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'ชาตินี้ไม่ขอเป็นอนุ!' ก�าลังน่าติดตามมากเลยใช่ไหมคะ เมื่อ  

'เจีย่นเหยียน' ทีเ่คยเป็นบตุรสาวตระกูลพ่อค้า ถูกเลีย้งดมูาโดยไม่ได้รบั

ความรกัจากมารดา จู่ๆ  ก็ได้รูว่้าตนเองเป็นบตุรสาวของบดิาทีม่บีรรดาศกัดิ์

เป็นก๋ัวกง มารดาก็รกัถนอมนางย่ิงกว่าอะไร จากจวนสกุลสวีนางก็ย้ายไป

เริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ีจวนสกุลหลี่ พ้นคราวเคราะห์เป็นอนุห้องนอกของ 

ขุนนางเฒ่า

แต่ในโชคดีก็ยังมโีชคร้าย นางต้องกลายเป็นน้องสาวต่างมารดาของ 

'หลี่เน่ียนหลัน' คนท่ีเคยมีปากเสียงกับนางในอดีต และคนผู้นั้นก็ยัง

หมายตาในสวจ้ีงเซวียนด้วย

ส�าหรับเจี่ยนเหยียน หากต่างคนต่างอยู่ ไม่มาหาเรื่องกัน นางคง 

ไม่ยุ่งอะไรด้วยแน่ แต่นีอี่กฝ่ายคอยมาหาเรือ่ง วางตวัประหน่ึงเป็นคณุหนู

ทีเ่กิดจากภรรยาเอกมากดหัวนาง ทัง้ยังยุแยงให้บดิาปฏิเสธสวีจ้งเซวียนที่

มาสูข่อนาง หวังส่งนางไปให้พ้นจากเมอืงหลวง

เช่นนีแ้ล้วสดุท้ายเส้นทางความรกัของเจีย่นเหยยีนกับสวีจ้งเซวียน 

จะรอดพ้นด่านเคราะห์ครั้งใหม่น้ีได้หรือไม่ เชิญร่วมติดตามบทสรุปของ 

เรือ่งนีกั้นต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ต่อให้เป็นเช่นน้ีนางก็ยังรูว่้าคนท่ีกอดตนเองจะต้องเป็นสวีจ้งเซวียน

แน่นอน เพราะว่าในจมูกได้กลิ่นไม้กฤษณาบางเบา ทั้งยังมีความรู้สึก 

ที่ท�าให้นางสบายใจนั้นด้วย

ดงัน้ันนางจงึยืน่สองมอืออกไปขย�าสาบเสือ้ของคนผูน้ีแ้น่น จากน้ัน

เขย่งเท้าจุมพิตริมฝีปากของเขาเบาๆ ก่อนแย้มยิ้มหวานออกมา

จุมพิตที่แฝงกลิ่นสุรา ชั่วพริบตานั้นสวีจ้งเซวียนทั้งโมโหทั้งใจเต้น

หลังนางเมามายก็จะจุมพิตคนอื่นส่งเดชเช่นนี้อย่างนั้นหรือ หาก 

ในเวลานี้คนที่กอดนางไม่ใช่ข้า แต่เป็นผู้อื่น...

ในตอนนัน้เองก็ได้ยินเสยีงอ่อนหวานของเจีย่นเหยียนเอ่ยกล้ัวหวัเราะ

“สวีจ้งเซวียน” นางเอียงศีรษะ มองเขาพร้อมยิ้มหวาน “ท่านมาได้

อย่างไรกัน”

นางกลับรู้ว่าคนที่กอดนางอยู่เป็นใครหรือ แต่ดูจากสภาพเมามาย

ของนาง เห็นได้ชดัว่าแยกใครไม่ออกทัง้น้ัน เมือ่ครูน่ีน้างไม่ได้เรียกหลีซ่ิน่

ว่าไป๋เวย เรยีกไป๋เวยว่าหลีซ่ิน่อยู่เลยหรอื ตอนนีก้ลบัจดจ�าข้าได้ในทันที?



 เจี่ยนเหยียน  บุตรสาวตระกูลพ่อค้า วิญญาณมาจากต่างยุค

สมัย ถูกเลี้ยงดูมาเช่น 'ม้าผอมแห่งหยางโจว' 

เป็นคนฉลาดทันคน 

 สวีจ้งเซวียน  คุณชายใหญ่สกุลสวี สอบผ่านเป็นจ้วงหยวน

ตั้งแต่อายุยังน้อย มีนิสัยสุขุมน่ิงขรึม เจ้าเล่ห์

มากแผนการ กับสิ่งท่ีปรารถนาเขาก็จะหาทาง

ให้ได้ครอบครอง

 หว่ันอี๋เหนียง  มารดาของหลีเ่น่ียนอีแ๋ละหล่ีเนีย่นหลนั ดแูลงาน 

ในจวน ท�าตัวประหนึ่งภรรยาเอก

 หลี่เน่ียนหลัน  บุตรสาวของเจิ้งก๋ัวกง เกิดจากอนุ มักวางท่าที

สูงส่ง เกลียดชังเจี่ยนเหยียน

 เจิ้งก๋ัวกง  บิดาของหลี่เนี่ยนอี๋และหลี่เนี่ยนหลัน ในอดีต 

มีบรรดาศักดิ์แค่หนิงหย่วนป๋อ รักอนุ เมินเฉย

ภรรยาเอก

 หลี่เน่ียนอี๋  พ่ีสาวแท้ๆ ของหลีเ่น่ียนหลนั เป็นชายารองของ

หนงิอ๋อง ท�าได้ทกุอย่างเพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง
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เว่ยหมัวมัวเห็นหลี่อ้ีจากไปด้วยโทสะก็หันไปถอนหายใจเอ่ยกับ 

เนี่ยชิงเหนียง "ฮูหยิน ท�าเช่นน้ีไปเพ่ืออันใดกันเจ้าคะ เมื่อไม่ก่ีวันก่อน

อุตส่าห์เพิ่งคืนดีกับนายท่านกั๋วกงได้ แต่ยามนี้กลับ..."

"เว่ยหมัวมัว" เสียงของเน่ียชิงเหนียงในเวลานี้กลับเรียบเฉย "เจ้ารู้

นสิยัของข้าด ีตัง้แต่เลก็จนโตข้าเคยฝืนใจตนเองประจบผูใ้ดบ้าง ถ้าไม่ใช่

เพราะบุตรชายบุตรสาวของข้า ข้าจะเห็นหลี่อี้อยู่ในสายตาไปไย ทว่า 

ทุกวันนี้เกินพอแล้ว วันหน้าข้ายิ่งไม่จ�าเป็นต้องเห็นเขาอยู่ในสายตาอีก"

เมือ่เหน็ว่าเว่ยหมวัมวัมท่ีาทจีะเอ่ยปากพูดบางอย่างอกี เน่ียชงิเหนยีง 

ก็รบีเอ่ยขดั "ไม่ต้องพูดถึงเรือ่งนีอี้ก เว่ยหมวัมวั เจ้าไปบอกทางห้องครัวเล็ก 

ให้ท�าอาหารกลางวันดีๆ ให้มากหน่อย แล้วให้ฉินซินกับหลันซินแยกกัน

ไปเรียกเหยียนเอ๋อร์กับซิ่นเอ๋อร์มา บอกว่าข้าคิดถึงพวกเขา นอกจากน้ี 

ข้าอยากอยู่คนเดียวเงียบๆ เจ้าสั่งให้พวกสาวใช้ไม่ต้องเข้ามาปรนนิบัติ

98
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อะไรข้าทั้งนั้น"

เว่ยหมัวมัวขานรับก่อนหมุนตัวกลับถอยออกไป

จากนั้นเนี่ยชิงเหนียงเดินไปตรงหน้ากล่องเครื่องประดับสีด�าขลับ

ฝังเปลอืกหอยลายคูร่กัชายหญิงของตนเอง แล้วย่ืนมอืไปดงึลิน้ชกัชัน้ล่างสดุ 

ออกมา

ข้างในนั้นใส่ใบรายการสินเดิมตอนนางแต่งงานเอาไว้

ช่วงเวลานั้นนางเองก็เคยแต่งหน้าพิถีพิถันน่ังอยู่ในเก้ียวมงคล 

สีแดง คดิถึงว่าในวันหน้าจะต้องเป็นสตรมีคีณุธรรม ปรนนิบตัสิามสีัง่สอนบตุร 

ไปท้ังชีวิต แต่ทุกวันน้ีเมื่อนึกถึงช่วงเวลาหลายสิบปีที่แต่งงานกับหลี่อี้ 

กลับผ่านไปทั้งอย่างนี้เสียแล้ว

ความจริงนางไม่มีความอาลัยอาวรณ์เรื่องใดเก่ียวกับหลี่อี้สักนิด 

สิ่งเดียวท่ีท�าให้นางวางใจไม่ลงคือบุตรชายบุตรสาวของนาง โดยเฉพาะ

เหยียนเอ๋อร์...

เนี่ยชิงเหนียงเปิดดูรายการสินเดิมของตนเอง ไล่อ่านไปทีละอย่าง 

ท้ังยังหยิบบัญชีรายรับส่วนตัวในหลายปีนี้ออกมาดูอย่างละเอียดคู่กัน 

บางครั้งยังจรดพู่กันเขียนบางอย่างก�ากับลงไป 

สดุท้ายนางฝนน�า้หมกึ กางกระดาษเซวยีนสขีาวหมิะออก จรดพู่กัน

เขียนจดหมายถึงลูกๆ ตนเองด้วยสีหน้านิ่งสงบ

ตอนท่ีเขยีนจดหมาย สภาพจติใจนางสงบนิง่ เพียงแต่หลงัเขยีนเสรจ็ 

เรยีบร้อย ตอนท่ีนางหยิบรองเท้าผ้าไหมสชีมพูปักลายก่ิงดอกอวีห้ลนัของ

เจี่ยนเหยียน รวมถึงถุงหอมสีน�้าเงินสว่างปักลายดอกฝูหรงคู่ผีเส้ือที่เพ่ิง

ท�าเสร็จเมื่อไม่ก่ีวันมานี้ออกมา นางพลันกอดของทั้งสองช้ินเอาไว้แน่น 

อีกมือหนึ่งก็ยกขึ้นปิดปากสนิท ร�่าไห้ด้วยความเจ็บปวดอย่างไร้สุ้มเสียง
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นางร้องไห้หนักจนหัวไหล่สั่นสะท้าน หยาดน�้าตาร่วงพรูราวไข่มุก 

อาบชุ่มสาบเสื้อและแขนเสื้อของนาง

ทว่ารอตอนที่เจี่ยนเหยียนกับหลี่ซิ่นมาร่วมกินอาหารกลางวัน 

ด้วยกัน นางก็เปลี่ยนไปสวมเสื้อผ้าชุดใหม่และเกล้าผมใหม่แล้ว

เสื้อกันลมผ่าหน้าสีแดงทับทิมปักลายดอกเหมยสีทอง กระโปรง 

ทรงหน้าม้าสีฟ้าอ่อน บริเวณจอนผมเสียบปิ่นหงส์ประดับขนนกกระเต็น

โครงทองค�าฝังไข่มุกเม็ดใหญ่ หางหงส์งอนบางห้าสายตวัดขึ้นข้างบน  

ตรงปากหงส์มพู่ีสามเส้นห้อยยาวลงมา บนหน้าผากยังประดบัสร้อยทองค�า 

เส้นเล็กหนึ่งเส้น ข้างบนมีอัญมณีสีแดง สีน�้าเงิน และสีเขียวขนาด

ประมาณเมล็ดข้าวสารห้อยอยู่หลายเม็ด

เน่ียชงิเหนยีงไม่ค่อยแต่งตัวงามพริง้เช่นน้ีนัก ดงัน้ันเจีย่นเหยียนกับ

หลี่ซิ่นจึงมองนางนานขึ้นอย่างช่วยไม่ได้

เน่ียชิงเหนียงปล่อยให้พวกเขามองส�ารวจตนเองอย่างใจกว้าง  

บนใบหน้าประดับรอยยิม้อ่อนโยน ถามเสยีงอบอุน่ "วันนีแ้ม่แต่งตวัเช่นนี ้

งดงามหรือไม่"

หลีซ่ิน่ผงกศรีษะพร้อมย้ิมเอ่ย "ปกตท่ิานแม่ไม่แต่งตัวก็งามมากอยู่แล้ว  

พอแต่งตัวเช่นนี้เรียกว่าเป็นเทพธิดาชั้นฟ้าจุติลงมาอย่างไรอย่างนั้น"

เน่ียชงิเหนียงย่ืนตะเกียบคบีลกูชิน้กุ้งในชามรงันกไปใส่ในชามข้าวเขา  

จากนัน้ย้ิมเอ่ย "ลกูคนนี ้ไม่รูว่้าไปหดัมาจากทีใ่ด รูจ้กัพูดจาให้แม่ดใีจนกั"

ในใจเจี่ยนเหยียนกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ

วันนีเ้นีย่ชงิเหนียงไม่ใช่แค่ตัง้ใจแต่งตวัอย่างพิถีพิถัน กระทัง่พวงแก้ม 

ยังแต้มชาดบางๆ รมิฝีปากเองก็ทาชาด เมือ่เทียบกับการแต่งตวัเรยีบง่าย

ตามปกติแล้วออกจะแปลกประหลาดไปบ้างจริงๆ
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เนี่ยชิงเหนียงรู้ว่าเจี่ยนเหยียนเป็นคนละเอียดอ่อน กลัวว่านางจะ

มองอะไรออกจึงผงกศีรษะให้เจี่ยนเหยียนพลางย้ิมเอ่ย "เมื่อครู่นี้แม่ 

ให้คนไปเรียกท่านพ่อของลูกมาปรึกษาเรื่องของลูกแล้ว ลูกสบายใจได้ 

แม่คิดวิธีการหน่ึงได้แล้ว ไม่มีทางให้ลูกไปแต่งงานไกลยังซีเป่ยแทน 

ท่านหญิงเหวนิอนัเซีย่นจูเ่ป็นอันขาด ด้วยเหตุน้ีแม่ดีใจเลยแต่งตัวเลก็น้อย  

ลูกว่าแม่แต่งตัวเช่นนี้งดงามหรือไม่"

ความรู้สึกแปลกๆ ในใจเจี่ยนเหยียนยังคงไม่เลือนหาย แต่นางก็ 

ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องอื่น แค่ผงกศีรษะ บนใบหน้าประดับรอยย้ิมขณะเอ่ย 

"เจ้าค่ะ ท่านแม่แต่งตัวเช่นนี้แล้วงดงามมากจริงๆ"

แล้วก็ไม่รูว่้าเพราะเหตุใด ถึงแม้เน่ียชงิเหนียงจะดบูอบบางประหน่ึง

แค่ลมพัดก็ล้มฟุบ แต่ในตอนท่ีนางพูดว่าจะไม่มีวันยอมให้เจี่ยนเหยียน

ต้องไปแต่งงานไกลยังซเีป่ยแทนท่านหญงิเหวินอนัเซีย่นจู ่เจีย่นเหยียนก็เชือ่ 

ในทันที

หนิก้อนใหญ่ท่ีคอยกดทบัอยู่ในใจร่วงลงพ้ืน รอยย้ิมของเจีย่นเหยียน 

สดใสตามขึ้นมา

อาหารกลางวันวันน้ีแตกต่างไปจากวันอื่นๆ ต่อให้นางกับหล่ีซ่ิน 

ไม่พูดอะไร เน่ียชิงเหนียงก็จะเป็นฝ่ายชักชวนให้พวกนางพูดเอง ดังนั้น 

ในภายหลังทั้งสามจึงกินข้าวกันไปพลางพูดคุยกันไปพลาง

ข้างหน้าหลีซ่ิน่เป็นน�า้แกงปลาเงินใส่ดอกกุ้ยชามหนึง่ เจีย่นเหยียน

ชอบกินมาก แต่ว่าด้วยอยู่ไกลไปหน่อย ทกุครัง้เวลาจะคีบต้องย่ืนแขนไปไกล  

เจี่ยนเหยียนรู้สึกร�าคาญจึงกินไปแค่สองค�าเท่านั้น

หลี่ซิ่นเห็นดังนั้นจึงใช้สองมือยกน�้าแกงปลาเงินใส่ดอกกุ้ยชามนี ้

ไปวางตรงหน้าเจีย่นเหยียนด้วยตนเอง ก่อนย้ิมเอ่ย "ท่านพ่ี น�า้แกงปลาเงนิ 
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ใส่ดอกกุ้ยชามน้ีเอามาไว้ตรงหน้าท่าน เช่นนีท่้านก็ไม่ต้องเหน่ือยย่ืนแขน

มาคีบแล้ว"

เจี่ยนเหยียนเองก็รู้ว่าหลี่ซิ่นชอบกินปลา บังเอิญที่ตรงหน้านาง 

มปีลาหมกัแห้งอยู่จานหนึง่ ดังน้ันนางจงึยกจานปลาหมกัแห้งด้วยสองมือ 

ไปวางตรงหน้าหลี่ซิ่นพร้อมย้ิมเอ่ยเช่นกัน "รับมาให้คืน ซิ่นเอ๋อร์ เจ้ากิน

จานนี้"

สองพี่น้องยิ้มแย้มสบตากัน จากนั้นก้มหน้าลงกินข้าวกันต่อ

เน่ียชิงเหนียงเห็นเช่นนี้ขอบตาก็ร้อนผ่าวข้ึนมาน้อยๆ แต่นาง

พยายามข่มน�้าตาไว้สุดความสามารถ ซ�้ายังย้ิมข้ึนมาแทนแล้วเอ่ย 

เสียงอ่อนโยน "วันหน้าพวกลูกสองพ่ีน้องก็ต้องรักใคร่สนิทสนมกันเช่นนี้

จึงจะดี"

หลี่ซิ่นเงยหน้าขึ้นเอ่ยทันที "ท่านแม่ เรื่องน้ันมันแน่นอนอยู่แล้ว  

ข้ามีพ่ีสาวแท้ๆ แค่คนเดียว รับรองว่าจะไม่ยอมให้ผู้ใดมารังแกนาง 

เด็ดขาด"

เจี่ยนเหยียนหลุดหัวเราะออกมา

หลีซ่ิน่ผูน้ี้อายุยังไม่ถึงสบิสองปี ค�าพูดค�าจากลบัเหมอืนผูใ้หญ่ตวัน้อยๆ  

อย่างไรอย่างนั้น

แต่เน่ียชิงเหนียงกลับผงกศีรษะ เอ่ยกับหล่ีซิ่นอย่างจริงจัง "ย่อม 

ควรเป็นเช่นนี้ ลูกเป็นท่ีพ่ึงของพ่ีสาวลูก ดังนั้นวันหน้าจะเอาแต่ติดเล่น 

ไม่ได้อีก จะต้องต้ังใจเรียนหนังสือ สอบให้ผ่าน อีกอย่างวันหน้าลูกก็ 

ห้ามอ่อนแอ ลูกผู้ชายยืนหยัดอยู่ระหว่างฟ้าดิน ต่อให้ขุนเขาไท่ซาน 

ถล่มลงมาตรงหน้า สีหน้าก็ยังไม่เปลี่ยนสี ต้องมีความมั่นใจจึงจะถูก"

"ท่านแม่ ลูกทราบแล้ว" หลี่ซิ่นลากเสียงยาวตอบรับอย่างออดอ้อน
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เน่ียชงิเหนียงหันไปมองเจีย่นเหยียนแทน เจีย่นเหยียนยืดตวัตรงข้ึน 

คิดในใจว่า ท่านแม่มีอะไรจะพูดกับข้ากัน

แต่เนีย่ชิงเหนียงขยับรมิฝีปากเลก็น้อย ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังพูดอะไร

ไม่ออก สุดท้ายเอ่ยเพียงว่า "เหยียนเอ๋อร์ ลูกจะต้องมีความสุข มีชีวิต 

สงบสุขตลอดไปนะ"

เจีย่นเหยียนรูส้กึว่าค�าพูดของเน่ียชงิเหนียงฟังดปูระหลาดอย่างมาก

นางอยากจะลองหลอกถามดู แต่เนี่ยชิงเหนียงให้คนไปน�ารองเท้า

ผ้าไหมที่ท�าให้เจี่ยนเหยียนกับถุงหอมที่ท�าให้หลี่ซิ่นออกมาแยกมอบให้

กับสองพ่ีน้อง จากน้ันย้ิมถามว่า "แม่ท�าให้พวกลกู พวกลูกชอบกันหรือไม่"

แน่นอนว่าต้องชอบ เจี่ยนเหยียนกับหลี่ซิ่นพากันเอ่ยขอบคุณ 

เนี่ยชิงเหนียง ส่วนเนี่ยชิงเหนียงก็มองพวกเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน

สามแม่ลกูพูดคยุไปกนิข้าวกันไปต่อ รอกินข้าวเสรจ็ก็ยังน่ังสนทนา

กันบนตั่งต่ออีกสักพัก

เน่ียชงิเหนยีงแทบจะเฝ้ามองทกุการกระท�า ทกุสหีน้าของเจีย่นเหยียน 

กับหลี่ซิ่นอย่างละโมบ แทบอยากสลักท่วงท่าทั้งหมดของพวกเขาเข้าไป

ในสมองตนเองให้ไม่มีวันหลงลืมไปตลอดกาล

ดวงอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตก แสงแดดทะลุผ่านหน้าต่าง

รูปกากบาทเข้ามา สะท้อนเป็นแสงกระด�ากระด่างลงบนโต๊ะไม้จื่อถาน

บนตั่ง

เนี่ยชิงเหนียงตระหนักว่าไม่อาจถ่วงเวลาไปมากกว่านี้อีก หากยัง

ถ่วงเวลาต่อไปเกรงว่าจะไม่ทนักาล ดงัน้ันนางจงึเอ่ยกับเจีย่นเหยียนและ

หลี่ซิ่นว่า "แม่คุยกับพวกลูกมาทั้งบ่าย เริ่มล้าแล้ว อยากจะพักเสียหน่อย 

พวกลูกกลับไปกันก่อนเถอะ"
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เจีย่นเหยียนกับหลีซ่ิน่ผงกศีรษะ พากันเอ่ยปากบอกลาเน่ียชงิเหนยีง

เนีย่ชงิเหนียงก้าวลงจากตัง่ ยืนจบักรอบประตมูองดเูงาร่างของพวกเขา 

หายลับไปนอกประตูเรือน จนกระท่ังมองไม่เห็นอีก นางก็ยังคงยืนมอง 

อยู่ตรงนั้น

เว่ยหมวัมวัเอ่ยขึน้จากด้านข้าง "ฮหูยิน เริม่มลีมแล้ว ท่านกลบัเข้าไป

นั่งในห้องเถอะเจ้าค่ะ"

เนี่ยชิงเหนียงผงกศีรษะ นางทอดมองไปยังทิศทางท่ีสองพ่ีน้อง 

เพ่ิงจากไปอย่างลึกซึ้งอีกครั้งถึงได้หมุนตัวกลับเข้าไปน่ังลงบนตั่งไม้  

ก่อนยื่นมือไปจับมือของเว่ยหมัวมัวแล้วเงยหน้ามองอีกฝ่าย

"เว่ยหมวัมวั" นางเอ่ยเสยีงเบา "นิสยัข้าไม่ด ีหลายปีมาน้ีเจ้าต้องคอย 

เหนื่อยดูแลข้า ชิงเหนียงขอบคุณมาก"

"ฮูหยิน ท่านพูดเช่นนี้กับบ่าวก็นับเป็นการทรมานบ่าวแล้วจริงๆ" 

เว่ยหมัวมัวรีบเอ่ย "ในปีนั้นครอบครัวบ่าวได้รับบุญคุณจากนายท่านโหว

ให้ข้าวกิน ครอบครวัทัง้ห้าคนถึงได้มชีวิีตรอดผ่านกลยุีคเช่นน้ัน ครอบครวับ่าว 

ล้วนจารจ�าบญุคุณไว้ขึน้ใจ ฮหูยิน บ่าวไม่อาจรบัค�าพูดนีข้องท่านได้" เอ่ยจบ 

ก็ท�าท่าจะก้มตัวค�านับลงไป

เนีย่ชงิเหนยีงรบีย่ืนมอืไปจบัตัวเว่ยหมวัมวัเอาไว้ "ข้าก็แค่พูดออกมา 

เฉยๆ เว่ยหมัวมัวจะท�าเช่นนี้ไปไย รีบลุกขึ้นเถอะ"

หลังพยุงร่างเว่ยหมัวมัวขึ้นมา เน่ียชิงเหนียงก็ตบหลังมือของ 

เว่ยหมวัมวัเบาๆ บนใบหน้าประดับรอยย้ิมจางๆ เอ่ยเสียงเบาว่า "ข้าเร่ิมล้า 

แล้วจริงๆ อยากจะพักเสียหน่อย เว่ยหมัวมัว เจ้าไปบอกพวกสาวใช้ทีว่า

ไม่ต้องเข้ามารบกวนข้าสักพัก ให้ข้าได้พักผ่อนเงียบๆ"

เว่ยหมัวมัวผงกศีรษะ ก่อนเอ่ยอย่างใส่ใจ "เมื่อครู่ฮูหยินพูดคุยกับ
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ซือ่จือ่และคณุหนูนานเพียงน้ัน สมควรจะล้าแล้วจรงิๆ ฮหูยิน ท่านไปพักก่อน  

ถึงเวลาอาหารเย็นเมื่อไรบ่าวจะเข้าไปเรียกท่านอีกทีเจ้าค่ะ"

เอ่ยจบนางก็หมุนตัวกลับถอยออกไป ทั้งยังปิดประตูให้อย่างใส่ใจ

เน่ียชงิเหนยีงน่ังเหม่อบนตัง่สกัพักจงึลกุไปหยิบจดหมายทีก่่อนหน้านี้ 

เขียนไว้ให้เจีย่นเหยียนกับหลีซ่ิน่ออกมาจากลิน้ชกั วางไว้บนโต๊ะเครือ่งแป้ง 

ในต�าแหน่งท่ีสะดุดตา จากน้ันก็เปิดกล่องเครื่องประดับไม้จ่ือถานของ

ตนเอง หยิบทองค�าบริสุทธิ์สองแท่งออกมามองแล้วใส่เข้าไปในปาก

นางพยายามกลนืลงไปแรงๆ สองสามครัง้ ถึงได้กลนืทองค�าท้ังสองแท่ง 

ลงไปได้

สุดท้ายนางเดินไปที่เตียงแล้วนอนลงไป

เพียงแต่ในตอนท่ีหลบัตาลง ภาพตรงหน้าล้วนเป็นภาพรอยย้ิมและ

เสียงหัวเราะของเจี่ยนเหยียนกับหลี่ซิ่น

ต่อให้เมื่อครู ่น้ีจิตใจจะน่ิงสงบย่ิงกว่าน้ี แต่ท้ายท่ีสุดในยามน้ี 

เนี่ยชิงเหนียงก็ร้องไห้ออกมาเบาๆ อย่างทนไม่ไหว

อยากจะอยู่เคียงข้างลูกๆ ตลอดไปเหลือเกิน เฝ้าดูพวกเขาเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ แต่งงาน จากน้ันมีลูกของตนเอง...เพียงแต่บัดน้ีนางไม่อาจ 

ไม่ท�าเช่นนั้นได้

ตอนน้ีมีแค่นางตายแล้วให้เหยียนเอ๋อร์ต้องอยู่ไว้ทุกข์ ไม่อาจ

แต่งงานได้ภายในย่ีสิบเจ็ดเดือนเท่านั้น ฮ่องเต้ให้ความส�าคัญกับ 

ความกตัญญูมากท่ีสุด ในสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้ไทเฮาบีบคั้น ฮ่องเต้ 

จะยอมเสี่ยงให้ใต้หล้าตราหน้า ส่งเจี่ยนเหยียนไปแต่งงานไกลยังซีเป่ย

แทนท่านหญิงเหวินอันเซี่ยนจู่อีกได้อย่างไร

บุตรสาวของข้า...เนี่ยชิงเหนียงคิดในใจ แม่เคยรับปากลูกแล้วว่า
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จะไม่มีวันยอมให้ลูกได้รับความล�าบากใดๆ อีก ต่อให้ต้องใช้ชีวิตของแม่ 

แม่ก็จะรักษาค�าสัญญาที่ตนเองเคยให้ไว้กับลูกให้ได้ ดังน้ันชีวิตจากนี้ 

ทีเ่หลอืลกูจะต้องมคีวามสขุ อยู่อย่างสงบสขุตลอดไป เช่นนีต่้อให้แม่ตายไป  

ก็ตายตาหลับแล้ว...
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เจี่ยนเหยียนกลับไปท่ีเรือนซินอี๋ก็น่ังลงบนตั่งไม้ข้างบานหน้าต่าง 

มอืหนึง่ค�า้แก้ม อกีมอืถือรองเท้าผ้าไหมทีเ่น่ียชงิเหนยีงมอบให้นางเมือ่ครูน่ี้  

นางอมย้ิมด้วยสีหน้าเหม่อลอย ในใจกลับรู้สึกหวานล�้าเหมือนด่ืมน�้าผ้ึง

ลงไป

ผ้าไหมอว๋ินจิ่น* ชั้นดีสีชมพูปักลายก่ิงดอกอวี้หลันสีชมพูอมม่วง 

แต่ละฝีเข็มแต่ละเส้นด้ายล้วนมองออกถึงความใส่ใจ

ต่างพูดกันว่าผ้าไหมอวิน๋จิน่เป็นชุน่ไหมชุน่ทองค�า** แต่เนีย่ชงิเหนยีง 

กลบัเอาผ้าไหมอวิน๋จิน่มาท�าเป็นรองเท้าผ้าไหมคู่หน่ึงให้นาง ย่ิงไปกว่าน้ัน 

ตรงหัวรองเท้าทั้งสองข้างยังฝังไข่มุกกลมขนาดประมาณน้ิวหัวแม่มือ 

99

* ผ้าไหมอวิน๋จิน่ ผลิตจากเมอืงหนานจงิ เป็นผ้าไหมแบบดัง้เดมิซึง่แต่เดมิผลติส�าหรับราชวงศ์เท่าน้ัน ปัจจบุนั

ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ด้วยสีสันที่งดงามเจิดจรัสเหมือนเมฆอาบแสงอัสดงจึงได้รับ

ชื่อนี้ โดยอวิ๋นมีความหมายว่าเมฆ และจิ่นหมายถึงผ้าไหม

** ชุน่ไหมชุน่ทองค�า หมายถงึผ้าไหมอว๋ินจ่ินหนึง่ผนืทุกความยาวหนึง่ชุน่มค่ีาเท่าทองค�า เป็นค�าทีใ่ช้บรรยาย

ถึงมูลค่าของผ้าไหมอวิ๋นจิ่น
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เอาไว้ข้างละเม็ด มูลค่าของรองเท้าผ้าไหมคู่นี้แค่คิดก็รู้ได้

รองเท้าท่ีล�้าค่าเช่นนี้ นางรู้สึกว่าตนเองตัดใจสวมใส่ไม่ลง จะต้อง

เก็บรักษาไว้อย่างทะนุถนอมมากกว่า

ยามนั้นซื่อเยวี่ยก�าลังถือถาดเคลือบวาดลายทองท่ีมีน�้าชาเข้ามา

วางไว้บนโต๊ะเล็กตรงหน้านางพอดี เมื่อเห็นเจี่ยนเหยียนก�าลังอมย้ิม 

ก้มหน้ามองรองเท้าผ้าไหมในมือจึงก้มหน้ามองตามเช่นกัน 

แค่มองแวบเดียวนางก็นึกประหลาดใจ ไข่มุกเม็ดกลมใหญ่เพียงนี้ 

นึกไม่ถึงว่าฮูหยินจะตัดใจเอามาฝังไว้บนรองเท้าของคุณหนูได้ลง

ซื่อเยว่ียเอ่ยทอดถอนใจออกมาด้วยเหตุน้ี "คุณหนู ฮูหยินช่างด ี

ต่อท่านจริงๆ นะเจ้าคะ"

เจี่ยนเหยียนเงยหน้าขึ้น รอยย้ิมในดวงตาปรากฏเด่นชัด "ใช่แล้ว 

ท่านแม่ดีต่อข้ามากจริงๆ"

มีมารดาเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

จากความละอายและหวาดหว่ันในตอนแรก มาถึงความซาบซึ้ง

สนทิสนมในทกุวนันี ้เจีย่นเหยยีนเริม่มคีวามรูส้กึประการหน่ึงว่านางก็คอื

หลี่เจี่ยนเหยียน คือบุตรสาวที่มีสายเลือดเดียวกันกับเนี่ยชิงเหนียงผู้นั้น

นบัตัง้แต่ข้ามมติมิายังต่างโลกแห่งน้ี ช่วงเวลาหลายสบิปีท่ีผ่านมา

นางรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนน�้าแข็งแผ่นบางอยู่ทุกเมื่อ รู้สึกว่าบนโลกใบน้ี

ไม่มสีิง่ใดให้นางอาลยัอาวรณ์ แต่ว่าตอนน้ีนางมสีวีจ้งเซวียน มเีน่ียชงิเหนยีง  

มีหลี่ซิ่น นางก็รู้สึกว่าสวรรค์ช่างดีต่อนางมากเพียงใด

เจี่ยนเหยียนเตรียมตัวงีบหลับสักพักไปพร้อมสภาพอารมณ์เช่นนี้

ฤดูใบไม้ผลิชวนให้คนง่วงงุนได้ง่ายอยู่แล้ว นับประสาอะไรกับที ่

วันนี้พูดไปแล้วสภาพจิตใจของนางเองก็ผ่านการขึ้นสุดลงสุดไปหน
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มุมปากนางประดับรอยย้ิมขณะค่อยๆ เคลิ้มหลับไป พร้อมกับ 

คิดไปด้วยว่ามารดานึกถึงวิธีการอะไรได้กันแน่ถึงได้มั่นใจมากเช่นนี้

แล้วก็ไม่รู้ว่านอนไปนานเท่าไร ในช่วงสะลึมสะลือเจี่ยนเหยียน

คล้ายมองเห็นเนี่ยชิงเหนียงเข้า

มารดายังคงสวมเสื้อกันลมผ่าหน้าสีแดงทับทิมปักลายดอกเหมย 

สีทองกับกระโปรงทรงหน้าม้าสีฟ้าอ่อนตามเดิม

ท้องฟ้าข้างนอกดูอึมครึมเหมือนฝนจะตก นางเลิกชายกระโปรง 

ก้าวเข้ามาในห้อง

แม้จะยืนย้อนแสงอยู่ แต่เจี่ยนเหยียนยังคงมองเห็นชัดเจนว่า 

รปูโฉมของนางงามสง่าบรสิทุธ์ิดัง่สายน�า้แห่งเจยีงหนาน ใบหน้าเตม็ไปด้วย 

ความอ่อนโยน

"เหยียนเอ๋อร์" เสียงของนางนุ่มนวลใสกระจ่างราวสายลมกระทบ

หยก "แม่ไปแล้ว วันหน้าลูกกับซิ่นเอ๋อร์จะต้องอยู่ด้วยกันดีๆ เช่นนี้แม่ถึง

สบายใจ"

พู่ไข่มุกท่ีห้อยอยู่ตรงปากปิ่นหงส์ของนางขยับไหวเบาๆ เวลาพูด 

รวมกับรอยยิ้มน้อยๆ บนใบหน้าของนาง ส่งผลให้นางดูงดงามเพริศพริ้ง

อย่างมาก

เจี่ยนเหยียนกลับรู้สึกเหมือนหัวใจตนเองกระดอนข้ึนมาถึงล�าคอ 

อยากจะเปล่งเสียงเรียก 'ท่านแม่' แล้วลุกข้ึนไปจับตัวนาง แต่ในล�าคอ 

กลบัคล้ายถูกบางอย่างอดุก้ันไว้ พูดอะไรไม่ออกทัง้นัน้ ร่างกายเองก็แขง็ท่ือ  

ขยับไม่ได้กระทั่งปลายนิ้ว

ดงันัน้นางจงึได้แต่มองดเูน่ียชงิเหนยีงย้ิมน้อยๆ ผงกศรีษะให้ตนเอง 

จากน้ันหมุนตัวกลับ ชายเสื้อพลิ้วไหว ร่างกายงดงามดุจผีเสื้อล่องลอย
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ออกไปจากห้องของนางทั้งอย่างนี้

ภายในลานเรอืนมไีอหมอกบางตา ผ้าโปร่งสส้ีมทีค่ล้องอยู่บนแขนนาง 

เลือนหาย ท้ายที่สุดมองไม่เห็นเงาร่างของนางอีกต่อไป

เจี่ยนเหยียนรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอย่างรุนแรง

นางรูส้กึว่าหากปล่อยเน่ียชงิเหนียงจากไปท้ังอย่างน้ี ตนเองจะไม่มวีนั 

ได้เจอมารดาอีกแล้ว

น�า้ตาพรัง่พรอูอกมา ชัว่ขณะน้ันนางคล้ายดิน้หลดุจากพันธนาการ

ทุกอย่าง ลุกขึ้นนั่งตะโกนเสียงดัง "ท่านแม่!"

เดิมซื่อเยว่ียรอรับใช้อยู่ที่ด้านนอก ฉับพลันนั้นได้ยินเสียงตะโกน

ปานขาดใจของเจี่ยนเหยียนเข้ากะทันหัน นางตื่นตกใจรีบเดินเข้าไป 

ข้างในทนัท ีจากนัน้ก็ได้เห็นเจีย่นเหยียนน่ังอยู่บนเตยีงด้วยน�า้ตานองหน้า 

ตัวคนดูไร้สติ

"คณุหน!ู" ซือ่เยว่ียตกใจ รบีก้าวเข้าไปหาพร้อมถามอย่างระมดัระวัง 

"ท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ ฝันร้ายอะไรหรือ"

ยามนัน้เจีย่นเหยียนรูแ้ค่ว่ามเีหงือ่ออกชุม่ร่างจนเสือ้ตวัในสเีขยีวอ่อน 

เปียกชื้น

เหตุใดถึงฝันเช่นนี้ ซ�้ายังดูสมจริงมากเพียงนี้ด้วย

ชั่วพริบตานั้นเจี่ยนเหยียนพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งได้

เน่ียชิงเหนียงบอกกับนางอย่างมั่นใจว่ามีวิธีท�าให้นางไม่ต้องไป

แต่งงานไกล ในเวลาสั้นๆ เช่นนี้มารดานึกถึงวิธีการใดได้กันแน่ถึงมั่นใจ

เพียงนี้ มิหน�าซ�้าก่อนหน้านี้มารดายังตั้งใจแต่งตัวอย่างพิถีพิถัน พูดเรื่อง

เหล่านัน้กับนางและหลีซ่ิน่ ตอนแรกนางก็รูส้กึแปลกใจอยูแ่ล้ว แต่หลายคร้ัง 

ทีค่ดิถามล้วนถูกเนีย่ชงิเหนียงเปลีย่นเรือ่งไปทกุครัง้ ตอนน้ีเมือ่ลองต้ังใจ
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ย้อนนึกถึงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยละเอียด...

เจีย่นเหยียนตวัชาวาบประหนึง่โดนฟ้าผ่าใส่ สหีน้าพลนัซดีเผอืดลง

ซื่อเยว่ียยืนอยู่ด้านหน้าเตียง แรกเริ่มเห็นเจี่ยนเหยียนนั่งใจลอย 

ตอนหลงัไม่รูว่้าคดิอะไรได้ สายตาจงึเคร่งเครยีดข้ึนมาก่อนจะใบหน้าซดีลง 

กะทันหัน ท�าเอานางตกใจจนถามออกมาด้วยเสียงสะอื้น "คุณหนู ท่าน

เป็นอะไรไปกันแน่เจ้าคะ"

เจีย่นเหยียนรบีเลกิผ้าห่มก้าวลงจากเตยีง แต่สตนิางว้าวุ่นมากเกินไป  

ตัวสั่นไปทั้งร่าง แม้สองเท้าจะเหยียบลงพ้ืน แต่กลับอ่อนแรงไร้ก�าลัง

เสมือนเหยียบลงบนปุยฝ้าย 

ครั้นเห็นร่างเจี่ยนเหยียนเกือบล้มหน้าคะม�าไปข้างหน้า ซื่อเยวี่ย 

ก็รีบยื่นมือออกไปจับตัวไว้ทันที

"คุณหนู!" ซื่อเยวี่ยร้อนใจจนแทบร้องไห้ "ท่านอย่าท�าให้ข้าตกใจ 

สิเจ้าคะ! ท่านเป็นอะไรไปกันแน่!" พร้อมกันน้ันก็ตะโกนเรียก "พ่ีทิงถง  

พี่ทิงเหอ พี่ทิงเฟิง พี่ทิงเหมย พวกพี่รีบเข้ามาเร็วเข้า!"

เม่ือครู่น้ีพวกทิงถงเห็นเจี่ยนเหยียนขึ้นเตียงไปงีบหลับ บางคนจึง

กลับไปพักผ่อนในห้อง ส่วนบางคนอาศัยโอกาสน้ีเรียกสหายไปเดินเล่น

ในสวนดอกไม้ด้วยกัน ดงัน้ันซือ่เยว่ียตะโกนเรยีกเสยีงดงัไปสองรอบ ก็มแีค่ 

ทิงเฟิงเดินเข้ามาคนเดียว

บนใบหน้าขาวสะอาดของซื่อเยวี่ยมีน�้าตาสองสาย เมื่อเห็นทิงเฟิง

เข้ามาก็รีบเอ่ย "พี่ทิงเฟิง พี่รีบมาดูเร็วเข้า ไม่รู้ว่าคุณหนูเป็นอะไรไปแล้ว"

ทิงเฟิงรีบก้าวเข้าไป เมื่อเห็นใบหน้าเจี่ยนเหยียนขาวเสียย่ิงกว่า

กระดาษเซวียน ทั้งยังมีน�้าตานองหน้าก็ตกใจรีบถามทันที "คุณหนู ท่าน

เป็นอะไรไปเจ้าคะ!" ขณะเดียวกันก็ช่วยประคองเจี่ยนเหยียนน่ังลงท่ี 
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ขอบเตียงพร้อมเอ่ยกับซื่อเยว่ีย "รีบไปสั่งสาวใช้ ให้ไปบอกบ่าวชาย 

ข้างหน้าไปเชิญท่านหมอมาเร็วเข้า"

เมื่อครู่น้ีเจี่ยนเหยียนรู้สึกเศร้าอาดูรประหน่ึงโดนควักหัวใจออกไป 

ชั่วขณะหนึ่งเหมือนคนต้องอาคมที่รู้จักแต่ร้องไห้ คิดอะไรไม่ออกทั้งสิ้น 

ทว่าตอนน้ีนางหลุดออกจากภวังค์ได้แล้ว ก่อนจะกัดลิ้นตนเองแรงๆ ไป

หนถึงได้ฝืนบังคับให้ตนเองใจเย็นลงได้ นางเรียกรั้งซื่อเยว่ียที่ก�าลังจะ 

วิ่งออกไปข้างนอกพร้อมเอ่ยแค่ว่า "ไม่ต้องไปเชิญท่านหมอ ซื่อเยวี่ย เจ้า

รีบช่วยข้าแต่งตัว ข้าจะไปหาท่านแม่"

ซือ่เยว่ียได้ยินแล้วรบีว่ิงย้อนกลบัมา ก่อนไปหยิบเสือ้กันลมผ้าแพร

ผ่าหน้าสีชมพูลายบุปผาทึบท่ีแขวนอยู่บนราวแขวนเสื้อมาอย่างลนลาน 

น�ามาให้เจี่ยนเหยียนสวม พร้อมกับหยิบกระโปรงจีบรอบสีส้มอมเหลือง

มาด้วย

เดมิทงิเฟิงตัง้ใจว่าจะเกล้าผมให้เจีย่นเหยียน เสยีบพวกดอกไม้มกุ

กับปิ่น เน่ืองจากเมื่อครู่นี้ตอนเจี่ยนเหยียนงีบหลับได้ถอดเครื่องประดับ

บนศีรษะทั้งหมดออก แต่เจี่ยนเหยียนกลับรอไม่ไหว

"ไม่ต้องสนเรื่องพวกนี้" นางเอ่ยรัวเร็ว "รีบตามข้าไปที่เรือนหย่าอัน

ก่อน" จากนั้นหันตัวเดินออกไปข้างนอกทันที 

เจี่ยนเหยียนเดินไวมาก ซื่อเยวี่ยกับทิงเฟิงแทบจะต้องวิ่งเหยาะๆ 

ถึงได้ตามนางทัน

เดมิเรอืนซนิอ๋ีก็อยู่ใกล้กับเรอืนหย่าอนั แค่อ้อมระเบยีงยาว ทะลุผ่าน 

ประตูวงเดือนหนึ่งบาน จากนั้นเดินตรงไปอีกไม่กี่ก้าวก็มองเห็นต้นอิ๋นซิ่ง

สองแถวด้านหน้าเรือนหย่าอันแล้ว

แต่ในเวลานี้เจี่ยนเหยียนกลับรู ้สึกว่าเส้นทางไปเรือนหย่าอัน 
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ยาวไกลมากเหลือเกิน

นางก้าวเดินฉับไว เพ่ิงจะอ้อมผ่านระเบียงยาวก็พลันเห็นฉินซิน 

ที่ประตูวงเดือนเข้าเสียก่อน

ตอนท่ีฉนิซนิได้เหน็เจีย่นเหยียนก็คกุเข่าเอ่ยเรยีกเสยีงสัน่ทนัท ี"คุณหน!ู"

เจีย่นเหยียนมองฉนิซนิท่ีคกุเข่าน�า้ตานองหน้าอยู่ตรงหน้า ชัว่พริบตานัน้ 

รู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นลง มือที่ปล่อยตกอยู่ข้างล�าตัวก�าชายกระโปรง

ตนเองแน่น ริมฝีปากเม้มสนิท แม้ร่างกายจะสั่นสะท้านราวกับก่ิงใบไม้

ปลายสารทที่โดนลมหนาวโหมกระหน�่าใส่ แต่นางยังคงดื้อรั้นไม่ยอม 

เอ่ยปากถามฉินซิน

ประหนึง่ว่าขอแค่นางไม่ถามก็จะไม่มวัีนได้ยินประโยคน้ันจากปาก

ฉินซินอย่างไรอย่างนั้น

แต่ฉินซินไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเจี่ยนเหยียนในเวลานี้...

ฉินซินเองก็อยู่ในสภาพสติเตลิด เมื่อครู่นี้เว่ยหมัวมัวพูดว่ามืดแล้ว 

จะเข้าไปปลุกฮูหยิน ทว่าถัดจากน้ันทุกคนกลับได้ยินเสียงกรีดร้องของ

เว่ยหมัวมัวดังขึ้น

ปกติเว่ยหมัวมัวเป็นคนสุขุมเพียงน้ัน กลับกรีดร้องออกมาเช่นน้ัน 

นางกับหลนัซนิและคนอืน่ๆ ต่างตกใจ พอรบีว่ิงเข้าไปก็ได้เห็นเว่ยหมวัมวั

ล้มทรุดอยู่บนพ้ืน ดวงตาจ้องไปยังฮูหยินท่ีนอนอยู่บนเตียง ทว่ากลับ 

พูดอะไรไม่ออกทั้งนั้น

ตอนน้ันฉินซินยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แค่เห็นว่าฮูหยินประสานมือ

วางไว้บนหน้าอก ดวงตาปิดสนิท ดูเหมือนก�าลังหลับสนิทดี ในใจยังนึก

คับข้องว่าเมื่อครู่น้ีเว่ยหมัวมัวกรีดร้องเสียงดังปานนั้น เหตุใดฮูหยินถึง 
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ยังไม่ตื่นอีกเล่า

ดงันัน้นางจงึสนใจแค่เข้าไปประคองเว่ยหมวัมวั แต่เว่ยหมวัมวักลบั

จบัแขนนางแน่นพร้อมพูดไม่เป็นค�า 'ฮหูยิน...ฮหูยิน...ฉนิซนิ ฮหูยินนาง...

นาง...'

ฉินซินเอ่ยปลอบเสียงอ่อนโยน 'เว่ยหมัวมัว ฮูหยินไม่ใช่นอนหลับ

อยู่หรือเจ้าคะ'

เว่ยหมัวมัวร้อนใจจนหลั่งน�้าตา เปล่งเสียงเรียก 'ฮูหยิน' แล้วก็ 

ไม่สนใจเรือ่งอืน่ ต่อให้ทรดุอยู่บนพ้ืนก็ยังใช้ท้ังมอืและเท้าพยายามคลาน

ไปถึงเตียง จากนั้นฟุบตัวลงร้องไห้โฮอยู่ท่ีขอบเตียง ทั้งยังทุบขอบเตียง 

ไปด้วย

ฉินซินถึงตระหนักได้ถึงความผิดปกติ

นางเริ่มใจกระตุก หันไปมองสบตากับหลันซินที่อยู่ด้านข้าง ก่อน 

พากันเดินย่องไปที่ข้างเตียง

'ฮูหยิน?' ฉินซินยืนอยู่ข้างเตียง มองดูเน่ียชิงเหนียงที่ประสานมือ 

ไว้บนหน้าอก ดวงตาปิดสนิท ร่างกายไม่ไหวติงแล้วรู้สึกแค่ว่าปากคอ 

แห้งผาก หลังจากนั้นครู่หนึ่งถึงได้เปล่งเสียงเรียกออกไป

...ไม่มีการตอบสนอง

ตอนนั้นหลันซินกลับคว้าแขนของฉินซินหมับ เมื่อนางผินหน้าไป

มองก็เห็นหลันซินที่ใบหน้าปราศจากสีเลือด ซ�้าริมฝีปากยังสั่นระริกอยู่

'ฉะ...ฉินซิน ฮูหยิน...ฮูหยินนาง...'

ความจริงฉินซินสังเกตเห็นแล้วว่าหน้าอกของเน่ียชิงเหนียงไม่มี

อาการสะท้อนขึ้นลง แต่เห็นเน่ียชิงเหนียงยังมีใบหน้าอมชมพู นางจึง 

ไม่ได้คิดและไม่กล้าจะคิดไปในทางด้านนั้นจริงๆ
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แต่ยามนั้นหลันซินคุกเข่าลง บรรดาสาวใช้ที่ตามพวกนางเข้ามาก็

คกุเข่ากันหมดแล้ว เว่ยหมวัมวัยังร้องไห้อยู่ตรงน้ันปานจะขาดใจ ต่อให้นาง 

จะไม่กล้ายิ่งกว่านี้ ในใจเองก็ตระหนักได้ว่า...เนี่ยชิงเหนียงจากไปแล้ว



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/36sg5Lm

https://bit.ly/36sg5Lm

