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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

'ชาตินี้ไม่ขอเป็นอนุ!' ก�ำลังน่าติดตามมากเลยใช่ไหมคะ เมื่อ
'เจีย่ นเหยียน' ทีเ่ คยเป็นบุตรสาวตระกูลพ่อค้า ถูกเลีย้ งดูมาโดยไม่ได้รบั
ความรักจากมารดา จูๆ่ ก็ได้รวู้ า่ ตนเองเป็นบุตรสาวของบิดาทีม่ บี รรดาศักดิ์
เป็นกัว๋ กง มารดาก็รกั ถนอมนางยิง่ กว่าอะไร จากจวนสกุลสวีนางก็ยา้ ยไป
เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จวนสกุลหลี่ พ้นคราวเคราะห์เป็นอนุห้องนอกของ
ขุนนางเฒ่า
แต่ในโชคดีกย็ งั มีโชคร้าย นางต้องกลายเป็นน้องสาวต่างมารดาของ
'หลี่เนี่ยนหลัน' คนที่เคยมีปากเสียงกับนางในอดีต และคนผู้น้ันก็ยัง
หมายตาในสวีจง้ เซวียนด้วย
ส�ำหรับเจี่ยนเหยียน หากต่างคนต่างอยู่ ไม่มาหาเรื่องกัน นางคง
ไม่ยงุ่ อะไรด้วยแน่ แต่นอี่ กี ฝ่ายคอยมาหาเรือ่ ง วางตัวประหนึง่ เป็นคุณหนู
ทีเ่ กิดจากภรรยาเอกมากดหัวนาง ทัง้ ยังยุแยงให้บดิ าปฏิเสธสวีจง้ เซวียนที่
มาสูข่ อนาง หวังส่งนางไปให้พน้ จากเมืองหลวง
เช่นนีแ้ ล้วสุดท้ายเส้นทางความรักของเจีย่ นเหยียนกับสวีจง้ เซวียน
จะรอดพ้นด่านเคราะห์ครั้งใหม่นี้ได้หรือไม่ เชิญร่วมติดตามบทสรุปของ
เรือ่ งนีก้ นั ต่อได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ต่อให้เป็นเช่นนีน้ างก็ยงั รูว้ า่ คนทีก่ อดตนเองจะต้องเป็นสวีจง้ เซวียน
แน่นอน เพราะว่าในจมูกได้กลิ่นไม้กฤษณาบางเบา ทั้งยังมีความรู้สึก
ที่ท�ำให้นางสบายใจนั้นด้วย
ดังนัน้ นางจึงยืน่ สองมือออกไปขย�ำสาบเสือ้ ของคนผูน้ แี้ น่น จากนัน้
เขย่งเท้าจุมพิตริมฝีปากของเขาเบาๆ ก่อนแย้มยิ้มหวานออกมา
จุมพิตที่แฝงกลิ่นสุรา ชั่วพริบตานั้นสวีจ้งเซวียนทั้งโมโหทั้งใจเต้น
หลังนางเมามายก็จะจุมพิตคนอื่นส่งเดชเช่นนี้อย่างนั้นหรือ หาก
ในเวลานี้คนที่กอดนางไม่ใช่ข้า แต่เป็นผู้อื่น...
ในตอนนัน้ เองก็ได้ยนิ เสียงอ่อนหวานของเจีย่ นเหยียนเอ่ยกลัว้ หัวเราะ
“สวีจ้งเซวียน” นางเอียงศีรษะ มองเขาพร้อมยิ้มหวาน “ท่านมาได้
อย่างไรกัน”
นางกลับรู้ว่าคนที่กอดนางอยู่เป็นใครหรือ แต่ดูจากสภาพเมามาย
ของนาง เห็นได้ชดั ว่าแยกใครไม่ออกทัง้ นัน้ เมือ่ ครูน่ นี้ างไม่ได้เรียกหลีซ่ นิ่
ว่าไป๋เวย เรียกไป๋เวยว่าหลีซ่ นิ่ อยูเ่ ลยหรือ ตอนนีก้ ลับจดจ�ำข้าได้ในทันที?

เจี่ยนเหยียน	บุตรสาวตระกูลพ่อค้า วิญญาณมาจากต่างยุค
สมัย ถูกเลี้ยงดูมาเช่น 'ม้าผอมแห่งหยางโจว'
เป็นคนฉลาดทันคน
สวีจ้งเซวียน	คุณชายใหญ่สกุลสวี สอบผ่านเป็นจ้วงหยวน
ตั้งแต่อายุยังน้อย มีนิสัยสุขุมนิ่งขรึม เจ้าเล่ห์
มากแผนการ กับสิ่งที่ปรารถนาเขาก็จะหาทาง
ให้ได้ครอบครอง
หวั่นอี๋เหนียง	มารดาของหลีเ่ นีย่ นอีแ๋ ละหลีเ่ นีย่ นหลัน ดูแลงาน
ในจวน ท�ำตัวประหนึ่งภรรยาเอก
หลี่เนี่ยนหลัน	บุตรสาวของเจิ้งกั๋วกง เกิดจากอนุ มักวางท่าที
สูงส่ง เกลียดชังเจี่ยนเหยียน
เจิ้งกั๋วกง	บิดาของหลี่เนี่ยนอี๋และหลี่เนี่ยนหลัน ในอดีต
มีบรรดาศักดิ์แค่หนิงหย่วนป๋อ รักอนุ เมินเฉย
ภรรยาเอก
หลี่เนี่ยนอี๋	พีส่ าวแท้ๆ ของหลีเ่ นีย่ นหลัน เป็นชายารองของ
หนิงอ๋อง ท�ำได้ทกุ อย่างเพือ่ ความก้าวหน้าของตนเอง
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98
เว่ยหมัวมัวเห็นหลี่อี้จากไปด้วยโทสะก็หันไปถอนหายใจเอ่ยกับ
เนี่ยชิงเหนียง "ฮูหยิน ท�ำเช่นนี้ไปเพื่ออันใดกันเจ้าคะ เมื่อไม่กี่วันก่อน
อุตส่าห์เพิ่งคืนดีกับนายท่านกั๋วกงได้ แต่ยามนี้กลับ..."
"เว่ยหมัวมัว" เสียงของเนี่ยชิงเหนียงในเวลานี้กลับเรียบเฉย "เจ้ารู้
นิสยั ของข้าดี ตัง้ แต่เล็กจนโตข้าเคยฝืนใจตนเองประจบผูใ้ ดบ้าง ถ้าไม่ใช่
เพราะบุตรชายบุตรสาวของข้า ข้าจะเห็นหลี่อี้อยู่ในสายตาไปไย ทว่า
ทุกวันนี้เกินพอแล้ว วันหน้าข้ายิ่งไม่จ�ำเป็นต้องเห็นเขาอยู่ในสายตาอีก"
เมือ่ เห็นว่าเว่ยหมัวมัวมีทา่ ทีจะเอ่ยปากพูดบางอย่างอีก เนีย่ ชิงเหนียง
ก็รบี เอ่ยขัด "ไม่ตอ้ งพูดถึงเรือ่ งนีอ้ กี เว่ยหมัวมัว เจ้าไปบอกทางห้องครัวเล็ก
ให้ท�ำอาหารกลางวันดีๆ ให้มากหน่อย แล้วให้ฉินซินกับหลันซินแยกกัน
ไปเรียกเหยียนเอ๋อร์กับซิ่นเอ๋อร์มา บอกว่าข้าคิดถึงพวกเขา นอกจากนี้
ข้าอยากอยู่คนเดียวเงียบๆ เจ้าสั่งให้พวกสาวใช้ไม่ต้องเข้ามาปรนนิบัติ
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อะไรข้าทั้งนั้น"
เว่ยหมัวมัวขานรับก่อนหมุนตัวกลับถอยออกไป
จากนั้นเนี่ยชิงเหนียงเดินไปตรงหน้ากล่องเครื่องประดับสีด�ำขลับ
ฝังเปลือกหอยลายคูร่ กั ชายหญิงของตนเอง แล้วยืน่ มือไปดึงลิน้ ชักชัน้ ล่างสุด
ออกมา
ข้างในนั้นใส่ใบรายการสินเดิมตอนนางแต่งงานเอาไว้
ช่วงเวลานั้นนางเองก็เคยแต่งหน้าพิถีพิถันนั่งอยู่ในเกี้ยวมงคล
สีแดง คิดถึงว่าในวันหน้าจะต้องเป็นสตรีมคี ณ
ุ ธรรม ปรนนิบตั สิ ามีสงั่ สอนบุตร
ไปทั้งชีวิต แต่ทุกวันนี้เมื่อนึกถึงช่วงเวลาหลายสิบปีที่แต่งงานกับหลี่อี้
กลับผ่านไปทั้งอย่างนี้เสียแล้ว
ความจริงนางไม่มีความอาลัยอาวรณ์เรื่องใดเกี่ยวกับหลี่อี้สักนิด
สิ่งเดียวที่ท�ำให้นางวางใจไม่ลงคือบุตรชายบุตรสาวของนาง โดยเฉพาะ
เหยียนเอ๋อร์...
เนี่ยชิงเหนียงเปิดดูรายการสินเดิมของตนเอง ไล่อ่านไปทีละอย่าง
ทั้งยังหยิบบัญชีรายรับส่วนตัวในหลายปีนี้ออกมาดูอย่างละเอียดคู่กัน
บางครั้งยังจรดพู่กันเขียนบางอย่างก�ำกับลงไป
สุดท้ายนางฝนน�ำ้ หมึก กางกระดาษเซวียนสีขาวหิมะออก จรดพูก่ นั
เขียนจดหมายถึงลูกๆ ตนเองด้วยสีหน้านิ่งสงบ
ตอนทีเ่ ขียนจดหมาย สภาพจิตใจนางสงบนิง่ เพียงแต่หลังเขียนเสร็จ
เรียบร้อย ตอนทีน่ างหยิบรองเท้าผ้าไหมสีชมพูปกั ลายกิง่ ดอกอวีห้ ลันของ
เจี่ยนเหยียน รวมถึงถุงหอมสีน�้ำเงินสว่างปักลายดอกฝูหรงคู่ผีเสื้อที่เพิ่ง
ท�ำเสร็จเมื่อไม่กี่วันมานี้ออกมา นางพลันกอดของทั้งสองชิ้นเอาไว้แน่น
อีกมือหนึ่งก็ยกขึ้นปิดปากสนิท ร�่ำไห้ด้วยความเจ็บปวดอย่างไร้สุ้มเสียง
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นางร้องไห้หนักจนหัวไหล่สั่นสะท้าน หยาดน�้ำตาร่วงพรูราวไข่มุก
อาบชุ่มสาบเสื้อและแขนเสื้อของนาง
ทว่ า รอตอนที่เจี่ยนเหยียนกับหลี่ซิ่นมาร่วมกินอาหารกลางวัน
ด้วยกัน นางก็เปลี่ยนไปสวมเสื้อผ้าชุดใหม่และเกล้าผมใหม่แล้ว
เสื้อกันลมผ่าหน้าสีแดงทับทิมปักลายดอกเหมยสีทอง กระโปรง
ทรงหน้าม้าสีฟ้าอ่อน บริเวณจอนผมเสียบปิ่นหงส์ประดับขนนกกระเต็น
โครงทองค�ำฝังไข่มุกเม็ดใหญ่ หางหงส์งอนบางห้าสายตวัดขึ้นข้างบน
ตรงปากหงส์มพี สู่ ามเส้นห้อยยาวลงมา บนหน้าผากยังประดับสร้อยทองค�ำ
เส้นเล็กหนึ่งเส้น ข้างบนมีอัญมณีสีแดง สีน�้ำเงิน และสีเขียวขนาด
ประมาณเมล็ดข้าวสารห้อยอยู่หลายเม็ด
เนีย่ ชิงเหนียงไม่คอ่ ยแต่งตัวงามพริง้ เช่นนีน้ กั ดังนัน้ เจีย่ นเหยียนกับ
หลี่ซิ่นจึงมองนางนานขึ้นอย่างช่วยไม่ได้
เนี่ยชิงเหนียงปล่อยให้พวกเขามองส�ำรวจตนเองอย่างใจกว้าง
บนใบหน้าประดับรอยยิม้ อ่อนโยน ถามเสียงอบอุน่ "วันนีแ้ ม่แต่งตัวเช่นนี้
งดงามหรือไม่"
หลีซ่ นิ่ ผงกศีรษะพร้อมยิม้ เอ่ย "ปกติทา่ นแม่ไม่แต่งตัวก็งามมากอยูแ่ ล้ว
พอแต่งตัวเช่นนี้เรียกว่าเป็นเทพธิดาชั้นฟ้าจุติลงมาอย่างไรอย่างนั้น"
เนีย่ ชิงเหนียงยืน่ ตะเกียบคีบลูกชิน้ กุง้ ในชามรังนกไปใส่ในชามข้าวเขา
จากนัน้ ยิม้ เอ่ย "ลูกคนนี้ ไม่รวู้ า่ ไปหัดมาจากทีใ่ ด รูจ้ กั พูดจาให้แม่ดใี จนัก"
ในใจเจี่ยนเหยียนกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ
วันนีเ้ นีย่ ชิงเหนียงไม่ใช่แค่ตงั้ ใจแต่งตัวอย่างพิถพี ถิ นั กระทัง่ พวงแก้ม
ยังแต้มชาดบางๆ ริมฝีปากเองก็ทาชาด เมือ่ เทียบกับการแต่งตัวเรียบง่าย
ตามปกติแล้วออกจะแปลกประหลาดไปบ้างจริงๆ
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เนี่ยชิงเหนียงรู้ว่าเจี่ยนเหยียนเป็นคนละเอียดอ่อน กลัวว่านางจะ
มองอะไรออกจึงผงกศีรษะให้เจี่ยนเหยียนพลางยิ้มเอ่ย "เมื่อครู่นี้แม่
ให้คนไปเรียกท่านพ่อของลูกมาปรึกษาเรื่องของลูกแล้ว ลูกสบายใจได้
แม่คิดวิธีการหนึ่งได้แล้ว ไม่มีทางให้ลูกไปแต่งงานไกลยังซีเป่ยแทน
ท่านหญิงเหวินอันเซีย่ นจูเ่ ป็นอันขาด ด้วยเหตุนแี้ ม่ดใี จเลยแต่งตัวเล็กน้อย
ลูกว่าแม่แต่งตัวเช่นนี้งดงามหรือไม่"
ความรู้สึกแปลกๆ ในใจเจี่ยนเหยียนยังคงไม่เลือนหาย แต่นางก็
ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องอื่น แค่ผงกศีรษะ บนใบหน้าประดับรอยยิ้มขณะเอ่ย
"เจ้าค่ะ ท่านแม่แต่งตัวเช่นนี้แล้วงดงามมากจริงๆ"
แล้วก็ไม่รวู้ า่ เพราะเหตุใด ถึงแม้เนีย่ ชิงเหนียงจะดูบอบบางประหนึง่
แค่ลมพัดก็ล้มฟุบ แต่ในตอนที่นางพูดว่าจะไม่มีวันยอมให้เจี่ยนเหยียน
ต้องไปแต่งงานไกลยังซีเป่ยแทนท่านหญิงเหวินอันเซีย่ นจู่ เจีย่ นเหยียนก็เชือ่
ในทันที
หินก้อนใหญ่ทคี่ อยกดทับอยูใ่ นใจร่วงลงพืน้ รอยยิม้ ของเจีย่ นเหยียน
สดใสตามขึ้นมา
อาหารกลางวันวันนี้แตกต่างไปจากวันอื่นๆ ต่อให้นางกับหลี่ซิ่น
ไม่พูดอะไร เนี่ยชิงเหนียงก็จะเป็นฝ่ายชักชวนให้พวกนางพูดเอง ดังนั้น
ในภายหลังทั้งสามจึงกินข้าวกันไปพลางพูดคุยกันไปพลาง
ข้างหน้าหลีซ่ นิ่ เป็นน�ำ้ แกงปลาเงินใส่ดอกกุย้ ชามหนึง่ เจีย่ นเหยียน
ชอบกินมาก แต่วา่ ด้วยอยูไ่ กลไปหน่อย ทุกครัง้ เวลาจะคีบต้องยืน่ แขนไปไกล
เจี่ยนเหยียนรู้สึกร�ำคาญจึงกินไปแค่สองค�ำเท่านั้น
หลี่ซิ่นเห็นดังนั้นจึงใช้สองมือยกน�้ำแกงปลาเงินใส่ดอกกุ้ยชามนี้
ไปวางตรงหน้าเจีย่ นเหยียนด้วยตนเอง ก่อนยิม้ เอ่ย "ท่านพี่ น�ำ้ แกงปลาเงิน
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ใส่ดอกกุย้ ชามนีเ้ อามาไว้ตรงหน้าท่าน เช่นนีท้ า่ นก็ไม่ตอ้ งเหนือ่ ยยืน่ แขน
มาคีบแล้ว"
เจี่ยนเหยียนเองก็รู้ว่าหลี่ซิ่นชอบกินปลา บังเอิญที่ตรงหน้านาง
มีปลาหมักแห้งอยูจ่ านหนึง่ ดังนัน้ นางจึงยกจานปลาหมักแห้งด้วยสองมือ
ไปวางตรงหน้าหลี่ซิ่นพร้อมยิ้มเอ่ยเช่นกัน "รับมาให้คืน ซิ่นเอ๋อร์ เจ้ากิน
จานนี้"
สองพี่น้องยิ้มแย้มสบตากัน จากนั้นก้มหน้าลงกินข้าวกันต่อ
เนี่ยชิงเหนียงเห็นเช่นนี้ขอบตาก็ร้อนผ่าวขึ้นมาน้อยๆ แต่นาง
พยายามข่มน�้ำตาไว้สุดความสามารถ ซ�้ำยังยิ้มขึ้นมาแทนแล้วเอ่ย
เสียงอ่อนโยน "วันหน้าพวกลูกสองพี่น้องก็ต้องรักใคร่สนิทสนมกันเช่นนี้
จึงจะดี"
หลี่ซิ่นเงยหน้าขึ้นเอ่ยทันที "ท่านแม่ เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้ว
ข้ามีพี่สาวแท้ๆ แค่คนเดียว รับรองว่าจะไม่ยอมให้ผู้ใดมารังแกนาง
เด็ดขาด"
เจี่ยนเหยียนหลุดหัวเราะออกมา
หลีซ่ นิ่ ผูน้ อี้ ายุยงั ไม่ถงึ สิบสองปี ค�ำพูดค�ำจากลับเหมือนผูใ้ หญ่ตวั น้อยๆ
อย่างไรอย่างนั้น
แต่เนี่ยชิงเหนียงกลับผงกศีรษะ เอ่ยกับหลี่ซิ่นอย่างจริงจัง "ย่อม
ควรเป็นเช่นนี้ ลูกเป็นที่พึ่งของพี่สาวลูก ดังนั้นวันหน้าจะเอาแต่ติดเล่น
ไม่ได้อีก จะต้องตั้งใจเรียนหนังสือ สอบให้ผ่าน อีกอย่างวันหน้าลูกก็
ห้ามอ่อนแอ ลูกผู้ชายยืนหยัดอยู่ระหว่างฟ้าดิน ต่อให้ขุนเขาไท่ซาน
ถล่มลงมาตรงหน้า สีหน้าก็ยังไม่เปลี่ยนสี ต้องมีความมั่นใจจึงจะถูก"
"ท่านแม่ ลูกทราบแล้ว" หลี่ซิ่นลากเสียงยาวตอบรับอย่างออดอ้อน
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เนีย่ ชิงเหนียงหันไปมองเจีย่ นเหยียนแทน เจีย่ นเหยียนยืดตัวตรงขึน้
คิดในใจว่า ท่านแม่มีอะไรจะพูดกับข้ากัน
แต่เนีย่ ชิงเหนียงขยับริมฝีปากเล็กน้อย ผ่านไปครูใ่ หญ่กย็ งั พูดอะไร
ไม่ออก สุดท้ายเอ่ยเพียงว่า "เหยียนเอ๋อร์ ลูกจะต้องมีความสุข มีชีวิต
สงบสุขตลอดไปนะ"
เจีย่ นเหยียนรูส้ กึ ว่าค�ำพูดของเนีย่ ชิงเหนียงฟังดูประหลาดอย่างมาก
นางอยากจะลองหลอกถามดู แต่เนี่ยชิงเหนียงให้คนไปน�ำรองเท้า
ผ้าไหมที่ท�ำให้เจี่ยนเหยียนกับถุงหอมที่ท�ำให้หลี่ซิ่นออกมาแยกมอบให้
กับสองพีน่ อ้ ง จากนัน้ ยิม้ ถามว่า "แม่ทำ� ให้พวกลูก พวกลูกชอบกันหรือไม่"
แน่นอนว่าต้องชอบ เจี่ยนเหยียนกับหลี่ซิ่นพากันเอ่ยขอบคุณ
เนี่ยชิงเหนียง ส่วนเนี่ยชิงเหนียงก็มองพวกเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน
สามแม่ลกู พูดคุยไปกินข้าวกันไปต่อ รอกินข้าวเสร็จก็ยงั นัง่ สนทนา
กันบนตั่งต่ออีกสักพัก
เนีย่ ชิงเหนียงแทบจะเฝ้ามองทุกการกระท�ำ ทุกสีหน้าของเจีย่ นเหยียน
กับหลี่ซิ่นอย่างละโมบ แทบอยากสลักท่วงท่าทั้งหมดของพวกเขาเข้าไป
ในสมองตนเองให้ไม่มีวันหลงลืมไปตลอดกาล
ดวงอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตก แสงแดดทะลุผ่านหน้าต่าง
รูปกากบาทเข้ามา สะท้อนเป็นแสงกระด�ำกระด่างลงบนโต๊ะไม้จื่อถาน
บนตั่ง
เนี่ยชิงเหนียงตระหนักว่าไม่อาจถ่วงเวลาไปมากกว่านี้อีก หากยัง
ถ่วงเวลาต่อไปเกรงว่าจะไม่ทนั กาล ดังนัน้ นางจึงเอ่ยกับเจีย่ นเหยียนและ
หลี่ซิ่นว่า "แม่คุยกับพวกลูกมาทั้งบ่าย เริ่มล้าแล้ว อยากจะพักเสียหน่อย
พวกลูกกลับไปกันก่อนเถอะ"
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เจีย่ นเหยียนกับหลีซ่ น่ิ ผงกศีรษะ พากันเอ่ยปากบอกลาเนีย่ ชิงเหนียง
เนีย่ ชิงเหนียงก้าวลงจากตัง่ ยืนจับกรอบประตูมองดูเงาร่างของพวกเขา
หายลับไปนอกประตูเรือน จนกระทั่งมองไม่เห็นอีก นางก็ยังคงยืนมอง
อยู่ตรงนั้น
เว่ยหมัวมัวเอ่ยขึน้ จากด้านข้าง "ฮูหยิน เริม่ มีลมแล้ว ท่านกลับเข้าไป
นั่งในห้องเถอะเจ้าค่ะ"
เนี่ยชิงเหนียงผงกศีรษะ นางทอดมองไปยังทิศทางที่สองพี่น้อง
เพิ่งจากไปอย่างลึกซึ้งอีกครั้งถึงได้หมุนตัวกลับเข้าไปนั่งลงบนตั่งไม้
ก่อนยื่นมือไปจับมือของเว่ยหมัวมัวแล้วเงยหน้ามองอีกฝ่าย
"เว่ยหมัวมัว" นางเอ่ยเสียงเบา "นิสยั ข้าไม่ดี หลายปีมานีเ้ จ้าต้องคอย
เหนื่อยดูแลข้า ชิงเหนียงขอบคุณมาก"
"ฮูหยิน ท่านพูดเช่นนี้กับบ่าวก็นับเป็นการทรมานบ่าวแล้วจริงๆ"
เว่ยหมัวมัวรีบเอ่ย "ในปีนั้นครอบครัวบ่าวได้รับบุญคุณจากนายท่านโหว
ให้ขา้ วกิน ครอบครัวทัง้ ห้าคนถึงได้มชี วี ติ รอดผ่านกลียคุ เช่นนัน้ ครอบครัวบ่าว
ล้วนจารจ�ำบุญคุณไว้ขนึ้ ใจ ฮูหยิน บ่าวไม่อาจรับค�ำพูดนีข้ องท่านได้" เอ่ยจบ
ก็ท�ำท่าจะก้มตัวค�ำนับลงไป
เนีย่ ชิงเหนียงรีบยืน่ มือไปจับตัวเว่ยหมัวมัวเอาไว้ "ข้าก็แค่พดู ออกมา
เฉยๆ เว่ยหมัวมัวจะท�ำเช่นนี้ไปไย รีบลุกขึ้นเถอะ"
หลั ง พยุ ง ร่ า งเว่ ย หมั ว มั ว ขึ้ น มา เนี่ ย ชิ ง เหนี ย งก็ ต บหลั ง มื อ ของ
เว่ยหมัวมัวเบาๆ บนใบหน้าประดับรอยยิม้ จางๆ เอ่ยเสียงเบาว่า "ข้าเริม่ ล้า
แล้วจริงๆ อยากจะพักเสียหน่อย เว่ยหมัวมัว เจ้าไปบอกพวกสาวใช้ทีว่า
ไม่ต้องเข้ามารบกวนข้าสักพัก ให้ข้าได้พักผ่อนเงียบๆ"
เว่ยหมัวมัวผงกศีรษะ ก่อนเอ่ยอย่างใส่ใจ "เมื่อครู่ฮูหยินพูดคุยกับ
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ซือ่ จือ่ และคุณหนูนานเพียงนัน้ สมควรจะล้าแล้วจริงๆ ฮูหยิน ท่านไปพักก่อน
ถึงเวลาอาหารเย็นเมื่อไรบ่าวจะเข้าไปเรียกท่านอีกทีเจ้าค่ะ"
เอ่ยจบนางก็หมุนตัวกลับถอยออกไป ทั้งยังปิดประตูให้อย่างใส่ใจ
เนีย่ ชิงเหนียงนัง่ เหม่อบนตัง่ สักพักจึงลุกไปหยิบจดหมายทีก่ อ่ นหน้านี้
เขียนไว้ให้เจีย่ นเหยียนกับหลีซ่ นิ่ ออกมาจากลิน้ ชัก วางไว้บนโต๊ะเครือ่ งแป้ง
ในต�ำแหน่งที่สะดุดตา จากนั้นก็เปิดกล่องเครื่องประดับไม้จื่อถานของ
ตนเอง หยิบทองค�ำบริสุทธิ์สองแท่งออกมามองแล้วใส่เข้าไปในปาก
นางพยายามกลืนลงไปแรงๆ สองสามครัง้ ถึงได้กลืนทองค�ำทัง้ สองแท่ง
ลงไปได้
สุดท้ายนางเดินไปที่เตียงแล้วนอนลงไป
เพียงแต่ในตอนทีห่ ลับตาลง ภาพตรงหน้าล้วนเป็นภาพรอยยิม้ และ
เสียงหัวเราะของเจี่ยนเหยียนกับหลี่ซิ่น
ต่อให้เมื่อครู่นี้จิตใจจะนิ่งสงบยิ่งกว่านี้ แต่ท้ายที่สุดในยามนี้
เนี่ยชิงเหนียงก็ร้องไห้ออกมาเบาๆ อย่างทนไม่ไหว
อยากจะอยู่เคียงข้างลูกๆ ตลอดไปเหลือเกิน เฝ้าดูพวกเขาเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ แต่งงาน จากนั้นมีลูกของตนเอง...เพียงแต่บัดนี้นางไม่อาจ
ไม่ท�ำเช่นนั้นได้
ตอนนี้มีแค่นางตายแล้วให้เหยียนเอ๋อร์ต้องอยู่ไว้ทุกข์ ไม่อาจ
แต่ ง งานได้ ภ ายในยี่ สิ บ เจ็ ด เดื อ นเท่ า นั้ น ฮ่ อ งเต้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ความกตัญญูมากที่สุด ในสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้ไทเฮาบีบคั้น ฮ่องเต้
จะยอมเสี่ยงให้ใต้หล้าตราหน้า ส่งเจี่ยนเหยียนไปแต่งงานไกลยังซีเป่ย
แทนท่านหญิงเหวินอันเซี่ยนจู่อีกได้อย่างไร
บุตรสาวของข้า...เนี่ยชิงเหนียงคิดในใจ แม่เคยรับปากลูกแล้วว่า
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จะไม่มีวันยอมให้ลูกได้รับความล�ำบากใดๆ อีก ต่อให้ต้องใช้ชีวิตของแม่
แม่ก็จะรักษาค�ำสัญญาที่ตนเองเคยให้ไว้กับลูกให้ได้ ดังนั้นชีวิตจากนี้
ทีเ่ หลือลูกจะต้องมีความสุข อยูอ่ ย่างสงบสุขตลอดไป เช่นนีต้ อ่ ให้แม่ตายไป
ก็ตายตาหลับแล้ว...
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99
เจี่ยนเหยียนกลับไปที่เรือนซินอี๋ก็นั่งลงบนตั่งไม้ข้างบานหน้าต่าง
มือหนึง่ ค�ำ้ แก้ม อีกมือถือรองเท้าผ้าไหมทีเ่ นีย่ ชิงเหนียงมอบให้นางเมือ่ ครูน่ ี้
นางอมยิ้มด้วยสีหน้าเหม่อลอย ในใจกลับรู้สึกหวานล�้ำเหมือนดื่มน�้ำผึ้ง
ลงไป
ผ้าไหมอวิ๋นจิ่น* ชั้นดีสีชมพูปักลายกิ่งดอกอวี้หลันสีชมพูอมม่วง
แต่ละฝีเข็มแต่ละเส้นด้ายล้วนมองออกถึงความใส่ใจ
ต่างพูดกันว่าผ้าไหมอวิน๋ จิน่ เป็นชุน่ ไหมชุน่ ทองค�ำ** แต่เนีย่ ชิงเหนียง
กลับเอาผ้าไหมอวิน๋ จิน่ มาท�ำเป็นรองเท้าผ้าไหมคูห่ นึง่ ให้นาง ยิง่ ไปกว่านัน้
ตรงหัวรองเท้าทั้งสองข้างยังฝังไข่มุกกลมขนาดประมาณนิ้วหัวแม่มือ
* ผ้าไหมอวิน๋ จิน่ ผลิตจากเมืองหนานจิง เป็นผ้าไหมแบบดัง้ เดิมซึง่ แต่เดิมผลิตส�ำหรับราชวงศ์เท่านัน้ ปัจจุบนั
ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ด้วยสีสันที่งดงามเจิดจรัสเหมือนเมฆอาบแสงอัสดงจึงได้รับ
ชื่อนี้ โดยอวิ๋นมีความหมายว่าเมฆ และจิ่นหมายถึงผ้าไหม
** ชุน่ ไหมชุน่ ทองค�ำ หมายถึงผ้าไหมอวิน๋ จิน่ หนึง่ ผืนทุกความยาวหนึง่ ชุน่ มีคา่ เท่าทองค�ำ เป็นค�ำทีใ่ ช้บรรยาย
ถึงมูลค่าของผ้าไหมอวิ๋นจิ่น
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เอาไว้ข้างละเม็ด มูลค่าของรองเท้าผ้าไหมคู่นี้แค่คิดก็รู้ได้
รองเท้าที่ล�้ำค่าเช่นนี้ นางรู้สึกว่าตนเองตัดใจสวมใส่ไม่ลง จะต้อง
เก็บรักษาไว้อย่างทะนุถนอมมากกว่า
ยามนั้นซื่อเยวี่ยก�ำลังถือถาดเคลือบวาดลายทองที่มีน�้ำชาเข้ามา
วางไว้บนโต๊ะเล็กตรงหน้านางพอดี เมื่อเห็นเจี่ยนเหยียนก�ำลังอมยิ้ม
ก้มหน้ามองรองเท้าผ้าไหมในมือจึงก้มหน้ามองตามเช่นกัน
แค่มองแวบเดียวนางก็นึกประหลาดใจ ไข่มุกเม็ดกลมใหญ่เพียงนี้
นึกไม่ถึงว่าฮูหยินจะตัดใจเอามาฝังไว้บนรองเท้าของคุณหนูได้ลง
ซื่อเยวี่ยเอ่ยทอดถอนใจออกมาด้วยเหตุนี้ "คุณหนู ฮูหยินช่างดี
ต่อท่านจริงๆ นะเจ้าคะ"
เจี่ยนเหยียนเงยหน้าขึ้น รอยยิ้มในดวงตาปรากฏเด่นชัด "ใช่แล้ว
ท่านแม่ดีต่อข้ามากจริงๆ"
มีมารดาเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆ
จากความละอายและหวาดหวั่นในตอนแรก มาถึงความซาบซึ้ง
สนิทสนมในทุกวันนี้ เจีย่ นเหยียนเริม่ มีความรูส้ กึ ประการหนึง่ ว่านางก็คอื
หลี่เจี่ยนเหยียน คือบุตรสาวที่มีสายเลือดเดียวกันกับเนี่ยชิงเหนียงผู้นั้น
นับตัง้ แต่ขา้ มมิตมิ ายังต่างโลกแห่งนี้ ช่วงเวลาหลายสิบปีทผี่ า่ นมา
นางรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนน�้ำแข็งแผ่นบางอยู่ทุกเมื่อ รู้สึกว่าบนโลกใบนี้
ไม่มสี งิ่ ใดให้นางอาลัยอาวรณ์ แต่วา่ ตอนนีน้ างมีสวีจง้ เซวียน มีเนีย่ ชิงเหนียง
มีหลี่ซิ่น นางก็รู้สึกว่าสวรรค์ช่างดีต่อนางมากเพียงใด
เจี่ยนเหยียนเตรียมตัวงีบหลับสักพักไปพร้อมสภาพอารมณ์เช่นนี้
ฤดูใบไม้ผลิชวนให้คนง่วงงุนได้ง่ายอยู่แล้ว นับประสาอะไรกับที่
วันนี้พูดไปแล้วสภาพจิตใจของนางเองก็ผ่านการขึ้นสุดลงสุดไปหน
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มุมปากนางประดับรอยยิ้มขณะค่อยๆ เคลิ้มหลับไป พร้อมกับ
คิดไปด้วยว่ามารดานึกถึงวิธีการอะไรได้กันแน่ถึงได้มั่นใจมากเช่นนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่านอนไปนานเท่าไร ในช่วงสะลึมสะลือเจี่ยนเหยียน
คล้ายมองเห็นเนี่ยชิงเหนียงเข้า
มารดายังคงสวมเสื้อกันลมผ่าหน้าสีแดงทับทิมปักลายดอกเหมย
สีทองกับกระโปรงทรงหน้าม้าสีฟ้าอ่อนตามเดิม
ท้องฟ้าข้างนอกดูอึมครึมเหมือนฝนจะตก นางเลิกชายกระโปรง
ก้าวเข้ามาในห้อง
แม้จะยืนย้อนแสงอยู่ แต่เจี่ยนเหยียนยังคงมองเห็นชัดเจนว่า
รูปโฉมของนางงามสง่าบริสทุ ธิด์ งั่ สายน�ำ้ แห่งเจียงหนาน ใบหน้าเต็มไปด้วย
ความอ่อนโยน
"เหยียนเอ๋อร์" เสียงของนางนุ่มนวลใสกระจ่างราวสายลมกระทบ
หยก "แม่ไปแล้ว วันหน้าลูกกับซิ่นเอ๋อร์จะต้องอยู่ด้วยกันดีๆ เช่นนี้แม่ถึง
สบายใจ"
พู่ไข่มุกที่ห้อยอยู่ตรงปากปิ่นหงส์ของนางขยับไหวเบาๆ เวลาพูด
รวมกับรอยยิ้มน้อยๆ บนใบหน้าของนาง ส่งผลให้นางดูงดงามเพริศพริ้ง
อย่างมาก
เจี่ยนเหยียนกลับรู้สึกเหมือนหัวใจตนเองกระดอนขึ้นมาถึงล�ำคอ
อยากจะเปล่งเสียงเรียก 'ท่านแม่' แล้วลุกขึ้นไปจับตัวนาง แต่ในล�ำคอ
กลับคล้ายถูกบางอย่างอุดกัน้ ไว้ พูดอะไรไม่ออกทัง้ นัน้ ร่างกายเองก็แข็งทือ่
ขยับไม่ได้กระทั่งปลายนิ้ว
ดังนัน้ นางจึงได้แต่มองดูเนีย่ ชิงเหนียงยิม้ น้อยๆ ผงกศีรษะให้ตนเอง
จากนั้นหมุนตัวกลับ ชายเสื้อพลิ้วไหว ร่างกายงดงามดุจผีเสื้อล่องลอย
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ออกไปจากห้องของนางทั้งอย่างนี้
ภายในลานเรือนมีไอหมอกบางตา ผ้าโปร่งสีสม้ ทีค่ ล้องอยูบ่ นแขนนาง
เลือนหาย ท้ายที่สุดมองไม่เห็นเงาร่างของนางอีกต่อไป
เจี่ยนเหยียนรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอย่างรุนแรง
นางรูส้ กึ ว่าหากปล่อยเนีย่ ชิงเหนียงจากไปทัง้ อย่างนี้ ตนเองจะไม่มวี นั
ได้เจอมารดาอีกแล้ว
น�ำ้ ตาพรัง่ พรูออกมา ชัว่ ขณะนัน้ นางคล้ายดิน้ หลุดจากพันธนาการ
ทุกอย่าง ลุกขึ้นนั่งตะโกนเสียงดัง "ท่านแม่!"
เดิมซื่อเยวี่ยรอรับใช้อยู่ที่ด้านนอก ฉับพลันนั้นได้ยินเสียงตะโกน
ปานขาดใจของเจี่ยนเหยียนเข้ากะทันหัน นางตื่นตกใจรีบเดินเข้าไป
ข้างในทันที จากนัน้ ก็ได้เห็นเจีย่ นเหยียนนัง่ อยูบ่ นเตียงด้วยน�ำ้ ตานองหน้า
ตัวคนดูไร้สติ
"คุณหนู!" ซือ่ เยวีย่ ตกใจ รีบก้าวเข้าไปหาพร้อมถามอย่างระมัดระวัง
"ท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ ฝันร้ายอะไรหรือ"
ยามนัน้ เจีย่ นเหยียนรูแ้ ค่วา่ มีเหงือ่ ออกชุม่ ร่างจนเสือ้ ตัวในสีเขียวอ่อน
เปียกชื้น
เหตุใดถึงฝันเช่นนี้ ซ�้ำยังดูสมจริงมากเพียงนี้ด้วย
ชั่วพริบตานั้นเจี่ยนเหยียนพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งได้
เนี่ยชิงเหนียงบอกกับนางอย่างมั่นใจว่ามีวิธีท�ำให้นางไม่ต้องไป
แต่งงานไกล ในเวลาสั้นๆ เช่นนี้มารดานึกถึงวิธีการใดได้กันแน่ถึงมั่นใจ
เพียงนี้ มิหน�ำซ�้ำก่อนหน้านี้มารดายังตั้งใจแต่งตัวอย่างพิถีพิถัน พูดเรื่อง
เหล่านัน้ กับนางและหลีซ่ นิ่ ตอนแรกนางก็รสู้ กึ แปลกใจอยูแ่ ล้ว แต่หลายครัง้
ทีค่ ดิ ถามล้วนถูกเนีย่ ชิงเหนียงเปลีย่ นเรือ่ งไปทุกครัง้ ตอนนีเ้ มือ่ ลองตัง้ ใจ
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ย้อนนึกถึงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยละเอียด...
เจีย่ นเหยียนตัวชาวาบประหนึง่ โดนฟ้าผ่าใส่ สีหน้าพลันซีดเผือดลง
ซื่อเยวี่ยยืนอยู่ด้านหน้าเตียง แรกเริ่มเห็นเจี่ยนเหยียนนั่งใจลอย
ตอนหลังไม่รวู้ า่ คิดอะไรได้ สายตาจึงเคร่งเครียดขึน้ มาก่อนจะใบหน้าซีดลง
กะทันหัน ท�ำเอานางตกใจจนถามออกมาด้วยเสียงสะอื้น "คุณหนู ท่าน
เป็นอะไรไปกันแน่เจ้าคะ"
เจีย่ นเหยียนรีบเลิกผ้าห่มก้าวลงจากเตียง แต่สตินางว้าวุน่ มากเกินไป
ตัวสั่นไปทั้งร่าง แม้สองเท้าจะเหยียบลงพื้น แต่กลับอ่อนแรงไร้ก�ำลัง
เสมือนเหยียบลงบนปุยฝ้าย
ครั้นเห็นร่างเจี่ยนเหยียนเกือบล้มหน้าคะม�ำไปข้างหน้า ซื่อเยวี่ย
ก็รีบยื่นมือออกไปจับตัวไว้ทันที
"คุณหนู!" ซื่อเยวี่ยร้อนใจจนแทบร้องไห้ "ท่านอย่าท�ำให้ข้าตกใจ
สิเจ้าคะ! ท่านเป็นอะไรไปกันแน่!" พร้อมกันนั้นก็ตะโกนเรียก "พี่ทิงถง
พี่ทิงเหอ พี่ทิงเฟิง พี่ทิงเหมย พวกพี่รีบเข้ามาเร็วเข้า!"
เมื่อครู่นี้พวกทิงถงเห็นเจี่ยนเหยียนขึ้นเตียงไปงีบหลับ บางคนจึง
กลับไปพักผ่อนในห้อง ส่วนบางคนอาศัยโอกาสนี้เรียกสหายไปเดินเล่น
ในสวนดอกไม้ดว้ ยกัน ดังนัน้ ซือ่ เยวีย่ ตะโกนเรียกเสียงดังไปสองรอบ ก็มแี ค่
ทิงเฟิงเดินเข้ามาคนเดียว
บนใบหน้าขาวสะอาดของซื่อเยวี่ยมีน�้ำตาสองสาย เมื่อเห็นทิงเฟิง
เข้ามาก็รีบเอ่ย "พี่ทิงเฟิง พี่รีบมาดูเร็วเข้า ไม่รู้ว่าคุณหนูเป็นอะไรไปแล้ว"
ทิงเฟิงรีบก้าวเข้าไป เมื่อเห็นใบหน้าเจี่ยนเหยียนขาวเสียยิ่งกว่า
กระดาษเซวียน ทั้งยังมีน�้ำตานองหน้าก็ตกใจรีบถามทันที "คุณหนู ท่าน
เป็นอะไรไปเจ้าคะ!" ขณะเดียวกันก็ช่วยประคองเจี่ยนเหยียนนั่งลงที่
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ขอบเตียงพร้อมเอ่ยกับซื่อเยวี่ย "รีบไปสั่งสาวใช้ ให้ไปบอกบ่าวชาย
ข้างหน้าไปเชิญท่านหมอมาเร็วเข้า"
เมื่อครู่นี้เจี่ยนเหยียนรู้สึกเศร้าอาดูรประหนึ่งโดนควักหัวใจออกไป
ชั่วขณะหนึ่งเหมือนคนต้องอาคมที่รู้จักแต่ร้องไห้ คิดอะไรไม่ออกทั้งสิ้น
ทว่าตอนนี้นางหลุดออกจากภวังค์ได้แล้ว ก่อนจะกัดลิ้นตนเองแรงๆ ไป
หนถึงได้ฝืนบังคับให้ตนเองใจเย็นลงได้ นางเรียกรั้งซื่อเยวี่ยที่ก�ำลังจะ
วิ่งออกไปข้างนอกพร้อมเอ่ยแค่ว่า "ไม่ต้องไปเชิญท่านหมอ ซื่อเยวี่ย เจ้า
รีบช่วยข้าแต่งตัว ข้าจะไปหาท่านแม่"
ซือ่ เยวีย่ ได้ยนิ แล้วรีบวิง่ ย้อนกลับมา ก่อนไปหยิบเสือ้ กันลมผ้าแพร
ผ่าหน้าสีชมพูลายบุปผาทึบที่แขวนอยู่บนราวแขวนเสื้อมาอย่างลนลาน
น�ำมาให้เจี่ยนเหยียนสวม พร้อมกับหยิบกระโปรงจีบรอบสีส้มอมเหลือง
มาด้วย
เดิมทิงเฟิงตัง้ ใจว่าจะเกล้าผมให้เจีย่ นเหยียน เสียบพวกดอกไม้มกุ
กับปิ่น เนื่องจากเมื่อครู่นี้ตอนเจี่ยนเหยียนงีบหลับได้ถอดเครื่องประดับ
บนศีรษะทั้งหมดออก แต่เจี่ยนเหยียนกลับรอไม่ไหว
"ไม่ต้องสนเรื่องพวกนี้" นางเอ่ยรัวเร็ว "รีบตามข้าไปที่เรือนหย่าอัน
ก่อน" จากนั้นหันตัวเดินออกไปข้างนอกทันที
เจี่ยนเหยียนเดินไวมาก ซื่อเยวี่ยกับทิงเฟิงแทบจะต้องวิ่งเหยาะๆ
ถึงได้ตามนางทัน
เดิมเรือนซินอีก๋ อ็ ยูใ่ กล้กบั เรือนหย่าอัน แค่ออ้ มระเบียงยาว ทะลุผา่ น
ประตูวงเดือนหนึ่งบาน จากนั้นเดินตรงไปอีกไม่กี่ก้าวก็มองเห็นต้นอิ๋นซิ่ง
สองแถวด้านหน้าเรือนหย่าอันแล้ว
แต่ ใ นเวลานี้ เ จี่ ย นเหยี ย นกลั บ รู ้ สึ ก ว่ า เส้ น ทางไปเรื อ นหย่ า อั น
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ยาวไกลมากเหลือเกิน
นางก้าวเดินฉับไว เพิ่งจะอ้อมผ่านระเบียงยาวก็พลันเห็นฉินซิน
ที่ประตูวงเดือนเข้าเสียก่อน
ตอนทีฉ่ นิ ซินได้เห็นเจีย่ นเหยียนก็คกุ เข่าเอ่ยเรียกเสียงสัน่ ทันที "คุณหนู!"
เจีย่ นเหยียนมองฉินซินทีค่ กุ เข่าน�ำ้ ตานองหน้าอยูต่ รงหน้า ชัว่ พริบตานัน้
รู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นลง มือที่ปล่อยตกอยู่ข้างล�ำตัวก�ำชายกระโปรง
ตนเองแน่น ริมฝีปากเม้มสนิท แม้ร่างกายจะสั่นสะท้านราวกับกิ่งใบไม้
ปลายสารทที่โดนลมหนาวโหมกระหน�่ำใส่ แต่นางยังคงดื้อรั้นไม่ยอม
เอ่ยปากถามฉินซิน
ประหนึง่ ว่าขอแค่นางไม่ถามก็จะไม่มวี นั ได้ยนิ ประโยคนัน้ จากปาก
ฉินซินอย่างไรอย่างนั้น
แต่ฉินซินไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเจี่ยนเหยียนในเวลานี้...
ฉินซินเองก็อยู่ในสภาพสติเตลิด เมื่อครู่นี้เว่ยหมัวมัวพูดว่ามืดแล้ว
จะเข้าไปปลุกฮูหยิน ทว่าถัดจากนั้นทุกคนกลับได้ยินเสียงกรีดร้องของ
เว่ยหมัวมัวดังขึ้น
ปกติเว่ยหมัวมัวเป็นคนสุขุมเพียงนั้น กลับกรีดร้องออกมาเช่นนั้น
นางกับหลันซินและคนอืน่ ๆ ต่างตกใจ พอรีบวิง่ เข้าไปก็ได้เห็นเว่ยหมัวมัว
ล้มทรุดอยู่บนพื้น ดวงตาจ้องไปยังฮูหยินที่นอนอยู่บนเตียง ทว่ากลับ
พูดอะไรไม่ออกทั้งนั้น
ตอนนั้นฉินซินยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แค่เห็นว่าฮูหยินประสานมือ
วางไว้บนหน้าอก ดวงตาปิดสนิท ดูเหมือนก�ำลังหลับสนิทดี ในใจยังนึก
คับข้องว่าเมื่อครู่นี้เว่ยหมัวมัวกรีดร้องเสียงดังปานนั้น เหตุใดฮูหยินถึง
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ยังไม่ตื่นอีกเล่า
ดังนัน้ นางจึงสนใจแค่เข้าไปประคองเว่ยหมัวมัว แต่เว่ยหมัวมัวกลับ
จับแขนนางแน่นพร้อมพูดไม่เป็นค�ำ 'ฮูหยิน...ฮูหยิน...ฉินซิน ฮูหยินนาง...
นาง...'
ฉินซินเอ่ยปลอบเสียงอ่อนโยน 'เว่ยหมัวมัว ฮูหยินไม่ใช่นอนหลับ
อยู่หรือเจ้าคะ'
เว่ยหมัวมัวร้อนใจจนหลั่งน�้ำตา เปล่งเสียงเรียก 'ฮูหยิน' แล้วก็
ไม่สนใจเรือ่ งอืน่ ต่อให้ทรุดอยูบ่ นพืน้ ก็ยงั ใช้ทงั้ มือและเท้าพยายามคลาน
ไปถึงเตียง จากนั้นฟุบตัวลงร้องไห้โฮอยู่ที่ขอบเตียง ทั้งยังทุบขอบเตียง
ไปด้วย
ฉินซินถึงตระหนักได้ถึงความผิดปกติ
นางเริ่มใจกระตุก หันไปมองสบตากับหลันซินที่อยู่ด้านข้าง ก่อน
พากันเดินย่องไปที่ข้างเตียง
'ฮูหยิน?' ฉินซินยืนอยู่ข้างเตียง มองดูเนี่ยชิงเหนียงที่ประสานมือ
ไว้บนหน้าอก ดวงตาปิดสนิท ร่างกายไม่ไหวติงแล้วรู้สึกแค่ว่าปากคอ
แห้งผาก หลังจากนั้นครู่หนึ่งถึงได้เปล่งเสียงเรียกออกไป
...ไม่มีการตอบสนอง
ตอนนั้นหลันซินกลับคว้าแขนของฉินซินหมับ เมื่อนางผินหน้าไป
มองก็เห็นหลันซินที่ใบหน้าปราศจากสีเลือด ซ�้ำริมฝีปากยังสั่นระริกอยู่
'ฉะ...ฉินซิน ฮูหยิน...ฮูหยินนาง...'
ความจริงฉินซินสังเกตเห็นแล้วว่าหน้าอกของเนี่ยชิงเหนียงไม่มี
อาการสะท้อนขึ้นลง แต่เห็นเนี่ยชิงเหนียงยังมีใบหน้าอมชมพู นางจึง
ไม่ได้คิดและไม่กล้าจะคิดไปในทางด้านนั้นจริงๆ
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แต่ยามนั้นหลันซินคุกเข่าลง บรรดาสาวใช้ที่ตามพวกนางเข้ามาก็
คุกเข่ากันหมดแล้ว เว่ยหมัวมัวยังร้องไห้อยูต่ รงนัน้ ปานจะขาดใจ ต่อให้นาง
จะไม่กล้ายิ่งกว่านี้ ในใจเองก็ตระหนักได้ว่า...เนี่ยชิงเหนียงจากไปแล้ว
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