
หนึ่ง

กล้วยไม้สง่างาม โบตั๋นโดดเด่น ไห่ถงัอ่อนหวาน

เมื่อย่างเข้าเดอืนสองของฤดูวสนัต์ กถ็งึเวลาที่บปุผานบัร้อยเบ่งบาน 

ภายในอทุยานหลวงมกีลิ่นหอมฟุง้ลอยเตะจมกู ดอกไม้นานาพรรณหลาก

สสีนัแข่งกนัอวดโฉม

ฉนิเหมยค่อยๆ เดด็กลบีดอกไม้ในอุทยานอย่างเบามอื คดิจะเอา

ไปตากแห้งก่อนแล้วจึงน�าไปผสมกับใบชาชุดใหม่ เพื่อปรุงให้ได้ชา 

ดอกไม้ที่มกีลิ่นหอมที่สุด

ชาดอกไม้นั้นเป็นหนึ่งในประเภทชาที่เหล่านางสนมในวังชื่นชอบ

เป็นที่สุด ไม่เพยีงชุ่มคอ แต่ยงับ�ารุงผวิพรรณให้ชุ่มชื้นอกีด้วย

“ฉินเหมย” เสวี่ยเอ๋อร์เดินมาหยุดอยู่ด้านหลังฉินเหมย ก่อนจะ

ยกมอืขึ้นตบไหล่นางเบาๆ

“เสวี่ยเอ๋อร์! เจ้านั่นเอง ท�าข้าตกใจแทบแย่” ฉนิเหมยหนักลบัไป

มอง ที่แท้ก็เป็นสหายสนิทที่ท�างานอยู่ในแผนกคลังใบชา1 เช่นเดียวกับ

นาง นางยกมอืขึ้นลูบอกพร้อมกบัหวัเราะออกมาเบาๆ
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“ข้าว่าแล้วว่ายามเจ้าเด็ดกลีบดอกไม้มักจดจ่อเกินไป เมื่อครู่ข้า

เรยีกเจ้าตั้งหลายครั้ง แต่เจ้ากไ็ม่ตอบ” เสวี่ยเอ๋อร์ส่ายหน้า

“กไ็ด้ๆ ข้าหูตงึเอง เจ้ากอ็ย่าโทษข้าเลย” ฉนิเหมยฉกียิ้ม รอยยิ้ม

นั้นงามยิ่งกว่าดอกไม้ในอุทยานหลวงเสยีอกี

“แผนกคลงัใบชาขาดเจ้าไม่ได้ ไหนเลยข้าจะกลา้วา่เจ้า” เสวี่ยเออ๋ร์

เพิ่งนึกถึงจุดประสงค์ในการมาที่นี่ของตนได้ “จริงสิ หัวหน้าแผนกอัน

ก�าลงัหาเจ้าอยู่น่ะ”

“หวัหน้าแผนกอนัหาข้าหรอื” ฉนิเหมยพยกัหน้า “ข้าจะไปเดี๋ยวนี้”

นางรบีคว้าตะกร้าสานที่มกีลบีดอกไม้เป็นกองพะเนนิขึ้น ก่อนจะ

เร่งรุดเดนิกลบัไปยงัแผนกคลงัใบชา ขณะเดยีวกนัหวัหน้าแผนกอนักร็อ

นางอยู่ในห้องโถงแล้ว

“หวัหน้าแผนกอนั ท่านหาข้าหรอืเจ้าคะ” ฉนิเหมยย่อตวัท�าความ

เคารพ

นางเข้ามาท�างานอยูใ่นแผนกคลงัใบชานี้ได้สองปีกว่าแล้ว ช่วงเวลา

ที่ผ่านมากล็้วนได้หวัหน้าแผนกอนัคอยช่วยเหลอืดูแล ท�าให้นางอยู่รอด

ปลอดภัย ท�างานที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างราบรื่นในวังหลวงที่แสน 

เข้มงวดนี้ นางจงึรูส้กึซาบซึ้งในบญุคณุของหวัหน้าแผนกอนัอย่างหาที่สดุ 

ไม่ได้

“เจ้านั่งลงก่อน ข้ามเีรื่องจะบอกเจ้า” หวัหน้าแผนกอนัยิ้มบาง

“เจ้าค่ะ”

“คืออย่างนี้...” หัวหน้าแผนกอันยื่นรายชื่อใบชาที่อยู่ในมือให้ 

1 แผนกคลงัใบชา หรอื 司茶库 เป็นหนึ่งในหกแผนกคลงัที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่าย
งานวงัหลงั
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ฉินเหมย “นี่เป็นรายชื่อประเภทใบชาที่ฝ่ายในเพิ่งส่งมาให้ส�าหรับถวาย

ฮ่องเต้ในปีนี้ หลวิกงกงบอกว่านอกจากพวกที่อยูใ่นรายชื่อนี้แล้ว พวกเรา

ยังสามารถคิดสูตรปรุงชาใหม่ได้ด้วย ข้ารู้ว่าเจ้าชื่นชอบเรื่องชาดอกไม้  

อีกทั้งยังกล้าจะค้นคว้าและลองผสานสูตรชาใหม่ๆ หลังจากที่ข้าปรึกษา

กบัคนอื่นๆ แล้วกต็ดัสนิใจจะมอบเรื่องปรุงชาสูตรใหม่นี้ให้เจ้า”

“ภารกิจส�าคัญเช่นนี้ ฉินเหมยจะกล้ารับได้อย่างไรเจ้าคะ” แม้ 

ฉินเหมยจะรู้สึกยินดี แต่ก็กลัวว่าหากท�าได้ไม่ดีจะท�าให้พวกพี่น้องใน

แผนกคลงัใบชาเดอืดร้อนไปด้วย

“เจ้าอย่าปฏเิสธเลย ทุกคนต่างเสนอชื่อเจ้า เจ้ากอ็ย่าท�าให้ทุกคน

ผดิหวงัเลยนะ” หวัหน้าแผนกอนัพดูกบัฉนิเหมยด้วยสหีน้าจรงิจงั “ข้าน่ะ

มคีวามมั่นใจในตวัเจ้าเป็นอย่างมาก”

เดิมฉินเหมยยังนึกกังวล ทว่าตอนนี้เมื่อได้ยินค�าพูดของหัวหน้า

แผนกอนัแล้วกส็ดูลมหายใจเข้าลกึๆ ก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มที่เป่ียมด้วย

ความมั่นใจ “ขอบคณุท่านและพี่น้องทั้งหลายที่เมตตาฉนิเหมย ฉนิเหมย

จะพยายามอย่างสุดความสามารถเจ้าค่ะ”

“เช่นนั้นกต็กลงตามนี้ ถ้าชาที่เจ้าปรงุขึ้นได้รบัค�าชมจากฮ่องเต้กถ็อื

เป็นเกยีรตขิองพวกเราแผนกคลงัใบชาเช่นกนั เจ้าต้องการให้ใครมาช่วย

กบ็อกได้เลย ทุกคนล้วนเตม็ใจที่จะช่วยเจ้า”

“เจ้าค่ะ ขอบคุณหัวหน้าแผนกอันที่มอบโอกาสนี้ให้แก่ข้า” ฉิน- 

เหมยย่อตวัคารวะก่อนจะเดนิกลบัห้องของตวัเอง

เดมิทกีารปรุงชาเป็นเรื่องที่นางถนดัอยู่แล้ว ฉนิเหมยจงึไม่ได้รู้สกึ

กงัวลอะไร เพยีงแต่การจะท�าให้ฮ่องเต้พอพระทยันั้นเป็นเรื่องที่นางรู้สกึ

อกสั่นขวัญแขวนอยู่บ้าง พระทัยของโอรสสวรรค์เดิมก็ยากจะคาดเดา 

อยู่แล้ว 
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ความโปรดปรานในอดีตไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันจะยังเป็นเช่น

นั้น อีกทั้งการปรุงชาสูตรใหม่ยังต้องทดลองกลิ่น ทดลองรส ทดลอง

สมัผสัสูป่ลายลิ้น และทดลองสมัผสัในล�าคอ เรื่องเช่นนี้แน่นอนว่าต้องใช้

ระยะเวลาสกัพกั ทว่าเวลาที่ฝ่ายในมอบให้กลบัไม่มากนกั นางต้องเร่งมอื

มากกว่าปกตถิงึจะส�าเรจ็ได้

ไม่นานนกั เสวี่ยเอ๋อร์กเ็ดนิเข้ามาในห้องของนางพร้อมกบัเอย่ถาม 

“ฉินเหมย มีเรื่องอะไรให้ช่วยก็บอกข้าได้เลยนะ อิ๋นซิ่วเองก็บอกว่านาง

ยนิดจีะช่วย”

“ดียิ่งนัก แต่ว่าพวกเจ้ากับพี่น้องคนอื่นมิใช่ต้องยุ่งเรื่องคัดใบชา

ถวายหรอกหรอื เช่นนี้จะเป็นการรบกวนพวกเจ้าหรอืไม่” 

เสวี่ยเอ๋อร์นั้นเข้ามาในวังพร้อมกันกับนาง ความสัมพันธ์ของคน 

ทั้งสองเดมิกด็อียู่แล้ว แต่อิ๋นซิ่วนั้นเพิ่งเข้าวงัมาเมื่อเดอืนก่อน แม้จะยงั

เป็นมอืใหม่แต่กป็ระณตี รอบคอบละเอยีดอ่อน ฉนิเหมยเองกร็ูส้กึว่าฝีมอื

นางดทีเีดยีว

“เรื่องพวกนั้นมพีวกเสี่ยวม่านกบัซเูพ่ยรบัผดิชอบกพ็อแล้ว ข้าห่วง

ว่าเจ้าตวัคนเดยีวจะท�าไม่ทนัมากกว่า” หากการถวายชาครั้งนี้ท�าให้ฮ่องเต้

พอพระทัย นางเองก็พลอยได้หน้าไปด้วย อีกทั้งหากเคยดื่มชาดีที่ฉิน- 

เหมยปรุงแล้วก็จะนึกถึงมันเสมอ นางเชื่อว่าฮ่องเต้เองก็ต้องโปรดปราน 

เป็นแน่

“เช่นนั้นข้ากต็้องขอบคุณเจ้ากบัอิ๋นซิ่วด้วยนะ”

ฉนิเหมยมองสที้องฟ้าผ่านทางหน้าต่าง “ยงัไม่ถงึเวลาอาหารกลาง

วัน ข้าว่าจะไปขออนุญาตหัวหน้าแผนกอันและหัวหน้าฉีออกจากวังเสีย

หน่อย”

“ออกจากวงั! ไปท�าอะไร”
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“แน่นอนว่าไปเดด็ดอกไม้ส”ิ นางกลอกตาก่อนจะฉกียิ้มหวาน “เจ้า

จะไปกับข้าด้วยหรือไม่ ข้ารู้ว่าเจ้าอยากออกจากวังไปสูดอากาศข้างนอก

มาโดยตลอด”

เสวี่ยเอ๋อร์ท�าปากเบ้ก่อนจะถอนหายใจเบาๆ “ยามบ่ายหัวหน้า

แผนกอนัให้ข้าเอาพวกใบชาไปตากแดดที่ลานใบชาเพื่อไม่ให้มนัอบัชื้นน่ะ 

ฉะนั้นข้าคงไม่ว่างจะไปด้วย”

“เดมิข้าควรจะไปกบัเจ้าด้วย ขออภยันะ” ฉนิเหมยยกมอืขึ้นกมุมอื

เสวี่ยเอ๋อร์เบาๆ

“เจ้ากจ็รงิๆ เลย ธรุะของทกุคนในแผนกคลงัใบชานี้เจ้ากเ็ข้าไปช่วย

เสยีหมด เช่นนี้เจ้าจะเหนื่อยเอาได้นะ” 

ค�าพูดของเสวี่ยเอ๋อร์ท�าให้ฉินเหมยได้แต่ส่ายหน้าช้าๆ “พวกเรา

ล้วนสนทิกนัเหมอืนพี่น้อง ช่วยเหลอืดแูลกนัถอืเป็นเรื่องที่สมควรอยูแ่ล้ว”

“เจ้าก็เป็นคนจิตใจดีเช่นนี้เสมอ” นิสัยดื้อดึงของฉินเหมยท�าให้ 

เสวี่ยเอ๋อร์อบัจนค�าพดูจรงิๆ “เช่นนั้นครั้งหน้าตอนออกจากวงัอย่าลมืเรยีก

ข้าล่ะ”

“วางใจได้ ข้าจะเรยีกเจ้าแน่”

“จรงิส ิออกจากวงัยามนี้จะต้องพลาดอาหารมื้อกลางวนัแน่ เจ้าเอา

สิ่งนี้ติดตัวไปด้วยเผื่อจะดับหิวได้บ้าง” เสวี่ยเอ๋อร์เอาแผ่นแป้งย่างแผ่น

เลก็ที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของตนยื่นให้นาง “นี่เป็นสิ่งที่เสี่ยวฝางจื่อเกบ็ไว้

ให้พวกเรา ใช้กระดาษน�้ามนัห่ออย่างด ีถ้าเจ้าหวิกเ็อาออกมากนินะ อย่า

ให้ท้องต้องทนหวิล่ะ”

“ขอบคุณเจ้ามากเสวี่ยเอ๋อร์ ข้าจะกนิแน่” ฉนิเหมยพยกัหน้าอย่าง

ซาบซึ้งใจ

“เอาละ รบีไปเถดิ ยงัต้องไปยื่นเรื่องขอป้ายค�าสั่งอนุญาตออกจาก
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วงัอกี หากยงัช้าเดี๋ยวกส็ายแล้ว”

“ออื ถ้าอย่างนั้นข้าไปก่อนนะ” ฉนิเหมยหิ้วตะกร้าสาน ก้าวเท้าเดนิ

ออกจากห้องไปในทนัท ีขณะเดยีวกนักค็รุน่คดิว่าจะไปเกบ็ดอกไม้ชนดิใด

กลบัมาบ้าง

ฉนิเหมยไปขออนญุาตหวัหน้าแผนกอนัออกจากวงั แล้วค่อยไป

ขอรับใบออกจากวัง น�าส่งไปยังกองพระคลังต�าหนัก ก่อนไปหาหัวหน้า

ขนัทเีพื่อขอป้ายค�าสั่งอนุญาตออกจากวงั

เมื่อนางออกจากวังแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเขาหมวกแบนที่อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของปักกิ่ง เพื่อไปเดด็กลบีดอกไม้หอมมาเป็นส่วนผสมในการ

ปรุงชา แม้ผู้คนมกัพูดว่าในวงัหลวงมดีอกไม้ใบหญ้าแปลกพสิดารหลาก

ชนดิที่สุดในใต้หล้านี้ แต่มใิช่ว่ามแีต่ชาที่ปรุงด้วยดอกไม้ล�้าค่าเท่านั้นถงึ

จะถอืเป็นชาชั้นยอด

เทียบกับดอกไม้ที่งดงามอ่อนช้อยในวังหลวงแล้ว พวกดอกไม้ที่

เตบิโตในป่าเขาเคยประสบกบัพายลุมฝนและการถกูท�าลายหลากรปูแบบ 

ทว่าพวกมนักย็งัคงผลบิานพร้อมกบัยิ้มรบัฟ้าใส กลบีดอกไม้เช่นนี้ถงึจะ

แสดงรสชาตคิวามสดใหม่และสมัผสัที่ผ่อนคลายของชาได้อย่างแท้จรงิ

ดอกเสาเย่าช่วยบ�ารงุเลอืด เสรมิธาตหุยนิ แก้ปวดคลายร้อน ดอก

อวี้หลานแก้ไอ ขบัเสมหะ มกีลิ่นหอม ขจดัโรคอบัชื้น ดอกตู้เจวยีนดบั

ร้อน ขจดัพษิ หยดุเลอืด ลดบวม ขงิป่าผ่อนคลายอารมณ์ หลบัง่าย สบาย

กาย...

หากผสมสมุนไพรเหล่านี้ในปรมิาณที่พอเหมาะจะมสีรรพคุณช่วย

รกัษาอกีมากมายด้วย

ฉนิเหมยสดูดมกลิ่นหอมที่น่าหลงใหลซึ่งโอบล้อมรอบกายอกีครั้ง 
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นี่เป็นสิ่งที่ดอกไม้ในวงัหลวงไม่อาจเทยีบได้เลย

การที่ฉนิเหมยมคีวามรูเ้รื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะบดิาของ

นางชอบศึกษาวิชาแพทย์ ปกติมักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดอกไม้และ

สมุนไพร จ�าได้ว่าตอนที่ฉนิเหมยยงัเลก็ บดิาของนางมกัอุ้มนางขึ้นมานั่ง

บนตัก มองสวนดอกไม้ขนาดเล็กที่อยู่ด้านหน้าเรือน ก่อนจะเล่านิทาน

เกี่ยวกบัดอกไม้ชนดิต่างๆ ให้นางฟัง

การที่ฉนิเหมยชื่นชอบค้นคว้าวธิปีรงุชาดอกไม้กไ็ด้รบัการถ่ายทอด

มาจากบดิาเช่นกนั ตอนนี้นางอยากให้บดิาเหน็ผลงานชาที่นางปรงุขึ้นจรงิๆ 

แต่น่าเสยีดายที่หกปีก่อนบดิากบัมารดาของนางประสบอุบตัเิหตุเสยีชวีติ

แล้ว

จู่ๆ ฉนิเหมยกห็นัไปเหน็ดอกไม้พนัธุ์หนึ่ง ใบหน้าเรยีวเลก็ขาวซดี

ในชั่วพรบิตา ดวงตาหรี่ลงเลก็น้อยพร้อมกบัหยดน�้าตาที่ค่อยๆ เอ่อคลอ

หลงัจากที่ฉนิเหมยตั้งสตไิด้สกัพกั กค็่อยๆ สูดลมหายใจเข้าลกึๆ 

พลางส่ายหน้าช้าๆ เพื่อขับไล่อาการวิงเวียนเมื่อครู่ ก่อนจะลงมือเด็ด

ดอกไม้ต่อ อกีทั้งยงัจ�าแนกวางไว้ในตะกร้าสานโดยยดึตามความแตกต่าง

ของกลิ่น สรรพคุณ และสายพนัธุ์ 

เมื่อเรยีบร้อยแล้วจงึลุกขึ้น เตรยีมไปหาสถานที่อื่นต่อ

ทันใดนั้นร่างบางกลับพบว่ามีบุรุษคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังนาง 

ท�าเอานางตกใจแทบแย่

“ท่านเป็นใคร” ฉนิเหมยรบีก้าวถอยหลงัไปก้าวหนึ่ง

“ขอถามแม่นางบ้างว่า... เจ้าล่ะเป็นใคร” ชายหนุ่มกระตุกมุมปาก

พร้อมกับหรี่ตาเล็กน้อยขณะมองตรงไปที่ฉินเหมย ก่อนจะเหลือบมอง

ดอกไม้ในตะกร้าสานที่นางถอืไว้ เฉงิอวิ๋นคลี่ยิ้มบาง “ที่แท้แม่นางกเ็ป็น 

‘โจรเดด็บุปผา’ นี่เอง”



12
พ่ายรักนักปรุงชา

“โจร?” ฉินเหมยขมวดคิ้วแน่น “ท่านพูดจาเหลวไหลเช่นนี้ได้

อย่างไร”

“แค่ล้อเล่นเท่านั้น แม่นางคดิเลก็คดิน้อยเกนิไปหน่อยกระมงั”

“คุณชาย ท่านกบัข้าหาได้รู้จกักนัไม่ ข้ายงัมเีรื่องอื่นต้องท�า ช่วย

หลีกทางหน่อยได้หรือไม่” เขาหมวกแบนนี้ยามปกติแทบจะร้างไร้ผู้คน 

เหตุใดเขาถงึมาปรากฏตวัที่นี่ได้

ดูจากชุดคลุมตวัยาวทอด้วยผ้าแพรของเขากบัสายคาดเอวท�าจาก

หยกชั้นดีแล้ว เขาย่อมมีฐานะสูงส่งเป็นแน่ เช่นนั้นก็ยิ่งน่าแปลกเข้าไป

ใหญ่

“ถนนเส้นนี้เป็นของแม่นางหรอื” ชายหนุ่มเลกิคิ้วถาม

“แน่นอนว่าไม่ใช่”

“ในเมื่อไม่ใช่แล้วเหตุใดข้าจะต้องหลกีทางด้วยล่ะ” 

ดวงตาของชายหนุ่มใสกระจ่างเป็นประกาย มุมปากที่กระตุกขึ้น

เป็นรอยยิ้มนั้นยิ่งมเีสน่ห์ชวนให้หลงใหล

ความจรงิแล้วฉนิเหมยคาดเดาได้ถกูต้อง ฐานะของเขาไมธ่รรมดา

จรงิๆ ชายหนุ่มผู้นี้เป็นถงึญาตผิู้น้องของฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั... เฉงิอวิ๋น 

เป้ยเล่อ2

สามปีก่อนบดิาของเขาอี้ชนิอ๋อง เคอตวัเอ๋อร์ ต้องการพามารดาของ

เขาย้ายไปอยู่เจยีงหนาน ดื่มด�่ากบัชวีติอสิรเสร ีบดิาจงึขอราชโองการไป

เฝ้ารักษาชายแดน ป้องกันศัตรูนอกด่านที่คิดจะบุกเข้ามา ในใจก็คิดว่า

ไปครั้งนี้ไม่รู้เมื่อใดถงึจะได้กลบัมาจงึขายจวนใหญ่ทิ้ง และเอาเงนิทั้งหมด

ที่ได้แบ่งให้บ่าวรบัใช้ อกีทั้งยงัคนืสญัญาขายชวีติให้พวกเขา ปล่อยพวก

2 เป้ยเล่อ (贝勒) เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดบัที่ 3 ของราชวงศ์ชงิ
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เขาเป็นอสิระ เงนิที่เหลอืกเ็อาไปบรจิาคให้บ้านเรอืนที่ยากไร้

ทว่ายงัมบ่ีาวรบัใช้จงรกัภกัดส่ีวนหนึ่งที่ไม่ว่าจะพดูอย่างไรกไ็ม่ยอม

จากไป ยืนกรานจะรอเคอตัวเอ๋อร์กลับมา ไม่ว่าเขาจะพูดจาโน้มน้าว

อย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ จึงจ�าต้องซื้อบ้านฟางไว้ให้คนเหล่านั้นได้พ�านัก

กนั

“ท่าน...” ตามนิสัยของฉินเหมยชอบที่จะโต้เถียงให้ได้มาซึ่งความ

ถูกต้อง เพยีงแต่หวัหน้าแผนกอนัเคยบอกนางว่า พวกคนที่ดูสูงส่งจติใจ

ดีงามนั้น แท้จริงแล้วนิสัยมักชั่วร้ายมาก การรักษาชีวิตให้อยู ่รอด

ปลอดภัยในวังหลวงนั้นเป็นเรื่องยากมาก ห้ามท�าตัวให้เป็นจุดเด่น 

โดยเดด็ขาด

ที่นี่แม้จะไม่ใช่ในวังหลวง แต่ฐานะของนางก็ยังคงเป็นนางก�านัล

อยู่ด ีอกีทั้งนางกไ็ม่รู้ด้วยว่าอกีฝ่ายมฐีานะใด ระวงัตวัดจีงึจะมชีวีติรอด

ยนืนาน อดทนข่มโทสะเอาไว้จะเป็นการดกีว่า

“กไ็ด้ เช่นนั้นเชญิคุณชายก่อน” นางยงัมธีุระต้องไปจดัการ คร้าน

จะโต้เถยีงกบัเขาเหมอืนกนั

“ขอบคณุแม่นาง” เฉงิอวิ๋นก้าวเท้ายาวเดนิผ่านหน้าของนางไป ทว่า

จู่ๆ  กลบัหยดุฝีเท้าลงกะทนัหนั ก่อนจะนั่งลงบนก้อนหนิใหญ่ด้านข้างแทน

“ท่าน... ท่านท�าไมยงัไม่จากไปอกี” คนผู้นี้ช่างน่าสงสยัยิ่งนกั

“อยากอยู่ชมดอกไม้ต่อ” เฉิงอวิ๋นใช้พัดกระดาษในมือชี้ไปทาง

ดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้า “ยงัคงเป็นดอกไม้ป่าที่งดงามกว่า ดูเป็นธรรมชาติ

กว่า ซ�้ายงัทนทานต่อลมฟ้าลมฝนด้วย”

เหน็แก่ที่เขามคีวามคดิเหมอืนตน ฉนิเหมยจงึไมไ่ดต้อ่ลอ้ตอ่เถยีง

กบัเขาต่อ สถานที่แห่งนี้กไ็ม่ใช่ของนางด้วย นางเองกไ็ม่มสีทิธิ์จะไล่เขา 

ขอเพยีงเขาไม่มาหาเรื่องนางก่อนกพ็อ
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“แม่นาง ในป่าเขารกร้างเช่นนี้ บุรุษเช่นข้ามาอยู่ข้างกายเจ้า ท�าไม

เจ้ากลบัไม่กลวัเลยล่ะ อย่างน้อยกน่็าจะตั้งท่าระวงัหนอ่ยมใิช่หรอื” ดนูาง

สิ เห็นบุรุษผู้องอาจหล่อเหลาเช่นนี้เหมือนอากาศธาตุก็มิปาน ท�าให้คน

รู้สกึหงุดหงดิเสยีจรงิ

“ท่าน!” นั่นส ิหากบุรุษผู้นี้คดิไม่ซื่อกบันาง มใิช่เป็นเรื่องอนัตราย

มากหรอกหรอื!

แต่น่าแปลกที่ฉนิเหมยกลบัไม่รู้สกึกลวัเขาแม้แต่นดิ เพยีงพบกนั

ครั้งแรกสญัชาตญาณของนางกม็ั่นใจแล้วว่าเขาจะไม่ท�าร้ายนาง

“ฮ!ึ ข้าแค่ล้อเจ้าเล่นเท่านั้น ดูเจ้าส ิสหีน้าเปลี่ยนไปเลย” เอ่ยจบ

เฉิงอวิ๋นก็ลุกขึ้นยืน ทว่าการกระท�าเช่นนี้กลับท�าให้ฉินเหมยรู้สึกระแวง 

ขึ้นมากะทนัหนั รบีก้าวถอยหลงัไปหลายก้าว

“เจ้านี่จรงิๆ เลย ล้อเล่นแค่นี้กไ็ม่ได้” เฉงิอวิ๋นเอาพดักระดาษเสยีบ

ที่สายคาดเอวหยกของตนก่อนจะสะบัดแขนเสื้อไปด้านหลัง “เช่นนั้นข้า

ไปละ สถานที่นี้ยกให้แม่นางกแ็ล้วกนั”

ฉนิเหมยนิ่งอึ้งขณะมองเขาค่อยๆ เดนิจากไป ทว่าจู่ๆ ท้องของนาง

กลบัสร้างเรื่องน่าขายหน้า ส่งเสยีงร้องโครกครากออกมา

และที่น่าขายหน้ายิ่งกว่าคอืเสยีงท้องร้องของนางดงัจนเฉงิอวิ๋นต้อง

หยุดฝีเท้า

“แม่นางหิวแล้วหรือ” ก่อนจะแหงนหน้ามองท้องฟ้าเพื่อค�านวณ

เวลา “เจ้าไม่ได้กนิอาหารมื้อกลางวนัใช่หรอืไม่”

“เรื่องนี้... ไม่จ�าเป็นต้องให้คุณชายเก็บมาเป็นกังวล ข้าเตรียม

ของกินมา” จากนั้นฉินเหมยก็หยิบเอากระดาษน�้ามันที่ซ่อนไว้ในอกเสื้อ

ออกมาคลี่ให้เขาดู

นี่เป็นถึงแป้งย่างที่ท�าจากห้องเครื่องในวังหลวง เพราะว่านางกับ 
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เสวี่ยเอ๋อร์สนิทสนมกับเสี่ยวฝางจื่อและเสี่ยวเติ้งจื่อที่ท�างานอยู่ที่นั่นพอ

สมควร ด้วยเหตนุี้ขอเพยีงมแีผ่นแป้งหรอืขนมที่ฮ่องเต้หรอืพระสนมเสวย

เหลอื พวกเขากจ็ะเกบ็ไว้ให้พวกนางด้วย

“โอ้ ดนู่ากนิยิ่งนกั แบ่งให้ข้าสกัแผ่นไดห้รอืไม ่จากที่นี่เดนิกลบัไป

หาโรงเตี๊ยมสักแห่งในเมืองหลวงเพื่อกินอาหารสักมื้อคงต้องใช้เวลาไม่

น้อย ความจรงิตอนนี้ข้าเองกห็วิแล้วเหมอืนกนั” พูดจบเขากน็ั่งลงทนัที

“ท่านนี่ช่างเสนอตวัจรงิๆ ข้ายงัไม่ได้ตอบรบัเลย” 

‘มรีูปลกัษณ์สง่างามหล่อเหลาแท้ๆ ท�าไมถงึได้ไร้มารยาทถงึเพยีง

นี้’

“แม่นางช่างเป็นคนพูดตรงเสยีจรงิ ว่ากนัตามจรงิ... ข้าจากปักกิ่ง

ได้สามปีแล้ว กลับมาครั้งนี้ถึงพบว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ถนน

หลายสายมีตึกร้านค้าสร้างใหม่ สะพานไม้ที่เคยเบียดแคบก็กว้างขึ้น 

แน่นอนว่าคนที่เคยรู้จกับางคนกแ็ยกย้ายจากไปแล้วเช่นกนั” เมื่อเอ่ยมา

ถงึตรงนี้เฉงิอวิ๋นกฉ็กียิ้ม 

“สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คงเป็นเขาหมวกแบนแห่งนี้ ดอกไม้ยังคง

งดงามเหมอืนเดมิ ท้องฟ้ายงัคงเป็นสฟ้ีาเช่นเดมิ ข้าอยากอยูท่ี่นี่เพื่อร�าลกึ

ความหลงั แต่กลบัเหน็แม่นางเสยีก่อน คดิว่ามวีาสนาพานพบจงึเดนิมา

เพราะอยากท�าความรู้จักกับแม่นาง แต่ไม่คิดว่าจะท�าให้แม่นางไม่พอใจ

เสยีได้ เฮ้อ!”

ฟังเขาพูดส ิเหมอืนว่านางเป็นคนใจคอคบัแคบไปได้

ฉนิเหมยหยบิแป้งย่างแผ่นหนึ่งในกระดาษน�้ามนัยื่นให้เขา “กนิเถดิ 

หากไม่พอตรงนี้ยงัมอีกี”

หญิงสาวหาจุดที่สะอาดก่อนจะวางแป้งย่างลงแล้วเหลือบมองเขา

อกีครั้ง “ท่านบอกว่าท่านมาที่นี่เพื่อร�าลกึความหลงั?”
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“ถูกต้อง”

“ได้ยนิที่ท่านพูด ข้ากเ็พิ่งสงัเกตว่าเวลาแค่หนึ่งปีที่ผ่านมา ปักกิ่ง

เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจริงๆ เถ้าแก่กิจการรุ่งโรจน์ อีกทั้งร้านค้ายัง

ครกึครื้นและหรูหรามากขึ้น ทว่าเพราะเหตนุี้ท�าให้พวกคนจรคนเร่ร่อนมา

รวมตัวกันเยอะขึ้น เหมือนจะไม่ปลอดภัยเท่าสมัยก่อน พูดจากใจจริง  

ข้ายงัคงชอบความเรยีบง่ายในอดตีมากกว่า” เอ่ยจบกอ็้าปากกดัแป้งย่าง

ในมอื นางค่อยๆ ลดความหวาดระแวงที่มตี่อเขาลง แล้วเริ่มชวนพูดคุย

เรื่อยเปื่อย

“สวรรค์! คดิไม่ถงึว่าแม่นางพดูแค่สองสามประโยคกเ็ข้าถงึใจของ

ข้าแล้ว” เฉงิอวิ๋นฉกียิ้ม รอยยิ้มงดงามมเีสน่ห์ยิ่ง

มองรอยยิ้มของเขา ฉนิเหมยเองกฉ็กียิ้มตามโดยไม่รู้ตวั

ความจริงแค่แวบแรกนางก็สังเกตเห็นแล้วว่า บุรุษผู้นี้ไม่เพียงม ี

รูปโฉมหล่อเหลาและรูปร่างสูงโปร่ง แต่ยงัมคีวามผ่าเผยแฝงด้วย เรยีก

ได้ว่าบุคลกิงามสง่าองอาจน่านบัถอื

มเิช่นนั้นนางเองกค็งไม่ลดความหวาดระแวงที่มตี่อเขาลง

แม้จะสงสัยว่าเขามาจากที่ใด แต่ครุ่นคิดอีกครั้ง นางก็เป็นแค่ 

นางก�านลั ไม่มโีอกาสได้พบกบัเขาอกี เช่นนี้แล้วจะรู้ให้มากไปไยกนั

“รอยยิ้มของแม่นางช่างงามนกั” เฉงิอวิ๋นกระตุกมุมปากยิ้มอย่างมี

เสน่ห์

“เอ่อ...” ฉนิเหมยเริ่มท�าตวัไม่ถกู นางมรีปูโฉมงดงามออ่นหวาน นี่

ย่อมไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้รบัค�าชม แต่ถูกบุรุษหล่อเหลาเช่นนี้เอ่ยชม จะไม่

ให้นางเขนิได้อย่างไร

“แป้งย่างนี้เชญิคณุชายตามสบาย ข้าขอตวัไปดตูรงโน้นก่อน” เวลา

เช่นนี้ฉนิเหมยไม่รู้จะตอบกลบัอย่างไร จงึได้แต่เลอืกเดนิหนไีปทางอื่น
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ไหนเลยจะรู้ว่าเพิ่งก้าวไปได้ไม่กี่ก้าว เฉงิอวิ๋นกเ็อื้อมมอืมาคว้าเอว

ของฉนิเหมยไว้ ก่อนจะออกแรงกระตกุให้นางมาซบอยูใ่นอ้อมอกของเขา

ฉินเหมยสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ดวงตากลมโตประสานกับดวงตา 

สีด�าสนิทของเฉิงอวิ๋น แต่ต่อมานางก็รู้สึกตัวว่าตนตกอยู่ในสถานการณ ์

ที่สนทิสนมจนเกนิเหตุ จงึรบียื่นมอืไปผลกัเขาออก

“ชู่ๆๆ งู” แรงแค่นี้ไหนเลยจะผลกัเขาออกได้ เฉงิอวิ๋นยงัคงโอบ

กอดนางไว้แน่น

‘อ๊า! ง!ู?’ หลงัจากได้ยนิฉนิเหมยกไ็ม่กล้าขยบัตวัอกี มเีพยีงดวงตา

ของนางที่มองตามสายตาของเขา 

มงีูก�าลงัเลื้อยมาทางนางจรงิๆ ด้วย!

ฉนิเหมยรู้ว่าตนควรหน ีทว่าตอนนี้นางตกใจจนสองขาสั่น ขณะที่

นางคดิว่าตนจะถกูงูตวันั้นกดั จู่ๆ  บรุษุผูน้ี้กด็งึป่ินไม้ที่เสยีบอยูบ่นผมนาง

ออกมาแล้วปาไปที่งูทนัท ีปิ่นยาวแทงทะลุกลางหวังูอย่างแม่นย�า

ตามที่โบราณว่าไว้ ‘ตงีูต้องตกีลางหวั’ ปิ่นไม้นี้แทงจุดส�าคญัพอดี

จงึท�าให้นางรอดชวีติอย่างหวุดหวดิ

แต่เมื่อฉินเหมยเห็นว่าปิ ่นไม้ของตนอาบเลือดก็เกิดอาการ

พะอดืพะอมขึ้นมา “ปิ่นไม้ของข้า! นั่นเป็นของที่ระลกึชิ้นแรกที่ข้าใช้เงนิ

สะสมของตวัเองซื้อมา”

“ที่แท้กเ็ป็นเช่นนั้นเอง ไว้ข้าดงึออกมาล้างคนืเจ้ากแ็ล้วกนั” เขาก้าว

เท้าไปด้านหน้า

“อย่า!” ฉนิเหมยร้อนใจรบีดงึตวัเขาเอาไว้ “ไม่ต้องหรอก ต่อให้ล้าง

ข้ากไ็ม่กล้าใช้อกี ทิ้งมนัไปเถดิ ข้า...ข้าควรกลบัแล้ว”

หลงัผ่านเรื่องน่าหวาดเสยีวนั้นไป นางกไ็ม่มใีจอยากอยู่ต่ออกี ดู

จากจ�านวนดอกไม้ในตะกร้าสานของตนกน่็าจะเพยีงพอแลว้ สว่นที่เหลอื
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ถ้าไม่พอกค็งต้องหาในวงัหลวงแทน

“ในเมื่อแม่นางคดิจะไป เช่นนั้นกไ็ปด้วยกนัเถดิ”

“เอ่อ... พวกเราไม่ได้ไปทางเดยีวกนัเสยีหน่อย” 

‘จะให้เดนิไปพร้อมกบับุรุษแปลกหน้า ไม่แปลกไปหน่อยหรอื’

“อย่างไรเสียก็คงต้องลงเขาทางเดียวกันกระมัง เชิญแม่นางก่อน” 

เฉงิอวิ๋นขยบัตวัหลบไปด้านข้าง

ฉนิเหมยเหลอืบมองเขาแวบหนึ่ง รู้ว่าต่อให้ถกเถยีงอย่างไรกไ็ม่มี

ทางชนะ อย่างไรเสยีกแ็ค่ระยะทางสั้นๆ หลงัลงจากเขากแ็ยกย้ายกนัแล้ว 

คงไม่มวีนัได้พบกนัอกี

เมื่อเดนิลงมาถงึตนีเขา เวลากล่็วงเลยมาถงึช่วงพลบค�า่แล้ว ระยะ

ห่างจากก�าหนดการกลบัวงัเหลอืเพยีงสองชั่วยามเท่านั้น

ฉนิเหมยหนักลบัไปพูดกบัเฉงิอวิ๋น “คุณชาย พวกเราแยกกนัตรง

นี้เถดิ”

“ไม่ทราบว่าแม่นางจะมุ่งหน้าไปทางใด ข้าจะเดนิไปทางนี้” เขาเอ่ย

ปากขึ้นก่อน

“อะไรนะ!” ...ท�าไมถงึเป็นทางเดยีวกบันางเสยีได้ 

“ข้ากเ็ช่นกนั”

“ในเมื่อเป็นเช่นนี้กเ็ดนิด้วยกนัอกีสกัพกัเถดิ เจ้าไมต่อ้งกลวั ข้าไม่

กนิเจ้าหรอก” เฉงิอวิ๋นยนืกรานจะเดนิเคยีงไปกบันาง

“คณุชาย ท่านเว้นระยะห่างกบัข้าหน่อยได้หรอืไม่ ชายหญงิไม่ควร

ใกล้ชิดกัน หากคนอื่นมาเห็นเข้าจะไม่งาม” ฉินเหมยขยับตัวเบี่ยงไป 

ด้านข้าง

“หือ? เมื่อครู่บนเขาไม่เห็นเจ้าจะขัดขืน ยามนั้นมิใช่ชายหญิง 
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ใกล้ชดิกนัแล้วหรอื” เฉงิอวิ๋นเอ่ยหยอก

“ดูจากลกัษณะของท่าน ต่อให้ไม่ได้มคีวามรู้ด้านกาพย์กลอนเตม็

สมอง แต่อย่างน้อยก็น่าจะรู้จักมารยาทบ้างกระมัง เหตุใดถึงเอ่ยเช่นนี้

ออกมาได้” ฉินเหมยขมวดคิ้วแน่น “ค�าพูดล้อเล่นบางเรื่องก็ไม่ตลกแม้

เพยีงนดิ”

จากนั้นฉินเหมยก็เร่งฝีเท้าก้าวไปด้านหน้า แต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าว 

มือเล็กของนางก็ถูกเฉิงอวิ๋นคว้าเอาไว้เสียก่อน นางถูกเขาดึงไปหยุดอยู่

หน้าร้านค้าแผงลอยร้านหนึ่ง ยงัไม่ทนัได้ตั้งตวับนผมของนางกม็สีิ่งของ

เพิ่มมาชิ้นหนึ่งแล้ว

ฉินเหมยยกมือขึ้นจับเบาๆ ก่อนจะเห็นเฉิงอวิ๋นหยิบกระจกทอง

เหลอืงมาส่องหน้านางในเวลาถดัมา 

“ดูส ิงามกว่าปิ่นไม้นั้นมากใช่หรอืไม่”

ป่ินหยกนี้ท�าจากหยกเนื้อดสีขีาว ด้านหน้ามมีกุประดบัอยูส่องเมด็ 

ไม่ได้มกีารตกแต่งอะไรเพิ่มเตมิ แต่กลบัดูงามก�าลงัดี

“สิ่งนี้... ขออภัย ข้ารับไว้ไม่ได้” ฉินเหมยดึงมันออกก่อนจะยื่น 

ปิ่นหยกนี้คนืให้เขา

เขาฉกียิ้มตอบกลบั “ของที่ให้ไปแล้ว ไฉนเลยจะรบักลบัคนื อกี

ทั้งข้าเป็นบุรุษ เอาปิ่นหยกนี้ไปจะมปีระโยชน์อนัใด”

เมื่อได้ยนิเขาพดูเช่นนี้ นางกอ็ดยิ้มไม่ได้ บรุษุในสมยัชงิจ�าเป็นต้อง

โกนหวัครึ่งหนึ่ง แน่นอนว่าไม่สามารถใช้ปิ่นหยกได้

“รอยยิ้มของแม่นางยิ่งมองก็ยิ่งงาม ยิ้มแบบนี้หมายความว่าเจ้า

ยอมรบัแล้วสนิะ เช่นนั้นข้าเองกว็างใจ ขอตวัลาได้แล้ว”

เฉงิอวิ๋นพยกัหน้าให้นางเลก็น้อย ก่อนจะหมุนตวัเดนิจากไป

ฉินเหมยมองแผ่นหลังของเขา ก่อนจะมองปิ่นหยกในมือของตน 
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นางไม่รู้จรงิๆ ว่าควรรบัไว้หรอืไม่

แต่ตอนนี้เขาเดินจากไปไกลแล้ว นางจะท�าเช่นไรได้ ได้แต่เก็บ

รกัษามนัไว้ชั่วคราว รอวนัหน้าหากมวีาสนาได้พบกนัอกีค่อยคนืเขากแ็ล้ว

กนั

เมื่อกลับมาถึงวังหลวง ฉินเหมยก็เดินกลับไปที่แผนกคลังใบชา 

ก่อนจะน�าดอกไม้ที่เก็บมาจัดเรียงตามสายพันธุ ์และประเภทอย่าง

เรยีบร้อย แล้วจงึเดนิไปดูดอกไม้ที่นางเดด็จากอทุยานหลวงซึ่งน�าไปตาก

แห้งในยามบ่าย ในใจก็คิดว่าปริมาณเท่านี้น่าจะเพียงพอในการทดลอง

แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องร้อนใจอกี

ไม่นานนกัเสวี่ยเอ๋อร์กบัอิ๋นซิ่วกเ็ดนิเข้ามาหาฉนิเหมยในแผนกคลงั

ใบชาพร้อมกนั เมื่อเสวี่ยเอ๋อร์เหน็นางกฉ็กียิ้มก่อนเอ่ยทกั “พวกเราเพิ่ง

กลบัมาจากลานตากใบชา ได้ยนิว่าเจ้ากลบัมาแล้วกร็บีตรงมาหาเจ้าเลย”

“ขอบคุณพวกเจ้ามาก ลานตากใบชาจะต้องร้อนมากแน่ มา ดื่มน�้า

กันก่อน” เพราะว่านางถูกส่งให้ไปคิดสูตรปรุงชาใหม่ พวกงานยิบย่อย

เหล่านี้จึงได้แต่ต้องรบกวนเสวี่ยเอ๋อร์และอิ๋นซิ่วให้ท�าแทน เรื่องนี้ท�าให้

ฉนิเหมยรู้สกึผดิยิ่งนกั

“พี่ฉนิเหมย จะรบกวนท่านรนิน�้าให้ได้อย่างไรกนั ให้พวกเราท�าเอง

เถดิ” อิ๋นซิ่วรบีเอื้อมมอืไปรบัถ้วยชามาถอืแทน “ตอนที่พี่เสวี่ยเอ๋อร์บอก

ข้าว่า ท่านยนิดใีห้ข้าเข้าร่วมการปรุงชาสูตรใหม่นี้ ข้าดใีจมากจรงิๆ แล้ว

ข้าควรเตรยีมตวัอย่างไรบ้าง”

ฉนิเหมยหลบัตาลงครุน่คดิอยูพ่กัหนึ่งก่อนจะเอ่ย “คนืนี้ข้าจะเขยีน

ตารางเวลาและขั้นตอนการปรงุชาขึ้นมาแผ่นหนึ่ง เมื่อถงึเวลาท�ากค็งตอ้ง

รบกวนพวกเจ้าแล้ว” 
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“เรื่องนี้ไม่มีปัญหา” ทั้งสองคนตบอกรับประกัน “พวกเราจะช่วย

อย่างสุดความสามารถ”

“ออื มพีวกเจ้ามาช่วย งานจะต้องออกมาดแีน่” ฉนิเหมยพยกัหน้า

“ฉนิเหมย ป่ินหยกนี้งามเหลอืเกนิ เจ้าซื้อมาเมื่อใดกนั” จู่ๆ  เสวี่ย- 

เอ๋อร์กเ็หลอืบเหน็ปิ่นหยกประดบัมุกที่ฉนิเหมยวางทิ้งไว้บนโต๊ะ

“มันไม่ใช่ของข้าหรอก” เมื่อเห็นมันก็พลอยท�าให้ฉินเหมยนึกถึง

บุรุษแปลกหน้าผู้นั้นอกีครั้ง

“แล้วเป็นของผู้ใดกนั” อิ๋นซิ่วถามบ้าง

“คุณชายพลิกึท่านหนึ่ง”

“คุณชาย! บุรุษจะมขีองเช่นนี้ได้อย่างไร” เสวี่ยเอ๋อร์มสีหีน้าใคร่รู้ 

“ฉินเหมย ตอนเจ้าออกไปข้างนอกมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใช่หรือไม่ อย่าได้

คดิจะปิดบงัพวกเรา!”

“คอืว่า... กไ็ม่ได้มเีรื่องอะไรหรอก” ไม่ใช่นางคดิจะปิดบงั แต่ไม่รู้

ว่าควรเริ่มเล่าจากตรงไหน

“ไม่ยอมเล่าจรงิหรอื อิ๋นซิ่ว พวกเราลุย!” หลงัจากที่คนทั้งสองยิ้ม

เจ้าเล่ห์ให้กนัแล้วกเ็ริ่มยื่นมอืไปจั๊กจี้ฉนิเหมย

“ฮ่าๆๆ เลกิจั๊กจี้ได้แล้ว เลกิจั๊กจี้ได้แล้ว ข้ากลวัแล้ว” ฉนิเหมย

โบกมอืเลก็ไปมาไม่หยุด

“กรู้็ว่าเจ้าบ้าจี้ พวกเราถงึได้ลงมอือย่างไรเล่า” หากฉนิเหมยไม่ยอม

สารภาพ พวกนางไม่มทีางหยุดแน่

“ได้ๆ ข้าเล่ากไ็ด้” ฉนิเหมยดนัตวัเสวี่ยเอ๋อร์และอิ๋นซิ่วออก หอบ

หายใจอยู่นาน ก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนประสบบนเขาหมวกแบนให้

พวกนางฟัง

เมื่อพวกนางได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็รู้สึกประหนึ่งฝันไป คนทั้งสอง 
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อ้าปากกว้าง ก่อนจะตั้งตารอฟังต่อ

เมื่อฉนิเหมยเล่าจบ อิ๋นซิ่วกร็บีพูดขึ้น “ปิ่นหยกนี้กเ็หมอืนกบัของ

แทนใจ พี่ฉนิเหมยรบัไว้กถ็ูกต้องแล้ว”

“พูดเหลวไหลอะไรน่ะ!” ใบหน้าของฉนิเหมยขึ้นสแีดงเรื่อ

“เช่นนั้นข้าขอถามเจ้า รูปโฉมเขาเป็นเช่นไร” คดิไม่ถงึว่าเสวี่ยเอ๋อร์

จะพูดแบบนี้ด้วยอกีคน

“อือ... เป็น...เป็นบุรุษที่หล่อเหลาที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบ” ฉินเหมย

ตอบกลบัอย่างเหนยีมอาย

“เช่นนั้นกถ็ูกแล้วนี่”

“แต่รูปโฉมดีก็ใช่ว่านิสัยจะดีด้วย อีกทั้งเขาเป็นใครข้าเองก็ไม่รู้  

ป่ินหยกนี้เป็นแค่ของที่เขาใช้ชดเชยป่ินไม้ของข้าเทา่นั้น เหตใุดข้าตอ้งคดิ

ให้มากด้วยล่ะ” การพบกนัโดยบงัเอญิบนเขานั้นประหนึ่งความฝัน ในเมื่อ

เป็นฝันกไ็ม่ควรคดิถงึมนัอกี เอาเวลาไปตั้งใจท�าเรื่องที่สมควรท�าถงึจะถกู

“ไม่รู้จรงิหรอืว่าเขาเป็นใคร เฮ้อ แบบนี้มใิช่ขาดการตดิต่อกนัแล้ว

หรอื”

“ขาดกด็”ี ที่พูดว่าไม่สนใจนั้นเป็นเรื่องโกหก แต่ใครเล่าจะเอาชนะ

โชคชะตาได้ หากไร้วาสนากต็้องเสยีดายไปชั่วชวีติ หากมวีาสนา ต่อให้

อยู่ต่างแผ่นดนิ สกัวนักต็้องได้พบกนัอกี “เพราะฉะนั้นข้าขอร้องพวกเจ้า

ช่วยสงบจติสงบใจ เอาเวลาตั้งใจท�างานในตอนนี้แทนเถดิ”

“ท่านพดูถกูแล้ว พวกเราเองกจ็ะตั้งใจเหมอืนกนั กลวักแ็ต่ว่าข้าจะ

ท�าให้งานของพี่ฉนิเหมยเสยีน่ะส”ิ อิ๋นซิ่วไม่ค่อยมั่นใจในตวัเอง

“ไม่ต้องคดิอะไรให้มาก หลงัท�าทุกอย่างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่า

จะได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทหรือไม่ ข้าจะเลี้ยงอาหารพวกเจ้า 

มื้อใหญ่เลย” ฉนิเหมยฉกียิ้มสดใส
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“ได้ เรื่องอื่นพวกเราไม่เก่ง แต่เรื่องกินนั้นไม่มีทางยอมใครแน่”  

อิ๋นซิ่วยิ้มตอบ

“เจ้าไม่กลวัอ้วนตายหรอื”

“อ้วนตายยงัดกีว่าต้องหวิตาย ฮิๆ ”

ชั่วขณะหนึ่งในแผนกคลงัใบชากเ็ตม็ไปดว้ยเสยีงหวัเราะใสกงัวาน

ดจุระฆงัเงนิ นี่เป็นความหอมสดชื่นที่สดุในแผนกคลงัใบชาที่รายล้อมด้วย

กลิ่นชาโบราณแห่งนี้

“นายน้อย ท่านกลบัมาแล้วหรอืขอรบั”

เมื่อเหล่าจาบ่าวรับใช้เห็นเป้ยเล่อกลับมาก็รีบเดินออกไปต้อนรับ

ทนัท ี“อยากดื่มอะไรหรอืไม่ขอรบั ชาอู่หลง? ชาปี้หลวัชุน?”

“พวกเรามชีาดอกไม้หรอืไม่” จู่ๆ เฉงิอวิ๋นกเ็อ่ยถามขึ้น

“ชา...ชาดอกไม้?” เหล่าจาขมวดคิ้วแน่นก่อนตอบ “ได้ยินว่าชา 

ดอกไม้เป็นชาที่สตรีดื่มกัน รสชาติและกลิ่นหอมไหนเลยจะเทียบกับชา

เก่าแก่พวกนี้ได้ขอรบั”

“เหล่าจา เจ้าผดิแล้ว สุรานั้นยิ่งหมกัยิ่งหอมกจ็รงิ แต่ชานั้นไม่แน่ 

อกีอย่าง... กลิ่นหอมของชาดอกไม้กเ็ป็นกลิ่นธรรมชาต ิดื่มแล้วจะทิ้งกลิ่น

หอมเอาไว้ในปาก วนัหน้าข้าจะมอบให้เจ้าไปลองชมิสกัหลายชั่ง”

เมื่อพูดถึงชาดอกไม้ก็ท�าให้เขาอดนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบน

เขาหมวกแบนไม่ได้ แม้ตั้งแต่ต้นจนจบฉนิเหมยจะไม่ได้เอ่ยถงึค�าว่า ‘ชา’ 

แต่เขารูต้ั้งนานแล้วว่านางเป็นใคร มแีค่นางที่ไม่รูว่้าเขาทราบแล้วกเ็ท่านั้น

“หลายชั่ง?” เหล่าจานกึในใจว่าเช่นนี้ต้องดื่มไปถงึเมื่อใดกนั ด้วย

เหตุนี้จงึรบีส่ายหน้าปฏเิสธ “อย่าดกีว่าขอรบั ชานี้นายน้อยเกบ็ไว้ดื่มเอง

เถดิ”
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“ดูเจ้าสิ ท�าหน้าตกใจเสียปานนั้น หรือว่าของที่ข้ามอบให้เจ้าคือ 

ยาพษิกนั” เฉงิอวิ๋นเชดิหน้าขึ้นส่งเสยีงหวัเราะอย่างส�าราญสกัพกั ก่อนจะ

ก้าวเข้าไปในห้อง

นี่เป็นบ้านที่ท�าจากฟางหญ้า ไม่มสีิ่งที่เรยีกวา่โถงหลกัหรอืหอ้งข้าง 

มเีพยีงด้านหน้าที่เว้นที่เอาไว้เป็นที่พบแขกเหรื่อเท่านั้น นอกจากสวนใหญ่

ที่อยูห่น้าบ้านฟางแล้ว ภายในแบ่งออกเป็นหลายห้องเลก็ ล้วนแต่เป็นห้อง

ให้พวกบ่าวไพร่ที่ไม่ยอมจากไปในตอนนั้นได้พกัอาศยั

เหล่าจาเดนิตามเข้าไปในห้องพกัของเฉงิอวิ๋น ก่อนจะเหน็ว่ากลาง

ห้องนั้นมแีค่โต๊ะไม้ตวัหนึ่งที่ใช้เป็นโต๊ะหนงัสอื สภาพห้องเช่นนี้ไม่เหมาะ

กบัฐานะเป้ยเล่อของเฉงิอวิ๋นเลย

“นายน้อย ท่านอย่าพักที่นี่เลยขอรับ อย่างน้อยไปพักที่โรงเตี๊ยม

ด้านนอกกย็งัดกีว่าอยู่ที่นี่มากนกั”

“ไม่เหน็ต้องล�าบากเลย พกัที่นี่ ข้ารูส้กึอสิระด”ี พวกโรงเตี๊ยมเหลา่

นั้นทั้งเสยีงดงัทั้งน่าร�าคาญ ไหนเลยที่เขาจะได้อ่านหนงัสอือย่างสงบ

“แต่เช่นนี้อย่างไรกย็งัไม่เหมาะอยู่ดนีะขอรบั” เหล่าจาเหน็เป้ยเล่อ

มาตั้งแต่เลก็ แม้ท่านอ๋องจะไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยชอบความหรูหรา และไม่

สนใจหน้าตาทางสังคม แต่ก็ไม่เคยปล่อยให้เป้ยเล่อต้องล�าบากเช่นนี้มา

ก่อน

“เหมาะหรือไม่เหมาะ ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดและความรู้สึกของ 

ตัวเอง ข้ารู้สึกว่าดีก็หมายความว่าเหมาะสมแล้ว” เฉิงอวิ๋นหันไปยิ้มให้

เหล่าจา ก่อนจะโบกมอืไล่เขา “เจ้าออกไปเถดิ”

“ขอรบันายน้อย” เหล่าจาก�าลงัตั้งท่าเตรยีมออกไป แต่จู่ๆ กน็กึถงึ

เรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ เขาล้วงจดหมายฉบบัหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ “นี่เป็น

จดหมายที่ส่งมาจากเหอหนาน บ่าวเดาว่าเป็นจดหมายจากแม่นางจี๋หยา”
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“จี๋หยา!?” เฉงิอวิ๋นคลี่ยิ้ม “แม่สาวน้อยคนนี้มนีสิยัขี้เล่น ชอบความ

สนุก จะต้องไปเจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาอีกแล้วแน่ ถึงได้ตั้งใจเขียน

จดหมายมาอวดข้า”

“นายน้อย ท่านเคยบอกบ่าวว่าต้นปีก่อนตอนทางเหนอืเกดิสงคราม

ขึ้น ได้พบกบัแม่นางจี๋หยาและท่านลุงเก่อใช่หรอืไม่ขอรบั”

“ใช่แล้ว พวกเขาตั้งใจมาลาข้า บอกข้าว่าพวกเขาเตรยีมจะย้ายไป

เหอหนาน” มุมปากเฉงิอวิ๋นกระตุก

“ในเมื่อย้ายไปแล้ว ตอนนี้ยงัจะส่งจดหมายมาอกีท�าไมขอรบั” ฟัง

จากน�้าเสียงของเหล่าจาก็รู้ว่าเขาไม่พอใจสองพ่อลูกสกุลเก่อนี้มากเพียง

ใด

คิดแล้วก็แปลก เมื่อหกปีก่อนจู่ๆ เก่อจี๋หยาก็มาเป็นลมสลบอยู่

นอกประตูจวน ท่านอ๋องกบัพระชายาจติใจดงีามจงึช่วยนางเอาไว้ เหน็นาง

ไม่มทีี่ไปจงึรบันางมาอยู่ด้วย คดิไม่ถงึว่าหนึ่งปีต่อมา เก่อซื่อ พ่อของนาง

กม็าหานางที่จวน นบัตั้งแต่นั้นมาสองพ่อลกูกม็าอาศยัอยูใ่นจวน ไมย่อม

จากไปไหนอกี

ระหว่างนั้นเก่อจี๋หยามักแต่งตัวและประทินโฉมให้งาม พยายาม 

ใช้ลูกเล่นยั่วยวนเป้ยเล่อ โชคดทีี่เป้ยเล่อมรีสนยิมสูง ลูกเล่นพวกนั้นจงึ

ไม่ได้ผล

สองพ่อลูกนี้ไม่ได้จรงิใจกบัคนในจวนอี้ชนิอ๋องด้วย สามปีก่อนท่าน

อ๋องกบัพระชายาย้ายถิ่นฐานไปอยูเ่จยีงหนาน เป้ยเล่อเองกร็บัราชโองการ

ไปออกรบทางเหนือ ตอนนั้นหลังจากที่พวกคนรับใช้ทั้งหมดย้ายมาอยู่

บ้านฟางได้ไม่ถึงครึ่งปี พวกเขาก็อ้างว่านึกขึ้นได้ว่ามีญาติอยู่เหอหนาน 

คงไปขอพึ่งพาได้ก่อนจะขอตวัจากไปทนัที

ในเมื่อมญีาตใิห้พึ่งได้ เหตใุดไม่ไปก่อนหน้านั้น แต่เลอืกจะไปยาม
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ต้องเผชิญกับความล�าบากพอดี ไม่รู้จริงๆ ว่าใจคอของพวกเขาท�าด้วย

อะไร

“เหล่าจา ข้ารู้ว่าเจ้าก�าลงัคดิอะไรอยู่ เรื่องมนัผ่านมาแล้วกอ็ย่าไป

คดิให้มากอกีเลย อย่างไรเสยีพวกเรากถ็อืว่าได้ช่วยคน” มุมปากเฉงิอวิ๋น 

กระตุกขึ้นเป็นรอยยิ้ม ก่อนเขาจะเบนสายตากลบัไปที่หนงัสอื

เหล่าจาถอนหายใจเบาๆ พลางครุน่คดิว่าเป้ยเล่อเป็นคนดถีงึเพยีง

นี้ ยามนี้กถ็งึวยัสมควรแต่งงานมคีรอบครวัแล้ว มริู้ว่าแม่นางบ้านใดจะ

มโีชคได้มาเป็นคนรู้ใจ



สอง

หลงัผ่านความพยายามถงึสามวนัเตม็ ตวัอย่างชาดอกไม้สตูรใหม่

กป็รุงเสรจ็

ฉนิเหมยมองผลงานของตนด้วยสหีน้ากึ่งเศร้ากึ่งสุข สุขตรงที่นบั

ตั้งแต่นางเข้ามาท�างานในแผนกคลังใบชานี้ ชาดอกไม้นี้ถือเป็นชาที่นาง

คิดว่าตนท�าออกมาได้ดีที่สุด ทว่าเศร้าใจตรงที่ต่อให้คิดว่าดีเยี่ยม แต่

ความโปรดปรานของฮ่องเต้ไหนเลยจะคาดเดาได้

ได้ยินมาว่าเพื่อแย่งอ�านาจความโปรดปรานแล้ว เหล่าสนมก็

พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะสืบเรื่องความโปรดปรานของฮ่องเต้ กระทั่ง 

คนเคียงหมอนยังไม่อาจรู้ได้ นับประสาอะไรกับตนผู้ไม่เคยเห็นแม้แต ่

พระพกัตร์ของฮ่องเต้

“ไม่เลว กลิ่นหอมจางแต่ไม่เลี่ยน ดื่มแล้วลื่นคอมาก” หลงัจากที่

หวัหน้าแผนกอนัลองชมิแล้วกเ็อ่ยชมให้ก�าลงัใจนาง

“ข้าเองกอ็ยากลองชมิบ้าง” พวกพี่น้องแผนกคลงัใบชาที่อยูด้่านข้าง

ต่างร้องขอ
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“ได้ ให้พวกเจ้าชมิชาใหม่ที่ฉนิเหมยผสมเองกบัมอื จะได้รูว่้ารสชาติ

นั้นหอมหวานยิ่งนกั” หวัหน้าแผนกอนัยื่นน�้าชาให้พวกนางคนละถ้วย

หลังรับมาแล้ว เสวี่ยเอ๋อร์กับอิ๋นซิ่วก็สูดดมกลิ่นหอมก่อนทันท ี

กลิ่นหอมลอยปะทะจมกูท�าให้พวกนางยกถ้วยชาขึ้นชมิอกึหนึ่ง เมื่อน�้าชา

ไหลผ่านล�าคอ ความนุ่มลื่นนั้นกท็�าให้รู้สกึสบาย

“รสชาตอิศัจรรย์มาก! ฉนิเหมย ข้ารบัประกนัว่าฮ่องเต้จะต้องโปรด

แน่” เสวี่ยเอ๋อร์พยกัหน้าทนัทหีลงัดื่มชาหมด

“ข้ากค็ดิเช่นกนั” อิ๋นซิ่วเองกพ็ยกัหน้าด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม

“อร่อยมาก” เสี่ยวม่านนกึอจิฉา “ฉนิเหมย ฝีมอืเจ้าเยี่ยมมากจรงิๆ”

“เอาละ พวกเราพูดมากเพยีงใดกเ็ทยีบกบัรบัสั่งประโยคเดยีวของ

ฝ่าบาทไม่ได้” หวัหน้าแผนกอนัเสนอความคดิ “ชานี้รสชาตไิม่เลว เอาเข้า

เป็นตวัเลอืกชดุแรกก่อน ยงัเหลอืเวลาอกีหลายวนั เจ้าลองท�าสตูรอื่นเพิ่ม

แล้วกนั”

“เจ้าค่ะ ประเดี๋ยวข้าจะท�าเพิ่มอกี”

“อีกเรื่องหนึ่ง... เสี่ยวม่าน พวกเจ้าเลือกสายพันธุ์ชาส�าหรับชา 

ต้นต�ารบัแล้วหรอืยงั”

“ข้ากบัซูเพ่ยอยากเลอืกสายพนัธุ์ชาที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั อย่าง

หลงจิ่ง อู่อี๋ หรือไม่ก็เถี่ยกวนอิมเจ้าค่ะ แต่ถามความคิดเห็นของฉิน- 

เหมยแล้ว นางแนะน�าให้พวกเราใช้ชาเหมาเซี่ย แต่แค่ชื่อกฟ็ังประหลาด

มากแล้ว ตงฟางเหม่ยเหรินยังจะดีเสียกว่า” เสี่ยวม่านตอบด้วยท่าทาง 

ไม่เข้าใจ

ฉินเหมยยิ้มก่อนตอบกลับ “ความจริงแล้วเหมาเซี่ยนั้นจัดเป็นชา

ประเภทอู่หลง โด่งดังมากทางตอนใต้ พวกชาที่เจ้าว่ามานั้นยามปกต ิ

ฝ่าบาทเสวยเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นครั้งนี้ข้าเลยคิดจะถวายสายพันธุ์ชา
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ทางตอนใต้แด่ฝ่าบาทให้ทรงลองชมิ”

“ฉนิเหมยพูดถูกแล้ว ตกลงตามนี้กแ็ล้วกนั” หวัหน้าแผนกอนัเอง

กเ็หน็ด้วยกบัความคดิของฉนิเหมย

เวลานี้นางก�านัลนามว่าฟางฮวาที่ท�างานอยู่ในแผนกคลังใบชาวิ่ง 

เข้ามาอย่างร้อนรน “หวัหน้าแผนกอนั... หวัหน้าแผนกอนัเจ้าคะ”

“ดูเจ้าสิ ร้อนรนถึงเพียงนี้ เกิดเรื่องอะไรขึ้น” หัวหน้าแผนกอัน

ขมวดคิ้วแน่น “ยงัดทีี่อยู่ที่นี่ หากให้คนนอกเหน็เข้า เจ้าจะต้องแย่แน่”

“ขออภัยเจ้าค่ะหัวหน้าแผนกอัน เพราะว่าจางกงกงที่อยู่ประจ�า 

ต�าหนักหย่างซินก�าลังเดินมุ่งหน้ามาทางพวกเรา ข้าก็เลยตกใจไปหน่อย

เจ้าค่ะ” ฟางฮวาพูดพร้อมกบัหอบหายใจอย่างหนกั

“อะไรนะ! จางกงกงมาเช่นนั้นหรอื พวกเรารบีออกไปดเูรว็” หวัหน้า

แผนกอนัรบีพาทุกคนเดนิออกไปต้อนรบั

นางก�านลักลุม่ใหญ่ยนืรวมตวักนัอยูด้่านนอก ไม่นานนกัจางกงกง

ที่อยู่ประจ�าต�าหนกัหย่างซนิกเ็ดนิมาถงึ

“หัวหน้าแผนกอัน ข้ามารบกวนเสียแล้ว” จางกงกงเอ่ยทักทาย

หวัหน้าแผนกอนั

“จางกงกง อย่าได้กล่าวเช่นนี้ วนันี้ท่านมาแผนกคลงัใบชาคงต้อง

มธีุระด่วนแน่ใช่หรอืไม่เจ้าคะ”

“เรื่องนั้นย่อมแน่นอน เพราะฝ่าบาททรงรออยู่ ข้ากข็อพูดตามตรง

เลยแล้วกนั” ก่อนกวาดตามองเหล่านางก�านลั “ไม่ทราบว่าครั้งนี้คนที่จะ

ถวายชาชนดิใหม่แด่ฝ่าบาทคอืผู้ใด”

“คอืนางเจ้าค่ะ นางชื่อฉนิเหมย” หวัหน้าแผนกอนัดงึแขนฉนิเหมย 

ให้ก้าวออกมา

“เช่นนั้นก็ขอเชิญแม่นางฉินเหมยตามข้าไปต�าหนักหย่างซินด้วย  
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ฝ่าบาทมพีระประสงค์จะพบเจ้า”

“จางกงกง ท่านพูดว่าฝ่าบาทมพีระประสงค์จะพบข้าอย่างนั้นหรอื

เจ้าคะ” ฉนิเหมยมองไปทางหวัหน้าแผนกอนัด้วยสหีน้าเป็นกงัวล

“รบีไปเถดิ ในเมื่อฝ่าบาทรบัสั่งแล้ว จะให้ฝ่าบาททรงรอนานไม่ได้” 

หวัหน้าแผนกอนัรบีเอ่ยเร่ง

“เจ้าค่ะ รบกวนจางกงกงน�าทางด้วย” ฉินเหมยพยักหน้าให้จาง 

กงกงด้วยท่าทางนอบน้อมเกรงใจ

“เช่นนั้นกต็ามข้ามาเถดิ”

ฉินเหมยรีบเร่งฝีเท้าเดินตามหลังจางกงกงไป นางมาอยู่ในวังตั้ง

นานแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่นางจะได้ไปต�าหนกัหย่างซนิเพื่อเข้าเฝ้าฮ่องเต้ 

ในใจกร็ู้สกึวติกจนพูดไม่ออก

ตลอดทางฉินเหมยก็คอยบอกตัวเองไม่หยุดว่าให้ใจเย็น สุขุม 

เพราะความกระวนกระวายมแีต่จะท�าให้เสยีเรื่องเท่านั้น

“ทูลฝ่าบาท นางก�านัลแผนกคลังใบชามาถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ” จาง 

กงกงเข้าไปในต�าหนกัเพื่อรายงาน

“ให้เข้ามา” ฮ่องเต้เอ่ย

จากนั้นฉินเหมยก็ก้มศีรษะลงต�่า ก้าวเท้าเข้าไปในต�าหนักอย่าง 

กล้าๆ กลัวๆ ก่อนจะย่อกายลงถวายความเคารพฮ่องเต้ “หม่อมฉัน 

ฉนิเหมยถวายพระพรฝ่าบาท ขอฝ่าบาททรงพระเจรญิเพคะ”

“ลุกขึ้นเถดิ” 

สุรเสียงของฮ่องเต้ราบเรียบมาก คาดเดาไม่ออกจริงๆ ว่ายามนี้

พระองค์ทรงคดิอะไร

“ขอบพระทยัฝ่าบาทเพคะ” แม้ฉนิเหมยลุกขึ้นยนืแล้ว แต่กย็งัคง

ก้มศรีษะลงต�่าอยู่ดี
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“ผูน้ี้คอืเฉงิอวิ๋น เป้ยเล่อแห่งจวนอี้ชนิอ๋อง” เมื่อเหน็นางก�านลัน้อย

คนนี้ไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้น ฮ่องเต้กจ็�าต้องบอกนางแทน

“เพคะ” ฉินเหมยย่อตัวถวายความเคารพอีกครั้ง “ถวายพระพร 

เป้ยเล่อ”

“ฮ่าๆๆ รบีลุกขึ้นเถดิ” ครั้นเหน็ฉนิเหมยมที่าทางกงัวลเช่นนี้กท็�า

ให้เฉงิอวิ๋นยิ้มร่า “เหตุใดแม่นางไม่เงยหน้าขึ้นมาเล่า ฝ่าบาทมใิช่ว่าจะตดั

หวัคนโดยไร้สาเหตุเสยีหน่อย เจ้าจะกลวัอะไร”

“เพคะ” ในเมื่อเป้ยเล่อพดูถงึขนาดนี้แล้ว ฉนิเหมยกจ็�าต้องเงยหน้า

ขึ้น

และในจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมองนั้น นางก็พบว่าเป้ยเล่อที่อยู่เบื้อง

หน้าตนคอืคุณชายผู้ที่นางได้พบบนเขาหมวกแบนเมื่อหลายวนัก่อน

“เห็นเป้ยเล่อแล้วเหตุใดถึงต้องตกใจถึงเพียงนี้” ฮ่องเต้มีสายตา

แหลมคม สงัเกตเหน็ถงึความผดิปกตใินทนัที

“เพราะว่าเป้ยเล่อคล้ายคนผู้หนึ่งที่หม่อมฉันเคยพบมากเพคะ” 

เพราะอยู่ค่อนข้างไกล ท�าให้นางเองกไ็ม่มั่นใจเตม็ร้อยว่าใช่เขาหรอืไม่

“เฉงิอวิ๋น เจ้านี่ใช้ใบหน้าล่อลวงสตรไีปทั่ว คอยดูว่าเราจะลงโทษ

เจ้าอย่างไร” ฮ่องเต้หยอกญาตผิู้น้องของตน

“เสด็จพี่ตรัสผิดแล้ว เหตุใดไม่ตรัสว่ากระหม่อมมีใบหน้าเหมือน

คนจ�านวนมากเล่าพ่ะย่ะค่ะ” เฉงิอวิ๋นเหน็มอืเลก็ทั้งสองข้างของฉนิเหมย

ขยุ้มชายเสื้อเอาไว้แน่น จึงรบีอธิบายให้นางฟัง “วันนี้ที่ฝ่าบาททรงเรยีก

เจ้ามาที่ต�าหนัก เพราะแค่อยากถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องชาที่จะน�ามาถวาย  

ไม่ต้องวติกเกนิไปนกั”

“เพคะ”

“ถูกต้อง เราค่อนข้างสนใจกรรมวธิกีารผสมปรุงชาสูตรใหม่ครั้งนี้ 
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ไม่ทราบว่าตอนนี้คบืหน้าไปถงึไหนแล้ว” ฮ่องเต้ถามต่อ

“ตัวอย่างรอบแรกจัดว่าพอใช้ได้เพคะ แต่หม่อมฉันยังอยาก

ปรบัปรุงอกีสกัเลก็น้อย ขอฝ่าบาททรงอดใจรอก่อนนะเพคะ”

“ฮ่าๆๆ ได้ๆ เช่นนั้นเราจะรอกแ็ล้วกนั” จู่ๆ ฮ่องเต้กน็กึบางอย่าง

ขึ้นมาได้ “ไม่ทราบว่าเจ้าคดิจะใส่ดอกไม้พนัธุ์ใดเข้าไปบ้าง”

“เรื่องนี้... ขอหม่อมฉนัเกบ็เป็นความลบัก่อนได้หรอืไม่เพคะ” หาก

พูดออกมากไ็ม่มคีวามน่าสนใจแล้วสิ

“โอ้ นางก�านลัน้อยคนนี้ไม่ธรรมดา ถงึขนาดกล้าปิดเป็นความลบั

กบัเรา”

ฉนิเหมยรบีคุกเข่าขอรบัผดิทนัท ี“ขอฝ่าบาทพระราชทานอภยัด้วย

เพคะ หม่อมฉัน... หม่อมฉัน... เพียงแค่อยากท�าให้ฝ่าบาทประหลาด

พระทยัเท่านั้น ถงึได้กราบทูลอย่างสามหาวเช่นนี้เพคะ”

“โอ๊ะ!” ฮ่องเต้เลิกคิ้ว “ได้ เช่นนั้นเราก็จะรอเรื่องประหลาดใจนี้ 

ของเจ้า”

จากนั้นฮ่องเต้กเ็หมอืนนกึขึ้นมาได้อกีเรื่องจงึเอ่ยต่ออกีครั้ง “จรงิ

ส ิเราจ�าได้ว่าฤดูวสนัต์ ดอกจ�าปีจะผลบิาน น่ารกัยิ่ง ตอนที่สนมหนงิยงั

มชีวีติอยู่โปรดปรานดอกไม้ชนดินี้เป็นอย่างมาก”

“สนมหนิงเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว คิดไม่ถึงว่าเสด็จพี่ยังคงนึกถึง

นางอยู่พ่ะย่ะค่ะ” เฉิงอวิ๋นทราบเรื่องราวที่น่าซาบซึ้งใจระหว่างฮ่องเต้กับ

สนมหนงิดี

“จะลืมได้อย่างไรกัน” ฮ่องเต้ส่ายหน้าก่อนหันไปพูดกับฉินเหมย 

“เจ้าลุกขึ้นแล้วออกไปก่อนเถดิ”

“ขอบพระทยัฝ่าบาทที่ทรงไว้ชวีติเพคะ” ฉนิเหมยรบีโขกศรีษะกบั

พื้นก่อนจะลุกขึ้นก้าวออกจากต�าหนกัหย่างซนิ
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หลังจากที่ฉินเหมยจากไปแล้ว ฮ่องเต้ถึงค่อยหัวเราะร่าออกมา 

ขณะที่เฉงิอวิ๋นกไ็ด้แต่ส่ายหน้าอย่างเหนื่อยใจ 

“เสดจ็พี่ ที่แท้พระองค์กแ็กล้งหยอกแม่นางผู้นั้นหรอืพ่ะย่ะค่ะ”

“จะบอกว่าแกล้งหยอกกไ็ด้” ฮ่องเต้ฉกียิ้มบาง “ตอนที่สนมหนงิยงั

มีชีวิตอยู่ชอบดอกจ�าปีมากจริงๆ แต่ที่เราเอ่ยขึ้นเพราะอยากรู้ว่าแม่นาง 

ผู้นั้นจะยอมท�าตามใจเรา ตั้งใจใส่มนัเข้าไปในชาหรอืไม่”

“กระหม่อมเดาว่านางจะไม่ท�าเช่นนั้นพ่ะย่ะค่ะ” เฉงิอวิ๋นตอบด้วย

น�้าเสยีงมั่นใจ

“เพราะเหตุใด”

“เพราะกระหม่อมดูแล้ว นางไม่เหมือนคนที่จะยอมเปลี่ยนความ

คดิตวัเองเพื่อผลประโยชน์พ่ะย่ะค่ะ”

“ดูเจ้าส ิพูดเหมอืนรู้จกันางดเีชยีว” ฮ่องเต้หรี่ตาลง “เอาอย่างนี้ก็

แล้วกนั กล้าเดมิพนักบัเราหรอืไม่”

“เดมิพนัอะไรพ่ะย่ะค่ะ”

“หากนางยอมเปลี่ยนความคดิแค่เพื่อตามใจเรา เช่นนั้นกถ็อืว่าเรา

ชนะ เจ้าต้องยอมให้เราสร้างจวนใหม่ให้เจ้า อกีทั้งก่อนสร้างเสรจ็ เจ้ายงั

ต้องย้ายเข้ามาอยูใ่นวงัก่อนด้วย” เรื่องนี้ฮ่องเต้เสนอเฉงิอวิ๋นอยูห่ลายครั้ง 

แต่กถ็ูกเขาชวนคุยเรื่องอื่นไปเสยีทุกครา

“แล้วหากกระหม่อมโชคดชีนะเสดจ็พี่เล่าพ่ะย่ะค่ะ”

“เช่นนั้นเราก็จะตอบรับข้อเสนอหนึ่งของเจ้า ขอแค่เจ้าเอ่ยปากมา

กพ็อ” ฮ่องเต้รู้ดถีงึนสิยัของเฉงิอวิ๋น ไม่มทีางขอให้ตนท�าเรื่องอะไรที่เกนิ

สมควรไปแน่ มเิช่นนั้นเขาเองกค็งไม่ให้ค�ามั่นสญัญาเช่นนี้ออกมา

“ได้พ่ะย่ะค่ะ เช่นนั้นกระหม่อมกข็อบงัอาจเดมิพนักบัเสดจ็พี่สกัตา

กแ็ล้วกนั” เฉงิอวิ๋นยกมอืขึ้นท�าท่าค�านบั ทว่ารอยยิ้มบนใบหน้ากลบัแอบ
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ซ่อนแผนการบางอย่างเอาไว้

เพราะว่ายากนักที่จะได้เข้ามาส่วนในของวังหลวง ฉินเหมยจึง 

เดินเล่นเรียบทางที่มีดอกไม้ใบหญ้า ยามนี้ใจของนางยังคงตื่นตระหนก

กับการเข้าเฝ้าฮ่องเต้เมื่อครู่นี้ ทว่าสายตาก็ยังคงอดไม่ได้ที่จะชมเหล่า

ดอกไม้ข้างทาง กระทั่งฝีเท้ายงัผ่อนความเรว็ลง

ฉนิเหมยย่อตวัลงหน้าดอกโบตั๋นที่บานเด่น ยกสองมอืขึ้นประคอง

แก้มเอาไว้ขณะจ้องมนั จากนั้นกค่็อยๆ ปิดเปลอืกตาสดูดมกลิ่นหอมของ

ดอกโบตั๋น ช่างเป็นดอกไม้ที่น่าหลงใหลจรงิๆ!

ด้วยเหตนุี้จงึมั่นใจว่ามนัต้องเป็นดอกไม้สายพนัธุส์งูศกัดิ์แน่ แต่ก็

เพราะว่าสูงศกัดิ์จงึเหมาะแค่น�ามาเชยชม ไม่เหมาะสมที่จะใส่เข้าไปในชา

ฉินเหมยลุกขึ้นท�าท่าจะจากไป แต่กลับได้ยินเสียงเรียกนางด้าน

หลงัเสยีก่อน 

“แม่นาง โปรดหยุดก่อน”

ฉนิเหมยหนัไปมองด้วยความแปลกใจ เมื่อเหน็ว่าเป็นเป้ยเล่อกร็บี

ย่อตวัแสดงความเคารพทนัท ี“ถวายพระพรเป้ยเล่อ”

“ไม่ต้องมากพธิ ี ต่อหน้าข้าไม่ต้องท�าเช่นนี้กไ็ด้” เฉงิอวิ๋นมองนาง

ยิ้มๆ “เป็นอะไรไป เหน็เจ้ามสีหีน้าอมทุกข์”

“บ่าวไม่กล้าเจ้าค่ะ” ฉนิเหมยยงัคงก้มหน้าลงเช่นเดมิ

“โอ้ สีหน้านั้นของเจ้ายังพูดว่าไม่กล้าอีกหรือ” เฉิงอวิ๋นใช้พัด

กระดาษเชยคางของฉินเหมยขึ้น ก่อนจะสบประสานกับดวงตาคู่นั้น 

ของนาง

“เป้ยเล่อ โปรดอย่าท�าเช่นนี้เจ้าค่ะ หากมีคนเห็นเข้าจะดูไม่งาม” 

ฉนิเหมยรบีถอยไปก้าวหนึ่ง
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“เฮอะ รูห้รอืไม่ว่าเจ้าที่เป็นเช่นนี้ช่างน่าเบื่อนกั ไม่น่าสนกุเลยแม้แต่

นดิ” เฉงิอวิ๋นยกสองแขนขึ้นกอดอก ช้อนตามองใบหน้าเรยีวเลก็ของฉนิ-

เหมย “ยิ้มหน่อยได้หรอืไม่”

เมื่อถูกเขามองด้วยสายตาเร่าร้อนเช่นนี้ ใบหน้าของฉนิเหมยขึ้นสี

แดงระเรื่อ “บ่าวเป็นแค่นางก�านลั อย่าล้อบ่าวเล่นเช่นนี้ได้หรอืไม่เจ้าคะ”

“ข้าล้อเจ้าเล่นที่ไหนกัน ตอนเจ้ายิ้มงามมากจริงๆ นะ” เฉิงอวิ๋น

ค้อมตวัลงเลก็น้อยเพื่อมองนางในระยะประชดิ “โอ ้หนา้แดงแลว้! ข้าพดู

ถูกใจ เจ้าก�าลงัลอบดใีจอยู่สนิะ”

“เป้ยเล่อ ท่าน...ท่านอย่าท�าเช่นนี้เจ้าค่ะ บ่าวยงัมธีุระ ต้องขอตวั

ก่อน”

นางเพิ่งจะหมุนตัวก็ถูกเขาดึงกลับมาอีกครั้ง “บังอาจ! ข้ายังพูด 

ไม่จบ เจ้าจะบอกว่าไปกไ็ปได้อย่างไร”

“แล้ว...แล้วท่านจะเอาอย่างไรกนัแน่เจ้าคะ” ใจของฉนิเหมยที่เดมิ

ว้าวุ่น ยามนี้กย็ิ่งว้าวุ่นขึ้นไปอกี ไม่รู้แล้วว่าตนควรท�าเช่นไรดี

เขามยีศสูงศกัดิ์เป็นถงึเป้ยเล่อ นางเป็นแค่บ่าวคนหนึ่ง เหตุการณ์

บนเขานั้นเป็นแค่เรื่องบงัเอญิ ไม่มคีวามหมายอะไรทั้งสิ้น ส�าหรบัป่ินหยก

นี้กเ็ป็นแค่ของชดใช้ชิ้นหนึ่งกเ็ท่านั้น

“ว่างหรอืไม่ ข้าอยากพาเจ้าไปสถานที่แห่งหนึ่ง”

“ที่ใดเจ้าคะ” ในเมื่อคนทั้งสองไม่มคีวามเกี่ยวข้องกนั กย็่อมไม่มี

เหตุผลที่จะเดนิทางร่วมกนัอกี

“ไม่ต้องถามอะไรให้มาก ตามข้ามากพ็อ” เฉงิอวิ๋นพดูจบกเ็ดนิตรง

ไปทางประตูวังหลวง ฉินเหมยเองก็ได้แต่เดินตามหลังเขาไปอย่างไม่มี 

ทางเลอืก

จนกระทั่งใกล้ถงึประตูวงั จู่ๆ ฉนิเหมยกห็ยุดฝีเท้าลง “เป้ยเล่อ 
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หากไม่มีป้ายค�าสั่งอนุญาตออกจากวัง บ่าวไม่สามารถออกจากวังโดย

พลการได้เจ้าค่ะ”

ค�าพูดของนางท�าให้เฉิงอวิ๋นหัวเราะอย่างนึกขัน เขาหยุดฝีเท้าลง

ก่อนจะหนักลบัไปถามนาง “หรอืว่าไม่เคยมเีจ้านายคนใดพาเจ้าออกจาก

วงัมาก่อน”

“เจ้านาย? มเีพยีงหวัหน้าแผนกอนัที่นานๆ ครั้งจะพาข้าออกไปที

เจ้าค่ะ ถงึกระนั้นกย็งัคงต้องใช้ป้ายค�าสั่งอนุญาตออกจากวงัอยู่ด”ี

“เพราะว่าหัวหน้าแผนกไม่ถือว่าเป็นเจ้านาย” เฉิงอวิ๋นเอาพัดจิ้ม 

หน้าผากนางเบาๆ “ไม่ต้องถามอะไรให้มาก ตามข้ามากพ็อ แล้วกห็้ามขดั 

ค�าสั่งด้วย”

“เจ้าค่ะ” แม้จะเป็นกงัวลมากว่าจะถกูขวาง แต่ฉนิเหมยกย็งัคงเดนิ

ตามหลงัเขาต่อไป

ตอนที่เดนิผ่านประตูวงันั้น ฉนิเหมยคดิว่าจะถูกขวางเอาไว้ ทว่า

พวกทหารเฝ้าประตูกลบัปล่อยผ่านโดยไม่แม้แต่จะแลมอง

นางเพิ่งรู้ว่าบุรุษที่อยู่ข้างกายตนเป็นญาติผู้น้องของฮ่องเต้ ฐานะ

ของเฉงิอวิ๋นเป้ยเล่อไม่อาจดูเบาได้เลย ไม่เพยีงแต่ฮ่องเต้ที่ให้ความส�าคญั

แก่เขา กระทั่งบ่าวรบัใช้กย็งัเคารพนบัถอืเขาเป็นอย่างมาก

เฉงิอวิ๋นเคยพูดว่าเขาจากปักกิ่งไปได้สามปีกว่าแล้ว และช่วงเวลา

นั้นกเ็ป็นตอนที่ฉนิเหมยเพิ่งเข้าวงัพอด ีเพราะว่านางไม่รู้จกัเขา จงึไม่รู้ว่า

เป้ยเล่อผู้มนีสิยัชอบพูดเล่นผู้นี้ท�าคุณความชอบอะไรบ้าง

“รอข้าประเดี๋ยว” เขาหมุนตวัไปขอรถม้าจากทหารเฝ้าประตู “เชญิ

แม่นาง”

“บ่าวไม่กล้า เชญิเป้ยเล่อขึ้นก่อนดกีว่าเจ้าค่ะ” ฉนิเหมยไม่กล้าท�า

ผดิล่วงเกนิเบื้องสูงอกีแล้ว
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“เฮ้อ อย่ามัวแต่ชักช้า ข้ามิใช่ฮ่องเต้เสียหน่อย ข้าบอกให้เจ้าขึ้น

ก่อนกอ็ย่าดื้อ” เฉงิอวิ๋นบงัคบัฉนิเหมยโดยดนัตวันางขึ้นรถม้าทนัททีี่เอ่ย

จบ

ฉนิเหมยจงึได้แต่นั่งมองเขาที่เดนิตามนางขึ้นมาบนรถม้า ทว่าเขา

กลับขยับมานั่งชิดนาง ท�าเอาฉินเหมยตัวสั่น รู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของ 

ตวัเอง

“ดูเจ้าส ิกลวัเพยีงนี้เชยีว” เฉงิอวิ๋นยกมอืขึ้นทาบบนไหล่นาง 

การกระท�าที่อาจหาญเช่นนี้ท�าให้ใจของนางรู้สึกปั่นป่วนไปหมด  

“เป้ยเล่อ โปรดส�ารวมด้วยเจ้าค่ะ”

“ส�ารวม?” คิ้วคมรูปดาบเลกิขึ้นเลก็น้อย ก่อนที่เฉงิอวิ๋นจะหวัเราะ

เสยีงดงัออกมาอย่างห้ามไม่อยู ่“เจ้าใกล้จะเป็นคนของข้าแล้ว เหตใุดต้อง

เคร่งครดัเพยีงนี้ด้วย”

“อะไรนะเจ้าคะ!” ค�าพูดประโยคนั้นท�าให้ดวงตาของฉนิเหมยเบกิ

กว้าง

ทวา่เฉงิอวิ๋นกลบัโอบไหล่นางเอาไว้แน่นขึ้น กระซบิข้างหพูร้อมกบั

พ่นลมหายใจเบาๆ ใส่ใบหูนาง “รอดูกแ็ล้วกนั”

ลมหายใจอุ่นท�าให้ร่างกายของฉนิเหมยสั่น ขนลุกซู่ทั่วร่าง 

“อย่า...” ฉนิเหมยออกแรงผลกัเฉงิอวิ๋นเบาๆ แต่เขากลบัไม่ยอม

ปล่อยมอื

เพราะถูกเขากกัขงัอยู่ในอ้อมกอด ท�าให้นางไม่สามารถขยบัตวัได้

แม้เพียงนิด บรรยากาศเคอะเขินเช่นนี้ท�าให้หัวใจของนางไม่เพียงแต่จะ

เต้นเรว็ขึ้น ร่างกายยงัร้อนวูบเหมอืนถกูไฟเผา ถงึกระนั้นนางกย็งัคงรูส้กึ

หวาดกลวัมากอยู่ดี

ไม่รู้จรงิๆ ว่าเป้ยเล่อคดิอย่างไรกบันาง ชอบนางจรงิๆ หรอืแค่คดิ
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จะหยอกเล่นชั่วครั้งชั่วคราว

นางอยากจะเอ่ยถาม แต่ด้วยฐานะของนางจะให้ถามออกไปได้

อย่างไร ต่อให้เขาแค่หยอกนางเล่นเพราะนกึสนุกจรงิๆ นางเองกไ็ม่อาจ

ว่าอะไรได้

แค่ครุ่นคดิเช่นนี้กท็�าให้น�้าตาของนางไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่

เฉงิอวิ๋นที่จู่ๆ  กไ็ด้ยนิเสยีงสะอื้นเบาๆ ขมวดคิ้วเข้าหากนัแน่น เมื่อ

ก้มหน้ามองกลบัพบว่านางร้องไห้เสยีแล้ว

“เหตุใดอารมณ์ของเจ้าถึงได้แปรปรวนเช่นนี้” เขาบ่นพึมพ�าเบาๆ 

ก่อนจะถอืโอกาสจุมพติลงบนหยดน�้าตาของนาง...

ท่าทางสนทิสนมเช่นนี้ท�าให้ฉนิเหมยหวั่นไหว ยามที่ไมรู่ว้า่ตนควร

จะท�าเช่นไรดนีั้น เขากป็ระกบรมิฝีปากลงมาบนรมิฝีปากแดงซึ่งก�าลงัสั่น

ของนางเสยีแล้ว

“อื้อ...” ฉนิเหมยรู้สกึเหมอืนถูกฟ้าผ่า เกรง็แขง็ไปทั้งร่าง

เฉิงอวิ๋นยังคงโอบกอดนางเอาไว้แน่น ร่างกายแทบจะแนบชิดกัน 

เขาตวัดปลายลิ้นให้นางเผยอริมฝีปากบาง ก่อนใช้ลิ้นสอดแทรกเข้าไป 

ด้านในเพื่อลิ้มรสหอมหวานปานน�้าผึ้งของนางอย่างเหมิเกรมิ

ความรู้สกึเหมอืนโลกหมุนโจมตฉีนิเหมยในชั่วพรบิตา แม้จะเป็น

แค่การเกี่ยวกวัดทางริมฝีปาก แต่ส�าหรับฉินเหมยผู้ไม่ประสีประสากับ

เรื่องเช่นนี้ กถ็อืเป็นการกระท�าที่ร้อนแรงดุจเพลงิผลาญแล้ว นางตดัสนิใจ

จูบตอบ

จู่ๆ รถม้ากห็ยุดลงกะทนัหนั ยามนี้พวกเขาพบว่ารถม้าวิ่งมานาน

มากแล้ว และในช่วงเวลานั้นพวกเขาสองคนต่างเคลิ้มกบัจุมพติแรก

“คดิว่าคงถงึแล้ว” เฉงิอวิ๋นมองไปทางฉนิเหมย เหน็ใบหน้าของนาง

เหมอืนมผ้ีาห้าสผีนืหนึ่งที่งามสะดดุตาคลมุทบัไว้ ในใจกร็ูส้กึปีตอิย่างห้าม
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ไม่อยู่ “เหมอืนว่าเจ้าเองกช็อบจูบนี้เช่นกนั”

“เป้ยเล่อ!” ฉินเหมยอับอายมาก แต่ก็ไม่มีหน้าจะพูดแก้ต่างให ้

ตวัเอง

เมื่อเห็นแก้มทั้งสองข้างของนางแดงฉ่าเหมือนไฟลุก เฉิงอวิ๋นก็

หวัเราะออกมาเบาๆ “เอาละ ไม่ล้อเจ้าแล้ว พวกเราลงจากรถกนัเถดิ”

เฉงิอวิ๋นก้าวลงจากรถม้าไปก่อน จากนั้นกห็มุนตวัมาอุ้มฉนิเหมย 

ลงจากรถม้า หน้ากบัหูฉนิเหมยแดงเรื่ออกีครั้ง ทั้งครั้งนี้สารถยีงัเหน็เข้า

อกีด้วย

“อยู่แถวนี้แหละ ตามข้ามา” เฉงิอวิ๋นก้าวเท้าเดนิน�าไปก่อน

ฉินเหมยพยักหน้าก่อนจะเดินตามเขาไป เดินไปได้ระยะหนึ่งจู่ๆ 

เขากห็ยุดฝีเท้าลง ชี้นิ้วไปทางเรอืนดอกไม้ขนาดเลก็ที่อยู่ด้านข้าง “เข้าไป

ดูกนั”

“เจ้าค่ะ”

นางก้าวเข้าไปพร้อมกับเฉิงอวิ๋น เมื่อเข้าไปถึงก็พบว่าที่แท้ด้านใน

เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคืออุณหภูมิด้านใน

อุ่นมาก ดอกไม้กบ็านอย่างงดงาม

“เหตุใดที่นี่ถงึอุ่นมากเจ้าคะ” ฉนิเหมยเอ่ยถามอย่างแปลกใจ

“ละแวกนี้เป็นบ่อน�้าพรุ้อน โดยรอบยงัใช้อฐิดนิก่อเป็นก�าแพงขนาด

เตี้ย จงึยิ่งรกัษาความอบอุน่ได้ดเียี่ยม” เฉงิอวิ๋นเอื้อมมอืไปกมุมอืของนาง

เอาไว้ ก่อนจะชี้นิ้วไปทางดอกไม้ด้านข้าง “อยากได้อะไรกเ็ดด็ไปได้เลย”

“ได้หรือเจ้าคะ” ดูจากสถานที่แห่งนี้ซึ่งจัดแต่งได้สวยงามถึงเพียง

นี้ นางมั่นใจว่าจะต้องเป็นพื้นที่ของชนชั้นสูงเป็นแน่

“ย่อมได้อยู่แล้ว จะแอบบอกเจ้านะว่าข้าเป็นเจ้าของที่แห่งนี้” มุม

ปากของเขากระตกุขึ้น เผยให้เหน็รอยยิ้มกว้างพร้อมด้วยฟันขาวเรยีงสวย
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“เป็น...เป็นของท่านจรงิหรอืเจ้าคะ”

“ข้าจะหลอกเจ้าไปท�าไม ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งฮ่องเต้พระองค์ก่อน

พระราชทานแก่ท่านพ่อของข้า ท่านพ่อข้าไม่สนใจเรื่องดอกไม้ใบหญ้าหรอื

น�้าพุร้อน จงึให้ข้าเป็นคนดูแลแทน ช่วงที่ไม่ได้อยู่ปักกิ่ง ข้ากส็ั่งให้คนมา 

สร้างเรอืนดอกไม้ขึ้น ตอนกลบัมาเหน็กร็ูส้กึว่าสร้างได้ไม่เลวเลย” เฉงิอวิ๋น

โบกพัดกระดาษในมือเบาๆ พลางเอ่ยตอบด้วยท่าทางสบายๆ มาดสง่า

งามสมกบัเป็นคุณชาย

ฉนิเหมยมองรอยยิ้มที่มเีสน่ห์ของเขาจนเคลิ้ม คดิไม่ถงึจรงิๆ ว่า

เขาจะมีอารมณ์สุนทรีย์เช่นนี้ด้วย คนทั่วไปหากได้ที่แห่งนี้คงสนแต่จะ 

เสพสุขเป็นแน่

“ท�าไมมองข้าเช่นนี้ กลวัข้าหลอกเจ้า?” เฉงิอวิ๋นโบกพดัในมอืเบาๆ 

“หากเจ้าคดิเช่นนี้จรงิกด็ูถูกข้าเกนิไปแล้ว”

“บ่าวไม่กล้าเจ้าค่ะ เพยีงแต่...” ฉนิเหมยส่ายหน้า

“เพยีงแต่...?”

“เพยีงแต่รูส้กึซาบซึ้งในการกระท�าของเป้ยเล่อเจ้าค่ะ เชื่อว่าดอกไม้

ในเรอืนนี้ต้องมพีนัธุม์ากกว่าด้านนอกแน่ เดมิบ่าวคดิว่าดอกไม้หลากสาย

พันธุ์นั้นมีแต่ต้องไปทางตอนใต้เท่านั้นจึงจะได้เห็น คิดไม่ถึงว่าในปักกิ่ง 

กม็โีอกาสได้เหน็เหมอืนกนัเจ้าค่ะ”

“เช่นนั้นกด็ ีเจ้าลงมอืเดด็เถดิ ข้าจะนั่งดูอยู่ตรงนี้” เฉงิอวิ๋นเอื้อม

มอืไปคว้าที่นั่งตวัหนึ่งมานั่งทนัที

“ขอบคุณเป้ยเล่อเจ้าค่ะ” ยามนี้สถานที่แห่งนี้มีเพียงพวกเขาสอง

คน ท�าให้ฉินเหมยนึกถึงจุมพิตเร่าร้อนบนรถม้าขึ้นมา เพราะความ 

เขนิอายนางจงึเลอืกที่จะเดนิหลบไปทางส่วนลกึของเรอืนดอกไม้ที่อยูห่่าง

ไกลจากเขา
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เฉงิอวิ๋นยิ้มขณะมองแผ่นหลงัของฉนิเหมยที่ค่อยๆ ไกลห่างออก

ไป พอจะเดาได้ว่ายามนี้นางก�าลังคิดอะไรอยู่ จึงขยับตัวลุกขึ้นยืนแล้ว

ค่อยๆ ขยบัเข้าไปใกล้นาง ก่อนคว้าเอวของฉนิเหมยเอาไว้จากด้านหลงั 

ขยบัศรีษะเข้าไปใกล้ซอกคอของนางพลางเอ่ยถามเสยีงเบา “หลบข้า?”

“บะ...บ่าวไม่กล้าเจ้าค่ะ”

“นี่ยังเรียกว่าไม่กล้าอีกหรือ นี่เรียกว่ากระท�าอย่างหาญกล้าชัดๆ” 

เอ่ยพลางใช้แขนโอบรอบเอวนางให้แน่นขึ้น “กไ็ด้ เช่นนั้นเจ้าเดนิไปที่ใด

ข้ากจ็ะตามไปด้วย”

เมื่อเฉิงอวิ๋นกล่าวเช่นนี้ออกมา ฉินเหมยก็พลันได้ยินเสียงลอบ

หวัเราะจากบ่าวรบัใช้ที่แอบอยู่ในทางลบัได้อย่างชดัเจน

ยามนี้นางกเ็ลยยิ่งมที่าทางหวั่นกลวัมากขึ้น

ฉินเหมยหน้าขึ้นสีแดงด้วยความอับอาย ก่อนจะรีบเร่งฝีเท้าเดิน

หลบไปทางอื่น แสดงกริยิาสนทิสนมต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ นางเกรง

ว่าหากเรื่องนี้ถูกแพร่งพรายเข้าไปในวงัหลวง นางคงยากจะวางตวัอยู่ใน

วงัได้อกี

ระหว่างที่ก�าลงัก้าวเดนิอยู่นั้น จู่ๆ นางกถ็ูกดอกเก๊กฮวยสมี่วงจาง

ดอกหนึ่งดึงดูดสายตา แต่ที่แปลกก็คือดอกเก๊กฮวยพันธุ์นี้ไม่ใช่ว่าบาน

เฉพาะช่วงสารทฤดูหรอกหรอื ต่อให้บางครั้งฤดวูสนัต์จะมเีบ่งบานอยูบ้่าง 

แต่กไ็ม่มทีางบานเด่นถงึเพยีงนี้!

“มนัคอืดอกจื๋อหวั่น มอีกีชื่อว่าจื๋อเชี่ยนหรอืหญ้าคนืวญิญาณ”

“หญ้าคนืวญิญาณ?”

“ออื เพราะว่าเอาไปใช้เป็นยาได้ มรีสเผด็ขมอมหวาน มฤีทธิ์อุ่น 

นอกจากช่วยให้ปอดชุม่ชื้นและละลายเสมหะแล้ว ยงัมสีรรพคณุช่วยล�าไส้

กบัทางเดนิอาหารด้วย เรยีกได้ว่ามสีรรพคณุรกัษาโรคนบัร้อย จงึถกูขนาน



42
พ่ายรักนักปรุงชา

นามว่าหญ้าคนืวญิญาณ”

“บ่าวเหมอืนเคยได้ยนิท่านพ่อพูดถงึเจ้าค่ะ เพยีงแต่มนัน่าจะไม่ใช่

ดอกไม้ที่บานในฤดูนี้มิใช่หรือเจ้าคะ” ฉินเหมยรู้สึกคลับคล้ายคลับคลา

ว่าเคยได้ยนิบดิาพูดถงึ

“ถกูต้อง มนัไม่ใช่ดอกไม้ของฤดูนี้ ช่วงเวลาที่มนัจะผลดิอกคอืฤดู

คมิหนัต์และสารทฤดู แต่เพราะว่าแถบนี้อยู่ใกล้กบัน�้าพุร้อน อุณหภูมจิงึ

อุ่นเหมือนฤดูคิมหันต์” เฉิงอวิ๋นอธิบายด้วยท่าทางสบายๆ “เจ้าไม่รู้สึก

ว่าที่นี่ร้อนมากหรอื”

“ที่ท่านพูดมาก็จริง เหงื่อบ่าวเริ่มซึมแล้วเจ้าค่ะ” ฉินเหมยรู้สึก

ประหลาดใจต่อเฉิงอวิ๋นมากขึ้นกว่าเดิม “เป้ยเล่อ ท่านรู้เรื่องพวกนี้ได้

อย่างไรเจ้าคะ”

“ไม่ง่ายเลยจรงิๆ ในที่สุดเจ้ากส็นใจในตวัข้าแล้ว ข้าคดิว่าจะมแีต่

ข้าที่สนใจเจ้าเสยีอกี” เฉงิอวิ๋นท�าปากเบ้

“ท่านสนใจข้า?” ฉนิเหมยตกใจเป็นอย่างมาก

เฉิงอวิ๋นหรี่ตาลง ก่อนจะค่อยๆ ก้าวเข้าไปใกล้นาง “ได้ยินข้า

สารภาพออกมาตรงๆ เช่นนี้ ซาบซึ้งใจมากใช่หรอืไม่”

“เป้ยเล่อ ท�าไมท่านท�าเช่นนี้อกีแล้วเจ้าคะ” 

‘สวรรค์! เขาจะหยอกข้าไปถงึเมื่อใดกนั’

“สาวน้อยอย่างเจ้านี่ช่างไม่มีเหตุผลเสียจริง ท�าไมถึงพูดว่าเป็น

ความผดิข้า น่าจะเป็นเจ้าต่างหากที่คดิไม่ซื่อ ด้านนอกยงัมบี่าวรบัใช้ยนื

กนัอยู่ แต่เจ้ากลบัวิ่งเข้ามาในที่ที่ทั้งอบัทั้งร้อน ท�าให้คนโลหติพลุ่งพล่าน

อย่างห้ามไม่อยู่ เจ้าพูดมาสวิ่าควรท�าเช่นไรด”ี

ค�าพูดนี้ท�าให้ฉนิเหมยเกดิอาการตื่นตระหนก รบีก้าวถอยไม่หยุด 

“เช่นนั้น... เช่นนั้นพวกเรารบีออกไปกนัเถดิเจ้าค่ะ”
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ฉินเหมยเหมือนกลัวมากว่าเขาจะท�าอะไรไม่ดีกับนาง จึงรีบขยับ

ตวัถอยหลบ เมื่อเฉงิอวิ๋นเหน็นางมท่ีาทางเช่นนี้กไ็ด้แต่หวัเราะออกมาเบาๆ 

ก่อนจะเร่งฝีเท้าไล่ตามนางไป

“เอาละ สาวน้อยอย่างเจ้าอย่าวิ่งเร็วนักสิ หากเป็นอะไรไปข้าจะ

เสยีใจเอานะ” ระหว่างทางเขากร็้องตะโกนเรยีกให้นางหยุดพร้อมกบัส่าย

หน้ายิ้มๆ “ข้าจะปล่อยให้เจ้าชมดอกไม้ เลือกดอกไม้เงียบๆ ก็แล้วกัน 

เดี๋ยวข้าจะไปรอด้านนอก”

“เป้ยเล่อ ท่านยงัจะกลบัมาอกีหรอืไม่เจ้าคะ” คงไม่ใช่ว่านางท�าให้

เขาโกรธ เขาเลยคดิจะทิ้งนางไว้ไม่ไยดอีกีกระมงั

“กลวัว่าข้าจะทิ้งเจ้า? ฮ่าๆๆ วางใจเถดิ” เอ่ยจบเขากก็้าวออกจาก

เรือนดอกไม้ ก่อนจากไปยังไม่ลืมที่จะก�าชับบ่าวรับใช้ว่า หากฉินเหมย

ต้องการอะไรต้องช่วยเหลอืนางอย่างเตม็ที่

ฉินเหมยมองเขาจากไป ก่อนจะสังเกตเห็นว่าบ่าวรับใช้นั้นนับถือ

และเคารพเขาจากใจจรงิ ไม่ใช่นอบน้อมเพราะความหวาดกลวั

หากถูกข่มขู่หรอืว่าเป็นเพราะความหวาดกลวั ความเคารพนบัถอื

หรอืรอยยิ้มที่แสดงออกบนใบหน้ากค็งไม่เป็นเช่นนี้

เมื่อหันกลับไปทางด้านในของเรือน ฉินเหมยกลับเห็นดอกไม้ช่อ

หนึ่ง แม้จะไม่รู้จกั แต่สกีลบีดอกที่ขาวเนยีนนั้นท�าใหน้างนกึถงึความสง่า

งามเปี่ยมเสน่ห์ของเฉงิอวิ๋น

หลงัจากถามลงุที่ดแูลสวนแล้ว นางถงึได้รูว่้ามนัคอืดอกไห่อวี่ หรอื

มีอีกชื่อว่าหยดน�้ากวนอิม มีความนัยว่างามสง่าเหมือนวีรบุรุษ สะอาด

บรสิุทธิ์เฉกเช่นเดยีวกบัสขีองมนั

ถูกต้อง ดอกไห่อวี่นี้กเ็หมอืนกบัเฉงิอวิ๋น

“ท่านลงุ เป้ยเล่อเป็นคนอย่างไรหรอื ดพูวกท่านเคารพเขาเป็นอย่าง
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มาก” ฉนิเหมยแอบถาม

“นายน้อยของพวกเราเป็นคนดมีาก อกีทั้งยงัเปน็คนตลก บางครั้ง

กจ็ะชอบพูดจาหยอกล้อผู้อื่นด้วยขอรบั” เมื่อเอ่ยถงึเฉงิอวิ๋น ลุงผู้นี้กฉ็กี

ยิ้มร่า

“คนด?ี” ฉนิเหมยพยกัหน้า “เขาไม่เหมอืนคนชั่วจรงิๆ เช่นนั้นเขา... 

เขาชอบบุปผางามหรอืไม่”

“บุปผา? แม่นางหมายถงึนายน้อยชอบพวกดอกไม้ใบหญ้าเหล่านี้

ใช่หรอืไม่ นายน้อยชื่นชอบพวกมนัเป็นอย่างมากขอรบั”

ฉนิเหมยก้มหน้าลงอย่างเขนิอาย ก่อนจะเอ่ยถามเสยีงเบา “ไม่ ข้า

ไม่ได้หมายถงึดอกไม้เหล่านี้ ข้าหมายถงึสตร.ี..” ขณะเดยีวกนันางกพ็บ

ว่าตวัเองช่างกล้านกั เขามยีศศกัดิ์สงูส่งเป็นถงึเป้ยเล่อ ไหนเลยจะเป็นคน

ที่นางซึ่งมฐีานะต�่าต้อยจะถามถงึได้

แต่ว่าจูบที่เร่าร้อนบนรถม้านั้นท�าให้ใจของนางปั่นป่วน เกดิความ

คดิที่ไม่สมควรขึ้น

“สตร!ี? ฮ่าๆๆ ไม่มหีรอกขอรบั ควรพูดว่าสตรทีี่ชอบนายน้อยนั้น

เรยีงแถวกนัยาวไปถงึสวรรค์ได้ แต่นายน้อยของพวกเรามรีสนยิมสูง ไม่

ถูกใจผู้ใดสกัคน แม่นางเป็นสตรคีนแรกที่นายน้อยพามาที่นี่ขอรบั”

เมื่อได้ยนิค�าตอบของลุงผู้นี้ นางควรจะดใีจหรอืควรจะกลดักลุ้ม

กนั

ค�าพดูเหล่านี้กแ็สดงชดัแล้วว่าเขาเป็นคนเย่อหยิ่ง มรีสนยิมสงูมาก 

ที่เขาพานางมาที่นี่กไ็ม่ได้มคีวามหมายใดอื่น แค่เพราะนางเป็นนางก�านลั

ที่ต้องปรุงชาดอกไม้ถวายฮ่องเต้ เขาเห็นแก่ฮ่องเต้จึงยื่นมือเข้าช่วยนาง

เพื่อให้ฮ่องเต้ได้เสวยชาดอกไม้ที่ชุ่มคอมากขึ้น

บุรุษเช่นนี้จะชื่นชอบนางเช่นนั้นหรอื
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ฉนิเหมยฉกียิ้มยงิฟัน “ท่านลุงเข้าใจผดิแล้ว เป้ยเล่อพาข้ามาที่นี่

เพราะเหตุผลอื่น”

เมื่อเอ่ยแล้วนางกเ็พิ่งพบว่าตนอธบิายเกนิสมควร จงึอดยกมอืขึ้น

เขกศรีษะตวัเองแรงๆ อย่างหงุดหงดิไม่ได้ “ข้าอธบิายไปเพื่ออะไรกนันี่”

ลงุผูน้ี้อายมุาก ผ่านโลกมาเยอะ แน่นอนว่าต้องเข้าใจเรื่องทกุอย่าง

ด ีนางท�าเช่นนี้มใิช่เป็นการสอนจระเข้ให้ว่ายน�้าหรอกหรอื

หลงัจากพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ สายตาของฉนิเหมยกห็ยุดอยู่

ที่ดอกไห่อวี่ซึ่งมสีขีาวเนยีนดุจหมิะดอกนั้นอกีครั้ง

อยากจะย้ายมนัไปอยู่ในสถานที่ที่พบเหน็ได้บ่อยครั้งจรงิๆ

บนรถม้า ฉินเหมยยิ้มบางขณะมองไห่อวี่ที่ประคองเอาไว้ในมือ 

พร้อมกบัยกมนัขึ้นสูดดมบ่อยครั้ง

“ท�าไม ดใีจเพยีงนี้เชยีว?” เมื่อเฉงิอวิ๋นเหน็ดงันี้ คิ้วกข็มวดเข้าหา

กนัแน่น “ดูเจ้าส ิดใีจที่เหน็มนัเสยียิ่งกว่าเหน็ข้าอกี”

“นั่นเป็นเพราะว่า...” ‘...ท่านอยู่ไกลเกินเอื้อม’ หากยังไม่รู ้ถึง 

ความคดิของเขา นางไม่มทีางพดูออกมาแน่ เพราะอาจถกูคนหวัเราะเยาะ

เอาได้

“เพราะว่าอะไร” คิ้วของเฉงิอวิ๋นเลกิขึ้นขณะเฝ้ารอค�าตอบของนาง

ทว่านางตอบเพยีงประโยคเดยีว “เพราะว่าบ่าวชอบมนัเจ้าค่ะ”

เฉิงอวิ๋นกระตุกมุมปากขึ้นเป็นรอยยิ้มบาง “ชอบก็ดี เช่นนั้นก็

หมายความว่ารสนยิมของข้ามคีวามคล้ายคลงึกบัเจ้า”

“ดอกไม้ในเรือนดอกไม้นั้นล้วนแต่เป็นดอกไม้ที่เป้ยเล่อชอบ

ทั้งหมดหรอืเจ้าคะ” ค�าพูดเขาสื่อถงึความหมายเช่นนี้ใช่หรอืไม่

“ถูกต้อง”
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“ดูเหมือนว่าเป้ยเล่อเองก็มีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้อยู่ไม่น้อยนะ 

เจ้าคะ”

“นั่นเป็นเพราะว่าข้ารู้จักกับผู้อาวุโสที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับดอกไม ้

เป็นอย่างมาก ข้าเลยได้รบัความรู้จากเขามาไม่น้อย”

“ไม่ว่าอย่างไรบุรุษที่ชื่นชอบธรรมชาติอย่างเป้ยเล่อนั้นหาได้ยาก

จรงิๆ เจ้าค่ะ” ฉนิเหมยพยกัหน้าพร้อมกบัยิ้มบาง

“ที่เจ้าพูดคือความรู้สึกจากใจจริงหรือ โปรยเสน่ห์ใส่ข้าให้น้อยๆ 

หน่อย” เฉงิอวิ๋นกระตุกมุมปากขึ้น

“ไม่ใช่นะเจ้าคะ!” ฉนิเหมยร้อนใจ รบียกมอืขึ้นท�าท่าให้สตัย์สาบาน

“ชู่ๆๆ” เฉงิอวิ๋นคว้ามอืของนางมากุมเอาไว้แน่น “ข้าแค่ล้อเจ้าเล่น 

ดูไม่ออกหรอื ไม่เข้าใจข้าเพยีงนี้เชยีว ให้ข้าใช้ปากของข้าถ่ายทอดความ

คดิข้าอกีครั้งดหีรอืไม่”

เขาขยบัตวัให้รมิฝีปากอุน่นั้นเข้าไปใกล้นางมากขึ้น ท�าให้นางตกใจ

รีบขยับถอยไปด้านหลัง ท่าทางเช่นนี้ท�าให้เฉิงอวิ๋นหัวเราะออกมาอย่าง

ห้ามไม่อยู่

“เจ้าช่างน่าสนใจจรงิๆ”

“เป้ยเล่อ ท่าน...” ฉนิเหมยอบัจนในค�าพูด

“เอาละ ถงึแล้ว เจ้าเข้าวงัเองกแ็ล้วกนั ข้าต้องกลบัแล้ว” เฉงิอวิ๋น

เปิดผ้าม่านรถม้าออกก่อนจะหันไปมองทางทหารเฝ้าประตูวัง “แม่นาง 

ฉนิเหมยออกไปกบัข้า ตอนนี้ข้าส่งนางกลบัมาแล้ว ให้นางเข้าวงัด้วย”

“พ่ะย่ะค่ะ” 

ฉนิเหมยรบีก้าวลงจากรถม้า ขณะที่ก�าลงัหนัไปแสดงความเคารพ

เขานั้น รถม้าที่อยู่เบื้องหน้านางกอ็อกวิ่งไปไกลแล้ว...
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หลงัจากที่ฉนิเหมยเร่งรดุกลบัไปถงึแผนกคลงัใบชา พวกพี่น้อง

ร่วมแผนกเมื่อได้เห็นนางก็รีบถามไถ่ถึงความเป็นไปทันที “เจ้าไม่ใช่ไป 

ต�าหนกัหย่างซนิตั้งแต่ช่วงกลางวนัหรอกหรอื ท�าไมตอนนี้ถงึเพิ่งกลบัมา 

พวกเราทุกคนเป็นห่วงเจ้ากนัแทบแย่!”

“ข้าไม่เป็นอะไร เพียงแค่ออกจากวังไปถึงได้กลับมาเอาป่านนี้”  

ฉนิเหมยมองพวกนางพร้อมกบัฉกียิ้มบางออกมา “ขอบคุณทุกคนที่เป็น

ห่วงข้า”

ยามนี้หัวหน้าแผนกอันก็ก้าวเข้ามาพอดี “ฝ่าบาททรงเรียกเจ้าไป

ท�าไมหรอื”

“เพียงแค่ถามเกี่ยวกับเรื่องชาสูตรใหม่ที่ก�าลังคิดค้นเท่านั้นเจ้าค่ะ 

ข้าเองกต็อบกลบัไปตามตรง เหน็ได้ชดัว่าฝ่าบาททรงคาดหวงัเรื่องนี้เป็น

อย่างมาก” ฉนิเหมยหนัไปพูดกบัทุกคนที่เป็นห่วงนาง “ข้าจะพยายามสุด

ความสามารถ จะไม่ให้ทุกคนต้องผดิหวงัแน่”

“ดีๆ  พยายามสดุความสามารถกด็ ีแต่อย่ากดดนัตวัเองมากนกันะ” 

จู่ๆ  หวัหน้าแผนกอนักม็องเหน็ดอกไม้สดที่ฉนิเหมยถอืไว้ในมอื “นี่คอื...?”

“ดอกไม้เหล่านี้งามมากใช่หรอืไม่เจ้าคะ” ฉนิเหมยอธบิายต่อ “วนันี้

ที่ข้าออกจากวงักเ็พื่อไปเดด็พวกมนักลบัมาลองปรุงชาเจ้าค่ะ”

“ท�าไมบางดอกเหมือนไม่ใช่พันธุ์ของแถบนี้” หัวหน้าแผนกอันมี

สายตาแหลมคม มองแวบเดยีวกด็ูออกถงึความพเิศษของดอกไม้

“เพราะว่าดอกไม้พวกนี้ล้วนเป็นดอกไม้ที่ถูกเพาะเลี้ยงในเรือน

ดอกไม้ข้างบ่อน�้าพุร้อน พบเหน็ได้ยากมากเจ้าค่ะ”

“สวรรค์! เจ้าไปที่บ่อน�้าพุร้อนด้วยหรอื” เสวี่ยเอ๋อร์มสีหีน้าอจิฉา 

“ได้ยนิว่าแค่ไปแช่น�้าในบ่อน�้าพุครู่หนึ่ง โรคภยันบัร้อยกจ็ะหายเป็นปลดิ

ทิ้งเลย!”



48
พ่ายรักนักปรุงชา

“เสวี่ยเอ๋อร์คนโง่ ข้าไหนเลยจะมีคุณสมบัติพอได้แช่บ่อน�้าพุร้อน 

ข้าแค่ไปเรอืนดอกไม้ด้านข้างเพื่อเดด็ดอกไม้เท่านั้น” ฉนิเหมยมองไปทาง

ดอกไห่อวี่ที่อยู่ในช่อ ก่อนที่มุมปากจะกระตุกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างห้าม 

ไม่อยู่ “ดอกนี้ข้าอยากจะแยกเอาไว้ปลูก หวังว่ามันจะเติบโตในสภาพ

แวดล้อมเช่นนี้ได้”

“ด้านนอกมกีระถาง เดี๋ยวข้าไปเอามาให้” อิ๋นซิ่วรบีออกไปด้านนอก 

ก่อนจะหิ้วกระถางสเีขยีวหยกกลบัเข้ามา “สนีี้เข้ากนัพอด”ี

“ขอบคณุเจ้ามากอิ๋นซิ่ว กระถางงามมาก เข้ากบัดอกไม้จรงิๆ” จาก

นั้นฉนิเหมยกเ็อาดอกไห่อวี่ฝังลงไปในกระถางอย่างระมดัระวงั แล้วค่อยๆ 

เอาดนิกลบทบั “วางไว้บนขอบหน้าต่างในห้องข้าได้พอด”ี

“เหมอืนว่ามนัจะมคีวามส�าคญัต่อเจ้าเป็นพเิศษนะ” เสวี่ยเอ๋อร์รูจ้กั

ฉนิเหมยด ีมองออกถงึความรู้สกึที่นางมตี่อดอกไห่อวี่นี้

ฉนิเหมยหนักลบัไปยิ้มให้นาง แต่ไม่ได้เอ่ยอะไร เพราะว่านางอยาก

จะเก็บเขาไว้ในใจ และให้ความรู้สึกที่มีต่อเขากลายเป็นความลับชั่ว 

นรินัดร์

จู่ๆ หัวหน้าแผนกอันก็หันไปเอ่ยกับนางก�านัลทุกคนที่เหลือ “ใน

เมื่อฉนิเหมยกลบัมาอย่างปลอดภยั พวกเราเองกว็างใจได้แล้ว เหลอืเวลา

อกีไม่ถงึหนึ่งสปัดาห์ให้ฉนิเหมยได้ปรงุชาสตูรใหม่ หากใครช่วยได้กล็งมอื

ช่วย หากช่วยไม่ได้กเ็ป็นก�าลงัใจให้นางกแ็ล้วกนั”

“พวกเราทราบแล้วเจ้าค่ะหวัหน้าแผนกอนั” ทุกคนขานรบั

“เช่นนั้นก็แยกย้ายกันไปเถิด” หัวหน้าแผนกอันโบกมือเบาๆ ไล่

พวกนางออกไป

“เจ้าค่ะ” จากนั้นทุกคนกก็้าวถอยออกไป

ฉนิเหมยประคองกระถางต้นไม้เดนิกลบัเข้าไปในหอ้งนอนของตน 



โหลวไฉ่หนิง
49

หลังจากรดน�้าดอกไห่อวี่แล้ว นางก็เดินกลับมาที่โต๊ะไม้แล้วเปิดสมุด

บนัทกึที่นางจดเอาไว้เกี่ยวกบัชาดอกไม้ ในใจกเ็ริ่มครุ่นคดิว่าจะปรบัปรุง

แก้ไขตรงไหนดี



สาม

ในที่สดุวนัที่แผนกคลงัใบชาต้องถวายชาแด่ฮ่องเต้กม็าถงึ

ฉินเหมยที่เป็นตัวแทนของแผนกคลังใบชามุ่งหน้าไปยังต�าหนัก 

จนิหลวนพร้อมกบัหวัหน้าแผนกอนั เพื่อถวายชาดอกไม้ที่นางปรงุขึ้นอย่าง

พถิพีถินั

“ทูลฝ่าบาท ชานี้เป็นผลงานของฉินเหมย นางก�านัลแผนกคลัง 

ใบชาเพคะ ขอพระองค์โปรดดมกลิ่นก่อนเพคะ” หวัหน้าแผนกอนัน�าชา

ไปถวายแด่ฮ่องเต้

หลงัจากที่ขนัทซีึ่งรบัผดิชอบตรวจสอบพษิท�าการตรวจสอบแล้ว ก็

หนัไปพยกัหน้าให้จางกงกงที่อยู่ด้านข้างเพื่อแจ้งว่าชานี้สามารถดื่มได้

จางกงกงรบัมาถอืไว้แล้วจงึน�าไปถวายฮ่องเต้ ก่อนจะเหน็ว่าฮ่องเต้

ทรงท�าเพยีงแค่สูดดมกลิ่นเท่านั้น 

กลิ่นหอมของใบชาผสานกับกลิ่นหอมของดอกไม้ลอยปะทะจมูก 

เขาปิดเปลือกตาลงพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เพื่อดมกลิ่นหอมนั้น

อกีครั้ง “ออื... วเิศษยิ่งนกั ชานี้ไม่ได้กลบกลิ่นขมของใบชาดั้งเดมิ อกีทั้ง
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ยังผสานด้วยกลิ่นเอกลักษณ์ของกลีบดอกไม้แต่ละชนิดได้อย่างเด่นชัด

ด้วย มกีลิ่นหอมบรสิทุธิ์ของดอกไป่เหอ กลิ่นหอมนวลของดอกฉจูวี๋ กลิ่น

หอมมเีสน่ห์ของดอกเสาเย่า แล้วก.็..”

“ทลูฝ่าบาท ยงัมดีอกที่สแีดงเด่นเป็นสง่า กลิ่นหอมใสกระจ่างด้วย

เพคะ” ฉนิเหมยเอ่ยเสรมิ

“หอื? หรอืเจ้าหมายถงึดอกจ�าปีที่เราบอกเจ้าครั้งก่อน?” ฮ่องเต้เอ่ย

ด้วยความใคร่รู้

“ดอกจ�าปีที่ฝ่าบาทตรัสถึงนั้นแม้จะเป็นตัวเลือกที่ไม่เลว สามารถ

รักษาโรคของสตรี โพรงจมูกอักเสบ กระทั่งใช้บดทาลงบนบาดแผล

ภายนอกกย็งัได้ แต่ไม่สอดคล้องกบัส่วนผสมที่หม่อมฉนัคดิเอาไว้ก่อน

หน้านี้เพคะ อกีทั้งดอกจ�าปีเดมิเป็นประเภทที่เหมาะแก่การบรรจุในถุงชา 

จดัอยู่ในประเภทเดยีวกบัชาผลไม้ เพราะกลิ่นหอมฟุ้งจนเกนิไป หากใส่

เข้ามาในชาดอกไม้จะท�าให้คนสับสนว่านี่คือชาดอกไม้หรือว่าชาผลไม้

เพคะ”

ฉินเหมยรู้ว่าฮ่องเต้ต้องทรงถามค�าถามนี้กับนางแน่ จึงได้เตรียม

ค�าตอบไว้รบัมอืล่วงหน้าแล้ว

“ฮ่าๆๆ ศกึษาค้นคว้ามาดจีรงิด้วย ในเมื่อเจ้าพูดถงึขั้นนี้แล้ว เรา

กค็งได้แต่ต้องปล่อยไปตามที่เจ้าว่า” ฮ่องเต้พูดแหย่ฉนิเหมย

“ขอบพระทยัฝ่าบาทที่ไม่กล่าวโทษหม่อมฉนัเพคะ”

เมื่อได้ยนิดงันี้ ฉนิเหมยกถ็อนหายใจอย่างโล่งอก โชคดทีี่ฮ่องเต้

ไม่เอาโทษและยงัตรสักบันางด้วยสรุเสยีงหยอกล้อ มเิช่นนั้นครั้งนี้นางคง

ต้องซวยแล้วจรงิๆ

แม้ว่าท�าเช่นนี้จะเสี่ยงอันตรายมาก แต่นางก็ให้สัตย์สาบานกับ 

ตัวเองในใจตั้งนานแล้วว่าจะไม่ใช้ดอกจ�าปีปรุงชาดอกไม้อีก ต่อให้ท�า 
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เช่นนี้อาจเป็นการล่วงเกนิฮ่องเต้ ทว่านางกย็งัคงไม่อยากผดิต่อค�าสาบาน

ที่ตนเคยให้เอาไว้

“เราจะกล่าวโทษเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อภารกิจครั้งนี้เรามอบให้เจ้า

รบัผดิชอบทั้งหมด กค็วรจะยอมรบัในการตดัสนิใจของเจ้า” ฮ่องเต้หนัไป

พูดกบัจางกงกง “ไปสั่งให้นางก�านลัเอาชาดอกไม้นี้ไปชง เราอยากจะลอง

ชมิ มอีกีเรื่อง... เฉงิอวิ๋นมาถงึแล้วหรอืยงั”

“กระหม่อมจะรีบไปตามให้พ่ะย่ะค่ะ” ตอนที่จางกงกงเดินไปสั่ง 

นางก�านัลให้เอาชาไปชงนั้น ก็ชะเง้อคอออกไปนอกต�าหนักเพื่อดูว่าเฉิง- 

อวิ๋นเป้ยเล่อมาแล้วหรอืไม่ ในเวลานั้นเองเขากเ็หน็อกีฝ่ายก�าลงัรบีเร่งเดนิ

มาทางนี้พอดี

“เป้ยเล่อ ท่านช่างช้านัก ฝ่าบาททรงรอท่านจนร้อนพระทัยแล้ว” 

จางกงกงเอ่ยล้อ

“ขออภยัด้วย ระหว่างทางจู่ๆ รถม้ากเ็กดิปัญหาขึ้นนดิหน่อย ข้า

จงึต้องเดนิเท้ามาแทน”

“โธ่... เป้ยเล่อนี่ก็จริงๆ เลย ตอนที่ฝ่าบาทจะพระราชทานรถม้า 

พระราชทานจวนแด่ท่าน ท่านรบัไปเสยีกส็ิ้นเรื่อง เหตุใดต้องปฏเิสธด้วย 

บางครั้งการปฏเิสธกถ็อืเป็นการไม่ภกัดอีย่างหนึ่งนะพ่ะย่ะค่ะ” จางกงกง

พูดชี้แนะเฉงิอวิ๋น

“ทราบแล้ว ขอบคุณกงกงที่หวงัด”ี ก่อนจะรบีเดนิเข้าไปในต�าหนกั 

เมื่อฉนิเหมยเหน็เขา ใจกก็ระตุกสั่นอย่างรุนแรง หลายวนัมานี้แม้

นางจะจดจ่ออยู่กบัการปรุงชาดอกไม้ แต่เมื่อถงึยามว่าง คนที่นางคดิถงึ

กลบัมเีพยีงเขา!

นางครุน่คดิว่าจากนี้ไประหว่างนางกบัเขาจะสิ้นวาสนากนัแล้วหรอื 

ครุ่นคดิว่าจะมโีอกาสได้พบหน้ากนัอกีหรอืไม่
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บางครั้งยามดกึน�้าตาของนางกร็นิไหลขณะมองดอกไห่อวี่ เศร้าใจ

ที่ไม่มีโอกาสได้พบหน้าเขาอีก คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะได้พบกันอีกครั้งในที่

แห่งนี้ นางรู้สกึดใีจยิ่งนกั ทว่ากลบัไม่สามารถแสดงความดใีจออกมาได้

อย่างเปิดเผย

“ถวายบงัคมฝ่าบาท กระหม่อมมาช้า ขอฝ่าบาทโปรดอภยัพ่ะย่ะค่ะ” 

เฉงิอวิ๋นรบีคุกเข่าลงกบัพื้นทนัที

“รบีลกุขึ้นเรว็” ฮ่องเต้พดูขึ้นด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม “เจ้ามาได้เวลาพอด ี

ชาเพิ่งชงเสรจ็ ถอืว่าเจ้ามบีุญปากแล้ว”

“เป้ยเล่อ ถ้าท่านมาช้ากว่านี้ ปล่อยให้ฝ่าบาทเสวยชาองค์เดยีวอย่าง

เบื่อหน่าย พวกกระหม่อมจะต้องแย่แน่ๆ” จางกงกงที่ยนือยู่ด้านข้างพูด

ต่อด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม

“จางเต๋อฝู ยามปกตเิราให้ท้ายเจ้ามากเกนิไปใช่หรอืไม่ ยามนี้เจ้า

ถงึได้กล้าพูดเหนบ็แนมเรา” ฮ่องเต้มองจางกงกงยิ้มๆ

“กระหม่อมไม่กล้าพ่ะย่ะค่ะ” จางกงกงรบีก้าวถอยไปด้านหลงั

ยามนี้ชาถูกชงเสรจ็แล้ว นางก�านลัยกชามาถวายผู้เป็นนายทั้งสอง 

รอจนฮ่องเต้ทรงยกถ้วยชาขึ้นดมกลิ่นและลิ้มรสเลก็น้อย เฉงิอวิ๋นถงึค่อย

ยกถ้วยชาขึ้นดื่มเช่นกัน ทว่าเขาไม่ได้เอ่ยปากวิจารณ์อะไร เพียงรอให้

ฮ่องเต้ตรสัความรู้สกึออกมาก่อน

“เราเดาว่าชานี้ใช้ชาไป๋หาวอู่หลงเป็นฐาน ดตูน้ออ่นเรยีวแหลมของ

ไป๋หาวนี้สิ ลักษณะภายนอกคล้ายดอกไม้ มีกลิ่นหอมน�้าผึ้งและผลไม้ 

เด่นชดั ผสมกบัวตัถดุบิจากดอกเสาเย่าและฉจูวี๋ ยิ่งท�าให้กลิ่นหอมบรสิทุธิ์

ลอยฟุ้งเตะจมูก เมื่อดื่มเข้าไปกเ็ปี่ยมด้วยรสชาต ิท�าให้ลิ้นคนรู้สกึมชีวีติ

ชวีาขึ้น ไหลผ่านล�าคอยิ่งท�าให้รูส้กึหวานชุม่คอ” ฮ่องเต้หลบัตาลงก่อนจะ

ค่อยๆ บรรยายความรู้สกึออกมา
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“แม่นางฉนิเหมย ที่ฝ่าบาทตรสัมานั้นถูกต้องหรอืไม่”

“ถูกต้องเพคะ หม่อมฉันใช้ไป๋หาวอู่หลงเป็นฐานรสชาติของชานี้” 

ฉนิเหมยยิ้มบางก่อนเอ่ยตอบ

“เยี่ยมๆ ชานี้ดื่มแล้วรู้สกึสบายกายจรงิๆ” 

ดูจากพระพักตร์ที่เบิกบานของฮ่องเต้ก็ท�าให้มั่นใจได้ว่าพระองค์

พอพระทยัเป็นอย่างมาก

ฉนิเหมยรบีคุกเข่าลง “ขอบพระทยัฝ่าบาทที่ตรสัชมเพคะ” 

“ดี เราจะตกรางวัลให้เจ้าอย่างงาม แล้วก็...” ฮ่องเต้มองไปทาง 

เฉิงอวิ๋น “นับแต่นี้ไปเจ้าถือเป็นคนของเฉิงอวิ๋นแล้ว คอยท�าหน้าที่

ปรนนบิตัริบัใช้เขาให้ดกีแ็ล้วกนั”

“อะไรนะเพคะ! ฝ่าบาท...”

“เอาละ ครั้งนี้เราเดมิพนัแพ้เขาเอง เมื่อแพ้แล้วกต็้องยอมรบั เจ้า

ถอยออกไปก่อนเถดิ” ฮ่องเต้โบกมอืเบาๆ ไล่ฉนิเหมยออกไป

ฉนิเหมยยงัคงยนือึ้งอยู่ที่เดมิ ไม่รู้ว่าควรดใีจหรอืเสยีใจด ีเหตุใด

ต้องเดมิพนัเล่า เช่นนั้นนางถอืเป็นอะไรกนั

“หวัหน้าแผนกอนั แม่นางฉนิเหมย พวกเจ้ายงัไม่รบีขอบพระทยั

พระเมตตาของฝ่าบาทแล้วถอยไปอกี” จางกงกงเอ่ยเร่ง

“ขอบพระทยัในพระเมตตาของฝ่าบาทเพคะ” ฉนิเหมยเงยหน้าขึ้น

อกีครั้งพร้อมกบัใช้แววตาเจบ็ปวดเหลอืบมองเฉงิอวิ๋น ก่อนจะก้มหน้าลง

แล้วก้าวถอยออกไป

“ฝ่าบาท พระองค์ตรสัเรื่องเดมิพนัได้อย่างไรกนัพ่ะย่ะค่ะ” เฉงิอวิ๋น 

มสีหีน้าเศร้าใจ

“พูดไม่ได้หรอกหรอื” ฮ่องเต้กลบัแสร้งโง่ขึ้นมากะทนัหนั

ยามนั้นเองเฉิงอวิ๋นก็รู้เลยว่าฮ่องเต้นั้นตั้งใจ เห็นได้ชัดว่าไม่ยินดี
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ยอมรบัความพ่ายแพ้ในครั้งนี้

“ถ้าไม่พดูได้กจ็ะเป็นการด ีครั้งนี้นางจะต้องโกรธกระหม่อมแน่เลย

พ่ะย่ะค่ะ” ช่างเถดิ ไม่คดิเรื่องอื่นแล้ว จดจ่อกบัการดื่มชาดกีว่า

“เจ้าเป็นถึงเป้ยเล่อ ญาติผู้น้องของเรา เป้ยเล่อผู้เป็นบุตรชายที่

ก�าเนิดจากพระชายาของอี้ชินอ๋อง ยังต้องกลัวสาวน้อยคนหนึ่งด้วยหรือ 

ช่างน่าขายหน้าเสียจริง” ฮ่องเต้ยกถ้วยชาขึ้น “ทว่าน้อยนักที่จะเห็นเจ้า

กระวนกระวายใจเพราะสตรีคนหนึ่ง ช่างน่าสนุกยิ่งนัก เห็นแก่หน้าเจ้า 

เรากเ็ลยไม่ได้แย่งนางมา มเิช่นนั้นสตรทีี่ใครเหน็ใครกร็กัอย่างฉนิเหมย 

เราไม่ปล่อยไปแน่”

เมื่อฮ่องเต้เอ่ยเช่นนี้ เฉงิอวิ๋นกร็บีคุกเข่าทนัท ี“ขอบพระทยัฝ่าบาท

ที่ทรงส่งเสรมิพ่ะย่ะค่ะ”

“ดูเจ้าส ิยอมตายใต้โบตั๋นงาม เป็นผกีม็หิวั่น ขอเพยีงได้สาวงาม

มาครองจริงๆ” ฮ่องเต้โบกมือเบาๆ เป็นสญัญาณบอกเขาว่าไม่ต้องมาก

พธิ ี“น้อยนกัจะมชีาดเีช่นนี้ พวกเราดื่มกนัอกีสกัหน่อยเถดิ”

“กระหม่อมรบัพระบญัชา”

หลังจากกลับมาถึงแผนกคลังใบชาแล้ว ฉินเหมยก็เดินกลับ 

ห้องพกัของตวัเองด้วยท่าทางอ่อนแรงเหมอืนวญิญาณออกจากร่าง

หัวหน้าแผนกอันเรียกนางหลายครั้ง แต่นางก็ไม่ได้ยิน ท่าทาง 

เช่นนี้ยิ่งท�าให้คนรู้สกึเป็นห่วง

เสวี่ยเอ๋อร์ร้อนใจ คดิอยากวิ่งตามไปถามไถ่ ทว่าหวัหน้าแผนกอนั

ที่อยู่ในเหตุการณ์กบันางเมื่อครู่กลบัห้ามเอาไว้ก่อน “ช่างเถดิ ในเมื่อนาง

ไม่ยินดีจะพูดก็อย่าถามให้มากเลย เจ้ากับอิ๋นซิ่วไปจัดการเรื่องอื่นก่อน

เถดิ”
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“เจ้าค่ะ”

รอจนพวกนางจากไปแล้ว หวัหน้าแผนกอนัจงึเดนิไปดูฉนิเหมยที่

ซ่อนตวัอยู่ในห้องอกีครั้ง ก่อนจะส่ายหน้าช้าๆ นางเดนิกลบัไปนั่งที่ห้อง

โถงใหญ่ ค่อยๆ ย้อนนกึถงึเรื่องทั้งหมดที่เกดิขึ้นที่ต�าหนกัใหญ่เมื่อครู่

ไม่ว่าจะมองอย่างไรกเ็หมอืนว่าฉนิเหมยกบัเป้ยเล่อรูจ้กักนัมาก่อน 

แต่เหตุใดจู่ๆ ฮ่องเต้ถงึออกราชโองการเช่นนี้เสยีได้

หลงัเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วยาม เสวี่ยเอ๋อร์กบัอิ๋นซิ่วกร็บีกา้วเข้าไป

ยังห้องโถงใหญ่พร้อมกับพูดขึ้น “เมื่อครู่ตอนที่พวกเราน�าชาไปถวาย 

พระสนมเหอ กไ็ด้ยนิมาว่าฝ่าบาทพอพระทยัชามาก เหมอืนว่าจะตกรางวลั

ใหญ่แก่ฉนิเหมยด้วย นี่ควรจะเป็นเรื่องที่น่ายนิดถีงึจะถูก เหตุใดนางถงึ

ไม่พูดไม่จา ท�าสหีน้าอมทุกข์เสยีได้ ไม่เข้าใจเลยจรงิๆ”

“ข้าบอกแล้วมิใช่หรือว่าหากนางอยากพูดก็จะพูดเอง พวกเจ้า 

ร้อนใจกงัวลใจแทบตายกไ็ม่มปีระโยชน์”

“หัวหน้าแผนกอันเหมือนทราบสาเหตุของเรื่อง เหตุใดมิเอ่ยออก

มาเล่า พวกเราล้วนแต่เป็นสหายคนสนทิของพี่ฉนิเหมย เหน็นางเป็นทกุข์

กร็ู้สกึเป็นห่วงยิ่งนกัเจ้าค่ะ” อิ๋นซิ่วเอ่ยต่อ

“เรื่องนี้...”

ขณะที่หัวหน้าแผนกอันก�าลังท�าตัวไม่ถูกนั้นกลับได้ยินเสียง

รายงานด้านนอกว่า จางกงกงก�าลังน�าราชโองการมาที่นี่ จึงรีบให้เสวี่ย- 

เอ๋อร์ไปเรยีกฉนิเหมยออกมารบัราชโองการในทนัที

เมื่อฉินเหมยทราบเรื่องก็เร่งรุดมาที่ห้องโถงใหญ่ ประจวบเหมาะ

กบัเวลาที่จางกงกงมาถงึพอดี

จางกงกงเอ่ยด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม “ชาดอกไม้ที่แม่นางคดิค้นขึ้นครั้ง

นี้ถูกพระทยัฝ่าบาทยิ่งนกั ฝ่าบาทมรีบัสั่งให้ข้าน�าราชโองการมาตกรางวลั
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แก่แม่นาง กู่ลวี้ฉนิเหมยเตรยีมรบัราชโองการ”

ทุกคนในแผนกคลงัใบชาคุกเข่าลงพร้อมกนัเพื่อรอฟังราชโองการ

จางกงกงเปิดราชโองการในผ้าสเีหลอืงอร่ามก่อนจะเริ่มอ่าน “ด้วย

โองการแห่งฟ้า ฮ่องเต้จงึมพีระบญัชา... นางก�านลัแผนกคลงัใบชากู่ลวี้- 

ฉนิเหมยมฝีีมอืปรงุชาเป็นเลศิ ชาที่น�ามาถวายครั้งนี้เป็นที่พอใจของเรายิ่ง

นกั ด้วยเหตุนี้จงึให้ผ้าปักลายจ�านวนหนึ่งหบี ผ้าแพรห้าม้วน สร้อยมุก

สบิสองเส้นเพื่อเป็นก�าลงัใจ ทั้งยงัให้ทองค�ายี่สบิต�าลงึและผ้าเนื้อดสีแีดง

สดแก่แผนกคลงัใบชาเพื่อเป็นรางวลัอกีด้วย 

“ให้กู่ลวี้ฉนิเหมยย้ายไปรบัหน้าที่บ่าวประจ�าจวนอี้ชนิอ๋อง ดูแลรบั

ใช้เฉิงอวิ๋นเป้ยเล่อโดยเฉพาะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังจากรับ

ราชโองการนี้แล้ว วนัรุ่งขึ้นต้องมุ่งหน้าไปที่จวนอ๋องทนัท ีจบราชโองการ”

“ขอบพระทัยฝ่าบาท” เมื่อหัวหน้าแผนกอันเห็นฉินเหมยนิ่งอึ้งอยู่

ตรงนั้น กร็้องตะโกนเสยีงดงัออกไปก่อนเพื่อเรยีกสตฉินิเหมยให้ออกไป

รบัราชโองการ

ฉินเหมยรีบไปรับราชโองการ จางกงกงเอ่ยก�าชับอีกไม่กี่ประโยค 

กเ็ดนิจากไป ยามนี้ทุกคนรบีวิ่งมาล้อมนางเอาไว้ 

“ท�าไมถงึเป็นเช่นนี้ได้ เจ้าจะไปจากพวกเราแล้วอย่างนั้นหรอื”

ขอบตาของฉินเหมยขึ้นสีแดงจางๆ ส�าหรับเรื่องนี้ไม่ว่านางจะคิด

เท่าไรกย็งัไม่อาจเข้าใจได้อยู่ดี

“ที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองที่ท�าให้เจ้ากลับมาแล้วไม่ยอมพูดยอมจา”  

เสวี่ยเอ๋อร์เองกอ็าลยันางมาก “ท�าไมถงึกลายเป็นเช่นนี้ได้ เกดิเรื่องอะไร

ขึ้นกนัแน่”

“เพราะว่าการเดมิพนั ไม่รูว่้าเป้ยเล่อเดมิพนัอะไรกบัฝ่าบาท ฝ่าบาท

ทรงแพ้ เลยทรงอนุมัติค�าขอของเป้ยเล่อ” ฉินเหมยตอบด้วยน�้าเสียง 
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อ่อนแรง

“อะไรนะ! เดมิพนั!?” ทุกคนตะโกนออกมาพร้อมกนั

“ออื เป็นเช่นนี้แหละ” ฉนิเหมยเกบ็ซ่อนความกงัวลไว้ในส่วนลกึ

ของหวัใจ พยายามฝืนยิ้มออกมา “หวัหน้าแผนกอนั พี่น้องทั้งหลาย ข้า

ไม่เป็นอะไร เพยีงแค่รู้สกึท�าใจไม่ได้ที่ต้องจากทุกคนไปกเ็ท่านั้น”

“ถ้าเช่นนั้นพวกเราไปขอร้องเป้ยเล่อด้วยกัน มิให้พาเจ้าไปดีหรือ

ไม่” ซูเพ่ยเอ่ยขึ้น

“อย่าเดด็ขาด” จู่ๆ เสวี่ยเอ๋อร์กลบัมคีวามคดิอื่นขึ้นมา “เป้ยเล่อ

ต้องการให้ฉนิเหมยไปรบัใช้ บางทอีาจเป็นเพราะชื่นชอบนาง พวกเราไม่

เข้าใจจุดประสงค์ หากไปป่วนแล้วท�าให้เสยีเรื่องดไีปจะท�าเช่นไร”

“เสวี่ยเอ๋อร์ อย่าพูดเหลวไหล เรื่องไม่ได้เป็นเช่นนี้” ในอดตีนางก็

ไม่กล้าคาดหวงัให้เขามาชื่นชอบนาง ตอนนี้นางยิ่งไม่กล้าเพ้อฝัน

“ไม่ว่าอย่างไรต้องไปก่อนถงึจะรูไ้ด้” เสวี่ยเอ๋อร์กมุมอืของฉนิเหมย 

เอาไว้แน่น “ออกจากที่นี่อย่างน้อยกม็โีอกาสได้เชดิหน้าชตูาสกัวนั อยูท่ี่นี่ 

ได้แต่ใช้ชวีติอยู่ร่วมกบัใบชาไปชั่วนรินัดร์”

“เดก็โง่ เป็นบ่าวไหนเลยจะมวีนัได้เชดิหน้าชูตา ข้าเพยีงแต่หวงัว่า

จะมีโอกาสได้กลับมาอีก เมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าอย่าแสร้งท�าเป็นไม่รู้จัก

ข้านะ”

“จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร พวกเราจะต้องต้อนรับพี่ฉินเหมยเป็น

อย่างดแีน่นอน” หางตาของอิ๋นซิ่วสะท้อนประกายของหยาดน�้าตา

“เช่นนั้นก็ดี ราชโองการแจ้งว่าให้ข้าออกเดินทางวันพรุ่ง เช่นนั้น 

ข้าขอตัวไปจัดเตรียมของก่อน” ฉินเหมยสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะ

หนัไปพยกัหน้าให้หวัหน้าแผนกอนัและพี่น้องที่เหลอืช้าๆ แล้วจงึเดนิกลบั

ห้องของตนไป
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ฉนิเหมยมองของที่จดัวางอยูภ่ายในห้อง นี่เปน็ของชิ้นเลก็ชิ้นนอ้ย

ที่ช่วงนี้ไม่ว่านางหรอืพี่น้องคนใดในแผนกออกจากวงัไปกจ็ะฝากซื้อกลบั

มา ของหนึ่งชิ้น สองชิ้น สามชิ้น... สะสมมาเรื่อยๆ ก่อนที่ฉนิเหมยจะ

มองไปทางกระถางดอกไห่อวี่ที่วางอยู่บนขอบหน้าต่างอกีครั้ง จนถงึตอน

นี้มนักย็งับานเด่นน่าเชยชมอยู่ ดอกสขีาวบรสิุทธิ์ ดูอ่อนโยนเหมอืนกบั

เขาที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดกโ็ดดเด่นเป็นสง่า มเีสน่ห์น่าดงึดูดเช่นนี้เสมอ

ฉนิเหมยไม่คดิจะพามนัไปด้วย นางตั้งใจจะเอามนัไปปลกูลงดนิที่

สวนดอกไม้เล็กในแผนกแทน นางต้องการบอกตัวเองว่าให้เก็บง�าความ

รกัใคร่ที่มตี่อเขาไว้

เพยีงแต่เขาเอานางไปเดมิพนัเพื่ออะไรนั้น นางอยากรู้จรงิๆ

แม้ว่าของจะมีไม่มาก แต่ฉินเหมยก็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งวันเต็มใน

การจดัเกบ็

ช่วงบ่ายวันที่สองนางถึงไปรายงานตัว และมุ่งหน้าตรงไปที่จวน 

อี้ชนิอ๋อง

ฉีกงกงที่รับผิดชอบดูแลฝ่ายในรีบสั่งคนให้ไปเตรียมรถม้าไปส่ง

นาง แต่เมื่อไปถงึที่นางกลบัไม่เชื่อสายตาตวัเองว่ากระท่อมที่อยูเ่บื้องหน้า

ตนนั้นจะเป็นจวนอี้ชนิอ๋อง!

“มทิราบว่าที่นี่คอื...?” ฉนิเหมยไม่รูว่้าควรถามเช่นไรดจีงึได้แต่อ�้าๆ 

อึ้งๆ

ทวา่สารถกีลบัเข้าใจในความหมายของนาง เอย่ตอบดว้ยสหีนา้ยิ้ม

แย้ม “แม่นาง เป็นที่นี่ไม่ผดิแน่ สามปีก่อนหลงัจากที่อี้ชนิอ๋องพาพระชายา

มุ่งหน้าไปตั้งรกรากที่เจียงหนานแล้ว ยามที่เป้ยเล่อก�าลังจะไปออกรบ 

กไ็ด้ขายจวนของตนทิ้งแล้วเอาเงนิทั้งหมดที่ได้บรจิาคให้แก่ผู้ยากไร้ อกี
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ทั้งยังคืนสัญญาขายตัวเป็นทาสให้บ่าวรับใช้ทุกคนด้วย ทว่าก็ยังมีบ่าว 

รับใช้กลุ่มหนึ่งไม่จากไป เป้ยเล่อจึงซื้อบ้านฟางเหล่านี้ไว้ชั่วคราวเพื่อให้

พวกเขาได้มทีี่อยู่อาศยั เรื่องนี้ทุกคนในปักกิ่งต่างกร็บัรู้กนัโดยทั่ว”

“ที่แท้กเ็ป็นเช่นนี้ ขอบคุณท่านมาก” ฉนิเหมยเพิ่งคดิอยากจะลมื

เขา แต่จู่ๆ กลบัต้องมารู้ข่าวที่ชวนให้นางยิ่งรู้สกึนบัถอืเขามากขึ้น

ฉินเหมยส่ายหน้าพร้อมกับถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะจ่ายเงินให้

สารถแีล้วก้าวลงจากรถ จนกระทั่งรถม้าวิ่งจากไปไกลนางถงึหมุนตวัก้าว

เข้าไปในบ้านฟาง

เพิ่งย่างเข้าบ้านได้ไม่นาน ฉินเหมยก็ได้ยินเสียงปรบมือดังสนั่น 

ท�าเอานางตกใจแทบแย่

“ท่านคือแม่นางฉินเหมยสินะ ข้าชื่อเหล่าจา เป็นพ่อบ้านของที่นี่ 

ยนิดตี้อนรบั” เหล่าจาน�าทุกคนเอ่ยต้อนรบัฉนิเหมย

“เรยีกข้าว่าป้ารองหลวิ ข้ารบัผดิชอบดูแลห้องครวั” หญงิวยักลาง

คนอายุประมาณสี่สบิกว่าผู้หนึ่งเอ่ยต่อด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม

“ข้าชื่อเสี่ยวจู้ รบัผดิชอบด้านซื้อของ”

“ข้าชื่ออาเต๋อ เป็นผู้ช่วยของพ่อบ้าน”

“ข้าชื่อเสี่ยวชุน เป็นผู้ช่วยของป้ารอง”

เมื่อเหน็พวกเขายนืเรยีงกนัเป็นสองแถวอย่างเป็นระเบยีบ พร้อม

กบัเอ่ยแนะน�าตวัด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม และท่าทางที่ทั้งเป็นมติรทั้งอบอุน่นั้น

กท็�าให้ใจที่เดมิเป็นกงัวลของฉนิเหมยสงบลงไม่น้อย

“ขอบ...ขอบคุณทุกคน ข้าชื่อฉนิเหมย ก่อนหน้านี้ท�างานอยูท่ี่แผนก

คลงัใบชา รู้แค่วธิกีารชงชา เพาะใบชา ตากใบชา และปรุงชาเท่านั้น ไม่รู้

เรื่องอื่นนอกจากนี้เลย เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ข้าควรท�าอะไรบ้างก็ขอ 

ทกุคนโปรดชี้แนะข้าด้วย” นางหนัไปค้อมศรีษะให้พวกเขาทลีะคนเป็นการ
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ทกัทาย

“ชี้แนะอะไรกันเจ้าคะ ท่านมาอยู่ที่นี่ในฐานะแขกของบ้านฟาง

เจ้าค่ะ” เสี่ยวชุนก้าวเท้าไปด้านหน้าพลางเอ่ยต่อ “แม่นางฉนิเหมย เชญิ

ตามข้าไปดูห้องของท่านเถดิเจ้าค่ะ”

“นี่...นี่คอื...”

“เร็วเข้าสิเจ้าคะ” เสี่ยวชุนพาฉินเหมยเข้าไปในห้องเล็กห้องหนึ่ง 

แม้ว่าห้องนี้จะไม่ได้ใหญ่กว่าห้องพักของนางในแผนกคลังใบชา แต่ข้าว

ของเครื่องใช้นั้นมีครบ โดยรอบยังมีช่อดอกไม้ประดับเต็มไปหมด ดู

อบอุ่นยิ่ง

เหนือสิ่งอื่นใด สายตาของนางก็ถูกกระถางดอกไห่อวี่ที่วางติด

หน้าต่างดงึดูดเข้าอย่างจงั มนั... ดอกไม้นี้ท�าไมถงึเหมอืนดอกที่นางปลูก

ไว้ในแผนกคลงัใบชาเหลอืเกนิล่ะ

แต่นางทิ้งมนัไว้ที่นั่นแล้วมใิช่หรอื

เมื่อเสี่ยวชุนเห็นเป้ยเล่อกลับมาแล้วก็ค่อยๆ ถอยออกไปด้วย

สญัญาณมอืที่เขาส่งมา ฉนิเหมยที่หมนุตวัตั้งท่าจะพดูกบัเสี่ยวชนุกลบัหนั

ไปเหน็เฉงิอวิ๋นแทน กเ็กดิอาการตกใจจนพูดไม่ออกเลยทเีดยีว

“เป็นอะไรไป ท�าไมตกใจถงึเพยีงนี้” เฉงิอวิ๋นหรี่ตาลงสงัเกตสหีน้า

ของฉนิเหมย

“ดอกไห่อวี่นั่น...?” นางชี้นิ้วไปทางหน้าต่าง

“อ้อ เจ้าชอบมใิช่หรอกหรอื ข้าเลยไปหากระถางมา แล้วเอาดอกที่

หน้าตาคล้ายดอกที่เจ้าเอาไปมาปลูกไว้ให้” เฉงิอวิ๋นเอ่ยตอบด้วยท่าทไีม่

ใส่ใจ

‘สวรรค์! บุรุษผู้นี้ จะให้ข้าไม่สนใจเขาได้อย่างไร จะให้ลืมได้

อย่างไร ทกุค�าพดูทกุการกระท�าของเขาล้วนสลกัลกึลงไปในใจ มเิพยีงดงึ
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ไม่ออก แต่ยงัหยั่งลกึมากขึ้นเรื่อยๆ...’

เมื่อเหน็ว่าฉนิเหมยมสีหีน้าจะสุขกไ็ม่ใช่จะทุกข์กไ็ม่เชงิ เฉงิอวิ๋นก็

หรี่ตาลงเลก็น้อย ก่อนเอ่ยถามอย่างนกึสงสยั “ท�าไม มเีรื่องในใจ?”

“ไม่มเีจ้าค่ะ” นางส่ายหน้า

เฉิงอวิ๋นยืนขวางทางนางเอาไว้ ใช้นิ้วเชิดคางนางขึ้นเพื่อไม่ให้นาง

เบนสายตาไปทางอื่นได้อกี ก่อนจะจ้องนางนิ่งพลางเอ่ยถาม “ยงัจะพูดว่า

ไม่มอีกี หากไม่ใช่เพราะรู้สกึไม่สบายตวั กต็้องเป็นเพราะขุ่นเคอืงข้าแน่

เลยใช่หรอืไม่”

คิดไม่ถึงว่าเขาจะเดาความคิดของนางถูก ฉินเหมยรู้สึกแปลกใจ

แต่ขณะเดยีวกนักร็ูส้กึโกรธเขามากขึ้นด้วย “ในเมื่อรูแ้ล้วว่าบ่าวต้องเคอืง

ท่าน ท�าไมยงัต้องท�าเช่นนี้อกีเจ้าคะ”

“เจ้ารู้หรอืไม่ว่าหากข้าไม่ใช้วธิเีช่นนี้ ไหนเลยฝ่าบาทจะยอมปล่อย

คนโดยง่าย” สาวน้อยผู้นี้คดิตื้นเกนิไปแล้ว

“ได้ เช่นนั้นท่านบอกบ่าวได้หรอืไม่ว่า ท่านเดมิพนัอะไรกบัฝ่าบาท

กนัแน่เจ้าคะ” นางอยากรู้จรงิๆ

“อยากรู้เช่นนั้นหรอื”

“เจ้าค่ะ” ฉนิเหมยพยกัหน้าแรงๆ

“แต่ข้าไม่อยากบอก รอให้ถงึเวลาที่เหมาะสมแล้วข้าค่อยบอกเจ้า” 

เห็นได้ชัดว่าสาวน้อยผู้นี้สงสัยในความรู้สึกของเขา ต่อให้เขาพูดจนปาก

ฉกีกไ็ร้ประโยชน์

“ท่าน... ช่างเถดิ ในเมื่อเป็นแค่บ่าวคนหนึ่ง บงัคบัอะไรท่านไม่ได้

อยู่แล้วเจ้าค่ะ” ฉินเหมยโกรธจนแก้มป่อง หว่างคิ้วขมวดเข้าหากันเล็ก

น้อย

“ดูเจ้าส ิจรงิๆ เลย ถอืว่าข้ากลวัเจ้าแล้ว” ทนัใดนั้นเขากต็้อนนาง
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เข้าไปที่มุมผนงั “อย่าลมืล่ะว่าตอนนี้เจ้าเป็นคนของข้าแล้ว”

“บ่าวรูต้วัด ีเพราะฉะนั้นมเีรื่องอะไรเชญิเป้ยเล่อรบัสั่งมาได้เจ้าค่ะ” 

ฉนิเหมยย่อตวัลงท�าความเคารพขณะตอบ

“เจ้าไม่เข้าใจจรงิๆ หรอืว่าแกล้งโง่กนัแน่ ความหมายของข้าคอืข้า

ต้องการให้เจ้ามาเป็นสตรีของข้า” เฉิงอวิ๋นโน้มตัวไปด้านหน้า ขณะก้ม

หน้าลงมองใบหน้าเรยีวเลก็ขาวอมชมพู

“บ่าว...บ่าวไม่มคีุณสมบตัพิอเจ้าค่ะ” 

‘...เป็นสตรขีองเขาหมายความว่าอย่างไร ชายา? อนุ? หรอืว่าแค่

ของเล่น?’

“อะไรนะ! ไม่มคีณุสมบตัพิอ!” คิ้วของเฉงิอวิ๋นขมวดเข้าหากนัเป็น

ปม

การหลบเลี่ยงบ่ายเบี่ยงของนางท�าให้เขารู้สึกหงุดหงิดยิ่งนัก “ใช่ 

เจ้าไม่มีคุณสมบัติพอ รู้หรือไม่ว่าสตรีที่ข้ารักคือผู้ใด เป็นสาวน้อยที่ข้า

บงัเอญิได้รูจ้กัเมื่อหกปีก่อน แต่ตอนนี้นางจากข้าไปไกลแล้ว ไม่รูว่้าเมื่อใด

ถงึจะกลบัมาอยู่ข้างกายข้าอกีครั้ง”

หกปีก่อน?

ค�าพดูนี้ของเขาท�าให้ใจของฉนิเหมยเจบ็แปลบ เช่นนี้กห็มายความ

ว่าสตรผีู้นั้นสลกัลกึอยู่ในใจเขามาโดยตลอด แล้วนางเล่า

“เช่นนั้นบ่าวขอภาวนาให้เป้ยเล่อหานางพบในเร็ววันก็แล้วกัน

เจ้าค่ะ” ฉนิเหมยกดัรมิฝีปากแน่น คิ้วขมวดเข้าหากนัก่อนจะเอ่ยถามต่อ 

“มทิราบว่าตอนนี้บ่าวควรท�าอะไรหรอืเจ้าคะ”

“รอฟังค�าสั่งข้า” เอ่ยทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะก้าวออกจากห้องไป พร้อม

กบัพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ

‘ข้าท�าอะไรลงไป! เหตุใดต้องไปทะเลาะกบันางด้วย’
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นางเพิ่งออกจากวงัมาใช้ชวีติอยูข้่างนอก เดมินางกไ็ม่คุน้ชนิอยูแ่ล้ว 

นางต้องจากแผนกคลงัใบชาที่นางชื่นชอบ ย่อมมอีารมณ์ขุน่มวัเป็นทนุเดมิ

อยู่แล้ว บวกกับเรื่องที่เขาเดิมพันกับฮ่องเต้อีก เช่นนี้จะให้นางมีสีหน้า 

เบกิบานใจได้อย่างไรกนั

ไม่ง่ายเลยกว่าจะรอจนถงึเวลาอาหารเยน็ ฉนิเหมยที่ได้รบัค�าสั่ง

จากเหล่าจากน็�าอาหารเยน็มาส่งที่ห้องของเฉงิอวิ๋น

ฉนิเหมยน�าอาหารมาวางไว้บนโต๊ะ ก่อนจะมองห้องนอนที่ตกแต่ง

อย่างเรยีบง่ายเหมอืนห้องของตน ความจรงินางรู้สกึนบัถอืเขาจากใจจรงิ 

จะมีคุณชายยศถาบรรดาศักดิ์สูงผู้ใดยินยอมทิ้งชีวิตอันแสนสุขของตน 

มาพ�านักอยู่ที่บ้านฟางแสนอัตคัดเช่นนี้ คนที่ท�าเช่นนี้ได้คงมีแต่เขาคน

เดยีวกระมงั

ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าฐานะของตนไม่อาจจะโกรธเคืองเขาได้ แต่บางที

อาจเป็นเพราะใส่ใจมากเกินไป ความขุ่นเคืองในใจจึงยิ่งมีมากกว่าปกต ิ

ค�าพูดที่เอ่ยออกไปกย็ิ่งไม่ตรงกบัความรู้สกึที่แท้จรงิของตวัเอง

“ช้าก่อน!” เฉงิอวิ๋นตะโกนรั้งนาง

“เป้ยเล่อ มอีะไรจะรบัสั่งหรอืเจ้าคะ” ฉนิเหมยหยุดฝีเท้าลง หมุน

ตวักลบัมาอย่างนอบน้อมเชื่อฟัง

“ข้าสงสยั...” คิ้วของเฉงิอวิ๋นขมวดเข้าหากนัแน่น ไม่นานกเ็อ่ยปาก

ต่อ “เจ้าจะฟังข้าพูดดีๆ  บ้างไม่ได้หรอื”

“เชญิพูดมาเจ้าค่ะ”

“แท้จริงแล้วเจ้ายินดีจะติดตามข้าหรือไม่” เฉิงอวิ๋นก�าหมัดแน่น 

เอ่ยถามด้วยเสยีงทุ้มต�่า

“ในเมื่อบ่าวได้รับราชโองการให้มาติดตามเป้ยเล่อแล้ว ก็ย่อม
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ตดิตามท่านแน่เจ้าค่ะ เรื่องนี้ท่านมติ้องเป็นห่วง” ฉนิเหมยหลุบตาลงต�่า 

เอ่ยด้วยท่าทางนอบน้อม

“มต้ิองเป็นห่วง ความหมายกค็อืหากไม่ใช่เพราะฮ่องเต้มรีาชโองการ 

ข้ากต็้องเกบ็เป็นกงัวลเช่นนั้นส!ิ” 

‘สตรผีู้นี้ท�าไมถงึได้ดื้อ ไม่ยอมรบัฟังผู้อื่นถงึเพยีงนี้หนอ’

เฉิงอวิ๋นหลับตาลง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พยายามฝืนตัวเองให้ 

ฉกียิ้ม “เป็นเพราะไม่สามารถกลบัแผนกคลงัใบชาไปท�าเรื่องที่ตนชอบได้ 

เลยรู้สกึแย่ใช่หรอืไม่”

เมื่อเหน็สหีน้ายิ้มแย้มของเขา ฉนิเหมยกเ็ริ่มรู้สกึหวั่นไหว แต่นาง

ไม่อยากจะให้อภัยเขาเร็วถึงเพียงนี้ ต่อให้ฐานะไม่ทัดเทียมกัน แต่

คุณธรรมความเป็นมนุษย์กส็�าคญัเช่นกนั นางต้องจ�าจุดนี้ไว้ให้ดี

“นดิหน่อยเจ้าค่ะ” ฉนิเหมยตอบกลบัไปตามตรง

“ได้ เช่นนั้นข้าอนุญาตให้เจ้าค้นคว้าปรงุชาต่อได้ เช่นนี้เป็นอย่างไร” 

ถอืว่าเขายอมถอยให้ก้าวหนึ่ง ขอเพยีงได้ยลรอยยิ้มของสาวงามกแ็ล้วกนั

“ต่อให้เป้ยเล่อไม่อนุญาต บ่าวก็ใช้เวลาส่วนตัวค้นคว้าได้อยู่ดี

เจ้าค่ะ ในเมื่อชาที่บ่าวปรุงเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาท ฝ่าบาทต้อง

สนบัสนุนอยู่แล้ว” คดิว่าเขาท�าเช่นนี้แล้วถอืเป็นการเมตตานางมากอย่าง

นั้นหรอื นางที่ยงัมโีทสะอยู่ย่อมอดพูดจาเหนบ็แนมเขาไม่ได้ จะท�าให้เขา

ได้ใจไปมากกว่านี้ไม่ได้

สุดยอด! ไม่เลวเลย โชคดทีี่ไม่มคีนอื่นอยู่ มเิช่นนั้นแม่สาวน้อย

คนนี้จะต้องกลายเป็นตัวอย่างเด่นชัดของผู้ที่พูดจาล่วงเกินหาเรื่องผู้เป็น

นายแน่นอน!

“กู่ลวี้ฉนิเหมย เจ้ารู้หรอืไม่ว่าตอนนี้ข้ายอมให้เจ้าอยู่ เจ้า... เจ้า...” 

จบกนั ภูเขาไฟแห่งโทสะของเขาที่สงบมาเป็นเวลานานกลบัตั้งท่าจะปะทุ
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ขึ้นเสยีแล้ว

“ท่านรู้สกึว่าท่านอุตส่าห์ไว้หน้าบ่าวแล้ว แต่บ่าวกลบัไม่รู้จกัส�านกึ

บุญคุณท่านใช่หรอืไม่เจ้าคะ” ฉนิเหมยเงยหน้าขึ้น ดวงตาใสกระจ่างของ

นางจ้องประสานกบัดวงตาที่ถลงึจ้องมาของเขา

“คิดไม่ถึงว่าเจ้าล่วงเกินเจ้านายแล้วยังพูดต่อได้อย่างไม่ทุกข์ร้อน

เช่นนี้อกี”

“บ่าวแค่คาดเดาความคิดของเป้ยเล่อเท่านั้นเจ้าค่ะ และก็บังเอิญ

เสียเหลือเกินที่เดาได้ถูกต้อง มิอาจท�าให้เป้ยเล่อสุขได้ โปรดอภัยด้วย

เจ้าค่ะ”

“ข้าจะให้โอกาสเจ้าอกีครั้ง บอกข้ามาตามตรง เจ้ายนิยอมพร้อมใจ

จะตดิตามข้าหรอืไม่” ดวงตาของเฉงิอวิ๋นมคีวามคาดหวงัแฝงอยู่

ทว่าฉนิเหมยกลบัเบอืนหน้าไปทางอื่น ไม่ยอมพูดอะไรออกมาอกี

“สรุปแล้วที่โกรธเป็นเพราะการเดมิพนันั่นใช่หรอืไม่”

“บ่าวเป็นเพยีงหมากตวัหนึ่งในกระดานเดมิพนัของท่านกบัฝ่าบาท

เท่านั้น อย่างมากกเ็ป็นของรางวลั คนฐานะต�่าต้อยอย่างบ่าวนั้นไม่มสีทิธิ์

พูดอะไรอยู่แล้วเจ้าค่ะ” ฉนิเหมยเอ่ยเน้นย�้าออกไปด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ 

สหีน้านิ่งเฉย

“ของรางวลั?” คดิไปถงึการที่เขาวางแผนแทบตายเพื่อนาง คดิไม่

ถึงว่ายามนี้กลับถูกค�านี้ของนางโจมตีจนไม่เหลือชิ้นดี “เจ้าเข้าใจหรือไม่

ว่าการจะเป็นของรางวลันั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องให้อกีฝ่ายชื่นชอบ อยากได้

มาครอง มคีวามต้องการเสยีก่อน มเิช่นนั้นจะเอาแมวหมาตวัไหนมาเป็น

ของรางวลักไ็ด้ ไม่มคีุณค่าอะไรแล้ว”

ใบหน้าที่มกัประดบัด้วยรอยยิ้มไม่ถอืสาของเขานั้น บดันี้ถูกความ

ดื้อรั้นของนางท�าลายทิ้งไปเสยีแล้ว
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“เช่นนั้นเหตุใดไม่ให้สตรทีี่ท่านทะนุถนอมชื่นชอบผู้นั้นมาเป็นของ

รางวัลของท่านกันล่ะเจ้าคะ จะได้คุ้มค่า” เพราะอารมณ์ชั่ววูบท�าให้นาง

พูดออกไปโดยไม่ทนัยั้งคดิ เมื่อเหน็สหีน้าของเขาเปลี่ยนไปในชั่วพรบิตา 

ถงึตระหนกัได้ว่าตนพลั้งปากพูดสิ่งที่ไม่สมควรไปเสยีแล้ว

ฉนิเหมยรบีคกุเข่าลงทนัท ี“โปรดอภยัที่บ่าวพดูโพล่งออกไปตามใจ

คดิด้วยเจ้าค่ะ”

“ดีๆ เป็นบ่าวที่ดีของข้าจริงๆ ช่างเถิด แล้วแต่เจ้าจะพอใจเลย”  

เฉงิอวิ๋นชี้นิ้วไปทางประตู “ข้าจะกนิข้าวแล้ว เจ้าออกไปเสยี”

“เชิญท่านเป้ยเล่อกินให้อร่อยเจ้าค่ะ” ฉินเหมยลุกขึ้นแสดงความ

เคารพก่อนจะรีบถอยออกไปทันที ยามนี้แววตาที่เดิมเป็นประกายสว่าง

ของนางก็มืดลง ความผิดหวังเสียใจค่อยๆ เข้ามาแทนที่ความสดใสที่ 

เคยมี

หลายวนัต่อมา ฮ่องเต้กม็รีาชโองการเรยีกเฉงิอวิ๋นเข้าวงั

“หลังมอบสตรีให้เจ้าแล้ว แม้แต่วังหลวงยังคร้านจะมาเลยหรือ 

อยากหาคนมาเดนิหมากด้วยยงัต้องสั่งให้จางกงกงส่งคนไปเชญิ เจ้าช่าง

ไม่รู้ใจเราเสยีจรงิ”

“ช่วงนี้กระหม่อมยุ่ง ไหนเลยจะตั้งใจไม่เข้าวังมาเข้าเฝ้าเสด็จพี่ 

เรื่องนี้มมิอีนัใดเกี่ยวข้องกบัสตรเีลยพ่ะย่ะค่ะ” หลายวนัมานี้ฉนิเหมยมกั

จะเลี่ยงไม่พบหน้าเขา หากหลบไม่พ้นกจ็ะมองเขาด้วยสหีน้าเยน็ชา วนันี้

ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเมื่อใดที่สตรีแง่งอนนั้นเอาใจยากเสียยิ่งกว่า

ฮ่องเต้อกี

จู่ๆ ฮ่องเต้กย็ื่นหน้าเข้าไปใกล้ใบหน้าเฉงิอวิ๋น “น่าแปลกจรงิๆ ดู

เจ้าส ิแสดงสหีน้าอะไรออกมา ท�าอย่างกบัถกูสตรเีอาเปรยีบเสยีอย่างนั้น”
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“เสด็จพี่คิดมากไปแล้ว มิใช่จะเดินหมากหรอกหรือพ่ะย่ะค่ะ”  

เฉิงอวิ๋นชี้นิ้วไปที่กระดานหมาก “พระองค์หรือกระหม่อมเดินก่อน 

พ่ะย่ะค่ะ”

“ช้าก่อน” ตอนนี้เหมอืนว่าเรื่องในใจของเฉงิอวิ๋นจะน่าสนใจยิ่งกว่า

การเดนิหมาก “บ่าวที่ชื่อฉนิเหมยผู้นั้นล่วงเกนิเจ้าหรอื”

“นางมิได้ล่วงเกินกระหม่อม เพียงแค่...เพียงแค่เข้าใจผิดกันเล็ก

น้อยพ่ะย่ะค่ะ” เรื่องนี้พูดไปก็ยากจะอธิบายได้ เฉิงอวิ๋นเลยตอบปัดไป

แทน

“เจ้ากล้าหลอกเรา?”

“กระหม่อมมกิล้าพ่ะย่ะค่ะ” เฉงิอวิ๋นรบีลุกขึ้นก่อนจะคุกเข่าลงกบั

พื้นข้างหนึ่ง

“รบีลุกขึ้นมา เราแค่พูดไปอย่างนั้นเอง ดูเจ้าส ิตกใจไปได้” ฮ่องเต้

ส่ายหน้าก่อนจะกลบัเข้าประเดน็หลกั “เอาอย่างนี้กแ็ล้วกนั ในเมื่อเจ้ายาก

จะเล่าออกมาได้ เราก็จะไม่ถามให้มากความอีก เราขอถามแค่ประโยค

เดยีวพอ”

“เชญิเสดจ็พี่ถามมาเลยพ่ะย่ะค่ะ”

“เจ้ารู้จกัแม่นางผูน้ั้นมาก่อนแล้วใช่หรอืไม่” ฮ่องเต้เหลอืบมองญาติ

ผู้น้องที่มีใบหน้าหล่อเหลา มาดองอาจและมีอายุน้อยกว่าตนสิบปีผู้นี้ 

หลายปีมานี้มีตระกูลใหญ่จ�านวนไม่น้อยคิดอยากขอพระราชทานสมรส

แก่บุตรสาวของตนกบัเฉงิอวิ๋น แต่เขากไ็ม่เคยอนุมตัเิพยีงเพราะว่าเขาไม่

เคยเหน็เฉงิอวิ๋นแสดงท่าทชีื่นชอบสตรใีดเลย หากจู่ๆ  พระราชทานคูส่มรส

กเ็กรงว่าจะเป็นการท�าลายความสุขชั่วชวีติของญาตผิู้น้อง

พวกขุนนางตระกูลใหญ่เหล่านั้นหารู้ไม่ว่าเขาให้ความส�าคัญแก่

ญาตผิู้น้องผู้นี้มากเพยีงใด



โหลวไฉ่หนิง
69

“เอ่อ...” คิดอยากจะปฏิเสธ แต่ก็ท�าไม่ได้เพราะไม่สามารถโกหก 

ผู้เป็นฮ่องเต้ได้ “เรื่องทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนไม่อาจรอดผ่านสาย

พระเนตรของเสดจ็พี่ไปได้จรงิๆ นะพ่ะย่ะค่ะ”

“ฮ่าๆๆ คดิไม่ถงึว่าเราจะพดูถกู เช่นนั้นกง่็ายเลย” ฮ่องเต้มแีผนการ

ในใจอยู่ก่อนแล้ว

“ความหมายของฝ่าบาทคอื...?”

“ผ่านไปอีกสักพักเจ้าก็จะรู้เอง อย่าเพิ่งร้อนใจไป” จู่ๆ ฮ่องเต้ก็ 

หยบิเมด็หมากขึ้นมา แล้วเดนิหมากตาแรกลงบนกระดาน “สาวนอ้ยที่ชื่อ

ฉนิเหมยผู้นั้นใช่ชาวแมนจูหรอืไม่”

ในแววตาที่ปราดเปรื่องของฮ่องเต้นั้นมีแผนการหนึ่งก�าลังปรากฏ

อยู่

“พ่ะย่ะค่ะ เป็นชาวแมนจู” เฉิงอวิ๋นมองไปทางฮ่องเต้ด้วยสีหน้า

งุนงง ยามปกตเิขาพอจะเดาความคดิของฮ่องเต้ได้บ้าง เหตุใดวนันี้เมื่อ

ใจของเขาว้าวุ่น กระทั่งความคดิของฮ่องเต้ยงัเดาไม่ออกเลยแม้แต่นดิ

“มาตั้งใจเดนิหมากกนัดกีว่า เรื่องอื่นไม่ต้องเกบ็ไปคดิให้มาก” ใน

ขณะที่ฮ่องเต้พูดอยู่นั้น มอืกไ็ด้วางเมด็หมากลงไปด้วยท่าทสีบายๆ อกี

เมด็หนึ่งพร้อมกบักระตุกมุมปากอย่างมเีลศนยั

เจ้าหนูเฉิงอวิ๋น ไม่ว่าจะไปรู้จักใครก็มักมาบอกเขาเสมอ เรื่องน่า

ขายหน้าอย่างมีสตรีมาไล่ตามจีบก็ยังเล่าออกมาจนหมด แต่กลับไม่เคย

เอ่ยถงึสตรผีู้นี้มาก่อน เหน็ได้ชดัว่าสตรผีู้นี้ส�าคญัในใจอกีฝ่ายเพยีงใด

แม้ว่าหลายปีก่อนเขาจะเคยพูดว่า หากยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม 

จะไม่แต่งงานมีภรรยา แต่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็อาจเปลี่ยนแปลงได้มิใช่หรือ  

ฮ่าๆๆ



สี่

ช่วงนี้ฉินเหมยมีสีหน้าทุกข์ใจตลอด แม้ว่าหลายวันมานี้นางจะ

คอยเลี่ยงไม่พบหน้าเป้ยเล่อ แต่ค�าพูดประโยคนั้นของเขากลบัดงัก้องไม่

หยุด

“เจ้าเข้าใจหรอืไม่ว่าการจะเป็นของรางวลันั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องให้

อกีฝ่ายชื่นชอบ อยากได้มาครอง มคีวามต้องการเสยีก่อน มเิช่นนั้นจะ

เอาแมวหมาตวัไหนมาเป็นของรางวลักไ็ด้ ไม่มคีุณค่าอะไรแล้ว”

ค�าพดูนี้เขากล่าวได้ไม่ผดิ ที่เขาท�าเช่นนี้กเ็พราะสนใจนาง มเิช่นนั้น

เขาสามารถขอแก้วแหวนเงนิทองและชื่อเสยีงเกยีรตยิศกไ็ด้ แต่เขากลบั

ไม่เอาสิ่งเหล่านั้น ขอเพยีงแค่นาง...

เรื่องนี้ท�าให้นางสุขใจและรู้สึกอบอุ่นมาก ทว่าหลังจากที่ฉนิเหมย

เลิกโกรธเรื่องเดิมพันแล้ว นางถึงเริ่มคิดว่าควรชดเชยความผิดนี้กับเขา

อย่างไร และเพราะไม่รู้ว่าควรพูดออกไปอย่างไรดี เกรงว่าตอนพบหน้า

กนัจะรู้สกึอดึอดั นางถงึได้เลอืกที่จะหลบเขา

สองวนัก่อนได้ยนิว่าฮ่องเต้มรีบัสั่งเรยีกเขาเข้าวงั ภายหลงัเขากข็งั
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ตัวเองอยู่ในห้องหนังสือมาโดยตลอด อาหารสามมื้อก็สั่งให้เหล่าจาน�า

เข้าไปส่ง เหน็ได้ชดัว่านางก�าลงัหลบ เขาเลยตั้งใจไม่พบนางเช่นกนัสนิะ

ฉนิเหมยเดนิวนอยูน่อกประตหู้องเขามาระยะหนึ่ง จู่ๆ กเ็หน็เหล่า-

จาก�าลงัเดนิมาแต่ไกล นางจงึรบีไปแอบอยูห่ลงัต้นฉตัร เพราะไม่ทนัระวงั

เลยไปเตะโดนกระถางดอกไม้ และมนักบ็งัเอญิประจวบเหมาะกลิ้งไปขวาง

เบื้องหน้าเหล่าจาพอดี

เหล่าจาเลิกคิ้วมองกระถางใบนั้น จากนั้นก็หันไปเห็นเงาด้านหลัง

ต้นฉตัร มุมปากกก็ระตุกขึ้นอย่างอดไม่ได้ ก่อนจะตดัสนิใจก้าวไปหยุด

อยู่หน้าต้นฉตัรแล้วเอ่ยถาม “แม่นางฉนิเหมยหรอื”

“ใช่...” ฉนิเหมยก้าวเดนิออกมาจากหลงัต้นไม้อย่างกระดากอาย

“ท่านจรงิด้วย พอดเีลย!” เหล่าจากลอกตา จู่ๆ  กย็กมอืขึ้นทบุหลงั 

ถอนหายใจออกมาเบาๆ ก่อนจะเอ่ยต่อ “ข้าอายุมากแล้ว ช่วงนี้อากาศ

เปลี่ยนกะทนัหนั ท�าเอาข้าปวดเมื่อยตวัไปหมด หวัเข่ากช็า”

“เช่นนั้นท�าอย่างไรดี ให้ข้านวดให้ท่านดีหรือไม่” ฉินเหมยรีบไป

พยุงตวัเหล่าจาไว้

“ไม่เป็นไร ข้ากลบัไปนอนพกัสกัหน่อยกค็งดขีึ้น แต่ว่าอาหารนี้... 

ข้ากลวัว่าข้าจะปีนบนัไดหน้าประตูนั้นไม่ไหว”

“ร้ายแรงขนาดนี้เลยหรอื ได้ เช่นนั้นข้าช่วยท่านเอง ท่านรบีกลบัไป

พักผ่อนเถิด” ก่อนจะรับอาหารที่เหล่าจาประคองไว้ในมือมาถืออย่าง

ระมดัระวงั “วางใจเถดิ ข้าจะประคองมนัเข้าไปอย่างระวงั”

“เช่นนั้นกด็ ีฝากท่านด้วยนะ” เหล่าจาพยกัหน้ายิ้มๆ ก่อนจะหมุน

ตวัเดนิจากไป

ฉนิเหมยมองอาหารในมอื ก่อนจะมองประตูที่ปิดสนทินั้นอกีครั้ง 

รออยู่สกัพกัก่อนจะเคาะประตเูสยีงเบา “เป้ยเล่อ บ่าวเอง บ่าวมาส่งอาหาร
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เยน็เจ้าค่ะ”

เมื่อเฉิงอวิ๋นที่ก�าลังอ่านหนังสือในห้องได้ยินเสียงนางก็รีบเงยหน้า

ขึ้นทนัท ีทว่ารออยู่สกัพกัถงึค่อยตอบ “เข้ามา”

ฉินเหมยก้าวเข้ามาในห้อง ก่อนวางอาหารเย็นลงเบื้องหน้าเขา  

“เป้ยเล่อ เชญิเจ้าค่ะ”

เขาเงยหน้าขึ้นมองนาง “ท�าไมเจ้าดูผอมลงไปไม่น้อยเลย”

“ผอมหรอืเจ้าคะ” ฉนิเหมยยกมอืขึ้นลูบหน้าตวัเอง

“รอให้ผ่านไปอกีสกัพกั หากเจ้าอยากกลบัแผนกคลงัใบชา ข้ากจ็ะ

ให้เจ้ากลบัไปท�างานที่เจ้าชอบท�า อย่าท�าให้ตวัเองต้องล�าบาก ข้าวกย็งัต้อง

กนินะ”

“อะไรนะเจ้าคะ!” ค�าพดูของเฉงิอวิ๋นท�าให้นางเกดิอาการนิ่งอึ้ง หรอื

ว่าเขาคดิจะไล่นางกลบัไป

ในขณะที่ฉนิเหมยก�าลงัคดิอยากถามให้ชดัเจนนั้น จู่ๆ ด้านนอก

กลบัมเีสยีงของเหล่าจาดงัขดัขึ้นมาก่อน “นายน้อย ฝ่า...ฝ่าบาทเสดจ็มา

แล้วขอรบั”

“อะไรนะ! เสดจ็พี่!?” เฉงิอวิ๋นลกุพรวด ก้าวเท้ายาวๆ เดนิไปที่ห้อง

โถงอย่างรวดเรว็ ก่อนจะเหน็ฮ่องเต้ในชดุล�าลองก�าลงัเดนิมาทางนี้ “เสดจ็

พี่ จะมาท�าไมไม่ให้คนมาแจ้งก่อนพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะได้เดนิออกไป

ต้อนรบั อกีทั้งที่นี่กก็นัดารนกั...”

“กนัดารอะไรกนั จวนที่เราเตรยีมให้เจ้ากไ็ม่ยอมรบั จะพกัที่นี่ให้

ได้ เช่นนั้นเรากเ็ลยได้แต่มาที่นี่” วนันี้เขาไม่อยากได้ยนิค�าพดูไร้สาระอะไร

นกั “ตั้งแต่เช้ามดืเรากม็าเดนิส�ารวจความเป็นอยูข่องราษฎรในปักกิ่ง ตอน

นี้ทั้งเหนื่อยทั้งกระหาย ว่าแต่ฉนิเหมยล่ะ”

“ฉินเหมยอยู่นี่เพคะ” ยามนี้บ่าวไพร่ทุกคนล้วนออกมาคุกเข่ารับ
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เสดจ็ฮ่องเต้ แน่นอนว่านางเองกเ็ช่นกนั

“เราอยากดื่มชา เอาชามาให้เราดื่มท”ี

“เพคะ” ฉนิเหมยรบีไปห้องเลก็ด้านหลงัห้องครวั เพื่อเอาชาดอกไม้

ที่หลายวันมานี้นางเพิ่งคิดสูตรปรุงขึ้นใหม่มาชง ก่อนจะยกน�ามาถวาย

ฮ่องเต้ที่ประทบัในห้องโถง

“นี่คอื...?”

“น�้าค้างดอกซิ่งฮวาเพคะ”

“เยี่ยม น�้าค้างดอกซิ่งฮวาใช่หรอืไม่ เอามาให้เราลองดื่มสกัถ้วย” 

จางกงกงรบีก้าวไปด้านหน้า รนิน�้าชาลงในถ้วยชาสองใบ ใบหนึ่ง

น�าไปถวายฮ่องเต้ อกีใบมอบให้เฉงิอวิ๋น

“หม่อมฉนัทูลลาเพคะ”

ขณะที่ฉนิเหมยก�าลงัจะเดนิจากไปนั้น ฮ่องเต้กลบัเอ่ยรั้งเอาไว้ก่อน 

“อย่าเพิ่งรบีร้อนไปส ิ เรายงัมอีะไรอยากจะพูดอกี แต่รอเราดื่มชาถ้วยนี้

หมดเสยีก่อน”

“เพคะ” ฉนิเหมยจงึยนืรออยู่ด้านข้าง

ฮ่องเต้ดื่มชาหมดถ้วยแล้วจึงเงยหน้าขึ้นเอ่ยต่อ “วันนี้ที่เรามา... 

ไม่ใช่แค่ผ่านทางมาเท่านั้น แต่เรายงัมรีาชโองการให้เจ้ากบัเฉงิอวิ๋นด้วย”

“ฝ่าบาท พระองค์มีราชโองการอะไรหรือพ่ะย่ะค่ะ” เฉิงอวิ๋นเห็น

ฮ่องเต้ทรงมรีอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏบนพระพกัตร์กอ็ดรู้สกึวติกไม่ได้

“อย่าเพิ่งร้อนใจ ขอเราดื่มอกีถ้วยก่อน”

“กระหม่อมเอง” เฉงิอวิ๋นยกกาน�้าชามารนิถวายฮ่องเต้แทน “เชญิ

เสดจ็พี่”

หลงัดื่มอกีถ้วยแล้ว ฮ่องเต้ถงึเอ่ยต่อ “เรามามอบการสมรส เฉงิ- 

อวิ๋น ปีนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้ว”
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“ฝ่าบาท!” เฉงิอวิ๋นเบกิตากว้างอย่างตกตะลงึ

“รบีตอบมา”

“เอ่อ... กระหม่อมผ่านวัยสวมกวาน3 มาแล้ว ปีนี้อายุยี่สิบสาม 

พ่ะย่ะค่ะ” เฉงิอวิ๋นตอบอย่างตะกุกตะกกั ไม่รู้จรงิๆ ว่าฮ่องเต้ทรงคดิจะ

ท�าอะไรกนัแน่

“ไอหยา! หากมใิช่เพราะเมื่อคนืเราฝัน เรากเ็กอืบลมืไปแล้วว่าเจ้า

อายุถงึวยัววิาห์แล้ว” ฮ่องเต้ยกถ้วยชาขึ้นดื่มอกีอกึ

“กระหม่อมไม่รบีร้อนแต่งงานพ่ะย่ะค่ะ” เฉงิอวิ๋นรบีพูดขึ้น

“เจ้าไม่รบี แต่เรารบีนี่ เจ้าเป็นคนเปี่ยมความรู้มากปัญญา รอบรู้

ทั้งบุ๋นบู๊ เป็นเสาหลกัของแคว้น เราจะเพกิเฉยต่อเจ้าได้อย่างไรกนั” ฮ่องเต้

ฉีกยิ้ม ก่อนเหลือบมองฉินเหมยที่ยืนนิ่งไม่พูดไม่จาแวบหนึ่ง “สตรีแซ ่

กู่ลวี้ นามฉินเหมย ปีนี้อายุสิบแปดปีพอดี มัจฉาจมวารี ปักษีตกนภา  

รูปโฉมงามหยดย้อย คนทั้งสองเรียกว่าสมกันดั่งกิ่งทองใบหยก เจ้าว่า

จรงิหรอืไม่”

“ฝ่าบาท!” ในที่สุดเฉิงอวิ๋นก็เข้าใจความหมายของฮ่องเต้ จึงรีบ

คุกเข่าลงทนัท ี“ขอบพระทยัฝ่าบาทที่เมตตาพ่ะย่ะค่ะ”

“ฉนิเหมย เจ้าล่ะ” ฮ่องเต้เอ่ยถามออกมาอกีครั้ง

“ขอบ...ขอบพระทยัฝ่าบาทเพคะ” ฉนิเหมยเองกร็บีคกุเข่าลงพร้อม

กบัเอ่ยตอบ ทว่าใจของนางกลบัเต้นแรงไม่หยุด

“ฮ่าๆ เช่นนั้นก็ดียิ่งนัก! รู้สึกว่าชานี้หอมหวานขึ้นกว่าเมื่อครู่เสีย

อกี” ฮ่องเต้ลุกขึ้น “แต่มเีรื่องหนึ่งที่เจ้าต้องรบัปากเรา”

3 วัยสวมกวาน คือช่วงอายุครบยี่สิบปีเต็ม เมื่อบุรุษอายุครบยี่สิบปีจะมีการจัดพิธีสวม
กวานขึ้น หลงัผ่านพธิกีจ็ะถอืว่าบุรุษผู้นั้นบรรลุนติภิาวะ โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
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“เชญิเสดจ็พี่ตรสัมาได้เลยพ่ะย่ะค่ะ”

“ในเมื่อเจ้าจะแต่งภรรยาแล้ว ก็ไม่สามารถพ�านักในสถานที่เช่นนี้

ต่อไปได้อีก ชีวิตในวังหลวงเราคิดว่าก็คงไม่เหมาะกับเจ้า ผู้บัญชาการ

แปดกองธงนั้นคุ้นเคยกับปักกิ่งเป็นอย่างดี เราให้เขาหาจวนที่อยู่ไม่ไกล

จากวังหลวงให้เจ้าแล้ว หากเจ้ามีเวลาว่างก็ไปดูเสียหน่อย มีอะไรขาดก็

เพิ่มได้เลย”

“เรื่องนี้...” คดิไม่ถงึว่าฮ่องเต้จะทรงลงมอืเรว็ถงึเพยีงนี้ กระทั่งจวน

ยงัเตรยีมไว้ให้เขาพร้อมแล้ว

“หากยงัปฏเิสธอกี เราจะเรยีกคนืราชโองการเมื่อครู่ทนัท ี และให้

ฉินเหมยแต่งงานกับคนอื่นแทน” รับมือกับเจ้าเด็กนี่มีแต่ต้องใช้วิธีข่มขู่

เท่านั้น

“พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะท�าตามที่เสด็จพี่ว่าก็แล้วกัน” เขารู้สึกว่า

บ้านฟางนี้ไม่มอีะไรไม่ดจีรงิๆ นะ

“ฮ่าๆ สองฝ่ายต่างกม็คีวามสุข ไม่ใช่เรื่องที่ดกีว่าหรอื” ฮ่องเต้เอ่ย

ประโยคนี้ทิ้งเอาไว้ ก่อนจะก้าวออกไปจากห้องโถงด้วยสหีน้าพงึพอใจ

“น้อมส่งฝ่าบาท” 

หลังจากที่ทุกคนเห็นฮ่องเต้เสด็จลับไปจากสายตาแล้ว เหล่าจาก็

เริ่มเอ่ยปากขึ้นก่อน “ยนิดกีบัเป้ยเล่อ ยนิดกีบัแม่นางฉนิ... ไม่ส ิพวกเรา

ควรเรยีกท่านว่าพระชายาน้อยแล้ว”

“อย่าได้พูดเช่นนี้ ตอนนี้ข้ายงัมนึอยู่เลย” จนถงึตอนนี้ฉนิเหมยยงั

ไม่เข้าใจว่าเกดิเรื่องอะไรขึ้น ไม่เข้าใจว่าจู่ๆ ท�าไมเรื่องถงึกลายเป็นเช่นนี้

ได้

นางก�าลงัจะแต่งงาน อกีทั้งยงัแต่งให้เฉงิอวิ๋นเป้ยเล่อที่นางมใีจให้

อกีด้วย!
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แต่เมื่อหันไปมองเขา กลับเห็นว่าเขาปกปิดสีหน้าตัวเองได้ดีมาก 

มองไม่ออกเลยแม้แต่นดิว่าก�าลงัสุขหรอืทุกข์ หรอืว่า... เขาไม่ได้ยนิดกีบั

งานววิาห์ครั้งนี้?

“ข้ายงัมธีรุะต้องจดัการ ขอกลบัห้องก่อนนะ” เอ่ยจบเฉงิอวิ๋นกเ็ดนิ

กลบัห้องพกัไปในทนัที

ตอนนี้เขาก�าลงัหงุดหงดิ อกีทั้งยงัหงุดหงดิมากด้วย ไม่ใช่ว่าเขาไม่

ยินดีจะแต่งงานกับฉินเหมย เขาชอบนางนานถึงเพียงนี้ เฝ้ารอวันที่นาง

โตเป็นผู้ใหญ่ วันที่นางจะเข้าใจเขาเสียที แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพอนางโตขึ้น

แล้วกลบัไม่เคยเข้าใจเขาเลย หากพวกเขาสองคนแต่งงานกนัเช่นนี้ นาง

จะกล่าวโทษเขาหรอืไม่

เหตุใดฝ่าบาทต้องใช้วิธีเช่นนี้ด้วย ดูจากภายนอกนั้นเหมือน

เป็นการช่วยเขา แต่ความจริงแล้วกลับท�าให้เขาตกอยู่ในสถานการณ ์

กลนืไม่เข้าคายไม่ออก!

ในที่สดุวนัววิาห์กม็าถงึ

เพราะว่าบดิามารดาของฉนิเหมยล้วนสิ้นชวีติไปแล้ว เหลอืเพยีงป้า

ของนางคนเดยีว เฉงิอวิ๋นเลยเชญิกู่ลวี้ต๋าหลาน ป้าของนางมาที่บ้านฟาง

แทน

เพราะว่างานววิาห์ครั้งนี้ ฮ่องเต้เป็นผู้พระราชทานและเป็นเจ้าภาพ

จดังาน สนิสอดกล่องแล้วกล่องเล่าจงึถกูยกเข้ามาในบ้านฟาง ทั้งยงัดงึดดู

สายตาใคร่รู้ของชาวบ้านจ�านวนนบัไม่ถ้วนมาตลอดทาง

พวกเดก็ๆ นั้นยิ่งกรูกนัมาดู เมื่อเหน็ว่ากล่องไม้ที่ยกมานั้นท�าจาก

ไม้ชั้นด ีกร็ู้ว่าข้าวของด้านในกล่องจะต้องมมีูลค่ามหาศาลแน่

เฉงิอวิ๋นนั่งบนหลงัม้าตวัใหญ่ ใบหน้าประดบัด้วยรอยยิ้ม บุคลกิ
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งามสง่า องอาจไร้ผู้เทยีบเทยีม

เมื่อพวกหญงิสาวที่ยนือยูร่มิฝ่ังถนนเหน็เจ้าบ่าวหล่อเหลา มท่ีวงท่า

งามสง่าเช่นนี้ก็ลอบถอนหายใจด้วยความอิจฉา ยามที่ได้รู้ถึงฐานะของ 

เจ้าสาวนั้นกย็ิ่งโอดครวญกนัอย่างนกึเสยีดาย “อะไรนี่ เป็นแค่นางก�านลั

แผนกคลงัใบชา ข้าเองกไ็ม่ได้ด้อยไปกว่านาง ชาตกิอ่นนางท�าบญุมาดว้ย

อะไรกนั ถงึได้มวีาสนาแต่งกบับุรุษเช่นนี้”

แม้ว่าใบหน้าเจ้าบ่าวจะประดบัด้วยรอยยิ้ม ทว่าในใจเขากลบัรู้สกึ

ว้าวุ่นยิ่งนกั

หลายวนัมานี้แม้ว่าที่จวนจะคกึคกักบัการเตรยีมงานมงคล ทว่าเขา

กลบัไม่เหน็ฉนิเหมยมาหาเขาเพื่อพดูคุยเลย หากไม่ยนิดจีะแต่งงานกค็วร

จะมาชี้แจงให้เขารู้ หากยนิดแีล้วเหตุใดเขาถงึไม่เคยเหน็นางแสดงสหีน้า

ดใีจออกมาเลยเล่า

บางทนีางอาจจะก�าลงัโกรธเขาอยู ่ไม่ส ิน่าจะโกรธมากกว่าเดมิแล้ว

เสยีงป่ีแตรบรรเลงอย่างสนกุสนาน เสยีงฉาบกลองดงัก้องสนั่นฟ้า 

ขณะที่ขบวนเจ้าบ่าวค่อยๆ ก้าวเข้าไปใกล้บ้านฟางทลีะนดิๆ

ฉนิเหมยที่รออยูด้่านในบ้านฟาง จติใจกว้็าวุน่ยากสงบเช่นกนั ต้อง

แต่งให้บุรุษมากความสามารถอย่างเฉิงอวิ๋นนั้น ไหนเลยนางจะไม่รู้สึกมี

ความสุข

เพยีงแต่เขาเหมอืนไม่ได้มคีวามสขุกบัเรื่องนี้ นบัตั้งแตว่นัที่ฮอ่งเต้

ออกราชโองการพระราชทานสมรสนั้น เฉงิอวิ๋นกเ็อาแต่ขงัตวัเองอยูใ่นห้อง 

ต่อให้ออกมาด้านนอกกเ็ดนิจากไปเงยีบๆ คนเดยีว ตอนกลบัมากป็าเข้าไป

ยามดกึเสยีแล้ว

หลายครั้งที่อยากเข้าไปพบเขาในห้อง ทว่าก็กลัวเขาจะพูดว่าตน

เสียใจหรือไม่ยินดีกับงานวิวาห์นี้ แต่ก็ยิ่งกังวลว่าหากเขาจะบอกเหตุผล



78
พ่ายรักนักปรุงชา

ที่ช่วงนี้กลดักลุ้ม เป็นเพราะเขาอยากให้นางแค่ปรนนบิตั ิแต่ไม่ได้หวงัจะ

แต่งงานกบันาง

กงัวลว่าเหตุผลนั้นเป็นเพยีงเพราะว่า... เขาไม่ได้รกันาง

ความวติกบวกกบัความกงัวลท�าให้ฉนิเหมยใช้มอืขยุม้ชายเสื้อของ

ตนเอาไว้แน่น เวลาผ่านไปเนิ่นนาน ในที่สุดนางกไ็ด้ยนิเสยีงกลองเสยีง

แตรเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ

ไม่นานนกัเสี่ยวชนุกย็กมอืขึ้นเคาะประต ูก่อนจะก้าวเท้าเข้ามาด้าน

ใน “พระชายาน้อย ควรไปที่ห้องโถงได้แล้วเจ้าค่ะ เป้ยเล่อมาถงึแล้ว... 

นั่งอยู่บนอาชาตวัใหญ่สขีาว สง่างามมาก หล่อเหลามากเลยเจ้าค่ะ!”

“อย่างนั้นหรอื” ฉนิเหมยยิ้มบาง ก่อนจะลกุขึ้นก้าวออกไปจากห้อง

พร้อมกบัเสี่ยวชุน “อยากเหน็เขาในมาดนั้นจงั”

“เป้ยเล่อมาถงึแล้ว อกีประเดี๋ยวท่านกจ็ะไดเ้หน็แลว้เจ้าคะ่” เสี่ยว-

ชุนดใีจยิ่งนกั สมยัก่อนนางกลวัมากเมื่อคดิว่าเป้ยเล่อจะแต่งงาน เพราะ

นางกลวัพระชายาจะมนีสิยัหยิ่งทะนงและเอาใจยาก แต่แม่นางฉนิเหมย

นั้นทั้งมีรูปโฉมงดงาม นิสัยอ่อนโยน มีพระชายาน้อยเช่นนี้อยู่ข้างกาย 

เป้ยเล่อ มเิพยีงถอืเป็นความสขุของเป้ยเล่อ แต่กถ็อืเป็นโชคของพวกนาง

บ่าวไพร่ด้วย

เอ่ยจบคนทั้งสองกก้็าวไปถงึด้านในห้องโถง พร้อมกบัเสยีงป่ีกลอง

ที่หยุดลงแทบจะในทนัท ีไม่นานนกักเ็หน็เป้ยเล่อก้าวเข้ามา

เฉงิอวิ๋นจงูฉนิเหมยไปคารวะป้าของนางด้วยกนั จากนั้นแม่สื่อกร็บี

ยื่นเชอืกท�าจากผ้าสแีดงให้ผูเ้ป็นเจ้าบ่าว เอ่ยค�าอวยพรชดุใหญ่ด้วยสหีน้า

ยิ้มแย้ม ก่อนจะพาตวัเจ้าสาวส่งขึ้นเกี้ยว

ส�าหรบัฉนิเหมยที่ไม่คุน้เคยกบัพธิรีตีองมากมายเช่นนี้มาก่อน กไ็ด้

แต่ปฏบิตัติามค�าของแม่สื่อ หลงัเสรจ็พธินีั้นแล้วกข็ึ้นเกี้ยวไป
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เสยีงดนตรดีงัขึ้นอกีครั้ง ฉนิเหมยแอบเลกิชายผ้าคลุมหน้าสแีดง

ของตนขึ้นเลก็น้อย เหลอืบเหน็แผ่นหลงัของเฉงิอวิ๋นที่นั่งบนหลงัม้าผ่าน

ช่องว่างระหว่างผ้าม่านกบัหน้าต่างกลม

เป็นดั่งที่เสี่ยวชุนว่าไว้ เขาในยามนี้นั่งสง่าบนหลงัม้า ดูหล่อเหลา

มากจรงิๆ แต่งให้บุรุษเช่นนี้ถอืเป็นโชคของนาง แต่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สกึเช่น

เดยีวกบันางหรอืไม่

สายตาของนางจับจ้องมองแผ่นหลังของเขาเช่นนั้นไปจนถึงจวน

ใหม่ ประตูใหญ่ของจวนใหม่แปะค�าว่า ‘มงคล’ สีแดงสดที่เป็นลาย

พระหตัถ์ของฮ่องเต้ ยิ่งแสดงให้เหน็ถงึความอลงัการและทรงเกยีรตขิอง

งานววิาห์ครั้งนี้

อี้ชินอ๋องกับพระชายาเร่งรุดเดินทางกลับมาถึงจวนได้เมื่อสามวัน

ก่อน ต่างกเ็ฝ้ารอให้วนันี้มาถงึ

เมื่อพวกเขาได้รับข่าวก็รีบเร่งเดินทางจากเจียงหนานกลับมาเมือง

หลวง ตลอดทางยังกังวลว่าสตรีที่ฮ่องเต้พระราชทานนี้ไม่รู้ว่านิสัยเป็น

อย่างไร แต่คิดไม่ถึงว่าหลังพบหน้ากันแล้วกลับพบว่านางน่ารักน่าเอ็นดู 

ต่อให้ฐานะจะต�่าต้อยไปหน่อย แต่พวกเขาเพียงหวังว่าเด็กสองคนจะมี

ความสุข เรื่องอื่นล้วนไม่ถอืสา

หลงัคุกเข่าแสดงความเคารพครบสามครั้งแล้ว เจ้าสาวกถ็ูกพาตวั

ส่งไปยงัห้องหอ

ฉนิเหมยนั่งอยู่บนเตยีงที่แปะอกัษรมงคลเอาไว้ ก้มมองปลายนิ้ว

อย่างเป็นกงัวล จู่ๆ  เสี่ยวชนุที่ท�าหน้าที่รบัใช้นางกย็ื่นมอืออกมากดทบัมอื

ของนางเอาไว ้แล้วเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มบาง “ไมต่อ้งกงัวลเจ้าคะ่ พระชายา

น้อยจะต้องมคีวามสุขแน่”
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“ขอบใจเจ้ามากเสี่ยวชุน”

ตอนนั้นนางเองก็คิดเช่นนี้ แต่น่าเสียดายที่ความจริงไม่เหมือนที่

ปรารถนา รอจนดกึดื่นกย็งัไม่เหน็เขาเข้ามาในห้อง

เสี่ยวชนุร้อนใจ รบีเดนิไปแอบส่องดสูถานการณ์ที่ห้องโถงด้านหน้า 

ก่อนจะรีบกลับมาอธิบายให้ฉินเหมยฟัง “พระชายาน้อย ท่านไม่ต้อง

คดิมากนะเจ้าคะ วนันี้เป็นวนัมงคลของเป้ยเล่อ อกีทั้งยงัเป็นงานสมรส

พระราชทาน แขกเหรื่อที่มาอวยพรนั้นมจี�านวนมาก บางคนกถ็อืตนว่ามี

ฐานะพอสมควร เซ้าซี้ให้เป้ยเล่อดื่มสุรา คดิจะห้ามกห็้ามไม่อยู่เจ้าค่ะ”

“เป็นเช่นนี้หรือ” แรกเริ่มนางเองก็คิดเช่นนี้ เพียงแต่นิสัยของ 

เฉงิอวิ๋นนั้นนางเองกพ็อจะรู้มาบ้าง เขาไม่ใช่คนที่จะท�าอะไรตามใจผู้อื่น

หากเขาคิดอยากกลับห้องคงกลับมานานแล้ว เรื่องถูกแขกเหรื่อ 

รั้งไว้นั้นเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้น

จนกระทั่งดวงอาทติย์โพล่พ้นขอบฟ้าแล้ว เขาถงึเดนิกลบัมาด้วย

ท่าทางเมามาย หยิบเอาคันชั่งเงินมาเลิกผ้าคลุมหน้าสีแดงของนางออก 

หรี่ตาที่พร่าเลือนด้วยฤทธิ์สุราลงเล็กน้อยเพื่อเพ่งพินิจดูโฉมหน้าของ 

ฉนิเหมย

“ภรรยาของข้าช่างงามนกั ไม่ยิ้มกย็งังาม” เขาถงึกบัเอ่ยวาจาเช่นนี้

ต่อหน้าบ่าวไพร่

“ท่านพี่ ท่านเมามากแล้ว รบีมานอนลงก่อนเจ้าค่ะ” ฉนิเหมยรบี

พยุงเขามานอนบนเตียง ในใจก็คิดว่าตนเฝ้ารออยู่ในห้องหอตลอดคืน 

สุดท้ายกลบัรอพบร่างคลุ้งกลิ่นสุราของเขาแทน

“เป้ยเล่อ ท�าไมท่านถงึดื่มมากขนาดนี้เจ้าคะ” เสี่ยวชุนเองกร็อเป็น

เพื่อนฉนิเหมยทั้งคนื ยามนี้กอ็้าปากหาวหวอดอย่างห้ามไม่อยู่
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“อย่าเพิ่งพูดเลย เสี่ยวชุน เจ้ารบีไปเอาน�้าแกงสร่างเมามาก่อนเรว็” 

ฉนิเหมยสั่ง

“เจ้าค่ะ” เสี่ยวชุนรบีเดนิเข้าไปในห้องครวั ก่อนจะเหน็ท่านป้ารอง

หลวิที่ยุ่งกบังานในห้องครวัเพิ่งเสรจ็ได้ไม่นาน “เรว็เข้า ป้าเอ้อได้เตรยีม

น�้าแกงสร่างเมาเอาไว้หรอืไม่”

“เตรยีมไว้หม้อหนึ่งนานแล้ว เมื่อคนืทุกคนดื่มจนเมามายไปหมด 

เป้ยเล่อเล่า” ป้าเอ้อเอ่ยถามพลางคว้าชามมาตกัน�้าแกง

“ไม่ต่างกนั เพิ่งกลบัถงึห้องเอง”

“ท�าไมถงึเป็นเช่นนี้ได้ เช่นนั้น... คนืเข้าหอมติ้อง...”

“อย่ามวัแต่พูดถงึเข้าหอเลย ยามนี้ได้แต่ต้องให้สร่างเมาเสยีก่อน” 

เสี่ยวชุนรีบยื่นมือออกไปรับชามน�้าแกงสร่างเมา “เช่นนั้นข้ากลับห้องหอ

ก่อนนะ”

เสี่ยวชุนยกชามน�้าแกงสร่างเมากลับไปยังห้องหอ ฉินเหมยรับมา

ถือเอาไว้ก่อนจะยกขึ้นป้อนเฉิงอวิ๋นทีละนิด ทว่าเขาดื่มไปได้ครึ่งชามก็

ยกมอืขึ้นปัดมอืนางออก 

“ข้าง่วงแล้ว”

เมื่อถูกเขาปัดมือเช่นนี้ก็ท�าให้น�้าแกงกระฉอกใส่ชุดวิวาห์ของฉิน-

เหมย นางก้มดสูภาพที่อเนจอนาถของตน ก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆ

“เสี่ยวชุน เจ้าเองกเ็หนื่อยแล้ว ไปพกัผ่อนเถดิ”

“แล้วพระชายาน้อยล่ะเจ้าคะ”

“ฟ้าสางแล้ว ประเดี๋ยวข้าเปลี่ยนชุดแล้วจะไปห้องโถงคารวะท่าน

พ่อท่านแม่เลย” แม้ว่าน�้าเสยีงที่นางตอบจะราบเรยีบมาก ฟังไม่รูว่้าอารมณ์

สุขหรอืทุกข์ ทว่าในใจนั้นกลบัน�้าตาเอ่อนองไปนานแล้ว

“เช่นนี้... เสี่ยวชุนไปกบัพระชายาน้อยด้วยดกีว่าเจ้าค่ะ” เสี่ยวชุน
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ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเป้ยเล่อที่รู้จักมารยาทมาโดยตลอดถึงกลายเป็นเช่นนี้

ได้ “ท่านเองกอ็ย่าโทษเป้ยเล่อเลยเจ้าค่ะ เป้ยเล่อไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน 

บางทอีาจเพราะเมื่อวานดใีจเกนิไปเลยดื่มมากไปหน่อย”

ฉนิเหมยยิ้มบางตอบกลบัเสี่ยวชุน “ขอบใจนะ ข้าเข้าใจ ไม่เกบ็ไป

คดิมากหรอก”

กลายเป็นคนของจวนอี้ชนิอ๋องแล้ว นางยงัจะคดิมากได้อกีหรอื

“เป้ยเล่อหลบัไปแล้ว เสี่ยวชนุช่วยท่านผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้ากแ็ล้วกนั

เจ้าค่ะ” เมื่อเหน็พระชายาน้อยที่แสนอ่อนโยนผูน้ี้ตอ้งเผชญิกบัเรื่องเช่นนี้

ในวนัววิาห์ เสี่ยวชุนกร็ู้สกึสงสารยิ่งนกั

“ขอบใจเจ้ามากเสี่ยวชุน” ฉินเหมยนั่งลงหน้ากระจก นี่ไม่ใช่ครั้ง

แรกที่นางฝืนยิ้ม และบอกตัวเองว่าต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยาก

ล�าบากกว่านี้กต็้องผ่านไปได้ นางจะต้องไม่เป็นอะไร

เพราะว่าฉนิเหมยช่วยปิดบงั บอกเพยีงว่าเมื่อคนืเฉงิอวิ๋นดื่มสรุา

มากเกนิไป ยามเช้าจงึรูส้กึปวดท้อง ดื่มน�้าแกงสร่างเมาไปแล้วกน็อนหลบั

ไปอีกครั้ง ผู้อาวุโสทั้งสองที่ไม่ได้สนใจว่าเมื่อคืนงานเลี้ยงที่ห้องโถงยืด

เยื้อไปถงึเวลาใด จงึเชื่อในค�าพูดของฉนิเหมย

จนกระทั่งเฉิงอวิ๋นตื่นแล้วไปคารวะบิดามารดาของตน อี้ชินอ๋อง 

ถึงได้เอ่ยกับเขา “วันหน้าเจ้าก็ดื่มให้น้อยหน่อย หากเคยปวดท้องแล้ว 

ครั้งหนึ่งวนัหน้ากจ็ะเป็นอกี”

“ข้า...” เฉงิอวิ๋นไม่เข้าใจความหมายของพวกเขา

“ท่านพ่อ ท่านแม่ พวกท่านอย่ากงัวลไปเลย วนัหนา้ข้าจะช่วยดเูขา

เองเจ้าค่ะ” ฉนิเหมยรบีแย่งตอบก่อนที่เฉงิอวิ๋นจะพูดอะไรออกไป

เวลานี้เฉงิอวิ๋นถงึได้รู้ว่าฉนิเหมยช่วยพูดให้เขา โดยอ้างว่าเขาปวด
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ท้อง เมื่อเช้าจงึมาไม่ได้

“เช่นนั้นกด็ ีมภีรรยาเช่นนี้อยู่ข้างกายเจ้า ข้ากส็บายใจขึ้นไม่น้อย” 

ท่านอ๋องหนัมองไปทางพระชายา ก่อนที่พระชายาจะเอ่ยต่อ 

“ข้ากบัท่านพ่อของพวกเจ้ามแีผนจะเดนิทางกลบัเจยีงหนานวนัพรุง่

ยามเช้า”

“เรว็เพยีงนี้เชยีวหรอืเจ้าคะ!” ฉนิเหมยส่ายหน้า “ข้ายงัไม่ได้ใช้เวลา

อยู่กบัท่านพ่อท่านแม่เลยเจ้าค่ะ”

“วนัหน้ากแ็ล้วกนั บางทอีกีไม่นานพวกเราอาจจะกลบัมาเยี่ยมพวก

เจ้าอกีครั้ง หวงัว่าตอนนั้นเจ้าจะมขี่าวดแีล้ว” พระชายาตอบกลบัยิ้มๆ

“เอ่อ...” ฉินเหมยพูดไม่ออก เมื่อคิดว่าตอนนี้นางยังเป็นหญิง

พรหมจรรย์อยู่เลย อกีทั้งไม่รู้ด้วยว่าเฉงิอวิ๋นรกันางหรอืไม่ ข่าวดนีี้ไม่รู้

ว่าต้องรออกีนานเพยีงใดถงึจะมี

“เพราะฉะนั้นที่ควรเตรยีมกไ็ปเตรยีมเถดิ วนัพรุ่งพวกเราจะออก

เดนิทางแล้ว” ท่านอ๋องตดัสนิใจแล้ว

“ไม่อยูต่่ออกีหน่อยจรงิหรอืเจ้าคะ” นางรูส้กึอาลยั ไม่อยากให้พวก

เขาไปเลย

“ออื” ท่านอ๋องยนืกรานในค�าตอบ

“เช่นนั้นฉินเหมยจะไปสั่งห้องครัวให้เตรียมอาหารแห้งไว้ให้มาก

หน่อย และกใ็ห้สารถนี�าม้าไปท�าความสะอาดให้เรยีบร้อยด้วยเจ้าค่ะ” ครั้น

เห็นพ่อแม่สามีของนางหันไปมองกันด้วยแววตารักใคร่ก็ท�าให้นางรู้สึก

อจิฉายิ่งนกั

หลังจากที่ฉินเหมยเดินจากไปแล้ว พระชายาจึงลุกขึ้นเดินไปหา 

เฉิงอวิ๋น “เมื่อคืนเจ้าไม่ได้กลับห้องหอเลยทั้งคืน ฟ้าสางถึงเพิ่งกลับไป 

ใช่หรอืไม่”
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“ท่านแม่!”

“ฉินเหมยไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น เพียงแต่ตอนเช้าข้าเห็นสีหน้านาง

ผดิปกต ิแม้ว่าจะยิ้มอยู่ตลอด แต่กม็องออกว่าเป็นรอยยิ้มฝืน ข้าเลยไป

เรยีกเสี่ยวจู้และเสี่ยวชุนมาถามถงึได้รู้”

“เพราะว่าแขกเหรื่อรั้งข้าไว้ขอรบั” เฉงิอวิ๋นอ้าง

“นี่เป็นเพียงข้ออ้างของเจ้า” ท่านอ๋องเองก็ลุกขึ้นเดินมาตบไหล่ 

เฉิงอวิ๋นเบาๆ “แม้จะไม่รู้ว่าเจ้าก�าลังคิดอะไรอยู่ พวกเราเองก็รู้จักกับ 

ลูกสะใภ้ไม่นานนัก แต่ถึงกระนั้นก็มองออกว่านางเป็นเด็กดีมีมารยาท 

คนหนึ่ง”

“ลูกรู้ขอรับ ลูกจะทะนุถนอมนางให้ดี” เพราะว่าทะนุถนอมมาก 

เกนิไป จงึได้กลวัจะสูญเสยีนาง เมื่อคนืเขาถงึได้ตดัสนิใจไม่เข้าห้องหอ 

ให้ทั้งสองฝ่ายใจเยน็ลงก่อน และกใ็ห้เวลานางคุ้นชนิกบัฐานะใหม่นี้ด้วย

“เช่นนั้นกด็ ี ไปเถดิ... ไปหานาง” เพราะเป็นสตรเีหมอืนกนั พระ

ชายาย่อมมองออกถึงความหมองเศร้าของฉินเหมย ตอนนี้ไม่ว่าใครจะ

พูดอะไร ปลอบใจอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ มีเพียงเฉิงอวิ๋นเท่านั้นที่เป็น 

ยารกัษาแผลใจของนางได้

“ลูกจะไปเดี๋ยวนี้ขอรับ” เฉิงอวิ๋นค้อมตัวแสดงความเคารพบิดา

มารดาของตน ก่อนจะออกไปตามหาฉนิเหมย

สุดท้ายเขาก็พบนางอยู่ในสวนดอกไม้ เห็นนางหยุดยืนอยู่หน้า

ดอกกล้วยไม้ดอกหนึ่ง

“มองอะไรอยู่” เฉงิอวิ๋นเดนิเข้าไปใกล้นางจนประชดิ ก่อนเอ่ยถาม

เสยีงเบา

เมื่อได้ยนิเสยีง ฉนิเหมยกม็ที่าทตีกใจ ก่อนจะส่ายหน้าตอบกลบั 
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ก้าวเท้าขยบัเว้นระยะห่างระหว่างคนทั้งสอง “ไม่ได้มองอะไรเจ้าค่ะ”

“ยงัจะบอกว่าไม่อกี นั่นอะไรน่ะ” เขาชี้ไปที่ดอกกล้วยไม้ที่เมื่อครู่

นางจ้องมองตาไม่กะพรบิ

“มนัชื่อว่าเสวี่ยหลาน ชอบมนัหรอื”

“เจ้าค่ะ เพราะว่ามนัเหมอืนข้า”

“โอ๊ะ!” เฉงิอวิ๋นหนัไปจ้องนางด้วยสหีน้าจรงิจงัอกีครั้ง ก่อนจะก้ม

มองดอกไม้นั้นต่อ “กจ็รงิ งามเหมอืนกนั”

“คนเราชอบตดัสนิกนัที่เปลอืกนอกเจ้าค่ะ” ฉนิเหมยเหนบ็แนม

“ข้าตัดสินที่เปลือกนอก!? แล้วเจ้าหมายถึงอะไรล่ะ” เพราะรู้ว่า 

ตนมคีวามผดิ การที่นางพูดจาถากถางกลบัมานั้นเขาจงึไม่คดิถอืสา

“เพราะว่ามนัมคีวามทะนง ไม่กลวัความล�าบาก และรู้จกัรกัตวัเอง

เจ้าค่ะ” นี่มใิช่นางในตอนนี้หรอกหรอื นางไม่อาจหวาดกลวั ไม่อาจขี้ขลาด 

ได้แต่ต้องแขง็แกร่งขึ้นถงึจะไม่ถูกคนดูถูก

“เมื่อคนืข้าดื่มจนเมาจรงิๆ เจ้าโทษข้าหรอื” เฉงิอวิ๋นออกแรงดงึนาง

ให้หนัมาเผชญิหน้ากบัตน

ทว่าฉินเหมยกลับยื่นมือไปผลักเขาออก “ไม่โทษเจ้าค่ะ ในเมื่อ 

ท่านพี่ไม่มีใจให้ข้า โทษไปแล้วจะอย่างไร เหตุใดไม่ไปกราบทูลฝ่าบาท 

ขอหย่าล่ะเจ้าคะ”

นางรูด้ว่ีาใจเขามคีนอื่น หากฝืนใจอยูด้่วยกนั ต่อให้นางรกัเขากย็งั

คงรู้สกึเจบ็ปวดอยู่ดี

“หย่า?” สหีน้าเฉงิอวิ๋นเปลี่ยนไปในทนัที

“ใช่ ท่านเกบ็ไปคดิดูนะเจ้าคะ” ฉนิเหมยเดนิอ้อมเขา ตั้งท่าจะจาก

ไป

“ช้าก่อน” เขาก้าวเท้าขยับไปด้านข้างก้าวหนึ่งเพื่อขวางนางเอาไว้ 



86
พ่ายรักนักปรุงชา

“ท่านพ่อกบัท่านแม่ยงัอยูท่ี่นี่ เจ้าพดูเช่นนี้ออกมาไม่กลวัพวกท่านจะเสยีใจ

หรอื”

“เสยีใจ?” ฉนิเหมยยิ้มเยน็ “หากท่านเป็นกงัวลเรื่องนี้ละก.็.. คงไม่

จ�าเป็นนกั อย่าคดิว่าท่านพ่อท่านแม่ไม่รูค้วามจรงิเรื่องเมื่อคนื ข้ามองออก

ว่าพวกท่านทราบดเีจ้าค่ะ”

“ที่พูดมาทั้งหมดนี้ สรุปแล้วกค็อืเจ้าก�าลงัโกรธข้าที่เมื่อคนืไม่กลบั

ห้อง?”

“เจ้าค่ะ ข้าโกรธ ในเมื่อท่านไม่ชอบข้า แล้วเหตุใดยงัจะแต่งกบัข้า

อกี ในเมื่อท่านไม่อยากแต่งกบัข้า เหตุใดให้ข้ามารบัใช้ ท่าน... ท่าน...” 

ฉนิเหมยมคี�าพดูมากมายอยากเอ่ย และคดิไม่ถงึว่าเมื่อได้เอ่ยปากพดู ค�า

พูดกพ็รั่งพรูออกมาไม่หยดุ ไม่เพยีงฟังไม่ค่อยได้ศพัท์นกั ยงัท�าให้ใจของ

นางปั่นป่วนตามไปด้วย

“ฉนิเหมย!” เมื่อได้ยนินางเอ่ยเช่นนี้ เขากร็ู้สกึใจชื้นขึ้นมา

การที่นางพูดตดัพ้อเช่นนี้ กห็มายความได้เพยีงอย่างเดยีวว่าในใจ

ของนางมเีขาอยู่!

“เพราะฉะนั้นรอท่านพ่อท่านแม่จากไปแล้ว ท่านกเ็ข้าวงัไปกราบทลู

ฝ่าบาทเถดิเจ้าค่ะ” ใช้เรื่องฐานะไม่เหมาะสมมาเป็นข้ออ้าง เช่นนี้ยงัไม่ได้

อกีหรอื

“เพ้อเจ้อไปใหญ่แล้ว” เฉงิอวิ๋นยกสองมอืขึ้นกอดอก มองนางยิ้มๆ

“ไม่ได้หรอืเจ้าคะ”

“สมรสที่ฮ่องเต้พระราชทานไหนเลยจะท�าเป็นเรื่องตลกได้ ต่อให้

เจ้าไม่ยินดีเพียงใดก็ต้องอยู่กับข้าไปชั่วชีวิต ได้ยินหรือไม่” ในเมื่อรู้ 

ความคดิของนางแล้ว ความกงัวลทั้งหมดที่เขาเคยมกีม็ลายไปจนหมดสิ้น  

ตอนนี้เพยีงคดิอยากแหย่นางเล่นเพื่อหาความสุขเท่านั้น
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“เรื่องนี้... จดัการได้ยากเพยีงนี้เชยีวหรอืเจ้าคะ” เช่นนี้กห็มายความ

ว่าเขาต้องทนนางตลอดชีวิต และก็ต้องพลอยเกลียดนางไปชั่วชีวิตด้วย

เช่นนั้นสิ

“ถูกต้อง เฮ้อ... จดัการได้ยากยิ่งนกั” เฉงิอวิ๋นโน้มตวัไปด้านหน้า 

ดวงตาจ้องประสานกบัดวงตาของนาง ที่เหมอืนมเีมฆหมอกบางปกคลุม

อยู่ “ท�าไม เจ้าดูทุกข์ใจมาก? เกลยีดข้าเพยีงนี้เชยีวหรอื”

“ใช่ เกลยีดมาก เกลยีดที่สุด” ขณะที่ก�าลงัพูดอยู่นั้น หยดน�้าตา

ของนางกร็นิไหลลงมาด้วย

ท�าไมเวลาพูดค�าพูดที่ตรงข้ามกับใจถึงได้รู ้สึกเจ็บปวดเพียงนี้ 

ทรมานถงึเพยีงนี้ด้วย แต่เพื่อที่จะไม่สร้างความกดดนัให้เขา นางกไ็ด้แต่

ต้องท�าเช่นนี้เท่านั้น

“ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อวานที่ข้าดื่มสุราจนเมาเจ้ากน็่าจะมีความสุข

ส ิเหตุใดต้องโกรธเพยีงนี้ด้วย” เฉงิอวิ๋นถามยิ้มๆ

“ข้า...ข้าไม่ได้โกรธ ข้าดใีจยิ่งนกัเจ้าค่ะ” ฉนิเหมยกดัรมิฝีปากล่าง

แน่น รู้สกึตกใจยิ่งนกั ลมืกระทั่งว่าน�้าตาเอ่อคลอที่หางตา

“ดใีจ? จรงิหรอื” เฉงิอวิ๋นเดนิขยบัเข้าไปใกล้นางก้าวหนึ่ง

“แน่...แน่นอน...”

“เช่นนั้นแล้วสิ่งนี้คอือะไร” นิ้วโป้งยกขึ้นปัดเบาๆ ท�าให้หยดน�้าตา

เป็นละอองกระจายเบื้องหน้านาง

ฉินเหมยสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ดวงตาจ้องมองเขาอย่างตระหนก 

นิ่งเงยีบอยู่เนิ่นนาน มเีพยีงหยดน�้าตาที่รนิไหลลงมาไม่หยุด

“โถ ท�าไมร้องไห้อีกแล้ว” เฉิงอวิ๋นดึงนางเข้ามาโอบไว้หลวมๆ 

พร้อมกบัแตะไหล่นางเบาๆ “มนิ่าคนเขาถงึพูดกนัว่าร่างกายผู้หญงิท�ามา

จากน�้า4 ท�าไมถงึได้อ่อนแอเพยีงนี้”
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เมื่อได้ยนิค�าพูดของเขา ฉนิเหมยกร็้องไห้หนกัขึ้นไปอกี

“ไม่โกรธข้านะ คนืนี้ข้าจะกลบัห้องตรงเวลาแน่นอน”

เดมิเฉงิอวิ๋นคดิว่าเมื่อเขาพูดเช่นนี้ ฉนิเหมยจะต้องดใีจแน่ คดิไม่

ถงึว่านางกลบัรบีเงยหน้าขึ้น ถลงึตาจ้องเขา “ไม่จ�าเป็น จากนี้ไปท่านไม่

จ�าเป็นต้องกลบัเข้าห้องอกีเจ้าค่ะ!”

“น้องหญงิ!”

“น้องหญงิอะไร ไม่จ�าเป็นต้องเรยีกด้วยค�าสนทิสนมเช่นนี้ ค�าเรยีก

นี้เอาไว้เรียกคนอื่นเถิดเจ้าค่ะ” ไม่เรียกยังไม่เป็นไร เมื่อได้ยินเขาเรียก

กลบัท�าให้ใจของนางยิ่งเจบ็

ฉินเหมยใช้แรงที่มีผลักเขา ก่อนจะรีบร้อนวิ่งหนีออกจากสวน

ดอกไม้กลบัเข้าไปยงัห้องของตน

เฉิงอวิ๋นมองดูแผ่นหลังบางของนาง ใบหน้าคมคายมีรอยยิ้มทรง

เสน่ห์ปรากฏขึ้น ในเมื่อรู้แล้วว่าใจนางมเีขา เขาจะค่อยๆ รอนางเสนอตวั

กลบัเข้าสู่อ้อมกอดของเขา

4 ‘ผู้หญิงท�ามาจากน�้า’ มักเป็นค�าพูดของบุรุษ เปรียบเปรยว่าผู้หญิงยามดีใจ เสียใจ 
กลดักลุ้ม หรอืตื่นเต้น กม็กัจะร้องไห้ออกมา เป็นสิ่งมชีวีติที่อ่อนแอ ต้องทะนุถนอมให้ดี


