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ขึ้นชื่อว่า 'โชคชะตา' ย่อมเป็นสิ่งที่มิอาจคาดเดาได้

เดมิที 'จิน้เยวีย่' ถูกส่งออกจากบ้านเกิดไปยงัแคว้นเป่ยหรงในฐานะ 'องค์ประกัน' 

ทว่าเพราะการตายของบดิาผูเ้ป็นแม่ทพัใหญ่แห่งแคว้นต้าอว่ี ชวิีตของคณุชายสกุลจิน้ 

จึงพลิกผัน กลายเป็นทาสในต่างแดน

โชคยังดีที่ฟ้าไม่ได้ส่งมาแค่อุปสรรค เพราะข้างกายจิ้นเยว่ียมี 'เฮ่อหลันเฟิง'  

พระเอกของเราอยู่ด้วยทั้งคน

แม้เฮ่อหลันเฟิงจะเติบโตมาท่ามกลางความรังเกียจเดียดฉันท์ แต่สายเลือด

หมาป่าเกาซินในตัวก็ท�าให้เขาแข็งแกร่งและเก่งกาจกว่าคนรุ่นเดียวกัน ท้ังการข่ีม้า

หรือยิงธนู...เฮ่อหลันเฟิงไม่เคยพ่ายแพ้ผู้ใด

ครัง้หน่ึงพระเอกของเราเคยปรารถนา 'ศรหลางตี'๋ เพ่ือลบค�าปรามาสเหยียดหยาม 

ทีไ่ด้รบั ทว่าหลงัจากได้พบกับจิน้เยว่ีย ทัง้ชวีติและปณธิานของเฮ่อหลนัเฟิงก็สัน่คลอน 

ดูเหมือนความปรารถนาสูงสุดของเขาจะไม่ใช่การถูกยอมรับในฐานะชาวเป่ยหรงอีก

ต่อไป

ส่วนจะเป็นอะไรนั้น ขอเชิญทุกคนไปร่วมออกเดินทางค้นหาค�าตอบด้วยกนักบั

เฮ่อหลันเฟิงและจิ้นเยวี่ยได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ จิ้นเยว่ีย  บุตรชายคนเดียวของแม่ทัพจงเจาจิ้นหมิงจ้าวแห่ง 

แคว้นต้าอว่ี ถูกส่งตวัมาเป็นองค์ประกันทีแ่คว้นเป่ยหรง  

แต่เพราะบิดาแพ้สงครามจึงต้องกลายเป็นทาสของ

สกุลเฮ่อหลนั ภายนอกดสูภุาพอ่อนแอ แต่เฉลยีวฉลาด 

มคีวามมุง่มัน่ไม่ยอมแพ้ ไม่เชือ่ในโชคชะตาและทวยเทพ  

รักแผ่นดินเกิด ปรารถนาจะเดินทางกลับแคว้นต้าอวี่

✱ เฮ่อหลันเฟิง  เดก็หนุ่มลกูครึง่เกาซนิ-ต้าอว่ี เพราะเป็นเชือ้สายหมาป่า

เกาซินผู้ชั่วร้ายเลยท�าให้พ่ีน้องสกุลเฮ่อหลันเติบโตมา

อย่างยากล�าบาก ถูกคนอืน่รงัเกียจดแูคลน เฮ่อหลนัเฟิง 

มีฝีมือการข่ีม้าและยิงธนูจึงมีความใฝ่ฝันอยากได ้ 

'ศรหลางตี'๋ เพราะน่ันคอืสญัลกัษณ์แห่งการยอมรบัจาก

เป่ยหรงเทียนจวิน เขาเชื่อในเรื่องของโชคชะตาและ

ศรัทธาในทวยเทพแห่งที่ราบฉือวั่งหยวน

✱ เยวี่ยเหลียนโหลว  นกัล่าหยางแห่งพรรคหมงิเยีย่ ได้รบัค�าสัง่จากประมขุพรรค 

ให้มาคุม้ครองจิน้เยว่ีย เยว่ียเหลยีนโหลวเป็นชายหนุ่ม 

รูปงามเจ้าส�าราญ ชอบสวมใส่ชุดสตรี ปกติแล้วดูเป็น

คนไม่ได้เรื่องได้ราว ดีแต่กินเล่นดื่มสุราเคล้าบุรุษ 

หล่อเหลาสตรีโฉมงามไปวันๆ ทว่ามีวรยุทธ์สูงส่ง และ

ดีต่อจิ้นเยวี่ยมาก



✱ เฮ่อหลันจินอิง  พ่ีชายของเฮ่อหลันเฟิง รูปโฉมหล่อเหลา ไต่เต้าจาก

นายกองเล็กๆ จนกลายเป็นแม่ทัพต่างเผ่าคนส�าคัญ

ของแคว้นเป่ยหรง ด้วยเพราะเคยได้รับบุญคุณจาก 

จิน้หมงิจ้าวมาก่อนจงึช่วยชวิีตจิน้เยว่ียเอาไว้ มเีป้าหมาย 

ใหญ่ที่ต้องการกระท�าให้ส�าเร็จ

✱ หร่วนปู้ฉี  ทาสสาวใบ้ชาวต้าอวี่ที่เฮ่อหลันเฟิงซื้อมาอยู่เป็นเพื่อน

จิ้นเยว่ีย ภายนอกดูเหมือนเด็กสาวอ่อนแอบอบบาง 

แท้จริงแล้วเป็นนักล่าหยินแห่งพรรคหมิงเย่ีย วรยุทธ์

สูงส่ง ขี้หงุดหงิด ขี้โมโห 

✱ จูเย่ีย  นักดนตรีหญิงโฉมงามแห่งหุยซินย่วน เป็นชาวเกาซิน 

มีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดากับเฮ่อหลันจินอิง



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ 

มีการบรรยายเกี่ยวกับการตายของสัตว์

และการกล่าวถึงความรุนแรงในภาวะสงคราม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



องก์ที่หนึ่ง
ทุ่งกว้างอันหนาวเหน็บ
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ตึง!

ลูกธนูเฉียดผ่านหูเฮ่อหลันเฟิงแล้วปักเข้าไปในเสาไม้

ผ้าปิดตาร่วงหล่นลงมา ดวงตาของเด็กหนุ่มเบิกกว้าง บริเวณห่างไป 

ไม่ไกลนักมีเด็กหนุ่มขี่ม้าหัวเราะจนตัวงออยู่หลายคน

ผู้ที่เป็นหัวหน้าสวมหมวกขนหมาป่า เสื้อคลุมยาวตัวนอกผูกไว้ตรงเอว 

บนเขม็ขดัหนงัสวหีลูม่สีายร้อยหยกกับลกูปัดทองหลายเส้น พวกมนักระทบกนั

จนดังเป็นเสียงกรุ๊งกริ๊งเบาๆ

"จะยอมหรือไม่!" เด็กหนุ่มผู้นั้นตะโกนเสียงดัง "ข้าต่างหากที่เป็นนักธนู

มือหนึ่งของที่ราบฉือวั่งหยวน ยอมแพ้แล้วคุกเข่าให้ข้า เรียกข้าว่าต้าหวัง*!"

เฮ่อหลันเฟิงถูกมัดกับเสาไม้ มือเท้าต่างถูกมัดแน่นด้วยเชือกหนังวัว 

อุ้มน�า้ รัดจนเขาไม่สามารถแม้แต่จะกระดุกกระดิก เลือดไหลจากใบหูลง 

ไปตามกระดูกไหปลาร้ากับแผ่นอก ทว่าเขากลับขบฟันแน่น สายตาดุร้าย  

เขาถ่มน�้าลายอย่างเย็นชา "ถุย!"

เด็กหนุ่มถลึงตาจนเบิกกว้าง เขายกธนูเล็งมาท่ีเฮ่อหลันเฟิงอีกครั้ง  

ลกูธนพูาดบนคันธนใูหม่ หวัลกูธนซูึง่ท�าจากทองส่องประกายวูบวาบท่ามกลาง

แสงอาทิตย์

"หุนต๋าเอ๋อร์ นี่ศรจินเหอนะ..." มีเด็กหนุ่มเอ่ยเตือน "ถ้าบิดาเจ้ารู้เข้า..."

บทที่ 1
องค์ประกัน

* ต้าหวัง หมายถึงฮ่องเต้ หรือผู้มีความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง
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หุนต๋าเอ๋อร์ต่อยเด็กหนุ่มผู้นั้นหนึ่งหมัด แล้วยกธนูขึ้นอีกครั้ง "เจ้าได้ยิน

ชัดแล้ว ศรจินเหอในมือข้าน้ี เป่ยหรงเทียนจวิน* พระราชทานให้บิดาข้า!  

ข้าจะถามอีกครั้ง จะยอมแพ้หรือไม่!"

ปลายแหลมของศรจินเหอแกะสลักลายนกกระจอกทองกระพือปีก 

จะงอยปากนกแหลมคมเปล่งประกายสีเขียวรางๆ

เฮ่อหลันเฟิงจ�าได้ ภายในลูกธนูกลวงนี้มีไว้เพ่ือใส่ยาพิษ น่ีเป็นอาวุธ 

ที่ใช้คร่าชีวิตคนได้

"...อยากให้ข้าคุกเข่า ก็ต้องปล่อยตัวก่อนข้าถึงจะท�าได้" เฮ่อหลันเฟิง 

พูดเสียงดัง "พวกเจ้ามัดข้าไว้เช่นนี้ ต่อให้อยากคุกเข่า ข้าก็ไม่อาจท�าได้"

หุนต๋าเอ๋อร์พูดด้วยความตื่นเต้น "เช่นนั้นเจ้าก็ยอมข้าแล้ว?"

เฮ่อหลันเฟิงพยักหน้า

หุนต๋าเอ๋อร์หน้าแดงปลั่ง "ไม่ได้ ข้าไม่เชื่อ เรียกข้าว่าต้าหวังก่อนสิ"

เฮ่อหลันเฟิงสีหน้าไร้ความรู้สึก "หุนต๋าเอ๋อร์ต้าหวัง"

หุนต๋าเอ๋อร์ชูคันธนูพลางโห่ร้องเสียงดังกับผู้ติดตาม โบกมือให้เหล่า

บริวารไปปลดเชือกที่มัดตัวเฮ่อหลันเฟิง

ตเูจ๋อเพ่ิงถูกเขาต่อยมาหนึง่หมดั ใบหน้านัน้บวมเป่งไปครึง่ซกี เดก็หนุม่

รีบเข้าไปคลายเชือกให้อย่างหวาดหว่ัน เชือกหนังวัวที่แห้งแล้วน้ันแน่นมาก  

รัดข้อมือข้อเท้าเฮ่อหลันเฟิงจนช�้าเป็นรอยแดง 

ตูเจ๋อล้วงมีดสั้นออกมาตัดเชือกที่ข้อมือขวาเฮ่อหลันเฟิง ฉับพลันข้างหู

ก็มีเสียงดังว้ิง ท้ังร่างเขาถูกเหว่ียงลอยออกไปทันที มีดสั้นเล่มเล็กที่หลุดมือ 

ก็ถูกเฮ่อหลันเฟิงคว้าไว้ได้

"ของกลับคืนสู่เจ้าของเดิม!" เฮ่อหลันเฟิงถือมีดสั้นด้วยสีหน้าล�าพองใจ 

ชั่วพริบตาก็ตัดเชือกหนังวัวที่รัดข้อมือข้อเท้าเรียบร้อย เขากลิ้งไปกับพ้ืน  

แล้วเงื้อหมัดกระแทกหน้าอกตูเจ๋อผู้ล้มอยู่บนพื้น

ศรจินเหอพุ่งแหวกอากาศมา ตามด้วยเสียงค�ารามเกรี้ยวกราดของ 

หุนต๋าเอ๋อร์ ตูเจ๋อหวาดกลัวจนร้องเสียงหลง เฮ่อหลันเฟิงรีบดึงไหล่เขาแล้ว 

* เทียนจวิน คือต�าแหน่งจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ ในที่นี้หมายถึงฮ่องเต้ของเป่ยหรง
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พลิกตัว ศรจินเหอจึงปักลงไปในดิน เป็นต�าแหน่งขาขวาของตูเจ๋อเมื่อครู่พอดี

ตูเจ๋อหน้าซีดเผือด "เจ้ายิงธนูเช่นนี้! จะฆ่าข้าหรือ!"

สหีน้าหุนต๋าเอ๋อร์กระอกักระอ่วนเลก็น้อย "ข้าแค่อยากช่วยเจ้า...อย่าให้

เจ้าลูกฮั่นหนีไป!"

เฮ่อหลันเฟิงยื่นมือไปคว้าศรจินเหอดอกนั้นแล้วบ่ายหน้าวิ่งตะบึง

หิมะซึ่งตกหนักบนที่ราบฉือว่ังหยวนเพ่ิงจะหยุดตก เมื่อทอดสายตา 

มองไปสดุลกูหลูกูตา เทอืกเขาคูตู่ห๋ลนิทางเหนอืกับเทอืกเขาองิหลงทางใต้เป็น

สเีงินยวงเช่นเดยีวกัน ดจุดงัฉากก�าบงัยกัษ์สองด้านขนาบท่ีราบฉอืวัง่หยวนไว้ 

ตรงกลาง

เฮ่อหลันเฟิงกลายเป็นหยดหมึกซึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ยอดอาชา

หลายตัวไล่ตามหลังมา เสียงร้องตะโกนดังไม่หยุดหย่อน อาทิตย์อัสดง 

ดวงกลมฝังตัวอยู่บนยอดผาและหุบเขาของเทือกเขา อาบย้อมพ้ืนหิมะขาว 

เป็นสีแดงเพลิง

เสยีงแส้แหวกอากาศ เฮ่อหลนัเฟิงหลบไม่ทันจงึโดนแส้หวดบนแผ่นหลัง 

เข้าอย่างจัง เขาล้มจมกองหิมะ ทว่าก็ยังคงก�าศรจินเหอไว้แน่น

พวกหุนต๋าเอ๋อร์ทยอยลงจากม้า เข้ามากดเฮ่อหลันเฟิงไว้พลางพลิก 

ร่างเขาให้หงายหน้าขึ้นมา ยามที่นอนหนุนหิมะเย็นเฉียบ ความเจ็บปวดบน 

แผ่นหลังเด็กหนุ่มจึงค่อยๆ ด้านชา ได้แต่ดิ้นรนพร้อมหอบหายใจไม่หยุด

หุนต๋าเอ๋อร์โกรธจนค้ิวเหยียดไปถึงขมับ เขาแงะน้ิวเฮ่อหลันเฟิงออก  

แย่งศรจินเหอกลับไป

"เจ้าลูกฮั่น เจ้าไม่รู้หรือว่ามือตนเองสกปรก!" หุนต๋าเอ๋อร์งอเข่ากด 

หน้าอกเฮ่อหลันเฟิง ชกเขาหนึ่งหมัด "เจ้ากล้าแตะต้องศรจินเหอของข้า!"

เฮ่อหลนัเฟิงถูกมดัตากแดดกับเสาไม้ท้ังวันจงึอ่อนแรงอย่างย่ิง บนหลงั

ยังมีเลือดไหล ทั้งยังถูกหุนต๋าเอ๋อร์ต่อยจนงุนงง เขาจึงไร้เรี่ยวแรงจะสวนกลับ

อย่างสิ้นเชิง

ด้านหลงัห่างออกไปไม่ไกลมลี�าธารสายหน่ึง หุนต๋าเอ๋อร์จกิผมเฮ่อหลันเฟิง 

กระแทกเขากับริมล�าธาร หลังศีรษะเด็กหนุ่มดังวิ้ง ขณะล้มลงพื้นยังกระแทก
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กับเปลอืกน�า้แข็งบางๆ บนล�าธาร น�า้แข็งกบัน�า้เย็นเฉยีบเปียกชุม่ไปครึง่ศรีษะ 

เขาพลันได้สติทันที

มือหน่ึงของหุนต๋าเอ๋อร์ถือศรจินเหอ ส่วนอีกมือหน่ึงกดหน้าผาก 

เฮ่อหลันเฟิง ศรจินเหอส่งเสียง 'กริ๊ก' แผ่วเบา จะงอยปากนกกระจอกทองตรง

ปลายแหลมของลูกธนูเปิดออกเป็นช่องเล็กๆ เห็นของเหลวสีเขียวที่บรรจุ 

อยู่ข้างในได้เลือนราง

"มารดาชาวฮัน่ของเจ้าเป็นคนตาบอด จะให้ก�าเนิดลกูทีม่ดีวงตาเหมอืน

หมาป่าอย่างเจ้าได้อย่างไร" หุนต๋าเอ๋อร์คลี่ย้ิมเย็นชา "วันน้ีข้าหุนต๋าเอ๋อร์ 

จะลองดูซิว่าดวงตาหมาป่าของเจ้านั้นร้ายกาจ หรือศรจินเหอของเป่ยหรง 

เทียนจวินที่ร้ายกาจ!" กล่าวจบเขาก็จับศรจินเหอจ่อที่ดวงตาเฮ่อหลันเฟิง

เฮ่อหลนัเฟิงร้องค�าราม พยายามดิน้สูส้ดุชวิีต ทว่าจนใจเมือ่ปลายแหลม

ของศรจนิเหอกดต�า่ลงมาทุกขณะจวนจะเสยีบเข้ามาในดวงตาเขาอยู่รอมร่อ...

เคร้ง!

หุนต๋าเอ๋อร์พลันกลิ้งลงจากร่างเฮ่อหลันเฟิง มือซ้ายบีบมือขวาแน่น  

เขาร้องไห้พลางกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ศรจินเหอลอยอยู่กลางอากาศ 

ก่อนจะม้วนตลบตกลงไปในล�าธารทันที

เป็นลูกธนูไม้ดอกหนึ่งท่ียิงถูกหัวศรจินเหอ ดีดหัวศรซึ่งท�าด้วยทองค�า

บรสิทุธ์ิจนกระเดน็ แรงดดีทีเ่หลอืถึงกับท�าให้กระดกูข้อมอืขวาของหุนต๋าเอ๋อร์

เคลือ่น หลงัยิงเข้าเป้าลกูธนูไม้ก็ปักลกึลงดิน เหลอืเพียงปีกลกูธนยัูงคงสัน่เบาๆ

มีขบวนรถม้าคดเคี้ยวยาวเหยียดอยู่ที่ด้านปลายน�้าของล�าธารน�้าแข็ง 

สตรสีวมเสือ้เกราะท้ังร่างก�าลงัเก็บคนัธนูยาวในมอื ในแววตาสงบน่ิงแฝงด้วย

ความโกรธเคือง นางมองเฮ่อหลันเฟิง แล้วก็มองกลับไปทางหุนต๋าเอ๋อร์ผู้เจ็บ

จนร้องโหยหวนไม่หยุด

เด็กหนุ่มผู้หน่ึงซึ่งอายุไล่เลี่ยกับเฮ่อหลันเฟิงยืนอยู่ข้างนาง ร่างกาย 

ซูบผอม ดูอ่อนแอ เขาแต่งกายแบบชาวฮั่นต้าอวี่ บนตัวคลุมมิดชิดด้วย 

เสื้อคลุมขนจิ้งจอกสีขาวราวหิมะ หมวกเสื้อคลุมดึงมาปกปิดศีรษะ เห็นเพียง

เค้าหน้าขาวเนียน ดวงตาประหน่ึงมุกสีนิลทอดมองมาทางเฮ่อหลันเฟิงจาก
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ไกลๆ

ท่ามกลางหิมะสีขาวโพลน ใบหน้าหนึ่งแจ่มชัดเต็มสายตาเฮ่อหลันเฟิง

เขาเก็บศรจนิเหอข้ึนมา พิษกระเพ่ือมในน�า้ถูกท�าให้เจอืจางลงโดยสมบรูณ์  

สีเขียวจางหลายสายไหลลงไปตามสายน�้า

ชายร่างใหญ่เผ่าเป่ยหรงผู้หนึ่งเดินออกมาจากขบวนรถมองศรจินเหอ

ในมอืเฮ่อหลนัเฟิง จากน้ันก็มองหุนต๋าเอ๋อร์ผูยั้งคงคกุเข่าร้องโหยหวนอยู่กับพ้ืน  

ทันใดนั้นก็โกรธเกรี้ยว 

"หุนต๋าเอ๋อร์!!!"

น่ีคือขบวนรถคุ้มกันจิ้นเยว่ียผู้เป็นองค์ประกันต้าอว่ีท่ีมุ่งหน้าไปยัง 

เมอืงหลวงของเป่ยหรง ขณะพักผ่อนอยู่ตรงเนนิเขา ไป๋หนีแม่ทพัผูต้ดิตามคุม้กัน 

องค์ประกนับงัเอญิเหน็เดก็หนุม่ถูกเหยียดหยามจงึรบีลงมอืช่วยเหลอื บงัเอญิ 

ยิ่งที่หุนต๋าเอ๋อร์เป็นบุตรชายของแม่ทัพหู่ผู้บัญชาการกองพลพิทักษ์เป่ยหรง

เฮ่อหลันเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่ในรถม้า ตลบม่านรถมองไปด้านนอก  

หุนต๋าเอ๋อร์คุกเข่าไหล่สั่นอยู่ตรงหน้าบิดา แม่ทัพหู่โบกศรจินเหอ ท่าทางดุร้าย

ประหนึ่งจะแทงร่างเขาให้เป็นรูพรุน 

"เจ้ากล้าดีอย่างไร!" แม่ทัพหู่ค�าราม "เจ้ากล้าแตะต้องศรจินเหอของข้า

ได้อย่างไร!"

หุนต๋าเอ๋อร์ร้องไห้โฮ

เฮ่อหลนัเฟิงอดกลัน้ไม่ไหวจงึหัวเราะลัน่ การหวัเราะนีด้งึรัง้แผลตรงใบหู 

กับแผ่นหลัง ฉับพลันเขาก็เจ็บจนแยกเขี้ยวยิงฟัน ย่นคอทันที เสื้อท่อนบนกับ

กางเกงชั้นนอกของเขาล้วนถูกพวกหุนต๋าเอ๋อร์ถอดออก เขาสวมเพียงกางเกง

ตัวในสีขาวกับรองเท้าหุ้มข้อหนังเสือ ร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่าเผยให้เห็น

กล้ามเน้ือบางสวย ทว่าบนแผ่นหลงักลบัปรแิตกเป็นรอยแส้สเีลือด การแต่งกาย 

ของเฮ่อหลันเฟิงต่างไปจากชนชั้นสูงร�่ารวยอย่างพวกหุนต๋าเอ๋อร์ บนเอว 

ที่รัดด้วยเข็มขัดซึ่งถักมือแบบหยาบๆ มีมีดเล่มเล็กแกว่งไกวอยู่

จิ้นเยวี่ยพิจารณาเฮ่อหลันเฟิง แล้วเอ่ยเสียงเบา "หลังเจ้ามีเลือดไหล"
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ไป๋หนีค้นยาจนิช่วงซึง่เป็นยาทีใ่ช้รกัษาบาดแผลทีเ่กิดจากอาวธุโดยเฉพาะ 

ออกมา พูดกับเด็กหนุ่ม "หมอบลง"

เฮ่อหลันเฟิงไม่ยินยอมแสดงความอ่อนแอต่อหน้าเด็กหนุ่มแปลกหน้า 

เขาจึงเบือนหน้า "ข้าไม่เจ็บ ข้าไม่ต้องการยาประหลาดนี่..." เพ่ิงขาดค�า  

หญิงสาวก็กดไหล่เขาและใส่ยาให้โดยไม่ยอมฟังค�าอธิบายใดๆ 

แรงมือของนางไม่เบา เฮ่อหลันเฟิงเจ็บจนตัวสั่น ดิ้นก็ไม่หลุด อีกทั้งยัง

ไม่อยากแสดงความอ่อนแอต่อหน้าเดก็หนุม่แปลกหน้าจงึได้แต่ขบกรามแน่น

ไม่ร้องออกมา

มอืจิน้เยวีย่กุมเตาน�า้ร้อน* นิง่อึง้มองเฮ่อหลนัเฟิงทีห่น้าตาเหยเกเนิน่นาน 

คล้ายจะทอดถอนใจ ในค�าพูดมีความสุขุมอันไม่เข้ากับอายุหลายส่วน

"พวกเราถึงที่ใดแล้ว" เขาถามเสียงเบา

"ภายในเขตของเผ่าเย่ียไถ" ไป๋หนขีานตอบ "เยีย่ไถเป็นเผ่าทางใต้สดุของ

เป่ยหรง จากตรงนี้ห่างจากเป่ยตูเป็นระยะทางครึ่งเดือน"

ภายในรถเงียบไปชั่วขณะหนึ่ง เฮ่อหลันเฟิงกลอกตาลอบช�าเลืองมอง

จิ้นเยวี่ย

นิ้วมือจิ้นเยวี่ยเลิกมุมหนึ่งของม่านหน้าต่าง เขามองออกไปนอกรถ

เงียบๆ ทั้งท้องฟ้า ผืนดิน และกระโจม ละอองหิมะโปรยปรายกระจัดกระจาย 

ม่านตาสีด�าของเด็กหนุ่มสะท้อนภาพปุยหิมะท่ีปลิวว่อน หลังจากน้ันครู่หน่ึง 

ก็ผินหน้ามองเฮ่อหลันเฟิงแล้วเอ่ยถาม "เสื้อผ้าเจ้าเล่า ไม่หนาวหรือ"

ใบหเูฮ่อหลนัเฟิงร้อนผ่าวเลก็น้อย คล้ายเพ่ิงตระหนกัได้ว่ายามนีต้นเอง

ไร้เสือ้ผ้าคลมุกายช่างน่าอบัอายย่ิง จงึท�าทีไม่สนใจค�าถามของจิน้เยวีย่ โต้กลบั

อย่างดุร้ายไปหนึ่งประโยค "ทาเสร็จหรือยัง ข้าจะไปแล้ว"

ไป๋หนีหัวเราะพรืด "ไปเถอะ"

เห็นเฮ่อหลันเฟิงยังคงท�าหน้าตาดื้อรั้นดุดัน จิ้นเยวี่ยจึงไม่ถามสิ่งใดอีก 

เขาปลดเสื้อคลุมขนจิ้งจอกบนร่างยื่นส่งให้เด็กหนุ่มแปลกหน้า

* เตาน�้าร้อน คือเครื่องใช้ส�าหรับให้ความอบอุ่น มักท�าจากส�าริด ดีบุก กระเบื้อง มีทรงกลมแบน ปากเล็ก ปิด
ด้วยฝาเกลียว โดยจะเทน�้าร้อนใส่ไว้ด้านในส�าหรับอุ่นมือ อุ่นเท้า หรืออุ่นเตียง
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"แดนเหนืออากาศหนาวเย็น" เขาเอ่ยอย่างแผ่วเบา "เจ้าตัวเปลือยเปล่า

จะกลับบ้านอย่างไร สวมไว้เถิด สวมไว้หนึ่งเค่อ* ก็คืออุ่นมากขึ้นหนึ่งเค่อ"

เสื้อคลุมขนจิ้งจอกขาวสะอาดนุ่มลื่น ทว่าเฮ่อหลันเฟิงกลับไม่รับ

จิ้นเยว่ียเอ่ยอย่างจริงใจท่ีสุด "หากเจ้าไม่ชอบ ข้ายังมีเสื้อคลุมหนังหมี

อีกตัว"

ทว่าไป๋หนกีลบัไม่ยนิยอม "คณุชาย เมอืงหลวงเป่ยหรงหนาวเย็นย่ิงนกั"

"พอข้าถึงเป่ยตูก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวตามอิสระได้อีก ตลอดทั้งวัน 

ได้แต่อุดอู้ในห้องเล็กๆ เท่านั้น" จิ้นเยวี่ยดึงดัน "เขาต้องการมันมากกว่าข้า"

ทนัใดน้ันเฮ่อหลนัเฟิงก็แย่งเสือ้คลมุขนจ้ิงจอกไป ก่อนจะกระโดดออกจาก 

รถโดยไร้ซึ่งค�าขอบคุณและค�าบอกลา ยามที่ไป๋หนีเลิกม่านรถขึ้นนั้นเด็กหนุ่ม

ก็วิ่งไปไกลลิบเสียแล้ว

แม่ทัพหู่ตะโกนเสียงดังให้พวกหุนต๋าเอ๋อร์ไปส่งเฮ่อหลันเฟิงจนถึงบ้าน 

เด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งร้องตะโกนโหวกเหวก ข่ีม้าจากไปไกล ในสายลมแว่วเสียง

ด่าทอกันระหว่างเฮ่อหลันเฟิงกับหุนต๋าเอ๋อร์ดังมาเลือนราง 

"...ชาวเป่ยหรงเข้ากับผู้อื่นยากเช่นนี้หมดหรือ" จิ้นเยวี่ยถามเสียงเบา

ไป๋หนีน�าเสื้อคลุมหนังหมีมาคลุมบนร่างเขา พร้อมท้ังจัดเส้นผมให้  

"ข้ากลบัรูส้กึว่าเดก็เป่ยหรงเมือ่ครูน่ีห้วัรัน้จนน่าสนใจ ได้ยินว่าชาวเป่ยหรงพูดจา 

โผงผาง ปิดบังไม่เก่ง ไฉนเขาถึงได้ดูแปลกพิกลเช่นนี้"

จิน้เยว่ียหวัเราะอยู่ครูห่น่ึง ยามอ้าปากอกีครัง้ก็ใจลอยเลก็น้อย "ข้าได้ยิน

คนในวังบอกว่าเป็นองค์ประกันต้องสิ้นลมที่เป่ยหรง กลับไปไม่ได้แล้ว"

ไป๋หนีเอ่ยสวน "ผู้ใดกล่าว ข้าจะตัดลิ้นผู้นั้นเสีย"

จิน้เยว่ียเงยหน้ามองนาง อยากได้รบัค�ายืนยันมากกว่าน้ี "ท่านพ่อจะมา 

รับข้าจริงๆ หรือ"

หญิงสาวกล่าวเสยีงอ่อนโยน "แม่ทพัจงเจา** เคยหลอกเจ้าเมือ่ใด เวลานี ้

จนิเชยีงรกุรานชายแดน แม่ทัพน�าทหารออกสูร้บ เป็นการสร้างคุณูปการให้แก่ 

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีน 1 เค่อ เท่ากับ 15 นาที
** แม่ทัพจงเจา หมายถึงแม่ทัพผู้ภักดี
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บ้านเมอืง หลงัได้รบัชยัชนะกลบัมารายงาน เขาจะต้องมารบัเจ้าทนัทีแน่นอน"

จิ้นเยว่ียเคยได้ยินบิดากล่าวว่าเป่ยหรงกับจินเชียงเป็นเสือสองตัวซึ่ง 

จ้องหาโอกาสอยู่ข้างๆ ยามใดที่อ�านาจต้าอว่ีอ่อนแอก็อันตรายย่ิง เขาได้แต ่

พยักหน้าอย่างเงียบงัน

ไป๋หนีเตอืนสต ิ"ค�าพูดและการกระท�าของเจ้าล้วนเก่ียวข้องกับเกียรตยิศ

ของต้าอวี่ หากคิดถึงบ้านก็แค่เอ่ยกับข้า แต่ห้ามร้องไห้อีก"

จิ้นเยว่ียน่ังตัวตรง สองมือสอดอยู่ในแขนเส้ือ กล่าวเสียงแผ่วเบา  

"ท่านแม่ทัพวางใจเถิด จิ้นเยวี่ยเข้าใจ"

เขาหน้าตางดงามหล่อเหลา เวลาไม่กล่าววาจาดูคล้ายรูปสลักหยก 

อันวิจิตรท่ีถูกขัดเงา ทั้งสันจมูกโด่ง คิ้วยาวดุจดาบ ทว่าในแววตาไม่เห็น 

ความอ่อนโยนแม้แต่น้อย

ไป๋หนีเห็นท่าทางเช่นน้ีของเด็กหนุ่มก็ปวดใจอยู่หลายส่วน นางล้วง 

ห่อกระดาษออกจากอกเสื้อประหนึ่งเล่นกล "ที่ข้ายังมีลูกกวาดสิงโตที่ฟูเหริน* 

ให้พกติดมา จะกินหรือไม่"

ท้ายที่สุดจิ้นเยว่ียก็อายุเพียงสิบห้าสิบหกปี เขาเบิกบานข้ึนทันที "ยังมี

อิงเถา** เชื่อมหรือไม่"

ไป๋หนีเปิดห่อกระดาษ เผยให้เห็นลูกกวาดซึ่งปั้นเป็นทรงสิงโตตัวน้อย

ขณะตอบ "อิงเถาเชื่อมถูกเจ้ากินหมดไปเมื่อห้าวันก่อน ด้านในลูกกวาดสิงโต

ชิ้นน้ีเติมนมวัวกับวุ้นนมเอาไว้ เป็นบรรณาการจากชวนจง*** ที่ฟูเหรินได้มา

อย่างยากล�าบาก"

จิ้นเยวี่ยแบ่งลูกกวาดสิงโตกินกับนาง "อิงเถาเชื่อมที่ท่านแม่ท�าไม่รู้ใส่

น�้าตาลอะไร อร่อยเป็นหนึ่งในใต้หล้าเลย"

ภายในรถอบอุ่นจนจ้ินเยว่ียถึงกับหลงลืมเส้นทางโคลงเคลงกับหิมะ 

ด้านนอกซึ่งตกหนักข้ึนเร่ือยๆ กระท่ังเด็กหนุ่มชาวเป่ยหรงท่ีเมื่อครู่เขาไม่ได ้

ถามชื่อแซ่ก็ยังเลิกใส่ใจ กลับพูดคุยถึงเร่ืองงานฝีมือต่างๆ ของมารดากับ 

* ฟูเหริน หรือฮูหยิน หมายถึงภรรยาเอก
** อิงเถา หมายถึงเชอรี่
*** ชวนจง หมายถึงพื้นที่ราบลุ่มตอนกลางของเสฉวน
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ไป๋หนีอย่างร่าเริงมีความสุข

ขณะนี้ที่เมืองหลวงเป่ยหรงหิมะซึ่งตกหนักได้หยุดลงแล้ว ท้ังในและ 

นอกเมืองศิลาเงียบสงัด เสียงคนเบาบาง มีเพียงเปลวไฟนิรันดร์บนหอสูง 

กลางวังหลวงซึ่งยังคงลุกไหม้ไม่ดับมอด

เซ่อลี่หลางจวิน* ผู้รับผิดชอบส่งข่าวข่ีม้าพุ่งเข้าประตูเมืองพร้อมแสดง

ป้ายทองในมอื เป็นรายงานข่าวด่วนทางทหารซึง่ส่งมาจากชายแดน บนถนนหลกั 

ใจกลางเมืองหลวงพลันจุดควันด�าหลายสาย เมื่อแต่ละด่านมองเห็นควันด�า 

ก็รู้ว่ามีรายงานด่วนทางทหารถ่ายทอดมา จึงพากันปล่อยให้ผ่านเข้าไป

นายกองซึ่งสวมเกราะเงินเป่ยหรงตามติดอยู่ด้านหลังเซ่อลี่หลางจวิน  

ห้อตะบึงม้าเข้าไปในเมืองประหนึ่งสายลม

ในโถงหารอืราชการ มขีนุนางก�าลงัรายงานสถานการณ์ขององค์ประกัน

ต้าอว่ีกับเป่ยหรงเทียนจวิน "องค์ประกันเข้าสูเ่ขตเผ่าเย่ียไถแล้ว ขณะน้ีแม่ทัพหู ่

ก�าลังคุ้มกันพ่ะย่ะค่ะ"

"เป็นเด็กเช่นใด" เป่ยหรงเทียนจวินเอ่ยถาม "คล้ายจิ้นหมิงจ้าวหรือไม่"

เสนาบดีอดหัวเราะไม่ได้ "เด็กนั่นร่างกายเล็กจ้อย สุภาพเรียบร้อย  

ไม่คล้ายบิดาเขาเลยสักนิด"

เป่ยหรงเทยีนจวินหัวเราะเสยีงดงัลัน่ทันท ีดวงตาเปล่งประกายหนาวเยือก 

เย็นชา "ในราชส�านักต้าอวี่ ไม่รู้กี่ร้อยปีถึงจะปรากฏแม่ทัพมากความสามารถ

เช่นจิ้นหมิงจ้าว!"

เวลานีเ้องด้านล่างห้องโถงก็มคีนมารายงาน สารรายงานด่วนทางทหาร

มาถึงแล้ว นายกองสาวเท้าก้าวยาวๆ เข้ามาในโถงหารอืราชการพร้อมส่งมอบ

จดหมายในมือ เป่ยหรงเทียนจวินกางออกดู ฉับพลันสีหน้าก็แปรเปลี่ยน  

หลังนิ่งงันเนิ่นนานก็ถอนหายใจยาว

"จิ้นหมิงจ้าว..." เขากล่าวเสียงเบาอย่างเคร่งขรึม "สิ้นชีพในการรบแล้ว"

หลังชั่วพริบตาอันเงียบสงัดที่กระทั่งเข็มตกยังได้ยินผ่านพ้นไป ในโถง

* เซ่อลี่หลางจวิน หมายถึงต�าแหน่งผู้ส่งสารในสมัยราชวงศ์ซ่ง
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หารือราชการก็มีเสียงดังอื้ออึง

จิ้นหมิงจ้าวแม่ทัพจงเจาแห่งต้าอว่ี เป็นแม่ทัพผู้องอาจห้าวหาญท่ีสุด 

ตัง้แต่เริม่รชัสมยัต้าอว่ี เขาบญัชาการกองพลพิทักษ์ชายแดนตะวนัตกเฉียงเหนือ 

มาย่ีสิบกว่าปี ไม่เคยรบแพ้สักสมรภูมิ สกัดจินเชียงไว้นอกด่านไป๋เชว่ียตรง

ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือได้มาตลอด

หลายปีก่อนกองทัพหลักของเป่ยหรงเคยจ้องหาโอกาสเคล่ือนไหว  

ฮ่องเต้ต้าอว่ีรีบโยกย้ายจิ้นหมิงจ้าวซึ่งรักษาการณ์อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

มายังกองพลพิทักษ์ชายแดนเหนือ ชาวเป่ยหรงเคยตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้แก่

แม่ทพัจงเจาผูน้ี้อย่างราบคาบมาก่อน ท่ามกลางขนุนางและแม่ทัพของเป่ยหรง  

ผู้ซึ่งเคยเห็นจิ้นหมิงจ้าวมีน้อยเสียย่ิงกว่าน้อย แต่กระน้ันไม่ว่าผู้ใดล้วนเคย

ได้ยินนามของแม่ทัพผู้นี้ ข่าวการเสียชีวิตน้ีมาอย่างกะทันหัน พาให้ผู้คนต่าง

ตื่นตะลึง

"เสียชีวิตได้เช่นไร" เป่ยหรงเทียนจวินที่ได้สติกลับมาถามนายกองหนุ่ม

ผู้นั้น

"จิน้หมงิจ้าวสิน้ชพีทีด่่านไป๋เชว่ีย" นายกองผูน้ัน้ก้มหน้างดุ "ถูกกระบีแ่ทง 

เข้าใส่ตรงอกซ้ายจนถึงแก่ชีวิต สิ้นใจทันทีในสนามรบ ทหารม้าคะนองเมฆา 

แปดพันนายใต้บังคับบัญชาจิ้นหมิงจ้าวไม่มีผู้ใดรอดกลับมา กองพลพิทักษ์

ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือเสียชีวิตหลายหม่ืน ด่านไป๋เชว่ียใกล้จะรักษาไว้

ไม่อยู่แล้วพ่ะย่ะค่ะ"

หว่างคิ้วเป่ยหรงเทียนจวินฉายแววเสียดายอย่างย่ิง เงียบงันอยู่นาน 

ถึงเอ่ยถาม "เจ้ามีนามว่าอะไร"

นายกองหนุ่มผู้นั้นรีบตอบ "เฮ่อหลันจินอิงแห่งค่ายเยี่ยไถพ่ะย่ะค่ะ!"

เป่ยหรงเทียนจวินกล่าวอย่างเฉยชา "จ้ินหมิงจ้าวส้ินแล้ว ต้าอว่ีก็ไม่มี 

ผู้ใดให้เป่ยหรงเราหวาดหว่ันอีกต่อไป ไม่ต้องรักษาสัญญาพันธมิตรผิงโจว* 

องค์ประกันผู้นั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องเก็บไว้อีก เฮ่อหลันจินอิง เจ้ากลับไปจัดการที่

เยี่ยไถเสียเถิด"

* ผิงโจว ตั้งอยู่ในเขตหลิงหลิง เมืองหย่งโจว มณฑลหูหนาน เป็นจุดบรรจบของแม่น�้าเซียวและแม่น�้าเซียง
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ในห้วงฝันเต็มไปด้วยหิมะมืดฟ้ามัวดิน จ้ินเยว่ียหนาวจนส่ันสะท้าน  

ยามสะดุ้งตื่นจากฝันก็แทบจะขดตัวเป็นก้อนกลมในรถม้า

ด้านนอกรถมืดสนิท ไป๋หนีไม่อยู่ข้างกาย ขบวนรถรุดหน้าไปอย่าง 

เชือ่งช้าท่ามกลางพายุหิมะ ด้วยความหวาดกลวัเด็กหนุม่จงึรบีผลกัประตไูม้ฉล ุ

ร้องเรียกเสียงดัง "ไป๋หนี!"

ไป๋หนีอยู่บนหลังม้า ขานรับพลางควบม้าเข้ามาหา

เดมิทขีบวนรถตัดสนิใจจะตัง้ค่ายพักแรมอยูท่ี่เดิม ทว่าพายุหิมะเปล่ียนจาก 

ตกปรอยๆ เป็นโหมกระหน�่า แม่ทัพหู่จึงแนะให้ไปหยุดพักท่ีค่ายเย่ียไถซึ่ง 

อยู่ไม่ไกล รอหลังหิมะตกหนักผ่านพ้นค่อยมุ่งหน้าไปยังเป่ยตูต่อ

"ไม่ต้องกลวั ข้าอยู่น่ี" ไป๋หนกีล่าว "แม่ทัพหู่จะพาพวกเราไปยังค่ายเย่ียไถ  

อยู่ข้างหน้าไม่ไกลจากนี้นัก"

จิ้นเยวี่ยหดตัวกลับเข้าไปในรถ ปิดประตูไม้ฉลุแน่น ท่ามกลางราตร ี

อันมืดมิดมีเสียงม้าร้องและเสียงสายลมหวีดหวิวค่อยๆ หลั่งไหลเข้ามาในหู 

เขาไม่รูส้กึง่วงนอนจงึห่มเสือ้คลมุหนงัหมนีัง่อยู่ในรถ อดหวนคิดเรือ่งท่ีเหลยีงจงิ 

ขึ้นมาไม่ได้

นับแต่แคว้นต้าอวี่สร้างราชวงศ์ตั้งเมืองหลวงที่เหลียงจิงก็เป็นเวลา 

แปดสิบกว่าปีแล้ว

จิ้นเยว่ียเกิดที่เมืองเฟิงหูอันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองพลพิทักษ์

บทที่ 2
เนื้อตากแห้ง
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ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ เมื่อครั้งอายุหกเจ็ดขวบ ฮ่องเต้มีราชโองการ 

เรียกตัวบังคับให้เขากับมารดากลับเหลียงจิง หลังจากน้ันเขาก็ไม่มีโอกาสได้

เดินทางไกลอีกเลย

จิ้นเยว่ียไม่ได้เป็นตัวประกันครั้งแรก ในอดีตเขากับมารดาต่างก็เป็น 

ตวัประกันซึง่บดิามอบเป็นหลกัประกันต่อหน้าฮ่องเต้ บดันีเ้ขาเป็นองค์ประกัน

ทีต้่าอว่ีมอบเป็นหลกัประกันให้แก่เป่ยหรง ถึงอย่างไรก็มไิด้แตกต่างกันมากนัก

เขาไม่ชอบวังหลวง 

สมัยเยาว์วัยจิ้นเยว่ียได้ติดตามบิดามารดาเข้าวังหลวงไปพบฮ่องเต ้

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ฮ่องเต้ถามไถ่เร่ืองการเรียน ให้ฮองเฮากับพระสนม 

บีบแก้ม ต่อให้ไม่มีความสุขก็ต้องย้ิมแย้มน่าเอ็นดู เน่ืองจากบิดามีฐานะเป็น 

ผู้บัญชาการกองพลพิทักษ์ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ อีกท้ังมารดายังเป็น 

องค์หญงิในฮ่องเต้องค์ก่อน ดงันัน้ยามเหล่าขุนนางและขันทีเห็นจิน้เยว่ียต่างก็ 

ย้ิมแย้มพากันเข้ามาห้อมล้อมเขาไว้เป็นกลุ่มก้อนราวกับดอกเบญจมาศยักษ์ 

สีทอง ไมตรีจิตเช่นนั้นกลับท�าให้รู้สึกขนลุกขนพอง

คราแรกเหล่าองค์ชายองค์หญิงในวังหลวงนึกว่าจิ้นเยว่ียจะคล้ายคลึง

กับจิ้นหมิงจ้าว ร่างกายองอาจ อุปนิสัยแข็งกร้าว ทว่าต่อมากลับค้นพบว่า 

เขาอ่อนแอข้ีโรค ไม่แตกฉานวิชายุทธ์ เป็นเด็กหัวทึบท่ีปล่อยเวลาเหม่อมอง 

ดอกซานฉา* ซึ่งปกคลุมด้วยน�้าค้างแข็งได้นานเป็นครึ่งชั่วยาม**

พวกเขาจงึย่ิงชอบหยอกล้อจิน้เยว่ีย บบีนวดใบหน้าน้อยๆ เหมอืนคลงึแป้ง  

ของเล่นแปลกใหม่และของกินล�้าค่าในวังหลวงมักจะถูกส่งมายังจวนสกุลจิ้น

ประหนึ่งสายน�้าไหล

จวนสกุลจ้ินอยู่ภายในเมืองเหลียงจิง เม่ือออกจากวังทางประตูจูเชว่ีย 

มุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านสะพานหมินโจวแล้วเดินไปทางใต้เป็นเวลา 

ครึ่งถ้วยชา*** ก็จะเป็นย่านชิงซูหลี่ จวนสกุลจิ้นอยู่ตรงใจกลางย่านชิงซูหลี่  

เป็นจวนไม่ใหญ่ไม่เล็กหลังหนึ่ง

* ดอกซานฉา หมายถึงดอกแต้ฮวย หรือดอกชากุหลาบแดง เป็นไม้พุ่มมีดอก ดอกมีสีแดง ชมพู และสีขาว
** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
*** ครึ่งถ้วยชา เป็นหน่วยนับเวลาของจีน หนึ่งถ้วยชาเท่ากับเวลาประมาณ 15 นาที
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จวนสกุลจิ้นมีลานฝึกยุทธ์ ยามจิ้นหมิงจ้าวไม่อยู่จวน ท่ีน่ันจะเป็น 

อาณาเขตของพ่ีสาวจิ้นเยว่ีย จวนสกุลจิ้นยังมีโถงศึกษา เชื้อเชิญอาจารย์ 

สอนพิเศษตามจวนผู้มีชื่อเสียงในเหลียงจิงมาสอน ผู ้เล่าเรียนต่างก็เป็น 

บุตรชายราชเลขาฯ บุตรสาวผู้บัญชาการทหารสูงสุด บางครั้งยังมีองค์ชาย 

องค์หญิงปลอมตัวปิดบังฐานะมาเรียนด้วยอีกคนสองคน

ขอเพียงอาจารย์สอนพิเศษกับองครักษ์เผลอ องค์ชายสองสามคนนี ้

ก็จะน�าเด็กกลุ่มหนึ่งปีนก�าแพงวิ่งมาถึงย่านชิงซูหลี่ กินดื่มเล่นสนุกก่อกวนไป 

ตลอดทางจนแมวเกลียดสุนัขชิงชัง

แน่นอนว่าหากเกิดเรื่องผู้ที่ถูกลงโทษมักจะเป็นจิ้นเยวี่ย

กระน้ันจิน้เยว่ียกลบัไม่โกรธอาจารย์สอนพิเศษตามจวนผูน้ั้นแม้แต่น้อย 

แม้ชายชราจะด ุทว่ารกัเขาย่ิง ไม้เรยีวฟาดบนฝ่ามอื วันรุง่ขึน้ก็จะน�าของกินมา

ปลอบเขาเสมอ ไม่ซาลาเปาดอกเหมยกับขนมก่วงหาน* ก็หลี่จือ** ดอง  

อิงเถาเชื่อม หรือแปะก้วยคั่ว เกาลัดคั่วร้อนควันฉุยห่ออยู่ในผ้าเช็ดหน้า  

เปิดออกตรงหน้าจิ้นเยวี่ยอย่างทะนุถนอม

จิ้นเยวี่ยรู้สึกแสบจมูก จามหนึ่งที

ไป๋หนีเคาะหน้าต่าง "คุณชายหนาวหรือ"

"ไม่หนาว" เด็กหนุ่มหดตัวเข้าไปในผ้าห่มนุ่มนิ่มกับเสื้อคลุม "ข้าจะนอน

อีกสักพัก ท่านไม่ต้องกังวล"

เขาไม่รู้ว่าตนเองหลับไปตั้งแต่เมื่อใด รถม้าส่ายโคลงเคลง จิ้นเยว่ีย 

กลบัไปยงัย่านชงิซหูลีอี่กครา พ่ีสาวผูก้ลบัมาเย่ียมเยยีนบ้านน�าขนมมามากมาย  

พ่ีเขยแอบหิว้น�า้บ๊วยผสมสรุา คู่แฝดชายหญิงจวนราชเลขาฯ ฟางซึง่อยู่ข้างกัน

ร้องเรยีกเขาออกไปเล่นข้างนอกอยู่ตรงก�าแพง สนัุขซึง่พ่อบ้านเก็บมานอนหลับ

อยู่ใต้พุ่มดอกไม้ มารดาสะพายตะกร้าสานไม้ไผ่ใบน้อยไว้สอยผลไม้อยู่ใน 

ลานเรือน ส่วนบิดา...จิ้นเยวี่ยไม่ได้ฝันเห็นจิ้นหมิงจ้าว

เขาว่ิงออกจากประตจูวน กลบัเหน็แต่ทุง่กว้างเว้ิงว้าง ตรงท่ีไกลแสนไกล

* ขนมก่วงหาน หรือเรียกอีกอย่างว่าขนมดอกกุ้ย เป็นขนมอบชนิดหน่ึง ท�าจากแป้ง งา น�้าผึ้ง และน�้าตาล 
ดอกกุ้ยหรือดอกหอมหมื่นลี้
** หลี่จือ หมายถึงลูกพลัม
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มีร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ ร่างนั้นสวมเกราะเหล็กมือถือกระบี่ยาว ร้องเรียกเขา 

เสียงดัง

'เยวี่ยเอ๋อร์!'

'ท่านพ่อ!' จิน้เยว่ียว่ิงถลาไปทางบดิา ทว่ากลบัสะดดุหมิะล้มลง 'ท่านพ่อ!  

ท่านมารับข้าหรือ!'

บดิากลบัไม่ตอบ เพียงร้องเรยีกเขาซ�า้ๆ ทัง้เจบ็ปวดและอาวรณ์ จิน้เยว่ีย 

ไม่สามารถลุกขึ้นจากพื้นหิมะ ได้แต่เปล่งเสียงร้องไห้โฮ

ยามตื่นมาครานี้เขาน�้าตาไหลอาบหน้า ขบวนรถหยุดลงแล้ว จิ้นเยว่ีย

ได้ยินด้านนอกมเีสยีงผูค้นครกึครืน้ แสงไฟวูบไหวผ่านไป เดก็หนุ่มเชด็ใบหน้า

ลวกๆ ท�าใจให้กระปรี้กระเปร่า

นอกรถ กระโจมเกือบร้อยหลงัตัง้เรยีงรายอยู่บนทุง่ราบ แสงไฟสว่างไสว

ยามขบวนรถองค์ประกันต้าอวี่มาถึงค่ายเย่ียไถ เฮ่อหลันเฟิงก�าลังซัก

เสื้อคลุมขนจิ้งจอกอย่างเอาเป็นเอาตาย

หลังเขากลับบ้านและสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยถึงได้รู้ว่าด้านในเส้ือคลุมขน

จิง้จอกเปรอะเลอืดของตนเอง จงึตัง้อกตัง้ใจซกัอยู่ครึง่ค่อนวนั รอยเลือดสีแดง

จางๆ ยังคงตดิแน่นอยู่บนชัน้ผ้าด้านในสเีทาอ่อนของเสือ้คลมุขนจิง้จอกอย่าง

ยากจะซักออก

เสียงคนด้านนอกดึงความสนใจเฮ่อหลันเฟิง เมื่อเด็กหนุ่มออกจาก

กระโจมก็เห็นแม่ทัพหู่กวักมือเรียกตนเองทันที

แม่ทัพหูก่�าลงัหารอืเรือ่งการจดัเตรยีมกระโจมทีพั่กกับไป๋หน ีเขากวักมอื

เรียกเฮ่อหลันเฟิงมาพลางบอก "เจ้าเข้าใจภาษาฮั่นมาก ไปคุยเล่นเป็นเพ่ือน

เขาไป" ว่าพลางรุนหลังเด็กหนุ่มเข้าไปในกระโจมหลังเล็กด้านข้าง

ในกระโจมมแีค่จิน้เยว่ียผูเ้ดยีว ท่ามกลางสายตาอาลยัอาวรณ์ จิน้เยว่ีย 

มองเห็นในนยัน์ตาสดี�าสนทิดจุหมกึของเฮ่อหลนัเฟิงส่องประกายเหลอืบเขียว 

เลือนรางราวกับนัยน์ตาหมาป่า

ทหารหลายนายเดนิตามเข้ามา มท้ัีงชาวเป่ยหรงและชาวต้าอว่ี พวกเขา



หลางตี๋ หมาป่าเหนือราชัน 122

ยืนตัวตรงเรียงแถวแยกกันอยู่สองฝั่ง จ้องทั้งจิ้นเยวี่ยทั้งเฮ่อหลันเฟิงเขม็ง

เหน็เฮ่อหลนัเฟิงดหูงดุหงดิทัง้ยังยืนตวัตรงแหน็ว จิน้เยว่ียก็อดถามไม่ได้ 

"กินลูกกวาดหรือไม่"

เขาหยิบห่อกระดาษออกจากอกเสื้อ ในนั้นยังเหลือลูกกวาดสิงโตอยู่ 

สามชิ้น

เฮ่อหลนัเฟิงลงัเลครูห่น่ึง สดุท้ายก็ต้านทานกลิน่หอมหวานของลกูกวาด

ไม่ไหว หยิบมาหนึ่งชิ้นอย่างระมัดระวัง ก้อนลูกกวาดสีขาวน�้านมทรงสิงโต 

งามประณีตคล้ายอ�าพันอยู่หลายส่วน เขามองดูซ้ายขวา ก่อนจะเอาใส่ปาก 

พลันเบิกตากว้าง

จิ้นเยวี่ยแย้มยิ้มทันที "อร่อยล่ะสิ"

เฮ่อหลันเฟิงไม่เคยกินของดีเช่นนี้มาก่อน เขาอมพลางลิ้มรสอย่าง

ละเมียดละไมด้วยความประหลาดใจ จิ้นเยว่ียก้าวไปหาพลางส่งให้อีกครั้ง 

พยายามเป็นมิตรอย่างที่สุด "เจ้าเอาไปให้หมดเถิด"

เฮ่อหลันเฟิงฉีกกระดาษออกน�ามาห่อลูกกวาดหน่ึงชิ้นใส่ในเส้ืออย่าง

ระมัดระวัง แล้วยืนตัวตรงแหน็วอีกครั้ง

จิ้นเยวี่ยเพียงรู้สึกเบื่อหน่าย ลูกกวาดชิ้นสุดท้ายเขาก็เป็นผู้กินเสียเอง 

เครื่องเรือนด้านในกระโจมเรียบง่าย เป็นท่ีพักชั่วคราวของทหารท่ีอยู่เวร เขา

เดินหนึ่งรอบก็กลับมาข้างเฮ่อหลันเฟิง "เจ้าชื่ออะไร"

เฮ่อหลันเฟิงบอก จิ้นเยว่ียก็ถามเขาอีกว่าเขียนอย่างไร "ข้ารู้ตัวอักษร

เป่ยหรงไม่มาก เจ้าเขียนอักษรฮั่นเป็นหรือไม่"

เฮ่อหลันเฟิงเขียนเบ้ๆ เบ้ียวๆ บนพ้ืน ตัวอักษรแค่สามตัวแต่เขียนจน 

กว้างเท่าสี่ตัว เขียนเสร็จก็รีบร้อนใช้เท้าปัดทิ้ง ไม่ให้จิ้นเยวี่ยมองมากไป

"ข้าชื่อจิ้นเยวี่ย" จิ้นเยวี่ยเองก็เขียนตัวอักษรบนพื้น

เฮ่อหลันเฟิงไม่รู้จัก จึงเอ่ยถามห้วนๆ "หมายความว่าอย่างไร"

จิ้นเยว่ียคลี่ย้ิมบอก "จันทร์กระจ่างลอยข้ึนเหนือเทือกเขาเทียนซาน  

กลางทะเลเมฆกว้างสุดสายตา"

เฮ่อหลันเฟิงตอบกลับ "ฟังไม่เข้าใจ"
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จิ้นเยว่ียยอมแพ้ ยิ่งแน่ใจกับความคิดที่ว่าชาวเป่ยหรงน้ันคบหายาก  

ทั้งสองยืนท่ือไร้วาจา ทหารหลายนายรอบๆ มองน่ิงเงียบงัน บรรยากาศ 

ในกระโจมอึดอัดน่าเบื่อหน่าย

เฮ่อหลันเฟิงไม่ยอมเอ่ยปาก จิ้นเยว่ียเลยได้แต่ต้องเค้นสมองคิดหา 

หวัข้อสนทนามาผูกไมตรีกบัเด็กหนุ่มชาวเป่ยหรงผู้นี ้"เจ้าเคยไปต้าอวี่หรือไม่"

เฮ่อหลันเฟิง "ข้าไม่ชอบต้าอวี่"

จิน้เยว่ียอยากมองตาเฮ่อหลนัเฟิง ทว่าไม่กล้ามองอย่างโจ่งแจ้งนกั ได้แต่  

ฝืนสนทนากับเขาเพื่อหาเรื่องชวนคุย "เพราะเหตุใดเล่า"

เฮ่อหลนัเฟิงไม่สนใจเขา เดก็หนุม่ก้าวยาวๆ ออกจากกระโจม หลงัจากน้ัน 

ครู่หนึ่งก็น�าห่อผ้าขนาดเท่าก�าปั้นกลับมายัดใส่อกจิ้นเยวี่ย

จิ้นเยวี่ยใจเต้น ในท้องว่างเปล่า 

เขาได้กลิ่นเนื้อ!

"ชาวเป่ยหรงไม่ติดค้างชาวต้าอวี่ นี่คือเนื้อตากแห้งบ้านข้า กินเสีย"

จิ้นเยว่ียหิวจริงๆ เน้ือตากแห้งสดใหม่อร่อยเน้ือแน่น แม้จะเคี้ยวจน 

ปวดแก้มก็ยังคงกินอย่างแสนเบิกบาน เขาคลี่ย้ิมให้เฮ่อหลันเฟิงซึ่งรีบเบน

สายตาหลบ

จิ้นเยวี่ยกินไปถามไป "เจ้าไม่ชอบชาวต้าอวี่?"

เฮ่อหลนัเฟิงตอบ "ข้าเป็นชาวเป่ยหรง ชาวเป่ยหรงย่อมไม่ชอบชาวต้าอว่ี"

ปากจิน้เยว่ียไม่หยุดเคีย้ว "แต่เจ้าเพ่ิงจะกินลกูกวาดสงิโตของชาวต้าอวี"่

เฮ่อหลันเฟิง "...!"

จิ้นเยว่ียเห็นสีหน้าเขาก็อดหัวเราะเสียงดังไม่ได้ เมื่อไป๋หนีเลิกกระโจม

เดินเข้ามาก็นิ่งงันไปเล็กน้อยอย่างห้ามไม่อยู่

แม่ทัพหู ่กับนางจัดเตรียมกระโจมที่พักของจิ้นเยว่ียเรียบร้อยแล้ว  

เขาเลยจ�าต้องบอกลาเฮ่อหลันเฟิง ไป๋หนีถามเขาว่าหาสหายได้แล้วหรือไม่  

เด็กหนุ่มครุ่นคิดหลายตลบจึงถามกลับ "นับด้วยหรือ"

ครู่เดียวเขาก็เอ่ยอีกว่า "พวกเราแค่พักอยู่ท่ีเย่ียไถช่วงหนึ่งมิใช่หรือ 

สุดท้ายก็ต้องไปเป่ยตู จะหาสหายได้หรือไม่นั้นไม่ส�าคัญ"
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เรื่องแปลกก็คือการหยุดพักนี้กลับหยุดถึงเจ็ดแปดวัน

หิมะตกหนักผ่านไปแล้ว ท้องนภาเป็นสีฟ้าคราม ไป๋หนีไปสอบถาม

แม่ทัพหู่หลายครั้ง แม่ทัพหู่เพียงบอกว่าหิมะสะสมปิดเส้นทาง ท�าให้เดินทาง

ยากล�าบาก ยังต้องรออีกหลายวัน 

ไป๋หนค่ีอยๆ สงัเกตเห็นความผดิปกต ิทหารต้าอว่ีผูอ้ารกัขาอยู่ในกระโจม

ของจิ้นเยว่ียย่ิงตึงเครียด คนเข้าออกล้วนตรวจสอบอย่างเข้มงวด จิ้นเยวี่ย 

ยิ่งไม่อยู่ห่างจากสายตาไป๋หนีแม้แต่ครึ่งก้าว

ที่ราบฉือว่ังหยวนคือทุ่งหญ้าทางตอนใต้สุดของเป่ยหรง ถูกขนาบอยู่

ระหว่างเทอืกเขาสองลกูคอืเทือกเขาคูตู่ห๋ลนิกับเทอืกเขาองิหลง สภาพอากาศ

ไม่นับว่าหนาวเหน็บนัก ช่วงสิ้นปีแม่น�้าล�าธารแข็งตัวเป็นแผ่นน�้าแข็งหนา  

ทว่าใต้ชั้นน�้าแข็งก็ยังคงมีสายน�้าไหลพร้อมกับปลาแหวกว่าย

หลังหิมะหยุดตก เด็กหนุ่มในเย่ียไถไม่มีสิ่งใดให้ท�าก็มักจะขี่ม้าไปยัง 

ที่ราบฉือว่ังหยวน ไม่ล่ากระต่ายก็ตีคลี หรือตกปลาในแม่น�้าน�้าแข็งเล่นกัน 

อย่างสนุกสนาน 

เฮ่อหลันเฟิงไม่สามารถเข้าร่วมกับพวกเขาได้ หนึ่งเพราะเด็กหนุ่มมี

ความบาดหมางมากมายกับคนพวกนั้น สองเพราะเขาไม่มีม้า

บิดาเขาเป็นชาวเผ่าเกาซนิ ร่อนเร่พเนจรจากอกีด้านของเทือกเขาคูตู่ห๋ลนิ 

มายงัเย่ียไถ ระหว่างทางได้พบและพานกัดนตรสีาวตาบอดชาวต้าอวีน่างหน่ึง

ร่วมทางมาด้วย แม้นักดนตรีสาวตามืดบอด ทว่าสันทัดการขับร้องเพลงย่ิง  

ชาวเกาซินช�านาญการดักจับล่าสัตว์ ท้ังสองหยุดอยู่ที่เย่ียไถย่ีสิบกว่าปี หลัง

ล่วงลับไปก็เหลือบุตรไว้สามคน แพะผอมแห้งฝูงหนึ่ง รวมท้ังบ้านซึ่งมีผนัง 

สี่ด้าน

พ่ีชายคนโตของเฮ่อหลันเฟิงปรารถนาจะเข้าร่วมกองทัพต้ังแต่ยังเล็ก 

ทว่าผู้เข้าร่วมกองทัพเป่ยหรงต้องเตรียมม้ามาเอง เนื่องจากไม่มีม้าส�าหรับข่ี 

เขาจึงไม่ถูกรับเลือกหลายครั้งหลายหน

เฮ่อหลนัเฟิงกับพ่ีชายคนโตล้วนถึงวัยท่ีสามารถพูดเรือ่งแต่งงานได้แล้ว 

ทว่าด้วยบ้านยากจนข้นแค้นจนเป็นที่เลื่องลือไปท่ัว อีกท้ังท้ังสองยังมีดวงตา
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หมาป่า สตรีดีๆ ของเยี่ยไถจึงล้วนไม่กล้ามาพบหน้า แม่ทัพหู่คิดจะเป็นพ่อสื่อ

ให้พ่ีชายคนโต พอเอ่ยชื่อผู้อื่นก็รีบกล่าวฉีกหน้าทันทีว่า 'รู้ๆ ครอบครัวท่ีไม่มี

กระทั่งม้าสักตัวครอบครัวนั้น'

เฮ่อหลันเฟิงไม่มีวันบอกเร่ืองราวเหล่าน้ีกับจิ้นเยว่ีย แม้เขาจะเตร็ดเตร่

อยู่รอบกระโจมของเดก็หนุม่ชาวต้าอวีบ่่อยครัง้ ทว่าก็พูดคยุกับจิน้เยวีย่น้อยมาก

กระนั้นจิ้นเยว่ียกลับคุยเล่นกับจั๋วจั๋วน้องสาวอายุเจ็ดแปดขวบของเขา

อย่างมีความสุข

จั๋วจั๋วเคยชิมลูกกวาดสิงโตท่ีเฮ่อหลันเฟิงน�ากลับบ้าน นางตัดใจกิน 

จนหมดไม่ลง เวลาอยากกินก็จะหยิบออกมาเลียทีหน่ึง จิ้นเยว่ียเห็นแล้ว 

ปวดใจจึงมอบสาลี่ตากแห้งให้นางก�าใหญ่ ด้วยเหตุน้ีจั๋วจั๋วจึงรักบ้านรวมถึง

อีกาบนบ้าน* ว่ิงแจ้นมาพูดคุยกับเด็กหนุ่มชาวต้าอว่ีทุกวัน นางอายุยังน้อย 

ปากไม่มีหูรูด สะดวกให้จิ้นเยวี่ยสอบถามเรื่องราวเป็นอย่างยิ่ง

"ในบ้านพวกเรา ข้าส�าคัญที่สุด" จั๋วจั๋วกินสาลี่ตากแห้งพลางเล่าไปด้วย 

"ถัดมาคือแพะ ถัดมาคือพี่ใหญ่ สุดท้ายถึงจะเป็นพี่รอง..."

เฮ่อหลันเฟิงปิดปากจั๋วจั๋ว

"ข้าไม่เคยเห็นพี่ใหญ่เจ้าเลย" จิ้นเยวี่ยพูด

"แม่ทัพหูใ่ห้ม้าเขาหนึง่ตวั เขาไปรบแล้ว!" จัว๋จัว๋ดิน้หลดุจากการปิดปาก

ของเฮ่อหลันเฟิง ตอบเสียงดัง

จิ้นเยวี่ยตะลึงไปเล็กน้อย

ต้าอว่ีกับเป่ยหรงสูร้บกันมาหลายสบิปี เนือ่งจากเจ๋อเวิง เป่ยหรงเทียนจวิน 

ผู้สืบทอดต�าแหน่งองค์ใหม่ยุ่งอยู่กับการปราบปรามความขัดแย้งระหว่าง 

ชนเผ่าต่างๆ ชายแดนระหว่างสองแคว้นจึงอยู่ในสภาวะสงบศึกชั่วคราว  

ก่อนหน้าน้ีไม่นานเป่ยหรงกับต้าอว่ีได้ลงนามในสญัญาพันธมติรท่ีเมอืงผงิโจว 

ต้าอว่ีตัดเมืองสามแห่งให้เป่ยหรง ทุกปีจะมอบผ้าไหมหนึ่งแสนผืนเพ่ือ 

แลกเปลี่ยนกับเครื่องมือเหล็กและวิชาหลอมเหล็กจากเป่ยหรง อีกทั้งเพ่ือ 

แสดงความจริงใจ ต้าอวี่ยังได้ส่งองค์ประกันมายังเป่ยหรง

* รักบ้านรวมถึงอีกาบนบ้าน หมายถึงเมื่อรักใครแล้ว ต้องรักสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นด้วย
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หมายความว่าเป่ยหรงกับจินเชียงเปิดศึกกันเช่นน้ันหรือ แต่จินเชียง

ก�าลงัคมุเชงิกับต้าอว่ีอยู่ไม่ไกลด่านไป๋เชว่ีย น่าจะแบ่งความสนใจมารบัมอืกับ

เป่ยหรงไม่ได้

จิ้นเยวี่ยน�าเรื่องน้ีไปบอกไป๋หนี หญิงสาวสีหน้าเป็นกังวลทว่ากลับ 

ไม่อธิบาย

"ต้องเกิดเรือ่งไม่คาดฝันแน่ พวกเราถึงได้ถูกกกัอยู่ทีน่ี่" ขนุนางหลายคน

ผูไ้ม่มคีวามคดิเหน็เป็นของตนเองโวยวายไม่หยุดอยู่ในกระโจมชวนให้ปวดเศยีร 

เวียนเกล้า

ไป๋หนีก�าชับจิ้นเยว่ีย "สหายชาวเป่ยหรงผู้นั้นของเจ้า หากไม่จ�าเป็น 

พยายามอย่าเข้าใกล้"

จิน้เยวีย่อธิบาย "เฮ่อหลนัเฟิงไม่ชอบชาวต้าอวี ่และก็ไม่คดิจะเป็นสหาย

กับข้า"

"เช่นนัน้หรอื" ไป๋หนีจดัเสือ้ผ้าให้เขา คลีย้ิ่มบอก "แต่เขามาหาเจ้าทกุวนั"

อีกด้านหน่ึงของค่าย เฮ่อหลันเฟิงกับจั๋วจั๋วมองเห็นอาชาเป่ยหรงสีด�า 

คุ้นตาตัวหนึ่งตรงประตูกระโจมที่พักตน 

จั๋วจั๋วเลิกม่านกระโจม "พี่ใหญ่!"

เฮ่อหลันจินอิงก�าลังถอดชุดเกราะ ครู่เดียวก็ถูกจั๋วจั๋วโผเข้าใส่เต็มรัก  

เขาหัวเราะฮ่าๆ เสียงดัง กางแขนกอดนางไว้ในอ้อมแขน

"เหตุใดท่านกลับมาแล้วล่ะ! รบจบแล้วหรือ!" เฮ่อหลันเฟิงคว้าคอเสื้อ

เขาพลางกวาดมองซ้ายขวา "บาดเจ็บหรือไม่ สร้างความดีความชอบแล้ว 

หรือไม่...เหตุใดท่านจึงแต่งตัวเช่นนี้เล่า"

ตอนเฮ่อหลนัจนิองิจากบ้านไปร่วมรบเขาเป็นเพียงทหารธรรมดานายหน่ึง 

ของกองทัพเป่ยหรง ไม่เจอกันหลายเดือน กลับสวมเกราะเหล็กสีเงินของ 

นายกองเสียแล้ว

เฮ่อหลนัจนิองิคลีย้ิ่มพลางขย้ีผมเฮ่อหลนัเฟิง "รบใกล้จบแล้ว ข้าล่วงหน้า 

กลับมาก่อน เพราะมีธุระบางอย่างต้องจัดการ"

เฮ่อหลันเฟิงตอบสนองว่องไวยิ่ง "เกี่ยวกับองค์ประกันต้าอวี่?"
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จิน้เยวีย่หลบัไปได้ไม่นานก็ถูกไป๋หนปีลกุ นางรบีสวมเกราะให้เดก็หนุ่ม 

ทั้งยังให้เขาสวมเสื้อคลุม

มีคนเข้ามาใกล้ประตูกระโจม ฝีเท้ามั่นคงทรงพลัง น�้าเสียงทุ้มต�่า  

"เฮ่อหลันจินอิงนายกองเป่ยหรง ขอเข้าพบองค์ประกัน"

ผู้มาสูงแปดฉื่อ* ร่างกายสูงใหญ่ก�าย�า ผมยาวสีน�้าตาลเข้มหวีรวบไว้

ตรงท้ายทอย นัยน์ตาดุดัน ดวงตาท้ังคู่เป็นนัยน์ตาหมาป่าสีด�าเหลือบเขียว

เหมือนกับเฮ่อหลันเฟิง

เฮ่อหลันจินอิงพิจารณาจิ้นเยว่ียโดยละเอียด เด็กหนุ่มเบื้องหน้ายืน 

สอดมือไว้ในแขนเสื้อ หลังตั้งตรง ในสีหน้าสงบเยือกเย็นมีความตึงเครียด 

หลายส่วน แม้อายุเพียงสิบกว่าปีกลับไม่เห็นความขี้ขลาดตาขาวแม้แต่น้อย

จิ้นเยว่ียไม่เคยเข้าร่วมในสนามรบ ทว่ากลับมีจิตวิญญาณซึ่งซ่อนเร้น

ความน่าเกรงขามเอาไว้

เฮ่อหลนัจนิองิย้ายสายตาไปไว้ทีผ่นังกระโจมด้านหลงัจิน้เยว่ียกับไป๋หนี 

เขาไม่อยากจ้องมองเด็กหนุ่มเบื้องหน้ายามเอ่ยค�าพูดเหล่านี้

"แม่ทพัจิน้หมงิจ้าวพ่ายแพ้สิน้ชพีในการรบทีด่่านไป๋เชวีย่เมือ่ครึง่เดอืนก่อน"

ชายหนุ่มพูดจบรวดเดียว หยุดครู่หนึ่งแล้วค่อยก้มหน้ามองจิ้นเยวี่ย

บทที่ 3
ข่าวร้าย

* ฉื่อ เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร ปัจจุบัน
ยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต' 
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ท่าทีจิ้นเยว่ียไม่ได้อยู่ในความคาดการณ์ของเขาเลยสักนิด เด็กหนุ่ม 

มีสายตานิ่งงัน คล้ายฟังไม่เข้าใจ

เฮ่อหลันจินอิงต้องทวนซ�้าอีกครั้ง จิ้นเยว่ียจึงอ้าปากถาม "ทหารม้า

คะนองเมฆาเล่า"

ทหารม้าคะนองเมฆาคือกองทหารม้าของกองพลพิทักษ์ชายแดน 

ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นพลทหารชั้นเย่ียมซึ่งผู้บัญชาการจิ้นหมิงจ้าวเป็น 

ผูฝึ้กฝนมากับมอื ชือ่เสยีงเกรกิก้องเกรยีงไกร แทบจะถูกมองเป็นร่างจ�าแลงของ 

จิน้หมงิจ้าว สามขีองไป๋หนเีป็นนายกองซึง่หนุ่มทีส่ดุของทหารม้าคะนองเมฆา  

ในกองพลพิทักษ์ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือต่อต้านจินเชียงครั้งนี้ เขาเองก็

อยู่ในสนามรบด้วย 

เฮ่อหลันจินอิงตอบ "ทหารม้าคะนองเมฆาพินาศย่อยยับทั้งกองทัพ"

ไป๋หนีซวนเซทันที

จิน้เยว่ียขอบตาแดงเรือ่ น้ิวมอืท้ังสบิบบีแน่นในแขนเสือ้ เดก็หนุ่มควบคุม 

ร่างกายไม่ให้สั่นเทา เขาอยากเอ่ยปาก มารยาทซึ่งร�่าเรียนมาตั้งแต่ยังเล็ก 

บอกเขาว่าจะเสียมารยาทต่อหน้าเฮ่อหลันจินอิงไม่ได้ เขาควรกล่าวขอบคุณ 

ควรขอบคุณที่เฮ่อหลันจินอิงน�าข่าวร้ายมาบอกพวกเขาอย่างสงบนิ่งเช่นนี้

ทว่าเขากลบัพูดไม่ออกแม้แต่ประโยคเดยีว จิน้เยว่ียกัดรมิฝีปากล่างแน่น 

รสคาวของโลหิตเอ่อล้นอยู่ระหว่างฟัน

จนกระทั่งเฮ่อหลันจินอิงจากไป เด็กหนุ่มถึงค่อยทรุดลงคุกเข่าอย่าง 

ไร้เรี่ยวแรง ไป๋หนีรีบเข้ามาประคองไหล่เขา

จิ้นเยว่ียก�าพรมหนังใต้เท้าแน่น กระดูกหลังมือปูดโปนออกมาเป็นรอย 

สีน�้าเงิน เขาไม่กล้าร้องไห้ ไม่กล้าเอ่ยถาม ทว่าสิ่งที่วนเวียนอยู่ในใจล้วนเป็น 

ความฉงนสงสัย

"ไม่มีทาง ท่านพ่อกับทหารม้าคะนองเมฆา ไม่มีทางเกิดเรื่องเช่นน้ี..." 

ท่ามกลางความมึนงงเขายังคิดจะปลอบโยนไป๋หนี ทว่าเมื่อเงยหน้าข้ึนเห็น

สีหน้าหญิงสาว อารมณ์ต่างๆ พลันพังทลาย เด็กหนุ่มโผเข้าใส่อ้อมอกไป๋หนี 

กอดนางแน่น ในที่สุดก็เปล่งเสียงสะอื้นออกมา
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ข่าวร้ายเรือ่งจิ้นหมงิจา้วกบัทหารม้าคะนองเมฆานัน้ประหนึง่ค้อนยกัษ์ 

หลังจิ้นเยว่ียร้องไห้ฟูมฟายก็รู้สึกเพียงในใจปวดร้าวรุนแรง สติเลื่อนลอย 

กระทั่งหายใจก็กลายเป็นเรื่องยากล�าบาก

ครั้นระลึกได้ว่าตัวยังอยู่ต่างแคว้น ไป๋หนีก็ฝืนเรียกแรงใจ ก�าชับให้ 

ทหารต้าอว่ีกับขุนนางท่ีติดตามมาเพ่ิมความตื่นตัว ต้องเฝ้าม้ากับขบวนรถ 

อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น

จิ้นเยว่ียไม่อาจข่มตาหลับ ไม่ก่ีวันก็ผ่ายผอมลงไปอีก บนเส้นทางน้ี 

เขากินกลางลมนอนกลางแจ้ง บัดนี้จิตใจยิ่งซึมเศร้า บางครั้งยามจมสู่ห้วงฝัน 

ก็มักเห็นเศษซากก�าแพงหักพังบนสนามรบท่ีถูกปกคลุมไปด้วยควันด�าลอย

คละคลุ้ง ในสายตาเต็มไปด้วยเลือด

แม้เขาจะดูเหมอืนปกตทิกุอย่าง ทว่าสดุท้ายก็ยงัล้มป่วย เด็กหนุ่มจบัไข้

จนตัวร้อนผ่าว สลบไสลไม่ได้สติ

เมือ่ตืน่มาคนืนีใ้นกระโจมเงยีบสงดั จิน้เยวีย่ได้ยินเสยีงสายลมด้านนอก 

เขาลุกขึ้นร้องเรียกไป๋หนี

ไม่มผีูข้านรบั จิน้เยว่ียปากคอแห้งผาก ล�าคอเจบ็แสบรนุแรง เขาจบิน�า้ไป 

เลก็น้อย ครัน้หนัหน้ากลบัมาก็มองเหน็เสือ้คลมุขนจิง้จอกซึง่วางพับไว้เรยีบร้อย 

อยู่ข้างหมอน

เป็นเสื้อคลุมซึ่งเขามอบให้เฮ่อหลันเฟิงวันนั้น

ชัน้ผ้าด้านในของเสือ้คลมุขนจิง้จอกมรีอยเลอืดจางๆ ซึง่ไม่สามารถซกัให้ 

สะอาดได้ จิ้นเยว่ียสวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอกบนร่าง จดจ�าไม่ได้ว่าเฮ่อหลันเฟิง 

มาเย่ียมตนเมื่อใด เขาเดินออกนอกกระโจมสักหลาด ฉับพลันน้ันก็บังเกิด 

ความหวาดกลัวจับใจ

"...ไป๋หนี?!"

ยังไร้ซึ่งการขานตอบ

เขาอกสัน่ขวญัหาย ทหารต้าอว่ีซึง่เฝ้าอยู่รอบกระโจมสกัหลาดเมือ่วันก่อน 

หายไปไม่เหน็แม้แต่เงา รอบกระโจมท่ีพักเงยีบกรบิจนน่าหวาดหว่ัน มองไม่เห็น 
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ทหารเยี่ยไถที่คอยลาดตระเวนประจ�าวันสักราย

จิน้เยว่ียรบีว่ิงไปทางต�าแหน่งท่ีขบวนรถอยู่ ความหวาดกลวัน้ันแรงกล้า

ขึ้นเรื่อยๆ

ไป๋หนีหายไปแล้ว ทหารต้าอว่ีทุกนายก็หายไปด้วย กระท่ังขบวนรถ 

ของต้าอวี่ก็หายไปจากที่เดิม...อย่างไร้ร่องรอย!

ทันใดนั้นจิ้นเยวี่ยก็ใจเย็นลง เรื่องราวผิดปกติเกินไปย่อมมีบางสิ่ง 

ไม่ถูกต้อง เด็กหนุ่มหยิกหน้าตัวเองอย่างแรง ความเจ็บเตือนสติเขาว่านี่หาใช่

ความฝัน

ลมพัดรุนแรง ดวงดาวซึ่งอยู่ห่างไกลแขวนเต็มผืนฟ้าเหนือยอดกระโจม 

แสงสะท้อนจากหิมะบนท่ีราบฉอืว่ังหยวนเรอืงรองกระจ่างตา จิน้เยว่ียถูกลมพัด 

จนซวนเซ ยืนนิ่งอึ้งอยู่ตรงที่จอดขบวนรถเนิ่นนาน

เมือ่เดนิกลบัมายังกระโจมสกัหลาด เฮ่อหลนัจนิองิรออยู่ด้านในเรยีบร้อย  

สถานการณ์ต่างไปจากครั้งก่อน หนน้ีชายหนุ่มนั่ง ส่วนจิ้นเยว่ียยืน อีกท้ัง 

เขายังไม่มีความคิดจะลุกขึ้นแม้แต่น้อย

"ไป๋หนีพาขบวนรถต้าอว่ีไปแล้ว" เฮ่อหลันจินอิงบอก "แม่ทัพน้อย  

นางไม่ต้องการเจ้าแล้ว"

จิ้นเยวี่ยไม่กล่าววาจา เดินไปยังกล่องไม้วางเอกสาร กระบี่เล่มหน่ึง 

กดลงบนหลงัมอืเขา เฮ่อหลนัจนิองิกล่าวเสยีงเบา "ไม่ต้องหา นางไปแล้วจรงิๆ 

กระทั่งทรัพย์สินกับเอกสารทั้งหมดของพวกเจ้าก็น�าไปด้วย"

"ไม่มทีาง" น�า้เสยีงจิน้เยว่ียสัน่เลก็น้อย ทว่ากลบัไม่ขลาดกลวัแม้แต่น้อย 

"ต่อให้ตาย ไป๋หนีก็ไม่มีวันไปจากข้า"

เฮ่อหลันจินอิง "เหตุใดจึงมั่นใจเช่นนี้"

"นางเป็นคนของทหารม้าคะนองเมฆา เป็นแม่ทัพหญิงคนแรกของต้าอว่ี"  

จิ้นเยว่ียมองไปทางเฮ่อหลันจินอิง ชายหนุ่มเบื้องหน้ามีนัยน์ตาหมาป่าซึ่ง 

ในสีด�าสนิทเจือด้วยสีเขียวมรกตเช่นเดียวกับเฮ่อหลันเฟิง "การปกป้องข้า  

ส่งข้าไปยังเป่ยตู คือค�าสั่งทหารที่ไป๋หนีได้รับ นางไม่มีทางฝ่าฝืนค�าสั่งทหาร"

เขาสูดลมหายใจเข้าลึก เสียงย่ิงดังขึ้น "อีกอย่างไป๋หนีก็เหมือนคน 
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ในครอบครัวของข้า! หากเฮ่อหลันเฟิงประสบภยันตราย ท่านจะทิ้งเขาไว้แล้ว

หนีไปไกลหรือ"

เฮ่อหลันจินอิงถามกลับ "หากค�าสั่งทหารท่ีนางได้รับหาใช่การคุ้มกัน 

เจ้าเล่า"

จิ้นเยวี่ยนิ่งอึ้งอย่างห้ามไม่อยู่

"หากฮ่องเต้ต้าอว่ีเพียงให้นางมาส่งเจ้าท่ีเย่ียไถ แค่ให้นางแน่ใจว่าเจ้า

ได้อยู่ในเง้ือมมอืแม่ทัพเป่ยหรงของข้าอย่างราบรืน่เล่า" เฮ่อหลนัจนิองิหัวเราะ

แผ่วเบา "องค์ประกัน เจ้าคือองค์ประกัน ต้าอว่ีมีองค์ชายมากมายปานน้ัน  

เหตใุดเป่ยหรงเทียนจวินกลบัไม่ต้องการผูใ้ด ต้องเป็นเจ้าเท่านัน้ เจ้าเป็นเพียง

บุตรชายของจิ้นหมิงจ้าว มีคุณสมบัติใดถึงได้เป็นองค์ประกันจากต้าอวี่มายัง

เป่ยหรง"

จิ้นเยว่ียหว่ันไหวอยู่ในใจ ไม่เอ่ยค�าอยู่นาน ค�าถามท่ีเฮ่อหลันจินอิง 

เอ่ยถาม ก็คือจุดที่ในใจเขาสับสนไม่เข้าใจ

ยามเมื่อมีข่าวต้าอว่ีเลือกเขาเป็นองค์ประกันถูกส่งมาน้ันบิดามิได้อยู่ 

เหลียงจิง มารดาสับสนหวาดกลัว กลุ่มราชองครักษ์พาจิ้นเยวี่ยเข้าวังอย่าง 

รีบร้อน หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลย

ระยะเวลาท่ีพักอยูใ่นวัง ผูค้นซึง่เคยปฏบิตัต่ิอเขาอย่างสนทิสนมในวันวาน  

เขากลับไม่ได้พบแม้แต่คนเดียว

อกีทัง้ตัง้แต่เข้าวงัจนถึงออกจากเขตแดนระยะเวลาก็แค่สบิวัน เรว็เหลอืเกิน  

เขาแทบจะถูกคนบังคับให้เข้ามาในเป่ยหรงซึ่งปกคลุมด้วยหิมะและน�้าแข็ง  

ไม่ได้บอกลามารดาให้ดีเสียด้วยซ�้า อาภรณ์ป้องกันความหนาวกับของที่เขา

ชอบกินและใช้เป็นประจ�า ทุกอย่างล้วนเป็นไป๋หนีน�าติดมา

คิดถึงมารดาในใจจิ้นเยว่ียก็ปวดร้าวประหนึ่งหายใจไม่ออกอีกครั้ง  

บิดารู้ว่าเขาถูกเลือกเป็นองค์ประกันส่งมาเป่ยหรงหรือไม่ บิดาเสียชีวิตจาก 

การรบจริงหรือ ทหารม้าคะนองเมฆาพินาศย่อยยับทั้งกองทัพเป็นความจริง

หรือ มารดาเล่า มารดาจะท�าเช่นไร แม้นางจะเป็นองค์หญิงในรัชสมัยก่อน  

ทว่าก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน ได้ยินไป๋หนีบอกว่าวันนั้นเพื่อขอร้อง
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ฝ่าบาทให้ปล่อยเขาไป มารดาถึงกับเคยคุกเข่าอยู่นอกต�าหนักฉือเซวียนของ

ไทเฮาสองวันสองคืน กระนั้นเขาก็ยังคงถูกผลักข้ึนขบวนรถมุ่งหน้ามายัง 

เป่ยหรง

"ศพของบิดาเจ้า ข้าเป็นคนน�าใส่โลง" เฮ่อหลันจินอิงพลันพูดขึ้นมา

จิ้นเยว่ียจ้องเขาเขม็ง ในนัยน์ตาราวกับไข่มุกสีนิลสว่างไสวคู่น้ันค่อยๆ 

รื้นด้วยน�้าตา ขอบตาแดงก�่าคล้ายซึมด้วยโลหิต

ณ เวลานี้ ท่ามกลางความสับสนยุ่งเหยิง จิ้นเยว่ียคว้าจับปลายเชือก 

เส้นหนึ่งไว้แน่น

"ท่านเป็นแม่ทพัเป่ยหรง!" เขาถามเสยีงเข้ม "แม่ทัพเป่ยหรงเหตใุดจงึไป

ปรากฏตัวอยู่ในสถานที่รบราระหว่างจินเชียงกับต้าอวี่!"

เฮ่อหลันจินอิงลุกข้ึนยืนอย่างนอบน้อม สายตายามก้มศีรษะลงต�่าน้ัน

คมกริบ ทั้งยังแฝงแววเย้ยหยันหลายส่วน "เจ้าว่าอย่างไรเล่า"

จิ้นเยวี่ยวิงเวียนตาลาย เขายังคงจับไข้สูง ไป๋หนีไม่อยู่ข้างกาย สติท่ี 

เหลืออยู่ท�าให้เด็กหนุ่มพอจะฝืนยันตัวเองไว้ได้โดยไม่กล้าล้มลง

แม่ทัพจงเจาจ้ินหมิงจ้าวเป็นหอกซึ่งแหลมคมที่สุดของต้าอว่ี เป่ยหรง

หวาดกลัวเขา จินเชียงหวั่นเกรงเขา ฮ่องเต้ต้าอวี่องค์ปัจจุบัน...ก็หวั่นกลัวเขา

เช่นกัน

แผนการร้ายปิดล้อมจิ้นหมิงจ้าวกับทหารม้าคะนองเมฆา!

"เทียนจวินมีพระเมตตา พระองค์ไม่สังหารเจ้า" เฮ่อหลันจินอิงเลิกม่าน

สักหลาด ไม่ได้หันกลับมา "หากชาวต้าอว่ีรู ้ว่าบุตรชายของแม่ทัพจงเจา 

ต้องเป็นทาสของชาวเป่ยหรงจะคิดเช่นไรกัน"

เพ่ิงขาดค�า ด้านหลงัก็มเีสยีงดงัตุบ้ จิน้เยว่ียหมดสตล้ิมลงพ้ืนไปเสยีแล้ว

อาการไข้ขึ้นสูงท�าให้จิ้นเยวี่ยงุนงง เขาแทบจะหลบซ่อนอยู่ในความฝัน

อันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุด ประเดี๋ยวก็เป็นตรอกของเหลียงจิง ประเดี๋ยวก็เป็น

ความอนธการไร้ขอบเขต เขาร้องเรียกไป๋หนีครั้งแล้วครั้งเล่า มีเพียงเหยี่ยวซึ่ง

เบิกดวงตาสีเลือดออกกว้างบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะ ปราศจากคนขานตอบ
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มอืเลก็แสนอบอุน่คูห่นึง่ลบูหน้าผากจิน้เยว่ียแล้วพูดภาษาเป่ยหรงทีเ่ขา

ฟังไม่เข้าใจอย่างหวาดกลวั ยัดสาลีต่ากแห้งใส่ปากเขา จากนัน้ก็ถูกคนหยิบออก 

อย่างรีบร้อน

เมฆด�าทะมนึปกคลมุแน่นขนดัเหนือด่านไป๋เชว่ีย หิมะตกหนักมดืฟ้ามวัดนิ  

ซากศพของทหารม้าคะนองเมฆากลาดเกลือ่นผนืดนิ จิน้เยว่ียยืนอยู่บนยอดเขา 

แห่งซากศพ แผดเสียงตะโกนชื่อทหารม้าคะนองเมฆาทุกนายที่เขาจ�าได้

เขามองเห็นไป๋หนีขี่ม้าของนางไกลออกไปเรื่อยๆ จนเขาไล่ตามไม่ทัน

หน้าอกรู้สึกเจ็บปวด ลมหายใจถ่ีกระชั้น ยามลืมตาตื่นข้ึนมาจิ้นเยว่ีย 

ก็ค้นพบว่าตนเองนอนอยู่ในกระโจมสักหลาดไม่คุ้นตา ในปากล้วนเป็นรสยา 

ขมฝาด ข้างหมอนมีกระดาษน�้ามันหนึ่งแผ่นที่มีลูกกวาดสิงโตครึ่งชิ้นกับ 

สาลี่ตากแห้งไม่กี่ชิ้นวางไว้

ภายในกระโจมสักหลาดไม่กว้างนัก เครื่องเรือนรกระเกะระกะ ท้ังยัง 

มีกลิ่นประหลาดเข้มข้นผสมผสานระหว่างชาน�้ามัน* กับมูลแพะ จิ้นเยว่ีย 

รู ้แล้วว่านี่คือกระโจมสักหลาดของเฮ่อหลันเฟิง เขาหยัดร่างลงจากเตียง  

คลุมกายด้วยเสื้อคลุมขนจิ้งจอกเดินออกไป

ผู้คนท่ีอาศัยในเย่ียไถมีไม่มาก อีกทั้งค่ายก็ไม่ใหญ่นัก กระโจมของ 

เฮ่อหลันเฟิงอยู่บริเวณชายขอบของเย่ียไถ เวลาน้ีในค่ายมีทหารกลุ่มละ 

สองสามนายเดินลาดตระเวนแต่ไม่ได้ใส่ใจเขามากนัก จิ้นเยว่ียน่ังยองๆ  

คลานไปข้างหน้าระยะหนึ่ง เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดสนใจก็รีบลุกขึ้นวิ่งไปทาง 

ที่ราบฉือวั่งหยวน

ขณะนี้ในกระโจมทหารของแม่ทัพหู่ เฮ่อหลันจินอิงเพ่ิงจะชงชาน�้ามัน 

ให้ตนเองหนึ่งถ้วย

"ตอนเจ้าไปเป็นแค่ทหารธรรมดา กลับมาก็เป็นนายกองเสียแล้ว"  

แม่ทัพหู่ไม่พูดภาษาทางการอ้อมค้อมกับเขา กินไปถามไป "ตกลงสร้าง 

ความดีความชอบใดกันแน่"

* ชาน�้ามัน คือเคร่ืองดื่มที่นิยมดื่มกันในแถบหูหนาน กวางสี ดื่มโดยน�าน�้าชาผสมกับธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น  
ถั่วลิสง ข้าวโพด
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เฮ่อหลันจินอิงไม่ตอบ

"จินเชียงสู้รบกับต้าอว่ี เหตุใดเป่ยหรงอย่างเราต้องว่ิงไปผสมโรงกับ 

คนใฝ่ต�่าที่ด่านไป๋เชว่ียซึ่งอยู่ห่างไกลพันหลี่* ด้วยเล่า" แม่ทัพหู่ถามข้ึนอีก 

"ได้ยินว่าคนส่งข่าวทหารคือเจ้า? ตกลงเกิดเรื่องใดขึ้น"

เฮ่อหลันจินอิงส่ายศีรษะ เพียงยิ้มอย่างเดียว

"เจ้าช่างเป็นกาทองแดงท่ีง้างปากไม่ออกเสียจริง...จริงสิ ในเมื่อเป็น

นายกองแล้ว เช่นน้ันก็อย่าอยู่กระโจมสักหลาดโทรมๆ หลังน้ันเลย ข้าจะจัด

กระโจมใหม่กับทาสรับใช้ให้เจ้า" แม่ทัพหู่ชินกับความเงียบขรึมของเขาแล้ว 

"พวกเจ้าพ่ีชายน้องสาวสามคนไม่มทีาสไม่ได้ ข้าจะแบ่งให้เจ้าสกัสองสามคน"

"ไม่จ�าเป็น" เฮ่อหลันจินอิงเปิดปากในที่สุด "พวกเรามีทาส"

แม่ทัพหู่ตกใจ "มาจากที่ใด ลงทะเบียนฐานะแล้วหรือ"

"ไม่จ�าเป็นต้องลงทะเบียน" เฮ่อหลันจินอิงฉีกขาแกะ กินไปย้ิมไป  

"เป็นเชลยต้าอวี่ผู้นั้น"

แม่ทัพหูเ่หน็เขากินอย่างเปรมปรดีิ ์ลงัเลอยู่นานถึงเอ่ยถาม "ข้าได้ยินว่า

ตอนแรกเทยีนจวินมพีระราชประสงค์จะสงัหารองค์ประกันต้าอว่ีผูน้ั้น แต่ต่อมา 

ไม่รู้กระซิบตรัสบอกสิ่งใดกับเจ้ากันแน่ถึงได้เปลี่ยนพระด�าริ ไว้ชีวิตเขาให้เป็น

ทาสของเป่ยหรง"

เฮ่อหลันจินอิงเพียงตอบว่า "อืม"

แม่ทัพหู่มองเขาอย่างใคร่รู้

เฮ่อหลันจินอิงถามขึ้น "ไฉนท่านไม่กิน ขาแกะนี่อร่อยมากนะ"

แม่ทัพหู่โกรธจนเงื้อกระดูกแกะในมือหมายตีคน "เจ้าเด็กคนน้ี พูดจา 

ให้ไวหน่อยไม่ได้หรืออย่างไรเล่า"

"ในเมื่อข้าไม่พูด นั่นก็เพราะเป็นเรื่องท่ีพูดไม่ได้" เฮ่อหลันจินอิง 

กล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง "เทียนจวินพระราชทานเด็กคนน้ีให้ข้า ย่อมต้องมี 

พระราชประสงค์บางอย่างแน่"

แม่ทัพหู่ยังไม่สบายใจ "แต่พวกเราควรจัดการเช่นไร เมื่อก่อนเขาเป็น

* หลี่ เป็นหน่วยวัดความยาวจีน 1 หลี่ เท่ากับ 500 เมตร
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องค์ประกัน พวกเราเลี้ยงดูให้ดีก็พอแล้ว ยามนี้..."

"ท่านไม่ต้องกลัดกลุ้ม" เฮ่อหลันจินอิงเอ่ย "ย่อมไม่อาจให้เขาอยู่สบาย

เกินไป แต่ก็ห้ามให้เขาตายเด็ดขาด ข้ารู้อะไรควรไม่ควร เรื่องนี้ไม่เก่ียวกับ 

เยี่ยไถ ข้ารับผิดชอบก็พอ"

แม่ทัพหู่มองชายหนุ่ม ยังคงหนักอกหนักใจ เฮ่อหลันจินอิงแต่งกาย 

เรียบง่าย มัดเส้นผมยาวไว้ลวกๆ ตรงท้ายทอย รูปโฉมหล่อเหลา ท่าทาง 

สง่างาม แม้จะเห็นเขาแต่เล็กจนเติบใหญ่ กระน้ันแม่ทัพหู่ก็ไม่กล้าบอกว่า

เข้าใจชายหนุ่มผู้นี้ทั้งหมด

จิตใจเขาหนักอึ้ง เฮ่อหลันจินอิงกลับกินอย่างว่องไว เมื่อจานชามวาง

กองเกลื่อน ทันใดนั้นก็มีคนมารายงานว่าองค์ประกันหนีไปแล้ว

เฮ่อหลันจินอิงไม่ได้ลนลาน เขาคว้าผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดปากเช็ดมือ  

หันไปย้ิมแล้วกล่าว "ท่านแม่ทัพไม่ต้องกลัว เด็กผู้น้ันเหลือเพียงครึ่งชีวิต 

หนีไปได้ไม่ไกลหรอก ข้าก�าลังรอให้เขาหนี ขอเพียงเขาหนีครั้งนี้ก็จะรู้ว่าก�าลัง

ของคนผู้เดียวนั้นไม่มีวันหนีไปจากที่ราบฉือวั่งหยวนได้"

แม่ทัพหูโ่กรธจนควันแทบจะพุ่งเหนือศรีษะ "ทีน่ี่สภาพอากาศหนาวเหน็บ 

หากตายเล่า! ตายแล้วจะทูลเทียนจวินเช่นไร"

เพิ่งพูดจบ เฮ่อหลันจินอิงก็วิ่งบึ่งออกไปแล้ว

จิ้นเยวี่ยไม่เชื่อค�าพูดของเฮ่อหลันจินอิง

เมือ่คนืเขาดจูดุทีต่ัง้ขบวนรถอยู่นาน ขบวนรถจากไปอกีทางหาใช่ทางกลบั 

ต้าอวี่ บนพื้นหิมะมีรอยเหยียบย�่ามากมาย ใต้หิมะบางๆ ยังสามารถคล�าเจอ

หัวลูกธนู ในหิมะมีกลิ่นคาวเลือดซึ่งไม่อาจอ�าพราง

พวกเขาประสบกับการจู่โจมฉับพลันและพ่ายแพ้ ขบวนรถถูกคนขับไล่ 

มุ่งหน้าไปที่อื่นแล้ว

แต่ไป๋หนีเล่า จิ้นเยวี่ยหาร่องรอยของหญิงสาวไม่เจอ

เดินไปตามทิศทางที่ขบวนรถจากไปได้ประมาณหนึ่ง จิ้นเยวี่ยก็ไม่อาจ

ฝืนเดินต่อได้ เขาทรุดลงคุกเข่าบนหิมะ ละอองหิมะโปรยปรายลงบนร่าง  
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ไม่ถึงชั่วพริบตาก็ถูกความอุ่นในกายเขาหลอมละลาย ไหลร่วงลงมาเสมือน

เหงื่อเม็ดใหญ่

แขนขาเขาอ่อนยวบ ในปอดแสบร้อน ไอโขลกไม่หยุด

เวลาน้ีไม่เหมาะจะฝืนหลบหนี แต่ให้อยู่ในเย่ียไถนานขึ้นหนึ่งเค่อ  

ความหวาดกลัวของเขาก็เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งส่วน เป่ยหรงเทียนจวินไม่ยอมรับ 

ฐานะองค์ประกันของเขา บ่งบอกชดัเจนว่าเป่ยหรงตดัสนิใจจะท�าลายสญัญา

พันธมิตรผิงโจว หากสัญญาพันธมิตรถูกท�าลาย เป่ยหรงก็สามารถรุกราน 

ต้าอว่ีได้ทุกเมื่อ เขาจะอยู่ท่ีเป่ยหรงไม่ได้ หนึ่งคือไม่ปลอดภัย สองคือ... 

มารดากับพี่สาวเขายังอยู่ที่บ้าน เขาจ�าเป็นต้องกลับไป

ฉับพลันเสียงแส้แหวกอากาศก็ดังมาจากด้านหลัง จิ้นเยวี่ยตะเกียก 

ตะกายลุกขึ้น ว่ิงโซเซไปข้างหน้าไม่ก่ีก้าวแผ่นหลังก็เจ็บปวดรุนแรง ท้ังร่าง 

โผล้มลงจมหิมะ ลุกไม่ขึ้นไปครู่ใหญ่

"จบัทาสไว้!" หุนต๋าเอ๋อร์หัวเราะเสยีงดงั พร้อมกับเดก็หนุม่หลายคนขีม้่า

เดินวนเวียนรอบจิ้นเยวี่ยที่นอนกองกับพื้น

บนแผ่นหลังจิ้นเยว่ียถูกลูกธนูปักอยู่หนึ่งดอก ปวดจนชาไปครึ่งร่าง  

เขาไม่กล้าขยับส่งเดช ส่วนหิมะก็เข้าปากและจมูก

"ตายแล้วหรือ" หุนต๋าเอ๋อร์ถาม

"ไม่ตาย ยังหายใจอยู่" ตูเจ๋อเครียดเล็กน้อย "น่ีองค์ประกันชาวฮั่น 

มิใช่หรือ ไฉนกลายเป็นทาสเสียแล้วล่ะ"

จิ้นเยวี่ยไม่รู้เอาเรี่ยวแรงจากที่ใด ดิ้นรนยันครึ่งร่างลุกขึ้นมา แผดเสียง

ค�ารามลั่น "ข้าไม่ใช่ทาส!"

"บิดาข้าบอกว่าเจ้าเป็นทาส เจ้าก็คือทาส" หุนต๋าเอ๋อร์หัวเราะ "คลุกคลี

อยู่กับเจ้าลูกฮั่นเฮ่อหลันเฟิงก็คงไม่ใช่ตัวดีเด่อะไร"

ในที่สุดจิ้นเยว่ียก็ดิ้นรนจนลุกข้ึนยืนได้ เขาพยายามยันหัวเข่าไว้ไม่ให้

ตนเองล้มลง ตรงหน้าพร่าเลือนเห็นภาพซ้อน มีเพียงแสงตะวันสาดเข้าตากับ

ร่างคนและม้าส่ายไปมา เงาแส้มาพร้อมเสียงหัวเราะ พุ่งตรงใส่หน้าเขา...

กระนั้นแส้กลับไม่ได้ถูกตัว
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มีคนขวางอยู่ด้านหน้า ก�าแส้ซึ่งชิงมาจากมือหุนต๋าเอ๋อร์ไว้

หุนต๋าเอ๋อร์ตะกายขึ้นจากพ้ืน กระทืบเท้าร้องค�าราม "เฮ่อหลันเฟิง  

เจ้ากล้าถีบข้า! น่ีคือทาสของเย่ียไถ! ทั้งยังมิได้ขึ้นกับเจ้านาย ผู้ใดเจอก่อน 

ย่อมเป็นของผู้นั้น!"

เฮ่อหลันเฟิงถือแส้ไว้ด้วยมือเดียว ไม่ถอยแม้เพียงครึ่งก้าว "ห้าม 

แตะต้องเขา"
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