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"พี่ชาย ตอนนั้น...ตอนนั้น..."

"ชูว่!" เห็นได้ชดัว่าหลีเ่หวยหยวนไม่อยากฟังค�าอธิบายใดๆ ของนาง เขาเพียงยกน้ิวชีข้้างขวา 

มาแนบรมิฝีปากตนเอง บ่งบอกให้นางอย่าส่งเสยีง จากนัน้เขาก็ย่ืนมอืมากุมมอืนาง อ้าปากลิม้เลยี 

นิ้วมือทั้งสิบของนางทีละนิ้ว ทั้งยังเคลื่อนเข้ามาใกล้และจุมพิตริมฝีปากของนาง...

หลี่หลิงหว่านตัวสั่นระริกไปทั้งร่าง

เห็นได้ชัดว่าหลี่เหวยหยวนต้องการสัมผัสทุกส่วนที่ฉุนอว๋ีฉีเคยสัมผัสนางอีกครั้ง เขาค่อยๆ 

ถอดเสื้อนางลงมา ศีรษะเลื่อนไปยังอกขวา...

เขาถึงขั้นกัด?!

หลี่หลิงหว่านครางเสียงต�่า

บ้าเอ๊ย! ฉุนอวี๋ฉีไม่ได้สัมผัส 'ตรงนั้น' ของข้าด้วยซ�้า! เขาล�้าเส้นแล้ว
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'นิยายเร่ืองน้ีข้าไม่ได้เขียน!' ด�าเนินมาถงึเล่มทีส่ีก่นัแล้วนะคะ หลงัจากหลีซ่วิป๋อ

กบัหลีห่ลงิเยีย่นกลบัมา เร่ืองราวกเ็ร่ิมด�าเนินไปตามเส้นเวลาทีห่ลนิหว่านเขียน รวมถงึ

การมอบนิ้วทองค�าอย่าง 'ส�านักหวงจี๋' ให้หลี่เหวยหยวนดูแล สิ่งเดียวที่นางคิดถึงคือ

ไม่อยากเห็นหลี่เหวยหยวนต้องพ่ายแพ้ให้กับผู้อื่น

ในเล่มนี้ความเป็นปรปักษ์ระหว่าง 'หลี่เหวยหยวน' กับ 'ฉุนอวี๋ฉี' จะยิ่งชัดเจน

มากข้ึน ทุกคนพร้อมที่จะปกป้องหลี่หลิงหว่าน ขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้นาง 

ได้หมั้นหมายกับใคร ทว่าคนที่อยู่เฉยๆ อย่างหลี่หลิงหว่านที่ยามหมั้นต้องให้ผู้ใหญ่

เป็นผู ้ดูแลก็ไม่พอใจกับชีวิตในตอนน้ีเช่นกัน อีกทั้งนางยังเร่ิมตระหนักได้ว่า 

แม้นางจะพยายามเปลีย่นแปลงโชคชะตาของคนอืน่ๆ เพยีงใด จดุจบสดุท้ายก็ยงัคง

เป็นแบบเดิม...

มาร่วมติดตามกนัค่ะว่าเร่ืองราวในเล่มน้ีจะเข้มข้นเพยีงใด หลีห่ลงิหว่านทีค่ดิว่า

หลีเ่หวยหยวนมองนางเป็นเพยีงน้องสาวจะเอะใจกับการเปลีย่นแปลงของพีช่ายคนน้ี

หรือไม่ รวมถงึฉนุอวีฉ๋ทีีเ่บือ้งหน้าดอู่อนโยน แต่แท้ทีจ่ริงก็มมีมุทีเ่ธอไม่ได้เขียนเอาไว้

ด้วย หากท่านนักอ่านพร้อมแล้วเชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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  มีเหตุมีผล ยิ่งโตยิ่งสะสวยงดงาม

✱ หลี่เหวยหยวน หลานชายคนโตสกุลหลี่ เป็นคนเก็บตัว ไม่สุงสิง  

  ชอบอ่านต�ารา สอบขุนนางได ้เป ็นที่หน่ึงเสมอ  
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✱ ฉุนอวี๋ฉ ี ซื่อจื่อของหย่งฮวนโหว เป ็นคนอบอุ ่นอ ่อนโยน  

  มีรอยยิ้มดุจฤดูใบไม้ผลิ ฉลาดเฉลียว

✱ หลี่หลิงเย่ียน พีส่าวต่างมารดาของหลีห่ลงิหว่าน เป็นนางเอกในนิยาย 

  ที่หลินหว่านเขียน รูปโฉมงดงาม ฉลาดเฉลียว  
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  รักหลานล�าเอียง เห็นประโยชน์ของสกุลมาเป็นที่หนึ่ง

✱ หลี่ซิวป๋อ บิดาของหลี่หลิงหว ่าน รักโปรดปรานซุนหลันอี  

  ไม่ รักโจวซื่อและหลี่หลิงหว ่านเลย เป็นขุนนาง 

  อนาคตไกล
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✱ ซุนหลันอ ี มารดาของหลี่หลิงเยี่ยน บิดาต้องโทษจนถูกเนรเทศ 

  ไปอยู่ชายแดน หลี่ซิวป๋อมาพานางไปอยู่ด้วย

✱ เหลียงเฟิงอว่ี ซื่อจื่อของก่วงผิงโหว สังกัดห้ากองก�าลังรักษาเมือง  

  ชอบหลี่หลิงหว่านมาก

✱ จ้าวซูหนิง บตุรสาวของรองเสนาบดกีรมพธิกีาร ชอบหลีเ่หวยหยวน 

  ตัง้แต่แรกพบ

Pre ����������������������������! 4.indd   5 24/6/2562 BE   17:08



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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อากาศร้อนอบอ้าวเช่นนี ้ ระหว่างวนัย่อมไม่มทีีใ่ดให้ไปเท่ียวเล่นได้ 

ผู้คนจึงท�าได้เพียงหลบร้อนอยู่ในห้องเท่านั้น

วันนี้หลังซุนหลันอีเดินหมากกับตนเองอยู ่ในห้องจนจบไป 

สองกระดานแล้ว ด้วยเห็นว่าอากาศร้อนถึงเพียงนี้ หลี่เหวยหวา 

ที่นอนหลับไม่สนิทมักจะเตะผ้าห่มออกอยู่บ่อยๆ เป็นห่วงว่าเขาจะโดน 

ลมเย็นเข้า นางจึงคิดท�าเอี๊ยมให้เขาตัวหนึ่ง หากสวมใส่ยามนอนหลับ 

ก็จะสามารถปกป้องร่างกายได้

เมือ่คดิเช่นนีน้างจงึให้สาวใช้ไปเปิดกล่องหาผ้าไหมสแีดงชัน้ดีผนืใหญ่

มาหน่ึงผืน ใช้สะดึงตรึงเอาไว้ให้แน่น ท้ังยังจับคู่เส้นด้ายหลากสี ตั้งใจ 

จะเริม่ท�างานเย็บปัก

ลายที่จะปักนางคิดเอาไว้เรียบร้อยนานแล้ว เป็นผีเสื้อล้อม 

ดอกกล้วยไม้ แล้วก็ปักประโยคท่ีมีความหมายว่า 'ชีวิตย่ังยืนสงบสุข'  

56
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นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 4

ลงไปอกีอย่าง นีเ่ป็นความปรารถนาทีย่ิ่งใหญ่ท่ีสดุซึง่นางในฐานะมารดา 

มีต่อหลี่เหวยหวาในชาตินี้แล้ว

ซนุหลนัอเีกิดมาในตระกูลผูด้ ีตอนทียั่งเป็นเดก็ บดิามารดาของนาง 

ก็เชญิหญิงเย็บปักมาสอนงานเย็บปักถักร้อยให้พวกนางพ่ีน้องเป็นพิเศษ

แล้ว ดังนั้นนางจึงมีฝีมือเย็บปักเช่นนี้

ใบไม้สีเขียวดอกไม้สีชมพู ที่ด้านข้างยังมีผีเสื้อสีเหลืองขยับปีกบิน

อยู่คูห่น่ึง สาวใช้ท่ีอยู่ด้านข้างมองเห็นแล้วก็ย้ิมเอ่ย "เป็นงานฝีมอืท่ีสมจริง

นัก! อี๋เหนียงช่างมีฝีมือยิ่งนักเจ้าค่ะ"

ซุนหลันอีเพียงยิ้ม ไม่เอ่ยวาจา

เห็นได้ชัดว่ายามน้ีผีเสื้อคู ่น้ีปักเรียบร้อยแล้ว ใบไม้สีเขียวเอง 

ก็ปักเสรจ็แล้ว เหลอืเพียงดอกกล้วยไม้สชีมพูไม่ก่ีดอกเท่าน้ัน แต่ข้างนอก

พลันมีเสียงฝีเท้าร้อนรนดังขึ้นพร้อมกับเสียงต่ืนตระหนกของแม่นมของ

หลี่เหวยหวา "อี๋เหนียง แย่แล้ว แย่แล้วเจ้าค่ะ!"

ซนุหลนัอถูีกเสยีงร้องตะโกนของแม่นมท�าให้เสยีสมาธิ เข็มจงึเอยีง

ปักเข้าไปในปลายเลบ็ของนางจนปรากฏหยดเลอืดหยดหนึง่ออกมาทันที

นางขมวดค้ิว เอ่ยสัง่สาวใช้ท่ียืนปรนนิบตัอิยู่ด้านข้างอย่างไม่พอใจ

อยู่บ้าง "เจ้าไปดู..."

แต่ยงักล่าวไม่ทนัจบม่านไผ่ทีแ่ขวนอยู่ตรงประตกูัน้ห้องกถู็กคนเลกิขึน้

อย่างรนุแรง ต่อมาแม่นมท่ีอุม้หลีเ่หวยหวาไว้ในอ้อมแขนก็พุ่งเข้ามาราวกับ

สายลม สองเข่าทรดุลง เมือ่เข่ากระแทกไปกับพ้ืน เสยีงปึกก็ดงัข้ึนคราหน่ึง

"อ๋ีเหนียง" แม่นมมสีหีน้าต่ืนตระหนก รมิฝีปากสัน่ระริก "คุณชายเขา...

เขาแย่แล้วเจ้าค่ะ"
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ซุนหลันอีจึงได้เห็นหลี่เหวยหวาท่ีอยู ่ในอ้อมกอดของแม่นม 

มีใบหน้าเขียวคล�้า ริมฝีปากอ้ากว้าง ปีกจมูกก�าลังขยับส่ันอย่างรวดเร็ว 

อาการเหมือนคนหายใจไม่ออกอย่างไรอย่างนั้น

ซุนหลันอีหัวใจหล่นวูบ มือเท้าสั่นระริก นางรีบลงจากต่ังไปแย่ง 

หลี่เหวยหวามาตระกองกอดไว้เอง พร้อมเอ่ยถามแม่นมเสียงส่ัน  

"เกิดอะไรขึ้นกับหวาเกอเอ๋อร์ เหตุใดอยู่ดีๆ จึงเป็นเช่นนี้!"

ในใจแม่นมเองก็หวาดกลัว ยามน้ันจึงปล่อยโฮออกมา "บ่าว... 

เมือ่ครูบ่่าวให้คุณชายกินน�า้ตาลป้ันรสถัว่ไปหน่ึงเมด็ จากนัน้คณุชายก็... 

ก็เป็นเช่นนี้แล้ว"

เมือ่ซนุหลนัอีได้ยิน หัวสมองก็พลนัว่างเปล่า จากนัน้นางก็มอีาการ

ตอบสนองท่ีรุนแรง สะบัดมือตบลงไปบนใบหน้าแม่นมเสียงดังเพียะ 

อย่างหนักหน่วงทันที

"ข้าบอกกับเจ้าก่ีหนแล้วว่าห้ามให้คุณชายกินของพวกนี้ เหตุใด 

เจ้าจึงไม่ฟังค�าพูดข้า ตอนนี้น�้าตาลปั้นรสถั่วติดคอคุณชายเข้าให้แล้ว!"

ฝ่ามือน้ีตบจนร่างของแม่นมเอียงกระเท่เร่ฟุบลงไปกองกับพ้ืน 

ด้านข้าง ก่อนที่นางจะผุดลุกขึ้นน่ังตัวตรงร้องไห้เอ่ยทันควัน "เรื่องน้ี 

ไม่เก่ียวกับบ่าวนะเจ้าคะ เป็นนายท่านท่ีบอกว่าถ่ัวเปลือกแข็งกับลูกกวาด

ล้วนให้คณุชายกินได้ อกีทัง้น�า้ตาลป้ันเหล่าน้ียังเป็นนายท่านท่ีซือ้กลบัมา

ให้บ่าวเองกับมือ"

ทว่ายามนี้ซุนหลันอีไม่มีเวลาไปสนใจฟังค�าช้ีแจงของแม่นมแล้ว 

นางเอาแต่ออกแรงตบหลงัหลีเ่หวยหวา ขณะเดยีวกันก็เอ่ยเสยีงส่ันกับเขา 

"หวาเกอเอ๋อร์ เด็กดี รีบคายน�้าตาลปั้นในปากลูกออกมาเร็วเข้า"
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แต่จะให้คายออกมาได้อย่างไร เพราะตอนนี้หลี่เหวยหวาท�าไม่ได้

แม้แต่จะพูดจาแล้ว อย่างมากเขาก็แค่อ้าปากกว้างราวกับปลาที่อยู่ห่าง

จากน�้า ไม่ว่าจะท�าอย่างไรก็ไม่มีอากาศไหลผ่านเข้าไปอยู่ดี

เมื่อซุนหลันอีเห็นบุตรชายเป็นเช่นนี้ก็ตกใจจนตัวสั่นไปท้ังร่าง  

จากน้ันนางก็เงยหน้าร้องตะโกนใส่สาวใช้ที่ก�าลังร้องเรียกคุณชายกับ 

อ๋ีเหนยีงกันอย่างวุ่นวายข้างกายนาง "พวกเจ้ายังจะยืนอยู่ตรงนีท้�าไมกัน  

ยังไม่รีบไปเชิญท่านหมอมาอีก เรียกนายท่านกลับมาด้วย!"

สาวใช้ทั้งกลุ ่มจึงเหมือนเพ่ิงตื่นขึ้นจากฝัน หมุนตัววิ่งออกไป 

อย่างรวดเร็ว

เมื่อซุนหลันอีเห็นหลี่ เหวยหวายังคงพยายามอ้าปากกว้าง 

เพ่ือสดูหายใจเข้าจนสดุความสามารถอยู่น้ัน นางจงึตบหลังเขา แต่ไม่ว่า 

ท�าอย่างไรเขาก็คายน�้าตาลปั้นรสถ่ัวที่ก�าลังติดคอเขาออกมาไม่ได้อยู่ดี 

สุดท้ายนางจึงยื่นมือออกไปบีบแก้มบุตรชาย ก้มหน้าเข้าไปใกล้ปากเขา 

อยากจะดูดน�้าตาลปั้นรสถั่วออกมาทั้งอย่างนี้

แต่จะดดูออกมาได้อย่างไร สดุท้ายนางก็ท�าได้เพียงมองดูหลีเ่หวยหวา

ถูกน�า้ตาลป้ันรสถ่ัวเมด็น้ันตดิคอจนตาเหลอืก ลมหายใจค่อยๆ แผ่วเบาลง

โดยท�าอะไรไม่ได้แม้แต่น้อย

การมองเหน็ลกูน้อยได้รบัความทกุข์ทรมานถงึขัน้ลมหายใจแผ่วเบาลง

เรือ่ยๆ กระท่ังหมดลมไปในอ้อมกอดของตนเองเช่นน้ี คนท่ีไม่เคยเป็นมารดา 

มาก่อนย่อมไม่เข้าใจความสิน้หวังกับความรูส้กึทีพั่งทลายอยู่ในขณะนีแ้น่ 

ยามนีซุ้นหลนัอรีูส้กึแค่เพียงว่าหวัใจในอกแทบหยุดเต้นลงแล้ว ทัง้ตวัคน 

ยังแผ่กลิน่อายเย็นเยียบ แต่นางยังไม่ยอมแพ้ ยังคงตบหลงัหลีเ่หวยหวา 

Page ����������������������������! 4.indd   10 26/6/2562 BE   17:19



11

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ไม่หยุด ทั้งยังคิดอยากดูดน�้าตาลปั้นรสถ่ัวเม็ดนั้นออกมาจากปากเขา  

ต่อให้สาวใช้ท่ีอยู่ข้างกายทุกคนคุกเข่าและร้องไห้เอ่ยกบันางว่า "อีเ๋หนียง 

คุณชายเขา...เขาจากไปแล้ว" แล้วก็ตาม

แต่ซุนหลันอีราวกับไม่ได้ยิน นางยังคงตบหลังหล่ีเหวยหวาเช่นน้ี 

ซ�้าไปซ�้ามาไม่หยุด ขณะเดียวกันก็เอ่ยเรียก "หวาเกอเอ๋อร์ เด็กดี  

รีบคายน�้าตาลปั้นที่อยู่ในปากลูกออกมาเร็วเข้า"

ผ่านไปสักพักก็เอ่ยว่า "หวาเกอเอ๋อร์ เด็กดี ไม่ต้องกลัว แม่อยู่น่ี  

แม่ไม่มีวันยอมให้ลูกเป็นอะไร"

สาวใช้ท่ีอยู่รอบข้างพากันเกาะกลุม่ร้องไห้ มสีาวใช้คนหน่ึงรวบรวม

ความกล้าคลานเข่าไปด้านหน้าแล้วร้องไห้เอ่ย "อีเ๋หนียง คุณชายจากไป

แล้ว ท่าน...ท่านต้องระงับความเศร้าโศกนะเจ้าคะ" พร้อมกับย่ืนมือไป 

จะอุ้มหลี่เหวยหวาออกมาจากอ้อมกอดของซุนหลันอี

แต่ซนุหลนัอีกลบัออกแรงผลกัสาวใช้คนนัน้ไปด้านข้างอย่างรุนแรง

ในทันที พร้อมกับรดัอ้อมแขนแน่นขึน้ กอดหล่ีเหวยหวาไว้อย่างแน่นหนา 

พลางเงยหน้าถลึงตามองสาวใช้ผูน้ั้นราวกับคนเสยีสติ "ไม่! ไม่! หวาเกอเอ๋อร์

เป็นลูกของข้า ไม่ว่าผู้ใดก็อย่าได้คิดแย่งเขาไปจากอ้อมอกข้า!"

แต ่ไหนแต่ไรมาซุนหลันอีก็มี นิสัยอ ่อนโยน สาวใช ้เหล ่านี้ 

ล้วนตดิตามนางมาหลายปี ในใจล้วนจดจ�าความดีของนางและจงรกัภักดี

ต่อนางเป็นอย่างย่ิง ยามน้ีเมื่อได้เห็นซุนหลันอีเป็นเช่นนี้ สาวใช้ทุกคน 

ต่างก็ร้องไห้ออกมาอย่างรวดร้าว

รอจนหลีซ่วิป๋อ ฮหูยินผูเ้ฒ่า และคนอืน่ๆ มาถึงเรอืนของซนุหลนัอี 

เสียงแรกที่ได้ยินจึงเป็นเสียงร้องไห้อย่างรวดร้าวของทุกคน
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วันน้ีเป็นวันที่สิบห้าเดือนหก พอดีกับที่เป็นวันหยุด ทุกคนจึง 

พากันไปคารวะฮูหยินผู้เฒ่ายังเรือนซื่ออันพร้อมร้ังอยู่กินอาหารเช้าที่น่ัน 

และหลังกินอาหารเช้าเสร็จแล้วฮูหยินผู้เฒ่าก็จงใจรั้งหลี่ซิวป๋อให้อยู่

สนทนาต่อ

แต่ยามนั้นก็ได้เห็นสาวใช้ผู ้หน่ึงของเรือนอีหลันรีบรุดเข้ามา  

แจ้งว่าคุณชายแปดกินน�้าตาลปั้นรสถั่วติดคอ ตอนนี้ก�าลังแย่แล้ว

หลี่เหวยหวาเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของหลี่ซิวป๋อ ยามน้ัน 

เมือ่เขาได้ยินแล้วสีหน้าก็เปล่ียนแปลงไปอย่างมากในทนัท ีไม่พูดอะไรสกัค�า 

ก็ผดุลกุขึน้แล้ววิง่อย่างเรว็มายังเรอืนอหีลนัในทันที ฮหูยินผูเ้ฒ่าเองก็ให้ 

สาวใช้ประคองติดตามมา

แต่สุดท้ายก็ยังคงสายไป...

เมื่อเลิกม่านไผ่ท่ีก้ันตรงประตูขึ้น พวกเขาก็ได้เห็นซุนหลันอ ี

ก�าลงักอดหลีเ่หวยหวานัง่เหม่อลอยอยู่บนพ้ืน สาวใช้ทีค่กุเข่าอยู่รอบข้าง

ต่างก�าลังร�่าไห้

จู่ๆ  หลีซ่วิป๋อก็ไม่กล้าเดนิเข้าไปแล้ว เขายืนอยู่ตรงประตู ปากอ้าๆ หบุๆ 

อยู่หลายครั้งอย่างมึนงง สุดท้ายจึงได้เอ่ยถามขึ้นด้วยน�้าเสียงแหบแห้ง 

"คณุชายเขา...เขาเป็นอะไรไป"

เดิมทีซุนหลันอีเอาแต่น่ังก้มหน้ากอดหลี่เหวยหวาอยู่บนพ้ืน 

อย่างเหม่อลอย ดวงตาไม่แม้แต่จะกะพรบิ คนทัง้คนราวกับกลายเป็นทึม่ท่ือ 

ไปเช่นนัน้ ไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่โวยวาย แต่ยามนีเ้พียงได้ยินเสยีงหลีซ่วิป๋อ 

ดงัขึน้ นางก็เงยหน้าขึน้มากะทันหัน จากน้ันก็วางร่างหล่ีเหวยหวาลงนอน

แล้วพรวดพราดลกุขึน้จากพ้ืน ท้ังยังกระโจนเข้าใส่เขาอย่างว่องไว สองมอื
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ขย�าปกคอเสือ้เขาแน่น พลางกดัฟันกรอดเอ่ยอย่างเคยีดแค้น "เป็นท่าน! 

ล้วนเป็นเพราะท่าน! ข้าพูดหลายครัง้หลายหนแล้วว่าไม่ให้หวาเกอเอ๋อร์

กินถ่ัวเปลือกแข็ง ไม่ให้กินลูกกวาด แต่ท่านกลับไม่ยอมฟัง ตอนนี ้

เป็นอย่างไรเล่า หวาเกอเอ๋อร์ตายแล้ว น�า้ตาลป้ันรสถ่ัวท่ีท่านซือ้มากับมอื

ตดิคอเขาตายแล้ว ท่านฆ่าลูกของข้ากับมอื หลีซ่วิป๋อ ท่านคนืลกูของข้ามา! 

คืนหวาเกอเอ๋อร์ของข้ามา!"

สองประโยคสุดท้ายซุนหลันอีแทบจะกรีดร้องออกมา หลังจากนั้น

ทัง้ตวันางก็เหมอืนตระหนักได้อย่างกะทันหันว่าหลีเ่หวยหวาตายไปแล้วจริงๆ 

บุตรชายไม่อาจย้ิมและเรียกนางว่าท่านแม่ ไม่อาจย่ืนแขนมาเรียกร้อง 

ให้นางอุ้มได้อีกแล้ว ซุนหลันอีพลันกรีดร้องอย่างสิ้นหวัง ก่อนจะร้องไห้

ออกมาเสียงดังอย่างเจ็บปวดรวดร้าว กระนั้นสองมือของนางก็ยังคง 

ขย�าปกคอเสื้อของหลี่ซิวป๋อ ทั้งยังก้มหน้ากัดลงไปบนแขนของเขา 

อย่างเหี้ยมโหด ด้วยความรุนแรงของการลงแรง นางจึงรู้สึกถึงกล่ินคาว

ในปากทันที แต่ราวกับไม่รับรู ้อะไรทั้งน้ัน ซุนหลันอียังคงกัดต่อไป 

อย่างเห้ียมโหด แทบอยากจะกัดเนือ้หลีซ่วิป๋อออกมาก้อนหนึง่ทัง้อย่างน้ี

วันน้ีอากาศร้อนอบอ้าว หลี่ซิวป๋อจึงสวมเสื้อสีขาวเน้ือบาง เมื่อ 

ซนุหลนัออีอกแรงกัดเขาเช่นน้ี ย่อมมองเห็นรอยเลอืดสแีดงสดบนเสือ้สขีาว 

ได้อย่างรวดเรว็ และเป็นฮหูยินผูเ้ฒ่าท่ีมองเหน็จงึรบีตวาดสัง่สาวใช้ท่ีอยู่

ด้านข้าง "อี๋เหนียงเสียสติไปแล้ว พวกเจ้ายังไม่รีบดึงตัวนางออกมาอีก!"

สาวใช้รอบข้างต่างก็ก�าลังตกตะลึงกับการตายของหล่ีเหวยหวา 

ไหนจะท่าทางคล้ายเสยีสตขิองซนุหลนัอท่ีีเมือ่ครูต่ะโกนกรดีร้องใส่หลีซ่วิป๋อ 

ทั้งยังทุบตีและกัดเขาเช่นนั้นอีก ยามน้ีจู่ๆ ได้ยินค�าสั่งของฮูหยินผู้เฒ่า  
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ชั่วขณะนั้นจึงไม่มีสาวใช้แม้แต่คนเดียวพุ่งเข้าไป สุดท้ายฮูหยินผู้เฒ่า 

ก็โกรธจนกระแทกไม้เท้าหวัมงักรในมอืลงกับพ้ืน เสยีงตงึๆ ดงัลัน่ ท้ังยัง

เอ่ยสั่งอย่างเข้มงวดอีกหนหนึ่ง สาวใช้บางคนถึงได้มีอาการตอบสนอง  

รีบเข้าไปดึงตัวซุนหลันอีออกมา

ท่ีผ่านมาความรู้สึกท่ีซุนหลันอีมอบให้ผู้คนล้วนเป็นความสง่างาม 

แต่ยามนีผ้มเผ้าของนางยุ่งเหยิง น�า้ตานองหน้า ปากกรดีร้องเสยีงแหบแห้ง 

ถลึงตามองหลี่ซิวป๋ออย่างอ�ามหิต ราวกับว่าหากไม่มีสาวใช้ดึงตัวนาง 

เอาไว้เช่นนี ้ นางจะต้องพุ่งเข้าไปกัดเน้ือก้อนหนึง่บนร่างหลีซ่วิป๋อออกมา

อย่างแน่นอน

และยามนั้นหลี่ซิวป๋อเองก็น่ิงอึ้งไปแล้ว เขาเหมือนกับไม่รู้สึกเจ็บ 

ที่แขน สายตาเอาแต่มองไปยังหลี่เหวยหวาที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น

หลีเ่หวยหวาพูดได้ช้า ตอนทีเ่รยีกเขาว่าท่านพ่อก็มกัจะพูดได้ไม่ชดั 

ที่ผ่านมาเขายังมักต่อว่าบุตรชาย แต่ตอนน้ีรวมทั้งภายภาคหน้า ไม่ว่า 

เขาจะอยากได้ยินเสียงเรียกท่านพ่อท่ีไม่ชัดน้ันอย่างไรก็คงเป็นไปไม่ได้

แล้วสินะ

คิดมาถึงตรงนี้หลี่ซิวป๋อพลันรู้สึกเศร้าโศกขึ้นมาจากก้นบึ้งหัวใจ

เขาเดินก้าวใหญ่ๆ ไปด้านหน้า ก่อนจะสะบัดขาเตะแม่นม 

ที่ยังคุกเข่าร้องไห้อยู่บนพ้ืนอย่างรุนแรงจนกลิ้งไปตลบหนึ่ง จากนั้น 

ก็เอ่ยซักถามนางด้วยเสียงอันดัง "เหตุใดเจ้าต้องให้หวาเกอเอ๋อร์กิน

น�้าตาลปั้นด้วย! เหตุใดเจ้าต้องท�าร้ายเขา!"

ทัง้ยังสัง่สาวใช้ทีอ่ยู่รอบข้างเสยีงดงั "ไปหยิบแส้มา วนันีข้้าจะเฆีย่นนาง

ให้ตาย แล้วฝังลงไปพร้อมกับหวาเกอเอ๋อร์!"
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แม่นมตกใจจนตัวสั่นไปท้ังร่าง คุกเข่าอยู่บนพ้ืนร้องไห้เสียงดัง  

"นายท่าน ไม่เก่ียวกับบ่าวนะเจ้าคะ ของพวกนีล้้วนเป็นนายท่านท่ีบอกให้

บ่าวมอบให้คุณชายกิน อีกท้ังน�้าตาลปั้นรสถ่ัวน้ียังเป็นของท่ีท่านซื้อมา

ให้บ่าวน�าไปมอบให้คุณชายกิน"

หลี่ซิวป๋อเมื่อได้ยินประโยคน้ีของนางก็รู้สึกราวกับมีมีดนับหมื่น

ก�าลังทิ่มแทงเข้ามาในหัวใจเขาอย่างไรอย่างน้ัน ทว่าเขายังคงไม่กล้า 

ยอมรับว่าเป็นตนเองท่ีท�าร้ายหลี่เหวยหวาจนตาย หากยอมรับแล้ว 

วันหน้าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างไร แม้แต่ตายยังต้องตายไปกับ 

ความรูส้กึผดิน้ี ดงัน้ันเขาจงึตวาดสัง่สาวใช้รอบข้างเสยีงดงัราวกับฟ้าผ่า

ด้วยดวงตาอันแดงก�่า "ยังไม่รีบไปหยิบแส้มาอีก ข้าจะเฆี่ยนบ่าวชั้นต�่า 

ที่พูดจาเหลวไหลผู้นี้ให้ตาย!"

ยามนี้ซุนหลันอีคุกเข่าอยู่ข้างร่างของหลี่เหวยหวา ท้ังยังอุ้มเขา 

กลับมากอดแนบแน่นอีกครั้ง

นางท�าราวกับมองไม่เห็นทุกคนที่อยู่รอบกายและไม่ได้ยินเสียง 

ทีด่งัข้ึนทัง้หมด เอาแต่ย่ืนมอืออกไปลบูใบหน้าหลีเ่หวยหวาอย่างแผ่วเบา 

เอ่ยกับเขาด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน "หวาเกอเอ๋อร์ แม่อยู่ตรงน้ี ลกูไม่ต้องกลัว 

แม่อยู่ที่นี่ แม่ไม่มีวันยอมให้ลูกเป็นอะไร"

มีคนเร่งน�าเรื่องน้ีไปแจ้งกับหลี่หลิงเย่ียนนานแล้ว ตอนน้ีนางเอง 

ก็เร่งร้อนก้าวเข้ามา แล้วก็ได้เห็นหล่ีซวิป๋อก�าลงัเฆีย่นแม่นมอย่างโหดเห้ียม

ไม่หยุด และซนุหลนัอกี�าลงัอุม้หลีเ่หวยหวา ยืน่มอืออกไปลบูใบหน้าของเขา

ราวกับคนโง่ แนบใบหน้าของตนเองลงกับใบหน้าของเขาพลางส่งเสยีงเรียก 

"หวาเกอเอ๋อร์ แม่อยู่นี่ หวาเกอเอ๋อร์ ไม่ต้องกลัว"
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พอได้ยินค�าพูดนี้ของมารดา หลี่หลิงเย่ียนก็ร้องไห้ออกมาทันที  

ทั้งยังเอ่ยถาม "เกิดอะไรขึ้นกันแน่ เหตุใดจู่ๆ น้องชายถึงได้...ถึงได้เป็น

เช่นนี้"

ไม่มผู้ีใดตอบค�าถามของหลีห่ลงิเย่ียน ฮหูยินผู้เฒ่าก�าลังหล่ังน�า้ตา

ไปพร้อมกับถอนหายใจ ขณะทีห่ลีซ่วิป๋อยังคงเฆีย่นแม่นมต่อไป เฆีย่นจน

นางร้องออกมาราวกับหมูถูกเชือด สาวใช้ที่อยู่รอบข้างล้วนก้มศีรษะ  

ซุนหลันอียังตระกองกอดหลี่เหวยหวาแน่น ท�าราวกับเขายังมีชีวิตอยู่  

เอ่ยกับเขาด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา สีหน้าอ่อนโยน

หลี่หลิงเย่ียนเห็นซุนหลันอีเป็นเช่นน้ี ในใจก็พลันหวาดกลัวขึ้นมา  

นางเดินเข้าไปคุกเข่าลงตรงหน้าซุนหลันอี มองไปท่ีหลี่เหวยหวาซึ่งนอน 

ไร้ลมหายใจอยู่ในอ้อมกอดของมารดา ก่อนจะยกมอืขึน้มาปิดปากตนเอง 

หยาดน�้าตาหลั่งรินลงมา

ผ่านไปสกัพักหนึง่นางก็ย่ืนมอืออกไปจับตวัซนุหลันอพีลางร้องไห้เอ่ย 

"ท่านแม่ ท่านแม่ ท่านอย่าเป็นเช่นนีส้เิจ้าคะ น้องชายจากไปแล้ว แต่ท่าน

ยังมีข้านะ!"

ซุนหลันอีได้ยินแล้วก็เงยหน้าขึ้นมอง แต่ต่อให้สายตาของนาง 

จะมองหลี่หลิงเย่ียนอยู่ ทว่ากลับไม่ได้สะท้อนภาพร่างของบุตรสาว 

ในดวงตาแต่อย่างใด

ซนุหลนัอพีลนัก้มหน้ากลบัลงไปอกีคร้ัง โอบกอดหลีเ่หวยหวาแน่น 

แล้วลกุขึน้ยืน เดนิโซซดัโซเซจะออกไปข้างนอก ระหว่างทีเ่ดนินางยังเอ่ย

เสียงต�่า "ไปกันเถอะ หวาเกอเอ๋อร์ แม่จะพาเจ้ากลับบ้าน จะพาเจ้า 

กลับบ้าน"
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เมือ่หลีห่ลงิเย่ียนได้ยินกย่ิ็งร้องไห้หนักขึน้ นางย่ืนมอืออกไปดงึแขน

ของซุนหลันอีเอาไว้แน่นพลางเอ่ย "ท่านแม่ ท่านจะไปท่ีใดกัน ที่นี่ก็คือ

บ้านของพวกเรา ท่านยังจะพาน้องชายไปที่ใดอีก"

"ไม่ ไม่ใช่ ทีน่ี่ไม่ใช่บ้านของข้า ทีน่ี่ไม่เคยเป็นบ้านของข้า" ซนุหลนัอี

ราวกับได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง นางกรีดร้อง

ออกมาเสียงดัง "ข้าต้องการกลับบ้าน ข้าจะกลับบ้านของข้า!"

ซนุหลนัอพูีดพร้อมกับสลดัมอืของหลีห่ลงิเย่ียนจนหลดุแล้วเดินต่อไป

ข้างหน้า แต่หลี่ซิวป๋อกลับรีบมาฉุดรั้งนางไว้

เหมือนช่วงเวลานั้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน เมื่อเห็นนางต้องการ 

จะจากไป หลีซ่วิป๋อเองก็ออกแรงฉดุรัง้ไม่ให้นางจากไปเช่นนี ้ ท้ังไม่สนใจ

ความไม่ยินยอมพร้อมใจของนาง บังคับครอบครองร่างกายนาง ต่อมา

นางก็พยายามฆ่าตัวตาย ทว่ากลบัถูกเขาจบัตามองอย่างเข้มงวดราวกับ

เป็นนักโทษ ภายหลงัเมือ่ตัง้ครรภ์และคลอดหลีห่ลงิเย่ียนแล้ว ซนุหลนัอ ี

ก็ตดัใจไปจากลกูของตนเองไม่ลง ชวิีตทีเ่หลอืนับจากนัน้จงึถูกบบีบงัคบั 

ให้ต้องอยู่ข้างกายหลี่ซิวป๋อ

แต่ยามนี้เป็นเพราะความดื้อรั้นและความโง่งมของหลี่ซิวป๋อ 

ทีไ่ม่เชือ่ในค�าเตอืนของนาง เขาถึงกับซือ้น�า้ตาลป้ันมาให้บตุรชายของนางกนิ

จนต้องตายเช่นนี้

เรื่องราวท้ังในอดีตและปัจจุบันซ้อนทับกัน ซุนหลันอีมองไปที ่

หลี่ซิวป๋อ นางร้องไห้จนน�้าตาแทบจะเป็นสายเลือด ภายในแววตา 

เต็มไปด้วยความเคียดแค้นชิงชัง ก่อนท่ีนางจะพยายามดิ้นรนขัดขืน

ราวกับคนเสยีสต ิ "ท่านปล่อยข้า ปล่อยข้า ข้าไม่ต้องการอยู่ท่ีนี ่ ข้ายอมตาย
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เสียยังดีกว่าอยู่ข้างกายท่าน ข้าต้องการกลับบ้าน ข้าจะกลับบ้าน!"

ซนุหลนัอตีะโกนจนน�า้เสยีงในตอนท้ายแหบพร่า สดุท้ายจงึทนไม่ไหว 

ร่างกายอ่อนยวบหมดสติไป

หลีห่ลงิหว่านก�าลงันัง่บนเก้าอีห้นิใต้ร้านองุน่กินบวัลอยเกลด็น�า้แขง็

อยู่กับหลีเ่หวยหยวน

ภายในชามกระเบื้องเคลือบสีขาวคือเกล็ดน�้าแข็งท่ีบดละเอียดยิบ

ราวกับผงเกลือ พร้อมด้วยเต้าฮวยและน�้าบ๊วยเย็น ตรงกลางมีบัวลอย 

ที่ท�าจากถ่ัวเหลืองกับน�้าตาล ขนมเช่นนี้ชามหนึ่ง เพียงแค่มองก็รู้สึกว่า

ร่างกายเย็นสบายแล้ว นับประสาอะไรกับยามท่ีได้กิน ดังนั้นยามนี ้

หลี่หลิงหว่านจึงเปรมปรีดิ์ยิ่ง

แต่จู่ๆ ก็เห็นไฉ่เยวี่ยสาวใช้ข้างกายโจวซื่อรีบร้อนว่ิงเข้ามาเอ่ย  

"คณุหน ูแย่แล้ว เกิดเรือ่งขึน้กับคุณชายแปดเจ้าค่ะ นายหญิงเรียกให้ท่าน

รีบไปดู"

"เกิดอะไรขึน้กับคุณชายแปด" หลีห่ลงิหว่านยังไม่รูว่้าเกิดเรือ่งใหญ่

ขึ้นแล้ว นางจึงยังใช้ช้อนตักบัวลอยลูกหน่ึงเข้าปากอย่างสบายใจ 

ก่อนเอ่ยถามอย่างเนิบช้า

"เห็นว่าคุณชายแปดกินน�้าตาลปั้นรสถ่ัวจนติดคอ จากน้ันก็...ก็..." 

ระหว่างท่ีไฉ่เยว่ียเอ่ย บนใบหน้าก็เต็มไปด้วยความทนไม่ได้ "จากน้ัน

คุณชายแปดก็จากไปเจ้าค่ะ"

แรกเริม่หลีห่ลงิหว่านยังมอีาการตอบสนองไม่ทนัว่า 'จากไป' ค�าน้ัน

หมายความว่าอย่างไร จากนัน้รอจนนางเข้าใจแล้ว นางก็มองไปท่ีไฉ่เยว่ีย 
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อย่างไม่อยากจะเชือ่พร้อมเอ่ยถามเสยีงต�า่ "เจ้าบอกว่าหวาเกอเอ๋อร์เขา...

เขา..."

ค�าสุดท้ายนั้นนางไม่กล้าพูดออกมา

ไฉ่เยว่ียผงกศีรษะ "เจ้าค่ะ ตอนน้ีซุนอ๋ีเหนียงโศกเศร้ามากเกินไป 

จนหมดสติไปแล้ว นายท่านสามก�าลังลงโทษแม่นมของคุณชายแปด  

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเองกอ็ยู่ทีน่ัน่ นายหญิงใหญ่กับคณุชายห้าคณุหนูหกก็เร่งรบี

ไปหาแล้ว นายหญิงบอกให้บ่าวมาเรียกท่านกับคุณชายใหญ่ให้รีบไปดู

เช่นกันเจ้าค่ะ"

หลี่หลิงหว่านรีบร้อนลุกขึ้นจากเก้าอี้หิน มองไปยังหลี่เหวยหยวน 

ที่นั่งอยู่ตรงข้ามแล้วเอ่ย "พี่ชาย พวกเรารีบไปดูเร็วเข้า"

หลี่เหวยหยวนขมวดคิ้วเงยหน้ามองนาง

เดิมทีหลี่ซิวป๋อก็มีนิสัยชอบเอาความโกรธไปลงที่ผู ้อื่นอยู่แล้ว  

ซ�้าในใจคนผู้น้ันยังไม่ชอบหลี่หลิงหว่านอยู่ด้วย ทุกคร้ังไม่ว่าพบเจอ 

เรื่องอะไร แรกเริ่มจะต้องลากมาพัวพันถึงหลี่หลิงหว่านก่อน จากนั้น 

ก็ดดุ่านาง ตอนน้ีเมือ่พบเจอเรือ่งเช่นนีเ้ข้า ผูใ้ดจะรู้ว่าหลีซ่วิป๋อจะเกิดเสยีสติ

ลุกขึ้นมาดุด่าหลี่หลิงหว่านอีกหรือไม่

หลี่เหวยหยวนไม่อยากให้หลี่หลิงหว่านต้องถูกผู้ใดดุด่า แต่เมื่อ 

คดิในอกีมมุหนึง่แล้ว อย่างไรหลีเ่หวยหวาก็เป็นน้องชายร่วมบดิา ตอนนี้

เกิดเรือ่งเช่นน้ีข้ึนกับเขา ผูอ้ืน่ล้วนไปกันหมดแล้ว หากหลีห่ลิงหว่านไม่ไป 

รอวนัหน้าไม่เพียงแค่หลีซ่วิป๋อ เกรงว่ากระทัง่ฮหูยินผูเ้ฒ่ารวมทัง้คนอืน่ๆ  

ในจวนสกุลหลี่ล้วนแต่จะกล่าวว่าหลี่หลิงหว่านแล้งน�้าใจ

ในใจหมุนเวียนเปลี่ยนผันนับหมื่นความคิดในชั่วพริบตา ต่อมา 
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หลี่เหวยหยวนก็ลุกขึ้นยืน "ได้ พวกเราไปดูด้วยกัน"

ทัง้สองคนเดนิทางไปอย่างรวดเรว็ รอจนมาถึงเรอืนอหีลนัก็ได้เหน็ 

หลีซ่วิป๋อถูกคนท่ีฮหูยินผู้เฒ่าสัง่ฉดุรัง้ให้น่ังอยู่บนเก้าอีแ้ล้ว บนพืน้ไม่ห่างกัน

ยังมอีีกร่างทีด่วงตาปิดสนิท ตลอดท้ังร่างถูกแส้เฆีย่นจนเต็มไปด้วยเน้ือเละๆ 

นั่นก็คือแม่นมของหลี่เหวยหวา

ฮูหยินผู้เฒ่าก�าลังต�าหนิหลี่ซิวป๋อ "ต่อให้เจ้าเฆี่ยนตีนางจนตาย 

แล้วจะมีประโยชน์อะไร อย่างไรหวาเกอเอ๋อร์ก็ไม่อาจกลับมามีชีวิตได้  

อกีทัง้เรือ่งนีท้ีส่ดุแล้วก็เป็นความผดิของเจ้า ยามนัน้หว่านเจีย่เอ๋อร์เอ่ยว่า

ไม่อาจให้หวาเกอเอ๋อร์กินถ่ัวเปลอืกแขง็กับลูกกวาดพวกนี ้แต่เจ้าก็เอาแต่

ไม่ฟัง กลบัหลงคดิว่านางต้องการท�าร้ายหวาเกอเอ๋อร์ ตอนนีเ้ป็นอย่างไรเล่า  

คนที่ท�าร้ายหวาเกอเอ๋อร์ก็คือบิดาแท้ๆ เช่นเจ้าผู้นี้!"

หลี่ซิวป๋อก้มศีรษะไม่เอ่ยวาจา นั่งร้องไห้อยู่บนเก้าอี้อย่างหดหู่

ในใจฮูหยินผู้เฒ่าเองก็เจ็บปวด

แม้นางจะมบีตุรชายสามคน แต่หลานชายกลบัมไีม่มาก โดยเฉพาะ

บ้านสามที่มีหลี่เหวยหวาเป็นหลานชายอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น วันนี้ 

ตอนเช้ายามท่ีแม่นมอุ้มหลี่เหวยหวามาคารวะนาง เขายังร่าเริงสดใส 

อยู่เลย ยังส่งเสียงเรียกนางว่าท่านย่าด้วยน�้าเสียงที่สดใส ทว่าตอนน้ี 

เขากลับนอนไร้ลมหายใจเช่นนี้เสียแล้ว

ฮูหยินผู้เฒ่ามองไปยังหลี่เหวยหวาที่ถูกวางเอาไว้บนเตียงหลัวฮั่น 

รู้สึกปวดใจจนอดหลั่งน�้าตาออกมาไม่ได้เช่นเดียวกัน ระหว่างท่ีร้องไห้ 

นางกต็�าหนิหลีซ่วิป๋อไปด้วย บอกว่าเขาไม่ควรดือ้รัน้เช่นน้ัน เหตใุดตอนแรก 
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จึงไม่เชื่อค�าพูดของหลี่หลิงหว่าน ตอนนี้หลานชายดีๆ ของนางคนหนึ่ง 

ได้ถูกหลี่ซิวป๋อท�าให้เป็นศพไปเสียแล้ว

ถึงแม้รอบด้านจะมีสวีซื่อ โจวซื่อ และคนอื่นๆ ยืนอยู่ด้วย แต่ 

ในช่วงเวลาเช่นนี ้ ผูใ้ดเลยจะกล้าปลอบโยน ท้ังไม่รู้จะปลอบโยนอย่างไร  

ทุกคนจึงท�าได้เพียงยืนก้มหน้าอยู่ตรงนั้นโดยไม่พูดไม่จา

ฮูหยินผู ้ เฒ่าดุด ่าหลี่ซิวป๋อไปรอบหนึ่ง ต ่อมาก็มองเห็นว ่า 

หลีเ่หวยหยวนกับหลีห่ลงิหว่านมาถึงแล้ว นางจงึถอนหายใจแล้วเอ่ยกับ 

หลี่เหวยหยวน "ตอนนี้ครอบครัวอารองของเจ้าก็เพ่ิงจะย้ายไปอยู่ที่ 

อ�าเภอเทียนฉางกันท้ังครอบครัว อาสามของเจ้ามาประสบเรื่องเช่นนี ้ 

ในใจเขาย่อมเจ็บปวดราวกับถูกมีดแทง ไฉนเลยจะยังดูแลเร่ืองอื่นได้  

เหลียงเกอเอ๋อร์เองก็อายุยังน้อย ไม่อาจคาดหวังอะไรจากเขาได้เช่นกัน 

หยวนเกอเอ๋อร์ เจ้าเป็นหลานชายคนโต เรื่องงานศพของหวาเกอเอ๋อร์ 

คงต้องให้เจ้าผู้เป็นพี่ใหญ่ช่วยจัดการแล้ว"

หลี่ เหวยหยวนรับค�าอย ่างนอบน้อม จากนั้นเขาก็หันหลัง 

เดนิออกจากประตไูปส่ังบ่าวรบัใช้ให้ไปท�าความสะอาดห้องรองปีกตะวันตก

ทีเ่รอืนด้านหน้า ให้คนถอดประตูบานหน่ึงไปวางไว้ในห้องรองปีกตะวนัตก 

ทั้งยังสั่งให้คนเข้ามายกตัวหลี่เหวยหวาออกไปวางไว้บนบานประตู  

ต่อมายังสั่งให้บ่าวรับใช้ไปเชิญอาจารย์ท�านายดวงชะตา และสั่งให้คน

ไปซื้อโลงศพ ไม่ว่าจะราคาเท่าใดก็ให้เลือกโลงศพที่ดีที่สุดมา เมื่อเห็น 

ซนุหลนัอยัีงคงนอนหมดสติอยู่ เขาก็สัง่ให้คนควบม้าเร็วไปเชญิท่านหมอมา 

โดยรวมแล้วไม่ว่าเรือ่งเลก็เรือ่งใหญ่เขาล้วนจดัการได้อย่างเรียบร้อยเหมาะสม 

เป็นไปตามแบบแผนทุกประการ
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เมื่อฮูหยินผู้เฒ่าได้เห็นแล้ว ในใจก็รู้สึกวางใจได้เสียที

ต่อมานางก็ถอนหายใจยาว หนัไปเอ่ยกับทุกคนในห้อง "ข้าชราแล้ว 

ไม่รู ้เหมือนกันว่าพญายมจะมาเอาชีวิตข้าไปเมื่อไร แต่ก็คิดไม่ถึงว่า 

พญายมจะไม่มารับหญิงชราเช่นข้า กลับมารับหลานชายของข้าไปก่อน

เช่นนี้ ช่างน่าปวดใจยิ่งนัก"

ขณะทีพู่ดหยาดน�า้ตาก็หลัง่รนิลงมาอกีคร้ัง เมือ่ทกุคนภายในห้อง

ได้ยินถ้อยค�านี้จากฮูหยินผู้เฒ่าต่างก็พากันหลั่งน�้าตาเช่นเดียวกัน

ฮหูยินผูเ้ฒ่าร้องไห้อยู่สกัพักก็โบกมอื จากน้ันมองไปท่ีโจวซือ่แล้วเอ่ย 

"เมื่อไม่ก่ีวันก่อนที่เจ้าเอ่ยเรื่องหมิงเยว่ียผู้นั้นตั้งครรภ์และบอกกับข้าว่า

ต้องการยกสาวใช้ผู้นั้นข้ึนเป็นอ๋ีเหนียง ท้ังยังจะให้ลูกในท้องของนาง 

อยู่ภายใต้ชื่อของเจ้า หลายวันมาน้ีข้าคิดดูแล้ว เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดี 

อย่างน้อยหากสาวใช้ผูน้ั้นสามารถคลอดบตุรชายออกมาได้ จดไว้ภายใต้

ชือ่ของเจ้า เช่นนัน้ก็นบัได้ว่าเจ้ามบุีตรชายคนโตแล้ว บ้านสามเองก็นับว่า

มีทายาทแล้ว วันหน้าเมื่อข้าลงไปอยู่ในปรโลกก็มีหน้าไปพบท่านพ่ีแล้ว

เช่นกัน"

กล่าวจบก็หลั่งน�้าตาอีกครั้ง

สวีซื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบสั่งให้สาวใช้ประคองฮูหยินผู้เฒ่ากลับไป  

"ท่านแม่ ท่านวางใจเถิด ทีน่ี่มพีวกเราอยู่ ท่านควรกลับไปพักผ่อนก่อนเถิด

เจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู ้เฒ่าโบกไม้โบกมือปล่อยให้ซวงหงประคอง แต่ก็ยัง 

หลั่งน�้าตาไปด้วยขณะท่ีเดินจากไป หลังของนางโน้มต�่าราวกับ 

แก่ชราลงไปไม่น้อยในชั่วพริบตาเดียว
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ยามน้ันหลี่เหวยหยวนก็กลับมาหลังจากส่ังการเร่ืองราวทุกอย่าง

แล้ว เมื่อเห็นฮูหยินผู้เฒ่าก�าลังจะจากไป เขาก็เร่งรีบเดินมาตรงหน้า 

หลีห่ลงิหว่าน เอ่ยกับนางเสยีงเบา "เจ้าประคองท่านย่ากลบัไปทีเ่รอืนซือ่อนั 

จากนั้นเจ้าก็ไม่ต้องมาที่นี่สักพักหนึ่ง"

อย ่างแรกเขากังวลว ่าหลี่ซิวป๋ออาจจะเสียสติจนพาลโกรธ 

หลี่หลิงหว่านได้ตลอด อย่างที่สองในห้องนี้ก็เพ่ิงมีคนตาย เขากังวลว่า 

หลี่หลิงหว่านจะหวาดกลัว จึงไม่อยากให้นางร้ังอยู่ที่นี่ มิสู้ให้คอยอยู ่

เป็นเพ่ือนฮูหยินผู้เฒ่า เช่นน้ีผู ้อื่นเห็นแล้วมีแต่จะพูดว่านางกตัญญู  

ไม่กล้าเอ่ยเป็นอื่นอย่างแน่นอน

หลี่หลิงหว่านเข้าใจความคิดของหล่ีเหวยหยวนจึงเร่งรีบตาม 

ฮูหยินผู้เฒ่าไป ทางหน่ึงเอ่ยเสียงแผ่วเบาปลอบโยนอีกฝ่าย อีกทาง 

ก็ประคองแขนนาง เดินไปทางเรือนซื่ออันอย่างช้าๆ

หลี่เหวยหยวนเห็นหลี่หลิงหว่านจากไปแล้ว ในใจก็ไม่เหลืออะไร 

ให้กังวลอกี จงึสัง่การสาวใช้กับบ่าวชายต่อไปอย่างใจเย็น ทว่ากลบัเห็น

ม่านตรงประตูถูกเลิกข้ึน หลี่หลิงเย่ียนยืนอยู่ตรงน้ัน ดวงตารูปเมล็ดซิ่ง 

มีน�้าคลอมองมาที่เขาอย่างเคียดแค้นชิงชัง
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ก่อนหน้านี้ตอนที่ซุนหลันอีหมดสติ หลี่ซิวป๋อก็รับร่างนางไว้ได้ใน

ทันที จากนั้นยังย่ืนมือออกไปน�าตัวหลี่เหวยหวาท่ีอยู่ในอ้อมกอดนาง 

ส่งต่อให้กับสาวใช้ท่ีอยู่ด้านข้าง ส่วนตัวเขาก็อุ้มซุนหลันอีกลับไปยัง 

ห้องนอนของนาง และวางนางนอนราบไปบนเตียง

เพียงแต่ไม่ว่าเขาจะตะโกนเรยีกนางอย่างไร หรือใช้เลบ็จกิจดุเหรินจง 

ก็ด ี ง่ามระหว่างนิว้โป้งและนิว้ชีก็้ด ีนางก็ยังไม่ฟ้ืน นอกจากบรเิวณหน้าอก 

ที่ยังมีการขยับขึ้นลงให้เห็นแล้ว ซุนหลันอีก็ราวกับเสียชีวิตไปแล้ว 

อย่างไรอย่างนั้น เหมือนจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีก

หลี่ซิวป๋อรู ้ว่าซุนหลันอีเสียใจมากเกินไปถึงได้หมดสติไปเช่นนี้  

เขาหลั่งน�้าตาพลางถอนหายใจยาว สั่งให้หลี่หลิงเย่ียนรั้งอยู่เป็นเพ่ือน 

ซุนหลันอีที่ห้องนอน ส่วนตนเองก็เลิกม่านเดินกลับไปยังห้องโถงหลัก

ยามนั้นฮูหยินผู้เฒ่ายังร้องไห้อยู่ในห้องโถงหลักอยู่เลย

57
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เมื่อหลี่หลิงเย่ียนเห็นบิดาออกไปแล้ว นางก็น่ังลงบนขอบเตียง  

มองซุนหลันอีที่หมดสติ ก่อนจะหลั่งน�้าตาโดยไร้สุ้มเสียง

นางไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทั้งๆ ที่ตอนอยู่ที่หังโจวพวกนาง 

ทั้งครอบครัวยังสุขสบายดี แต่เหตุใดหลังกลับมายังเมืองหลวงจึงเกิด 

เรื่องราวมากมายติดต่อกันเช่นนี้ เมื่อก่อนตอนอยู่ท่ีหังโจวหลี่ซิวป๋อ 

เคยเอ่ยกับนางว่า 'บุตรสาวของพ่อโดดเด่นทั้งรูปโฉมและความสามารถ

เช่นนี้ จะเป็นแค่ลูกอนุได้อย่างไร รอพ่อกลับไปแล้วจะต้องหาวิธีอุ้มชู

มารดาเจ้าข้ึนเป็นภรรยาเอก ให้เจ้าได้เป็นบุตรสาวที่เกิดจากภรรยาเอก

อย่างสง่าผ่าเผย มีเกียรติศักดิ์ศรีอย่างแน่นอน'

ทว่าหลังกลับมาแล้วนางยังคงเป็นบุตรสาวภรรยาเอกไม่ส�าเร็จ  

ยามออกไปกับนายหญิงและคนอื่นๆ ยังต้องถูกผู้อื่นดูถูกสถานะลูกอนุ

ของนาง ซ�้าวันนี้น้องชายยังมาตายจากไปอีก

น้องชายเป็นถึงท่ีพ่ึงพิงของนางกับมารดาในอนาคต เดิมทีนางก็เป็น

ลกูอนุผูห้น่ึง ตอนนีน้้องชายยังตายจากไป วันหน้านางจะเป็นอย่างไรได้อกี

ทว่ายามนั้นนางกลับได้ยินประโยคเหล่านั้นท่ีฮูหยินผู้เฒ่าเอ่ยกับ

โจวซื่ออีก

ที่แท้หมิงเยว่ียตั้งครรภ์บุตรของท่านพ่อแล้ว เกรงว่านายหญิง 

จะซ่อนตัวหมงิเยวีย่เอาไว้เสยีด้วย หลายวันมาน้ียามนางมาทีเ่รอืนอหีลนั

จึงไม่เคยได้เห็นหมิงเยว่ียเลย ดูท่านายหญิงจะต้องรู้ว่าตนเองไม่อาจ 

ให้ก�าเนิดบุตรชายได้อีก เมื่อเห็นหมิงเยว่ียตั้งครรภ์บุตรของท่านพ่อ 

จึงเกิดความคิดร้ายกาจต้องการจดเด็กคนนั้นไว้ภายใต้ชื่อของตนเอง  

และถ้าหากหมิงเยวี่ยให้ก�าเนิดบุตรชาย...
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คิดมาถึงตรงนี้หลี่หลิงเยี่ยนก็เคียดแค้นจนกัดฟันกรอด

น้องชายของนางตายแล้ว แต่นายหญิงก�าลังจะมีบุตรชาย  

หลี่หลิงหว่านก็จะมีน้องชายคนหน่ึง พวกนางสองแม่ลูกนับแต่นี้ 

ย่อมสขุสบายแล้ว ทว่านางกับมารดาจะท�าเช่นไรเล่า วนัหน้านางย่ิงไม่ต้อง

คาดหวังเรือ่งมารดาจะได้ข้ึนเป็นภรรยาเอกและตนเองจะได้เป็นบตุรสาว

ที่เกิดจากภรรยาเอกแล้ว

มิหน�าซ�้าหลายวันมานี้สาวใช้ท่ีอยู่ข้างกายนางล้วนถูกสับเปลี่ยน

จนหมด กระท่ังชิงถงสาวใช้รุ่นใหญ่ข้างกายยังไม่อาจหนีได้พ้น สาวใช ้

ชดุใหม่เหล่าน้ันก็ดูเคารพนางเพียงแค่เปลอืกนอก แต่ภายในกลบัเชือ่ถือ

ไม่ได้ นางต้องใช้เงินสืบข่าวไปไม่น้อย สุดท้ายถึงได้รู้ว่าหล่ีเหวยหยวน

เป็นคนอยู่เบื้องหลังการจัดการเรื่องพวกนี้ทั้งหมด

หลี่เหวยหยวนกับนางหาได้มีผลประโยชน์หรือขัดแย้งอะไรกัน

โดยตรง เขาจดัการนางเช่นนี ้สาเหตุยังมใิช่เพราะหลีห่ลงิหว่านหรอกหรอื 

เมือ่หลีห่ลงิเย่ียนคดิมาถึงตรงน้ีก็รูสึ้กว่าในใจเต็มไปด้วยความเคยีดแค้นชงิชงั

ยากจะสงบ นับประสาอะไรกับยามนี้ที่เกิดเรื่องขึ้น

หลี่หลิงเย่ียนโกรธจนผุดลุกข้ึน เมื่อเดินมาถึงประตูก็สะบัดมือ 

เลิกม่านไผ่ท่ีก้ันตรงประตูข้ึน ทันทีท่ีม่านเปิดนางก็ได้เห็นหล่ีเหวยหยวน

ยืนอยู่ตรงหน้า

สายตาท่ีหลี่เหวยหยวนมองนางเฉยชาเป็นอย่างย่ิง ราวกับต่อให้

ตอนนี้นางตายลงตรงหน้าเขา เขาก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านแต่อย่างใด

หลี่หลิงเยี่ยนเห็นแล้วก็รู้สึกเกลียดชังจนสองมือสั่นระริก

ท้ังๆ ที่นางก็เหมือนกับหลี่หลิงหว่าน ต่างเป็นลูกพ่ีลูกน้องของ 
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หลี่เหวยหยวน แล้วเหตุใดหลี่เหวยหยวนจึงรักถนอมหล่ีหลิงหว่าน 

ดุจแก้วตาของเขา ทว่ากลับปฏิบัติต่อนางดั่งต้นหญ้าแห้งเหี่ยวริมทาง 

เช่นนี้

คิดมาถึงตรงนีน้างก็ถลงึตามองหลีเ่หวยหยวนอย่างอ�ามหิตคราหน่ึง 

จากนัน้ก็สะบดัมอืปล่อยม่านไผ่ในมอืลง หมนุตวักลบัไปน่ังลงบนขอบเตียง

ข้างซนุหลนัอีอกีครัง้

ยามน้ีนางไม่ได้ร้องไห้แล้ว แต่กัดริมฝีปากแน่น ในสมองคิดถึง 

เรื่องราวในภายภาคหน้าอย่างเร่งด่วน

นางไม่อาจเอาแต่น่ังรอความตายอยู่เช่นน้ี ไม่ว่าอย่างไรนางจะต้อง

แย่งชิงอนาคตอันยิ่งใหญ่ของตนเองมาให้ได้

หลี่เหวยหยวนไม่สนใจสักนิดว่าหลี่หลิงเย่ียนจะมองเขาเช่นไร  

พูดให้ชดัเจนคอืในใจเขารูส้กึร�าคาญท่ีหล่ีหลงิเย่ียนคอยหาเรือ่งหลีห่ลงิหว่าน

เสียด้วยซ�้า หากมิใช่ว่าตอนน้ีนางเป็นลูกพ่ีลูกน้องในนามของเขา เขา 

ย่อมลงมอืจดัการนางไปนานแล้ว ก่อนหน้าน้ีท่ีเปลีย่นสาวใช้ข้างกายนาง

ทั้งหมดและจ�ากัดขอบเขตการเคลื่อนไหวของนางก็เป็นการลงโทษ 

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และแน่นอนว่าหากวันหน้าหล่ีหลิงเย่ียนยังกล้า

ลงมอืกับหลีห่ลงิหว่านอกี เขาก็จะไม่สนใจว่านางเป็นลกูพ่ีลกูน้องในนาม

หรืออย่างไรแล้ว จะต้องลงมือกับนางอย่างแน่นอน

ก่อนหน้ามีบ่าวรับใช้รีบควบม้าไปตามท่านหมอมา และยามนี้ 

ท่านหมอก็ได้มาถึงแล้ว

ซุนหลันอียังคงหมดสติอยู่ ท่านหมอเองก็พยายามทุกหนทางแล้ว 
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แต่ก็ยังไม่อาจปลุกนางให้ฟื้นขึ้นมาได้ สุดท้ายท่านหมอจึงหยิบเข็มเงิน

ออกมา กระจายฝังลงบนจุดฝังเข็มที่เจ็บที่สุดทั่วทั้งร่างซุนหลันอี

ไม่นานซนุหลนัอก็ีฟ้ืนขึน้มา แต่เพียงแค่ลมืตาเท่านัน้ นางทัง้ไม่ร้องไห้ 

ไม่โวยวายแล้วก็ไม่พูดจา ต่อให้ใช้เข็มเงินฝังลงบนจุดฝังเข็มที่เจ็บที่สุด 

ทัว่ท้ังร่างกายนางแล้ว นางก็ไม่เปิดปากร้องว่าเจบ็สกัค�า

หลี่ซิวป๋อกับหลี่หลิงเยี่ยนต่างตื่นตระหนก

ต่อให้หลีห่ลงิเยีย่นฉลาดย่ิงกว่าน้ี แต่อย่างไรนางก็เพ่ิงอายุสบิห้าปี

เท่าน้ัน เมือ่ครูน้่องชายตาย ตอนนีม้ารดายังมสีภาพเช่นน้ี นางจงึท�าได้เพียง 

จับมือซุนหลันอีและส่งเสียงร�่าไห้ร้องเรียกท่านแม่เท่านั้น ส่วนหล่ีซิวป๋อ 

ทียื่นอยู่ด้านข้างก็เอาแต่ถอนหายใจ หลัง่น�า้ตาออกมาเป็นพักๆ

เขาท่ีเป็นเช่นน้ีย่อมไม่อาจดูแลจดัการเร่ืองงานศพของหล่ีเหวยหวา

ได้อกีแล้ว ถึงแม้จวนสกุลหลีจ่ะมสีามบ้าน แต่ก็เป็นเหมอืนท่ีฮหูยินผู้เฒ่า

เอ่ยไว้ ยามน้ีบ้านรองท้ังครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่อ�าเภอเทียนฉางแล้ว  

หลี่ซิวซงก็ออกบวชไปนานแล้ว หลี่เหวยเหลียงที่เกิดจากภรรยาเอก 

ก็ยังหวังพ่ึงพิงอะไรมิได้ ท่ีเหลืออยู่ให้พ่ึงพาได้ก็มีเพียงหลี่เหวยหยวน

หลานชายคนโตผู้นี้เท่านั้น

ดังนั้นเรื่องงานศพของหลี่เหวยหวาจึงเป็นหล่ีเหวยหยวนจัดการ

ทั้งหมด

ด้วยเพราะยามนีเ้ป็นช่วงท่ีอากาศร้อนทีสุ่ดพอด ี ย่อมไม่อาจท้ิงร่าง

ของหลีเ่หวยหวาเอาไว้ในเรอืนได้นาน พูดไปแล้วไม่ว่าอย่างไรหลีเ่หวยหวา 

ก็เป็นแค่เด็กอายุไม่ก่ีขวบเท่านั้น ทั้งยังตายผิดธรรมดา เมื่ออิงตาม 
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ความตั้งใจของฮูหยินผู้เฒ่าแล้วจึงไว้ในเรือนแค่วันเดียวเท่านั้น จากนั้น 

ก็ให้บ่าวรับใช้สี่คนยกโลงของหลี่เหวยหวาไปยังสุสานบรรพชนสกุลหลี่

ตอนท่ีฝังศพก็ไม่มผีูใ้ดไป ด้วยฮหูยินผูเ้ฒ่าอายุมากแล้ว หลีซ่วิป๋อ

ยังคงท�าใจไม่ได้ ซนุหลนัอก็ียังไม่มสีติ หลีห่ลงิเย่ียนก็ถูกสัง่ให้อยู่ในเรอืน 

ส่วนคนอืน่ๆ ล้วนแต่เป็นคนนอกครอบครวั อกีทัง้ไม่ว่าอย่างไรหลีเ่หวยหวา 

ก็เป็นเพียงลูกอนุเท่านั้น ท้ังยังเป็นเด็กน้อยคนหนึ่ง อากาศท่ีร้อนมาก 

ถึงเพียงนี้ย่อมไม่มีความจ�าเป็นที่ผู้ใดจะต้องเดินทางไปเป็นพิเศษอีก 

สุดท้ายจึงมีเพียงหลี่เหวยหยวนที่คอยติดตามดูแลอยู่ทุกขั้นตอน

หลังจากผ่านเรื่องราวเช่นนี้ไป หลี่หลิงเยี่ยนก็อยู่อย่างสงบไปก่อน

ชัว่คราว หลีซ่วิป๋อมองดแูล้วทรดุโทรมลงไม่น้อย ส่วนซนุหลนัอก็ีมแีค่เพียง 

ลมหายใจที่มากกว่าคนตายเท่านั้น

ซุนหลันอีไม่หลับตาท้ังวันท้ังคืน ในอ้อมอกกอดเอ๊ียมที่วันนั้น 

นางยังปักให้หลี่เหวยหวาไม่เสร็จเอาไว้ ทั้งไม่กินไม่ดื่มแล้วก็ไม่พูดจา  

ไม่ว่าผูใ้ดสนทนากับนาง นางก็ท�าเพียงมองไปทีเ่อีย๊มในมอือย่างเหม่อลอย 

ไม่ให้ความสนใจอีกฝ่ายแม้แต่นิดเดียว

ความจริงแล้วในจวนสกุลหลี่แห่งน้ีก็มีเพียงไม่ก่ีคนท่ีเป็นห่วง 

ซุนหลันอีจากใจจริง ส�าหรับฮูหยินผู ้เฒ่าแล้ว สิ่งท่ีส�าคัญที่สุดของ 

ซุนหลันอีก็คือการที่นางเป็นบุตรสาวของข้าหลวงซุน ทว่าตั้งแต่ครั้งก่อน 

ที่หลี่ เหวยหยวนไปพูดเช่นน้ัน สถานะนี้ของซุนหลันอีไม่เพียงแต ่

จะไร้ประโยชน์ต่อสกุลหลี ่ ดไีม่ดอีาจจะน�าความล�าบากมาสูท่กุคนอกีด้วย 

ดังนั้นในใจฮูหยินผู้เฒ่าจึงไม่ได้ชื่นชอบนางเท่าไรแล้ว

ส�าหรับสวีซื่อ ซุนหลันอีก็เป็นแค่อนุคนหนึ่งของน้องสามีเท่านั้น  
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อนคุนหน่ึงตายไปจะส่งผลกระทบอะไรต่อนายหญิงใหญ่อย่างนางได้เล่า 

จ�าเป็นต้องลดเกียรติตนเองไปเกลี้ยกล่อมอนุผู้หนึ่งด้วยหรือ

บ่าวรับใช้คนอื่นๆ ของจวนสกุลหลี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ล้วนแต ่

เอนเอยีงไปตามฮหูยินผูเ้ฒ่าทัง้สิน้ มองเหน็แต่ประโยชน์ ยกยอคนทีส่งูกว่า 

เหยียบย�่าผู้ที่ต�่าต้อย มีแต่จะยืนมองด้วยความครึกครื้น

ทว่าโจวซือ่เหน็ซนุหลนัอมีสีภาพเป็นเช่นน้ีแล้วก็รูส้กึเวทนามากจรงิๆ 

เมื่อก่อนนางไม่ค่อยมาหาซุนหลันอีเท่าไรนัก ประการแรกเพ่ือหลีกเล่ียง

ปัญหา ประการท่ีสองคือเมือ่เหน็หลีซ่วิป๋อดีต่อซนุหลันอเีช่นนัน้ ในใจนาง 

ก็ยังรูส้กึอจิฉาและไม่สบายใจอยู่ไม่น้อย แต่ตอนน้ีนางกลบัมาหาซนุหลนัอี 

อยู่บ่อยๆ เอ่ยสนทนาด้วย เกลี้ยกล่อมให้อีกฝ่ายคิดตกเสียที ท้ังยัง 

เอ่ยค�าพูดปลอบโยนเช่น 'เจ้าอายุยังน้อย วันหน้ายังสามารถคลอดบตุรชาย

ออกมาได้อีก'

แต่มีหนหนึ่งที่หลี่ซิวป๋อพบโจวซื่ออยู ่ ท่ีนั่น นางถูกเขาต่อว่า 

อย่างหนัก บอกว่านางก�าลังเสแสร้งท�าเป็นมีเมตตา ความจริงแล้ว 

ตัง้ใจมาย่ัวยุซนุหลนัอมีากกว่า วันหน้าห้ามไม่ให้นางมายังเรอืนอหีลนันีอ้กี 

โจวซื่อร้องไห้โมโหไปรอบหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ภายหลังจึงไม่ได้กลับไปอีก

และต่อมาตัวหลี่ซิวป๋อเองก็ไม่ได้มาเยือนที่เรือนอีหลันเท่าไรนัก 

ประการแรกเป็นเพราะทุกครั้งท่ีเขามาถึง สิ่งที่มองเห็นล้วนเป็นสภาพ

เหม่อลอยราวกับศพเดินได้ของซุนหลันอี สายตาของนางไม่แม้แต่ 

จะเหลือบมองเขาสักนิด ท้ังไม่ยอมเอ่ยวาจากับเขาแม้แต่ประโยคเดียว 

ไม่ว่าเขาจะท�าเช่นไรล้วนเป็นการเอาหน้าร้อนๆ ไปแนบก้นเย็นๆ

ส่วนประการท่ีสองเป็นเพราะในใจหลี่ซิวป๋อเองก็รู้สึกละอายใจ  
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แม้ต่อหน้าคนอื่นเขาจะไม่ยอมรับ พูดแต่ว่าเป็นแม่นมของหลี่เหวยหวา 

ทีท่�าร้ายบตุรชายถึงแก่ความตาย วันน้ันหลงัเฆีย่นตแีม่นมของหลีเ่หวยหวา

อย่างอ�ามหิตแล้ว วันต่อมาเขาก็ขายนางออกไปเป็นนางโลมทันที แต ่

ในใจเขาก็ตระหนกัอย่างลกึซึง้ว่าแท้จรงิแล้วคนท่ีท�าร้ายหล่ีเหวยหวากค็อื

ตัวเขาเอง

หากยามนั้นเขาฟังค�าพูดของหลี่หลิงหว่าน ไม่ให้หลี่เหวยหวา 

กินของจ�าพวกถ่ัวเปลอืกแขง็และลกูกวาดพวกน้ันอกี หล่ีเหวยหวาจะตาย

ได้อย่างไร ยามน้ีคงยังสามารถย้ิมเอ่ยเรยีกเขาว่าท่านพ่อด้วยการออกเสยีง 

ท่ีไม่ชัด แต่เป็นตัวเขาท่ีซื้อน�้าตาลปั้นรสถ่ัวมาท�าร้ายหลี่เหวยหวาเอง 

กับมือ

เหตุใดยามน้ันเขาจึงต้องคิดว่าหล่ีหลิงหว่านมีเจตนาร้ายแอบแฝง 

คดิว่านางไม่อาจเหน็หลีเ่หวยหวาอยู่ดไีด้ด้วยเล่า นับเป็นความด้ือรัน้ของเขา

โดยแท้ ถึงได้ท�าร้ายบุตรชายตนเองกับมือ บุตรชายที่เขารักถนอม 

ดุจสมบัติล�้าค่า

หลายวันที่ผ่านมานี้ ทุกๆ ครั้งที่เขาคิดถึงเรื่องนี้ก็มีแต่ความรู้สึก 

ทกุข์ทรมานราวกับในหวัใจมนี�า้มนัเดือดพล่าน เข็มเหลก็นบัหมืน่ท่ิมแทง

หวัใจอยู่ มเีพียงการร�า่สรุาในยามค�า่คนืเท่าน้ันทีช่่วยบรรเทาได้ มฉิะน้ัน

เขาก็ไม่อาจข่มตาหลับได้ตลอดท้ังคืน แต่ขอเพียงหลับตาลง เบื้องหน้า 

ก็จะเหน็เป็นใบหน้าเขยีวคล�า้ สองตาเหลอืกข้ึนของหลีเ่หวยหวาในวนันัน้ 

มีบางครั้งยังเห็นหลี่เหวยหวาย่ืนมือมาเพ่ือจะให้เขาอุ้ม ทว่ารอจนเขา 

อุม้บตุรชายมาไว้ในอ้อมกอดแล้ว ทันใดน้ันหลีเ่หวยหวาก็จะสลายหายไป

ในทันที
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หวัใจเจบ็ปวดรวดร้าวอย่างย่ิงยวด ทัง้กนิไม่ได้นอนไม่หลบั ร�า่สรุา 

อยู่ทุกค�า่คนื มเีพียงหลงัเมามายแล้วจงึจะสามารถนอนหลับได้สักพักหนึง่ 

เกี่ยวกับเรื่องอื่นเขาล้วนไม่มีเวลาไปให้ความสนใจอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็เป็นรองเสนาบดีฝ่ายขวากรมอากร เมื่อ

เมามายทุกคืนเช่นน้ี ยามไปรายงานตัวท่ีกรมอากรในตอนเช้าจะยัง

รวบรวมสมาธิได้อย่างไร อีกท้ังในราชส�านกัแห่งน้ี ตลอดมาก็เป็นสถานที ่

ที่มีการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นไม่เคยหยุด เมื่อปีก่อนเขากลับจากหังโจวมารับ

ต�าแหน่ง เคลื่อนไหวทั้งบนและล่างจึงได้มาซึ่งต�าแหน่งรองเสนาบดี 

ฝ่ายขวากรมอากรน้ี ท่ีด้านหลังมคีนจ�านวนมากเพียงใดจบัจ้องต�าแหน่งนี ้

อยู่ เมื่อจู ่ๆ เห็นเขาได้น่ังต�าแหน่งนี้ ในใจย่อมเกิดความไม่ยินยอม  

และประจวบเหมาะกับที่ยามนี้ในใจเขาปวดร้าวจึงเมามายทั้งวันทั้งคืน 

ด้วยเหตุนี้การงานจึงหย่อนยาน กระท�าเรื่องผิดพลาดออกมามากมาย  

อีกทั้งยังมีวันหนึ่งขณะที่เข้าร่วมประชุมขุนนาง เขาเมามายยังไม่สร่าง 

หน้าตาทรุดโทรม แล้วก็บังเอิญท่ีฮ่องเต้ซึ่งประทับอยู่บนบัลลังก์ทองค�า

ทอดพระเนตรเห็นเข้าพอดี ยามนั้นจึงทรงเรียกเขามาต�าหนิรอบหน่ึง  

รอจนกระทัง่เลกิประชมุก็ยังถูกเพ่ือนร่วมงานคนอืน่เยาะเย้ยอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้อีกหน

และต่อมาหลังจากเขาค�านวณอากรท่ีแต่ละท้องที่ส่งมาก็ได้ก่อ

ความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้น เสนาบดีกรมอากรโกรธอย่างมากจึงยื่นฎีกา

ถวายฮ่องเต้ ฮ่องเต้เองก็กริ้วเช่นกัน ตรัสเพียงว่าบุคคลท่ีไม่ละเอียด

รอบคอบเช่นน้ีจะให้อยู่ท่ีกรมอากรได้อย่างไร ท้ังยังด�ารงต�าแหน่งส�าคญั

อย่างรองเสนาบดฝ่ีายขวากรมอากรอกี ยามน้ันจงึได้ปลดหลีซ่วิป๋อออกจาก
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ต�าแหน่งรองเสนาบดฝ่ีายขวากรมอากรทันที ทว่าเห็นแก่ทีห่ลายปีก่อนหน้า 

เขารบัต�าแหน่งอยู่ต่างเมอืงพอจะมคีวามดคีวามชอบอยู่ จงึได้มอบต�าแหน่ง

รองเสนาบดีส�านักราชยานให้

ไม่พูดถึงว่าต�าแหน่งรองเสนาบดีส�านักราชยานน้ีเป็นขุนนาง 

ล�าดับหลักข้ันสี่ ต�่ากว่าต�าแหน่งรองเสนาบดีฝ่ายขวากรมอากร ขุนนาง

ล�าดบัหลกัข้ันสามซึง่เป็นต�าแหน่งเดิมของหล่ีซิวป๋อไปข้ันหนึง่ พูดเพียงว่า

ส�านักราชยานเป็นหน่วยท่ีมีหน้าท่ีเลี้ยงอาชา ยามน้ีไม่มีสงครามอะไร 

แผ่นดินสุขสงบ ดังนั้นต�าแหน่งรองเสนาบดีส�านักราชยานน้ีจึงนับว่า 

เป็นต�าแหน่งว่างงานจริงๆ ไม่มีอ�านาจอะไรโดยสิ้นเชิง

เก่ียวกับเรื่องนี้ในใจหลี่ซิวป๋อย่อมรู้สึกกลัดกลุ้ม และไม่ใช่เพียง 

เรื่องนี้เท่านั้น เพราะทุกครั้งที่ไปเย่ียมซุนหลันอี เขาก็จะได้เห็นอาการ 

อยู่มิสู ้ตายของนาง ต่อให้เขาเอ่ยปลอบด้วยน�้าเสียงอบอุ่นอ่อนโยน 

อย่างไร หรอืบันดาลโทสะดุด่าใส่สาวใช้ กระท่ังท�าลายข้าวของ ซนุหลันอี 

ก็ไม่แม้แต่จะมองเขา ทั้งไม่เอ่ยวาจากับเขาแม้สักครึ่งค�า แล้วหลี่ซิวป๋อ

จะไม่รู ้สึกอึดอัดใจได้อย่างไร ดังน้ันพักหลังเขาจึงไม่กลับไปเหยียบ 

เรือนอีหลันอีกแม้แต่ก้าวเดียว

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเองก็เริม่ไม่ชอบซนุหลนัอแีล้ว นางรูส้กึว่าสาเหตท่ีุเกิด

เรื่องเช่นน้ันข้ึนกับหลี่เหวยหวาล้วนเป็นเพราะมารดาอย่างซุนหลันอี 

ไม่ได้ดูแลเขาให้ดี และยามนี้หลี่เหวยหวาก็ตายไปแล้ว จะยังแสดง 

ท่าทีเศร้าโศกเช่นน้ันออกมาทั้งวันให้ผู้ใดชมอีกเล่า ทั้งยังท�าให้ต�าแหน่ง

และข้ันขุนนางของหลี่ซิวป๋อต้องถูกลดลงไปด้วย โดยถูกส่งไปยัง 

ส�านักราชยานสถานที่จืดจางไร้อ�านาจเช่นนั้น
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ส่วนบรรดาบ่าวรับใช้ในจวนสกุลหลี่ เมื่อพวกเขาเห็นฮูหยินผู้เฒ่า

กับหลี่ซิวป๋อปฏิบัติต่อซุนหลันอีเช่นนี้แล้ว ข้างบนท�าเย่ียงไรข้างล่าง 

ย่อมเอาอย่าง ยังมีเรื่องใดท่ีท�าไม่ได้อีก ยามปกติท่ีพูดถึงซุนหลันอี  

ในถ้อยค�าจะเตม็ไปด้วยการดถููกก็แล้วไปเถอะ ย่ิงกว่าน้ันภายหลงัพวกเขา 

ถึงกับลดิรอนข้าวของในชวิีตประจ�าวันของซนุหลนัอี ทัง้ไม่สนใจดูแลอีกด้วย

ซุนหลันอีเองก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วจริงๆ นางไม่ถือสา 

เรื่องพวกนี้โดยสิ้นเชิง ตลอดทั้งวันเอาแต่อยู่ภายในเรือนอีหลัน ในมือ 

ก�าเอีย๊มท่ีนางต้ังใจปักให้หลีเ่หวยหวาแน่นและหลัง่น�า้ตาเงยีบๆ ยามกนิ 

ก็กินไปเพื่อประทังชีวิตเท่านั้น แทบไม่รู้รสชาติอาหารใดๆ

ถึงยามนีแ้ม้คนทีเ่หลอือยู่ข้างกายซนุหลนัอจีะมสีาวใช้ท่ีคอยตดิตาม

อยู่กลุม่หน่ึง กระน้ันภายในเรอืนอีหลนัก็ยังอ้างว้างข้ึนมาช้าๆ อยู่ดี

หลี่หลิงหว่านมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี้ในสายตา  

ในใจมีแต่นึกสะท้อนใจไม่หาย

ในนิยายนางไม่ได้เขียนให้หลี่เหวยหวากินน�้าตาลปั ้นรสถ่ัว 

จนติดคอตาย ในทางกลับกันหลี่เหวยหวายังคงได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย

มาโดยตลอด ดังน้ันเพ่ือบุตรชายและบุตรสาวแล้ว ต่อให้ภายหลัง 

ซนุหลนัอไีด้พบหย่งฮวนโหวครัง้หน่ึงและรูว่้าเขาไม่ได้แต่งงานตลอดชวิีต

เพือ่ตนเอง แม้ในใจจะซาบซึง้ใจเพียงใด แต่สดุท้ายก็ยังปฏิเสธค�าขอร้อง

ของหย่งฮวนโหวทั้งน�้าตา

ซุนหลันอีเป็นมารดา นางจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของมารดา 

เพื่อลูกๆ ของตนเอง
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ทว่าตอนนี้หลี่เหวยหวากลับตายไปทั้งอย่างนี้แล้ว ซุนหลันอ ี

ก็ไม่ต่างจากคนตายเท่าไรนัก บางทีความตายอาจจะอยู่ไม่ไกลจากวันน้ัน

เท่าไรแล้วเช่นกัน

"ซุนอี๋เหนียงช่างน่าสงสารย่ิงนัก" หลี่หลิงหว่านเอ่ยทอดถอนใจกับ

หลี่เหวยหยวน

หลี่เหวยหยวนมองนางคราหนึ่ง

อากาศร้อน นางสวมเสื้อสีเขียวอ่อน กระโปรงหลัวฉวินสีขาว  

เกล้ามวยผมทรงไป่เหอ* ระหว่างเรือนผมเสียบเพียงปิ่นระย้าดอกโบตั๋น

ที่คราวก่อนเขาซื้อให้นางกับดอกไม้ประดับผมท�าจากผ้าไหมสีเขียวอ่อน

ดอกหนึ่งเท่านั้น

ตอนนีน้างก�าลงันัง่อยู่บนต่ังไม้ ขมวดคิว้น้อยๆ บนใบหน้าแฝงแวว

ทนไม่ได้อยู่บ้าง

"ใต้หล้าน้ีมีผู้ท่ีน่าสงสารมากมายนัก" หลี่เหวยหยวนหลุบตาลง 

อีกครั้ง น้ิวมือจับมุมขวาของต�าราในมือ พลิกเปิดไปอีกหน้าอย่างช้าๆ 

"หากเจ้าสงสารพวกเขา เกรงว่าแม้แต่เวลากินเวลานอนก็ไม่เหลือแล้ว"

หล่ีหลิงหว่านย่อมรูว่้าประโยคน้ีของเขาพูดได้ถูกต้อง ฉะน้ันเพียงแค่

เอ่ยทอดถอนใจออกมาหนึ่งประโยคเช่นนี้ก็พอแล้ว ในเมื่ออย่างไรเสีย 

เรื่องเห็นใจซุนหลันอีก็นับเป็นเรื่องหน่ึง แต่หากย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือ  

ดูเหมือนจะมิใช่เรื่องที่นางสามารถช่วยได้

มิหน�าซ�้าหากพูดกันตามจริง การช่วยเหลือซุนหลันอีก็นับว่า 

* ไป่เหอ แปลว่าร้อยรวมประสาน เป็นช่ือดอกไม้ หมายถึงดอกลิลลี่ และยังเป็นชื่อทรงผมแบบเกล้ามวย  
โดยแบ่งผมเป็นหลายกลุ่มม้วนทบซ้อนกันเป็นสองวงกลางศีรษะ และรวบเก็บปลายผมตรงท้ายทอย 
อีกหนึ่งกลุ่ม
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เป็นการช่วยเหลอืหลีห่ลงิเย่ียนในทางอ้อม พูดไปแล้วนางกับหลีห่ลงิเยีย่น 

ต่างยืนอยู่ฝ่ังตรงข้ามกันก็เป็นเพราะมารดาของตนเอง อกีท้ังนางยังวางบท

ให้หลี่หลิงเยี่ยนเป็นตัวละครที่ร้ายกาจผู้หนึ่ง...

เช่นน้ันก็ช่างเถิด ขอเพียงนางเห็นคนตกบ่อแล้วไม่โยนหินซ�้า*  

ก็พอแล้วจริงหรือไม่

วันนีห้ลีเ่หวยหยวนได้หยุด หลีห่ลงิหว่านคดิว่าระยะน้ีเกิดปัญหาข้ึน

มากมาย ทั้งสองวันนี้นางก็ไม่ได้พบเขาเลย ดังนั้นจึงอาศัยตอนที ่

หลี่เหวยหยวนได้พักผ่อน ตอนเช้าอากาศยังเย็นสบายวิ่งมาเยือน 

ทางด้านน้ีทันที คิดแค่เพียงอยากเจอหน้าและพูดคุยกับเขา จากนั้น 

ก็จะกลับไป ทว่ายามนี้ดวงอาทิตย์เคลื่อนไปอยู่ตรงกลางศีรษะแล้ว  

ก�าลังแผดเผาผู้คนที่อยู่กลางแจ้ง เพียงนางมองในใจก็นึกกลัว ไฉนเลย

จะยังกล้าออกไปอีก หลี่หลิงหว่านจึงตัดสินใจไม่กลับไปก่อนชั่วคราว  

รอให้พลบค�่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เย็นสบายกว่านี้แล้วค่อยกลับไป

ทว่าอยู่ที่น่ีก็ไม่มีอะไรให้ท�า นางจึงนั่งว่างอยู่บนตั่งไม้ริมหน้าต่าง

รอกินอาหารกลางวัน

เมื่อครู ่เสี่ยวซานได้ออกไปห้องครัวกับจิ่นเหยียนเพ่ือน�าส�ารับ 

อาหารกลางวันของนางกับหลี่เหวยหยวนมาให้แล้ว

เดิมทีหลี่เหวยหยวนยังน่ังอยู่บนต่ังไม้อีกฝั่ง ในมือถือต�าราอ่าน  

ยามน้ีเห็นหลี่หลิงหว่านมีท่าทีเบ่ือหน่าย เขาจึงวางต�าราในมือลงและ 

เอ่ยแนะน�า "พวกเราเล่นเดินหมากกันดีหรือไม่"

หลี่หลิงหว่านส่ายศีรษะอย่างไม่สนใจย่ิง เดิมทีนางก็กระจ่างด ี

* มาจากส�านวน 'เห็นคนตกบ่อโยนหินซ�้า' หมายถึงซ�้าเติมคนที่ก�าลังตกระก�าล�าบาก
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อยู่แล้วว่าสติปัญญาของตนเองสู้หลี่เหวยหยวนไม่ได้ เหตุใดยังต้อง 

เล่นเดินหมากกับเขาอีก หากเล่นนางย่อมจะถูกเขากดข่มอย่างแน่นอน

"พ่ีอ่านต�าราของพ่ีต่อไปเถอะเจ้าค่ะ" หลีห่ลงิหว่านเฉือ่ยชาอยู่บ้าง 

อากาศร้อนเช่นน้ีช่างชวนให้ผูค้นรูส้กึไม่กระปรีก้ระเปร่าจรงิๆ อกีท้ังเหตใุด

นางจะต้องเห็นหลี่เหวยหยวนอ่านต�าราอยู่เสมอด้วย เขาสอบผ่าน 

เป็นจ้วงหยวนได้แล้ว เพราะอะไรยามว่างถึงยังต้องอ่านต�าราอยู่อีก  

ในนิยายนางไม่ได้วางให้เขาเป็นหนอนหนังสือเช่นนี้เสียหน่อย

หลี่เหวยหยวนเห็นหลี่หลิงหว่านไม่สนใจการเดินหมาก เขาจึง 

เสนอข้ึนมาอกีหลายอย่าง แต่ล้วนถูกหลีห่ลงิหว่านเอ่ยปฏิเสธอย่างเฉือ่ยชา

ไปเสียหมด

ด้วยอากาศร้อนเกินไป ไม่ว่าอะไรก็ล้วนไม่อยากท�า คิดแค่เพียง

อยากจะกินอาหารให้เสร็จแล้วหาสถานที่เย็นสบายสักแห่งนอนหลับ  

รอหลังตื่นขึ้นมาท้องฟ้าก็มืดแล้ว จากน้ันก็อาบน�้า ขยับเคลื่อนไหว 

อีกเล็กน้อย แล้วก็นอนต่อ

ช่างเป็นความทรมานของฤดูร้อนจริงๆ

ทว่ารอจนจิน่เหยียนน�าของสิง่หนึง่เข้ามาในห้องนางก็รูส้กึกระตอืรอืร้น

ขึน้มาทันที

ที่จิ่นเหยียนถือเข้ามาเป็นสุราบ๊วยกาหนึ่ง

กาสุราสีฟ้าอมเขียววางอยู่ในชามก้นลึกที่เต็มไปด้วยเกล็ดน�้าแข็ง 

ผิวด้านนอกกาสุรายามนี้เต็มไปด้วยหยดน�้าพร่างพราว หล่ีหลิงหว่าน 

ยื่นมือออกไปลูบหยดน�้าเหล่านี้ซึ่งให้ความรู้สึกเย็นๆ

สุราบ๊วยแช่น�้าแข็งนี่นา

Page ����������������������������! 4.indd   37 26/6/2562 BE   17:19



38

นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 4

หลี่หลิงหว่านตื่นเต้นขึ้นมาทันที

แต่หลี่เหวยหยวนกลับแสดงออกชัดเจนว่าไม่ให้นางดื่ม "นี่เป็น 

ของท่ีเม่ือไม่ก่ีวันก่อนเพ่ือนร่วมงานคนหนึ่งมอบให้ข้า บอกว่าเป็น 

สรุาบ๊วยรสดท่ีีฮหูยินของเขาหมกั เพ่ือนร่วมงานทกุคนในส�านกัราชบณัฑิต

ต่างได้รับมอบกันคนละสองไห แต่ถึงจะเป็นสุราผลไม้ก็สามารถท�าให้

ผู้คนเมามาย เจ้าไม่อาจดื่มได้หรอกนะ"

ทัง้ยังถามจิน่เหยียน "ไม่มนี�า้บ๊วยเย็นหรอกหรอื ไปหยิบมาถ้วยหนึง่

ให้คณุหนสูีด่ื่ม"

จิ่นเหยียนมีสีหน้าล�าบากใจ เขาผายมืออย่างจนปัญญา "ป้าจาง 

ในห้องครัวบอกว่าเดิมทีวันน้ีน�้าบ๊วยเย็นก็ท�ามาน้อยอยู่แล้ว นางน�าไป

มอบให้ฮูหยินผู้เฒ่าและนายท่านสามทั้งหมดแล้วขอรับ ท�าได้เพียง 

รอพรุ่งนี้เช้าจึงจะท�าได้ใหม่อีกครั้ง"

หลีเ่หวยหยวนได้ยินแล้วค้ิวยาวก็ขมวดขึน้มาน้อยๆ สหีน้าไม่พอใจ

อยู่บ้าง

"ไม่มีน�้าบ๊วยเย็นก็ช่างเถิด" หลี่หลิงหว่านเห็นเรื่องราวเป็นเช่นน้ี 

ก็ย้ิมเอ ่ย "สุราบ๊วยแช่น�้าแข็งก็เหมือนกันนี่  ล ้วนท�ามาจากบ๊วย 

เช่นเดียวกัน"

ทั้งยังเรียกหลี่เหวยหยวน "พ่ีชายคนดี พ่ีให้ข้าด่ืมสักเล็กน้อยเถิด  

ไม่มากมาย แค่เพียงครึ่งกา ดีหรือไม่เจ้าคะ"

กล่าวจบก็ย้ิมให้เขาอย่างประจบประแจง หากด้านหลงัหลีห่ลงิหว่าน 

มหีางน้อยๆ โผล่ออกมา เกรงว่ายามนีค้งก�าลังสะบดัส่ายซ้ายขวาไม่หยุด

เป็นแน่
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ในใจหลี่หลิงหว่านก�าลังคิดว่า เมื่อก่อนข้าสามารถดื่มเบียร  ์

ได้สองสามขวด สุราบ๊วยน้ีไม่ว่าอย่างไรก็แค่สุราผลไม้เท่านั้น จะท�าให ้

ข้าล้มได้เชียวหรือ

เมื่อหลี่เหวยหยวนได้ยินก็ถลึงตาใส่นางคราหนึ่ง

ยังจะบอกว่าด่ืมครึง่กาอกี เหตุใดเจ้าไม่ดืม่หน่ึงกาเตม็ๆ ไปเสยีเลย

เล่า

ทว่าหลี่เหวยหยวนก็ยังให้จิ่นเหยียนไปหยิบจอกสุรามาอีกใบ  

จากน้ันเขาก็ย่ืนมือไปหยิบกาสุรามารินให้นางหน่ึงจอกด้วยตนเอง 

และวางไว้ตรงหน้านาง "ดื่มได้แค่จอกนี้จอกเดียวเท่านั้น"

หลีห่ลงิหว่านก้มหน้ามองจอกสรุาเลก็ตรงหน้า สรุาบ๊วยทีบ่รรจอุยู่

ภายในนีไ้ม่รูว่้าสกัก่ีเฉยีน* กันเชยีว น่ีเขาก�าลงัให้อาหารแมวอยู่หรอืไร

หลี่หลิงหว่านจึงเอ่ยอย่างไม่เห็นด้วย "จอกสุราเล็กเช่นนี้จะบรรจุ

สุราบ๊วยได้มากแค่ไหนกัน เกรงว่าด่ืมลงไปจอกหน่ึง รสชาติสุราบ๊วย 

เป็นเช่นไรข้ายังไม่ทันได้ลิ้มรสเสียด้วยซ�้า"

"เรือ่งแค่น้ีเจ้าก็ไม่เข้าใจเสยีแล้ว" หลีเ่หวยหยวนก�าลงัถือการนิสรุา 

ลงในจอกเบื้องหน้าตนเองพอดี เมื่อได้ยินนางตัดพ้อ เขาไม่แม้แต ่

จะเงยหน้า ยังคงรินสุราต่อไปอย่างเชื่องช้า "ชิมสุราจะต้องใช้จอกใหญ่

ไปท�าไม หากเป็นเช่นนั้นไม่กลายเป็นวัวเคี้ยวโบตั๋น** แล้วหรือ"

หลีห่ลงิหว่านแทบจะตะกุยก�าแพง "พ่ีชายก็ให้ข้าเป็นวัวเค้ียวโบตัน๋

เถิด"

หลี่เหวยหยวนกลัวหลี่หลิงหว่านเมามาย เรื่องนี้เขาจะยอมให้นาง
* เฉียน เป็นหน่วยชั่งของจีน 1 เฉียนมีน�้าหนักประมาณ 5 กรัม
** วัวเคี้ยวโบตั๋น เป็นส�านวน หมายถึงคนหยาบกระด้างไม่รู้จักคุณค่าและความงามของสิ่งต่างๆ
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ท�าตามใจได้หรือ เขาจึงไม่เอ่ยวาจา เพียงย่ืนมือไปหยิบจอกสุราข้ึนมา

และยิ้มส่งสัญญาณให้นาง

ตวัหลีเ่หวยหยวนเองก็ไม่ชอบด่ืมสรุานกั เพียงแต่ระยะน้ีอากาศร้อน 

และสรุาบ๊วยน้ีก็มรีสชาตเิปรีย้วหวาน สามารถขจดัร้อนได้ดย่ิีง เขาถึงได้ 

แช่เย็นแล้วน�ามาดื่มจอกเล็กๆ บ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น

หลี่หลิงหว ่านดื่มสุราบ๊วยในจอกเล็กลงไปอย่างคับข ้องใจ 

ภายในอกึเดียว จากนัน้ก็วางจอกลง โน้มตัวไปดงึแขนเสือ้หลีเ่หวยหยวน 

อย่างหน้าไม่อาย ส่งเสียงเรียกเขาว่าพ่ีชายคนดีเสียงเบาอยู่หลายครั้ง  

คิดอยากจะดื่มสุราบ๊วยอีกสักจอก

เดมิทีนางก็มรีปูโฉมงดงามอยู่แล้ว ยามทีอ่อดอ้อนเช่นนีบ้นใบหน้า 

ก็จะย้ิมกว้าง สีหน้าท้ังฉอเลาะท้ังเย้ายวน หล่ีเหวยหยวนเห็นแล้วรู้สึก

ราวกับในใจมีเล็บแมวข่วน ทั้งคันทั้งร้อนวูบวาบ

สดุท้ายหลีเ่หวยหยวนก็เอาชนะน�า้เสยีงขอร้องอนัอ่อนหวานของนาง

ไม่ได้ ยังคงรนิสรุาบ๊วยให้นางอกีจอกหน่ึง

จอกแล้วจอกเล่า จวบจนตอนท้ายนางก็ดื่มไปถึงห้าจอกเต็มๆ

เดิมทีหลี่หลิงหว่านก็ไม่ได้เก็บเรื่องดื่มสุราแล้วเมามายมาใส่ใจ  

รูส้กึเพียงแค่ว่าตนเองค่อนข้างคอแขง็ แค่สรุาบ๊วยห้าจอกเท่านัน้ นางจะ

เป็นเช่นไรได้ ทว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่นางไม่เคยคิดมาก่อน นั่นก็คือร่างกาย 

ที่นางอยู่ในตอนน้ีไม่เคยดื่มสุรามาก่อน อีกท้ังดูแล้วความสามารถ 

ในการดืม่ก็ไม่ได้ดสีกัเท่าไรด้วย เพราะนางเพ่ิงจะด่ืมไปได้ไม่ก่ีจอกก็รูส้กึว่า

หัวใจเต้นโครมคราม ใบหน้าร้อนผ่าวแล้ว

หลี่หลิงหว่านยกมือขึ้นแตะสองแก้มท่ีร้อนผ่าวของตนเอง ทั้งยัง 
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ลูบศีรษะที่มึนงงหนักอึ้งเล็กน้อย ในใจยังไม่อยากจะเชื่อนัก

ทัง้ๆ ท่ีเมือ่ก่อนนางสามารถดืม่เบยีร์ได้สองสามขวดโดยท่ีหน้าไม่แดง

ชพีจรไม่เต้นเรว็ เหตุใดยามนีเ้พ่ิงจะด่ืมสุราบ๊วยไปห้าจอกนางก็กลายเป็น

เช่นนี้แล้ว

เมื่อหลี่เหวยหยวนเห็นสองแก้มของหลี่หลิงหว่านแดงก�่า แววตา

เลื่อนลอย เขาก็รู้ชัดว่านางเมามายแล้ว

เขารบีวางจอกในมอืลง แล้วย่ืนมอืออกไปลบูแก้มนางพร้อมเอ่ยถาม 

"หว่านวาน เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง"

หลีห่ลงิหว่านรูส้กึว่าศีรษะตนเองหนกัราวพันชัง่ กระท่ังนางแทบจะ

ประคองศีรษะไว้ไม่ไหวแล้ว

หลีห่ลงิหว่านใช้แรงอย่างมากในการยกศรีษะขึน้มองหลีเ่หวยหยวน 

ก่อนจะรูส้กึว่าภาพเบือ้งหน้าก�าลงัทับซ้อน ไม่รูแ้ล้วว่ามหีล่ีเหวยหยวนก่ีคน

ทีก่�าลงัพูดคยุกับนาง จงึย่ืนมอืออกไปควานหาซ้ายขวา ระหว่างท่ีควานหา

ยังยิ้มเอ่ย "พี่ชาย ตกลงพี่คนไหนจึงจะเป็นพี่ตัวจริงเจ้าคะ"

หลี่เหวยหยวนมองนางก่อนถอนหายใจเบาๆ จากนั้นเขาก็ย่ืนมือ

ออกไปกุมมอืนางและน�ามาวางไว้บนใบหน้าตนเอง "คนนีก็้คือพ่ีชายเอง"

หลี่หลิงหว่านจึงหรี่ตาลงพร้อมเอียงศีรษะมอง จากนั้นก็ย้ิมหวาน

ให้เขา

ยามนี้นางก�าลังเมามาย ใบหน้าดุจแสงอาทิตย์ยามสายัณห์  

เดิมทีก็งดงามย่ิงกว่าปกติอยู่แล้ว ในยามท่ีย้ิมหวานเช่นน้ีราวกับ 

ดอกโบตั๋นงามล่มเมืองที่แย้มกลีบบานอย่างไรอย่างนั้น

ในใจหลี่เหวยหยวนพลันรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้
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หลี่หลิงหว่านผู้เมามายเดิมทีก็นั่งไม่ค่อยมั่นคงอยู่แล้ว ตอนน้ี 

ยังยกตวัข้ึนน้อยๆ จากเก้าอี ้ ย่ืนมือมาลบูใบหน้าหลีเ่หวยหยวนอกี ร่างกาย

จึงโอนเอียงไปมา มองดูเหมือนจะฟุบลงกับพ้ืนอยู่แล้ว หล่ีเหวยหยวน 

เห็นเช่นน้ันจงึรบีกุมมอืนางทีเ่ขาจบัไว้ให้มัน่แล้วเขยิบร่างย่ืนแขนออกไป

ช้อนร่างนางขึน้มา ทัง้ยังยกตัวนางมานัง่บนตกัตนเองเสียเลย

หลี่หลิงหว่านไหนเลยจะนั่งได้อย่างมั่นคง เมื่อมาถึงบนตักเขา  

ครึ่งตัวบนก็ล้มลงมาแนบอกเขาทันที แต่นางกลับไม่ยอมนั่งให้ดี ทั้งยัง

ยกมอืขึน้ลบูแก้มเขาต่อไป ขณะท่ีลบูยังย้ิมเอ่ย "พ่ีชาย พ่ีหน้าตาดีมากจริงๆ 

เจ้าค่ะ"

จากน้ันนิ้วมือขาวนุ่มของนางก็ลากผ่านหว่างคิ้ว ปลายจมูก  

ริมฝีปากของเขา สุดท้ายมาหยุดลงที่ปลายคางแล้วเขี่ยไปมา

ตอนนีห้ลีเ่หวยหยวนอายุย่ีสบิปี เริม่มเีครางอกแล้ว พองอกขึน้มา 

ก็จะโกนออก ดังนั้นแม้ตอนนี้ปลายคางของเขาจะมองดูเกลี้ยงเกลา แต่

หากใช้มือลูบอย่างถ่ีถ้วนก็จะสัมผัสได้ถึงความสากน้อยๆ หล่ีหลิงหว่าน

สัมผัสรอยสากนั้นได้ มือจึงลูบที่ปลายคางเขาไม่หยุด ระหว่างท่ีลูบ 

นางยังเอ่ยอย่างประหลาดใจ "พี่ชาย พี่มีเคราแล้วนี่เจ้าคะ"

หลี่เหวยหยวนรู้สึกเพียงว่าบริเวณที่นิ้วมือของนางลากผ่านน้ัน 

ร้อนลวก ในใจยิ่งมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูก

ร้อนลวก เหนบ็ชา จัก๊จี ้จนเขาแทบอยากรักถนอมบุคคลในอ้อมกอด

อย่างแนบแน่นจึงจะดี

หลีเ่หวยหยวนยกมอืขึน้ จบัมอืท่ียังเย้ายวนปลายคางของเขาข้างน้ัน

เอาไว้ ก่อนจะก้มศีรษะลงกัดปลายน้ิวของนางเบาๆ พร้อมเอ่ยตอบ 
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เสยีงทุ้มต�า่ "อมื เป็นเพราะพ่ีชายโตแล้ว เป็นบรุษุแล้ว ดังนัน้จงึมเีคราแล้ว"

หลี่หลิงหว่านเบิกตากว้างขึ้นน้อยๆ มองเขาอย่างประหลาดใจ 

และคาดไม่ถึงเรื่องที่เขาเติบโตและกลายเป็นบุรุษเช่นนี้

หลีเ่หวยหยวนเหน็นางมท่ีาททีัง้มนึงงทัง้น่ารกัเช่นน้ันก็อดทนไม่ไหว

อีก เขาก้มศีรษะลงให้ปลายจมูกแตะลงบนปลายจมูกของนาง แล้ว 

เอ่ยถามนางเสียงต�่า "หว่านวาน รอจนเจ้าสร่างเมาแล้ว เจ้าจะยังจ�า 

ค�าพูดที่เจ้าเอ่ยในตอนนี้ได้หรือไม่"

หลังเอ่ยถามออกไป หลี่เหวยหยวนก็รู้สึกว่าตนเองผิดปกติไปแล้ว

จริงๆ

มีค�าถามเช่นนี้ที่ใดกัน

แต่เขาอยากจมุพิตหลีห่ลงิหว่านมากไปแล้วจริงๆ นับตัง้แต่คนืนัน้ 

ที่รู้ว่าตนเองกับหลี่หลิงหว่านไม่ได้เป็นลูกพ่ีลูกน้องกัน ท้ังยังเคยลิ้มรส

ความหวานและความอ่อนนุ่มของริมฝีปากนางไปแล้ว หลายวันมานี้ 

เขาจึงคอยแต่คะนึงหาสัมผัสนั้นอยู่ตลอดเวลา

หนก่อนใต้ร้านองุ่นเขาก็แค่ลิ้มรสไปแบบคร่ึงๆ กลางๆ เท่านั้น  

มิหน�าซ�้ายังอาศัยตอนที่นางนอนหลับอยู ่ลอบจุมพิต ทว่ายามนี ้

ในใจหลี่เหวยหยวนคิดว่าแม้นางจะเมามายไร้สติ แต่อย่างน้อยนางก็ยัง

เรียกเขาว่าพี่ชายได้

มหิน�าซ�า้ต่อให้อกีสกัพักนางฟ้ืนขึน้มาแล้วจดจ�าเรือ่งทีเ่กดิขึน้ตอนน้ี

ได้แล้วอย่างไร หากไม่ได้พยายามข่มกลัน้ไว้จนสดุก�าลงั เขาก็อยากบอกนาง

นานแล้วว่าเขารบัรูค้วามจรงิเรือ่งท่ีเขากับนางไม่ใช่ลูกพ่ีลูกน้องกันอยู่แล้ว

"หว่านวาน" สายตาที่เขาใช้มองนางอบอุ ่นอ่อนโยนย่ิง และ 
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กล่าวด้วยน�า้เสยีงทุม้ต�า่ "เจ้าบอกว่าพ่ีชายหน้าตาด ีเช่นนัน้เจ้าชอบพ่ีชาย

หรือไม่"

"ชอบสเิจ้าคะ" กระต่ายขาวตวัน้อยอย่างหลีห่ลงิหว่านยังไม่รู้ตวัว่า

หมาป่าหลี่เหวยหยวนได้เริ่มขุดหลุมแล้ว นางยังคงย้ิมแย้มผงกศีรษะ 

อย่างโง่งมต่อไป

เมื่อหลี่เหวยหยวนได้ยิน สายตาก็ย่ิงลุ่มลึกขึ้น "เช่นน้ันหว่านวาน

อยากให้พี่ชายจุมพิตหรือไม่"

หลี่หลิงหว่านได้ยินประโยคนี้ นางก็เอียงศีรษะน้อยๆ มองเขา

ภายใต้การจับจ้องอย่างไร้เดียงสาของนางเช่นนี้ หลี่เหวยหยวน 

รู้สึกเพียงว่าหัวใจตนเองพลันบีบรัดแน่น ทั้งฝ่ามือยังชื้นแฉะ

หลังหลี่หลิงหว่านมองหลี่เหวยหยวนอยู่ครู่หน่ึง สายตาของนาง 

ก็จรดนิ่งอยู่ที่ริมฝีปากของเขา

เขามีริมฝีปากบางรูปทรงงดงาม แต่สีออกจะซีดจางไปบ้าง  

ที่หาได้ยากคือเขากลับมีริมฝีปากบนรูปมุก* เวลาท่ีเขาเผยอปากน้อยๆ 

เช่นน้ี รมิฝีปากบนรปูมกุจะชดัเจนย่ิง ทัง้ยังขบัความมเีสน่ห์ของรมิฝีปาก 

ได้เป็นอย่างดี

หลี่หลิงหว่านเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดสายตาของนางในยามนี้กลับมีแต่

ริมฝีปากหยักโค้งงดงามผิดแผกของเขา ต่อมานางไม่แม้แต่จะคิด 

ก็เงยหน้าข้ึนกัดบรเิวณทีน่นูข้ึนมาเลก็น้อยบนรมิฝีปากของเขาต�าแหน่งนัน้

ทันที

นั่นเป็นต�าแหน่งของริมฝีปากบนรูปมุกพอดี
* รมิฝีปากบนรปูมกุ คอืบรเิวณจดุก่ึงกลางของรมิฝีปากบนทีม่เีนือ้นูนย้อยลงมาคล้ายเมด็ไข่มกุ ชาวจนีถือว่า
เป็นลักษณะของคนมีเสน่ห์ ช่างเจรจา
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หลี่เหวยหยวนรู ้สึกตกตะลึง ท้ังร่างแข็งค้างอยู่ตรงนั้น ทว่า 

เขาก็กลับมามีอาการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ชัว่ขณะนัน้ในใจเขายินดอีย่างบ้าคลัง่ ราวกับมคีลืน่ยักษ์ขนาดมหึมา

ซดัสาดไปทัว่ร่างเขา จากนัน้เขาก็ยกมอืขึน้กดท้ายทอยนางอย่างรวดเรว็  

รั้งนางเข้ามาใกล้ตนเอง เพ่ิมความลุ่มลึกให้แก่จุมพิตที่เดิมทีเป็นแค่  

'การสัมผัส'

ริมฝีปากของท้ังสองฝ่ายต่างแนบชิดติดกัน แต่ก็เห็นได้ชัดว่า 

หลีเ่หวยหยวนยงัคงไม่พอใจ ปลายลิน้เขาจงึกวาดผ่านแนวฟันเข้าไปลกึ 

กระทั่งได้ดูดดึงลิ้นอันหอมหวานของนาง เกี่ยวกระหวัดอย่างรุนแรง

หลี่หลิงหว่านรู ้สึกเพียงว่าปลายลิ้นตนเองเจ็บจี๊ด หยาดน�้าตา 

แทบจะหลัง่ออกมาอยู่แล้ว นางเริม่ดิน้รน ปากส่งเสยีงร้องเบาๆ ราวกับ

เสยีงลกูแมวน้อย ทัง้ยังส่งเสยีงเรยีกไม่ชดัว่าพ่ีชาย บอกให้เขาปล่อยนาง 

แต่น�้าเสียงที่ท้ังอ่อนหวานและฉอเลาะของนางตอนน้ีเปรียบดังเสียง 

เป่าแตรเขาสัตว์ท่ีดังข้ึนก่อนการศึก หลี่เหวยหยวนรู้สึกว่าตนเองมีแต่

อารมณ์พลุ่งพล่านมากยิ่งขึ้นจนไม่อาจหยุดยั้งได้แล้ว

ไม่รูว่้าเวลาผ่านไปนานเท่าใด หลีเ่หวยหยวนถึงได้ปล่อยหลีห่ลงิหว่าน

ในท้ายทีส่ดุ ทว่าหลีห่ลงิหว่านหมดสติไปแล้ว

เดิมทีนางก็เมามาย ศีรษะหนักอึ้ง อยากจะหลับเป็นที่สุดอยู่แล้ว 

ภายหลังยังถูกหลี่เหวยหยวนจุมพิตอย่างรุนแรงเช่นน้ีอีก รู ้สึกว่า 

แม้แต่จะหายใจยังยากล�าบาก สดุท้ายศีรษะจงึเอนพับ ตวัคนหมดสตไิป

หลี่เหวยหยวนเห็นดวงตานางปิดสนิทเช่นนี้ เขาก็มีแต่ความตกใจ 

จนหัวใจเต้นกระหน�า่ จงึรบีร้อนย่ืนมอืไปทดสอบลมหายใจทีป่ลายจมกูนาง 
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เมือ่สมัผสัได้ว่าบนนิว้มลีมหายใจอุ่นร้อน เขาถึงวางใจลงได้ ท้ังลมหายใจ

ของนางก็สม�่าเสมอ จึงรู้ว่านางนอนหลับไปแล้ว

หลี่เหวยหยวนหลุดหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ ทว่าต่อมา

นัยน์ตาเขาก็ด�ามืดลง แล้วก้มศีรษะจุมพิตอย่างอ่อนโยนลงบนหน้าผาก 

ปลายจมูก สองแก้ม ทั้งยังประทับรอยไว้ที่ล�าคอหน่ึงรอยและหัวไหล ่

สองรอย สุดท้ายก็กลับมาอ้อยอิ่งอยู ่บนริมฝีปากอ่อนนุ่มของนาง  

ระหว่างท่ีจุมพิตนางเช่นน้ี เขายังส่งเสียงทุ้มต�่าเอ่ยเรียกนาง "หว่านวาน 

หว่านวาน หว่านวาน..."

เขารักนางย่ิงกว่าชีวิตตนเองแล้วจริงๆ แม้จะโอบนางเอาไว้ใน 

อ้อมกอดเช่นนี้ จุมพิตนางเช่นน้ีแล้ว เขาก็ยังรู้สึกว่าความรักใคร่ในใจ 

ยังคงอยากปะทุออกมาอย่างไรอย่างนั้น

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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