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ไม่รูเ้ช่นกันว่าเหตุใดเสิน่หยวนจงึมกัเย็นชาต่อเขาเสมอ อกีทัง้นสิยัของนางในตอนน้ี มองผวิเผนิ 

ดูคล้ายจะเฉยเมยสงบนิ่งอย่างยิ่ง หากแต่เขายังจ�าได้ว่าในโถงข้างที่วัดในตอนนั้น เขาก�าลังคุกเข่า

ร้องไห้เงียบๆ อยู่หน้าพระโพธิสัตว์กวนอินองค์เล็กๆ องค์หนึ่งเนื่องจากเสียมารดาไป แล้วนางก็ 

เดินเข้ามาเรียกเขาว่า 'พี่ชาย' ซ�้ายังยื่นผ้าเช็ดหน้าในมือมาให้ และส่งยิ้มสดใสเจิดจ้ามาให้ด้วย

ผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นคิดว่าคงเป็นนางปักเองแน่นอน ลวดลายด้านบนปักได้น่าเกลียดยิ่ง  

ถึงขั้นมองไม่ออกด้วยซ�้าว่าเป็นลายอะไรกันแน่

แต่เวลาน้ันพอเขาปัดผ้าเชด็หน้านางตก ตะคอกอย่างดรุ้ายให้นางไสหัวไป นางก็มไิด้ถูกท�าให้

ตกใจจนร้องไห้ เพียงแต่ถลงึตามองเขากลบัอย่างดรุ้ายย่ิงกว่า จากน้ันก็เชดิคางพูดด้วยสหีน้าดือ้รัน้ 

'ไสหัวก็ไสหัว เจ้านึกว่าข้าอยากเรียกเจ้าว่าพ่ีชาย อยากปลอบเจ้านักหรือ เพ้ย! คนท�าดีด้วยยังมา

แว้งกัด!'

พูดจบนางก็สะบัดหน้าวิ่งหนีไปด้วยอาการโมโหฮึดฮัด กลายเป็นท�าให้เขาอึ้งงันแทน
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เร่ืองราวในเล่มแรกก�าลงัเข้มข้นเลยใช่ไหมคะ เช่ือว่าท่านนักอ่านต้องก�ามอืแน่น 

เวลาเซวยีอีเ๋หนียงกบัเสิน่หลนัวางแผนท�าเร่ืองไม่ดแีน่ๆ เพราะเป็นพวกต่อหน้ายิม้แย้ม 

ลบัหลงัเอามดีจ้วงแทงจริงๆ ทัง้การแสดงบบีน�า้ตาของพวกนางแม่ลกูก็เก่งเป็นทีห่น่ึง 

ท�าให้ต้องเอาใจช่วยเสิ่นหยวนกันอยู่ตลอด

ส�าหรับเล่มสองนี้เสิ่นหยวนไม่ใช่แค่ปะทะกับเซวียอี๋เหนียงสองแม่ลูกเท่านั้น  

ยังต้องสะสางปัญหาความรักของญาติผู้พี่ ไม่ให้พบเจอความระทมทุกข์เช่นใน 

ชาตก่ิอนอกี ขณะเดยีวกนันางกต้็องเผชิญหน้ากับหลีซ่วิหยวนทีเ่คยรักยิง่เมือ่ชาตก่ิอน

ด้วย เพราะสตรีที่ญาติผู้พี่ไปรักเป็นคนเดียวกับที่หลี่ซิวหยวนแอบรักอยู่ 

ในเล่มน้ีเสิ่นหยวนจะปกป้องน้องๆ ที่เคยถูกรังแก ถูกเอาเปรียบได้หรือไม่  

แล้วจะใช้วิธีการใดในการรับมือและตอบโต้เซวียอี๋เหนียง ยังจะมีบุรุษคนใดเข้ามา

ท�าให้หวัใจของเสิน่หยวนหว่ันไหวได้อีกหรือไม่ หากอยากรู้เร่ืองราวต่อแล้ว เชิญพลกิ

หน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ เสิ่นหยวน  บตุรสาวคนโตสายตรงสกลุเสิน่ เคยเป็นคนเอาแต่ใจตวั  

หยิ่งผยอง ปัจจุบันสงบนิ่ง สุขุม เย็บปักถักร้อยเก่ง

✱ เสิ่นเฉิงจาง  นายท่านสกุลเสิ่น มีต�าแหน ่งเป็นรองเสนาบดี 

กองงานไท่ฉางขั้นสี่ หัวโบราณ ชอบสตรีที่ดูบอบบาง 

น่าทะนุถนอม

✱ เซวียอี๋เหนียง  อนุของเสิ่นเฉิงจาง มีบุตรชายบุตรสาวอย่างละหน่ึง 

เป็นคนโลภในทรัพย์สินเงินทอง

✱ เสิ่นหลัน  บุตรสาวสายรองสกุลเสิ่น เป็นลูกของเซวียอี๋เหนียง 

ภายนอกแสดงออกเหมอืนคนอ่อนแอบอบบาง ความจริง 

เป็นคนใจร้อน เจ้าอารมณ์

✱ หลี่ซิวหยวน  บุตรชายสายตรงสกุลหลี่ สามีเสิ่นหยวนในชาติก่อน  

มีนิสัยสุขุม หลงรักเซี่ยเจินเจิน

✱ หลี่ซิวเหยา  พี่ชายต่างแม่ของหลี่ซิวหยวน เป็นแม่ทัพลาดตระเวน

อยู่ที่เมืองเหลียว เชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้
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✱ เสิ่นหง  น้องชายร่วมอุทรของเสิ่นหยวน พูดจาไม่คล่อง นิสัย

ขลาดกลัว ขยันเรียน

✱ เสิ่นเซียง  น้องสาวร่วมอุทรของเสิ่นหยวน เป็นคนหู เบา  

ถูกชักจูงง่าย นิสัยเย็นชา ไม่สนใจผู้อื่น

✱ เสิ่นลั่ว  ญาติผู ้พี่ของเสิ่นหยวน ชอบเลี้ยงปลา แอบชอบ 

เซี่ยเจินเจิน
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หลังเสิ่นหยวนกับพวกเสิ่นเซียงออกจากเรือนของหยางซื่อก็ 

ตรงมายังก�าแพงบังตาตรงหน้าประตูใหญ่ รถม้าของพวกนางล้วนรออยู่

ตรงนั้น พอขึ้นรถก็จะตรงออกจากประตูส�าหรับรถม้าที่ด้านข้าง

ทว่ายังไม่ทันเดินไปถึง เสิ่นหยวนก็มองเห็นว่าท่ีหน้าก�าแพงบังตา

มคีนยืนอยู่สองคน หนึง่ในนัน้สวมชดุผ้าไหมหางโจวคอกลมตัวยาวสหียก 

รปูร่างสูงโปร่ง ก�าลงัมองดูภาพต้นสนและนกกระเรียนท่ีสลักอยู่บนก�าแพง 

บังตา

เวลานี้เป็นยามโหย่วแล้ว แสงแดดคล้อยส่องลงบนตัวเขา ระบาย

เงาร่างเขาจนกลายเป็นสีส้มอันอบอุ่น

ไม่ว ่าอย่างไรเสิ่นหยวนก็ไม่อาจไม่ยอมรับว่าหลี่ซิวหยวนมี 

รูปโฉมงามสง่าจริงๆ เพียงแค่เขายืนเฉยๆ อยู่ตรงนั้น ไม่ว่าใครเห็น 

ก็ต้องคิดว่าเป็นคุณชายผู้เคร่งครัดถ่อมตนผู้หนึ่ง

45
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เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 2

ทว่าเมื่อคุณชายผู้เคร่งครัดถ่อมตนผู้นั้นมองเห็นนางหัวคิ้วกลับ

ขมวดแน่น จากนั้นก็หันหลังให้นางทันควัน

เสิ่นหยวนเผลอหัวเราะออกมาเบาๆ

ชาตก่ิอนตนเองให้คนสบืข่าวของเขาจรงิๆ ไม่ว่าเขาไปท่ีใดนางก็จะ

ตามไปที่นั่น คิดหาทุกวิถีทางมาสร้างโอกาสที่จะได้บังเอิญพบเขา

ตอนน้ีเขาก็คงนึกว่านางก�าลังจงใจตามเขาเป็นแน่ ด้วยความ 

ระอานางเมือ่ครูถึ่งได้ไม่ไปกับพวกเสิน่ลัว่และซ่งอว๋ินชงิ แต่มารอพวกเขา 

อยู่หน้าก�าแพงบังตานี้เพียงล�าพังกระมัง

หากแต่เขาคิดไม่ถึงว่าท�าเช่นนี้ก็ยังคงได้พบนางอีก คิดว่ายามนี ้

ในใจเขาจะต้องก�าลังคิดว่าไม่เคยพบเคยเจอสตรีที่ไร้ยางอายเท่านาง

แน่นอน

ชาติก่อนเขาก็เคยพูดเยี่ยงนี้ต่อหน้านาง

เสิ่นหยวนนึกถึงเรื่องเมื่อชาติก่อนขึ้นมา ใบหน้ามีรอยย้ิมน้อยๆ  

จากนั้นนางก็ไม่มองหลี่ซิวหยวนอีก เพียงจับมือไฉ่เวยประคองตัว  

เหยียบแท่นรอง ก้มตัวขึ้นรถม้า

ครั้นปลดม่านรถลงแล้ว นางก็สั่งให้สารถีบังคับรถออกไปทันที

สารถีตอบรับพลางนั่งลงบนขอบรถ สองมือสะบัดสายบังเหียน  

ม้ารู้ความก้าวเท้าทั้งสี่เดินไปทางประตูทันที

ขณะรถม้าแล่นผ่านหลี่ซิวหยวนเขาก็มองมาปราดหน่ึงด้วย 

ความประหลาดใจอยู่บ้าง

ทีแ่ล้วมาเสิน่หยวนจะคอยสร้างโอกาสสารพัด แสร้งท�าเป็นบงัเอญิ
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เจอเขา จากนั้นก็จะตามติดเขาไม่ปล่อย ในใจเขานั้นร�าคาญสุดจะทน

คราวนีเ้ขานกึว่าจะเป็นเช่นเดมิอกี มเิช่นนัน้เสิน่หยวนคงไม่บงัเอญิ

ถึงขั้นไปที่ห้องหนังสือขณะเขาอยู่ที่นั่นพอดี

เมื่อครู่นี้เขารู้ว่าเสิ่นหยวนอยู่ที่ห้องโถงด้านหน้า ด้วยไม่อยาก 

พบนางเขาจึงไม่ไป แต่มารอออกจากคฤหาสน์พร้อมซ่งอวิ๋นชิงอยู่ตรง 

ก�าแพงบังตานี้แทน

แล้วไฉนเสิ่นหยวนถึงตามมาได้อีกเล่า นี่จะต้องเป็นเหมือน 

เม่ือก่อนแน่ นางตั้งใจตามรอยเขามา จากนั้นก็จะย้ิมพลางหาเรื่องคุย 

กับเขา

ดังนั้นหลี่ซิวหยวนถึงได้ขมวดคิ้ว หันหลังให้เสิ่นหยวน คิดไม่ถึงว่า

เสิ่นหยวนถึงกับขึ้นรถม้าจากไปโดยไม่แม้แต่จะสนใจเขา

นี่ต่างจากการกระท�าในอดีตของนางย่ิงนัก หลี่ซิวหยวนรู้สึก

ประหลาดใจอยู่หลายส่วน ทว่าหลังจากนั้นในใจเขาก็คิดได้ว่าเสิ่นหยวน

จะต้องก�าลังใช้อุบายแสร้งปล่อยเพื่อจับกับเขาอยู่อย่างแน่นอน

เน่ืองจากมีหนหน่ึงเขาบังเอิญได้ยินเสิ่นหยวนคุยกับคุณหนูรอง 

ของจวนจิ่นชวนป๋อว่ากลุ้มใจท่ีตนเองชอบคนผู้หน่ึง แต่กลับไม่รู ้ว่า 

ควรท�าอย่างไรให้อีกฝ่ายชอบตนเองกลับ แล้วคุณหนูรองผู้น้ันก็พูด 

เรื่องกลยุทธ์แสร้งปล่อยเพื่อจับกับนาง

หลี่ซิวหยวนคิดถึงตรงนี้ในใจก็ยิ่งนึกร�าคาญเสิ่นหยวน คิดเพียงว่า

ต่อให้เสิ่นหยวนจะใช้วิธีการใด เขาก็ไม่มีทางชอบนาง

ผู้ที่เขาชอบคือหญิงสาวผู้งามละมุนอ่อนโยนอย่างเซี่ยเจินเจิน  

แต่เสิ่นหยวนนั้นงามเจิดจ้าเกินไป อีกท้ังนิสัยก็ดุดันป่าเถ่ือนเหลือเกิน  
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คนเยี่ยงนี้เขาไม่มีวันชอบลง

หลังออกมาจากคฤหาสน์บรรพบุรุษสกุลเสิ่น เสิ่นหยวนก็ไม่คิด 

เรือ่งของหลีซ่วิหยวนอกี นางเพียงยกอ่างกระเบือ้งข้ึนมาอย่างระมดัระวัง  

ก้มหน้ามองปลาทองชาดสองตัวที่แหวกว่ายอยู่ในน�้า

เสิ่นเซียงไม่มีความสนใจใดๆ ต่อปลาทองชาดท้ังสองตัวนี้ อีกท้ัง

ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเสิ่นลั่วก็ไม่ได้สนิทแนบแน่น นางอายุ 

ไม่ก่ีขวบ เสิ่นเฉิงจางก็พาพวกนางย้ายออกจากคฤหาสน์บรรพบุรุษ 

สกุลเสิ่นมาซื้อคฤหาสน์หลังปัจจุบันแทนแล้ว

ทว่าเสิน่เซยีงเป็นพวกคิดมาก ปลาสองตวัเป็นเร่ืองเล็กน้อย นางเอง

ก็ไม่ได้อยากได้อะไร แต่ในใจยังคงรู้สึกไม่พอใจ

"ในสายตาและในใจพ่ีชายมีก็แต่พ่ีหญิงใหญ่ ส่วนพวกข้าน่ะหรือ 

อย่าแต่ว่าปลาทองเลย แค่วัชพืชน�้าสักต้นเขาก็ยังไม่ให้" ในถ้อยค�าของ

เสิ่นเซียงมีแววอิจฉาอย่างเข้มข้น

เสิ่นหยวนยิ้ม

หากเป็นของอย่างอืน่เสิน่เซยีงเอ่ยปากพูดเช่นนีน้างจะต้องมอบของ

ให้อีกฝ่ายไปแน่นอน

ทว่าปลาสองตัวนี้เสิ่นลั่วมอบให้นาง อีกทั้งนางก็รู้ว่าเสิ่นเซียงเป็น

พวกไร้ความอดทน ซ�้าปลาทองก็จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่บอบบางล�้าค่า 

หากมอบพวกมนัให้เสิน่เซยีงไป เกรงว่าไม่ก่ีวันก็คงตายคามอืเสิน่เซยีงแล้ว

ด้วยเหตุนี้เสิ่นหยวนจึงย้ิมพลางเบี่ยงประเด็น "ก่อนหน้านี้เจ้ามิใช่

บอกว่าป่ินลายผเีสือ้อนันัน้ของพ่ีงามดหีรอืไร กลบัไปพ่ีจะให้ชงิเหอน�าไป
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ให้เจ้า ดีหรือไม่"

เสิ่นเซียงได้ยินก็มีรอยย้ิมออกมา โยนเรื่องปลาทองทั้งสองตัวทิ้ง 

เปลี่ยนมาคุยกับเสิ่นหยวนอย่างมีความสุข ซึ่งก็มิพ้นเรื่องประเภทว่า 

ตอนนีข้นมอะไรอร่อย ละครเรือ่งใดสนกุ หรอืไม่ก็คณุหนตูระกูลใดน่าเบือ่

เสิ่นหยวนฟังอย่างย้ิมแย้มโดยตลอด คุยตอบด้วยน�้าเสียงอบอุ่น

เป็นระยะ

ครั้นถึงบ้านคนทั้งสองลงจากรถม้ามา เสิ่นหยวนก็เห็นเสิ่นหลัน 

จับมือสาวใช้เดินลิ่วน�าไปแล้ว เหลือเพียงเงาหลังให้พวกนางมอง

เสิ่นหยวนอดยิ้มขึ้นมาไม่ได้

เสิ่นหลันไม่ฉลาดเลยจริงๆ คิดหรือว่าท�าเช่นน้ีจะท�าให้นาง 

หงุดหงิดใจได้

ช่างไม่รู้เลยว่าต่อหน้าผู้อื่นโดยเฉพาะต่อหน้าเสิ่นเฉิงจาง เสิ่นหลัน

ยังคงต้องท�าท่าทางเคารพนบนอบต่อนางทีเ่ป็นพ่ีสาวอยู่เช่นเดิม เกรงว่า

ไปๆ มาๆ คงเป็นในใจเสิ่นหลันเองมากกว่าที่ยิ่งอึดอัดคับข้อง

เสิ่นหยวนยิ้ม เอ่ยลาเสิ่นเซียงและเสิ่นหงแล้วพาไฉ่เวยและชิงเหอ 

กลับเรือนซู่อวี้

ชงิจูก๋�าลงันัง่เย็บผ้าอยู่ใต้ชายคาระเบยีง คร้ันเห็นเสิน่หยวนกลบัมา

แล้ว นางก็รีบวางของในมือลง ยืนขึ้นกล่าวอย่างเคารพนบนอบ "คุณหนู"

ชิงจู ๋เป็นคนพูดน้อยและมีนิสัยเงียบขรึมสุขุม ขอเพียงมีงานท่ี 

ต้องใช้ความประณีตเสิ่นหยวนก็จะมอบให้นางท�า ปกติออกข้างนอก 

เสิน่หยวนก็มกัจะให้ชงิจูอ๋ยู่เฝ้าเรอืน ด้วยเพราะรู้ว่านางละเอยีดรอบคอบ  
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เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มอบหมายให้นางแล้วจะไม่ผิดพลาดเด็ดขาด

เสิน่หยวนย้ิมพลางมองชงิจู ๋"แม้วันน้ีจะอากาศด ีแต่ตอนนีพ้ลบค�า่

แล้ว ลมเริ่มแรง เหตุใดไม่ไปท�าในห้อง กลับมานั่งอยู่ตรงระเบียง" นาง 

พูดพลางหันไปรับกล่องอาหารไม้ไผ่แกะสลักสีแดงกล่องหน่ึงมาจากมือ

ของไฉ่เวย "วนันีข้้าเหน็ในงานเลีย้งของป้าสะใภ้ใหญ่มขีนมโก๋ถ่ัวแขกนีอ้ยู่  

นกึได้ว่าเจ้าชอบกิน จงึขอจากป้าสะใภ้ใหญ่มาจ�านวนหน่ึง เก็บไว้ให้เจ้ากิน 

โดยเฉพาะ"

เสิ่นหยวนใส่ใจคนสนิทข้างกายตนเองย่ิง คอยสังเกตความชอบ 

ของพวกนาง แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ แต่ผู ้ที่ได้รับความเอาใจใส่ 

ย่อมจะรู้สึกอบอุ่นใจ

ชิงจู๋ซาบซึ้งใจย่ิง ทว่านางมิใช่คนแสดงความรู้สึกเก่ง จึงเพียงแต่

ย่ืนมือมารับกล่องอาหาร ก่อนคุกเข่าคารวะ กล่าวขอบคุณเสิ่นหยวน 

ด้วยน�้าเสียงเคารพนบนอบ

เสิ่นหยวนย้ิมแล้วแหวกม่านเดินเข้าห้อง ถอดเสื้อคลุมสีม่วง 

อมน�้าเงินอ่อนที่คลุมอยู่บนตัวออก

ไฉ่เวยท่ีเดินตามหลังมารับไปสะบัด ก่อนกางออกพาดบนราว 

แขวนเสื้อไม้มะกล�่าสลักลายหลินจือสมปรารถนาที่อยู่ด้านข้าง

เวลาน้ีเองชงิเหอท่ียกอ่างปลาซึง่น�ากลบัมาจากคฤหาสน์บรรพบรุษุ

สกุลเสิ่นมาก็เอ่ยปากถามขึ้น "คุณหนู จะให้วางอ่างปลานี้ไว้ที่ใดเจ้าคะ"

เสิ่นหยวนคิดก่อนตอบว่า "ตอนน้ีอากาศหนาว วางไว้ในห้อง 

ก่อนแล้วกัน ข้าว่าบนตู ้บนเตียงเตาก็ดี รออากาศอุ ่นขึ้นแล้วก็หา 

อ่างดินเผาใบใหญ่ออกมาสักใบ ปลูกบัวสายสักสองสามต้น วางไว ้
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ใต้หน้าต่าง แล้วปล่อยปลาสองตัวนีล้งไป ถึงตอนนัน้ก็สามารถชมดอกไม้

ไปพร้อมกับชมปลาได้ ซ�้ายังจะได้กลิ่นหอมจากบัวสายด้วย เช่นนั้น 

ถึงเรียกว่าดี!"

ชิงเหอฟังแล้วก็เผยสีหน้าดีใจย่ิง "เช่นนี้ก็ดีเจ้าค่ะ คุณหนู บ่าว 

ชอบบัวสายที่สุดแล้ว ถึงเวลานั้นให้บ่าวดูแลบัวสายกับปลาสองตัวนี้นะ

เจ้าคะ บ่าวรับรองว่าจะขุนปลาทั้งสองให้อวบอ้วนตัวโตเชียว"

"จะขุนให้อวบอ้วนตัวโตไปไยกัน" เสิ่นหยวนย้ิมออกมาอย่าง 

ทนไม่ไหว "ถ้าเจ้าอยากกินนักก็ไปบอกท่ีครัว จะปลาไนหรือปลากะพง  

มีปลาอะไรที่ไม่ท�าให้เจ้ากินบ้าง แต่ปลาทองสองตัวนี้กินไม่ได้ เจ้าหยุด

ความคิดจะกินพวกมันเสียโดยเร็ว"

ค�าพูดนี้ท�าเอาไฉ่เวยยิ้มออกมา

ชิงจู๋ที่เพิ่งน�ากล่องอาหารไปไว้ในห้องตนเองเสร็จแล้วเดินกลับมา 

ก็ยิ้มเช่นกัน

"คุณหนู" เวลานี้เองชิงจู ๋ก็ก้าวมารายงานด้วยใบหน้าเปื้อนย้ิม  

"สาวใช้นามโต้วโค่วนางนั้น วันนี้บ่าวพาตัวมาที่เรือนเราแล้ว คุณหนู 

จะพบนางเดี๋ยวนี้เลยหรือไม่เจ้าคะ"

เสิ่นหยวนพยักหน้า "เจ้าให้นางเข้ามา"

ชิงจู๋รับค�าก่อนหันหลังเดินออกไป

เพียงครู่เดียวชิงจู๋ก็แหวกม่านเดินเข้ามา สาวใช้ที่ตามหลังมาก็คือ

โต้วโค่วที่เมื่อวานนางได้พบระหว่างทาง

บนร่างโต้วโค่วสวมเสื้อผ้าไหมบางตัวยาวสีฟ้าอ่อนและเสื้อก๊ัก 

ผ้าต่วนกุ ๊นขอบสีเขียวคราม แม้ดูกลางเก่ากลางใหม่ แต่ก็ดีกว่า 
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เสื้อผ้าเก่าๆ ขาดๆ ที่นางสวมเมื่อวานมาก

ชิงจู๋อธิบายต่อเสิ่นหยวน "เสื้อผ้าในตอนนี้ของบ่าวใหญ่เกินไป 

ที่จะให้โต้วโค่วใส่ จึงได้แต่หาชุดในสมัยก่อนของบ่าวมาให้นางใส่ 

ชั่วคราวเจ้าค่ะ"

เสิ่นหยวนพยักหน้า ครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยส่ังชิงจู๋ "ข้าจ�าได้ว่า 

ในห้องเก็บของมีผ้าไหมขาวซงเจียงอยู่สองพับ และยังมีผ้าต่วนสีสวย 

สองสามพับกับใยไหมอีกจ�านวนหนึ่ง วันพรุ่งนี้เจ้าไปหาออกมา ตัดชุด 

ฤดูหนาวให้พวกเจ้าคนละชุด จะได้เอาไว้ใส่ในเทศกาลส�าคัญ แล้วก็ 

ตัดให้โต้วโค่วเพิ่มอีกชุดด้วย"

ชิงจู๋ตอบรับก่อนกล่าวขอบคุณเสิ่นหยวน ไฉ่เวยกับชิงเหอก็ก้าวมา

คารวะขอบคุณเช่นกัน

โต้วโค่วท�าตัวสงบเสงีย่มยิง่ ไม่กล้าเงยหน้ามองเสิน่หยวนโดยตลอด 

เอาแต่ยืนระมัดระวังอยู่ข้างๆ สายตาจดจ้องปลายเท้าตนเอง

สิง่ท่ีสวมอยู่ท่ีเท้านางก็เป็นรองเท้าปักสเีขียวอ่อนท่ีชงิจูใ๋ห้มาเช่นกัน  

ทว่ารองเท้าปักของชิงจู๋ นางสวมแล้วหลวมไปอยู่บ้าง จึงได้ยัดปุยฝ้ายไว้

ในรองเท้า ถึงท�าให้พอจะเดินได้

โต้วโค่วคิดในใจว่า...ไม่รู้ว่าคุณหนูใหญ่ให้คนเรียกข้ามาท�าอะไร

เมือ่วานยามนางเหน็คุณหนูใหญ่ระหว่างทาง สาเหตท่ีุเอาแต่ยืนอยู่ 

ตรงนัน้ไม่ไปท่ีใดก็เป็นเพราะได้รบัความทกุข์ยากอย่างหนักในโรงซกัล้าง  

อยากจะหาใครมาช่วยตนเองออกจากขุมนรกแห่งนั้น

นางมเีรือ่งส�าคัญอยู่ในมอื จะอย่างไรนางก็บงัเอญิเหน็ลบัลมคมใน 

เก่ียวกับการตายของฮูหยินเมื่อแรกท้ังหมด หากบอกต่อคุณหนูใหญ่  
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อีกฝ่ายจะต้องซาบซึ้งใจในตัวนางแน่นอน

กับแค่ย้ายนางออกจากโรงซักล้างจะนับเป็นอะไรกัน

ทว ่าโต ้วโค ่วคิดดูอีกที บอกเรื่องเหล่านี้ กับคุณหนูใหญ่ไป 

จะมีประโยชน์อะไร บัดนี้เซวียอี๋เหนียงดูแลจวน หากบอกเรื่องนี้ออกไป  

เซวียอี๋เหนียงมีหรือจะปล่อยนางไป

แม้ได้ยินว่ายามน้ีคณุหนูใหญ่เองก็ได้รับความส�าคญัจากนายท่าน

เช่นกัน แต่เซวียอี๋เหนียงเป็นคนดูแลเรือนส่วนใน อีกท้ังระยะนี้อีกฝ่าย 

ก็ตั้งครรภ์ ก�าลังเป็นคนส�าคัญที่สุดในใจนายท่าน

ทุกคนล้วนพูดกันลับหลังว่ารอปีหน้านายท่านไว้ทุกข์ให้ฮูหยิน 

เสร็จสิ้นแล้ว เกรงว่านายท่านก็จะยกเซวียอี๋เหนียงขึ้นเป็นภรรยาเอก  

คุณหนูใหญ่ยังจะสู้เซวียอี๋เหนียงได้อีกหรือ

หากนางพูดเรื่องน้ันออกไปตอนน้ีเซวียอี๋เหนียงจะต้องไม่เก็บนาง

ไว้แน่ เกรงว่าถึงเวลาน้ันจุดจบของนางจะอนาถกว่าสาวใช้คนสนิทของ 

ฮูหยินเสียอีก...

ในใจโต้วโค่วก�าลังคิดฟุ้งซ่าน ในโสตก็พลันได้ยินเสียงนุ่มนวล 

ของเสิ่นหยวน

"มาอยู่กบัข้าท่ีน่ี เจ้าก็ไม่ต้องกลวัแล้ว จะอย่างไรเมือ่ก่อนเจ้าก็เป็น

สาวใช้ในเรอืนท่านแม่ ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องล�าบากเหมอืนเมือ่ก่อนอกี  

ต่อไปเจ้าก็อยู่เป็นสาวใช้ระดับรองที่เรือนข้าแล้วกัน"

ในใจโต้วโค่วตกตะลึง รีบเงยหน้ามองไปก็เห็นเส่ินหยวนมองนาง

อยู่ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน นางรู้สึกแสบจมูก ทรุดตัวคุกเข่าโขกศีรษะให้ 

เสิ่นหยวนทันที "บ่าวขอบคุณคุณหนูเจ้าค่ะ"
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เสิน่หยวนย้ิมพลางบอกให้โต้วโค่วลกุขึน้ "เจ้าเพ่ิงมา มอีะไรไม่คุน้เคย 

ก็ถามพวกชิงเหอกับชิงจู๋ได้ ขาดเหลืออะไรก็บอกพวกนางได้เช่นกัน"

โต้วโค่วพยักหน้าก่อนคารวะชิงเหอและชิงจู๋ สองคนฝ่ายหลังก็รีบ

คารวะกลับเช่นกัน

บรรดานายบ่าวคยุกันอกีครูห่นึง่เสิน่หยวนกใ็ห้ชงิเหอกับชงิจูย๋กน�า้

มาให้ตนเองล้างหน้า ขึ้นเตียงพักผ่อน

วันรุ่งขึ้นอากาศยังคงอบอุ่นเช่นเดิม

เสิน่หยวนยืนอยู่ใต้ชายคาระเบยีง มองดูชงิจู๋เปิดห้องเก็บของ ค้นหา

ผ้าและใยไหมออกมา ก่อนเรยีกไฉ่เวยกับชงิเหอและโต้วโค่วให้มาตดัเสือ้ 

ท�าไปพลางหัวเราะพูดคุยไปพลาง

โต้วโค่วค่อยๆ เริ่มไม่ระมัดระวังตัวเหมือนเมื่อวานอีก ร่วมหัวเราะ

พูดคุยกับพวกนางด้วยเช่นกัน

เสิ่นหยวนมองดูอยู่ใต้ชายคาระเบียง บนหน้ามีรอยยิ้มขึ้นมา

วันนีเ้ป็นวนัหยุดของเสิน่เฉงิจาง เสิน่หยวนกินอาหารเช้าเสรจ็ก็เรยีก

ไฉ่เวยมาสั่งว่า "เจ้าไปบอกให้พ่ีชายของจือซูเตรียมตัวไว้เดี๋ยวนี้เลย  

เกรงว่าอีกประเดี๋ยวท่านพ่อคงจะเรียกเขาไปถามเร่ืองร้านเคร่ืองประดับ

ของท่านแม่ข้า"

ไฉ่เวยตอบรับแล้วเดินออกไป

ส่วนทางด้านนี้เสิ่นหยวนก็ยืนขึ้น หันหน้ามองไปด้านนอก

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นสีคราม แสงแดดอบอุ่นเบาบางราวกับทอง 

วันนี้อากาศดีจริงๆ
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เรือ่งร้านเครือ่งประดับของมารดาลากยาวมาครบก�าหนดวันท่ีตัง้ใจ

แล้ว ได้เวลาสมควรไปพูดกับบิดาเสียที
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เสิ่นเฉิงจางก�าลังดูภาพทิวทัศน์ภาพหน่ึงของซย่าอวี่อว้ี* อยู่ใน 

ห้องโถง

เมื่อวานขณะเขาผ่านร้านซงไป่ระหว่างทางกลับจวนหลังเลิกงาน

พลันนึกอยากเข้าไปเดินดู จากนั้นก็ได้เห็นภาพวาดนี้ของซย่าอวี่อวี้

เขาชอบทักษะการวาดอันช�่าชองทรงพลังของซย่าอว่ีอว้ีเป็น 

อย่างมาก ดังนั้นพอเห็นภาพน้ีก็นึกชอบ ขอซื้อทันทีโดยบอกให้หลงจู๊ 

มาเก็บเงินที่จวนวันนี้

อันที่จริงเมื่อคืนเสิ่นเฉิงจางก็ดูภาพนี้ไปไม่ต�่ากว่าสามรอบแล้ว  

ถึงอย่างน้ันวันน้ีตื่นเช้ามาเขาก็ยังคงห้ามใจไม่ไหวนึกอยากดูอีก จึงได้ 

ไม่ท�าอะไรท้ังสิ้น กางภาพวางบนโต๊ะหนังสือ แล้วเอาแต่สวมแว่น  

ก้มหน้าก้มตาพินิจดูภาพเพียงอย่างเดียว

46

* ซย่าอวี่อวี้ คือจิตรกรชื่อดังในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้
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เขาก�าลังดูถึงจุดที่ยอดเย่ียมของภาพก็พลันเห็นบ่าวชายเข้ามา

รายงานว่าคุณหนูใหญ่มาพบ

เสิ่นเฉิงจางไม่เงยหน้า เพียงสั่งว่า "ให้นางเข้ามา"

บ่าวชายรับค�าก่อนหันหลังเดินออกไป

ไม่นานเสิ่นหยวนกับชิงเหอรวมถึงสวีมามาก็เดินเข้ามา

"ท่านพ่อ" พอเข้าห้องมาเสิ่นหยวนมองเห็นเส่ินเฉิงจางก็เอ่ยข้ึน 

อย่างร้อนใจทันที "ลูกมีเรื่องส�าคัญจะพูดกับท่านพ่อเจ้าค่ะ"

นับแต่เสิ่นหยวนกลับมาจากฉางโจว ทุกคร้ังที่เส่ินเฉิงจางเห็นนาง 

นางล้วนมีท่าทางเรียบเฉย ยามพูดจาก็สงบเยือกเย็น เคยเห็นนาง 

ลนลานร้อนใจเพียงนี้เสียเมื่อไร

เสิ่นเฉิงจางจึงเงยหน้ามองนาง รีบเอ่ยถามทันที "เรื่องส�าคัญอะไร"

เสิ่นหยวนไม่ตอบ กลับย่ืนมือไปรับกล่องลงรักเขียนลายทอง 

กล่องหน่ึงจากมือชิงเหอมาเปิดออก สิ่งที่อยู่ภายในคือไข่มุกกลมเกลี้ยง 

แวววามเต็มกล่อง

"ท่านพ่อยังจ�าไข่มุกกล่องนี้ได้หรือไม่เจ้าคะ" เสิ่นหยวนก้าวไป 

ข้างหน้าสองก้าว วางไข่มกุกล่องนีล้งบนโต๊ะหนังสอืเบือ้งหน้าเสิน่เฉงิจาง 

ก่อนเอ่ยปากถาม

เสิ่นเฉิงจางมองปราดหนึ่งก่อนตอบว่า "นี่มิใช่ไข่มุกที่เจ้าเอามาให้

ข้าดวัูนน้ันหรอืไร บอกว่าจะใช้มนัท�าเครือ่งประดบัไข่มกุชดุหนึง่ให้หลนัเจีย่  

แล้วไฉนตอนนี้..."

"ท่านพ่อจ�าได้มิผิดเจ้าค่ะ" เสิ่นหยวนกล่าวต่อไปว่า "หลังพูดเรื่องนี้

กับท่านพ่อเมื่อวันนั้น เย็นวันนั้นลูกก็ให้ไฉ่เวยน�าไข่มุกกล่องน้ีไปให้ 
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บ่าวชายคนหนึ่ง ซึ่งก็คือพ่ีชายของจือซูสาวใช้ในห้องหนังสือนี้ของท่าน 

ให้เขาน�าไปที่ร้านเครื่องประดับร้านนั้นของท่านแม่ เพ่ือขอให้ช่างจ้าว

ตั้งใจท�าเครื่องประดับไข่มุกที่สวยแปลกตาออกมา ด้วยลูกต้องการ 

จะมอบเป็นของขวัญแก่ผู้อื่น"

เสิน่หยวนชะงกัเลก็น้อยก่อนจะกล่าวอกีว่า "แต่เมือ่ครู่พ่ีชายของจือซู 

กลบัน�าไข่มกุกล่องน้ีมาหาลกู บอกว่าวันน้ันเขารับค�าสัง่ลกูไปหาช่างจ้าว

ที่ร้าน กลับได้รู้ว่าช่างจ้าวไม่ได้อยู่ที่ร้านแล้ว อีกทั้งหลงจู๊ของร้านก็มิใช ่

คนเดิมแต่อย่างใด พี่ชายของจือซูจึงได้จับตาดู สองวันมานี้คอยสืบข่าว

อย่างละเอียด ถึงได้รู ้ว่าร้านเครื่องประดับร้านน้ันไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อ 

ของท่านแม่แล้ว เจ้าของคนปัจจบุนัคือผูม้นีามว่าเฉยีนเต๋อฝ ูช่างจ้าวเอง 

ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดถึงได้พาทั้งครอบครัวย้ายกลับบ้านเกิด"

เสิ่นหยวนแสดงสีหน้าร้อนใจ "ลูกได้ยินพี่ชายจือซูบอกเรื่องเหล่านี้

ก็ร้อนใจเหลือก�าลัง ร้านเครื่องประดับร้านน้ีเป็นสินเจ้าสาวของท่านแม่ 

ไฉนตอนน้ีกลบักลายเป็นร้านของผูอ้ืน่ไปแล้ว หรือว่าจะถูกคนใช้ก�าลังยึดไป  

ลูกจึงได้รีบมาหาท่านพ่อ ขอท่านพ่อช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดด้วย

เจ้าค่ะ"

เสิ่นเฉิงจางได้ยินแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมา

จะอย่างไรก็เป็นร้านค้าที่เป็นสินเจ้าสาวของภรรยาเอกของตนเอง  

อีกทัง้เขาก็เป็นถึงรองเสนาบดีกองงานไท่ฉางขัน้สีห่ลกั ไหนเลยจะถูกใคร 

ใช้ก�าลังยึดร้านค้าไปโดยที่เขาไม่รู้ได้ นี่เป็นเรื่องที่ทนรับไม่ได้เด็ดขาด

ด้วยเหตุนี้เสิ่นเฉิงจางจึงเปล่งเสียงเรียกบ่าวชายคนหน่ึงเข้ามา  

สั่งเสียงเข้มว่า "เจ้าไปเรียกพี่ชายของจือซูมา"
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บ่าวชายเห็นเสิ่นเฉิงจางสีหน้าไม่สู้ดีก็ไม่กล้าละล้าละลัง รีบรับค�า

แล้วหันหลังวิ่งออกไปทันที

พี่ชายของจือซูมีนามว่าอวี๋ชิ่ง พอเขาเข้าห้องมาก็คุกเข่าลงต่อหน้า

เสิ่นเฉิงจาง

เสิ่นเฉิงจางนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้มะกล�่าเหลืองพนักกลมด้านหลังโต๊ะ

หนังสือ สองมือวางไว้บนที่วางแขน สายตามองอวี๋ชิ่ง เอ่ยถามเสียงเข้ม 

"เจ้าเล่าเรื่องเก่ียวกับร้านเครื่องประดับของฮูหยินที่เจ้าสืบมาได้ให้ข้าฟัง

ทั้งหมดอย่างละเอียด หากมีแม้แต่ค�าเดียวที่ไม่เป็นความจริงแล้วข้า 

ตรวจสอบได้ ก็ระวังชีวิตน้อยๆ ของเจ้าไว้ให้ดี!"

อว๋ีชิ่งรีบตอบ "ผู้น้อยไม่กล้าพูดปดเป็นอันขาด ทุกค�าล้วนเป็น 

ความจริงขอรับ"

ต่อจากน้ันเขาก็เล่าเรือ่งทีเ่มือ่สองวันก่อนเสิน่หยวนให้ไฉ่เวยสอนเขา 

พูดออกมาอย่างไม่มีตกหล่นแม้แต่ค�าเดียว

สดุท้ายอว๋ีชิง่ก็กล่าวอกีว่า "หลงัผูน้้อยตรวจสอบได้ความชดัเจนว่า

ร้านค้าร้านน้ันของฮูหยินปัจจุบันอยู่ภายใต้นามของเฉียนเต๋อฝูแล้ว  

แม้ไม่กระจ่างถึงสาเหตุของเรื่องนี้ แต่ก็สืบอะไรออกมาไม่ได้อีก เวลานั้น 

ผู้น้อยจึงคิดได้ว่าช่างจ้าวท่ีคุณหนูใหญ่กล่าวถึงนั้นเป็นคนเก่าคนแก ่

ของร้าน บัดนี้อยู่ดีๆ กลับจากไป ไม่แน่อาจเป็นเพราะเขาไปรู้เรื่องอะไร

เข้าก็เป็นได้ ด้วยเหตุน้ีผู ้น้อยจึงเที่ยวถามคนไปท่ัวทันที ถึงกับได้รู ้

ที่อยู่ของช่างจ้าวมาจริงๆ ที่แท้ก็อยู่ในหมู ่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งแถว

ชานเมืองหลวงนี้เอง ผู ้น้อยไปหาช่างจ้าวท่านนี้ทันที เมื่อสอบถาม 

อย่างละเอียดถึงได้ทราบว่า...ทราบว่า..."
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พูดถึงตรงนี้อวี๋ชิ่งก็ก้มหน้าลง ไม่กล้าพูดต่ออีก

ยามเสิ่นหยวนให้ไฉ่เวยไปบอกเรื่องร้านเคร่ืองประดับกับอวี๋ชิ่ง 

ก็ได้สั่งให้เขาไปตามหาช่างจ้าวมาด้วย ดังนั้นไม่ก่ีวันน้ีอว๋ีชิ่งจึงสืบหา 

ที่อยู่ของช่างจ้าวโดยตลอดจริงๆ

"รู ้ว่าอะไร" เวลานี้เองเสิ่นเฉิงจางก็ตวาดล่ันขึ้นมา "เหตุใดถึง 

อิดๆ เอื้อนๆ ไม่พูดออกมา!"

อว๋ีชิ่งสะดุ้งเฮือก ต่อจากน้ันถึงพูดว่า "ตามค�าบอกของช่างจ้าว  

ที่แท้ร้านเครื่องประดับร้านนั้นของฮูหยินถึงกับถูกเซวียอี๋เหนียงขายให้

เฉียนเต๋อฝูผู้นั้นไปแล้วขอรับ! เวลานั้นช่างจ้าวโมโหจนเลือดข้ึนหน้า  

อยากจะมาแจ้งเรือ่งน้ีต่อนายท่านถึงจวน แต่กลบัถูกเซวียอีเ๋หนียงให้คน

ขดัขวางไว้ ยังให้คนขูเ่ขา ทุบตเีขาด้วย เขาเกิดโทสะจงึได้พาทัง้ครอบครัว

กลับบ้านเกิด"

พูดถึงตรงนี้อว๋ีชิ่งก็โขกศีรษะต่อเสิ่นเฉิงจางอีก "ผู ้น้อยไม่กล้า 

หลอกลวงนายท่านเด็ดขาด หากนายท่านไม่เชื่อก็ให้คนไปสืบเร่ืองนี ้

ดไูด้เลยขอรบั ถ้ามแีม้แต่ครึง่ค�าท่ีไม่เป็นความจริง ผูน้้อยยินดจีะรับโทสะ 

ของนายท่าน อีกทั้งผู้น้อยก็ได้เชิญช่างจ้าวมาด้วย ตอนนี้อยู่ที่ประตูจวน  

นายท่านเรียกเขามาถามได้ขอรับ"

เสิ่นเฉิงจางท�าสีหน้าเคร่งเครียด ไม่พูดว่าจะเรียกช่างจ้าวมาถาม 

และไม่พูดว่าจะให้ใครไปเรียกเซวียอี๋เหนียงมาเช่นกัน เอาแต่น่ังอยู่บน

เก้าอี้พนักกลม สองมือจับที่วางแขนแน่น เป็นครึ่งวันก็ยังไม่พูดอะไร

ที่ด้านข้างเสิ่นหยวนมองท่าทางเช่นนั้นของเส่ินเฉิงจางเงียบๆ  

พลางเผยสีหน้าท�าอะไรไม่ถูกออกมา พูดเสียงสะอื้น "ร้านเครื่องประดับ
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ร้านน้ีเป็นร้านท่ีท่านแม่โปรดปรานท่ีสุดตอนยังมีชีวิตอยู่ และก็ท�าก�าไร 

ได้มากที่สุดเช่นกัน นางมักพูดว่าถึงจะไม่มีที่ดินแห่งนั้นกับร้านผ้าไหม 

ร้านนัน้ก็ไม่เป็นไร แต่ร้านเครือ่งประดับนีจ้ะเสียไปไม่ได้เดด็ขาด แล้วไฉน 

ตอนนี้..."

เสิ่นหยวนร้องเรียก "ท่านพ่อ อยู ่ดีๆ เซวียอี๋เหนียงขายร้าน 

เครื่องประดับร้านน้ีของท่านแม่ได้อย่างไร หรือนางถูกเฉียนเต๋อฝูผู้นั้น 

หลอกลวง หรือนางมีเรื่องอะไรต้องรีบใช้เงิน หากร้อนเงินจริงๆ ก็แค ่

มาบอกลูกสักค�า ในมือลูกยังพอมีเงินอยู่บ้าง หากไม่พอก็น�าพวก 

เครื่องประดับของลูกไปใช้ต่างเงินก็ได้ ของเหล่าน้ีลูกให้นางได้ แต่ 

ร้านเคร่ืองประดับร้านน้ีเป็นสนิเจ้าสาวของท่านแม่นะเจ้าคะ! สิง่ท่ีท่านแม่ 

เหลือท้ิงไว้จะอย่างไรก็เป็นที่ระลึก ขายออกไปง่ายๆ ได้อย่างไรกัน  

มิหน�าซ�้าลูกท่ีเป็นบุตรสาวถึงกับไม่รู ้เร่ืองเลยสักนิด น่ีมิใช่อกตัญญู 

อย่างที่สุดหรือไร"

พูดถึงตรงนี้เสียงของเสิ่นหยวนก็ยิ่งสะอึกสะอื้นหนักกว่าเดิม

เวลาน้ีเองสวีมามาก็พูดข้ึนด้วยสีหน้าเปี ่ยมความละอายใจ  

"คุณหนู ว่าไปแล้วก็ล้วนเป็นความผิดของบ่าวเองเจ้าค่ะ! อันท่ีจริง 

ก่อนฮูหยินสิ้นใจเคยสั่งบ่าวไว้ว่าพอคุณหนูกลับมา ที่ดินกับร้านค้า 

อันเป็นสินเจ้าสาวของนางล้วนต้องให้ท่านดูแลจัดการ นางบอกว่าท่าน 

เป็นบตุรสาวคนโตสายตรง อย่างไรก็ต้องเรยีนรูท่ี้จะดแูลการบ้านการเรอืน 

อกีทัง้สนิเจ้าสาวเหล่านีข้องนางภายภาคหน้ามหีรือไม่ต้องมอบต่อให้ท่าน 

กับคณุหนสูามและคณุชายรองท้ังหมด ยามนีค้ณุหนูสามกับคณุชายรอง 

ยังอายุน้อย ให้ท่านที่เป็นพี่สาวดูแลเป็นการชั่วคราวย่อมดีที่สุดแล้ว"
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สวีมามาถอนหายใจ "เพียงแต่ในใจบ่าวคดิว่าคุณหนูอายุยังไม่มาก 

อกีท้ังทีด่นิและร้านค้าเหล่าน้ีนายท่านได้มอบให้เซวียอีเ๋หนียงดแูลจดัการ

ชั่วคราวแล้ว เซวียอี๋เหนียงก็ดูเป็นคนฉลาดหลักแหลม คิดว่าคงดูแลได้

ไม่แย่แน่นอน จึงไม่ได้พูดเรื่องนี้กับท่านตลอดมา แต่ไฉน...ไฉน 

เซวียอีเ๋หนียงถึงขายร้านเครือ่งประดับของฮหูยินไปเสยีแล้วเล่า นีล้่วนเป็น 

ความผดิของบ่าวเอง! หากตอนทีท่่านกลบัมาบ่าวบอกเรือ่งทีฮ่หูยินสัง่ไว้

ต่อท่าน ให้ท่านดูแลที่ดินและร้านค้าของฮูหยิน บางทีร้านเครื่องประดับ 

ร้านนี้ของฮูหยินอาจจะไม่ถูกเซวียอี๋เหนียงขายออกไป...คุณหนู ท่าน

ลงโทษบ่าวเถิดเจ้าค่ะ!"

พูดพลางสวีมามาก็พยายามจะคุกเข่าต่อเสิ่นหยวน

เสิ่นหยวนรีบย่ืนมือไปประคองนางไว้ "สวีมามา ท่านไม่ต้อง 

ท�าเช่นนี้ เรื่องขายร้านเซวียอี๋เหนียงอาจมีความจ�าเป็นอะไรหรือไม่ 

ก็ยังมิรู้ รอท่านพ่อตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนค่อยว่ากันดีกว่า!"

ขณะนี้สีหน้าเสิ่นเฉิงจางไม่ดีอย่างยิ่งยวดแล้ว

เขาให้เซวยีอีเ๋หนยีงดูแลจดัการทีด่นิและร้านค้าของมารดาเสิน่หยวน 

ชั่วคราว แต่นี่เซวียอี๋เหนียงดูแลอย่างไร!

ไม่นานก่อนหน้านี้เขาเพ่ิงได้รู ้ว่าเซวียอี๋เหนียงปลดผู้ดูแลท่ีดิน 

คนเดมิออก แล้วเปลีย่นคนอืน่มาเป็นแทน แม้ตอนน้ันในใจเขาจะรู้สกึว่า 

เซวียอี๋เหนียงท�าเช่นนี้ไม่ถูกต้อง แต่ก็มิได้พูดอะไร ทว่ายามน้ีนางถึงกับ

แอบขายร้านเครื่องประดับของมารดาเสิ่นหยวนให้คนอื่นโดยพลการ  

เรื่องใหญ่เพียงนี้เขากลับไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อย เซวียอี๋เหนียงเอาเขาไป 

วางไว้ที่ใด
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เสิ่นเฉิงจางย่ิงคิด สีหน้าก็ยิ่งเข้มข้ึน มองเสิ่นหยวนปราดหนึ่ง  

เห็นว่าแม้นางจะมีสีหน้าร้อนใจ แต่ยังคงเม้มปากไม่พูดอะไร คิดว่า 

คงก�าลังรอให้เขาตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดอยู่เป็นแน่

จะอย่างไรน่ีก็เป็นบตุรสาวคนโตของเขา มหิน�าซ�า้ร้านเครือ่งประดบั

ร้านนั้นภายภาคหน้าก็ต้องตกเป็นของพวกเสิ่นหยวนสามพี่น้อง...

คิดถึงตรงนี้เสิ่นเฉิงจางก็มองไปทางอว๋ีชิ่ง ก่อนสั่งว่า "เจ้าไปเรียก

ช่างจ้าวมา แล้วให้เขารออยู่ที่หน้าเรือนก่อน"

อวี๋ชิ่งโขกศีรษะต่อเสิ่นเฉิงจาง ก่อนลุกขึ้นยืนมือแนบล�าตัว  

ถอยออกไปอย่างเคารพนบนอบ

จากนั้นเสิ่นเฉิงจางก็เรียกบ่าวชายคนหนึ่งเข้ามาสั่งเสียงเข้ม  

"เจ้าไปเรียกเซวียอี๋เหนียงมา บอกว่าข้ามีเรื่องจะถามนาง"

บ่าวชายรีบรับค�าก่อนหันหลังเดินออกไป

เสิ่นหยวนหันหน้ามองบ่าวชายคนนั้นแหวกม่านเดินออกประตูไป

แดดส่องเข้ามาในห้อง ปรากฏเป็นแสงขาวบนอิฐเขียวปูพื้น

นางยกมือขวาเขี่ยก�าไลหยกขาวบนข้อมือซ้ายเล่นช้าๆ มุมปาก 

ยกขึ้นน้อยๆ

ในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงแล้ว ที่ดินและร้านค้าของท่านแม่ ข้าจะต้อง

เอากลับมาให้ได้

เวลาเดียวกันน้ีเซวียอีเ๋หนียงก�าลงันัง่พิงพนักแพรลายโซ่สเีขียวขีม้้า 

อยู่บนเตียงเตาไม้ตรงหน้าต่างทิศใต้ ฟังเสิ่นหลันพูด

เรื่องท่ีเสิ่นหลันพูดกับเซวียอี๋เหนียงคือเรื่องที่ไปอวยพรวันเกิดให้
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หยางซ่ือท่ีคฤหาสน์บรรพบุรุษสกุลเสิ่นเมื่อวาน บอกว่ามีผู้ใดไปบ้าง  

มีละครเรื่องอะไรบ้าง กินขนมอะไรไป ป้าสะใภ้ใหญ่รวมถึงท่านป้า 

พูดอะไรกับนางบ้าง

เห็นได้ชัดว่าเซวียอี๋เหนียงไม่ชอบฟังเรื่องของหยางซื่อและเสิ่นซื่อ

จึงได้หลับตาลง

ระยะน้ีเซวียอี๋เหนียงแพ้ท้องหนักขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่ากินยาอะไร 

ก็ไม่มีประโยชน์ กระทั่งตอนนี้นางก็ยังมีใบหน้าซีดขาว

เวลาน้ีเองเซวียอ๋ีเหนียงก็ได้ยินเสิ่นหลันพูดเสียงเบา "เมื่อวานที ่

บ้านป้าสะใภ้ใหญ่ ข้าได้พบหย่งชางโหวซื่อจื่อ เขาผู้น้ันรูปโฉมงามสง่า 

กว่าผู้ใดจริงๆ ท�าให้คนเห็นแล้วลืมเลือนผู้อื่นไปสิ้น"

เสียงเสิ่นหลันมีแววเอียงอายของสาวน้อยอยู่

เซวียอี๋เหนียงได้ยินแล้วก็ลืมตา หันหน้ามามองเสิ่นหลัน
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เสิ่นหลันก�าลังก้มหน้าน้อยๆ อย่างเอียงอาย บนพวงแก้มขาวผ่อง

มีเลือดฝาดผุดขึ้นมา

เซวียอี๋เหนียงเห็นบุตรสาวมีท่าทางเช่นนี้จะยังมีอะไรไม่เข้าใจ

นางคิดแล้วถึงค่อยเลือกถ้อยค�า พยายามพูดอ้อมๆ อย่างสุด 

ความสามารถ "หย่งชางโหวผูน้ีอ้ีเ๋หนยีงก็เคยได้ยินชือ่ ซ่งฮองเฮา ฮองเฮา

องค์ปัจจุบันเป็นน้องสาวร่วมอุทรของเขากระมัง ตัวเขาเองก็เป็นถึง

เสนาบดีกรมอากร? วงศ์ตระกูลระดับพวกเขา คิดว่าฮูหยินในอนาคต 

ของหย่งชางโหวซื่อจื่อจะต้องเป็นบุตรสาวจากตระกูลสูงศักดิ์แน่นอน  

ไม่แน่แม้แต่สมรสกับองค์หญิงก็ยังเป็นไปได้"

ได้ยินเช่นนี้เสิ่นหลันก็ใจหายเล็กน้อย

นางเข้าใจความหมายของเซวียอีเ๋หนียง บดิานางเป็นเพียงรองเสนาบดี 

กองงานไท่ฉางขั้นสี่หลัก ในมือไม่มีอ�านาจ ทั้งนางก็เป็นเพียงลูกอนุ...

47

Page ������������� ����������������� 2.indd   27 18/8/2563 BE   09:29



28

เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่ 2

เสิ่นหลันแววตาหม่นแสง ไม่พูดอะไร

ชั่วครู ่ให ้หลังนางก็มีท ่าทางเหมือนนึกอะไรข้ึนได้กะทันหัน  

พูดเสียงค ่อยว ่า "เป็นอนุในตระกูลสูงศักดิ์  อย ่างไรก็ดีกว ่าเป็น 

ภรรยาหลวงในตระกูลเล็กๆ"

เซวียอ๋ีเหนียงมองเสิน่หลนัพลนัหัวเราะเบาๆ คล้ายเยาะหยันตนเอง

อยู่บ้าง "ต่อให้เป็นอนทุีไ่ด้รบัความโปรดปรานเพียงไร กล่าวกันถึงทีส่ดุแล้ว 

ก็เป็นเพียงอนุคนหนึ่งเท่านั้น เจ้าคิดว่าเป็นอนุให้คนเขาสบายนักหรือ  

ไม่เพียงต้องคารวะเวลาพบภรรยาหลวง ลูกท่ีตนเองให้ก�าเนิดยังไม่อาจ

เรียกตนว่าแม่ได้อย่างเปิดเผยเลย ท�าได้เพียงเรียกตนว่าอี๋เหนียง ซ�้ายัง

ต้องเรียกผู้อื่นว่าแม่ เจ้าคิดว่าความรู้สึกนี้ดีนักหรือไร!"

เสิ่นหลันตระหนกในใจ เบิกตาน้อยๆ เงยหน้ามองเซวียอี๋เหนียง

เซวียอี๋เหนียงถอนหายใจเบาๆ นางยื่นมือขวาไปกุมมือเสิ่นหลันไว้ 

ก่อนกล่าวเสียงเบาว่า "ตัวอี๋เหนียงเองก็เป็นอนุ ย่อมรู้ถึงความล�าบาก 

ของการเป็นอนุผูอ้ืน่ แล้วจะตัดใจปล่อยให้บตุรสาวของตนไปเป็นอนุผูอ้ืน่

ได้อย่างไร หย่งชางโหวซือ่จือ่อะไรนัน่ เจ้าตดัใจแต่เนิน่ๆ จะดกีว่า ตระกูล

ระดับเขาไม่เห็นเจ้าอยู่ในสายตาหรอก"

เซวียอีเ๋หนยีงชะงักเลก็น้อยก่อนจะปลอบใจเส่ินหลันอกีว่า "ทว่าเจ้า 

ก็ไม่ต้องเสยีใจไป หลายปีมานีอ้ีเ๋หนยีงสูอ้ดทนกล�า้กลนืความอปัยศอดสู

ก็ด้วยคดิว่าสกัวันหนึง่บิดาเจ้าจะยกอ๋ีเหนยีงขึน้เป็นภรรยาเอก ถึงเวลานัน้ 

เจ้ากับพ่ีชายของเจ้าก็จะเป็นบุตรชายบุตรสาวสายตรง ไม่ด้อยกว่า 

พวกเสิน่หยวนเสิน่หงอกี ถึงตอนน้ันอีเ๋หนียงจะต้องเลอืกคูค่รองดีๆ  ให้เจ้า 

แต่งออกไปเป็นภรรยาเอกอย่างมีหน้ามีตาแน่นอน นี่มิดีหรือไร"
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"อีเ๋หนียง!" เสิน่หลนัน�า้ตาคลอ พลกิมอืกลบัมากุมมอืเซวียอีเ๋หนียงไว้  

น�า้เสยีงแทบจะวิงวอน "แต่ท่ัวทัง้เมอืงหลวงน้ียังมผีูใ้ดเทียบหย่งชางโหวซือ่จือ่ 

ได้อีกเล่าเจ้าคะ ได้เห็นเขาแล้วข้าก็ไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาอีก"

เซวียอี๋เหนียงเดิมก็รู้สึกไม่ค่อยสบาย เมื่อครู่ก็ต้องอดทนต่ออาการ

พวกนั้นแล้วเกลี้ยกล่อมเสิ่นหลัน

แต่ยามน้ีเห็นเสิ่นหลันยังลุ่มหลงงมงาย ในใจเซวียอี๋เหนียงก็เริ่ม 

นึกร�าคาญขึ้นมาจึงพูดว่า "อ๋ีเหนียงขอเตือนเจ้าว่าอย่าฝันลมๆ แล้งๆ  

จะดกีว่า นีเ่ป็นเพียงเจ้ารกัเขาข้างเดียวเท่านัน้ หย่งชางโหวซือ่จือ่ไม่แน่ว่า 

เขาจะจ�าเจ้าได้ อีกอย่างเรื่องการแต่งงานบุพการีเป็นคนจัดการ ให้เจ้า 

มาออกความคิดได้หรือ เจ้าลืมบทเรียนก่อนหน้าจากเส่ินหยวนไปแล้ว?  

หรือเจ้าอยากถูกบิดาส่งไปปฏิบัติธรรมในส�านักชี อยู่อย่างเงียบเหงา 

ต่อหน้าพระพุทธรูปไปชั่วชีวิต?"

พูดถึงตรงนี้เสียงของเซวียอี๋เหนียงก็เคร่งขรึมรุนแรงขึ้นมา

ที่สุดแล้วก็เป็นบุตรสาวในอุทรของตน เซวียอ๋ีเหนียงเห็นเส่ินหลัน 

มีท่าทางเช่นนี้ ในใจก็อดสงสารไม่ได้

เซวียอ๋ีเหนียงถอนหายใจเบาๆ ก่อนปลอบนางว่า "อี๋เหนียงเป็น 

อี๋เหนียงของเจ้า ท�าอะไรมีหรือมิใช่หวังดีต่อเจ้า เจ้าจงเป็นเด็กดีเชื่อฟัง 

อี๋เหนียง หยุดเหลวไหลได้แล้ว เข้าใจหรือไม่"

พูดพลางน�้าเสียงเซวียอี๋เหนียงก็มีแววร�าคาญขึ้นมาเล็กน้อยอีก

นางมือเท้าเย็นเฉียบ วิงเวียนตาลาย บนตัวก็มีเหงื่อแตกพลั่ก  

ไม่สบายมากจริงๆ เพียงแต่พยายามอดทนไว้อย่างสุดก�าลังเท่านั้น

เสิ่นหลันก้มหน้าลง น�้าตาร่วงเงียบๆ ไม่พูดอะไรอีก เซวียอี๋เหนียง
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จงึไม่พูดอะไรอีกเช่นกัน เอนร่างไปด้านหลงั หลับตาลง อยากจะพักสักครู่

แต่เวลานี้เองก็ได้ยินรุ่ยเซียงเรียกขึ้นเสียงค่อย "อี๋เหนียงเจ้าคะ"

เซวียอี๋เหนียงขมวดคิ้ว ลืมตามองรุ ่ยเซียงก่อนเอ่ยถามอย่าง 

ไม่ชอบใจอยู่บ้าง "มีอะไร"

"ด้านนอกมคีนจากห้องบญัชมีาหา บอกว่าเมือ่วานนายท่านเลกิงาน 

กลบัมาขณะผ่านร้านซงไป่ได้ซือ้ภาพวาดโบราณกลบัมาภาพหนึง่ ยามน้ัน 

ในตัวนายท่านไม่ได้พกเงินไปมาก จึงให้หลงจู๊มาเก็บเงินท่ีจวนเราวันน้ี 

แต่ห้องบัญชีบอกว่าตอนนี้ในบัญชีไม่มีเงินมากปานนั้น จึงได้ให้คนมา

แจ้งเรื่องน้ีต่อท่าน ใคร่ขอค�าชี้แนะจากท่านสักเล็กน้อย เรื่องนี้จะท�า

อย่างไรดีเล่าเจ้าคะ" รุ่ยเซียงพูดอย่างระมัดระวังยิ่ง

เซวียอ๋ีเหนียงได้ยินท่ีรุ่ยเซียงพูดแล้ว หัวคิ้วก็ขมวดมุ่นขึ้นเรื่อยๆ 

"ภาพวาดนั้นราคาเท่าไร ไฉนห้องบัญชีถึงบอกว่าไม่มีเงินมากเพียงนั้น"

รุ ่ยเซียงย่ิงตอบอย่างตัวสั่นงันงก "ตามที่คนของห้องบัญชีบอก  

นายท่านซื้อภาพนั้นด้วยราคาสามพันต�าลึงเงินเต็มๆ เจ้าค่ะ..."

"อะไรนะ! สามพันต�าลึงเงิน?!"

เซวียอี๋เหนียงตกใจจนน่ังตัวตรงขึ้นมาทันที ทั้งใบหน้าเต็มไปด้วย

ความไม่อยากเชื่อ

ครูใ่หญ่ให้หลงัเซวียอีเ๋หนียงได้สติกลบัมาแล้วก็อดจะแอบขบเข้ียว

เคี้ยวฟันไม่ได้

จริงอยู่ว่าเวลาปีกว่าที่นางดูแลเรือนส่วนในนี้กอบโกยเงินมา 

ได้ไม่น้อย แต่เสิ่นเฉิงจางเดิมก็เป็นเพียงขุนนางข้ันส่ี เบี้ยหวัดหนึ่งป ี

ได้รับเพียงไม่เท่าไร ซ�้ายังมีคนทั้งจวนให้ต้องเลี้ยงดูอีก
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ตอนแรกทีเ่สิน่เฉงิจางแยกบ้านกับนายท่านใหญ่สกุลเสิน่ เน่ืองจาก

เขาเป็นลูกอนุจึงได้สมบัติมาไม่เท่าไร มีเพียงที่ดินที่ตั้งไม่ดีสองแห่ง 

กับร้านค้าที่ไม่ค่อยมีก�าไรอีกสองร้านเท่าน้ัน รายรับในหนึ่งปีมีจ�ากัด  

เงินที่สามารถใช้ได้ก็มีเพียงเท่านั้น

และตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีพอดี จับจ่ายซ้ือของส�าหรับเทศกาล

ปีใหม่และมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่น มีอย่างใดไม่ต้องเสียเงินบ้าง แต่ 

ในเวลาส�าคัญเช่นน้ีเสิ่นเฉิงจางถึงกับเสียเงินสามพันต�าลึงเงินเพ่ือซื้อ 

ภาพวาด...

เซวียอ๋ีเหนียงโมโหจนใบหน้าเปลี่ยนสีอยู่บ้าง แต่ท่ีสุดแล้วนาง 

ก็ยังไม่อาจพูดอะไร ท�าได้เพียงเอ่ยถามอย่างจนใจ "ยังขาดอีกเท่าไร"

"ตามที่คนของห้องบัญชีบอก ยังขาดอีกหกร้อยต�าลึงเงินเจ้าค่ะ"

เซวียอี๋เหนียงถอนหายใจ

เมื่อวานนางเพ่ิงได้ก�าไรกลับมาจากเงินที่ปล่อยให้กู้ยืมไป เงินต้น

ก็ได้คนืมาแล้วเช่นกัน รวมท้ังหมดหกร้อยห้าสบิต�าลงึ วันนีก็้ประเสรฐินัก 

นางยังคงต้องควักออกมาเติมเงินค่าภาพวาดในส่วนที่ขาดไป

เซวียอี๋เหนียงยกมือปลดพวงกุญแจที่แขวนอยู่ตรงเอวลงมา ก่อน 

ชี้ลูกกุญแจทองเหลืองดอกที่เล็กที่สุดพลางกล่าวกับเสิ่นหลัน "ภายใน 

ตูใ้หญ่ตดิหน้าต่างข้างเตยีงอีเ๋หนยีงมตีูเ้ลก็ฝังมกุอยู่ใบหน่ึง เจ้าน�ากุญแจน้ี 

ไปเปิดตู้เล็กใบนั้น ช่องบนสุดมีตั๋วเงินอยู่รวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบต�าลึง 

เจ้านับออกมาหกร้อยให้รุ่ยเซียงน�าไปให้คนของห้องบัญชี"

ทกุสิง่ทีเ่ป็นของล�า้ค่ามรีาคาเซวียอีเ๋หนยีงจะต้องเก็บไว้อย่างดใีนตู้ 

หรือไม่ก็หีบ ซ�้าต้องใส่แม่กุญแจไว้ด้วย อีกทั้งลูกกุญแจก็พกติดตัวไว ้
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เช่นกัน ไม่ยอมให้คนอื่นง่ายๆ

ถึงแม้จะเป็นรุย่เซยีง เซวียอีเ๋หนยีงก็ยังไม่ให้นางแตะต้อง เสิน่หลันเอง 

ปกติก็ได้เห็นตู้หรือหีบพวกนั้นน้อยครั้งเช่นกัน

แต่เพราะวันนีเ้ซวียอีเ๋หนยีงไม่อยากขยับตวัจรงิๆ ถึงได้ให้เสิน่หลนั

ไปเปิดตู้เอาเงินมาแทน

รุย่เซยีงยืนอยู่ตรงนัน้ไม่พูดอะไร ทว่าในใจกลบัก�าลงัคดิว่าอีเ๋หนียง

เห็นเงินส�าคัญย่ิงกว่าอะไรจริงๆ ตัวนางนั้นช่างเถอะ ด้วยจะอย่างไร 

กล่าวถึงที่สุดแล้วก็เป็นเพียงสาวใช้นางหนึ่ง

แต่คุณหนูรองนั้นเป็นบุตรสาวในอุทรของอี๋เหนียงเชียวนะ!

ถึงอย่างน้ันไม่ว่าเมื่อใดที่เป็นเรื่องเก่ียวกับเงินก็ไม่เห็นอี๋เหนียง 

จะเชื่อใจคุณหนูรองสักเท่าไร เกรงว่าลูกกุญแจนี้ คุณหนูรองก็คงเพ่ิงได้

จับเป็นครั้งแรกเช่นกันกระมัง

ในใจก�าลังคิดฟุ้งซ่านเช่นนี้ก็พลันเห็นเสิ่นหลันถือตั๋วเงินเดินมา  

รุย่เซยีงรบีรบัมาด้วยสองมอื ก่อนหนัหลงัเดนิออกไปส่งให้คนจากห้องบญัชี

ทางด้านน้ีเสิ่นหลันเพ่ิงจะกลับมานั่งลงริมเตียงเตา เซวียอี๋เหนียง 

ก็ยื่นมือมาหานางแล้ว

เสิ่นหลันเม้มริมฝีปากเบาๆ แต่ก็มิได้พูดอะไรให้มากความ เพียง 

ย่ืนลกูกุญแจพวงน้ันท่ีถืออยู่ในมอืไปให้เซวยีอีเ๋หนยีง ก่อนจะเดนิออกไป

จากห้อง

เซวียอ๋ีเหนียงรับไปเก็บไว้กับตัวตามเดิมเสร็จถึงค่อยหลับตาลง 

อีกครั้ง คิดจะพักผ่อนสักครู่

มเีพียงลกูกุญแจพวงนีอ้ยู่กับตัวนาง รูว่้าในมอืตนเองมเีงนิอยู่เท่าไร 
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ในใจนางถึงจะรู้สึกมั่นคง หลับตาได้อย่างสบายใจ

ขณะท่ีเซวียอี๋เหนียงใกล้จะเคลิ้มหลับไปก็พลันได้ยินคนเรียก 

เสียงเบาอีกครั้ง "อี๋เหนียง อี๋เหนียงเจ้าคะ"

ถูกคนเรียกให้ตื่นขณะจะหลับเช่นนี้หลายครั้ง ในใจเซวียอี๋เหนียง 

ก็โมโหแล้วจริงๆ

"มีอะไร" นางลืมตาขึ้น คิ้วยกชี้ ตวาดว่า "เจ้ามีลูกตาไว้ท�าอะไร  

ไม่เห็นหรือว่าข้าก�าลังพักผ่อน มีเรื่องใหญ่ร้ายแรงอะไรจนถึงกับรอให้ข้า

พักผ่อนเสร็จก่อนค่อยพูดไม่ได้!"

ทั้งร่างเสี่ยวหงสั่นราวถูกผีเข้า สองขาอ่อนยวบ

เสีย้วเวลาต่อมานางก็คกุเข่าโครม "บะ...บ่าวชายข้างกายนายท่าน

มาพบ บะ...บอกว่านายท่านมเีรือ่งส�าคญัต้องการพูดกับท่าน เชญิท่าน...

เชิญท่านไปพบเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะ..."

เดิมทีเมื่อครู่เสี่ยวหงรดน�้าดอกไม้อยู่ในลานเรือน พลันมองเห็น 

รุ่ยเซียงกวักมือเรียกนางไปหา จากนั้นอีกฝ่ายก็พูดเรื่องนี้กับนาง ให้นาง

เข้าห้องมาบอกอี๋เหนียง

ตอนแรกเสี่ยวหงยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดรุ่ยเซียงไม่มาบอกอี๋เหนียง

ด้วยตนเอง แต่กลับก�าชับให้นางมาบอกแทน ทว่าตอนนี้นางเข้าใจแล้ว 

ในใจรุ ่ยเซียงรู ้ดีว่าอี๋เหนียงก�าลังอารมณ์ไม่ดี ดังนั้นจึงได้ให้นางมา 

รับเคราะห์แทน

เมือ่ครูเ่สิน่หลนัก�าลงัเหม่อมองดอกล่าเหมย* ในลานเรอืน คดิเรือ่ง

ของซ่งอวิ๋นชิงอยู่ ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตวาดของเซวียอี๋เหนียงดังข้ึน 

* ดอกล่าเหมย หมายถึงดอก Wintersweet ลักษณะคล้ายดอกเหมย แต่มีสีเหลือง
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ในห้อง

ครัน้เสิน่หลนัรบีเข้าไปดูก็เหน็เซวียอ๋ีเหนยีงก�าลงัพยายามจะลงจาก

เตียงเตา นางรีบก้าวไปประคองก่อนเอ่ยถาม "อี๋เหนียง นี่ท่านจะท�าอะไร

เจ้าคะ"

"บิดาเจ้าให้คนมาบอกว่าต้องการให้อี๋เหนียงไปพบ" เซวียอ๋ีเหนียง

รูส้กึโมโหย่ิง หวัใจเต้นตุบๆ ไม่เป็นจงัหวะ ต้องการหาใครสกัคนมาระบาย

อารมณ์ คร้ันมองเห็นเสีย่วหงท่ียังคกุเข่าอยู่บนพ้ืนนางก็พูดเสยีงเย็นทนัที 

"เจ้าไปคกุเข่าในลานเรอืนหนึง่ชัว่ยามเดีย๋วนี ้ห้ามเจ้ากินอาหารกลางวัน"

เซวียอี๋เหนียงพูดเสร็จถึงได้จับมือเสิ่นหลันหมุนตัวเดินออกประตู 

มุ่งหน้าไปห้องหนังสือของเสิ่นเฉิงจาง

เสีย่วหงท่ีคกุเข่าอยู่บนพ้ืนกดัรมิฝีปากแน่นไม่ให้ตนเองร้องไห้ออกมา

ยามเซวียอีเ๋หนยีงมาถึงด้านนอกห้องหนงัสือของเสิน่เฉิงจาง ใบหน้า 

ก็ไม่มีสีหน้าเกรี้ยวกราดเช่นยามต่อว่าเสี่ยวหงเหลืออยู่แล้ว กลับม ี

รอยยิ้มอ่อนหวานประดับอยู่แทน

รุย่เซยีงยกมอืเลกิม่านท่ีอยู่ข้างหน้าขึน้ เซวียอีเ๋หนยีงก็จบัมอืเส่ินหลัน 

ประคองตัวเดินเข้าไป

จากน้ันเซวียอี๋เหนียงก็มองเห็นเสิ่นหยวนน่ังอยู่บนเก้าอี้พนักกลม

ตวัแรกทางซ้ายมอื อกีฝ่ายมองนางอยู่พร้อมรอยย้ิมสขุมุเยือกเย็นบนหน้า

ส่วนเสิ่นเฉิงจางก็นั่งอยู่บนเก้าอี้พนักกลมหลังโต๊ะหนังสือ สีหน้า 

ดูไม่พอใจอย่างยิ่ง

เซวียอี๋เหนียงใจกระตุกวูบขึ้นมาทันที
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ฉางโกวลั่วเยวี่ย

เกรงว่าคราวนี้จะเป็นเสิ่นหยวนเล่นเล่ห์อยู่เบื้องหลังอีกแล้ว

...ทว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล่า

สมองเซวียอี๋เหนียงก�าลังใคร่ครวญอย่างรวดเร็ว แต่เบื้องหน้า 

ยังคงย้ิมพลางยอบตัวคารวะเสิน่เฉงิจาง เอ่ยถามเสยีงนุ่มนวล "มทิราบว่า 

นายท่านให้คนเรียกผู้น้อยมา มีเรื่องส�าคัญอะไรต้องการพูดกับผู้น้อย 

หรือเจ้าคะ"

นางมองเหน็บนโต๊ะหนงัสอืเบือ้งหน้าเสิน่เฉงิจางมภีาพวาดภาพหนึง่ 

กางอยู่ คิดว่าต้องเป็นภาพวาดภาพน้ันท่ีเขาซือ้กลบัมาด้วยราคาสามพัน 

ต�าลึงเงินแน่แล้ว

ดแูล้วก็เป็นแค่ภาพทิวทัศน์ธรรมดาภาพหน่ึงเท่านัน้ เหตใุดจงึมค่ีา

ถึงสามพันต�าลงึเงนิ ซ�า้ยังต้องให้ข้าช่วยออกเงนิอกีตัง้หกร้อยต�าลงึด้วย!

เซวียอี๋เหนียงนึกถึงเงินหกร้อยต�าลึงนั่นแล้วก็รู ้สึกทรมานใจ 

เหลือก�าลัง

เวลานี้เองนางก็ได้ยินเสียงท่ีแยกอารมณ์ไม่ได้ของเสิ่นเฉิงจาง 

ดังขึ้นช้าๆ "ข้าเรียกเจ้ามาก็ด้วยคิดจะถามเจ้าว่าเหตุใดเจ้าต้องขาย 

ร้านเครื่องประดับของซู่ซินให้คนอื่น"

ซู่ซินก็คือนามของมารดาเสิ่นหยวน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6467-
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