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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ครัง้นีม้ากกว่ารกักลับมาพร้อมนิยายใหม่แกะกล่อง น�าพาความน่ารกั 

ของสาวน้อยนางหนึ่งที่จะมาส่ันคลอนหัวใจนักอ่านทุกท่านค่ะ หลายคน

อาจสงสัยว่า 'กระวานน้อยแรกรัก' คืออะไร กระวานนี่มาจากอะไรกันแน่ 

กระวานน้ีมาจาก 'วัยโต้วโค่ว' ของจีนค่ะ หมายถึงหญิงสาววัยแรกแย้ม 

เหมอืนหน่ออ่อนของต้นกระวานท่ีเพ่ิงเริม่งอกงาม ซึง่ก็คือนางเอกของเรือ่งน้ี 

ทีม่คีวามสดใสร่าเรงิน่ันเอง จงึเป็นทีม่าของชือ่เรือ่งน้ีค่ะ

เรื่องเริ่มข้ึนเมื่อ 'หมิงถาน' จับได้ว่าคู่หมั้นของตนนอกใจ แผนเขี่ย 

คู่หมั้นไม่ได้ความทิ้งออกจากสารบบจึงบังเกิดขึ้น กระท่ังนางเตรียมมอง

หาเป้าหมายบรุษุหนุ่มชัน้ยอดคนใหม่ แต่ไม่รูไ้ปท�าท่าไหน นางถึงไปต้องตา 

'เจียงซวี่' ท่านอ๋องพูดน้อยผู้ไม่กลัวเกรงใครแม้แต่ฮ่องเต้เข้า!

แม่นางน้อยผู้ที่จะออกไปไหนต้องสวยดูดีท่ีสุด มีความเป็นคุณหนู

เตม็ขัน้ จะทนใช้ชวิีตแต่งงานกับบรุษุหยาบกระด้างเย็นชาท่ีรู้จกักันไม่เท่าไร 

ได้อย่างไร มาร่วมติดตามกันค่ะว่าหมิงถานจะจัดการกับชีวิตแต่งงาน 

ของตนเองอย่างไร รับรองได้ว่าความร่าเริงซุกซนของนางจะต้องท�าให้ 

ผู้อ่านอ่านไปยิ้มไปแน่นอนค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



หนึ่งก้านธูปผ่านไป

"...ร่างกายก็แขง็แรงก�าย�าหน่อย แต่แข็งแรงก�าย�าก็ไม่ได้หมายความ 

ว่าทั้งตัวจะมีแต่กล้ามเน้ือ ถ้าหากเจอเหตุไม่คาดฝันสามารถต้านได้สัก 

สองสามคนก็จะด ีหากฝึกวรยุทธ์ก็ควรจะฝึกกระบี ่ท่วงท่าสง่างาม เช่นน้ีแล้ว 

ยามร่ายร�าเพลงกระบีศ่ษิย์จะได้บรรเลงฉนิเพ่ิมความสนุทรย์ี สามภีรรยา

สามคัคกีลมเกลยีวย่อมเป็นเรือ่งดีงาม อมื...คร่าวๆ ก็ประมาณน้ีล่ะเจ้าค่ะ 

ขอพระพุทธองค์โปรดช่วยส่งเสริมด้วยเถิด หากศิษย์หาสามีท่ีสมดัง 

ใจปรารถนาเช่นน้ีได้ จะต้องกลับมาหล่อพระพุทธรูปทองค�า บริจาค 

ค่าธูปเทียนให้พระพุทธองค์แน่นอนเจ้าค่ะ"

พูดจบหมงิถานก็โขกศรีษะสามครัง้ด้วยความเคารพนบัถือจากใจจริง

หลังจากเสียงสะท้อนเบาๆ จากการโขกศีรษะสิ้นสุดลง เณรน้อยก็

ระบายลมหายใจออกมาในที่สุด

...เงื่อนไขในการเลือกสามีของแม่นางน้อยผู้นี้สูงมากเกินไปจริงๆ



 หมิงถาน  บุตรสาวของจิ้งอันโหว เป็นคนรักสวยรักงาม 

ร่าเริงสดใส มีความคิดใสซื่อบริสุทธิ์

 เจียงซว่ี  ต้ิงเป่ยอ๋องผูโ้ด่งดังในเมอืงหลวง เป็นแม่ทัพหนุม่

ผู้มากความสามารถ เป็นคนโปรดของฮ่องเต้ 

นิสัยเย็นชาพูดน้อย

 หมิงถิงหย่วน  จิง้อนัโหว บดิาของหมงิถาน มอี�านาจทางทหารมาก 

จนเป็นทีห่วาดระแวงของฮ่องเต้ รักบตุรสาวมาก

 เผยซ่ือ  ฮหูยินจวนจิง้อนัโหว แต่งเข้ามาหลงัมารดาของ

หมิงถานตาย เลี้ยงดูหมิงถานมาตั้งแต่ยังเด็ก 

 เสิ่นฮว่า  ญาตผิูพ่ี้ของหมงิถานทีม่าอาศยัในจวนจิง้อนัโหว 

ด้วย ไม่ค่อยลงรอยกับหมิงถาน

 เสิ่นอว้ี  พ่ีชายของเสิ่นฮว่า เป็นแม่ทัพหนุ่มอนาคตไกล 

อยูใ่ต้บงัคบับญัชาของเจยีงซว่ี แอบชอบหมงิถาน 

มานาน

 หลิ่วอ๋ีเหนียง  มารดาของหมิงฉู่ อี๋เหนียงของหมิงถิงหย่วน  

รักตามใจบุตรสาวจนบุตรสาวเสียนิสัย
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ในช่วงเวลาท่ีหนาวเหน็บท่ีสุดของเหมันตฤดู เมืองหลวงมีหิมะ 

ปลวิว่อนดจุขนห่าน ลมหนาวยามคนืเหมนัต์พัดพาให้โคมไฟทีม่มุชายคา

เฉลยีงทางเดนิแกว่งไหว ในช่วงยามห้า* ด้านนอกก็เร่ิมปรากฏหิมะขาวโพลน 

ไปทั่วทั้งแถบ

ภายในเรอืนจ้าวสุย่ ณ จวนจิง้อนัโหว** หิมะแรกของฤดโูปรยปราย

ลงบนยอดกิ่งต้นเหมยเขียว

เสยีงเคาะบอกโมงยามทีร่บกวนคนให้ตืน่จากนทิราเริ่มใกล้เข้ามา

เรือ่ยๆ เสยีงฝีเท้ารบีร้อนถ่ีกระชัน้ของเหล่าบ่าวไพร่สาวใช้ในจวนก็เร่ิมดงั

ขึ้นในราตรีดึกสงัดนี้

1
    

* ชาวจนีสมยัโบราณแบ่งเวลาตอนกลางคืนออกเป็น 5 ยาม โดยยามแรกเริม่เวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น. ยามห้า 

จึงหมายถึงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น. มีชื่อเรียกอีกชื่อว่ายามอิ๋น

** โหว คือบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ เป็นต�าแหน่งซึ่งฮ่องเต้แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความดีความชอบ 

ซึ่งบรรดาศักดิ์ 5 ขั้นรองจากขั้นอ๋อง คือกง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน แต่ละสมัยมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อย

ต่างกัน
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เพียงครูห่นึง่ นอกประตหู้องหลกัก็มเีสยีงเคาะดงั 'ตงึๆ' มคีนเอ่ยเรยีก 

เบาๆ ว่า "คุณหนูสี่เจ้าคะ"

เป็นแม่นมจางผู้ที่คอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ข้างกายฮูหยินท่านโหว

ซู่ซินก�าลังจัดวางอาหารเช้า ครั้นเห็นว่าคุณหนูของตนมิได้ส่งเสียง

ขานรบัจงึส่งสายตาให้ลวีเ่อ้อซึง่ยืนอยูข้่างหลงัคณุหนู ลวีเ่อ้อเข้าใจความหมาย  

จึงวางหวีในมือลง แล้วเดินออกไปที่ห้องด้านนอกเพ่ือต้อนรับผู้มาเยือน

ด้วยฝีเท้าแผ่วเบา

คาดว่าสาวใช้ท่ีเฝ้าเวรยามคงจะเป็นคนเปิดประตใูห้ ยามลวีเ่อ้อไปถึง  

แม่นมจางก็ก�าลังเดินน�าหญิงชราจากร้านจิ่นซิ่วรวมถึงสาวใช้ท่ีถือถาด 

ไว้ในมือเดินเรียงแถวเข้ามาพอดี

ภายใต้แสงเทียนมัวสลัว ชุดกระโปรงสีเขียวอ่อนของเหล่าสาวใช้

ขั้นสองของจวนจิ้งอันโหวนั้นดูเหมือนจะก่อให้เกิดเป็นเงาเส้นโค้งงดงาม

อันไร้ที่ติปรากฏออกมาที่ข้างประตู

"แม่นมจาง" ลว่ีเอ้อเป็นคนมีไหวพริบ รีบคารวะด้วยรอยย้ิมกว้าง

ทันที

แม่นมจางถลึงตาใส่ลวี่เอ้อปราดหน่ึง จากนั้นก็รีบย่ืนมือออกไป

ประคอง แล้วหันมองไปทางฉากก้ันเลก็น้อย นางได้แต่มองอยูเ่ช่นนี ้ส่วน

ลวี่เอ้อก็ออกมาต้อนรับอยู่ที่นี่ เช่นนั้นแสดงว่าคุณหนูสี่คงจะไม่ออกมา

นางกับลว่ีเอ้อนบัว่าสนิทสนมคุน้เคยกันอยู่บ้าง จงึทักทายปราศรัย

กันสองประโยค ต่อมาจึงพาหญิงชราจากร้านจิ่นซิ่วเดินเข้ามาแนะน�า

เสือ้ผ้าเครือ่งประดบัทีตั่ดเย็บขึน้ใหม่ส�าหรบัเข้าวังไปร่วมงานเล้ียงในคราน้ี

"...ขนสัตว์ท่ีฮูหยินท่านโหวให้มาคราวน้ีทั้งเรียบล่ืนแวววาวทั้งขาว

บริสทุธ์ิไร้ต�าหนิ เดิมทีก็นับเป็นของดีชัน้เลศิอนัหาได้ยากย่ิงอยู่แล้ว ได้ยิน
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ว่านี่ยังเป็นสิ่งของท่ีได้รับพระราชทานมาเมื่อครั้งงานล่าสัตว์ฤดูใบไม้ผลิ

อีกด้วย ถ้าไม่ตัดเย็บให้ดีจะย่ิงเป็นความผิดมหันต์ คราวนี้ท�าเอาหลงจู๊

ร้านเรากลุม้ใจแทบแย่! คดิไปคดิมาหลงจูร้๊านเราเลยไปร้องขอให้แม่นางจาง 

ช่วยตัดเย็บด้วยตนเอง แม่นางลว่ีเอ้อเองก็รู ้ว่าหลังจากแม่นางจาง 

ออกเรอืนไปแล้วก็ไม่ค่อยจะรบังานเย็บปักสกัเท่าไร เพ่ือให้นางตดัเย็บให้ 

ท่านหลงจู๊ยังทุ่มเทเรี่ยวแรงไปไม่น้อย ท่านดูลวดลาย ดูรอยสอยตะเข็บ

พวกนี้สิ"

หญิงชราจากร้านจิ่นซิ่วแนะน�าไปพลาง สาวใช้ที่อยู่ด้านหลังก็ย่ืน

ชุดคลุมขนจิ้งจอกสีขาวเงินท่ีรีดเรียบกริบไปตรงหน้าลว่ีเอ้อ ให้นางพินิจ

พิจารณา

ลว่ีเอ้อขยับเข้าไปใกล้ๆ ประเมินดูอย่างละเอียดถ่ีถ้วน สายตา 

เผยแววชื่นชมเล็กน้อย "ใช้การปักเต็มผืนผ้า ผ้าแพรเงินก็เข้ากันดี 

เป็นอย่างยิ่ง ไม่ท�าให้ผ้าขนสัตว์ผืนนี้เสียเปล่าจริงๆ"

นางตรวจสอบชุดคลุมทั้งข้างนอกข้างในจนท่ัว หลังจากแน่ใจว่า

ไม่มีอันใดผิดพลาดก็เอ่ยอย่างพึงพอใจว่า "งานเลี้ยงในวังคราน้ีจัดข้ึน

กะทันหัน รีบเร่งตัดเย็บแต่ก็ยังงดงามประณีตถึงเพียงน้ี หลงจู ๊ของ 

พวกเจ้าทุ่มเทตั้งใจจริงๆ"

หญิงชรารีบฉีกยิ้มพลางกล่าวถ่อมตัว ในที่สุดก็เบาใจลงได้

เจ้านายที่แม่นางลวี่เอ้อผู ้นี้ปรนนิบัติรับใช้คือบุตรสาวคนเล็ก 

ในภรรยาเอกของจิ้งอันโหว...หมิงถาน อีกฝ่ายใช้ชีวิตหรูหราสุขสบายมา

ตัง้แต่เยาว์วัย เป็นท่ีรกัใคร่เอน็ดูอย่างสดุแสน พบเจอของดีๆ  มามากมาย 

และก็จู้จี้พิถีพิถันย่ิง เสื้อผ้าอาภรณ์ธรรมดาท่ัวไปจะได้รับการยอมรับ 

จากลวี่เอ้อผู้เป็นสาวใช้ข้างกายนี้มิใช่เรื่องง่าย



10 กระวานน้อยแรกรัก 1

แต่บังเอญิทีเ่จ้านายผูน้ีม้บีญุคณุต่อร้านพวกเขา วันน้ีฟ้ายังไม่ทันสาง  

หลงจูก็๊สัง่ให้นางน�าเสือ้ผ้ามาส่งท่ีจวนจิง้อนัโหว ซ�า้ยังก�าชบัก�าชาเป็นพิเศษ 

ว่านางต้องไปท่ีเรอืนของคณุหนสูีด้่วยตนเอง เมือ่ได้รบัค�าว่า 'ทุม่เทตัง้ใจ' 

จากลวีเ่อ้อ นางก็สามารถกลบัไปรายงานแก่หลงจูไ๊ด้เตม็ที ่นอนหลบัสนิท

เต็มอิ่มได้เสียที

ทางฝั่งเรือนจ้าวสุ่ยน้ัน ครั้นลว่ีเอ้อรับเสื้อผ้ามาก็ยัดถุงเหอเปา*  

ให้มากมาย ก่อนจะส่งพวกแม่นมจางเดินออกไปจากประตบูปุผาคล้อย** 

อย่างมีมารยาท

ส่วนทางฝ่ังเรอืนเฟิงเหอ หญิงชราและสาวใช้อกีกลุม่หน่ึงซึง่เข้ามา

ส่งเสื้อผ้าเครื่องประดับท่ีน่ีฝีเท้าก้าวเดินจะเชื่องช้ากว่า ยามนี้เพ่ิงเข้ามา 

ถึงเรือนหลักเท่านั้น

แม่นมหวงซึง่เป็นผูร้บัใช้ดแูลข้างกายฮหูยินท่านโหวย่อกายคารวะ 

แย้มย้ิมพลางแนะน�าเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับให้แก่เสิ่นฮว่า  

คุณหนูญาติผู้พี่ที่มาขออาศัยอยู่จวนโหว

เสิ่นฮว่ารับฟังพร้อมกับกวาดตามองชุดผ้าแพรปักลายหรูหรา  

ปิ่นปักผมอัญมณีที่อยู่ในถาด จากน้ันก็ยอบกายคารวะอย่างนุ่มนวล  

เอ่ยเสยีงแผ่วเบาว่า "ขอบคุณแม่นมหวงทีล่�าบากน�ามาให้ อาฮว่าขอขอบคณุ 

ฮูหยินอย่างยิ่ง" ต่อมาก็ส่งสายตาให้บ่าวรับใช้ประจ�ากายทันที

บ่าวรบัใช้เข้าใจความหมายของนาง จงึเดินก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย 

* ถุงเหอเปา คือถุงผ้าพกติดตัวใบเล็กส�าหรับใส่เศษเหรียญหรือของจุกจิก มักปักเป็นลายสัตว์หรือตัวอักษร 

ที่มีความหมายเป็นมงคล

** ประตูบุปผาคล้อย คือประตูกลางของบ้านแบบเรือนสี่ประสาน เป็นตัวแบ่งเขตลานด้านหน้ากับเขตบ้าน

ด้านใน ซึ่งส่วนชายคาที่ยื่นออกมาจากประตูจะมีเสาห้อยลงมา เป็นเสาที่ไม่ได้ยาวจรดพื้น เรียกกันว่าเสาบัว
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ยัดถุงเหอเปาที่มีลายปักวิจิตรประณีตใบหนึ่งให้แก่แม่นมหวง

ถุงเหอเปาลวดลายงดงาม แต่ข้างในกลับมีเงินรางวัลไม่เท่าไร  

พอเดินออกมาจากเรือนเฟิงเหอแล้ว แม่นมหวงก็จับแขนเสื้อประมาณ

จ�านวนเงินดู

นางมิได้ใส่ใจเงินรางวัลเล็กๆ น้อยๆ น่ี เพียงแต่บังเอิญเจอกับ 

แม่นมจางท่ีเดนิออกมาจากเรอืนจ้าวสุย่พอด ีซ�า้นางกับแม่นมจางยังไม่ค่อย 

ถูกกันอีกด้วย

"ได้ยินมานานแล้วว่าไปท�างานทีเ่รอืนคุณหนสูีจ่ะได้รบัเงนิตกรางวัล 

อย่างงาม เป็นเรื่องจริงเสียด้วย วันหลังออกไปข้างนอกจะได้ซื้อแป้ง

ประทินโฉมของหอหล่านชุ่ยที่อยากได้เสียที" ด้านหลังแม่นมจาง สาวใช้

หน้ากลมที่เพ่ิงจะได้เลื่อนข้ันเป็นสาวใช้ขั้นสองและเพ่ิงได้เข้าไปที่ 

เรือนจ้าวสุ่ยเป็นครั้งแรกก�าลังเอ่ยออกความเห็นกับสหายที่อยู่ข้างๆ

สาวใช้ร่างสงูข้างหลงัแม่นมหวงได้ยินก็แค่นเสยีงเบาๆ อย่างทนไม่ไหว  

"ก็แค่ตกรางวัลธรรมดาๆ เท่าน้ัน ตอนเจ้าไปซือ้แป้งประทนิโฉม อย่าบอก

ว่าเป็นคนของจวนโหวเล่า คนอื่นเขาจะได้ไม่คิดว่าคนจากจวนจิ้งอันโหว

ล้วนเป็นคนโลกแคบเช่นนี้"

ทว่าก็มิอาจดูถูกฝีปากของสาวใช้หน้ากลมผู้ท่ีได้เล่ือนข้ันจาก 

ขัน้สามมาเป็นข้ันสองภายในระยะเวลาสัน้ๆ เพียงแค่ครึง่ปีได้เช่นกัน นาง

แสร้งท�าเป็นตกอกตกใจ "เงินตกรางวัลถึงเพียงนี้เรียกว่าธรรมดาๆ?  

เช่นน้ันเงินตกรางวัลท่ีคุณหนูญาติผู้พ่ีให้มาสามารถซื้อแผงขายแป้ง

ประทินโฉมได้ทั้งแผงเลยอย่างนั้นหรือ"

"เจ้า!"

"พอได้แล้ว อย่าคิดเล็กคิดน้อยกับนางเลย" มีคนดึงตัวสาวใช ้
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ร่างสูงเอาไว้ "พวกเราต่างก็เป็นคนของเรือนฮูหยินเหมือนๆ กัน ออกมา

ท�างานข้างนอกขอแค่ให้เสร็จสิ้นราบรื่นเป็นพอ เรื่องอื่นมีอันใดส�าคัญ 

ไปกว่านั้นอีก"

สาวใช้ร่างสูงถูกโน้มน้าวจนลดโทสะลงไปเล็กน้อย ครั้นแล้วนาง 

ก็นกึคล้อยตามค�าพูดน้ีไปถึงเรือ่งส�าคัญ นางเลกิโมโหแล้วกลับมาย้ิมแย้ม

แทน "ใช่แล้ว ขอแค่ให้ราบรื่นเป็นพอ ทั่วทั้งจวนนี้เกรงว่าคงจะไม่มีงาน 

ที่ใดราบรื่นกว่าที่เรือนของคุณหนูญาติผู้พี่อีกแล้ว"

นางมไิด้พูดถึงความยุ่งยากมากเรือ่งของการท�างานทีเ่รอืนคณุหนสูี ่

ออกมา สาวใช้หน้ากลมก็ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้และไม่ส่งเสียงขานตอบเช่นกัน

สาวใช้ร่างสงูเอ่ยขึน้อีกครัง้ "ว่าไปแล้วก็หาได้ยากย่ิง คณุหนญูาตผู้ิพ่ี 

งดงามอ่อนโยน ฉลาดปราดเปรื่อง ซ�้ายังดีต่อบ่าวรับใช้ปานนี้อีก"

"ข้าว่าที่หาได้ยากยิ่งกว่าคือนางมีพี่ชายดีๆ คนหนึ่ง" สาวใช้อีกคน

ที่อยู่ด้านหลังแม่นมหวงเอ่ยแทรกขึ้น

สาวใช้ร่างสูงเอ่ยส�าทับ "ใช่แล้ว มีแม่ทัพน้อยเสิ่นอยู่ อนาคตของ

คุณหนูญาติผู้พี่ไม่มีทางย�่าแย่แน่นอน"

สาวใช้หน้ากลมยิ้มออกมา "พี่สาวทั้งสองห่วงใยนางถึงเพียงนี้ แต่

ฮหูยินกบัคณุหนสูีต่่างหากท่ีเป็นเจ้านายท่ีแท้จรงิของพวกเรา อนาคตของ

คุณหนูญาติผู้พ่ีจะเป็นอย่างไร นั่นก็เป็นโชคชะตาของคุณหนูญาติผู้พ่ี  

ไม่เกี่ยวอันใดกับพี่สาวทั้งสองเสียหน่อย"

สาวใช้ร่างสูงปากไวเหน็บแนมกลับไปโดยมิได้ย้ังคิด "คุณหนู 

ญาติผู้พ่ีอาศัยอยู่ท่ีจวนโหว ถ้ามีอนาคตดีจวนโหวก็มีหน้ามีตาไปด้วย  

จะไม่ให้ห่วงใยได้อย่างไร ไม่แน่วันนีผ่้านพ้นไป ผูอ้ืน่อาจจะตดิปีกโผทะยาน 

ย้ายไปอยู่ที่ถนนชางอวี้ก็เป็นได้"
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ทนัใดน้ันราวกับมลีมหนาวยะเยือกพัดเข้ามาทีเ่ฉลียงทางเดิน ทางเดิน 

ตรงสวนดอกไม้ฝ่ังตะวันออกทีเ่มือ่ครูน้ี่ยังมเีสยีงดงัเจีย๊วจ๊าวกลบัเงยีบสงดั 

ลงในบัดดล...

ในเมอืงหลวงไม่มผีูใ้ดไม่รูว่้าบนถนนชางอว้ีมจีวนอยู่เพียงหลังเดยีว

ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในจวนหลังนั้นไม่ใช่ว่าใครในแคว้นต้าเส่ียนจะพูดถึง

ก็ได้

แม่นมท้ังสองซึง่ทแีรกท�าเป็นไม่ได้ยินการปะทะฝีปากเหล่าน้ีต่างก็

ชะงักฝีเท้าลงอย่างฉับพลัน จากนั้นหันกลับมากล่าวต�าหนิเสียงเฉียบ 

"พูดจาส่งเดชอนัใด! ท่านทีถ่นนชางอว้ีผูน้ัน้พวกเจ้าเอามาพูดเล่นได้หรอื 

กล้าดีอย่างไรถึงพูดจาเลื่อนเปื้อน!"

เหล่าสาวใช้ตกใจเสียขวัญ พอรู้ว่าตนเองพูดผิดไป แต่ละคนต่างก็

กลั้นหายใจ ศีรษะก้มต�่าจนแทบจะถึงปลายเท้า สาวใช้ที่เอ่ยถึงถนน 

ชางอว้ีเมือ่ครูน่ีย่ิ้งตกใจจนหน้าซดีเผอืด ถาดไม้จนัทน์ในมอืส่ันจนโอนเอน

โงนเงน

"มคีนพูดถึงถนนชางอว้ี แม่นมทัง้สองเลยระเบดิโทสะ พอตามไปถึง 

สวนดอกไม้ฝ่ังตะวันออก บ่าวกลวัจะถูกจบัได้ เลยไม่กล้าตามต่อเจ้าค่ะ"

ในเรอืนเฟิงเหอ เสิน่ฮว่ายนือยู่รมิหน้าต่างของห้องชัน้ใน ฟังบ่าวรบัใช้ 

ประจ�าตวัรายงานสิง่ทีไ่ล่ตามไปแอบฟังมา ฟังจบมมุปากของนางก็ยกข้ึน 

เล็กน้อย ทอดมองไปยังทิศทางของเรือนจ้าวสุ่ย ในก้นบึ้งดวงตาปรากฏ

แววดูถูกหยามเหยียดท่ีไม่เข้ากับความนุ่มนวลอ่อนโยนในยามปกติเลย

แม้แต่นิดเดียว
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"หมายความว่าข้าไม่นุ่มนวลไม่งดงาม ไม่ฉลาดปราดเปรือ่งเท่านาง 

ดกัีบพวกเจ้าไม่มากพอ อ้อ ซ�า้พ่ีชายของข้าก็ไม่ได้กล้าหาญชาญชยัอย่าง

แม่ทัพน้อยเสิ่น อนาคตข้างหน้าไม่ดีพออย่างน้ันสินะ" ท่ีเรือนจ้าวสุ่ย  

หมิงถานเอามือเท้าแก้มนั่งอยู่ข้างโต๊ะ เอ่ยทวนซ�้าอย่างเนิบช้า

กลิน่หอมของชาอิน๋เซงิ* อ่อนจางละมนุละไม แฝงอยู่ในกลิน่หอมกรุน่ 

ของอาหารเช้าท่ีต้ังวางอยู่ คล้ายกับมีกลิ่นแต่ก็ไม่มีอยู่ในที ดวงหน้า 

ขาวผ่องหมดจดราวกับข้ีผึ้งประทินโฉมซุกซ่อนอยู่หลังไอหมอกสีขาว 

ที่ลอยเป็นเกลียวขึ้นมาจากการต้มน�้าเดือดชงชา ท�าให้มองเห็นไม่ค่อย

ชัดเจนนัก

"ค�าพูดเลอะเทอะเหลวไหลพวกนั้นคุณหนูอย่าเก็บเอามาใส่ใจเลย

เจ้าค่ะ รปูโฉมและอปุนสิยัของคุณหนูถอืว่าโดดเด่นอย่างหาตวัจบัได้ยาก

ในบรรดาคุณหนูทั้งหลายในเมืองหลวงเชียวนะเจ้าคะ!"

ลว่ีเอ้อปรามไม่ทัน ปล่อยให้สาวใช้ท่ีกลับมารายงานเล่าทุกอย่าง

ออกมาอย่างละเอียดยิบ ยามน้ีจึงจ�าต้องเบี่ยงเบนประเด็นสนทนาเพ่ือ

กอบกู้สถานการณ์แทน

"จริงสิเจ้าคะคุณหนู ของท่ีฮูหยินส่งมาบ่าวเปิดดูหมดแล้ว วันนี ้

เข้าวังก็สวมชุดตัวนี้ดีหรือไม่เจ้าคะ"

ลวีเ่อ้อมหีน้าท่ีดูแลเรือ่งเสือ้ผ้าอาภรณ์ทีเ่รอืนจ้าวสุย่โดยเฉพาะ นาง

พอจะมีความคิดความเห็นเก่ียวกับการจับคู่เสื้อผ้าเคร่ืองประดับอยู่มาก 

เพียงชั่วเวลาสั้นๆ นางก็เริ่มพูดพรรณนาจากอักษร 'ถาน' ที่สลักอยู่บน 

ป่ินหยกอย่างเป็นพิเศษไปจนถึงชดุคลมุขนจิง้จอกสขีาวปักลายผ้าแพรเงนิ 

เต็มผืนตัวนั้น

* ชาอิน๋เซงิ เป็นชือ่เดมิของ 'ชาผูเ่อ่อร์' เป็นชาท่ีปลกูทางใต้ของมณฑลอว๋ินหนาน (ยูนนาน) มสีรรพคณุเป็นยา  

ใบชาถูกอัดเป็นก้อนรูปทรงต่างๆ ต่างจากชาชนิดอื่น
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ครั้นพูดแต่ละอย่างจบแล้วพบว่าไม่ได้ยินเสียงตอบกลับ ลว่ีเอ้อก็

แอบช้อนตามองอย่างอดไม่อยู่ "คณุหน?ู" ในเสยีงของนางมคีวามระแวด 

ระวังเพิ่มขึ้นหลายส่วน

ซูซ่นิซึง่ปรนนบิตัด้ิานอาหารการกินตกัโจ๊กหน่ึงถ้วยวางลงตรงหน้า

ของหมิงถานและช่วยเอ่ยเตือนด้วยเช่นกัน "คุณหนู ต้องดูชุดสักหน่อย 

นะเจ้าคะ"

หมงิถานกวาดตามองถาดในมอืของลวีเ่อ้อแวบหน่ึง "เอาตัวนีก็้แล้วกัน  

ใส่ชดุใดก็เหมอืนกันนัน่ล่ะ" นางเปลีย่นมาเท้าแก้มด้วยมอือกีข้าง ส่วนมอื

ที่ว่างก็จับช้อนกระเบื้องในถ้วยโจ๊กเล่นไปมาอย่างไม่ใคร่ใส่ใจนัก

นางเพ่ิงจะตื่นขึ้นตอนยามห้า บนร่างนางสวมใส่ชุดนอนปักลาย 

ก่ิงดอกสาลี ่คลมุทับด้วยผ้าคลมุขนจิง้จอกอ่อนนุ่ม เกศาด�าขลบัแผ่สยาย

จนถึงเอวราวกับม่านน�้าตก มีเพียงปอยผมปอยหนึ่งที่ตกลงอยู่ข้างแก้ม

ซูบผอมอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่รู้เช่นกันว่านางก�าลังคิดอันใดอยู่ ขนตาท่ีเป็นแพหนาราวกับ 

ขนอีกาขยับไหวเป็นระยะๆ ประหนึ่งก�าลังขานรับต่อเปลวเทียนวูบไหว 

ที่สะท้อนอยู่บนผิวถ้วยโจ๊ก เห็นแล้วเกิดความสงสารเวทนาคนงามอยู ่

เล็กน้อย

แต่น่าเสยีดาย ยามน้ีคนงามกลบักนิอนัใดไม่ลง แม้ไอร้อนจากโจ๊ก

จางหายไปจนหมดสิ้นแต่อาหารก็ยังไม่พร่องลงไปสักเท่าไร

เมือ่เหน็นางมท่ีาทีเช่นนี ้ซูซ่นิทีพู่ดน้อยมาแต่ไหนแต่ไรกอ็ดเกล้ียกล่อม 

มิได้ "โจ๊กช่วยบ�ารุงกระเพาะ คุณหนูกินสักหน่อยเถิด วันน้ีท่านยังต้อง 

เข้าวังอีกนะเจ้าคะ"

งานเลีย้งในวงัมกีฎระเบยีบมากมาย ไมผ่่อนคลายสบายใจเท่ากบั
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กินอาหารอยู่ท่ีจวน ซูซ่นิเองก็ปรารถนาดี ทว่านางไม่พูดถึงยงัจะดเีสยีกว่า 

พอพูดถึงเรื่องเข้าวัง หมิงถานก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดคับข้องใจยิ่ง

ที่ผ่านๆ มาช่วงเทศกาลซั่งหยวน* หาได้มีงานเลี้ยงในวังไม่ ครานี้

ตัง้ใจจดังานเลีย้งในวังเพราะเหตใุด บรรดาตระกูลสงูศกัดิต่์างก็รูก้นัดแีก่ใจ  

แต่ในวังกลับยังจะปกปิดอ�าพราง แม้แต่คนท่ีมีคู่หมั้นอยู่แล้วอย่างนาง 

ก็ยังต้องไปร่วมงานเลี้ยงด้วยเช่นกัน

หากเป็นอย่างทุกที แค่ไปร่วมวงสนุกสนานด้วยก็ใช่ว่าจะไม่ได้ แต่

ตอนนี้ในสมองนางเต็มไปด้วยเรื่องโสมมท่ีคู่หมั้นของนางกับญาติผู้น้อง

ของเขาลักลอบมีสัมพันธ์กัน มิหน�าซ�้ายังแอบมีบุตรนอกสมรสด้วยกัน 

มาตั้งนานแล้ว!

แม้ว่าเรือ่งนีจ้ะถูกปิดบงัเอาไว้อย่างมดิชดิ กระทัง่สาวใช้ประจ�ากายนาง 

ก็ยังไม่มีใครรู้ ทว่าบุตรนอกสมรสคนนั้นอายุสองขวบเต็มแล้ว กระโดด

โลดเต้นร้องเรยีกท่านพ่อได้แล้ว ไม่ว่าสดุท้ายเรือ่งการแต่งงานจะเป็นเช่นไร  

เด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นหลักฐานประจักษ์ชัดว่าคุณหนูส่ีสกุลหมิง 

อย่างนางถูกคู่หมั้นทรยศหักหลัง

พอคิดว่าการหมั้นหมายที่ในอดีตทุกคนต่างอิจฉาตาร้อน อีกทั้ง

ตวันางเองก็ค่อนข้างภูมอิกภูมใิจนีไ้ม่แคล้วจะต้องจบลงอย่างเสยีเกียรติ 

หมิงถานประเดี๋ยวก็รู้สึกว่าถ่านไหมเงิน** ท่ีอยู่ในกระถางถ่านเผาไหม้

อวัยวะภายในของนางจนมีควันพวยพุ่งขึ้น ประเด๋ียวก็รู ้สึกว่าโจ๊กที ่

* เทศกาลซั่งหยวน เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของเทศกาลหยวนเซียว ตรงกับวันที่ 15 เดือน 1 ตามจันทรคติจีน ซึ่ง

เป็นคนืแรกของปีทีพ่ระจนัทร์เต็มดวง คนในครอบครวัจงึมาชมจนัทร์กันพร้อมหน้า กินขนมบวัลอยซึง่แสดงถึง 

ความกลมเกลียว ภายหลังจัดเป็นงานฉลองย่ิงใหญ่ต่อเน่ืองจากเทศกาลตรุษจีน มีประเพณีประดับโคมไฟ  

จึงเรียกอีกชื่อว่าเทศกาลโคมไฟ โดยมากชื่อเทศกาลซั่งหยวนมักใช้ในบริบทของพิธีทางการ 

** ถ่านไหมเงิน เป็นถ่านไม้ชนิดหนึ่ง ขี้เถ้าเป็นสีขาว ไร้ควัน ติดไฟยาก และมอดยาก ในสมัยโบราณมักใช้ใน

วังหลวง
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ไร้ไอร้อนนี้เย็นเฉียบจากล�าคอไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจ

"ไม่กินแล้ว" นางว้าวุ่นใจ วางช้อนกระเบื้องลง จากน้ันลุกขึ้นเดิน

เข้าไปยังห้องชั้นใน

ซูซ่นิจ้องมองแผ่นหลงัของหมงิถานแล้วถอนหายใจออกมา มไิด้เอ่ย

โน้มน้าวอนัใดอกี นางสัง่ให้พวกสาวใช้ยกอาหารเช้าบนโต๊ะทีแ่ทบจะไม่ได้ 

ถูกแตะต้องออกไป

"หลายวันมาน้ีคุณหนูเป็นอะไรไป ถ้าไม่ชอบใจที่สาวใช้พวกนั้น

พูดจาไม่น่าฟังลับหลังก็รายงานฮูหยินให้ขับไล่ออกไปเสียก็สิ้นเรื่อง  

ไม่เห็นต้องถึงขนาดแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ยังไม่ยอมดูเลยนี่"

คณุหนูของพวกนางให้ความส�าคัญกับการแต่งเน้ือแต่งตวัเป็นท่ีสุด 

ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกจะต้องละเอียดประณีตตั้งแต่เส้นผมไปจนถึง

ลวดลายที่พ้ืนรองเท้า จึงไม่แปลกที่ลว่ีเอ้อจะเคลือบแคลงสงสัยจนต้อง

ขยับเข้าไปใกล้ซู่ซินแล้วกระซิบกระซาบเสียงเบา

ซู่ซินเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกัน "เมื่อคืนตอนข้าเฝ้ายามก็ลองถามแล้ว 

แต่คุณหนูไม่พูด บางทีอาจจะอยากอยู่เงียบๆ ก็เป็นได้ เอาล่ะ ข้าไป 

ต้มโจ๊กไก่ฉีกที่ห้องครัวก่อน อย่างไรก็ต้องให้คุณหนูกินอาหารรองท้อง

ก่อนเข้าวัง เจ้าเองก็อย่าไปรบกวนคุณหนูเล่า"

ซู่ซินอายุมากกว่าเล็กน้อย ทั้งยังสุขุมละเอียดอ่อน ได้รับความ 

ไว้วางใจจากหมงิถานมากท่ีสดุ ลวีเ่อ้อเบ้ปาก ไม่กล้าเอ่ยโต้ตอบ ท�าได้เพียง 

บิดพู่ผ้าไหมที่ข้างเอวพลางมองส่งซู่ซินเดินออกจากประตูไป

ทว่าพอเงาร่างของซู่ซินหายลับไปนอกประตูบุปผาคล้อยแล้ว นาง

ก็หันกายกลับทันที เดินเข้าไปในห้องชั้นในด้วยฝีเท้าแผ่วเบา

ห้องชัน้ในของเรอืนจ้าวสุย่ประดับตกแต่งอย่างหรูหราบรรจง ตัง้แต่
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ตั่งกับเตียงฉลุลายไปจนถึงตะขอเกี่ยวผ้าม่านสีขาวเงิน แต่ละอย่างล้วน

มทีีม่าท่ีไปสลบัซบัซ้อน ก�ายานหอมในแต่ละฤดูแต่ละสภาพอากาศก็ล้วน

พิถีพิถันเช่นเดียวกัน

วันน้ีภายในห้องจดุก�ายานกลิน่ดอกสาลีห่อมอ่อนๆ บางเบาคล้ายมี 

คล้ายไม่มี กลิ่นหอมหวานสดชื่นและเย็นนิดๆ หมิงถานนั่งอยู่หน้าโต๊ะ

เครื่องประทินโฉม ยังคงเอามือเท้าศีรษะ ท่าทางเกียจคร้าน ไม่มีแก่ใจ 

ท�าสิ่งใด

"คุณหนู บ่าวหวีผมให้ท่านต่อนะเจ้าคะ" ลวี่เอ้อขยับเข้าไปใกล้ๆ  

เอ่ยถามอย่างระมัดระวัง

หมงิถานมไิด้ส่งเสยีงตอบ ลวีเ่อ้อจงึถือว่านัน่เป็นการตอบรบักลายๆ 

นางหยิบหวีขึ้นมาพลางสางผมให้หมิงถาน แล้วเอ่ยขึ้นโดยคิดไปเอง 

ว่าจะช่วยให้หมิงถานสบายใจข้ึน "คุณหนูก�าลังกลุ้มใจว่าวันนี้คุณหนู 

ญาตผิูพ่ี้ก็จะเข้าวังเหมอืนกันหรอืเจ้าคะ วางใจเถิดเจ้าค่ะคณุหน ูท่านผูน้ัน้ 

มีฐานะอันใดกัน จะมาต้องตาต้องใจคุณหนูญาติผู้พ่ีได้อย่างไร ต่อให้ 

ถูกใจจรงิๆ แต่ด้วยฐานะของคณุหนูญาตผิูพ่ี้แล้วก็พอจะเป็นได้แค่ชายารอง 

เท่าน้ัน จะมาเทยีบกับท่านได้อย่างไร ต่อไปคุณหนูจะได้เป็นฮหูยินซือ่จือ่* 

แห่งจวนลิ่งกั๋วกงตัวจริงเสียงจริงเชียวนะเจ้าคะ"

"..." หมิงถานไร้ค�าพูด

"อีกอย่าง ซื่อจื่อของพวกเรารูปโฉมงามสง่า ความสามารถโดดเด่น 

ท่ัวท้ังเมอืงหลวงมใีครบ้างไม่อิจฉาคู่ก่ิงทองใบหยกอย่างท่านกับซ่ือจือ่เล่า 

เจ้าคะ!"

ประโยคนี้ลวี่เอ้อกดเสียงต�่าเบาอย่างที่สุด ทว่าน�้าเสียงปลาบปลื้ม

* ซื่อจื่อ คือต�าแหน่งทายาทผู้สืบทอดบรรดาศักดิ์อ๋อง ทายาทผู้ครองแคว้น หรือทายาทของเจ้าเมือง มักเป็น

บุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
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ปีตินั้นหมิงถานฟังแล้วเสียดแทงแก้วหูยิ่ง

ใครเป็นคูก่ิ่งทองใบหยกกับคนไร้ยางอายผูน้ั้นกัน เขาคูค่วรเสยีท่ีไหน!

นางกลัวว่าหากเด็กสาวผู้นี้ยังพูดต่อไปอีกสักสองประโยคตนเอง

คงจะโมโหจนกระอักเลือดออกมา นางจึงหลับตาลง ยกมือบอกให้หยุด 

"เอาคันฉ่องมาให้ข้า"

ลว่ีเอ้อไม่รู ้ว่าตนเองพูดอันใดผิดไป แต่โชคดีท่ีสมองท�างานไว  

นางรีบไปหยิบคันฉ่องเล็กมา ซ�้ายังเปลี่ยนเรื่องพูดอย่างรู้ประสา ยืนเอ่ย

ชื่นชมรูปโฉมอันงดงามสะคราญตาจนท�าให้ปักษีตกนภา มัจฉาจมวารี* 

ของหมิงถานอยู่อีกด้านหนึ่ง

หมงิถานพิศมองคนในคันฉ่องอย่างละเอียดลออ ไม่ได้เอ่ยตอบ ทว่า

จากมมุปากทีค่่อยๆ ยกย้ิมขึน้น้ัน สามารถมองออกได้ไม่ยากว่านางปักใจเชือ่ 

ตามค�าชมเชยของลวี่เอ้อจริงๆ

เด็กสาวอย่างลว่ีเอ้อพฤติกรรมค�าพูดค�าจาไม่อยู่ในกรอบ ซ�้ายัง 

มกัจะพูดแทงใจด�านางอยู่บ่อยครัง้ แต่มคี�าพูดหนึง่ท่ีลว่ีเอ้อกล่าวได้ถูกต้อง...  

'เมื่อเห็นดวงหน้านี้ ต่อให้มีแต่ข้าวเปล่าก็ยังกินข้าวได้หลายถ้วย'

หมงิถานถือคันฉ่องส่องตนเองอยู่ครึง่เค่อ** เพลิงโทสะทีสู่งเทียมฟ้า 

ของนางก็ค่อยๆ สงบลงอย่างไม่มสีาเหต ุในสมองเหลอืแค่ความคดิเดยีว

เท่านั้น...ไฉนข้าถึงได้งดงามเพียงนี้หนอ!

อารมณ์ดีๆ จากการถูกชืน่ชมรปูโฉมอนังามงดเฉดิฉนัของหมงิถาน 

* มาจาก 'มัจฉาจมวารี ปักษีตกนภา จันทร์หลบโฉมสุดา มวลผกาละอายนาง' ค�ากล่าวที่ใช้ชื่นชมความงาม

ของสี่ยอดหญิงงามของจีน ได้แก่ ซีซือ หวังเจาจวิน เตียวฉาน และหยางกุ้ยเฟย หมายถึงงามชวนตะลึงจน

เหล่าปลาจมลงไปในล�าธาร เหล่านกร่วงหล่นจากท้องฟ้า ดวงจันทร์เขินอายจนต้องหลบเร้น หมู่มวลดอกไม้

หุบกลีบลง

** เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 15 นาที
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ยังคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งออกจากจวนเดินทางเข้าวังหลวง

นอกประตชูัน้สอง รถม้าถูกเตรยีมพร้อมเรยีบร้อยแล้ว ยามหมงิถาน

ประคองเตาอุ่นมอืปรากฏตัวขึน้อย่างนวยนาด เผยซือ่* ฮหูยินท่านโหวกับ

เสิ่นฮว่าคุณหนูญาติผู้พี่ก็ได้นั่งตัวตรงรออยู่ในรถม้าก่อนแล้ว

ครั้นเห็นหมิงถานปลดชุดคลุมออก ก้มศีรษะมุดตัวเข้าไปในรถม้า 

ในดวงตาของเผยซื่อปรากฏรอยยิ้มน้อยๆ "อาถาน รีบขึ้นมาสิ"

เมื่อหมิงถานนั่งมั่นคงดีแล้ว เผยซื่อก็เอ่ยเป็นห่วงเป็นใยขึ้นอีกครา

ด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "ไฉนถึงถอดชุดคลุมออกเล่า วันนี้อากาศหนาวเย็น 

ระวังจะจับไข้เอา"

"ในรถม้าอบอุ่น หากไม่ถอดตอนน้ี ประเดี๋ยวตัวเปียกเหง่ือลงจาก

รถม้าคงจะหนาวแย่" หมิงถานย้ิมตาหยี กุมมือของเผยซื่อกลับอย่าง

เฉลยีวฉลาด "ปล่อยให้ท่านแม่ต้องรอนาน เป็นความผิดของข้าเองเจ้าค่ะ"

เผยซื่อถลึงตาใส่นางเบาๆ แวบหนึ่ง "ผิดไม่ผิดอันใดกัน วันนี้เป็น

วันเทศกาลซั่งหยวน อย่าเอ่ยค�าพูดเช่นนี้สิ!"

"เจ้าค่ะ ลกูรูต้วัแล้วว่าผดิ..." หมงิถานองิแอบในอ้อมอกของเผยซือ่ 

ซ�้ายังลากเสียงยาวเป็นการออดอ้อน

เผยซื่อจิ้มหน้าผากบุตรสาวด้วยความระอาใจ "เจ้านี่นะ ทะเล้นจน

เคยตัว!"

เสิน่ฮว่าซึง่นัง่อยู่ฝ่ังตรงข้ามเหน็ภาพเหตุการณ์ฉากนีเ้ข้า จงึปิดปาก

พร้อมเอ่ยด้วยรอยย้ิมบางๆ "ท่านป้าสะใภ้กับญาติผูน้้องสองแม่ลกูรกัใคร่

ลึกซึ้ง ท�าให้อาฮว่าอิจฉาตาร้อนจริงๆ"

เผยซื่อมองเสิ่นฮว่ายิ้มๆ แวบหนึ่งอย่างห้ามไม่อยู่

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่า 'ซื่อ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม

ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดเจนก็มี
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นบัแต่โบราณกาลมา การแต่งเข้ามาเป็นภรรยาใหม่นัน้ยากล�าบาก 

หมิงถานเป็นบุตรสาวในภรรยาเอกจากฮูหยินคนก่อน เบื้องหลังยังมี 

บ้านมารดาที่ทรงอ�านาจคอยหนุน สองสามปีแรกท่ีเผยซื่อเพ่ิงจะแต่ง 

เข้าจวนโหวน้ัน ด้วยเกรงว่าผู้อื่นจะกล่าวหาว่านาง 'ใจร้ายใจด�าต่อ 

เด็กสาวก�าพร้า' นางจึงดูแลเอาใจใส่หมิงถานอย่างพิถีพิถันย่ิงกว่า 

ท่านโหวสามีของตนเองเสียอีก

หลายปีที่ผ่านมานางมิได้ให้ก�าเนิดบุตรธิดา เดิมทียังกังวลว่า

ต�าแหน่งนายหญิงแห่งจวนโหวจะไม่มั่นคง แต่เพราะนางกับหมิงถาน 

มคีวามสมัพันธ์สนทิสนมแน่นแฟ้น ได้รบัค�าชมว่า 'จิตใจดงีามเป่ียมเมตตา'  

จากบรรดาฮูหยินสูงศักดิ์ในเมืองหลวง นางจึงอยู่ในต�าแหน่งนายหญิง

แห่งจวนโหวนี้ได้อย่างมั่นคงไม่สั่นคลอน

ด้วยเหตุผลนี้กอปรกับตัวเผยซื่อเองก็มีชื่อเสียงค่อนข้างดีงามอยู่

เป็นทุนเดิม คนที่ตั้งใจสังเกตดูเสียหน่อยก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะชื่นชมนาง

อย่างไรก็ไม่ท�าให้นางชอบใจเท่าชมว่านางกับหมิงถานรักใคร่สนิทสนม

ลึกซึ้ง

ยามน้ีในใจเผยซื่อถูกชื่นชมเยินยอจนรู้สึกสุขอุราย่ิงนัก เพียงแต ่

หมิงถานกลับอารมณ์ดิ่งลงฉับพลันเพราะเสิ่นฮว่าเอ่ยปากขึ้น...

ไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นใด ตลอดครึ่งปีที่เสิ่นฮว่ามาอาศัยอยู่ท่ี 

จวนโหว แม้ฉากหน้านางกับเสิ่นฮว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบ ทว่า 

เบื้องหลังกลับคอยปะทะกันอยู่เนืองๆ

คราวน้ีพอได้ยินสุ้มเสียงนุ่มละมุนของเสิ่นฮว่า หมิงถานก็นึกถึง 

การหมัน้หมายทีเ่ลวร้ายของตน รวมถึงค�าพูดท่ีพวกสาวใช้ซุบซิบนินทากัน 

ภายในจวนขึ้นมาไม่หยุด
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ค�านินทาเหล่านั้นเล่าลือกันไปอย่างเกินจริง แต่นางก็ไม่กล้ามั่นใจ

ว่าจะไม่มีความเป็นไปได้เลยแม้เพียงเศษเสี้ยว

เพราะอย่างไรท่านท่ีอยู่ตรงถนนชางอวีผู้น้ัน้ก็รบทัพจบัศกึอยู่ข้างนอก 

มานานปี คงจะไม่ได้เห็นหญิงงามมากมายนัก มิหน�าซ�้าพวกนักรบที่ไม่รู้

หนังสือหนังหาเช่นนี้มักจะชอบเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนมีวิชาความรู้ 

อยากจะรับสตรีมากความสามารถเป็นภรรยาให้เต็มจวนเพื่อพิสูจน์ให้ 

ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมิใช่คนกักขฬะ...บิดาของนางก็คือตัวอย่างที่ชัดเจน

ที่สุด เขาไปปฏิบัติหน้าที่ต่างเมืองก็ยังไม่ลืมพาหลิ่วอี๋เหนียง* ไปขับขาน

โคลงกลอนเคียงคู่ด้วย

ถ้าหากเสิ่นฮว่าได้ไปอยู่ที่ถนนชางอวี้ ยกระดับฐานะจนสูงส่ง ส่วน

งานแต่งงานของนางกลบัต้องพังทลายไม่เป็นท่าเพราะถูกคูห่มัน้หกัหลงั 

เช่นนัน้คณุหนสูีส่กุลหมงิอย่างนางจะไม่กลายเป็นเรือ่งน่าตลกขบขนัทีส่ดุ

ของเมืองหลวงอย่างนั้นหรือ

ตอนน้ียังไม่ทนัไรสาวใช้ชัน้ล่างพวกน้ันก็ป้ันเสรมิเตมิแต่งเรือ่งกันเอง 

เช่นนีแ้ล้ว ถ้าเรือ่งน้ีกลายเป็นจรงิขึน้มา หากนางไม่โกนผมออกบวชเป็นชี  

น่ากลัวว่าในเมืองหลวงแห่งน้ีคงจะไม่มีท่ียืนให้อาถานแห่งสกุลหมิง 

อย่างนางแล้ว!

เสียงรถม้าเคลื่อนดังอื้ออึงอยู่ข้างหู หมิงถานย่ิงคิดก็ย่ิงฉุนเฉียว  

ในอกยังถึงกับอดึอดักลดักลุม้ ยามรถม้าหยุด 'กึก' ลงตรงนอกประตูฉ่ีเซวยีน  

นางก็ยังคงจมดิง่อยูกั่บอารมณ์หงุดหงิดใจอย่างยากจะถอนตวัออกมาได้

ยามสตรีในครอบครัวของเหล่าขุนนางเดินทางเข้าวัง รถม้าและ 

บ่าวรับใช้ล้วนไม่สามารถเข้าออกได้ตามใจชอบ เผยซื่อย่ืนแสดงป้าย 

* อี๋เหนียง เป็นค�าเรียกอนุภรรยา
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นายหญิงตราต้ัง* ต่อมาหมวัมวั** ในวังก็จะตรวจสอบว่ามกีารพกพาอาวุธ

หรือไม่ ถึงค่อยให้ขันทีน�าทางพวกนางเดินไปยังอุทยานยงหยวนซึ่งเป็น

สถานที่จัดงานเลี้ยงในวันนี้

นับตั้งแต่ก่อต้ังแคว้นต้าเสี่ยนเป็นต้นมา นอกจากการคัดเลือก 

สนมชายาแล้ว น้อยครัง้ย่ิงทีส่ตรซีึง่ไม่มบีรรดาศกัดิน์ายหญิงตราตัง้จะได้ 

เข้าวัง ยิ่งถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่มีการจัดงานเลี้ยงเชิญคนมาร่วมอย่าง

กว้างขวางมากมายเช่นนี้

วังหลวงซึ่งมีก�าแพงสีแดงปกคลุมด้วยหิมะดูโอ่อ่าน่าเกรงขาม  

ทกุก้าวท่ีย่างออกไป ความน่าย�าเกรงก็ย่ิงดเูหมอืนจะหนกัอึง้ข้ึนหนึง่ส่วน 

ชวนให้คนแทบจะหายใจล�าบาก ท�าให้เส้นทางมุ่งหน้าไปยังอุทยาน 

ยงหยวนเงียบสงัดยิ่ง ไม่ได้ยินเสียงอื่นใดทั้งสิ้น มีเพียงเสียงดังสวบสาบ

เบาๆ ยามรองเท้าย�่าลงบนหิมะบางๆ เท่านั้น

ทุกคนตั้งอกต้ังใจเดินตรงไปข้างหน้า จึงไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นว่า 

ในห้องอุ่น*** ซึ่งอยู่บนที่สูงใกล้ๆ กันมีหน้าต่างเปิดไว้บานหนึ่ง...

"ทางตงโจวให้เขตสยุเป่ยรบัช่วงดูแลต่อก็ถือเป็นเรือ่งด ีเจ้าน่าจะได้

พักผ่อนอยู่ท่ีเมอืงหลวงสกัระยะ จรงิสอิาซว่ี ปีน้ีเจ้าก็...ย่ีสิบเอด็แล้วกระมงั  

มิสู้ถือโอกาสช่วงน้ีตัดสินใจเรื่องการแต่งงานเสีย การสร้างครอบครัว 

มทีายาทสบืทอดสกุลน้ันเป็นเรือ่งใหญ่ วันน้ีท่ีอทุยานยงหยวน ฮองเฮาต้ังใจ 

เชญิสตรใีนครอบครวัขนุนางทีถึ่งวัยเหมาะจะแต่งงานเข้าวงัมาเป็นพิเศษ 

* นายหญิงตราตั้ง (มิ่งฟู่) เป็นบรรดาศักดิ์ท่ีฮ่องเต้พระราชทานแก่มารดาหรือภรรยาของขุนนางชั้นสูง โดย 

ในแต่ละขั้นจะมีค�าเรียกที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขั้นหนึ่งและขั้นสองเรียกว่าฟูเหริน ขั้นสามเรียกว่าซูเหริน ขั้นสี่

เรียกว่ากงเหริน ขั้นห้าเรียกว่าอี๋เหริน ขั้นหกเรียกว่าอันเหริน และขั้นเจ็ดลงไปเรียกว่าหรูเหริน

** หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 

หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังหลวงด้วย

*** ห้องอุ่น หมายถึงห้องเล็กๆ ที่เชื่อมต่อกับเรือนใหญ่ ซึ่งมีการติดตั้งเตาส�าหรับจุดไฟไว้ที่ชั้นใต้ดินของห้อง
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หากถูกใจคณุหนสูกุลใดก็บอกกับเรา ขอแค่ชาตติระกูลผุดผ่อง ประพฤติตน 

ดีงาม เราจะมอบสมรสพระราชทานให้เจ้าแน่นอน"

ตั้งแต่เข้ามาในห้องอุ่น ฮ่องเต้เฉิงคังก็เอาแต่พูดจาเร่ือยเปื่อย พูด

ต้ังแต่การศึกที่ดินแดนทางเหนือไปจนถึงชัยชนะท่ีตงโจว สุดท้ายก็ 

เบนหัวข้อสนทนามาอยู่ที่เรื่องการ 'แต่งงาน' อย่างคิดเอาเองว่าดูลื่นไหล

เป็นธรรมชาติแล้ว

ขณะทีฮ่่องเต้เฉงิคังก�าลงัคิดว่าจะเพ่ิมเสรมิอันใดเข้าไปอกีสักหน่อย 

จางฮองเฮาซึ่งยืนอยู่อีกด้านก็ปิดปากกระแอมกระไอเบาๆ ทอดมอง 

ออกไปนอกหน้าต่างพลางเดินเข้าไปใกล้ๆ แล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่า  

"สตรีกลุ่มนี้ แม่นางน้อยที่สวมชุดคลุมสีขาวเงินทางด้านซ้าย หม่อมฉัน

คิดว่ารู้กฎระเบียบไม่เลวเลยเพคะ"

ฮ่องเต้เฉิงคังถูกขัดจังหวะ จึงหรี่ตาลงอย่างไม่รู้ตัว จากนั้นก็มอง

ออกไปยังนอกหน้าต่าง ครู่หนึ่งผ่านไปก็พยักหน้าเล็กน้อย "ฮองเฮา 

สายตามองคนไม่เลว" พระองค์ก�าชบัสัง่ขนัทีว่า "ไปสบืมาซว่ิาเป็นคณุหนู

สกุลใด"

"พ่ะย่ะค่ะ" ขนัทขีานรบับญัชา ก่อนจะโค้งกายแล้วเดนิถอยออกไป

ฮ่องเต้เฉิงคังหันหน้ากลับมาอีกครา มองไปยังบุรุษชุดด�าที่อยู่ 

ข้างกาย "อาซว่ี เจ้าเองก็มาดูสักแวบหน่ึงสิ ในเมื่อจะเลือกชายาให้เจ้า  

ก็ต้องเลือกที่เจ้าพึงใจถึงจะถูก"

ลมเย็นยะเยือกเจอืด้วยเกลด็หิมะพัดโชยผ่านหน้าต่างเข้ามาขานรับ

กับเสยีงทียั่งไม่ทันจะสิน้ค�าน้ี ชดุผ้าด้ินสดี�าซึง่ปักลวดลายงใูหญ่ถูกลมพัด 

จนชายชดุด้านหนึง่ปลวิขึน้มา คนผูน้ั้นยืนเอามอืไพล่หลงัอยู่ตรงรมิหน้าต่าง  

หลุบตากวาดมองแวบหนึ่ง แล้วก็เบนสายตาออกอย่างไร้อารมณ์
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บอกว่าแวบหนึ่งก็แวบหนึ่งจริงๆ!

ฮ่องเต้เฉิงคังหมดถ้อยค�าจะเอื้อนเอ่ยไปพักใหญ่

โชคดทีีพ่ระองค์เคยชนิกับท่าทางไม่สนใจไยดขีองคนข้างๆ มานาน

แล้ว จึงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด เพียงแต่พระองค์ก็

มิได้เอ่ยปากพูดคุยกับคนผู้นี้อีกเป็นการชั่วคราว ขณะรอคอยให้ขันที 

น�าความมารายงานอยู่นั้น ก็หันไปพูดคุยเสียงเบากับจางฮองเฮาด้วย

ในช่วงเวลาระหว่างนีจ้างฮองเฮามองส�ารวจแผ่นหลงัของหมงิถาน 

ในใจยิ่งพึงพอใจมากขึ้นเรื่อยๆ

แม่นางน้อยเหล่านีส่้วนมากล้วนเพ่ิงจะเคยเข้าวังหลวงเป็นครัง้แรก 

ถึงแม้ยามอยู่ในบ้านจะได้รับการสั่งสอนกฎระเบียบมาเป็นอย่างดี แต่

น้อยคนนักท่ีจะไม่หวาดหว่ันต่อความน่าย�าเกรงของวังหลวง เมื่อในใจ 

มคีวามหวาดกลวั มอืเท้าก็จะหวาดกลวัไปด้วย ลมหายใจตดิขัดถ่ีกระชัน้

เท่าท่ีสังเกตดูหญิงสาวมามากมายจนถึงตอนนี้ มีเพียงแม่นาง 

ตรงหน้าผู้นี้ที่อากัปกิริยาภูมิฐานท่ีสุด ทุกการกระท�าทุกการเคลื่อนไหว

ล้วนเยือกเย็นสง่างาม ช่างงดงามเพลิดเพลินสายตายิ่ง

ไม่นานนักขันทีก็กลับมาที่ห้องอุ่น โค้งกายค�านับแล้วเอ่ยตอบว่า 

"กราบทูลฝ่าบาท กราบทลูฮองเฮา คนกลุม่นีคื้อฮหูยินจ้ิงอนัโหว คณุหนสูี ่

จวนจิ้งอันโหว ยังมีน้องสาวของแม่ทัพน้อยเส่ินที่มาขออาศัยอยู่กับ 

จวนจิ้งอันโหวพ่ะย่ะค่ะ"

"น้องสาวของเสิ่นอวี้?" ฮ่องเต้เฉิงคังเลิกคิ้ว

ขนัทีรบีเอ่ยตอบ "น้องสาวของแม่ทพัน้อยเสิน่อว้ีคอืคนทีส่วมชดุคลมุ 

ที่ถักจากผ้าแพรสีทอง ส่วนคนท่ีฮองเฮาตรัสถามคือคุณหนูสี่แห่งจวน 

จิ้งอันโหวพ่ะย่ะค่ะ"
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จวนจิ้งอันโหว ฐานะวงศ์ตระกูลถือว่าเหมาะสมคู่ควร จางฮองเฮา

ก�าลังคิดถึงตรงนี้ ขันทีก็เอ่ยเสริมข้ึนมาว่า "คุณหนูส่ีจวนจิ้งอันโหวได ้

หมั้นหมายกับซื่อจื่อของลิ่งกั๋วกงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"หมั้นหมายแล้ว?" จางฮองเฮาชะงักไปชั่วครู่ "นี่ช่าง..."

จวนลิ่งก๋ัวกงเป็นผู้สูงศักด์ิตระกูลเก่าแก่ นางเองก็ไม่กล้าเปล่ง 

ค�าว่า 'เสยีดาย' สองพยางค์นีอ้อกมา ทว่าบนใบหน้ากลบัเตม็ไปด้วยความ

เสียอกเสียดาย

ฮ่องเต้เฉิงคังกล่าวว่า "ในเมื่อมีคู่หมั้นแล้ว ก็ไม่ควรจะไปท�าลาย

วาสนาของผู้อื่น"

ถ้อยค�าของพระองค์แม้แฝงด้วยความเสียดาย ทว่าในใจหาได้คิด

เช่นนัน้ พอได้ยินค�าว่า 'จวนจิง้อนัโหว' ก็คดัชือ่คณุหนูสีแ่ห่งจวนโหวผูน้ีอ้อก 

ทันที

พระองค์ชะงักนิ่งไปครู่หน่ึง จากน้ันก็ยังชี้ไปที่แผ่นหลังเลือนราง 

ซึง่เดนิห่างไกลลบิออกไปแล้ว "เราว่าน้องสาวของเสิน่อว้ีก็ไม่เลวเหมอืนกัน  

ถึงแม้สกุลเสิน่จะมฐีานะต�า่ต้อยไปเสยีหน่อย แต่ก็ยังพอจะให้เป็นชายารอง 

ได้"

จางฮองเฮาไม่มคีวามสนใจต่อการเลอืกอนภุรรยา จงึหลบุตาพลาง

จัดแขนเสื้อให้เรียบร้อย มิได้ส่งเสียงขานรับ

ฮ่องเต้เฉงิคงัหนักลบัมาเอ่ยถามอีกครัง้ "อาซว่ี เจ้าคดิว่าอย่างไรบ้าง  

เจ้าเองก็ให้ความส�าคัญกับเสิ่นอวี้อยู่พอสมควรเลยมิใช่หรือ"

"ไม่คดิอย่างไร ถ้าฝ่าบาททรงด�ารว่ิาไม่เลว ก็ทรงรับเข้าต�าหนักในส ิ

พ่ะย่ะค่ะ"

สุม้เสยีงนีไ้ม่ดังไม่เบา แต่ฟังออกได้ว่าข่มกลัน้ความร�าคาญใจจางๆ 
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เอาไว้หลายส่วน

ไม่รู้เพราะเหตุใดพอขันทีท่ีอยู่โดยรอบได้ยินแล้วต่างก็ตกใจจน 

แข้งขาอ่อน ท้ังๆ ท่ีในห้องอุน่จดุเตาอุน่ใต้ดนิเอาไว้ แต่ทุกคนกลบัตวัสัน่เท้ิม 

อย่างควบคุมไม่อยู่ ได้แต่ก้มหน้างุด

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องอุ่น เหล่าหญิงสาวครอบครัวขุนนางไม่มี 

ผู้ใดล่วงรู้เลยแม้แต่น้อย เมื่อเดินเข้ามาในอุทยานยงหยวน ทุกคนก็ถูก

น�าทางไปยังต�าหนักฉางหมิง เข้านั่งประจ�าที่ตามล�าดับ

ท่ีนั่งของจวนจิ้งอันโหวอยู่ติดกับประตูของต�าหนักฉางหมิงพอดี 

หากขยับออกไปข้างหลังอีกนิดก็จะต้องตากลมหนาวนอกต�าหนักแล้ว

เสิ่นฮว่าเข้านั่งที่ตามเผยซื่อ ในใจฉงนงุนงงเล็กน้อย

นางมาอยู่เมอืงหลวงได้ครึง่ปี รูดี้ว่าจวนจิง้อนัโหวย่ิงใหญ่เกรยีงไกร 

มีฐานะไม่ธรรมดา แต่เหตุใดวันน้ีในวังจัดงานเลี้ยงกลับได้อยู่ห่างไกล 

เช่นนี้เล่า

เสิ่นฮว่าไม่เข้าใจ แต่หมิงถานกลับเข้าใจกระจ่างยิ่ง

สถานท่ีซึ่งมีแต่ชนชั้นสูงรวมตัวกันอย่างเมืองหลวง จริงๆ แล้ว 

ท่านโหวผู้หนึ่งก็ไม่ได้ถือว่ามีต�าแหน่งสูงส่งอันใด บัดน้ีที่จวนจิ้งอันโหว

มหีน้ามตีาเช่นนีห้ลกัๆ แล้วเป็นเพราะจิง้อนัโหวบดิาของนางเป็นข้าหลวงใหญ่ 

รักษาชายแดน กุมอ�านาจที่แท้จริงเอาไว้ในมือ

ล�าดบัท่ีนัง่งานเลีย้งในวังยดึตามล�าดบับรรดาศกัดิเ์ป็นหลกั จวนก๋ัวกง 

ที่อยู่เหนือจวนโหวของพวกเขาก็มีตั้งหลายสิบตระกูลแล้ว ไหนยังต้อง 

นับเหล่าพระญาติเชื้อพระวงศ์อีก ได้นั่งอยู่ในเขตต�าหนักเช่นนี้ก็ถือว่า 

มีอภิสิทธิ์มากแล้ว
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ยามนี้ภายในต�าหนักฉางหมิงมีคนมากมายแต่กลับเงียบสงบย่ิง 

หลังจากหมิงถานนั่งประจ�าท่ี นางก็กวาดตามองไปยังต�าแหน่งจวน 

ลิ่งกั๋วกงที่อยู่ด้านหน้าคล้ายมิได้ตั้งใจมอง

ไม่มองก็แล้วไป แต่พอมองเสร็จ ในใจนางก็บังเกิดโทสะอย่างไม่มี

สาเหตุขึ้นมาอีกครั้ง

นี่จวนลิ่งก๋ัวกงคิดว่าไม่มีผู ้ใดรู ้เรื่องฉาวโฉ่ของพวกเขา หรือว่า 

พวกเขาไม่เห็นอาถานแห่งสกุลหมิงอย่างนางอยู่ในสายตากันแน่ ถึงได้

พาญาติผู้น้องท่ีแอบมีสัมพันธ์ลับๆ กับคู่หมั้นนางมาร่วมงานด้วยอย่าง

เปิดเผยเช่นนี้! พวกนางคิดว่านี่เป็นงานเช่นใดกัน หรือคิดอยากจะพาคน

มาปรากฏตวัต่อหน้านางให้คุน้หน้าคุน้ตาเอาไว้ต่อไปจะได้ร่วมปรนนิบตัิ

สามีคนเดียวกันอย่างสามัคคีกลมเกลียวอย่างนั้นหรือ!

เผยซื่อสังเกตเห็นว่าสายตาของหมิงถานมีบางอย่างแปลกๆ จึง 

เอ่ยเรียกเบาๆ "อาถาน เป็นอะไรไปหรือ"

เผยซื่อยังไม่รู้เรื่องที่จวนลิ่งกั๋วกงปิดบังอยู่ หมิงถานจึงเก็บสายตา

กลบัมา ฝืนส่งเสยีงตอบไปว่า "ไม่มอีะไรเจ้าค่ะ" แล้วก็พยายามสะกดกลัน้

เพลิงโทสะในหัวใจของตนเองเอาไว้ น่ังอย่างสุภาพตัวตรงตามระเบียบ 

ไม่หันไปมองอีกแม้แต่แวบเดียว

เมื่อแรกจวนลิ่งก๋ัวกงไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นถึงสายตาของหมิงถาน  

แต่ยามน้ีพอเห็นว่าสตรีจวนจิ้งอันโหวมาถึงกันแล้ว จึงอดมองสังเกตดู

จากไกลๆ มิได้

ฮูหยินลิ่งก๋ัวกงเองก็ลอบมองด้วยเช่นกัน มองไปพลางภาคภูมิใจ 

ไปพลาง

อาถานแห่งสกุลหมงิมชีือ่เสยีงดงีามเป็นเลศิในหมูค่ณุหนใูนเมอืงหลวง  



29ปู ้จื่อซื่อเคอไช ่ 

รูปโฉม ชาติตระกูล กิริยามารยาท ฝีมือการบรรเลงฉิน* แต่ละอย่างล้วน

ยอดเยีย่มโดดเด่น นสิยัใจคอก็สงบเสง่ียมเรยีบร้อย ทัง้ชวนให้สามรีกัใคร่ 

ทั้งพาออกหน้าออกตาได้ ช่างหาได้ยากย่ิง เคราะห์ดีท่ีหมั้นหมายไว้ 

ตั้งแต่เนิ่นๆ หาไม่แล้วจะต้องมีหลายตระกูลพากันแย่งสู่ขอเป็นแน่

แต่บุตรชายตัวปัญหาของนางนั้น...

พอคิดถึงตรงนี้นางก็เหลือบมองไปด้านหลังปราดหนึ่ง บังเอิญเห็น

หญิงสาวนางหน่ึงก�าลังประคองถ้วยชาอย่างชดช้อยบอบบาง จึงอด 

ทอดถอนใจในใจมิได้ว่าแม้จะเป็นหลานสาวของตน แต่เอาออกหน้า 

ไม่ได้ก็คือไม่ได้

ไม่รู้เช่นกันว่าจะปิดบังเรื่องนี้ไปได้อีกนานเพียงใด ยามจิ้งอันโหว

ปฏิบัติหน้าที่ครบตามก�าหนดเวลา เดินทางกลับมารายงานสถานการณ์

ทีเ่มอืงหลวง การแต่งงานของทัง้สองตระกูลก็จะต้องเริม่ก�าหนดฤกษ์ยาม 

ถ้าหากอยากจะแต่งอาถานแห่งสกุลหมงิเข้าจวนอย่างราบรืน่ไร้อปุสรรค 

เรื่องนี้นางคงต้องรีบวางแผนเสียแต่เนิ่นๆ

ทุกคนที่อยู่ในต�าหนักต่างคนต่างคิดเรื่องของตนเอง ทว่าฉากหน้า

กลับแสดงท่าทีนิ่งเงียบพินอบพิเทาออกมาเหมือนกันทั้งหมด

ความเงียบงันน้ีด�าเนินต่อไปจนกระท่ังขันทีตะโกนก้องด้วยเสียง 

เล็กแหลมว่า "ฮองเฮาเสด็จ!"

ทกุคนถึงเก็บง�าความคดิเอาไว้แล้วลกุขึน้ยืน แล้วถวายบงัคมไปทาง 

จางฮองเฮาอย่างพร้อมเพรียงกัน "ถวายบังคมฮองเฮา ขอฮองเฮาทรง 

พระเกษมส�าราญ!"

"ลุกข้ึน" น�้าเสียงของจางฮองเฮาค่อนข้างอ่อนโยนนุ่มนวล ทั้งยัง 

* ฉินหรือพิณเป็นเครื่องสายจีน เดิมมีห้าสาย ต่อมาพัฒนาเป็นเจ็ดสาย ช่วงเสียงกว้าง เนื้อเสียงออกทุ้ม  

เสียงกังวานไกล เป็นเครื่องดนตรีอันแสดงถึงความสูงสง่า
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ดูเหมือนแฝงแววขบขันอยู่สามส่วน "เชิญทุกคนเข้าวังมาร่วมเทศกาล 

ซั่งหยวนวันนี้ ก็แค่อยากจะให้มาสนุกสนานกัน ทุกคนนั่งลงเถิด ไม่ต้อง

เคร่งพิธีการ"

ถึงแม้จะกล่าวเช่นนี ้แต่คนทีก่ล้านัง่ลงไปเต็มก้นโดยไม่เคร่งพิธีการ

จริงๆ กลับไม่มีใครสามารถมีชีวิตออกไปจากต�าหนักฉางหมิงแห่งน้ีได้  

ทุกคนยอบกายคารวะอย่างพร้อมเพรียงพร้อมขานตอบว่า "เพคะ" แล้ว

ถึงค่อยนั่งลงอย่างสุภาพเรียบร้อย

แต่ไรมาล�าดบัขัน้ตอนของงานเลีย้งในวังนัน้ซบัซ้อนยิบย่อย แม้ว่า

จางฮองเฮาจะลดพิธีการท่ีไม่จ�าเป็นไปบ้างแล้วบางส่วน แต่กว่าจะด�าเนิน

แต่ละขัน้ตอนเสรจ็สิน้ อาหารรสเลศิทีเ่ตรยีมไว้แบ่งให้ทุกคนกินก็เย็นชดืสนิท 

หมดแล้ว

สตรสีงูศกัดิท้ั์งหลายต่างก็กินคนละค�าสองค�าพอเป็นพิธี คอยรักษา

ท่วงท่าภูมิฐานสง่างามเอาไว้อยู่ตลอดเวลา

ภายในต�าหนักมีเสียงเครื่องดนตรีขับขานบรรเลง นางร�าเริงระบ�า

อ่อนช้อยงามงด ราชนิกุลหญิงท่ีอยู่ด้านหน้าพูดคุยบอกเล่าเร่ืองสนุกๆ  

ในเมืองหลวงให้จางฮองเฮาฟังเป็นระยะๆ บางครั้งก็มีเสียงหัวเราะเบาๆ 

ดังแว่วมาจากด้านหลัง บรรยากาศถือว่าผ่อนคลายส�าราญใจยิ่ง

พองานเลี้ยงด�าเนินมาถึงครึ่งทาง ขันทีก็เดินมาถ่ายทอดค�าพูดที่

ข้างกายจางฮองเฮาอย่างรบีร้อน ไม่รูเ้ช่นกันว่าน�าความเรือ่งใดมากราบทลู  

หลงัจากจางฮองเฮาก�าชบัสัง่สองสามประโยค ก็มคีนจดัทีน่ั่งตรงต�าแหน่ง

ประธานเพิ่มอีกสองที่อย่างคล่องแคล่วว่องไว

แม้ทกุคนจะไม่ได้หนัไปมองตรงๆ แต่ทุกคนต่างก็รูด้แีก่ใจว่าในทีส่ดุ

งานเลี้ยงที่กินอาหารไม่รู้รสนี้ก็ก�าลังจะเข้าสู่ช่วงส�าคัญเสียที
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เป็นอย่างท่ีคาดการณ์ไว้ไม่มีผิด ความคิดน้ีของแต่ละคนเพ่ิงจะ 

ผดุขึน้มา ก็มขีนัทีถ่ายทอดค�าพูดออกไปด้านหลงัอย่างต่อเนือ่งว่า "ฮ่องเต้

เสด็จ..."

หมิงถานก�าลังคิดเรื่องงานแต่งงานกับจวนลิ่งก๋ัวกงอยู่คนเดียว  

ครั้นได้ยินเสียงน้ีก็รีบเก็บความคิดว่อกแว่กของตนเอาไว้ทันที จากน้ัน 

ลุกขึ้นถวายบังคมไปข้างหน้าพร้อมกับคนอื่นๆ

ในต�าหนักเปล่งเสียงทรงพระเจริญหมื่นปีดังกึกก้องกังวาน ฟังดู

คล้ายกับมเีสยีงก้องสะท้อนไปมาในพ้ืนทีอั่นกว้างขวางน้ี กระทัง่เสียงก้อง

สงบลง ผูท้ีอ่ยู่บนต�าแหน่งประธานถึงค่อยเปล่งเสยีงออกมาอย่างนุม่นวล

แต่ไม่สูญสิ้นความน่าย�าเกรงว่า "ลุกขึ้น"

หมิงถานลุกขึ้นอย่างรู้สึกประหลาดใจ พระสุรเสียงของฝ่าบาท 

เยาว์วัยกว่าท่ีคิดไว้ไม่น้อย เช่นนัน้ต้ิงเป่ยอ๋องท่ีเป็นญาติผูน้้องของฝ่าบาท

จะไม่เยาว์วัยยิ่งกว่าหรือ

กระท่ังน่ังลงเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินจางฮองเฮากล่าวอารัมภบทว่า 

"ชัยชนะครั้งใหญ่ท่ีตงโจวเมื่อเดือนก่อน เป็นความปลาบปลื้มปีติของ

แคว้นต้าเสี่ยนพวกเราย่ิง ประจวบเหมาะกับที่วันน้ีฝ่าบาททรงเชิญ 

เหล่าขุนนางมาเลี้ยงฉลองให้แก่ติ้งเป่ยอ๋องที่ต�าหนักหงอันพอดี ข้าเลย 

คิดว่าถึงแม้พวกเราจะเป็นสตรี แต่ก็ควรจะคารวะให้แก่ยอดบุรุษแห่ง

แคว้นต้าเสี่ยนเช่นกัน ดังน้ันจึงได้เชิญฝ่าบาทและติ้งเป่ยอ๋องมาจาก

ต�าหนักหงอันเป็นพิเศษ"

ทุกคนนิ่งเงียบกันไปราวๆ หนึ่งอึดใจก็มีคนพูดเปิดขึ้น เสียงชื่นชม

ขานรับจึงดังขึ้นเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย

หมิงถานรู้ดีว่าสตรีสูงศักด์ิในเมืองหลวงไม่ว่าจะพูดจะท�าอันใด 
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ต้องอ้อมค้อมไม่โผงผาง แต่คิดไม่ถึงว่าการแสดงออกในวังหลวงกลบัต้อง

อ้อมค้อมวกวนย่ิงกว่าแปดสิบเอ็ดตลบ ท้ังท่ีเป็นการดูตัวพระชายาแท้ๆ 

แต่ก็ยังจะอ้างว่าเป็นการฉลองชื่นชมอันใดนั่น

นางน่ังอยู่ห่างไกลย่ิง กอปรกับไม่สามารถจ้องมองพระพักตร์ตรงๆ ได้  

หางตานางจึงเหลือบเห็นคนทั้งสามซึ่งอยู่บนต�าแหน่งประธานเป็นเพียง

ก้อนสีพร่ามัวเท่านั้น

ขณะทีน่างก�าลงัคิดว่าต้ิงเป่ยอ๋องผูน้ี้เป็นใบ้ใช่หรอืไม่ ผูค้นสรรเสรญิ

คารวะสรุาให้เช่นน้ีกลบัไม่พูดไม่จาเลยสกัค�า ทันใดน้ันเสยีงสตรอ่ีอนหวาน 

หยดย้อยอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามอย่างไม่ทันตั้งตัว "ได้ยิน 

มานานแล้วว่าท่านอ๋องอายุเพียงแค่วัยรวบผม* ก็น�าก�าลังทหารชั้นยอด

สามพันนายต้านชนเผ่าป่าเถ่ือนทางเหนอืสามหมืน่นายได้ สร้างคณูุปการ

ใหญ่หลวงให้แก่แคว้นต้าเสี่ยน หม่อมฉันนับถือชื่นชมท่านอ๋องมา 

หลายปีแล้ว วันน้ีได้พบเจอตัวจริง นับว่าเป็นโชคดีอย่างสูง หม่อมฉัน 

ขอถวายบทเพลง 'เมฆาเหนือธารา' แก่ท่านอ๋อง..."

เป็นบุตรสาวคนรองในภรรยาเอกของเฉิงเอินโหว กู้จิ่วโหรว

จวนเฉิงเอินโหวไม่กลัวผู้คนครหามาแต่ไหนแต่ไร ก่อนหน้าน้ีก็มี

บุตรสาวคนโตในภรรยาเอกอย่างอวี้กุ้ยเฟยที่ถูกข้าหลวงตรวจการต�าหนิ

กล่าวโทษกลางท้องพระโรงว่าเป็นนางมารจิง้จอกใช้มารยาย่ัวยวนฮ่องเต้ 

บัดนี้ยังจ้องจะเอาต�าแหน่งพระชายาของจวนติ้งเป่ยอ๋องอีก

ครัน้กล่าวค�าชืน่ชมนบัถือจบ เครือ่งดนตรก็ีถูกตระเตรยีมเสรจ็สรรพ 

กู้จิ่วโหรวย้ิมพริ้มเพราพลางก้มย่อกายคารวะ สุดท้ายก็กล่าวอย่าง 

ถ่อมตัวว่า "หม่อมฉันมิได้เก่งกล้าสามารถ จ�าต้องแสดงความไม่น่าดูชม

* วัยรวบผม หมายถึงอายุ 15 ปี ก่อนสมัยราชวงศ์ชิง เด็กชายชาวฮั่นทุกคนเมื่ออายุครบ 15 ปีจะต้องรวบผม

เกล้าขึ้น
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ให้เห็นแล้ว"

หมงิถานฝึกเรยีนฉนิมาต้ังแต่เยาว์วยั ได้รบัการสัง่สอนจากอาจารย์

ผู้มีชื่อเสียง ในเมื่อมีคนอยากจะแสดงฝีมือบรรเลงฉินต่อหน้านาง นางก็

นึกสนใจใคร่รู้อยู่บ้างว่าอีกฝ่ายจะสะกดสายตาทุกคนได้อย่างไร

แต่น่าเสียดายที่นางไม่มีวาสนาได้ฟัง เสียงหวานเย้ิมด้านหน้า 

เพ่ิงจะสิ้นสุดลง บุรุษในชุดผ้าด้ินสีด�าที่อยู่ตรงต�าแหน่งประธานก็เอ่ย

ตัดบทอย่างเย็นชาว่า "รู้ว่าไม่น่าดูก็ไม่ต้องแสดง"

ในชั่วอึดใจนั้นในต�าหนักเงียบกริบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มตก

หมิงถานนึกว่าตนเองฟังผิดไป ถึงแม้ติ้งเป่ยอ๋องผู้น้ีจะได้รับความ 

ไว้วางใจจากฮ่องเต้และกุมอ�านาจล้นฟ้าไว้ในมือ แต่ดีร้ายอย่างไร 

กู้จิ่วโหรวก็เป็นบุตรสาวภรรยาเอกของเฉิงเอินโหว พูดจาเช่นน้ีออกจะ

ก้าวร้าวไร้มารยาทเกินไปหน่อยกระมัง

ทว่าผ่านไปเนิน่นานคนในต�าหนักทีม่สีทิธ์ิกล่าวต�าหนิอย่างผูส้งูศกัดิ ์

ทั้งสองคนก็ยังไม่เอ่ยวาจาใดออกมา

จางฮองเฮาไม่กล่าววาจาก็ถือว่าพอจะเข้าใจได้ อย่างไรเสยีอว้ีกุ้ยเฟย 

ซึ่งเป็นพ่ีสาวแท้ๆ ของกู้จิ่วโหรวก็สร้างปัญหาท่ีต�าหนักในให้นางไม่น้อย 

แต่กับฮ่องเต้เฉิงคังซึ่งโปรดปรานเอ็นดูอว้ีกุ้ยเฟยเสมอมากลับไม่แม้แต่

จะพูดแก้สถานการณ์แม้แต่ค�าเดียว เอาแต่ดื่มสุราอย่างไม่สนใจผู้ใด 

ราวกับว่าเรือ่งท่ีเกิดขึน้ในตอนนีไ้ม่เกีย่วอนัใดกับพระองค์แม้แต่เศษเสีย้ว

กระทั่งบุรุษในชุดผ้าดิ้นสีด�าผู้นั้นเดินออกไป ภายในต�าหนักก็ยัง

เงยีบสนทิไร้สรรพเสยีง ขนัทีเพียงแค่โค้งกายส่ง ไม่มผู้ีใดกล้าขวางทางเขา

ก่อนจะมาร่วมงานเลีย้ง ทุกคนคงไม่คาดคดิว่างานเล้ียงในวังคราวน้ี 

จะปิดฉากลงอย่างลวกๆ เช่นนี้
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ตอนออกจากวังมายังไม่ถึงปลายยามโหย่ว* เลยด้วยซ�้า ท้องนภา

ยังไม่มืดดี ถนนหลวงเพิ่งจะเริ่มจุดโคมไฟเท่านั้น

หมิงถานเหยียบแท่นรองเตรียมตัวจะขึ้นรถม้า ทันใดนั้นก็ได้ยิน 

คนตะโกนเรียกจากด้านหลัง "อาถาน!"

นางหันหน้ากลบัไป เมือ่เห็นผูม้าเยือนชดัเจนก็อดคลีย้ิ่มออกมามไิด้

ไป๋หมินหมิ่นตะโกนเรียกเสร็จแล้วเดิมคิดจะเดินเข้าไปหาทันที แต่

ครัน้ปะทะเข้ากับภาพหมงิถานหันกลบัมาแย้มย้ิมอย่างเผลอไผล แสงโคมไฟ 

เจดิจ้าทีก่�าลงัสว่างไสวดวงแล้วดวงเล่าอยู่ด้านหลงัดคูล้ายกลับหม่นแสงลง 

ในฉับพลัน

ฟันขาวสะอาดดวงตาใสกระจ่างประดุจดังสายน�้ายามสารทฤดูที่

ส่องประกายวาวระยับ เรยีวคิว้บางๆ รมิฝีปากยกโค้งเสมอืนจนัทราดารา

ดารดาษ คนงามก็เป็นเช่นนี้ล่ะหนอ

ไป๋หมินหมิ่นจ้องมองจนเหม่อลอยอยู่กับที่ครู่หนึ่ง สุดท้ายต้องให้

บ่าวรับใช้ประจ�ากายสะกิดเตือนถึงได้สติกลับคืนมา

ไป๋หมนิหมิน่เป็นบตุรสาวคนโตของภรรยาเอกบ้านใหญ่จวนชางก๋ัวกง  

เป็นญาตผิูพ่ี้ของหมงิถาน เนือ่งจากอายุอานามใกล้เคยีงกัน ใกล้ชดิสนทิสนม 

กันมาตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งสองจึงเป็นสหายสนิทที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก

จนโต

ก่อนหน้านีต้อนอยู่ทีต่�าหนกัฉางหมงิ ท่ีน่ังของจวนชางก๋ัวกงกับจวน

จิ้งอันโหวอยู่ในแถวซ้ายเหมือนกัน ท้ังสองคนจึงไม่ได้เห็นหน้ากันตรงๆ 

ยามนี้พอออกจากวัง ไป๋หมินหมิ่นจึงรีบมาตามหาอย่างไม่รอช้า

นางเดินเข้ามาดึงตัวหมิงถานเอาไว้อย่างสนิทชิดเชื้อ จากน้ันก็

* ยามโหย่ว คือช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.
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คารวะให้เผยซื่ออย่างว่องไว "หมินหมิ่นคารวะท่านอาหญิงเจ้าค่ะ"

นางเป็นคนปากไวใจเร็ว ไม่ชอบพูดจาอ้อมค้อมวกวน พอคารวะ

เสร็จก็บอกจุดประสงค์ที่แวะมาออกไปโดยตรงทันที "ท่านอาหญิง วันนี้

เป็นวันเทศกาลซั่งหยวน ข้าไหว้วานพ่ีชายให้จองห้องพิเศษริมแม่น�้าที่ 

หอทิงอวี่เอาไว้ อยากจะเชิญอาถานไปร่วมชมโคมไฟกับข้า ท่านอาหญิง

ให้ข้ายืมตัวอาถานสักสองสามชั่วยาม* ได้หรือไม่เจ้าคะ"

อาหญิงท่ีแท้จริงของไป๋หมินหมิ่นคือไป๋ซื่อมารดาแท้ๆ ผู้ล่วงลับ 

ของหมิงถาน ด้วยฐานะและอุปนิสัยของนาง การยอมเรียกเผยซื่อว่า  

'ท่านอาหญิง' ถือเป็นการให้การยอมรับกับชื่อเสียงความมี 'จิตใจดีงาม

เปี่ยมเมตตา' ของเผยซื่ออย่างไม่ต้องสงสัย

ย่ิงไม่ต้องพูดว่าในใจของเผยซื่อน้ันจะชื่นอกช่ืนใจเพียงไร มีหรือ 

จะไม่ยอมอนุญาต นางย้ิมแย้มพลางกล่าววาจาพอเป็นพิธี คร้ันแล้วก็ 

สัง่ให้บ่าวรบัใช้คอยติดตามไปด้วย อกีทัง้ยังก�าชบัสัง่ลว่ีเอ้ออย่างละเอยีด

ถี่ถ้วนให้นางดูแลคุณหนูของตนเองให้ดีๆ

ต้องยอมรบัว่าเผยซือ่เป็นคนฉลาดคนหนึง่ ในเมือ่ไป๋หมนิหมิน่มไิด้

เอ่ยถึงเสิ่นฮว่าแม้แต่ค�าเดียว นางก็ท�าเป็นลืมความรอบคอบเอาใจใส่ 

ในฐานะนายหญิงจวนโหวที่ควรมีไปได้อย่างถูกเวลา ไม่ได้เอ่ยค�าพูด 

เกินควรอย่างเช่นให้เสิน่ฮว่าตามไปชมเรือ่งสนกุๆ ด้วยอะไรท�านองน้ันเลย

กระทั่งไป๋หมินหมิ่นพาหมิงถานจากไปแล้ว เผยซื่อเองก็ไม่ได้รู้สึก

กระอักกระอ่วนใจ เพียงแค่ท�าเหมือนไม่มีเรื่องใดเกิดข้ึน หันมาพูดเรื่อง

บัวลอยสีสันต่างๆ ที่ในจวนได้ตระเตรียมไว้วันน้ีกับเสิ่นฮว่าด้วยใบหน้า

เปี่ยมรอยยิ้ม

* ชั่วยาม หน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ โดยหนึ่งชั่วยามเทียบได้กับเวลาสองชั่วโมง
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ระหว่างทางมุ่งหน้าไปหอทิงอวี่ ไป๋หมินหมิ่นชื่นชมว่าไฉนเผยซื่อ 

ถึงได้วางตัวดีเช่นนี้อยู่พักหน่ึง ต่อมาก็บ่นอิดออดว่าหลังจากพ่ีสะใภ ้

คนใหม่มาช่วยดูแลเรื่องต่างๆ ในจวนก็ได้ก�าหนดกฎระเบียบยิบย่อย

มากมาย แล้วก็บ่นว่าชีวิตของนางยากล�าบากเพียงใด

หมิงถานเอาแต่คิดอยากจะสืบถามเรื่องส�าคัญจากไป๋หมินหมิ่น 

ทว่าในวันเทศกาลซั่งหยวนนี้ บนถนนหนทางมีรถม้าขวักไขว่จอแจ  

เสยีงดงัเอะอะมะเทิง่ยิง่ ไม่สะดวกจะพูดคุยสกัเท่าไร นางจงึจ�าต้องอดทน

ข่มกลั้นเอาไว้ รอให้ถึงหอทิงอวี่แล้วค่อยสอบถามอย่างละเอียด

หอทงิอว่ีเป็นโรงน�า้ชาทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงหลวง น�า้ชาอาหารว่าง 

เอร็ดอร่อย ทัศนียภาพริมน�้ายิ่งเป็นเลิศ

ทุกคราเมื่อล่วงเข้าปลายสารทต้นวสันต์ ยามสายฝนพร่างพรม

โปรยปราย บนล�าน�้ามีหมอกปกคลุมบางๆ ผิวน�้ากว้างไกลสุดสายตา  

เมือ่ได้เอนร่างพิงราวรัว้ฟังเสยีงฝนพร�า นบัเป็นภาพทิวทัศน์ทีไ่ด้รบัความนยิม 

ชมชอบจากเหล่าบัณฑิตปัญญาชนในเมืองหลวงเป็นอย่างมาก

นอกจากน้ันในเทศกาลซัง่หยวนของแต่ละปีเรอืหลวงจะจดุดอกไม้ไฟ 

เหนือแม่น�้าเสี่ยนเจียง สองฝั่งริมแม่น�้าเสี่ยนเจียงเองก็สว่างไสวเจิดจ้า 

ไปด้วยโคมไฟนานาชนิดราวกับมีการเชิดโคมไฟมัจฉามังกรแหวกว่าย 

เริงระบ�าตลอดทั้งราตรี

หอทิงอว่ีอยู่ในต�าแหน่งดีเลศิ เป็นสถานทีท่ีดี่ท่ีสุดในการน่ังชมความ

ย่ิงใหญ่อลงัการของดอกไม้ไฟอนัสวยสดโชตช่ิวง ต่อให้เป็นผูส้งูศกัดิห์รอื

ขนุนางคนใดก็ต้องจองล่วงหน้าหลายเดือนถึงจะมหีวังได้ห้องพิเศษริมน�า้

ในคืนเทศกาลซั่งหยวนนี้

ห้องพิเศษทีไ่ป๋หมนิหมิน่จองไว้อยู่บนชัน้สาม พ้ืนทีไ่ม่ได้กว้างใหญ่มาก  
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แต่กลบัประดบัประดาตกแต่งได้อย่างประณีตงดงาม ต�าแหน่งในการชม

ทิวทัศน์ก็ถือว่าดีเยี่ยม แต่ถ้าจะพูดถึงต�าแหน่งที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นห้องอุ่น

ที่อยู่ตรงกลางข้างๆ ห้องของพวกนาง

ยามเด็กรับใช้น�าทางไป๋หมินหมิ่นกับหมิงถานเดินข้ึนมาชั้นบน 

ภายในห้องอุน่ทีอ่ยู่ตรงกลางนัน้ได้มคีนสีค่นนัง่ล้อมรอบโต๊ะ ก�าลงัดืม่สรุา

พลางสนทนาสัพเพเหระอยู่ก่อนแล้ว

บุรุษท่ีน่ังอยู่ใกล้ประตูแต่งตัวงดงามหรูหรา ท่ัวทั้งร่างล้วนมิใช ่

ของธรรมดาสามัญ แน่นอนว่าสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาที่สุดก็คือหยกขาว 

มันแพะ* ที่สลักค�าว่า 'จาง' ซึ่งอยู่ตรงข้างเอวของเขาชิ้นนั้น

'จาง' คือแซ่ตระกูลเดิมของฮองเฮา คนที่พอจะรู้เร่ืองของตระกูล 

สูงศักดิ์ในเมืองหลวงต่างก็รู ้ดีว่าผู ้ที่ครอบครองหยกชิ้นนี้มีเพียงแต ่ 

'จางไหวอวี้' น้องชายร่วมอุทรของฮองเฮาองค์ปัจจุบันเท่านั้น

ยามนี้จางไหวอว้ีนั่งอยู่ข้างโต๊ะด้วยท่าทางสบายๆ มือจับจอกสุรา

เล่นพลางเอยีงกายเข้าไปหาบรุษุชดุด�าทีอ่ยู่ข้างๆ พร้อมกับเอ่ยเย้าเล่นว่า 

"ท่านอ๋อง เรือ่งวุ่นวายทีง่านเลีย้งในต�าหนักฉางหมงิคราวนีม้ใิช่เรือ่งเลก็ๆ 

เลยนะ ท่านท�าร้ายน�้าใจของคุณหนูเขา ได้ยินว่านางร้องไห้สะอึกสะอื้น

ไปตลอดทางที่ออกจากวังเชียว"

บุรุษชุดด�าไม่แม้แต่จะเปิดเปลือกตาขึ้น แต่กลับเป็นลู่ถิงที่น่ังอยู่

ตรงข้ามเขาเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงต�่าลึก "บุตรสาวของกู้จิ้นจง?"

'กู้จิ้นจง' ก็คือนามของเฉิงเอินโหว

จางไหวอวี้เลิกคิ้ว พยักหน้าเล็กน้อย

นยัน์ตาของลูถิ่งปรากฏแววดุดันผ่านวบูหนึง่ "ประเดีย๋วยังมเีรือ่งให้

* หยกขาวมนัแพะ เป็นหยกสขีาวขุ่นเหมอืนไขมนัของแพะ เน้ือละเอียดไร้รอยต�าหน ิเกลีย้งเกลาและวาวแสง



38 กระวานน้อยแรกรัก 1

นางต้องร้องไห้สะอกึสะอืน้อกี" ครัน้แล้วก็ยกจอกสรุาขึน้ดืม่จนหมดทนัที

เมื่อเทียบกับการแต่งตัวฉูดฉาดหรูหราของจางไหวอว้ีและไอดุดัน

ท่ีแผ่ซ่านของลูถิ่งแล้ว ซจูิง่หรานในชดุผ้าดิน้ปักลายเมฆาสขีาวนวลกลบั

ดมูคีวามสภุาพภูมฐิานราวกับชายหนุม่รปูงามผูส้งูส่งท่ามกลางโลกหล้า

อันโกลาหลวุ่นวายมากกว่า

ซจ่ิูงหรานหมนุแหวนน้าว* ในมอืไปมา ต่อมาก็ส่ายศรีษะพลางเอ่ย

พร้อมรอยยิ้มว่า "จริงๆ แล้วการฉีกหน้าผู้อื่นเป็นเรื่องเล็ก เพียงแต่

พฤติกรรมเช่นนี้ เกรงว่าไม่ถึงวันพรุ่งนี้ข่าวลือที่ว่าติ้งเป่ยอ๋องโอหังวางโต

ไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาคงจะแพร่กระจายไปทั่วทุกซอกตรอกให้ทุกคน

ล่วงรู้กันหมด พอถึงตอนน้ันหากอยากจะหาคู่ครองดีๆ ข้ึนมา เกรงว่า 

คุณหนูในเมืองหลวงคง..."

วาจานี้ยงัไม่ทนัสิ้น ด้านนอกกม็ีเสียง 'แอ๊ด' ดังขึ้นเบาๆ เสียงแว่วๆ 

ของเด็กรับใช้ก็ดังตามขึ้นมาเช่นกันว่า "คุณหนูทั้งสองท่าน เชิญด้านใน

ขอรับ"

ดูเหมือนจะมีคนเข้ามาท่ีห้องพิเศษข้างๆ ซูจิ่งหรานหยุดค�าพูด  

คนอื่นๆ เองก็นิ่งเงียบไม่ส่งเสียงออกมาอีกอย่างรู้กัน

"อาถาน รบีน่ังส ิข้าได้บอกให้พวกเขาเตรยีมชากับอาหารว่างเอาไว้

ล่วงหน้าแล้ว มีแต่ของท่ีเจ้าชอบกินท้ังนั้นเลย อ้อ จริงสิ เมื่อครู่น้ีพูดถึง

เรื่องใดแล้วนะ"

ไป๋หมินหมิ่นเป็นคนช่างพูด นางพูดมาตลอดทางไม่ยอมหยุด  

พูดตั้งแต่เรื่องน่ากลัดกลุ้มในจวนตนเองยาวรวดไปจนถึงเร่ืองงานเล้ียง

ในอุทยานยงหยวน

* แหวนน้าว คือปลอกน้ิวส�าหรับสวมนิ้วหัวแม่มือขณะยิงธนู มักท�าจากหยกหรือกระดูกสัตว์ จึงใช้เป็น 

เครื่องประดับด้วย
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"งานเลีย้ง ใช่ เรือ่งงานเลีย้งในวงั สาวใช้ในจวนพวกเจ้านีก็่ปากเปราะ 

จริงๆ เสิ่นฮว่าน่ะหรือจะไต่เต้าเข้าจวนต้ิงเป่ยอ๋องได้ ถึงเสิ่นอวี้พ่ีชาย 

ของนางจะได้รบัความไว้วางใจจากติง้เป่ยอ๋อง แต่ก็ใช่ว่าไว้ใจผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

แล้วจะแต่งน้องสาวของผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าจวนเป็นชายาได้กระมัง 

ขนาดกู้จ่ิวโหรวยังถูกฉีกหน้ากลางงานเลย พูดถึงเร่ืองนี้แล้ว กู้จิ่วโหรว 

นีก็่ช่างกล้าจรงิๆ ฮ่องเต้กับฮองเฮาก็ประทบัอยู่ด้วย ไม่เพียงกล้าพูดโพล่ง

ชื่นชมออกมา ยังจะบรรเลงเพลงต่อหน้าทุกคนอีก คิดอย่างไรของนาง 

กันแน่"

"กู้จิ่วโหรวท�าตัวใจกล้าบ้าบิ่นไปหน่อยก็จริง แต่ติ้งเป่ยอ๋องผู้นั้น 

ก็ออกจะอวดดีไร้มารยาทเกินไปเหมือนกัน" ยามอยู่กับไป๋หมินหมิ่น  

หมิงถานมักจะท�าตัวผ่อนคลายสบายใจ กอปรกับมีลว่ีเอ้อเฝ้าระวังอยู ่

ข้างนอก นางเอามอืเท้าแก้ม เอ่ยต่อว่าต่อขานอย่างไม่มคีวามระแวดระวัง 

"พวกดีแต่ใช้ก�าลังล้วนแต่โอหังหยาบกระด้าง ข้าว่าเขาคงจะไม่ใช่คน

จิตใจดีอันใดหรอก"

"..." จางไหวอว้ี ลูถิ่ง และซจูิง่หรานไร้ค�าพูดเอือ้นเอ่ยโดยพร้อมเพรยีง 

กัน

'คนดีแต่ใช้ก�าลังโอหังหยาบกระด้าง' เองก็ชะงักนิ่งไปเช่นกัน

หมิงถานไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย นางจิบชาหน่ึงอึกอย่างสง่างาม  

ในท่ีสดุกนึ็กถึงเรือ่งส�าคัญข้ึนมาได้ "จรงิส ิสองวันมานีเ้จ้าสบืรูบ้้างหรอืไม่

ว่าท่านลุงคิดจะท�าอย่างไรต่อ"

ไป๋หมินหมิ่นเอาแต่รู้สึกว่าตนเองเหมือนกับลืมเรื่องส�าคัญอันใด 

บางอย่างไป ยามน้ีเมื่อหมิงถานเอ่ยถามขึ้นเองนางถึงนึกข้ึนมาได้ "อ๊ะ  

ยังไม่มีเลย วันนั้นเจ้าเองก็เห็นแล้ว ท่าทางของท่านพ่อข้าอย่างกับอยาก
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จะถือมีดไปฟันคนที่จวนลิ่งก๋ัวกงใจแทบขาด แต่เพราะถูกอาจารย์โจว

โน้มน้าวเอาไว้ หลายวันมาน้ีจงึเก็บอารมณ์เอาไว้ได้ ข้าคดิว่าคงอยากจะ

รอบิดาเจ้ากลับมาเมืองหลวงก่อนค่อยปรึกษาหารือกัน"

หมิงถานได้ยินดังนั้นคิ้วงามก็ขมวดมุ่นน้อยๆ

ท่ีหมิงถานรู ้เรื่องสกปรกโสมมของคู่หมั้นนางได้ก็เพราะเมื่อ 

หลายวันก่อนนางไปคารวะญาติผู ้ใหญ่ที่จวนชางก๋ัวกง ต่อมาถูก 

ไป๋หมินหมิ่นลากไปแอบหยิบนิยายในห้องหนังสือ

เดิมทีหานิยายเจอแล้ว แต่ไม่คาดคิดว่าตอนก�าลังจะแอบหนี 

ออกไป ไป๋จิ้งหยวนซึ่งเป็นท่านลุงของหมิงถานกับอาจารย์โจวซ่ึงเป็น 

ท่ีปรึกษากลับเดินเข้ามาในห้องหนังสือพร้อมกัน พอเข้าประตูมาก็ 

ระเบิดโทสะอย่างรุนแรง ขว้างปาจานรองหมึกชั้นดีทันที ซ�้ายังด่าทอ

บรรพบุรุษสิบแปดรุ่นของจวนลิ่งก๋ัวกงพร้อมกันอย่างสาดเสียเทเสีย  

ไม่ให้โอกาสพวกนางได้ปฏิเสธการรับฟังเลยสักนิด

'ภรรยาเอกยังไม่ทนัแต่งเข้าจวนก็แอบได้เสยีกับญาตผิูน้้องซ�า้ยังมี

บุตรนอกสมรสด้วยกันอีก เรื่องโสโครกโสมมพรรค์นี้มีแต่สกุลเหลียงของ

พวกเขาเท่านั้นกระมังที่ท�าได้! เจ้าเด็กสารเลวนั่นแค่เลื่อนฐานะข้ึนมา 

ได้หน่อยก็คิดว่าตนเองเป็นเชื้อพระวงศ์จริงๆ แล้วอย่างนั้นหรือ ถ้าไม่ใช่

เพราะการหมัน้หมายนีก้�าหนดเอาไว้นานแล้ว ล�าพังความทเุรศเหลวแหลก 

ของพวกเขาต่อให้รอไปถึงสบิแปดรุน่ก็ไม่คู่ควรกับอาถานหรอก! เขาคดิว่า 

จวนจ้ิงอันโหวหรือจวนชางก๋ัวกงตายกันหมดจวนแล้วหรือไร มีอย่างน้ี

ที่ไหนกัน!'

ตอนนัน้หมงิถานกับไป๋หมนิหมิน่ต่างก็ตกใจจนตะลงึงันไป หลบซ่อน 

อยู่ที่เดิมไม่กล้าขยับเขยื้อนอยู่พักใหญ่
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พอค่อยๆ ได้สติกลบัคืนมาแล้ว ไป๋จิง้หยวนกับอาจารย์โจวก็ออกไป 

จากห้องหนังสือราวกับสายลมพัดโหม

จริงๆ แล้วในตอนน้ันพอเริ่มรู้ตัว ไป๋หมินหมิ่นก็โมโหจนแทบจะ 

ปรี่ออกไปหาไป๋จิ้งหยวนบิดาของนาง ให้เขาไปท่ีจวนลิ่งก๋ัวกงเพ่ือทวง

ความยุติธรรมให้หมิงถานทันที

แต่ก็เหมือนดั่งที่อาจารย์โจวโน้มน้าว เรื่องน้ีเป็นเร่ืองไม่ดีไม่งาม 

สกัเท่าไร โวยวายใหญ่โตไปก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่าย นอกจากนัน้

บดิาของหมงิถานก็อยู่ระหว่างทางกลบัมารายงานสถานการณ์ท่ีเมอืงหลวง 

แล้ว หากบ้านฝ่ายลงุออกหน้าโดยพลการอาจจะถูกครหาว่าท�าเกินขอบเขต 

ได้

ก่อนหน้านี้ลืมเรื่องนี้ไปชั่วขณะเลยไม่ได้รู้สึกอันใด แต่ยามน้ีพอ 

คิดขึ้นมา ไป๋หมินหมิ่นก็ยังโกรธแค้นยากจะทน

นางกินขนมไปสามชิน้ตดิๆ กัน ด่าทอต่อว่าจวนลิง่ก๋ัวกงเหมอืนกับ

บดิานาง จากนัน้ก็ตบโต๊ะเอ่ยรบัปากกับหมงิถานว่า "เรือ่งนีเ้ป็นความผดิ

สกุลเหลยีงของเขาท้ังสิน้ ความประพฤตติ�า่ทรามเช่นน้ีไหนเลยจะเอามา

เป็นคู่ครองของเจ้าได้! อาถาน เจ้าไม่ต้องกังวลไป มีท่านพ่อข้าอยู่ทั้งคน 

อย่างไรก็ต้องถอนหมั้นครั้งนี้ให้จงได้!"

"ข้ารูอ้ยู่แล้วว่าคนผูน้ีเ้อามาเป็นคูค่รองไม่ได้ แต่ว่าเรือ่งถอนหมัน้..."

หมิงถานไม่ได้เอ่ยต่อไป ทว่าไป๋หมินหมิ่นกับคนท่ีอยู่ห้องข้างๆ  

ต่างก็เข้าใจดว่ีาโลกน้ีโหดร้ายทารณุกับสตรย่ิีงนกั ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 

หากถอนหมั้นก็จะต้องท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอน

หมิงถานชะงักไปครู่หนึ่ง ไม่รู้ว่านึกอันใดอยู่ จู่ๆ นางก็เท้าคางแล้ว

ขยบัเข้าไปใกล้ๆ ไป๋หมนิหมิน่เอ่ยถามหยัง่เชิงว่า "หมินหมิ่น เจ้าว่าพอถงึ
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ตอนนัน้ถ้าถอนหมัน้แล้ว...ข้าควรจะแสดงออกเช่นไรดถีงึจะดเูป็นผูบ้รสิทุธ์ิ 

หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี"

"บริสุทธิ์หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี?"

ไป๋หมินหมิ่นวางขนมในมือลง ซ�้ายังตั้งอกตั้งใจย้อนนึกจริงๆ

"ข้าจ�าได้ว่าตอนคุณหนูห้าสกุลหลี่ถูกถอนหม้ัน นางไปห่ันผม 

ประชดทีบ้่านคูห่มัน้ด้วยตนเอง ยังมคีณุหนูสามสกุลฟางทีอ่ยู่ทางตะวนัออก 

ของเมือง คู ่หมั้นของนางไถ่ตัวสตรีจากหอโคมเขียวผู ้หนึ่งกลับมา 

ก่อนจะถึงวันแต่งงาน เหตุผลเพราะนางผู้น้ันตั้งครรภ์ ซ�้ายังจะรับนาง 

เข้าจวนตามขนบการแต่งอนภุรรยาสจุรติชน* อีกด้วย คณุหนูสามสกุลฟาง 

ทราบเรื่องนี้เข้า จึงใช้ผ้าขาวผูกกับขื่อห้อง แขวนคอฆ่าตัวตาย"

"ไม่ต้องหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีถึงเพียงนี้ก็ได้" 

"พรืด...แค่กๆ!" พอฟังมาถึงตรงนี้จางไหวอว้ีก็กลั้นหัวเราะเอาไว ้

ไม่อยู่ พ่นสุราออกจากปาก มิหน�าซ�้ายังส�าลักจนไอออกมา

แต่เขายังไม่ทันได้พักหายใจหายคอ ภาพตรงหน้าก็พลันไหววูบ 

หลังจากน้ันก็รู้สึกชาวาบตรงคอขึ้นมา ล�าคอติดขัด อยากจะอ้าปากพูด

แต่กลับไม่มีเสียงใดเปล่งออกมา

จุดใบ้!

แม้ว่าทุกคนที่อยู่ท่ีนี่จะเป็นวรยุทธ์กันทั้งสิ้น แต่ผู้ท่ีสามารถลงมือ

ได้อย่างแนบเนียนเช่นนี้ นอกจากเทพสงครามผู้ท�าให้ชนเผ่าป่าเถ่ือน 

ทางเหนอืเพียงได้ยินชือ่ก็อกสัน่ขวญัหายซึง่อยู่ข้างๆ เขา...ติง้เป่ยอ๋องเจยีงซว่ี 

แล้ว ก็ไม่มีความเป็นไปได้อื่นอีก

* อนภุรรยาสจุรติชน หรอืเหลยีงเชีย่ เป็นอนุภรรยาทีม่ชีาตกิ�าเนดิมาจากครอบครัวสจุรติชน มกีารเขียนหนังสอื

แต่งอนุภรรยาเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีฐานะไม่สามารถขายทิ้งได้ง่ายๆ
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จางไหวอว้ีเบกิตาถลน หยิบพัดจบีขึน้มาชีใ้ส่เจยีงซว่ี สหีน้าเตม็ไปด้วย 

อาการตัดพ้อต่อว่า

เจยีงซวีก่ลบัไม่หลบไม่หลกี เพียงแค่เปิดเปลอืกตาขึน้ จ้องมองเขา

อย่างเงียบๆ เท่านั้น

ในดวงตาคูน่ัน้ราวกับเป็นน�า้ลกึ ไร้ระลอกคลืน่ ด�าสนทิและเย็นเยียบ  

จางไหวอวี้เองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงได้รู้สึกเสียวสันหลังวาบอย่าง

ไม่มีสาเหตุ เพียงชั่วพริบตาต่อมาจึงวางพัดจีบลงอย่างขลาดๆ

โคมไฟริมสองฝั่งแม่น�้านอกหน้าต่างส่องสะท้อนลงบนผิวแม่น�้า 

ประกายคลื่นแวววาวระยิบระยับ ห้องอุ่นกลับคืนสู่ความเงียบอีกคร้ัง  

มีเพียงพู่ระย้าบนพัดจีบที่อยู่บนโต๊ะขยับไหวเบาๆ ผ่านแสงเทียน

"หมนิหมิน่ เมือ่ครูเ่จ้าได้ยินเสยีงอะไรหรอืไม่" หมงิถานถามข้ึนอย่าง

เคลือบแคลงสงสัย

"เสียง? เสียงอะไรหรือ" ไป๋หมินหมิ่นมีสีหน้างงงวย

หมิงถานกวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะน่ิงเงียบไปพักหน่ึง แล้ว 

ส่ายศีรษะพลางเอ่ย "เหมือนจะมีคนไอ ข้าคงจะฟังผิดไป"

จรงิๆ แล้วหอทิงอว่ีถือว่าให้ความส�าคัญกับการก้ันเสยีงย่ิง แต่เพราะ 

ห้องอุ่นข้างๆ มีแต่ผู้ฝึกวรยุทธ์ จึงย่อมได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจาก 

ข้างนอกได้ทั้งหมด หากมิใช่เพราะคืนน้ีเปิดหน้าต่างชมทิวทัศน์ ด้วย 

ความสามารถในการได้ยินของหมิงถานแล้ว คงจะไม่ได้ยินเสียงแม้แต่

นิดเดียว

อาจเป็นเพราะในใจเกิดความหวาดระแวง แล้วก็อาจเพราะได้พูด

เรือ่งส�าคญัไปหมดแล้ว บทสนทนาท่ีทัง้สองพูดคยุกันหลงัจากนัน้จงึมแีต่
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หัวข้อทั่วไปของเหล่าหญิงสาว ไม่มีเรื่องอันใดสลักส�าคัญ

ยามซวี* ตรง เรอืหลวงลอยหยุดอยู่กลางแม่น�า้เสีย่นเจยีงเพ่ือเตรยีม

จุดดอกไม้ไฟ

ไป๋หมินหมิ่นเฝ้ารอตรงริมหน้าต่างอยู่นานแล้ว หมิงถานเองก็

ปลดเปลื้องความสงบเสง่ียมภูมิฐานที่ต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา 

ยามอยู่ข้างนอกลง นางยกชายกระโปรงย�่าขึ้นไปบนข้ันบันไดเล็กๆ  

รมิหน้าต่าง มือท้ังสองข้างเกาะขอบหน้าต่างไว้ ย่ืนศรีษะออกไปข้างนอก

อย่างอดไม่อยู่

คืนเทศกาลซั่งหยวนของเมืองหลวงมักจะคึกคักครื้นเครงสว่าง

รุง่โรจน์โชตช่ิวง เหมอืนอย่างค�าโบราณว่า 'ศาสตร์พิลกึกลอศัจรรย์ ละคร

ร้องร�าหลายหลาก มากมายละลานตา'

ริมสองฝั่งของแม่น�้าเสี่ยนเจียง โคมไฟจุดสว่างไสวตลอดท้ังราตรี 

ราษฎรจับกลุ่มรวมตัวกันรอดูดอกไม้ไฟ ตรงท่าน�้ายังมีโคมน�้าขอพร 

ลอยออกมาดวงแล้วดวงเล่า เมือ่ทอดมองออกไปจากทีไ่กลๆ ช่างเป็นภาพ

ที่คึกคักมีสีสันยิ่ง

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของราษฎร ในท่ีสุดดอกไม้ไฟของ 

เรอืหลวงก็ลอยขึน้ฟ้าทลีะลกูๆ บนฝ่ังก็มจีวนของคหบดรี�า่รวยจดุดอกไม้ไฟ 

ร่วมด้วยเช่นเดียวกัน ทันใดนั้นท้องนภายามราตรีก็ดูเหมือนถูกแสงส ี

เจิดจ้าสดใสนี้ส่องสว่างราวกับเป็นเวลากลางวัน

หมงิถานกบัไป๋หมนิหมิน่ถอืก�าเนดิจากตระกูลสงูศกัดิ ์พบเจอของดีๆ   

มาไม่น้อย แต่อย่างไรพวกนางก็เป็นเดก็สาวทียั่งเยาว์วัยใสซือ่ ยามนีจ้งึต่าง 

กลั้นลมหายใจจดจ้อง ไม่ยอมกะพริบตาแม้แต่แวบเดียว

* ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
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"งดงามจริงๆ" หมิงถานเท้าคางพลางมองไปยังท้องนภายาม

รัตติกาล อุทานออกมาเสียงแผ่วเบา

ไป๋หมนิหมิน่พยักหน้า เอ่ยด้วยความสขุส�าราญว่า "ข้าชอบอนัทีเ่ป็น

รูปกระต่ายเมื่อครู่นี้ที่สุดเลย น่ารักยิ่ง!"

"ข้าชอบดอกไม้ไฟสทีองท่ีโปรยปรายลงมาเป็นระยะๆ พวกน้ัน เสียง

แผ่วๆ เบาๆ เสนาะหูเหลือเกิน เหมือนกับ...รีบดูเร็วเข้า มาอีกแล้ว!"

สุ้มเสียงนุ่มนวลแฝงความลิงโลดของเด็กสาวไม่เพียงแต่ดึงดูดให้

สหายหันไปมองอย่างตัง้อกตัง้ใจ ยังดงึดดูให้คนหลายคนท่ีอยู่ในห้องอุน่

ข้างๆ มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไม่รู้ตัวเช่นกัน

เจียงซว่ีมิได้ขยับกาย เขายังคงรินสุราด่ืมเองอยู่เหมือนเดิม ทว่า

ต�าแหน่งของเขาอยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างพอดี เมื่อเงยหน้าขึ้น สายพิรุณ 

สทีองทีด่จุดงัภาพฝันมายาท่ามกลางม่านราตรก็ีถูกกักเก็บเข้าสูใ่นดวงตา

ของเขาจนหมดสิ้นพอดิบพอดี

แม้ดอกไม้ไฟสุดแสนงามล�้าปานใด แต่ก็เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงระยะ

เวลาสั้นๆ เท่าน้ัน ไม่นานท้องนภายามราตรีก็กลับคืนสู่ความสงบเงียบ  

หมิงถานยืนอยู่ริมหน้าต่าง เนิ่นนานก็ยังไม่ได้สติคืนกลับมา ซ�้ายังด ู

ทุกข์ระทมอย่างไม่มีสาเหตุอีกด้วย

โชคดีที่ยามนี้ยังไม่ถือว่าดึกมาก ไป๋หมินหมิ่นอยากจะไปเดินเที่ยว

ที่ถนนริมน�้าหนานอวี้ จึงยุให้หมิงถานไปด้วยกันอย่างสุดความสามารถ

ความเศร้าสร้อยของหมิงถานพลันถูกภาพการแห่รถบุปผา โคมไฟ

มากมายหลากสีสันท่ีไป๋หมินหมิ่นพรรณนาให้ฟังขับไล่จนหายเกล้ียง 

ไปอย่างรวดเร็ว
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ก่อนหน้าน้ีหมิงถานไม่เคยเดินเท่ียวถนนริมน�้าหนานอว้ีในคืน 

เทศกาลซั่งหยวนมาก่อน ถนนสายยาวริมแม่น�้าเส้นนี้คร้ืนเครงร่ืนเริง 

ไม่ธรรมดา ทั้งยังมีผู้คนหลากประเภทปะปนกันไป ช่วงเทศกาลซั่งหยวน

ในแต่ละปีมักจะมีหญิงสาวหรือเด็กน้อยเกิดเรื่องในแถบน้ีเป็นประจ�า  

ดังนั้นตระกูลผู้สูงศักดิ์จึงต่างห้ามไม่ให้บุตรสาวของตนเองเหยียบย่าง 

มาที่นี่

หญิงสาวท้ังสองใช้ผ้าโปร่งปกปิดใบหน้าอย่างระมัดระวัง ยาม 

ลงจากรถม้าเบื้องหน้าก็มีแสงจากโคมไฟสว่างไสวโชติช่วง เสียงดัง

จ้อกแจ้กจอแจ รื่นเริงคึกคักจนท�าให้หมิงถานเผลอมองเหม่อไปชั่วขณะ

ไป๋หมนิหมิน่แอบแวะมาทีน่ี่ตดิต่อกนัหลายปี จงึไม่ได้รู้สกึอศัจรรย์ใจ 

แต่อย่างใด นางมองไปรอบๆ ไม่รูว่้าพบเหน็สิง่ใดกนั อยู่ๆ กอ็ทุานออกมา

หนึ่งเสียง "เอ๊ะ?"

"มีอันใดหรือ" หมิงถานเอ่ยถาม

"ไม่มีอะไรหรอก แค่ข้าดูเหมือนจะเห็นคุณชายรองสกุลซูเข้า"  

ไป๋หมินหมิ่นจ้องมองออกไปข้างหน้า สีหน้าดูสนใจใคร่รู้เล็กน้อย

คุณชายรองสกุลซูเป็นบุตรชายของอัครเสนาบดีฝ่ายขวา บุคลิก

สูงส่งสง่างาม มคีวามรูค้วามสามารถโดดเด่น สตรใีนเมอืงหลวงทีช่มชอบเขา 

มีอยู่ไม่น้อย

ได้ยินว่าการสอบขุนนางช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็เข้าร่วมสอบด้วย  

ชาวบ้านร้านตลาดต่างก็พูดกันว่าด้วยรูปโฉมและความสามารถอย่าง

คุณชายรองสกุลซูคงจะเป็นตัวเต็งต�าแหน่งทั่นฮวา* ของการสอบในปีนี้

แน่ๆ

* ท่ันฮวา คือต�าแหน่งของผู้ที่สอบเข้าเป็นขุนนางหน้าพระที่นั่งได้เป็นอันดับสาม อันดับหนึ่งคือต�าแหน่ง 

จ้วงหยวนหรือจอหงวน ส่วนอันดับสองคือต�าแหน่งปั่งเหยี่ยน
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หมิงถานเองก็เคยพบเห็นเขาอยู่ไกลๆ ในงานเลี้ยงของสกุลซู เขา

ถือว่าเป็นคุณชายสูงศักดิ์นุ ่มนวลผู้มีความสามารถอนาคตยาวไกล 

คนหนึ่งจริงๆ ถ้านางไม่ได้มีการหมั้นหมายแย่ๆ กับจวนลิ่งก๋ัวกงอยู่  

คิดว่าเจรจาเรื่องการแต่งงานกับคนสกุลซูก็ไม่เลวเช่นกัน จะว่าไปไม่ช้า 

ก็เร็วนางย่อมต้องถอนหมั้นอยู่แล้ว นางก็ควรเริ่มครุ่นคิดเรื่องมองหา 

คู่ครองดีๆ ใหม่เอาไว้ล่วงหน้าได้แล้วกระมัง

หมิงถานก�าลังครุ ่นคิดอย่างใจลอย ไป๋หมินหมิ่นก็เอ ่ยด้วย 

ความตื่นตะลึงขึ้นอีกครั้ง "ข้าไม่ได้ดูผิดจริงๆ ด้วย อาถาน เจ้าดูสิ นั่น 

รองผู้บัญชาการลู่มิใช่หรือ รองผู้บัญชาการลู่อยู่ที่นี่ คนท่ีมากับเขาต้อง

เป็นคุณชายรองสกุลซูแน่ๆ!"

หมิงถานหันมองไปตามสายตาของไป๋หมินหมิ่น บุรุษที่พกกระบี่

ตรงหน้ารปูร่างสงูใหญ่ มรีอยแผลเป็นท่ีไม่ลกึไม่ตืน้จากหน้าผากด้านซ้าย

ไปจนถึงหางตา คนผู้นี้ก็คือลู่ถิง รองผู้บัญชาการทหารองครักษ์หลวงท่ี 

ขึ้นชื่อในเรื่องความโหดเหี้ยมดุดัน

ลู่ถิง ซูจิ่งหราน และจางไหวอว้ีทั้งสามคนเป็นสหายรักกัน ทุกคน 

ต่างก็รู ้กันทั่ว หมิงถานยังไม่ทันเห็นซูจิ่งหรานท่ีมากับลู่ถิงชัดเต็มตา  

ไป๋หมนิหมิน่ก็ลากนางเดนิมุง่หน้าออกไปตามหาคนอย่างอดใจรอไม่ไหว

"เอ๋...คณุหนู!" บ่าวรบัใช้ทีอ่ยู่ด้านหลงัเพ่ิงรูสึ้กตัวจึงรีบเร่งไล่ตามไป

หญิงสาวทัง้สองฝีเท้ารวดเรว็ย่ิง ทว่าบนถนนผูค้นเดนิขวกัไขว่ไปมา

แน่นขนัด ครั้นพวกนางคลาดสายตาไปเพียงแวบเดียว คนที่เดิมทียังอยู่

ตรงนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย

เมื่อไม่ได้เห็นชายหนุ่มรูปงามในระยะประชิด ไป๋หมินหมิ่นก็รู้สึก

เสียดายนิดๆ อย่างอดไม่ได้ แต่เพราะนางเป็นคนชอบเล่นสนุกสนาน  



48 กระวานน้อยแรกรัก 1

เพียงไม่นานก็ถูกร้านค้าแผงลอยต่างๆ ท่ีตัง้อยู่รมิแม่น�า้ดึงดูดความสนใจไป

ประเดี๋ยวก็ซื้อขนมเข่ง ประเด๋ียวก็ซื้อเกาลัดคั่ว ส่ิงของที่ซื้อมาก็ 

หิ้วพะรุงพะรังอยู่ในมือ ยังท�าท่าจะเลิกผ้าปิดหน้า ทั้งยังจะยัดอาหาร 

ที่ซื้อมาใส่ปากหมิงถานอีกด้วย

แต่ไหนแต่ไรมาหมิงถานก็พิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินและการ

แต่งกายยิ่งยวด ขนมข้างทางเหล่านี้นางไม่กล้ากลืนลงท้องจริงๆ เจ้ายัด

ข้าก็หลบ ทัง้สองหวัเราะเล่นกันอย่างสนกุสนาน ครืน้เครงรืน่เรงิเป็นอย่างมาก

"เป็นอย่างไรบ้าง ถนนรมิน�า้หนานอว้ีสนุกกว่าอารามหลวงต้าเซีย่งก๋ัว 

อนัใดนั่นอีกใช่หรือไม่เล่า" หลังจากลอยโคมน�้าเสร็จ ไป๋หมินหมิ่นก็เรียก

ขอความดีความชอบจากหมิงถานอย่างล�าพองใจ

ขณะทีห่มงิถานก�าลงัจะส่งเสยีงตอบ ทันใดน้ันก็มคีนโบกพัดจบีอยู่

ด้านหน้า ตะโกนร้องเรียก "น้องถาน!"

หมิงถานนึกว่าตนเองหูแว่วไปชั่วขณะ

ทว่าคนผู้น้ันกลับเดินตรงมาหาอย่างรวดเร็ว ใช้การเคลื่อนไหว

พิสูจน์ว่านางมิได้หูแว่วไปเอง

"น้องถาน ส่วนผู้นี้คือ...น้องหมิ่น?"

ผู้มาใหม่รปูโฉมหล่อเหลางดงาม สวมใสชุ่ดคลุมผ้าแพรสีขาวหยก

ซึง่ปักเย็บลวดลายอย่างงดงามประณีต เกล้าผมด้วยมาลาทองค�า ท่าทาง

ดั่งคุณชายสูงศักดิ์ทุกประการ

หลังจากไป๋หมินหมิ่นเห็นชัดว่าผู้ที่ร้องเรียกเป็นใครนางก็อยากจะ

เดินเข้าไปเตะเขาสักครั้งนัก นางเอ่ยอย่างกระฟัดกระเฟียดว่า "ใคร 

น้องเจ้า!"

จวนลิ่งก๋ัวกงหมั้นหมายกับจวนจิ้งอันโหว ทว่าไม่ค่อยมีการไปมา
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หาสู่กับจวนชางก๋ัวกงสักเท่าไรนัก ไป๋หมินหมิ่นจึงไม่ยอมรับ เน่ืองจาก 

ค�าว่า 'น้องหมิน่' ออกจะดูสนทิสนมมากเกินไป ผูม้าใหม่ไม่ต่อล้อต่อเถียง 

รีบโค้งกายประสานมือคารวะเป็นการแสดงการขออภัยที่เสียมารยาท

ไป๋หมินหมิ่นรู ้ดีว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเปิดโปงเรื่องราวให้

แตกหักกัน กระนั้นนางก็มิอาจหายโมโหได้ ทั้งยังคิดจะทิ่มแทงผู้มาใหม่

ด้วยวาจาสักเล็กน้อย 

แต่หมิงถานกลับดึงตัวไป๋หมินหมิ่นไว้ จากนั้นก็พยายามให้ตนเอง

รักษาท่าทีสงบเอาไว้ ก่อนจะเอ่ยถามว่า "ซื่อจื่อ ท่านจ�าข้าได้อย่างไรกัน"

เขาหวัเราะเบาๆ โบกพัดจบีพลางเอ่ยเสยีงละมนุ "น้องถานเจดิจรัส

ดุจไข่มุกเปล่งประกาย แม้จะมีผ้าโปร่งบางปิดคลุมใบหน้าอยู่ก็ไม่อาจ

บดบังรัศมีได้"

หมงิถานไม่แสดงอารมณ์ออกมาทางสหีน้า ทว่าในใจกลบัอยากจะ

ตบอีกฝ่ายสักฉาดใหญ่ ให้เขาพูดภาษาคนให้รู้เรื่อง

จะว่าไปก็แปลก ในอดีตนางมองว่าคู่หมั้นอย่างเหลียงจื่อเซวียน 

ผู้น้ีดูนุ่มนวลมีมารยาทมากล้นด้วยความสามารถ แม้บุคลิกจะเป็นรอง

คุณชายรองสกุลซูอยู่เล็กน้อย แต่ก็เป็นตัวเลือกสามีที่เย่ียมยอดอย่าง 

หาตัวจับได้ยาก

แต่ตอนน้ีพอมาดูอีกครั้ง นางรู้สึกแค่เพียงว่าหลายปีก่อนหน้าน้ี

ดวงตาของตนเองคงถูกเอาไปสับเปลี่ยนกับคนตาบอดเป็นแน่ อากาศ

หนาวเหน็บปานนี้ยังจะโบกพัดหาอะไรกัน! ค�าพูดค�าจาก็แสนกรุ้มกริ่ม 

ไร้มารยาท! ช่างน่าสะอิดสะเอียน! เจ้าคนเสแสร้งจอมปลอม!

อาจเป็นเพราะรับรู ้ ได ้ ถึงอารมณ์ที่ดูผิดปกติของหมิงถาน  

เหลียงจื่อเซวียนจึงแย้มย้ิมพร้อมกับอธิบายว่า "จริงๆ แล้วเพราะข้า 
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เห็นปิ่นลายดอกเหมยจ้าวสุ่ย* บนศีรษะของน้องถานต่างหาก ดูเหมือน

น้องถานจะชื่นชอบปิ่นปักผมอันนี้ยิ่ง"

หมิงถานมิได้เอ่ยคุยตอบ

เหลียงจื่อเซวียนชะงักนิ่งไปเล็กน้อย ครั้นแล้วก็เอ่ยพูดเองเออเอง

ต่อไปเพื่อกลบเกลื่อนความกระอักกระอ่วน

แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด ไม่ว่าวันนี้เขาจะพูดอะไร หมิงถานก็นิ่งเฉย 

ไม่ตอบสนอง คุณหนูสกุลไป๋ผู้นั้นยิ่งใช้สายตาทิ่มแทงเขาเป็นพักๆ

หรือว่าเรื่องนั้น...

ไม่ เป็นไปไม่ได้ เรื่องนั้นเก็บง�าเอาไว้อย่างมิดชิดรัดกุมมาตลอด 

สกุลหมิงกับสกุลไป๋จะล่วงรู้ได้อย่างไร

ถ้าหากรู้เข้า ด้วยนิสัยรักพวกพ้องวงศ์ตระกูล ซ�า้ยังเป็นคนหุนหัน

พลนัแล่นของชางกัว๋กง เขาจะยอมอยู่เงียบๆ ไม่มาหาเรือ่งท่ีจวนลิง่ก๋ัวกง

ได้อย่างไร

พอคิดถึงตรงน้ีเหลียงจื่อเซวียนก็สงบใจลงเล็กน้อย ทว่าเขาเอง 

ก็เพ่ิงจะตระหนกัได้เช่นกันว่าเรือ่งทีม่ารดาก�าชบันักก�าชบัหนาก่อนหน้านี้ 

นั้นส�าคัญเพียงใด

เขาชอบคนอ่อนโยนบอบบางอย่างญาติผู้น้อง แต่ก็เห็นหมิงถาน

เป็นภรรยาที่ยังมิได้แต่งเข้าจวนตลอดมา นอกจากนั้นสกุลหมิงและ 

สกุลไป๋ที่อยู่เบื้องหลังหมิงถานก็จะเป็นแรงผลักดันส�าคัญต่อเส้นทาง

ขุนนางของเขาในอนาคต การแต่งงานครั้งนี้จะปล่อยให้หลุดมือไปไม่ได้

เป็นอันขาด

เมื่อคิดถึงตรงนี้ความเมินเฉยโดยคิดว่า 'ไยต้องท�าถึงเพียงน้ี'  

* เหมยจ้าวสุ่ย เป็นชื่อพันธุ์หนึ่งของต้นเหมย ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Armeniaca mume var. pendula Sieb.  

มีล�าต้นสูงใหญ่ขยายออกกว้าง กิ่งหนาแน่นและใบดก ใบค่อนข้างใหญ่หนา ดอกมีสีขาวและมีห้ากลีบ
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ยามพูดคุยกับมารดาก็ถูกสลัดท้ิงออกไปในท่ีสุด เขาพลิกหลังมืออย่าง

แยบยล เคาะพัดจบีลงบนข้อมอืเบาๆ ในขณะเดยีวกันนัน้ก็หาเรือ่งอืน่มา

พูดคุยราวกับไม่มีอันใดเกิดขึ้น ยังคงสนทนากับหมิงถานฝ่ายเดียวต่อไป

หมิงถานก�าลังรอลวี่เอ้อกับองครักษ์มาตามหา จะได้มีข้ออ้าง 

สลดัให้พ้นจากการเกาะแกะรบเร้าของเหลยีงจือ่เซวยีนแล้วกลบัจวนเสียที  

รอผ่านไปครู่ใหญ่จนในท่ีสุดนางก็เหลือบเห็นเงาร่างของลวี่เอ้อ ทว่าจู่ๆ  

ก็พลันเกิดความวุ่นวายในกลุ่มฝูงชนจากที่ไกลๆ

"จับขโมยที!"

"คนข้างหน้านั่น! อย่าหนีนะ!"

หมิงถานหันมองไปตามเสียง นางยังไม่ทันเห็นชัดเต็มสองตาก็ม ี

เงาร่างสองร่างว่ิงตะบึงจากในฝูงชนที่เกิดเหตุมาทางท่าน�้า หมิงถาน 

ยังไม่ทันมีอาการตอบสนองก็รู้สึกว่ามีแรงผลักสายหนึ่งจู่โจมเข้าใส่...

"อาถาน!"

"คุณหนู!"

"ตูม!" เสียงที่ตามขึ้นหลังเสียงหวีดร้องของไป๋หมินหมิ่นกับลว่ีเอ้อ 

ที่อยู ่ห่างออกไปไม่ไกลคือเสียงตกน�้าอย่างไม่มีสัญญาณบอกกล่าว 

ล่วงหน้า!

เหลียงจื่อเซวียนตอบสนองเร็วยิ่งยวด "น้องถาน!" เขาตะโกนเรียก 

แล้วถอดชดุตวันอกออกหมายจะไปช่วยคนด้วยสหีน้าร้อนรนกระวนกระวาย

ลว่ีเอ้อเดินตรงเข้ามา ครั้นเห็นว่าเป็นท่านเขยในอนาคต นางก็

ราวกับเจอฟางช่วยชีวิตเส้นสุดท้ายในขณะที่ก�าลังเสียขวัญ รีบร้อน 

พยักหน้าพลางเอ่ยเร่งเร้า "ซื่อจื่อ รีบช่วยคุณหนูของข้าด้วยเจ้าค่ะ!"

ไป๋หมินหมิ่นดึงตัวเหลียงจื่อเซวียนเอาไว้โดยพลัน ตะโกนใส่อย่าง
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ร้อนรนใจ "ห้ามไป!"

ต่อให้นางชอบเที่ยวชอบเล่นสนุกเพียงใด แต่นางก็มีฐานะเป็น 

คุณหนูตระกูลใหญ่โต ไม่มีใครรู้ดีไปกว่านางว่าหากเหลียงจื่อเซวียน 

ลงไปช่วย ชีวิตที่เหลือของหมิงถานก็คงจบสิ้นเป็นแน่แท้!

"เจ้าอยากเห็นนางตายหรือไร!" เหลียงจื่อเซวียนซักถาม ต่อมาก็ 

สะบัดไป๋หมินหมิ่นออกอย่างไม่สนใจสิ่งใด

"ตูม!" เสียงตกน�้าดังขึ้นอีกครั้ง

ไป๋หมินหมิ่นรู้สึกมือเท้าเย็นเฉียบขึ้นมาในชั่วพริบตา นางเข้าใจ 

หมิงถานดีที่สุด หากปล่อยให้หมิงถานถูกเหลียงจื่อเซวียนช่วยไว้ต่อหน้า

ธารก�านัล มิสู้ปล่อยให้ญาติของนางจมน�้าตายอยู่ในแม่น�้าเสี่ยนเจียง 

ยังจะดีเสียกว่า!

นางจ้องมองผิวน�้าเขม็ง บังคับให้ตนเองใจเย็นลง จากนั้นก็สั่งการ 

องครักษ์และสาวใช้ท่ีเพ่ิงตามมาว่า "พวกเจ้าไปขวางคนท่ีมุงดูเอาไว้  

อย่าให้ผู้ใดเข้ามาใกล้เด็ดขาด! เจ้าสองคนลงไปแยกตัวเหลียงซื่อจ่ือ 

ออกมา แล้วเจ้าท้ังสองว่ายน�้าเป็นหรือไม่ พวกเจ้าก็ลงไปด้วย เอาตัว 

อาถานขึ้นมา! ด้านน้ีเกรงว่าคงจะประวิงเวลาได้ไม่นานเท่าไร ลว่ีเอ้อ  

เจ้ารีบกลับไปเดี๋ยวนี้ ไปพาองครักษ์มาขวางคนเอาไว้เยอะๆ!"

"เจ้าค่ะ!"

เน่ืองจากยังไม่เข้าช่วงวสนัตฤดู น�า้ในแม่น�า้จงึเย็นเฉยีบเสยีดกระดกู  

กอปรกับสายลมเย็นยะเยือกเหนือผิวน�้าที่ปะทะเข้ามา เหลียงจื่อเซวียน 

ลงน�้าไปได้เพียงประเดี๋ยวเดียวก็พบว่าการช่วยคนจากน�้าไม่ได้ง่ายดาย

เหมอืนอย่างทีเ่ขาจนิตนาการไว้ อย่าว่าแต่ช่วยขึน้มาเลย แม้แต่หมงิถาน

อยู่ตรงที่ใดเขาก็มองไม่เห็นด้วยซ�้า
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ไม่เพียงแค่เหลียงจื่อเซวียนที่มองไม่เห็น องครักษ์กับสาวใช้ท่ี 

ไป๋หมินหมิ่นส่ังลงน�้าก็เป็นเช่นเดียวกัน หลังงมหาอยู่ครู่ใหญ่ก็ไม่เห็น 

เงาร่างของหมิงถานเลยสักนิดเดียว

ท่าน�้าบริเวณนี้น�้าไม่ถือว่าลึกมาก ตามหลักแล้วไม่มีทางท�าให ้

คนจมน�้าตายอย่างไม่เห็นร่องรอยภายในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ แต่พวกเขาก ็

มั่นใจยิ่งว่ามองไม่เห็นเงาเสื้อผ้าของหมิงถานแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวจริงๆ

ใช้เวลาไปราวครึ่งชั่วยาม ผู้คนที่มุงล้อมดูก็ถูกกันเอาไว้นอกท่าน�้า 

รู้เพียงแค่ว่ามีคนตกน�้า แต่สาเหตุใดนั้นไม่แน่ชัด

มีพวกบุรุษที่ไม่ท�าการท�างานบางคนเห็นว่ามีการเกณฑ์คนมา 

ขวางทางมากมายใหญ่โตเช่นนี ้คาดเดากันว่าคงจะเป็นคณุหนตูระกูลใหญ่  

จึงต้ังท่าโวยวายจะลงน�้าให้ได้ ไม่แน่หากมีวาสนาอาจจะได้คู ่ครอง 

แสนประเสริฐด้วยก็เป็นได้

ครั้นเห็นว่าใกล้จะขวางเอาไว้ไม่อยู่ ในใจของไป๋หมินหมิ่นก็ท้ัง

กระวนกระวายท้ังสิ้นหวัง นางเอาแต่โกรธแค้นท่ีตนเองเสนอความคิด 

ให้มาเดินเที่ยวที่ถนนริมน�้าหนานอว้ี ถ้าเกิดเรื่องกับหมิงถานเข้า ต่อให้

นางไป๋หมินหมิ่นตายหมื่นครั้งก็ลบล้างความผิดไม่หมด!

ในช่วงเวลาหน้าสิว่หน้าขวานนีจู้่ๆ  ก็มเีงาร่างสเีขียวโบกผ้าเชด็หน้า

ให้ไป๋หมนิหมิน่อยู่นอกฝงูชนท่ีองครกัษ์ก�าลงัขวางก้ันไว้ "คณุหนญูาตผิูพ่ี้ 

ไฉนท่านยังอยู่ท่ีน่ีอีกเล่าเจ้าคะ ให้บ่าวตามหาแทบแย่เลย วันน้ีคุณหนู

ของบ่าวลงมือต้มบัวลอยด้วยตนเอง ก�าลังรอให้ท่านแวะไปชิมท่ีจวน 

อยู่นะเจ้าคะ!"

สตรีชุดสีเขียวจงใจเพิ่มเสียงให้ดังก้อง

เสียงนี้ฟังดูใสแจ๋วนุ่มละมุน ทั้งยังคุ้นหูอยู่ไม่น้อย
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ไป๋หมินหมิ่นหันหน้ากลับไป พลันผงะอึ้งไปชั่วขณะ

นั่นคือ...ซู่ซิน สาวใช้ข้างกายหมิงถานท่ีมีความสามารถมากที่สุด

มิใช่หรือ

นางมาอยู่ท่ีน่ีได้อย่างไรกัน แล้วเมื่อครู่น้ีนางว่าอย่างไรนะ คะ... 

คุณหนูของนาง?

ซูซ่นิเดนิเข้ามา คารวะให้ไป๋หมนิหมิน่อย่างสงบนิง่ไม่ร้อนรน ต่อมา

ก็พูดเรื่องที่คุณหนูของตนเชิญนางไปชิมบัวลอยที่จวนอีกรอบหนึ่ง

ครั้นเห็นเหลียงจื่อเซวียนที่ตัวแข็งจนขยับไม่ได้ก�าลังให้องครักษ์

พยุงขึ้นฝั่งจากทางด้านหลังไป๋หมินหมิ่น ซู่ซินก็ยังเอ่ยถามด้วยความ

ตระหนกตกใจนิดๆ "นี่เหลียงซื่อจื่อตกน�้าหรือเจ้าคะ"

ไป๋หมินหมิ่นสับสนงุนงงกับสถานการณ์ในตอนน้ีอยู่บ้าง ไม่รู้ว่า 

ควรจะเอ่ยตอบเช่นไรดี

จนกระท่ังนางเหลอืบเห็นลว่ีเอ้อทีว่ิ่งตามไล่หลังมา ซ�า้ยงัหอบหายใจ 

แฮกๆ โบกมอืให้นางไม่หยุด ท�าปากบอกนางว่า 'ไม่เป็นไรแล้ว' ถึงได้พลนั

เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร ราวกับทะลวงเส้นลมปราณให้โล่งได้อย่างไร 

อย่างนั้น

ไป๋หมินหมิ่นรีบเร่งเอ่ยรับค�า "ใช่ๆ เหลียงซื่อจื่อตกน�้า ขะ...ข้า 

ผ่านมาเห็นเข้าพอดี เลยให้องครักษ์ลงไปช่วยเขาขึ้นมา"

"เฮ้อ ที่แท้ก็เป็นบุรุษ"

"บุรุษอกสามศอกตกน�้ายังต้องให้คนช่วย น่าขายหน้าจริงๆ!"

"ต้องล้อมแน่นหนาถึงเพียงนี้ด้วยหรือไร"

"แยกย้ายๆ นึกว่าเป็นคุณหนูตระกูลขุนนางเสียอีก!"

คนที่มุงดูโบกมืออย่างเบื่อหน่าย แยกย้ายกระจัดกระจายไปอย่าง
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รวดเร็ว

"..." เหลียงจื่อเซวียนหนาวเหน็บจนร่างกายส่ันเทิ้ม ไม่สามารถ 

เอื้อนเอ่ยวาจาได้ ทว่าในดวงตากลับเต็มไปด้วยความฉงนงุนงงไม่เข้าใจ

จริงๆ แล้วตอนที่ตกน�้าเมื่อครู ่นี้หมิงถานก็รู ้สึกไม่ต่างอะไรกับ 

เหลยีงจือ่เซวียน นางรบัรูไ้ด้แค่น�า้ในแม่น�า้ช่างเย็นเฉยีบเสยีดแทงกระดกู

ยากจะทานทนไหว นางส�าลักน�้าไปสองอึก ตะเกียกตะกายไอค่อกแค่ก 

อยู่ครู่หนึ่งถึงได้รู้ตัวว่าเกิดเรื่องใดขึ้น

นางถูกคนกระแทกตกน�้า!

ในเรือนกว้างจวนหลังใหญ่ 'อุบัติเหตุ' ท่ีเกิดจากการหมายบีบคั้น

ให้ต้องแต่งงานมีมากมายนับไม่ถ้วน เช่นท�าเส้ือผ้าเปรอะเปื้อนแล้วอยู่ 

ร่วมห้องเดียวกันในยามเปลี่ยนอาภรณ์ ตกน�้าแล้วถูกช่วยชีวิตเอาไว้จน 

มีการแนบชิดผิวกายกัน สองอย่างนี้พบเจอได้บ่อยมากที่สุด

เผยซือ่ได้อบรมสัง่สอนนางตัง้แต่ยังเลก็ว่าควรจะป้องกันเหตุไม่คาดฝัน 

เหล่านีอ้ย่างไร ยามไปหลบร้อนท่ีเรอืนพักตากอากาศก็ยังเชญิอาจารย์หญิง 

มาสอนนางว่ายน�้าโดยเฉพาะ

เนือ่งจากยามปกติไม่เคยต้องใช้ประโยชน์ มหิน�าซ�า้แต่ไหนแต่ไรมา 

นางยังมีนิสัยรักสบาย หากนั่งเกี้ยวได้นางจะไม่ยอมให้เท้าแตะพ้ืน 

เป็นอันขาด คนที่อยู่บนฝั่งจึงไม่มีใครรู้ว่านางว่ายน�้าเป็น

แต่น่าเสียดายท่ีสถานการณ์ไม่เป็นใจ หมิงถานยังไม่ทันได้บอก

พวกเขา เหลียงจื่อเซวียนก็ถอดชุดตัวนอกกระโดดลงมาเสียก่อน

ด้วยอารามร้อนใจ นางจงึจ�าต้องด�าลงใต้น�า้ อยากจะหนีให้ห่างจาก

เหลียงจื่อเซวียน แล้วขึ้นฝั่งอีกด้านของท่าน�้าแทน
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การตอบสนองอย่างรวดเรว็ฉบัไวเช่นนีถื้อว่ามไีหวพรบิมากแล้ว แต่

จนใจท่ีน�า้ในแม่น�า้เย็นเกินไป ปกตนิางก็มใิช่คนทีช่อบขยบัตวัอนัใดอยู่แล้ว  

หลงัจากว่ายอยู่ในน�า้ได้เพียงแค่ประเดีย๋วเดียว ความปวดเมือ่ยก็แผ่ลาม

มาจากบริเวณขาและเท้านางอย่างปุบปับฉับพลัน

ความปวดล้าน้ันค่อยๆ กัดกินเป็นระลอกๆ ย่ิงผนวกกับความเย็นเฉยีบ 

เสยีดกระดกูของน�า้ในแม่น�า้ นางราวกับถูกเข็มทิม่แทง ท�าให้ตรงหน้านาง 

เหลือเพียงแสงสว่างสีขาว ไม่อาจว่ายน�้าไปข้างหน้าได้อีกต่อไป

ในชัว่พรบิตานัน้ สมองของหมงิถานพลนัปรากฏความคิดต่างๆ ข้ึนมา 

มากมาย

ประเดีย๋วคดิว่า ให้เหลยีงจือ่เซวียนช่วยมสิูต้ายอยู่ทีน่ียั่งจะดเีสยีกว่า  

ถือว่าได้รักษาชื่อเสียงความบริสุทธ์ิผุดผ่องเอาไว้ด้วยเช่นกัน ประเดี๋ยว 

ก็คิดว่า ช่างเถิด ขอความช่วยเหลือดีกว่า ตายที่นี่ศพคงจะแช่น�้าบวมอืด 

เสียดายรูปโฉมอันสะสวยงดงามของข้าท่ียังมิทันได้สะท้านสะเทือน 

เมืองหลวงแย่ 

ในขณะท่ีหมิงถานตัดสินใจจะลอยขึ้นสู่ผิวน�้าขอความช่วยเหลือ

อย่างไม่ลังเลนั้น จู่ๆ ก็มีสายรัดสีด�าเส้นหนึ่งพุ่งตรงลงมาในน�้าอย่าง 

ไม่บอกไม่กล่าวแล้วพันรอบเอวของนางอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็รวบแน่น 

ดึงตัวนางขึ้นมาที่ริมฝั่ง ก่อนจะโยนนางไปบนพงหญ้าภูเขาเปล่าเปลี่ยว

ซึ่งอยู่ห่างจากท่าน�้าไประยะหนึ่ง

เรี่ยวแรงจากอีกฝั่งของสายรัดนั้นรวดเร็วและฉับไว ไม่มีความ

ทะนุถนอมสาวงามเลยแม้แต่กระผีกริ้น หมิงถานถูกโยนตัวข้ึนฝั่งจน

ตาลายมึนเบลอ เหลือบเห็นส่วนปลายของสายรัดสีด�าท่ีถูกดึงออกจาก

เอวนางได้เพียงครึ่งเดียวอย่างเลือนราง
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เมื่อตัดสินจากประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราสุขสบายมา 

สิบกว่าปีของนาง เน้ือผ้าของสายรัดเส้นน้ันหาใช่ของธรรมดาสามัญไม่ 

ลวดลายบนน้ันก็ประณีตบรรจงสลบัซบัซ้อน ดเูหมอืนจะปักด้วยด้ายไหมทอง  

เส้นไหมเลก็บางย่ิง แต่กยั็งคงเปล่งประกายจางๆ ภายใต้ผนืราตรมีดืสนทิ

นางยังไม่ทันหันมองไปตามสายรัดเพ่ือจะดูคนท่ีอยู่ตรงนั้นให้ชัดๆ 

ก็มีชุดคลุมตัวนอกตัวหนึ่งร่วงหล่นลงมาคลุมทับร่างกายของนาง และ

บดบังสายตาของนางเอาไว้เสียก่อน
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