
หนึ่ง
ผ่าโลง

ประตูหน้าโรงพักศพเปิดออก โคมกระดาษดวงหนึ่งยื่นเข้ามาจาก

ภายนอก

โคมกระดาษดวงนั้นน�าทางรองเท้าคู่หนึ่งที่ยื่นตามเข้ามา

ครั้นพินิจรองเท้าทรงคันศรคู่นั้นโดยละเอียด ก็พบว่ามีแนวโค้งยาว 

สามชุ่น1 พื้นขาวปักลายดอกบวัคู่ ผู้สวมรองเท้านั้นก�าลงัเดนิๆ หยุดๆ ตาม

แนวโลงศพโลงแล้วโลงเล่า สุดท้ายกห็ยุดลงหน้าโลงไม้เนื้อบางโลงหนึ่ง

“ดูเถิด ที่นี่มีคนจ�าพวกใดบ้าง” เสียงนั้นสะอื้นไห้ “คนต่างถิ่นสิ้นใจ 

ไกลบ้านเกิด คนยากจนไร้เงินฝังศพ หญิงคณิกาที่ตายอย่างอนาถ... พี่สาว 

เหตุใดท่านกบัข้าจงึพบหน้ากนัอกีครั้งในสถานที่เช่นนี้”

ชีวิตต�่าต้อยด้อยค่า แม้สิ้นใจยังไม่มีกระทั่งโลงศพเนื้อหนาที่แข็งแรง

สกัหน่อย

ภายในโรงพกัศพซึ่งมไิด้บรูณะซ่อมแซมเป็นเวลานาน เรยีงรายไปด้วย

1 หน่วยวดัความยาวของจนีในสมยัโบราณ โดย 1 ชุ่น มคีวามยาวประมาณ 2.27 – 2.31 

เซนตเิมตร 
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โลงศพที่ต่อขึ้นจากไม้เนื้อบางโปร่ง ทว่ามกีย็งัดกีว่าไม่ม ีอย่างไรกย่็อมแขง็แรง

กว่าเสื่อกกผืนหนึ่งมากนัก มิถึงกับท�าให้ศพต้องตกเป็นอาหารให้เหล่าแมลง

และหนูกดัแทะ ทั้งที่ยงัไม่ขุดหลุมฝัง

“พวกเขาต่างกล่าวว่าท่านไม่มีสิทธิ์ฝังในสุสานประจ�าตระกูล สมควร

นอนอยู่ในสถานที่เดียวกับคนเหล่านี้” มือซีดขาวข้างหนึ่งวางลงบนโลงศพ 

ลูบไล้อย่างแผ่วเบาชั่วครู่ สุดท้ายกเ็อ่ยพมึพ�า “ข้าไม่เชื่อค�าพวกเขา พี่สาว ข้า

ต้องการให้ท่านบอกความจรงิแก่ข้าด้วยตนเอง...”

โครม!

เสียงฝีเท้าวุ่นวายดังใกล้เข้ามา ก่อนที่ประตูหน้าโรงพักศพจะถูกคน

ผลกัเปิด

สิ่งที่ปรากฏแก่คลองสายตาพวกเขา คอืขวานซึ่งถูกเงื้อขึ้นสูง

“อิงลั่ว! หยุดนะ!” บุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งร้องตะโกนขึ้นอย่างตื่น

ตระหนก

โครม!

ขวานถูกเหวี่ยงลงผ่าเปิดโลงศพตรงหน้าอย่างไม่ลงัเล 

“เจ้า...เจ้าก�าลงัท�าสิ่งใด” บุรุษวยักลางคนตะลงึงนัไปครู่หนึ่ง แล้วเอ่ย

ออกมาด้วยรมิฝีปากที่สั่น “นี่คอืโลงศพของพี่สาวเจ้านะ...”

สตรชีุดขาวผู้หนึ่งยนืหนัหลงัให้เขาและคนทั้งหมด ขวานในมอืถูกนาง

โยนทิ้งอย่างไม่ไยดี ก่อนเจ้าตัวจะโน้มตัวลงประคองศพในโลงขึ้นมาอย่าง

ระมดัระวงั

“พวกท่านบอกข้าว่าพี่สาวป่วยตาย เดี๋ยวกบ็อกว่านางท�าเรื่องเสื่อมเสยี

ในวงั ไม่มหีน้าพบผู้คนจงึฆ่าตวัตาย... ดูส”ิ นางหนัหน้ากลบัมาช้าๆ แย้มยิ้ม

อย่างเยอืกเยน็ให้กลุ่มคน

ร่างสตรใีนโลงศพพงิอยูบ่นไหล่นาง ล�าคอของสตรผีูน้ั้นปรากฏเงาผเีสื้อ

สดี�าตวัหนึ่งอย่างเลอืนราง

เมื่อเพ่งมองให้ดกีพ็บว่าเป็นรอยช�้าจากมอืขนาดใหญ่สองข้าง มอืใหญ่
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กางออกคล้ายปีกสดี�าสองปีก บ่งบอกถงึความตายจากเหตทุี่เรยีกว่าฆาตกรรม

“พวกท่านเห็นแล้วหรือไม่” สตรีชุดขาวซึ่งมีนามว่าเว่ยอิงลั่วโอบร่าง 

หญงิสาวในโลงศพ เอ่ยกบัคนทั้งหลายด้วยรอยยิ้ม คล้ายว่าในที่สดุตนกค้็นพบ

ความจริง และต้องการประกาศให้ทั่วหล้ารับรู้ ประกาศล้างมลทินต่อคนทั้ง

หลายเสยีแต่บดันี้ “ดูรอยมอืบนคอนางแล้วบอกข้า คนผู้หนึ่งจะบบีคอตนเอง

จนสิ้นใจได้อย่างไร”

ไม่มผีู้ใดสามารถตอบค�าถามนาง

ไม่มผีู้ใดกล้ามองหน้าพวกนางทั้งสองเสยีด้วยซ�้า

ใบหน้าซึ่งคล้ายคลงึราวกบัโขกออกจากพมิพ์เดยีวกนั

เว่ยองิลั่วกบัเว่ยองิหนงิ เหตุเพราะรูปโฉมงามงด หมดจดบรสิุทธิ์ราว

ดอกบวั จงึถูกขนานนามว่า ‘ดอกบวัคู่แห่งสกุลเว่ย’

บดันี้ดอกบวัก้านคู่ หนึ่งเป็นหนึ่งตาย สตรใีนโลงศพผู้นั้นมริู้ว่ายามมี

ชีวิตกินยาวิเศษขนานใดเข้าไป หลังสิ้นใจจึงกลับยังคงสีสันความงามถึงเจ็ด

ส่วน เสื้อผ้าที่สวมเป็นชุดในตอนที่นางออกจากวงั ร่างอ่อนปวกเปียกของนาง

อิงแอบอยู่บนไหล่ผู้เป็นน้องสาว ท่าทางคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มนั้นไม่ต่างจาก 

คนเป็น

ส่วนคนยังมีชีวิต แววตากลับคล้ายคนตาย ดวงตาด�าขลับโดดเด่น 

จ้องเขมง็มาจนคนทั้งหมดหนาวเยอืกทั่วสรรพางค์กาย

‘หรอืวญิญาณแค้นจะสงิอยูใ่นร่างน้องสาวนางเสยีแล้ว’ ไม่เพยีงคนหนึ่ง

ที่คดิเช่นนี้

“ท่านพ่อ” เว่ยองิลั่วกวาดสายตาผ่านกลุ่มคน ก่อนจะหยุดลงที่ใบหน้า

บุรุษวยักลางคนแล้วหุบยิ้ม “คนร้ายที่สงัหารพี่สาวคอืใคร”

“คอื...” บุรุษวยักลางคนคล้ายต้องการกล่าวสิ่งใด ทว่ากล็งัเล สุดท้าย

จงึกดัฟันกล่าว “คนร้ายอนัใดกนั นางฆ่าตวัตายต่างหาก!”

คนอื่นๆ ที่เหลอืได้สตใินยามนี้เอง ต่างพากนัส่งเสยีงจนฟังไม่ได้ศพัท์

“ใช่ นางฆ่าตวัตาย”
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“สตรีแปดเปื้อนราคีที่ถูกขับออกจากวังผู้หนึ่ง หากไม่ปลิดชีพตนเอง 

คนในตระกูลของพวกเรามติ้องอบัอายเสื่อมเสยีไปพร้อมนางหรอกหรอื”

“ตายได้กด็ ีตายได้กด็!ี”

“พี่สาวพฤตกิรรมต�่าช้า น้องสาวกไ็ม่ดไีปกว่ากนัเท่าใด กล้าผ่าเปิดโลง

ศพเช่นนี้ เว่ยชงิไท่ เจ้าช่างสั่งสอนบุตรไีด้ดยีิ่งนกั!”

บุรุษวัยกลางคนนามเว่ยชิงไท่ได้ยินเช่นนั้นพลันนิ่งงัน รีบก้าวเข้าไป

หยุดอยู่ตรงหน้าเว่ยองิลั่ว ก่อนสะบดัมอืตบหน้านาง

“เป็นความผดิของข้า ข้าสั่งสอนบตุรไม่ได้ความ!” หลงัตบหน้าบตุรสาว 

เขากก็ล่าวเอาใจคนทั้งหลายอย่างอ่อนน้อม พลางยกมอืผลกัท้ายทอยเว่ยองิลั่ว 

“ยงัไม่รบีคุกเข่าลงอกี! ค�านบัขออภยัเหล่าท่านลุงท่านอาเสยี”

เมื่อไม่เหน็ปฏกิริยิาตอบรบั เขาจงึออกแรงผลกัอกีครั้ง “คุกเข่าส!ิ”

เว่ยองิลั่วกลบัคล้ายท่อนไม้ไผ่ ไม่ยอมโน้มเอนและไม่ยอมคุกเข่า เพยีง

ขนืตวัยนืนิ่งอยู่กบัที่เช่นนั้น

“คุกเข่าลง!” ภายใต้การจับจ้องจากทุกสายตา เว่ยชิงไท่รู้สึกเสียหน้า 

ยิ่งนกั ด้วยความโกรธจงึยกเท้าเตะข้อพบัเข่าของนางแรงๆ “ไม่ได้ยนิร!ึ”

เว่ยอิงลั่วถูกเขาเตะจนทรุดเข่าลง ทว่าก็ยันกายลุกขึ้นอีกครั้งอย่าง

รวดเรว็

“ท่านพ่อดีแต่สั่งให้ข้าคุกเข่า” มือหนึ่งของนางยันพื้น อีกมือประคอง

ร่างพี่สาวตน ขณะลุกขึ้นจากพื้นอย่างเชื่องช้า ปอยผมด�าขลับหลุดลุ่ยปรก 

สองข้างแก้ม บดบังสีหน้านางในยามนี้ มีเพียงน�้าเสียงเย็นเยียบราวกับน�้าพุ

กลางเหมันตฤดู “แต่ท่านรู้หรือไม่ ข้าคุกเข่าให้เว่ยหรูฮวา นางก็ยังแย่งปิ่น 

ปักผมที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้ข้าก่อนตาย ข้าคุกเข่าให้เว่ยเสวียตง เขาก็ยังลงมือ

ท�าร้ายข้า โดยไม่เหน็แก่ความเป็นลูกพี่ลกูน้องของพวกเรา... เป็นพี่สาวที่ช่วยข้า

ชงิปิ่นปักผมกลบัมา เป็นพี่สาวที่ต่อยตขีบัไล่เว่ยเสวยีตงไป...”

“...เพยีงปิ่นปักผมอนัหนึ่งมใิช่หรอื” เว่ยชงิไท่ขมวดคิ้วพลางเอ่ย “ปิ่น

ชุบทอง มรีาคาไม่เท่าไร ไม่จ�าเป็นต้องท�าลายความสมัพนัธ์ฉนัพี่น้องของพวก
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เจ้าเพื่อมัน ยังมีเสวียตง... เขาเพียงล้อเจ้าเล่นเท่านั้น พี่สาวของเจ้าเห็น 

เป็นจรงิเป็นจงัเกนิไป ทั้งยงัตเีขาจนหวัแตก”

“ที่แท้ท่านกร็ู้ทุกเรื่อง” เว่ยองิลั่วหนัหน้ามา เผยให้เหน็ดวงตาเปียกชุ่ม

บนใบหน้าแช่มช้อยดั่งปทุมพ้นธารน�้า หยาดน�้าตาเอ่อคลอหมิ่นเหม่ประหนึ่ง

น�้าค้างบนยอดบุปผา เพรศิแพร้วเหนอืค�าพรรณนา “ท่านรู้ทุกสิ่ง กลบัยงับอก

ให้ข้ากบัพี่สาวคุกเข่าให้ผู้อื่น”

ผู้ที่ถูกแย่งชงิคอืนาง สุดท้ายผู้ที่โขกศรีษะขออภยักเ็ป็นนาง

ผู้ที่ถูกคนล่วงเกนิคอืนาง สุดท้ายผู้ที่โขกศรีษะขออภยักย็งัเป็นนาง

“ข้าท�าทุกสิ่งเพื่อเจ้า” เว่ยชงิไท่กล่าวเสยีงแขง็ “หรอืเพื่อเรื่องเลก็น้อย

เช่นนี้กนั”

เรื่องเลก็น้อย?

“ไม่ ผู้ที่ดตี่อข้ามเีพยีงพี่สาว!” เว่ยองิลั่วแค่นหวัเราะเสยีงเยน็ก่อนเอ่ย

ขัด “จะบอกให้รู้ ข้าตั้งตาคอยพี่สาวกลับมาเสมอ ก่อนเข้าวังนางบอกข้าว่า 

จะกลับมาอย่างแน่นอน กลับมาพาข้าไปจากบ้านสกุลเว่ยแห่งนี้ ไปจากท่าน 

เดนิทางไปยงัสถานที่ใหม่ เริ่มต้นชวีติใหม่ จะไม่ยอมให้ข้าคุกเข่าแก่ผู้อื่นอย่าง

ไร้เหตุไร้ผลอกี...”

“วงัหลวงคอืสถานที่ซึ่งต้องคกุเข่าให้ผู้อื่นทกุที่ทกุเวลา!” ครั้งนี้ถงึคราว

ที่เว่ยชงิไท่เอ่ยขดัวาจานาง

วงัหลวง...

เมื่อก้าวเข้าสู่ประตูวงักด็ุจจมลกึลงสู่ก้นสมุทร ดั่งภูเขาที่มสีูงต�่า แม่น�้า

มลีกึตื้น เหล่าสตรใีนวงักแ็บ่งเป็นชนชั้นที่ยนืสูงกบัชนชั้นที่ต้องคุกเข่าเช่นกนั

สกุลเว่ยมิใช่ตระกูลร�่ารวยมากอ�านาจอันใด เป็นเพียงตระกูลเปาอี2 

เทา่นั้น แม้พี่สาวจะงามล่มเมอืง หลงัเข้าวงักท็�าได้เพยีงเริ่มจากปรนนบิตัริบัใช้

ผู้อื่น หรอืกล่าวได้ว่า... เริ่มจากค�านบัโขกศรีษะให้ผู้อื่นนั่นเอง

2 หากเปรยีบกบัของไทย จะเทยีบเท่ากบัไพร่สมในสงักดัมูลนาย
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‘โขกศรีษะให้ผูใ้ดกม็สิูเ้ลอืกคนผูห้นึ่ง ค�านบัโขกศรีษะให้เขาเพยีงผู้เดยีว’

เขาผู้นี้เป็นบุรุษหรอืสตรกีนัหนอ 

ในวงัและนอกวงัแตกต่างกนัราวคนละโลก เว่ยองิลั่วไม่รูว่้าสภาพความ

เป็นอยู่ของพี่สาวในวงัเป็นเช่นไร และไม่รู้ว่านางเลอืกค�านบัโขกศรีษะให้ผู้ใด 

รู้เพยีงนางเข้าวงัในวยัแรกแย้มงดงาม และกลบัมาอย่างเยน็เฉยีบไร้ชวีติ

สิ่งที่กลบัมาพร้อมกนั ยงัมรีอยมอืสดี�าบนล�าคอของนาง

เจ้าของรอยมอืคู่นี้... แท้จรงิเป็นผู้ใด

“...ข้าจะเข้าวัง” เว่ยอิงลั่วหลับตาลง เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง แววตานั้น

ปรากฏความมุ่งมั่นไร้ความเกรงกลวั “ท่านไม่บอกข้าว่าคนร้ายคอืใคร เช่นนั้น

กด็ ีข้าจะเข้าวงัไปสบืหาความจรงิด้วยตนเอง!”

“เหลวไหล!” เว่ยชงิไท่โกรธจนหนวดสั่น “เจ้าต้องการเดนิตามรอยเท้า

พี่สาวของเจ้าหรอื”

เว่ยองิลั่วเหลอืบมองพี่สาวซึ่งองิแอบอยู่กบัไหล่

แต่เลก็จนโต พี่สาวทั้งเฉลยีวฉลาด มไีหวพรบิ และกล้าหาญยิ่งกว่า

นาง

เปรียบกันแล้ว นางเป็นเพียงลูกสมุนซึ่งขดตัวหลบซ่อนอยู่เบื้องหลัง 

คอยให้พี่สาวปกป้องเท่านั้น

กระทั่งพี่สาวยงัมอิาจมชีวีติรอดอยู่ในวงั แล้วนางเล่า จะมชีวีติรอดอยู่

จนถงึทา้ยที่สดุ สบืหาความจรงิให้กระจ่าง... และแก้แค้นแทนพี่สาวได้หรอืไม่

“...พอแล้ว เรื่องนี้ให้สิ้นสดุลงเท่านี้เถดิ” เว่ยชงิไท่เสยีงอ่อนลงเลก็น้อย 

ยื่นมอืไปหาเว่ยองิหนงิซึ่งพงิอยูท่ี่ไหล่เว่ยองิลั่ว “ให้พี่สาวของเจ้าพกัผ่อนอย่าง

สงบเถดิ”

พกัผ่อนอย่างสงบ?

ยามเมื่อมือของเว่ยชิงไท่ก�าลังจะสัมผัสเว่ยอิงหนิง ฉับพลันเสียงกรีด

ร้องกด็งัขึ้นในโรงพกัศพ เสยีงนั้นแหลมสูงเสยีดกระดูก ประหนึ่งถูกมดีแทง

ลงกลางอก กรดีคว้านเลอืดเนื้อออกมาทั้งเป็น
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“กรี๊ด...”

เหล่าคนสกุลเว่ยหนังศีรษะชายิบ ยกมือปิดหูสองข้างอย่างมิอาจทาน

ทน รู้เพียงว่าหากไม่ท�าเช่นนี้ โลหิตจะไหลรนิเพราะเสยีงร้องอนัโหยหวนนั้น

กรดีเข้าไปในหูพวกเขาเอาได้

เว่ยชิงไท่ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดตื่นตกใจ ผงะถอยหลังไปหลายก้าว ก่อนจะ

จ้องเขม็งไปยังเว่ยอิงลั่วผู้ส่งเสียงกรีดร้องอยู่เบื้องหน้า เอ่ยถามตะกุกตะกัก 

“เจ้า...เจ้าเป็นอะไรอกี”

“พักผ่อนอย่างสงบ? มิอาจพักผ่อนอย่างสงบได้หรอก...” เว่ยอิงลั่ว 

กอดร่างเย็นเฉียบที่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นบางเบาของผู้เป็นพี่สาว ร�่าไห้ด้วยเสียง 

ซึ่งผ่านการกรีดร้องแหลมจนแหบเครือ “พี่สาวมิอาจพักผ่อนอย่างสงบ ข้าก็ 

มอิาจพกัผ่อนอย่างสงบเช่นกนั”

ท่ามกลางสายตาคนทั้งหลาย นางโหยไห้กรดีร้อง พร�่าเอ่ยประโยคหนึ่ง

ซ�้าๆ

“ข้าจะเข้าวงั” เว่ยองิลั่วร้องไห้พลางตะเบง็เสยีง “ข้าจะแก้แค้นให้ส�าเรจ็! 

ท�าให้ท่านจากไปอย่างสงบ... ท�าให้ข้าได้พกัผ่อนอย่างสงบ”

เมื่อเป็นดอกบวัคู่ร่วมก้าน ย่อมต้องร่วมเป็นร่วมตาย

‘ท่านลาลบัไปแล้ว แม้ข้ามชีวีติอยู ่กเ็ป็นเพยีงร่างไร้วญิญาณที่เน่าเป่ือย

ผุพงัลงทุกวนัเท่านั้น มเีพยีงท�าให้ท่านจากไปอย่างสงบ ข้าจงึจะพกัผ่อนอย่าง

สงบได้’

“เหลวไหล เหลวไหลทั้งเพ! หากต้องปล่อยให้เจ้าเข้าวังอย่างบ้าคลั่ง 

เสยีสตจินอาจสร้างความเดอืดร้อนแก่วงศ์ตระกูลเช่นนี้ มสิู้...” ชายชราสกุล

เว่ยผู้หนึ่งเดินมาหยุดข้างกายเว่ยชิงไท่ ยกมือป้องปากกระซิบบางอย่างข้างหู

เขา

ดวงตาเว่ยชงิไท่ปรากฏแววสบัสน เมื่อฟังถงึท้ายที่สดุกถ็อนหายใจเบาๆ 

พลางพยกัหน้า จากนั้นเงาคนหลายร่างกพ็ุ่งเข้ารายล้อมเว่ยองิลั่ว

นางเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาอย่างงงงนั “พวกท่านคดิจะท�าสิ่งใด”
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มอืใหญ่มากมายยื่นเข้าหานางพร้อมกนั

หลายวันหลังจากนั้น ธงร้านสุราผืนหนึ่งก็โบกสะบัดรับลม สุราขาว 

ถูกรินลงในถ้วย ก่อนวางเคียงกับแกล้มหลายจาน คนผู้หนึ่งจิบสุรารสอ่อน 

พลนัเอ่ยขึ้น

“ข้างล่างเป็นบุตรสาวตระกูลใดแต่งงานออกเรอืนร”ึ

แขกร�่าสรุาหลายคนเอนพงิราวระเบยีงพลางมองลงไปยงัถนนเบื้องล่าง 

เห็นเพียงขบวนรับเจ้าสาวสีแดงเจิดจ้า เคลื่อนไปอย่างเชื่องช้าท่ามกลางเสียง

ประทดัดงัก้อง เหนอือาชาตวัใหญ่พ่วงพ ีเจ้าบ่าวผู้หนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใส

เบื้องหลงัเป็นเกี้ยวเจ้าสาวขนาดเลก็หลงัหนึ่ง

สายลมพัดม่านปลิวไสว แขกร�่าสุราผู้หนึ่งส่งเสียงอุทานด้วยความ

ประหลาดใจ ก่อนยกมอืขยี้ตา

“เป็นอะไรไป ลมพดัฝุ่นเข้าตาหรอื” แขกซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างเอ่ยถามเขา

“ข้าอาจดื่มมากเกนิไป ตาพร่าเสยีแล้ว” แขกร�่าสุราผู้นั้นลดมอืลงพลาง

กล่าวอย่างสบัสน “เมื่อครู่ผ้าม่านพดัเปิดเลก็น้อย ข้าเหน็เจ้าสาว... ถูกมดัมอื

ไพล่หลงั”



สอง
กระโปรงร้อยปักษา

สามชั่วยาม3 ก่อน

“หวหีนึ่งลงศรีษะ ร�่ำรวยไม่ขดัสน”

“หวสีองลงศรีษะ ไร้โรคทุกข์กงัวล”

“หวสีำมลงศรีษะ ลูกหลำนมำกเหลอืล้น”

“หวจีดลงถงึปลำย เคำรพรกัไม่เสื่อม...”

“พอแล้ว” เว่ยองิลั่วกล่าวตดับท “อำจนิกูก ู4 ท่ำนดูสำรรูปข้ำในเวลำนี้

เถดิ เหมอืนคนพร้อมเคำรพรกัไม่เสื่อมคลำยกบัผู้อื่นอย่ำงนั้นหรอื”

คันฉ่องทองแดงชุบทองแกะลายบานหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ บานคันฉ่อง

แวววาวสะท้อนภาพคนสองคนภายในห้อง

เว่ยอิงลั่วสวมอาภรณ์มงคลสีแดงสด ผัดแป้งบางราวละอองหิมะ ทา

ชาดแดงเรื่อดั่งแสงสายณัห์ โดยเฉพาะมุกแดงที่แต้มบนรมิฝีปากอิ่มนั้นแวววาว

3 หน่วยนบัเวลาของจนีในสมยัโบราณ โดย 1 วนั ม ี12 ชั่วยาม และ 1 ชั่วยาม เทยีบ

เท่ากบั 2 ชั่วโมงตามเวลาสากล
4 ค�าเรยีกนางก�านลัอาวุโสที่ท�างานรบัใช้ในวงัมาเป็นเวลานาน 
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เจดิจรสัมอิาจประมาณ เจ้าบ่าวบ้านใดได้แต่งเจ้าสาวโฉมสะคราญเช่นนี้ ย่อม

ต้องยนิดปีรดีาอย่างออกนอกหน้า

ทว่าเจ้าสาวบ้านใดจะถูกมัดเชือกป่านสามชั้นรอบอาภรณ์มงคลหนา

หนกัเช่นนางบ้างเล่า

ต้องกล่าวว่าการแต่งงานออกเรอืนนี้ กลบัคล้ายต้องการจบันางถ่วงน�้า

บูชายญัแด่พญามงักรใต้บาดาล เพื่อแลกเปลี่ยนกบัความสงบสุข ความอุดม

สมบูรณ์ของครอบครวัและหมู่บ้านเสยีมากกว่า

“อำจินกูกู” เว่ยอิงลั่วเอ่ยเสียงเรียบ “เล่ำเรื่องในวังให้ข้ำฟังอีกหน่อย

เถดิ”

“ป่ำนนี้แล้ว ท่ำนยงัจะถำมเรื่องเหล่ำนี้เพื่อสิ่งใด” สตรวียักลางคนผู้ยนื

อยู่เบื้องหลังนางทอดถอนใจคราหนึ่ง ก่อนยกมือขึ้นหวีผมให้นางพลางเอ่ย

เตอืน “ท�ำใจแต่งงำนไปไม่ดกีว่ำหรอืเจ้ำคะ ข้ำสบืควำมมำให้ท่ำนแล้ว แม้ฐำนะ

ครอบครวัของเจ้ำบ่ำวนบัว่ำธรรมดำ แต่เขำกเ็ป็นคนซื่อสตัย์ หำกปีนั้นข้ำเลอืก

ได้ ข้ำจะยอมแต่งให้คนเช่นนี้ ดกีว่ำเข้ำวงัไปเป็นนำงก�ำนลั ปล่อยเวลำผ่ำนไป

อย่ำงไร้ประโยชน์ รูปโฉมโรยรำ กระทั่งออกจำกวังยังได้เข้ำเฝ้ำฝ่ำบำทเพียง

ครั้งเดยีว”

เว่ยอิงลั่วนิ่งงันไปชั่วครู่ ก่อนเอ่ยถามเสียงเบา “ฝ่ำบำทเป็นคนเช่นไร

หรอื”

“ข้ำไม่รู้” อาจนิแย้มยิ้มอย่างจนใจ “ข้ำคุกเข่ำตั้งแต่ต้นจนจบ เหน็เพยีง

รองพระบำทของฝ่ำบำทเท่ำนั้น ไม่กล้ำเงยหน้ำมองพักตร์มังกรของพระองค์

หรอกเจ้ำค่ะ”

“ตำมไิด้พบเหน็ หูย่อมได้ยนิมำบ้ำงกระมงั” เว่ยองิลั่วกล่าว “อำจนิกูกู 

คนในวงัพรรณนำถงึพระองค์ว่ำอย่ำงไร ท่ำนยงัจ�ำได้หรอืไม่”

อาจนิครุ่นคดิ ก่อนเอ่ยกลั้วหวัเราะ “ผู้ที่มอิำจควบคุมปำกตนเอง ไม่มี

กระทั่งโอกำสได้เหน็รองพระบำทของฝ่ำบำท เอำละ เลกิขมวดคิ้วเถดิ ระวงัจะ

เกดิริ้วรอย ข้ำจะเล่ำเรื่องหนึ่งซึ่งข้ำได้เหน็ด้วยตำตนเองให้ท่ำนฟังกแ็ล้วกนั”
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“ท่ำนว่ำมำเถดิ” เว่ยองิลั่วแสดงท่าทรีอฟังอย่างตั้งใจ “ข้ำก�ำลงัฟังอยู่”

“เป็นเรื่องเมื่อประมำณหกปีก่อน พระสนมกุ้ยเหริน5 ผู้หนึ่งเสียชีวิต” 

อาจนิเอ่ยขึ้นช้าๆ “เหตุเพรำะกระโปรงตวัเดยีว...”

พร้อมค�าบอกเล่าของนาง กระเบื้องแดงและอิฐสีเทาของวังต้องห้าม

ค่อยๆ ปรากฏขึ้นตรงหน้าเว่ยองิลั่ว ก�าแพงหนาแน่นสามชั้นทั้งด้านในและด้าน

นอก คล้ายดั่งเชอืกที่รดับนร่างนาง กกัขงันางอยูใ่นกรงซึ่งมนีามว่าวงัหลงัอย่าง

แน่นหนา

สตรีมากหน้าหลายตา บ้างงามล�้ากระทั่งมัจฉาจมวารี ปักษีร่วงหล่น 

บ้างโสภากระทั่งจนัทร์หลบเร้น ผกาละอาย แต่ละคนมลีกัษณะพเิศษ มคีวาม

ล�้าเลศิเป็นของตน ประดบัอยูแ่ห่งใดล้วนเป็นยอดบปุผาเรอืงนาม บดันี้อยูร่วม

ด้วยกัน ต่างฝ่ายต่างชูช่อประชันความงาม บุปผชาติแบ่งบานล้นอุทยาน  

ผู้เชยชมมวลผกากลบัมเีพยีงหนึ่ง คอืฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั

ทว่าดอกไม้มวีนัแย้มบาน กย็่อมต้องมวีนัโรยรา

“กรี๊ด!”

เสียงกรีดร้องอย่างตื่นตระหนกชักน�ากลุ่มคนมารายล้อม หนึ่งในนั้น 

กค็อือาจนิ

เมื่อเบียดเสียดฝ่าฝูงชนเข้าไปสังเกตการณ์ อาจินพลันยกสองมือขึ้น

ปิดปาก ส่งเสยีงอุทานเบาๆ ด้วยความตกใจ

เบื้องหน้าเป็นบ่อน�้าหนึ่ง เหล่านางก�านัลมักมาที่นี่เพื่อตักน�้าล้างหน้า 

ให้แก่นายของตนเป็นประจ�า

ทว่าวนันี้ เมื่อชะโงกหน้ามองลงไปในบ่อ สิ่งซึ่งปรากฏแก่สายตากลบั

เป็นศพลอยอดืของสตรนีางหนึ่ง

“...ใบหน้ำนำงแช่น�้ำในบ่อจนบวมอดืขำวซดี มเิหลอืเค้ำโครงเดมิ” อาจนิ 

กล่าวเสียงขรึม “แต่ข้ำจดจ�ำเสื้อผ้ำบนร่ำงนำงได้ นั่นคือกระโปรงร้อยปักษำ

5 ต�าแหน่งพระสนมชั้นกลางของฮ่องเต้
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ล้อมหงส์เพลงิ ผู้สิ้นใจคอือวิ๋นกุ้ยเหรนิแห่งเรอืนหลนัฮวำ”

ทั้งที่เป็นวนัแห่งการเฉลมิฉลองงานมงคล เสยีงประทดัและเสยีงอวยพร

แสดงความยนิดดีงัมาจากนอกประตูเป็นระยะ เว่ยองิลั่วกลบัหนาวสะท้านไป

ทั้งร่าง

ไอหนาวเยน็หอบหนึ่งลอยออกมาพร้อมเสยีงอาจนิ ผ่านสตรใีนบ่อน�้า 

แทรกซมึเข้าสู่แขนขาและไขกระดูกของนาง...

เว่ยองิลั่วกลนืน�้าลาย “เหตุใดนำงจงึต้องกระโดดลงบ่อ”

“เพรำะกระโปรงบนร่ำงของนำง” อาจินเอ่ยพึมพ�า “กระโปรงตัวนั้น

งดงำมยิ่งนัก กระทั่งเวลำนี้ข้ำยังจ�ำภำพยำมที่นำงสวมกระโปรงเดินอยู่ใน

อทุยำนหลวงได้อย่ำงแม่นย�ำ แสงเจดิจ้ำสว่ำงไสว แยกมอิอกว่ำเป็นแสงอำทติย์

ซึ่งตกกระทบ หรอืเป็นแสงที่เรอืงรองจำกกำยนำง...”

เสียงบอกเล่าขาดหาย อาจินส่งเสียงหัวเราะคราหนึ่ง “แต่เมื่อฝ่ำบำท

ทอดพระเนตรเห็น กลับพิโรธหนัก ทรงต�ำหนินำงต่อหน้ำธำรก�ำนัลจนนำง 

มอิำจสู้หน้ำผู้คน”

ค�าตอบนี้ค่อนข้างเหนอืความคาดหมายของเว่ยองิลั่ว นางนิ่งอึ้ง ก่อน

เอ่ยถาม “ฝ่ำบำทไม่โปรดหญงิงำมหรอื”

“ใต้หล้ำนี้ มีบุรุษผู้ใดไม่โปรดปรำนหญิงงำมบ้ำงเล่ำ” อาจินส่ายหน้า 

“ฝ่ำบำทโปรดนำง มิเช่นนั้นคงไม่เสด็จไปหำเพียงสองครั้ง ก็แต่งตั้งสตร ี

ชำวฮั่น 6 จำกครอบครวัชำวบ้ำนธรรมดำขึ้นเป็นกุ้ยเหรนิ ทว่ำนำงมใีจละโมบ

เกนิไป ทะเยอทะยำนมำกไป ทั้งยงักระท�ำกำรเกนิเลย”

“แต่นั่นเป็นเพยีงกระโปรงตวัหนึ่ง...” เว่ยองิลั่วมคิ่อยเข้าใจนกั

“สิ่งที่ฝ่ำบำทไม่พอพระทยั กค็อืกระโปรงตวันั้น” อาจนิเอ่ยเสยีงทุ้มต�่า 

6 การปกครองในสมยัราชวงศ์ชงิ แบ่งชนชาตเิป็น 3 กลุ่มได้แก่ ชาวแมนจู ชาวฮั่น และ

ชาวมองโกล โดยชาวฮั่นเป็นชนชาตเิดมิในพื้นที่ ก่อนถูกชาวแมนจูจากตอนเหนอืเข้ายดึ

ครองและสถาปนาราชวงศ์ชงิขึ้น
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“กระโปรงตัวนั้นลอกเลียนกระโปรงร้อยปักษำล้อมหงส์เพลิงขององค์หญิง 

อนัเล่อ 7 ในสมยัรำชวงค์ถงั รำคำสูงลิ่ว ทั้งยงัใช้เวลำตดัเยบ็เนิ่นนำน วงัหลวง

เน้นย�้ำกำรประหยดัมธัยสัถ์ กระทั่งฮองเฮำยงัมริบัสั่งให้ตดัเยบ็ฉลองพระองค์

เช่นนี้มำสวม ฝ่ำบำทจึงทรงต�ำหนิว่ำนำงแต่งกำยโดดเด่นหรูหรำเพื่อประจบ

สอพลอเรยีกร้องควำมสนใจ จงึถอดยศนำง ลดขั้นเป็นนำงก�ำนลัในทนัท”ี

“ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้...” เว่ยอิงลั่วเอ่ยเสียงเบา พลันเกิดความเข้าใจต่อ

ฮ่องเต้ผู้สูงส่งซึ่งยงัมเิคยพบหน้าเป็นคราแรก

โอรสสวรรค์ผู้สูงส่งเลศิล�้าคนนั้น โปรดปรานสตรรีูปโฉมงดงาม ทั้งยงั

ระแวดระวงัสตรรีูปโฉมงดงามเช่นกนั

คล้ายว่าเขามิไยดีฐานะชาติก�าเนิดของสตรีเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้ นาง

ก�านัลจากครอบครัวราษฎรชาวฮั่นก็สามารถได้รับการเลื่อนยศจากเขาให้เป็น

กุ้ยเหรนิได้ หรอืจะกล่าวว่า แท้จรงิแล้วเขาค่อนข้างชมชอบสตรซีึ่งไร้คนหนุน

หลังเช่นนี้ ประวัติสะอาดสะอ้าน ในใจมีเพียงเขาผู้เดียว มิใช่ค�านึงแต่ผล

ประโยชน์ของวงศ์ตระกูลเบื้องหลงั

เขาหาได้รงัเกยีจกระโปรงร้อยปักษาล้อมหงส์เพลงิตวันั้น ทว่ารงัเกยีจ

สิ่งซึ่งแอบแฝงอยู่ภายใต้กระโปรง ดงัเช่น... ความทะเยอทะยาน

“ในวังนั้น เดินพลั้งพลำดแม้สักก้ำว ย่อมเป็นภัยจนมิอำจหวนกลับ 

กระทั่งวนันี้ข้ำกย็งัไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะถูกฝ่ำบำทต�ำหน ิอวิ๋นกุ้ยเหรนิจงึคดิไม่ตก 

ตดัสนิใจกระโดดลงบ่อ หรอืมผีู้อำศยัข้ออ้ำงนี้ก�ำจดันำงให้พ้นทำง” อาจนิเอ่ย

เกลี้ยกล่อมอกีครั้ง “เพรำะเหตุนี้ คุณหนูองิลั่ว ท่ำนยอมแต่งงำนออกเรอืนไป

เถดิ อย่ำคดิถงึเรื่องในวงัอกีเลย ทั้งพี่สำวของท่ำน...”

“อำจินกูกู” เว่ยอิงลั่วพลันเอ่ยตัดบทนาง ก่อนจะหันหน้ากลับมาช้าๆ 

แววตาด�าดิ่งราวบ่อน�้าลกึสองบ่อ เพยีงมองเหน็ กท็�าให้อาจนิขนลุกจนตวัสั่น

ฉับพลันนั้นคล้ายเวลาย้อนกลับไปเมื่อหกปีก่อน นางยืนอยู่ข้างบ่อน�้า 

7 พระธดิาของจกัรพรรดถิงัจงจง จกัรพรรดอิงค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ถงั
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ไอหนาวเยน็และกลิ่นศพเยน็เยอืกลอยสู่ภายนอก ขาวโพลนดุจหมิะ

แววตาของเว่ยองิลั่วในเวลานี้ ช่างคล้ายบ่อน�้านั้นเหลอืเกนิ

“เรื่องที่ข้ำขอร้องท่ำนก่อนหน้ำนี้ ท่ำนจดักำรแล้วหรอืไม่” เว่ยองิลั่วจ้อง

นางพลางเอ่ยถาม

เมื่อถูกแววตาของนางคุกคามเช่นนี้ อาจนิกท็�าได้เพยีงพยกัหน้ารบั

“เช่นนั้นก็ดี” เว่ยอิงลั่วแย้มยิ้มบาง เก็บง�ากลิ่นอายอันน่าหวาดกลัว 

บนร่าง กลบัไปเป็นเจ้าสาวผู้งดงามชดช้อยในชั่วพรบิตา

แผ่นหลังของอาจินกลับชื้นเหงื่อ คลับคล้ายว่านางเข้าใจแล้ว เหตุใด 

คนสกุลเว่ยจึงคัดค้านมิให้เว่ยอิงลั่วเข้าวังถึงเพียงนั้น นางนึกเสียใจที่ช่วย 

เว่ยองิลั่วกระท�าเรื่องนั้นเสยีแล้ว หากปล่อยให้สตรเีช่นนี้เข้าไปในวงั...

“อำจินกูกู” เว่ยอิงลั่วพลันส่งเสียงเรียก “ท่ำนคงมิได้เสียใจที่ช่วยข้ำ

กระท�ำเรื่องนั้นกระมงั”

“ไม่ ไม่หรอกเจ้ำค่ะ” อาจนิเอ่ยปฏเิสธอย่างร้อนรน อ�้าอึ้งครูห่นึ่ง สดุท้าย

ก็เอ่ยตักเตือนขึ้นอีกครั้งอย่างอดมิได้ “แต่ถ้ำท่ำนท�ำเช่นนี้ เกรงว่ำภำยหน้ำ 

จะมอิำจกลบับ้ำนได้อกีแล้ว...”

นางมทินักล่าวจบ ประตพูลนัส่งเสยีงเอี๊ยดอ๊าดเปิดออก เวย่ชงิไท่ผลกั

ประตูเข้ามาแล้วเอ่ย “ใกล้ถงึฤกษ์ยำมมงคลแล้ว เตรยีมตวัเรยีบร้อยหรอืไม่”

“นำยท่ำน...” อาจนิหนัหน้ามองเขา ท�าทคีล้ายต้องการบอกสิ่งใด ทว่า

กน็ิ่งไป

“เรยีบร้อยแล้ว” พลนัเว่ยองิลั่วกก็ล่าวขึ้น ขดัวาจาที่อาจนิก�าลงัคดิกล่าว

คนัฉ่องทองแดงสะท้อนภาพเจ้าสาวผูถ้กูมดัมอืไพล่หลงัลกุขึ้นอย่างยาก

ล�าบาก ระหว่างหมุนตวั รมิฝีปากนางขยบัไปแนบใบหูของอาจนิ เอ่ยกระซบิ

เสียงเบา “สิ่งของซึ่งท่ำนแม่เหลือทิ้งไว้ให้ข้ำกับพี่สำว ข้ำเก็บไว้ในกล่องขนม

มงคล และสั่งให้เฉยีวเจี่ยเอ๋อร์น�ำกลบัไปกนิแล้ว”

เฉยีวเจี่ยเอ๋อร์คอืบุตรบีุญธรรมของอาจนิ ทั้งยงัเป็นแก้วตาดวงใจของ

นาง
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“คุณหนู...” เมื่อได้ยนิเช่นนั้น อาจนิกพ็ลนัตะลงึ

“เสยีดำยว่ำข้ำจำกไปครำนี้ ไม่รู้จะได้กลบัมำเมื่อใด เกรงว่ำจะมไิด้เหน็

วนัที่เฉยีวเจี่ยเอ๋อร์ออกเรอืนเสยีแล้ว” เว่ยองิลั่วยิ้มบางๆ พลางกล่าวต่อ “เช่น

นั้นข้ำจะอวยพรเสียตรงนี้ ขอให้นำงได้แต่งงำนกับคนที่ดี ไร้ทุกข์ไร้โรคภัย  

มลีูกหลำนมำกมำย ทั้งยงัอำยุยนืยำว”

สิ่งของซึ่งมารดาผู้ล่วงลับเหลือทิ้งไว้ให้เว่ยอิงลั่วกับพี่สาว นอกจาก 

ส่วนที่ถูกผู้อื่นแย่งชงิไป ยงัมกี�าไลหยกคู่หนึ่ง สร้อยคอกเิลน ต่างหูหนิโมรา

แกะลายดอกโบตั๋น และปิ่นระย้าซึ่งท�าจากทองค�าบรสิุทธิ์อกีสองอนั

“คุณหนู...” สหีน้าของอาจนิปรากฏแววซาบซึ้งใจ

นางมิได้ละโมบในทรัพย์สมบัติ เพียงเป็นกังวลถึงอนาคตของบุตรี

บุญธรรม

วนัเวลาในวงัพรากความเยาว์วยัไปจากอาจนิ ทั้งเจา้นายซึ่งเคยตดิตาม

รบัใช้กห็าใช่สนมผูไ้ด้รบัความโปรดปราน ไร้ก�าลงัจะตกรางวลัแก่บ่าวใต้บงัคบั

บญัชา เป็นเหตใุห้อาจนิเกบ็หอมรอมรบิทรพัย์สนิจากในวงัได้ไม่มากนกั กระทั่ง

ออกจากวังกลับถึงบ้านเกิด ก็พบว่าการหมั้นหมายซึ่งก�าหนดไว้ตั้งแต่ยังเล็ก

เป็นโมฆะ ฝ่ายชายไม่รอนางออกจากวงั ตบแต่งกบัผู้อื่นไปเสยีก่อน จนบดันี้

มบีุตรสูงเกอืบเท่าหวัเข่าของนางแล้ว...

หากต้องแต่งไปเป็นอนภุรรยา มสิูค้รองตนสนัโดษ หลายปีหลงัจากนั้น 

นางจงึรบัเดก็หญงิก�าพร้าเป็นบุตรคอยปรนนบิตัริบัใช้ แรงกายแรงใจทั้งหมด

ล้วนทุม่เทแก่บตุรสาวผูน้ี้ คดิอยากให้อกีฝ่ายกนิดอียูด่ ีได้ตบแต่งออกไปอย่าง

ด ีทว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศยัทุนทรพัย์...

“อันที่จริง ข้ำอิจฉำเฉียวเจี่ยเอ๋อร์ยิ่งนัก” เว่ยอิงลั่วค้อมศีรษะลง  

น�้าเสียงที่พูดแผ่วเบาลงเรื่อยๆ “หำกมำรดำของข้ำยังอยู่ หำกพี่สำวของข้ำ 

ยังอยู่ ย่อมต้องคอยปกป้องข้ำเช่นเดียวกับที่ท่ำนปกป้องเฉียวเจี่ยเอ๋อร ์

เป็นแน่ ไม่มทีำงจบัข้ำมดัมอืมดัเท้ำ ปล่อยให้ข้ำหลั่งน�้ำตำขึ้นเกี้ยวเจ้ำสำว...”

สิ้นวาจานั้น หยาดน�้าตาพลนัหลั่งรนิหยดกระทบพื้น
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อาจินสูดลมหายใจเข้าลึก รู้ว่าตนถูกเกลี้ยกล่อมจนใจอ่อนเสียแล้ว 

กลับไม่รู้ว่าสิ่งที่กระทบใจตนเป็นน�้าตาหยดนั้น หรือเป็นวาจาของเว่ยอิงลั่ว 

กนัแน่ ด้วยเหตุนี้นางจงึไม่รู้สกึเสยีใจที่ช่วยเว่ยองิลั่วท�าเรื่องนั้นอกี

“คุณหนู” สาวใช้ประคองถาดไม้ใบหนึ่งเดินเข้ามา อาจินหยิบผ้าแพร 

สแีดงซึ่งวางอยู่กลางถาดไม้มาคลุมเหนอืมงกุฎหงส์ของเว่ยองิลั่วเบาๆ พลาง

เอ่ยแฝงความหมายลกึซึ้ง “หยุดร้องไห้เถดิ ท่ำน... จะสมปรำรถนำเป็นแน่”

เมื่อวาจาประโยคนี้ของนางเอ่ยออกไป เมื่อผ้าแดงคลมุศรีษะ รมิฝีปาก

สแีดงสดกข็ยบัโค้งขึ้น ราวกบัชยัชนะตกอยู่ในก�ามอืแล้ว

“ถงึยำมมงคล ยกเกี้ยว!”

หนึ่งชั่วยามให้หลัง ขบวนเจ้าสาวเคลื่อนผ่านถนนฉางผิง หอน�า้ชา 

ตั้งตระหง่านรายล้อม ผู้คนบนหอละทิ้งเมลด็แตงและน�้าชา พากนัชะโงกหน้า

ข้ามราวระเบียงลงมามองส่งขบวนเจ้าสาวสีแดงยาวเหยียดซึ่งก�าลังมุ่งหน้าไป

อย่างเชื่องช้า ท่ามกลางเสยีงประทดัดงัครกึโครม

ตงึ! ตงึ! ตงึ!

คนเดินถนนซึ่งอยู่ใกล้เกี้ยวเจ้าสาวส่งเสียงแสดงความแปลกใจอย่าง

อดมไิด้ “เสยีงอะไรดงัตงึๆๆ...”

เขาหาได้หูแว่ว เหตุเพราะเมื่อกล่าวทัก คนข้างกายก็เอ่ยปากขึ้น “ว่า

อย่างไรนะ เจ้าเองกไ็ด้ยนิหรอื ข้าได้ยนิเช่นกนั เสยีงประหลาดดงัตงึๆๆ คล้าย

ว่า... จะดงัมาจากเกี้ยวเจ้าสาวใช่หรอืไม่”

เมื่อเป็นเรื่องประหลาดพิสดารก็ยิ่งดึงดูดสายตาผู้คน ด้วยเหตุนี้ คน

เดินถนนจึงพากันเบียดเสียดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ อันธพาลใจกล้าหลายคน 

ถงึกบัแหวกฝูงชน ยื่นมอืหมายจะเปิดประตูเกี้ยว

“ท�าสิ่งใดกนั!” เว่ยชงิไท่โกรธจนหน้าเปลี่ยนส ี ขณะน�าเหล่าบ่าวรบัใช้

ในเรอืนเข้ามาขบัไล่ “ไปๆ ไปเสยี คนเร่ร่อนจากที่ใดกนั กระทั่งเกี้ยวเจ้าสาว

ยงักล้าระราน ข้าจะจบัตวัไปส่งทางการเสยีให้เขด็”
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ตงึ! ตงึ! ตงึ!

เสยีงประหลาดดงัขึ้นเบื้องหลงัเขาไม่หยดุ เว่ยชงิไท่หนัหน้ากลบัไปอย่าง

อดมไิด้ ก่อนลดเสยีงลงพลางเอ่ยกบัคนในเกี้ยว “เจ้าก�าลงัท�าบ้าอะไร”

เสียงประหลาดดังตึงๆ หยุดลงชั่วครู่ ก่อนจะตามด้วยเสียงดังสนั่น 

ยิ่งกว่าคราแรก

โครม!

ประตูเกี้ยวถูกกระแทกเปิดจากด้านใน เจ้าสาวผู้ถูกมัดมือไพล่หลัง 

ล้มกลิ้งออกมา

“กรี๊ด!”

“เลอืด... เลอืดเตม็ไปหมด!”

“ท่านแม่ นางเลอืดออกเตม็หวัเลย”

เลอืด... ย่อมเป็นเช่นนั้น

เว่ยองิลั่วค่อยๆ เงยหน้าขึ้น โลหติสดๆ ไหลรนิลงจากหน้าผาก อาบ

ย้อมใบหน้านวลเนยีนแดงเรื่อ 

ที่แท้เสยีงตงึๆ นั้นกค็อืเสยีงนางกระแทกประตูเกี้ยว ใช้สิ่งใดกระแทก

น่ะหรือ ในเมื่อร่างถูกเชือกพันมัดไว้รอบ มือสองข้างถูกมัดไพล่หลังอย่าง 

แน่นหนา ย่อมท�าได้เพยีงใช้หน้าผากกระแทก

แม้หน้าผากแตกเลอืดอาบ สภาพครึ่งผคีรึ่งคน นางกไ็ม่เสยีใจ

ใกล้ได้เวลาแล้ว

นบัตั้งแต่ขึ้นนั่งบนเกี้ยว เว่ยองิลั่วกเ็ริ่มนบัเวลาในใจ เมื่อเกี้ยวเคลื่อน

ไปได้ครึ่งชั่วยาม ภายนอกคือถนนหงเหยียน เมื่อเกี้ยวเคลื่อนไปได้หนึ่ง 

ชั่วยาม ภายนอกกเ็ป็นถนนฉางผงิ...

เวลานี้ สถานที่แห่งนี้ อาจนิน่าจะพาคนมาถงึแล้ว

สายตานางกวาดมองผ่านกลุ่มคน สุดท้ายกห็ยุดนิ่งลงยงัทศิทางหนึ่ง

ระหว่างที่ดวงตาของนางมองกวาดไปรอบด้าน ค�าวิพากษ์วิจารณ์ซึ่ง

ผู้คนรอบข้างมตี่อนางหาได้หยุดลงแม้สกันดิ
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“ไอหยา ดูส ิเหตุใดนางจงึถูกมดัไว้เล่า”

“ก่อกรรมท�าเขญ็แท้ๆ มผีู้ใดปฏบิตัติ่อบุตรเีช่นนี้บ้าง”

“นี่ใช่การแต่งบุตรสาวออกเรอืนหรอื ดูท่าจะก�าลงัขายบุตรสาวกระมงั”

“ขายบุตรสาวอันใด อย่ากล่าวเหลวไหล เพียงเกี้ยวโคลงเคลงเกินไป 

หน้าผากเจ้าสาวเลยกระแทกกเ็ท่านั้น” เว่ยชงิไท่ท�าหน้าถมงึทงึ พยายามระงบั

สถานการณ์ เขาโบกมือเรียกเจ้าบ่าว “เจ้ามัวมองสิ่งใดอยู่ ยังไม่รีบประคอง

นางกลบัขึ้นเกี้ยวไปอกี”

เจ้าบ่าวผู้คาดผ้าแดงที่ขมวดเป็นช่อคล้ายดอกไม้อยู่กลางอกรีบพลิก

กายลงจากหลงัม้า ขณะก�าลงัจะดงึเว่ยองิลั่วลกุขึ้น กเ็หน็นางหนัหน้ามาตะคอก

ใส่เขาด้วยเสยีงเข้มงวด “เจ้ารูห้รอืไม่ สกลุเว่ยของข้าเป็นเปาอสีงักดักรมวงั ข้า

อยูใ่นรายชื่อคดัเลอืกนางก�านลั! เจ้าฝ่าฝืนแต่งงานกบันางก�านลัเตรยีมคดัเลอืก 

ไม่เพยีงตนเองมโีทษประหาร ทั้งตระกูลล้วนต้องถูกบั่นคอไปพร้อมกนั!”

เจ้าบ่าวถูกข่มขู่จึงเสียขวัญยิ่งนัก ปล่อยมือแทบจะในทันที ท�าให้ 

เว่ยองิลั่วล้มลงบนพื้นอกีครั้ง ครานี้เขามไิด้พยุงนางขึ้นอกี กลบัผงะถอยหลงั

ไปสองก้าวคล้ายก�าลังเผชิญหน้ากับแมงป่องพิษ ก่อนหันมองเว่ยชิงไท่อย่าง

ลนลาน “นี่มนัเรื่องอนัใดกนั ท่านบอกข้าว่านางถูกถอดชื่อแล้วมใิช่หรอื...”

เว่ยชิงไท่ถลึงตามองเว่ยอิงลั่วอย่างดุร้ายคราหนึ่ง ก่อนจะเค้นสมอง 

แก้ต่างอย่างสุดความสามารถ “เจ้าดูสภาพบ้าๆ บอๆ ของนางส ิย่อมต้องถูก

ถอดชื่อออกแล้ว”

เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังมาจากเบื้องหลัง ตามด้วยเสียงนุ่มนวลของ 

เว่ยองิลั่ว “ใต้เท้าจั๋วหลิ่ง8 ท่านคดิว่าสภาพของข้าดเูหมอืนคนสตฟ่ัินเฟือนหรอื

ไม่”

จั๋วหลิ่ง?

8 หวัหน้าหน่วยย่อยในสงักดักองธงทั้งแปด มหีน้าที่ก�ากบัดแูลส�ามะโนประชากร บ้านเรอืน 

ที่นา ทะเบยีนทหาร และการตดัสนิคดคีวามของกลุ่มคนในปกครอง
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เว่ยชงิไท่ตื่นตระหนกยิ่งนกั เหน็เพยีงกลุ่มคนเบื้องหน้าเดนิเบี่ยงออก

เป็นสองฝั่ง จั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลอืง9 ผู้ควบคุมดูแลการคดัเลอืกนางก�านลั

ก้าวยาวๆ เข้ามา

“เว่ยชงิไท่!” สหีน้าเขาเยอืกเยน็ยิ่ง ชี้นิ้วไปยงัเว่ยองิลั่วพลางเอ่ย “นี่มนั

เรื่องอนัใดกนั”

9 หนึ่งในกองทหารของราชวงศ์ชงิ โดยบรหิารและจดัวางกองก�าลงัเป็นแปดกลุ่ม เรยีกชื่อ

ตามสธีงประจ�ากองก�าลงั มลีกัษณะพเิศษคอื คนในสงักดักองธงเป็นพลเรอืนยามบ้านเมอืง

สงบสุข และเป็นทหารในยามออกรบ



สาม
เข้าวัง

ถวายตวัเข้าวงั บางคนยนิด ีบางคนหลกีหนี

หาใช่ทกุครอบครวัจะยนิดส่ีงบตุรเีข้าวงั เพื่อช่วงชงิอนาคตอนัเลื่อนลอย

ลวงตาเหล่านั้น

เบื้องบนมนีโยบายปกครอง เบื้องล่างมแีผนการรบัมอื จงึมคีนแจ้งความ

เทจ็รายงานว่าบุตรขีองตนป่วยไข้ เกรงว่าจะน�าโรคภยัไปแพร่แก่เหล่าเจ้านาย 

เป็นการสมคัรใจถอนสทิธิ์รบัเลอืกเข้าวงัด้วยตนเอง แม้สิ่งนี้จะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ 

ขอเพียงมีการมอบสินบนอย่างทั่วถึงรอบคอบ ส�าคัญที่สุดคือไม่มีผู้ใดฟ้อง

ความผดิ คนเบื้องบนกจ็ะหลบัตาข้างหนึ่งปล่อยผ่านไป

ในกรณีเช่นเว่ยอิงลั่วที่ก่อเรื่องใหญ่โต สร้างความวุ่นวายกลางถนน  

จั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลอืงนั้นมอิาจปล่อยปละละเลย

“ว่ามาซิ!” จั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลืองตวาดเสียงเข้มงวด “นี่มันเรื่อง 

อนัใดกนั”

“คอื...คอืว่า...” เวลาเพยีงชั่วขณะ เว่ยชงิไท่จะหาค�าอธบิายอนัสมเหตุ

สมผลออกมาทนัได้อย่างไร

“อย่างไรก็ให้ข้าเป็นผู้ตอบเถิด” เสียงอ่อนหวานของสตรีผู้หนึ่งดังมา
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จากด้านหลงัเว่ยชงิไท่

เว่ยองิลั่วถูกมดัตวัไว้ด้วยเชอืก ลุกเดนิไม่สะดวก จงึคลานเข่าไปหยุด

ตรงหน้าจั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลอืง ก่อนเงยหน้าขึ้น ใบหนา้ซึ่งเตม็ไปดว้ยคราบ

โลหติกลบัยิ่งขบัเน้นให้ดวงตาคู่นั้นแวววาวใสกระจ่าง

“ใต้เท้าจั๋วหลิ่ง ข้าคอืเว่ยองิลั่ว นางก�านลัเตรยีมคดัเลอืกของปีนี้เจ้าค่ะ” 

สีหน้านางสงบนิ่ง กล่าวด้วยเสียงที่ดังฟังชัด “ท่านพ่อรักถนอมข้ายิ่งนัก ไม่

ยนิยอมส่งข้าเข้าวงั จงึป่าวประกาศแก่บุคคลภายนอกว่าข้าสตวิปิลาส จากนั้น

กบ็บีบงัคบัให้ข้าแต่งงานออกเรอืน...”

“พอท!ี” เอ่ยถงึตรงนี้จั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลอืงกไ็มต่อ้งการฟังความอกี

ต่อไป เพียงรู้สึกว่าท่ามกลางการชี้ชวนและค�าเอ่ยติฉินนินทาจากชาวบ้าน 

กระทั่งตนเองกต็้องมากลายเป็นตวัตลกไปด้วย สิ่งส�าคญัคอืเรื่องนี้เป็นความ

ผดิผู้ใด เขาถลงึตามองเว่ยชงิไท่ที่เหน็ว่าเป็นต้นตอความผดิ เอ่ยด้วยน�้าเสยีง

ดดุนัเดด็ขาด “สตรตีระกลูเปาอแีห่งสามกองธงบน10 ในสงักดักรมวงั ล้วนต้อง

ร่วมคัดเลือกเป็นนางก�านัล หากแต่งงานออกเรือนโดยพลการ มิเพียงข้ากับ

เจ้า กระทั่งตูถ่ง11 หรอืชานหลิ่ง12 ล้วนต้องรบัโทษ เจ้ากนิดหีมหีวัใจเสอืมาหรอื

อย่างไร!”

“ข้า...ข้า...” เว่ยชงิไท่อ�้าอึ้งอยู่นาน สุดท้ายกท็�าได้เพยีงค่อยๆ ทรุดกาย

ลงคุกเข่าตรงหน้าอกีฝ่ายแล้วโขกศรีษะแนบพื้น “ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความผดิ

ของข้าแต่เพยีงผู้เดยีว”

เรื่องวุ่นวายมาถงึขั้นนี้ เขาท�าได้เพยีงดงึความรบัผดิชอบทั้งหมดมาไว้

ที่ตน เพื่อมิให้คนในตระกูลต้องเดือดร้อน แม้จะไม่ออกตัวรับผิดในยามนี้ 

10 สามกองธงซึ่งขึ้นตรงกบัจกัรพรรด ิได้แก่ กองธงเหลอืงขอบแดง กองธงเหลอืง และ

กองธงขาว
11 ขุนนางสูงสุดผู้ก�ากบัดูแลแต่ละกองธง
12 ขุนนางฝ่ายทหารในสมยัราชวงศ์ชงิ ต�าแหน่งต�่ากว่าตูถ่ง สูงกว่าจั๋วหลิ่ง



28
เล่ห์รักวังต้องห้าม เล่ม 1

ภายหลังคนในตระกูลย่อมต้องโยนความผิดทั้งหมดมาที่เขา อีกทั้งวิธีการจะ

ยิ่งรุนแรงและเดด็ขาด ไม่ให้เขาได้เหลอืโอกาสพลกิกลบัมากล่าวโทษคนอื่น

“หวัอกบดิามารดาช่างน่าเหน็ใจ” เว่ยองิลั่วส่งเสยีงทอดถอนใจคราหนึ่ง 

คลานไปคุกเข่าอยู่ข้างเว่ยชงิไท่ ก้มหน้าโขกศรีษะแนบพื้นเช่นเดยีวกนั เลอืด

ที่หน้าผากไหลย้อมอฐิสเีทาบนพื้นจนแดงก�่า ขณะส่งเสยีงอ้อนวอน “ท่านพ่อ

ไม่ต้องการให้ข้าเข้าวงัเป็นนางก�านลัจนแก่เฒ่าผมหงอก ข้าเองกไ็ม่ต้องการให้

ท่านพ่อรบัโทษเพราะข้าเช่นกนั ได้โปรดเหน็แก่น�้าใจลกึล�้าระหว่างบดิากบับตุรี

ของพวกเรา ละเว้นเขาในครั้งนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ ข้าจะเข้าวังตามก�าหนดเวลา

อย่างแน่นอน”

ค�าว่า ‘กตญัญู’ เป็นสิ่งซึ่งกระทบใจผู้คนมากที่สุดนบัแต่โบราณมา

ทันใดนั้น คนผู้หนึ่งก็กล่าวอย่างทอดถอนใจขึ้น “ช่างเป็นบุตรสาวที่

กตญัญูยิ่งนกั ท่านขุนนาง ครั้งนี้ปล่อยพวกเขาไปเถดิ”

“ใช่แล้ว หวัอกบดิามารดาช่างน่าเหน็ใจนกั”

“ข้ากม็บีุตรสาว ทั้งยงัมอิาจตดัใจให้นางแต่งงานออกเรอืน นบัประสา

อะไรกับเข้าวัง ก้าวสู่ประตูวังก็ดุจจมลึกสู่ก้นสมุทร ชีวิตนี้ยากจะได้พบหน้า

กนัอกี”

จั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลอืงเหลอืบมองเว่ยองิลั่วด้วยสหีน้าสบัสน

ถ้อยค�าของนางได้มอบทางลงให้คนทั้งหมด เว่ยชิงไท่หาได้ฝ่าฝืนกฎ 

เพียงรักถนอมบุตรสาว ส่วนเขาก็มิได้ละเลยการตรวจสอบ กลับยังสามารถ

อาศยัโอกาสนี้คล้อยตามเจตนาราษฎร ท�าตนเป็นท่านชงิเทยีน13 สกัครา

“เอาเถิด” จั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลืองพยักหน้าช้าๆ “เห็นแก่ชาวบ้าน

มากมายที่ร้องขอความเมตตาเพื่อพวกเจ้า ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไป อย่าได้

กระท�าการเลอะเลอืนอกี เข้าใจหรอืไม่”

“ข้าน้อยเข้าใจขอรบั” เว่ยชงิไท่ค�านบัพลางเอ่ยตอบ เขาต้องเข้าใจ มอิาจ

13 เปาชงิเทยีน ฉายาของเปาบุ้นจิ้น แปลว่า ผู้ท�าให้ฟ้ากระจ่างแจ้ง
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ไม่เข้าใจ ทั้งยังต้องส่งเว่ยอิงลั่วเข้าวังด้วยตนเอง เพื่อแสดงความเสียใจต่อ

ความผดิที่ได้ท�าลงไป

“ท่านพ่อ ขออภยัเจ้าค่ะ”

เว่ยชงิไท่หนัหน้ากลบัไป เหน็เว่ยองิลั่วมองเขาด้วยสายตาแน่วแน่ เอ่ย

ย�้าประโยคซึ่งนางเคยกล่าวยามอยู่ในโรงพกัศพก่อนหน้านี้ 

“ลูกจ�าต้องเข้าวงัให้ได้”

เรื่องมาถงึขั้นนี้ เว่ยชงิไท่ยงัจะมวีธิอีื่นใด ท�าได้เพยีงกล่าวอย่างโมโห 

“ไปเสยี เจ้าจงไปเสยี! เป็นตายร้ายดอีย่างไรกเ็ป็นเรื่องของเจ้า ข้าไม่สนใจแล้ว 

ข้าจะไม่สนใจอกีแล้ว!”

เขาได้แต่กล่าวโทษสวรรค์ว่าไร้คุณธรรม ไม่รู้จกัเวล�่าเวลา ไยจงึลขิติ

ให้จั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลอืงเดนิทางผ่านมาในเวลาส�าคญัเช่นนี้

ทว่าจั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลอืง จะเดนิทางผ่านมาโดยบงัเอญิจรงิหรอื

ท่ามกลางกลุ่มคนเบียดเสียด ในทิศทางซึ่งจั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลือง

ปรากฏตัวขึ้น สตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งยกมือกดหมวกสานบนศีรษะ ผ้าโปร่ง 

สีด�าทิ้งตัวลงใต้หมวกสานบดบังใบหน้านาง มิเช่นนั้นหากเว่ยชิงไท่มองเห็น

ใบหน้าภายใตผ้้าโปร่ง ย่อมต้องเอ่ยถามออกมาในท�านอง ‘อาจนิ เหตใุดเจา้จงึ

มาอยู่ที่นี่’

บนโลกใบนี้หาได้มเีหตบุงัเอญิมากนกั เรื่องประจวบเหมาะทั้งหลาย เมื่อ

พจิารณาเบื้องหลงัอย่างละเอยีดถี่ถ้วน ล้วนเกดิจากการกระท�าของมนุษย์

“คุณหนู ข้าเชญิจั๋วหลิ่งแห่งกองธงเหลอืงมาตามค�าสั่งท่านแล้ว” อาจนิ 

ทอดสายตาผ่านผ้าโปร่งมองไปยังเว่ยอิงลั่ว พลางร�าพึง ‘หวังว่าการกระท�า 

เช่นนี้ของข้าจะไม่เป็นผลเสียต่อท่าน หวังว่าท่านจะส�าเร็จสมปรารถนา มิใช่

พลั้งพลาดเดนิตามรอยเท้าพี่สาวท่าน...’

ยามนี้เว่ยองิลั่วปลดเปลื้องอาภรณ์มงคลสแีดงสดบนร่างมาสวมเสื้อผ้า

สคีรามส�าหรบันางก�านลัในวงัหลวง
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วันที่สองเดือนสอง รัชศกเฉียนหลงปีที่หก เว่ยอิงลั่วพร้อมด้วยนาง

ก�านัลใหม่กลุ่มหนึ่งก�าลังเดินอยู่ท่ามกลางอุทยานหลวงซึ่งแบ่งบานไปด้วย

บุปผานานาพรรณ

นางก�านัลมักมีอายุประมาณสิบห้าสิบหกปี เป็นช่วงอายุซึ่งไร้เดียงสา

และอยากรู้อยากเห็นมากที่สุด แต่ละคนต่างหันมองซ้ายแลขวา ถูกดึงดูด 

ด้วยโบตั๋นดอกหนึ่ง ผีเสื้อสีชมพูตัวหนึ่ง เพียงเว่ยอิงลั่วผู้เดียวที่สายตาไม่ 

ล่อกแล่ก มองสิ่งใดล้วนเยน็ชาเรยีบเฉย

นางถงึขั้นคดิว่า ดอกไม้บานสะพรั่งงดงามเช่นนี้ เป็นเพราะดดูซมึโลหติ

ของพี่สาวไว้ใช่หรอืไม่

“แต่ละคนส่งเสียงอันใด” นางก�านัลอาวุโสผู้น�าทางมิอาจทนเสียง

จ้อกแจ้กราวนกกระจอกแตกรงัของคนกลุม่นี้ จงึส่งเสยีงเยน็ในล�าคอคราหนึ่ง

พลางเอ่ย “ที่นี่คือวังต้องห้าม สถานที่ซึ่งสูงส่งที่สุดในแผ่นดิน พวกเจ้ามอง

ส�ารวจซอกแซกส่งเสยีงวพิากย์วจิารณ์ได้หรอื รบีเดนิเข้า!”

เว่ยอิงลั่วก�าลังจะก้าวเท้าตาม นางก�านัลคนหนึ่งข้างกายพลันกระตุก

แขนเสื้อนาง แม้ลดเสียงลงต�่าแล้ว กลับยังดังพอให้เหล่านางก�านัลรอบกาย

ได้ยนิกนัถ้วนหน้า

“พวกเจ้ารบีดูส ิทางนั้น!”

เว่ยองิลั่วขมวดคิ้วเลก็น้อยอย่างอดมไิด้ รู้สกึว่าอกีฝ่ายมใิคร่สงบเสงี่ยม

นกั เมื่อครูน่างก�านลัอาวุโสเพิ่งจะต�าหนพิวกนางมใิห้สอดส่ายสายตากล่าวมาก

ความ มทินัไรนางกส็ร้างความวุ่นวายขึ้นเสยีแล้ว ทั้งยงัมใิช่เพยีงนางเท่านั้นที่

วุ่นวาย กลบัลากคนทั้งหมดให้เดอืดร้อนตามไปด้วย...

จรงิส ินางคลบัคล้ายคลบัคลาว่าเดก็สาวผู้นี้มนีามว่าจิ่นซิ่ว14

นับว่าคนสมกับนาม ใบหน้าเรียวเล็กดุจเมล็ดแตง เอวอรชรคอดกิ่ว 

พริ้มเพราตั้งแต่ศรีษะจดเท้า คู่ควรกบันามอนัวจิติรเช่นจิ่นซิ่วโดยแท้

14 แปลว่าสิ่งทอที่งดงามวจิติร
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กลุ่มนางก�านลัน้อยหนัมองตามเสยีง เหน็ซิ่วหนี่ว์15 หลายคนก�าลงัเดนิ

ออกจากป่าดอกท้อด้วยท่วงท่าชดช้อย แต่ละนางรูปโฉมงามงด เพริศแพร้ว

ยิ่งกว่ามวลผกา พัดโปร่งบางในมือส่ายไหวน้อยๆ กลิ่นหอมอ่อนจางลอย

อบอวล ทั้งกลิ่นมะลแิละกุหลาบ ท�าให้จติใจผ่อนคลายเบกิบาน

นางก�านลัใบหน้าจิ้มลิ้มผู้หนึ่งกะพรบิตาปรบิๆ “พี่จิ่นซิ่ว พวกนางเป็น

ใครหรอื ใช่เทพธดิาหรอืไม่”

วาจานี้กล่าวอย่างไร้เดียงสานัก ทั้งเด็กหญิงผู้นี้ยังมีหน้าตาอ่อนเยาว์

คล้ายเดก็เลก็ เว่ยองิลั่วจ�าได้ว่านางเป็นผู้ที่มอีายุน้อยที่สุดในกลุ่ม เพยีงสบิสี่

ปีเท่านั้น มนีามว่าจี๋เสยีง

นางมีลักษณะสมกับนามเช่นเดียวกัน คล้ายเด็กน้อยในภาพวาดวัน 

ปีใหม่ มองแล้วก่อให้เกดิความปีติ

“พวกนางคือซิ่วหนี่ว์ซึ่งผ่านการคัดสรร เตรียมรับการคัดเลือกหน้า

พระที่นั่ง” หลงิหลงแสดงสหีน้าอจิฉา แววตาดจุต้องการยื่นมอืออกไปกระชาก

เสื้อผ้าและเครื่องประดบับนร่างอกีฝ่ายเพื่อมาสวมบนร่างของตนแทน

“อาภรณ์งดงามยิ่งนกั” จี๋เสยีงแสดงสหีน้ารษิยาเช่นกนั ทว่าความรษิยา

เช่นนี้ต่างจากหลิงหลงโดยสิ้นเชิง คล้ายน้องสาวตัวน้อยข้างบ้านมองถังหูลู่ 

ในมอืผู้อื่นด้วยสหีน้าชื่นชม “หากข้าได้สวมเสื้อผ้างดงามเช่นนี้บ้างกค็งด”ี

จิ่นซิ่วได้ยินเช่นนั้นก็แค่นหัวเราะ “พวกนางล้วนเป็นท่านหญิงตระกูล

สูงศกัดิ์ เข้าวงัเพื่อเป็นเจ้าคนนายคน ชาตกิ�าเนดิเช่นพวกเรา แม้มคีุณสมบตัิ

ครบถ้วนก็เป็นได้เพียงนางก�านัลซึ่งมีหน้าที่ปรนนิบัติรับใช้พวกนางเท่านั้น  

เจ้าน่ะ...” นางกระแทกศอกใส่จี๋เสยีงคราหนึ่ง “อย่าฝันกลางวนัเลย!”

“ระวัง!” เว่ยอิงลั่วร้องตะโกนช้าไป เดิมจี๋เสียงที่อายุน้อยก็มีรูปร่าง

บอบบาง ต้องใช้สองมอืจงึจะยกถงัน�้าส�าหรบัใช้ท�าความสะอาดอย่างสิ้นเปลอืง

ก�าลงัอยู่แล้ว เพยีงยนืนิ่งถอืถงัน�้ากย็งัโงนเงน ครานี้จิ่นซิ่วกลบัดนัศอกกระแทก

15 หญงิงามซึ่งถูกส่งเข้าวงัมาคดัเลอืกเป็นนางสนม
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ท่อนแขนอนัอ่อนแรงของนาง ถงัไม้ที่ถอือยูจ่งึหลดุจากมอืจนเกดิเสยีงดงัโครม 

เมื่อถงัไม้กระแทกพื้น น�้าสกปรกด้านในกห็กกระเซน็ออกราวสะบดัหมกึ ก่อน

กระเดน็ถูกชายกระโปรงของซิ่วหนี่ว์นางหนึ่ง

จี๋เสยีงตื่นตระหนกยิ่ง กระโจนลงไปหมอบแทบเท้าอกีฝ่ายอย่างลนลาน 

“ขออภยัเจ้าค่ะ ขออภยัด้วยเจ้าค่ะ ข้าจะช่วยเชด็ให้ท่านเดี๋ยวนี้...”

เผยีะ!

จี๋เสยีงถกูตบจนหน้าหนัแล้วล้มลงบนพื้น ทั้งยงักลิ้งไปอกีหนึ่งรอบ ทั่ว

ร่างชุ่มไปด้วยน�้าสกปรกสดี�าราวกบัสุนขัจรจดัที่น่าสงสาร

“บ่าวสารเลว!” ซิ่วหนี่ว์ผู้นั้นสหีน้าแขง็กร้าว “ผ้าเซยีงอวิ๋น16 บนร่างข้า

สั่งซื้อมาจากเจียงหนาน17 เพื่อสวมส�าหรับการคัดเลือกหน้าพระที่นั่งในวันนี้

โดยเฉพาะ เจ้าท�าสกปรกแบบนี้ ข้าจะสวมสิ่งใดไปเข้าเฝ้าฝ่าบาท!”

“ขออภยั ขออภยัเจ้าค่ะ ข้ามไิด้ตั้งใจจรงิๆ” จี๋เสยีงร�่าไห้พลางคลานเข่า

เข้ามา ล้วงหยิบผ้าเช็ดหน้าสะอาดผืนหนึ่งออกมาอย่างรีบร้อน “ข้าจะเช็ดให้

ท่าน ข้าจะเชด็ให้สะอาดเดี๋ยวนี้...”

“ไสหัวไป!” ซิ่วหนี่ว์ผู้นั้นยกเท้าถีบจี๋เสียงอย่างแรงด้วยสีหน้ารังเกียจ 

ราวกบัมเิหน็นางเป็นมนุษย์แม้แต่น้อย คล้ายก�าลงัถบีสุนขัจรจดัที่ตวัสกปรก 

เท้าอกีฝ่ายกระแทกใบหน้าจี๋เสยีง 

เดก็หญงิส่งเสยีงร้องขณะล้มกลิ้ง นางยนัมอืกบัพื้นแล้วคลานกลบัมา

อกีครั้ง เลอืดก�าเดาไหลเป็นสาย ขณะโขกศรีษะค�านบัปลกๆ

“ขออภยัเจ้าค่ะ ขออภยัด้วยเจ้าค่ะ...”

“เฮอะ!” ซิ่วหนี่ว์ผู้นั้นหนัมองนางก�านลัอาวุโส “เจ้าคดิว่าข้าควรยกโทษ

ให้นางหรอืไม่”

แม้จะอยู่ร่วมกนัไม่นาน หากหวัใจมนษุย์ยงัมเีลอืดเนื้อ ไม่ว่าผู้ใดถ้าได้

16 ผ้าแพรผนืบางชนดิหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง
17 พื้นที่บรเิวณตอนล่างของแม่น�้าแยงซใีนประเทศจนี
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เหน็สภาพน่าสงสารของจี๋เสยีงในยามนี้ล้วนไม่ต่างกนั นางก�านลัใหม่หลายคน

แสดงสหีน้าเหน็ใจ แต่กลบัเงยีบกรบิราวจกัจั่นในเหมนัตฤดู มกิล้าออกหน้า

แทนจี๋เสยีง เกรงจะพลอยล�าบากไปด้วย ยามนี้ได้ยนิถ้อยค�าของซิ่วหนี่ว์ ต่าง

พากนัมองไปยงันางก�านลัอาวุโสด้วยแววตารอคอย คาดหวงัว่าอกีฝ่ายจะเอ่ย

วาจาแก้ต่างแทนจี๋เสยีง

เว่ยองิลั่วกลบัรู้ดวี่าเป็นไปไม่ได้

พวกนางแต่ละคนต่างไม่กล้าออกหน้าช่วยจี๋เสยีง ผู้ผ่านประสบการณ์

โชกโชนเช่นนางก�านัลอาวุโส จะล่วงเกินซิ่วหนี่ว์ซึ่งอาจมีโอกาสเป็นพระสนม 

ในภายภาคหน้า เพื่อนางก�านลัตวัเลก็ๆ คนหนึ่งได้อย่างไร

ไม่ผิดจากที่คาด นางก�านัลอาวุโสแย้มยิ้มรับหน้าและเอ่ย “นายหญิง

น้อยอูหย่า เดก็ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นนางก�านลัซึ่งเพิ่งเข้าวงั โง่เขลาดุจสุกร หาก

ท่านต้องการตบตีด่าทอล้วนท�าได้ แต่อย่าปล่อยให้ความโกรธท�าลายสุขภาพ

เลยเจ้าค่ะ”

บรรดานางก�านลัใหม่ได้ยนิเช่นนั้น บ้างแสดงสหีน้าผดิหวงั บ้างกท็อด 

มองด้วยแววตาไม่พอใจ ก่อนจะปิดปากสนทิยิ่งขึ้น แต่ละคนล้วนฉลาดเฉลยีว 

สิ่งที่นางก�านลัอาวุโสยงัมกิล้าท�า พวกนางกย็ิ่งมกิล้าท�า

เวลานี้ผู้ที่สามารถออกหน้าช่วยจี๋เสียง อาจมีเพียงซิ่วหนี่ว์ซึ่งฐานะเท่า

เทยีมกนัเท่านั้น

“พี่หญงิอูหย่า” เสยีงขลาดกลวัเสยีงหนึ่งดงัขึ้น “นางมไิด้เจตนา ปล่อย

นางไปเถดิ”

มซีิ่วหนี่ว์ยนิยอมออกหน้ากล่าววาจาแทนจี๋เสยีงจรงิหรอืนี่



สี่
ดอกบัว

เว่ยอิงลั่วลอบเหลือบมอง ภาพตรงหน้าพลันสว่างเจิดจ้าคล้ายดอก 

เหมยส่ายไหว บวัขาวกลางสระคลี่กลบีแย้มบานในพรบิตา

ซิ่วหนี่ว์ในอาภรณ์ขาวผู้หนึ่ง ใบหน้ากระจ่างสดใส โดดเด่นกว่าบุปผา

งามทั้งหลายรอบกาย สิ่งซึ่งพบเหน็ได้ยากที่สดุคอืท่วงท่าอ่อนช้อยยามกวาดตา

มอง ดุจหญงิงามไซซกีุมอก พานพบใจนกึถนอม18

ทว่าที่แห่งนี้คือวังหลัง สตรีซึ่งสามารถชื่นชมความพริ้มเพราของผู้อื่น

ด้วยใจสงบนิ่งหาได้ยากยิ่ง ในจ�านวนนั้นย่อมไม่นับรวมซิ่วหนี่ว์ผู้มีนามว่า 

อูหย่าชงิไต้ตรงหน้านี้

“ลู่หวานหว่าน เงยีบปาก!” นางหนัไปถลงึตา “ข้ามไิด้ถามเจ้า!”

ซิ่วหนี่ว์ชุดขาวห่อไหล่คล้ายถูกท�าให้ตื่นกลัว ยามนี้เอง ซิ่วหนี่ว์ท่าที

สภุาพเรยีบร้อยผูห้นึ่งซึ่งอยูข้่างกายพลนักระตกุแขนเสื้อนาง ก้มศรีษะเอ่ยเสยีง

18 ไซซหีรอืซซีอื หนึ่งในสี่ยอดหญงิงามในประวตัศิาสตร์จนี ป่วยเป็นโรคหวัใจ ท่วงท่ายาม

ยกมอืกุมหน้าอกด้วยความเจบ็ปวดของนาง ถูกยกยอว่างดงามน่าสงสาร น่าทะนุถนอม

ยิ่งนกั
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เบาข้างหู 

“เจ้านี่จรงิๆ เลย เพื่อบ่าวไม่รู้ความผู้หนึ่ง มคิวรค่าให้ผดิใจกบัพี่หญงิ

อูหย่าหรอก”

ลู่หวานหว่านอ้าปากอ�้าอึ้ง สุดท้ายกก็ลนืวาจากลบัลงท้อง

“ช่วยคนกค็วรช่วยให้ถงึที่สดุ นางท�าเช่นนี้นบัเป็นอนัใดกนั” จิ่นซิ่วต่อว่า

เสยีงต�่า

เว่ยองิลั่วปรายตามอง ‘อย่างน้อยลู่หวานหว่านกช่็วยกล่าวออกหน้าแทน

จี๋เสียงประโยคหนึ่ง ผู้ซึ่งไม่กล้ากระทั่งก้าวออกมาเอ่ยแม้สักประโยคเช่นเจ้า 

จะสามารถเรยีกร้องสิ่งใดจากนางเล่า’

เมื่อเหน็ลู่หวานหว่านถกูถ้อยค�าเพยีงประโยคหนึ่งของตนก�าราบ อหูย่า-

ชิงไต้ก็ยิ่งล�าพองใจ เบนสายตากลับมาที่จี๋เสียงอีกครั้ง แววตาสาดประกาย 

โหดร้าย ใบหน้ากลบัประดบัรอยยิ้มอ่อนหวานขณะกล่าว “จุ๊ๆ นางก�านลัเพิ่ง

เข้าวงัเช่นนั้นหรอื มนิ่าจงึได้ไร้มารยาทเพยีงนี้! ในเมื่อท�าเสื้อผ้าข้าสกปรก ก็

ชดใช้ด้วยมอืข้างนี้ของเจ้าแล้วกนั!”

สิ้นวาจา เท้าข้างหนึ่งกข็ยี้ลงบนหลงัมอืจี๋เสยีงอย่างแรง

ความเจ็บปวดรวดร้าวถาโถม จี๋เสียงหลั่งเหงื่อเย็นเฉียบปานสายฝน 

ใบหน้าขาวซีด แต่กลับมิอาจหลบหลีก ท�าได้เพียงหมอบอยู่กับพื้นพลางส่ง

เสยีงร้อง “เจบ็... เจบ็เหลอืเกนิ! นายหญงิน้อยโปรดไว้ชวีติ โปรดละเว้นข้า

ด้วยเถดิ!”

ผูม้ศีกัดิ์เหนอืกว่าไม่มทีท่ีาละเว้นนางแม้แต่น้อย กลบัเหน็การกรดีร้อง

สะอื้นไห้นี้เป็นเรื่องสนุก จงึหลุดหวัเราะพรดืออกมา

เสยีงหวัเราะนี้ท�าให้จี๋เสยีงใจหายวาบ เกดิความตระหนกัรูเ้ป็นครั้งแรก

วา่ คนบางจ�าพวกกก่็อร่างความสุขของตนอยูเ่หนอืความทกุข์ทรมานของผูอ้ื่น

“ท่านพ่อ... ท่านแม่...” ถึงอย่างไรนางก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้น 

ยามทกุข์ทนจงึร้องขอความช่วยเหลอืจากคนใกล้ชดิอย่างอดมไิด้ “ช่วยข้าด้วย 

ช่วยข้าด้วย ฟางกูกู สี่เอ๋อร์ จิ่นซิ่ว... องิลั่ว!”
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ฉับพลันนั้น ความเจ็บปวดบนหลังมือก็อันตรธานไป ขณะเดียวกัน 

เสยีงสูดลมหายใจอย่างพร้อมเพรยีงพลนัดงัขึ้นข้างหู

เกดิสิ่งใดขึ้น...

จี๋เสยีงเงยหน้าขึ้นด้วยความฉงน หยาดน�้าตาท�าให้ดวงตาของนางพร่า

เลอืน ผ่านไปหลายเหมี่ยว19 กว่าจะมองเหน็สถานการณ์ตรงหน้าอย่างชดัเจน 

กต็้องส่งเสยีงสูดลมหายใจเข้าลกึเช่นคนอื่นๆ อย่างมอิาจห้าม

นางเห็นเว่ยอิงลั่วคุกเข่าอยู่ข้างตนตั้งแต่เมื่อใดมิรู้ ในมือประคองเท้า

ข้างหนึ่ง... เป็นเท้าของอูหย่าชงิไต้นั่นเอง

“นายหญงิน้อยอหูย่า” เว่ยองิลั่วก้มหน้า เอ่ยด้วยเสยีงนอบน้อม “โปรด

ยกเท้าอนัสูงส่งขึ้นเถอะเจ้าค่ะ”

อูหย่าชิงไต้เหลือบตามองเว่ยอิงลั่ว ใบหน้าปรากฏรอยยิ้มซึ่งท�าให ้

เกดิความหวาดผวา “นางก�านลัตวัเลก็ๆ คนหนึ่งเช่นเจ้า กล้าคดิร้องขอความ

เมตตาจากข้าหรือ” เอ่ยจบก็กวาดสายตาพิจารณาเว่ยอิงลั่วคราหนึ่ง ก่อนนี้

กล่าวแล้วว่า แต่ไรนางกห็าใช่สตรซีึ่งสามารถชื่นชมความงามของหญงิอื่น แวว

ริษยากรายผ่านขณะกล่าวด้วยรอยยิ้ม “ก็มิใช่ว่าไม่ได้ เจ้ามาเปลี่ยนกับนาง 

ดหีรอืไม่”

“หากนายหญิงน้อยต้องการมือข้า ข้าย่อมมอบให้ด้วยความยินยอม” 

ยามที่ทุกคนรู้สกึว่าเว่ยองิลั่วก�าลงัจะเผชญิเคราะห์ร้าย กลบัได้ยนินางเปลี่ยน

หัวข้อสนทนาไป “แต่วันนี้เป็นวันคัดเลือกหน้าพระที่นั่งของนายหญิงน้อย  

ถอืเป็นเรื่องมงคลยิ่ง ท่านมคิวรแปดเป้ือนกลิ่นคาวเลอืด อนัจะท�าลายอารมณ์

อนัแจ่มใส และโชคอนัดงีามของท่านเจ้าค่ะ”

อูหย่าชงิไต้ขมวดคิ้ว ปรายหางตามองไปยงัซิ่วหนี่ว์คนอื่นๆ

นางเป็นคนชมชอบการขัดแข้งขัดขาผู้อื่นลับหลัง จึงรู้สึกว่าคนอื่นๆ 

ย่อมเป็นเช่นเดยีวกนั การเหยยีบมอืนางก�านลัตวัเลก็ๆ สองคนจนหกันบัเป็น

19 วนิาที
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เรื่องเลก็น้อย เกรงกแ็ต่จะมคีนลอบฟ้องว่าตวันางเปรอะเปื้อนกลิ่นคาวโลหติ 

เป็นอปัมงคล มอิาจเข้าเฝ้าเบื้องพระพกัตร์...

แต่ถ้าปล่อยคนทั้งสองไปเช่นนี้ นางกม็พิอใจ จงึกล่าวด้วยสหีน้าเยน็ชา 

“เจ้าช่างฝีปากฉอเลาะนกั เวลานี้รองเท้าข้าสกปรกเสยีแล้ว ข้าไม่พอใจเป็นอย่าง

ยิ่ง!”

เว่ยองิลั่วมองมอืจี๋เสยีง บนหลงัมอืขาวอวบปรากฏรอยเขยีวคล�้าประทบั

เป็นภาพดอกบวัสนีลิ ทั้งกลบีดอกและเกสร ล้วนมโีลหติไหลซมึ

ใจเว่ยองิลั่วหนาวสะท้าน สหีน้ากลบัยิ่งโอนอ่อนนอบน้อม ก้มหน้าบอก

อูหย่าชิงไต้ “นายหญิงน้อยมีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจแกะสลักพื้นรองเท้า

เป็นรูปดอกบวั เสยีดายนกัที่ยงัขาดอกีสิ่งหนึ่ง ข้าขอบงัอาจเสนอตวัช่วยท่าน”

“หอื?” อูหย่าชงิไต้เลกิคิ้วเรยีว “ช่วยอย่างไร”

เว่ยองิลั่วปลดถงุหอมบนเอว พลางตะโกนถามโดยมหินัหน้ากลบั “หลงิ-

หลง ถุงหอมบนตวัเจ้าเล่า”

นางก�านลัซึ่งถูกเว่ยองิลั่วร้องเรยีกพลนัสะดุ้ง

“น�ามาให้ข้า” เว่ยองิลั่วบอกพลางเปิดถงุหอมของตนแล้วเทผงเหมยกุ้ย

ด้านในลงบนพื้น

แม้กล่าวว่าไม่อยากออกหน้าออกตาในยามนี้แม้แต่น้อย ทว่าภายใต้ 

การจบัจ้องจากคนทั้งหมด หลงิหลงกท็�าได้เพยีงฝืนใจก้าวเดนิออกไปและปลด

ถุงหอมส่งให้ “รบัไป”

ผงหอมสเีดยีวกนัถูกเทรวม ก่อเป็นกองสกีุหลาบขนาดเลก็ เว่ยองิลั่ว

คุกเข่าอยู่บนพื้น มอืทั้งสองกอบผงนั้นแล้วช้อนขึ้น “เชญินายหญงิน้อยอูหย่า

ยกเท้าเหยยีบ”

เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังมาจากเหนือศีรษะ ก่อนที่รองเท้าปักลาย พื้น

เปรอะคราบโลหติข้างหนึ่งจะวางลงบนฝ่ามอืสะอาดสะอ้านของนาง

สองมอืของเว่ยองิลั่วประคองรองเท้าปักลายของอูหย่าชงิไต้ นางใช้ถุง

แต้มผงหอมทาลงบนพื้นรองเท้าของอูหย่าชิงไต้จนทั่วด้วยสีหน้าตั้งอกตั้งใจ 
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ประหนึ่งก�าลงัท�าเรื่องส�าคญัอย่างยิ่งยวด

“เอ...” ครั้นพนิจิใบหน้าด้านข้างของนาง ลู่หวานหว่านกส่็งเสยีงแปลกใจ 

“พี่หญงิน่าหลนั นางก�านลัน้อยผู้นี้หน้าตาหมดจดงดงามนกั”

ผู้ที่ถูกนางเรียกว่าพี่หญิงน่าหลันก็คือซิ่วหนี่ว์ท่าทีสุภาพเรียบร้อยซึ่ง 

ขัดขวางมิให้นางช่วยจี๋เสียงเมื่อครู่ นามว่าน่าหลันฉุนเสวี่ย นางโบกพัดวัง20  

ในมอืพลางเอ่ยเสยีงเรยีบ “เกดิมารูปงามแล้วอย่างไร ชาตกิ�าเนดิเป็นแค่เปาอ ี

เป็นบ่าวรบัใช้โดยก�าเนดิ ท�าได้เพยีงประคองรองเท้าพี่หญงิอูหย่าเท่านั้น”

“เสรจ็แล้วเจ้าค่ะ” เว่ยองิลั่ววางเท้าอูหย่าชงิไต้ลงอย่างนอบน้อม “เชญิ

นายหญงิน้อยทดลองเดนิสกัสองสามก้าว”

“แท้จรงิเจ้าคดิจะท�าสิ่งใด...” อหูย่าชงิไต้ย่างเท้าสองสามก้าวด้วยสหีน้า

บดูบึ้ง “แม้จะยงับอกต้นสายปลายเหตมุไิด้ แต่วนันี้ข้าคงยงัไม่จดัการพวกเจา้ 

กลบัไป”

“โอ้โฮ” ลูห่วานหว่านมนิ�าพาการยบัยั้งของน่าหลนัฉนุเสวี่ยผูอ้ยูข้่างกาย 

ยกพัดขึ้นบังริมฝีปากก่อนกล่าวเสริม “เยื้องย่างปทุมา งามงดโดดเด่นเหลือ

เกนิ ท่านดูส”ิ

เมื่อได้ยนิเช่นนั้น อหูย่าชงิไต้พลนันิ่งงนั ก่อนหนัหน้ากลบัไปมอง กลบั

เหน็แผ่นหนิซึ่งตนเพิ่งเหยยีบย�่าผ่านมาทิ้งรอยประทบัรูปดอกบวัเอาไว้

เสยีงของเว่ยองิลั่วดงัขึ้นข้างหใูนเวลาเดยีวกนั นางเอ่ย “ข้าเรยีนหนงัสอื

มาน้อย กลับได้ยินคนเล่าหนังสือกล่าวว่า พระสนมพานเฟยซึ่งตงฮุนโหว21 

โปรดปรานเป็นที่สุดนั้น มกีารประทบัปทุมทองประดบัพื้น ระหว่างพระสนม

พานก้าวเดนิจงึดุจเยื้องย่างปทุมา เพรศิแพร้วมอิาจหาใดเทยีบ จงึได้รบัความ

โปรดปราน วันนี้อิงลั่วความสามารถต�่าต้อย จึงใช้ผงกุหลาบฝังลงบนพื้น

รองเท้าท่าน ขอให้นายหญงิน้อยสมปรารถนา เยื้องย่างสูงส่งสบืไปเจ้าค่ะ”

20 พดัทรงกลมมดี้ามจบั เป็นที่นยิมของเหล่าเจ้านายในวงั จงึเรยีกว่าพดัวงั
21 จกัรพรรดลิ�าดบัที่ 6 แห่งราชวงศ์ฉใีต้
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อูหย่าชิงไต้เหลือบมองนางคราหนึ่ง ก่อนโบกพัดแล้วเดินกลับไปมา

หลายก้าว

ดอกบวัดอกแล้วดอกเล่าปรากฏขึ้นบนแผ่นหนิสเีทา ประหนึ่งบงกชขาว

ค่อยๆ แบ่งบานอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสเีทา

อูหย่าชงิไต้ไม่เร่งร้อนลงโทษนางก�านลัใหม่ทั้งสองอกี เพยีงต้องการให้

ฮ่องเต้ทรงได้เห็นภาพนี้โดยเร็ว หากชักช้า ผู้ใดจะรู้ว่านางจิ้งจอกเหล่านั้น 

จะลอกเลยีนนาง ประทบัดอกกุ้ยฮวา22 หรอืดอกโบตั๋นเสยีทั่วพื้นหรอืไม่

“เอาเถอะๆ” ด้วยเหตุนี้นางจงึสะบดัมอือย่างไม่ใส่ใจ เอ่ยกบัเว่ยองิลั่ว

ซึ่งยงัคุกเข่าอยู่บนพื้น “เหน็แก่ท่าทางประจบสอพลอของเจ้า ข้าจะละเว้นโทษ

กแ็ล้วกนั!” สิ้นค�านางกม็ริรีอ เหยยีบย�่าตราดอกบวัจากไปอย่างรวดเรว็

เมื่อนางจากไป ที่แห่งนี้ก็มิมีเรื่องสนุกใดน่าดูชม เหล่าซิ่วหนี่ว์ทยอย

แยกย้ายกนัไปทลีะคน ลู่หวานหว่านเดนิจากมาได้ครึ่งทาง กห็นักลบัไปส่งยิ้ม

สุภาพอ่อนโยนให้เว่ยองิลั่ว

น่าเสียดาย นางก�าลังยืนอยู่ ขณะที่เว่ยอิงลั่วคุกเข่า เจ้าตัวจึงไม่เห็น

รอยยิ้มนี้

เมื่อเสยีงฝีเท้าเคลื่อนห่างไปไกล เว่ยองิลั่วจงึลุกขึ้นช้าๆ ขยบัมาหยุด

อยู่ข้างกายจี๋เสยีงซึ่งยงัคุกเข่าอยู่บนพื้นไม่กล้าขยบัตวั นางถอนหายใจหนกัๆ 

ก่อนยื่นมอืไปประคองอกีฝ่ายซึ่งตวัสั่นให้ลุกขึ้น “จี๋เสยีง ไม่เป็นไรแล้ว”

“ออื ออื...” คล้ายจี๋เสยีงยงัมไิด้สตจิากเหตุการณ์เมื่อครู่ ตอบรบัวาจา

ของเว่ยองิลั่วอย่างจติใจไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั

“ข้าจะพนัแผลให้เจ้าชั่วคราวก่อน” เว่ยองิลั่วหยบิผ้าสะอาดผนืหนึ่งออก

มาพนัแผลให้จี๋เสยีงอย่างระมดัระวงั “อกีเดี๋ยวจะพาเจ้าไปพบหมอ...”

เมื่อถูกปฏิบัติอย่างอ่อนโยนเช่นนี้ จิตใจของจี๋เสียงก็ค่อยๆ สงบลง  

เฉกเช่นจอกแหนกลางทะเลสาบค่อยๆ เคลื่อนเข้าใกล้ฝ่ัง ส่งเสยีงรบัค�าทั้งน�้าตา

22 ดอกหอมหมื่นลี้
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คลอเบ้า 

“ออื...”

“จี๋เสียง เจ้าช่างมือไม้เงอะงะเสียจริง!” เสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างไม่ถูก

กาลเทศะ เป็นจิ่นซิ่วยกมือเท้าเอวเดินเข้ามา ริมฝีปากบางพ่นวาจากระทบ

กระเทียบอย่างไร้ความรับผิดชอบ “เจ้าเกือบจะท�าให้พวกเราเดือดร้อนกัน

หมด!”

“เจ้ายงักล้ากล่าวเช่นนี้ร!ึ” จี๋เสยีงพองแก้มสองข้าง “เมื่อครู่หากมใิช่เจ้า

ผลกัข้า ข้าคงไม่พลั้งท�าเรื่องวุ่นวายหรอก!”

“เอาละๆ หยุดเถยีงกนัได้แล้ว!” นางก�านลัอาวุโสตะคอกพวกนางและ

กล่าวอบรม “นางก�านลัที่ถกูคดัไว้ล้วนต้องผ่านการทดสอบโดยการให้ปัดกวาด

และเย็บปักถักร้อย อย่าดีแต่ปากเก่ง ต้องมีฝีมือโดยแท้จริงด้วย รีบไปได้

แล้ว!”

เหล่านางก�านลัใหม่รวมถงึเว่ยองิลั่วต่างก้มหน้ารบัค�า “เจ้าค่ะ!”

นางก�านัลใหม่เดินตามหลังนางก�านัลอาวุโสเป็นแถวยาวเหยียดคล้าย

ปลาชงิ23 ทั่วบ่อ แหวกว่ายตามกระแสน�้า ล่องลอยไปยงัสถานที่ซึ่งพวกมนัควร

ไปถงึ เดนิมาได้สกัพกั แขนเสื้อของเว่ยองิลั่วกถ็ูกคนรั้งไว้ นางหนัหน้ากลบั

ไป เห็นจี๋เสียงมองส�ารวจรอบด้านคราหนึ่งอย่างระแวดระวังราวหนูตัวเล็กๆ 

ชดัเจนว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ท�าให้เดก็หญงิผู้นี้ขวญัหนดีฝ่ีอจรงิๆ เวลานี้จะเอ่ย

วาจา น�้าเสยีงยงัแผ่วเบาลงหลายเท่า ด้วยเกรงจะมใีครได้ยนิ

“อิงลั่ว!” นางกระซิบบ่นด้วยท่าทางแฝงความไร้เดียงสาและน่าเอ็นดู 

ราวกบัเดก็ๆ “อหูย่าซื่อ24 ร้ายกาจปานนั้น เหตใุดจงึช่วยเพื่อให้นางได้รบัเลอืก”

“ได้รบัเลอืก นางน่ะหรอื” เว่ยองิลั่วชะงกัฝีเท้า

23 ปลาแบลก็คาร์ป
24 การเรยีกโดยมคี�าว่า ‘ซื่อ’ ตามหลงัชื่อสกุล นยิมใช้เรยีกสตรทีี่แต่งงานออกเรอืนแล้ว 

โดยเรยีกตามชื่อสกุลเดมิก่อนแต่ง
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จี๋เสยีงมองนางด้วยความสงสยัคราหนึ่ง ก่อนจะทอดสายตาตามนางไป 

ไม่รู้ว่าพวกนางเดนิมาถงึเรอืนหลนัฮวาตั้งแต่เมื่อใด

ดอกหลนัฮวา25 แบ่งบานทั่วสวน กลิ่นหอมสดชื่นอบอวล ทว่าสายตา

ของเว่ยองิลั่วกลบัไม่หยุดอยู่ที่บุปผาใด

สิ่งที่นางก�าลงัจบัจ้อง คอืบ่อน�้าหนึ่ง

จี๋เสยีงตวัสั่นเทา มริู้ว่านางคดิไปเองหรอืไม่ ทั้งที่ห่างออกไปไกลเพยีง

นั้น กลบัรบัรูถ้งึไอหนาวซึ่งลอยออกมาจากปากบ่อ เยน็เยยีบเสยีดแทงกระดกู

ประหนึ่งลมราตรซีึ่งพดัผ่านสุสานศพไร้ญาติ

...หรอืสิ่งเยน็เยยีบอาจมใิช่บ่อน�้า แต่เป็นแววตาของเว่ยองิลั่วในยามนี้

“แท้จริงได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือก มีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู ้”  

เว่ยองิลั่วแย้มยิ้มบางเบา รอยยิ้มนี้ขจดัความหนาวเหนบ็ในดวงตานาง ก่อน

จับจูงมือจี๋เสียงเดินต่อ “จริงสิ จี๋เสียง เมื่อครู่ตอนเจ้าร้องไห้ตะโกนเรียกข้า 

ช่างคล้ายข้าในยามก่อนหน้ายิ่งนกั”

“หอื?” จี๋เสยีงชะงกังนั

“เมื่อก่อนข้ากเ็ป็นเหมอืนเจ้า มกัก่อเรื่องวุ่นวายอยู่เสมอ ตนเองมอิาจ

จดัการแก้ไข กร้็องไห้เรยีกหาพี่สาว” เว่ยองิลั่วหนัหลงัให้จี๋เสยีงพลางเอ่ย “นาง

จะมาช่วยข้าเสยีทุกครั้ง”

“พี่สาวของท่านใจดียิ่ง” จี๋เสียงเอ่ยตอบอย่างไร้เดียงสา “อิจฉาท่าน 

เหลอืเกนิที่มพีี่สาวเช่นนี้”

“ไม่ เป็นข้าที่อจิฉาเจ้าต่างหาก” เสยีงเว่ยองิลั่วเบาลงเรื่อยๆ “ยามเจ้า

ร้องเรยีกข้า ข้าจะตอบรบัเจ้า แต่พี่สาวของข้า... จะไม่ตอบรบัเสยีงเรยีกของ

ข้าอกีแล้ว”

แผ่นหลังเบื้องหน้าทั้งเปล่าเปลี่ยวและเดียวดาย ดั่งใบไม้ซึ่งโรยราใน

เหมนัตฤด ูแม้มอิาจตดัใจเพยีงใด กลบัต้องพรากจากต้นไม้ใหญ่ซึ่งตนเตบิโต

25 ดอกกล้วยไม้
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มาอย่างจ�ายอม

เพยีงมองแผ่นหลงัเช่นนี้ จี๋เสยีงกร็ู้สกึโศกเศร้า จงึเอื้อมมอืตนเองไป

กุมมือเย็นเฉียบข้างหนึ่งของเว่ยอิงลั่วไว้แน่น หวังจะมอบความอบอุ่นแก่มือ

ข้างนี้ มอบความอบอุ่นแก่หวัใจดวงนี้

“ไม่เป็นไร ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนท่าน” จี๋เสียงบอกเสียงเบา “ข้าจะคอย 

อยู่เคยีงข้างท่าน... พี่องิลั่ว”



ห้า
คัดเลือกนางสนม

เหตกุารณ์ซึ่งเกดิขึ้นในอทุยานหลวงเป็นราวกบัหนิก้อนเลก็ซึ่งถกูโยน

ลงมหาสมุทรจนเกิดเป็นระลอกคลื่นน้อยๆ ก่อนกลับคืนสู่ความสงบอย่าง

รวดเรว็ เหล่าคนใหญ่คนโตมองเหน็ทว่าไม่รบัรู้ หรอืแม้รบัรู้กม็ใิส่ใจ

เพราะมเีรื่องส�าคญัยิ่งกว่ารอให้พวกเขาจดัการ

“ฮองเฮา ฮองเฮาเพคะ!” กลางสวนในต�าหนกัฉางชนุ นางก�านลัหมงิอวี้

วิ่งเข้ามาอย่างเร่งรบี พยายามผ่อนลมหายใจพลางเอ่ย “ใกล้จะถงึเวลาคดัเลอืก

หน้าพระที่นั่งแล้ว พระองค์ควรเตรยีมตวัเสยีแต่เนิ่นๆ นะเพคะ!”

สวนกว้างใหญ่แห่งนี้กลับมีเพียงดอกมะลิแบ่งบาน กลีบดอกขาว

บรสิุทธิ์ซ้อนเป็นชั้น แต่งแต้มอยู่ท่ามกลางใบไม้เขยีวเข้ม กลางพุ่มไม้ปรากฏ

สตรใีนอาภรณ์เรยีบง่ายผูห้นึ่ง มอืถอืกรรไกรทอง ก�าลงัตดัแต่งก้านดอกอย่าง

จดจ่อ

สายลมพดัผ่าน มเีพยีงเสยีงใบไม้ส่ายไหว และเสยีงดงัแสกสากเท่านั้น

นางมไิด้ยนิ หรอืได้ยนิแล้วท�าทเีป็นไม่ได้ยนิกนัหนอ... หมงิอวี้มใิคร่

แน่ใจนกั ท�าเพยีงส่งสายตาด้วยหน้านิ่วคิ้วขมวดไปให้นางก�านลัโฉมงามข้างกาย

นางก�านัลผู้นี้สวมเสื้อผ้าเรียบง่ายเช่นกัน มือประคองกาน�้าทองแดง 
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ลกัษณะมสิะดุดตาแม้แต่น้อย ดูคล้ายนางก�านลัปัดกวาดซึ่งเพิ่งเข้าวงั แต่แท้

ที่จริงกลับเป็นนางก�านัลอาวุโสนามเอ่อร์ฉิง ซึ่งปรนนิบัติรับใช้ฮองเฮาผู้มี

ต�าแหน่งสูงส่ง

ผู้มากความส�าคัญเช่นนี้ พบได้ยากยิ่งในกลุ่มนางก�านัล ด้วยเหตุนี้ 

วาจาซึ่งหมงิอวี้ไม่กล้าเอ่ย นางนั้นพูดได้ สิ่งซึ่งหมงิอวี้ไม่กล้าท�า นางนั้นท�าได้

เอ่อร์ฉงิเดนิเข้าไปก้าวหนึ่ง เอ่ยถามเสยีงเบา “ฮองเฮาเพคะ?”

ฉบึ!

มะลกิิ่งหนึ่งร่วงจากล�าต้น สตรใีนอาภรณ์เรยีบง่ายถอืดอกมะลหินักลบั

มา ทิวทัศน์งดงามทั่วสวนพลันหมองมัวลงต่อหน้านาง ทุ่งดอกไม้กว้างไกล 

ไร้ขอบเขต คล้ายคงอยู่เพื่อขบัเน้นความงามของนางเท่านั้น เฉกเช่นหลนัฮวา

ในหุบเขาร้าง26 ปลกีวเิวกสนัโดษ

นางคอืฮองเฮาองค์ปัจจุบนั... ฟู่ฉาซื่อนั่นเอง

“เหล่าซิ่วหนี่ว์ในวนันี้ชชู่อประชนัความงาม เป่ินกง27 มสีิ่งใดต้องเตรยีม

ตัวกัน” ฟู่ฉาฮองเฮาหลับตาแล้วก้มหน้าดมช่อบุปผาในมือ ก่อนแย้มยิ้ม 

อ่อนโยน “มสิู้รั้งอยู่ดูแลเหล่าดอกไม้”

ฮ่องเต้ไม่ร้อนใจ ขนัทกีลบัร้อนรนเสยีแล้ว หมงิอวี้เกาหลูบูแก้ม ท่าทาง

คล้ายลงิซึ่งตั้งตารอกนิกล้วย “ได้อย่างไรกนัเพคะ ฮองเฮาไม่เสดจ็ มเิท่ากบั

มอบโอกาสแก่เจ้าต�าหนกัฉู่ซิ่วผู้นั้นหรอื!”

“หมงิอวี้ ระวงัค�าพูด!” เอ่อร์ฉงิกลบัคล้ายพระถงัซมัจั๋งผู้สั่งสอนวานร 

เพยีงสายตาไม่พอใจปราดหนึ่งกท็�าให้หมงิอวี้อยู่ในโอวาท จากนั้นนางกห็นัไป

กล่าวกับฟู่ฉาฮองเฮาด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล “แต่ฮองเฮาเพคะ การคัดเลือก 

หน้าพระที่นั่งเป็นกจิส�าคญั อย่างไรพระองค์กค็วรเสดจ็ไปทอดพระเนตรเสยี

26 ส�านวนจนี หมายถงึ ดอกกล้วยไม้ที่แบ่งบานกลางหุบเขาร้าง เพรศิแพร้วมอิาจเทยีบ

เทยีม ทั้งยงัล�้าค่าหายากยิ่ง
27 สรรพนามซึ่งไทเฮา ฮองเฮา สนมยศสูงขั้นผนิขึ้นไป และองค์หญงิใช้เรยีกแทนตวั
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หน่อย มิเช่นนั้นหากไทเฮาทรงทราบ จะทรงต�าหนิว่าพระองค์มิทรงใส่ใจกิจ 

ในวงันะเพคะ”

กล่าวกันว่าก้าวเข้าสู่ประตูวังนั้นดุจจมลึกลงสู่ก้นสมุทร แท้จริงก็เป็น

เช่นนั้น ในมหาสมุทร ปลาใหญ่กนิปลาเลก็ ในวงัหลวง อ�านาจกล็ดหลั่นไป

ตามล�าดับขั้น ผู้ซึ่งสามารถท�าให้ฟู่ฉาฮองเฮาวางก้านดอกไม้ลง มีเพียงพระ

พนัปีเท่านั้น

“เฮ้อ...” ฟูฉ่าฮองเฮาผดุกายลกุขึ้นอย่างจ�ายอม ก่อนปัดเศษดนิบนชาย

กระโปรง “อายุยงัน้อยกลบัขี้บ่นปานนี้ เช่นนั้นกไ็ปชมเสยีหน่อยเถดิ”

หมงิอวี้แทบกระโดดโลดเต้นด้วยความยนิด ี“ฮองเฮา หม่อมฉนัจะรบี

ไปเตรียมเครื่องแต่งองค์เดี๋ยวนี้เพคะ!” กล่าวจบก็หมุนกายวิ่งจากไป เพียง

พรบิตากไ็ม่เหน็กระทั่งเงา เหลอืเพยีงฝุ่นดนิฟุ้งกระจายอยู่เบื้องหลงั

“กระโดกกระเดกเหมอืนลูกลงิจรงิๆ” ฟู่ฉาฮองเฮาส่ายหน้าอย่างจนใจ

“นางซุกซนเป็นลูกลงิเช่นนี้แหละเพคะ ยงัมสีิ่งนี้...” เอ่อร์ฉงิก้าวไปข้าง

หน้า หยบิดอกมะลเิลก็ๆ บนมวยผมของฮองเฮาลงมา ฮองเฮานิ่งงนัเลก็น้อย 

ก่อนส่งเสยีงหวัเราะอย่างขบขนั

สถานที่คัดเลือกนางสนมนั้นก�าหนดให้จัดในหอเหยียนฮุยกลาง

อุทยานหลวง

กล่าวกนัว่าการแต่งองค์ทรงเครื่อง แท้จรงิกเ็พยีงผลดัเปลี่ยนอาภรณ์

ซึ่งสะอาดสะอ้านสกัหน่อยเท่านั้น ก่อนจะใช้น�้าสะอาดล้างคราบดนิบนมอื ทว่า

แม้เข้าเฝ้าฮ่องเต้ด้วยใบหน้าไร้เครื่องประทนิโฉม ฟูฉ่าฮองเฮากย็งัโดดเด่นกว่า

เหล่าสตรทีั้งหลาย หนึ่งเพราะรูปโฉม สองเพราะต�าแหน่งฐานะของนาง

คนบางคนกลบัมเิหน็ต�าแหน่งฐานะของนางอยู่ในสายตา

“เกากุ้ยเฟย28 เสดจ็!”

28 ต�าแหน่งพระชายาล�าดบัที่หนึ่งของฮ่องเต้ สามารถแต่งตั้งได้สองคน
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คล้อยเสียงร้องประกาศของขันที พระสนมผู้ประทินโฉมใบหน้าอย่าง

ฉดูฉาดนางหนึ่งกเ็ดนินวยนาดเข้ามาในหอเหยยีนฮยุโดยการประคองของนาง

ก�านลั

สตรีบางคนมิอาจประทินโฉม เพราะเมื่อเครื่องประทินโฉมเข้มเกินไป

จะกลบักลายเป็นมโิดดเด่น อย่างเช่นฟู่ฉาฮองเฮา

แต่สตรีบางคนจ�าต้องประทินโฉมให้ฉูดฉาด สวมสร้อยระย้าส่งเสียง 

กรุ๊งกริ๊ง เฉกเช่นเกากุ้ยเฟยผู้นี้ ไข่มุกบูรพาเกลี้ยงเกลาวบัวาวสองเมด็ทิ้งตวั

ใต้ติ่งหูสองข้าง ข้อมือสวมสร้อยประค�าซึ่งร้อยจากหยกสีเขียวมรกตสิบแปด

เม็ดและหินปี้สี่29 สองเม็ด โดยเฉพาะมาลาปีกกว้างแวววาวเหนือศีรษะ ปัก

ลายผีเสื้อเงินขนนกกระเต็น พร้อมอัญมณีสีแดงแกะลายดอกโบตั๋น ขณะที่

นางเยื้องย่าง คล้ายมผีเีสื้อโผบนิท่ามกลางดอกโบตั๋น ดูประณตีงดงามราวกบั

มชีวีติ

เครื่องประดบัมากมายเช่นนี้ หากสวมบนร่างผู้อื่น เกรงว่าคนผู้นั้นจะ

กลายเป็นราวแขวนเครื่องประดบัไปเสยี คนรอบข้างคงเหน็เพยีงอญัมณ ีมเิหน็

ตัวคน แต่เกากุ้ยเฟยนั้นต่างออกไป นางอาศัยรูปโฉมสะพรั่งราวดอกโบตั๋น 

โดดเด่นเลศิล�้าเหนอืหมู่มวลบปุผา จงึกลบรศัมรีะยบิระยบัของอญัมณบีนร่าง

เสยีสิ้น

นางเดินชดช้อยมาหยุดลงตรงหน้าฮองเฮา ก่อนย่อกายถวายพระพร 

ไม่ว่าท่วงท่าหรอืน�้าเสยีงล้วนแฝงไปด้วยความเสแสร้งอย่างมคิดิปิดบงั “หม่อม

ฉนัถวายพระพรฮองเฮาเพคะ”

เอ่อร์ฉงิมสีหีน้าเรยีบเฉย ใบหน้าหมงิอวี้กลบัแสดงความไม่พอใจ ขอ

เพยีงฟูฉ่าฮองเฮาเอ่ยค�า ลกูลงิตวันี้กพ็ร้อมกระโดดเข้าไปฟาดหน้าอกีฝ่ายอย่าง

ไม่ยั้งมอื แต่ฟู่ฉาฮองเฮาเพยีงแย้มยิ้มบางๆ

“ลุกขึ้นเถดิ”

29 หนิทวัร์มาลนี
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ค�าว่า ‘เถิด’ มิทันกล่าวจบ เกากุ้ยเฟยก็ผุดกายลุกขึ้นเดินไปนั่งยัง

ต�าแหน่งต�่ากว่าฮองเฮา ยกมอืรบัชาซึ่งนางก�านลัส่งมาให้แล้วจบิเบาๆ อกึหนึ่ง 

ก่อนจะวางถ้วยชาลงและกล่าววพิากษ์วจิารณ์เหล่าซิ่วหนี่ว์ด้านนอก

“ซิ่วหนี่ว์กลุ่มนี้คุณสมบัติไม่ธรรมดา ทั้งยังมีหลายคนหน้าตาสะสวย

ใช้ได้ทเีดยีว”

ฮองเฮาแสดงสีหน้าเรียบเฉย “แผ่นดินต้าชิงของพวกเราคัดเลือกนาง

สนม ย่อมแตกต่างจากราชวงศ์ก่อน ต้องคดัเลอืกหญงิสาวจากตระกูลสงูศกัดิ์ 

คุณธรรมมารยาทเพียบพร้อมเพื่อมาปรนนิบัติรับใช้ข้างกายฝ่าบาท หาได้

เกี่ยวข้องกบัรูปโฉมภายนอก”

เกากุ้ยเฟยปิดปากหัวเราะ ท่วงท่าในยามหัวเราะนี้ดุจโบตั๋นแย้มบาน 

หอมกรุ่นงามงดหาใดเปรยีบ หาต้องกล่าวถงึบุรุษ กระทั่งสตรยีงัต้องศโิรราบ

แก่ท่าทอีนัชดช้อยของนาง “แต่อย่างไรกม็อิาจคดัเลอืกพวกขี้ริ้วขี้เหร่ ฝ่าบาท

ทอดพระเนตรแล้วจะอดึอดัพระทยัเพยีงใดกนั ทั้งยงัมผีลต่อรปูโฉมของเหล่า

ทายาทมงักรด้วยมใิช่หรอืเพคะ”

แม้จะคล้ายเป็นบทสนทนาปกต ิแท้ที่จรงิกลบัแฝงเจตนาร้าย ผู้คนรอบ

ด้านพากนัเงยีบกรบิราวจกัจั่นในฤดูหนาว กระทั่งสูดลมหายใจยงัมกิล้า

แม้จะกล่าวว่าหลนัฮวาและโบตั๋นมคีวามงามเฉพาะตน ทว่าสองบุปผา

ประจญัหน้า ย่อมมฝี่ายหนึ่งพ่ายแพ้

เหนือความคาดหมายคนทั้งหลาย คล้ายว่าฟู่ฉาฮองเฮายอมเป็นฝ่าย

ถอยหนึ่งก้าว นางกล่าวด้วยสหีน้าสงบนิ่ง “แม้เหล่าซิ่วหนี่ว์จะงดงามเพยีงใด 

กม็อิาจโดดเด่นเหนอืรูปโฉมงามพลิาสของกุ้ยเฟย”

เห็นนางยอมอ่อนข้อ เกากุ้ยเฟยยิ่งผยอง เสียงหัวเราะแผ่วเบาราว

กระดิ่งเงนิดงัออกจากปาก ก่อนกล่าว “ฮองเฮาตรสัชมเกนิไปแล้วเพคะ หม่อม

ฉันมิกล้าน้อมรับ เพียงแต่โบตั๋นหอมกรุ่นงามงดหาใดเปรียบ เป็นราชาแห่ง

มวลดอกไม้ มใิช่ผู้ใดกส็ามารถเป็นได้ดงัว่า!”

“ท่าน...!” เพลิงโทสะของหมิงอวี้ลุกโชน ก�าลังจะเอ่ยต�าหนิอีกฝ่ายว่า
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บังอาจ กลับเห็นฮองเฮาโบกมือส่งสัญญาณให้ แม้ในใจจะเก็บซ่อนความไม่

ยนิยอมเป็นพนัหมื่น กลบัท�าได้เพยีงก�าหมดัแน่นและถอยออกมา

“ฮ่องเต้เสดจ็!”

เสียงขานร้องหยุดการปะทะระหว่างคนทั้งสอง ครู่หนึ่งบุรุษรูปร่างสูง

โปร่ง ใบหน้าหล่อเหลาคมคายกเ็ดนิยกมอืไพล่หลงัเข้ามา เทยีบกนัแล้ว การ

แต่งกายของเขาคล้ายคลงึฟู่ฉาฮองเฮานกั เรอืนกายคนทั้งสองล้วนปราศจาก

เครื่องประดับมากเกินจ�าเป็น ชุดฉางฝู30 สีด�าแสดงความเคร่งขรึมเรียบง่าย 

ปลายแขนเสื้อมีกลิ่นของหมึก คล้ายก่อนเดินทางมาที่นี่ เขาก�าลังนั่งจัดการ

หนงัสอืราชการกองใหญ่อยู่ที่โต๊ะ

คนผู้นี้กค็อืฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั นามหงลี่

“หม่อมฉนัถวายพระพรฝ่าบาทเพคะ”

“ลุกขึ้นเถดิ” หงลี่ก้าวเรว็ๆ ไปหยุดอยู่ตรงหน้าฟู่ฉาฮองเฮา พลางยื่น

มอืประคองนางลุกขึ้นมา ใบหน้าคมคายปรากฏแววอ่อนโยน “ฮองเฮามติ้อง

มากพธิ”ี

ประโยคก่อนหน้านี้เขากล่าวกับคนทั้งหมด ขณะที่วาจาในยามนี้เอ่ย

เพยีงกบันางเท่านั้น

เกากุย้เฟยจ้องมอืซึ่งประสานกนัของคนทั้งสองด้วยสหีน้าไร้ความรูส้กึ 

แววรษิยาส่งผ่านทางสายตา

หงลี่ไม่เคยมองเห็นความริษยานี้ ส�าหรับเขา การคัดเลือกนางสนม 

ครั้งนี้กเ็หมอืนงานราชการทั่วไป เขาประคองฟู่ฉาฮองเฮานั่งลง ก่อนที่ตนเอง

จะนั่งลงบนแท่นประทับ ยกมือหนึ่งเท้าคางพลางเอ่ยสั่งการอย่างไม่ใส่ใจนัก 

“เริ่มได้”

“พ่ะย่ะค่ะ!” ขันทีอาวุโสขานรับ “บุตรีสั่วซั่วหลัว เต้าจิ้นเจ้ากรมศาล 

ต้าหลี่31 สั่วซั่วหลวั อวี้หล ีอายุสบิห้าปี”

30 ชุดล�าลองส�าหรบัสวมในวนัปกติ
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ซิ่วหนี่ว์รปูร่างผอมแห้งผูห้นึ่งรบีเดนิออกมาจากกลุม่ซิ่วหนี่ว์ห้าคนที่ถูก

จดัให้เข้ามารอคดัเลอืกพร้อมกนัในแต่ละรอบ หงลี่หรี่ตามองนางพลางเอ่ย

“วนัที่ลมแรงเช่นนี้ คงจะยนืล�าบากมากกระมงั”

“ไม่... ไม่ล�าบากเพคะ” ซิ่วหนี่ว์รีบเอ่ยตอบ มิคาดว่าจะได้รับเสียง

หวัเราะแผ่วเบาจากเกากุ้ยเฟย

“นั่นสิเพคะฝ่าบาท สตรีผู้นี้ผอมแห้งไปหน่อย คล้ายว่าเพียงลมหอบ

หนึ่งกส็ามารถพดัปลวิไปได้”

แม้มกิล่าวสิ่งใดเพิ่ม ทว่าหงลี่กย็กมุมปากแย้มยิ้มออกมา

ขนัทอีาวโุสเชี่ยวชาญการอ่านสหีน้าคนเป็นที่สดุ เมื่อเหน็รอยยิ้มนี้กร้็อง

ประกาศทนัท ี“มอบดอกไม้”

ฉบัพลนัขนัทน้ีอยกป็ระคองถาดเงนิบรรจดุอกไม้เข้ามา ซิ่วหนี่ว์ร่างผอม

สูงไร้หนทาง ท�าได้เพยีงรบัดอกไม้แล้วเดนิจากไป

“บุตรกีานถงัหลนิ เสนาบดหีน่วยทหารม้า32 กานหรูอวี้ อายุสบิหกปี”

ซิ่วหนี่ว์รูปร่างอวบอิ่มจนเกอืบอ้วนกลมผู้หนึ่งเดนิเข้ามา

เพยีงปรายตามองคราหนึ่ง หงลี่กส็่งเสยีงหวัเราะ ก่อนจะเอ่ยถาม “วนั

หนึ่งกนิข้าวกี่มื้อ”

เมื่อฮ่องเต้ตรสัถาม นางกจ็�าต้องตอบ ซิ่วหนี่ว์ผู้สมบูรณ์เอบิอิ่มกล่าว

ด้วยใบหน้าแดงเรื่อ “สามมื้อเพคะ”

“น้อยไป” หงลี่แย้ง “อย่างน้อยต้องห้ามื้อกระมงั มเิช่นนั้นจะมรีูปร่าง

เช่นนี้ได้อย่างไร เกอืบจะเท่าคนเลี้ยงหมูในวงัแล้ว”

ยามนี้ในวงัไม่ต้องการคนเลี้ยงหมูเพิ่มอกี วงัหลงัยิ่งไม่ต้องการ

“มอบดอกไม้!” ขันทีอาวุโสร้องบอกทันที ก่อนจะขานชื่อซิ่วหนี่ว์คน 

ต่อไป “บุตรจีางเจยีซอืเสยีน ผู้ตรวจราชการเขตซุ่นเทยีน จางเจยีหรูหง อายุ

31 หน่วยงานราชการซึ่งท�าหน้าที่สอบสวนและตดัสนิคดอีาญา คล้ายศาลชั้นสงูสดุในปัจจบุนั
32 หรอืเรยีกว่า ‘ซ่างซอืย่วน’ หนึ่งในสามหน่วยประจ�ากรมวงั
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สบิห้าปี”

ซิ่วหนี่ว์ผวิด�าคล�้าดุจถ่านซอยเท้าเดนิเข้ามา

ก่อนหน้านี้มซีิ่วหนี่ว์ตกรอบไปสองคนแล้ว เหล่าซิ่วหนี่ว์ที่เหลอืค่อนข้าง

ตื่นกลวั เกรงจะถูกหงลี่เอ่ยปากซกัถาม

“วนัๆ อาบซอีิ๊วและตากแดดหรอือย่างไร” ฮ่องเต้เอ่ยถามขึ้นอกีครั้ง

ค�าถามนี้ประหลาดเหลอืคณา ซิ่วหนี่ว์หน้าด�าอ�้าอึ้ง ก่อนจะโคลงศรีษะ

อย่างงุนงง “มไิด้เพคะ หม่อมฉนัเกบ็ตวัอยู่แต่ในเหย้าเรอืน ออกมาตากแดด

น้อยยิ่งนกั”

“ฮ่าๆๆ!” เกากุ้ยเฟยหวัเราะเสยีงดงั “ฝ่าบาทตรสัว่าเจ้าผวิคล�้า โอ้ เมื่อ

พนิจิให้ด ีใบหน้ามปีานเสยีด้วย!”

ซิ่วหนี่ว์หน้าด�าถกูเกากุย้เฟยหวัเราะขบขนัจนหน้าแดงก�่า น�้าตาคลอเบ้า 

หลงัจากรบัดอกไม้พระราชทานกห็มนุกายวิ่งจากไป เบื้องหลงัเป็นเสยีงขานชื่อ

ซิ่วหนี่ว์ของขนัทอีาวุโส “คนต่อไป บุตรอีูหย่าสงซาน เจ้ากรมพธิกีาร อูหย่า- 

ชงิไต้ อายุสบิเจด็ปี”

ครู่หนึ่งสตรีโฉมสะคราญนางหนึ่งก็เดินออกมา ท่วงท่าของนางยามนี้

แตกต่างจากท่าทโีอหงัอวดดใีนอุทยานหลวง นางเกบ็หนามแหลมทั่วร่าง สิ่ง

ซึ่งปรากฏต่อหน้าบุคคลภายนอกมเีพยีงด้านที่งดงามที่สุด โดยเฉพาะท่วงท่า

การก้าวเดนิ

หญิงงามทั้งหลายต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ฟู่ฉาฮองเฮาสูงส่งเรียบ

ง่ายเฉกเช่นหลนัฮวาในหบุเขาร้าง เกากุย้เฟยงดงามเย้ายวนดั่งดอกโบตั๋น หาก

เปรียบรูปโฉม อูหย่าชิงไต้ย่อมมิอาจเทียบเคียงทั้งสอง ทว่าท่วงท่าการเยื้อง

ย่างของนางพลิ้วไหวเลศิล�้ายิ่ง สบิคนก้าวเดนิพร้อมกนั ผู้คนรอบข้างล้วนต้อง

สงัเกตเหน็นางในปราดเดยีว

แม้ไม่สงัเกตเหน็ท่าทางการย่างเท้าของนาง กย็่อมสงัเกตเหน็...

“หอื?” เกากุ้ยเฟยพลนัเลกิคิ้วขึ้น “บนพื้นคอืสิ่งใด”

คนทั้งหมดมองตามเสยีงและทศิทางสายตาของเกากุ้ยเฟย จงึเหน็แนว



โจวโม่
51

ตราประทับรูปดอกบัวสองสายทอดยาวตลอดทางที่อูหย่าชิงไต้ก้าวเดิน เริ่ม

จากกลางกลุ่มซิ่วหนี่ว์ ก่อนหยุดลงที่ปลายเท้าของอูหย่าชงิไต้

เสยีงของหงลี่พลนัดงัขึ้นเหนอืศรีษะ “ใต้ฝ่าเท้าเจ้าคอืสิ่งใด”

เขาสงัเกตเหน็จรงิดงัคาด...

อูหย่าชงิไต้ยนิดเีป็นล้นพ้น แม้พยายามระงบัอารมณ์ ทว่ากย็งัปรากฏ

ความรู้สกึให้เหน็ผ่านสหีน้า กระทั่งน�้าเสยีงยามเอ่ยตอบยงัสั่นน้อยๆ แต่กลบั

ลงิโลด “ฝ่าบาท... นี่คอืย่างก้าวปทุมาเพคะ”

“เช่นนั้นหรอื” หงลี่ส่งเสยีงหวัเราะ

มิรู้ว่านางคิดไปเองหรือไม่ อูหย่าชิงไต้รู้สึกว่าเสียงหัวเราะนี้ค่อนข้าง 

เยน็ชาและน่าพรั่นพรงึ ชั่วขณะต่อมา นางกไ็ด้ยนิหงลี่เอ่ยสั่งการเสยีงเยน็

“ถอดรองเท้าของนางออกมาให้เจิ้น33 ดู!”

33 สรรพนามซึ่งผู้เป็นฮ่องเต้ใช้เรยีกแทนตวั


