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ค�ำน�ำ

กลบัมาพบกบัผลงานเร่ืองใหม่ของ 'ฉางโกวลัว่เยวีย่' ทีเ่คยฝากความประทบัใจ

เอาไว้กับ 'นิยายเร่ืองน้ีข้าไม่ได้เขียน!' และ 'เกดิใหม่อกีท ี ไม่ขอสามสีกุลหลี'่ คร้ังน้ี 

พระเอกของเร่ือง 'สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว' ยังคงมาในรูปแบบ 'คลั่งรัก'  

เช่นเดมิค่ะ เพยีงแต่ความสมัพนัธ์ของพระ-นางจะต่างจากสองเร่ืองก่อนหน้าน้ี

'เจยีงชิงหว่าน' เคยเป็นภรรยาของ 'ชุยจีห้ลงิ' แต่เพราะถูกหกัหลงั เขาถึงกับ 

ส่งนางไปเป็นสตรีบรรณาการ นางก็ได้แต่เจบ็แค้นจวบจนวาระสดุท้ายของชีวิต คร้ัน 

ตื่นมาอีกคราก็เป็นหกปีให้หลัง วิญญาณนางมาอยู่ในร่างคุณหนูจวนหย่งชางป๋อ 

อายสุบิสีปี่ทีม่แีซ่และนามเดยีวกบันาง ทัง้ยงัมสีายสมัพนัธ์ระหว่างสกลุเจยีงและสกลุชุย 

อกี ชุยจีห้ลงิมศีกัดิเ์ป็น 'ท่านอา' ของนาง แต่สิง่ทีท่�าให้นางฉงนใจยิง่กว่าก็คือ เขา 

ไม่ได้แต่งงานใหม่ และยังมีท่าทางอาลยัอาวรณ์ต่อ 'ชุยฮูหยนิ' ทีป่ระกาศต่อผูอ้ืน่ว่า 

ไปรักษาตวัอยูน่อกเมือง

ปริศนาในอดตีคล้ายยงัมเีมฆหมอกบงัตา เจยีงชิงหว่านใจหน่ึงก็อยากรู้ อกีใจ 

ก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยว สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างนางกับชุยจี้หลิงจะเป็นอย่างไร  

ความจริงในอดตีแท้ทีจ่ริงคืออะไรกนัแน่ ไปตดิตามต่อในเร่ืองกนัได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ชงิหว่าน? เจยีงชงิหว่าน?" เขาพูดเสยีงเบา แต่ละค�าล้วนคล้ายว่าค่อยๆ ลอดออกมาจากไรฟัน 

สามารถฟังออกได้ว่าเขากัดฟันกรอด ประหนึง่ว่าในใจเคยีดแค้นชงิชงัต่อคนท่ีชือ่ 'เจยีงชงิหว่าน' น้ี 

อย่างลกึล�า้ก็มปิาน เพียงแค่เอ่ยนามน้ีก็มเีพลงิโทสะพุ่งสงูเสยีดฟ้าแล้ว

เจียงชิงหว่านไม่ได้เงยหน้ามองเขา ในใจทั้งรู้สึกเดือดดาลทั้งรู้สึกขบขันในเวลาเดียวกัน

นี่ชุยจี้หลิงก�ำลังท�ำสิ่งใดกันแน่

เขำท�ำเรื่องเหล่ำนั้นต่อข้ำ ผู ้ที่ควรโกรธแค้นมิสมควรเป็นข้ำหรือไร ไฉนเขำกลับเป็น 

ฝ่ำยแค้นเคืองข้ำอย่ำงลึกล�้ำเพียงนี้ ช่ำงหน้ำไม่อำยอย่ำงที่สุดจริงๆ

เจยีงชงิหว่านไม่อยากมองเขา จงึเอาแต่ก้มหน้ามองเสือ้ผ่าหน้าสฟ้ีาอ่อนทีส่วมอยู่บนร่างตน

เวลาน้ีเองชยุจีห้ลงิกลบัสงัเกตเห็นไฝด�าขนาดเท่าครึง่เมลด็งาตรงแก้มขวาใกล้กับหูของนางแล้ว 

เขาให้ตกใจอย่างมาก ต่อจากน้ันก็ตืน่เต้นขึน้มา

ไฝด�าเม็ดเล็กที่เหมือนกัน แม้แต่ต�าแหน่งก็ไม่คลาดเคลื่อนสักกระผีก

ซ�้านางก็มีนามว่า...เจียงชิงหว่าน

ชุยจี้หลิงอดไม่ได้ที่จะกล่าวว่า "เจ้าเงยหน้าขึ้นมา"



✱ 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

✱ ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง มารดาของเจียงเทียนโย่ว มองผลประโยชน์ตระกูล 

  เป็นหลัก ชอบคนที่ว่านอนสอนง่าย วางตัวดี

✱ เจียงชิงอวี้ บตุรสาวคนรองของเจยีงเทยีนโย่ว เกิดจากเมิง่อีเ๋หนียง  

  เป็นคนเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์ ชอบกดขี่คนในจวน

✱ เมิ่งอี๋เหนียง มารดาผูใ้ห้ก�าเนดิเจยีงชิงอว้ี เป็นอนุภรรยาทีเ่จียงเทยีนโย่ว 

  รักทีส่ดุ ฉลาดเจ้าแผนการ

✱ เหยาซื่อ ภรรยาเอกของเจยีงเทยีนโย่ว มารดาเจยีงชิงหว่าน เป็น 

  คนอ่อนแอไม่สู้คน

แนะน�ำตัวละคร
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เจียงชิงหว่านคิดไม่ถึงว่าตนจะสามารถมีชีวิตได้อีกหนหนึ่ง...

นางเป็นบตุรสาวของพ่อค้าผูม้ัง่ค่ังแห่งอวิน๋โจว เตบิโตมาท่ามกลาง

ความสุขสบายต้ังแต่เล็ก ครั้นถึงวัยปักป่ิน* นางเกิดไปพึงใจชุยจี้หลิง 

บัณฑิตยากจนท่ีเข้าสอบเคอจว่ี** เข้า และแต่งงานกับเขาโดยไม่สนใจ 

ค�าคดัค้านของบิดา

หลงัแต่งงานทัง้สองคนก็รกักันดี แต่น่าเสยีดายทีส่ามภีรรยายากจน 

มร้ีอยแปดเรือ่งให้ทกุข์ใจ ทัง้ยังมมีารดาและน้องสาวของสามท่ีีเข้ากันได้ยาก

อยู่ด้วย คนทัง้สองจงึค่อยๆ เริม่มเีรือ่งทะเลาะเบาะแว้งกัน

ต่อมาชยุจีห้ลงิสอบจิน้ซือ่*** ไม่ผ่านเสยีท ีจงึพาครอบครัวย้ายไป 

1 

ชาติก่อนและชาตินี้

* วัยปักปิ่น หมายถึงช่วงอายุเต็มสิบห้าปี หญิงสาวชาวจีนสมัยก่อนจะเกล้าผมปักปิ่นเป็นสัญลักษณ์ว่า 
ถึงวัยออกเรือนแล้ว
** เคอจวี่ คือระบบการสอบขุนนางในสมัยโบราณ แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับขั้น
*** จิ้นซื่อ เป็นค�าเรียกผู้ที่สอบผ่านการสอบเคอจว่ีในระดับฮุ่ยซื่อ จิ้นซื่อจะมีสิทธ์ิในการสอบหน้าพระที่นั่ง 
หรือเตี้ยนซื่ออันเป็นการสอบระดับสูงสุด
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กานโจวเพ่ือรบัใช้หนงิอ๋องตามค�าแนะน�าจากสหายสนทิ ด้านหนิงอ๋องเอง

กใ็ห้ความส�าคัญกับเขา กระทั่งเขาค่อยๆ ไต่เต้าขึน้มาจนได้รับต�าแหน่ง 

ทีป่รกึษาประจ�าวังอ๋อง

เดมิทีแม่สามก็ีรูส้กึว่าเจยีงชงิหว่านเป็นเพียงบตุรสาวจากครอบครวั

พ่อค้าที่ตะกายมาเกาะบุตรชายตน บัดน้ีชุยจี้หลิงเป็นถึงขุนนางข้ันห้า  

แม่สามจีงึย่ิงดถููกนาง ไม่เคยมสีหีน้าทีด่ใีห้เหน็ น้องสาวสามเีองก็คอยยุแยง 

ท�าให้เจยีงชงิหว่านอยู่ในบ้านสกุลชยุอย่างยากล�าบากมาตลอด

หากมเีพียงเท่านีก็้ช่างเถิด นางพึงใจในตัวชยุจีห้ลิงจากใจจริง เพ่ือ

เขาแล้วนางสามารถทนเรือ่งเหล่านีไ้ด้ แต่คิดไม่ถงึสกันิดว่าเขาจะมใีจให้

สหายสนทิทีส่ดุของนาง และท้ังสองยังแอบมีบตุรด้วยกัน อกีทัง้ยังมอบนาง 

ให้ฮ่องเต้ชราผูห้มกมุน่ในโลกีย์ราวกับนางเป็นสิง่ของเพียงเพ่ือให้ได้มาซึง่

อ�านาจท่ีมากขึน้

วันที่เข้าวังฮ่องเต้ชราเห็นนางมีรูปโฉมงดงามก็จะให้ถวายตัวทันที 

นางไม่ยินยอม ระหว่างที่ขัดขืนเผลอไปข่วนหลังมือของฮ่องเต้ชราเข้า 

ฮ่องเต้ชราพิโรธหนัก จงึให้คนโบยนางย่ีสบิไม้ จากน้ันก็ไล่ไปอยู่โรงซกัล้าง

ชวิีตในโรงซกัล้างย่อมยากล�าบาก ฤดหูนาวแม้น�า้จะกลายเป็นน�า้แขง็ 

นางกยั็งต้องซกัเสือ้ผ้าอาภรณ์ของบรรดาเจ้านาย มือทัง้สองเย็นเฉยีบจนเป็น 

สแีดงเถือก ซ�า้ยังเกิดเป็นแผลเป่ือย เวลาอาการก�าเรบิครัง้หนึง่ก็จะคนัยิบๆ  

จนยากจะทานทน ท�าเอานอนหลบัไม่ลงท้ังคืน

สองปีหลงัจากนัน้นางบงัเอญิได้ยินคนพูดว่าหนิงอ๋องก่อกบฏ ในมอืเขา 

มทีีป่รกึษาเก่งฉกาจอยูผู่ห้น่ึง ไม่เพียงแค่น�าทพัและวางแผนการรบเท่าน้ัน  

ยังสามารถบุกตะลุยโจมตีข้าศึกได้โดยไม่เคยพ่ายแพ้ แม้แต่หนิงอ๋องยัง



9

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ออกปากชมว่าเขาเก่งท้ังบุ๋นบู๊ เป็นบุคคลอัศจรรย์แห่งยุค

คนผู้นั้นมีนามว่า...ชุยจี้หลิง

เจียงชิงหว่านแค่นหัวเราะเสียงเย็น

ชยุจีห้ลงิเป็น 'บคุคลอศัจรรย์แห่งยุค' หรอืไม่นัน้นางไม่รู ้ แต่นางรูว่้า 

เขาโหดเห้ียมมากพอแน่นอน เพ่ืออ�านาจแล้ว แม้แต่ภรรยาร่วมผกูผม* ยัง 

มอบให้ผูอ้ืน่ได้ เรือ่งเช่นน้ีจะมสีกัก่ีคนในโลกทีท่�าได้กัน

ผ่านไปอกีหน่ึงปีทุกคนล้วนก�าลังพูดกันว่าหนงิอ๋องเดินหน้าตีชงิเมอืงได้

แทบไม่เคยพลาด หากเป็นเช่นน้ีต่อไป เกรงว่าไม่นานก็จะบกุมาถึงเมอืงหลวง

แล้ว

จิตใจของคนในวังเริ่มระส�่าระสายขึ้นมา

ครัน้ถึงวันทีย่ี่สบิเก้า เดอืนสบิสอง ทพักบฏบกุเข้าวัง ท่ามกลางผูค้น 

ทีเ่บยีดเสยีดเจยีงชงิหว่านว่ิงออกมานอกโรงซกัล้างโดยไม่ตัง้ใจ

พอออกประตมูาก็มองเห็นทัพกบฏจ�านวนมากก�าลงัเข่นฆ่าผูค้นในวัง 

ดวงตาของทหารแต่ละนายล้วนแดงก�า่ บนดาบทีถื่ออยู่ในมอืมแีต่คราบเลอืด

สแีดงฉาน ราวกับผร้ีายท่ีคลานออกมาจากนรก เห็นคนก็ลงมอืสงัหารทันที

ท่ามกลางความสับสนอลหม่าน เจียงชิงหว่านไม่รู้ว่าผู้ใดกันท่ีร้อง

ตะโกนข้ึนมา นางถึงได้รูว่้าผูน้�าทพักบฏบกุเข้าวังคอืชุยจีห้ลิง

นางอึ้งงันอยู่กับที่ จากนั้นในใจพลันเกิดโทสะขึ้นมา

ในยามน้ันนางมองเห็นทหารนายหนึง่เงือ้ดาบก�าลังจะฟัน ในใจนาง

ไร้ซึง่ความหวาดกลวั นางเริม่ซอยเท้าออกว่ิงอกีครัง้ คร้ันมองไปยังทะเลสาบ

เบือ้งหน้าก็กระโดดลงไป

* ภรรยาร่วมผูกผม หมายถึงภรรยาหลวงคนแรก
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วันนัน้เป็นวันทีอ่ากาศหนาวจดั ซ�า้ยงัมเีกลด็หมิะโปรยปราย น�า้ใน

ทะเลสาบเย็นเสยีดแทงกระดูก ท�าเอาทัง้ร่างนางใกล้จะแข็งเตม็ที

แต่นางก็มิได้ดิ้นรน เพียงปล่อยให้ร่างจมลงสู่ก้นทะเลสาบอย่าง 

สงบนิ่ง

เจียงชิงหว่านคิดว่าการที่ตนเองยอมฆ่าตัวตายย่อมดีกว่ายอมให้ 

ชยุจีห้ลงิน�าทพักบฏเหล่านัน้มาสงัหารนาง

คล้ายว่าท�าเช่นนี้นางจะสามารถตัดสัมพันธ์กับคนผู้นั้นได้อีกครั้ง

เดอืนสาม ฤดใูบไม้ผลอิากาศเย็น แม้กลางวันจะมแีสงแดดอบอุน่ 

แต่เวลาเช้าและเย็นกลบัหนาวยะเยือก

ในโรงเต๊ียมแห่งหนึง่ในเมอืงไท่หยวน สาวใช้นามจ่ินผิงก�าลงัปลอบ

เหยาซือ่* ผูเ้ป็นนายหญิง

พวกนางเป็นคนจากสกุลเจียงของหย่งชางป๋อ** ซึ่งก�าลังติดตาม 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าไปเมอืงหลวง เมือ่สองวันก่อนขณะทีท่กุคนหยุดพักอยู่ คณุหนู 

เกิดห่วงเล่นไปจับปลาข้างล�าธารแล้วเผลอพลัดตกน�้า แม้จะได้สาวใช้ที่ 

ตามไปด้วยช่วยดงึตวัขึน้มาทัน แต่ก็ยังได้รบัความตืน่ตกใจ เสือ้ผ้าเปียกโชก 

ท�าให้คนืน้ันมไีข้ข้ึนสงู

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงสัง่ให้ทกุคนพักอยู่ในโรงเตีย๊ม สองวันน้ีคอยเชญิหมอ

มาตรวจอาการและต้มยาตามใบสั่งยาตลอด ทว่าคุณหนูยังคงสลบไสล 

มไิด้ฟ้ืนข้ึนมา

* ธรรมเนียมการเรยีกขานสตรทีีแ่ต่งงานแล้วของจนีจะใช้ค�าว่า 'ซือ่' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม 
ของสตร ีบางครัง้อาจเพ่ิมนามสกุลของสามไีว้หน้าสดุเพ่ือระบใุห้ชดัขึน้
** ป๋อ หมายถึงบรรดาศักดิ์ล�าดับที่สามในบรรดาศักดิ์ขุนนางห้าขั้นของจีนอันได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน  
ตามล�าดบั
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เหยาซื่อเหลือบุตรสาวอยู่เพียงคนเดียว ย่อมจะเห็นอีกฝ่ายส�าคัญ 

ย่ิงกว่าชีวิตของตนเอง ยามน้ีมองเห็นบุตรสาวนอนไข้ข้ึน ใบหน้าเล็กๆ  

แดงก�า่อยู่บนเตยีง นางก็เริม่ร�า่ไห้ออกมาอย่างห้ามไม่อยู่

"หลายปีก่อนพีช่ายนางก็ตกน�า้เช่นน้ี ไข้ข้ึนสงูได้ไม่ก่ีวันก็จากไป บดันี้

หว่านวานจะเดินตามรอยพ่ีชายอย่างน้ันหรอื สวรรค์! นีจ่ะให้ข้ามชีวิีตอยู่ 

ต่อไปอย่างไร เช่นนัน้ข้าเองก็จะตามนางไปด้วย พวกเราสองแม่ลกูลงไป

ยมโลกด้วยกันจะได้ไม่โดดเด่ียว"

ยังพูดไม่ทันจบดีก็ได้ยินเสียงอันน่าเกรงขามเสียงหนึ่งดังมาจาก 

นอกประต ู "เจ้าก�าลงัพูดจาเหลวไหลอนัใด ปากอปัมงคล จะแช่งหว่านเจีย่*  

กระน้ันร!ึ"

เหยาซือ่ได้ยินแล้วก็รบีลกุขึน้จากขอบเตยีงมายืนข้างๆ ก้มหน้าเอ่ยว่า 

"ท่านแม่"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงอายุหกสิบกว่าปีแล้วย่อมรู้สึกหนาวง่าย ยามนี้ 

บนตัวนางจึงสวมเสื้อคลุมผ้าไหมสีม่วงแก่ปักลายดอกไม้ทรงกลม ให ้

เถาเย่ียผู้เป็นสาวใช้ประคองเดินเข้าห้องมานั่งลงบนขอบเตียง จากนั้น

นางก็เอื้อมมือไปอังหน้าผากของเด็กสาวบนเตียง

ร้อนยิ่ง

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงมุ่นหัวค้ิว หันไปถามเหยาซื่อ "หว่านเจ่ียดื่มยา 

ตามที่หมอสั่งแล้วหรือไม่"

เหยาซื่อรีบตอบ "ให้ดื่มแล้วเจ้าค่ะ แต่ไม่ได้ผลแม้แต่น้อย ตอนน้ี 

กลบัตัวร้อนหนกักว่าเดิมเสยีอกี"

* เจี่ย เป็นค�าที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้หญิง
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นางพูดไปน�า้ตาก็เริม่ไหลออกมาอกีครัง้อย่างสดุจะกลัน้ ด้วยกลวัว่า 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงจะต�าหนิจงึรบียกผ้าเชด็หน้าขึน้ซบั

"ตอนกลางคืนย่อมจะตัวร้อนกว่ากลางวันเล็กน้อย" พอมองเห็น 

เหยาซือ่ใช้ผ้าเชด็หน้าซบัน�า้ตา ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็ดนุางอย่างไม่ใคร่พอใจ 

"มใิช่ว่าข้าจะต�าหนิเจ้าหรอกนะ แต่เจ้าช่างจติใจบอบบางเสยีจรงิ มเีดก็ 

คนใดไม่ป่วยบ้าง เรยีกหมอมาดู ให้กินยาสกัสองสามเทียบก็ใช้ได้แล้ว ใช่

เรือ่งใหญ่อนัใดกัน เจ้าร้องไห้แล้วช่วยท�าให้หว่านเจีย่หายป่วยได้หรอื หาก 

เป็นโรคทีห่มอบอกว่ารกัษาไม่ได้จรงิๆ น่ันก็เป็นชะตาของนาง ร้องไห้ไป 

ก็ไม่มปีระโยชน์"

วาจานี้กล่าวได้มีเหตุผล ทว่าออกจะไร้ความรู ้สึกไปสักหน่อย  

เห็นได้ว่าผู้เป็นย่ามิได้รักใคร่ผูกพันกับหลานสาวผู้นี้นัก

เมือ่ครูเ่หยาซือ่น�า้ตาไหลด้วยความปวดใจ แต่ยามน้ีน�า้ตาไหลเพราะ

ความเสยีใจแทน ด้วยนิสยัไม่เถียงคนของนาง รวมกับทีอ่กีฝ่ายเป็นแม่สาม ี

ของนาง นางจงึท�าได้เพียงสะกดกลัน้ความเสยีใจไว้ ก่อนกล่าวด้วยท่าทาง

นอบน้อมคล้อยตาม "ท่านแม่สัง่สอนได้ถูกต้องแล้วเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงพยักหน้า จากน้ันก็หันหน้าไปมองจิ่นผิง สีหน้า 

เยียบเย็นลง "เจ้าปรนนิบติัคุณหนูอย่างไร บอกให้พาคณุหนูไปผ่อนคลาย

อารมณ์ ไฉนจงึปล่อยให้นางตกน�า้ได้"

จิน่ผงิโอดครวญในใจ รบีคกุเข่าลงอธิบาย "ฮหูยินผูเ้ฒ่า ท่านก็ทราบ 

น่ีเจ้าคะว่าคุณหนูของพวกเราชอบเล่นสนุก วันนั้นบ่าวพาคุณหนูไป 

ผ่อนคลายอารมณ์ตามค�าสัง่ นางก็ว่ิงฉวิน�าอยู่ข้างหน้า บ่าวไล่ตามไม่ทนั 

ครั้นบ่าวตามไปทัน คุณหนูก็ยืนอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งข้างล�าธารแล้ว  
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บอกว่าจะจับปลา บ่าวจะไปดงึตวันางกลบัมา แต่ก้อนหนิลืน่ อกีท้ังคณุหน ู

ก็สวมรองเท้าปักลาย บ่าวยังไม่ทันวิง่ไปถึงตัว คณุหนก็ูพลัดตกน�า้แล้ว..."

ยังพูดไม่ทันจบประโยค ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงก็ตะคอกปรามนางด้วย

ความโมโห "เจ้ายังกล้าเถียง?!"

เสียงของจิ่นผิงเบาลงทันควัน ฟุบตัวลงแนบหน้าผากกับพ้ืน  

"บ่าวมิกล้าเจ้าค่ะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเป็นคนแขง็กร้าว ไม่ชอบให้ใครโต้เถียง ไฉนเมือ่ครูน่ี้

นางถึงร้อนใจจนลมืเรือ่งน้ีไปเสยีได้

ทว่าในใจจิ่นผิงยังคงรู้สึกไม่เป็นธรรมอยู่บ้าง

นายท่านกับเมิง่อีเ๋หนียง* มชีวิีตสุขสบายในเมอืงหลวง มบ่ีาวไพร่รบัใช้

ล้อมหน้าล้อมหลงั ท่ีผ่านมาเรยีกให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงไปอยู่ด้วยหลายต่อ

หลายครั้ง แต่ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงกลับบอกว่าอาศัยอยู่กานโจวจนชินแล้ว  

ไม่ยอมไปเมอืงหลวง ซ�า้ยังอยากให้นายหญิงกับคณุหนอูยู่เป็นเพ่ือนนาง 

ทีก่านโจวด้วย บอกว่าเป็นการแสดงความกตัญญูแทนนายท่าน หากมใิช่

เม่ือสองเดือนก่อนองค์ชายพระองค์หนึ่งในราชวงศ์ก่อนไปพัวพันกับ 

กลุม่ขุนนางทรยศเข้า ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเป็นห่วงว่ากานโจวจะไม่ปลอดภัย 

อาจเกิดจลาจลข้ึน ก็คงจะไม่พานายหญิงกับคณุหนเูดนิทางเข้าเมอืงหลวง

ด้วยกันเช่นน้ี

กานโจวย่อมจะสูเ้มอืงหลวงไม่ได้ สาวใช้ในเรือนมทัีง้หมดเพียงสองคน

คอืเถาเย่ียกับนาง เถาเย่ียปรนนิบตัแิค่ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง แต่นางต้องปรนนบิตัิ

ทัง้นายหญิงและคณุหน ูมหิน�าซ�า้คณุหนยัูงมนีสิยัซกุซน ไม่เชือ่ฟังค�าผูใ้ด  

* อี๋เหนียง เป็นค�าที่ใช้เรียกอนุภรรยา
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นางเองก็ล�าบากไม่น้อย

ครั้นจ่ินผิงคิดว่าพอถึงเมืองหลวงแล้ว คุณหนูซึ่งมีฐานะเป็นถึง 

บตุรสาวสายตรงคนเดยีวของนายท่านจะต้องมสีาวใช้ข้างกายเพ่ิมมาแน่นอน 

ถึงเวลานัน้ก็จะมคีนช่วยปลดเปลือ้งภาระงานอนัล�าบากตรากตร�าของนาง

ลงได้ ในใจจิน่ผงิก็รูส้กึดีขึน้บ้าง

ในใจฮูหยินผู้เฒ่าเจียงย่อมกระจ่างแจ้งดีว่าหลานสาวของตน 

มคีวามประพฤตเิช่นไร นางชอบเด็กทีว่่านอนสอนง่าย ไม่ชอบเดก็ท่ีซกุซน 

คิดว่าในใจเจยีงชงิหว่านคงรูด้ ี ดงันัน้จงึมไิด้ใกล้ชดิสนทิสนมกับผูเ้ป็นย่า 

สักเท่าไร

กับผู้เป็นมารดาเองก็มิได้ใกล้ชิดสนิทสนมเช่นกัน ด้วยรังเกียจว่า

มารดาเอะอะก็เอาแต่ร้องไห้ ซ�้ายังเอาแต่ตัดพ้อต่อว่าบิดาประหน่ึงเป็น 

หญิงร้างสาม ี เจยีงชงิหว่านหนังสอืไม่อ่าน งานฝีมอืก็ไม่เรยีน วันๆ เอาแต่

ออกไปเท่ียวเล่นข้างนอกราวกับเด็กเร่ร่อน ไหนเลยจะเหมอืนคุณหนูจาก

ตระกูลใหญ่

เมือ่คดิถึงตรงน้ีความกังวลเล็กๆ เมือ่ครูข่องฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็หายไป

หมดสิน้ในทันที

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงมองเดก็สาวบนเตยีงปราดหนึง่ เห็นสองตาหลานสาว

ยังหลบัสนิทก็ใช้มอืยันขอบเตียงลกุขึน้ยืน เถาเย่ียทียื่นอยู่ด้านข้างเหน็ดังนัน้ 

ก็รบีมาประคองนาง

"เจ้าเฝ้าหว่านเจี่ยให้ดี หากนางฟ้ืนแล้วก็ให้คนมาบอกข้า"  

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงสั่งเหยาซื่อ

เหยาซื่อตอบรับ "ทราบแล้วเจ้าค่ะ"



15

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

เหยาซื่อเดินมาส่งฮูหยินผู้เฒ่าเจียงออกนอกประตูพร้อมกับจิ่นผิง  

เห็นอกีฝ่ายเข้าห้องใหญ่ท่ีอยู่ด้านข้างไปแล้วนางถึงได้หมนุตวัเดนิกลบัเข้า

ข้างใน

ชั่วขณะนั้นก็มองเห็นเด็กสาวบนเตียงฟ้ืนข้ึนมาไม่รู ้ตั้งแต่เมื่อไร 

นัยน์ตาสีด�าขลับทั้งสองข้างก�าลังมองนางอย่างสงบนิ่ง



16

สามีข ้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว 1

อนัทีจ่รงิขณะท่ีฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงใช้มอืองัหน้าผาก เจยีงชงิหว่านก็ฟ้ืน

แล้ว

คนสงูอายุเดมิทก็ีมอืเท้าเย็นเฉยีบ อกีท้ังตอนน้ีเป็นช่วงฤดใูบไม้ผล ิ

ท่ีอากาศยังพอหนาวเย็น เจียงชิงหว่านรู้สึกว่าจู่ๆ ก็มีของที่เย็นยะเยือก 

แนบลงมา นางจงึสะดุ้งแล้วฟ้ืนต่ืนขึน้

ทว่านางก็มิได้ลืมตา เพียงแต่ฟังคนเหล่านี้คุยกัน ในสมองสับสน

ยุ่งเหยิงไปหมด

นางไม่รูว่้านีม่นัคอืเรือ่งใด นางจ�าได้ชดัเจนว่าเวลานัน้ตนเองกระโดดลง

ทะเลสาบ น�า้เย็นเสยีดกระดกูอดัเข้ามาในห ูจมกู ปากไม่หยดุ นางต้องตาย 

แล้วแน่นอน แต่ตอนน้ีนางกลบัได้ยินคนก�าลงัพูดคุยกัน มหิน�าซ�า้พอนาง

ลมืตาก็มองเหน็สตรนีางหนึง่โผมาเรยีกนางว่า 'หว่านวาน' อย่างตืน่เต้นดใีจ 

สาวใช้ข้างกายอกีฝ่ายก็เรยีกนางว่า 'คุณหนู' ตลอดเช่นกัน

2 

หัวอกเดียวกัน
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สตรีผู้นี้เป็นใคร และฮูหยินผู้เฒ่าคนเมื่อครู่เป็นใครกัน...

เจียงชิงหว่านต้องใช้เวลาทั้งวันถึงจะพอท�าความเข้าใจได้

เวลาน้ันนางตายไปแล้วมผิดิแน่ แต่ยามนีน้างกลบัมามชีวีติอกีครัง้ 

ชื่อเสียงเรียงนามยังคงเป็นเจียงชิงหว่าน ทว่าฐานะในยามนี้ของนางคือ 

บตุรสาวสายตรงของหย่งชางป๋อเจยีงเทยีนโย่วท่ีอายสุีส่บิปี นางก�าลงัตดิตาม

ท่านย่าและมารดาเดินทางจากกานโจวไปเมอืงหลวง

ซ�้าเจียงชิงหว่านยังรู้อีกว่ายามนี้ผ่านตอนท่ีนางกระโดดทะเลสาบ 

มาได้หกปีแล้ว ในอดีตเจยีงเทียนโย่วเป็นทหารทีต่ดิตามหนงิอ๋องก่อกบฏ 

เพราะความกล้าหาญในการศึก ท้ังยังเคยช่วยชีวิตหนิงอ๋องในสนามรบ  

เมือ่หนงิอ๋องได้ครองบัลลงัก์จงึมอบบรรดาศักด์ิหย่งชางป๋อให้แก่เขา บดันี้ 

เขาเป็นขนุนางขัน้สีห่ลกั มตี�าแหน่งเป็นผูช่้วยผูบ้ญัชาการกองก�าลังรักษา

เมอืงหลวง นบัได้ว่าเป็นบุคคลต�าแหน่งสงูในราชส�านัก

เพียงชัว่พรบิตาก็ผ่านมาหกปีแล้ว มหิน�าซ�า้นางยังมฐีานะใหม่อกีด้วย

เจยีงชิงหว่านไม่รูเ้ช่นกนัว่าตอนนีน้างควรรูส้กึเช่นไร หรอืนีจ่ะเป็นเพราะ

สวรรค์เห็นชาตก่ิอนนางมชีวิีตน่าสงสาร ถึงได้ให้นางกลับมามชีวิีตอกีคร้ัง

มองดรูปูโฉมของเดก็สาวในคนัฉ่องส�ารดิ ตาเรยีวคิว้โก่ง แม้ผวิพรรณ

คล�้าไปสักหน่อย แต่องคาพยพล้วนวิจิตรบรรจง คิดว่าพอโตขึ้นรูปโฉม 

คงไม่แย่แน่นอน

เจียงชิงหว่านยิ้มน้อยๆ

นี่นับว่ำได้มำเกิดใหม่แล้ว

จิ่นผิงก�าลังใช้ถาดกลมสีแดงใบเล็กยกชามยาเข้ามาในห้อง เห็น

เจยีงชิงหว่านถือบานคนัฉ่องส�ารดินัง่ส่องอยู่บนเก้าอีก็้รีบเดนิมากล่าวว่า 
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"คุณหนู อาการป่วยยังไม่หายดี เหตุใดถึงลุกขึ้นมาเล่าเจ้าคะ"

นางวางถาดกลมในมือลง ก่อนประคองเจียงชิงหว่านไปที่เตียง 

โดยไม่ยอมให้คัดค้าน ให้อีกฝ่ายเอนร่างพิงหัวเตียงแล้วค่อยหันไปหยิบ

ชามยาที่วางอยู่บนโต๊ะ

ยาน�้าสีด�าปี๋ ยังไม่ทันดื่มก็ได้กลิ่นขมก่อนแล้ว

เจยีงชงิหว่านขมวดคิว้ นางเป็นคนกลัวขม ท่ีผ่านมาเวลาไม่สบายแล้ว

ต้องกินยา ชยุจีห้ลงิจะคดิหาวิธีมาหลอกล่อนางเสมอ ท้ังยังซือ้ผลไม้แช่อิม่ 

ของร้านต้าซงิกลบัมาให้นางกินด้วย แม่สามเีหน็เข้าก็จะไม่พอใจย่ิง บอกว่า

นางอ่อนแอเปราะบางเกินไป

ยำมนีเ้ขำคงไม่มำหลอกล่อข้ำเช่นนัน้อกี น่ำจะเปลีย่นไปหลอกล่อ 

ซนุอิง้เซวียนแทนแล้วกระมงั

ในใจเจยีงชงิหว่านพลนัปวดหนึบ นางย่ืนมอืไปหยิบชามยามาจาก

มอืจิน่ผงิ ก่อนดืม่จนเกลีย้งในไม่ก่ีอึกโดยไม่ใช้ช้อน

คนเราก็เป็นเช่นน้ี ผ่านความตายมาหนหนึ่งก็อยากจะมีชีวิตที่ดี  

เช่นนั้นยานี้จ�าต้องกิน

จิ่นผิงยืนมองอย่างตกตะลึงพรึงเพริดอยู่ด้านข้าง

เดมิทกีารท�าให้คณุหนกูนิยาเป็นเรือ่งยากล�าบากย่ิง นางเตรยีมใจ 

มาแล้วว่ายาชามนีอ้าจจะต้องใช้เวลาป้อนถึงครึง่ชัว่ยาม* แต่คดิไม่ถึงว่า 

คณุหนจูะหยิบชามยาขึน้ด่ืมรวดเดียวจนเกลีย้ง

จนกระท่ังเจียงชิงหว่านย่ืนมือส่งชามเปล่ามาให้ จิ่นผิงถึงเหมือน 

เพ่ิงตื่นจากความฝัน รีบรับชามมาวางบนถาด ก่อนจะหยิบผลไม้แช่อ่ิม

* ชั่วยาม คือหน่วยนับเวลาของจีนโบราณ เทียบได้กับสองชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับหนึ่งชั่วโมง
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กระปกุเลก็มาพลางกล่าวว่า "คณุหนู นีเ่ป็นผลไม้แช่อิม่ทีน่ายหญิงเพ่ิงสัง่ให้ 

คนไปซือ้มา รสชาตหิวานๆ เปรีย้วๆ อร่อยย่ิงนกั ท่านเพ่ิงกินยาเสรจ็ อมไว้ 

ในปากสกัลกูก็จะหายขมแล้วเจ้าค่ะ"

เจียงชิงหว่านมองปราดหนึ่ง เห็นว่าในกระปุกเล็กเป็นบ๊วยเชื่อม 

ด้านบนยังมีเกล็ดน�้าตาลสีขาวติดอยู่

ทว่า...นางไม่อยากกินผลไม้แช่อิ่มอีกแล้ว จึงโบกมือ "ข้าไม่กิน"

เจียงชิงหว่านพูดพลางนอนลงแล้วห่มผ้า หลับตาเตรียมพักผ่อน 

สักครู่หนึ่ง

แม้ว่าตอนน้ีไข้นางจะลดแล้ว แต่ยังคงเวียนหัวอยู่ มือเท้านาง 

ก็อ่อนเปลี้ย ทั้งตัวคนไร้ซึ่งก�าลังวังชา ยังต้องพักผ่อนให้มากหน่อย

จิ่นผิงเห็นเจียงชิงหว่านนอนแล้วก็ยกถาดที่มีชามเปล่าวางอยู่ 

ถอยออกไปอย่างเบามือเบาเท้า

พอออกประตูมาก็เจอเถาเย่ียเอ่ยถามนางว่า "ฮูหยินผู้เฒ่าให้ข้า 

มาถามว่ายามนี้คุณหนูเป็นอย่างไรแล้ว"

โรงเตี๊ยมดีเพียงไรก็ไม่สบายเท่าที่จวน ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงอยากจะ 

รบีเดินทางต่อแล้ว

จิน่ผงิจงึตอบว่า "คุณหนไูข้ลดแล้ว แต่ยังดไูม่มกี�าลงัวงัชา ข้าเห็น 

คุณหนูไม่อยากแม้แต่จะพูดด้วยซ�้า เจ้าก็กลับไปเรียนฮูหยินผู้เฒ่าทีว่า 

หากเป็นไปได้ก็พักอยู่ทีน่ีอ่กีสกัสองวัน รอคณุหนูหายดค่ีอยออกเดนิทางต่อ 

เถิด"

เสยีงเบาๆ ลอดผ่านประตูฉลลุายเข้ามา เจยีงชงิหว่านได้ยินไม่ชดัเจน

นกั แต่ก็พอจะรูว่้าเป็นเรือ่งใด
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เจยีงชงิหว่านนกึถึงค�าพูดท่ีฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงพูดกับเหยาซือ่ตอนทีน่าง

เพ่ิงตืน่ขึน้มาได้ ในใจก็ครุน่คดิว่า...เกรงว่ำฮหูยินผูเ้ฒ่ำจะไม่ชอบหลำนสำว 

ผู้น้ีสักเท่ำไร ไม่รู้ว่ำเหตุใดถึงได้ไม่ชอบ ทว่ำฮูหยินผู้เฒ่ำเป็นผู้ใหญ่ใน

ครอบครัว หำกวันหน้ำอยำกจะมีชีวิตท่ีดีในสกุลเจียง ก็ไม่อำจปล่อยให ้

อกีฝ่ำยระอำใจได้

ทางหนึ่งเจียงชิงหว่านครุ่นคิด อีกทางก็เคลิ้มหลับไป...

ยามเจียงชิงหว่านต่ืนข้ึนมาอีกครั้งก็ได้ยินเสียงเหยาซื่อพูดเบาๆ 

"เสื้อผ้าท่ีคุณหนูจะใส่วันพรุ่งน้ีเจ้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่ นาง 

ยังไม่หายป่วยด ีหยบิเสือ้คลมุมาให้นางคลมุด้วยเถอะ อกีอย่างยาท่ีหมอ

จ่ายให้เหล่านัน้ต้องน�าไปด้วยท้ังหมด หม้อต้มยาก็ด้วย ระหว่างทางยังต้อง 

ต้มให้นางกินอกี"

จิ่นผิงรับค�า มองเห็นเจียงชิงหว่านตื่นแล้วก็กล่าวกับเหยาซ่ือด้วย

ความดีใจ "นายหญิง คุณหนูตื่นแล้วเจ้าค่ะ"

เดิมทีเหยาซื่อก�าลังหันหลังให้เจียงชิงหว่าน พอได้ยินเช่นนั้นก็รีบ 

หันร่างกลบัมา ก้าวไม่ก่ีก้าวไปน่ังลงริมเตยีง เอ่ยถามด้วยความตืน่เต้นดใีจว่า 

"หว่านวาน เจ้าต่ืนแล้ว?"

เจียงชิงหว่านมองเหยาซื่ออย่างอึ้งงัน

เหยาซือ่สวมเสือ้ผ่าหน้าสม่ีวงอมน�า้เงนิปักลายดอกสุย่เซยีน* ตรง 

คอเสือ้ บนศรีษะปักป่ินเงนิทีด่เูรยีบง่ายย่ิงไว้เพียงอนัเดยีว ลักษณะท่าทาง 

ดเูรยีบร้อยอ่อนโยนอย่างมาก

* ดอกสุ่ยเซียน หมายถึงดอกแดฟโฟดิล
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มารดาในชาตก่ิอนของเจยีงชงิหว่านก็เป็นคนท่ีเรยีบร้อยอ่อนโยนเช่นน้ี 

นางยังคงจ�าความอุน่ของฝ่ามอืมารดาและท่าทางอ่อนโยนยามเรยีกนางว่า 

'หว่านวาน' ได้ แต่เมื่อมารดาสิ้นใจไปเพียงไม่นาน บิดาก็แต่งงานใหม ่

นอกจากนางแล้วก็ดูเหมอืนจะไม่มใีครจดจ�ามารดาได้อกี

เหยาซือ่เหน็เจยีงชงิหว่านไม่พูดอะไร เอาแต่มองมาอย่างเหม่อลอย 

ในดวงตาก็มีประกายน�้าอยู่รางๆ ในใจนางพลันนึกเป็นห่วง จึงลูบแก้ม 

ของเจยีงชงิหว่านอย่างอดไม่ได้ "ไฉนเด็กคนน้ีจงึไม่พูดอนัใดเล่า ใช่ไข้ขึน้ 

จนเลอะเลอืนไปแล้วหรอืไม่"

ฝ่ามอืของเหยาซือ่ก็อุน่มากเช่นกัน เจยีงชงิหว่านอ้าปากคดิจะเรียก

อกีฝ่าย ทว่าสดุท้ายยังคงมไิด้เรยีกออกมา

ร่างกายนางในตอนนี้คือบุตรสาวของเหยาซื่อ ตามหลักเหตุผล 

นางควรเรียกเหยาซื่อว่า 'ท่านแม่' แต่ด้านจิตใจนางยังคงเรียกค�าน้ัน 

ไม่ออก

จิน่ผงิเห็นเหยาซือ่มสีหีน้าเป็นกังวลก็รบีปลอบใจ "นายหญิง คณุหนู

สบายดย่ิีง จะไข้ขึน้จนเลอะเลอืนได้อย่างไรเจ้าคะ ตอนบ่ายทีบ่่าวยกยา 

เข้ามา คณุหนด่ืูมโดยไม่ต้องให้บ่าวป้อนสกันิด ถึงกบัหยิบชามยาไปดืม่เอง 

จนเกลีย้ง ดทู่าจะหายดีแล้ว คุณหนเูพียงไม่ค่อยพูดเท่านัน้"

"เฮ้อ" เหยาซือ่ถอนหายใจก่อนกล่าวเสยีงเบา "เมือ่ก่อนหว่านวานเป็น 

เดก็ทีแ่ขง็แรงร่าเรงิย่ิง น่ีล้มป่วยได้ไม่ก่ีวันคางก็ดูแหลมข้ึนแล้ว ฮหูยนิผูเ้ฒ่า 

ก็เหลอืเกิน ข้าเพ่ิงจะไปทีห้่องเพ่ือขอร้องนางให้พักอยู่ทีน่ี่อกีสักสองวัน รอ

หว่านวานหายดีแล้วค่อยเดินทางต่อ นางกลับจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ 

ให้ได้ นี่นางจะรีบไปเมืองหลวงเพ่ือดูหลานชายหรือ ถึงอย่างไรนางก็เห็น 



22

สามีข ้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว 1

หว่านวานมาตั้งแต่เล็กจนโต เมื่อก่อนไม่เห็นฮูหยินผู้เฒ่าจะเคยมอง 

หลานชายผูน้ั้นของนางสกัแวบเดยีว ตอนนีก้ลบัมค่ีาเพียงนีเ้ชยีว?" นาง 

เศร้าใจขึ้นมาอีก "ถ้าหากผิงเกอ* ยังมีชีวิตอยู่ ฮูหยินผู้เฒ่ามีหรือจะเป็น 

เย่ียงนี"้

บุตรชายคนโตของเหยาซื่อมีนามว่า 'เจียงฉางผิง' เป็นที่รักใคร ่

โปรดปรานของฮหูยนิผูเ้ฒ่าเจยีงอย่างมาก แต่น่าเสยีดายท่ีต่อมาภายหลงั 

เขาตกน�า้ แม้ช่วยขึน้มาได้ก็ยังไข้ข้ึนจนล้มป่วยส้ินใจไป นีเ่ป็นความเจบ็ปวด 

ในใจเหยาซือ่ตลอดมา ด้วยเหตุนีเ้องนางจงึไม่ชอบเม่ิงอีเ๋หนียง และในใจ

ก็โกรธแค้นเจยีงเทียนโย่วด้วยเช่นกัน

จิน่ผงิเอ่ยเตอืนเหยาซือ่เสยีงเบา "นายหญิง ฮหูยินผูเ้ฒ่าอยูห้่องตดิกัน 

ระวังก�าแพงมหูีนะเจ้าคะ"

เหยาซื่อรีบหยุดพูด เพียงยกผ้าเช็ดหน้าซับน�้าตาบนหน้า แต่คร้ัน 

เงยหน้ามาเห็นเจียงชงิหว่านยังมองมา นางก็รบีพูดย้ิมๆ "ดแูม่สิ พูดเร่ือง

เหล่าน้ีต่อหน้าเจ้าอีกแล้ว แม่รู้ว่าเจ้าไม่ชอบฟังแม่บ่นเร่ืองพวกนี้ ต่อไป 

แม่จะไม่บ่นต่อหน้าเจ้าอกี"

ดทู่าทางเมือ่ก่อนเหยาซือ่คงจะพูดเรือ่งเหล่านีต่้อหน้าบตุรสาวไม่น้อย 

วันหน้าเกรงว่าจะยังต้องพูดอีกเป็นแน่แท้

ถึงอย่างนัน้เจยีงชงิหว่านก็รูส้กึเหน็อกเหน็ใจเหยาซือ่ขึน้มา เพราะ 

นางก็เคยเป็นสะใภ้มาก่อน รู้ว่าถ้าแม่สามีไม่ชอบขึ้นมา ไม่ว่าท�าสิ่งใด 

ก็จะผดิในสายตาอกีฝ่ายเสมอ โดยเฉพาะเรือ่งทายาทสบืสกลุ

เมือ่ก่อนนายหญิงชยุก็ต�าหนินางเป็นประจ�าว่าแต่งงานกับชยุจีห้ลงิ

* เกอ เป็นค�าที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชาย
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ได้สามปีแล้วก็ยังไม่มบุีตร คอยจดัแจงจะหาอนใุห้ชยุจีห้ลิงอยู่ตลอด แต่ก็

ล้วนถูกเขาปฏิเสธ ยามนั้นนางยังคิดอย่างไร้เดียงสาว่าชุยจี้หลิงจริงใจ 

ต่อนาง รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เขาไม่รับอนุ ย่อมคิดไม่ถึงว่าเขาจะไป 

มสีมัพันธ์ชูส้าวกับสหายสนิทของนาง ซ�า้ยังมบีตุรอย่างลบัๆ อกีด้วย

ตามเวลาท่ีค�านวณ ตอนน้ีบตุรของพวกเขาสองคนน่าจะอายุได้เกือบ 

เก้าขวบแล้วกระมงั อนัทีจ่รงิเวลานัน้นางก็ตัง้ครรภ์เช่นกัน เพียงแต่รู้ตัวช้า 

เกินไป อกีท้ังภายหลงัยังเกิดเรือ่งเช่นน้ันอีก จงึรกัษาลูกไว้ไม่ได้...

คิดถึงเรื่องเหล่านี้เจียงชิงหว่านก็รู้สึกทรมานใจย่ิง และย่ิงเข้าใจ 

ความเจบ็ปวดจากการสญูเสยีบตุรชายของเหยาซือ่มากขึน้กว่าเดมิ นางจงึ 

ย่ืนมอืไปจบัมอืเหยาซือ่ เพียงแต่กุมไว้เบาๆ โดยไม่พูดอะไร

เหยาซื่อกลับรู้สึกตกใจยิ่ง

บตุรสาวผูน้ีม้กัจะรงัเกียจนาง น้อยนกัท่ีจะใกล้ชดิสนทิสนมกับนาง 

ทว่ายามน้ีถึงกับเป็นฝ่ายมาจบัมอืนางไว้เอง

เหยาซื่ออดไม่ได้ท่ีจะสะอื้นไห้ขึ้นมาด้วยอารามดีใจเป็นล้นพ้น  

ในดวงตาปรากฏประกายน�า้ "หว่านวาน น่ีเจ้า...นีเ่จ้าก�าลังปลอบแม่หรือ"

เจียงชิงหว่านถอนหายใจเบาๆ ครั้งหนึ่ง

เหยาซื่อผู้นี้มีนิสัยปวกเปียก ท้ังยังเจ้าน�้าตาย่ิง ถึงอย่างนั้นนางก็ 

ยังคงกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยน "วันพรุ่งน้ียังต้องเร่งเดินทาง ท่านกลับไป 

พักผ่อนเร็วหน่อยเถิด"

เมื่อครู่เจียงชิงหว่านได้ยินเสียงตีกลองบอกเวลายามสาม* ดังมา 

จากบนหอก�าแพงเมอืงท่ีด้านนอก อกีทัง้หลายวันมาน้ีเหยาซือ่ก็ทุม่เทใจ
* ยามสาม คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น. ซึ่งตรงกับยามจื่อ สมัยโบราณจีนจะแบ่งเวลากลางคืน 
ออกเป็นห้ายาม เริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปถึงตีห้า
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ดแูลนางโดยตลอด แม้ตอนบ่ายจะพักผ่อนไปครูห่นึง่ แต่ตอนน้ีดวงตากย็งัดู

เรือ่แดง

เหยาซื่อพยักหน้า น�้าตากลับย่ิงไหลหนักกว่าเดิม จึงรีบหยิบ

ผ้าเชด็หน้าซับน�า้ตา "แม่รูแ้ล้ว จะกลบัไปพักเด๋ียวน้ีเลย เจ้าเองก็รีบนอน 

เร็วหน่อย หลังจากนี้ยังต้องเดินทางอีกไกล เจ้าต้องรีบหายดี"

จากนัน้ก็ก�าชบัให้จิน่ผงิดแูลคุณหนใูห้ด ีแล้วหนัหลงัเดินออกประตูไป

เจียงชิงหว่านมองเหยาซือ่เดนิออกนอกประตแูล้วก็พลกิตัวนอนตะแคง

หันหน้าเข้าด้านใน คดิเรือ่งในใจไปเงียบๆ ทว่าคนท่ีเพ่ิงป่วยหนักมกัรู้สกึ

เหน่ือยล้าอ่อนเพลยีง่ายอยู่แล้ว เพียงครุน่คิดได้ไม่นานนางก็เคล้ิมหลับไป

อกีครัง้
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เช้าตรูวั่นรุง่ขึน้จิน่ผงิก็แหวกมุง้สคีรามเรยีกให้เจยีงชงิหว่านต่ืนนอน

ตอนนี้เป็นเวลาราวยามเหม่า* ท้องฟ้าด้านนอกยังไม่สว่างนัก

เมือ่วานจิน่ผงิปทูีน่อนนอนกบัพ้ืนในห้อง ยามนีผ้้าห่ม ฟูกท่ีนอน และ

หมอนของนางล้วนถูกพับวางไว้ด้านข้างอย่างเรยีบร้อยแล้ว อกีประเดีย๋ว

จะน�าไปไว้ในรถม้า

ยามที่เจียงชิงหว่านตื่นข้ึนมายังงงงันอยู่บ้าง นางไม่แน่ใจไป 

ชั่วขณะหนึ่งว่าตนเองเป็นใครกันแน่

จวบจนจิน่ผงิหยิบเสือ้ผ้ามาสวมให้นาง แล้วเรยีกนางไปนัง่บนเก้าอี้

เพ่ือจะหวีผมให้ ครั้นมองเห็นใบหน้าของเด็กสาวในคันฉ่อง นางถึงค่อย

ได้สตกิลบัมา

จิน่ผงิเกล้าผมเป็นทรงแกละห่วงคูใ่ห้เจยีงชงิหว่าน ขณะเปิดกล่อง 

3 

พบโจรระหว่างเดินทาง

* ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น.
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จะเลอืกเครือ่งประดับให้นางประดบัในวนันี ้เหยาซือ่ก็ผลกัประตเูดนิเข้ามา

จิ่นผิงยอบตัวคารวะเหยาซื่อก่อนกล่าวทักทาย เหยาซื่อพยักหน้า 

ให้นางแล้วสัง่ว่า "เจ้าไปเก็บเครือ่งนอนของคุณหนใูห้เรยีบร้อยแล้วน�าไปไว้ใน

รถม้า"

แม้เหยาซื่อจะมีชาติก�าเนิดไม่สูงส่ง ไม่จุกจิกกับเรื่องเล็กน้อย แต ่

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงไม่เหมือนกัน เน่ืองจากอีกฝ่ายเคยอยู่ในตระกูลใหญ ่

จงึพิถีพิถันกับหลายเรือ่ง การออกเดนิทางไกลก็ต้องพกเคร่ืองนอนของตนเอง

มาด้วย ไม่ใช้ของจากโรงเต๊ียมด้วยรงัเกียจว่าไม่สะอาด

จิน่ผงิรบัค�า เดนิไปทีเ่ตยีงเพ่ือพับเครือ่งนอนของเจยีงชงิหว่าน จากนัน้ 

ก็อุม้ลงไปชัน้ล่าง รถม้าเตรยีมไว้เรยีบร้อยแล้ว ก�าลงัจอดรออยู่ด้านนอก

เจยีงชงิหว่านก�าลงัมองกล่องเครือ่งประดบัสีเ่หลีย่มผนืผ้าทาสแีดง

รูปแบบเรยีบง่ายท่ีเปิดอยู่เบ้ืองหน้า ข้างในมเีครือ่งประดบัเงนิสองสามชิน้

และดอกไม้ไหมสองสามดอก

ส�าหรับบุตรสาวสายตรงคนหนึ่งของจวนป๋อ เคร่ืองประดับเหล่าน้ี 

นบัว่าซอมซ่อมากจรงิๆ ชาตก่ิอนตอนท่ีนางเป็นคณุหนมูกีล่องเครือ่งประดบั

ขนาดใหญ่ถึงเจด็แปดกล่อง ทอง เงนิ หยก โมรา มเีครือ่งประดบัแบบใดบ้าง 

ท่ีไม่ม ีหลงัจากแต่งงานกับชยุจีห้ลิง แม้สกุลชยุจะอตัคดัขัดสน แต่ชยุจีห้ลงิ 

ก็ซือ้เครือ่งประดบัให้นางหลายชิน้ ล้วนดีกว่าของตรงหน้าเหล่าน้ี

เวลาน้ีเองเหยาซือ่ก็เดินมาย่ืนมอืหยิบป่ินผเีสือ้อนัหนึง่จากในกล่อง

มาทาบดูกับมวยผมเจียงชิงหว่าน รู้สึกว่าไม่เหมาะนักจึงวางกลับลงไป  

แล้วหยิบป่ินมกุอกีอนัขึน้มาแทน

ป่ินมกุอันน้ีคาดว่ามอีายุพอสมควรแล้ว เน่ืองจากผวิออกเป็นสเีหลอืง
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อยู่บ้าง เหยาซือ่จงึถอนหายใจพูดเสยีงเบา "บอกไปผูอ้ืน่คงไม่เชือ่ จะดชีัว่

บดิาเจ้าก็เป็นถึงป๋อ บตุรสาวสายตรงเพียงคนเดยีวถึงกับไม่มเีคร่ืองประดับดีๆ 

สกัชิน้ ทีผ่่านมาเขาก็ให้คนน�าเงนิกลบัมาให้ทีบ้่านใช้ แต่ล้วนถูกท่านย่า 

ของเจ้าเก็บไปหมด แม่เองก็ไม่รูว่้ามเีท่าไรกันแน่ เพราะไม่เคยมตีกมาถึง

มอืแม่แม้สกันดิ ท่านย่าเจ้าก็เหลอืเกิน ไม่ยอมให้เจ้า..."

ประตหู้องเปิดอยู่ ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงพักอยู่ห้องตดิกัน ถ้าหากถูกนาง

หรอืเถาเย่ียได้ยินเข้าจะต้องเป็นเรือ่งใหญ่แน่นอน

เจียงชิงหว่านจึงตัดบทอีกฝ่าย "ท่านแม่ ข้าไม่คิดเล็กคิดน้อยกับ 

เรื่องเหล่านี้หรอกเจ้าค่ะ"

ครั้นค�าพูดหลุดออกจากปาก ตนเองก็ตะลึงไปอยู่บ้าง

เมื่อครู่นางเผลอเรียกเหยาซื่อว่า 'ท่านแม่' ...

เหยาซื่อไม่ได้มีท่าทางประหลาดใจนัก เพราะต่อให้เมื่อก่อน 

เจียงชงิหว่านจะไม่อยากใกล้ชดิสนทิสนมกับมารดามากเพียงไร อย่างไร 

ก็ยังต้องเรียกว่า 'ท่านแม่'

"ที่แล้วมาเป็นเจ้าซุกซนเกินไป หนังสือไม่ยอมอ่าน งานฝีมือ 

ก็ไม่ยอมเรียน ปีนต้นไม้แหย่รังนกกับพวกเด็กในหมู่บ้านทั้งวัน ถึงขั้น 

ลงแม่น�้าจับปลา มีตรงที่ใดเหมือนเด็กหญิงบ้าง ท่านย่าเจ้าไม่ชอบเจ้า 

ก็เพราะเหตเุหล่าน้ี ตอนน้ีพวกเราต้องไปเมอืงหลวง จะไม่เหมือนเมือ่ก่อน

แล้ว ต่อไปเจ้าต้องลดละนิสัยของตนเองลง เชื่อฟังท่านย่าของเจ้าให้ดี  

เช่นน้ีท่านย่าถึงจะชอบเจ้า"

แม้เหยาซือ่จะมนิีสยัอ่อนแอปวกเปียก แต่ก็รู้ดีแก่ใจว่าหลายปีมานี้

เจยีงเทยีนโย่วได้พบเจยีงชงิหว่านเพียงไม่ก่ีครัง้ ในใจจะมคีวามผกูพันต่อ
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บตุรสาวคนนีไ้ด้ลกึซึง้สกัเท่าไรเชยีว บตุรสองคนของเมิง่อีเ๋หนียงต่างหาก 

ทีเ่ป็นบตุรท่ีเตบิโตมาข้างกายเขา อกีท้ังตวันางเองก็เป็นคนไม่เอาไหน หาก

เจยีงชงิหว่านไม่เป็นทีช่ืน่ชอบของฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงอกี ครัน้ไปถึงเมอืงหลวง

แล้วจะต้องมชีวิีตท่ีไม่ดีแน่นอน

เจียงชิงหว่านเองก็เข้าใจความหมายของเหยาซื่อ จึงพยักหน้า  

"ท่านแม่ ข้าเข้าใจเจ้าค่ะ"

พอเรยีก 'ท่านแม่' ออกมาได้หนหนึง่ ภายหลงัก็ดูเหมอืนจะไม่ได้ยาก

เพียงนัน้แล้ว มหิน�าซ�า้นางก็คดิว่าเจยีงชงิหว่านในอดีตผูน้ั้นได้ตายไปแล้ว 

ตอนน้ีนางก็คือบตุรสาวของเหยาซือ่

เช่นนี้ก็สามารถไม่ไปสนใจเรื่องของ 'คนผู้นั้น' ได้แล้ว

"เช่นนี้แม่ก็วางใจ"

เหยาซื่อพยักหน้าด้วยความปลาบปลื้ม เลือกดอกไม้ไหมสีชมพู 

สองดอกจากในกล่องออกมาประดับบนมวยผมบุตรสาว

คนทัง้สองเดินออกจากห้องก่อนเข้าไปในห้องของฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง 

เถาเย่ียเพ่ิงจะเกล้าผมให้ฮหูยินผู้เฒ่าเจยีงเสรจ็ ตอนนีก้�าลงัหยิบป่ินค้างคาว 

ฝังอญัมณีอนัหน่ึงปักผมให้นาง

เหยาซ่ือกับเจียงชิงหว ่านยอบตัวคารวะก่อนกล่าวทักทาย  

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงหันมามองเจียงชิงหว่าน เห็นว่าแม้บนหน้านางจะ 

ไม่มสีเีลอืด แต่ดกูระปรีก้ระเปร่ามกี�าลงัวังชากว่าเมือ่วาน จงึถามนางว่า 

"วันนี้เจ้ารู้สึกเป็นอย่างไร ยังไม่สบายอยู่หรือไม่"

เจยีงชงิหว่านเข้าใจดว่ีาฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงตดัสินใจแล้วว่าจะออกเดนิทาง

วันนี ้มเิช่นนัน้คงไม่ให้พวกตนตืน่เช้าถึงเพียงน้ี หากยามนีต้อบไปว่าตนเอง 
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ไม่สบาย ฮูหยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็ไม่มทีางพักทีน่ีต่่อเพ่ือตนแน่ กลบัจะยังรงัเกียจว่า

ตนดสูถานการณ์ไม่ออก ท�าให้นางต้องล�าบาก ได้ชือ่ว่าปฏิบตักัิบหลานสาว 

ไม่ดี

ด้วยเหตนุีเ้จยีงชงิหว่านจงึตอบว่า "ขอบคณุท่านย่าทีเ่ป็นห่วง ข้าดขีึน้ 

มากแล้วเจ้าค่ะ"

เมือ่ก่อนไม่เคยเหน็นำงพูดจำน่ำรกัว่ำง่ำยโอนอ่อนคล้อยตำมเช่นน้ี  

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงรูสึ้กแปลกใจ จงึมวิายต้องมองเจยีงชงิหว่านนานข้ึนอกีอดึใจ

ป่วยอยู่หลายวันจนร่างกายผ่ายผอมลงไม่น้อย คางก็แหลมแล้ว  

ทว่าคิ้วและตายังคงเหมือนเดิม ตรงแก้มขวาใกล้กับหูมีไฝด�าเล็กๆ เท่า 

ครึง่เมลด็งา ไม่สงัเกตก็มองไม่ออก

รูปโฉมยังคงเดมิ นสิยักลบัดจูะนิง่เงยีบขึน้ไม่น้อย ซึง่ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง

ชอบเดก็ท่ีน่ิงเงียบเรยีบร้อยอยู่แล้ว นางจงึพูดย้ิมๆ "เมือ่ก่อนเจ้าไม่เคยมเีวลา 

ทีพู่ดกับข้าเช่นนี ้พอล้มป่วยก็ดูจะน่ิงเงียบขึน้มาก"

แม้ว่าไม่ก่ีวันทีผ่่านมาเจยีงชงิหว่านเพ่ิงจะพบหน้าฮหูยินผู้เฒ่าเจยีง

ได้ไม่ก่ีครัง้ ทัง้ยังมไิด้คยุอะไรกันมาก แต่นางก็มองออกว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง

เป็นคนแขง็กร้าว และคนแขง็กร้าวส่วนมากล้วนชอบเด็กทีว่่านอนสอนง่าย  

คิดว่าเจียงชิงหว่านในอดีตคงจะซุกซนเกินไป ถึงได้ไม่เป็นที่ช่ืนชอบของ 

ผูอ้าวุโส

"ข้าป่วยหนกัคราวน้ีได้เดนิเฉยีดประตยูมโลก ในใจคดิตกได้หลายเรือ่ง  

ทีผ่่านมาเป็นข้าไม่รูค้วาม ท�าให้ท่านย่ากับท่านแม่ต้องกลัดกลุ้มใจ ต่อไป

ข้าจะปรบัปรงุตัวเสยีใหม่ ไม่ว่าเรือ่งใดก็จะล้วนเช่ือฟังท่านย่าเจ้าค่ะ"

ชาตก่ิอนหลงันางได้ประสบเรือ่งเหล่านัน้มา ไม่ว่าอย่างไรกท็�าตวัให้
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สดใสร่าเริงเหมือนเสี่ยวชิงหว่านเมื่อก่อนไม่ได้อีก ดังนั้นจึงถือโอกาส 

อ้างเรื่องล้มป่วยบอกฮูหยินผู้เฒ่าเจียงเช่นนี้ เพ่ือท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง 

คดิว่านางเปลีย่นนสิยัไปแล้วจะดีกว่า ซ�า้ยังสามารถท�าให้อกีฝ่ายชืน่ชอบ 

ได้ด้วย

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงได้ยินก็ยินดีตามคาด พยักหน้ากล่าวย้ิมๆ "หาก 

เจ้าคิดได้เช่นนี้จริงๆ โทษท่ีเจ้าได้รับในหลายวันนี้ก็นับว่ามิได้เสียเปล่า"  

นางชะงกัเลก็น้อยก่อนกล่าวอกีว่า "รอไปถึงเมอืงหลวงแล้วย่าจะให้บดิาเจ้า

เชญิคนมาสอนหนงัสอืและงานฝีมอืให้ เจ้าจงตัง้ใจเรียน วันหน้าย่าจะหา 

สามทีีด่ใีห้เจ้าแน่นอน"

เมือ่ก่อนฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเคยพูดกับเจยีงชงิหว่านด้วยสหีน้าอ่อนโยน

เป็นมิตรเย่ียงน้ีเสียที่ใด ส่วนใหญ่มีแต่ดุว่านางไม่รู้จักหาความก้าวหน้า  

ไม่มรีะเบยีบ แต่ตอนนีถึ้งกับบอกว่าวันหน้าจะหาสามทีีด่ใีห้นาง...

ในใจเหยาซื่อยินดีเป็นอย่างมาก รีบบอกให้เจียงชิงหว่านขอบคุณ 

ท่านย่า ส่วนตนเองก็เอ่ยปากขอบคณุฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงตามหลงัด้วยเช่นกัน 

ซ�้ายังเดินไปรับปิ่นในมือเถาเย่ียมาปักลงบนมวยผมให้ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง

พลางสนทนากับอกีฝ่ายด้วยน�า้เสยีงนุม่นวลแผ่วเบา

เวลานีเ้องจิน่ผงิก็ถือกล่องอาหารเข้ามา เป็นอาหารเช้าท่ีหญิงรับใช้

เตรยีมไว้ให้ เถาเย่ียจงึรบีเดินไปช่วย

ครัน้อาหารจดัวางเรยีบร้อย เหยาซือ่ก็ประคองฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงไป 

นัง่ลงบนเก้าอี ้จบัตะเกียบคีบกบัข้าวให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจียงด้วยตนเอง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเรยีกเจยีงชงิหว่านมาน่ังด้วยกัน เมือ่พวกนางกินเสรจ็ 

ท้องฟ้าท่ีด้านนอกก็สว่างมากแล้ว



31

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

แม้จะเป็นอาหารทีบ่รรดาหญิงรบัใช้ยืมครวัโรงเตีย๊มท�าออกมา แต่

อุปกรณ์ท้ังหมดล้วนเป็นของท่ีน�ามาเอง จิน่ผงิกับเถาเย่ียรบีเก็บถ้วยชาม

แล้วน�าไปทีโ่รงครวัด้านล่างเพ่ือให้หญิงรบัใช้ล้าง ก่อนจะขนข้าวของของ

พวกฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงไปไว้ในรถม้า แล้วถึงขึน้มาเชญิฮูหยินผูเ้ฒ่าเจียงกับ

พวกเหยาซือ่ลงไป

เหยาซือ่ไม่วางใจร่างกายของเจยีงชงิหว่าน จงึบอกให้จิน่ผงิประคอง 

อกีฝ่าย ส่วนตนก็ประคองฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง

เม่ือออกมานอกโรงเต๊ียมเจยีงชงิหว่านก็มองเห็นรถม้าคันใหญ่ส่ีคนั

จอดอยู่หน้าประตู ด้านหลงัยังมชีายแต่งกายรดักุมสะพายง้าวเหน็บดาบไว้ 

ทีเ่อวตดิตามอยู่อกีราวสบิคน คงเพราะหย่งชางป๋อรูว่้ามารดาชราของตน 

จะเข้าเมืองหลวง อีกท้ังระหว่างทางไม่สงบ จึงได้ส่งองครักษ์มาคุ้มกัน 

โดยเฉพาะ

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงนัง่รถม้าคันแรก เหยาซือ่กับเจยีงชงิหว่านน่ังรถม้า

คนัท่ีสอง ผูโ้ดยสารรถม้าคันทีส่ามคือบ่าวไพร่ ส่วนคนัท่ีส่ีใช้ลากสมัภาระ 

แลดูย่ิงใหญ่อลงัการ

แม้เหยาซือ่จะมจีติใจของผูเ้ป็นมารดา อยากจะคยุกับเจียงชิงหว่าน

สกัหลายค�า แต่ส�าหรบัเจยีงชงิหว่านแล้วการอยู่ด้วยกันตามล�าพังสองคน

เป็นเวลานานยังคงท�าให้รูสึ้กกระอกักระอ่วน นางหาเรือ่งมาคุยกับเหยาซือ่ 

ไม่ได้ ทว่ายังดท่ีีนางเพ่ิงหายป่วย สภาพร่างกายยังไม่ดี ไม่นานก็พิงหมอนองิ

อ่อนนุม่ใบใหญ่พลางรูส้กึง่วงขึน้มา

ระหว่างทีส่ะลมึสะลอืก็รูส้กึว่ามคีนคลมุเสือ้ตวัหนาตวัหน่ึงลงบนตวั 

นางจงึหลบัต่อไป
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ระหว่างทางขบวนรถม้าได้หยุดลงครั้งหนึ่ง คนทั้งหลายลงจากรถ 

มาพักผ่อน เจยีงชงิหว่านได้ยินองครกัษ์คนหน่ึงบอกกับฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงว่า 

มาถึงชานเมอืงไท่หยวนแล้ว ยงับอกด้วยว่าหนทางด้านหน้ามป่ีาเขาล้อมรอบ 

ในป่ามีโจรชุกชุมต้องเร่งเดินทางผ่านไปในขณะท่ียังเป็นช่วงกลางวันอยู่  

อย่ารอจนมดืแล้วพักค้างคืน

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงได้ยินก็บอกให้ทุกคนขึ้นรถม้าเร่งเดินทางกันต่อ 

อาหารกลางวนัก็มไิด้ลงจากรถม้ามากิน แต่ต่างคนต่างกินอาหารแห้งท่ีมี

ตดิรถม้าแทน

เดมิเจยีงชงิหว่านรูส้กึว่าปากไม่รูร้สชาต ิ ท้ังยังน่ังรถม้ามาเป็นครึง่วัน 

จึงไม่รู้สึกอยากอาหาร กินขนมฝูหลิง* ไปเพียงครึ่งชิ้นและดื่มชาไปอีก 

สองสามอกึ จากน้ันก็นัง่พิงหมอนองิสปัหงก

ไม่รู ้เช่นกันว่าเดินทางมาเป็นระยะทางเท่าไร จู่ๆ ก็ได้ยินเสียง 

ลากยาวดงัขึน้ ตามด้วยเสยีงฝีเท้าม้า ท�าเอาพ้ืนถนนสัน่สะเทือนประหนึง่ 

มีแผ่นดินไหว

เจียงชิงหว่านสะดุ้งต่ืนขึ้นมาก็มองเห็นเหยาซื่อหน้าซีดเผือด ตัว 

ก�าลงัสัน่เท้ิม เหยาซือ่หนัมามองนางพลางพูดเสยีงสัน่ "แย่แล้ว! พวกเรา 

เจอโจร!"

* ขนมฝูหลิง หรือขนมโป่งรากสน เป็นขนมที่มีลักษณะเหมือนขนมโก๋สอดไส้ถ่ัวแดงกวน แป้งมีส่วนผสม 
ของโป่งรากสน
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ภายนอกรถม้าคันใหญ่ทั้งหมดสี่คันนับว่าหรูหรางดงาม ไม่แปลก 

ที่จะถูกโจรหมายตาเข้า เพียงแต่ที่ด้านหลังขบวนมีองครักษ์ในชุดรัดกุม 

ตามมาราวสบิคน ซ�า้ยังใช้ถนนหลวงในการเดนิทาง โจรเหล่านัน้ไม่กลวั 

เลยหรอื ช่างขวญักล้าเทียมฟ้าโดยแท้

ในอดตีเจยีงชงิหว่านไม่เคยประสบกับเรือ่งเช่นนี ้ ในใจนางก็หวาดกลวั

เช่นกัน ทว่าเห็นเหยาซือ่ตกใจจนหน้าถอดสไีปแล้ว จงึอยากจะแสร้งท�าเป็น 

สขุมุเยือกเย็นเพ่ือปลอบขวัญอีกฝ่าย

ทว่าเจยีงชงิหว่านยังไม่ทันได้เอ่ยปากก็ถูกเหยาซือ่ดึงตัวไปหลบข้างหลงั

อย่างแรงจนนางรูส้กึเจบ็ข้อมอือยู่บ้าง

ถึงแม้เหยาซื่อจะมีสีหน้าท่ีตื่นกลัว แต่ยังคงพูดกับเจียงชิงหว่าน 

อย่างเดด็เดีย่วหนักแน่น "ประเดีย๋วเจ้าก็หลบอยู่หลงัแม่ อย่าออกมา วางใจ 

ได้ แม่จะปกป้องเจ้าเอง จะไม่ปล่อยให้คนพวกนัน้ท�าร้ายเจ้าได้แม้แต่น้อย"

4 

พบคนในอดีต
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ถึงกับใช้ร่ำงของท่ำนมำปกป้องข้ำ?

เจยีงชงิหว่านซาบซึง้ใจจนไม่รูส้กึถึงความเจบ็บนข้อมอืแล้ว กล่าว

เสียงเบาว่า "ท่านแม่วางใจได้เจ้าค่ะ พวกเรามีองครักษ์อยู่ โจรพวกน้ัน 

ล้วนไม่ได้รบัการฝึกมา ไหนเลยจะสูอ้งครกัษ์ของพวกเราได้"

ได้ยินบตุรสาวพูดปลอบขวัญเช่นน้ี เหยาซือ่ก็ใจสงบลงเลก็น้อย นาง 

ย่ืนมอืไปแง้มม่านหน้าต่างด้านข้างออกมองดูข้างนอก เจยีงชิงหว่านเองก็

มองด้วยเช่นกัน

เหน็องครกัษ์สบิกว่าคนน้ันชกัดาบตรงเอวออกมาแล้ว ดาบเหล่าน้ัน

สะท้อนแสงอาทติย์ สาดประกายเจดิจ้า พวกเขายืนล้อมโดยมรีถม้าท้ังสีค่นั 

อยูต่รงกลาง บนใบหน้าของแต่ละคนดขึูงขังเคร่งเครยีดย่ิง สายตาจ้องมอง 

กลุม่โจรทีต่ะบงึออกมาจากในป่าทางด้านหน้า

ด�าทะมึน...ไม่รู้ว่ามีจ�านวนกี่คนกันแน่

เวลานีเ้องคนท่ีน่าจะเป็นหัวหน้าองครกัษ์ก็ก้าวออกมา ตะโกนเสยีงดงั 

ไปยังโจรที่อยู่ด้านหน้า "นี่เป็นรถม้าของจวนหย่งชางป๋อแห่งเมืองหลวง  

เจ้าพวกชัว่ช้าทีด้่านหน้านัน่อย่าได้อวดดี รบีถอยไปเสยี มเิช่นน้ันจะท�าให้

พวกเจ้ามาแล้วไม่ได้กลบั!"

พอได้ยินว่าเป็นรถม้าของจวนหย่งชางป๋อแห่งเมืองหลวง โจร 

จ�านวนมากก็เริ่มหวาดกลัว ยืนอยู่กับที่ ไม่ได้ก้าวมาข้างหน้าต่อ

ทว่ามคีนท่าทางโผงผางหยาบคายและพาดดาบใหญ่ไว้บนบ่าผู้หนึง่

ได้ยินแล้วกลบัพูดย้ิมๆ "หย่งชางป๋อแห่งเมอืงหลวง? เมอืงหลวงอยู่ห่างจาก

พวกเราสิบหมื่นแปดพันหลี่* ต่อให้บิดาปล้นรถม้าเขา ก็ให้เขาพาคนมา

* หลี่ หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เท่ากับความยาว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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จัดการบิดาสิ" พูดพลางแกว่งดาบใหญ่ในมือ ก่อนร้องเรียกคนท้ังหลาย  

"ท�าใจกล้าๆ หน่อย เข้าไปปล้นได้เลย! ฆ่าได้หน่ึงคน บิดาตกรางวัลให้ 

สบิต�าลงึ"

มีเงินวางอยู่ต่อหน้า คนเหล่าน้ีก็ราวกับได้กินหัวใจหมีดีเสือดาว*  

ส่งเสยีงตะโกนลัน่พลางพุ่งตัวมาข้างหน้าต่อ

เหยาซื่อเห็นแล้วให้อกสั่นขวัญแขวน มือที่จับม่านสั่นเทา นาง 

หันหน้ามาพูดกับเจียงชิงหว่านด้วยใบหน้าหวาดหว่ันระคนสร้อยเศร้า 

"มี...มีโจรมากถึงเพียงนี้เชียว?"

ครำวนี้หลบไม่พ้นแน่แล้ว

เจียงชิงหว่านเองก็ใจหายเช่นกัน ทว่านางมิได้พูดอะไร ยังคงมอง

สถานการณ์ด้านนอกดังเดิม

อุตส่าห์ได้ฟื้นคืนชีพมาทั้งที นางไม่อยากตายอีกครั้งในตอนนี้

แม้องครักษ์ของจวนป๋อจะกล้าหาญชาญชยั แต่โจรก็มมีากเกนิไป 

อีกท้ังแต่ละคนล้วนเป็นพวกเดนตาย มีองครักษ์หลายคนได้รับบาดเจ็บ 

จนล้มลงไปแล้ว โจรเหล่าน้ันเข้ามาใกล้ขึน้ทลีะนิดจนจะบกุมาถึงตวัคน

ในท่ีสุดเหยาซื่อก็ทนไม่ไหวร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัว  

เจียงชงิหว่านยังไม่ทนัได้ปลอบนางก็มองเหน็บนศรีษะอกีฝ่ายมป่ิีนเงนิอยู่

อันหน่ึง จงึยกมอืดึงป่ินออกมากุมแน่นไว้ในมอื

หากพวกองครักษ์ด้านนอกต้านไว้ไม่อยู่ ปล่อยให้โจรพวกน้ัน 

มาจบัตวัพวกนางแม่ลกูจรงิๆ ถึงเวลานัน้การจะตายอย่างสบายก็ยังเป็น

เรื่องยาก

* กินหัวใจหมีดีเสือดาว อุปมาถึงใจกล้าบ้าบิ่น
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ไม่รูเ้หมอืนกันว่ำถ้ำตำยหนน้ี สวรรค์จะให้ข้ำได้มชีวิีตอกีครัง้หรอืไม่

เกรงว่ำคงจะไม่แล้ว...

เจียงชิงหว่านยิ้มเยาะตนเอง สายตายังคงมองนอกหน้าต่างรถ

เมื่อองครักษ์สองสามคนล้มลง โจรเหล่าน้ันก็ย่ิงบ้าคลั่ง พวกมัน 

บางคนพุ่งตัวไปถึงหน้ารถม้าคนัท่ีสามแล้วเปิดม่านรถออก จากนัน้ก็หันหน้า

กลบัไปตะโกนบอกหวัหน้าโจรด้วยท่าทางต่ืนเต้นว่า "ลกูพ่ี! มหีญิงงาม!"

ลกูพ่ีของพวกเขาทางหน่ึงกวัดแกว่งดาบใหญ่ในมอืปะทะกับองครกัษ์ 

ทางหน่ึงก็ตะโกนตอบ "ไปดูว่าในรถม้าคันอืน่มอีะไร!"

ลูกน้องรับค�า ก่อนมองรถม้าคันที่สองแล้ววิ่งไป

เห็นมือของโจรก�าลงัจะแตะถึงม่านรถอยู่รอมร่อ เหยาซือ่กห็วีดร้อง

ขึน้มาด้วยอารามตกใจ เจยีงชงิหว่านเองก็หน้าซดีเผอืด ยกป่ินเงินท่ีกุมอยู่ 

ในมอืขึน้จ่อคอตนเอง

เวลานี้เองก็ได้ยินเสียงแหวกอากาศดังแหลมมา ไม่รู้ว่าเป็นลูกธนู 

จากท่ีใดยิงทะลศุรีษะคนผูน้ี้

มันทะลุเข้าไปในขมับซ้าย หัวธนูทรงสามเหลี่ยมโผล่ออกมาทาง 

ขมบัด้านขวา บนน้ันเป้ือนของสขีาวและสแีดงอยูจ่�านวนมาก

เหยาซื่อตาเหลือกหมดสติไปแล้ว เจียงชิงหว่านเองก็ตกใจไม่น้อย 

หวัใจในอกคล้ายจะหยุดเต้นก็มปิาน ตะลงึมองคนผู้น้ันตวัแข็งล้มลงด้านข้าง

โดยทีส่องตายังเบกิถลน

ต่อจากนั้นก็มีเสียงแหวกอากาศดังอย่างต่อเนื่อง มีโจรล้มลง 

ไม่ขาดสาย และยังมคีนจ�านวนหนึง่ควบม้าห้อตะบงึมาก่อนจะพลกิตวัลง 

เข้าร่วมการต่อสู ้แค่เห็นก็รูว่้าพวกเขามวิีทยายุทธ์เป็นเลศิ แต่ละคนสามารถ
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รบัมอืโจรได้เป็นสบิคน

สถานการณ์พลิกผันในทันใด

จติใจของหวัหน้าองครกัษ์พลนัฮกึเหิมขึน้มา รีบบอกให้พ่ีน้ององครักษ์

ของตนสงัหารโจรต่อ โจรเหล่าน้ันเห็นท่าไม่ดีก็ผวิปาก สูพ้ลางถอยพลาง 

กระเจดิกระเจงิราวนกแตกรงั หลบเข้าไปในป่าทบึอย่างรวดเร็ว

กระน้ันหัวหน้าองครกัษ์ก็มไิด้มท่ีาทีจะถือโอกาสรกุไล่ต่อ เพียงเห็น

สถานการณ์ดข้ึีนพอสมควรก็รามอื เรยีกองครกัษ์คนอืน่กลับมาท้ังหมด

จากนัน้เขาก็ส่งคนไปคุม้ครองความปลอดภยัของพวกฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง 

พร้อมกับกุมมอืคารวะไม่ก่ีคนนัน้ด้วยความจรงิใจ "ขอบคณุทุกท่านท่ีช่วยเหลอื 

มทิราบว่าทกุท่านมชีือ่เสียงเรยีงนามว่ากระไร ข้าจะกลบัไปแจ้งต่อท่านป๋อ 

ของพวกข้า ท่านป๋อจะต้องซาบซึง้น�า้ใจของทกุท่านอย่างแน่นอน"

และบอกอีกว่าผู้ที่อยู่ในรถม้าคือครอบครัวของหย่งชางป๋อ

คนในชุดเจี้ยนอี* ผ้าไหมสีเขียวครามที่บนแก้มขวามีรอยแผลเป็น 

อยู่รอยหนึ่งมองหัวหน้าองครักษ์พลางพูดอย่างคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิมว่า 

"ทราบดีว่าพวกท่านเป็นคนของจวนหย่งชางป๋อ หากมิใช่คนของจวน 

หย่งชางป๋อ ท่านโหวของข้าก็คงไม่ให้พวกข้าย่ืนมอืมาช่วยหรอก"

เวลานี้ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงก�าลังลงจากรถม้าโดยมีเถาเย่ียประคอง 

ได้ยินคนผูน้ี้พูดภาษากลางอย่างคล่องแคล่ว ซ�า้ยังตดิส�าเนยีงเมอืงหลวง 

จงึถามว่า "ขอถามผูม้พีระคุณ พวกท่านมาจากเมืองหลวงหรือ"

ซ�้าเขายังเอ่ยถึง 'ท่านโหว' ดูท่าภูมิหลังจะไม่ธรรมดา

นางใช้สายตาพินิจมองคนผูน้ี ้ เหน็เขามอีายุราวย่ีสบิเจด็ย่ีสบิแปดปี 

* ชุดเจี้ยนอี เป็นชุดของพลธนูในสมัยโบราณ โดยตัวชุดด้านบนและแขนรัดรูปพอดีตัว สวมกางเกง
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รปูโฉมดคูมคาย น่าเสยีดายท่ีบนแก้มขวามีรอยแผลเป็นดูน่ากลวัอยู่รอยหนึง่ 

ท�าให้คนเห็นแล้วรูสึ้กว่าเขาดรุ้าย ทว่าดจูากท่าทางของเขาก็น่าจะเป็นคนที่

ชอบย้ิมผูห้นึง่

คนผู้น้ีเห็นฮูหยินผู้เฒ่าเจียงก็กุมหมัดคารวะและเอ่ยเรียกนางว่า  

'ฮหูยินผูเ้ฒ่า' ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงไม่แน่ใจในพ้ืนเพของอกีฝ่าย อกีท้ังเมือ่ครู่

เขาเพ่ิงจะช่วยพวกนางไว้จงึไม่กล้ารบัการคารวะจากเขา รบีเบีย่งตวัหลบ  

ซ�้ายังจะคารวะเขากลับด้วย

คนผู้นี้ยิ้มพลางเบี่ยงตัวหลบ "ฮูหยินผู้เฒ่าเกรงใจแล้ว"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงให้เถาเย่ียเรยีกเหยาซือ่กับเจยีงชงิหว่านลงมาขอบคุณ

ผูม้พีระคณุพลางถามชือ่แซ่ของคนผูน้ี้ เหตุด้วยต้องการจะตอบแทนเขา

คนผู้น้ีจึงย้ิมเล็กน้อย "ผู้น้อยแซ่โจว นามฮุย ท่านป๋อรู้จักผู้น้อย  

เมือ่ครูท่่านโหวของผูน้้อยเหน็ว่ามโีจรก�าลงัรบกวนฮหูยินผูเ้ฒ่า จงึให้ผูน้้อย

มาช่วยเหลือ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงย่อมต้องถามว่าเจ้านายของเขาคอืผูใ้ด ทันใดนัน้ 

ก็ได้ยินโจวฮยุตอบย้ิมๆ ว่า "ท่านโหวของผูน้้อยคอืจิง้หนิงโหว ท่านกลบัไป

บอกกับท่านป๋อ เขาก็ทราบแล้วขอรบั"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจะถามต่อก็เห็นคนผู้หนึ่งควบม้าว่ิงมา ก่อน 

พลิกตัวลงจากม้า คารวะโจวฮุยอย่างเคารพนบนอบ จากน้ันก็กล่าวว่า 

"ท่านโหวเรียกท่านกลับไปเดี๋ยวนี้เลยขอรับ"

เวลาน้ีเจยีงชิงหว่านก็ประคองเหยาซือ่ลงรถม้ามาแล้วเช่นกัน ได้ยิน

บทสนทนาของฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงกับโจวฮยุ ในใจก็ก�าลงันกึสงสยัเช่นกันว่า

จิง้หนิงโหวคอืผูใ้ด
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โจวฮยุกล่าวลาฮหูยินผู้เฒ่าเจยีง พอมองเห็นเหยาซือ่กับเจยีงชงิหว่าน 

ก็กุมหมดัท�าท่าคารวะไปทางพวกนาง นับว่าเป็นการทักทาย จากนัน้เขาก็

พลิกตัวข้ึนหลังม้า หันม้ากลับ มองทางที่มาก่อนห้อตะบึงจากไป คนท่ี

ตดิตามมากับเขาก็พากันขึน้ม้าห้อตะบงึออกไปเช่นกัน

พวกฮูหยินผู้เฒ่าเจียงมองดูคนเหล่านั้นจากไปไกล จากนั้นก็ต้อง

ประหลาดใจ เนือ่งจากทางด้านหน้าท่ีคนเหล่าน้ันไปยังมคีนอยู่อกีจ�านวนมาก

ม้าท่ีคนอ่ืนขีล้่วนมขีนสผีสม มเีพียงม้าของคนทีอ่ยู่ตรงกลางเท่าน้ัน 

ทีส่ดี�าปลอดท้ังตัว ยามแสงอาทติย์สาดส่องลงมาต้องขนก็ดเูป็นประกาย

ราวกับผ้าต่วน

คนบนม้าดูเหมือนก�าลังฟังคนข้างกายพูดอยู่ เอนร่างน้อยๆ ทว่า 

หลังยังคงยืดตรงราวกับต้นไผ่ ในมือของคนทางซ้ายมือเขาถือคันธนูอยู่  

คาดว่าเหล่าลกูธนเูมือ่ครูน้ี่คงจะเป็นเขายิงออกมา

พวกฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงต่างก�าลงัเดาว่าคนผู้น้ันคือจิง้หนิงโหวท่ีโจวฮยุ 

กล่าวถงึ ทัง้ยังลังเลว่าจะไปกล่าวขอบคุณดีหรอืไม่

แต่ในเมื่อจิ้งหนิงโหวไม่ได้มาด้วยตนเอง เพียงให้โจวฮุยมาแทน  

ก็แสดงว่าไม่อยากพบพวกนางนัก บางทีอาจจะดแูคลนพวกนางเสยีด้วยซ�า้ 

หากยามน้ีพวกนางไปหาก็จะเป็นการไม่ดี

สุดท้ายฮูหยินผู้เฒ่าเจียงก็ยังไม่ได้ไปหา เพียงแต่เรียกองครักษ ์

มาถามว่าจิ้งหนิงโหวคือผู้ใด

หลายปีมาน้ีนางอยู่ทีก่านโจวโดยตลอด และไม่ค่อยได้สนใจเรือ่งราว 

ในเมอืงหลวงนกัจงึไม่รูว่้าจิง้หนิงโหวเป็นใคร ทว่าในเมือ่มบีรรดาศักด์ิก็จะต้อง

เป็นคนทีเ่ก่งมากแน่นอน



40

สามีข ้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว 1

เวลานีเ้หยาซือ่เพ่ิงจะหายตกใจ รูส้กึว่าตนเองเก็บชวิีตกลบัมาได้แล้ว  

ในใจพลันรู้สึกซาบซึ้งต่อจิ้งหนิงโหวผู้นั้น จึงคิดว่ารอไปถึงเมืองหลวงแล้ว 

จะต้องผกูมติรกับสตรใีนจวนจิง้หนงิโหวเสยีหน่อย

แต่เม่ือหันกลบัมากลบัเห็นเจยีงชงิหว่านมใีบหน้าซดีเผอืด สายตา

จ้องมองด้านหน้าเขมง็ ฟันบนกัดรมิฝีปากล่างแน่น กระทัง่รมิฝีปากมเีลอืด 

สแีดงฉานซมึออกมา

เหยาซื่อตกใจจนสะดุ้งโหยง รีบจับมือเจียงชิงหว่านแน่น

มือเย็นเฉียบ ซ�้ายังสั่นเทา

ในใจเหยาซื่อย่ิงตระหนกขึ้นกว่าเดิม รีบเอ่ยถามว่า "หว่านวาน  

เจ้าเป็นอะไรไป อย่าท�าให้แม่ตกใจสิ"

เรยีกหว่านวานอยูห่ลายรอบถึงจะเห็นเจยีงชงิหว่านหนัหน้ามามอง

นาง ดวงตามปีระกายโศกเศร้าเสยีใจ โกรธแค้นสบัสน และยังมอีกีหลาย

ความรูส้กึทีน่างมองไม่ออก

"ข้าไม่ได้เป็นอะไร" เสียงของนางแผ่วเบา ประหน่ึงว่าท้ังร่าง 

ไม่มีเรี่ยวแรง

คนเมือ่ครู่นี ้คนท่ีนัง่อยู่บนหลงัม้าตรงกลางผูน้ัน้ แม้จะอยู่ไกลจนนาง 

มองเห็นหน้าตาเขาได้ไม่ชดั แต่ใช้ชวิีตด้วยกันมาหลายปี แค่เหน็เพียงเงาร่าง

นางก็จ�าได้ในแวบเดียวว่าน่ันคือใคร

เขาก็คอืชยุจีห้ลงิ คนทีเ่คยมาคกุเข่าอยู่หน้าประตูบ้านนางท่ามกลาง 

ฝนตกหนักสามวันสามคนืเพ่ือขอนางแต่งงาน เอ่ยสญัญาว่าจะดต่ีอนาง 

ชัว่ชวิีต จะไม่ท�าให้นางได้รบัความล�าบากไม่เป็นธรรมแม้กระผีกเดยีว แต่

ภายหลงัเขากลบัมบีตุรกับสหายทีส่นทิท่ีสดุของนาง ซ�า้ยังส่งนางไปถวายตวั
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ให้ฮ่องเต้ชราอีกด้วย

นางไม่มีทางจ�าผิดแน่!
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หวัหน้าองครักษ์ก�าลงัยืนมอืแนบล�าตัวรายงานต่อฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง 

"จิง้หนิงโหวแซ่ชุย นามว่าจีห้ลงิ ในอดตีฝ่าบาทองค์ปัจจบุนัทรงเป็นโอรส

องค์ท่ีสาม ซ�้ายังมิได้เป็นสายตรง ต�าแหน่งหนิงอ๋องจึงไม่อาจตกมาถึง 

ฝ่าบาท ต่อมาเมือ่หนงิอ๋องผูเ้ฒ่าสิน้ ใต้เท้าชยุช่วยสนับสนุนให้เขาสบืทอด 

ต�าแหน่งหนงิอ๋อง ใต้เท้าชยุท้ังมฝีีมอืในการวางแผนอนัสงูส่ง ทัง้มคีวาม

เห้ียมหาญเวลาออกรบ หนิงอ๋องจงึให้ความส�าคญักับเขาอย่างมาก ดังนัน้

หลังครองราชย์จึงแต่งตั้งใต้เท้าชุยเป็นจิ้งหนิงโหว พร้อมด�ารงต�าแหน่ง 

ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารอกีด้วยขอรบั"

แม้จะเป็นเพียงค�าบอกเล่าสั้นๆ ไม่ก่ีประโยค แต่ขอแค่คิดสักนิด 

ก็จะรู้แล้วว่าแฝงไปด้วยกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งเพียงใด

ฝีเท้าเจียงชิงหว่านชะงักลง

ชยุจีห้ลงิเป็นปัญญาชนท่ีมีนิสัยอ่อนโยน นางคดิมาตลอดว่าเขาจะเป็น

5 

จิ้งหนิงโหว
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ขุนนางบุ๋น แต่คิดไม่ถึงว่าท้ายที่สุดเขาจะเป็นขุนนางบู๊ ซ�้ายังกลายเป็น 

ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารแล้ว...

เจยีงชงิหว่านยืนนิง่ นางได้ยินฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงพูดว่า "ผูบ้ญัชาการ

มณฑลทหารควบคุมดูแลก�าลงัทหารทัง้หมด จิง้หนงิโหวท่านนีจ้ะต้องเป็น

คนทีร้่ายกาจมากแน่นอน" แล้วก็ถามหวัหน้าองครกัษ์อกีว่า "มตี�าแหน่ง 

เป็นผูบ้ญัชาการมณฑลทหาร มใิช่สมควรจะอยู่ท่ีเมอืงหลวงหรือไร ไฉนจึง 

มาท่ีนีไ่ด้"

หวัหน้าองครกัษ์ตอบอย่างเคารพนบนอบ "ขณะผูน้้อยออกมาจาก

เมอืงหลวง ได้ยินว่าเผ่าต๋าต๋า* กักตวัทตูท่ีพวกเราส่งไป ซ�า้ยังยกทัพมาคอย

ก่อกวนปล้นชงิ ถึงข้ันสงัหารผูบ้ญัชาการทหารแห่งต้าถง ฝ่าบาทพิโรธหนกั 

ประสงค์ให้ยกทพัปราบปราม จงึส่งผูบ้ญัชาการมณฑลทหารน�าทพัสามสบิ

หมืน่นายไป คิดว่าเมือ่ครูผู่บ้ญัชาการมณฑลทหารคงผ่านมาเห็นพวกเรา 

เจอกับโจรเข้า จงึได้ย่ืนมอืช่วยเหลอืขอรบั"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงรูว่้ากองก�าลังรกัษาเมืองหลวงข้ึนตรงกับจวนบญัชาการ 

เช่นนัน้คดิว่าชยุจีห้ลงิกับบตุรชายของตนคงจะรูจ้กักัน ทว่าไปถึงเมอืงหลวงแล้ว

ก็ยังต้องซือ้ของขวัญล�า้ค่าสกัชดุหน่ึงไปขอบคณุทีจ่วนด้วยตนเองจงึจะใช้ได้

ครัน้เหน็หวัหน้าองครกัษ์ได้รบับาดเจบ็ทีแ่ขน ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็พูด

อย่างอ่อนโยน "วันนีต้้องขอบใจพวกเจ้ามากทีส่ละชพีช่วยเหลอื รอไปถึง

เมอืงหลวงแล้วข้าจะบอกเรือ่งน้ีต่อท่านป๋อ ให้เขามอบรางวัลแก่พวกเจ้า

แน่นอน"

หัวหน้าองครักษ์รีบคุกเข่ากล่าวว่า "ฮูหยินผู้เฒ่ากล่าวหนักไปแล้ว  
* ต๋าต๋า หรือตาตาร์ (Tatar) เป็นชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือ อาศัยอยู่บริเวณเขตปกครองตนเองอุยกูร์ของ
มณฑลซินเจียงในปัจจุบัน
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นีเ่ป็นหน้าท่ีของพวกผูน้้อย ท�าให้ฮหูยินผูเ้ฒ่า นายหญิง และคณุหนูได้รับ

ความตกใจ ถือเป็นความผดิของพวกผูน้้อยขอรบั"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงบอกให้หัวหน้าองครักษ์ลุกข้ึน ก่อนจะให้เขาไป

ตรวจดูอาการบาดเจ็บขององครักษ์คนอื่น

ดีท่ีไม่มีใครเป็นอันตรายถึงชีวิต ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจึงให้พวกเขา 

ท�าแผลกันง่ายๆ ก่อน รอไปถึงเมอืงข้างหน้าค่อยหาซือ้ยาจากโรงหมอ

บนพ้ืนมศีพโจรจ�านวนมากนอนระเกะระกะ แต่ตอนน้ีพวกเขาไม่มี

เวลาให้เก็บกวาด สถานท่ีนีไ้ม่ควรรัง้อยู่นาน จงึเชญิพวกฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง

ขึน้รถม้าแล้วบอกให้สารถีออกรถ คนทัง้หลายรบีเร่งออกเดนิทางไปให้พ้น

จากท่ีนี่

โจวฮยุควบม้าน�าอยูด้่านหน้าชยุจีห้ลงิ ชยุจีห้ลงิมองเขาปราดหนึง่ 

ก่อนเอ่ยถามอย่างเย็นชาว่า "ไยต้องไปยุ่งเรือ่งไม่เข้าเรือ่งด้วย"

ชยุจีห้ลงิเองก็สวมชดุเจีย้นอเีช่นกันเพียงแต่เป็นสดี�า ตรงคอมคีอเสือ้

ซับในแพรสีขาวโผล่ออกมา แสงอาทิตย์ส่องลอดใบไม้ลงมาบนร่างเขา  

เหน็ว่าเขามรีปูโฉมหล่อเหลา รปูร่างผอม ไหนเลยจะเหมอืนทหาร ดแูล้วเป็น

บณัฑิตผูห้น่ึงเสยีมากกว่า

โจวฮุยติดตามข้างกายชุยจี้หลิงมาเกือบสิบปี รู ้จักนิสัยใจคอ 

ของเขาดี จึงพูดพร้อมย้ิมกว้าง "เจียงเทียนโย่วมักอ้างถึงเร่ืองที่เคย 

บังธนูให้ฝ่าบาท ทึกทักว่าตนมีความสามารถน�าทัพดีกว่าท่าน ตอนแรก 

ท่ีได้รับแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ควรต้องได้บรรดาศักดิ์สูงกว่าท่าน ต�าแหน่ง 

ผู้บัญชาการมณฑลทหารนี้ก็ควรเป็นของเขาเช่นกันมิใช่หรือ ปกติเวลา 
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พบท่านล้วนเชดิหน้าชคูอ ท�าท่าทางดถููกดแูคลน คราวน้ีผูน้้อยจะท�าให้เขา 

ตดิค้างน�า้ใจท่านให้ได้ ดูซว่ิาวนัหน้าเขายังจะท�าท่าเหิมเกริมต่อหน้าท่าน 

อกีหรอืไม่"

เจยีงเทยีนโย่วเป็นทหาร เข้าออกสนามรบมานานหลายปีแล้ว ในขณะที่

ชยุจีห้ลงิแรกเริม่เป็นทีป่รกึษา ภายหลงัถึงได้เริม่น�าทพัออกรบ ทว่ายุทธวิธี 

ของเขามกัเหนือความคาดหมายของผูอ่ื้น อกีท้ังเป็นคนละเอยีดรอบคอบ

ระมัดระวัง ไม่เคยรบแพ้ ดังน้ันต่อมาจึงมีต�าแหน่งในกองทัพสูงกว่า 

เจยีงเทยีนโย่ว ท�าให้อีกฝ่ายค่อยๆ เกิดความไม่พอใจ

"เจยีงเทียนโย่วเป็นคนขาดความกล้า ไม่มคีวามคิดเห็นเป็นของตนเอง 

คิดเล็กคิดน้อยกับผลได้ผลเสียตรงหน้ามากเกินไป คนเย่ียงนี้ไม่มีทาง 

จะประสบความส�าเร็จอันย่ิงใหญ่ได้ ไม่มีค่าพอให้ข้าเห็นอยู่ในสายตา  

ย่ิงไม่ต้องท�าให้เขาติดค้างน�า้ใจใดๆ ต่อข้าด้วย" ชยุจีห้ลิงมสีหีน้าเฉยเมย  

น�า้เสยีงเย็นชา

ชุยจี้หลิงไม่เห็นคนอย่างเจียงเทียนโย่วอยู่ในสายตาจริงๆ รู้สึกว่า 

อกีฝ่ายไม่มค่ีาแม้แต่น้อยนิดท่ีจะให้เขาระแวดระวังหรือดงึเข้าเป็นพวก

ทว่าการท่ีในป่านี้มีพวกโจรหลบซ่อนอยู่อย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องดีนัก  

ชุยจี้หลิงขมวดคิ้ว จากน้ันก็สั่งโจวฮุยว่า "พรุ่งน้ีเจ้าน�าก�าลังห้าร้อยนาย 

มากวาดล้างพวกโจรในป่าบรเิวณน้ีให้สิน้ซาก อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดยีว"

ข้างนอกปะทะกับเผ่าต๋าต๋า คลืน่ลมข้างในอย่างไรกต้็องสงบ ไม่ใช่

ปล่อยให้เกิดเหตุผดิพลาดใดมาขดัในเวลาชีเ้ป็นชีต้าย

แม้ปกติโจวฮุยจะชอบท�าสีหน้าทะเล้น แต่คร้ันพูดถึงเร่ืองเป็นงาน 

เป็นการก็ขึงขังย่ิง สองมือประกบเป็นหมัดพลางกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง  
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"ผูน้้อยรบัค�าสัง่"

ชยุจีห้ลงิพยักหน้า จากน้ันก็รัง้หัวม้าก่อนควบตะบงึน�าหน้าไปตาม 

ทางแยกด้านข้าง ส�ารวจสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบต่อ โจวฮยุกับองครักษ์คนอืน่

ก็รบีตามไปเช่นกัน

จวนหย่งชางป๋อในเมืองหลวง

เจียงชิงอว้ีเร่งฝีเท้าเดินเข้าเรือนอี๋ชุน เลิกม่านอ่อนสีเขียวต้นหอม 

ลายดอกขึน้แล้วเดนิเข้าห้องโดยไม่คอยให้สาวใช้เป็นคนท�า ก่อนเอ่ยถาม 

เป็นชุด "อี๋เหนียง เมื่อครู่ข้าได้ยินสาวใช้บอกว่าพวกยายแก่นั่นจะมาถึง 

ในไม่ก่ีวันแล้ว เป็นเรือ่งจรงิหรอืเจ้าคะ"

เมิ่งอี๋เหนียงก�าลังป้อนนมวัวให้บุตรชายดื่มอยู่

นมวัวต้มกับไขนมและน�า้ตาลบรรจอุยู่ในชามหยกเขียว ตักเป่าให้เย็น 

ทลีะช้อนแล้วป้อนให้เจยีงฉางหนิงทีอ่ายุได้สองขวบดืม่

เจยีงชงิอว้ีพุ่งตวัเข้ามากะทนัหนั ทัง้ยังเอ่ยปากพูดเสยีงดงั เมิง่อีเ๋หนยีง

ไม่ทนัตัง้ตวั มอืสัน่จนท�านมหยดหนึง่กระเซน็ตกบนหลังมอืตนเอง

นมยังร้อนจี๋

เมิ่งอี๋เหนียงจึงเงยหน้าขึ้นดุเจียงชิงอวี้ "มีเรื่องอะไรก็ค่อยๆ พูด  

เจ้าโหวกเหวกเสียงดังปานนี้ ระวังจะท�าให้น้องชายเจ้าตกใจ"

นางย่ืนชามหยกในมือให้แม่นมที่ยืนอยู่ข ้างๆ บอกให้อีกฝ่าย 

มาป้อนนมให้คุณชายต่อ จากนั้นเมิ่งอี๋เหนียงก็ลุกขึ้นยืน เดินไปน่ังลง 

บนตั่งหลัวฮั่น* จากนั้นก็เรียกให้เจียงชิงอว้ีมาน่ังด้วย ก่อนดุนางอีกว่า  

* ตั่งหลัวฮั่น (ตั่งอรหันต์) มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีพนักล้อมสามด้าน มีลายฟันใต้ท้องตั่งเป็นแถบกว้าง
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"ยายแก่อะไรกนั พดูจาให้มีสมัมาคารวะหน่อย นัน่ท่านย่าของเจ้า หาก 

ถูกบ่าวไพร่ได้ยินเข้าจะใช้ได้ที่ใดกัน"

เจียงชิงอวี้แค่นเสียงเบาๆ อย่างดูแคลน

ยายแก่จากชนบทผูห้น่ึง เกรงว่าในซอกเลบ็คงจะมแีต่ข้ีดนิ ยังต้อง 

ให้นางมสีมัมาคารวะไปเพ่ืออนัใด

ล้วนกล่าวกันว่าไม่มีใครเข้าใจบุตรสาวเท่ากับผู้เป็นแม่ เพียงเห็น

สีหน้าของเจียงชิงอว้ี เมิ่งอ๋ีเหนียงก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้ฟังค�าของตน 

แม้แต่น้อย

นางจึงถอนหายใจ "ข้ารู้ว่าในใจเจ้าไม่ชอบท่านย่าของเจ้า และ 

เกรงว่าคงไม่ชอบนายหญิงกับบุตรสาวของนางย่ิงกว่า แต่ต่อให้ไม่ชอบ 

เพียงไรก็ต้องให้ความส�าคัญ แสดงชดัแจ้งออกมาทางสหีน้าเช่นนีก็้เหมอืน

บอกว่าเจ้าเป็นคนไม่มสีมอง"

เจยีงชงิอวีเ้บอืนหน้าไปมองกระถางดอกชาภูเขาท่ีวางอยู่บนโต๊ะสงู 

ทีด้่านข้าง สหีน้าไม่ใส่ใจย่ิง

หากคนที่มามีเพียงฮูหยินผู้เฒ่าเจียงผู้เดียวก็ช่างเถอะ ถึงอย่างไร 

ทุกคนก็มิได้อยู่ในเรือนเดียวกัน แค่ต้องไปคารวะทุกเช้าเย็นเท่าน้ัน แต ่

เหยาซือ่กับเจยีงชงิหว่านนัน้ต่างออกไป

ในบรรดาบุตรสาวบุตรชายท้ังหมดนัน้ บิดาชอบเจยีงชงิอว้ีมากทีสุ่ด 

บอกว่านางมนีสิยัร่าเรงิตรงไปตรงมาเหมอืนกับเขา ทะนุถนอมนางราวกับ 

ไข่ในหนิ มารดากุมอ�านาจดูแลงานในจวนป๋อ ปกตยิามไปพบปะกับสตรี 

จากสกุลอืน่ก็เป็นมารดาพานางไป พ่ีสาวน้องสาวในจวนต่างไม่กล้ามเีรือ่ง

กับนาง ผูอ้ืน่ล้วนต้องเยินยอนาง จนนางลืมไปแล้วว่าอันท่ีจริงตนเป็นเพียง
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บตุรสาวสายรอง กระท่ังเวลานีท่ี้เหยาซือ่กับเจยีงชงิหว่านจะกลับมาแล้ว

ต่อให้เหยาซือ่ไม่มอีะไรมาอวดชาวบ้าน แต่อกีฝ่ายก็ครองต�าแหน่ง

ภรรยาเอก ไหนจะเจยีงชงิหว่านอกี คนผูน้ัน้เป็นบตุรสาวสายตรง ต่อไป 

เมือ่ผูอ้ืน่เหน็นางอกีครัง้ ในใจจะคดิว่านางเป็นบตุรสาวสายรองแล้วดถููกนาง

หรอืไม่

คิดถึงตรงนี้เจียงชิงอว้ีก็รู ้สึกวุ ่นวายใจ เท้าขวาท่ีห้อยอยู่ริมตั่ง 

เตะม้านัง่กลมท่ีวางอยู่เบือ้งหน้าอย่างแรงพลางพูดด้วยความไม่พอใจว่า 

"พวกนางอยู่ทีช่นบทไม่ดีหรอืไร อย่างไรท่านพ่อก็ให้คนส่งเงนิกลับไปทุกปี 

ไฉนต้องมาเมอืงหลวงด้วย ทีน่ีไ่ม่ใช่ท่ีทีพ่วกนางควรมา!"

ในใจเจียงชิงอว้ีรู้สึกอยู่ตลอดว่าหากเหยาซื่อกับเจียงชิงหว่านมา 

จะยึดต�าแหน่งของนางกับเมิ่งอี๋เหนียงไป ผู้อื่นก็จะพลอยดูถูกพวกนาง 

ไปด้วย

ม้านัง่กลมถูกเจยีงชงิอว้ีเตะเลือ่นไปข้างหน้า เสยีดสกัีบพ้ืนจนเกิดเสยีง

บาดแก้วหู

เจยีงฉางหนงิเพ่ิงจะอายุสองขวบ ได้ยนิเสยีงน้ีกต็กใจร้องไห้ขึน้มา

เมิ่งอี๋เหนียงรีบตวาดดุเจียงชิงอว้ี จากน้ันก็ส่ังแม่นมว่า "เจ้าอุ้ม

คุณชายออกไปเล่นข้างนอกสักครู่เถิด"

แม่นมรบัค�า นางวางชามหยกในมอืลงบนโต๊ะ จากนัน้ก็ใช้สองมอือุ้ม

เจยีงฉางหนิงไว้ในอ้อมแขน กล่อมเขาด้วยเสยีงนุม่ "คณุชายไม่ต้องร้อง  

คณุหนูรองแค่คยุกับอีเ๋หนียง ไม่ต้องกลวันะเจ้าคะ"

นางพูดพลางอุ้มเจียงฉางหนิงเดินไปลานเรือน หลอกล่อให้เขาดู

ปลาทองและเต่าในอ่างดินเผา
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เหน็เจยีงฉางหนิงไม่ได้ร้องไห้แล้ว แต่ก�าลงัตบมอืมองปลาทองอยู่  

เมิง่อ๋ีเหนียงก็ค่อยโล่งอก นางเก็บสายตากลบัมามองเจยีงชงิอว้ี สหีน้าพลนั

เปลีย่นเป็นถมงึทงึ

"เจ้าพูดจาปากไม่มีหูรูดจริงๆ ไม่รู ้จักส�านวน 'เคราะห์ร้ายออก 

ทางปาก'* หรือไร บิดาเจ้าเป็นคนกตัญญู หากให้เขารู้ถึงค�าพูดเม่ือครู ่

ของเจ้า ในใจเขาจะเห็นเจ้าเป็นเย่ียงไร"

เจยีงชงิอว้ียังคงมสีหีน้าไม่ใส่ใจ เอ่ยว่า "ท่านพ่อชอบข้าท่ีสดุแล้ว เขา

ไม่มทีางดขุ้าแม้แต่ครึง่ค�า อกีทัง้ข้าก็ไม่เชือ่ว่าในใจอีเ๋หนียงจะไม่คดิอะไร 

สกันดิกับเรือ่งน้ี อย่างอ่ืนยังพอว่า แต่เมือ่พวกนางมาถึง ท่านก็จะต้องไป

คารวะพวกนางเช้าเย็น ไม่แน่ว่าหญิงเบาปัญญาผูน้ั้นอาจยึดอ�านาจดูแลงาน

ในจวนคนืจากท่านด้วย ท่านเต็มใจหรอืเจ้าคะ"

บตุรสาวผูน้ีก็้เป็นเช่นน้ีมาแต่ไหนแต่ไร พูดอะไรล้วนตรงไปตรงมา  

ไม่ว่าเมิง่อีเ๋หนยีงเตอืนไปก่ีหนก็ไร้ประโยชน์ แต่นายท่านกลบัดใีจย่ิง บอกว่า 

ชอบบตุรสาวท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมาเย่ียงน้ี บอกให้นางไม่ต้องดัดนิสยัของ

เจยีงชงิอวี้

น่ีเป็นบุตรสาวคนโตของนางเอง นางย่อมไม่อยากดัดนิสัยอีกฝ่าย 

เช่นกัน กลบัรูส้กึว่าอกีฝ่ายดไีปหมดทุกอย่าง จึงให้ความโปรดปรานตามใจ

อย่างมาก มเิช่นน้ันเจยีงชงิอว้ีก็คงไม่กล้าพูดเช่นน้ีต่อหน้านาง

แต่อย่างไรก็ไม่อาจปล่อยให้ไปพูดเช่นน้ีต่อหน้าฮหูยินผู้เฒ่าเจยีงได้ 

ต้องตกัเตอืนก่อนจะถึงเวลานัน้

เมิง่อีเ๋หนยีงจงึยกมอืนวดหว่างคิว้ มองเจยีงชงิอว้ีพลางพูดอย่างอ่อนใจ 
* เคราะห์ร้ายออกทางปาก เป็นส�านวน อุปมาถึงการไม่ระวังค�าพูด เหมือนกับส�านวนไทย 'ปลาหมอตาย 
เพราะปาก'
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"ใจข้าย่อมไม่อยากให้พวกนางมา แต่ในเมือ่พวกนางจะมา ข้าจะไปมปัีญญา

ท�าอนัใดได้ ซ�า้ยังต้องเรยีกคนไปท�าความสะอาดทีพั่ก หาซือ้ข้าวของมาเตมิ 

ให้เรยีบร้อยด้วย"

เหน็เจยีงชงิอว้ีอ้าปากท�าท่าจะพูด เมิง่อีเ๋หนียงก็ชงิพูดก่อน "ข้ารูว่้า

เจ้าอยากพูดอะไร อยากถามว่าทัง้ทีใ่จข้าไม่อยากให้พวกนางมาแท้ๆ เหตใุด 

ยังต้องท�าเรือ่งเหล่าน้ีใช่หรอืไม่ คนเราก็มกัเป็นเช่นน้ี ต้องซ่อนคมไว้สกัหน่อย 

มใิช่ในใจเจ้าเกลยีดใครก็แสดงออกมา ถ้าเป็นเพียงคนทีสู่เ้จ้าไม่ได้ก็แล้วไป 

เพราะอย่างไรก็ท�าอะไรเจ้าไม่ได้ ท�าได้เพียงก้มหน้ารบัอย่างเงยีบๆ แต่ถ้า

เป็นคนทีเ่หนอืกว่าเจ้าเล่า อกีฝ่ายจะต้องลงมอืเล่นงานเจ้าแน่นอน ดังนัน้

ก่อนจะแน่ใจท่าทีของฝ่ายตรงข้าม เจ้าต้องเรยีนรูท้ีจ่ะอดทน เข้าใจหรอืไม่"

พูดถึงตอนท้าย เสียงของเมิ่งอี๋เหนียงก็ค่อยๆ เข้มงวดขึ้นมา

เจียงชงิอว้ีเคยเหน็เมิง่อีเ๋หนียงมโีทสะต่อหน้านางเช่นนีน้้อยครัง้นกั 

พอมาเห็นในยามนี้ ในใจนางก็รู้สึกกลัวขึ้นมา จึงตอบอย่างไม่เต็มใจว่า  

"ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ"

เมิง่อีเ๋หนยีงพยักหน้า สหีน้าอ่อนลงเลก็น้อย จากน้ันนางก็ลุกข้ึนยืน 

"เช่นน้ันก็ด ีตอนนีเ้จ้าไปเรอืนป้ีอู๋กับข้าสกัเทีย่วเถอะ"
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เรือนป้ีอู๋คือที่พักที่เมิ่งอี๋เหนียงเตรียมไว้ให้เจียงชิงหว่าน

ประตเูรอืนสเีขยีวสองบาน บนแผ่นป้ายพ้ืนด�าเขยีนอกัษรสทีองเป็น

ค�าว่า 'เรอืนป้ีอู'๋ หน้าประตูมต้ีนหลวิเขียวต้นหนึง่ช่วยบงัแดดให้ร่มเงา

สาวใช้นามฮุ่ยเซียงเดินไปผลักประตูเรือนทั้งสองบานให้เปิดออก  

ด้านในมีสาวใช้และบ่าวรับใช้สูงวัยก�าลังท�าความสะอาดห้องหับและ 

ลานเรอืนอยู่

เมิ่งอี๋เหนียงพาเจียงชิงอว้ีเดินเข้าไป สาวใช้และบ่าวรับใช้สูงวัย 

ต่างมาคารวะท้ังสองคน เมิง่อีเ๋หนยีงบอกให้พวกนางไปท�างานต่อ จากนัน้ก็

ถามรุย่เซียงทีเ่ป็นหวัหน้าสาวใช้ของตนว่า "ท่ีน่ีท�าความสะอาดไปถึงทีใ่ด

แล้ว ข้าวของทีต้่องใช้หาซือ้มาเติมหมดแล้วหรอืไม่"

การเก็บกวาดท�าความสะอาดเรือนพักของพวกฮูหยินผู้เฒ่าเจียง 

ในหลายวันนี้ เมิ่งอี๋เหนียงให้รุ่ยเซียงคอยดูอยู่ข้างๆ ตลอด

6 

บุญคุณความแค้นปนเป



52

สามีข ้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว 1

รุ่ยเซียงจึงตอบว่า "ท่ีพักของฮูหยินผู้เฒ่าและนายหญิงเก็บกวาด

เรียบร้อยตัง้แต่เมือ่วาน ข้างนอกข้างในเรอืนของคณุหนสูามก็ท�าความสะอาด 

ม่านในห้องก็แขวนจนหมด มุง้หน้าต่างก็ตดิใหม่แล้วเช่นกัน เพียงแต่เครือ่งใช้ 

ยังจดัวางไม่เสรจ็ดเีจ้าค่ะ"

เมิ่งอี๋เหนียงพยักหน้า นางต้องการให้พวกฮูหยินผู้เฒ่าเจียงและ 

เหยาซือ่มาถึงแล้วหาจดุผิดพลาดของนางไม่ได้แม้แต่กระผกีเดยีว เพ่ือไม่ให้

ฝ่ายตรงข้ามมโีอกาสไปพูดว่าร้ายนางต่อหน้าเจยีงเทียนโย่วได้

พอหันหน้าไปก็เห็นเจียงชิงอว้ีก�าลังยืนเด็ดดอกตูมของต้นไห่ถัง* 

อยู่บนระเบียงคด เมิ่งอี๋เหนียงก็เรียกนางมาหา

เจียงชิงอวี้เดินมาถามว่า "อี๋เหนียง มีอะไรหรือเจ้าคะ"

เมิง่อีเ๋หนียงมองสท้ีองฟ้า จากน้ันก็พูดกับนาง "เวลานีบ้ดิาเจ้าน่าจะ

เลิกงานกลับมาแล้ว เจ้าไปรอที่ข้างหน้า หากเห็นเขาก็จงพาเขามาที่นี่  

จ�าไว้ว่าอย่าบอกว่าข้าเป็นคนให้เจ้าท�า"

"เหตใุดต้องท�าเช่นนัน้หรอืเจ้าคะ" เจยีงชงิอว้ีถามข้ึนอย่างไม่เข้าใจ

เมิง่อ๋ีเหนยีงไม่ได้ตอบ รุย่เซยีงทีอ่ยู่ข้างๆ จงึย้ิมพลางอธิบายอย่าง 

มีไหวพริบ "พอนายท่านมาถึง ได้เห็นอี๋เหนียงของเราใส่ใจกับเร่ืองของ 

คุณหนสูามถงึขนาดมาเฝ้าบ่าวไพร่ท�าความสะอาดจดัวางเครือ่งใช้ในเรือน

ด้วยตนเอง ในใจนายท่านจะต้องรูส้กึว่าอีเ๋หนยีงของเราน้ันเพียบพร้อมย่ิง 

ต้อนรับการมาของพวกฮูหยินผู้เฒ่าด้วยน�้าใสใจจริง แต่ถ้าคุณหนูบอก 

นายท่านว่าอีเ๋หนียงเป็นคนเรยีกเขามา หากนายท่านเป็นคนคดิมาก คงจะ 

คดิว่าอีเ๋หนียงของเราเจตนาท�าให้เขาเห็นเป็นแน่"
* ต้นไห่ถัง หรอื Chinese Flowering Crabapple เป็นพืชตระกูลแอปเป้ิล ดอกสขีาวหรอืสชีมพูอ่อน ผลกลม 
สเีหลอืงไปจนถึงสแีดง รสเปรีย้วอมหวาน
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อันทีจ่รงิก็เจตนาจะท�าให้เจยีงเทยีนโย่วเหน็อยู่แล้ว เพ่ือท่ีในใจเขา 

จะได้เห็นเมิ่งอี๋เหนียงเป็นคนเพียบพร้อม ดีต่อฮูหยินผู้เฒ่าเจียงและ 

พวกเหยาซือ่จากใจจรงิ

เจียงชิงอว้ีถึงได้พลันแจ้งใจ พาสาวใช้ของตนหมุนตัวเดินออกไป 

นอกเรอืน

เมิ่งอี๋เหนียงไม่วางใจ จึงสั่งรุ่ยเซียงว่า "เจ้าเป็นคนท�างานละเอียด

รอบคอบ ตามคุณหนูรองไป นางจะได้ไม่พูดอะไรผิดต่อหน้านายท่าน"

รุ่ยเซียงรับค�า ก่อนก้าวเท้าไล่ตามไป

เมิง่อ๋ีเหนยีงมองแผ่นหลงัของเจยีงชงิอว้ีพลางลอบถอนหายใจเงยีบๆ

บตุรสาวผูน้ีท้�าให้นางกลดักลุม้ใจนกั เพราะมกัจะไม่เชือ่ฟังค�าพูดนาง

เสมอ ถ้าเป็นเมือ่ก่อนก็ช่างเถอะ มนีายท่านให้ความโปรดปรานอยู่ท้ังคน  

อีกฝ่ายท�าเรือ่งเกเรเหลวไหลในจวนเพียงใดผูอ้ืน่ก็ไม่กล้าพูดอะไร แม้แต่ 

ออกไปพบปะผูค้นข้างนอกก็มแีต่คนเอ่ยชมว่านางมนีสิยัร่าเรงิตรงไปตรงมา 

ละม้ายคล้ายกับผูเ้ป็นบดิา ทว่ายามนีฮ้หูยินผูเ้ฒ่าเจยีงกับเหยาซือ่ก�าลงั 

จะมาแล้ว...

นางเคยพบท้ังฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงและเหยาซือ่ เวลาน้ันพ่ีชายนางตาย

เพราะช่วยเจียงเทียนโย่ว เจียงเทียนโย่วจึงพานางกลับไปอยู่ท่ีบ้านเกิด 

ระยะหน่ึง เน่ืองจากเป็นน้องสาวของผู้มีพระคุณ ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงกับ 

เหยาซื่อจึงดีต่อนางมาก โดยเฉพาะเหยาซื่อท่ีปฏิบัติต่อนางราวกับเป็น 

น้องสาวแท้ๆ เลยทีเดียว

ต่อมาขณะทีน่างต้ังท้องเจยีงชงิอว้ี เจยีงเทียนโย่วก็เคยพานางกลบั

กานโจว ด้วยอยากเรียนให้ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงมอบฐานะภรรยาอีกคน 
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ให้แก่นาง แต่คิดไม่ถึงว่าจะเลือกเวลาได้ไม่ดี บุตรชายของเหยาซื่อ 

เกิดล้มป่วย ซ�า้ยังตายไป ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงอารมณ์ไม่ดย่ิีง ไม่ยอมให้นาง 

ได้เป็นภรรยาอีกคน หลังจากเจียงเทียนโย่วพานางกลับมาก็เพียงมอบ 

ฐานะอนภุรรยาศกัด์ิสงูให้นาง

ยังดีที่ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงกับเหยาซื่ออาศัยอยู่ที่กานโจวมาตลอด  

ส่วนนางตดิตามอยู่ข้างกายเจยีงเทยีนโย่ว ครัน้ถึงเมอืงหลวงก็เข้าอาศยัใน

จวนป๋อแห่งน้ี ทุกคนต่างมไิด้พบหน้ากัน สองฝ่ังอยู่ระดบัเดยีวกัน นางจงึ 

ไม่ได้คดิเลก็คดิน้อยเรือ่งทีส่ดุท้ายแล้วจะเป็น 'ภรรยาอกีคน' หรอืเป็นเพียง 

'อนภุรรยาศกัดิส์งู' แต่คิดไม่ถึงว่าพวกนางจะมาในตอนน้ี

อันทีจ่รงิสามคนนัน้มาก็ไม่มอีะไรไม่ดเีสยีหน่อย ถึงอย่างไรใจนาง 

ก็ยังอยากเป็นนายหญิงอยู่เสมอ เมื่อก่อนเหยาซื่ออยู่ที่กานโจวตลอด 

เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงแทนนายท่าน นางจงึ

ไร้หนทางจะท�าให้เจยีงเทียนโย่วปลดเหยาซือ่ได้ ทว่าตอนน้ีเหยาซือ่มาแล้ว 

นางก็สามารถคดิหาทางท�าให้นายท่านเดยีดฉนัท์แล้วปลดเหยาซือ่ได้เสยีที

หากแต่ฮหูยินผู้เฒ่าเจยีงดเูป็นคนร้ายกาจผูห้น่ึง อกีทัง้ดูเหมอืนในใจ 

ยังมอีคตต่ิอนางมากอีกด้วย...

เมิง่อีเ๋หนียงทนได้และไม่มทีางปล่อยให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงหาความผดิ

ของนางได้แม้แต่นิดเดยีว ทว่าเจยีงชงิอว้ีต้องทนไม่ไหวแน่ ตวันางต้องดแูล 

ทัง้งานในจวนทัง้เจยีงฉางหนิง ย่อมละเลยเจยีงชงิอว้ีอย่างเลีย่งไม่ได้ หาก

ถึงเวลานั้นฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจับผิดเจียงชิงอว้ีได้ ท�าให้นางเสียเรื่องก็ไม่ดี 

แล้ว

เห็นทีควรต้องให้คนสุขุมๆ ไปติดตามอยู่ข้างกายเจียงชิงอว้ีสักคน 
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เพ่ือคอยเตอืนไม่ให้นางพูดหรอืท�าอะไรผดิ รุย่เซยีงเป็นคนทีต่นเชือ่ใจได้ 

และก็มนิีสยัสขุมุหนักแน่นละเอยีดถ่ีถ้วน สามารถให้รุย่เซยีงไปปรนนิบตัิ

เจยีงชงิอวีไ้ด้

เมิง่อีเ๋หนียงตัดสนิใจแล้วก็เรยีกฮุย่เซยีง "เจ้าเข้าไปในห้องแล้วหยิบ

สมดุบนัทึกสิง่ของกองกลางเล่มนัน้มาให้ข้าที"

ฮุย่เซยีงเองก็เป็นหนึง่ในหวัหน้าสาวใช้ข้างกายนาง แม้จะท�างานได้

ไม่มไีหวพรบิเท่ารุย่เซยีง แต่อบรมสัง่สอนดีๆ ก็ใช้งานได้เช่นกัน

ฮุย่เซยีงรบัค�า หันหลังเดนิออกประตูเรอืนไป ผ่านไปราวสองถ้วยชา*  

ก็น�าสมดุบนัทกึมาย่ืนส่งให้เมิง่อ๋ีเหนียงอย่างเคารพนบนอบ

เมิง่อีเ๋หนียงรบัมาเปิดดูสิง่ทีบ่นัทกึอยู่ด้านใน คดิว่าต้องน�าของอะไร

มาไว้ในเรอืนป้ีอูน้ี๋อกีบ้าง เพ่ือท่ีนายท่านเห็นแล้วจะได้พูดว่านางอ่อนหวาน 

สมเป็นกุลสตร ีท้ังยังท�างานเก่ง

เจยีงชงิอว้ีมาถึงเรอืนส่วนหน้าแล้ว แต่เจยีงเทียนโย่วยังกลบัมาไม่ถึง

นางมองประตูเบื้องหน้า ด้านนอกมีบ่าวชายเฝ้าอยู่เพียงสองคน  

นอกน้ันก็ไม่เหน็เงาใครอกีแม้แต่คนเดียว

นางรูส้กึเบือ่หน่ายจงึหันหน้าไปพูดกับรุย่เซยีงด้วยหน้าตาบดูบึง้ว่า 

"อ๋ีเหนยีงให้เจ้าตามข้ามาเพ่ืออะไร ข้าโตปานนีแ้ล้ว นางยังกลวัข้าจะพูด 

ไม่เป็นอกีหรอื"

นางเพ่ิงอายุครบสิบห้าเมื่อต้นฤดูใบไม้ผลิ กล่าวถึงอายุก็สามารถ

มองหาสามีได้แล้ว แต่รุ ่ยเซียงกลับรู ้สึกว่าสมองของคุณหนูรองผู้นี้ 

* หน่ึงถ้วยชา เป็นค�าเปรยีบ หมายถึงช่วงเวลาทีส้ั่นมาก บางต�ารากล่าวว่าเทียบได้กับเวลาประมาณ 10-15 นาที
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โตไม่ตามอายุเสียเลย

ทว่าวาจาลบหลูเ่บือ้งสงูเย่ียงนีน้างจะกล้าพูดออกมาได้อย่างไร จงึ

ย้ิมพลางกล่าวว่า "คุณหนูรองเฉลียวฉลาดออกปานน้ี ท�าเร่ืองใดได้ไม่ดี 

บ้างเล่า อีเ๋หนียงวางใจในตวัท่านมาก แต่อีเ๋หนียงเหน็ว่าบ่าวพูดและท�าอะไร

ไม่เป็น ถึงได้บอกให้บ่าวติดตามเรยีนรูจ้ากท่านเจ้าค่ะ"

ถ้อยค�าเยินยอน้ีท�าเอาเจยีงชงิอว้ีดใีจย่ิง จงึย้ิมแย้มแจ่มใสขึน้มาทนัที 

"เจ้าพูดได้ถูกต้อง ข้าก็รูส้กึว่าตนเองฉลาดมากเช่นกัน"

รุ่ยเซียงเออออคล้อยตามด้วยใบหน้าย้ิมๆ หางตาเหลือบเห็น 

เจยีงเทยีนโย่วเดนิน�าองครกัษ์ไม่ก่ีคนเข้าประตมูาก็รบีกระซบิบอกเจยีงชงิอวี้ 

"คุณหนูรอง นายท่านกลับมาแล้วเจ้าค่ะ"

เจยีงชงิอว้ีหนัหน้าไปก็เห็นเจยีงเทยีนโย่วจรงิๆ นางจงึก้าวเท้าว่ิงไปหยุด

เบือ้งหน้าเขาด้วยท่าทางสดใสมคีวามสขุ ย้ิมพลางเอ่ยเรียก "ท่านพ่อ"

ท่าทางเจียงชิงอวี้มีความองอาจคล้ายเจียงเทียนโย่วอยู่หลายส่วน  

ในบรรดาบตุรสาวบตุรชายก็มนีางท่ีหน้าตาเหมอืนเขาทีส่ดุ รวมถึงนสิยักด้็วย 

ล้วนแต่ตรงไปตรงมา อ้อมค้อมไม่เป็น ดังนัน้เจยีงเทยีนโย่วจึงชอบนางมาก

"ไยเจ้ามาอยู่ที่น่ี" เจียงเทียนโย่วบอกให้องครักษ์ด้านหลังถอยไป  

จากน้ันก็ถามเจยีงชงิอว้ี "มารอข้าหรอื"

เชาวน์อารมณ์เท่าน้ีเจยีงชงิอว้ียังคงม ีจงึย้ิมพลางกล่าวว่า "เจ้าค่ะ  

วันนี้ท้ังวันข้าไม่ได้เห็นท่านพ่อ ก็ให้รู้สึกแปลกๆ ในใจ คาดว่ายามนี ้

ท่านน่าจะกลบัมาแล้ว เลยต้ังใจมายนืรอท่านทีน่ี"่

กับคนทีเ่จยีงชงิอว้ีชอบ นางยังคงรูจ้กัเจรจา ทว่ากับคนทีน่างไม่ชอบ 

วาจาท่ีกล่าวออกมาก็ล้วนเป็นถ้อยค�าถากถางดูแคลน
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เจียงเทียนโย่วได้ยินก็ยินดีย่ิง รู ้สึกว่าบุตรสาวของตนท้ังน่ารัก 

ทั้งกตัญญู จึงมีรอยย้ิมเกลื่อนหน้า "ดีๆ นับว่าความเอ็นดูที่ข้ามีต่อเจ้า 

มิได้เสียเปล่า"

จากนัน้ก็ถามนางอกีว่า "อยากได้อะไรหรอืไม่ ขอแค่บอกออกมา ข้า

จะให้ทกุอย่าง"

เจยีงชงิอว้ีนึกด ูแต่ยังคงนกึไม่ออกว่าตอนน้ีควรขอสิง่ใด อกีทัง้ในใจ 

ยังคิดถึงเรื่องที่เมิ่งอี๋เหนียงก�าชับนางเมื่อครู่น้ีจึงตอบว่า "รอข้านึกได้ว่า 

อยากได้อะไรค่อยมาบอกท่านนะเจ้าคะ ตอนนีพ้วกเราไปหาอีเ๋หนียงกนั 

ก่อนเถิด" พูดพลางจงูมอืเจยีงเทียนโย่วออกเดิน

รุ่ยเซียงที่ยืนอยู่ข้างๆ ลอบถอนหายใจ

ทีส่ดุแล้วคณุหนูรองผู้น้ีก็ยังคงตรงไปตรงมาราวหนูวิง่ในกระบอกไม้ไผ่* 

ลมืเรือ่งทีเ่มิง่อีเ๋หนยีงมอบหมายไปจนหมด ซ�า้ยังเหมอืนจะก่อเรือ่งยุ่งอกีแล้ว

รุ่ยเซียงรีบก้าวออกมากล่าวย้ิมๆ "นายท่าน คุณหนูรอง ยามนี ้

อี๋เหนียงมิได้อยู่ที่เรือนอี๋ชุนเจ้าค่ะ"

เจียงชิงอว้ีคิดในใจว่า...เจ้ำพูดเหลวไหลอะไร อี๋เหนียงมิใช่อยู่ที ่

เรือนปี้อู๋หรือ

ก�าลงัจะอ้าปากพูด เจยีงเทยีนโย่วกลบัชงิถามออกมาก่อน "อีเ๋หนยีง 

อยู่ทีใ่ด"

รอให้นำยท่ำนถำมค�ำถำมนี้อยู่พอดีเชียว

รุ่ยเซียงโล่งใจ รอยย้ิมบนหน้าดูมากข้ึนสองส่วน "เรียนนายท่าน  

ยามนีอ้ีเ๋หนียงอยู่ทีเ่รอืนป้ีอูเ๋จ้าค่ะ เรอืนป้ีอูเ๋ป็นเรอืนท่ีจะให้คณุหนสูามพัก  

* หนูวิ่งในกระบอกไม้ไผ่ เป็นค�าอุปมาถึงความตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม
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อ๋ีเหนยีงกังวลว่าบ่าวไพร่จะเก็บกวาดไม่เรยีบร้อย เมือ่กลางวนัหลงัให้ผูดู้แล

ท่ีมารายงานการท�างานในโถงปรกึษางานแยกย้าย นางกลบัไปกินอาหาร

อย่างเร่งรบีได้ไม่ก่ีค�า ยังไม่ทันได้พักก็รดุไปเรอืนป้ีอูทั๋นทเีพ่ือคอยดูบ่าวไพร่ 

เก็บกวาดด้วยตนเองเจ้าค่ะ"

อนัท่ีจรงิเมิง่อีเ๋หนียงเพ่ิงจะไปเมือ่ครูน้ี่เอง ทว่านางมฐีานะเป็นสาวใช้ 

อย่างไรก็ต้องพูดถึงเจ้านายของตนในทางท่ีด ีท�าให้เจ้านายพอใจแล้ว ตนเอง 

ก็จะได้ประโยชน์ไม่น้อย

ทางหน่ึงเจียงเทียนโย่วก็ทอดถอนใจว่าเมิ่งอี๋เหนียงดีต่อพวก 

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจากใจจริง ทางหนึ่งก็ปวดใจที่เมิ่งอ๋ีเหนียงต้องท�างาน

ตรากตร�า จึงจูงมือเจียงชิงอวี้พลางเอ่ยว่า "พวกเราไปดูอี๋เหนียงของเจ้า 

ที่เรือนป้ีอู๋กัน"

ครั้นมาถึงเรือนป้ีอู๋ก็เห็นเมิ่งอี๋เหนียงก�าลังร้องบอกให้สาวใช้น�า 

จานประดับท�าจากหยกเขียวสลักลายนกและดอกพุดตานซึ่งฐานวาง 

ท�าจากไม้ประดู่ไปวางไว้บนชั้น

ได้ยินสาวใช้ทีด้่านนอกบอกว่านายท่านกับคณุหนรูองมา เมิง่อีเ๋หนียง 

จงึรบีหันมา เหน็เจยีงเทียนโย่วก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเดินเข้ามาในห้องแล้ว

เจียงเทียนโย่วอายุสี่สิบต้นๆ เขาเป็นทหาร จึงมีบ้างบางครา 

ท่ีอารมณ์ไม่ดีนัก อีกทั้งคิ้วดาบและดวงตาท่ีเป็นประกายก็ดูทรงพลังย่ิง 

ยามน้ีเดินเข้ามาอย่างองอาจผึ่งผายก็ให้ความรู้สึกย่ิงใหญ่อาจหาญอยู่

หลายส่วน

เมิ่งอี๋เหนียงยอบตัวคารวะเขา บนใบหน้าแย้มย้ิมอ่อนหวาน  

"นายท่าน กลับมาแล้วหรือเจ้าคะ"
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เจียงเทียนโย่วกุมมือนางไว้พลางมองด้วยสายตาเป็นห่วงเป็นใย  

"เมือ่ครูไ่ด้ยินสาวใช้บอกว่าเจ้ายังไม่ทันได้กินอาหารกลางวนัดีๆ  ก็มาง่วนกับ

งานท่ีน่ีแล้ว? กว่าพวกท่านแม่จะมาถึงก็อกีตัง้สองสามวัน เจ้าไม่ต้องรบีร้อน 

ถึงเพียงนี้ สุขภาพของตนเองเป็นสิ่งที่ส�าคัญท่ีสุด" ก่อนถามนางอีกว่า 

"เหนือ่ยหรอืไม่"

ทัง้ๆ ทีเ่ป็นทหารหาญแท้ๆ กลับเอ่ยวาจาเอาใจใส่ผูอ้ืน่เป็น เมิง่อีเ๋หนยีง

พลนัรูส้กึอบอุน่หวัใจ

ในครานั้นเมิ่งอี๋เหนียงพึงใจในตัวเจียงเทียนโย่วจากใจจริง นางจึง 

ขึน้เตยีงเขาโดยปราศจากความลงัเล ท้ังๆ ท่ีเขาอายุมากกว่านางถึงสบิกว่าปี 

ซ�า้ยังเป็นพ่ีชายบุญธรรมของนาง
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ในขณะทีเ่มิง่อ๋ีเหนียงกับเจยีงเทยีนโย่วก�าลงัคยุกัน เจยีงชงิอว้ีกลับ

มองดจูานหยกประดับใบน้ันรวมถึงสิง่ของท่ีวางอยูบ่นโต๊ะ

กระถางหยกบรรจุดอกไห่ถัง ฐานปักดอกไม้แก้วผลึกรูปใบบัว  

เตาก�ายานลงยาสามขา ท้ังหมดล้วนบรรจอุยู่ในกล่องไม้พะยูง แต่ละอย่าง 

ล้วนเป็นของดี

เหล่านี้เป็นของที่จะวางประดับในเรือนปี้อู๋

แม้ว่าในเรอืนจิน่อว๋ินของเจยีงชงิอว้ีจะมขีองดอียู่เช่นกัน ทว่ามองเห็น

ของเหล่าน้ีแล้ว นางก็ยังคงรูส้กึตาร้อน

เจยีงชงิหว่านเป็นแค่เดก็จากชนบทผูห้น่ึง ได้ยินว่าซกุซนราวเดก็ชาย 

นางจะรูจ้กัชืน่ชมของเหล่าน้ีหรอื มอบของเหล่าน้ีให้นางนับเป็นการเสยีของ 

โดยแท้

เจียงชิงอว้ีกลอกลูกตาเล็กน้อย แล้วนางก็วิ่งไปดึงแขนเส้ือ 

7 

พ่อลูกพบหน้า
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เจยีงเทยีนโย่วพลางออดอ้อน "ท่านพ่อ ท่านดูสเิจ้าคะว่าอีเ๋หนยีงไม่รักข้า

เลยสักนิด"

เจียงเทยีนโย่วก�าลงัฟังเมิง่อีเ๋หนียงเล่าว่านางเรียกช่างตดัเสือ้มาตดั

ชดุใหม่ให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง นายหญิง และคณุหนูสามหลายชดุ อกีประเดีย๋ว

จะเรยีกให้เขาไปดู จู่ๆ  ได้ยินเสยีงคับข้องใจของเจยีงชงิอว้ี เขาก็ถามย้ิมๆ  

"อีเ๋หนียงของเจ้ามใิช่รกัเจ้าทีส่ดุหรอื ไยเจ้าจงึพูดเช่นนี"้

เจยีงชิงอว้ีจงึชีข้องบนโต๊ะพลางว่า "ท่านพ่อดสิูเจ้าคะ ของดเีหล่าน้ี 

อ๋ีเหนียงไม่เคยให้ข้ามาก่อนเลย ล้วนแต่จะให้น้องหญิงสามท้ังหมด อ๋ีเหนียง 

รกัแต่นาง ไม่รกัข้า"

ค�าพูดกระเง้ากระงอดเหมอืนเดก็ๆ ท�าเอาเจยีงเทียนโย่วได้ยินแล้ว

หวัเราะลัน่ขึน้มา

เมิง่อีเ๋หนียงรูส้กึว่าคราวนีบ้ตุรสาวของตนมกีารเรยีนรู้ในทีส่ดุ ในใจ

นึกปลาบปลื้มแต่ภายนอกกลับดุอีกฝ่าย "เด็กคนน้ีพูดเหลวไหลอะไรกัน 

ท�าให้ท่านพ่อเจ้าเห็นเรือ่งขายหน้าแล้ว น้องหญิงสามของเจ้าเพ่ิงจะมาทีน่ี่ 

ข้าย่อมต้องจดัเตรยีมเรือ่งทกุสิง่ให้นางอย่างเรยีบร้อย" ท้ังยังอบรมอกีว่า  

"เจ้าเป็นพ่ีสาวก็ควรยอมน้องหญิงสามของเจ้าส ิจะมาอจิฉานางได้อย่างไร 

กัน"

เจียงชิงอวี้ฟังแล้วก็เบะปากทันใด

เจยีงเทยีนโย่วจงึโบกมอื ก่อนกล่าวกับเมิง่อีเ๋หนียง "ข้าไม่ชอบได้ยิน

ค�าพูดเยี่ยงนี้ หากอยากได้สิ่งใดก็ควรหามาด้วยตนเอง จะรอผู้อื่นยกให้ 

ได้อย่างไร อกีอย่างอว้ีเจีย่ก็อายุมากกว่านางแค่ปีเดยีว ไม่จ�าเป็นต้องยอม

ให้นางทกุเรือ่ง" จากน้ันก็มองไปยงัเจยีงชงิอว้ี "ของพวกน้ี เจ้าชอบชิน้ใด"
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"ข้าชอบทั้งหมดเลยเจ้าค่ะ" เจียงชิงอว้ีได้ยินดังนี้ก็ดีใจ "พวกของ 

บนชัน้วางวัตถุโบราณในเรอืนข้าล้วนวางมาหลายปีแล้ว เหน็ทกุวันก็เบือ่

แทบตาย ของเหล่านี้ไปเปลี่ยนได้พอดี"

"เหล่าน้ีเป็นของที่ข้าต้ังใจเลือกออกมาวางไว้ท่ีนี่ เจ้าเอาไปหมด  

ในเรือนคุณหนูสามจะวางอะไรเล่า" เมิ่งอี๋เหนียงรีบวางท่าเป็นคนดี  

"เลือกไปชิ้นเดียวพอ"

เจยีงชงิอว้ีกลบัไม่ยอม ดงึแขนเสือ้เจยีงเทียนโย่วพลางแกว่งไปมา 

ไม่หยุด ร้องเรยีกด้วยท่าทางกระเง้ากระงอดออดอ้อน "ท่านพ่อเจ้าคะ"

เจยีงเทยีนโย่วรกับตุรสาวผูน้ีป้านดวงใจ นางร้องขอเสียงอ่อยเช่นน้ี 

เขาก็โบกมอืในทันที "ในเมือ่อวีเ้จีย่ชอบก็ให้นางไปหมดนัน่เถอะ ส่วนทีน่ี่ 

เลอืกของในห้องเก็บของมาวางสกัสองสามชิน้ก็หมดเร่ืองแล้ว"

เขาพูดถึงขัน้น้ีแล้ว เมิง่อีเ๋หนียงจงึตอบรบัไปอย่างคล้อยตาม ทว่า 

ยังคงกล่าวย้ิมๆ ว่า "นายท่านไม่ควรตามใจอว้ีเจีย่เย่ียงน้ีไปตลอดนะเจ้าคะ  

ถ้าปล่อยให้นางกระท�าตามอ�าเภอใจโดยไม่เกรงกลวักฎระเบยีบ วนัหน้า 

เจอคนทีไ่ม่ตามใจนางข้ึนมา นางจะท�าอย่างไร เกรงว่าคงจะทนไม่ไหว"

นีค่อืเท่ากับฟ้องเจยีงเทยีนโย่วไว้ล่วงหน้าแล้ว อย่างไรเมิง่อีเ๋หนยีง 

ก็ไม่รูว่้าฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงจะชอบเจยีงชงิอวีท่ี้เป็นหลานสาวหรอืไม่

ทว่าเจียงเทียนโย่วไม่เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในค�าพูดของ 

เมิ่งอี๋เหนียงโดยสิ้นเชิง จึงพูดอย่างเปิดเผยไม่คิดมาก "บุตรสาวของข้า  

ข้ายินดีจะตามใจเย่ียงนี้ไปตลอด วันหน้ายังจะหาสามีดีๆ ให้นางด้วย  

ใครกล้าไม่ตามใจนาง ข้าก็จะหยิบแส้ไปเยือนถึงที"่

ฟังดูเป็นบิดำที่ดีจริงๆ



63

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

เมิ่งอี๋เหนียงยิ้มน้อยๆ ก่อนเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นกับเขา

"วันน้ีผู ้น ้อยได้ยินคนที่หัวหน้าองครักษ์ส่งมารายงานว่าพวก 

ฮูหยินผู้เฒ่าจะมาถึงเมืองหลวงในอีกสองวัน ผู้น้อยนับวันดูแล้ว วันนั้น

ตรงกับวันหยุดของนายท่านพอดี ฮูหยินผู้เฒ่ามาเมืองหลวงเป็นครั้งแรก  

ท่านเองก็ไม่ได้พบนางนานหลายปี ตามความเหน็ของผูน้้อย พอถึงวนันัน้

ท่านออกไปต้อนรบัฮหูยินผูเ้ฒ่าทีน่อกเมอืงด้วยตนเองเป็นอย่างไรเจ้าคะ 

ส่วนผูน้้อยจะพาหญิงรบัใช้ท้ังเด็กทัง้ชราในจวนไปรอต้อนรับฮหูยินผูเ้ฒ่า 

นายหญิง และคุณหนูสามอยู่ตรงก�าแพงกั้นที่เรือนส่วนหน้า"

พูดถึงตรงน้ี นางก็พลนัท�าท่าทางไม่สบายใจออกมา "ผูน้้อยทราบว่า 

ในใจฮหูยินผูเ้ฒ่านกึต�าหนผิูน้้อยมาตลอด ไม่รูว่้าจะยินดีเห็นผูน้้อยอีกครัง้ 

หรอืไม่ ตอนทีผิ่งเกอสิน้ใจ อย่างไรผู้น้อยก็ไม่ควรตามนายท่านกลบัไปด้วย 

เลย กลายเป็นว่าท�าให้ฮหูยินผูเ้ฒ่ากับนายหญงิคดิว่าผูน้้อยหมายปองฐานะ

ภรรยาอกีคน อนัท่ีจรงิขอเพียงได้อยู่ด้วยกนักับนายท่าน ไม่ว่าในฐานะใด 

ผู้น้อยก็ไม่ถือสา แม้เป็นเพียงสาวใช้ ผู้น้อยก็จะไม่ตัดพ้อสักครึ่งค�า"

เดมิทเีจยีงเทยีนโย่วก็เป็นนกัรบ ในใจไม่มคีวามคดิลดเลีย้วมากมาย

เพียงน้ัน อีกทัง้เน่ืองจากพ่ีชายของเมิง่อีเ๋หนียงตายเพราะช่วยเขาไว้ ในใจเขา

จงึรูส้กึละอายต่อนางตลอดมา รูส้กึว่าตดิค้างนางมากมายนัก ตอนน้ีได้ยิน 

นางพูดเช่นนี้ เขาก็กุมมือนางไว้พลางพูดเสียงอ่อนโยน "เรื่องในตอนนั้น 

จะต�าหนเิจ้าได้อย่างไร เรือ่งของผงิเกอพูดได้เพียงว่าเป็นชะตาของเขา เจ้า 

ไม่ต้องโทษตนเองหรอก"

ในตอนน้ันเมิ่งอ๋ีเหนียงต้ังครรภ์ เจียงเทียนโย่วอยากมอบฐานะ 

ให้แก่นาง จงึพานางกลบัไปบ้านเกิดเพ่ือเรยีนเรือ่งน้ีต่อฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง 
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เดิมทีฮูหยินผู้เฒ่าเจียงรับเมิ่งอี๋เหนียงเป็นบุตรสาวบุญธรรมอยู่ก่อนแล้ว 

เจยีงเทยีนโย่วจงึนับเป็นพ่ีชายบญุธรรมของนาง ดังนัน้เมือ่ท้ังสองคบหากัน

กะทันหัน ซ�้าเมิ่งอี๋เหนียงก็มีครรภ์แล้ว น่ีนับว่ามีความสัมพันธ์ทางกาย 

กนัแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจึงโมโหมาก บริภาษเจียงเทียนโย่วที่คุกเข่าอยู่ 

เบือ้งหน้าตนอย่างหนัก ถึงขัน้ปาถ้วยชาแตกไปใบหนึง่ ท�าให้เจยีงฉางผงิ 

ที่หลับอยู่ในห้องติดกันสะดุ้งตื่น

เดก็อายุไม่ก่ีขวบรูส้กึกลวัจงึร้องไห้จ้าพลางว่ิงเท้าเปล่าออกมาข้างนอก 

กว่าจะหาตวัเจอก็พบว่าไปนอนอยู่ในน�า้เย็นเฉยีบท่ีหลงัเรือนแล้ว แม้จะ 

ช่วยกลบัมาได้แต่วันถัดมาก็ไข้ขึน้สงูอยู่ด ี ถึงเชญิหมอมาตรวจก็ไม่สามารถ 

ช่วยชวิีตไว้ได้

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงยิ่งโมโหหนักกว่าเก่า

หลานชายคนโต ทั้งยังเป็นหลานที่ตนเลี้ยงมากับมือ จู่ๆ ก็ตายไป 

เช่นนีจ้ะไม่โมโหได้อย่างไร นางจงึไล่เจยีงเทยีนโย่วกบัเมิง่อีเ๋หนียงไปทนัที

และไม่ให้กลบัมาอีก

ทว่าท่ีสดุแล้วก็เป็นบตุรชายในอทุรของตนเอง ภายหลงัเจยีงเทยีนโย่ว 

กลับไปขอขมาหลายหนเข้า ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงก็หายโมโหแล้ว แต่ไม่ว่า

อย่างไรก็ยังคงไม่อยากพบหน้าเมิง่อีเ๋หนียงอกี

เมิ่งอี๋เหนียงเองก็รู ้ว่าในใจฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจะต้องไม่ชอบนาง 

อย่างแน่นอน ที่แล้วมาต่างฝ่ายต่างอยู่ห่างกันไกลจึงไม่มีเรื่องอะไร แต ่

ตอนนีฮู้หยินผูเ้ฒ่าเจยีงจะมาเยือน นางเองก็ห้ามปรามไม่ได้ ท�าได้เพียง 

แสดงความอ่อนแอและโทษตนเองให้เจียงเทียนโย่วดูเท่านั้น

อย่างน้อยก็ต้องท�าให้เจียงเทียนโย่วคิดว่านางละอายใจต่อเรื่องนี ้
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เป็นอย่างมากมาตลอด วนัหน้าเมือ่ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเอ่ยถึงเร่ืองน้ีต่อหน้าเขา 

เขาจะได้ปกป้องนาง

คณะของเจยีงชงิหว่านเดินทางมาได้เดือนกว่า ในทีส่ดุพรุง่น้ีกจ็ะได้

เข้าเมอืงหลวงแล้ว

เหยาซือ่ปรนนบิติัฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงกินอาหารเย็นเสร็จ และสนทนา

สัพเพเหระกับนางอีกครู่หน่ึงถึงได้กลับห้องของตนเอง เจียงชิงหว่านเองก็ 

ตามกลบัห้องด้วย

เนือ่งจากวันน้ีในโรงเตีย๊มน้ีเหลือห้องเพียงสองห้อง ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง 

จงึพักในห้องหนึง่ ส่วนเหยาซือ่กับเจยีงชงิหว่านก็พักด้วยกันอกีห้อง

ในห้องจดุเทียนไว้เล่มหน่ึง เหยาซือ่เหน็ว่าสว่างไม่พอจงึใช้จิน่ผิงไป

ขอเทยีนจากผูด้แูลโรงเต๊ียมมาเพ่ิมอีกหลายเล่ม แล้วจดุให้สว่างท้ังหมด

แม้จะเพ่ิงยามหนึ่ง* แต่ตอนกลางวันเร่งเดินทางมาท้ังวัน ใครจะ 

ไม่เหนื่อยบ้าง ล้วนแต่อยากขึ้นเตียงพักผ่อนกันเร็วๆ ทั้งน้ัน แต่เห็น 

เหยาซือ่ไม่มท่ีาทจีะพัก กลบัใช้ให้จิน่ผงิเปิดหีบเสือ้ผ้า หยิบเสือ้ผ้าแต่ละตัว 

ออกมาทาบบนร่างพลางถามจิ่นผิงว่านางสวมตัวใดแล้วดูดี

เจียงชิงหว่านมองดูเหยาซื่อ

คนอายุสามสิบห้าสามสิบหกปีเช่นนี้ ในใจย่อมมีเรื่องมากมาย  

หน้าตาก็ดูค่อยๆ อมทุกข์มากขึ้น สองคิ้วตกลง หางตาและมุมปากก็ม ี

รอยตนีกา

เจียงชิงหว่านรู้สึกทรมานใจอยู่บ้าง

* ยามหนึ่ง คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
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ตลอดทางมานีเ้หยาซือ่พูดเรือ่งทีว่่าเจยีงเทียนโย่วทรยศนางอย่างไร

ให้ตนฟังไม่น้อยครัง้ ในใจจงึพลอยมคีวามแค้นใจต่อเขาไปด้วย ทว่าวนัพรุง่นี้

ต้องพบกับบรุษุผูน้ัน้แล้ว เหยาซือ่กลบัยังมวัเลอืกเสือ้ผ้าด้วยความตืน่เต้น

เป็นกังวลอยู่ตรงนีเ้สยีได้

"เจ้าดูซิ ตัวนี้เป็นอย่างไร"

มือเหยาซื่อถือเสื้อผ่าหน้าสีชมพูปักลายดอกเหมยและดอกไห่ถัง  

มองออกได้ว่าเสือ้ผ่าหน้าตวัน้ีใช้มาพอสมควรแล้ว ซ�า้ยังมใิช่ผ้าไหมท่ีดีมาก 

นัก

พอถามดูก็ได้ค�าตอบว่ามันถูกตัดมาตั้งแต่สมัยท่ีเหยาซื่อกับ 

เจียงเทยีนโย่วแต่งงานกันใหม่ๆ อย่างทีค่ดิไว้ นบัดก็ูเกือบจะย่ีสบิปีแล้ว  

แต่ยังเก็บรักษาไว้ได้ดีเพียงนี้ เห็นได้ชัดว่าในใจเหยาซื่อเห็นคุณค่าของ 

เสือ้ผ่าหน้าตวัน้ีมากเพียงใด

จิ่นผิงรู้ความเป็นมาของเสื้อผ่าหน้าตัวนี้เช่นกัน ดังนั้นจึงชมว่าด ี

ไม่หยุดปาก ซ�า้ยังบอกอกีว่า "รอวันพรุง่นีน้ายท่านได้เห็นนายหญิงสวมมนั  

จะต้องนึกถึงภาพเหตกุารณ์ความรกัใคร่ตอนท่ีแต่งงานกับนายหญิงได้ในทันที

เจ้าค่ะ"

เหยาซือ่ได้ยินก็ยินดีย่ิง แม้จะดุจิน่ผงิว่าพูดเหลวไหล แต่บนใบหน้า

นางก็เกลือ่นไปด้วยรอยย้ิม ซ�า้ยังสวมเสือ้ผ่าหน้าตัวนัน้ลงบนร่างทันที

ทว่าจะอย่างไรก็เป็นคนอายุสามสิบห้าสามสิบหกปีแล้ว อีกท้ัง 

ดูแลตนเองได้ไม่ดีนัก การสวมชุดสีชมพูท่ีดูอ่อนเยาว์บอบบางเช่นน้ี

อย่างไรก็ไม่ค่อยเหมาะ

หากปัจจบุนัเจยีงเทียนโย่วกับเหยาซือ่มคีวามสมัพันธ์สนิทแนบแน่น
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อยู ่คงไม่เป็นไรหากเหยาซือ่จะสวมเสือ้ผ่าหน้าตวัน้ี เพราะถึงอย่างไรในใจ

เจยีงเทยีนโย่วก็จะเห็นว่าไม่ว่านางสวมใส่ชดุใดก็ล้วนเป็นคนท่ีน่ามองท่ีสุด

ในโลก แต่เหน็ได้ชดัย่ิงว่าปัจจบัุนในใจเจยีงเทยีนโย่วหาได้มเีหยาซือ่อยู่

สามีภรรยาแยกจากกันหลายปี ยามปกติในจดหมายก็ไม่เคย 

เอ่ยถึงนาง จะไปมีความรักความผูกพันต่อนางได้สักก่ีส่วน ถึงเวลาน้ัน 

ต่อให้เหยาซ่ือสวมเสื้อผ่าหน้าตัวน้ีด้วยความคาดหวังเต็มเป่ียม กลับ 

เป็นไปได้มากว่าจะต้องพบกับความเสียใจ

ส�าหรับเรื่องที่จดจ�าไว้ในใจมิลืมเลือนโดยคิดว่าอีกฝ่ายก็จะเป็น 

เช่นเดยีวกัน แต่ในความจรงิอกีฝ่ายได้หลงลมืไปนานแล้ว นีช่่างเป็นเรือ่งที่ 

น่าเศร้าโดยแท้

เจียงชิงหว่านคิดแล้วก็ยกน้ิวชี้อกเสื้อพลางกล่าว "ท่านแม่ ตรงน้ี 

มีคราบน�้ามันเจ้าค่ะ"

มคีราบน�า้มนัอยู่จดุหน่ึงจรงิๆ อนัทีจ่รงิหากไม่ดูดีๆ ก็มองเห็นไม่ชดันกั 

แต่ตอนน้ีเจยีงชงิหว่านไม่อยากให้เหยาซือ่สวมเสือ้ตัวน้ีจงึจงใจชีอ้อกมา

เหยาซือ่ได้ยินก็ก้มหน้าลงมอง จากน้ันก็หยิบผ้าเชด็หน้าท�าท่าจะเชด็ 

คดิไม่ถึงว่าตรงอกเสือ้จะเกิดรอยยับขึน้มา

เหยาซื่อขมวดคิ้ว พึมพ�าอย่างท�าอะไรไม่ถูกอยู่บ้าง "ท�าอย่างไรดี  

ถ้าไม่สวมเสือ้ตัวนี ้พรุง่นีแ้ม่จะสวมอะไร"

เจียงชิงหว่านไปดูเสื้อผ้าในหีบ จากนั้นก็ยื่นมือไปหยิบเสื้อผ่าหน้า

สนี�า้เงินแกมม่วงปักลายดอกอ๋ิงชนุ* และกระโปรงจบีเลก็สฟ้ีาจางออกมา 

ก่อนกล่าวว่า "ข้ารูส้กึว่าเสือ้ผ้าชดุนีดี้ย่ิง"
* ดอกอิ๋งชุน หมายถึงดอกวินเทอร์ จัสมิน (Winter Jasmine) ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองท่ีผลิบานในช่วง 
ต้นฤดูใบไม้ผลิ
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เหยาซื่อมีรูปโฉมงามหมดจด ผิวก็ขาวสะอาด เหมาะกับสีเรียบๆ  

ที่ดูนุ่มนวลเช่นนี้

ยามน้ีเหยาซือ่ก�าลังไม่แน่ใจ ครัน้ได้ยินท่ีเจยีงชงิหว่านพูดก็ลองสวมดู

ตามค�าแนะน�า

ก่อนพบว่าชุดนี้เหมาะกับนางมากจริงๆ

เหยาซือ่ส่องคันฉ่องดูตนเองแล้วรูส้กึพอใจมาก หลงัจากลองชดุอืน่

อกีสองสามครัง้ก็ยังคงรูส้กึว่าชดุนีดี้ทีส่ดุ

เช้าวนัรุง่ขึน้เหยาซือ่ก็ต่ืนมาสวมเสือ้ผ่าหน้าสนี�า้เงนิแกมม่วงปักลาย

ดอกอิ๋งชุนและกระโปรงจีบเล็กสีฟ้าจาง เสร็จแล้วก็ใช้ให้จิ่นผิงเกล้าผม 

ทรงดอกท้อตูม ก่อนปักปิ่นเงินประดับโมราแดงที่เจียงชิงหว่านเป็นคน 

เลอืกให้ ผดัแป้งแต้มชาดบางๆ แล้วถึงออกไปทีห้่องของฮหูยินผู้เฒ่าเจยีง

พร้อมกับเจยีงชงิหว่าน

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเพ่ิงจะล้างหน้าหวีผมเสรจ็ พอเห็นเหยาซือ่ บนใบหน้า 

ก็เผยสหีน้าตกตะลึงออกมา

เมือ่ก่อนเหยาซือ่ใช้เครือ่งประทินโฉมน้อยครัง้นัก เส้ือผ้าก็เพียงสวม

ตามสะดวก พอวนัน้ีตัง้ใจแต่งตวัประทนิโฉมขึน้มากลบัดูอ่อนหวานเรียบร้อย

มากจรงิๆ

ทว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงไม่เคยเอ่ยชมเหยาซือ่มาแต่ไหนแต่ไร จงึมไิด้พูด 

อนัใด เพียงพยักหน้าแล้วบอกให้เถาเย่ียกับจิน่ผงิไปยกอาหารเช้ามาจาก

ข้างล่าง

กินอาหารเช้าและดื่มชากันเสร็จแล้ว ทุกคนก็ลงไปขึ้นรถม้า
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ครั้นสายมากแล้ว ยังอยู่ห่างจากเมืองหลวงอีกราวสิบหลี่ หัวหน้า

องครกัษ์ก็บอกให้หยุดรถ แล้วมาเรยีนฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงด้วยความเคารพ

นบนอบว่า "ฮหูยินผูเ้ฒ่า นายท่านออกจากเมอืงมาต้อนรบัท่านด้วยตนเอง

แล้วขอรับ"
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ครัง้ล่าสดุทีเ่จยีงเทยีนโย่วกลบัไปกานโจวคอืเมือ่สามปีก่อน ดงัน้ัน 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงจงึไม่ได้พบเขามาสามปีแล้ว

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงมบีตุรชายและบตุรสาวอย่างละคน ในใจจงึห่วงหา

บตุรชายเพียงคนเดียวผูน้ี้ เมือ่ได้ยินหัวหน้าองครกัษ์บอกว่าเจยีงเทียนโย่ว 

อยู่ข้างนอก จงึรบีบอกให้เถาเย่ียประคองนางลงรถม้า

ชัว่ขณะน้ันฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็เห็นเจยีงเทียนโย่วเร่งฝีเท้าเดินออกมา

จากศาลาทีค่นสญัจรใช้พักเหนือ่ยทางด้านข้าง ก่อนจะคกุเข่าสองข้างลง

ตรงเบือ้งหน้านาง

"ท่านแม่!" เจียงเทียนโย่วร้องเรียก จากน้ันก็หมอบลงโขกศีรษะ 

อย่างแรง "ลูกอกตัญญู หลายปีมานี้ไม่สามารถอยู่ปรนนิบัติท่านได้!"

เจียงเทียนโย่วแม้จะเป็นคนหยาบกระด้าง แต่ยังคงกตัญญูต่อ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงเป็นอย่างมาก

8 

มาถึงจวนป๋อ
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเริม่แสบจมกู นางก้มตัวลงก่อนย่ืนมอืไปประคองให้

เจยีงเทยีนโย่วลกุขึน้ กล่าวท้ังน�า้ตาคลอว่า "ไม่ได้พบเจ้าหลายปีแล้ว รบี 

มาให้แม่ดเูจ้าท"ี นางมองดเูขาอย่างละเอยีด ซ�า้ยังยกมอืลบูหน้าอกีฝ่าย  

จากน้ันก็เอ่ยว่า "ดูเหมอืนจะผอมลงกว่าครัง้ก่อนท่ีแม่พบเจ้า"

ขณะทีเ่จยีงชงิหว่านก�าลังถูกจิน่ผงิประคองลงรถม้า นางกวาดสายตา

มองไปก็เห็นเจียงเทียนโย่วที่มีรูปร่างสูงใหญ่ก�าย�า ล�่าสันราวกับโคถึก... 

ถึงเพียงนีแ้ล้วฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงยังบอกว่าเขาผอมอกีหรือ

นางหันกลับไปประคองเหยาซื่ออย่างหมดค�าจะพูด

เมือ่ครู่ขณะรูว่้าเจยีงเทียนโย่วอยู่ข้างนอก เหยาซือ่ก็นัง่ตวัตรงขึน้มาทันที 

ถามเจยีงชงิหว่านกับจิน่ผงิไม่หยดุว่าผมนางยุ่งหรอืไม่ เครือ่งประทนิโฉม

บนหน้าหลดุหรอืไม่ ซ�า้ยังก้มหน้าลงดงึสาบเสือ้หลายหนด้วยกลวัจะมรีอยยับ 

มองออกได้ว่านางประหม่าย่ิง

เจียงชิงหว่านและจิ่นผิงปลอบเหยาซื่อไปหลายรอบ นางถึงได ้

ค่อยๆ คลายความประหม่าลง ทว่าท่ีสดุแล้วก็ยังคงบอกให้จิน่ผงิประคอง

เจยีงชงิหว่านลงรถม้าไปก่อน

ยามนี้เจียงชิงหว่านก�าลังกุมมือของเหยาซื่อ รู ้สึกได้ว่าร่างนาง 

ก�าลังสั่นเทา

เจียงชิงหว่านถอนหายใจในใจ

ไม่รูเ้หมอืนกันว่ำเมิง่อ๋ีเหนยีงผูน้ั้นเป็นคนเช่นไร ทว่ำในเมือ่สำมำรถ

ท�ำให้เจยีงเทียนโย่วโปรดปรำนนำงเพียงผูเ้ดยีวมำได้นำนหลำยปี เป็นเพียง

อนุภรรยำผู้หนึ่งยังสำมำรถกุมอ�ำนำจดูแลงำนในจวนได้ เกรงว่ำฝีมือ 

คงไม่ธรรมดำ คนอย่ำงเหยำซือ่จะต้องมใิช่คู่ต่อสูข้องนำงแน่นอน
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เกรงว่ำชีวิตที่จวนหย่งชำงป๋อในภำยหน้ำของพวกข้ำสองแม่ลูก 

คงไม่ดีนัก

ในใจคิดเช่นนี้ แต่เจียงชิงหว่านยังคงกุมมือของเหยาซื่อไว้พลาง 

เดินหน้าไปด้วยกัน

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงกับเจียงเทียนโย่วสองแม่ลูกยังจับมือคุยกันอยู่  

ในดวงตาของแต่ละฝ่ายต่างดูเหมือนจะมีน�้าตา

เหยาซือ่มองสามท่ีีไม่ได้พบกันหลายปี อยากจะเข้าไปคยุเสียเดีย๋วน้ี 

แต่กลบัถูกเจยีงชงิหว่านดึงตัวไว้

ดจูากท่าทางพวกเขาสองแม่ลกูแล้ว เกรงว่าผูอ้ืน่ยากจะเข้าไปแทรกได้ 

อกีท้ังฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็เป็นคนแข็งกร้าว ย่อมไม่ชอบให้มใีครไปขัดจงัหวะ 

การพบกันของแม่ลกูท่ีต่างฝ่ายต่างก�าลงัต่ืนเต้นพลุง่พล่านเช่นยามน้ีอย่าง

แน่นอน

รอจนฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงกับเจยีงเทยีนโย่วบอกเล่าเร่ืองราวระหว่างที่

จากกันได้พอสมควรแล้ว เจยีงชงิหว่านถึงได้เดนิไปคารวะพร้อมกับเหยาซือ่

ฟังอยู่ด้านข้างได้ครู่หน่ึง เจียงชิงหว่านก็พอจะรู้คร่าวๆ แล้วว่า 

เจยีงเทยีนโย่วเป็นคนเช่นไร

จิ่นผิงอุ้มเบาะกกยืนอยู่ข้างๆ โดยตลอด บัดน้ีเห็นเจียงชิงหว่าน 

หันหน้ามามอง นางก็รีบก้าวไปวางเบาะกกลงบนพื้น

เจยีงชงิหว่านก็คกุเข่าลงบนเบาะ โขกศรีษะให้เจยีงเทียนโย่วสามครัง้ 

จากนัน้กก็ล่าวด้วยเสยีงนุม่นวลแผ่วเบาว่า "ชงิหว่านคารวะท่านพ่อ ขอให้

ท่านพ่อมสีวัสดิมงคลเจ้าค่ะ"

เดก็สาวฟุบหมอบอยู่ จึงมองไม่เห็นหน้าตาท่าทาง เหน็เพียงเรอืนผม 
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สดี�าสนทิและแผ่นหลงัอนับอบบาง

เจียงเทียนโย่วตระหนกตกใจยิ่ง

เขาจ�าได้ว่าตอนไปกานโจวเพ่ือเชญิมารดามาเมอืงหลวงเมือ่สามปี

ก่อน เขาก�าลงันัง่คยุกับมารดาอยู่ทีเ่รอืนหลกั เจยีงชงิหว่านก็ห้ิวปลาสองตัว 

ทีใ่ช้ก่ิงหลวิเสยีบร้อยไว้ในมอื ขากางเกงถกขึน้ถึงน่อง ทีเ่ท้าไม่สวมรองเท้า  

ล้วนมแีต่โคลน

เวลานัน้มารดาบอกให้นางเรยีกเขาว่า 'ท่านพ่อ' เดก็หญิงกลบัมองเขา

แวบหนึง่ จากนัน้ก็เบอืนหน้าหนไีปอกีด้าน ปากเชดิขึน้ พูดอย่างด้ือดึงว่า  

'คนผูน้ีม้ใิช่พ่อของข้า ข้าไม่มพ่ีอ!'

พูดจบก็หนัหลงัวิง่ปรูด๊ออกไป ช่วงระหว่างท่ีเขาอยู่ท่ีน่ันนางก็ไม่เคย 

เอ่ยปากเรยีกเขาว่า 'ท่านพ่อ' สกัครัง้

ในความทรงจ�าเขา เจียงชิงหว่านยังคงเป็นแม่นางน้อยที่ดื้อร้ัน 

ไม่รู้จักมารยาทผู้นั้น แต่ตอนนี้นางถึงกับดูอ่อนหวานรู้มารยาทเพียงนี้

บุคลิกท่าทางถึงขั้นธิดาตระกูลใหญ่เลยทีเดียว

เจยีงเทยีนโย่วจงึหันหน้าไปถามฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง "ท่านแม่ น่ี...นีคื่อ

หว่านเจีย่?"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3jGDI5q
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