
หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากผู้เขียน 
  นิยายเรือง หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแข็ง เป็นนิยายยอ้นเวลา

ทนีางเอกของเรือง คือ ฟ้าใส ไดร้บักาํไลหยกสีเขียวจากเพือนรกั (จากเรือง 

ป่วนรกัเจา้พ่อเซยีงไฮ)้  

 ทาํใหต้วัเองตอ้งหลดุเขา้ไปในภพชาติอดีต ยุคสมยัราชวงศชิ์ง ยคุ

ทคีงัซีครองราชย ์ เนือเรืองในนิยายเกิดจากจินตนาการของผูเ้ขียน อาจจะ

มีผิดจากประวติัศาสตรไ์ปก็เพอือรรถรสในนิยาย  

 นิยายเรืองนเีนือเรืองค่อนขา้งกดดนั ทาํใหผู้เ้ขียนรอ้งไหไ้ปหลาย

รอบ ตวันางเอกทีค่อนขา้งดือรนัเพราะไม่ยอมใคร ตอ้งอยู่ในยุคทชีายตอ้ง

แต่งเมียหลายคน เรืองราวจึงวุ่นวายและเสียนาํตาไปหลายรอบ 

  

      จิรฐัติกาล 
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บทท ี  
หวัใจเหน็บหนาว เป็นเกล็ดนาํแข็ง 

หลอมใจแกรง่ บอบบางไรส้นิหนทาง 

 
  ค.ศ.  ตรงกับคังซีปีที  แห่งราชวงศชิ์ง ในฤดูเหมันต์แรก

ของปี หิมะโปรยปรายลงมาไม่หยุด คนทีหลบซ่อนอยู่ในหอ้งตอ้งใชผ้า้ห่ม

ทับหลายผืนจึงพอจะทุเลาความหนาวได ้แต่นุ่นทียัดใส่ในผา้ห่มเริมบาง

และเก่าเกินใชง้าน นางจึงทาํไดเ้พียงอยู่ใกลก้ับเตาไฟกลางหอ้ง มารดา

ออกไปก่อนหิมะจะตก จนล่วงเลยไป  ชวัยามแลว้ก็ยังไม่กลบั ทาํใหน้าง

กงัวลมาก  

  ร่างเล็กอายุแค่  ขวบ ขยับเขา้เตาไฟอีกเพราะตอ้งการความ

อบอุ่น ไม่รูว่้ามารดาจะโดนบา้นใหญ่รงัแกอะไรมาอีก ทาํใหน้างยิงกังวล 
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กาํลังจะลุกขึนไปตามท่านแม่ แต่เมือลุกขึนไฟก็ปัดไปถูกผา้ห่ม เด็กสาว

ทาํอะไรไม่ถูกได้แต่เอาผ้าห่มทีอยู่ในกายปัดลงไป ยิงทาํให้ไฟลุกลาม

มากกว่าเดิม กว่าจะรูต้วัก็ตอนทีใกลจ้ะหมดลมหายใจ  

 รา่งของจือเวยลม้ลงหลบัใกลก้องไฟแลว้หมดลมหายใจ องครกัษ์

เฟยหยางทีย่างก้าวเข้ามาในเรือนหันมองควันไฟลอยมาจากห้อง

ตะวันออก เป็นหอ้งของนา้เจียวฝาง เมือคิดว่าจือเวยอาจมีอนัตรายเขาก็

รีบวิงไปอย่างรวดเร็ว มองเห็นไฟทีลกุไหม ้บ่าวรบัใชต่้างพากนัดับไฟ หนั

มองฮหูยินรองเจียวฝางทรีาํไหอ้ยู่นอกหอ้ง เขาไม่คิดสิงใดรีบวิงเขา้ไป 

 “คณุชายเฟยหยาง” บ่าวรบัใชร้อ้งเรียกชือ ก่อนหา้มปรามเขา้ไป

แต่ไม่ทนัเมอืชายหนุ่มวิงเขา้ไปเขารีบมองหาจอืเวย เห็นหญิงสาวสลบใกล้

กองไฟเขารีบอุม้นางขึนมาแลว้พาขา้มคานไมท้ีหล่นขวางทาง เมอืออกมา

ไดเ้ขาก็รอ้งเรียกชือนางไม่หยุดปาก แต่ก็ไรเ้สียงตอบรบั มือเขายกไปอัง

จมกูนาง ก่อนพบว่านางสินใจแลว้ 

 “จอืเวยตืนมาเจอพเีจา้ก่อน พีเพงิกลบัมาจากฝึกไม่ทนัไดส้อนเจา้

เล่นหมากลอ้ม เจา้ก็ทงิพไีปเสียแลว้” 

 เขากอดร่างน้องสาวทีอายุน้อยกว่าเขา 5 ปี แต่เด็กสาวก็ไม่

รูส้ึกตัว กระทงัเพลิงไฟถูกดับจนหมด เขายกร่างจือเวยเพือไปยังตึกใหญ่

วางนางบนเตียงตังมองใบหนา้เด็กสาวอย่างปวดใจ เขาจากนางไป  ปี 

เพือฝึกทหาร ทุกวันเฝ้าแต่คิดถึงนอ้งสาวคนนี แต่เหตุใดเมือพีกลบัมานาง

ถึงไดรี้บด่วนจากไปเยยีงนี เขากมุมอืนางไวแ้ลว้เอย่  
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 “จือเวย พีชายเจา้กลบัมาแลว้ ตืนขึนมาคุยกับพีไดห้รือไม่” ยังมี

หลายอย่างทีเขายังไม่ไดบ้อกนาง ยังมีความในใจและความลับทีเขายัง

ไม่ได้เอ่ย มองไปยังใบหน้าทีนิงเหมือนหลับหาได้สินลมหายใจ หัวใจ

สันคลอนราํไห้ด้วยความปวดรา้ว เฟยหยางใช้มือเช็ดรอยเปือนดาํบน

ใบหนา้ ก่อนกม้ลงจบูหนา้ผากจือเวย  

 ชายหนุ่มถอยออก แลว้ใหฮ้หูยินรองเจียวฝางเขา้มาราํลาบุตรสาว

เป็นครงัสุดทา้ย เขายืนมองนางดว้ยความเสียใจ กาํลงัจะออกไปสงัการ

เพอืเตรียมงานศพ สายตาก็เห็นมือนางขยบั 

 “จอืเวย!” เขารีบเขา้ไปประคองนางไว ้มองเปลือกตาทีเรมิขยบัขึน

ลง  

 “จือเวยเจา้ฟืนแลว้” เป็นเรืองประหลาดมาก ก่อนหน้านีเขาเห็น

นางตายไปแลว้ แต่สวรรคย์ังส่งนางกลับมาหาเขาใหม่อีกครงั เป็นเรือง

น่ายินดียงินกั 

 “จือเวยลูกแม่” เจียวฝางใช้มืออังจมูกมีลมหายใจอุ่นรดนิวมือ 

เรียกนาํตาแห่งความดีใจใหผู้เ้ป็นมารดาเป็นทสีดุ 

 ฟ้าใสลืมตามองกระพริบตาขึนลง สายตาพร่ามัวมองไม่ชัด เธอ

รูส้ึกเหมือนเห็นหญิงจีนโบราณ กาํลงัเรียกชือ “จอืเวย” 

 จือเวย คือใคร เธอไม่ใช่เสียหน่อย นึกถึงเรืองก่อนหนา้ หรือเธอจะ

อยู่โรงพยาบาลไม่ไดต้ายอย่างทีคิด แต่ทาํไมถึงรูส้ึกเหนือยเหลือเกิน เธอ

ไม่ทนัลืมตาไดช้ดัเจนก็เหนอืยแลว้ผล็อยหลบัไปอีกรอบ 
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 เฟยหยางวางนางลงนอนตามเดิม ก่อนเชิญหมอมาตรวจอาการ  

 “อาจจะเพราะร่างกายนีอ่อนแออยู่ก่อนแล้ว พอประสบกับ

เหตกุารณค์วามเป็นความตายทาํใหร่้างกายเหนือยลา้ ใหน้างพกัสกัวนั 2 

วนั ก็ไม่มีอะไรแลว้ ขา้จะเจียดยาบาํรุงรา่งกายให”้ 

 เฟยหยางขอบคณุท่านหมอ ก่อนใหบ่้าวไปส่งกลบัถึงเรือน เขาไป

แค่  ปี ท่านแม่ก็รงัแกฮูหยินรองจนแทบจะหมดลมหายใจ ดูจากสภาพ

เรือนทไีรก้ารดแูล บ่าวไรต้ิดกายไม่ถึง 2 คน  

 ไม่คิดเลยว่าการทีเขาตอ้งจากบา้น จะทาํใหน้อ้งสาวต่างมารดา

คนนีทเีขาสนิทและรกัเหมือนนอ้งแท ้ๆ จะสินลมหายใจต่อหนา้เขา จือเวย

พีขอโทษทีไม่ไดป้กป้องเจา้อย่างทีเคยสญัญา แต่ในเมือสวรรคเ์มตตาให้

นางกลบัมาหาเขา จากนีต่อไปพจีะปกป้องเจา้ดว้ยชีวิต  

 พใีหส้ญัญาจอืเวย นอ้งรกั 

 

 ฟ้าใสกระพรบิตา 2 ครงั ก่อนหลบัตาลงอีกรอบแลว้ลืมตาใหม่ จาํ

ไดว้่าเธออยู่บนถนนกาํลงัจะถูกรถชน แต่ทาํไมถึงไดม้าอยู่ในบา้นโบราณ

แบบนี ใครก็ไดช้่วยเธอหน่อย หนัมองมือเธอทียังถือกาํไลสีเขียวไวแ้น่นไม่

ปลอ่ย แสดงว่าเธอไม่ไดฝั้น แต่เธออยู่ทไีหน 

  เธอลกุขึนจากเตียงมองเทา้ทีเล็กกว่าปกติ จึงเดินไปดกูระจกเงาสี

ทองเหลือง มองร่างตวัเองทีกลายเป็นแค่เด็ก ภาพเด็กสาวในกระจกก็คือ

เธอ แต่ไม่ใช่ในอายุ 25 ปี เพราะในกระจกตอนนีคือร่างเธอ ในตอนอายุ
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แค่ 10 ขวบ เธอมองมือนอ้ยก่อนสาํรวจหนา้อกอีกครงั หายไปแลว้หนา้อก

อนัแสนภมูิใจของเธอ 

  ใครก็ไดบ้อกหน่อยว่ามนัเรอืงอะไร หรือว่า 

  สายตาเธอหันมองกาํไลสีเขียวเจา้ปัญหา จาํไดว้่ากรรณิกาเคย

เล่าเรืองประหลาดใหฟั้ง ว่าเจอสามีในสมัยเซียงไฮ ้เธอยังหัวเราะขาํใน

โทรศพัทใ์หเ้พอืนรกั ก่อนเอย่ทบัไปว่า 

  “ถา้ขิงไปได ้เราก็ไปไดสิ้นะ แต่ว่าจะไปยุคไหนขอคิดก่อน” เธอนิง

คิดไปครู่หนึงก่อนนึกถึงนิยายเรืองหนงึทีอ่านคนัเวลาทีตอ้งเดินทาง 

  “ขอไปยุคจินซีฮ่องเตแ้ลว้กัน ไม่เอาดีกว่าไปยุคคงัซีดีกว่า เพราะ

ตอ้งไปก่อนทีองคช์ายสีจะขึนครองราชย ์เราจะไดมี้เหล่าองคช์ายรุมลอ้ม

แย่งความรกั แบบนนัพ่อกบัแม่จะไดเ้ลิกว่าเธอสกัทีว่าไม่มีใครเอา” 

  เธอมองตัวเองในกระจกอีกครงัก่อนมองกาํไล เธอเชือขิงแลว้ว่า

เรืองทีเล่าเป็นจริง แต่ช่วยพาเธอกลบัไปไดไ้หมคณุกาํไล คราวหลงัเธอจะ

ไม่ดถูกูเรืองแบบนีอีกแลว้ ไม่ว่าขอรอ้งเท่าไหรก่าํไลก็ไม่ส่งเธอกลบั มีเพียง

ส่งประกายสีทองใส่เธอแทน หนัมองไปดา้นนอก ถึงเวลาเธอตอ้งอยู่ในยคุ

นใีหไ้ด ้ขอใหร้อดทีเถอะ สาธุ 

 หันมองดา้นนอกเหมือนมีคนมา คนทีแกลง้ป่วยจึงรีบขยับตัวขึน

นอนตามเดิม เสียงประตเูปิดออก พรอ้มกบัเสียงเหมือนคนกาํลงัวางของ

บนโต๊ะ จากนนัก็มีความอุ่นของผา้ซบัไปตามใบหนา้ 

 “จอืเวย เจา้รูส้กึตวัหรือไม่”  
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 เสียงเหมือนเด็กชายหนุ่ม อายนุ่าจะไม่เกิน -  ปี  

 “พีชายเจ้ากลับมาแล้ว ฟืนขึนมาทานยาก่อนเถอะ” เขามอง

เปลือกตาทีขยบัขึนลง อกีทงัยงัไดย้ินเสียงคนขยบัในหอ้งก่อนหนา้แลว้ แต่

เด็กสาวคงยงัโกรธเขาจึงไม่ยอมทีจะลืมตามาพดูคยุ  

 “ตืนเถอะ” ว่าแลว้ก็บีบจมกูนาง  

 “หือออ” คนหายใจไม่ออกรอ้งประทว้งก่อนลืมตามองคนบีบจมกู 

เป็นเด็กชายจริง ๆ แต่หนา้ตาดีทีเดียว สิงทีเด่นชดัมากกว่าหนา้ตาคือทรง

ผมแบบแมนจูครึงหัวและถักเปีย เธอมองชุดผา้แพรสีนาํเงินปักลายแขน

ยาว เสือและท่อนล่างแยกส่วนเหมือนคลา้ยชุดขุนนางเวลาอยู่บา้นแบบ

หนงัจนีโบราณ  

 ฟ้าใสไม่ไดพ้ดูสิงใดแต่นิงฟังอกีฝ่ายพดูแทน 

 “ลกุขึนเถอะพีจะป้อนขา้วตม้ให”้  

 แน่ใจนะว่ารา่งนี  ขวบ ทาํไมชายหนุ่มตอ้งเอาใจราวกบัเขาเป็น

เด็กนอ้ย 3 ขวบ  

 “นอ้งกินเองไดเ้จา้ค่ะ”  

 เฟยหยางยกยิมเมือเด็กสาวพูดกบัเขาแลว้ แต่ไม่ไดส้ง่ถว้ยใหน้าง

อย่างทขีอ เขายกชอ้นขึนเบา “ใหพี้เอาใจเจา้สกัวนัเถอะ” 

 คนไม่ใช่เด็กมองหนา้เด็กหนุ่มแลว้ยอม เอาเถอะถึงอย่างไรรา่งนกี ็

 ขวบ ฟ้าใสลกุขึนนงัแลว้ใหพี้ชายต่างแม่ปอ้นจนหมดถว้ย มองชาย

หนุ่มทีวางถว้ยบนโต๊ะหนัไปพดูกบัสาวใชด้า้นหลงั 
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 “เสียวชิงยกถว้ยยามา”  

 “เจา้ค่ะ” 

 ฟ้าใสมองเด็กสาวทรีบัคาํ คงเป็นสาวใชข้องจอืเวย ไม่นานถว้ยยา

รอ้นก็มาถึง แค่กลินยาเธอก็แทบจะวิงหนี ไม่แค่คิด เพราะตอนนีเธอขยับ

ถอยห่างไปเรือย ๆ เรียกเสียงหวัเราะจากคนถือยาได ้

 “ยังไงเจา้ก็ตอ้งกิน จือเวย” เล่นขู่เสียงเขม้แบบนี เธอไม่กินเขาคง

เอาดาบปาดคออย่างไม่ตอ้งสงสยั คนทีกลวัตายอีกรอบจึงรบัการกิน  

 กินไป 1 คาํ แน่ใจว่าเป็นยาไม่ใช่ยาพิษ 

 กินไปคาํที 2 เรมิรูส้ึกว่ามนัเป็นยาพิษแลว้ หนัมองอีกยังเต็มถว้ย 

จึงดึงถว้ยจากมือเขาแลว้รีบยกขึนดืมอย่างรวดเร็ว เธอวางมันลงแลว้ใช้

เสือทยีาวเช็ดปาก 

 “ไม่ดือแบบนี พมีีรางวลัให”้  

 ชายหนุ่มบีบปากแลว้โยนเขา้ปากคนขมวดคิว ฟ้าใสคิดว่าเขาจะ

ฆ่าเธอ แต่เมอืสมัผสัรสหวานจากกอ้นนาํตาลในปากจึงรูส้กึดีขึนมา 

 “ขอบพระคณุเจา้ค่ะ”  

 เฟยหยางลุกขึนก่อนใช้มือเอนตัวเธอให้ลงนอน “พักผ่อนให้

รา่งกายหายดีเสียก่อน พีจะพาเจา้ไปเทียว” 

 มีการหลอกเด็กแถมทา้ยก่อนกลับอีกดว้ย หันมองเด็กหนุ่มแล้ว

ถอนใจ เธอต้องทาํตัวเป็นน้องทีดีของเขาใช่ไหม หันมองไปดา้นนอกมี

มารดาของจอืเวยเขา้มาแทน ก่อนนงัเป็นเพอืนเธอจนหลบั  
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 คนทีหลับตาแต่ไม่ได้หลับจริง คิดทบทวนเรืองราวทังหมด ทีรู ้

เบืองต้นคือ เด็กสาวนางนีมีนามว่า จือเวย เป็นบุตรสาวคนเดียวของ        

ฮหูยินรองชือว่า เจียวฝาง มีพีชายและนอ้งสาวต่างมารดาทีเกิดจากฮูหยิน

ใหญ่ในสกลุฟู่ ฉา  

 บิดานางเป็นขุนนางขันที  ดาํรงตาํแหน่งเป็นเจ้าเมืองเล็ก ณ 

เมืองซานซ ี

 ฮหูยินใหญ่ทมีาจากสกลุฟู่ ฉา มีนามว่า ฟางเหลียน  

 พชีายคนโตของบา้น มีนามว่า เฟยหยาง 

 นอ้งสาวของเขา มีนาม เฟยเยยี 

 และดว้ยมารดาเป็นฮูหยินทีเกิดมาจากตระกูลตาํตอ้ย เรียกไดว้่า

ไม่สามารถเชิดหนา้ชูตาได ้จึงถูกเขียใหไ้ปอยู่ทา้ยเรือนไกลจากผูค้น เรือน

ทจีือเวยทาํไหมไ้ปนนัไม่อาจซ่อมแซมได ้ทาํใหพ้วกเราสองแม่ลกูตอ้งขยับ

เขา้มาอยู่ใกลก้บัเรือนเฟยหลงชวัคราว และเพราะไดพี้ชายต่างแม่คนนี ทาํ

ใหเ้ธอไดมี้ขา้วกินอมิทุกมือ ฉะนนัเธอตอ้งทาํดีกบัถงัขา้วสารใหม้าก  

 หลงัจากคิดเรือยเปือยจนหลบัไปจรงิ ๆ จนตืนมาอีกรอบพีชายคน

เดิมก็กลับมาทาํหนา้ทีป้อนขา้วเธออีกแลว้ เรียกไดว่้าเธอจะเห็นหนา้เขา

ทกุ 3 เวลาอาหาร กว่ารา่งกายนีจะฟืนตวัและลกุเดินไดค้ล่องก็เกือบเดือน  

 ตลอด 1 เดือนเธอฝันถึงเรืองราวในอดีต ความทรงจาํของจือเวย 

ทาํให้เธอจดจาํเรืองราวและเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบของนางเกือบหมด 
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เหลือเพียงความไม่ชินจากภพก่อนเท่านนั ททีาํใหบ้างครงัเผลอพูดสิงทีไม่

ควรพดูออกไป  

 ในเมือกาํไลหยกสีเขียวนนัส่งเธอมาเพือทดสอบชีวิต จากทีเธอดู

ถูกอิทธิฤทธิเจา้แม่กาํไลหยก เธอก็ตอ้งพิสจูนใ์หเ้ห็นว่าเธอสามารถอยู่ทีนี

ได ้และเมือเธอผ่านบททดสอบแล้ว บางทีเจา้แม่กาํไลหยกอาจพาเธอ

กลบัไปก็ได ้

 เอาเถอะ คิดเสียว่ามาเดินเล่นตา้ชิง 

 เมือเรมิปลงกบัชีวิต เธอก็มองผิวหนงัทีเรมิมีนาํมีนวล เรียกไดว่้า

แผนการขุนหมขูองเขาสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หนัมองตอนนีชุดทีเธอเคยใส่

เรมิแน่นขึน  

 เฟยหยางมองจือเวยอย่างพอใจ ในทีสุดนางก็กลับมาเป็นเด็ก

นอ้ยแกม้แดงอย่างทเีคยเป็นในอดีตแลว้  

 “เสียวชิงแต่งตวัคณุหน ูวนันพีจีะพาเจา้ไปเดินเล่น” 

 พอไดย้ินคาํว่าเดินเล่นเธอก็ยิมแกม้บาน เรียกไดย้ิมถึงรูหูเลยก็ว่า

ได ้จึงใหเ้สียวชิงจับใส่ชุดกีเพา้ ตัวแขนและปลายกระโปรงยาวถึงตาตุ่ม 

ยังมีรองเทา้ผา้ปักลายสวมงามสวมใส่ ส่วนผมมดัเป็นจุกรดัแยกไว ้2 ขา้ง 

พรอ้มกบัมีปอยผมปรกลงมาระบ่า ตรงผมจุก 2 ขา้งมีดอกไมป้ระดบัหอ้ย

ลงมา  

 ฟ้าใสมองตวัเองในกระจก เธอเหมือนอาหมวยนอ้ยแลว้ ว่าแลว้ก็

หมนุเอาใจถงัขา้วสารเธอหน่อย 
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 เฟยหยางมองอย่างพอใจ จึงจบัจูงมือนอ้งสาวออกจากเรือนเพือ

ไปคารวะฮูหยินผูเ้ฒ่าหลวนหลี  ฮูหยินผูเ้ฒ่าท่านนีค่อนขา้งเกลียดขีหน้า

พวกเราสองแม่ลูกมาก เรียกไดว้่าไม่ตอ้งมาเคารพ เพราะนางไม่ตอ้งการ

มากกว่า จึงเป็นความโชคดีทีเธอตอ้งไม่ตอ้งตืนยามเหม่า ( . - . น.) 

เพือมาเคารพฮูหยินผูเ้ฒ่า ตอนนีเธอกาํลงัมองนางทีหนา้นิง หยิบถว้ยชา

ขึนมา ราวกบัว่าคาํขอของหลานชายคนโปรดทีจะพาเธอเทียวไม่ไดเ้ขา้ไป

ในหสูกัประโยค 

 เบือความตาํตอ้ยของร่างนี จนนงัไปเกือบ 1 ยาม ฮูหยินผูเ้ฒ่าจึง

พยกัหนา้อนญุาต ขาทีนงัจนเหน็บกินทาํใหล้กุไม่ขึน  

 เฟยหยางจึงเขา้มาพยุงแลว้กล่าวลาฮูหยินผูเ้ฒ่า คนเป็นใหญ่ใน

เรือนหลานหลีเงยหนา้ดว้ยแววตาไม่พอใจ หนัไปทางบ่าวรบัใชข้า้งตวั  

 “เฟยเยยีไปไหน” 

 ลู่เจียสาวใชค้นสนิทตอบนายหญิง “ไปงานเลียงนาํชา สกุลฝาง

ตงัแต่เชา้เจา้ค่ะ” 

 เสียงหลานหลีถอนใจ หลานสาวคนนนัก็ไม่มีความเคารพใหน้าง

เช่นกนั หลานชายอีกคนก็เรมิไม่เห็นหวัหงอกหวัดาํ บอกเตือนชายหนุ่มไป

หลายรอบใหอ้ยู่ห่างจากจือเวยอย่าไดส้นิทสนมเกินงาม อย่างไรก็ตามแม้

จะเป็นนอ้งต่างแม่ แต่ก็ไม่ใช่เชือสกลุฟู่ ฉา เด็กทติีดทอ้งสามีเก่ามา นางไม่

นับเป็นหลานดว้ยซาํ แค่ใหอ้ยู่อาศยัในเรือนก็มากเกินพอแลว้ หากไม่เห็น

แก่บุตรชายของตน นางก็จะกาํจดัเสียนหนามนไีปนานแลว้ 
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 ทางด้านคนที เดินออกจากเรือนหลานหลี จือเวยหรือก็ คือ

วิญญาณฟ้าใสหันมองมือชายหนุ่มทีประคองแขนไวก้ลวัเธอจะสะดุดลม้

ลง เพราะขาทีชาเรียกได้ว่าไม่ประคองดีกว่า หากไม่เกรงใจบ่าวพีเฟย

หยาง คงอุม้นางไปแลว้  

 ทีจริงแลว้เธอรูส้ึกแปลกใจมาก ทาํไมเขาถึงเอ็นดูและใส่ใจเธอ

มากกว่าน้องสาวแท ้ๆ แต่เท่าทีรบัรูม้าจากร่างนีเฟยเยียนอ้งสาวของเขา

แท ้ๆ นนั เป็นเด็กค่อนขา้งหวัรนัเอาแต่ใจ อาจจะทาํใหเ้ขาราํคาญ เลยหนั

มาเอาใจนอ้งต่างมารดาทีหัวอ่อนอย่างจอืเวยก็เป็นได ้เธอทีตอ้งมาอาศัย

ร่างคนอืน ได้แต่ขอโทษในใจทีต้องทาํตัวอ่อนแอ เพือให้ถังข้าวสารไม่

สงสยัแลว้ผลกันางลงเหวถา้รูค้วามจรงิ 

 ตวัเรือนของตระกลูฝู่ ฉานนัแบ่งออกเป็น 3 เรือน มีเรือนของบิดา

และฮูหยินใหญ่นนัอยู่ทางดา้นทิศเหนือของเรือน เรียกว่า เรือนเหมยหล

วน 

 ส่วนเรือนหลานหลีของฮูหยินผูเ้ฒ่าอยู่ทางดา้นทิศตะวันตก เป็น

เรือนติดกับเรือนอิงฮวาของเฟยหยาง ส่วนทางดา้นตะวันออกก็เป็นเรือน

บ่าวรับใชแ้ละเรือนเก่าของเธอทีอยู่ไกลออกไป ทีจือเวยเผาไปจนหมด  

ส่วนตรงกลางบา้นเป็นทีรบัรองแขก 

  เมอืออกพน้รวัสงูของบา้นก็พบกบัรถมา้รอเทียบท่าอยู่ดว้ย ชาย

หนุ่มประคองเธอขึนรถมา้ เพราะความสงูทาํใหเ้ธอกา้วเทา้ไม่ถนดั เมือ

เห็นว่าใกลจ้ะตกรถมา้แลว้ เฟยหยางก็อุม้เธอแลว้ยกขึนวางบนรถแทน 
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 “ขอบพระคณุเจา้ค่ะ” ตอนนีเธอตอ้งแสดงเป็นนอ้งทีน่ารกั จะพดู

มากโวยวายไม่ได ้เมือขึนไปบนรถแลว้ เสียวชิงก็ขึนมาแลว้มานงัอยู่ดา้น

ในกบัเธอ สว่นผา้ม่านดา้นหนา้เธอมองเห็นเฟยหยางเป็นคนขบัรถมา้ดว้ย

ตวัเอง ไม่ไดใ้หบ่้าวชายติดตามสกัคนเดียว  

 เธอทีนังดา้นในสาํรวจรถมา้ทีนัง เป็นรถมา้ทีไม่ไดห้รูหราเหมือน

ในละคร เรียกไดว้่าเบสิกของยุคนีในฐานะการเงินของบา้นสกุลฟู่ ฉา เบาะ

ทีรองนงัเป็นเบาะผา้ธรรมดา ดา้นขา้งไม่บุผา้หรือสิงประดบั มองเห็นตรง

มุมล่างขวามือมีตะกรา้อาหารวางอยู่ เขาคงพาไปปิกนิก ได้ปิกนิกใน

ยคุคงัซีถือว่าหรูแลว้ใช่ไหม  

 รถม้าวิงผ่านตัวเมืองจนออกไปนอกเมืองได ้1 ชัวยาม ถึงราว

ประมาณยามเฉิน ( . - . น.) มือเธอแหวกม่านหน้าต่างมองไปยัง

อทุยานกวา้ง ดอกซากุระร่วงโรยจนหมดตน้ จะพาเธอมาเพืออะไรมิทราบ 

ถา้เป็นช่วงฤดใูบไมผ้ลิคงสวยกว่านีเยอะ โชคดีทแีดดออกมา 2 วนัแลว้ ทาํ

ให้หิมะทีตกหนักละลายเกือบหมดจนเห็นพืนหญ้าสีเ ขียวด้านล่าง 

มองเห็นศาลานอ้ยใหญ่ทวับรเิวณอทุยาน  

 “ถึงแลว้จือเวย” เฟยหยางเปิดม่านก่อนส่งมือใหเ้ธอ ฟ้าใสมองมือ

เขาแลว้ส่งมือใหเ้ขาจบัจงูลงจากรถมา้ แต่เพราะรา่งเล็กไม่ทนัใจชายหนุ่ม 

เขาก็อุม้เธอลงอกีรอบ  รูส้ึกว่าเขาทาํเหมือนเธอเป็นเด็ก 3 ขวบจรงิ ๆ  

 “พนีดักบัสหายเอาไว ้ว่าจะมารว่มจิบชาฤดหูนาว” 
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 ฤดหูนาว ชือก็บอกว่าหนาว ไม่ควรทีจะอยู่เรือนแลว้นงัผิงเตาถ่าน

ไม่ดีกว่าเหรอ จะมาตากลมหนาวจิบชา แลว้พอกลับไปก็ป่วยอีก ตรรกะ

คนสมยันีแปลกพิลึกคน  คนสมยัใหม่เดินตามไปบ่นไป คอยระวงัรองเทา้

ไม่เหยียบโดนหิมะ  

 ฟ้าใสกระโดดไปมา เหมือนกับการเล่นกระโดดข้ามกระดานไม ้

สายตามองแต่หิมะ คิดแต่จะไม่ใหม้นัเลอะรองเทา้ จนกระทงั 

 “โอ๊ย!” หัวเธอไปกระแทกบางอย่างเขา้ เธอใชม้ือจับสาํรวจหัว

ตวัเอง ก่อนเงยหนา้ก็พบวตัถุแข็งทยีืนมองหนา้เธอตาแข็ง  

 ไม่ต้องทาํตาดุไดไ้หม แค่เห็นหน้าเธอก็กลัวแล้ว เด็กอะไรตาดุ

เหมือนเสือ หันมองคนปกป้องทีเดินมาดูหน้าผากเธอแลว้เป่า เธออยาก

บอกเฟยหลงว่าทีทาํน่ะไม่ได้ทําให้หายเจ็บเลย เป็นแค่เรืองหลอกเด็ก

ตงัแต่สมยัโบราณนานมา แต่ยงัใชจ้นถึงปัจจบุนั 

 “จือเวย คารวะองคช์ายสีอินเจิง”  

 เดียวนะ ตอนนีเธออยู่ราชวงศค์งัซ ีมีองคช์ายเกือบ 20 คน แต่คน

แรกทเีจอเธอก็เจอกบัยงเจงิแลว้ แค่คิดก็สยอง จึงรีบย่อตัวคาํนบัอีกฝ่าย 

แลว้เดินตามคนตาดไุปยงัศาลาใหญ่ตรงหนา้ เธอรีบไปเกาะแขนพีชายไว้

แน่น  

 ไหนบอกว่าเป็นองครกัษฝึ์กหดั ไปฝึกท่าไหนถึงไดเ้ป็นสหายกบั

องคช์ายสี ไม่ใชแ่ค่นนั เพราะตอนนีศาลาทีว่างเต็มไปดว้ยองคช์ายหา้ 
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องคช์ายแปด องคช์ายเกา้ องคช์ายสิบ องคช์ายสิบสาม องคช์ายสิบสี 

เรียกไดว้่ารวมทุกองคช์ายมากองทีเดียวกนั  

 เธอขอถอนคาํพูดทีว่าพวกเขาไรส้าระแลว้กนั เพราะถา้พวกเขารู ้

ความคิดของเธออาจจะสงัประหารตอนนีเลยก็ได ้จากนนัหญิงสาวหนึง

เดียวในศาลาก็นังใกล้พีชาย มองพวกเขาสนทนาเรืองท่าดาบ ท่าต่อสู้ 

เรียกไดว้่ามาดมืชาเพือเรียนรูว้ิชาต่อกลอน จนเธอแทบจะหาจุดทีอยู่ไม่ได้

แลว้ 

 หันมององค์ชายสีทีกําลังวางหมากล้อมหรือว่าหมากโกะที

ปัจจุบนัเรียกกบัองคช์ายแปด สองคนนีคือขวัอาํนาจทีจะตอ้งต่อสูเ้พือชิง

บลัลงักใ์นอนาคต เธอจึงเดินไปดูกระดานในหมากทีต่างฝ่ายต่างผลัดกัน

รุกผลดักนัรบั จนหลงั ๆ องคช์ายแปดเรมิไม่นิง จนในทสีดุก็แพอ้งคช์ายสี  

 จะมีใครนิงและเก็บอารมณ์ไดอ้ย่างยงเจิงคงไม่มีแลว้ แมต้ัวเอง

ชนะแต่ก็ยงัไม่ยมิ ไดแ้ต่บอกว่าตวัเองบงัเอญิ ขา้นอ้ยขอคารวะท่านแลว้  

 อินเจิงหันมองจือเวยทียืนนิง เมือเขามองไปทีนาง ก็มองนิงครู่

หนึงก่อนทีจะเดินไปทางอืน แววตานนัไม่ไดมี้ความกลวั ไม่ไดมี้ความเขิน

อาย ต่างจากเด็กสาวขุนนางท่านอนืทเีขาเคยพบ 

 จือเวยหันมองถังข้าวสาร เห็นเฟยหยางกําลังนังสอนท่าดาบ

ใหก้ับองคช์ายสิบสาม ดูเหมือนสองคนนีจะเขา้กันไดดี้ เธอมององคช์าย

สิบสามคนนีก็คือพนีอ้งคนสนิททียงเจงิรกัทีสดุ แต่เสียดายทีอายสุนั 
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 เธอคาํนวณอายปีุแลว้ ตอนนยีงเจงิอายุเพียง  ปี กว่ารชัทายาท

จะถูกปลดก็เกือบ  ปี ช่วงนีสงครามระหว่างองคช์ายจะสงบและไม่มี

เรืองขดัแยง้กนั เธอจึงไดเ้ห็นภาพความสขุ ว่าแลว้ก็หยิบกระดาษและพู่กัน

ขึนมา วาดภาพของพวกเขาไว ้เป็นเพราะเดินทางบ่อยทาํให้เธอสนใจ

เรียนพู่กนัวาดภาพของจีนอยู่หลายเดือน ทาํใหฝี้มือในการวาดเรียกว่าไม่

ถึงกบัดี แต่ก็ไม่แย่  

 นังวาดพวกเขาอย่างตังใจ จนเมือเงยหน้าอีกทีกลุ่มทีว่าหายไป

แลว้ ตอนนกีาํลงัลอ้มวงตวัเธอ ก่อนหยิบภาพวาดขึนมาแลว้วิจารณ ์

 “น้องจือเวยฝีมือไม่เลวทีเดียว แม้ว่าตัวลายเส้นจะมองไม่เห็น

ใบหนา้แต่ท่าทางก็บอกลกัษณะเฉพาะบุคคลได”้ 

 “อันนีตัวขา้” องคช์ายสิบชีตัวเองทีกาํลังนังเล่าละครใหอ้งคช์าย

เกา้ฟัง  

 เฟยหยางหนัมองไปรอบ แต่ดเูหมือนจะขาดไป 1 คน  

 “ภาพองคช์ายสีเล่าจือเวย”  

 ตอนนีเจา้ของชือหันมอง จือเวยทีนังหนา้นิงมองเขาครู่หนึง เธอ

ไม่บังอาจวาดฮ่องเตอ้งค์ต่อไป เกิดวันดีขึนดีเขานึกได้ว่าเธอวาดเขาไม่

เหมือนจริง นึกครมึแดดครมึฝนลากเธอไปประหาร ก็ไม่รูว้่าจะไดก้ลบัภพ

เก่า หรือตายแลว้ไม่ฟืนกันแน่ ว่าแลว้เมือมีคนทักเธอจึงวาดเขาลงอย่าง

ตงัใจทสีดุ 

 และตอนนีฮ่องเตย้งเจิงก็กาํลงัมองภาพเขาแลว้พดูออกมา 
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 “ลายเสน้ยงัหยาบไม่นงิ ตัวภาพยงัห่างชนักบัรุ่นหดัเรียน แต่เมอื

มองแลว้ตวัเจา้แค่ 10 ขวบ วาดไดถ้ึงเพียงนถืีอว่าไม่เลว” 

 ด่าวิจารณม์าตอนแรก จนเธอแทบจะขวา้งพู่กนัทิง ตอนหลงัก็ลบู

หวัตบทา้ย เหมาะแลว้ทจีะฆ่าพนีอ้งแลว้ขึนครองบลัลงักเ์พียงผูเ้ดียว 

 คนทีเก็บอารมณไ์ม่พอใจทางสีหนา้ไม่อยู่ ตอนนหีนา้ดาํเขียวก่อน

วางรูปภาพบนโต๊ะแลว้เดินไปยังมมุนาํชา องคช์ายสีอินเจิงมองกระดาษ

แผ่นนันอีกครัง มุมปากยกยิมแล้วพับเก็บมันไว้ในเสือด้านใน ในเมือ

เจา้ของภาพวาดไม่เอา เขาจะเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึแลว้กนั 

 เฟยหยางมองเห็นการกระทาํองคช์ายสีชดัเจน คิวขมวดกงัวลมอง

ไปยงัจอืเวยทีนงัจิบชาอย่างสบายใจ มองไปยงัหิมะทีเรมิโปรยปราย ไม่ได้

สนใจใครอีกแลว้ จึงเดินเขา้ไปหาก่อนนงัลงเป็นเพอืน 

 คนทีคิดว่าจะพามาใหเ้ปลียนบรรยากาศ เริมคิดผิดเมือเห็นแวว

ตาขององคช์ายสีมองมาทจีือเวยบ่อยครงั หลงัจากนีเขาจะระวงัตัวพานาง

ออกขา้งนอกเสียแลว้ ถึงแมน้างจะอายแุค่  ขวบ แต่ความงามก็เรมิฉาย

แววออกมา อีกทังองค์ชายสีได้สมรสพระชายาเอก ตังแต่อายุ 11 ขวบ 

เรียกไดว้่าพวกเขาเกือบทงัหมดลว้นมีพระชายาประจาํตาํหนกัเกือบทุกคน

แลว้  

 หากนางทเีป็นแค่บุตรสาวขุนนางขนั  ปลายแถว แต่งเขา้เรือนก็

เป็นไดเ้พียงเช่อฟเูหรนิ หรือไม่ก็นางกาํนลัอุ่นเตียงเท่านนั หากพวกเขาสืบ

ประวติัของจอืเวยแลว้ อาจจะไม่ยอมรบันางในตอนหลงัก็ได ้
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 เมอืคิดไดเ้ขาจึงขอตวักลบัก่อน จือเวยทีกาํลงัเพลินกบับรรยากาศ

เหมันตอ์ย่างทีเขาชวนมาก็ชะงักมือแลว้วางถ้วยชา ก่อนเดินตามคนรีบ

กลบับา้น ทิงใหอ้งคช์ายทีมาก่อนยงัอยู่เหมือนเดิม 

 ไหนบอกมาเปลียนบรรยากาศ ทาํไมตอนกลบัถึงหนา้มืดกว่าตอน

มา คนไม่เขา้ใจสถานการณโ์คง้ลาทุกคน ช่วงจงัหวะหนึงเธอมองไปยงัยง

เจินอีกรอบ เห็นแววตาเขายงัมองเธออยู่นานแลว้  

 สายตาแบบนาํแข็งจนทาํใหค้นมองแทบละลาย เธอเรมิกลวัจรงิ ๆ 

แลว้ จึงรีบหนัหลงัตามพีชายกลบับา้น 

 องคช์ายสีมองนางนอ้ยทีตอ้งใหพ้ีชายโอบอุม้ขึนรถมา้ เขาไม่เคย

เจอหญิงสาวทีมองเขาด้วยแววตาประหลาดแบบนัน แววตาเหมือนรู ้

ความลบั แข็งกรา้วไรค้วามกลวั ความเขินอาย “จือเวย” ชือนีน่าสนใจเขา

จะจาํเอาไว ้
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บทท ี  
ความบงัเอญิ 

 
  เมอืเธอขึนรถมา้และเดินทางไปไดเ้พียงครงึ อาจจะเพราะหิมะเรมิ

ตกหนัก หนทางเริมลาํบาก เฟยหยางจึงจอดรถม้าไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ริม

แม่นาํ ก่อนเขา้มาหลบหิมะดา้นในกับเธอ ตอนนีรถมา้จึงมี 3 คนดว้ยกัน 

เธอมองเสียวชิงทีกาํลงันงัปักอยู่ตรงมุม ทาํตัวเหมือนตัวเองเป็นอากาศ 

หันมองเฟยหยางทีหยิบตาํรารบขึนมาอ่าน “พีมิเคยรูว้่าเจา้สนใจการวาด

ภาพ เมือตอนเจ้าเยาว์วัยพีเคยจับมือเจ้าเขียน เจ้าก็เอาแต่บ่นไม่หยุด 

ก่อนเอาพู่กนัมาวาดหนา้พีแทน”  
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 ดูเหมือนจะมีเรืองแบบนันจริง แต่การที 2 คนมาใชร้่างเดียวกัน

มันก็มีเรืองไม่เหมือนกันบา้ง ในเมือเขาหายไป  ปี เธอจึงแสรง้พูดเสียง

อ่อนหวาน ก่อนเอนนอนบนตกัพีชายแลว้เอย่เสียงสนั 

 “เป็นเพราะท่านพีไม่อยู่ นอ้งทาํไดเ้พียงมองกระดาษแผ่นเปล่าที

ท่านพีเคยสังสอน จึงคิดว่าหากได้เรียนรู ้รอท่านพีกลับมาจะทําให้

ประหลาดใจ นอ้งหวงัเพียงหดัเรียนเขียนภาพวาด เพือรอใหท้่านพีมาเหน็

และมีความสขุเจา้ค่ะ” 

 ว่าแลว้ก็รีบหลับตาทาํเป็นหลบั อย่าไดถ้ามอะไรเธออีก เธอแต่ง

คาํจนหมดแลว้ หากพดูมากกว่านอีาจจะถกูจบัผิดได ้ 

 เฟยหยางวางสมุดลงข้างตัว มองใบหน้าจือเวยทีนอนอยู่บนตัก 

นางหลบัตาแลว้แต่ขนตายังขยับขึนลงไม่สนิท ความเจา้เล่หแ์สนกลของ

นางยงัไม่เปลียนไม่ว่านานเท่าไหร ่จึงยกตาํราขึนอา่นเพือคนัเวลา รอหิมะ

หยุดตกหมดไป 1 ชวัยาม จึงวางหนงัสือลงมองไปยงัเสียวชิงทีหลบฟุบอยู่

ดา้นล่าง  

 เขามองจอืเวยทีนอนหลบัตาสนิท ริมฝีปากนางแดงระเรือจึงใชม้ือ

แตะสมัผสัเพียงเบามือ ก่อนเลือนมาลบูผมดาํเงาไปมา ทาํใหค้นหลบัสนิท

ขยับตัวจนจะตกเบาะนงั เขาจึงอุม้นางขึนมาวางไวบ้นตัก ใชต้ัวเองเป็น

เบาะรองนังให้นาง คนหลับเอนใบหน้าซบแผ่นอกเขาแล้วกอดไว้แน่น

เหมือนกอดหมอน  
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 เคยมีคนบอกว่า ยิงเติบโตยิงผูกพัน ความลบัทีเขารูโ้ดยบังเอิญ

เมอื  ปีก่อนเปลียนผนัความรูส้กึจากพชีายนอ้งสาวกลายเป็นอนืเสียแลว้ 

เด็กสาวทีเขาเฝ้าดูแลทะนุถนอมตังแต่เยาว์วัยคนนี พีจะปกป้องเจา้ไป

ตราบสินลมหายใจ เฟยหยางมองไปยงัหนา้ผากก่อนกม้ลงจูบแน่นงิอยู่ครู่

หนงึ  

 เมือเงยหนา้ขึนมาก็เห็นจือเวยกาํลงัขยบัตา ก่อนใชม้ือขยีตา ฟ้า

ใสหันมองใบหนา้พีชายใกลแ้ค่เอือม จาํไดว้่าก่อนนอนยังนอนบนตักเขา 

แต่ทาํไมตอนนถีึงมาอยู่ทงัตวั ใหโ้อบอุม้เป็นเด็ก 3 ขวบอีกแลว้ 

 “นอนเถอะ ไวห้ิมะลดลงอกีหน่อยเราจะกลบับา้นกนั” 

 เห็นสภาพตวัเองแลว้คิดว่าเธอจะหลบัไดไ้หม เธอขยบัตวัลงจาก

ตกัเขาแลว้มองไปยงัดา้นนอก หิมะหยดุตกแลว้ 

 “นอ้งว่ากลบับา้นไดแ้ลว้เจา้ค่ะ”  

 คนทีหาเรืองอยากอยู่ต่อไดแ้ต่พยักหนา้เขา้ใจ ก่อนลุกขึนเพือไป

ขบัมา้ดา้นนอก  

 “เดียวเจา้ค่ะ” จือเวยหยิบร่มก่อนกางใหเ้ขา “ร่มเจา้ค่ะ หากตาก

หิมะจนถึงบา้นท่านพีจะจบัไขไ้ด”้ 

 เธอเดินมาส่งเขาดา้นนอกรถจนถึงทีนงัก่อนส่งใหอี้กฝ่าย “รีบเขา้

ไป” คนทีเรมิหนาวรีบวิงกลบัเขา้ไป ไดย้ินเสียงมา้มาเทียบดา้นขา้งจึงเปิด

ออกไป 

 “เฟยหยางยงัมิกลบัถึงเรือนหรือเจา้ มีเหตขุดัขอ้งอนัใดกนั”  
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 เธอเปิดม่านแลว้มองรถดา้นข้าง องคช์ายสีอีกแลว้ มองดวงตา

แข็งทีเอ่ยกับพีชายก่อนขยับดวงตาแข็งมาหาเธอ ฟ้าใสรีบปิดม่านลง ยิง

หนาวเจอเขาเธอก็กลายเป็นนาํแข็งแลว้ 

 “ขอบพระทัยองคช์ายทีเป็นห่วง กระหม่อมกาํลงัจะกลบัพอดี” ว่า

แล้วเขาก็ขยับเชือกแล้วขับออกไป แมอ้ยากใหเ้ร็วแต่ด้วยอุปสรรคจาก

หิมะก็ทาํให้พวกเราล่าช้าอยู่ดี ดังนันรถม้า 2 ขบวนจึงวิงตามไปจนถึง

กาํแพงเมือง  

 รถมา้องคช์ายสีจอดเทียบ ก่อนทีเขาจะเปิดม่านแลว้เอย่ 

 “ไปเรือนข้าเถอะ พูดคุยสนทนากันสักครู่ ข้ามีเรืองจะปรึกษา

ท่าน” 

 เฟยหยางมองไปยงัมา่นดา้นหลงั 

 “วันนีคงไม่สะดวก จือเวยเพิงจะหายป่วย แถมยงัออกมาตากลม

หนาวนานเกินไป หม่อมฉันกลวัว่าจะทาํใหน้างป่วยกลบัเหมือนเดิมหาก

กลบัถึงเรือนชา้” 

 องคช์ายสียกชาขึนดืม ยงัไม่ไดย้ินยอม คนเป็นเพียงขุนนางถึงจะ

เป็นเพือนร่วมสาํนกัแต่ก็ไม่อาจขา้มหนา้ทาํตามอาํเภอใจได ้จึงหยดุรอจน

อนิเจิงวางถว้ยชาลงแลว้เอย่ 

 “ตาํหนกัขา้คงมีเตาไฟทอีุ่นพอใหน้อ้งสาวเจา้มิป่วยไดแ้น่ ไปเรือน

ขา้”  
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 นไีม่ใช่คาํชวน แต่เป็นคาํสงัแลว้ ฟ้าใสทีนงัฟังคาํสนทนาแฝงรูเ้ลย

ว่าหากพวกเราไม่ไปตาํหนักเขา เขาก็จะลากเราไปจนได ้เธอจึงเปิดม่าน

ออกไปมองพีเฟยหยางทีหันมามองพอดี พยักหน้าให้เขายอมก่อนยิม

ปลอบใจ 

 เฟยหยางหนัมององคช์ายสีแลว้รบัคาํ “พ่ะย่ะค่ะ” จากนนัรถมา้ 2 

คนัก็วงิตามจนถึงหนา้ตาํหนกัองคช์ายสี 

 เมอืลงจากรถแลว้เขา้ไปดา้นใน พระชายาเอกอีชิวออกมาตอ้นรบั

สามีดา้นหนา้ประตู องคช์ายสีมองนิงเพียงครู่ก่อนประคองพระชายาเขา้

ไปดา้นในแลว้เอ่ยเสียงแข็ง  

 “ร่างกายพระชายาไม่แข็งแรง เหตุใดไม่หา้มปรามใหน้างออกไป

รบัลมหนาวดา้นนอก” 

 มามาหลีทีอยู่ขา้งพระราชารีบคุกเข่ารอรบัโทษ เป็นพระชายาเอง

ทรีีบเอย่ 

 “อย่าโทษนางเลย เป็นเพราะหม่อมฉันเองทีดือรนั” เขาปัดหิมะ

ออกจากเสือพระชายาก่อนใหม้ามาหลีพาเขา้ไปดา้นใน 

 ตอนนีฟ้าใสกาํลงัมองอะไรอยู่ เด็กอายุ  ปี แต่งงานแลว้ มีพระ

ชายาเอกอยู่ในตาํหนัก ทีดูอายุแลว้คงไม่เกิน  ปี ทาํไมยุคนีเขาจึงรีบ

ผลิตลูกจังเธอไม่เขา้ใจ แต่เมือคิดไดว้่าประเทศจีนเมือก่อนมีประชากร

มากทีสุดในโลก จนตอนหลังต้องควบคุมประชากรโดยการออกกฎให้

ครอบครวัหนงึมีลกูไดค้นเดียว 
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 แม้มีการผ่อนผันในตอนหลัง  แต่การต้องแลกกับการเ สีย

ผลประโยชนม์ากกว่าไดป้ระโยชน ์คนจีนก็นิยมลกูคนเดียวเหมือนเดิม 

 นงัคิดไม่ไดฟั้งพวกเขาสนทนา จนนาํชามาเสิรฟ์จึงไดรู้ส้ึกตวั เมือ

เทนาํชาลงถ้วยชา นาํชาก็เป็นสีเขียว ส่งกลินหอมคล้ายกลินหอมของ

ผลไม ้

  “ชาปีหลวัชุน” จอืเวยเอย่เบาเพียงคนเดียว แต่ดเูหมือน 2 หนุ่มจะ

ไดย้ิน 

 “นอ้งสาวท่านช่างรอบรูน้กั รูจ้กัชาปีหลวัชนุเสียดว้ย ชานีขา้ไดร้บั

พระราชทานจากเสด็จพ่อเมือไม่นานมานีเอง รอบนีเป็นชาชุดใหม่ทีขุน

นางของเจียงชนูาํมาถวายเป็นบรรณาการ” 

 คนทีจิบชานึกถึงเมือครงัทีขึนไปชิมชาทีมณฑลเจียงซู ไดล้องลิม

รสชาตวันมีาแลว้ และทราบประวติัดีว่าคงัซีเสด็จประพาสตน้มายงัมณฑล

เจียงซู แลว้ไดเ้สวยชาปีหลวัชนุแลว้ประทบัใจในรสชาติ ทรงยกย่องชานวี่า

เป็นไข่มุกงามของเจียงซู ชาปีหลวัชุนนันเป็นชาทีปลูกร่วมกับตน้ไม ้เช่น 

ตน้สาลี ทอ้ บ๊วย พลบั สม้จีน ไป๋กว๋อ และทับทิม ทาํใหต้ัวชามีกลินหอม

ของดอกไมผ้ลไมเ้หล่านนัติดมากับชาดว้ย จึงทรงประทานชือว่า “ปีหลวั

ชุน” อันมีความหมายว่า ชาเขียวรูปกน้หอยแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เป็นทีโปรด

ปรานของพระองคม์าก  
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 คนทีมีความลับไดแ้ต่นิงเงียบไม่ตอบองคช์ายสีกลับ จนเมือพวก

เขาสนทนาได ้1 ชวัยาม เจา้ตาํหนักก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยใหพ้วกเรา

กลบั  

 องคช์ายสีมองไปยังจือเวย มองเห็นหญิงสาวทาํหนา้เบือหน่าย

เต็มทนจึงยอมจบการสนทนาใหพ้วกเขาไดก้ลบับา้น ไม่รูว้่าตวัเองตอ้งการ

อะไรกนัแน่ เพียงแค่อยากมองดวงตาแข็งของนางใกล ้ๆ เท่านนั 

 ตอนกลบัดเูหมือนองคช์ายจะสาํนึกผิดทีลากเธอมานงัฟังรอถึง 1 

ชวัยามเต็ม จึงประทานชาปีหลวัชุนใหก้ลบัมาดืมทีบา้นต่อ คนไดร้างวัล

ยิมแกม้ปริ คิดว่าจะเอาไปใหม้ารดาดืม ช่วงนีสขุภาพท่านอ่อนแอมาก ยิง

อากาศหนาวก็ยงิหนาวสนัเทา ไม่อาจออกจากเตาไฟอุ่นไดเ้ลย 

 คนทีไม่พอใจเห็นจะเป็นพีชายทีนังอยู่ข้างตัว บังคับมา้ไปตาม

ทางเพราะตอนนีหิมะหยุดตกแลว้ จือเวยจึงมานังเป็นเพือนเขาแทนทีจะ

นังในรถม้า เห็นหญิงสาวยิมเมือมองชาในถ้วยลายครามมีฝาปิดแล้ว

หงุดหงิด จึงกระชากบงัเหียนใหม้า้ขยบัตวัเร็วขึน จนกระทงั 

 “โอ๊ย!” ฟ้าใสทีตกจากรถมา้หนัมองถว้ยชาทีแตก ชาปีหลวัชุนถูก

ดินคลุกไม่เหลือสภาพดี เฟยหยางรีบหยุดม้า กระโดดลงมาประคอง

จือเวยไว ้ 

 “พขีอโทษ” 

 ฟ้าใสลกุขึนมองไปยงัหลงัมือทมีีรอยถลอก ยงัดีทีชดุกีเพา้โบราณ

ปิดเนือหนังเกือบทังตัว แต่เธอก็ยังรูส้ึกเจ็บกน้อยู่ดี “คราวหลงัจะเร่งม้า
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บอกนอ้งก่อนสิเจา้คะ” ทาํแบบนีบ่อย ๆ เธอไดช้าํหมดตวัพอดี เมือเห็นว่า

รอยถลอกไม่เยอะก็หนัมองชาอย่างเสียดาย 

 เฟยหยางมองตามสายตาเธอ “ชาปีหลวัชุนพเีองก็ไดพ้ระราชทาน

มาเหมือนกนั หากเจา้อยากชิมรสก็ไปเรือนพีเถอะ” 

 อา้วมีเหมือนกันหรอกหรือ แสดงว่าชาปีหลวัชุนนไีดร้บัความนิยม

ในยุคนีมากจริง ๆ ว่าแลว้ก็มองถว้ยลายครามเป็นครงัสุดทา้ยก่อนขึนรถ

ไปนงัดา้นใน ไม่ไดส้นใจชาปีหลวัชุนทีไดจ้ากองคช์ายสีอีกแลว้ 

 เฟยหยางมองชาทีตกพืน เพียงปรายตามองกับสีหน้าแววตา

พอใจทีเรืองเป็นเช่นน ีตอนนีเขาคมุรถมา้กลบัเรือนอย่างสบายใจแลว้ 

  

 เมือกลบัถึงเรือนเธอก็ไดก้ินชาปีหลวัชุนจากเรือนพีชายจริง ๆ อีก

ทงัยงันงัมองพชีายกาํลงัทาํแผลถลอกทีมีเพียงนิด แต่ชายหนุ่มก็ยงันงัเชด็

อย่างเบามืออยู่นาน กว่าจะครบ 2 มือเห็นทีเธอหลับไปไดห้ลายรอบ ว่า

แลว้เอนลงนอนตรงนนัส่งมือใหช้ายหนุ่มทาํไดอ้ย่างสบายใจ เธอขอหลบั

ก่อนแลว้กนั ไหนว่ากินชาแลว้จะตาตนื แต่รา่งกายนีกลบัง่วงนอนไม่หยุด  

 เฟยหยางใชผ้า้ชุบนาํเช็ดไปตามหลงัมือ เงยหนา้มองหญิงสาวที

หลบัตานอนจึงวางมือลงแลว้ยกผา้ห่มใหน้าง จากนนัก็มาตงัใจทาํแผลให้

เธออีกครงั มือบางขาวนวลกลบัมีรอยแผลยงิปวดใจ เมอืทาํแผลเรียบรอ้ย

แลว้จึงวางไวบ้นเตียงตงัก่อนกลบัไปนงัตรงเกา้อเีพอือ่านตาํราต่อ  
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  รอคอยคนหลบัจนถึงคาํ ใหบ้่าวยกอาหารมา 2 รอบก็ยงัไม่ตืน จึง

คิดจะปลกุ แต่เมือแตะร่างกายกลบัพบว่าร่างบางตวัรอ้นสูง “จือเวย” เขา

ทาํผิดอีกแลว้ คิดเพียงว่าจะพานางเทียวเพือเปลียนบรรยากาศบา้ง ไม่คิด

ว่าจะทาํใหน้างไขห้นกักว่าเดิม 

 “อู่จงไปตามหมอมาด่วน! เร็ว!” บ่าวรับใช้ข้างตัวรีบวิงออกไป 

เพราะไม่เคยไดย้ินเสียงคณุชายพดูเสียงตวาดรอ้นใจเช่นวนันี 

 เขาเรียกเสียวชิงยกนาํมาเช็ดเหงือให้หญิงสาว มือประคองร่าง

บางเอาไว ้ตอนนมีารดาของนางก็อยู่ดว้ยเช่นกัน  

 เมือนาํอุ่นแตะสมัผัสฟ้าใสลืมตาขึนมอง ทาํไมคนมาเยอะ อีกทัง

ยังรูส้ึกว่าตารอ้นคงไข้ขึนอีกแล้ว หันมองทุกคนกาํลังวุ่นวายจนกระทัง

หมอตรวจและเพิมยาขึนอีกหมอ้หนึง แค่ 2 หมอ้เธอปากเธอก็ติดรสยาทงั

วนัแลว้ เพมิอกีหมอ้เธอคงไม่หายแต่ตายเพราะยามากกว่า  

 ไขค้ราวนีเธอนอนซมอยู่ 3 วันจึงลุกขึนมาได ้พอวนัที  ก็มีแขก

มาเยือน องคช์ายสีอีกแลว้ ช่วยไปไกล ๆ ไดไ้หม เธอไม่อยากคยุอยากเจอ

เขา แต่คนเป็นผูน้้อยไดแ้ต่นิงฟังพูดอะไรไม่ได ้ไม่รูว่้าเขาไปพูดสิงใด ฮู

หยินผูเ้ฒ่าจึงอนญุาตใหเ้ขา้มาหาไดถ้ึงหอ้งนอน  

 มนัจะมากไปแลว้ เธอเป็นถึงลกูขุนนางแมจ้ะเป็นลูกอนุ แต่ถา้

เรืองนรีาํลือออกไปจะเสียหายมากกว่าเป็นเรืองดี ดงันนัพอเห็นหนา้เขา 

เธอก็พดูไม่เกรงใจพระยศทงัสิน  
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 “หม่อมฉันเกรงว่าพระองค์จะทาํตามอาํเภอใจมากไปเสียแล้ว 

หากคิดจะเยียมไขค้นป่วย ควรรอใหห้ม่อมฉันหายดีแลว้ค่อยไปเขา้เฝ้าจะ

เหมาะกว่า เหตมุาของพระองคค์รงัหาใช่แค่เยียมแต่กาํลงัทาํลายชือเสียง

ของหม่อมฉันมากกว่า” 

 ยิงนางขบัไล่เขายิงก็ยิงอยากเขา้ใกล ้มองหญิงสาวเจา้ของหอ้งที

กาํลงัรินชาใหต้วัเองดืม ไม่ไดส้ง่ใหแ้ขกอย่างทเีขาคิด ดเูอาเถอะแค่กิริยาก็

ไรค้วามเป็นคณุสมบติัสตรขีองสตรีชนัสงู 

 “เกรงว่าทีสิงทีแม่นางจือเวยพูดเห็นจะไม่ถูกทีเดียว เพราะการ

ป่วยไขค้รงันีเป็นเพราะการชวนดืมชาฤดูหนาวของขา้ เกรงหากคนรูอ้าจ

กระทบต่อขา้เช่นกนั จะเสียชือองคช์ายอย่างขา้ได”้ 

 ยอ้นมายอ้นกลบั เห็นนงิ ๆ เลน่แรงเชียว คณุฮ่องเตใ้นอนาคต ข่ม

กันเขา้ไป ทาํไมเธอไม่ไปอยู่ในร่างฮองเฮานะไดจ้ับขงัเสีย ไม่เอาดีกว่าไม่

อยากเป็นฮองเฮาเพราะตอ้งมานงัรอสามีมาเวียนเทียน ไม่ว่าใครในยุคนี

เธอก็ไม่เอาสกัคน ขออยู่เป็นโสดดีกว่า 

 แต่เดียวนะ ดูเหมือนองคช์ายสีคงไม่เป็นหนุ่มลามกทีคิดจะจับ

เด็ก 10 ขวบเขา้ตาํหนกัมงั แต่พระชายาเอกก็แต่งเขา้ตาํหนักเขาตงัแต่  

ขวบ ว่าแลว้ก็ลกุตาวาว เขาคงไม่คิดสะสมเด็กนอ้ยในตาํหนกักระมงั  

 “ในเมือเจา้มิไดเ้ป็นสิงใดมาก ขา้ก็สบายใจ ชาปีหลวัชุนทีใหว้ัน

ก่อนหมดแลว้หรือไม่”  
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 คนทีจิบชาสาํลักนาํชา เงยหน้ามองคนให้ ก่อนพยักหน้าแทน

คาํตอบ 

 “ถ้าเช่นนันขา้จะใหบ่้าวส่งมาเพิม” ว่าแลว้ก็สะบัดผา้คลุมออก

จากหอ้งของเธอไป  

 คนทีกลัวว่าจะโดนจับกินตังแต่ 10 ขวบโล่งใจ หันมองสีหน้า

พชีายทวีงิเขา้มา คงสวนทางกบัองคช์ายสี  

 “ไม่มีสิงใดหรอกท่านพ ีแค่พระองคคิ์ดว่าเป็นคนทาํใหน้อ้งป่วยจึง

คิดมาเยียม เพราะกลวัจะเสียถึงชือเสียงของพระองคไ์ด”้ ประชดมาเธอก็

ประชดกลบัได ้เมอืพีชายนงัฟังก็ยกมือโยกหวัไปมา  

 “อย่าไดพ้ดูเสียงดงัไป หวัจะหลดุจากบ่าได”้  

 ฟ้าใสเมม้ปากอย่างเบือหน่าย หนัมองพชีายทหีายไปทงัวนั  

 “ไปไหนมาหรือเจา้ค่ะ” 

 “ขา้ไปทาํงานใหอ้งคช์ายสี”  

 คงเป็นเรอืงทกีระซิบจนเธอไม่ไดย้ินวนันนั ในเมือไม่ใช่กิจของสตรี

เธอจึงขอตวัไปพกัก่อน รา่งกายนีอ่อนแอเกินเยียวยาจรงิ ๆ จากชาติทีแลว้

คนทีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข ้ทนเสียยงิกว่าทน ตอ้งมาอยู่ในสภาพแบบนีเธอก็

เหลือทนเหมือนกนั พลางมองไปยงัดา้นนอกรวั  

 อยากไปดา้นนอกแต่ถา้ไปขอคงอด ปกติแลว้ตามนิยายทีเคยอ่าน

ตอ้งมีรูหมาใหล้อด ว่าแลว้วันต่อมาเธอสาํรวจไปทัวกาํแพง หมดไปหนึง
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ชวัยาม อย่าว่าแต่รูหมา แมแ้ต่รูเ้ล็กทีสุดแมลงสาบยังวิงผ่านไม่ไดเ้ลย นี

มนักาํแพงบา้นหรือว่าคกุกนัแน่  

 มาอยู่ในภพขัดขวางสตรีแล้ว ยังจะใหเ้ธออยู่กับบา้นอีกมันจะ

มากไปแล้ว หันมองเสียวชิงทียังเดินตามทุกก้าวเดิน เธอจึงเลือกนังที

ศาลารมินาํ มองดบูวัและปลาในนาํแทน  

 “คณุหนจูะรบัชากบัของว่างเพิมไหม”  

 ไม่มีอะไรใหท้าํ กินดืมคงเพลินดีจึงรบัคาํ เสียวชิงออกไปเอาของ

ว่างส่วนเธอก็นงัดปูลา  

 “คิดว่าใครทีบงัอาจแย่งทีประจาํของขา้ ทีแทก้็นอ้งจือเวยนีเอง” 

 ฟ้าใสหนัมองตามเสียง เป็นเฟยเยยีมาพรอ้มกบัสตรีนางนอ้ยท่าน

หนงึทีดงูดงามราวภาพวาด  

 “ขา้มิเห็นว่ามีป้ายชือศาลา หรือป้ายบอกว่านอกจากเจา้หา้มนัง

สกัปา้ย เหตใุดถึงไดพ้ดูเหมือนขา้เป็นคนผิด หากเจา้อยากแสดงความเป็น

เจา้ศาลากรุณาปักป้ายชือดว้ย” เหมือนป้ายหลุมศพอย่างไรเล่าทีต้องมี

เจา้ของ 

 “เห็นว่าใครเป็นเจา้ของศาลาหรือนอ้งรกั” เสียงพีเฟยหยางพดูขึน

ก่อนเดินเขา้มาในศาลาแลว้นงัขา้งเธอ เยียมมากท่านพี หนัมองหญิงสาว

ขา้งเฟยเยยีทดีึงเสือเหมือนจะใหเ้ธอหยดุพดู  

 เฟยเยียจึงนงิไม่เถียงต่อ แต่เดินเขา้มาร่วมวงชาดว้ยกัน ฟ้าใสหนั

มองหญิงสาวทีเฟยเยียแนะนาํใหพี้ชายรูจ้ักตน นางมีนามว่า “หนิงเอ๋อ” 
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เป็นบุตรของตา้ตูตู หรือก็คือแม่ทัพภาคทางทหารของระดับเกือบล่างสดุ 

แต่เทียบเท่ากับบิดาเธอถือว่ายศสูงกว่าขันหนึง มันเหมือนพาสาวมาให้

พชีายเลือกเป็นพสีะใภ ้แต่กลวัไม่ทนัใจจึงเอามาประเคนถึงที  

 หันมองพีชายตนทีเอาแต่ส่งขนมใส่จานเธอไม่ไดห้นัมองหนิงเอ๋อ

สักเสียวตา เธอส่งสายตาให้เฟยหยาง หันไปมองหญิงสาวทีงดงาม แต่

ดวงตาเขากลบัแข็งใสเ่ธอ แมห้รือพีชายเธอจะนิยมตดัแขนเสือจึงไม่สนใจ

สตร ี

 ส่วนอีกฝ่ายตอนนี หนิงเอ๋อกาํลงัมว้นเป็นผา้บิดเกลียวไดสิ้บรอบ

แลว้ หากเป็นผา้คงขาดไม่เหลือสภาพ ไหนเขาว่าเลียงสตรีใหเ้ป็นกุลสตรี 

เห็นพวกนางก็มีวิธีแสดงความรูส้ึกไม่เกรงใจตาํรากุลสตรีเลย คงกลัวจะ

ไม่ไดอ้อกเรือนเสียมากกว่า 

 “หนิงเอ๋อจะปักปินในอีกสามวัน อยากเชิญคุณชายหลงไป

รว่มงานเจา้ค่ะ” 

 คนทีนังฟังคิดถึงเรืองทีพอรู ้มาคร่าว ๆ ว่าราชวงศ์หมิงและชิง 

กาํหนดอายุไวท้ีชายอายุ 16 หญิง 14 ตอ้งออกเรือนแลว้ หากถึงเวลายัง

ไม่ออกเรือนก็จะตอ้ง ถา้ไม่แต่งก็จะผิดกฎหมาย ถูกปรบัเงิน ถูกใหไ้ปใช้

แรงงาน ถกูสงัคมรอบขา้งและครอบครวักดดนั  

 เรียกไดว่้า ถา้ไม่อยากเสียเงิน ก็กรุณาหาผัวใหเ้ร็วก่อนอายุ  

หนิงเออ๋คงกลวัจะเสียเงิน เลยรีบวิงมาหาว่าทเีจา้บ่าวทีหมายปองถึงเรือน 
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 เดียวนะ ไปงานก็ไดอ้อกจากเรือน เธอหนัมองเฟยหยางก่อนพยกั

หนา้ใหเ้ขารบัปาก ชายหนุ่มมองอย่างเบือหน่าย มองสีหนา้จอืเวยเขาก็พอ

รูว้่านางคิดสิงใด จึงยอมตามใจรบัปากไปงาน 

 “คณุหนหูนิงเออ๋มาชวนตวัเอง ขา้จะไม่ไปไดอ้ย่างไร แต่ขอพาเฟย

เยยีกบัจือเวยไปดว้ยไดห้รือไม่” 

 คนแรกว่าสมควร แต่ลากลกูอนุไปดว้ยนางรูส้ึกไม่พอใจ แต่ก็เก็บ

สีหน้านิงแล้วยิมรบัคาํ “ย่อมไดเ้จ้าค่ะ น้องจือเวยก็เหมือนน้องสาว หนิ

งเออ๋ย่อมยินดีอย่างยงิ”  

 ใครอยากเป็นนอ้งเธอแม่หนิงเอ๋อ แต่เมือคิดว่าจะไดอ้อกจากคุก 

เธอก็ยิมประจบว่าทีพีสะใภ้ในอนาคตทันที ไอห้น้าไหวห้ลังหลอกกลับ

กลอก เธอถนดัทีสดุ 

 

  เมือแขกกลบัไปแลว้ เธอหนัมองพีชายทีกาํลงัมองเช่นกัน จึงเอ่ย

หยอก 

 “งามเหมือนภาพวาด พิลาสเลิศลาํค่า กิริยาสมกลุสตรี”  

 เธอเอ่ยแล้วหันมองตาพีชาย ทีมองมาทีเธอ คิวก็พยายามส่ง

ความหมายใหเ้ขามองหนิงเอ๋ออีกครงั แต่ดวงตากลบัไม่แมแ้ต่มองตาม 

 “หญิงงามเหตใุดไม่มองเล่า มามองนอ้งทาํไม” 

 เฟยหยางยมิตอบแลว้เอย่ “ก็มองอยู่นีไงเล่า” 
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 จือเวยหันไปหยิบชา “นอ้ง 10 ขวบเจา้ค่ะ ความงามยังไม่แสดง 

อย่าไดพ้ดูเกินจรงิไป” 

 คนทีกาํลงัถือพดัไปมา หุบพดัลงแลว้ช ี 

 “ใบหนา้รูปไข่ คิวโคง้ใบหลิว ดวงตาดอกทอ้ เรียวปากชมพู มุม

ปากโคง้ยกสงู เพียงเท่านีความงามเจา้ก็เห็นชดัเจนแลว้ หากรออีก 2-3 ปี 

เห็นทีจะงามเกินนางใดในเมืองหลวง” 

 พดูชมจนเธอตวัจะลอยแลว้ ถา้ไดห้นา้อกหนา้ใจอนัเดิม ก็คงงาม

ไปประกวดนางงามได ้แต่ตวัเองเป็นสายลยุไม่ใช่สายหวาน จะใหม้าเดิน

บิดซา้ยขวาชายตาเห็นทีจะทาํไม่ได ้

 “ว่าแต่วนันีว่างหรือเจา้คะ ถึงไดอ้ยู่บา้นได”้ ว่าแลว้หยิบขนมป้อน

ถงัขา้วสารหน่อย 

 เฟยหยางรบัขนมวอวอกัดไปหนึงคาํ จากนันก็เอาชินนันกินต่อ 

ฟ้าใสมองขนมทีใชข้า้วเหนียวทาํเป็นเปลือก สว่นไสท้าํจากงาผสมนาํตาล 

แลว้ปันเป็นลกูกลม รูส้ึกหวานมากจึงหนัไปหยิบชาขึนมาดืมแกเ้ลียน เมือ

วางจอกชาพีชายก็รินเทให ้ก่อนดึงมือเธอทีเหลือขนมอีกครึงหนึง ป้อน

ขนมเขา้ปาก 

 ถา้ไม่บอกว่าพวกเราเป็นพีนอ้ง เธอคิดว่าพีเฟยหยางกาํลงัเกียว

เธออยู่ แต่เมือคิดว่ามนัเป็นเรืองไรส้าระ เธอจึงไม่ใส่ใจ หยิบชินใหม่ป้อน

ใหถ้งัขา้วสารต่อ เธอตอ้งออ้นใหเ้ขารกัมาก ๆ ต่อไปจะไดไ้ม่ลาํบาก หาก

ทาํสิงใดใหเ้ขาเคือง เขาคงถีบเธอกลบัเรอืงตะวนัออกตามเดิม 
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 “หากเจา้ชอบของหวาน ไวห้ลงัไปงานปักปินเสร็จ พีจะพาเจา้ไป

รา้นอาหารหยวนเป่า เป็นรา้นอาหารมีชือเรืองอาหารและขนมอันดับหนึง

ของเมือง” 

 เอาของกินมาล่อเด็กอย่างเธออีกแลว้ แต่ไดกิ้นฟรีไม่เสียเงินเธอ

จะไม่ชอบไดอ้ย่างไร “จริงนะเจา้คะ” ว่าแลว้ก็ลุกขึนเกาะแขนออ้นพีชาย 

ก่อนปอ้นขนมอีก 2-3 ชิน อมื เรียกว่าหมดจานดีกว่า  

 เฟยหยางมองใบหนา้จือเวยทีซบเอนแขน รูส้กึพอใจ การรบันาํชา

ยามบ่ายวนันีสงบสขุทีสดุ 

 “อกี 3 ปีเจา้ตอ้งเขา้วงัแลว้ จอืเวย” 

 ไดย้ินว่าต้องเขา้วัง เธอก็เงยหน้าเครียด แค่อยู่ในบา้นก็ออกไป

ไหนไม่ได ้แต่ก็ยงัไม่มีกฎเกณฑเ์หมือนในรวัในวัง ใหเ้ธอเขา้ไปไม่เกินสาม

วนัไดต้ายคาไมแ้น่  

 “ไม่เขา้ไดไ้หมเจา้ค่ะ ใหน้อ้งเป็นสาวคา้งเรือนดีกว่าเขา้วงัเสียอีก” 

 เฟยหยางอยากใหเ้ป็นเช่นนนั แต่เห็นทจีะผิดกฎ  

 “มนัจะมีความผิดและเสียชือเสียงวงศต์ระกูล ยกเวน้เจา้จะออก

เรือนแต่งกบับุรุษก่อนเขา้วงั” 

 ใหเ้ธอแต่งก่อนอาย ุ  ปี นมีนัระบบแบบไหนกนั  ประจาํเดือน

ยังไม่มาหรือเพิงมาดว้ยซาํ เรียกไดว้่าครรภเ์พิงทาํงานก็ถูกใชง้านใหเ้กิด

ลกูแลว้ ไอร้ะบบผลิตลกูตงัแต่เด็กเธอคิดแลว้สยอง 

 แต่ถา้ไม่อยากแต่งงาน มีวิธีไหนไดบ้า้ง ขอคิดหาวิธีก่อน 
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 “เรืองศาสตรท์งั  เจา้ก็ตอ้งเรมิเรียนไดแ้ลว้ นอ้งเฟยเยียราํเรียน

ตงัแต่อายุ  ขวบ ส่วนเจา้นนักลบัถูกปล่อยใหเ้ติบโตไรซ้งึศาสตรท์งั  อัน

ได้แก่ ดนตรี หมากรุก เขียนพู่กัน วาดภาพ งานปัก พีเห็นว่าเรืองงาน

ภาพวาดเจา้จะมีพรสวรรค ์แต่เรืองดนตรี หมากรุก เขียนพู่กนั และงานปัก

เห็นทีจะไม่ไดเ้รอืง” 

 วิจารณจ์นเธอเริมจะมองไม่เห็นทางทีจะเป็นหญิงโบราณไดเ้ลย 

ยังโชคดีทีจือเวยไม่ไดเ้ก่งเช่นเดียวกับเธอ หากนางเก่งดนตรี มีหวงัเธอได้

ดีดเป็นเพลงรอ็กใหฮ่้องเตฟั้งแทนเพลงพิณแน่ 

 “พีไดข้ออนุญาตฮูหยินผูเ้ฒ่าแลว้ ใหเ้จา้เริมเรียนได้ตังแต่พรุ่งนี

เป็นตน้ไป” 

 เธอมองหนา้คนหวังดีจนนาํตาไหลพราก ไม่ใชเ้พราะซาบซึง แต่

ขอรอ้งอย่าใหเ้ธอลาํบากไดไ้หม  

 คนทีเขา้ใจผิดว่านางนอ้ยใจจนนาํตาไหลริน ก็ยกมือเช็ดนาํตาให้

แล้วปลอบ “สิงใดพีทาํใหเ้จา้ได ้แม้จะทาํใหต้ัวพีลาํบากพีจะทําให้เจ้า 

เพียงเจา้เอ่ย” 

 ถ้าตอนนีเธอบอกเขาว่าไม่อยากเรียนมันจะทันไหม ว่าแล้วก็

ปลอ่ยใหซ้บันาํตาเช็ดต่อไป โทษฐานไม่ถามเธอสกัคาํ 

  

 วันถัดมาเธอก็ไดเ้รียนดนตรี ซึงก็คือ พิณ  สาย หรือกู่เจิง เป็น

อนัดับแรก การเรียนวนันีมีคนเรียนอยู่ก่อนแลว้ คือ เฟยเยีย หนิงเอ๋อ และ
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อีกคนคือบุตรของผูช้่วยบิดาของเธอ นามว่า เหมยหลี รวมเธอเขา้ไปอีก

คนก็เป็น  คน 

 อาจารยท์ีมาสอนเป็นอาจารยห์ญิง นามว่า อิงฮวา ดจูากหนา้ตา

และรูปร่างอายุคงไม่เกิน 30 ปี เมือแนะนาํตวัเสร็จ อาจารยก์็เริมการสอน

โดยการบรรเลงเพลงใหเ้ธอฟัง 

 แค่นิวสมัผัสลงไปเธอก็อยากตาย ไม่ถนัดเอาเสียเลย เพราะเธอ

เพิงเริมเรียนจึงไดร้บัเกียรติจากอาจารยอิ์งฮวาสอนตัวต่อตัวเป็นพิเศษ 

เธอหันมองไมไ้ผ่ในมืออาจารย ์จากทีคิดว่าจะเล่น ๆ ไม่ใส่ใจ ก็เริมตงัใจ

เหมือนการสอบเขา้มหา’ลยัครงันนั  

 หลงัจากโดนตีไปเกือบ 10 ครงั นิวก็เรมิแดง จึงไดยิ้นเสียงอาจารย์

บ่น 

 “มือแข็งราวกบัไม ้เห็นทจีะไม่รอด” 

 ฟ้าใสมองอาจารย ์ถา้อย่างนนัช่วยไปบอกพีชายหน่อยว่าเธอไม่มี

ความสามารถ  

 “แต่ถือว่ายังหัดได”้ พอไดย้ินประโยคถัดมาเธอก็ถอนใจอีกรอบ 

ตอนนีทุกคนกลบัไปหมดแลว้ เธอโดนอาจารยอิ์งฮวาตีจนมือชา จนรอบ

สดุทา้ยเธอก็เรมิดีดไดห้นงึสาย  

 “อนันีแค่กู่เจิง ถา้เป็นกู่ฉิน ทีมี -  สาย ขา้ว่าเจา้เรียนจนแก่ก็

ไม่ได”้ 
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  กู่เจิงทีว่าเป็นแบบ -  สาย ปกติ  สายมี 2 เสียง แต่กู่ฉิน  

สายมี  เสียง โอว้แม่เจา้ คณู  เขา้ไป แถมเทคนิค 2 สายคู่ 3 สายพรอ้ม

เพรยีงอีก  

“จะใหเ้ป็นเพลงไดเ้ฉลีย  ปี กว่าจะเป็นเพลงทีสะทอ้นถ่ายทอด

อารมณไ์ดเ้ฉลีย  ปีเต็ม” อาจารยอิ์งฮวาพดูเสรมิอกี 

มาแข่งทาํบญัชีกับเธอไหม เชือว่าในเมืองหลวงไม่มีใครสูเ้ธอได้

สกัคน  

กว่าจะเรียนจบจนอาจารยถ์อนใจ ก็หมดไป 2 ชวัยาม  

“ไวข้า้จะมาสอนเจา้ใหม”่ 

“ขอบพระคุณเจา้ค่ะ ทีอดทนสอน” มองมือตัวเองแลว้สะทอ้นใจ 

ก่อนเดินกลับเรือนพีชาย หันมองเขาทีนังอ่านหนังสือก็ยืนมือส่งให้ดู

ผลงาน อยากใหน้อ้งเรียนหนกัใช่ไหม ดเูอาเสียใหพ้อใจ 

เฟยหยางมองหลังมือทีแดงชัดเป็นเส้นตรง ก็ทิงตําราก่อน

ประคองหญิงสาวนงัลง แลว้สาํรวจมือแดง พอเห็นสีหนา้ตกใจของเขาเธอ

ก็อ่อนลงแลว้ปลอบเขาแทน 

“ท่านอาจารยห์าไดต้ีแรง แต่เพราะมือนอ้งบอบบางแทนต่างหาก 

รอยจึงไม่ไดห้ายติดตวัมา 2 ชวัยามแลว้” 

คนสงัใหไ้ปเรียนวางมือลงก่อนหยิบยามาทาใหแ้กฟ้กชาํ  

“ยานีพีไดม้าจากสาํนักแพทย์หลวง เวลาฝึกมันจะมีการฟกชาํ

บาดเจ็บทาเพียงบาง ๆ 2-3 วนัก็จะหายดี” 
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จือเวยหยิบตลบัยาขวดกระเบืองสีขาวลายดอกโบตนั สรรพคุณ

ไม่รูดี้จรงิไหมแต่ขวดสวยด ี

“ชอบหรือ” 

“ขวดสวยดีเจา้ค่ะ ผูห้ญิงก็ตอ้งชอบของสวยอยู่แลว้” มมุปากคน

ถามเขา้ทาง เมือวางมือเสร็จก็หนัไปหยิบกล่องใตห้มอนแลว้ส่งใหค้นชอบ

ของสวยงาม 

ฟ้าใสรบัมาแลว้เปิดออก เป็นกาํไลหยกวงเล็กสีเขียวหยก  

“พเีห็นวงเล็กพอกบัขอ้มือเจา้ ไวโ้ตอีกหน่อยพีจะซอืวงใหม่ให”้ ว่า

แลว้พีชายก็สวมกาํไลหยกบนขอ้มือนาง มองกาํไลแทนใจทีตัวเองตังใจ

เลือกให ้ 

คนไดก้าํไลมองยกมนัขึนด ูปกติแลว้ถา้หญิงสาวสมยัโบราณ การ

แลกแหวนกาํไล ก็คือการหมันหมาย แต่วงนีพีชายมอบใหเ้ธอก็คงเป็น

เรืองปกติ จึงยมิกวา้งเอาใจถงัขา้วสาร แลว้กอดออดออ้นเอาใจอีกรอบ  

รกัเธอใหม้าก ๆ เธอจะไดไ้ม่อดตาย 

คนถูกกอดตกใจ แต่ก็ยิมในเวลาต่อมา ก่อนลูบผมไปถึงเอว คิด

เรืองนางในอนาคตข้างหน้า ดูเหมือนจะพบแต่ความลาํบากมากกว่า

ง่ายดายเสียแลว้ เขาตอ้งหาวิธีและโอกาส  
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บทท ี  
ฝึกหดัเรียนเขียนอา่น 

 
วนัรุ่งขึนเธอก็เปลียนมาเรียนการเขียนพู่กันจีน ภาพวาด หมากรุก 

และงานปักเย็บ สรุปศาสตรท์ัง 5 ทีเธอถนัดทีสุดก็คือภาพวาด ดังนัน

พชีายทแีสนดีจึงใหเ้รียนมุ่งไปเพียงดา้นเดียว คือภาพวาด  

อาจารยท์สีอนเป็นอาจารยช์าย นามว่า “ซือจง” 

มองอาจารยห์นุ่มแลว้จิตใจในการเรียนก็มีมากขึน ฟ้าใสจึงตงัใจ

เรียนรูอ้ย่างดี “อีกไม่นานจะมีการสอบขุนนาง ระดับเซียนซือ จัดทุกปีใน

เดือนยี มีนายอาํเภอเป็นประธาน อาจารยคิ์ดว่าจะสอบเขา้แข่งขนัเป็นครงั

สดุทา้ย” 
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เหมือนเป็นการบอกเล่าความรูส้ึก เพราะนาํเสียงเหมือนสอบไม่

ผ่านมาหลายรอบแลว้ และขอสูค้รงัสดุทา้ย  

“การสอบขนุนางปกติมาแนวขอ้สอบแบบไหนบา้งเจา้คะ”  

“มีทงัปรชัญา การศึก คาํนวณ บทกฎหมาย และเรอืงทวัไป” 

เรืองอืนเธอไม่รู ้ แต่คาํนวณพอจะช่วยเขาได้ จึงขอดูการออก

ขอ้สอบของปีทีแลว้ ปกติเรืองงบประมาณการคาํนวณ ส่วนมากผูเ้ขา้สอบ

จะเป็นบัณฑิตทีเติบโตมาจากบา้นทีมีฐานะ เรืองเงินทองก็จะมีพ่อบา้น

รบัผิดชอบอยู่แลว้ หรือไม่ก็จะเป็นฮูหยินของเรือนทีรบัผิดชอบ ดังนนัการ

ทาํบญัชีจึงไม่รูส้กึ  

อย่างการแยกค่าใชจ้่าย รายไดบ้างประเภทยงัแยกไม่ออก เหมือน

ขอ้สอบทีเธอถือก็ไม่ไดย้าก ฟ้าใสจบัพู่กนัแลว้เขียนคาํตอบลงไป  

อาจารยซื์อจงมองศิษย ์มองขอ้สอบเพียงครู่จากนันก็คาํนวณไม่

ถึง  เค่อก็คาํนวณคาํตอบออกมาได้ จาํได้ว่าข้อสอบข้อนีเขาใช้เวลา

คาํนวณ  วันเต็ม ๆ แต่ลูกศิษยต์ัวจอ้ยตรงหนา้กลบัทาํอย่างรวดเร็ว ไม่

เพียงขอ้เดียว 1 หนา้กระดาษการคาํนวณทงัหมด 

“เจา้มีพรสวรรคด์้านคาํนวณ” เรียนบัญชีมาถ้าไม่เก่งบัญชี ใบ

ประกาศก็ตอ้งส่งคืนอาจารยแ์ลว้ 

ชือจงยกมือคารวะเด็กนอ้ย “ช่วยรบัขา้เป็นศิษยด์ว้ย”  

ฟ้าใสยิมเจา้เล่ห ์ก่อนประคองอาจารยใ์หล้กุขึนแลว้เอ่ย 
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“หากสอนทีเรือนคงไม่สะดวก ข้าอยากให้อาจารย์ขออนุญาต

ท่านพ่อ บอกว่าพาขา้ไปเรียนรูว้าดภาพนอกเรือนทุก 3 วัน ขา้จะไปสอน

ท่านเรืองคาํนวณครึงวัน และให้ท่านสอนวาดภาพ เพือมีผลงานกลับ

เรือน” ส่วนครงึวนัหลงัเธอจะไปเทียว ว่าแลว้เรมิจากไหนดี 

ซือจงนิงคิดเพียงครู่ เวลาเพียงเดือนเดียวหากไม่รีบเร่งก็จะไม่ทนั

การจึงตอ้งลงรบัคาํ ฟ้าใสมองอาจารยท์ีเดินไปไกลแลว้ ก่อนยกมือ เยส!  

“ดีใจอะไรหรือเจ้าน้องรัก” เฟยหยางทียืนมองคนทําท่าทาง

ประหลาด จึงเอ่ยทกัจากดา้นหลงั  

ฟ้าใสหันมองก่อนยิมกวา้ง “อาจารยบ์อกว่าขา้มีพรสวรรคด์า้น

ภาพวาด แต่ถา้ใหดี้ออกไปวาดสถานทจีรงิจะดีกว่า ท่านจึงเสนอว่าขา้ควร

ออกไปเรียนดา้นนอกทุก  วนั” ไหน ๆ ก็ถามแลว้เธอรีบบอกเพราะความ

ดีใจทจีะไดอ้อกจากคกุ 

คนไม่เชือก็คือคนทีถามนนัแหละ เขาเพียงยกมือโอบคนหาเรือง

เทียวแล้วเดินไปตามทางจนถึงเรือนตัวเอง เมือเขา้ดา้นในเธอก็พบกับ

เสือผา้สวยงามทีวางอยู่ ฟ้าใสหยิบขึนมาดมูองไปมีประมาณ -  ชดุ 

“ออกงานก็ตอ้งใหเ้กียรติเจา้ของงาน พีซือชุดมาใหเ้จา้เลือกชอบ

แบบไหนเป็นพิเศษไหม” 

มองสีชุดและแบบทีพชีายเลือกแบบปวดหวัมาก สีสนัจดัจา้นแสบ

ไป 3 บา้น 8 บา้น สาํหรบัเด็กนะ่คงชอบ แต่เธอไม่ใช่ รา่งน ี  ปีแลว้ไม่ใช่
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เด็ก ๆ หันมองชุดดา้นล่างสุด เป็นชุดสีขาวดอกไม้สีแดงดูแลว้สบายตา 

ไม่ไดด้ฉููดฉาดเกินไป และไม่แก่เกินไป 

“เจา้ชอบชดุนี” เธอพยกัหนา้ก่อนทาบใหเ้ขาด ู 

คนเลือกตอนแรกคิดว่านางจะสีสดใส กลายเป็นว่าชุดทีเขาเลือก

ชดุแรกต่างหากทนีางชอบ พวกเราใจตรงกนัเมือเด็กสาวลองใส่ก็พบว่ามนั

ดสูวยบรสิทุธิสมวยัของนางพอดี ทาํใหค้นทีเลือกยมิแกม้ปร ิ

ไม่เพียงเสือผ้า เครืองประดับพวกดอกไม้ประดับผม สร้อยคอ 

และกาํไลลว้นหามาเพิมใหอี้กกล่องหนึง “ของพวกนพีซีือใหเ้จา้ ต่อไปภาย

ภาคหน้าคงตอ้งงานบ่อยขึน” หากเจา้ไดแ้ต่งกับพี เฟยหยางมองจือเวย

หยิบจบัยิมไม่หุบ รูส้ึกดีใจ มองกล่องเครืองประดับเล็กนนัอีกครงั ไวก้ลับ

จากฝึกคราวนีจะซือมาเพิม คิดถึงเรืองฝึกอีกไม่ถึงเดือนก็จะตอ้งกลับฝึก

อีกแลว้ คราวนีคงใชเ้วลาร่วมสามเดือนกว่าจะจบการฝึกขนัสุดทา้ย ก่อน

จะสอบเขา้เป็นองครกัษ์ประจาํเมืองหลวง ซงึตอ้งจากเมืองซางซีไป ปีหนึง

คงกลบัเรือนไดแ้ค่ 3 วันตามเทศกาล หันมองจือเวยทีหันมายิมเขาจึงยิม

ตอบ ค่อย ๆ คิดไปแลว้กนั  

จนถึงรุ่งเชา้วันงานเธอจึงถูกเสียวชิงแต่งเป็นตุ๊กตาจีนโบราณ แต่

ทาํไงก็ไม่ไดสู้งขึนจะแต่งไปทาํไม ฟ้าใสมองตูโ้ตวมีลักษณะคลา้ยผา้กัน

เปือน สาํหรบัคาดรอบอก มีสายผูกทีคอและเอว คลา้ยกับซับในของเด็ก

พอเรมิเป็นสาว เธอมองหนา้อกทนีนูขึนมาเป็นกอ้นเล็กนิดหนึง  

“คณุหนเูรมิเป็นสาวแลว้” เสียวชิงรีบเอย่แลว้ปกปิดหนา้อกเอาไว ้ 
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“ไม่กีปีก็จะปักปิน คุณหนูออกงานครานีคงมีเทียบส่งมาหลาย

ตระกลูเจา้ค่ะ” ว่าแลว้ว่าทาํไมฮหูยินผูเ้ฒ่าถึงไมไ่ดห้า้ม คงรีบขายเธอออก

จากเรือนไว ๆ 

“ขา้ตวัเล็กอ่อนแอใครจะอยากไดเ้ป็นแม่พนัธุ”์ 

“คณุหน!ู”  

“ขา้พดูความจรงิเจา้จะตะโกนไปทาํไม” ฟ้าใสเอานวิเขียหู รูส้กึขหีู

กาํลังเต้นระบําไม่หยุด หันมองเสียวชิงทีตาโตใส่ก่อนรีบทําผมเพราะ

คณุชายเฟยหยางรออยู่ 

เมอืออกมาก็พบกบัพีชายทียืนรออยู่ก่อนแลว้ มองไปยงัหิมะทีเรมิ

ตกแต่ไม่หนกั เขากาํลงัยืนถือรม่เมือหนัมาก็พบกบับรุุษฤดหูนาวทเีท่สดุ ๆ 

ว่าแลว้เธอก็ไดค้วงพีชายไปงาน ชายหนุ่มถือกางร่มใหเ้ธอ ส่วนเธอก็เกาะ

เกียวแขนเขาจนถึงประตใูหญ่ มองเฟยเยยีทยีืนรอทาํสีหนา้หงดุหงิดใส ่

มองไปยังรถม้าวันนีทีใหญ่กว่ารอบก่อน อาจจะเพราะเป็นการ

ออกงานฮูหยินเฒ่าจึงจดัใหส้มกบัฐานะของสกลุฟู่ ฉา 

เรือนของหนิงเอ๋อออกไปนอกเมืองพืนทีกินบริเวณกวา้งหลายไร่ 

เพราะว่าท่านแม่ของนางเป็นลูกพ่อแม่คหบดีทีใหญ่ทีสุดในเมือง เรียกว่า

รวยทังฐานะและอาํนาจ เธอมองเรือนหลงัใหญ่ถึงจะมีตาํแหน่งรองกว่า

ท่านพ่อ แต่การใช้ชีวิตเงินทองต่างกันมาก ถึงว่าแม่หนิงเอ๋อถึงถือตัว

เพราะถือว่าตวัเองมีดี 
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มาพูดถึงในงานก็บอกว่าสมฐานะจริง ๆ มองไปยังเฟยเยียพอ

มาถึงก็แยกตวัออกไปทนัที ปล่อยใหเ้ธอยืนอยู่คนเดียว เพราะเฟยหยางก็

ถกูดงึตวัจากเพอืนเหมือนกนั  

ตรงบริเวณบา้นชัน  ของเรือน องคช์ายสิบสามมองหญิงสาวที

ยืนอยู่กลางลานบา้นจึงเรียกคนดา้นในออกมา “พีสี นนัใช่จือเวยไหม” เขา

ว่าไม่ผิดแต่ถามเพือความแน่ใจ ทาํให้องค์ชายสี องค์ชายเก้า ออกมา

พรอ้มกนั  

พวกเขายงัรงัอยู่เมืองซานซีเพือตรวจสอบการโกงภาษี ตามคาํสงั

พระบิดา ส่วนองคช์ายทีเหลือต่างกลบัเมืองหลวงไปนานแลว้ มองไปยัง

หญิงสาวชุดสีขาวทียืนนิงไม่กลวัคน องคช์ายสียกมุมปากก่อนใชใ้หนู้่ไฉที

ติดตามไปเชิญขึนมาดา้นบน 

ฟ้าใสมองไปรอบ ๆ งานปักปินของหนิงเอ๋อ เหมือนเป็นการดูตัว

ของหนุ่มสาว เพราะมีทงับุรุษและสตรีทีใกลอ้อกเรือน ต่างแข่งกนัแต่งตัว

เพือพรีเซนต์ตัวเองให้กับบุรุษทีหมายปอง เธอมองหามุมสงบตรงหอ้ง

ดา้นขา้งทเีปิดใหค้นมางานนงั คิดจะเดินไป ก็มีขนัทีเดินมาทกัก่อนชีไปยงั

ดา้นบน 

เธอเงยหนา้ขึนมอง องคช์ายสี อีกแลว้ ไม่สิยังมีองคช์ายสิบสาม 

และองคช์ายเกา้อยู่ดว้ย 3 คนวนันีไม่เยอะ พวกเขาคงไม่รุมกินโต๊ะจับผิด

เธอ แมไ้ม่อยากขึนก็ตอ้งขึนตามคาํชวนอยู่ดี ตอนทีเธอขึนไปเธอมองเห็น

เฟยเยยีมองมาดว้ยสายตาอิจฉา  
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เมือไปถึงเธอก็เคารพองคช์ายทังสอง ก่อนขออนุญาตให้พีสาว

ขึนมาสนทนาด้วย เอาสิอยากได้ก็เอาไป เธอไม่สนอยู่แล้ว ดังนันการ

สนทนาครงันี เฟยเยยียึดเป็นใหญ่ ชวนคยุไม่หยุดปาก 

เธอทีลุกขึนไปนงัอีกมุมในห้องรบัชา นงัไม่นานพีเฟยหยางก็มา

สมทบ และยงัมีเจา้ของงานหนิงเออ๋ทีไม่นอ้ยหนา้ขอรว่มวงดว้ย  

น่าจะเปิดวงไพ่คงจะครกึครืนไม่นอ้ย คิดในใจไม่นานก็เห็นองค์

ชายเกา้ผูเ้สเพลหยิบไพ่ผ่องจีนออกมากลางวง เธอลกุขึนไปดพูวกเขาเลน่

มองเพียงครูก่่อนยอมแพก้ลบัมานงัตามเดิม ตอนนคีนทีไม่เล่นดว้ยมีเพียง

เธอแหละ 

ฟ้าใสหนัมองฮ่องเตอ้นาคตทีนงัมองเธออยู่ หนา้เธอมีอะไรติดอยู่

หรือเปล่าเขาจึงมองไม่หยุด มองพีชายทีลืมเธอไปแลว้หันไปรอบไม่มีคน

ช่วย 

“เจา้กลวัขา้” ใบหนา้เอนมาแลว้กระซิบขา้งหเูธอ “ใช่ไหมจอืเวย” 

เธอเอนตวัออกมองเขาทีเอนกลบัไปทีเดิมเช่นกัน กลวัสิไม่กลวัได้

ไง เธอไม่บงัอาจยืนเทียบเขาดว้ยซาํ แมเ้ขาจะเป็นเพียงองคช์ายอยู ่

“หม่อมฉันแค่เพียงเจียมตัว หาไดค้ิดเทียบองคช์าย การพูดคุย

หยอกล้อไม่ใช่สิงทีพึงกระทําของสตรี ตามทีโบราณว่า 4 คุณธรรม 3 

คลอ้ยตาม” 
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 องคช์ายอินเจิงมองหญิงสาวดวงตาแข็ง ก่อนรินชาใหน้างทีดืม

หมดไปแลว้ ก่อนเอ่ยต่อ “แลว้เจา้คิดว่าตัวเองมี 4 คณุธรรม 3 คลอ้ยตาม

หรอืไม่” 

 ไม่มีสกัขอ้ อย่ามาถามแมแ้ต่ท่องยงัไม่ไดเ้ลย หนัมององคช์ายสีที

รูท้นัเพราะเขาเอ่ยต่อ 

 “หลกั 4 คณุธรรมขอ้ที  ตอ้งมีคณุธรรมดี ดาํรงอยู่ในกรอบทีควร 

กิรยิามารยาทเพียบพรอ้ม 

ขอ้  มีมธุรสวาจา (พูดจาอ่อนน้อม อ่อนหวาน สัตยซ์ือ ไม่เล่น

ลิน) 

ขอ้  รูปรา่งหนา้ตาสะอาดสะอา้น  

ขอ้  การบา้นการเรือนไม่ขาด  

อีกทงั 3 คลอ้ยตาม ก็คือ หญิงสาวทียังไม่ออกเรือนก็ตอ้งปฏิบติั

ตามคาํสงัสอนของบิดา แต่งงานแลว้ก็ตอ้งเชือฟังคาํสามี หากสามีตาย

ตอ้งเชอืฟังบุตรชาย” 

ฟ้าใสหวัเราะเยย้ระบบกดขีสตรีก่อนตอบเขา “หลกัคณุธรรม ขอ้ที 

 แบบไหนทีเรียกว่าในกรอบประเพณี กิริยางามพร้อม หากมีคนร้าย

คิดรา้ยสตรีท่านนนัจะไม่มีสิทธิรอ้งใหช่้วยใช่หรือไม่  

ขอ้ที  มีมธุรสวาจา พูดจาอ่อนนอ้ม อ่อนหวาน สตัยซื์อ ไม่เล่น

ลิน อนันถืีอว่าสมควรกบัคนทีมีมารยาทเช่นเดียวกนั แต่หากถกูพดูจาดถููก 

แสดงกริยิาหยาบคายจะใหส้ตรีนิงเฉยกม้หนา้ก็ไม่เห็นจะไม่ถกู 
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ขอ้  รูปร่างหนา้ตาสะอาดสะอา้น อนันีถือเป็นสิงทีสตรีควรมีแต่

หากนางตอ้งทาํงานตากแดดตากฝนเพือหาเลียงครอบครวั ใหส้ามีทีไม่

สามารถทาํงานได ้นางก็ผิดเช่นนนัหรือทีขาดคณุสมบติัทีว่า 

ขอ้  การบา้นการเรือนไม่ขาด คิดว่างานพวกนีหากคนมีฐานะ

หน่อยก็ลว้นมีบ่าวรบัใชค้อยใชง้านอยู่แลว้ หากสตรีคนนนัตอ้งทาํการบา้น

บนเตียงเหนือยเพียงใดก็ยังตอ้งมาทาํงานบา้นอีก หากขีเกียจก็คงถูกว่า

เอา พระองคคิ์ดว่าใครผิด สามีทีใชง้านภรรยาจนลกุจากเตียงไม่ไหว หรือ

ภรรยาทียอมสามีจนไม่กลา้ปฏิเสธ” 

คนถือจอกชาคา้ง หันมองเด็ก 10 ขวบพูดเรืองบนเตียงไม่อาย

ปาก ก่อนฟังนางโตแ้ยง้เรือง 3 คณุธรรมต่อ 

“มาว่าดว้ยเรือง 3 คลอ้ยตาม ก็คือ ขอ้ที  หญิงสาวทียังไม่ออก

เรือนก็ตอ้งปฏิบติัตามคาํสงัสอนของบิดา หากบิดาไม่สามารถเป็นผูน้าํได้

ผูเ้ป็นบุตรไม่มีสิทธิทีจะต่อว่าหรือทาํการสิงใด รอคอยเวลาตระกูลล่มจม

ใช่หรือไม่  

ขอ้ที  แต่งงานแลว้ก็ตอ้งเชือฟังคาํสามี ก็คลา้ยกับขอ้ที  หาก

สามีไม่ทาํการทาํงานคอยแต่หาเรืองเสียเงินมาใหค้รอบครวั ภรรยาไม่มี

สิทธิต่อว่าหรือพดูสิงใดได ้รอคอยเวลาจนถึงทีสุดก็ถูกสามีเอาตัวไปขาย

เพอืแลกเงิน ท่านคิดว่าขอ้นเีป็นความผิดของใคร 

ขอ้ที  หากสามีตายตอ้งเชือฟังบุตรชาย ไม่รูว้่าบุตรชายทีเกิดมา

จะนาํพาครอบครวัเจริญรุ่งเรืองหรือล่มจม ผูเ้ป็นมารดาก็ได้แต่นิงฟังไม่
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สามารถโตแ้ยง้ได ้หากบุตรชายปล่อยใหม้ารดาป่วยไขจ้นลม้ป่วย คนทีให้

กาํเนิดไม่มีสิทธิต่อว่าบุตรชายทอีกตญั ไูม่รูค้ณุมารดาใช่ไหม” 

เธอหนัมองคนสอน 4 คณุธรรม 3 คลอ้ยตามให ้ 

“สตรีก็เป็นคนเช่นเดียวกับบุรุษ พวกเราเกิดมาไดใ้ชช้ีวิตในโลก

เช่นเดียวกัน แมม้นุษยจ์ะแบ่งแยกฐานะการเงินสงัคมออกเป็นชนชัน แต่

พวกเราก็มีจิตใจ มีเลือดเนือ มีความรูส้ึก การทีสงัคมกดขีสตรีใหอ้ยู่ใตฝ่้า

เทา้ ทงัทีเราก็เกิดมาเป็นมนุษยเ์หมือนกนั ท่านว่ามนัสมควรทีจะตอ้งสอน

เรืองแบบนีอีกหรือ” 

พดูแลว้โมโห มันจาํกดัสิทธิสตรีมากไปแลว้ “ตวัขา้นนัมีหลักการ

เรือนเพียงขอ้เดียว รกัมนัเพียงหนงึไม่มีสอง ไม่มีรองมีเพียงคู่เดียว หากไม่

มีบุรุษท่านนนั ขา้จะมิออกเรือนชวัชีวิต หากบิดาไม่พอใจขา้ก็จะออกบวช

ชัวชีวิตเช่นกัน หากยังหักห้ามความคิดข้าอีก ความตายคือสิงสุดท้าย

ถึงแมม้นัจะโง่งม แต่ก็ดีกว่าใชบ้รุุษรว่มกบัสตรีคนอนื” 

ความคิดนางแปลกประหลาดเกินคน องคช์ายสีมองหญิงสาวที

ลกุไปแลว้ลงไปดา้นล่างเพราะไดเ้วลาการเริมพิธีปักปินแลว้ มองนางเดิน

คลอ้งแขนเฟยหยางแล้วยิมกวา้ง ทาํไมเวลาอยู่กับขา้ นางถึงไดท้าํหน้า

เครียดบงึตงึไม่พอใจ หากเขาไดร้อยยมิแบบนนับา้งคงดีไม่นอ้ย 
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ลงมาดา้นล่างอยู่ร่วมงานจนถึงงานเลียง องคช์ายสีทีว่าก็ไม่มา

กวนเธออีก ตอนนีกาํลังคุยกับบิดาของเธอ เรียกไดว่้าเธอพอใจทีสุด นัง

มองอาหารตรงหนา้จึงตกักิน จนกระทงัองคช์ายเกา้มานงัร่วมดว้ย 

“ขอขา้ร่วมด้วย” หันมองคนอายุเท่ากัน องคช์ายคนนีต่อไปจะ

เป็นอิทธิพลสาํคัญในการสนับสนุนองคช์ายแปด เรียกไดว่้าเป็นบิกหนุน

หลัง หากเทียบกับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพลยบ์อยตัวพ่อ แต่ในเมือตอนนี

เขายงัเป็นเด็กหนุ่ม 10 ขวบเธอจึงยอมพดูคยุดว้ย 

“อันนีรสชาติดี” หันมองเป็ดตุ๋นก่อนคีบมาลองแลว้ตอบองคช์าย

เกา้ 

“รสชาติดีจริง ๆ” ก่อนมององคช์ายเกา้ยกจานเป็ดไวที้ตวัเองแลว้

คีบกินไม่หยุดปาก คนทีถือตะเกียบจะหยิบมากินบา้งก็ไม่มีโอกาส พอได้

โอกาสก็รีบดึงมาไวท้ีตัวเช่นกัน จากนนัก็เกิดศึกแย่งจานเป็ด จนกระทัง 

เพลง้! จานทวี่าตกแตก 

“เจา้! ขา้เป็นองคช์ายเจา้ยงัคิดมาแย่งขา้อีก” 

“หม่อมฉันเป็นสตรีพระองคจ์ะตอ้งใหเ้กียรติสิ แบ่งกันบา้งไม่ใช่

กินคนเดียว” 

“เจา้! จือเวย ขา้จะจาํความแคน้นีไว”้  

แค่เป็ดย่างจานเดียวเขาถึงกับเก็บเป็นความแค้น อันนีเรียก

อนัธพาลของแท ้เด็กอะไรเจา้คิดเจา้แคน้ไม่น่าคบเอาเสียเลย  
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“อย่าเถียงกัน กระหม่อมเอามาเพิมใหแ้ลว้” เธอมองพีชายทีมา

หย่าศึกแย่งเป็ดตุ๋น เพราะตอนนีมี 2 ถว้ยตรงหนา้  

เธอมององคช์ายเกา้ทีถือจานเป็ดตุ๋นไปนงักินอีกมุม “อยู่ในวังไม่

มีใหก้ินหรือไง” ตอนนีองคช์ายเกา้หนักลบัมาแลว้มองเธอ 

“เจา้คิดว่าองคช์ายจะกินดีอยู่ดีทกุตาํหนกัเหรอ มนัขนึอยู่กบัเบือง

บนกว่าโปรดตาํหนกัไหนมากกว่า สตรีทีใหก้าํหนดบุตรถึง 3 คน แต่เหลือ

รอดแค่คนเดียวคือขา้ คิดว่าตาํหนักของขา้เป็นเช่นไรกันล่ะ ขา้ก็แค่องค์

ชายปลายแถว” 

พดูจนชีวิตตวัเองรนัทด เธอฟังแลว้จึงยอมเขา ก่อนตกัน่องเป็ดตุ๋น

ในจานใหอ้งคช์ายเก้า อย่างไรเขาก็เป็นเด็ก เธอในร่างเด็กก็ตอ้งรูจ้ักให้

อภยั  

คนไดน้่องเป็ดตุ๋นมองหญิงสาวก่อนวางจานเป็ดลงบนโต๊ะแลว้กิน

ดว้ยกนั  

“ขา้จะถือว่าเจา้เป็นสหาย”   

แค่น่องเป็ดอนัเดียวเธอก็ไดอ้งคช์ายเกา้เป็นสหาย เอาเถอะถือว่า

ปลอบใจเด็ก เธอยอมเป็นสหายดว้ยแลว้กนั 

คนทีมองอยู่อีกมุมขมวดคิว มองหญิงสาวยิมหัวเราะหน้าบึงใส่

องคช์ายเกา้ ทาํไมกิริยาท่าทางของนางผ่อนคลายมากกว่าอยู่กบัเขา คนที

ชอบหาคาํตอบจึงอาศยัจงัหวะทีหญิงสาวออกไปดา้นนอก จึงเดินตามไป 
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“จือเวย” เสียงนันทําให้เธอยืนนิงหันไปมององค์ชายสีอีกแล้ว 

ทาํไมเธอรูส้ึกว่าตวัเองถกูจบัตา  

“เรามาคยุเรอืงหลกัการครองเรือนของเจา้ต่อดีไหม”  

คยุอะไรอีก เธอก็บอกไปหมดแลว้ ว่าไม่คิดจะแต่งใครหากเขาไม่

มีเธอคนเดียว ฟังไม่รูเ้รืองหรือไงถึงไดห้าขอ้อา้งเขา้ใกลอ้ยู่เรือย หรือว่า

องคช์ายสีจะติดใจตวัประหลาดอย่างเธอ ไม่ไดก้ารเธอตอ้งรีบหน ี

“หม่อมฉันพดูไปหมดแลว้ ขอประทานอภัยหม่อมฉันจะรีบไปทาํ

ธุระสว่นตวั” 

“ทาํไมตอ้งกลัวข้า เจ้ายังไม่ตอบ” แม้ว่าเธอจะเดินห่างเขาแลว้ 

ชายหนุ่มก็ยงัพดูเสียงดงัถามอย่างสงสยัอยู่ดี 

คนทีหันหลังให้เขา หันกลับมาแล้วคํานับ เขาเงยหน้าเผชิญ

ดวงตานาํแข็งแลว้เอย่เสียงเรียบมนัคง 

“หม่อมฉันและองคช์ายหาใช่คนทีอยู่ในเสน้ทางเดียวกนั พวกเรา

ต่างมีหนทางทีไม่อาจบรรจบกันได ้แลว้เหตุใดหม่อมฉันจะตอ้งกลวัองค์

ชายสี แค่หม่อมฉันไม่อยากเกียวขอ้งกับพระองคเ์ท่านนั หากยังไม่เขา้ใจ

หม่อมฉันขอบงัอาจตอบตามตรง ว่าหม่อมฉันไม่คิดอยากคบพระองคเ์ป็น

สหาย” 

เธอหันหลังให้เขาแล้วรีบเดินจากไป ขอให้วันข้างหน้าเขาลืม

ประโยคทีเธอพดูดว้ยเถอะ  
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องคช์ายสีทวนประโยคสดุทา้ยตีความหมายเป็นแบบอนื ไม่อยาก

คบเป็นสหาย ขา้ก็ไม่อยากเป็นสหายกบัเจา้เช่นกนั 

 

เฟยหยางมองจือเวยโดยรอบบา้นก่อนเห็นนางเดินออกมาจาก

หลังบ้าน คงออกไปทาํธุระส่วนตัว เมือนางมาถึงจึงพากลับบ้าน เมือ

ส่งจือเวยถึงเรือนเขาก็ออกมาพบกบัองคช์ายทงัสามอีกครงั  

“เจา้พบพิรุธอะไรบา้ง” การทีพวกเขาทังสามมาร่วมงานปักปิน

คุณหนูหนิงเอ๋อไม่ได้ชอบพอหรือสนใจ แต่เป็นเพราะงานหลวงทีได้ร ับ

มอบหมายต่างหาก 

เฟยหยางตอบองคช์ายทงัสาม  

“กระหม่อมแอบเอาบญัชีออกมาได ้1 เล่ม” เขาหยิบออกจากเสือ

ส่งใหอ้งคช์ายสี ชายหนุ่มเปิดแลว้อ่านอย่างละเอยีด 

“เป็นอย่างทีคิด ผูช้่วยหวังหูเป็นตัวการยักยอกถ่ายเทเงินหลวง

ทมีาช่วยผูป้ระสบภยัคราวก่อน”  

เฟยหยางอ่านก่อนมารอบหนึงแลว้ดว้ยกลวับิดาจะร่วมดว้ย แต่

เมอืไม่มีเขาจึงเบาใจ และส่งใหอ้งคช์ายสีเพอืดาํเนินการต่อ  

องคช์ายสีหยิบกระดาษและปากกาขึนมาเขียนรายงานความผิด

ของผูช่้วยหวงัห ูจากนนัก็ส่งใหเ้ฟยหยางส่งกลบัเมืองหลวง 
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เขามองกระดาษแผ่นนนัแลว้คาํนับลา คิดว่าไปกลบัเมืองหลวง

คราวนีคงใชเ้วลาเป็นอาทิตย ์จากทีคิดว่าจะใชเ้วลาอยู่กับจือเวยใหม้าก

เห็นทีจะไม่ไดเ้สียแลว้ 

คนทีถกูคิดถึงตอนนีกาํลงัเอนนอนพกัรา่งกาย การตอ้งแบกรา่งใส่

ชุดใส่รองเทา้สูงไปงาน เหนือยกว่านอนอยู่บา้นเสียอีก หันมองเสียวชิงที

เอานาํอุ่นมาเช็ดตวัเพอืลดความเย็นของรา่งกายจากดา้นนอก 

“คุณหนูหิวไหมเจา้คะ” เธอหันมองคนถาม จะขุนใหเ้ธอเป็นหมู

จริง ๆ ใช่ไหม กินในงานก็อิมมากแล้ว กลับมายังกลัวว่าเธอจะหิวอีก 

ประเสริฐดีแท ้

“ไม่แลว้ขา้จะนอน” ว่าแลว้ก็หลบัตานอนจรงิ  

เมือเฟยหยางมาถึง คิดจะพูดคุยบอกลาก็ทาํไดเ้พียงบอกคาํลา

ฝากเสียวชิง ก่อนรีบไปยงัเมืองหลวง 

จือเวยลืมตาตืนมาตอนเช้าทราบข่าวจากเสียวชิงก็พยักหน้า

รบัทราบวนันีเป็นวนัทีเธอจะไดอ้อกจากสกุลฟู่ ฉา ว่าแลว้หาเสือบุรุษมาใส่

แทนชดุสตรี ตอนนเีธอกาํลงัแต่งชุดเป็นคณุชายนอ้ย รอคอยเวลาทีรถของ

อาจารยซื์อจงมารบั 

“คณุหน ูถา้ฮหูยินเฒ่ารูล้ะ่เจา้คะ” 

“ไม่พูดก็ไม่รู ้เจา้ก็อย่าพูดมาก” เมือรถมาถึงเธอก็ขึนรถมา้ ก่อน

หนัมาสงัเสียวชิงต่อ “เรียกขา้ว่าคณุชายเวย” 

เสียวชิงหนา้ซีดก่อนเรียกตามคาํสงั “คณุชายเวย” 
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“ดีมาก” คนไดเ้ทียวดีใจทีเป็นอิสระ ไม่นานรถมา้ก็ออกนอกเมือง

แต่ไปอีกฝ่ายของเรือนหนิงเอ๋อ ฟ้าใสแหวกม่านมองดูบา้นอาจารย์ซือจ

งทีอยู่ท่ามกลางภูเขาและลาํธาร ตัวเรือนยกเป็นเรือนไมไ้ผ่ มีหน้าต่าง

เปิดรบัลมทวัทงัหลงั ดา้นนอกยงัมีศาลาสาํหรบัสอนวาดภาพสาํหรบัเด็ก 

ๆ เธอเห็นมีเด็กนอ้ยนงัอยู่หลายคน 

เมือลงจากรถมา้ อาจารยซื์อจงก็มองบุรุษหนุ่มน้อยหน้าหวาน

กาํลงัยิมมาแต่ไกล จึงสงังานศิษยก์่อนเชิญคณุหนจูือเวยไปยงัเรือนรบัรอง

ดา้นใน 

“ถึงท่านจะแต่งเป็นบรุุษแต่ใบหนา้ก็เป็นหญิง” 

“ถึงท่านจะมองว่าเป็นหญิง แต่ขา้ก็หาไดอ่้อนแอดงัคาํโบราณ” 

อาจารยม์องศิษย ์เป็นอย่างทีเธอว่าจริง ๆ ก่อนใหอ้าจารย์ด้าน

คํานวณสอนเขาจนหมดไป 2 ชัวยาม จือเวยทิงโจทย์ให้เขาทําเป็น

การบ้านส่งในอีก 3 วัน ก่อนมาทาํหน้าทีตัวเอง มองไปยังชานเรือนจึง

เลือกนงัวาดรูปตรงนนั 

ตอนนีแขกไม่ไดร้บัเชิญกาํลังเขา้มาในเรือน มองไปยังอาจารย์

ซือจงทีกาํลงันงัทาํโจทย ์เมือเจา้บา้นเห็นคิดจะทาํความเคารพแต่แขกยก

มือหา้มเสียก่อน หันมองหญิงสาวกาํลังนังวาดอย่างตังใจ จึงเดินไปยืน

มองภาพเหล่านนั 

มีภเูขา แม่นาํ ลาํธาร แต่สิงทีอยู่บนฟ้าคืออะไร 
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ฟ้าใสทีวาดเครืองบินอย่างตังใจ แถมทา้ยดว้ยด้านล่างยังมีรถ

เปิดประทุนอีกหนึงคัน กับภาพหญิงสาวทีกาํลังกอดจูบอยู่บนทางเดิน 

ภาพนเีธอจะใหใ้ครเห็นไม่ได ้

“มนัคือสิงใด”  

หือ เธอหนัมองก่อนรีบปิดภาพไวก้ับเสือตัวเอง หนัมองยงเจิงอีก

แลว้ 

เขามันเป็นตัวอะไร เธอโผล่ไปทีไหนก็มีเขาอยู่ดว้ยทุกที ถามจริง

เถอะมีจิตสมัผสัใช่ไหม 

“ขอขา้ดหูน่อย” เขายืนมือขอแต่นาํเสียงคือเธอตอ้งให ้ฟ้าใสจึงส่ง

ใหด้ว้ยความจาํยอม ไม่รูท้าํไมเธอขัดเขาไม่ไดส้ักอย่าง พอเห็นแววตา

นาํแข็งแลว้ก็เกรงบารมีเขาไม่รูต้วั 

ตอนนภีาพทวี่าถกูถามไม่หยดุ 

“อนันีคือสิงใด” 

“นกยกัษ์บิน” อย่าถามนะว่านกยกัษ์บินคืออะไร 

“มนัคืออะไร ใชท้าํอะไร เหตใุดมนับินได ้บินเหมือนนกใช่ไหม” 

เอาทีละคําถาม เธอตอบไม่ทัน จะอธิบายสิงของในอนาคต

อย่างไร  

“อืม ก็เหมือนเรือทีวิงบนนาํ แต่อันนีเป็นเหมือนนกบิน หมายถึง

ว่าเราสามารถเขา้ไปอยู่ในนกเหล็กนี แลว้สามารถบินไปไดท้วัโลก” 

“โลกคือสิงใด”  
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เธอตอบยงเจิงอย่างไรดี “มนุษยเ์ราไม่ไดม้ีเพียงเมืองจีน ไม่ไดม้ี

เพียงชาวฮัน หรือรอบบริเวณทีเราอยู่ โลกปกติแล้วจะมีหลายเชือสาย

หลายเมืองอีกเยอะแยะมากมาย ในอนาคตโลกเราจะมีประดิษฐ์สิงนี

ขนึมาเพอืความสะดวกสบาย” 

“ในอนาคตมนษุยเ์ราสามารถมีอายุยืนยาวหรือไม่” 

“ก็ไม่เชิง แต่มนุษยจ์ะคิดคน้ยาทีสามารถยืดอายุได ้ทาํใหโ้รคภัย

ไขเ้จ็บหายและอายุยืนขึน แต่ก็ไม่สามารถยือชะตาลิขิตสวรรคไ์ดเ้ช่นกัน” 

หากหมดอายุขยัไม่ว่ายาดีแค่ไหนก็ไม่ไดช้ว่ยอะไร 

หันมองยงเจิงก่อนนึกถึงเรืองหนึงทีเคยไดย้ิน ว่าต่อไปเขาจะคิด

คน้หายาอายวุฒันะมาทดลองเพอืใหต้ัวเองอยู่ยืนยาว ตอนนีเธอกาํลงัเป็น

แรงบนัดาลใจใหเ้ขาหรือเปลา่ เธอจะเปลียนประวติัศาสตรไ์ม่ไดน้ะ 

“หม่อมฉันก็แค่พดูเลอะเทอะ พระองคอ์ย่าไดใ้ส่พระทยักับความ

เพอ้ฝันของหม่อมฉันเลยเพคะ” ว่าแลว้ก็หาทางหลีกหนีแต่มือองค์ชาย

กลบัดึงเอาไว ้

องคช์ายสีมองเธอแลว้เอ่ย “เจา้ว่าต่อไปคนเราจะสามารถยืดอายุ

ไดจ้รงิ ๆ ใช่ไหม” 

เธอไม่ตอบก่อนดึงมือกลับแล้วหาหลุมหลบภัยด่วน เธอไม่ได้

ตงัใจใส่ความคิดประหลาดใหอ้งคช์ายสี เธอผิดไปแลว้ตอ้งขออภยั 
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หันมาดา้นในก็เจอกบัองคช์ายเกา้ กบัองคช์ายสิบสาม สองหนุ่ม

กาํลังเล่นหมากลอ้มอย่างตังใจ เธอจึงเดินออกไปเดินเล่นดา้นนอกก่อน

นอนลงใตต้้นไม ้มองยังพระอาทิตย์ทีตรงหัว ฤดูหิมะใกลจ้ะลาจาก ฤดู

ใบไมผ้ลิกาํลงัจะเรมิขึน 

องคช์ายสีมองภาพนันอีกครงั ก่อนสงัใหนู้่ไฉนาํภาพไปเก็บไวใ้น

รถมา้ หนัมองเจา้ของภาพวาดกาํลงัออกไปเดินดา้นนอกจึงเดินเขา้ไปดา้น

ใน มองอาจารยซื์อจงทกีาํลงัขมวดคิว ก่อนมองกระดาษทีเขียนวางอยู่ เขา

ยกขึนมามองไปยงัโจทยปั์ญหา “โจทยค์าํนวณเป็นท่านคิดเอง” 

“กระหม่อมไม่มีความสามารถ เป็นของลกูศิษยพ์ะ่ย่ะค่ะ”  

ลกูศิษยส์อนอาจารย ์ตอ้งเป็นคนมีความสามารถจึงตงัโจทยน์ีได ้ 

“ขา้ขอถามว่าเป็นผูใ้ด”  

ซือจงมองบุรุษหนุ่มน้อยด้านนอก นางบอกว่าห้ามพูดแต่ไม่ได้

บอกว่ามองได ้หนัมองสายตาขององคช์ายสีทีมองจือเวยก็คงทราบแลว้ว่า

เป็นนาง จือเวย นางประหลาดไม่เหมือนผูใ้ดจรงิ ๆ แต่กลบัทาํใหเ้ขาสะกด

ใจไวท้นีางไดไ้ม่รูลื้ม  

คนทีไม่เคยเดินตามใครตอนนีกาํลงัเดินตามหญิงสาวก่อนนงัลง

ขา้ง ๆ บนพนืหญา้เหมือนจือเวย เธอหนัมองกาํลงัซมึซบับรรยากาศ ทาํไม

เขาตอ้งขดัทกุท ี

ฟ้าใสมองเขาเพียงปรายตาก่อนหลับตาลง ไม่อยากสนทนากับ

เขาอีกแลว้ ยงิพดูยิงยาวนิงเสียดีกว่า 
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“ตอนนีเจา้ 10 ขวบใช่หรือไม่” 

องคช์ายสีมองหญิงสาวนิงไม่ตอบ จึงเอ่ยต่อ “3 ปีก็ตอ้งเขา้วงัเพือ

คดันางกาํนลัและสนม” 

นีแหละปัญญา เพราะเธอยงัหาวิธีเลียงไม่ได ้คิดว่าถา้ถึงเวลาจะ

หาเรอืงป่วยจนไปไม่ไดค้งจะดีทีสดุ 

“แต่งเขา้ตาํหนกั ขา้จะใหเ้จา้เป็นรองพระชายา” 

หา! คราวนีคนแกลง้หลบัตาลืมตาแลว้ลกุขึนนงัมองคนพดู 

จู่ ๆ หายนะก็ตกใส่หัว ถึงไม่อยากตายเธอก็ไดต้ายจริง อย่าเอา

เธอไปแทรกประวติัศาสตรเ์ด็ดขาด 

“หม่อมฉันมิคู่ควรกบัตาํแหน่งรองพระชายาของพระองค”์ เลิกคิด

จบัเธอขงัในตาํหนกัสกัที แค่เธอออกมาวนัแรกเป็นอสิระเขาก็คิดหาวิธีเก็บ

เธอไวแ้ลว้ 

“เจา้มิพอใจตาํแหน่งทเีรามอบให”้  

“ไม่ไดไ้ม่พอใจ แต่ไม่ตอ้งการ ไม่อยากได ้ไม่อยากแต่งเขา้ตาํหนกั

พระองค”์ เธอพูดตรงไปไหม เพราะตอนนีคนชวนหนา้เสีย เขาเอาความ

มนัใจมาจากไหน รูส้ึกว่าเธอพดูไปตงัแต่วนังานหนงิเอ๋อแลว้ว่าไม่ตอ้งเป็น

แมแ้ต่สหาย  

“ขา้มาขดัจงัหวะอะไรหรือเปล่า” เป็นองคช์ายสิบสามกบัองคช์าย

เกา้ พวกเขาเดินมาทีพวกเราอยู่ หนัมองอาจารยซื์อจงทีเดินตามมา ตาม

ดว้ยนู่ไฉทีมาก่อไฟเพือทาํอาหารกลางสนาม  
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“มาดืมกันเถอะ กลับไปเมืองหลวงคราวนีคงต้องเรียนหนัก

กว่าเดิม กว่าจะไดอ้อกมานอกวงัหลวงไม่ใช่เรอืงง่าย”  

องคช์ายสีมองหญิงสาวทีลกุขนึก่อนเขา เดินไปร่วมวงย่างเนือกบั

เขาดว้ย นอ้ยครงัทีเขาจะแสดงความรูส้ึกในใจออกไป แต่นางทาํเหมือน

คาํพดูนนัเป็นเพียงสายลม ยงินางปฏิเสธเขาก็ยิงอยากเอาชนะ  

คนทีไม่รูว้่าไดส้รา้งความขุ่นเคืองใจของใครบางคนกาํลงัสนุกกับ

การย่างเนอืกินอย่างมีความสขุ มองไปยงัองคช์ายทงัสามทีหวัเราะ อีก 20 

ปีข้างหน้าภาพเล่านีจะไม่มีอีกแล้ว เหลือเพียงการต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์

เพือให้ตัวเองไปอยู่บนจุดสูงสุด หันมององคช์ายสีก็เจอกับสายตาเขาที

มองเธอเช่นกนั  

ไม่รูส้ึก แต่ทาํไมเวลามองเขาเธอจึงแสดงสีหน้าแววตาแบบนนั 

เขาไม่เขา้ใจจรงิ ๆ แววตาแห่งความเศรา้เสียใจ  
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บทท ี  
ของหมนั 

 
หลงัจากแยกยา้ยกัน หลงัจากวันนันเธอก็ไม่เจอพวกเขาอีกเลย 

ส่วนพีเฟยหยางหลงัจากกลบัมาจากเมืองหลวงพรอ้มกับคาํตดัสินลงโทษ

ขุนนางทีฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง ซงึหวัหนา้ขบวนการก็คือบิดาของหนิงเอ๋อ ทาํ

ให้ตระกูลถูกตัดสินเนรเทศใช้แรงงานทีเขตกันดาร พร้อมกับปลดจาก

ตาํแหน่ง 

วันทีพวกเขาออกจากเมืองต่างถูกชาวบา้นโห่รอ้งขับไล่ไม่เป็นผู้

เป็นคน เธอมองหนิงเอ๋อทีเอาผา้ปิดหน้าปิดตาไม่ไดห้ยิงผยองอย่างเช่น

อดีตอีกแลว้ 

วนัหนึงรุ่งโรจน ์อีกวนัรว่งโรยลงดิน ชีวิตก็เป็นเช่นน ี
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หลงัจากเสร็จเรืองเฟยหยางก็ตอ้งรีบกลบัไปยงัเมืองหลวงอีกครงั 

ตอนแรกทีบอกว่าจะไปแค่เพียง 3 เดือน แต่ก็ตอ้งเลือนออกไปอีกปีกว่า 

เขาก็ยงัไม่กลบัมา เธอก็ใกลค้รบอาย ุ  ขวบพอดี  

วนัเวลาทีไม่มีเขาในเรือน ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราสองแม่ลูก

เป็นเหมือนเดิม ถูกลิดรอนเงิน ถูกการเพิกเฉย หันมองข้าวต้มเกลือ

ตรงหนา้เธอเรมิหมดความอดทน  

ลกุขึนถือถว้ยขา้วตม้แลว้ไปเรือนใหญ่ จากนนัก็วางบนโต๊ะบิดา  

“ลูกอยากถามว่าท่านพ่อว่าท่านยากจน จนหมดเงินทีใหลู้กและ

มารดากินดีอย่างคนแลว้กระนนัหรือเจา้คะ” 

บิดามองถ้วยขา้วตม้เปล่าตรงหน้า ก่อนมองอาหารบนโต๊ะ เขา

เพียงใหฮ้หูยินใหญ่จดัการเรืองภายในบา้น แต่ก็ไม่เคยตรวจสอบ  

“ฟางเหลียน!” เขาหันไปเรียนฮูหยินทีตอนนีกําลังโกรธ ปกติ

แลว้จือเวยไม่เคยทาํเรืองแบบนี ไม่ว่านางจะส่งอะไรไปเรือนนันก็ไม่เคย

บ่น แต่วนันทีาํไมจึงไดก้ลา้หาญมาพดูถึงเรือน 

“ลกูจือเวย อาจเขา้ใจผิดไป ขา้สงัใหส้ง่เนอืเหมือนเรือนใหญ่ หรือ

อาจเป็นคาํสงัผิดพลาดใช่ไหม” บ่าวรบัใชข้า้งกายรีบรบัแทนฮูหยินใหญ่ 

ก่อนหนัมองนายท่านทลีกุขึนแลว้สงั 

“ยกอาหารบนโต๊ะไปเรือนเฟยหยาง ขา้จะไปคา้งทีนันคืนนี ส่วน

เจา้สาํนึกผิดในเรือนสามวนั”  
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โห ท่านเพิงนึกไดห้รือว่ามีเมียอีกคน ตงัแต่เธอฟืนขึนมาจะครบปี

แลว้ท่านไม่เคยไปเหยียบเรือนนันเลย แต่เมือเห็นสีหน้าฮูหยินใหญ่เธอก็

สะใจเล็ก ๆ ก่อนเดินตามท่านพ่อไป 

เมือเขา้ไป เธอคิดว่ามารดาจะดีใจ แต่กลบัทาํหนา้บงึตึง มนัเรือง

อะไรเพราะทีผ่านมาท่านแม่ก็ไม่เคยดินรน หรือเรียกรอ้งใหท้่านพ่อมาหา

เลยสกัครงั เธอคิดว่าเรืองนีตอ้งมีสาเหตุ ว่าแลว้ก็ออกจากหอ้งปิดประตู 

แลว้หาทีแอบฟังการสนทนา มองไปยังเสียวชิงทีสะกิดหา้มเธอก็มองตา

เขียวใส ่

เจียวฝางหนัมองสามี ก่อนรนิเทชาใหแ้ต่ไม่ไดพ้ดูสิงใด  

“นอ้งหญิง พีมาหาเจา้ไดโ้ปรดพดูกบัพสีกัคาํ” 

นางมองสามีทีฉุดกระชากนางจากสามีโดยไม่เต็มใจ หากเขา

เพียงพรากเธอจากบิดาจือเวยไม่ไดฆ้่าจนตาย นางจะไม่โกรธเคืองจนถึง

ทกุวนันี แมแ้ต่หนา้ก็ไม่อยากเจอ 

“เรืองคังหยวนพีเองทีผิด” เจียวฝางคือหญิงคนแรกทีเขารกั เขา

เฝ้าทะนุถนอมนางจึงขยันอ่านหนังสือเพือสอบเข้าราชการ แต่แลว้นาง

กลบัแต่งออกไปกับคนอืน ใครกันทีผิดเรืองนี พอเขาทราบข่าวก็กลับมา

อาํเภอซานซี เห็นนางกาํลังหยอกลอ้มีความสุขกับคังหยวนเพือนทีโตมา

ดว้ยกนั ก็เกิดความโทสะพลงัมือฆ่าเขา ทงัทีเจียวฝางกาํลงัตงัครรภ ์

คนทีแอบฟังไดยิ้นคาํว่า คงัหยวนคือใคร เห็นมารดาไม่โตก้ลบั แต่

กลบัปิดไฟแลว้เล่นผีผา้ห่ม ไม่เขา้ใจผูใ้หญ่จริง ๆ โกรธเคืองแต่ก็ยังยอม 
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บุตรสาวไม่รูเ้ลยว่ามารดาหาไดมี้หวัใจอีกแลว้ รา่งกายทเีธอสมยอมเพราะ

เบือหน่ายชีวิต  

อาจจะเพราะความรกัความปรารถนาทีบิดามีใหม้ารดา หลงัจาก

คืนนันบิดาก็มาค้างคืนทุกคืน ส่วนอาหารการกินของเธอก็กลับมา

เหมือนเดิม  

เธอไม่ห่วงอะไรนอกจากไม่มีกิน ว่าแลว้คงตอ้งหาแหล่งเงินเพิม

เสียหน่อย หวังรอเงินกองกลางเห็นทีวันดีคืนดีบิดาไม่ปลืมท่านแม่ขึนมา

เธอก็จะกลบัไปกินขา้วตม้เกลือเหมือนเดิม 

ตอนนีเธอกาํลงัเดินไปมาใกลป้ระตเูรือน คิดหาวิธีหาเงินทีตัวเอง

ถนดั ก่อนนึกถึงฝีมือภาพวาดทีอาจารยบ์อกว่าพฒันาดีขึน ถา้ออกไปรบั

เขียนภาพคนแบบสมยัก่อนจะโดนดไุหม หนัมาดา้นหนา้ประตูเงยหนา้ขึน

ก็เห็นว่าใครยืนอยู่ 

“พีเฟยหยาง” เธอยิมกวา้งแลว้กอดคอถังขา้วสารดว้ยความดีใจ 

ส่วนเขาก็อา้แขนรบัความคิดถึงเช่นกนั 

“เจา้โตขึนนอ้งรกั” เป็นอย่างทีเขาคิดจริง ๆ ว่านางจะงดงามเกิน

ผูใ้ด 

“ทาํไมไม่ส่งจดหมายมาก่อน” 

“พีอยากใหเ้จา้แปลกใจ และอยากไดเ้ห็นรอยยิมของเจา้เช่นวันนี

อย่างไรเล่า” ตอนนเีธอยงัไม่ละจากกอดเขา แต่ไดย้ินเสียงมา้เร็วดา้นหนา้ 

เธอจึงปล่อยมือหนัไปมองเป็นเหมือนคนส่งสาร เมอืเขา้มาก็ถามหา 
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“ไม่ทราบท่านคือคณุหนจืูอเวยใช่หรือไม่” 

เธอพยกัหนา้ตอบ คนส่งสารก็ส่งกล่องไมแ้กะสลกัให ้

“เป็นของพระราชทานจากองคช์ายสี”  

“คืออะไร” 

“ขา้น้อยไม่ทราบ” ว่าแลว้ก็ออกจากเรือนขึนมา้ขับออกไป ไม่คิด

จะถามว่าเธออยากรบัหรือไม่อยากรบั เมือเปิดออกมาก็พบกบัปินลาํค่าสี

ทองในนนั 

ใหปิ้นก็เหมือนของหมนั  2 ปีกว่ามานีเธอคิดว่าองคช์ายสีลืมเรือง

วันนันไปแล้ว แต่ทีไหนได้เขารอเวลานีไม่ให้เธอปฏิเสธได้เลย จะทํา

อย่างไรกับปินเจา้ปัญหา มองไปยังพีชายทีขมวดคิวไม่พอใจยิงกว่าเธอ

เสียอีก 

 

ตอนนีเธอนังมองปินเจา้ปัญหา เฟยหยางนิงเงียบไม่พูดเป็นชัว

ยามแลว้ ปัญหาคือปินนีถึงแมอ้งคช์ายสีจะประทานให ้แต่ก็ไม่ไดม้าเป็น

ทางการ เรียกได้ว่ายังมีทางเลือกทีพอจะให้เธอปฏิเสธ แต่จะปฏิเสธ

อย่างไรนนัคือปัญหา 

หากมองอายจืุอเวยตอนนี สามารถเขา้วงัไดแ้ลว้ แต่เธอก็ไม่อยาก

เขา้วงัเป็นนางกาํนลั ถา้พูดถึงฝ่ายงานในวัง มีแบ่งเป็น  ฝ่ายดว้ยกนั คือ 

ฝ่ายพระราชวงั ฝ่ายงานพิธี ฝ่ายเครืองแต่งกาย ฝ่ายหอ้งเครือง ฝ่ายพระ

ตาํหนกั ฝ่ายงานปักเย็บ  
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ถามหน่อยความสามารถตาํเตียเรียดินแบบเธอ จะไปกองอยู่

หน่วยงานไหนกนั ไม่ว่ากองไหนมีหวงัไดวุ้่นวายทงักอง แต่ถา้ไม่เขา้วังเธอ

ก็จะถูกฮูหยินผูเ้ฒ่าจบัแต่งงานออกไปยงับา้นไหนบา้นหนึง ซึงไม่ตอ้งหวงั

ว่าจะเป็นฮูหยินใหญ่ คงเป็นไดแ้ค่ลกูอน ุทเีห็นเคา้ลางก็เมอืไม่กีเดือนมานี

ทีเธอเห็นพ่อคา้ขายหมใูนตลาดแวะเวียนเอาของฝากของฟรีมาใหเ้รือนนี

ปลอ่ยครงั  

ชาติทีแล้วก็ไม่มีผัว จนพ่อกับแม่ต้องบ่นใหล้งจากคาน มาชาติ

ตอ้งมานงัปวดหัวว่าจะทาํอย่างไรไม่ใหถู้กจับแต่งงาน ทาํไมโลกมันกลบั

ตาลปัตร 

หนัมองพเีฟยหยางทขียบัตวัแลว้ ก่อนลกุขึนออกจากเรือน ไปไหน 

จู่ ๆ ก็ไม่พดูไม่บอกก็วิงออกไป เธอมองทิศทางเหมือนจะไปเรือนท่านพ่อ 

เฟยหยางเขา้มาในเรือน มองบิดาทกีาํลงัตรวจงานแลว้โขกศีรษะ-

3 ครงัก่อนเอย่ “โปรดท่านพ่ออนญุาตใหล้กูแต่งงานกบัจอืเวยดว้ย”  

มือทีถือพู่กนัทงิลงบนโต๊ะ ก่อนลกุขึน “เจา้พดูสิงใดอยู่อาหยาง”  

เขาเงยหนา้เผชิญหนา้กับบิดา “ลูกรูค้วามจริงเรืองของจือเวยมา

นาน ความรูส้ึกทีลกูมีต่อนางก็เปลียนไปนบัแต่นนั ตอนนีจือเวยใกลจ้ะถึง

เวลาปักปินแลว้ ลกูอยากขออนญุาตแต่งงานกบันาง” 

ตอนนีบิดากาํลงัโกรธหนา้ดาํหนา้เขียวก่อนขวา้งแท่นฝนหมึกลง

พนืเสียงดงั เพลง้! “เจา้มนั!” เขาด่าลกูไม่ออก ไม่รูจ้ะด่าอย่างไรแลว้ โกรธ
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จนคมุสติไม่อยู่ก่อนเดินไปแลว้ เผียะ! ตบทีหนา้บตุรชาย 1 ครงั บุตรชายก็

ไม่สะเทือนกลบัยงัยืนยนัคาํเดิม 

“ลูกรกัจือเวย ขอท่านพ่ออนุญาตดว้ย” เขาโขกศีรษะจนหนา้ผาก

แดง แต่บิดาก็ยงัโมโหขวา้งหนงัสือใส่เขาไม่หยุด 

อู่จง บ่าวรับใช้ทียืนอยู่หน้าห้องเริมกังวลกลัวคุณชายจะได้รบั

บาดเจ็บมากกว่านี จึงวิงไปยังเรือนคุณชายคิดจะตามคุณหนูจือเวยมา

ช่วยหา้มปราม 

คนทีกาํลงันงัคิดหาวิธีทางออก หนัมองอู่จงทวีงิหนา้ตาตนืมา  

“คุณหนู ตอนนีนายท่านกําลังโกรธคุณชายใหญ่ทุบตีไม่หยุด 

คณุหนไูปช่วยหา้มหน่อย” ไม่รอใหค้รบประโยคเธอไปตงัแต่ทุบตีแลว้  

เมือวิงไปยังเรือนบิดา ก็เห็นพีเฟยหยางเดินออกมาด้วยสภาพ

เรียกว่าน่วมไปทังตัว เธอหยุดอยู่หนา้เขา เฟยหยางเงยหน้ามองเธอดว้ย

แววตาเศรา้ก่อนดงึเธอเขา้กอดแลว้ซบเอนบ่ารอ้งไห ้

ถึงกับรอ้งไห ้พีชายไปพูดอะไรกับบิดาถึงไดห้นักขนาดนี คงเป็น

เรืองของเธอแต่ไม่เห็นต้องหนักหนาสาหัสแบบนี เธอพาเขากลับไปยัง

เรือนก่อนถอดเสือ มองรอยเฆียนดว้ยไม ้ดแูลว้บิดาโกรธมากจรงิ เพราะว่า

หลายปีมานีแม้เธอจะไม่มีความเคารพฮูหยินผูเ้ฒ่า หรือฮูหยินใหญ่ แต่

บิดาก็ไม่เคยดดุ่ากลบัตามใจ 

“พีไปพดูสิงใดกนั ท่านพ่อถึงไดโ้กรธมากขนาดนี ถา้เป็นเรืองของ

นอ้งพอีย่าไดก้งัวลใจ นอ้งพอจะหาวิธีไดแ้ลว้” 
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เฟยหยางจบัมือทีกาํลงัทายาแลว้ถาม “เจา้จะทาํสิงใด” 

เธอมองมือเขาทจีบัมือเธอไม่ยอมปล่อย จึงเงยหนา้ตอบ 

“ในเมือเรืองเป็นแบบนี มีทางเดียวก็คือเข้าวัง น้องคิดว่า

ความสามารถของนอ้งไม่ไดพ้ิเศษอะไร คงถูกคดัเป็นนางกาํนลัตงัแต่รอบ

แรกอยู่แลว้ เขา้ไปทาํงานในวงั จนอาย ุ  ปีถึงจะไดอ้อกมา มนัก็ไม่ไดแ้ย่

ยงัดีกว่าแต่งกบัพ่อคา้ขายหมใูนตลาด” 

พ่อคา้ขายหม ูเรอืงนเีขาไม่เคยรู ้ดเูหมือนท่านแม่จะลากจือเวยไป

ลงหลมุใหไ้ด ้ไม่ยอมใหไ้ดดิ้บไดดี้ บิดาไม่อนุญาต มารดาไม่ชอบนาง ไม่

ว่าทางไหนเขาก็ไม่สมหวงั 

จือเวยมองมือพีชายทีจับไว้แน่น “ปล่อยได้แล้วเจ้าค่ะน้องจะ

ทายาให ้ท่านพีอย่าได้เดือดเนือรอ้นใจเรืองเหลวไหลของน้อง จนทาํให้

ตวัเองเจ็บเลย” 

“พไีม่เคยเห็นว่าเรืองของนอ้งเป็นเรอืงเหลวไหล” 

จือเวยโชคดีทีมีพชีายต่างแม่รกัมากขนาดนี เธอยกมือขึนสองขา้ง

ประกบตรงมมุปากแลว้บีบออก “ยิมไดแ้ลว้เจา้ค่ะ” 

“แลว้เรืองปิน” ถึงเป็นนางกาํนัลหากองคช์ายท่านใดปรารถนาก็

สามารถขออนุญาตพระราชทานเป็นนางกาํนลัอุ่นเตียง มันเหมือนเขา้ถาํ

เสือรอใหเ้สือขยาํ แทนทจีะปลอดภยักลบัตอ้งกงัวลทกุย่างกา้ว 

ฟ้าใสหนัมองปิน คงตอ้งคยุกบัองคช์ายสีใหจ้รงิจงัเสียแลว้ หวงัว่า

พระองคจ์ะรบัฟังเหตผุลของเธอบา้ง 
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“ท่านพีอย่าไดก้ังวลใจ และขอบคุณทีท่านพีเป็นห่วงและรกันอ้ง

มากขนาดนี”  

เฟยหยางมองมือจือเวยทีปล่อยลงจากใบหนา้ เขาดึงมือมากุมไว้

แน่น คนทีรกันางขา้งเดียวก็คือเขา หากหญิงสาวรูค้วามจรงิจะเป็นเช่นไร  

ชายหนุ่มดึงจือเวยมากอดไวแ้น่น ในช่วงเวลานีนางไม่รงัเกียจเขา 

ขอแค่นไีดก้อดนางใหห้วัใจเขาไดอุ้่นใจบา้ง 

อู่จงมองคุณชายก่อนเอ่ยแทรก “คุณชายขอรบั นายท่านให้มา

เตือนว่าถึงเวลากลบัเมืองหลวงไดแ้ลว้” 

มนัเรืองอะไร เขามาไม่ถึงครงึวันก็โดนไล่กลบัเมืองหลวง เธอเริม

สงสยัแลว้ ไม่ใช่แค่เรอืงทขีอรอ้งใหเ้ธอไม่แต่งงาน แต่มนัตอ้งมากกว่านนั  

“ขา้อยากรูว้่าท่านพพีดูสิงใดกบัท่านพ่อ” 

เขา้หนัไปทางอู่จง “ออกไปคอยดา้นนอกปิดประตดูว้ย” 

ถึงกับปิดประตู มันเรืองอะไรกัน หันมองตอนนีเหลือเพียงเรา 2 

คน เฟยหยางยกมือแตะแกม้จือเวยแลว้เอย่ 

“พรีกัเจา้จือเวย” 

อนันเีธอรูแ้ลว้ เธอจึงเอ่ยตอบกลบั “นอ้งก็รกัท่านพเีจา้ค่ะ” 

ชายหนุ่มส่ายหนา้กลบั “ไม่ใช่รกัแบบนนัพนีอ้ง” 

ฟ้าใสหันมองเขา เริมกลัวขึนมา ไม่ใช่ว่าเขาจะรกัแบบหนุ่มสาว

แบบนนัก็แปลกประหลาด เขา้ขนัโรคจิตไดเ้ชียว จึงคิดจะดงึมือออกแต่เขา

ก็รนัเอาไวก้่อนกอดเธอไวแ้น่น 
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“ท่านพีปลอ่ยเจา้ค่ะ ไม่เล่นแลว้ทาํแบบนีนอ้งกลวั” 

เฟยหยางยอมปล่อยมือแต่กลบัดึงใบหน้าเธอเขา้มาจูบแทน ฟ้า

ใสตกใจรีบผลกัเขาออก “ท่านพ!ี” แต่อีกฝ่ายไม่ยอมปล่อย 

“ฟังพี พวกเราไม่ได้เป็นพีน้องกันจริง ๆ เขา้ใจไหมจือเวย” เธอ

มองเขาทีขาดสติบีบแขนเอ่ยกบัเธอดว้ยนาํเสียงรอ้นรน 

คนทีดินใหห้ลดุจากออ้มกอดเงยหนา้มองเขา “ไม่ใช่พีนอ้ง”  

รา่งนนีอกจากเป็นลกูอนุบิดาไม่รกัแลว้ ยงัไม่ใช่คนตระกลูฟู่ ฉาอีก 

ชีวิตอะไรจะน่าสมเพชขนาดนัน และทีน่าตกใจยิงกว่าคนทีเธอคิดว่าเป็น

พชีายทแีสนดีกลบัคิดกบัเธอเป็นแบบอนื 

นมีนัเรอืงบา้อะไรกนั เธอเรมิรบัไม่ไหวแลว้นะ  

หันมองเฟยหยางทีตอนนีใส่เสือผา้เรียบรอ้ยแลว้ ก่อนลุกขึนหัน

หลงัใหเ้ธอ 

“พรูีว้่าความรูส้ึกของเรามเีพียงพีทคิีดกบัเจา้ขา้งเดียว แต่ต่อไปใน

วนัขา้งหนา้ไม่ว่าเจา้จะรกัใคร พีก็จะรกัเจา้และรอคอยเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว

จือเวย” 

ตอนนีเธอถูกสารภาพรักใช่ไหม ฟ้าใสนังนิงทาํไม่ตัวไม่ถูก เรือง

มนัวุ่นวายสบัสนไปหมด การทีเขาบอกเรืองลบัใหเ้ธอฟังเขาตอ้งการสิงใด

แน่  
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ความรักทีไม่ต้องการคําตอบ หรืออยากให้เธอปวดใจมาก

กว่าเดิม ในเมือครอบครัวนีไม่ไดเ้กียวข้องอะไรกับเธอ เธอจะทนอยู่ไป

ทาํไม ฟ้าใสหนัมองไปรอบหอ้งอีกครงั  

 

คนหนึงจากไปอีกคนก็เขา้มา มองมารดาเธอทีเปิดประตูเขา้มา 

เธอดึงมือแลว้ปิดประตอูย่างรวดเร็ว  

“ท่านแม”่ 

เจียวฝางจับมือบุตรสาว “แม่ไดย้ินสิงทีคณุชายพูดหมดแลว้ สิงที

แม่อยากบอกคือ ไม่ว่าอดีตลกูเป็นใคร ลกูก็คือคนทีทาํใหแ้ม่อยากมีชีวิต

ต่อ แม่เห็นความเปลียนแปลง นิสยัทีเปลียนไปของลกู ลกูโตเป็นผูใ้หญ่ขึน 

ไม่ว่าลกูจะทาํสิงใดแม่ลว้นสนบัสนุน หากอยู่ทีนีแลว้ลกูไม่มีความสขุ ก็จง

ทาํสิงทีลกูตอ้งการเถอะ” 

ตลอด 3 ปีทีผ่านมาเธอผูกพนักบัมารดาคนนีมากทีเดียว  

“อย่าไดคิ้ดมากเลย ปล่อยแม่ไวท้ีเรือนแห่งน ีเมอืลกูพบเจอสิงทีดี

ทลีกูคน้หาก็กลบัมาหาแม่บา้ง ชีวิตแม่ไมอ่ยากดินรนอะไรอีกแลว้” 

เธอไม่อาจทิงมารดาได ้แต่ถา้ออกไปก็ตอ้งมีเงิน มีทีอยู่ ซึงตอนนี

ไม่มีสกัอย่าง “หากลกูมีหนทางทดีีแลว้ลกูจะกลบัมารบัท่านแม่” 

“แลว้ลกูจะไปทีใด” 
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ไปไหนล่ะ นอกจากเรือนนีกับเมืองซานซีเธอก็ไม่ไดเ้ห็นอะไรเลย 

ออกไปแลว้จะเจอสิงทีดีกว่า หรือแย่กว่าเก่าไม่รู ้มองไปยังมารดาทีลกุขึน

แลว้เปิดกล่องทใีตเ้ตียงหยิบกลอ่งไมแ้กะสลกัขึนมา 

“ย่าของเจา้แต่เดิมนัน เป็นคนเผ่าจุนกาเอ่อรแ์ห่งมองโกล ท่าน

ยอมทงิฐานะและเงินทองเพอืแต่งกบัปู่ ของเจา้ ก่อนท่านสินไดบ้อกฐานะที

แทจ้รงิกบัแม่ แต่แม่ตอนนนัไดร้กักบับิดาของเจา้จนตงัครรภ ์จึงไม่คิดทีจะ

เสาะหาเชอืสายทีแทจ้รงิ มีเพียงหยกสลกัชอือนันเีท่านนั” 

ฟ้าใสมองหยกสีเขียวสลกัอกัษรจีนอีกทงัมีเขียวสตัวห์อ้ยอยู่ จาก

ชาวแมนจูเธอกลายเป็นชาวมองโกลไดอ้ย่างไร มันเหลือเชือไปแลว้ หัน

มองมารดาทกีระซิบชือท่านย่า ก่อนหยิบเงินทองทีสะสมมาใหเ้ธอเพิมอกี 

อนันีเฉพาะเงินทองเธอก็สรา้งบา้นไดห้นึงหลงั ไม่ตอ้งเป็นถึงมอง

โกลก็ได ้แต่เพือมารดาแลว้ หากเธอไปแลว้ไดฐ้านะกลบัคืนค่อยกลบัมา

รบัท่านแม่ไปก็ได ้จะทนอยู่บา้นทกีดขีทาํไม 

หนัมองเครืองประดบัทีเฟยหยางเคยมอบให ้จึงหยิบออกมาใส่ถุง

เล็กแล้วเก็บไว้อย่างดี เธอเลือกแต่งเป็นบุรุษชายแล้วขึนรถม้าไปยัง

รา้นอาหารหยวนเป๋าเพราะนัดกับท่านอาจารย ์ เมือคิดจะไปก็ขอไปลา

ก่อนแลว้  

ว่าดว้ยอาจารยซ์ือจงของเธอ ตอนนีก็กาํลงัจะไปสอบรอบสุดทา้ย

ทเีมืองหลวง คนแต่งชดุบุรุษเดินออกจากบา้น หลงั ๆ ทบิีดามาคา้งทีเรือน

เธอจึงไดอิ้สระในการเขา้ออกเรือนทาํใหไ้ม่มีใครสงสยั  
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แต่บุรุษทีนงัอยู่ในรถมา้ดา้นหลงัมองเห็นชดัเจน จึงสงัใหค้นขบัรถ

มา้ขับตาม มองไปยังจือเวยทีไม่รูต้ัวลงจากรถเขา้ไปในรา้นอาหารหยวน

เป๋า  

“ไปจอดรถดา้นหลงัรา้น” ก่อนหันไปสงันู่ไฉไปสืบข่าวดา้นใน รอ

คอยเวลาเก็บเด็กกลบัเรือน 

คนทีไม่รูเ้รืองก็เห็นจะเป็นคนทีแอบหนีออกจากบา้น จือเวยกาํลงั

ออ้นวอนอาจารยซื์อจง  

“ขอติดรถมา้ออกนอกเมืองก่อนนะอาจารย”์ 

ตงัแต่เขาเจอศิษยค์นนี แต่ละอย่างทีนางทาํเรียกไดว้่าสตรีเมืองนี

ไม่กลา้ทาํทังนัน ตอนนีนางบอกจะหนีออกจากบา้น แถมยังขอติดรถมา้

ออกนอกเมืองก่อนไปยงัเผ่าจนุกาเอ่อรแ์ห่งมองโกล 

เขานังหนา้ซีดก่อนขอตัวไปหอ้งนาํก่อน เมือไปยังดา้นหลงัก็เจอ

บุรุษชายรา่งกายบอบบางปิดปากแลว้ผลกัเขา้มมุของรา้น เขามองรองเทา้

ทกีา้วออกมาก่อนเงยหนา้ 

องคช์ายสี! 

“นางคิดจะทาํสิงใดบอกขา้มา” 

จากนันเรืองแผนหลบหนีออกจากบา้นไปยังมองโกลก็ออกจาก

ปากอาจารยซ์ือจง  

เขาส่งกาํไลทีไม่เป็นทางการใหน้างเพือทดสอบว่าสิงทีนางพูดเมือ 

3 ปีก่อนเป็นเรืองพูดเล่นหรือเรืองจริง ตอนนีพิสูจนไ์ดแ้ลว้ว่ามันคือเรือง
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จริง เพียงเพือหลีกหนีการเขา้วัง และการแต่งเขา้ตาํหนักเขา นางถึงกับ

กลา้หนีออกจากบา้นไปไกลถึงเผ่าจนุกาเอ่อร ์ใบหนา้ทีนิงหนัมองอาจารย์

ซือจง 

“บอกนางใหขึ้นรถมา้ดา้นหลงัรา้น” 

นีองคช์ายจะลกัพาตัวลกูศิษยเ์ขา แต่เมือแววตาดเุขาก็จาํยอมไม่

กลา้ขดั ก่อนเดินกลบัมานงัทีเดิมมองศิษยท์ีไม่รูช้ะตากรรม 

“มีรถม้าอยู่ด้านหลังเจ้าไปขึนรถม้า คนขับจะพาเจ้าออกนอก

เมือง หากไปคันเดียวกันบิดาเจา้จะตามสืบไดง่้าย” อาจารยข์อโทษเจ้า

ดว้ยจอืเวย ใครใชใ้หเ้จา้ถกูใจองคช์ายสีกนัเล่า 

 “จริงนะอาจารย”์ ฟ้าใสยิมกวา้งก่อนรีบลกุขึนแลว้ไปยงัหลงัรา้น 

มองรถมา้สีหม่นคนัเก่าทีจอดเทียบอยู่จนขึนรถมา้ไป นงัรอเพียงครูร่ถมา้ก็

ขยบัเคลือนตัว คนทีไม่รูช้ะตากรรมหยิบหยกปริศนาขึนมา ไปถึงแลว้หวัง

ว่าทกุอย่างจะด ี
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บทท ี  

ลักพาตัว 

 
ฟ้าใสนังในรถได้หนึงชัวยาม รถม้าก็จอดนิงได้ยินเหมือนเสียง

คนขบัลงจากมา้ จากนนัก็เงียบไป หรือว่าออกนอกเมืองแลว้ เธอเปิดม่าน

เพอืดดูา้นนอก แต่แทนทีจะเจอทุ่งหญา้ป่าเขา กลบัเจอกบับา้นหลงัหนึงที

มีกาํแพงรอบ เธอลงจากมา้แลว้เดินสาํรวจ ไม่ใช่ว่าออกนอกเมืองแลว้หรือ 

หรือว่าอาจารยส์ง่เธอกลบัมาใหม่  

แต่นีก็ไม่ใชเ่รือนสกลุฟู่ ฉา หนัมองซา้ยขวาจนถึงประตเูรือน คิดจะ

เปิดก็เปิดไม่ออก มันเริมไม่เขา้ท่าแลว้มีคนลักพาตัวเธอ เมือหนัหลงักลบั

เธอก็เจอโจรยืนอยู่แลว้ องคช์ายสี! 
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เธอขยับตัวชิดประตูเพราะเขาก้าวเท้ามาหาเธอด้วยนาํหนักที

มนัคง ไม่รีบเร่งไม่รอ้นรน คนทกีลวัอนิเจิงเป็นเดิมพนัอยู่แลว้  

“องคช์ายพาหม่อมฉันมาทนีทีาํไม”  

อนิเจิงยิมมมุปาก “อยากจบัหนกู็ตอ้งล่อหนูออกจากรงั” 

เธอไปเป็นหนูเมือไรกนั “ทีจริงแลว้องคช์ายก็มีพระชายา เก๋อเก๋อ

เต็มตาํหนกั เหตใุดตอ้งมายุ่งวุ่นวายกบัหม่อมฉันดว้ย”  

ตอนนีคนวุ่นวายกาํลงักักตัวเธอชิดประตูเรือน เมือเธอขยับเขาก็

ขยับตาม เรียกไดว้่าไม่มีทางหนียกเว้นทาํรา้ยเขา เหยียบเท้าซึงเธอไม่

เสียงจะดีกว่า กลัวไม่ทันได้ใช้ชีวิตอิสระเธอก็โดนบาดคอตาย จึง

เผชิญหนา้กบัเขาตรง ๆ 

“หม่อมฉันอยากคยุกนัแบบมารยาททีพึงมี” มองเขาทียอมปล่อย

มือทีกกัลงก่อนเดินไปยงัดา้นในเรือนทีหอ้งรบัแขก  

ฟ้าใสเดินตามคนเอาแต่ใจ ในใจไดแ้ต่บ่นทาํไมเธอพยายามหนี 

เขาก็ยิงตาม หรือว่าเธอตอ้งเป็นแบบนางเอกในละคร ทีพอบอกว่า “ขา้จะ

ยกเจา้เป็นพระชายา” จากนนันางเอกก็เงยหน้ามองแลว้รบัจูบจากท่าน

อ๋อง พอแต่งเขา้จวนแลว้ก็ตอ้งหาวิธีรบกบัเก๋อเก๋อทงัหลายทีอยู่ก่อน และ

ทรีบัมาใหม่ จนตอนหลงัก็อกแตกตายชาํใจเพราะอ๋องไปหลงคนใหม่  

เธออยากบา้ตาย หนัมองเขาทนีงัรบัชาจากนู่ไฉ ยงัดีทีเรือนนียังมี

คนอืนอีก ว่าแล้วก็เล่นบทนางเอกหน่อย เธอคุกเข่าลงบนพืนแล้วโค้ง

คาํนบันาํตาคลอ 
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คนเลือดเย็นมองเธอเพียงหางตาไม่แสดงสีหนา้อะไรกลบั รอฟัง

เธอเล่นละคร 

“โปรดปล่อยหม่อมฉันไปเถอะ ใหห้ม่อมฉันไปตามทาง” ฟ้าใส่บีบ

นาํตาคลอเบา้มองเขา 

เขาไม่ตอบเธอแต่ถามอีกคาํถาม “เจา้จะไปเผ่าจุนกาเอ่อรท์าํไม”  

ก็หนีคนทีถามอยู่ จะถามหาอะไรมิทราบ เธอไม่อยากแต่งงานกบั

ใครทงันนั แค่อยากใชช้ีวิตอิสรเสรี 

“แค่อยากไปเทียวก่อนเข้าวังเท่านัน ไม่ได้คิดจะหนีไปแล้วไม่

กลบั” 

เกรงว่าท่อนแรกจะโกหก ส่วนท่อนหลงัจะจริงมากกว่า คนทีรูท้ัน

ยกจอกชาขึนดืม มองหญิงสาวทียังคกุเข่าอยู่ดา้นล่าง เขาเงยหนา้สงัใหนู้่

ไฉออกไป ขนัทีรูง้านรีบปิดประตใูหพ้รอ้ม 

เสียงประตทูาํคนทีคกุเข่าลกุขึนหนัมอง ก่อนลกุขึนยืนแลว้หันมา

ทางเขา 

“องค์ชายจะรงัแกหม่อมฉันไม่ไดน้ะ ถึงอย่างไรหม่อมฉันก็เป็น

คน” จะรงัแกกนัเกินไปแลว้ ฟ้าใสพดูแลว้โมโหเดินไปนงัดา้นขา้งก่อนเทชา

ใส่ถว้ย รูส้กึปวดหวัและหิวนาํมาก  

“ขา้กาํลงัจะไปเผ่าจุนกาเอ่อรพ์อดี ในเมือเจา้ว่าไปเทียวเล่นก็ไป

พรอ้มกนัเลยแลว้กนั” 

มนัจะบงัเอิญมากเกินไปแลว้ เธอหนัไปมองเขาสายตาบอกไม่เชอื 
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องคช์ายสีถอนใจก่อนเอ่ย “เสด็จพ่อและเหล่าองคช์าย มีขา้ องค์

รชัทายาท นอ้งแปด นอ้งเกา้ นอ้งสิบ นอ้งสิบสาม และนอ้งสิบสี ต่างร่วม

ขบวนไปดว้ยในครงั แต่ขา้นาํขบวนออกมาก่อน คิดว่าจะแวะเมืองซานซี

ทกัทายเจา้เสียหน่อย แต่ก็เจอกบัเด็กหนีออกจากบา้นพอดี” 

เคยไดย้ินว่าเผ่าจุนกาเอ่อร ์ทีปกครองโดยท่านอ๋องซูหวานกวา

เอ่อรเ์จียแห่งมองโกล เป็นเมืองหนา้ด่านของราชวงคช์ิง การทีฮ่องเต้คังซี

จะเสด็จไปเพอืล่าสตัวม์ีทุกปี แต่ตอนนีก็เป็นช่วงหนา้รอ้นเหมาะแก่การล่า

สตัวยิ์งกว่าฤดไูหน ปากบอกเขาว่าจะไปมองโกล 

แลว้เขาก็ชวนไปดว้ยกัน ถา้เธอไม่ตกลงก็แสดงว่าโกหก หันมอง

เขาคนอะไรพดูแต่ละคาํ เธอหาทางออกไม่เจอเลย  

“หม่อมฉันขอบพระทยัทีเมตตา แต่หม่อมฉันขอไปคนเดียวคงจะ

สะดวกกว่า” 

อนิเจิงมองหญิงสาว ดวงตานนัแขง้กรา้วไม่ยอมท่าเดียว 

“หากเจา้อยากไปคนเดียวก็ตามใจ แต่ระวังตรงหุบเขารอยต่อ

ระหว่างมองโกลมกัจะมีโจรป่าทฉีุดลากหญิงสาวไปเป็นเมียหรือไม่ก็ฆ่าทิง

อยู่บ่อยครงั” เขากางพดัปัดรอ้นไปมาก่อนเอ่ยต่อ “ขา้คิดว่ารูปรา่งแบบเจา้

ถึงแต่งเป็นบุรุษโจรป่าเหล่านนัก็ย่อมดอูอก และเห็นทีคงไม่รอดถึงเผ่าจุน

กาเออ่ร”์ 
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ขู่แลว้ขู่อีก ขู่จนเธอไม่กลา้ออกจากเรือนนีแลว้ดว้ยซาํ หนัมองคน

เจ้าเล่ห์แล้วถอนใจ สิงทีเขาทําทังหมดก็เพือให้เธอเชือฟังเขา ในเมือ

เป้าหมายคือการไปเผ่าจนุกาเออ่ร ์เธอจะยอมออ่นลงให ้ 

“หม่อมฉันเปลียนใจแลว้ขอตามพระองคไ์ปดว้ย” 

เสียงอกีฝ่ายถอนใจ “ขา้เปลียนใจแลว้” 

อา้ว กวน...นีหนา หนัมองเขาทีเอ่ยต่อ 

“หากติดตามไปขา้จะบอกเสด็จพ่ออย่างไร เพราะเจา้ไม่ไดมี้ส่วน

เกียวขอ้งกบัราชสาํนกัเลย” 

หาเรืองวกกลับมาทีจะดึงเธอเขา้ตาํหนักอีกแลว้ ลม้เลิกหนีออก

จากบา้นแลว้กลบัเรือนตนตามเดิมดีไหม กาํลงันงัคิดว่าจะเอาไงต่อ คนที

นงัห่างไกลก็เดินเขา้มาใกลโ้นม้ตวัลงมาแลว้เอย่เสียงเบาแค่คืบ 

“หากอยากติดตามไปก็ไปในนามนางกาํนลัเปลียนพระภูษาของ

ขา้” 

ใหน้างเป็นนางกาํนัลปลอม ทีมีตาํแหน่งเป็นคนเปลียนเสือผา้ให้

เขา แต่ล่ะอย่างสุม่เสียงเสียตวัทงันนั  

“พระองคต์อ้งใหส้ญัญาว่าจะไม่ทาํอะไรหม่อมฉัน” 

“ขา้ดูเหมือนคนขาดเรืองอย่างว่ามากจนตอ้งเอาเด็กไม่โตมาขึน

เตียงดว้ยหรือ” “ยกเวน้เด็กอยากขึนเตียงเอง” 



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

79 
 

คนทีไม่ไดย้ินประโยคหลงัของเขาก็บ่นในใจ พูดเองแลว้นะ อย่า

มากลบัคาํทีหลงั เธอมองเขาทียกมือขึนไปยงัหมวกนอ้ยบนหัวเธอก่อนดึง

ออกมา ทาํใหผ้มทีซ่อนอยู่ดา้นในรว่งหล่น 

เขามองผมทีดาํสวยตรงหน้า ตา้ชิงมีธรรมเนียมว่าหญิงสาวจะ

สามารถปล่อยผมสยายเหยียดตรงไรก้ารแต่งเติมต่อหน้าสามีไดเ้ท่านัน 

และดเูหมือนหญิงสาวตรงหนา้คนนจีะไม่รูข้อ้นี  

ไม่มีเขินอาย ไม่มีต่อว่า เขายกคางขึนมา “เจา้ไม่เหมาะจะแต่ง

เป็นบรุุษรูต้วัไหม” เขาโนม้ตวักลบัก่อนเรียกนู่ไฉพานางไปแต่งตวัใหม่  

ฟ้าใสมองชุดนางกาํนัลเปลียนพระภูษาสีเขียวอ่อน ส่วนกระโปรง

ดา้นในเป็นสีเขียวเขม้ ผมเธอก็ถกูแต่งเป็นทรงสองแกละ รูส้กึหนกัหวัชอบ

กล แต่ดแูลว้ก็น่ารกั จากนนัเธอก็ตอ้งพาตวัมาใหอ้งคช์ายสีดผูลงาน 

เธอมองกองสมบัติทีเธอขนกาํลังถูกเปิดออก ในนันมีปินทีเขา

มอบให ้ตอนแรกเธอว่าจะเอาไปขายแต่ตอนนีเจา้ของหยิบมนัขึนมาก่อน

ปักบนผมทรงสองแกละใหเ้ธอ  

“ของทีขา้ใหย้่อมตอ้งมีค่า เจา้หา้มคิดเอาไปขายเด็ดขาด”  

เหมือนเขามานงัในใจเธอ คนอะไรรูท้นัเธอไปหมด ไม่ใหข้ายก็ไม่

ขาย จะเก็บเอาไวเ้วลาโกรธเขาก็ด่ามนัแลว้กนั  

องคช์ายสียกคางนางขึนมาแลว้ขู่ต่อ “อย่าไดค้ิดทาํอะไรพิเรนทร์

เด็ดขาด หากเขา้ขบวนเสด็จแลว้ ทุกย่างก้าวลว้นอยู่บนความเป็นความ

ตาย” 
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เขามองริมฝีปากนางนอ้ยทียวัยวนจิตใจนิงสงบใจครู่หนึง จะตอ้ง

ไม่ทาํให้หนูตัวนีแตกตืนได้ ว่าแล้วก็ปล่อยมือก่อนกลับไปนังดืมชาต่อ 

มองนู่ไฉทีกาํลงัสอนพิธีการครา่ว ๆ ใหน้างอย่างมีความสขุ 

 

ฟ้าใสถูกสอนจนคิดว่าตวัเองจะตายก่อนไปไดเ้ผ่าจุนกาเอ่อร ์หัน

มองชายหนุ่มทีนงัยิมแถมยงัมอีาหารวางบนโต๊ะเต็มไปหมด และแลว้ทอ้ง

เธอก็ร ้องเสียงดัง คนทีถือตะเกียบกําลังจะตักอาหารค้างเงยหน้า

มองจอืเวย ก่อนยกมือเรียกนางเขา้มาใกล ้“นงัลง” 

เคยพดูด ีๆ กบัใครเป็นไหม พดูแต่ละคาํก็เหมือนมีดกรีดใจคน แต่

ถา้พดูยาวก็เล่นเอาคนนนัเถียงกลบัไม่ได ้มนัโหดรา้ยไปแลว้ สวรรคท์าํไม

ตอ้งส่งเขามาใกลเ้ธอ 

ในเมือเขาเป็นคนชวนเธอก็ไม่ขัด หยิบถ้วยขา้วทีนู่ไฉมาวางให้

ก่อนตกัขึนกิน ไม่นานองคช์ายสีก็ตกัอาหารใสจ่านเธอ  

“เนอืแพะย่าง หมกักาํลงัดี”  

เธอคีบมันขึนกิน อร่อยอย่างทีเขาว่าจริง จากนนัเขาก็ตักอาหาร

จานอนืใหอี้ก มองไปมองมาเหมือนเขาพยายามใหเ้ธอกินเยอะ ๆ จะไดโ้ต

ไว ๆ ทนัใชง้านประมาณนนั  

เธอมองผลงานขุนเธอใหอ้ว้นตรงหนา้ ตอนนีหมดไม่เหลือแมแ้ต่

ขา้วสกัเม็ด จาํไดว้่าตอนออกจากบา้นยงัไม่ไดกิ้นขา้ว พอไดก้ินรวบเดียว

ตอนเย็นก็อยู่ในสภาพแบบน ีเรียกว่ากินไม่เกรงใจฮ่องเตใ้นอนาคต 
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อนิเจิงมองหญิงสาวทีลกุขึนแลว้เดินไปมา พรอ้มแกว่งแขนขึนลง  

“เจา้ทาํอะไร”  

“เบิรน์หลงักินอาหาร หากกินอิมแลว้นอนเลยจะทาํใหล้งพงุ” คน

ทพีดูออกไปหนัมองคนถาม เธอลืมตวัสนิทว่าเขาคือองคช์ายสี จึงรบีแกค้าํ 

“ถา้กินอมิแลว้นอน จะทาํใหท้อ้งอดืแน่นทอ้งไดเ้พคะ”  

ตอนนีคนฉลาดกาํลงัมองเธอนิง เมือคิดแลว้ว่าไม่ไดผ้ล จึงเลียง

อีกทาง 

“หม่อมฉันง่วงนอนแลว้” 

“เดียว” เทา้ทีจะออกจากหอ้งเบรกนิงก่อนหนักลบัไปอีกรอบ 

“ขา้จะอาบนาํ” ว่าแลว้ก็ลกุขึนยืน ก่อนกางแขนออก  

ฟ้าใสมองเขา อาบนาํก็ไปอาบเองสิ จะกางแขนรอใหเ้ธอเขา้ไป

กอดทาํไม คงคิดนานไปหน่อยอีกฝ่ายก็เอ่ยเสียงแข็ง 

“มาถอดผา้ เจา้เป็นนางกาํนลัพระภษูาจาํไม่ไดแ้ลว้” 

อืม ไม่ใช่ว่าเล่นตอนออกจากเรือนไม่ใช่หรือ เล่นเอาจริงตังแต่

ตอนนีเธอทําใจไม่ทัน กลัวจะถูกดุอีกก็เลยรีบเข้าไปถอดเสือผ้า พวก

ราชวงศน์ีไม่มีมือมีเทา้ แค่เรืองถอดผา้ก็ต้องใช้คนให้ยุ่งยาก แถมไอชุ้ด

องคช์ายทีว่าก็ถอดยากเสียดว้ย 

มองเสือตัวบนทีถอดออกไปแลว้ ตอนนีเหลือเพียงท่อนล่างของ

เขา มองไปยงัแผ่นอกชาย ฟ้าใสกลืนนาํลายไม่รูต้วั ก่อนหนัหลงั 

“เสรจ็แลว้เพคะ”  



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

82 
 

คนทียืนอยู่กลันขาํ ทีจริงแล้วต้องถอดออกหมด แต่ในเมือเด็ก

นอ้ยยังไรเ้ดียงสา เขาจะมองขา้มไปแลว้กัน ก่อนเดินไปหลงัฉากลงอ่าง

เพอือาบนาํ 

ฟ้าใสหันมองแสงไฟหลังฉาก เขากาํลังถอดกางเกงแลว้ก้าวลง

อ่างนาํ เธอรีบหนัหลงัแลว้เก็บเสือผา้พบัใหเ้รียบรอ้ย ก่อนเลือกชุดนอนมา

เตรียมไวใ้หพ้รอ้ม 

“จอืเวย” เสียงองคช์ายเรยีกชอืเธอเวน้ไปช่วงหนึงก่อนสงั 

“หยิบผา้คลุมมาใหข้า้” คนทีนังท่องธรรมะในใจมองตาบน ก่อน

หยิบผา้คลุมแลว้ส่งใหห้ลังฉาก เรียกว่าแอบอยู่หลงัฉากแลว้ส่งให้ดีกว่า 

เพราะตอนนรีะยะห่างจากฉากกบัอ่างนาํเรียกไดว้่าเดินไปสิบกา้วก็ไม่ถึง  

“เอามาดา้นใน”  

อย่ายัวเด็กได้ไหม เธอแค่เป็นวิญญาณอนาคต ยังไม่อยากเห็น

อะไรต่อมิอะไรของเด็กแค่  ปี แต่เมอืเป็นคาํสงัเธอก็เดินเขา้ไป มององค์

ชายทยีงันอนอยู่ในอ่างนาํ  

จึงโล่งใจมองเขา แต่แลว้คนทีอยู่ในอ่างก็ลกุขึน ตายเธอไดเ้ป็นตา

กุง้ยิงตายแน่ ฟ้าใสหนัหลงัยืนนงิไม่ขยบั ไดย้ินเสียงเขาเดินมาใกลเ้ธอ   

กลินสมุนไพรในอ่างนาํหอมฟุ้งติดกายเขา ไม่นานมือองคช์ายก็

ออ้มหลงัมาดา้นหนา้ดึงผา้คลมุทีอยู่ในมือเธอไป เธอไดย้ินเสียงเขาสวมใส่

เสือเรียบรอ้ยแลว้จากนนัก็เดินนาํหนา้เธอไป 
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ฟ้าใสพ่นลมปากอย่างโล่งใจ แต่เมือออกมาจากฉากก็ตอ้งคิดผิด 

เพราะผา้คลมุทีว่าหลน่อยู่บนพืน เธอเห็นขา้งหลงัเขาหมดทงัตวั  

ใครก็ไดช่้วยเธอที เธอจะตายเพราะเขานีแหละ  

“มาแต่งตัว” สังอีกแหละ เธอถอยหลังทีละก้าวจนชนกับเขา 

ตอนนอีงคช์ายสีกาํลงัโอบกอดเธอจากดา้นหลงัโดยทีไม่ใส่เสือผา้ 

“เจา้ไม่เหนียวตวั ไม่อยากอาบนาํหรอกหรือ”  

มาชวนอาบนาํตอนนีเธอจะตอบอย่างไร “หม่อมฉันไม่ค่อยรอ้นเพ

คะ พระองคช์่วยปลอ่ยหม่อมฉันก่อน” เลิกอ่อยเธอสกัที  

“จือเวย ข้าชอบเจา้จริง ๆ นะ” มาเอนซบพิงหลังกอดเธอสภาพ

แบบนี แลว้สภาพความในใจ เธอจะบา้ตาย ในเมือเธออายุมากกว่าเขา 

เป็นแค่เด็กเธอก็ตอ้งทาํใหไ้ดว่้าเธอไม่สนใจเขา  

สองมือปลดมือเขาออกก่อนหันมองหน้าเขาตรง ๆ แล้วเดินไป

หยิบผ้าขึนมาคลุมกายเขา เธอจะนึกว่าเขาเป็นหุ่นตุ๊กตาองคช์ายทีเคย

เล่นตอนเด็ก  

“หม่อมฉันเสรจ็หนา้ทีแลว้ขอตวัก่อนเพคะ” 

สีหนา้และแววตาเย็นชาทาํใหเ้ขาหนกัใจ ชวัเพียงคาํสารภาพเธอ

ก็เปลียนไปแข็งกรา้วไรค้วามเขินอาย เขาทาํอะไรผิด  

 

พอรุ่งเชา้อีกวันเธอก็เจอกับสายตานาํแข็งอีกแลว้ เขานิงก่อนให้

พวกเราทงัหมดออกจากเรือน ตอนทีออกมายืนกลางลานบา้นเธอคิดว่ามี
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เพียงแค่คนทีเห็น 2-3 คน แต่ทาํไมตอนนีถึงมีเกือบเป็น 30 คน พวกเขา

แปลงร่างเป็นเห็บเกาะขา้งกาํแพงใช่ไหม ถึงไดท้าํตัวเงียบไรชี้วิต หนัมอง

เจา้นายของพวกเขาก็ไม่ต่างกนั จากนนัเธอก็นงัในรถมา้กบัเขา  

มององคช์ายสีทีหยิบตาํราขึนมาอ่าน เขาเป็นฮ่องเตท้ทีาํงานก่อน

รุ่งสาง เลิกงานตอนตะวันตกดิน ขยนัทาํงานสรา้งผลงานปราบปรามการ

ทจุรติ แถมยงัสรา้งเงินในกองคลงัสมบตัิมากหมายมหาศาล  

หากเทียบกับปัจจุบันก็ถือเป็นมหาเศรษฐีทีเรืองอาํนาจคนหนึง 

แต่ตอนนีเขาเป็นองคช์ายทีต้องอยู่เพือความอยู่รอดในวังหลวง การแต่

เติบโตมาท่ามกลางสงครามอาํนาจ เขาตอ้งกดดันตัวเองเพือใหไ้ม่อยู่ใน

ปลายแถวและไม่โดดเด่น มนัยากเหนือกว่าสิงใด 

“มองขา้แบบนนัหมายความว่าไง” เสียงองคช์ายสีเอ่ยถามทงัทีไม่

เงยหนา้ดว้ยซาํ คน ๆ นตีอ้งมีจิตสมัผสัแน่ ๆ  

เขาวางตาํราลงก่อนถามยาํอีกครงั “ว่าไง หรือว่าเจ้าเปลียนใจ

แลว้” 

“องคช์ายสีเหนือยบา้งไหม” เธออยากรูจ้ริง ๆ หนัมองเขาทีนิงงัน

มองเธอครูห่นงึ ก่อนเอย่ 

“ไม่แย่งชิง ก็ตอ้งตาย” แค่ประโยคเดียวก็ตอบคาํถามในใจเธอได ้ 

“กีคนทียงัไม่ทนัเกิดก็ตายตงัแต่ในครรภ ์กีคนทีรอดจากครรภแ์ลว้

เติบโตเป็นใหญ่ คนทแีข็งแกรง่จึงจะรอดเท่านนั” 

เธอหยิบตาํราก่อนเปิดอ่าน แลว้หนัไปทางเขาจากนนัก็อธิบาย  
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“หากพระองคแ์ยกรายการตามแบบนีจะง่ายต่อการตรวจสอบ 

และสามารถแยกประเภทได้ ทีจริงบัญชีงบประมาณค่าใช้ของต้าชิง

ค่อนข้างหละหลวมตรวจสอบยาก” เธอวิเคราะห์ตามทีเคยสอบถาม

อาจารยซื์อจงมา หากทาํเหมือนปัจจบุนัจะสามารถคมุเงินรวัไหลไปได ้ 

“ไวต้อนหยดุแวะพกั หม่อมฉันจะเขียนรายละเอยีดไวใ้ห”้ 

เธอเงยหน้าขึนจากตาํราเพราะเห็นว่าองค์ชายเงียบไป เห็นเขา

กาํลงัยิมใหเ้ธอดว้ยสายตาอ่อนโยนไม่มีสายตาแข็งอย่างทีเคย เหมือนเขา

กาํลงัลดเกาะกาํบงัตวัเองลงแลว้เผยตวัตนออกมา 

ด ูๆ แลว้เขาก็เป็นเพียงเด็กอายุแค่  ปี ช่วงวยัรุ่นทีตอ้งกินเรียน

และเล่นสนกุกบัเพอืน แต่ตอ้งมาอยู่ในวงัวนการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ชีวิตที

เต็มไปดว้ยอาํนาจเงินทอง แต่ตอ้งต่อสูเ้พือแลกกบัชีวิต 

อาจจะเพราะเธอกําลังนึกสงสารเขาหรือเปล่า จึงไม่ได้ปฏิเสธ

ใบหนา้ทีกาํลังกม้ลงมาจูบสมัผัสหนา้ผากเธอ เขานิงเพียงครู่ก่อนปล่อย

เธอเป็นอิสระ แลว้กลบัไปหยิบตาํรามาอ่านเหมือนเดิม 

ไม่รอ้นแรง ไม่ดุดัน แต่อ่อนโยนจนเธอใจสัน เมือคิดว่าตัวเอง

กาํลังจะหลงกลเขา เธอก็ค่อย ๆ ขยับตัวออกห่างไปยังริมหน้าต่างอีกฝัง

มองทิวทศันข์า้งทางแทน ก่อนพิงเอนแลว้หลบัไป 

องคช์ายสีหันมองจือเวย ก่อนปลดผา้คลุมตัวเอง คลุมใหห้ญิง

สาวทีกาํลงัหลบัสบาย เขานิงมองนางอยู่นานจนอาทิตยล์บัฟ้า ใบหนา้ที

ไรก้ารดือรนัมนัน่ามองอย่างนนีเีอง 
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“จือเวย” เสียงเรียกจากองคช์ายทาํใหค้นทีหลบัไม่รูต้ัวลืมตาขึน

มองพบว่าดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้าแลว้ ขบวนเดินทางของเราแวะพกั ไม่รูว่้า

นานเท่าไหร่แล้ว เมือตืนก็พบว่ามีการกางเตน้ท์ทีประทับ อีกทังอาหาร

พรอ้มกิน  

การเดินทางกับเขาก็ไม่ใช่เรืองไม่ดี อย่างนอ้ยก็มีรถใหน้ัง มีทีให้

นอน มีอาหารใหก้ิน ฟ้าใสเดินเขา้เตน้ทม์องทีนอนพรอ้ม ยอมรบัเลยว่า

พวกเขามีความสามารถมาก หนัมององคช์ายสีอนิเจิงทีเดินตามมาเช่นกนั  

“หม่อมฉันนอนตรงไหน” เธอหันมองเจา้ของเตน้ท ์ก่อนมองตา

เขา ทมีองไปทีเตียงเพียงหนึงเดียว 

“พระองคล์อ้หม่อมฉันเล่นแลว้”  

เขาหวัเราะก่อนตอบจรงิจงั “ขา้ไม่ลอ้เล่น หากไม่นอนในนีตรงนนั

เจา้จะนอนตรงไหน” 

เธอหนัมองเตน้ทก์วา้งทีมีของพรอ้ม ก่อนชีไปฝังตรงขา้มทีมีพรม

ปอูยู่  

“หม่อมฉันนอนตรงนนั” เรืองอะไรเธอจะเล่นตวัวิงออกไปตากยุง

ดา้นนอก ในเมือเขาไม่พดูอะไรอีกเธอก็ไปเตรียมทีนอน เมือเงยหนา้ก็เห็น

เขาเอาผา้นวมขนสตัวส์ง่ใหเ้ธอเพิม  

“พนืจะไดไ้ม่แข็งเกินไป” 

ความมีนาํใจของเขาเธอจะไม่รับได้อย่างไร หลังจากกินอาหาร

เสรจ็เธอก็ตอบแทนโดยการสอนการแยกประเภทบญัชีรายรบัรายจ่าย หนั
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มองแสงเทียนทีสว่างเพียงนอ้ย หัวพวกเราแทบจะชนกันยิงมองไม่เห็นก็

ยิงกม้ลงชิดกนัจนหวัติดกนั เธอเงยหนา้มองใบหนา้เขาเพียงใกล ้ก่อนรีบ

ยกตวัขึนมาแลว้เดินไปทางอนื  

สวรรคเ์ธอจะหลงรกัเขาไม่ได ้นนัมนัฮ่องเตเ้วียนเทียนในอนาคต  

จนเทียนหมดไป 2 เล่มพวกเราจึงแยกยา้ยกนันอน ฟ้าใสเอนกาย

นอนแลว้หันหลงัใหเ้ขา ปล่อยใหอ้งคช์ายสีทีหันมองแผ่นหลงัในความมืด

อยู่นาน จนได้ยินเสียงจังหวะการหายใจของจือเวยทีนิงเสมอ จึงลุกขึน

จากเตียงก่อนนงัลงขา้งนาง ไม่นานร่างนอ้ยก็หนันอนตวัตรงยาว  

ตอนนีเขาเห็นใบหน้านางชัดแลว้ อินเจิงมองดวงตาทีหลับสนิท 

ก่อนเลือนมองไปยงัริมฝีปากบาง หากเขาสมัผสัแลว้จิตใจจะสงบขึนไหม 

ในเมอืไม่รูก้็ตอ้งพิสจูน ์คิดว่าจะลองกม้ลงจบูประทบักลีบกหุลาบแดง 

ดวงตาทีหลบัสนิทก็เปิดขึนแลว้รีบผลกัเขาออก แต่ไม่ทนัเพราะว่า

มนัแตะสมัผัสไปแลว้เพียงเสียววินาที ฟ้าใสขยับตวัลุกขึนหนีเขาแล้วเอ่ย

เสียงเบา 

“พระองคร์บัปากแลว้”  

คนทีผิดคาํพูดนิงสาํนึกผิด “ขา้เพียงแค่” พูดมากกว่านนัก็คือแก้

ตวั จึงหนัมองนาง “ขา้อยากจบูเจา้” 

มันจะตรงไปแลว้ อยากจูบก็จูบโดยไม่ถามเธอ หันมองเขาทีเดิน

กลับไปทีนอนตามเดิม ถามว่าหลังจากนันเธอจะนอนหลับ ไม่หลับค่ะ 

จนถึงเชา้ตาก็สว่างอยู่แบบนนั 
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บทท ี  

ออกเดินทาง 

 
 

หลงัจากคืนนนัองคช์ายสีก็เย็นชาใส่เธอมากขึน ระวงัตัวมากกว่า

เก่า เหมือนจะกลับไปเป็นองคช์ายนาํแข็งเหมือนเดิม จนใกลถ้ึงจุดทีจะ

เจอกบัขบวนของฮ่องเตค้งัซี เธอก็โดนเนรเทศใหม้าเดินดา้นล่างแทน  

ด้านหน้ามีขบวนทียาวเป็นหลายกิโลมีธงสัญลักษณ์คังซี ตาม

ดว้ยรถมา้ของบรรดาองคช์าย ทหารทีคอยคุม้กัน อีกทังสนมนางกาํนลัที

ไดต้ิดตามเสด็จ เธอทราบจากนู่ไฉทีเธอเห็นหนา้บ่อย บอกว่าครงันีกุ้ยเฟ

ยตามเสร็จมาดว้ย  

เหนือหญิงทงัวงัเป็นรองแค่หนงึเดียว   
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พอไดเ้ดินก็รูส้ึกว่าอยากนงั เพราะการเดินครงันีไม่ใชแ้ค่กิโลแต่

เป็นสิบ หลงั ๆ เธอเลยแอบชิง เมอืเห็นองคช์ายเกา้เลยขอไปนงัดว้ย  

“เจา้มานงัรถขา้ ดสูีหนา้พีสีบา้งสิ” ใครใชพ้วกท่านเดินทางไม่คิด

ชีวิตบา้ง พอเขา้ขบวนแลว้ แถมจะไม่หยุดพักเพราะเกรงจะเกิดอันตราย

ใหเ้ธอเดิน 5 กิโลแรกพอไหว หลงัจากนนัก็ขาลากไปทางเดิน เดินชา้จนถูก

ทงิจนไปถึงทา้ยขบวน ก็เจอกบัองคช์ายเกา้พอดี 

“หม่อมฉันขอนงัดา้นหนา้รถมา้แทนนะเพคะ เกรงว่าคนจะครหา

ได”้ แค่ไดน้งับนรถมา้ดา้นหนา้นางกาํนลัคนอนืก็มองตาเขียว  

“จือเวย” เธอหันมององคช์ายเกา้ เขาส่งนาํใหเ้ธอก่อนสงัใหน้าง

กาํนลัหยิบรม่ให ้มีสหายเป็นองคช์ายก็ดีแบบนีนเีอง 

“เจา้มากบัพสีีได”้ 

ตอนแรกก็ลกัพาตวั ตอนหลงัก็เสนอทางเลือก หลงั ๆ เธอหลงกล 

คิดแลว้ก็ปวดหัว “บงัเอิญหม่อมฉันจะไปเผ่าจุนกาเอ่อรร์ะหว่างเจอองค์

ชายสี พระองคเ์ลยใหติ้ดขบวนเสด็จมาดว้ยเพคะ” 

เธอเอนพิงกบัผนงัรถมา้ มองไปยงัทิศทศันข์า้งทางทีแสนรอ้นแรง 

“เสด็จพ่อเสด็จคราวนีก็เพือแวะเยียมองคห์ญิงตวนจิงเผ่าคาหลา่

ชิน พหีญิงใหญ่ทรงเป็นองคห์ญิงทพีระองคท์รงรกัมาก” 

ฟ้าใสนึกถึงองคห์ญิงตวนจงิทีเสกสมรสออกไปยงัเผ่าคาหล่าชินที

มีพระชนมายุเพียง  ปี  ปีทีจากบา้นจากเมือง เพือแต่งกับคนไม่รูจ้ัก
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ตอ้งตายเพราะพระสวามีทาํรา้ยร่างกายและหลงใหลเมียนอ้ย จนพระองค์

ตรอมใจตาย ทาํใหค้งัซีโศกเศรา้เสียใจทีสดุ 

ชีวิตทีเลือกคนรกัไม่ได ้แมส้งูศกัดเิพียงใดมนัก็ตอ้งแลกดว้ยความ

เจ็บปวด “ความรกัสาํหรบัพวกท่านมีจรงิไหมเพคะ” หรือเป็นแค่คาํลวง  

คนทีอยู่ด้านในไม่อาจตอบได ้ ถึงเขาจะเพิงมีพระชายารองและ

เก๋อเก๋อในจวนทเีพงิแต่งเขา้มาไม่นาน แต่เขาก็ไม่ไดส้นใจว่ามนัเป็นความ

รกัหรืออะไรดว้ยซาํ คิดเพียงแต่เป็นเพราะหนา้ที คนทีมีสิทธิเลือกคู่ชีวิตให้

เขา มีเพียงเสด็จพ่อเท่านนั  

“เหตุใดคาํถามแต่อย่างของเจา้ถึงแปลกประหลาดนัก การเลือก

คู่ครองลว้นเป็นหนา้ทขีองบิดาและมารดาเท่านนั ลกูมีสิทธิไดแ้ค่เชือฟัง” 

เขาไม่เคยคิดถึงเรืองรักทีว่า ออกจะเห็นว่าเป็นเรืองไร้สาระ

มากกว่า หญิงสตรีก็แค่มีไวผ้่อนคลายบนเตียงเท่านนั 

“หากพระองคเ์จอหญิงทีรกั แต่ไม่อาจรกัได ้เพราะองคจ์ะยอม

แลกทกุอย่างเพือนางไหม” 

ไดย้ินเสียงหวัเราะดา้นในดงัออกมา “ไม่มีวนั ขา้จะไม่หลงรกัเขา

จนทาํใหต้วัเองเสียเปรียบแน่” 

คนเสเพลแบบเขา เธอเชอืว่าเป็นแบบนนั “หม่อมฉันเชือเพคะ แต่

ว่าวันไหนพระองคเ์จอหญิงทีพรอ้มสละทุกอย่างได ้กระซิบบอกหม่อมฉัน

หน่อย หม่อมฉันอยากเห็น” 
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“เลิกพูดเรืองไรส้าระเถอะ ขา้จะเล่นเกมต่อ” เธอแหวกม่านหัน

มององคช์ายเกา้กาํลงัเล่นเกมไพ่คนเดียวจึงคลานเขา้ไปนงัเล่นเป็นเพือน 

ไหน ๆ พวกเราก็อยู่ทา้ยขบวนจะสนใจกฎเกณฑท์าํไม  

“หม่อมฉันไม่เคยเลน่” หลงัจากนนัองคช์ายเกา้ก็สอนจนเธอจาํได ้

2-3 รอบแรกองคช์ายเกา้ชนะ หลงั ๆ มากลายเป็นคนเพงิหดัเล่นก็ชนะ จึง

ไดเ้ห็นองคช์ายทิงใบไพ่แลว้บ่น  

“ขา้ไม่เล่นแลว้ แมแ้ต่เจา้ทีเพิงหันเล่นยังชนะขา้ รูถ้ึงไหนอายถึง

นนั” 

เธอหนัไปหยิบอาหารวางทีนางกาํนลัส่งขึนมาบนรถมา ส่งใหเ้ขา 

“กินของว่างเพคะ หม่อมฉันจะถือว่านีเป็นความลบัระหว่างเรา” 

เธอจะไดเ้อาไวขู้่เขาบ่อย ๆ ว่าเขาแพเ้ธอ  

องคช์ายเกา้หนัมองจือเวย ก่อนพยกัหนา้ยอมใหห้ญิงสาวเอาใจ  

“แลว้เจา้ไม่เขา้วงัแลว้ใช่ไหม” 

เธอไม่รูว่้าไปถึงนนัหยกทีว่าจะมีความหมายอะไร ครอบครวัของ

ย่าจะยงัอยู่ไหม หรือจากไปตงัรกรากทีอนืแลว้ 

“ขา้ไม่อยากเขา้วงั” 

“แต่งเขา้ตาํหนกัขา้สิ พวกเราจะไดส้นกุกนั ขา้ชอบเจา้” 

เธอหนัมององคช์ายเกา้ คาํว่าชอบสมยันีเป็นเรืองปกติใช่ไหม ถึง

ไดพ้ดูพราํเพรอืเหมือนพดูชวนกินขา้ว  



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

92 
 

“ใหห้ม่อมฉันเป็นสหายดีแล้ว ขืนใหแ้ต่งเข้าตาํหนักมีหวังตีกัน

ตาย” 

องคช์ายเกา้หยิบขนมขึนมาหนึงชนิ ก่อนสง่ใหเ้ธออา้ปากรบั  

“ข้าแค่รูส้ึกว่าคุยกับเจ้าแล้วสบายใจดี แต่ถ้าไม่เอาเป็นสหาย

อย่างเจา้ว่าก็ดี” คนทไีม่เคยคิดเรอืงใหห้นกัใจหนัมองเหลา้ก่อนส่งใหน้าง  

“ในเมอืเป็นสหายจะถือตวัทาํไม คนละจอก”  

จากนนัก็ยกแกว้ชน เขาหยิบมอืเธอทถืีอแกว้เหลา้ขึนมา 

“เป็นสหายร่วมทุกขร์่วมยาก เจา้เดือดรอ้นมาหาขา้องคช์ายเก้า

จะปกป้องเจา้เอง” ฟ้าใสมองจอกเหลา้ มององคช์ายเก้าทีดืม เธอจึงยก

จอกดืมเช่นกนั 

 

หลงัจากแวะเผ่าคาหลา่ชินเพียง 2 วนั ขบวนพวกเราก็เคลือนยา้ย

ต่อไปยังเผ่าจุนกาเอ่อร ์และตงัฐานพกัรอ้นทีนัง ทีฟังมาจากองคช์ายเกา้

ว่าการพกัรอ้นของฮ่องเตค้งัซีในแต่ละครงัใชเ้วลาเกือบ 3 เดือน 

 เดือนไม่คิดห่วงว่าจะบงัลงักจ์ะมีคนแย่ง แต่เมือคิดว่าพระองค์

เก่งสามารถขนาดไหนเธอก็เลิกคิด หนัมองเตน้ทอ์งคช์ายสีกับองคช์ายเก้า

ทอียู่ติดกนัเหมือนจงใจ หนัมององคช์ายเกา้ทีหวัเราะขาํ  

“ปกติแลว้พสีีจะตงัใกลอ้งคร์ชัทายาท แต่ไม่รูว้่าเพราะใครบางคน

จึงไดย้กเตน้ทพ์กัมายงัขา้งนอ้งนอกสายตาอย่างขา้” 
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เธอมององคช์ายเกา้ก่อนเดินไปดา้นนอก เพือหาเป้าหมายในการ

มามองไปยงัคนแก่เฒ่าทีพอจะรูเ้รืองในอดีต เธอนงัลงขา้งหญิงชราทีแต่ง

ชดุชนเผ่า 

“ท่านพอจะรูจ้กั คนชอืหม่าหมินไหม” 

หญิงชราทีนังเย็บเสือหนังแกะมือชะงัก มองคนถามเห็นแต่งชุด

ชาวแมนจูคงเป็นนางกาํนลัทีตามเสด็จมาดว้ย  

“เจา้ถามเพอืตอ้งการสิงใด”  

ฟ้าใสหยิบหยกสีเขียวออกจากเอว แลว้ถามเธอต่อ  

“หยกนีมีความหมายเช่นไร”  

มือชราทิงผ้าหนังแกะ ก่อนดึงมันจากมือเธอแล้วยัดใส่เสือเธอ

ตามเดิม 

“หากอยากมีชีวิตอยู่ก็เลิกถามชือนี และเก็บหยกให้มิดชิด ข้า

เตือนไดเ้ท่านนั”  

มาถึงทีแต่ถามหาชือไม่ได ้ทาํไมถึงเป็นความลบัขนาดนนั เรืองนี

เธอตอ้งสืบเอง จึงลกุขึนกลบัไปทางเดิม  

หญิงชราเงยหน้ามองเด็กสาว ก่อนลุกขึนเดินเขา้ไปดา้นใน เปิด

หีบผา้หยิบผา้ชุดแต่งงานชนเผ่าขึนมาใชมื้อลูบพรอ้มนาํตาหยด “หม่าห

มิน” นางเป็นอะไรกบัเจา้ 



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

94 
 

หลงัจากคืนนนัเธอก็ทราบว่าหญิงชราทีเขา้ไปถาม เป็นถึงแม่นม

ของท่านอ๋องซูหวานกวาเอ่อรเ์จีย สืบเชือสายมาจากองค์หญิงมองโกล 

เรียกไดว้่าโยงแต่งงานไปมาจนเธอนบัไม่ถกู  

หลงัจากสืบอยู่เป็นอาทิตย ์เรียกไดว่้าแค่เอ่ยชือ ทุกคนก็วิงแล้ว

เธอจึงลม้เลิกหาบรรพบุรุษตน้ตระกูล กลบัมายงัทีพกันางกาํนลัมองไปยงั

คนอืนทมีีงานทาํ สว่นตวัเองว่างงาน  

ตาํแหน่งปลอม ๆ เริมจะเบือแลว้ หลงั ๆ องคช์ายสีก็ไม่เรียกหา

เธออีกหลังจากจัดการทีพักใหเ้ธอ ไม่ไดไ้ปอยู่รวมกับเตน้ทอ์งคช์ายเกา้ 

แบบนีเขาหวงกา้งหรือเปล่า ตัวเองไม่ไดก้็ขวางคนอืน คนอะไรไม่น่าคบ

เอาเสียเลย 

ส่วนเธอไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ไดท้งันัน เพราะไม่ไดคิ้ดอะไรขอแค่มี

ชีวิตไปวนั ๆ เมอืไม่มีงานจึงออกไปเดินเล่นตามทุ่งหญา้ ก็เห็นหญิงสาวชน

เผ่ากาํลงัขีมา้ไปมาอย่างสนุก ก่อนวิงไล่ฝูงแกะตามทุ่งหญ้า ใชไ้มฟ้าดไล่

แลว้หวัเราะเสียงใส 

เมอืใบหนา้นางนอ้ยหนัมาก็ลงจากมา้  

“เจา้มากบัขบวนฝ่าบาทเหรอ” 

“ใช่แลว้ ท่าน” 

“ขา้องคห์ญิงหลวนเอ่อร ์บุตรสาวของท่านฮ่องซูหวาน”  

เธอรีบคาํนบัอกีฝ่าย แต่หญิงสาวไม่ถือตวัก่อนดงึเธอขึนแลว้เอ่ย  

“เจา้กบัขา้อายไุลเ่ลียกนั เจา้ชืออะไร” 
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“หม่อมฉันจือเวยเพคะ” 

รอยยิมองคห์ญิงยมิกวา้งแลว้ถามต่อ “เจา้เคยขีมา้ไหม” 

ฟ้าใสส่ายหนา้ก่อนถูกองคห์ญิงหลวนเอ่อรล์ากไปยงัทุ่งหญา้แลว้

ผลกัขึนมา้ จากนนัก็ลากจูงไปตามทาง  

“แรกเรมิสาํหรบัเด็กนอ้ย เจา้อยู่ตา้ชิงไม่เคยหดัขีมา้เหรอ”  

“ไม่เคยเพคะ” เธอหันมองเชือกในมือองคห์ญิง หากหลุดมีหวัง

เธอไดต้ายคามา้แน่ หันมองดา้นหลงัมีเสียงวิงตามมาเป็นองคช์ายสี องค์

ชายเกา้ องคช์ายสิบสาม และองคช์ายแปด พวกเขาขีมาคนละตวั 

เธอมององคช์าย เมือจอดเทียบมองหน้าแล้วก็ขีต่อไปไม่สนใจ 

เหลือเพียงองคช์ายสีกบัองคช์ายเกา้ทีเทียบมา้คอย 

“เมือไรจะถึงแม่นาํเล่า หนัมองเชือกทีองคช์ายเกา้ดึงออกจากมือ

องค์หญิงจากนันก็ หย้า!!! ไม้ทีอยู่ในมือองค์ชายฟาดไปทีม้าของเธอ 

จากนนัก็มา้ดีดตวัขนึสงูก่อนตกใจวิงออกไปอย่างรวดเรว็ 

“นอ้งเกา้เจา้เล่นพิเรนทรม์ากไปแลว้” องคช์ายสีควบมา้วิงตามไป 

มองหญิงสาวทีกอดคอมา้ไวแ้น่น อินเจิงไม่มองดา้นหลงัว่ามีมา้อีกตัววิง

ตามมา จากนนัก็ดงึตวันางมาอยู่มา้ของคนมาทีหลงั 

ฟ้าใสทีตัวลอยปิดตาแน่น เมือมา้ตัวทีว่านิงก็เงยหนา้ขึนมอง “พี

เฟยหยาง” เธอมองเสือทเีขาสวมใสเ่ป็นชดุองครกัษ์ประจาํฮ่องเต ้ 

“เจ็บตรงไหนหรือไม่จือเวย” 
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“แค่ตกใจเท่านนั” เธอหนัมองดา้นขา้งมีมา้ขององคช์ายสีและองค์

ชายเกา้มาเทียบดเูช่นกนั นงัมองดา้นหลงัองคห์ญิงหลวนเอ่อรก์็มาสบทบ 

เฟยหยางหนัมองพวกเขาแลว้ตรสั “กระหม่อมขอตัวนอ้งสาวกลบั

ทีพกัก่อนพ่ะย่ะค่ะ” ไม่ใช่ขออนุญาตแต่บอกใหท้ราบ จากนนัเธอก็นงัอยู่

ดา้นหนา้มา้ของพเีฟยหยางกลบัไปทีพกันางกาํนลั 

เขาลงจากมา้ก่อนส่งมือใหเ้ธอลงตาม สองมือเกาะบ่าเขาแน่น 

ส่วนเขาก็เกาะเอวเธอ ความทีรูว่้าพวกเราไม่ใช่พีน้อง เธอก็ไม่กลา้สนิท

สนมกบัเขามากจึงไดแ้ต่ขอบคณุแลว้ขอไปพกั  

เฟยหยางดงึมือเธอไว ้“อยู่คยุกบัพหีน่อยไดไ้หม”  

เธอหันมองเขาเห็นแววตาเศรา้ จึงพยักหน้าหันมองทีนังอยู่ใต้

ตน้ไมใ้หญ่จึงเดินนาํไป มือเขาปล่อยเธอแลว้เดินตาม 

“เหตใุดจึงมาเป็นนางกาํนลัได”้ 

เธอหยิบหยกสีเขียวออกมาแลว้เล่าเรืองใหเ้ขาฟัง “แต่ไม่ว่าถาม

ใครก็ไม่มีคนยอมตอบ ตอนนนีอ้งเลิกสนใจแลว้ คงตอ้งกลบัตา้ชิงอีกครงั” 

“เรืองทีพีเคยถามเจ้ายังสนใจหรือไม่ ถึงตอนนีพีจะเป็นแค่

องครกัษ์ปลายแถว อีกไม่กีปีก็จะขึนเป็นใหญ่พีสามารถปกป้องเจา้ได”้ 

เธอนิงไม่ตอบเขา ให้แววตาบอกให้เขารูว่้าเธอมองเขาเป็นแค่

พีชายเท่านนั “ชีวิตมีเรืองราวใหเ้ราเผชิญมากกว่าเรืองนี ไม่ว่าใครก็ไม่อยู่

ในใจนอ้งทงันนัในตอนน”ี 
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เฟยหยางไดย้ินคาํพูดหนักแน่นจากนางก็เบาใจ กลัวแต่นางจะ

หลงคาํไปกับองคช์ายสีจนถอนตัวไม่ขึน ในเมือไม่ไดค้ิดอะไรเขาก็ถือว่า

ตวัเองยงัมีสิทธิ 

“จอืเวย” เธอหนัมองคนเรียก มองเขาดึงมือเธอขึนแลว้เอ่ย 

“ใหพี้เป็นพีชายของเจา้ต่อไป ไวใ้จพีเชือใจพีเจา้อีกครงั หากเจา้

ไม่คิดจะรกัพกี็ไม่สน พจีะปกป้องเจา้อย่างทพีเีคยสญัญา” 

ฟ้าใสยิมปลอบเขาก่อนพยกัหนา้ยอม ปล่อยใหเ้ขาดึงเธอไปกอด

ไวแ้น่น เหมือนอีกฝ่ายกาํลงัพยายามทาํใจใหไ้ดอ้ย่างทีพดู 

 

“เฟยหยาง” มีเสียงคนเรียกเขาดัง ชายหนุ่มหันมองเห็นเป็น

องครกัษ์ดว้ยกนั  

“ไปเล่นกัน วันนีขา้ตอ้งชนะ” ฟ้าใสหันมองลูกกลมในมือคนชวน

พชีายไปเล่น “นอ้งขอไปดว้ย” เธออยู่ก็เบือหน่ายชีวิตขอไปดหูนุ่มถอดเสือ

เล่นแตะลกูหนังดีกว่า ว่าแต่องครกัษ์หนา้ตาดีทุกคนหรือเปล่า คิดแลว้ก็มี

ความสขุ พอตามพีชายไปถึงลานฝึกขององครกัษ์เธอมองนิงตาคา้ง  

โอแ้ม่เจา้ เธอตาลาย มองหนุ่มถอดเสือเล่นแต่พอเห็นเธอก็รีบใส่

กนัอย่างรวดเรว็ เธอหนัมองทวี่างนงัมองพีเฟยหยางลงไปเลน่กบัเขา   

การละเล่นแตะลกูหนงัหรือว่า ชู่จฺวี นนัก็แปลตามตวัทบีอกว่าเป็น

การเล่นแตะบอล เป็นกีฬาทีแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น  ฝ่าย ต่างฝ่ายใชข้าหรือ

เทา้เตะลูกบอลทาํประตูของอีกฝ่ายใหไ้ด ้โดยหา้มใชแ้ขนหรือมือ ต่างกับ
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ฟุตบอลในปัจจุบันตรงทีประตูฟุตบอลในปัจจุบันจะเป็นตาข่ายทีขึงด้วย

โครงเหล็ก แต่ประตชูู่จฺวีจะเป็นห่วงไมข้นาดใหญ่ทีแขวนจากทสีงู 

หันมองเฟยหยางกาํลงัไดเ้ปรียบก่อนแตะเขา้ไปหนึงประตู ชาย

หนุ่มหันมามองเธอแลว้ยิมให ้เรียกเสียงหยอกจากเพือนร่วมกองทัพได ้

นังเล่นได้เพียงครู่ศึกแข่งก็ต้องเปลียนมือ เมือมีบรรดาองค์ชายเข้ามา

สมทบ  

ทกุคนลงเล่นหมดยกเวน้องคช์ายสีทมีานงัอยู่ใกลเ้ธอ  

“เจา้เบอืไหม” 

“หม่อมฉันไม่เบือเพคะ ไดน้งัมองหนุ่ม ๆ จิตใจกระชุ่มกระชวยดี”  

ไดย้ินเสียงขาํจากเขา “นึกว่าเจา้ชอบกินตุย้ฉี” 

ตุย้ฉีคืออะไร ดเูหมือนเขาจะรูว่้าเธออยากถาม จึงเอ่ยต่อ 

“สมัยแควน้จิน มีสนมนางหนึงชอบใหน้างกาํนัลแต่งตัวเป็นชาย

แลว้ปรนนิบตับินเตียง”  

พอ แค่เล่ามาครึงหนึงเธอก็รูแ้ลว้ ไม่ตอ้งพูดต่อหาว่าเธอไม่ชอบ

เขาแลว้ชอบผูห้ญิงดว้ยกนัสินะ เธอหนัมององคห์ญิงหลวนเอ่อรท์ีเดินมา

แต่ไกล จึงเอย่ 

“องคห์ญิงหลวนเอ่อรช่์างงามสดใส หม่อมฉันยิงมองก็ยิงเห็นว่า

องคห์ญิงน่ารกัทีสดุ” จากนนัก็ลุกขึนไปหาองคห์ญิงก่อนลากมาคนักลาง

ระหว่างเธอกบัองคช์ายสี อยากใหเ้ธอเลน่บทหญิงรกัหญิงเธอไม่มีปัญหา  
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ตอนนีเธอหนัมองพีเฟยหยางทีมองมาไม่หยุด ตงัแต่องคช์ายสีนงั 

จนฝีมือทีดีตอนแรกเริมตกลง เรียกว่าไดไ้ม่มีกาํลงัใจ จนถูกคนอืนเนรเทศ

มานงัทีเดียวกนั  

เฟยหยางมองซ้ายสุดเป็นองค์ชายสี ตรงกลางองค์หญิงหลวน

เอ่อร ์จากนนัก็จอืเวย จึงเลือกนงัขา้งนาง 

ฟ้าใสส่งนาํใหค้นแข่งก่อนนังดูต่อ มององคช์ายเก้าทีเก่งพอตัว 

เธอมององคช์ายไดล้กูหนงัจากนนัก็วิง 

“องคช์ายเก้าสู ้ๆ เร็ว ๆ เพคะ” ฟ้าใสกระโดดตะโกนเชียรจ์นใน

ทีสุดลูกก็ลงห่วง “ไชโย” สองมือยกดีใจแลว้หยุดนิง เพราะตอนนีสายตา

ทกุคนมองทีเธอคนเดียว คนทีลืมตวัยืนนิงก่อนนงัลง  

“จอืเวย” องคห์ญิงหลวนเอ่อรเ์รียกชอืเธอ 

“เมอืกีเรียกว่าอะไร” 

เธอหันมองคนถามแลว้ตอบ “เขาเรียกเชียร ์หมายถึงใหก้าํลังใจ

เพคะ เวลาทีคนทีเราอยากใหช้นะ ตะโกนออกไปเขาจะไดม้ีกาํลงัใจ” 

องคห์ญิงหลวนเอ่อรห์ันมองเธอแลว้ยิม “ปกติต้าชิงนิยมแบบนี

เหรอ” 

ไม่ใช่ตา้ชิงเพคะ มนัคืออนาคต จากนนัองคห์ญิงทีไม่รอคาํตอบก็

ลุกขึนตะโกนเสียงดัง “องคช์ายหม่าเห่อสู ้ๆ” เธอมององค์หญิงตะโกน

เชียรพ์ระคู่หมันต่างเผ่า เพือไม่ใหท้่านดูแปลกเธอจึงลุกขึนเชียรอ์งคช์าย

เกา้ต่อ  
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ปลอ่ยใหส้องหนุ่มทอียู่ใกลส้า่ยหนา้พรอ้มกนั  

“ไปกินขา้วกับขา้นะจือเวย” องคห์ญิงหลวนเอ่อรล์ากเธอไปยงัที

พักโดยไม่รอคนอืน เธอหันมองไปรอบ ๆ ดา้นในลว้นจัดตามแบบเผ่าจุน

กาเอ่อร ์องคห์ญิงลากเธอไปนังตรงพรมก่อนใหค้นยกนมแพะอุ่นมาให้

ลองชิม 

เธอยกขึนดืม รสชาติไม่ไดค้าวอย่างทคิีด อรอ่ยทเีดียว  

“อรอ่ยมากเพคะ” 

“เจา้ยา้ยมานอนกับขา้นะ คนรุ่นเดียวกับขา้ในหมู่บา้นมีนอ้ยคน 

อีกอย่างพอขา้เป็นองคห์ญิงพวกเขาก็ปฏิบติักับขา้ดว้ยความเกรงใจ ไดค้ยุ

กบัเจา้แลว้เหมือนไดเ้พือน” 

หันมองทีพักทีสบายกว่าทีพักนางกาํนัลอีกทังมีคนเฝ้าอยู่ด้าน

นอกเธอจึงพยกัหนา้ตกลง อนัไหนทีดีก็ควรรบัไว ้จะปฏิเสธลงไดอ้ย่างไร 

“ขา้มาพบองคห์ญิง” 

องคห์ญิงหลวนเอ่อรยิ์มกวา้งก่อนหันมอง องคช์ายหม่าเห่อพระ

คู่หมนัทีเดินเขา้มาแลว้นงัลงเช่นกัน พวกองคช์ายองคห์ญิงเผ่านีไม่ถือตัว

ต่างปฏิบติักบัเธอเหมือนเพือนคนหนงึ  

“วันพรุ่งนีจะมีการแข่งล่าสตัวร์ะหว่างเผ่ากบัเหล่าองคช์าย ขา้จะ

ร่วมลงแข่งดว้ย” องคช์ายหม่าเห่อมององคห์ญิงประหม่า ก่อนยกนมแพะ

มาแกเ้ขิน  
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คนนอกอย่างเธอมองเด็กหนุ่มอายุน่าจะไม่เกิน  ปี ส่วนองค์

หญิงอาย ุ  ปี อกีไม่กีเดือนพวกเขาก็จะแต่งงานกนัแลว้  

“องคช์ายจะเขา้ร่วมกนัหมดไหม” เท่าทีทราบองคช์ายสีมักจะขอ

เลียงเรืองการต่อสู ้แมจ้ะมีฝีมือก็ไม่แสดงออก เรียกว่าใชส้มองมากกว่า

กาํลงั 

“ ค ร า ว นี เ ป็ น พ ร ะ บัญ ชา จ า ก อ ง ค์ฮ่ อ ง เต้  อ ยา ก ท ด ส อบ

ความสามารถขององคช์ายจึงใหล้งพรอ้มกนั” 

ลงพรอ้มกันหมด ถึงจะไม่ถึงเวลาทีพวกเขาจะแข่งขันเพือแย่ง

ตาํแหน่งรชัทายาท แต่ตอนนีก็ไม่ต่างกนั ตอ้งแย่งเพือเป็นทีโปรด เรียกได้

ว่าพรุง่นีเป็นการเดิมพนัยกแรกก็ว่าได ้

“นอกจากองคช์ายแลว้ แมแ้ต่ทหารหรือขา้รบัใชท้ีตอ้งการพิสูจน์

ฝีมือก็สามารถลงแข่งได”้  

ทหารก็ลงได ้เธอนึกถึงคาํพีชาย หรือว่าเขาจะลงดว้ยเช่นกนั การ

แข่งทีไม่มีกติกา ไม่รูว้่าพรุ่งนีจะเป็นเช่นไร ขอใหพ้วกเขาปลอดภัยดว้ย

เถอะ 
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บทท ี  

ความเป็นความตาย 

 
วันรุ่งขึนทีสนามการแข่งขัน มีฮ่องเตเ้ป็นประธานพรอ้มกับท่าน

อ๋องซูหวาเอ่อรเ์จียแห่งเผ่าจุนกาเอ่อร ์ตอนนีเธอยืนอยู่ดา้นหลงัองค์หญิง

หลวนเอ่อร ์มองไปยงัคนทีเขา้รว่มแข่งขนั  

มีพเีฟยหยางอยู่ในนนัจรงิ ๆ  

 เฟยหยางมองหญิงสาวทียืนเด่นอยู่ดา้นหลงัองคห์ญิงหลวนเอ่อร ์

รูส้ึกพอใจทีนางมีคนคุม้ครอง ก่อนหมุนมา้หันหลังเพือเตรียมพรอ้มออก

ล่าสตัว ์ในบรรดาองคช์ายทงัหมดคนทีโดดเด่นทีสดุตอนนีคงเป็นองคช์าย

แปด แต่จะทาํขา้มหนา้ขา้มตาองคร์ชัทายาทไดอ้ย่างไรกนั  
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 องคร์ชัทายาททีเด่นอยู่ดา้นหนา้สุด จบับงัเหียนหันหลงักลับเพือ

เตรียมพรอ้ม จึงเห็นนอ้งเกา้โบกมือไปดา้นหลงั เขาจึงหนัมองอีกครงั เห็น

นางกาํนลัทีอยู่ดา้นหลงัองคห์ญิงหลานเอ่อรโ์บกมือกลบัเช่นกนั  

 องคร์ชัทายาทหันกลับมาอีกครงั มุมปากยกยิมเพราะเห็นว่ามี

นอ้งสีอกีคนทีมองเช่นกนั 2 องคช์ายกบั 1 นางกาํนลั น่าสนกุดี  

  เมือได้ยินเสียงสัญญาณเขาก็ควบบังเหียนออกไปทันที เสียง

ฝีเทา้ของมา้สะเทือนไปทัวพืนดิน คนทียืนอยู่ยังสมัผัสไดถ้ึงแรงสะเทือน 

จากนนัไม่นานก็มีการแสดงจากเผ่าจุนกาเอ่อรแ์ละตา้ชิงสลบักนัไปเพือรอ

เวลาพวกเขากลบัมา 

 จนกระทังยามโหย่ว  ( . - . ) พรอ้มเขาก็กลับมา เสียง

ฝีเทา้คนแรกทีกา้วเขา้มาคือ องคช์ายแปด ตามมาดว้ยองคช์ายสิบ องค์

ชายสิบสาม องค์ชายสิบสี ยังขาดองค์ชายสี องค์ชายเก้า และองค์รัช

ทายาท  

 รอเวลาล่วงไปจนถึง ยามซวี (หนึงยาม) ( . - . ) พวกเขาก็

ไม่กลบัมา คนอืนเป็นกังวลแต่เธอกังวลอีกคนเช่นกัน พีเฟยหยางก็ยังไม่

กลบัเช่นกนั ตอนนีฮ่องเตเ้รมินงัไม่ติด ลกุขนึเดินไปมา จนไดย้ินเสียงมา้ 

 เมอืมาถึงลานคนทีนงัมาก็ลม้ลงจากมา้  

 “นอ้งสี!” จากนนัก็โกลาหลเพราะองคช์ายสีไดร้บับาดเจ็บ  

 ฮ่องเตค้งัซรีีบวิงมาประคองบุตรชาย  
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 “ฝ่าบาท องคร์ชัทายาทและนอ้งเกา้ ตามเสือเขา้ไปในป่าลึกมาก 

หม่อมฉันตามไปแต่กลับโดนคนลอบทาํรา้ย ตอนนีมีเพียงองครกัษ์เฟย

หยางทตีามไปพระเจา้ค่ะ หม่อมฉันกลบัมาเพอืตามคนไปช่วย” 

 ฟ้าใสทีไดย้ินนิงคิด ออกล่าสตัวท์ุกคนปลอดภยัแต่องคร์ชัทายาท

กับองคช์ายเกา้กลับพลดัลง จากทีเคยทราบว่า ว่าองคช์ายหา้ องคช์าย

แปด องคช์ายเกา้ องคช์ายสิบ องคช์ายสิบสี ลว้นเป็นพวกเดียวกนั  

 หรือว่า เธอหันมององค์ชายแปดทีนังนิงสีหน้าเรียบเฉยไม่

แสดงออกทางสีหนา้กาํลงัมององคช์ายสีทบีาดเจ็บ พวกเขาเรมิแลว้  

 แต่เธอไม่เขา้ใจว่าทาํไมตอ้งลากองคช์ายเก้าไปลงหลุมด้วย แม้

จะดเูหมือนว่าไม่ใหค้นสงสยัแต่เขาไม่คิดจะห่วงใยนอ้งชายตวัเองเลยหรือ 

อีกคนทีน่าห่วงไม่แพก้ันคือ พีเฟยหยาง 3 คนทีหายไปอยู่ในความเป็น

ความตายเธอจะทาํอย่างไรได ้จอืเวยคิดสิ 

 

 “องคห์ญิงเพคะ พระองคพ์อมีคนทีชาํนาญพืนทีออกล่ากลางคืน

ไหม พีชายหม่อมฉันก็หายไปเช่นกัน หม่อมฉันรอ้นใจ” องคห์ญิงหลวน

เอ่อรพ์ยกัหนา้รีบลกุขึนเพอืไปหาพระคู่หมนั  

 “ขา้ขอไปดว้ย”  

องคช์ายหม่าเห่อหนา้เครียด “ดา้นนอกอนัตราย หากเจา้ห่วงพวก

เขาก็รอทีนอีย่าไดอ้อกไปเด็ดขาด”  
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ทีเขาพูดมาก็ถูก ฟ้าใสจึงไดแ้ต่นังรออยู่ในลานแข่งขัน รอคอย

พวกทหารและคนของเผ่าออกไปตาม จวบจนใกลรุ้ง่สางก็กลบัมา ตอนนีที

เธอเห็นชดัคือ องคร์ชัทายาทกาํลงัแบกคนหนึง 

องคช์ายเกา้ เธอวิงไปเขา้ไปเห็นเลือดเขาท่วมกาย หนกักว่าองค์

ชายสีเสียอีก หันมองพีเฟยหยางทีไม่แพก้ันถูกองครกัษ์แบกมาด้านหลัง 

ใหต้ายพวกเขาไปสู้กับอะไรมา ตอนนีคนหามพวกเขาไปยังเต้นท์หมอ

หลวงเพอืรกัษาแลว้  

เ ธอหัน มององค์ชายสีทีถูกพันแผลกําลังยืนอยู่ ด้านหน้า

เช่นเดียวกบัคนอืน ๆ คนทีโกรธจดัอย่างองคฮ่์องเตค้งัซี เดินไปมาไม่หยุด

ยงิทาํใหข้า้รบัใชท้งัหลายกม้หนา้งุดไม่กลา้เงยหนา้มองพระพกัตรเ์ลยดว้ย

ซาํ 

ไม่นานองคร์ชัทายาทก็ออกมา  

“น้องเก้าและองครกัษ์เฟยหยางช่วยหม่อมฉันไวพ้่ะย่ะค่ะ หาก

ไม่ไดพ้วกเขาหม่อมฉันคงสินชีพไปแลว้” 

เธอไม่ไดส้นใจบทละครขององคร์ชัทายาทแลว้ ไม่แน่ว่าทีองคช์าย

เก้าบาดเจ็บสาหัสอาจเพราะต้องการกาํจัดไปในคราวเดียวกัน แต่ไม่

เขา้ใจทาํไมตอ้งหวงัชีวิตองครกัษต์าํตอ้ยคนหนงึเท่านนั 

มนัตอ้งมีเรอืงมากกว่าทีเรืองเล่าตาํนานกล่าวแน่ หรือจะเป็นเรือง

ทีพีเฟยหยางเคยตรวจสอบขุนนางซานซีเมือหลายปีก่อน ดีไม่ดีคนทีอยู่
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เบืองหลงัอาจจะเป็นองคร์ชัทายาท ในเมือสบโอกาสไดแ้กแ้คน้เขาก็เลือก

ลงมือทนัที 

คนพวกนมีนัโหดรา้ยไปแลว้ หนัมองแพทยห์ลวงทอีอกมา 

“องคช์ายเกา้และองครกัษ์ปลอดภัยแลว้พ่ะย่ะค่ะ เพียงแต่ตอนนี

ยังไม่ฟืน” คนเป็นบิดาแมจ้ะยศสูงศกัดิเพียงใดก็ไม่สน ฮ่องเตค้งัซีรีบเดิน

เขา้ไปหาบุตรชาย ก่อนสาํทบัใหห้มอหลวงดแูลใหดี้  

เมือบรรดาคนใหญ่คนโตไปหมดแล้ว ก็แต่เด็กตัวจ้อยแบบเธอ 

มองไปยังสภาพ 2 หนุ่มทีนอนผา้พันไปทัวร่าง ดูแลว้ไม่สาหัสก็ปางตาย 

ยงัดีทีมีลมหายใจ  

ตอนนี 2 หนุ่มกาํลังสลบ เธอหันมององคช์ายสีทียืนมองเช่นกัน 

แมจ้ะรูเ้บืองลึกแต่เธอก็ไม่มีสิทธิพดู จึงหนัไปหาหมอก่อนช่วยหยิบจับของ

เพอืดแูล 2 คนทีนอนป่วย 

“หม่อมฉันว่าพระองคก์ลบัไปทีพกัเถอะเพคะ ทางนีใหห้มอหลวง

จดัการจะดีกว่า”  

เขามองเธอนิงครู่หนึง ในแววตานนัไรค้วามปรานีก่อนเดินจากไป 

เสน้ทางอาํนาจทีพวกเขาตอ้งการถึงกับฆ่าพีฆ่านอ้ง ช่างเลือดเย็นนกั เธอ

คอยช่วยหมอหลวงดแูลอาการพวกเขาจนถึงรุง่เชา้ พวกเขาจึงฟืน 

เฟยหยางมองสีหนา้ซีดของจือเวย “เจา้ยงัไม่ไดน้อน” 
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“หากอยากใหน้อ้งนอนตรงเวลา ก็อย่าหาเรืองไปรบัดาบอีก” หนั

มององคช์ายเกา้ทีฟังอยู่เช่นกนั “พระองคย์งัมีอายยุาวนานช่วยกรุณาดูแล

ตวัเองดว้ย” 

เธอเริมหมดความอดทนกับพวกผู ้ชายสมัยนี ก่อนทําความ

สะอาดแผลใหท้งั 2 คน “ถามหน่อยทีบอกว่าร่างกายพ่อแม่ใหม้า พวกคณุ

ไม่รกัตวัเองหรือไง” 

คนป่วยได้ยินนางบ่นก็รู ้สึกว่าอยากหายไว ๆ แผนบ่นของนาง

ไดผ้ล 2 อาทิตยต่์อมาพวกเขาก็ลุกขึนนังได ้อีกทังลุกขึนเดินแต่ยังเดิน

ไม่ไดเ้ยอะ แผนการทีจะพักรอ้น 3 เดือนก็ย่นเวลาเหลือแค่ 2 เดือน เมือ

หมอยืนยนัแลว้ว่าพวกเขาสามารถเดินทางกลบัได ้ฮ่องเตก้็สงักลบัทนัที  

เธอออกมาจากทีพกัคืนสดุทา้ยในเผ่าจุนกาเอ่อร ์มององคห์ญิงที

ราํลานึกเสียดายทีไม่ไดอ้ยู่นานอย่างทีคิด จังหวะทีเธอกาํลังจะขึนรถมา้ 

แม่นมของท่านอ๋องก็เดินมาทีเธอแลว้บอกบางอย่าง 

“เลือดในการกายของเจา้มีเลือดเผ่าจุนกาเอ่อร ์แต่เนืองจากย่า

ของเจา้ทาํผิดมหันตจ์นทาํใหถู้กตดัออกจากเชือพระวงศ ์ขา้ทาํไดเ้พียงมา

ส่งเจา้ใหเ้จา้เก็บหยกเขียวไวใ้หดี้ หากในกาลขา้งหนา้เกิดอะไรขึนกับเผ่า

เรา จาํไวว่้าเลือดในกายเจา้ก็มีเลือดของเผ่าเช่นกนั” 

หลานทไีม่ไดก้ารยอมรบัเธอเขา้ใจดี อย่างนอ้ยก็รูว่้าเลือดครงึหนึง

ในนีเป็นเผ่าของพวกเขา ในเมือเธอไม่ทางเลือกจึงยอมเดินทางกลับไป

ยงัตา้ชิงอีกครงั ตอนนีบนรถมา้องคช์ายเกา้มี 2 คนนงัในนนั  
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คือพีเฟยหยางและอีกคนทีไม่น่าเกียวขอ้ง เธอมององคช์ายสีที

มาร่วมนังอยู่ดว้ย หันมองวงไพ่ทีกาํลังสนุกดา้นใน จึงออกมารบัลมดา้น

นอก 

“องคช์ายสีตอ้งการสิงใดกนัแน่” 

“ขา้ตอ้งการมีชีวิตรอด” 

“ยงัมีทางอืนอีกหลายทาง หากพระองคค์ิดใหดี้ก็จะเป็นทางออก 

หากพระองคเ์ลือกเสน้ทางทีว่า ต่อไปภายภาคหนา้ท่านจะถูกมองว่าเป็น

ทรราชคนหนึงในประวติัศาสตร”์ 

ดูเหมือนว่าเธอไม่อาจเปลียนใจเขาได ้มององคช์ายสีกาํลังมอง

เหม่อไปดา้นหนา้ไม่ไดแ้กต้วัเลย 

“กลับไปเมืองซานซี ขา้อยากใหเ้จา้กลับบา้นแลว้รายงานตัวเขา้

เมืองหลวงเป็นนางกาํนลั” 

เธอหนัมองเขาใบหนา้นงิเรียบมองมาทีเธอแต่แววตาดไุม่ยอมคน 

“หากอยากหยุดขา้ อยู่ใกลข้า้เมือเจา้เขา้เป็นนางกาํนลัแลว้ ขา้จะ

ขอเสด็จพ่อรบัเจา้มาไวใ้นตาํหนัก ขา้สญัญาตราบใดทีเจา้ไม่ยอมขา้จะไม่

บังคับ แต่หากเจ้าเลือกทีจะหนีไม่ว่าเจา้จะอยู่ทีไหน ข้าจะหาเจ้าใหพ้บ

จากนนัก็จะแต่งเจา้เขา้ในฐานะนางกาํนัลอุ่นเตียง ซึงขา้สาบานว่าตลอด

ชีวิตเจา้จะเป็นไดแ้ค่นนั” 

เขามันโหดรา้ย ไม่เหลือทางเลือกใหเ้ธอ ไม่เขา้ตาํหนักในฐานะ

นางกาํนลัขา้งกายเขา ก็ตอ้งเป็นนางบาํเรอใหเ้ขาตลอดชีวิต  
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 “ได ้หม่อมฉันจะเขา้รบัการคดัเลือกนางกาํนลั แต่จงจาํไวว้่าหาก

วนัใดพระองคห์กัหาญนาํใจหม่อมฉัน หม่อมฉันจะมอบร่างทีไรวิ้ญญาณ

ใหพ้ระองค”์ 

 คนดา้นใน 2 คนได้ยินชัดเจน มือขององคช์ายเก้ากาํมือแน่นไม่

ต่างจากเฟยหยาง ตอนนีพวกเขาไม่มีอาํนาจทีจะช่วยนาง 

 องคช์ายเกา้มองไพ่ในมือ หากเขามีอาํนาจและพรรคในมือเยอะ

กว่านี ก็จะช่วยนางหลดุจากองคช์ายสี คิดถึงขอ้เสนอของเหล่าพ่อคา้หา้ง

รา้นก่อนออกจากเมืองหลวงมีเพียงวิธีเดียวทีเขาจะช่วยจือเวยได ้

 

  หลังจากทีเธอแยกตัวกับขบวนเสด็จเพือกลับเมืองซานซี โดย

มีเฟยหยางตามมาดว้ย ไม่นานจดหมายจากราชสาํนักก็มาถึง คนทีถูก

เรียกตวัในสกลุฟู่ ฉามีเธอ เฟยเยยี และหนิงเออร ์สาวขา้งบา้น ดงันนัขบวน

ไปเมืองหลวงครงันี จึงมีพวกเรา 3 คนรว่มเดินทาง 

 เธอมองเฟยเยยีทเีอาแต่บ่นตลอดทางจนเรมิราํคาญ 

 “หากเจา้ไม่หยุดปาก ขา้จะโยนเจา้ออกนอกรถมา้ ใหเ้จา้เดินเขา้

เมืองหลวงเอง” มองไปยงัคนติดตามอีกคนคือ หนิงเออร ์ทเีงียบลงเช่นกนั 

 แค่คิดว่าจะเอาตวัรอดอย่างไรเธอก็ปวดหวัพอทนแลว้ มานงัฟัง 2 

ชะนีบ่นตลอดทาง เธอหมดความอดทน หันมองพีเฟยหยางทียิมใหเ้ธอ

ปลอบใจ เธออยากไดส้าํลีเอาไวอ้ดุห ู
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 หลงัจากเดินทางมาร่วม 2 เดือน พวกเราก็ถึงเมืองหลวง มองไป

ดา้นหนา้กาํแพงพระราชวังมีการตังโต๊ะ และตรวจสอบนางกาํนัลทีไดร้บั

ใหเ้ขา้รว่มคดัเลือกนางกาํนลั  

 ตอนนีเธอมองนกแก้ว 2 ตัวทีมาด้วยกัน ต่างแข่งกันแต่งตัว

ประชนั เธอปลอ่ยใหพ้วกเขาไปก่อนจึงยืนเอกสารให ้มองไปยงัดา้นหนา้มี

รถมา้คนัหนึงจอดอยู่นานแลว้ ไม่นานก็มีนู่ไฉเดินเขา้มาหาก่อนแนะนาํกูกู

ท่านหนงึใหเ้ธอ 

 “คณุหนูจอืเวย กกูมูทู่านนีจะเป็นคาํแนะนาํและการระวงัตวัในวัง

หลวงใหท้่าน”  

 เธอคารวะตวัช่วยทีองคช์ายสีส่งมา ก่อนเดินตามนางเขา้ดา้นใน 

2 นกแกว้ตาโตเดินตามเธอไม่ห่าง จนเมอืไดเ้วลาไปใหฮ่้องเตค้ดัเลือก เธอ

ถกูกูกมูจูบัแต่งตวัใหม่ ใสเ่สือผา้สีขาวซีด ใบหนา้ซีดไรเ้ครืองประดับ เรียก

ไดว่้าไม่มีทางเขา้ตาเลยก็ว่าได ้

 หลังจากรอไปครึงวันก็ถึงรอบของเธอ มองไปยังแถวทีมี 10 คน 

มองไปยัง 2 สาวทีถูกเรียกชือก่อน ต่างไดร้บัดอกไมไ้ม่ถูกคดัเลือกทังสอง 

เมอืเดินเขา้ไปก็พบกบัฮ่องเต ้กงกงขานชือทลีะคนจนถึงเธอ 

 “จอืเวย บุตรสาวของเจา้เมืองซานซี กา้วออกมาดา้นหนา้”  

 เธอกา้วออกไปก่อนทาํความเคารพ จนไดย้ินเสียงจากฮ่องเต ้

 “เงยหนา้ขึน”  
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 เธอเงยหนา้มองฮ่องเต ้รอคอยคาํสงั ประทานดอกไมใ้หเ้ธอสิ เธอ

เรมิเบือระบบคดัเมียของเขาแลว้  

 “เจา้คือจอืเวย” 

 ตอนนีในใจไดแ้ต่บอกว่าซวยแลว้ เมือฮ่องเตเ้ดินลุกออกจากหอ้ง

ออกมาดา้นนอก แลว้ยืนต่อหนา้เธอ 

 “เจ้าก็คือ คนทีบุตรชายข้า องค์ชายสี และองค์ชายเก้าต่างขอ

พระราชทานเป็นนางกาํนัลในตาํหนักของเขา” ฮ่องเตน้ิงเงียบไปครู่หนึง

แลว้เอ่ยต่อ 

 “บุตรชายขา้ช่างตาดีนัก หากแต่งเติมเสริมอีกนิดเจ้าจะงามไม่

แพกุ้ย้เฟยทีเดียว” มือเจา้แผ่นดินยกคางเธอขึนแลว้เอ่ยต่อ 

 “เจินจาํเจ้าได้ หญิงสาวทีปลอมตัวเป็นนางกํานัลไปครงัทีเรา

เสด็จไปเผ่าจุนกาเอ่อร”์  

 คังซีฉลาดมาก 2 เดือนเขาไม่ทกัไม่ถามเธอแต่เก็บรวบยอดในวัน

เดียว ฮ่องเตป้ล่อยมือ แลว้เดินกลบัไปนงัทีประทบัแลว้เอ่ยกบัหลีกงกง  

 “ใหค้นอนืออกไปได ้สว่นนางอยู่ก่อน คกุเข่า!” 

 เสียงดังฟังชัด ถา้ไม่อยากตายเธอก็ตอ้งทาํโดยเร็ว เข่าคกุลงบน

พนืกลางแดดรอ้นจดั ไม่ทที่าว่าฮ่องเตจ้ะถอดรบัสงั 

 จากนันไม่นานหลีกงกงก็ยกงานมาให้ถึงที มองไปยังแดดร้อน

หากตากถึงเย็นเธอคงไดต้ายกลบับา้นเกิดแลว้  

 “เจา้คิดว่าตวัเองมีดีอะไร” 
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 “ไม่มีเพคะ ไม่สักอย่าง ไดโ้ปรดปล่อยหม่อมฉันไปตามทาง” ไม่

อยากเขา้วังก็ถูกบังคับมา พอมาวันแรกก็โดนคุกเข่าจนชาไปหมดมันเวร

กรรมอะไรของเธอ 

 มีคนวงิเขา้มาแลว้คกุเข่าขา้งเธอ เป็นองคช์ายเกา้ 

 “ขอเสด็จพ่อประทานอภัยใหจื้อเวยดว้ย นางไม่รูเ้รืองทีลูกขอตวั

เลย เป็นความผิดลกูเอง” 

 เพลง้! เสียงแกว้ชาโยนลงพืน ก่อนเงยหนา้มอง 

 “เพราะผูห้ญิงคนเดียวเจา้กลบัยือแย่ง เราจะไม่โมโหไดเ้ยียงใด 

กงกงโบยนาง 50 ไมส้่งนางออกจากวงั” 

 คนทีคุกเข่าเงยหนา้มองบุตรสวรรค ์50 ไม ้เธอไดต้ายไม่ต้องได้

ออกจากวังแน่ หนัมองนู่ไฉทีมาถึงตวัเธอ แต่องคช์ายเกา้กลบัดึงตวัเธอไว้

ไม่ยอมปล่อย 

 “องคช์ายเกา้ เจา้กลา้ขดัคาํสงั” หลงัจากทีไม่สาํเรจ็เธอกโ็ดนลาก

ออกไป  

 “กุย้เฟยเสด็จ” เสียงกงกงดา้นหนา้เอ่ยขดั ไม่นานพระนางกุย้เฟย

ก็เดินเขา้มาก่อนคกุเข่าขอพระเมตตา 

 “ปล่อยนางไปเถอะเพคะ นางก็แค่เป็นสหายขององคช์ายหาไดมี้

ความสาํคญัอะไร หากพระองคเ์มตตาหม่อมฉันขอเอานางมาไวใ้นตาํหนัก

เพอืยุติปัญหาเพคะ” 
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 สวรรค์เธอรอดแล้ว หันมองพระนางออดอ้อนนาํเสียงสันเครือ

กอ่นทฮี่องเตจ้ะยอมใหเ้ธอตามกลบัตาํหนกักุย้เฟย ส่วนองคช์ายเกา้ถูกสงั

ใหค้กุเข่าต่ออกี 1 ชวัยาม  

 เมือไปถึงหนา้ตาํหนักก็เห็นองคช์ายสียืนคอยอยู่แลว้ ไม่ตอ้งบอก

ว่าคนทีขอร้องให้กุ้ยเฟยไปช่วยคือใคร แต่การทีองค์ชายเก้าไปด้วย

พระองคเ์อง กบัเขาทใีหค้นอนืช่วย ถามว่าเธอซาบซงึใครมากกว่ากนั  

 ก็คือองคช์ายเกา้ เขาไม่ห่วงชีวิตรีบวิงไปขอรอ้ง ต่างกับอีกคนที

ห่วงแต่ก็กลวัตัวเองจะถูกเพ่งเล็ง ถามว่านาํหนักในใจของเธอในพระทัย

ของชายสีมีเท่าไหรก่นั คงไม่ถึงเศษเสียวใจดว้ยซาํ 

 “องคช์ายมาทาํไมเพคะ” เป็นกุย้เฟยทีตรสัไล่องคช์ายสี ก่อนรีบ

พาเธอเขา้ตาํหนัก ฟ้าใสมองสายตาเขาทีอยากพูดคุยแต่ก็เก็บเอาไวไ้ม่

เอ่ยออกมา  

 แค่เรืองเธอ เขาคงผิดแผนทีวางไปเยอะ หลังจากนีและวัน

ขา้งหนา้ถือว่าพวกเราต่างมีหนทางของตวัเองแลว้ ในเมือเขาอยากใหเ้ธอ

เขา้วังเธอก็ทาํตามแล้ว และเมือเขาทาํใหเ้ธอเป็นนางกาํนัลตาํหนักเขา

ไม่ได ้ต่อแต่นถืีอว่าสญัญาทีใหไ้วจ้บลงนบัตงัแต่นเีป็นตน้ไป 

 คนทีจบปัญหาเดินเขา้ตาํหนักกุย้เฟย ส่วนคนทีไม่จบคือคนทียืน

อยู่ดา้นนอกตาํหนกั แมว้นันีไม่มีทาง พรุง่นีเขาจะทาํใหมี้ 
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บทท ี  

เข้าวัง 

 
  จือเวยมองไปยงัดา้นในถกูประดบัตามยศศกัด ิ 

 “คกุเข่า” เสียงกูกูดังขึนทาํใหเ้ธอตอ้งคกุเข่าอีกแลว้ ทีคกุเข่าไป 1 

ชวัยามเกือบ 2 ชวัโมงยงัไม่พอ กว่าจะอายคุรบ  ปี เธอไดค้ลานเข่าออก

จากวงัแน่ 

 “ถึงฮ่องเตจ้ะไม่เอาเรืองเจา้แลว้ แต่ต่อไปไม่แน่ ขา้แนะนาํใหเ้จา้

อยู่แต่ในตาํหนักหา้มออกไปเดินดา้นนอกเด็ดขาด หากพระองคเ์สด็จมา

คา้งทีตาํหนกัเจา้ตอ้งเก็บตวัอยู่แต่ในหอ้ง” 

 กุย้เฟยมองหญิงสาวรูส้ึกกลัว ใบหนา้นางช่างเหมือนกับนางเมือ

ครงัเขา้วงัใหม่ ๆ จากทีฮ่องเตไ้ม่ไดล้งโทษแต่ทิงเวลานานถึง 2 ชวัยามรอ
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คอยอย่างใจเย็น อาจจะเพราะในใจพระองคก์าํลงัเสียดายความงามของ

นาง 

 “เพคะ” เธอรบัคาํทุกอย่างคิดแลว้ว่าเป็นการดีสาํหรบัตัวเองดว้ย 

หลงัจากทีโดนสงัและเตือนกฎระเบียบต่าง ๆ อยู่หลายชวัยาม กุย้เฟยเธอ

ก็ไดพ้กัหอ้งเดียวกบักูกมูีนางคอยจบัตาตลอดเวลา  

 ไม่นานก็ไดย้ินเสียงฝนตก มองเวลามนัไม่ถึง 2 ชวัยามเลยดว้ยซาํ 

แสดงว่าตอนนอีงคช์ายเกา้กาํลงัคกุเข่าอยู่กลางฝน 

 “กูกขูา้ขอไปดอูงคช์ายเกา้ไดไ้หม” 

 เธอไดต้าขวางแทนคาํตอบ ก่อนถกูสงัใหอ้ยู่แต่ในหอ้งหา้มออกไป

เด็ดขาด องคช์ายเป็นแค่เด็กอายุ  ปีเท่านนั แต่ตอ้งมาถูกลงโทษแทน

เธอ เธอจะใจดาํไม่ห่วงไดอ้ย่างไร 

 เธอออกมานอกหอ้งมองฝนทีตกอยู่ดา้นนอก เทา้กา้วเดินออกไป

ไม่รูต้วั แมไ้ม่อาจอยู่เป็นเพือนองคช์ายเกา้ได ้ขอแค่ยืนตากฝนเป็นเพือน

กนัก็พอ  

 องคช์ายเก้าอินถังเงยหน้ามองฝนทีตกไม่หยุด เทา้ทีคุกเข่าเริม

ปวด ไม่นานหลีกงกงก็ออกมาใหเ้ขาลุกขึนได้ แต่ดูเวลาแลว้ไม่ถึง 2 ชัว

ยามอย่างทีรบัสงัเขาจึงนิงไม่ลกุ ก่อนคาํนับของคณุพระเมตตา แต่ไม่อาจ

ขดัคาํสงัแรกได ้

 คนหนึงดือรนั อีกคนก็ใจดาํ หลีกงกงหนัมองสองพ่อลกูทีไม่คุยกัน

มานานกลบัมาทะเลาะเพราะเรืองไม่เป็นเรือง ชีวิตองคช์ายเกา้แทบจะไม่



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

116 
 

อยู่ในสายพระเนตรอยู่แล้ว ยิงทาํแบบนี พระทัยของฮ่องเตก้็ยิงวางองค์

ชายเกา้ไกลออกไปอีก 

 ผลของการตากฝนทัง 2 คนทาํใหล้ม้ป่วยพรอ้มกัน เธอลุกไม่ขึน

ในวันต่อมา ส่วนองคช์ายเก้าก็เช่นกัน พวกเราป่วยแต่การดูแลต่างกัน

เรียกไดว้่าคนละชนั เธอยงัตอ้งลกุขึนมาทาํงาน ส่วนเขามีหมอหลวงดแูล 

 สองมือกาํลงัรดนาํตน้ไมท้งัตาํหนกั ไม่นานองคช์ายสีก็เดินเขา้มา 

เธอหนัมองเขาเพียงครู่ก่อนกลบัไปทาํงานต่อ 

 “เจา้ดสูีหนา้ไม่ค่อยดี” 

 ปกติเธอตากแดดตากฝนไดท้นแสนทน แต่เพราะร่างนีต่างหากที

อ่อนแอเหลือกาํลงั ตากฝนไม่ถึงครงึชวัยามก็ป่วยแลว้ 

 “หม่อมฉันไม่เป็นไรเพคะ พระสนมกุ้ยเฟยรอพระองคอ์ยู่เพคะ” 

เธอหนัไปทางกกููทยีืนมองอยู่  

 องคช์ายสีหนัมองตามเดินไป 2 กา้ว “ขา้จะใหนู้่ไฉตามหมอหลวง

มาดอูาการให”้  

 เธอหันมองเขา คนอืนมองไม่ออกว่าเธอกาํลงัป่วย แต่เขากลบัดู

ออก ความใส่ใจเพียงนอ้ยนิดก็ทาํใหเ้ธอรูส้ึกผิด เมอืเขาออกมาอีกครงัเธอ

จึงยงัยืนอยู่ทีเดิม 

 “หม่อมฉันขออภยัในความไรม้ารยาทของหม่อมฉัน” เธอผิดจรงิ ๆ 

เมอืมองตาเขาก็เห็นแววตายมิแต่ไม่แสดงออกมา  



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

117 
 

 “ความห่วงใยทีข้ามีให้เจ้า มันคือความจริงใจไม่ใช่อย่างทีเจา้

ระแวงว่าเพอืผลประโยชน ์หากเราพดูคยุกนัดี ๆ โดยทีเจา้ไม่ระแวงขา้ มนั

คงดีมากทีเดียว” 

 จริงอย่างเขาว่า เธอกลวัเขาเกินไป ระแวงในสิงทียังไม่เกิดเพราะ

ตวัเองรูอ้นาคตขา้งหนา้ แต่ตวัเขาเองไม่รูช้ะตาของตวัเอง เธอจะโกรธเขา

ล่วงหน้าไปทาํไม หากเราพูดจาดี ๆ บางทีเธออาจจะลดความรุนแรงใน

อนาคตได ้ 

 ฟ้าใสมองเขาเดินจากไป ไม่ถึงครึงชัวยามหมอหลวงก็มาตรวจ

อาการให ้และเพราะองคช์ายสีขออนุญาตกุย้เฟยแลว้ เธอจึงไดพ้กัจนกว่า

จะหายจึงจะเรมิทาํงานได ้ 

 หลงัจากเธอป่วยอยู่ 3 วนัก็ลกุขึนมาทาํงานได ้มองไปยงัดา้นหนา้

ลานเธอก็มองเห็นองคช์ายเกา้เดินเขา้มา เขารีบวิงมาหาเธอ  

 “จือเวยขา้เพิงทราบว่าเจา้ป่วย” องคช์ายนอ้ยสาํรวจร่างกายเธอ

แลว้หมนุไปมา 

 “หม่อมฉันหายดีแลว้เพคะ แต่จะป่วยใหม่เพราะพระองคน์แีหละ” 

เลิกหมนุสกัทเีธอเวียนหวั 

 “พีสีไปเยียมขา้เมือวานจึงทราบว่าเจา้ป่วย ขา้ก็รีบหายมาเยียม

เจา้ต่อ ว่าแต่ป่วยไดไ้ง” 
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 เธอยิมใหอ้งคช์ายเก้าแล้วตอบ “อาจจะเพราะแปลกทีไม่ชินเพ

คะ” เธอสาํรวจองค์ชายสีหน้ายังแดงระเรือแสดงว่ายังไม่หายดี แต่คง

ทราบว่าเธอป่วยจึงรีบมาหา เป็นสหายทดีีทีเดียว 

 “ขา้ไปหากุย้เฟยก่อน เดียวมาคยุกบัเจา้ต่อ”  

 “เพคะ” เธอมององคช์ายเกา้ทีเดินเขา้ไปดา้นใน จึงหันมากวาด

ใบไมต้่อ  

 คนทีกาํลงัตงัใจกวาดไม่ไดเ้งยหนา้มองใคร จนเห็นรองเทา้คุน้ตา

จึงเงยขึนมององคช์ายสี พวกเขา 2 คนไม่มีหนงัสือตอ้งเรียนงานตอ้งทาํใช่

ไหม ถึงไดเ้ขา้ออกตาํหนกักุย้เฟยเป็นว่าเล่น กาํลงัจะถามก็ไดยิ้นเสียงดา้น

นอกตะโกน 

 “ฮ่องเตเ้สด็จ” แบบนีเรียกว่าซวยซาํซวยซอ้นไดไ้หม เธอรีบวิงหนั

หลงัคิดว่าจะไปหลบดา้นใน แต่ไม่ทนัแลว้ 

 “เจ้าทําไมไม่คุกเข่า” หลีกงกงไม่ช่วยเธอเลย ฟ้าใสหันหน้า

กลบัมาก่อนกม้ลงพนือย่างรวดเรว็ 

 ฮ่องเตค้ังซีหันมองบุตรชาย ก่อนมองไปยังดา้นหลัง ไม่นานคน

ดา้นในออกมารบัเสด็จดา้นนอก เป็นองคช์ายเกา้  

 “รูส้กึว่าตาํหนกักุย้เฟยจะมีงานเลียงหรืองานยินดีหรือไม่ พวกเจา้ 

2 คนจึงพรอ้มใจกนัมาเวลาเดียวกนั” 

 คาํพดูเหมือนหยอกลอ้ แต่นาํเสียงไม่พอใจ ฮ่องเตชี้มาทีเธอ  

 “เจา้เงยหนา้ขึนมา” 
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 ฟ้าใสเงยตามคาํสงั ก็เห็นว่าพระองคก์าํลงัโกรธ 

 “หลีกงกง พานางไปตาํหนกัเฉียนชิง”  

 ตาํหนักเฉียนชิงคือตาํหนักทีฮ่องเตป้ระทับ ฟ้าใสนิงคา้งไม่นาน

บุตรสวรรคก์็ออกจากตาํหนกักุย้เฟย ทาํใหพ้วกทีอยู่หนา้เครียดกว่าเดิม 

 องคช์ายเกา้เป็นคนทีลกุขึนมาแลว้ดึงตวัเธอขึน 

 “จอืเวยขา้จะพาเจา้หนี” 

 หนีก็ตายเรว็กว่าเดิม ไม่รอใหเ้ธอหนีแลว้ ดา้นหนา้มีนู่ไฉมารอเอา

ตัวเธอไปยังตาํหนักเฉียนชิงไม่นับกว่า 10 คน ตอ้งใหม้ีเครืองบินเท่านัน

เธอจึงจะรอด 

  

 ตาํหนักเฉียนชิง ทีประทบัองคฮ่์องเต ้ตอนนีเธอถูกพามาอยู่หน้า

ประทับทรงงานและถูกใหคุ้กเข่าอีกแลว้ มองไปยังโต๊ะทรงงานแสงเทียน

ในหอ้งยังสว่าง บุตรสวรรค์ยังคงทาํงานไม่เงยหน้ามาตัดสินความใด ๆ 

ทงัสิน 

 คนทีคกุเข่าจนขาดา้นชาหนัมองรอบหอ้ง ตรงหนา้เธอคือ โต๊ะทรง

งาน ส่วนดา้นหลงัเป็นหอ้งทมีีชนัเอกสารฎีกาทีจดัเรียงตามระบบ 

  ตามทีเคยรูม้าในสมัยราชวงศชิ์ง ตัวอักษรจีนมีทังสิน ,000-

,  ตัว แต่ปัจจุบันลดเหลือแค่ ,  ตัวอักษร ทาํใหย้ากต่อการ

จดัเก็บ มองจากกองเอกสารบนโต๊ะ ทาํถึงรุง่เชา้ก็ยงัไม่ไดน้อน  
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 งานทังประเทศ แต่คนตัดสินแค่คนเดียวความล่าช้าในการ

ดาํเนินการก็ชา้ไปดว้ย หากมีการคัดแยกเอกสารว่าอนัไหนด่วนเป็นลาํดบั 

 คนตรวจก็ไม่ต้องเปิดทุกฉบับ มีเวลาพักผ่อน แถมยังช่วยงานที

เรง่ด่วนไดเ้รว็ดว้ย 

 ในอดีตนัน พระองคโ์ปรดให ้"สองเสือเฒ่าแห่งวังหลวง" คือ จา

งอวีซู และเฉินถิงจิง ออกแบบงานพจนานุกรม "คังซีจือเตียน" ได้ชุด

หนงัสือ แบ่งเป็น  ชดุ ใน 1 ชดุ ประกอบดว้ย  เล่ม มีตวัอกัษรคน้หาถึง 

47,  ตวัอกัษร แต่นนัมนัในอีก  ปี ถา้เธอจะแอบนาํมาเสนอความคิด

จะโดนประวัติศาสตร์ตีกันให้วุ่นไหม ว่าแล้วก็ต้องเสียง หากไม่มี

ความสามารถคงถูกเฆียนจนตายหรือไม่ก็ถูกไล่ไปเป็นนางกาํนัลซกัลา้ง

จนตายแน่ 

 แต่จะเรมิจากไหนล่ะ เมือเงยหนา้อีกครงั พระองคก์็กาํลงัมองเธอ

เช่นกนั  

 “จอืเวย” 

 “เพคะ” 

 “เจา้รูค้วามผิดหรือไม ่

 ไม่รูเ้ลยเพคะ ปล่อยหม่อมฉันไปเถอะ “ขอประทานอภยัโปรดละ

เวน้หม่อมฉันดว้ย” 

 เสียงเคาะโต๊ะเป็นจังหวะกล่อมประสาทเธอไม่หยุด คนทีก้มอยู่

บนพนืไดยิ้นเสียงเคาะหยดุมือลงจากนนัก็เป็นฝีเทา้เดินเขา้มา 
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 ฮอ่งเตค้งัซปีระคองเธอขึนก่อนใชมื้อจบัคางแลว้ตรสั 

 “เจา้มีความสมัพนัธอ์ะไรกบัองคช์ายทงั 2 ของเจิน” 

 “ไม่มีเพคะ เป็นเพียงสหายได้รู ้จักกันตอนทีองค์ชายเสด็จไป

ตรวจสอบขุนนางทุจริตเมือ 4 ปีก่อนทีเมืองซานซี พระองคท์ังสองก็แค่

เมตตาหม่อมฉัน และเอน็ดเูหมือนสหายเท่านนั” 

 “ดี”  

 ดีหมายความว่าไง คงไม่ใหเ้ธอเป็นสนมในกรุสมบตัิทีรอ้ยวันพันปี

ไม่เคยไปหากระมงั “หม่อมฉันมเีรืองจะกราบทลู” 

 คิวฮ่องเตก้ระตกุ รอฟังนางรูส้ึกว่าเจา้เลห่แ์สนกลนกั 

 “ตอนทีพระองคเ์สด็จไปเผ่าเพือเยียมองคห์ญิงตวนจิง หม่อมฉัน

สังเกตเห็นถึงสุขภาพองค์หญิงไม่ดีนัก อยากให้พระองค์ส่งคนไปสืบ

เหตกุารณ ์หม่อมฉันเกรงว่าพระสวามีพระนางอาจทาํอะไรบางอย่างทีทาํ

ใหพ้ระองคไ์ม่พอพระทยั” 

 เธอบอกเป็นแนวทางแลว้ ส่วนท่านจะเชือหรือไม่เชือก็แลว้แต่ ใน

ประวัติศาสตรน์นัองคห์ญิงตวนจิงตอ้งตาย ไม่รูท้ีเธอบอกความลบัสวรรค์

ครงันีเธอจะไดร้บัผลกรรมอะไรบา้ง 

 สีหนา้พระพกัตรอ์งคฮ์่องเตเ้ครียด พระองคล์กุขึนก่อนกลบัไปนัง

ทเีดิม เรียกหลีกงกงใหอ้งครกัษ์ไปสืบ 

 “หากไม่มีเรอืงอย่างทเีจา้สงสยัขา้จะสงัโบยเจา้ 100 ไม”้ 
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 วนัก่อน 50 ต่อมาก็เพิมเป็น 100 ประทานยาพิษใหเ้ธอเลยดีกว่า 

หันมองพระองคค์งสงสยัเช่นเดียวกบัเธอ พอมีคนสะกิดก็เลยเพิมนาํหนัก

ความสงสยัในใจ  

 หลีกงกงเขา้มาอีกแลว้ “ฝ่าบาทดา้นหน้าองค์ชายเกา้มาคุกเข่า

ขอรอ้งใหป้ลอ่ยตวัจือเวยพะ่ย่ะค่ะ”  

 จือเวยถอนใจ พระทัยพระองคเ์พิงจะเย็นลงความหวังดีขององค์

ชายเกา้ก็ทาํใหร้อ้นขึนมาอีก เธอจะเรมิสรา้งผลงานตอนไหน ไม่นานนู่ไฉก็

ขนฎีกาเขา้มาอีกกองใหญ่ เมือวางบนโต๊ะบุตรสวรรคก์็ปัดลงกระจายเต็ม

พนืทรงงาน 

 ตอนนีนางกาํนัลและนู่ไฉ หลีกงกงต่างคุกเข่าบนพืน ส่วนเธอก็

มองฎีกาทีหล่นพืน มองไปยังอักษรทีเขียน ระหว่างทีรอพระองคเ์ย็นลง 

เธอก็หยิบเอกสารขึนมาทีละอัน ก่อนแยกออกเป็น 3 กอง เมือเงยหน้า

กาํลงัจะแยกอนัสดุทา้ยก็เห็นเทา้พระบาทยืนอยู ่

 “เจา้ทาํอะไร” 

 “ทูลฝ่าบาท ฎีกาทีส่งมานันส่วนมากไม่ไดผ้่านการคัดกรองเรือง 

เรียกไดว้่าใครส่งก่อนก็ถึงมือก่อน ทาํใหเ้รอืงทตีอ้งเร่งด่วนถูกขดัขวางดว้ย

เรืองไรส้าระ หม่อมฉันเพียงอ่านและแยกออกไป 3 ประเภท หนึงคือเรือง

เร่งด่วน สองคือเรืองทีสามารถรอได ้1-2 วัน ส่วนเรืองทีสามเป็นเรืองไร้

สาระ อย่างเช่นฉบบันเีป็นเรอืงนางในทีทะเลาะขดัแยง้”  
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 ฮ่องเตร้บัฎีกาทีนางส่งใหดู้ ก่อนมองกองเอกสารทีเร่งด่วน หลีก

งกงยกขึนโต๊ะ เขาเปิดฎีกาตามทนีางคดัแยกก่อนมองหนา้นางอกีครงั 

 “หลีกงกงไปบอกองคช์ายเกา้ไม่ตอ้งคุกเข่าแลว้ ลงโทษใหส้าํนึก

ผิดในตาํหนกั 1 เดือน” 

 “บิดาเจา้สอนอะไรมาบา้ง” เป็นสตรีแต่รูเ้รอืงบุรุษ  

 จะบอกว่าไงล่ะ ถ้าชาตินีก็ไม่แต่ชาติทีแลว้ไดเ้รียนมาก็พอรู้บา้ง 

เธอเงยหนา้แลว้ตรสั “หม่อมฉันเพียงสนใจเรืองอกัษรจีน ทีมีมากถึงเกือบ 

,  คาํ การจดัเรียงเอกสารและการคน้หาก็ยากยงิกว่าการรบัฎีกาเขา้

มา หากตอ้งการคน้หาเอกสารเก่าก็ตอ้งใชเ้วลา 1- 2 วนั เรียกว่าไดยุ้่งยาก

พอตัว หากเราแยกประเภทอักษรแทนเป็นตัวเลข จะง่ายต่อการค้นหา” 

เหมือนกบัคอมพิวเตอรย์ุคดิจิตอลในโลกอนาคต 

 ไม่รูว้่าทีนางพดูหรือจริง บุตรสวรรคล์กุขึนแลว้เรียกเธอตามไปยัง

หอ้งเก็บเอกสารดา้นใน มีโต๊ะและกระดาษแผ่นใหญ่กางอยู่  

 “เขียนอธิบายใหเ้จนิด”ู  

 “เพคะ” เธอหยิบพู่กันก่อนเขียนลงไปในกระดาษทีว่างเปล่า แยก

อกัษรจีนทีเหลือเพียงประมาณ ,  คาํทีใชบ่้อยลงไป เพือแยกประเภท

ของเนืองานเอกสาร มีการแยกประเภทเอกสารเป็นหมวดหมู่และจาํนวนปี

อยู่ดา้นหนา้ตวัเลขเล่านนั  

 เจา้แผ่นดินมองกระดาษก่อนมองนางอีกครงั  

 “หลีกงกง” 
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 “พะ่ย่ะค่ะ” 

 “ส่งนางไปทาํงานกองอกัษร ใหน้างคดัแยกเอกสารทงัหมด จือเวย

รบับญัชา” 

  เธอรีบคกุเข่าลง 

 “จือเวย บุตรสาวเจ้าเมืองซานซีมีความรู้ความสามารถเป็น

ประโยชนต์่อเจิน เจินขอแต่งตงัใหเ้จา้เป็นผูช่้วยงานกองอกัษรมีหน้าทีคัด

แยกเอกสาร หลีกงกงนาํตวันางไปแลว้สงัหวัหนา้กองใหด้แูลนางใหดี้ หาก

เจา้ทาํไม่ไดอ้ย่างทเีขียนเจินจะลงโทษเจา้อย่างหนกั” 

 “หม่อมฉันรบับญัชา” เธอลกุขึนกม้หนา้ก่อนเดินตามหลีกงกงเพือ

ไปยังฝ่ายงานกองอักษร ซึงตงัอยู่ปีกซา้ยของวังหลวง เมือเขา้มาดา้นใน

เธอก็เจอกับอภิมหากองเอกสารลา้นดวง โอ้แม่เจา้ว่าทาํไมพระองค์ถึง

สนใจระบบคดัแยกของเธอ ต่อใหท้าํทงัชาติเธอก็ไดต้ายกองเอกสาร  

 เอาเถอะอย่างไรก็ดีกว่าถูกเก็บเขา้กรุสมบัติฮ่องเต ้แถมตาํแหน่ง

ผูช่้วยกองอกัษรก็ไม่ใช่ตาํแหน่งเล็ก ๆ มีหอ้งพกัสว่นตวัแถมมีนางกาํนัลรบั

ใชอี้กหนึงคน เธอมองนางกาํนลัหนงึเดียวในตาํแหน่ง 

 “ขา้นอ้ยชอื หลอีู เป็นนางกาํนลัคอยดแูลคณุหนูเจา้ค่ะ” 

 เธอลกุขึนก่อนประคองนางนงัลง แต่อีกฝ่ายไม่ยอม “ขา้ไม่ถือสา

ธรรมเนียมปฏิบติั หากอยู่ในหอ้งก็ทาํตวัเป็นปกติเถอะ” 

 หลอีูเงยหนา้มองนางก่อนยอมนงัลง  

 “เจา้เขา้วงัมานานเท่าไหรแ่ลว้” 
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 “ 2 ปีเจา้ค่ะ”  

 2 ปีก็ถือว่านานพอด ูคงรูก้ฎระเบียบเยอะ 

 “ขา้เพิงเขา้วังมาไดไ้ม่ถึง 5 วัน ต่อไปตอ้งพึงเจา้แลว้” เธอจับมือ

นางไว้ อย่างไรก็ต้องมีคนช่วย หลังจากนันเรืองอาหารการกินเสือผ้า

แต่งตวัอาบนาํ ลว้นมีหลอูเีป็นคนช่วยแบ่งเบาภาระ ส่วนหนา้ทีของเธอคือ

คดัแยกเอกสาร ตงัแต่เชา้ตรู่จนถึงเทียงคืนทุกวนั มองไปยงักองเอกสารที

ขนเขา้มาอีก 1 คนัรถ 

 เธออยากไดค้อมพิวเตอร ์ใครก็ตอ้งส่งมาใหห้น่อย เมือรูไ้ม่มีทาง

เธอก็เลยลุกขึนก่อนลากรถเข็นไปยังดา้นใน ก่อนแยกลงบนกล่องทีเธอทาํ

ไวเ้มือเดือนก่อน หันมองดา้นหลงัมีเสียงคนเดินเขา้มา เป็นองคช์ายเก้า 

คงถกูปล่อยจากการกกับรเิวณแลว้  

 “จอืเวยขา้คิดถึงเจา้” สองมือยกคิดจะกอดเธอก็โดนเอกสารในมือ

เคาะเบรกไวก้่อน 

 “โอย๊! ขา้คือองคช์ายนะ เจา้จะทาํขา้แบบนีไม่ได”้ องคช์ายเกา้ยก

มือลบูศีรษะ หนัมองกองเอกสารเป็นภเูขา 

 “เจา้ทาํคนเดียว” 

 “หลายคนแต่กลบับา้นไปหมดแลว้ ตะวันจะตกดินแลว้คนทีไม่มี

หนา้ทีอยู่ในวงัก็ตอ้งออกไปทงันนั ว่าแต่พระองคเ์ถอะถา้ไม่รีบจะถูกขงัอีก

รอบ คราวนีหม่อมฉันว่าคงเป็น 3 เดือน” 
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 องคช์ายเกา้ทาํหนา้ตกใจ “อย่างทีเจา้ว่าก็ถูก ขา้แค่เอานีมาให”้ 

ว่าแลว้ก็วางถุงบนโต๊ะ “อยู่ในวังหลวงหากไม่มีเงินก็เหมือนไม่มีขา หาก

เจา้เดือดรอ้นก็ใชม้นัเพือความสะดวกของตวัเอง” 

 จือเวยมองถุงเงินเครืองประดับมีค่าหยิบขึนมาเปิดด ูเธอเงยหนา้

มององค์ชายเก้าทีเดินผิวปากออกไป บางครังคนทีดูไม่เอาไหนก็ให้

ความสาํคญัและทุ่มเทกบัคาํว่าสหายมาก  

 แต่เมือวางถุงลงหันมองเอกสารอีกครงั เธออยากตาย ถ้ามวัแต่

บ่นก็ไม่เสรจ็จึงรีบทาํต่อไป ตอนนีเธอแยกอกัษรตวัเลขออกมาไดป้ระมาณ 

5,000 อกัษรแลว้ ยังเหลืออีกหลายหมืน มองฎีกาทีง่ายขา้งมือก็จับเขียน

ตัวเลขลงไปก่อนหอ้ยผูกกับฎีกา แล้วขึนไปยังชัน 2 ด้านบนสุดเพือเก็บ

เอกสาร 

 ตอนนนี่าจะยามหา้ย ( . - . ) ฟ้าใสหนัมองบนัไดไมก้็หยิบ

มาวางก่อนปีนขึนไปชนับนสุดเพือวางเอกสาร กาํลังโน้มลงมาก็เห็นองค์

ชายสี 

 “จอืเวย”  

 “องคช์ายสี” เธอจบับนัไดจะลงมาหาเขา แต่แลว้ตวัก็ลอยมาแทน 

องคช์ายสีจบัเอวนางนอ้ยวางบนพนืก่อนกอดไวแ้น่น 

 “ขา้คิดถึงเจา้จือเวย ตลอด 1 เดือนขา้กลวัพระบิดาจะโกรธเคือง

มากกว่าเดิมจึงไม่ไดม้าหาเจา้เลย” 
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 ตอนนีมนัน่าจะประมาณ 3 ทุ่ม ปกติแลว้องคช์ายตอ้งออกจากวงั

แลว้ 

 “เหตใุดยงัไม่ออกจากวงัอีกเพคะ” 

 “ข้าอยู่ปรึกษาข้อราชการกับพระบิดาเพิงจะเสร็จ บังเอิญผ่าน

สาํนกักองอกัษรเห็นว่าไฟยงัสว่างอยู่” 

 กองอักษรไม่ใช่ทางผ่านเลยด้วยซาํ ถ้าไม่เจาะจงมาจะเรียกว่า

บงัเอิญก็ว่าห่างไกล ใบหนา้องคช์ายสีเอนซบตรงซอกคอเอ่ยเสียงเบา 

 “จือเวย” แค่เพียงเรียกชือเท่านัน มีลมหายอุ่นรดต้นคอรับรู ้ถึง

ความอุ่นทเีขากอดเธอ ไม่นานมือเขาก็ยอมปลอ่ยเธอ  

 “ขา้ขอโทษ” เป็นความผิดของเขาทาํใหเ้ธอตอ้งมาลาํบากในวัง

หลวง หากเขาคิดวิเคราะหใ์หดี้สกันิด ว่าเรืองทุกเรืองไม่เคยพน้สายพระ

เนตรของพระบิดา ก็คงไม่เป็นเช่นนี 

 “อย่าโทษพระองคเ์ลยเพคะ หม่อมฉันรูส้ึกดีเสียอีก การไดท้าํงาน

ทีชอบและถนัด ถึงแมจ้ะตอ้งเหนือย พระองคต์่างหากทีเหนือยกว่าหม่อม

ฉัน” 

 ถา้นบัปีแลว้ ดเูหมือนจะเป็นปีนีแลว้ทีพระชายาเอกขององคช์าย

สีจะต้องตังครรภ์ และอีก 7 ปีขา้งหน้าเขาก็จะสูญเสียบุตรชาย นับเป็น

การสญูเสียครงัยิงใหญ่ในใจของเขา 

 “ดกึแลว้หม่อมฉันตอ้งทาํงานต่อ” 

 เธอมองแผ่นหลงัทีตงัตรงเดินจากไป เทา้ทีเดินชา้กว่าปกติ  
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 “อินเจิง” การเรียกชือองคช์ายตรง ๆ เป็นความผิด แต่สาํหรบัเขา

ถือว่าพวกเรากา้วขา้มไปอีกขนั หนัมองเธอทีกา้วเดินมาหาเขา 

 “ทีแลว้มาหม่อมฉันอาจจะแปลกจนพระองคส์นใจ ในหว้งความ

ฝันของหม่อมฉันนนั ชีวิตเต็มไปดว้ยอิสรเสรี สตรีและบุรุษมีสิทธิเท่าเทียม

กัน อินเจิงขา้อยากใหพ้วกเราเป็นแบบนนั ไรค้วามกงัวลคบหาดว้ยความ

จิตใจไรซ้งึยศศกัด”ิ  

 องคช์ายสีดึงมือเธอกุมมือไว ้“เว่ยเวยขา้เรียกเจา้แบบนีเรียกว่า

สิทธิเท่าเทียมไดไ้หม” 

 “ไดส้ิอาเจิง” 2 คนหัวเราะขาํหยอกลอ้เพียงครู่ ก่อนทีเธอจะถูก

เขาดึงไปกอดไวแ้น่น  

 “ขา้จะทาํกบัเจา้แบบนแีค่เพียงผูเ้ดียว”  

 ไดย้ินเสียงระฆงับอกสญัญาณเทียงคืนแลว้ องคช์ายสียอมปล่อย

มือแลว้ออกจากกองอักษร ใหม้ิตรภาพเราค่อยเป็นค่อยไปแบบนีดีแลว้ 

เธอไม่อยากใหท้กุอย่างรีบเรง่เหมอืนสายลมทลีอยผ่านแลว้ไม่หวนคืน  
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บทท ี  

กองอักษร 

 
 เธอหันกลบัมามองกองเอกสารอีกรอบ เอาไวค่้อยทาํพรุ่งนีแล้ว

กัน ว่าแลว้ก็เดินกลบัไปยังทีพัก บรรยากาศคาํคืนเป็นอะไรทีสยอง ยิงมี

เรืองเล่าลือ ไหนจะตาํหนกัเย็น ไหนจะเรืองผีสาง เธอเดินผ่านอุทยานมา

ไดค้รงึทางก็ไดย้ินเสียงคนรอ้งเพลง เทา้เธอหยดุหนัมองไปรอบ ๆ เห็นแสง

ไฟส่องอยู่ใกลบ้งึนาํ จึงหยดุแอบมองเห็นเป็นนางกาํนลักาํลงัรอ้งเพลงร่าย

ราํ เมอืหนัหนา้มาก็พบว่าเป็น เฟยเยยี 

 ตังแต่เข้าวังมาเกือบ 2 เดือนเธอไม่เคยได้ข่าวของเฟยเยียเลย 

แรกสุดรูส้ึกว่าเธอถูกแยกออกไปทาํงานเป็นนางกาํนัลกองออกแบบตัด

เย็บงานปักผ้า พีสาวต่างแม่ทีไม่เกียวข้องทางสายเลือดคนนีกําลังมี

เป้าหมาย เธอมองเห็นโคมไฟและขบวนทกีาํลงัเดินมา ฮ่องเตค้งัซี 
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 มองเฟยเยียร่ายราํสวยงามกว่าเดิม จากนนัเมือเจอพระพักตรก์็

ตกใจ แลว้ราํไหบ้อกว่าคิดถึงมารดาจึงมารอ้งเพลงถวายดอกบวัเพอืคลาย

ความคิดถึง หลงัจากนันฮ่องเตก็้ประคองนางขึนก่อนจับคางแล้วเอ่ยกับ

หลีกงกง  

 รุ่งเช้าอีกวัน เธอจึงได้ข่าวว่านางถูกส่งเข้าถวายตัว และได้รับ

แต่งตงัเป็นตา้อิง ช่างเป็นตาํนานและเหตกุารณท์ีไดถ้วายตวัน่าจดจาํยงิ 

 เท่าทีทราบตามระเบียบการ สนมขันตาอิงมีขันทีรบัใช้ได้ 1 คน 

นางกาํนลัรบัใชไ้ด ้2 คน แต่อย่างไรก็เป็นสนมขนัตาํสดุอยู่ด ี

 ไดย้ินว่านางเป็นสนมตา้อิง ไดร้บัการถวายตัวรบัใชฝ่้าบาทเพียง

ครงัเดียวก็ถูกลืมไปสิน ไม่นานก็ถูกสนมตา้อิงทีสงูกว่าตบตีหาเรืองไม่เวน้

วนั 

 หลัง ๆ เฟยเยียก็หันไปประจบสนมกุย้เฟย จึงมีทียืนในวังหลวง

บา้ง แต่ก็ทาํไดเ้พียงเป็นแค่คนรบัใชเ้จา้นายอีกพระองคเ์ท่านนั 

 

 6 เดือนทผี่านมาทกุคนต่างใชช้ีวิตในเสน้ทางของตวัเอง ส่วนเธอก็

เช่นกัน เธอเลิกคิดเรืองเฟยเยีย หันมองดา้นนอก พีเฟยหยางยืนอยู่ดา้น

นอก  

 “พมีาไดไ้ง” 

 “ตอนนีพีไดป้ระจาํวงัหลวงชนันอกแลว้ คอยดูแลความปลอดภัย

พระตาํหนกัเฉียนชิง” 
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 “ดีจรงิ ต่อไปจะไดเ้จอกนับ่อย ๆ” 

 เฟยหยางยกมือโยกหวันาง ก่อนเดินเขา้ไปในดา้นในมองผลงาน

ทีนางสรา้ง ทุกคนต่างยุ่งกับเอกสารตรงหนา้ เรียกไดว่้าไม่มีเวลามาเงย

หนา้มองว่าใครเขา้มา “เจา้นอนดึกทุกคืนใช่ไหม” 

 “ชินแล้วเจ้าค่ะ อีกอย่างถ้าไม่รีบ สินปีหากไม่มีผลงานคงถูก

เนรเทศไปเป็นนางกาํนลัซกัลา้งแน่” 

 เขาหนัมองคนถ่อมตวั “คิดว่าเจา้ทาํ 10 เดือนนไีม่มีคนไปรายงาน

ต่อพระพักตรห์รอกหรือ ฝ่าบาทเห็นทุกการกระทาํของเจา้จึงไดไ้ม่เร่งรีบ

หรือตรวจสอบ” 

 ฝ่าบาทมีตาทิพยเ์พราะทงัเรืองทีองคช์ายทังสองแวะเวียนมาหา 

ฮ่องเตก้็ทาํเป็นมองไม่เห็น ในเมือไม่ตรัสแสดงว่าอนุญาตให้เธอคบหา

สนิทกบัองคช์ายทงัสองเป็นสหาย 

 “พรูีเ้รืองทเีฟยเยยีไดเ้ป็นตา้อิงหรือยงั” 

 “อืม พีไม่อยากยุ่งเกียวกบันอ้งคนนี แต่ก็ห่วง ตาํแหน่งทีตอ้งแข่ง

คนเป็นรอ้ย ไดถ้วายตวัแค่วนัเดียวจากนนัก็ลืม” 

 ชีวิตสตรีวังหลงัน่าสงสารเสียจริง เธอไม่อยากเขา้ไปอยู่ในวังวน

นนัแต่ไม่รูว้่าจะเป็นไปไดไ้หม ตอนนีเธอเรมิไม่แน่ใจ 

 หนัมองนู่ไฉประจาํองคช์ายสีเดินเขา้มาก่อนวางกล่องไมบ้นโต๊ะ 

 “องค์ชายตรัสว่า เห็นเครืองเขียนคุณหนูจือเวยเริมหมดจึง

ประทานมาเพมิให ้พรอ้มกบัตรสัว่าอีก 3 วนั” 
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 อีก 3 วันเขาถึงจะเขา้วัง เธอเปิดกล่องเครืองเขียนมีค่ายกมือลูบ

ไปมา หลายเดือนทีผ่านเขามาหาเธอเกือบทุก 3 วนั แต่วนันีมาไม่ไดก้็ยัง

ส่งของมาให ้

 “เจา้กบัองคช์ายสี” เธอเงยหนา้มองเฟยหยาง  

 “เป็นแค่สหายพีชาย” การคบองคช์ายเป็นสหายก็ไม่ใช่เรืองแย่ 

แมว่้าบางครงัพวกเขาจะเอาแต่ใจ อย่างองคช์ายเกา้ก็เรมิโตขึน เรมิรูว่้าสิง

ใดควรพดูไม่ควรพดู  

 “พีขอตัวก่อน” เธอมองเฟยหยางเดินออกไปทงัทีคิวยังขมวดเขม้ 

เขาไม่เชือแต่ก็ไม่กลา้เซา้ซถีามต่อ 

 3 วันต่อมาเขาก็มาตามสัญญา แต่มาก็ตอนทีทุกคนกลับไป

หมดแลว้ เธอมองของในมือเขา “ไม่จาํเป็นตอ้งเอาของมาฝากหม่อมฉัน

ทุกครงัทีเจอหรอกเพคะ กล่องของพระองคเ์ต็มห้องจนหม่อมฉันไม่มีที

นอนแลว้” 

 องคช์ายสีวางกล่องบนโต๊ะ ก่อนบีบจมกูเธอไปมา  

 “ถา้ไม่พอก็ยา้ยมาตาํหนกัขา้สิ” 

 ชวนอีกแลว้ พอเธอดีเข้าหน่อยเขาก็วกกลับเรืองเดิม “ว่าแต่หิว

อะไรมา” เธอเดินเปิดผา้ทีคลมุตะกรา้มาเป็นสรุาหนึงไห 

 “ขา้ไดสุ้ราผลไมช้ันดีมา รสชาติไม่ไดแ้รงมากคิดว่าเจา้พอจะทาํ

ใหเ้จา้ดืมเป็นเพอืนขา้ได”้  
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 เธอมองเขาตาโต ก่อนมองดา้นหลงั ปกติแลว้ถา้ไม่ใช่พิธีการงาน

ฉลองเขา้หา้มเอาเหลา้เขา้วังหลวง แต่ดูเขาสิว่าแลว้ก็รีบดึงไปยังมุมลับ

ดา้นบนของพวกเราทีอยูด่า้นบนสดุ ลึกในสดุของกองเอกสารแลว้นงัลง  

 เธอยิมแลว้ยกไหเหลา้ขึนมาเปิดผา้ออกเพือดมกลิน กลินเหมือน

ลกูทอ้ หนัมองถว้ย 2 ใบจึงส่งใหเ้ขาเทลงไป 

 กลินดอกท้อหอมลอยฟุ้งออกมา เมือนาํเมาเต็มถ้วยเธอจึงถือ

ประคองก่อนค่อยจิบมนั รสชาติแรกคือขมก่อนทีจะตามดว้ยรสหวาน เมือ

จิบไปไดค้รงึถว้ยก็รูส้กึว่ามนัอรอ่ยมาก 

 “ค่อย ๆ กิน” เสียงองคช์ายสีดเุธอทีกาํลงัจะหมดถว้ย 

 “อร่อยดี” นีเป็นครงัแรกทีเธอไดลิ้มรสเหลา้โบราณ ทีผ่านมาถูก

หา้มตลอด 

 “มีเรอืงอะไรหรือเปลา่” เธอมองสีหนา้เขาไม่สูด้ ี

 อนิเจิงหนัมองเธอ เห็นคราบนาํเมาทีมมุปากขึนใชน้ิวเกลียลงไป  

 “มี แต่บอกไม่ได”้  

 ถ้าดูจากสถานการณ์ช่วงนี พวกเขาเริมแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแล้ว 

องคช์ายเกา้ทีเคยร่วมสงัสรรคก์ับพวกเราก็เริมแยกตัวไปคบกับองคช์าย

แปด ตอนนีเขากาํลงัถูกพีนอ้งแบ่งแยกออกจากกลุ่ม แมแ้ต่พีนอ้งมารดา

เดียวกนัก็แสดงออกชดัเจนว่าชอบคบหากบัพวกองคช์ายแปดมากกว่า 

 เขาถูกลอยแพ หากไม่มีองคช์ายสิบสามเขาอาจจะเหงามากกว่า

น ีเธอหนัหยิบไหเหลา้แลว้เทใหเ้ขาต่อ  
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 “ในเมืออยากดืมก็ดืมใหเ้ต็มที” จากนนัจอกที 2 ของเธอกับเขาก็

หมด คนทีกินไป 2 จอกเรมิแสดงอาการหนัมองเขาอีกครงั ตอนนเีขากาํลงั

เหม่อลอยอกีแลว้  

 มือเธอวางจอกลงแลว้ดึงใบหนา้เขาเงยขึน หนัมาทเีธอ  

 “ไม่ว่าเกิดอะไรขึนจงเงยหนา้ขึนมอง พระองคจ์ะตอ้งสูต้่อไป สิงที

รออยู่ขา้งหนา้มันหนักกว่าทีเจอมากกว่ารอ้ยเท่าพันเท่า หม่อมฉันจะอยู่

ขา้งพระองคร์บัฟังปัญหาในใจ รบัรองไดว่้าจะไม่เอาไปบอกใครแน่นอน” 

 องคช์ายสีมองจือเวยทีตอนนีหนา้แดงกาํเรมิพูดมาก จากนนันาง

ก็หยิบจอกเหลา้ที 3 ขึนดืมรวดเดียวแลว้หันมาทีเขาอีกครงั นางใช ้2 มือ

ประกบใบหน้าเขาแลว้ดึงแกม้ออก “เวลาพระองคย์ิมเหมือนพระจันทรท์ี

สดใส ยมิใหห้ม่อมฉันดหูน่อย” 

 มือเขาดึงมือทงัสองของนางลงมา แลว้ยิมใหน้างด ู

 “ดีมาก น่ารกัทีสุด” จากนันคนชมก็โนม้ตัวไปหอมแกม้เขา แลว้

เอ่ยต่อ “เป็นเด็กดีทีสดุเลยอาเจงิ เป็นเด็กตอ้งเชือฟังรูไ้หม” 

 เขาอายุมากกว่านาง 3 ปี นางบอกเขาเป็นเด็ก แลว้จริง ๆ นาง

อายเุท่าไหรก่นัทาํไมถึงพดูเหมือนว่าตวัเองอายมุากกว่าเขา 

 “ฉันเองก็ตอ้งจากบา้นมาอยู่ในทีแปลกประหลาด ถามว่าเหงา

ไหม เหงามากทีสุด คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ไม่รูว่้าพวกท่านจะยังสบายดีไหม 

จะเสียใจไหมถา้รูว้่าฉันหายไปไม่ไดก้ลบัไปแลว้ ถา้ไม่เพราะกาํไลนีฉันคง

ไม่เจอคณุอาเจงิ” 
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 องคช์ายสีหันมองกาํไลหยกสีเขียว จาํไดว้่านางเรมินาํมาใส่ตอน

เขา้วงัเมือ 3 เดือนก่อน ตอนนีกาํไลทีว่าถูกถอดออกจากขอ้มือนางแลว้ส่ง

ใหเ้ขา 

 “ฉันเคยดูถูกกาํไลคิดว่าเป็นเรืองตลก เลยบอกว่าหากจะส่งก็ส่ง

มาตา้ชิง ฉันจะไดม้ีองคช์ายรุมลอ้ม” คิดแลว้ก็ตลกตัวเอง ในความเป็น

จริงแล้วมันเป็นเรืองไม่ตลกเลย การต้องมาอยู่ภายใต้สงครามและวัง

หลวง  

 อินเจิงมองคนเมาทเีรมิพดูไม่รูเ้รือง เขามองกาํไลหยกทีนางยดัใส่

มือแลว้เอ่ย “ฉันใหค้ณุเอาไปเลย ยงัไงก็กลบัไปไม่ไดแ้ลว้ ใหม้นัอยู่ในอดีต

จะไดไ้ม่ไปส่งใครยอ้นอดีตมามวั ๆ อีก” 

 เขามองกาํไลก่อนเงยหน้ามองคนให ้มองนางตอนนีทีเอนซบบ่า

เขาแล้วเอ่ย “คุณรู้ไหมว่าฉันเริมชอบคุณแล้ว แต่ฉันจะชอบคุณไป

มากกว่านีไม่ได”้  

 คนทีไดย้ินความลับหันมองนาง ก่อนทีจะโดนคนชอบดึงใบหน้า

เขาจบูก่อน  

 จือเวย ถ้านางตืนขึนมาจะจาํเรืองทังหมดไดไ้หม มือเขายกขึน

ประคองใบหนา้นางก่อนรบัจูบต่อไป อย่างทีว่าคนเมามักจะกลา้ทาํเรืองที

ไม่กลา้ออกมา อย่างตอนนทีเีขาเป็นฝ่ายถูกนางรุกอยู่ฝ่ายเดียว  

 เด็กน้อยไม่ประสาแบบนางรูจ้ักจูบสัมผัสได้อย่างไร เขายกมือ

ประคองแผ่นหลัง ตอนนีเด็กน้อยปีนนงับนตักสายตาหวานมองเขาก่อน
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โนม้ตัวลงมาเพือรบัจูบจากเขาต่อ ตอนนีเขากาํลังสติหลุดเริมไม่อาจทน

ความยวัยวนของสาวแกม้แดงได ้เมือใบหนา้โนม้ตวัซบลงซอกคอเขา ริม

ฝีปากหนาก็บรรเลงลงไปตรงซอกคอเช่นกัน เขานิงครู่หนึงก่อนเรียก 

“จอืเวย” 

 เงียบสนิท อินเจิงประคองใบหน้านางใหน้อนลงบนอก แม่นาง

นอ้ยทีคิดขึนตักเขาหลบัไปเสียแลว้ เขาทาํเพียงวางนางนอนลงก่อนใชผ้า้

คลมุปพูนืรองวางนางบนนนั นงัเป็นเพอืนนาง  

 คิดว่าคงเป็นพรุ่งนีถึงจะตืน เขาหันมองจอกเหลา้ทีเหลือครึงหนึง

ของนางจึงยกขึนดืม กลินริมฝีปากนางหอมติดขอบถว้ยติดมาถึงเขา เมือ

เหลา้หมดเขาก็โนม้ตวัจบูประทบัหนา้ผากนาง ก่อนลม้ตวันอนดึงร่างนอ้ย

เขา้มากอดไวใ้หค้วามอบอุ่นจนถึงรุง่เชา้อีกวนั 

 จือเวยลืมตา สิงแรกคือปวดหัวมาก เมือกระพริบตาขึนลงก็เห็น

ใบหนา้อินเจิงก็รีบลุก “อาเจิง!” เธอมองสาํรวจตัวเองทียังอยู่ในสภาพเดิม 

หนัมองเขาทตืีนเช่นกนั  

 “เจา้เมามากเมือคืน” 

 “ขา้เมาอย่างเดียวใช่ไหม”  

 คนกุมความลบัอมยิม “อย่างเดียว เมาแลว้หลบั” ไม่ไดปี้นตักเขา

เลย 
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 เธอหนัมองแสงอาทิตยย์ามเชา้ “รีบออกไปเถอะเพคะ คนเริมจะ

ทยอยมากันแลว้” เธอกลัวคนเห็นจึงรีบไล่เขา ปล่อยใหค้นกุมความลับ

อารมณดี์ตลอดทางเดินจนถึงหนา้พระราชวงั 

 

 หลังจากคืนนันเธอรูส้ึกว่าเขาปฏิบัติต่อเธอเปลียนไป อ่อนโยน

มากขึน ใส่ใจมากขึน ดูแลมากขึน แต่ก็ไม่ไดม้ากกว่านัน ยังปฏิบัติให้

เกียรติเธอเป็นอย่างดี ในทุกวนัเขาจะแวะมาทีกองเอกสารก่อนกลับบา้น

ทกุวนั เป็นอย่างนจีนใกลจ้ะถึงเทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์

 “พรุ่งนีวันไหวพ้ระจันทร ์ขา้จะมาหา” เขาจะเอาเหลา้มาหลอก

เด็กอีกรอบ หลายเดือนมานีนางไม่เคยคาํนนัอีกเลย เรียกว่าใจแข็งมาก 

 “อืมขา้จะรอ” พออยู่ดว้ยกัน 2 คนเธอก็เริมลดคาํพิธีการ เหลือ

เพียงแค่คาํเรียกธรรมดา  

 “แลว้ก็เลิกทาํงานไดแ้ลว้ พกัผ่อนสกัวนั” องคช์ายสีดึงฎีกาในมือ

นางลงบนโต๊ะ ก่อนใชใ้หห้ลอีูพานางกลบัทีพกั  

  สว่นเขาก็ออกจากวงั เมอืไปถึงพระตาํหนกัก็มองเห็นแสงไฟสว่าง

ไปทวัเรือน 

 “องคช์ายพ่ะย่ะค่ะ พระชายากาํลงัจะคลอดแลว้” เขารีบวิงไปยัง

หอ้งพระชายามองเห็นหมอตาํแยทีเขา้ไปนานแลว้  

 “เรมิเจ็บตงัแต่เมอืใด”  
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  “ช่วงคาํเพคะ 2 ชวัยามทแีลว้” หนัมองดา้นในไดย้ินเสียงนางรอ้ง

เสียงดงั 

 “เหตุใดเป็นเช่นนี ทําไมถึงได้ร ้องหนัก” คนทีไม่เคยได้สัมผัส

ความรูส้กึของพระชายาทีตอ้งคลอด  

 “พระนางสขุภาพไม่ดีอยู่ ยิงตงัครรภร์่างกายก็ยิงอ่อนแอ เกรงว่า

คงตอ้งเจ็บอีกแบบนีอีกวนั 2 วนัเพคะ” 

 องคช์ายสีนงัลงแลว้มองหมอหลวงวิงพรอ้มนางกาํนลัวิงเขา้ออก

ไม่หยุดจนถึงรุ่งสาง 

 “องค์ชายทรงบรรทมก่อนดีไหม หากพระชายาคลอดแล้ว

กระหม่อมจะไปตาม” กกูขูา้งกายตรสักบัเจา้ตาํหนกั 

 “เราจะรอ พวกเจา้ไปทาํหนา้ทีต่อไป” เขานังรอพระชายาคลอด

จนถึง ยามเซิน ( . - . ) 1 วนั 1 คืนเต็ม ๆ ทไีดย้ินเสียงนางรอ้งดว้ย

ความเจ็บปวด บตุรชายทีเขารอมา 6 ปีทาํไมถึงไดค้ลอดยากนกั  

 หันมองดวงอาทิตยล์ับขอบฟ้า จึงหันไปนู่ไฉขา้งกาย เรืองไปหา

นางคงตอ้งเลือนเป็นวนัอนืแลว้ 

 

 “พีจือเวย” เสียงหลอีูเรียกเธอจากดา้นล่าง ก่อนยกปินโตอาหารชู

ขนึมา  

 “มากินขนมไหวพ้ระจนัทรก์นั” 
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 ผ่านไปอีกปีแลว้ ไม่นานก็จะเขา้สู่ฤดูเหมนัต ์ตอนนีหลอีูกาํลงัยก

อาหารวางบนโต๊ะทีมีมากกว่าปกติ กําลังจะจับตะเกียบกินก็มีคนมา

สมทบ คือองคช์ายเกา้ทีโตเป็นหนุ่มเริมเทียวเตร่มีพวกอยู่เต็มเมืองหลวง

ตอนนเีขาพาองคช์ายสิบสี เด็กนอ้ยอาย ุ  ขวบมาดว้ย เธอมองหนุ่มนอ้ย

ทอีนาคตจะเติบโตเป็นผูน้าํในสนามรบ 

 “พระชายาของพีสีกาํลังจะคลอด พีสีอาจจะมาไม่ได้” มือเธอ

ชะงกันงิก่อนยิมฝืนแลว้ตกัอาหารใหอ้งคช์ายทงัสอง 

 “กินเถอะเพคะ อาหารยงัรอ้นหากเย็นจะไม่ดี”  

 เธอหนัมองเนือย่างทีวางอยู่บนโต๊ะ คือเนือย่างชินแรกทีอาเจิงตกั

ใหเ้ธอกิน ตลอด 1 ปีทีผ่านมาเขาแวะเวียนมายังกองอักษรเกือบทุกวัน 

เรียกว่าทุกครังทีเข้าวังจะต้องแวะมาคุยกับเธอและช่วยงาน อีกทัง

สอบถามการวางระบบเอกสารแปลกใหม่ของเธอ  

 หลงั ๆ ความทราบถึงฮ่องเต ้จึงดาํริใหอ้งคช์ายสีมาเป็นลูกศิษย์

เธอ เมอืวานเขารบัปากว่าจะมากินขา้วฉลองวนัไหวพ้ระจนัทรด์ว้ยกนั เธอ

มองขนมไหวพ้ระจันทรท์ีทาํจากถวั ยงัไม่ไดร้บัการพฒันาใสใ่ส่ไข่เค็มและ

ทาํรูปทรงแบบสมยัใหม่ จึงจบัมากิน  

 เขารบัปากว่าจะมาอยู่เป็นเพือนในคืนไหวพ้ระจันทร ์แต่ก็ไม่มา

เพราะพระชายาของเขากําลังจะคลอด ถามว่าเธอรูส้ึกอะไรไหม รูส้ึก

เจ็บปวด ตงัแต่เมอืไรทเีธอเอาเขามาวางไวใ้นใจ อาจจะเพราะตลอด 1 ปีที
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ผ่านมา พวกเราใกลช้ิดกนัมากเกินไป พอเธอรูต้วัอีกทีใจดวงนีก็รกัเขาไป

แลว้ 

 เธอตอ้งเก็บใจใหม้ิดชิดกว่าเดิม หากเขารูอ้าจไม่เป็นผลดี 

 “ปีใหม่ปีนีจะมีบรรณาการทีเผ่าจุนกาเอ่อรแ์ห่งมองโกลมาดว้ย 

องคห์ญิงหลวนเออ่รก์็เสด็จมาดว้ยเช่นกนั” 

 พดูถึงก็คิดถึงองคห์ญิงทีน่ารกั “ดีเลยเชียว หม่อมฉันอยากหาคน

รว่มฉลอง จะไดย้กไหเหลา้ทีฝังไวขึ้นมาดมื” 

 เป็นเพราะติดใจรสเหลา้ดอกทอ้ เธอจึงลองหาวิธีหมกัดว้ยตวัเอง 

ไม่รูว้่าจะออกมารสชาติเป็นอย่างไร  

 พอไดย้ินว่ามีของหวานใหช้ิม องคช์ายเกา้ก็รืนเรงิทนัที 

 “ขา้จะรอชิม” 

  นังกินไดเ้พียงครู่อาทิตยเ์ริมตกดิน ไดเ้วลาองคช์าย 2 พระองค์

กลบัออกไป ตอนนเีหลือเพียงเธอและหลอูทีนีงัมองพระจนัทร ์

 “จอืเวยจะนอนเลยไหม”  

 เธอเงยหนา้มองพระจนัทรแ์ลว้ตอบ “ยงัอยากอยู่ต่ออีกหน่อย เจา้

ไปนอนก่อนเถอะพรุ่งนยีงัมีงานอีกเยอะ”  

 วนันีพระจนัทรเ์ต็มฟ้าสอ่งสว่างสีทอง 5 ปีแลว้ทีเธอมายงัตา้ชิง 5 

ปีทีแรกเริมเดิมนัน เธอเพียงหวังใหต้ัวเองอิมทอ้งไม่มีเรืองกังวล จากนัน

เมือเจอเขาเธอก็หมายมันทีจะอยู่ห่างจากเขาใหไ้ด ้ปฏิเสธหลบหนีถอย

ห่าง วางเขาออกไปใหไ้กลเพราะตวัเองรูจ้ดุจบของเรอืง 
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 แต่ตอนนีเป็นไง อยากหนี อยากปฏิเสธ ก็ทําไม่ลงเสียแล้ว ไม่

อยากเป็นสมบัติในกล่อง แต่ก็เอาใจใส่กล่องไปแลว้ ฟ้าใสเธอกาํลังจะ

กระโดดฝังตวัเองลงดินจนใกลห้ายใจไม่ออกแลว้ 

 หนัมองคนของเขากาํลงัเดินถือของมาอีกแลว้ เธอรบัมาดว้ยรูว้่า

ไม่อาจปฏิเสธได ้มองในกล่องมีตุม้หู 1 ชุด ซึงประกอบไปดว้ย 6 อัน มัน

สาํหรบัตาํแหน่งนางสนมชนัสงูทีตอ้งใส่ในอนาคต  

 เขากาํลงัหาทีจดัวางเธอว่าจะอยู่ในตาํหนกัไหน ซงึเธอไม่อยากได้

สกัตาํหนกั เมอืจมในความคิดไม่ไดรู้ส้กึว่าตรงหนา้มีคนมายืนอยู่นานแลว้ 

 “จือเวย” เป็นพีชายของเธอ เขานังลงก่อนมองของในกล่อง ดึง

ออกจากมือเธอแลว้วางขา้งบนโต๊ะ “หากหนกัก็รูจ้กัวางอย่าไดถื้อเอาไว”้ 

 หากหนกัก็ตอ้งปล่อยวาง หากรกัเขาก็ตอ้งเลิกรกัใช่ไหม  

 “จือเวย เจา้ยงัมีพีอยู่” คนทีอยู่ขา้งเธอมาตลอด ฟ้าใสหนัมองเขา

มองใบหนา้ทีโนม้ลงมาจะจูบแต่เธอก็หนัหนา้หนี ไดก้ลินเหลา้ลอยฟุ้งแตะ

จมกู แต่เขาก็ไม่ยอมดงึเธอไปกอด 

 “พรีกัเจา้จือเวย ช่วยหนัมามองพบีา้งว่ามีพอีีกคนทมีองเจา้อยู่”  

 “ปล่อยพเีฟยหยาง พเีลอะเทอะแลว้ ถา้เมาก็กลบัไปนอน” เธอลกุ

ขึนแต่เขาก็ยังดึงตัวเธอผลักเขา้ตน้ดอกทอ้ก่อนกม้ลงจูบไม่ทนเสียงหา้ม

เธอ 
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 “พเีฟยหยาง!” มือเธอผลกัเขาออก สายตาหนัไปมองมมุดา้นนอก

ของประตกูาํแพง อินเจิง! ฟ้าใสหยุดมือทีพยายามผลกัเขาออก ปล่อยให้

เขาทาํตามใจ 

 มืออินเจิงกาํแน่น ก่อนหนัหลงัจากไป  

 คนทีมองดว้ยหางตา หยดนาํไหลรินร่วงหล่นลงเสือ ชายหนุ่มได้

ยินเสียงสะอืนรอ้งไหห้นัก คนทีเมาไม่ไดส้ติหยุดแลว้มองหญิงสาวลดตวั

ลงไปกบัพนืดินกม้หนา้รอ้งไห ้ 

 “พีขอโทษ” มือเขาแตะบ่านาง รูส้ึกผิดทีทาํอะไรตามใจ หลายปี

แล้วเขาไม่เคยเห็นนางร้องไห้ นําตาทีเก็บมานานถูกปล่อยออกมา

ในตอนน ี

 ดีแลว้ฟ้าใส หากไม่อยากเป็นนางในกล่องก็ดีแลว้  

 “สงัคนออกไปสืบ เรืองสกุลฟู่ ฉา” สายตาทีองครักษ์เฟยหยางม

องจือเวยดว้ยความรกัเกินพีนอ้งในตระกูล และการกระทาํเมือสกัครู่ไม่ใช่

แค่วนั 2 วนั มนัตอ้งมีเรืองมากกว่านนั เขาตอ้งรูใ้หไ้ด ้ 

 ไม่นาน 3 วนัต่อมาเรืองราวของตระกูลฟู่ ฉาก็ถึงมือเขา มือเขากาํ

กระดาษไวแ้น่น ก่อนมองตะเกียงไฟจึงถือกระดาษเผามันไม่เหลือเศษ

เสียว  

 ตลอดหลายปีทีผ่านนางปิดบังความสัมพันธ์ของเฟยหยางมา

ตลอด เอาแต่หลบหนีถอยห่างจากเขา ไม่ยอมรบั หรือจริง ๆ แลว้นางก็มี
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ใจใหก้ับเฟยหยาง แค่คิดถึงเสียงหยอกลอ้ รอยยิมทีนางมีใหเ้ฟยหยางมนั

ก็เหลือทนแลว้ 

 “สงัการลงไปใหอ้งครกัษ์เฟยหยางคุมคนงานออกไปคมุเขือนทีฮ

วงโห ออกคาํสงัใหเ้ดินทางตงัแต่พรุง่นียามเหม่า” 

 “พะ่ย่ะค่ะ”  

 “กงกง เสด็จพ่อยงัอยู่ทีตาํหนกัทรงงานใช่หรือไม่” 

 “พ่ะย่ะค่ะ ขา้จะเขา้เฝ้าเดียวนี” องคช์ายสีลุกขึนสะบดัเสือคลุม

ก่อนออกจากตาํหนกั เดินหยดุเพียงครู่เมือไดย้ินเสียงบุตรชายทเีพงิคลอด 

แต่เขาก็ไม่หนัหลงักลบัยังคงทีจะเดินไปขา้งหนา้ ถึงเวลาทีเขาจะเอานาง

มาเป็นของเขาไดแ้ลว้ 
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บทท ี  

ราชโองการ 

 
 5 วนัแลว้ทีอินเจิงหายไปตงัแต่คืนนัน เธอคิดว่าองคช์ายสีคงเลิก

มาวุ่นวายกบัเธอสกัที หันมองดา้นนอกมีหลีกงกงเดินเขา้มาในมือถือราช

โองการ 

 “จอืเวยรบัราชโองการ”  

 เธอรีบคกุเข่า รอฟังคาํสงั 

 “จือเวยบุตรสาวของเจา้เมืองซานซี ประพฤติดีชอบช่วยเหลืองาน

บา้นเมืองเจินเป็นอย่างดี มีคณุงามความดี จึงประทานรางวลัแต่งตังเป็น

เช่อฟูเหริน แห่งจวนองคช์ายสี จบราชโองการ” 
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 “เชิญเช่อฟูเหรินรบัราชโองการด้วยพ่ะย่ะค่ะ” เธอเงยหน้ามอง

หลีกงกงก่อนรบัราชโองการสีทอง 

 “ยินดีกบัชายารองดว้ยพะ่ยะ่ค่ะ ท่านมีวาสนาทีคู่ควรตาํหนักองค์

ชายสีแล้ว” ตอนนีเธอไม่ได้ยินคาํยินดีจากพวกเขา ในสมองเอาแต่คิด

ลาํดบัเหตกุารณท์ ีจรงิแลว้เขาควรถอย แต่ทาํไมกลบัรุกจนเธอตงัตวัไม่ติด 

พอรูต้วัเธอก็กลายเป็นอนุของเขาแลว้  

 ตาํแหน่งทีเธอปฏิเสธมาตลอด พวกเรากลบัมาเรมิตน้แบบเดิมอีก

แลว้ หันมองดา้นหนา้ตอนนีมีเกียวมารอรบั ไม่รอใหเ้ธอหนีไปไหนไดอี้ก 

จากนนัเธอก็ถูกเชิญนงับนเกียวแลว้แบกออกจากวงั เพือส่งไปยงัตาํหนัก

องคช์ายสี  

 “หลอีูใหน้างมากบัขา้ดว้ย” หลีกงกงพยกัหนา้ก่อนทาํเรืองเพือส่ง

นางติดตามเช่อฟูเหรินในวนัถดัมา 

 ตอนนีตาํหนักองคช์ายสีถูกประดับประดาไปดว้ยผา้สีแดงมงคล 

แมน้างจะเป็นเพียงเช่อฟเูหรินทีเดินเขา้ไดเ้พียงประตูดา้นขา้ง แต่เขากลบั

ยืนอยู่ประตใูหญ่ใส่ชดุมงคลสีแดงรออยู่ตรงประตใูหญ่  

 เสียงประทัดดังขึน เธอยิงขมวดคิว ตามปกติแลว้การส่งอนุเข้า

ตาํหนักไม่จาํเป็นต้องบอกใหใ้ครรู ้มันเหมือนเขากาํลังเอาชนะ เหมือน

บอกว่าเขาไดเ้ธอมาครอบครองแลว้ ฉะนนัคนทงัเมืองหลวงจะตอ้งรบัรู ้
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 ชายหนุ่มทีสวมใส่ชุดแดงมงคลส่งมือใหเ้ธอ ฟ้าใสมองมือเขาที

เคยสมัผัสเคยรูส้ึก แต่วนันีเขาไม่ถามความรูส้ึกเธอเลย ไม่ถามเหตผุลว่า

ทาํไมถึงไดท้าํแบบนนักบัเฟยหยางก็ตดัสินรวบรดัจบัเธอเขา้ตาํหนกั 

 เธอมองมือเขาไม่ยอมส่งมือให ้เป็นเขาเองทีดึงมือเธอขึนแลว้พา

เดินเขา้ประตู เธอมองไมก้นัประตูสีแดงตรงหนา้ หากกา้วเทา้เขา้ไปแลว้

เธอก็กลายเป็นของเขาไม่มีสิทธิในการโตแ้ยง้ ตอ้งเป็นสตรี 4 คณุธรรม 3 

คลอ้ยตาม ความอิสรเสรีทีเคยวาดฝันจะจบลงทนัที 

 และเหมือนเขาจะรูค้วามคิดเธอจึงยกเธอแลว้อุม้เขา้ไปด้านใน

แทน ไดย้ินเสียงนู่ไฉทีเดินตามหลังตะโกนหา้ม จนตอนนีเธอก็ถูกเขาพา

มายงัเรือนจอืเวย ทมีดีอกอินทนิลนาํปลกูเต็มเรือน 

 องคช์ายสีวางนางในหอ้งแลว้สงัปิดประตไูวแ้น่น  

  เจา้สาวมองไปยงักระถางธูปมงคลในหอ้งนอน ไม่มีการฉลองไม่มี

งานเลียง มีเพียงขนมมงคลและเหลา้หนงึไห  

 ตงัแต่ลงจากเกียวจนถึงตอนนี นางไม่โวยวาย ไม่ขดัขืน ไม่โตแ้ยง้ 

อย่างตอนนนีางกาํลงัมองเหลา้มงคลยกขึนมาแลว้ดืมทงัไห 

 “จอืเวย!” สองมือยือแย่งไหในมือนางจน เพลง้!  

 ชายหนุ่มยืนมองไหทีแตกละเอียดก่อนตะโกนไปด้านนอก “ยก

เหลา้มาใหม่” 

 “พ่ะย่ะค่ะ” เธอหันมองเขาตาขวาง มองเหลา้ไหที 2 กาํลงัจะยก

อีกรอบเขาก็ถือไวใ้นมือ เธอจึงหนัหลงัไปนงับนเตียงแทน  
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 ตอนนจีอกเหลา้มงคลอยู่ตรงหนา้เธอ ฟ้าใสมองเขาถือ 2 มอื เมือ

เธอไม่รบัเขาก็ยกจอกใส่ปากตวัเองก่อนโยนจอกแตกบนพืน แลว้เอาจอก

ทเีหลือเพียงหนงึส่งเขา้ปากเธอ สองมือบีบปากใหเ้ธออา้รบัมนั  

 ทาํไมคนทีเขารกัทุกคนถึงไดร้งัเกียจเขานัก ตอนนีเหลา้ทีนางไม่

ยอมกลืนออกมาดา้นนอกหมดไม่เหลือ อินเจิงปล่อยมือก่อนกลับไปเท

จอกใหม่ส่งมันเขา้ปากแลว้ก็ดึงใบหนา้นางขึนมา จากนนัเขาก็ส่งเหลา้ใน

ปากเขาเขา้ปากนาง  

 คนรบัไม่ยอมท่าเดียวยังกัดปากเขาเมือไดโ้อกาส เมือส่งเหล้า

มงคลจนหมดเขาก็ปลอ่ย “จือเวย เจา้จะมากไปแลว้”  

 สองมือแตะริมฝีปากทีมีเลือด คนทีหึงจนหนา้มืดตามัวกระชาก

มงคลออก ก่อนกระทาํการยาํยีเจา้สาว 

 ด้านนอกองครักษ์ได้ยินเสียงด้านในชัดเจน มีทังเสียงกรีดรอ้ง 

เสียงข้าวของแตกกระจาย เสียงเตียงสะเทือน หลัง ๆ ก็เริมเป็นเสียง

กระทบเสียดสี 

 หันมองฟ้าทียังเทียงวนั รูส้ึกองคช์ายสีจะรีบรอ้นเกินไปหรือเปล่า 

ตอนนีเสียงเริมเงียบลง เจา้ของหอ้งมองไปยังสภาพหอ้งทีไม่เหลือสภาพ

เดิม ขา้วของแตกกระจาย เตียงนอนผา้ปหูลดุฉีกขาด ตอนนีรา่งบางอยู่บน

พนืเย็นเฉียบ สภาพเปลือยเปล่าเนือตวัเต็มไปดว้ยรอยชาํเขียว 

 ตงัแต่ตน้จนจบเขาไม่ไดย้ินเสียงขอรอ้งออ้นวอนจากนางสกัคาํ มี

เพยีงการกระทาํทีขวา้งปาขา้วของกบัใบหนา้บงึตงึใสเ่ขาเท่านนัทีแสดง 
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 เขาลุกขึนก่อนมองผ้าปูเตียง หยิบมันขึนมาห่มกายนางแลว้ยก

วางบนเตียง จากนนัก็เรียกคนเขา้มาเก็บกวาดขน 

 กูกูทียืนอยู่ดา้นนอกตงัแต่ตน้จนจบเมือเปิดเขา้มาในหอ้งก็ชะงัก

คา้ง เครืองเรือนทีองคช์ายเลือกสรรมาใหก้ับเช่อฟเูหรนิเป็นอย่างดี ตอนนี

ไม่เหลือราคาแลว้ นางเห็นท่าไม่ดีก็รีบสังนางกาํนัลใหรี้บทํางานให้เร็ว

ทสีดุ  

 คนทีนอนขดตัวอยู่มุมในสุดของเตียง ยังนิงไม่ขยับ ส่วนเขาเมือ

ประตปิูดลงอีกครงัก็หันมาดึงร่างนางนอนตัวตรง ก่อนปลดผา้ปเูตียงออก

จากรา่งมองไปยงัผิวขาวทีตอนนชีาํไปทงัตวั เขาใชมื้อลบูไปตามรอย 

 “ขา้ไม่ไดอ้ยากใหเ้ป็นเช่นนีเว่ยเวย ขา้รกัเจา้ปรารถนาในตัวเจ้า

มานาน แต่เหตุใดเจา้ถึงปิดกันขา้ไม่ยอมรบัขา้ หรือว่าเจา้มีคนอืนในใจ 

เฟยหยาง” 

 เธอหันมองนําเสียงเหียมเกรียมท้ายประโยค “พีเฟยหยาง 

พระองคท์าํอะไรพีขา้” 

  สองมือทีประคองใบหนา้เปลียนมาบีบคอเธอแทน  

 “หากจะมีองครกัษ์ททีาํหนา้ทผีิดพลาดถูกลดขนั ถูกลงโทษก็ไม่ใช่

เรืองแปลกอะไร ขา้ไม่ทาํอะไรพีเฟยหยางของเจา้แน่” แค่ตายมนัง่ายไป 

 ฟ้าใสมองคนอ่อนโยนทีเคยรูจ้ัก 1 ปีมานีเขาแค่แสดงใหเ้ธอได้

เห็น แต่กลบัปิดบังตัวตนดา้นในเอาไว ้พอเธอไปกระตุกหนวดเสือ มันก็

แสดงออกมาทนัที 
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 ตอนนีเสือทีว่ากาํลงักม้ลงมากินเนือเธออีกรอบจนถึงรุ่งเชา้อีกวนั 

เปลือกตาทีอ่อนลา้เงยหนา้มองเขาทลีกุจากเตียง 

 “ยกนาํเขา้มา” 

 เสียงเปิดประตดูา้นนอกทาํใหแ้สงสว่างเขา้มาดา้นใน เธอมองเห็น

เงาคนเดินเขา้มาจนถึงหนา้เตียง ใบหนา้นนัชดัเจน พีเฟยหยาง  

 สภาพเขาหนักยิงกว่าเธอเป็นรอ้ยเท่า ดวงตาเศรา้ของเขาส่งมา

ใหเ้ธอแสดงออกถึงความเจ็บใจ เธอมองโซ่ตรวนทีติดอยู่ทีขา ตลอดทงัคืน

เขาอยู่หนา้หอ้งนอนของเธอ ไดย้ินทกุเสียง ทกุคาํพดู เสียงกรีดรอ้ง  

 เธอมองบรุุษทีเป็นสามี เขาโหดเหียมไรค้วามเมตตาเกินไปแลว้  

 

 ฟ้าใสนอนนิงไม่ขยับกายปล่อยใหน้างกาํนัลทาํความสะอาดตัว 

หนัมองหลอูทีกีาํลงันาํตาคลอ เมอืพวกเขาออกไปหมดเธอจึงเอ่ยกบันาง 

 “เจา้หาทางออกไปนอกตาํหนัก ใหห้มอจัดยาคุมกาํเนิดมาใหข้า้ 

อย่าใหม้ีพิรุธเด็ดขาด” 

 “ชายารองแต่ว่า ถ้าองค์ชายสีทราบ” ปกติแล้วหากอนุทีไม่

ตอ้งการใหต้งัครรภจ์ะมีการประทานยาให ้แต่จือเวยไม่มีแสดงว่าพระองค์

อยากมีบตุรกบัชายารอง แต่นางกลบัไม่อยากม ี

 “ขา้อยากใหเ้จา้ทบทวนอีกครงั ยาป้องกันการตงัครรภอ์ันตราย

มาก หากกินติดต่อกนันอกจากจะอายสุนัแลว้ อาจทาํใหต่้อไปถึงอยากมีก็

ไม่อาจมีไดอ้ีก” 
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 ฟ้าใสปิดตาลง ร่างนีก็ไม่ใช่ของเธอ ถึงวิญญาณจะใช่แต่เธอก็ไม่

อยากอยู่กับเสืออีกแลว้ หากใหเ้ธอบิดเบือนประวัติศาสตรม์ากไปกว่านี

เห็นทีบาปคงติดตัวไปอีกหลายชาติ แมรู้ว้่ายาคุมกาํเนิดทีว่าก็คือ สาร

ปรอท เธอก็ยอม 

 หลอีูออกไปได ้2 ชวัยามก็กลบัมา นางเคาะประตแูลว้กระซิบ 

 “ขา้เจอกับองคช์ายเกา้ด้านนอกกาํลงัโวยวายดังลนั ตอนนีองค์

ชายสีเชิญเขา้หอ้งรบัรองแลว้ แต่กาํลงัเถียงกันใหญ่เสียงดังออกมาดา้น

นอก ขา้ยงัไดย้ินเสียงของแตกดว้ย” 

 เธอมองหลอีู “ไดม้าหรือไม่”  

 “เพคะ” หลูอีส่งซองยาให้นาง “เก็บเอาไว้ทีเจ้า ใส่มันในชา

หลงัจากองคช์ายสีออกจากหอ้งขา้ทุกเชา้อย่าใหข้าด” 

 หลอีูมองนายหญิงทเีป็นทงัเพือนและพีสาว จึงเก็บซองไวต้ามเดิม 

ดา้นนอกไดย้ินเสียงกระถางตน้ไมแ้ตก ก่อนมีเสียงองคช์ายเกา้ดงัเขา้มา 

 “จอืเวย เจา้อยู่ดา้นในใช่ไหมออกมาพบขา้”  

 “นอ้งเกา้ขา้เตือนเจา้แลว้ หากยังไม่ใหเ้กียรติขา้ทีเป็นพีขา้จะนาํ

เรืองนกีราบทลู” 

 องคช์ายเกา้มองไปยังด้านนอกหอ้งมีคนเฝ้าถึง 2 คน อีกทังเสา

หนา้ประตยูงัมีเฟยหยางถกูล่ามโซ่นงัอยู่  

 “ขา้จะรายงานเรืองนต่ีอเสด็จพ่อ” 
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 “หากเจา้รายงานเกรงว่าเขาจะตายเร็วกว่าเดิม ทหารทีหลบหนี

หนา้ทีขโมยทรพัยส์ินหลวง คงไม่พน้ประหารชีวิต” 

 คนดา้นในไดยิ้นคาํขู่ชัดเจน “หลอีูพยุงขา้หน่อย ช่วยแต่งตวัใหข้า้

ที เอาชุดทขีา้ชอบทีสดุ”  

 หลูอีเปิดหีบผา้ทีส่งตามมาเมือเชา้ หยิบชุดสีขาวดอกไมผ้ลิใบสี

แดงขึนมา แมว้่ามนัจะเล็กแต่เธอก็เพิงเย็บปักต่อเติมขนาดไม่นาน คิดว่า

จะใชใ้ส่ฉลองปีใหม่กบัทุกคน แต่ตอนนมีิตรภาพแตกหกัแลว้ 

 นางกาํนัลหนึงเดียวเปิดเสือคลุมออกเผยใหเ้ห็นเรือนร่างทังร่าง

เต็มไปดว้ยรอยฟกชาํ จากทีเคยคิดจะห้ามไม่ใหใ้ชย้าตอนนีนางก็เห็นดี

ดว้ยจึงตงัใจแต่งใหเ้ช่อฟเูหรนิสวยทีสดุ 

 ดา้นนอกเถียงกันไปมาไม่หยุด ไดย้ินเสียงประตูหอ้งถูกเปิดออก 

องคช์ายเกา้จึงหยุดอาละวาดหนัมองจือเวย ชุดสีขาวทีเขาเคยเห็นนางใส่

เมือ 5 ปีก่อน บดันีเมืออยู่ในตัวนาง ทาํใหเ้ขาคิดว่าเวลาไดย้อ้นกลบัไปยงั

วนัแรกทีเจอ 

 “คารวะองคช์ายเกา้”  

 องคช์ายเกา้มองมารยาททีนางวางเขาห่างไกล เมือเงยหนา้ก็เห็น

นางเดินไปยงัองคช์ายสีส่งมือใหเ้ขา 

 “นอ้งเกา้มาเหตใุดจึงไดโ้ตเ้ถียงดงัมาถึงเรือนขา้ นีก็ใกลย้ามเซิน

แลว้ เชิญนอ้งเกา้กินอาหารเย็นดว้ยกนัสิ” 
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 คนทีอาละวาดยืนนิง ไม่เข้าใจนางเหตุใดจึงไม่แสดงความรูส้ึก

โมโหแต่กลบัยิมอย่างมีความสุข ไม่นานเขาก็เขา้ใจ ทีแทเ้ขาก็คิดไปฝ่าย

เดียวว่านางถูกบงัคับ ในเมือนางมีความสุขไดแ้ต่งกบัพีสีเขาก็ควรดีใจ ใช่

ไหม ทาํไมเขาถึงเสียใจ องคช์ายเกา้เงยหนา้ก่อนขอตวั 

 “นอ้งเกา้ขออภัยพีสีทีมารบกวน” บุรุษหนุ่มทีเติบโตมาพรอ้มกัน

ไดเ้ดินแผ่นหลงัตรงจากไปแลว้ 

 จือเวยหนัมองเขา จากนีต่อไปมิตรภาพระหว่างพวกเราจะสญูสิน 

เขาจะเดินไปตามประวัติศาสตร์ดังเดิม หากเธอทาํให้พวกเขาขัดแย้ง

มากกว่านี อาจจะเป็นการทาํรา้ยเขา เช่นเดียวกบัพเีฟยหยาง  

 องคช์ายสีใชมื้อดึงคางเธอหนักลบัมองเขา “ไหนว่าหิว ขา้เตรียม

อาหารทีเจา้ชอบไวเ้ต็มโต๊ะไปกินดว้ยกนัเถอะ” 

 เธอปรายตามองพีเฟยหยางเพียงเสียววินาที ตอ้งทาํใหเ้ขาปล่อย

พเีฟยหยางเป็นอิสระใหไ้ด ้ดงันนัอาหารมอืนกี็เหมือนสงครามจิตวิทยา ว่า

ใครจะหมดความอดทนก่อน เธอทีตอ้งฝืนกินอาหารอย่างมีความสุข เขาที

ทาํตวัมีความสขุแต่ไม่เชือใจ เหมือนละครทต่ีางปรุงแต่ง 

 เมือจานอาหารยกออกไป ประตูห้องก็ถูกปิดลง เธอถูกเขา

ประคองไปยงัเตียง “เจา้พกังีบสกัครู ่ขา้จะทาํงานต่อ”  

 มองไปยังประตูโต๊ะและเก้าอีทํางานถูกยกมาวางไว้ พร้อม

เอกสารบนโต๊ะเป็นกองสูง ภายใต้แสงเทียนยามกลางคืนเขาหน้า

เคร่งเครียดทาํงานไม่หยดุมือ  
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 เขาเหมาะจะปกครองคนนับหมืนแสน แต่ไม่เหมาะกับการครอง

หัวใจคนรกั ไม่รูจ้ักทะนุถนอมใจสตรี อย่างเช่นตอนนีเมียทีเพิงจะคลอด

ลกูไดไ้ม่กีวนั แต่เขากลบัมาขลกุอยู่หอ้งเธอไม่ยอมไปไหน ทีจรงิแลว้เขายัง

มีหวัใจอยู่ไหม  

ยงเจงิท่านรกัใครเป็นไหมนอกจากตวัเอง 

ในเมือตวัเองยงัเอาตวัไม่รอด จะห่วงใยเมียเขาทาํไม คิดหาวิธีให้

เขาวางใจเธอเหมือนเดิมแลว้ปล่อยพเีฟยหยางเป็นอิสระก่อน  

เธอลกุขึนจากเตียงเดินไปหาเขาก่อนใชม้ือจบัตรงบ่าแลว้บีบนวด

ให ้ 

“ดึกแล้วนอนเถอะ” มือทีจับพู่กันชะงัก รูว่้านางแกลง้แสดงเพือ

หวงัผลแต่เขาก็ยอมเล่นดว้ย เขาดึงมือก่อนจบัรา่งนางมานงับนตกั 

“สอนขา้หน่อยเจา้เก่งตวัเลขไม่ใช่หรือ” ฟ้าใสหยิบสมดุขึนมาก่อน

อ่านใชมื้อชีแลว้อธิบายเพียงหนงึเค่อ 

“เสร็จแลว้นอนไดห้รือยงั” เธอเอนซบอกเขาปล่อยใหช้ายหนุ่มอุม้

ไปยงัเตียงกวา้ง  

“เจา้เคยรูพ้ิธีการของเมียบนเตียงขององคช์ายหรือไม่”  

เธอส่ายหน้าไม่ไดส้นใจ ไม่ไดอ้ยู่ในความคิดทีอ่านเลยด้วยซาํ 

เพราะไม่ชอบทีตอ้งเป็นเทียนรอเวียนทุกวนั แต่ตอนนเีธอกาํลงัเป็นอยู ่หนั

มองเขาทีเอ่ย 
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“ห้ามแตะต้องตัว ห้ามกัดจิก ห้ามส่งเสียง และห้ามทําให้ข้า

หงุดหงิดไม่พอใจ” 

ถา้หา้มมากขนาดนันก็ไปนอนกับท่อนไมโ้น่นไป เธอมองตาเขา

แลว้เอ่ย 

“งนัขา้ก็ตอ้งถูกลงโทษสินะ เพราะทงัหมดขา้ลว้นทาํไปหมดแลว้” 

ทงัตบหนา้ ทงัแตะ ทงักดั ทงัจิก อาละวาด เรียกไดว้่าผิดทกุขอ้ 

“แน่นอนว่าเจา้มีความผิด และตอนนีขา้จะลงโทษเว่ยเวยของขา้” 

องคช์ายสีปลดเปลืองอาภรณ์เธอทีละชิน จนร่างกายเปลือยเปล่าไรซ้ึงสิง

กีดขวาง เขามองผิวทีชาํเขียวดว้ยแววตารูส้ึกผิดก่อนบรรจงจูบลงไปทีละ

รอยทวัรา่ง  

เธอเงยหนา้มองผา้ม่านดา้นบนดว้ยแววตาทีเจ็บปวด แกลง้รอ้ง

ปลกุอารมณร์่วมมือกับเขาจนไปถึงสวรรค ์เธอเอนกายลงนอนหนัหลงัให้

เขา นาํตาทีเก็บไว้ก็ร่วงลงหมอน มือเธอรีบปัดมันออก แลว้ปล่อยใหค้น

ดา้นหลงัยกขาขึนแลว้เหยียบยาํเธอใหพ้อ 

 

รุ่งเชา้เมือตืนมาก็พบว่าคนขา้งกายหายไปแลว้ เหลือเพียงเตียงที

ว่างเปล่า  

“หลอีู” นางกาํนลัคนสนิททีรออยู่ดา้นนอกเขา้มาดา้นใน ถือถว้ย

ชาเขา้มารอไวพ้รอ้ม มือทีจะส่งใหน้างชะงัก แต่เมือเห็นแววตานายหญิง

แข็งกรา้วจึงยอมปล่อยจอกชาถว้ยนนั  
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รสชาทีผสมปรอทเปลียนไปเป็นรสขมแต่เธอก็ฝืนกินจนหมด 

“องคช์ายสีเขา้วงัแลว้ใช่ไหม” 

“เพคะ”  

 “แล้วพีเฟยหยาง” หลูอีกระซิบข้างหู “รุ่งเชา้ถูกปล่อยตัวจากโซ่

ตรวนแลว้ส่งกลบัเขา้คุกทหาร ยังถูกคุมขังอยู่ แต่อาจจะเป็นโทษทีลดลง

แต่คงไม่อาจกลบัคืนตาํแหน่งเดิมไดอี้ก” 

 หนา้ทีการงานของเขาหมดสินเพราะความคิดโง่ ๆ ของตวัเอง คิด

ว่าอนิเจิงจะปลอ่ยเธอง่าย ๆ รูส้ึกว่าตวัเองโลกสวยเกินไป ตอนนอีงคช์ายสี

กาํลังเอาตัวเฟยหยางเป็นตัวประกนั หากเธอคิดทาํอะไรนอกเหนือคาํสงั

เขาก็จะไม่ปล่อยพีเฟยหยาง ถา้เธออยากใหเ้ขามีชีวิตอยู่ก็จงอย่าขดัคาํสงั 

 ปกติแลว้ตาํหนักองคช์ายในตอนนี มีพระชายาเอก มีเธอทีเป็น

เช่อฟูเหรินหรือก็คือชายารอง และมีเก๋อเก๋อ 2 คนทแีต่งเขา้เรือนมา 2 ปี  

 ยงัขาดคนสาํคญัสินะ นอ้งสาวของเหนียงเกิงเหยา หรือก็คือ พระ

สนมเหนียนกุย้เฟยในตอนทีพระองคขึ์นครองราชย ์พระสนมทีรกัยิงของ

ยงเจงิในประวติัศาสตร ์

 ถา้นับจาํนวนปีแลว้กว่าพระสนมเหนียนกุ้ยเฟยจะแต่งเขา้จวนก็

อีก 10 ปีขา้งหนา้ สรุปแลว้เธอก็ไม่มีอะไรใหท้าํอยู่ดี ไดย้ินเสียงทารกดัง

มาถึงเรือน ดแูลว้เรือนนีห่างออกจากตาํหนกัใหญ่มาก แทบเหมือนแยกตัว

ออกมาเป็นคนละเรือน หากไม่มีรวัทกีนั เธอจะเขา้ใจว่ามีเรือนนีเพียงเรือน

เดียว 
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 แค่เรืองธรรมเนียมปฏิบัติทีเช่อฟูเหรินต้องคารวะทุกเช้า เขาก็

ยกเวน้ใหเ้ธอ ฟ้าใสเปิดประตกู็พบกบัองครกัษท์ียืนนิง เฝา้อยู่บรเิวณเรือน 

เมอืเธอกา้วออกพวกเขาก็ขวางไว ้ 

 “ขา้จะออกไปเดินเล่น” อยากตามก็ตามมาแล้วกัน เธอเหลือบ

มองขบวนทีเดินตามหลัง ยาวยิงกว่านักโทษ ขนาดอยู่ในเรือนเขายัง

ป้องกนัเธอขนาดนี ต่อไปคงไม่ไดเ้ห็นเดือนเห็นตะวนั  

 ตอนนีเธอเดินตามเสียงเด็กน้อยทีรอ้งไหด้ังมาถึงเรือน มองพระ

ชายาเอกทีกาํลงัอุม้เด็กนอ้ยปลอบ เธอรีบเขา้ไปทาํความเคารพ มองเห็นสี

หนา้พระนางซีดเล็กนอ้ย 

 “นอ้งหญิงหายป่วยแลว้หรือ” 

 เธอป่วยทีไหนโดนกกัตัวต่างหาก “ขอบพระทัยทีเมตตา องคช์าย

นอ้ยเป็นอะไรหรือเพคะ” 

 ตอนนเีด็กนอ้ยรอ้งไหไ้ม่หยดุ นาํมกูนาํตาไหล 

 “พอขา้จะวางลงนอนก็ตืนแลว้รอ้งไหไ้ม่หยุด ขา้ใหห้มอหลวงมา

ตรวจก็ไม่ทราบสาเหต”ุ 

 “ใหห้ม่อมฉันลองดนูะเพคะ” เด็กนอ้ยอายไุม่ถึงเดือน ดแูลว้อาจมี

ปัญหาการหายใจหรือเป็นภมูิแพ ้ 

 เธอมองหาผา้สีขาวผืนใหญ่จากนันก็วางองคช์ายนอ้ยลงไปแลว้

พนัเป็นดกัแดน้อ้ย จากนนัก็ยกขึนอุม้กล่อมยกหวัสงูพาดบ่า แลว้รอ้งเพลง

กล่อมเด็ก 
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 ฟังเพลงไทยแลว้กัน เธอไม่รูเ้พลงจีน การนนัทาํนองไทยก็ถูกขับ

กล่อมจนองคช์ายนอ้ยหลบัสนิท เธอเดินรอ้งไปจนถึงเรือนใหญ่ ก่อนค่อย 

ๆ วางเด็กนอ้ยลงไปจัดการรองผา้ใหน้อนหวัสงู หนัหาผา้มาวางหมอนกนั

รอบตวัไวแ้น่น เพราะเกิดในฤดเูหมนัต ์ความเย็นทาํใหห้ายใจไม่ออก 

 ตอนนอีงคช์ายหลบัสนิท “ขอบใจนอ้งหญิงมาก” 

 “เรียกหม่อมฉันว่าจือเวยเถอะเพคะ” ยิงเรียกนอ้งหญิงเธอยิงขน

พอง ใชส้ามีรว่มกนัแลว้ยงัตอ้งแสดงว่ารกักนัมากอีก 

 มองพระชายาทยีมิเมตตาใหเ้ธอก่อนชวนนงัคยุจนถึงเทียง 

 “กินขา้วเป็นเพือนขา้เถอะ” เธอมองอาหารบนโต๊ะ กินตรงไหนก็

เหมือนกนั จึงนงัลงกาํลงัหยิบตะเกียบ เจา้บา้นเจา้เรือนก็มาถึง 

 “พระองคก์ลบัมาแลว้ หม่อมฉันกาํลงัจะกินขา้วกับนอ้งจอืเวยพอ

ดี กกูเูตรียมอาหารเพมิ” 

 องคช์ายสีมองอาหารบนโต๊ะ มองจือเวยทีคีบอาหารกินไม่รอใคร 

สีหนา้คนในหอ้งซีดไม่เหลือ “ไม่ตอ้ง แค่นีก็พอ” จากนนัเขาก็ประคองพระ

ชายาเอกนงัลงก่อนรบัถว้ยขา้วกบัตะเกียบจากนาง 

 จากนันเขาก็คีบอาหารให้พระชายาเอก ก่อนคีบใหน้างต่อ เธอ

มองเนือในจานเรียบเฉยก่อนคีบเขา้ปาก คิดเสียว่ากินเพือมีชีวิตอยู่ กินไป

ไดค้รงึจานก็ไดย้ินเสียงองคช์ายนอ้ยรอ้ง 
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 “หม่อมฉันขอไปดอูงคช์ายกอ่นเพคะ” เธอวางตะเกียบไม่รอใหเ้ขา

อนุญาต องคช์ายสีวางตะเกียบลงก่อนลุกไปยังหอ้งดา้นขา้ง มองจือเวย

กาํลงัอุม้องคช์ายขึนมา พระชายาเอกมองพระสวามีนงิไม่ไดต้ามไป  

 กิจวตัรประจาํวนัของพระองคต์งัแต่นางแต่งเขา้มาจวน องคช์ายสี 

สีหนา้เรียบเฉยไม่แสดงออกทางสีหน้ามาก่อน ดูจากตอนทีจือเวยลุกขึน

ไป สีหนา้องคช์ายสีก็แสดงออกว่าไม่พอใจอย่างชดัเจน 

 คนทีทาํใหส้ีหนา้นาํแข็งแสดงอารมณไ์ด ้หญิงผูน้นัโชคดีนกั 

  

 จือเวยอุม้องคช์ายนอ้ยส่งใหแ้ม่นม ใชมื้อนอ้ยแตะแกม้นุ่มแลว้ยิม

ปลอบ 

 “กินใหเ้ยอะ ๆ นะเพคะ” ตวัจะไดอ้วบ ๆ จะไดเ้ป็นซาลาเปานอ้ย 

 เมือหนัมาทางเขารอยยิมเธอก็หุบลง ก่อนเดินออกจากหอ้ง มอง

ไปยังหิมะทีกําลังตก เขาทีเดินตามหลังคลุมเสือคลุมขนสัตว์ให้เธอ 

จากนนัก็กางร่มเดินกลบัไปยงัเรือนจือเวย มือเขาประคองเอวเธอไปตลอด

ทาง 

 “ขอบใจเจา้มากทีอยู่เป็นเพอืนพระชายาอ”ี 

 “หม่อมฉันก็แค่ไม่อยากเหียวตายคาเรือน ไดอ้อกมาเดินรอบ ๆ 

ตาํหนกับา้งก็ยงัดีว่าอดุอูใ้นหอ้งนอน” 

 “อีกไม่นานเรือนเจ้าก็จะมีเด็กน้อยวิงเล่นแล้ว ขา้อยากได้องค์

หญิงนอ้ย” เธอหนัมองเขาในใจไดแ้ต่บอกว่าไม่มีวนั 
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 “วนัพรุง่นีมีงานเลียงตอ้นรบัองคห์ญิงหลวนเอ่อรก์บัพระสวามี ขา้

ขอประทานอนุญาตจากฝ่าบาทแลว้ใหเ้จา้เขา้ร่วมงานไดเ้ป็นกรณีพิเศษ” 

 เธอช่างมีความสาํคัญยิงนัก หากไม่เป็นเพราะเธอสนิทกับองค์

หญิงหลวนเอ่อรแ์ละพระสวามีเห็นทแีมแ้ต่ชือก็คงไม่อยากไดย้ิน 
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บทท ี  
มองโกล 

 
 จือเวยนังอยู่หนา้กระจก ในงานเลียงนีจะร่วมชนเผ่าต่าง ๆ แถว

มองโกลทังหนา้ด่าน เธอเปิดหยกกล่องไมส้ีนาํตาลมีหยกสีเขียวทีหญิงผู ้

เฒ่าบอกใหเ้ธอเก็บไวใ้หดี้ นันแสดงว่าท่านย่าของเธอไม่ใช่แค่หญิงมอง

โกลธรรมดา ดีไม่ดีอาจจะเป็นเชอืพระวงศค์นสาํคญัของเผ่าใดเผ่าหนึง 

 เธอวางมนัลงก่อนมององคช์ายสีทยีังสนใจอ่านหนงัสืออยู่ เธอขอ

วางเดิมพันอีกครงัแลว้กัน มือวางหยกกลับทีเดิมพรุ่งนีก็รูว่้าจะออกเป็น

อย่างไร 

 งานเลียงตอ้นรบับรรณาการจากเมืองหนา้ด่านมีชนเผ่ารอบ ๆ มา

ร่วมงานเกือบ 10 เผ่า เธอมองทอ้งพระโรงทีถูกจดัวางตาํแหน่งแยกชนชนั

ชัดเจน งานนีพระชายาเอกของตาํหนักไม่ไดม้าดว้ย ทาํใหเ้ธอกลายเป็น
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หนงึเดียวทียืนขา้งองคช์ายสี เธอมองเห็นองคช์ายเกา้ทีตอนนีมองมาทีเธอ 

ก่อนทาํสีหนา้ไม่พอใจแลว้หนัไปทางอนื 

 โดนเขา้ใจผิดแลว้ คาํว่ามิตรภาพนอกจากเรืองบนเตียงในยุคนียัง

มีหลงเหลือไหม เธอแค่ตอ้งการคนเขา้ใจสกัคนเท่านนั 

 “จือเวย” เธอหันมององคห์ญิงหลวนเอ่อรที์วิงเขา้มากอด ความ

น่ารกัสดใสของนางทาํใหเ้ธอรูส้กึดีขึน 

 “ขา้ไดย้ินว่าเจา้แต่งกับองคช์ายสีแลว้” ว่าแลว้ก็ถูกลากไปถามที

โต๊ะขององคห์ญิงหลวนเอ่อรท์ีราชสาํนกัเตรียมไวใ้ห ้

 ตอนนีมือองคห์ญิงกุมมือเธอไวแ้น่น ดูแววตาแลว้รูเ้ลยว่าจือเวย

ไม่มีความสขุ “เจา้ถกูบงัคบั” 

 “ขา้ไม่มีทางเลือก”  

 “ว่าแต่องคห์ญิงเถอะเพคะ กบัพระสวามีเป็นไงบา้ง”  

 ไดเ้ห็นรอยยิมเขินอายหน้าแดงก็แสดงว่ามีความสุขมาก อย่าง

นอ้ยคนทีเธอรูจ้กัก็พบกบัความสขุทีแทจ้รงิ 

 “ทีจริงแลว้องคช์ายสีก็เป็นบุรุษทีมีเสน่หม์าก” ใช่เธอเคยหลงกล

เขา หลงรกัเขาจนเกือบถอนตวัไม่ขึน 

 ได้ยินสัญญาณฮ่องเต้จะออกมาแล้ว เธอจึงขยับเคลือนย้าย

กลับไปนังทีด้านหลังขององคช์ายสี แต่โดนพระองค์ดึงมือแลว้ให้นังลง

ดา้นขา้งเขา  
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 หยกสีเขียวหล่นลงพืน เธอรีบเก็บขึนมาก่อนถือสาํรวจรอยแตก

ของหยก  

 ฟ้าใสหันมองเขาทีประคองเธอลง เธอทาํไดเ้พียงทาํตาม แมจ้ะ

เห็นสีหนา้บรรดาเมียเอกทงัหลายไม่พอใจ หนัมองสงัเกตโดยรอบก็เจอกับ

ขุนนางท่านหนึง อาจารย์ซือจงเธอโค้งคาํนับอีกฝ่ายเช่นเดียวกับเขาที

คาํนบัใหเ้ธอ 

 ดเูหมือนทีเขามาสอบคราวนนัแมไ้ม่ไดต้าํแหน่งจอหงวนอนัดบั 1 

แต่ก็ไดถ้ึงอนัดบั 3 ตอนนรีบัหนา้ทกีองรกัษาความระเบียบราชสาํนกั  

 องคช์ายเจียรตาน องคร์ชัทายาทแห่งเผ่าเก๋อเอ่อตาน มองหยกสี

เขียวทหีล่นลงพืน ตวัอกัษรเห็นชดัเจน เผ่าเก๋อเอ่อตาน หญิงสาวคนนนัได้

หยกมาอย่างไร ตวัหยกชนินีตงัแต่สรา้งมามีเพียง 3 ชิน หนึงคือเจา้ชนเผ่า 

สององคร์ชัทายาท ส่วนชินทีสามทีหายไปเกือบ 20 ปี เป็นของ....  องค์

ชายเจียรตานเงยหนา้มองนางอีกครงั ตอ้งหาทางคยุกบันาง 

  

 ฟ้าใสทียกจอกชารูส้ึกเหมือนมีคนมอง ตงัแต่ทีเธอทาํหยกสีเขียว

หล่นพนื นงัมองการแสดงไดเ้พียงครู ่ก็ขอตวัไปทาํธุระส่วนตวั 

 องคช์ายสีเรียกนู่ไฉขา้งตัวติดตามไปด้วย 2 คน เธอทีถูกจับตา

เดินไปตามอทุยานหลวง ระหว่างทางส่วนทางกบันางกาํนลัหนงึ  
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 โครม! อาหารทีถือมาชนเธอ “ขอประทานอภัยเพคะ” นางกาํนัล

มองนู่ไฉทีช่วยเก็บอาหารทีถือปากก็บ่นไม่หยุด นางหันมองเธอก่อนยัด

กระดาษใสมื่อ 

 ฟ้าใสรีบเก็บซ่อนกระดาษ เมือนู่ไฉลุกขึนมาจึงเห็นเพียงเช่อฟูเห

รนิกาํลงัทาํสีหนา้เบือหน่าย “ยงัไม่รีบไปอีก” ขนัที 2 คนเอ่ยเสียงด ุ

 เมือมองมาอีกครงัเช่อฟูเหรินก็เดินนาํไปแลว้ พวกเขาจึงรีบตาม 

เมือถึงหอ้งนาํเขา้มาดา้นในเธอก็หยิบกระดาษเปิดอ่าน เป็นองคช์ายเจียร

ตาน องคร์ชัทายาทแห่งเผ่าเก๋อเออ่ตาน นดัเจอเธอ 

 แต่จะไปอย่างไร ถูกตามจนแทบจะไม่ไดห้ายใจ มองดูสถานที

เป็นรา้นอาหารชอืดงัในเมืองหลวง แต่หากไม่ไปเธอก็จะไม่หลดุพน้จากคุก

ไรก้าํแพง เธอมองกระดาษในมือก่อนฉีกละเอียดแลว้ทิงป่นไปกบัของเสีย

ดา้นล่าง  

 เมือออกมาก็ทําตัวปกติ เดินกลับไปยังท้องพระโรงแล้วนังลง

ตามเดิม มององคช์ายสีคีบอาหารให ้ 

 “หม่อมฉันรูส้ึกเบืออาหารพวกนี ไดย้ินหลอีูบอกว่าในเมืองหลวงมี

รา้นอาหารปาเป่าทีทาํอาหาร จนราํลือว่าอร่อยกว่าพ่อครวัในวงัหลวงเสีย

อีก หม่อมฉันอยากไปลองชิมเพคะ”  

ใบหนา้ทีเกาะแขนเขาออดออ้นยิมหวาน แมรู้ใ้นใจว่านางคิดจะ

ทาํการบางอย่างเขาก็ยงัรบัปากตามใจ “ได ้พรุ่งนขีา้ว่างพอดี” 

“ดีจรงิ” ฟ้าใสยิมกวา้ง ก่อนตกัอาหารใหเ้ขาเอาใจ  
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ไม่ว่านางจะอยากกินอย่างทีพูดหรือมีจุดประสงคอ์ย่างอืน แค่ได้

เห็นรอยยิมของนางเขาก็พอใจแลว้ 

เมืองานเลียงเลิกเธอเดินตามเขาจนถึงนอกวัง มีรถมา้รอเทียบ

คอยอยู่แลว้ หันมององค์ชายเจียรตานทีมองเธอก่อนขึนรถเช่นกัน ช่วง

จงัหวะเพียงเสียววินาทีทีสบตาและกม้หนา้เพียงนิดจนแทบไม่เห็น 

แต่สาํหรบั 2 คนก็ต่างรูว้่า นางตกลงรบันดั องคช์ายเจียรตานทีนงั

บนรถมา้ “ส่งสายลบัไปสืบเรืองนางใหล้ะเอียด ขา้อยากรูเ้หตใุดนางถึงได้

กลวัพระสวามีมากขนาดนนั” 

ดูจากการกระทาํทุกย่างกา้วทีนางเดิน ลว้นทาํไปอย่างรอบคอบ 

สีหนา้แววตากงัวลไรค้วามสขุ  

เมือเขากลับมาทีถึงทีรบัรองไม่นานสายลับทีชาํนาญก็รายงาน

เรืองทังหมด “นางเป็นเช่อฟูเหรินขององคช์ายสี เพิงแต่งเขา้จวนไดไ้ม่ถึง

สัปดาห ์ขา้น้อยยังสืบว่าเหมือนนางจะถูกบังคับใหแ้ต่งเข้าจวน แต่องค์

ชายสีก็ใหเ้กียรตินางรบันางเขา้ประตใูหญ่ เหมือนดูแลอย่างดีแต่ก็เหมือน

คมุขงัในตวั เรียกไดว้่าไม่ยอมห่างกาย ไม่ยอมใหห้ายใจ” 

บงัคับก็คือบงัคับ จะพูดใหม้ากเหมือนว่าองคช์ายสีรกัและใส่ใจ

นางมาทาํไมกนั พดูถึงหยกสีเขียวแลว้ก็นึกถึง เสด็จย่าหย่าหมิน 

เดิมทีหยกนีมีเพียง 2 ชิน หนึงคือผู ้ครองแคว้น สองคือองค์รัช

ทายาท ส่วนชินทีสามนนั เพราะเสด็จทวดท่านรกัองคห์ญิงหย่าหมินมาก

ทสีดุ จึงสงัใหส้รา้งตราหยกขึนมาใหม่อกีหนึงชนิประทานเป็นกรณีพิเศษ 
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ต่อมาองคห์ญิงหย่าหมินไดแ้ต่งกบัองคช์ายหวนตุ่นแห่งเผ่าจุนกา

เอ่อร ์ถือเป็นการแต่งงานทีรวมชนเผ่าทีใหญ่ทีสุดในมองโกลในตอนนนั 

การฉลองแต่งงานไปถึง 3 วัน 3 คืน มีการขนอาหารมาตอ้นรบัแขกจนไม่

พอ  

จึงมีการนาํอาหารจากพ่อคา้จากตา้ชิงเขา้มาเสริมและนันทาํให้

เกิดเหตกุารณท์ีไม่อาจลืม 

องคห์ญิงหย่าหมินตกหลมุรกักับพ่อคา้ตา้ชิง จากนนัในคืนทีสาม

พวกเขาก็พากนัหนีหายไป  

เหตกุารณค์รงันีทาํให ้องคช์ายหวนตุ่นโกรธแคน้เคืองมากจึงเอา

ตัวน้องสาวของหย่าหมินมาเป็นตัวประกัน แต่ก็ไม่ไดป้ระทานตาํแหน่ง

เหมือนเป็นแค่นางกาํนัลอุ่นเตียง ตอนหลงันางก็เป็นเพียงแม่นมให้องค์

ชายรุน่ต่อไป 

หากนับดูแลว้ นางอาจจะเป็นหลานขององค์หญิงหย่าหมิน ถ้า

เช่นนันเลือดในกายของนางก็มีเลือดของเผ่าเก๋อเอ่อตาน หากนางถูก

บงัคบัจิตใจ ญาติผูน้อ้งคนนี เขาจะช่วยนางใหห้ลดุพน้จากองคช์ายสีเอง 

“เจา้วางกาํลงัสอดแนมทีจวนองคช์ายสีไว ้ตอ้งวางแผนใหร้ดักุม

ไม่เช่นนนัเรืองนอีาจกระทบถึงเผ่าเช่นกนั”  

 

วนัรุ่งขึนฟ้าใสมองชุดเรียบง่ายไรก้ารปรุงแต่งในกระจก ทรงผมที

หนกัก็ถูกปลดออกเหลือเพียงสองสามีภรรยาทีไรฐ้านะ มองไปยงัมา้เพียง
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หนึงเดียวดา้นนอก องคช์ายสียกตวัเธอขึนมาก่อนขึนคร่อมดา้นหลงั ไม่มี

บ่าว ไม่มีคนติดตาม 

เขาเอาใจเธอมาก หลงัจากทีเมือคืนเธอร่วมมือแสดงความรกับน

เตียงจนเขาแทบกระอักเลือด อยากไดท้่าไหนเธอจัดใหทุ้กท่า เรียกไดว่้า

ร่วมทุกท่าใน AV ยุคใหม่ใส่คนโบราณไม่หยงั ทาํใหว้ันนีเธอจึงไดร้างวัล

เป็นการเทียวโดยไรค้นติดตาม 

พวกเราขีมา้ไม่นานก็ถึงรา้นอาหารปาเป่ารา้นดังในเมืองหลวง 

รา้นอาหารถูกจองไวล้่วงหนา้แลว้ หอ้งรบัรองพิเศษทีมีเพียง 2 หอ้งติดกนั 

หอ้งทีเธอไปคือหอ้งรมิสดุ  

เมือเขา้มาได้ไม่นาน อาหารทีขึนชือของรา้นอาหารปาเป่าก็ถูก

นาํเขา้มามีมากถึง 10 อย่าง 

“ขา้กินไม่หมด” เธอทาํหนา้มุ่ยใส่เขาก่อนมองอาหารทีเขาคีบใส่

จาน 

“กินไปเรือย ๆ เดียวก็หมด อนันีอรอ่ยเว่ยเวย”  

เธอรบัมันกินเขา้ปาก ก่อนคีบใหเ้ขาเช่นกัน “อาเจิง ขา้อยากไป

เทียวนอกเมืองบา้ง” 

องคช์ายสียิมปลอบ “ช่วงนีเสด็จพ่อเตรียมเร่งสรา้งเขือนทีแม่นาํฮ

วงโห ขา้ยุ่งมากจนแทบไม่ไดห้ยดุพกัเจา้ก็เห็น” 

จรงิอย่างเขาว่า คนทชีวนคยุไปเรอืยเพือกลบสิงทีตอ้งทาํ แสรง้ทาํ

สีพดูดีกบัเขา จนอาหารหมดไปครงึทาง เธอกมุทอ้งหนา้เครียด 
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“รูส้ึกกระเพาะจะทาํงาน ขา้ขอตวัเขา้หอ้งนาํก่อน” เธอลกุขึนเขาก็

ลกุตาม เธอหนัมองเขาเพียงครู่แลว้เอย่เสียงเบานอ้ยใจ 

“ทีขา้ทาํใหท้่านหาใช่แสดง แต่เป็นความรูส้ึกขา้งในของขา้ ขา้รกั

ท่านอาเจิง แมว้่าท่านจะหักหาญนาํใจรบัขา้เขา้จวนโดยไม่ถามไถ่ แต่ใน

เมอืเรอืงมาถึงขนันแีลว้ ขา้จะทรยศต่อท่านไดอ้ย่างไร จะหนีไปเพอืสิงใด” 

อินเจิงมองนางก่อนดึงเขา้มากอดไว ้คาํว่ารกัจากนางทีไดย้ินเป็น

ครังแรกเขาดีใจทีสุด “ข้าก็รักเจ้าเว่ยเวย” เขาละจากกอด ยกคางนาง

ขนึมาก่อนประทบัจบูสมัผสัแลว้บดขยี ก่อนยอมปลอ่ย 

“จาํไวว้่าหากเจา้คิดหนีไม่ว่าเจา้อยู่ทีใด ขา้ก็จะพากลับมา แลว้

เจา้จะเป็นไดแ้ค่เพียงนางกาํนลัอุ่นเตียงเท่านนั” 

เลิกขู่เธอสกัที เพราะถึงอย่างไรถา้ถึงเวลานนัเธอก็จะตายใหเ้ขาดู

ต่อหนา้ เขาไดจ้ดจาํภาพนนัไปตลอดชีวิต 

“ขา้ปวดหนกั” เธอออกจากหอ้งมองไปยงัดา้นล่าง ตอนนีมีคนรอ

พาเธอไปยงัหอ้งเก็บฟืนของรา้น 

“จอืเวย เจา้คงรูป้ระวตัิของตวัเองแลว้” 

“ยอมรบัว่าไม่ทงัหมด” องคช์ายเจียรตานคิดว่ามีเวลาไม่มากเลย

สรุปย่อความ 

“สรุปว่าเจา้เป็นญาติผูน้้องกับขา้ เลือดในกายเจา้มีเผ่าเก๋อเอ่อ

ตานครึงหนึง เสด็จทวดท่านเสียพระทัยมากทีลูกสาวจากไปไม่มีวันกลบั 
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หากรูว้่ามีเจ้าท่านคงดีใจ ข้าจะพาเจา้กลับเผ่าเก๋อเอ่อตาน เจ้าเต็มใจ

หรือไม่” 

ฟ้าใสตอบแบบไม่ลงัเล “เต็มใจ” 

ใบหนา้ทอียู่ในความมืดเดินออกมาแลว้ยิม “ดี ฟังแผนขา้ใหด้ี”  

เธอใชเ้วลาวางแผนกบัเขา และเสริมบา้งอย่างเขา้ไปเพียง 2 เค่อ

ก็รีบกลบัมาดา้นบน มองสีหนา้ทีดูไม่พอใจจึงรีบตรงเขา้ไปนังบนตักเอ่ย

เสียงหวาน 

“เป็นเพราะท่านพีสงัอาหารมาเยอะเกินไป” นางลูบท้องไปมา

ก่อนหันไปหยิบชาขึนดืมมือก็คลอ้งแขนเขา ก่อนหันมาประกบปากส่งชา

เขา้ปากอีกฝ่าย 

รสชาจากปากนางทาํใหเ้ขามีความสขุ เมือหมดไป 1 คาํนางก็หนั

ไปยกจอกชาขึนมาแลว้ส่งใหเ้ขาต่อ กว่าจะหมดไป 1 กาตอนนีสภาพของ

พวกเราแทบจะเปลือยเปล่าเสือผา้หลดุลุย่ 

ตอนทเีขาจะหมดความอดทนจากนางทียวัยวน มือนางก็ดงึเสือไว้

แลว้เอ่ย 

“ท่านพีทีนีรา้นอาหาร” มุมปากเขายิมก่อนประคองนางขึนจับ

แต่งตวัแลว้อุม้นางออกจากหอ้งอาหารเพือกลบัเรือน 

วนัเวลาแห่งความหลอกลวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ถึงเดือนองค์

ชายเจียรตานก็จะกลบัเผ่าเก๋อเอ่อตานแลว้ ตอนนีเขาไปเขา้เฝ้าเธอทีเพิง
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ลกุจากเตียงแทบไม่ไหวจากการทีเขาใชง้านเธอหนกั เรียกไดว่้าแทบไม่ได้

หายใจทุกวนั  

ใหต้ายเธอไดต้ายก่อนหนีไปไดแ้น่ มองกานาํชาทีหลูอีถือเขา้มา

เป็นเพราะเขาไม่ไปคา้งเรือนไหนเลย ทาํใหเ้ธอตอ้งกินชากานีทุกวัน สาร

ปรอททสีะสมในรา่งกายเรมิมากขึน สงัเกตไดจ้ากมือทสีนัเป็นบางเวลา 

“ชายารอง” หลอีูสีหนา้กงัวลใจดึงจอกชาไวแ้น่น ก่อนยอมปล่อย

เมอืเห็นสายตาแข็ง 

“ทีขา้ใหไ้ปสืบเป็นไงบา้ง” 

หลอีูเดินเขา้มาใกลน้ายหญิงก่อนกระซิบ  

“องคช์ายเกา้ทุกวันจะอยู่ในบ่อน ไม่ก็จะอยู่โรงเสพฝินทุกวันพุธ 

ศกุร”์ 

พรุ่งนีก็วันพุธ ไม่รูค้วามโกรธเคืองทีเขามีใหเ้ธอหมดไปหรือมาก

กว่าเดิม องคช์ายเกา้จะยอมเสียงช่วยเธอหรือไม่แต่ก็ตอ้งลอง 

“พรุ่งนีเจา้ออกไปส่งคาํของขา้ไป วันมะรืนจะมีการงานเลียงฤดู

รอ้นขา้ไดเ้ขา้ร่วมงานนดีว้ย บอกเขาว่า ใตต้น้ดอกทอ้ร่วมดืมสรุา” 

เธอมองไปรอบดา้น ตอนนีคนทีคอยคุม้กนัรอบเรือนเหลือเพียงแค่ 

2 คน เรียกไดว้่าเกือบ 1 เดือนนีเธอทาํใหเ้ขาไวใ้จไดม้ากทีเดียว คาํพดูบท

รกัทเีธอกรอกใสห่เูขา คาํหวานปรุงแต่ง ทาํใหค้นเปลียนไปไดม้ากขนาดนี  

เขากลบัมาอ่อนโยนใส่ใจเธอเหมือน 1 ปีก่อนอกีแลว้  



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

170 
 

ฟ้าใสเธอตอ้งการแบบไหน หนีจากเขาไปหรือว่าอยากจองจาํใน

บทรกัทีเป็นอยู่ บางครงัเธอยอมรบัว่าการแสดงบทรกับนเตียงมนัไม่ใช่การ

แสดงทงัหมด มีส่วนหนงึทีเธอรูส้ึกรกัและหลงใหลเขาจริง ๆ  

ความลังเลทีใกลจ้ะถึงวันสาํคัญ เธอจะทาํอย่างไร มองเขาเดิน

เขา้เรือนมาหลังจากกลบัจากเขา้เฝ้า คงรีบมาใหท้ันร่วมกินขา้วมือเทียง

กบัเธอ 

เธอลกุขึนก่อนใหน้างกาํนลัยกอาหารขึนโต๊ะ วนันีเธอทาํอาหารให้

เขาเอง ดงันนัอาหารจึงมีเพียง 3 อย่าง 

“เป็ดย่าง ผัดโหงวก๊วย หัวปลาเผือกหมอ้ไฟ ขา้ลงมือทาํเองทุก

จานเพือท่านพีเฉพาะ แต่ไม่รูร้สชาติถูกปากไหม” เธอตักหัวปลาใหเ้ขา 

มองอนิเจิงกินเขา้ปาก 

“เป็นไง” 

“รสชาติดี ดเูหมือนจะรสเค็มไปหน่อย”  

รสเค็ม เธอชิมแลว้รสจืดดว้ยซาํไป มือตกัชอ้นเขา้ปากแลว้บอก 

“ไม่เห็นเค็ม” หนัมองเขาทีขมวดคิวแลว้ถาม 

“เจา้ป่วยหรือจอืเวย”  

มือเธอสนัเล็กนอ้ยก่อนวางแลว้ยิมเปลียนเรือง “เค็มจริง ๆ ขา้ก็

แค่ปลอบใจตวัเอง” อาจจะเป็นสารปรอททาํใหก้ารรบัรสเธอเปลียน 

องคช์ายสีตักเป็ดย่างขึนมากินแลว้บอก “อันนีหวานไป” ทีจริง

แลว้เค็มเหมือนกนั เขาสงัเกตนางทตีกักินแลว้ตอบเขา 
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“หวานอย่างท่านพีว่าจรงิ ๆ กินไดไ้หม ถา้ไม่ไดก็้ใหห้อ้งครวัส่งมา

ใหม่” 

ตอนนีเขาแทบทนไม่ไหวอยากจะกระชากคนโกหก แต่ก็ยอมกิน

ต่อนิงเพือรบัคาํลวงจากนาง เขามองจอืเวยทีนอนเอนพัก หนัมองหลอีูนาง

กาํนัลขา้งกายทีคอยพัดคลายรอ้น จึงไล่ออกไป เมือประตปิูดลงเขาก็เริม

ดึงนางขึนก่อนปลดเปลืองอาภรณอ์อก 

“ท่านพตีอนน”ี 

เขายกคางขึนบีบเล็กนอ้ย “ใช่ตอนน ีขา้ปรารถนาเจา้ตอนนีเว่ยเว

ยยอดรักของข้า” จากนันบทรักร้อนแรงก็ล่วงไปถึงคาํ อาหารมือคําที

เตรียมไวส้าํหรบัเจา้นายทงัสองไดแ้ต่เททิงไรค่้า  

ส่วนหลอีูอาศยัจงัหวะที 2 คนกาํลงัเล่นบทรกับนเตียงออกไปนอก

จวน เธอมองหาองคช์ายเกา้ในโรงฝิน มองบุรุษทีสวมชุดลาํลองกาํลังพ่น

ควนัเอนกายนอนดวงตาลอย 

“องคช์ายเพคะ”  

บุรุษชุดขาวหนัมองหญิงสาว ก่อนดึงขึนมากอด “เจา้มาใหม่หรือ” 

หลูอีรีบดึงมือออก “หม่อมฉันหลูอี เช่อฟูเหรินส่งคาํมาให้ท่าน 

พรุ่งนจีะมีงานเลียงฤดรูอ้น รว่มดืมสรุาใตต้น้ดอกทอ้ ช่วยชายารองดว้ยเพ

คะ”  

มือองคช์ายเกา้ชะงกัปล่อยนางกาํนลัสนิทของนาง เขาจาํไดแ้ลว้

เกิดเหตอุะไรขึน ยงัจาํคาํสาบานของเขาได ้
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“เจา้เป็นสหายขา้แลว้ หากภายภาคหนา้เจา้มีเรืองเดือดรอ้นก็จง

มาหาขา้ ขา้จะช่วยเจา้เอง” จอืเวยเกิดอะไรขึนกนัแน่ 
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บทท ี  

หาคนช่วย 

 
หลอีูออกจากโรงฝิน กลบัไปยงัตาํหนกัองคช์ายสีแลว้เดินเขา้ครวั

มองกานาํชา นางหยิบยาออกจากเอวแลว้ใส่ลงไปจากนันก็ถือเขา้ห้อง

นายหญิงเปิดประตูเขา้ไป ทราบความว่าองคช์ายสีเสด็จกลับเรือนพระ

ชายาเอกไปไดค้รงึชวัยามแลว้  

“พีจือเวย” หลูอีเรียกนายหญิงใหลุ้กขึน ความสนิทนีดังพีน้องมี

เพียงเรา 2 คนทีรูใ้จกนั หลอีูเทนาํชาลงจอกแลว้ มองนายหญิงยกขึนดืม 

ปัง! เสียงประตูถูกถีบอย่างแรง เป็นองค์ชายสีทีเดินเข้ามา 

จากนนัก็ดงึจอกชาในมือจอืเวย แลว้ทิงลงพืน 
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ความแตกแล้ว ตอนนีกานาํชาก็หล่นลงพืนเช่นกัน เสียงเหียม

เกรยีมดงัขึน 

“ลากนางกาํนลัหลอีูออกไปดา้นนอก ลงโทษฐานปองรา้ยเช่อฟูเห

รนิ เฆียนนางใหต้าย” 

ฟ้าใสรอ้งห้ามพรอ้มกับไปกอดหลูอีไว้ “ได้โปรดท่านพี นางไม่

เกียวทกุอย่างเป็นเพราะขา้ ขา้สงัใหน้างทาํ” 

สงัใหท้าํ มือเขายงิกาํแน่นก่อนกระชากนางออกจากนางกาํนลั 

“เจา้ไม่อยากมีลูกกับขา้ จนถึงกับทาํรา้ยตัวเอง” เสียงกัดฟันดึง

กระชากนางลงเตียง ฟ้าใสพยายามลุกขึนเพือไปช่วยหลูอีแต่ก็เขาก็ไม่

ปล่อย ดว้ยตาเธอไดแ้ต่มองหลูอีถูกลากตวัไป จากนนัเสียงรอ้งของนางก็

ดงัขนึ  

“ปล่อยขา้ ท่านมนัโหดเหียมเกินไปแลว้อนิเจิง”  

ตอนนีเสือผา้นางถูกฉีกขาด มองไปดา้นหน้าประตูยังไม่ได้ปิด 

เรียกไดว้่าเห็นกนัทุกคน มือเธอเอือมไปยงัใตห้มอนก่อนหยิบปินทองทเีขา

ใหขึ้นมาจ่อคอ 

“หากท่านเขา้มา ขา้จะจบชีวิตตรงน”ี  

องคช์ายสีมองปินทองทีเขามอบใหเ้ธอ ปลายแหลมคมตอนนีจ่อ

ทีคอ มมุปากยกยิมเพียงครู่ก่อนใชค้วามเร็วแย่งมนัมา ทาํใหป้ลายแหลม

ถกูลาํคอเลือดออกเป็นทางยาว  
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มือบางทีไรเ้รียวแรงหรือจะสูม้ือเขา จากนันเขาก็ก้มลงดูดกลืน

เลือดตรงคอนาง “อินเจิง ขา้เกลียดท่าน ขา้รงัเกียจท่าน ขา้ขอสาบานไม่

ว่าชาติไหนก็อย่าไดพ้บเจอกันอีกแลว้” ตอนนีเธอถูกเขากัดปากก่อนเลือน

ไลล้นิเขา้ปาก จากนนัรา่งบางก็ถกูเขายาํยีโดยทบีานประตยูงัถูกเปิดอยู ่

ดา้นนอกมีเสียงของหลอีูรอ้งดว้ยความเจ็บปวด ไม่ต่างจากดา้น

ในเรือนจือเวยเลย ดอกอินทนิลนาํหล่นลงจากตน้ เหมือนนาํตาทีไหลริน

ไม่หยุดเจียนขาดใจ 

 

 ตอนนีฟ้ามืดสนิท เสียงหลูอีเงียบไป 1 ชวัยามแลว้ แต่ดา้นในก็

ยังไม่หยุดมือ เสียงกระทบเสียดสีขึนลงยังคงแรงไม่หยุดหย่อน เธอที

ตอนนีนอนเหมือนผักมองดวงตามืดทีโกรธจนดวงตาเป็นสีแดง กม้ลงตรง

ซอกคอก่อนกดัลงไปไม่หยดุ ถามถึงความเจ็บตอนนีเธอไม่รูส้ึกอะไรแลว้  

เธอเกลียดเขา เสน้บางทีเคยมีใจใหเ้ขาไม่เหลือสิน นับตงัแต่เขา

ลากหลอูอีอกไปเธอหมายมนัแลว้ ชาตินีเธอจะหนีจากเขาใหจ้งได ้

อินเจิง องค์ชายสี ฮ่องเตย้งเจิง 3 คาํนีเธอจะไม่อยากได้ยินอีก

แลว้ 

เมอืรา่งขา้งบนไปถึงเป้าหมายเขาก็ทิงตัวลงก่อนดึงเธอเขา้กอดไว้

แน่น  

“ขา้รกัเจา้จือเวย เมือไรเจา้จะเขา้ใจ” ว่าเขาไม่เคยรกัและแสดง

ความรูส้กึออกมาใหเ้ห็นนอกจากนางเลย  
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เขาเงยหนา้มองแววตาว่างเปล่าก่อนวางนางลงนอน สองมือปัด

ไรผมออกแล้วเอ่ย “ข้าอยากมีลูกกับเจ้าจือเวย มีลูกให้ข้าแล้วเราจะมี

ความสขุตลอดไป”  

เขานาํมนัเขา้ไปอีกรอบ และอีกรอบจนถึงรุ่งเชา้ งานสรา้งลกูของ

เขาช่างยาวนานจนคนใตร้า่งเหมือนตายทงัเป็น 

เสียงเขาทีหลบัสนิททาํใหเ้ธอลุกขึนก่อนยกตวัออ้มใส่เสือผา้คลมุ

เดินออกไปดา้นนอกลานบา้น มองรา่งของหลอูทีนีอนตายอยู่กลางลาน 

นางทีเหมือนน้องสาว นางทีเหมือนเพือน นางทีคอยดูแลเธอมา

ตลอด 1 ปี ต้องจบชีวิตลงเพือเพราะความไม่รอบคอบของเธอ ความ

โหดเหียมไรป้รานีมนัมากเกินจะเรียกว่ามนษุยไ์ด ้ 

“หลูอี” เสียงราํไหท้ีเก็บมาตลอดคืน เธอปล่อยใหก้ับหลูอีเพียงผู้

เดียว ใหค้นทีเป็นเหมือนน้องสาว เป็นเพือน เป็นคนทีพรอ้มจะสูไ้ปเพือ

นาง บดันไีม่เหลือแลว้  

นาํตาหยดลงพนื ไดแ้ต่มองรา่งนางถูกอุม้ออกจากเรือนตามคาํสงั

คนทีตืนมาแลว้ไม่เจอเธอขา้งกาย 

องคช์ายสีประคองเธอขึน แลว้นาํกลบัไปยงัในเรือน  

“ถึงจะเป็นฤดูรอ้นแต่เจา้ก็ตอ้งรกัษาสขุภาพ ขา้ใหห้มอหลวงจัด

ยาบาํรุงใหเ้จา้ รา่งกายเจา้ตอนนีอ่อนแอมากเว่ยเวย เจา้ตอ้งรกัษาตัวเพือ

ลกูของเรา” 
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เธอไม่สนคาํพูดเขาแลว้ ไดแ้ต่ใหเ้ขาพาเธอเขา้ไปดา้นในเหมือน

คนไรวิ้ญญาณ มองเขาตักคีบอาหารเขา้ปากไม่หยุดพักเหมือนจะรีบให้

เธอรา่งกายแข็งแรงแลว้เกิดลกูใหเ้ขา 

“ตอนเย็นข้าให้กูกูมาแต่งตัวให้เจ้า งานนีข้าจะพาเจ้ากับพระ

ชายาเอกไปรว่มงานดว้ย”   

“เพคะ หม่อมฉันของนอนพักก่อน” เธอลุกขึนแลว้เดินกลบัไปยงั

เตียงนอน มองเขาทีเดินตามมาก่อนดึงเธอเขา้ไปกอดแลว้นอนหลับตา

บอกเธอ 

“ขา้ก็ง่วงเหมือนกัน” ไม่ถามว่าเธออยากใหเ้ขานอนดว้ยไหม ยง

เจิงจิตใจท่านทาํดว้ยหินใช่ไหม 

ในเมอือยากมีชีวิตต่อ เพือต่ออกีชีวิต พีเฟยหยางไม่รูว่้าเรอืงไปถึง

ไหนแลว้ อาจารยซื์อจงคงทาํสาํเร็จและพาพีเฟยหยางไปตามเวลาทีไดต้ก

ลงกนั ในเมอืเธอตอ้งการพลงังานในการต่อสูจ้ึงหลบัไปจรงิ ๆ  

ปลอ่ยใหค้นกอดลืมตาขึนมอง ก่อนประทบัจบูหนา้ผากแลว้เอย่ 

“เว่ยเวยข้ารักเจ้า ข้ารักเจ้า” อย่าทาํให้ข้าผิดหวังอีก ข้าไม่ได้

อยากใหเ้รืองทกุอย่างหนกัจนถึงมองหนา้กนัไม่ติด ขา้อยากไดจื้อเวยทียิม

สดใสคนเดิมกลบัมา  

“ขา้สญัญาหากเจา้อยู่กับขา้ เจา้จะมีแต่รอยยิม เว่ยเวยยอดรัก

ของขา้” 
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เสียงเรียกขององคช์ายสีทาํใหเ้ธอตืน หนัมองชุดทีเขาเตรียมไวใ้ห้

ก่อนทีจะออกไปยังตาํหนักใหญ่ ใหกู้กูเขา้แต่งตัวเธอเพือไปงานเลียงฤดู

ใบไมผ้ลิ 

กูกูปลดเสือคลุมออก ดวงตาคนแก่สะเทือนไปถึงใจ นางใชย้าทา

ไปทวัร่างก่อนใชแ้ป้งปกปิดตามลาํคอหงส ์มีรอยแผลและรอยกดัชาํไปทวั

ร่าง ตงัแต่นางรบัใชอ้งคช์ายสีมา พระนางทุกพระองคไ์ม่เคยมีใครอยู่ใน

สภาพแบบนี 

อย่างทเีขาบอก ยิงรกัมากก็ยงิโกรธมาก  

ชุดทีองคช์ายสีประทานใหเ้ป็นชุดลายหงสส์ีแดง ต่างกันเพียงปีก

หงสท์ีนอ้ยกว่า เรียกไดว้่าพระองคย์กย่องนางเทียบเท่าตาํแหน่งพระชายา

เอก แต่จะมีประโยชนอ์ะไรในเมอืเจา้ของร่างไม่ไดต้อ้งการมนัเลยดว้ยซาํ  

กกููทาํผมใกลเ้สร็จกาํลงัจะเลือกปินเพือปักลงไป ไดย้ินเสียงประตู

เปิดออกเป็นเจา้ของตาํหนกั องคช์ายโบกมือใหน้างออกจากหอ้ง  

เขาเดินเข้ามามองไปยังชุดทีเขาเลือกให้นาง เขาเลือกไม่ผิด 

ดวงตามองปินบนโต๊ะ เห็นปินสีทองทีเคยมอบใหน้าง หยิบมนัขึนมาแล้ว

ปักลงบนผมนาง 

“ตังแต่แรกทีขา้เห็นมันก็รูว้่ามันเหมาะกับเจา้มากเพียงใด ภาย

ภาคหนา้ขา้จะทาํใหเ้จา้ยิงใหญ่ไม่นอ้ยหนา้ผูใ้ด รองเพียงหนึงแต่เหนือคน

ทวัหลา้” 

นนัหมายถึงตาํแหน่งฮวงกุย้เฟย  
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เขาประคองเธอขึนก่อนพาออกไปด้านนอก เธอมองเกียวหลัง

ใหญ่ เมือขึนไปพระชายาเอกก็นังอยู่ก่อนแล้ว เธอจึงมองเขาไปนังตรง

กลางมีพระชายาและรองชายานงัประกบขา้ง ดแูลว้น่าภาคภมิูใจมาก เธอ

อยากสาํรอกออกมาตอนนี 

 

ตอนนีเมืองหลวงดา้นนอกกาํลงัขาดแคลนจากผลผลิตทีแหง้แลง้ 

แต่ด้านในวังหลวงกลับจัดงานอย่างฟู่ ฟ่าไม่สนใจเงินทอง มองไปยัง

อทุยานทีถูกเนรมิตเหมือนสวรรค ์นางราํในวงัต่างรา่ยราํตามบทเพลง เธอ

นงัลงทเีกา้อดีา้นหลงัแต่ก็โดนเขาลากมาประกบขา้งตวัอกีแลว้ 

เธอไม่มีใครช่วยแลว้จะทาํไงถึงไดไ้ปพบองคช์ายเกา้ได ้

“มองไปยังจอกสุราจึงยกขึนดืม” หาเรืองเมาแล้วไปพักคงจะ

ดีกว่า จากนนัจอกสรุาก็ยกขึนดืมไม่หยดุปากจนมือขา้งกายยกหา้ม 

“เจา้กินไดไ้ม่เยอะ พกักินอาหารบา้งเถอะเว่ยเวย”  

อย่างไรวนันีเธอก็ไม่เมาเด็ดขาด หนัมองเขาทีหันไปเอาใจอีกขา้ง

เช่นกนั อยากรกัแต่ก็ตอ้งแบ่งใจเป็นหลายส่วน  

ชีวิตนีเธอปรารถนาแค่เพียงหวัใจทมีีเธอแค่เพียงคนเดียว 

ตอนนีสุราหมดไป 1 กา เธอมองไปยังตาํแหน่งองคช์ายเก้าเวน้

ว่างหายไปแลว้ คงไดเ้วลานดัเพือไม่ใหผ้ิดสงัเกตเขาจึงลกุขึนไปก่อน มอง

สภาพเขาทตีอ้งใหนู้่ไฉแบกออกไป แต่ฝีเทา้แข็งแรงมนัคง  
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ขา้ยอมรบันบัถือการแสดงของท่านองคช์ายเกา้ หนัมองตอนนเีธอ

เองก็เรมิจะไม่มีสติ หากไม่ไปตอนนเีห็นทแีผนจะลม้ มือเธอแตะองคช์ายสี

ก่อนกระซิบบอก 

“หม่อมฉันรูส้ึกเวียนหวั อยากไปเดินเล่นหน่อย” 

องคช์ายสีขมวดคิว ตอนนีเขาปลีกตวัไปไม่ได ้ 

“ใหกู้กูไปเป็นเพือนหม่อมฉันเถอะเพคะ” กูกูนางกาํนัลทีอยู่กับ

เขามานานเรียกได้ว่าเขาไว้ใจมาก ดังนันเมือเธอบอกว่าจะไปกับนาง

กาํนลัคนสนิทเขาจึงยอมใหเ้ธอไป 

มือนางเกาะมือกูกูให้ประคองเดิน รบัลมฤดูรอ้นก่อนเดินไปยัง

กองอกัษร มองเห็นตน้ดอกทอ้หนา้สาํนกั 

ใต้ตน้ดอกท้อมีเกา้อีทีเธอเคยนังชมจันทรแ์ลว้สรา้งเรืองให้องค์

ชายสีโกรธ จนนาํมาถึงจุบจบชีวิตของหลูอี เธอนังพักลงก่อนยกมือบีบ

นวดศีรษะ 

“กกู ูท่านช่วยไปขอขิงรอ้นมาจากหอ้งครวัใหห้น่อย”  

สีหนา้นางกาํนลัชนัสงูขมวดคิว มองชายารอง 

“ขา้อยู่ในวังหลวง ทหารยามก็มีมาก คงไม่มีใครฉุดขา้ทาํรา้ยขา้

ใต้เทา้ของบุตรสวรรค์หรอก ไปเร็วหากช้าขา้อาจจะเจ็บหนักจนเดินไม่

ไหว” ใชค้าํปลอบแลว้คาํขู่ใส่นาง กูกูจึงรีบวิงไปทางหอ้งครวัทอียู่ไม่ไกล 

เสียงฝีเทา้คนเดินออกมาจากดา้นขา้งสาํนกักองอักษร ในมือถือ

พดัไรซ้งึความเมา ฝีเทา้ตรงมาแลว้นงัลง 



หวัใจหนาวเหน็บเป็นเกล็ดนาํแขง็ 

 

181 
 

“รูส้ึกว่าเล่หก์ลของเจา้จะพฒันาขึน” 

เธอมององคช์ายเก้า ไม่ถึงเดือนเขาก็ดูเปลียนไปเยอะ แต่ตอนนี

เธอไม่มีเวลามาพดูกวนกบัเขา 

“ขา้จะหนีออกจากวงัพรอ้มกบัเหล่าเผ่าบรรณาการทีจะออกจาก

เมืองในอกี 5 วนั ขา้อยากใหท้่านช่วยขา้” 

มือทีถือพัดนิง ถามด้วยนาํเสียงจริงจัง “ข้าถามเจ้า 1 คาํ เจ้า

แน่ใจ” 

“ขา้แน่ใจ” 

“ดี ไม่พดูอธิบายอีก ขา้จะช่วย บอกแผนเจา้มา” 

คาํว่าสหาย ตอนนีเธอรูซ้งึแลว้ จากนนัแผนทีเธอวางไวก้็ออกจาก

ปาก  

“ขา้และองคช์ายเจียรตาน องคร์ชัทายาทแห่งเผ่าเก๋อเอ่อตาน ได้

วางกําลังบางส่วนนอกจวนแล้ว แต่ก็ไม่มีทางไหนทีจะพาข้าออกนอก

ตาํหนักได ้มีเพียงท่านเท่านัน ทีสามารถหาขอ้อา้งเขา้จวนแลว้นาํตัวข้า

ออกไป” 

“วนัไหน” 

“อกี  วนั” อกี  วนัเธอจะไปจากตา้ชิงแลว้ไม่หวนคืนกลบัมาอีก 

องคช์ายเก้ามองใบหน้านางนิงงัน  ในใจรูส้ึกถึงความเสียใจไม่

อยากใหน้างไป แต่ถา้สิงไหนทีนางเลือกและมีความสขุ เขาจะทาํให ้เขา

ตดัใจใหต้วัเองเสียใจ เพอืใหน้างในใจไดมี้ความสขุ มนัดีทีสดุแลว้ 
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เสียงเหมือนฝีเทา้ใกลเ้ขา้มา “ขา้ตอ้งไปแลว้ หา้วนัยามอู่ ( . -

. ) จงัหวะนนัองคช์ายสีอาจจะอยู่ในวังเพือส่งขบวนบรรณาการออก

จากเมืองหลวง ขา้จะนาํเจ้าออกจากจวนในเวลานัน เพือส่งเจา้ทีประตู

เมืองตะวนัตก” 

จากนนัเขาก็รีบหายตวัออกไปจากทางเดิมทีมา  

เมือกูกูกลับมาก็เห็นเช่อฟูเหรินกาํลังเอนใบหนา้ลงนอนบนโต๊ะ

หลบัตาแลว้ จึงเรียกใหตื้นก่อนวางนาํขิงทีขอ 

“ขอบคุณมาก” เธอรับมาแล้วจิบจนหมดถ้วย “กลับกันเถอะ

ออกมานานองคช์ายจะเป็นห่วง” 

กกููเห็นดว้ยก่อนประคองชายารองกลบัไปยงังานเลียงตามเดิม  

เมอืเธอนงัลงเขาก็หนัมาก่อนใชมื้อแตะหนา้ผาก  

“หม่อมฉันดีขึนแลว้เพคะ” เขายิมปลอบเธอก่อนหันหนา้ไปทาง

เดิมมองดนูางราํตรงหนา้ มือเขาทีอยู่ดา้นซา้ยยงักุมมือขวาเธอไวแ้น่นจน

จบงาน 

 

เมอืกลบัถึงเรือนองคช์ายสีไปสง่พระชายาเอก แวะดลูกูนอ้ยเพียง

ครูก่่อนทจีะออกไปอีก มือพระชายาอดีึงมือสามีไว ้

“ประทบักบัหม่อมฉันสกัคืนนะเพคะ” สายตาออ้นวอนของนางทาํ

ใหเ้ขาใจอ่อน หนัมองดา้นนอกเพียงครู ่ก่อนพยกัหนา้ยอมใหน้างทาํหนา้ที

ภรรยาอีกคน  
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ถามว่าคนทีเรือนจือเวยรูแ้ลว้รูส้ึกอย่างไร รูส้ึกดีทีสดุแต่ก็ปวดใจ

ทสีดุเช่นกนั ความรกัเหมือนยาขมเธอรูซ้งึวนันเีอง 

หากไม่รูเ้จ็บก็จะไม่รูจ้กัคาํว่ารกัทแีทจ้รงิ 

ดวงตามองไปยังปินทองทีเขาเคยขู่เอาไว ้ว่าเธอหา้มถอดมันออก

เด็ดขาด ในเมอืรกัมากเธอจะใหเ้ขาวิงตามปินทองแลว้กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


