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ซย่าโหวอว๋ีคิดถึงท่าทางอึดอัดท�าอะไรไม่ได้ของเซียวหวนแล้วก็รู ้สึกเบิกบานใจ นาง 

ตอบจดหมายเซียวหวน ใจความในจดหมายเขียนอย่างนอบน้อม บอกว่าเขาท�าศึกอยู่ข้างนอก  

เรื่องในบ้านสมควรให้นางจัดการ

เซียวหวนตอบจดหมายนางอย่างรวดเร็ว บอกว่านางล�าบากแล้ว ท่ีบ้านหากมีเรื่องอะไร 

ก็สั่งให้เซียวจิ้นไปจัดการจะดีกว่า นางจะได้ไม่ต้องเหนื่อย 

ซย่าโหวอวี๋ตอบจดหมายเซียวหวนต่อ บอกว่าไม่เป็นไร ถึงอย่างไรนางก็อยู่ว่างๆ 

เซียวหวนตอบจดหมายกลับมาขอบคุณอีกครั้ง เอ่ยค�าพูดขอบคุณมากมายที่ดูไร้สาระ 

ซย่าโหวอวี๋แอบหัวเราะในใจ การท�าให้เซียวหวนพูดไม่ออก ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ 

ตู้ฮุ่ยเห็นแล้วยิ้มถามนาง "มีข่าวชัยชนะจากผู้บัญชาการหรือเพคะ"

ซย่าโหวอว๋ีลอบด่าตนเองในใจหนึง่ค�า นางมวัแต่คดิกลัน่แกล้งเซยีวหวน กลบัลมืถามเขาถึง

สถานการณ์สงครามทางเซียงหยางไปเลย
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คำ�นำ�

ทิฐิของคนเราที่ว่าเคยเกลียดหน้ากันแทบตายก็ใช่ว่าจะไม่มีวันสั่นคลอนนะคะ 

ก็เหมือนกับ 'ซย่าโหวอวี๋' เมื่อชีวิตใหม่ของนางเกิดการเปลี่ยนแปลง อ�านาจของ  

'เซียวหวน' ไม่ได้พุ่งพรวดพราดสู่จุดสูงสุดเหมือนชาติก่อน ทว่าน่ันกลับท�าให้นาง 

ได้เหน็ตวัตนเขาในอกีแง่มมุ ทีจ่ริงสามผีูน้ี้ของนางกไ็ม่ได้เยน็ชาหรือเมนิเฉยกบันาง 

ถึงเพียงนั้น

ส�าหรับเซยีวหวน ภรรยาผูว้างตัวสงูส่งเกบ็ง�าความรู้สกึมาตลอดในสายตาเขา 

ยามน้ีได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ท่าทีที่ดื้อร้ันเอาแต่ใจและพยายามอยู่ให้ห่างจากเขา 

กลับท�าให้เขาอยากใกล้ชิดนางยิ่งกว่าเดิม เขาถึงขั้นเอ่ยชวนให้นางกลับบ้านเกิดเขา

ที่กูซู

ในเล่มน้ีไม่เพียงซย่าโหวอว๋ีจะได้พบปะกับบรรดาญาติพี่น้องของเซียวหวน

เท่านั้น นางยังจะได้พบเจอ 'ความลับอันด�ามืด' ที่สกุลเซียวซุกซ่อนเอาไว้ มาร่วม

ติดตามกันค่ะว่าความลบันัน้คอือะไร และความสมัพนัธ์ของสามภีรรยาคูน่ีจ้ะเดนิหน้า 

หรือถอยหลงัเหมอืนชาตก่ิอน หากท่านนักอ่านพร้อมแล้วเชิญพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ซย่าโหวอวี ๋ มีต�าแหน่งเป็นจ่างกงจู่ เป็นสตรีที่ฉลาด วางตัวดี  

  เคยช่วยน้องชายบริหารราชกิจ

✱  เซียวหวน สามีของซย่าโหวอวี๋ เป็นผู้บัญชาการทหาร มักใหญ ่

  ใฝ่สูง ท่าทางดูสุขุมเย็นชา

✱ หลูยวน แม่ทัพใหญ่ ผู้กุมอ�านาจในราชส�านัก เคยผลักดัน 

  ซย่าโหวโหย่วเต้า หวังอ�านาจที่มากกว่าเดิม

✱ ตู้ฮุ่ย เป็นนางข้าหลวง คอยรับใช้ซย่าโหวอวี๋ทุกเร่ือง  

  จัดการงานต่างๆ ในเรือน

✱ ซย่าโหวโหย่วอี้ อดีตคือตงไห่อ๋อง น้องชายต่างมารดาของซย่าโหวอวี๋  

  ขึ้นเป็นฮ่องเต้

✱ เซียวซ ี อารองของเซยีวหวน ดแูลกจิการและเร่ืองราวภายในสกลุ  

  ไม่ถูกกับเซียวหวน

✱ เซียวหาน อาเจ็ดของเซียวหวน สนิทกับเซียวซี เป็นคหบดี 

  รายใหญ่ที่สุดของสกุลเซียว

✱ อู๋ซื่อ มารดาของเซียวหวน นิสัยอ่อนโยน ถูกใจสะใภ้อย่าง 

  ซย่าโหวอวี๋มาก
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แรกเริ่มแตกต่างเพียงน้อยนิด สุดท้ายกลายเป็นผิดพลาดมหันต์...

คิดถึงหลูยางในชาติก่อน แล้วมองดูหลูยางในตอนนี้ ความรู้สึก 

ของซย่าโหวอวี๋พลันสลับซับซ้อน 

ซย่าโหวอวี๋เชิญคุณหนูเจ็ดสกุลชุยมาพบชุยซื่อ คุณหนูเจ็ดสกุลชุย 

กับชยุซือ่สนทิสนมกันมาก มเิช่นน้ันตอนแรกมารดาของคุณหนูเจด็สกุลชยุ

คงไม่ขอให้ชุยซื่อพานางมาขอความช่วยเหลือจากซย่าโหวอวี๋ อาหลาน

พบหน้ากันแล้วต่างก็ดอีกดใีจมาก เจิง้อีต๋ืน่เต้นจนใบหน้าแดง นางร้องเรยีก 

"พี่เจ็ด" ไม่หยุด 

ซย่าโหวอว๋ีให้คุณหนูเจ็ดพาชุยซื่อกับเจิ้งอี๋ไปดูห้องรับรองแขกที ่

จัดเตรียมไว้ให้พวกนาง ตอนกลางคืนก็จัดงานเลี้ยงต้อนรับชุยซ่ือแม่ลูก 

และสั่งให้คนยกล�าไยกับลิ้นจี่ท่ีใช้น�้าแข็งแช่เย็นไว้ออกมาให้ชุยซื่อกับ 

เจิ้งอี๋กินคลายร้อน 

11
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ชุยซื่อประหลาดใจ "ของสิ่งนี้มาจากท่ีใดกัน หลายวันก่อนอาอี๋ 

อยากกินลิ้นจี่ ข้าให้พวกพ่อค้าที่เดินทางค้าขายระหว่างเหนือใต้ช่วยกัน

หาซื้ออยู่หลายวันแต่ก็ยังหาไม่ได้" 

คุณหนูเจ็ดสกุลชุยเม้มปากยิ้มอยู่ด้านข้าง แอบกระซิบบอกชุยซื่อ 

"ผู้บัญชาการให้คนส่งมาให้" 

ชุยซื่อทั้งตกใจและยินดี ในความคิดนาง ช่วงปีแรกๆ ของสามี

ภรรยาท่ีเพ่ิงแต่งงานกัน หากต่างฝ่ายต่างมัวแต่เคารพและให้เกียรติกัน

จะไปมบุีตรได้อย่างไร ฝ่ายหญิงจะปักหลกัในบ้านสามอีย่างมัน่คงได้หรอื 

ชั่วชีวิตของสตรีผู้นั้นย่อมถูกท�าลายอย่างแท้จริง! 

นางย้ิมมองซย่าโหวอว๋ี "รอให้ครบก�าหนดไว้ทุกข์แล้ว เจ้ากลับไป

อยู่บ้านสกุลเซียวเถอะ" 

ซย่าโหวอว๋ีรู ้สึกว่าน้าสะใภ้ของนางผู้นี้เป็นแบบฉบับของสะใภ้

ตระกูลสูงศักดิ์จริงๆ ขอเพียงให้ก�าเนิดบุตรสายตรงออกมาก็นับว่าบรรลุ

ภารกิจแล้ว ระหว่างสามภีรรยาขอเพียงไม่ท�าอะไรให้อกีฝ่ายต้องเสยีหน้า 

ต่างคนต่างอยู่ก็พอ 

"ท่านวางใจเถอะ" นางปลอบโยนชุยซื่อ "ข้ารู้ดีว่าควรท�าเช่นไร" 

ชยุซือ่คดิไปเองว่าซย่าโหวอว๋ีรบัฟังค�าพูดของตนแล้ว จงึไม่พูดมากอกี 

และเอ่ยถามถึงการคลายร้อน "ครั้งก่อนตอนข้ามาที่นี่เห็นภูเขาด้านหลัง

มีแม่น�้าอยู่สายหนึ่ง ริมน�้าปลูกต้นการบูรสูงใหญ่เต็มไปหมด ฤดูกาลน้ี 

ร่มเงาปกคลุมผิวน�้าไปครึ่งหนึ่งพอดี พรุ่งนี้พวกเราไปพายเรือกันเถอะ!" 

ตัง้แต่เข้ามาอยู่ในไร่ชานเมอืง ซย่าโหวอว๋ีก็ยังไม่เคยไปเยือนท่ีภูเขา

ด้านหลังเลย ทุกครั้งเวลาคิดถึงศาลาอี้ชุ ่ยตรงภูเขาด้านหลัง นางจะ 
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รู้สึกหายใจล�าบาก แข้งขาอ่อนยวบ ซึ่งศาลาอี้ชุ ่ยก็ตั้งอยู่บนหน้าผา 

ริมแม่น�้า 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมพูด "หากน้าสะใภ้ไม่มอีะไรท�า ให้คณุหนเูจด็กับอาอี ๋

ไปเป็นเพ่ือนท่านเถอะ ข้ายังอยูใ่นช่วงไว้ทกุข์ ไม่มแีก่ใจจะเล่นสนกุจรงิๆ 

ข้าแค่อยากเตือนไว้เรื่องหนึ่ง อย่าไปที่ศาลาอี้ชุ่ย ที่นั่นไม่ค่อยปลอดภัย" 

ชุยซื่อแค่กลัวว่าซย่าโหวอวี๋จะคิดฟุ้งซ่านและจมอยู่กับความเศร้า

โศกท่ีสูญเสียน้องชายไป จึงคิดหาวิธีดึงซย่าโหวอว๋ีออกไปเที่ยวเล่น  

นางฟังแล้วย้ิมพูด "ไม่จ�าเป็นต้องไปพายเรอืก็ได้ ออกไปนัง่ข้างนอกก็พอ 

หรือเดินริมน�้าก็ดีเหมือนกัน" 

ซย่าโหวอว๋ียังคงปฏิเสธ "พรุ่งนี้ข้าจะคัดคัมภีร์ ได้ยินผู้บัญชาการ

บอกว่าสสุานของอดีตฮ่องเต้จะสร้างเสรจ็ราวเดอืนเก้า ข้าอยากคดัคมัภีร์

ที่จะถวายให้พระโพธิสัตว์ให้เสร็จก่อนหน้านั้น" 

ชุยซื่อไม่สะดวกจะยืนกรานต่อ นางย้ิมพูด "ก็ได้ เช่นนั้นพวกเรา 

ไม่ไปแล้วกัน อยู่คัดคัมภีร์เป็นเพื่อนเจ้าที่บ้านนี่ล่ะ" 

"ไม่ต้อง! ไม่ต้อง!" ซย่าโหวอว๋ีรบีพูด "หายากทีท่่านจะได้มเีวลามา

ผ่อนคลายเช่นนี ้ ควรให้คุณหนูเจด็พาท่านเดนิเท่ียวให้ทัว่จงึจะถูก มาอยู่

ตรงหน้าข้าทั้งหมดเช่นน้ี ข้ากลับไม่มีสมาธิคัดคัมภีร์" นางหยอกเย้า 

ในประโยคสุดท้าย 

ชยุซือ่ไม่ฝืนใจอกี เพียงย้ิมพูดคยุเรือ่ยเป่ือยกับซย่าโหวอว๋ีอกีเลก็น้อย 

ก่อนจะแยกย้ายไปพักผ่อน

เช้าวันต่อมา ชุยซื่อพาคุณหนูเจ็ดกับเจิ้งอี๋ไปพายเรือที่ริมน�้า  
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ซย่าโหวอวี๋นั่งคัดคัมภีร์อยู่ใต้ค้างองุ่นในลานเรือนของตนเอง อาห่าว 

นั่งคุกเข่าอยู่ข้างโต๊ะเขียนหนังสือ มือเล็กอ้วนป้อมถือแท่งหมึกและ

ออกแรงฝนหมึกให้นาง 

ซย่าโหวอวี๋เอ่ยเย้านาง "เหนื่อยหรือเปล่า จะพักสักหน่อยหรือไม่" 

"ไม่เอา! ไม่เอา!" อาห่าวส่ายศีรษะเหมอืนกลองป๋องแป๋ง นางฉีกย้ิม

ตอบว่า "ข้าได้รับท้อเซียนจากจ่างกงจู่แล้ว ต้องปรนนิบัติจ่างกงจู่ให้ดี"

ซย่าโหวอวี๋อดหัวเราะไม่ได้ อาห่าวน่ารักเช่นนี้เสมอ 

เวลานี้อาเหลียงก็วิ่งหน้าซีดเข้ามา 

"จ่าง...จ่างกงจู่!" ค�าพูดค�าจาของนางไม่ชัดเจน "ท่าน...ท่านรีบไป

ดูเถอะ คุณหนูเจ็ดสกุลชุยกับคุณหนูใหญ่สกุลเจิ้งตกลงไปในน�้า!" นาง 

ร้อนใจจนน�้าตาแทบไหลออกมาแล้ว 

ซย่าโหวอว๋ีตกใจมากเช่นกัน นางลุกข้ึนเดินออกไปข้างนอก  

ระหว่างนั้นก็สอบถามสถานการณ์ของทั้งสองคนไปด้วย 

อาเหลียงตามติดด้านหลังมาอย่างร้อนใจ และเล่าด้วยท่าทางที่

หวาดกลวั "หญิงพายเรอืในไร่ชานเมอืงทีช่่วยพายเรอืให้ชยุฮหูยินน้ันปกติ

จะสุขุมรอบคอบเป็นท่ีสุด แต่พอเรือพายถึงทางคดเคี้ยว คุณหนูใหญ ่

สกุลเจิ้งเห็นริมฝั่งมีทุ่งดอกไม้อยู่ จึงนึกอยากจะไปเด็ดดอกไม้มา แต่ 

ชุยฮูหยินไม่อนุญาต คุณหนูเจ็ดสกุลชุยจึงคว้าตัวคุณหนูใหญ่สกุลเจิ้งไว้ 

คดิไม่ถึงว่าเรอืจะโคลง คุณหนูเจด็สกุลชยุกับคณุหนูใหญ่สกุลเจิง้ตกลงไป

ในน�้า หญิงพายเรือกระโดดลงไปช่วยคนข้ึนมาทันที เพียงแต่น�้าจาก 

ภูเขาเย็นบาดกระดูก ท้ังสองท่านล้วนเป็นสตรี...นางข้าหลวงตู้จึงส่งคน

ไปเชิญหมอมาแล้วเพคะ" 
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ซย่าโหวอว๋ีสบายใจขึ้นเล็กน้อย นางเดินไปริมน�้ากับอาเหลียง 

ระหว่างทางก็เจอข้ารับใช้หญิงหลายคนท่ีไปพายเรือเป็นเพ่ือนชุยซื่อ  

พวกนางบอกว่าแม่นางน้อยทั้งสองถูกส่งไปท่ีห้องรับรองแขกแล้ว  

ซย่าโหวอวี๋กับอาเหลียงจึงรุดไปยังห้องพักของพวกชุยซื่อ 

คุณหนูเจ็ดสกุลชุยกับเจิ้งอ๋ีผมเปียกชื้น ทั้งสองห่อตัวด้วยผ้าห่ม  

ขดตัวอยู่มุมเตียงด้วยท่าทางห่อเหี่ยวร่างกายสั่นระริก ส่วนชุยซื่อก็ก�าลัง

ยืนต�าหนิทั้งสองคนที่ข้างเตียงด้วยท่าทางโมโหเป็นที่สุด 

ซย่าโหวอว๋ีรีบปลอบประโลม "คนไม่เป็นไรก็ดีแล้ว แม้จะเป็น 

ฤดูร้อน แต่มิอาจปล่อยให้ร่างกายได้รับไอเย็น ท่านให้สาวใช้เช็ดผม 

พวกนางให้แห้งโดยเร็วจะดีกว่า" 

ชยุซือ่ไม่มเีวลามาโมโหพวกนางอีก สัง่ให้สาวใช้เชด็ผมให้ทัง้สองคน 

จากน้ันขออภัยซย่าโหวอวี๋ด้วยความเกรงอกเกรงใจ "เป็นข้าท่ีไม่ดูแล 

พวกนางสองคนให้ดี ท�าให้เจ้าต้องเป็นกังวล" 

"ท่านพูดอะไรเช่นน้ันเล่า" ซย่าโหวอว๋ีตอบอย่างเกรงใจ "น่ีเป็น 

เรือ่งท่ีไม่มใีครอยากให้เกิดขึน้ทัง้น้ัน ยังดท่ีีทัง้สองคนไม่เป็นอะไร ถือเป็น

โชคดคีรัง้ใหญ่ในความโชคร้าย พวกนางเองก็ตกใจมากแล้ว ท่านอย่าได้

ต�าหนิพวกนางอีกเลย" 

ชุยซื่อฟังแล้วสบายใจ แต่ก็ยังสั่งสอนท้ังสองอย่างเข้มงวดอีกรอบ

ถึงจะเลิกรา 

เดมิทีนีเ่ป็นเพียงเหตไุม่คาดฝันเท่านัน้ หมอยังไม่ทันมาถึง เดก็สาว

สองคนดื่มน�้าขิงลงไปสองชามก็กระโดดโลดเต้นได้อีกคร้ังเหมือนคนท่ี 

ไม่เป็นอะไรแล้ว ไม่ถึงสองวัน พอคนสกุลชยุทราบเร่ืองท่ีคณุหนเูจด็ตกน�า้ 
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ก็ส่งหมัวมัว* มากประสบการณ์คนหนึ่งมา บอกว่าคุณหนูเจ็ดมาพักที่ 

ไร่ชานเมอืงได้ระยะหน่ึงแล้ว ถือเป็นการรบกวนซย่าโหวอว๋ี จงึน�าของขวัญ

มากมายมาให้ พอเจอคุณหนูเจ็ดแล้วก็ถามถึงเรื่องที่นางตกน�้าอย่าง

ละเอียด ทั้งยังจับชีพจรให้คุณหนูเจ็ด

สตรีที่รู้วิชาแพทย์เดิมก็มีอยู่แค่ไม่กี่คน นับประสาอะไรกับหมัวมัว

คนหนึ่งในสกุลชุย? 

ซย่าโหวอวี๋รู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าสกุลชุยท�าเรื่องเล็กให้เป็น

เรื่องใหญ่ ในใจนางพลันบังเกิดความสงสัยจึงให้ตู้ฮุ่ยไปสืบดูให้ละเอียด

ว่าหมัวมัวผู้นั้นพูดอะไรกับคุณหนูเจ็ดบ้าง 

ตู้ฮุ่ยกลับมารายงานซย่าโหวอว๋ีด้วยสีหน้าหนักอึ้งเล็กน้อย นาง 

พูดเสียงค่อย "หมัวมัวผู้น้ันบอกเพียงว่าให้คุณหนูเจ็ดส�ารวมสักหน่อย  

อย่าก่อเรือ่งเหมอืนวันน้ันอกี ท้ังยังท้ิงใบสัง่ยาไว้ให้คุณหนูเจด็บ�ารงุร่างกาย 

และสั่งให้สาวใช้ที่ปรนนิบัติข้างกายคุณหนูเจ็ดต้มยาให้นางดื่มวันละ 

หนึง่ชามทกุวนั ข้าหาหนทางน�าใบสัง่ยานัน้มาจนได้ ยาส่วนใหญ่ล้วนเป็น

ยาบ�ารุงร่างกายทั่วไป ดูจากใบสั่งยาแล้ว ร่างกายของคุณหนูเจ็ดไม่ได้

เป็นอะไรมากเพคะ" 

คุณหนูเจ็ดตกน�้าภายในไร่ชานเมือง สกุลชุยได้ฝากฝังนางไว้กับ 

ซย่าโหวอว๋ี ย่อมต้องเป็นซย่าโหวอวีท่ี๋รบัผดิชอบ แต่การส่งหมวัมวัคนหนึง่

มาเช่นน้ี ทัง้จบัชพีจรให้คุณหนเูจด็และเขยีนใบสัง่ยาให้ ท�าให้คนอดสงสยั

ไม่ได้ว่าสกุลชุยก�าลังต�าหนิซย่าโหวอวี๋ว่าไม่ดูแลคุณหนูเจ็ดให้ดี สีหน้า

ของตู้ฮุ่ยย่อมไม่ดีแน่นอน 

* หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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ซย่าโหวอว๋ีแปลกใจเล็กน้อยเช่นกัน ตอนแรกที่สกุลชุยขอร้องให้

นางรับตัวคุณหนูเจ็ดไว้และนางรับปากนั้น พวกเขายังซาบซึ้งใจจน 

หลัง่น�า้ตา แต่เพ่ิงผ่านไปไม่ก่ีวนักลบัท�าท่าเหมอืนไม่เหน็นางอยู่ในสายตา

เสียอย่างนั้น 

ท่าทีที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้ออกจะชัดเจนเกินไป

แล้วกระมัง 

ซย่าโหวอว๋ีคิดถึงชาติก่อน ดูเหมือนสกุลชุยจะเป็นตระกูลแบบนี้

จริงๆ นางคิดว่าต่อให้ตนเองโมโห ก็ไม่รู ้ว่าจะโมโหจากจุดใดด้วยซ�้า  

ถึงอย่างไรนางก็เป็นฝ่ายหยิบยื่นความช่วยเหลือให้พวกเขาเอง 

ซย่าโหวอว๋ีพูดกับตู้ฮุ่ย "รออีกไม่ก่ีวันข้าจะหาข้ออ้างเชิญมารดา 

ของคุณหนูเจ็ดมาที่นี่" หากแม้แต่มารดาของคุณหนูเจ็ดยังรู้สึกไม่วางใจ 

นางก็จะให้คุณหนูเจ็ดกลับไปพักผ่อนที่บ้าน อย่างไรนางก็เคยแต่ดูแล 

อาห่าวกับอาเฮ่อแค่สองคน ซึง่เดก็สองคนน้ีล้วนพ่ึงพิงและเชือ่ฟังค�าสัง่นาง 

ไม่เคยมีความเห็นต่าง 

ตู้ฮุ่ยถอนหายใจ เรื่องดีๆ เรื่องหนึ่งกลับกลายเป็นเช่นนี้ จะไม่ให้ 

คนเสียความรู้สึกได้อย่างไร นางรับค�าอย่างเศร้าใจ 

ซย่าโหวอว๋ีกลับไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจอีก บางคร้ังใช่ว่าเจ้าดีต่อ 

ผู้อื่นแล้ว ผู้อื่นจะรับรู้ได้และตอบแทนเจ้าเสมอไป ได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง 

นางจะท�าในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง และไม่ละอายแก่ใจตนเองก็พอ 

ทว่าไม่รูว่้าคณุหนูเจด็สกุลชยุกับเจิง้อียั๋งคงตกใจกลวัหรือถูกชยุซือ่

สัง่สอนมา ทัง้สองจงึดสูงบเสงีย่มเรยีบร้อยไม่กล้าว่ิงเล่นไปท่ัวอกี เนือ่งจาก

อยู่ว่างไม่มอีะไรท�า เห็นว่าห้องหนังสอืของซย่าโหวอวีเ๋ยน็สบาย แม่นางน้อย
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ทัง้สองจงึน่ังอ่านหนังสอืบนต่ังสัน้ทีป่ดู้วยเสือ่ไผ่ คณุหนเูจด็สกลุชยุได้รบั

การอบรมสัง่สอนจากทีบ้่านมาอย่างเข้มงวด เริม่เล่าเรยีนเขยีนอ่านตัง้แต่

สามขวบ แปดขวบก็เริ่มคัดอักษรจันฮวาเสี่ยวข่าย ส่วนเจิ้งอี๋ยังรู้หนังสือ

ไม่มาก ส่วนมากทั้งสองจะนั่งเคียงไหล่กันบนตั่ง คนหนึ่งถือหนังสืออ่าน 

อีกคนหนึ่งก็ตั้งอกตั้งใจฟัง 

ข้ารับใช้ที่คอยปรนนิบัติข้างกายต่างไม่กล้าส่งเสียง เพียงผลัดกัน

โบกพัดให้ทั้งสองคน 

เจิง้อีเ๋ริม่ชอบห้องหนงัสอืของซย่าโหวอว๋ี บนชัน้หนงัสอืวางเครือ่งหอม

มากมายท่ีป้ันเป็นรปูดอกไม้ชนดิต่างๆ ปลายม่านไผ่ประดับหยกทรงกลม

ประณีต บนโต๊ะหนังสือมีจานใบเล็กท่ีมีผงสีทองกระจายอยู่ ยังมีป่าไผ่

นอกหน้าต่างท่ีส่งเสียงดังซ่าๆ เวลาลมพัด เงยหน้ามองไปทั่วห้องมีแต่

ความเขียวขจี ห้องหนังสือกลายเป็นสถานที่อันร่มเย็นอีกที่หน่ึง นาง 

มิต่างจากปลาตัวน้อยที่แหวกว่ายอยู่ท่ามกลางทะเลหนังสือ 

ความรู้สึกนี้ช่างสบายเหลือเกิน นางแอบกระซิบกับชุยซื่อ "ข้า 

อยากอยู่เป็นเพื่อนพี่เจ็ดที่นี่" 

ชุยซื่อตะลึงตาค้างแล้วพูดกับซย่าโหวอว๋ี "ต้ังแต่วันท่ีอาอ๋ีลืมตาดู

โลกก็ไม่เคยห่างจากข้ามาก่อน มาอยู่กับเจ้าท่ีน่ีเพียงไม่ก่ีวันก็ไม่อยาก

ตามข้ากลับบ้านเสียแล้ว!" 

ตอนชุยซื่อคลอดเจิ้งอี๋ ในสายตาผู้อื่นล้วนคิดว่าครอบครัวนาง 

เพียบพร้อม มีทั้งบุตรชายและบุตรสาว มีเพียงนางที่รู้ว่าความสัมพันธ์

ระหว่างนางกับเจิง้เฟินได้จบลงแต่เพียงเท่าน้ีแล้ว เจ้ิงตวักับเจิง้เส่าล้วนถูก

แม่นมเลี้ยงดูมา มีเพียงเจิ้งอี๋ท่ีนอนอยู่บนเตียงของนาง และนางรักใคร่
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ประดุจสมบัติอันล�้าค่า 

ซย่าโหวอว๋ีลอบแปลกใจเช่นกัน ชาติก่อนเจิ้งอี๋กล่าวได้ว่าเป็น 

บุตรสาวสุดที่รักของชุยซื่อ แล้วนี่อะไรกัน มาอยู่กับนางแค่ไม่กี่วัน สนุก

จนลืมบ้านไปแล้วหรือ นางย้ิมพูด "เด็กคนใดบ้างท่ีไม่อยากมีสหาย  

อีกอย่าง อาตัวกับอาเส่าก็อายุห่างจากนางมากเกินไป" 

ชุยซื่อถอนหายใจ ขบคิดซ�้าไปมา ตอนจากไปยังคงทิ้งเจิ้งอี๋ไว้ท่ี 

ไร่ชานเมือง 

พอถึงเวลาที่ชุยซื่อจะไปจริงๆ เจิ้งอี๋กลับเสียใจภายหลังเล็กน้อย 

นางก�าชับมารดา "อีกสองวันท่านต้องมารับข้านะ!" 

ชุยซื่อไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี นางพูดกับซย่าโหวอวี๋ "ไม่รู้จริงๆ 

ว่าเด็กคนนี้ใจกล้าหรือใจเสาะกันแน่" 

ซย่าโหวอวี๋ยิ้มจนคิ้วตาโค้งลง 

รอจนรถเทียมวัวของชุยซื่อหายลับไป เจิ้งอี๋ก็จูงมืออาห่าวเดินไป

ทางสวนดอกไม้ด้านหลงัแล้ว อาห่าวเดินไปพลางพูดกับเจิง้อีไ๋ปพลางว่า 

"น�้าหวานจากดอกไม้นั่นอร่อยมาก แต่ไม่ใช่ดอกไม้ทุกดอกจะมีน�้าหวาน 

ข้าจะหาให้เจ้าชิมเอง คราวก่อนข้าหาดอกหนึ่งให้จ่างกงจู่ชิม จ่างกงจู ่

ยังบอกว่าอร่อยเลย" 

"แต่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนว่าในดอกไม้มีน�้าหวานอยู่ด้วย" เจิ้งอี๋ 

พูดด้วยความฉงน 

อาห่าวยืดอกเล็กน้อย "นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าไม่รู้ว่ามีต่างหาก!" 

เจิ้งอี๋ผงกศีรษะอย่างจริงจัง คุณหนูเจ็ดสกุลชุยหัวเราะจนยืดเอว 

ไม่ขึ้น นางพูดกับซย่าโหวอวี๋ "จ่างกงจู่ ข้าอยากขอของสิ่งหนึ่งจากท่าน" 
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ซย่าโหวอวี๋งุนงง 

คุณหนูเจ็ดสกุลชุยกะพริบดวงตาที่มีขนตางอนยาว "ท่านมอบปิ่น

ท้อเซียนหยกแดงอันหนึง่ให้อาห่าวแลว้ ข้าอยากให้ท่านมอบของสิ่งหนึง่

ให้ข้าบ้าง" 

ซย่าโหวอวี๋ยิ้มพูด "ได้สิ เจ้าอยากได้อะไรล่ะ" 

คณุหนูเจด็สกุลชยุตอบ "ท่านมอบท่ีแขวนพู่กันรปูกวางในห้องหนงัสอื

อันนั้นให้ข้าได้หรือไม่" 

ทีแ่ขวนพู่กันอนัน้ันท�าจากไม้หวงหยาง เดิมทีเป็นของประดับ แต่ถูก 

ซย่าโหวอวี๋น�ามาวางไว้ตรงน้ันและใช้เป็นท่ีวางพู่กัน ในเมื่อคุณหนูเจ็ด

สกุลชุยอยากได้ ซย่าโหวอวี๋จึงมอบให้นาง 

คุณหนูเจ็ดสกุลชุยรับไว้ด้วยความยินดี 

หลงัจากนัน้ซย่าโหวอว๋ีก็ได้รบัข่าวว่าหลไูหวพ่ายศกึ นางขมวดคิว้มุน่ 

พูดกับอิน่ผงิ "เจ้าอย่าเพ่ิงร้อนใจ ค่อยๆ เล่าว่าเกิดอะไรขึน้กับหลไูหวกันแน่" 

พูดจบ นางก็รินน�้าชาให้อิ่นผิงด้วยตนเอง 

อิ่นผิงขอบคุณ เขาจิบน�้าชาค�าหนึ่ง เรียบเรียงความคิดและเอ่ยว่า 

"ดูเหมือนเป่ยเหลียงจะเกิดเรื่องบางอย่าง ท่ัวป๋าโซ่วดูไม่มีแก่ใจจะท�า

สงครามตดิพัน หลไูหวเดินหน้าไปอย่างราบรืน่ ถึงข้ันบกุยึดเหย่ียนโจวกับ

เซียงโจวสองมณฑลได้ในคราวเดียว ผู้ว่าการมณฑลเซียงโจวยกเมืองให้

และขอสวามิภักด์ิ หลูไหวยอมรับหนังสือยอมแพ้จากผู้ว่าการมณฑล 

เซียงโจว แต่กลับรังเกียจผู้ว่าการมณฑลเซียงโจวที่ทรยศบ้านเมือง  

สั่งการให้ผู้ว่าการมณฑลเซียงโจวน�าลูกน้องเก่าไปท�าหน้าที่กองหน้า 

โจมตตีงอว้ีโจว ผูว่้าการมณฑลเซยีงโจวจงึตัดสินใจสังหารผู้บญัชาการทัพ
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ของหลูไหว ส่งหนังสือแสดงความจงรักภักดีไปให้ทั่วป๋าโซ่ว ทั่วป๋าโซ่ว 

กับผู้ว่าการมณฑลเซียงโจวเร่งเดินทางห้าร้อยหลี่ในชั่วข้ามคืน จู่โจม

ฐานทัพของหลูไหว ฝ่ายหลูไหวมีคนบาดเจ็บล้มตายเกินห้าหมื่น ก�าลัง

ทหารถอยร่นไปที่เมืองเหลียงเพื่อหยุดพักและจัดกระบวนทัพใหม่" 

ซย่าโหวอวีใ๋บหน้าเขยีวคล�า้อย่างห้ามไม่อยู่ ด่าหลไูหวอย่างขุน่แค้น

หนึ่งค�า "เจ้าโง่!" 

อิ่นผิงก้มหน้าไม่กล้าเอ่ยอะไร 

ซย่าโหวอวี๋ถาม "แล้วผู้บัญชาการเล่า" 

หลูไหวท�าสงครามให้ผลออกมาเป็นเช่นนี้ได้ ท�าให้คนต้องมองเขา

ใหม่จริงๆ เพียงแต่ไม่รู้ว่าขุนพลที่หลูยวนยกให้เขาตายไปก่ีคน เดิมที 

พวกเขาต้องการสร้างสถานการณ์ให้เซียวหวนดูเก่งกาจกว่าหลูไหว 

อยู่แล้ว หากหลูไหวรบแพ้เช่นนี้ ต้องมีคนเสนอให้เซียวหวนรับหน้าที ่

ต่อจากหลูไหวและยกทัพขึ้นเหนือเป็นแน่ 

อิ่นผิงก�าลังจะตอบ อาเหลียงก็หลุบตาเดินเข้ามาอย่างนอบน้อม 

พูดเสียงค่อย "จ่างกงจู่ ผู้บัญชาการมาเพคะ!" 

เซียวหวน?! เวลานี้น่ะหรือ! 

ซย่าโหวอว๋ีเหลือบมองอิ่นผิงแวบหน่ึง อ่ินผิงรีบตอบ "ฮ่องเต้เสนอ

ให้ใต้เท้าเซียวรับหน้าที่ต่อจากหลูไหว แต่หลูยวนอ้างเหตุผลว่า 'เปลี่ยน

แม่ทัพกลางคัน ขวัญก�าลังใจทหารจะส่ันคลอน' และปฏิเสธข้อเสนอ 

ของฮ่องเต้ไปพ่ะย่ะค่ะ" 

แล้วเซียวหวนมาท�าอะไร หากเขาอยากรับหน้าที่ต่อจากหลูไหว 

ยามน้ีย่อมสมควรร่วมมือกับเซี่ยตันหยาง บีบให้หลูยวนเรียกตัวหลูไหว
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กลับมา หากเขาไม่อยากรับช่วงต่อ แค่อยู่เฉยๆ ก็พอ จะมาที่นี่ท�าไม 

ซย่าโหวอว๋ีให้อาเหลยีงเชญิเซยีวหวนไปดืม่ชาในห้องโถงรับรองแขก 

นางเอ่ยค�าพูดท�านองว่า "ล�าบากเจ้าแล้ว" และ "ตกรางวัลอย่างงาม"  

กับอ่ินผงิ ก่อนจะให้เขาไปพักผ่อน ส่วนนางมุง่หน้าไปห้องโถงรบัรองแขก 

ไม่พบกันไม่เท่าไร ดูเหมอืนเซยีวหวนจะดสูขุมุมากย่ิงข้ึน ดเูคร่งขรมึ

น่าเกรงขามเหมอืนในชาตก่ิอนมากขึน้ทุกท ีหรอืว่าเขาได้เลือ่นต�าแหน่ง? 

ไม่น่าใช่! นางไม่ได้ข่าวเลยนี่นา 

ซย่าโหวอวี๋ยิ้มแล้วเดินเข้าไปคารวะ 

เซยีวหวนคารวะตอบ สายตาหยุดอยู่ทีซ่ย่าโหวอว๋ีครูห่น่ึง เทยีบกับ

คราวก่อนทีพ่บกัน สหีน้าของนางดีขึน้กว่าเดิม นางสวมชดุกระโปรงรดัอก

สีน�้าเงินสว่างกับเสื้อคลุมแขนครึ่งท่อนผ้าโปร่งสีขาวเรียบ อวดผิวพรรณ

ท่ีขาวบรสิทุธ์ิย่ิงกว่าหมิะและน�า้ค้างแขง็ ล�าคอเพรยีวระหงงดงามอ่อนช้อย

เหมือนคอหงส์ แสงอาทิตย์ที่เหมือนลูกธนูสีทองส่องผ่านรอยแยกของ

ใบไม้บนค้างองุน่ลงมา ท�าให้เขากังวลว่าผวิของนางจะถูกความร้อนลวก 

"ท่านสบายดีหรือไม่" เซียวหวนถาม 

"ขอบคุณผู้บัญชาการ" ซย่าโหวอวี๋ยิ้มน้อยๆ แล้วตอบ "ข้าสบายดี" 

นางเชญิเซยีวหวนไปน่ังท่ีต่ังเต้ียและเอ่ยว่า "หลายวันก่อนน้าสะใภ้มาท่ีนี่ 

น�าชาป่าที่หานซานจวีซื่อปลูกมาให้หลายต�าลึง* ข้าชิมดูแล้ว รสชาติดี 

ทีเดียว ผู้บัญชาการสนใจหรือไม่" 

"ขอบคุณจ่างกงจู่!" เซียวหวนตอบอย่างเกรงใจ มิได้ปฏิเสธ 

ซย่าโหวอว๋ีส่งคนไปเอาใบชามา ก่อนจะชงชาให้เซยีวหวนด้วยตนเอง 

* น�้าหนัก 1 ต�าลึงของจีนเท่ากับ 31.25 กรัม
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เซียวหวนชิมชาท่ีชงรอบท่ีสองเงียบๆ แล้วย้ิมพูด "ชาน้ีกล่ินหอม 

ไม่เข้มข้น แต่กลบัท้ิงรสชาติไว้เน่ินนาน เห็นทีหานซานจวซ่ืีอผู้น้ีจะเก่งกาจ

สมค�าเล่าลือ เป็นยอดฝีมือในการท�าชา" 

"เขาท�าชาเป็นหรือไม่ข้าไม่รู ้ แต่เขาท�าพิณเป็นอย่างแน่นอน"  

ซย่าโหวอวี๋รินน�้าชาให้เซียวหวนอีกถ้วยพลางยิ้มพูด "ได้ยินน้าสะใภ้ข้า

บอกว่าเขามอบพิณคันหน่ึงให้น้าชายข้า น้าชายข้าชอบมาก ยังเคยจัด

งานเลี้ยงที่บ้านและเชิญสหายรู้ใจมารับฟังเสียงพิณ คร้ังนี้น้าชายข้าไป

เที่ยวเล่นท่ีน่ันและน�าพิณกลับมาคันหนึ่ง บอกว่าจะมอบให้อาตัว ไม่รู ้

อาตัวได้รับหรือยัง" ชาติก่อนนางจ�าไม่ได้ว่าน้าชายของนางเคยมอบพิณ

ให้เจิ้งตัว 

เซยีวหวนแปลกใจเลก็น้อย เขาย้ิมพูด "อาตวัเชีย่วชาญการดดีพิณ

หรือ ข้าไม่รู้มาก่อนเลย" 

ซย่าโหวอวี๋แปลกใจเช่นกัน ฟังจากน�้าเสียงของเซียวหวน ดูเหมือน

เซียวหวนจะสนิทสนมกับเจิ้งตัวมาก 

เซียวหวนย้ิมพูด "ช่วงน้ีข้าไปหาท่านน้าบ่อย จึงได้พบกับอาตัว 

บ่อยขึน้ ข้ารูเ้พียงว่าเขาอ่านต�าราชนุชวิ* ได้ด ีไม่รูว่้าเขาจะเล่าเรยีนศลิปะ

ทั้งหก** ได้เป็นอย่างดีด้วย" 

ซย่าโหวอว๋ีไม่รู้จะตอบเช่นไรดี สมัยที่ท่านตาของนางยังมีชีวิตอยู่ 

ท่านตาเข้มงวดกับน้าชายของนางมาก แต่น้าชายของนางมักจะสามวัน

จับปลา สองวันตากแห*** ไม่อาจจดจ่อกับส่ิงใดได้ ทั้งชอบเล่นสนุก 

* ต�าราชุนชิว เป็นต�าราประวัติศาสตร์ในยุคก่อนสมัยฉิน
** ศิลปะทั้งหก ได้แก่ จรรยามารยาท ดนตรี ยิงธนู ขี่ม้า เขียนอักษร และคิดค�านวณ 
*** สามวันจับปลา สองวันตากแห เป็นค�าเปรียบเปรยถึงคนท่ีขาดความมุมานะในการเรียนหรือท�างาน  
ท�าๆ หยุดๆ
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เป็นพิเศษ เจิ้งชั่นจึงฝากความหวังไว้กับบุตรชายคนเล็ก คิดไม่ถึงว่า 

บตุรชายคนเลก็จะตายเพราะเสพหานสอืซัน่ก่อนจะได้หมัน้หมายเสยีอกี 

เจิ้งเฟินจึงถูกบังคับให้แบกรับภาระดูแลครอบครัว ต้องใช้ชีวิตอย่างยาก

ล�าบาก บดันีเ้มือ่เขาเป็นบดิา ทัง้ทีต่นเองยังขาดความแน่วแน่มัน่คงอยู่แท้ๆ 

แต่กลบัน�าสิง่ท่ีเจิง้ชัน่เรยีกร้องกับเขามาใช้กับบตุรชายทัง้สองคนทัง้หมด... 

ซย่าโหวอว๋ีดันขนมบนโต๊ะไปตรงหน้าเขา นางย้ิมพูด "หลายวันนี้ 

อยู่ว่างไม่มอีะไรท�า ข้าจงึให้ห้องครวัท�าขนมแบบใหม่ออกมาสองสามอย่าง 

ผู้บัญชาการลองชิมดูว่ารสชาติเป็นเช่นไร" 

เซยีวหวนไม่เกรงใจ เขากินขนมไปสองชิน้ รสชาตเิคม็จดืพอเหมาะ 

เป็นรสชาติที่เขาชอบพอดี 

เซียวหวนรู้สึกว่าที่น่ีตรงใจเขามากขึ้นทุกที...ไม่ว่าจะเป็นสถานที ่

ดื่มชาหรือขนมท่ีกินกับชา ไม่มีสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับความชื่นชอบ 

ของเขา แต่เขากลับไม่รู้ว่านี่เป็นเพียงมารยาทในการต้อนรับแขกของ 

ซย่าโหวอวี๋เท่านั้น 

จวบจนชาหมดไปสองกา เขาจึงพูดถึงจุดประสงค์ที่มาในวันนี้  

"หลไูหวพ่ายศึก ความประสงค์ของท่านน้ากับใต้เท้าเซ่ียคอืให้ข้ารับช่วงต่อ

จากหลูไหว" 

ซย่าโหวอว๋ีเข้าใจเจตนาของเซียวหวนทันที ชาติก่อนเซียวหวน 

ไม่เคยหารือกับผู้ใด ไม่ว่าเรื่องใดเขาล้วนตัดสินใจด้วยตนเอง ท้ังไม่เคย

ผิดพลาดมาก่อน 

ทว่าชาตินี้ความล้มเหลวในการแต่งตั้งฮ่องเต้ท�าให้เขาสูญเสีย

โอกาสในการพิสูจน์ความสามารถของตนเองไป ไม่ว่าน้าชายนางหรือ 
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เซี่ยตันหยางล้วนคิดว่าตนเองสามารถบงการเซียวหวนได้ แต่เซียวหวน 

กลบัเหมอืนเมือ่ชาตท่ีิแล้ว เขามคีวามสามารถในการใคร่ครวญสถานการณ์

เป็นอย่างย่ิง ไม่แน่ยังมีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ป่าด้วย นางรู้สึกว่า 

เรื่องน้ีจัดการเช่นน้ีไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันเน่ืองจากเขาล้มเหลว 

ในการแต่งตั้งฮ่องเต้ ท�าให้เขาสงสัยในความสามารถและสัญชาตญาณ

ของตนเอง ถึงได้น�าเรื่องนี้มาบอกคนที่ได้ชื่อว่าเป็น 'ผู้ชนะ' อย่างนาง 

อยากฟังความเห็นของนาง เขาจะได้แน่ใจในความคิดของตนเอง 

มากยิ่งขึ้น 

ซย่าโหวอวี๋อดรู ้สึกขบขันไม่ได้ นางพูด "ผู ้บัญชาการอยากฟัง 

ความเห็นของข้าหรือ" 

เซียวหวนผงกศีรษะ "จ่างกงจู่สายตากว้างไกล ความรู้กว้างขวาง" 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมตอบ "สองสามเดือนน้ี ทางด้านเป่ยเหลียงน่าจะ 

มีข่าวแพร่ออกมาแล้ว ถึงยามน้ันท่ัวป๋าโซ่วย่ิงไม่มีแก่ใจจะท�าสงคราม  

หลูไหวเองก็โจมตีเซียงโจวกับเหย่ียนโจวไม่หยุด ผู้บัญชาการมีขุนศึก 

ที่มีความสามารถอยู่แล้ว หากรับช่วงต่อจากหลูไหวได้ สงครามคร้ังน้ี 

ย่อมราบรื่น แค่ม้าศึกไปถึงก็ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน"

เซียวหวนฟังแล้วนิ่วหน้าเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็น "จ่างกงจู่

รู้สึกเช่นนี้จริงๆ หรือ" 

ซย่าโหวอวี๋ย้ิมตอบ "ไม่ทราบว่าผู ้บัญชาการยังมีความเห็นใด 

อีกหรือ" 

เซียวหวนเงียบไปครู ่หนึ่ง เหมือนก�าลังใคร่ครวญว่าจะบอก 

ซย่าโหวอวี๋ดีหรือไม่ 
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ซย่าโหวอว๋ีรูส้กึไม่พอใจ นางไม่ใช่ศัตรขูองเขาเสยีหน่อย เขาจ�าเป็น

ต้องระวังป้องกันนางถึงเพียงนี้ด้วยหรือ อีกทั้งต่อให้นางเป็นศัตรูของเขา 

สรรพสิ่งในใต้หล้านี้รวมกันนานวันเข้าย่อมต้องแยก แยกกันนานแล้วก็

ต้องรวม เขาจ�าเป็นต้องรักษาจุดยืนที่จะกัดไม่ปล่อยถึงเพียงนี้ด้วยหรือ 

ซย่าโหวอวี๋ไม่อยากสนใจเขา นางยกถ้วยชาข้ึนมาจิบชาของ 

ตนเองต่อ 

สุดท้ายเซียวหวนยังคงคล้อยตามสัญชาตญาณของตนเอง หลัง 

ดื่มชาไปถ้วยหนึ่ง เขาก็พูด "ข้ารู้สึกว่าการรับช่วงต่อจากหลูไหวในยามนี้

มีแต่จะดึงตนเองเข้าไปในความขัดแย้งกับสกุลหลู หลายปีมาน้ีสกุลหล ู

มีผู้มีความสามารถปรากฏข้ึนมากมาย คิดจะแย่งชิงผลประโยชน์กับ 

พวกเขา ออกจะเสียเวลาและเปลืองแรงมากเกินไป มิสู ้ถอยออกมา 

ก้าวหนึ่ง ออกจากวงในมาสู่วงนอก ฟ้าดินย่อมกว้างขวางกว่าเดิม" 

ซย่าโหวอวีคิ๋ดได้ในทนัท ีชาติก่อนเซยีวหวนไม่ได้ขัดแย้งกับสกุลหลู

มากนัก เนื่องจากเขาคิดหาหนทางยกทัพข้ึนเหนือโดยตรง รอจนได้รับ

ชัยชนะจากสงครามทางเหนือ ชื่อเสียงและบารมีของเขาก็ทัดเทียมกับ 

หลยูวนแล้ว ถึงขัน้เหนอืกว่าหลยูวนเลก็น้อยด้วยซ�า้ ตระกูลใหญ่มากมาย

ที่เคยถูกสกุลหลูรังเกียจกีดกันก็หันไปห้อมล้อมเซียวหวนแทน เกิดเป็น 

กลุ่มอ�านาจใหม่ที่มีเซียวหวนเป็นหัวหน้า หลูยวนคิดจะรับมือกับเขา 

ย่อมยากแล้ว 

นี่เป็นครั้งแรกที่นางตระหนักอย่างถ่องแท้ถึงเหตุผลที่เซียวหวน 

จะต้องยกทัพขึ้นเหนือให้ได้ มิใช่เพ่ือราษฎร มิใช่เพ่ือบ้านเมืองและ

แผ่นดิน มิใช่เพื่อทวงคืนดินแดนกลับมาอะไรพวกนั้น 
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เซยีวหวนท่ีเป็นเช่นน้ีเหมอืนเดนิข้ามแม่น�า้เข้ามาหานางจากอกีฝ่ังหนึง่ 

ท�าให้นางมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เข้าใจเขามากยิ่งขึ้น 

สถานการณ์ของพวกเขาตอนน้ีช่างคล้ายคลึงกับในชาติก่อนตอน

เซียวหวนจะแต่งตั้งซย่าโหวโหย่วฝู แทนท่ีจะต่อสู้แย่งชิงกับสกุลหล ู

ไม่เลกิรา มสิูคิ้ดหาหนทางยกทัพขึน้เหนือ พิสจูน์ความสามารถของตนเอง 

เมื่อเป็นเช่นน้ีตระกูลใหญ่ท่ีรักษาความเป็นกลางที่ยังตัดสินใจเลือกฝ่าย

ไม่ได้หรือในใจไม่พอใจสกุลหลูแต่กลับไม่กล้าต้ังตัวเป็นศัตรูกับสกุลหลู 

ย่อมเป็นฝ่ายเข้ามาหาพวกเขาเอง 

ซย่าโหวอว๋ีโล่งอก สกุลหลทูีเ่ป็นเหมอืนภเูขากดทบัอยู่ในใจตัง้แต่นาง

มีชีวิตใหม่อีกครั้ง บัดนี้กลับกลายเป็นปัญหาที่คลี่คลายได้อย่างง่ายดาย 

เมื่อสืบสาวไปหาสาเหตุ ส่วนใหญ่คงเพราะชาติก่อนเซียวหวนก็ได้ใช้ 

วิธีนี้พาตนเองไปสู่ความส�าเร็จเช่นกัน 

นางอดยิ้มน้อยๆ ไม่ได้ เซียวหวนเห็นแล้วหัวใจเต้นแรง 

ใช่ว่าเขาไม่เคยเหน็ซย่าโหวอว๋ีย้ิม แต่รอยย้ิมของซย่าโหวอว๋ีส่วนใหญ่

จะเป็นรอยย้ิมที่ส�ารวม อดกลั้น เกรงใจ และเหินห่าง ต่อให้เป็นเวลาที ่

เบกิบานจรงิๆ รอยย้ิมก็จะปรากฏเพียงชัว่พรบิตาก่อนหายวับไป ไม่เหมอืน

ตอนน้ีท่ีดวงตาเปี่ยมด้วยประกายดุจดวงดาว ระยิบระยับราวสายธาร 

แห่งดวงดาวอย่างไรอย่างนั้น ลักยิ้มที่ซ่อนอยู่ตรงมุมปากปรากฏออกมา

เงียบๆ คล้ายบรรจุสุรารสเลิศได้ หว่างคิ้วยิ่งเหมือนบุปผาท่ีผลิบาน 

สว่างไสวจนชวนให้คนมองแสบตา นีต่่างหากถึงจะเป็นโฉมหน้าทีแ่ท้จรงิ

ของนาง

เซียวหวนพึมพ�าในใจ ข้างหูได้ยินเสียงใสกระจ่างของซย่าโหวอว๋ี  
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"ผู้บัญชาการมีแผนการดีอะไรหรือ" 

เขาได้สต ิก่อนจะพูดโดยไม่ลงัเล "ข้าคดิว่าจะออกเดินทางไปเซยีงหยาง

ภายในสองวันนี้" 

ซย่าโหวอวี๋ตกตะลึง 

สายตาของเซยีวหวนเคร่งขรมึลง "ข้าถามท่านน้าแล้ว หลายปีมาน้ี

เขาอยู่ในจงิโจวอย่างราบรืน่ทีเดียว ก�าลงัทหารท่ีสามารถโยกย้ายได้มรีาว

สองหมื่นนาย ผู้ว่าการมณฑลเซียงหยางคนนี้เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของ

ใต้เท้าอิ้นมาก่อน พอหนังสือแต่งตั้งของข้าออกมา ข้าจึงเขียนจดหมาย

ไปที่เซียงหยาง ทางเซียงหยางก็ส่งคนมาพบข้า บอกว่าเซียงหยาง 

ก็สามารถโยกย้ายก�าลังทหารได้สองหมื่นนาย รวมกับกองก�าลังจาก 

สกุลเจิง้ สกุลเซีย่ และสกุลเซยีว ก�าลงัทหารท้ังหมดท่ีมก็ีน่าจะประมาณ

ห้าหมื่นนาย ข้าจะเข้าจวินโข่วด้วยเส้นทางน�้าจากเซียงหยาง จากน้ัน 

จากซีชวนบุกไปอู่กวน ชิงกวนจงมาให้ได้ สลายการปิดล้อมตงอวี้โจว" 

ซย่าโหวอว๋ีตกใจ ชาติก่อนเซียวหวนยกทัพข้ึนเหนือคร้ังแรกก็

วางแผนเช่นนี้ สุดท้ายสามารถบุกเข้าไปในกวนจงได้อย่างราบรื่น สะสม

ทหารจู่โจมด้วยก�าลัง 

นางเงียบไปนาน 

เซียวหวนพูด "จ่างกงจู่คิดว่าไม่ได้หรือ" 

ซย่าโหวอว๋ีน่ิงคิดก่อนตอบ "โอรสสวรรค์ล่วงรู ้แผนการน้ีของ 

ผู้บัญชาการหรือไม่" 

"ไม่!" เซียวหวนตอบ มุมปากเขาเม้มแน่นเล็กน้อย "ระยะน้ี 

โอรสสวรรค์ก�าลังหารือเรื่องที่จะให้หลูไหวถอนทัพ" 
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นัน่ก็หมายความว่าซย่าโหวโหย่วอีไ้ม่อยากท�าสงคราม หากเซยีวหวน

กราบทูลเรื่องนี้ ไม่แน่ซย่าโหวโหย่วอี้อาจไม่ตกลง ท้ังยังจะแพร่งพราย

เรื่องนี้ให้หลูยวนรู้ 

ซย่าโหวอว๋ีรูส้กึปวดหวัเลก็น้อย นางเอ่ยถามเซยีวหวน "ผูบ้ญัชาการ

คิดจะให้ข้าไปโน้มน้าวโอรสสวรรค์หรือ" 

"ไม่ใช่!" เซียวหวนตอบโดยไม่ต้องคิด "ข้าอยากขอให้จ่างกงจู่ 

เป็นตัวแทนข้ากลับบ้านเกิดเป็นเพื่อนมารดา กลับไปเซ่นไหว้บิดาข้า" 

ซย่าโหวอว๋ีโกรธเกรีย้วย่ิง นีก็่หมายความว่าเซยีวหวนไม่ได้มาหารอื

กับนาง แต่มาแจ้งนางต่างหาก ใบหน้านางบึง้ตงึ ลกุขึน้ท�าท่าจะเดนิจากไป 

แต่เห็นเซียวหวนนั่งจิบชาอยู่ตรงน้ันด้วยท่าทางสง่างามดุจสายลมและ

จันทราแล้ว นางรู้สึกว่าตนเองออกจะเสียกิริยาไปสักหน่อย 

สุดท้ายจึงเปลี่ยนสีหน้าเป็นเยียบเย็น "ในเมื่อผู้บัญชาการคิดไว้ 

หมดแล้ว เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าข้ายังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์!" 

ชาติก่อนซย่าโหวอว๋ีใช้เรือ่งนีเ้ป็นข้ออ้างปฏิเสธเซียวหวน แน่นอนว่า

ชาติก่อนเซียวหวนไม่ได้มาเชิญนางด้วยตนเอง แต่ให้อู๋เฉียวมาแจ้งนาง 

คดิเช่นน้ีแล้ว ซย่าโหวอว๋ีมองใบหน้าเงียบขรมึจนแทบจะกลายเป็นเย็นชา

ของเขา ฉบัพลนัจติใจของนางก็อ่อนยวบ รูสึ้กว่าอย่างน้อยชาตน้ีิเซยีวหวน

ก็ปรากฏตัวต่อหน้านาง 

เซยีวหวนกลบัเตม็ไปด้วยความไม่เข้าใจ เขาย่อมรู้ว่านางอยู่ในช่วง

ไว้ทุกข์ อีกทั้งศพของซย่าโหวโหย่วเต้าก็ยังไม่ฝัง ให้นางออกจากเมือง

เจี้ยนคังในเวลานี้ เขาย่อมรู้สึกเกรงใจอย่างย่ิง ถึงได้มาเชิญด้วยตนเอง 

อีกท้ังยังอธิบายสถานการณ์ล�าบากใจของเขาในตอนน้ีและแผนการ 
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ในอนาคตให้นางฟัง สุดท้ายซย่าโหวอวี๋กลับไม่พอใจอย่างมาก ดูเหมือน

เขามาออกหน้าด้วยตนเองก็ยังเชิญนางไปไม่ได้อยู่ดี! 

จิตใจของเซียวหวนพลันห่อเห่ียว เขาอดอธิบายไม่ได้ "ข้ามีเวลา

เหลือเพียงไม่กี่วันที่จะคุ้มกันพวกท่านกลับไป" 

ซย่าโหวอวี๋กะพริบตา เซียวหวนหมายความว่าอะไร เขาจะส่งนาง

ไปอู๋จงหรือ ชาตินี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่

ชาติก่อนนางย้ายออกจากบ้านสกุลเซียวในวันที่ฝนตกหนัก เขา 

ไม่ได้ไปส่งนางด้วยซ�า้ ชาตินีเ้ขากลบัจะคุ้มกันนางกับมารดาเขากลบับ้าน

เกิดที่อู๋จง? เหตุการณ์อะไรท่ีท�าให้เซียวหวนเปล่ียนไปมากถึงเพียงน้ี 

ความคิดของซย่าโหวอวี๋ล่องลอยออกไปชั่วขณะ

นางได้ยินเซียวหวนพูดต่อ "ข้าเสียมารยาทแล้ว ถ้าจ่างกงจู ่ 

ไม่สะดวก ข้าจัดการเรื่องการเดินทางของมารดากับอาสิ่งก่อนแล้วกัน" 

ซย่าโหวอว๋ีไม่ปริปากเอ่ยอะไร ไม่รู้เหตุใดนางจึงรู้สึกไม่สบายใจ

อย่างมาก หลังส่งเซียวหวนกลับไปแล้ว นางไม่มีอารมณ์จะดูพวก 

อาเหลยีงจดัข้าวของในหีบอกี เพียงนัง่ดืม่น�า้แกงถ่ัวเขียวแช่เย็นอยู่บนตัง่

ใต้ต้นการบูรตามล�าพัง ทว่าจิตใจกลับร้อนรุ่มยิ่งนัก 

อาห่าวน�าเมด็บวัหนึง่ก�ามอืมามอบให้ซย่าโหวอว๋ี "จ่างกงจู ่อร่อย!" 

เม็ดบัวถูกมือเล็กอ้วนป้อมของอาห่าวก�าจนอุ่นร้อน จิตใจของ 

ซย่าโหวอว๋ีสงบลงในทันที นางย้ิมแล้วรับเม็ดบัวมาจากมืออาห่าว  

ก่อนยิ้มลูบศีรษะอาห่าว "ไปเล่นกับคุณหนูเจ็ดเถอะ" 

อาห่าวผงกศีรษะด้วยความยินดี "ข้าจะเดด็ดอกไม้มาประดบัผมให้

จ่างกงจู่" 
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ซย่าโหวอวี๋นึกขึ้นได้ว่าสองวันก่อนมีบ่าวหญิงบ่นกับนาง บอกว่า 

อาห่าวท�าลายดอกไม้ที่ปลูกในสวนจนเกลี้ยง นางอดหัวเราะฮ่าๆ ไม่ได้ 

แล้วเอ่ยว่า "ดีเลย ข้าจะรอดอกไม้ประดับผมจากอาห่าวของพวกเรา" 

อาห่าวดีใจเหลือเกิน ดวงตาคู่โตย้ิมจนหรี่ลงเป็นรูปจันทร์เสี้ยว  

แล้ววิ่งเตาะแตะจากไป 

ซย่าโหวอวี๋พรูลมหายใจยาว นางตัดสินใจไปดูว ่าตนเองมี 

เครื่องประดับอะไรบ้าง สกุลเซียวมีญาติพ่ีน้องไม่น้อย เกรงว่าถึงเวลา 

คงต้องมีของมอบให้พวกเขาบ้าง 

หลิวชี่หัวหน้าพ่อบ้านของคฤหาสน์มารายงานนางอย่างเร่งร้อน 

บอกว่าจางหานมาขอพบ ตั้งแต่ซย่าโหวโหย่วอี้ ข้ึนครองราชย์เป็น 

โอรสสวรรค์อย่างเป็นทางการ จางหานก็กลายเป็นหัวหน้าขันทีของวัง 

เสี่ยนหยาง คนสนิทของโอรสสวรรค์ ไปถึงที่ใดย่อมมิใช่บุคคลธรรมดา 

ที่มองข้ามได้อีกแล้ว 

ซย่าโหวอวี๋พบจางหานในลานเรือน 

ยามอยู่ต่อหน้านางจางหานยังคงอ่อนน้อมมีมารยาทถึงเพียงนั้น 

หลังจากทักทายกันแล้ว เขาก็หลุบตาเอ่ยอย่างพินอบพิเทา "ข้าน้อย 

รับค�าส่ังจากโอรสสวรรค์ ให้เชิญจ่างกงจู่เข้าวังเพราะมีเรื่องจะหารือ 

พ่ะย่ะค่ะ" 

ซย่าโหวอวี๋อดแปลกใจไม่ได้ จางหานกลับไม่พูดอะไรอีก 

ซย่าโหวอวีไ๋ม่ฝืนใจ นางสัง่ให้คนเก็บข้าวของ วันถัดมาก็ให้จางหาน

เข้าวังเป็นเพื่อน 
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ไม่ได้พบกันเพียงสองเดอืน ซย่าโหวโหย่วอีด้สูดชืน่กระปร้ีกระเปร่า 

สีหน้าท่าทีดูเบิกบาน แตกต่างจากท่าทีหวาดหวั่นไม่วางใจตอนเข้าวัง

ใหม่ๆ โดยสิ้นเชิง เห็นทีเขาคงจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในวังเสี่ยนหยาง 

ได้แล้ว 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมคารวะซย่าโหวโหย่วอี ้ซย่าโหวโหย่วอีรี้บให้คนยกชา

กับขนมมาให้ซย่าโหวอวี๋ จากนั้นจึงค้อมกายเข้ามาหานาง ถามถึงชีวิต

ความเป็นอยู่ของซย่าโหวอวี๋ด้วยสีหน้าห่วงใย 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมน้อยๆ พลางตอบค�าถาม ทั้งยังเล่าถึงความน่ารัก

ขบขันของอาห่าว 

ซย่าโหวโหย่วอี้ฟังแล้วหัวเราะไม่หยุด เขาท�าท่าโล่งอก พูดอย่าง

จริงใจ "จ่างกงจู่สบายดีข้าก็วางใจแล้ว อากาศร้อนอบอ้าว กินด่ืมอะไร 

มีข้อที่ต้องระวังมากมาย ข้ายังกลัวว่าจ่างกงจู่จะกินอะไรไม่ลงเสียอีก" 

"รบกวนโอรสสวรรค์ต้องเป็นห่วงแล้ว!" ซย่าโหวอว๋ีย้ิมตอบอย่าง

นอบน้อม "ข้าเองก็เคยกินอาหารหยาบมาก่อน โอรสสวรรค์เป็นห่วงเกินไป

ย่อมไม่ดี ท�าให้กังวลพระทัยเปล่าๆ" 

"ท่านเป็นพ่ีสาวเพียงคนเดียวของข้า ข้าจะไม่ห่วงได้อย่างไร"  

ซย่าโหวโหย่วอี้สนทนาปราศรัยกับนาง จวบจนกินอาหารเท่ียงแล้ว เขา

จึงไล่คนข้างกายออกไป หารือกับนางเสียงค่อย "จ่างกงจู่ แม่ทัพใหญ ่

จะเป็นพ่อสื่อให้ข้า ข้าปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมไปหลายคร้ังแล้ว ท�าให ้

แม่ทัพใหญ่ไม่พอใจนัก อดีตฮ่องเต้ได้พักผ่อนอย่างสงบเมื่อใด ข้าย่อม

ไม่มีข้ออ้างจะปฏิเสธข้อเสนอของแม่ทัพใหญ่ได้อีก" เขาก้มหน้า ท่าทาง

หมดความมั่นใจมากทีเดียว 
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ซย่าโหวอวี๋อึ้งงันไป คิดไม่ถึงว่าหลูยวนจะเอาแผนการนี้มาใช้กับ 

ซย่าโหวโหย่วอี้อีก นางอดคลี่ย้ิมเย็นไม่ได้ ทว่าในใจนางกระจ่างแจ้งดี  

ซย่าโหวโหย่วอีเ้ตบิโตข้ึนทุกวัน เรือ่งการแต่งงานช้าเรว็ก็ต้องถูกยกมาหารือ

ต่อหน้าเหล่าขนุนาง แต่ก่อนนางเป็นพ่ีสาวร่วมอทุรของซย่าโหวโหย่วเต้า 

ซย่าโหวโหย่วเต้าย่อมเชื่อถือนาง นางจึงสามารถก้าวก่ายการแต่งงาน 

ของซย่าโหวโหย่วเต้าได้ แต่ส�าหรับซย่าโหวโหย่วอี้แล้วไม่เหมือนกัน 

นางต้ังสติ สูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนระบายย้ิมน้อยๆ "เช่นน้ัน 

ความประสงค์ของโอรสสวรรค์คือ..." 

ซย่าโหวโหย่วอี้เงยหน้า ขอบตาแดงเรื่อ เขาฝืนยิ้มเอ่ยว่า "ข้า...ข้า

ไม่อยากให้แม่ทัพใหญ่ก้าวก่ายการแต่งงานของข้า จะท�าเหมือนอดีต

ฮ่องเต้ ไหว้วานจ่างกงจู่ให้จัดการเรื่องนี้ได้หรือไม่" 

ซย ่าโหวอว๋ีตะลึงงันไปอีกครั้ง แต ่นี่อาจเป ็นจุดประสงค์ที ่

ซย่าโหวโหย่วอี้เชิญนางมาก็ได้ ในฐานะโอรสสวรรค์ ไม่มีผู้ใดอยากถูก

ขุนนางคอยบงการ น่าเสียดายที่ใต้หล้าของสกุลซย่าโหวแต่ไรมาใช่จะ

ปกครองเองได้ง่ายๆ ถึงเพียงนั้น 

นางคิดถึงอู่จงฮ่องเต้ คิดถึงน้องชายที่ตายไป น�้าเสียงก็เปลี่ยนเป็น

นุ่มนวลโดยไม่รู้ตัว "แล้วตัวโอรสสวรรค์เองทรงมีความเห็นเช่นไร หรือ

อยากเกี่ยวดองกับตระกูลใด" 

ซย่าโหวโหย่วอ้ีส่ายหน้า "ข้ารู้ว่าข้าไม่อาจกระท�าตามใจตนเอง 

สถานการณ์ในเมอืงเจีย้นคงัข้าก็ไม่กระจ่างแจ้งนกั ขอเพียงอกีฝ่ายจติใจ

งดงาม ยินดีอยู่กับข้าไปจนแก่เฒ่าก็พอ" เขาพูด ข้างแก้มข้ึนสีแดงเรื่อ 

ดวงตาวาวระยับ ท่าทางเขินอายเล็กน้อย 
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ซย่าโหวอว๋ีหัวเราะออกมา "เง่ือนไขข้อนี้ท่ีโอรสสวรรค์เรียกร้อง 

เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลก" 

คนที่จิตใจตรงกันนั้นหายากเพียงใด!

ซย่าโหวโหย่วอ้ีหน้าแดงก่อนพูดเสียงค่อย "เช่นน้ัน...อย่างน้อย 

นางก็ต้องเป็นฮองเฮาที่ดี" 

ข้อนี้ง่าย 

ซย่าโหวอว๋ีย้ิมพูด "ถึงเวลาข้าจะคัดหญิงสาวจากหลายตระกูล 

มาให้ท่านเลือก ท่านคิดว่าอย่างไร" 

"ขอบคุณจ่างกงจู ่!" ซย่าโหวโหย่วอี้ปีติยินดีถึงขั้นรินน�้าชาให้ 

ซย่าโหวอวี๋ด้วยตนเอง 

ซย่าโหวอวี๋เม้มปากยิ้ม พูดคุยกับซย่าโหวโหย่วอี้อีกสักพัก ก่อนจะ

ลุกขึ้นขอตัว 

จางหานไปส่งนางที่หน้าประตูวัง ระหว่างทางพูดกับนางอย่าง 

รู้สึกผิด "มิใช่ว่าข้าน้อยอยากปิดบัง แต่โอรสสวรรค์ก�าชับมาจริงๆ ว่า 

อย่าแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปก่อน" โชคดีที่จิ้นหลิงจ่างกงจู่รับปากเรื่องนี้ 

หาไม่แล้วหากโอรสสวรรค์กับจ่างกงจู่มีความเห็นไม่ตรงกัน เขาที่อยู ่

ตรงกลางย่อมล�าบากใจโดยแท้ 

ซย่าโหวอว๋ีผงกศรีษะ ในใจใคร่ครวญว่ามีสตรีบ้านใดทีอ่ายุเข้าเกณฑ์

และดูเหมาะสมกับซย่าโหวโหย่วอี้บ้าง 

ตู้ฮุ่ยกลับถามนาง "จ่างกงจู่จะออกจากเมืองหรือกลับไปพักท่ีจวน

กงจู่เพคะ" 

ซย่าโหวอวี๋ลังเลครู่หนึ่ง "ออกจากเมืองเถอะ" 
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ตู้ฮุย่สัง่การลงไป รถเทียมวัวของพวกเขาแล่นออกจากเมอืงเจีย้นคงั

ช้าๆ 

รอจนกลับถึงหมู่บ้าน ตู้ฮุ่ยถึงได้รู้ว่าเหตุใดซย่าโหวอว๋ีจึงเข้าเมือง 

นางดีใจมาก ฮ่องเต้องค์ใหม่เคารพนับถือจ่างกงจู่จริงๆ แม้แต่เรื่องใหญ่

อย่างการแต่งต้ังฮองเฮายังมาขอค�าชี้แนะจากจ่างกงจู่ วันหน้าไม่ว่า 

ผู้ใดขึ้นเป็นฮองเฮาย่อมจะไม่กล้าดูแคลนจ่างกงจู่ ชีวิตของจ่างกงจู่ 

ไม่ว่าอย่างไรย่อมไม่ล�าบากจนเกินไป 

นางยิ้มถามซย่าโหวอวี๋ "จ่างกงจู่คิดว่าสตรีบ้านใดดีเพคะ" 

ซย่าโหวอวี๋ยิ้มตอบ "เรื่องนี้ข้าต้องถามเจ้ามากกว่า" 

ตอนซย่าโหวโหย่วเต้าเลือกฮองเฮา นางปรึกษาชุยซื่อ แม้สกุลเจิ้ง

จะได้ชื่อว่าเป็นสกุลมารดาของซย่าโหวโหย่วอี้ แต่ซย่าโหวโหย่วอี้กับ 

สกุลเจิ้งไม่มีความผูกพันกัน อีกอย่างหลูยวนต้องแทรกแซงการแต่งต้ัง

ฮองเฮาครั้งนี้แน่นอน นางจึงไม่คิดจะดึงชุยซื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ตู้ฮุ่ยกลับเป็นตัวเลือกที่ดี...นางคุ้นเคยกับเรื่องภายในครอบครัว 

ของตระกูลใหญ่ต่างๆ ในเมืองเจี้ยนคังย่ิงกว่าตนเสียอีก ซย่าโหวอว๋ี

ปรึกษากับตู้ฮุ่ยเรื่องตัวเลือกของสตรีที่จะมาเป็นฮองเฮา 

ตู้ฮุย่เขียนรายชือ่คนทีคิ่ดว่าเหมาะสมลงในกระดาษด้วยความยินดี 

ส่งให้ซย่าโหวอว๋ีพลางเอ่ยถาม "จะเรียงล�าดับด้วยดีหรือไม่เพคะ เช่นนี้

โอรสสวรรค์จะได้เลือกได้!" 

ซย่าโหวอวี๋รับกระดาษไปแล้วยิ้มพูด "เจ้าคิดว่าการแต่งตั้งฮองเฮา

เป็นเรื่องง่ายดายถึงเพียงนั้นเชียวหรือ ตอนนี้โอรสสวรรค์เพ่ิงครองราชย์

ได้ไม่นาน ยังไม่มคีนท่ีไว้วางใจได้ เขากลวัว่าถ้าการแอบสบืเรือ่งของสตรี
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ตระกูลต่างๆ แพร่งพรายออกไป หลูยวนจะล่วงรู้ความคิดเขา ท�าให้เขา 

มิอาจแต่งตั้งหญิงสาวตระกูลใหญ่ที่พึงใจขึ้นเป็นฮองเฮาก็เท่านั้น" 

ความหมายที่แฝงอยู่คือ...นางไม่คิดจะออกความเห็นในเรื่องนี้ 

เรื่องนี้แตกต่างจากการคาดเดาของตู้ฮุ ่ยมาก นางอดพูดไม่ได้  

"จ่างกงจู่ ท่านคิดมากเกินไปหรือไม่เพคะ" 

ซย่าโหวอวี๋กลับตอบนาง "คนเราหากมองแต่เรื่องที่อยู่ตรงหน้า  

ย่อมละเลยปัญหาที่จะตามมาในอนาคต เจ้าเชื่อข้าเถอะ" 

ตู ้ฮุ ่ยอดหงุดหงิดไม ่ได ้  นางรู ้สึกว ่าซย ่าโหวอว๋ีช ่วยเหลือ 

ซย่าโหวโหย่วอี้ตั้งมากมาย ทว่าซย่าโหวโหย่วอี้กลับไม่ได้สนิทสนมกับ 

ซย่าโหวอวี๋จากใจจริง

ตกกลางคืน สกุลชุยส่งคนน�าของมาให้คุณหนูเจ็ด ตู้ฮุ่ยย้ิมแล้ว 

พาคนไปส่งที่ห้องคุณหนูเจ็ดด้วยตนเอง 

รอจนคนสกุลชุยกลับไปแล้ว หญิงรับใช้ท่ีปรนนิบัติอยู่ในห้อง 

คุณหนูเจ็ดก็แอบมาบอกตู้ฮุ่ยว่าหลังจากคุณหนูเจ็ดส่งคนท่ีบ้านกลับไป

ก็นั่งเหม่ออยู่ในห้องเป็นเวลานาน หลังจากนั้นยังร้องไห้รอบหนึ่ง 

หรอืว่าคนสกุลชยุวางแผนอะไรกับคุณหนเูจด็อกีแล้ว? ตูฮุ้ย่ฟังแล้ว

มุ่นคิ้ว 

ด้วยเกรงว่าซย่าโหวอวีจ๋ะเป็นกังวล นางจงึส่งคนไปเฝ้าดูคุณหนูเจด็ไว้ 

หากสืบอะไรจากทางคุณหนูเจ็ดได้บ้างก็ยิ่งดี 

สุดท้ายเช้าวันต่อมา คุณหนูเจ็ดสกุลชุยกลับท�าเหมือนไม่มีอะไร 

Page ������������� 2.indd   32 5/2/2563 BE   10:30



33

จือจือ

เพียงคัดคัมภีร์เป็นเพ่ือนซย่าโหวอวี๋ เล่นสนุกกับอาห่าว ท้ังยังชวน 

ซย่าโหวอว๋ีไปวัดเพ่ือจุดธูปในวันท่ีเจ็ดเดือนเจ็ด บอกว่าวันนั้นที่วัด 

จะมีการตากคัมภีร์ เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ นางอยากไปดูมาก 

ซย่าโหวอว๋ีกลัวร้อนมาแต่ไหนแต่ไร อากาศแบบนี้หากไม่มีเรื่อง

ส�าคัญอะไรนางไม่มีทางออกจากบ้านแน่ 

"เจ้าอยากไปเท่ียววัดไหนล่ะ" นางเอ่ยถามคุณหนูเจ็ดสกุลชุย  

"เอาป้ายแสดงตัวของข้าไป แล้วให้อิ่นผิงคุ้มกันเจ้าไปแล้วกัน"

ตู้ฮุ่ยด้านข้างเงี่ยหูรอฟังทันที 

คิดไม่ถึงว่าคุณหนูเจ็ดฟังแล้วกลับยกพัดกลมด้ามไผ่เซียงเฟย*  

ทีว่าดลายผเีสือ้หลากสโีบยบนิกับต้นหลวิปิดปากหัวเราะ "ข้ากลวัจ่างกงจู่

อยู่ว่างแล้วจะรู้สึกเบื่อหน่ายต่างหาก ในเมื่อจ่างกงจู่ไม่ออกไป ข้าก็ 

ไม่อยากออกไปเหมือนกัน อยู่คัดคัมภีร์เป็นเพื่อนจ่างกงจู่ดีกว่า!" พูดจบ

ยังขยิบตาให้อย่างซุกซน 

ซย่าโหวอวี๋เม้มปากยิ้ม สีหน้าอ่อนโยน 

ตู้ฮุ่ยกลับรู้สึกว่าพัดกลมในมือคุณหนูเจ็ดสกุลชุยดูขัดตาเล็กน้อย 

นั่นเป็นของที่สกุลชุยส่งมาให้เมื่อวันก่อน เนื่องจากซย่าโหวอวี๋อยู่ในช่วง

ไว้ทุกข์ ผ้าม่านในบ้านจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขมิ้นทั้งหมด แต่สกุลชุย 

กลับส่งพัดกลมสีสันฉูดฉาดเช่นนี้มาให้ เห็นได้ว่าสกุลชุยหาได้ใส่ใจ 

เรื่องการไว้ทุกข์ของซย่าโหวอวี๋แต่อย่างใด 

แต่ตู้ฮุ่ยไม่ใช่คนมากเรื่อง เรื่องนี้พูดกับซย่าโหวอว๋ีแล้วมีแต่จะท�า

ให้ซย่าโหวอวี๋เสียใจ พัดกลมที่ดูขัดหูขัดตานี้จึงเลือนหายไปจากใจนาง 

* ไผ่เซียงเฟย เป็นชื่อไผ่พันธุ์หนึ่ง เปลือกมีลายสีม่วงอมน�้าตาล
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ตู้ฮุ่ยคอยสังเกตคุณหนูเจ็ดต่อไป หลังจากนั้นก็พบว่าสองสามวัน

มาน้ีคุณหนูเจ็ดติดซย่าโหวอวี๋เป็นพิเศษ ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้

นางไม่ติดซย่าโหวอว๋ี แต่สองวันนี้ดูติดแจกว่าปกติ ยามท่ีซย่าโหวอว๋ี 

คัดคัมภีร์ก็จะมีนางอ่านหนังสืออยู่ด้านข้าง ซย่าโหวอวี๋พักกลางวัน นาง

ก็จะพูดคุยกับอาเหลียงที่อยู่เวรในลานเสียงค่อย ซย่าโหวอว๋ีกินอาหาร 

นางต้องอยู่เป็นเพ่ือนด้วย เห็นซย่าโหวอว๋ีกินอาหารหรือขนมจานใด 

มากหน่อย ยังต้องไปบอกคนในห้องครัว แม้แต่อาห่าวยังไม่เป็นที่สนใจ

สกัเท่าไร คุณหนเูจด็ท�าตัวเหมอืนหางท่ีตามตดิซย่าโหวอวีทุ๋กฝีก้าวไม่ห่าง

บางทคุีณหนเูจด็อาจมเีรือ่งขอร้องจ่างกงจูก่ระมัง ตูฮุ่้ยครุ่นคิดในใจ 

สาวใช้ที่ปรนนิบัติซย่าโหวอว๋ีในห้องบอกว่านางเห็นคุณหนูเจ็ด 

พลิกดูของบนโต๊ะของซย่าโหวอวี๋ตอนซย่าโหวอวี๋อาบน�้า

"ยังมีผู้ใดเห็นอีกบ้าง" ตู้ฮุ่ยมุ่นคิ้วถาม 

สาวใช้ลังเลครู่หนึ่ง "จ่างกงจู่ก็เห็น ยังถามคุณหนูเจ็ดว่ามีอะไร 

หรือไม่ คุณหนูเจ็ดกลับตอบจ่างกงจู่ว่าแค่ดูเรื่อยเปื่อยเท่านั้น จ่างกงจู ่

จึงไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น แต่วันนี้ข้าเห็นคุณหนูเจ็ดหยิบจับของ

ของจ่างกงจู่อีกแล้ว" 

เรื่องนี้แปลก 

สกุลชยุหาใช่ตระกูลทัว่ไป สตรล้ีวนได้รับการอบรมสัง่สอนมาต้ังแต่

สีห้่าขวบ ผดิจรยิาอย่าด.ู..ผดิจรยิาอย่าแตะต้อง...ถอืเป็นกฎพ้ืนฐานท่ีสดุ

ในบ้าน แล้วคุณหนูเจ็ดจะท�าผิดเรื่องนี้ได้อย่างไร 

ตูฮุ้ย่ขบคิดอย่างละเอยีด หลายวันน้ีซย่าโหวอว๋ีไม่ได้ไปท่ีใดท้ังนัน้...

นอกจากร่างรายชือ่สตรท่ีีจะเข้ารบัการคัดเลอืกเป็นฮองเฮาให้โอรสสวรรค์
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หัวใจนางเต้นตึกตักอย่างรุนแรงคราหน่ึง หรือว่าสกุลชุยสั่งให ้

คณุหนเูจด็สบืดูว่าซย่าโหวอว๋ีแนะน�าสตรีบ้านใดเป็นตวัเลอืกฮองเฮาบ้าง 

เรื่องนี้เป็นไปได้มาก! 

เพราะนอกจากสกุลชุยจะมีคุณหนูเจ็ดแล้ว ยังมีคุณหนูเก้าท่ีอายุ

สิบขวบอยู่อีกคน ซึ่งพอจับคู่กับซย่าโหวโหย่วอี้ได้ 

แต่ตอนทีน่างกับซย่าโหวอว๋ีปรกึษากันเร่ืองตวัเลือกของสตรีทีจ่ะมา

เป็นฮองเฮา ซย่าโหวอวี๋กลับไม่ได้เขียนชื่อของสตรีสกุลชุยลงไป ตอนนั้น

นางยังถามถึงเหตุผลกับซย่าโหวอวี๋ ซย่าโหวอวี๋ตอบนางว่าเช่นไรนะ 

ตู้ฮุ่ยย้อนคิดดู 

'โอรสสวรรค์แต่งตัง้ฮองเฮา เกินครึง่น่าจะอยากเลอืกคนทีม่ปีระโยชน์

กับเขา แต่ตอนนี้พวกเรากลับอ่านเจตนาของโอรสสวรรค์ไม่ออก สกุลชุย

ป่าวประกาศเรื่องของคุณหนูเจ็ดกับน้องชายออกไปแล้ว คุณหนูเจ็ดเอง

ก็อยู่ในความคุม้ครองของข้า หากข้าใส่ชือ่หญิงสาวสกุลชยุลงไปในรายชือ่

ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกย่อมไม่ดี'

นั่นก็หมายความว่าซย่าโหวอว๋ีไม่อยากให้ภาพของตนเองใน 

สายตาของซย่าโหวโหย่วอี้เป็นคนที่ชอบกุมอ�านาจ 

ตูฮุ้ย่คิดว่าเช่นนีก็้ดีเหมอืนกัน ระหว่างทีผู่บ้ญัชาการกับแม่ทัพใหญ่

ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะ จ่างกงจู่ท�าเช่นนี้ เท่ากับเป็นการปกป้องสกุลชุย 

แล้วตกลงคุณหนูเจ็ดคิดจะท�าอะไรกันแน่ ตู้ฮุ ่ยคิดว่านางต้อง 

หาโอกาสหยั่งเชิงคุณหนูเจ็ดดูสักครั้ง 

ทว่าคนสกุลชยุกลบัมารบัตัวคุณหนเูจด็กลบัจวนไปเสยีก่อน ทุกคน

ต่างประหลาดใจกันมาก รวมถึงตัวคุณหนูเจ็ดเองด้วย ฮูหยินใหญ่ 
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สกุลชุยที่มารับคุณหนูเจ็ดยิ้มพูดกับซย่าโหวอว๋ี "อาของคุณหนูเจ็ด 

เดนิทางจากซัง่เหรามาเย่ียมญาตทิีเ่มอืงเจีย้นคงั ฮหูยินผูเ้ฒ่าจงึให้มารบั

คุณหนูเจ็ดกลับไปพักที่บ้านชั่วคราว" 

นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้

ซย่าโหวอว๋ีไปส่งคุณหนูเจ็ดขึ้นรถเทียมวัวด้วยตนเอง อาห่าวที ่

น่ารักไร้เดียงสาจับมือคุณหนูเจ็ดไว้และถามว่านางจะกลับมาเมื่อไร 

คุณหนูเจ็ดย้ิมตอบ "รอให้ท่านอาของข้าจากไปแล้วข้าจะกลับมา 

ถึงตอนน้ันค่อยไปสวนดอกไม้ด้านหลงัและเดด็ดอกไม้กบัอาห่าวอกีครัง้" 

อาห่าวรับค�าเสียงดังว่า "ดี" มองตามรถเทียมวัวของคุณหนูเจ็ด 

สกุลชุยท่ีแล่นไกลออกไปอยู่เนิ่นนาน ซย่าโหวอว๋ีต้องใช้ขนมถ่ัวเขียว 

ชิ้นหนึ่งมาปลอบโยน อาห่าวถึงจะยิ้มออก 

ซย่าโหวอว๋ีสัง่ให้ตู้ฮุย่ช่วยนางจดัหีบสมัภาระ นางบอกว่าจะเดินทาง

กลับเมืองกูซูบ้านเกิดของสกุลเซียวเป็นเพ่ือนอู๋ซื่อผู้เป็นแม่สามีของตน 

กลับไปเซ่นไหว้บิดาของเซียวหวน 

ตู้ฮุ่ยฟังแล้วพรูลมหายใจยาวเหยียด พูดกับซย่าโหวอว๋ี "ระหว่าง

สามีภรรยาไม่ควรทิฐิกันถึงเพียงนั้น ผู้บัญชาการเชิญท่านให้เดินทาง 

กลบับ้านเกดิเป็นเพ่ือนแม่สามขีองท่านอย่างจรงิใจ น่ันเท่ากับมอบหมาย

ธุระในบ้านให้กับท่านแล้ว เป็นท่านเสียอีก ไม่เพียงโต้แย้งผู้บัญชาการ 

ยังไม่ยอมไปเซ่นไหว้พ่อสามีของท่านด้วย เป็นเพราะผู้บัญชาการนิสัยดี

ถึงอดทนได้ หากเป็นคนอืน่คงสะบดัแขนเสือ้จากไปอย่างโกรธเกร้ียวแล้ว 

ข้างนอกล้วนลือกันว่ากงจู่ราชวงศ์น้ีร้ายกาจเอาแต่ใจ เรื่องราวก็ล้วน 

เริ่มต้นมาจากเรื่องเล็กๆ เช่นนี้ทั้งน้ัน ท่านดูอวี๋เหยาต้าจ่างกงจู่สิเพคะ  
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แม้นางจะนิสัยไม่ดี แต่ก็ไม่เคยเสียมารยาทกับฟู่หม่าตูเว่ย พ่อสามีหรือ

แม่สามีที่บ้านเลย กลับยังถูกเล่าลือจนเสื่อมเสียชื่อเสียงถึงเพียงนั้น" 

ซย่าโหวอว๋ีรีบหยุดนาง "ที่เจ้าพูดมาข้ารู้แล้ว คร้ังนี้ข้าก็จะไปกูซู 

เป็นเพื่อนแม่สามีแล้วมิใช่หรือ!"

ตู้ฮุ่ยค่อยวางใจได้จริงๆ เสียที

ซย่าโหวอว๋ีกลับถอนหายใจในใจ เดินทางไปกูซูเป็นเพ่ือนแม่สามี

ครั้งน้ี ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเซียวหวนเล็กๆ น้อยๆ ท่ีช่วยชีวิต

นางไว้ในชาติก่อนแล้วกัน! ยังไม่พูดถึงว่านางเป็นสะใภ้สกุลเซียว ย่อม

สมควรท�าหน้าท่ีของลกูสะใภ้อย่างเต็มที ่ชาตก่ิอนหากไม่เพราะเซยีวหวน

ท�าเกินไป ท�าให้นางเข้าใจผดิคิดว่าเขาจะสนบัสนนุซย่าโหวโหย่วอีข้ึ้นเป็น

ฮ่องเต้ นางคงไม่โมโหจนหาข้ออ้างอยู่ในเจี้ยนคังต่อ ท�าให้ไม่ได้ไป 

เซ่นไหว้พ่อสามีหรอก 

นางขบคดิถึงท่าทใีนชาตนิีข้องตนเองทีเ่ปลีย่นไปจากเมือ่ชาตก่ิอน 

ความคิดจิตใจของผู้ชนะจะ 'กว้างขวาง' กว่าจริงๆ ด้วย ชาติก่อนนาง

ติดใจกับเรื่องท่ีเซียวหวนท�าลงไปอยู่ตลอดจนมิอาจลืมเลือน ย่ิงไม่ต้อง

พูดถึงการให้อภัยเลย 

โชคดีที่นางเดินทางไปอู๋จงเพ่ือร่วมงานเซ่นไหว้ เสื้อผ้าและ 

เครื่องประดับจึงต้องเป็นแบบเรียบและสุภาพ ไม่ขัดกับเครื่องแต่งกาย

ของนางในช่วงไว้ทุกข์ 

ตู้ฮุ่ยน�าอาเหลียงจัดสัมภาระของซย่าโหวอวี๋ ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ

เรียบร้อย นางส่งอิ่นผิงไปบ้านสกุลเซียวถามว่าจะออกเดินทางเมื่อไร
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เซียวหวนจัดสัมภาระเสร็จแล้ว สองวันนี้ก�าลังจะออกเดินทางไป 

เซียงหยาง พอได้ยินว่าอิ่นผิงรับค�าสั่งจากจิ้นหลิงจ่างกงจู่มาถามเขาว่า

จะไปกูซูเมื่อไร เซียวหวนก็ตกตะลึงจนพูดไม่ออกอยู่นาน 

เขายุ่งจนปลกีตัวไม่ได้ เป็นเพราะก่อนหน้าน้ีใคร่ครวญดแูล้วเหน็ว่า

ซย่าโหวอวี๋ยังไม่เคยกลับกูซู อีกทั้งนางก็เป็นสะใภ้ที่เพิ่งแต่งเข้ามา และ

ยังเป็นถึงจ่างกงจู่ พวกเขาแต่งงานกันในเจี้ยนคัง ยังไม่ได้เซ่นไหว้

บรรพบรุษุและยังไม่ได้โขกศีรษะให้บดิาเขาเลย เขาจงึคดิว่ากลับบ้านเกิด

ครัง้แรก ตามหลกัแล้วเขาควรไปเป็นเพ่ือนด้วย ด้วยเหตนุีเ้ซยีวหวนจงึคดิ

หาวิธีมากมายมอบหมายงานในมือให้คนอื่น เตรียมคุ้มกันซย่าโหวอว๋ี 

กลับกูซู 

ภายหลังเขาถูกซย่าโหวอว๋ีปฏิเสธ เขาจึงไม่ได้ฝืนใจนางอีก พอ 

กลับเข้าเมืองก็เริ่มยุ่งอีกครั้ง 

ตอนนีเ้ขาเพ่ิงจดัการเรือ่งต่างๆ เรยีบร้อย ซย่าโหวอว๋ีกลบัเปลีย่นใจ 

บอกว่ายินดีกลับกูซูเป็นเพ่ือนมารดาเขาเพ่ือไปเซ่นไหว้บิดา คิ้วของ 

เซียวหวนขมวดแน่นจนกลายเป็นอักษรชวน* 

ซย่าโหวอวี๋ท�าอะไรของนาง กลับกลอกไปมา! คิดว่าเขาอยู่ว่าง 

ทุกวันหรือไร ท�าให้แผนการของเขารวนไปหมด 

เขาพูดเสยีงเย็น "อีกสองวันข้าจะไปเซยีงหยาง ส่วนกูซ ูช่างมนัเถอะ" 

อิน่ผงิกระอักกระอ่วนใจจนไม่รูจ้ะวางมอืไม้เช่นไรด ีเซยีนทะเลาะกัน 

ผีน้อยรับเคราะห์** โดยแท้ 

* อักษรชวน (川) แปลว่าสายน�้า
** เซยีนทะเลาะกัน ผีน้อยรบัเคราะห์ หมายถึงเวลาบุคคลท่ีมฐีานะทะเลาะกัน ผูท่ี้ต้องรบัเคราะห์มกัเป็นผูน้้อย
ที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกความคิดเห็น
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ที่ส�าคัญที่สุดคือนี่เป็นความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา หน่ึงเค่อ 

ก่อนหน้ายังถลึงตาใส่กันอย่างเดือดดาล หน่ึงเค่อให้หลังอาจจะหวาน

หยาดเยิ้มยิ่งกว่าอะไรก็เป็นได้ เขาแทรกกลางเข้ามาเช่นนี้ กลับไปจะให้

ตอบจ่างกงจู่ว่าอย่างไรดี 

พูดความจรงิ?! แบบนัน้ไม่ได้แน่นอน ต่อให้จ่างกงจูกั่บผูบ้ญัชาการ

ไม่ตีกันก็ต้องท�าสงครามเย็นกันหลายเดือนไม่แน่ก็อาจจะคร่ึงปี รอจน

พวกเขาคืนดีกันแล้ว เขาที่เป็นคนกลางคอยส่งข่าวย่อมต้องถูกรังเกียจ

แน่! 

คิดหาข้ออ้าง?! หากเขามีความสามารถเช่นนั้น คงไม่ต้องมาเป็น

ทหารธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งในสกุลเจิ้งแล้ว 

แล้วจะท�าเช่นไรดี! อิ่นผิงหลั่งเหงื่อเย็นพลางค้อมกายคารวะอย่าง

ล�าบากใจ เขาเตรียมตัวถอยออกไปแล้วค่อยคิดอีกที 

คดิไม่ถึงว่าเขาเพ่ิงจะโค้งกายกลบัได้ยินเซยีวหวนพูดว่า "ช่างเถอะ! 

เจ้าไปบอกจ่างกงจู ่มะรนืน้ีออกเดนิทางตอนเช้ายามเหม่า* จะเช้าเกินไป

หรือไม่" 

อิ่นผิงฟังแล้วเหมือนได้ปลดภาระอันหนักอึ้ง เขารีบรับค�าและ 

ถอยออกไปอย่างเร่งร้อนเหมือนกลัวว่าเซียวหวนจะเปลี่ยนใจภายหลัง  

ท�าเอาซ่งเฉียนด้านข้างท่ีแสร้งท�าเป็นไม่เห็นและไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น 

หัวเราะเบาๆ 

เซียวหวนไม่รู้เช่นกันว่าอะไรท�าให้ตนเองเปล่ียนใจราวกับมีภูตผี 

มาดลใจ พอมองอิน่ผงิถอยออกไปแล้ว เขาก็คดิถึงท่าทางยามท่ีซย่าโหวอวี๋

* ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น.
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โมโห สองแก้มแดงปลั่ง ดวงตาวาวระยับ ท่าทีดุดันราวกับว่าหากเขา 

กล้าพูดมากอีกแม้แต่ค�าเดียว นางจะกลืนเขาลงไปอย่างไรอย่างนั้น 

พวกสตรีล้วนยุ่งยากมาก 

เหมือนมารดาของเขา 

สมัยที่บิดาเขายังมีชีวิตอยู่ หากมีเรื่องอะไรไม่ได้ด่ังใจ มารดาเขา

จะแอบหลั่งน�้าตา บิดาเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับมารดา ส่วนมาก

มักเป็นฝ่ายยอมถอย 

ความแตกต่างระหว่างซย่าโหวอว๋ีกับมารดาเขาก็แค่คนหนึง่ร้องไห้

คนหนึ่งโมโหเท่านั้น เขาแค่ไม่อยากท�าให้ซย่าโหวอว๋ีโมโห ปกติเวลา 

สตรีโมโหจะมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน เจ้าพูดถึงเร่ืองน้ี นางสามารถ 

ดึงเจ้าไปเก่ียวกับเรื่องนั้น เวลาเจ้าพูดถึงเรื่องนั้น นางก็จะย้อนกลับมา 

เรื่องนี้

ขนาดคนท่ีอ่อนโยนอย่างมารดาเขายังตัดอารมณ์เหล่าน้ีไปไม่ได้ 

แล้วนับประสาอะไรกับซย่าโหวอวี๋ที่ฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์เล่า 

เซียวหวนคิดว่าเขาก�าลังยุติเรื่องราวเพื่อรักษาความสงบ! 

แต่ได้ยินเสียงหัวเราะของซ่งเฉียนแล้ว เขายังคงรู้สึกว่าตนเอง 

ต้องอธิบายสักหน่อย "ถึงอย่างไรข้าก็เป็นฝ่ายเชื้อเชิญนางก่อน" 

"ใช่!" ซ่งเฉียนมุมปากอมย้ิม รู ้สึกว่าเซียวหวนเพ่ิงจะมีเงาของ 

คนหนุ่มอยู่บ้างก็เวลานี้เอง 

บางครั้งคนเราสามารถมองคนอื่นได้อย่างชัดเจน แต่กลับไม่รู้ว่า

ตนเองก�าลังท�าอะไร 

ซ่งเฉยีนไม่คิดจะวิพากษ์วิจารณ์เรือ่งพวกนีกั้บเจ้านาย เขาเอ่ยเพียง
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ว่า "เช่นนั้นก�าหนดการใหม่คือ?" 

เซียวหวนหงุดหงิดมาก เขาถอนหายใจอย่างจนใจ "ให้พวกอู๋เฉียว

ล่วงหน้าไปก่อนเถอะ ถึงเวลาพวกเราค่อยมุ่งหน้าไปเซียงหยางจากกูซู!" 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เรื่องหลายอย่างย่อมต้องจัดการใหม่ 

นี่เป็นงานของซ่งเฉียน เขาแค่คิดก็รู้สึกปวดหัวแล้ว ทว่าสีหน้า 

กลับไม่แสดงออกแม้แต่น้อย เขาเพียงยิ้มรับค�าและถอยออกไป 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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