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บทที่ 37

บุรุษชาวทูเจวี๋ยรูปร่างสูงใหญ่กล่าว "พวกเขาเป็นใคร"
หญิงสาวฟุบตัวลงกับพื้น เนื้อตัวสั่นเทา "พวกเขา...พวกเขาเป็น
แขกของเข่อตุนเจ้าค่ะ"
"แขกของเข่อตุน" อีกฝ่ายหรี่ตาลงมองพวกเฮ่อหรงด้วยสายตา
พินิจพิเคราะห์ "เข่อตุนนอนป่วยอยู่บนเตียง จะเชิญแขกมาได้อย่างไร"
เซวียถานก้มศีรษะโค้งตัวตามบทบาทของพ่อค้าทีไ่ ด้รบั มาในเวลานี้
พู ด ยิ้ ม ๆ "ท่ า นผู ้ สู ง ศั ก ดิ์ ค งยั ง ไม่ ท ราบ เข่ อ ตุ น คิ ด ถึ ง บ้ า นเกิ ด จึ ง ให้
พวกเรา..."
บุรุษชาวทูเจวี๋ยตัดบทเขาอย่างหยาบคาย "ข้าไม่ได้ถามเจ้า ข้า
ถามนาง!"
ทาสสาวชาวฮั่นตัวสั่น "พวกเขาพาทายาทของคนรู้จักของเข่อตุน
มาขอพบเข่อตุนเจ้าค่ะ..."
บุรุษชาวทูเจวี๋ยก้าวอาดๆ เข้ามา องครักษ์ที่อยู่ด้านหลังตั้งท่า
จะตามเข้ามาด้วย แต่เขายกมือห้ามไว้
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เขามายืนอยู่ตรงหน้าเกาซื่อ พูดภาษาฮั่นแบบเน้นทีละค�ำ "เจ้า
เงยหน้าขึ้น"
ไม่คอยให้เกาซื่อได้มีปฏิกิริยา อีกฝ่ายก็ยื่นมือมาจับคางนาง
บังคับให้หญิงสาวต้องเงยหน้า
"เจ้าชื่ออะไร"
เกาซื่อนึกอยากถอยหนีแต่ถูกจับคางไว้แน่น นางรู้สึกเจ็บแต่
สลัดไม่หลุด "ผู้น้อยแซ่เกา มาขอพบเข่อตุนเจ้าค่ะ"
บุรุษชาวทูเจวี๋ยยิ้มเย็น "พวกเจ้าไม่ต้องเอาเข่อตุนมาขู่ข้า เวลานี้
สตรีนางนั้นยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้ด้วยซ�้ำ!"
สายตาที่เขามองเกาซื่อเหมือนนกอินทรีที่ก�ำลังจ้องเหยื่อ เกาซื่อ
ถูกมองจนรูส้ กึ หนาวไปทัง้ ตัว ยังไม่ทนั ทีน่ างจะได้ดใี จทีต่ นตัง้ ใจทาหน้าด�ำ
ฝ่ายตรงข้ามก็ยื่นมือมาถูหน้านาง
เกาซื่ออุทาน รู้สึกเจ็บแสบบนใบหน้า
"หน้าตาไม่เลว จงใจทาหน้าด�ำจริงๆ มากับข้า เป็นผูห้ ญิงของข้า!"
ยามนีเ้ กาซือ่ รูส้ กึ แตกตืน่ ลนลานอย่างแท้จริง นึกในใจว่านางผ่าน
ความล�ำบากมาตั้งแต่เล็กจนโต ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยากล�ำบาก
มากแค่ไหนนางล้วนยืนหยัดผ่านมาได้ ทว่าสถานการณ์ที่ตกอยู่ใน
เงื้อมมือของชาวทูเจวี๋ยผู้นี้กลับไม่ได้ดีไปกว่าการถูกผูซื่อขายเลย ซ�้ำยัง
น่ากลัวยิ่งกว่า
แต่หญิงสาวยังไม่ลืมบทบาทสมมติของตนจึงร้องเรียก 'พี่ชาย'
เพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกเฮ่อหรง
เฮ่อหรงกับเซวียถานย่อมไม่มีทางไม่สนใจ ตอนที่บุรุษชาวทูเจวี๋ย
จะบังคับลากตัวเกาซื่อไป พวกเขาก็ผุดลุกขึ้น คนหนึ่งเข้าขวางระหว่าง
อีกฝ่ายกับเกาซื่อ ส่วนอีกคนดึงตัวเกาซื่อไปหลบไว้ข้างหลัง
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เซวียถานพูดเสียงฉุน "เจ้าเป็นใคร ถึงกล้าเสียมารยาทต่อแขกของ
เข่อตุน ไม่กลัวเข่อตุนลงโทษหรือ!"
เฮ่ อ หรงย่ น หั ว คิ้ ว แน่ น เขามองออกว่ า บุ รุ ษ ผู ้ นี้ มี ส ถานภาพ
ไม่ธรรมดา และมีความเป็นไปได้มากว่าต�ำแหน่งจะไม่เป็นรองจาก
องค์หญิงเจินติ้ง ถึงได้ก�ำเริบเสิบสานถึงเพียงนี้
หากตอนนีเ้ ขาเปิดเผยสถานะ อย่างน้อยต�ำแหน่งทูตจากราชส�ำนัก
ก็อาจท�ำให้อีกฝ่ายไม่กล้าล่วงเกินพวกเขา และสามารถปกป้องเกาซื่อ
ไว้ได้ชั่วคราว
ทันใดนั้น เป็นจังหวะที่จะว่าช้าก็ช้า แต่จะว่าเร็วก็เร็ว ทาสสาว
ชาวฮั่นที่อยู่ด้านข้างอย่างไม่กล้าพูดจาอะไรมาตลอดกลับเงยหน้าขึ้น
อย่ า งกะทั น หั น นางผุ ด ลุ ก ขึ้ น ไปกอดแขนบุ รุ ษ ชาวทู เ จวี๋ ย วิ ง วอน
เสียงอ่อนหวาน "เยีย่ ฮู่ ข้าไม่อยากรับใช้เข่อตุนแล้ว ท่านมองข้าสักนิดเถิด
ได้โปรดรับข้าไว้ด้วย!"
บุรุษชาวทูเจวี๋ยก�ำลังจะอาละวาดแต่กลับถูกขวาง เขาจึงหันไป
มองทาสสาวชาวฮั่นอย่างเสียไม่ได้
เฮ่อหรงกับเซวียถานมองออกว่าทาสสาวชาวฮั่นก�ำลังกลัวจับจิต
จับใจ แต่ยังคงฝืนยิ้มโปรยเสน่ห์ให้บุรุษชาวทูเจวี๋ย "ข้าอยากรับใช้เยี่ยฮู่
ท่านได้โปรดให้โอกาสข้าสักครั้ง!"
เยี่ยฮู่ไม่ใช่ชื่อคน แต่เป็นต�ำแหน่งขุนนางของทูเจวี๋ย
เฮ่อหรงเดาไม่ผิด คนผู้นี้คือเฉียหลัวหนึ่งในผู้ท้าชิงต�ำแหน่งข่าน
แห่งทูเจวี๋ยตะวันตก เวลานี้เขาด�ำรงต�ำแหน่งเยี่ยฮู่แห่งทูเจวี๋ยตะวันตก
และมีความเป็นไปได้สูงที่ต่อไปจะได้เป็นข่าน
เฉียหลัวหรี่ตามองนาง "เจ้าอยากรับใช้ข้า?"
ทาสสาวชาวฮั่ น ข่ ม กลั้ น ความหวาดกลั ว กลื น น�้ ำ ลายอึ ก หนึ่ ง
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"เจ้าค่ะ..."
เฉียหลัวหัวเราะเบาๆ เขาลูบหน้านางอย่างอ่อนโยนกว่าที่ท�ำกับ
เกาซื่อ
ทว่าอึดใจต่อมาชายหนุม่ กลับตวัดขาขึน้ อย่างรวดเร็ว เตะทาสสาว
ชาวฮั่นกระเด็น!
พละก�ำลังมหาศาลท�ำให้ร่างบอบบางของนางลอยไปกระแทก
เสาไม้ภายในกระโจม ก่อนตกลงกระแทกพื้นอย่างแรง!
เซวียถานโกรธจัด "เจ้ากล้า!" เขารีบเข้าไปพยุงทาสสาวชาวฮั่น
ฝ่ายหลังกระอักเลือดออกมาค�ำหนึ่ง หน้าซีดราวกระดาษ
เฉียหลัวมองนางอย่างหมิ่นแคลน "ไม่รู้จักเจียมตน!"
เซวียถานถลึงตาใส่อย่างโกรธจัด "รังแกกันเกินไปแล้ว! นางเป็นคน
ไม่ใช่สัตว์!"
ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเฉียหลัวมีสถานะสูงส่งแค่ไหน แต่ยามนี้เขา
ไม่สนใจสิง่ อืน่ เนือ่ งจากเมือ่ ครูส่ ตรีชาวฮัน่ ผูน้ เี้ ข้ามารับหน้าแทนเกาซือ่ !
เฉี ย หลั ว ก้ ม หน้ า ลงมองพวกเขาเหมื อ นมองข้ า วของเครื่ อ งใช้
ไร้ชีวิตจิตใจ "นางเป็นทาสของทูเจวี๋ย ข้าจะท�ำอย่างไรก็ได้ และตอนนี้
พวกเจ้าก็ต้องเป็นทาสของข้า!"
เขาเรียกองครักษ์ข้างนอกเข้ามา "พาพวกเขาไป!"
เฮ่อหรงเตรียมจะประกาศสถานะที่แท้จริง แต่กลับได้ยินเสียงคน
ดังมาจากด้านนอก "ช้าก่อน!"
จบค�ำสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งก็เดินเข้ามาเผชิญหน้ากับเฉียหลัว
ผู้ดุร้ายด้วยสีหน้าเป็นปกติ นางคารวะเขาทีหนึ่ง
"เข่อตุนมีค�ำสั่ง ให้แขกกลุ่มนี้เข้าพบ"
"ข้าไม่อนุญาต พวกเขาเป็นทาสของข้า!"

Page ������������������� 2.indd 10

17/8/2563 BE 13:12

Meng Xi Shi 11

สตรีวัยกลางคนพูดเสียงเย็น "แขกกลุ่มนี้เข่อตุนตั้งใจเชิญตัว
มาจากจงหยวน เป็นคนรู้จักเก่าแก่ของนาง ไม่ใช่ทาสของท่าน เยี่ยฮู่
เวลานี้ท่านข่านยังแข็งแรง เข่อตุนเป็นภรรยาของท่านข่านและเป็น
พระอัครมเหสีแห่งทูเจวี๋ยตะวันตก โปรดให้เกียรติด้วย หากท่านข่านรู้
ว่าท่านล่วงเกินแขกของเข่อตุน อย่าหาว่าข้าไม่เตือน!"
เฉียหลัวจ้องหน้านาง สีหน้าเหี้ยมเกรียม
ทว่าสตรีวัยกลางคนกลับไม่สะทกสะท้าน ซ�้ำยังคงสบตาอีกฝ่าย
โดยไม่มีอาการหลบเลี่ยง
อึดใจต่อมาเฉียหลัวหัวเราะเสียงเหี้ยม "ดีมาก!"
เขาไม่ได้ทำ� อะไรมากกว่านัน้ เพียงหมุนตัวเดินกระทืบเท้า ก้าวยาวๆ
จากไปทันที
สตรีวัยกลางคนเฝ้ามองอีกฝ่ายจนลับสายตาไปแล้วค่อยผ่อน
ลมหายใจออกมา พูดกับพวกเฮ่อหรง "ตามข้ามา เข่อตุนต้องการพบ
พวกท่าน"
เฮ่อหรงชี้นิ้วไปทางสตรีชาวฮั่น "เมื่อครู่นางเสียสละตนเองเพื่อ
ช่วยพวกเรา ขอท่านได้โปรดหาหมอมารักษานางด้วย"
"ตามข้าไปพบเข่อตุนก่อน ทางนี้ข้าจะเรียกคนไปตามหมอให้"
เซวียถานมองหญิงสาวด้วยสายตาห่วงใยก่อนวางนางลงอย่าง
ระมัดระวังเพื่อตามพวกเฮ่อหรงไปพร้อมสตรีวัยกลางคน
เมื่อมาถึงพื้นที่ของเข่อตุนทั้งหมดก็พบว่าหากเทียบกับสถานที่ที่
รับรองพวกเขาเมือ่ ครู่ กระโจมหลังนีม้ คี วามโอ่อา่ กว่ามาก ถ้วยชามรามไห
และตู้เตี้ยล้วนเข้าชุดกัน ส่วนใหญ่มีลักษณะตามแบบจงหยวน มีของ
ต่ า งถิ่ น น้ อ ยมาก ดู อ อกว่ า เจ้ า ของตั้ ง ใจจั ด แต่ ง ตามแบบบ้ า นเกิ ด
มีความเป็นไปได้มากว่านางตั้งใจจะให้เหมือนกับที่อยู่เก่าก่อนของตน
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กลางกระโจมมีสตรีคนหนึ่งนั่งอยู่ ดูมีอายุพอสมควร แต่ยังคง
มองเห็นเค้าความงามสมัยยังสาว แม้ตอนนี้นางก็ยังเป็นสตรีที่งามเลิศ
คนหนึ่ง
รูปลักษณ์อันสะสวยโดดเด่นนี้ท�ำให้พวกเฮ่อหรงรู้ได้ทันทีว่านาง
เป็นใคร
"คารวะองค์ ห ญิ ง ขอให้ อ งค์ ห ญิ ง ทรงพระเจริ ญ " ทั้ ง สามคน
โค้งกายคารวะ
องค์หญิงเจินติ้งพินิจดูเกาซื่อ "ตามสบาย เจ้าเป็นทายาทของ
หมิงอวี้?"
หมิงอวี้คือนางก�ำนัลที่เคยถวายการรับใช้องค์หญิงเซียงหยาง
"เพคะ"
"เงยหน้าให้ข้าดูซิ"
เกาซื่อเงยหน้าขึ้นตามค�ำสั่ง องค์หญิงเจินติ้งพินิจดูนางอยู่นาน
แล้วส่ายหน้า เสียงเศร้า "ข้าลืมไปแล้วว่าหมิงอวี้หน้าตาเป็นอย่างไร"
"ก่อนออกเดินทางท่านแม่กำ� ชับว่าภายหน้าถ้ามีโอกาสจะต้องมา
โขกศีรษะค�ำนับองค์หญิงด้วยตนเอง ท่านแม่เล่าว่าความจริงตอนนั้น
ท่านต้องติดตามองค์หญิงมาแดนตะวันตก แต่เพราะองค์หญิงสงสาร
ทีน่ างอายุยงั น้อยจึงตัง้ ใจมอบท่านแม่ให้แก่องค์หญิงเซียงหยางเพือ่ ให้นาง
ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองฉางอันอย่างสุขสงบจนแก่เฒ่า"
องค์หญิงเจินติ้งถอนหายใจ "ชีวิตนี้ข้าท�ำบุญไม่มาก หมิงอวี้
เป็นหนึ่งในจ�ำนวนนั้น คิดไม่ถึงว่าต้นหลิวที่ไม่ได้ตั้งใจปลูก* กลับเป็น
ที่จดจ�ำนานหลายสิบปี ตัวอยู่ฉางอันแต่ใจกลับระลึกถึงข้า หมิงอวี้
* มาจากส�ำนวน 'ตั้งใจปลูกดอกไม้ ไม้กลับไม่ออกดอก ไม่ตั้งใจปักกิ่งหลิว หลิวกลับให้ร่มเงา' หมายถึง
สิง่ ทีท่ มุ่ เทความพยายามไปมาก สุดท้ายกลับไม่สมปรารถนา แต่สงิ่ ทีไ่ ม่ได้ทำ� แบบคาดหวังตัง้ ใจกลับให้
ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด
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เป็นอย่างไรบ้าง ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่"
เกาซื่อผงกศีรษะ "ตอนผลัดเปลี่ยนรัชสมัย ราชวงศ์ใหม่ได้รับตัว
ท่านแม่ไว้ให้เป็นนางก�ำนัลต่อ ภายหลังท่านแม่อายุมากจึงถูกปล่อยตัว
ออกจากวัง ต่อมาได้แต่งงาน ให้ก�ำเนิดบุตร ซึ่งก็คือข้า ยามนี้ท่านแม่
ก�ำลังใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบเพคะ"
แม้สิ่งที่นางพูดจะเป็นเรื่องที่ผ่านการหารือกับพวกเฮ่อหรงและ
เซวี ย ถานมาแล้ ว แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ แ ต่ ง ขึ้ น ทั้ ง หมด นางก�ำ นั ล ผู ้ นั้ น
ได้ท�ำงานเป็นนางก�ำนัลในราชวงศ์ใหม่ต่อจริงๆ ซ�้ำยังเป็นที่โปรดปราน
ของเหล่าผู้สูงศักดิ์ในต�ำหนักใน ทว่าภายหลังนางไม่ได้ออกจากวัง
แต่แก่ตัวอยู่ในวัง ไม่ได้สมรสหรือให้ก�ำเนิดบุตร
กว่าเฮ่อหรงจะขอให้จักรพรรดิเฟ้นหาคนแบบนี้มาได้ก็สิ้นเปลือง
มันสมองไปไม่น้อย เพราะไม่เพียงต้องเป็นคนคุ้นเคยกับราชวงศ์ก่อน
เพื่อให้คล้องใจองค์หญิงเจินติ้งได้ แต่ยังต้องมีความหลังเกี่ยวพันกับ
องค์หญิงเจินติ้งด้วย จึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกครึ่งเท่า
องค์หญิงเจินติ้งลุกขึ้นมาประคองนางด้วยตัวเอง "ช่างหาได้ยาก
ยิ่งนัก หมิงอวี้เป็นผู้รู้จักคุณคน และตัวเจ้าก็มีความกตัญญูอย่างยิ่ง
การเดินทางมาครั้งนี้ล�ำบากมากหรือไม่"
"ทู ล องค์ ห ญิ ง เนื่ อ งจากการเดิ น ทางมาครั้ ง นี้ มี ส หายสองคน
ร่วมเดินทางมาด้วย พวกเขาคอยดูแลข้าเป็นอย่างดี จึงไม่ลำ� บากเพคะ"
"สหาย?" องค์หญิงเจินติง้ มองไปทางพวกเฮ่อหรง น�ำ้ เสียงหยอกเย้า
"อะไรกัน หนึ่งในสองคนนี้มิใช่พี่ชายของเจ้าหรอกหรือ"
เกาซื่อวางตัวไม่เลว และตอนนี้ถึงคราวเขาต้องออกโรงแล้ว
เฮ่อหรงก้าวออกไปครึ่งก้าว ประสานมือพลางกล่าว "ทูลองค์หญิง
ตามตรง ข้ามีนามว่าเฮ่อหรง มิได้เป็นพีช่ ายของเกาซือ่ แต่เป็นพระราชนัดดา
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ของจักรพรรดิเหวินเต๋อ ข้าเป็นบุตรคนที่สามของครอบครัว องค์หญิง
เรียกข้าว่าคุณชายสามหรือจะเรียกชื่อรองข้าเจินก้วนก็ได้"
องค์หญิงเจินติ้งมีสีหน้าตกใจปนสงสัย แม้แต่สตรีวัยกลางคนที่
พาพวกเขาเข้ามาก็พลอยสะดุ้งและพินิจดูเฮ่อหรงอย่างละเอียด
สีหน้าขององค์หญิงเจินติง้ เคร่งเครียดขึน้ ทันที นางหรีต่ าพลางยิม้ เย็น
"พู ด จาเหลวไหล! พระราชนั ด ดาตั ว จริ ง จะพาตั ว เองมาเสี่ ย งถึ ง ที่ นี่
ได้อย่างไร เจ้าเป็นใครกันแน่!"
เฮ่อหรงย้อนถามเสียงเรียบ "องค์หญิงยังสละตัวเองเพือ่ บ้านเมือง
ด้วยการแต่งงานมาอยู่นอกด่านเป็นเวลาหลายสิบปีได้ แล้วเหตุใด
พระราชนัดดาจะเดินทางมาทีน่ ดี่ ว้ ยตัวเองไม่ได้ นีค่ อื ป้ายหยกประจ�ำตัวข้า
ราชวงศ์ของเรามีธรรมเนียมอย่างราชวงศ์ก่อนคือพระราชโอรสและ
พระราชนัดดาล้วนต้องมีปา้ ยหยกเป็นหลักฐานประจ�ำตัว เมือ่ องค์หญิงดู
ก็จะรู้"
เขาหยิบป้ายหยกออกมาจากเสื้อ ใช้สองมือประคองส่งให้
สตรีวัยกลางคนรับไปส่งให้ผู้เป็นนาย
สัมผัสที่องค์หญิงเจินติ้งได้รับคือความเนียนละเอียดและอบอุ่น
บนป้ า ยหยกอั น นั้ น นอกจากจะมี อั ก ษรค� ำ ว่ า 'หรง' ที่ ร ะบุ น ามของ
เจ้าของ ยังมีรูปมังกรสี่เล็บท่องเมฆา เป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือป้ายหยก
ที่ออกโดยส�ำนักราชวังจริงๆ
ทว่านางยังคงไม่เชื่อง่ายๆ "ป้ายหยกสามารถปลอมแปลงกันได้
ที่นี่อยู่ห่างจากจงหยวนไกลลิบ ข้าย่อมไม่สามารถส่งคนกลับไปสืบหา
ความจริ ง นอกจากนี้ ที่ เ จ้ า พู ด มาเมื่ อ ครู ่ มี พิ รุ ธ แสดงว่ า เจ้ า เป็ น
ตัวปลอม!"
"ประโยคใดหรือ"
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องค์หญิงเจินติง้ ยิม้ เย็น "เจ้าอย่าลืมว่าข้าเป็นองค์หญิงในราชวงศ์กอ่ น
มิใช่องค์หญิงในราชวงศ์ปัจจุบัน ราชวงศ์ปัจจุบันท�ำลายบ้านของข้า
ระหว่างเรามีความแค้นที่ไม่อาจร่วมฟ้า การที่ข้าเสียสละตัวเองไม่ได้
เพื่อราชวงศ์ปัจจุบัน จักรพรรดิของพวกเจ้าไม่มีทางยกย่องข้าถึงเพียงนี้
แน่!"
เฮ่อหรงสั่นศีรษะ "องค์หญิงผิดแล้ว"
องค์หญิงเจินติ้งแค่นเสียงเย็น "เลิกพูดจากลิ้งกลอกได้แล้ว ไม่ว่า
พวกเจ้าจะมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ใด ยามนี้ตัวข้ายังตกที่นั่งล�ำบาก
ไม่อาจท�ำสิ่งใดได้ทั้งสิ้น หงเยี่ยน ส่งแขก!"
สตรีวยั กลางคนก้าวออกมาข้างหน้าหนึง่ ก้าว "ทุกท่าน เชิญทางนี"้
เฮ่อหรงหลุดข�ำ "คิดไม่ถึงว่าผ่านมาหลายสิบปี ยามนี้แม้แต่
ความอดทนทีจ่ ะฟังข้าพูดให้จบท่านก็ยงั ไม่มี ซ�ำ้ ยังยินดีจะถูกกักบริเวณ
อยู ่ ที่ นี่ หากข้ า เดาไม่ ผิ ด ชาวทู เ จวี๋ ย ที่ ล ่ ว งเกิ น พวกเราเมื่ อ ครู ่ ค งมี
ต�ำแหน่งไม่ธรรมดาใช่หรือไม่ แม้แต่องค์หญิงยังท�ำอะไรเขาไม่ได้ หรือ
เขาจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นข่านคนใหม่? แม้แต่ในยามนี้เขายัง
ไม่เห็นท่านอยูใ่ นสายตา หากได้ตำ� แหน่งข่านหรือได้ครองทูเจวีย๋ ตะวันตก
ท่านจะยังมีที่ยืนอีกหรือ"
องค์หญิงเจินติ้งพูดเสียงเย็นชา "เจ้ากล้านักที่พูดกับข้าเช่นนี้"
"ราชวงศ์ก่อนล่มสลาย สิ้นอ�ำนาจ ราชวงศ์ปัจจุบันถือก�ำเนิด
ล้วนเป็นเพราะมติสวรรค์ ถึงท่านจะเป็นองค์หญิงในราชวงศ์ก่อน แต่
การทีท่ า่ นเดินทางไกลมาแต่งงานทีน่ อกด่านท�ำให้ชายแดนมีความสงบสุข
ราษฎรไม่ต้องบ้านแตก ทั้งหมดเป็นเพราะท่าน ถือเป็นคุณงามความดี
สูงส่ง ไม่ส�ำคัญเลยว่าท่านจะอยู่ในราชวงศ์ใด หากพูดกันจริงๆ พวกเรา
ต่างเป็นชาวฮั่นเหมือนกัน พูดภาษาเดียวกัน มองเห็นตะวันจันทรา
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แบบเดียวกัน เติบโตขึน้ มาในเมืองฉางอันเหมือนกัน เทียบกับชาวทูเจวีย๋
พวกเราต่างหากที่เป็นคนบ้านเดียวกับท่านและมีสายเลือดเกี่ยวพันกัน
อย่างแท้จริง!"
ค�ำพูดประโยคนีย้ ากนักทีใ่ ครจะไม่รสู้ กึ หวัน่ ไหว โดยเฉพาะอย่างยิง่
คนทีต่ อ้ งเดินทางไกลมานอกด่านและไม่ได้กลับไปเห็นบ้านเกิดมานาน
หลายสิบปี
หงเยี่ยนตาแดงเรื่อ นางก้มหน้าลงเช็ดน�้ำตา
นางคิดถึงญาติพี่น้องที่ส่งตนเข้าวังเมื่อครั้งยังเยาว์ คิดถึงพี่น้อง
ที่สนิทกันในวังหลวง เวลาผ่านไปหลายปี แม้สายลมและทะเลทราย
จะท� ำ ลายรู ป โฉมของนาง แต่ ก ลั บ ไม่ ส ามารถท� ำ ลายความคิ ด ถึ ง
บ้านเกิดของนางได้
แม้องค์หญิงเจินติ้งจะไม่ได้หลั่งน�้ำตา แต่ยังคงรู้สึกหวั่นไหว
นางมองเฮ่อหรงตาไม่กะพริบ
"ข้าไม่ได้โกหกองค์หญิง เพราะข้าเป็นพระราชนัดดาของจักรพรรดิ
องค์ปัจจุบันจริง เดิมทีฝ่าบาทพระราชทานกระบี่หานกวงให้เล่มหนึ่ง
บนนั้นสลักพระนามของจักรพรรดิ แต่ข้าห่วงว่าถ้าน�ำกระบี่มาด้วย
จะท�ำให้ถูกสงสัยจึงให้คนเก็บรักษาไว้ที่เมืองจางเยี่ย การเดินทางมา
ครั้งนี้ข้าเป็นผู้อาสามาเอง เพื่อคารวะท่านและน�ำความตั้งพระทัยและ
พระราชด�ำริของจักรพรรดิมากราบทูลองค์หญิง"
องค์หญิงเจินติ้งหัวเราะเสียงเบา "ครั้งนั้นที่ทูเจวี๋ยตะวันออกและ
ตะวันตก รวมไปถึงเซียวอวี้ แยกกันเป็นสามทางเพื่อรุกรานแดนใต้
การเคลือ่ นทัพของทูเจวีย๋ ตะวันตกเกิดจากการทีข่ า้ ยุยงท่านข่าน จักรพรรดิ
ของพวกเจ้ารู้เช่นนี้แล้วยังไม่แค้นอีกหรือ"
"เรื่ อ งในวั น วานคื อ เรื่ อ งในวั น วาน ใต้ ห ล้ า นี้ ไ ม่ มี ศั ต รู ถ าวร
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องค์หญิงเจินติ้งเป็นผู้ผ่านประสบการณ์มามาก เหตุใดจึงไม่เข้าใจ
เหตุผลง่ายๆ ข้อนี้ เมือ่ ครูข่ า้ บอกแล้วว่าองค์หญิงท�ำคุณแก่ราษฎร สร้าง
สั น ติ ใ ห้ บ ้ า นเมื อ ง มี ห รื อ ต้ อ งแยกว่ า เป็ น ราษฎรของราชวงศ์ ก ่ อ น
หรือราชวงศ์ปัจจุบัน ความร้าวฉานในอดีตเป็นเรื่องของคนในอดีต
ทุกคนล้วนมีหน้าที่เป็นของตัวเอง ย่อมไม่อาจต�ำหนิผู้ใด"
องค์หญิงเจินติ้งนิ่งงัน ท�ำให้ภายในกระโจมเงียบไปพักหนึ่ง
เนิ่นนานนางจึงกล่าว "ข้ารู้ว่าจักรพรรดิของพวกเจ้าต้องการสิ่งใด
พวกเจ้ า หวั ง ให้ ข ้ า ร่ ว มมื อ กั บ ราชวงศ์ ป ั จ จุ บั น เพื่ อ เชื่ อ มสั ม พั น ธ์ กั บ
ทูเจวี๋ยตะวันตก ใช้ประโยชน์จากการแต่งงานของข้า"
สตรี น างนี้ ไ ม่ ธ รรมดาจริ ง ๆ สมแล้ ว ที่ เ ขาวางเดิ ม พั น ด้ ว ยการ
เดินทางไกลมานับพันลี้ เฮ่อหรงรู้สึกโล่งอก "องค์หญิงช่างปราดเปรื่อง!"
องค์หญิงเจินติง้ เยาะหยันตนเอง "ปราดเปรือ่ งแล้วอย่างไร เกรงว่า
พวกเจ้าคงวิง่ มาเสียเทีย่ ว ข่านเฒ่าเป็นไม้ใกล้ฝง่ั ภายในทูเจวีย๋ ตะวันตก
ก�ำลังจะมีพายุกระโชก แม้แต่ตัวข้ายังเป็นแค่เรือน้อยกลางพายุฝน
ช่วยตัวเองไม่ได้ ชาวทูเจวี๋ยคนเมื่อครู่มีนามว่าเฉียหลัว เป็นหลานของ
หมัวลี่ข่าน เขาเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของทูเจวี๋ยตะวันตกที่ได้รับการ
สนับสนุนจากคนมากมาย มีอ�ำนาจมาก แต่ข้ากับเขาไม่ลงรอยกัน
เพราะคนทีข่ า้ สนับสนุนคืออีกคน ด้วยเหตุนเี้ มือ่ ครูเ่ ฉียหลัวจึงท�ำเช่นนัน้
กับพวกเจ้า หากเขาได้เป็นข่านเมื่อใดย่อมต้องเอาอย่างฝูเนี่ยนข่าน
แห่งทูเจวี๋ยตะวันออก รุกรานจงหยวนทันที"
"แต่ยามนี้ท่านมีพวกเรา"
องค์หญิงเจินติ้งยิ้มเยาะ "พวกเจ้า? สามคนจะท�ำอะไรได้"
"เบือ้ งหลังของพวกเราคือจักรพรรดิแห่งจงหยวน ราชส�ำนักมีทหาร
หลายสิบหมื่น และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฝ่าบาท"
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"น�้ำไกลไม่อาจดับไฟใกล้"
"องค์หญิงอยูท่ นี่ มี่ าหลายสิบปียอ่ มต้องมีคนของตนอยูบ่ า้ งกระมัง
ฝ่าบาทมีพระบัญชาให้แต่งตั้งท่านเป็นองค์หญิงต้าอี้เจินติ้ง (เจินติ้ง
ผู้เปี่ยมคุณธรรม) อย่างเป็นทางการ มีราชทินนามว่าเจิ้นกั๋ว (ธ�ำรง
แผ่ น ดิ น ) และพระราชทานคฤหาสน์ ที่ เ มื อ งฉางอั น ให้ หากวั น ใด
องค์หญิงอยากกลับฉางอัน ฝ่าบาทจะทรงส่งขุนนางมารับ ทรงจัดเตรียม
ทุกอย่างไว้ให้องค์หญิง เพือ่ ให้ทา่ นได้ใช้ชวี ติ ในช่วงบัน้ ปลายทีเ่ มืองฉางอัน
อย่างสมพระเกียรติ"
องค์หญิงเจินติ้งสั่นศีรษะ "ค�ำพูดพวกนี้ก็แค่ลมปาก เจ้านึกว่าข้า
จะเชื่อหรือ"
เซวียถานหยิบห่อของขนาดเล็กออกมาจากอกเสื้อ กล่าวยิ้มๆ
"โชคดีที่เมื่อครู่เฉียหลัวไม่ได้ให้คนค้นตัว ของจึงยังอยู่"
เขาส่งห่อของให้หญิงรับใช้
เมือ่ เห็นผูเ้ ป็นนายผงกศีรษะ หงเยีย่ นจึงแกะห่อของ พบว่าด้านใน
มีแผ่นจารึกทองค�ำกับตราประทับยศรวมอยูก่ บั ม้วนภาพและหีบใบเล็ก
ใบหนึ่ง
"นี่ คื อ ตราประจ� ำ พระองค์ ข ององค์ ห ญิ ง บนนั้ น ได้ ป ระทั บ
พระราชลั ญ จกรเอาไว้ เ รี ย บร้ อ ย พระราชลั ญ จกรนี้ ยั ง คงเป็ น
พระราชลัญจกรในราชวงศ์ก่อน องค์หญิงน่าจะพอจ�ำได้ ส่วนม้วนภาพ
คือแบบร่างของคฤหาสน์ที่จ�ำลองจากวังเดิมขององค์หญิง หากแค่พูด
ท่านคงไม่ไว้ใจ ข้าจึงตั้งใจขอให้จักรพรรดิพระราชทานมาให้ล่วงหน้า
ต่อให้ภายในสิบปีนี้องค์หญิงยังไม่กลับไป คฤหาสน์หลังนี้ก็จะมีคน
ปัดกวาดท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำ นอกจากท่านแล้วสถานที่แห่งนี้
จะไม่รับนายคนที่สอง"
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องค์หญิงเจินติ้งมองดูของทั้งหมดด้วยสีหน้าสับสน
นางย่อมรู้ว่ามันไม่ใช่ของปลอม แต่เพราะแบบนี้นางจึงรู้สึกว้าวุ่น
ความแค้นของครอบครัวท�ำให้นางชิงชังราชวงศ์ปจั จุบนั แห่งแดน
จงหยวนเข้ากระดูก ถึงขัน้ ยุยงให้ทเู จวีย๋ ตะวันออกและตะวันตกผูกมิตรกัน
เพื่อสร้างความล�ำบากให้แก่พวกเขา
ทว่าเพียงชัว่ พริบตาราชวงศ์แดนจงหยวนกลับเป็นฝ่ายเดินเข้ามา
ขอผูกไมตรีกบั นาง เรือ่ งนีท้ ำ� ให้คนต้องทอดถอนใจให้แก่ความเปลีย่ นแปลง
ที่รวดเร็วเกินไปจริงๆ
จากฉางอันมาหลายสิบปี มีหรือที่นางจะไม่คิดถึงต้นไม้ใบหญ้า
ของแดนเกิด
หากไม่คดิ ถึง เหตุใดนางจึงต้องพยายามจัดแต่งกระโจมตามแบบ
ราชส�ำนักในสมัยนั้น
หีบใบเล็กใบนั้นองค์หญิงเจินติ้งเข้าใจว่าใช้บรรจุของเล่นในวัง
ทีร่ าชวงศ์กอ่ นเหลือทิง้ ไว้ เป็นแผนเพือ่ ให้ครองใจและสร้างความคุน้ เคย
กับนาง
ผู้ใดจะรู้ว่าทันทีที่เปิดออก นางกลับต้องอึ้งตะลึง
มั น ไม่ ใ ช่ ข องเล่ น ที่ ค าดไว้ ไม่ ใ ช่ เ งิ น ทอง ไม่ ใ ช่ อั ญ มณี ล�้ ำค่ า
แต่เป็นขนมถั่วเขียวกวนขนาดพอเหมาะที่ตัดไว้เป็นชิ้นๆ
เฮ่อหรงสังเกตเห็นอากัปกิริยาของนางจึงพูดขึ้นอย่างสบจังหวะ
"พวกข้าได้ยินมาว่าเมื่อก่อนองค์หญิงชอบกินขนมถั่วเขียวกวนของ
พ่อครัวจางในวังหลวง จึงคิดจะหาตัวพ่อครัวจางเพือ่ ให้เขาร่วมเดินทาง
มาด้วย คิดไม่ถงึ ว่าหาอยูน่ านกลับพบว่าพ่อครัวจางเสียชีวติ ไปนานแล้ว
และไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้ใครต่อ ประกอบกับการเดินทางยาวไกล
นับพันลี้ เกรงว่าอาหารที่น�ำมาจะบูดก่อนจึงต้องให้พ่อครัวที่เก่งที่สุด
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ในเมืองจางเยี่ยท�ำขนมถั่วเขียวกวนขึ้นมาตามต�ำรับที่ตกทอดมาใน
วังหลวง รสชาติอาจไม่เหมือนของพ่อครัวจาง ขอองค์หญิงอย่าได้
หัวเราะเยาะ"
"รสชาติอันเป็นที่สุดของมนุษย์คือความสุขสงบผ่องใส" องค์หญิง
เจินติ้งหยิบขนมถั่วเขียวกวนชิ้นหนึ่งขึ้นกัดหนึ่งค�ำ
หงเยี่ยนทดสอบพิษให้ไม่ทัน นางอุทานอย่างร้อนใจ "องค์หญิง!"
องค์หญิงเจินติ้งโบกมือและกินขนมถั่วเขียวกวนชิ้นนั้นไปเรื่อยๆ
จนหมด "รสชาติไม่ใช่ต�ำรับดั้งเดิมจริงๆ แต่ถือว่าพวกเจ้ามีน�้ำใจ"
เฮ่อหรงยิ้ม "รอให้องค์หญิงกลับฉางอันวันไหน ข้าจะต้องให้คน
เสาะหาขนมถั่วเขียวกวนเลื่องชื่อในเมืองฉางอันมาให้ท่านชิม"
องค์ ห ญิ ง เจิ น ติ้ ง ถอนหายใจ "ไม่ รู ้ ว ่ า ข้ า จะมี ชี วิ ต อยู ่ ถึ ง วั น นั้ น
หรือไม่"
"ขอถามองค์หญิงว่าเวลานี้อาการป่วยของหมัวลี่ข่านเป็นอย่างไร
บ้าง"
องค์หญิงเจินติง้ นิง่ ไปพักหนึง่ "ไม่ดขี นึ้ เลย เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว"
"ได้ ยิ น ว่ า เวลานี้ ทู เ จวี๋ ย ตะวั น ตกมี ผู ้ สื บ ทอดสองคน นอกจาก
เฉียหลัวคนเมื่อครู่ ยังมีอีกคนคือหลู่จี๋"
องค์หญิงเจินติง้ ผงกศีรษะ "หลูจ่ เี๋ ป็นบุตรของข่านคนก่อน หมัวลีข่ า่ น
ระแวงเขามากจึงตัง้ ใจให้เฉียหลัวสืบทอดต�ำแหน่ง ยามนีภ้ ายในทูเจวีย๋
ตะวันตกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึง่ สนับสนุนหลูจ่ ี๋ อีกฝ่ายสนับสนุน
เฉียหลัว"
"เหตุใดองค์หญิงจึงอยากให้หลู่จี๋เป็นข่านคนต่อไปมากกว่า"
องค์หญิงเจินติ้งตอบสั้นแต่ได้ใจความ "หลู่จี๋เป็นคนดีมีน�้ำใจ
ผิดจากชาวทูเจวี๋ยทั่วไป"
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เฮ่อหรงเข้าใจ เพราะการหนุนให้คนดีมีน�้ำใจขึ้นรับต�ำแหน่งย่อม
ดีกว่าการหนุนคนมักใหญ่ใฝ่สูงที่คิดจะเล่นงานตัวเอง หลายปีมานี้กว่า
องค์หญิงเจินติ้งจะมีต�ำแหน่งแห่งที่อยู่ในทูเจวี๋ยตะวันตกไม่ใช่เรื่องง่าย
โดยเฉพาะต�ำแหน่งเข่อตุนที่มีอ�ำนาจในการบริหารบ้านเมือง นางย่อม
ไม่อยากสูญเสียอ�ำนาจนี้
"เฉียหลัวเป็นคนกระหายเลือดยิง่ กว่าหมัวลีข่ า่ น หากปล่อยให้เขา
เป็นข่านเขาจะต้องก�ำจัดคนทีค่ ดั ค้านเขาในราชส�ำนักทุกคน นอกจากนี.้ .."
องค์หญิงเจินติ้งยิ้มเหยียด "พวกเจ้าน่าจะรู้ว่าชาวทูเจวี๋ยมีธรรมเนียม
ส่งต่อภรรยาพี่ให้น้อง ส่งต่อภรรยาพ่อให้ลูก เฉียหลัวไม่ชอบข้าจึง
ไม่อยากแต่งงานกับข้า หากเขาได้เป็นข่าน สักวันข้าย่อมต้องพบกับ
จุดจบ ตายอย่างอนาถ"
ชาวฮั่ น ต่ า งดู แ คลนธรรมเนี ย มนี้ อ ย่ า งที่ สุ ด เพราะเป็ น เรื่ อ ง
ไร้มนุษยธรรม ไม่ต่างจากสัตว์ป่า แต่ส�ำหรับชาวทูเจวี๋ย สัดส่วนของ
สตรี มี น ้ อ ยกว่ า บุ รุ ษ มาก และชนเผ่ า ที่ ท� ำ ปศุ สั ต ว์ เ ร่ ร ่ อ นก็ ต ้ อ งการ
แรงงานจ�ำนวนมาก นานวันเข้าจึงเกิดเป็นธรรมเนียมนี้
ทว่าองค์หญิงเจินติ้งไม่พบร่องรอยการดูแคลนบนใบหน้าของ
พวกเฮ่อหรง
"องค์หญิงอยากให้พวกเราช่วยในเรื่องใดบ้าง"
"เวลานี้มีผู้สนับสนุนหลู่จี๋กับข้าน้อยเกินไป ก�ำลังพลร่วมหมื่นของ
ทูเจวี๋ยตะวันตกเกินครึ่งอยู่ในมือของเฉียหลัว หากท่านข่านตายเมื่อใด
เขาจะต้องใช้ก�ำลังที่มากกว่ามายึดอ�ำนาจฝ่ายพวกข้าทันที"
เฮ่อหรงมีเฮ่อจัน้ กับยอดฝีมอื จ�ำนวนหนึง่ ร้อยคนทีอ่ ยูใ่ นเมืองจางเยีย่
ทว่านีค่ อื หมากเม็ดสุดท้ายในมือของเขา เขาจึงไม่อยากใช้มนั เร็วเกินไป
นอกจากนีก้ ำ� ลังคนจ�ำนวนหนึง่ ร้อยเป็นได้แค่การเติมบุปผาบนผ้าดิน้ แพร
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หากองค์หญิงเจินติง้ ไม่มโี อกาสชนะแม้แต่นอ้ ย ก�ำลังคนจ�ำนวนหนึง่ ร้อย
ย่อมไม่สามารถพลิกสถานการณ์
ระหว่างที่เขาก�ำลังนิ่วหน้าครุ่นคิด องค์หญิงเจินติ้งก็พลันเอ่ย
"ช่างเถอะ พวกเจ้าเดินทางมาไม่ง่าย พักอยู่กับข้าสักสองสามวันก่อน
พวกเราค่อยถกกันอีกที ตราบใดที่หมัวลี่ข่านยังมีชีวิตอยู่ ต่อให้เฉียหลัว
ก�ำแหงยิ่งกว่านี้ก็ไม่กล้าออกนอกหน้ามาก"
"เช่นนั้นต้องขอรบกวนองค์หญิง"
การที่องค์หญิงเจินติ้งเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อพวกเขาท�ำให้หงเยี่ยน
เลิกท�ำตัวเย็นชา นางพาพวกเฮ่อหรงไปพักผ่อนและบอกพวกเขาว่า
"ข้าไม่เคยเห็นองค์หญิงมีความสุขแบบนีม้ านาน ขอบคุณพวกท่านมาก"
เฮ่อหรงตอบกลับอย่างสุภาพ "ราชส�ำนักไม่อยากท�ำสงคราม แต่
อยากได้สันติ หากทูเจวี๋ยตะวันตกสามารถผูกมิตรกับราชส�ำนักได้
ข้าจะทูลขอฝ่าบาทให้ส่งคนมารับองค์หญิงกลับฉางอัน ถึงตอนนั้นท่าน
ก็จะได้กลับไปหาญาติมิตรทั้งหลาย"
หงเยี่ยนฝืนยิ้ม "หวังว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่"
นางพาพวกเฮ่อหรงมาที่กระโจมอีกหลัง "วางใจได้ ข้างนอกมีคน
ขององค์หญิงคอยเฝ้า เฉียหลัวไม่กล้ามาสร้างความวุ่นวายที่นี่แน่
พวกท่านสามารถพักได้อย่างสบายใจ ส่วนแม่นางเกาจะแยกไปอยู่
กระโจมติดกันก็ย่อมได้ ข้าจะพาท่านไปเอง"
ทั้งสามคนกล่าวค�ำขอบคุณหงเยี่ยน เฮ่อหรงท�ำท่าจะถามเรื่อง
ของที่นี่อีก แต่กลับเห็นสาวใช้คนหนึ่งรีบรุดเข้ามาก่อน
"ท่านอาหงเยี่ยน! หมอบอกว่าเฉียหลัวเยี่ยฮู่เตะโดนหัวใจ เกรงว่า
อาชิงคงไม่รอดแล้ว!"
ไม่ต้องให้หงเยี่ยนอธิบายพวกเฮ่อหรงก็รู้ว่าอาชิงจะต้องเป็นทาส
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สาวชาวฮั่นคนเมื่อครู่แน่
สีหน้าของทั้งสามคนจึงเปลี่ยนไปทันที
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บทที่ 38

อาชิงนอนหน้าซีดอยู่บนเตียง หายใจรวยริน
ตอนที่พวกเฮ่อหรงเข้ามา หมอจับชีพจรเสร็จแล้วก�ำลังลุกขึ้นยืน
เมื่อเห็นหงเยี่ยนเขาก็สั่นศีรษะ
หงเยี่ยนขมวดหัวคิ้วแน่น "เป็นอย่างไรบ้าง"
หมอเป็นชาวทูเจวีย๋ ภาษาฮัน่ จึงค่อนข้างเพีย้ น แต่ทกุ คนสามารถ
อ่านสีหน้าของเขาได้ไม่ยาก "เกรงว่าคงไม่รอด"
เฮ่อหรงบอกหงเยีย่ นว่า "เมือ่ ครูน่ างช่วยพวกเราไว้ ได้โปรดเมตตานาง
ด้วย รับรองว่าข้าต้องตอบแทนท่านแน่"
หงเยี่ยนนิ่งงันไปพักหนึ่งก่อนบอกหมอ "เข่อตุนมีสมุนไพรอย่าง
โสมและดอกจั้งหง หากจ�ำเป็นข้าจะไปน�ำมาให้ โปรดช่วยนางด้วย"
หมอถอนหายใจ "ข้าท�ำเต็มที่แล้ว ต่อให้เป็นสมุนไพรล�้ำค่ากว่านี้
ก็ไม่มีประโยชน์ต่อนาง ท�ำได้อย่างมากก็เพียงยืดชีวิตออกไปแค่ไม่กี่วัน
เท่านั้น"
เกาซือ่ มองร่างกายอ่อนเปลีย้ ของอาชิงแล้วอดรูส้ กึ แสบจมูกไม่ได้
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นางบีบมืออาชิงเบาๆ เพราะกลัวว่าจะท�ำให้อีกฝ่ายเจ็บ อาชิง
เหมือนจะรับรู้ เปลือกตาสั่นน้อยๆ ก่อนปรือตาขึ้น
เกาซื่อดีใจมาก รีบหันไปบอกหมอ "นางฟื้นแล้ว!"
หมอรีบเข้ามาดู แต่สีหน้ากลับยังไม่ดีข้ึน
อาชิงขยับริมฝีปาก ฝืนพูดออกมาสี่ค�ำ "ท่านอา...หงเยี่ยน..."
"เจ้าวางใจ มีเข่อตุนอยู่ เฉียหลัวไม่กล้ามาเอาตัวเจ้าไปแน่ ทุกคน
ที่อยู่ตรงนี้คือแขกของเข่อตุน เมื่อครู่เจ้าช่วยพวกเขาไว้ เข่อตุนจึง
ช่วยเจ้า เจ้าต้องรักษาตัวดีๆ นะ"
ความจริงอาชิงเป็นแค่ทาสทีไ่ ม่คอ่ ยได้รบั ความสนใจขององค์หญิง
เจินติ้ง ตอนที่นางถูกชาวทูเจวี๋ยลักพาตัวมา บังเอิญว่าหงเยี่ยนก�ำลัง
ขาดผูช้ ว่ ยจึงรับตัวนางไว้ หากอาชิงตาย องค์หญิงเจินติง้ ก็แค่ให้หงเยีย่ น
ไปหาผู้ช่วยคนใหม่ แต่ส�ำหรับพวกเฮ่อหรง การกระท�ำเมื่อครู่ของนาง
มีความหมายพิเศษต่อพวกเขา
อาชิงปรือตาลง ท่าทางมีความสุข แต่ทันใดนั้นนางกลับต้อง
ท�ำหน้าเหยเกเพราะความเจ็บปวด
เกาซื่อสะอื้น "พวกเราเพิ่งเจอกัน เหตุใดเมื่อครู่เจ้าจึงเสี่ยงภัย
ช่วยข้า"
ใบหน้าของอาชิงเริ่มหมองคล�้ำ "...ข้า...ตอนถูกลักพาตัวมาใหม่ๆ
เคยถูกย�่ำยี ร่างกายข้าสกปรกไปแล้ว แต่เจ้า...ไม่เหมือนข้า หากเยี่ยฮู่
ยอม...ยอมปล่อยเจ้าแล้ว...รับข้าไว้แทน ข้าก็...ไม่มีอะไรต้องเสียอีก..."
แม้จะเพิ่งพบกันแต่นางกลับมีน�้ำใจ ยอมเอาตัวเองเข้าแลก
อาชิงไม่รจู้ กั เกาซือ่ ไม่รวู้ า่ การช่วยเกาซือ่ จะท�ำให้นางได้ประโยชน์
อะไร แต่นางเคยผ่านความทุกข์ทรมานมาจึงไม่อยากให้ผู้อื่นต้อง
ประสบชะตาเดียวกันกับตน
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แม้ชว่ งทีอ่ ยูบ่ า้ นสกุลจางจะถูกผูซอื่ กลัน่ แกล้งรังแกจนอยูไ่ ม่สตู้ าย
เกาซื่อก็ไม่เคยร้องไห้ ทว่าบัดนี้นางกลับอดไม่อยู่ ต้องปล่อยให้น�้ำตาที่
สะกดกลั้นไว้ไหลรินลงมา
หญิงสาวคุกเข่าอยู่ที่ข้างเตียงพลางจับมืออาชิงแน่น "น้องสาว
คนดี ข้าติดค้างเจ้าหนึง่ ชีวติ เจ้าต้องหายดีเร็วๆ ข้าจะพาเจ้ากลับจงหยวน
เจ้าจะได้กลับบ้าน ดีหรือไม่"
"บ้าน..." ดวงตาของอาชิงเปล่งประกายเล็กน้อย "หน้าบ้านข้า
มีแม่น�้ำ...ริมแม่น�้ำมีต้นไป๋หยาง ฤดูวสันต์จะออกดอก ซุนหลางจะเอา
ดอกไม้พวกนั้นมาร้อยเป็นพวงให้ข้าสวมศีรษะ..."
เสียงของนางเบาลงเรื่อยๆ จนไม่ได้ยินอะไรอีก
เกาซื่ อ บี บ มื อ นางแน่ น เนื้ อ ตั ว สั่ น เทิ้ ม ทั น ใดนั้ น หญิ ง สาวก็
กรีดเสียงออกมาอย่างเสียใจสุดแสน ฟุบตัวลงบนเตียงร�ำ่ ไห้จนไม่เหลือ
ความเป็นตัวเองอีก
บุรุษอย่างเซวียถานก็ทนไม่ไหว น�้ำตาไหลพรากเต็มหน้า
กระทั่งหงเยี่ยนที่พบเห็นความโหดเหี้ยมป่าเถื่อนของชาวทูเจวี๋ย
มาจนชินชายังต้องหลับตาลงอย่างสะกดกลั้นเช่นกัน
กระต่ายตายจิง้ จอกอาลัย เมือ่ ต่างเป็นชาวฮัน่ เหมือนกัน การตาย
ของอาชิงจึงเป็นตัวแทนของการตายของชาวฮั่นผู้ถูกลักพาตัวมายัง
ต่างถิ่น
มีเพียงเฮ่อหรงทีไ่ ม่พดู อะไรเลยตัง้ แต่ตน้ จนจบ สีหน้านิง่ สนิท ไม่มี
น�้ำตาแม้แต่หยดเดียว
ทว่ามือทีจ่ บั ไม้เท้าของเขากลับบีบแน่น ชายหนุม่ หมุนตัวเดินออกไป
ข้างนอกทันควัน
เซวี ย ถานตกใจเพราะเข้ า ใจว่ า อี ก ฝ่ า ยจะไปเอาเรื่ อ งเฉี ย หลั ว
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จึงรีบตามออกไป
"เจินก้วน! คุณชายสาม!"
เนื่ อ งจากอยู ่ ข ้ า งนอก พวกเขาจึ ง ไม่ ส ามารถเรี ย กกั น ด้ ว ยชื่ อ
ต�ำแหน่ง นอกจากนี้ท้ังคู่ก็อยู่ในวัยเดียวกัน เลยเรียกเช่นนี้แทน
อากาศที่ ทู เ จวี๋ ย ในช่ ว งกลางวั น กั บ กลางคื น แตกต่ า งกั น มาก
ตอนกลางวันร้อนระอุ แต่พอค�่ำกลับหนาวยะเยือก แม้แต่ต้นหญ้า
ผืนทรายยังแผ่ไอเย็นออกมา
เฮ่อหรงไม่ได้จะไปเอาเรื่องเฉียหลัว เซวียถานเห็นเงาร่างของเขา
ยืนอยู่ใต้แสงจันทร์จึงถอนหายใจเฮือก ในใจคิดว่าตนตื่นตูมไปแล้ว
คนแบบเฮ่อหรงไม่มีทางท�ำอะไรหุนหันพลันแล่น
"คุณชายสาม" เซวียถานเดินเข้าไปใกล้
ราตรีวาดเค้าโครงสีด�ำของทิวเขาไกลให้เห็นได้รางๆ ส่วนใกล้ๆ
กระโจมสว่างด้วยแสงไฟ เรียงรายเป็นระยะ กองไฟลุกโชติ เงาคน
เคลื่อนผ่านไปมา แต่กลับไม่มีผู้ใดอยู่ในความสนใจของเฮ่อหรงหรือ
ท�ำให้เขารู้สึกอบอุ่นขึ้นเลย
กระนั้นในใจเขากลับมีกองไฟกองหนึ่งลุกโพลง รุ่งโรจน์เจิดจ้า
เผาไหม้อย่างรุนแรงเจียนระเบิด
เฮ่อหรงนึกถึงก่อนหน้านี้ที่เซวียถานบอกอาชิงว่าจะพานางกลับ
ไปจงหยวน ตอนนั้ น เขาอยากจะไปเจอองค์ ห ญิ ง เจิ น ติ้ ง เร็ ว ๆ เพื่ อ
เกลี้ยกล่อมให้นางยอมร่วมมือ จึงรู้สึกว่าเซวียถานเรื่องมากจนอาจ
เสียงาน และเป็นห่วงเป็นใยคนไม่รู้จักมากเกินไป
แต่แล้วสตรีทชี่ อื่ อาชิงคนนีก้ ลับยอมเสีย่ งช่วยเกาซือ่ ตอนถูกรังแก
จนตัวเองต้องตาย
จุดประสงค์ทรี่ าชส�ำนักส่งทูตมาทีท่ เู จวีย๋ ตะวันตกคือสิง่ ใดน่ะหรือ
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ที่จริงเฮ่อหรงสามารถอ้างเหตุผลสวยหรูมากมายขึ้นมาพูดได้ทั้งนั้น
เหมือนที่ใช้อ้างกับบิดา จักรพรรดิ และองค์หญิงเจินติ้ง ไม่ว่าจะเพื่อ
ราษฎร เพื่อสันติ เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง
แต่เขากลับรู้ดีที่สุดว่าความจริงเขาแค่อยากมีความก้าวหน้า
เพราะร่างกายของเขาพิการ จึงไม่สามารถสร้างผลงานในการรบ และ
เพราะเป็นบุตรสาวใช้ ซ�้ำมารดายังแบกชื่อว่าเป็นคนผิด ท�ำให้เส้นทาง
ที่เขาปรารถนาเป็นไปได้ยากกว่าคนอื่นๆ
ที่เขายอมเดินทางไกลนับพันลี้ด้วยความยากล�ำบากนั้น ค�ำว่า
เพื่อชาติบ้านเมืองก็เป็นแค่อาภรณ์สวยหรูที่หุ้มห่ออยู่ภายนอก แท้จริง
แล้วเฮ่อหรงคนนี้ก�ำลังท�ำเพื่อตัวเอง เขาก็แค่คนเห็นแก่ตัวและคิดถึง
แต่ตัวเอง
บัดนี้เฮ่อหรงรู้แล้วว่าเขาก็ไม่ได้สูงส่งไปกว่าชาวบ้านอย่างอาชิง
แผนที่ เ ขาวางไว้ ก็ เ พี ย งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อ� ำนาจทางการเมื อ ง หาใช่
มีปณิธานเพื่อแผ่นดินอะไรไม่
กระบอกตาของชายหนุ่มร้อนผ่าว แต่กลับไม่มีน�้ำตาไหลลงมา
สักหยด
"คุณชายสาม?" เซวียถานรู้สึกว่าเฮ่อหรงที่นิ่งงันไปดูแปลกๆ แต่
บอกไม่ได้ว่าแปลกที่ตรงไหน
"เจ้าตามข้ามาที่น่ี รู้สึกกลัวหรือไม่" ในที่สุดเขาก็เอ่ย น�้ำเสียง
ค่อนข้างแหบพร่า
"มีท่านอยู่ ข้าไม่กลัว"
"ขอค�ำตอบจริงๆ"
เซวียถานแค่นเสียงเบา "กลัวสิ"
"เพื่อให้ได้มีหน้ามีตา? ได้โอ้อวดคนในครอบครัวเจ้า?"
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"ใช่ครึง่ หนึง่ ส่วนอีกครึง่ หนึง่ นัน้ ...สมัยทีย่ งั เป็นเด็กหนุม่ เลือดร้อน
ข้ า อยากเอาอย่ า งจางเชี ย นและปานกู ้ * ช่ ว ยเหลื อ ราชส� ำนั ก ขยาย
อาณาเขตของชาวฮัน่ แม้วา่ ตอนนีค้ วามใฝ่ฝนั นีข้ องข้าจะยังอีกห่างไกล
ก็ตาม"
เฮ่อหรงเงียบไปพักหนึ่ง "ในสายตาเจ้า ข้าคือคนที่จะช่วยให้
ฝันเจ้าเป็นจริง?"
เซวียถานลูบจมูก หัวเราะเสียงแห้ง "พูดกันตามตรง ตอนแรก
ข้าก็ไม่ค่อยมั่นใจ แต่วันนี้พอได้ยินท่านคุยกับองค์หญิงเจินติ้งท�ำให้ข้า
รู้สึกมีความมั่นใจราวเจ็ดแปดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้"
เฮ่อหรงนิ่วหน้า "หมายความว่าอย่างไร"
"ถ้าท่านใจแข็งจริงอย่างที่แสดงออก เหตุใดจึงทนดูไม่ได้จนต้อง
ออกจากกระโจมมา ท่ า นไม่ ใ ช่ ค นไร้ หั ว ใจ แต่ เ ป็ น คนที่ เ ก็ บ ซ่ อ น
ความรู้สึก ไม่ยอมแย้มพรายความคิดอ่านออกมาง่ายๆ คนแบบนี้
ภายนอกมักเย็นชา แต่ภายในอบอุน่ หากต่อไปสตรีนางใดได้หวั ใจท่าน
ท่ า นย่ อ มรั ก ใคร่ ดู แ ลนางอย่ า งสุ ด ซึ้ ง " เขายั ก คิ้ ว หลิ่ ว ตาใส่ เ ฮ่ อ หรง
"ข้าพูดถูกหรือไม่"
สีหน้าของเฮ่อหรงนิง่ สนิท "กล้าเดาความคิดเบือ้ งสูงแบบเลือ่ นเปือ้ น
สมควรโดนลงโทษหรือไม่"
เซวียถานหัวเราะ "เบื้องสูงเป็นผู้ใหญ่ใจกว้าง โปรดอย่าได้คิดเล็ก
คิดน้อยกับผู้น้อยเลย"
เฮ่อหรงมองเขาแวบหนึ่ง เซวียถานหุบยิ้ม ประสานมือให้เฮ่อหรง
เรียกความสนใจจากคนที่เดินผ่านไปมา เพราะเขาไม่ได้ท�ำเพียงก้มตัว
* จางเชียน (164-114 ปีก่อนคริสตกาล) นักการทูตในสมัยราชวงศ์ฮั่น ผู้บุกเบิกเส้นทางสายไหม และ
ปานกู้ (ค.ศ. 32-92) นักประวัติศาสตร์สมัยตงฮั่น (ฮั่นตะวันออก) ผู้บันทึกประวัติศาสตร์นิพนธ์ 'ฮั่นซู'
ซึ่งมีอิทธิพลต่อชาวฮั่นในสมัยหลัง

Page ������������������� 2.indd 30

17/8/2563 BE 13:12

Meng Xi Shi 31

หากน�้ ำ เสี ย งยั ง เคร่ ง ขรึ ม จริ ง จั ง อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเป็ น "ชี วิ ต ของอวี๋ เ ซิ น
ขอฝากไว้กับท่าน นับจากวันนี้ต่อไป สุดแล้วแต่ท่านจะบัญชา"
เฮ่อหรงพูดเสียงเรียบ "เจ้าเป็นขุนนางราชส�ำนัก ย่อมต้องฟัง
ค�ำสั่งของราชส�ำนัก"
เซวียถานยิ้ม ไม่โต้แย้ง
ตอนนีเ้ องเกาซือ่ เดินออกมาจากกระโจม สีหน้าเศร้าสลด หยาดน�ำ้ ตา
ยังคงติดอยู่บนใบหน้า ดูเหมือนนางจะยังไม่ได้สติกลับคืนมา เมื่อเห็น
เฮ่อหรงก็ตั้งท่าจะคารวะ แต่เซวียถานชิงดึงตัวนางไว้อย่างคนหูไวตาไว
ดุเสียงเบา "เจ้าท�ำอะไร!"
เกาซือ่ สะดุง้ เล็กน้อย สติกลับคืนเต็มที่ นางพูดเสียงงึมง�ำ "ขออภัย
เจ้าค่ะ..."
เซวียถานมีสหี น้าเคร่งจัด ไม่เหลือท่าทีขเี้ ล่นในเวลาปกติอกี ต่อไป
"ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะมาท�ำใจลอยได้"
เกาซื่อสูดลมหายใจเข้าปอดลึก นางฝืนระงับตัวเองให้นิ่ง แต่
น�้ำเสียงยังติดจะสั่นอยู่บ้าง ทว่าไม่ได้เป็นเพราะถูกเซวียถานต่อว่า
แต่เป็นเพราะยังไม่สามารถก้าวผ่านความรู้สึกเมื่อครู่
นางพูดเสียงเบา "ข้าผิดไปแล้ว"
เฮ่อหรงถามนาง "เจ้าอยากจะพูดอะไร"
เกาซื่อฝืนยิ้ม "บอกตามตรงว่าก่อนมาที่นี่ข้าคิดเพียงว่าจะท�ำงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากท่านให้ส�ำเร็จเพื่อที่ตัวเองจะได้มีหนทางไปต่อ
ไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องส�ำคัญของชาติบ้านเมืองจะเกี่ยวอะไรกับตัวข้า
และเรื่องของอาชิง เรื่องของอาชิง..."
นางสะอื้นเล็กน้อยแต่ยังคงฝืนพูดต่อ "ข้าถูกขายให้บ้านสกุลจาง
ตั้งแต่เล็ก แม้พวกเขาบอกว่าเมื่อข้าโตขึ้นจะท�ำลายสัญญาขายตัว
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ของข้าเพื่อให้ข้าแต่งงานเป็นภรรยาของคุณชายน้อยสกุลจาง แต่ผูซื่อ
เป็นคนชอบบงการ ท�ำให้ข้าไม่เคยมีความสุขจนนึกชิงชังโลกใบนี้ และ
เข้าใจว่าทุกคนบนโลกล้วนมีจิตใจโหดร้าย จึงค่อยๆ บังคับตัวเอง
ให้ ก ลายเป็ น คนใจแข็ ง เย็ น ชา ไม่ ใ จอ่ อ นกั บ ใครง่ า ยๆ จนกระทั่ ง
ก่อนหน้าที่คู่หมั้นข้าจะเสียชีวิต เขาคืนสัญญาขายตัวให้ข้า และข้า
ได้มาเจอกับคุณชายเซวีย กับท่าน ยังมีอาชิง..."
อาชิงท�ำให้เกาซื่อมองเห็นความเห็นแก่ตัวของตน นางไม่รู้ว่า
อาชิงไปเอาความกล้ามาจากที่ไหน แต่นางรู้ว่าหากตัวเองเป็นอาชิง
ที่ตกอยู่ในสภาวะที่แม้แต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ก็ไม่แน่ว่าจะเสนอตัว
ออกมาช่วยคนแปลกหน้ากลุ่มนี้
อาชิงไม่รวู้ า่ พวกเขาเป็นใคร ไม่มที างทีน่ างจะอยากได้สงิ่ ตอบแทน
จากพวกเขา นางรู้เพียงอย่างเดียวว่าเกาซื่อ เฮ่อหรง และเซวียถาน
เป็นชาวฮั่น
"ก่อนหน้านีข้ า้ โง่เขลาเบาปัญญา ยามนีถ้ งึ เพิง่ เข้าใจในการกระท�ำ
ของคุณชาย ส�ำหรับชาวฮั่นที่ถูกชาวทูเจวี๋ยท�ำให้ต้องพลัดพรากจาก
บ้านเกิดเมืองนอน ถือเป็นสิ่งยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง...นับจากวันนี้เป็นต้นไป
ขอเพี ย งคุ ณ ชายมี ค� ำ สั่ ง ต่ อ ให้ ต ้ อ งถู ก ป่ น เป็ น ผงข้ า ก็ ยิ น ดี ท� ำ ตาม
เจ้าค่ะ"
เนื้อแท้นางก็ไม่ได้เป็นคนเลือดเย็นอยู่แล้ว บัดนี้ถูกอาชิงผู้เพิ่งจะ
เคยพบกันท�ำให้โลหิตร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง
ในสายตาของเกาซื่อ เฮ่อหรงในยามนี้คือตัวแทนของราชส�ำนัก
ซึ่งถือภารกิจอันยิ่งใหญ่ไว้ในมือ การท�ำตามค�ำพูดของเขามีค่าเท่ากับ
การเชื่อฟังค�ำสั่งจากราชส�ำนัก
เฮ่อหรงผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ
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ไอเย็นโดยรอบท�ำให้ลมหายใจร้อนผ่าวที่พรูออกมากลายเป็น
หมอกสีขาว ก่อนจะกระจายหายไปในยามรัตติกาล
หากเป็นเมื่อก่อนเขาอาจกระหยิ่มยิ้มย่องที่สามารถชนะใจคน
แต่บัดนี้ไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้ว
ชายหนุ่มฉุกคิดถึงเฮ่อจั้น
ระยะทางระหว่างราชส�ำนักทูเจวี๋ยตะวันตกกับเมืองจางเยี่ยที่
อยู่ชายแดนไม่ถือว่าไกลกันมาก อย่างน้อยก็ใกล้กว่าเมืองฉางอันมาก
ทว่ายังคงต้องใช้เวลาเดินทางหลายวัน
เฮ่อหรงคิดในใจว่าดีที่เขาไม่ได้ให้เฮ่อจั้นมาด้วย เนื่องจากที่นี่
อันตรายเกินไป องค์หญิงเจินติง้ ยังแทบจะเอาตัวไม่รอด ทูเจวีย๋ ตะวันตก
มีอนั ตรายรายล้อมรอบทิศ ล�ำพังแค่พวกเขาสามคนต้องเอาชีวติ ให้รอดนัน้
ไม่ง่ายเลย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะพลิกสถานการณ์ ทุกย่างก้าวที่เดิน
เหมือนเหยียบลงไปบนแผ่นน�้ำแข็งบางเฉียบ ถ้าเฮ่อจั้นมาอยู่ตรงนี้
ย่อมต้องพลอยล�ำบากไปด้วยแปดถึงเก้าส่วน
ชายหนุ ่ ม มองเซวี ย ถานกั บ เกาซื่ อ ที่ หั น มามองเขาด้ ว ยแววตา
แบบเดียวกัน "ข้าจะพาพวกเจ้ารอดกลับไป ไม่ปล่อยให้ต้องทนทุกข์
อยู่ที่นี่เด็ดขาด"
เซวี ย ถานกั บ เกาซื่ อ คารวะอย่ า งเงี ย บๆ ไม่ ก ระโตกกระตาก
ด้วยสีหน้าจริงจังอย่างยิ่ง
เฮ่อจั้นจามเสียงดัง
เขาอาบน�้ ำ ผลั ด เปลี่ ย นชุ ด เสร็ จ แล้ ว นั่ ง เอนๆ อ่ า นหนั ง สื อ
อยู่บนเตียงจนผล็อยหลับไปตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้ พอจามเสร็จถึงได้รู้สึก
ว่าหนาว ทีแ่ ท้ผมยังไม่แห้ง ชายหนุม่ จึงรีบหยิบผ้าแห้งทีว่ างอยูด่ า้ นข้าง
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มาวางแปะไว้บนศีรษะ
มีเสียงเคาะประตู เฮ่อจั้นเปล่งเสียงออกไป
"เข้ามา"
เฉินเชียนผลักประตูเข้ามา "ท่านหัวหน้ากอง"
เฮ่อจั้นยิ้ม "พี่เฉินไม่ต้องมากพิธีถึงเพียงนี้ เวลาส่วนตัวเรียกข้าว่า
เจ้าห้าก็ได้"
เฉินเชียนผงกศีรษะและเลิกวางท่านอบน้อม "ข้าขอเรียกคุณชายห้า
แล้วกัน"
"อืม ท�ำไมพี่เฉินถึงยังไม่หลับอีก มีเรื่องอะไรอยากคุยหรือ"
เฉิ น เชี ย นลั ง เลอยู ่ พั ก หนึ่ ง "หลายวั น มานี้ ข ้ า ฝึ ก พละก� ำ ลั ง ให้
พวกทหารมากกว่าตอนอยูใ่ นกองทหารราชองครักษ์ทเี่ มืองหลวงเสียอีก
ท�ำเอาพวกทหารแอบร้องโอดโอยกันไม่หยุด ท่านคิดจะท�ำอะไรกันแน่
หรือนัดแนะท่านผู้ช่วยเสนาบดีเอาไว้แล้ว?"
สี ห น้ า ของเฮ่ อ จั้ น เยี ย บเย็ น ลง แต่ ก ลั บ ไม่ ไ ด้ ต อบค� ำ ถามของ
เฉินเชียน "ท�ำไม พวกเขาทนต่อไปไม่ไหวแล้ว?"
เฉินเชียนรีบบอก "ไม่ใช่อย่างนั้น อันที่จริงคนกลุ่มนี้มีคุณสมบัติ
ไม่เลว ยิ่งได้รับการฝึกยิ่งมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพียงแต่ตอนนี้
พวกเราได้แต่อยูใ่ นเมืองจางเยีย่ พวกทหารจึงไม่รวู้ า่ การฝึกทัง้ วันทัง้ คืน
มีประโยชน์อย่างไรจึงแอบบ่นกัน"
"เลีย้ งทหารพันวันเพือ่ ใช้วนั เดียว ข้ารูว้ า่ พวกเขาอยากสร้างความดี
ความชอบถึงได้ตามพี่สามกับข้ามาที่นี่ ยามนี้พี่สามพาตัวเองไปเสี่ยง
ชนิดไม่กลัวตาย พวกเราย่อมไม่อาจย่อหย่อนเกียจคร้าน เกิดวันไหน
ได้รับค�ำสั่งด่วนก็จะต้องออกศึกได้ทันที"
เฉินเชียนผงกศีรษะ ถอนหายใจอีกครั้ง "ไม่รู้ว่าพวกท่านผู้ช่วย
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เสนาบดีอยู่ที่ทูเจวี๋ยตะวันตกเป็นอย่างไรบ้าง"
พืน้ นิสยั ของเฉินเชียนเป็นคนกระด้าง แต่เฮ่อจัน้ เป็นพระราชนัดดา
และมีผลงานโดดเด่นอยู่ในกองทหารราชองครักษ์ ซ�้ำเจ้าตัวยังมีวรยุทธ์
ยอดเยี่ยม ท�ำให้เฉินเชียนไม่กล้าล่วงเกินเขา การที่เฮ่อหรงกับเฮ่อจั้น
สองพี่น้องเดินทางจากเมืองหลวงมาครั้งนี้ท�ำให้เขารู้สึกยกย่องอย่าง
จริงใจ เพียงแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆ เฮ่อจั้นถึงได้รับการอวยยศอย่าง
กะทันหัน ท�ำให้เขาแอบไม่พอใจอยู่บ้าง
"ข้ากับพี่สามนัดแนะกันเรื่องวันเวลาและรหัสลับเอาไว้แล้ว ถ้า
มีโอกาส เขาจะให้คนส่งข่าวมา"
ตั ว เขาเองก็ รู ้ สึ ก ร้ อ นใจ เพี ย งแต่ ไ ม่ ส ามารถแสดงออกมาให้
พวกทหารเห็น หาไม่จะยิ่งท�ำให้ผู้อ่ืนกระวนกระวาย
หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับพี่สามช่วงที่อยู่ทางนั้น...
เฮ่ อ จั้ น ไม่ ก ล้ า และไม่ อ ยากวาดภาพเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในท�ำนองนั้น
ในกลุ่มพี่น้องสกุลเฮ่อ นอกจากเฮ่อซิ่วผู้ร่วมมารดาเดียวกับเขา
เฮ่อจั้นสนิทกับเฮ่อหรงมากที่สุด ระยะเวลาหลายปีที่บิดาถูกเนรเทศ
ให้ไปอยู่ฝางโจว ความทุกข์ยากสารพัดได้ก่อก�ำเนิดความผูกพัน ท�ำให้
พวกเขาต่างต้องพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน จึงมีความใกล้ชดิ สนิทสนมกัน
มากกว่าพี่น้องทั่วไป
ส� ำ หรั บ เฮ่ อ จั้ น เฮ่ อ หรงไม่ ไ ด้ เ ป็ น แค่ พี่ ช าย แต่ มี ค วามหมาย
มากกว่านัน้ ถ้าเป็นพีน่ อ้ งคนอืน่ เดินทางไกลมาเป็นทูตทีท่ เู จวีย๋ ตะวันตก
เฮ่อจั้นก็ไม่กล้ารับประกันว่าตัวเองจะกล้าตามมาด้วยชนิดไม่หยุดคิด
เพราะเป็นเฮ่อหรง และมีแต่เฮ่อหรงเท่านั้น เขาถึงท�ำเช่นนี้
"พี่สามไม่มีทางเป็นอะไร" เขาพูดให้ความมั่นใจกับเฉินเชียน

Page ������������������� 2.indd 35

17/8/2563 BE 13:12

36 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 2

แต่ความจริงคือเขาก�ำลังพูดปลอบตัวเอง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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