
หนึ่ง
แต่งงานกับข้าสิ

โรงเตี๊ยมอนัอนั บนระเบยีงชั้นสอง

ชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งทอดอารมณ์ในวันที่หิมะตก มือขวาถือจอกชาร้อน 

มือซ้ายยื่นไปรองเกล็ดหิมะที่ร่วงหล่นจากฟ้าด้วยท่วงท่าดั่งบัณฑิตผู้ทรงภูม ิ

เอ่ยเสยีงออกมาดั่งนกัดนตรกี�าลงัขบัขาน

“เหมันตฤดูมาเยือน เกล็ดขาวที่โปรยปรายจากฟากฟ้า เกล็ดแล้ว 

เกลด็เล่า ปกคลุมสเีขยีวของพื้นหญ้าจนกลายเป็นสขีาว”

“หิมะตกก็คือหิมะตก จะร่ายยาวไปเพื่ออันใด” หญิงสาวผู้หนึ่งพลัน 

เอ่ยขดัขึ้นมา

“เจ้าช่างไม่รู้จักสุนทรีย์ในการใช้ชีวิต สมองน้อยๆ ของเจ้านี่ เฮ้อ... 

เกนิเยยีวยา”

“เจ้าว่าข้าโง่หรอื” หญงิสาวผู้นั้นเชดิหน้าถามอย่างเอาเรื่อง

“ข้ามกิล้า” ชายหนุ่มผู้นั้นโค้งขออภยัอย่างมมีารยาท

“กด็ ีหากเจ้ากล้า ข้าจะเอาเกลด็ขาวๆ นั่นยดัใส่ก้นเจ้าเสยีเดี๋ยวนี้”

“ช่างพูดจาไม่ไว้หน้าตาตวัเองเลย”

“แล้วเจ้ามปีัญหาอะไร”

“ปัญญาชนย่อมไม่ถอืสาคนพาล”

“นี่เจ้า!”
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หญิงสาวท่าทางห้าวหาญเกินสตรีพูดต่อปากต่อค�ากับชายหนุ่มผู้นั้น

อย่างไม่ลดละ จนสาวใช้ของนางทนไม่ไหวในความไร้ซึ่งกิริยามารยาทที่ 

กุลสตรพีงึม ีต้องเอ่ยขดัด้วยน�้าเสยีงแลดูเหนื่อยใจ

“หยุดเถอะเจ้าค่ะคุณหนู คุณชาย วนันี้จะมาปรกึษาวางแผนสิ่งใดกนั 

กร็บีพูดกนัเถอะเจ้าค่ะ เดี๋ยวนายท่านจะกลบัมาเสยีก่อน” เสี่ยวจเีหนื่อยใจกบั

คณุหนหูม่าลี่หรขูองนางนกั นามว่าลี่หรู แปลว่าดั่งความงาม กค็งมแีค่หน้าตา

ของคุณหนูกระมงัที่งดงามสมชื่อ ส่วนความเป็นกุลสตรนีั้นหามไีม่

หม่าลี่หรูเป็นบุตรสาวเพยีงคนเดยีวของหม่าลี่กว่าง ซึ่งรบัราชการเป็น

ราชบณัฑติอยู่ในส�านกัราชบณัฑติ ท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ถวายการสอนความ

รู้แก่เหล่าองค์ชาย บิดาของลี่หรูเป็นบัณฑิต แต่ตัวนางนั้นแค่ได้เห็นหนังสือ

ดวงตากลมโตก็จะปิดลงเสียให้ได้ สู้ให้นางถือดาบออกรบ นางยังจะเต็มใจ 

เสยีมากกว่า

วันนี้ที่หม่าลี่หรูนัดให้หยางซีหลิวมาพบก็เพื่อปรึกษาหารือ คิดหาวิธี 

ขดัขวางการแต่งงานระหว่างเขากบันาง

หยางซหีลวิเป็นผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยตรวจสอบแห่งกรมอาญา สอบรบั

ราชการได้ตั้งแต่อายุยงัน้อย เมื่อปฏบิตังิานแลดูเคร่งขรมึน่าเชื่อถอื แต่นอก

เวลางานแล้วเขาจะสลดัภาพนั้นไปเสยีสิ้น กลายเป็นบุรุษรูปงามที่หว่านเสน่ห์

เกี้ยวหญิงงามไปทั่วเมืองหลวง หยางซีหลิวเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของ 

ราชบัณฑิตหยางซือจิ้น ผู้เป็นสหายสนิทกับบิดาของหม่าลี่หรู บิดาของ 

ทั้งสองคนตกลงกนัว่าจะให้บุตรชายและบุตรสาวของแต่ละคนมาแต่งงานกนั

หยางซหีลวิอายมุากกว่าหม่าลี่หรูสองปี แต่คบหากนัเป็นสหาย ไม่ใช่ว่า 

หยางซีหลิวไม่ถือ แต่หม่าลี่หรูไม่ให้ถือ นางไม่อยากเรียกหยางซีหลิวว่า  

‘พี่ซหีลวิ’ เพราะแค่คดินางกค็ลื่นไส้แล้ว

ทั้งสองเตบิโตมาด้วยกนั รูไ้ส้รูพ้งุกนัหมดสิ้น หม่าลี่หรคูดิว่าหยางซหีลวิ

กเ็หมอืนชื่อของเขานั่นแหละ เป็นดั่งสายน�้าที่ไหลไปเรื่อยๆ ไหลได้เรื่อยๆ

หม่าลี่หรจูบับ่าข้างหนึ่งของหยางซหีลวิ กล่าวด้วยสหีน้าจรงิจงั “ซหีลวิ 
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เจ้าต้องคิดหาวิธี ท�าอย่างไรก็ได้ให้เราไม่ต้องแต่งงานกัน”...ข้าจะไม่มีวันแต่ง

กบัคนหน้าบณัฑติแต่จติใจปลาไหลอย่างเจ้าแน่นอน

“ลี่หรู ข้าก็พอมีวิธีอยู่ในใจ” หยางซีหลิวก็ไม่อยากแต่งกับหม่าลี่หรู 

เช่นกัน นางนั้นอยู่เฉยได้ไม่ถึงอึดใจ กระโดดไปทางโน้นที ย่องมาทางนี้ท ี 

ตอนที่ทั้งสองยงัเดก็ เขาต้องยอมเป็นม้าให้นางขี่ ยอมเป็นบนัไดให้นางปีน หาก

เขาแต่งนางเข้าจวน ชวีติของเขาคงหาความสงบสุขไม่ได้อกีเป็นแน่

“รบีว่ามา” หม่าลี่หรูรอฟังแผนการ

“เอาอย่างนี้ เจ้าก็ไปออกบวชเสีย ออกบวชแล้วเจ้าก็ไม่ต้องแต่งงาน  

อยู่ในพระธรรมบ้าง ปากของเจ้าจะได้สงบ” หยางซหีลวิพยกัหน้าเหน็ด้วยกบั

ความคดิของตวัเองยิ่งนกั

“หยางซหีลวิ เรื่องอะไรจะให้ข้าไปบวช เหตุใดเจ้าไม่ไปบวชเอง” กล้า

หลอกด่าว่านางปากเสยีหรอื

“ข้าบวชไม่ได้หรอก” หยางซหีลวิถอนหายใจ

“เพราะเหตุใด” หม่าลี่หรูอยากรู้นกั

“เฮ้อ...เจ้าไม่รู้หรือว่ายังมีหญิงงามอีกหลายนางรอคอยข้าอยู่ หากข้า

ออกบวชเสยีแล้ว กจ็ะมเิป็นการท�าร้ายจติใจของพวกนางหรอกหรอื” หยางซ-ี

หลวิส่ายหน้าอย่างไม่รู้จะท�าอนัใดจรงิๆ

“นี่เจ้า!” หม่าลี่หรูอยากกระโดดถบีเจ้าปลาไหลซหีลวินี่นกั

ทางด้านโต๊ะข้างๆ มีชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งอยู่ เขายกถ้วยชาขึ้นเป่าไล่

ความร้อนเบาๆ และจบิเลก็น้อย ใบหน้ามรีอยยิ้มที่นานๆ จะได้เหน็บนใบหน้า

เขาสักครั้งหนึ่ง เพราะปกติแล้วเขาจะเย็นชาใส่ผู้ที่ไม่สนิทด้วย ซึ่งจนถึง 

เดี๋ยวนี้ผู้ที่เขาสนทิด้วยมอียู่เพยีงห้าคนเท่านั้น

วนันี้เขาเข้ามานั่งอยูใ่นโรงเตี๊ยมอนัอนัอย่างมจีดุประสงค์ เขารออยูร่าว

ครึ่งก้านธูปก็มีชายที่จัดว่ารูปงามคนหนึ่งและหญิงสาวที่หน้าตาดีอีกคนหนึ่ง 

เดนิเข้ามาจบัจองโต๊ะข้างๆ ทั้งสองเปิดฉากปะทะคารมกนัตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่ง
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ตอนนี้ยงัไม่หยุด หญงิสาวผู้นี้กค็อืจุดประสงค์ที่ท�าให้เขามารออยู่ที่นี่

หม่าลี่หรูไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร แต่เขารู้จกันางเพราะเขารู้จกับดิาของนาง 

และเขากส็นใจในตวันางมานานแล้ว นสิยัแก่นแก้ว โผงผาง ไม่สมเป็นกลุสตร ี

ไม่เฉยีดใกล้ค�าว่าหญงิสาวผูน่้าทะนถุนอมเลยสกันดิของหม่าลี่หรนูั้น เขากลบั

มองว่านางน่ารกั

เขาเฝ้ามองนางอยู่ห่างๆ แม้นางจะปากเสียไปบ้าง แต่นางก็เป็นคน 

จรงิใจกบัสหายมากคนหนึ่ง ความงามของนางกโ็ดดเด่นไม่แพ้ความห้าวหาญ

ของนางเลย อาจกล่าวได้ว่านางนั้นงามมากทเีดยีวในความคดิเขา หากมใีคร

กล่าวว่านางเป็นที่สอง เขากจ็ะบอกว่าคงไม่มทีี่หนึ่งแล้ว

แต่ละวันของหม่าลี่หรูมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นนับไม่ถ้วน เขาเองก็ไม่รู้ว่า 

นางเข้ามาอยู่ในหวัใจของเขาตั้งแต่เมื่อไร รูต้วัอกีท ีความคดิของเขากม็แีต่นาง 

สายตาของเขาก็มองเพียงนางเท่านั้น พี่ใหญ่ของเขากล่าวว่า เขาคงชอบของ

แปลก แต่เขาคิดว่า หากนางเป็นของแปลกที่งดงามและน่าสนุกถึงเพียงนี้  

เขากไ็ม่ถอืสาอนัใด

ชายหนุม่วางถ้วยชาลง แล้วหนัหน้าไปกล่าวกบัหม่าลี่หรพูร้อมรอยยิ้ม

ที่มเีพื่อนางโดยเฉพาะ “หากคุณหนูไม่อยากแต่งงานกบัคุณชายท่านนี้ ข้ามวีธิี

ที่ง่ายมาก”

หม่าลี่หรูหนัไปมองชายหนุ่มโต๊ะด้านข้างที่อยู่ดีๆ  กเ็อ่ยขึ้น ทั้งๆ ที่นาง

ไม่รู้จกัเขา

ชายหนุ่มผู้นี้ผิวขาวอมชมพูอย่างผู้มีสุขภาพดี ริมฝีปากไม่บางมาก  

คิ้วเข้ม ดวงตาของเขามองแล้วให้ความรู้สึกประหนึ่งมีสายลมเย็นพัดผ่าน  

รูส้กึสดชื่นและหนาวเยน็ไปพร้อมๆ กนั การแต่งกายกม็รีะดบั แสดงถงึฐานะ

ของชนชั้นสูง โดยรวมแล้วน่ามองไม่น้อย อายุของเขาคงมากกว่าหม่าลี่หร ู

สกัปีสองปีได้

เมื่อสักครู่เขาว่าอย่างไรนะ มีวิธีที่ง่ายมากเช่นนั้นหรือ เห็นแก่ท่านที่

หน้าตาด ีข้าจะลองฟังดูแล้วกนั “หากท่านช่วยข้าคดิ ข้าย่อมไม่ลมืพระคุณนี้”
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คุณชายโต๊ะข้างๆ หนัไปมองหยางซหีลวิทหีนึ่ง และหนักลบัมามองนาง

ก่อนจะเอ่ย “หากคุณหนูไม่อยากแต่งงานกบัเขา คุณหนูกม็าแต่งงานกบัข้าส”ิ

‘หา...วธิอีะไรของท่าน บ้าบอนกั!’

ขณะที่หม่าลี่หรูก�าลงัจะเปิดฉากด่า ชายหนุ่มกย็กมอืขึ้นห้าม แล้วเอ่ย

ต่อ

“ฟังข้อเสนอของข้าก่อน แล้วคณุหนจูะได้รู้ว่าผูท้ี่ได้ก�าไรเพยีงผูเ้ดยีวก็

คอืคุณหนู” ชายหนุ่มเผยรอยยิ้มจรงิใจออกมาเพื่อมดัใจหญงิสาวโดยเฉพาะ

‘อา...หล่อเหลา’ หม่าลี่หรคูดิ แล้วนางกส็ะบดัหน้าไล่ความคดิเหลวไหล

นอกเรื่องของตวัเองออกไป “ถ้าเช่นนั้นท่านลองว่ามาเถดิ”

“วันที่หนึ่งเดือนหน้า หรือก็คืออีกสิบห้าวัน ข้าต้องไปชายแดน อีก 

สามปีถงึจะได้กลบัมาเมอืงหลวง ข้าเพยีงต้องการให้คุณหนูไปนั่งเล่นนอนกนิ

ที่เรอืนของข้า ช่วยใช้เงนิของข้าในช่วงที่ข้าไม่อยู่ ที่ส�าคญั ในคนืเข้าหอข้าจะ 

ไม่แตะต้องคุณหนู เป็นอย่างไร ข้อเสนอของข้าดหีรอืไม่”

นางเห็นเขายิ้ม เขายิ้มอีกแล้ว หยุดยิ้มได้หรือไม่ นางหงุดหงิดกับ 

รอยยิ้มของเขานกั

หม่าลี่หรูครุ่นคิด อย่างนี้ก็ไม่เลว ตั้งสามปีที่นางจะได้นั่งกินนอนกิน 

พร้อมๆ กบัหลบบดิา ไม่ให้บดิาจบันางแต่งงาน เขาเองกด็ูด ี ฐานะทางบ้าน 

กค็งดไีม่น้อย พอครบสามปี เขากลบัมา นางกจ็ะหย่ากบัเขา และในระหว่าง

สามปีนั้น นางก็จะท�าให้เจ้าหยางซีหลิวแต่งงานกับหญิงนางใดนางหนึ่งให้ได้ 

ดีๆ ๆ หม่าลี่หรูวางแผนอยู่ในใจแล้วเอ่ยประโยคสั้นๆ แต่ได้ใจความ

“ได้ ตกลงตามนี้”

หยางซีหลิวได้ยินแล้วเกือบพลัดตกจากเก้าอี้ ‘นี่เจ้าจะใจง่ายเกินไป 

หรอืไม่ลี่หรู เจ้ารู้จกัเขาแล้วหรอื’

ส่วนชายหนุ่มผู้นั้นยิ้มอย่างพอใจในข้อตกลง ก่อนจะจากไป เขากพ็ูด

กบัหม่าลี่หร ู“ตกลงตามนี้ ข้าจะไปขอเจ้ากบัพ่อของข้า อกีสามวนัจะยกสนิสอด

ไปที่จวนของเจ้า ข้าชื่อหลิ่งอี้ อย่าลืมเสียล่ะ” แล้วชายหนุ่มที่ชื่อหลิ่งอี้ก็เดิน 
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จากไป

หม่าลี่หรูครุ่นคดิอย่างสงสยั แล้วเขารู้หรอืว่านางเป็นใคร จวนนางอยู่

ที่ไหน แล้วเขาจะไปขอนางถูกหรอื เดี๋ยวก่อนนะ เมื่อครู่เขาบอกว่า ‘จะไปขอ

เจ้ากับพ่อของข้า’ คือจะไปขอข้ากับพ่อของเจ้าหรือ เหตุใดไม่มาขอข้ากับ 

พ่อของข้า โอ๊ย! นางมนึงงไปหมดแล้ว

หยางซีหลิวมองชายหนุ่มผู้นั้นเดินจากไป ก่อนจะหันมาพูดกับสหาย 

ผู้ใจง่ายของเขา “ลี่หรู เจ้าไม่รู้สกึว่าตวัเองจะใจง่ายเกนิไปหรอื”

“ใจง่ายอย่างไร ข้าได้ประโยชน์ เจ้าไม่เสยีประโยชน์ เขาเสยีประโยชน์ 

อย่างนี้เรยีกว่าค้าขายได้ก�าไรต่างหาก”

หยางซีหลิวฟังที่หม่าลี่หรูพูดแล้วก็ต้องยกให้นางเป็นที่หนึ่งของความ

คดิแตกต่างโดยแท้ “แล้วแต่เจ้าเถอะ ถ้าเช่นนั้นข้ากย็นิดด้ีวย ข้าเป็นอสิระแล้ว 

ฮ่าๆๆ” แล้วหยางซหีลวิกเ็ยื้องย่างเยี่ยงบณัฑติผู้ทรงภูมจิากไป

หม่าลี่หรูมองตามหยางซหีลวิและเริ่มคดิแผนการในใจ ‘รอก่อนเถอะ 

เจ้าหยางซหีลวิ ข้าจะจบัเจ้าแต่งงานเอง!’



สามวนัผ่านไป ที่จวนราชบณัฑติหม่า

หม่าลี่หรูยามลุกกก็ระวนกระวาย ยามนั่งกร็้อนรุ่มใจ วนันี้ชายหนุ่มที่

ชื่อหลิ่งอี้บอกว่าจะมาขอนาง นางรอมาตั้งแต่เช้า กลวัว่าเขาจะมาถูกที่หรอืไม่ 

ถ้าเขามาแล้วบิดาของนางจะไล่เขาไปไหม แล้วบิดาจะยกนางให้เขาหรือไม่  

แล้วเมื่อไรท่านจะมา...หลิ่งอี้

และแล้วก่อนยามอู่เล็กน้อยก็มีคนสองคนพร้อมข้ารับใช้จ�านวนหนึ่ง 

มาที่จวนราชบัณฑิตหม่า พวกเขาเดินเข้ามาในห้องรับรองของจวนอย่าง

เอกิเกรกิ โดยมหีม่าลี่กว่างยนืรอต้อนรบั หลงัจากคนสองคนนั้นนั่งเรยีบร้อย

แล้ว หม่าลี่กว่างกร็บีให้คนไปตามหม่าลี่หรูมาพบ

หน้าห้องรับรอง ลี่หรูเห็นคนมากมายยืนเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบ 

พอนางก้าวเข้ามาในห้องรับรอง ก็เห็นหลิ่งอี้นั่งอยู่ในต�าแหน่งด้านซ้ายที่นั่ง

ประธาน เขายิ้มอ่อนโยนให้นาง

ตรงที่นั่งประธานมีชายหนุ่มอีกคนนั่งอยู่ ลักษณะดูสูงส่ง ใบหน้ามี 

รอยยิ้มเช่นกนั การแต่งกายดูภูมฐิานไม่แพ้หลิ่งอี้ แต่ดวงตาคู่นั้นกลบัน่ากลวั

ส่วนบิดาของนางนั้นยืนอยู่ ลี่หรูคิดว่าบิดาให้เกียรติแขกมากเกินไป

หรอืไม่ นั่นว่าที่ลูกเขยของท่าน เหตุใดลูกเขยนั่ง แล้วพ่อตายนืเล่า

หม่าลี่หรูเดนิไปอยู่ข้างๆ บดิา แล้วบดิาของนางกค็ุกเข่าลง

สอง
ผลจากความใจง่าย
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‘โอ้ ท่านพ่อ เหตุใดท่านจึงคุกเข่าให้ลูกเขย เขาจะมาเป็นลูกเขยท่าน  

ไม่ได้จะมาเป็นบดิาบุญธรรมของท่านนะ’

“ลี่หรู คุกเข่า” บดิาของนางเงยหน้าขึ้นมาสั่ง

‘คุกเข่าหรือ เหตุใดข้าต้องคุกเข่า ข้าไม่ได้อยากได้บิดาบุญธรรม 

หรอกนะ’ ลี่หรูต่อต้านอยู่ในใจ

“พ่อบอกให้เจ้าคุกเข่า” หม่าลี่กว่างดงึมอืลี่หรูให้คกุเข่า นางจงึต้องคกุเข่า

ลงอย่างจ�าใจ

ชายหนุ่มที่นั่งในต�าแหน่งประธานลุกขึ้น ในมอืมมี้วนผ้าสเีหลอืง เมื่อ

เขากางม้วนผ้านั้นออก กเ็ผยให้เหน็ลายมงักรปักสทีอง

ลี่หรูคุ้นๆ นกั ห่อผ้านี้เหมอืนกบั...

“หม่าลี่หรูรบัราชโองการ”

ราชโองการ! ลี่หรูอ้าปากค้าง นั่นคอืราชโองการอะไร นางนิ่งอึ้งไปจน

หม่าลี่กว่างต้องรบีกดศรีษะนางให้ต�่าลง

ชายหนุ่มผู้นั้นกางราชโองการและกล่าวต่อ “ฝ่าบาทมีรับสั่ง ลี่หรู 

ตระกลูหม่า มคีณุสมบตัเิพยีบพร้อม เหมาะกบัต�าแหน่งพระชายาแห่งราชวงศ์ 

จึงแต่งตั้งให้เป็นพระชายาในองค์ชายสาม จัดพิธีแต่งงานในอีกสิบสองวัน 

ข้างหน้า จบราชโองการ”

“ขอบพระทยัฝ่าบาท ขอทรงพระเจรญิหมื่นปี หมื่นหมื่นปี ขอบพระทยั

องค์รัชทายาท ขอบพระทัยองค์ชายสาม” หม่าลี่กว่างแนบหน้าผากจดพื้น  

และไม่ลมืกดศรีษะหม่าลี่หรูให้หน้าผากแนบพื้นไปตามกนั

ใครคอืองค์รชัทายาท ใครคอืองค์ชายสาม หม่าลี่หรสูบัสนไปหมดแล้ว 

ยิ่งคดิ สตนิางยิ่งล่องลอย ไม่รบัรู้เรื่องราวรอบข้างอกี

“ตามสบายเถอะ ท่านราชบัณฑิต” องค์รัชทายาทตรัสกับหม่าลี่กว่าง 

แต่สายตามองที่หม่าลี่หรูอย่างพจิารณา

“ขอบพระทยัพ่ะย่ะค่ะ” หม่าลี่กว่างลุกขึ้น แต่ลี่หรูยงัหมอบอยู่บนพื้น 

เสี่ยวจตี้องเข้ามาดงึคุณหนูของนางขึ้นจากพื้นและพากลบัห้อง
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เมื่อถงึห้อง ลมเยน็วูบหนึ่งพดัเข้ามาทางหน้าต่าง ลี่หรูจงึได้สติ

พอได้สติ ลี่หรูรู้สึกเหมือนโลกของนางก�าลังจะถล่มทลาย เขาคือ 

องค์ชายสาม! บดิาของเขากค็อืองค์ฮ่องเต้! พี่ชายของเขากค็อืองค์รชัทายาท!

‘เฮอะ! ไปนั่งเล่นนอนกนิอนัใด หากข้าท�าเช่นนั้นที่นั่น หวัของข้ามติ้อง

หลดุจากบ่าหรอกหรอื แล้วข้าจะขอหย่าจากองค์ชายได้หรอื ข้าคงถกูประหาร

เก้าชั่วโคตรก่อนกระมงั’

ลี่หรูยกมอืขึ้นลูบคอตวัเองอย่างหวาดหวั่น

“คุณหนูขอรับ นายท่านให้เชิญไปพบที่ห้องหนังสือขอรับ” พ่อบ้าน 

ส่งเสยีงมาจากนอกห้อง

“อ้อ ขา้รูแ้ล้ว” ลี่หรูต้องหยดุห่วงศรีษะของตวัเองชั่วคราว ก่อนจะเดนิ

ตามพ่อบ้านไปพบบดิาที่ห้องหนงัสอื

ในห้องหนงัสอืของจวนราชบณัฑติหม่า

หม่าลี่กว่างนั่งกังวลอยู่ที่โต๊ะท�างาน ก�าลังคิดว่าจะไปบอกกล่าวหยาง- 

ซอืจิ้นเช่นไรด ีสญัญาการแต่งงานคงต้องยกเลกิเสยีแล้ว เขารูส้กึผดิกบัสหาย

นกั ขณะที่ก�าลงัคดิอยู่นั้น หม่าลี่หรูกเ็ดนิเข้ามา

“ท่านพ่อ” ลี่หรูเดินเข้าไปใกล้บิดาอย่างสงบเสงี่ยมที่สุดเท่าที่นางเคย 

เสแสร้งท�ามา

“ลี่หรู เจ้าบอกพ่อส ิเจ้าไปรู้จกักบัองค์ชายสามตั้งแต่เมื่อไร อยู่ดีๆ  ก็

มรีาชโองการพระราชทานสมรสมาเช่นนี้ เจ้าจะอธบิายกบัพ่ออย่างไร”

“คอืว่าท่านพ่อ ข้ากบัองค์ชายสามรู้จกักนัมานานแล้ว” รู้จกักนัมานาน

ของลี่หรูกค็อืสามวนัที่แล้ว “ส่วนเรื่องราชโองการกเ็ป็นองค์ชายสามที่จดัการ

เรื่องนี้เจ้าค่ะ”...ลูกเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นองค์ชายกว็นันี้นี่แหละเจ้าค่ะท่านพ่อ

“เฮ้อ เจ้านี่นะ หากชอบพอกบัใคร เหตุใดถงึไม่บอกพ่อ”

“ข้าขออภัยด้วยเจ้าค่ะท่านพ่อ เรื่องสัญญาของท่านกับท่านลุงหยาง  

ข้าท�าให้ท่านพ่อต้องผิดค�าพูดแล้ว” ลี่หรูท�าหน้าส�านึกผิด นางส�านึกผิดที่ 
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ตวัเองใจง่ายเกนิไป

“ช่างเถอะ ในเมื่อราชโองการมาแล้ว เราก็มีแต่ต้องท�าตาม ทางด้าน 

ท่านลงุหยาง พ่อจะไปขออภยัเขาเอง เจ้ากต็อ้งเตรยีมตวั อกีสบิสองวนัเท่านั้น 

กระชั้นชิดนัก” หม่าลี่กว่างเป็นห่วงบุตรสาวคนเดียวของเขาจริงๆ แต่งเข้า

ราชวงศ์เช่นนี้ เขาไม่วางใจสกันดิ เขาผดิเองที่เลี้ยงดูนางมาแบบตามใจ เพราะ

เหน็แก่นางที่ไม่มมีารดาคอยเลี้ยงดูใกล้ชดิ ฮหูยนิของเขาเสยีไปตั้งแต่ลี่หรอูายุ

ได้สบิขวบ เขาไม่แต่งงานใหม่อกีเลย เพราะกลวับุตรสาวจะเสยีใจ เขาอยู่กบั

บุตรสาวเพียงสองคนมาตลอด ตอนนี้ลี่หรูอายุสิบแปด เขากับนางต้องแยก

จากกนัแล้ว

“ขอบคุณท่านพ่อที่เข้าใจลูก” แต่ลี่หรูไม่เข้าใจตวัเอง เหตุใดนางจงึไม่

คิดให้รอบคอบกว่านี้ ‘ฮือๆ หัวของข้าจะอยู่บนบ่าได้อีกนานแค่ไหนหนอ’  

นางหวาดหวั่นกบัอนาคตของตวัเองจรงิๆ

ด้านองค์รชัทายาทหลิ่งเหวนิ หลงักลบัจากตระกลูหม่า พระองค์เสดจ็

กลบัต�าหนกัรชัทายาทพร้อมองค์ชายสามหลิ่งอี้

องค์รัชทายาทเป็นโอรสองค์โตของฮ่องเต้ชางเหรินจิ้นกับฮองเฮาอู๋ มี

น้องชายร่วมพระมารดาเดียวกันหนึ่งคนคือหลิ่งอี้ หลิ่งเหวินอายุมากกว่า 

หลิ่งอี้ห้าปี ปีนี้หลิ่งอี้อายุยี่สบิแล้ว

หลิ่งเหวนิเป็นผู้มบีุคลกินุ่มลกึ ใบหน้ามรีอยยิ้มอยู่เสมอ แต่ภายในใจ

นั้นลกึดั่งมหาสมทุร เมตตาต่อพนัธมติร แต่ลงมอืโหดเหี้ยมต่อศตัร ูหลิ่งเหวนิ

มกีองก�าลงัของตวัเองอยู่กองหนึ่ง ซึ่งฮ่องเต้ทรงอนุญาตให้มไีว้ส�าหรบัคุ้มกนั

และท�างานให้องค์รชัทายาทโดยเฉพาะ

ส่วนองค์ชายสามหลิ่งอี้ เป็นโอรสองค์ที่สามของฮ่องเต้ ภายนอกดู 

เยน็ชา ไม่ข้องเกี่ยวกบัผู้ใด ไม่เคยชายตาแลสตรใีด เก่งกาจด้านการสบืข่าว

และสอบสวน เขามสีายสบืของตวัเองที่กระจายอยูท่ั่วแผ่นดนิ หลิ่งอี้คอยท�างาน

ขจดัภยัที่จะสั่นคลอนต�าแหน่งองค์รชัทายาทอย่างจงรกัภกัดี
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สามวันก ่อนน้องชายของเขาขอเข ้าเฝ ้าเสด็จพ ่อเพื่อขอสมรส

พระราชทาน ก่อนเดินทางไปชายแดนกับองค์ชายรองหลิ่งเหอเพื่อไปอยู่ใน

กองทัพ ฝึกการสู้รบเป็นเวลาสามปี ตามธรรมเนียมปฏิบัติของราชวงศ์ชาง

แห่งแผ่นดนิเป่ยเปียน

หลิ่งอี้สืบรู้มาว่าหม่าลี่กว่าง บิดาของหม่าลี่หรู จะให้นางแต่งงานกับ

หยางซีหลิว หลิ่งอี้ร้อนใจยิ่งกว่าอะไร กลัวว่าจะเสียคนงามไป เขาถึงกับส่ง

สายลับไปสืบจนรู้ว่านางไม่เต็มใจแต่ง หลิ่งอี้จึงวางแผนเป็นมือที่สามของ 

ข้อตกลงการแต่งงานนั้น โชคดีที่หม่าลี่กว่างเพียงคุยส่วนตัวด้วยวาจากับ 

หยางซอืจิ้น คนภายนอกไม่รบัรู้ถงึข้อตกลงนั้น การขอสมรสพระราชทานของ 

หลิ่งอี้จึงไม่มีใครทราบว่าเขาได้ขัดขวางการแต่งของสตรีที่เขาพึงใจด้วยการ 

ขอสมรสพระราชทานตดัหน้า

เมื่อเช้าหลิ่งเหวินขอไปประกาศราชโองการที่ตระกูลหม่าด้วยตัวเอง 

เพราะหลิ่งอี้เป็นน้องชายแท้ๆ ของเขา

หลิ่งเหวินเห็นสีหน้าของราชบัณฑิตหม่าแล้ว ก็รู้ว่าเขาคงน�้าท่วมปาก  

มีแต่ต้องท�าตามราชโองการเท่านั้น หลิ่งเหวินมองหลิ่งอี้ที่ก�าลังมีความสุข 

ใบหน้าเบกิบานของหลิ่งอี้นานๆ จะเหน็ได้สกัครั้งหนึ่ง และหากไม่ใช่หลิ่งเหวนิ 

หลิ่งอี้กค็งไม่เปิดเผยสหีน้านี้ให้เหน็แน่ หลิ่งเหวนิจงึเอ่ยหยอกล้อน้องชาย

“น้องสาม เจ้ากลัวว่าจากไปสามปีนารีจะเป็นของชายอื่นหรือ ถึงได ้

รบีร้อนนกั”

หลิ่งอี้หนัมายิ้มตอบองค์รชัทายาท “ถ้านารเีป็นของชายอื่น น้องกก็ลวั

ว่าจะพลั้งเผลอลงมือโหดเหี้ยมกับชายผู้นั้น เพื่อให้นารีกลับมาเป็นของน้อง 

พ่ะย่ะค่ะ”

หลิ่งเหวินยิ้มอย่างอ่อนใจ น้องชายของเขาอาการหนักถึงเพียงนี้เชียว

หรอื “แล้วสามปีที่เจ้าไม่อยู่ เจ้าไม่กลวันางจะลอบปีนก�าแพงออกไปหรอื”

“น้องย่อมมวีธิจีดัการกบันางพ่ะย่ะค่ะ”

“วธิกีารใดกนั” หลิ่งเหวนิรู้จกัชื่อเสยีงของหม่าลี่หรู คนอย่างนางกลาย
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มาเป็นพระชายาเช่นนี้คงสนุกยิ่งนกั

“เรื่องนั้นเดี๋ยวองค์รัชทายาทก็จะได้เห็นเองพ่ะย่ะค่ะ” หลิ่งอี้ตอบ 

อย่างมั่นใจ



สาม
วันแต่งงาน

วนัแต่งงานขององค์ชายสามหลิ่งอี้กบัหม่าลี่หรกูม็าถงึ

วนันี้บรรยากาศจวนราชบณัฑติหม่ามคีวามชื่นมื่น เพราะเป็นวนัมงคล

ที่คุณหนูหม่าลี่หรูจะแต่งออกไป ขณะนี้ว่าที่พระชายานั่งอยู่หน้าคนัฉ่อง โดย

มีเสี่ยวจีช่วยท�าผมแต่งหน้าให้ เสี่ยวจีมองคุณหนูของนางที่คิ้วขมวดและ 

ถอนหายใจเป็นระยะๆ

“คุณหนูเจ้าคะ วนันี้วนัมงคล ท�าหน้าให้สดชื่นสกันดิเถดิเจ้าค่ะ”

“เสี่ยวจ ีที่เขากล่าวกนัว่า รั้งบงัเหยีนม้าเมื่อถงึหน้าผาชนั ตอนนี้ข้ายงั

จะรั้งบงัเหยีนนั้นทนัหรอืไม่” แล้วเสยีงถอนหายใจกด็งัออกมาอกีครั้งหนึ่ง

“รั้งบงัเหยีนม้าอะไรกนัเจ้าคะ ท่านก�าลงัจะเป็นพระชายาแล้ว อย่ากล่าว

เหมอืนตวัเองก�าลงัจะไปพบเจออนัตรายอะไรอย่างนั้นสเิจ้าคะ”

‘เสี่ยวจี เจ้าไม่รู้หรอกว่าชีวิตของข้าตอนนี้ก�าลังก้าวไปยืนบนหน้าผา 

ไม่รู้วนัไหนจะตกลงไป เฮ้อ...’

สามหนังสือหกพิธีการของการแต่งงานคือ สู่ขอ มอบวันเดือนปีเกิด 

เสี่ยงทาย มอบสินสอด ขอฤกษ์ รับเจ้าสาว ภายในสิบสองวันองค์ชายสาม 

หลิ่งอี้กระท�าอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่ข้อเดยีว

เกี้ยวคันใหญ่รออยู่หน้าจวนราชบัณฑิตหม่า ราษฎรต่างพากันมารอ

ชื่นชมเชื้อพระวงศ์ที่นานๆ จะได้เห็นสักครั้ง กับว่าที่พระชายาที่โชคดีมาก 
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ผู้นั้น

องค์ชายสามรอว่าที่พระชายาของพระองค์อยู่หน้าจวน ไม่นานนัก  

แม่สื่อก็พาเจ้าสาวคลุมผ้าปิดหน้าสีแดงเดินออกมา เมื่อเจ้าสาวขึ้นเกี้ยวแล้ว 

องค์ชายสามก็ขึ้นม้าน�าขบวนแห่เจ้าสาวไปที่ต�าหนักของพระองค์ที่เพิ่งสร้าง

เสรจ็ได้ไม่นาน ต�าหนกัตั้งอยู่ทางทศิตะวนัออกของเมอืง ตลอดทางมรีาษฎร

ยนืชมขบวนเจ้าสาวอย่างหนาแน่น

“องค์ชายสามใช่หรอืไม่ หล่อเหลายิ่งนกั” หญงิสาวหลายนางต่างพากนั

เอยีงอาย

“คุณหนูจวนนั้นช่างโชคดนีกั” หญงิสาวหลายนางต่างพากนัอจิฉา

“ได้ยินว่าคุณหนูหม่าก็งดงามมากนะท่าน” ชายหนุ่มหลายคนต่าง

เสยีดาย

“ในที่สดุตวัป่วนกไ็ด้แต่งงานเสยีท ีข้าค่อยโล่งอกหน่อย” เสยีงชายหนุม่

ผู้หนึ่งกล่าวขึ้น ไม่ต้องสงสยัเลย ชายหนุ่มผู้นั้นกค็อืหยางซหีลวินั่นเอง

งานมงคลขององค์ชายสามวันนี้ องค์รัชทายาทเสด็จมาเป็นผู้แทน

พระองค์ฮ่องเต้ รับการค�านับจากเจ้าบ่าวเจ้าสาว โดยมีอัครเสนาบดีประจ�า

ราชส�านกั ซึ่งเป็นท่านตาขององค์รชัทายาทและองค์ชายสาม พร้อมด้วยเหล่า

ขุนนางส�าคัญอีกหลายคนมาร่วมงานด้วย แต่ไร้เงาองค์ชายรองหลิ่งเหอและ

ขนุนางฝ่ังกุ้ยเฟย แสดงให้เหน็ถงึการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในราชส�านกัอย่างชดัเจน 

แม้ผวิน�้าจะแลดูสงบนิ่ง แต่ใต้น�้าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่

หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ฟ้าดินและยกน�้าชา พระชายาถูกส่งตัวไปรอที่ 

ห้องหอ ส่วนองค์ชายสามถูกแขกหยอกล้ออยู่ในงาน เพียงแต่ว่าผู้ที่กล้า 

หยอกล้อองค์ชายสามนั้นมีอยู ่สองคนด้วยกัน คือองค์รัชทายาทและ 

อคัรเสนาบดปีระจ�าราชส�านกั สองในห้าคนที่หลิ่งอี้สนทิด้วยนั่นเอง

หม่าลี่หรูนั่งรออยู่ในห้องหอจนเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมด นางลุกขึ้น 

บดิร่างกายไปมาพร้อมอ้าปากหาว ส่วนท้องน้อยๆ ของนางกร็�่าร้องหาอาหาร
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มาพกัใหญ่แล้ว ทว่าตดิที่ต้องรอองค์ชายสามผู้นั้น ถามว่าความกงัวลของนาง

หายไปไหน ความจริงก็ไม่ได้หายไปหรอก แต่ความหิวก�าลังข่มความกลัว 

อยู่ต่างหาก

โครกคราก...โถท้องน้อยๆ ของข้า เจ้าอดทนรออีกหน่อยเถอะนะ  

ลี่หรูลูบปลอบท้องตวัเอง

ขณะที่ลี่หรกู�าลงัเอ่ยปลอบท้องที่น่าสงสารของตวัเองอยูน่ั้น ประตหู้อง

ก็เปิดออก นางจึงกลับไปนั่งบนเตียงอย่างรีบร้อน...ไฉนจะมาก็มาแบบไม่ให้

เสยีงเช่นนี้

“หวิหรอืไม่” องค์ชายสามเอ่ยถามลี่หรูพร้อมรอยยิ้ม

“ไม่หวิเพคะ” นางเอ่ยเสยีงเบา

โครกคราก...เจ้าท้องทรยศ ดงัขึ้นมาได้จงัหวะนกั

“หึๆ” องค์ชายสามหัวเราะกับความน่าเอ็นดูของนาง ส�าหรับเขาแล้ว 

นางท�าอะไรกน็่ารกัน่ามองทั้งนั้น “มาเถอะ ข้ากลวัท้องของเจ้าจะเหนื่อย” เขา

ยื่นมือไปเปิดผ้าคลุมหน้าสีแดงออก ลี่หรูเผลอจ้องตาหลิ่งอี้อย่างหลงใหล 

เพราะสายตาและรอยยิ้มนี่แหละที่ท�าให้นางมาอยู่ที่นี่...เวลานี้

‘อา...หล่อเหลา ยงัคงหล่อเหลา’

“พระชายาจะมองข้าอกีนานหรอืไม่ หอื” หลิ่งอี้ยื่นมอืมาตรงหน้าเพื่อ

ให้นางจบั

“อ๊ะ เอ่อ...” ลี่หรูรู้สกึอายที่โดนเขาจบัได้ นางรบีก้มหน้าแล้วยื่นมอืไป

จบัมอืเขาโดยไม่รู้ตวั หลิ่งอี้ยิ้มแล้วจบัจูงนางมาที่โต๊ะอาหาร

หลิ่งอี้ปรบมือสองทีข้ารับใช้ก็ยกอาหารร้อนๆ เข้ามาในห้อง ดวงตา

กลมโตของหม่าลี่หรูยิ่งโตมากขึ้นเมื่อเห็นอาหารตรงหน้า พอเห็นหลิ่งอี้จับ

ตะเกยีบคบีขา้วใส่ปากค�าแรก นางกไ็ม่รรีอ ลงมอืจดัการอาหารตรงหน้าทนัที

มื้ออาหารผ่านไป เหล่าข้ารบัใช้กเ็ข้ามาปรนนบิตัลิี่หรูอาบน�้า นางรู้สกึ

เขนิอายตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ต้องมาเปลอืยกายให้สาวใช้ดู

‘สาวใช้ได้เหน็ร่างกายข้า ก่อนสามขีองข้าอกีนะนี่ หอื ไม่ได้ๆ’ ลี่หรูรบี
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สะบดัหน้าไล่ความคดิเหลวไหลของตวัเอง แค่แต่งหลอกๆ เท่านั้น นี่เจ้าคดิ

อะไรของเจ้าลี่หรู

อาบน�้าเสร็จลี่หรูก็ต้องขึ้นมานอนรอบนเตียง ตอนนี้เองที่ความกลัว 

ของนางกลบัเข้าร่างอกีครั้ง นางได้ยนิเสยีงเขาเดนิเข้ามาใกล้เตยีง เสยีงเขาเปิด

ม่านเตยีง เสยีงเขานั่งลงบนเตยีง ตอนนี้ร่างกายของนางแขง็ทื่อไปแล้ว

หลิ่งอี้เห็นพระชายาของตัวเองนอนตัวตรง แม้แต่เสียงหายใจก็แทบ 

ไม่ได้ยิน เขาจึงหัวเราะออกมา พอเขานอนลง ลี่หรูก็เหมือนจะหยุดหายใจ 

ไปแล้ว

“ข้ารกัษาสญัญาเสมอ เจ้านอนให้สบายเถอะลี่หรู” แล้วหลิ่งอี้กห็ลบัตา

ลี่หรูยังคงนอนนิ่ง ผ่านไปหนึ่งเค่อ เมื่อไม่ได้ยินเสียงเขาอีก นางจึง

ค่อยๆ ลืมตาและหันหน้าไปมองเขา พอเห็นว่าเขาหลับไปแล้วนางจึงค่อยๆ 

ผ่อนลมหายใจ ผ่อนคลายลงและเข้าสู่นทิราในที่สุด

หลิ่งอี้ได้ยนิเสยีงหายใจสม�่าเสมอของนางกล็มืตาขึ้น นอนตะแคงมอง

นางอยู่เงยีบๆ

‘คนืนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนลี่หรู แต่หลงัข้ากลบัจากชายแดน ข้าไม่มี

ทางยอมอดทนเช่นคนืนี้แน่’

เช้าวนัตอ่มา หม่าลี่หรตู้องตามองค์ชายสามเข้าวงัเพื่อไปถวายพระพร

ฮองเฮา

ระหว่างทางเข้าวงั หม่าลี่หรูรู้สกึปวดท้องเพราะความกงัวล หลิ่งอี้จงึ

ยื่นมอืมาจบัมอืของนางไว้เพื่อปลอบโยนไม่ให้นางรู้สกึกลวัและประหม่า

“เจ้าไม่ต้องกงัวล เสดจ็แม่ของข้าทรงใจดมีเีมตตามาก” หลิ่งอี้ยิ้มปลอบ

ใจนางอกีทหีนึ่ง

‘เดมิทขี้าประหม่าที่ต้องเข้าวงัครั้งแรก แต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนมาประหม่า

ที่ท่านจบัมอืข้าแล้วละองค์ชาย’ ลี่หรูนั่งเงยีบไปตลอดทาง ปล่อยให้เขาจบัมอื

อยู่อย่างนั้น ‘กแ็ค่จบัมอื จะเป็นไรไป’ นางกล่าวกบัตวัเอง
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ฮองเฮาพระราชทานของให้ลี่หรูมากมาย พระนางใจดมีเีมตตาอย่างที่

องค์ชายสามกล่าวไม่มีผิด แม้จะให้ความรู้สึกน่าย�าเกรง แต่ก็ไม่ท�าให้ผู้คน

รู้สึกอึดอัด อีกทั้งพระนางยังคงความงามอยู่ แม้จะมีโอรสถึงสองพระองค์ 

แล้วกต็าม

หลังเข้าเฝ้าฮองเฮา หลิ่งอี้ต้องออกเดินทางไปชายแดนทันที เมื่อกลับ

ต�าหนักมาส่งพระชายาแล้ว เขาก็เตรียมม้าเพื่อที่จะไปสมทบกับองค์ชายรอง 

ที่ประตูเมอืง

ลี่หรูออกมาส่งหลิ่งอี้ที่ประตูหน้าต�าหนกั

“ลี่หรู ข้าไปนะ” หลิ่งอี้บอกลาอย่างเฉยชา แล้วขึ้นม้าจากไป

‘เมื่อเช้ายังจับมือข้า ยิ้มให้ข้า พูดอ่อนโยนกับข้าอยู่แท้ๆ ไฉนพออยู่ 

ต่อหน้าข้ารับใช้จึงเย็นชาเช่นนี้’ แล้วนี่นางจะไปคิดว่าเขาจะเย็นชาหรือใจดี 

กบันางเพื่ออะไร ลี่หรูส่ายหน้าเรยีกสตติวัเองให้กลบัมา

หลังหลิ่งอี้ออกจากเมืองไป ยามเซินลี่หรูก็มานั่งเล่นอยู่ในสวน เบื่อ

หน่ายยิ่งนกั เนื่องจากเสี่ยวจไีม่ได้ตามมาด้วยเพราะนางให้สาวใช้อยู่ดูแลบดิา

ที่จวน

“หูกงกง” ลี่หรูเรยีกขนัททีี่ตดิตามดูแลองค์ชายสามมาตั้งแต่อยู่ในวงั

“พ่ะย่ะค่ะพระชายา” หูกงกงเป็นขนัททีี่อายุน้อย แต่การวางตวัเหมอืน

ขนัทอีาวุโสไม่มผีดิ...ลี่หรูคดิ

“มอีะไรให้ข้าท�าหรอืไม่”...ข้าเบื่อมาก

“พระชายาต้องการท�าสิ่งใดพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะจดัการให้”

“ขี่ม้า ฟันดาบ ยิงธนู ต่อสู้” ลี่หรูแค่พูดลอยๆ ไปอย่างนั้น เพราะ 

มีหรือที่พระชายาจะไปท�าเรื่องเช่นนั้นได้ สตรีที่ดีมีแต่ต้องคัดตัวอักษร  

ปักผ้า เล่นพิณ อ่านหนังสือ ซึ่งนางไม่เคยท�ามาก่อนเลยในชีวิตสิบแปดปี 

ของนาง

“ได้พ่ะย่ะค่ะ” หูกงกงตอบ

หม่าลี่หรนูั่งตวัตรงด้วยความตกใจ ‘กงกงว่าอะไรนะ ข้าท�าเรื่องเช่นนั้น
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ได้ด้วยหรอื’ นางใช้สายตาสงสยัถามหูกงกง

“เชิญตามกระหม่อมมาพ่ะย่ะค่ะ” หูกงกงผายมือไปทางด้านหลังของ

ต�าหนกั

ลี่หรูเดนิตามหูกงกงไป เดนิผ่านประตู ผ่านอกีประตู จนถงึอกีประตู 

เบื้องหน้าของนางคือลานกว้าง เหมือนจะเป็นลานขี่ม้า ด้านข้างมีเป้าธนู 

แขวนอยู่ อกีด้านเป็นลานฝึกยุทธ์ บรเิวณกลางลานมทีหารประมาณยี่สบินาย

ยืนเรียงแถว พอทหารในแถวเห็นนาง พวกเขาก็ท�าความเคารพนางอย่าง 

พร้อมเพรยีง

ชายร่างโตผูห้นึ่งเดนิเข้าใกล้ลี่หรู เขาท�าหน้าตาขงึขงั และกลา่วเสยีงดงั 

“พระชายา! หน่วยทหารนี้องค์ชายมอบให้ท่าน นบัจากนี้ ทหารทั้งยี่สบินาย

และกระหม่อมซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วย จะเชื่อฟังเพียงท่าน แล้วแต่ท่านจะสั่ง 

พ่ะย่ะค่ะ”

ลี่หรูหูอื้อไปครู่หนึ่งเพราะเสียงอันดังของหัวหน้าหน่วยร่างโต นี่เขา

ก�าลงัส่งมอบทหารให้นาง หรอืก�าลงับงัคบัให้นางรบัทหารเหล่านี้ไว้กนัแน่

“ดี...ดี แล้วเจ้าชื่ออะไร” เอาเถอะ มีเรื่องสนุกให้ท�า นางจะไม่สงสัย 

สิ่งใดทั้งนั้น

“กระหม่อมชื่อเกาจื่อ เรยีกว่าอาจื่อกไ็ด้พ่ะย่ะค่ะ”

“อาจื่อ เอ่อ...เจ้าเบาเสยีงสกันดิดหีรอืไม่” เสยีงเจ้าดงัไปถงึเรอืนข้าแล้ว

“พ่ะย่ะค่ะ!”

เอาเถอะ ค่อยๆ ปรบัตวักนักไ็ด้ “เอาละ หน่วยแมวน้อย พวกเราจะ

ท�าอะไรกนัด”ี

ทหารแต่ละนายแทบจะเดินสะดุดทั้งที่ยืนอยู่กับที่ ‘หน่วยแมวน้อย’  

ชื่อนี้น่าเกรงขามนกั

“เอ่อ...พระชายา กระหม่อมว่าชื่อหน่วย...” เกาจื่อค่อยๆ เอ่ยเสยีงเบา

อ้อ ที่แท้เจ้ากพ็ูดเบาเป็น “ชื่อที่ข้าตั้ง เจ้าคดิว่ามนัไม่น่าเกรงกลวัหรอื 

เจ้าเคยเห็นแมวเวลาโมโหหรือไม่ ตามันลุกวาว ขนมันตั้งชัน หางมันชี้ตรง  
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เสยีงขูม่นั ฮึ่มๆๆ น่ากลวัมากเชยีวละ” เหล่าทหารต่างกล่าวอะไรไม่ออก เพราะ

ท่าทางที่พระชายาแสดงให้ดูนั้น...น่ากลัวก็ได้ องค์ชายสั่งให้พวกเขาเชื่อฟัง 

พระชายาทุกอย่าง



สี่
หยางซีหลิวมีความรัก

องค์ชายสามมาอยูใ่นกองทพัได้เดอืนกว่าแล้ว คนืนี้เขาออกมายนืมอง

ท้องฟ้าที่มดืมดิ สายตามองเหน็สดี�าของท้องฟ้า แต่หวัใจมองเหน็ใบหน้าของ

พระชายาตัวเองเสมอ ได้มาครอบครองแต่ไม่ได้โอบกอด เป็นความรู้สึกที่

ทรมานนกั

หูไห่ตดิตามองค์ชายสามมาหลายปี ไม่เคยเหน็องค์ชายเหม่อลอยเยี่ยง

นี้เลย สิ่งใดกนันะ ท�าให้พระองค์มายนืทอดถอนใจทุกค�่าคนืเช่นนี้

“หูไห่ ข่าวจากเมอืงหลวงวนันี้ว่าอย่างไรบ้าง”

“ทูลองค์ชาย ยงัไม่มคีวามเคลื่อนไหวใดๆ พ่ะย่ะค่ะ”

จู่ๆ ความเงยีบสงบยามค�่าคนืกถ็ูกรบกวนด้วยเสยีงเกอืกม้าหมู่หนึ่ง

“น้องสาม เจ้ามาอยู่ที่นี่เอง พี่ไปล่าสัตว์ตอนกลางคืน ได้หมูป่ามา 

ตวัหนึ่ง พวกเราไปย่างกนิกบัสรุากนัดกีว่า” องค์ชายรองหลิ่งเหอขี่ม้าเข้ามาหา

องค์ชายสามหลิ่งอี้ ใบหน้าขององค์ชายรองมรีอยยิ้มประดบั

“ขออภัยที่ท�าให้พี่รองต้องตามหา น้องจะกลับไปพร้อมพี่รองเดี๋ยวนี้

แหละพ่ะย่ะค่ะ” หลิ่งอี้ขึ้นม้าและชกับงัเหยีนตามองค์ชายรองไป

องค์ชายรองหลิ่งเหอเป็นโอรสของกุ้ยเฟยผู้ที่มีจิตใจทะเยอทะยาน  

นางใช้โอรสของตวัเองเป็นเครื่องมอืเพื่อขึ้นเป็นใหญ่ รวบรวมเหล่าขุนนางให้

สนับสนุน คอยหาข้อจับผิดเพื่อปลดองค์รัชทายาท แต่ตัวองค์ชายรองเอง 
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หาได้ต้องการสิ่งเดียวกับมารดาไม่ วันแต่งงานของหลิ่งอี้ ที่หลิ่งเหอไม่ได้ไป

ร่วมงาน สาเหตเุพราะกุย้เฟยอ้างว่าป่วย และเรยีกให้องค์ชายรองไปอยู่เฝ้า

การได้มาอยู่ชายแดนห่างไกลจากความกดดันเช่นนี้ท�าให้องค์ชายรอง

ยิ้มได้ แลดูมคีวามสุขมากกว่าอยู่เมอืงหลวงเสยีอกี หลิ่งอี้ไม่อยากนกึถงึวนัที่

กุย้เฟยจะผลกัดนัพี่รองของเขาขึ้นสูอ่�านาจ ไม่รูว่้าพี่รองจะขมขื่นเพยีงใด ปกติ

อยู่ในวงัจะแสดงความสนทิสนมกบัพี่น้องกไ็ม่ได้ ช่างน่าเจบ็ปวดนกั สามปีนี้

เราสองคนกม็าใช้ชวีติเยี่ยงพี่น้องธรรมดากนัให้คุ้มค่าเถอะพี่รอง

ในระหว่างทางกลับค่ายทหาร หลิ่งอี้ก็หวนคิดถึงพระชายาของเขา 

อกีครั้ง

‘เจ้าจะชอบต�าหนกัที่ข้าสร้างให้เจ้าหรอืไม่ เจ้าสนกุกบัของเลน่ที่ข้ามอบ

ใหเ้จ้าหรอืไม่ ลี่หรู ข้าอุตส่าห์ท�าก�าแพงสูงกว่าบ้านอื่น สง่อาจื่อไปคอยตามเจ้า 

เจ้าคงไม่ปีนก�าแพงออกมาหรอกนะ’

ณ เมอืงหลวง

หม่าลี่หรใูช้ชวีติในต�าแหน่งพระชายาอย่างสนกุสนานจนลมืสหายผูห้นึ่ง

ไปเสยีสนทิ หยางซหีลวิจงึต้องส่งสารที่มขี้อความลบัมากฉบบัหนึ่งมาให้นาง

‘ลงิน้อยเอ๋ย เจ้าลมืต้นไม้ของเจ้าแล้วหรอื’

ค�่าคนือนัเงยีบสงดั เสยีงสนุขัเห่าหอนจากไกลมาใกล้เป็นทอดๆ ลมเยน็

ระลอกหนึ่งพดัมา พาให้หนาวไปถงึกระดูก บรรยากาศเช่นนี้ คนปกตจิะนอน

อยู่ภายใต้ผ้าห่มในห้องอุ่น แต่คนไม่ปกตกิลบัปีนขึ้นไปอยู่บนหลงัคา

‘เจ้าต้นไม้เอ๋ย เมื่อไหร่เจ้าจะมา ข้าหนาวจะตายอยู่แล้ว’ ลี่หรูนั่งปาก

สั่นรอต้นไม้ของนาง

“ลงิน้อย เจ้าไปท�าอะไรบนนั้น” เสยีงเจ้าต้นไม้เอ่ยมาจากด้านล่าง

“ใครเป็นลงิกนั” นางตอบเสยีงสั่น
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“รบีลงมาเถอะ ก่อนจะหนาวตาย” เจ้าต้นไม้หนาวแทนลงิน้อยนกั

ลี่หรูค่อยๆ ไถลลงจากหลงัคา มายนือยู่ตรงหน้าเจ้าต้นไม้ รมิฝีปาก

นางแขง็จากอากาศหนาวจดั ไม่สามารถพูดอนัใดได้ในทนัที

“เหตุใดจงึไปอยู่บนหลงัคาได้เล่า” เจ้าต้นไม้ถาม

“ข้าได้ยนิเสยีงหมาเห่าหอน ตรงนี้มดืเกนิไป ข้ากลวั อูว...หนาว” ลี่หรู

ถูมอืไปมาเพื่อเพิ่มความอบอุ่น

“เจ้าควรจะกลวัหนาวตายมากกว่านะลี่หรู”

“เจ้ามอีะไรกร็บีว่ามา” นางคดิถงึเตยีงอุ่นเหลอืเกนิ

“อืม...ข้ามีเรื่องจะขอร้องให้พระชายาช่วยพ่ะย่ะค่ะ” หยางซีหลิว

ประสานมอืสองข้างไว้ด้านหน้า

“เหน็พระชายาแล้วยงัไม่คกุเข่าหรอื” ลี่หรวูางท่าอย่างคนเป็นพระชายา

“ได้ลูกม้าจะเอาแม่ม้าโดยแท้” หยางซหีลวิใช้หางตามองนาง

“เช่นนั้นคราวหน้าก็ไปที่ต�าหนักองค์ชายสาม แล้วขอพบข้าผ่านทาง 

หูกงกงแล้วกนั”

“หมูตุ๋นน�้าแดงโรงเตี๊ยมหลันหลัน ไก่รมชาโรงเตี๊ยมอันอัน หม้อไฟ 

โรงเตี๊ยมฉงชิ่ง สุรายี่สบิปีหอจนิหลงิ”

“สหายกนัย่อมช่วยเหลอืกนัอยู่แล้ว” แค่คดิหม่าลี่หรูกน็�้าลายสอ

ข้าเป็นสหายเจ้า หรอือาหารพวกนั้นกนัแน่ที่เป็นสหายเจ้า ลี่หร ู“ข้าชอบ

คนผู้หนึ่ง” หยางซหีลวิบอกนางพลางหนัมองทางอื่นอย่างขดัเขนิ

“บุรุษบ้านใดกนัที่เจ้าชอบ”

“พระชายา เคยยนือยู่ดีๆ  แล้วหลบัหรอืไม่”...กล้าดูถูกความเป็นบุรุษ

ของข้าหรอื

ฉบัพลนั ตรงหน้าหยางซหีลวิกม็เีงาด�าใหญ่โตโผลม่าบดบงัหม่าลี่หรไูว้ 

หยางซหีลวิรู้สกึถงึสายตาที่จบัจ้องมา หวัใจเขาเกอืบหยุดเต้น นกึว่ามผียีกัษ์

มาหลอกเสยีแล้ว

“อาจื่อ เขาแค่ล้อข้าเล่น” เสยีงลี่หรูดงัมาจากด้านหลงัของผยีกัษต์นนั้น
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เกาจื่อค่อยๆ ถอยไปด้านข้าง และหลบเข้าเงามดืตามเดมิ

“ข้านึกว่าเจ้ามาคนเดียว” หยางซีหลิวนับถือยักษ์ตนนั้นนัก ขยับกาย 

ไร้เสยีงทั้งที่ตวักใ็หญ่ปานนั้นได้อย่างไร นบัถอื นบัถอืแล้ว

“เขาเป็นหวัหน้าหน่วยทหารของข้า องค์ชายสามมอบไว้ให้”

“เขามาเงยีบมาก” หยางซหีลวิยงัคงตกตะลงึไม่หาย

“แต่อย่าให้เขาได้พูดเชยีว เจ้ารบีพูดเรื่องของเจ้าให้เสรจ็สิ้น ข้าจะรบี

กลบัไปนอน” นางอ้าปากหาว

“เอ่อ...คอือย่างนี้ เจ้าสนทิกบัคุณหนูรองตระกูลหลนิใช่หรอืไม่”

“สนิทที่สุดก็ว่าได้ นางเป็นคนเดียวที่ยอมรับตัวตนของข้าและจริงใจ 

กบัข้าที่สุด”

“อ้อ ถ้าอย่างนั้น นางมผีู้รู้ใจแล้วหรอืยงั” หยางซหีลวิรู้สกึได้ว่าแก้ม

ตวัเองร้อนขึ้นมาท่ามกลางอากาศหนาว

หม่าลี่หรูรู้สกึได้ถงึกลิ่นเจ้าชู้นดิๆ “เจ้าชอบนางหรอื”

“อา...เอ่อ...จะว่าอย่างนั้นกไ็ด้”

“เจ้าจะให้ข้าเป็นแม่สื่อหรอื”

“เอ่อ...กป็ระมาณนั้น”

“ย่อมได้”

“ด”ี

“เช่นนั้นข้าขอตวักลบั”

“ได้” หยางซหีลวิมวัแต่คดิถงึหญงิสาวในดวงใจจนเหม่อลอยไป

แล้วหม่าลี่หรูก็เดินหายไปในเงามืด พอหยางซีหลิวได้สติ ก็พบว่าตัว

เขายืนอยู่คนเดียว ‘นี่เราสนทนากันจบแล้วหรือ แล้วเจ้าจะช่วยข้าอย่างไร  

เริ่มวนัไหน ไยไม่บอกกนับ้าง ลี่หรู’

หม่าลี่หรกูลบัถงึต�าหนกักร็บีถอดรองเท้าขึ้นเตยีงแล้วห่มผ้าอุน่ร่างกาย

ที่ต้องความเยน็มา “เจ้าหยางซหีลวิ ชมชอบเมิ่งเอ๋อร์ของข้าหรอื แต่คนเจ้าชู้
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อย่างเจ้าจะจรงิใจกบัสหายของข้ามากแค่ไหน มาพสิูจน์กนัสกันดิเถอะซหีลวิ” 

รอยยิ้มของหม่าลี่หรูนั้นเจ้าเล่ห์อย่างที่สุด ก่อนที่นางจะอ้าปากหาวอีกทีหนึ่ง 

จากนั้นกค็่อยๆ เข้าสู่นทิราด้วยความเพลยี



ห้า
หลินเมิ่ง

วันนี้หลินเมิ่งบุตรสาวคนรองของเจ้ากรมอาญามาเยี่ยมเยือนต�าหนัก

องค์ชายสาม หม่าลี่หรสูนทิกบัหลนิเมิ่งที่สดุ เพราะคนอื่นไม่อยากสนทิกบันาง 

เคยมีคนกล่าวว่า ลี่หรูไปเยือนที่ใด ความวุ่นวายบังเกิดที่นั่น ส่วนหลินเมิ่ง 

เป็นคุณหนูผู้งดงามและเรยีบร้อย แตกต่างกนัลบิลบั

หลนิเมิ่งเดนิเข้ามาในต�าหนกั ไม่พบเหน็ความวุน่วายใดๆ ที่นี่สงบเงยีบ 

บรรยากาศร่มรื่น ดูท่าแล้วต�าแหน่งพระชายาคงท�าให้สหายของนางเป็นผู ้

เป็นคนมากขึ้นกระมงั

“คุณหนูหลนิ โปรดรอที่นี่ก่อน ผู้น้อยจะไปทูลพระชายาให้ทรงทราบ” 

หูกงกง ผู้มีต�าแหน่งเป็นพ่อบ้านใหญ่แห่งต�าหนักองค์ชายสามพาหลินเมิ่ง 

เข้ามารอในห้องรบัรอง

หลินเมิ่งนั่งรอลี่หรูอยู่เพียงครู่ ก็มีชายร่างใหญ่โตผู้หนึ่งเดินเข้ามา  

มือของหลินเมิ่งก�าลังจะยกชาขึ้นจิบชะงักค้างเพราะท่าทางของคนผู้นี้ดุดัน 

ยิ่งนกั

“พระชายาให้มาเชญิคุณหนูหลนิไปที่ลานด้านหลงัขอรบั”

หลนิเมิ่งเกอืบท�าถ้วยชาหล่นแตก เพราะเสยีงของชายผูน้ี้ดงัลั่นสะเทอืน

หู นางเบกิตามองอย่างตกตะลงึ

เกาจื่อเห็นว่าหลินเมิ่งไม่ขยับตัวจึงย�้าอีกครั้งด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิม 
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“พระชายาให้ท่านไปที่ลานด้านหลงัขอรบั”

หลินเมิ่งท�าถ้วยชาหล่นจริงๆ ไฉนยิ่งพูดยิ่งเสียงดัง เขานึกว่านาง 

หูหนวกหรอือย่างไร “เอ่อ...ขออภยัด้วย”

เกาจื่อคิดว่าคุณหนูท่านนี้ช่างบอบบางนัก ตอนเขาเจอพระชายา 

ครั้งแรก พระชายาไม่เหน็เป็นอะไรเลย

หูกงกงได้ยนิเสยีงเกาจื่อก็รบีเร่งเข้ามา แล้วค้อมกายขออภัยหลินเมิ่ง

เป็นการใหญ่ “ขออภยัคุณหนูด้วย อาจื่อพูดดงัจนเคยชนิ เชญิคุณหนูทางนี้

ขอรบั” ก่อนจะผายมอืเชญิหลนิเมิ่งที่ตาโตมองเกาจื่อไม่วางตา นางรบีเดนิตาม

หูกงกงไปโดยมเีกาจื่อเดนิตามหลงั

‘ข้าพดูดงัหรอื พระชายาไม่เคยบอกว่าข้าเสยีงดงัเลย พระชายาแค่ชอบ

คุยภาษาใบ้กบัข้าเท่านั้น’ เกาจื่อคดิขณะเดนิตามหลนิเมิ่งไป

หลนิเมิ่งเดนิตามหูกงกงจนมาถงึลานกว้างหลงัต�าหนกั ที่นี่เหมาะเป็นที่

เล่นสนุกของลี่หรูยิ่งนัก องค์ชายสามช่างเข้าใจเอาอกเอาใจพระชายาของ 

ตวัเอง

ตรงลานฝึก ลี่หรกู�าลงักวดัแกว่งดาบใส่ทหารจ�านวนราวสบินาย ทหาร

เหล่านั้นดูหวาดกลวั พวกเขาไม่ได้หวาดกลวัว่าจะโดนคมดาบ แต่หวาดกลวั

ว่าพระชายาจะกวดัแกว่งดาบใส่ตวัเอง

“เมิ่งเอ๋อร์ รอเดี๋ยวนะ ข้าก�าลังฝึกยุทธ์” ลี่หรูตะโกนบอกหลินเมิ่ง 

ด้วยเสยีงเหนื่อยหอบ

ฝึกยุทธ์หรอื หลนิเมิ่งขมวดคิ้วด้วยความสงสยั เพราะผู้ที่ถอืดาบมแีค่

ลี่หรู ส่วนทหารต่างวิ่งหนดี้วยมอืเปล่า

ผ่านไปราวหนึ่งเค่อ ลี่หรูกโ็ยนดาบให้เกาจื่อ พร้อมส่งภาษาใบ้ว่า ให้

เลกิฝึกได้ นางก�านลัยื่นผ้าเชด็หน้าให้นาง หลงัจากเชด็เหงื่อบนหน้าแล้วกโ็ผ

เข้ากอดหลนิเมิ่งด้วยความคดิถงึทนัที

“ข้าคดิถงึเจ้า” ลี่หรมูองหลนิเมิ่งที่แต่งกายเรยีบง่ายสบายตา ผมนุ่มลื่น

ถูกมัดไว้อย่างดี ส่วนหนึ่งปล่อยลงมาให้พลิ้วไหวไปกับสายลม รอยยิ้มของ
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นางท�าให้คนที่ได้เหน็จติใจสงบลง

“พระชายา รบีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะ เดี๋ยวจะไม่สบายเอาได้” หลนิเมิ่ง

เหน็ลี่หรูมเีหงื่อเตม็ตวักเ็ป็นห่วง

“เจ้านี่ยังไง ข้าบอกว่าคิดถึง เจ้าต้องตอบว่าคิดถึงเช่นกัน ไหนลอง 

พูดซ”ิ ลี่หรูจ้องหน้าหลนิเมิ่งเพื่อรอฟังค�าที่นางต้องการ

“ข้ากค็ดิถงึเจ้า” หลนิเมิ่งยิ้มออกมา หากลี่หรูเป็นบุรุษ คงเจ้าชู้ไม่แพ้

สหายผู้นั้นของนางแน่ๆ

“ดี ข้ามีเรื่องคุยกับเจ้ามากมาย ไปกันเถอะ” จากนั้นลี่หรูก็จูงมือ 

หลนิเมิ่งไปทางห้องที่ประทบั

หลนิเมิ่งอยู่พูดคุยกบัลี่หรูจนถงึยามเซนิจงึขอตวักลบั

หลินเมิ่งกลับไปได้ไม่นาน คนเจ้าชู้หยางซีหลิวก็มา ครั้งนี้เขามาขอ 

เข้าพบทางหน้าต�าหนัก ลี่หรูนั่งอย่างเย่อหยิ่งให้เขาค�านับ หยางซีหลิวต้อง

กดัฟันโค้งค�านบัเพื่อนางในดวงใจของเขาผู้นั้น

“ตามสบายเถอะคุณชายหยาง ท่านมีอะไรหรือ วันนี้ถึงมาพบข้าได้”  

ลี่หรูเอนกาย อ้าปากหาวอย่างเกยีจคร้าน

เจ้าคงเป็นพระชายาที่ไร้กิริยาที่สุดในแผ่นดิน หยางซีหลิวคิดในใจ  

“ข้ามาพบท่านเพื่อขอค�าตอบบางอย่าง”

“หากเจ้าไม่ถาม ข้าจะตอบเจ้าได้อย่างไร” นางท�าหน้าไม่เข้าใจ

“ข้าถามไปแล้ว”

“หอื ข้าจ�าไม่ได้ว่าเจ้าเคยถาม” 

“คนืนั้น”

“คนืไหน”

“คนืที่เจ้า...เอ่อ...ท่าน...ตกลงรบัปากข้า”

“ข้าเป็นพระชายา จะเคยออกไปที่ไหนได้อย่างไร จริงไหมหูกงกง”  

คราวนี้นางหนัไปถามหูกงกง

“ถูกแล้วพ่ะย่ะค่ะ” หูกงกงตอบ
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“แต่ว่า...” หากไม่ติดที่มีหูกงกงยืนอยู่ เขาคงเข้าไปกระชากคอเสื้อ 

เพื่อเค้นถามนางแล้ว

“ข้าเหนื่อยแล้ว หูกงกงส่งแขก” ลี่หรูให้นางก�านัลประคองเดินเข้า 

ด้านในโดยไม่สนใจหยางซหีลวิแม้แต่น้อย

หยางซหีลวิได้แต่อ้าปากค้าง กลบัออกไปด้วยความอดึอดัใจ เหน็ชดัๆ 

ว่านางตั้งใจแกล้งเขา ฝากไว้ก่อนเถอะ

เขาหงุดหงดิที่ไม่ได้ค�าตอบใดจากหม่าลี่หร ูและยงัไม่สามารถบบีบงัคบั

นางเหมอืนก่อนได้ จงึคดิจะไประบายอารมณ์ที่หอสุราสกัหน่อย ระหว่างทาง

ได้พบกบัหลนิเมิ่งโดยบงัเอญิ

“คณุหนหูลนิ บงัเอญินกั” หยางซหีลวิเข้าไปทกัทายพร้อมรอยยิ้มที่มาก

เกนิพอดี

“คุณชายหยาง” หลินเมิ่งเป็นคุณหนูลูกขุนนางใหญ่ จึงรู้สึกขัดเขิน 

เลก็น้อยที่มบีรุษุเข้ามาทกัทาย เมื่อก่อนเขากช็อบทกัทายนางเช่นนี้ แต่ทกุครั้ง

จะมลีี่หรูอยู่ด้วย ตอนนี้ไม่มลีี่หรู นางจงึรู้สกึอดึอดั

“ข้าเพิ่งไปพบลี่หรู เอ่อ...พระชายามาเมื่อครู่” หยางซหีลวิชวนหลนิเมิ่ง

คุย เขามองนางไม่วางตา ยิ่งมองยิ่งหลงใหล เมื่อก่อนคิดว่านางจืดชืด แต่ 

เหตุใดมองไปมองมา กลบัถอนสายตาตวัเองออกมาไม่ได้ เขาไม่เข้าใจเลย

“เจ้าค่ะ หากไม่มีอะไร ข้าขอตัวก่อน” หลินเมิ่งพยักหน้าเล็กน้อยให้

หยางซหีลวิ แล้วให้สาวใช้พยุงขึ้นรถม้า

รถม้าวิ่งไปไกลแล้ว แต่หยางซหีลวิยงัยนืเหม่อมองอยู่ที่เดมิ จนมมีอื

หนึ่งเข้ามาสะกดิ หยางซหีลวิหนัมากส็บตากบัหม่าลี่หรูพอดี

“นี่เจ้า”

“ไปเถอะ ขา้แอบอาจื่อออกมา รบีไปกนั ก่อนเขาจะตามหาข้าเจอ” ลี่หรู

รบีดงึมอืหยางซหีลวิไปทางหอสุรา
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หยางซีหลิวนั่งมองพระชายาที่แต่งกายเป็นบุรุษ ยกสุราดื่มอึกๆ 

เหมอืนน�้าเปล่า เขาต้องห้ามนาง ก่อนที่นางจะเมาจรงิๆ

“ที่ต�าหนกัไม่มสีุราให้เจ้าดื่มหรอื”

“ม ีแต่ข้าต้องรกัษาภาพลกัษณ์” ลี่หรตูอบก่อนจะยกสรุาขึ้นดื่มอกีจอก

หยางซีหลิวส�าลักสุราหลังจากได้ยิน ‘นี่เจ้ายังรู้จักค�าว่าภาพลักษณ ์

อยู่อกีหรอืลี่หรู’

“ข้าว่าหาคนมารินสุราด้วยจะเพลิดเพลินกว่า เด็กๆ” ลี่หรูเรียก 

เสี่ยวเอ้อของหอสุราให้น�าหญงิงามมาปรนนบิตั ิผ่านไปครู่หนึ่งหญงิงามสี่นาง

กเ็ดนิเข้ามานั่งขนาบข้างซ้ายขวาของหยางซหีลวิ และลี่หรูที่แต่งกายเป็นบุรุษ

กเ็ริ่มเมาเลก็น้อย

“เจ้าว่ามา ได้เรื่องอะไรมาบ้าง” วนันี้หยางซหีลวิไม่มอีารมณ์หยอกล้อ

หญงิงาม เขาต้องการรู้ว่าลี่หรูคุยอะไรกบัหลนิเมิ่งบ้าง

“เจ้าจะรีบร้อนไปไย คืนนี้ข้าได้ยินว่าที่หอสุรามีสาวงามมาใหม่ งาม

จบัใจมากเชยีวละ” ลี่หรูยิ้มกรุ้มกริ่ม

นี่ถ้าองค์ชายสามมาเหน็เจ้าตอนนี้ คงได้อกแตกตาย หยางซหีลวิหวัเราะ 

หึๆ  หากนางเป็นบุรุษ เขาคงต้องคารวะนางเป็นอาจารย์แล้ว

‘ฮ ึ เจ้าหยางซหีลวิ เจ้าจะกลบัตวักลบัใจภายในวนัเดยีวได้อย่างไร ข้า

จะกระชากหน้ากากจอมเจ้าชู้ของเจ้าออกมา เจ้าอย่าได้หวังจะรังแกเมิ่งเอ๋อร์

ของข้าเลย’ ลี่หรูยกสุราดื่มอกีหนึ่งจอก

เซยีนเซยีนคอืหญงิงามคนใหม่ของหอสุรา นางดดีพณิกเ็พราะ ร่ายร�า

กส็วยงาม ทรวดทรงกล็่อลวงผู้คนยิ่งนกั ลี่หรูบงัคบัให้หยางซหีลวิจ่ายอย่าง

หนกั จนได้ตวัเซยีนเซยีนมาร่ายร�าในห้องส่วนตวั

เพลงบรรเลงไป หญงิงามร่ายร�าไป ลี่หรดูื่มสรุาหวัเราะไป หยางซหีลวิ

กเ็ริ่มเมามายแล้วเหมอืนกนั

“เซียนเซียน เจ้างามมาก” ผู้ที่เอ่ยปากชมไม่ใช่หยางซีหลิว แต่เป็น 

หม่าลี่หรู
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เซยีนเซยีนเอยีงอายอย่างมจีรติ

“เมิ่งเอ๋อร์ เจ้างามมาก” หยางซหีลวิเอ่ยออกมาโดยไม่รู้ตวั

ลี่หรูตวัดสายตามองหยางซีหลิวทันที “เมิ่งเอ๋อร์เป็นของข้า” นางวาง

จอกสุราลงบนโต๊ะเสยีงดงั

“เจ้าแต่งงานกับนางแล้วหรือ” หยางซีหลิวก็วางจอกสุราลงบนโต๊ะ 

เสยีงดงัเช่นกนั

ลี่หรูตบที่อกของตวัเอง “ข้าเตบิโตมากบันาง”

“ข้ากเ็หน็นางมาตั้งแต่เลก็” หยางซหีลวิไม่ยอมแพ้

“ข้าได้กอดนางแล้ว” ลี่หรูเชดิคางขึ้นอย่างผู้ชนะ

“ข้า...” หยางซหีลวิพูดอะไรไม่ออก

“ข้าได้หอมแก้มนางแล้วด้วย”

“...” หยางซหีลวิหมดค�าพูด

เซียนเซียนอ้าปากค้าง ไม่นึกว่าจะมีหญิงงามอีกคนที่ท�าให้คุณชาย 

รูปงามทั้งสองลมืนางได้ “เมิ่งเอ๋อร์คอืใครหรอืเจ้าคะ” นางจงึเอ่ยถามออกมา

“เฮ้อ” หยางซหีลวิถอนหายใจทหีนึ่งแล้วยกสุราดื่มอกีจอก

“เซยีนเซยีน คนืนี้เจ้าไปปรนนบิตัคิุณชายหยางแล้วกนั” ลี่หรูลุกขึ้นเซ

เลก็น้อย รอจนทรงตวัได้กเ็ดนิออกจากห้องไป

หยางซีหลิวไม่คิดว่าอยู่ดีๆ ลี่หรูจะทิ้งเขาไว้เช่นนี้ หากเป็นเมื่อก่อน 

เขาคงยนิดมีาก แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถแตะต้องสตรอีื่นได้อกีเลย

“เจ้าเกบ็นี่ไว้เถอะนะ” หยางซหีลวิยดัถุงเงนิใส่มอืเซยีนเซยีน แล้วเดนิ

ออกจากห้องไปอีกคน ทิ้งให้หญิงงามอ้าปากค้าง เซียนเซียนคิดว่าเมิ่งเอ๋อร์ 

ผู้นั้นคงงามมาก เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มบีุรุษปฏเิสธนาง

ลี่หรูเฝ้ามองหยางซหีลวิเดนิออกมาจากหอสุรา

นี่เขาเปลี่ยนไปแล้วจรงิๆ น่ะหรอื

“อาจื่อ พวกเรากลบัต�าหนกั” ลี่หรูพยุงตวัเองขึ้นรถม้า เรื่องของหยาง-

ซีหลวิไว้ค่อยคิดทีหลัง ตอนนี้นางเมามาก อยากนอนเต็มที ส่วนเกาจื่อตาม
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นางมาได้อย่างไร นางกข็ี้เกยีจจะคดิ ขอนอนดกีว่า

สองวนัผ่านไปกม็ข่ีาวจากเมอืงหลวงส่งมาที่ชายแดน หไูห่เหน็องค์ชาย

เดี๋ยวกก็�ามอื เดี๋ยวกถ็อนหายใจ สหีน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

‘ลี่หรหูนอลี่หร ูเจ้าถงึขนาดไปเที่ยวหอสรุา เท่านั้นยงัไม่พอ เจ้ายงัเรยีก

หญิงงามเข้าไปปรนนิบัติ กลับออกมาด้วยสีหน้าแดงก�่าและเมามาย เจ้าช่าง

หาญกล้านกั’

หลิ่งอี้รอเวลากลบัไปแทบไม่ไหว หากให้ใครรูว่้าพระชายาของเขาเที่ยว

หอสุราแล้วละก ็ต�าหนกัของเขาคงต้องวุ่นวายแน่

“หูไห่ เจ้าส่งจดหมายไปให้อาจื่อ บอกว่าห้ามให้พระชายาออกจาก

ต�าหนกั แม้ต้องจบัมดัไว้กต็้องมดั”

หไูห่รบัค�าสั่งด้วยความสงสยั จดหมายที่เกาจื่อส่งมาว่าอย่างไรบ้างหนอ 

เหตุใดองค์ชายจงึต้องรบัสั่งให้จบัพระชายามดัด้วยเล่า



หก
ท่านหญิงอู๋เหมย

ฤดูหนาวผ่านพ้นไป ฤดูใบไม้ผลิเข้ามาเยือน วันนี้มีแขกผู้หนึ่งมาที่

ต�าหนกัองค์ชายสาม

ทั้งๆ ที่รู้ว่าเจ้าของต�าหนกัไม่อยู่กย็งัมา คนผู้นี้คงจะมาหาเรื่องข้าสนิะ 

ลี่หรูคิด หลายเดือนมานี้นางถูกเกาจื่อเฝ้าติดตาม ไม่สามารถออกไปนอก

ต�าหนกัได้ ขาดการตดิต่อกบัโลกภายนอกโดยสิ้นเชงิ นางเคยลอบปีนก�าแพง

กลางดกึ ปรากฏว่าเกาจื่อไปดกัรอนางอยู่ด้านนอกก�าแพง นางจงึได้เข้าใจว่า

ตลอดมาที่นางปีนก�าแพงออกไปได้ส�าเรจ็เพราะเกาจื่อยอมให้นางออกไป

ตอนนี้นางก�าลงัเบื่ออย่างมาก

“ค�านับพระชายาเพคะ หม่อมฉันคือลูกพี่ลูกน้องขององค์ชายสาม  

มีนามว่าอู๋เหมยเพคะ” ท่านหญิงอู๋เหมยคือบุตรีของน้องชายฮองเฮา นาง 

เพิ่งพ้นวัยปักปิ่นในปีนี้ บิดาของนางได้รับแต่งตั้งให้เป็นโหว นางจึงได้เป็น 

ท่านหญงิ

“ตามสบายเถอะท่านหญงิ เดก็ๆ ยกน�้าชา” ลี่หรนูั่งรกัษากริยิามารยาท 

โดยมหีูกงกงอยู่ด้านข้าง

“พระชายาสบายดหีรอืไม่เพคะ”

น�้าเสียงของอู๋เหมยออกจะถือตัวนิดๆ ลี่หรูคิด นางท�าตัวเป็นญาติ 

ผูใ้หญ่ฝ่ังองค์ชายสาม ทั้งๆ ที่นางอายนุ้อยกว่าลี่หรู “สบายด ีขอบคณุท่านหญงิ
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ที่ถามไถ่”

“หลายวันก่อน ท่านพี่หลิ่งอี้ส่งจดหมายมาให้ท่านย่าของหม่อมฉัน  

หรอืกค็อืท่านยายของท่านพี่ ในจดหมายบอกว่าคดิถงึเมอืงหลวงนกัเพคะ”

“อ้อ”...แล้วเจ้ามาบอกข้าท�าไม ลี่หรูคดิในใจ

“อีกสามวันหม่อมฉันจะติดตามท่านพ่อท่านแม่ไปชายแดน หาก 

พระชายาอยากฝากจดหมายไปให้ท่านพี่ ฝากหม่อมฉนัไปกไ็ด้เพคะ”

“อ้อ”...เจ้าท�าเหมอืนข้าเป็นชายารอง แล้วเจ้าเป็นชายาเอกเลยนะ

“หม่อมฉันกับท่านพี่หลิ่งอี้เติบโตมาด้วยกัน พวกเราสนิทกันมาก”  

อู๋เหมยเห็นลี่หรูไม่พูดอะไรอีก ก็เดาว่านางคงไม่พอใจอยู่เป็นแน่ ที่นางมา 

วันนี้เพราะอยากมาเห็นหน้าพระชายาขององค์ชายสามว่าจะงดงามสักแค่ไหน 

ต�าแหน่งพระชายาที่นางเฝ้าฝันกลับตกไปเป็นของคนอื่น นางอึดอัดใจนัก  

นางเป็นลูกบุญธรรมของตระกูลอู๋ เนื่องจากบดิาแท้ๆ ของนางเป็นสหายสนทิ

ของท่านโหว เมื่อบดิาแท้ๆ ของนางสิ้นใจ ท่านโหวจงึรบันางเป็นลูกบุญธรรม 

นางเฝ้ามององค์ชายสามด้วยความหลงใหล แต่กลบัพ่ายแพ้ให้คนผู้นี้

“หากท่านหญงิจะกรุณา ข้ากข็อฝากค�าพูดหนึ่งไปบอกองค์ชายสามว่า 

อาจื่อท�างานดีมาก ข้าชอบเขามาก แค่นี้แหละ” หม่าลี่หรูอยากไล่อู๋เหมยไป

เสยีท ีเพราะนางไม่อยากฟังเรื่องราวในอดตีอนัหวานหอมของใครเลยสกันดิ

“ได้เพคะ หม่อมฉนัจะน�าความของพระชายาไปบอกท่านพี่ให้ เช่นนั้น

หม่อมฉันขอตัวก่อน” อู๋เหมยอยากพูดอะไรมากกว่านี้ แต่เจ้าของต�าหนัก 

ก�าลงัไล่แขก นางจงึจ�าเป็นต้องเอ่ยลา

“เชญิท่านหญงิ” ลี่หรจูงใจลุกขึ้นส่งอูเ๋หมยด้วยความนอบน้อม ประหนึ่ง

ก�าลงัส่งญาตผิูใ้หญ่ ‘เจ้าคงจะเกลยีดที่ข้าแย่งต�าแหน่งพระชายาของเจ้ามาสนิะ 

ไม่ต้องห่วงหรอก อีกสามปีข้าจะคืนให้’ ลี่หรูเห็นท่าทางของท่านหญิงแล้วก็

เข้าใจ ถงึนางไม่เคยรกัใคร แต่กร็ู้ว่าเวลาถูกแย่งของรกัไปนั้นเป็นอย่างไร

ลี่หรูอ้าปากหาว ก่อนจะเดนิกลบัห้องเพื่อนอนพกัผ่อน หลายคนืที่นาง

พยายามปีนก�าแพงแต่ไม่ส�าเรจ็ ท�าให้นางอ่อนเพลยีมาก ปีนก�าแพงไม่ได้ผล 
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คงต้องคดิหาวธิอีื่นแทน

ชายแดนในหลายวนัต่อมา ท่านโหวกเ็ดนิทางมาถงึเพื่อส่งมอบเสบยีง 

ท่านโหวถอืโอกาสพาฮูหยนิและท่านหญงิมาเที่ยวด้วย

“องค์ชายเพคะ” อู๋เหมยร้องเรยีกองค์ชายสาม แม้ต่อหน้าลี่หรูจะเรยีก

เขาว่าท่านพี่ แต่ที่จรงิแล้ว นางไม่กล้าเรยีกเช่นนั้นจรงิๆ หรอก องค์ชายสาม

เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเยน็ชาที่สุดในบรรดาองค์ชาย

“ท่านหญิงเองหรือ เดินทางมาเหนื่อยๆ ไม่รีบไปพักผ่อนเล่า” หลิ่งอี้ 

ไม่ได้ยิ้มให้นาง

“เอ่อ...ก่อนมาที่นี่หม่อมฉนัไปต�าหนกัองค์ชายมาเพคะ พระชายาฝาก

ค�าพดูมาถงึพระองค์เพคะ” อูเ๋หมยไม่ได้ยนิเสยีงตอบรบั พอเงยหน้ามองกเ็หน็

แต่สหีน้าเยน็ชาขององค์ชายสาม นางจงึก�ามอืและฝืนพูดต่อ “พระชายาบอก

ว่า อาจื่อท�างานดมีาก นางชอบเขามากเพคะ” อูเ๋หมยรออยู่นานกไ็ม่ได้ยนิเสยีง

องค์ชายตอบกลับมา นางอุตส่าห์หลบมารดาเพื่อมาดักรอองค์ชายสาม ใช ้

พระชายาเปน็ขอ้อา้งเพื่อพดูคยุ แต่องค์ชายสามกย็งัเยน็ชาเช่นเดมิ ทวา่เพราะ

ความเยน็ชานี่แหละที่ท�าให้อู๋เหมยหลงรกั

“ต่อไปหากท่านหญิงไม่มีธุระอะไร อย่าไปที่ต�าหนักของข้า อย่าไป

รบกวนพระชายาของข้าอกี” หลิ่งอี้พูดเสรจ็กเ็ดนิจากไปอย่างไร้ไมตร ี ทิ้งให้ 

อู๋เหมยตะลงึงนั

น�้าตานางไหลออกมา

‘ท่านคงรกัพระชายาของท่านมาก ฮอืๆ ถงึไม่ได้เป็นชายาเอก ข้ากข็อ

เป็นชายารองของท่าน ข้าต้องเป็นชายารองของท่านให้ได้’

หลิ่งอี้เดนิมาถงึกระโจมที่พกักร็บีเรยีกหไูห่มารบัค�าสั่ง

“หูไห่ เจ้าสั่งให้อาจื่อย้ายไปดูแลคอกม้าที่นอกเมอืงหลวง ส่งอาเทาไป

ตดิตามพระชายาแทน อย่าแสดงตวัให้พระชายารู้ ให้อาเทาตดิตามคุ้มครอง
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พระชายาอย่างลบัๆ”

“พ่ะย่ะค่ะ” หูไห่ไม่เข้าใจองค์ชายอกีแล้ว ช่วงนี้องค์ชายมคี�าสั่งแปลกๆ 

โดยเฉพาะค�าสั่งที่เกี่ยวกับพระชายา เหตุใดต้องย้ายเกาจื่อไปนอกเมือง  

เกาจื่อท�าผดิอะไรหรอื

เมอืงหลวง

ลี่หรูไม่เห็นเกาจื่อหลายวัน นางเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงวางแผนว่า 

คนืนี้จะลองปีนก�าแพงอกีครั้งหนึ่ง จดหมายจากหยางซหีลวิล้วนถูกท�าลายทิ้ง

ก่อนจะมาถงึมอืนาง แม้แต่หลนิเมิ่งกไ็ม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าพบ มเีพยีงเสี่ยวจี

ที่มาหานางได้ นางสอบถามเสี่ยวจีก็ไม่ได้ความ ไม่รู้ว่าป่านนี้เจ้าหยางซีหลิว 

จะไปล่อลวงหลนิเมิ่งอย่างไรบ้าง

ดกึดื่นค�่าคนื ก�าแพงสูงใหญ่ปรากฏเงาสดี�าอยู่บนสนัก�าแพง ลี่หรูมอง

ซ้ายขวาก็ไม่เห็นใคร นางใช้ต้นไม้ใกล้ก�าแพงแทนบันได เมื่อเท้านางแตะพื้น  

กย็งัไม่เหน็เกาจื่อปรากฏตวั นางจงึคดิว่าเขาคงเบื่อจะมาจบันางทุกคนืกระมงั  

ลี่หรูมุ่งหน้าไปจวนเจ้ากรมอาญาทันที โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนผู้หนึ่งติดตาม

นางอยู่ไม่ห่าง

จวนเจ้ากรมอาญาไม่มีทหารเฝ้ามากนัก ลี่หรูรู้ต�าแหน่งห้องนอนของ

หลนิเมิ่ง นางจงึขว้างก้อนหนิไปตรงต�าแหน่งนั้น ไม่นานกม็เีสยีงเปิดหน้าต่าง

“เมิ่งเอ๋อร์ ข้าเอง ลี่หรู ข้าจะปีนเข้าไปแล้วนะ” ลี่หรูปีนก�าแพงจวนนี้ได้

อย่างสบาย นางกไ็ม่เข้าใจว่าเหตใุดก�าแพงต�าหนกัองค์ชายสามจงึสงูกว่าก�าแพง

บ้านอื่นนกั หรอืองค์ชายสามจะกลวัคนลอบเข้าไปในต�าหนกั

“ลี่หรู เจ้าออกมาได้อย่างไร” หลนิเมิ่งเปิดหน้าต่างให้นางเข้ามา แล้ว

เอ่ยถามเสยีงเบา เพราะเวลานี้คนอื่นในจวนต่างนอนหลบัไปหมดแล้ว นางนั่ง

อ่านหนงัสอือยู่จงึได้ยนิเสยีงหนิกระทบหน้าต่าง

“ข้ากห็นอีอกมาน่ะส”ิ ลี่หรูนั่งลงและรนิชาจบิด้วยความกระหาย การ

ปีนก�าแพงกเ็หนื่อยใช้ได้ทเีดยีว
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“อาจื่อไม่ได้เฝ้าเจ้าอยู่หรอกหรอื” หลนิเมิ่งได้รบัจดหมายลบัจากลี่หรู

ว่านางถูกเกาจื่อจบัตามอง ออกจากต�าหนกัไม่ได้

“อาจื่อหายไป ข้าเลยออกมาได้”

“แล้วเจ้ามธีุระอะไรถงึได้มาหาข้า” หลนิเมิ่งรนิชาให้ลี่หรูอกีถ้วย นาง

เหน็ลี่หรูมเีหงื่อออก คงจะเหนื่อยจรงิๆ

“หยางซีหลิวมาหาเจ้าบ้างหรือไม่” ลี่หรูรับชามาดื่ม พร้อมกับรับ

ผ้าเชด็หน้าจากหลนิเมิ่งมาเชด็หน้า

“เขาไม่ได้มาที่นี่”

“ไม่มาที่นี่ แล้วที่อื่นเล่า”

“บังเอิญพบกันตลอด ตามตลาดบ้าง ร้านหนังสือบ้าง ร้านขนมบ้าง  

เขากเ็ข้ามาทกัทายข้า แล้วกไ็ป เพยีงแค่นั้น”

‘หนอ็ย คนเจ้าเล่ห์หยางซหีลวิ ความบงัเอญิของเจ้าช่างบงัเอญิได้ดนีกั’ 

ลี่หรูกดัฟันคดิในใจ

“เจ้าคดิว่าหยางซหีลวิเป็นอย่างไร” ลี่หรูอยากรู้ความรู้สกึของหลนิเมิ่ง

เช่นกันว่านางรู้สึกอย่างไรกับหยางซีหลิว จะได้ตัดสินใจว่าจะช่วยหรือจะฆ่า

เจ้าหยางซหีลวิดี

“เอ่อ...เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่ง” หลินเมิ่งรู้สึกแก้มร้อนเล็กน้อยเมื่อเอ่ย

ถงึคนผู้นั้น

“แล้วเจ้าชอบเขาหรอืไม่”

“อมื เขากไ็ม่ได้น่ารงัเกยีจ”

“แต่เขาเจ้าชู้มาก หรอืเจ้าไม่รู้”

“ช่วงหลงัมานี้ท่านพ่อบอกว่าเขาตั้งใจท�างานมาก ไม่ค่อยไปหอสรุาแล้ว”

อ้อ เดี๋ยวนี้เจ้ารู้จักเข้าทางพ่อแล้วสินะ ซีหลิว...“แล้วหากเขาชอบเจ้า  

เจ้าจะว่าอย่างไร” ลี่หรูถามหลนิเมิ่งที่ก�าลงัเขนิอาย

“เขาบอกเจ้าเช่นนั้นหรอื”

“ใช่ แต่ข้ากลวัเจ้าจะถูกเขาหลอก”
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“เจ้าสนทิกบัเขาไม่ใช่หรอื”

“ก็ใช่ เพียงแต่ข้าเป็นห่วงเจ้า” ลี่หรูจับมือหลินเมิ่งมากุมไว้เพื่อแสดง

ความจรงิใจ

“ที่จริงแล้ว ว่าถึงเรื่องความเจ้าชู้ เขาอาจจะน้อยกว่าเจ้าก็ได้นะ เมื่อ

ก่อนเจ้ากไ็ปเที่ยวกบัเขาบ่อยๆ แล้วกม็าเล่าให้ข้าฟังว่าคุณชายบ้านนั้นหล่อเหลา

มาก คุณชายบ้านนั้นน่ารกัมาก บางครั้งเจ้ากแ็กล้งล้มตอ่หน้าคุณชายเหล่านั้น 

แล้วบางครั้ง...” หลนิเมิ่งก�าลงัจะพูดต่อ แต่ถูกลี่หรูพูดขดัเสยีก่อน

“เจ้าลมืๆ มนัไปได้หรอืไม่ นั่นมนัเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้ว” 

ลี่หรรููส้กึเขนิอายเมื่อคดิย้อนกลบัไป เพราะนางแพ้บรุษุหน้าตาดจีรงิๆ 

ไม่เช่นนั้นคงไม่ตกลงแต่งงานง่ายดายเช่นนั้นหรอก คดิแล้วกอ็ยากโขกศรีษะ

ตาย

“นานหรือ แค่เจ็ดเดือนที่แล้วเอง” หลินเมิ่งเห็นลี่หรูแก้มแดงก็อยาก

หยอกล้อ

“ตกลงเจ้าเป็นสหายของข้าหรอืไม่” ลี่หรูท�าแก้มป่องใส่หลนิเมิ่ง

หลินเมิ่งหัวเราะออกมา บางครั้งสหายแสนซนของนางผู้นี้ก็น่ารัก 

น่าหยอกจรงิๆ

ลี่หรูย่นจมูกใส่หลนิเมิ่ง “เอาละๆ กลบัมาพูดเรื่องของเจ้าดกีว่า ข้าไม่รู้

ว่าจะหนอีอกมาได้อกีเมื่อไหร่ ข้าต้องบอกเจ้าให้ชดัเจนตอนนี้เลย” ลี่หรูกล่าว

อย่างจรงิจงั

“บอกอะไร”

“หากเจ้าชอบหยางซหีลวิจรงิ เจ้าต้องให้เขาพสิจูน์ความจรงิใจเสยีก่อน 

เอาอย่างนี้ ข้าจะช่วยเจ้าเอง”

“ช่วยอย่างไร”

ลี่หรูกับหลินเมิ่งพูดคุยถึงแผนการกันสองคนจนเกือบรุ่งสาง ลี่หรูจึง

ปีนก�าแพงกลบัออกไป

อาเทาผู้ตดิตามคนใหม่ของลี่หรูที่นางไม่รู้จกั ไม่เคยเหน็ตวั รบีเขยีน
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จดหมายส่งหาองค์ชายสาม ถึงบทสนทนาของพระชายากับคุณหนูหลินเมิ่ง 

ในคืนนี้ หากเขาเป็นองค์ชายสาม จะจับพระชายามัดไว้ในเรือนไม่ให้ออก 

ไปไหนแน่นอน



เจ็ด
หยางซีหลิวสมหวัง

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลินเมิ่ง ลี่หรูจึงสั่งให้หูกงกงเตรียม 

ของขวญั นางจะไปร่วมงานเลี้ยงวนัเกดิของหลนิเมิ่งในฐานะพระชายา

จวนเจ้ากรมอาญามคีนมาร่วมงานมากมาย หากจะบอกว่าเป็นงานเลี้ยง

ขนุนางกว่็าได้ เจ้ากรมอาญาถอืโอกาสนี้เลี้ยงต้อนรบัขนุนางกรมอาญาที่เข้ามา

ใหม่ และเลี้ยงแสดงความยนิดกีบัขนุนางกรมอาญาที่ได้เลื่อนขั้นด้วย หยางซ-ี

หลวิได้เลื่อนเป็นหวัหน้าหน่วยตรวจสอบกม็าร่วมงานเลี้ยงด้วยเช่นกนั

หยางซีหลิวไม่ได้พบหลินเมิ่งหลายเดือนแล้ว แม้แต่ที่ประจ�าที่นาง 

เคยไป นางกไ็ม่ไป คล้ายกบัว่านางก�าลงัหลบหน้าเขาอยู ่วนัก่อนเจา้กรมอาญา

ก็เปรยๆ ว่าหลินเมิ่งถึงวัยออกเรือน เป็นนัยว่าใครจะมาสู่ขอก็มาทาบทาม 

ได้แล้ว ท�าให้เขาร้อนใจยิ่งนกั

หยางซหีลวิเดนิเข้ามาในงาน แนน่อนว่าไม่อาจเขา้ไปพดูคยุกบัหลนิเมิ่ง

ต่อหน้าเจ้ากรมอาญาได้ เขาได้แต่มองนางจากมุมสวนที่ใช้จัดงาน วันนี้นาง

งดงามเป็นพเิศษ หรอืเพราะเขาไม่ได้เหน็หน้านางมาพกัใหญ่ จงึท�าให้เขาคดิถงึ

นาง อยากเข้าไปพูดคุยกบันางใจแทบขาด

ในขณะที่ทุกคนก�าลงัสนทนากนัอยู่ในสวนนั้น รถม้าของหม่าลี่หรูกม็า

ถึงหน้าจวนเจ้ากรมอาญา หูกงกงคอยเดินน�าลี่หรูเข้าไปในจวน โดยมีเกาจื่อ

เดนิตามอยู่ด้านหลงั
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เมื่อต้นเดือน อยู่ดีๆ เกาจื่อก็กลับมาติดตามนางอีกครั้ง นางถาม 

เกาจื่อว่าหายไปไหนมาตั้งหลายเดอืน เกาจื่อตอบเพยีงว่าไปเลี้ยงม้า และไม่พดู

อะไรอีกเลย ลี่หรูสั่งอะไรก็พยักหน้ารับ นางเกือบจะลืมไปแล้วว่าเสียงของ 

เกาจื่อเป็นอย่างไร เพราะเขาไม่พูดอะไรเลยทั้งวนั

“พระชายาองค์ชายสามมาถึงแล้ว” หูกงกงขานบอกทุกคนในงานตาม

พธิกีาร

ลี่หรูเพิ่งรู้สกึว่าแต่งงานกบัองค์ชายสามกม็หีน้ามตีาเช่นนี้เอง นางเดนิ

ยิ้มเข้าไป ทุกคนต่างก้มศรีษะทกัทายนาง

“พระชายา เชญินั่งพ่ะย่ะค่ะ” เจ้ากรมอาญาเข้ามาเชญิลี่หรูให้ไปนั่งยงั

โต๊ะใหญ่ นางนั่งลงข้างหลนิเมิ่ง เมื่อนั่งลงแล้วทุกคนจงึนั่งตาม

“ท่านลุงหลินไม่ต้องมากพิธีหรอก ข้ามาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของ 

เมิ่งเอ๋อร์ทุกปี ปีนี้ข้าก็ยังเป็นสหายของเมิ่งเอ๋อร์เช่นเดิม” ลี่หรูยิ้มให้เจ้ากรม

อาญา

“พระชายามาร่วมงาน เป็นเกยีรตขิองจวนแล้ว หากองค์ชายสามอยู่ที่

เมอืงหลวง เชื่อว่าคงจะเสดจ็มาเป็นเพื่อนพระชายาด้วยแน่นอน น่าเสยีดายนกั

วนันี้หากพระชายาต้องการอะไรกส็ั่งพวกบ่าวได้เลยพ่ะย่ะค่ะ” เจ้ากรมอาญา

เอ่ยกบัลี่หรอูย่างรู้มารยาท แม้เมื่อก่อนลี่หรจูะมาที่จวนบ่อยๆ แต่เมื่อนางเป็น

พระชายาแล้ว จะต้อนรับเหมือนเดิมนั้นไม่ได้ ต้องให้เกียรตินางในฐานะ

ราชวงศ์

“ขอบคุณท่านลุงหลนิ” ลี่หรูได้รบัการอบรมจากหูกงกงมาพอสมควร 

จงึปฏบิตัติวัอย่างที่คนในราชวงศ์ควรปฏบิตัไิด้อย่างราบรื่นเป็นธรรมชาติ

“พระชายาสบายดหีรอืไม่เพคะ” หลนิเมิ่งเอ่ยถามลี่หรู ทั้งที่ความจรงิ

พวกนางสองคนพบกนัอยู่เกอืบทุกค�่าคนื

“ข้าสบายดีเมิ่งเอ๋อร์” ลี่หรูจับมือหลินเมิ่งและใช้สายตาส่งสัญญาณ  

เมื่อคนืพวกนางตกลงกนัว่าจะแกล้งลองใจหยางซหีลวิ เพราะลี่หรทูราบมาว่า

วนันี้ท่านลงุหลนิจะดตูวัว่าที่ลกูเขยไปด้วยเลย เท่าที่รูม้า ท่านลงุหลนิเลง็หวัหน้า
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หน่วยตรวจการกรมคลังกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบหยางซีหลิวไว้ ลี่หร ู

อยากรู้ว่าหยางซหีลวิจะมวีธิใีดเอาชนะใจท่านลุงหลนิได้

“ใต้เท้าหลนิ ข้ามบีคุคลหนึ่งจะแนะน�า” รองเจ้ากรมอาญา อดตีหวัหน้า

ของหยางซหีลวิเอ่ยออกมา

“เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบคนใหม่สินะ ลูกน้องที่เจ้ารักเหมือนลูก 

ผู้นั้น” เจ้ากรมอาญายิ้มให้รองเจ้ากรมอาญา

“เขาเป็นสุภาพบุรุษ ท�างานขยนัขนัแขง็ หากข้ามบีุตรชายเช่นเขา ข้าก็

พอใจมากขอรบั” รองเจ้ากรมอาญาเยนิยออย่างออกหน้าออกตา

“ลองเรยีกมาเถอะ เขากเ็ป็นก�าลงัส�าคญัที่มฝีีมอืของกรมอาญาคนหนึ่ง”

รองเจ้ากรมอาญาให้คนไปเรยีกหยางซหีลวิเข้ามา

“ใต้เท้าหลิน ข้าก็มีคนผู้หนึ่งจะแนะน�า” เจ้ากรมโยธาที่เป็นสหายของ

เจ้ากรมอาญาเอ่ยออกมา

ลี่หรูคดิว่าวนันี้การแข่งขนัคงดุเดอืดน่าดู

“เรยีกมาพร้อมกนัเลยดหีรอืไม่” เจ้ากรมอาญายิ้มอย่างอารมณ์ดี

เจ้ากรมโยธาให้คนไปเรยีกหวัหน้าหน่วยตรวจการกรมคลงัเข้ามาทนัที

หากบอกว่าหยางซีหลิวหล่อเหลานุ่มนวล หัวหน้าหน่วยตรวจการก็ 

หล่อเหลาคมเข้ม ลี่หรูนกึชื่นชมอยู่ในใจ

“คารวะใต้เท้าหลิน” สองหัวหน้าหน่วยค�านับเจ้ากรมอาญาอย่าง

นอบน้อม

“มาๆ มานั่งด้วยกนั” เจ้ากรมอาญาเรยีกให้ทั้งสองคนมานั่ง “กรมอาญา

มคีนหนุ่มไฟแรงเช่นพวกเจ้า ข้าค่อยวางใจ” กล่าวหลงัจากที่ทั้งสองคนนั่งลง

แล้ว

ตลอดเวลาที่หัวหน้าทั้งสองพูดคุยกับเจ้ากรมทั้งสองและรองเจ้ากรม 

ลี่หรูสงัเกตว่าแต่ละคนต่างลอบมองหลนิเมิ่ง โดยเฉพาะหยางซหีลวิ นอกจาก

มองหลนิเมิ่งแล้ว กม็องมาทางนางด้วย เขาใช้สายตาบอกนางว่าเขารู้ทุกอย่าง

‘ฮ ึ เจ้ารู้แล้วอย่างไร ข้าวางแผนไม่ให้เจ้าเจอเมิ่งเอ๋อร์ และเมิ่งเอ๋อร์ก็
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เตม็ใจ เจ้าจะท�าอะไรข้าได้’

สนทนากนัจนล่วงเลยยามอู่ แดดร้อนแรงขึ้น ลี่หรูจงึขอตวัเข้าไปพกั

ด้านในกบัหลนิเมิ่ง ในขณะที่นางกบัหลนิเมิ่งจะเดนิผ่านประตสูวนด้านในเข้าไป

นั้น หยางซหีลวิกโ็ผล่มา ไม่ทนัที่เขาจะได้เอ่ยทกัหลนิเมิ่ง เสยีงหวานใสของ

สตรนีางหนึ่งกด็งัขึ้นด้านหลงัเขา

“คุณชายหยาง ไม่เจอกันนานเลยนะเจ้าคะ” ผู้ที่ทักหยางซีหลิวก็คือ 

คุณหนูจวนหัวหน้ากองตรวจการนั่นเอง สตรีผู้นี้ หยางซีหลิวก็เคยตาม 

เกี้ยวพาอยูพ่กัใหญ่ เหมอืนจะไปกนัได้ด ีแต่เสยีที่สตรผีูน้ี้ขี้หงึไปหน่อย หยาง-

ซหีลวิจงึโบกมอืลา

“คุณหนูหลวนเอ๋อร์นั่นเอง ไม่รู้ว่าท่านมางานนี้ด้วย” หยางซีหลิวเอ่ย

ตอบอย่างระมดัระวงั

“คุณหนูหลนิกเ็ป็นสหายข้าเช่นกนั ข้าย่อมต้องมา”

“อ้อ” หยางซหีลวิกลายเป็นคนพูดน้อยไปเสยีอย่างนั้น

“เมิ่งเอ๋อร์ ได้ยนิว่าท่านลงุหลนิจะเลอืกลกูเขยแล้ว เจ้าพอใจคนไหนล่ะ” 

หลวนเอ๋อร์เข้ามาจบัมอืหลนิเมิ่งอย่างสนทิสนม

“เรื่องนี้ข้าคงแล้วแต่ท่านพ่อ” หลนิเมิ่งยิ้มตอบหลวนเอ๋อร์

“ข้าว่า หวัหน้าหน่วยตรวจการกด็ูเข้าทนีะ” หลวนเอ๋อร์เอ่ยแนะน�า

ลี่หรูสังเกตเห็นหยางซีหลิวก�ามือแน่น สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย นาง

สนุกที่ได้มองหยางซหีลวิร้อนใจ

“เจ้าก็เห็นเหมือนกันกับข้าสินะ” ลี่หรูรีบพูดเสริมเข้าไป และก็ได้ผล 

หยางซหีลวิตวดัสายตามองนางทนัที

“พระชายาก็คิดว่าเขาหล่อเหลาและสุภาพใช่หรือไม่เพคะ หม่อมฉัน 

คดิว่าเขาเหมาะสมกบัเมิ่งเอ๋อร์ของเรายิ่งนกั” หลวนเอ๋อร์ได้ทกีเ็สรมิเข้าไปอกี

ทบหนึ่ง

“เอ่อ...เช่นไรข้าคงไม่เหมาะจะอยู่ตรงนี้ ข้าขอตัวก่อน” หยางซีหลิว 

รบีเอ่ยลา แล้วเดนิจากไป
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สตรทีั้งสามต่างก้มหน้าหวัเราะ ที่จรงิลี่หรวูางแผนให้หลวนเอ๋อร์เข้ามา

ป่วน นางอยากรู้ว่าหยางซหีลวิจะท�าเช่นไรต่อไป

หนึ่งเดอืนต่อมา ต�าหนกัองค์ชายสามเปิดต้อนรบัคนสองคนพร้อมกนั 

หนึ่งคอืหยางซหีลวิ สองคอืหลนิเมิ่ง ลี่หรูต้องเชญิหลนิเมิ่งมาที่ต�าหนกั เพราะ

หยางซหีลวิข่มขู่นางว่า หากนางไม่ร่วมมอื เขาจะบอกให้บดิาของเขาเสนอฎกีา

ทูลฮ่องเต้ให้จัดงานเลี้ยงเหล่าพระชายาขึ้น หากจัดขึ้นจริง นางคงได้คอขาด

เพราะความเปิ่นของนางแน่ๆ

“ลี่หรู ข้าขอคุยกบัคุณหนูหลนิตามล�าพงั” หยางซหีลวิพูดกบัลี่หรู แต่

สายตามองไปที่หลนิเมิ่ง

“ย่อมได้ เมิ่งเอ๋อร์ ข้าไปก่อนนะ” ลี่หรูจบัมอืให้ก�าลงัใจหลนิเมิ่ง ก่อน

จะเดินออกจากห้องไป อยู่ในต�าหนักนี้ หญิงชายใกล้ชิดล�าพัง ไม่ต้องกังวล 

เพราะไม่มีคนนอกมาเห็น ทหารเฝ้าต�าหนักก็แน่นหนากว่ากรมอาญามากนัก 

หยางซีหลิวจึงวางใจพูดคุยกับหลินเมิ่งตามล�าพัง โดยไม่กลัวว่าชื่อเสียงของ

นางจะถูกใครเอาไปพูด

“เมิ่งเอ๋อร์ เจ้าจะหลบหน้าข้าอีกนานแค่ไหนหรือ ข้ารอเจ้าอยู่ที่ที่เรา 

เคยพบกนัทุกวนั” หยางซหีลวิพูดเสยีงอ่อนลง

“ข้าไม่ได้หลบหน้าท่าน” หลนิเมิ่งก้มหน้าหลบตา

“ยังจะบอกว่าไม่ได้หลบหน้าอีกหรือ ข้าไหว้วานให้ท่านรองเจ้ากรม

อาญาออกหน้าไปสูข่อเจ้าแล้ว หรอืเจ้าไม่พอใจ” สามวนัหลงังานเลี้ยง หยางซ-ี

หลวิรอ้นใจ รบีขอร้องให้รองเจ้ากรมอาญาที่รกัเขาเหมอืนลกูไปทาบทามสูข่อ

หลินเมิ่งกับเจ้ากรมอาญา เจ้ากรมอาญาตอบตกลงหลังได้ถามความเห็นของ

หลนิเมิ่งแล้ว หยางซหีลวิดใีจจนตวัลอย แต่หลงัจากตกลงหมั้นหมายกนั เขา

กลบัไม่ได้พบหลนิเมิ่งอกีเลย ส่งจดหมายไปหากไ็ม่มจีดหมายตอบกลบั เขา

จงึจ�าเป็นต้องข่มขู่ลี่หรูให้ช่วยเหลอื

“หามไิด้” หลนิเมิ่งยงัคงก้มหน้าตอบ
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“เมิ่งเอ๋อร์ หรอืเจ้ามคีนอื่นอยู่ในใจ ข้าจะยอมถอยให้กไ็ด้”

หลนิเมิ่งเงยหน้ามองหยางซหีลวิทนัท ีเขาได้สบตานางเป็นครั้งแรกนบั

ตั้งแต่วันงานเลี้ยง เขารู้ว่านางก็ชอบเขา แต่เหตุใดนางถึงไม่ยอมพบหน้าเขา 

เขาอยากรู้ยิ่งนกั

“หากข้าแต่งให้ท่านไป ท่านจะรบัสตรอีื่นเข้าจวนอกีหรอืไม่” หลนิเมิ่ง

เอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“เหตุใดเจ้าจงึถามเช่นนั้น”

“มิใช่ว่าท่านมีสัญญาใจกับสตรีทั่วเมืองหลวงหรอกหรือ หากท่านมา

แต่งกบัข้า สตรเีหล่านั้นจะไม่ชอกช�้าใจแย่หรอื”

หยางซหีลวิอยากจะไปบบีคอพระชายาผู้นั้นนกั ต้องเป็นนางแน่ที่สอน

ให้เมิ่งเอ๋อร์ของเขาพูดเช่นนี้

“ในใจข้ามเีจ้าคนเดยีว หรอืเจ้าไม่รู้” หยางซหีลวิอยากจะคุกเข่าสาบาน

กบันางเหลอืเกนิ เพราะความเจ้าชู้ในอดตีแท้ๆ ที่ท�าให้นางไม่เชื่อใจ

“ในใจมข้ีาคนเดยีว แต่ข้างกายไม่รูจ้ะมอีกีกี่คน” หลนิเมิ่งหนัหลงัให้เขา

หยางซหีลวิเดนิไปหยุดตรงหน้านาง แล้วคุกเข่าลง เขาจบัมอืของนาง

และกล่าวจากใจจรงิ “เมิ่งเอ๋อร์ ตลอดชวีติของข้านบัจากนี้ จะมเีจ้าเพยีงคน

เดียวในหัวใจ และข้างกายข้าก็จะมีเพียงเจ้าที่ได้เดินไปพร้อมกัน เจ้าเชื่อข้า 

เถอะนะ”

หลนิเมิ่งตกใจที่อยู่ดีๆ  บุรุษผู้นี้กค็ุกเข่าให้นาง

“ท่านรีบลุกขึ้นมาเถอะ” หลินเมิ่งจะดึงมือให้เขาลุกขึ้น แต่เขาไม่ยอม

ลุก

“หากเจ้าไม่ยอมเชื่อข้า ข้าจะไม่ยอมลุกขึ้น” หยางซีหลิวมองตานาง 

ด้วยความรู้สกึแน่วแน่

“ข้าเชื่อท่านแล้ว ท่านรบีลุกขึ้นเถอะ”

“ต่อไปเจ้าต้องเรยีกข้าว่าซหีลวิได้หรอืไม่”

“เอ่อ...” หลนิเมิ่งรู้สกึว่าแก้มก�าลงัร้อน
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“เมิ่งเอ๋อร์” หยางซหีลวิมองหลนิเมิ่งอย่างอ้อนวอน

“ซีหลิว” หลินเมิ่งก้มหน้าเอียงอาย ท�าให้หยางซีหลิวหัวเราะออกมา  

เขาดใีจที่ในที่สุดนางกย็อมเปิดใจเสยีที

ลี่หรแูอบฟังอยู่นอกห้อง พลางถอนหายใจโล่งอก ‘ช่างเถอะ ในเมื่อ

เจ้าชอบเมิ่งเอ๋อร์จรงิๆ ข้าจะส่งเสรมิเจ้ากไ็ด้’

แล้วนางกค็ดิถงึบรุุษผู้อยูช่ายแดน เขาจะมวีนัคกุเข่าให้นางอย่างนี้ไหม

หนอ ลี่หรูสะบัดหน้าไล่ความคิดเหลวไหลของตัวเอง นางต้องเตือนตัวเอง 

อยู่เสมอว่านี่เป็นเพยีงการแต่งงานหลอกๆ เท่านั้น

ชายแดน

วันเวลาของหลิ่งอี้ผ่านไปอย่างเชื่องช้า ข่าวคราวจากเมืองหลวงส่งมา 

ไม่ขาด ลี่หรูของเขาไม่ต้องปีนก�าแพงแล้ว เพราะเขาสั่งให้เกาจื่อเปิดประตูให้

นางเดนิออกมาเลย เขาทนไม่ได้ที่นางต้องเหนด็เหนื่อยอยู่ทุกคนื เขาให้เกาจื่อ 

ตดิตามนางในที่แจ้ง และให้อาเทาตดิตามคุ้มกนันางในที่ลบั

‘ลี่หรู ข้าคดิถงึเจ้า เจ้าจะคดิถงึข้าบ้างหรอืไม่หนอ’



แปด
ไท่จื่อเฟย

วนัเวลาผ่านไป ลี่หรใูช้ชวีติเป็นพระชายาอย่างสขุสบาย แต่งานเลี้ยง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของฮองเฮาในเดือนหน้า ที่นางต้องไปร่วมงานใน

ฐานะพระชายา ท�าให้นางกงัวลยิ่งนกั

คืนนี้กว่านางจะหลับได้ก็เลยยามจื่อไปแล้ว ตอนนี้ยามโฉ่ว มีเงาด�า

ค่อยๆ เข้าใกล้เตยีงนอนของลี่หรูที่หลบัลกึไม่รู้สกึตวั เงาด�านั้นค่อยๆ เปิดม่าน

เตยีงและยนืมองคนงามที่ก�าลงัหลบั

“ลี่หร ูข้าคดิถงึเจ้ายิ่งนกั” หลิ่งอี้เอ่ยเสยีงเบา เขาเดนิทางกลบัเมอืงหลวง

เพื่อมาอวยพรวันเกิดของพระมารดาในเดือนหน้า พระบิดามีราชโองการ

อนุญาตให้เขากลบัมาเมอืงหลวงสามเดอืน แต่เขาไม่ได้บอกลี่หรู เพราะกลวั

นางจะหนหีน้าเขา

หม่าลี่หรูขยับตัวเล็กน้อย พลิกตัวเข้าด้านในและนิ่งไป หลิ่งอี้ถอด

รองเท้าแล้วขึ้นเตยีง โดยระวงัไม่ส่งเสยีงดงัเพราะกลวันางตื่น หลายเดอืนที่

ไม่ได้พบหน้า ท�าให้เขาคิดอยากจะกอดนางยิ่งนัก หลิ่งอี้ไม่เพียงแค่คิด เขา 

โอบกอดนางจากด้านหลังจริงๆ ลี่หรูขยับตัวเข้ามาในอ้อมกอดโดยไม่รู้ตัว  

หลิ่งอี้ยิ้มอย่างพอใจและหลบัไป
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ยามเหม่า หม่าลี่หรลูมืตาตื่น เพราะนางรู้สกึเหมอืนมอีะไรบางอย่าง

รดัตวันางอยู่ นางกลั้นหายใจและคดิไปต่างๆ นานา

‘ข้าจะร้องให้คนช่วยดหีรอืไม่นะ ไม่ส ิ คนผู้นี้ที่กอดข้าอยู่เข้ามาโดยที่

อาจื่อไม่รู้ได้อย่างไร เขาต้องมวีชิาร้ายกาจแน่นอน หากข้าตะโกนออกไป เขา

ต้องฆ่าข้าแน่ๆ ท�าอย่างไรด’ี

ในขณะที่หม่าลี่หรูก�าลงัหวาดกลวัอยู่นั้น หลิ่งอี้กต็ื่น

“หากเจ้ายงัไม่ยอมหายใจ เจ้าคงจะไม่มโีอกาสหายใจอกีแล้วนะลี่หรู”

เสยีงนี้...ลี่หรูจ�าเสยีงเขาได้ แต่เหตุใดเขาจงึมาอยู่ที่นี่

“ข้ากลบัมาอวยพรวนัเกดิเสดจ็แม่” เหมอืนหลิ่งอี้จะได้ยนินางคดิ เขา

ตอบนางตรงค�าถามมากๆ

“เอ่อ...ท่านกลบัมานานแล้วหรอื” ลี่หรูรู้สกึอดึอดัขดัเขนิที่ถูกเขากอด

ไว้เช่นนี้ เพราะตลอดชวีตินาง นอกจากบดิา กไ็ม่มผีู้ใดกอดนางมาก่อน

“นานแล้ว” หลิ่งอี้กระชบัอ้อมกอดให้แน่นขึ้น ไม่มทีท่ีาวา่จะยอมปลอ่ย

นางให้เป็นอสิระ

“เอ่อ...ท่านหวิหรอืไม่...ไม่สู้...เราลุกไปกนิข้าวกนั”

“อืม ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ หรือเจ้าหิวแล้ว นี่เพิ่งยามเหม่าเองนะ 

พระอาทติย์ยงัไม่ขึ้นเลย”

“เอ่อ...อ๊ะ” ลี่หรูร้องตกใจ เพราะอยู่ดีๆ  หลิ่งอี้กจ็บัตวันางพลกิกลบัไป 

และขึ้นคร่อมทบัตวันางไว้ด้านล่าง

“ไม่เจอหน้ากันตั้งหลายเดือน เจ้าไม่คิดถึงข้าบ้างเลยหรือ” หลิ่งอี้ 

จ้องตานาง

“เอ่อ...” ลี่หรูแก้มแดงเพราะท่าทางที่ล่อแหลมของเขาและนางใน 

ตอนนี้

“หอื หรอืเจ้าก�าลงัเขนิอาย” หลิ่งอี้ยิ้มหยอกล้อนาง

“ข้า...ไม่...ข้า...อมื” เสยีงลี่หรูค่อยๆ หายไป เพราะหลิ่งอี้เข้าครอบครอง

รมิฝีปากบางไว้ ดวงตาของลี่หรูสองข้างโตเท่าไข่ไก่
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ผ่านไปพักใหญ่ หลิ่งอี้ถึงยอมปล่อยนางให้เป็นอิสระ ลี่หรูเอียงหน้า

หลบตาด้วยความอาย หลิ่งอี้หัวเราะออกมาด้วยความพอใจ นี่แสดงว่านาง 

ไม่ได้รงัเกยีจเขา เพราะหากนางรงัเกยีจเขา นางคงไม่ยอมให้เขาจูบแน่ๆ

“ลี่หรู เป็นอะไรไป”

‘คนบ้า ยงัมหีน้ามาถามอกี’ ลี่หรูต่อว่าเขาอยู่ในใจ ไม่เจอหน้ากนัหลาย

เดือน พอเจอกัน เขาก็จูบนางโดยไม่บอกล่วงหน้า จะให้นางพูดอะไรได้อีก 

“ท่านสญัญาแล้ว ว่าจะไม่...เอ่อ...ไม่ท�าอะไร...ข้า” ลี่หรูรวบรวมความกล้าพูด

ออกมาจนได้

“ถูกแล้ว ข้าสญัญา”

ลี่หรูพยกัหน้าวางใจที่เขายงัจ�าสญัญาได้ ดูจากหน้าตาของเขาแล้ว เขา

คงไม่ได้เป็นคนไม่รกัษาค�าพูดหรอก

“ข้าสญัญาว่าจะไม่แตะต้องตวัเจ้าในคนืเข้าหอ แต่นี่...กเ็ลยคนืเข้าหอมา

หลายเดอืนแล้วกระมงั สญัญาของข้ากห็มดไปแล้วตั้งแต่คนืนั้น” หลิ่งอี้ยิ้มแล้ว

มองลี่หรูที่ก�าลงัอ้าปากค้าง

“นี่ท่าน...ท่าน” ลี่หรูไม่รู้จะตอบกลับอย่างไร หากนึกย้อนไป เขาก็

สญัญาเช่นนั้นจรงิๆ ‘อา...ข้าแย่แน่แล้ว ข้าจะร้องให้คนช่วยดหีรอืไม่’

“วางใจเถอะ ข้าจะไม่ท�าอะไรเจ้า หากเจ้าไม่ร้องขอ” หลิ่งอี้ต้องข่มใจ 

ไว้ก่อน หากเขาบงัคบัฝืนใจนางตอนนี้ การจะท�าให้นางชอบเขาคงเป็นเรื่องยาก

ลี่หรูถอนหายใจด้วยความโล่งอก นับว่าเขายังเป็นคนดีอยู่บ้าง ‘ฮึ!  

จะให้ข้าร้องขอท่านหรอื คงไม่มวีนันั้นหรอก’

หลิ่งอี้มองนางเงยีบๆ อกีครู่หนึ่ง จงึยอมปล่อยนาง “ข้าจะเข้าวงั เจ้าก็

เตรยีมตวัเข้าวงักบัข้าเถอะ” เขาลุกขึ้นจากเตยีงและเดนิออกจากห้องไป

คดิไว้ว่าจะไม่ได้เจอกนัอกีสองสามปี อยู่ดีๆ  เขากก็ลบัมา ท�านางใจคอ

ไม่ดเีลย หากเขาจะทวงสทิธิ์การเป็นสามขีองเขา แล้วนางจะท�าอย่างไร ลี่หรู

กลบัมาหวาดหวั่นอกีครั้ง
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ยามเฉิน หลิ่งอี้พาลี่หรูเข้าวัง หลังไปส่งลี่หรูไว้ที่ต�าหนักฮองเฮาแล้ว 

หลิ่งอี้ก็ขอตัวไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ ลี่หรูจึงต้องโดดเดี่ยวอยู่ต�าหนักฮองเฮา นาง 

ก้มหน้าดื่มชาตลอด กกูปูระจ�าต�าหนกัรนิชาให้นางจอกแล้วจอกเล่า จนฮองเฮา

รู้สกึข�ากบัความน่ารกัไร้เดยีงสาของลี่หรู

“ชายาสาม เจ้าสบายดีหรือไม่ เจ้าสามไม่อยู่ ข้าก็ไม่ได้พบเจ้าเลย” 

ฮองเฮาถามนางพร้อมรอยยิ้มอบอุ่น

“ทูลฮองเฮา ขอบพระทยัที่ทรงเป็นห่วงเพคะ หม่อมฉนัสบายด”ี ลี่หรู

ลุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อทูลตอบฮองเฮา ฮองเฮาบอกให้นางนั่งลงตามสบาย แต่ 

ลี่หรูไม่อาจตามสบายอย่างที่ฮองเฮาบอกได้

ฮองเฮาชวนลี่หรูสนทนาอีกพักใหญ่ กงกงหน้าต�าหนักก็ขานบอกว่า 

พระชายาเอกในองค์รชัทายาทขอเข้าเฝ้า ฮองเฮาตรสัอนุญาต จากนั้นไม่นาน

ไท่จื่อเฟยกเ็ดนิเข้ามา นางคุกเข่าถวายพระพรฮองเฮาอย่างเรยีบร้อยงดงาม

ลี่หรูมองไท่จื่อเฟยอย่างละสายตาไม่ได้ เพราะนางงดงามมาก งดงาม

ที่สุดเท่าที่ลี่หรูเคยพบหญงิงามมาหลายนาง หากนางเป็นองค์รชัทายาท คงไม่

กล้ามชีายารองแน่นอน

“ไท่จื่อเฟยมาก็ดีแล้ว นี่คือชายาขององค์ชายสาม พวกเจ้าสองคน

ท�าความรู้จักกันไว้ งานเลี้ยงวันเกิดข้า ให้ชายาสามเป็นผู้ช่วยเจ้าแล้วกันนะ” 

ฮองเฮาตรสักบัไท่จื่อเฟยอย่างอ่อนโยน

“ค�านับไท่จื่อเฟยเพคะ” ลี่หรูลุกขึ้นแล้วย่อตัวให้พระชายาเอกในองค์

รชัทายาท

“ตามสบายเถอะ เรากเ็หมอืนพี่น้องกนั”

เสยีงของไท่จื่อเฟยไพเราะน่าฟังมาก แต่ลี่หรูสัมผสัได้ถงึความเยน็ชา

ที่แผ่ออกมาจากตวันาง สตรทีี่หน้าตางดงาม เหตุใดจงึดูเยน็ชานกันะ

ฮองเฮาตรัสถึงงานเลี้ยงในเดือนหน้ากับพวกนางสองคน จนกระทั่ง 

องค์รชัทายาทและองค์ชายสามกลบัมาจากเข้าเฝ้าฮ่องเต้

“เสดจ็แม่” องค์รชัทายาทเข้าไปกมุพระหตัถ์ของพระมารดาอย่างเอาใจ
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ซานหวางเฟย พระชายาตัวป่วน

ฮองเฮายิ้มให้องค์รัชทายาทอย่างรักใคร่และหันไปตรัสเรียกองค์ชาย

สามที่ก�าลังยิ้มมองพระชายาของตัวเองให้เข้าไปหา “เจ้าสาม มาหาแม่ใกล้ๆ 

หน่อย”

ลี่หรูสังเกตเห็นว่าตั้งแต่องค์รัชทายาทมาถึง ไท่จื่อเฟยก็ก้มหน้าอยู่

ตลอด องค์รัชทายาทมองพระชายาของตัวเองครั้งเดียวตอนเข้ามา ส่วน

ไท่จื่อเฟยเหมอืนจะไม่ได้สนใจเลย ต�าหนกัองค์รชัทายาทช่างน่าสนใจนกั

หลิ่งอี้พาลี่หรูออกจากวัง ระหว่างทางในรถม้า ลี่หรูก็ถามหลิ่งอี้ 

เกี่ยวกบัไท่จื่อเฟยผู้เยน็ชาแต่งดงามมากคนนั้น

“ไท่จื่อเฟยแต่งให้องค์รัชทายาทนานแล้วหรือเพคะ” ลี่หรูมีนิสัยช่าง

สงสยั นางจะสงสยัในทุกเรื่อง มคี�าถามมากมายต่อทุกสิ่ง

“อมื สามปีแล้วกระมงั”

“แล้วไท่จื่อเฟยมีรัชทายาทน้อยหรือยังเพคะ” ลี่หรูขอเดาว่ายังไม่ม ี

เพราะความเยน็ชาที่ทั้งสองคนมใีห้กนัแสดงชดัเจนอย่างมาก

“ยงัไม่ม”ี

“องค์รชัทายาทกบัไท่จื่อเฟยรกักนัดหีรอืไม่เพคะ” ลี่หรูรู้ว่าสองคนนั้น

คงไม่ได้รกักนัไปมากกว่าเรื่องของอ�านาจ แต่นางกย็งัหวงัให้คนสองคนที่เป็น

สามภีรรยากนั อยู่ด้วยกนัอย่างมคีวามสุขโดยไม่สนเรื่องของการเมอืง

“เจ้าอยากรู้ไปท�าไม”

“เอ่อ...หม่อมฉนัเหน็...”

“อยู่กนัสองคน เจ้าพูดธรรมดากบัข้าเถอะ”

“จะดหีรอื” ลี่หรูหวั่นๆ ไม่กล้าล่วงเกนิเชื้อพระวงศ์

“ดีสิ ข้าชอบ” หลิ่งอี้ยิ้มให้นาง เป็นรอยยิ้มเดียวกับวันที่เขาหลอกให้

นางตอบตกลงแตง่งานด้วยไม่มผีดิ แต่ลี่หรูกย็งัคงเคลบิเคลิ้มไปกบัรอยยิ้มนี้

เช่นเดมิ

“ได้ๆ” ลี่หรูผู้ใจง่ายยงัคงใจง่ายไม่เคยเปลี่ยน
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“ข้าจะพาเจ้าไปกนิของอร่อยๆ”

พอได้ยนิค�าว่าของอร่อย ลี่หรกูต็าโต ลมืเรื่องของไท่จื่อเฟยไปหมดสิ้น 

หลิ่งอี้จบัมอืนางมากุมไว้ นางกไ็ม่ขดัขนื การใช้อาหารมาหลอกล่อนางได้ผล

จรงิๆ ‘ตวัป่วนน้อยเอ๋ย เจ้าควรสนใจข้ามากกว่าชายาของผู้อื่นนะ’

หลิ่งอี้พาลี่หรูมากินอาหารที่โรงเตี๊ยมขึ้นชื่อของเมืองหลวง เจ้าของ

โรงเตี๊ยมออกมาต้อนรบัพวกเขาด้วยตวัเอง

“ว้าว” เสยีงลี่หรูดงัขึ้นท่ามกลางอาหารมากมายบนโต๊ะ

“กนิเถอะ” หลิ่งอี้ยิ้มอย่างพอใจที่ได้เหน็สหีน้าตื่นเต้นของตวัป่วนน้อย

“องค์ชาย...” ลี่หรูยงัพูดไม่จบ หลิ่งอี้กพ็ูดขดัขึ้นมา

“หลิ่งอี้ เรยีกข้าว่าหลิ่งอี้”

“เอ่อ...จะดหีรอื” เรยีกพระนามขององค์ชายตรงๆ เช่นนี้ มโีทษลบหลู่

เบื้องสูงเชยีวนะ

“เราอยู่กนัสองคน เจ้าจะกลวัอะไร เรยีกส”ิ

ภายใต้รอยยิ้มของหลิ่งอี้ ลี่หรกูพ็ดูค�าลบหลู่เบื้องสงูนั้นออกมา “หลิ่งอี้ 

ขอบคุณท่านมาก”

“อมื กนิเถอะลี่หรขูองข้า” หลิ่งอี้พยกัหน้าพอใจและเริ่มลงมอืกนิอาหาร

ลี่หรูชะงักไปกับค�าว่า ‘ลี่หรูของข้า’ นางรู้สึกว่าค�าค�านี้ออกจะหวาน 

เกนิไป แต่ช่างเถอะ เขาอยากเรยีกอะไรกเ็รยีกไป นางอยู่ต�าหนกัเขา ใช้เงนิ

เขา แค่เรื่องเลก็น้อยนี้กต็ามใจเขาเถอะ หลงัจากที่นางตกลงกบัตวัเองได้แล้ว

กล็งมอืจดัการอาหารตรงหน้าทนัที

หลิ่งอี้ยิ้มกว้าง...ตวัป่วนน้อย หวงัว่าเจ้าจะเชื่อฟังว่าง่ายเช่นนี้ไปเรื่อยๆ 

นะ


