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ค�ำน�ำ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ในเล่มแรกนั้นได้พอรู้ที่มาที่ไประหว่าง 'เจียงชิงหว่าน'  

และ 'ชุยจีห้ลงิ' กันแล้ว ความเข้าใจผดิทีมี่ผูอ้ืน่บงการอยูเ่บือ้งหลงัยงัคงเป็นม่านหมอก

ทีม่อิาจท�าให้ทัง้สองได้มองเหน็เร่ืองราวอย่างทะลปุรุโปร่ง

หลงัจาก 'ชยุจีห้ลงิ' ได้พบกบั 'เจยีงชิงหว่าน' ทีเ่ป็นคุณหนตูระกูลหย่งชางป๋อ 

แล้ว ไม่เพยีงเขาจะตกตะลงึกับช่ือทีเ่หมือนกนั ยงัเจออากปักริิยาเลก็ๆ น้อยๆ รวมถึง 

'ลกัษณะพเิศษ' บางอย่างทีเ่หมอืนกบัภรรยาของเขา กระน้ันเขากย็งัวาดหวงัว่าภรรยา 

ทีห่นีหายไปจะกลบัมาหาในสกัวัน

ปมในอดีตเร่ิมเผยเบาะแสออกมาทีละนิด ที่แท้แล้วคนที่วางแผนให้พวกเขา

สามีภรรยาแตกแยกในอดีตคือผู้ใดกันแน่ แล้วความจริงเรื่อง 'หว่านวาน' จะท�าให้ 

ชุยจีห้ลงิตกอยูใ่นสภาพเย่ียงไร เจยีงชิงหว่านจะมีชีวิตทีส่ขุสงบอย่างทีว่าดหวงัไว้หรือไม่ 

สุดท้ายเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไป เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ท่านกระโดดลงทะเลสาบแล้วจมน�า้ตายไปตอนนีเ้สยีเลยส ิบางทีความแค้นใจทีน่างมต่ีอท่าน

เหล่าน้ันอาจจะหายไปในทนัที"

ทีด้่านหลงัพลนัมเีสยีงท่ีเย็นชาอย่างทีส่ดุเสยีงหนึง่ลอยมา ชยุจีห้ลงิประหลาดใจ อดจะหันหน้า

กลบัไปมองไม่ได้ เหน็เพียงดวงตารปูเมลด็ซิง่ท่ีเย็นเยยีบของเจยีงชงิหว่านก�าลงัมองเขาอย่างเย็นชา  

แก้มแดงน้อยๆ ไม่รูว่้าเป็นเพราะตากแดดหรอืเป็นเพราะความโมโห

ชุยจี้หลิงอึ้งไป

แม่นางน้อยผูน้ี้มคีวามแค้นต่อเขาอย่างท่ีคดิจรงิๆ ไม่รูเ้หมอืนกันว่าตนเองเคยไปล่วงเกินอะไร

นางกันแน่

คราวก่อนนางยังหลอกเขาด้วยว่านางเคยพบหว่านวาน และบอกอกีว่าหว่านวานตายไปแล้ว



✱ เจียงชิงหว่าน ร่างเดมิเป็นบตุรสาวตระกลูพ่อค้า แต่งงานให้ชุยจีห้ลงิ  

  ถกูเรียกว่า 'หว่านวาน' ร่างใหม่เป็นบตุรสาวทีเ่กิดจาก 

  ภรรยาเอกของหย่งชางป๋อ เป็นคนสุขุม วางตัวดี  

  เฉลยีวฉลาด

✱ ชุยจี้หลิง บรรดาศักดิ์จิ้งหนิงโหว ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการ 

  มณฑลทหาร เคยเป็นบัณฑิต ก่อนทิ้งพู่กันมาร่วมรบ  

  แต่งงานกับเจียงชิงหว่าน รักและทะนุถนอมภรรยา 

  อย่างมาก

✱ เจียงเทียนโย่ว บรรดาศักดิ์หย่งชางป๋อ ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ 

  กองก�าลงัรักษาเมอืงหลวง บดิาของเจยีงชิงหว่าน เป็น 

  คนรักถนอมสตรีที่อ่อนแอบอบบาง

✱ ซุนอ้ิงเซวียน สหายรักของเจียงชิงหว่าน (หว่านวาน) มารดาเป็น 

  ภรรยาลบัทีไ่ม่อาจออกหน้าออกตา มชีีวติยากล�าบาก  

  เป็นคนฉลาด รู้จักเอาตัวรอด ช่างวางแผนการ

✱ เหอจิ่งหมิง อาลักษณ์ข้ันหก ส�านักฮ่ันหลิน อายุสิบเก้า เป็น 

  ลูกบุญธรรมของชุยจี้หลิง

✱ เซวียหมิงเฉิง หลานชายเซวียไทเฮา บรรดาศักดิ์เว่ยกั๋วกง เป็น 

  คนรักอิสระ

✱ โจวฮุย ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการกองก�าลังรักษาเมืองหลวง  

  ผู้ใต้บังคับบัญชาของชุยจี้หลิง ซื่อสัตย์กับผู้เป็นนาย

แนะน�ำตัวละคร
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งานรบัอนุภรรยาของเจยีงเทียนโย่วยังไม่ทันได้จดั เทยีบเชญิแต่งงาน 

จากโจวฮยุกลบัส่งมาถึงจวนหย่งชางป๋อก่อน

เจียงเทียนโย่วน�าเทียบเชิญนี้ไปให้ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงดู

ในนั้นไม่ได้เชิญเจียงเทียนโย่วไปร่วมงานเพียงคนเดียว แต่ยังเชิญ 

เหล่าสมาชกิจวนหย่งชางป๋อให้ไปด้วย

เทยีบกับชยุจีห้ลงิแล้ว เจยีงเทียนโย่วอาจจะชงัน�า้หน้าโจวฮยุมากกว่า

เลก็น้อย

ชุยจี้หลิงเป็นประเภทที่รู ้ว่าผู้อื่นไม่ชอบใจเขา แต่ขอเพียงไม่ไป 

ย่ัวโมโหเขาเข้า โดยท่ัวไปเขาล้วนจะมองข้าม แต่ถ้าไปย่ัวโมโหเขาเข้า

จริงๆ เช่นนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไร...รอความตายแต่โดยดีเสียเถิด!

หากแต่โจวฮุยนั้นต่างออกไป

โจวฮุยผู้นี้ภายนอกดูย้ิมแย้ม แต่กับคนท่ีไม่ชอบหน้าเขาจะวาง 

50 

รับมือไม่ทัน
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หลุมพรางให้อีกฝ่ายตกลงไป ซ�้าหากมีโอกาสก็ยังจะเยาะเย้ยถากถาง 

เห็นอีกฝ่ายไม่มีความสุข เขาจึงจะมีความสุข

อกีท้ังต�าแหน่งของโจวฮยุก็สงูกว่าเจยีงเทยีนโย่ว โดยเฉพาะหลงัจาก 

กลบัมาพร้อมชยัชนะใหญ่ในศกึคราน้ี ฮ่องเต้ยังเล่ือนต�าแหน่งให้เขาเป็นถึง 

ผูบ้ญัชาการกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวง

เป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของเจียงเทียนโย่วพอดี

เมื่อได้รู้ข่าวนี้ เจียงเทียนโย่วก็ปาแจกันใบหนึ่งด้วยความโมโห

ทว่าก็ไม่มีปัญญาจะท�าอะไรได้ ยามได้พบโจวฮุย เจียงเทียนโย่ว 

ยังคงต้องเอ่ยเรียกอีกฝ่ายว่า 'ผู้บัญชาการโจว'

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงมองวันมงคลท่ีเขียนอยู่บนเทียบเชิญปราดหนึ่ง 

ก่อนนับวันดู เป็นอีกห้าวันให้หลัง นางยังจ�าโจวฮุยได้ คนที่บนแก้มขวา 

มรีอยแผลเป็นผูน้ัน้

ทีส่�าคญัท่ีสดุคอืโจวฮยุเป็นคนของชยุจีห้ลงิ และยังได้รับความไว้วางใจ

จากชยุจีห้ลงิเป็นอันมาก

ย่ิงไปกว่านัน้บดันีโ้จวฮยุก็เป็นถึงผูบ้ญัชาการกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวง 

เป็นผูบ้งัคบับญัชาสายตรงของเจยีงเทยีนโย่ว

แม้เจยีงเทียนโย่วจะมบีรรดาศักด์ิเป็นหย่งชางป๋อ แต่บรรดาศกัดิน้ี์ 

ก็เป็นเพียงค�าเรียก ถึงจะมีเบี้ยหวัดจ�านวนหนึ่งให้ทุกปี แต่ไม่มีอ�านาจ 

ทีแ่ท้จรงิ

เจยีงฮุย่เฟยในวงัให้ก�าเนิดองค์หญิงสองพระองค์ ไม่มอีงค์ชาย บดัน้ี 

อายุก็มากขึน้เรือ่ย  ๆแล้ว ฮ่องเต้ยังไปต�าหนักนางน้อยคร้ังนัก ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง

กระจ่างแจ้งแก่ใจดว่ีาสกุลเจยีงดูมหีน้ามตีาแค่เพียงผิวเผนิเท่าน้ัน
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เพราะฉะนั้นงานแต่งงานของโจวฮุย พวกตนจะไม่ไปได้อย่างไร

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจึงตัดสินใจทันที "ไปบอกให้เมิ่งอี๋เหนียงเตรียม 

ของขวญัไว้ชดุหน่ึง ถึงวันนัน้พวกเราทัง้ครอบครวัจะไปแสดงความยินดต่ีอ 

ผู้บัญชาการโจวกัน" นางคิดค�านวณในใจว่าต่อให้ส่งเจียงชิงเซวียนและ 

เจยีงชงิหว่านเข้าวงัไปเป็นสหายร่วมเรยีนขององค์หญิงทัง้สอง แต่พวกนาง

สองคนก็ไม่แน่ว่าจะดงึดดูความสนใจของรชัทายาทและองค์ชายรองได้จรงิๆ

หากเรือ่งผกูสมัพันธ์กับเชือ้พระวงศ์ไม่ส�าเร็จ วันหน้าพวกนางก็ยงัคง

ต้องเลอืกแต่งงานกับคนดีๆ

อกีทัง้เจยีงชงิอว้ีก็ถึงวัยเหมาะจะออกเรอืนแล้ว จ�าต้องเลอืกหาคนท่ี

เหมาะสมเช่นกัน

โจวฮยุเป็นคนสนทิของชยุจีห้ลงิ ท้ังยังเป็นถึงผู้บญัชาการกองก�าลัง

รกัษาเมอืงหลวง ผูท่ี้ไปแสดงความยินดต่ีอเขาในวนันัน้จะต้องมจี�านวนมาก 

และจะต้องเป็นคนในครอบครวัขนุนางใหญ่สงูศกัดิท์รงอ�านาจอย่างแน่นอน 

ย่อมมบีรุษุทีเ่หมาะสม

เจียงฉางหนิงผู้เป็นหลานชายคนเดียวในตอนนี้ยังเล็กนัก วันหน้า 

ของจวนหย่งชางป๋ออาจจะต้องผกูอยู่กับหลานสาวไม่กีค่นนีแ้ทน มสีกัคน 

แต่งเข้าตระกูลขนุนางใหญ่ทีส่งูศักด์ิทรงอ�านาจได้ก็ถือเป็นเร่ืองดี

เจยีงเทยีนโย่วเป็นคนกตัญญู ในเมือ่ฮหูยินผู้เฒ่าเจียงออกปากแล้ว 

แม้เขาจะไม่เตม็ใจไปเพียงไรก็ได้แต่ตกปากรบัค�า

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเจียงยังถามเจยีงเทียนโย่วถึงเรือ่งอ่ืนอีกว่า "ผูบ้ญัชาการโจว

แต่งบตุรสาวจากตระกูลขนุนางสงูศกัดิใ์ด เป็นการแต่งงานใหม่หลงัภรรยา

สิน้ใจหรอื"



10

สามีข ้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว 2

นางเห็นว่าโจวฮุยก็อายุได้ย่ีสิบเจ็ดย่ีสิบแปดปีแล้ว คิดว่าเมื่อก่อน 

น่าจะเคยแต่งงาน แต่ยามนีบ้นเทียบเชญิกลบัเขียนว่า 'แต่งภรรยา' ดูย่ิงใหญ่

อลงัการไม่เบา นีนั่บเป็นการปฏิบัติท่ีภรรยาเอกจะได้รับอย่างแน่นอน

"ไหนเลยจะเป็นบตุรสาวจากตระกูลขนุนางสงูศกัดิท์รงอ�านาจ เขา 

มีวาสนาปานน้ันหรือ" เจียงเทียนโย่วกล่าวค่อนขอด "ได้ยินคนบอกว่า 

เป็นเพียงคนที่เขาพากลับมาระหว่างกลับจากศึกทางเหนือ อาจเป็น 

หญิงชาวนานางหนึง่ท่ีข้างทาง รปูโฉมจะต้องอปัลกัษณ์และไม่รู้จกัมารยาท 

เป็นแน่แท้ นัน่ก็เหมาะกับเขาพอดี"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงขมวดค้ิว มองเจยีงเทยีนโย่วอย่างไม่ชอบใจ "บรุษุ

อย่างเจ้าไฉนจิตใจคับแคบเหมือนหญิงช่างนินทาพวกนั้น ไม่ว่าอย่างไร 

หากไม่ได้ผูบ้ญัชาการโจวท่านน้ีช่วยไว้ขณะอยู่ท่ีชานเมอืงไท่หยวน เกรงว่า 

แม่กับพวกหว่านเจี่ยคงได้ตายไปแล้ว เจ้าไม่รู้สึกขอบคุณเขา ซ�้ายังมา

ค่อนขอดเขาลบัหลงัเย่ียงน้ีอกีร ึ เจ้าเป็นเช่นนีจ้ะเป็นขนุนางรอดได้อย่างไร  

มน่ิาถึงได้ถูกลดต�าแหน่ง"

เดมิทเีจยีงเทียนโย่วเป็นผูช่้วยผูบ้ญัชาการกองก�าลงัรักษาเมอืงหลวง

ขัน้สามรอง ภายหลงัเน่ืองจากอารมณ์ฉนุเฉียว พูดจาไม่เป็นจนไปล่วงเกิน 

ผูอ้ืน่เข้า ขณะประชมุขนุนางจงึมคีนจงใจกลัน่แกล้ง ท�าให้ถูกลดต�าแหน่ง

มาเป็นผูช่้วยผูบ้ญัชาการขัน้สีเ่ช่นในปัจจบุนั

เอ่ยถึงเรือ่งนีข้ึ้นมา เจยีงเทยีนโย่วก็รูส้กึไม่เป็นธรรม ทว่าอยู่ภายใต้

สายตาเข้มงวดของฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง เขากไ็ม่กล้าพูดอะไรแม้แต่ค�าเดยีว 

เนือ่งจากเขากลวัฮหูยนิผูเ้ฒ่าเจยีงมากมาแต่ไหนแต่ไร ถึงแม้ตอนนีจ้ะอายุได้

สีส่บิต้นๆ อกีทัง้เป็นบดิาคนแล้ว แต่ก็ยังกลวัฮหูยนิผูเ้ฒ่าเจยีงเช่นเดมิ
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงว่ากล่าวเจยีงเทยีนโย่วอกีครู่ใหญ่ มพ้ินสอนเขาถงึ

การวางตวัในการเป็นขนุนาง "หากเจ้าเก่งจรงิก็ไปยืนอยู่ในต�าแหน่งสูงสุด

อย่างผูบ้ญัชาการมณฑลทหารให้ได้ อ�านาจในมอืแม้กระท่ังฝ่าบาทกับไทเฮา

ยังต้องทรงกริง่เกรง ผูอ้ืน่ล้วนต้องแหงนหน้ามองไม่กล้าล่วงเกิน เช่นน้ัน

อยากจะปฏิบตัต่ิอผูอ้ืน่เย่ียงไรก็ย่อมได้ท้ังน้ัน ผูอ้ืน่ท�าได้เพียงยอมรบัโดยดี  

หากท�ามไิด้เจ้าก็ต้องหัดท�าตวัลืน่ไหลกลมกลนืสกัหน่อย แม่ไม่หวังให้เจ้า

ประจบสอพลอเป็น แต่ก็อย่าเอาแต่น่ังดถููกคนน้ันคนนีท้ั้งวัน ทัว่ทัง้ใต้หล้า 

มีเจ้าฉลาดเก่งกาจอยู่คนเดียว ผู้อื่นล้วนแต่โง่งมไร้ความสามารถหรือไร  

อย่างแย่ท่ีสดุหากเจ้าดแูคลนใครจรงิๆ ก็จงเก็บมนัไว้ในใจเถอะ อย่าแสดง 

ออกมาได้หรอืไม่"

ฮูหยินผู ้เฒ่าเจียงกลัดกลุ ้มใจจนนึกอยากจะกลับไปกานโจว 

เสียวันพรุ่งนี้

แม้ว่าทีพั่กในชนบทจะไม่หรหูรางดงาม เสือ้ผ้าทีส่วมใส่ไม่ได้ท�าจาก 

ผ้าไหมแพรพรรณชั้นดี อาหารการกินมิใช่อาหารชั้นเลิศ แต่อย่างน้อย 

ก็สามารถอยู่อย่างสบายตาสบายใจได้

นางรู้สึกว่าถ้าตนอยู่ที่กานโจวไปตลอด ไม่แน่อาจจะอายุยืนขึ้น 

อีกหลายปี

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงต�าหนิเจียงเทียนโย่วอีกครู่ใหญ่ด้วยอารามไม่ได้ 

ดัง่ใจ แล้วกล่าวอย่างหมดแรงอยู่บ้างว่า "เอาเถอะ เจ้ากลบัไปก่อนแล้วกัน  

ไปบอกให้เมิง่อ๋ีเหนยีงเตรยีมของขวญัอย่างงามไว้ชดุหนึง่ ห้ามท�าให้ผูอ้ืน่

ดถููกได้เดด็ขาด"

เจยีงเทียนโย่วงมึง�ารบัค�า ก่อนลุกข้ึนกล่าวลา และหมนุตวัเดนิออกไป
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ข้างนอก

เมือ่เดนิมาถึงหน้าประตเูรอืนอีช๋นุ เจยีงเทยีนโย่วก็ขมวดคิว้ ละล้า

ละลงัอยู่ครูห่น่ึงถึงเดินเข้าไป

เน่ืองจากเรื่องรับอนุภรรยา ยามเขาเห็นเมิ่งอี๋เหนียงก็พลอยรู้สึก 

ไม่ใคร่สบายใจนกั และคนืวันน้ันเพราะอารมณ์ไม่ด ีตอนทีน่างเอ่ยถึงเรือ่งน้ี

เขาก็หันหลงัเดนิหนีมาด้วย...

เขาไม่อยากให้เมิ่งอี๋เหนียงร้องไห้อาละวาดกับเขาด้วยเร่ืองน้ีอีก 

เพราะรู้สึกร�าคาญใจยิ่ง

แต่ครัน้เจยีงเทียนโย่วเดินเข้าห้องใหญ่ ได้พบเมิง่อีเ๋หนยีง ฝ่ายหลัง

กลบัมไิด้เอ่ยถึงเรือ่งน้ีอกี แต่ปฏบิตัต่ิอเขาอย่างอ่อนหวานคล้อยตามเหมอืน 

เมือ่ก่อน ถึงขัน้ว่าหยิบรายการสนิสอดทีเ่ตรยีมไว้มาให้เขาดดู้วย

เมิง่อีเ๋หนียงบอกเขาว่าได้เตรยีมสนิสอดเรยีบร้อยแล้ว รอถึงวนัมงคล 

ก็หาบไปสกุลเฝิงได้

เจียงเทียนโย่วลอบโล่งใจ แล้วบอกเมิ่งอี๋เหนียงถึงเร่ืองที่อีกห้าวัน

โจวฮุยจะแต่งภรรยา มารดาจึงสั่งให้นางเตรียมของขวัญ

เมิง่อีเ๋หนยีงตอบรบัด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม ทว่าสองมอืทีอ่ยู่ข้างตวักลับ

ก�าหมดัขึน้มาอย่างเงียบๆ

นบัวันเม่ิงอีเ๋หนยีงก็ยิง่รูส้กึได้ว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเหน็นางเป็นเพียง

บ่าวให้ใช้งาน ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงกับพวกเหยาซือ่กลับอยู่สบาย ต้องการสิง่ใด 

ก็ให้นางจดัการท้ังสิน้ ปกติเวลาทีน่างงานยุ่งคนพวกน้ันกลับใช้ชวีติอย่าง

สบายกายสบายใจ ไม่มเีรือ่งให้กลดักลุม้แม้แต่น้อย
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ถึงแม้จะเป็นเช่นน้ีเมิ่งอี๋เหนียงกลับยังคงอยากกุมอ�านาจดูแลงาน 

ในจวนนีไ้ว้ในมอืให้ได้ เช่นน้ีวันหน้าเมือ่นางคดิท�าอะไรก็จะท�าได้สะดวกขึน้

เห็นเมิ่งอี๋เหนียงว่าง่ายเพียงนี้เจียงเทียนโย่วก็รู ้สึกพอใจมาก  

ตกกลางคืนจึงพักอยู่ในเรือนนาง

วันรุ่งขึ้นเจียงฮุ่ยเฟยในวังส่งข่าวมาบอกว่าสหายร่วมเรียนของ 

องค์หญิงรองกระท�าการไม่รอบคอบ นางได้กราบทูลไทเฮาและฮองเฮา 

ให้ส่งสหายร่วมเรยีนผูน้ัน้กลบับ้านไป ทัง้ยังได้ขอไทเฮาและฮองเฮาแล้วว่า

ต้องการเรียกตัวหลานสาวฝ่ายสกุลเดิมเข้าวังมาเป็นสหายร่วมเรียนของ 

องค์หญงิรอง ดังนัน้อีกสองวันก็จะส่งคนมารบัตัวเข้าวัง

หลังจากเข้าวังย่อมต้องไปถวายบังคมไทเฮาและฮองเฮาก่อน

บงัเอญินักว่าไม่ก่ีวันมานีเ้จยีงชงิหว่านมอีาการไอ ไม่มทีีท่าว่าจะดีขึน้ 

หากนางไปไอต่อหน้าผู้สูงศักดิ์ทั้งสองพระองค์ขณะถวายบังคม นั่นจะมี

ความผดิโทษฐานไม่เคารพเบ้ืองสงู

จะอย่างไรเจียงชิงหว่านก็เป็นบุตรสาวสายตรง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงมคีวามคดิจะให้เจยีงชงิเซวียนเข้าวังไปส�ารวจทีท่าง

ล่วงหน้า คิดแล้วก็ให้เจียงชิงเซวียนเข้าวังไปก่อน รอให้สหายร่วมเรียน 

ขององค์หญิงสาม 'เผลอ' ท�าอะไรผดิพลาดอีกครัง้แล้วถูกส่งตวักลบับ้าน 

ถึงค่อยให้เจยีงชงิหว่านเข้าวัง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงจงึให้เถาจอืเรยีกเจยีงชงิเซวยีนมาเพ่ือบอกเรือ่งนี้

กับอีกฝ่าย

เจยีงชงิเซวียนย่อมจะดใีจอย่างมาก รบีกราบขอบคณุฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก�าชบัก�าชาเจยีงชงิเซวียนหลายเร่ือง เหน็เคร่ืองประดับ

บนศรีษะอกีฝ่ายดซูอมซ่อก็มอบเครือ่งประดับอย่างดใีห้ไปหลายชิน้

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเองก็รูว่้าหากเจยีงชงิอว้ีได้รูเ้รือ่งน้ีจะต้องไม่พอใจ 

และคงจะอาละวาดอย่างแน่นอน

การประพฤติตัวในระยะนี้ของเจียงชิงอว้ี ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงย่อม 

มองเห็นอยู่ในสายตาเช่นกัน รู้ว่านางเองก็อยากเข้าวัง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงคิดแล้วก็พูดต่อหน้าคนทัง้หลายว่าช่วงทีผ่่านมานี้

เจียงชิงอว้ีประพฤติตัวดียิ่ง เรียนหนังสือได้ดี งานฝีมือก็หัดได้ดีเช่นกัน  

จึงมอบจี้หยกขาวให้เป็นรางวัลแก่เจียงชิงอว้ี แต่กลับมิได้บอกว่าจะส่ง 

เจยีงชงิอวีเ้ข้าวังไปเป็นสหายร่วมเรยีน

เจยีงชงิอวีไ้ด้จีห้ยกขาวชิน้น้ีไปแล้วก็รูส้กึมหีน้ามตีาอย่างทีส่ดุ ห้อยไว้ 

ทีเ่อวทุกวนัไม่พอ ยังโอ้อวดกับเจยีงชงิเซวียนและเจยีงชิงหว่านอยู่เนืองๆ

ทว่าเจยีงชิงเซวียนกับเจยีงชงิหว่านล้วนรูต้ื้นลกึหนาบางในเร่ืองนีด้ี 

จึงมีสีหน้าเรียบเฉย ไม่ได้เก็บมาใส่ใจแต่อย่างใด

ครัน้สองวันผ่านไป เจยีงชงิเซวียนเข้าวังไปแล้ว เจยีงชิงอว้ีเพ่ิงได้ยิน

ข่าวน้ีจากปากของสาวใช้คนอื่นก็โมโหจนกระชากจี้หยกขาวที่ห้อยอยู่ 

ตรงเอวลงมาปาแตกเป็นเสีย่งๆ ก่อนจะไปหาเมิง่อีเ๋หนียงทีเ่รอืนอีช๋นุ

เมิ่งอี๋เหนียงเองก็เพ่ิงจะรู ้เรื่องนี้เช่นกัน จึงนั่งหน้าทะมึนอยู่บน 

ตั่งหลัวฮั่นโดยไม่พูดไม่จา

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงช่างร้ายกาจย่ิง เรื่องเย่ียงนี้ยังถึงกับปิดบังนาง  

ไม่แพร่งพรายให้นางรูก่้อนแม้แต่น้อย แม้แต่บรรดาสาวใช้ท่ีนางวางไว้ใน
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เรอืนซงเฮ่อก็ไม่มสีกัคนทีล่่วงรู ้ท�าเอานางรบัมอืไม่ทนัจริงๆ

ขณะเมิ่งอี๋เหนียงก�าลังโมโหก็เห็นเจียงชิงอว้ีเดินเข้ามาด้วยท่าทาง

เป็นฟืนเป็นไฟ เห็นได้ชัดว่ารู้เรื่องนี้แล้วเช่นกัน

เจียงชิงอว้ีโมโหไม่น้อย พูดเรื่องน้ีด้วยเสียงอันดัง และยังกล่าว 

อย่างเดือดดาลว่า "มน่ิายายแก่ผูน้ัน้ถึงได้ใจดปีานน้ัน ชมเชยข้าต่อหน้า 

คนท้ังหลาย ซ�า้ยังมอบจ้ีหยกขาวชิน้น้ันให้ข้า...ทีแ่ท้ในใจนางก็มแีผนเช่นนี้ 

อยูก่่อนแล้ว แต่กลบัป่ันหัวข้าเล่นเหมอืนข้าเป็นคนโง่!"

ย่ิงพูดก็ย่ิงโมโห เจียงชิงอว้ีนึกอยากจะไปถามฮูหยินผู้เฒ่าเจียง 

ให้รูเ้รือ่งเสยีเดีย๋วนี ้ แต่ถูกเมิง่อีเ๋หนยีงบอกให้สาวใช้ร้ังตวัไว้ เจยีงชงิอวีจ้งึ 

อยากจะไปพูดเรือ่งน้ีกับเจยีงเทียนโย่ว แต่ก็ถูกเมิง่อีเ๋หนยีงบอกให้สาวใช้

รัง้ตวัไว้อกีเช่นกัน

เมิ่งอี๋เหนียงรู ้แก่ใจดีว่าตั้งแต่พวกฮูหยินผู้เฒ่าเจียงมาถึง หนึ่ง 

เป็นเพราะเจียงเทียนโย่วกตัญญู สองเป็นเพราะเหยาซื่อ บัดนี้ไม่รู้นาง 

เป็นอะไร ดูเหมือนว่าจู่ๆ ก็คิดตกได้ ช่างเอาอกเอาใจเจียงเทียนโย่ว 

เสียอย่างนั้น ไม่ได้คับแค้นใจเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ส่วนสามก็เป็นเพราะ 

เจียงชิงหว่านท่ีภายนอกดูเป็นเด็กอ่อนหวานกตัญญู ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง  

เหยาซือ่ และเจยีงชงิหว่านสามคนนีไ้ด้มดัใจเจยีงเทยีนโย่วเสยีอยู่หมดัแล้ว

อีกทั้งบัดนี้เจียงเทียนโย่วก็จะรับอนุภรรยา อีกฝ่ายเป็นหญิงสาว

โฉมงามอ่อนวัยเพียงสบิหกปี และยังเป็นบตุรสาวจากตระกูลขนุนางด้วย

ช่วงน้ีเจยีงเทียนโย่วจติใจเบกิบานเพียงไรน้ัน เมิง่อีเ๋หนยีงสามารถ

รูส้กึได้

หากยามนี้เจียงชิงอว้ีไปอาละวาดกับเจียงเทียนโย่วเพราะเร่ืองนี้  
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ก็แสดงชัดว่าไม่พอใจต่อฮูหยินผู้เฒ่าเจียง ในใจเจียงเทียนโย่วจะต้อง 

หมดความอดทนเป็นแน่

คราวก่อนขณะเมิ่งอี๋เหนียงแสร้งร้องไห้โวยวาย เจียงเทียนโย่ว 

มใิช่เดนิจากไปหาเหยาซือ่หรอืไร หากยามนีพ้วกนางแม่ลกูอาละวาดอกี  

ก็รังแต่จะผลักไสเจียงเทียนโย่วให้ออกห่าง

เมิ่งอ๋ีเหนียงจึงอธิบายเรื่องน้ีให้เจียงชิงอว้ีฟังอย่างละเอียด ผลด ี

ผลเสียในเรื่องนี้กระทั่งคนโง่ก็ยังฟังเข้าใจ

แม้เจียงชงิอวีจ้ะเข้าใจ ทว่าในใจนางกลบัยังคงไม่ยินยอม "เช่นนัน้ 

ข้าจะท�าอย่างไรเจ้าคะ ยอมเป็นบตุรสาวสายรอง ปล่อยให้วันหน้ายายแก่ 

ผูน้ัน้หรอืไม่ก็นายหญงิเลอืกคนมาแต่งงานกับข้า? พวกนางมหีรอืจะเลอืก 

คนดีๆ  ให้ข้า!"

ถึงเจียงชิงอว้ีจะเกิดจากเมิ่งอี๋เหนียง แต่บัดน้ีฮูหยินผู้เฒ่าเจียงกับ

เหยาซือ่ล้วนอยู่ในจวน เรือ่งการแต่งงานของเจยีงชงิอว้ีย่อมเป็นการตดัสนิใจ 

ของพวกนางสองคน และเจยีงชงิอว้ีก็เชือ่ว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงกับเหยาซือ่

ล้วนไม่ชอบตน จะต้องเล่นลกูไม้กับตน และอยากให้ตนมชีวิีตความเป็นอยู่ 

ทีไ่ม่ดอีย่างแน่นอน พวกนางสองคนถึงจะย่ิงสขุใจ

"ไม่หรอก" เมิ่งอี๋เหนียงพูดเสียงเบา ในดวงตากลับมีประกายวาบ  

"ข้าจะต้องหาคู่หมายดีๆ ให้เจ้าแน่ ให้เจ้าได้ออกเรือนอย่างมีหน้ามีตา  

มิหน�าซ�้ายามนี้ก็มีเพียงเจียงชิงเซวียนท่ีได้เข้าวังไปเป็นสหายร่วมเรียน 

ขององค์หญิง มใิช่ยังสามารถเข้าวังไปได้อกีคนหรอืไร"

เจียงชิงอวี้มองเมิ่งอี๋เหนียงด้วยท่าทางประหลาดใจ

มิใช่บอกไว้แล้วหรือว่าอีกคนจะต้องเป็นเจียงชิงหว่าน
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ทว่าบัดนี้เมิ่งอี๋เหนียงพูดเยี่ยงนี้ ความหมายก็คือ...

เมิง่อีเ๋หนยีงพยักหน้าให้เจยีงชงิอว้ี ก่อนกล่าวเสยีงเบา "เจ้าต้องเชือ่ข้า"
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วันท่ีห้า เดอืนหก เป็นวันดีเหมาะแก่การแต่งงาน วนัแต่งงานโจวฮุย

จงึก�าหนดขึน้ในวนันี้

ตอนนี้เป็นช่วงกลางฤดูร้อนแล้ว อากาศจึงค่อยๆ ร้อนขึ้น

เก้ียวของฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงได้เปลีย่นเป็นเก้ียวเย็นแล้ว ม่านด้านหน้า 

รถม้าของพวกเจยีงชงิหว่านเองก็เปลีย่นเป็นม่านไม้ไผ่เช่นกัน ยามมลีมก็จะ

พัดลอดเข้ามาตามช่องม่าน

แต่แม้จะเป็นเช่นนี้ ภายในรถม้าก็ยังคงร้อนและอบอ้าวอยู่บ้าง

เจยีงชงิอว้ีทนความร้อนและความอบอ้าวนีไ้ม่ไหว โบกพัดกลมในมอื 

รัวเรว็พร้อมบ่นกระปอดกระแปด "แต่งงานเมือ่ใดไม่แต่ง ต้องเลอืกมาแต่ง 

ตอนอากาศร้อนปานนี ้รบีถึงเพียงนัน้เชยีว?"

เจยีงชงิหว่านเงยหน้ามองเจยีงชงิอว้ีปราดหน่ึง อกีฝ่ายสวมเสือ้ผ่าหน้า 

สแีดงทับทิมทอดิน้ทอง บนมวยผมก็ปักดอกไม้ก�ามะหย่ีประดับสแีดงทบัทิม  

51 

พบคนในอดีตอีกครั้ง
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ดงูดงามเจดิจรสัย่ิงนัก

ใบหน้าเจยีงชงิอว้ีผดัแป้งและแต้มชาดเอาไว้ ทว่าเมือ่มาอยู่ในรถม้า 

ทีร้่อนอบอ้าวปานน้ีจงึมเีหงือ่ไหลจากหน้าผากลงมาตามสองข้างแก้ม ชะให้

เครือ่งประทินโฉมเลอืนเลอะ ท�าให้ดูพิกลอยู่บ้าง

เจียงชิงอว๋ินอายุยังน้อยจึงกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ เผลอหัวเราะพรืด 

ออกมา ด้วยกลัวว่าเจยีงชงิอว้ีจะรูตั้ว จงึรบีใช้พัดกลมในมอืปิดปากไว้ แต่

อย่างไรก็อ�าพรางแววขบขนับนใบหน้าไว้ไม่อยู่

เจียงชิงอว้ีจึงถลึงตาใส่เจียงชิงอว๋ินด้วยความโกรธเคือง ก่อนถาม

อย่างไม่สบอารมณ์ว่า "เจ้าหัวเราะอะไร"

แม้เจียงชิงอว๋ินจะมีนิสัยเป็นเด็ก ยากจะระงับความร่าเริง ทว่า 

ตัง้แต่เลก็ก็ถูกโจวอ๋ีเหนยีงคอยเตือนว่าอย่าไปย่ัวโทสะเจยีงชงิอว้ีเดด็ขาด 

ฉะนัน้พอถูกเจยีงชงิอวีถ้าม นางก็ไม่กล้าตอบ รบีก้มหน้าลง

เจียงชิงอว้ีมองเจียงชิงอว๋ินปราดหน่ึงอย่างเหยียดหยามดูแคลน  

จากนั้นก็เลื่อนสายตาไปมองเจียงชิงหว่าน ฝ่ายหลังสวมเสื้อผ่าหน้า 

สชีมพูอ่อน คอเสือ้ปักลายกล้วยไม้สม่ีวงอ่อน ด้านล่างเป็นกระโปรงผ้ามุง้ 

ตวัยาวสขีาวดอกหญ้าคา ดูงดงามอ่อนหวานและสง่าเรียบร้อย

มิหน�าซ�้าท่ีส�าคัญที่สุดคือยามเจียงชิงหว่านมือถือพัดกลม นั่งอยู ่

ตรงน้ันอย่างเงยีบสงบ บคุลิกน่ิงเงียบแฝงความอ่อนโยน มองอย่างไรก็เป็น 

กิรยิาท่าทางของบตุรสาวสายตรงของตระกูลใหญ่อย่างแท้จริง

เจยีงชิงอวีจ้งึนกึถึงเรือ่งทีเ่มือ่คืนเมิง่อีเ๋หนียงต�าหนอิย่างไม่ได้ดัง่ใจ 

ทีน่างมนิีสยัหุนหนัพลนัแล่นเกินไป ซ�า้ยังบอกให้นางหัดเอาอย่างท่าทาง

ของเจยีงชงิหว่านทีแ่ค่มองดูก็รูว่้าเป็นกิรยิาท่ีบตุรสาวตระกูลใหญ่พึงมี
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ในใจเจยีงชงิอว้ีย่ิงโกรธเคืองข้ึนกว่าเดมิ นางจงึถลงึตาใส่เจยีงชงิหว่าน

อย่างดรุ้าย

หากแต่เจยีงชงิหว่านมใิช่เจยีงชงิอว๋ิน ในใจไม่รูส้กึกลวัแม้แต่น้อย 

เพียงมองอีกฝ่ายอย่างเรียบเฉยปราดเดียวก็หันหน้าหนี ไม่อยากไปให ้

ความสนใจ

เจียงชิงอว้ีกลับมีความคิดจะก่อกวนให้เกิดเร่ืองวุ่นวาย นางอาศัย

จังหวะตอนรถม้าโคลงเคลงกะทันหัน พิงตัวไปด้านหลัง มือซ้ายผลัก 

เจียงชิงอวิ๋นอย่างแรง คิดจะท�าให้อีกฝ่ายไปกระแทกเจียงชิงหว่าน หาก

กระแทกโดนจะต้องท�าให้เจยีงชงิหว่านเลอืดก�าเดาไหลเป็นแน่ ถึงเวลานัน้ 

ชดุของเจยีงชงิหว่านเปรอะเลอืดแล้ว ยังจะสามารถไปร่วมงานทีบ้่านสกุลโจว

ได้อกีหรอื เพ่ือทีจ่ะไม่ท�าให้ขายหน้า ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงจะต้องให้เจยีงชงิหว่าน

กลบัจวนแน่นอน และยังไม่พอใจอย่างมากด้วย

เจยีงชงิอวีค้ดิค�านวณไว้ในใจอย่างด ี เพียงมองเจยีงชงิอวิน๋ร้องอทุาน

ขณะร่างถลาไปทางเจียงชิงหว่านอย่างมีความสุข ชั่วขณะท่ีร่างของ 

เจยีงชงิอว๋ินก�าลงัจะกระแทกกับใบหน้าของเจยีงชงิหว่านอยู่รอมร่อแล้วน้ัน...

คดิไม่ถึงว่าเจยีงชงิหว่านจะเบีย่งศรีษะหลบได้รวดเรว็ย่ิง เจยีงชงิอวิน๋ 

จงึเพียงแต่ถลาเข้าไปในอ้อมแขนของอกีฝ่าย

ในใจเจยีงชงิอวิน๋นกึกลวัอยู่บ้าง พ่ีหญิงสามผูน้ี้เป็นบตุรสาวสายตรง 

ท่าทางดสูงูส่งย่ิง เมือ่ก่อนนางไม่กล้าใกล้ชดิกับอกีฝ่ายแม้แต่น้อย คิดไม่ถึงว่า

ตอนน้ีตนเองจะถึงกับเป็นฝ่ายถลาเข้าไปอ้อมแขนของพ่ีหญิงสามเสยีเอง... 

นางรบีนัง่ตวัตรง ก้มหน้าพูดงึมง�า "พ่ี...พ่ีหญิงสาม ขอ...ขออภยั ข้าไม่ได้ต้ังใจ

เจ้าค่ะ"
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เจียงชิงอวิ๋นกลั้นหายใจ กลัวเจียงชิงหว่านจะต่อว่า

ในจวนมใีครไม่รูบ้้างว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงชอบเจยีงชงิหว่านเพียงไร 

หากเจยีงชงิอว๋ินท�าให้นางไม่พอใจ นางจะไปฟ้องท่านย่าหรอืไม่ ถึงเวลาน้ัน 

ท่านย่าจะต้องลงโทษตนแน่นอน และยังจะพลอยท�าให้โจวอีเ๋หนียงเดือดร้อน 

ไปด้วย...

เจยีงชงิอว๋ินก�าลงัคดิเรือ่งเหล่านีอ้ยู่ในใจอย่างกระวนกระวาย ทันใดน้ัน

ก็ได้ยินเสยีงอบอุน่อ่อนโยนดงัมาจากเหนอืศรีษะ "ไม่เป็นไร" และยังถามตน

อย่างเป็นห่วงเป็นใยด้วยว่า "เจ้าเจบ็ตรงทีใ่ดหรอืไม่ บอกพ่ีหญิงสามมา"

เจียงชิงอว๋ินอึ้งงันไปครู่หน่ึง ก่อนเงยหน้าขึ้นอย่างไม่อยากจะเชื่อ  

พลนัเหน็เจยีงชงิหว่านมรีอยย้ิมอาร ีซ�า้สายตาก็พินจิมองตนอย่างละเอยีด  

ดวู่าตนได้รบับาดเจบ็หรอืไม่

ได้ยินเจยีงชงิหว่านถามอกีรอบว่าเจบ็ตรงทีใ่ดหรอืไม่ เจยีงชงิอวิน๋ 

ถึงได้สติกลบัมา รบีส่ายหน้าตอบว่า "ข้าสบายดี ไม่ได้เจบ็อะไรเจ้าค่ะ"

เจยีงชงิหว่านมองเจยีงชงิอว้ีปราดหนึง่ ก่อนยกมอืดึงตัวเจยีงชงิอวิน๋ 

มาน่ังข้างตนเอง

แม้รถม้าจะมีเวลาที่โคลงเคลงบ่อยๆ แต่ต่อให้โคลงเคลงเพียงไร 

เจยีงชงิอว๋ินก็ไม่มทีางถลามาชนนางเช่นน้ี ต้องเป็นเพราะมคีนอยู่เบ้ืองหลงั

แน่นอน

เจยีงชงิอว๋ินยังเป็นเดก็ ท่าทางใสซ่ือไร้เดยีงสา ไม่มทีางท�าเร่ืองเช่นนี้

ออกมาได้แน่ เช่นน้ันก็มแีต่เจยีงชงิอว้ีแล้ว

ถึงกับออกแรงผลกัเจยีงชงิอว๋ินลบัหลงัเย่ียงนี ้ เจยีงชงิอว้ีผูน้ีไ้ม่มไีมตรี

ระหว่างพ่ีน้องแม้แต่น้อยโดยแท้
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ในใจเจียงชิงหว่านชักเอือมระอาขึ้นมา จึงเพียงก้มหน้าคุยกับ 

เจียงชิงอวิ๋น ไม่มีท่าทีจะแยแสสนใจเจียงชิงอวี้สักกระผีก

เจียงชิงอว้ีคิดไม่ถึงว่าเจียงชิงอวิ๋นจะไม่ได้กระแทกถูกใบหน้า 

เจียงชิงหว่าน มิหน�าซ�้าตอนนี้ดูพวกนางก�าลังคุยกันอย่างสนิทสนม 

โดยไม่แยแสตน ปล่อยตนท้ิงไว้ข้างๆ ก็ย่ิงไม่พอใจข้ึนมา โบกพัดกลมในมอื

อย่างฟึดฟัด น่ังโมโหอยู่ด้านข้างเงยีบๆ

ราวหนึ่งมื้ออาหารให้หลังพวกเจียงชิงหว่านก็มาถึงจวนสกุลโจว  

ในโสตได้ยินเสยีงอกึทกึครืน้เครงแล้ว เมือ่มองผ่านช่องว่างของม่านไม้ไผ่

ออกไปก็สามารถมองเหน็เงาคนได้รางๆ

งานเลีย้งของเหล่าบรุษุจดัในห้องโถงใหญ่ขนาดสามห้องทีเ่รือนส่วนหน้า 

ส่วนงานเลีย้งของเหล่าสตรก็ีจดัท่ีเรอืนด้านหลงั

พวกฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงลงจากรถม้าแล้ว มบ่ีาวหญิงก้าวมาน�าทางไปยัง

เรอืนด้านหลงั

เวลานีฮ้หูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเพ่ิงจะมองเหน็ว่าเครือ่งประทนิโฉมบนใบหน้า

เจยีงชงิอว้ีเลอะแล้ว เมือ่แรกเหน็ก็สะดุง้ตกใจ ต่อจากน้ันสหีน้าก็เข้มข้ึน 

เรือ่ยๆ รบีตะคอกถามนางเบาๆ "น่ีเจ้าจะไปเล่นละครหรอื! บนหน้าเละเทะ 

จนเป็นอะไรไปแล้ว!"

'นักเล่นละคร' นัน้นับเป็นค�าบรภิาษ น่ีแสดงว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงโมโห 

มากจรงิๆ แล้ว ถึงได้ไม่สงัเกตเหน็ในจดุนี้

เจยีงชงิอว้ีได้ยินก็โมโหแทบแย่ แต่นางก็ไม่รูว่้าบนใบหน้าตนมีอะไร 

เหตุใดท่านย่าถึงได้บรภิาษนางเช่นน้ี

นางจงึยกมอืลูบหน้าตนเอง พอลูบเครือ่งประทินโฉมก็ย่ิงเลอะกว่าเดิม 
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ถึงขนาดดไูม่ได้เลยทีเดียว

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเองก็โมโหเกินทนแล้วเช่นกัน สภาพของเจยีงชงิอว้ี 

ในตอนนีเ้กิดถูกผูอ่ื้นเหน็เข้า จวนหย่งชางป๋อคงได้ขายหน้าแล้ว

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงแทบอยากจะบอกให้เจยีงชงิอว้ีกลบัไปเสยีเดีย๋วน้ี 

แต่ตอนน้ีมาถึงจวนสกุลโจวนางก็จนปัญญา ได้แต่เรียกสาวใช้คนหนึง่ของ 

จวนสกุลโจวมา แล้วให้เถาเย่ียมอบเศษเงนิให้อกีฝ่าย ใช้ให้พาเจยีงชงิอว้ี 

ไปล้างหน้าอย่างเงียบๆ อกีประเด๋ียวค่อยพาเจยีงชิงอวีม้าหาพวกนาง

สาวใช้ไม่กล้าปฏิเสธ จึงรับค�า

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็พูดกับเจยีงชงิอวีอ้ย่างไม่สบอารมณ์ย่ิง "อากาศ

ร้อนจดัเช่นนียั้งจะผัดแป้งแต้มชาดไปมากเพ่ืออนัใด จะประทนิโฉมก็ไม่เป็นไร

หรอก แต่เบามอืสักหน่อยไม่เป็นหรอื นีจ่ะฉาบผนังหรอืไร ยังไม่รบีไปล้างให้

สะอาดอกี?"

ครานี้เจียงชิงอวี้ถึงได้รู้ว่าเกิดเรื่องใดขึ้น ในใจก็ให้คับข้องเหลือจะ

กล่าว

เม่ิงอีเ๋หนียงอยากให้นางแต่งงานกับคนดีๆ รู้ว่าวันน้ีจะต้องมฮีหูยิน

จากตระกูลขุนนางมายังจวนสกุลโจวจ�านวนมาก จึงเลือกเสื้อผ้าและ 

เครือ่งประดับส�าหรบัสวมวันน้ีให้นางต้ังแต่เมือ่คนื

เจียงชิงอวี้หน้าตางามจรัส เหมาะกับเสื้อผ้าสีสด เมื่อคืนนางเองก็ 

หลบัไม่สนทิ ด้วยคดิว่าวันน้ีจะต้องแต่งกายและประทินโฉมให้น่ามองกว่า 

เจยีงชงิหว่านให้ได้ ผลคอืพอตืน่นอนก็มสีีหน้าไม่สดชืน่นกั จงึได้ให้รุ่ยเซยีง 

ผดัแป้งแต้มชาดให้

ใครจะไปรู้ว่าเครื่องประทินโฉมท่ีนางแต่งแต้มมาอย่างต้ังอกต้ังใจ 
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จะเลอะเปรอะใบหน้า ทว่าเจยีงชงิหว่านกับเจยีงชงิอว๋ินท่ีน่ังรถม้าคันเดียวกัน

กลบัไม่บอกเรือ่งน้ีให้นางรู้

เจียงชิงอวี้มองเจียงชิงหว่านและเจียงชิงอวิ๋นตาขวาง

เจียงชิงอวิ๋นกลัวอยู่บ้างจึงก้มหน้าลง

ส่วนเจยีงชงิหว่านก็มองเจยีงชงิอว้ีปราดหน่ึงด้วยสายตาเฉยชา ก่อน

เบอืนหน้าไปมองต้นจือ่เวยฮวา* ต้นหนึง่ท่ีด้านข้าง

เจยีงชงิหว่านไม่อยากเตอืนเจยีงชงิอว้ีเรือ่งน้ีจริงๆ ชาติก่อนนางดีต่อ 

ผู้อ่ืนสุดใจ แม้แต่ฮูหยินผู้เฒ่าชุยกับชุยหวาหลันท่ีค่อนแคะและรังแกนาง 

ถึงเพียงนัน้ นางก็ยังไม่เคยบอกชยุจีห้ลงิแม้แต่ค�าเดยีว หน่ึงคอืไม่อยากให้ 

ชุยจ้ีหลิงเสียสมาธิและล�าบากใจ สองคือคิดว่าจะอย่างไรก็เป็นครอบครัว

เดยีวกัน ขอเพียงนางดต่ีอสองคนน้ันจากใจจรงิ ท้ายท่ีสดุสองคนน้ันจะต้อง 

ดต่ีอนางกลบัอย่างแน่นอน ทว่าสดุท้ายสองคนน้ันกลบัย่ิงหนกัข้อข้ึน

ไหนจะยังมีชุยจี้หลิงกับซุนอิ้งเซวียน...

ชาตินี้เจียงชิงหว่านจะไม่มีทางโง่เยี่ยงนั้นอีกต่อไป

ผู้ที่ไม่ดีต่อนาง เหตุใดนางต้องดีต่อพวกเขา

ครัน้เจยีงชงิอว้ีกับสาวใช้เดินไปไกลแล้ว ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็หนัหน้า

กลบัมามองเจยีงชงิหว่านและเจยีงชงิอวิน๋

บนใบหน้าพวกนางสองคนมิได้มีเครื่องประทินโฉม ดูแล้วสะอาด

สะอ้าน คนหน่ึงงามเรยีบมสีง่าเป็นธรรมชาต ิอกีคนน่ารกัพริม้เพราน่าพึงใจ  

ล้วนแต่งกายได้เหมาะสม

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงพยักหน้าด้วยความพอใจ คราวน้ีถึงได้เรียกให ้

* จือ่เวยฮวา หมายถึงดอกยีเ่ข่ง
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เหยาซื่อและพวกเจียงชิงหว่านเดินตามบ่าวหญิงของจวนสกุลโจวไปยัง 

เรอืนด้านหลงัต่อ

ฮหูยินของโจวฮยุสิน้ใจไปเมือ่ไม่ก่ีปีก่อน งานของเรอืนส่วนในล้วนให้ 

หมวัมวัคนหน่ึงทีเ่คยรบัใช้ข้างกายอดตีฮหูยินเป็นผูดู้แล ทว่าวนันีเ้ขาแต่งงาน 

ย่อมจะไม่อาจให้หมัวมัวผู้นี้มารับรองแขกสตรีจากตระกูลต่างๆ ได้ จึงได ้

ขอให้เหอฮหูยินมาช่วย

กล่าวถึงเหอฮหูยินผูน้ี ้อนัท่ีจรงิก็เป็นคนเคยรูจ้กัของเจยีงชงิหว่าน

หลายปีก่อนอดีตฮ่องเต้โฉดเขลา การสอบขนุนางล้าหลงั ชยุจีห้ลงิ

สอบไม่ได้จิ้นซื่อเสียที แต่ก็ได้สามีของเหอฮูหยินเขียนจดหมายมาเรียก 

ชยุจีห้ลงิไปกานโจวเพ่ือท�างานให้หนงิอ๋อง

สามขีองเหอฮหูยินเป็นคนอวิน๋โจวเหมอืนกัน อายุมากกว่าชยุจีห้ลงิ

สบิปี คนท้ังสองมอีาจารย์คนเดียวกัน เป็นศิษย์พ่ีศษิย์น้องท่ีสนิทสนมกัน 

เวลาน้ันเขาก็ท�างานอยู่ท่ีกองสอบคดีของจวนหนิงอ๋อง

พอชยุจีห้ลงิตัง้หลกัปักฐานทีก่านโจวได้มัน่คงแล้วก็รบัพวกเจยีงชงิหว่าน

มา เหอฮหูยินก็มาเย่ียมเยียนในวันรุง่ขึน้ หลงัจากนัน้สองตระกูลก็ไปมาหาสู่

กันเป็นประจ�า

เหอฮหูยินเป็นคนพูดจาอธัยาศยัด ี เวลาคยุกับผูอ้ืน่มกัจะมรีอยย้ิม 

อยู่เสมอ ให้ความรูส้กึสงบสบายใจแก่ผูอ่ื้น

เจยีงชงิหว่านเหน็บนมวยผมเหอฮหูยินปักป่ินหงส์ห้าหางไม่มรีะย้า  

ก็รูว่้าสามขีองนางตายไปแล้ว ทว่าเหน็นางอ้วนท้วมผวิขาวขึน้กว่าหลายปีก่อน

อยู่บ้าง สหีน้าก็ดีย่ิง คิดว่าท่ีผ่านมานางคงมชีวิีตไม่เลวเลย
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ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินสตรีอ่ืนในเรือนพูดกันว่าเหอฮูหยินมีบุตรชาย 

ท่ีโดดเด่นยิง่ เพ่ิงจะอายุได้สิบเก้าปี ต้นปีนีถึ้งกบัได้รบัเลอืกจากฮ่องเต้ให้เป็น

จ้วงหยวน* ปัจจบุนัรบัต�าแหน่งอยู่ในส�านกัฮัน่หลนิ

เจยีงชงิหว่านนกึถึงเดก็ชายตวัน้อยขีอ้ายทีม่นีามว่า 'เหอจิง่หมงิ' ผูน้ัน้ 

เขาคารวะนางด้วยท่าทางเป็นผูใ้หญ่ เรยีกนางว่า 'อาสะใภ้' นางยังมอบ 

ลกูอมเมลด็สนให้เขากินด้วย คดิไม่ถึงว่าบดันีเ้ขาจะสอบได้จ้วงหยวนและ 

ได้เป็นอาลกัษณ์ขัน้หกแห่งส�านักฮัน่หลนิแล้ว

มชียุจีห้ลงิให้การดูแล คิดว่าภายภาคหน้าเด็กคนนีจ้ะต้องมอีนาคต

รุง่โรจน์แน่นอน

* จ้วงหยวน คือบัณฑิตเอกขั้นหนึ่ง ซึ่งจะมีท้ังหมดสามคน เรียงตามล�าดับคะแนนคือจ้วงหยวน (จอหงวน)  
ป่ังเหย่ียน และท่ันฮวา
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ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงและพวกเหยาซื่อเพ่ิงจะมาเมืองหลวงได้ไม่นาน 

เหล่าสตรจีากตระกูลสงูศักด์ิในเมอืงหลวงจ�านวนมากล้วนไม่รูจ้กัพวกนาง 

จึงต้องสอบถามกันอย่างเลี่ยงไม่ได้

ครัน้ได้ยินว่าเป็นฮหูยินผูเ้ฒ่ากับบรรดาคณุหนูของจวนหย่งชางป๋อ 

อกีทัง้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงยังท�าเป็นเอ่ยถึงเรือ่งท่ีสกุลเจยีงกับจวนจ้ิงหนิงโหว

มไีมตรแีน่นแฟ้นกันมาหลายชัว่คนอย่างคล้ายตัง้ใจคล้ายไม่ตัง้ใจ ก็มคีน

จ�านวนมากมาทักทายพวกนางไม่ขาด

บนใบหน้าเจยีงชงิหว่านมรีอยย้ิมอ่อนหวานอย่างพอเหมาะพอเจาะ 

นางนั่งอยู่ข้างฮูหยินผู้เฒ่าเจียง หากมีใครคุยกับนาง นางก็ตอบด้วย 

เสียงนุ่มนวลแผ่วเบา ทว่าไม่เป็นฝ่ายคุยกับผู้อื่นก่อน

ครัน้ผูอ่ื้นรูว่้านางเป็นบตุรสาวสายตรงก็ย่อมจะย่ิงมองนางดีขึน้ พากัน

ชมว่านางมกิีรยิาสง่าผ่าเผย ท�าให้เจยีงชงิอว้ีทีเ่มือ่ครูส่าวใช้เพ่ิงน�าทางเข้ามา

52 

ศัตรูหัวใจได้พบกัน
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ไม่พอใจอย่างย่ิง ชักสหีน้าเดินมาน่ังลงข้างฮหูยินผูเ้ฒ่าเจียง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงมองเจยีงชงิอว้ีปราดหน่ึง เริม่ไม่พอใจขึน้มาเช่นกัน 

ทว่าอยู่ต่อหน้าธารก�านัลไม่สะดวกจะว่าอะไรนาง จงึได้แต่ปล่อยไป

เวลานี้เองเจียงชิงหว่านก็มองเห็นสตรีอายุย่ีสิบหกย่ีสิบเจ็ดผู้หนึ่ง 

รูปโฉมงดงามน่ิมนวล ก�าลังหันหน้าไปพูดกับเด็กหญิงอายุประมาณ 

หกเจ็ดขวบ

หัวใจเจียงชิงหว่านพลันเต้นกระตุก

ใบหน้าด้านข้างของสตรนีางนัน้ถงึกับคล้ายนางในชาตก่ิอนอยู่หลายส่วน

สตรนีางน้ันหันหน้ามาสบเข้ากับสายตาของเจยีงชงิหว่านเข้าพอด ีจงึ

ย้ิมน้อยๆ ก่อนพยักหน้าให้นางอย่างเป็นมติร

ใบหน้าตรงๆ กลับไม่เหมือน

สตรีนางนั้นจูงเด็กหญิงคนนั้นเดินมาคุยกับนาง

ด้วยเหตุน้ีเจียงชิงหว่านจึงได้รู้ว่าอีกฝ่ายคือจ้าวฮูหยิน เด็กหญิง 

ทีจ่งูอยู่คอืบตุรสาวของนาง นามว่า 'จ้าวอว้ีหว่าน' ส่วนสามขีองนางเดมิที

เป็นเจ้าเมอืงเจยีงหลงิ เพ่ิงเข้าเมอืงหลวงมาหมาดๆ ได้เลือ่นต�าแหน่งเป็น

รองเสนาบดฝ่ีายขวาแห่งกรมโยธา

เจยีงชงิหว่านรูว่้ากององครกัษ์ในกองก�าลังรกัษาเมอืงหลวงขึน้ตรงต่อ

จวนบัญชาการ แตผู่ท้ีด่แูลงานก่อสรา้งในกองก�าลังรักษาเมืองหลวงนัน้ 

ขึน้ตรงต่อกรมโยธา ในเมือ่สตรผู้ีน้ีเป็นฮหูยินของรองเสนาบดจ้ีาวแห่งกรมโยธา 

เช่นนัน้ก็ไม่อาจเมนิเฉยได้

แม้แต่ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงพอได้รู้ฐานะของจ้าวฮูหยินแล้วก็สนทนา 

กับฝ่ายหลงัอย่างเป็นมติรไปหลายค�า ซ�า้ยงัเรยีกเจยีงชงิอวีกั้บเจยีงชงิอวิน๋ 
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มาคารวะนางด้วย

ดวงตากลมโตของจ้าวอวี้หว่านจ้องเจียงชิงหว่าน

เจยีงชิงหว่านเห็นนางผิวขาวน่ารกัน่าชงั อกีท้ังหน้าตาก็คล้ายสหายเก่า

ของตนอยู่หลายส่วน จงึพยักหน้าย้ิมให้นาง

"ท่านมนีามว่าเจยีงชงิหว่านหรอื" จ้าวอว้ีหว่านพลันเอ่ยปากเสียงใส 

"เมือ่ก่อนข้าเคยได้ยินนามท่าน"

จ้าวฮูหยินตกใจจนสะดุ้ง รีบดุนาง "เจ้าเด็กคนนี้ เรียกนามของ 

คุณหนูเจียงตรงๆ ได้อย่างไร ยังไม่รีบขออภัยคุณหนูเจียงอีก" ทางหน่ึง 

ก็ย้ิมให้เจยีงชงิหว่านอย่างขอลแุก่โทษ "เดก็คนนีซ้กุซน พูดจาไม่รู้หนักเบา 

คณุหนเูจยีงอย่าได้ถือโทษ"

"ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ" เจยีงชงิหว่านย้ิมให้จ้าวอวีห้ว่าน "บตุรสาวท่านร่าเรงิ 

ไร้เดยีงสา ข้าชอบย่ิงนัก"

เจยีงชงิหว่านก้มตัวลงให้อยู่ในระดับสายตาเดยีวกันกับจ้าวอว้ีหว่าน 

ก่อนย้ิมพลางถามอย่างอ่อนโยน "เมือ่ก่อนเจ้าเคยได้ยินนามข้าจากท่ีใด"

จ้าวอว้ีหว่านเอียงศีรษะพินิจมองเจียงชิงหว่าน น่าจะก�าลังคิดว่า

ควรบอกเรื่องนี้กับนางหรือไม่

ทว่าจ้าวอว้ีหว่านกลบัถูกจ้าวฮหูยินเอ่ยห้ามเสยีงเบา "อว้ีหว่าน" น่ีคอื

ไม่ต้องการให้จ้าวอว้ีหว่านพูดต่ออกี

จ้าวอว้ีหว่านจึงกะพริบตาใส่เจียงชิงหว่าน ก่อนพูดอย่างซุกซนว่า 

"ข้าจ�าไม่ได้แล้ว"

เจยีงชงิหว่านไม่สะดวกจะซกัไซ้ ทว่าในใจกลบันกึสงสยัอยู่เลก็น้อย

ดจูากท่าทางของจ้าวฮหูยิน เห็นได้ชดัย่ิงว่าอกีฝ่ายก็รูจ้กันามของนาง 
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เช่นกัน มิเช่นนั้นเมื่อครู่ตอนที่ได้ยินชื่อแซ่ของนาง ในดวงตาจ้าวฮูหยิน 

คงไม่มแีววตระหนกตกใจเช่นน้ี

มหิน�าซ�า้ตอนนีอี้กฝ่ายก็ยังห้ามไม่ให้จ้าวอว้ีหว่านพูดเร่ืองนีต่้ออกี...

ผูท่ี้เอ่ยถึงนามน้ีกับพวกนางสองแม่ลูกเป็นผูใ้ดกนั จะบงัเอญิมคีนท่ีม ี

ชือ่แซ่เดยีวกับนางพอดี หรอืว่าอันท่ีจรงิคนผูน้ัน้รูจ้กันางกันแน่

ครอบครวัจ้าวฮหูยินเพ่ิงเข้าเมอืงหลวง ส่วนเจยีงชงิหว่านในชาตนิี ้

ก็อาศัยอยู่ที่กานโจว เช่นน้ันก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นคนที่นางรู้จัก 

ในชาติก่อนแล้ว

เจยีงชงิหว่านจงึอยากรูย่ิ้งว่าผูท้ีเ่อ่ยถึงนามของนางต่อหน้าจ้าวฮหูยิน

แม่ลกูเป็นผูใ้ดกนัแน่ ทว่าเห็นท่าทางไม่ยอมพูดถึงนามนีข้องจ้าวฮหูยินแล้ว 

นางก็ไม่สะดวกจะซักถามตรงๆ

ต่างฝ่ายต่างคุยกันได้ครูห่นึง่ เจยีงชงิหว่านก็อยากจะตะล่อมถามว่า 

คนผูน้ั้นเป็นใคร แต่จ้าวฮหูยินระมดัระวงัต่อเรือ่งนีม้าก จงึแทบไม่ได้ความ 

อะไร

เหอฮหูยินก�าลงัย้ิมพลางกล่าวกับฮหูยินท่านหนึง่ "วันน้ีผูบ้ญัชาการ

มณฑลทหารก็จะมาร่วมพิธีด้วย"

"ผู้บัญชาการมณฑลทหารจะมาด้วยหรือ" ฮูหยินผู้นั้นเผยสีหน้า

ประหลาดใจ

ไม่แปลกที่นางจะประหลาดใจ เพราะเมื่อก่อนชุยจี้หลิงเข้าร่วม 

งานเลี้ยงประเภทนี้น้อยครั้งนัก

ยามคนท้ังหลายในเมืองหลวงกล่าวถึงเขาลับหลัง ล้วนแต่บอกว่า 
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คนผู้น้ีจืดชืดย่ิงนัก วันๆ ถ้าไม่อยู่ท่ีจวนบัญชาการก็อยู่ที่จวนจ้ิงหนิงโหว  

ไม่มงีานก็ออกข้างนอกน้อยครัง้นกั และยังไม่ชอบเร่ืองส�าราญโลกีย์อกีด้วย

เคยมผีูใ้ต้บงัคับบญัชาอยากเอาใจชยุจีห้ลงิด้วยการส่งหญิงขบัร้อง

รปูโฉมงดงามเป็นเลศิในหยางโจวให้เขาสองคน กลบัถกูเขาท�าหน้าเย็นชาใส่

แล้วส่งกลบัไปในทนัที

ฐานะระดับเขาย่อมจะมคีนจ�านวนมากอยากยกบตุรสาวหรอืพ่ีสาว

น้องสาวของตนเองให้แต่งกับเขา แม้จะไม่อาจเป็นภรรยาเอก แต่ได้เป็น

อนภุรรยาก็ยังดี

ทว่าขณะหลายคนไปทาบทามล้วนแต่ถูกเขาปฏเิสธอย่างไม่ไว้หน้า

ทั้งสิ้น

ต่อมาภายหลังคนทั้งหลายก็ค่อยๆ สืบได้ความว่าเขาอายุสามสิบ 

แล้ว ในจวนไม่มอีนภุรรยาหรอืแม้แต่สาวใช้อุน่เตยีงสกัคน จงึล้วนบอกว่า 

เขาเป็นไปได้มากว่าจะรกัชอบหลงหยาง* คนทาบทามสูข่อถึงได้ค่อยๆ น้อยลง

ขณะสตรท้ัีงหลายก�าลงัสนทนากระซบิกระซาบกันอยู่ เจยีงชิงหว่าน 

ที่น่ังอยู่ด้านข้างเพียงตามองจมูก จมูกมองใจ ฟังอยู่เฉยๆ ขณะที่ในใจ 

มคีวามรูส้กึหลายหลากปะปนกัน

ส�าหรบัชยุจีห้ลงิผูน้ี ้นางไม่อยากรบัรูเ้รือ่งใดๆ ของเขา อยากจะลมืไป 

เสยีให้หมด แต่นางก็มกัจะได้ยินเรือ่งเก่ียวกับเขาจากปากคนอืน่เสมอ...

เวลานีเ้องก็มสีาวใช้สวมเสือ้ตวัยาวสชีมพูดอกท้อนางหนึง่เดนิเข้ามา

* รกัชอบหลงหยาง เป็นส�านวนจนี หมายถึงชายท่ีนยิมชมชอบผู้ชายด้วยกัน มาจากเรือ่งของหลงหยางจวนิ  
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เขาเป็นชายงามผู้เป็นท่ีโปรดปรานของกษัตริย์เว่ยหวัง 
ในสมัยจั้นก๋ัว กษัตริย์เว่ยหวังหลงใหลเขาถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งทรงได้ฟังหลงหยางจวินคร�่าครวญว่าชีวิตตน 
อาจเหมือนปลาท่ีตกได้ในครั้งแรก หากทรงตกปลาตัวใหญ่กว่าได้ก็อาจสลัดเขาท้ิงไป เว่ยหวังจึงประกาศ 
ห้ามผู้ใดน�าชายมาแนะน�าถวายอีก มิเช่นนั้นจะยึดทรัพย์และประหารผู้นั้นทั้งตระกูล
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พูดอะไรกับเหอฮหูยินสองสามค�า

เหอฮหูยินก็ยิม้พลางกล่าวกับฮหูยินท้ังหลายในเรอืนว่า "ใกล้จะถึงฤกษ์

แล้ว พวกเราไปร่วมพิธีท่ีเรอืนส่วนหน้าเถิด!"

สกุลเดมิของหลีเ่ย่ียนหรไูม่ได้อยู่ทีน่ี่ ดังน้ันไม่ก่ีวนัก่อนโจวฮยุจงึเช่า

เรอืนเลก็หลงัหนึง่ให้นางใช้เป็นท่ีแต่งตวั ก่อนหน้าน้ีเขาได้พาคนไปรับเจ้าสาว 

ยามนีเ้จ้าสาวได้มาถึงหน้าประตูจวนแล้ว

สตรีในเรือนได้ยินแล้วก็ต่างลุกข้ึนยืน สนทนากันพลางเดินไป 

เรือนส่วนหน้า

ในใจพวกนางล้วนสงสัยใคร่รู้เรื่องโจวฮูหยินผู้น้ี ได้ยินว่านางเป็น 

คนทีผู่้บญัชาการโจวพากลบัมาขณะพบระหว่างทางไปท�าศกึทางเหนอื ไม่รูว่้า

เป็นคนเช่นไรถึงสามารถท�าให้ผูบั้ญชาการโจวถูกตาต้องใจได้ในครูเ่ดยีว

มิหน�าซ�้าวันนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารก็มาร่วมพิธีด้วย พวกนาง

ได้ยินมานานแล้วว่าเขามรีปูโฉมหล่อเหลาหมดจด วันนีจ้ะต้องมองให้ดีๆ  

เสยีหน่อย

เจียงชิงหว่านตามคนทั้งหลายมาถึงห้องโถงใหญ่ที่เรือนส่วนหน้า  

ก็เห็นว่าในห้องโถงมีแสงเทียนสว่างไสวเจิดจ้าย่ิงยวด มีคนจ�านวนมาก

ก�าลังยืนคุยกันอยู่ข้างใน

'คนผู้นั้น' ก็อยู่ด้วยเช่นกัน...

ชยุจีห้ลงิสวมชดุตวัยาวสฟ้ีาคราม ตรงเอวห้อยจีห้ยกขาว เขายืนเงยีบ 

อยู่ตรงนั้น แสงเทียนตกกระทบบนร่างเขา ท�าให้ดูบริสุทธ์ิสันโดษราวกับ 

เซยีนผูป้ลกีวิเวกในภาพวาด

เหล่าสตรทีางด้านข้างทีเ่มือ่ก่อนไม่เคยพบชยุจีห้ลิงต่างส่งเสียงอทุาน
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ออกมาเบาๆ ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อยากจะเชื่อว่าคนผู้น้ีจะเป็นผู้บัญชาการ

มณฑลทหารทีย่ามอยู่ในสนามรบสามารถปลดิชพีคนได้โดยหน้าไม่เปลีย่นสี

ตามค�าเล่าลอื ดูเหมอืนบณัฑิตผูห้ล่อเหลาผอมบางมากกว่า

เจยีงชงิหว่านมองชยุจีห้ลงิจากท่ีไกล  ๆปราดหนึง่ จากน้ันก็เบือนหน้าหนี

อันท่ีจรงินางอยากจะพุ่งตัวไปถามเขาย่ิงนักว่าเหตใุดตอนนัน้ถึงท�า

กับนางเย่ียงนัน้ หรอืว่าท่ีสมยัก่อนเขาดีต่อนางล้วนเป็นการเสแสร้ง

แต่คนเราย่อมรกัตวักลัวตาย เจยีงชงิหว่านไม่อยากตายอกีครัง้ ฉะน้ัน

การมชีวิีตอยู่รอดปลอดภัยจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคัญท่ีสดุ

เมือ่ได้ฤกษ์ เจ้าบ่าวเจ้าสาวในชดุแต่งงานสแีดงสดก็เดนิเข้ามาท�าพิธี 

โดยมคีนทัง้หลายเป็นสกัขพียาน

เมื่อเสร็จพิธี บ่าวสาวทั้งสองก็ถูกส่งตัวเข้าห้องหอ

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงอยากรูย่ิ้งว่าโจวฮหูยินผู้นีเ้ป็นคนเช่นไร อกีท้ังบดันี้

โจวฮยุก็เป็นผูบ้ญัชาการกองก�าลงัรกัษาเมอืงหลวง ไม่อาจดูเบาได้ จงึเรยีก

เหยาซือ่กับพวกเจยีงชงิหว่านให้ตามไปด้วย

ครัน้มาถึงห้องหอก็เหน็โจวฮยุก�าลงัเปิดผ้าคลมุศรีษะสแีดงสดของ

เจ้าสาวพอดี

เจ้าสาวเงยหน้าขึ้นมาด้วยท่าทางเอียงอาย คนทั้งหลายที่มุงดูอยู ่

ก็ต่างส่งเสียงอุทานออกมาเบาๆ เป็นเพราะสตรีผู้น้ีมีรูปโฉมงดงามปาน 

บปุผาจนัทรา มน่ิาโจวฮยุถึงได้ถูกตาต้องใจในชัว่ครู่เดยีว

เจยีงชงิหว่านเองก็ตกตะลงึอยู่กับท่ีเช่นกัน นางคิดไม่ถึงว่าเจ้าสาว 

จะเป็นหลี่เย่ียนหรู หลี่เยี่ยนหรูท่ีในตอนน้ันถูกส่งเข้าวังหลวงไปเป็นสตรี
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บรรณาการพร้อมกันกับนาง

กานโจวอยู่ไกลจากเมอืงหลวงย่ิง ระหว่างทางหลีเ่ย่ียนหรใูห้การดูแล 

เจยีงชงิหว่านเป็นอนัมาก หลงัเข้าวังแล้ว เพียงไม่นานเจยีงชงิหว่านก็ถูกไล่ 

ไปโรงซกัล้าง ส่วนหลีเ่ย่ียนหรก็ูได้รบัแต่งตัง้เป็นสนมข้ันกุ้ยเหรนิ* ภายหลงั 

ได้มาเย่ียมนางที่โรงซักล้างหลายหน และแอบช่วยเหลือจุนเจือนางอยู่ 

บ่อยครัง้

หลีเ่ย่ียนหรเูป็นคนดมีากคนหนึง่ บางครัง้เวลาเจยีงชงิหว่านนกึถงึ 

เรือ่งในชาตก่ิอนก็นึกถงึอกีฝ่ายอยู่บ้าง ไม่รูว่้าตอนท่ีวังแตกได้หนอีอกไป 

หรอืไม่ หรอืว่าถูกทัพกบฏสงัหารไปแล้ว บดันีด้ทู่านางคงหนีออกมาได้อย่าง

ปลอดภัย ซ�า้ยังได้แต่งงานกับโจวฮยุอีกด้วย

โจวฮุยเป็นผู้บัญชาการกองก�าลังรักษาเมืองหลวงข้ันสามหลัก  

ที่ส�าคัญท่ีสุดคือยามโจวฮุยมองหลี่เย่ียนหรู สีหน้าจะเต็มไปด้วยความ 

อ่อนโยน สามารถรูไ้ด้ว่าในใจเขารกัและชืน่ชมนางมากจรงิๆ

เห็นสหายในอดีตได้แต่งงานกับคนที่ดีเช่นนี้ ในใจเจียงชิงหว่าน 

ก็ยินดย่ิีง จงึอดไม่ไหวเดินไปกล่าวเสยีงเบาด้วยความจรงิใจ "ยินดด้ีวย"

อันที่จริงในห้องหอมีเสียงคนเซ็งแซ่ อีกทั้งหลี่เย่ียนหรูเป็นเจ้าสาว

หมาดๆ จึงก้มหน้าด้วยความขัดเขินมาโดยตลอด แต่นางยังคงได้ยิน 

ค�าพูดน้ีของเจียงชิงหว่าน ก็ให้รู้สึกแปลกใจ จึงเงยหน้าข้ึนมอง...เป็น 

หญิงสาวผู้มีรูปโฉมโดดเด่นนางหนึ่ง งดงามอ่อนหวานปานดอกเสาเย่า

สีชมพูที่ก�าลังจะผลิบาน นางไม่รู้จักหญิงสาวผู้นี้ ทว่าน�า้เสียงของอีกฝ่าย

ท�าให้นางนกึถึงสหายเก่าผูห้นึง่
* กุ้ยเหรนิ เป็นต�าแหน่งสนมชายาของกษตัรย์ิในสมยัโบราณของจนี โดยสมยัฮัน่ตะวันออกเทียบเท่ากับต�าแหน่ง 
พระชายา
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ตอนวังแตกในคราน้ันหลีเ่ย่ียนหรรูบีร้อนตามคนในวังหนอีอกมาจาก

ทีน่ัน่ ไม่รูเ้หมอืนกันว่าสหายเก่าผูน้ั้นได้หนอีอกมาด้วยหรือไม่

คดิถึงสหายเก่าผูน้ัน้ หลีเ่ย่ียนหรก็ูใจอ่อนยวบ ย้ิมพลางพยักหน้าให้

เจยีงชงิหว่าน

โจวฮุยไปคารวะสุราต่อคนท้ังหลายท่ีด้านนอกแล้ว เหอฮูหยินอยู่ 

เป็นเพ่ือนหลีเ่ยีย่นหรใูนห้องหอ สตรคีนอืน่สนทนาสรวลเสเฮฮากันได้ครู่หนึง่ 

ก็ต่างถอยออกไป

ทกุคนต่างมองออกว่าโจวฮยุให้ความส�าคญักับหลีเ่ย่ียนหรูมากจริงๆ 

งานแต่งงานจดัได้อย่างย่ิงใหญ่สมเกียรตินัก

โคมไฟหลากสแีขวนข้ึนสงู ส่องให้ทกุแห่งหนในจวนสว่างไสวราวกับ

เวลากลางวัน

บรรดาผู้มาร่วมแสดงความยินดีนั้น บุรุษถูกจัดให้กินดื่มกันใน 

ห้องโถงใหญ่เรือนส่วนหน้า ส่วนสตรีถูกจัดให้กินดื่มในเรือนด้านหลัง

ทัง้สองฝ่ังต่างมคีณะละคร ก�าลงัร้องเล่นรวักลองคร้ืนเครงอยู่บนยกพ้ืน 

สาวใช้และบ่าวชายเดนิยกอาหารและรนิสรุากันขวักไขว่ มแีต่ความครึกคร้ืน

ทกุแห่งหน

ชุยจี้หลิงเป็นทั้งจิ้งหนิงโหวและผู้บัญชาการมณฑลทหาร ถึงจะด ู

ไม่น่าเข้าใกล้ แต่คนท้ังหลายก็ยังยอมไปคารวะสรุาและทกัทายปราศรยักับ 

เขา

ครัน้ถึงคราวเสนาบดีกรมโยธา เขาก็พารองเสนาบดีซ้ายขวามาด้วย 

ชีค้นหน่ึงท่ีข้างกายพลางกล่าวแนะน�าต่อชยุจีห้ลงิ "ท่านผูบ้ญัชาการ ท่านน้ี 
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คอืรองเสนาบดฝ่ีายขวาทีเ่พ่ิงรบัต�าแหน่งหมาดๆ แซ่จ้าว เดมิทเีป็นเจ้าเมอืง 

เจยีงหลงิ เน่ืองจากขณะด�ารงต�าแหน่งมผีลงานโดดเด่น กรมขุนนางจงึได้

กราบบังคมทูลฝ่าบาทให้ทรงเลื่อนต�าแหน่งเขาเป็นรองเสนาบดีฝ่ายขวา

ประจ�ากรมโยธา" จากนัน้ก็หนัหน้าไปกล่าวกับรองเสนาบดฝ่ีายขวาผูน้ัน้ 

"รองเสนาบดจ้ีาว ท่านนีค้อืผู้บญัชาการมณฑลทหาร มาคารวะสกัหน่อยเถิด"

ทว่าเสนาบดีกรมโยธากลบัเหน็รองเสนาบดีจ้าวมสีหีน้าพิกล ไม่ได้

เอ่ยปากพูดอะไรแต่อย่างใด

พอเขาหนัมามองชยุจีห้ลิงก็เห็นว่าอกีฝ่ายมีสหีน้าพิกลเช่นกัน มอืขวา 

ของชุยจี้หลิงก�าจอกสุรากระเบื้องเคลือบขาวในมือแน่น แววตาดุดัน  

วาจาที่กล่าวออกมาเย็นยะเยือกราวกับน�้าค้างแข็งในค�่าคืนเหมันต์  

"หึ!...รองเสนาบดจ้ีาว? เป้ียนอว้ีเฉงิ เจ้าเปลีย่นมาใช้แซ่จ้าวตัง้แต่เมือ่ไร!"
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วันที่ชุยจี้หลิงกลับจากเมืองหลวงไปถึงกานโจวนั้นท้ังใจเขา 

เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีปรีดา เนื่องจากจะได้พบกับภรรยาคนงาม 

ที่จากกันไปสองเดือนกว่าแล้ว หากแต่เขาคิดไม่ถึงเลยสักนิดว่าสิ่งที่รอ

ต้อนรับเขากลับเป็นจดหมายลาและหนังสือหย่าสามี

ซ�้ามารดายังพูดอย่างเดือดดาลอยู่ข้างๆ ด้วยว่า 'ข้ามองออกนาน

แล้วว่านางมใิช่คนทีจ่ะใช้ชวิีตแร้นแค้นได้ หนักไม่เอาเบาไม่สูเ้สยีเหลอืเกิน  

ไหนเลยจะมีท่าทางเหมือนที่คนเป็นภรรยาพึงมี เจ้ากลับยังยอมนาง 

ตามใจนางไปเสียทุกเรื่อง แต่นางก็ไม่เห็นจะรู้ส�านึกบุญคุณ สัตว์หน้าขน 

ไหนเลยจะเลี้ยงให้เชื่องได้ ทิ้งจดหมายไว้สองฉบับแล้วก็หนีไปเงียบๆ  

ตอนกลางคนื ซ�า้ยังน�าเครือ่งประดับล�า้ค่าทีเ่จ้าซ้ือให้ตดิตวัไปอกี'

ชยุจีห้ลงิไม่พูดอะไร เพียงแต่มองจดหมายและหนังสอืหย่าสามใีนมอื 

เขาไม่อยากเชื่อว่าของเหล่านี้เป็นของจริง แต่อักษรที่อ่อนช้อยเรียบร้อย

53 

ช่วงเวลาพลุ่งพล่าน
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งดงามนั้นเป็นลายมือของนางมิผิดแน่ มิหน�าซ�้าหนังสือหย่าสามีฉบับนี้  

เมื่อก่อนตอนท่ีนางพูดล้อเล่นยังเคยเอ่ยถึงกับเขา บนโลกนี้ไม่น่ามีผู้ใด 

ล่วงรู้อีก ถึงขนาดว่าถ้อยความที่ด้านในก็เป็นลักษณะการพูดของนาง 

ในยามปกตอิย่างไม่ต้องสงสยั

คดิไม่ถึงว่าวันหนึง่นางจะเขยีนหนงัสอืหย่าสามเีช่นนีใ้ห้เขาจรงิๆ...

ชยุจีห้ลงินึกถงึคนืก่อนวันทีเ่ขาออกเดนิทางไปเมอืงหลวงขึน้มาอกี 

นางอารมณ์เสยีใส่เขาอย่างหนักเน่ืองจากตอนกลางวันมารดาพูดเรือ่งจะรบั

ซนุอิง้เซวียนมาเป็นอนุภรรยาเขา

เขาย่อมไม่เคยมคีวามคิดเช่นนัน้ แต่ไม่ว่าเขาจะอธิบายและแสดง 

ความซือ่สตัย์อย่างไรนางก็ไม่ยอมเชือ่ ซ�า้ยังพูดจาโหดร้ายด้วยว่าตอนแรก 

เป็นนางตามดืบอด สตเิลอะเลอืน หากรูก่้อนว่าจะเป็นเย่ียงนีก็้ควรแต่งเข้า 

สกุลเป้ียนตามค�าบิดา

เวลาคนเราโมโหย่อมมแิคล้วพูดจาไม่เลอืกค�า ยามน้ันเจยีงชงิหว่านเองก็

เป็นเช่นน้ี ท้ังๆ ทีใ่นใจไม่เคยมคีวามคิดเช่นนัน้ ทว่ากลับยังคงพูดออกมา

เพ่ือท�าร้ายคน เป็นเพราะว่านางทรมานใจเกินไป โมโหขุ่นเคอืงเกินไป จงึ

อยากจะให้ชยุจีห้ลงิทรมานใจเหมอืนกันกับนาง

ชยุจีห้ลงิรูว่้าเป้ียนอว้ีเฉงิกับเจยีงชงิหว่านรูจ้กักันมาตัง้แต่เดก็ และ 

รูเ้ช่นกันว่าเป้ียนอว้ีเฉงิมใีจให้เจยีงชงิหว่าน เขารษิยาช่วงเวลาท่ีคนทัง้สอง

เตบิโตมาด้วยกันเหล่าน้ันอย่างล�า้ลกึ ดงันัน้เป้ียนอวีเ้ฉงิจงึเป็นหนามยอกอก

เขามาโดยตลอด

ชุยจี้หลิงอยากให้ในใจเจียงชิงหว่านมีเขาเพียงผู้เดียว ห้ามมีเงา 

ของบรุษุอืน่ใด ดงัน้ันพอได้ยินค�าพูดเหล่านีจ้ากนาง ในใจย่อมทัง้เสยีใจ 
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ทัง้โมโห แค้นใจทีต่นไร้ความสามารถ ไม่อาจท�าให้นางอยู่ดกิีนดไีด้เหมอืน

เมือ่ก่อน ท�าได้เพียงฟังนางพูดถึงชือ่ของบุรษุอกีคน...

คนทัง้สองทะเลาะกันอย่างหนัก เจยีงชงิหว่านนอนหันหลงัให้ชยุจีห้ลงิ

ตลอดทัง้คนื ถึงขนาดท่ีเช้าวันรุง่ข้ึนขณะเขาจะออกเดนิทางได้เรยีกนางด้วย

เสยีงนุ่มนวล นางก็ยังไม่หนัหน้ากลบัมามองเขาแม้แต่ปราดเดียว

เดมิทนีกึว่าทัง้สองจากกันสองเดือนกว่า พอเขากลบัมานางจะต้อง

หายโกรธเขาแล้วอย่างแน่นอน พวกเขาก็จะกลับมารกัใคร่กันเหมอืนก่อน  

แต่ถึงนางจะไม่หายโกรธก็ไม่เป็นไร เพราะเขาก็จะยอมวางทิฐิลงแล้ว 

เอาใจนางอย่างเต็มที ่ขอเพียงนางไม่โกรธ จะให้เขาท�าอะไรก็ได้ทัง้นัน้

แต่เขาคิดไม่ถึงว่านางจะท้ิงจดหมายเช่นนี้ไว้สองฉบับแล้วไปหา 

เป้ียนอว้ีเฉงิ

หลังความเดือดดาลและทุกข์ทรมานในตอนแรกผ่านไป ที่สุดแล้ว 

ในใจชุยจี้หลิงก็ยังปล่อยวางนางไม่ได้ เคยไปอว๋ินโจวด้วยตนเองหนหนึ่ง 

ด้วยอยากจะถามนางต่อหน้าว่าต้องการทิ้งเขาจริงๆ หรือไม่ หากนาง 

ยังนึกถึงช่วงเวลาแสนหวานในสมัยก่อนของท้ังสอง เต็มใจจะตามเขา 

กลบัไปก็ดท่ีีสดุ แต่หากนางไม่เตม็ใจ เขาก็ตดัสนิใจไว้แล้วว่าแม้จะต้อง 

ชงิตวันางกลบัไปเขาก็จะท�า ชาตน้ีินางเป็นภรรยาของเขาได้เพียงผูเ้ดยีว 

เขาทนให้นางเป็นภรรยาของใครหน้าไหนไม่ได้เด็ดขาด แค่มีบุรุษอ่ืนอยู ่

ในใจนางก็ไม่ได้

รอนางกลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว เวลาชัว่ชวิีตยาวนานเพียงน้ี จะอย่างไร 

นางก็เคยรักเขาอย่างลึกล�้า ย่อมค่อยๆ ท�าให้นางเปล่ียนใจมาใช้ชีวิต 

ร่วมกับเขาอกีครัง้ได้
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หากแต่สวรรค์กลับไม่ให้โอกาสนี้แก่ชุยจี้หลิง

เวลาน้ันอดตีฮ่องเต้โฉดเขลา บ้านเมอืงป่ันป่วนวุ่นวาย มผีูล้ีภ้ยั โจรขโมย 

ตลอดจนกองก�าลงัท่ีลกุฮอืขึน้สูกั้บความอยุติธรรมอยู่ทกุหย่อมหญ้า

เมือ่ชยุจีห้ลงิไปถึงอวิน๋โจวก็พบว่าท่ีน่ันถูกกองก�าลังหนึง่ยึดครองแล้ว 

ครอบครวัเจ้าเมอืงเป้ียนท้ังครอบครวัไม่รู้หายไปท่ีใด แม้แต่สกุลเจยีงก็ทิง้บ้าน

ไปแล้วเช่นกัน

เวลานัน้ชยุจีห้ลงิเป็นเพียงหัวหน้าทีป่รกึษาผูต้�า่ต้อย ท่ามกลางผูค้น

มากมาย เขาจะไปตามหาเจยีงชงิหว่านจากท่ีใดเล่า

ไม่เคยมีเสี้ยวเวลาใดท่ีเขาปรารถนาจะมีอ�านาจในมือเท่าเวลานั้น 

มาก่อน แต่แม้จะถึงวันท่ีเขามอี�านาจอนัย่ิงใหญ่แล้ว เขาก็ยังคงหาร่องรอย 

ของเจยีงชงิหว่านกับเป้ียนอว้ีเฉงิไม่พบอยู่ดี

ชยุจีห้ลงิจงึคิดจะรอให้นางมาหาเขาเอง ขอเพียงเขาขึน้ไปยืนได้สงูพอ

จนคนในใต้หล้าล้วนรูจ้กัเขา เชน่นัน้นางกจ็ะต้องรูแ้น่นอน เขาไมเ่ชือ่ว่า 

นางจะใจด�าถึงขัน้ไม่เหลอืใจต่อเขาแม้แต่กระผกีเดียวจริงๆ

หากแต่หลายปีมานีเ้จยีงชงิหว่านไม่เคยมาหาชยุจีห้ลงิเลย ในท่ีสดุ

การรอคอยอนัยาวนานก็ค่อยๆ เปลีย่นเป็นความสิน้หวังเสยีใจและความ

เดอืดดาลเคอืงแค้น

บัดน้ีเห็นเปี้ยนอว้ีเฉิงมายืนอยู่ตรงหน้า ชุยจี้หลิงยังคงไม่หาย 

โกรธแค้น ท้ังคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะถึงกับเปลี่ยนแซ่ มิน่าเขาถึงได้หาตัว 

ไม่เจอมาโดยตลอด

ทว่าเพ่ือจะหลบเลี่ยงการตามหาของเขา เป้ียนอว้ีเฉิงถึงกับยอม

เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่...
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โจวฮุยรู้เรื่องในตอนน้ันไม่ชัดแจ้ง ทั้งยังไม่เคยเห็นเวลาที่ชุยจี้หลิง 

มท่ีาทางเย็นชาดดุนัปานนี ้ จงึรบีพาคนท้ังสองไปคยุกันในห้องท่ีลบัหูลบัตาคน

ด้วยตนเอง

แม้เป้ียนอว้ีเฉิงจะเห็นว่าตนเองบริสุทธ์ิใจ แต่ก็ยังคงถูกสายตา 

เยียบเย็นน่าครัน่คร้ามของชยุจีห้ลงิบบีเค้นจนไม่กล้ามองอกีฝ่ายตรงๆ ได้แต่

ประสานมอืระดบัหน้าอกก่อนคารวะเขาด้วยฐานะผูใ้ต้บังคับบัญชา "ผูน้้อย

คารวะท่านผูบ้ญัชาการ"

ชยุจีห้ลงิไม่พูดอะไร สายตาท่ีมองเป้ียนอว้ีเฉงิมเีพียงความเย็นยะเยือก 

แม้สหีน้าจะยงัเย็นชาอยู่ตลอด แต่มอืท้ังสองก�าแน่นนานแล้ว หัวใจเต้นรวั

ราวกับตกีลอง

เปี้ยนอว้ีเฉิงอยู่ที่น่ี เช่นนั้นหว่านวานก็อยู่ท่ีนี่เหมือนกันใช่หรือไม่ 

ส�าหรับฐานะภรรยา วันนี้นางก็ต้องมาร่วมพิธีเช่นกันใช่หรือไม่ เช่นนั้น 

ตอนน้ีนางมใิช่อยู่ท่ีจวนสกุลโจวนีแ้ล้วหรอื

คดิถึงว่าตอนนีเ้ป็นไปได้อย่างย่ิงว่าตนจะอยู่ในรัว้ก�าแพงเดยีวกนักบั

เจยีงชงิหว่าน ชยุจีห้ลงิก็หมดหนทางจะสงบลงได้ เขารอไม่ไหว อยากจะ

เห็นนางเต็มที ไม่รู้ว่าหลังนางจากเขาไปอยู่กับเปี้ยนอว้ีเฉิงจะมีชีวิตที่ด ี

หรอืไม่...

ชยุจีห้ลงิไม่อยากไปคดิเรือ่งนี ้พอคดิถึงก็เจบ็ในอก เขาหลบัสองตาลง 

ขณะลมืตาข้ึนอีกครัง้แววตาบ้าคลัง่เมือ่ครูก็่จางหายไปบางส่วนแล้ว "นาง

อยู่ทีใ่ด" เขาจ้องเป้ียนอว้ีเฉงิเขมง็ เอ่ยถามเสยีงเข้ม "อยู่ในเรือนด้านหลัง

ของจวนนี?้"

ทัว่ทัง้ร่างชยุจีห้ลงิเคยีดเกรง็ แม้แต่ตนเองก็ยังไม่รูตั้วว่ายามนีต้ืน่เต้น
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เป็นกังวลมากเพียงไร

เป้ียนอวี้เฉิงนิ่งงันไป "นาง? ใครกัน"

ชยุจีห้ลงิมองเป้ียนอว้ีเฉงิปราดหน่ึง รูส้กึว่าอกีฝ่ายจะต้องไม่อยากให้ 

เจียงชิงหว่านได้พบกับเขาเป็นแน่ ทว่าวันนี้ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องพบ 

เจยีงชงิหว่านให้ได้

พอได้พบนางแล้ว ชุยจี้หลิงก็จะไม่ปล่อยนางกลับไปอยู่ข้างกาย 

เป้ียนอวี้เฉิงอีก

ชยุจีห้ลงิจงึเรยีกเฉนิผงิมาสัง่ว่า "เรยีกคนมาเฝ้านอกประตไูว้ อย่า

ปล่อยให้ผูใ้ดเข้าออก"

เฉินผิงเข้าใจความหมาย รีบรับค�าก่อนปิดประตูคล้องกุญแจจาก 

ด้านนอกโดยไม่สนใจเสียงโวยวายของเป้ียนอว้ีเฉิง ทั้งยังเรียกองครักษ์ 

สองคนมาเฝ้าหน้าประตู สัง่อย่างเข้มงวดให้พวกเขาเฝ้าท่ีนีเ่อาไว้

ชุยจี้หลิงสาวเท้ายาวเดินไปทางเรือนด้านหลัง โจวฮุยว่ิงเหยาะๆ  

ตามไป

ชยุจีห้ลงิเดนิพลางเอ่ยถามโจวฮยุ "วนัน้ีครอบครวัของเป้ียนอว้ีเฉงิ 

มาด้วยหรอืไม่ อยู่ทีใ่ด เรอืนด้านหลงั?" น�า้เสยีงเร่งร้อนและฝีเท้ารวดเร็วย่ิง

แม้ว่าเมื่อก่อนโจวฮุยจะไม่เคยพบเป้ียนอว้ีเฉิง แต่เมื่อครู่ได้ยิน 

บทสนทนาของพวกเขาสองคนก็พอจะเดาได้ว่ารองเสนาบดจ้ีาวผู้น้ันก็คือ

เป้ียนอวี้เฉิงเป็นแน่ จึงรีบให้คนไปเรียกพ่อบ้านมา

พ่อบ้านก�าลังรับรองแขกอยู่ทางด้านหน้า เพียงไม่นานก็วิ่งมาถึง

โจวฮุยเอ่ยถามตามค�าถามของชุยจี้หลิง พ่อบ้านตั้งสมาธินึกดู  

จากน้ันก็ตอบว่า "บ่าวจ�าได้ว่าฮูหยินของรองเสนาบดีจ้าวก็มาเช่นกัน  
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ในมือยังจูงแม่นางน้อยอายุห้าหกขวบมาด้วยคนหนึ่ง เป็นบุตรสาวของ 

รองเสนาบดจ้ีาว ยามนีพ้วกนางน่าจะอยู่ทีเ่รอืนด้านหลงัขอรบั"

ชุยจี้หลิงชะงักฝีเท้า บุตรสาว? หว่านวานถึงกับมีบุตรสาวกับ 

เปี้ยนอวี้เฉิง?

เขาเจบ็ไปถึงขัว้หวัใจ ซ�า้ยงัสอดแทรกด้วยความหึงหวงอย่างเข้มข้น 

หากแต่ไม่ได้แสดงสีหน้าท่าทางใดๆ เพียงเดินไปทางเรือนด้านหลังด้วย

ฝีเท้าทีเ่รว็ขึน้

โจวฮุยร้อนใจรีบวิ่งเหยาะๆ ตามไป ก่อนกล่าวเสียงเบา "ท่าน 

ผูบ้ญัชาการ ลองตรองดนูะขอรบั ในเรอืนด้านหลงัล้วนมแีต่สตรีในครอบครัว

ใต้เท้าท่านต่างๆ จะอย่างไรท่านก็เป็นบรุษุ หากบกุเข้าไปโดยไม่ไตร่ตรอง

เช่นนี ้เกรงว่าจะมผีลกระทบไม่ดีเอาได้"

ชุยจี้หลิงไม่ใส่ใจเรื่องประเภทมีผลกระทบดีหรือไม่ดีอะไร เขา 

อยากจะพบเจียงชิงหว่านเดี๋ยวนี้ ทว่าที่สุดแล้วโจวฮุยก็ภักดีต่อเขามาก  

และยังเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีตดิตามเขามาสบิกว่าปี ซ�า้นีก็่เป็นงานมงคล 

ของอกีฝ่าย เขาเองก็ไม่อยากท�าให้งานล่ม จงึหนัหน้าไปสัง่เฉนิผงิ "บอกให้

องครักษ์ที่ตามมาทั้งหมดไปเฝ้าทางเข้าออกทั้งหมดของจวนสกุลโจวไว้  

หากมสีตรคีนใดจะออกไป ให้ขวางไว้ให้หมด จ�าไว้ว่าห้ามท�าร้ายพวกนาง

แม้แต่ปลายเลบ็"

ข้าจะท�าให้วันนี้นางมีปีกก็บินหนีไปไม่ได้

เฉินผิงเห็นชุยจี้หลิงพูดด้วยน�้าเสียงเข้มงวดกวดขันก็ตัวเย็นวาบ  

รีบรับค�าก่อนหันหลังเดินจากไป

ชยุจีห้ลงิจงึให้โจวฮยุไปเรยีกสาวใช้มาคนหนึง่ สัง่นางว่า "ไปเรยีก 
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ฮหูยินของรองเสนาบดฝ่ีายขวาแห่งกรมโยธามา" เขาชะงกัเลก็น้อย กังวลว่า 

สาวใช้จะเรยีกผดิคน จงึเอ่ยว่า "เจยีงชงิหว่าน เรยีกนางมา บอกว่าใต้เท้า 

ของเจ้าต้องการเชญิตัว"

หากบอกว่าตนเองเป็นคนเรียกนางออกมา ชุยจี้หลิงก็กังวลว่า 

นางจะไม่ยอมมาหา คาดว่านางจะพยายามหลบเล่ียงด้วย จะอย่างไร 

นางก็หลบเขามาหลายปีเพียงนี้แล้ว...

สาวใช้ฟังแล้วก็มึนงงเล็กน้อย ประเดี๋ยวก็ฮูหยินของรองเสนาบดี 

ฝ่ายขวาแห่งกรมโยธา ประเดีย๋วก็เจยีงชงิหว่าน สรปุสองคนน้ีคือคนเดียวกัน

หรอืคนละคนกันแน่

ทว่าชยุจีห้ลงิเป็นผูบ้ญัชาการมณฑลทหาร มหิน�าซ�า้ท่าทางในยามนี ้

ของเขาก็ดูน่ากลวัจรงิๆ สาวใช้จงึไม่กล้าถามให้ละเอยีด รบัค�าแล้วหมนุตัว 

รบีร้อนเดินไป

ชุยจ้ีหลิงมองแผ่นหลังของสาวใช้ คิดว่าอีกครู่หนึ่งเขาก็จะได้พบ 

เจยีงชงิหว่านแล้ว ไม่รูว่้าพอนางได้พบเขา ในใจจะรูส้กึนึกคิดเย่ียงไร อีกทัง้ 

ยามน้ีนางยังมบีตุรสาวกับเป้ียนอว้ีเฉงิอีก...

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ถึงเจยีงชงิหว่านจะมบีตุรกับเป้ียนอว้ีเฉงิแล้ว  

หรอืต่อให้บดัน้ีนางกับเป้ียนอว้ีเฉงิจะรกัใคร่กันด ี เขาก็ไม่มทีางปล่อยให้นาง 

ไปจากข้างกายเขาเด็ดขาด แม้นางจะเคียดแค้นเขาก็ช่าง!

ในใจชุยจี้หลิงทั้งพลุ่งพล่านทั้งเฝ้ารอจนตกประหม่า สายตาจึง 

จ้องมองประตูทางด้านหน้าที่เชื่อมไปยังเรือนส่วนในเขม็ง

งานเลี้ยงของสตรีจัดในโถงบุปผา* ท่ีเรือนด้านหลัง ด้านนอก 
* โถงบุปผา หมายถึงโถงรับแขกนอกเหนือจากโถงใหญ่ โดยมากจะอยู่ที่เรือนสองข้างของเรือนใหญ่หรือ 
ในสวนดอกไม้
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ยังก่อยกพ้ืนขนาดย่อมส�าหรบัเล่นละครไว้แห่งหน่ึง มโีคมไฟแขวนอยู่สงู

ทุกหนทุกแห่ง สว่างไสวราวกับกลางวัน

หลังหยอกล้อบ่าวสาวตามธรรมเนียมเสร็จ งานเลี้ยงก็เริ่มขึ้น

เจียงชิงหว่านน่ังอยู่ข้างเหยาซื่อ ฟังฝ่ายหลังสนทนากับสตรีจาก

ตระกูลขุนนางใหญ่อื่นๆ ที่ด้านข้าง

เห็นได้ชัดว่าเมื่อก่อนเหยาซื่อไม่เคยพบเรื่องท�านองนี้ ท่าทางจึงดู

อึดอัดขัดเขิน พูดเสียงแผ่วเบา ทว่าเจียงชิงหว่านเชื่อว่าวันหน้าเหยาซื่อ 

จะค่อยๆ กล้าพูดขึน้เอง

ส่วนฮูหยินผู้เฒ่าเจียง เน่ืองด้วยอายุปูนนี้แล้ว ประสบพบพาน 

คลื่นลมแรงมามาก สถานการณ์เช่นนี้ย่อมรับมือได้สบาย มิหน�าซ�้า 

จะอย่างไรนางก็เป็นฮหูยินผูเ้ฒ่าของจวนหย่งชางป๋อ ทัง้ยังมบีตุรสาวเป็น

พระชายาอยูใ่นวัง ยามผูอ้ืน่สนทนากับนางก็ต้องให้ความเคารพนบนอบ 

ครัน้มองเหน็พวกเจยีงชงิหว่าน พวกคนท่ีในบ้านมบีตุรชายหลานชายท่ีอายุ 

ถึงวัยแต่ยังไม่แต่งงานก็ยังเอ่ยถามค�าถามในด้านน้ีอย่างมนียั

เจยีงชิงหว่านได้ยินเหอฮหูยินคยุเรือ่งน้ีกับฮหูยนิผูเ้ฒ่าเจยีงเช่นกัน 

ไม่รูว่้าเหอฮหูยินต้องการถามถึงคนใด หากเป็นเจยีงชงิอว้ีก็ช่างเถอะ แต่

หากถามถึงนาง...

เจียงชิงหว่านพลันอยากหัวเราะอยู่บ้าง เหอจิ่งหมิงผู้น้ันเมื่อก่อน 

เคยเรยีกนางว่า 'อาสะใภ้' เชยีวนะ

นางยังจ�าได้ว่าเขาชอบกินของหวาน นิสัยก็ขี้อาย ตอนนั้นเป็น 

ช่วงทีฟั่นแท้เขาก�าลงัขึน้ เขาตามเหอฮหูยินมาทีบ้่านนาง พอบอกให้เขา 

เอ่ยปากทกัทาย เขากลบัเม้มปากแน่น อย่างไรก็ไม่ยอมอ้าปาก...คิดไม่ถึงว่า
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พรบิตาเดยีวเดก็คนน้ีจะถึงวัยคุยเรือ่งแต่งงานแล้ว

เจยีงชิงหว่านก�าลงัลอบหัวเราะเงยีบๆ ก็มองเหน็สาวใช้ในชดุตวัยาว

สชีมพูดอกท้อคนหนึง่เดินมากระซบิบางอย่างข้างหเูหอฮูหยิน

เหอฮหูยินถามนางเบาๆ สองสามค�า จากนัน้ก็เดนิไปพูดกับจ้าวฮหูยิน 

ก่อนจะเดินมาหาเจียงชิงหว่าน ย้ิมพลางกล่าวเสียงเบา "คุณหนูเจียง  

ผู้บญัชาการโจวเชญิท่านกับจ้าวฮหูยินไปพบตอนน้ี เขามเีรือ่งต้องการพูด

ด้วย"
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สาวใช้นางนั้นถ่ายทอดค�าพูดได้ไม่ชัดเจน พอเหอฮูหยินถามก็ทั้ง 

ได้ยินชือ่ฮหูยนิของรองเสนาบดีฝ่ายขวาแห่งกรมโยธาและชือ่เจยีงชงิหว่าน 

จงึนกึว่านีคื่อเรยีกพวกนางไปทัง้สองคน

เมื่อแรกได้ยินชื่อเจียงชิงหว่าน เหอฮูหยินยังตกใจเสียด้วยซ�้า  

ด้วยคิดไม่ถึงว่าจะพบคนที่มีชื่อแซ่เดียวกันกับชุยฮูหยินได้

เรือ่งจดหมายสองฉบบัในตอนน้ันชยุจีห้ลงิมไิด้พูดกับคนนอกแม้แต่

ค�าเดยีว เพียงบอกว่าเจยีงชงิหว่านสขุภาพไม่ด ีจงึส่งตวัไปพักฟ้ืนในสถานที่

เงยีบสงบ

ทว่าผู้อื่นไม่เคยได้พบชุยฮูหยินที่อยู่ในค�าเล่าลือเสียที จึงมีการ 

คาดเดาไปต่างๆ นานา คดิว่าชยุฮหูยินมไิด้มตีวัตน แต่เน่ืองจากเหอฮหูยิน 

เคยได้พบ จึงรู้ว่าคนผู้นั้นมีตัวตนจริงๆ

เจียงชิงหว่านรู้สึกแปลกใจ

54 

พบหน้าด้วยความพลุ่งพล่าน
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แม้เมือ่ก่อนนางจะรูว่้าข้างกายชยุจีห้ลงิมอีงครักษ์นามว่าโจวฮยุอยู่

คนหนึง่ แต่หาได้เคยพบหน้าไม่ บดันีโ้จวฮยุต้องการพบนางด้วยเรือ่งใด 

กันแน่ นางไม่คดิว่าโจวฮยุจะจ�านางได้

ยังไม่กล่าวถึงว่าเมื่อก่อนคนทั้งสองไม่เคยได้พบกันมาก่อน ต่อให ้

ตอนนี้นางไปยืนอยู่เบื้องหน้าชุยจี้หลิง นางก็เชื่อว่าชุยจี้หลิงเองก็จ�านาง 

ไม่ได้เช่นกัน นอกจากชือ่แซ่ทีบ่งัเอญิเหมอืนกัน รวมถึงไฝด�าตรงแก้มขวา

ใกล้กับหูแล้ว รูปโฉมของนางในตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับในชาติก่อนแม้แต ่

นดิเดยีว

เจยีงชิงหว่านจงึถามเหอฮหูยินว่า "เรยีนถามเหอฮหูยิน ใต้เท้าโจว 

เรยีกผูน้้อยไป มเีรือ่งใดต้องการพูดด้วยเจ้าคะ" เสยีงนุม่เสนาะเพราะพริง้

ราวกับเวลาม่านมกุกระทบกัน ทว่าตัวคนหาได้มท่ีาทจีะลกุข้ึนไม่

เหอฮหูยินคดิไม่ถึงว่าเจยีงชงิหว่านจะรอบคอบระมดัระวงัตวัเพียงนี้ 

ถึงอย่างนัน้เหอฮหูยินก็ไม่รูจ้รงิๆ ว่าโจวฮยุให้เจยีงชงิหว่านไปหาด้วยเรือ่งใด  

จงึย้ิมพลางตอบว่า "ข้าเองก็ไม่รู ้ข้าจะพาทัง้สองท่านไปส่ง"

เจียงชิงหว่านหันหน้าไปมองฮูหยินผู้เฒ่าเจียงกับเหยาซื่อ

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงกับเหยาซือ่ล้วนได้ยินท่ีนางคุยกับเหอฮหูยิน แม้จะ 

รูส้กึแปลกใจเช่นกันว่าโจวฮยุน่าจะไม่เคยพบเจยีงชงิหว่านเป็นการส่วนตัว 

แต่บดันีก้ลบัต้องการเรยีกนางไปคุย...

ทว่าจะอย่างไรโจวฮุยก็เป็นผู้บัญชาการกองก�าลังรักษาเมืองหลวง  

อกีอย่างจ้าวฮหูยินกบัเหอฮหูยนิกจ็ะไปด้วย ฮหูยินผู้เฒ่าเจยีงคดิแล้วจงึบอก

เจยีงชงิหว่านว่า "เจ้าพาสาวใช้ตามเหอฮหูยินไปเถิด" เชือ่ว่ามเีหอฮหูยินอยู่  

น่าจะไม่มเีรือ่งอะไร อกีท้ังโจวฮยุก็เรยีกเจยีงชงิหว่านกับจ้าวฮหูยินไปพร้อมกัน
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เจยีงชงิหว่านได้แต่ลกุขึน้รบัค�า จากน้ันก็หันหน้าไปมองเหอฮหูยิน 

แย้มย้ิมนุ่มนวล "รบกวนเหอฮหูยินแล้วเจ้าค่ะ"

ท่าทางสง่าผ่าเผยและรู้มารยาทยิ่ง

เหอฮหูยินชอบหญิงสาวเช่นนีม้าก เหน็เจยีงชงิหว่านรปูโฉมงดงาม

ราวกับอัญมณีล�้าค่า ท้ังยังเป็นบุตรสาวสายตรงของจวนหย่งชางป๋อ จึง

เกิดความคดิอยากทาบทามให้หมัน้หมายกับบตุรชายตนเอง

แต่กระน้ันเหอฮหูยินก็กังวลว่าจวนหย่งชางป๋อจะดูถูกพวกตน จงึคิดว่า

ควรไปขอให้ฮหูยินผู้เฒ่าชยุกับผูบ้ญัชาการมณฑลทหารออกหน้ากล่าวเร่ืองน้ี

ให้

เนือ่งจากตอนนัน้สามขีองเหอฮหูยินมบีญุคณุช่วยแนะน�าฝากงาน

ให้ชยุจ้ีหลงิ ในใจฮหูยินผูเ้ฒ่าชยุกับชยุจีห้ลงิต่างส�านกึบญุคณุ หลงัสามี

สิ้นใจ สกุลชุยก็ให้การดูแลพวกนางสองแม่ลูกเป็นอย่างมาก ชุยจี้หลิง 

ยังรบับุตรชายนางเป็นบตุรบญุธรรมอกีด้วย

มคีวามสัมพันธ์ชัน้น้ีอยู่ หากให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าชยุกับชยุจ้ีหลิงออกหน้า

เรือ่งการหมัน้หมายน้ี เหอฮหูยินเชือ่ว่าเรือ่งราวน่าจะส�าเร็จ

เหอฮหูยินจงึย่ิงปฏิบติัต่อเจยีงชงิหว่านอย่างสนิทสนมเป็นกันเองข้ึน

กว่าเดมิ หันหน้าไปเห็นจ้าวฮหูยินจงูจ้าวอว้ีหว่านเดนิมา ก็ย้ิมพลางจบัมอื

เจยีงชงิหว่านไว้แล้วกล่าวกบัฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงและเหยาซือ่ "พวกท่านวางใจ 

เถดิ ข้าจะอยู่ข้างกายคณุหนูเจยีงตลอด แล้วจะพานางกลบัมาส่งโดยไม่ให้ 

บบุสลาย"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงย่อมจะแสดงท่าทีว่าวางใจ ต่างฝ่ายต่างย้ิมพลาง 

คุยกันอีกสองสามค�า จากนั้นเหอฮูหยินก็สั่งสาวใช้ที่มาถ่ายทอดค�าพูด 
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เมือ่ครูน่ี ้"เจ้าน�าทางไป"

สาวใช้ยอบตัวตอบรับ ก่อนเชิญพวกเหอฮูหยินให้เดินตามนาง 

จนมาถึงนอกประตูที่กั้นระหว่างเรือนส่วนหน้าและเรือนส่วนใน

ชุยจี้หลิงรอจนหมดความอดทน แทบจะพุ่งตัวเข้าไปตามหา 

เจยีงชงิหว่านในเรอืนด้านหลงัด้วยตนเอง แต่ในเวลานีเ้องก็มองเห็นคนไม่ก่ีคน

เดนิมา เพราะยังอยู่ห่างไประยะหนึง่ อกีทัง้แม้จะมโีคมไฟแขวนอยู่ท่ัว แต่

สายลมยามราตรค่ีอยๆ พัดแรงขึน้จนแสงเทยีนใต้ชายคาระเบยีงวูบไหว  

จงึมองเหน็หน้าตาของแต่ละคนได้ไม่ชดั

ชุยจี้หลิงมองเห็นรูปร่างของคนทางขวามือสุดดูบอบบาง ท่าทาง 

ยามก้าวเดินเหมือนกับคนผู้น้ันที่เขาจ�าได้มิผิดเพ้ียน ก็คิดว่าจะต้องเป็น 

เจยีงชงิหว่านอย่างไม่ต้องสงสยั จงึรบีก้าวปราดๆ ไปหา หัวใจในทรวงอก 

ใกล้จะกระดอนออกมาแล้ว ฝ่ามอืก็ชืน้เหงือ่ไปหมดด้วยความตกประหม่า

นอกจากความประหม่าและความตืน่เต้นอนัพลุง่พล่านแล้ว ชยุจีห้ลงิ 

ค้นพบว่าอันทีจ่ริงในใจเขายามนี้มิได้มีความโกรธแค้นและความน้อยใจ

แม้แต่น้อย

ขอเพียงเจียงชิงหว่านอยู่ตรงน้ีอย่างดี สามารถอยู่ในสายตาเขา 

ได้ทุกเวลา เขาก็ล้วนสามารถเลิกถือโทษโกรธเคืองเรื่องในอดีตได้

"หว่านวาน" ชยุจีห้ลงิส่งเสยีงเรยีกอย่างอดไม่อยู่ ย่ืนมอืไปคิดจะจบัมอื

ของเจยีงชงิหว่าน

ทว่าหลังจากมองเห็นหน้าตาของ 'เจียงชิงหว่าน' ชัดเจน เขาก็ 

ชะงักงันไปเลก็น้อย มอืทีย่ื่นออกไปค้างอยู่กลางอากาศ เขาจ�าได้ว่านีค่อื
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คุณหนูของจวนหย่งชางป๋อท่ีเขาเคยพบหนหนึ่ง มีชื่อแซ่เดียวกันกับ 

หว่านวานของเขา ท่ีแก้มขวาใกล้กับหูก็มีไฝด�าเล็กๆ ท่ีเหมือนกันอยู่ด้วย  

เวลาน้ันเขาก็จ�าคุณหนูคนน้ีผิดเป็นหว่านวานของเขา อารมณ์ชุยจี้หลิง 

พลุง่พล่านย่ิง หากแต่พวกนางสองคนกลบัมหีน้าตาไม่เหมอืนกันสกันิด

ตอนนี้เขาก็จ�าคุณหนูผู้นี้ผิดเป็นหว่านวานอีกแล้ว...

นางมาท�าอะไร ข้ามิได้เรียกนางมาเสียหน่อย

ในใจมีความคิดน้ีวาบผ่าน จากนั้นเขาก็เก็บมือกลับ นัยน์ตาด�า 

ปานราตรีมืดมิดมองไม่กี่คนที่ด้านข้างเจียงชิงหว่านอย่างรวดเร็ว

เหอฮูหยิน สาวใช้ท่ีไปถ่ายทอดค�าพูดเมื่อครู่นี้ และยังมีสตรีท่ีเขา 

ไม่รูจ้กัอยู่อีกคน ในมอืจงูเด็กหญิงอายุห้าหกขวบไว้คนหนึง่

หว่านวานของข้าอยู่ที่ใด



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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