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"ทางเหนือแจ้งข่าวด่วนเรื่องสงครามมา"

หยางจวินพูดพลางส่งชาท่ีเหวินเจียงต้มเสร็จแล้วไปให้

แสงตะวันในฤดูสารทส่องแสงร้อนแรงเจิดจ้า แค่ยืนอยู่ข้างนอก

เพียงหนึ่งเค่อ* ก็ท�าให้คนร้อนจนเหง่ือแตกได้ เฮ่อหรงก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น 

เขายกแขนขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากก่อนวางผลแตงท่ีเด็ดมาใส่ตะกร้า

สวนในบ้านมีผลแตงให้เก็บได้ไม่มาก ขายไม่ได้ราคา แต่พอจะ

ช่วยคลายหิวให้คนในครอบครัวได้ และบางครั้งก็แบ่งให้หยางจวิน 

เอากลับไปได้อีกหลายลูก

"ว่าอย่างไร" เขาปัดฝุ่นบนตัวออกก่อนรับชาของหยางจวินมา

น�้าชาร้อนนิดๆ ไม่ลวกมือ อุ่นพอกลั้วคอได้ก�าลังดี

ใต้ร ้านแตงมีลมเย็นพัดโชยพากล่ินหอมของดอกกุ้ยในช่วง 

ฤดูสารทมา เจ้าแมวสีเหลืองตัวโตท่ีนอนหมอบอยู่บนชายคาบ้าน 

พลิกตัวครั้งหน่ึงอย่างแสนสบาย มันปรือตาขึ้นน้อยๆ ก่อนจะหลับต่อ

บทที่ 1

   

* เค่อ หมายถึงช่วงเวลาประมาณ 15 นาที 
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8 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 1

ด้วยท่าทีเกียจคร้านตามประสาชีวิตในชนบท

ทว่า...เทียบกับสีหน้าเครียดขรึมของหยางจวินแล้วช่างแตกต่าง

อย่างเห็นได้ชัด

"เหตุการณ์ไม่สู้ดีนัก พวกทูเจว๋ีย* ตะวันออกตะวันตกร่วมมือกัน 

แบ่งกองก�าลังลงใต้สามทาง ทางหนึ่งไปภูเขาเฮ่อหลันเข้าอ�าเภอ 

ไหวหย่วน ทางหนึ่งบุกเหลียงโจวโดยผ่านเมืองซิวถู อีกทางหนึ่ง 

ตะลุยไปยังอ�าเภอซานตานหมายปักหลักที่กานโจว"

ระหว่างท่ีพูด หยางจวินก็ใช้ก่ิงไผ่วาดแผนที่ต�าแหน่งท่ีตั้งคร่าวๆ 

ลงบนพ้ืน

"ข่าวน้ียืนยันได้แน่หรือ" เฮ่อหรงถามข้ึน

"รับรองว่าไม่ผิด เพราะส�านักคุ้มภัยท่ีช่วยบิดาข้าส่งสินค้าครั้งนี้

เพ่ิงมาจากหล่งซี ครอบครัวของพวกเขาอยู่ท่ีกานโจว เวลานี้จึงพากัน

เป็นห่วงผู ้เฒ่าผู ้แก่และเด็กเล็กที่บ้านจนไม่กล้าโอ้เอ้อยู ่ที่ น่ีนาน  

รีบร้อนกลับไปราวกับถูกไฟลน"

เฮ่อหรงสั่นศีรษะ "กานโจวไม่น่ากังวลอะไรนัก เพราะเดือนก่อน

ราชส�านักเพ่ิงแต่งต้ังเฉนิเวยเป็นผูบ้ญัชาการกานโจว สัง่ให้จดักองก�าลงั

แปดหมื่นประจ�าอยู่ในเมืองจางเย่ีย ลองว่ามีเขาอยู่ ต่อให้ผู้ตรวจการ

มณฑลกานโจวจะกลัวสงครามเพียงใดเขาก็ไม่ปล่อยให้ชาวทูเจว๋ีย 

กระท�าการได้โดยง่ายแน่ ย่ิงกว่าน้ันผู้ที่โจมตีกานโจวในครั้งน้ีน่าจะเป็น

แคว้นทูเจว๋ียตะวันตกใช่หรือไม่"

หยางจวินผงกศีรษะ "ถูกต้อง"

"หมัวลี่ข่านประมุขแคว้นทูเจว๋ียตะวันตกอายุเลยหกสิบแล้ว 

* ทูเจวี๋ย หรือเตอร์กิก ตามประวัติศาสตร์จีนเป็นค�าเรียกรวมชนเผ่าเร่ร่อนท่ีอาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูง

มองโกลและในแถบเอเชียกลาง
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ก�าลังวังชาไม่เหมือนเมื่อก่อน ไม่มีทางเทียบกับคนหนุ่มได้ การที่เขา

ยอมเคลื่อนทัพครั้งนี้น่าจะแค่มีเจตนาตีชิงตามไฟ* เพ่ือหาจุดอ่อน 

แคว้นทูเจว๋ียตะวันออกอยู่ข้างหลังมากกว่า แต่กานโจวเป็นกระดูกแข็ง 

ภารกิจครั้งนี้ของเขาจึงต้องล้มเหลว"

"แล้วทางอ�าเภอไหวหย่วนกับเหลียงโจวเล่า"

เฮ่อหรงยิ้ม "ท่ีข้าสามารถวิเคราะห์เร่ืองของกานโจวได้เป็นเพราะ

เคยได้ยินเจ้าเล่าเรื่องแถบชายแดน และเคยเห็นประกาศจากทาง 

ราชส�านักในช่วงน้ี แต่ถ้าให้คิดเยอะกว่านี้ข้าก็ไม่ใช่เทพเซียน สองตา

มืดบอดพอๆ กับเจ้านั่นแหละ"

หยางจวินท�าเสียงจึ๊กจั๊ก "เช่นนั้นเจ้าพูดอะไรมาก็ได้ ข้าอยากฟัง

ให้สบายใจหน่อย!"

"ข้าไม่ใช่ขุนนางราชส�านัก และย่ิงไม่ใช่ข่านแห่งทูเจว๋ีย พูดแล้ว

จะมีประโยชน์อะไร"

เมื่อครู่เขายืนอยู่ใต้ร้านแตงพักใหญ่เพ่ือพิศดูผลแตงทุกลูกที่เด็ด

อย่างละเอียด พอตอนน้ีพูดเยอะ คอเลยแห้งเร็ว เหวินเจียงจึงส่งชาที่

เพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆ มาให้อย่างได้จังหวะ นางหันไปมองหยางจวินเงียบๆ 

แวบหนึ่งแล้วไม่เติมน�้าชาให้เขา เป็นการประท้วงและบอกเป็นนัยว่า

หยางจวินควรให้คุณชายของตนพักผ่อนได้แล้ว

หยางจวินเห็นแล้วก็หลุดข�า "ตอนแรกข้าเพียงหาสาวใช้บ้านๆ  

มาเป็นผูช่้วยให้เจ้าสกัคน คดิไม่ถึงว่าเดีย๋วน้ีนางจะเอาใจใส่เจ้าถึงเพียงนี้  

เจ้าช่างอบรมได้ดีจริงๆ!"

เฮ่อหรงได้ดื่มชาอีกถ้วยแล้วรู ้สึกสบายคอขึ้นมาก "หากเจ้า 

นึกเสียใจ อยากจะพานางกลับไปตอนน้ีก็ไม่ทันแล้ว"

* ตีชิงตามไฟ เป็นกลยุทธ์ที่ฉวยโอกาสเมื่อข้าศึกตกอยู่ในภาวะวิกฤต ก็ชิงเข้าโจมตีซ�้าเติมเพื่อเอาชัย
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หยางจวินโบกมือ "วิญญูชนมิพึงแย่งชิงของของผู้อื่น เจ้าพูดต่อ 

ดีกว่า!"

เห็นอีกฝ่ายเอาแต่มองหน้าตนตาปริบๆ เฮ่อหรงจึงได้แต่บอกว่า 

"ข้าไม่ค่อยรู้เรื่องของอ�าเภอไหวหย่วนมากนักจึงไม่อยากพูดส่งเดช  

แต่ทางเหลียงโจวน้ันพอจะเดาได้นิดหน่อย ข้าดูแล้วเกรงว่าจะรักษา 

เหลียงโจวไว้ไม่อยู่"

หยางจวินสะดุ้งเล็กน้อย "ต่อให้เป็นการเดาสุ่มก็ต้องมีที่มาที่ไป

มิใช่หรือ"

เฮ่อหรงหยิบก่ิงไผ่บนพ้ืนข้ึนมาชี้ต�าแหน่งที่มีการฆ่าล้างเมือง  

"ท่ีตรงน้ีคือจุดปะทะ คือเผ่าเหย่ียกู่ของแคว้นทูเจว๋ียตะวันออก สมัยท่ี

แคว้นทูเจว๋ียตะวันออกยังไม่เป็นปึกแผ่น เผ่าเหย่ียกู่เคยเป็นแขนงหนึ่ง

ท่ีมีความเข้มแข็งและย่ิงใหญ่มากท่ีสุด ฝูเน่ียน ข่านคนปัจจุบันก็ 

ถือก�าเนิดท่ีเผ่าเหย่ียกู่"

ท่ามกลางเสียงรินชาดังจ๊อกๆ เฮ่อหรงพูดต่อว่า "เขาไม่เหมือนกับ 

หมัวลี่ เพราะฝูเนี่ยนอายุน้อยกว่าหมัวลี่หลายสิบปี หากพูดเป็นภาษา

ของชาวจงหยวนเราคือ 'คนหนุ่มวัยสวมหมวก ใจแกร่งกล้าปณิธาน 

ยาวไกล'* นอกจากนี้ในแคว้นทูเจวี๋ยยึดหลักผู้อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อ

ของผู้เข้มแข็ง และต้องยอมสยบให้แก่ผู้มีอ�านาจ การที่ฝูเนี่ยนสามารถ

ข้ึนรับต�าแหน่งผู้น�าของแคว้นทูเจว๋ียตะวันออกได้แสดงว่าจะต้องไม่ใช่

ธรรมดา และไม่มีทางไม่รู้ว่าการแยกก�าลังเป็นสองทางเพ่ือเข้าโจมต ี

จะท�าให้ก�าลังของตนลดน้อยลง"

หยางจวินย่นหัวคิ้ว "ความหมายของเจ้าคือเขาตั้งใจใช้อ�าเภอ 

* 'คนหนุ่มวัยสวมหมวก ใจแกร่งกล้าปณิธานยาวไกล' หมายถึงชายหนุ่มที่เพ่ิงผ่านพิธีสวมหมวก 

ในวัยยี่สิบปีก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มักมีปณิธานหรือความฝันอันยิ่งใหญ่ 
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ไหวหย่วนหรอืเหลยีงโจวทีใ่ดท่ีหนึง่ออกอบุายส่งเสยีงบรูพาฝ่าตปีระจมิ*?"

"ก็ไม่แน่ แต่ข้าเชื่อมั่นว่ายามที่คนเช่นน้ีคิดท�าอะไรจะต้องมี 

เป้าหมายบางอย่าง และมีปริศนาที่พวกเรายังไม่เข้าใจรวมอยู่ด้วย

แน่นอน"

หยางจวินถอนหายใจ "ไม่ยอมให้ผู้อื่นอยู่กันอย่างสงบเลยจริงๆ 

หวังว่าราชส�านักจะเร่งก�าราบความวุ่นวายลงโดยเร็ว หาไม่สกุลหยาง

คงไม่กล้าเดินทางไปซื้อขายแถบชายแดนอีกแล้ว!"

ระหว่างท่ีก�าลงัคุยกัน ใครคนหนึง่ก็เดนิมาจากอกีด้านของระเบยีง

"คณุชายสาม นายท่านเชญิท่านไปพบขอรับ" ผู้มาเยือนคอืคนรับใช้ 

ของสกุลเฮ่อ...เฮ่อซง

ตอนครอบครวัของพวกเขาถูกเนรเทศมาทีน่ี่ อย่าว่าแต่คนรบัใช้เลย  

แม้แต่ของมีค่าท่ีติดตัวอยู่ก็ถูกริบไป กลายเป็นผู้ดีตกยากท่ีต้องเริ่มต้น

นับหน่ึงใหม่ท้ังหมด ล�าพังแค่ได้กินกากสุรากับร�าเป็นอาหารสองมื้อ 

ต่อวันก็ถือเป็นพรจากสวรรค์แล้ว

ย่ิงในช่วงท่ีตกทุกข์ได้ยากกันอย่างที่สุด ทุกคนในบ้านต้องขุด

แม้แต่ต้นหญ้าขึ้นมากิน

เฮ่อซงกับเหวินเจียงเป็นคนท่ีหยางจวินส่งมาให้เมื่อสองปีก่อน

ตอนท่ีสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้น

นอกจากน้ียังมีคนรับใช้อีกสองคนท่ีอยู่กับพวกเขา ตามปกติจะ

ช่วยท�าไร่ไถนาอยู่ในท่ีดนิ เป็นการว่าจ้างแบบชัว่คราว ไม่ได้ขายตวัขาด

เฮ่อหรงรูส้กึแปลกใจนดิหน่อย "ท่านพ่อบอกหรอืไม่ว่ามเีรือ่งอะไร

ถึงเรียกข้า"

* ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม เป็นกลยุทธ์ล่อลวงศัตรูให้เข้าใจผิด ท�าเหมือนจะบุกตีทางหนึ่ง แต่แท้จริง

แล้วโจมตีอีกทางหนึ่ง
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เฮ่อซงส่ายหน้า พูดเสียงเบา "แต่ข้าเห็นว่านายท่านดูเหมือน 

จะอารมณ์ไม่ค่อยดี"

เฮ่อหรงรับค�าแล้วหันไปพูดกับหยางจวิน "เสียมารยาทแล้ว  

เจ้าน่ังรอสักครู่ก่อน ข้าจะรีบไปรีบมา"

หยางจวินพูดย้ิมๆ "เจ้าไปท�าธุระของเจ้าเถอะ อีกเดี๋ยวข้าก็ 

จะกลับแล้ว"

เหวินเจียงรีบเข้ามาพยุงเฮ่อหรงให้ลุกขึ้น

แต่เฮ่อหรงกลับบอก "ไปเอาไม้เท้าอันนั้นมาให้ข้าดีกว่า และ 

เจ้าก็ไม่ต้องตามมาด้วย"

แม้เหวินเจียงจะไม่เต็มใจ แต่นางยังคงส่งไม้เท้าให้เฮ่อหรง 

อย่างเชื่อฟัง

ดูผาดๆ เฮ่อหรงไม่ต่างจากคนปกติ มีเพียงเวลาเดินที่เขาจะ 

เดินเร็วกว่าปกติเล็กน้อยและต้องใช้ไม้เท้าช่วย หากพิจารณาดูให้ดี 

ก็จะสังเกตเห็นได้ไม่ยากว่าขาข้างหน่ึงของเขาเป๋นิดหน่อย

หยางจวินมองเงาร ่างของเฮ ่อหรงกับเฮ ่อซงท่ีหายลับไปที ่

ปลายระเบียงแล้วอดถอนใจเฮือกหนึ่งออกมาไม่ได้

หากเฮ่อหรงเป็นคนอัปลักษณ์ ท�าอะไรไม่เอาไหนยังพอว่า แต่น่ี

เขากลบัดพีร้อมไปหมดทกุอย่าง เสยีแค่เรือ่งน้ีเรือ่งเดยีว เหมอืนหยกขาว 

ที่มีต�าหนิเล็กน้อย ท�าให้รู้สึกว่าน่าเสียดายอย่างมาก

หยางจวินดึงสายตากลับมาพูดกับเหวินเจียงว่า "หากเขายังเป็น

เชื้อพระวงศ์เหมือนเมื่อก่อน น่าจะมีสง่าราศีจ้าตากว่านี้เป็นร้อยเท่า"

เหวินเจียงพูดเสียงเรียบ "ถ้าเป็นเช่นน้ันจริงนายท่านก็คงไม่ใช่

นายท่านอย่างทุกวันนี้ และคงไม่ได้รู้จักกับท่านเช่นกัน"

หยางจวินได้ยินค�าย้อนพลันมีอาการติดคอ
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เฮ่อหรงกับเฮ่อซงเดินมาถึงเรือนหลักแล้วเห็นบิดาเฮ่อไท่ก�าลัง 

เดินพล่านอยู่ในห้องด้วยสีหน้าร้อนใจกระสับกระส่าย

ข้างกายมีพ่ีชายคนโตเฮ่อมู่น่ังอยู่ เขาส่งสายตาให้เฮ่อหรง

"ท่านพ่อ หาข้าหรือขอรับ" เฮ่อหรงส่งเสียงพลางคารวะ

เฮ่อซงถอยออกไปอย่างรู้งาน

"น่ังก่อน"

ค�าพูดสั้นๆ แต่กินความหมายลึกซึ้งและฟ้องความรู้สึกร้อนรน 

ในใจเฮ่อไท่

"พ่ีใหญ่ เหตุใดถึงไม่เห็นพวกพ่ีรองล่ะ" เฮ่อหรงหันไปถาม

เฮ่อมู่ย้ิม "เขากับน้องห้าอยู่เฉยไม่เป็นเลยว่ิงขึ้นเขาไปล่าสัตว์  

บอกว่าจะเตรียมเสบียงไว้ส�าหรับหน้าหนาว"

เฮ่อไท่ไม่มีอารมณ์ฟังสองพ่ีน้องคุยเรื่องสัพเพเหระ พูดเข้าเรื่อง

ทันควัน "เมื่อวานพ่อได้รับจดหมายจากเมืองหลวง"

สหีน้าท่ียังดูเป็นปกติของเฮ่อหรงท�าให้เฮ่อไท่อดไม่อยู่ ขยายความ 

ให้ชัดเจน "ครั้งนี้มิใช่จดหมายที่ให้ผู้อื่นเขียนแทน แต่เป็นปู่ของพวกเจ้า 

...เป็นลายพระหัตถ์ของฝ่าบาท!"

"ฝ่าบาทรับสั่งว่าอะไร"

เฮ่อไท่ย่ืนจดหมายมา น�า้เสยีงประดกัประเดดิ "พระองค์รบัส่ังถามว่า 

เหตใุดพ่อจงึไม่เขยีนจดหมายด้วยตนเอง เป็นเพราะยังแค้นใจใช่หรอืไม่"

เนื้อหาไม่ยาว เฮ่อหรงกวาดตารอบเดียวก็อ่านจบสิบบรรทัด 

ได้อย่างรวดเร็ว ซ�้ายังกล่าวชมด้วยว่า "ลายพู่กันหนักแน่น สละสลวย 

เปี่ยมไปด้วยอ�านาจบารมี สมเป็นจักรพรรดิโดยแท้!"

พ่ีชายคนโตเฮ่อมู่กลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ไม่ไหว

เฮ่อไท่ฉุนขาด "ผู ้ใดให้เจ้าดูเรื่องน้ี เจ้าไม่ได้สังเกตถ้อยค�า 
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14 คู่กิเลนค�้ำบัลลังก์ 1

บนจดหมายเลยหรือ พระองค์ขาดแค่ชี้น้ิวใส่หน้าด่าพ่อเองนะ!"

เฮ่อหรงระบายลมหายใจเบาๆ "เช่นนั้นเหตุใดหนก่อนท่านพ่อจึง

ไม่เขียนจดหมายตอบด้วยตัวเองล่ะขอรับ"

เฮ่อไท่พูดไม่ออก

เขาคงบอกไม่ได้ว่าตัวเองเขียนจดหมายส่งไปเมืองหลวงต้ัง 

หลายครั้ง แต่กลับได้รับจดหมายตอบจากจักรพรรดิเพียงสองสามครั้ง 

และก็ล้วนเป็นจดหมายที่ให้ข้าหลวงข้างกายเขียนแทนไม่กี่ตัวอักษรว่า 

'เราสบายดี' เมื่อเวลาผ่านไปนานวัน เฮ่อไท่เลยหมดก�าลังใจและ 

นึกสงสัยว่าวิธีท่ีเฮ่อหรงเสนอให้เขาคงใช้ไม่ได้ผล คร้ังล่าสุดเขาจึง 

แอบเกียจคร้านด้วยการให้บุตรชายคนโตเขียนจดหมายตอบแทน  

ผู้ใดจะรู้ว่าจะถูกฝ่าบาทมองออกทันที และมีลายพระหัตถ์ตอบกลับมา

ด่าเขาด้วยพระองค์เอง

เฮ่อหรงกล่าวด้วยน�้าเสียงอดทน "ที่ข้าให้ท่านพ่อเขียนจดหมาย

ถึงฝ่าบาทมิใช่เพราะต้องการเรียกร้องความโปรดปราน ไม่ว่าฝ่าบาท

จะทอดพระเนตรจดหมายพวกนีห้รอืไม่ แต่อย่างน้อยพระองค์ก็จะได้ยิน

ชื่อของท่านพ่อบ้างและไม่ลืมท่านไปเลยทีเดียว ครั้งน้ีก็ถือว่าเป็น 

บทเรียน แม้ถ้อยค�าของฝ่าบาทจะดูรุนแรงไปบ้าง แต่ก็แสดงให้เห็นว่า

พระองค์ยังคงห่วงใยท่านอยู่จริงๆ หาไม่แล้วมีหรือที่พระองค์จะม ี

ลายพระหัตถ์มาด้วยพระองค์เองเช่นนี้ หากข้าเดาไม่ผิด อีกไม่นาน 

ราชส�านักจะต้องส่งทูตมาด้วยแน่ๆ"

เฮ่อไท่รู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เขาก้มหน้าลงอย่างรันทดใจอีกคร้ัง 

"ฝ่าบาทปลดพ่อเป็นสามัญชนนานแล้ว ยามนี้พ่อเพียงอยากใช้ชีวิต 

อยู่ท่ีนีอ่ย่างสงบไปวันๆ ไม่ต้องยุ่งเก่ียวกับสิง่อืน่ใดอกี ทีเ่ป็นอยู่ทกุวันน้ี 

ก็ดีอยู่แล้ว เพราะหากวันไหนฝ่าบาทเกิดฉุกคิดถึงเรื่องในอดีตขึ้นมา
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และอยากจะเอาผิด ต่อให้พวกเราทั้งบ้านกินไม่หมดก็ต้องห่อกลับ*"

เฮ่อมู่ปลอบเสียงนุ่ม "ท่านพ่อ ข้ารู้สึกว่าน้องสามพูดไม่ผิด เพราะ

ถ้าฝ่าบาทไม่ใส่ใจจริงก็น่าจะให้คนเขียนหนังสือแทน ไม่จ�าเป็นต้องมี

ลายพระหัตถ์ด้วยพระองค์เอง นี่ก็แสดงว่าพระองค์ไม่เคยลืมท่านพ่อ 

และไม่แน่ว่าถ้อยค�าด่าทอในจดหมายอาจเป็นแค่การลองหย่ังเชิง

เท่าน้ัน"

เฮ่อไท่ถอนหายใจ "พวกเจ้าอย่าว่าพ่อใจปลาซวิเลย เร่ืองในตอนน้ัน 

มันท�าให้พ่อขวัญผวา การที่ฝ่าบาทนึกถึงพวกเราอาจจะไม่ใช่เรื่องดี 

กว่าครอบครัวเราจะลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ส�าเร็จก็ไม่ง่าย ขออย่าให้ต้อง

สูญเสียวันเวลาอย่างทุกวันนี้ไปเลย!"

พูดถึงเรื่องในอดีต ห้องทั้งห้องพลันเงียบกริบ

จวบจนมีเสียงเสนาะใสของสตรีดังเข้ามาจากด้านนอก ท�าลาย

ความเงียบสงัดแปลกประหลาดนี้ลง "ท่านพ่อ พ่ีใหญ่ พ่ีสาม พวกท่าน

อยู่ที่น่ีกันเองหรือ!"

สาวน้อยสวมชุดเนื้อผ้าธรรมดา ถือตะกร้าเดินเข้ามา ใบหน้า 

แดงระเรื่อ หน้าผากมีเหงื่อผุดซึม ทว่าดวงหน้ากลับมีรอยย้ิมสดใส  

"วันนีโ้ชคด ีเก็บเมด็บวัมาได้ไม่น้อย ตอนเย็นท�าน�า้แกงข้นเมด็บวักินได้!"

เฮ่อไท่เอ่ยอย่างใจไม่อยู่กับตัว "จริงหรือ ขอพ่อดูหน่อย"

เฮ่อจยาสังเกตเห็นท่าทางแปลกๆ ของคนสามคนท่ีอยู่ในห้อง  

นางจึงเหลียวซ้ายแลขวา "เป็นอะไรไป เกิดเรื่องอะ..."

"นายท่าน! นายท่าน!"

เฮ่อจยาพูดยังไม่ทันจบค�า เฮ่อซงก็ว่ิงพรวดพราดเข้ามาจาก 

* กินไม่หมดต้องห่อกลับ เป็นส�านวน หมายถึงเมื่อก่อเรื่องหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ดีพัวพันตัวก็ต้องยอมรับ

และรับผิดชอบไป มักใช้ในเชิงตักเตือน
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ด้านนอกจนเกือบสะดุดขั้นบันไดล้ม

"ข้างนอกมรีถม้าคนัหน่ึงมาจอด พวกเขา...พวกเขาบอกว่ามาจาก

เมืองหลวงขอรับ!"

เฮ่อไท่ตะลึงงันไปชั่วขณะและแอบสะดุ้งในใจอย่างไม่อาจระงับ

เขาหันไปมองเฮ่อหรงที่นั่งก ้มหน้าอยู ่ทางด้านขวามือตาม

สัญชาตญาณ

อีกฝ่ายน่ังนิ่งด้วยท่าทีเป็นปกติ แต่สีหน้ากลับไม่แสดงอารมณ ์

ใดๆ แม้แต่น้อย
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เฮ่อไท่ไม่ได้พบเจอคนที่ทางเมืองหลวงส่งมาเย่ียมเยียนเขา 

เป็นเวลาสิบเอ็ดปีเต็ม

ช่วงท่ีมาถึงฝางโจวใหม่ๆ เฮ่อไท่มักฝันว่าตัวเองวิ่งไปร้องไห้

คร�่าครวญต่อหน้าจักรพรรดิเพ่ืออุทธรณ์ว่าตนถูกใส่ร้าย แต่ทุกคร้ัง 

เขายังพูดไม่ทันจบก็ถูกเสด็จพ่อของตนสั่งให้คนลากตัวเขาออกไป

ภายหลังเขาค่อยๆ เลิกฝันถึงเรื่องพวกน้ัน ความหวาดผวา 

เมื่อตอนแรกเริ่มได้กลายเป็นความรู ้สึกสิ้นหวังในตอนท้าย บัดน้ี 

เฮ่อไท่เกือบจะลืมความรุ่งเรืองของเมืองหลวงไปหมด บางครั้งเขา 

ถึงกับรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนน้ีก็ไม่เลว เพราะแม้ความเป็นอยู่ 

จะขัดสน แต่ก็ไม่ต้องหวาดผวาต่อความเป็นความตาย ไม่ต้องด ู

สีหน้าบิดา ไม่ต้องต่อสู้แย่งชิงอ�านาจและผูกใจคน

เขาเข้าใจว่าตนท�าใจให้น่ิงได้ดีพอแล้วและสามารถมองเห็น 

ความร�า่รวยหรหูราเป็นเหมอืนหมอกควนั แต่ทันทีทีไ่ด้ยินข่าวนีร่้างกาย

กลับเผลอกระตุก อารมณ์ไม่ได้น่ิงจริงอย่างท่ีนึกคิด ซ�้ายังมีความรู้สึก

บทที่ 2
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มากมายถาโถมเข้าสู่หัวใจ

เฮ่อไท่รับรู้ได้ว่าบุตรสาวยังอยู่ท่ีด้านข้าง เขาจึงรีบเก็บสีหน้าและ

ตั้งสติมั่น "ผู้มาเยือนเป็นใคร"

เฮ่อซงพูดเสียงอุบอิบ "ผู้น้อยก็ไม่ทราบ แต่มีสองคน"

สองคนหรอื น่าจะไม่ใช่ทหารม้าบนิจากส�านกัราชองครกัษ์ท่ีห้อม้า 

มาจับคน

เฮ่อไท่ลอบโล่งอก "เชิญพวกเขาเข้า..."

"ท่านพ่อ!"

"ท่านพ่อ"

ผู้ที่พูดขึ้นพร้อมกันคือเฮ่อมู่กับเฮ่อหรง

เฮ่อมูพู่ดโพล่งตดัหน้าน้องชาย เขารบีบอกว่า "ท่านพ่อ สถานภาพ

ของฝ่ายตรงข้ามยังไม่ชัดเจน ล�าพังแค่พวกเขาเดินทางจากเมืองหลวง

มาที่น่ีไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าจักรพรรดิทรงส่งพวกเขามา จึงควร

ระวังเอาไว้ ท่านให้พวกข้าออกไปดูก่อนจะดีกว่า"

เฮ่อหรงผงกศีรษะ "ข้าก็คิดแบบเดียวกับพ่ีใหญ่"

ค�าเตือนของบุตรชายทั้งสองคนท�าให้เฮ่อไท่ใจเย็นลงเล็กน้อย  

"ก็ดี เช่นน้ันพวกเจ้าก็เป็นตัวแทนพ่อออกไปต้อนรับแขก อาจยาเข้าไป

ข้างในกับพ่อ"

เฮ่อมู่มองน้องสาวประคองบิดาเข้าไปในห้องแล้วจึงให้เฮ่อซงไป

เชิญแขกเข้ามา

ผู้มาเยือนเป็นหนึ่งแก่หนึ่งหนุ่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายดูธรรมดา

เหมอืนๆ กัน แต่ทนัททีีค่นหนุม่เอ่ยปาก น�า้เสยีงทีค่่อนข้างเลก็แหลมนัน้ 

บอกให้รู้ถึงสถานะของเขาทันที
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เมื่อเห็นเฮ่อมู ่จ้องหนวดเคราบนหน้าของตน คนหนุ่มคนน้ัน 

ก็หัวเราะ ประสานมือคารวะ "ผู้น้อยหม่าหง เป็นขันทีส่วนพระองค์ 

ส�านักข้าหลวงฝ่ายใน หนวดเครานี้ติดเอาไว้ชั่วคราวเพ่ือตบตาผู้อื่น

เท่าน้ัน"

ส�านักข้าหลวงฝ่ายในเป็นฝ่ายงานของขันทีแห่งพระราชวังหลวง 

ผู้ที่มีต�าแหน่งหน้าท่ีอยู่ในนั้นล้วนเป็นขันที ต�าแหน่งขันทีส่วนพระองค์

อยู่ใต้บังคับบัญชาข้าหลวงฝ่ายใน เป็นต�าแหน่งที่มีความส�าคัญอย่าง

ย่ิงยวดต�าแหน่งหนึ่ง

เฮ่อมู่ไม่กล้าดูเบา เขาจึงรีบคารวะ "ข้าเป็นแค่สามัญชนคนหน่ึง 

ไม่กล้ารับการคารวะจากข้าหลวงหม่าหรอกขอรับ"

หม่าหงกล่าวแนะน�าชายสูงวัย "ท่านน้ีคือหมอหลวงฉีแห่งส�านัก

แพทย์หลวง ฝ่าบาททรงได้ยินว่านายท่านเฮ่อสุขภาพไม่ดี จึงตั้งพระทัย

ส่งข้ากับหมอหลวงฉีมาเย่ียม"

"ฝ่าบาทส่งพวกท่านมาจริงๆ หรือ" เฮ่อไท่ถามเสียงส่ัน เขาทน 

เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ไหวจึงโผล่หน้าออกมา

สองพ่ีน้องรู้สึกอ่อนใจเล็กน้อยเพราะบิดาผู้ไม่รู้จักระงับอารมณ์ 

ได้แต่ช่วยพูดจาไกล่เกลี่ยให้ว่า "ท่านพ่อ ร่างกายท่านยังไม่หายดี  

จะออกมาท�าไมขอรับ"

เฮ่อไท่จงึได้สติ รบียกมอืขึน้กุมหน้าผาก ท�าท่าป้อแป้ "ข้าป่วยหนกั 

ติดต่อกันหลายวัน จนวันนี้พอจะลุกขึ้นได้บ้าง ขอท่านทั้งสองโปรดอภัย

ให้ด้วย!"

ป่วยหรือไม่ป่วย หมอหลวงฉีมองปราดเดียวก็รู้ แต่เฮ่อไท่ใช้ชีวิต

อย่างยากล�าบากเป็นเวลานานหลายปี และมีอารมณ์ซึมเศร้า ท�าให้

สีหน้าของเขาดูไม่ดีเอาจริงๆ
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"หากนายท่านยินดี ผู้น้อยขอตรวจชีพจรสักเล็กน้อยได้หรือไม่"

การท่ีจักรพรรดิส่งคนมาจริงท�าให้เฮ่อไท่รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย แต่

อีกด้านหนึ่งกลับอดหวาดวิตกไม่ได้ว่าการที่พวกเขาสองคนปลอมตัว

กันมาอย่างเงียบๆ เช่นน้ีแสดงว่าไม่ได้คิดจะรับเขากลับแน่นอน

ดูเหมือนหม่าหงจะอ่านความรู้สึกของเขาออกจึงย้ิมนิดๆ "เวลาน้ี

นายท่านมสีถานภาพพิเศษ หากพวกเรามากันอย่างเอกิเกรกิย่อมท�าให้

ผู ้คนเข้าใจผิด ไม่เป็นการดี แต่ความเป็นบิดากับบุตรนั้นไม่มีทาง

ตัดขาดกันได้อย่างแท้จริง จดหมายท่ีนายท่านส่งไป ฝ่าบาททรงอ่าน

ทุกฉบับ บางทีที่จดหมายส่งไปถึงช้า ฝ่าบาทก็จะรับสั่งถามถึง ครั้งน้ี

เมื่อเห็นลายมือของนายท่านไม่เหมือนเดิม ฝ่าบาทจึงเป็นห่วงกลัวว่า

นายท่านจะล้มป่วย เลยตั้งใจส่งพวกข้ามาช่วยรักษา"

เฮ่อไท่ไม่กล้าบอกว่าตนเขียนจดหมายไปมากมายถึงเพียงน้ัน

แล้วไม่ได้รบัการตอบกลบัจงึเกียจคร้านและให้บตุรชายคนโตเขยีนแทน 

ได้แต่ตอบแบบคลมุเครอื "ระยะน้ีข้าได้แต่นอนป่วยอยู่บนเตยีง ไม่มแีรง 

ยกพู่กันจึงต้องให้เจ้าใหญ่เขียนแทน ฝ่าบาททรงพระเมตตากรุณาต่อ

ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเหลือเกิน"

ระหว่างที่คุยกัน เฮ่อจยายกน�้าชามาด้วยตนเอง หม่าหงไม่กล้า

วางโต รีบลุกขึ้นคารวะตอบอย่างรวดเร็ว

หากไม่มีคดีกบฏปิ่งเซิน เวลานี้เฮ่อไท่ย่อมเป็นพระราชโอรส 

ผู ้สูงส่ง และพวกเฮ่อจยาต้องได้รับฐานันดรศักดิ์ ไหนเลยต้องมา 

สวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบและยกชามาให้แขกด้วยตนเองเหมือนอย่างวันน้ี

หนัไปมองเฮ่อไท่อกีครัง้ ทัง้ท่ีเขาอายุยังไม่ถึงสีส่บิปีแต่กลบัดูแทบ

ไม่ต่างจากหมอหลวงฉผีูม้วัียหกสบิปี ใบหน้าเตม็ไปด้วยความเปลีย่นแปลง 

ของกาลเวลาและดูอ่อนล้ามาก
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แม้จะแสดงอาการทอดถอนใจ แต่หม่าหงกลับไม่ได้คิดเห็นใจ

จริงๆ ด้วยเขาเห็นความพ่ายแพ้ในการแย่งชิงอ�านาจมามาก เทียบกับ

จุดจบของคนอื่นๆ แล้ว จุดจบของเฮ่อไท่ยังนับว่าดีกว่ามาก

การที่เฮ่อไท่ได้เห็นพวกหม่าหงท�าให้เขารู้สึกเหมือนได้นึกย้อน

ภาพวันวานของตัวเอง และมองเห็นสภาพของความยากจนข้นแค้น  

จึงอดตาแดงเรื่อไม่ได้ หากยังคงฝืนย้ิม "ท�าให้ข้าหลวงหม่าต้อง 

ขบขันแล้ว ใบชาพวกนี้ล้วนเด็ดมาจากต้นชาป่าบนภูเขา เทียบกับ 

ชาบรรณาการที่เมืองหลวง เกรงว่าจะมีรสขมฝาดกว่ามาก"

"นายท่านเฮ่อกล่าวหนักเกินไป ชาฝาดข้าวจืดล้วนเป็นรสดั้งเดิม

จากธรรมชาติท้ังสิ้น ช่วยบ�ารุงร่างกายให้มีอายุยืนนาน"

"ไม่ทราบว่าสขุภาพร่างกายของฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้าง ในฐานะลกู  

ข้าไม่สามารถไปคอยรบัใช้ใกล้ชดิ ท�าให้รูสึ้กผดิอย่างมาก ได้แต่สวดมนต์ 

ภาวนาทุกคืน ขอให้พระองค์มีพระชนมายุย่ิงยืนนาน"

หลังเสียกิริยาไปเฮ่อไท่ก็ค่อยๆ กลับมานิ่งสงบและสามารถ 

รับมือกับสถานการณ์เหมือนในอดีตได้อีกครั้ง

หม่าหงน่ังตัวตรง ตอบเสียงจริงจัง "พระวรกายมังกรของฝ่าบาท

แข็งแรงสมบูรณ์ สุขสบายดีทุกประการขอรับ"

เฮ่อไท่หัวเราะหยันตนเอง "ก็จริง การท่ีไม่มีลูกอกตัญญูอย่างข้า

อยู่ข้างๆ ฝ่าบาทย่อมสบายพระทัยมากกว่า"

หม่าหงไม่รู ้ว่าจะตอบรับค�าพูดน้ีอย่างไร พอเห็นหมอหลวงฉ ี

จับชีพจรเสร็จจึงรีบถาม "เป็นอย่างไรบ้าง"

"นายท่านเฮ่อไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่ภายในได้รับไอเย็นชื้น 

จ�าเป็นต้องกินของไล่ความเย็นให้มากหน่อย และตอนกลางคืนให้ใช ้

ขิงสดกับหญ้าอ้ายใส่ในน�า้อุน่แช่เท้า หาไม่แล้วเมือ่เวลาผ่านไปนานเข้า  
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อาการป่วยเล็กน้อยอาจเปลี่ยนเป็นหนักข้ึน"

"ไม่ขอปิดบังท่านหมอหลวง ทุกครั้งท่ีเข้าช่วงฝนชุกข้าจะปวดเน้ือ

ปวดตัวไปทั้งวันจนแทบทนไม่ไหว แต่พอถึงช่วงฤดูวสันต์กับฤดูสารท

สองฤดูก็จะรู้สึกคันยากที่จะระงับ ทั้งมีผื่นเป็นจ�านวนมาก"

หมอหลวงฉีถอนหายใจ "ต้องขออภัยนายท่านที่โรคน้ีไม่สามารถ

รักษาให้หายขาด ได้แต่บรรเทาอาการ เช่นน้ันข้าจะสั่งยาเทียบหน่ึง  

ให้นายท่านกินให้ตรงตามเวลา ต่อไปหากมีอาการที่คล้ายคลึงกัน 

ก็สามารถจัดยาตามนี้มาใช้ได้อีก"

หม่าหงแอบจดจ�าเอาไว้ในใจเพราะเขาต้องน�าค�าพูดพวกนีก้ลบัไป 

ถวายรายงานทุกถ้อยทุกค�า

เฮ่อไท่มองไม่เห็นปฏิกิริยาของหม่าหง ได้แต่ถามซื่อๆ "ขอถาม

ข้าหลวงหม่า ไม่ทราบว่าฝ่าบาทเคยพูดเรือ่งจะให้พวกข้ากลบัเมอืงหลวง 

บ้างหรือไม่"

หม่าหงตอบอย่างนุม่นวล "ทีพ่วกข้าสองคนมากันในครัง้นีไ้ม่ได้มา 

ในนามของจักรพรรดิเพราะมิต้องการสร้างความแตกตื่น ด้วยค�านึงถึง

ความปลอดภัยของนายท่าน หากมีผู้ใดซักถามก็ขอให้นายท่านบอกว่า

พวกข้าเป็นคนรบัใช้เก่าแก่ทีเ่คยท�างานอยู่ท่ีวงัอ๋องเมือ่หลายปีก่อน บดัน้ี 

อายุมากแล้วจงึเดนิทางกลบับ้านเกิดและผ่านมาทางฝางโจว จงึแวะมา 

เย่ียมเยียน"

เฮ่อมู่กับเฮ่อหรงลอบผงกศีรษะอยู่ในใจคิดว่าหม่าหงคิดการณ์ 

ได้รอบคอบดีมาก

ท่านพ่อเป็นพระราชโอรสองค์โตของจักรพรรดิ แม้เวลานี้จะถูก

ปลดเป็นสามัญชน แต่เรื่องของฐานันดรไม่มีทางลบท้ิงไปได้ ต่อให ้

ถูกเนรเทศ ไม่มีวันได้กลับคืนสู่สถานะเดิมไปตลอดชาติ แต่ถ้ามีคนรู้ว่า
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จักรพรรดิทรงไม่ลืมเลือนองค์ชายใหญ่และส่งคนมาเยี่ยม ย่อมยากท่ี

จะไม่ท�าให้ผู้คนคิดเห็นเป็นอ่ืน

"ข้าหลวงหม่าวางใจ ข้าจดจ�าเอาไว้แล้ว พวกท่านสองคนเดินทาง

มาไกลคงจะหิวกันเป็นแน่ ท่ีบ้านแร้นแค้น ไร้อาหารเลิศรส แต่ข้าจะให้

พวกเจ้าใหญ่ออกไปหาอาหารกลับมารับรองพวกท่านสองคน!"

หม่าหงหัวเราะ "ไม่ต้องรบกวนนายท่านหรอกขอรับ พวกเรา 

น�าข้าวสาร* กับเส้นหมี่มาด้วยจ�านวนหนึ่ง เพียงแต่รถม้าคันไม่ใหญ่ 

จึงขนมาได้จ�ากัด ท้ังหมดล้วนเป็นน�้าใจท้ังสิ้น ขอนายท่านโปรดรับ 

เอาไว้ด้วย"

หลายปีมาน้ีข้าวทีส่กุลเฮ่อกินมแีต่ข้าวกล้อง เพ่ือเป็นการประหยัด

เสบียงอาหารพวกเขาจึงไม่ค่อยหุงข้าวกิน ส่วนใหญ่จะดื่มเป็นโจ๊กหรือ

น�้าแกงข้น แม้ข้าวท่ีหม่าหงน�ามาจะไม่ใช่ข้าวบรรณาการ แต่ต้องเป็น

ข้าวชั้นดีแน่นอน ในอดีตเฮ่อไท่เป็นพวกกินยากเลือกมาก มาวันน้ี 

แค่ได้ยินว่ามีข้าวสาร ลูกกระเดือกของเขาก็ว่ิงข้ึนลงเพราะเผลอกลืน

น�้าลายเอ๊ือกๆ

เฮ่อหรงเอ่ยข้ึน "พ่ีรองกับเจ้าห้าใกล้จะกลับมาแล้ว ต้องได้อะไร

กลับมาแน่ๆ ข้าจะออกไปดูและให้พวกเขาย่างเนื้อมารับรองแขก"

เฮ่อไท่ได้ยินดังน้ันถึงได้สติ "เจ้าพูดถูก งั้นก็รีบไปเถอะ!"

เฮ่อหรงลกุขึน้กล่าวขออภยัหม่าหงกับหมอหลวงฉก่ีอนเดนิจากไป

ตอนนัน้เองทีห่มอหลวงฉเีพ่ิงสงัเกตเหน็ว่าขาของเฮ่อหรงดตูดิๆ ขัดๆ

ถ้าขาเขามีปัญหาจนต้องอาศัยไม้เท้าช่วยพยุงก็น่าจะเดินได้ 

แบบเงอะงะงุ่มง่าม แต่นี่เขากลับเดินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเป็น

* ข้าวสารในที่นี้คือข้าวจิงหมี่ หมายถึงข้าวที่ขัดสีจนขาวใส โดยข้าวจิงหมี่ของจีนมีลักษณะเดียวกับ 

ข้าวญี่ปุ่นที่นิยมใช้หุงเป็นข้าวสวย
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ธรรมชาติมาก และตัวไม้เท้าเองก็ดูกลืนเป็นเนื้อเดียวกับอาภรณ์สีด�า 

ที่เขาสวมอยู่

หมอหลวงฉีอดพูดออกไปไม่ได้ว่า "ถ้าหากนายน้อยไม่รังเกียจ  

ขอให้ตาแก่อย่างข้าได้ช่วยดูขาให้ท่านได้หรือไม่!"

เฮ่อหรงหยุดเท้าและหมุนตัวกลับมาประสานมือ กล่าวน�้าเสียง

เรียบนิ่ง "ขอบคุณในความเมตตาของท่านหมอหลวง เพียงแต่อาการ

บาดเจ็บของข้าเกิดจากการตกม้าจนกระดูกหักเมื่อตอนเด็ก ยามนั้น

เคยมีหมอหลวงช่วยดูให้แล้ว บอกว่าไม่มีทางรักษาให้หาย"

ค�าว่าตกม้าสองค�านี้ท�าให้หมอหลวงฉีได้สติกลับคืนมา เขา 

หนัไปมองหม่าหงตามสญัชาตญาณและพบว่าอกีฝ่ายสัน่ศรีษะให้นิดๆ 

เป็นเชิงบอกไม่ให้เขาถามมาก

เมือ่หมอหลวงฉหัีนกลบัมาอีกครัง้ เงาร่างของเฮ่อหรงกห่็างออกไป 

ไกลแล้ว

หมอหลวงฉีเพ่ิงได้เข้าส�านักแพทย์หลวงหลังจบคดีกบฏ ตอนน้ัน

องค์ชายใหญ่เฮ่อไท่ถูกปลดเป็นสามัญชนและถูกเนรเทศไปที่ฝางโจว

ทั้งครอบครัว

เรื่องท่ีเฮ่อหรงตกม้า หมอหลวงฉีเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง ว่ากันว่า

เฮ่อหรงพาน้องชายไปขี่ม้า แต่คิดไม่ถึงว่าม้าจะเกิดพยศข้ึนมาอย่าง

กะทันหันท�าให้สองพ่ีน้องหล่นลงมา เฮ่อหรงขาหัก ส่วนน้องชาย 

ของเขา เฮ่ออว๋ี แม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่เพราะความเป็นเด็กและ 

ได้รับความตกใจสุดขีด ท�าให้คืนนั้นมีไข้สูงไม่ยอมลดเป็นเวลาสามวัน

ก่อนจะลาโลกไป

ปีถัดมาหลังเกิดเหตุการณ์ตกม้าก็เกิดคดีกบฏปิ ่งเซินที่แสน

สะเทือนขวัญ แม้แต่มารดาแท้ๆ ของเฮ่อหรงยังถูกลากเข้าไปมี 
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ส่วนเก่ียวข้อง ผู้คนส่วนใหญ่ท่ีต้องถูกประหารชีวิตก็ถูกประหารชีวิต  

ท่ีต้องถูกเนรเทศก็ถูกเนรเทศ จนถึงวันนี้เวลาก็ผ่านไปสิบเอ็ดปีเศษแล้ว

เรือ่งโบราณนานนมประเภทนีย่้อมไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกับหมอหลวงฉี  

เขาเพียงได้รับพระบัญชาให้มาที่น่ี หลังตรวจรักษาโรคเรียบร้อยและ

กลับไปถวายรายงานก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจ เสียงเล่าลือตามตรอก 

ซอกซอยเก่ียวกับคดีกบฏพวกน้ันเขาได้ยินผ่านหูแล้วก็ลืม ไม่ได้เก็บ 

เอามาใส่ใจ

ทว่าเวลาน้ีการได้มาเห็นสภาพของอดีตองค์ชายใหญ่ เฮ่อจยา 

ผู้งดงามอ่อนหวาน และเฮ่อหรงที่พูดน้อยส�ารวมกิริยาด้วยตาตัวเอง  

มันท�าให้หมอหลวงฉีอดรู้สึกทอดถอนใจอย่างนึกเวทนาไม่ได้

ช่างน่าเสียดายเหลือเกิน

คุณชายรองกับคุณชายห้าสกุลเฮ่อได้ของกลับมามากโขดังคาด 

เพราะสัตว์เล็กๆ จ�านวนมากต้องเร่งสะสมอาหารเตรียมไว้ส�าหรับ 

ฤดหูนาว ท�าให้พวกเขาสามารถจบัพวกมนัตดิมอืกลับมาได้อย่างง่ายดาย  

ล�าพังแค่กระต่ายป่ากับไก่ป่ามอืท้ังสองข้างก็แทบหิว้กันไม่ไหว สามารถ

น�ามาเชือดเพ่ือรับรองแขกได้อย่างดี เฮ่อซงท่ีเป็นพ่อบ้านก็รีบออกมา

ช่วยต้อนรับ ว่ิงเข้าว่ิงออกจนมือเท้าวุ่นวายไปหมด

เน่ืองจากมีบริวารไม่พอใช้ หยวนซื่อ* ผู้เป็นอนุภรรยาจึงออกมา

ช่วยรับรองแขกอีกคน

แต่เดิมเฮ่อไท่มีภรรยาเอกหน่ึงคน อนุภรรยาสองคน บุตรชาย 

เจ็ดคน บุตรสาวสามคน ในหมู่เชื้อพระวงศ์การมีบุตรธิดามากเป็นเร่ือง

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่า 'ซื่อ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้าย 

นามสกุลเดิมของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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น่าอิจฉา เสียดายที่หลังจากเฮ่ออว๋ีบุตรชายท่ีเกิดจากลู่ซื่อภรรยาเอก

หรอืก็คอืพระชายาจีเ้ฟย* ตกม้าตาย ลูซ่ือ่เสยีใจจนเกนิขีดจ�ากัด ป่วยหนัก 

จนลุกไม่ขึ้นและตายตาม ไม่นานท้ังครอบครัวก็ถูกเนรเทศ บุตรสาว 

สองคนจากสามคนได้เสยีชวิีตไปในระหว่างการเดนิทางท่ีแสนทกุข์ยาก 

นอกจากน้ียังมอีนภุรรยาอกีคนทีท่นรบัความเหนือ่ยยากในช่วงท่ีเพ่ิงถูก

เนรเทศใหม่ๆ ไม่ไหวจึงป่วยตายจากไป ท�าให้เวลานี้สตรีท่ีอยู่ข้างกาย

เฮ่อไท่มีเพียงหยวนซื่อคนเดียว

ต่อให้เป็นสตรีโฉมงามย่ิงกว่านี้ก็ไม่อาจทานทนต่อการเคี่ยวกร�า

ของสายลมและน�้าค้างแข็ง แม้หยวนซื่อจะไม่ได้ดูแก่ชราเหมือนเฮ่อไท่ 

แต่หางตาและมุมปากก็มีริ้วรอยลึกปรากฏขึ้นนานแล้ว

ตอนทีถู่กเนรเทศออกมา เฮ่อซคีณุชายเจด็สกุลเฮ่อทีน่างให้ก�าเนดิ

อายุเพ่ิงจะครบขวบ แม้เขาจะโชคดีที่ไม่ตายกลางทาง แต่กลับม ี

โรคเรื้อรังท�าให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ

เพราะหยวนซื่ออ้อนวอนขอร้อง หมอหลวงฉีจึงช่วยตรวจชีพจร

และเขียนใบสั่งยาให้ พร้อมก�าชับข้อควรระวังอีกหลายอย่าง

เฮ่อไท่ฝืนย้ิมให้หม่าหง "ท�าให้ข้าหลวงหม่าต้องขบขันแล้ว"

ความรู้สึกเหล่าน้ี ภาพเหล่าน้ี ท�าให้หม่าหงต้องระบายลมหายใจ 

"ความทุกข์ยากตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ของนายท่านเฮ่อ  

ผู้น้อยจะต้องน�ากลับไปรายงานตามความจริงแน่นอน!"

ค�าพูดประโยคนี้ท�าให้เฮ่อไท่รู้สึกดีข้ึนเล็กน้อย

ตกค�่า นอกจากเฮ่อซีที่สุขภาพไม่ดีกับหยวนซื่อที่ต้องคอยดูแล 

เขาแล้ว คุณชายสกุลเฮ่อท้ังห้าคน รวมเฮ่อจยาอีกหน่ึงคนต่างมา 
* เฟย แปลว่าชายา คือภรรยาเจ้าในต�าหนักในของจีน มีศักดิ์รองจากอัครมเหสี (หวงโฮ่วหรือฮองเฮา) 

และอัครชายา (กุ้ยเฟย) บางสมัยอาจมีเฟยชั้นพิเศษสี่ต�าแหน่ง เรียกว่าสี่ราชชายา ล�าดับศักดิ์สูงกว่า 

เฟยทั่วไป นอกจากนี้เฟยยังเป็นต�าแหน่งของเอกภรรยาของอ๋อง (องค์ชายและเจ้าครองแคว้น) อีกด้วย
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รวมตัวกันอย่างพร้อมหน้า

หม่าหงรู้สึกคึกคักร่าเริงดีมาก น�้าเสียงนอบน้อม "บุตรธิดาของ

นายท่านเฮ่อ แต่ละคนล้วนมีสง่าราศี ช่างน่าอิจฉาย่ิงนัก!"

"วันนี้มีแขกส�าคัญมาเยือน แต่ข้ากลับอัตคัดขัดสน ความเป็นอยู่

เรียบง่าย ไม่มีอาหารเลิศรสรับรอง อีกท้ังเกรงว่าท่านทั้งสองจะรู้สึกว่า

เงียบเชียบวังเวง จึงต้องให้ลูกๆ มาอยู่เป็นเพ่ือนเพ่ือให้บรรยากาศ

คึกคัก"

การเค่ียวกร�าของระยะเวลาสิบเอ็ดปีท�าให้เขาเรียนรู้ว่าควรพูดจา

อย่างไร ไม่ใช่เอาแต่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องฐานันดรจนไม่ยอมละท้ิงท่าทาง

โอ่อ่าใหญ่โต

หม่าหงพูดยิ้มๆ "งานเลี้ยงมีเนื้อมีผัก จะเรียกว่าไม่มีอาหารเลิศรส

ได้อย่างไร นายท่านเฮ่อถ่อมตัวเกินไปแล้ว"

หมอหลวงฉีเองก็กล่าว "ข้าหลวงหม่าพูดถูก ข้าอายุมากแล้ว  

กินอาหารหนักท้องไม่ใคร่จะดีนัก เช่นนี้ก�าลังดีแล้ว!"

เจ้าของงานมนี�า้ใจ แขกแสดงความพึงพอใจ ย่อมท�าให้ทัง้สองฝ่าย 

เป็นสุขย่ิง

เฮ่อมู่ไปซื้อสุรามาจากตลาด เทียบกับสุราชั้นยอดในวัง สุราน้ี 

ย่อมด้อยกว่ามาก หม่าหงจิบค�าเล็กๆ ค�าเดียวแล้วก็วาง นิ่งคิดอยู ่

พักหน่ึงก่อนเอ่ยอย่างคดิมาดแีล้วว่า "ไม่ทราบว่านายท่านเฮ่อเคยได้ยิน

เรื่องที่ชายแดนของสามเมืองทางด้านเหนือแจ้งข่าวด่วนมาหรือไม่"

เฮ่อไท่รีบถาม "พอได้ยินมาบ้าง เพียงแต่ไม่ใคร่จะได้ความอะไร

มากนัก สถานการณ์ยามนี้เป็นอย่างไร ฝ่ายเราชนะแน่ใช่หรือไม่"

สหีน้าของหม่าหงเครยีดหนัก "สถานการณ์ไม่สูด้อีย่างมาก เพราะ

เหลียงโจวก่อกบฏ"
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(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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