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45
หลั ง เสิ่ น หยวนกั บ พวกเสิ่ น เซี ย งออกจากเรื อ นของหยางซื่ อ ก็
ตรงมายังก�ำแพงบังตาตรงหน้าประตูใหญ่ รถม้าของพวกนางล้วนรออยู่
ตรงนั้น พอขึ้นรถก็จะตรงออกจากประตูส�ำหรับรถม้าที่ด้านข้าง
ทว่ายังไม่ทันเดินไปถึง เสิ่นหยวนก็มองเห็นว่าที่หน้าก�ำแพงบังตา
มีคนยืนอยูส่ องคน หนึง่ ในนัน้ สวมชุดผ้าไหมหางโจวคอกลมตัวยาวสีหยก
รูปร่างสูงโปร่ง ก�ำลังมองดูภาพต้นสนและนกกระเรียนทีส่ ลักอยูบ่ นก�ำแพง
บังตา
เวลานี้เป็นยามโหย่วแล้ว แสงแดดคล้อยส่องลงบนตัวเขา ระบาย
เงาร่างเขาจนกลายเป็นสีส้มอันอบอุ่น
ไม่ ว ่ า อย่ า งไรเสิ่ น หยวนก็ ไ ม่ อ าจไม่ ย อมรั บ ว่ า หลี่ ซิ ว หยวนมี
รูปโฉมงามสง่าจริงๆ เพียงแค่เขายืนเฉยๆ อยู่ตรงนั้น ไม่ว่าใครเห็น
ก็ต้องคิดว่าเป็นคุณชายผู้เคร่งครัดถ่อมตนผู้หนึ่ง
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ทว่าเมื่อคุณชายผู้เคร่งครัดถ่อมตนผู้นั้นมองเห็นนางหัวคิ้วกลับ
ขมวดแน่น จากนั้นก็หันหลังให้นางทันควัน
เสิ่นหยวนเผลอหัวเราะออกมาเบาๆ
ชาติกอ่ นตนเองให้คนสืบข่าวของเขาจริงๆ ไม่วา่ เขาไปทีใ่ ดนางก็จะ
ตามไปที่นั่น คิดหาทุกวิถีทางมาสร้างโอกาสที่จะได้บังเอิญพบเขา
ตอนนี้เขาก็คงนึกว่านางก�ำลังจงใจตามเขาเป็นแน่ ด้วยความ
ระอานางเมือ่ ครูถ่ งึ ได้ไม่ไปกับพวกเสิน่ ลัว่ และซ่งอวิน๋ ชิง แต่มารอพวกเขา
อยู่หน้าก�ำแพงบังตานี้เพียงล�ำพังกระมัง
หากแต่เขาคิดไม่ถึงว่าท�ำเช่นนี้ก็ยังคงได้พบนางอีก คิดว่ายามนี้
ในใจเขาจะต้องก�ำลังคิดว่าไม่เคยพบเคยเจอสตรีที่ไร้ยางอายเท่านาง
แน่นอน
ชาติก่อนเขาก็เคยพูดเยี่ยงนี้ต่อหน้านาง
เสิ่นหยวนนึกถึงเรื่องเมื่อชาติก่อนขึ้นมา ใบหน้ามีรอยยิ้มน้อยๆ
จากนั้ น นางก็ ไ ม่ ม องหลี่ ซิ ว หยวนอี ก เพี ย งจั บ มื อ ไฉ่ เ วยประคองตั ว
เหยียบแท่นรอง ก้มตัวขึ้นรถม้า
ครั้นปลดม่านรถลงแล้ว นางก็สั่งให้สารถีบังคับรถออกไปทันที
สารถีตอบรับพลางนั่งลงบนขอบรถ สองมือสะบัดสายบังเหียน
ม้ารู้ความก้าวเท้าทั้งสี่เดินไปทางประตูทันที
ขณะรถม้ า แล่ น ผ่ า นหลี่ ซิ ว หยวนเขาก็ ม องมาปราดหนึ่ ง ด้ ว ย
ความประหลาดใจอยู่บ้าง
ทีแ่ ล้วมาเสิน่ หยวนจะคอยสร้างโอกาสสารพัด แสร้งท�ำเป็นบังเอิญ
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เจอเขา จากนั้นก็จะตามติดเขาไม่ปล่อย ในใจเขานั้นร�ำคาญสุดจะทน
คราวนีเ้ ขานึกว่าจะเป็นเช่นเดิมอีก มิเช่นนัน้ เสิน่ หยวนคงไม่บงั เอิญ
ถึงขั้นไปที่ห้องหนังสือขณะเขาอยู่ที่นั่นพอดี
เมื่อครู่นี้เขารู้ว่าเสิ่นหยวนอยู่ที่ห้องโถงด้านหน้า ด้วยไม่อยาก
พบนางเขาจึงไม่ไป แต่มารอออกจากคฤหาสน์พร้อมซ่งอวิ๋นชิงอยู่ตรง
ก�ำแพงบังตานี้แทน
แล้ ว ไฉนเสิ่ น หยวนถึ ง ตามมาได้ อี ก เล่ า นี่ จ ะต้ อ งเป็ น เหมื อ น
เมื่อก่อนแน่ นางตั้งใจตามรอยเขามา จากนั้นก็จะยิ้มพลางหาเรื่องคุย
กับเขา
ดังนั้นหลี่ซิวหยวนถึงได้ขมวดคิ้ว หันหลังให้เสิ่นหยวน คิดไม่ถึงว่า
เสิ่นหยวนถึงกับขึ้นรถม้าจากไปโดยไม่แม้แต่จะสนใจเขา
นี่ ต ่ า งจากการกระท� ำ ในอดี ต ของนางยิ่ ง นั ก หลี่ ซิ ว หยวนรู ้ สึ ก
ประหลาดใจอยู่หลายส่วน ทว่าหลังจากนั้นในใจเขาก็คิดได้ว่าเสิ่นหยวน
จะต้องก�ำลังใช้อุบายแสร้งปล่อยเพื่อจับกับเขาอยู่อย่างแน่นอน
เนื่องจากมีหนหนึ่งเขาบังเอิญได้ยินเสิ่นหยวนคุยกับคุณหนูรอง
ของจวนจิ่นชวนป๋อว่ากลุ้มใจที่ตนเองชอบคนผู้หนึ่ง แต่กลับไม่รู้ว่า
ควรท�ำอย่างไรให้อีกฝ่ายชอบตนเองกลับ แล้วคุณหนูรองผู้นั้นก็พูด
เรื่องกลยุทธ์แสร้งปล่อยเพื่อจับกับนาง
หลี่ซิวหยวนคิดถึงตรงนี้ในใจก็ยิ่งนึกร�ำคาญเสิ่นหยวน คิดเพียงว่า
ต่อให้เสิ่นหยวนจะใช้วิธีการใด เขาก็ไม่มีทางชอบนาง
ผู้ที่เขาชอบคือหญิงสาวผู้งามละมุนอ่อนโยนอย่างเซี่ยเจินเจิน
แต่เสิ่นหยวนนั้นงามเจิดจ้าเกินไป อีกทั้งนิสัยก็ดุดันป่าเถื่อนเหลือเกิน
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คนเยี่ยงนี้เขาไม่มีวันชอบลง
หลังออกมาจากคฤหาสน์บรรพบุรุษสกุลเสิ่น เสิ่นหยวนก็ไม่คิด
เรือ่ งของหลีซ่ วิ หยวนอีก นางเพียงยกอ่างกระเบือ้ งขึน้ มาอย่างระมัดระวัง
ก้มหน้ามองปลาทองชาดสองตัวที่แหวกว่ายอยู่ในน�้ำ
เสิ่นเซียงไม่มีความสนใจใดๆ ต่อปลาทองชาดทั้งสองตัวนี้ อีกทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเสิ่นลั่วก็ไม่ได้สนิทแนบแน่น นางอายุ
ไม่กี่ขวบ เสิ่นเฉิงจางก็พาพวกนางย้ายออกจากคฤหาสน์บรรพบุรุษ
สกุลเสิ่นมาซื้อคฤหาสน์หลังปัจจุบันแทนแล้ว
ทว่าเสิน่ เซียงเป็นพวกคิดมาก ปลาสองตัวเป็นเรือ่ งเล็กน้อย นางเอง
ก็ไม่ได้อยากได้อะไร แต่ในใจยังคงรู้สึกไม่พอใจ
"ในสายตาและในใจพี่ชายมีก็แต่พี่หญิงใหญ่ ส่วนพวกข้าน่ะหรือ
อย่าแต่ว่าปลาทองเลย แค่วัชพืชน�้ำสักต้นเขาก็ยังไม่ให้" ในถ้อยค�ำของ
เสิ่นเซียงมีแววอิจฉาอย่างเข้มข้น
เสิ่นหยวนยิ้ม
หากเป็นของอย่างอืน่ เสิน่ เซียงเอ่ยปากพูดเช่นนีน้ างจะต้องมอบของ
ให้อีกฝ่ายไปแน่นอน
ทว่าปลาสองตัวนี้เสิ่นลั่วมอบให้นาง อีกทั้งนางก็รู้ว่าเสิ่นเซียงเป็น
พวกไร้ความอดทน ซ�้ำปลาทองก็จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่บอบบางล�้ำค่า
หากมอบพวกมันให้เสิน่ เซียงไป เกรงว่าไม่กวี่ นั ก็คงตายคามือเสิน่ เซียงแล้ว
ด้วยเหตุนี้เสิ่นหยวนจึงยิ้มพลางเบี่ยงประเด็น "ก่อนหน้านี้เจ้ามิใช่
บอกว่าปิน่ ลายผีเสือ้ อันนัน้ ของพีง่ ามดีหรือไร กลับไปพีจ่ ะให้ชงิ เหอน�ำไป
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ให้เจ้า ดีหรือไม่"
เสิ่นเซียงได้ยินก็มีรอยยิ้มออกมา โยนเรื่องปลาทองทั้งสองตัวทิ้ง
เปลี่ยนมาคุยกับเสิ่นหยวนอย่างมีความสุข ซึ่งก็มิพ้นเรื่องประเภทว่า
ตอนนีข้ นมอะไรอร่อย ละครเรือ่ งใดสนุก หรือไม่กค็ ณ
ุ หนูตระกูลใดน่าเบือ่
เสิ่นหยวนฟังอย่างยิ้มแย้มโดยตลอด คุยตอบด้วยน�้ำเสียงอบอุ่น
เป็นระยะ
ครั้นถึงบ้านคนทั้งสองลงจากรถม้ามา เสิ่นหยวนก็เห็นเสิ่นหลัน
จับมือสาวใช้เดินลิ่วน�ำไปแล้ว เหลือเพียงเงาหลังให้พวกนางมอง
เสิ่นหยวนอดยิ้มขึ้นมาไม่ได้
เสิ่ น หลั น ไม่ ฉ ลาดเลยจริ ง ๆ คิ ด หรื อ ว่ า ท� ำ เช่ น นี้ จ ะท� ำ ให้ น าง
หงุดหงิดใจได้
ช่างไม่รู้เลยว่าต่อหน้าผู้อื่นโดยเฉพาะต่อหน้าเสิ่นเฉิงจาง เสิ่นหลัน
ยังคงต้องท�ำท่าทางเคารพนบนอบต่อนางทีเ่ ป็นพีส่ าวอยูเ่ ช่นเดิม เกรงว่า
ไปๆ มาๆ คงเป็นในใจเสิ่นหลันเองมากกว่าที่ยิ่งอึดอัดคับข้อง
เสิ่นหยวนยิ้ม เอ่ยลาเสิ่นเซียงและเสิ่นหงแล้วพาไฉ่เวยและชิงเหอ
กลับเรือนซู่อวี้
ชิงจูก๋ ำ� ลังนัง่ เย็บผ้าอยูใ่ ต้ชายคาระเบียง ครัน้ เห็นเสิน่ หยวนกลับมา
แล้ว นางก็รีบวางของในมือลง ยืนขึ้นกล่าวอย่างเคารพนบนอบ "คุณหนู"
ชิงจู๋เป็นคนพูดน้อยและมีนิสัยเงียบขรึมสุขุม ขอเพียงมีงานที่
ต้องใช้ความประณีตเสิ่นหยวนก็จะมอบให้นางท�ำ ปกติออกข้างนอก
เสิน่ หยวนก็มกั จะให้ชงิ จูอ๋ ยูเ่ ฝ้าเรือน ด้วยเพราะรูว้ า่ นางละเอียดรอบคอบ
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เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มอบหมายให้นางแล้วจะไม่ผิดพลาดเด็ดขาด
เสิน่ หยวนยิม้ พลางมองชิงจู๋ "แม้วนั นีจ้ ะอากาศดี แต่ตอนนีพ้ ลบค�ำ่
แล้ว ลมเริ่มแรง เหตุใดไม่ไปท�ำในห้อง กลับมานั่งอยู่ตรงระเบียง" นาง
พูดพลางหันไปรับกล่องอาหารไม้ไผ่แกะสลักสีแดงกล่องหนึ่งมาจากมือ
ของไฉ่เวย "วันนีข้ า้ เห็นในงานเลีย้ งของป้าสะใภ้ใหญ่มขี นมโก๋ถวั่ แขกนีอ้ ยู่
นึกได้วา่ เจ้าชอบกิน จึงขอจากป้าสะใภ้ใหญ่มาจ�ำนวนหนึง่ เก็บไว้ให้เจ้ากิน
โดยเฉพาะ"
เสิ่นหยวนใส่ใจคนสนิทข้างกายตนเองยิ่ง คอยสังเกตความชอบ
ของพวกนาง แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ แต่ผู้ที่ได้รับความเอาใจใส่
ย่อมจะรู้สึกอบอุ่นใจ
ชิงจู๋ซาบซึ้งใจยิ่ง ทว่านางมิใช่คนแสดงความรู้สึกเก่ง จึงเพียงแต่
ยื่นมือมารับกล่องอาหาร ก่อนคุกเข่าคารวะ กล่าวขอบคุณเสิ่นหยวน
ด้วยน�้ำเสียงเคารพนบนอบ
เสิ่ น หยวนยิ้ ม แล้ ว แหวกม่ า นเดิ น เข้ า ห้ อ ง ถอดเสื้ อ คลุ ม สี ม ่ ว ง
อมน�้ำเงินอ่อนที่คลุมอยู่บนตัวออก
ไฉ่เวยที่เดินตามหลังมารับไปสะบัด ก่อนกางออกพาดบนราว
แขวนเสื้อไม้มะกล�่ำสลักลายหลินจือสมปรารถนาที่อยู่ด้านข้าง
เวลานีเ้ องชิงเหอทีย่ กอ่างปลาซึง่ น�ำกลับมาจากคฤหาสน์บรรพบุรษุ
สกุลเสิ่นมาก็เอ่ยปากถามขึ้น "คุณหนู จะให้วางอ่างปลานี้ไว้ที่ใดเจ้าคะ"
เสิ่นหยวนคิดก่อนตอบว่า "ตอนนี้อากาศหนาว วางไว้ในห้อง
ก่ อ นแล้ ว กั น ข้ า ว่ า บนตู ้ บ นเตี ย งเตาก็ ดี รออากาศอุ ่ น ขึ้ น แล้ ว ก็ ห า
อ่างดินเผาใบใหญ่ออกมาสักใบ ปลูกบัวสายสักสองสามต้น วางไว้
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ใต้หน้าต่าง แล้วปล่อยปลาสองตัวนีล้ งไป ถึงตอนนัน้ ก็สามารถชมดอกไม้
ไปพร้อมกับชมปลาได้ ซ�้ำยังจะได้กลิ่นหอมจากบัวสายด้วย เช่นนั้น
ถึงเรียกว่าดี!"
ชิงเหอฟังแล้วก็เผยสีหน้าดีใจยิ่ง "เช่นนี้ก็ดีเจ้าค่ะ คุณหนู บ่าว
ชอบบัวสายที่สุดแล้ว ถึงเวลานั้นให้บ่าวดูแลบัวสายกับปลาสองตัวนี้นะ
เจ้าคะ บ่าวรับรองว่าจะขุนปลาทั้งสองให้อวบอ้วนตัวโตเชียว"
"จะขุ น ให้ อ วบอ้ ว นตั ว โตไปไยกั น " เสิ่ น หยวนยิ้ ม ออกมาอย่ า ง
ทนไม่ไหว "ถ้าเจ้าอยากกินนักก็ไปบอกที่ครัว จะปลาไนหรือปลากะพง
มีปลาอะไรที่ไม่ท�ำให้เจ้ากินบ้าง แต่ปลาทองสองตัวนี้กินไม่ได้ เจ้าหยุด
ความคิดจะกินพวกมันเสียโดยเร็ว"
ค�ำพูดนี้ท�ำเอาไฉ่เวยยิ้มออกมา
ชิงจู๋ที่เพิ่งน�ำกล่องอาหารไปไว้ในห้องตนเองเสร็จแล้วเดินกลับมา
ก็ยิ้มเช่นกัน
"คุณหนู" เวลานี้เองชิงจู๋ก็ก้าวมารายงานด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม
"สาวใช้นามโต้วโค่วนางนั้น วันนี้บ่าวพาตัวมาที่เรือนเราแล้ว คุณหนู
จะพบนางเดี๋ยวนี้เลยหรือไม่เจ้าคะ"
เสิ่นหยวนพยักหน้า "เจ้าให้นางเข้ามา"
ชิงจู๋รับค�ำก่อนหันหลังเดินออกไป
เพียงครู่เดียวชิงจู๋ก็แหวกม่านเดินเข้ามา สาวใช้ที่ตามหลังมาก็คือ
โต้วโค่วที่เมื่อวานนางได้พบระหว่างทาง
บนร่างโต้วโค่วสวมเสื้อผ้าไหมบางตัวยาวสีฟ้าอ่อนและเสื้อกั๊ก
ผ้ า ต่ ว นกุ ๊ น ขอบสี เ ขี ย วคราม แม้ ดู ก ลางเก่ า กลางใหม่ แต่ ก็ ดี ก ว่ า
13
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เสื้อผ้าเก่าๆ ขาดๆ ที่นางสวมเมื่อวานมาก
ชิงจู๋อธิบายต่อเสิ่นหยวน "เสื้อผ้าในตอนนี้ของบ่าวใหญ่เกินไป
ที่จะให้โต้วโค่วใส่ จึงได้แต่หาชุดในสมัยก่อนของบ่าวมาให้นางใส่
ชั่วคราวเจ้าค่ะ"
เสิ่นหยวนพยักหน้า ครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยสั่งชิงจู๋ "ข้าจ�ำได้ว่า
ในห้องเก็บของมีผ้าไหมขาวซงเจียงอยู่สองพับ และยังมีผ้าต่วนสีสวย
สองสามพับกับใยไหมอีกจ�ำนวนหนึ่ง วันพรุ่งนี้เจ้าไปหาออกมา ตัดชุด
ฤดูหนาวให้พวกเจ้าคนละชุด จะได้เอาไว้ใส่ในเทศกาลส�ำคัญ แล้วก็
ตัดให้โต้วโค่วเพิ่มอีกชุดด้วย"
ชิงจู๋ตอบรับก่อนกล่าวขอบคุณเสิ่นหยวน ไฉ่เวยกับชิงเหอก็ก้าวมา
คารวะขอบคุณเช่นกัน
โต้วโค่วท�ำตัวสงบเสงีย่ มยิง่ ไม่กล้าเงยหน้ามองเสิน่ หยวนโดยตลอด
เอาแต่ยืนระมัดระวังอยู่ข้างๆ สายตาจดจ้องปลายเท้าตนเอง
สิง่ ทีส่ วมอยูท่ เี่ ท้านางก็เป็นรองเท้าปักสีเขียวอ่อนทีช่ งิ จูใ๋ ห้มาเช่นกัน
ทว่ารองเท้าปักของชิงจู๋ นางสวมแล้วหลวมไปอยู่บ้าง จึงได้ยัดปุยฝ้ายไว้
ในรองเท้า ถึงท�ำให้พอจะเดินได้
โต้วโค่วคิดในใจว่า...ไม่รู้ว่าคุณหนูใหญ่ให้คนเรียกข้ามาท�ำอะไร
เมือ่ วานยามนางเห็นคุณหนูใหญ่ระหว่างทาง สาเหตุทเี่ อาแต่ยนื อยู่
ตรงนัน้ ไม่ไปทีใ่ ดก็เป็นเพราะได้รบั ความทุกข์ยากอย่างหนักในโรงซักล้าง
อยากจะหาใครมาช่วยตนเองออกจากขุมนรกแห่งนั้น
นางมีเรือ่ งส�ำคัญอยูใ่ นมือ จะอย่างไรนางก็บงั เอิญเห็นลับลมคมใน
เกี่ยวกับการตายของฮูหยินเมื่อแรกทั้งหมด หากบอกต่อคุณหนูใหญ่
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อีกฝ่ายจะต้องซาบซึ้งใจในตัวนางแน่นอน
กับแค่ย้ายนางออกจากโรงซักล้างจะนับเป็นอะไรกัน
ทว่ า โต้ ว โค่ ว คิ ด ดู อี ก ที บอกเรื่ อ งเหล่ า นี้ กั บ คุ ณ หนู ใ หญ่ ไ ป
จะมีประโยชน์อะไร บัดนี้เซวียอี๋เหนียงดูแลจวน หากบอกเรื่องนี้ออกไป
เซวียอี๋เหนียงมีหรือจะปล่อยนางไป
แม้ได้ยนิ ว่ายามนีค้ ณ
ุ หนูใหญ่เองก็ได้รบั ความส�ำคัญจากนายท่าน
เช่นกัน แต่เซวียอี๋เหนียงเป็นคนดูแลเรือนส่วนใน อีกทั้งระยะนี้อีกฝ่าย
ก็ตั้งครรภ์ ก�ำลังเป็นคนส�ำคัญที่สุดในใจนายท่าน
ทุกคนล้วนพูดกันลับหลังว่ารอปีหน้านายท่านไว้ทุกข์ให้ฮูหยิน
เสร็จสิ้นแล้ว เกรงว่านายท่านก็จะยกเซวียอี๋เหนียงขึ้นเป็นภรรยาเอก
คุณหนูใหญ่ยังจะสู้เซวียอี๋เหนียงได้อีกหรือ
หากนางพูดเรื่องนั้นออกไปตอนนี้เซวียอี๋เหนียงจะต้องไม่เก็บนาง
ไว้แน่ เกรงว่าถึงเวลานั้นจุดจบของนางจะอนาถกว่าสาวใช้คนสนิทของ
ฮูหยินเสียอีก...
ในใจโต้วโค่วก�ำลังคิดฟุ้งซ่าน ในโสตก็พลันได้ยินเสียงนุ่มนวล
ของเสิ่นหยวน
"มาอยูก่ บั ข้าทีน่ ี่ เจ้าก็ไม่ตอ้ งกลัวแล้ว จะอย่างไรเมือ่ ก่อนเจ้าก็เป็น
สาวใช้ในเรือนท่านแม่ ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องล�ำบากเหมือนเมือ่ ก่อนอีก
ต่อไปเจ้าก็อยู่เป็นสาวใช้ระดับรองที่เรือนข้าแล้วกัน"
ในใจโต้วโค่วตกตะลึง รีบเงยหน้ามองไปก็เห็นเสิ่นหยวนมองนาง
อยู่ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน นางรู้สึกแสบจมูก ทรุดตัวคุกเข่าโขกศีรษะให้
เสิ่นหยวนทันที "บ่าวขอบคุณคุณหนูเจ้าค่ะ"
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เสิน่ หยวนยิม้ พลางบอกให้โต้วโค่วลุกขึน้ "เจ้าเพิง่ มา มีอะไรไม่คนุ้ เคย
ก็ถามพวกชิงเหอกับชิงจู๋ได้ ขาดเหลืออะไรก็บอกพวกนางได้เช่นกัน"
โต้วโค่วพยักหน้าก่อนคารวะชิงเหอและชิงจู๋ สองคนฝ่ายหลังก็รีบ
คารวะกลับเช่นกัน
บรรดานายบ่าวคุยกันอีกครูห่ นึง่ เสิน่ หยวนก็ให้ชงิ เหอกับชิงจูย๋ กน�ำ้
มาให้ตนเองล้างหน้า ขึ้นเตียงพักผ่อน
วันรุ่งขึ้นอากาศยังคงอบอุ่นเช่นเดิม
เสิน่ หยวนยืนอยูใ่ ต้ชายคาระเบียง มองดูชงิ จูเ๋ ปิดห้องเก็บของ ค้นหา
ผ้าและใยไหมออกมา ก่อนเรียกไฉ่เวยกับชิงเหอและโต้วโค่วให้มาตัดเสือ้
ท�ำไปพลางหัวเราะพูดคุยไปพลาง
โต้วโค่วค่อยๆ เริ่มไม่ระมัดระวังตัวเหมือนเมื่อวานอีก ร่วมหัวเราะ
พูดคุยกับพวกนางด้วยเช่นกัน
เสิ่นหยวนมองดูอยู่ใต้ชายคาระเบียง บนหน้ามีรอยยิ้มขึ้นมา
วันนีเ้ ป็นวันหยุดของเสิน่ เฉิงจาง เสิน่ หยวนกินอาหารเช้าเสร็จก็เรียก
ไฉ่เวยมาสั่งว่า "เจ้าไปบอกให้พี่ชายของจือซูเตรียมตัวไว้เดี๋ยวนี้เลย
เกรงว่าอีกประเดี๋ยวท่านพ่อคงจะเรียกเขาไปถามเรื่องร้านเครื่องประดับ
ของท่านแม่ข้า"
ไฉ่เวยตอบรับแล้วเดินออกไป
ส่วนทางด้านนี้เสิ่นหยวนก็ยืนขึ้น หันหน้ามองไปด้านนอก
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นสีคราม แสงแดดอบอุ่นเบาบางราวกับทอง
วันนี้อากาศดีจริงๆ
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เรือ่ งร้านเครือ่ งประดับของมารดาลากยาวมาครบก�ำหนดวันทีต่ งั้ ใจ
แล้ว ได้เวลาสมควรไปพูดกับบิดาเสียที
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46
เสิ่นเฉิงจางก�ำลังดูภาพทิวทัศน์ภาพหนึ่งของซย่าอวี่อวี้* อยู่ใน
ห้องโถง
เมื่อวานขณะเขาผ่านร้านซงไป่ระหว่างทางกลับจวนหลังเลิกงาน
พลันนึกอยากเข้าไปเดินดู จากนั้นก็ได้เห็นภาพวาดนี้ของซย่าอวี่อวี้
เขาชอบทั ก ษะการวาดอั น ช�่ ำ ชองทรงพลั ง ของซย่ า อวี่ อ วี้ เป็น
อย่างมาก ดังนั้นพอเห็นภาพนี้ก็นึกชอบ ขอซื้อทันทีโดยบอกให้หลงจู๊
มาเก็บเงินที่จวนวันนี้
อันที่จริงเมื่อคืนเสิ่นเฉิงจางก็ดูภาพนี้ไปไม่ต�่ำกว่าสามรอบแล้ว
ถึงอย่างนั้นวันนี้ตื่นเช้ามาเขาก็ยังคงห้ามใจไม่ไหวนึกอยากดูอีก จึงได้
ไม่ท�ำอะไรทั้งสิ้น กางภาพวางบนโต๊ะหนังสือ แล้วเอาแต่สวมแว่น
ก้มหน้าก้มตาพินิจดูภาพเพียงอย่างเดียว
* ซย่าอวี่อวี้ คือจิตรกรชื่อดังในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้
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เขาก�ำลังดูถึงจุดที่ยอดเยี่ยมของภาพก็พลันเห็นบ่าวชายเข้ามา
รายงานว่าคุณหนูใหญ่มาพบ
เสิ่นเฉิงจางไม่เงยหน้า เพียงสั่งว่า "ให้นางเข้ามา"
บ่าวชายรับค�ำก่อนหันหลังเดินออกไป
ไม่นานเสิ่นหยวนกับชิงเหอรวมถึงสวีมามาก็เดินเข้ามา
"ท่านพ่อ" พอเข้าห้องมาเสิ่นหยวนมองเห็นเสิ่นเฉิงจางก็เอ่ยขึ้น
อย่างร้อนใจทันที "ลูกมีเรื่องส�ำคัญจะพูดกับท่านพ่อเจ้าค่ะ"
นับแต่เสิ่นหยวนกลับมาจากฉางโจว ทุกครั้งที่เสิ่นเฉิงจางเห็นนาง
นางล้ วนมีท่าทางเรียบเฉย ยามพูด จาก็สงบเยือกเย็น เคยเห็นนาง
ลนลานร้อนใจเพียงนี้เสียเมื่อไร
เสิ่นเฉิงจางจึงเงยหน้ามองนาง รีบเอ่ยถามทันที "เรื่องส�ำคัญอะไร"
เสิ่ น หยวนไม่ ต อบ กลั บ ยื่ น มื อ ไปรั บ กล่ อ งลงรั ก เขี ย นลายทอง
กล่องหนึ่งจากมือชิงเหอมาเปิดออก สิ่งที่อยู่ภายในคือไข่มุกกลมเกลี้ยง
แวววามเต็มกล่อง
"ท่านพ่อยังจ�ำไข่มุกกล่องนี้ได้หรือไม่เจ้าคะ" เสิ่นหยวนก้าวไป
ข้างหน้าสองก้าว วางไข่มกุ กล่องนีล้ งบนโต๊ะหนังสือเบือ้ งหน้าเสิน่ เฉิงจาง
ก่อนเอ่ยปากถาม
เสิ่นเฉิงจางมองปราดหนึ่งก่อนตอบว่า "นี่มิใช่ไข่มุกที่เจ้าเอามาให้
ข้าดูวนั นัน้ หรือไร บอกว่าจะใช้มนั ท�ำเครือ่ งประดับไข่มกุ ชุดหนึง่ ให้หลันเจีย่
แล้วไฉนตอนนี้..."
"ท่านพ่อจ�ำได้มิผิดเจ้าค่ะ" เสิ่นหยวนกล่าวต่อไปว่า "หลังพูดเรื่องนี้
กับท่านพ่อเมื่อวันนั้น เย็นวันนั้นลูกก็ให้ไฉ่เวยน�ำไข่มุกกล่องนี้ไปให้
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บ่าวชายคนหนึ่ง ซึ่งก็คือพี่ชายของจือซูสาวใช้ในห้องหนังสือนี้ของท่าน
ให้เขาน�ำไปที่ร้านเครื่องประดับร้านนั้นของท่านแม่ เพื่อขอให้ช่างจ้าว
ตั้งใจท�ำเครื่องประดับไข่มุกที่สวยแปลกตาออกมา ด้วยลูกต้องการ
จะมอบเป็นของขวัญแก่ผู้อื่น"
เสิน่ หยวนชะงักเล็กน้อยก่อนจะกล่าวอีกว่า "แต่เมือ่ ครูพ่ ชี่ ายของจือซู
กลับน�ำไข่มกุ กล่องนีม้ าหาลูก บอกว่าวันนัน้ เขารับค�ำสัง่ ลูกไปหาช่างจ้าว
ที่ร้าน กลับได้รู้ว่าช่างจ้าวไม่ได้อยู่ที่ร้านแล้ว อีกทั้งหลงจู๊ของร้านก็มิใช่
คนเดิมแต่อย่างใด พี่ชายของจือซูจึงได้จับตาดู สองวันมานี้คอยสืบข่าว
อย่างละเอียด ถึงได้รู้ว่าร้านเครื่องประดับร้านนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อ
ของท่านแม่แล้ว เจ้าของคนปัจจุบนั คือผูม้ นี ามว่าเฉียนเต๋อฝู ช่างจ้าวเอง
ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดถึงได้พาทั้งครอบครัวย้ายกลับบ้านเกิด"
เสิ่นหยวนแสดงสีหน้าร้อนใจ "ลูกได้ยินพี่ชายจือซูบอกเรื่องเหล่านี้
ก็ร้อนใจเหลือก�ำลัง ร้านเครื่องประดับร้านนี้เป็นสินเจ้าสาวของท่านแม่
ไฉนตอนนีก้ ลับกลายเป็นร้านของผูอ้ นื่ ไปแล้ว หรือว่าจะถูกคนใช้กำ� ลังยึดไป
ลูกจึงได้รีบมาหาท่านพ่อ ขอท่านพ่อช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดด้วย
เจ้าค่ะ"
เสิ่นเฉิงจางได้ยินแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมา
จะอย่างไรก็เป็นร้านค้าที่เป็นสินเจ้าสาวของภรรยาเอกของตนเอง
อีกทัง้ เขาก็เป็นถึงรองเสนาบดีกองงานไท่ฉางขัน้ สีห่ ลัก ไหนเลยจะถูกใคร
ใช้ก�ำลังยึดร้านค้าไปโดยที่เขาไม่รู้ได้ นี่เป็นเรื่องที่ทนรับไม่ได้เด็ดขาด
ด้วยเหตุนี้เสิ่นเฉิงจางจึงเปล่งเสียงเรียกบ่าวชายคนหนึ่งเข้ามา
สั่งเสียงเข้มว่า "เจ้าไปเรียกพี่ชายของจือซูมา"
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บ่าวชายเห็นเสิ่นเฉิงจางสีหน้าไม่สู้ดีก็ไม่กล้าละล้าละลัง รีบรับค�ำ
แล้วหันหลังวิ่งออกไปทันที
พี่ชายของจือซูมีนามว่าอวี๋ชิ่ง พอเขาเข้าห้องมาก็คุกเข่าลงต่อหน้า
เสิ่นเฉิงจาง
เสิ่นเฉิงจางนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้มะกล�่ำเหลืองพนักกลมด้านหลังโต๊ะ
หนังสือ สองมือวางไว้บนที่วางแขน สายตามองอวี๋ชิ่ง เอ่ยถามเสียงเข้ม
"เจ้าเล่าเรื่องเกี่ยวกับร้านเครื่องประดับของฮูหยินที่เจ้าสืบมาได้ให้ข้าฟัง
ทั้งหมดอย่างละเอียด หากมีแม้แต่ค�ำเดียวที่ไม่เป็นความจริงแล้วข้า
ตรวจสอบได้ ก็ระวังชีวิตน้อยๆ ของเจ้าไว้ให้ดี!"
อวี๋ชิ่งรีบตอบ "ผู้น้อยไม่กล้าพูดปดเป็นอันขาด ทุกค�ำล้วนเป็น
ความจริงขอรับ"
ต่อจากนัน้ เขาก็เล่าเรือ่ งทีเ่ มือ่ สองวันก่อนเสิน่ หยวนให้ไฉ่เวยสอนเขา
พูดออกมาอย่างไม่มีตกหล่นแม้แต่ค�ำเดียว
สุดท้ายอวีช๋ งิ่ ก็กล่าวอีกว่า "หลังผูน้ อ้ ยตรวจสอบได้ความชัดเจนว่า
ร้านค้าร้านนั้นของฮูหยินปัจจุบันอยู่ภายใต้นามของเฉียนเต๋อฝูแล้ว
แม้ไม่กระจ่างถึงสาเหตุของเรื่องนี้ แต่ก็สืบอะไรออกมาไม่ได้อีก เวลานั้น
ผู้น้อยจึงคิดได้ว่าช่างจ้าวที่คุณหนูใหญ่กล่าวถึงนั้นเป็นคนเก่าคนแก่
ของร้าน บัดนี้อยู่ดีๆ กลับจากไป ไม่แน่อาจเป็นเพราะเขาไปรู้เรื่องอะไร
เข้าก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้ผู้น้อยจึงเที่ยวถามคนไปทั่วทันที ถึงกับได้รู้
ที่ อ ยู ่ ข องช่ า งจ้ า วมาจริ ง ๆ ที่ แ ท้ ก็ อ ยู ่ ใ นหมู ่ บ ้ า นเล็ ก ๆ แห่ ง หนึ่ ง แถว
ชานเมืองหลวงนี้เอง ผู้น้อยไปหาช่างจ้าวท่านนี้ทันที เมื่อสอบถาม
อย่างละเอียดถึงได้ทราบว่า...ทราบว่า..."
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พูดถึงตรงนี้อวี๋ชิ่งก็ก้มหน้าลง ไม่กล้าพูดต่ออีก
ยามเสิ่นหยวนให้ไฉ่เวยไปบอกเรื่องร้านเครื่องประดับกับอวี๋ชิ่ง
ก็ได้สั่งให้เขาไปตามหาช่างจ้าวมาด้วย ดังนั้นไม่กี่วันนี้อวี๋ชิ่งจึงสืบหา
ที่อยู่ของช่างจ้าวโดยตลอดจริงๆ
"รู ้ ว ่ าอะไร" เวลานี้เองเสิ่นเฉิงจางก็ตวาดลั่นขึ้นมา "เหตุใดถึง
อิดๆ เอื้อนๆ ไม่พูดออกมา!"
อวี๋ชิ่งสะดุ้งเฮือก ต่อจากนั้นถึงพูดว่า "ตามค�ำบอกของช่างจ้าว
ที่แท้ร้านเครื่องประดับร้านนั้นของฮูหยินถึงกับถูกเซวียอี๋เหนียงขายให้
เฉียนเต๋อฝูผู้นั้นไปแล้วขอรับ! เวลานั้นช่างจ้าวโมโหจนเลือดขึ้นหน้า
อยากจะมาแจ้งเรือ่ งนีต้ อ่ นายท่านถึงจวน แต่กลับถูกเซวียอีเ๋ หนียงให้คน
ขัดขวางไว้ ยังให้คนขูเ่ ขา ทุบตีเขาด้วย เขาเกิดโทสะจึงได้พาทัง้ ครอบครัว
กลับบ้านเกิด"
พูดถึงตรงนี้อวี๋ชิ่งก็โขกศีรษะต่อเสิ่นเฉิงจางอีก "ผู้น้อยไม่กล้า
หลอกลวงนายท่านเด็ดขาด หากนายท่านไม่เชื่อก็ให้คนไปสืบเรื่องนี้
ดูได้เลยขอรับ ถ้ามีแม้แต่ครึง่ ค�ำทีไ่ ม่เป็นความจริง ผูน้ อ้ ยยินดีจะรับโทสะ
ของนายท่าน อีกทั้งผู้น้อยก็ได้เชิญช่างจ้าวมาด้วย ตอนนี้อยู่ที่ประตูจวน
นายท่านเรียกเขามาถามได้ขอรับ"
เสิ่นเฉิงจางท�ำสีหน้าเคร่งเครียด ไม่พูดว่าจะเรียกช่างจ้าวมาถาม
และไม่พูดว่าจะให้ใครไปเรียกเซวียอี๋เหนียงมาเช่นกัน เอาแต่นั่งอยู่บน
เก้าอี้พนักกลม สองมือจับที่วางแขนแน่น เป็นครึ่งวันก็ยังไม่พูดอะไร
ที่ด้านข้างเสิ่นหยวนมองท่าทางเช่นนั้นของเสิ่นเฉิงจางเงียบๆ
พลางเผยสีหน้าท�ำอะไรไม่ถูกออกมา พูดเสียงสะอื้น "ร้านเครื่องประดับ
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ร้านนี้เป็นร้านที่ท่านแม่โปรดปรานที่สุดตอนยังมีชีวิตอยู่ และก็ท�ำก�ำไร
ได้มากที่สุดเช่นกัน นางมักพูดว่าถึงจะไม่มีที่ดินแห่งนั้นกับร้านผ้าไหม
ร้านนัน้ ก็ไม่เป็นไร แต่รา้ นเครือ่ งประดับนีจ้ ะเสียไปไม่ได้เด็ดขาด แล้วไฉน
ตอนนี้..."
เสิ่ น หยวนร้ อ งเรี ย ก "ท่ า นพ่ อ อยู ่ ดี ๆ เซวี ย อี๋ เ หนี ย งขายร้ า น
เครื่องประดับร้านนี้ของท่านแม่ได้อย่างไร หรือนางถูกเฉียนเต๋อฝูผู้นั้น
หลอกลวง หรือนางมีเรื่องอะไรต้องรีบใช้เงิน หากร้อนเงินจริงๆ ก็แค่
มาบอกลู ก สั ก ค� ำ ในมื อ ลู ก ยั ง พอมี เ งิ น อยู ่ บ ้ า ง หากไม่ พ อก็ น� ำพวก
เครื่องประดับของลูกไปใช้ต่างเงินก็ได้ ของเหล่านี้ลูกให้นางได้ แต่
ร้านเครือ่ งประดับร้านนีเ้ ป็นสินเจ้าสาวของท่านแม่นะเจ้าคะ! สิง่ ทีท่ า่ นแม่
เหลือทิ้งไว้จะอย่างไรก็เป็นที่ระลึก ขายออกไปง่ายๆ ได้อย่างไรกัน
มิหน�ำซ�้ำลูกที่เป็นบุตรสาวถึงกับไม่รู้เรื่องเลยสักนิด นี่มิใช่อกตัญญู
อย่างที่สุดหรือไร"
พูดถึงตรงนี้เสียงของเสิ่นหยวนก็ยิ่งสะอึกสะอื้นหนักกว่าเดิม
เวลานี้ เ องสวี ม ามาก็ พู ด ขึ้ น ด้ ว ยสี ห น้ า เปี ่ ย มความละอายใจ
"คุณหนู ว่าไปแล้วก็ล้วนเป็นความผิดของบ่าวเองเจ้าค่ะ! อันที่จริง
ก่อนฮูหยินสิ้นใจเคยสั่งบ่าวไว้ว่าพอคุณหนูกลับมา ที่ดินกับร้านค้า
อันเป็นสินเจ้าสาวของนางล้วนต้องให้ท่านดูแลจัดการ นางบอกว่าท่าน
เป็นบุตรสาวคนโตสายตรง อย่างไรก็ตอ้ งเรียนรูท้ จี่ ะดูแลการบ้านการเรือน
อีกทัง้ สินเจ้าสาวเหล่านีข้ องนางภายภาคหน้ามีหรือไม่ตอ้ งมอบต่อให้ทา่ น
กับคุณหนูสามและคุณชายรองทัง้ หมด ยามนีค้ ณ
ุ หนูสามกับคุณชายรอง
ยังอายุน้อย ให้ท่านที่เป็นพี่สาวดูแลเป็นการชั่วคราวย่อมดีที่สุดแล้ว"
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สวีมามาถอนหายใจ "เพียงแต่ในใจบ่าวคิดว่าคุณหนูอายุยงั ไม่มาก
อีกทัง้ ทีด่ นิ และร้านค้าเหล่านีน้ ายท่านได้มอบให้เซวียอีเ๋ หนียงดูแลจัดการ
ชั่วคราวแล้ว เซวียอี๋เหนียงก็ดูเป็นคนฉลาดหลักแหลม คิดว่าคงดูแลได้
ไม่ แ ย่ แ น่ น อน จึ ง ไม่ ไ ด้ พู ด เรื่ อ งนี้ กั บ ท่ า นตลอดมา แต่ ไ ฉน...ไฉน
เซวียอีเ๋ หนียงถึงขายร้านเครือ่ งประดับของฮูหยินไปเสียแล้วเล่า นีล่ ว้ นเป็น
ความผิดของบ่าวเอง! หากตอนทีท่ า่ นกลับมาบ่าวบอกเรือ่ งทีฮ่ หู ยินสัง่ ไว้
ต่อท่าน ให้ท่านดูแลที่ดินและร้านค้าของฮูหยิน บางทีร้านเครื่องประดับ
ร้านนี้ของฮูหยินอาจจะไม่ถูกเซวียอี๋เหนียงขายออกไป...คุณหนู ท่าน
ลงโทษบ่าวเถิดเจ้าค่ะ!"
พูดพลางสวีมามาก็พยายามจะคุกเข่าต่อเสิ่นหยวน
เสิ่ น หยวนรี บ ยื่ น มื อ ไปประคองนางไว้ "สวี ม ามา ท่ า นไม่ ต ้ อ ง
ท�ำเช่นนี้ เรื่องขายร้านเซวียอี๋เหนียงอาจมีความจ�ำเป็นอะไรหรือไม่
ก็ยังมิรู้ รอท่านพ่อตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนค่อยว่ากันดีกว่า!"
ขณะนี้สีหน้าเสิ่นเฉิงจางไม่ดีอย่างยิ่งยวดแล้ว
เขาให้เซวียอีเ๋ หนียงดูแลจัดการทีด่ นิ และร้านค้าของมารดาเสิน่ หยวน
ชั่วคราว แต่นี่เซวียอี๋เหนียงดูแลอย่างไร!
ไม่นานก่อนหน้านี้เขาเพิ่งได้รู้ว่าเซวียอี๋เหนียงปลดผู้ดูแลที่ดิน
คนเดิมออก แล้วเปลีย่ นคนอืน่ มาเป็นแทน แม้ตอนนัน้ ในใจเขาจะรูส้ กึ ว่า
เซวียอี๋เหนียงท�ำเช่นนี้ไม่ถูกต้อง แต่ก็มิได้พูดอะไร ทว่ายามนี้นางถึงกับ
แอบขายร้านเครื่องประดับของมารดาเสิ่นหยวนให้คนอื่นโดยพลการ
เรื่องใหญ่เพียงนี้เขากลับไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อย เซวียอี๋เหนียงเอาเขาไป
วางไว้ที่ใด
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เสิ่นเฉิงจางยิ่งคิด สีหน้าก็ยิ่งเข้มขึ้น มองเสิ่นหยวนปราดหนึ่ง
เห็นว่าแม้นางจะมีสีหน้าร้อนใจ แต่ยังคงเม้มปากไม่พูดอะไร คิดว่า
คงก�ำลังรอให้เขาตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดอยู่เป็นแน่
จะอย่างไรนีก่ เ็ ป็นบุตรสาวคนโตของเขา มิหน�ำซ�ำ้ ร้านเครือ่ งประดับ
ร้านนั้นภายภาคหน้าก็ต้องตกเป็นของพวกเสิ่นหยวนสามพี่น้อง...
คิดถึงตรงนี้เสิ่นเฉิงจางก็มองไปทางอวี๋ชิ่ง ก่อนสั่งว่า "เจ้าไปเรียก
ช่างจ้าวมา แล้วให้เขารออยู่ที่หน้าเรือนก่อน"
อวี๋ ชิ่ ง โขกศี ร ษะต่ อ เสิ่ น เฉิ ง จาง ก่ อ นลุ ก ขึ้ น ยื น มื อ แนบล� ำ ตั ว
ถอยออกไปอย่างเคารพนบนอบ
จากนั้ น เสิ่ น เฉิ ง จางก็ เ รี ย กบ่ า วชายคนหนึ่ ง เข้ า มาสั่ ง เสี ย งเข้ ม
"เจ้าไปเรียกเซวียอี๋เหนียงมา บอกว่าข้ามีเรื่องจะถามนาง"
บ่าวชายรีบรับค�ำก่อนหันหลังเดินออกไป
เสิ่นหยวนหันหน้ามองบ่าวชายคนนั้นแหวกม่านเดินออกประตูไป
แดดส่องเข้ามาในห้อง ปรากฏเป็นแสงขาวบนอิฐเขียวปูพื้น
นางยกมือขวาเขี่ยก�ำไลหยกขาวบนข้อมือซ้ายเล่นช้าๆ มุมปาก
ยกขึ้นน้อยๆ
ในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงแล้ว ที่ดินและร้านค้าของท่านแม่ ข้าจะต้อง
เอากลับมาให้ได้
เวลาเดียวกันนีเ้ ซวียอีเ๋ หนียงก�ำลังนัง่ พิงพนักแพรลายโซ่สเี ขียวขีม้ า้
อยู่บนเตียงเตาไม้ตรงหน้าต่างทิศใต้ ฟังเสิ่นหลันพูด
เรื่องที่เสิ่นหลันพูดกับเซวียอี๋เหนียงคือเรื่องที่ไปอวยพรวันเกิดให้
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หยางซื่อที่คฤหาสน์บรรพบุรุษสกุลเสิ่นเมื่อวาน บอกว่ามีผู้ใดไปบ้าง
มีละครเรื่องอะไรบ้าง กินขนมอะไรไป ป้าสะใภ้ใหญ่รวมถึงท่านป้า
พูดอะไรกับนางบ้าง
เห็นได้ชัดว่าเซวียอี๋เหนียงไม่ชอบฟังเรื่องของหยางซื่อและเสิ่นซื่อ
จึงได้หลับตาลง
ระยะนี้เซวียอี๋เหนียงแพ้ท้องหนักขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่ากินยาอะไร
ก็ไม่มีประโยชน์ กระทั่งตอนนี้นางก็ยังมีใบหน้าซีดขาว
เวลานี้เองเซวียอี๋เหนียงก็ได้ยินเสิ่นหลันพูดเสียงเบา "เมื่อวานที่
บ้านป้าสะใภ้ใหญ่ ข้าได้พบหย่งชางโหวซื่อจื่อ เขาผู้นั้นรูปโฉมงามสง่า
กว่าผู้ใดจริงๆ ท�ำให้คนเห็นแล้วลืมเลือนผู้อื่นไปสิ้น"
เสียงเสิ่นหลันมีแววเอียงอายของสาวน้อยอยู่
เซวียอี๋เหนียงได้ยินแล้วก็ลืมตา หันหน้ามามองเสิ่นหลัน
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47
เสิ่นหลันก�ำลังก้มหน้าน้อยๆ อย่างเอียงอาย บนพวงแก้มขาวผ่อง
มีเลือดฝาดผุดขึ้นมา
เซวียอี๋เหนียงเห็นบุตรสาวมีท่าทางเช่นนี้จะยังมีอะไรไม่เข้าใจ
นางคิดแล้วถึงค่อยเลือกถ้อยค�ำ พยายามพูดอ้อมๆ อย่างสุด
ความสามารถ "หย่งชางโหวผูน้ อี้ เี๋ หนียงก็เคยได้ยนิ ชือ่ ซ่งฮองเฮา ฮองเฮา
องค์ปัจจุบันเป็นน้องสาวร่วมอุทรของเขากระมัง ตัวเขาเองก็เป็นถึง
เสนาบดีกรมอากร? วงศ์ตระกูลระดับพวกเขา คิดว่าฮูหยินในอนาคต
ของหย่งชางโหวซื่อจื่อจะต้องเป็นบุตรสาวจากตระกูลสูงศักดิ์แน่นอน
ไม่แน่แม้แต่สมรสกับองค์หญิงก็ยังเป็นไปได้"
ได้ยินเช่นนี้เสิ่นหลันก็ใจหายเล็กน้อย
นางเข้าใจความหมายของเซวียอีเ๋ หนียง บิดานางเป็นเพียงรองเสนาบดี
กองงานไท่ฉางขั้นสี่หลัก ในมือไม่มีอ�ำนาจ ทั้งนางก็เป็นเพียงลูกอนุ...
27
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เสิ่นหลันแววตาหม่นแสง ไม่พูดอะไร
ชั่ ว ครู ่ ใ ห้ ห ลั ง นางก็ มี ท ่ า ทางเหมื อ นนึ ก อะไรขึ้ น ได้ ก ะทั น หั น
พู ด เสี ย งค่ อ ยว่ า "เป็น อนุ ใ นตระกู ล สู ง ศั ก ดิ์ อย่ า งไรก็ ดี ก ว่ า เป็น
ภรรยาหลวงในตระกูลเล็กๆ"
เซวียอีเ๋ หนียงมองเสิน่ หลันพลันหัวเราะเบาๆ คล้ายเยาะหยันตนเอง
อยูบ่ า้ ง "ต่อให้เป็นอนุทไี่ ด้รบั ความโปรดปรานเพียงไร กล่าวกันถึงทีส่ ดุ แล้ว
ก็เป็นเพียงอนุคนหนึ่งเท่านั้น เจ้าคิดว่าเป็นอนุให้คนเขาสบายนักหรือ
ไม่เพียงต้องคารวะเวลาพบภรรยาหลวง ลูกที่ตนเองให้ก�ำเนิดยังไม่อาจ
เรียกตนว่าแม่ได้อย่างเปิดเผยเลย ท�ำได้เพียงเรียกตนว่าอี๋เหนียง ซ�้ำยัง
ต้องเรียกผู้อื่นว่าแม่ เจ้าคิดว่าความรู้สึกนี้ดีนักหรือไร!"
เสิ่นหลันตระหนกในใจ เบิกตาน้อยๆ เงยหน้ามองเซวียอี๋เหนียง
เซวียอี๋เหนียงถอนหายใจเบาๆ นางยื่นมือขวาไปกุมมือเสิ่นหลันไว้
ก่อนกล่าวเสียงเบาว่า "ตัวอี๋เหนียงเองก็เป็นอนุ ย่อมรู้ถึงความล�ำบาก
ของการเป็นอนุผอู้ นื่ แล้วจะตัดใจปล่อยให้บตุ รสาวของตนไปเป็นอนุผอู้ นื่
ได้อย่างไร หย่งชางโหวซือ่ จือ่ อะไรนัน่ เจ้าตัดใจแต่เนิน่ ๆ จะดีกว่า ตระกูล
ระดับเขาไม่เห็นเจ้าอยู่ในสายตาหรอก"
เซวียอีเ๋ หนียงชะงักเล็กน้อยก่อนจะปลอบใจเสิน่ หลันอีกว่า "ทว่าเจ้า
ก็ไม่ตอ้ งเสียใจไป หลายปีมานีอ้ เี๋ หนียงสูอ้ ดทนกล�ำ้ กลืนความอัปยศอดสู
ก็ดว้ ยคิดว่าสักวันหนึง่ บิดาเจ้าจะยกอีเ๋ หนียงขึน้ เป็นภรรยาเอก ถึงเวลานัน้
เจ้ากับพี่ชายของเจ้าก็จะเป็นบุตรชายบุตรสาวสายตรง ไม่ด้อยกว่า
พวกเสิน่ หยวนเสิน่ หงอีก ถึงตอนนัน้ อีเ๋ หนียงจะต้องเลือกคูค่ รองดีๆ ให้เจ้า
แต่งออกไปเป็นภรรยาเอกอย่างมีหน้ามีตาแน่นอน นี่มิดีหรือไร"
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"อีเ๋ หนียง!" เสิน่ หลันน�ำ้ ตาคลอ พลิกมือกลับมากุมมือเซวียอีเ๋ หนียงไว้
น�ำ้ เสียงแทบจะวิงวอน "แต่ทวั่ ทัง้ เมืองหลวงนีย้ งั มีผใู้ ดเทียบหย่งชางโหวซือ่ จือ่
ได้อีกเล่าเจ้าคะ ได้เห็นเขาแล้วข้าก็ไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาอีก"
เซวียอี๋เหนียงเดิมก็รู้สึกไม่ค่อยสบาย เมื่อครู่ก็ต้องอดทนต่ออาการ
พวกนั้นแล้วเกลี้ยกล่อมเสิ่นหลัน
แต่ยามนี้เห็นเสิ่นหลันยังลุ่มหลงงมงาย ในใจเซวียอี๋เหนียงก็เริ่ม
นึกร�ำคาญขึ้นมาจึงพูดว่า "อี๋เหนียงขอเตือนเจ้าว่าอย่าฝันลมๆ แล้งๆ
จะดีกว่า นีเ่ ป็นเพียงเจ้ารักเขาข้างเดียวเท่านัน้ หย่งชางโหวซือ่ จือ่ ไม่แน่วา่
เขาจะจ�ำเจ้าได้ อีกอย่างเรื่องการแต่งงานบุพการีเป็นคนจัดการ ให้เจ้า
มาออกความคิดได้หรือ เจ้าลืมบทเรียนก่อนหน้าจากเสิ่นหยวนไปแล้ว?
หรือเจ้าอยากถูกบิดาส่งไปปฏิบัติธรรมในส�ำนักชี อยู่อย่างเงียบเหงา
ต่อหน้าพระพุทธรูปไปชั่วชีวิต?"
พูดถึงตรงนี้เสียงของเซวียอี๋เหนียงก็เคร่งขรึมรุนแรงขึ้นมา
ที่สุดแล้วก็เป็นบุตรสาวในอุทรของตน เซวียอี๋เหนียงเห็นเสิ่นหลัน
มีท่าทางเช่นนี้ ในใจก็อดสงสารไม่ได้
เซวียอี๋เหนียงถอนหายใจเบาๆ ก่อนปลอบนางว่า "อี๋เหนียงเป็น
อี๋เหนียงของเจ้า ท�ำอะไรมีหรือมิใช่หวังดีต่อเจ้า เจ้าจงเป็นเด็กดีเชื่อฟัง
อี๋เหนียง หยุดเหลวไหลได้แล้ว เข้าใจหรือไม่"
พูดพลางน�้ำเสียงเซวียอี๋เหนียงก็มีแววร�ำคาญขึ้นมาเล็กน้อยอีก
นางมือเท้าเย็นเฉียบ วิงเวียนตาลาย บนตัวก็มีเหงื่อแตกพลั่ก
ไม่สบายมากจริงๆ เพียงแต่พยายามอดทนไว้อย่างสุดก�ำลังเท่านั้น
เสิ่นหลันก้มหน้าลง น�้ำตาร่วงเงียบๆ ไม่พูดอะไรอีก เซวียอี๋เหนียง
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จึงไม่พดู อะไรอีกเช่นกัน เอนร่างไปด้านหลัง หลับตาลง อยากจะพักสักครู่
แต่เวลานี้เองก็ได้ยินรุ่ยเซียงเรียกขึ้นเสียงค่อย "อี๋เหนียงเจ้าคะ"
เซวี ย อี๋ เ หนี ย งขมวดคิ้ ว ลื ม ตามองรุ ่ ย เซี ย งก่ อ นเอ่ ย ถามอย่ า ง
ไม่ชอบใจอยู่บ้าง "มีอะไร"
"ด้านนอกมีคนจากห้องบัญชีมาหา บอกว่าเมือ่ วานนายท่านเลิกงาน
กลับมาขณะผ่านร้านซงไป่ได้ซอื้ ภาพวาดโบราณกลับมาภาพหนึง่ ยามนัน้
ในตัวนายท่านไม่ได้พกเงินไปมาก จึงให้หลงจู๊มาเก็บเงินที่จวนเราวันนี้
แต่ห้องบัญชีบอกว่าตอนนี้ในบัญชีไม่มีเงินมากปานนั้น จึงได้ให้คนมา
แจ้งเรื่องนี้ต่อท่าน ใคร่ขอค�ำชี้แนะจากท่านสักเล็กน้อย เรื่องนี้จะท�ำ
อย่างไรดีเล่าเจ้าคะ" รุ่ยเซียงพูดอย่างระมัดระวังยิ่ง
เซวียอี๋เหนียงได้ยินที่รุ่ยเซียงพูดแล้ว หัวคิ้วก็ขมวดมุ่นขึ้นเรื่อยๆ
"ภาพวาดนั้นราคาเท่าไร ไฉนห้องบัญชีถึงบอกว่าไม่มีเงินมากเพียงนั้น"
รุ่ยเซียงยิ่งตอบอย่างตัวสั่นงันงก "ตามที่คนของห้องบัญชีบอก
นายท่านซื้อภาพนั้นด้วยราคาสามพันต�ำลึงเงินเต็มๆ เจ้าค่ะ..."
"อะไรนะ! สามพันต�ำลึงเงิน?!"
เซวียอี๋เหนียงตกใจจนนั่งตัวตรงขึ้นมาทันที ทั้งใบหน้าเต็มไปด้วย
ความไม่อยากเชื่อ
ครูใ่ หญ่ให้หลังเซวียอีเ๋ หนียงได้สติกลับมาแล้วก็อดจะแอบขบเขีย้ ว
เคี้ยวฟันไม่ได้
จริ ง อยู ่ ว ่ า เวลาปี ก ว่ า ที่ น างดู แ ลเรื อ นส่ ว นในนี้ ก อบโกยเงิ น มา
ได้ไม่น้อย แต่เสิ่นเฉิงจางเดิมก็เป็นเพียงขุนนางขั้นสี่ เบี้ยหวัดหนึ่งปี
ได้รับเพียงไม่เท่าไร ซ�้ำยังมีคนทั้งจวนให้ต้องเลี้ยงดูอีก
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ตอนแรกทีเ่ สิน่ เฉิงจางแยกบ้านกับนายท่านใหญ่สกุลเสิน่ เนือ่ งจาก
เขาเป็นลูกอนุจึงได้สมบัติมาไม่เท่าไร มีเพียงที่ดินที่ตั้งไม่ดีสองแห่ง
กับร้านค้าที่ไม่ค่อยมีก�ำไรอีกสองร้านเท่านั้น รายรับในหนึ่งปีมีจ�ำกัด
เงินที่สามารถใช้ได้ก็มีเพียงเท่านั้น
และตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีพอดี จับจ่ายซื้อของส�ำหรับเทศกาล
ปีใหม่และมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่น มีอย่างใดไม่ต้องเสียเงินบ้าง แต่
ในเวลาส�ำคัญเช่นนี้เสิ่นเฉิงจางถึงกับเสียเงินสามพันต�ำลึงเงินเพื่อซื้อ
ภาพวาด...
เซวียอี๋เหนียงโมโหจนใบหน้าเปลี่ยนสีอยู่บ้าง แต่ที่สุดแล้วนาง
ก็ยังไม่อาจพูดอะไร ท�ำได้เพียงเอ่ยถามอย่างจนใจ "ยังขาดอีกเท่าไร"
"ตามที่คนของห้องบัญชีบอก ยังขาดอีกหกร้อยต�ำลึงเงินเจ้าค่ะ"
เซวียอี๋เหนียงถอนหายใจ
เมื่อวานนางเพิ่งได้ก�ำไรกลับมาจากเงินที่ปล่อยให้กู้ยืมไป เงินต้น
ก็ได้คนื มาแล้วเช่นกัน รวมทัง้ หมดหกร้อยห้าสิบต�ำลึง วันนีก้ ป็ ระเสริฐนัก
นางยังคงต้องควักออกมาเติมเงินค่าภาพวาดในส่วนที่ขาดไป
เซวียอี๋เหนียงยกมือปลดพวงกุญแจที่แขวนอยู่ตรงเอวลงมา ก่อน
ชี้ลูกกุญแจทองเหลืองดอกที่เล็กที่สุดพลางกล่าวกับเสิ่นหลัน "ภายใน
ตูใ้ หญ่ตดิ หน้าต่างข้างเตียงอีเ๋ หนียงมีตเู้ ล็กฝังมุกอยูใ่ บหนึง่ เจ้าน�ำกุญแจนี้
ไปเปิดตู้เล็กใบนั้น ช่องบนสุดมีตั๋วเงินอยู่รวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบต�ำลึง
เจ้านับออกมาหกร้อยให้รุ่ยเซียงน�ำไปให้คนของห้องบัญชี"
ทุกสิง่ ทีเ่ ป็นของล�ำ้ ค่ามีราคาเซวียอีเ๋ หนียงจะต้องเก็บไว้อย่างดีในตู้
หรือไม่ก็หีบ ซ�้ำต้องใส่แม่กุญแจไว้ด้วย อีกทั้งลูกกุญแจก็พกติดตัวไว้
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เช่นกัน ไม่ยอมให้คนอื่นง่ายๆ
ถึงแม้จะเป็นรุย่ เซียง เซวียอีเ๋ หนียงก็ยงั ไม่ให้นางแตะต้อง เสิน่ หลันเอง
ปกติก็ได้เห็นตู้หรือหีบพวกนั้นน้อยครั้งเช่นกัน
แต่เพราะวันนีเ้ ซวียอีเ๋ หนียงไม่อยากขยับตัวจริงๆ ถึงได้ให้เสิน่ หลัน
ไปเปิดตู้เอาเงินมาแทน
รุย่ เซียงยืนอยูต่ รงนัน้ ไม่พดู อะไร ทว่าในใจกลับก�ำลังคิดว่าอีเ๋ หนียง
เห็นเงินส�ำคัญยิ่งกว่าอะไรจริงๆ ตัวนางนั้นช่างเถอะ ด้วยจะอย่างไร
กล่าวถึงที่สุดแล้วก็เป็นเพียงสาวใช้นางหนึ่ง
แต่คุณหนูรองนั้นเป็นบุตรสาวในอุทรของอี๋เหนียงเชียวนะ!
ถึงอย่างนั้นไม่ว่าเมื่อใดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินก็ไม่เห็นอี๋เหนียง
จะเชื่อใจคุณหนูรองสักเท่าไร เกรงว่าลูกกุญแจนี้ คุณหนูรองก็คงเพิ่งได้
จับเป็นครั้งแรกเช่นกันกระมัง
ในใจก�ำลังคิดฟุ้งซ่านเช่นนี้ก็พลันเห็นเสิ่นหลันถือตั๋วเงินเดินมา
รุย่ เซียงรีบรับมาด้วยสองมือ ก่อนหันหลังเดินออกไปส่งให้คนจากห้องบัญชี
ทางด้านนี้เสิ่นหลันเพิ่งจะกลับมานั่งลงริมเตียงเตา เซวียอี๋เหนียง
ก็ยื่นมือมาหานางแล้ว
เสิ่นหลันเม้มริมฝีปากเบาๆ แต่ก็มิได้พูดอะไรให้มากความ เพียง
ยืน่ ลูกกุญแจพวงนัน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นมือไปให้เซวียอีเ๋ หนียง ก่อนจะเดินออกไป
จากห้อง
เซวียอี๋เหนียงรับไปเก็บไว้กับตัวตามเดิมเสร็จถึงค่อยหลับตาลง
อีกครั้ง คิดจะพักผ่อนสักครู่
มีเพียงลูกกุญแจพวงนีอ้ ยูก่ บั ตัวนาง รูว้ า่ ในมือตนเองมีเงินอยูเ่ ท่าไร
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ในใจนางถึงจะรู้สึกมั่นคง หลับตาได้อย่างสบายใจ
ขณะที่ เ ซวี ย อี๋ เ หนี ย งใกล้ จ ะเคลิ้ ม หลั บ ไปก็ พ ลั น ได้ ยิ น คนเรี ย ก
เสียงเบาอีกครั้ง "อี๋เหนียง อี๋เหนียงเจ้าคะ"
ถูกคนเรียกให้ตื่นขณะจะหลับเช่นนี้หลายครั้ง ในใจเซวียอี๋เหนียง
ก็โมโหแล้วจริงๆ
"มีอะไร" นางลืมตาขึ้น คิ้วยกชี้ ตวาดว่า "เจ้ามีลูกตาไว้ท�ำอะไร
ไม่เห็นหรือว่าข้าก�ำลังพักผ่อน มีเรื่องใหญ่ร้ายแรงอะไรจนถึงกับรอให้ข้า
พักผ่อนเสร็จก่อนค่อยพูดไม่ได้!"
ทั้งร่างเสี่ยวหงสั่นราวถูกผีเข้า สองขาอ่อนยวบ
เสีย้ วเวลาต่อมานางก็คกุ เข่าโครม "บะ...บ่าวชายข้างกายนายท่าน
มาพบ บะ...บอกว่านายท่านมีเรือ่ งส�ำคัญต้องการพูดกับท่าน เชิญท่าน...
เชิญท่านไปพบเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะ..."
เดิมทีเมื่อครู่เสี่ยวหงรดน�้ำดอกไม้อยู่ในลานเรือน พลันมองเห็น
รุ่ยเซียงกวักมือเรียกนางไปหา จากนั้นอีกฝ่ายก็พูดเรื่องนี้กับนาง ให้นาง
เข้าห้องมาบอกอี๋เหนียง
ตอนแรกเสี่ยวหงยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดรุ่ยเซียงไม่มาบอกอี๋เหนียง
ด้วยตนเอง แต่กลับก�ำชับให้นางมาบอกแทน ทว่าตอนนี้นางเข้าใจแล้ว
ในใจรุ่ยเซียงรู้ดีว่าอี๋เหนียงก�ำลังอารมณ์ไม่ดี ดังนั้นจึงได้ให้นางมา
รับเคราะห์แทน
เมือ่ ครูเ่ สิน่ หลันก�ำลังเหม่อมองดอกล่าเหมย* ในลานเรือน คิดเรือ่ ง
ของซ่งอวิ๋นชิงอยู่ ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตวาดของเซวียอี๋เหนียงดังขึ้น
* ดอกล่าเหมย หมายถึงดอก Wintersweet ลักษณะคล้ายดอกเหมย แต่มีสีเหลือง
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ในห้อง
ครัน้ เสิน่ หลันรีบเข้าไปดูกเ็ ห็นเซวียอีเ๋ หนียงก�ำลังพยายามจะลงจาก
เตียงเตา นางรีบก้าวไปประคองก่อนเอ่ยถาม "อี๋เหนียง นี่ท่านจะท�ำอะไร
เจ้าคะ"
"บิดาเจ้าให้คนมาบอกว่าต้องการให้อี๋เหนียงไปพบ" เซวียอี๋เหนียง
รูส้ กึ โมโหยิง่ หัวใจเต้นตุบๆ ไม่เป็นจังหวะ ต้องการหาใครสักคนมาระบาย
อารมณ์ ครัน้ มองเห็นเสีย่ วหงทีย่ งั คุกเข่าอยูบ่ นพืน้ นางก็พดู เสียงเย็นทันที
"เจ้าไปคุกเข่าในลานเรือนหนึง่ ชัว่ ยามเดีย๋ วนี้ ห้ามเจ้ากินอาหารกลางวัน"
เซวียอี๋เหนียงพูดเสร็จถึงได้จับมือเสิ่นหลันหมุนตัวเดินออกประตู
มุ่งหน้าไปห้องหนังสือของเสิ่นเฉิงจาง
เสีย่ วหงทีค่ กุ เข่าอยูบ่ นพืน้ กัดริมฝีปากแน่นไม่ให้ตนเองร้องไห้ออกมา
ยามเซวียอีเ๋ หนียงมาถึงด้านนอกห้องหนังสือของเสิน่ เฉิงจาง ใบหน้า
ก็ไม่มีสีหน้าเกรี้ยวกราดเช่นยามต่อ ว่าเสี่ยวหงเหลืออยู่แล้ว กลับมี
รอยยิ้มอ่อนหวานประดับอยู่แทน
รุย่ เซียงยกมือเลิกม่านทีอ่ ยูข่ า้ งหน้าขึน้ เซวียอีเ๋ หนียงก็จบั มือเสิน่ หลัน
ประคองตัวเดินเข้าไป
จากนั้นเซวียอี๋เหนียงก็มองเห็นเสิ่นหยวนนั่งอยู่บนเก้าอี้พนักกลม
ตัวแรกทางซ้ายมือ อีกฝ่ายมองนางอยูพ่ ร้อมรอยยิม้ สุขมุ เยือกเย็นบนหน้า
ส่วนเสิ่นเฉิงจางก็นั่งอยู่บนเก้าอี้พนักกลมหลังโต๊ะหนังสือ สีหน้า
ดูไม่พอใจอย่างยิ่ง
เซวียอี๋เหนียงใจกระตุกวูบขึ้นมาทันที
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เกรงว่าคราวนี้จะเป็นเสิ่นหยวนเล่นเล่ห์อยู่เบื้องหลังอีกแล้ว
...ทว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล่า
สมองเซวียอี๋เหนียงก�ำลังใคร่ครวญอย่างรวดเร็ว แต่เบื้องหน้า
ยังคงยิม้ พลางยอบตัวคารวะเสิน่ เฉิงจาง เอ่ยถามเสียงนุม่ นวล "มิทราบว่า
นายท่านให้คนเรียกผู้น้อยมา มีเรื่องส�ำคัญอะไรต้องการพูดกับผู้น้อย
หรือเจ้าคะ"
นางมองเห็นบนโต๊ะหนังสือเบือ้ งหน้าเสิน่ เฉิงจางมีภาพวาดภาพหนึง่
กางอยู่ คิดว่าต้องเป็นภาพวาดภาพนัน้ ทีเ่ ขาซือ้ กลับมาด้วยราคาสามพัน
ต�ำลึงเงินแน่แล้ว
ดูแล้วก็เป็นแค่ภาพทิวทัศน์ธรรมดาภาพหนึง่ เท่านัน้ เหตุใดจึงมีคา่
ถึงสามพันต�ำลึงเงิน ซ�ำ้ ยังต้องให้ขา้ ช่วยออกเงินอีกตัง้ หกร้อยต�ำลึงด้วย!
เซวี ย อี๋ เ หนี ย งนึ ก ถึ ง เงิ น หกร้ อ ยต� ำ ลึ ง นั่ น แล้ ว ก็ รู ้ สึ ก ทรมานใจ
เหลือก�ำลัง
เวลานี้เองนางก็ได้ยินเสียงที่แยกอารมณ์ไม่ได้ของเสิ่นเฉิงจาง
ดังขึ้นช้าๆ "ข้าเรียกเจ้ามาก็ด้วยคิดจะถามเจ้าว่าเหตุใดเจ้าต้องขาย
ร้านเครื่องประดับของซู่ซินให้คนอื่น"
ซู่ซินก็คือนามของมารดาเสิ่นหยวน
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

35
Page ������������� ����������������� 2.indd 35

18/8/2563 BE 09:29

