาคนที่จับตัวเขามาชวนสับสนไม่น้อย ทั้งที่เป็น
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หวัหน้ากลุ่ม แต่กลบัซดัก�าลงัภายในใส่ลูกน้องจนอวยัวะบอบช�้า แค่คนผู้นั้น

ท�าท่าคล้ายจะลงมอืกบัเหยื่อบอบบางเช่นเขา

เมื่อทุกคนออกไปข้างนอกหมด เหลอืแต่บุรุษชุดด�ายนืเอาสองมือไขว้

หลงั ท่าทางเขายดือกผึ่งผายอย่างมาก ท�าให้หญงิสาวในคราบคุณชายส�าอาง

ระงบัใจที่ก�าลงัตื่นกลวั จ้องส�ารวจคนที่สาวเท้าเข้ามาทลีะน้อย ตอนแรกโดน

ฉุดร่างลอยข้ามก�าแพง นางไม่เบกิตามองความสูงกเ็วยีนศรีษะเพราะลกัษณะ

ลอยขึ้นลง ไม่มใีจหลุดปากกรดีร้อง หากจะมอีะไรเตรยีมหลุดรอด เกรงว่าจะ

เป็นสารพดัของเก่าในกระเพาะอาหารประเภทเดยีว

ทว่าตอนนี้ เมื่อดวงตาสองคู่พุ่งปะทะกนั นางถงึขั้นวญิญาณสะท้าน!

นยัน์ตาลกึล�้า เฉยีบขาด และดุดนั ย่อมมจี�านวนไม่มาก...

ทั้งเป็นแบบที่เหน็หนหนึ่งสยดสยองชั่วชวีติ!

อา...

อ้า...

บุคคลผู้นี้...

บุคคลผู้นี้!


