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ช่วงตงจื้อผ่านไปแล้ว ทว่าอากาศกลับยิ่งหนาวเหน็บมากขึ้น

ยามตืน่ขึน้มาตอนเช้าท้องฟ้าก็อมึครมึมาโดยตลอด ลมหนาวพัดมา

เป็นระลอก จวบจนช่วงพลบค�า่ ในท่ีสดุก็มหิีมะตกหนักลงมา

หล่ีเหวยหยวนลงรถม้าท่ีหน้าจวน ในอ้อมกอดประคองเกาลดัค่ัวน�า้ตาล

ที่เขาเพิ่งซื้อมา ขณะที่ก�าลังจะเข้าไปในจวนพลันได้ยินเสียงคนเรียกเขา 

ดังมาจากด้านหลัง

"ใต้เท้าหลี่รอก่อน" น�้าเสียงอบอุ่น ฟังดูไม่รีบไม่ร้อน

เมื่อหลี่ เหวยหยวนได ้ ยินน�้ า เสียง น้ี  คิ้ ว ก็ขมวดเข ้าหากัน 

อย่างไม่สบอารมณ์ ในแววตามีประกายเย็นชาวาบผ่าน ทว่าเขายังคง 

หันกายกลับไป

ท่ามกลางหิมะโปรยปราย ฉุนอวี๋ฉีสวมเสื้อคลุมขนเตียวก้าวลง 

จากรถม้า ฉางชิงถือร่มกระดาษเคลือบน�้ามันติดตามอยู่ข้างหลังเขา  

75
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ช่วยปกป้องเกล็ดหิมะเหนือศีรษะแทนเขา

หิมะน้ีตกลงมาสักพักหนึ่งแล้ว บนพ้ืนจึงมีชั้นหิมะบางๆ ทับถม  

รวมกับท่ีอากาศหนาว สายลมแรง ตอนน้ีชัน้น�า้แขง็บนพ้ืนจงึมมีากกว่าหมิะ 

ตลอดเส้นทางที่ฉุนอว๋ีฉีเดินมาน้ีก็ได้ยินเสียงดังเปรี๊ยะเบาๆ ไม่หยุด... 

เป็นเสียงน�้าแข็งใต้ฝ่าเท้าที่เขาเหยียบแตกออก

หลีเ่หวยหยวนยืนอยู่ใต้หลงัคาซึง่มนี�า้จากหมิะทีล่ะลายหยดลงมา 

ใบหน้าเรียบเฉยมองดูฉุนอว๋ีฉีเดินเข้ามาใกล้ จวบจนอีกฝ่ายเดินมาถึง 

ใต้หลังคาที่มีน�้าหยดแล้วจึงหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าเขา

ฉางชิงเก็บร่มกระดาษเคลือบน�้ามันลง ก่อนจะสะบัดเกล็ดหิมะ 

บนตัวร่มออกอย่างรวดเร็ว มือกุมร่มและก้มหน้า ยืนอยู่ข้างหลังฉุนอวี๋ฉี

อย่างนอบน้อม

ท้องฟ้าย่ิงอึมครึมลงกว ่าเดิมแล้ว หิมะก็ตกลงมาหนักข้ึน  

สายลมกลางคืนพัดผ่านโคมไฟสองดวงท่ีแขวนอยู่ใต้ชายคาส่งเสียงดัง

เอี๊ยดอ๊าด

"ใต้เท้าหลีจ่ะไม่เชญิข้าเข้าไปนัง่หน่อยหรอื" ฉนุอว๋ีฉสีอดสองมอืไว้ใน

แขนเสือ้ คิว้ยาวเลกิขึน้น้อยๆ บนใบหน้าประดบัรอยย้ิมบาง

สองเดือนมาน้ีเขามาเยือนจวนสกุลหล่ีมากกว่าหนึ่งคร้ังด้วย 

อยากพบหลี่หลิงหว่าน ทว่ากลับถูกหลี่เหวยหยวนสรรหาเหตุผลต่างๆ  

มาปฏิเสธไปเสียทุกครั้ง วันนี้หิมะตกหนัก หลังเลิกงานเขาก็มองเห็น 

เกลด็หิมะโปรยปรายเต็มท้องฟ้า ในใจพลนัรูส้กึอยากพบหลีห่ลงิหว่านยิง่ 

ดังน้ันจึงข้ึนรถม้ามาทันที แต่คิดไม่ถึงว่าตอนท่ีก�าลังลงจากรถม้าแล้ว 

จะได้เห็นหลี่เหวยหยวนก�าลังเข้าประตูพอดี
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เห็นได้ชดัว่าหลีเ่หวยหยวนไม่มเีจตนาจะเชญิฉนุอว๋ีฉเีข้าไปนัง่สกันิด 

สีหน้าเขาเรียบเฉย สายตาที่มองฉุนอว๋ีฉีก็สงบน่ิง "ระยะน้ีภายในจวน 

เกิดเรื่องขึ้นมากมาย ไม่สะดวกต้อนรับแขก ใต้เท้าฉุนอวี๋มีเรื่องอะไร 

สามารถพูดมาตรงๆ ได้เลย"

ข้าจะมีเรื่องอะไรได้อีก หรือยังต้องมาพูดคุยเปิดอกกับเจ้าหรือไร 

ข้าก็แค่อยากพบหว่านวานเท่านั้น

แต่หลี่เหวยหยวนจะยอมให้ฉุนอว๋ีฉีพบหลี่หลิงหว่านได้อย่างไร  

เขาไม่มีวันยอมให้ฉุนอวี๋ฉีได้พบนางอีกเป็นอันขาด

กับการถูกปฏิเสธอย่างละมนุละม่อมน้ี รอยย้ิมบนใบหน้าฉุนอว๋ีฉีจงึ

หบุลงไปเลก็น้อย ก่อนเอ่ยออกมาตรงๆ เสียเลย "ข้าอยากพบหว่านวาน"

หลี่เหวยหยวนแค่นเสียงดูแคลน "เมื่อไม่ก่ีวันก่อนน้องสาวข้า 

ไม่สบาย ไม่เหมาะจะพบคนนอก"

"ข้าไม่ใช่คนนอกท่ีไหน หากแต่เป็นสามีของนาง" ยามน้ีรอยย้ิม 

บนใบหน้าฉุนอวี๋ฉีเลือนหายไปหมดแล้ว กลับกลายเป็นเคร่งขรึมแทน

หลี่เหวยหยวนย่อมไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อย มุมปากยังคงหยักยก 

เอ่ยด้วยน�้าเสียงสบายๆ "ตราบใดที่พวกท่านยังไม่ได้แต่งงานกันหนึ่งวัน 

เช่นน้ันท่านก็ยังไม่นับเป็นสามขีองนางหน่ึงวัน ท่านก็นบัเป็นเพียงคนนอก

อีกหนึ่งวัน"

ฉุนอว๋ีฉีมองเห็นรอยย้ิมเย้ยหยันในดวงตาของหลี่เหวยหยวน  

สองมือที่สอดอยู่ในแขนเสื้อก็ก�าเป็นหมัดแน่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

"ข้าต้องการพบฮูหยินผู้เฒ่า"

ยามเจอหล่ีเหวยหยวน อกีฝ่ายมักจะหาเหตผุลต่างๆ มาห้ามไม่ให้เขา 
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ได้พบกับหลี่หลิงหว่าน แต่รอให้เขาได้พบกับฮูหยินผู้เฒ่าก่อนเถอะ  

นางจะต้องไม่ห้ามเขาพบกับหลีห่ลงิหว่านแน่นอน นอกจากนีไ้ม่ว่าอย่างไร 

ฮูหยินผู้เฒ่าก็เป็นผู้ที่มีอ�านาจสูงสุดภายในจวนสกุลหลี่ ค�าพูดท่ีนางพูด 

แม้แต่หลีเ่หวยหยวนเองก็ไม่กล้าไม่ฟัง

หลีเ่หวยหยวนได้ยินแล้วก็เพียงเหลอืบสายตามองฉุนอว๋ีฉีแวบหน่ึง 

จากน้ันจึงหัวเราะออกมาเบาๆ "อะไรกัน ใต้เท้าฉุนอว๋ีไม่รู้หรอกหรือว่า

ระยะน้ีภายในจวนเกิดเรื่องราวข้ึนมากมาย ท่านย่าได้รับความกระทบ

กระเทอืนทางจติใจมากเกินไป ตอนนีไ้ด้เสยีสตไิปแล้ว เอาแต่พูดจาไร้สาระ

ทัง้วัน ทัง้ยังจดจ�าผูใ้ดไม่ได้แล้วท้ังสิน้ ท่านหมอยังก�าชบัอกีว่าท่านย่าต้อง

พักผ่อนอย่างสงบ ไม่อาจพบคนนอกคนไหนได้อีก ข้ายังจะกล้าให้ท่าน

ไปพบนางได้อย่างไร"

ฉนุอว๋ีฉโีกรธอย่างมาก ต่อให้ปกตแิล้วเขาจะไม่แสดงอารมณ์ออกมา

ทางสหีน้า ทว่ายามนีแ้ม้แต่ใบหน้าก็ยังเปลีย่นส ีแววตาย่ิงเย็นชามากข้ึน

เช้าวนันีท้างคกุของกรมอาญาได้ส่งข่าวออกมาว่าเมือ่คนืหลีซ่วิป๋อ

ได้ฆ่าตัวตายในคุกแล้ว ฉุนอว๋ีฉีรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนง�า ดังน้ันจึงไป

ตรวจสอบ แต่รอจนเขามาถึงคุกของกรมอาญากลับได้รับแจ้งว่าศพของ

หลี่ซิวป๋อถูกน�าไปโยนทิ้งที่สุสานรวมแล้ว

เมื่อเขาถามต่ออย่างละเอียด คนผู ้นั้นก็บอกเพียงว่าสกุลหลี่ 

รังเกียจท่ีหลี่ซิวป๋อกระท�าความผิดอย่างการติดสินบนซ้ือต�าแหน่ง  

ท�าลายชื่อเสียงสกุลหลี่ของพวกเขา จึงไม่ยินยอมรับศพกลับไปฝังใน

สุสานบรรพชน เพียงแค่ท�าเหมือนไม่เคยมีบุตรชายผู้นี้มาก่อน และ 

ศพที่ตายภายในคุกหากไม่มีผู้ใดมารับไป ยามปกติก็จะน�าไปโยนท้ิงยัง
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สุสานรวม

สุสานรวมมีพวกหมาป่าอยู่ ศพที่ถูกโยนทิ้งที่น่ัน คาดว่าผ่านไป 

ไม่นานก็คงถูกกัดกินจนสิ้น ต่อให้ตอนน้ีฉุนอว๋ีฉีรีบไปยังสุสานรวม 

ก็คงไม่พบเบาะแสใดๆ แล้ว

เรือ่งน้ีกระท�าอย่างละเอยีดรอบคอบ ท�าให้ฉนุอวีฉ๋สีบืหาร่องรอยไม่ได้

แม้แต่นิดเดียว และยามท่ียืนอยู่หน้าประตูใหญ่จวนสกุลหลี่ในตอนนี้  

ค�าพูดเพียงไม่ก่ีประโยคของหลีเ่หวยหยวนก็ท�าให้เขาไร้วาจาได้อกีครัง้

ริมฝีปากฉุนอว๋ีฉีเม้มแน่นเป็นเส้นตรง สีหน้าเย็นชาอย่างถึงท่ีสุด 

"หว่านวานจะพบข้าหรือไม่ เรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องท่ีนางตัดสินใจเอง  

ใต้เท้าหลีไ่ม่น�าเรือ่งทีต่อนนีข้้ายืนรอพบนางอยู่ทีน่ีเ่ข้าไปบอกกล่าวกับนาง 

เกรงว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมยิ่ง"

หลีเ่หวยหยวนไม่ได้รบัผลกระทบจากแรงกดดนัทีเ่พ่ิมขึน้อย่างฉบัพลนั

จากร่างของฉุนอว๋ีฉีเลยแม้แต่น้อย บนใบหน้ายังคงประดับรอยย้ิม 

แฝงแววเยาะเย้ยเสียดสีที่ราวกับวาดประดับลงไป "พ่ีชายดุจบิดา  

เรือ่งของนางข้าในฐานะพ่ีชายย่อมตดัสินใจแทนให้ได้" จากน้ันเขายังย้ิมเอ่ย 

"วันนี้หว่านวานไม่มีทางพบท่าน ใต้เท้าฉุนอวี๋เชิญกลับไปก่อนเถอะ"

แต่ฉุนอว๋ีฉียังคงยืนอยู่ตรงน้ันโดยไม่ขยับ สายตาท่ีมองหลีเ่หวยหยวน

ย่ิงเย็นชาลง อีกท้ังมองจากท่าทางของฉุนอว๋ีฉีแล้วราวกับชั่วขณะต่อมา 

จะเผยโทสะ เงือ้มอืข้ึนท�าร้ายอย่างไรอย่างนัน้

หลีเ่หวยหยวนเองก็ไม่เกรงกลวั เพียงเอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจ "อะไรกัน 

ใต้เท้าฉุนอวียั๋งอยากบกุรกุเข้ามาในจวนสกุลหล่ีของข้าให้ได้อย่างนัน้หรอื 

แม้สกุลหลีข่องข้าจะไม่เรอืงอ�านาจเช่นสกุลหย่งฮวนโหวของท่าน แต่ก็เป็น
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ครอบครวัชาวบ้านครอบครวัหน่ึง เรือ่งการบกุรุกเข้ามาในบ้านเรือนราษฎร

เช่นน้ี หากรู้ไปถึงพระกรรณฝ่าบาทเข้า เกรงว่าใต้เท้าฉุนอว๋ีก็ไม่อาจ 

หาเหตุผลมารองรับได้เช่นกันกระมัง"

สองมือที่อยู่ในแขนเสื้อของฉุนอวี๋ฉีย่ิงก�าเป็นหมัดแน่นข้ึน ข้อนิ้ว 

ซีดขาว สีหน้ายิ่งเย็นเยียบ

ยามนี้ผู้คนในจวนสกุลหลี่ที่จากไปก็จากไป ที่ตายก็ตาย ที่เสียสติ

ก็เสยีสตไิปหมดแล้ว เกรงว่าตอนนีใ้นจวนสกุลหลี ่ หลีเ่หวยหยวนคงเป็น 

ผูท่ี้มอี�านาจในการตดัสินใจ เรือ่งท้ังหมดน้ีเป็นเพียงความบงัเอญิกระน้ันหรอื 

ฉนุอว๋ีฉไีม่เชือ่ ทว่ายามนีเ้ขายังไม่มหีนทางท�าอะไรหลีเ่หวยหยวนได้

ไม่ว่าอย่างไรนีก็่เป็นเรือ่งภายในสกุลหล่ี ต่อให้เขากับหลีห่ลิงหว่าน 

มีสัญญาหมั้นหมายกันแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจสอดมือเข้าไปยุ่งเร่ืองของ 

สกุลหลี่ได้อยู่ดี

เห็นทีเรื่องนี้จะกระท�าอย่างโจ่งแจ้งไม่ได้ ท�าได้เพียงหาทาง 

กระท�าลับหลังแล้ว

คิดมาถึงตรงนี้โทสะภายในดวงตาของฉุนอวี๋ฉีก็ค่อยๆ สงบลง

"ดูแลหว่านวานให้ดี" ฉุนอว๋ีฉีเอ่ยประโยคนี้จบก็หมุนตัวกลับไป

ท่ามกลางหมิะโปรยปราย ฉางชงิทีอ่ยู่ข้างหลงัรบีตดิตามไปกางร่มกระดาษ

เคลือบน�้ามันบังศีรษะให้เขา

หลี่เหวยหยวนมองแผ่นหลังของฉุนอว๋ีฉี รอยย้ิมบนใบหน้าค่อยๆ 

เลือนหายไป

สองมือท่ีปล่อยอยู่ข้างล�าตัวของเขาก�าแน่น แววตาลุ่มลึก เย็นชา

ราวกับน�้าแข็ง
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ฉุนอวี๋ฉีเคยจุมพิตมือของหลี่หลิงหว่าน อีกทั้งตามที่เสี่ยวชิงบอก 

ยามน้ันแม้ใบหน้าหลีห่ลงิหว่านจะแดงก�า่ แต่นางกลบัไม่ได้พยายามจะ

ดิ้นรนขัดขืน

จริงๆ แล้วในใจหลี่หลิงหว่านเองก็ชื่นชอบฉุนอวี๋ฉีใช่หรือไม่  

หากเป็นเช่นน้ันนางรูส้กึอย่างไรกับเขากันแน่ เพียงแค่รู้สึกว่าเขาน่าสงสาร 

ในใจเกิดความเวทนา คืนท่ีเขากลับจากเจียงซูมาเมืองหลวงนางจึง 

ได้รับปากเขาอย่างนั้นหรือ หรือเป็นเพราะว่าถูกบีบบังคับ คืนนั้นนางถึง

ได้รับปากว่าจะแต่งงานกับเขา

แต่ไม่ว่านางจะมีเหตุผลอะไร และไม่ว่านางจะรับปากแล้ว 

หรือยังไม่รับปาก ชาตินี้เขาก็จะรั้งหลี่หลิงหว่านเอาไว้ข้างกาย อีกทั้ง 

เขาจะไม่มีวันยอมให้นางได้พบกับฉุนอว๋ีฉีอีก เขาอยากให้วันหน้า 

นางสามารถพบเขาได้เพียงคนเดียว ในหัวใจและสายตาก็สามารถ 

มีได้เพียงเขาผู้เดียว ไม่อาจมีคนอื่นได้อีก โดยเฉพาะเงาร่างของฉุนอวี๋ฉี 

ยิ่งไม่อาจมีแม้แต่น้อย

หลี่เหวยหยวนพยายามระงับกลิ่นอายอ�ามหิตในใจอย่างสุดก�าลัง 

เขาหลับตา รอจนลืมตาขึ้นอีกครั้ง ดวงตาเขาก็ใสกระจ่างไปถึงก้นบึ้ง

จากนัน้เขาก็หมนุตัวเดินเข้าไปในจวน แล้วมุง่ตรงไปยังเรอืนอีเ๋หอ

รอจนเข้ามาในห้อง หลีเ่หวยหยวนก็เหน็หลีห่ลงิหว่านก�าลงัน่ังก้มหน้า

อยู่ข้างกระถางไฟ ในมอืถือสะดึงอันหนึง่ ไม่รู้ว่าก�าลงัปักอะไรอยู่

พอได้ยินเสียงฝีเท้าหลี่หลิงหว่านก็เงยหน้าขึ้นมอง เมื่อเห็นว่า 

เป็นหลีเ่หวยหยวนนางก็ไม่เอ่ยวาจา เพียงก้มหน้ากลับลงไปปักดอกโบตัน๋ 
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ครึ่งดอกนั้นต่อ

เดมิทีนางไม่ชอบปักดอกไม้ เพราะนอกจากจะท�าให้สายตาล้าแล้ว 

ยังต้องเอาแต่ก้มหน้าจนท�าให้ปวดคอได้ง่ายอกี แต่ยามน้ีเมือ่ถูกขังอยู่ใน

เรือนแห่งน้ีท้ังวัน หากนางไม่หาเรื่องให้ตนเองท�าอะไรบ้างสักหน่อย  

ไม่ช้าก็เรว็นางย่อมเสยีสติเป็นแน่ การปักดอกไม้จงึนับเป็นวิธีฆ่าเวลาทีด่ี 

วิธีหนึ่ง

เมือ่หลีเ่หวยหยวนเหน็ว่าหลงัหลีห่ลงิหว่านมองเห็นเขาแล้วก็กลบัไป

ก้มหน้าโดยไม่พูดอะไรสกัค�า ในใจย่อมมแีต่รูส้กึผดิหวัง กระนัน้บนใบหน้า

ของเขาก็ยังคงมรีอยย้ิมอบอุน่ประดบั พร้อมเอ่ยปากเรยีกนางเสยีงอ่อนโยน 

"หว่านวาน"

มอืทีถื่อเขม็อยูข่องหลีห่ลงิหว่านชะงัก แต่นางก็ท�าเหมอืนไม่ได้ยิน 

ค่อยๆ ปักเข็มในมือลงไปบนผ้าไหมสีขาวที่ตรึงอยู่ในสะดึงต่อ

เขาขังนางอยู่ในเรือนอ๋ีเหอเช่นนี้ ท้ังวัน นางเคยต่อต้านแล้ว 

แต่ก็ต่อต้านเขาไม่ได้ สุดท้ายจึงท�าได้เพียงไม่สนใจเขา ท�าเหมือน 

ไม่มีคนเช่นเขาอยู่

หลี่เหวยหยวนเห็นหลี่หลิงหว่านไม่ขานตอบ ในใจก็ยิ่งรู้สึกผิดหวัง 

พอเห็นใบหน้านางซูบผอมไปไม่น้อย ปลายคางย่ิงแหลมกว่าเดิมแล้ว  

ในใจเขาก็นึกเห็นใจขึ้นมา

เขาขยับเท้าเดินไปข้างหน้า น่ังยองๆ ลงตรงหน้าหลี่หลิงหว่าน  

ย่ืนมือออกไปหยิบสะดึงในมือนางออก จากนั้นน�าเกาลัดคั่วน�้าตาล 

ที่เก็บเอาไว้ในสาบเสื้อตลอดเวลาออกมาวางใส่มือนางพลางย้ิมเอ่ย 

"หว่านวาน ดูสิ พี่ชายซื้อเกาลัดคั่วน�้าตาลมาให้เจ้า เจ้าชอบหรือไม่"
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หลีห่ลงิหว่านหลบุตาลงมองเกาลดัคัว่น�า้ตาลในมอื ยังคงไม่เอ่ยวาจา

เหตุใดจึงต้องล�าบากกักขังนางเช่นนกในกรง ขณะเดียวกันก็ยัง 

ดูแลเอาใจใส่นางอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเช่นนี้ด้วย

นางเป็นคนใจอ่อน ความจริงแล้วก็เป็นคนไม่มีความคิดเป็นของ

ตนเอง หากหลี่เหวยหยวนเพียงแค่กักขังนาง ไม่เคยท�าดีกับนางสักนิด 

นางจะต้องคิดหาทางต่อต้านแน่นอน แต่ตอนนี้...

หลายปีมานีห้ลีเ่หวยหยวนดีต่อนางมากจริงๆ นางเช่ือว่าเขารักนาง

ลึกไปถึงกระดูก ราวกับอยากจะควักหัวใจออกมามอบให้นางแล้ว

แต่ต่อให้เป็นเช่นนี้เขาก็ยังกักขังนางราวกับนกตัวหนึ่งอยู่ที่นี่

เมือ่หล่ีหลงิหว่านคดิมาถึงตรงน้ี จู่ๆ  ในใจกม็คีวามเกลยีดชงัผดุข้ึนมา 

นางจงึสะบัดมอืและออกแรงปัดห่อเกาลดัคัว่น�า้ตาลในมอืห่อนัน้ไปบนพ้ืน

กระดาษห่อแตกออกแล้ว เกาลดัคัว่น�า้ตาลสนี�า้ตาลเข้มกลิง้ไปมา

เต็มพรมหนาสีแดงปักลายดอกโบตั๋น

หลี่เหวยหยวนช้อนตามองหลี่หลิงหว่าน เห็นนางเม้มปากแน่น 

ปลายหางตาราวกับมีประกายหยาดน�้าตา

เขาเพียงแค่ลกุข้ึนยืนและโน้มตวัลงเก็บเกาลัดคัว่น�า้ตาลทีก่ล้ิงอยู่บน

พ้ืนพรมเหล่าน้ันขึ้นมาทีละลูกๆ แล้วก�าไว้ในฝ่ามือ จากนั้นจึงวางกลับ 

ลงไปในฝ่ามอืหลีห่ลงิหว่านเบาๆ โดยไม่พูดไม่จาแม้แต่ค�าเดยีว

หลี่หลิงหว่านเห็นเขาเป็นเช่นนี้ ในใจก็ย่ิงโกรธมากกว่าเดิม นาง 

เงือ้มอืขึน้แล้วเขว้ียงทิง้ไปอกีครัง้ เกาลดัคัว่น�า้ตาลในมอืราวกับเทพธิดา

โปรยดอกไม้อย่างไรอย่างนั้น กลิ้งกลุกๆ ไปบนพื้นพรมอีกหน

หลี่เหวยหยวนเองก็ไม่พูดอะไร ยังคงท�าเหมือนก่อนหน้า เดินไป 
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โน้มตวัลงเก็บเกาลดัคัว่น�า้ตาลบนพ้ืนขึน้มาทลีะลกูๆ อกีท้ังทกุคร้ังทีเ่ก็บ 

ขึน้มาหน่ึงลกู เขาจะต้องเป่าอย่างใส่ใจราวกับเกรงว่าบนนัน้จะเลอะฝุน่ผง

อย่างไรอย่างนั้น

เสื้อคลุมก�ามะหย่ีสีด�าท่ีเขาสวมถูกถอดออกตั้งแต่เดินเข้าประต ู

มาแล้ว ข้างในนั้นสวมชุดคลุมยาวผ้าแพรสีเขียวเข้มลายใบไผ่ทึบ 

ที่ดูเก่าไปบ้างแล้วชุดหนึ่ง

เมือ่ฤดูหนาวปีทีแ่ล้วตอนท่ีหลีห่ลงิหว่านออกไปเทีย่วท่ีสวนอัน้เซยีง

ด้วยกันกับเขา บงัเอญิเห็นชดุคลมุยาวชดุนีใ้นร้านขายอาภรณ์ทีข้่างทาง

พอด ียามนัน้เมือ่นางได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ตดัสนิใจซือ้ในทนัที แต่รอกลบัมาแล้ว

ค่อยวานให้บ่าวในเรือนออกไปซื้อชุดนี้ให้ในภายหลัง

หลี่หลิงหว่านยังจ�าได้ว่ายามน้ันหลี่เหวยหยวนถือชุดคลุมชุดนี ้

อยู่ในมือแล้วยิ้มให้นางอย่างอบอุ่นเพียงใด จากน้ันเขายังขอให้นาง 

ปักลายใบไผ่สีเขียวลงบนปกคอกับข้อมือของชุดคลุมชุดนี้

ความจริงตอนนี้หลี่เหวยหยวนไม่เหมือนกับแต่ก่อนแล้ว หาก 

เขาต้องการอาภรณ์ใหม่ๆ สักชุดเหตุใดจะหามาไม่ได้ ทว่าเขายังคง 

ยอมใส่ชุดคลุมที่ดูเก่าไปบ้างแล้วซึ่งหลี่หลิงหว่านมอบให้ชุดนี้

หลี่หลิงหว่านมองดูชุดคลุมชุดน้ีบนร่างของเขา ทั้งยังมองดูเขา 

ที่ค่อยๆ โน้มตัวลงเก็บเกาลัดค่ัวน�้าตาล รู้สึกเพียงว่าความขมข่ืนพลัน 

พุ่งพรวดเข้ามา กระตุ้นให้จมูกนางตีบตัน ขอบตาแดงเรื่อ

ยามน้ีหลี่ เหวยหยวนเก็บเกาลัดคั่วน�้าตาลข้ึนมาจากบนพ้ืน 

หมดแล้ว จากน้ันจึงเดินมาคุกเข่าข้างหนึ่งลงตรงหน้าหลี่หลิงหว่าน 

ประคองเกาลัดคั่วน�้าตาลในมือส่งมาให้อีกโดยไม่พูดไม่จา
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หลี่หลิงหว่านกลับไม่ยอมรับ นางไม่รู้แล้วจริงๆ ว่าตนเองควรจะ 

ท�าเช่นไรกันแน่ นางทนให้เขาเอาแต่กักขงัตนเองเช่นน้ีไม่ได้ แต่เมือ่เห็น

เขายอมโอนอ่อนให้นางเอาแต่ใจอย่างไรก็ได้ ยอมให้อภัยนางทุกเรื่อง 

เช่นนี้ นางก็ตัดใจทุบตีดุด่าเขาไม่ลง

นางรู้สึกว่าตนเองถูกเขาบีบบังคับจนใกล้เสียสติแล้วจริงๆ

"พ่ีต้องการอะไรกันแน่" นางกัดฟัน น�้าตาไหลรินพร้อมตั้งค�าถาม 

กับเขาไปด้วย "หลี่เหวยหยวน พี่ต้องการอะไรกันแน่ พูดมาสิ!"

พูดมาถึงตอนท้าย น�า้เสยีงของนางค่อยๆ ดงัข้ึน ปลายเสยีงสัน่เครือ

หลีเ่หวยหยวนเงยีบขรมึไปชัว่ขณะ จากนัน้เขาก็น�าเกาลดัคัว่น�า้ตาล

ในมือวางลงบนโต๊ะเล็กด้านข้าง แล้วถึงได้ย่ืนมือโอบหลี่หลิงหว่าน 

เข้ามากอดอย่างระมัดระวังพร้อมเอ่ยเสียงเบา "ข้าอยากให้เจ้ารักข้า  

ในสายตามีเพียงข้าคนเดียวตลอดไป"

"ข้าไม่ได้บอกกับพ่ีแต่แรกแล้วหรือ ข้าชอบพ่ีคนเดียวเท่านั้น  

ไม่เคยชอบคนอืน่มาก่อน ท�าไมพ่ีถึงไม่ยอมเชือ่เล่า" ในน�า้เสยีงหลีห่ลงิหว่าน

แฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าอยู่หลายส่วน "พ่ีอยากให้ข้าท�าเช่นไรกันแน่ 

พี่ถึงจะยอมเชื่อค�าพูดที่ข้าพูด"

หลี่เหวยหยวนก้มหน้ามองนาง

ใบหน้างดงามของหญิงสาวในอ้อมกอดมีน�า้ตานองราวกับดอกสาลี่

พร�าฝน ช่างชวนให้รู้สึกสงสารยิ่งนัก

เขาก้มศีรษะลง ก่อนจะจมุพิตบนหยาดน�า้ตาของนางอย่างอ่อนโยน

"เช่นนั้นก็พิสูจน์ให้ข้าเห็น"

"พิสจูน์อย่างไร พ่ีต้องการให้ข้าท�าอย่างไร" มือขวาของหลีห่ลิงหว่าน
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คว้าปกเสื้อด้านหน้าของเขา เงยหน้าขึ้นเอ่ยถามอย่างร้อนรน

ขอเพียงไม่กักขังนางอยู่ท่ีน่ีตลอดท้ังวัน นางยินยอมท�าอะไรก็ได้  

แม้ตอนนี้นางจะรู้สึกว่าความรู้สึกท่ีตนเองมีให้หล่ีเหวยหยวนจะไม่ได ้

เป็นความรักบริสุทธ์ิเฉกเช่นเมื่อก่อนแล้วก็ตาม เนื่องจากนางทนรับ 

ทีห่ลีเ่หวยหยวนนับวันย่ิงมคีวามปรารถนาอยากควบคมุและครอบครองนาง

มากขึน้เรือ่ยๆ ไม่ได้ ท้ังยังมคีวามข้ีระแวงของเขาอกี การอยู่ด้วยกันกบัเขา

ท�าให้นางเหนื่อยเกินไปแล้วจริงๆ

หลี่เหวยหยวนไม่ตอบ แต่สองมือประคองใบหน้านาง จากนั้น 

ก็ก้มศีรษะลงจุมพิตริมฝีปากของนางอย่างร้อนใจเล็กน้อย

จิตใต้ส�านึกของหลี่หลิงหว่านอยากจะหลบ แต่ศีรษะของนาง 

เพ่ิงเอนไปข้างหลงัเลก็น้อยก็ได้ยินน�า้เสยีงทุม้ต�า่ของหล่ีเหวยหยวนเอ่ยว่า 

"หว่านวาน เจ้าบอกเองว่าจะพิสจูน์ให้ข้าเหน็ว่าในใจเจ้ามข้ีาเพียงผูเ้ดยีว"

หลี่หลิงหว่านจึงไม่กล้าหลบเลี่ยงอีก เพียงปล่อยให้ปลายลิ้นของ

หลี่เหวยหยวนกวาดลัดเลาะผ่านแนวฟันของนาง พัวพันกับริมฝีปาก 

และลิ้นของนาง

พูดได้ว่าทักษะการจมุพิตของหลีเ่หวยหยวนนับว่าเชีย่วชาญย่ิงและ

เร่าร้อนดุจเปลวไฟจริงๆ ต่อให้ตอนแรกหลี่หลิงหว่านจะคล้ายท�าไป 

ตามหน้าท่ี ไม่มีความคิดที่จะร่วมมือเลยสักนิด แต่ในภายหลังนางก็ยัง

ถูกจมุพิตของหลีเ่หวยหยวนท�าให้หวัใจเต้นเรว็ ร่างกายอ่อนยวบ สดุท้าย

สตก็ิค่อยๆ เลือนราง นางไม่รูว่้าท่ีสุดแล้วตนเองได้ตอบรบัหรอืไม่ได้ตอบรบั 

ไปกันแน่

แต่เกรงว่าคงจะตอบรับไปแล้ว เพราะในตอนที่หลี่เหวยหยวน 
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ผละออกจากปากนางไปนั้น นางมองเห็นดวงตาของเขาเปล่งประกาย  

มือที่ประคองใบหน้านางก็ก�าลังสั่นระริก

"หว่านวาน" น�้าเสียงของหลี่เหวยหยวนเองก็ก�าลังส่ัน ระยะนี ้

ทกุครัง้ท่ีเขาจมุพิตหลีห่ลงิหว่าน นางมต่ิางจากตุก๊ตาไม้อย่างไรอย่างนัน้ 

ไม่มกีารตอบสนองเลยแม้แต่น้อย แต่เมือ่ครู่ในตอนหลังนางได้ตอบสนอง

แล้ว

นางเองก็พัวพันลิ้นกับเขา ยามท่ีถูกเขาจุมพิตอย่างหนักหน่วง  

ปากยังส่งเสยีงครางเบาๆ ดัง่ลกูแมวตวัน้อย กระตุน้จนโลหติทัง้ร่างของเขา

เดือดพล่านราวกับมีไฟแผดเผา หากมิใช่เห็นว่านางยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ 

เขาก็แทบอยากจะอุ้มนางขึ้นเตียง ร่วมหอกับนางทันที

เขาก้มศีรษะ ปลายจมูกสัมผัสปลายจมูกนางเบาๆ เอ่ยถาม 

อย่างเร่งร้อน "วันหน้าพวกเราล้วนเป็นเช่นน้ีดีหรือไม่ เจ้าอยู่ข้างกายข้า

ตลอดไป ไม่ต้องไปที่ใดทั้งนั้น ดีหรือไม่"

เดมิทีหลีห่ลงิหว่านยังถูกจมุพิตของหล่ีเหวยหยวนท�าให้หวัใจเต้นรวั 

สองแก้มร้อนผ่าว ทว่ายามน้ีเมื่อได้ยินค�าพูดนี้ของหลี่เหวยหยวนแล้ว  

ศีรษะก็ราวกับถูกน�้าแข็งสาดใส่อย่างไรอย่างน้ัน หัวใจนางเย็นเยียบ 

ไปทั้งดวง

วกไปวนมา สุดท้ายเขาก็ยังต้องการกักขังนางเช่นนี้

หลีห่ลงิหว่านโกรธแล้วจรงิๆ นางย่ืนมอืไปผลกัหลีเ่หวยหยวนออก

อย่างรุนแรง

เมือ่ครูห่ลีเ่หวยหยวนเพ่ิงจะจมุพิตพัวพันกับหลีห่ลงิหว่าน เขาย่อม

คิดไม่ถึงว่าจู่ๆ นางจะผลักเขาออกอย่างรุนแรงเช่นนี้ เมื่อไม่ทันระวัง  
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เขาจึงถูกนางผลักจนร่างเซถอยหลังไปหลายก้าว บริเวณเอวชนเข้ากับ

โต๊ะเล็กอย่างรุนแรง เจ็บจนเขาร้องออกมา

"แต่ข้าไม่ใช่นกตัวหนึ่ง พ่ีเอาแต่ขังข้าอยู่ในเรือนทั้งวันเช่นนี้ท�าไม 

คิดอยากสร้างเรือนทองค�าซ่อนสตรี* หรือ แต่ข้าไม่ยินยอม ข้าไม่เต็มใจ 

ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ ข้าอยากจะไปจากที่นี่ ไม่อยากอยู่กับพี่แล้ว!"

ภายใต้ความโกรธเกรีย้ว หลีห่ลงิหว่านเอ่ยอย่างวกไปวนมาอยู่บ้าง 

แต่ค�าพูดของนางหลี่เหวยหยวนยังคงฟังเข้าใจ

เดิมทหีลีเ่หวยหยวนกค็ดิว่าในใจหลีห่ลงิหว่านชอบฉุนอวีฉ๋อียู่แลว้ 

มิฉะนั้นตอนที่ฉุนอวี๋ฉีจุมพิตมือของนาง เหตุใดนางจึงไม่ดิ้นรนขัดขืน 

เลยสกันดิ ท้ังยังนกึถึงเมือ่ครูต่อนท่ีฉนุอว๋ีฉเีพ่ิงมาหา อาศยัฐานะสามขีอง

หลี่หลิงหว่าน ยืนกรานจะขอพบนางอย่างหนักแน่นเช่นนั้น นอกจากน้ี 

เมื่อได้ยินว่าหลี่หลิงหว่านอยากจะไปจากที่นี่ ไม่อยากอยู่กับเขาแล้ว  

ค�าพูดพวกนี้ท�าให้ในใจหลี่เหวยหยวนมีรังสีอ�ามหิตผุดขึ้นมาในฉับพลัน

เขาไม่สนความเจ็บท่ีเอวถูกกระแทก เพียงก้าวยาวๆ มาด้านหน้า  

สองมอืกดบ่าของหล่ีหลิงหว่าน ใบหน้าเย็นชาเอ่ยถามนางด้วยน�า้เสยีงทุ้มต�า่ 

"เจ้าไม่อยากอยู่ทีน่ี?่ ไม่อยากอยู่ด้วยกันกับข้า? เช่นน้ันเจ้าคดิจะไปทีใ่ด  

อยู่ด้วยกันกับผูใ้ด ฉนุอว๋ีฉ?ี เจ้าคิดว่าเจ้ามสีญัญาหมัน้หมายกับเขาแล้ว 

วันหน้าเจ้าจะสามารถอยู่ด้วยกันกับเขาได้หรือ ไม่มีทาง! หว่านวาน 

นอกจากข้าตายไปแล้ว มเิช่นนัน้ข้าจะไม่มวัีนยอมให้เจ้าอยู่ด้วยกันกับเขา

เป็นอันขาด!"

* สร้างเรอืนทองค�าซ่อนสตร ีมทีีม่าจากเมือ่ครัง้จกัรพรรดฮิัน่อูต่ียั้งทรงพระเยาว์และอยู่ในบรรดาศักด์ิเจยีวตงอ๋อง 
เขาเคยตรัสว่าจะอภิเษกกับพ่ีสาวซึ่งเป็นลูกพ่ีลูกน้องชื่อว่าเฉินอาเจียว และจะสร้างเรือนทองค�าให้นางอยู่  
จึงหมายถึงการมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือซุกซ่อนภรรยาลับๆ ไว้นอกเรือน
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หลี่หลิงหว่านรู้สึกว่าตนเองก�าลังพูดคุยคนละภาษากับเขา

"ข้าบอกกับพ่ีก่ีหนแล้ว ข้าไม่ได้ชอบฉุนอวี๋ฉี ข้าไม่เคยชอบเขา 

มาก่อน ท�าไมพ่ีถึงไม่เคยเชื่อ" หลี่หลิงหว่านแทบจะส้ินหวังอยู่แล้ว  

"ต้องท�าอย่างไรพี่ถึงจะยอมเชื่อว่าข้าไม่ได้หลอกพี่"

"อยู่ข้างกายข้า ไม่ไปไหนทั้งนั้น ไม่พบผู้ใดท้ังส้ิน เช่นนี้ข้าถึงจะ 

ยอมเชื่อ!"

โทสะท่ีหลี่หลิงหว่านมีอยู่เต็มอกพลันสลายไปไม่เหลือแล้ว นาง 

รู้สึกว่านางไม่อาจแก้ปัญหานี้กับหลี่เหวยหยวนได้ น่ีเป็นทางตันแต่แรก

แล้ว

พูดไปพูดมาความคิดของหลี่เหวยหยวนก็เรียบง่ายมาก ให้นาง 

เป็นเหมือนสมบัติส่วนตัวของเขา อยู ่ที่ เรือนอี๋ เหอแห่งนี้ตลอดไป  

ไม่ต้องไปท่ีใดท้ังนัน้ ไม่ต้องพบผูใ้ดท้ังสิน้ เช่นนัน้เขาก็จะยังรักเอน็ดนูาง 

เหมือนเมื่อก่อน ยอมโอนอ่อนผ่อนตามนางในทุกเรื่อง

ทว่าที่ผ่านมานางไม่ได้พูดอยู่ตลอดหรอกหรือว่านางไม่อยากจะ 

ถูกกักขังอยู่ที่นี่ราวกับนกอย่างไรอย่างนั้น

หลี่หลิงหว่านนั่งลงบนเก้าอี้พนักโค้งข้างกระถางไฟอย่างหดหู่  

มองไปที่ถ่านในกระถางไฟอย่างเหม่อลอย

นางรู้สึกเหนื่อยนัก ไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อน ทั้งยังอ่อนแรง 

ไปทั้งร่าง แม้แต่ปลายนิ้วยังคร้านจะขยับ

หลีเ่หวยหยวนคกุเข่าข้างหนึง่ลงต่อหน้านาง ก่อนจะย่ืนมอืออกไป

อย่างระมัดระวัง โอบนางเข้ามาในอ้อมกอดอย่างอ่อนโยน เมื่อเห็นนาง

ไม่มีท่าทีจะขัดขืน เขาก็ก้มหน้าจุมพิตแผ่วเบาลงบนหน้าผากขาวนวล 
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ของนาง

"หว่านวาน" เขาส่งเสียงเรียกนางอย่างแผ่วเบาถึงที่สุด "ข้ารักเจ้า 

รับปากข้า อย่าได้จากข้าไปตลอดกาล ดีหรือไม่"

หลี่หลิงหว่านซุกอยู่ในอ้อมกอดเขาอย่างหมดเร่ียวแรง หลับตาลง

โดยไม่ได้ตอบกลับ

หลี่เหวยหยวนรออยู่สักพักก็ยังไม่ได้รับค�าตอบจากหลี่หลิงหว่าน 

ในใจย่อมรู้สึกผิดหวังย่ิง แต่เขาไม่กล้าแสดงออกมาสักนิด ท้ังไม่กล้า

จุมพิตนางอีก ด้วยกลัวว่าจะท�าให้นางบันดาลโทสะอีกครั้ง

เขาเอาแต่คุกเข่าข้างเดียวอยู่บนพ้ืนเช่นน้ี โอบนางอยู่ในอ้อมกอด

อย่างอ่อนโยนและจริงใจ ราวกับก�าลังโอบกอดสมบัติล�้าค่าท่ีสุดในโลก

อย่างไรอย่างนั้น

ไม่! บนโลกใบน้ีไม่มีสิ่งใดเทียบกับหว่านวานได้ หล่ีเหวยหยวน 

คดิในใจ หว่านวานเป็นชวิีตของข้า หากไม่มนีาง ข้าก็ไม่รู้ด้วยซ�า้ว่าตนเอง

จะเปลี่ยนไปเช่นไร

ท้ังสองคนต่างไม่มีใครพูดจา ชั่วขณะนั้นภายในห้องก็เงียบสงบ 

จนได้ยินเพียงเสยีงถ่านในกระถางไฟปะทเุป็นครัง้คราว ยังมเีสยีงสายลม 

ที่พัดผ่านกิ่งไม้ภายนอกหน้าต่างซึ่งหิมะก�าลังโปรยปรายลงมา

หลงัผ่านไปครูใ่หญ่หลีห่ลงิหว่านถึงได้ยินเสยีงหลีเ่หวยหยวนดงัขึน้

ข้างหูนางอย่างแผ่วเบา "ข้าได้ตรวจสอบเรยีบร้อยแล้ว วันน้ันทีท่่านอาสะใภ้สาม

ตกน�า้ไม่ได้พลัง้ตกลงไป แต่มคีนผลกันางตกลงไป"

หลีห่ลงิหว่านลมืตาขึน้ทนัควัน "ผูใ้ด เป็นผูใ้ดทีผ่ลกัท่านแม่ข้าตกน�า้!"

หลีเ่หวยหยวนล้วงมอืเข้าไปหยิบถุงหอมสเีขยีวเข้มใบน้ันจากสาบเสือ้
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ออกมาวางไว้บนมอืหลีห่ลงิหว่าน "ถุงหอมใบนีท้ีเ่จ้ามอบให้ข้า ข้าพกติดตัว

มาโดยตลอด ไม่มีทางร่วงหล่นโดยง่ายแน่นอน และวันน้ันหลังรู้ว่า 

เจ้าไปหาหลีห่ลงิเย่ียนท่ีเรอืนเจยีนจยา ข้านกึเป็นห่วงจงึได้ติดตามไปหาเจ้า 

ที่เรือนเจียนจยาด้วย ยามนั้นเห็นหลี่หลิงเย่ียนก�าลังดึงเจ้าล้ม ข้าโมโห 

รบีพุ่งเข้าไปประคองแล้วอุม้เจ้าขึน้มา จากน้ันยังถีบท้องนางอย่างรนุแรง 

ไปหนหนึง่ เกรงว่าถุงหอมจะตกลงพ้ืนไปในตอนนัน้ ข้าได้ถามสาวใช้ใน 

เรอืนเจยีนจยา ท้ังยังไล่เลยีงสอบสวนสาวใช้ในจวนสกุลหลีแ่ห่งน้ีทกุคน

คนละรอบ ถึงได้รู ้ว ่าวันนั้นหลี่หลิงเย่ียนเก็บถุงหอมใบนี้ของข้าได ้

ทีเ่รอืนเจยีนจยา แล้วนางก็น�าถุงหอมใบนีไ้ปหาท่านอาสาม แต่ระหว่างทาง

กลับพบท่านอาสะใภ้สามเข้าเสียก่อน ยามน้ันท่านอาสะใภ้สาม 

มีอารมณ์พลุ่งพล่าน ระหว่างที่ฉุดรั้งกับหลี่หลิงเยี่ยนนั้น หลี่หลิงเย่ียน 

ก็ผลกัท่านอาสะใภ้สามตกลงไปในน�า้ จากน้ันนางก็เร่งจากไปอย่างร้อนรน 

ขณะนัน้มสีาวใช้คนหนึง่ยืนอยู่ไม่ไกลมองเหน็เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนทัง้หมด 

เพียงแต่นางรู้สึกกลัวจึงไม่กล้าพูดออกมาเท่านั้น"

หลี่หลิงหว่านจ�าได้ว่าหลังโจวซื่อตายไปสองวัน ฮูหยินผู้เฒ่า 

เคยพูดข้ึนมาหนหน่ึงว่าการตายของโจวซือ่มเีงือ่นง�า ตอนน้ันหลีห่ลงิหว่าน

ไตร่ตรองโดยละเอียดแล้วก็รู ้ว่าเรื่องนี้จะต้องไม่ใช่หลี่เหวยหยวนท�า 

อย่างแน่นอน ประการแรก แม้วันนั้นนางจะหมดสติไประยะเวลาหนึ่ง  

แต่นางถามเสี่ยวซานกับเสี่ยวอวี้รวมถึงสาวใช้คนอื่นๆ ภายในเรือน รู้ว่า

ยามนั้นหลี่เหวยหยวนเป็นห่วงนาง ไม่ได้ผละออกจากเรือนอี๋เหอไป 

แม้แต่ก้าวเดียว ประการที่สอง นางเชื่อในค�าพูดของหลี่เหวยหยวน  

เขาเป็นห่วงนางเช่นน้ัน จะตัดใจท�าเรื่องท่ีท�าให้นางเสียใจเช่นน้ีออกมา 
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ได้อย่างไร แต่นางเองก็ไม่เชือ่ว่าอยู่ๆ โจวซือ่จะตกน�า้ไปเองโดยไร้เหตผุล

หลีห่ลงิหว่านก็เคยนกึสงสยัหลีห่ลงิเย่ียนมาก่อน เป็นเพราะตอนนัน้

ไฉ่เวยบอกว่าหลังนางจากไปแล้ว โจวซื่อก็หายไป ยามนั้นหลังโจวซื่อ

ใคร่ครวญอย่างละเอยีดแล้วก็คงรูว่้าการตายของหลีเ่หวยอนัมส่ีวนเก่ียวข้องกับ

หลีห่ลงิเย่ียน ท้ังยังรูว่้านางไปหาหลีห่ลงิเย่ียน เกรงว่านางจะเสยีเปรยีบ 

อีกฝ่าย ดงัน้ันถึงได้รบีร้อนไปยังเรอืนเจยีนจยา แล้วระหว่างทางก็เกิดเรือ่ง

ขึน้...

ทว่าตอนนั้นหลี่ซิวป๋อกลับออกมาเป็นพยานว่าช่วงเวลานั้น 

หลี่หลิงเย่ียนอยู่กับเขาที่ห้องหนังสือด้านนอกมาโดยตลอด ไม่เคย 

ออกห่างไปสักก้าว

ยามนี้เมื่อคิดอย่างละเอียดแล้ว เกรงว่าตอนนั้นหลังหลี่หลิงเย่ียน

ผลักโจวซื่อตกน�้า ด้วยกลัวว่าจะถูกผู้คนรับรู้จึงไปขอให้หลี่ซิวป๋อช่วย  

และหลีห่ลิงเย่ียนก็เผลอท�าถุงหอมใบนัน้หล่นเอาไว้ตอนท่ีนางผลกัโจวซือ่

ตกน�้า

"เป็นนางจริงๆ เสียด้วย!" หลี่หลิงหว่านเคียดแค้นจนกัดฟันกรอด 

ตัวสั่นไปทั้งร่าง "นึกไม่ถึงว่านางจะผลักท่านแม่ข้าตกน�้า ทั้งก่อนหน้าน้ี 

ก็เคยผลกัข้าตกน�า้ทีท่ะเลสาบซฉีอื ตัง้ใจจะสงัหารข้า ภายหลงัยังยุแหย่

ท�าให้อันเกอเอ๋อร์ตาย ตอนนี้นางถึงกับสังหารท่านแม่ข้า ข้าไม่มีวัน 

ปล่อยนางไปแน่!"

"หว่านวานอยากจะจัดการนางเช่นไร บอกพ่ีชายมา พ่ีชายจะไป

ท�าให้เจ้าแน่นอน" หลี่เหวยหยวนลูบหลังหลี่หลิงหว่านด้วยอยากจะ 

ปลอบประโลมอารมณ์ที่พลุ่งพล่านของนางพร้อมกับเอ่ยถาม
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หลี่หลิงหว่านเงยหน้ามองหลี่เหวยหยวน

ภายใต้แสงเทียน สายตาที่เขามองนางทอประกายอ่อนโยน

"ฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิต สังหารนางเสียแล้วกัน" นางหลับตาลง 

ก่อนจะกลับไปซุกอยู่ในอ้อมกอดเขาด้วยสีหน้าอ่อนล้าแล้วเอ่ยพึมพ�า 

"สังหารนางเสีย"

ในใจหลี่หลิงหว่านลอบรู ้สึกว่าเหตุการณ์ที่นางเขียนเหล่าน้ัน 

ล้วนไม่อาจขัดขืน ด้วยเหตุน้ีสุดท้ายฮว่าผิงกับตู้ซื่อจึงตายด้วยน�้ามือ 

หลี่เหวยหยวน หมิงเยวี่ยยังคงคลอดยากจนตาย และแม้นางจะไม่ได ้

ผลักโจวซื่อตกน�้า ทว่าสุดท้ายหลี่หลิงเย่ียนก็ยังท�าให้โจวซื่อจมน�้าตาย

อยู่ด ี ดังน้ันนางรูส้กึว่าสดุท้ายแล้วตนเองก็ยังจะต้องตาย ต่อให้ไม่ได้ตาย

ด้วยน�้ามือของหลี่เหวยหยวน แต่ก็ต้องตายด้วยน�้ามือของผู้อื่นแน่นอน

ทว่านางไม่กลัวอีกต่อไปแล้ว

แต่จุดจบของหลี่เหวยหยวน...

หลีห่ลงิหว่านคิดถึงจดุจบท่ีนางวางให้หลีเ่หวยหยวนแล้วรู้สกึทกุข์ใจ

ต่อให้หลี่เหวยหยวนจะกักขังนางเอาไว้เช่นนี้ กระน้ันนางก็ยัง 

ไม่อยากจะให้หลีเ่หวยหยวนตกลงสูจ่ดุจบเช่นนัน้ อย่างไรเสยีความแค้น 

ระหว่างหลี่หลิงเย่ียนกับหลี่เหวยหยวนก็ได้ผูกปมกันมานานแล้ว  

อกีฝ่ายหนึง่ยังเป็นนางเอกของเรือ่ง หากวันหน้าหลีห่ลงิเย่ียนได้พบเซีย่อว้ิน 

กลายเป็นฮองเฮามารดาแห่งแผ่นดินจริงๆ ถึงยามน้ันหลี่เหวยหยวน 

จะท�าเช่นไร เกรงว่าจุดจบจะต้องน่ารันทดมากอย่างแน่นอน

ดงันัน้มสิูส้งัหารหลีห่ลงิเย่ียนไปเสยีเลยตัง้แต่ตอนน้ีเพ่ือจบปัญหา

ทั้งหมด ป้องกันไม่ให้วันหน้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีก
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เดิมทีหลี่เหวยหยวนยังอยากทรมานหลี่หลิงเย่ียนไปตลอดชีวิต  

แต่เขาก็ไม่อยากขัดความต้องการของหล่ีหลิงหว่าน ดังนั้นสุดท้าย 

เขายังคงก้มศีรษะลงจุมพิตหน้าผากนางอย่างอ่อนโยนคราหนึ่ง "ตกลง 

ตามที่เจ้าปรารถนา"

แต่ต่อให้เป็นความตาย เขาก็ไม่มวัีนยอมให้หลีห่ลิงเย่ียนตายจากไป

อย่างสบายๆ เช่นนัน้แน่

เขาจะให้คนไปตัดลิ้นของหลี่หลิงเย่ียน ท้ังยังป้อนหญ้าไส้ขาด 

ให้นางกิน

หลังตู้ซื่อตายคืนน้ัน หลี่หลิงหว่านได้รับความตกใจจนไข้ขึ้นสูง 

ไม่ยอมลด ทัง้ยังเพ้อค�าพูดขาดๆ หายๆ ตลอดเวลา ยามน้ันเขาก็รู้แล้วว่า

หากดูตามเรื่องที่หลี่หลิงหว่านรู้มา สุดท้ายนางจะถูกเขาตัดลิ้น ป้อน 

หญ้าไส้ขาด และยามน้ีโจวซือ่ตายแล้ว จากความโศกเศร้าของหลีห่ลงิหว่าน 

ประโยคขาดๆ หายๆ หลายต่อหลายครั้ง เขาก็ใคร่ครวญออกมาได้ว่า 

ตอนแรกโจวซือ่เองก็จะต้องตาย ตอนน้ีสดุท้ายก็ยังไม่อาจหนชีะตากรรม

จมน�้าตายไปได้ ย่ิงไปกว่านั้นตอนแรกหลี่หลิงหว่านยังเคยบอกว่า 

เขาจะสอบผ่านเคอจวี่อย่างมั่นอกมั่นใจ และเขาก็สอบผ่านแล้วจริงๆ...

ความจรงิในใจหลีเ่หวยหยวนเองก็หวาดกลัวเป็นอย่างย่ิง ดัง่ค�าทีว่่า

ชะตาชวิีตไม่อาจฝืน แม้ว่าเขาจะไม่มวัีนท�าร้ายหลีห่ลงิหว่านเป็นอนัขาด 

แต่เขายังคงกลัวว่าสุดท้ายหลี่หลิงหว่านจะตกลงสู่จุดจบเช่นนั้น นี่เอง 

ก็เป็นหน่ึงในเหตุผลทีต่อนน้ีเขาเอาแต่กักขงัหล่ีหลิงหว่าน ไม่ปล่อยให้นาง

ออกไปข้างนอกเช่นน้ี

หลี่เหวยหยวนรู้สึกว่าเช่นน้ีจึงจะสามารถปกป้องหล่ีหลิงหว่านได้ 
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เขากลวัว่าจะเสยีนางไป เพียงแค่คิดถึงเร่ืองเช่นน้ีเขาก็รู้สึกเจบ็ปวดราวกับ

ถูกควักหัวใจออกไปอยู่แล้ว

และหากต้องมคีนถูกตดัลิน้ ถูกป้อนหญ้าไส้ขาดจนตายจริงๆ เช่นนัน้ 

ก็ให้หลีห่ลงิเย่ียนตายไปแบบนีแ้ล้วกัน

วิธีตายเช่นน้ีย่อมทรมานมาก อย่างน้อยหลังหล่ีหลิงเย่ียนถูกป้อน

หญ้าไส้ขาดไปแล้วหน่ึงชัว่ยาม ตอนทีห่ลีเ่หวยหยวนไปยังเรือนเจยีนจยา 

นางก็ยังกลิ้งเกลือกไปกับพื้นสุดชีวิต ใบหน้าที่เคยงดงามยามนี้บิดเบี้ยว

ด้วยความเจ็บปวดจนน่าหวาดผวา

เมื่อเห็นหลี่เหวยหยวนเข้ามา หลี่หลิงเย่ียนก็จ้องเขม็งไปที่เขา 

อย่างเกลียดชัง ทว่าเมื่อนางอ้าปาก ในปากก็เต็มไปด้วยคาวเลือด

นางไม่อาจพูดออกมาได้แม้แต่ประโยคเดียวแล้ว

หลีเ่หวยหยวนหลบุตามองนาง จากน้ันจึงละสายตาออกไปอกีคร้ัง

เขาเองก็ไม่สนใจจะพูดกับหลีห่ลงิเย่ียนแม้แต่ประโยคเดยีวเช่นกัน

เดิมทีเขาแค่มาดูว่าหลี่หลิงเย่ียนตายสนิทแล้วหรือยัง ยามนี ้

เมื่อเห็นนางยังไม่ตาย เขาจึงนั่งลงบนเก้าอี้ในห้อง มองดูหล่ีหลิงเย่ียน

ดิน้รนอย่างทรมาน จวบจนสดุท้ายไม่ขยับแล้ว ยืนยันว่านางตายแล้วจรงิๆ 

ถึงได้เอ่ยเสยีงทุม้ต�า่สัง่จิน่เหยียนทียื่นอยู่ด้านข้าง "เอานางไปโยนท่ีสสุานรวม

ตั้งแต่คืนนี้"

จิ่นเหยียนรับค�า ออกค�าสั่งให้บ่าวรับใช้สองคนจากส�านักหวงจี๋ 

น�าผ้ามาห่อร่างหลี่หลิงเย่ียน เคลื่อนย้ายศพของนางออกไปจากห้อง  

ส่วนตนเองก็ติดตามออกไปดูด้วยเช่นกัน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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