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คำ�นำ�นักเขียน

ตอนเหม่ยได้อ่�นคอมเมนต์จ�กแฟนๆ เรื่อง บนัทกึองค์หญงิจ�ำเป็น 

ในเว็บไซต์ ทำาให้รู้ว่ามีฮูหยินหลายๆ ท่านรอคอยภาคนี้กันอย่างใจจดใจจ่อ 

ความจริง บันทึกองค์หญิงจำาเป็น ควรได้ตีพิมพ์ก่อน บันทึกรักข้ามเวลา  

เสียด้วยซำ้า แต่เนื่องจากเหม่ยได้อ่านทบทวนดูอีกครั้ง พบว่ามีเรื่องขัดใจอยู่

หลายจุด (ซึ่งเป็นจุดใหญ่จนไม่อาจปล่อยผ่านตาไปได้ด้วยนี่ส)ิ 

ด้วยเหตนุี้จงึใช้เวลาในการปรบัปรงุงานเขยีนนานมาก เพราะเหม่ยต้อง

ปรับสำานวน เรียงลำาดับเวลาในเรื่องให้เข้ากับช่วงเหตุการณ์ในเล่มถัดไป 

พยายามให้อ่านแล้วลื่นไหลมากกว่าเดิม ทำาให้ฮูหยินทั้งหลายตั้งตารอแล้ว 

รอเล่า แถมยังประท้วงกันเข้ามาไม่ขาดสาย เหม่ยต้องขออภัยเป็นอย่างมาก 

น้อมรับทุกกำาลังใจและแรงผลักดันอันรุนแรงของฮูหยิน (ฮาๆ) จนในที่สุด 

บนัทกึองค์หญงิจำาเป็น จงึได้ออกสู่สายตาทุกคน!

สำาหรบั บนัทกึองค์หญงิจำาเป็น นบัเป็นเรื่องแรกที่เหม่ยได้ขยบัไม้ขยบั

มอืเขยีนนยิายจนีออกมา และใช้คำาว่า ‘บนัทกึ’ ตั้งชื่อนยิายชุดขึ้น ซึ่งมด้ีวยกนั

ทั้งสิ้นสี่เล่มหลกั และอาจจะมเีล่มพเิศษอกีสองเล่ม แม้ บนัทกึองค์หญงิจำาเป็น 

จะแต่งเป็นเรื่องแรก แต่ถ้าเรียงลำาดับเวลาในชุดนิยาย กลับไม่ใช่จุดเริ่มต้น



เรื่องทั้งหมด! ฮูหยนิหลายๆ ท่านถกประเดน็เรื่องนี้กนัอยู่พกัหนึ่งว่า ในสี่เล่ม

หลกันั้นควรเรยีงลำาดบัเวลาการเกดิแต่ละเรื่องอย่างไร เหม่ยเลยขอใบ้สกันดิ

หนึ่งว่า บนัทกึองค์หญงิจำาเป็น นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นก่อน บนัทกึรกัข้าม

เวลา เจ้าค่ะ! โดยเนื้อเรื่องนี้จะดำาเนนิผ่านมุมมองนางเอกของเรา...แม่นางน้อย 

‘วงัผงิเฟย’ หญงิสาวผู้มทีี่มาที่ไปไม่ธรรมดาเท่าไร...

นอกจากในเล่มจะได้เปิดปมความขดัแย้งของแคว้นฉแีละแคว้นจนิในอดตี

แล้ว พวกเรายงัได้ไปแง้มชวีติรกัของเฮยีๆ ทั้งสองที่น่าจะคุ้นเคยกนัอย่างดใีน

สมยัที่เฮยียงัเอ๊าะๆ กนัอยู่ (ขอเสยีงแม่ยกเฮยีๆ หน่อย ฮิ้ววว) นอกจากนี้ยงั

มีตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตาวนเวียนมาให้พบกันอยู่เรื่อยๆ แม้แต่สกุลเริ่นก็ยัง

โผล่มาทกัทายฮหูยนิกนัเป็นว่าเล่น เพราะนยิายที่อยูใ่นมอืทุกคนตอนนี้นบัเป็น

จุดเริ่มต้นของหลายสกุลที่เกี่ยวข้องกบัราชสำานกัทั้งสิ้น

ว่าแล้วการอ่าน บนัทกึองค์หญงิจำาเป็น กเ็หมอืนได้มาเจอเพื่อนเก่าที่ไม่

ได้พบกนัเสยีนาน เวลาเจอกนัทจีงึอบอุ่นใจเป็นพเิศษ นี่คงเป็นอกีสาเหตุหนึ่ง

ที่ทำาให้ฮหูยนิชอบเรื่องนี้กนัด้วย อกีเรื่องคอื...เวลาถงึตอนจบของนยิาย เหม่ย 

มักจะทิ้งระเบิดลูกใหญ่ให้ชวนคิดกันต่อ (แถมมีบางคนเก็บเศษระเบิดมาถก

กนัด้วย ช่างสงัเกตกนัจรงิๆ) ระเบดิหลายลูกในนยิายแต่ละเรื่องกเ็ป็นชนวน

บอกเรื่องราวในเล่มถดัไป ซึ่งกไ็ม่ได้เรยีงลำาดบัเช่นกนั แต่เหม่ยไม่ได้ซ่อนปม

ขนาดปิดจนมดิหรอืวางให้เหน็จะจะ เอาเป็นว่าอ่านกนัให้สนกุแล้วลองคาดเดา

กนัดูนะเจ้าคะ! มเีรื่องไหนอยากจะเล่าหรอืจะทายกท็กักนัในแฟนเพจได้

ว่าแล้วกข็อกำาลงัใจและแรงกอดอกีสกันดิ! ขอบคณุอกีครั้งสำาหรบัแรงใจ

ดีๆ  ของฮูหยนิทุกท่านที่ทำาให้ ‘วงัผงิเฟย’ ออกมาโลดแล่นในหน้าหนงัสอื หวงั

ว่าทุกคนจะสนับสนุนแม่นางน้อยของเหม่ย กับบุรุษน่ารักและน่าชังไว้ใน 

อ้อมใจกนั (หรอืหนุ่มคนไหนกส็ุดแล้วแต่ใจแม่ยก) 

สุดท้ายเช่นเดิม...แม้ไม่อาจเดินไปบอกต่อหน้าทุกคนได้ แต่เหม่ยขอ 

เข้าไปกอดฮูหยินทุกท่านแน่นๆ ที่ทำาให้เหม่ยเขียนนิยายเรื่องนี้จนสมบูรณ์ 

หลายคนติดตามและคอยให้กำาลังใจเสมอ สำาหรับนักเขียนเช่นเหม่ยแล้ว 



กำาลังใจและคำาติชมทั้งหลายล้วนประกอบให้งานเขียนสมบูรณ์มากขึ้น ทุก 

แรงสนบัสนุนจากรอบข้างผลกัดนัให้เหม่ยเตบิโตขึ้นมาช้าๆ อย่างแขง็แกร่ง 

ขอบคุณสำานักพิมพ์ปริ๊นเซสที่ให้โอกาสนิยายเรื่องนี้ออกสู่โลกกว้าง 

ขอบคุณคุณ บก. ผู้น่ารกั ที่คอยไถ่ถามเวลานกัเขยีนตาดำาๆ ป่วย และคอย

ตามต้นฉบับแทนผู้อ่าน พี่ๆ น้องๆ หลายท่านที่ช่วยกันประกอบร่างให ้

นยิายเล่มนี้ออกมาได้อย่างงดงาม ขอบคุณครอบครวัที่ให้เหม่ยได้ทำาตามฝัน

อกีครั้งและอกีหลายครั้งๆ หวงัว่าพวกเราจะได้พบกนัเรว็ๆ นี้อกีนะเจ้าคะ!

                                               เฟิงเหม่ยหลงิ



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



“กษตัรยิ์ปกครอง

ขุนนางคำ้าจุน

กองพลปกปัก

ประชาราษฎร์อยู่สบาย”

รชัทายาทหมงิหยางจงคลี่ยิ้มเมื่อเอ่ยจบ ก่อนจะหนัไปมองสหายวงัหวงัจิ้น 

บณัฑติอนัดบัหนึ่งแห่งชงิฉวน1 คล้ายจะถามว่าในตำารามสีิ่งใดผดิแปลกไปบ้าง 

ทั้งสองต่างอยู่ในสภาพเจบ็ปวดอย่างแสนสาหสัทั้งร่างกายและจติใจ หลบหนี

หลกีซ่อนมใิห้ผูใ้ดลอบทำาร้าย...อยูใ่นซอกหลบืของหอสมุด นั่งพงิกายอยู่คนละ

ด้านทั้งที่เนื้อตวัอาบเลอืด

วงัหวงัจิ้นแค่นยิ้มเมื่อนกึถงึเรื่องราวที่ผ่านมา

“ขุนนางคำ้าจุน...รบัสั่งผดิไปประโยคแล้วพ่ะย่ะค่ะ...”

เวลานี้ราชสำานกัป่ันป่วน ตำาแหน่งรชัทายาทของหมงิหยางจงจงึสั่นคลอน 

บทเพลงกล่�วอำ�ล�
คืนเดือนมืด...ไร้แสงจันทร�

บทเพลงกล่�วอำ�ล�
คืนเดือนมืด...ไร้แสงจันทร�

บทเพลงกล่�วอำ�ล�
คืนเดือนมืด...ไร้แสงจันทร�

1 ชงิฉวนคอืเมอืงหลวงแห่งแคว้นฉ ีหนึ่งในสามแคว้นรุง่เรอืงแหง่ยคุ ในอดตีปกครองโดยฮอ่งเต้

หมงิฉี่เซนิ ภายหลงัสวรรคต ขนุนางชั่วได้ก่อการกบฏในนาม ‘กบฏนานชงิ’ เพื่อยดึพระราชอำานาจ

จากองค์รชัทายาทหมงิหยางจง หวงัครอบครองบลัลงัก์ แต่ทำาไม่สำาเรจ็
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คนเราเมื่อเกิดความละโมบ มิหยุดแค่ตำาแหน่งที่ควรได้ หนึ่งในขุนนาง 

ชั่วจงึคดิล้มราชบลัลงัก์ เรยีกขานตนอย่างภาคภูมวิ่ากบฏนานชงิ สมรู้คบคดิ 

วางแผนดำาเนินการ และซ่องสุมพรรคพวกรอจนกระทั่งวันที่ฮ่องเต้สวรรคต 

แล้วจบัตวัองค์รชัทายาทหมายจะสงัหารทิ้ง

ทว่า...รัชทายาทผู้นี้สามารถวางแผนโต้กลับได้อย่างชาญฉลาด เมื่อมี

กบฏจึงต้องปราบด้วยพยัคฆ์ โดยการรวบรวมสามสกุลขึ้นและกล่าวขานว่า 

‘พยคัฆ์คำาราม’ ราชองครกัษ์ผู้ที่เป็นทั้งสหายร่วมตายและขุนนางผู้ภกัดี

ดวงตาคมกริบเป็นประกายส่องสว่างด้วยความหวังในคืนเดือนมืด... 

หมงิหยางจงยกนิ้วมอือนัสั่นระรกิและเตม็ไปด้วยบาดแผล หุบลงทลีะนิ้วเพื่อ

นบัอย่างยากลำาบาก ก่อนจะหลบัตาลงนกึถงึสหายผู้มากไหวพรบิ 

‘เรว็เข้าโจวเฟิงอี้!’

“ห้า สี่ สาม สอง...”

สิ้นเสียงนับ ประตูพลันเปิดออกจนกระแทกอย่างรุนแรง สายลมพัด

เข้ามา... 

เก้าเฉงิเซ่อที่สวมชดุคลมุตวัดำาสนทิ ปลดผ้าคลุมหน้าออกอย่างมาดมั่น 

เมื่อเห็นว่าทั่วทั้งห้องมีเพียงเสียงกระซิบ ทั้งที่มองผ่านแสงเทียนมิเห็นผู้ใด 

สหีน้าสขุมุเยอืกเยน็พลนัปรากฏแววร้อนรนวาบผ่านคล้ายแผ่นนำ้าแขง็ถูกไฟลน 

เขารีบพยักหน้าสั่งคนของตนให้ปรี่เข้าไปตามหาคนสำาคัญทันที ด้วยหวัง 

ว่าคนผู้นั้นจะไม่เป็นอนัใดไปเสยีก่อน

“ฝ่าบาท!” เก้าเฉงิเซ่อหนึ่งในพยคัฆ์คำารามตะโกนเรยีกองค์รชัทายาท 

ครั้นเห็นร่างโงนเงนของวังหวังจิ้นประคองรัชทายาทหมิงหยางจง 

ออกมาจากที่ซ่อน ขุนพลหนุ่มก็พอจะหายใจอย่างโล่งอกได้บ้าง เขารีบเดิน

เข้าไปหาเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายต้องขยับตัวจนแผลปริขยายไปมากกว่าเดิม แล้ว 

ก้มลงคำานบัด้วยความภกัด ี

“เฟิงอี้ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้แล้วพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเองกจ็บั

ขุนนางผู้อยู่เบื้องหลงัไว้ในคุกใต้ดนิ ทรงปลอดภยัแล้วพ่ะย่ะค่ะ...”
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สุ้มเสียงภายนอกที่ว่าชุลมุนยุ่งเหยิงกลับเงียบสงบตั้งแต่เมื่อไรไม่อาจ 

รูไ้ด้ หมงิหยางจงมองเปลวเพลงิจากคบไฟในมอืกองพลผู้ภกัดขีองเขา ก่อนจะ

หนัมากล่าวกบัเก้าเฉงิเซ่ออย่างรวดเรว็

“รบีไปกนัเถอะ จะช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว” 

หมงิหยางจงลุกขึ้นเร่งฝีเท้าพยายามก้าวไปทางตำาหนกัใหญ่ ไม่สนใจว่า

บาดแผลของตนนั้นหนกัหนาเพยีงใด เพราะเขารูเ้พยีงวา่มสีิ่งที่หนกัหนากวา่นี้

รอให้เขาสะสางอยู่เบื้องหน้า เด็กหนุ่มขบกัดกรามแน่น หวังให้ความปวด

บรรเทา เขาสั่งให้คนเตรยีมเสื้อคลุมมาสวมทบัรอยเลอืดเหล่านั้น ก่อนจะเดนิ

ทลีะก้าวอย่างเป็นปกตเิพื่อไม่ให้ศตัรูรบัรู้

วงัหวงัจิ้นแม้จะห่วงอาการบาดเจบ็ของหมงิหยางจง แต่ใบหน้าของเขา

ก็เผยรอยยิ้มออกมาได้บ้าง หากไม่เป็นเพราะความสามารถของหมิงหยางจง

ที่คดิแผนโต้กลบัไว้แต่แรก ป่านนี้พวกเขาอาจได้ตายตกไปพร้อมกนัหมด 

ใช่ว่าผู้นำามคีวามสามารถจะรั้งสถานการณ์ให้พลกิผนัได้ถงึเพยีงนี้ 

พยัคฆ์คำารามแม้มีเพียงสามสกุล แต่กลับเป็นบัณฑิตและแม่ทัพอายุ

น้อยที่มากความสามารถ สิ่งที่พวกเขามคีอืความภกัด ีและไม่เคยสงสยัในตวั

องค์รชัทายาทซึ่งเป็นสหาย 

พวกเขาเตบิโตมาด้วยกนัแต่เลก็ เล่นกนัมาตั้งแต่เลก็ ต่อสูก้นัมาตั้งแต่

เลก็ เป็นพี่น้องร่วมสาบานกนัตั้งแต่เลก็...ไฉนจะมใีครทำาให้ความสามคัคขีอง

พวกเขาแตกแยกได้? 

สหายทั้งสามต่างประคองกันเดินออกไปนอกหอสมุดอย่างยินดี ต่าง

โล่งใจว่าในคนืนี้ทุกสิ่งคงจบสิ้นลงแล้ว 

หมงิหยางจงยิ้มบางๆ พลางครุ่นคดิ หากคนืนี้ผ่านไปเขาคดิจะแต่งตั้ง

โจวเฟิงอี้เป็นเสนาบดข้ีางกาย ให้เก้าเฉงิเซ่อรั้งตำาแหน่งแม่ทพัใหญ่คอยควบคมุ

กำาลงัไพร่พลในอนาคต และให้วงัหวงัจิ้นได้ปกครองศาลยุตธิรรมเช่นที่เจ้าตวั

ขอไว้ เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเสมอภาค และมีอำานาจจัดการขุนนางชั่วผู้คิด 

คดโกงฉ้อฉลรงัแกชาวบ้านที่ไม่ประสา
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ทว่า...เส้นทางเหล่านั้นสวรรค์ไม่เหน็ใจให้เกดิขึ้นอย่างราบรื่น

“จบัตวัพวกมนัไว้! พวกเจ้ากล้าพาองค์รชัทายาทไปที่ใดเจา้พวกกบฏ!” 

จวี๋เซินสี่ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเด็กหนุ่มรุ่นเยาว์ทั้งสาม ก่อนจะก้มคำานับ

รัชทายาทพลางเอ่ย “สกุลเก้าและสกุลวังถูกตัดสินว่าเป็นกบฏ จากนี้ไป

กระหม่อมจะคอยเป็นผู้ชี้นำาพระองค์เอง” พอกล่าวเสร็จก็หันไปพยักหน้าให้

ทหารองครกัษ์จบักุมเดก็หนุ่มสกุลเก้าและสกุลวงัทนัที

สถานการณ์กลบัพลกิอกีครั้งด้วยคำาลวงของขุนนางเจ้าเล่ห์!

หมิงหยางจงกันมิให้ใครเข้ามายุ่งกับสหายทั้งสอง หรี่ตาที่เย็นชาขณะ

กล่าวคำากับขุนนางสกุลจวี๋ “คืนนี้นับเป็นคืนแต่งตั้งของเรา เลื่อนการตัดสิน

ลงโทษออกไปทั้งหมด”

“พ่ะย่ะค่ะ...” 

จวี๋เซินสี่ได้แต่เก็บสายตาไม่พอใจลงแบบเงียบเชียบ หลังปราบปราม

กบฏในราชสำานัก ฮ่องเต้พระองค์ก่อนผู้เป็นพระบิดาของหมิงหยางจงเพิ่ง

สวรรคตไปได้ไม่กี่วัน เด็กหนุ่มผู้นี้ยังประคองความเข้มแข็ง ไม่รีรอจัดพิธี 

แต่งตั้งตนเพื่อขึ้นครองราชย์ หากจิตใจของเขาไม่ด้านชาไร้ความรู้สึกไปแล้ว 

กอ็าจกล่าวได้ว่าต้องเดด็ขาดและโหดเหี้ยม 

แม้สิ่งนี้นับว่าเหมาะสมกับตำาแหน่งผู้ครองแคว้น ทว่ากลับทำาให้จวี๋- 

เซนิสี่กงัวลหนกัในเวลาเดยีวกนั ทั้งที่เขาจงใจจบัสหายรกัไปต่อหน้า แต่สหีน้าของ

หมิงหยางจงยังมิเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย หากนี่คือคนที่ห่วงใย แต่

รชัทายาทยงัตดัขาดได้ในชั่วพรบิตาเพื่อมใิห้บลัลงัก์หลุดจากมอื... 

กบัศตัรูเช่นเขา...เดก็หนุ่มจะยงัเหลอืวญิญาณไว้ให้ในปรโลกอกีหรอื?

ทหารองครักษ์รีบเข้ามาจับเด็กหนุ่มสกุลวังและสกุลเก้า ขณะจวี๋- 

เซนิสี่โค้งกายให้รชัทายาทแล้วเดนินำาไปอกีทาง

หมิงหยางจงหันมามองสหายทั้งสอง แม้ท่าทีภายนอกจะเฉยชามิได้

ครำ่าครวญเสียใจ แต่สหายต่างก็รู้ดีว่าหมิงหยางจงมิใช่คนใจจืดใจดำาเช่นนี้  

ทั้งยงัรู้อกีว่ารชัทายาทหนุ่มรู้สกึผดิกบัพวกเขามากขนาดไหน 
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ทว่า...ตำาแหน่งรัชทายาทของหมิงหยางจงมิอาจปกป้องพวกเขาได้ 

อกีแล้ว

สามพยคัฆ์จากนี้เหลอืเพยีงหนึ่ง มเีพยีงสกลุโจวที่สามารถอยูเ่คยีงข้าง

คุ้มครองรัชทายาทแทนพวกเขาได้ อย่างไรขุนนางชั่วย่อมไม่ปล่อยให้คนที่ 

ทำาแผนการทั้งหมดพังอย่างพวกเขาหลุดรอดไปได้ จึงหาหลักฐานเท็จมาล้ม

สกุลเก้ากบัสกุลวงัซึ่งเป็นหนึ่งในนั้น 

ทหารจับตัวพวกเขาลากออกไปโดยไม่รีรอ ขณะที่ใครอีกคนก้าวเดิน

ในเส้นทางอนัแสนโดดเดี่ยวมากกว่าเดมิ

รชัทายาทหมงิหยางจงขึ้นครองราชย์ในวนัแรกด้วยสหีน้าสุขุมนิ่งเยน็

คนืนี้เป็นคนืเดอืนมดื...หนาวเหนบ็ไร้แสงจนัทรา...

วนัที่เจด็ เดอืนส�ม ปีรชัศกหย�งจงที่สอง

เรื่องราวผ่านพ้นมานานนับปี...แผนรั้งเวลาของหมิงหยางจงในคืนนั้น 

ทำาให้เก้าเฉิงเซ่อเร้นกายหนีออกนอกวังและหายสาบสูญไปจากชิงฉวน ทว่า 

วงัหวงัจิ้นกลบัไม่หน ีโดยเลอืกที่จะอยูใ่นคกุหลวงรบัโทษกรรมที่ตนมไิด้ก่อ ทำาให้

ฮ่องเต้เช่นเขาไม่อาจทนนิ่งมองเฉยได้ จึงสั่งให้โจวเฟิงอี้หาทางลดหย่อนโทษ

โดยที่ตนมติ้องออกหน้า เพื่อให้ฮ่องเต้ยงัคงเป็นฮ่องเต้ผู้ทรงธรรม

จวี๋เซนิสี่ควบคุมคด ีมคีำาสั่งให้จบัตวัคนผดิมาลงโทษ

สกุลวังถูกฆ่าล้างตระกูล ริบทรัพย์สินและทิ้งผู้สืบทอดที่ถูกตราหน้า

ว่าเป็นขุนนางชั่วไว้เบื้องหลัง วังหวังจิ้นใช้ชีวิตอย่างไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีอยู่ใน

จวนอนัไร้เครื่องเรอืนใดๆ ใครๆ ต่างกก็ล่าวว่าเขาโง่งมไร้สตทิี่ไม่หน ี แต่เขา

กลบัรู้ดวี่านี่คอืเส้นทางอนัเปี่ยมด้วยเกยีรต ิ

เขาอยู่เพยีงเพื่อพสิูจน์ความบรสิุทธิ์ของตน...

แม้สหายจะยอมรบัชะตากรรม ทว่าฮ่องเต้หมงิหยางจงกลบัไม่อาจลมื-

เลอืนเรื่องเหล่านี้ เขาเกบ็ความคบัแค้นไว้ในอก ให้โจวเฟิงอี้สบืหาเรื่องราวว่า

มผีูใ้ดอยูเ่บื้องหลงั จงึรู้ว่าแคว้นของตนนั้นอ่อนแอเพยีงไหน เพราะแควน้หาน



12
บันทึกองค์หญิงจำ�เป็น

ผูเ้ปน็เสมอืนเพื่อนบ้านกลบัเป็นหนึ่งในผู้ร่วมมอืกำาจดัเขา หมงิหยางจงไม่รรีอ

ที่จะแก้แค้นให้พระบิดา จึงยกทัพกรีฑาทำาสงครามก่อนนำาชัยชนะกลับมาสู่

แคว้นฉไีด้สำาเรจ็ 

แควน้หานตกเป็นเมอืงขึ้นและอยูภ่ายใต้การปกครองของหมงิหยางจง 

พร้อมพันธสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งกำาชับให้แคว้นหานส่งตัวองค์หญิงมาเป็น

บรรณาการ รวมถึงทาสกองม้าและทรัพย์สินจำานวนหนึ่งในทุกปีเพื่อมิให ้

อกีฝ่ายมกีำาลงัแขง็ข้อได้อกี 

ปีนี้เป็นปีแรกที่แคว้นหานส่งเครื่องบรรณาการมา นอกจากทั้งสามสิ่ง

แล้ว ยงัมอบก้อนหยกเงนิเพื่อแสดงความภกัดอีย่างเตม็เปี่ยม ด้วยกลวัพระ

ราชอำานาจและกองทัพทะเลเพลิงซึ่งอาจจะมาเยือนถึงหน้าประตูเมืองเช่น

สงครามครั้งก่อน 

หมิงหยางจงให้นายช่างในวังสลักหยกเงินเป็นตราประทับประจำา

พระองค์ เพื่อมใิห้ผู้ใดคดัลอกตราประทบัเช่นที่พระบดิาเคยประสบ ทั้งยงัให้

แกะสลกักำาไลหยกเงนิขึ้น หมายจะมอบให้สตรผีู้เป็นที่รกัของเขาในวนัหน้า 

วนัที่ยี่สบิเอด็ เดอืนส�ม ปีรชัศกหย�งจงที่สอง

ขบวนเจ้าสาวนามว่าองค์หญงิหานเซยีวหรู จากแคว้นหาน2 เดนิทางมา

แต่งให้ฮ่องเต้หมงิหยางจง ทว่าฮ่องเต้ผู้เกลยีดชงัแคว้นหานมหีรอืจะอยูใ่ห้นาง

ได้พบหน้า?

“ฮ่องเต้เสดจ็ไปที่ใด นี่จะเริ่มพธิกีารกนัอยู่แล้ว!” เสยีงแหลมสูงตวาด

ลั่นอย่างไม่เกบ็อาการ รบีร้อนเดนิเรว็ไปหาอกีคนซึ่งกก็ระวนกระวายไม่แพ้กนั

“กงกงได้โปรดใจเย็นสักหน่อยเถิด...พวกข้าน้อยเองก็ตามหาจนวิ่งวุ่น

ไปหมดแล้วเช่นกนั” แม่ทพัหนุ่มสกุลเริ่นกล่าวด้วยใบหน้าซดีเยน็มเีหงื่อผุด

2 แคว้นหานเป็นแคว้นใต้ปกครองของแคว้นฉ ีแม้จะมฮี่องเต้แต่กไ็ม่มอีำานาจตดัสนิใดๆ ฮ่องเต้

หมงิหยางจงยงัมเีมตตาให้ราชสำานกัหานจดัการดูแลด้วยตนเอง แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ

ตามกำาหนดในทุกปี
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“เร็วๆ เข้าเถิดท่านแม่ทัพเริ่น หัวข้าน้อยเองก็มิได้ประคองอยู่บนบ่า

แล้ว!”

ขันทีชรากล่าวขณะที่มีอาการร้อนรน ต่างคนต่างวิ่งวุ่นตามหาผู้ครอง

แคว้นจนเหนื่อยหอบ มไิด้รูเ้ลยว่าฮ่องเต้ของพวกเขาได้หลกีหนพีธิไีปอยูท่ี่ใด...

ชงิฉวนในวนัเดยีวกนั ณ ตรอกแคบย่�นก�รค้�สกลุจวี๋...

“คุณชายผู้นั้นไม่มาเชยชมสนิค้าของเราสกัหน่อยหรอื”

หญิงคณิกาโบกมือเชิญชวนหมิงหยางจงที่ปลอมตัวออกมานอกวัง ดู

ราศีภายนอกก็พอรู้ได้ว่าชายหนุ่มตรงหน้ามีถุงเงินในกระเป๋าหนักมาก อีกทั้ง

รูปลกัษณ์ภายนอกของเขายงัดูสุขุมองอาจ หากมไิด้เป็นขุนนางหรอืบณัฑติ ก็

ย่อมเป็นคุณชายลูกผู้ดสีกุลใหญ่ในชงิฉวนอย่างแน่นอน

นางหรอืจะปล่อยให้คุณชายท่านนี้หลุดมอืไป?

สตรทีี่สวมชุดกระโปรงต่างกว็ิ่งมาจบัแขนเขาคนละด้าน ส่วนหญงิชรา

ที่เรยีกเขาเมื่อครู่กเ็ดนิมาข้างหลงัแล้วผลกัเขาไปด้านในเรอืนอย่างมไิด้เกรงใจ 

ทั้งยงัมทินัสงัเกตเหน็แววตาเยน็เยยีบไม่พอใจของเขา 

‘ฮ!ึ คนพวกนี้สามหาวนกั หากรูว่้าข้าเป็นใครนอกจากจะมไิด้มายนืผลกั

หลงักนั ยงัต้องลงไปนั่งคุกเข่าจนตวัสั่นอกีด้วย!’ 

หมงิหยางจงมองพวกนางแต่ละคนอย่างดูแคลน สายตาเยน็เยยีบของ

เขาทำาเอาสตรทีั้งสามขนลุกชนัจนต้องปล่อยแขนของเขาออก ด้วยคดิในใจว่า

พวกนางมคิวรยุ่มย่ามกบับุรุษผู้นี้เลยจะดทีี่สุด

เมื่อเหน็ว่าเนื้อตวัเป็นอสิระแล้ว หมงิหยางจงจงึตั้งท่าจะเดนิออกไปนอก

ประตู 

“พวกพี่สาวเข้าใจผดิแล้ว ข้ามไิด้มาหาความสำาราญใด” กล่าวจบเขาจงึ

ชกัเท้าหมุนตวัจะเดนิจาก

ทว่า...ไม่ไกลจากสายตา กลับมีสตรีที่มีสีหน้าพรั่นพรึง ทั้งยังตัวสั่น

เป็นลูกนก แต่บนใบหน้าสวยได้รูปกลบัไม่มนีำ้าตาให้เหน็สกัหยด นางถูกบุรุษ
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ตัวโตหน้าตาน่าเกลียดหามไหล่คนละด้านสวนทางเข้ามา เขาดูก็รู้ว่านางมิได้

เตม็ใจมาที่นี่

หมงิหยางจงมองตามนางอย่างอดมไิด้ ไม่อาจรูว่้าเหตใุดถงึได้มองตาม

นางอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว หรือเป็นเพราะแววตาพยศที่สะกดให้จ้องมอง เพราะ

ในวังยากนักจะมีสตรีใดกล้าส่งสายตาท้าทายใส่เขาเช่นนี้ แต่ดูเหมือนนางไม่

ชอบใจเขาเท่าไร ทั้งยงัตวาดเสยีงแขง็ใส่หน้าเขาอกีว่า 

“มองอะไรของเจ้า! หน้าข้าเหมอืนมารดาเจ้าหรอื!”

นางแค่นเสียงเย็นด่าเขาลั่น ด้วยเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือคุณชายผู้ชอบ

หาความสำาราญ ในสายตานางแล้ว หากไม่มีชายพวกนี้ก็มิต้องมีหญิงสาว 

โชคร้ายเช่นนางที่ถูกจบัมาขายหรอก! แล้วจะไม่ให้นางก่นด่าพวกเขาได้อย่างไร

กนั!

ยิ่งคิดยิ่งแค้นเพราะแท้จริงนางคือองค์หญิงหานเซียวหรู ผู้ถูกคนร้าย

ชิงเกี้ยวเจ้าสาวแล้วจับตัวมาขายให้หอนางโลมแห่งนี้นี่แหละ! โดนพระบิดา 

จับแต่งให้ฮ่องเต้หมิงหยางจงนับว่าน่าแค้นใจมากแล้ว นางยังมาตกที่นั่งเป็น

หญงิโคมเขยีว3 อกี แล้วจะมใิห้นางระบายความคบัแค้นใจกบัใครสกัคนเลย

หรอื

ดงันั้นด่าไม่ว่า นางยงัชกัเท้าดดีดิ้นจะเตะเขาให้ได้!

“บุรุษเช่นเจ้าล้วนน่าตายนกั!”

แม่เล้าใหญ่แห่งหอคณกิาถงึกบัหน้าซดีตวัสั่นเลยทเีดยีว

สำาหรบันางจะมสีิ่งใดสำาคญัไปกว่าลูกค้า หากหมงิหยางจงเป็นคุณชาย

สกลุผูด้ขีึ้นมาจรงิๆ มใิช่ว่าสนิค้าของนางหรอกหรอืที่ไปล่วงเกนิเขาเข้าจนเรอืน

แห่งนี้อาจถูกพังวันใดวันหนึ่งเอาได้ แค่คิดมือนางก็เงื้อไปตบสั่งสอนใบหน้า

กลมเลก็อย่างฉุนเฉยีว

“นังเด็กตัวดี หอจันทร์ท่องราตรีมิใช่สถานที่อวดดี เจ้ารีบขอขมา

3 หญงิโคมเขยีวเป็นคำาเรยีกนางคณกิาในอดตี เพราะในอดตีหน้าหอคณกิามกัแขวนโคมสเีขยีว

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ในการเปิดกจิการยามคำ่าคนื
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คุณชายท่านนี้เดี๋ยวนี้!”

แม่เล้าใหญ่หน้าซีดสลับเขียวทั้งโกรธและกลัว แม้ไม่รู้ว่าคุณชายผู้นี้ 

เป็นใคร แต่หานเซยีวหรูรู้ตวัหรอืไม่ว่ากำาลงัล่วงเกนิใครเข้า! และใครกนัต้อง

แบกหน้ารบัภาระที่นางก่อ หน้าที่นี้มใิช่หญงิชราเช่นนางหรอกหรอื?

หานเซียวหรูแทนที่จะร้องไห้ กลับหันหน้ามาจดจ้องแม่เล้ากับหมิง-

หยางจงตาเขยีว มไิด้ตกอยูใ่นสภาพคนขี้กลวัเลยแม้แต่น้อย สตรนีางนี้ใจกล้า

จนหมงิหยางจงเริ่มสนใจในตวันางขึ้นเรื่อยๆ เขายกยิ้มมมุปากเมื่อคดิแผนการ

หนึ่งออก ทว่ารอยยิ้มเยน็เยยีบของเขากลบัทำาให้หญงิชราผูเ้ป็นแม่เล้ามาหลาย

ปีลมแทบจับจนล้มไปตรงนั้น คิดว่าตนจะถูกเขาพังร้านระบายโทสะเข้าตอน

ไหน นางจงึได้แต่ตั้งท่าจะคุกเข่าขอร้องและตะโกนว่า

“คุณชายได้โปรด...!”

หมิงหยางจงกลับสวนคำาพูดเรียบๆ เพียงว่า “ท่านขายนางให้ข้าได ้

หรอืไม่”

เมื่อได้ยนิทางรอดดงันั้นมหีรอืหญงิชราจะมสินใจข้อเสนอ ขายม้าพยศ

ตัวหนึ่งออกนอกเรือนไป ทั้งยังรักษาร้านรวงของตนไว้ได้ นอกจากแขกคน

อื่นจะมิต้องมาเสียอารมณ์กับม้าดีดกะโหลกตัวใหม่ที่นางเพิ่งไปซื้อมาทำากำาไร 

นางยงัอาศยัจงัหวะที่คุณชายผู้นยิมชมชอบของแปลกเรยีกเงนิได้อกีหลายตำาลงึ

ทอง!

“ไถ่ตวัหญงิสาวเกรงว่าจะใช้เงนิหลายตำาลงึ...”

หมงิหยางจงรู้ดวี่าหญงิชราต้องการเรยีกร้องสิ่งใด ขณะที่หานเซยีวหรู

โวยวายตะโกนด่าเขาลั่น 

“อย่าซื้อข้านะ ข้าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณเจ้า ผู้ชายมักมาก เจ้าบ้า

ลามก...” และอื่นๆ อกีสารพดัที่นางจะก่นด่าได้ 

เขาโยนเงนิลงบนมอือวบๆ ของหญงิชรา ก่อนที่นางจะทนันบัว่ามนัมกีี่

ตำาลงึเสยีอกี!

“ไม่ต้องห่วง เจ้าได้ตอบแทนข้าแน่” ชายหนุ่มกล่าวกบันางยิ้มๆ แล้ว
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หนัไปหาแม่เล้าชราที่เอาแต่ยนือึ้ง

สองร้อยตำาลงึทอง!

หญงิชราลมแทบจบัลงไปกองกบัพื้นจรงิๆ คณุชายท่านนี้โยนเงนิให้นาง

ราวเศษเนื้อที่มติ้องการได้อย่างรวดเรว็ หากไม่มหีน้าตาใหญ่โตในเมอืงหลวง

เหน็ทเีขาคงจะทำามไิด้ เช่นนั้นนางกร็อดจากคำาสั่งถกูพงัร้านเข้าแล้วจรงิๆ! หญงิ

ชราตาโตหน้าซดี รบีสั่งคนไปนำาม้าดขีองสามหีลงัร้าน และมอบชุดเสื้อผ้าสตรี

วบัๆ แวมๆ เพื่อเอาใจหมงิหยางจงเสยีหลายชุด

“ถอืเป็นสนินำ้าใจของข้าน้อย มอบให้คุณชายแล้วกนันะเจ้าคะ”

หมิงหยางจงมิได้ฟังว่านางกล่าวประจบประแจงเขาอย่างไร เพียง

กระตุกสายผ้าที่ชายกล้ามโตผูกข้อมือและข้อเท้าหานเซียวหรูไว้ ก่อนจะ

ประคองร่างบอบบางเบาหววิไว้ในอ้อมแขน แล้ววางตวันางอย่างแผ่วเบาลงบน

อานม้า เขากระตุกบงัเหยีนเพื่อควบม้าออกไปให้ไกลจากชงิฉวนพกัหนึ่ง

หมงิหยางจงมไิด้อยากกลบัวงั มไิด้อยากเหน็หน้าเจ้าสาว เมื่อเจอสิ่งที่

น่าสนใจเข้า เขาจงึไม่รั้งรอจะอยู่กบันาง

หานเซียวหรูเองก็ไม่มีที่ไป ไม่มีที่ให้กลับ หากระบายอารมณ์กับใคร

สักคนได้ แม้ชะตาชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนางก็ไม่ลังเลที่จะทำา ดังนั้น

ตลอดเส้นทางหนึ่งคนหนึ่งม้ากไ็ด้แต่ทนฟังเสยีงก่นด่าของนางนั่นแหละ...

“เหนื่อยแล้วหรอื”

หมงิหยางจงยิ้มบาง มองนางอ้าปากตอบโต้ทั้งที่ไม่มเีสยีง กผ็ู้ใดใช้ให้

นางตะโกนด่าเขาสามวนัสามคนืไม่ยอมหยุดจนเสยีงหายเล่า? 

หานเซยีวหรถูลงึตาใส่เขา ก่นด่าในใจอกีหลายประโยค แลว้หลบัลงใน

อ้อมแขนกำายำานั่น กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีนางก็ขยับตัวตื่นบนเตียงนอน เห็นเขา

นั่งจบิชาสบายอารมณ์อยู่อกีฟากหนึ่งของห้องสี่เหลี่ยมแล้ว

“ข้าสั่งอาหารไว้แล้ว เจ้ามากนิส”ิ

นางเองกห็วิ ไม่มเีหตผุลที่จะไม่ไปตามคำาเชื้อเชญิ ทว่าพอปลายเท้าแตะ

ลงพื้นพลันได้ยินเสียงกระดิ่งสั่นตามแรงขยับ จึงก้มมองเสื้อผ้าของตน เห็น
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ชุดที่เคยสวมถูกแทนที่ด้วยชุดใหม่ของแม่เล้าชรา ซึ่งวาบหววิดูเชญิชวนบุรุษ

เป็นอย่างมาก

หานเซยีวหรูส่งเสยีงดงัอ้อแอ้และแหบแห้ง ดจูากสหีน้าเป่ียมโทสะของ

นาง หมงิหยางจงรู้ได้ทนัทวี่าอกีฝ่ายกำาลงัด่าตนอยู่แน่ แม้ไม่ต้องเอ่ยออกมา

สกัประโยค 

“เจ้าคนชั่วช้า...เลวทราม!” คำาว่าเลวทรามแม้มมิเีสยีง แต่นางกลบัขยบั

ปากเสยีจนเขาอ่านได้

แต่เขามไิด้ฉวยโอกาสผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้านาง แค่ให้สาวใช้ในโรงเตี๊ยม

เปลี่ยนให้แทนก็เท่านั้น ทว่าพอเห็นปฏิกิริยาของหญิงสาวแล้ว หมิงหยางจง

กลบัล้มเลกิความคดิจะกล่าวความจรงิ เขายิ้มอย่างกวนอารมณ์ นั่งมองจ้อง

นางทลีะส่วนด้วยสายตาลวนลาม ทั้งยงัเอ่ยกวนประสาทนางเข้าไปอกี

“แทนที่จะขอบคณุข้า เจ้ากลบัทำาหน้าตาน่ากลวั ข้าไถ่ตวัเจ้ามา ให้อสิระ

แก่เจ้า ให้ข้าวเจ้ากนิ ให้ที่เจ้านอนพกั ไฉนชี้ไม้ชี้มอืด่าว่าข้าเป็นคนเลวไปได้

เล่า?”

หานเซยีวหรูไม่ยอมฟัง นางก่นด่าเขาอกี เขากไ็ด้แต่กวนประสาทนาง

อกีเช่นกนั 

เวลาที่อยู่กบันาง เขาเป็นตวัเอง เป็นเพยีงบุรุษธรรมดาผู้หนึ่ง มไิด้เป็น

ฮ่องเต้ ไม่จำาเป็นต้องแบกภาระใดๆ นอกจากรอยยิ้มของนางไว้เท่านั้น

ก่อนเจอเขา หานเซียวหรูเป็นเพียงองค์หญิงตัวประกันที่ถูกพระบิดา 

ขับไสไล่ส่งมาแต่งงานกับแคว้นศัตรู พบเจอชะตากรรมปล้นสะดมชิงเกี้ยว 

นางกำานัลคนสนิทต้องมาตายแทนเพื่อให้นางหนีเอาตัวรอดมาได้ นางมา 

ต่างบ้านต่างแคว้นเจอเรื่องน่ากลวัเช่นนี้ แต่กลบัร้องไห้หนเดยีวเท่านั้น มใิช่ว่าจติใจ

นางเข้มแขง็เดด็เดี่ยว ทว่านางไม่อยากให้ศตัรูเหน็ว่าตนเองอ่อนแอ 

นางเชด็นำ้าตาด้วยความเข้มแขง็ วิ่งหนหีลบซ่อนอยู่คนืเดยีว คนพวก

นั้นกลบัตามมาจบัตวันางได้สำาเรจ็ ครั้งแรกพวกมนัคดิจะฆ่านางทิ้ง แต่กลบั

เปลี่ยนใจขายนางให้หอคณกิาแห่งหนึ่ง จนนางใกล้จบสิ้นความเป็นหญงิบรสิทุธิ์
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ทว่านางกลบัถูกชายแปลกหน้าไถ่ตวัช่วยเหลอืในวนันั้น แม้ทั้งคู่จะไม่

ถกูกนัและไม่ยอมมองหน้า มเีรื่องทะเลาะเบาะแว้งกนัตลอดเวลา หากตดันสิยั

กวนหัวของหมิงหยางจงแล้ว เขากลับปฏิบัติกับนางดีมากเท่าที่บุรุษผู้หนึ่งจะ

พงึปฏบิตักิบัหญงิตระกูลผู้ดไีด้ แม้ภายนอกนางจะแสดงท่าว่าไม่อาจไว้ใจเขา

ได้เตม็ส่วน แต่นางกร็ู้ดกีว่าใครว่าแท้จรงิแล้วบุรุษผู้นี้เป็นคนดหีรอืเลวกนัแน่

คนทั้งสองอยู่ด้วยกันหลายวัน ใช้ชีวิตวนเวียนในโรงเตี๊ยมแห่งนี้  

กระทั่งหมงิหยางจงหาซื้อบ้านเลก็ๆ หลงัหนึ่งได้จงึย้ายไปอยู่กบันางที่นั่น พวกเขา

อยู่ไกลจากสถานที่วุ่นวายจนหมิงหยางจงคิดว่าตนเป็นเพียงคุณชายธรรมดา

ผูห้นึ่งไปแล้วจรงิๆ เพราะข่าวคราวเรื่องที่ฮ่องเต้หายตวัไปนั้นถกูปิดเป็นความ

ลับ ชาวบ้านเองจึงมิทันสงสัยและเห็นพวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่มาอาศัยใน

เมอืงเท่านั้น

หมงิหยางจงเพยีงรอเวลาที่เขาพอใจจะกลบัไปและคดิยกบ้านหลงันี้ให้

นางตั้งตวั ทุกอย่างดำาเนนิไปอย่างที่มนัควรจะเป็น กระทั่งคนืหนึ่งหานเซยีว- 

หรูฝันร้ายเหน็คราบเลอืดเกรอะกรงัรอบรถม้า สาวใช้ของนางนอนตายอยู่อกี

ฝั่ง และตัวนางที่วิ่งหนีตะโกนร้องไห้จนตื่นจากความฝัน เนื้อตัวนางสั่นเทา 

ไม่เหมอืนหานเซยีวหรูผู้เข้มแขง็ที่เขาเคยเหน็

เขาโอบกอดนางไว้ ความคดิที่จะจากไปมลายหายจนสิ้น นบัเป็นครั้ง

แรกที่เขาอยากปกป้องใครสกัคนไปชั่วชวีติ

นี่เขาเป็นอนัใดไปหนอ? 

หมงิหยางจงส่ายหน้า พงึระลกึได้ว่าตนเป็นใคร มภีาระหน้าที่ใดที่แบกรบั

อยู่ แขนของเขาโอบกระชบันางไว้แน่นขึ้น รู้ดวี่าตนไม่อาจรั้งเวลาอยู่ที่นี่ได้อกี

ต่อไปแล้ว

เขาคดิจะจากนางไปในคนืเดอืนมดืที่คุ้นเคย...

“อภยัให้ข้าด้วย...ลาก่อน”

หมงิหยางจงเอ่ยลา มทินัคดิว่าคนที่หลบัไปแล้วกำาลงัฟังประโยคนี้อยู่

เขาเป็นใคร นางมิเคยสงสัย ชื่อเขาเรียกอย่างไรนางมิเคยเอ่ยถาม 
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กระทั่งเวลานี้เขาคดิจากไป นางยงัไม่ต้องการรั้งไว้ เพยีงตลอดหลายวนัที่นาง

เจอเขา นางกลับยิ้มได้มากขึ้น หัวเราะได้มากขึ้น และวันนี้หัวใจนางรู้สึก 

ว่างเปล่ามากขึ้น...

เสยีงประตปิูดดงัสนั่นในโสต หานเซยีวหรูหนัไปมองประตบูานนั้นด้วย

ใจหายวาบ นั่งนิ่งอยูบ่นเตยีงหลงันั้นเนิ่นนาน เหตผุลและความผดิของนางผดุ

ขึ้นเตม็สมอง นางเอาแต่โทษตวัเองที่ทำาตวัเช่นนั้นกบัเขา กล่าวโทษความคดิที่

ทำาให้เขาจากนางไป นานกระทั่งได้ยนิเสยีงประตเูปิดอกีครั้ง ใบหน้าละมุนถงึมี

รอยยิ้มปรากฏ

“เจ้ากลบัมาแล้วหรอื!”

นางเอ่ยถามอย่างดีใจ ทว่าผู้มาเยือนกลับถือกระบี่เล่มยาวเข้ามาหา 

หานเซยีวหรรูู้ทนัทว่ีาจะเกดิสิ่งใดขึ้น นางพงัหน้าต่างอย่างรวดเรว็ปีนหนอีอกไป

อย่างเชี่ยวชาญ ก่อนจะออกวิ่งสุดชีวิตเพราะคนพวกนี้คงมิใช่แขกที่มา

เยี่ยมเยยีนในยามดกึ แต่พวกมนัคอืศตัรูที่มาตามเอาชวีตินาง!

แล้วใครกนัที่ต้องการฆ่านาง? เป็นศตัรูพวกนั้นที่ช่วงชงิทุกสิ่งจากนาง

ไป หรอืเป็นหมงิหยางจง...

“จบัตวันางกลบัมาให้ได้!”

หานเซยีวหรูวิ่งหนไีปตามถนน หวัใจนางทั้งตื่นตระหนกและโศกเศร้า

เสยีใจ...

หรือหมิงหยางจงจะเป็นคุณชายมีตระกูลที่ต้องการฆ่านางปิดปาก 

เพราะนางเป็นหญงินางโลมทำาให้เขาเสยีชื่อเสยีง?

“อยู่นั่น!” ชายร่างกำายำาสามสี่คนกำาลงัจะตามนางทนั ทว่ามมีอืหนึ่งฉุด

ตวันางเข้าไปในอ้อมแขน พาไปหลบซ่อนตวัในซอกหลบืหนึ่ง ทำาให้ศตัรไูม่อาจ

เหน็ตวัคนทั้งสองได้

“เสยีงเจ้าไม่แหบแล้ว เหตใุดไม่เรยีกร้องขอความช่วยเหลอื!” เขาตะโกน

อย่างมโีทสะ เนื้อตวัสั่นเทาด้วยกลวัว่านางจะมอีนัตราย

พอหันมาเห็นว่าคนที่ช่วยนางไว้เป็นใคร หานเซียวหรูพลันร้องไห้โฮ 
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แล้วกอดอกีฝ่ายไว้แน่น “ข้าไม่รู้ชื่อเจ้า จงึไม่อาจตะโกนเรยีกเจ้าได้”

หมงิหยางจงหวัเราะร่วน มองสตรตีวัน้อยพดูจาเหนบ็แนมเขาได้แม้ใน

สถานการณ์คบัขนัเช่นนี้ “ข้าชื่อ...” เขาชะงกัก่อนจะกล่าวต่อ “ข้าชื่อเฟิงอี้...ที่นี่

ไม่ปลอดภยัแล้ว ข้าจะพาเจ้าไปพบสหายของข้า”

เขากล่าวปดกบันาง แต่เรื่องที่นางไม่ปลอดภยัเป็นเรื่องจรงิ เป็นเพราะ

ฮ่องเต้หายตัวไป อย่างไรพวกขุนนางก็ย่อมสืบจนรู้ว่าเขาคลุกคลีอยู่กับหญิง

นางโลม แต่ไหนแต่ไรความงามของสตรนีบัเป็นเหตทุำาลายบ้านเมอืงให้เสยีหาย

ย่อยยบั พวกเขาย่อมไม่พอใจและนางย่อมถูกคนเหล่านั้นหมายหวัเอาชวีติ 

แต่หมงิหยางจงไม่มวีนัให้ผู้ใดมาทำาร้ายนางได้

หานเซียวหรูเดินตามเขาไปอย่างว่าง่าย นางไม่ไถ่ถามเช่นทุกครั้ง ไม่

สงสยัว่าเขาจะทำาสิ่งใด มศีตัรูเป็นใคร เพราะตอนนี้นางรู้เพยีงว่าบุรุษชื่อเฟิงอี้

กุมมอืนางไว้เท่านั้น และนางไม่ต้องกลวัสิ่งใดอกีต่อไปแล้ว

หมงิหย�งจงเค�ะประตหูน้�จวนหลงัหนึ่ง ที่นี่ไม่มแีขกม�น�นแล้ว ถงึ

มีก็เป็นเสียงก่นด่าของชาวบ้านหรือของชิ้นใดลอยเข้ามากระทบหน้ายามเปิด

ประตู เพราะผู้อาศยัได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรยศฮ่องเต้ ทรยศแผ่นดนิของตน 

วงัหวงัจิ้นก้าวเดนิด้วยท่วงท่าราวนกัพรต เปิดประตูและกำาลงัจะกล่าว

ว่า ‘ข้ากำาลงัสวดมนต์ภาวนา ขอพวกท่านอย่าเพิ่งรบกวน’ แต่พอเหน็สหายรกั

มายนืพร้อมกบัสตรนีางหนึ่ง สหีน้าเรยีบสงบของเขาพลนัเปลี่ยนเป็นแตกตื่น

ปนประหลาดใจ เหตุใดคนผู้นี้ถงึมาหาเขาได้ ทั้งยงัมาเอาดกึดื่นกบัสตรแีปลก

หน้าเสยีด้วย!

“ฝ่า...”

“ข้าเองเฟิงอี้!” หมงิหยางจงรบีตบบ่าสหายแล้วขยบิตาให้ 

อีกฝ่ายเองก็เป็นคนมีไหวพริบดีเยี่ยมจึงเออออไปตามนำ้า “อ๋อเฟิงอี้! 

เจ้านี่เอง รบีเข้ามาก่อนส”ิ วงัหวงัจิ้นยิ้มรบัไมตร ีผายมอืเชญิพวกเขาเข้าบ้าน 

หานเซยีวหรูนั่งลงอย่างเรยีบร้อย แต่พอเหน็บุรุษทั้งสองมพิูดจากร็ู้ว่า
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คงมเีรื่องจะกล่าวกนัเป็นส่วนตวั นางเป็นคนรู้มารยาทจงึตดัสนิใจเดนิออกไป

จากห้อง และลงมอืจดัของในย่ามใบน้อยเพื่อเตรยีมตวัเข้านอน

“ฝ่าบาท...” วงัหวงัจิ้นก้มลงคำานบัเตม็พธิ ี แต่หมงิหยางจงกลบัก้มลง

ห้ามปรามเขา

“เจ้าลำาบากมามาก อย่าได้คุกเข่าเพื่อเราอกี” หมงิหยางจงกล่าว พลาง

ประคองสหายลงนั่ง “เรามาที่นี่เพราะมเีรื่องไหว้วานเจ้า” เขามองไปทางประตู

ห้องหนึ่ง...เหน็เงาของหานเซยีวหรูขยบัจดัข้าวของผ่านแสงเทยีน

“แม่นางผู้นั้น...” วงัหวงัจิ้นมองตาม กำาลงัจะเอ่ยถามหาที่มาที่ไป แต่ 

หมงิหยางจงกลบัส่ายหน้า

“เราไม่รู้ว่านางเป็นใครมาจากไหน แต่นางมกัฝันร้ายบ่อยครั้ง คาดว่า

คงไม่ใช่เรื่องด ี เราเองไม่อยากถามหาที่มาที่ไปให้กวนใจ ในเมื่อนางไม่คดิจะ

เล่า แต่เวลานี้เราหายตัวออกจากวัง ใครๆ ย่อมคิดว่านางเป็นตัวปัญหากัน 

ทั้งนั้น ในอดตีแคว้นเฉยีนฉนิมฮี่องเต้เจ้าสำาราญ หญงิงามละโมบ บ้านเมอืง

ล่มจม ราชสำานกัขดัแย้ง หากขนุนางรูว่้าข้าหนอีอกนอกวงัมาอยูก่บันาง มหีรอื

จะไม่ทำาให้ชวีตินางตกอยูใ่นอนัตราย?” หมงิหยางจงกำามอืแน่น เอ่ยอย่างจรงิจงั

กบัสหาย “เราวานเจ้าดูแลนางให้ดดี้วย”

วงัหวงัจิ้นไม่รบัรูเ้รื่องในวงัมานานแล้ว แต่ละวนัเขามกัจะสวดมนต์และ

นั่งสมาธ ิจงึไม่อาจรู้ว่าราชสำานกัมเีรื่องใดเกดิขึ้นบ้าง พอได้ฟังเรื่องราวคร่าวๆ 

จงึรู้ว่าหานเซยีวหรูกำาลงัตกที่นั่งลำาบาก

“หากฝ่าบาทมพีระราชประสงค์ กระหม่อมย่อมน้อมรบั”

หมิงหยางจงพยักหน้า ถอนหายใจก่อนจะกล่าว “ในวังเวลานี้ใช่ว่า

ปลอดภยั หากเราพานางกลบัไปด้วย เกรงว่าชวีติของนางหลงัจากนี้ไม่อาจมี

อสิระอกีต่อไป อยู่กค็ล้ายตายไปครึ่งตวั...”

“ทรงทำาถูกแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

วังหวังจิ้นก้มหน้าลง เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเหตุใดหมิงหยางจงจึงพา

หานเซยีวหรูมาที่นี่ 
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จวนสกุลวังมีเพียงความสงบ ชาวบ้านต่างรังเกียจ ไม่อยากคบค้า 

กระทั่งคนนอกวงัยงัดแูคลน แล้วมหีรอืราชสำานกัจะให้ความสนใจ ตวัวงัหวงั-

จิ้นเองคล้ายเสือถอดเล็บ จอมยุทธ์ไร้เพลงกระบี่ ไม่มีสิ่งใดให้คนชั่วช้าพวก

นั้นเกรงกลวัอกีต่อไปแล้ว ที่นี่จงึเหมาะสมกบัการซ่อนตวัหานเซยีวหรูไว้อย่าง

แนบเนยีน

บรุษุทั้งสองต่างไถ่ถามทกุข์สขุมาตลอดหลายปี รำ่าสรุาไปหลายจอก ต่าง

ฝ่ายต่างรบัรู้เรื่องราวของอกีฝ่ายกระทั่งเวลาผ่านไปคำ่ามดื...

“แต่ไหนแต่ไรเจ้ามเิคยจบัมอืสตรเีดนิไปไหนมาไหน มใิช่ว่าคราวนี้เจ้า

ถูกใจแม่นางน้อยเข้าหรอกหรอื” 

วังหวังจิ้นยามปกติพูดจาล้วนคิดอย่างรอบคอบ แต่ถ้าได้รำ่าสุราแล้ว 

คำาถามที่ถกูปิดไว้แน่นกลบัพดูออกมาได้อย่างรวดเรว็ ทั้งยงักล่าวคำาสนทิสนม

จนเกนิเลยขอบเขต หลายปีที่ผ่านมาเขามเิคยเหน็ฮ่องเต้สนใจสตรใีด ที่ว่างาม

ลำ้ากไ็ด้แต่งามลำ้าอยูต่รงนั้น ที่ว่าเย้ายวนกไ็ด้แต่เมนิเฉยไม่จบัต้อง แต่พระองค์

กลบัพาสตรนีางหนึ่งมาให้เขาดูแลเพื่อหลบซ่อนจากอนัตรายทุกสิ่ง

สิ่งเหล่านี้หากไม่กล่าวว่าแปลกตา กอ็าจกล่าวได้ว่าตะวนัขึ้นผดิทศิ

หมิงหยางจงหมุนจอกสุราบนโต๊ะเล่น คิดทวนอยู่หลายตลบ กลับมี

เพยีงความหมายเดยีวแวบผ่านไม่จางหาย 

“ข้ารกันาง...”

คำาตอบนี้ทำาให้วงัหวงัจิ้นสร่างเมา...

แต่กลบัทำาให้สตรอีกีคนที่กำาลงัจะก้าวเข้ามาหาพวกเขา ชะงกัปลายเท้า

ยนืนิ่งอยู่อกีฟากของประตูทั้งที่หวัใจเต้นระรวั...

“ข้ารักนางโดยมิได้ถามว่านางชื่ออะไร เป็นใคร...มีเรื่องเลวร้ายใดเคย

เกดิขึ้นกบันางบ้าง ข้าเพยีงสญัญาต่อตวัเองในวนัที่นางฝันร้ายว่าจะปกป้องนาง

เท่าที่ข้าจะทำาได้...”

หานเซียวหรูยืนนิ่งอยู่อีกครู่ ก่อนจะเดินย่องจากไปอย่างเงียบเชียบ 

ความสับสนปรากฏขึ้นเป็นระลอกในอกนาง ไม่คิดว่าหมิงหยางจงจะมีใจให้
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หญงินางโลมเช่นนางได้!

เสยีงฝีเท้าแว่วไกลออกไป...

วงัหวงัจิ้นมองเงาหนึ่งผลุบหายไปจากหน้าประตู

“รบัสั่งออกไปเช่นนี้ แล้วจะเสดจ็กลบัวงัไปได้หรอืพ่ะย่ะค่ะ”

หมิงหยางจงเองก็มองประตูบานนั้นอยู่นานแล้ว “ข้าคงเป็นบุรุษผู้ 

เหน็แก่ตวัเท่านั้น” เขายดืตวัยนืขึ้น เดนิโซเซตามเงาเลก็ๆ ที่หายไป...

คืนนี้เป็นคืนเดือนมืด ทว่าท้องฟ้าพลันปรากฏแสงนวลสว่างกว่าคืน

เดอืนมดืครั้งไหน

สองร่างอิงแอบแนบชิด รับรู้ไออุ่นของอีกฝ่าย ความรู้สึกรักพลันเกิด

เป็นความผกูพนั โชคชะตาที่ว่าแยกขาดกลบัหลอมรวมเป็นหนึ่ง...หานเซยีวหรู

ได้รับความรักจากฮ่องเต้อย่างหมดสิ้น ภายใต้อ้อมแขนอันกำายำาได้ฝากฝัง

ความรักและเมตตาจากบุรุษผู้ครองแคว้นอย่างจริงใจ หัวใจของพระองค์นับ

จากนี้ได้มอบให้นางจนไม่อาจหลงเหลอืให้ผูใ้ด ร่างเลก็นอนหลบัใหลไม่ฝันร้าย

เพราะรู้ว่าใครได้ลบความฝันเหล่านั้นออกไปจนหมดสิ้น ชั่วชวีตินางต่อจากนี้

มอียู่เพื่อระลกึถงึเขาเท่านั้น

“ข้าไม่หวงัให้เจ้าจดจำาข้าได้ เพราะหวัใจข้าได้จดจำาเพยีงเจ้าไว้แล้ว”

หมิงหยางจงกล่าวคำานั้น มองดวงหน้าหนึ่งที่กำาลังหลับชิดใกล้ หยิบ

กำาไลหยกเงนิที่ผูกตดิตวัอยู่เสมอมาเพ่งมอง ก่อนค่อยๆ ประคองข้อมอืเรยีว

เลก็ขึ้นมาสวมมนัไว้ ด้วยหวงัว่าสกัวนัจะได้กลบัมาพบนางอกีครั้ง...

มทินัได้รำ่าลาจากกนั

จนัทราซ่อนกายท่านหายหนี

มทินัได้อยู่เอ่ยสกัวจี

คนืเร้นท่านจำาจาก ไม่หวนคนื



สิ่งใดเรยีกผูกพนั อนัใดเรยีกว่ารกั

สิ่งใดเรยีกคำานงึ อนัใดเรยีกห่วงหา

ข้าไม่เคยแยกมนัออกสกัครา

แต่เจ้าเป็นผู้สอนข้า...ผงิเฟย

ห�กกล่�วถึงลูกขุนน�ง พวกเจ้�นึกถึงสิ่งใดกัน ผ้�แพรผืนสวย  

ก้อนหยกก้อนทองที่กองตรงหน้า จวนใหญ่โตกนิครึ่งสระบวักว้าง? นั่นไม่ใช่

สำาหรบัข้า...วงัผงิเฟย 

ทำาไมน่ะหรอื?

นั่นเพราะข้าคือบุตรีของวังหวังจิ้น ขุนนางตกยากผู้ถูกทางการริบ

ทรัพย์สินของตระกูลไปตั้งแต่ข้ายังจำาความไม่ได้เสียด้วยซำ้า ในวงการเมือง

สกปรกของเหล่าข้าราชสำานกัมกัมผีู้แพ้และผู้ชนะเสมอ ฟ้าดนิได้ลขิติให้สกุล

วังผู้จงรักภักดีถูกพวกขุนนางชั่วรุมใส่ความ ตราหน้าว่าเป็นกบฏทรยศบ้าน

เมอืง ท่านพ่อจงึถูกถอดยศที่เคยมไีปอยูใ่นคกุหลวง ใช้ชวีติอยู่ไม่เท่าตาย ตาย

ไม่อาจลบล้าง... 

หนึ่ง
เปิดบันทึกองค์หญิงจำ�เป็น
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ทว่าหลายปีนบัจากนั้นได้มพีระราชโองการของฮ่องเต้ ให้ท่านพ่อกลบั

มารบัหน้าที่ปัดกวาดชั้นหนงัสอือยู่ในซอกหลบืหอสมุดหลวง ซึ่งนบัเป็นฐานะ

อันตำ่าต้อยไม่ต่างจากขันที แม้สิ่งนี้จะเป็นพระเมตตาจากพระองค์ แต่ท่านปู่

กลบัไม่อาจทำาใจเหน็บณัฑติอนัดบัหนึ่งแห่งชงิฉวนต้องโดนตดัอนาคตเบื้องหน้า

จงึตรอมใจจนสิ้นชวีติ ไม่นานท่านย่าและคนอื่นๆ ต่างตายจากไปหมด เหลอื

เพยีงท่านแม่ที่คอยอยู่เคยีงข้างท่านพ่อและคลอดข้าออกมาเท่านั้น 

เราทั้งสามใช้ชวีติสุขๆ ทุกข์ๆ ท่านแม่เองแม้จะทำางานอย่างหนกัขนาด

ไหน แต่กไ็ม่อาจมกีนิมใีช้อย่างสุขสบายเพราะนบัเป็นงานที่ไม่สมค่าจ้าง กระทั่ง

เงินเก็บเริ่มร่อยหรอ จวนที่เคยมีเครื่องเรือนมากมายถูกริบจนแทบไม่เหลือ 

สกุลวงัเองไม่มผีู้ใดคบค้า ไม่มผีู้ใดหนุนหลงั ไม่นานชื่อวงัหวงัจิ้นกเ็ลอืนหาย

ไม่สลกัสำาคญัอกีต่อไป...

ข้าส่ายหน้าไล่อดีตอันเจ็บปวดที่เคยฟังผ่านขี้ปากผู้อื่นมานับสิบครั้ง 

พลางยกมอืเปิดสมุดบญัชเีพื่อตรวจดู 

“เฮ้อ...ตดิลบอกีแล้ว!” 

เวลานี้ขา้ได้แต่ถอนหายใจออกมา นี่ไม่ใช่สภาวะยำ่าแย่ที่สดุ แม้ทกุครั้ง

สมุดบญัชไีม่เคยตดิลบ เพยีงแค่พออยู่พอใช้ไปวนัๆ แต่เวลานี้ท่านแม่ของข้า

ล้มป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้เงินหลายตำาลึง ทำาให้ข้าต้องทำางานหนักขึ้นอีกหลาย 

เท่าตวั  

หลายวนัก่อนท่านพ่อตดัสนิใจขายเครื่องประดบัท่านแม่ที่มอียูน้่อยชิ้น 

ยกเว้นกำาไลหยกเงินที่ท่านแม่สั่งห้าม เพราะไม่อาจตัดใจขายแม้จะมีราคา

มากกว่าหยกชนดิใด ข้าตื๊อนางอยู่หลายครั้ง ยกแม่นำา้ทั้งห้ามากล่าวว่าของชิ้น

นี้มรีาคาพอให้เราจบัจ่ายใช้สอยไปอกีหลายเดอืน แม้ข้าอยากจะเอามนัไปขาย

ใจแทบขาด แต่ท่านแม่กลบัไม่ยอมใจอ่อน กล่าวกบัข้าด้วยคำาตอบเดมิว่า

“ผงิเฟย...กำาไลหยกเงนินี้มคีวามหมายต่อเจ้าและแม่มากนกั”

“สำาคัญอย่างไรหรือท่านแม่...ท่านพ่อให้ท่านไว้ใช่หรือไม่ เชื่อข้าเถิด 

อย่างไรท่านพ่อย่อมไม่โกรธท่าน” 
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ท่านแม่ส่ายศรีษะช้าๆ ยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก นางไม่เคยปรปิากพูดเลย

ว่าใครเป็นคนให้ ข้าจงึไม่อยากถามเท่าไร เพยีงสงสยัว่ามนัสำาคญัเท่าชวีติของ

นางเชยีวหรอื?

เวลานี้ท่านแม่นอนบนเตียงไม้หลังเก่ากับชุดสีขาวเหลือบเงินชุด 

โปรดของนาง ท่านพ่อกล่าวว่าพวกเราจำาเป็นต้องหาเงนิให้มากที่สุด เพราะยา

ของท่านแม่จำาต้องใช้สมุนไพรซึ่งเกบ็ไว้ในวงัหลวงเท่านั้น จงึพบได้น้อยและหา

ได้ยาก และที่สำาคญั ราคานั้นแพงหูฉกี ทุกวนันี้ข้าจงึหารายได้เลก็ๆ น้อยๆ 

ด้วยการรบัจ้างปักผ้า ช่วยเหลอืท่านหมอต้มยาบดยาและสอนหนงัสอืลกูพ่อค้า

ในชงิฉวน แม้ข้าเป็นหญงิ แต่ท่านพ่อกลบัสอนหนงัสอืให้ไม่น้อยหน้าบุรุษ ข้า

จงึอ่านออกเขยีนคล่องไม่แพ้ลูกขุนนางคนไหน 

“เป็นหญิงไยต้องเอาแต่เฝ้าบ้านเลี้ยงดูบุตร?” คำานี้ข้าจำาใส่ใจตั้งแต ่

ยงัเลก็

วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเช่นทุกวัน ข้ารีบเดินไปที่เรือนเย็บปักของสกุลจวี๋

อย่างรบีเร่ง ด้วยเกรงว่าจะถูกไล่ตะเพดิหากไปสายเสยีตั้งแต่สองสามวนัแรก 

จวนสกุลจวี๋ใหญ่โตสมฐานะเจ้าบ้าน เพราะนายท่านสกุลจวี๋คอืขุนนางขั้นหนึ่ง

ในราชสำานกั มภีรรยาเป็นหญงิงามสี่ตระกูล บุตรธดิาอกีห้าคน และอ๋องน้อย

จวี๋จวนิฉ ีบุตรคนโปรดของนายท่าน ซึ่งคอยคุมกจิการเรอืนเยบ็ปักแห่งนี้ 

อย่างไรกน็บัเป็นสกุลใหญ่อนัเลื่องชื่อ ใครๆ ต่างกอ็ยากผูกมติรไมตร ี

เพราะนอกจากอำานาจแล้ว สกุลจวี๋ยงัมหี้างร้านใหญ่โตและหอคณกิา4 หลาย

แห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

สาวใช้ในเรอืนพาข้าไปยงัห้องหนึ่ง ซึ่งมกีองผ้าโตเท่าภูเขาอยู่ที่มุมห้อง 

ดูแล้วต่อให้เย็บจนดึกดื่นก็ไม่สามารถเย็บให้เสร็จได้ ปกติพวกเราจะเย็บผ้า

ด้วยกนัที่เรอืนด้ายเงนิของคฤหาสน์ แต่มาวนันี้นางกลบัให้ข้าไปเยบ็ผ้าผู้เดยีว 

ข้าชะงกัเท้ามองหน้านางอยู่ครู่หนึ่ง เป็นเพราะได้ยนิข่าวลอืแปลกๆ ในจวนนี้

อยูบ้่าง แต่กท็ำาใจกล้าเดนิตามไปมไิด้กล่าวโต้แย้ง อย่างไรข้ากเ็ป็นเพยีงผูร้บัเงนิ 

4 หอคณกิา คอืหอนางโลม
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หากมิทำาตามนายเกรงว่าจะหางานที่เงินดีกว่านี้ไม่ได้ จึงไถ่ถามด้วยสีหน้า 

ยิ้มแย้มไปแทนว่า

“เหตุใดวนันี้นายหญงิถงึสั่งให้ข้าเยบ็ผ้าคนเดยีวเล่า” 

นางเลกิคิ้วพลางคลี่ยิ้ม ก่อนจะกล่าว “แม่นางวงัเยบ็ผ้าสวยถูกใจนายหญงิ

เป็นอย่างมาก นายหญิงจึงจ้างแม่นางเพิ่มอีกหนึ่งตำาลึง หากแม่นางเย็บผ้า 

กองนั้นหมดเพยีงผู้เดยีว งานอาจดูหนกัไปบ้างแต่ค่าจ้างภายในหนึ่งวนันบัว่า

สมราคา หากแม่นางไม่พอใจ นายหญงิจะหาคนอื่นมาทำาแทน” 

นางก้มหน้าทำาท่าจะหันหลังเดินกลับ แต่ข้ากลับรั้งแขนนางไว้ เพียง

ได้ยินคำาว่าหนึ่งตำาลึงตาข้าก็โตขึ้นมาทันที อย่างไรเงินหนึ่งตำาลึงนี้ก็ถือว่า 

มากโข ใช้จ่ายเป็นค่ายาของท่านแม่ได้อกีหลายสปัดาห์ จงึรบีพยกัหน้าพดูรบัว่า 

“ข้าตกลง!” 

ข้าสาวเท้าเดินไปเย็บผ้ากองโตอย่างไม่คิดมากอีก นางมองข้าอยู่ครู่  

อมยิ้มนดิๆ แล้วเดนิออกไปจากห้อง ทิ้งให้ข้านั่งเยบ็ผ้ากองโตอยู่ผู้เดยีว

ยามแปดข้าทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่าง เหน็ท้องฟ้าเริ่มทอแสง

สีส้ม ยังเหลือกองผ้าอีกเล็กน้อยไม่นานคงได้รับเงินกลับบ้านแล้ว ข้าจึงคิด 

เร่งมอืไวๆ มไิด้ทนัสนใจสิ่งใด กระทั่งมเีสยีงบุรุษผู้หนึ่งกระซบิเบาๆ อยู่ข้างหู

“เจ้าเยบ็ผ้าได้สวยยิ่งนกั...”

นี่คือต้นเสียงของข่าวลือและค่าจ้างเย็บปักอันแสนแพง บุรุษผู้นี้คือ 

อ๋องน้อยจวี๋จวนิฉ ีหนึ่งในคณุชายสกลุจวี๋ เขาคว้ามอืข้างที่ข้าถอืผ้าเชด็หน้าปัก

เสรจ็ไปกุมไว้ ค่อยๆ บรรจงจูบหลงัมอือย่างนิ่มนวล ทว่าข้ากลบัสะบดัมอืหนี

อย่างตกใจจนแท่นปักหล่นลงพื้น แล้วทำาท่าโกรธขึ้งเป็นปรปักษ์กบัเขา เหตใุด

จะยอมให้บุรุษที่ไม่ได้รักแตะต้องตัวง่ายๆ เล่า! ในวังหลวงมิได้อบรมนิสัย

คุณชายเหล่านี้เลยหรอื?

แต่ข้ามไิด้สงสยัพฤตกิรรมอนัน่ารงัเกยีจเหล่านี้เท่าไรนกั เพราะชื่อเสยีง

ของอ๋องน้อยผู้นี้เลื่องลือในความเจ้าชู้เสเพล เขาเป็นหนุ่มมากเสน่ห์ที่สตรีใน

ชงิฉวนต่างพากนัหลงใหล แต่ใช่ว่าหญงิสาวทุกคนจะยอมพ่ายเสน่ห์ในตวัเขา 
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บางคนขัดขืนไม่ยินยอมจนมีเรื่องราวใหญ่โต แต่ท่านอ๋องน้อยจวี๋กลับมิได้

สนใจทา่ทตีอบโตข้องพวกนางเท่าไร ทำาให้หลายครั้งเกดิการขนืใจพวกนางขึ้น 

จวี๋เซนิสี่ขนุนางใหญ่ผูเ้ป็นพ่อเองมเิคยห้ามปรามบตุรชาย ซำ้ายงัคอยหา

หญิงโชคร้ายมารับใช้ปรนเปรอบุตรชายไม่ซำ้าหน้า งานเย็บปักนี้มีเพื่อค้นหา

สาวงามมาทำาหน้าที่ หญงิสาวบางรายเช่นข้าไม่มทีางเลอืกเท่าไรนกั แม้ได้ยนิ

ข่าวลือพวกนี้อยู่บ้าง แต่ยังเสี่ยงมาทำางานเพราะหวังเพียงค่าจ้างแสนแพง ที่

พวกเราพอทำาได้คอืหลกีเลี่ยงช่วงเวลาพลบคำ่าที่จวี๋จวนิฉจีะกลบัเข้าจวนมาเจอ

เข้า มเิช่นนั้นอาจกลายเป็นหญงิบำาเรอให้เขาง่ายๆ 

แต่วันนี้ดวงของข้าคงไม่ดีเท่าไร ยังไม่ทันมืดคำ่าเจ้าบ้านี่ก็ดันกลับมา 

พอดบิพอด!ี

“ทา่นไม่มสีทิธิ์แตะต้องตวัข้า!” ข้าทำาหน้าตาไม่พอใจให้เขารู ้พลางขยบั

ถอยหลงัอย่างระวงัตวั

จวี๋จวนิฉยีิ้มเย้ยหยนัที่มุมปาก จบัมอืข้าที่สะบดัออกไว้แน่น 

“เจ้าคิดว่าค่าจ้างในหนึ่งวันรวมสิ่งใดไว้ในนั้นบ้างแม่นางวัง” สีหน้า 

กวนประสาทของเขากำาลงัยั่วโมโหข้า จงใจยื่นใบหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ 

ข้าร้อนใจอย่างหนกั จ้องตาเขมง็พลางตอบทนัท ี“ข้าคดิว่านั่นคอืค่าจ้าง

ที่จวี๋ฮูหยนิให้ข้าเป็นค่าเยบ็ปักผ้าสามสบิผนืกองนั้น!” 

ข้าถลึงตาใส่ ชี้นิ้วเรียวยาวซึ่งเต็มไปด้วยแผลจากปลายเข็มไปยังผ้า 

กองโตที่เพิ่งปักเสรจ็ตรงมุมห้อง 

‘คดิว่าอย่างไรหรอื? อย่างกบัมารดาเจ้ามไิด้ใช้ข้าเยี่ยงทาสเช่นนั้น!’

ข้าแอบตะโกนด่าในใจ ก่อนสะบดัมอืออกอกีครั้ง แต่คราวนี้จวี๋จวนิฉี

ใช้แรงทั้งหมดบีบมือข้าไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแบบง่ายดายอีกแล้ว ข้ามองหา 

คนช่วย แต่สาวใช้ที่ยนือยูเ่ตม็ห้องกลบัไม่มใีครกล้าช่วยเหลอืข้าสกัคน ข่าวลอื 

ที่เคยได้ยนิดูแล้วคงเป็นเรื่องจรงิ เจ้าบ้านี่ไล่ขนืใจสตรไีม่เลอืกหน้า! ทั้งยงัทำา

จนเปน็เรื่องปกต ิสาวใช้ทั้งหลายเลยไม่สะทกสะท้านหากข้าจะกลายเป็นเหยื่อ

ของจวี๋จวนิฉไีปอกีคน 
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ข้าสอดส่ายสายตามองรอบห้อง เห็นพวกนางบางคนยืนก้มหน้าอย่าง

ละอายใจ บ้างกม็องขึ้นสบตาข้าเป็นพกัๆ เหมอืนอยากรู้ว่าจะเกดิสิ่งใดขึ้นกบั

ตวัข้าแต่กไ็ม่กล้ามองเตม็ๆ ตา 

เวลาคบัขนัเช่นนี้ควรทำาอย่างไรด!ี

“ข้าให้เจ้าเพิ่มอีกห้าตำาลึงทอง5” จวี๋จวินฉีหยิบถุงเงินออกจากสาบเสื้อ 

รวบข้อมอืทั้งสองข้างของข้าเอาไว้เหนอืศรีษะ ทำาให้ข้าไม่สามารถดิ้นหนไีด้อกี 

แล้วยดัถุงเงนิเข้ามาในอก ทำาเอาหน้าข้าแดงด้วยความโกรธระคนอาย 

ปฏกิริยิานี้ทำาให้จวี๋จวนิฉพีอใจเป็นอย่างมาก เขายิ้มน้อยแล้วลบูแก้มข้า

เบาๆ อย่างหยอกล้อ 

ข้าจงึได้สตวิ่าต้องรบีทำาอะไรสกัอย่างแล้ว! 

ข้ามองซ้ายมองขวา ห้องนี้เหมอืนถกูจดัมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และน่า

จะเป็นห้องของเจ้าบ้านี่ชดัๆ ด้านซ้ายคอืกองผ้า ด้านขวาคอืเตยีงนอนหลงัยาว 

นี่ข้าคงไม่ได้มองสภาพห้องก่อนเหยียบเท้าเข้ามาแน่ เพราะมัวแต่รีบร้อน 

หนัหลงัปักผ้าแลกข้อเสนอเงนิตำาลงึพเิศษจากนายหญงิ มน่ิาเล่า...เหตใุดสาวใช้

ถงึจงใจให้ข้ามาปักผ้าผู้เดยีวสามสบิผนื คงเป็นอุบายรั้งเวลารอจวี๋จวนิฉกีลบั

มาจากหอคณกิาตอนสายสนิะ!

“ข้ารูว่้ามารดาของเจ้ากำาลงัป่วยหนกั ในฐานะลกูขุนนางจงึต้องช่วยเหลอื

กนั ในเมื่อสกุลวงักำาลงัลำาบาก...”

“หุบปาก! ในเมื่อเจ้ารู้ด ีไยถงึทำากบัข้าเช่นนี้!” ข้าทำานำ้าเสยีงเยน็เยยีบ

ไร้มติรภาพ ทั้งที่จวี๋จวนิฉยีงัไม่ทนักล่าวจบประโยค ยิ่งเขาแสร้งเป็นคนด ีข้า

กย็ิ่งรู้สกึสะอดิสะเอยีน

จวี๋จวินฉีก้มลงมากระซิบข้างหู ทำาให้ใบหน้าเขาอยู่ห่างข้าไม่ถึงคืบ 

เส้นผมยาวสยายที่ถกูมดัลวกๆ ของเขาจงึหล่นมาคลอเคลยีที่คอข้า ทำาให้หน้า

ข้าร้อนแดงขึ้นมา

5 ตำาลงึทอง คอืค่าเงนิของจนีในสมยัโบราณ โดยที่ 1 ตำาลงึทองเท่ากบั 10 ตำาลงึเงนิ ซึ่งมนีำ้าหนกั

ประมาณ 31 กรมั
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“เจ้าไม่จำาเป็นต้องรู้เหตุผล ในเมื่อรบัเงนิแล้วกจ็งปรนนบิตัขิ้าซะ!” 

จวี๋จวนิฉแีบกข้าขึ้นบ่า ก้าวยาวๆ ไปที่เตยีงก่อนจะผลกัข้าลงบนเตยีง

อย่างรุนแรง 

ทว่ามีหรือที่คนเช่นข้าวังผิงเฟยจะยอมตกเป็นหญิงบำาเรอให้เขาโดย

ง่าย? 

ข้าจึงอาศัยตอนที่เจ้าบ้านั่นโน้มตัวลงมา ถีบเข้าที่หน้าท้องจนเขาหงาย

หลงัล้มลงไปกบัพื้น เมื่อเหน็ว่าเจ้าบ้านี่กำาลงัมนึงง จงึรบีอาศยัจงัหวะดวีิ่งหนี

ออกจากห้องไปสุดฝีเท้า ขณะได้ยินเพียงเสียงจวี๋จวินฉีตะโกนบอกสาวใช้ให้

จบัข้าดงัไล่หลงัมา 

ข้าจึงเร่งออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็มายืนอยู่หน้าจวน

สกุลจวี๋แล้ว

“แฮก แฮก...” พกัหายใจหอบหนึ่งแต่ยงัไม่ทนัออกวิ่งต่อ เมื่อข้าหนัหลงั

ไปกเ็หน็บ่าวรบัใช้ชายตวัโตกำาลงัตามมาจบั แม้พยายามฝืนวิ่งแต่เรี่ยวแรงที่มี

กลบัหมดลงเสยีดื้อๆ 

วนิาททีี่คนพวกนั้นกำาลงัจะถงึตวั ข้าได้แต่หลบัตาป๋ี แต่แล้วกลบัมฝ่ีามอื

อนัอบอุ่นมารวบเอวไว้ และคว้าตวัข้าขึ้นไปนั่งบนหลงัม้า 

“ย้า!” เสยีงบรุษุแปลกหน้าตะโกนสั่งอาชาคูใ่จ ในมอืสะบดัสายบงัเหยีน

สุดแรงทำาให้เจ้าม้าออกวิ่งทะยานอย่างรวดเรว็ 

ข้าเกาะชายเสื้อเขาแน่น หนัไปเยาะเย้ยจวี๋จวนิฉทีี่เดนิออกมามองทั้งยงั

กุมท้องไปด้วย ดูท่าทางหมอนี่คงโกรธสุดขดี แต่ช่างปะไร! คนดเีช่นข้าฟ้าดนิ

คุ้มครอง คนชั่วเช่นเขาฟ้าดินลงโทษ อย่างไรความดีย่อมชนะความชั่วอยู่ 

วนัยงัคำ่า! 

“ฮ่าๆๆ” ข้าหวัเราะอย่างมชียัก่อนจะรู้สกึได้ถงึความผดิปกติ

เอ๊ะ! ไม่ใช่สิ นี่ข้ากำาลังนั่งม้าร่วมกับใครกัน? แล้วบุรุษผู้นี้มาช่วยข้า 

แน่หรอื?

ข้ามองแผ่นหลังชายแปลกหน้าสลับกับม้าสีนำ้าตาล และเริ่มโวยวาย 
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เสยีงดงั 

“หยุดม้าเดี๋ยวนี้ ข้าบอกให้หยุด!”

นอกจากจะตะโกน ข้ายงัใช้มอืตบตแีผ่นหลงัเขา ทำาเอาชาวบ้านหนัมา

มองพวกเราทั้งตลาด ข้าเพิ่งผ่านเรื่องน่ากลวัมา ถงึเขาจะช่วยไว ้แต่ใช่วา่จะไม่

ทำาอะไรข้านี่?

“ท่านจะพาข้าไปที่ใด!”

ฝเีทา้ม้าผอ่นความเรว็ลง แม่ค้าตามตลาดเริ่มสนใจพวกเรา ทั้งสองคน

หนึ่งม้ากลายเป็นจุดเด่นในพรบิตา ชายแปลกหน้าหนัซ้ายมองขวาดูท่าร้อนใจ

เป็นอย่างยิ่ง คล้ายไม่ชอบเป็นจุดสนใจเท่าใดนกั แต่ข้ากลบัสบายอกสบายใจ 

เพราะหากเขาเป็นโจรชั่ว อย่างน้อยจุดเด่นเช่นนี้กย็งัพอเป็นทางรอดให้ข้าบ้าง 

บ้านข้าอยู่แถบนี้ คนทั่วไปในตลาดไยจะไม่รู้จกัข้ากนัเลยเล่า? 

“แม่นาง...ข้าไม่คดิทำาเรื่องชั่วช้าเช่นนั้น หวงัเพยีงควบม้ามาไกล มใิห้

พวกชั่วชา้สกลุจวี๋ตามทนั” เขากล่าวด้วยนำ้าเสยีงเคร่งเครยีด มองฝุน่ตลบด้าน

หลงัค่อยๆ จางลงให้เหน็ถนนที่ผู้คนเดนิขวกัไขว่ มใิช่ม้าหรอืคนของสกุลจวี๋ที่

กำาลงัตามมาจบัข้า “อย่างไรที่นี่กย็งัไม่ปลอดภยั ให้ข้าไปส่งแม่นางที่จวนเถอะ”

ข้าฟังนำ้าเสียงทุ้มตำ่าซึ่งดังผ่านผ้าคลุมสีดำาที่คลุมถึงจมูก รู้สึกคุ้นเคย

กบัคนผู้นี้ขึ้นมา 

ผมของเขาที่รวบขึ้นสูงปลิวตามสายลมเบาบาง ประกายคมกริบใน

ดวงตาแอบแฝงแววอบอุ่นและอ่อนโยน ยามเขาหันมาประสานสายตา ข้าก็ 

ไม่คิดสงสัยคนผู้นี้อีกต่อไป ใจคนเรามักสื่อได้ทางแววตา และแววตามั่นคง

หนักแน่นคู่นั้นได้กล่าวคำาจริงออกมาจนหมดสิ้น ทำาให้ข้าเชื่อถือและรู้สึก

ปลอดภยั จงึเสี่ยงเชื่อบุรุษลกึลบัผู้นี้สกัครั้ง

“ได้...” ข้าพยกัหน้า พลางหนัไปยิ้มให้ผูค้นรอบด้านเพื่อแก้สถานการณ์ 

“ไม่มอีะไรให้ดแูล้ว ข้าแค่ทะเลาะกบัพี่ชายท่านนี้เท่านั้น พวกท่านกลบัไปค้าขาย

กนัต่อเถดิ!”

พ่อค้าแม่ขายต่างส่ายหน้าแล้วเดนิจากไป บางคนบ่นอบุอบิเสยีดายเงนิ
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ตำาลงึ ไม่นกึว่าเวลาเพยีงเท่านี้ข้าได้กลายเป็นเรื่องลงพนนัอย่างสนกุสนาน พวก

เขากล่าวกันว่าชายผู้นี้เป็นคนรักของข้าหรือไม่ พอได้ยินว่าพี่ชาย ข้างฝ่ายที่

พนันว่าข้ามีคนรักเลยเสียเงินตำาลึงให้อีกฝ่าย เพราะหากใครมาพัวพันกับข้า

เพยีงไม่กี่เค่อ6 คนที่เหน็กพ็ากนักล่าวลงพนนักนัสนกุปาก ทว่าเรื่องนี้มใิช่เรื่อง

แปลกอนัใดสำาหรบัข้าอกีแล้ว

เพราะตลอดสิบห้าปีที่ผ่านมา...บุตรีสกุลวังมิเคยมีบุรุษบ้านใดมาสู่ขอ

เลยสกัคน

ม้�ค่อยๆ เดนิย่องไปต�มตรอกแคบๆ มนัสะบดัห�งเบ�ๆ ก่อนจะหยดุ

ลงหน้าประตูจวนสกุลวงั ภายใต้แสงอาทติย์อสัดงที่สาดลงมาบนตวัเขา ทำาให้

เจ้าของร่างนั้นดเูป่ียมบารมแีละน่าเกรงขามไม่น้อย บรุุษแปลกหน้ามองมาที่ข้า

อยู่ครู่หนึ่ง ครั้นถงึแล้วจงึกระโดดลงจากหลงัม้าอย่างคล่องแคล่ว ก่อนจะยื่น

มอืมาให้ข้าจบัยดึไว้ 

ข้ายื่นมอืไปจบัพลางดนัตวัลงจากหลงัม้าอย่างทุลกัทุเล รู้สกึไม่คุ้นกบั

การขี่ม้าเอาเสยีเลย...

“ขอบคณุท่านมาก...หากไม่ได้ท่าน ข้าน้อยคง...” ข้าหลบุสายตาลงอย่าง

ละอาย ความจริงไม่ควรมือไวไปตบตีหลังเขาโดยไม่ยอมฟังเหตุผล ตัดสิน 

คนดวี่าเป็นคนเลวทั้งที่เขาช่วยเหลอืไว้แท้ๆ

“แม่นางอย่าได้คิดมาก หากข้าเป็นแม่นาง ย่อมไม่อาจไว้ใจคนแปลก

หน้าเช่นกนั” นำ้าเสยีงไม่อ่อนไม่แขง็พูดปลอบราวล่วงรู้ความในใจของข้า 

ข้าเงยหน้าขึ้นยิ้มขอบคุณ 

“เช่นนั้น...ท่านพอเอ่ยนามให้ข้าน้อยรู้ได้หรอืไม่? หากพบกนัคราวหน้า

ข้าวงัผงิเฟยขอตอบแทนท่านบ้าง”

เขาก้มหน้าพลางกุมมอื “ข้าไม่สามารถบอกแม่นางได้ ขออภยัด้วย”

พอเหน็แววตาลำาบากใจ ข้าย่อมคาดเดาสถานการณ์ได้ จากการแต่งกาย

6 เค่อ เป็นหน่วยนบัเวลาแบบจนีโบราณ โดยที่ 1 เค่อเป็นเวลาประมาณ 15 นาท ี
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ที่ดำาทะมึนไปทั้งชุดกับผ้าคลุมที่จงใจปิดบังใบหน้า หากไม่เป็นยอดฝีมือใน 

ยทุธภพ กย่็อมเป็นมอืสงัหารที่ทำางานเบื้องหลงัให้ผู้ใดอยู่แน่ คนเช่นนี้อย่างไร

ย่อมไม่มวีนับอกชื่อเสยีงเรยีงนามให้ใครได้ยนิโดยง่ายดาย

ข้ายิ้มพลางคำานบักลบัอย่างมมีารยาท 

“ข้าน้อยล่วงเกนิท่านแล้ว”

เขายกมอืขึ้นไม่ถอืสา มองส่งข้าเข้าประตูจวน

“แม่นางวงั...” 

ข้าหนัไปตามเสยีงเรยีก แต่พอเรยีกเสรจ็เขากลบัมแีววลงัเลอยู่ครู่ 

“ท่านจอมยทุธ์มเีรื่องใดหรอื” ข้าขมวดคิ้วงนุงง จู่ๆ ท่าทเีขากลบัเปลี่ยน

ไปกะทนัหนั

“ข้าขอเตอืนแม่นาง อย่าได้ข้องแวะกบัคนสกลุจวี๋อกี” สายตาเขาเปลี่ยน

เป็นดุดนัมาดร้าย คล้ายแค้นใจคนสกุลจวี๋เป็นอย่างมาก

“ทำาไมหรอื?” ข้าถามขึ้นอย่างสงสยั แต่เขากลบัพูดยำ้าคำาเดมิ

“ข้าขอเตือนแม่นางอีกครั้ง อย่าเข้าใกล้คนสกุลจวี๋อีก...ลาก่อน” เขา

กล่าวด้วยนำ้าเสียงจริงจังก่อนจะยกมือขึ้นกุมคำานับอย่างมีมารยาท แล้วควบ

ม้าออกไปอย่างรบีเร่ง ผ้าโพกผนืดำาของเขาโบกสะบดัเบาๆ ตามท่วงท่า ราวกบั

สที้องฟ้ายามราตร.ี..เหตุใดภาพนี้ถงึได้ดูคุ้นตานกั?

“เดี๋ยว!” ข้าตะโกนเมื่อนกึสิ่งใดขึ้นมาได้อย่างกะทนัหนั

แม้จะอายุสบิห้า แต่ใช่ว่าข้าจะไม่มนีสิยัช่างสงัเกต 

ตอนยงัเลก็ข้าเคยพลดัตกเหวลกึระหว่างที่ขึ้นเขาไปไหว้พระ ครั้งนั้นมี

บุรุษแปลกหน้าเข้าช่วยเหลือรับร่างข้าไว้ไม่ให้บาดเจ็บ เป็นเพราะภูเขาลูกนั้น

กว้างทั้งเหวยังลึกหลายจั้ง7 พวกเราจึงใช้เวลาอยู่สามวันถึงออกมาจากเขา 

ลูกนั้นได้ ระหว่างนั้นเขาปฏบิตักิบัข้าราวพี่ชายผู้แสนด ี คอยดูแลไม่ให้ข้าหวิ

ทั้งยังไม่ปล่อยให้ข้าคลาดสายตา ไม่แปลกนักหากข้าจะรู้สึกคุ้นเคยสายตา 

และท่วงท่าของเขา ทั้งยงัคอยทำาตวัตดิเขาหนบึตลอดสามวนันั้น 

7 จั้ง เป็นหน่วยวดัความยาวของจนีโบราณ โดยที่ 1 จั้งยาวประมาณ 2 เมตร
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กระทั่งพวกเราเดนิทางมาถงึหมู่บ้าน เขาถงึปล่อยข้าทิ้งไว้ข้างถนนแล้ว

จากไปอย่างรีบเร่ง ส่วนข้าด้วยความที่เป็นเด็กก็เอาแต่ร้องไห้จ้าคิดว่าแม้

กระทั่งที่ยึดหลักสุดท้ายยังทิ้งข้าไว้อีกคน แต่ไม่นานชาวบ้านที่สัญจรผ่านไป

มาเหน็เข้า กจ็ำาได้และพาข้ามาส่งหน้าจวนสกุลวงั ท่านพ่อท่านแม่ร้องไห้ทนัที

ที่เห็นข้าเนื้อตัวมอมแมม พากันกล่าวโทษตัวเองยกใหญ่แล้วจับข้ามาสำารวจ

เนื้อตวัเพื่อหาบาดแผล แต่กลบัพบเพยีงรอยถลอกของกิ่งไม้บนข้อแขนที่มเีศษ

ผ้าสดีำาของชายแปลกหน้าพนัอยู ่คนอื่นๆ ต่างทกึทกัว่าข้าดวงแขง็ ทั้งยงัเฉลยีว-

ฉลาดรู้จกัเอาตวัรอด เป็นท่านพ่อที่มองเศษผ้าแล้วเงยีบกรบิไปทนัตา สายตา

คู่นั้นสะท้านไหวเป็นอย่างมาก คล้ายเศษผ้าผืนเล็กได้บอกความหมายในตัว

คนผูกไว้จนหมดสิ้น แต่ข้าที่ยังเด็กกลับไม่เคยรู้ความหมายใดๆ ได้แต่คว้า

หมั่นโถวมาเคี้ยวกนิด้วยความหวิเท่านั้น

“เป็นท่านหรอืไม่...”

ขา้ส่ายหน้าขณะที่ถอนหายใจ แม้เวลานี้ไม่อาจจำาใบหน้าผูม้พีระคณุใน

อดตีได้ แต่เบื้องลกึข้ากลบัมั่นใจมากนกัว่า ชายแปลกหน้าผู้นี้อาจเป็นคนเดยีว

กบัพี่ชายผู้มพีระคุณคนนั้น

แต่เหตุใดเขาถึงปรากฏตัวยามข้าตกอยู่ในอันตรายเสมอ...เรื่องนี้ 

นบัเป็นเหตุบงัเอญิหรอื...

เสยีงฝีเท้าม้าดงัไกลจนไม่อาจได้ยนิชดั ข้าได้แต่หนัหลงักลบัอย่างยอม

จำานน จะเป็นใครกไ็ม่มปีระโยชน์อกีเพราะเขาจากไปไกลแล้ว

“นั่นเจ้ามากบัใคร”

ข้าสะดุ้งสุดตวัแล้วหนัไปตามเสยีง เหน็ท่านพ่อยนืมองอยู่ตั้งแต่เมื่อไร

ไม่อาจรู้ สายตาเตม็ไปด้วยความเคลอืบแคลงสงสยั 

แน่ละ...ข้าไม่เคยคบหาบรุษุไหนเปิดเผย เรื่องความรกันบัเป็นเรื่องห่าง

ไกลตวั เพราะตลอดสบิห้าปีที่ผ่านมา เรื่องในอดตีที่ท่านพ่อถูกใส่ความยงัคง

มีผู้คนจดจำาได้ไม่น้อย แล้วใครเล่าจะอยากสู่ขอภรรยาของสกุลน่าอัปยศ 

มาเป็นสะใภ้? จงึนบัเป็นเรื่องแปลกประหลาดหากข้านั่งบนหลงัม้าร่วมกบัใคร
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เช่นนี้

“ลูกไม่รู้...แต่เขาช่วยลูกไว้” 

ข้ามองฝุ่นควันบนถนนของคนที่เพิ่งจากไปพลางขมวดคิ้วอย่างขบคิด 

เรื่องของเขารบกวนใจข้าเป็นอย่างมาก เขาใช่พี่ชายผู้มพีระคุณหรอืไม่ เป็นไป

ได้หรอื? ที่มคีนบงัเอญิผ่านมาช่วยข้าได้ทนัเวลาเช่นนั้น หรอืทั้งหมดข้าเพยีง

คดิมากไปเองเท่านั้น

“ช่วยเจ้า?” ท่านพ่อทวนคำา ดวงตาคมกรบิหนัมองรอยฝุ่นเจอืจางบน

ถนน คล้ายกำาลงัหาใครบางคน

“ใช่ ช่วยข้า...จาก...เอ่อ...อ๋องน้อยสกุลจวี๋” ยิ่งพูดเสยีงข้ายิ่งเบา เพราะ

รู้ตวัว่าเมื่อครู่ได้ฝืนข้อห้ามของท่านพ่อ

พอท่านพ่อได้ยนิชื่อคนสกลุจวี๋เข้ากถ็งึกบัโกรธจนหน้าแดงไม่เกบ็อาการ 

มอืทั้งสองข้างบบีกำาแน่นอยู่ข้างกาย ทำาเอาคนมองเช่นข้ากลวัขึ้นมาเสยีดื้อๆ 

“ผงิเฟย!” 

ข้าสะดุ้งโหยง ฟังท่านพ่อว่ากล่าวอกีหลายประโยค 

“พ่อเคยบอกเจ้าหลายครั้งแล้วใช่หรอืไม่ ว่าห้ามไปทำางานที่เรอืนเยบ็ปัก

นั่น!” ท่านพ่อจบัไหล่ทั้งสองข้างของข้าเขย่า สำารวจเนื้อตวัข้าด้วยสหีน้าพรั่นพรงึ

ราวกบัร่างกายนี้แตกสลายได้

“ท่านพ่อ อย่าโกรธข้าเลย ข้าขอโทษ” ข้าก้มหน้าสำานกึผดิ ก่อนจะยิ้ม

และทำาเสยีงออดอ้อน “แต่วนันี้ข้าได้มาห้าตำาลงึทองเชยีวละ! ต่อให้หาทั้งชาติ

เกรงว่าพวกเราจะไม่มวีนัหาได้สกัครั้ง!”

ท่านพ่อไม่ยอมหายโกรธ แต่กลบัเบนหน้าหนี

ข้าเคลื่อนตัวไปขวางหน้าอย่างทุกครั้งเวลาทำาสิ่งใดผิด ยกเหตุผล

ทั้งหมดมากล่าวอ้าง “ท่านก็รู้ว่าค่ายาของท่านแม่ใช้เงินมากแค่ไหน อย่าห่วง

เลย ข้าไม่ได้ถูกทำาร้าย วันนี้ก่อนข้าจะถูกอ๋องน้อยจับตัวได้ มีบุรุษลึกลับ 

ช่วยเหลอืข้าไว้ ท่านยงัจำาเรื่องหน้าผาครั้งนั้นได้หรอืไม่ ข้าคดิว่าชายผู้นั้นคอื

คนเดยีวกบัที่ช่วยข้าไว้บนหน้าผา...”
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“ผงิเฟย...” ท่านพ่อขดัขึ้นทั้งที่ข้ายงักล่าวไม่จบประโยค สหีน้าอดิโรย

อ่อนแรงเข้ามาแทนที่ “ที่เจ้ากลบัมาปลอดภยันั่นเป็นเรื่องที่ดแีล้ว อย่าได้สนใจ

เรื่องในอดตีอกีเลย” 

ขา้พยกัหน้าอย่างละอาย ล่วงรูค้วามกงัวลเหล่านี้ ใช่วา่ท่านพ่ออยากให้

ข้าวิ่งไปทั่วชิงฉวนเพื่อทำางานโน้นงานนี้ทุกวี่วัน แต่สกุลวังถูกตราหน้าว่าเป็น

ขนุนางชั่วเพราะกระทำาผดิ ท่านพ่อเคยคดิจะค้าขายแต่กลบัโดนชาวบ้านพากนั

รงัเกยีจ ท่านแม่จงึทำางานอย่างหนกักระทั่งล้มป่วย สุดท้ายคนที่พอออกหน้า

รบัความสงสารจากคนอื่นเช่นข้าถงึมบีรรดาแม่ค้าพ่อค้ารบัเข้าทำางานบ้าง อย่าง

น้อยพวกเขากเ็หน็ใจที่ข้าไม่อาจเลอืกเกดิได้ถงึมชีะตากรรมตกตำ่าเช่นนี้ 

แต่ใจข้ากลับไม่เคยเชื่อคำานินทาเหล่านั้นเลยสักครั้ง เพราะท่านพ่อที่

แสนดีของข้าไม่มีวันเป็นขุนนางชั่วช้าทรยศบ้านเมืองเช่นคำาที่พวกเขาว่ากล่าว

ได้

“ผงิเฟย...” นำ้าเสยีงแหบพร่าของท่านแม่เรยีกสตขิ้ากลบัมา 

นางจับบานประตูไม้หน้าห้องนอนไว้ ค่อยๆ ทรุดลงกับพื้นเพราะไม่

อาจทรงตวัได้ 

“อวี้ซี!” ท่านพ่อตะโกนเรียกท่านแม่เสียงดัง รีบเข้าไปประคองนางให้

นอนลงบนเตยีง 

“ท่านแม่! ท่านรู้สกึอย่างไรบ้าง” ข้าประคองมอืนางไว้ แต่นางกลบัไม่

ตอบ สตดิูเลอืนรางราวครึ่งหลบัครึ่งตื่น 

“อวี้ซ.ี..”

พวกเราตา่งร้อนใจเมื่อเหน็อาการของท่านแม่ทรดุหนกั เป็นข้าที่ไม่อาจ

ข่มความกลัวไว้ในใจ พยายามกล่าวเรียกให้นางได้สติ “ท่านแม่! ท่านแม่ 

ท่านได้ยนิหรอืไม่” 

“แม่ไม่เป็นไร...” ท่านแม่พยายามลมืตา นางยิ้มให้อย่างอ่อนล้า กุมมอื

ท่านพ่อไว้แน่น

ท่านพ่อลูบผมนางอย่างรกัใคร่ ก่อนจะกล่าวว่า “เจ้าไม่ต้องกงัวล ผงิ- 
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เฟยกลบัมาแล้ว เจ้ารบีนอนพกัก่อนเถดิ”

ท่านแม่ไม่สามารถทำาสิ่งใดได้ดีกว่าการส่งสายตาอ่อนล้าตอบกลับมา 

แต่ลกึๆ ในดวงตากลบัฉายคำาว่าขอบคุณและขอโทษอย่างเตม็หวัใจ 

ข้านกึโทษตวัเองเป็นพนัครั้ง หลายวนัมานี้พวกเรามเีงนิไม่พอจะซื้อยา

ต้มให้นางดื่มทกุมื้อ อากาศเดอืนนี้กห็นาวๆ ร้อนๆ ไม่เหมาะกบัสภาพคนป่วย

อย่างยิ่ง อีกทั้งวันนี้ข้ายังก่อเรื่องให้ท่านแม่กังวลจนอาการนางพลันทรุดลง

อย่างรวดเรว็ 

ท่านแม่ผูง้ดงามบดันี้ใบหน้าเนยีนกลบัขาวซดีจนน่าตกใจ ข้าซกุหน้าลง

กับฝ่ามือนาง รู้สึกเกลียดโชคชะตาที่ทำาให้สกุลวังต้องรับความผิดที่มิได้ก่อ 

เกลยีดที่ไม่มเีงนิพอจะรกัษานางให้หายขาดได้ ท่านพ่อเองกค็งรู้สกึไม่ต่างกนั

เท่าไรนกั สหีน้าที่ไม่เคยแสดงความกงัวลใดต่อหน้าท่านแม่ ลกึๆ แล้วคงคดิ

โทษตนเองอยู่ภายในใจ

“แคก็! แคก็!” เสยีงไอมาพร้อมเลอืดสแีดงสดไหลออกจากปาก ข้ารู้

ว่าเวลาของท่านแม่ลดน้อยลงไปทกุท ีจงึได้แต่กระวนกระวายกมุมอืนางไว้แน่น

“อวี้ซี อวี้ซี!” ท่านพ่อกล่าวขณะที่กายสะท้าน รีบเข้ามาประคองกอด

นางไว้ในอ้อมแขน 

แต่ท่านแม่หมดสตไิปเสยีแล้ว!

ข้าไม่มเีวลาแม้กระทั่งร้องไห้และอ่อนแอ รบีหยบิตะเกยีงและเสื้อคลุม

ตวัเก่าออกมาสวมอย่างรบีเร่ง 

‘ท่านแม่จะตายไม่ได้! นางจะตายไม่ได้อย่างเดด็ขาด!’

“ข้าจะไปตามหมอ!” ข้ากล่าวอย่างรบีร้อน

“ระวงัตวัให้ดดี้วย” ท่านพ่อพยกัหน้า ฝากความหวงัทั้งหมดไว้ที่ข้า 

ข้ามองหน้าท่านแม่อยู่ครู ่หนึ่งแล้วกำาเงินของจวี๋จวินฉีไว้แน่น ไม่

เป็นไร...เงินห้าตำาลึงอย่างไรคงพอค่ารักษา ข้าหันไปพยักหน้ารับคำาท่านพ่อ

แล้วจงึสาวเท้าวิ่งออกนอกเรอืนไปอย่างรวดเรว็
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อ�ก�ศนอกจวนเยน็ยะเยยีบ ท้องฟ้�ดำ�สนทิดนู่�กลวัเป็นอย่�งยิ่ง แต่

ข้ากลบัไม่สนใจดนิฟ้าอากาศ พาขาวิ่งไปอย่างรบีเร่ง ระหว่างทางไปจวนหมอ

หลี่จำาต้องใช้เส้นทางผ่านจวนสกุลจวี๋ ซึ่งเวลานี้มีบ่าวรับใช้สองคนที่พยายาม

จบัตวัข้าไว้กำาลงัยนืเฝ้ายามอยู่ ข้าชะงกัเท้ามองพวกมนัอยู่ครู่ ก่อนทำาใจเยน็

ยกเสื้อคลุมขึ้นปิดบังใบหน้าจนมิดชิด เร่งฝีเท้าเดินเร็วแต่ไม่แสดงท่าทีพิรุธ

ออกมา พอเหลอืบมองหน้าเจ้าสองคนนั้นกด็ูเหมอืนพวกมนัจะมวัแต่สนทนา

กนัเองจนไม่ทนัสงัเกตเหน็หนูตวัจ้อยเช่นข้าเดนิผ่านหน้าไป 

“เฮ้อ...คดิว่าโดนจบัได้เสยีแล้ว” ข้าถอนหายใจ เบนสายตากลบัมาเพื่อ

เดนิต่อ แต่แล้วใครบางคนกค็ว้าข้อมอืข้าไว้ไม่ให้ขยบั ทำาเอาดวงตาข้าเบกิโพลง

ด้วยความตกใจ

จวี๋จวนิฉ!ี เจ้าบ้านี่มาขวางทางข้าตั้งแต่เมื่อไร หรอืเขาเพิ่งกลบัเข้าจวน

พอดบิพอด ีอะไรจะซวยซำ้าซ้อนขนาดนี้ นานๆ ครั้งเจ้าบ้าจวี๋จวนิฉจีะกลบัจวน

ก่อนยามซว8ี ข้ายงัดวงซวยมาเจอเขาได้!

ข้ากดัฟันกรอดๆ พยายามยื้อแขนกลบัมาเป็นอสิระ

แต่เจ้าคนกวนโทสะกลบัรั้งข้อมอืข้าชูขึ้นตรงหน้า เผยรอยยิ้มเย้ยหยนั

แสนกวนประสาทมาให้ ข้าได้แต่จ้องหน้าอีกฝ่ายด้วยความเคียดแค้นชิงชัง  

เจ้าบ้าลามกนี่จงใจยั่วโมโหกนัชดัๆ กำาลงับอกสนิะว่าข้ากแ็ค่หญงิไร้ทางสู ้มไิด้มี

กำาลงัเหนอืกว่าบุรุษ ต่อให้อยากยื้อมอืกลบัไปกใ็ช่ว่าจะทำาได้โดยง่าย 

ข้าเองแม้เป็นหญิงแต่กลับมีนิสัยใจกล้าเช่นบุรุษ สมัยยังเล็กมักชอบ

เล่นปีนป่ายต้นไม้เหมอืนเดก็ผูช้ายจนเผลอตกลงมาเจบ็ตวัอยูบ่่อยๆ ทั้งยงัเป็น

ผู้นำากลุ่มเด็กเล็กทั้งชายและหญิงวิ่งซนไปทั่วเสมอ หลายครั้งข้ามักลืมไปว่า 

ตวัเองมไิด้มกีำาลงัวงัชา ท่านพ่อจงึมกัปรามข้าอยู่บ่อยๆ ว่าอย่ารอิ่านต่อกรกบั

บุรุษ ทว่าข้าไม่เคยเชื่อฟังท่านพ่อสกัครั้ง กระทั่งเจ้าจวี๋จวนิฉไีด้ยำ้าคำาสั่งสอน

นั้นเป็นอย่างด ีจงึอดรู้สกึแย่ขึ้นมามไิด้

ช่างน่าโมโหนกั!

8 ยามซว ีหรอื ยาม 11 หรอื ซวสีอื คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 - 20.59 น. 
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“ดูเหมอืนชะตาของพวกเราจะเข้ากนัได้ดนีกัแม่นางวงั” จวี๋จวนิฉกีล่าว

ยิ้มๆ

เขายกมอือกีข้างขึ้นมาช้อนคางข้าไว้อย่างรวดเรว็ ข้าตอบรบัการกระทำา 

นั้นด้วยการตบหน้าเขาดงัเผยีะ! ก่อนจะถอยเท้าทนัทดี้วยความตกใจ

“ชะตาข้าไม่เคยเข้ากบัเจ้า จำาไว้!” ข้ายกนิ้วชี้หน้าเจ้าบ้านั่น แต่จวี๋จวนิฉ ี

กลบัยิ้มออกมา ยื่นรมิฝีปากมากดันิ้วข้าเพื่อหยอกล้อ “นี่เจ้าทำาบ้าอะไร!” 

อีกฝ่ายยิ้มกวนโทสะ ยอมถอนริมฝีปากออกไปอย่างว่าง่าย วันนี้จวี๋- 

จวนิฉคีงเข้าวังหลวงไปทำาธุระ มิได้นอนขลุกอยู่ในหอคณิกาเช่นทุกวัน ชุดที่

เคยสวมลวกๆ จงึแทนที่ด้วยผ้าตวัเรยีบมองดหูรหูรา ส่วนผมที่เคยปล่อยยาว

ดุจสตรีกลับถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยพร้อมสวมกว้านตามยศตำาแหน่ง หาก

ตดันสิยัลามกเลวทรามที่เป็นอยู่ได้ จวี๋จวนิฉกีย็งันบัเป็นบุรุษรูปงามผู้หนึ่งใน

ชงิฉวน อกีทั้งชุดที่สวมยงัเพิ่มบารมใีห้เขา ต่อให้ข้าชงัขี้หน้ากย็งัอดเผลอจ้อง

เขาเป็นนานสองนานมไิด้ 

“เจ้ามองข้าทำาไม หรือว่าเกิดหลงเสน่ห์ข้าขึ้นมา” จวี๋จวินฉีหรี่ดวงตา 

คู่คม รมิฝีปากเผยรอยยิ้มแสนทะนงตวัออกมา ทำาเอามุมปากข้ากระตุกด้วย

โทสะไม่หยุดหย่อน

‘ใครชอบเจ้ากนัหา!’ 

ข้าพ่นคำาด่าในใจอย่างโมโห พลางสะบดัมอืที่ถกูจบัออกสดุแรงจนกลบั

มาเป็นอิสระอีกครั้ง แม้หน้าตาเขาดูหล่อเหลา ทว่านิสัยเสียเช่นนี้ข้าหรือจะ 

ชมชอบ? 

จวี๋จวินฉีค้างมือข้างที่ถูกสะบัดกลางอากาศ คล้ายเห็นหนูตัวจ้อยคิด

ท้าทายอำานาจราชสหี์ แม้เอน็ดูมนัแต่ใช่ว่าจะยอมปล่อยให้เจ้าหนูอวดดวีิ่งหนี

ไปโดยง่าย พอข้าเริ่มวิ่ง บ่าวรบัใช้สองคนที่เฝ้ายามอยู่หน้าประตูจงึมองหน้า

กันอย่างรู้งาน แล้วตั้งท่าจะวิ่งตามมาจับข้า แต่จวี๋จวินฉีกลับยกมือขึ้นห้าม 

พวกเขาเสยีก่อน

“คราวนี้ข้าไม่อาจปล่อยเจ้าหนีไปง่ายๆ อีกแล้ว วังผิงเฟย” นำ้าเสียง 
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นุ่มลึกอ่อนโยนผิดวิสัยดังแว่วผ่านสายลมมา จวี๋จวินฉีเดินเข้ามาหาอย่างไม่ 

รบีร้อน เขาแค่เดนิช้าๆ ทำาไมถงึตามข้าที่วิ่งหอบแฮกทนัเล่า 

หรอืว่าอ๋องน้อยผู้ไม่ได้เรื่องจะมวีรยุทธ์!

ข้าคล้ายคนเจอตอเข้าอย่างจงั ไม่นานมอืกถ็ูกเขายดึจบัแน่นอกีครั้ง นี่

เจ้าบ้าจวี๋จวนิฉตีามถงึตวัข้าจนได้! ทั้งยงัอุ้มข้าขึ้นอย่างง่ายดายราวกบัพาดผ้า

ผนืหนึ่งไว้บนบ่า 

“ปล่อยข้านะ! ปล่อยข้า!...ข้าจะไปตามหมอ ท่านแม่ของข้ากำาลงัแย่!” ข้า

ทุบหลังเขาสุดแรงเพื่อระบายความอดสูครั้งนี้ ท่านแม่จะเป็นอย่างไรบ้าง ดู

เหมือนวันนี้ฟ้าดินจะกลั่นแกล้งข้าหนักเกินไปแล้ว! ความถือดีเมื่อครู่ของข้า

แปรเปลี่ยนเป็นสิ้นหวัง นำ้าตาเริ่มหลั่งออกมาช้าๆ จนมือที่ทุบเขาอยู่เริ่ม 

หยุดนิ่ง 

ข้าท้อแล้วจรงิๆ ไม่มแีรงจะสู้ใครได้อกี... 

จวี๋จวินฉีหยุดฝีเท้าอยู่หน้าจวน คว้าหยกประจำาตัวโยนให้บ่าวรับใช้

พลางออกคำาสั่ง “มอบหยกของข้าให้ท่านหมอหลี่ นำาทางเขาไปเรือนสกุลวัง 

เรว็ที่สุด” 

ข้ายนัมอืลงบนไหล่กว้าง หนัมองจวี๋จวนิฉอีย่างสบัสน แววตาขี้เล่นของ

เขาหายไปกลายเป็นแววตาจรงิจงัที่ข้าไม่เคยเหน็มาก่อน อกีทั้งนำ้าเสยีงของเขา

ยงัฟังดูสุขุมมอีำานาจคล้ายคนละคนกบัเมื่อครู่ 

เขาพยักพเยิดให้บ่าวรับใช้ไปตามหมอหลี่ บ่าวรับใช้จึงรีบควบม้าของ

ผู้เป็นนายที่เพิ่งกลบัเข้ามาออกไปอย่างรวดเรว็

หมอหลี่นบัว่าเป็นหมอเก่งกาจ อกีทั้งค่าตวัยงัสูงลิ่ว แม้จะรกัษาอาการ

โรคเรื้อรังให้หายขาดได้ แต่เขากลับเป็นหมอที่ยึดเลือกรักษาคนดี แล้วสกุล

วงัหรอืจะขอความช่วยเหลอืจากท่านหมอหลี่ได้?

จวี๋จวนิฉหีาวหวอดขณะมองแววตาสบัสนปนกงัวลของข้า “เจ้าอย่าได้

กงัวลนกั มผีู้ใดเหน็ป้ายแขวนของข้าแล้วปฏเิสธบ้าง?” 

สมองข้าสบัสนไปหมด จวี๋จวนิฉคีดิช่วยข้าจรงิ หรอืหลอกให้ข้าตายใจ
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เล่นกนัแน่? 

แตป่า้ยประจำาตวัใช่ว่าจะเป็นของหยบิยื่นให้ใครโดยงา่ย ซำ้าตลอดเวลา

เขายังพกติดตัวไว้ไม่ห่าง หากท่านหมอเห็นตราสกุลจวี๋เข้าแม้ไม่อยากรักษา

ท่านแม่ แต่คงกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ต้องรีบเร่งเดินทางมาจวนสกุลวังอยู่ด ี

เพราะอกีฝ่ายมิใช่คุณชายจากสกุลไร้ชื่อ แต่คือสกุลของขุนนางผู้รับใช้ฮ่องเต้

อย่างสุดความสามารถมาถงึสามชั่วคน 

“ทีนี้เจ้าคงสบายใจได้ เรื่องค่ารักษาทั้งหมดข้าเต็มใจจ่ายให้ทุกตำาลึง 

ขอเพยีงแต่เจ้าย้ายมาอยูท่ี่จวนข้าสกัระยะ” รมิฝีปากบางของเขาพลนัยกขึ้นยิ้ม

เจ้าเล่ห์ 

ข้าหยุดความคิดเรื่องดีเลวในตัวเขา อย่างไรคนชั่วช้าย่อมชั่วช้าอยู่ 

วนัยงัคำ่า! จงึสบโอกาสด่าชายตรงหน้า เพราะอย่างไรเสยีกค็งทำาได้เพยีงเท่านี้

“ข้าจะเชื่อใจท่านได้อย่างไร ในเมื่อท่านมันจอมหลอกลวง เจ้าเล่ห์

ปลิ้นปล้อน และไม่น่าเชื่อถอืแม้เพยีงนดิเดยีว!” 

“ถงึข้าจวี๋จวนิฉจีะเป็นจอมหลอกลวง เจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อน และไม่น่าเชื่อ

ถอืแม้เพยีงนดิเดยีวอย่างที่เจ้ากล่าว แต่ข้ากม็ไิด้ใจจดืใจดำาขนาดทนเหน็แม่ยาย

ล้มตายลงต่อหน้า” จวี๋จวนิฉยีิ้มหวานหยดย้อย ทำาเอาข้าทำาปากเบ้จนหน้าเบี้ยว

ข้ารบีสวนคำาขึ้นทนัท ี“ใครจะเป็นแม่ยายของเจ้ากนัหา! เจ้าคนลวงโลก!”

“ข้ากำาลงัจะได้เป็นเพราะเจ้าจะเป็นของข้าวนันี้”

“ปล่อยข้านะ! ปล่อยข้า!” คำากล่าวนี้ทำาเอาข้าเนื้อตวัสั่นสะท้าน ข้าทั้ง

ทุบทั้งถบีจวี๋จวนิฉสีุดกำาลงั แต่ดูเขาจะไม่ระแคะระคายเท่าไร ความเจบ็ครั้งนี้

คงแค่สะกดิผวิอกีฝ่ายให้แสบๆ คนัๆ เท่านั้น 

จวี๋จวินฉีเดินเอื่อยๆ อย่างอารมณ์ดีเข้าจวน เสมือนนายพรานที่จับ

กระต่ายป่าได้และกำาลงัหิ้วมนัเข้าครวัเพื่อจะทำากนิ ข้าได้แต่ภาวนาให้คำาพูดที่

ดูจะเชื่อถอืไม่ได้ของเขาเป็นจรงิ ถงึต้องกลายเป็นนางบำาเรอไร้ค่า แต่ถ้าท่าน

แม่ปลอดภยัและมหีมอคอยรกัษา ข้าคงได้แต่ทำาใจยอมรบัชะตากรรมเท่านั้น

แต่แล้วฉับพลันกลับมีแสงสีเงินวาบผ่านมาจ่อตรงคอเรียวขาวของ 



42
บันทึกองค์หญิงจำ�เป็น

จวี๋จวนิฉี

ในราตรีมืดสงัดปรากฏร่างสะโอดสะองของสตรีนางหนึ่งสวมชุดคลุม

ตัวดำายาวปกปิดมิดชิด ดูคล้ายบุรุษแปลกหน้าที่ข้าเจอวันนี้ไม่มีผิด ใบหน้า

เรยีวได้รูปของนางพนัผ้าคลุมปิดไว้ครึ่งหน้า ดวงตาคมกรบิไม่ยอมละสายตา

จากจวี๋จวนิฉี

“ท่านผู้มีพระคุณ!” ข้าตะโกนเรียกอย่างมีหวัง แต่กลับไม่เห็นเงาของ

บุรษุแปลกหน้าเดนิมาหา ทว่าดจูากการแต่งตวัแล้ว อย่างไรพี่สาวผู้นี้ย่อมเป็น

พวกเดยีวกบัท่านผู้มพีระคุณของข้าอย่างแน่นอน! 

จวี๋จวนิฉเีปลี่ยนแววตาขี้เล่นมาเป็นมุ่งร้ายต่อคนตรงหน้า ดวงตาเรยีว

จ้องประเมนิสถานการณ์อย่างจรงิจงั

“เจ้าคงไม่รู้ตัวว่ากำาลังทำาอะไรอยู่” เขากล่าวอย่างมิได้เกรงกลัว ทั้งยัง

เดนิตรงเข้าไปหาเจ้าของกระบี่เรยีว

ชายชุดดำาอีกสามคนโผล่เข้ามาประชิดตัวเขา ไม่ยอมให้จวี๋จวินฉีขยับ

กายเข้าใกล้นางมากกว่านี้ 

พี่สาวแปลกหน้าล้วงมอืหยบิตราหยกขึ้นแล้วโยนให้จวี๋จวนิฉรีบัไว้ เขา

เลื่อนสายตาอ่านตราหยกอยู่ครูถ่งึยอมปล่อยตวัข้าลงแต่โดยด ีแต่กลบัไม่ยอม

ให้ข้าจากไปไหน

หญงิแปลกหน้ามองมาทางข้าพลางกล่าว “ข้าต้องการตวันาง” แล้วหนั

กลบัไปมองจวี๋จวนิฉ ีนำ้าเสยีงมไิด้กำาลงัร้องขอแต่เหมอืนข่มขู่เสยีมากกว่า

“ข้าเข้าใจแล้ว” จวี๋จวนิฉโียนตราคนืนาง ยอมปล่อยตวัข้าลงอย่างว่าง่าย 

ไม่นกึวา่ตรานั้นจะทำาให้จวี๋จวนิฉรีามอื ท่านผู้มพีระคณุแท้จรงิเป็นใคร

กันหนอ ยังมีผู้ใดยิ่งใหญ่คับฟ้าได้ยิ่งกว่าขุนนางสกุลจวี๋และอ๋องน้อยผู้นี้ 

อกีหรอื?

“อ๊ะ!” 

ขณะกำาลังขบคิดข้ากลับถูกชายชุดดำาผู ้หนึ่งพันผ้าห่อตัวเป็นเกี๊ยว 

เจตนาคงมใิห้มอืของตนสมัผสัโดนผวิกายข้า ทั้งยงัอุ้มข้าอย่างเบามอื และพา
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เข้าไปนั่งในรถม้าที่ชาตินี้คนเช่นข้าไม่อาจมีวาสนาได้เหยียบ เพราะดูจากลาย

สลกัโดยรอบตวัไม้แล้วย่อมเป็นนายช่างฝีมอืด ีหากเจ้าของรถม้ามไิด้เกี่ยวข้อง

กบัสกุลใหญ่ ย่อมเป็นของผู้สูงศกัดิ์คนใดในวงัหลวงแน่ 

ใจข้าอดเต้นระรัวมิได้ ก่อนจะสงบจิตสงบใจเลิกม่านแอบมองจวี๋- 

จวนิฉ ี

จวี๋จวนิฉนีะจวี๋จวนิฉ ีก่อเรื่องจนคนในวงัยื่นมอืมาเกี่ยวข้อง เตรยีมตวั

รบัโทษทณัฑ์ได้เลยเจ้าคนเลว!

“เมื่อเสรจ็ธุระแล้ว ข้าหวงัว่าแม่นางจะพาตวัคนของข้ากลบัมาคนืให้”

จวี๋จวนิฉเีดนิฝ่าวงล้อมชายชดุดำาเข้าจวนไป เจ้าคนประสาทเสยียงัพดูจา

อวดดไีด้ในสถานการณ์ที่ตนเป็นรองอกีหรอื? ฮ!ึ คนเช่นข้าต่อให้ฟ้าดนิถล่ม

ลงมา ย่อมไม่ขอเจอเจ้าเป็นครั้งที่สามสี่ห้าแน่ๆ 

หญงิแปลกหน้าทำาหน้าตาน่ากลวั กล่าวด้วยนำ้าเสยีงดุดนัตามหลงัจวี๋- 

จวนิฉอีย่างคบัแค้น

“เจ้าไม่มวีนัได้แตะต้องตวันางอกี อ๋องน้อยจวี๋จวนิฉ!ี”

คำาพูดนั้นฟังดูห้าวหาญเป็นอย่างมาก

หญิงแปลกหน้ามองจวี๋จวินฉีกระทั่งเขาลับสายตา ถึงจะก้าวขึ้นรถม้า

ตามมา 

ชายอีกสามคนยืนถือกระบี่คุมเชิงอยู ่ด้านหลังนาง จนเมื่อเห็นว่า

ปลอดภยัดแีล้วเลยเกบ็กระบี่เข้าที่ พวกเขากระโดดขึ้นคุมบงัเหยีนม้าด้านหน้า 

รถม้าจงึเคลื่อนตวัห่างจากจวนสกุลจวี๋ 

หญงิแปลกหน้าปลดม่านลงเพื่ออำาพรางสายตาคนภายนอก ก่อนจะดงึ

ผ้าคลุมออกเผยให้เห็นใบหน้าอ่อนหวานผิดกับท่าทางเมื่อครู่ หรือนางคิดจะ

ถามทางกลบัจวนข้ากนั?

ข้ากำาลงัจะเอ่ยปากตอบ แต่นางกลบัยกมอืถวายบงัคมข้าอย่างนอบน้อม

เช่นที่องค์หญิงองค์ชายในวังได้รับ แต่นี่ไม่ควรเป็นข้า...หญิงสาวธรรมดา 

เช่นนี้!
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“องค์หญงิเพคะ ครั้งนี้ทรงทำาฮองเฮากริ้วมาก เกรงว่า...”

“อะไรนะ!” ข้าตะโกนขดัขึ้นทั้งที่นางยงัเอ่ยไม่จบประโยค 

นางเรยีกข้าว่าอย่างไรนะ นี่ข้าคงหูฝาดไปแน่ๆ

องค์หญงิอะไรกนั? ข้าน่ะหรอื? ต้องมเีรื่องเข้าใจผดิมหนัต์แล้ว!

“หม่อมฉันทูลว่าฮองเฮากริ้วมากเพคะ...องค์หญิงทรงเตรียมแก้ไข

สถานการณ์นี้ระหว่างทางกลบัวงัหลวงด้วยเถดิ”

ไปกนัใหญ่แล้ว นี่นางคดิจะไปไหน? วงัหลวงน่ะหรอื? 

ข้าอยากกลบับ้านมใิช่เข้าวงั และที่สำาคญั ข้าไม่ใช่องค์หญงิด้วย!

“ข้าไม่ใช่องค์หญงิ” ข้าเอ่ยเสยีงเรยีบ แต่นางกลบัหรี่ตามอง

“รับสั่งปดไปครั้งที่แล้ว หม่อมฉันไม่หลงกลเป็นครั้งที่สองหรอกนะ

เพคะ”

“ไม่! ท่านจับผิดคนแล้วจริงๆ” ข้าทำาหน้าตาขึงขัง วางมาดพูดด้วย 

นำ้าเสยีงสขุมุจรงิจงั แต่นางกลบัยกมอืปิดปากและเริ่มหวัเราะร่วนราวกบัข้ากำาลงั

หลอกนางอยู่

“ขอประทานอภัยเพคะ องค์หญิงทรงล้อเล่นได้เหมือนคราวก่อนไม่มี

ผิดเพี้ยนเลยนะเพคะ” นางหัวเราะต่อ ปิดปากไอสองสามทีก่อนจะพูดขึ้น 

อกีครั้ง “อย่างไรทรงเตรยีมคำาแก้ไขสถานการณ์ไว้เถดิ เวลานี้ใกล้ถงึวงัหลวงแล้ว

เพคะ” นางพูดยำ้าพลางเลกิม่านดู 

ขา้นั่งอึ้งอยูใ่นรถม้า ต่อให้พดูไปสบิประโยคนางคงไม่เชื่อ จงึขี้คร้านจะ

แก้ต่าง ได้แต่ข่มใจเลกิม่านขึ้นสำารวจข้างนอกบ้าง เหน็ประตวูงัที่เคยได้แค่มอง

อยู่ไกลๆ เริ่มใกล้เข้ามาทุกขณะ 

รถม้าหยุดสนิทอยู่ใกล้ประตู มีทหารยามตะโกนมาว่า “หยุดก่อน!” 

แล้ววิ่งเข้ามาใกล้พวกเรา

หญงิแปลกหน้ารบีเปิดประตูนำาตราหยกให้ทหารยามตรวจ ตราจงึถูก

คว้าไปในมือพวกเขา พอทหารยามเห็นตราหยกเข้าก็พากันกุมมือคำานับและ

พยกัหน้าอย่างเคารพ 
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“แม่นางฟู่” 

นางยกมอืก่อนจะกล่าวอย่างไม่ถอืสา “รบกวนพวกท่านด้วย” แล้วกลบั

มานั่งนิ่งในรถม้า 

ทหารยามรีบร้อนเปิดประตูให้พวกเราผ่านเข้าไป รถม้าจึงเคลื่อนที่ไป

ข้างหน้าอกีครั้ง ข้าถงึรู้ว่าพี่สาวผู้นี้มอีำานาจใหญ่โตในวงัเหมอืนกนั

หัวใจข้าเต้นแรงรัว หากได้เข้าวังหลวงเพราะตามท่านพ่อไปหอสมุด

หลวง มใิช่ถูกจบัมาเป็นองค์หญงิที่ทำาผดิกฎจนฮองเฮากริ้วหนกั ข้าคงดใีจไป

นานแล้ว ทว่าเวลานี้เลกิม่านมองดทูางหน ีพลางใช้สมองขบคดิหาคำาแก้ต่างไป

ด้วย มผีู้ใดใบหน้าคล้ายข้าถงึขนาดตบตาคนในวงัเช่นพี่สาวผู้นี้ได้เชยีวหรอื? 

แล้วนางก่อเรื่องใดไว้บ้าง?

ทว่าฮองเฮากริ้วได้ถงึเพยีงนี้...เกรงว่าคงมใิช่เรื่องดแีน่

ภายนอกปรากฏทิวทัศน์งดงาม บรรดาตำาหนักสีทองที่เคยได้เห็นใน

ภาพวาด เวลานี้กลับมาอยู่ตรงหน้าให้เชยชม บริเวณโดยรอบล้อมด้วยสวน

ดอกไม้นานาพรรณ ซึ่งอยู่ติดกับสระบัวใหญ่ที่ให้ความรู้สึกสบายและสงบ 

ไกลออกไปเล็กน้อยมีใครบางคนยืนตรงสะพานกลางสระบัว พลันเสียงพิณ

ดงัแว่วมา

คำ่าคนืเยื้องย่างแสนลำาบาก

อาภรณ์ไม่อาจต้านความเหนบ็หนาว

แสงจนัทร์ให้ความอุ่นเพยีงชั่วคราว

ถามใจข้าทุกข์สุขมากเพยีงใด

ครำ่าครวญเล่าบทเพลงผ่านใบหลวิ

ลมประจมิพดัผ่านกลิ่นบุปผา

เคยชื่นชมความหลงัแต่เดมิมา

ยากประสบพบพานอกีคราหนึ่ง
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บุรุษผู้หนึ่งซึ่งมีบรรยากาศรอบกายดูเย็นยะเยือกราวถูกหิมะห่อหุ้ม 

ดวงหน้าตั้งตรงมองไปยังเบื้องหน้า มือเรียวยกขลุ่ยขึ้นเป่าคลอเสียงพิณเป็น

จงัหวะ ข้ามองเขาอย่างฉงน เหตุใดเงาร่างนั้นถงึได้ดูโดดเดี่ยวถงึเพยีงนี้ ราว

จ้าวหมาป่าบนยอดเขาสูง แม้ดูแขง็แกร่งทะนงแต่กลบัไร้มติรสหายเคยีงกาย

“ยากประสบพบพานอกีคราหนึ่ง”

ข้าเผลอท่องคำากลอนออกมา พลันรู้สึกได้ถึงสายตาเขาที่มองตอบ 

เสื้อผ้าที่คนผูน้ี้สวมดโูดดเด่นแปลกตานกั ชดุของเขาขาวสะอาดดูสขุมุบ่งบอก

อปุนสิยั เงารอบตวัทอประกายใต้แสงจนัทร์ทำาให้ข้าไมอ่าจละสายตาได้ แต่ยงั

มิทันที่พวกเราจะได้สบตานานกว่านั้น หญิงแปลกหน้ากลับดึงตัวข้าเข้ามาใน

รถม้า นางส่ายหน้าห้ามปรามไม่ให้ข้าทำาอกี ทั้งยงัปลดม่านลงไม่ให้ข้ายื่นหน้า

ออกไปมอง ข้าจงึได้แต่นั่งนิ่งฟังเสยีงพณิกระทั่งรถม้าจอดเทยีบที่ตำาหนกัใหญ่

หลงัหนึ่ง

“มาถงึแล้วเพคะ”

หญิงแปลกหน้ายอบกายคารวะ ก่อนจะผายมือเป็นสัญญาณให้ข้า 

ลงไปก่อน 

ข้าก้าวเท้าอย่างระวงั มนีางเดนิตามหลงัประชดิตวัจนน่าอดึอดั ราวกบั

กลัวว่าข้าจะหนีหายไปได้ รอบกายข้ามีเหล่านางกำานัลถวายบังคมให้เมื่อเดิน

ผ่าน ดูแล้วสตรผีู้มใีบหน้าคล้ายข้าคงเป็นองค์หญงิตวัจรงิไม่ผดิแน่ ข้าเสมอง

ไปอกีทางกเ็หน็ตรอกแคบเลก็อยูห่่างไปไม่กี่ก้าว แม้ข้าจะวิ่งได้ดไีม่แพ้เดก็ผูช้าย

แต่ใช่ว่าจะวิ่งพ้นคนเป็นวรยุทธ์เช่นพี่สาวผู้นี้

ขณะกำาลังชั่งใจคิดหนี นางกลับกระซิบข้างหูข้าอย่างรู้ทัน “หม่อมฉัน

ได้จดัเตรยีมยอดฝีมอืไว้หมดแล้ว ตดัพระทยัเสยีเถดิเพคะ”

ข้านกึอยากตอีงค์หญงิผู้นั้นขึ้นมาเสยีดื้อๆ นอกจากหน้าตานางจะคล้าย

ข้า ความคดิของพวกเรายงัไม่ต่างกนัอกีด้วย!

ประตูไม้บานโตเปิดขึ้น ใครบางคนยืนหันหลังรอข้าอยู่ตรงนั้น พวก

เราสองคนได้รบัอนญุาตให้เข้าไปด้านในตำาหนกั ขณะที่นางกำานลัส่วนใหญ่เฝ้า
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อยูท่ี่หน้าประตดู้านนอก ขาข้าสั่นจนจะก้าวกม็อิาจก้าว พอจะก้าวกเ็กอืบสะดุด

ล้มลง แม้ข้าอายุยงัน้อยท่องโลกมาธรรมดาสามญั มเิคยทำาให้ผู้ใดโกรธแค้น 

แต่พอเหน็บรรยากาศรอบตวักร็บัรู้ได้ว่าฮองเฮากริ้วมากขนาดไหน

ไม่ส.ิ..ฮองเฮามไิด้กริ้วข้า แต่กำาลงักริ้วองค์หญงิผู้นั้นต่างหากเล่า!

แล้วเหตุใดฟ้าดนิถงึปล่อยคนก่อเรื่องหนหีาย และปล่อยข้ามารบัโทษ

ที่นางก่อ?

ช่างไม่ยุตธิรรมเอาเสยีเลย!

ทว่ามาจนป่านนี้หากจะหันหลังกลับไปก็ดูจะสายเกินแก้ ข้าเก็บปาก 

สงบคำาอย่างรู้มารยาท เร่งฝีเท้าก้มลงคกุเข่าถวายพระพร “ถวายพระพรเพคะ”

ข้าเกือบจะยิ้มกว้างเพื่อทูลความจริง ทว่าทันทีที่เห็นพระพักตร์หันมา

จ้อง คำาพูดทั้งหมดกลบัถูกแววตาเยน็ชารบิไปเสยีสิ้น รู้สกึได้ทนัทวี่าสหีน้าข้า

จืดเจื่อนขนาดไหน ทั้งยังมิกล้าขยับกายเพียงพระนางกวาดสายตาแหลมคม

จ้องมอง

พระนางเดินเข้ามาใกล้ ฉลองพระองค์สีทองปักลายหงส์ตัวยาวของ

พระนางขับอำานาจบารมีเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว แม้จะดูน่าเกรงขาม แต่กลับ

งดงามราวกบัหงส์

“ครั้งก่อนเจ้ายงัก่อเรื่องไม่มากพออกีหรอื?”

เวลานี้ข้าไม่อาจทำาใจเยน็ได้อกีแล้ว ตวัข้าสั่นเป็นลูกนกยามเผชญิหน้า

กบัเสอืร้าย ยิ่งมองพระพกัตร์ข้ายิ่งไม่กล้าหายใจ เกรงวา่จะรบกวนพระทยัจน

มรีบัสั่งลงอาญาตดัศรีษะข้าขึ้นมาจรงิๆ พอคางเรยีวเลก็ของข้าถูกพระนางฉวย

จับให้เชิดขึ้น ข้าจึงทำาใจยอมรับชะตากรรมล่วงหน้า คิดว่าคงไม่มีชีวิตรอด 

กลบัไปแน่ เพราะไม่รู้ว่าองค์หญงิผู้นั้นได้ก่อเรื่องร้ายแรงขนาดไหน และนาง

เป็นศตัรูกบัฮองเฮาหรอืไม่

ฮองเฮามิได้รับสั่งอันใดอยู่นาน กระทั่งสุรเสียงเปี่ยมบารมีทรงเรียก

คนของพระองค์ 

“ฟู่ซิ่นจง...”
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พระนางลดมอืลง ปล่อยข้าให้เป็นอสิระ ก่อนกลบัไปประทบับนตั่งยาว

ที่ปดู้วยขนสตัว์สนีำ้าตาลเหลอืบทองผนืนุม่ นิ้วเรยีวไล้ไปตามแขนเก้าอี้ก่อนจะ

ทรงเคาะลงอย่างใช้ความคดิ รมิฝีปากงามขบเม้มอย่างหนกั 

พี่สาวแปลกหน้าที่ข้าเพิ่งรู้ว่าชื่อฟู่ซิ่นจง จึงเดินขึ้นไปใกล้พระพักตร์ 

ยอบกายรบัคำา “เพคะ” ก่อนจะยิ้มน้อยๆ เพราะคดิว่ากำาลงัจะได้รบัคำาชมเชย

“นางไม่ใช่องค์หญงิ”

รบัสั่งเรยีบๆ ไม่ยนิดยีนิร้ายของฮองเฮาทำาเอาฟูซ่ิ่นจงทรดุตวัลงหมอบ

กับพื้น นางโขกศีรษะครั้งแล้วครั้งเล่าจนหน้าผากปูดบวม ใบหน้าซีดขาว  

รบัรู้ได้ถงึความผดิที่ไม่น่าให้อภยัของตน

“หม่อมฉนัสมควรตาย! หม่อมฉนัสมควรตาย!”

“ใช่ เจ้าสมควรตาย”

ฮองเฮารบัสั่งขดัขึ้นมา เสมอืนเหน็ความตายเป็นเรื่องเลก็น้อย พระนาง

ยกพระสุธารสชาขึ้นจิบอึกหนึ่ง แล้วทอดสายตามองห้องโถงแสนเงียบกริบ

ราวกบักำาลงัชื่นชมมวลบุปผา

ช่างน่ากลัวเสียจริง! ขนาดพี่สาวทำางานรับใช้ พระนางยังรับสั่งว่า

สมควรตาย แล้วกบัข้าที่มไิด้มสีิ่งใดเกี่ยวข้องกนัมาก่อน ย่อมไม่เหลอืวญิญาณ

ไว้ให้เซ่นไหว้เป็นแน่

ฮองเฮาทรงวางถ้วยชาลงบนถาดเงนิ ก่อนจะทรงลกุขึ้น ตรงไปหาพี่สาว

แล้วเงื้อมอืขึ้นตบแก้ม

เผยีะ!

รอยแดงชำ้าปรากฏขึ้นจางๆ บนใบหน้านั้น ยิ่งเวลาผ่านไปรอยนั้นยิ่งดู

เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ เลือดสีแดงสดไหลตามรอยกรีดจากปลอกเล็บ แต่แทนที่ 

พี่สาวจะร้องไห้ นางกลบันั่งคุกเข่านิ่งไม่ร้องขอชวีติ นำ้าตาสกัหยดยงัไม่มใีห้เหน็

จนคนมองเช่นข้าอดรู้สกึหนาวๆ ร้อนๆ แทนมไิด้

“แต่เจ้ายังทำาได้ดี” ฮองเฮาปรายตามองมาทางข้า พลางหัวเราะใน 

ลำาคอ
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“ทำาได้ด?ี” พี่สาวเงยหน้ากล่าว แววตาเตม็ไปด้วยความสงสยัปนไม่เข้าใจ

ข้าเองกไ็ม่เข้าใจ ในเมื่อจบัตวัคนไร้ประโยชน์เช่นข้ามาผดิ แล้วพี่สาว

จะทำาได้ดไีด้อย่างไร?

แต่คำาถามนี้กลับถูกความกลัวเข้าครอบงำา ข้าได้แต่นั่งตัวสั่นยอมให้

ฮองเฮาเขา้มาจบัใบหน้าพจิารณาอย่างถ้วนถี่ สายตาคมมองจกิข้าทลีะสว่น ไล่

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพอพระทยั

“เหมือนมาก หากตัวเจ้าไม่สั่นเทาเช่นนี้ เหม่ยหลิงมิเคยเกรงกลัว 

ผู้ใด ไม่เช่นนั้นนางจะกล้ายื่นข้อต่อรองกับข้ารึ? ฮึ!” พระนางจ้องข้าเขม็ง

ประหนึ่งเหยี่ยวคอยควบคุมเหยื่อไม่ให้หนีรอด มือเรียวสะบัดหน้าข้าจน 

หนัไปอกีทาง “เจ้ารู้มากเกนิไป อย่างไรข้าย่อมไม่มวีนัไว้ชวีติ อยู่กเ็ท่ากบัตาย 

เช่นนั้นเจ้ายอมให้ความร่วมมอืเสยีดกีว่า”

ข้ามองพระนางอย่างตกตะลงึ ทรงคดิจะฆ่าข้าจรงิเสยีด้วย!

แล้วข้าทำาสิ่งใดผดิเล่า? ที่ผดิคอืฟู่ซิ่นจงที่จบัข้ามาผดิมใิช่หรอื? ข้าไม่

ได้อยากมานั่งตวัสั่นอยู่ตรงนี้เสยีหน่อย! 

แม้ข้าอยากเถยีงใจแทบขาด แต่กลบัไม่มเีสยีงใดเลด็ลอดออกจากรมิ

ฝีปาก ฟังพระนางรบัสั่งอกีประโยคว่า 

“ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าต้องอยู่ในฐานะองค์หญิงหมิงเหม่ยหลิง เพราะ

เจ้าผดิเองที่หน้าตาคล้ายนางไม่มผีดิ หากจะโทษกจ็งโทษฟ้าดนิเสยี เพราะหาก

เจ้าไม่ยอมรบัเงื่อนไข ข้าคงไม่อาจปล่อยเจ้าและคนในสกลุเจ้าให้หายใจอยูไ่ด้” 

พระนางรับสั่งชัดถ้อยชัดคำา สุรเสียงฟังดูเรียบง่ายสงบนิ่ง แต่กลับบังคับคน

ฟังให้ยอมจำานนต่อกฎเกณฑ์ของพระองค์

แล้วอย่างไรเล่า? อย่างกับว่าข้าวังผิงเฟยมีสิทธิ์เลือก หากไม่ยอมรับ

เงื่อนไขของพระนาง คนสกุลวังจะโดนฆ่าปิดปากทั้งหมด เท่ากับว่าข้าต้อง

ยอมรบัอย่างยอมจำานนมใิช่หรอือย่างไร!

ข้าซ่อนความกลวัและโทสะไว้ ก้มลงกราบทูลอย่างนอบน้อม “หม่อม

ฉนัย่อมทำาตามพระประสงค์ เพยีงแต่...” 
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ข้าลงัเลที่จะกล่าวต่อ พระนางจงึทรงถามขึ้นมาเองว่า “เพยีงแต่อะไร? 

หรือเจ้าอยากได้เงินทอง ข้ามีให้เจ้าได้” รอยยิ้มเย็นชาถูกยกขึ้นอย่างงดงาม 

ทว่ามันกลับดูน่าหวาดหวั่นเป็นอย่างยิ่ง จนข้าคิดว่าคงถูกแช่เป็นก้อนนำ้าแข็ง

ไปเสยีแล้ว

ใจเยน็เข้าไว้... 

ข้ากลนืนำ้าลายลงอย่างยากลำาบาก ก่อนจะกล่าวว่า “หม่อมฉนัต้องการ

หมอและยามารกัษาท่านแม่ เพราะหากท่านแม่ตาย กเ็ท่ากบัชวีติหม่อมฉนัได้

ตายลงแล้วเช่นกนัเพคะ”

วนันี้ดวงข้าคงตกตำ่าถงึขดีสดุ ข้ากล้าท้าทายอ๋องน้อยจวี๋จวนิฉจีนตวัเอง

เกอืบโดนขนืใจ และยงักล้าท้าทายอำานาจมารดาของแผ่นดนิ แต่เวลานี้ข้าไม่มี

สิ่งใดจะเสยี เช่นที่รบัสั่งไว้ว่าชวีติข้าเท่ากบัตายไปแล้ว หากข้ากล่าวคำาใดพลาด-

พลั้งขึ้นมา ผลลพัธ์สุดท้ายย่อมไม่ต่างกนัเท่าไร

แล้วจะให้ข้าหวาดกลวัสิ่งใดได้อกีเล่า?

ฮองเฮาทรงยกถ้วยชาชะงักค้าง ทรงยิ้มเรียบๆ ก่อนจะรับสั่งว่า “ข้า

ตกลง...หมอหลวงจะคอยดูแลแม่ของเจ้าอย่างดีทุกวัน จนกว่าข้าจะพบตัว 

องค์หญงิ” ทรงจบิพระสุธารสชาอกึหนึ่ง จากนั้นจงึวางถ้วยลงบนโต๊ะอกีครั้ง 

และทรงถามข้า “เจ้าชื่ออะไร”

“หม่อมฉนัวงัผงิเฟยเพคะ” 

พระนางชะงกันิ่ง ก่อนจะหวัเราะไม่หยุด

“ฮึ...สกุลวังหรอกหรือ? ไม่คิดว่าจะมีบุตรีรูปหน้าคล้ายคลึงกับ 

องค์หญิงนัก” ทรงหยุดคำาพลางหันไปหาพี่สาว “ฟู่ซิ่นจง เจ้าจงไปตามหมอ

ฝีมอืดมีารกัษาฮูหยนิสกุลวงัจนกว่าอาการของนางจะหายขาด”

“เพคะ” ฟู่ซิ่นจงยอบกายลงรับคำา ก้าวถอยหลังออกไปอย่างรวดเร็ว

เพื่อไปจดัการตามคำาสั่ง ทั้งห้องจงึเหลอืเพยีงข้ากบัฮองเฮาเท่านั้น

“เจ้าต้องได้รับการขัดตัวเสียใหม่ เจ็ดวันนี้ต้องเรียนรู้กฎพื้นฐานในวัง 

เกบ็ตวัอยู่แต่ในห้อง ห้ามออกจากตำาหนกัเดด็ขาด ข้าจะสั่งลงโทษกกับรเิวณ
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เจ้าเข้าใจหรอืไม่?” พระนางรบัสั่งด้วยนำ้าเสยีงเยน็จนแทบเรยีกได้ว่าเยน็ชา แวว

ตาดูโกรธคนที่เป็นต้นเหตุไม่น้อย 

“หม่อมฉนัเข้าใจแล้วเพคะ”

“เรื่องหนึ่งที่เจ้าห้ามลมื” พระนางทรงหยุดคำา ก่อนจะรบัสั่งต่อ “ห้าม

ให้ใครรู้ตวัจรงิของเจ้าเดด็ขาด หากพลาด...ข้อต่อรองนี้ถอืเป็นที่สิ้นสุด เรื่อง

เรยีนรู้ในวงัเจ้าเองกต้็องทำาให้ได้ภายในเจด็วนั ข้าจะมอบให้ฟูซ่ิ่นจงคอยจดัการ

ดูแล” 

“เพคะ”

“อีกเรื่อง เจ้าต้องเรียกข้าว่าเสด็จแม่” พระนางดูลังเลที่จะรับสั่ง ทรง

มที่าทางลำาบากใจไม่น้อยเมื่อให้คนไร้ฐานะเช่นข้าเรยีกขานแทนองค์หญงิ แต่

ในเมื่อเรื่องทกุอย่างเกดิขึ้นแล้ว ทั้งข้าทั้งพระนางจำาต้องทำาไปตามที่ควรจะเป็น 

แม้จะอึดอัดกันอยู ่บ้าง แต่อย่างไรพวกเราก็จำาเป็นต้องสวมบทบาทให้ 

แนบเนยีนที่สุด

“เพคะ” ข้ารบัคำา 

จังหวะนั้นเองที่ฟู่ซิ่นจงสาวเท้าเข้ามาในห้อง ฮองเฮาทรงเรียกนางไป

รับสั่งอยู่ครู่หนึ่ง ฟูซ่ิ่นจงถึงพยักหน้าสองสามทีและรับคำา ก่อนจะเรียก 

นางกำานลัหน้าห้องเข้ามาในห้องโถง

“พวกเจ้าเร่งไปเตรียมสำารับกับถังนำ้าร้อน ข้าจะพาองค์หญิงกลับ

ตำาหนกั” พี่สาวสั่งด้วยนำ้าเสยีงเข้มงวดแล้วเดนิมาประชดิตวัข้าอกีรอบ

“เชิญองค์หญิงเสด็จเพคะ” นางผายมือไปที่ประตู แต่ข้ากลับหันหลัง

ย่อตวัถวายบงัคมฮองเฮา

“เสดจ็แม่...หม่อมฉนัทูลลาเพคะ” ข้ากล่าวขึ้นพลางยิ้มเรยีบ

พี่สาวหลุบสายตาหนีการตำาหนิของฮองเฮาเพราะลืมเตือนเรื่องสำาคัญ

กบัข้า ผดิกบัข้าที่พระนางทอดสายตามองด้วยความชื่นชมอยู่หลายส่วน 

ชวีติองค์หญงิจำาเป็นเช่นข้าได้เริ่มต้นขึ้นนบัจากนี้...


