
หนึ่งร้อยสิบสี่ (2)
เข้าใจความคิด

ยามบ่ายลูกค้าในร้านตัดชุดลดน้อยลง เสวี่ยเจียเยว่จึงนั่งพูดคุยกับ 

เสวี่ยหยวนจิ้งอยู่หลงัโต๊ะคดิเงนิ ไม่นานกไ็ด้ยนิเสยีงของป้าหยางดงัขึ้นที่หน้า

ประตู

“ไอหยา เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว”

เสวี่ยเจียเยว่มองไปยังหน้าประตูร้าน ก็เห็นป้าหยางหอบบางอย่าง 

เดนิเข้ามาด้วยอาการเหนื่อยล้า

เมื่อเหน็ของสิ่งนั้นชดัๆ เธอกต็กใจจนลุกพรวดพราดขึ้นมา

สิ่งที่ป้าหยางหอบเข้ามาคือกระถางใบหนึ่ง และในกระถางใบนั้นก็ม ี

พืชชนิดหนึ่ง ผลสีแดงสดรูปทรงราวเขาวัวพร้อมกับใบสีเขียว... นั่นคือพริก 

ทั้งยงัมกีลิ่นค่อนข้างฉุนและคงจะเผด็มาก แต่ยุคนี้จะมพีรกิได้อย่างไร

เมื่อเห็นป้าหยางน�ากระถางพริกมาวางไว้บนโต๊ะคิดเงิน เสวี่ยเจียเยว่ 

กเ็อื้อมมอืไปเดด็พรกิหนึ่งเมด็มาดู ก่อนจะน�าเข้าปาก หลงัจากชมิแลว้กถ็งึกบั

น�้าตาไหลทนัที

หนึ่งคอืมนัเผด็ สองคอืเธอตื้นตนัใจเป็นอย่างมาก
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ตั้งแต่ข้ามภพมา คดิไม่ถงึเลยว่าวนัหนึ่งเธอจะได้เหน็พรกิ ในภพก่อน

เธอเป็นคนชอบกนิเผด็มากจนแทบขาดพรกิไม่ได้ คงเหมอืนกบัคนที่ชอบสูบ

บุหรี่ หรอืเหมอืนอาจารย์ชาง80 ที่ท�าให้บุรุษชอบหมกมุ่นอยู่ในบ้าน

เสวี่ยหยวนจิ้งที่นั่งอยูด้่านข้างประหลาดใจทนัทเีมื่อเหน็ถาดใส่กระถาง

นั้น พอเห็นเสวี่ยเจียเยว่เอื้อมมือไปเด็ดพืชที่มีผลสีแดงสดเข้าปาก จากนั้น

น�้าตากไ็หลออกมา เขาตกใจจนต้องเอ่ยถาม

“เยว่เอ๋อร์ เจ้าเป็นอนัใดไป”

เขาเอื้อมมอืไปหวงัจะแย่งพชืสแีดงนั้นมา ทว่าเสวี่ยเจยีเยว่กลบัก�าเอาไว้ 

แน่นไม่ยอมปล่อย ไม่ว่าเขาจะแกะมือเล็กออกอย่างไรก็ไม่เป็นผล ในที่สุด 

เขากต็�าหนอิกีฝ่าย “อย่าขยบั”

ชายหนุ่มไม่เคยเห็นเสวี่ยเจียเยว่หวงของแบบนี้มาก่อน ผลสีแดง

ลกัษณะคล้ายเขาววัที่อยู่ในมอืแม่นางน้อยคอืสิ่งใดกนัแน่

แต่ยามนี้เสวี่ยเจยีเยว่ไม่สนใจเสวี่ยหยวนจิ้งแม้แต่น้อย กลบัหนัไปเอ่ย

ถามป้าหยาง “ป้าหยาง ท่านรู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้คืออันใด ท่านไปเอามาจากไหน

หรอืเจ้าคะ”

เมื่อครู่นี้ป้าหยางตกใจเพราะเห็นเสวี่ยเจียเยว่เด็ดพืชที่มีผลสีแดงนั้น

ขึ้นมากนิ หลงัจากเหน็เดก็สาวน�้าตาไหลนางกย็ิ่งตกใจมากกว่าเดมิ ยามนี้พอได้

ยนิเสวี่ยเจยีเยว่เอ่ยถามนางด้วยท่าทางกระตอืรอืร้น ชั่วขณะที่นางกล่าวออกมา

เสยีงจงึสั่นเครอื

“ของ... ของนี่ข้าเองกไ็ม่รู้ว่ามนัคอืสิ่งใด เป็น... เป็นของที่ภรรยาหลาน

ชายให้ข้ามา ข้าได้ยนินางเรยีกว่าพรกิอะไรสกัอย่าง”

เสวี่ยเจียเยว่รีบเอ่ยถามทันที “นางมีพริกเช่นนี้ได้อย่างไร... มีเพียง

กระถางเดยีวหรอืว่ามอีกีมาก แล้วพวกมนัอยู่ที่ไหนเจ้าคะ”

80 คอืฉายาของดาราหนงั AV ที่ชื่อ โซระ อาโออิ
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เสวี่ยหยวนจิ้งเห็นเด็กสาวเอ่ยถามป้าหยางด้วยความร้อนใจจึงปราม 

เอาไว้ “เจ้าค่อยๆ ถามกไ็ด้ ไม่ต้องท�าให้ป้าหยางตกใจเช่นนั้น”

เสวี่ยเจยีเยว่สงัเกตเหน็ว่าใบหน้าของป้าหยางซดีเผอืด จงึรบีเดนิออก

มาจากหลังโต๊ะคิดเงิน แล้วประคองนางนั่งลงบนเก้าอี้ด้านข้าง ก่อนจะบอก 

เสวี่ยหยวนจิ้งรินน�้าชาให้นางหนึ่งถ้วย จากนั้นจึงส่งให้ป้าหยางด้วยสองมือ 

พร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มหวาน

“ท่านแม่ ข้าท�าท่านตกใจหรือเจ้าคะ ข้าไม่ปิดบังท่านก็แล้วกันเจ้าค่ะ  

ข้าเคยเหน็พชืชนดินี้ในต�ารามาก่อน ตอนนั้นข้าได้แต่คดิว่าคนรุน่ก่อนเขยีนขึ้น

มาหลอกลวงคนรุ่นหลงั แต่คดิไม่ถงึว่าจะได้เหน็พรกิเช่นนี้จรงิๆ ถงึได้ตกใจ

จนต้องรบีร้อนเอ่ยถามท่าน ท่านไม่ต้องแปลกใจนะเจ้าคะ”

เมื่อป้าหยางได้ยนิเช่นนั้น หวัใจที่เต้นรวัจนแทบจะทะลุออกมาจากอก

กค็่อยๆ สงบลง จากนั้นจงึรบัถ้วยน�้าชาที่เสวี่ยเจยีเยว่ส่งมาให้แล้วจบิหนึ่งอกึ

เพื่อระงบัความตกใจ ก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้ม

“เจ้าเค้นถามด้วยอาการเช่นนั้น ท�าให้ข้าตกใจจนแทบพูดอะไรไม่ออก 

ที่แท้กเ็ป็นเช่นนี้”

พอจิตใจสงบลงแล้วนางก็เล่ารายละเอียดให้เสวี่ยเจียเยว่ฟัง “เมื่อเช้า

ข้าบอกเจ้าแล้วว่าวนันี้เป็นวนัเกดิของภรรยาหลานชายข้า อกีทั้งพวกเขายงับอก

ให้ข้าไปที่เรอืนแต่เช้าใช่หรอืไม่ หลงัจากเจ้ากลบัไป ข้าเปลี่ยนชุดและออกไป

ทนัท ีพอถงึที่นั่นกไ็ม่มอีะไรมากไปกว่าการดูงิ้ว กนิข้าว และพูดคุยกบัญาติๆ  

ตอนที่พวกข้าเข้าไปนั่งในห้องของภรรยาหลานชาย ก็พบว่าในห้องของนาง 

มีกระถางเช่นนี้อยู่สองใบ ภรรยาหลานชายข้าเรียกมันว่าพริก ญาติของนาง 

ซื้อกลบัมาตอนไปค้าขายอยู่นอกเมอืง ทั้งยงับอกว่าพชืชนดินี้ออกดอกงดงาม 

หากปลูกไว้ในเรอืนจะดยีิ่งนกั

“ตอนนั้นพวกข้าต้องยกยอภรรยาหลานชาย เพราะไม่เคยเหน็พชืเช่นนี้

มาก่อน แต่นางกลบัมสีหีน้าเบื่อหน่าย นางบอกว่าแรกเริ่มมนัออกดอกสขีาว
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เลก็ๆ บางดอกกไ็ม่งาม พอดอกร่วงจะมผีลสแีดงคล้ายกบัเขาววั ตอนนั้นนาง

เหน็ว่าสแีดงสดมนักง็ามด ีจงึอยากเกบ็ไว้ชื่นชม แต่ไม่กี่วนัก่อนสาวใช้ที่ก�าลงั

ท�าความสะอาดห้องกลับไม่ระวังจนท�าให้ผลสีแดงนั้นหัก พริกนั่นท�าให้นาง

รู้สึกแสบตาจนน�้าตาไหล ในขณะที่นางคิดจะโยนทิ้ง พ่อสามีของนางก็ห้าม 

เอาไว้ บอกว่าถงึอย่างไรกเ็ป็นของที่ญาตใิห้มา จะโยนทิ้งคงไม่เหมาะ ให้วาง

ไว้เช่นนั้นเถอะ

“ต่อมาพวกข้ากเ็อ่ยประจบนางอยู่หลายประโยค พอภรรยาหลานชาย

มคีวามสุข นางกม็อบต้นพรกิให้ข้าหนึ่งกระถาง ส่วนอกีกระถางนางให้อกีคน

ไป ข้าเองไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนจึงรับเอาไว้ และเดินถือกลับมาตลอดทาง 

เฮ้อ... ข้าเหนื่อยแทบตาย หากรูว่้าจะเหนื่อยเช่นนี้ ข้าคงปฏเิสธไปตอนที่ภรรยา

หลานชายบอกว่าจะยกให้ข้าแล้ว”

“ท่านแม่ ท่านเหนื่อยและปวดเมื่อยตรงไหนหรอืเจ้าคะ ปวดไหล่หรอื

ปวดเอว” เสวี่ยเจยีเยว่เอื้อมมอืไปนวดไหล่ใหน้างดว้ยรอยยิ้มที่สดใส ก่อนจะ

ลดมอืต�่าลงนวดเอว ปรนนบิตัดิูแลจนป้าหยางสบายตวั เธอจงึกล่าวต่อด้วย

รอยยิ้ม “ข้าชอบพรกินี้มากๆ ท่านแม่ หากท่านไม่ชอบ มสิู้มอบให้ข้าล่ะเจ้าคะ 

แลกกบัเงนิสองต�าลงึดหีรอืไม่เจ้าคะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งเงยหน้าขึ้นมองเสวี่ยเจยีเยว่ทนัท ีจากนั้นกก้็มหน้าลงอ่าน

ต�าราของตนด้วยสหีน้าไร้ความรู้สกึ

แม้จะไม่รูว่้าเหตใุดเสวี่ยเจยีเยว่ถงึได้ให้ความส�าคญัแก่สิ่งที่เรยีกว่าพรกิ

นั่น แต่ในเมื่อเจ้าตวัชอบ ต่อให้ต้องใช้เงนิมากเท่าไรกย็นิดทีี่จะจ่ายออกไป

ป้าหยางพลนัหนัไปมองเสวี่ยเจยีเยว่ด้วยความประหลาดใจ “เจา้คดิจะ

ใช้เงนิสองต�าลงึเพื่อแลกกบัพรกิกระถางนี้เช่นนั้นหรอื”

เสวี่ยเจยีเยว่พยกัหน้าพร้อมกล่าว “หากท่านคดิว่าเงนิสองต�าลงึนั้นน้อย

ไป ขา้สามารถเพิ่มเงนิให้ท่านได้อกีหน่อย อกีทั้งข้าไม่เพยีงต้องการใช้เงนิแลก

พริกกระถางนี้กับท่านเท่านั้น แต่ยังอยากซื้อพริกอีกกระถางที่คนผู้นั้นได้ไป
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ด้วย คงต้องรบกวนท่านแม่เป็นธุระแทน”

เธอตัดสินใจแน่วแน่แล้ว ไม่ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไรเธอก็ต้องได้พริก 

สองกระถางมาครอบครอง ไม่แน่นี่อาจจะเป็นโอกาสในการท�าการค้าครั้งใหญ่

กเ็ป็นได้



หนึ่งร้อยสิบห้า
ไร้เรี่ยวแรงรับมือกับความหวาดกลัว

สุดท้ายป้าหยางก็ยอมรับเงินสองต�าลึงแล้วยกกระถางต้นพริกให ้

เสวี่ยเจยีเยว ่ทั้งยงัรบัเงนิอกีสองต�าลงึเพื่อจะน�าไปซื้ออกีกระถางด้วย จากนั้น

กบ็อกว่าจะไปหาญาตผิู้นั้นของตนแล้วออกจากร้านไป

เสวี่ยเจยีเยว่ดใีจยิ่งนกั เมื่อป้าหยางจากไปแล้ว เธอกร็บีเข้าไปกอดแขน

เสวี่ยหยวนจิ้งด้วยความตื่นเต้น พร้อมกบัเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

“ท่านพี่ พวกเราจะรวยกนัแล้วเจ้าค่ะ”

ที่แห่งนี้ไม่มพีรกิ รสเผด็ในอาหารล้วนมาจากฮวาเจยีว81 และดอกจอูวี๋82 

ทว่าตอนนี้มพีรกิแล้ว...

เมื่อนกึถงึอาหารในภพที่จากมาอย่างปลาส้ม ต้มเนื้อ ต้มเผด็เลอืดเป็ด

และเครื่องใน ไก่ผดัพรกิ และหม้อไฟน�้าแดงน�้ามนัเยิ้ม เสวี่ยเจยีเยว่กอ็ยาก

81 คอืพรกิไทยเสฉวน
82 คอืดอกดอ็กวูด้ เป็นไม้ดอกที่มถีิ่นก�าเนดิในแถบอเมรกิาใต้ ล�าต้นมขีนาดใหญ่ร่มรื่น 

ดอกมสีขีาวและออกเป็นแนวตามกิ่ง
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เงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วหวัเราะออกมาดงัๆ ไม่มสีิ่งใดท�าให้สุขใจได้เท่านี้อกีแล้ว

พวกเขาอยู่ที่ร้านจนกระทั่งฟ้ามืดก็ปิดประตู ระหว่างทางที่เดินกลับ

เรอืน สหีน้าของเสวี่ยเจยีเยว่ดูอารมณ์ดตีลอดเวลา แม้เสวี่ยหยวนจิ้งจะเป็น

ห่วง พูดซ�้าแล้วซ�้าอกีว่าอยากช่วยยกกระถางต้นพรกิ ทว่าถงึอย่างไรเธอกไ็ม่

ยอม เอาแต่กอดกระถางเอาไว้แนบอกอย่างหวงแหน อุ้มอย่างทะนุถนอม

ราวกบัเป็นสมบตัลิ�้าค่าที่สุดในใต้หล้านี้

เสวี่ยเจียเยว่เอาแต่มองกระถางต้นพริกด้วยรอยยิ้มจนกระทั่งเดินมา

ถงึเรอืน ก่อนจะวางลงบนโต๊ะอย่างเบามอืและระมดัระวงั เมื่อเหน็ว่าใบพรกิ

เริ่มเหลอืงแล้ว เธอกเ็ดด็ออกเบาๆ แล้วบอกเสวี่ยหยวนจิ้งว่าตนจะน�าอ่างไม้

ออกไปตกัน�้ามารดต้นพรกิ

เสวี่ยหยวนจิ้งเหน็ว่าในสายตาของเดก็สาวมเีพยีงต้นพรกิในกระถางนั้น 

ไม่มเีขาอยู่ในสายตาแม้แต่เศษเงาเดยีว กท็ั้งนกึข�าและโกรธไม่น้อย

ที่เขาข�าก็เพราะว่าต้นพริกในกระถางนั้นมองอย่างไรก็เป็นเพียงไม้

ประดบั แต่เสวี่ยเจยีเยว่กลบัใส่ใจดูแลมนัยิ่งนกั และที่โกรธคอืในสายตาของ

แม่นางน้อย เขาไม่ส�าคญัเท่าต้นพรกิในกระถางนั้น...

ด้วยเหตุนี้เขาจงึนกึอจิฉามนัอย่างอดไม่ได้

เสวี่ยเจยีเยว่ยกอ่างไม้ที่ตกัน�้าใส่จนเตม็เข้ามาในเรอืน แล้วค่อยๆ เท

น�้าลงที่โคนต้นพรกิ ก่อนจะใช้มอืจุ่มลงในน�้าแล้วสลดัใส่ใบพรกิเบาๆ เมื่อนกึ

ขึ้นมาได้ว่าพชืชนดินี้ชอบแสงแดด และต้องรบัน�้าค้างยามที่พระจนัทร์ปรากฏ

ขึ้นมา ไม่อาจวางไว้ในเรอืนเหมอืนไม้ประดบัอื่นๆ ได้ เธอกย็กกระถางออกไป

วางไว้บนลานด้านนอก

ขณะเดียวกันเธอกังวลว่าเสี่ยวฉานกับหูจื่อจะมาแตะต้องมัน จึงลังเล

ว่าจะเข้าไปเรยีกพวกเขาที่เรอืนดหีรอืไม่ ทนัใดนั้นกเ็หน็ว่าเดก็ทั้งสองคนก�าลงั

เดนิออกมาพอดี
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เธอรีบเรียกพวกเขาด้วยความดีใจ “เสี่ยวฉาน หูจื่อ พริกกระถางนี้ 

ข้าให้ความส�าคญัยิ่งนกั พวกเจ้าห้ามมาแตะต้องมนัเดด็ขาด หากเหน็คนอื่น

คดิจะเข้ามาแตะต้องมนั พวกเจ้าสองคนต้องรบีห้ามเอาไว้ เข้าใจหรอืไม่ แล้ว

ข้าจะเลี้ยงขนมถงับ๊ะจ่างพวกเจ้าทั้งสอง”

เสี่ยวฉานกับหูจื่อพยักหน้าพร้อมกับรับปาก จากนั้นเด็กชายก็เอ่ยขึ้น

มาอกี “พี่เยว ่ปา้โจวให้ข้ามาบอกท่านว่านางไปแล้ว ท่านไม่ต้องกงัวล และนาง

ยงับอกให้ข้ามอบปิ่นนี้ให้ท่านด้วย”

เมื่อกล่าวจบเขากย็ื่นปิ่นที่ถอืเอาไว้ให้เสวี่ยเจยีเยว่

เสวี่ยเจียเยว่ก้มมองก็พบว่าเป็นปิ่นเงินรูปผีเสื้อและดอกไม้ ไม่เพียง

ดอกโบตั๋นที่ท�าได้งดงามเท่านั้น ผเีสื้อยงัดูมชีวีติชวีาราวกบัหนวดทั้งสองเส้น

บนหวัมนัก�าลงัสั่นไหวเบาๆ ดูงดงามยิ่งนกั

เธอจ�าปิ่นอันนี้ได้... ตอนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อสองปีก่อน มีครั้ง

หนึ่งป้าโจวป่วย เธอจงึคอยส่งข้าวส่งน�้าให้นางด้วยความหวงัด ีจากนั้นป้าโจว

มอบปิ่นนี้ให้เธอเป็นค่าเหนื่อย แต่เธอกป็ฏเิสธไป ทว่าตอนนี้...

เสวี่ยเจยีเยว่เงยหน้ามองหูจื่อด้วยความประหลาดใจ “ป้าโจวไปแล้ว... 

หมายความว่าอย่างไร นางไปที่ใด”

เพราะหัวใจก�าลังกระวนกระวาย น�้าเสียงของเธอจึงต่างจากยามปกติ

อยู่ไม่น้อย ท�าเอาเสวี่ยหยวนจิ้งที่เดมิทอียูใ่นเรอืนประหลาดใจ จนต้องรบีเดนิ

ออกมาเอ่ยถาม

“เยว่เอ๋อร์ เจ้าเป็นอนัใดไป”

เสวี่ยเจยีเยว่ไม่ได้ตอบค�าถามของเขา แต่เอ่ยถามหจูื่อด้วยความร้อนใจ 

“หูจื่อ ป้าโจวไปที่ใด นางได้บอกไว้หรอืไม่ว่าจะกลบัมาเมื่อไร”

เดมิทหีจูื่ออายกุย็งัน้อย ทั้งยงัมนีสิยัขลาดกลวั ยามนี้เขาจงึตกใจอย่าง

เหน็ได้ชดั และซุกตวัอยู่ในอ้อมแขนของเสี่ยวฉาน มอืกก็�าชายเสื้อของผู้เป็น

พี่สาวเอาไว้แน่น
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เมื่อเสวี่ยหยวนจิ้งเหน็เช่นนั้น กโ็น้มตวัลงและวางมอืขวาลงบนไหล่ของ

เขาพร้อมกบัจ้องมอง ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

“หูจื่อ พี่เยว่ไม่ท�าร้ายเจ้าหรอก นางเพยีงเป็นห่วงป้าโจวเท่านั้น ถ้าเช่น

นั้นเจ้าบอกข้าเถอะ วนันี้เกดิเรื่องอนัใดขึ้น ป้าโจวพูดอะไรกบัเจ้าบ้าง”

พอเหน็แววตาอ่อนโยนของเสวี่ยหยวนจิ้ง หูจื่อกค็่อยๆ สงบลง และ

ครุ่นคดิครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ย

“วนันี้หลงัจากพี่เยว่กบัพี่จิ้ง และแม่ข้ากบัพี่สาวของข้าออกไป ข้ากเ็ล่น

อยู่ในลาน เล่นไปได้สกัพกั ข้าได้ยนิเสยีงเคาะประตูใหญ่ที่ลาน ข้าจงึถามว่า

ใคร แต่ยงัไม่เปิดประตูให้ พอคนด้านนอกไม่ตอบ ข้าจงึนกึว่าเขาจากไปแล้ว 

แต่คิดไม่ถึงว่าคนผู้นั้นจะกระโดดข้ามก�าแพงเข้ามา ท�าให้ข้าตกใจจนสะดุ้ง

โหยง ยนืตวัแขง็ทื่อมองเขาผู้นั้น หลงัจากเข้ามาเขากเ็ปิดประตูลาน แล้วอกี

คนที่ยนืรออยู่ด้านนอกกเ็ดนิเข้ามา

“ข้า... ตอนนั้นข้ากลวัมากจนร้องไห้ออกมา ข้าถามพวกเขาว่าเป็นใคร 

และบอกให้พวกเขาออกไป แต่พวกเขากลับไม่ไป คนที่กระโดดข้ามก�าแพง 

เข้ามาก่อนถามว่าที่นี่คือที่อยู่ของสตรีแซ่โจวหรือไม่ ข้าก็เอาแต่ร้องไห้ไม่พูด 

ต่อมา... ต่อมาป้าโจวกเ็ปิดประตูเรอืนของนาง เมื่อพวกเขาสองคนเหน็ป้าโจว 

กค็ุกเข่าลงทนัท ี ข้าได้ยนิเสยีงป้าโจวถอนหายใจ แล้วนางกม็อบขนมไห่ถงั83 

ใหข้า้ บอกขา้วา่อย่าร้องไห้และอย่ากลวั จากนั้นคนทั้งสองกเ็ดนิเข้าไปในเรอืน

กบัป้าโจว พอนางออกมากม็อบป่ินเงนิอนันี้ให้ข้า ให้ข้าน�ามามอบให้พี่เยว่ และ

บอกว่านางต้องไปแล้ว ขอพี่เยว่อย่าได้เป็นห่วงนาง แล้วก็เดินออกไปพร้อม

กบัสองคนนั้น”

หจูื่อพดูอย่างตดิๆ ขดัๆ ขณะมองไปที่เสวี่ยหยวนจิ้งด้วยความประหม่า 

“พี่... พี่จิ้ง ม.ี.. มเีพยีงเท่านี้ขอรบั ส่วน... ส่วนอื่น... ไม่มแีล้วขอรบั”

83 คอืขนมกนิเล่นชนดิหนึ่ง เคลอืบด้วยน�้าเชื่อมสม่ีวงแดงคล้ายดอกไห่ถงั
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เสวี่ยหยวนจิ้งเอื้อมมือไปลูบศีรษะของเด็กชายเบาๆ แล้วเอ่ยด้วย 

รอยยิ้ม “ออื พี่จิ้งเข้าใจแล้ว เจ้ากบัพี่สาวกลบัเรอืนก่อนเถอะ”

หจูื่อตอบรบัทั้งที่มอืเลก็ยงัจบัชายเสื้อของเสี่ยวฉานเอาไวแ้น่น ก่อนจะ

หมุนตวัเดนิกลบัไปที่เรอืนของพวกตน

เสวี่ยเจียเยว่เอื้อมมือไปคว้าแขนของเสวี่ยหยวนจิ้งเอาไว้ด้วยความ 

ร้อนใจ และเอ่ยถามเขาด้วยสหีน้าตื่นตระหนก

“ท่านพี่ สองคนนั้นคอืใครกนัเจ้าคะ เหตใุดท่านอาจารย์ถงึได้ไปกบัพวก

เขา พวกเขาจะท�าดกีบัท่านอาจารย์ของข้าหรอืไม่”

เสวี่ยหยวนจิ้งจบัมอืเรยีวเลก็ไว้ สมัผสัได้ว่ามอืนี้เยน็เฉยีบ เมื่อมองตา

ของเสวี่ยเจยีเยว่ กพ็บว่ามนี�้าใสๆ คลออยู่ เขารู้สกึสงสารแม่นางน้อยยิ่งนกั

เขาจูงมือเสวี่ยเจียเยว่กลับเข้าเรือน และกดไหล่บอบบางเบาๆ ให้ 

แม่นางน้อยนั่งลงบนเก้าอี้ ก่อนจะลากเก้าอี้อกีตวัมานั่งลงตรงหน้าอกีฝ่าย และ

จบัมอืที่เยน็เฉยีบนั้นเอาไว้

“เจ้าวางใจเถอะ สองคนนั้นไม่มทีางท�าร้ายป้าโจวอย่างแน่นอน” เขาเอ่ย

ปลอบด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน “เมื่อครู่นี้หูจื่อบอกว่าพวกเขาคุกเข่าลงทันที 

เมื่อเหน็ปา้โจว หลงัจากนั้นกไ็ม่ได้บงัคบันางให้ไปกบัพวกเขาด้วย ไม่อย่างนั้น

ป้าโจวคงไม่มเีวลามอบป่ินเงนินี้ให้หจูื่อ และสั่งความให้เขามาบอกเจ้าว่าไม่ต้อง

เป็นห่วงนางหรอก”

เสวี่ยเจยีเยว่รู้สกึตื่นตระหนก ราวกบัว่าสตไิม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั ดวงตา

นั้นเพยีงจบัจ้องไปที่เสวี่ยหยวนจิ้ง

ช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะพบพานเรื่องอันใด และต่อให้เธอตื่น

ตระหนกเพียงใด ตราบใดที่มีเขาอยู่ข้างๆ เธอก็จะรู้สึกเหมือนมีที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจเสมอ เขาแยกแยะทุกอย่างและอธิบายให้ฟัง ทั้งยังบอกเธอเสมอว่า 

ไม่ต้องกงัวล เขาจะจดัการทุกอย่างเอง

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่รู้ว่าสองคนที่มาหาป้าโจวในวนันี้มฐีานะเช่นไร แต่เขา
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ไม่อาจแสดงอาการใดๆ ต่อหน้าเสวี่ยเจยีเยว่ได้

เขารู้ว่าป้าโจวส�าคัญต่อเสวี่ยเจียเยว่เพียงใด นางไม่เพียงเป็นอาจารย์ 

ผู้ถ่ายทอดวชิาความรู้ให้เท่านั้น แต่ยงัเปรยีบเสมอืนญาตคินหนึ่งของเดก็สาว 

เมื่อจู่ๆ ได้ยนิว่ามคีนแปลกหน้าสองคนมาพาตวันางไป อกีทั้งนางยงัไปด้วย

ความเตม็ใจ แน่นอนว่าในใจของเสวี่ยเจยีเยว่ย่อมเป็นกงัวล

พอเหน็ว่าเสวี่ยเจยีเยว่ยงัคงตื่นตระหนกและกงัวล เขากล็บูหลงัมอืของ

อกีฝ่ายเบาๆ ด้วยฝ่ามอือนัอบอุ่น และเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

“อนัที่จรงิในใจเจ้าเองกรู้็ดว่ีาฐานะของป้าโจวนั้นไม่ใช่ธรรมดาใช่หรอืไม่ 

ตามที่หูจื่อกล่าวมาเมื่อครู่ ท่าทางสองคนที่มาในวนันี้ดูเคารพนางยิ่งนกั บางที

พวกเขาอาจเป็นบ่าวรบัใช้ที่มาเชญิตวันางกลบัเรอืน ป้าโจวยงัก�าชบัหจูื่อให้บอก

เจ้าว่าไม่ต้องเป็นห่วงนางใช่หรือไม่ แล้วเจ้าจะกังวลไปไย หากนางรู้เข้า 

จะสบายใจหรอื”

เสวี่ยเจียเยว่ไม่กล่าวค�าใด ความจริงแล้วที่เสวี่ยหยวนจิ้งกล่าวมานั้น

เธอเข้าใจด ีแค่ไม่อยากยอมรบัเท่านั้นเอง

เธอเป็นคนที่ขาดความรกั ไม่ว่าในภพก่อนหรอืภพนี้ คนที่ดกีบัเธอจรงิๆ 

มอียู่ไม่กี่คน ดงันั้นเสวี่ยเจยีเยว่จงึหวงแหนคนที่ดกีบัตนทุกคน อยากจะอยู่

กบัพวกเขาไปตลอดชวีติ แต่ในใจกร็ูด้ว่ีาเมื่อเวลาผ่านไป จะมสีกักี่คนที่อยู่กบั

เธอไปตลอดชวีติได้ ไม่ว่าจะจากตายหรอืจากเป็น เมื่ออยูร่่วมกนัได้ระยะหนึ่ง

กต็้องแยกจากกนั เช่นเดยีวกบัมารดาและตายายของเธอในภพที่จากมา รวม

ทั้งป้าโจวในภพนี้

แล้วเสวี่ยหยวนจิ้งผู้นี้เล่า เขาจะเดนิไปกบัเธอเพยีงแค่ระยะหนึ่งเท่านั้น 

สดุท้ายกต้็องแยกจากไปเช่นกนัหรอืไม่ ถงึอย่างไรในภายภาคหน้าเขาต้องแต่ง

ภรรยามคีรอบครวั เมื่อถงึตอนนั้นในใจของเขากต้็องมสีตรอีื่น แล้วเขาจะท�าตวั

ใกล้ชดิกบัเธอเช่นนี้อกีหรอืไม่ หรอืจะค่อยๆ ห่างเหนิกนัไป ไม่ว่าพี่น้องจะสนทิ

กนัแค่ไหนในวยัเดก็ เมื่อโตขึ้นความสนทิสนมนั้นกย็่อมน้อยลงเป็นธรรมดา
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พอคิดถึงความเป็นไปได้ในข้อนี้ หัวใจของเสวี่ยเจียเยว่ก็เจ็บปวด

ราวกบัถูกเขม็ทิ่มแทง น�้าตาไหลพรากอย่างอดกลั้นไม่ได้

เสวี่ยหยวนจิ้งคิดว่าเด็กสาวยังเป็นห่วงป้าโจว จึงใช้มือเช็ดน�้าตาบน

ใบหน้าขาวเนยีนเบาๆ และเอ่ยปลอบใจ

“อย่าร้องไห้ไปเลย หากพวกเจ้าศษิย์อาจารย์ยงัมวีาสนาต่อกนั เมื่อถงึ

เวลากต็้องได้พบกนัอกี”

ทกุครั้งที่เหน็เสวี่ยเจยีเยว่ร้องไห้ หวัใจของเขากแ็สนจะเจบ็ปวด อยาก

จูบซับน�้าตาบนใบหน้าของแม่นางน้อยเสียให้ได้ และเอ่ยปลอบใจอย่าง 

อ่อนโยน ขอเพยีงแค่เดก็สาวมคีวามสุข ไม่ว่าเรื่องอนัใดเขากย็นิดจีะท�า

ทว่ายิ่งเขาอ่อนโยนมากเท่าไร เสวี่ยเจียเยว่ยิ่งคิดว่าต่อไปเมื่อเขาแต่ง

ภรรยาแล้วจะค่อยๆ ห่างเหนิกบัเธอ เป็นเหตุให้เธอตื่นตระหนก และความ

กลวัที่อธบิายไม่ได้กเ็กาะกุมหวัใจของเธอแน่น

คนผู้นี้คือคนเดียวที่ปฏิบัติกับเธอเป็นอย่างดี ต่อให้เธอเป็นคนเห็น 

แก่ตวัหรอืไม่เอาไหนกต็าม...

เสวี่ยเจียเยว่ไม่อาจปล่อยให้เขาจากไปได้ ไม่อย่างนั้นชีวิตของเธอ 

จะด�าเนนิต่อไปได้เยี่ยงไร



หนึ่งร้อยสิบหก
ต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิด

ยามนี้เสวี่ยเจียเยว่รู้สึกตื่นตระหนกเพราะคิดว่าเสวี่ยหยวนจิ้งจะห่าง

เหนิกบัเธอเมื่อเขาแต่งงานในภายภาคหน้า หลงัจากเขาปลอบโยนด้วยน�้าเสยีง

อ่อนโยน ทั้งยงัเชด็น�้าตาบนใบหน้าของเธอเบาๆ กย็ิ่งท�าให้เธอไม่อาจอดกลั้น

ได้อกี แล้วโผเข้ากอดเขาที่นั่งอยู่ตรงข้ามทนัท ีใบหน้าด้านข้างแนบชดิกบัแผง

อกอนัอบอุ่นของเขา แขนทั้งสองข้างกอดรอบเอวบางของชายหนุ่มเอาไว้แน่น 

พร้อมกบัเอ่ยด้วยเสยีงปนสะอื้น

“ท่านพี่... ท่านอย่าทิ้งข้านะเจ้าคะ”

น�้าเสยีงนั้นเตม็ไปด้วยการอ้อนวอนและความไม่สบายใจ

เสวี่ยหยวนจิ้งได้ยนิเช่นนั้น หวัใจของเขาราวกบัถกูบางอย่างโจมตอีย่าง

รุนแรง ชั่วขณะนั้นเขาแทบไม่เชื่อหูของตวัเอง

เขาได้ยนิเสวี่ยเจยีเยว่พูดเช่นนี้จรงิๆ หรอื ที่กล่าวมานั้นหมายความว่า

เช่นไร ในใจของแม่นางน้อยคดิเหมอืนกบัที่เขาคดิกบัเจ้าตวัหรอืไม่

หลังจากตกใจอยู่ครู่หนึ่ง เขาก็รู้สึกดีใจจนแทบไร้สติ กระทั่งไม่รู้ว่า 

ควรจะกล่าวอนัใดออกมา จงึได้แต่กอดแม่นางน้อยเอาไว้แน่น
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หากสามารถหลอมรวมร่างของเสวี่ยเจียเยว่เข้ากับกระดูกของเขาได้

คงจะดมีใิช่น้อย ด้วยวธินีี้อกีฝ่ายจะได้กลายเป็นคนคนเดยีวกนักบัเขา และ

ต่อไปจะไม่มผีู้ใดกล้าปรารถนาในตวัแม่นางผู้นี้อกี

“ข้าไม่มวีนัทิ้งเจ้า” เขาพดูแล้วบรรจงจบูหน้าผากของเสวี่ยเจยีเยว่ ก่อน

จะกล่าวด้วยน�้าเสยีงอนัอ่อนโยน “เจ้าวางใจเถอะ ข้าจะไม่มวีนัทิ้งเจ้าไปตลอด

ชวีติ”

เป็นเรื่องยากหากจะซ่อนความตื่นเต้นไว้ในหัวใจ เสียงที่กล่าวออกมา

จงึสั่นเลก็น้อย แต่ถ้าฟังอย่างตั้งใจ กจ็ะรู้ว่าเขาดใีจจนแทบคลั่ง

เสวี่ยเจียเยว่ไม่กล่าวอะไร เพียงซุกหน้าเข้ากับอกของเขาและร้องไห้

สะอกึสะอื้น แล้วเสวี่ยหยวนจิ้งไหนเลยจะเอ่ยเร่งเร้า เขาจบูเส้นผมของแม่นาง

น้อยเบาๆ อยู่พกัใหญ่ ก่อนยกมอืขึ้นลูบแผ่นหลงับอบบางเพื่อปลอบโยน

ร่างงดงามราวหยกที่อ่อนนุ่มและหอมหวนอยู่ในอ้อมกอดเช่นนี้ ท�าให้

ในใจของเสวี่ยหยวนจิ้งกระวนกระวายขึ้นมาทนัท ีอยากก้มลงบรรจงจบูใบหน้า

กับริมฝีปากอ่อนนุ่มของเสวี่ยเจียเยว่ที่เขาจูบนับครั้งไม่ถ้วนในความฝัน แต่

กลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่สบายใจหากถูกล่วงเกินอย่างกะทันหัน จึงได้แต่ฝืนทน 

เอาไว้ เมื่อทนไม่ไหวกเ็พยีงจูบลงบนเส้นผมของแม่นางน้อยแทน

ชายหนุม่คดิว่าเสวี่ยเจยีเยว่อยูใ่นอ้อมกอดของเขา ย่อมมองไม่เหน็ตอน

ที่เขาจูบผมของเจ้าตวั เขาจงึไม่กงัวลว่าอกีฝ่ายจะไม่พอใจ

เมื่อเสยีงร้องไห้เบาลงแล้ว เขากก็้มหน้าลงมอง และเหน็เสวี่ยเจยีเยว่

ก�าลงัเงยหน้ามองเขาพอดี

ในดวงตาของแม่นางน้อยยังเต็มไปด้วยน�้าใสราวกับหมอกชั้นบางๆ... 

ดอกไห่ถงัที่ชุ่มไปด้วยน�้าค้าง... หรอืดอกท้อท่ามกลางกลุ่มควนั ท�าให้คนที่ได้

มองเกดิความสงสารอยู่หลายส่วน แต่ใบหน้านั้นงดงามยิ่งกว่าสิ่งใด และเมื่อ

ได้มองท่าทางที่อ่อนแอของเด็กสาวในยามนี้ ความปรารถนาและโหยหาพลัน

หลั่งไหลเข้ามาในใจของเขาทนัที
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อยากรงัแกแม่นางผู้นี้ อยากท�าให้อกีฝ่ายร้องไห้อยู่ภายใต้ร่างอนัก�าย�า

ของเขา อยากได้ยนิเสยีงสั่นกระเส่าร้องเรยีกเขาว่า ‘ท่านพี่...’

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่อาจรู้ได้ว่าตอนนี้ตนเป็นอันใดไป เขาละอายใจกับ

ความคิดอันน่ารังเกียจของตนยิ่งนัก แต่ก็ต้องยอมรับว่าในใจของเขาตื่นเต้น

เป็นอย่างมาก

ลมหายใจของเขาหนักหน่วงขึ้น ขณะที่ศีรษะก้มต�่าลงเรื่อยๆ เพราะ 

ชายหนุ่มเริ่มควบคุมตวัเองไม่ได้ อยากจะโน้มหน้าลงจูบเชด็น�้าตาที่ไหลพราก

ออกมา และรมิฝีปากแดงเรื่ออนับอบบางราวกลบีดอกไม้

“ท่านพี่”

จู่ๆ เขาก็ได้ยินเสียงของเสวี่ยเจียเยว่ เมื่อตั้งสติได้ชายหนุ่มจึงรีบนั่ง 

ตวัตรงทนัที

หวัใจของเขายงัคงเต้นรวั และไม่กล้ามองหน้าเสวี่ยเจยีเยว่ ได้แต่มอง

ไปที่ตวัอกัษร ‘ฝ’ู ซึ่งแขวนอยูบ่นผนงั พร้อมทั้งพยายามตอบกลบัด้วยน�้าเสยีง

อนัราบเรยีบ

“หอื? มเีรื่องอนัใดหรอื”

เสวี่ยเจียเยว่เอ่ยออกมาด้วยความเหนียมอาย “เมื่อครู่พอข้ารู้ว่าท่าน

อาจารย์จากไป กน็กึถงึตอนที่ท่านจะแต่งงานมคีรอบครวัในภายภาคหน้า และ

แน่นอนว่าท่านต้องห่างเหนิจากข้า ในใจของข้าเจบ็ปวดยิ่งนกั ดงันั้นข้าจงึอด

ร้องไห้ออกมาไม่ได้ ข้าสับสนจริงๆ ท่านอย่าใส่ใจกับค�าพูดเมื่อครู่ของข้านัก

เลย”

ขณะที่ก�าลังเสียใจเมื่อครู่นี้ เธอไม่ได้สนใจในสิ่งที่ตนพูดออกมา แต่

เมื่อเลิกร้องไห้และไตร่ตรองดู ก็คิดได้ว่าเหตุใดเธอถึงได้เห็นแก่ตัวเช่นนั้น  

ถงึอย่างไรเสวี่ยหยวนจิ้งกต้็องแต่งงานมคีรอบครวั เธอจะรั้งเขาไว้เพราะตวัเอง

ไม่อยากอยู่คนเดยีวได้อย่างไร

เสวี่ยเจียเยว่กังวลว่าชายหนุ่มจะเก็บค�าพูดของเธอไปใส่ใจ เพราะเขา
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เคยพูดอยู่หลายครั้งว่าจะปฏบิตักิบัเธอเหมอืนน้องสาวแท้ๆ ของตน แล้วเธอ

จะพูดจาคลุมเครอืต่อหน้าเขาได้เยี่ยงไร จะไม่ท�าให้เขาเข้าใจผดิเอาหรอื ด้วย

เหตุนี้เธอจงึรบีกล่าวอธบิายให้เขาเข้าใจในทนัที

เสวี่ยหยวนจิ้งได้ยนิค�าพูดของเสวี่ยเจยีเยว่ กลบัตวัแขง็ทื่อไปชั่วขณะ

ราวกบัถูกใครยกถงัน�้าเยน็ราดรดลงมาบนศรีษะของเขากไ็ม่ปาน

จากนั้นเขากก็้มลงมองแม่นางน้อยและเอ่ยถาม “เจ้าบอกว่า... ไม่ให้ข้า

ใส่ใจกบัค�าพูดเมื่อครู่ของเจ้าอย่างนั้นหรอื”

น�้าเสยีงนั้นฟังดูเยน็ชายิ่งนกั และมอืที่โอบไหล่เสวี่ยเจยีเยว่กบ็บีแน่น

ขึ้น

เมื่อเสวี่ยเจยีเยว่ได้ยนิเช่นนั้น ใบหน้าของเธอกร้็อนผ่าวขึ้นมาทนัท ีและ

รู้สกึผดิในใจไม่น้อย

เธอดิ้นออกจากอ้อมกอดของเขา และถอยมานั่งหลังตรงบนเก้าอี้ 

ให้เรียบร้อย ก่อนจะยกมือขึ้นปัดปอยผมออกจากแก้มและทัดไว้ที่ใบหูด้วย

ท่าทีไม่เป็นธรรมชาติ แล้วมองเสวี่ยหยวนจิ้งด้วยแววตารู้สึกผิด จากนั้นจึง

เบนสายตาไปที่อื่น พร้อมกบัเอ่ยด้วยเสยีงอนัแผ่วเบา

“กเ็พราะว่า... เพราะว่าประโยคนั้นจะท�าให้ท่านไม่ไปจากข้า”

เธอกล่าวจบก็ก้มหน้าอันร้อนผ่าวลง จึงไม่เห็นว่ายามนี้สีหน้าของ 

เสวี่ยหยวนจิ้งอึ้งงนั ตกใจ และเสยีใจมากเพยีงใด อกีทั้งแผงอกยงักระเพื่อม

ขึ้นลงรุนแรงแค่ไหน

เดมิทเีสวี่ยหยวนจิ้งเข้าใจว่าเสวี่ยเจยีเยว่คดิเช่นเดยีวกนักบัตน ถงึได้

ดีใจจนแทบคลั่งเมื่อได้ยินอีกฝ่ายขอร้องไม่ให้เขาจากไป แต่คิดไม่ถึงว่านี่ 

จะเป็นเพียงความปรารถนาของเขาฝ่ายเดียว ความจริงแล้วเป็นเพราะป้าโจว

จากไป เสวี่ยเจยีเยว่จงึรู้สกึเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ เป็นเหตุให้โผเข้ามากอดเขา

และร้องไห้ออกมาอย่างขมขื่น กระทั่งเอ่ยว่าไม่ให้เขาทิ้งนางไป...

เสวี่ยเจียเยว่เพียงกลัวว่าจะมีใครทิ้งตนไปอีกคน ถึงได้มีอาการเช่นนี้ 



ฉางโกวลั่วเยวี่ย
21

น่าขนันกัที่เขาคดิไปเอง...

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่กล่าวอนัใดครู่หนึ่ง ก่อนที่เขาจะถอนหายใจยาว มุม

ปากยกยิ้มเยาะเย้ยตวัเอง

แต่ความหงุดหงดิในใจกไ็ม่บรรเทาลงอยู่ด.ี..

ทันทีที่เสวี่ยเจียเยว่ได้ยินเสียงเขาถอนหายใจ เธอก็คิดว่าพี่ชายผู้นี้ 

ไม่พอใจ แต่ไม่อาจรู้เหตุผลที่แท้จรงิได้... หรอืเป็นเพราะเขาเบื่อหน่ายค�าพูด

ก่อนหน้านี้ของเธอ

เสวี่ยหยวนจิ้งคงคิดเพียงว่าเธอเป็นน้องสาวแท้ๆ ของเขาเท่านั้น  

น้องสาวกบัพี่ชายจะเอ่ยค�าที่คลุมเครอืเช่นนี้ได้เยี่ยงไร อกีทั้งเดมิทเีขากไ็ม่ใช่

คนที่มปีฏสิมัพนัธ์กบัใคร ดูจากท่าทเีฉยเมยที่เขาท�ากบันางเอกทั้งสี่คน...

ทนัใดนั้นเสวี่ยเจยีเยว่กร็ู้สกึร้อนใจขึ้นมาทนัท ีและเมื่อรู้สกึเช่นนี้กม็กั

จะเอื้อมมอืไปจบัแขนของเสวี่ยหยวนจิ้ง คดิไม่ถงึว่ายามนี้ชายหนุม่กลบัสะบดั

มอืเธอออกทนัที

ตอนนี้เสวี่ยหยวนจิ้งรูส้กึเสยีใจและกงัวล อยากจะบอกเสวี่ยเจยีเยว่ว่า

เขาคิดอะไร แต่ก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะรังเกียจและไม่สนใจเขาอีก แต่ยิ่งไม่พูด 

กลบัท�าให้เขาใกล้จะเสยีสตเิข้าไปทุกที

เสวี่ยเจียเยว่ยังคิดจะมากอดแขนเขาอีก แม่นางน้อยคิดว่าเขาเสียใจ

และกงัวลใจไม่พอจนอยากเพิ่มเชื้อไฟให้อย่างนั้นหรอื

เป็นเพราะกลวัว่าจะควบคุมตวัเองไม่ได้ จนบอกความในใจออกมาให้

เสวี่ยเจยีเยวไ่ด้รู้ เสวี่ยหยวนจิ้งจงึไม่คดิจะสนใจเดก็สาวอกี เขาลกุขึ้นยนืและ

เดนิไปที่ห้องของตนทนัที

เขาต้องการท�าให้จิตใจของตัวเองสงบลง แต่ทุกครั้งที่เห็นหน้าเสวี่ย-

เจียเยว่กลับไม่สามารถสงบใจได้ และตอนนี้เขาไม่ต้องการพูดเรื่องเหล่านั้น 

เพราะถงึอย่างไรอกีฝ่ายกน่็าจะยงัเดก็ เขาไม่อยากท�าให้เสวี่ยเจยีเยว่ตกใจกลวั

แต่เสวี่ยเจียเยว่กลับคิดว่าเขาโกรธเพราะเรื่องที่เธอพูดไปเมื่อครู่ เมื่อ
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เหน็ว่าชายหนุ่มเข้าห้องไปแล้ว เธอกร็ู้สกึหวาดกลวั

ขณะที่เธอคดิจะตามไปนั้น กก็งัวลว่าเสวี่ยหยวนจิ้งจะโกรธมากขึ้น หาก

เป็นเช่นนั้นจะท�าอย่างไร แต่ถ้าเดนิไปที่ห้องของตนจะรู้สกึไม่สบายใจไม่น้อย

หลงัจากคดิครู่หนึ่ง สุดท้ายเธอกม็ายนือยู่ตรงหน้าม่านที่ใช้แทนประตู

ห้องของเสวี่ยหยวนจิ้ง น�้าตาไหลอย่างเงยีบๆ

มนุษย์กเ็ป็นเช่นนี้ ตอนดใีจนั้นมองสิ่งใดล้วนสวยงามไปหมด แต่เมื่อ

เสยีใจกอ็ดโทษตวัเองไม่ได้ ไม่ว่าจะท�าสิ่งใดล้วนมแีต่เรื่องแย่ๆ เช่นเดยีวกบั

เสวี่ยเจยีเยว่ที่ยิ่งร้องไห้เท่าไรกย็ิ่งเสยีใจเท่านั้น น�้าตาที่ไหลออกมาเป็นเหมอืน

สายฝนหยาดลงจากชายคายามฝนตกหนกัไม่มทีี่สิ้นสุด

ไม่รู้ว่าร้องไห้อยู่นานเท่าไร จู่ๆ ม่านกเ็ปิดออก และชุดคลุมยาวสฟี้า 

กป็รากฏให้เหน็ผ่านม่านน�้าตา

ความจรงิเสวี่ยเจยีเยว่ไม่ได้ร้องไห้นานนกั เพราะเสวี่ยหยวนจิ้งไม่อาจ

ยอมให้แม่นางน้อยยนืร้องไห้อยู่หน้าห้องของเขาได้ แม้ว่าอกีฝ่ายจะพยายาม

กลั้นไว้ไม่ให้เสยีงเลด็ลอดออกมา แต่ชายหนุ่มกย็งัได้ยนิอยู่ดจีงึรบีออกมาดู

เมื่อเหน็ว่าใบหน้าขาวเนยีนเตม็ไปด้วยคราบน�้าตา ความหงุดหงดิและ

กังวลก็หายไปทันที จากนั้นเขาถอนหายใจเบาๆ แล้วเอ่ยถามด้วยน�้าเสียง 

อ่อนโยน

“อยู่ดีๆ  เจ้าร้องไห้ท�าไม”

ขณะที่เสวี่ยเจยีเยว่คดิจะเอื้อมมอืไปกอดแขนเสวี่ยหยวนจิ้ง กก็ลวัว่า

เขาจะโกรธและไม่สนใจเธออกีต่อไป จงึได้แต่เอ่ยด้วยเสยีงปนสะอื้น

“ท่านพี่... ท่าน... ท่านโกรธข้า ไม่สนใจข้า”

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่รู้ว่าจะหวัเราะหรอืร้องไห้ด ีเมื่อเหน็ดวงตางดงามคูน่ั้น

แดงก�่า จมูกเล็กบวมเป่ง เขาก็อดสงสารไม่ได้ จึงคว้าตัวอีกฝ่ายเข้ามากอด

พร้อมเอ่ยปลอบโยนด้วยน�้าเสยีงอบอุ่น

“ข้าจะโกรธเจ้า... จะไม่สนใจเจ้าได้เยี่ยงไร หรอืต่อให้ข้าโกรธ ไม่สนใจ
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เจ้าแค่ไหน ตราบใดที่เจ้าเรยีกข้าว่า ‘ท่านพี่’ ข้ากล็มืทกุอย่างไปจนหมดสิ้นแล้ว

ไม่ใช่หรอื ไยเจ้าต้องร้องไห้จนมสีภาพเยี่ยงนี้ หอื?”

ขณะที่กล่าวนั้นเขากย็กมอืขึ้นเชด็น�้าตาให้แม่นางน้อย แต่เชด็อย่างไร

กไ็ม่หมดเสยีท ีสุดท้ายเขาจงึได้แต่ยิ้มอย่างจนใจ

“เจ้าเกิดจากน�้าหรือไร เหตุใดน�้าตาถึงได้มากเพียงนี้ ปกติมักจะเห็น 

เจ้าปากคอเราะรายต่อหน้าคนอื่นเสมอ เหตุใดถึงไร้พิษสงเมื่ออยู่ต่อหน้าข้า  

ไม่ทนัไรกร็้องไห้เสยีแล้ว”

เสวี่ยเจยีเยว่อดทนไม่ไหว จงึกอดเอวของเขาเอาไว้แน่น ซุกหน้าเข้าหา

อ้อมอกของชายหนุ่มพลางสะอื้น “ไม่เหมือนกันเจ้าค่ะ พวกเขาเป็นคนนอก

ส�าหรับข้า ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่ใส่ใจ แต่ท่านคือพี่ชายข้า เป็นญาติของข้า 

ครอบครวัของข้า ดงันั้นข้าจงึไม่ต้องระวงัเมื่ออยู่กบัท่าน หากท่านโกรธ ท่าน

ไม่สนใจข้า ข้าย่อมร้องไห้อยู่แล้ว”

เสวี่ยหยวนจิ้งได้ยนิเช่นนั้น กย็ิ่งรู้สกึมคีวามสขุและทกุข์ใจไปพร้อมกนั

มีความสุขเพราะเขาแตกต่างจากคนอื่น เสวี่ยเจียเยว่เห็นเขาเป็นคน

ส�าคัญ ทุกการกระท�าของเขาส่งผลต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดาย 

และที่ทุกข์ใจก็เพราะว่าเสวี่ยเจียเยว่ยังคงเห็นเขาเป็นพี่ชาย ญาติสนิท และ

คนในครอบครวั แต่เขาอยากให้อกีฝ่ายเหน็เขาเป็นคนรกั... เป็นสามี

แม้ทั้งสองจะคดิว่าอกีฝ่ายเป็นเหมอืนคนในครอบครวัเช่นกนั แต่ฐานะ

กลบัต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ

เสวี่ยหยวนจิ้งปลอบใจตัวเองว่า ถึงอย่างไรแม่นางผู้นี้ก็ยังเด็กนัก  

เรื่องเหล่านี้ควรค่อยเป็นค่อยไป และเพราะตอนนี้เสวี่ยเจยีเยว่ยงัเดก็ เขาจงึ

สามารถน�าพาอกีฝ่ายไปยงัทศิทางที่ต้องการในภายภาคหน้าได้ เรื่องทั้งหมดก็

จะกลายเป็นสิ่งที่ถกูต้อง เมื่อเขาอธบิายความรูส้กึของตนออกไป เสวี่ยเจยีเยว่

กจ็ะไม่ต่อต้านและยอมรบัในทนัที

เมื่อคิดได้เช่นนั้น เขาก็กล่าวด้วยรอยยิ้ม “ข้าผิดเองที่ท�าเจ้าเสียใจ  
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ข้าสัญญา... ต่อไปนี้ข้าจะไม่โกรธ ไม่เพิกเฉยต่อเจ้าเช่นนี้อีกแล้ว ดีหรือไม่ 

เยว่เอ๋อร์”

เสวี่ยเจยีเยว่ได้ยนิเขาเป็นฝ่ายขอโทษ กเ็งยหน้าขึ้นมองทนัท ี ก่อนจะ

เอ่ยออกมา “ไม่ ท่านพี่ ข้าไม่ดเีอง ข้าไม่ควรพูดอะไรโง่ๆ กบัท่าน ที่ท่านโกรธ

ข้า ไม่สนใจข้ากถ็อืว่าสมควรแล้ว”

“จะเรยีกว่าค�าพูดโง่ๆ ได้อย่างไร” เสวี่ยหยวนจิ้งยิ้มบาง ขณะเดยีวกนั

กเ็ชด็น�้าตาบนใบหน้าของเสวี่ยเจยีเยว่ไปด้วย และกล่าวด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน 

“ที่เจ้ากล่าวมานั้นถูกแล้ว ต่อให้เจ้าไม่พูด ข้าก็คิดจะอยู่กับเจ้าไปตลอดชีวิต

อยู่แล้ว ไม่มวีนัทอดทิ้งเจ้าอย่างแน่นอน”

เสวี่ยเจยีเยว่ประหลาดใจยิ่งนกั ชั่วขณะนั้นเธอลมืร้องไห้และจ้องมอง

ไปที่เขา

ที่ชายหนุ่มกล่าวมานั้นหมายความว่าอย่างไร หรือว่าเขาไม่อยากมี

ครอบครวั และจะอยู่ด้วยกนัสองคนพี่น้องเช่นนี้ไปตลอดชวีติ

เสวี่ยหยวนจิ้งเห็นสีหน้าของแม่นางน้อยดูประหลาดใจ แต่เขาก็ไม่มี

ทที่าว่าจะอธบิายอะไร

ชายหนุม่ตดัสนิใจแล้ว นบัแต่นี้ไปเขาจะไม่ปกปิดความรูส้กึของตนอกี 

จะค่อยๆ เผยความรู้สึกของตนออกมา ท�าให้เสวี่ยเจียเยว่คุ้นชิน เมื่อถึง 

ตอนนั้นอกีฝ่ายย่อมไม่มทีางจากเขาไปไหนแน่นอน

รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจปรากฏบนใบหน้าและส่งไปถึง

ดวงตาของเขา น�้าเสยีงที่กล่าวออกมานั้นกอ็่อนโยนยิ่งนกั

“เดก็ด ีอย่าร้องไห้เลย ข้าอยูน่ี่แล้ว ข้าจะอยูก่บัเจ้าเสมอ ไม่มวีนัไปจาก

เจ้าแน่นอน”



หนึ่งร้อยสิบเจ็ด
จุดเริ่มต้นของความสงสัย

เวลาช่างผ่านไปเรว็ยิ่งนกั เมื่อดอกเบญจมาศบานอากาศกห็นาวเหนบ็ 

และเมื่อดอกท้อแบ่งบาน อากาศพลนัเปลี่ยนเป็นอบอุ่น

ตั้งแต่ได้กระถางต้นพริกมาจากป้าหยางและญาติของนางเมื่อปีที่แล้ว 

ช่วงเวลาหลงัจากนั้นเสวี่ยเจยีเยว่กด็แูลพวกมนัเหมอืนสมบตัอินัล�้าค่า ในที่สดุ

ความเหนื่อยล้าก็ไม่เสียเปล่า เพราะเธอสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พริกได้เต็ม 

ถุงผ้าใบเลก็

เสวี่ยเจียเยว่รู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าทองค�า เมื่อน�าเมล็ดพันธุ์ไปตาก

แดดแล้ว เธอกเ็กบ็รกัษามนัเอาไว้อย่างระมดัระวงั ช่วงปลายปีเธอกบัเสวี่ย-

หยวนจิ้งไปดูที่ดนิบรเิวณชานเมอืงมาหลายรอบ ก่อนจะเช่าที่ดนิดีๆ  หนึ่งถงึ

สองหมู่เพื่อรอใช้ในการเพาะปลูกพรกิ

ต้องขอบคณุยายของเธอที่ชอบปลกูพรกิ หอม และกระเทยีมในกระถาง

ที่สวนของท่าน เสวี่ยเจยีเยว่จงึรู้จกัวธิกีารปลูกพรกิ

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิอากาศก็เริ่มอบอุ่น ต้องรีบใช้ประโยชน์จากวันที่มี

แดดจ้าเปิดถงุผ้าใส่เมลด็พนัธุพ์รกิที่เกบ็มาเมื่อปีที่แล้วเพื่อตากแดดอยูส่องวนั 
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จากนั้นก็น�าถุงผ้าใบนั้นมาแช่น�้าอุ่น และใส่ไว้ในรูบนแท่นเตา ซึ่งเป็นรูขนาด

เลก็ที่ท�าขึ้นมาเพื่อเกบ็ตะบนัไฟ ตรงนี้อุณหภูมสิูง ท�าให้รากพชืงอกออกมาได้

ง่าย หากภายนอกถุงผ้าแห้งกน็�ามาแช่น�้าอุ่นอกีครั้ง ท�าเช่นนี้อยู่หลายวนั เมื่อ

เปิดถุงผ้าดูอีกครั้งก็พบว่าเมล็ดพริกมีรากสีขาวขนาดเล็กและคดงองอกออก

มาแล้ว

เธอน�าเมล็ดพริกที่มีรากงอกแล้วมาโรยลงบนพื้นดิน และโรยดินทับ

บางๆ จากนั้นต้นกล้าจะเตบิโตตามธรรมชาตใินอกีไม่กี่วนั หากต้นกล้าขึ้นหนา

แน่นเกินไป ก็ต้องถอนบางส่วนทิ้ง เมื่อต้นกล้าโตได้ขนาดเหมาะสมแล้ว 

กส็ามารถย้ายไปลงดนิในบรเิวณที่ต้องการได้

เนื่องจากพรกิเป็นสิ่งที่หาได้ยากในยคุนี้ คนทั่วไปไม่เคยเหน็มนัแน่นอน 

เสวี่ยเจียเยว่จึงไม่รู้ว่าควรจะปลูกอย่างไร ในระยะแรกเธอต้องเรียนรู้ด้วย 

ตวัเองทั้งหมด โชคดทีี่มเีสวี่ยหยวนจิ้งคอยช่วยเหลอือยู่ข้างๆ จงึท�าทุกอย่าง

ได้อย่างราบรื่น

หลังจากนั้นไม่กี่วันฝนตกลงมาอย่างหนัก เมื่อเห็นว่าต้นกล้าดูมีชีวิต

ชีวาขึ้น และมีใบสีเขียวงอกออกมาจากล�าต้น หัวใจของเสวี่ยเจียเยว่ก็รู้สึก

สดชื่นตามไปด้วย

ยังมีอีกเรื่องที่ท�าให้เธอมีความสุข นั่นก็คือเสวี่ยหยวนจิ้งสอบซิ่วฉาย

ผ่านแล้ว ตอนนี้เขากลายเป็นบณัฑติที่มชีื่อเสยีงคนหนึ่ง ไม่ต้องเอ่ยถงึความ

คาดหวังของหัวหน้าส�านักศึกษากับเหล่าอาจารย์ว่ามีมากเพียงใด ซึ่งเขาก็ไม่

ท�าให้ทกุคนผดิหวงั เพราะเขาสอบได้อนัดบัหนึ่งในการสอบเซี่ยนชื่อ ฝู่ชื่อ และ

ย่วนชื่อ ด้วยเหตุนี้จงึได้รบัต�าแหน่งเสี่ยวซานหยวน

หัวหน้ากับอาจารย์ในส�านักศึกษาไท่ชูต่างดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะแม ้

ผู้เรียนของพวกเขาจะสอบซิ่วฉายผ่าน และเคยได้อันดับหนึ่งในการสอบ 

เซี่ยนชื่อกับฝู่ชื่อ แต่ไม่เคยมีผู้เรียนคนใดสามารถสอบได้อันดับหนึ่งทั้งสาม

ระดับมาก่อน พวกเขาพูดกันอย่างมีความสุขว่าเสวี่ยหยวนจิ้งสามารถสอบ 
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ได้อันดับหนึ่งของการสอบระดับต้นทั้งสามระดับเช่นนี้ ในภายภาคหน้าหาก

สอบระดบัสงูกว่านี้กต้็องมคีวามหวงัอย่างแน่นอน ดงันั้นพวกเขาจงึยิ่งให้ความ

ส�าคญัแก่เสวี่ยหยวนจิ้งมากขึ้น

กระนั้นท่าทีของชายหนุ่มกลับเฉยชายิ่งนัก จนคนอื่นๆ ไม่รู้ว่าเขารู้

ตั้งแต่แรกแล้วว่าตนจะสอบได้อนัดบัหนึ่งทั้งสามสนามสอบ หรอืความจรงิแล้ว

เขาไม่ได้เกบ็เรื่องนี้มาใส่ใจตั้งแต่ต้น

แต่ยามนี้เมื่อเขาเห็นว่าเสวี่ยเจียเยว่กังวลกับการเจริญเติบโตของต้น

พรกิเหล่านั้น ชายหนุ่มกก็งัวลเช่นเดยีวกนั

แม้เสวี่ยเจยีเยว่จะมคีวามสุข แต่เธอกไ็ม่ตื่นเต้นกบัเรื่องที่เขาสอบผ่าน

เท่าไรนกั เพราะในเมื่อเสวี่ยหยวนจิ้งสามารถสอบได้อนัดบัหนึ่งของส�านกัศกึษา

ไท่ชแูละส�านกัศกึษาถวัเยว่พร้อมกนั เช่นนั้นการสอบได้อนัดบัหนึ่งของทั้งสาม

สนามสอบกไ็ม่นบัว่าเป็นเรื่องแปลกอนัใด

อกีอย่าง... ตราบใดที่เป็นพระเอกในนยิายเรื่องนี้ เขาย่อมท�าได้อยูแ่ลว้ 

หากสอบได้อนัดบัสองจะรู้สกึอายหรอืไม่เมื่อต้องบอกใครๆ ว่าตนเป็นพระเอก

ของเรื่อง ดงันั้นเธอจงึไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนั้น แต่เป็นกงัวลกบัต้นกล้าพรกิ

ของตนจะดกีว่า

เสวี่ยเจยีเยว่ท�างานยุ่งทกุวนั รู้ตวัอกีทกีเ็ข้าสู่ต้นฤดรู้อนแล้ว ต้นพรกิ

โตขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่เธอมาดูกต็้องประหลาดใจเป็นอย่างมาก

เดมิทเีธอต้องการเกบ็ต้นกล้าพรกิเหล่านี้ทกุวนั ทว่าหลงัจากงานชมดอก

เบญจมาศในเทศกาลฉงหยางเมื่อปีที่แล้ว กิจการของร้านซู่ยวี่เซวียนก็ดีขึ้น 

แม้ว่าลกูค้าที่มาตดัชดุจะไม่ได้มาจนแน่นร้าน แต่กถ็อืว่ามลีกูค้าไม่ขาด จนเธอ

ไม่สามารถปลกีตวัออกมาได้เป็นเวลานาน

เป็นไปตามที่เสวี่ยหยวนจิ้งคาดเอาไว้ คนในเมอืงผงิหยางต่างรู้จกัร้าน

ตัดชุดซู่ยวี่เซวียน ที่ท�าชุดแบบใหม่และมีสีสันงดงาม ถึงแม้จะมีร้านตัดชุด
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มากมายท�าชุดในลกัษณะเดยีวกนัออกมาขาย แต่ร้านซู่ยวี่เซวยีนกส็ามารถท�า

ชุดแบบใหม่ๆ ออกมาได้ทนัเวลา ดงันั้นลกูค้าส่วนใหญ่จงึมกัจะมาตดัชดุที่ร้าน

ซูย่วี่เซวยีนเสมอ และร้านขายผ้าที่เธอเคยไปเจรจาร่วมท�าการค้าด้วยก่อนหน้า

นี้แตถ่กูปฏเิสธ กลบัทยอยมาที่ร้านเพื่อเจรจาท�าการค้าร่วมกบัร้านซูย่วี่เซวยีน 

ซึ่งเสวี่ยเจียเยว่ก็บอกเหมือนที่เธอเคยพูดไปในคราแรก ว่าร้านซู่ยวี่เซวียน

ต้องการรบัผ้าไหมจากร้านของพวกเขา แต่ราคาผ้าต้องต�่ากว่าราคาในท้องตลาด

สองส่วน

เถ้าแก่ร้านรุ่ยซิงหลงผู้มีใบหน้าใจดีก็มาพร้อมกับรอยยิ้มเช่นเดียวกัน 

และบอกว่าคราวที่แล้วเขาไม่รู้ว่าเสวี่ยหยวนจิ้งเป็นสหายร่วมห้องเรียนกับ

ลกูชายของตน หากรูเ้ขาคงตอบตกลงร่วมท�าการค้าไปแล้ว ยามนี้จงึอยากร่วม

ท�าการค้าด้วย

หลงัจากเสวี่ยเจยีเยว่ชั่งน�้าหนกัผลก�าไรที่จะได้รบัแล้ว เธอกต็ดัสนิใจ

จะร่วมท�าการค้ากับเถ้าแก่ลู่ และแน่นอนว่าเถ้าแก่ลู่ดีใจเป็นอย่างมาก แต ่

เสวี่ยหยวนจิ้งกลบัไม่รู้สกึเช่นนั้น

ที่เขาไม่ดีใจก็เพราะรู้ว่าลู่ลี่เซวียนคิดอย่างไรกับเสวี่ยเจียเยว่ และคิด

ว่าเป็นเพราะเสวี่ยเจียเยว่รู้ว่าเถ้าแก่ลู่เป็นบิดาของลู่ลี่เซวียน ถึงได้ยอมร่วม

ท�าการค้ากบัอกีฝ่าย

หรอืว่าในใจของเสวี่ยเจยีเยว่ให้ความส�าคญัแก่ลู่ลี่เซวยีน...

หลังจากเสวี่ยเจียเยว่รู้ความในใจของเขา เธอก็ไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะ

หรอืร้องไห้ด ีจงึรบีอธบิายเหตุผลที่ตนตดัสนิใจร่วมท�าการค้ากบัเถ้าแก่ลู่

กจิการของตระกูลลู่ไม่ได้มเีพยีงร้านผ้าไหมรุ่ยซงิหลงแห่งเดยีว แต่ยงั

มรี้านเครื่องประดบัและร้านค้าอื่นๆ อกีมากมาย ในเมื่อตอนที่เสวี่ยเจยีเยว่ยงั

ไม่ข้ามภพมา เธอหลงใหลในชุดฮั่นฝู และสามารถวาดแบบชุดออกมาได้ แล้ว

จะไม่ชอบเครื่องประดบัโบราณเหล่านั้นได้อย่างไร แน่นอนว่าเธอต้องเคยศกึษา

มาแล้ว ทั้งยงัเคยเหน็แบบต่างๆ ในอนิเทอร์เนต็ ถ้าจะให้วาดออกมาตอนนี้ 
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กไ็ม่ยากเกนิความสามารถ

เธออยากวาดเครื่องประดบัแปลกๆ ที่เคยเหน็มาในภพก่อน และสง่ให้

ร้านขายเครื่องประดบัของเถ้าแก่ลูท่�าออกมา เมื่อท�าเสรจ็แล้ว เถ้าแก่ลูส่ามารถ

ขายเครื่องประดบัส่วนหนึ่งในร้านของเขาได้ เงนิที่ขายได้เธอจะแบ่งให้เถ้าแก่ลู่

หนึ่งส่วน และเครื่องประดบัส่วนที่เหลอืเธอจะเกบ็ไว้ขายในร้านของตวัเอง

เสวี่ยเจียเยว่วาดแบบหุ่นและขอให้ช่างไม้ท�าหุ่นคนง่ายๆ สองสามตัว

เพื่อน�ามาตั้งในร้านซูย่วี่เซวยีน จากนั้นเธอกน็�าชดุแบบใหม่ของทางร้านมาสวม

ให้หุ่นเหล่านั้น เมื่อมลีูกค้าเข้ามากจ็ะมองเหน็ได้ทนัท ี ดกีว่าการวาดภาพบน

กระดาษให้ลูกค้าดู

นอกจากนี้เธอยังไปซื้อผมปลอมดีๆ มาสวมบนศีรษะของหุ่นเหล่านั้น 

หวีผมให้หุ่นทุกตัวด้วยความใส่ใจ และสวมเครื่องประดับที่ตนออกแบบให้

ด้วย ท�าเช่นนี้ดีกว่าการท�าให้คนรู้จักร้านด้วยวิธีอื่นๆ เพราะเมื่อลูกค้าเข้ามา 

จะเหน็ทนัทวี่าชุดบนหุ่นนั้นงดงาม เครื่องประดบักส็วย สสีนัเข้ากนัยิ่งนกั ซื้อ

ชุดแบบนี้แล้วย่อมต้องอยากซื้อเครื่องประดบัเช่นกนั แม้ว่าจะไม่ได้ซื้อเครื่อง

ประดบัทั้งหมด แต่กค็งเลอืกซื้อชิ้นที่ตวัเองชอบกลบัไปสกัชิ้นสองชิ้น ไม่เพยีง

เป็นการเปิดร้านตดัชุดเท่านั้น แต่ยงัขายเครื่องประดบัอกีด้วย ส่วนของอื่นๆ 

เช่น รองเท้า เครื่องประดบัผมรูปดอกไม้ และพู่ กค็่อยคดิท�าในภายหลงั

ถงึอย่างไรสิ่งส�าคญัที่สุดกค็อืชุด ส่วนของอื่นๆ ที่สตรชีอบใช้ค่อยท�า

เพิ่มในภายหลงั โดยจดุประสงค์หลกัของเธอกค็อืการท�าให้สตรทีกุคนที่เข้ามา

ในร้านซูย่วี่เซวยีนได้สวมชดุที่งดงาม หากไม่ใช่รอ้ยสว่น อย่างน้อยกส็กัห้าสบิ

ส่วนที่เดนิออกไปแล้วจะต้องกลบัมาตดัชุดอกีครั้ง

ในฐานะเจ้าของร้าน ไม่ว่าอย่างไรเสวี่ยเจียเยว่ก็ต้องแต่งตัวให้ดูดี 

เสยีหน่อย ไม่อย่างนั้นคนที่เดนิเข้ามาเหน็เจ้าของร้านแต่งตวัไม่ด ีแล้วจะเชื่อ

ว่าร้านซู่ยวี่เซวยีนสามารถตดัชุดออกมางดงามได้อย่างไร

ดังนั้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา เสวี่ยเจียเยว่จึงตัดชุดที่งดงามส�าหรับ 
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ตัวเองสองสามชุด ทั้งสวมเครื่องประดับอื่นๆ อีกมากมาย และในบรรดา 

เครื่องประดบัทั้งหมด เธอชอบปิ่นระย้ามากที่สุด

เด็กสาวอายุสิบสามปีงดงามดั่งดอกกระวานในเดือนสอง สวมชุด

กระโปรงสีชมพูอ่อน เส้นผมด�าขลับรวบเป็นมวยส่วนหนึ่ง และปักด้วยปิ่น

ระย้า อกีส่วนปล่อยให้ยาวสลวย พูเ่ส้นยาวที่ห้อยลงมาจากเอวพลิ้วไปมาเบาๆ 

ยามเคลื่อนไหว ช่างท�าให้หวัใจของคนมองสั่นไหวยิ่งนกั

เสวี่ยหยวนจิ้งจะโล่งใจได้อย่างไรหากปล่อยให้เสวี่ยเจียเยว่ออกจาก

เรอืนไปคนเดยีว เขาไม่เพยีงต้องไปกบัเดก็สาวทุกครั้ง แต่ยงัต้องให้อกีฝ่าย

สวมหมวกที่มผี้าโปร่งคลุมใบหน้าด้วย

ยามนี้คอืต้นเดอืนห้า เสวี่ยหยวนจิ้งไม่ไปเรยีนที่ส�านกัศกึษา เขาจะ

ตามเสวี่ยเจยีเยว่ไปที่ชานเมอืงด้วย เพื่อดูว่าต้นพรกิที่ปลูกไว้โตแค่ไหนแล้ว

แม้ว่าเธอจะจ้างคนไปดแูลต้นพรกิเหล่านั้นทกุวนั แต่กย็งัไม่วางใจอยูด่ ี

และจะต้องไปดูทุกสองสามวนั

ในช่วงนี้อากาศอบอุน่ เสวี่ยเจยีเยว่จงึสวมเสื้อสม่ีวงกบักระโปรงผ้าโปร่ง

สขีาว และสวมหมวกที่มผี้าโปร่งคลุมใบหน้า

เมื่อขึ้นมานั่งบนรถม้าเธอกถ็อดหมวกออกแล้ววางไว้ข้างตวั ก่อนจะเงย

หน้าขึ้นมองเสวี่ยหยวนจิ้งที่อยู่เบื้องหน้า เขาสวมชุดคลุมยาวคอกลมที่ท�าจาก

ผ้าไหมสีเขียวหยก บนเอวห้อยจี้หยกคู่เอาไว้ ใบหน้าของเขายังคงหล่อเหลา

ยิ่งนกั

ตั้งแต่เสวี่ยหยวนจิ้งสอบซิ่วฉายผ่านแล้ว บางครั้งเสวี่ยเจยีเยว่กไ็ม่เรยีก

เขาว่า ‘ท่านพี่’ แต่จะเรยีกเขาอย่างตดิข�าว่า ‘ท่านบณัฑติเสวี่ย’ เหมอืนกบัใน

ตอนนี้ที่เธอกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใส

“ท่านบณัฑติเสวี่ย ข้าบอกให้ท่านอ่านต�าราอยู่ที่เรอืนไม่ใช่หรอื ไม่ต้อง

มากบัข้า เหตุใดท่านถงึยงัออกมากบัข้าอกีเล่า”
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เสวี่ยหยวนจิ้งมองเดก็สาวครูห่นึ่ง เดมิทเีสวี่ยเจยีเยว่เป็นคนร่าเรงิ และ

ตอนนี้กิจการร้านซู่ยวี่เซวียนก�าลังไปได้ดี เด็กสาวจึงมั่นใจในตัวเองมากขึ้น  

ยิ่งมองกย็ิ่งมเีสน่ห์มากกว่าเมื่อก่อน นบัวนัยิ่งท�าให้เขายากที่จะรู้สกึโล่งใจ

“เจ้าคดิว่าข้าจะวางใจปล่อยให้เจ้าออกมาคนเดยีวเช่นนั้นหรอื” น�้าเสยีง

ของเสวี่ยหยวนจิ้งราบเรยีบยิ่งนกั แต่แววตาที่จบัจ้องเดก็สาวนั้นกลบัเหมอืน

เหยี่ยวที่ก�าลังจ้องตะครุบเหยื่อก็ไม่ปาน “หากข้าไม่ได้อยู่กับเจ้าตลอดเวลา  

ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าไปไหนทั้งนั้น”

เสวี่ยเจยีเยว่รู้สกึอดึอดัทนัทเีมื่อได้ยนิเช่นนั้น

เมื่อก่อนไม่ว่าเธอจะไปไหนเสวี่ยหยวนจิ้งกต็ามไปด้วย และช่วงนี้ไม่รู้

เธอคิดไปเองหรือไม่... ว่าเขาเข้มงวดมากขึ้น แทบเรยีกได้ว่าเธอเป็นนกัโทษ

ของเขา

เสวี่ยเจยีเยว่ไม่ชอบความรู้สกึเช่นนี้ เธอยงัชอบความเป็นอสิระ อยาก

ไปไหนกไ็ปโดยที่เขาไม่ต้องตามไปด้วยตลอดเวลา



หนึ่งร้อยสิบแปด
พี่จิ้งแกล้งน้อง

แม้ว่าเสวี่ยเจียเยว่จะไม่ชอบความรู้สึกเหมือนถูกเสวี่ยหยวนจิ้งกักขัง

ตลอดเวลาเช่นนี้ แต่ถึงอย่างไรเธอก็เป็นห่วงความรู้สึกของชายหนุ่ม เพราะ

เหน็เขาเป็นเหมอืนญาตคินหนึ่ง จงึไม่เคยกระด้างกระเดื่องกบัเขา ต่อให้ค�าพดู

ของเสวี่ยหยวนจิ้งจะท�าให้เธออดึอดั แต่เธอกเ็อ่ยกบัเขาด้วยรอยยิ้มหวาน

“ท่านพี่ ข้าอายุสิบสามปีแล้วนะเจ้าคะ ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว หาก 

ไปไหนมาไหนคนเดียวท่านจะไม่วางใจได้อย่างไร หรือท่านกังวลว่าจะมีใคร 

มาทุบตขี้าและลกัพาตวัข้าไป”

เสวี่ยหยวนจิ้งแค่นเสียงออกมาเบาๆ เขาไม่ได้กลัวว่าใครจะมาลักพา

ตวัเสวี่ยเจยีเยว่ แต่เขาเป็นกงัวลเกี่ยวกบัตนัหงอี้และลู่ลี่เซวยีนต่างหาก

ปีที่ผ่านมาตนัหงอี้กบัน้องสาวมาก่อความวุน่วายที่ร้านซู่ยวี่เซวยีน แล้ว

จู่ๆ ตนัหงอี้กเ็ดนิเหม่อลอยออกไปจากร้าน สองวนัต่อจากนั้นเสวี่ยหยวนจิ้ง 

กท็�าตามค�าสั่งของเสวี่ยเจยีเยว่ โดยน�าก้อนทองไปฝากไว้ที่ส�านกัศกึษาถวัเยว่

เพื่อคนืให้แก่คุณชายผู้นั้น ทว่าขณะที่เขาก�าลงัจะเดนิกลบั ตนัหงอี้กร็้องเรยีก

เอาไว้
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เขารู้มาตลอดว่าตนัหงอี้เป็นคนกล้า แต่คดิไม่ถงึว่าอกีฝ่ายจะเอ่ยอย่าง

ตรงไปตรงมาว่าชอบเสวี่ยเจยีเยว่ และอยากสู่ขอเดก็สาวไปเป็นภรรยา

เมื่อได้ยนิเช่นนั้นเสวี่ยหยวนจิ้งกแ็ผ่รงัสเียน็ชาออกมา และหนักลบัไป

มองตนัหงอี้ในทนัที

แต่ตันหงอี้ไม่ใช่เนี่ยหงเทาหรือเจี่ยจื้อเจ๋อ แม้จะเห็นว่ายามนี้เสวี่ย-

หยวนจิ้งจ้องมองเขาด้วยนัยน์ตาคมกริบและสีหน้าดุดันยิ่งนัก ทว่าในใจเขา

กลบัไม่รู้สกึหวาดกลวัเลย

เขารูด้ว่ีาผูเ้ป็นพี่ชายกเ็ปรยีบเสมอืนบดิา ถงึแม้ในใจของเขาจะไม่อยาก

ผูกมิตรกับเสวี่ยหยวนจิ้ง แต่ถ้าเขาต้องการสู่ขอเสวี่ยเจียเยว่ก็ต้องก้มหน้า

ยอมรับอีกฝ่ายในฐานะพี่ชายของภรรยา ดังนั้นต่อให้เสวี่ยหยวนจิ้งจะมีท่าที

เยน็ชาหรอืท�ากบัเขาอย่างไร เขากท็�าได้เพยีงกล�้ากลนืความโกรธลงไป

แต่คิดไม่ถึงเลยว่า แม้ในใจของเสวี่ยหยวนจิ้งจะเดือดดาลเพียงใด 

กไ็ม่ท�าอะไรเขา เพยีงยิ้มอย่างเยน็ชาและกล่าวออกมาอย่างเดด็เดี่ยว

“เจ้าฝันไปเถอะ ข้าไม่มทีางยอมให้นางแต่งงานกบัเจ้าแน่นอน”

เมื่อกล่าวจบเขากส็ะบดัแขนเสื้อเดนิจากไป

เสวี่ยหยวนจิ้งมิได้เอ่ยเรื่องนี้กับเสวี่ยเจียเยว่แม้แต่ค�าเดียว และเขา 

ก็ป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เด็กสาวมีโอกาสพบกับตันหงอี้ แต่ทุกครั้งที่

เขาคิดถึงเรื่องนี้ จะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ที่ล�าคอ ในใจของเขาไม่มี 

ความสุขแม้แต่น้อย

นอกจากนี้ยังมีลู่ลี่เซวียนอีกคน ตั้งแต่เสวี่ยเจียเยว่ตัดสินใจร่วมท�า 

การค้ากบัเถ้าแก่ลู ่ไม่รูว่้าเถ้าแก่ลูค่ดิอะไรอยู ่หากมเีรื่องเจรจากบัเสวี่ยเจยีเยว่ 

เขาจะไม่มาด้วยตัวเองและไม่ยอมสั่งให้บ่าวรับใช้มาแทน กลับให้ลู่ลี่เซวียน 

มาแทนทกุครั้ง ถ้าเป็นเช่นนี้ลู่ลี่เซวยีนกม็โีอกาสได้พบหน้าเสวี่ยเจยีเยว่มากขึ้น

ลู่ลี่เซวียนเดิมทีเป็นคนอ่อนโยนและไม่สู้คน กระทั่งขี้อาย แต่เสวี่ย-

เจยีเยว่ดูเหมอืนจะชอบพูดคุยกบัคนเช่นนี้ ดงันั้นเสวี่ยหยวนจิ้งจงึมกัจะเหน็
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เด็กสาวนั่งพูดคุยและหัวเราะกับชายหนุ่มผู้นั้น ตอนที่ลู่ลี่เซวียนสอบซิ่วฉาย

ผ่าน เสวี่ยเจยีเยว่กต็ั้งใจไปแสดงความยนิด ี แต่เขาที่สอบได้อนัดบัหนึ่งของ

ทั้งสามสนามสอบกลบัไม่เหน็เดก็สาวมาแสดงความยนิดดี้วยเลย...

หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ลู่ลี่เซวยีนจะมคีวามส�าคญัในใจของเสวี่ยเจยีเยว่

มากกว่าเขาหรอืไม่

เมื่อคดิได้เช่นนั้น เสวี่ยหยวนจิ้งรู้สกึว่าหวัใจของตนดวงนี้เตม็ไปด้วย

น�้าส้มสายชูที่หมักกว่าร้อยปีก็ไม่ปาน เปรี้ยวจนใกล้จะเป็นฟอง ช่างทรมาน 

ยิ่งนกั

เมื่อมองไปที่เสวี่ยเจียเยว่ เขาก็เห็นแม่นางน้อยก�าลังเอื้อมมือไปเลิก

ม่านขึ้น และหนัหน้ามองออกไปข้างนอกเพื่อชมทวิทศัน์

ช่วงเดอืนห้าเป็นเวลาที่ดอกไม้บาน ข้างถนนเตม็ไปด้วยต้นหวยชู่ และ

ยามนี้ก�าลงัออกดอกบานสะพรั่ง เมื่อลมพดัเข้ามาทางหน้าต่างรถม้า กไ็ด้กลิ่น

หอมอ่อนๆ ของดอกหวยชู่ด้วย

เสวี่ยหยวนจิ้งมองไปที่ร่างบอบบางและใบหน้าของเสวี่ยเจยีเยว่

เด็กสาวอายุสิบสามปีงดงามยิ่งนัก ราวกับดอกหวยชู่สีขาวบริสุทธิ์ที่

ก�าลงับานสะพรั่งอยูบ่นกิ่งก้าน อ่อนโยนและงดงามจนคนมองไม่อาจละสายตา

ไปไหนได้

ทั้งที่อยู่กบัเสวี่ยเจยีเยว่ทั้งวนั และคดิถงึเดก็สาวทั้งคนื แต่เขากลบัต้อง

ซ่อนความรู้สึกเอาไว้ในหัวใจ แล้วทนดูแม่นางน้อยพูดคุยและหัวเราะกับ 

ชายอื่น ทั้งยงัต้องอดทนกบัชายที่เข้ามาสู่ขอเสวี่ยเจยีเยว่อกี...

เสวี่ยหยวนจิ้งเข้าใจดี ที่คนเหล่านั้นต้องการแต่งงานกับเสวี่ยเจียเยว่ 

เพราะคิดว่าเขาเป็นพี่ชายของเด็กสาว พี่ชายก็เหมือนบิดา หากอยากสู่ขอ 

เสวี่ยเจยีเยว่ แต่ถ้าเขาไม่ตกลงแล้วการแต่งงานจะเกดิขึ้นได้อย่างไร

ตนัหงอี้กค็งคดิเหมอืนคนอื่นๆ จงึปฏบิตักิบัเขาดกีว่าเมื่อก่อนมาก...

หากเสวี่ยเจียเยว่เป็นน้องสาวที่แท้จริงของเขา หรือเขาไม่เคยมีความ



ฉางโกวลั่วเยวี่ย
35

คดิเป็นอื่นกบัเดก็สาว เมื่อเหน็ชายอื่นมาสู่ขอแม่นางน้อย เขาย่อมดใีจมใิช่น้อย 

และเตม็ใจให้เจ้าตวัเลอืกสามดีีๆ  สกัคนแล้ว แต่ตอนนี้...

เสวี่ยหยวนจิ้งรู้สกึว่าหวัใจของเขาเปรี้ยวจนกลายเป็นขม รูส้กึราวกบัมี

หนิก้อนใหญ่ทบัเท้าของตวัเอง

เขาไม่ควรพูดต่อหน้าเสวี่ยเจียเยว่ว่าจะปฏิบัติต่ออีกฝ่ายเหมือน 

น้องสาว หากเป็นเหมือนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านซิ่วเฟิงกล่าว เขาต้องปฏบิัติต่อ 

เสวี่ยเจยีเยว่เหมอืนว่าที่ภรรยาของตน และประกาศต่อหน้าทุกคนด้วย เพื่อ

ไม่ต้องมากงัวลกบัเรื่องวุ่นวายเช่นนี้

หลงัจากที่เขาถอนหายใจอย่างเงยีบๆ จู่ๆ เสวี่ยหยวนจิ้งกล็ุกไปนั่งข้าง

เสวี่ยเจยีเยว่

พื้นที่ในรถม้านี้มีจ�ากัด เมื่อยามนี้เขาลุกไปนั่งฝั่งเดียวกับเด็กสาว 

ร่างกายของทั้งสองจงึสมัผสักนัอย่างเลี่ยงไม่ได้

เสวี่ยเจียเยว่ประหลาดใจยิ่งนัก เธอหันไปมองเสวี่ยหยวนจิ้งในทันท ี

และแววตาของเธอกเ็ตม็ไปด้วยความสงสยั

เสวี่ยหยวนจิ้งท�าเป็นมองไม่เหน็กริยิาของอกีฝ่าย ก่อนจะมองออกไป

ด้านนอก และกล่าวออกมาด้วยท่าทสีงบ

“เมื่อครู่ข้าได้กลิ่นดอกหวยชู่ ข้างทางมีดอกหวยชู่บานสะพรั่งอยู่ใช่ 

หรอืไม่”

เอ่ยราวกบัเขาออกมาข้างนอกเพื่อดูว่ามตี้นหวยชู่หรอืไม่...

เสวี่ยเจียเยว่ไม่สงสัยอันใดต่อ เธอชี้ไปยังทางที่รถม้าเพิ่งผ่านมาเมื่อ 

สกัครู่และกล่าวด้วยรอยยิ้ม

“ทา่นพี่ ท่านดูนั่น ตรงนั้นมดีอกหวยชูบ่านเตม็เลยเจา้ค่ะ สขีาวบรสิทุธิ์

ราวกับหิมะ อีกทั้งกลิ่นยังหอมมากด้วย เมื่อครู่นี้ท่านเองก็ได้กลิ่นเช่นกัน 

ใช่หรอืไม่ หอมหรอืไม่เจ้าคะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งฉวยโอกาสยามที่เด็กสาวไม่ทันได้สังเกต ก้มลงสูดดม
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เส้นผมของอกีฝ่ายและกล่าวเสยีงเบา “ออื หอมจรงิๆ”

ทันใดนั้นรถม้าก็สั่นสะเทือน ท�าให้ร่างของคนทั้งสองโยกคลอนไปมา

ตามจังหวะการสั่นไหว เสวี่ยหยวนจิ้งโอบไหล่เสวี่ยเจียเยว่เอาไว้และคว้า 

เข้ามาในอ้อมกอดของตน ขณะเดยีวกนักก็้มหน้าเอ่ยเสยีงเบา “นั่งดีๆ ”

ลมหายใจอันอบอุ่นของเขาเป่ารดติ่งหูกับพวงแก้มของเสวี่ยเจียเยว่ 

เบาๆ ท�าให้เธอรู้สกึคนัยุบยบิบรเิวณนั้น

ชั่วขณะนั้นใบหน้าของเธอพลันร้อนผ่าวขึ้นมาในทันที ก่อนจะรีบดิ้น

ออกจากอ้อมกอดของชายหนุ่ม และนั่งตัวตรงพร้อมกับขมวดคิ้วแน่น ทว่า

หากมองดีๆ  จะเหน็ว่าใบหน้าราวหยกขาวของเธอแดงระเรื่อจางๆ

เดมิทใีบหน้าของเดก็สาวงดงามอยู่แล้ว เมื่อมสีแีดงเรื่อในยามนี้ กย็ิ่ง

เพิ่มเสน่ห์ให้เจ้าตวัมากยิ่งขึ้น เมื่อเสวี่ยหยวนจิ้งได้มอง สตขิองเขากห็ลุดลอย

ออกไปไกลแสนไกล อยากจะโผเข้าไปจบูแก้มที่แดงเรื่อของเสวี่ยเจยีเยว่เบาๆ 

เสยีให้ได้

เขาเอื้อมมือไปกุมมือทั้งสองข้างของเสวี่ยเจียเยว่เอาไว้แน่น และเอ่ย

เรยีกเสยีงเบา “เยว่เอ๋อร์”

เสวี่ยเจยีเยว่ได้ยนิเช่นนั้น หวัใจกเ็ต้นรวัขึ้นมาอย่างฉบัพลนั

ช่วงที่ผ่านมาเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตนกับเสวี่ยหยวนจิ้งนับวัน 

ยิ่งสนทิกนัมากเกนิกว่าค�าว่าพี่น้อง แต่ปลอบใจตวัเองอยู่หลายครั้งว่าเขาเพยีง

รักและอยากทะนุถนอมเธอในฐานะน้องสาวเท่านั้น ทว่าตอนนี้เธอเริ่มอดคิด 

ไม่ได้แล้ว...

ขณะที่ในใจของเธอก�าลังจัดการกับภาพที่คลุมเครือในตอนนี้ ก็โชคดี

ที่รถม้าหยดุลงอย่างกะทนัหนั หลงัจากนั้นได้ยนิเสยีงคนขบัรถม้าดงัขึ้นมาจาก

ด้านนอก

“คุณชายเสวี่ย แม่นางเสวี่ย ถงึแล้วขอรบั”

เมื่อเสวี่ยเจียเยว่ได้ยินเช่นนั้น ก็รีบชักมือออกจากสองมือที่ร้อนผ่าว
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ของเสวี่ยหยวนจิ้งพร้อมกบัเงยหน้ากล่าว

“ท่านพี่ ถงึแล้วเจ้าค่ะ รบีลงจากรถม้ากนัเถอะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งมิได้กล่าวค�าใด ชายหนุ่มเพียงมองเด็กสาวด้วยแววตา

ลึกล�้าครู่หนึ่ง ความรู้สึกที่ฉายชัดอยู่ในดวงตาคู่นั้นท�าให้เสวี่ยเจียเยว่หวาด

กลวั จงึได้แต่หลุบตาลงและไม่กล้ามองเขาอกี

จู่ๆ เธอก็ได้ยินเสียงเสวี่ยหยวนจิ้งถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะเห็นเส้น

แสงลอดผ่านเข้ามา ที่แท้ชายหนุม่กเ็อื้อมมอืไปเลกิม่านขึ้นแล้วลงจากรถม้าไป

นั่นเอง

ขณะที่เสวี่ยเจยีเยว่ก�าลงัแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกนั้น เธอกเ็หน็มอื

เรยีวยาวขาวเนยีนยื่นเข้ามา และในเวลาเดยีวกนัเสยีงของเสวี่ยหยวนจิ้งกด็งั

ขึ้น

“มานี่”

เขาคดิจะประคองเดก็สาวลงมาจากรถม้า

หากเป็นเช่นในอดตี เสวี่ยเจยีเยว่คงไม่ลงัเลที่จะยื่นมอืออกไปและยอม

ให้เขาประคองลงจากรถม้า แต่ช่วงหลงัๆ มานี้เสวี่ยหยวนจิ้งท�าตวัใกล้ชดิกบั

เธอมากกว่าเมื่อก่อน นบัวนัยิ่งเกนิค�าว่าความสมัพนัธ์แบบพี่น้อง และเมื่อครู่

ที่อยู่ในรถม้าก็เพิ่งมีเหตุการณ์คลุมเครือเกิดขึ้น ดังนั้นตอนนี้เธอจึงไม่อยาก

ให้เขาช่วยประคอง

ในขณะที่เธอก�าลงัจะหาข้ออ้างปฏเิสธ เพื่อไม่ให้เกดิความอดึอดัระหว่าง

พวกเขาทั้งสอง ทนัใดนั้นเสวี่ยหยวนจิ้งกท็�าราวกบัหมดความอดทน ชายหนุ่ม

ไม่รอให้เธอเป็นฝ่ายยื่นมอืไปจบัมอืเขา แต่เอื้อมมอืมาจบัมอืเธอเอง

เสวี่ยเจียเยว่สัมผัสได้ว่าฝ่ามือของเขานั้นร้อนผ่าว ราวกับว่าอีกไม่กี่

อึดใจจะร้อนจนลวกมือของเธอ ท�าให้เธอตกใจจนตัวแข็งทื่อ ใบหน้าก็เริ่ม 

ซดีเผอืด

จากนั้นเสยีงของเสวี่ยหยวนจิ้งกด็งัขึ้นอกีครั้ง ดเูหมอืนเขาก�าลงัหวัเราะ
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เสยีงต�่าอยู่

“ยงัไม่ลงมาอกีหรอื จะให้ข้าขึ้นไปอุ้มเจ้าลงมาใช่หรอืไม่”

นี่เขาก�าลงัแกล้งเธออยู่หรอื

เสวี่ยเจียเยว่รู้สึกได้ทันทีว่าใบหน้าของตนเริ่มร้อนผ่าวขึ้นมาอีกครา  

จงึรบีจบัมอืของเขาลงจากรถม้า

โชคดทีี่เสวี่ยหยวนจิ้งไม่ใช่คนได้คบืจะเอาศอก เมื่อเหน็ว่าสมควรแล้ว

ก็พอ พอเธอลงมาจากรถม้าเขาก็ปล่อยมือทันที และหันไปสั่งคนขับรถม้า 

ให้รอพวกเขาอยู่ตรงนี้

เมื่อชายผู้นั้นตอบตกลง เสวี่ยหยวนจิ้งกห็นักลบัไปเรยีกเสวี่ยเจยีเยว่ 

“เยว่เอ๋อร์ พวกเราไปกนัเถอะ”

เสวี่ยเจยีเยว่ตอบรบัเสยีงเบา ก่อนจะก้มหน้าก้มตาเดนิตามหลงัเขาไป

ถงึแม้ว่าเธอจะก้มหน้า ทว่ากแ็อบเงยหน้าขึ้นมาอยู่บ่อยๆ เธอเหลอืบ

มองเสวี่ยหยวนจิ้งที่เดนิอยู่ข้างหน้า จากนั้นจงึก้มหน้าลงอย่างรวดเรว็

ยามนี้เธอรู้สกึสบัสนและไม่รู้ว่าควรจะท�าเช่นไรดี

เสวี่ยหยวนจิ้งกลั่นแกล้งเพื่อท�าให้เธอเข้าใจผิดใช่หรือไม่ เธอควรจะ

เอ่ยปากถามเขาตรงๆ ดีไหม หากถามแล้วชายหนุ่มตอบว่าเขาไม่ได้แกล้ง 

ทั้งหมดเป็นเพราะเธอคิดไปเอง เธอจะท�าอย่างไร ส่วนเรื่องอายไม่อายนั้น 

เป็นเรื่องรอง สิ่งส�าคญัที่สุดคอืเสวี่ยหยวนจิ้งมคีวามคดิเป็นอื่นกบัเธอหรอืไม่ 

เขาจงึค่อยๆ ท�าตวัแปลกไป

เธอรู้ดีว่าเสวี่ยหยวนจิ้งเย็นชากับสตรีทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตร ี

ที่มใีจให้เขา สามารถใช้ค�าว่าเขาแทบไม่เหลยีวมองเลยกไ็ด้

เสวี่ยเจยีเยว่จมจ่อมอยู่กบัความคดิของตน โดยไม่ได้สงัเกตว่าตอนนี้

เสวี่ยหยวนจิ้งที่อยู่เบื้องหน้าหยดุเดนิและหนักลบัมามองเธอ เธอเอาแต่เดนิไป

ข้างหน้าด้วยสหีน้ากลดักลุม้อยูเ่ช่นนั้น จนกระทั่งอยูใ่นอ้อมกอดของชายหนุ่ม

โดยไม่รู้ตวั อกีทั้งเขายงัโอบไหล่เธอเอาไว้ด้วย
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เสื้อผ้าส�าหรบัสวมในช่วงฤดรู้อนจะโปร่งบางเป็นทนุเดมิอยู่แล้ว ดงันั้น

ในขณะนี้แม้ว่าจะมีชุดคลุมสีเขียวของเสวี่ยหยวนจิ้งกั้นไว้ แต่เสวี่ยเจียเยว่ก็

สมัผสัได้ถงึผวิอนัอบอุ่นของเขา กระทั่งได้ยนิเสยีงหวัใจที่เต้นอย่างสม�่าเสมอ

ตรงหน้าอกข้างซ้ายของชายหนุ่ม

ในตอนแรกสมองของเธอยังคงว่างเปล่า สติจึงยังไม่กลับมา แต่เมื่อ

ไดส้ตแิลว้ หวัใจของเธอกเ็ตน้รวัราวกบัมใีครตกีลองอยู่ด้านใน จนต้องรบีดิ้น

ออกจากอ้อมกอดของเสวี่ยหยวนจิ้ง

แต่เสวี่ยหยวนจิ้งกลับมีก�าลังมากนัก ตอนนี้สองแขนของเขากอดเธอ

เอาไว้อย่างแน่นหนา หากเขาไม่เต็มใจจะปล่อย เธอจะดิ้นหลุดออกมาได้

อย่างไร

ในที่สดุใบหน้าของเสวี่ยเจยีเยว่กแ็ดงเรื่อ ทั้งอายและโกรธจนอดกระทบื

เท้าเร่าๆ ไม่ได้ ก่อนจะท�าใจดสีู้เสอืกล่าวออกมา

“ท่านพี่ ปล่อยข้าเจ้าค่ะ”



หนึ่งร้อยสิบเก้า
อาลัยความรู้สึก

เสวี่ยหยวนจิ้งทอดสายตามองใบหน้าที่งดงามของเสวี่ยเจยีเยว่ แม้ว่า

ใบหน้าอีกฝ่ายจะบูดบึ้ง แต่ก็เต็มไปด้วยสีแดงระเรื่อ สายตาของเด็กสาวไม่

กล้ามองมาที่เขา ท�าให้ชายหนุ่มรู้ได้ทนัทวี่าแม่นางผู้นี้เป็นคนแขง็นอกอ่อนใน

เขาหวัเราะในใจครู่หนึ่ง สดุท้ายกไ็ม่แกล้งเสวี่ยเจยีเยว่อกีแล้ว และยอม

ปล่อยมอืด้วยความเมตตา

หลังจากเสวี่ยเจียเยว่สัมผัสได้ว่าเรี่ยวแรงที่กักขังตัวเธอเอาไว้หายไป

แล้ว จงึรบีดิ้นออกจากอ้อมแขนของเสวี่ยหยวนจิ้ง และยนืก้มหน้าอยู่ข้างเขา

จากนั้นเสียงที่แฝงอารมณ์ข�าขันของชายหนุ่มก็ดังขึ้น “เจ้าโตขนาดนี้

แล้ว เหตุใดถงึยงัไม่ดูทาง เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเดนิมาเช่นนี้ หากคราวนี้ข้าไม่

อยู่ตรงนี้ แต่เป็นก้อนหนิแทน เจ้าไม่ล้มหวัคะม�าไปแล้วหรอื”

เสวี่ยเจยีเยว่แอบกดัฟัน ไม่สามารถเอ่ยค�าใดออกมาได้

แม้ว่าบางครั้งเธอจะจมจ่อมอยู่กับความคิดของตน แต่เสวี่ยหยวนจิ้ง

เจตนาท�าเช่นนี้หรอืไม่ หากจะบอกว่าไม่ได้มเีจตนา เหตใุดช่วงนี้เขาจงึชอบกอด

เธออย่างสนทิสนมเช่นนี้ เหน็อยูว่่าเธอพดูไปหลายคราว่าตวัเองโตแล้ว และใน
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เมื่อพวกเขาทั้งสองเป็นพี่น้องกนั เช่นนั้นกไ็ม่อาจกอดกนัแบบคูร่กัชายหญงิได้ 

แต่เสวี่ยหยวนจิ้งยงัท�าเหมอืนไม่ได้ยนิ เขายงัคงหาโอกาสเข้ามาใกล้ชดิกบัเธอ

ตลอดเวลา แต่ถ้าจะบอกว่าเขาตั้งใจท�า กลับเห็นได้ชัดว่าค�าพูดเมื่อครู่นี้เขา

หวงัดกีบัเธอ

เธอเคยได้ยินว่าหัวใจของสตรีเป็นดั่งเข็มในมหาสมุทร แต่ตอนนี้ 

เสวี่ยเจียเยว่รู ้สึกว่าหัวใจของเสวี่ยหยวนจิ้งต่างหากที่เป็นเหมือนเข็มใน

มหาสมุทร ท�าให้เธอคาดเดาได้ยากยิ่งนกั

ในขณะที่เธอก�าลังคิดเรื่องนี้อยู่ในใจ จู่ๆ เสวี่ยหยวนจิ้งก็เอื้อมมือมา

จับแขนเธอโดยที่ยังไม่ทันระวังตัว เมื่อเธอคิดจะดิ้นให้หลุด เขาก็ออกแรง 

มากขึ้น พร้อมกบัหวัเราะออกมา

“เดนิต่อเถอะ พวกเราไปดูต้นพรกิกนัว่าโตแค่ไหนแล้ว พอดูเสรจ็กย็งั

ต้องรบีกลบั เจ้าบอกเองไม่ใช่หรอืว่าต้องไปตรวจบญัชใีนร้านอกี ถ้าเจ้ามวัแต่

ชกัช้าอดือาดเช่นนี้ จะได้กลบักนัเมื่อไร”

เสวี่ยเจียเยว่มักจะเถียงเขาไม่ได้เสมอ ราวกับหัวใจของเธอก�าลังล่อง

ลอยขึ้นสูท้่องฟ้าโดยไม่รูส้กึตวั เสวี่ยหยวนจิ้งจงึจบัมอืเธอพาเดนิมุ่งหน้าไปได้

อย่างง่ายดาย

เมื่อเธอได้เหน็ที่ดนิที่ตนเช่า กพ็บว่าต้นพรกิงอกงามได้ดมีาก และโต

ขึ้นมากกว่าคราวที่แล้วที่ได้เหน็มนั กระทั่งมดีอกสขีาวเลก็ๆ บานอยู่บนต้น

หลงัจากนี้... พอดอกของมนัร่วงหล่น กจ็ะเหน็ผลพรกิมาแทนที่

พอเสวี่ยหยวนจิ้งกบัเสวี่ยเจยีเยว่เดนิเข้ามาใกล้ขึ้น ชายชราแซ่อกูร็บีวิ่ง

มาต้อนรบั

เสวี่ยเจยีเยว่เช่าที่ดนิของครอบครวัเขา ทั้งยงัจ้างเขาเฝ้าต้นพรกิในที่ดนิ

พร้อมกบัรดน�้าใส่ปุ๋ยให้ และแน่นอนว่าหากมแีมลงจะต้องจบัมนัให้ได้

ชายชราแซ่อกูบัภรรยามลีกูชายหนึ่งคนและลกูสาวหนึ่งคน ลกูสาวของ

พวกเขาแต่งงานกบัคนในหมู่บ้านเดยีวกนั ส่วนลูกชายนั้นกแ็ต่งงานและมลีูก
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กบัภรรยาไปแล้ว ตอนนี้หลานคนเลก็ของพวกเขาอายุห้าขวบ

ชายชราบอกให้พวกเขาไปนั่งพักที่กระท่อมซึ่งเขาสร้างขึ้นมาอย่าง 

เรียบง่าย เสวี่ยเจียเยว่เอ่ยถามเรื่องต้นพริกเหล่านั้น ชายชราก็ตอบได้ทุก

ค�าถามไม่มตีกหล่น เมื่อเธอได้ยนิเช่นนั้นกพ็อใจเป็นอย่างมาก จงึอยากจะลุก

ขึ้นไปดูต้นพรกิในแปลงให้ชดักว่านี้

เสวี่ยหยวนจิ้งย่อมอยากไปกับเด็กสาวด้วย ทั้งสองคนจึงเดินออกไป

พร้อมกนั

เพราะเกิดเหตุการณ์ที่คลุมเครือถึงสองครั้งก่อนหน้านี้ ทั้งในรถม้า 

และระหว่างเดินมา ยามนี้เสวี่ยเจียเยว่จึงไม่รู้ว่าควรจะท�าตัวอย่างไรกับ 

เสวี่ยหยวนจิ้งด ีเธอตั้งใจดตู้นพรกิแต่ละต้นอย่างละเอยีด โดยไม่มองชายหนุ่ม

หรอืแม้กระทั่งพูดคุยกบัเขาสกัค�ากไ็ม่มี

ช่วงนี้เพิ่งเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศจงึยงัไม่ร้อนมากนกั และวนันี้กม็ลีมแรง 

ทุกครั้งที่ลมพดัมาจะท�าให้รู้สกึเยน็สบายเป็นอย่างมาก

เสวี่ยหยวนจิ้งเดินตามหลังเสวี่ยเจียเยว่อยู่หลายก้าว สายตาของเขา 

จบัจ้องเดก็สาวตลอดเวลา

เสวี่ยเจียเยว่สวมเสื้อสีม่วงกับกระโปรงผ้าโปร่งสีขาว คาดผ้าไหม 

สเีหลอืงตรงกลางเอว และสวมหมวกที่มผี้าโปร่งสขีาวคลุมหน้า

เมื่อลมพดัพาให้ผ้าโปร่งปลวิไสว กจ็ะพบกบัความงามที่มเีสน่ห์

เสวี่ยหยวนจิ้งสัมผัสได้ถึงไฟที่ลุกโชนอยู่ในอก อยากเดินไปกุมมือ 

เสวี่ยเจียเยว่ และมองดวงตาที่สว่างไสวคู่นั้นพร้อมบอกความในใจทั้งหมด 

ของตนออกไปใหแ้ม่นางน้อยได้รบัรู ้แต่กก็งัวลว่าถ้าอกีฝ่ายรูแ้ลว้อาจจะโกรธ

เขาแล้วตตีวัออกหาก เขาจงึไม่กล้าท�า

ท�าได้เพยีงอยู่ข้างๆ เสวี่ยเจยีเยว่เหมอืนในตอนนี้ หากมโีอกาสได้เปิด

เผยความในใจ และหากสงัเกตเหน็ว่าเดก็สาวมที่าทโีกรธเคอืง เขาจะรบีถอย

ออกห่างจากอกีฝ่ายในทนัที
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เขาเดินตามเสวี่ยเจียเยว่อย่างเงียบๆ จากนั้นทั้งสองคนก็เดินกลับ

กระท่อมของชายชราแซ่อู

เป็นเวลาเดียวกับที่ภรรยาของชายชราน�าอาหารกลางวันมาส่ง เสวี่ย-

เจยีเยว่จงึมอบเงนิค่าจ้างของเดอืนที่แล้วให้พวกเขา และเพราะรู้สกึว่าชายชรา

ดูแลต้นพรกิของเธออย่างใส่ใจ จงึตั้งใจมอบเงนิให้เขาเพิ่มอกีเลก็น้อย

ภรรยาของชายชราแซ่อูรับเงินด้วยความดีใจ ก่อนจะบอกให้พวกเขา 

รอสกัครู่ จากนั้นกว็ิ่งกลบัไปที่เรอืนอย่างเร่งรบี

ไม่นานนางกก็ลบัมาโดยถอืบ๊ะจ่างมาด้วยสองพวง ทั้งยงัมสีุราอกีหนึ่ง

ไห และบอกว่าอกีสองวนัจะถงึเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างแล้ว ไม่มสีิ่งของดีๆ  มอบ

ให้เสวี่ยเจยีเยว่กบัเสวี่ยหยวนจิ้ง บ๊ะจ่างกบัสรุาสยงหวง84 เป็นของที่ครอบครวั

ของตนท�าเอง พร้อมกบัขอร้องพวกเขาว่าอย่ารงัเกยีจเลย ขอให้น�ากลบัไปชมิ

และถอืเสยีว่าเป็นน�้าใจเลก็ๆ น้อยๆ ของนาง

เสวี่ยเจียเยว่ยื่นไปรับด้วยรอยยิ้ม เมื่อกล่าวขอบคุณเสร็จแล้วก็สั่ง 

ชายชราแซ่อูสองสามประโยค ก่อนจะชวนเสวี่ยหยวนจิ้งเดนิกลบัทางเดมิ

คนขบัรถม้ายงัยนืรออยูท่ี่เดมิ เมื่อทั้งสองคนขึ้นไปบนรถม้าและปล่อย

ม่านลง เสวี่ยเจยีเยว่กน็ั่งลงบนตั่งตวัยาวแล้วถอดหมวก จากนั้นคนขบัรถม้า

จงึรบีกระตุ้นม้าออกไป

เสวี่ยหยวนจิ้งกบัเสวี่ยเจยีเยว่กนิข้าวเช้าก่อนออกเดนิทางมา ตอนนี้ก็

ถงึเวลากนิข้าวกลางวนัแล้ว โชคดทีี่ก่อนออกมาจากเรอืนเสวี่ยเจยีเยว่ตั้งใจพก

ขนมกบัน�้าออกมาด้วย เธอจงึน�าออกมากนิเป็นอาหารกลางวนักบัเสวี่ยหยวนจิ้ง

หลงัจากกนิขนมเสรจ็แล้ว เธอกย็กบ๊ะจ่างสองพวงที่ภรรยาของชายชรา

84 สุราสยงหวง คือสุราที่มักดื่มในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เชื่อกันว่าดื่มแล้วโรคร้ายต่างๆ  

จะหายไป
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แซ่อมูอบให้ขึ้นมาดู มนัยงัร้อนอยู ่คงเพิ่งน�าออกมาจากหม้อได้ไม่นาน จากนั้น

เธอแกะบ๊ะจ่างออกมาสองห่อ แล้วยื่นให้เสวี่ยหยวนจิ้งกนิหนึ่งชิ้น

ไหนเลยจะคดิว่าเสวี่ยหยวนจิ้งกลบัหยบิบ๊ะจ่างในมอืของเธอไปทั้งหมด 

เสวี่ยเจียเยว่นึกว่าบ๊ะจ่างชิ้นเดียวคงไม่ท�าให้เขาอิ่มได้ ถึงได้หยิบไปทั้งหมด

เช่นนั้น

ในขณะที่เธอก�าลงัจะแกะบ๊ะจ่างอกีห่อ กเ็หน็วา่เสวี่ยหยวนจิ้งแกะออก

มาแล้วหนึ่งห่อ จากนั้นจงึส่งให้เธอ

เสวี่ยเจยีเยว่มองเขาครู่หนึ่ง แต่ไม่ได้รบับ๊ะจ่างมา ซ�้ายงัไม่กล่าวอนัใด

สกัค�า

ตั้งแต่ตอนที่เขากอดเธอ หลังจากนั้นก็พูดแกล้งอีกสองสามประโยค 

เธอกไ็ม่พูดกบัเสวี่ยหยวนจิ้งสกัค�า

เสวี่ยหยวนจิ้งเห็นว่าเด็กสาวไม่รับบ๊ะจ่างที่เขาส่งให้ จึงเอ่ยถามขึ้นมา 

“เหตุใดเจ้าถึงได้โกรธมากเพียงนี้ ต่างจากตอนเจ้าเป็นเด็กมากนัก” น�้าเสียง

ของเขาแฝงความระอาเอาไว้ด้วย

ไม่นานเขากเ็อ่ยขึ้นมาอกี “อยู่ดีๆ  ไยเจ้าถงึได้โกรธข้า หรอืว่าลมืสิ่งที่

เจ้าพูดกับข้าไปก่อนหน้านี้แล้ว ข้าคือครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่ของเจ้า  

ไม่ว่าอย่างไรเจ้ากจ็ะไม่หน ีไม่ท�าตวัห่างเหนิกบัข้าไม่ใช่หรอื แล้วเหตุใดตอนนี้

เจ้าถงึไม่สนใจข้าเลยเล่า”

เสวี่ยหยวนจิ้งรู้ดีว่าจุดอ่อนของเสวี่ยเจียเยว่คือสิ่งใด ดังนั้นทุกครั้งที่

ในใจของอีกฝ่ายสงสัยเขา อยากท�าตัวห่างเหินจากเขา เขาจะพูดเรื่องความ

สมัพนัธ์ระหว่างพี่น้องหรอืการเป็นครอบครวัเดยีวกนัออกมา และเสวี่ยเจยีเยว่

กจ็ะใจอ่อนทนัที

ครั้งนี้ก็เช่นกัน เสวี่ยเจียเยว่ลังเลไปครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ยื่นมือมารับ 

บ๊ะจ่างจากเขาไป

“ท่านพี่” เมื่อครุ่นคดิได้แล้ว เธอกก็ล่าวออกมา “ที่ข้าเคยกล่าวมานั้น
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ย่อมเป็นความจริง ข้าไม่ได้โกหกท่าน ในใจของข้านั้นท่านคือครอบครัว 

คนเดยีวที่เหลอือยู่ของข้า ไม่ว่าจะเกดิสิ่งใดขึ้น ข้าจะไม่ไปจากท่าน ไม่ท�าตวั

ห่างเหินจากท่าน ท่านจะเป็นพี่ชายของข้าตลอดไป และข้าก็จะเป็นน้องสาว 

ของท่านตลอดไปเช่นกนั”

ค�าพูดของเสวี่ยเจียเยว่ค่อนข้างชัดเจน คนฉลาดอย่างเสวี่ยหยวนจิ้ง

ไม่มทีางไม่เข้าใจความหมายนั้น

เขาได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นในใจ...

ถ้อยค�าที่ชายหนุ่มเคยพดูในอดตีท�าให้เสวี่ยเจยีเยว่คดิว่าเขาเป็นพี่ชาย

มาตลอด จงึไม่มคีวามคดิเป็นอื่นกบัเขา แต่มวีธิไีหนเล่า ในเมื่อเขาเป็นคนหยั่ง

รากความรู้สกึนี้ไปแล้ว กต็้องฝืนกลนืผลอนัขมขื่นที่ตามมาลงไป แต่ยงัดทีี่มี

เวลาอกีมาก ยงัมโีอกาสที่จะเปลี่ยนความรูส้กึของเสวี่ยเจยีเยวท่ี่มต่ีอเขาอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป

คดิได้ดงันั้นเขาจงึกล่าวด้วยรอยยิ้ม “ออื ข้าเข้าใจ รบีกนิบ๊ะจ่างเถอะ”

เสวี่ยเจียเยว่โล่งใจกับค�าตอบของเขา และนึกว่าตนคิดมากไปเอง  

เสวี่ยหยวนจิ้งยังคิดว่าเธอเป็นเพียงน้องสาวของเขาเท่านั้น ไม่มีความคิด 

เป็นอื่น เธอจงึพูดคุยกบัชายหนุ่มอย่างสนทิสนมเช่นเดมิ

ผู้คนมักจะเหนื่อยล้ากันในช่วงฤดูร้อน ยิ่งตอนกินอาหารอิ่มๆ ก็ยิ่ง 

ง่วงนอนได้ง่าย อกีทั้งถนนกเ็ป็นพื้นขรุขระ ตลอดทางที่รถม้าวิ่งมาจงึโยกเยก

เบาๆ สุดท้ายเสวี่ยเจยีเยว่กเ็ริ่มรู้สกึง่วงขึ้นมา หนงัตาใกล้จะปิดลงทุกขณะ

เสวี่ยหยวนจิ้งเหน็เดก็สาวสปัหงกเหมอืนไก่จกิกนิอาหาร สองตากค็รึ่ง

เปิดครึ่งปิด เหน็ได้ชดัว่าง่วงมาก แต่ยงัฝืนทนไม่ให้ตนหลบั เขาจงึอดหวัเราะ

ออกมาเบาๆ ไม่ได้

“ถ้าเจ้าง่วงกน็อนพกัเสยีหน่อยเถอะ พอถงึร้านข้าจะปลุกเจ้าเอง” เขา

เอ่ยด้วยน�้าเสียงอบอุ่น และลุกไปนั่งข้างๆ เสวี่ยเจียเยว่ ก่อนจะเอ่ยด้วย 

น�้าเสยีงที่อ่อนโยนยิ่งกว่าเดมิ “วางใจเถอะ ข้าจะดูแลเจ้าอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา”
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ขณะที่เสวี่ยเจียเยว่ก�าลังสะลึมสะลือ สติของเธอจะพร่าเลือนไปด้วย 

เมื่อได้ยินเสียงของเสวี่ยหยวนจิ้งดังก้องอยู่ในหู เธอก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมา 

ไม่น้อย ราวกบัว่าต่อให้มเีรื่องใหญ่เพยีงใด ตราบใดที่มเีขาอยู่ข้างๆ เธอกจ็ะ

ปลอดภยัไร้อนัตราย ดงันั้นเธอจงึหลบัไปอย่างสบายใจ

ความจรงิแล้วตวัเธอเองไม่ได้สงัเกตว่า เหตใุดเธอถงึได้เชื่อใจและพึ่งพา

เสวี่ยหยวนจิ้งมากขนาดนี้ ทั้งยังจ�าค�าที่เขาพูดได้เสมอ นั่นคือเขาจะปฏิบัติ 

ต่อเธอเหมอืนน้องสาว เสวี่ยเจยีเยว่จงึขดีเส้นจ�ากดัของตวัเอง ไม่ปลอ่ยให้ตน

คดิกบัเขาเกนิกว่าค�าว่าพี่ชายและน้องสาว

เธอรูด้ว่ีานยิายเรื่องนี้มนีางเอกถงึสบิสองคน แม้ว่าสตรทีั้งสี่คนที่ปรากฏ

ตัวออกมาก่อนหน้านี้จะไม่ได้ท�าให้เขารู้สึกอะไรเป็นพิเศษ แต่เมื่อมองอย่าง

ละเอียด... คนแรกเป็นหลานสาวของนายพรานในหุบเขาลึก คนที่สองเป็น

ลกูสาวของบณัฑติ คนที่สามและสี่เป็นลกูสาวตระกลูร�่ารวย หากเสวี่ยหยวนจิ้ง 

อยากเป็นขุนนาง สตรเีหล่านี้คงสามารถช่วยเขาได้

ว่ากันว่าอ�านาจนั้นหอมหวนมากที่สุด หากเสวี่ยหยวนจิ้งไม่เลือกหนึ่ง

ในพวกนาง เขาจะได้อ�านาจมาครอบครองได้อย่างไร ดังนั้นไม่ว่าอย่างไร  

เธอขอยอมเป็นน้องสาวของเขาดีกว่า เธอไม่กล้ามีความรู้สึกที่ไม่ควรต่อเขา  

ไม่อย่างนั้นหากเดนิเข้าไปในกบัดกัแล้ว ใครจะรู้ถงึผลที่ตามมา

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่รู้ถึงความกังวลในใจของเสวี่ยเจียเยว่ เมื่อเห็นว่า 

เด็กสาวหลับตาลง เขาก็เอื้อมมือไปโอบไหล่บอบบางเบาๆ ให้ศีรษะของ 

แม่นางน้อยซบลงบนตกัของเขาเพื่อให้นอนได้สบายขึ้น

ความจริงแล้วเขาง่วงอยู่เล็กน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจข่มตาให้หลับ

ได้ ได้แต่ก้มหน้าลงมองเสวี่ยเจยีเยว่ด้วยแววตาลุ่มหลง ไม่อยากปล่อยแม่นาง

ผู้นี้แม้แต่น้อย

เขาไม่กล้ายื่นมอืไปสมัผสัใบหน้าของเสวี่ยเจยีเยว่ เพราะกลวัว่าจะท�าให้

อกีฝ่ายตื่น ท�าได้เพยีงมองเดก็สาวนอนหนุนตกัเขาอย่างสบายใจ จนกระทั่ง
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ได้ยินเสียงหายใจเบาๆ เป็นจังหวะสม�่าเสมอ เสวี่ยหยวนจิ้งก็ไม่อาจสงบจิต

สงบใจได้อกีต่อไป

ท้องฟ้าด้านนอกเป็นสฟ้ีาสดใส ก้อนเมฆสขีาวลอยอยูป่ระปราย สายลม

ในฤดูร้อนพดัพาความร้อนชื้นและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนดิโชยเข้ามา

นัยน์ตาของเสวี่ยหยวนจิ้งเป็นประกายราวกับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เขา

เอื้อมมอืไปจบัมอืเสวี่ยเจยีเยว่เบาๆ อย่างอ่อนโยน จากนั้นดวงตาทั้งสองข้าง

กค็่อยๆ ปิดลง

พวกเขาจะอยู่ด้วยกนัเช่นนี้ตลอดไป เช่นเดยีวกบัตอนที่อยู่ในหมู่บ้าน

ซิ่วเฟิง เดก็หนุม่และแม่นางน้อยเดนิผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากที่สดุมาด้วยกนั

ตลอดทาง ตราบใดที่ชีวิตนี้มีเสวี่ยเจียเยว่ร่วมทาง ต่อให้ต้องพบเจอความ

ขมขื่นมากเพยีงใด เสวี่ยหยวนจิ้งกพ็ร้อมเผชญิโดยไม่หวั่นเกรงอกีต่อไป



หนึ่งร้อยยี่สิบ
เปิดเผยความรู้สึก

เสวี่ยเจียเยว่กับเสวี่ยหยวนจิ้งนั่งรถม้ามุ่งหน้าไปยังร้านซู่ยวี่เซวียน 

ชายหนุม่คอยช่วยเหลอือยูข้่างๆ เดก็สาว ทั้งตรวจบญัชแีละสนิค้าที่ยงัคงเหลอื

ในร้าน

อกีสองวนักเ็ป็นเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ส�านกัศกึษาไท่ชูหยุดเรยีนหนึ่งวนั 

เสวี่ยเจียเยว่จึงสั่งให้ลูกจ้างในร้านหยุดงานหนึ่งวันเช่นกัน เพื่อให้ทุกคนได้

กลับไปฉลองเทศกาล ทั้งวันนั้นยังจะมีการแข่งเรือมังกร85 ในเมืองผิงหยาง  

เสวี่ยเจยีเยว่อยากไปชมด ูเธอจงึปรกึษากบัเสวี่ยหยวนจิ้ง และชายหนุม่กย็อม

ตกลงอย่างง่ายดาย

...

85 คล้ายกบัการแข่งเรอืทั่วไป แต่มกีารตกแต่งหวัเรอืเป็นรูปมงักร ซึ่งจะจดัขึ้นในเทศกาล

ไหว้บ๊ะจ่าง เพื่อระลกึถงึกวผีูร้กัชาตนิามว่าชวหียวน ตามต�านานเล่าว่าเขาถกูใส่ร้ายป้ายสี

และถกูเนรเทศ จงึคดิสั้นฆ่าตวัตาย ชาวบ้านกลวัว่าร่างของเขาจะถูกปลากนิ จงึพากนัน�า

ขนมชนิดหนึ่งซึ่งท�าจากข้าวห่อด้วยใบไผ่โยนลงไปในน�้าเพื่อให้ปลากิน ท�าให้เกิดเป็น

ประเพณกีารกนิบ๊ะจ่างและการแข่งเรอืมงักร
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ในที่สุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างกม็าถงึ หลงัจากกนิข้าวเช้าเสรจ็แล้ว พวก

เขาออกจากเรอืนไปพร้อมกนั

อากาศในวนันี้เริ่มร้อนขึ้น เสวี่ยหยวนจิ้งจงึสวมชุดคลุมยาวสเีทาแถบ

สีฟ้าซึ่งเนื้อผ้าท�ามาจากใยกล้วย คาดเข็มขัดไว้ที่เอว ท�าให้เขาหล่อเหลาและ

สงูโปร่งยิ่งขึ้น บางครั้งเขาจะหนัมามองเสวี่ยเจยีเยว ่นยัน์ตาคูน่ั้นเป็นประกาย

ด้วยความอบอุ่น ท�าให้เธอรู้สึกว่าคุณชายท่านนี้อ่อนโยนและถ่อมตัวราวกับ

หยกงาม

เมื่อคิดถึงบทบาทตัวละครที่โหดเหี้ยมของเสวี่ยหยวนจิ้งในตอนแรก 

และมองคนที่หล่อเหลาอ่อนโยนตรงหน้าผู้นี้ เสวี่ยเจยีเยว่กร็ู้สกึว่าตนประสบ

ผลส�าเรจ็ไม่น้อย

หากจะกล่าวว่าเธอค่อนข้างมคีวามคดิที่หลงตวัเองกไ็ม่ผดินกั ถ้าไม่ใช่

เพราะเธอมาที่นี่อย่างกะทนัหนั แล้วเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง พระเอกอย่าง

เสวี่ยหยวนจิ้งก็คงไม่มีทางเป็นชายหนุ่มผู้อ่อนโยนและหล่อเหลาเหมือนคน

ตรงหน้านี้ แต่คงเป็นเหมอืนกบัคนในอดตีอยู่กระมงั

ไม่รู้ว่าเพราะเหตใุด พอคดิถงึชะตากรรมและบทบาทของเสวี่ยหยวนจิ้ง

ในตอนแรก เปรยีบเทยีบกบัเขาในตอนนี้ เสวี่ยเจยีเยว่มกัรูส้กึสบายใจอยูเ่สมอ

เธอรู้สกึว่าการที่เป็นอยู่เช่นนี้กด็เีหมอืนกนั เป็นคนธรรมดาๆ ใช้ชวีติ

เรยีบง่าย และแก่ชราไปตามธรรมชาต ิแบบนี้ย่อมดกีว่าสิ่งอื่นใด

ขณะที่เสวี่ยเจียเยว่ก�าลังคิดในใจนั้น จู่ๆ มือขวาของเธอก็ถูกใคร 

บางคนจับเอาไว้ พอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าเสวี่ยหยวนจิ้งหันหน้ามามองเธอ

อยู่ ดวงตาของเขาเป็นประกายราวกบัมรีอยยิ้มสดใสอยู่ภายใน

“เหตุใดช่วงนี้เจ้าถงึเหม่อลอยบ่อยนกั รบีเดนิเรว็เข้า ถ้าช้ากว่านี้จะไป

ไม่ทนัดูการแข่งเรอืมงักรเอาได้”

เสวี่ยเจยีเยว่รบัรู้ได้ถงึความอบอุ่นจากฝ่ามอืของเขา...

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเธอถึงได้รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก ทั้งที่ในอดีต 
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เสวี่ยหยวนจิ้งก็จูงมือเธอเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง กระทั่งเคยกอดเธอ แต่ช่วงนี้ 

เสวี่ยเจียเยว่ไม่เพียงต่อต้านอ้อมกอดของเขา แม้แต่การจับมือยังรู้สึกอึดอัด

นกั

เธอพยายามดึงมือตนเองให้หลุดจากการเกาะกุมของอีกฝ่ายโดยไม่

กล่าวอนัใด อยากจะสลดัมอืของเสวี่ยหยวนจิ้งออกไปให้ได้โดยเรว็

เสวี่ยหยวนจิ้งสงัเกตได้ จงึหยุดฝีเท้าและมองแม่นางน้อยพร้อมขมวด

คิ้วแน่น

แต่เขาไม่ปล่อยมือ ซ�้ายังจับให้แน่นขึ้น ท�าให้เสวี่ยเจียเยว่ไร้หนทาง 

ที่จะดิ้นหลุดออกไปได้

“เจ้าเป็นอนัใดไป” เขาเอ่ยถาม “ไม่ชอบให้ข้าจูงมอืเจ้าหรอื”

เสวี่ยเจียเยว่สวมหมวกใบเดิม ใบหน้าของเด็กสาวจึงซ่อนอยู่ภายใต้ 

ผ้าโปร่งสขีาว ท�าให้เสวี่ยหยวนจิ้งไม่อาจเหน็สหีน้าของอกีฝ่ายได้ แต่กพ็อรู้ว่า

แม่นางน้อยก�าลงัก้มหน้าอยู่

เสวี่ยเจียเยว่ไม่ตอบ เอาแต่ก้มหน้า เธอไม่รู้ว่าตนควรจะกล่าวอันใด 

แต่เธอไม่ใช่คนโง่ เพราะสงัเกตได้ว่าท่าทขีองเสวี่ยหยวนจิ้งนั้นเปลี่ยนไป

เธอไม่อยากให้เป็นเช่นนี้ อยากเป็นน้องสาวของเขาตลอดไป แต่ทกุครั้ง

เขาก็มักจะแกล้งเธอเช่นนี้ คนสองคนอยู่ด้วยกันทุกวัน เป็นไปไม่ได้ที่เธอ 

จะไม่รู้เลยสกันดิ

เสวี่ยเจียเยว่ไม่สบายใจและเกิดความขัดแย้งในใจของเธอ ทุกๆ วัน

เธอรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนน�้าแข็งบางๆ อีกทั้งยังกังวลกับผลที่จะได้รับและ 

สูญเสยี

เธอไม่ชอบความรู้สึกเช่นนี้เลย จึงไม่กล้าที่จะให้เสวี่ยหยวนจิ้งท�าตัว

สนิทชิดเชื้อกับตนได้ตามอ�าเภอใจอีก แต่เพื่อไม่ให้มีพิรุธมากเกินไป เธอจะ

เป็นฝ่ายเข้าไปกอดแขนและท�าตวัออดอ้อนเขา แม้ว่าจะต่อต้านตอนที่เขาเป็น

ฝ่ายเข้ามาจบัมอืและกอดเธอกต็าม
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เมื่อเหน็ว่าเสวี่ยเจยีเยว่ไม่ตอบ เสวี่ยหยวนจิ้งกร็ูส้กึกงัวลใจขึ้นมา และ

แอบหวาดกลวัอยู่เลก็น้อย

ช่วงที่ผ่านมานี้เขาไม่ได้ซ่อนความรู้สกึของตนที่มตี่อเสวี่ยเจยีเยว่ บาง

ครั้งกต็ั้งใจแสดงออกมาอย่างชดัเจน ประการแรกกเ็พื่อหยั่งเชงิ ประการที่สอง

คอือยากให้เดก็สาวค่อยๆ ปรบัตวักบัเรื่องเหล่านี้ แต่คดิไม่ถงึเลยว่าอกีฝ่าย

จะมที่าทตี่อต้านเมื่อเขาเข้าใกล้...

“เหตุใดเจ้าถึงไม่พูด” แววตาของเสวี่ยหยวนจิ้งเริ่มเคร่งขรึม ก่อนจะ

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงตงึเครยีด “เจ้าลมืความสมัพนัธ์ของพวกเราสองคนไปแล้วหรอื 

เจ้ามเีรื่องอะไรไยไม่บอกข้า”

เสวี่ยเจยีเยว่ยงัคงก้มหน้าอย่างดื้อรั้นโดยไม่พูดอะไร

ความจรงิแล้วเธอมกัจะปากร้ายเมื่ออยูต่่อหน้าคนอื่น หากสิ่งใดที่ท�าให้

ไม่มคีวามสุข เธอจะหลกีเลี่ยงทนัท ี ไม่เกบ็เอาไว้ให้ตนอดึอดัใจเดด็ขาด แต่

เมื่ออยู่ต่อหน้าเสวี่ยหยวนจิ้ง โดยเฉพาะหลายวันที่ผ่านมานี้ เธอไม่กล้าพูด

อะไรให้มากความนกั

เสวี่ยเจยีเยว่กงัวลว่าหากเอ่ยเรื่องที่ตนอดึอดัใจออกมา เสวี่ยหยวนจิ้ง

จะมองเธอเช่นไร แต่ถ้าเธอพูดออกไปให้เขารู้ นั่นไม่เท่ากับว่าเป็นการเจาะ

กระดาษหน้าต่างให้มรีูโหว่86 หรอกหรอื แล้วต่อไปเธอกบัเสวี่ยหยวนจิ้งจะอยู่

ด้วยกนัอย่างไร

แม้ว่าเธอจะเชื่อใจและหวงัพึ่งพาชายหนุ่ม คดิว่าเขาเป็นคนที่เธอสนทิ

ที่สุดเพียงคนเดียว แต่มันก็เท่านั้น เธอไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบอื่น

นอกจากน้องสาวของเขา...

ในใจของเสวี่ยเจียเยว่ยังคงกังวลกับเรื่องนางเอกทั้งสิบสองคน 

จิตใต้ส�านึกของเธอมักจะคิดว่าเสวี่ยหยวนจิ้งต้องมีความสัมพันธ์กับพวกนาง

86 หมายถงึ ความลบัถกูเปิดเผย
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อย่างแน่นอน ถงึแม้ว่าจะไม่ใช่กบัสตรทีั้งสบิสองคน แต่กต็้องมหีนึ่งหรอืสอง

คนที่แตกต่างจากพวกนางทั้งหมดใช่หรอืไม่ ยงัมนีางเอกแปดคนที่ไม่ปรากฏ

ตัวออกมา ใครจะรู้ว่าพวกนางเป็นคนเช่นไร มีฐานะอย่างไร ทว่าถึงอย่างไร

ต้องโดดเด่นกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว

ทนัใดนั้นเสวี่ยหยวนจิ้งจบัมอืเธอแน่นขึ้น แลว้ดงึเธอไปยงัตรอกเลก็ๆ 

ที่อยู่ไม่ไกลนกั จากนั้นเบื้องหน้ากส็ว่างขึ้น เป็นเพราะชายหนุ่มแหวกผ้าโปร่ง

บนหมวกของเธอออก เสวี่ยเจียเยว่สัมผัสได้ว่าใต้คางของเธอนั้นร้อนผ่าว 

เพราะเสวี่ยหยวนจิ้งบบีใต้คางเธอขึ้นเพื่อให้เงยหน้ามองเขา

ชั่วขณะที่ได้มองดวงตาด�าขลบัของเขา เสวี่ยเจยีเยว่อดที่จะตื่นตระหนก

ขึ้นมาไม่ได้

เธอรู้สกึว่าเสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงัจะเปิดเผยบางอย่าง ถ้าอยู่ในภพที่จากมา

คงเรยีกว่าหงายไพ่ในมอื แต่ตอนนี้เธอไม่อยากให้หน้าต่างในใจบานนี้ขาดเป็น

รูโหว่

หากหน้าต่างไม่ขาดเป็นรโูหว่ เธอกย็งัพอจะแกล้งท�าเป็นว่าตนไม่รูเ้รื่อง

ได้ และปฏบิตัติ่อเสวี่ยหยวนจิ้งเหมอืนพี่ชายเช่นเดมิ ทั้งสองคนจะได้ใช้ชวีติ

เหมอืนเดมิ แต่ถ้ามนัขาดแล้ว...

เธอนึกถึงหนี้ดอกท้อที่เสวี่ยหยวนจิ้งจะต้องรับผิดชอบอีกแปดดอก 

ฐานะของนางเอกที่แข็งแกร่งกว่าสามารถก�าจัดคนที่ไร้อ�านาจออกไปได้ง่าย 

ยิ่งกว่าการขยี้มด อกีทั้งในบรรดานางเอกทั้งแปดคนนั้น อาจมสีกัคนที่เข้าตา

เสวี่ยหยวนจิ้ง หากเป็นเช่นนั้นแล้วต่อไปเธอจะท�าอย่างไร

เสวี่ยเจียเยว่รู้สึกหวาดกลัวมากยิ่งขึ้น จึงอดที่จะยกมือขึ้นดึงมือของ 

เสวี่ยหยวนจิ้งออกจากใตค้างของตนไมไ่ด้ และอยากให้เขาปลอ่ยเธอไป ขณะ

เดยีวกนัเธอกห็นัไปมองทางอื่น เพราะไม่อยากมองชายหนุ่ม

เมื่อไรที่มองตาของเขา เธอจะรู้สกึหวาดกลวั

เดมิทเีสวี่ยหยวนจิ้งคดิจะจบัใต้คางของเสวี่ยเจยีเยว่เท่านั้น แต่พอเหน็
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ว่าเดก็สาวต่อต้าน เขากจ็บัคางของอกีฝ่ายโดยตรง เพื่อบงัคบัให้แม่นางน้อย

มองมาที่เขา ขณะเดยีวกนัเขากโ็น้มตวัไปข้างหน้า และดนัตวัเสวี่ยเจยีเยว่ให้

พงิกบัก�าแพงเรอืนข้างทาง ก่อนจะกกัขงัแม่นางน้อยเอาไว้ด้วยแขนอนัแขง็แรง

อกีข้างของเขา เพื่อไม่ให้อกีฝ่ายหนไีปไหนได้

เสวี่ยเจียเยว่เห็นว่าสถานการณ์เป็นเช่นนี้ หัวใจของเธอพลันเต้นรัว 

ขึ้นมาทนัท ีเสวี่ยหยวนจิ้งก้มหน้าลงมาราวกบัก�าลงัจะจูบเธอ...

“เจ้ายังไม่ตอบข้าเลย” เสวี่ยหยวนจิ้งมองแววตาของเสวี่ยเจียเยว่และ

กล่าวเสยีงต�่าอกี “เมื่อครู่นี้เหตุใดเจ้าไม่ให้ข้าจูงมอืของเจ้า”

เสวี่ยเจยีเยว่ไม่กล้าสบตาเขา เธออยากจะก้มหน้าลง แต่เสวี่ยหยวนจิ้ง

เห็นเช่นนั้นก็เพิ่มแรงขึ้นอีก พยายามบังคับให้เธอเงยหน้าขึ้น ขณะเดียวกัน 

เขากเ็อ่ยด้วยน�้าเสยีงเคร่งขรมึ

“พูดมา”

เสวี่ยเจียเยว่ตกใจจนหัวใจเต้นแรงเมื่อได้ยินน�้าเสียงของเขาเช่นนั้น  

เมื่อถูกจับคางเอาไว้ เธอก็ท�าได้เพียงมองเขาเท่านั้น รู้สึกทั้งเสียใจและโกรธ 

จนแทบลุกเป็นไฟ

ช่วงนี้เธอต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งของเสวี่ยหยวนจิ้งทุกวัน พอ

คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ยิ่งรู้สึกกระวนกระวายใจ เธอคิดว่าตัวเองแบกรับมามาก

พอแล้ว

ในที่สดุเธอกเ็อ่ยถามเรื่องที่อดัอั้นตนัใจมานาน “ท่านพี่ ท่านเพยีงอยาก

จูงมอืข้าเท่านั้นหรอื ไม่อยากกอดข้า หรอืไม่อยากท�าเรื่องอื่นๆ กบัข้าใช่หรอื

ไม่”

จู่ๆ เสวี่ยเจยีเยว่กน็กึถงึกางเกงตวัในของเสวี่ยหยวนจิ้งที่ช่วงหลงัมานี้

เปลี่ยนบ่อยยิ่งนกั ตอนนั้นเธอยงัเดาว่าคนในความฝันของเขาคอืแม่นางน้อย

คนใด แต่เมื่อคดิดูแล้วกเ็ป็นไปได้มากว่าจะเป็นเธอ ใบหน้าของเสวี่ยเจยีเยว่

จงึแดงเรื่ออย่างห้ามไม่ได้
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เธอทั้งอายทั้งโกรธ จากนั้นกไ็ม่รู้ว่าความโกรธมนัหลั่งไหลมาจากไหน 

ท�าให้เธอปัดทั้งมอืที่จบัคางและแขนที่ยนัก�าแพงเพื่อกกัขงัเธอของเสวี่ยหยวนจิ้ง 

ออกอย่างรุนแรง และเอ่ยด้วยความโกรธ

“ท่านพี่ ข้าเป็นน้องสาวท่าน ท่านห้ามคดิเช่นนี้กบัข้า”

เสวี่ยหยวนจิ้งได้ยินเพียงเสียงอื้ออึงดังอยู่ในหูของเขา ราวกับเลือด

ทั้งหมดในร่างกายสบูฉดีขึ้นไปบนสมองจดุเดยีวกไ็ม่ปาน เสยีงสะท้อนดงัก้อง

ในหูทั้งสองข้าง

เสวี่ยเจยีเยว่รู้แล้วใช่หรอืไม่ แล้วเริ่มรู้ตั้งแต่เมื่อไร มนิ่าล่ะ ช่วงที่ผ่าน

มาเดก็สาวถงึได้ขดัขนืตอนที่เขาสมัผสัตวั...

คดิได้เช่นนั้น หวัใจที่เคยเต้นอย่างมั่นคงกเ็ต้นรวัราวกบัจะหลดุออกมา 

สองมอืของเขาพลนัสั่นเทาเบาๆ อย่างห้ามไม่ได้ แต่เขายงัคงไม่ปล่อยเสวี่ย-

เจยีเยว่ไป ยงัใช้แขนแขง็แรงทั้งสองข้างกกัขงัเดก็สาวไว้กบัก�าแพงเช่นเดมิ

ไม่นานเขาก็เอ่ยกับเสวี่ยเจียเยว่ด้วยเสียงแหบพร่า “เจ้า... เจ้ารู้แล้ว

อย่างนั้นหรอื”

เขาไม่กล้าแม้แต่จะมองอีกฝ่าย ท�าได้เพียงก้มหน้าก้มตาและมอง

รองเท้าปักลายดอกไม้สฟี้าอ่อนที่เดก็สาวสวมอยู่เท่านั้น

เสวี่ยเจยีเยว่ได้ยนิเช่นนั้น หวัใจกส็ั่นสะท้านขึ้นมาอย่างฉบัพลนั

เป็นอย่างที่คดิเอาไว้... เป็นอย่างที่คดิเอาไว้จรงิๆ แล้วต่อจากนี้เธอควร

ท�าอย่างไรด ีเรื่องพี่น้องเปลี่ยนเป็นคนรกั เหตุใดถงึได้เกดิขึ้นกบัเธอ ไม่เคย

คดิมาก่อนเลยว่ามนัจะเกดิขึ้นกบัเธอจรงิๆ

ตอนนี้สมองของเธอขาวโพลนว่างเปล่า เป็นเวลานานจึงได้สติกลับมา 

จากนั้นเธอก็ตั้งสติดีๆ แม้เสวี่ยหยวนจิ้งจะก้มหน้า แต่ก็เห็นได้ชัดว่าใบหน้า

ของเขาแดงก�่า คงเป็นเพราะตอนนี้เขาก�าลงัเขนิอายอยู่กระมงั...

สุดท้ายเสวี่ยเจยีเยว่กไ็ม่อยากให้ชายหนุ่มล�าบากใจไปมากกว่านี้ ขณะ

เดยีวกนัเธอกย็งัต้องการพี่ชายอย่างเขาอยู ่หลงัจากครุน่คดิครูห่นึ่ง เธอจงึเอ่ย
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ด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนเบาๆ

“ท่านพี่ ตอนนั้นท่านก็เคยพูดว่าจะปฏิบัติต่อข้าเหมือนน้องสาวแท้ๆ 

และบอกให้ข้าเหน็ท่านเป็นพี่ชายแท้ๆ เหมอืนกนั หลายปีมานี้ ข้า... ในใจของ

ข้านั้นกเ็หน็ท่านเป็นพี่ชายแท้ๆ มาโดยตลอด ไม่กล้าคดิเป็นอื่นกบัท่านแม้แต่

น้อย อกีอย่าง... ข้าคดิว่าพวกเราเป็นพี่น้องกนัเช่นนี้กด็มีากอยูแ่ล้ว ท่านอย่า...”

เดิมทีเสวี่ยเจียเยว่อยากช่วยก�าจัดความคิดที่เสวี่ยหยวนจิ้งมีต่อเธอ

ออกไป และต่อไปพวกเขากเ็ป็นพี่น้องกนัได้ แต่คดิไม่ถงึเลยว่ายงัพูดไม่ทนั

จบ กเ็หน็เสวี่ยหยวนจิ้งเงยหน้ามองเธออย่างกะทนัหนั ตาด�าขลบัคู่นั้นมคีวาม

ขุ่นเคอืงแฝงอยู่

“ไม่ ข้าไม่อยากเป็นพี่ชายเจ้า แต่อยากเป็นสามขีองเจ้า เจ้าอย่าคดิว่า

ข้าเป็นพี่ชายอกีเลย จากนี้ไปให้เจ้าปฏบิตัติ่อข้าเหมอืนสามเีถดิ”

ปฏกิริยิาแรกของเสวี่ยเจยีเยว่คอืตะลงึงนัไปชั่วขณะ จากนั้นเธอกร็ู้สกึ

ทั้งโกรธทั้งอยากจะหวัเราะ

“ตอนแรกท่านบอกว่าอยากเป็นพี่ชายของข้า ให้ข้าปฏบิตัต่ิอท่านเหมอืน

พี่ชาย แต่ดูตอนนี้ส ิท่านไม่อยากเป็นพี่ชายของข้าแล้ว แต่อยากเป็นสาม ีและ

จะให้ข้าปฏบิตัติ่อท่านเหมอืนสามอีย่างนั้นหรอื ท่านคดิว่าข้าเป็นอะไร ข้าต้อง

ท�าตามที่ท่านต้องการเช่นนั้นหรือ ข้าขอกล่าวตามตรงเถอะ ข้าไม่รู้ว่าจะมอง

ท่านเป็นสามไีด้เยี่ยงไร กระทั่งทั้งชวีตินี้ข้ากย็งัไม่รู้ว่าจะท�าได้หรอืไม่”

ความโกรธในใจของเธอทวีคูณขึ้น จึงปัดแขนเสวี่ยหยวนจิ้งอย่าง 

รุนแรงเพื่อหนอีอกมาจากตรงนั้น แต่กเ็หมอืนกบัแมลงเม่าเขย่าต้นไม้ แม้จะ

ปัดแรงเพยีงใด แต่มหีรอืว่าจะหลุดพ้นได้

สุดท้ายความโกรธก็มาถึงระดับสูงสุด เสวี่ยเจียเยว่ก้มตัวลงเพื่อลอด

ใต้แขนทั้งสองข้างของเสวี่ยหยวนจิ้งและวิ่งออกไปทนัที

ทว่าเพิ่งวิ่งไปได้สองก้าว เสวี่ยหยวนจิ้งก็จับแขนของเธอเอาไว้อีกครั้ง 

และครั้งนี้เขาใช้แรงมากขึ้น ก่อนจะผลักเธอให้หลังชนกับก�าแพงเรือนที่อยู่ 
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ข้างทางเช่นเคย จากนั้นจงึโผเข้ามาแนบชดิกบัเธอ

ตอนนี้เสวี่ยเจียเยว่ไม่อาจหลีกหนีไปไหนได้ อีกทั้งเสวี่ยหยวนจิ้งยัง 

เข้ามาใกล้ชดิขนาดนี้ กระทั่งเธอสมัผสัได้ถงึความร้อนระอุบนร่างกายของเขา

ด้วยเหตนุี้เสวี่ยเจยีเยว่จงึทั้งโกรธทั้งอาย จนอดที่จะเอ่ยต�าหนเิขาไม่ได้ 

“ปล่อยข้าเจ้าค่ะ”

ทนัททีี่เอ่ยจบกร็ู้สกึได้ว่ารมิฝีปากของเธออุ่นวาบขึ้นมา...

เพราะเสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงัจูบเธอ!


