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ในนิยายนางวางให้หลี่เหวยหยวนเป็นคนมีความคิดลึกซึ้งมาตั้งแต่เด็ก จิตใจของเขา 

ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยววิปริตทีละนิด กับคนวิปริตบิดเบี้ยวคนหน่ึงยังมีเหตุผลอะไรให้คุยด้วย 

ได้อีกเล่า ต่อให้เขาพูดว่าเมฆเป็นสีด�า ท้องฟ้าเป็นสีขาว นางเองก็ท�าอะไรไม่ได้ทั้งน้ัน ดังนั้น 

หลีห่ลงิหว่านจงึเอ่ยปลอบหลีเ่หวยหยวน "พ่ีชาย ล้วนได้แต่โทษถ่านพวกนีท้ีไ่ม่ได้เรือ่ง ถึงกับจดุยาก

เพียงนี้"

หลี่เหวยหยวนเงยหน้ามองนางคราหนึ่งด้วยสายตาประหนึ่งมองคนปัญญาอ่อน

หลี่หลิงหว่านเห็นแล้วก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันที

มารดาเถอะ ข้าก็กลัวว่าเจ้าจะเสียหน้า ถึงได้หาทางลงให้ เจ้ากลับดีนักนะ กล้าใช้สายตา

มองคนปัญญาอ่อนมามองข้าตรงๆ เชียวหรือ

นางโกรธจนหันศีรษะไปมองทางอื่นอย่างฮึดฮัด ไม่จับจ้องไปที่หลี่เหวยหยวนอีก

มุมปากของหลี่เหวยหยวนหยักโค้งขึ้นน้อยๆ เห็นหลี่หลิงหว่านที่โกรธจนฮึดฮัดเช่นนี ้

เขาก็อยากจะหัวเราะขึ้นมา
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คำ�นำ�

หากท่านนักอ่านยังจดจ�าเร่ืองราวที่นางเอกทะลุเข ้าไปในนิยายอย่าง  

'นิยายรักอลเวง' ได้ล่ะก็ ครั้งนี้มากกว่ารักก็มีเรื่องใหม่มาน�าเสนอทุกท่านอีกครั้งค่ะ 

น่ันกค็อืเร่ือง 'นิยายเร่ืองน้ีข้าไม่ได้เขียน!' มจี�านวน 5 เล่มจบ เป็นนิยายออนไลน์ช่ือดงั

ของเว็บจิ้นเจียง ในคร้ังน้ีตัวเอกของเราจะบุกเข้าไปในนิยายที่ตัวเองเขียนเลยค่ะ  

เช่ือว่านักอ่านกม็นิียายหลายเล่มทีจ่นิตนาการว่าตวัเองเป็นนางเอกกนัแน่ๆ ใช่ไหมคะ 

ทว่าถ้าวันหนึ่งต้องไปอยู่ในร่างของตัวร้ายแทนล่ะคะ

เล่มแรกน้ีจะเป็นเร่ืองราวของ 'หลนิหว่าน' นักเขียนสาวผูม้ชีีวติแสนธรรมดาทัว่ไป 

จู่ๆ วันหน่ึงก็ต่ืนข้ึนมาเป็น 'หลี่หลิงหว่าน' ตัวร้ายหญิงที่แสนเย่อหยิ่งจองหอง 

ในวัยแปดขวบ ซึ่งเธอเขียนให้อีกฝ่ายต้องถูกทรมานจนตายภายใต้เงื้อมมือญาติผู้พี่ 

'หลี่เหวยหยวน' ซึ่งก็เป็นตัวประกอบชายอันดับสองที่ข้ึนช่ือเร่ืองความโหดเหี้ยม 

จิตใจวิปริต

เมือ่ผูท้ีเ่ป็นถงึ 'เทพผูส้ร้าง' ของโลกน้ีต้องมาเจอกับเหล่าตวัละครทีม่ชีีวติจริงๆ 

ไม่ได้แบนเป็นตัวละครสองมิติที่เธอเขียนข้ึนอีก หลี่หลิงหว่านยังคงต้องตาย 

ภายใต้เงื้อมมือของหลี่เหวยหยวนอยู่หรือไม่ และเธอจะแก้ไขเร่ืองราวไม่ให้เป็นไป

ตามที่เขียนอย่างไร เชิญท่านนักอ่านพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ หลินหว่าน นักเขียนนิยายออนไลน์เว็บจิ้นเจียง ก่อนจะข้ามมิติ 

  เข้ามาในบทของ 'หลี่หลิงหว่าน' ตัวร้ายหญิง

✱  หลี่หลิงหว่าน คุณหนูสกุลหลี่ หยิ่งยโสโอหัง เมื่อหลินหว่านเข้าร่าง 

  นิสัยก็เปลี่ยนไปเป็นรู้ความ มีเหตุมีผล

✱ หลี่เหวยหยวน หลานชายคนโตสกุลหลี่  ไม ่ ได ้ รับการยกย ่อง  

  มารดาไม่รัก นิสัยเก็บตัว ชอบอ่านต�ารา รักใคร่สิ่งใด 

  ก็จะหวงแหนสิ่งนั้น

✱ หยางซื่อ ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลหลี่ มีอ�านาจมากที่สุดในสกุลหลี่  

  รักหลานล�าเอียง ไม่ชอบหน้าหลี่เหวยหยวน

✱ โจวซื่อ มารดาของหลี่หลิงหว ่าน นิสัยไม ่สู ้คน ไม ่ใช ่ 

  สะใภ้คนโปรด รักบุตรสาวมาก

✱ ตู้ซื่อ มารดาของหลี่เหวยหยวน เสียสติคลุ้มคลั่ง ชอบใช ้

  ความรุนแรงกับบุตรชาย

✱ ฮว่าผิง สาวใช้ประจ�าตัวของหลี่หลิงหว่าน เป็นคนข้ีเกียจ  

  ชอบแอบขโมยของของเจ้านาย ช่างประจบสอพลอ

✱ เหลียงเฟิงอว่ี ซือ่จือ่ของก่วงผงิโหว หลีห่ลงิหว่านคนก่อนช่ืนชอบเขา 

  มาก
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่
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หลินหว่านฝันอีกแล้ว

เรื่องราวในความฝันเ ก่ียวข ้องกับจุดจบของหลี่หลิงหว ่าน

ตัวประกอบหญิงในนิยายเรื่อง 'น้องสาวขุนนางทรราช' ที่เธอเขียน 

จนเกือบจะจบอยู่แล้ว

ช่วงตงจื้อ*

ยามที่หิมะตกหนัก ณ วัดร้างแห่งหน่ึงบริเวณชานเมืองหลวง  

หลีห่ลงิหว่านถูกตัดลิน้ ถูกป้อนหญ้าไส้ขาด** และก�าลงัเกลอืกกลิง้ไปมา

บนพ้ืนอันเย็นเยียบด้วยความเจ็บปวด ที่ด้านข้างมีบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่  

เขาสวมเสื้อคลุมก�ามะหย่ีสีด�าตัวใหญ่ดูสะอาดหมดจด ใบหน้าคมคาย

บทน�ำ

* ตงจื้อ เป็นหนึ่งในยี่สิบสี่ฤดูลักษณ์ของจีน หมายถึงวันที่หนาวที่สุดในรอบปี คือช่วงวันที่ 21, 22 หรือ 23 
ธันวาคม ตรงกับช่วงเหมายัน
** หญ้าไส้ขาด (Heartbreak Grass) เป็นพืชมพิีษ ในไทยรู้จกัในชือ่เพชฌฆาตสทีอง เป็นไม้เลือ้ย ออกดอก 
เป็นช่อสเีหลอืง น�า้ยางของมนัมพิีษร้ายแรงมาก เมือ่กนิเข้าไปจะมอีาการมนึงง สัน่ ชกั หมดสติ และเสยีชวิีต
ในที่สุด
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โดดเด่นแผ่กลิ่นอายสง่างามออกมา ทว่าดวงตาที่เขาใช้มองเธอ 

กลับเยือกเย็นอ�ามหิตจนน่ากลัว

หลนิหว่านหวีดร้องเสยีงดงัก่อนสะดุง้ตืน่ขึน้มา บนหน้าผากเต็มไปด้วย

หยดเหงือ่เมด็เลก็ๆ

เดมิทีโจวซือ่* ก�าลงัพูดเสยีงเบาคอยก�าชบับรรดาสาวใช้อยู่ท่ีด้านนอก

ถึงเรือ่งทีจ่ะต้องระมดัระวังในช่วงหลายวันนี ้พอได้ยนิเสยีงหวดีร้องดงัขึน้มา

นางก็รบีเดนิอ้อมฉากบงัลมทอลายดอกอว้ีหลนั** ก้าวเร็วๆ มาจนถึงหน้าเตียง 

โน้มตัวลงพลางย่ืนมือออกไปลูบศีรษะของหลินหว่านแล้วเอ่ยถามว่า 

"หว่านวาน เกิดอะไรขึ้นลูก"

หลินหว่านเงยหน้าขึ้นมองไปที่คนตรงหน้าอย่างเหม่อลอย

เธอข้ามมติิมาท่ีนีไ่ด้สองวันแล้ว และก็รูว่้าหญิงสาวหน้าตางดงามผูน้ี้ 

ก็คอืแม่แท้ๆ ของ 'หลีห่ลงิหว่าน'

ก็นะ...เธอจะไม่รู ้จักอีกฝ่ายได้อย่างไร ในเมื่อโจวซื่อผู ้น้ีก็เป็น 

เหมือนกับหลี่หลิงหว่าน ต่างเป็นตัวละครท่ีเธอเขียนขึ้นมาในนิยายเรื่อง 

'น้องสาวขุนนางทรราช' ทั้งสิ้น

แล้วก็เป็นเพราะว่ารับรู ้ความจริงในเรื่องนี้ หลินหว่านถึงได้ 

อยากจะร้องไห้ขึ้นมา

ก ่อนจะข ้ามมิติมาเธอเป ็นนักเขียนที่ เ ซ็นสัญญากับบริษัท 

จิน้เจยีงเหวินเสวียเฉงิ ท่ีผ่านมาเธอแทบจะเป็นคนไร้ตวัตนคนหน่ึง อยู่ๆ  

วันหนึง่เธอกลบัเกิดแรงบนัดาลใจเขียนนยิายเร่ือง 'น้องสาวขุนนางทรราช' 

* ธรรมเนยีมการเรยีกขานสตรท่ีีแต่งงานแล้วของจนีจะใช้ค�าว่า 'ซือ่' (หมายความว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุล
เดิมของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
** ดอกอวี้หลัน หมายถึงดอกแม็กโนเลีย
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ขึ้นมา จากนั้นก็อัพโหลดไปบนหน้าเว็บไซต์ของจิ้นเจียงเหวินเสวียเฉิง  

คิดไม่ถึงว่าผลตอบรับจะเรียกได้ว่าดีเย่ียม เธอดีใจมาก หลังจากนั้น 

ก็ทุ่มเทลงตอนใหม่ไปทุกวัน กระทัง่เรือ่งราวใกล้จะจบอยู่แล้ว ปรากฏว่า 

ดนัเกิดปัญหาท่ีท�าให้งานเขยีนต้องหยุดชะงกัไป เธอจ�าได้ว่าเมือ่คนืก่อน

เธอยังอดหลบัอดนอนเพ่ือเค้นบทสดุท้ายของเร่ือง 'น้องสาวขุนนางทรราช' 

ออกมาทีละค�าๆ อยู่เลย คิดไม่ถึงว่าเพียงแค่หลับตาแล้วลืมตาข้ึนใหม ่

อีกครั้ง เธอก็ข้ามมิติมาอยู่ในนิยายเรื่องน้ีเสียแล้ว มิหน�าซ�้ายังข้ามมิติ 

มาเป็นหล่ีหลงิหว่าน ตวัประกอบหญิงผู้มีนสิยัยโสโอหัง อกีทัง้จดุจบสดุท้าย 

ยังน่าอเนจอนาถหาใครเปรียบผู้หนึ่ง

เมือ่เผชญิหน้ากับสถานการณ์ท่ีต้องกระโดดลงไปในหลมุซึง่ตนเอง

เป็นคนขุดเช่นนี้ หลินหว่านจึงรู ้สึกเศร้าโศกเป็นอย่างย่ิง จากความ

ตระหนกตกใจเมือ่แรกเริม่ หลงัจากนอนอยู่บนเตียงพร้อมอาการปวดศีรษะ

ได้สองวันเธอก็เริ่มท�าใจยอมรับมันอย่างไร้ทางเลือก

โจวซื่อยังคงลูบศีรษะเธออยู่ เมื่อเห็นบุตรสาวไม่พูดจา สีหน้านาง

จึงแฝงไปด้วยความกังวลอย่างอดไม่ได้ "หว่านวาน เจ้าเป็นอะไรไป  

อย่าท�าให้แม่ตกใจเช่นนี้สิ"

หลินหว่านก�าลังคิดถึงบุคลิกของตัวละครโจวซื่อในนิยาย...โจวซื่อ

เป็นบตุรสาวของหวัหน้าส�านกัศกึษาหลวง ด้วยองิตามหลกัการแต่งงาน 

ที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบิดามารดาและวาจาของแม่สื่อ นางจึงได้

แต่งให้กับหลี่ซิวป๋อ หลังแต่งงานได้ไม่ถึงคร่ึงปีหล่ีซิวป๋อก็ต้องโยกย้าย 

ไปอยู่ต่างเมือง เขาท้ิงโจวซื่อเอาไว้ท่ีบ้านเพียงล�าพังเพ่ือให้ดูแลแม่สามี 

ในยามที่หลี่ซิวป๋อจากไปแล้วโจวซื่อถึงได้รู้ตัวว่าตนเองต้ังครรภ์ ก่อนจะ
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คลอดหลี่หลิงหว่านออกมา

โจวซื่อเป็นคนพูดไม่เก่ง ท้ังยังมีนิสัยอ่อนแอ เดิมทีเป็นเพราะ 

เห็นแก่สกุลเดิมทางฝั่งโจวซื่อ ท่าทีที่หยางซื่อหรือฮูหยินผู้เฒ่าสกุลหลี่

ปฏิบัติต่อนางจึงนับว่าไม่เลว แต่ภายหลังสกุลโจวตกอับจนมองไม่เห็น

โอกาสจะฟ้ืนตัวกลบัมาได้อกี ฮหูยินผูเ้ฒ่าจงึเปิดเผยสหีน้าท่ีแท้จรงิออกมา

จนหมด

เดิมทีเพียงเท่าน้ีก็แล้วไปเถอะ แต่ฮูหยินผู ้เฒ่ายังมักพูดจา 

ให้ร้ายว่าโจวซื่อไม่ดีสารพัดอย่างต่อหน้าหลี่หลิงหว่าน ส่วนโจวซื่อน้ัน 

ยามท่ีอยู่สกุลเดิมบิดานางได้กล่าวว่าสตรีไร้ความสามารถจึงนับว่าดี  

เขาเลยไม่ได ้ให้นางรู ้หนังสือ ทว่าสกุลหลี่นี้ เป็นสกุลของบัณฑิต  

บรรดาสะใภ้สกุลหลีค่นอ่ืนๆ ก็ล้วนแต่รูห้นังสอื ด้วยเหตผุลน้ีหล่ีหลิงหว่าน 

จึงถูกญาติพ่ีน้องชายหญิงมองเป็นตัวตลกไม่น้อยเลย และเป็นเพราะ 

สาเหตหุลายๆ อย่างนีเ้องทีท่�าให้ท้ายท่ีสดุหลีห่ลงิหว่านก็ไม่สนิทสนมกับ

โจวซื่อไปด้วย

ท�ำให้ตัวเองอำยุสั้นแท้ๆ หลินหว่านถอนหายใจอยู่ในใจเงียบๆ 

เพราะอะไรเธอถึงได้เขียนนิยายแบบน้ีออกมากันแน่นะ มิหน�าซ�้า 

ยังเอาแต่คิดว่าจุดจบของตัวประกอบหญิงจะต้องอนาถให้มากที่สุด 

ถึงจะน่าสะใจ แม้แต่ตอนท่ีหลี่หลิงหว่านตายยังไม่ยอมปล่อยให้นาง 

ได้ตายดีๆ เลย

เมื่อเห็นโจวซื่อยังคงซักถามว่าเธอเป็นอะไรไป ท้ังในน�้าเสียง 

ยังแฝงด้วยอาการสะอื้น หลินหว่านจึงต้ังสติก ่อนเปิดปากตอบ  

"ข้าไม่เป็นอะไร ก็แค่ถูกความฝันท�าให้ตกใจเท่านั้นเองเจ้าค่ะ"
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"แน่หรือ" โจวซื่อขมวดคิ้ว มองไปที่บุตรสาวอย่างไม่เชื่อถือนัก

หลินหว่านผงกศีรษะ "จริงๆ เจ้าค่ะท่านแม่ ข้าไม่ได้หลอกท่าน"

โจวซื่อได้ยินแล้วพลันชะงักงัน จากนั้นดวงตานางก็แดงเร่ือข้ึนมา 

"หว่านวาน" นางยกมือขึ้นปิดปาก หยาดน�้าตาร่วงหล่นลงมาราวกับ 

เม็ดไข่มุก "แม่...แม่ไม่ได้ก�าลังฝันไปใช่หรือไม่ เจ้าไม่ได้เรียกแม่ว่าแม่ 

มานานแล้ว"

เป็นเพราะฮูหยินผู้เฒ่า ตลอดมาหลี่หลิงหว่านในนิยายจึงเกลียด 

ที่ตนเองเกิดมาเป็นลูกของโจวซื่อ และยิ่งไม่มีวันเรียกนางว่าท่านแม่

หลนิหว่านเหน็เช่นน้ันก็ย่ิงถอนหายใจหนักๆ อยู่ในใจ เวรกรรมแท้ๆ 

ถ้ารูก่้อนหน้านีเ้ธอคงวางให้แม่เจ้าของร่างเดิมเป็นคนมคีวามสามารถรอบด้าน

ไปแล้ว หากเป็นเช่นน้ีเจ้าของร่างเดิมจะได้ไม่ต้องมจีดุจบอนัน่าอนาถและ

ขมขืน่เช่นน้ัน

กระนัน้ฉากหน้าเธอก็ยังคงเอ่ยปลอบโจวซือ่ "ท่านแม่ไม่ต้องร้องแล้ว 

ท่านเป็นคนให้ก�าเนดิข้านะเจ้าคะ ท่านก็ย่อมเป็นท่านแม่ของข้าตลอดไป"

โจวซื่อได้ยินแล้วก็ผงกศีรษะไม่หยุด นางอยากย้ิมแต่หยาดน�้าตา

กลับหลั่งไหลออกมาไม่ขาดสาย

หลินหว่านไร้ทางเลือกจึงหันหน้าไปเอ่ยก�าชับกับสาวใช้ท่ียืนอยู ่

ข้างกายโจวซื่อ "ไฉ่เวย เจ้าประคองท่านแม่กลับไปพักผ่อนเถิด"

ฮูหยินผู้เฒ่าเคยเอ่ยปากนานแล้วว่าให้โจวซื่อมาหาหล่ีหลิงหว่าน

ได้นานๆ ครั้ง 'นางไม่รู้หนังสือสักตัวเดียวก็แล้วไปเถอะ วันๆ ยังเอาแต่ 

ขมวดคิ้ว มือกุมหน้าอก หลงคิดว่าตนเองเป็นซีซือ* หรือไร อย่าท�าให้ 
* มาจากส�านวน 'ซีซือกุมอก' หมายถึงหญิงงามแม้ในยามเจ็บปวดกลับย่ิงดูงดงาม เป็นส�านวนมาจาก 
ต�านานของซีซือ หนึ่งในสี่ยอดหญิงงามเจ้าของฉายามัจฉาจมวารีซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ เมื่ออาการก�าเริบ 
จะขมวดคิ้ว เอามือกุมอกไว้อย่างทรมาน แต่ผู้พบเห็นกลับรู้สึกว่าเป็นภาพที่งดงามชวนมอง
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หลานสาวข้าต้องเสียคนไปด้วยเชียว' หากฮูหยินผู้เฒ่ารู้ว่าวันนี้โจวซ่ือ

ลอบมาพบเธอที่นี่ เกรงว่าภายหลังจะต้องอธิบายกันยืดยาวเป็นแน่

ไฉ่เวยเป็นสาวใช้รุน่ใหญ่ข้างกายโจวซือ่ นางเป็นคนหนักแน่นมาก 

คนหนึง่ ด้วยเข้าใจเจตนาของหลินหว่านจงึย่ืนมอืออกมาประคองแขนโจวซือ่

พร้อมเอ่ยเกลีย้กล่อมเสยีงเบา "นายหญงิ คณุหนเูพ่ิงจะฟ้ืนข้ึนมา ร่างกาย 

ยังไม่ฟ้ืนตัวดี มิสู้ตอนนี้พวกเรากลับไปก่อน ให้คุณหนูได้พักผ่อนดีๆ  

ผ่านไปสกัพักรอให้ร่างกายคณุหนดีูขึน้มากแล้วพวกเราค่อยกลบัมาอกีครัง้

ดีหรือไม่เจ้าคะ"

เดิมทีโจวซื่อยังไม่อยากจากไป ไม่ง่ายเลยกว่าที่นางจะหาโอกาส 

ตอนที่ฮูหยินผู้เฒ่าออกไปข้างนอกแล้วลอบมาดูบุตรสาวได้เช่นน้ี ทั้งยัง

ได้ยินบุตรสาวเรียกตนเองว่าแม่ และค�าพูดท่ีว่านางเป็นผู้ให้ก�าเนิด  

เช่นน้ันนางก็จะเป็นท่านแม่ของอีกฝ่ายตลอดไป ยามนี้นางคิดแต่ 

จะกอดบุตรสาวตนเองแล้วร้องไห้ออกมาจริงๆ จังๆ สักหนเสียด้วยซ�้า  

ยังจะให้นางคิดจากไปที่ใดอีก

แต่เมื่อเห็นเด็กน้อยบนเตียงมีสีหน้าอ่อนล้า ที่ศีรษะพันไว้ด้วย 

ผ้าพันแผลสีขาวหนาๆ นางครุ่นคิดแล้วสุดท้ายจึงเอ่ยว่า "หว่านวาน  

เช่นนั้นแม่จะกลับไปก่อน พรุ่งนี้ค่อยมาเยี่ยมเจ้าใหม่อีกครั้ง"

ทว่าพรุง่น้ีฮหูยินผูเ้ฒ่าอยู่ในเรอืน เกรงว่านางอยากจะมาท่ีน่ีเพียงใด 

ก็ยังไร้ซึ่งหนทางอยู่ดี

คดิมาถึงตรงน้ีโจวซือ่ก็รูส้กึว่าดวงตาร้อนผ่าวย่ิงนกั นางอยากร้องไห้

ออกมาอกีครัง้อย่างช่วยไม่ได้

หลนิหว่านเห็นเช่นน้ันก็รบีเอ่ย "ท่านแม่วางใจเถิด รอผ่านไปสักพัก
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หลังจากข้าหายดีแล้ว ข้าจะไปหาท่านด้วยตนเองเจ้าค่ะ"

โจวซื่อได้ยินแล้วถึงได้ยอมให้ไฉ่เวยประคองตนเองกลับไป ทว่า 

ก่อนจากไปยังคงก�าชบัให้หลนิหว่านนอนพักผ่อนให้มาก อย่าลมืเปลีย่นยา

ให้ตรงเวลา และห้ามให้บาดแผลโดนน�า้เป็นอนัขาด "ถ้ามแีผลเป็นขึน้มา 

เช่นนั้นก็แย่แล้ว"

หลินหว่านผงกศีรษะตอบรับทุกๆ ค�าอย่างอดทน

รอจนโจวซื่อออกไปแล้วหลินหว่านก็สลัดผ้าห่มบนตัวท้ิงทันที  

เธอวางขาลงกับพื้นต้องการจะลุกขึ้นยืน

สาวใช้ที่เดิมทียืนอยู่ด้านข้างรีบร้อนเดินข้ึนหน้ามาประคอง 

ผู้เป็นนาย บนใบหน้าปรากฏรอยย้ิมประจบประแจง เอ่ยถาม "คุณหนู

ต้องการอะไรหรอื สัง่ให้บ่าวไปท�าให้ก็เหมอืนกัน เหตใุดต้องลกุข้ึนมาด้วย

เจ้าคะ"

หลินหว่านเหลือบมองนางคราหนึ่ง เสื้อก๊ักสีชมพูสดใสคู ่กับ

กระโปรงยาวสีชมพู บนศีรษะปักปิ่นเงินลายดอกท้อ มีรูปโฉมน่ามอง  

นับได้ว่ามีความบริสุทธิ์งดงามอยู่หลายส่วน

ในใจหลินหว่านคาดเดาว่าสาวใช้ผู้น้ีน่าจะเป็น 'ฮว่าผิง' ดังน้ัน 

เธอจึงลองหยั่งเชิงด้วยการเรียกออกไป "ฮว่าผิง?"

ฮว่าผิงรีบรับค�า ทั้งยังถามขึ้นมาอีกคร้ัง "คุณหนูจะส่ังอะไรหรือ 

เจ้าคะ"

ในใจหลินหว่านก�าลังคิดว่า เรื่องจะสั่งอะไรบ้ำงน้ันคงไม่กล้ำมี  

แต่เรื่องที่หลังจำกนี้จะไม่กล้ำให้เจ้ำอยู่ข้ำงกำยข้ำอีกต่อไปแล้วน้ัน 

นับว่ำมีอยู่
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เหมือนดั่งค�าพูดท่ีว่า 'เจ้านายเป็นอย่างไรบ่าวก็ย่อมเป็นเช่นนั้น' 

ตามเน้ือหาในนิยายแต่เดิมแล้ว ฮว่าผิงสาวใช้ข้างกายหล่ีหลิงหว่านผู้น้ี 

ก็หาใช่ตัวละครที่ดีอะไร

ช่วงแรกร่วมมือกับหลี่หลิงหว่านท�าเรื่องร้ายๆ ด้วยกัน แค่สร้าง

ความล�าบากต่างๆ นานาให้กับนางเอก 'หล่ีหลิงเย่ียน' ก็แล้วไปเถอะ  

ยังจะไปเหยียบย�า่ท�าร้าย 'หลีเ่หวยหยวน' อนาคตขนุนางกังฉนิผูม้ากอ�านาจ 

ท�าให้ตอนสุดท้ายหลังจากท่ีหลี่หลิงหว่านพ่ายแพ้แล้ว ฮว่าผิงก็ละทิ้ง 

ผู ้ เป็นนายเพ่ือปกป้องชีวิตตนเอง พยายามโยนความผิดทุกอย่าง 

มาที่ตัวหลี่หลิงหว่านอย่างเต็มที่ หลงระเริงคิดว่าจะถอนตัวออกมาได้

แต่เห็นได้ชัดว่าฮว่าผิงประเมินความใจแคบของหลี่เหวยหยวน 

ต�่าเกินไป สุดท้ายก็ยังถูกหลี่เหวยหยวนจับกรอกสารหนูชามหนึ่งลงไป

ตามเดิมอยู่ดี

หลนิหว่านคิดมาถึงตรงนีก็้ดึงแขนตนเองออกมาจากมอืของฮว่าผงิ

"อากาศเย็น ไปหยิบเสื้อคลุมกันลมมาคลุมให้ข้าที"

หลนิหว่านสหีน้าเรยีบเฉย แม้แต่น�า้เสยีงก็เฉยชา ฮว่าผิงได้ยนิแล้ว

ในใจอดรู้สึกผิดแปลกขึ้นมาไม่ได้

แต่ใคร่ครวญอกีทนีางก็คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากท่ีเมือ่ครู่นายหญิง

มาหา คุณหนูถึงได้รู้สึกอารมณ์เสียขึ้นมา นางจึงไม่เก็บมาใส่ใจ เพียง 

หันไปสั่งสาวใช้อีกคนท่ียืนอยู่ในห้อง "เสี่ยวซาน ไปหยิบเสื้อคลุมกันลม 

ตัวหนึ่งมาให้คุณหนู"

เสีย่วซานรบัค�าก่อนจะรบีร้อนหมนุตวัไปหยิบเสือ้คลมุขนนกสแีดงสดใส

ทีแ่ขวนอยู่ในตู้เสือ้ผ้าแล้วเดินถือเข้ามา
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ฮว่าผิงรับต่อมา นางกางเสื้อคลุมออกแล้ววางคลุมบนบ่าของ 

หลินหว่านพลางเอ่ย "คุณหนูระวังเป็นหวัดนะเจ้าคะ"

หลินหว่านไม่ได้สนใจนาง เพียงแค่ยกสองมือกระชับเสื้อคลุม 

ให้แน่นขึ้น จากนั้นจึงเดินไปนั่งบนตั่งไม้ริมหน้าต่าง

ทีผ่า่นมาลว้นเอาแต่นอนอยู่บนเตยีงอย่างทึม่ทือ่ บรเิวณท้ายทอย 

ก็ปวดอย่างรนุแรง รูสึ้กเหมือนว่าส่ิงท่ีอยู่ภายในศรีษะจะออกมากองข้างนอก

อย่างไรอย่างนั้น

ในนยิายเธอได้ใส่รายละเอยีดลงไปดงันี.้..มอียู่ครัง้หนึง่หลีห่ลงิหว่าน

ได้ย้อนระลึกกลับไปในตอนท่ีนางอายุแปดขวบ นางเห็นหล่ีเหวยหยวน 

เดินออกมาจากสถานท่ีต้องห้ามของจวนสกุลหล่ี นางจึงพุ่งข้ึนหน้าไป 

ขวางทาง ตามซกัไซ้ว่าเขาเข้าไปท�าอะไรในนัน้ ทัง้ยังข่มขูว่่าจะน�าเรือ่งน้ี 

ไปฟ้องฮหูยินผูเ้ฒ่า ยามนัน้หลีเ่หวยหยวนไม่พูดอะไรสกัค�าก็ย่ืนมอืออกมา

ผลักนางอย่างแรงในทันที

ตอนนั้นหลี่เหวยหยวนเห็นที่ด้านหลังหลี่หลิงหว่านมีก้อนหิน 

อยู่ก้อนหน่ึง ในจังหวะท่ีผลักนางก็มีเจตนาจะสังหารนางอยู่แล้ว ทว่า 

ในนิยายแม้ท้ายทอยของหลี่หลิงหว่านจะกระแทกเข้ากับก้อนหิน 

อย่างรนุแรง แต่นางกไ็ม่ตาย มหิน�าซ�า้ด้วยสาเหตน้ีุในภายหลงันางถึงได้ 

ย่ิงเกลยีดหลีเ่หวยหยวน และท้ายท่ีสดุเพราะความเกลยีดชงันีจ้งึได้ชกัน�า

อนัตรายมาถึงแก่ชวีติ คาดไม่ถึงสักนดิว่าตอนนีเ้จ้าของร่างเดมิได้ตายไปเลย

ทั้งอย่างนี้ กลับกลายเป็นเธอที่ข้ามมิติมาแทน

เพียงแต่...หลนิหว่านยกมอืขึน้ลบูท้ายทอยทีม่ผ้ีาพันแผลพันเอาไว้

อย่างแน่นหนา ก�าลงัคดิอย่างโง่งมว่าทัง้ๆ ทีใ่นนยิายเธอเริม่เขยีนตอนท่ี
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หลี่หลิงหว่านอายุสิบสี่แท้ๆ แต่เหตุใดเธอกลับข้ามมิติมาตอนที่ 

หลี่หลิงหว่านอายุได้แปดขวบ ตั้งแต่หลี่หลิงหว่านอายุแปดขวบจนถึง 

สิบสามปี ช่วงเวลาตลอดห้าปีน้ีจะเกิดเรื่องอะไรข้ึนบ้างน้ันเธอไม่ได้ 

เขียนลงในนิยายแม้แต่ตัวอักษรเดียว

เพราะฉะนั้นในช่วงห้าปีนี้เธอควรจะท�าอย่างไรดี บ้าจริง ท้ังหมด

ล้วนเป็นสถานการณ์ที่เธอไม่รู้อะไรเลย!
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หลนิหว่าน อมื ตอนน้ีควรเรยีกว่าหล่ีหลิงหว่านแล้วกระมัง สองแขน

ของนางกอดเข่าขมวดคิว้งามน่ังอยู่บนตัง่ไม้ข้างหน้าต่างพลางครุ่นคดิถึง

เรื่องราวในภายภาคหน้า

ในเมื่อรู้ฉากจบอันน่าอนาถของเจ้าของร่างเดิมอยู่แล้ว นางย่อม 

คดิหาหนทางเปล่ียนแปลงจดุจบอย่างแน่นอน เอาแต่นัง่ร้องไห้รอความตาย

อยู่ที่นี่หาใช่นิสัยของนาง

เมื่อครู ่นางตั้งใจครุ ่นคิดอย่างจริงจังแล้ว รู ้สึกว่าส่วนส�าคัญ 

อยู่ท่ีช่วงระยะเวลาห้าปีต้ังแต่เจ้าของร่างเดิมอายุแปดขวบจนถึง 

ตอนอายสิุบสามปีทีไ่ม่รูเ้รือ่งราวเหล่านี ้และกเ็ป็นเพราะไม่รูเ้รือ่งราวในช่วงนี ้

ถึงได้ย่ิงเหมาะในการเปลี่ยนแปลง หลี่หลิงหว่านยังคิดว่านิยายเรื่องนี ้

นางเป็นผู้เขียนข้ึนเอง กวาดตามองไปท่ัวโลกใบน้ียังจะมีใครเข้าใจได้ 

ทุกตัวละคร หรือรู้ถึงสถานการณ์ภายหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปได้

1
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มากกว่านางอีก นิว้ทองค�า* อ้วนๆ เช่นนีน้างย่อมน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์

อยู่แล้ว

คิดมาถึงตรงนี้ในใจหลี่หลิงหว่านก็รู ้สึกมีความมั่นใจเต็มเป่ียม  

เฉกเช่นทฤษฎีผเีสือ้ขยับปีก** ในเมือ่ตอนนีเ้จ้าของร่างเดมิได้ตายไปแล้ว

และเปลี่ยนเป็นนางมาสวมร่างแทน เช่นน้ันเหตุการณ์ในภายภาคหน้า 

ก็ย่อมมกีารเปลีย่นแปลงด้วยอย่างแน่นอน ย่ิงไปกว่าน้ันนางยังกระจ่างแจ้งดี

ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตทีจ่ะส่งผลร้ายต่อตนเอง ซึง่นางสามารถหลกีเลีย่งก่อน

ล่วงหน้าได้

ความจริงแล้วนางก็ไม่ได้ต้องการไขว่คว้าอะไรมากมาย นางแค ่

ไม่อยากตาย เพียงหวังใช้ชวิีตอย่างสงบสขุไปจนแก่ได้ก็เพียงพอแล้ว และ

ถ้าอยากไปให้ถึงเป้าหมายนี ้จดุส�าคญัทีส่ดุของเรือ่งนีก็้อยู่ทีห่ลีเ่หวยหยวน

แล้ว

จุดจบของเจ้าของร่างเดิมในนิยายน้ันจะตกไปอยู่ในมือของ 

หลี่เหวยหยวน มิหน�าซ�้ายังถูกเขาตัดลิ้น ป้อนหญ้าไส้ขาดอย่างวิปริต  

ทนทรมานอยู่กว่าสามชั่วยาม*** ถึงจะตายไป

คดิมาถึงตรงน้ีหลีห่ลงิหว่านก็ขอขมาเจ้าของร่างเดมิอยู่ในใจเงยีบๆ 

ทัง้ประณามความโหดร้ายของตนเองไปรอบหนึง่ จากน้ันจงึปลกุความฮกึเหมิ

ขึ้นมาแล้วเริ่มก�าหนดเป้าหมายจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ตามนิยายแล้วเจ้าของร่างเดิมจะถูกหลี่เหวยหยวนฆ่าตาย 

ตอนอายุสิบเจ็ดปี ขณะน้ันหลี่เหวยหยวนอายุย่ีสิบสอง ทว่าตอนนี้ 

* นิ้วทองค�า เป็นค�าสแลง หมายถึงได้เปรียบกว่าผู้อื่นเพราะมีความสามารถหรือตัวช่วยที่เหนือกว่า
** ทฤษฎีผีเส้ือขยับปีก (The Butterfly Effect) เป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีความยุ่งเหยิง มีใจความส�าคัญคือ  
เพียงเรื่องเล็กๆ ก็สามารถส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้
*** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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หลีเ่หวยหยวนเพ่ิงจะอายุสบิสาม แม้ชวีติในวยัเดก็ของเขาจะไม่สวยงาม

มากนัก ถูกเจ้าของร่างเดิมหลี่หลิงหว่านกล่ันแกล้งรังแกมาไม่น้อย 

ในช่วงหลายปีนี้ แต่หลี่หลิงหว่านก็รู้สึกว่าทุกอย่างยังแก้ไขทันอยู่

คิดไปคิดมานางก็ก�าหนดวิธีท่ีตนเองสามารถกระท�าได้จริง 

เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายในตอนนี้ น่ันก็คือการสร้างความประทับใจดีๆ  

ทัง้ต้องพยายามสร้างความประทับใจดีๆ  ต่อหน้าหลีเ่หวยหยวนอย่างสดุชวิีต

ด้วย!

ในนยิายตัวละครหลีเ่หวยหยวนเป็นตวัประกอบชายท่ีมอีารมณ์ร้าย 

ภายในใจบิดเบี้ยววิปริตถึงท่ีสุด เป็นลูกพ่ีลูกน้องชายของหลี่หลิงหว่าน 

ตอนท่ีเขยีนนางองิตามความคดิทีว่่าทกุคนทีเ่กิดมาไม่มใีครเป็นคนวิปรติ

ตั้งแต่แรก ดังนั้นนางจึงได้ปูพื้นหลังให้เขาครั้งใหญ่

เดมิที 'ตูซ้ือ่' มารดาผู้ให้ก�าเนิดเขาเป็นบุตรสาวของรองข้าหลวงตรวจการ

ฝ่ายขวา สังกัดส�านักตรวจการนครหลวง แต่ภายหลังรองข้าหลวงผู้นี ้

ได้ไปล่วงเกินขุนนางผูม้อี�านาจในราชส�านักคนหน่ึงเข้าจนถูกเนรเทศไปยัง

ชายแดนท้ังครอบครวั ในระหว่างทีเ่ดินทางไปชายแดนยังถกูขุนนางผู้น้ัน

ใช้ลูกไม้ สุดท้ายทุกคนในครอบครัวของรองข้าหลวงก็เสียชีวิตท้ังหมด  

นายท่านผูเ้ฒ่าสกุลหลีเ่กรงว่าจะมปัีญหาตามมาจงึตดัสนิใจส่งตูซ้ือ่ไปยัง

อารามชีแห่งหนึ่ง บอกกับคนนอกเพียงแค่ไปถือศีลภาวนา หารู้ไม่ว่า 

บรรดาแม่ชีในอารามกับภิกษุในวัดข้างเคียงมีความสัมพันธ์ลับๆ  

คอยไปมาหาสูส่นิทสนมกัน ภิกษรุปูนัน้เองก็มกัมากในกามย่ิง เมือ่เห็นตู้ซือ่

มหีน้าตางดงามจงึอาศยัโอกาสในคนืเดอืนมดืคืนหนึง่กระท�าการขนืใจตูซ้ือ่ 

และในครัง้เดยีวน้ันตูซ้ือ่ก็ได้ตัง้ครรภ์ข้ึนมาเงยีบๆ แต่เพ่ือชือ่เสยีงของตนเอง 
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ตูซ้ือ่ย่อมไม่อาจโวยวาย ทุกวันท�าได้เพียงร้องไห้น�า้ตาอาบหน้า เฝิงหมวัมวั* 

แม่นมของนางรบัรูเ้รือ่งน้ี นอกจากร่วมร้องไห้เป็นเพ่ือนนางและสบถด่าว่า

นายท่านผูเ้ฒ่าสกุลหลีว่่าไม่ใช่คนแล้ว ยังเป็นคนช่วยออกความคดิให้ตู้ซือ่

อกีด้วย

อย่างไรก็ไม่อาจอาศัยอยู่ในสถานที่ย�่าแย่นี้ได้ตลอดไป อีกท้ัง 

เมื่อสองปีก่อนตู้ซื่อก็ได้ให้ก�าเนิดบุตรสาวคนหนึ่ง ตอนนี้นางถูกส่งมา  

'ถือศลีเงยีบๆ' ทีอ่ารามชแีห่งน้ี แล้วบตุรสาวผู้นัน้จะท�าอย่างไรเล่า เดมิที

นายท่านผูเ้ฒ่าสกุลหลีก็่เป็นคนยกย่องชนชัน้สงูเหยียบย�า่ชนชัน้ล่างเช่นน้ี

อยู่แล้ว ต่อให้เป็นหลานสาวแท้ๆ ของเขาเอง แต่เขาจะรักใคร่เอ็นด ู

จากใจจริงได้หรือ ดังนั้นเจตนาของเฝิงหมัวมัวก็คือต้องการให้คน 

ส่งจดหมายแจ้งกลับไปยังสกุลหลี่ บอกว่าเด็กในท้องคนน้ีของตู้ซื่อเป็น

บุตรของหลีซ่วิซงสามนีาง ตูซ้ือ่มาถึงอารามชแีห่งนีแ้ล้วถงึเพ่ิงรู้ว่าตนเอง 

ตั้งครรภ์ ยามนี้อยู่ในอารามชีอย่างยากล�าบาก ในเมื่อตู้ซื่อตั้งครรภ์แล้ว 

ต่อให้นายท่านผู้เฒ่าสกุลหลี่ไม่เห็นแก่ตู้ซื่อ อย่างน้อยก็ต้องเห็นแก ่

เดก็ในท้องและยอมรบัตูซ้ือ่กลบัจวนไป ขอเพียงนางได้กลบัไป ทกุอย่าง

ย่อมไม่มีปัญหาอะไรแล้ว

ตูซ้ือ่คดิถึงบตุรสาวสุดหัวใจ ท้ังยังอยากจะหนีไปจากสถานท่ีย�า่แย่เช่นน้ี

มากจรงิๆ ดงัน้ันจงึได้ยอมกระท�าตามทีเ่ฝิงหมวัมวับอก

แต่หลังจากนายท่านผู ้เฒ่าสกุลหลี่ทราบข่าวน้ีแล้ว เขาก็ยัง 

ไม่อยากให้ตูซ้ือ่กลบัมาอยู่ด ี เพราะเรือ่งท่ีบดิาของตูซ้ือ่ถูกเนรเทศเขาเอง 

ก็มส่ีวนเก่ียวข้องอยู่บ้างเหมอืนกัน อกีทัง้ในตอนน้ีขนุนางผูม้อี�านาจผูน้ั้น 
* หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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ก็ก�าลังรุ่งโรจน์ เขาก�าลังคิดวางแผนประจบประแจงเป็นร้อยเป็นพัน  

หากเวลานี้ไปรับตู้ซื่อกลับมา ถึงบอกว่าตู้ซ่ือเป็นสตรีที่แต่งออกมาแล้ว 

ไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับสกุลตู ้อีก ทว่าขุนนางผู ้มีอ�านาจผู ้ น้ันมิใช่ 

คนใจคอกว้างขวางอะไร กระทัง่ครอบครัวรองข้าหลวงตูถู้กเนรเทศไปแล้ว

ก็ยังไม่ยอมปล่อยไปอีก ยังลอบส่งคนไปจบชีวิตพวกเขาเงียบๆ หาก 

ในเวลานี้เขารับตู้ซื่อกลับมา แล้วขุนนางผู้มีอ�านาจผู้น้ันรับรู้เข้า ขอแค ่

อีกฝ่ายเล่นลูกไม้เล็กๆ น้อยๆ อยู่ลับหลัง เขาก็คงรับมือขุนนางผู้นั้น 

ไม่ไหวแล้ว ดงันัน้นายท่านผูเ้ฒ่าสกุลหล่ีจงึยืนกรานไม่เห็นด้วย บอกเพียงว่า

ให้ตู้ซื่อคลอดเด็กคนนี้ท่ีอารามชี พอเด็กคนน้ีคลอดมาแล้วก็ให้มอบให ้

คนอื่น ไม่อาจพูดได้ว่าเป็นหลานชายของสกุลหลี่

ยามน้ันนายท่านผู้เฒ่าสกุลหลี่คิดว่าต่อให้เด็กคนนี้มีสายเลือด 

ของสกุลหลี่ แต่ก็มีสายเลือดของสกุลตู้ด้วย ประการแรกคือเกรงว่า 

ขนุนางผูม้อี�านาจคนน้ันจะถอืสา กระท่ังเป็นการสร้างปัญหาให้กับสกุลหลี่ 

และประการที่สอง เขาเองก็มีความเก่ียวข้องกับเรื่องของรองข้าหลวงตู้

ด้วย ไม่อาจรับรองได้ว่าในภายภาคหน้าเมื่อเด็กคนนี้เติบโตแล้ว 

จะไม่ออกนอกลู่นอกทาง หรือเกิดความคิดแก้แค้นทวงความยุติธรรม 

ให้กับท่านตาของตน ถึงตอนนั้นเขาคงไม่รู้ว่าจะต้องท�าเช่นไร

ทว่าขัดขวางอย่างไรก็ห้ามไม่อยู่ เมื่อยามน้ันหลี่ซิวซงคุกเข่าอยู ่

นอกประตถึูงสามวันสามคนื สดุท้ายนายท่านผูเ้ฒ่าสกุลหลีก็่ท�าได้เพียง

ยอมผ่อนปรนให้ไปรับตู้ซื่อกลับมา แต่ยังคงสร้างเงื่อนไขขึ้นมาข้อหนึ่ง 

นัน่ก็คอืถึงแม้ตู้ซือ่จะถกูรบัตัวกลบัมา หากก็ท�าได้เพียงซ่อนนางเอาไว้ยัง

สถานท่ีสันโดษแห่งหน่ึงในสวนดอกไม้ บอกกล่าวกับคนภายนอกว่า 
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นางได้ตายไปแล้ว จากนั้นเด็กท่ีนางคลอดออกมาก็ให้บอกว่าคลอดมา

จากสาวใช้ห้องข้าง* เท่านั้น

หลี่ซิวซงเป็นคนกตัญญูที่มีนิสัยซื่อๆ ไม่มีปากมีเสียงคนหนึ่ง  

ต่อให้เขามีความรู้สึกลึกซึ้งให้กับภรรยาคนนี้มากเพียงใด แต่ก็คัดค้าน 

การบงัคบัจากบดิาตนเองไม่ได้อยู่ด ี ท้ายทีส่ดุเขาก็ท�าได้เพียงยอมรบัปากไป

อย่างเจ็บปวด

ดังน้ันหลังจากที่ตู้ซื่อถูกรับตัวกลับมาแล้วจึงถูกกักบริเวณอยู่ใน

สถานท่ีสนัโดษแห่งหน่ึงภายในสวนดอกไม้สกุลหลี ่ นางตัง้ครรภ์อยูท่ีน่ั่น

นานหลายเดือนก่อนจะคลอดหลี่เหวยหยวนออกมา แน่นอนว่าทันทีที่

คลอดหลีเ่หวยหยวนแล้ว เด็กน้อยก็ถกูคนอืน่อุม้พาจากไป ได้แต่บอกกับ

คนภายนอกว่าหลีเ่หวยหยวนเป็นบตุรของหลีซ่วิซงกับสาวใช้ห้องข้างคนหน่ึง

ที่ บังเอิญก็คือในชั่วขณะที่หลี่ เหวยหยวนคลอดออกมานั้น  

นายท่านผู้เฒ่าสกุลหลี่ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาแต่ไหนแต่ไรก็เดินสะดุด 

ก้อนหินก้อนหน่ึงหน้าคะม�ากระแทกพ้ืนเสียชีวิตไปทั้งอย่างนั้น ยามที่

สมาชิกในครอบครัวก�าลังร้องไห้คร�่าครวญก็มีคนกล่าวว่าหลี่เหวยหยวน

เป็นตัวอัปมงคล ทันทีท่ีเกิดมาก็ท�าให้นายท่านผู้เฒ่าสกุลหลี่เสียชีวิต  

ดังนั้นคนในสกุลหลี่จึงไม่พอใจเขาอย่างมาก อีกทั้งในอีกหลายปีให้หลัง

ก็บังเอิญมีภิกษุรูปหน่ึงเดินเคาะเกราะปลาไม้** ผ่านหน้าจวนมา  

ฮหูยินผูเ้ฒ่าสกุลหลีจ่งึได้ให้คนไปนมินต์ภกิษรุปูน้ันเข้ามาท�านายชะตาชวีติ
* สาวใช้ห้องข้าง เป็นค�าเรยีกเมยีบ่าวซึง่ไม่ได้รบัการยกย่อง โดยมากรบัไว้ก่อนรบัอนุภรรยาหรอืแต่งภรรยาเอก 
พักอยูใ่นห้องด้านข้างท่ีทะลกุบัห้องนอนหลกัของเจ้านายเพือ่ให้สะดวกในการปรนนบิตัติอนกลางคนื จงึเป็น 
ที่มาของชื่อดังกล่าว
** เกราะปลาไม้ คือเครือ่งเคาะจงัหวะ ท�าด้วยไม้เนือ้แขง็ แกะสลกัเป็นทรงกลม ภายในกลวง ใช้เคาะประกอบ
การสวดมนต์ ชาวแต้จิ๋วเรียกว่า 'บักฮื้อ' แปลว่าปลาไม้ เพราะโดยมากจะแกะสลักเป็นรูปปลาซึ่งลืมตา 
อยู่ตลอดเวลา เป็นสัญลักษณ์ทางธรรมสื่อถึงผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
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ให้กับคนทั้งตระกูล ในตอนที่ท�านายให้หลี่เหวยหยวน ภิกษุรูปนั้นนับนิ้ว

ขมวดคิว้อยูน่าน ท้ายทีส่ดุได้กล่าวออกมาว่าหลีเ่หวยหยวนมชีะตาพิฆาต 

ในอนาคตไม่ว่ากับครอบครัวหรือแผ่นดินล้วนแต่กลายเป็นกาลกิณี

เดิมทีฮูหยินผู ้เฒ่าสกุลหลี่เป็นคนเชื่อในพระพุทธองค์ เชื่อมั่น 

ในค�ากล่าวของภิกษเุป็นทีส่ดุอยู่แล้ว ยามน้ีเมือ่ได้ยินภิกษรูุปน้ีพูดออกมา

เช่นน้ี นางก็ย่ิงไม่ชมชอบหลีเ่หวยหยวนเข้าไปอกี แทบไม่อยากให้ตนเอง

มหีลานชายคนโตผูน้ี้เสยีด้วยซ�า้ และท่าทีทีน่างปฏิบตัต่ิอหลีเ่หวยหยวนน้ัน

แน่นอนว่าย่อมเป็นการตัดสินท่าทีที่คนทั้งตระกูลจะปฏิบัติต่อเขาด้วย  

ดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของหลี่เหวยหยวนจึงผ่านมาอย่างน่ารันทดยิ่ง

หลีเ่หวยหยวนถกูจดัให้ไปอยู่ในเรอืนเลก็สนัโดษแห่งหน่ึง ข้างกาย 

มีบ่าวรับใช้เพียงคนเดียว ยามปกติเขาจะถูกผู้อาวุโสในครอบครัวหรือ

ญาติพ่ีน้องท่ีอายุเท่ากันหรือน้อยกว่ารังแกอย่างไรบ้างน้ันไม่ต้องพูดถึง 

แต่กระทั่งบ่าวรับใช้ยังกลั่นแกล้งเอาเปรียบ ลิดรอนของกินของใช้ 

ที่เขาควรได้รับ ทั้งยังกล่าววาจาเยาะเย้ยเสียดสีด้วย

ล�าบากถึงเพียงน้ีแล้วแต่หลี่หลิงหว่านกลับเห็นว่าหลี่เหวยหยวน 

ยังมชีวีติทีไ่ม่รนัทดมากพอ ในภายหลงัยังให้ตูซ้ือ่ได้รบัรูว่้าปีนัน้ทีบ่ตุรสาว

ป่วยหนักจนตายไป เหตุผลเป็นเพราะตอนที่บุตรสาวของนางป่วยหนัก 

ถูกคนสกลุหลีม่องข้าม ไม่แม้แต่จะเชญิหมอมาตรวจดแูต่เน่ินๆ บตุรสาว

ของนางถึงได้ตายไปเพราะช่วยเหลือไม่ทัน และเรื่องที่บิดาของนาง 

ถูกเนรเทศในปีนัน้หาใช่แค่บดิาของนางไปล่วงเกนิขนุนางผูม้อี�านาจคนน้ัน

เท่านัน้ ทว่ายังเป็นเพราะแม้แต่นายท่านผูเ้ฒ่าสกุลหลีเ่องก็มส่ีวนร่วมกับ

เรือ่งราวเลวร้ายนัน้ด้วย เหตผุลก็เพ่ือประจบประแจงขนุนางผูม้อี�านาจคนน้ัน 
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อยากเกาะขาเขาเพื่ออ�านาจ

หลงัรบัรูค้วามจรงิท้ังสองเรือ่งนีตู้ซ้ือ่ก็เสยีสติไป ตอนนัน้ไม่ว่าอย่างไร

หลี่ซิวซงก็ยังมีความรักอันลึกซึ้งให้กับภรรยาของตนเอง เขาจึงไม่คิด

แต่งงานใหม่ ภายหลงัไว้ทกุข์สามปีแล้วหลงัจากน้ันฮหูยินผูเ้ฒ่าสกุลหลี่ 

จงึตดัสนิใจให้หลี่ซิวซงแต่งภรรยาใหม่อีกครั้งเพ่ือให้เขาลืมตู้ซื่อ กระนั้น 

หลีซ่วิซงก็ยังคงลอบพาหลีเ่หวยหยวนไปพบกับตู้ซือ่อยู่บ่อยครัง้ เขาหวังให้

สองแม่ลูกได้มีเวลาอยู่ร่วมกัน ด้วยอยากให้ตู้ซื่อได้บรรเทาอาการคิดถึง 

บตุรชายลงบ้าง

เดิมทีส�าหรับตู้ซื่อแล้วหลี่เหวยหยวนก็ถือเป็นจุดด่างพร้อยในใจ 

ทีไ่ม่อาจพูดออกไปได้แต่แรกอยู่แล้ว ตอนน้ีนางยังมารบัรูว่้าการตายของ

บตุรสาวตนเองกับทุกคนในครอบครวัล้วนมส่ีวนเก่ียวข้องกับสกลุหลีท่ัง้สิน้ 

หลงัจากนางเสยีสติก็ไร้ท่ีให้ระบาย ดังนัน้ทกุคร้ังท่ีได้อยู่กับหลีเ่หวยหยวน

ตามล�าพังนางก็จะทุบตเีขาอย่างบ้าคลัง่ ท้ังยดัเยียดความคดิว่าเขาจะต้อง

แก้แค้นและสังหารทุกคนในสกุลหลี่ด้วย

ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้จิตใจของเด็กน้อยหล่ีเหวยหยวน 

จะไม่บิดเบี้ยววิปริตได้อย่างไร

องิตามท่ีหล่ีหลงิหว่านเขียนในนิยาย ท้ังตัวและจติใจของหลีเ่หวยหยวน

ล้วนถูกกักขังอยู่ในความมืดมิด ไม่มีแสงลอดผ่านเข้าไปแม้แต่น้อย  

ภายหลงัเพ่ือสร้างความสขุให้กับจติใจอนัวปิรติของเขาแล้ว หลีเ่หวยหยวน

จงึได้จบัทกุคนมาวางกลางฝ่ามอืแล้วจดัการจนสาแก่ใจ

เพราะเขารูส้กึว่าตัวเองไม่มคีวามสขุ แล้วคนอืน่มสิีทธ์ิอะไรมาท�าให้

เขาต้องไม่มคีวามสขุอยู่เพียงคนเดียวด้วย ในเมือ่เขาไม่มคีวามสขุ ทุกคน 
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ก็อย่าหวังจะมคีวามสขุเลย ดงันัน้เขาไม่เพียงแต่แก้แค้นอย่างบ้าคลัง่กับ

บรรดาผูค้นทีเ่คยเอาเปรยีบและเหยียบย�า่เขาเท่าน้ัน การได้เห็นครอบครัวอ่ืน

บ้านแตกสาแหรกขาด มชีวิีตอยู่อย่างยากล�าบากยังเป็นความสขุอย่างหน่ึง

ของเขาด้วย เรยีกได้ว่าเข้ากับท่ีภกิษรุปูนัน้เคยท�านายให้เขาเอาไว้ไม่ผดิเพ้ียน

ชะตาพิฆาต...ในอนาคตไม่ว่ากับครอบครัวหรือแผ่นดินล้วนแต่

กลายเป็นกาลกิณี

หลีห่ลงิหว่านคดิมาถึงตรงน้ีก็รูส้กึปวดท้อง นางเสยีสตไิปแล้วหรือ 

ถึงได้เขยีนตวัละครเช่นนีข้ึน้มา ให้ทุกคนตัง้ใจเรยีนเพ่ือทุ่มเทพัฒนาชวิีต 

ไปข้างหน้าไม่ดีกว่าหรอื ตอนนีเ้ป็นอย่างไรเล่า สุราขมทีบ่่มออกมาต้องให้

ตนเองเป็นคนดื่มเองแล้ว!

หลี่เหวยหยวนอายุสิบสามปีแล้ว การถูกผู ้อื่นดูถูกเหยียบย�่า 

ทั้งหมดที่ควรได้รับคงได้รับมาหมดสิ้นแล้วกระมัง ทั้งค�าด่าทอและ 

การทุบตีอย่างเสียสติจากตู้ซื่อก็คงได้รับมาเช่นกัน ความคิดแก้แค้น 

ที่ถูกกรอกหูเหล่าน้ันก็คงได้รับมาหมดแล้วด้วย ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ... 

การเยาะเย้ยเสียดสีที่เจ้าของร่างเดิมหล่ีหลิงหว่านได้กระท�าต่อเขาน้ัน 

ก็ได้กระท�าออกไปหมดแล้วใช่หรือไม่

ครั้งนี้ที่เจ้าของร่างเดิมถูกหลี่เหวยหยวนผลักล้มอย่างโหดเหี้ยม

จนถึงขั้นเกิดจิตสังหารหวังให้ตายจริงๆ น้ันก็มีสาเหตุมาจากการที่ 

เจ้าของร่างเดิมได้เห็นหลี่เหวยหยวนเดินออกมาจากเรือนที่กักขังตู้ซื่อ 

และในยามนั้นหลี่เหวยหยวนก็เพ่ิงโดนทุบตีและถูกต่อว่าอย่างบ้าคลั่ง

จากตู้ซื่อมารอบหนึ่ง

ตู้ซื่อใช้เชิงเทียนปลายแหลมท่ีท�ามาจากทองแดงท่ิมแทงไปยัง 
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ทุกส่วนบนร่างกายเขา อ�ามหิตเสียย่ิงกว่ายามที่หรงหมัวมัวแทงเข็มใส่

จื่อเวย* มากมายนัก

หลี่หลิงหว่านคิดอย่างสิ้นหวังไม่น้อย ตอนนี้นางควรท�าอย่างไรดี 

ควรท�าให้ตนเองกลายเป็นแสงสว่างในใจหลีเ่หวยหยวนเพ่ือส่องแสงให้กับ

ชีวิตอันมืดมนของเขาอย่างนั้นหรือ

นางถูกความคิดทีจู่่ๆ  ก็ปรากฏขึน้นีท้�าให้คลืน่ไส้จนตวัสัน่ไปท้ังร่าง 

แม้จะถูกความคิดที่ปรากฏขึ้นมาอย่างกะทันหันนี้ท�าให้คลื่นไส้เพียงใด 

แต่พอหลีห่ลงิหว่านสงบสตอิารมณ์ได้แล้วและกลบัมาย้อนคดิด ูสดุท้าย

นางก็ยังคงตดัสนิใจท่ีจะท�าให้ตนเองเป็นแสงสว่างในใจหลีเ่หวยหยวนให้ได้

นอกจากทอแสงให้กับชีวิตอันอ้างว้างและมืดมิดในวันข้างหน้า 

ของเขาแล้ว นางยังจะท�าสิ่งใดได้อีกเล่า แม้แต่นางเองก็ส้ินหวังแล้ว 

เช่นกัน เพราะหลายปีมาน้ีเจ้าของร่างเดิมได้กลั่นแกล้งและเอาเปรียบ 

หลี่เหวยหยวนไปไม่น้อยเลย หากอิงตามท่ีตนเองวางให้หลี่เหวยหยวน

เป็นคนใจคอคับแคบท่ีเพียงแค่โดนถลึงตามองยังต้องแก้แค้น ท้ังเขา 

ยังเป็นคนทีม่นีสิยัขีร้ะแวงสงสยัเป็นท่ีสดุ เกรงว่าภายภาคหน้าต่อให้นาง

พยายามประจบประแจงเขาอย่างไรก็คงไม่มีประโยชน์ ดังนั้นมิสู้ท�าให้

ตนเองกลายเป็นคนพิเศษส�าหรับอีกฝ่ายตั้งแต่วันนี้ไปเสียเลย เช่นนี ้

ในวันข้างหน้าเมือ่เขาปีกกล้าขาแขง็ข้ึนแล้วก็คงไม่ถึงข้ันต้องสงัหารนางให้ตาย

ใช่หรือไม่

หลังมั่นใจกับเป้าหมายของตนเองแล้ว ต่อให้เส้นทางที่จะน�าไปสู ่

* หรงหมัวมัวหรือแม่นมหรง ตัวละครในเรื่ององค์หญิงก�ามะลอ เป็นนางก�านัลอาวุโสคนสนิทของฮองเฮา  
คอยท�าเรื่องชั่วร้ายแทนผู้เป็นนาย วีรกรรมที่อยู่ในใจผู้ชมคือการใช้เข็มท�าทารุณซย่าจื่อเวยองค์หญิงตัวจริง 
ที่เข้าวังมาในฐานะนางก�านัล
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เป้าหมายน้ีจะยากล�าบากย่ิงจนถึงข้ันท่ีนางต้องแสดงออกถึงความไร้ยางอาย 

ซึ่งจ�าเป็นต้องฝึกปรือเป็นเวลานานกว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ กระน้ัน 

หลีห่ลงิหว่านก็ยังคงแสดงออกว่านางไม่สนปัญหาน้ีแต่อย่างใด

ให้นางไร้ยางอายก็ยังดีกว่าไร้ชีวิตมิใช่หรือ ในขณะเดียวกัน 

นางก็สร้างก�าลงัใจให้ตนเองเงียบๆ ไม่ต้องกลวัๆ ต่อให้หลีเ่หวยหยวนผูน้ี้ 

จะร้ำยกำจเพียงใดก็เป็นคนท่ีข้ำเขยีนขึน้มำเอง ต้องกล่าวว่าส�าหรับทกุคน 

ในนิยายเรือ่งน้ีแล้ว ตวัตนของนางเปรยีบได้กับเทพผูส้ร้างอย่างไรอย่างนัน้ 

นางท่ีเป็นถึงเทพผูส้ร้างจะรบัมอืกับคนทีต่นสร้างขึน้มาเองไม่ได้เชยีวหรอื

เป็นไปไม่ได้หรอก หากเป็นเช่นนั้นก็ออกจะขายหน้าเกินไปแล้ว

และแล้วในเวลาอนัรวดเรว็ นางก็โดนความจริงตบหน้าอย่างร้ายกาจ...

ยามนี้เป็นช่วงตงจื้อพอดี เมื่อสองวันก่อนเพ่ิงจะมีหิมะแรกของปี

ตกลงมา

หิมะตกไม่หนัก เพียงตกลงมาราวกับปุยหลิวอยู่สองวัน บนต้นไม้

และชายคาก็ปรากฏชัน้หมิะบางๆ ชัน้หนึง่เท่านัน้ แต่เป็นเพราะสองวันนี้

อากาศเย็นขึ้นมาก ต้นเหมยแดงทุกต้นท่ีปลูกภายในจวนสกุลหลี่แห่งนี้

จึงได้เบ่งบานภายในชั่วข้ามคืน

หลี่หลิงหว่านเขียนเอาไว้ในนิยายว่าภายในจวนสกุลหลี่แห่งน้ี 

มสีวนดอกไม้ขนาดใหญ่มากอยู่แห่งหนึง่ ภายในสวนแห่งนัน้ปลูกต้นเหมย

นบัร้อยต้น ยามทีด่อกเหมยเบ่งบานก็ราวกับทะเลดอกเหมยอย่างไรอย่างนัน้ 

กลีบชมพูชาดทบซ้อน หอมหวนเชื้อเชิญคนมาเชยชม

นบัตัง้แต่ข้ามมติิมาหลีห่ลงิหว่านก็เอาแต่อยู่ในห้องมาสองวันแล้ว 
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นางรู ้สึกเบื่อหน่ายจึงอยากจะออกไปเดินเล่นบ้าง เหตุผลแรกก็เพ่ือ 

ผ่อนคลายจิตใจ เหตุผลท่ีสองก็เพราะอยากไปเดินดูรอบๆ เพ่ือส�ารวจ

สถานที่จริง จะได้รู้ว่านางมาอยู่ในสถานที่แบบไหนกันแน่

เดมิทีนางเป็นคนไม่ละเอยีดอ่อน ทัง้ยังมักหยุดเขยีนนยิายไปเป็นพักๆ 

นบัดแูล้วก็เขยีนๆ หยุดๆ ไปประมาณเกือบหนึง่ปีครึง่แล้ว แม้เหตกุารณ์หลกัๆ 

ในเรื่องจะยังจดจ�าได้อยู่ แต่ก็มีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ บางอย่าง 

ทีน่างหลงลมืไปหมดสิน้แล้ว ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันตวัไว้ก่อน นางจงึ 

คิดว่าการเดินส�ารวจดูรอบๆ ก็ถือเป็นเรื่องท่ีจ�าเป็น อย่างน้อยจะได ้

คอยสังเกตสถานการณ์จริงของสถานท่ีท่ีตนเองอยู่ในตอนน้ี...เหมือนดั่ง

ค�าพูดที่ว่ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

เมือ่คดิเช่นนีห้ลีห่ลงิหว่านจงึเปิดปากเรยีกเสีย่วซานทันที ต้องการ

ให้อีกฝ่ายไปหยิบชุดตัวหนึ่งมาให้ตนเอง

เสี่ยวซานเอ่ยถาม "คุณหนูต้องการสวมชุดสีอะไรและแบบใดหรือ

เจ้าคะ"

ทว่าหลีห่ลงิหว่านยังไม่ทันได้ตอบก็ถูกฮว่าผงิเอ่ยแทรกข้ึนมาก่อนแล้ว

"ตาไม ่มีแววเสียจริง "  ฮว ่าผิงหันหน ้ามาต�าหนิเ ส่ียวซาน  

"เมื่อไม่กี่วันก่อนคุณหนูไม่ใช่เพิ่งได้รับเสื้อนวมสีแดงทับทิมปักลายผีเสื้อ

ตอมบุปผาสีทองค�ามาหรอกหรือ ไปหยิบเ ส้ือนวมตัวน้ันแล ้วก็ 

กระโปรงจีบรอบสีชมพูมาด้วย"

เสีย่วซานไม่ได้ขยับ สายตามองอย่างขลาดกลวัไปทีห่ลีห่ลงิหว่าน

หลี่หลิงหว่านผู้ถูกคิดแทนกลับนึกในใจว่า ดี! ช่ำงเป็นสำวใช้ที่ดี 

ยิ่งนัก ท�ำได้กระทั่งคิดแทนเจ้ำนำยแล้ว!
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ทว่านางเองก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงแค่โบกมอืเป็นการบอกให้เสีย่วซาน

ไปท�าตามทีฮ่ว่าผงิพูด

วันท่ีหิมะตกเช่นน้ีได้สวมชุดสีแดงสดก็ดีเหมือนกัน มิเช่นน้ัน 

หากสวมอาภรณ์สจีดืๆ สอีาภรณ์คงกลนืไปกับหิมะ กระท่ังนางมองตนเอง

แล้วยังรู้สึกหนาวจนแข็งตายเป็นแน่

ในตอนท่ีเสี่ยวซานไปค้นหาชุดท่ีตู้เส้ือผ้า หล่ีหลิงหว่านก็เรียกให ้

ฮว่าผิงมาท�าผมให้ตนเอง

ในช่วงที่นอนอยู่บนเตียงนี้ ผมของหลี่หลิงหว่านปล่อยสยายลงมา

นานแล้ว นางไม่อาจออกจากเรอืนไปในสภาพปล่อยผมเช่นนีไ้ด้ หากให้ 

ผูอ้ืน่พบเหน็เข้า พวกเขาย่อมมองนางด้วยสายตาท่ีแปลกประหลาดแน่นอน 

แต่นางก็เกล้าผมแบบโบราณไม่เป็น ดงัน้ันจงึได้แต่ให้ฮว่าผงิมาท�าแทน

แล้ว

ฮว ่าผิงรับค�าก ่อนจะพาหลี่หลิงหว ่านมาน่ังบนเก ้าอี้กลม 

หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง โน้มตัวลงหยิบหวีงาช้างที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมา 

พยายามไม่หวีไปถูกบริเวณที่พันผ้าพันแผลเอาไว้ ทางหนึ่งก็เอ่ยถาม 

หลี่หลิงหว่าน "คุณหนู ท่านอยากเกล้ามวยผมแบบใดหรือเจ้าคะ"

หลี่หลิงหว่านคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ย "แค่มวยห่วงคู่ก็พอ"

นางเป็นถึงคนเขียนนยิายโบราณ เมือ่ก่อนจงึเคยค้นข้อมลูทางด้านน้ี

มาไม่น้อย

ฮว่าผงิรบัค�า มอืไม้คล่องแคล่วเกล้ามวยห่วงคูใ่ห้นางอย่างเบามอื 

ไม่ให้ผมตึงเกินไปจนส่งผลถึงบาดแผล จากนัน้จึงเปิดกล่องเคร่ืองประดบั

สองกล่องทีว่างอยู่บนโต๊ะซึง่ท�าจากไม้พะยูงหอมเคลือบเงาวาดลายผีเสือ้
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ตอมดอกไห่ถัง* ภายในน้ันบรรจุไปด้วยเคร่ืองประดับหลากหลายชนิด  

ดูงดงามหรูหราเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรหลี่หลิงหว่านก็เป็นหลานสาวคนโตของสกุลหลี่ แม้ยามนี ้

สกุลทางฝ่ังของโจวซือ่จะตกอบัไปแล้ว แต่ในปีทีโ่จวซือ่แต่งให้กับหลีซ่วิป๋อนัน้

สกุลโจวก็ยังคงรุง่เรอืงดอียู่ ดงัน้ันจงึมสีนิเจ้าสาวดีๆ มาด้วย ทัง้หลีห่ลงิหว่าน

ยังเป็นบตุรสาวเพียงคนเดยีว ไม่ว่าโจวซือ่มขีองดีอะไรย่อมคิดถึงนางเสมอ 

แม้ในยามน้ีหลีห่ลงิหว่านจะมอีายุเพียงแค่แปดขวบ แต่นางก็มเีคร่ืองประดับ

ในครอบครองมากมายแล้ว

ยามที่ฮว ่าผิงเห็นบรรดาปิ ่นแหวนต่างหูชั้นดีเหล่านี้ภายใน 

กล่องเครื่องประดับ สายตาก็หยุดชะงักไปช่ัวครู่ จากน้ันจึงเงยหน้าข้ึน 

ส่งเสียงเอ่ยถาม "คุณหนู วันน้ีท่านอยากสวมเครื่องประดับแบบใดหรือ

เจ้าคะ"

กระจกส�าริดฝังอัญมณีบนโต๊ะเครื่องแป้งถูกขัดถูจนเงาวับ 

เป็นประกาย กระทัง่เส้นผมยังสะท้อนให้เหน็อย่างชดัเจน แม้หล่ีหลิงหว่าน

จะไม่ได้หันไปมองฮว่าผงิ นางก็ยังสามารถมองเห็นอาการชะงกัของอกีฝ่าย

ยามที่เห็นเครื่องประดับเหล่านั้นจากในกระจกส�าริดได้ชัดเจนอยู่ดี

ในใจหลีห่ลงิหว่านกระจ่างชดั เดิมทฮีว่าผิงในนยิายก็เป็นคนละโมบ 

เป็นคนท่ีชอบแต่งตัวอยู่แล้ว และเจ้าของร่างเดิมหลี่หลิงหว่านก็ไม่ใช่

คนละเอียดรอบคอบอะไร ทั้งเครื่องประดับของนางก็มีอยู่มาก ภายหลัง

มีแต่จะย่ิงเพ่ิมมากขึ้น ฮว่าผิงจึงมักแอบหยิบเครื่องประดับไปจ�าน�า 

ที่ข้างนอก จากนั้นก็จะซื้อเครื่องประดับชิ้นใหม่มาสวมใส่

* ดอกไห่ถัง หรือ Chinese Flowering Apple เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีแดง
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ฮว่าผิงนับว่าฉลาดอยู่หรอก นางรู้ว่าต่อให้ขโมยเครื่องประดับ 

ของหลี่หลิงหว่านไปแล้วก็สวมใส่อย่างเปิดเผยไม่ได้อยู่ดี มิสู ้หยิบ 

เครือ่งประดับเหล่านีไ้ปขายแลกเงนิ ทางหน่ึงสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง

เล็กน้อย อีกทางยังสามารถน�าเงินเหล่านี้ไปซื้อเครื่องประดับแบบอื่น 

มาสวมใส่ ท�าเช่นนี้จึงจะปลอดภัยที่สุด

ฮว่าผงิเองยังเป็นคนท่ีมวีาทศิลป์อันยอดเย่ียมและรูใ้จหลีห่ลงิหว่าน

เป็นที่สุด เลือกพูดแต่ค�าพูดท่ีผู ้เป็นนายชอบฟัง เห็นหล่ีหลิงหว่าน 

เกลียดคนไหนก็จะคอยพูดให้ร้ายคนผู้นั้นต่อหน้านางเสมอ ท้ังยังคอย 

ออกความเห็นว่าควรจะกลั่นแกล้งคนผู้นั้นอย่างไรดี ฉะน้ันเร่ืองราว 

ความร้ายกาจต่างๆ ที่หลี่หลิงหว่านกระท�าต่อนางเอกหลี่หลิงเย่ียน 

และหลี่เหวยหยวนในนิยายน้ัน มีเจ็ดแปดส่วนท่ีเป็นความดีความชอบ

ของฮว่าผิง ภายหลังท่ีฮว่าผิงไม่ชอบหลี่หลิงเย่ียนข้ึนมานั้นยังเคยอาศัย

ชื่อของหลี่หลิงหว่านไปลงมือกับอีกฝ่ายด้วย

ช่ำงท�ำผู้อื่นอำยุขัยสั้นเสียจริง หลี่หลิงหว่านคิดอยู่ในใจเงียบๆ

เดมิทใีนนยิายหลีห่ลงิเย่ียนเป็นเพียงคนเดียวทีท่�าดีกับหล่ีเหวยหยวน 

นางคอืแสงอาทติย์ในใจเขาเชยีวนะ เป็นแสงสว่างท่ามกลางความมดืมดิ

และความอ้างว้างในใจเขา ต่อให้หลีเ่หวยหยวนมคีวามสุขกับการทรมาน

ผูค้นทัง้ใต้หล้าเพียงใด แต่กับหล่ีหลงิเย่ียนแล้วเขาก็ยังท�าดด้ีวยอย่างถึงทีส่ดุ 

ในภายหลังที่เขาทรมานหลี่หลิงหว่านเช่นนั้น เหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจาก 

ทีเ่จ้าของร่างเดิมหลีห่ลงิหว่านเคยรงัแกหล่ีหลิงเย่ียนมาก่อน

เมือ่คดิถึงว่าฮว่าผงิเป็นหนึง่ในสาเหตท่ีุท�าให้ชวิีตของเจ้าของร่างเดมิ

หลี่หลิงหว่านต้องมีจุดจบเช่นนั้น ตนก็ไม่อยากเก็บฮว่าผิงไว้ข้างกายอีก  
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ทว่านางเป็นบุตรสาวของคนในจวนสกุลหลี่ บิดานางดูแลรายรับจาก 

การให้เช่าที่นาของจวนสกุลหลี่ มารดานางท่ีอยู่ข้างกายฮูหยินผู้เฒ่า 

ก็มหีน้ามตีา ไม่ใช่ว่าขอแค่ตนพูดว่าจะย้ายนางไปแล้วก็จะสามารถย้ายนาง

ไปได้ในทันที ดังนั้นจึงท�าได้เพียงอดทนกับนางไปก่อนชั่วคราว

สดุท้ายหล่ีหลิงหว่านก็เลือกหยิบเครือ่งประดับผมรูปดอกไม้สทีองเลก็ๆ 

สองดอกกับปิ่นมุกสองอันในกล่องเครื่องประดับขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะ 

อย่างไม่ใส่ใจ

ฮว่าผิงหยิบเครือ่งประดับแต่ละชิน้มาเสยีบลงบนมวยผมท้ังสองข้าง

ขณะนัน้เสีย่วซานก็หยิบชดุท่ีก่อนหน้าน้ีฮว่าผิงเป็นคนเอ่ยบอกชดุนัน้

ออกมารอปรนนบิติัหลีห่ลงิหว่านเปลีย่นชดุแล้ว

เดมิทีหลีห่ลงิหว่านคดิอยากเปลีย่นชดุเอง ด้วยเคยชนิกับการแต่งตวั

ด้วยตนเองมาตลอด จู ่ๆ มีคนมาคอยปรนนิบัติเช่นน้ีท�าให้นางรู้สึก

ตะขิดตะขวงใจอยู่บ้าง ก่อนที่นางจะรู้ว่าตนเองคิดมากเกินไปแล้ว

อาภรณ์ชุดนี้แม้มองภายนอกจะดูเรียบง่ายก็จริง แต่ยามที่สวมใส่

กลับซับซ้อนยิ่งนัก แม้แต่นางยังสวมใส่ไม่เป็น...

ท้ายท่ีสดุหลีห่ลงิหว่านก็สวมชดุเสรจ็เรียบร้อยภายใต้การปรนนิบตัิ

ของเสีย่วซาน ก่อนจะคลมุเสือ้คลมุขนนกสแีดงสดใสตัวเดิมท่ีเคยคลมุเอาไว้

ตั้งแตแ่รกทบัอีกครั้ง ในอ้อมแขนยงัมีเตาพก* ทรงฟักทองเลก็ๆ ใบหนึง่  

นางตั้งใจจะออกไปสัมผัสสวนดอกไม้จวนสกุลหล่ีที่ตนบรรยายเอาไว้ใน

หนังสือว่า 'ดื่มด�่าทิวทัศน์ของหมู่มวลบุปผชาตินานาพรรณ' เสียหน่อย

* เตาพก เป็นเครือ่งให้ความอบอุน่แบบพกพาทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณจนถึงปัจจบุนั ลกัษณะเป็นกล่องเลก็ๆ 
มหีห้ิูวหรอืเป็นตลบั มลีายฉลดุ้านบนเพ่ือให้ไอร้อนจากไฟท่ีจดุด้านในส่งความอบอุน่ออกมา
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ยามที่หลี่หลิงหว่านออกจากเรือนก็พาเพียงเสี่ยวซานมาด้วย  

ไม่มีฮว่าผิงติดตาม

เห็นได้ชัดว ่าฮว ่าผิงเป ็นคนหัวไวและควบคุมได ้ยาก หาก 

หลี่หลิงหว่านคิดอยากหลอกล่อย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อเทียบกันแล้ว 

เสี่ยวซานกลับใสซื่อกว่ามาก นางสามารถหลอกล่อและควบคุมอีกฝ่าย

ได้ง่ายกว่า

ปีนีเ้สีย่วซานอายุเก้าขวบแล้ว เป็นสาวใช้ทีเ่พ่ิงถูกซือ้ตวัเข้ามาใหม่ 

ค�าพูดค�าจาและการกระท�าล้วนระมดัระวัง เส่ียวซานจะคอยเดินตามหลัง

หลีห่ลงิหว่าน หากผูเ้ป็นนายไม่ชวนคุยขึน้มาก่อนนางก็ไม่กล้าเปิดปากพูด

เกี่ยวกับเรื่องนี้หลี่หลิงหว่านค่อนข้างพึงพอใจอย่างมาก

แม้ยามนี้ในใจนางจะก�าหนดเป้าหมายชัดเจนแล้ว แต่อย่างไร 

ก็เพ่ิงมาถึงยังสถานที่แห่งใหม่ พูดไปแล้วท่ีนี่ก็มิต่างจากสถานที่ลี้ลับ  

ถ้าบอกว่านางไม่กังวลเลยย่อมเป็นการโกหกอย่างแน่นอน

นางเดินช้าๆ ไปตามทางเดินยาวรอบสวนดอกไม้ ดวงตากวาดมอง

ไปรอบด้าน

สมแล้วที่เป็นสถานท่ีส�าหรับด่ืมด�่าทิวทัศน์ของหมู่มวลบุปผชาติ

นานาพรรณ ต่อให้ในยามนี้จะเป็นฤดูหนาวท่ีสรรพสิ่งราวกับไร้ชีวิตชีวา  

ทว่าภายในสวนดอกไม้แห่งนี้กลับเต็มไปด้วยสีสันมากมาย

ที่น่ีมีต้นไม้ท่ีเขียวขจีตลอดทั้งสี่ฤดูอย่างต้นการบูรและต้นกุ้ย  

ต้นหนีว์่เจนิ* ทีใ่ห้ผลสอีย่างหนิปะการงัแดงขนาดเท่าเมลด็ถัว่ ดอกล่าเหมย** 

* ต้นหนี่ว์เจิน หมายถึงต้น Ligustrum lucidum เป็นพืชที่เขียวชอุ่มตลอดปี เปลือกสีเทาเกลี้ยง มีผลสีแดง
** ล่าเหมย แปลตรงตัวว่าเหมยเดือนสิบสอง เป็นไม้ดอกที่ออกดอกในฤดูหนาว ส่วนมากจะเป็นสีเหลือง  
แต่ก็มีที่เป็นดอกสีชมพูหรือแดง คนทั่วไปรู้จักในชื่อต้น Japanese Allspice (Chimonanthus praecox)  
แต่คนญี่ปุน่เรียกว่าโรไบ

Page ����������������������������! 1.indd   33 28/5/2562 BE   10:26



34

นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 1

สเีหลอืงท่ียืนหยัดอยู่ตรงมมุก�าแพงรมิน�า้ มหีมิะบางๆ ชัน้หนึง่อยู่บนพ้ืน 

มองดูแล้วท�าให้จิตใจสดชื่นเป็นอย่างยิ่ง

หลี่หลิงหว่านยกเท้าก้าวลงจากระเบียงทางเดินไป

ในอากาศยังมีเกล็ดหิมะเกล็ดเล็กๆ โปรยปรายลงมา เสี่ยวซาน 

กางร่มผ้าไหมเคลือบน�้ามันสีเขียวออกบังหิมะบนศีรษะหล่ีหลิงหว่าน  

แต่นางกลับเห็นว่ายุ่งยาก บอกให้เสี่ยวซานกางบังหิมะบนศีรษะตนเอง

ไปคนเดียวก็พอ ส่วนนางกลับยกหมวกคลุมศีรษะของเสื้อคลุมขึ้นสวม

แล้วเดนิต่อไปในสวนดอกไม้ เท้าของนางสวมรองเท้าทีท่�ามาจากหนงัแพะ

จงึไม่กลวัความชืน้จากกองหมิะบนพ้ืน เพียงมุง่หน้าเดนิไปยังสวนดอกไม้

ในมุมที่อยู่ลึกเข้าไป

เสี่ยวซานรีบร้อนติดตามมาด้านหลัง

เดมิทีเจ้าของร่างเดมิหล่ีหลิงหว่านในนิยายก็เป็นเพียงตัวประกอบหญิง

เท่านั้น ท้ังยังเป็นแค่ตัวประกอบหญิงในนิยายช่วงคร่ึงแรก จ�านวนคร้ัง 

ในการปรากฏตัวนับได้ว่าไม่มาก เก่ียวกับสาวใช้ข้างกายนางน้ัน  

หลี่หลิงหว่านย่อมไม่เสียเวลาไปอธิบายอะไรมากมาย เสี่ยวซานเอง 

ก็มีกล่าวถึงแค่น้อยนิดเพียงไม่กี่ค�าว่ามีสาวใช้คนนี้ปรากฏตัวอยู่เท่าน้ัน 

แท้จริงแล้วอีกฝ่ายมีนิสัยเช่นไร เป็นคนแบบไหนน้ันกลับไม่เคยเขียนถึง

มาก่อนแม้แต่ประโยคเดียว

แต่คิดไม่ถึงว่าเสี่ยวซานจะเป็นคนจงรักภักดีต่อเจ้านายขนาดนี้

เ ห็นหลี่หลิงหว ่านยังคงมุ ่งหน ้าเดินตรงไป นางก็ไม ่สนใจ 

ความล�าบากในการย�า่เดิน รบีก้าวเท้าอย่างทลัุกทุเลบนกองหิมะมาขวาง 

ทีด้่านหน้าหลีห่ลงิหว่านพร้อมรบีร้อนเอ่ย "คณุหนู ท่านเดนิไปไกลกว่านี้
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ไม่ได้แล้วเจ้าค่ะ"

"ท�าไมข้าจะไปไม่ได้" หลี่หลิงหว่านหยุดฝีเท้าแล้วมองไปที่นาง  

"ข้างหน้านั่นเป็นสถานที่อะไรกัน กระทั่งข้ายังไปไม่ได้เชียวรึ!"

"ข้างหน้า...ข้างหน้า..." เสีย่วซานพยายามเค้นค�าพูดจนใบหน้าแดงก�า่ 

กระท่ังตะกุกตะกักออกมาแล้วนางถึงค่อยรวบรวมความกล้าพูดมนัออกมาได้ 

"หากยังไปต่อ ข้างหน้าก็จะเป็นสถานทีต้่องห้ามแล้วเจ้าค่ะ ฮหูยินผูเ้ฒ่า 

เคยพูดแต่แรกแล้วว่าคนในจวนทุกคนไม่ว่าใครก็ไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าไป

ในนั้น หากฮูหยินผู้เฒ่าทราบเรื่องขึ้นมาเมื่อใด คนผู้น้ันจะถูกโบยและ 

ถูกไล่ออกจากจวนเจ้าค่ะ"

หลี่หลิงหว่านเข้าใจเรื่องราวในทันที

เห็นทีข้างหน้านั่นคงเป็นสถานที่ที่ใช้กักบริเวณตู้ซื่อเป็นแน่ เดิมที 

นางก็อยากจะไปดูท่ีน่ันแต่แรกอยู่แล้ว นางจงึเอ่ยกับเส่ียวซาน "ไม่เป็นไร 

ข้าเป็นหลานสาวคนโตของท่านย่า เจ้าคดิว่าท่านย่าจะกล้าโบยหรอืไล่ข้า

ออกจากจวนจริงๆ หรือ เจ้าหลีกไปเถอะ ข้าอยากจะเดินไปดูสักหน่อย"

ทว่าเสี่ยวซานกลับไม่ยอมหลีกทางให้ ไม่ว่าหลี่หลิงหว่านจะพูด 

หรือท�าหน้าถมึงทึงใส่อย่างไรนางก็ยังไม่หลีก เพียงพูดซ�้าไปมาว่า  

"คุณหนู ท่านไปที่นั่นไม่ได้เจ้าค่ะ"

หลี่หลิงหว่านคาดไม่ถึงว่าเสี่ยวซานจะหัวรั้นถึงเพียงนี้ ชั่วขณะนั้น

จึงคิดหาหนทางไม่ออก ท�าได้เพียงกุมขมับอย่างจนปัญญา

ย้ือกันไปมาเช่นน้ีสกัพักหนึง่ หลีห่ลิงหว่านก็เห็นคนเดนิออกมาจาก

สถานที่ที่เสี่ยวซานบอกว่าเป็นสถานที่ต้องห้ามแห่งนั้น

ท่ามกลางอากาศทีม่หิีมะโปรยปรายลงมา กระทัง่ชายคายังมนี�า้แข็ง
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ห้อยย้อย บนพ้ืนก็ปรากฏแผ่นน�า้แข็ง ทว่าบนร่างกายคนผูน้ั้นกลบัสวมเพียง

ชุดจื๋อตัว* บางๆ ชุดหนึ่งที่ซักจนสีน�้าเงินกลายเป็นสีขาวไปแล้ว ที่เท้า 

ก็สวมเพียงรองเท้าผ้าเก่าขาดคูห่น่ึง ตวัรองเท้าเองยังชืน้ไปด้วยน�า้จากหิมะ 

จนทั่ว ยามที่เดินจะทิ้งรอยน�้าขนาดใหญ่เอาไว้

แต่ต่อให้เป็นเช่นนี้คนผู้นั้นก็ไม่มีท่าทีว่าจะหนาวแข็งจนตัวหดงอ

เลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามเขากลบัยืดแผ่นหลงัอนัผอมโซได้อย่างมัน่คง

ราวกับต้นไผ่กลางพายุหิมะที่ไม่มีวันยอมก้มศีรษะให้กับผู้ใด

ภายในสวนดอกไม้แห่งน้ี จู่ๆ ก็ปรากฏเด็กหนุ่มอายุราวสิบสอง 

สบิสามเช่นน้ีขึน้กะทันหนั ทัง้ยังสวมอาภรณ์เก่าขาด มีกล่ินอายแข็งกร้าว

แผ่ออกมา และเดินมาจากทิศของเรือนที่ใช ้กักบริเวณตู ้ซื่อพอดี  

หลี่หลิงหว่านรู้สึกว่าตนเองสามารถคาดเดาถึงตัวตนของคนผู้นี้ได้

นี่จะต้องเป็นหลี่เหวยหยวนอย่างไม่ต้องสงสัย

นางเองก็จนิตนาการถึงสถานการณ์ตอนทีไ่ด้พบกับหลีเ่หวยหยวน

ครั้งแรกอยู่หลายแบบ แต่นึกไม่ถึงว่าจะได้เจอกันในตอนนี้ ช่วงเวลา 

ที่นางไม่ทันได้เตรียมตัวมาก่อน มำรดำเถอะ ข้ำยังไม่ได้เตรียมใจรับมือ 

กับเขำเลยสักนิด แล้วทีนี้ควรจะท�ำอย่ำงไรดีเล่ำ

* ชดุจือ๋ตวั คือชดุคลมุยาวแขนใหญ่กว้าง เวลาสวมสาบเสือ้ด้านซ้ายจะทบัด้านขวา ในสมยัซ่งเป็นชดุส�าหรบั
ภิกษุหรือนักพรต ต่อมาในสมัยหมิงเป็นที่นิยมในหมู่บัณฑิต
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สายตาของหลี่หลิงหว่านกับหลี่เหวยหยวนประสานกันท่ามกลาง

หมิะโปรยปราย เพียงสบตาครัง้เดยีวหลีห่ลงิหว่านก็รูส้กึสัน่สะท้านไปท้ังร่าง 

นางเพิ่งตระหนักได้ว่าก่อนหน้านี้ล้วนเป็นนางที่ก�าลังหลอกตนเองอยู่

อะไรคือนางเป็นเทพผู้สร้าง อะไรคือหลี่เหวยหยวนก็แค่ตัวละคร 

ทีน่างเขยีนข้ึนมาเท่าน้ัน อะไรคอืนางท่ีเป็นถึงเทพผูส้ร้างจะจดัการตัวละคร

ที่ตนเองเขียนขึ้นมาตัวหนึ่งไม่ได้เชียวหรือ...

ทนัททีีไ่ด้สบเข้ากับสายตาดจุมดีน�า้แขง็ของเขาแล้ว หลีห่ลงิหว่าน

ก็ตระหนักถึงเรื่องหนึ่งได้อย่างลึกซึ้ง นั่นก็คือเด็กหนุ่มผู้มีแววตาเย็นชา

อ�ามหิตตรงหน้านี้ไม่ได้เป็นเพียง 'หลี่เหวยหยวน' ค�าสามค�าทั่วไปที่นาง

เขียนในนิยายอีกแล้ว ยามนี้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆ และก�าลังยืนตัวเป็นๆ 

อยู่ตรงหน้านางในตอนนี้ เมื่อรวมเข้ากับที่ตนเองเขียนให้เขาเป็นคน 

มสีตปัิญญาสงูส่ง ใจคอคบัแคบ และโหดเหีย้มอ�ามหติ ในภายภาคหน้า 

2
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เขาจะต้องกลบัมาแก้แค้นคนทีเ่คยเยาะเย้ยดถููกเหยียบย�า่เขาอย่างบ้าคลัง่ 

ซึ่งหนึ่งในนั้นยังรวมหลี่หลิงหว่านอยู่ด้วย...

เพียงชั่วพริบตาหลี่หลิงหว่านก็คิดถึงจุดจบอันน่าอนาถของ 

เจ้าของร่างเดิมในนิยายขึ้นมาได้ทันที นางพลันรู้สึกว่าทั้งร่างก�าลัง 

สั่นสะท้าน กระท่ังลมหายใจที่ออกมาในตอนนี้ยังไม่อุ่นเหมือนแต่ก่อน 

กลบัเป็นไอน�า้แขง็ทีเ่ตม็ไปด้วยความเยน็ยะเยือกและแฝงไว้ซึง่กลิน่อาย

ของความตาย

นางมองหลี่เหวยหยวนด้วยหัวใจที่สั่นระรัว ก่อนจะพยายามฝืน

ใบหน้าท่ีแทบแขง็กระด้างเหยียดรอยย้ิมออกมาด้วยอยากแสดงเจตนาดี

ต่อหลี่เหวยหยวน แต่สายตาของเด็กหนุ ่มยังคงประดุจมีดน�้าแข็ง 

อันคมกริบเช่นเดิม

หลี่หลิงหว่านรู้สึกว่าหัวใจอันบอบบางในอกของนางน้ันใกล้จะถูก

สายตาเย็นเยยีบอ�ามหิตของเขามองจนเป็นรพูรนุแล้ว สองขาของตนเอง 

ก็สั่นระริกจนเกือบจะยืนไม่ไหว นางแทบทรุดลงไปกองกับพื้นอยู่แล้ว

เป็นสำยตำท่ีท�ำให้คนอำยุขัยสั้นจริงๆ เพียงแค่ถูกเขาจ้อง 

ก็รู้สึกกดดันมากขนาดนี้แล้ว ภายหลังนางจะยังประจบประแจงและ 

เกาะแข้งเกาะขาเขาได้อย่างไร จะไม่ถูกเขาท�าให้แข็งจนกลายเป็น 

น�้าแข็งแกะสลักที่ไม่มีวันเกิดใหม่ได้อีกตลอดไปเลยหรือ

หลี่หลิงหว่านพลันรู้สึกว่าหนทางข้างหน้าช่างมืดมิดยิ่งนัก

หลี่เหวยหยวนไม่ได้มองหลี่หลิงหว่านอีก เด็กหนุ่มดึงสายตา 

ของตนเองกลบัมาแล้วเดนิมุง่หน้าต่อไปตามทางของตน ท่ามกลางหมิะ 

ที่ยังตกอยู่เขาไม่เหลือบแลไปที่ใดสักนิด
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หลี่หลิงหว่านพยายามกระตุ้นความฮึกเหิมในใจตนเอง

นางไม่มีทางยอมแพ้ และนางก็ไม่สามารถยอมแพ้ได้ด้วย จุดจบ

ของการยอมแพ้คือความตาย แต่นางเป็นถึงเทพผู ้สร้างของทุกคน 

ในนยิายเรือ่งน้ี รวมถึงหลีเ่หวยหยวนคนเย็นชาแสนร้ายกาจตรงหน้าน้ีด้วย 

ดงันัน้นางจ�าเป็นท่ีจะต้องก�าราบเขาให้ได้ ท้ังยังต้องคอยหลอมละลายเขา

อย่างเดด็เด่ียวแน่วแน่ ให้ตนเองได้กลายเป็นแสงอาทิตย์ในใจเขา ขบัไล่

ความมืดมิดและความอ้างว้างในจิตวิญญาณเขาออกไป

ด้วยเหตุนี้หลี่หลิงหว่านจึงหมุนตัวแล้วเดินตามหลังหลี่เหวยหยวน 

ทางหน่ึงรีบก้าวเร็วๆ เพ่ือไล่ตามเขา อีกทางก็เปิดปากเอ่ยเรียกเขา 

เสียงใสว่า "พี่ชาย"

เดิมทีในนิยายนางเขียนให้หล่ีหลิงเย่ียนเรยีกหลีเ่หวยหยวนว่า 'พ่ีชาย' 

มาโดยตลอด และหลีเ่หวยหยวนเองก็ชืน่ชอบย่ิงนัก ดงัน้ันตอนนีน้างเลย

ยืมมาใช้เรยีกเขาก่อนเป็นการชัว่คราว

ตอนท่ีหลี่เหวยหยวนได้ยินหลี่หลิงหว่านเรียกตนเองว่าพ่ีชายนั้น 

ฝีเท้าของเขาก็ชะงกัลงอย่างเหน็ได้ชดั แต่หลงัจากน้ันเขาก็เริม่ก้าวเดนิต่อ 

ทั้งยังเพิ่มความเร็วมากกว่าเดิม

น่ำตลกชะมัด! มำรน้อยตนน้ีถึงกับเรียกข้ำว่ำพ่ีชำย? เมื่อก่อน 

เวลำท่ีนำงเห็นข้ำมิใช่ว่ำเอำแต่ยกมือเท้ำสะเอวแล้วเชิดหน้ำเรียกข้ำว่ำ 

'เจ้ำขยะ' หรือไร

หลีเ่หวยหยวนคิดว่าหูตนเองคงโดนความเย็นกัดจนเสยีแล้วเป็นแน่ 

เมื่อครู่ถึงได้หูแว่วไปเช่นนั้น

แล้วเขากร็ูไ้ด้ชดัเจนว่านีห่าใช่อาการหแูว่ว เพราะว่าหลีห่ลงิหว่าน

Page ����������������������������! 1.indd   39 28/5/2562 BE   10:26



40

นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 1

ยังคงเอาแต่เรียกเขาว่าพี่ชายไม่หยุด

เดก็หญิงอายแุปดขวบย่อมมช่ีวงระยะของการก้าวขาทีไ่ม่กว้างนัก 

ซ�า้บนพ้ืนยังเป็นหิมะท่ีเดนิยาก นางจงึได้แต่ว่ิงอยู่บนพ้ืนหมิะอย่างทลุกัทุเล

เช่นนี้ไปตลอดทาง พยายามเร่งตามฝีเท้าของเขาให้ทัน

หลี่เหวยหยวนเอียงศีรษะไปมองเล็กน้อย หางตาเห็นภาพน้ีแล้ว 

เขาก็ดึงสายตากลับ ในใจคิดอย่างเย็นชาว่า เจ ้ำมำรน้อยตนนี้ 

ก�ำลังวำงแผนร้ำยอะไรอีก

เมื่อสองวันก ่อนเขาเดินออกมาจากเรือนท่ีกักบริเวณตู ้ซื่อ  

เพ่ิงเดินไปได้ไม่ไกลก็เจอเข้ากับหลี่หลิงหว่าน ตอนน้ันนางเชิดหน้า 

และยกมอืเท้าสะเอวยืนอยู่ตรงหน้าเขา ใช้สายตาดถููกอย่างทีส่ดุมองมา 

น�า้เสยีงของนางไม่ไยดีอย่างย่ิงขณะเอ่ยถามเขา 'เจ้าขยะ! เจ้าโผล่มาจาก

ที่ใดกัน'

พอมองไปเห็นเรือนปลีกวิเวกที่อยู่ด้านหลังเขา บนใบหน้านาง 

ก็ปรากฏความเข้าใจกระจ่าง ก่อนจะชี้นิ้วมาทางเขา

'ท่ีแท้เจ้าก็เข้าไปในสถานท่ีต้องห้ามนี่เอง ท่านย่าเคยพูดไว้แล้ว  

ไม่ว่าใครก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานท่ีต้องห้าม คนท่ีเข้าไป 

จะต้องถูกโบย ซ�า้ยังต้องถูกขบัออกจากจวนด้วย ฮ่าๆ ข้าจะไปบอกท่านย่า

เรื่องที่เจ้าเข้าไปในสถานที่ต้องห้ามเดี๋ยวนี้เลย'

พูดจบนางก็หมุนตัวเตรียมวิ่งจากไป

ยามน้ันหลีเ่หวยหยวนก�าลงัเจบ็ปวดไปท้ังร่าง สภาพจติใจของเขา

ย�า่แย่ย่ิงนกั เขาเพ่ิงโดนมารดาแท้ๆ ของตนเองใช้ปลายแหลมของเชงิเทียน
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ทิม่แทงร่างกายเขาอย่างรนุแรง ท�าราวกับว่าเขามใิช่บตุรชายของนาง แต่เป็น

ศตัรทูีน่างไม่อาจอยู่ร่วมโลกได้อย่างไรอย่างน้ัน ไม่ว่าใครทีถู่กกระท�าเช่นนี้ 

จิตใจย่อมย�่าแย่อยู่แล้ว

ในชั่วขณะนั้นหลี่ เหวยหยวนแทบจะหมดความอดทน เขา 

อยากพุ่งเข้าไปบีบคอตู้ซื่อให้ตายเสียเลย

ทว่าเขายังอดทนได้อยู่

เดก็หนุ่มอายุสบิสามปีได้แต่ยืนก�าหมดัแน่นอยู่บนพ้ืนอนัเย็นเฉยีบ 

เขาไม่หลบและไม่หลกีเลีย่ง เพียงแค่ปล่อยให้มารดาแท้ๆ หยิบเชงิเทียน 

มาแทงบนร่างกายเขาอย่างบ้าคลั่ง พร้อมกับฟังนางด่าทอว่าเขาเป็น 

ลูกนางโลม พูดว่าเหตุใดเขายังไม่ตายๆ ไปเสียที

เหตใุดข้ำถึงเป็นลกูนำงโลมไปได้ ในใจหลีเ่หวยหยวนคดิอย่างเย็นชา 

หรอืว่ำข้ำจะไม่ใช่ลกูของนำง?

เหตุใดเด็กในครอบครัวอื่นล้วนได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงอ่อนโยน 

จำกมำรดำ แต่ข้ำกลับถูกมำรดำแท้ๆ ของตนเองท�ำร้ำยทำรุณเช่นนี้  

หรือว่ำข้ำสมควรตำยไปจริงๆ?

เดก็หนุ่มสภาพจติใจย�า่แย่อย่างมาก ซ�า้ในเวลาน้ันยังถูกหลีห่ลงิหว่าน

ท�าตวัย่ัวยุเช่นน้ันใส่อกี

ยามนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมองหลี่หลิงหว่าน เด็กหญิงแต่งกายหรูหรา 

บนใบหน้างดงามมีแต่ความอวดดีและการดูถูกเหยียดหยามเขา นางยัง

ข่มขู่ว่าจะน�าเรื่องท่ีเขาเข้าไปในสถานท่ีต้องห้ามไปบอกแก่ฮูหยินผู้เฒ่า

ด้วย

เด็กหนุ่มพลันมีโทสะผุดวาบขึ้น กระท่ังเกิดความกล้าที่จะกระท�า
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เรื่องชั่วช้าขึ้นมา เขายื่นมือออกไปผลักเด็กหญิงอย่างเหี้ยมโหด

เขามองเห็นว่าท่ีด้านหลังหลี่หลิงหว่านมีหินแหลมคมอยู่ก้อนหน่ึง 

ต่อให้เป็นตอนท่ีกระท�าเรื่องชั่วช้าแค่ไหน ในใจเขาก็ยังสามารถค�านวณ

ได้อย่างว่องไว ดูจากความสูงของหลี่หลิงหว่านแล้ว ตอนที่นางล้มลงไป

ท้ายทอยจะต้องกระแทกเข้ากับหินก้อนนั้นอย่างแน่นอน

ผลลพัธ์ย่อมเป็นไปตามทีเ่ขาค�านวณไว้ ตอนทีห่ล่ีหลิงหว่านล้มลงไป

ท้ายทอยก็กระแทกเข้ากับหนิก้อนน้ันอย่างแม่นย�าจริงๆ

เสียงตึงดังขึ้นอย่างชัดเจน จากนั้นเลือดสดๆ ก็ค่อยๆ ไหลริน 

จากก้อนหินแผ่ลามลงมาบนพื้นทันที

มองเห็นเลือดท่ีคดเคี้ยวลงมาหลายสายนั้น ในใจหล่ีเหวยหยวน 

ก็บงัเกิดความรูส้กึดข้ึีนมา ความรูส้กึดเีช่นน้ีท�าให้เขาสมัผสัได้ว่าหวัใจในอก

ก�าลงัเต้นดุจรวักลอง ฝ่ามอืชืน้เหง่ือ ปากแห้งผาก แต่บนใบหน้าของเขา

ยังคงรักษาความเย็นชาเฉยเมยเอาไว้ได้อยู่

สายตาของเขากวาดมองไปยังเด็กหญิงที่ในแววตาเต็มไปด้วย

ความหวาดกลวัและไม่อยากจะเชือ่คราหน่ึงอย่างไม่แยแส ก่อนหมนุตวั

จากไปทันที

ตอนน้ันไม่มีสาวใช้ติดตามอยู่ข้างกายหล่ีหลิงหว่าน ขอเพียงนาง

นอนเลือดไหลอยู่ท่ีน่ีเพียงล�าพัง สุดท้ายนางจะต้องตายแน่ๆ ใช่หรือไม่ 

พอนางตายไปแล้วก็จะไม่มีผู้ใดรู้เรื่องที่เขาเป็นคนผลักนางอีก

น่าเสียดายที่หลี่หลิงหว่านยังไม่ตาย

หลี่เหวยหยวนคิดในใจอย่างขยะแขยง เหตุใดหลี่หลิงหว่ำน 
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ถึงยังไม่ตำยกัน นำงน�ำเรื่องนี้ไปบอกฮูหยินผู้เฒ่ำแล้วหรือ เหอะ ต่อให้ 

นำงน�ำเรื่องนี้ไปบอกกับฮูหยินผู้เฒ่ำแล้วก็ไม่เป็นไร อย่ำงมำกก็แค่ให้ 

ฮูหยินผู้เฒ่ำทุบตีข้ำให้ตำย ถึงอย่ำงไรแม้แต่มำรดำแท้ๆ ยังพูดว่ำ 

เหตใุดข้ำยังไม่ตำยไปเสยีท ีหนน้ีหำกข้ำถูกทุบตจีนตำยแล้วจริงๆ เช่นนัน้ 

ก็เป็นกำรช่วยให้นำงสมปรำรถนำแล้วมิใช่หรือ

เกล็ดหิมะอันเย็นเยียบร่วงมาบนใบหน้าหลี่เหวยหยวน ก่อนจะ

กลายเป็นน�า้ไหลลงมาจากบนใบหน้าเขาอย่างรวดเรว็ มองดแูล้วราวกับ

เขาก�าลังร�่าไห้อย่างไรอย่างนั้น

ต่อให้ข้ำตำยไป บนโลกใบนี้ก็คงไม่มีใครร้องไห้เพื่อข้ำกระมัง

ทางหนึ่งหลี่เหวยหยวนคิดในใจอย่างไม่แยแสเช่นนี้ อีกทาง 

ฝีเท้าของเขาก็ย�่าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

หลี่หลิงหว่านยังคงเดินตามอยู่ข้างหลังอย่างทุลักทุเล

เดิมทีร่างกายนี้ก็เป็นร่างที่บอบบางอยู่แล้ว เกรงว่าจะไม่ค่อยได้

ออกก�าลังด้วย เพียงวิ่งไปได้ไม่ก่ีก้าวนางก็แทบจะหายใจไม่ทันอยู่แล้ว 

ทว่าหลี่หลิงหว่านยังคงไม่หยุดฝีเท้า

หลี่เหวยหยวนอยู่ข้างหน้านางนี่เอง ไม่ว่าอย่างไรวันนี้นางจะต้อง

แสดงความเป็นมติรต่อหน้าเขาให้ได้ สร้างความประทบัใจดีๆ  ให้กับเขา 

จึงจะถูก

เดมิทีหลีเ่หวยหยวนก็เดินไวมากอยู่แล้ว หลีห่ลิงหว่านทีท้ั่งแขนและ

ขาสัน้กว่าย่อมไม่มทีางไล่ตามเขาได้ทัน นางจงึต้องว่ิงไปพร้อมร้องเรียกเขา

ด้วยเสียงหอบแฮกๆ "พี่ชาย รอข้าด้วยสิ ข้ามีเรื่องจะพูดกับพี่!"

หลี่หลิงหว่านจะต้องบอกกับหลี่เหวยหยวนว่านางไม่มีทางบอก 
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เรื่องท่ีเขาผลักนางจนเกือบตายให้ฮูหยินผู้เฒ่ารู้ มิเช่นนั้นหากให้คนผู้นี้

คิดว่านางจะน�าเรื่องน้ีไปบอกฮูหยินผู้เฒ่าล่ะก็ ไม่แน่ภายในไม่ก่ีวันน้ี 

เขาอาจจะเล่นงานนางก็เป็นได้

อาศยัสติปัญญาของหลีเ่หวยหยวน หากเขาอยากเล่นงานตนจรงิๆ 

หลี่หลิงหว่านรู้สึกว่าตนเองจะต้องป้องกันอีกฝ่ายไม่ได้แน่

แต่หลีเ่หวยหยวนไม่ได้สนใจนางเลย เขาเอาแต่เดนิมุง่ไปข้างหน้า

จนถึงเรือนที่เขาพักอาศัยอยู่

หลี่เหวยหยวนผลักประตูเรือนเปิดออกก่อนก้าวเท้าเข้าไป จากนั้น

ก็หันตัวกลับมาปิดประตูไม้เก่าๆ พังๆ สองบานเข้าหากัน ท้ังยังลั่นดาล 

อีกด้วย

รอจนเขาท�าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผ่านไปอีกสักพักหน่ึง 

หลี่หลิงหว่านถึงไล่ตามมาทัน

นางหยุดยืนทีห่น้าประตทูางเข้า อาการหอบยังไม่ทันหายก็ยกมอืข้ึน

เคาะประตเูรยีกแล้ว "พ่ีชาย เปิดประตูสเิจ้าคะ ข้ามเีรือ่งจะพูดกับพ่ีชาย"

แม้หลี่เหวยหยวนจะไม่ได้เปิดประตู แต่เขาก็ไม่ได้จากไปไหน  

เพียงยืนอยู่ด้านหลงัประตูเงยีบๆ อยากรูว่้าหลีห่ลงิหว่านตัง้ใจจะท�าสิง่ใด

กันแน่

ตอนน้ันเองเสีย่วซานก็หอบแฮกๆ ตามมาทัน นางเห็นหลีห่ลิงหว่าน

ยังคงเคาะประตูเรียกให้หลี่เหวยหยวนเปิดประตูไม่ยอมหยุด แต่เขาก็ 

ไม่ยอมเปิด ดังนั้นนางจึงเปิดปากเกลี้ยกล่อม "คุณหนู วันน้ีหิมะตก  

อยู่ข้างนอกเช่นนี้อากาศเย็นยิ่งนัก พวกเรารีบกลับกันเถอะเจ้าค่ะ"

หลีห่ลงิหว่านไม่ขยับ นางก�าลงัคิดว่าหล่ีเหวยหยวนเป็นคนข้ีระแวง 
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ถึงจะปิดประตเูรอืนเช่นนี ้ แต่จรงิๆ อาจจะยืนอยู่ด้านหลงัประตฟัูงท่ีนาง

กับเสี่ยวซานพูดคุยกันอยู่ก็ได้ เขาย่อมอยากรู้ว่านางตั้งใจจะท�าสิ่งใด 

กันแน่ ในเวลาน้ีจงึนับเป็นโอกาสทีด่ทีีส่ดุในการสร้างความประทบัใจดีๆ  

แล้ว

จะมีอะไรดีไปกว่าการเล่นไปตามบทบาทให้แนบเนียน ท�าให้ 

หลี่เหวยหยวนคิดว่าต่อให้ตัวเขาไม่อยู่ตรงหน้า นางก็ยังจริงใจที่จะท�าดี

และส�านึกผิดต่อเขาอยู่ดี

ดงัน้ันหลีห่ลงิหว่านจงึยกนิว้ขึน้มาจกิลงไปบนแขนตนเองอย่างรุนแรง

คราหนึ่ง

เจ็บจริงๆ นะเนี่ย เจ็บจนข้ำแทบจะร้องไห้ออกมำอยู่แล้ว!

แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีน�้าตาไหลออกมาจริงๆ เสียหน่อย ถึงอย่างไร 

ก็มีประตูบานหน่ึงขวางไว้ หลี่เหวยหยวนมองออกมาไม่เห็นอยู่ดี ขอแค่

ในน�้าเสียงแฝงอาการสะอื้นเอาไว้ก็เพียงพอแล้ว

ชั่วขณะต่อมาเสี่ยวซานจึงได้แต่อ้าปากค้างตาโตมองคุณหนูของ

ตนเอง

หลีห่ลงิหว่านยืนอยู่บนขัน้บันไดทีเ่ตม็ไปด้วยหิมะพร้อมสะอกึสะอืน้

เอ่ย "ข้าไม่ไป ท่ีผ่านมาข้าท�าผิดไปแล้ว ข้าไม่ควรกลั่นแกล้งพ่ีชายเลย  

พ่ีชายดกัีบข้าถึงเพียงน้ัน ตอนท่ีข้ากลัน่แกล้งพ่ีชาย พ่ีชายก็ไม่เคยด่าข้า 

ไม่เคยทุบตีข้า..."

เขำไม่ด่ำ ไม่ทุบตีก็จริง แต่พอลงมือครั้งหน่ึงแล้วก็เอำให้ถึงตำย 

เลยทีเดียว

ในใจหลี่หลิงหว่านคิดเช่นน้ี ทว่าต่อหน้ายังคงร้องไห้สะอึกสะอื้น 
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มือก็ยกขึ้นเคาะประตูพลางร้องไห้เรียกหาพ่ีชาย พูดซ�้าไปมาว่าตนเอง

ส�านึกผิดแล้ว พี่ชายเปิดประตูเถอะ ให้โอกาสนางขออภัยเขาด้วย

ตอนน้ีนางเป็นเพียงแค่เด็กอายุแปดขวบ ค�าพูดไม่อาจมีเหตุผล 

มากเกินไป มิเช่นนั้นหลี่เหวยหยวนอาจจะสงสัยขึ้นมาได้

แน่นอนว่าหลีเ่หวยหยวนไม่มทีางเปิดประตใูห้อยู่แล้ว เขาเพียงแค่

ยืนอยู่ด้านหลงัประตดู้วยใบหน้าเย็นชา ในใจไม่เชือ่ถือค�าพูดของหลีห่ลงิหว่าน

เลยแม้แต่น้อย

นำงจะขออภัยข้ำ? หลี่เหวยหยวนแค่นเสียงดูแคลนคราหนึ่ง  

คงต้องรอให้ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากทางทิศเหนือเท่านั้นแล้ว

หลี่เหวยหยวนไม่ได้ส่งเสียงต้ังแต่ต้นจนจบ เพียงแค่ยืนอยู ่

ด้านหลังประตูโดยไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย

หลี่หลิงหว่านเองก็คิดว่าตนไม่สามารถร้อนใจในเร่ืองน้ีได้ นาง 

ไม่มีทางเกลี้ยกล่อมให้หลี่เหวยหยวนเลิกรังเกียจนางได้ในชั่วพริบตา  

วันเวลาในภายภาคหน้ายังอีกยาวนานนัก นางสามารถค่อยเป็นค่อยไปได้

แมภ้ายนอกและหวัใจทั้งดวงของหลี่เหวยหยวนจะไมต่่างอะไรกบั

ทะเลสาบท่ีถูกน�้าแข็งปิดผนึก ดูเย็นชาไร้ความรู ้สึก ทว่าในใจนาง 

กลับเชื่อมั่นว่าคนประเภทน้ีจะย่ิงกระหายอยากความรักอย่างรุนแรง  

ดังนั้นนางจะใช้หัวใจเปี่ยมรักของตนเองไปหลอมละลายเขา

หลี่หลิงหว่านในใจคิดเช่นนี้ นางจึงเคาะประตูอีกสักพักหนึ่ง  

เรียกพ่ีชายอีกเล็กน้อย ร้องไห้เอ่ยค�าพูดท�านองว่าพ่ีชายไม่สนใจนาง  

เช่นนั้นวันพรุ ่งนี้นางค่อยมาหาใหม่จ�าพวกนี้แล้ว จากน้ันจึงค่อยๆ  

หันหลังกลับแล้วพาเสี่ยวซานจากไป
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ทีด้่านหลงันางขวางก้ันไว้ด้วยประตบูานหน่ึง หล่ีเหวยหยวนครุ่นคดิ 

แล้วสุดท้ายจึงตัดสินใจแนบใบหน้าไปท่ีรอยแตกบนประตู มองออกไป

ข้างนอก

หิมะตกลงมาหนักกว ่าเมื่อครู ่นี้แล ้ว เงาร ่างกระจ ้อยร ่อย 

เดินทุลักทุเลเหยียบย�่าอยู่บนหิมะมุ่งตรงไปข้างหน้า

หลีเ่หวยหยวนมองอยู่สกัพักพลนัแค่นเสียงดแูคลนออกมาคราหน่ึง

หนน้ีเจ้ามารน้อยตัง้ใจจะท�าอะไรอกี เขาไม่มวัีนเชือ่เป็นอนัขาดว่า

นางแค่คิดอยากมาขออภัยเท่านั้น

ตอนที่ออกมาจากเรือนยังเป็นแค่เกล็ดหิมะโปรยปรายเบาบาง  

ยามกลบัมากลบักลายเป็นหมิะตกหนักไปเสียได้ สายลมพัดกระทบใบไผ่

เกิดเป็นเสียงดังแซ่กๆ ทว่าสภาพจิตใจของหลี่หลิงหว่านกลับไม่ได้รับ 

ผลกระทบแต่อย่างใด

นางชนะศกึแรกแล้ว ไม่เพียงได้เจอกบัหลีเ่หวยหยวนอย่างราบรืน่

เท่านัน้ นางยงัได้แสดงละครต่อหน้าเขาไปแล้วด้วยหนหนึง่ ต่อให้ในใจเขา 

ไม่ลดความเกลียดชังที่มีต่อนาง แต่อย่างน้อยนางก็ประสบความส�าเร็จ

ในการยื่นช่อมะกอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพไปให้แล้ว

เมื่อในใจมีความสุข ไม่ว่าหิมะจากบนฟ้าจะตกหนักเพียงใด 

นางก็ยงัรูส้กึว่าเป็นทวิทศัน์ทีส่วยงาม สายลมหนาวพัดมากระทบใบหน้า 

ก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด หลี่หลิงหว่านเดินกลับไปยังเรือนของตนเอง

เป็นเพราะเจ้าของร่างเดิมไม่สนิทกับโจวซื่อ หล่ีหลิงหว่านคนเก่า 

จึงเคยอาละวาดต่อหน้าฮูหยินผู้เฒ่าว่าไม่อยากอยู่กับโจวซื่อ ในใจ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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