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คำ�นำ�

มคี�าพูดหนึง่จากเรือ่งนีท่ี้ฟังแล้วก็ค่อนข้างสะท้อนใจ น่ันคอื 'ในครอบครัว

จกัรพรรดไิม่มคี�าว่าบดิาและบตุร' และสมควรต้องเพ่ิมอกีประโยคว่า 'ในบรรดา

บุตรมังกรก็ไม่มีค�าว่าพ่ีน้องเช่นกัน' พ่อชังลูก ลูกเกลียดพ่อ พ่ีน้องแทงข้างหลัง

กันเอง เป็นเรื่องท่ีพบได้เป็นปกติในหมู่เชื้อพระวงศ์ 

เฮ่อไท่ล้มเหลวในฐานะลกูชายคนโต เพราะเขาไม่เอาไหนท่ีสดุในหมูพ่ี่น้อง  

แต่เขาประสบความส�าเร็จในฐานะบิดา ด้วยลูกๆ ของเขาฉลาดกล้าหาญและ

เคารพรกับดิาคนนีอ้ย่างทีส่ดุ ช่วยส่งเสรมิจนเฮ่อไท่มตีวัตนในสายตาจกัรพรรดิ

มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจุดพลิกผันและก็เป็นประเด็นหลักในคู่กิเลนฯ เล่มสองน้ี

สุดท้ายแล้วก็ต้องมีใครสักคนข้ึนมาเป็น 'รัชทายาท' แต่เหตุการณ์ก็ช่าง

กลับตาลปัตรไปมาซะจนคาดเดาไม่ถูก ครอบครัวของเฮ่อไท่ราวถูกดึงเข้าไป

อยู่กลางพายุ...ไม่สิ พูดให้ถูกควรบอกว่าพวกเขานี่แหละที่เป็นต้นก�าเนิดพายุ! 

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ขอเชิญทุกท่านทัศนากันต่อได้ในเล่มเลย

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

เมิ่งซีสือ (Meng Xi Shi) เป็นนักเขียนจีนผู้โด่งดังไปทั่วเอเชีย ผลงาน 

ทุกชิ้นขึ้นอันดับท�าเนียบทองนิยายขายดีของเว็บไซต์จิ้นเจียง แพลตฟอร์ม

นิยายออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนมาตลอดหลายปี งานเขียนของเมิ่งซีสือ 

ผสมผสานความสมจริงที่อ้างอิงได้เข้ากับท�านองภาษาที่สอดแทรกอารมณ์ขัน  

อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน จึงได้รับความชื่นชอบจากนักอ่านจ�านวนมาก

ผลงานท่ีเป็นที่นิยมแพร่หลาย เช่น รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ และพันสารท

เน่ืองจากในเวยป๋อสื่อสังคมออนไลน์ของจีน เมิ่งซีสือมักลงรูปน่ารัก 

ของแมวเหมียว แตกต่างจากภาพความเก่งกาจด้านฝีมือการเขียน จึงได้รับ 

ฉายาว่า 'ต้าหวังเมียว' ซึ่งแปลว่าเจ้าเหมียวจอมราชัน

Meng Xi Shi
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จากใจนักแปล

'คู่กิเลนค�้าบัลลังก์' เป็นเรื่องราวของพ่ีน้องที่รักใคร่ปรองดองกันอย่างย่ิง 

แต่ความรักที่ขาดความเข้าใจมักก่อให้เกิดปัญหามากมาย ชาวจีนกล่าวไว้ว่า

พ่ีน้องเปรียบเสมือนแขนขา คู่รักเปรียบเสมือนเสื้อผ้า เราสามารถวิ่งแก้ผ้าได้ 

แต่ไม่สามารถว่ิงไปโดยไม่มีแขนขาพาประคอง

ส�าหรับปราณหยก พูดได้เลยว่า 'คู่กิเลนค�้าบัลลังก์' ชิ้นนี้เป็นผลงาน 

ชิ้นหน่ึงท่ีปราณหยกภาคภูมิใจ และรู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้รับคอมเมนต์จาก 

ทีม บ.ก. เน่ืองจากทุกคอมเมนต์เป็นการติเพ่ือก่อ พร้อมมอบข้อมูลความรู้ท่ี 

มค่ีามากมายจนอยากโยนอฐิล่อหยกเยอะๆ แต่กลัวโดนก้อนอิฐปากลับมาแทน

ขดัใจอย่างเดยีวคอื 'คูกิ่เลนค�า้บลัลงัก์' ส่ีเล่มนีส้ั้นเกินไป หากอยากเข้าใจว่า 

เพราะอะไร ขอเชิญพลิกไปอ่านเน้ือหาท้ังหมดกันดูค่ะ

ปราณหยก
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Meng Xi Shi 7

บุรุษชาวทูเจว๋ียรูปร่างสูงใหญ่กล่าว "พวกเขาเป็นใคร"

หญิงสาวฟุบตัวลงกับพ้ืน เน้ือตัวสั่นเทา "พวกเขา...พวกเขาเป็น

แขกของเข่อตุนเจ้าค่ะ"

"แขกของเข่อตุน" อีกฝ่ายหรี่ตาลงมองพวกเฮ่อหรงด้วยสายตา 

พินิจพิเคราะห์ "เข่อตุนนอนป่วยอยู่บนเตียง จะเชิญแขกมาได้อย่างไร"

เซวียถานก้มศรีษะโค้งตวัตามบทบาทของพ่อค้าทีไ่ด้รับมาในเวลานี้  

พูดย้ิมๆ "ท่านผู ้สูงศักด์ิคงยังไม่ทราบ เข่อตุนคิดถึงบ้านเกิดจึงให้ 

พวกเรา..."

บุรุษชาวทูเจว๋ียตัดบทเขาอย่างหยาบคาย "ข้าไม่ได้ถามเจ้า ข้า 

ถามนาง!"

ทาสสาวชาวฮั่นตัวสั่น "พวกเขาพาทายาทของคนรู้จักของเข่อตุน

มาขอพบเข่อตุนเจ้าค่ะ..."

บุรุษชาวทูเจว๋ียก้าวอาดๆ เข้ามา องครักษ์ที่อยู่ด้านหลังตั้งท่า 

จะตามเข้ามาด้วย แต่เขายกมือห้ามไว้

บทที่ 37
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8 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 2

เขามายืนอยู่ตรงหน้าเกาซื่อ พูดภาษาฮั่นแบบเน้นทีละค�า "เจ้า  

เงยหน้าขึ้น"

ไม่คอยให้เกาซื่อได้มีปฏิกิริยา อีกฝ่ายก็ยื่นมือมาจับคางนาง 

บังคับให้หญิงสาวต้องเงยหน้า

"เจ้าชื่ออะไร"

เกาซื่อนึกอยากถอยหนีแต่ถูกจับคางไว้แน่น นางรู ้สึกเจ็บแต ่

สลัดไม่หลุด "ผู้น้อยแซ่เกา มาขอพบเข่อตุนเจ้าค่ะ"

บุรุษชาวทูเจว๋ียย้ิมเย็น "พวกเจ้าไม่ต้องเอาเข่อตุนมาขู่ข้า เวลานี้

สตรีนางน้ันยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้ด้วยซ�้า!"

สายตาท่ีเขามองเกาซื่อเหมือนนกอินทรีที่ก�าลังจ้องเหย่ือ เกาซื่อ

ถูกมองจนรูส้กึหนาวไปทัง้ตวั ยงัไม่ทนัทีน่างจะได้ดใีจทีต่นตัง้ใจทาหน้าด�า  

ฝ่ายตรงข้ามก็ย่ืนมือมาถูหน้านาง

เกาซื่ออุทาน รู้สึกเจ็บแสบบนใบหน้า

"หน้าตาไม่เลว จงใจทาหน้าด�าจรงิๆ มากับข้า เป็นผูห้ญิงของข้า!"

ยามนีเ้กาซือ่รูส้กึแตกตืน่ลนลานอย่างแท้จรงิ นกึในใจว่านางผ่าน

ความล�าบากมาต้ังแต่เล็กจนโต ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยากล�าบาก 

มากแค่ไหนนางล้วนยืนหยัดผ่านมาได้ ทว่าสถานการณ์ที่ตกอยู่ใน 

เง้ือมมือของชาวทูเจว๋ียผู้น้ีกลับไม่ได้ดีไปกว่าการถูกผูซื่อขายเลย ซ�้ายัง

น่ากลัวย่ิงกว่า

แต่หญิงสาวยังไม่ลืมบทบาทสมมติของตนจึงร้องเรียก 'พ่ีชาย'  

เพ่ือขอความช่วยเหลือจากพวกเฮ่อหรง

เฮ่อหรงกับเซวียถานย่อมไม่มีทางไม่สนใจ ตอนที่บุรุษชาวทูเจวี๋ย 

จะบังคับลากตัวเกาซื่อไป พวกเขาก็ผุดลุกขึ้น คนหนึ่งเข้าขวางระหว่าง

อีกฝ่ายกับเกาซื่อ ส่วนอีกคนดึงตัวเกาซื่อไปหลบไว้ข้างหลัง
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Meng Xi Shi 9

เซวียถานพูดเสยีงฉนุ "เจ้าเป็นใคร ถึงกล้าเสยีมารยาทต่อแขกของ

เข่อตุน ไม่กลัวเข่อตุนลงโทษหรือ!"

เฮ่อหรงย่นหัวคิ้วแน่น เขามองออกว่าบุรุษผู ้นี้มีสถานภาพ 

ไม่ธรรมดา และมีความเป็นไปได้มากว่าต�าแหน่งจะไม่เป็นรองจาก 

องค์หญิงเจินต้ิง ถึงได้ก�าเริบเสิบสานถึงเพียงน้ี

หากตอนน้ีเขาเปิดเผยสถานะ อย่างน้อยต�าแหน่งทูตจากราชส�านัก 

ก็อาจท�าให้อีกฝ่ายไม่กล้าล่วงเกินพวกเขา และสามารถปกป้องเกาซื่อ

ไว้ได้ชั่วคราว

ทันใดนั้น เป็นจังหวะที่จะว่าช้าก็ช้า แต่จะว่าเร็วก็เร็ว ทาสสาว 

ชาวฮั่นที่อยู่ด้านข้างอย่างไม่กล้าพูดจาอะไรมาตลอดกลับเงยหน้าขึ้น

อย่างกะทันหัน นางผุดลุกข้ึนไปกอดแขนบุรุษชาวทูเจว๋ีย วิงวอน 

เสยีงอ่อนหวาน "เย่ียฮู ่ข้าไม่อยากรบัใช้เข่อตนุแล้ว ท่านมองข้าสกันิดเถิด  

ได้โปรดรับข้าไว้ด้วย!"

บุรุษชาวทูเจว๋ียก�าลังจะอาละวาดแต่กลับถูกขวาง เขาจึงหันไป

มองทาสสาวชาวฮั่นอย่างเสียไม่ได้

เฮ่อหรงกับเซวียถานมองออกว่าทาสสาวชาวฮั่นก�าลังกลัวจับจิต

จับใจ แต่ยังคงฝืนยิ้มโปรยเสน่ห์ให้บุรุษชาวทูเจวี๋ย "ข้าอยากรับใช้เยี่ยฮู่ 

ท่านได้โปรดให้โอกาสข้าสักครั้ง!"

เย่ียฮู่ไม่ใช่ชื่อคน แต่เป็นต�าแหน่งขุนนางของทูเจว๋ีย

เฮ่อหรงเดาไม่ผิด คนผู้นี้คือเฉียหลัวหน่ึงในผู้ท้าชิงต�าแหน่งข่าน

แห่งทูเจว๋ียตะวันตก เวลาน้ีเขาด�ารงต�าแหน่งเย่ียฮู่แห่งทูเจว๋ียตะวันตก 

และมีความเป็นไปได้สูงท่ีต่อไปจะได้เป็นข่าน

เฉียหลัวหรี่ตามองนาง "เจ้าอยากรับใช้ข้า?"

ทาสสาวชาวฮั่นข่มกลั้นความหวาดกลัว กลืนน�้าลายอึกหนึ่ง 

Page ������������������� 2.indd   9 17/8/2563 BE   13:12



10 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 2

"เจ้าค่ะ..."

เฉียหลัวหัวเราะเบาๆ เขาลูบหน้านางอย่างอ่อนโยนกว่าที่ท�ากับ

เกาซื่อ

ทว่าอดึใจต่อมาชายหนุม่กลบัตวัดขาข้ึนอย่างรวดเร็ว เตะทาสสาว 

ชาวฮั่นกระเด็น!

พละก�าลังมหาศาลท�าให้ร่างบอบบางของนางลอยไปกระแทก 

เสาไม้ภายในกระโจม ก่อนตกลงกระแทกพ้ืนอย่างแรง!

เซวียถานโกรธจัด "เจ้ากล้า!" เขารีบเข้าไปพยุงทาสสาวชาวฮั่น  

ฝ่ายหลังกระอักเลือดออกมาค�าหน่ึง หน้าซีดราวกระดาษ

เฉียหลัวมองนางอย่างหมิ่นแคลน "ไม่รู้จักเจียมตน!"

เซวียถานถลงึตาใส่อย่างโกรธจดั "รงัแกกันเกินไปแล้ว! นางเป็นคน  

ไม่ใช่สัตว์!"

ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเฉียหลัวมีสถานะสูงส่งแค่ไหน แต่ยามนี้เขา 

ไม่สนใจสิง่อ่ืน เน่ืองจากเมือ่ครูส่ตรชีาวฮัน่ผูน้ีเ้ข้ามารบัหน้าแทนเกาซือ่!

เฉียหลัวก้มหน้าลงมองพวกเขาเหมือนมองข้าวของเครื่องใช ้

ไร้ชีวิตจิตใจ "นางเป็นทาสของทูเจว๋ีย ข้าจะท�าอย่างไรก็ได้ และตอนน้ี

พวกเจ้าก็ต้องเป็นทาสของข้า!"

เขาเรียกองครักษ์ข้างนอกเข้ามา "พาพวกเขาไป!"

เฮ่อหรงเตรียมจะประกาศสถานะท่ีแท้จริง แต่กลับได้ยินเสียงคน

ดังมาจากด้านนอก "ช้าก่อน!"

จบค�าสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งก็เดินเข้ามาเผชิญหน้ากับเฉียหลัว 

ผู้ดุร้ายด้วยสีหน้าเป็นปกติ นางคารวะเขาทีหนึ่ง

"เข่อตุนมีค�าสั่ง ให้แขกกลุ่มนี้เข้าพบ"

"ข้าไม่อนุญาต พวกเขาเป็นทาสของข้า!"
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สตรีวัยกลางคนพูดเสียงเย็น "แขกกลุ่มนี้เข่อตุนตั้งใจเชิญตัว 

มาจากจงหยวน เป็นคนรู้จักเก่าแก่ของนาง ไม่ใช่ทาสของท่าน เย่ียฮู่ 

เวลาน้ีท่านข่านยังแข็งแรง เข่อตุนเป็นภรรยาของท่านข่านและเป็น 

พระอัครมเหสีแห่งทูเจว๋ียตะวันตก โปรดให้เกียรติด้วย หากท่านข่านรู้

ว่าท่านล่วงเกินแขกของเข่อตุน อย่าหาว่าข้าไม่เตือน!"

เฉียหลัวจ้องหน้านาง สีหน้าเห้ียมเกรียม

ทว่าสตรีวัยกลางคนกลับไม่สะทกสะท้าน ซ�้ายังคงสบตาอีกฝ่าย

โดยไม่มีอาการหลบเลี่ยง

อึดใจต่อมาเฉียหลัวหัวเราะเสียงเหี้ยม "ดีมาก!"

เขาไม่ได้ท�าอะไรมากกว่าน้ัน เพียงหมนุตวัเดนิกระทืบเท้า ก้าวยาวๆ  

จากไปทันที

สตรีวัยกลางคนเฝ้ามองอีกฝ่ายจนลับสายตาไปแล้วค่อยผ่อน 

ลมหายใจออกมา พูดกับพวกเฮ่อหรง "ตามข้ามา เข่อตุนต้องการพบ 

พวกท่าน"

เฮ่อหรงชี้นิ้วไปทางสตรีชาวฮั่น "เมื่อครู่นางเสียสละตนเองเพ่ือ 

ช่วยพวกเรา ขอท่านได้โปรดหาหมอมารักษานางด้วย"

"ตามข้าไปพบเข่อตุนก่อน ทางนี้ข้าจะเรียกคนไปตามหมอให้"

เซวียถานมองหญิงสาวด้วยสายตาห่วงใยก่อนวางนางลงอย่าง

ระมัดระวังเพ่ือตามพวกเฮ่อหรงไปพร้อมสตรีวัยกลางคน

เมื่อมาถึงพ้ืนท่ีของเข่อตุนท้ังหมดก็พบว่าหากเทียบกับสถานท่ีที่

รบัรองพวกเขาเมือ่ครู ่กระโจมหลงันีม้คีวามโอ่อ่ากว่ามาก ถ้วยชามรามไห 

และตู้เตี้ยล้วนเข้าชุดกัน ส่วนใหญ่มีลักษณะตามแบบจงหยวน มีของ

ต่างถ่ินน้อยมาก ดูออกว่าเจ้าของต้ังใจจัดแต่งตามแบบบ้านเกิด  

มีความเป็นไปได้มากว่านางตั้งใจจะให้เหมือนกับท่ีอยู่เก่าก่อนของตน
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กลางกระโจมมีสตรีคนหน่ึงนั่งอยู่ ดูมีอายุพอสมควร แต่ยังคง 

มองเห็นเค้าความงามสมัยยังสาว แม้ตอนน้ีนางก็ยังเป็นสตรีที่งามเลิศ

คนหน่ึง

รูปลักษณ์อันสะสวยโดดเด่นนี้ท�าให้พวกเฮ่อหรงรู้ได้ทันทีว่านาง

เป็นใคร

"คารวะองค์หญิง ขอให้องค์หญิงทรงพระเจริญ" ท้ังสามคน 

โค้งกายคารวะ

องค์หญิงเจินติ้งพินิจดูเกาซื่อ "ตามสบาย เจ้าเป็นทายาทของ 

หมิงอว้ี?"

หมิงอว้ีคือนางก�านัลที่เคยถวายการรับใช้องค์หญิงเซียงหยาง

"เพคะ"

"เงยหน้าให้ข้าดูซิ"

เกาซื่อเงยหน้าขึ้นตามค�าสั่ง องค์หญิงเจินติ้งพินิจดูนางอยู่นาน

แล้วส่ายหน้า เสียงเศร้า "ข้าลืมไปแล้วว่าหมิงอวี้หน้าตาเป็นอย่างไร"

"ก่อนออกเดนิทางท่านแม่ก�าชบัว่าภายหน้าถ้ามโีอกาสจะต้องมา

โขกศีรษะค�านับองค์หญิงด้วยตนเอง ท่านแม่เล่าว่าความจริงตอนนั้น

ท่านต้องติดตามองค์หญิงมาแดนตะวันตก แต่เพราะองค์หญิงสงสาร 

ทีน่างอายุยังน้อยจงึต้ังใจมอบท่านแม่ให้แก่องค์หญิงเซยีงหยางเพ่ือให้นาง 

ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ีเมืองฉางอันอย่างสุขสงบจนแก่เฒ่า"

องค์หญิงเจินต้ิงถอนหายใจ "ชีวิตนี้ข้าท�าบุญไม่มาก หมิงอว้ี 

เป็นหนึ่งในจ�านวนน้ัน คิดไม่ถึงว่าต้นหลิวที่ไม่ได้ต้ังใจปลูก* กลับเป็น 

ที่จดจ�านานหลายสิบปี ตัวอยู่ฉางอันแต่ใจกลับระลึกถึงข้า หมิงอว้ี 

* มาจากส�านวน 'ตั้งใจปลูกดอกไม้ ไม้กลับไม่ออกดอก ไม่ตั้งใจปักกิ่งหลิว หลิวกลับให้ร่มเงา' หมายถึง

สิง่ทีทุ่ม่เทความพยายามไปมาก สุดท้ายกลับไม่สมปรารถนา แต่สิง่ท่ีไม่ได้ท�าแบบคาดหวังตัง้ใจกลบัให้

ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด
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เป็นอย่างไรบ้าง ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่"

เกาซื่อผงกศีรษะ "ตอนผลัดเปลี่ยนรัชสมัย ราชวงศ์ใหม่ได้รับตัว

ท่านแม่ไว้ให้เป็นนางก�านลัต่อ ภายหลงัท่านแม่อายมุากจงึถูกปล่อยตวั 

ออกจากวัง ต่อมาได้แต่งงาน ให้ก�าเนิดบุตร ซึ่งก็คือข้า ยามน้ีท่านแม่

ก�าลังใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบเพคะ"

แม้สิ่งท่ีนางพูดจะเป็นเรื่องที่ผ่านการหารือกับพวกเฮ่อหรงและ 

เซวียถานมาแล้ว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องท่ีแต่งขึ้นท้ังหมด นางก�านัลผู้น้ัน 

ได้ท�างานเป็นนางก�านัลในราชวงศ์ใหม่ต่อจริงๆ ซ�้ายังเป็นที่โปรดปราน

ของเหล่าผู้สูงศักดิ์ในต�าหนักใน ทว่าภายหลังนางไม่ได้ออกจากวัง  

แต่แก่ตัวอยู่ในวัง ไม่ได้สมรสหรือให้ก�าเนิดบุตร

กว่าเฮ่อหรงจะขอให้จักรพรรดิเฟ้นหาคนแบบนี้มาได้ก็ส้ินเปลือง

มันสมองไปไม่น้อย เพราะไม่เพียงต้องเป็นคนคุ้นเคยกับราชวงศ์ก่อน

เพ่ือให้คล้องใจองค์หญิงเจินต้ิงได้ แต่ยังต้องมีความหลังเกี่ยวพันกับ 

องค์หญิงเจินต้ิงด้วย จึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพได้อีกครึ่งเท่า

องค์หญิงเจินต้ิงลุกขึ้นมาประคองนางด้วยตัวเอง "ช่างหาได้ยาก

ย่ิงนัก หมิงอว้ีเป็นผู้รู้จักคุณคน และตัวเจ้าก็มีความกตัญญูอย่างย่ิง  

การเดินทางมาครั้งนี้ล�าบากมากหรือไม่"

"ทูลองค์หญิง เนื่องจากการเดินทางมาครั้งนี้มีสหายสองคน 

ร่วมเดนิทางมาด้วย พวกเขาคอยดแูลข้าเป็นอย่างด ีจงึไม่ล�าบากเพคะ"

"สหาย?" องค์หญิงเจนิติง้มองไปทางพวกเฮ่อหรง น�า้เสยีงหยอกเย้า  

"อะไรกัน หน่ึงในสองคนน้ีมิใช่พ่ีชายของเจ้าหรอกหรือ"

เกาซื่อวางตัวไม่เลว และตอนนี้ถึงคราวเขาต้องออกโรงแล้ว

เฮ่อหรงก้าวออกไปครึ่งก้าว ประสานมือพลางกล่าว "ทูลองค์หญิง

ตามตรง ข้ามนีามว่าเฮ่อหรง มไิด้เป็นพ่ีชายของเกาซือ่ แต่เป็นพระราชนดัดา 
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ของจักรพรรดิเหวินเต๋อ ข้าเป็นบุตรคนที่สามของครอบครัว องค์หญิง

เรียกข้าว่าคุณชายสามหรือจะเรียกชื่อรองข้าเจินก้วนก็ได้"

องค์หญิงเจินติ้งมีสีหน้าตกใจปนสงสัย แม้แต่สตรีวัยกลางคนที่ 

พาพวกเขาเข้ามาก็พลอยสะดุ้งและพินิจดูเฮ่อหรงอย่างละเอียด

สหีน้าขององค์หญิงเจนิติง้เคร่งเครยีดขึน้ทันท ีนางหรีต่าพลางยิม้เยน็  

"พูดจาเหลวไหล! พระราชนัดดาตัวจริงจะพาตัวเองมาเสี่ยงถึงที่น่ี 

ได้อย่างไร เจ้าเป็นใครกันแน่!"

เฮ่อหรงย้อนถามเสยีงเรยีบ "องค์หญิงยังสละตวัเองเพ่ือบ้านเมอืง

ด้วยการแต่งงานมาอยู่นอกด่านเป็นเวลาหลายสิบปีได้ แล้วเหตุใด 

พระราชนัดดาจะเดนิทางมาท่ีนีด้่วยตัวเองไม่ได้ น่ีคอืป้ายหยกประจ�าตวัข้า  

ราชวงศ์ของเรามีธรรมเนียมอย่างราชวงศ์ก่อนคือพระราชโอรสและ 

พระราชนดัดาล้วนต้องมป้ีายหยกเป็นหลกัฐานประจ�าตวั เมือ่องค์หญิงด ู

ก็จะรู้"

เขาหยิบป้ายหยกออกมาจากเสื้อ ใช้สองมือประคองส่งให้

สตรีวัยกลางคนรับไปส่งให้ผู้เป็นนาย

สัมผัสท่ีองค์หญิงเจินต้ิงได้รับคือความเนียนละเอียดและอบอุ่น 

บนป้ายหยกอันน้ันนอกจากจะมีอักษรค�าว่า 'หรง' ท่ีระบุนามของ

เจ้าของ ยังมีรูปมังกรสี่เล็บท่องเมฆา เป็นเคร่ืองยืนยันว่านี่คือป้ายหยก

ที่ออกโดยส�านักราชวังจริงๆ

ทว่านางยังคงไม่เชื่อง่ายๆ "ป้ายหยกสามารถปลอมแปลงกันได้  

ที่นี่อยู่ห่างจากจงหยวนไกลลิบ ข้าย่อมไม่สามารถส่งคนกลับไปสืบหา

ความจริง นอกจากนี้ ท่ีเจ้าพูดมาเมื่อครู ่มีพิรุธ แสดงว่าเจ้าเป็น 

ตัวปลอม!"

"ประโยคใดหรือ"
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องค์หญิงเจนิต้ิงย้ิมเย็น "เจ้าอย่าลมืว่าข้าเป็นองค์หญงิในราชวงศ์ก่อน  

มิใช่องค์หญิงในราชวงศ์ปัจจุบัน ราชวงศ์ปัจจุบันท�าลายบ้านของข้า 

ระหว่างเรามีความแค้นท่ีไม่อาจร่วมฟ้า การที่ข้าเสียสละตัวเองไม่ได้

เพื่อราชวงศ์ปัจจุบัน จักรพรรดิของพวกเจ้าไม่มีทางยกย่องข้าถึงเพียงนี ้

แน่!"

เฮ่อหรงสั่นศีรษะ "องค์หญิงผิดแล้ว"

องค์หญิงเจินติ้งแค่นเสียงเย็น "เลิกพูดจากล้ิงกลอกได้แล้ว ไม่ว่า

พวกเจ้าจะมาท่ีนี่ด้วยจุดประสงค์ใด ยามนี้ตัวข้ายังตกที่น่ังล�าบาก  

ไม่อาจท�าสิ่งใดได้ทั้งสิ้น หงเย่ียน ส่งแขก!"

สตรวัียกลางคนก้าวออกมาข้างหน้าหน่ึงก้าว "ทุกท่าน เชญิทางนี"้

เฮ่อหรงหลุดข�า "คิดไม่ถึงว่าผ่านมาหลายสิบปี ยามนี้แม้แต ่

ความอดทนท่ีจะฟังข้าพูดให้จบท่านก็ยังไม่ม ีซ�า้ยังยินดีจะถูกกักบรเิวณ

อยู่ที่นี่ หากข้าเดาไม่ผิด ชาวทูเจว๋ียท่ีล่วงเกินพวกเราเมื่อครู ่คงมี

ต�าแหน่งไม่ธรรมดาใช่หรือไม่ แม้แต่องค์หญิงยังท�าอะไรเขาไม่ได้ หรือ

เขาจะเป็นผู้ท่ีได้รับเลือกให้เป็นข่านคนใหม่? แม้แต่ในยามนี้เขายัง 

ไม่เห็นท่านอยู่ในสายตา หากได้ต�าแหน่งข่านหรอืได้ครองทเูจว๋ียตะวันตก  

ท่านจะยังมีที่ยืนอีกหรือ"

องค์หญิงเจินต้ิงพูดเสียงเย็นชา "เจ้ากล้านักที่พูดกับข้าเช่นน้ี"

"ราชวงศ์ก่อนล่มสลาย สิ้นอ�านาจ ราชวงศ์ปัจจุบันถือก�าเนิด  

ล้วนเป็นเพราะมติสวรรค์ ถึงท่านจะเป็นองค์หญิงในราชวงศ์ก่อน แต่

การทีท่่านเดินทางไกลมาแต่งงานทีน่อกด่านท�าให้ชายแดนมคีวามสงบสขุ  

ราษฎรไม่ต้องบ้านแตก ทั้งหมดเป็นเพราะท่าน ถือเป็นคุณงามความดี

สูงส่ง ไม่ส�าคัญเลยว่าท่านจะอยู่ในราชวงศ์ใด หากพูดกันจริงๆ พวกเรา

ต่างเป็นชาวฮั่นเหมือนกัน พูดภาษาเดียวกัน มองเห็นตะวันจันทรา 
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แบบเดยีวกัน เตบิโตข้ึนมาในเมอืงฉางอนัเหมอืนกัน เทียบกับชาวทูเจว๋ีย  

พวกเราต่างหากท่ีเป็นคนบ้านเดียวกับท่านและมีสายเลือดเก่ียวพันกัน

อย่างแท้จริง!"

ค�าพูดประโยคน้ียากนักทีใ่ครจะไม่รูส้กึหว่ันไหว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

คนท่ีต้องเดนิทางไกลมานอกด่านและไม่ได้กลบัไปเห็นบ้านเกิดมานาน

หลายสิบปี

หงเย่ียนตาแดงเรื่อ นางก้มหน้าลงเช็ดน�้าตา

นางคิดถึงญาติพ่ีน้องท่ีส่งตนเข้าวังเมื่อครั้งยังเยาว์ คิดถึงพ่ีน้อง

ท่ีสนิทกันในวังหลวง เวลาผ่านไปหลายปี แม้สายลมและทะเลทราย 

จะท�าลายรูปโฉมของนาง แต่กลับไม่สามารถท�าลายความคิดถึง 

บ้านเกิดของนางได้

แม้องค์หญิงเจินต้ิงจะไม่ได้หลั่งน�้าตา แต่ยังคงรู ้สึกหว่ันไหว  

นางมองเฮ่อหรงตาไม่กะพริบ

"ข้าไม่ได้โกหกองค์หญิง เพราะข้าเป็นพระราชนัดดาของจกัรพรรดิ

องค์ปัจจุบันจริง เดิมทีฝ่าบาทพระราชทานกระบี่หานกวงให้เล่มหนึ่ง 

บนน้ันสลักพระนามของจักรพรรดิ แต่ข้าห่วงว่าถ้าน�ากระบี่มาด้วย 

จะท�าให้ถูกสงสัยจึงให้คนเก็บรักษาไว้ท่ีเมืองจางเย่ีย การเดินทางมา

ครั้งนี้ข้าเป็นผู้อาสามาเอง เพ่ือคารวะท่านและน�าความตั้งพระทัยและ

พระราชด�าริของจักรพรรดิมากราบทูลองค์หญิง"

องค์หญิงเจินติ้งหัวเราะเสียงเบา "ครั้งนั้นที่ทูเจว๋ียตะวันออกและ

ตะวันตก รวมไปถึงเซียวอว้ี แยกกันเป็นสามทางเพ่ือรุกรานแดนใต้  

การเคลือ่นทพัของทเูจว๋ียตะวนัตกเกิดจากการทีข้่ายุยงท่านข่าน จกัรพรรด ิ

ของพวกเจ้ารู้เช่นนี้แล้วยังไม่แค้นอีกหรือ"

"เรื่องในวันวานคือเรื่องในวันวาน ใต้หล้าน้ีไม่มีศัตรูถาวร  
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องค์หญิงเจินติ้งเป็นผู้ผ่านประสบการณ์มามาก เหตุใดจึงไม่เข้าใจ

เหตผุลง่ายๆ ข้อนี ้เมือ่ครูข้่าบอกแล้วว่าองค์หญงิท�าคณุแก่ราษฎร สร้าง

สันติให้บ้านเมือง มีหรือต้องแยกว่าเป็นราษฎรของราชวงศ์ก่อน 

หรือราชวงศ์ปัจจุบัน ความร้าวฉานในอดีตเป็นเรื่องของคนในอดีต  

ทุกคนล้วนมีหน้าท่ีเป็นของตัวเอง ย่อมไม่อาจต�าหนิผู้ใด"

องค์หญิงเจินต้ิงนิ่งงัน ท�าให้ภายในกระโจมเงียบไปพักหน่ึง

เน่ินนานนางจึงกล่าว "ข้ารู้ว่าจักรพรรดิของพวกเจ้าต้องการส่ิงใด 

พวกเจ้าหวังให้ข้าร่วมมือกับราชวงศ์ปัจจุบันเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์กับ 

ทูเจว๋ียตะวันตก ใช้ประโยชน์จากการแต่งงานของข้า"

สตรีนางน้ีไม่ธรรมดาจริงๆ สมแล้วที่เขาวางเดิมพันด้วยการ 

เดินทางไกลมานับพันลี้ เฮ่อหรงรู้สึกโล่งอก "องค์หญิงช่างปราดเปรื่อง!"

องค์หญิงเจนิต้ิงเยาะหยันตนเอง "ปราดเปรือ่งแล้วอย่างไร เกรงว่า 

พวกเจ้าคงวิง่มาเสยีเท่ียว ข่านเฒ่าเป็นไม้ใกล้ฝ่ัง ภายในทูเจว๋ียตะวันตก 

ก�าลังจะมีพายุกระโชก แม้แต่ตัวข้ายังเป็นแค่เรือน้อยกลางพายุฝน  

ช่วยตัวเองไม่ได้ ชาวทูเจว๋ียคนเมื่อครู่มีนามว่าเฉียหลัว เป็นหลานของ

หมัวลี่ข่าน เขาเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของทูเจว๋ียตะวันตกท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากคนมากมาย มีอ�านาจมาก แต่ข้ากับเขาไม่ลงรอยกัน

เพราะคนทีข้่าสนบัสนุนคอือกีคน ด้วยเหตนุีเ้มือ่ครูเ่ฉยีหลวัจงึท�าเช่นน้ัน

กับพวกเจ้า หากเขาได้เป็นข่านเมื่อใดย่อมต้องเอาอย่างฝูเน่ียนข่าน 

แห่งทูเจว๋ียตะวันออก รุกรานจงหยวนทันที"

"แต่ยามน้ีท่านมีพวกเรา"

องค์หญิงเจินต้ิงย้ิมเยาะ "พวกเจ้า? สามคนจะท�าอะไรได้"

"เบือ้งหลงัของพวกเราคือจกัรพรรดิแห่งจงหยวน ราชส�านกัมทีหาร 

หลายสิบหมื่น และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฝ่าบาท"
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"น�้าไกลไม่อาจดับไฟใกล้"

"องค์หญิงอยู่ท่ีน่ีมาหลายสบิปีย่อมต้องมคีนของตนอยู่บ้างกระมงั 

ฝ่าบาทมีพระบัญชาให้แต่งต้ังท่านเป็นองค์หญิงต้าอี้เจินติ้ง (เจินติ้ง 

ผู้เปี่ยมคุณธรรม) อย่างเป็นทางการ มีราชทินนามว่าเจิ้นก๋ัว (ธ�ารง 

แผ่นดิน) และพระราชทานคฤหาสน์ท่ีเมืองฉางอันให้ หากวันใด 

องค์หญิงอยากกลบัฉางอนั ฝ่าบาทจะทรงส่งขุนนางมารบั ทรงจดัเตรียม

ทกุอย่างไว้ให้องค์หญิง เพ่ือให้ท่านได้ใช้ชวีติในช่วงบัน้ปลายท่ีเมอืงฉางอนั 

อย่างสมพระเกียรติ"

องค์หญิงเจินต้ิงสั่นศีรษะ "ค�าพูดพวกนี้ก็แค่ลมปาก เจ้านึกว่าข้า

จะเชื่อหรือ"

เซวียถานหยิบห่อของขนาดเล็กออกมาจากอกเส้ือ กล่าวย้ิมๆ 

"โชคดีท่ีเมื่อครู่เฉียหลัวไม่ได้ให้คนค้นตัว ของจึงยังอยู่"

เขาส่งห่อของให้หญิงรับใช้

เมือ่เห็นผูเ้ป็นนายผงกศรีษะ หงเย่ียนจงึแกะห่อของ พบว่าด้านใน 

มแีผ่นจารกึทองค�ากับตราประทับยศรวมอยู่กบัม้วนภาพและหบีใบเลก็

ใบหนึ่ง

" น่ีคือตราประจ�าพระองค์ขององค์หญิง บนน้ันได้ประทับ 

พระราชลัญจกรเอาไว ้ เรียบร ้อย พระราชลัญจกรนี้ ยังคงเป ็น 

พระราชลัญจกรในราชวงศ์ก่อน องค์หญิงน่าจะพอจ�าได้ ส่วนม้วนภาพ

คือแบบร่างของคฤหาสน์ท่ีจ�าลองจากวังเดิมขององค์หญิง หากแค่พูด

ท่านคงไม่ไว้ใจ ข้าจึงตั้งใจขอให้จักรพรรดิพระราชทานมาให้ล่วงหน้า 

ต่อให้ภายในสิบปีนี้องค์หญิงยังไม่กลับไป คฤหาสน์หลังนี้ก็จะมีคน 

ปัดกวาดท�าความสะอาดเป็นประจ�า นอกจากท่านแล้วสถานที่แห่งนี้

จะไม่รับนายคนท่ีสอง"
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องค์หญิงเจินต้ิงมองดูของท้ังหมดด้วยสีหน้าสับสน

นางย่อมรู้ว่ามันไม่ใช่ของปลอม แต่เพราะแบบนี้นางจึงรู้สึกว้าวุ่น

ความแค้นของครอบครวัท�าให้นางชงิชงัราชวงศ์ปัจจบุนัแห่งแดน

จงหยวนเข้ากระดกู ถึงขัน้ยุยงให้ทเูจวีย๋ตะวันออกและตะวันตกผกูมติรกัน 

เพ่ือสร้างความล�าบากให้แก่พวกเขา

ทว่าเพียงชัว่พรบิตาราชวงศ์แดนจงหยวนกลบัเป็นฝ่ายเดนิเข้ามา

ขอผกูไมตรกัีบนาง เรือ่งนีท้�าให้คนต้องทอดถอนใจให้แก่ความเปลีย่นแปลง 

ที่รวดเร็วเกินไปจริงๆ

จากฉางอันมาหลายสิบปี มีหรือที่นางจะไม่คิดถึงต้นไม้ใบหญ้า

ของแดนเกิด

หากไม่คิดถงึ เหตุใดนางจงึต้องพยายามจดัแต่งกระโจมตามแบบ

ราชส�านักในสมัยน้ัน

หีบใบเล็กใบน้ันองค์หญิงเจินต้ิงเข้าใจว่าใช้บรรจุของเล่นในวัง 

ทีร่าชวงศ์ก่อนเหลอืทิง้ไว้ เป็นแผนเพ่ือให้ครองใจและสร้างความคุน้เคย 

กับนาง

ผู้ใดจะรู้ว่าทันทีท่ีเปิดออก นางกลับต้องอึ้งตะลึง

มันไม่ใช่ของเล่นท่ีคาดไว้ ไม่ใช่เงินทอง ไม่ใช่อัญมณีล�้าค่า  

แต่เป็นขนมถ่ัวเขียวกวนขนาดพอเหมาะที่ตัดไว้เป็นชิ้นๆ

เฮ่อหรงสังเกตเห็นอากัปกิริยาของนางจึงพูดขึ้นอย่างสบจังหวะ 

"พวกข้าได้ยินมาว่าเมื่อก่อนองค์หญิงชอบกินขนมถ่ัวเขียวกวนของ 

พ่อครวัจางในวังหลวง จงึคดิจะหาตวัพ่อครวัจางเพ่ือให้เขาร่วมเดนิทาง

มาด้วย คิดไม่ถึงว่าหาอยู่นานกลบัพบว่าพ่อครวัจางเสยีชวีติไปนานแล้ว 

และไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้ใครต่อ ประกอบกับการเดินทางยาวไกล 

นับพันล้ี เกรงว่าอาหารท่ีน�ามาจะบูดก่อนจึงต้องให้พ่อครัวที่เก่งที่สุด 

Page ������������������� 2.indd   19 17/8/2563 BE   13:12



20 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 2

ในเมืองจางเยี่ยท�าขนมถั่วเขียวกวนขึ้นมาตามต�ารับที่ตกทอดมาใน 

วังหลวง รสชาติอาจไม่เหมือนของพ่อครัวจาง ขอองค์หญิงอย่าได้

หัวเราะเยาะ"

"รสชาติอันเป็นท่ีสุดของมนุษย์คือความสุขสงบผ่องใส" องค์หญิง

เจินติ้งหยิบขนมถ่ัวเขียวกวนชิ้นหน่ึงขึ้นกัดหน่ึงค�า

หงเย่ียนทดสอบพิษให้ไม่ทัน นางอุทานอย่างร้อนใจ "องค์หญิง!"

องค์หญิงเจินติ้งโบกมือและกินขนมถ่ัวเขียวกวนชิ้นนั้นไปเรื่อยๆ 

จนหมด "รสชาติไม่ใช่ต�ารับดั้งเดิมจริงๆ แต่ถือว่าพวกเจ้ามีน�้าใจ"

เฮ่อหรงย้ิม "รอให้องค์หญิงกลับฉางอันวันไหน ข้าจะต้องให้คน

เสาะหาขนมถ่ัวเขียวกวนเลื่องชื่อในเมืองฉางอันมาให้ท่านชิม"

องค์หญิงเจินต้ิงถอนหายใจ "ไม่รู ้ว่าข้าจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้น 

หรือไม่"

"ขอถามองค์หญิงว่าเวลานี้อาการป่วยของหมัวล่ีข่านเป็นอย่างไร

บ้าง"

องค์หญิงเจนิติง้นิง่ไปพักหน่ึง "ไม่ดขีึน้เลย เหลอืเวลาอกีไม่มากแล้ว"

"ได้ยินว่าเวลานี้ทูเจว๋ียตะวันตกมีผู ้สืบทอดสองคน นอกจาก 

เฉียหลัวคนเมื่อครู่ ยังมีอีกคนคือหลู่จี๋"

องค์หญิงเจนิติง้ผงกศรีษะ "หลูจ่ีเ๋ป็นบตุรของข่านคนก่อน หมวัล่ีข่าน 

ระแวงเขามากจงึตัง้ใจให้เฉยีหลวัสบืทอดต�าแหน่ง ยามน้ีภายในทูเจว๋ีย 

ตะวันตกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงสนับสนุนหลูจ่ี ๋อกีฝ่ายสนับสนนุ 

เฉียหลัว"

"เหตุใดองค์หญิงจึงอยากให้หลู่จี๋เป็นข่านคนต่อไปมากกว่า"

องค์หญิงเจินต้ิงตอบสั้นแต่ได้ใจความ "หลู่จี๋เป็นคนดีมีน�้าใจ  

ผิดจากชาวทูเจวี๋ยทั่วไป"
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เฮ่อหรงเข้าใจ เพราะการหนุนให้คนดีมีน�้าใจขึ้นรับต�าแหน่งย่อม

ดีกว่าการหนุนคนมักใหญ่ใฝ่สูงท่ีคิดจะเล่นงานตัวเอง หลายปีมาน้ีกว่า

องค์หญิงเจินติ้งจะมีต�าแหน่งแห่งที่อยู่ในทูเจวี๋ยตะวันตกไม่ใช่เรื่องง่าย 

โดยเฉพาะต�าแหน่งเข่อตุนท่ีมีอ�านาจในการบริหารบ้านเมือง นางย่อม

ไม่อยากสูญเสียอ�านาจนี้

"เฉยีหลวัเป็นคนกระหายเลอืดย่ิงกว่าหมวัลีข่่าน หากปล่อยให้เขา

เป็นข่านเขาจะต้องก�าจดัคนท่ีคดัค้านเขาในราชส�านกัทกุคน นอกจากนี.้.."  

องค์หญิงเจินติ้งย้ิมเหยียด "พวกเจ้าน่าจะรู้ว่าชาวทูเจว๋ียมีธรรมเนียม

ส่งต่อภรรยาพ่ีให้น้อง ส่งต่อภรรยาพ่อให้ลูก เฉียหลัวไม่ชอบข้าจึง 

ไม่อยากแต่งงานกับข้า หากเขาได้เป็นข่าน สักวันข้าย่อมต้องพบกับ

จุดจบ ตายอย่างอนาถ"

ชาวฮั่นต่างดูแคลนธรรมเนียมน้ีอย่างที่สุดเพราะเป็นเรื่อง 

ไร้มนุษยธรรม ไม่ต่างจากสัตว์ป่า แต่ส�าหรับชาวทูเจว๋ีย สัดส่วนของ

สตรีมีน้อยกว่าบุรุษมาก และชนเผ่าที่ท�าปศุสัตว์เร่ร ่อนก็ต้องการ

แรงงานจ�านวนมาก นานวันเข้าจึงเกิดเป็นธรรมเนียมน้ี

ทว่าองค์หญิงเจินติ้งไม่พบร่องรอยการดูแคลนบนใบหน้าของ 

พวกเฮ่อหรง

"องค์หญิงอยากให้พวกเราช่วยในเรื่องใดบ้าง"

"เวลานี้มีผู้สนับสนุนหลู่จี๋กับข้าน้อยเกินไป ก�าลังพลร่วมหมื่นของ

ทูเจวี๋ยตะวันตกเกินครึ่งอยู่ในมือของเฉียหลัว หากท่านข่านตายเมื่อใด 

เขาจะต้องใช้ก�าลังท่ีมากกว่ามายึดอ�านาจฝ่ายพวกข้าทันที"

เฮ่อหรงมเีฮ่อจัน้กับยอดฝีมอืจ�านวนหน่ึงร้อยคนทีอ่ยู่ในเมอืงจางเย่ีย  

ทว่าน่ีคอืหมากเมด็สดุท้ายในมอืของเขา เขาจงึไม่อยากใช้มนัเรว็เกินไป  

นอกจากนีก้�าลงัคนจ�านวนหน่ึงร้อยเป็นได้แค่การเตมิบปุผาบนผ้าด้ินแพร  
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หากองค์หญิงเจนิต้ิงไม่มโีอกาสชนะแม้แต่น้อย ก�าลังคนจ�านวนหน่ึงร้อย 

ย่อมไม่สามารถพลิกสถานการณ์

ระหว่างที่เขาก�าลังน่ิวหน้าครุ่นคิด องค์หญิงเจินติ้งก็พลันเอ่ย  

"ช่างเถอะ พวกเจ้าเดินทางมาไม่ง่าย พักอยู่กับข้าสักสองสามวันก่อน 

พวกเราค่อยถกกันอีกที ตราบใดที่หมัวลี่ข่านยังมีชีวิตอยู่ ต่อให้เฉียหลัว

ก�าแหงย่ิงกว่าน้ีก็ไม่กล้าออกนอกหน้ามาก"

"เช่นนั้นต้องขอรบกวนองค์หญิง"

การที่องค์หญิงเจินติ้งเปลี่ยนท่าทีท่ีมีต่อพวกเขาท�าให้หงเยี่ยน 

เลิกท�าตัวเย็นชา นางพาพวกเฮ่อหรงไปพักผ่อนและบอกพวกเขาว่า  

"ข้าไม่เคยเหน็องค์หญิงมคีวามสขุแบบน้ีมานาน ขอบคณุพวกท่านมาก"

เฮ่อหรงตอบกลับอย่างสุภาพ "ราชส�านักไม่อยากท�าสงคราม แต่

อยากได้สันติ หากทูเจวี๋ยตะวันตกสามารถผูกมิตรกับราชส�านักได้  

ข้าจะทูลขอฝ่าบาทให้ส่งคนมารับองค์หญิงกลับฉางอัน ถึงตอนนั้นท่าน

ก็จะได้กลับไปหาญาติมิตรทั้งหลาย"

หงเย่ียนฝืนย้ิม "หวังว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่"

นางพาพวกเฮ่อหรงมาที่กระโจมอีกหลัง "วางใจได้ ข้างนอกมีคน

ขององค์หญิงคอยเฝ้า เฉียหลัวไม่กล้ามาสร้างความวุ่นวายที่นี่แน่  

พวกท่านสามารถพักได้อย่างสบายใจ ส่วนแม่นางเกาจะแยกไปอยู่

กระโจมติดกันก็ย่อมได้ ข้าจะพาท่านไปเอง"

ท้ังสามคนกล่าวค�าขอบคุณหงเย่ียน เฮ่อหรงท�าท่าจะถามเร่ือง

ของท่ีนี่อีก แต่กลับเห็นสาวใช้คนหน่ึงรีบรุดเข้ามาก่อน

"ท่านอาหงเย่ียน! หมอบอกว่าเฉียหลัวเย่ียฮู่เตะโดนหัวใจ เกรงว่า

อาชิงคงไม่รอดแล้ว!"

ไม่ต้องให้หงเย่ียนอธิบายพวกเฮ่อหรงก็รู้ว่าอาชิงจะต้องเป็นทาส
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สาวชาวฮั่นคนเมื่อครู่แน่

สีหน้าของทั้งสามคนจึงเปลี่ยนไปทันที
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อาชิงนอนหน้าซีดอยู่บนเตียง หายใจรวยริน

ตอนท่ีพวกเฮ่อหรงเข้ามา หมอจับชีพจรเสร็จแล้วก�าลังลุกขึ้นยืน 

เมื่อเห็นหงเย่ียนเขาก็สั่นศีรษะ

หงเย่ียนขมวดหัวคิ้วแน่น "เป็นอย่างไรบ้าง"

หมอเป็นชาวทูเจว๋ีย ภาษาฮัน่จงึค่อนข้างเพ้ียน แต่ทกุคนสามารถ

อ่านสีหน้าของเขาได้ไม่ยาก "เกรงว่าคงไม่รอด"

เฮ่อหรงบอกหงเย่ียนว่า "เม่ือครูน่างช่วยพวกเราไว้ ได้โปรดเมตตานาง 

ด้วย รับรองว่าข้าต้องตอบแทนท่านแน่"

หงเย่ียนน่ิงงันไปพักหนึ่งก่อนบอกหมอ "เข่อตุนมีสมุนไพรอย่าง

โสมและดอกจั้งหง หากจ�าเป็นข้าจะไปน�ามาให้ โปรดช่วยนางด้วย"

หมอถอนหายใจ "ข้าท�าเต็มที่แล้ว ต่อให้เป็นสมุนไพรล�้าค่ากว่าน้ี

ก็ไม่มีประโยชน์ต่อนาง ท�าได้อย่างมากก็เพียงยืดชีวิตออกไปแค่ไม่กี่วัน

เท่าน้ัน"

เกาซือ่มองร่างกายอ่อนเปลีย้ของอาชงิแล้วอดรูส้กึแสบจมกูไม่ได้

บทที่ 38
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นางบีบมืออาชิงเบาๆ เพราะกลัวว่าจะท�าให้อีกฝ่ายเจ็บ อาชิง

เหมือนจะรับรู้ เปลือกตาสั่นน้อยๆ ก่อนปรือตาขึ้น

เกาซื่อดีใจมาก รีบหันไปบอกหมอ "นางฟื้นแล้ว!"

หมอรีบเข้ามาดู แต่สีหน้ากลับยังไม่ดีขึ้น

อาชิงขยับริมฝีปาก ฝืนพูดออกมาสี่ค�า "ท่านอา...หงเย่ียน..."

"เจ้าวางใจ มีเข่อตุนอยู่ เฉียหลัวไม่กล้ามาเอาตัวเจ้าไปแน่ ทุกคน

ท่ีอยู่ตรงนี้คือแขกของเข่อตุน เมื่อครู ่เจ้าช่วยพวกเขาไว้ เข่อตุนจึง 

ช่วยเจ้า เจ้าต้องรักษาตัวดีๆ นะ"

ความจรงิอาชงิเป็นแค่ทาสทีไ่ม่ค่อยได้รบัความสนใจขององค์หญงิ 

เจินติ้ง ตอนท่ีนางถูกชาวทูเจว๋ียลักพาตัวมา บังเอิญว่าหงเย่ียนก�าลัง 

ขาดผูช่้วยจงึรบัตัวนางไว้ หากอาชงิตาย องค์หญิงเจนิติง้ก็แค่ให้หงเย่ียน 

ไปหาผู้ช่วยคนใหม่ แต่ส�าหรับพวกเฮ่อหรง การกระท�าเมื่อครู่ของนาง 

มีความหมายพิเศษต่อพวกเขา

อาชิงปรือตาลง ท่าทางมีความสุข แต่ทันใดน้ันนางกลับต้อง 

ท�าหน้าเหยเกเพราะความเจ็บปวด

เกาซื่อสะอื้น "พวกเราเพ่ิงเจอกัน เหตุใดเมื่อครู่เจ้าจึงเสี่ยงภัย 

ช่วยข้า"

ใบหน้าของอาชิงเริ่มหมองคล�้า "...ข้า...ตอนถูกลักพาตัวมาใหม่ๆ 

เคยถูกย�่ายี ร่างกายข้าสกปรกไปแล้ว แต่เจ้า...ไม่เหมือนข้า หากเยี่ยฮู่

ยอม...ยอมปล่อยเจ้าแล้ว...รับข้าไว้แทน ข้าก็...ไม่มีอะไรต้องเสียอีก..."

แม้จะเพ่ิงพบกันแต่นางกลับมีน�้าใจ ยอมเอาตัวเองเข้าแลก

อาชงิไม่รูจ้กัเกาซือ่ ไม่รูว่้าการช่วยเกาซือ่จะท�าให้นางได้ประโยชน์ 

อะไร แต่นางเคยผ่านความทุกข์ทรมานมาจึงไม่อยากให้ผู ้อื่นต้อง

ประสบชะตาเดียวกันกับตน
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แม้ช่วงท่ีอยู่บ้านสกุลจางจะถูกผซูือ่กลัน่แกล้งรังแกจนอยู่ไม่สูต้าย  

เกาซื่อก็ไม่เคยร้องไห้ ทว่าบัดน้ีนางกลับอดไม่อยู่ ต้องปล่อยให้น�้าตาท่ี

สะกดกลั้นไว้ไหลรินลงมา

หญิงสาวคุกเข่าอยู่ท่ีข้างเตียงพลางจับมืออาชิงแน่น "น้องสาว

คนด ีข้าตดิค้างเจ้าหนึง่ชวีติ เจ้าต้องหายดเีรว็ๆ ข้าจะพาเจ้ากลบัจงหยวน  

เจ้าจะได้กลับบ้าน ดีหรือไม่"

"บ้าน..." ดวงตาของอาชิงเปล่งประกายเล็กน้อย "หน้าบ้านข้า 

มีแม่น�้า...ริมแม่น�้ามีต้นไป๋หยาง ฤดูวสันต์จะออกดอก ซุนหลางจะเอา

ดอกไม้พวกน้ันมาร้อยเป็นพวงให้ข้าสวมศีรษะ..."

เสียงของนางเบาลงเรื่อยๆ จนไม่ได้ยินอะไรอีก

เกาซื่อบีบมือนางแน่น เน้ือตัวสั่นเท้ิม ทันใดน้ันหญิงสาวก็ 

กรดีเสยีงออกมาอย่างเสยีใจสดุแสน ฟุบตวัลงบนเตยีงร�า่ไห้จนไม่เหลอื

ความเป็นตัวเองอีก

บุรุษอย่างเซวียถานก็ทนไม่ไหว น�้าตาไหลพรากเต็มหน้า

กระทั่งหงเย่ียนท่ีพบเห็นความโหดเห้ียมป่าเถ่ือนของชาวทูเจว๋ีย 

มาจนชินชายังต้องหลับตาลงอย่างสะกดกลั้นเช่นกัน

กระต่ายตายจิง้จอกอาลยั เมือ่ต่างเป็นชาวฮัน่เหมอืนกัน การตาย

ของอาชิงจึงเป็นตัวแทนของการตายของชาวฮั่นผู้ถูกลักพาตัวมายัง 

ต่างถ่ิน

มเีพียงเฮ่อหรงท่ีไม่พูดอะไรเลยต้ังแต่ต้นจนจบ สหีน้านิง่สนิท ไม่มี

น�้าตาแม้แต่หยดเดียว

ทว่ามอืท่ีจบัไม้เท้าของเขากลบับบีแน่น ชายหนุ่มหมนุตวัเดนิออกไป 

ข้างนอกทันควัน

เซวียถานตกใจเพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายจะไปเอาเรื่องเฉียหลัว  
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จึงรีบตามออกไป

"เจินก้วน! คุณชายสาม!"

เน่ืองจากอยู่ข้างนอก พวกเขาจึงไม่สามารถเรียกกันด้วยชื่อ

ต�าแหน่ง นอกจากน้ีทั้งคู่ก็อยู่ในวัยเดียวกัน เลยเรียกเช่นนี้แทน

อากาศท่ีทูเจว๋ียในช่วงกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันมาก  

ตอนกลางวันร้อนระอุ แต่พอค�่ากลับหนาวยะเยือก แม้แต่ต้นหญ้า 

ผืนทรายยังแผ่ไอเย็นออกมา

เฮ่อหรงไม่ได้จะไปเอาเรื่องเฉียหลัว เซวียถานเห็นเงาร่างของเขา

ยืนอยู่ใต้แสงจันทร์จึงถอนหายใจเฮือก ในใจคิดว่าตนตื่นตูมไปแล้ว  

คนแบบเฮ่อหรงไม่มีทางท�าอะไรหุนหันพลันแล่น

"คุณชายสาม" เซวียถานเดินเข้าไปใกล้

ราตรีวาดเค้าโครงสีด�าของทิวเขาไกลให้เห็นได้รางๆ ส่วนใกล้ๆ 

กระโจมสว่างด้วยแสงไฟ เรียงรายเป็นระยะ กองไฟลุกโชติ เงาคน

เคลื่อนผ่านไปมา แต่กลับไม่มีผู้ใดอยู่ในความสนใจของเฮ่อหรงหรือ

ท�าให้เขารู้สึกอบอุ่นขึ้นเลย

กระนั้นในใจเขากลับมีกองไฟกองหนึ่งลุกโพลง รุ่งโรจน์เจิดจ้า  

เผาไหม้อย่างรุนแรงเจียนระเบิด

เฮ่อหรงนึกถึงก่อนหน้านี้ที่เซวียถานบอกอาชิงว่าจะพานางกลับ

ไปจงหยวน ตอนน้ันเขาอยากจะไปเจอองค์หญิงเจินต้ิงเร็วๆ เพ่ือ 

เกลี้ยกล่อมให้นางยอมร่วมมือ จึงรู้สึกว่าเซวียถานเรื่องมากจนอาจ 

เสียงาน และเป็นห่วงเป็นใยคนไม่รู้จักมากเกินไป

แต่แล้วสตรทีีช่ือ่อาชงิคนนีก้ลบัยอมเสีย่งช่วยเกาซือ่ตอนถูกรงัแก 

จนตัวเองต้องตาย

จดุประสงค์ท่ีราชส�านักส่งทูตมาทีทู่เจว๋ียตะวนัตกคอืสิง่ใดน่ะหรอื 
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ที่จริงเฮ่อหรงสามารถอ้างเหตุผลสวยหรูมากมายข้ึนมาพูดได้ทั้งนั้น 

เหมือนที่ใช้อ้างกับบิดา จักรพรรดิ และองค์หญิงเจินติ้ง ไม่ว่าจะเพ่ือ

ราษฎร เพ่ือสันติ เพ่ือความสงบสุขของบ้านเมือง

แต่เขากลับรู ้ดีที่สุดว่าความจริงเขาแค่อยากมีความก้าวหน้า 

เพราะร่างกายของเขาพิการ จึงไม่สามารถสร้างผลงานในการรบ และ

เพราะเป็นบุตรสาวใช้ ซ�้ามารดายังแบกชื่อว่าเป็นคนผิด ท�าให้เส้นทาง 

ที่เขาปรารถนาเป็นไปได้ยากกว่าคนอื่นๆ

ที่เขายอมเดินทางไกลนับพันลี้ด้วยความยากล�าบากน้ัน ค�าว่า 

เพ่ือชาติบ้านเมืองก็เป็นแค่อาภรณ์สวยหรูท่ีหุ้มห่ออยู่ภายนอก แท้จริง

แล้วเฮ่อหรงคนน้ีก�าลังท�าเพ่ือตัวเอง เขาก็แค่คนเห็นแก่ตัวและคิดถึง

แต่ตัวเอง

บัดนี้เฮ่อหรงรู้แล้วว่าเขาก็ไม่ได้สูงส่งไปกว่าชาวบ้านอย่างอาชิง 

แผนที่เขาวางไว้ก็เพียงเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ�านาจทางการเมือง หาใช ่

มีปณิธานเพ่ือแผ่นดินอะไรไม่

กระบอกตาของชายหนุ่มร้อนผ่าว แต่กลับไม่มีน�้าตาไหลลงมา 

สักหยด

"คุณชายสาม?" เซวียถานรู้สึกว่าเฮ่อหรงท่ีนิ่งงันไปดูแปลกๆ แต่

บอกไม่ได้ว่าแปลกที่ตรงไหน

"เจ้าตามข้ามาที่นี่ รู ้สึกกลัวหรือไม่" ในที่สุดเขาก็เอ่ย น�้าเสียง 

ค่อนข้างแหบพร่า

"มีท่านอยู่ ข้าไม่กลัว"

"ขอค�าตอบจริงๆ"

เซวียถานแค่นเสียงเบา "กลัวสิ"

"เพ่ือให้ได้มีหน้ามีตา? ได้โอ้อวดคนในครอบครัวเจ้า?"
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"ใช่ครึง่หนึง่ ส่วนอกีครึง่หนึง่นัน้...สมยัทียั่งเป็นเด็กหนุม่เลอืดร้อน

ข้าอยากเอาอย่างจางเชียนและปานกู้* ช่วยเหลือราชส�านักขยาย

อาณาเขตของชาวฮัน่ แม้ว่าตอนนีค้วามใฝ่ฝันนีข้องข้าจะยังอกีห่างไกล

ก็ตาม"

เฮ่อหรงเงียบไปพักหน่ึง "ในสายตาเจ้า ข้าคือคนท่ีจะช่วยให้ 

ฝันเจ้าเป็นจริง?"

เซวียถานลูบจมูก หัวเราะเสียงแห้ง "พูดกันตามตรง ตอนแรก 

ข้าก็ไม่ค่อยมั่นใจ แต่วันน้ีพอได้ยินท่านคุยกับองค์หญิงเจินติ้งท�าให้ข้า

รู้สึกมีความมั่นใจราวเจ็ดแปดส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงตอนน้ี"

เฮ่อหรงน่ิวหน้า "หมายความว่าอย่างไร"

"ถ้าท่านใจแข็งจริงอย่างที่แสดงออก เหตุใดจึงทนดูไม่ได้จนต้อง

ออกจากกระโจมมา ท่านไม่ใช่คนไร้หัวใจ แต่เป็นคนที่เก็บซ่อน 

ความรู้สึก ไม่ยอมแย้มพรายความคิดอ่านออกมาง่ายๆ คนแบบน้ี

ภายนอกมกัเยน็ชา แต่ภายในอบอุน่ หากต่อไปสตรนีางใดได้หวัใจท่าน 

ท่านย่อมรักใคร่ดูแลนางอย่างสุดซึ้ง" เขายักคิ้วหล่ิวตาใส่เฮ่อหรง  

"ข้าพูดถูกหรือไม่"

สหีน้าของเฮ่อหรงนิง่สนทิ "กล้าเดาความคดิเบือ้งสูงแบบเล่ือนเป้ือน  

สมควรโดนลงโทษหรือไม่"

เซวียถานหัวเราะ "เบื้องสูงเป็นผู้ใหญ่ใจกว้าง โปรดอย่าได้คิดเล็ก

คิดน้อยกับผู้น้อยเลย"

เฮ่อหรงมองเขาแวบหนึ่ง เซวียถานหุบย้ิม ประสานมือให้เฮ่อหรง 

เรียกความสนใจจากคนท่ีเดินผ่านไปมา เพราะเขาไม่ได้ท�าเพียงก้มตัว 

* จางเชียน (164-114 ปีก่อนคริสตกาล) นักการทูตในสมัยราชวงศ์ฮั่น ผู้บุกเบิกเส้นทางสายไหม และ

ปานกู้ (ค.ศ. 32-92) นักประวัติศาสตร์สมัยตงฮั่น (ฮั่นตะวันออก) ผู้บันทึกประวัติศาสตร์นิพนธ์ 'ฮั่นซู'  

ซึ่งมีอิทธิพลต่อชาวฮั่นในสมัยหลัง 
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หากน�้าเสียงยังเคร่งขรึมจริงจังอย่างท่ีไม่เคยเป็น "ชีวิตของอว๋ีเซิน 

ขอฝากไว้กับท่าน นับจากวันนี้ต่อไป สุดแล้วแต่ท่านจะบัญชา"

เฮ่อหรงพูดเสียงเรียบ "เจ้าเป็นขุนนางราชส�านัก ย่อมต้องฟัง 

ค�าสั่งของราชส�านัก"

เซวียถานย้ิม ไม่โต้แย้ง

ตอนน้ีเองเกาซือ่เดนิออกมาจากกระโจม สหีน้าเศร้าสลด หยาดน�า้ตา 

ยังคงติดอยู่บนใบหน้า ดูเหมือนนางจะยังไม่ได้สติกลับคืนมา เมื่อเห็น

เฮ่อหรงก็ต้ังท่าจะคารวะ แต่เซวียถานชิงดึงตัวนางไว้อย่างคนหูไวตาไว 

ดุเสียงเบา "เจ้าท�าอะไร!"

เกาซือ่สะดุง้เลก็น้อย สตกิลบัคนืเตม็ท่ี นางพูดเสยีงงมึง�า "ขออภยั

เจ้าค่ะ..."

เซวยีถานมสีหีน้าเคร่งจดั ไม่เหลอืท่าทขีีเ้ล่นในเวลาปกตอิกีต่อไป 

"ท่ีนี่ไม่ใช่ที่ท่ีเจ้าจะมาท�าใจลอยได้"

เกาซื่อสูดลมหายใจเข้าปอดลึก นางฝืนระงับตัวเองให้น่ิง แต ่

น�้าเสียงยังติดจะสั่นอยู่บ้าง ทว่าไม่ได้เป็นเพราะถูกเซวียถานต่อว่า  

แต่เป็นเพราะยังไม่สามารถก้าวผ่านความรู้สึกเมื่อครู่

นางพูดเสียงเบา "ข้าผิดไปแล้ว"

เฮ่อหรงถามนาง "เจ้าอยากจะพูดอะไร"

เกาซื่อฝืนย้ิม "บอกตามตรงว่าก่อนมาท่ีนี่ข้าคิดเพียงว่าจะท�างาน

ท่ีได้รับมอบหมายจากท่านให้ส�าเร็จเพ่ือที่ตัวเองจะได้มีหนทางไปต่อ 

ไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องส�าคัญของชาติบ้านเมืองจะเกี่ยวอะไรกับตัวข้า 

และเรื่องของอาชิง เรื่องของอาชิง..."

นางสะอื้นเล็กน้อยแต่ยังคงฝืนพูดต่อ "ข้าถูกขายให้บ้านสกุลจาง

ตั้งแต่เล็ก แม้พวกเขาบอกว่าเมื่อข้าโตข้ึนจะท�าลายสัญญาขายตัว 
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ของข้าเพ่ือให้ข้าแต่งงานเป็นภรรยาของคุณชายน้อยสกุลจาง แต่ผูซื่อ

เป็นคนชอบบงการ ท�าให้ข้าไม่เคยมีความสุขจนนึกชิงชังโลกใบนี้ และ

เข้าใจว่าทุกคนบนโลกล้วนมีจิตใจโหดร้าย จึงค่อยๆ บังคับตัวเอง 

ให้กลายเป็นคนใจแข็ง เย็นชา ไม่ใจอ่อนกับใครง่ายๆ จนกระท่ัง 

ก่อนหน้าที่คู่หมั้นข้าจะเสียชีวิต เขาคืนสัญญาขายตัวให้ข้า และข้า 

ได้มาเจอกับคุณชายเซวีย กับท่าน ยังมีอาชิง..."

อาชิงท�าให้เกาซื่อมองเห็นความเห็นแก่ตัวของตน นางไม่รู้ว่า 

อาชิงไปเอาความกล้ามาจากที่ไหน แต่นางรู้ว่าหากตัวเองเป็นอาชิง 

ที่ตกอยู่ในสภาวะท่ีแม้แต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ก็ไม่แน่ว่าจะเสนอตัว 

ออกมาช่วยคนแปลกหน้ากลุ่มนี้

อาชงิไม่รูว่้าพวกเขาเป็นใคร ไม่มทีางท่ีนางจะอยากได้ส่ิงตอบแทน 

จากพวกเขา นางรู้เพียงอย่างเดียวว่าเกาซื่อ เฮ่อหรง และเซวียถาน 

เป็นชาวฮั่น

"ก่อนหน้านีข้้าโง่เขลาเบาปัญญา ยามน้ีถึงเพ่ิงเข้าใจในการกระท�า 

ของคุณชาย ส�าหรับชาวฮั่นท่ีถูกชาวทูเจว๋ียท�าให้ต้องพลัดพรากจาก

บ้านเกิดเมืองนอน ถือเป็นสิ่งย่ิงใหญ่อย่างย่ิง...นับจากวันน้ีเป็นต้นไป 

ขอเพียงคุณชายมีค�าสั่ง ต่อให้ต้องถูกป่นเป็นผงข้าก็ยินดีท�าตาม 

เจ้าค่ะ"

เน้ือแท้นางก็ไม่ได้เป็นคนเลือดเย็นอยู่แล้ว บัดน้ีถูกอาชิงผู้เพ่ิงจะ

เคยพบกันท�าให้โลหิตร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง

ในสายตาของเกาซื่อ เฮ่อหรงในยามนี้คือตัวแทนของราชส�านัก

ซึ่งถือภารกิจอันย่ิงใหญ่ไว้ในมือ การท�าตามค�าพูดของเขามีค่าเท่ากับ

การเชื่อฟังค�าสั่งจากราชส�านัก

เฮ่อหรงผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ
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ไอเย็นโดยรอบท�าให้ลมหายใจร้อนผ่าวท่ีพรูออกมากลายเป็น

หมอกสีขาว ก่อนจะกระจายหายไปในยามรัตติกาล

หากเป็นเมื่อก่อนเขาอาจกระหยิ่มย้ิมย่องท่ีสามารถชนะใจคน  

แต่บัดน้ีไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้ว

ชายหนุ่มฉุกคิดถึงเฮ่อจั้น

ระยะทางระหว่างราชส�านักทูเจว๋ียตะวันตกกับเมืองจางเย่ียที่ 

อยู่ชายแดนไม่ถือว่าไกลกันมาก อย่างน้อยก็ใกล้กว่าเมืองฉางอันมาก 

ทว่ายังคงต้องใช้เวลาเดินทางหลายวัน

เฮ่อหรงคิดในใจว่าดีที่เขาไม่ได้ให้เฮ่อจั้นมาด้วย เนื่องจากท่ีน่ี

อันตรายเกินไป องค์หญิงเจนิต้ิงยังแทบจะเอาตวัไม่รอด ทูเจว๋ียตะวนัตก 

มอีนัตรายรายล้อมรอบทศิ ล�าพังแค่พวกเขาสามคนต้องเอาชวีติให้รอดนัน้ 

ไม่ง่ายเลย ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะพลิกสถานการณ์ ทุกย่างก้าวท่ีเดิน

เหมือนเหยียบลงไปบนแผ่นน�้าแข็งบางเฉียบ ถ้าเฮ่อจั้นมาอยู่ตรงน้ี 

ย่อมต้องพลอยล�าบากไปด้วยแปดถึงเก้าส่วน

ชายหนุ่มมองเซวียถานกับเกาซื่อท่ีหันมามองเขาด้วยแววตา 

แบบเดียวกัน "ข้าจะพาพวกเจ้ารอดกลับไป ไม่ปล่อยให้ต้องทนทุกข ์

อยู่ที่น่ีเด็ดขาด"

เซวียถานกับเกาซื่อคารวะอย่างเงียบๆ ไม่กระโตกกระตาก 

ด้วยสีหน้าจริงจังอย่างย่ิง

เฮ่อจั้นจามเสียงดัง

เขาอาบน�้าผลัดเปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว น่ังเอนๆ อ่านหนังสือ 

อยู่บนเตียงจนผล็อยหลับไปตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้ พอจามเสร็จถึงได้รู้สึก

ว่าหนาว ทีแ่ท้ผมยังไม่แห้ง ชายหนุม่จงึรบีหยิบผ้าแห้งทีว่างอยู่ด้านข้าง
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มาวางแปะไว้บนศีรษะ

มีเสียงเคาะประตู เฮ่อจั้นเปล่งเสียงออกไป

"เข้ามา"

เฉินเชียนผลักประตูเข้ามา "ท่านหัวหน้ากอง"

เฮ่อจั้นย้ิม "พ่ีเฉินไม่ต้องมากพิธีถึงเพียงน้ี เวลาส่วนตัวเรียกข้าว่า

เจ้าห้าก็ได้"

เฉนิเชยีนผงกศีรษะและเลกิวางท่านอบน้อม "ข้าขอเรยีกคณุชายห้า 

แล้วกัน"

"อืม ท�าไมพ่ีเฉินถึงยังไม่หลับอีก มีเรื่องอะไรอยากคุยหรือ"

เฉินเชียนลังเลอยู่พักหน่ึง "หลายวันมาน้ีข้าฝึกพละก�าลังให ้

พวกทหารมากกว่าตอนอยู่ในกองทหารราชองครกัษ์ท่ีเมอืงหลวงเสยีอกี 

ท�าเอาพวกทหารแอบร้องโอดโอยกันไม่หยุด ท่านคิดจะท�าอะไรกันแน่ 

หรือนัดแนะท่านผู้ช่วยเสนาบดีเอาไว้แล้ว?"

สีหน้าของเฮ่อจั้นเยียบเย็นลง แต่กลับไม่ได้ตอบค�าถามของ 

เฉินเชียน "ท�าไม พวกเขาทนต่อไปไม่ไหวแล้ว?"

เฉินเชียนรีบบอก "ไม่ใช่อย่างน้ัน อันที่จริงคนกลุ่มนี้มีคุณสมบัติ

ไม่เลว ย่ิงได้รับการฝึกย่ิงมีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น เพียงแต่ตอนน้ี

พวกเราได้แต่อยูใ่นเมอืงจางเย่ีย พวกทหารจงึไม่รูว่้าการฝึกทัง้วันทัง้คนื

มีประโยชน์อย่างไรจึงแอบบ่นกัน"

"เลีย้งทหารพันวันเพ่ือใช้วันเดียว ข้ารูว่้าพวกเขาอยากสร้างความด ี

ความชอบถึงได้ตามพ่ีสามกับข้ามาที่นี่ ยามน้ีพ่ีสามพาตัวเองไปเสี่ยง

ชนิดไม่กลัวตาย พวกเราย่อมไม่อาจย่อหย่อนเกียจคร้าน เกิดวันไหน

ได้รับค�าสั่งด่วนก็จะต้องออกศึกได้ทันที"

เฉินเชียนผงกศีรษะ ถอนหายใจอีกครั้ง "ไม่รู้ว่าพวกท่านผู้ช่วย
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เสนาบดีอยู่ที่ทูเจว๋ียตะวันตกเป็นอย่างไรบ้าง"

พ้ืนนสิยัของเฉนิเชยีนเป็นคนกระด้าง แต่เฮ่อจัน้เป็นพระราชนดัดา  

และมีผลงานโดดเด่นอยู่ในกองทหารราชองครักษ์ ซ�้าเจ้าตัวยังมีวรยุทธ์

ยอดเย่ียม ท�าให้เฉินเชียนไม่กล้าล่วงเกินเขา การที่เฮ่อหรงกับเฮ่อจั้น

สองพ่ีน้องเดินทางจากเมืองหลวงมาคร้ังน้ีท�าให้เขารู้สึกยกย่องอย่าง

จริงใจ เพียงแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆ เฮ่อจั้นถึงได้รับการอวยยศอย่าง

กะทันหัน ท�าให้เขาแอบไม่พอใจอยู่บ้าง

"ข้ากับพ่ีสามนัดแนะกันเรื่องวันเวลาและรหัสลับเอาไว้แล้ว ถ้า 

มีโอกาส เขาจะให้คนส่งข่าวมา"

ตัวเขาเองก็รู ้สึกร้อนใจ เพียงแต่ไม่สามารถแสดงออกมาให้ 

พวกทหารเห็น หาไม่จะย่ิงท�าให้ผู้อื่นกระวนกระวาย

หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับพ่ีสามช่วงท่ีอยู่ทางนั้น...

เฮ่อจั้นไม่กล้าและไม่อยากวาดภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน 

ในท�านองนั้น

ในกลุ่มพ่ีน้องสกุลเฮ่อ นอกจากเฮ่อซิ่วผู้ร่วมมารดาเดียวกับเขา 

เฮ่อจั้นสนิทกับเฮ่อหรงมากท่ีสุด ระยะเวลาหลายปีที่บิดาถูกเนรเทศ 

ให้ไปอยู่ฝางโจว ความทุกข์ยากสารพัดได้ก่อก�าเนิดความผูกพัน ท�าให้

พวกเขาต่างต้องพ่ึงพาอาศยัซึง่กันและกัน จงึมคีวามใกล้ชดิสนทิสนมกัน 

มากกว่าพ่ีน้องท่ัวไป

ส�าหรับเฮ่อจั้น เฮ่อหรงไม่ได้เป็นแค่พ่ีชาย แต่มีความหมาย

มากกว่านัน้ ถ้าเป็นพ่ีน้องคนอืน่เดินทางไกลมาเป็นทูตทีท่เูจว๋ียตะวนัตก  

เฮ่อจั้นก็ไม่กล้ารับประกันว่าตัวเองจะกล้าตามมาด้วยชนิดไม่หยุดคิด 

เพราะเป็นเฮ่อหรง และมีแต่เฮ่อหรงเท่าน้ัน เขาถึงท�าเช่นนี้

"พ่ีสามไม่มีทางเป็นอะไร" เขาพูดให้ความมั่นใจกับเฉินเชียน
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แต่ความจริงคือเขาก�าลังพูดปลอบตัวเอง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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