
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



"พี่ชาย เมื่อครู่ข้าเพียงแต่บังเอิญพบคุณชายฉุนอวี๋ที่สวนดอกไม้เท่านั้น แค่พูดคุยกับเขาไป

ไม่กี่ประโยค"

" 'ไม่กี่ประโยค' แล้วมันคือกี่ประโยค" หลี่เหวยหยวนเหลือบมองนาง "กี่ตัวอักษร"

หลี่หลิงหว่านอยากจะหยิบของอะไรมาตบหน้าเขาจริงๆ แต่สุดท้ายภายใต้สายตากดดัน 

ของเขา นางก็ยังต้องครุน่คดิอย่างจรงิจงัแล้วตอบกลบัตามความจรงิ "พูดไปแค่สองประโยคเท่าน้ัน 

ประมาณสักสามสิบตัวอักษรกระมัง"

"สามสิบตัวอักษรยังไม่นับว่ามากอีกหรือ หนก่อนข้าพูดอย่างไรกับเจ้า อย่าได้พูดคุยกับ 

บุรุษแปลกหน้าตามใจชอบ"
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ไม่ปล่อยให้ค้างคานาน 'นิยายเร่ืองน้ีข้าไม่ได้เขียน!' เล่ม 3 ก็มาอยู่ในมือ 

ของทุกท่านแล้วนะคะ ตอนท้ายเล่มก่อนท่านนักอ่านได้พบกับตัวละคร 'ฉุนอว๋ีฉี'  

ผู ้ที่มีออร่า 'พระรอง' อันแรงกล้ากันแล้ว เขาเป็นคนที่ท�าให้ 'หลี่เหวยหยวน'  

ต้องเกร้ียวกราดอย่างหนักเพราะ 'ญาติผู้น้อง' คอยแต่ชายตามองต้ังแต่แรกพบ  

ทั้งความสามารถและความฉลาดของพวกเขาทั้งคู่ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันอีก แม้จะ 

ยังไม่มีเรื่องบาดหมางแต่ก็มองอีกฝ่ายเป็นศัตรูกันแล้ว

นอกจากจะมีบุรุษมากความสามารถทั้งสองแล้ว ในเล่มนี้หลินหว่านยังจะใช้ 

'น้ิวทองค�า' ให้เป็นประโยชน์ เป็นขุมพลังส�าคัญซึ่งมีอ�านาจเหนือฮ่องเต้แห่งแคว้น 

หากเป็นท่านนักอ่านจะเลือกมอบอ�านาจน้ีให้กับใคร หรือสุดท้ายแล้วจะเก็บไว้ 

ให้ตนเองดี กระทั่งหัวใจและชีวิตของตนเองจะเลือกฝากไว้กับบุรุษคนใด

มาร่วมลุ้นกันค่ะว่าในเล่มน้ีชีวิตแสนเข้มข้นของหลินหว่านจะชวนปวดหัว 

ขนาดไหน เม่ือเร่ืองราวหลายๆ อย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เธอเคยเขียนเอาไว้ และ  

'น้ิวทองค�า' น้ีหลินหว่านจะเลือกให้ใครได้ไป หากอยากรู้ว่ามีเร่ืองใดที่เปลี่ยนไป 

จากเดิมบ้าง เชิญท่านนักอ่านพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱ ซุนหลันอ ี มารดาของหลี่หลิงเยี่ยน บิดาต้องโทษจนถูกเนรเทศ 

  ไปอยู่ชายแดน หลี่ซิวป๋อมาพานางไปอยู่ด้วย
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  ชอบหลี่หลิงหว่านมาก
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ตลอดเส้นทางทีห่ลีห่ลงิหว่านว่ิงหนมีาเรยีกได้ว่าลนลานจนท�าอะไร

ไม่ถูกจริงๆ ท่ามกลางความลนลานนางก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆ ไม่รู ้แล้วว่า 

หอหมิงเซ่อควรจะไปทางใด เสี่ยวซานก็คอยตามมาอยู่ข้างหลังอย่าง 

ไม่รู ้ทางออกเช่นกัน อีกทั้งวันน้ีบรรดาบ่าวรับใช้หญิงก็ล้วนแต่อยู่ที่ 

เรอืนด้านหน้าท้ังสิน้ ขณะท่ีร้อนใจอยู่นัน้นางก็อยากจะตามหาสาวใช้สกัคน 

มาถามทาง แต่กลับไม่พบเงาของผู้ใดเลยสักคน

สดุท้ายเมือ่ว่ิงจนเมือ่ยแล้วหลีห่ลงิหว่านจงึมองหาหินใหญ่ก้อนหน่ึง

ก่อนน่ังลงไป ตั้งใจจะพักสักครู่ รออีกประเดี๋ยวค่อยหาทางต่อ ทว่า 

ยังไม่ทันนั่งได้นานถึงครึ่งก้านธูปก็พลันได้ยินน�้าเสียงเย็นชามีกล่ินอาย

กดดนัดังขึน้จากเหนอืศีรษะ "วันท่ีอากาศหนาวเช่นน้ี เจ้านัง่อยู่บนก้อนหิน

ไม่หนาวหรอืไร เป็นหญิงแท้ๆ เหตุใดจงึไม่รูจ้กัถนอมร่างกายตนเองบ้าง"

หลี่หลิงหว่านกระโดดลุกขึ้นทันควันแล้วหันหน้ากลับไป ไม่รู้ว่า 

37
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นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 3

หลี่เหวยหยวนมายืนอยู่ข้างหลังนางตั้งแต่เมื่อใดแล้ว

เจ้าเป็นแมวหรอืไร ยามเดนิจงึไม่คดิจะส่งเสยีงเลยสกันิด หลีห่ลงิหว่าน

นกึค่อนขอดอยูใ่นใจ แต่ฉากหน้ายังคงย้ิมแย้มสดใส เข้าไปคล้องแขนของเขา

แล้วอมย้ิมเอ่ย "พ่ีชาย ข้าหลงทาง โชคดทีีพ่ี่มา มเิช่นน้ันข้าคงต้องติดอยู่ใน

สวนดอกไม้แห่งนี้จนออกไปไม่ได้แน่ๆ เจ้าค่ะ" ทั้งยังถามเขาว่า "พ่ีชาย  

เหตุใดพ่ีมาเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้แห่งนีไ้ด้เล่าเจ้าคะ"

หลี่เหวยหยวนไม่ได้ตอบกลับ เพียงแค่มองนางอย่างใช้ความคิด 

มองจนหลี่หลิงหว่านรู้สึกขนลุกข้ึนมา สุดท้ายนางก็ทนไม่ไหวเอ่ยถาม

เสียงสั่นออกไป "พี่ชาย พี่มองข้าเช่นนี้ท�าไมกันเจ้าคะ"

"อ้อ ไม่มีอะไร" หลี่เหวยหยวนดึงสายตากลับมา น�้าเสียงอบอุ่น 

เอ่ยอย่างไม่เร่งร้อน "ข้าแค่ก�าลงัคิดว่าเจ้าไม่ได้มาคล้องแขนข้าด้วยตนเอง

เช่นนี้นานแล้ว เหตุใดยามน้ีพอเจอข้าก็มาท�าเช่นนี้ คงไม่ใช่ว่าเมื่อครู ่

เจ้าท�าความผิดอะไรไว้จึงละอายใจและกลัวว่าข้าจะรู้เรื่องใช่หรือไม่"

หลี่หลิงหว่านไร้ค�าพูด

เจ้าอย่าได้ร้ายกาจถึงเพียงน้ีได้หรือไม่ ถึงข้ันนี้แล้วก็ยังคาดเดา 

ได้อย่างแม่นย�าอีก หากเจ้าท�าตัวเช่นนี้ ต่อจากนี้ยามที่อยู่ต่อหน้าเจ้า 

จะให้ข้าท�าตัวเยี่ยงไรเล่า นี่มันโกงชัดๆ ขี้โกง!

ทว่าบนใบหน้ายังคงต้องย้ิมอย่างสดใสไร้เดียงสา "จะเป็นไปได้

อย่างไร ข้าจะท�าความผิดอะไรได้เล่าเจ้าคะ ก็แค่เมื่อครู่ข้าหลงทาง  

เดินวนอยู่ในสวนแห่งน้ีครึ่งค่อนวันแล้วก็ยังหาทางออกไม่พบ แล้วจู่ๆ  

ก็ได้พบพ่ีชาย พอรู้สึกดีใจข้าก็เลยเข้าไปคล้องแขนพ่ีชายอย่างอดไม่ได้

เท่านั้นเองเจ้าค่ะ"
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กล่าวจบยังเขย่าแขนเขา แสดงให้เห็นว่าตนเองรู ้สึกดีใจจริงๆ  

ที่ได้พบเขา

หลี่เหวยหยวนเหลือบมองหลี่หลิงหว่านด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก  

ในใจเขานึกวิจารณ์ออกมาหนึ่งประโยค

ยิ่งปกปิดก็ยิ่งเห็นได้ชัด

ก่อนท่ีหลี่เหวยหยวนจะคิดว่าหลี่หลิงหว่านติดตามพวกโจวซื่อ 

มาชมงิ้วยังหอหมิงเซ่อเช่นน้ี ผู ้ที่มาล้วนมีแต่แขกที่เป็นสตรี นางจะ 

กระท�าความผิดอะไรออกมาได้เล่า เขาจึงไม่ได้สอบสวนต่อ เพียงแค่ 

ผงกศีรษะให้นางพลางเอ่ย "ข้าจะพาเจ้าออกไป"

หลี่หลิงหว่านยังคงยิ้มแย้ม "พี่ชายช่างดีนัก"

กับเรือ่งนีใ้นใจหลีเ่หวยหยวนยังคงวจิารณ์ว่า 'ย่ิงปกปิดก็ย่ิงเห็นได้ชดั' 

ประโยคน้ัน

แม้หลี่หลิงหว่านจะเข้าใกล้เขาด้วยมีเหตุผลเช่นน้ี ทว่าในใจเขา 

ก็ยังคงรู้สกึมคีวามสขุ ดงันัน้ขณะทีเ่ขาพานางเดนิไปข้างหน้า ในดวงตา

เบื้องลึกก็แฝงไปด้วยรอยย้ิมยามเอ่ยกับนาง "เด็กโง่ สวนดอกไม้ก็ม ี

ขนาดใหญ่เพียงเท่านี ้ เจ้ายังจะหลงทางได้อกี ดทู่าวันหน้าไม่ว่าเจ้าไปท่ีใด 

ข้าคงต้องติดตามไปด้วยทุกที่จึงจะถูก"

ถ้าไม่ตามไปด้วย หากคนหายตัวไปจะท�าเยี่ยงไร

ในใจหล่ีหลิงหว่านรูส้กึผิดอยู่บ้างจรงิๆ ดังน้ันกับค�าพูดท่ีดูถูกนางเช่นน้ี

ของหลี่เหวยหยวน นางจึงท�าเพียงยกมือข้ึนลูบจมูกและย้ิมโง่ๆ ออกมา  

ทว่ารอยย้ิมโง่งมของนางก็มอัีนต้องแขง็ค้างอยู่บนใบหน้า

บริเวณสวนเสาเย่าที่ด้านหน้านั้น หลี่หลิงเย่ียนก�าลังยืนอยู่กับ 
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เหลียงเฟิงอว่ี หากมีเพียงพวกเขาสองคนก็แล้วไปเถอะ แต่ที่ น่ัน 

กลับมีฉุนอวี๋ฉียืนอยู่กับพวกเขาด้วย ก�าลังเอียงศีรษะน้อยๆ บนใบหน้า

ประดบัรอยย้ิมบาง ไม่รูว่้าก�าลงัฟังหลีห่ลงิเย่ียนเอ่ยอะไร แต่หล่ีหลิงเย่ียน 

มีใบหน้าสีชมพูระเรื่อ สนทนากับเขาด้วยสีหน้าเขินอาย

หลี่หลิงหว่านนึกทอดถอนใจขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ ยังไม่พูดถึง 

เรื่องท่ีหลี่หลิงเย่ียนกับเหลียงเฟิงอว่ีมาอยู่ด้วยกันในสวนดอกไม้แห่งน้ี 

ได้อย่างไร พูดแค่ว่าในสวนดอกไม้กว้างใหญ่แห่งนี้ หลี่หลิงเย่ียนกลับ

สามารถพบกับฉุนอว๋ีฉีได้ นอกจากค�าว่า 'โชคชะตา' ค�านี้แล้วยังจะ 

พูดอะไรได้อีก อีกทั้งมองดูหลี่หลิงเย่ียนกับฉุนอว๋ีฉีในตอนน้ี เรียกได้ว่า 

สนิทสนมกลมเกลียวกันย่ิงนัก ในใจฉุนอว๋ีฉีจะต้องเกิดความรู้สึกดีๆ  

ให้นางแล้วใช่หรอืไม่ ถ้าเช่นนัน้ในภายภาคหน้าฉนุอว๋ีฉีเองก็ต้องกลายเป็น

นิว้ทองค�าของหลีห่ลงิเย่ียนอย่างไม่ต้องสงสยั ย่ิงไปกว่านัน้หากภายหลงั

หย่งฮวนโหวรู้ว่าหลี่หลิงเย่ียนเป็นบุตรสาวสุดที่รักของสตรีที่ตนรักมิรู้ลืม

ก็จะย่ิงเมตตาเอ็นดูนางมากขึ้นไปอีก ถึงขั้นมีความคิดที่จะให้ฉุนอว๋ีฉี

แต่งงานกับหลี่หลิงเยี่ยน

เมื่อตนเองไม่อาจครองคู ่เป็นสามีภรรยากับซุนหลันอี เช่นนั้น 

ก็เก่ียวดองเป็นเครือญาติกันก็ได้ แต่น่าเสียดายท่ีสุดท้ายไม่ส�าเร็จ 

เนื่องจากมีพระราชโองการฉบับหนึ่งของฮ่องเต้ขัดขวางเข้าเสียก่อน

ยามน้ีหลี่ เหวยหยวนก็มองเห็นฉุนอว๋ีฉี  หลี่หลิงเ ย่ียน และ 

เหลียงเฟิงอว่ีแล้วเช่นกัน เห็นได้ชัดย่ิงว่าเขาไม่อยากจะเดินข้ึนหน้าไป

ทักทายพวกเขา เขาจึงดึงมือหลี่หลิงหว่านตั้งใจให้นางตามเขาจากไป

หลี่หลิงหว่านเดินตามหลี่เหวยหยวนมาอย่างเชื่อฟังย่ิง นางเอง 
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ก็ไม่อยากเดินเข้าไปทักทายฉุนอว๋ีฉี เหลียงเฟิงอว่ี และหล่ีหลิงเย่ียน 

เช่นกัน มองดูพวกเขารกัใคร่สนทิสนม ถึงขัน้สดุท้ายอาจจะจบักลุม่กันอยู่

ข้างกายหลี่หลิงเย่ียน ช่วยเหลืออีกฝ่ายรับมือนางกับหลี่เหวยหยวน  

เช่นนัน้มนัจะปวดใจเกินไปแล้ว อกีอย่างนางกับฉนุอว๋ีฉก็ีเพ่ิงได้พบหน้ากัน 

หากประเดี๋ยวฉุนอวี๋ฉีไม่ทันระวังจนหลุดปากเอ่ยอะไรออกมา ไม่แน่ว่า

หลี่เหวยหยวนอาจจะท�าอะไรขึ้นมาก็ได้ ดังนั้นช่างเถอะ ล่วงเกินไม่ได้ 

ก็หลีกเลี่ยงเสียดีกว่า

แต่น่าเสียดายนัก นางกับหลี่เหวยหยวนเดินไปไม่ถึงสองก้าว 

ก็ได้ยินเสียงของเหลียงเฟิงอวี่ผู้นั้นดังขึ้นมาอย่างร้อนรน "น้องหว่าน"

จากน้ันก็เป็นเสยีงรองเท้าหุ้มข้อดังขึน้ ก่อนจะเห็นใบหน้าหล่อเหลา

ของเหลียงเฟิงอว่ีปรากฏข้ึนตรงหน้านางกะทนัหนั เขาเอ่ยด้วยน�า้เสยีงดีใจ 

"ข้าหาเจ้าพบจนได้"

คิ้วเรียวยาวของหลี่เหวยหยวนขมวดเข้าหากัน เขาขยับตัวมาบัง

ด้านหน้าหลีห่ลิงหว่านอย่างแนบเนียน ขวางก้ันระหว่างนางกับเหลยีงเฟิงอว่ี

เอาไว้

ฉุนอว๋ีฉีท่ีก�าลังเดินตามมากับหลี่หลิงเย่ียนก็ได้เห็นภาพน้ีเข้าพอดี 

ในใจลอบคิดว่า หลี่เหวยหยวนปกป้องหลี่หลิงหว่านอย่างเคร่งครัดมาก

จริงๆ ราวกับไม่ยินยอมให้บุรุษคนไหนได้เข้าใกล้นางอย่างไรอย่างนั้น

ฉุนอวี๋ฉีหยุดยืนอยู่ตรงหน้าหลี่เหวยหยวน ผงกศีรษะให้เขา 

ก่อนย้ิมน้อยๆ พลางเอ่ย "สหายหลี"่ จากน้ันก็ผงกศีรษะและย้ิมน้อยๆ ให้กับ

หลีห่ลงิหว่านท่ีก�าลงัโผล่ศีรษะออกมาครึง่หน่ึงจากด้านหลงัหลีเ่หวยหยวน 

"คุณหนูหลี่ บังเอิญนัก พวกเราได้พบกันอีกแล้ว"

Page ����������������������������! 3.indd   11 25/6/2562 BE   11:02



12

นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 3

หลี่หลิงหว่านหัวใจกระตุก ค�าว่า 'อีกแล้ว' ของเจ้าค�านี้ช่างชวนให้

ผู้คนคิดลึกซึ้งไปไกลจริงๆ หวังว่าหลี่เหวยหยวนจะไม่คิดมาก แค่คิดว่า

ข้ากับฉุนอวี๋ฉีเคยพบกันที่สวนอั้นเซียงแห่งนั้นครั้งหนึ่งก็พอ

ทว่าเบือ้งหน้าหลีห่ลงิหว่านยังคงยิม้เอ่ยกับฉนุอว๋ีฉอีย่างมมีารยาท 

"ใช่แล้ว บังเอิญยิ่งนักเจ้าค่ะ"

" พ่ีใหญ่กับน ้องสี่ต ่างรู ้จักคุณชายฉุนอว๋ีมาก ่อนแล ้วหรือ"  

น�้าเสียงอ่อนหวานของหลี่หลิงเย่ียนดังข้ึน "เช่นน้ีก็หมายความว่า 

ข้าเป็นคนที่ได้รู้จักคุณชายฉุนอวี๋ช้าสุดสินะเจ้าคะ"

พูดมาถึงตรงนีด้วงตาใสกระจ่างของหล่ีหลิงเย่ียนก็มองไปยังฉนุอว๋ีฉ ี

ด้วยแววตาเปล่งประกาย

เมื่อครู่เหลียงเฟิงอว่ีแนะน�าฉุนอว๋ีฉีให้นางรู้จัก บอกว่าอีกฝ่ายคือ

หย่งฮวนโหวซื่อจื่อ แม้จะมีบรรดาศักดิ์โหวเหมือนกัน แต่ในราชส�านัก 

ก่วงผิงโหวไม่มีอ�านาจท่ีแท้จริงอะไร ทว่าหย่งฮวนโหวกลับไม่เหมือนกัน 

มทีีด่นิศกัดนิาเท่าไรไม่พูดถึง ในวัยเดก็หย่งฮวนโหวยังเคยเป็นสหายร่วมเรยีน

ของฮ่องเต้ ฮ่องเต้ทรงให้ความส�าคญักบัเขาเป็นอย่างย่ิง เพียงแต่ไม่รูว่้า

เพราะเหตุใดภายหลังหย่งฮวนโหวจึงออกจากเมืองหลวงไปยังต่างถิ่น 

ห่างไกล ได้ยินว่าเพ่ิงจะกลับมาเมื่อไม่นานมานี้ แต่เพ่ิงจะกลับมาถึง

ฮ่องเต้ก็พระราชทานต�าแหน่งส�าคัญให้แล้ว

อีกทั้งฉุนอว๋ีฉีก็เป็นบุรุษท่ีโดดเด่นขนาดนี้ รูปโฉมหล่อเหลา 

มกีลิน่อายอบอุน่ ท่ัวท้ังร่างเป่ียมด้วยความสง่างาม เป็นอะไรท่ีเหลยีงเฟิงอวี่

เทียบเคียงไม่ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้นเมื่อหลี่หลิงเยี่ยนเห็นฉุนอวี๋ฉีแล้ว นาง

ก็สลดัเหลยีงเฟิงอวีท้ิ่งไปทันท ีและหนัมาย้ิมแย้มสนทนากับฉนุอว๋ีฉแีทน
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เพียงแต่นางไม่รู้ว่าหลี่หลิงหว่านรู้จักกับฉุนอว๋ีฉีมาก่อนนานแล้ว  

ฟังจากน�า้เสยีงท่ีฉนุอว๋ีฉเีอ่ยกับหลีห่ลงิหว่านก็มคีวามสนทิสนมเป็นอย่างย่ิง

ทว่าหลีห่ลงิหว่านกลบัรูส้กึแค่ว่าปวดหวั นางกลวัมากว่าหลีเ่หวยหยวน

จะรู้เรื่องที่เมื่อครู่นางพบกับฉุนอว๋ีฉี ดังน้ันเมื่อเผชิญหน้ากับการซักถาม 

ของหลีห่ลงิเย่ียน นางจงึยกมอืข้ึนลบูจมกูแล้วเอ่ยตอบอย่างกระอกักระอ่วน 

"ใช่แล้วเจ้าค่ะ ข้าเคยพบกับคุณชายฉนุอว๋ีมาก่อน"

ฉุนอว๋ีฉีฟังน�้าเสียงที่ตอบอย่างขอไปทีและหมดอาลัยตายอยาก 

ในค�าพูดของหลี่หลิงหว่านออก เขานึกอยากหยอกเย้านางจึงล้วง 

ไพ่ใบไม้ใบน้ันท่ีก่อนหน้าน้ีเก็บอยู่ในแขนเสื้อออกมาแล้วย่ืนมือออกไป 

มุมปากหยักย้ิมบางๆ "คุณหนูหลี่ เมื่อครู่ท่านเร่งรีบจากไป ไม่ทันระวัง 

จนท�าไพ่ใบไม้นี่ตกเอาไว้ ยามนี้ขอส่งคืนเจ้าของแล้ว"

ช่างเป็นอย่างท่ีกล่าวกันว่ากลวัอะไรมกัได้อย่างน้ันจริงๆ หลีห่ลงิหว่าน

ถอนหายใจอย่างเศร้าโศกในใจ จากนัน้นางก็เม้มปากเงยหน้าข้ึน แอบมอง

ไปทางหลี่เหวยหยวน พอดีกับที่หลี่เหวยหยวนก�าลังก้มหน้ามองนาง 

ด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก นัยน์ตาด�ามืดลึกล�้าจนไม่เห็นก้นบึ้ง ราวกับ 

น�า้ท่ีมก้ีนบ่อลกึอย่างไรอย่างน้ัน

หลี่หลิงหว ่านใจสั่น ด ้วยไม ่กล ้ามองเขาอีกต ่อไป นางจึง 

รีบหันหน้าหนีอย่างรวดเร็ว สายตากวาดมองไปท่ัว ทว่ามือของนาง 

ที่จับแขนเสื้อหลี่เหวยหยวนยิ่งบีบแน่นข้ึน ในวันที่อากาศหนาวเช่นน้ี 

ฝ่ามือนางกลับปรากฏหยาดเหงื่อออกมา

หลี่เหวยหยวนเก็บสายตาที่ใช้มองนางกลับไป เขาเงยหน้ามอง 

สบสายตาแฝงรอยย้ิมของฉุนอว๋ีฉีอย่างสงบ จากน้ันก็ย่ืนมือออกไป 
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เ พ่ือรอรับไพ ่ใบไม ้ในมือฉุนอวี๋ฉีพร ้อมกับเป ิดปากเอ ่ยขอบคุณ  

"ข้าขอขอบคุณคุณชายฉุนอวี๋แทนน้องสาวด้วยที่น�าของกลับมาคืน"

คิว้ยาวของฉนุอว๋ีฉเีลกิขึน้น้อยๆ แต่สดุท้ายก็ยอมส่งไพ่ใบไม้ในมอื 

ให้หลี่เหวยหยวน "สหายหลี่เกรงใจแล้ว"

หลีเ่หวยหยวนรบัไพ่ใบไม้มา แต่กลบัไม่ได้ส่งต่อไปให้หลีห่ลงิหว่าน 

หากยัดเก็บเข้าไปในแขนเสื้อตนเองแทน

ยามนี้เหลียงเฟิงอว่ีที่อยู่ด้านข้างก�าลังขมุบขมิบปากส่งเสียงเรียก 

"น้องหว่าน...น้องหว่าน ข้า..." หลังเห็นสายตาเย็นชาของหลี่เหวยหยวน

กวาดมองคราหนึ่ง เขาก็เอ่ยแก้ทันที "คือว่า...คุณ...คุณหนูหลี่ ข้า..."

ท่ีผ่านมาหลี่เหวยหยวนไม่เคยอนุญาตให้เหลียงเฟิงอว่ีเรียก 

หลี่หลิงหว่านว่าน้องหว่านมาก่อน ทั้งยังเอ่ยปากตักเตือนอยู่หลายครั้ง 

ด้วยน�า้เสยีงเย็นชาว่า 'ขอให้เหลยีงซือ่จือ่เรยีกน้องสาวข้าว่าคณุหนหูลีด้่วย' 

ดงันัน้ขอเพียงมหีลีเ่หวยหยวนอยู่ด้วย เหลยีงเฟิงอว่ีล้วนเรียกหลีห่ลิงหว่าน

อย่างมีมารยาทว่า 'คุณหนูหลี่' เสมอ

"เจ้าคะ มเีรือ่งอะไรหรอื" หลีห่ลงิหว่านได้ยินเหลยีงเฟิงอว่ีเอ่ยปาก

เรยีกตนเองเช่นน้ี นางจงึเอ่ยถามไปประโยคหน่ึง ทว่าในใจกลบัลอบภาวนา 

เมือ่ครูป่ระโยคนัน้ของฉนุอว๋ีฉไีด้สร้างเรือ่งใหญ่ให้ข้าแล้ว ข้ายังไม่รูเ้ลยว่า

จะขอคืนดีกับหลี่เหวยหยวนเช่นไร ขอร้องล่ะ ตอนน้ีเจ้าอย่าได้สร้าง 

เรือ่งอะไรเพ่ิมให้ข้าอกีเป็นอนัขาด

แต่เหลยีงเฟิงอวีไ่ม่ได้มเีจตนาจะสร้างเรือ่งอะไรให้กับหลีห่ลงิหว่าน

อยู่แล้ว เขารีบร้อนชี้แจง "เมื่อครู่ตอนอยู่ที่หอหมิงเซ่อ พอข้าหันกลับมา 

ก็ไม่เห็นเจ้าแล้ว สาวใช้บอกว่าเจ้ากบัพวกจอืหลนัเดนิมาทางสวนดอกไม้ 
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ข้า...ข้าอยากมาหาเจ้า พอดกัีบทีพ่ี่สามของเจ้าก็บอกว่าจะมาหาเจ้าเช่นกนั 

พวกเราถึงได้มาด้วยกนั"

เจ้ามหีลีห่ลงิเยีย่นแล้ว ยังจะมาตามหาข้าอกีท�าไมเล่า หลีห่ลงิหว่าน

ค่อนขอดอยู่ในใจ แต่ฉากหน้ายังคงย้ิมเอ่ย "อ้อ เป็นเช่นน้ีนีเ่อง ข้าเข้าใจแล้ว

เจ้าค่ะ"

เวลาทีห่ลีห่ลงิหว่านย้ิม ดวงตาท้ังคูจ่ะโค้งข้ึนมาราวกับจนัทร์เสีย้ว

อย่างไรอย่างน้ัน ย่ิงพิศย่ิงงดงามชวนให้ผูค้นไม่อยากละสายตาจรงิๆ

ใบหน้าเหลยีงเฟิงอว่ีแดงข้ึนมาอยู่หลายส่วน มอืทีก่�ากระต่ายหยกขาว

ตวันัน้ก็บบีแน่นขึน้ ในใจก�าลังคดิว่าท่ีสดุแล้วยามนีค้วรจะมอบกระต่ายน้อย

ตวันีใ้ห้หลีห่ลิงหว่านหรอืไม่ แต่เมือ่สายตาเหลอืบมองไปยงัหลีเ่หวยหยวน 

ทีก่�าลงัยืนบงัอยู่หน้าหลีห่ลงิหว่านแวบหนึง่แล้ว เขาก็ปล่อยมอืไว้ท่ีข้างล�าตัว

เงยีบๆ อีกครัง้

มีหลี่เหวยหยวนอยู่เช่นนี้ อีกฝ่ายไม่มีทางยอมให้หลี่หลิงหว่าน 

รับกระต่ายน้อยที่เขาจะมอบให้แน่ แต่เขาก็คิดไม่ตกจริงๆ ว่าเหตุใด 

ทุกครั้งท่ีหลี่เหวยหยวนเห็นเขามาหาหลี่หลิงหว่านแล้วสีหน้าจะต้อง

อ�ามหิตจนน่ากลวั กลิน่อายทัว่ทัง้ร่างก็เย็นชาจนน่าตกใจ หรอืเป็นเพราะ

หลี่เหวยหยวนนึกดูถูกเขาอย่างนั้นหรือ

ก็ใช่ เหลยีงเฟิงอว่ีคิดในใจเงยีบๆ หล่ีเหวยหยวนเก่งกาจถึงเพียงน้ัน 

ทั้งถงซื่อและเซียงซื่อล้วนสอบได้อันดับหน่ึง ทุกคนต่างพูดว่าปีนี ้

หลี่เหวยหยวนจะต้องได้เป็นจิ้นซื่ออายุน้อยผู้หนึ่งอย่างแน่นอน ดีไม่ด ี

อาจจะสอบเป็นจ้วงหยวน* ได้ด้วย แต่เขาสอบถงซือ่มาหลายครัง้ขนาดนีแ้ล้ว 

* จ้วงหยวน (จอหงวน) เป็นค�าเรียกบัณฑิตที่สอบเตี้ยนซื่อได้เป็นอันดับหนึ่ง
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กลับไม่เคยผ่านเลยสักครั้ง หลี่เหวยหยวนจะต้องรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับ

หลี่หลิงหว่าน ดังนั้นถึงได้ไม่ชอบให้หลี่หลิงหว่านอยู่กับเขา

คิดมาถึงตรงน้ีเหลียงเฟิงอว่ีก็เงยหน้าข้ึนอีกครั้ง แล้วเอ่ยกับ 

หลีห่ลงิหว่านอย่างร้อนรน "คุณหนูหลี ่ เมือ่ปีก่อนข้าเข้าไปในห้ากองก�าลงั

รักษาเมืองแล้ว ใต้เท้าผู้บังคับบัญชาให้ความส�าคัญกับข้ามาก บอกว่า

ข้าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์"

หลี่หลิงหว่านฟังประโยคนี้แล้วก็ใคร่ครวญ เหตุใดจึงรู ้สึกว่า 

มคีวามหมายคลมุเครอือยู่บ้างเล่า แต่ทีส่�าคัญคอืประโยคน้ีเจ้าควรเอ่ยกับ

หลี่หลิงเยี่ยน ไม่ใช่มาพูดกับข้า

ทันทีท่ีเหลียงเฟิงอว่ีโพล่งออกมาอย่างไม่มีท่า ฉุนอว๋ีฉีก็เลิกคิ้ว  

สองมอืสอดอยู่ในแขนเส้ือ หันหน้าไปมองเขาด้วยดวงตาท่ีแฝงรอยย้ิมบาง  

หลีห่ลงิเย่ียนเองก็ปกปิดความประหลาดใจเอาไว้ในใจ หันหน้าไปมองเขา

เช่นกัน

ขณะทีห่ลีเ่หวยหยวนเอ่ยตอบกลบัด้วยใบหน้าย้ิมทว่าดวงตาไม่ย้ิม 

"อ้อ เหลียงซื่อจื่ออนาคตยาวไกล ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆ"

ส่วนเจ้าของเรือ่งอย่างหลีห่ลงิหว่านน้ัน เดมิทีนางก็อยากจะพูดกับ 

เหลียงเฟิงอวี่ แต่ถูกหลี่เหวยหยวนดันกลับไปข้างหลังเขาเสียก่อน

หลี่หลิงหว่านนึกค่อนขอดในใจ

มารดาเถอะ วันหน้าเจ้าก็ก่อก�าแพงตรงหน้าข้าเสียเลยสิ ให้ข้า 

ไม่ต้องมองเห็นผู้ใดอีกนอกจากเจ้า!

หลี่ เหวยหยวนไม่อยากให้หลี่หลิงหว่านเจอกับฉุนอว๋ีฉีและ 

เหลยีงเฟิงอวีจ่รงิๆ โดยเฉพาะฉนุอวีฉ๋ ี ดังน้ันเขาจงึเอ่ยปากลาฉนุอวีฉ๋กัีบ 
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เหลยีงเฟิงอว่ี "ข้าจะไปส่งน้องสาวข้ากลบัหอหมงิเซ่อก่อน แล้วพบกันใหม่"

ทว่าฉนุอว๋ีฉกีลับเอ่ยรบัขึน้มาอย่างเนบิช้า "ข้าเองก็ก�าลงัอยากกลบัไป

ที่เรือนโถงเปิดโล่งด้านหน้าพอดี นับว่าเป็นทางเดียวกับหอหมิงเซ่อ  

สหายหลี่ คุณหนูหลี่ พวกเราไปด้วยกันเถอะ"

เมื่อฉุนอว๋ีฉีอยากจะกลับแล้ว หลี่หลิงเย่ียนเองก็ย่อมเอ่ยปากว่า 

จะกลบัหอหมงิเซ่อแล้วเช่นกัน ทกุคนไปทางเดยีวกัน เช่นน้ันก็ไปด้วยกันเถอะ 

เหลียงเฟิงอว่ีย่ิงไม่ต้องพูดอะไร เดิมทีก็ไม่มีความคิดเห็นอื่น จึงบอกว่า

ต้องการจะไปด้วยกัน ดังนั้นท้ังเจ็ดคนซึ่งรวมเสี่ยวซานสาวใช้ของ 

หลี่หลิงหว่านกับชิงถงสาวใช้ของหลี่หลิงเยี่ยนจึงเดินไปด้วยกัน

หลีเ่หวยหยวนปล่อยให้ฉนุอว๋ีฉกัีบคนอืน่ๆ เดนิน�าไปข้างหน้า ส่วน

ตนเองเดินรั้งท้ายกับหลี่หลิงหว่านห่างจากพวกเขาอยู่หลายก้าว ทว่า 

ตลอดเส้นทางเขากลับไม่ได้เปิดปากเอ่ยอะไรกับหลี่หลิงหว่าน เพียงแค่

เดินไปตามทางด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก

ท่าทางเช่นนี้ของเขาท�าให้หลี่หลิงหว่านรู ้สึกหวาดกลัวมากขึ้น 

สังหรณ์ใจว่าจะเป็นความสงบก่อนพายุมาเยือน ดังน้ันนางจึงเร่งรีบ 

เดนิข้ึนหน้าไปสองก้าว ย่ืนมอืไปเพ่ือจะคว้าแขนของหลีเ่หวยหยวน ทว่า

กลับถูกเขาสะบัดทิ้ง

หลี่หลิงหว่านยังคงไม่ยอมแพ้ นางย่ืนมือออกไปอีกคร้ัง แต่ก็ยัง 

ถูกหลี่เหวยหยวนสะบัดทิ้งอีกหน ย่ืนมือออกไปอีกก็ถูกสะบัดทิ้งอีก  

ก่อนจะย่ืนมอืออกไปอกีครัง้ ทว่าหนนีห้ลีเ่หวยหยวนไม่ได้สะบดัมอืนางออก

แล้ว เขายอมปล่อยให้นางคล้องแขนเขาได้ตามใจ

หลีห่ลิงหว่านรูส้กึได้ใจขึน้มา นางรูอ้ยู่แล้วว่าขอเพียงง้อหลีเ่หวยหยวน
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บ่อยครัง้สกัหน่อย ไม่นานเขาก็จะใจอ่อนให้นางเอง ซ่ึงท่ีผ่านมาเขาก็เป็น

เช่นนีกั้บนางมาโดยตลอด

ร่างของหลี่หลิงหว่านค่อยๆ โน้มเข้าไปใกล้เขามากข้ึน จากนั้น 

ก็เอ่ยเสียงเบา "พ่ีชาย เมื่อครู ่ข้าเพียงแต่บังเอิญพบคุณชายฉุนอว๋ี 

ที่สวนดอกไม้เท่านั้น แค่พูดคุยกับเขาไปไม่กี่ประโยค"

" 'ไม่ก่ีประโยค' แล้วมนัคือก่ีประโยค" หล่ีเหวยหยวนเหลือบมองนาง 

"กี่ตัวอักษร"

หลีห่ลงิหว่านอยากจะหยิบของอะไรมาตบหน้าเขาจรงิๆ แต่สดุท้าย

ภายใต้สายตากดดันของเขา นางก็ยังต้องครุน่คดิอย่างจรงิจงัแล้วตอบกลบั

ตามความจรงิ "พูดไปแค่สองประโยคเท่าน้ัน ประมาณสกัสามสบิตวัอกัษร

กระมงั"

"สามสิบตวัอกัษรยังไม่นับว่ามากอกีหรอื หนก่อนข้าพูดอย่างไรกับเจ้า 

อย่าได้พูดคุยกับบุรษุแปลกหน้าตามใจชอบ"

หลี่หลิงหว่านได้ยินเช่นน้ีก็เริ่มหงุดหงิดบ้างแล้ว นางสะบัดมือ 

ออกจากแขนของหลี่เหวยหยวน "ข้าเองก็ไม่ได้พูดคุยอะไรตามใจชอบ 

กับเขาเสยีหน่อย พูดไปแล้วคณุชายฉนุอว๋ีก็ไม่นบัว่าเป็นบรุษุแปลกหน้า 

หนก่อนท่ีสวนอั้นเซียงข้ากับเขามิใช่ว่าเคยได้พบกันแล้วหรอกหรือ  

เคยพบกันเช่นน้ันก็นับได้ว่าเป็นสหายกัน สหายพบหน้ากัน พูดคุยกัน 

สองประโยคจะเป็นอะไรไป"

หลีเ่หวยหยวนหยุดฝีเท้าและมองนางด้วยใบหน้าเย็นชาโดยไม่เอ่ยอะไร

หลี่หลิงหว่านรู ้สึกสั่นสะท้านไปทั้งร ่างในทันที แต่นางก็ยัง 

ไม่อยากจะเอ่ยปากยอมแพ้
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ก็แค่สนทนากับฉนุอวีฉ๋สีองประโยคไม่ใช่หรอื เขาจ�าเป็นต้องมท่ีาที

ถึงขนาดนีเ้ชยีว? หากพูดไปแล้วท่ีนางต้องเข้าใกล้ฉนุอวีฉ๋เีช่นนีก็้เพ่ือเขา 

ทั้งนั้น

วันหน้าฉุนอว๋ีฉีจะวางแผนเล่นงานหล่ีเหวยหยวน อีกอย่าง 

ความสามารถต่างๆ ที่นางวางไว้ให้ฉุนอว๋ีฉีก็มีมากกว่าหลี่เหวยหยวน  

มิใช่ว่านางปรารถนาให้ภายภาคหน้าหล่ีเหวยหยวนมีชีวิตท่ีสงบสุข  

ไม่เสียเปรียบฉุนอว๋ีฉีหรอกหรือ แต่หลี่เหวยหยวนกลับดีนัก นางแค่

สนทนากับฉุนอวี๋ฉีสองประโยคเท่าน้ัน เขาจ�าเป็นต้องตามซักถาม 

ไม่จบไม่สิ้นเช่นนี้หรือ

ภายภาคหน้าเจ้าจับข้ากักขังเสียเลยสิ นอกจากเจ้า ไม่ว่าผู้ใด 

ก็ไม่ต้องให้ข้าพบดีหรือไม่ หลี่หลิงหว่านคิดในใจอย่างโมโห จากนั้น 

นางก็เบือนหน้าหนีไม่มองหลี่เหวยหยวนอีก

"เจ้าทะเลาะกับข้าเช่นนี้เพ่ือฉุนอว๋ีฉี?" หลี่เหวยหยวนเห็นเช่นนั้น 

น�้าเสียงก็เย็นชาย่ิง ทั้งยังแฝงไปด้วยโทสะท่ีปิดไว้ไม่มิด "ยอดเย่ียม  

หว่านวาน ยอดเยี่ยมยิ่ง"

หลี่หลิงหว่านรู ้ว่าเขาโกรธเข้าแล้วจริงๆ แต่ยามน้ีนางก็โมโห 

เป็นอย่างย่ิงเช่นกัน ดงัน้ันจงึไม่เหลอืบมองเขาแม้แต่น้อย ยงัคงเบอืนหน้าหนี

มองไปยังต้นตงชิง* ที่อยู่ด้านข้างด้วยความโกรธ

ในใจหลี่เหวยหยวนตอนนี้ก็เต็มไปด้วยเพลิงโทสะคับฟ้า เดิมที 

ก่อนหน้าน้ีเขาอยู่ท่ีเรือนโถงเปิดโล่งด้านหน้า ได้ยินผู้คนเอ่ยเร่ืองที่ 

ฮ่องเต้ทรงกลบัค�าพิพากษาความผดิของรองข้าหลวงตูกั้บรองข้าหลวงซนุ

* ต้นตงชิง หมายถึงต้นฮอลลี่

Page ����������������������������! 3.indd   19 25/6/2562 BE   11:02



20

นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 3

เมื่อหลายสิบปีก่อน คิดถึงว่าปีนั้นหากมิใช่ฮ ่องเต้ทรงเลอะเลือน  

เขาก็คงจะได้เป็นหลานชายคนโตผูส้งูศักด์ิของจวนสกุลหลี ่ และไม่มทีาง

ต้องเผชิญกับการดถููกเหยียดหยามของผูค้นในหลายปีมานี ้ เดมิทใีนใจเขา

ก็ไม่สบอารมณ์อยู่บ้างแล้ว ตอนน้ีหลี่หลิงหว่านยังมาทะเลาะกับเขา 

ด้วยเรื่องฉุนอวี๋ฉีเช่นนี้อีก

ท่ีผ่านมาหลี่หลิงหว่านไม่เคยมีท่าทีต่อต้านเขามาก่อน ทว่าวันนี้ 

เพ่ือฉุนอว๋ีฉีนางกลับหาเรื่องเขา หรือว่าแค่พบกับฉุนอว๋ีฉีเพียงคร้ังเดียว 

นางก็พึงพอใจในตัวอีกฝ่ายเข้าแล้วจริงๆ

คิดมาถึงตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าเพลิงโทสะในใจแทบจะพวยพุ่งออกมา 

ชั่วขณะต่อมาจึงยื่นมือออกไปจับข้อมือขวาของหลี่หลิงหว่านแน่น

หลี่หลิงหว่านเจ็บ แต่เพราะก�าลังโกรธอย่างยิ่งยวดนางจึงขัดขืน 

ไม่หยุด เมือ่หลีเ่หวยหยวนไม่ปล่อย นางจงึยกเท้ากระทืบลงไปบนเท้าเขา

อย่างรุนแรง ก่อนจะสัมผัสได้ว่ามือที่จับข้อมือนางคลายออกเล็กน้อย  

นางจึงรีบออกแรงสะบัดจนหลุด ก่อนจะเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  

เคียงคู่ไปกับหลี่หลิงเย่ียนพร้อมเอ่ยกับอีกฝ่าย "พ่ีสาม พวกเรากลับไป 

หอหมิงเซ่อด้วยกันสองคนเถอะเจ้าค่ะ"

ยามน้ีหลีห่ลงิหว่านท�าได้เพียงเกาะขอนไม้ลอยน�า้อย่างหลีห่ลงิเย่ียน 

หากซ้ายขวามคีนอ่ืนอยู่ด้วย หลีเ่หวยหยวนก็ไม่น่าจะลงมอืท�าอะไรนาง

หลีห่ลงิเย่ียนเหลอืบมองหลีห่ลงิหว่านก่อนย้ิมเอ่ย "น้องสีกั่บพ่ีใหญ่

มักมีบทสนทนาส่วนตัวมากมายให้พูดคุยกันเสมอ ยามอยู่ที่จวน 

แม้พวกเจ้าสองคนจะพบหน้ากันทุกวันก็ยังมีเรื่องให้คุยไม่หมด วันนี ้

มาถึงจวนก่วงผิงโหวแห่งน้ี เจ้ากับพ่ีใหญ่ก็ยังคงหลีกเลี่ยงพวกเรา 
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ไปอยู่กันสองคนเช่นเดิม" นางยกแขนเสือ้ข้ึนบงัรมิฝีปาก เอ่ยกลัว้หวัเราะ

อย่างหยอกเย้า "เมื่อครู่เจ้ากับพ่ีใหญ่พูดจากระซิบกระซาบอะไรกันหรือ 

คงมิใช่ว่าแอบนินทาอะไรพวกเราหรอกนะ"

ในใจหลีห่ลงิหว่านก�าลงัวุ่นวายสบัสน กับประโยคน้ีของหลีห่ลงิเย่ียน

นางจึงไม่ได้โต้เถียง เพียงแค่ตอบรับอย่างขอไปที ขณะเดียวกัน 

ยังใช้หางตามองไปยังหลี่เหวยหยวน ก่อนจะเห็นเขาก�าลังเม้มปากแน่น 

เป็นเส้นตรง สีหน้าเย็นชาเป็นอย่างย่ิง ทั้งยังไม่มองนาง สายตาเอาแต่ 

มองไปยังต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างทาง

หลี่หลิงหว่านเห็นแล้วในใจก็ทั้งโกรธท้ังกลัว โกรธเพราะนาง 

ไม่ชอบให้หลี่เหวยหยวนเหน่ียวรั้งนางเช่นน้ี กระทั่งนางพูดคุยกับคนอื่น 

ก็ยังไม่ได้ นางรู้สึกว่าตนเองถูกเขายึดเอาไว้จนแทบจะหายใจไม่ออก 

อยู่แล้ว แล้วก็กลัวเพราะนางรู้ว่าหลี่เหวยหยวนเป็นคนมีนิสัยขี้ระแวง  

อย่าให้นางกลายเป็นสาเหตท่ีุท�าให้เขาหงดุหงดิเลย มเิช่นน้ันความพยายาม

ในหลายปีที่ผ่านมานี้ของตนเองก็ล้วนสูญเปล่าแล้ว

ชั่วขณะหน่ึงหลี่หลิงหว่านคิดจะไม่สนใจหลี่เหวยหยวน เพียงแค่

เดินไปข้างหน้าตามทางของตนเองก็พอ แต่อีกชั่วขณะหน่ึงนางก็ยัง 

อยากจะหนักลบัไปหาหลีเ่หวยหยวน ร้องขอความเมตตากับเขาเสยีงเบา 

ขอให้เขาอย่าได้โกรธอีกต่อไป

ในใจหลี่หลิงหว่านสับสนวุ่นวาย ไม่รู้จริงๆ ว่าควรจะท�าเช่นไรดี  

ชั่วขณะนั้นนางจึงก้มหน้าคอตก รู้สึกอยากร้องไห้ออกมาจริงๆ

ฉุนอว๋ีฉีที่อยู ่ด ้านข้างก็มองเห็นสีหน้าอมทุกข์และล�าบากใจ 

บนใบหน้าของหลี่หลิงหว่าน
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แม้เมื่อครู่เขาจะเอาแต่สนทนากับเหลียงเฟิงอวี่ แต่ปลายหางตา 

ยังคงคอยสงัเกตหลีห่ลิงหว่านกบัหลีเ่หวยหยวนอยู่เสมอ ซึง่เหน็ได้ชดัมากว่า

พวกเขาทั้งสองคนทะเลาะกันขึ้นมาแล้ว หลี่เหวยหยวนใบหน้าเคร่งขรึม 

หลี่หลิงหว่านโกรธอย่างมาก ทั้งสองคนต่างไม่มีใครยอมใคร ต่อมา 

หลี่เหวยหยวนยังย่ืนมือออกไปจับข้อมือหลี่หลิงหว่านอย่างรุนแรง  

ชัว่ขณะนัน้ฉนุอว๋ีฉไีม่รูว่้าเพราะอะไร จู่ๆ  เขาก็รูส้กึว่าหัวใจบีบรัดแน่น กระทัง่

เกือบจะพุ่งไปกระชากมอืข้างน้ันของหลีเ่หวยหยวนทีจ่บัข้อมอืหล่ีหลงิหว่าน

ออก แต่สุดท้ายเขาก็ยังข่มกลั้นเอาไว้ได้

หลี่เหวยหยวนกับหลี่หลิงหว่านเป็นพ่ีน้องกัน พูดไปแล้วเขาก็ 

เป็นเพียงคนนอกเท่านั้น ทว่าหลี่หลิงหว่านก็ดูหวาดกลัวหลี่เหวยหยวน

มากจริงๆ ขณะเดียวกันก็ใส่ใจอีกฝ่ายมากท่ีสุดด้วย ต่อให้ตอนนี้นางจะ

สะบดัหลดุออกจากการเกาะกุมของหลีเ่หวยหยวนและว่ิงมาทางด้านหน้า

แล้ว กระนัน้นางก็ยังเหลอืบมองอกีฝ่ายเป็นพักๆ เมือ่เหน็หลีเ่หวยหยวน

ไม่มองนาง ใบหน้านางก็เหมือนจะร้องไห้ออกมา

ครั้นเห็นว่าหลี่หลิงหว่านเกือบจะหมุนตัวกลับไปหาหล่ีเหวยหยวน

อยู่แล้ว ฉุนอวี๋ฉีพลันเดินไปด้านข้างสองก้าว ขวางทางหลี่หลิงหว่านเสีย

หลี่หลิงหว่านเงยหน้ามองเขา ยังคงท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด

นางเป็นคณุหนูผูง้ดงามถึงเพียงน้ี สมควรท่ีจะย้ิมแย้มอยู่ตลอดเวลา

จริงๆ ดวงตาที่กลอกไปมาราวกับไข่มุกราตรีเม็ดที่งามที่สุดในใต้หล้า  

เปล่งประกายสว่างไสวออกมา

น�้าเสียงของฉุนอว๋ีฉีโอนอ่อนลงมาโดยไม่รู ้ ตัว "คุณหนูหล่ี  

ท่านเดินกลับหอหมิงเซ่อไปพร้อมกับพ่ีสาวท่านก่อนเถิด ทางด้านข้า 
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สหายหลี่ และเหลียงซื่อจื่อจะเดินกลับไปท่ีเรือนโถงเปิดโล่งด้านหน้า 

ด้วยกันเอง ไม่ไปส่งพวกท่านแล้ว"

หลีห่ลงิหว่านไม่ได้ตอบกลบั เพียงแค่เอยีงศรีษะ สายตามองไปยัง 

หลี่เหวยหยวน

ดวงตาหลีเ่หวยหยวนมองจบัจ้องไปทีห่ลีห่ลงิหว่านอย่างอ่านไม่ออก 

ก่อนท่ีเขาจะหันหน้าหนไีปอย่างเย็นชา มองต้นไม้ข้างทางต่อไป

เขาไม่สนใจข้า?! เขาถึงกับไม่สนใจข้า?!

ชัว่ขณะนัน้หลีห่ลงิหว่านไม่รูว่้าในใจตนเองก�าลังโกรธหรือก�าลังกลัว

กันแน่ นางเองก็ไม่มคีวามคิดท่ีจะมาคอยรักษามารยาทกับฉุนอว๋ีฉีอกี จึง

ท�าเพียงผงกศีรษะให้เขาอย่างเร่งร้อนเพ่ือแสดงความขอบคุณ จากน้ัน 

ก็หมนุตัวเดินจากไป

ทว่าหลี่หลิงเย่ียนกลับเอ่ยเสียงเบาอ่อนหวานบอกลาฉุนอว๋ีฉีกับ 

เหลยีงเฟิงอว่ี ก่อนจะติดตามหลีห่ลงิหว่านกลบัไปยังหอหมงิเซ่อด้วยกนั

ในใจหลี่หลิงหว่านสับสนวุ่นวายย่ิง ตลอดเส้นทางจึงไม่ได้สนใจ 

หลี่หลิงเยี่ยนเท่าไรนัก

หลี่หลิงเย่ียนท่ีอยู่ด้านข้างมองหลี่หลิงหว่านอย่างเย็นชา ก่อนจะ

อมย้ิมถามข้ึนมากะทนัหัน "น้องสีเ่ป็นอะไรไป ทะเลาะกับพ่ีใหญ่มาหรอื"

หลี่หลิงหว่านไม่อยากให้หลี่หลิงเยี่ยนรู้เร่ืองท่ีตนเองทะเลาะกับ 

หลีเ่หวยหยวน ในเมือ่พูดไปแล้วเรือ่งน้ีก็ไม่ใช่เร่ืองทีน่่าภมูใิจอะไร นางจงึ

ส่ายศีรษะ "เปล่าเจ้าค่ะ"

หลี่หลิงเย่ียนย้ิมเย็นอยู่ในใจ เห็นว่าข้าเป็นคนโง่กระทั่งเรื่องน้ี 
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ก็มองไม่ออกหรอื เห็นอยู่ว่าเจ้ากับหลีเ่หวยหยวนทะเลาะกัน แล้วเหตใุด

พอข้าถามเจ้ากลับไม่ยอมบอกข้าเล่า คิดว่าเจ้ากับหลี่เหวยหยวน 

เป็นพี่น้องกัน ส่วนข้าถูกเก็บมาหรือไร!

ทว่าหล่ีหลงิเย่ียนไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรต่ออกี เพียงแค่เดินไปข้างหน้า

พร้อมกับหลีห่ลงิหว่าน

หลีห่ลงิหว่านเดนิเรว็มาตลอดเส้นทาง รอจนมาถึงหอหมงิเซ่อแล้ว 

ก็เห็นอวี๋หรงหรง เหลียงจือหลัน และหยางเพ่ยอวี้ ทั้งสามคนกลับมาถึง

นานแล้ว ต่างคนต่างก�าลังน่ังอยู่บนเก้าอี้อย่างสง่างาม ไม่ก็ต้ังใจชมง้ิว 

หรือเอ่ยสนทนากับผู้อื่นอย่างนุ่มนวลอ่อนหวาน หลังเห็นหล่ีหลิงหว่าน

กลับมาแล้ว ท้ังสามคนต่างก็เหลือบสายตามองนางคราหน่ึง จากน้ัน 

ต่างคนก็ต่างท�าธุระของตนเองต่อไป

หลี่หลิงหว่านเองก็ไม่ได้เอ่ยอะไร เพียงแค่นั่งลงข้างกายโจวซื่อ

ก่อนหน้าน้ีโจวซื่อยังไม่รู้ว่าหลี่หลิงหว่านไปท่ีใดมา ในใจจึงก�าลัง

นึกเป็นห่วง ตอนนี้เห็นบุตรสาวกลับมาแล้วจึงรีบร้อนเอ่ยถาม "เมื่อครู ่

ลูกไปไหนมา เหตุใดจึงหายไปเสียนาน ท�าให้แม่เป็นห่วงนัก"

กับโจวซื่อนั้นหลี่หลิงหว่านไม่กล้าชักสีหน้าใส่จริงๆ ต่อให้ 

รู้สึกหงุดหงิดย่ิงกว่านี้ ทว่าฉากหน้าก็ยังเอ่ยด้วยใบหน้าสงบน่ิง "เมื่อครู ่

ข้าไปเดินเล่นท่ีสวนดอกไม้ด้านหลังกับเสี่ยวซานมาเจ้าค่ะ ใครจะรู้ว่า 

สวนดอกไม้ด้านหลงัของจวนก่วงผงิโหวจะกว้างใหญ่ขนาดนี ้ เดนิไปเดนิมา 

จึงหลงทาง ดังนั้นถึงได้เสียเวลาไปมากเจ้าค่ะ"

โจวซือ่ได้ยินแล้วก็วางใจลงไม่น้อย แต่ยังคงเอ่ยก�าชบันาง "คราวหลงั

ไม่อาจออกจากงานไปกะทันหนัเช่นน้ีอกี ท�าให้แม่รูส้กึเป็นห่วงนกั"
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หลี่หลิงหว่านตอบรับอย่างใจเย็น หลังจากนั้นนางก็ไม่ได้ออกจาก

หอหมิงเซ่ออีกแม้แต่ก้าวเดียว เอาแต่น่ังชมงิ้วอยู่บนเก้าอี้อย่างจิตใจ 

ไม่อยู่กับเน้ือกับตัว ทั้งยังร่วมกินอาหารเย็นกับผู้คนในจวนก่วงผิงโหว 

แห่งนี้ รับชมดอกไม้ไฟ จากนั้นจึงติดตามโจวซื่อกับคนอื่นๆ ไปบอกลา 

ฮูหยินก่วงผิงโหว แล้วนั่งรถม้ากลับจวนสกุลหลี่

ตอนลงจากรถม้าหลี่หลิงหว่านก็มองเห็นหลี่เหวยหยวน เพียงแต่

ไม่รูว่้าหลีเ่หวยหยวนก�าลงัคดิอะไร ใบหน้าเขาเคร่งขรึม ไม่ได้มองมาท่ีนาง

เลยสักนิด

ในใจหลีห่ลงิหว่านจงึรูส้กึโกรธขึน้มาอกีคร้ัง หลังวางมอืให้เส่ียวซาน

ประคองเข้าประตูใหญ่ไป นางก็เอ่ยบอกลาทุกคนอย่างมีมารยาท จากน้ัน 

จึงกลับไปยังเรือนอี๋เหอของตนเองโดยไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับมา

Page ����������������������������! 3.indd   25 25/6/2562 BE   11:02



26

นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 3

ยามนีเ้ป็นช่วงเวลาจดุโคมแล้ว ทัง้ภายในและภายนอกเรอืนอีเ๋หอ

ต่างก็จุดโคมสว่างไสว เมื่อเห็นหลี่หลิงหว่านกลับมา เสี่ยวอวี้กับคนอื่นๆ 

ก็รีบออกมาต้อนรับ

บนพ้ืนภายในห้องปดู้วยพรมผืนหนา ตรงกลางวางกระถางไฟสามขา

ขนาดใหญ่กระถางหน่ึง ถ่านฟืนภายในน้ันก�าลังลุกโชตช่ิวง

หลี่หลิงหว่านมองไปยังถ่านฟืนในกระถางไฟสามขาขนาดใหญ่

กระถางนั้น นางรู้สึกแค่เพียงว่าเพลิงโทสะในอกก็ลุกโชนดุจถ่านฟืนนี้ 

เช่นกัน

"ดับถ่านฟืนในน้ีให้หมด" นางเอ่ยสั่งเสี่ยวอว้ีเสียงต�่า "แล้วก็ 

เปิดหน้าต่างออกให้หมดด้วย"

หลี่หลิงหว่านรู้สึกว่าภายในห้องนี้น่าอึดอัดอย่างร้ายกาจ หาก 

ยังไม่เปิดหน้าต่างระบายอากาศออกไปอกี นางรู้สกึว่าตนเองจะต้องอดึอดั

38
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จนตายเป็นแน่

เสีย่วอว้ีได้ยินแล้วก็เหลอืบมองเสีย่วซานคราหน่ึง อ้าปากสอบถาม

โดยไร้เสียง "คุณหนูเป็นอะไรไป ไปโกรธอะไรมาจากข้างนอกหรือ"

ตอนนี้ยังอยู่ในเดือนหนึ่ง เป็นช่วงที่อากาศยังคงหนาวอยู่ อีกทั้ง 

ขณะน้ีท้องฟ้าก็มืดแล้ว ข ้างนอกมีลมพัด ถ้ายามน้ีดับถ่านและ 

เปิดหน้าต่างทั้งหมดออกอีก คุณหนูไม ่ทันระวังจนล้มป่วยข้ึนมา 

จะท�าเช่นไร

ในใจเสี่ยวซานกระจ่างดีถึงต้นสายปลายเหตุ นางจึงโบกมือให้ 

เสี่ยวอว้ีเงียบๆ บอกอีกฝ่ายไม่ต้องถามให้มากความ ก่อนที่เสี่ยวซาน 

จะหมุนตัวไปเปิดบานหน้าต่างที่ด้านหลังเหล่านั้น เส่ียวอวี้เห็นแล้วจึง 

รีบเร่งไปดับถ่านในกระถางไฟ

ทันทีท่ีถ่านมอดดับสนิททั้งหมด หน้าต่างภายในห้องก็เปิดออก 

จนหมด กระท่ังประตยัูงเปิดกว้าง ลมกลางคืนอนัหนาวเหนบ็ก็พัดผ่านประตู

กับบานหน้าต่างเข้ามาจนผ้าม่านสชีมพูภายในห้องโบกสะบดัไปมาไม่หยุด

แต่ต่อให้เป็นเช่นน้ีหลี่หลิงหว่านก็ยังคงรู้สึกว่าความหงุดหงิดกับ

ความอัดอ้ันในใจไม่ได้สลายไปเลยแม้แต่นิดเดยีว นางเดนิกลับไปกลับมา

อยู่ภายในห้องอย่างอดรนทนไม่ไหวยิ่ง

เส่ียวซานกับเสี่ยวอว้ีเองก็ไม่กล้าเอ่ยอะไร ท้ังสองคนยืนรวบมือ 

กลัน้หายใจอย่างเรยีบร้อยอยู่ด้านข้าง ราวกับเป็นแค่ของตกแต่งสองชิน้

อย่างไรอย่างนั้น

ภายในห้องเงียบสงบย่ิง เงียบสงบจนได้ยินเสียงใบไม้พัดแซ่กๆ  

จากลมกลางคืนดังเข้ามา
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ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร หลี่หลิงหว่านพลันหันหน้าไปถาม

เสี่ยวซาน "ตอนนี้เป็นยามอะไรแล้ว"

เสี่ยวซานเอ่ยตอบอย่างระมัดระวัง "ตอนน้ีเป็นยามอะไรกันแน ่

บ่าวเองก็ไม่แน่ใจ แต่บ่าวจ�าได้ว่าประมาณหน่ึงก้านธูปก่อนหน้า 

บ่าวได้ยินเสียงคนเคาะไม้บอกเวลาโมงยาม* ดังขึ้นเจ้าค่ะ"

เช่นนั้นยามนี้ก็น่าจะเพิ่งยามซวีไปได้ไม่นาน

หลี่หลิงหว่านหันหน้าไปมองความมืดภายนอกหน้าต่าง

อากาศหนาวฟ้ามดืเรว็ ประมาณยามโหย่วท้องฟ้าก็ค่อยๆ มดืสลวัลง

แล้ว ยามน้ีย่ิงไม่ต้องพูดถึง มดืมดิไปนานแล้ว

นางครุ่นคิดแล้วก็หันหน้าไปถามเสี่ยวซานอีกครั้ง "ข้าจ�าได้ว่า 

เมื่อไม่กี่วันก่อนข้าได้รับแท่นฝนหมึกเถาเหอมาอันหนึ่ง เจ้าไปหามาซิ"

"ตอนนี้เลยหรือเจ้าคะ" เสี่ยวซานถาม

หลี่หลิงหว่านผงกศีรษะ "อืม เจ้าไปหามาตอนน้ีเลย ห่อให้ด ี

แล้วก็ตามข้าออกจากเรือน"

หลี่หลิงหว่านรู้สึกว่าหากคืนนี้ตนเองไม่ไปท�าให้หลี่เหวยหยวน 

หายโกรธล่ะก็ นางจะต้องนอนไม่หลับเป็นแน่

เสีย่วซานขานรบั ก่อนจะออกจากประตไูปยังห้องเก็บของด้านข้าง

พร้อมกับเสี่ยวอวี้เพื่อหาแท่นฝนหมึกเถาเหออันนั้นออกมา

หลี่หลิงหว่านถอนหายใจแล้วนั่งลงบนเก้าอี้

* ชาวจีนโบราณจะแบ่งเวลาช่วงกลางคืนออกเป็นห้ายาม ยามละสองชั่วโมง ยามหนึ่งคือช่วงเวลา  
19.00 น. ถึง 21.00 น. เรยีกอกีอย่างว่ายามซวี ยามสองคอืช่วงเวลา 21.00 น. ถงึ 23.00 น. เรยีกอกีอย่างว่า
ยามไฮ่ ยามสามคือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น. เรียกอีกอย่างว่ายามจื่อ ยามสี่คือช่วงเวลา  
01.00 น. ถึง 03.00 น. เรยีกอกีอย่างว่ายามโฉ่ว และยามห้าคือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น. เรยีกอกีอย่างว่า
ยามอิ๋น โดยจะมีคนท�าหน้าที่เคาะไม้บอกเวลาทั้งห้ายาม
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การขอคืนดีกับคนอ่ืนไม่ใช่เรื่องง่าย หากไปโดยไม่มีข้ออ้างเลย 

ก็จะย่ิงเสียหน้า นางจึงตั้งใจน�าเรื่องมอบแท่นฝนหมึกเถาเหอน้ีมาเป็น 

ข้ออ้าง ค่อยๆ ไปขอให้หลี่เหวยหยวนหายโกรธ

ทว่าในใจยงัคงรูส้กึทกุข์ตรมนัก ทีส่ดุแล้วนางสร้างเคราะห์กรรมอะไรไว้

กันแน่ ทัง้ๆ ท่ีก่อนหน้านีต้นเองถูกหลีเ่หวยหยวนท�าให้โกรธมากอยู่แท้ๆ  

แต่ยามน้ีกลบัต้องยอมลดทฐิไิปขอคืนดีกับเขาอกี

หลีห่ลิงหว่านเงยหน้าถอนหายใจยาวคราหน่ึง คดิว่านางยอมปลงกับ

เรือ่ง 'ขอคนืด'ี น้ีก็ได้ ในเมือ่ไม่ว่าอย่างไรชวีติน้อยๆ ของตนเองก็ส�าคัญกว่า

รอจนเสี่ยวซานกับเสี่ยวอวี้หาแท่นฝนหมึกเถาเหอเจอแล้ว  

หลี่หลิงหว่านก็สั่งให้เสี่ยวซานจุดโคมไฟดวงหนึ่ง ส่วนตนเองก็หยิบ 

เสื้อคลุมสีแดงท่ีพาดอยู่บนราวแขวนเสื้อข้ึนมาสวม ท้ังยังสวมหมวก 

คลุมศีรษะ ในมือถือแท่นฝนหมึกเถาเหออันนั้นเดินออกไป

ลมหนาวพัดกระทบตลอดเส้นทาง รอจนหลีห่ลงิหว่านมาถึงประตูเรือน

ของหลี่เหวยหยวนแล้วก็รู้สึกว่าสองแก้มของตนเองเย็นยะเยือกราวกับ 

ก้อนน�า้แข็ง สองมอืก็เย็นจนแทบจะถือแท่นฝนหมึกเถาเหอเอาไว้ไม่ไหว

เสีย่วซานเดนิขึน้หน้าไปเคาะประต ู ผ่านไปครูใ่หญ่จิน่เหยียนถึงได้

เดินมาเปิดประตู

หลี่หลิงหว่านก้าวเท้าเดินเข้าไป

ภายในลานเรอืนไม่ได้จดุโคมจงึมดืไปทกุด้าน กระทัง่ภายในโถงหลกั

ก็ไม่ได้จดุไฟ มองดูแล้วมดืสนทิไปทกุแห่งหน

หลี่หลิงหว่านหยุดเท้า ก่อนจะหมุนตัวกลับไปถามจิ่นเหยียน 
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อย่างประหลาดใจ "คุณชายใหญ่ไม่อยู่หรือ ตั้งแต่ออกไปเมื่อตอนเช้า 

เขาก็ยังไม่กลับมาอีก?"

"บ่าวก็ไม่ทราบว่าคุณชายใหญ่ไปท่ีใดขอรับ" จิ่นเหยียนเอ่ยตอบ

อย่างนอบน้อม "เมื่อครู่คุณชายใหญ่กลับมาแล้ว แต่หลังน่ังอ่านต�ารา 

อยู่ในห้องรองปีกตะวันตกสักพักหน่ึงเขาก็วางต�าราลงแล้วออกไป  

บ่าวเองก็อยากจะติดตาม ทว่าคุณชายใหญ่ไม่ยอมให้บ่าวตามไปด้วย  

สั่งให้บ่าวรั้งอยู่ที่นี่ห้ามไปไหนขอรับ"

หลี่หลิงหว่านได้ยินแล้วในใจก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นไปอีก

ดึกขนาดน้ีแล้ว หลี่เหวยหยวนจะไปที่ใดกัน ทั้งยังไม่ยอมให ้

จิ่นเหยียนติดตามด้วย เขาไปท�าอะไรกันแน่

หลีห่ลงิหว่านรอเป็นเวลานานมากแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นหลีเ่หวยหยวน

กลบัมาเสยีที

นางรูส้กึร้อนรน เดินไปยังประตูเรอืนชะโงกมองออกไปอยู่หลายคร้ัง 

แต่ก็มองเห็นเพียงความมืดกับแสงสว่างเลือนรางที่มาจากโคมไฟของ 

เรือนที่อยู่ห่างออกไป ไม่มีเงาของหลี่เหวยหยวนแต่อย่างใด

เขาไปทีไ่หนกันแน่ แล้วไปท�าอะไร หล่ีหลิงหว่านเดนิกลบัไปกลับมา

อยู่ในห้องอย่างร้อนใจ

จากนั้นในสมองนางพลันเกิดความคิดหน่ึงผุดข้ึนมา...หรือว่า 

หลี่เหวยหยวนจะไปหาตู้ซื่อทางด้านนั้น

ย่ิงคดิหลีห่ลงิหว่านก็ย่ิงรูส้กึว่าการคาดเดาน้ีของนางจะต้องถูกต้อง

อย่างแน่นอน เพราะหลี่เหวยหยวนมีนิสัยค่อนข้างรักสันโดษ นอกจาก
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บางครัง้ทีไ่ปหานางท่ีเรอืนอีเ๋หอแล้ว สถานท่ีแห่งอืน่ภายในจวนสกุลหล่ีน้ี

เขาก็แทบไม่เคยไปเยือนด้วยตนเองเลย เขาจะออกไปครัง้เดียวแล้วใช้เวลา 

อยู่ข้างนอกนานขนาดนี้โดยไม่กลับมาได้อย่างไร

เพียงแต่... หลี่หลิงหว่านครุ ่นคิด นางจ�าได้ว ่าหลายปีมานี้ 

หลี่เหวยหยวนไม่ค่อยไปหาตู้ซื่อเท่าไรแล้ว ในเมื่อจิตใจตู้ซื่อบิดเบี้ยว 

มานานเช่นนี้ ถือเป็นคนเสียสติคนหน่ึง ทุกครั้งท่ีได้เห็นหลี่เหวยหยวน 

ก็จะทั้งด่าทั้งทุบตีเขาอย่างโหดร้ายเป็นที่สุด แต่เหตุใดจู่ๆ ตอนน้ี 

หลี่เหวยหยวนก็ไปหาตู้ซื่อได้เล่า เกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือ

ทว่าหลีห่ลงิหว่านก็คาดเดาไม่ได้ว่าเกิดเร่ืองอะไรข้ึนกันแน่ นางจงึ

ท�าได้เพียงรออยู่ที่นี่อย่างร้อนใจ

จู ่ๆ ก็ได้ยินเสียงจิ่นเหยียนดังขึ้นมาจากประตูเรือน "คุณหนูส่ี 

คุณชายใหญ่กลับมาแล้วขอรับ"

ต้ังแต่มาถึงหลี่หลิงหว่านก็นึกเป็นห่วงหล่ีเหวยหยวน นอกจาก 

บางครัง้ตนเองจะไปยืนชะโงกหน้ามองออกไปจากข้ันบนัไดทีห่น้าประตูแล้ว 

ก็ยังสั่งให้จิ่นเหยียนกับเสี่ยวซานสลับกันยืนอยู่ที่หน้าประตู คอยสังเกต

ความเคลื่อนไหวท่ีภายนอก ยามน้ีเมื่อได้ยินประโยคนี้ของจิ่นเหยียน  

หลี่หลิงหว่านจึงรีบร้อนว่ิงออกไปทันที เส่ียวซานเองก็รีบร้อนติดตาม 

มาด้วย

รอจนหลี่หลิงหว่านมาถึงประตูเรือน นางก็หยุดยืนอยู่บนบันไดหิน

มองตามมือของจิ่นเหยียนไป ภายใต้แสงจันทร์และดวงดาวก็ได้เห็น 

หลี่เหวยหยวนก�าลังเดินอย่างเชื่องช้ามาทางนี้จริงๆ

เมื่อหลี่หลิงหว่านเห็นก็รีบร ้อนว่ิงเข ้าไปหาและจับแขนของ 
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หลี่เหวยหยวนเอาไว้ เอ่ยถามเขาอย่างร้อนใจทันที "พ่ีชาย พ่ีไปไหนมา 

ท�าให้ข้าเป็นห่วงยิ่งนัก"

แต่มือของนางเพ่ิงจะจับโดนแขนของหลี่เหวยหยวนเท่านั้น นาง 

ก็ได้ยินเสยีงซีด้เบาๆ ดังจากปากเขาแล้ว เหน็ได้ชดัว่าเขาเจบ็มากเพียงใด

หัวใจหลี่หลิงหว่านพลันหนักอ้ึงข้ึนเล็กน้อย นางรีบร้อนเอ่ยถาม  

"พี่ชาย เป็นอะไรไปเจ้าคะ"

หลี่เหวยหยวนไม่ตอบ แต่ถามนางกลับเสียงเย็น "เจ้าจะมาหาข้า

อีกท�าไม วันน้ีเจ้าไม่ได้สนทนากับฉุนอว๋ีฉีอย่างมีความสุขหรอกหรือ  

เจ้ากับข้าต้องมาทะเลาะกันเพราะเขา"

ค�าพูดปากไม่ตรงกับใจลอยออกมาจนเต็มไปหมดแล้วหนอ  

หลี่หลิงหว่านนึกอยากตบหน้าเขาสักหนจริงๆ

ทว่านางไม่ได้ท�าเช่นน้ัน กลบักุมมอืของหลีเ่หวยหยวนบงัคบัลากเขา

กลบัเข้าไปในห้อง

รอจนเข้ามาในห้องแล้วนางก็สั่งให้จิ่นเหยียนจุดเทียนไขทั้งหมด

ภายในห้องให้สว่างก่อนจะหยิบเทยีนมา จากน้ันนางก็เหน็ว่าชดุคลมุยาว

ผ้าแพรสคีรามท่ีหลีเ่หวยหยวนสวมอยู่บนร่างชดุน้ันถูกของทีน่่าจะเป็นแส้

เฆี่ยนจนปุยนุ่นข้างในหลุดออกมาหมดแล้ว บริเวณที่เขาเผยผิวกาย 

อย่างใบหน้า ล�าคอ พวกน้ีล้วนมรีอยแผลลกึเป็นเส้นๆ โดยเฉพาะหลงัมอืซ้าย

ราวกับเนื้อถูกเฉือนออกไป

หลี่หลิงหว่านเห็นแล้วก็โกรธจนกระทืบเท้า

ตูซ้ือ่เจ้าคนเสยีสตผิูน้ี!้ ไม่ว่าจะพูดอย่างไรหลีเ่หวยหยวนก็เป็นบตุรชาย

ที่นางตั้งครรภ์ครบก�าหนดจนคลอดออกมา ต่อให้ในใจรู้สึกเคียดแค้น 
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ภิกษุรูปนั้นที่กระท�าการหยาบช้า ทว่าในตอนที่ตู้ซื่อรู้ว่าตนเองต้ังครรภ์ 

หลีเ่หวยหยวน นางก็สามารถคิดหาหนทางท�าแท้งได้มใิช่หรือ แต่เวลาน้ัน

นางอยากอาศัยหลีเ่หวยหยวนทีอ่ยู่ในท้องเพ่ือหวนคืนสูจ่วนสกลุหลี ่ภายหลงั 

คลอดเขาออกมา ไม่ชอบเขาก็ช่างปะไร แต่ทกุครัง้ทีไ่ด้พบหน้าบตุรชาย  

จะทรมานเขาเช่นน้ีไปเพ่ืออะไร หลีเ่หวยหยวนมิใช่เป็นผู้บริสุทธ์ิหรอกหรือ

หลงัจากโกรธเกรีย้วแล้วก็รูส้กึปวดใจ หลงัปวดใจแล้วนางก็เริม่ต่อว่า

หลีเ่หวยหยวน "พ่ีโง่หรอืไร ผูอ้ืน่ท�าร้ายพ่ี แต่พ่ีกลบัไม่รู้จกัหลบเลีย่งเลยหรอื 

ดสูว่ิาตอนน้ีพ่ีโดนท�าร้ายจนสภาพกลายเป็นเช่นไรแล้ว"

จากน้ันก็ส่งเสียงเรียกจิ่นเหยียนหลายครั้ง ถามเขาว่าท่ีนี่ม ี

ยาทาแก้ฟกช�้าหรือไม่ ให้รีบไปหยิบมา ทั้งยังส่ังให้เส่ียวซานรีบไปยก 

น�้าร้อนมาอ่างหนึ่งพร้อมกับหยิบผ้าสะอาดผืนหนึ่งมาด้วย

เมื่อหลีห่ลงิหว่านหนัหน้ากลบัมากเ็หน็สายตาหลีเ่หวยหยวนก�าลงั

มองมาท่ีนางอย่างสังเกต ภายในดวงตาสีด�าสนิทราวกับมีประกายแสง

ระยิบระยับนับไม่ถ้วนอยู่อย่างไรอย่างนั้น

หลี่หลิงหว่านถามเขาอย่างอารมณ์ไม่ดี "พ่ีมองอะไร ไม่เคยเห็น 

คนหน้าตาดีหรือไร"

หลีเ่หวยหยวนได้ยินแล้วก็เม้มปากเล็กน้อยก่อนจะน่ิงเงยีบอยู่สักพัก 

สดุท้ายเขาก็เหลือบสายตาข้ึนมองนาง เอ่ยถามเสยีงทุ้มต�า่ "เหน็ข้าเป็นเช่นนี้ 

เจ้ารูส้กึปวดใจหรอืไม่"

"ปวดใจอะไรเล่า" หลีห่ลงิหว่านโกรธจนแทบกัดฟันกรอดแล้วจรงิๆ 

"ต่อให้พี่ถูกคนท�าร้ายจนตายข้าก็ไม่รู้สึกปวดใจเลยสักนิด"

หลี่เหวยหยวนส่งเสียงตอบรับแผ่วเบา จากนั้นเขาก็หลุบตาลง 
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ขนตาด�าราวกับขนกาแผ่เป็นเงามืดใต้ขอบตา ใบหน้าเต็มไปด้วย 

ความอ้างว้างโดดเดี่ยว

เมื่อหลี่หลิงหว่านเห็นท่าทางมืดมนเช่นน้ีของเขา ในอกก็เร่ิม 

รู้สึกปวดใจขึ้นมาอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ แต่นางไม่อยากเอ่ยออกมา  

ดังนั้นจึงเอาแต่ปั้นหน้าเคร่งขรึม

รอไม่นานเสีย่วซานก็ยกน�า้ร้อนมาให้อ่างหนึง่ จิน่เหยียนเองก็หยิบ 

ยาทาแก้ฟกช�้ามาให้ หลี่หลิงหว่านปั้นหน้าเคร่งตวาดสั่งหล่ีเหวยหยวน

เสียงต�่า "คลายอาภรณ์ออกด้วยเจ้าค่ะ!"

หลีเ่หวยหยวนไม่ได้ถอด แต่หันกลบัไปสัง่จิน่เหยียนกับเสีย่วซานแทน 

"พวกเจ้าออกไป"

จิ่นเหยียนกับเสี่ยวซานรู ้นิสัยของเขา ไฉนเลยจะกล้าอยู ่ต ่อ  

ต่างรีบร้อนคารวะแล้วหมุนตัวออกไปจากห้อง ออกจากประตูไปแล้ว 

ก็ยังใส่ใจปิดประตูไม้ทั้งสองบานจากด้านนอกให้

ยามน้ีหลี่เหวยหยวนถึงค่อยคลายอาภรณ์ท่อนบนของตนเองออก

อย่างเชื่องช้า เปิดเผยแผ่นหลังขาวผอมให้เห็น

โชคดีท่ีอากาศหนาว ชุดคลุมยาวผ้าแพรที่เขาสวมบนร่างจึงหนา 

อีกอย่างเรีย่วแรงของตูซ้ือ่ก็มอียู่จ�ากัด แม้บนแผ่นหลงัจะมรีอยเลอืดอยู่บ้าง

แต่กไ็ม่ลกึ บางจดุแทบไม่เห็นแม้แต่เลอืด ทว่ารอยเลอืดทีล่�าคอ ใบหน้า 

และหลังมือมองดูแล้วก็น่าตื่นตกใจมากจริงๆ

หลี่หลิงหว่านเห็นแล้วก็อดหวาดกลัวไม่ได้ นางรู้สึกเจ็บแทนเขา

หลีห่ลงิหว่านบดิผ้าในอ่างน�า้ให้หมาด คลีอ่อกแล้วน�าผ้าวางประคบลง

บนบาดแผลบรเิวณล�าคอของเขาพร้อมเอ่ยถาม "เช่นนีเ้จ็บหรอืไม่เจ้าคะ"
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นางรู ้สึกปวดใจกับหลี่เหวยหยวนมากจริงๆ ดังน้ันการกระท�า 

จึงเบามาก ค�าพูดที่ถามออกมาก็แผ่วเบาเช่นกัน แต่ผู้ใดจะรู้ว่าปากของ

หลี่เหวยหยวนกลับเอ่ยประโยคนี้ออกมาอย่างเนิบช้าแทน "เมื่อครู ่

เจ้าไม่ได้บอกว่าต่อให้ข้าถูกคนท�าร้ายจนตายเจ้าก็ไม่รู้สกึปวดใจเลยสกันดิ

หรอกหรือ แล้วเหตุใดตอนนี้เจ้าต้องถามว่าข้าเจ็บหรือไม่ด้วย"

มือที่กดผ้าของหลี่หลิงหว่านชะงัก

มารดาเถอะ ช่างไม่รู้จักความปรารถนาดีของคนอื่นจริงๆ สมควร

ปล่อยให้เจ้าเจ็บจนตายไปเสียเลย!

หลีห่ลงิหว่านจงึไม่พูดอะไรอีก นางเอาแต่ตีสหีน้าเย็นชา คอยน�าผ้า

ไปชุบน�้าในอ่าง ขย้ีเล็กน้อยแล้วบิดจนหมาด จากน้ันก็น�าไปประคบ 

บรเิวณรอยแผลอืน่ๆ บนร่างกายเขาอีกคร้ัง

เริ่มจากล�าคอ ต่อด้วยหลังมือทั้งสอง จากนั้นจึงเป็นใบหน้า

โชคดีที่บนใบหน้าเขามีเพียงบริเวณแก้มขวาท่ีมีรอยเลือดเป็นเส้น

อยู่รอยหนึ่ง ยังไม่ถือว่ายาวมาก หลี่หลิงหว่านบิดผ้าในมือจนหมาด  

ทั้งยังสะบัดน�้าบนมือ ก่อนยื่นมือส่งผ้าผืนนั้นไปให้ "ประคบเองเจ้าค่ะ"

หลี่เหวยหยวนไม่เอ่ยอะไร เพียงรับผ้ามาแล้วยกข้ึนประคบลงบน

แก้มขวาเงียบๆ

อาศัยช่วงท่ีเขาประคบใบหน้าสักพักนี้ หล่ีหลิงหว่านก็เปิดฝาตลับ

ยาทาแก้ฟกช�้าออก ใช้น้ิวมือควักเน้ือยาออกมาแล้วทาลงบนบาดแผล

ของเขาอย่างนุ่มนวล

รอจนทายาท่ีแผลบรเิวณล�าคอและหลงัมอืเรยีบร้อยแล้ว ตอนท่ีมาถึง

แก้มขวาของเขา หลีห่ลงิหว่านก็ย่ืนตลบัยาในมอืส่งไปให้ แสดงออกชดัเจนว่า
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ต้องการให้หลีเ่หวยหยวนเป็นผูท้าเอง

ทว่าหลี่เหวยหยวนกลับไม่รับ สายตาจ้องเขม็งไปท่ีหล่ีหลิงหว่าน

แล้วเอ่ยอย่างจรงิจงัย่ิง "ข้ามองไม่เหน็บาดแผล ทาเองไม่ได้ เจ้าทาให้ข้า

ทีเถอะ"

เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาส�าหรับหลี่หลิงหว่าน นางเดินไปยังห้องรอง 

ปีกตะวันออก หยิบกระจกทรงกลมขนาดไม่ใหญ่นักออกมา จากน้ัน 

ก็ยื่นมือออกไปอีกครั้ง "ส่องกระจกทาเจ้าค่ะ"

สายตาหลีเ่หวยหยวนมองหลีห่ลงิหว่านอยู่อกีสกัพักก่อนจะย่ืนมอืมา 

ทว่าเขาไม่ได้ย่ืนออกไปรับกระจกแต่กุมข้อมือของนาง ส่วนมืออีกข้าง 

ของเขาก็น�ากระจกในมือนางวางลงบนโต๊ะ พร้อมกับยืนกรานเอ่ย  

"หว่านวาน ทายาให้ข้า"

หลีห่ลงิหว่านเลกิคิว้ ท่ีผ่านมานางมนิีสยัคล้อยตามผูอ้ืน่มาโดยตลอด 

ยามน้ีเห็นหล่ีเหวยหยวนยอมโอนอ่อนให้แล้ว นางจงึแค่นเสยีงเย็นชาออกมา

คราหนึ่งก่อนเอ่ย "ก่อนหน้าน้ีตอนอยู่ท่ีจวนก่วงผิงโหวคนบางคน 

ไม่ใช่ร้ายกาจนักหรือ ตอนที่จับข้อมือข้าเกือบจะหักข้อมือข้าอยู่แล้ว  

เมื่อครู ่คนบางคนเองก็ไม่ใช่ว่าผยองนักหรือ พูดว่า 'เหตุใดตอนนี ้

เจ้าต้องถามว่าข้าเจ็บหรือไม่ด้วย' พ่ีทั้งร้ายกาจท้ังทะนงตนขนาดน้ีแล้ว 

เช่นนั้นต้องให้ข้าช่วยทายาให้พี่อีกหรือ พี่ทาเองสิเจ้าคะ"

กล่าวจบนางก็เริ่มขัดขืน อยากจะดึงข้อมือตนเองออกมาจาก 

ฝ่ามือของหลี่เหวยหยวน

แต่หลี่เหวยหยวนไม่ยอมปล่อยมือ เขายังออกแรงน้อยๆ ดึง 

หลี่หลิงหว่านมาอยู่ใกล้ตัวเขามากขึ้น ย่ืนมือรั้งแขนเส้ือของนางข้ึน 
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แล้วมองไปทีข้่อมอืขวาของนางอย่างละเอยีด ดวู่าตอนอยู่ท่ีจวนก่วงผงิโหว

เขาได้เผลอท�าให้นางเจ็บเข้าแล้วจริงๆ หรือไม่

ยามน้ีแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้ว แต่พอเขามองไปก็ยังคง 

เหน็ว่าทีข้่อมอืขวาซึง่ขาวเนียนกว่าหยกของหล่ีหลงิหว่านยังมีรอยรัดสีชมพู

ปรากฏชัดเจนยิ่ง

หลีเ่หวยหยวนรูส้กึผดิ กระท่ังน�า้เสยีงยังต�า่ลง "หว่านวาน ข้าขอโทษ 

ข้าไม่ควรท�าร้ายเจ้า แต่ตอนนั้นข้า...ข้า..."

ยามน้ันหลี่หลิงหว่านทะเลาะกับเขาด้วยเรื่องของฉุนอว๋ีฉี เขาก็ 

รูส้กึว่าตนเองไม่เหลอืสตอิะไรแล้ว แทบอยากจะกักขังนางอยู่ข้างกายตนเอง

อย่างแน่นหนา ให้ต่อจากนี้นางไม่อาจพบเจอฉุนอวี๋ฉีได้อีก

หลีห่ลงิหว่านถอนหายใจอยู่ในใจสกัพัก ทว่าต่อมานางก็สบายใจขึน้

ไม่น้อย เหน็ท่าทางรูส้กึผดิของหลีเ่หวยหยวนในตอนนีแ้ล้ว เหน็ทีนางคง 

ไม่ต้องเปลอืงแรงใจคิดหาทางขอคืนดีให้เขาหายโกรธอกี

ย่ิงมองไปยังรอยเลือดบนแก้มของหลี่เหวยหยวนรอยน้ันแล้ว 

ก็ชวนให้คนตกใจจริงๆ นางถอนหายใจอย่างไร้สุ้มเสียง จากน้ันจึงหยิบ

ตลบัยา ยกมอืข้ึนทายาให้เขาอย่างปลงตก ระหว่างท่ีทายังเอ่ยกบัเขาด้วยว่า 

"วันหน้าพ่ีอย่าได้ท�าตัวโง่งมเช่นน้ีอีกได้หรือไม่ เวลาถูกคนท�าร้ายก็ต้อง

หลบหน่อยสิ ไม่ได้เสียหน้าสักหน่อย"

หลีเ่หวยหยวนก�าลงัน่ัง ส่วนหลีห่ลิงหว่านยืนอยู่ ระหว่างท้ังสองคน

ใกล้ชิดกันมาก ใกล้เสียจนปลายจมูกของหลี่เหวยหยวนสามารถ 

ได้กลิ่นเบาบางคล้ายกับกลิ่นหอมของดอกกล้วยไม้จากร่างของนาง  

ยามน้ีมือข้างหนึ่งของนางยังจับแก้มของเขาเบาๆ หันแก้มข้างขวาที ่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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