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ค�ำน�ำ

เร่ืองราวก�าลังด�าเนินไปอย่างเข้มข้นเลยใช่ไหมคะ จากเล่มที่แล้วที่เหมือน 

คูส่ามภีรรยาจะแยกกันอยู ่ คนหน่ึงอยูช่ายแดนทางเหนือ อกีคนลงใต้กลบัแคว้นฉางซา  

ดูไม่น่าพบเจอกันอีกได้ ทว่าในใจของ 'เซี่ยฉางเกิง' กลับไม่ยินยอมให้เรื่องราวยุติลง

แค่นั้น

เพียงได้รู้ว่า 'มู่ฝูหลัน' เดินทางไปตรวจรักษาคนกับ 'แม่ทัพหยวน' เซี่ยฉางเกิง

ก็ร้อนรนทนไม่ไหว ออกเดินทางไกลลงใต้มาด้วยตนเอง กระทั่งพบเด็กน้อยที ่

นางเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมไว้ 

เม่ือแรกเหน็เขากรู้็สกึสงสยัเหลอืเกนิว่า 'ซเีอ๋อร์' เดก็คนน้ีมใิช่เพยีงลกูบญุธรรม 

แต่เป็นลูกจริงๆ ของนาง จากใบหน้าที่ประพิมพ์ประพายนางหลายส่วน ส่วน 

พ่อของเด็กเป็นใครเขาไม่สน ในเมื่อนางรักเด็กคนน้ีนัก เขาก็จะมาพาตัวเด็กไป  

และจะคอยดูว่ามู่ฝูหลันจะทนรออยู่เฉยได้หรือไม่

ซเีอ๋อร์มีความเป็นมาเช่นไร เซีย่ฉางเกิงจะใจร้ายกบัเดก็น้อยคนหน่ึงได้เชียวหรือ  

แล้วมู่ฝูหลันจะยอมใจอ่อนให้กับเซี่ยฉางเกิงหรือไม่ ไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ใต้เท้า หลังจากนี้ท่านจะนอนกับท่านแม่ข้าทุกคืนเลยใช่หรือไม่ขอรับ"

เขาเห็นเดก็น้อยลมืตาข้ึนถามเสยีงเบา ร่างกระจ้อยร่อยขดตวัเป็นก้อนกลมเลก็ๆ อยู่ใต้ผ้าห่ม 

โผล่ออกมาแต่ใบหน้า นัยน์ตาทั้งคู่จับจ้องเขา

ชายหนุ่มงุนงง

"พ่ีจูอว๋ีบอกว่าใต้เท้ากับท่านแม่เป็นสามีภรรยากัน ตอนกลางคืนต้องนอนด้วยกัน นาง 

บอกให้ข้าเป็นเด็กดี นอนเองคนเดียว อย่ารบเร้าท่านแม่ นางกับพ่ีตันจูจะอยู่เป็นเพ่ือนข้า" เขา 

พูดต่อท้ายอีกค�าหนึ่ง

เซี่ยฉางเกิงคิดตามทันแล้ว เขาสบสายตาใสบริสุทธ์ิฉายแววเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง 

ที่มองตนอยู่ จู่ๆ บังเกิดความรู้สึกร้อนตัวคลับคล้ายก�าลังยื้อแย่งของรักกับเด็กคนหนึ่งก็มิปาน

เขากระแอมกระไอเสยีงหน่ึง "ถ้าเจ้าไม่อยากนอนคนเดยีว อย่างน้ันก็กลบัไปห้องน้ันแล้วกัน"

เด็กน้อยใต้ผ้าห่มสั่นศีรษะ

"ใต้เท้าไปนอนกับท่านแม่ดีแล้ว ข้าแค่อยากขอให้ท่านดีต่อนางมากขึ้น อย่ารังแกนาง 

ได้หรือไม่ขอรับ อีกอย่างท่านแม่ข้าก็ใจเสาะมาก นางกลัวเวลาฟ้าผ่า จ�าต้องกอดข้าไว้ ข้าเอง 

ก็กอดนาง เท่านี้นางก็ไม่กลัวแล้ว คราวหลังถ้าฝนตกฟ้าผ่า ใต้เท้าอย่าได้ลืมกอดนาง"



✱ มู่ฝหูลัน  ท่านหญิงแห่งแคว้นฉางซา แต่งงานกับเซี่ยฉางเกิง  

เคยตายมาแล้วชาติหน่ึง ชาติใหม่ความมุ่งหวังเดียว 

คือหย่าขาดกับสามี

✱ เซี่ยฉางเกิง  ผู้บัญชาการทหารที่หนุ่มที่สุดเท่าที่ราชส�านักเคยมีมา 

อดีตเคยเป็นหัวหน ้าโจร มีความฝันคือการได ้

ครอบครองแผ่นดิน

✱ ซีเอ๋อร์  บุตรชายของมู ่ฝูหลันกับเซี่ยฉางเกิงในชาติก่อน  

ชาตใิหม่น้ีเป็นเดก็ก�าพร้า มูฝ่หูลนัรับเป็นบตุรบญุธรรม

✱ หยวนฮ่ันต่ิง  ลูกชายอดีตเสนาบดีของแคว้นฉางซา มีต�าแหน่ง 

เป็นแม่ทัพใหญ่ แอบรักมู่ฝูหลัน

✱ มู่เซวียนชิง  ฉางซาอ๋อง พี่ชายแท้ๆ ของมู่ฝูหลัน รักน้องสาวมาก 

✱ จ้าวซีไท ่  บุตรชายของฉีอ๋อง เป็นคุณชายข้ีโรค เป็นเพื่อนเล่น

สมัยเด็กของมู่ฝูหลัน

✱ ชีหลิงเฟิ่ง  น้องสาวอดีตคู่หม้ันเซี่ยฉางเกิง คอยดูแลปรนนิบัติ 

ฮูหยินผู้เฒ่า แอบรักเซี่ยฉางเกิง

✱ หลิวไทเฮา  ไทเฮาองค์ปัจจุบัน อยากก�าจัดบรรดาเจ้าแคว้นต่างๆ 

มองเซี่ยฉางเกิงเป็นขุนนางคู่ใจ

แนะน�ำตัวละคร
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ขนุนางกรมพิธีการของแคว้นฉางซารบัหน้าทีพ่าซือ่จือ่แห่งวังฉอ๋ีอง

เข้าเมือง

เขานั่งบนรถม้าคันใหญ่หรูหรา มีผู ้ติดตามข่ีม้าขนาบซ้ายขวา 

ข้างละหกคนและองครักษ์อยู่ด้านหลังเป็นร้อยๆ คน แม้จะรอนแรม 

เดินทางไกล แต่กองเกียรติยศของพวกเขายังคงโอ่อ่าไม่สามัญดุจเดิม

ฉีอ๋องนั้นมีศักดิ์ฐานะพิเศษ เป็นที่รู้กันอยู่ในทีว่าเขาเป็นผู้น�าของ

เหล่าเจ้าแคว้น บัดน้ีกระท่ังหลิวไทเฮายังต้องให้เกียรติเขาอยู่หลายส่วน 

ทว่านบัแต่แคว้นฉางซาก่อต้ังขึน้ก็ไม่ใคร่ไปมาหาสูกั่บแคว้นอืน่ๆ มากนกั 

เพราะอยู่ห่างไกลมาถึงแดนใต้ กอปรกับในช่วงหลายปีนี้ก�าลังตกอยู่ใน

สถานการณ์ล�าบาก ครั้นชาวเมืองได้ยินว่าบุตรชายของฉีอ๋องมาเยือน 

ในเวลานี้ก็พากันออกมามุงดู ริมถนนสองฝั ่งมีฝูงชนยืนแน่นขนัด  

พอขบวนอาคันตุกะเคลื่อนผ่านมา ดึงดูดสายตาของผู้คนมากเท่าใด 
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ก็สุดรู้

พวกลูห่ลนิรออยู่ท่ีต�าหนักหลวงเห็นขบวนรถม้าเทยีมอาชาพ่วงพีมาถึง  

ชายหนุ่มสวมชุดหรหูรารปูงามดจุหยกสลกั แต่เสยีดายทีใ่บหน้าดอูมโรค

ผูห้น่ึงถูกประคองลงมาก็รูว่้าเป็นจ้าวซไีท่ ต่างกระวีกระวาดเข้าไปต้อนรับ

เขามาเยือนแคว้นฉางซาหนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือหาหมอรักษาโรค  

มู่เซวียนชิงจึงจัดงานต้อนรับเต็มพิธีการ 

ราตรน้ีีภายในโถงงานเลีย้งสว่างไสวไปด้วยแสงโคม บรรดาขุนนาง

ของแคว้นฉางซามาร่วมงานกันพร้อมหน้า จ้าวซีไท่ซึ่งมิได้ด่ืมสุราด้วย

สาเหตุจากสุขภาพพร�่าขออภัยที่ตนเสียมารยาทหนแล้วหนเล่า

ชายหนุ่มพูดคุยด้วยอัธยาศัยอันดี ท่วงทีกิริยาก็สุภาพถ่อมตน 

ไม่ถือเน้ือถือตัวแม้แต่น้อย สามารถได้รับไมตรีจากมวลหมู่ขุนนางของ

แคว้นฉางซาในเวลาอันสัน้ ผูจ้ดังานกับแขกเหรือ่ล้วนสนุกครืน้เครงเต็มที ่

ก่อนแยกย้ายกันกลบัไปอย่างส�าราญบานใจทัง้สองฝ่าย เทยีบกบังานเล้ียง 

ครั้งท่ีเซี่ยฉางเกิงมาเยือนเมื่อปีกลาย ไม่ว่าจะบรรยากาศหรือการเป็น 

ที่ชื่นชอบ ช่างผิดแผกกันราวฟ้ากับดิน

จ้าวซีไท่ถูกจัดให้พักในเรือนรับรองของวังอ๋องที่สร้างขึ้นส�าหรับ 

แขกผู้ทรงเกียรติโดยเฉพาะ วันถัดมาลู่หลินมาพบเขา บอกว่าตนเอง 

ส่งคนไปเขาจวินซานเชิญเฒ่าโอสถลงเขามาตรวจอาการให้เขาแล้ว  

จ้าวซีไท่กล่าวขึ้นทันที "ท�าเช่นน้ีมิได้! ตลอดทางที่มายามข้าเอ่ยนาม 

ท่านหมอเทวดากับชาวบ้านตามรายทาง ไม่มีคนใดไม่ส�านึกในบุญคุณ

ความดขีองท่าน ท่านผูอ้าวุโสเป็นท่ีนบัหน้าถือตาของผูค้น ข้าตัง้ใจมาเพ่ือ

ขอให้ท่านรักษาโรค ไหนเลยจะให้ท่านหมอเทวดาต้องล�าบากมาถึงท่ีนี่ 
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ท่านเสนาบดลีูโ่ปรดชีท้างสูท่ี่พ�านกัของท่านเฒ่าโอสถด้วย ข้าจะเป็นฝ่าย

ไปเยี่ยมคารวะเอง"

จ้าวซีไท่ยอมลดเกียรติไปด้วยตนเองย่อมถูกใจลู่หลินอย่างย่ิง  

เขาขันอาสาเป็นคนพาอีกฝ่ายนั่งเรือไปยังเชิงเขา

จ้าวซไีท่พาผูด้แูลตดิตามไปเพียงคนเดยีว เขานัง่เสลีย่งหามขึน้เขา

ไปถึงกระท่อมโอสถ ขอร้องให้หมอเทวดาช่วยรักษาโรคให้ตนด้วย 

ความเลื่อมใสจากใจจริง

เฒ่าโอสถนั้นยึดมั่นในคุณธรรมของผู้เป็นแพทย์ สะพายหีบยา 

ช่วยคนท่ัวหล้ามาครึ่งค่อนชีวิต รักษาคนโดยมิสนใจชนชั้นสูงต�่ามา 

แต่ไหนแต่ไร หลังเขาตรวจอาการของจ้าวซีไท่อย่างละเอียดก็กล่าวขึ้น 

"แม้ว่าซื่อจื่อจะสุขภาพอ่อนแอมาแต่ก�าเนิด แต่ถ้าที่ผ่านมาไม่ใจร้อนไป

ใช้ยาฤทธิ์รุนแรงอย่างผิดๆ ก็คงไม่อาการหนักถึงขั้นนี้ บัดนี้พิษยังสะสม

ในร่างกาย ข้าสามารถลองฝังเข็มขับพิษให้ท่านแล้วรอดูผลอีกที"

จ้าวซไีท่ยินดีปรดีาสดุจะกล่าว เขากล่าวขอบคณุเฒ่าโอสถซ�า้ๆ แล้ว

หนัไปเอ่ยกับลูห่ลนิด้วยรอยย้ิม "ข้าเดินทางมาทีน่ีเ่พ่ือรกัษาโรคโดยเฉพาะ 

ทัศนียภาพของเมืองท่านต่างจากที่อื่นเป็นอันมากประหนึ่งได้ย่างกราย

เข้าแดนวิมาน นับเป็นบุญล้นเหลือที่ข้าได้อยู่ท่ีน่ีพักรักษาตัว หวังว่า 

ฉางซาอ๋องกับท่านเสนาบดีลู่อย่ารังเกียจที่ข้ามารบกวน"

ลู่หลินได้ยินจ้าวซีไท่เยินยอแคว้นฉางซาย่อมชอบใจเป็นธรรมดา 

พาให้ประทบัใจในตวัชายหนุม่ยิง่ข้ึน เขากล่าวย้ิมๆ "ซือ่จือ่เกรงใจไปแล้ว 

ท่านเป็นแขกผู้ทรงเกียรติ ยามปกติอยากให้มาเยือนใช่ว่าจะมาได้  

ข้าเพียงหวังว่าซื่อจื่อจะร่างกายแข็งแรง ไม่ให้การมาในคราน้ีต้อง 
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เสียเปล่า"

ในวันเดียวกัน ลู่หลินกลับไปรายงานต่อมู่เซวียนชิงว่าจ้าวซีไท่ 

พ�านักอยู่ที่กระท่อมโอสถเพื่อให้หมอเทวดารักษาโรคให้เขาได้สะดวก

จ้าวซีไท่มาถึงราวเดือนสี่ เฒ่าโอสถตรวจอาการเขาทุกวันจน 

หนึ่งเดือนให้หลังก็หยุดฝังเข็ม บอกว่าต่อจากน้ีแค่ดื่มยาฟื้นฟูร่างกาย 

ทีละน้อย ใช้เวลาสักระยะหนึ่งอาการป่วยต้องดีขึ้นแน่

มู่ฝูหลันรู้ข่าวนี้แล้วเช่นกัน

นางไม่ปรารถนาจะพบหน้าจ้าวซีไท่โดยไม่จ�าเป็นอีก เมื่อรู ้ว่า 

เขาพักรกัษาตวัอยู่ทีก่ระท่อมโอสถ หนึง่เดือนเศษทีผ่่านมานางจงึไม่ได้ไป

ที่นั่นเลย

ราตรีนี้นางเพ่ิงพาซีเอ๋อร์เข้านอนได้ไม่นาน มีสาวใช้มารายงานว่า

ผู้ดูแลข้างกายจ้าวซีไท่เข้าเมืองมาขอพบนางบอกว่ามีเร่ืองด่วน นาง 

ลุกจากเตียงออกไป

ผู้ดูแลได้พบนางก็เอ่ยปากขอความช่วยเหลือ กล่าวว่าเฒ่าโอสถ 

ลงเขาไปเม่ือสองวันก่อนไม่อยู่ในกระท่อม อาการของซื่อจื่อจ�าเพาะ 

ต้องมาก�าเริบเฉียบพลันในคืนนี้พอดี พอได้ยินจากอาต้าว่าท่านหญิงก็

ตรวจอาการได้ เขาอบัจนหนทางจรงิๆ ได้แต่ละลาบละล้วงมาขอร้องนาง

ให้ไปช่วยรักษาเฉพาะหน้า

มู่ฝูหลันตอบตกลงแล้วบอกให้เขารอสักครู่ นางรีบเร่งกลับเข้าห้อง

บอกกับบุตรชายว่า "ซีเอ๋อร์ อาจารย์ไม่อยู่ที่กระท่อมโอสถ ทางนั้นมี 

คนป่วยคนหน่ึง แม่ต้องไปตรวจอาการให้เขา แม่จะเรียกแม่นมมู่มาอยู่
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เป็นเพื่อน เจ้าเข้านอนเองก่อนได้หรือไม่"

ซีเอ๋อร์ผงกหัวในทีแรก แต่เขาดูลังเลใจนิดหนึ่งก่อนพูดอ้อมแอ้ม 

"ท่านแม่ ท่านพาข้าไปด้วยได้หรือไม่ขอรับ ข้าจะไม่รบกวนตอนท่าน 

รักษาคนป่วยอยู่"

นับแต่กลับจากเหอซี นางบังเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าซีเอ๋อร ์

ตดินางมากโดยเฉพาะเวลากลางคนื หากฟ้ามดืแล้วไม่เหน็นาง ดเูหมอืน

เขาจะไม่อาจนอนหลับได้อย่างสงบ

หญิงสาวมองบุตรชายที่จ้องตนเองตาแป๋วแล้วใจอ่อนยวบ นาง

พยักหน้ากล่าว "ก็ได้ แม่พาเจ้าไปด้วยกัน เจ้าต้องเป็นเด็กดี ห้ามว่ิง

เพ่นพ่านนะ"

"ข้าทราบขอรับ"

ใบหน้าเลก็ๆ ของซเีอ๋อร์ฉายแววดีอกดีใจ เขาขานรับเสียงใสค�าหนึง่

ก่อนมุดออกจากผ้าห่มทันที

มูฝ่หูลนักบัสาวใช้ช่วยกันแต่งกายให้เขาแล้วพาออกจากต�าหนกัหลวง  

ตามตัวผู้ติดตามมา นั่งรถม้าออกนอกเมืองลงเรือไปที่เขาจวินซาน

นางรุดมาถึงกระท่อมโอสถอย่างฉับไว บอกให้สาวใช้อยู่กับซีเอ๋อร์

แล้วไปที่ห้องพักของจ้าวซีไท่

นอกประตมูสีาวใช้ยืนอยู่สองคน ข้างในจดุเทยีนสว่างไสว จ้าวซไีท่

นอนหลับตาอยู่บนเตียง

ผู้ดูแลก้าวเข้าไปเรียกขานเสียงแผ่วเบา "ซื่อจื่อขอรับ"

จ้าวซีไท่ปรือตาขึ้นเห็นมู่ฝูหลันก็ตาเป็นประกาย เขาจะยันกาย 
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ลุกขึ้นนั่ง

มู่ฝูหลันบอกให้เขานอนลงดังเก่าแล้วเดินไปใกล้ๆ ซักถามอาการ

ทางกาย นางตรวจด้วยวิธีดู ฟัง ถาม และจับชีพจรอย่างละเอียดจบ 

ก็วินจิฉยัได้อย่างรวดเรว็ว่าเขาเป็นไข้เลก็น้อยเพราะโดนความเยน็เท่านัน้

ตามธรรมดาคนที่สุขภาพแข็งแรงอาจหายเองได้ในไม่ก่ี วัน  

ไม่จ�าเป็นต้องดืม่ยา แต่นางใคร่ครวญว่าร่างกายเขาอ่อนแอกว่าคนทัว่ไป 

จ�าเป็นต้องขับลมแก้ไข้ให้ทันท่วงที

มูฝ่หูลนัเขยีนใบสัง่ยาให้เขาขนานหน่ึง ในกระท่อมโอสถมสีมนุไพร

พร้อมพรักอยู่แล้ว อาต้าถือใบสั่งยาไปจัดยา ไม่นานนักก็ตั้งเตาต้ม 

อย่างว่องไว

จ้าวซีไท่จับจ้องมู่ฝูหลันด้วยสายตารู้สึกผิดเต็มเปี่ยม

"ต้องโทษที่ข้าไม่ระวังจนโดนลมเย็น เรื่องเล็กๆ แค่นี้แต่พวก 

บ่าวไพร่กลับแตกต่ืนไม่เข้าเรื่อง เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องมาไกลถึงท่ีน่ี 

ล�าบากท่านแล้วจริงๆ"

ผู้ดูแลมีสีหน้าละอายใจ พูดต�าหนิตนเองอยู่ตลอด

มูฝ่หูลนัคลีย้ิ่มบอกกับจ้าวซไีท่ว่าอีกประเด๋ียวดืม่ยาแล้วรบีพักผ่อน 

จากนั้นสาวเท้าเดินออกไป

ผู้ดูแลตามออกมากล่าวอย่างวิงวอน "ท่านหญิงรั้งอยู่ที่น่ีชั่วคราว 

ได้หรือไม่ขอรับ พักก่อนร่างกายของซื่อจื่อดีข้ึนบ้างอย่างไม่ง่ายดาย  

ต้องโทษคนรบัใช้อย่างพวกบ่าวทีไ่ม่เอาไหน ไม่ดูแลซือ่จือ่ให้ดจีนล้มป่วย 

ท่านเฒ่าโอสถไม่อยู่ ส่วนอาต้าผู้นั้นรู้จักแต่สมุนไพร ตรวจโรคไม่เป็น  

อีกทั้งที่น่ียังอยู่ห่างจากเมืองพอควร บ่าวหวั่นใจว่าพอท่านหญิงไปแล้ว
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อาการจะก�าเริบขึ้นอีกขอรับ"

ผู้ดูแลอ้อนวอนไม่หยุด

ฟ้ามืดสนิทแล้ว อีกทั้งจากตัวเมืองมาถึงที่นี่ก็ไม่ใช่ใกล้จริงๆ ซ�้ายัง

เป็นทางน�้าช่วงหนึ่ง

ใจมู่ฝูหลันไม่อยากพาซีเอ๋อร์เดินทางยามวิกาลเช่นกัน อีกทั้ง 

ในกระท่อมโอสถก็มีห้องของนางอยู่ ส�าหรับที่น่ีนางเป็นเช่นเจ้าของ 

ที่แห่งนี้ครึ่งหนึ่ง จึงเอ่ยขึ้น "ข้าอยู่ที่นี่ก็ได้ ท่านวางใจเถอะ"

ผู้ดูแลถอนหายใจโล่งอกแล้วพร�่ากล่าวขอบคุณซ�้าๆ

มูฝ่หูลนัเรยีกให้คนจดัห้องให้ตนเองกับซเีอ๋อร์แล้วอยูค้่างแรมคนืหน่ึง

เช้าวันรุ่งขึ้นนางไปดูจ้าวซีไท่

เขาลงจากเตียงแล้ว ท่าทางสดชื่นไม่เลว แต่อาการไข้ยังไม่หายดี

นางเป็นเจ้าของเรอืน เขาเป็นอาคันตุกะ นางรูว่้าร่างกายเขาอ่อนแอ

มาแต่วัยเยาว์ แม้จะเจ็บป่วยเล็กน้อย ทว่าก่อนเขาหายสนิท มู่ฝูหลัน 

ไม่กล้าชะล่าใจ นางส่งคนกลับเข้าเมืองไปบอกกล่าวลู่ซื่อว่าตนจะอยู่ 

ที่นี่ต่อชั่วคราว

ด้านซีเอ๋อร์ไม่อยากกลับไปก่อน นางก็ตามใจเขา

นางเขียนใบสั่งยาให้จ้าวซีไท่ใหม่ ปรับปริมาณยาให้เหมาะสมข้ึน

และก�าชับให้เขาพักผ่อนมากๆ ตอนกลางวันมีเวลาว่าง นางก็ไปท�างาน

ในแปลงสมุนไพรข้างหลัง

เวลาน้ีเป็นต้นคิมหันตฤดู อากาศอบอุ่นข้ึนทีละน้อย ไม่เพียง 

ต้นสมุนไพรในแปลงท่ีเริ่มเจริญงอกงาม พวกวัชพืชก็เช่นกัน แค่ไม่ได้
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ก�าจัดสองสามวันก็จะขึ้นเต็มไปหมด

ซีเอ๋อร์ติดตามอยู่ข้างหลังนาง ประเดี๋ยวช่วยถอนหญ้า ประเดี๋ยว

เช็ดเหงื่อให้ ละม้ายผึ้งน้อยจอมขยันตัวหนึ่งบินฉวัดเฉวียนไปมาอย่าง 

มีความสุข

มู่ฝูหลันบอกให้อาต้าไปหยิบตะกร้าสานมาใบหนึ่ง

"ข้าไปๆ ข้ารูว่้าอยู่ตรงท่ีใด เมือ่ก่อนข้าเคยช่วยหยิบให้อาจารย์ขอรบั"

ซีเอ๋อร์ตะโกนพูดแล้วโยนหญ้าในมือทิ้ง หมุนกายวิ่งออกไป

มู่ฝูหลันหันหน้ามองตามแผ่นหลังของบุตรชายท่ีว่ิงไปทางเรือน

ราวกับกลัวอาต้าแย่งงานเขาท�าแล้วกลั้นยิ้มไม่อยู่

"คุณชายน้อยช้าๆ ขอรับ ระวังจะหกล้ม" อาต้าจะตามไป

มู่ฝูหลันกล่าว "ไม่เป็นไร ให้เขาไปหยิบเถอะ"

ซเีอ๋อร์ว่ิงเข้าเรอืนแล้วหาตะกร้าเจออย่างรวดเรว็ ตอนเขาหอบมนัไว้ 

ในอ้อมแขนเดินถึงหน้าประตูก็หยุดฝีเท้า

เดก็น้อยเห็นบุรษุคนน้ันท่ีเชญิมารดาตนมาตรวจโรคให้ยืนขวางทาง

อยู่เบื้องหน้า 

ซีเอ๋อร์รู้ว่าใครๆ ต่างเรียกขานเขาว่า 'ซื่อจื่อ' 

ซื่อจื่อมองเขาด้วยใบหน้าประดับรอยย้ิมอบอุ่น ยังกวักมือเป็นเชิง

เรียกเขาไปหา แต่ซีเอ๋อร์ยืนนิ่งไม่เข้าไป

ด้วยเหตุนี้ซื่อจื่อจึงเป็นฝ่ายเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเอง โน้มตัว

ลงพร้อมกับยกแขนขึ้น หยกพกเนื้อใสแวววาวชิ้นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในมือ

ประหนึ่งเสกออกมา

ตอนเช้าซีเอ๋อร์เคยเห็นหยกพกชิ้นนี้ห้อยอยู่ตรงสายคาดเอวของ 
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ซื่อจื่อ มันเป็นของติดกายของเขา

"เจ้าก็คือซีเอ๋อร์?" เขาพูดอย่างย้ิมแย้ม "ข้าแซ่จ้าว เป็นซื่อจ่ือแห่ง 

วังฉีอ๋อง ข้าชมชอบเจ้ามาก ขอมอบสิ่งนี้ให้เจ้าเป็นของขวัญแรกพบ  

ถูกใจเจ้าหรือไม่"

ซีเอ๋อร์สบตากับบุตรชายของฉีอ๋องที่อมย้ิมมองตนอยู่ครู่หนึ่ง ทว่า

ไม่กล่าววาจาใดในทีแรก ครั้นเห็นอีกฝ่ายยกมือข้ึนอีกข้างท�าท่าเหมือน

จะย่ืนมาลูบหัวตน เขาถอยหลังก้าวหนึ่ง กล่าวว่า "ขอบคุณซื่อจ่ือมาก  

แต่ต้องให้ท่านแม่บอกว่าได้เสียก่อน ข้าถึงจะรับ"

จ้าวซีไท่ชะงัก

ซีเอ๋อร์พูดจบก็เดินผ่านหน้าเขาไป

วันนีล่้วงผ่านไปแล้ว หากแต่อาการป่วยของจ้าวซไีท่ยังไม่ใคร่ดขีึน้

สักเท่าใด ราตรีนี้มู่ฝูหลันจึงพักในกระท่อมโอสถต่อ

นางโอบกอดร่างนุ่มนิ่มของบุตรชายที่นอนซุกอยู่ในอ้อมอกตน  

พลันรับรู ้ได้ว่าเขาขยับตัวดุกดิก นางลืมตาขึ้นเอ่ยถามเขา "ไฉนยัง 

ไม่หลับอีก"

ซเีอ๋อร์ย่ืนปากไปพูดข้างใบหูนาง "ท่านแม่ ซือ่จือ่คนนัน้ชมชอบท่าน

เหมือนกับแม่ทัพหยวนใช่หรือไม่"

มู่ฝูหลันอึ้งไปชั่วอึดใจแล้วกล่าวขึ้นทันที "ซีเอ๋อร์ อย่าพูดส่งเดช"

เดก็น้อยสองจติสองใจก่อนพูด "ตอนกลางวันข้าเหน็เขาแอบมองท่าน 

บ่อยๆ เวลาเขามองท่านตาไม่กะพรบิเลย แม่ทัพหยวนก็เป็นเช่นเดยีวกัน 

พวกเขาชอบมองท่านเช่นนั้น"
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เขาพูดจบแล้วน่ิงเงียบไป น�า้เสยีงแฝงรอยดึงดนัน้อยๆ อย่างไม่ยอม

ให้แก้ต่าง

มู่ฝูหลันเข้าใจในที่สุด นางรีบกระชับวงแขนกอดร่างเล็กๆ แนบอก 

เอ่ยปลอบเขา "ซีเอ๋อร์มองผิดไปจริงๆ แม่กับซื่อจื่อ ยังมีแม่ทัพหยวน  

ล้วนแต่ไม่เกี่ยวข้องกัน คนที่แม่ชมชอบมีซีเอ๋อร์เพียงคนเดียว"

หลงัถ้อยค�านีข้องนาง ราวกับเจ้าตวัน้อยในอ้อมแขนคลายใจลงได้ 

นัยน์ตาเขากลับมาเป็นประกายดังเดิม

"เอาล่ะ นอนได้แล้วกระมัง"

มู่ฝูหลันคลี่ยิ้มแล้วจูบหน้าผากเขา

ซีเอ๋อร์หลับตาลงอย่างว่าง่ายทันควัน

นางดึงชายผ้าห่มของเขาให้เข้าที่แล้วหลับตาลงเช่นกัน ผ่านไป 

ชั่วครู่ก็รู้สึกว่าเจ้าตัวน้อยในอ้อมแขนขยับตัวอีก

"ท่านแม่ ข้าคดิได้แล้ว" เด็กชายเอ่ยต่อว่า "เรือ่งนีไ้ม่เป็นไรเลยขอรบั 

วันหลังถ้าท่านแม่ชมชอบคนใด ข้าก็จะชมชอบคนผู้นั้นเหมือนท่านแม่"

มู ่ฝูหลันลืมตาขึ้นด้วยความประหลาดใจ เมื่อสายตาปะทะกับ

ดวงตาใสบริสุทธิ์เปี่ยมความจริงใจของบุตรชายที่มองดูตนอยู่ ตรงกลาง

อกก็เอ่อท้นไปด้วยความรู้สึกอ่อนโยนไม่สิ้นสุดที่แฝงความหวานชื่นและ

ขมขื่นผสมปนเปกันไป

นางสะกดอารมณ์ที่อยากหลั่งน�้าตาเอาไว้ สวมกอดบุตรชายไว้กับ

อกแน่นๆ พลางกล่าวขึ้น "นอนเถอะ แม่จะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเอง"

ซีเอ๋อร์ใช้เรี่ยวแรงก�าลังไปมากกับการถอนหญ้าอย่างขยันขันแข็ง

ตลอดช่วงกลางวัน ส่งผลให้เขาเหนื่อยอ่อนเต็มที พอตอนนี้สบายใจแล้ว
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จึงหลับใหลไปอย่างรวดเร็ว

มู ่ฝูหลันมองบุตรชายที่รักย่ิงหลับสนิทอยู่ข้างกายพลางค่อยๆ 

หลับตาลง
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36
    

ฟ้าสว่างแล้ว ตอนเช้าตรูข่องต้นฤดูร้อนมกีลิน่หอมฝาดๆ ของยาต้ม

ลอยอวลรวยรินภายในกระท่อมโอสถ ซีเอ๋อร์ยังอยู่ในห้วงนิทรา มู่ฝูหลัน

ลุกจากเตียงจรดฝีเท้าเดินย่องออกนอกห้อง

สาวใช้ที่รออยู่หน้าประตูเห็นมู่ฝูหลันก้าวออกมาก็เดินปร่ีเข้าไป

กระซิบบอกทันท ี"เมือ่เช้าพอบ่าวต้มยาเสรจ็ยกไปให้ จากนัน้ย้อนกลบัไป

แอบดูตามที่ท่านหญิงก�าชับ เห็นซื่อจื่อด่ืมไปไม่ก่ีค�าก็เทท่ีเหลือท้ิงไป

เจ้าค่ะ"

ข้อกังขาในใจหญิงสาวได้รับความกระจ่างโดยพลัน นางมิได้ 

พูดอะไรอีก แค่ก�าชับสาวใช้ให้เรียกคนเก็บของเตรียมกลับเมือง ส่วน

ตนเองไปที่ด้านหน้ากระท่อมโอสถ ให้คนไปเชิญผู้ดูแลของวังฉีอ๋องมา

แล้วกล่าวว่า "ข้าจะกลบัวนัน้ีแล้ว หลงัจากน้ันจะเรยีกหมอประจ�าวังอ๋อง

มาอยู่ที่นี่แทนข้า ท่านคอยดูแลซื่อจื่อด้วย บอกให้เขาดูแลตนเองให้ดี"
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บนหน้าผู้ดูแลเผยรอยไม่เต็มใจทันใด เขาพูดอ้อนวอน "เมื่อครู่ 

บ่าวไปดซูือ่จือ่มา อาการป่วยของเขายังไม่หายดเีลย บ่าวก�าลงัคดิจะเชญิ

ท่านหญิงไปตรวจให้อีกที สุขภาพของซื่อจื่ออ่อนแอตั้งแต่เล็ก คร้ังน้ี 

ได้ยินค�าเล่าลอืถึงหมอเทวดาของท่านเฒ่าโอสถ ถึงได้ด้ันด้นเดนิทางไกล

โดยไม่ระย่อมาถึงทีน่ีเ่พ่ือขอให้รกัษาโรคให้ด้วยความตัง้ใจจรงิ ตอนแรก

พระชายาไม่ยินยอม แต่เป็นเพราะซือ่จือ่มใีจมุง่มัน่แน่วแน่ถงึอนญุาตให้มา  

กระน้ันก่อนออกเดินทางยังก�าชับฝากฝังกับบ่าวซ�้าแล้วซ�้าเล่า หากให้

หมอธรรมดามา บ่าวหวั่นใจว่าอาจรับมือไม่ไหว ท่านหญิงเป็นศิษย์ของ

หมอเทวดา ท่านหมอไม่อยู่ ก็รบกวนท่านหญิงอยู่ต่ออีกสามวัน รอเมื่อ

อาการของซื่อจื่อดีขึ้นบ้างแล้วค่อยกลับไปเถอะขอรับ"

มูฝ่หูลนัเอ่ยข้ึน "ข้ารูว่้าท่านซือ่สตัย์ภักดี เพียงแต่ว่าข้อแรกอาการป่วย 

สองวันน้ีของซือ่จือ่จรงิๆ แล้วสามญัอย่างมาก หมอประจ�าวังอ๋องก็เพียงพอ 

จะรบัมอืได้ ข้อสองฝากท่านบอกต่อซือ่จือ่ด้วยว่าหากตัวเขาเองไม่ท�าตาม

ค�าสัง่หมอ ไม่ยอมกินยาดีๆ  อย่าว่าแต่ข้าเลย ถึงท่านเฒ่าโอสถอยู่ เกรงว่า 

คงเปล่าประโยชน์เช่นกัน"

ผู้ดูแลงงงัน "ถ้อยค�านี้ของท่านหญิงมีความหมายใดขอรับ"

มู่ฝูหลันกล่าว "ท่านถามเขาก็รู้เอง"

ผู้ดูแลจะล่วงรู้ว่าจ้าวซีไท่เทยาท้ิงได้เช่นไร ในสายตาเขา อาการ

ป่วยของซือ่จือ่จะหนกัหรอืเบาล้วนมใิช่เรือ่งเลก็ เมือ่เฒ่าโอสถไม่อยู่ก็ต้อง

ให้ศิษย์ของเฒ่าโอสถตรวจดู อย่างไรเขาก็ไม่วางใจคนอื่น ถึงอย่างนั้น 

เขาก็สังเกตจากน�้าเสียงของหญิงสาวขณะน้ีได้เช่นกันว่าไม่เปิดช่องให ้

ต่อรอง เขาชั่งใจครู่หนึ่งแล้วต้ังท่าจะหมุนกายเดินย้อนกลับไป พลัน 
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ได้ยินเสียงฝีเท้าถี่กระชั้นดังขึ้นข้างหลังระลอกหนึ่ง

ผู้ดูแลหันศีรษะไปเห็นจ้าวซีไท่มาถึงอย่างร้อนรน

ดูเหมือนชายหนุ่มมาด้วยความเร่งรีบ เขาหยุดฝีเท้าแล้วยังหอบ 

หายใจน้อยๆ เบี่ยงหลบมือของผู้ดูแลที่ยื่นมาจะประคองตนแล้วบอกให้

ถอยไป

ผู้ดูแลจ�าต้องเดินออกไปอย่างจนปัญญา

ตรงหน้าประตูเหลอืมูฝ่หูลนัคนเดียวแล้ว จ้าวซไีท่ไม่น�าพาว่าตนเอง

ยังหายใจไม่เป็นจังหวะอยู่ สืบเท้าเข้าไปพูด "เมื่อครู่เห็นสาวใช้ของท่าน

จัดเก็บข้าวของอยู่ ท่านจะกลับเมืองวันนี้แล้วหรือ มิสู้ให้ข้าตามท่าน 

กลับไปพร้อมกันเถอะ ถึงทิวทัศน์ที่นี่จะงดงาม แต่เงียบเหงาอยู่บ้าง..."

"ซื่อจื่อ ยาที่ยกไปให้ ท่านได้ดื่มหรือไม่"

มู่ฝูหลันย้อนถามเขาค�าหนึ่ง

จ้าวซีไท่ชะงักไป จากนั้นท�าหน้าเจื่อนลงคลับคล้ายเข้าใจอะไร 

บางอย่างแล้ว

ราวสองเดอืนก่อน ข่าวทีมู่ฝ่หูลนัหมางใจกับเซีย่ฉางเกิงจนถูกส่งตวั

จากเหอซกีลบัแคว้นฉางซาส่งมาถงึเมอืงหลวง ตอนน้ันตวัจ้าวซไีท่อยู่ทีน่ัน่ 

พอดี เขาสุดแสนจะยินดี ตัดสินใจมาแคว้นฉางซาทันที

ส�าหรบัจ้าวซไีท่แล้ว มูฝ่หูลนัซึง่เป็นเพ่ือนเล่นทีว่งัหลวงในกาลก่อน

เป็นดั่งภาพงดงามตรงกลางใจ ตลอดหลายปีมานี้เขามักคิดถึงนางเสมอ 

หากไม่มีโอกาสพานพบกันอีก ชาตินี้นางคงเป็นได้แค่ภาพฝันเท่านั้น

ทว่าปีที่แล้วเขากลับได้เจอนางที่เมืองหลวงอีกครั้ง

ไม่พบกันหลายปี จู่ๆ  ภาพในส่วนลกึของหวัใจก็กลายเป็นหญิงงาม
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มีเลือดเนื้อจิตใจผู้หนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้า

ตั้งแต่ปราดแรกที่จ้าวซีไท่มองเห็นหญิงสาว เขาก็ไม่สามารถ 

ลืมเลือนนางได้อีกเลย เพียงนึกชังที่พบกันช้าเกินไป เขาถึงไม่ได้ชิง 

แต่งนางเป็นภรรยาก่อนเซี่ยฉางเกิง ตอนนี้มิใช่ง่ายๆ กว่าจะได้รู้ว่านาง

หวนคืนสู่แคว้นฉางซาแล้ว มีหรือเขาจะละทิ้งโอกาสที่ได้ใกล้ชิดนางไป

ต่อให้ยามน้ีเขาท�าอะไรไม่ได้ ขอแค่ได้เห็นหน้านางบ่อยๆ เขาก ็

อิ่มเอมเปรมใจล้นเหลือแล้ว

ข้ออ้างของเขาย่อมต้องเพื่อรักษาโรคเป็นธรรมดา

มารดาของเขาไม่ใคร่เชื่อถือฝีมือของเฒ่าโอสถสักเท่าไร และ 

ไม่วางใจให้เขาเดินทางไกลเอง เริ่มแรกนางไม่ยอมอนุญาต บอกว่า 

ถ้าเขาอยากหาหมอจริงๆ จะส่งคนไปเชิญเฒ่าโอสถมาให้สิ้นเรื่อง

จ้าวซีไท่จะยอมแพ้ได้อย่างไร เขาพูดว่าต้ังแต่เล็กจนโตตนเองถูก

กักขังประหนึ่งนักโทษ คราวน้ีเขาอยากออกไปข้างนอกทั้งเพ่ือรักษาโรค

และผ่อนคลายจิตใจ หากนางไม่อนุญาต เขาจะไม่รักษาโรคต่อแล้ว  

เป็นหรือตายก็ปล่อยไปตามยถากรรม ถึงอย่างไรเขาก็มีชีวิตอยู่อย่าง 

น่าเบื่อหน่าย ชายาฉีอ๋องขัดความต้องการของบุตรชายไม่ได้ถึงตกปาก

รับค�า

หลังจากมาถึงแล้วเขาไม่นึกว่าอาการป่วยจะดีข้ึน แน่นอนว่า 

น่ายินดี แต่เขาประจักษ์ว่าดูคล้ายตนเองไม่มีโอกาสอันใด ด้วยเหตุนี้ 

เขาสบโอกาสช่วงท่ีเฒ่าโอสถลงเขาพอดี จงใจไม่ห่มผ้าตอนเข้านอน 

คืนก่อน

แม้เป็นช่วงต้นฤดูร้อนแล้ว ทว่าบนเขาจะหนาวเย็นในยามดึก  



22

แสนชัง นิรันดร์รัก 2

อีกท้ังที่ผ่านมายามอยู่ในวังอ๋องมักต้องรอถึงปลายฤดูใบไม้ผลิจึงจะ 

หยุดให้ไออุ่นในห้อง กระนั้นต่อให้เป็นเวลานี้เขาก็ยังห่มผ้าไหมท่ีอบอุ่น

อยู่เป็นปกติ 

ผ่านไปคืนหนึ่ง วันรุ่งขึ้นเขาก็รู้สึกไม่ค่อยสบาย แต่เจตนาพูดว่า 

'อาการหนัก' เพ่ือส่งผูดู้แลเข้าเมอืง ท้ายทีส่ดุก็เชญิมูฝ่หูลนัมาได้สมดงัใจ 

ไหนเลยเขาจะหักใจให้นางกลับไปอย่างรวดเร็วปานนี้

มู่ฝูหลันเพ่งมองเขาพลางพูด "ซื่อจื่อเดินทางมาไกล ร่างกายท่าน

ล�้าค่านัก ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นในแคว้นฉางซาข้า พี่ชายข้าคงอธิบาย

กับบดิามารดาของท่านได้ยาก ท่านมาเยอืนหนนี ้ผูค้นทัว่ทัง้แคว้นฉางซา

ต้ังแต่ผูส้งูศกัดิอ์ย่างพ่ีชายข้าไปจนถึงข้ารบัใช้ต�า่ต้อยของท่ีนี ่ ล้วนแล้วแต่ 

ถือท่านเป็นคนส�าคญั ทุ่มเทแรงกายแรงใจอยากให้อาการป่วยของท่านดขีึน้

ในเรว็วัน ท่านกลบักระท�าเรือ่งเหลวไหลเย่ียงน้ี ข้าไม่กลับแล้วจะร้ังอยู่ต่อไป 

เพื่ออันใดอีก" ว่าแล้วก็ก้าวขาจะออกเดิน

จ้าวซีไท่พูดเหนี่ยวรั้งนางไว้อย่างลนลาน

"เป็นความผิดของข้าคนเดียว ข้าไม่สมควรโกหกท่าน ข้าบอก 

ความจริงกบัท่านเสียก็หมดเรื่อง ทีข่้าป่วยเป็นไข้นี้เพราะปล่อยให้ตนเอง

โดนความเย็น! ข้ามาที่นี่ครานี้ไม่เพียงอยากรักษาโรค ยังอยากเจอ 

หน้าท่านด้วย ข้ามาถึงตัง้นานเพียงน้ี นอกจากวิธีนีแ้ล้ว ข้าก็คดิไม่ออกว่า 

สมควรท�าเช่นไรจึงจะได้พบท่านอีก..."

มู่ฝูหลันมองเขาพร้อมกับมุ่นคิ้วน้อยๆ

ใบหน้าของจ้าวซีไท่แดงก�่า

"ข้าผิดไปแล้ว ท่านเห็นแก่ที่พวกเรารู้จักกันมาแต่เยาว์วัย อภัยให้
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ข้าสักครั้งเถอะ วันหลังข้าไม่กล้าหลอกลวงท่านแล้ว"

นางน่ิงเงยีบไปชัว่ครูก่่อนจะกล่าว "ช่างเถิด เรือ่งนีก็้แล้วกันไปเท่าน้ี  

ท่านดื่มยาตามเวลา ข้ากลับไปจะเรียกหมอประจ�าวังอ๋องมาที่นี่"

"ช้าก่อน ท่านหญิง!"

เขาเห็นนางหันหลังไปก็รีบเรียกไว้เป็นค�ารบที่สอง

"ท่านหญิง อันท่ีจริงข้ามาคราวนี้ยังมีเรื่องส�าคัญอยากพูดกับท่าน 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซี่ยฉางเกิง"

มู่ฝูหลันลังเลเล็กน้อยก่อนหยุดฝีเท้า

จ้าวซีไท่สาวเท้าเร็วเดินไปตรงหน้านาง

"ท่านคิดว่าไทเฮาทรงไว้วางพระทัยคนแซ่เซี่ยผู้น้ีสักปานใด ยามน้ี

พระนางเพียงต้องการใช้คนเท่าน้ัน ขอแค่มีคนเก่งแทนที่เขาได้ จุดจบ 

ของคนแซ่เซี่ยจะมาถึงไม่ช้าก็เร็ว"

เขาเหลียวซ้ายแลขวาแล้วลดสุ้มเสียงลง

"ท่านหญิง ข้าเห็นท่านเป็นคนฝ่ายเดียวกันจริงๆ ถึงไม่ปิดบังท่าน 

เวลานีท่้านพ่อของข้ามเิพียงเฟ้นหาผูม้คีวามสามารถให้ราชส�านัก ยังส่งคน 

แฝงกายอยู่ในเขตเหอซีคอยสืบข่าวสังเกตการณ์เพ่ือช่วยขจัดปัญหา 

ในภายภาคหน้า เซีย่ฉางเกิงนัน้อ้างเหตุผลต่อต้านชาวเหนือ ท้ังลอบสะสม

เสบียงธัญพืช ผูกใจคน และใช้อ�านาจเกินขอบเขตของตนเอง ทหาร 

ในเหอซีรู ้จักแต่เขา ไม่รู ้จักราชส�านักและไทเฮา ท้ังหมดน้ีไม่มีข้อใด 

ไม่เป็นการคิดคดกบฏต่อแผ่นดิน รอได้หลกัฐานในมอืแล้วน�าข้ึนถวายแก่

ไทเฮา ไยต้องกลัวว่าจะโค่นล้มเขาไม่ได้เล่า เมื่อเขาพบจุดจบแล้ว ท่าน

วางใจได้เต็มที่ วันหลังท่านพ่อของข้าต้องคุ้มครองแคว้นฉางซาของท่าน
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ให้ปลอดภัยแน่นอน"

หากฉีอ๋องไม่มีดีสักอย่างเหมือนท่ีเห็นภายนอกจริง ภายหลังก็คง 

ไม่สามารถตั้งตนเป็นใหญ่จนแทบจะแทนที่ราชส�านักและเป็นศัตรูกับ 

เซี่ยฉางเกิงได้

ดงัน้ันเรือ่งเขาสมคัรรวบรวมคนเก่งเป็นพรรคพวกอยู่ลับๆ จงึไม่ท�าให้ 

มู่ฝูหลันประหลาดใจแม้แต่น้อย

บัดนี้ราชส�านักเป็นเช่นตะวันลับฟ้า งานที่เก่ียวกับบ้านเมืองล้วน 

อยู่ในการควบคมุของเหล่าพระญาติ ถึงขัน้น้ีแล้ว หากมผีูใ้ดมกัใหญ่ใฝ่สงู

และมีก�าลังความสามารถสักหน่อยบังเกิดความคิดชิงอ�านาจก็หาใช ่

เรื่องแปลกแต่อย่างใด

แต่ที่นางคิดไม่ถึงคือเพ่ือก�าจัดเซี่ยฉางเกิง ฉีอ๋องถึงกับส่งคนไป

แทรกซึมอยู่ในเหอซีเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้ว

คนแรกคือจางปัน คนต่อมาคือฉีอ๋อง กระท่ังหลิวไทเฮาก็ไม่แน่ว่า

จะเชื่อใจเซี่ยฉางเกิงอย่างเต็มที่ได้เสมอไป

ถึงอย่างนัน้ไม่ว่าเซีย่ฉางเกิงตกอยู่ในสถานการณ์ใด นางก็ไม่จ�าเป็น

ต้องกังวลใจแทนเขา

นางมองจ้าวซีไท่พลางคลายยิ้ม

"ซื่อจื่อ ขอบคุณท่านมากที่บอกกล่าวให้รู ้อย่างตรงไปตรงมา  

เพียงแต่ข้าไม่เข้าใจว่าเมื่อเซี่ยฉางเกิงโดนโค่นลงแล้ว ท่านพ่อของท่าน

จะอาศยัสิง่ใดมาคุม้ครองแคว้นฉางซาของข้าให้ปลอดภัยจากหลวิไทเฮา"

จ้าวซีไท่กล่าว "ท่านหญิง ข้าคิดเตรียมไว้ให้พวกท่านแต่แรก  

แคว้นฉางซากับเซี่ยฉางเกิงเก่ียวดองกันมาหลายปี พวกท่านจับได้ว่า 



25

เผิงไหลเค่อ

เขาคิดไม่ซื่อมานานแล้ว และเป็นเพราะเหตุน้ีเองช่วงที่ผ่านมาถึงตีตัว 

ออกหากจากเขา พอท่านพ่อของข้ามหีลกัฐานแล้ว ถึงเวลาพวกท่านค่อย

ท�าตามแผนการของท่านพ่อข้า ออกโรงช่วยยืนยันอีกแรงก็จะมีโอกาส

ชนะมากขึ้น หลังก�าจัดเขาได้แล้ว คนที่ท�างานรับใช้หลิวไทเฮาได้ก็ 

เหลือแต่ท่านพ่อคนเดียว หลิวไทเฮาจะท�าอะไรพวกท่านได้เล่า ขอเพียง

พวกท่านเตม็ใจสวามภัิกดิ ์ข้าจะช่วยหนนุพวกท่านเอง! ท่านพ่อข้าชืน่ชม

คนดีมีฝีมืออย่างมาก แคว้นฉางซาของพวกท่านเป็นสถานท่ียอดเย่ียม

ผู้คนเก่งกาจ เพียงยอมสวามิภักดิ์จากใจจริง ท่านพ่อต้องต้อนรับด้วย

ความยินดี วันหน้าอย่าว่าแต่จอมโจรแซ่เซี่ยผู้น้ันเลย ต่อให้เป็นใครอื่น 

ที่ใด..."

เขาหยุดเว้นจังหวะแล้วกล่าวเป็นนัยๆ

"ขอแค่มีความแค้นกับแคว้นฉางซาของพวกท่าน ไม่ว่าใครก็ตาม 

พวกท่านอยากล้างแค้นก็มิใช่ว่าเป็นไปไม่ได้"

จ้าวซีไท่พูดพลางเดินเข้าไปหานาง

"ท่านหญิง เสด็จอาหญิงของท่านเคยเป็นถึงฮองเฮาผู ้สูงศักดิ์  

ส่วนท่านมีชาติก�าเนิดสูงส่งกลับถูกบังคับให้ออกเรือนไปกับคนแซ่เซี่ย 

ต้องได้รับความคับข้องหมองใจมากมาย รอเมื่อคนแซ่เซี่ยจบชีวิตลง  

ท่านหมดพันธะจากเขาทุกอย่างแล้ว ข้าจะแต่งท่านเป็นภรรยา หลังจาก

ข้ามาทีน่ีไ่ด้ยินว่าเขาจวนิซานมเีทพผูศ้กัดิส์ทิธ์ิสถติอยู ่ข้าจ้าวซไีท่เตม็ใจ

สาบานต่อท่านเทพว่าทุกถ้อยทุกค�าท่ีพูดตอนน้ีวันน้ีล้วนมาจากใจจริง 

หากมีค�าโป้ปดแม้เพียงครึ่งค�า ภายภาคหน้าขอให้ข้าไม่ได้ตายดี" 

เขาหยุดยืนเบื้องหน้าหญิงสาว จ้องนางน่ิงๆ และกล่าวอย่าง 
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ชัดถ้อยชัดค�า

มู ่ฝูหลันกล่าว "ขอบคุณซื่อจื่อท่ีให้เกียรติข้า แต่เรื่องคู ่ครอง 

ของซื่อจื่อย่อมต้องเตรียมการเลือกสรรไว้แล้ว ไม่มีทางเป็นคนจาก 

แคว้นฉางซาอย่างแน่นอน"

"ท่านเป็นห่วงทางท่านพ่อท่านแม่ของข้าหรือ ท่านวางใจได้ รอข้า

หายป่วยแล้ว ท่านอดทนรอข้า ช้าเร็วข้าต้องตัดสินใจเร่ืองของตนเอง 

ได้แน่"

เขาคล้ายฉุกคิดบางอย่างขึ้นได้

"จรงิส ิถ้าท่านแต่งงานกับข้า วันหลงัข้าจะเหน็ซเีอ๋อร์บตุรบญุธรรม

ของท่านเป็นดั่งลูกในไส้" ว่าแล้วก็ย่ืนมือมาหานางด้วยสีหน้าท่าทาง 

ตื่นเต้น

มู่ฝูหลันเบี่ยงกายหลบไปด้านข้าง

"จ้าวซื่อจ่ือ ข้าซาบซึ้งเป็นอันมากกับความจริงใจท่ีท่านมีให้ข้า  

แต่ข้าไม่ได้คิดกับท่านเป็นอื่น หลังจากนี้ซื่อจื่อโปรดอย่าเอ่ยถึงเรื่อง

แต่งงานออกเรือนอีก จะได้ไม่ต้องล�าบากใจมากข้ึนโดยใช่เหตุ ข้าจะ 

กลับเมืองก่อนแล้ว ท่านพักรักษาตัวให้มากเถิด"

นางก้าวขาออกเดินไป

จ้าวซีไท่มองตามแผ่นหลังของนาง ดวงตาเผยรอยผิดหวังอย่าง 

ปิดไม่มิด เขายืนเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่งถึงไล่ตามไปอีก

"ช่างเถิด ในเมื่อท่านไม่ต้องการ ข้าไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้ แต่ข้อเสนอ 

ของข้าเมื่อครู่มีแต่ผลดีไม่มีผลเสียใดๆ ต่อแคว้นฉางซา ท่านไม่จ�าเป็น

ต้องปฏิเสธเพราะข้าเลย"
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การสวามิภักดิ์ต่อฉีอ๋องแฝงความหมายไว้สองประการ

นอกจากต้องช่วยยืนยันความผิดของเซี่ยฉางเกิงแล้ว เม่ือฉีอ๋อง 

ก่อกบฏ แคว้นฉางซาต้องสนับสนุนเงินทอง เสบียง และก�าลังคนเพ่ือ 

แลกเปลี่ยนกับการคุ้มครองเป็นธรรมดา

"ท่านเชื่อข้า ยามนี้สถานการณ์เลวร้ายถึงข้ันนี้ เว้นแต่สวามิภักด์ิ

ท่านพ่อข้า พวกท่านก็ไม่มีหนทางท่ีดีไปกว่าน้ีแล้วจริงๆ ข้าไม่มีทาง 

ให้ร้ายท่าน ข้าหวังดีต่อพวกท่านถึงพูดเรื่องเหล่านี้กับท่านนะ"

จ้าวซีไท่มองนางด้วยสายตาร้อนรุ่มใจ

มู่ฝูหลันชะงักเท้าน่ิง ตรึกตรองเล็กน้อยแล้วกล่าวกับเขา "ข้าขอ

ขอบคุณในค�าเตือนอันปรารถนาดีของซื่อจื่อเป็นอย่างมาก แต่เร่ืองน้ี 

มิใช่เรื่องเล็ก ข้าตัดสินใจไม่ได้ ข้าจะน�าไปบอกต่อพ่ีชายข้าแล้วค่อย 

ให้ค�าตอบ"

จ้าวซีไท่กล่าว "ได้ ข้าจะรอ"

นางอมยิ้มพยักหน้ากับเขาแล้วเดินจากไปทันที

สาวใช้เก็บของเสร็จแล้ว มู่ฝูหลันบอกให้อาต้าดูแลเรื่องยาของ 

จ้าวซีไท่ให้ดี จากนั้นพาซีเอ๋อร์ลงเขา

ตรงปากทางแยกท่ีเชิงเขามีกระโจมกางเรียงรายเป็นที่พักช่ัวคราว

ของเหล่าผู้ติดตามของจ้าวซีไท่ทั้งหมด

ขณะมู่ฝูหลันใกล้จะลงมาถึงที่นั่นก็ได้ยินเสียงเรียกดังมาจาก 

ด้านข้าง "ท่านหญิง โปรดหยุดก่อนขอรับ"

นางผินหน้าไป

หลังดงไม้ริมทางมีคนผู้หน่ึงแต่งกายเป็นผู้ติดตามของจ้าวซีไท ่
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โผล่ออกมาแสดงค�านับต่อนางอย่างพินอบพิเทา เขาเคลื่อนกายมาใกล้

แล้วพูดเสียงเบา "ท่านมุขมนตรีจางมีสารฉบับหนึ่ง สั่งให้บ่าวน�ามา 

มอบให้ท่านหญิงขอรับ" 

มู่ฝูหลันแจ่มแจ้งในบัดดล

นี่เป็นคนของจางปัน

นางใคร่ครวญอึดใจหนึ่งแล้วบอกให้ผู้ติดตามพาซีเอ๋อร์ลงไปก่อน 

ส่วนตนเองยืนอยู่ที่เดิม รอจนรอบข้างปลอดคนแล้วจึงเอ่ยขึ้น "เอามาสิ"

คนผู้นั้นมองซ้ายทีขวาทีก่อนจะล้วงสารจากอกเสื้อยื่นส่งให้

มู่ฝูหลันเปิดสารออกอ่าน

ที่แท้จางปันรู้ข่าวท่ีนางถูกเซี่ยฉางเกิงไล่กลับแคว้นฉางซาแล้ว 

ไม่พอใจมาก ในสารเขาต่อว่านางไม่รักษาสัญญา และให้นางคิด 

หาหนทางกลับไปช่วยเขาท�างานต่อโดยเร็วที่สุด ทุกถ้อยความแฝงนัย 

ข่มขู่เป็นเชิงว่าถ้านางยุติเพียงเท่าน้ี เขาจะท�าให้แคว้นฉางซาไม่ได้อยู่

อย่างเป็นสุข

มู่ฝูหลันอ่านจบแล้วคืนสารให้คนผู้น้ัน กล่าวว่า "ใช่ว่าข้าไม่อยาก 

เป็นเขาขับไล่ไสส่งข้าเอง แล้วข้าจะมีปัญญาท�าอะไรได้ เจ้าไปบอกกับ

ท่านมุขมนตรีจางด้วย อย่าลืมว่าเขารับผลตอบแทนจากพวกข้าไป 

ตั้งมากถึงเพียงน้ัน ก่อนหน้าน้ีก็ช่วยพูดถึงพวกข้าในทางที่ดีต่อเบื้อง 

พระพักตร์หลวิไทเฮาไปตัง้ไม่รูเ้ท่าไร เขากับแคว้นฉางซาของพวกข้าเป็น 

พวกเดยีวกันแต่แรกแล้ว หากเขาจงใจท�าให้แคว้นฉางซาไม่ได้อยู่เป็นสขุ 

เขาเองอย่าหวังว่าจะได้อยู่เป็นสุขดุจเดียวกัน"

คนผู้นั้นอึ้งไป เขาละล้าละลังเล็กน้อยแล้วพูดเสียงฝืดเฝื่อน "ดีชั่ว
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ท่านหญิงได้โปรดบอกอย่างชดัเจนสกัค�า มเิช่นนัน้จะให้บ่าวกลบัไปตอบ

ท่านมุขมนตรีจางอย่างไรขอรับ"

มู่ฝูหลันกล่าว "เอาเถอะ เจ้าเป็นแค่คนส่งสาร ข้าก็ไม่อยากให้เจ้า

วางตัวล�าบาก นอกจากสองสามค�าที่ข้าพูดเมื่อครู่นี้ เจ้าน�าความของข้า

ไปบอกต่อเขาอีก แจ้งว่าข้ายังจ�าได้ แต่วันข้างหน้ายังอีกยาวไกล  

บอกให้เขาอดทนอีกนิด พอมีหลักฐานแล้วข้าจะแจ้งให้เขารู้แน่นอน"

คนผู้นั้นจนปัญญา เขากลัวถูกจับได้เลยไม่กล้ารั้งอยู่นานเกินไป  

รับสารคืนมาแล้วรีบพลิ้วกายจากไป

มู่ฝูหลันมองตามจนคนผู้น้ันลับร่างหายไปหลังหมู่แมกไม้ริมทาง 

นางถึงลงเขาต่อไปยังท่าเรือ

ซีเอ๋อร์ลงเรือแล้ว เขาน่ังอยู่ในห้องใต้ท้องเรืออย่างสงบ พอเห็น 

นางเข้ามาก็เรียกขาน "ท่านแม่"

จวนเจยีนจะเทีย่งวันแล้ว เรอืจอดอยู่รมิทะเลสาบกลางแดดมานาน

ครึ่งวัน ส่งผลให้ข้างในร้อนอบอ้าวอยู่บ้าง

มูฝ่หูลนัเรยีกให้สาวใช้เปิดหน้าต่างบานหนึง่แล้วอุม้ซเีอ๋อร์มานัง่ตกั

ตนเอง นางหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมา คอยซับเหงื่อเม็ดเล็กๆ ที่ผุดซึมตาม

หน้าผากเขา

เมื่อเรือแล่นไปถึงกลางน�้า มีสายลมโชยอ่อนๆ ภายในห้องค่อยๆ 

เย็นสบายขึ้น

มูฝ่หูลนัเหน็เขานัง่นิง่ไม่พูดไม่จาอยูใ่นอ้อมแขนตน สองตาจบัจ้อง

อยู่ทีผ่นืน�า้อย่างเหม่อลอยคล้ายคิดอะไรอยู่ นางพลนัเอ่ยถามเขา "หวิแล้ว

กระมัง อยากกินขนมหรือไม่"
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ซเีอ๋อร์ส่ายหน้าแล้วโพล่งถามขึน้ "ท่านแม่ 'จอมโจร' หมายถึงอะไร 

แล้วเซี่ยฉางเกิงเป็นใครขอรับ"

หญิงสาวนิ่งงันไปชั่วขณะ

ซีเอ๋อร์กล่าวต่อ "เมื่อเช้าข้าต่ืนขึ้นมา พวกนางบอกว่าจะกลับแล้ว 

ข้าก็เลยไปหาท่านแม่ ได้ยินที่ซื่อจื่อคนน้ันพูดกับท่านแม่ เขาเป็นคน 

เลวมากใช่หรือไม่ เพราะเหตุใดพวกท่านล้วนอยากให้เขาตาย"

เขาแหงนหน้าขึ้น เบิกตาโตมองมู่ฝูหลันพลางไต่ถาม
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37
    

เขาเป็นบิดาของเจ้าในชาติก่อน เจ้าถือก�าเนิดข้ึนในโลกนี้ เลือดท่ี

ไหลอยู่ทั่วกายก็สืบเชื้อสายมาจากเขา ตอนเจ้าเป็นเด็ก เขาเคยอุ้มเจ้า  

ให้สญัญาว่าจะกลบัมาเรว็ๆ เจ้าเคยหลงคิดว่าเสยีงฝีเท้าม้าท่ีผ่านหน้าประตู 

เป็นเสยีงควบม้ากลบัเรอืนของเขาหนแล้วหนเล่า เจ้าฉดุมอืแม่ว่ิงออกไป

ต้อนรบัเขาทีห่น้าประต ูแต่กต้็องกลบัมาพร้อมความผดิหวงั ทว่าหลายปี

ต่อมาเจ้าในวัยหนุม่แรกรุน่กลบัเป็นฝ่ายทีต่ดัขาดความเป็นพ่อลกูกับเขา

โดยปราศจากความลังเล แม้ต้องหลั่งเลือดเต็มล�าคอคืนให้เขาก็ตาม

เจ้าไม่ยอมปรองดองคนืดกัีบบรุษุผูน้ั้น แม้เขาเคยเป็นทกุส่ิงทกุอย่าง 

ของเจ้ากับแม่ แต่ในยามที่พวกเราแม่ลูกต้องการเขาท่ีสุด เขากลับ 

ทอดทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังในความมืดมิดอันไร้ท่ีสิ้นสุด แล้วเดินไปสู ่

แสงสว่างตามล�าพัง

ราวกับว่าภาพโลหิตของหนุ่มน้อยคนน้ันที่สาดกระเซ็นแท่นบูชา 
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ในภพก่อนปรากฏขึ้นเบื้องหน้าสายตาอีกครา

นางหลบัตาลงกระชบัวงแขนอย่างช้าๆ กอดร่างเล็กท่ีนัง่อยู่ในอ้อมอก 

ตนขณะนี้แน่นขึ้น

"ท่านแม่?"

เสียงรบเร้าเบาๆ ดังขึ้นข้างหู

นางลืมตาขึ้น ก้มลงสบสายตาอยากรู้อยากเห็นของบุตรชายที ่

แหงนหน้ามองตนอยู่ ขยับปากจะกล่าวก็มีเสียงรายงานจากนอกห้อง

"ท่านหญิง แม่ทัพหยวนมาแล้วขอรับ"

มู่ฝูหลันลูบศีรษะซีเอ๋อร์เบาๆ เป็นเชิงปลุกปลอบ ก่อนชะโงกตัวไป

นอกห้องมองแวบหนึ่ง

เรือข้ามฟากใกล้ถึงฝั่งแล้ว นางแลเห็นหยวนฮั่นติ่งขี่ม้าจากทาง 

ตัวเมืองมาถึงท่าเรือ เขาพลิกกายลงยืนบนพ้ืน ท�าท่าจะลงเรือข้ามฟาก

ไปยังเขาจวินซาน แต่พอเห็นเรือของนางเขาก็หยุดรอที่ริมน�้า

ตรงท่าเรือปูไม้กระดานเป็นแพข้างตลิ่ง พอเรือเทียบท่า ซีเอ๋อร์ก็ 

ก้าวขึ้นฝั่งแล้วเดินไปข้างหน้าเอง

เบ้ืองหน้าเท้าของซเีอ๋อร์มไีม้แผ่นหนึง่เหมอืนจะเลือ่นหลดุจนปลาย

ข้างหนึ่งกระดกข้ึนเล็กน้อย หยวนฮั่นติ่งมองเห็นแล้วเอื้อมมือมาหมาย

ประคองเขาไว้ทันที "คุณชายน้อยระวังด้วย"

ทว่าซีเอ๋อร์ยกเท้าข้ามไม้กระดานแผ่นนั้นไปเอง หลังยืนทรงตัวน่ิง

แล้วเขาเหลียวไปมองมือที่ ย่ืนมาหาตนแต่ยังไม่ทันชักกลับไปของ 

หยวนฮั่นติ่งทางด้านหลัง ค่อยมองมารดาของตนเองอีกที เขาลังเลใจ 

ครู่เดียวก็เบนหน้าไปทางชายหนุ่มช้าๆ เผยรอยย้ิมบนหน้าพร้อมพูดขึ้น 
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"ขอบคุณท่านแม่ทัพหยวน"

หยวนฮั่นติ่งเติบโตมากับธิดาอ๋องตั้งแต่วัยเยาว์ รูปโฉมกิริยา 

ของนางจึงติดตรึงอยู่ในห้วงความคิดของเขามานานแล้ว

จนบัดน้ีเขาคล้ายยังจดจ�าความรู้สึกพิศวงในแวบแรกท่ีเห็นเด็ก 

คนนี้ได้

หน้าตาของเด็กน้อยนามว่าซเีอ๋อร์ผูน้ีป้ระพิมพ์ประพายกับท่านหญิง 

เพียงนี้ ถึงพูดว่าเขาเป็นบุตรแท้ๆ ของนาง หยวนฮั่นติ่งก็ไม่สงสัยสักนิด

วาสนาเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เช่นนี้เอง เขาคลับคล้ายมองเห็นเงา 

ของท่านหญิงบนใบหน้าเด็กคนน้ี ทั้งนางก็รักใคร่เอ็นดูบุตรบุญธรรมที่ 

พบกนัข้างนอกโดยบงัเอญิแล้วพากลบัมามากปานน้ี ส�าหรบัหยวนฮัน่ติง่

แล้ว เด็กคนนี้จึงมีน�้าหนักในใจเขาเป็นพิเศษเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้เขาวาดหวังว่าคุณชายน้อยจะใกล้ชิดกับตนมากขึ้น 

โดยไม่รู้ตัว

กระน้ันตั้งแต่วันแรกที่คุณชายน้อยมาถึง ไม่ว่าเขาเพียรพยายาม

แสดงไมตรีด้วยอย่างไร คุณชายน้อยกลับวางตัวสุภาพห่างเหินกับเขา

เสมอ

คุณชายน้อยดูเหมือนไม่ชมชอบเขา...น่ีท�าให้หยวนฮั่นต่ิงรู้สึก 

ทดท้อห่อเหี่ยวใจ

แต่วันนี้จู่ๆ ราวกับมีบางอย่างต่างไปจากเดิม

ในชั่วเสี้ยวขณะเมื่อครู่น่ัน ถึงคุณชายน้อยไม่ได้ให้เขาประคอง  

ทว่ายังมีสีหน้ายิ้มแย้มกับเขา

นี่เป็นครั้งแรกที่คุณชายน้อยส่งยิ้มให้ข้า!
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แม้หยวนฮั่นติ่งไม่รู ้ว่ามันเกิดอะไรข้ึน แต่ท่าทีท่ีเปลี่ยนไปของ

คุณชายน้อยท�าให้เขารู้สึกปลาบปลื้มจากใจจริง

มู่ฝูหลันเอ่ยถามหยวนฮั่นติ่งว่ามาหาด้วยเรื่องใด

เขาดึงสายตากลับจากแผ่นหลังของซีเอ๋อร์ หันหน้ามาตอบ  

"ชาวซานเหมยีวส่งทูตมา เขากล่าวว่าได้รบัมอบหมายจากหัวหน้าเผ่ามา

ขอความช่วยเหลือจากแคว้นฉางซาของเรา ท่านอ๋องต้องการจะหารือ 

เรื่องนี้กับท่านหญิง" 

จากนอกชายแดนแคว้นฉางซาออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  

เป็นดนิแดนกลางเทือกเขาสงูชนัและสายน�า้เชีย่วกราก นบัแต่โบราณกาล

มา ท่ีน่ีมีชนเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก พวกเขาจับกลุ่มรวมกัน

ตามแซ่เดยีวกัน ชุมชนใหญ่มนัีบสบิหมืน่เหย้าเรอืนเป็นดัง่เมอืงป้อมค่าย 

ชมุชนเลก็มรีาวพันเหย้าเรอืนมชีือ่เรยีกว่าเมอืงถ�า้ เมอืงป้อมค่ายกับเมอืงถ�า้ 

มีเขตแดนสลับสับหว่างกันทอดตัวยาวไกลไร้ที่สิ้นสุด ถูกขนานนามว่า 

เจ็ดสิบสองป้อมค่ายร้อยแปดถ�้า

พวกเขาเรยีกตนเองเป็นลกูหลานของกษตัรย์ิเหยียนตีแ้ห่งบรรพกาล  

แต่ในบันทึกของทางการ พวกเขามีชื่อเรียกขานอีกอย่างหนึ่งรวมกันว่า 

'หมานใต้' 

หลังจากบรรพบุรุษสกุลมู่ได้รับพระราชทานแคว้นฉางซา ตลอด 

สองร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ร่วมกับชาวซานเหมียวซึ่งมีอาณาเขตติดกันทาง 

ทิศใต้อย่างสงบสุข ช่วงที่สัมพันธไมตรีดีที่สุดยังสอนพวกเขาปลูก 

ต้นหม่อนต้นปอ เลี้ยงไหมปั่นด้าย ส่งหมอไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บให ้

พวกเขา ชาวถ�้าซานเหมียวมากมายก็ถือแคว้นฉางซาเป็นแคว้นใหญ่  
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ส่งทูตน�าเครื่องบรรณาการมาให้เพ่ือแสดงความขอบคุณและมอบตน 

อยู่ใต้อ�านาจของสกุลมู่

แต่หลังตระกูลของเจียงหรงผงาดขึ้นมาในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา  

ก็ไม่ได้พบเห็นการไปมาหาสู่เฉกนี้อีกเลย

เจียงหรงผนวกรวมเมืองป้อมค่ายและเมืองถ�้าอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน

จนกลายเป็นหน่ึงในผูน้�าทรงอ�านาจมากท่ีสดุของซานเหมยีว ในเวลาเดยีว

กับที่แคว้นฉางซากินแหนงแคลงใจกับราชส�านัก อีกท้ังแสนยานุภาพ 

นบัวันเสือ่มถอยลงทกุท ีเจยีงหรงมกัใหญ่ใฝ่สงู มุง่หมายจะยึดครองพ้ืนที่

เมืองเหลียนซึ่งเป็นผืนดินอุดมสมบูรณ์ทางทิศใต้ของแคว้นฉางซาไว ้

เป็นของตน เขาสบช่องแคว้นฉางซาก�าลังวุ่นวายในเหตุกบฏเจ้าแคว้น  

ยกทัพมาโจมตีบ้าง ก่อกวนบ้างอยู่หลายครั้งหลายครา

สภาพการณ์เช่นนี้ด�าเนินมาจนถึงปีที่มู ่ฝูหลันอายุสิบสามปีจึง 

สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงหลังจากแคว้นฉางซาเกี่ยวดองกับเซี่ยฉางเกิง

หลายปีนี้เจียงหรงไม่กล้ารุกรานแคว้นฉางซาอีก แต่กลุ่มชาว 

ป้อมค่ายและชาวถ�า้อืน่ๆ โดนเขากดขีข่่มเหงจนต้องจ�ายอมเลิกไปมาหาสู่

กับแคว้นฉางซา

"มาจากกลุ่มใดบ้าง แล้วส่งคนมาท�าอะไร" มู่ฝูหลันเอ่ยถาม

"เป็นสกุลหร่าน สกุลเซีย่ง กับสกุลเถียนร่วมกันส่งคนมา ทตูกล่าวว่า 

เมื่อปีกลายพวกเขาทางนั้นประสบภัยแล้ง จนเข้าสู ่ฤดูใบไม้ผลิปีน้ี 

พืชพรรณธัญพืชก็เริ่มขาดแคลน บัดนี้ผู้คนอดอยากหิวโหยทุกหัวระแหง 

ชาวบ้านได้แต่กินต้นหญ้าเปลอืกไม้เป็นอาหาร พักก่อนยังเกิดโรคระบาด

มีคนล้มป่วยจ�านวนมาก พวกเขาอับจนหนทางแล้วจริงๆ ถึงส่งคนมา  
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วาดหวังว่าท่านอ๋องจะยื่นมือช่วยเหลือพวกเขาให้รอดพ้นวิกฤตไปได้"

นอกจากเจียงหรงแล้ว สามสกุลนี้เคยเป็นกลุ่มคนที่ทรงอ�านาจ 

มากที่สุดในดินแดนซานเหมียว มาตรว่าก่อนที่เจียงหรงจะครองความ 

เป็นใหญ่ พวกเขาต่างเคยรุกรานกันเองเพ่ือชิงอาณาเขต แต่กลับรักษา

สัมพันธ์อันดีกับสกุลมู่เสมอมา หลายๆ ครั้งเกิดความหมางใจกันยังต้อง

อาศัยสกุลมู่ออกหน้าไกล่เกลี่ย

ข่าวเรื่องทุพภิกขภัยในดินแดนซานเหมียวแพร่มาถึงแคว้นฉางซา

ต้ังแต่ต้นปี มูฝ่หูลนัขบคดิพินิจถึงบางอย่าง เมือ่หลายวันก่อนจงึส่งคนไป

สืบข่าวที่เมืองเหลียนและได้รู้ว่าเป็นเรื่องจริง

เวลาน้ันนางบงัเกดิความคิดหน่ึงขึน้แล้ว ไม่คิดว่าจะประจวบเหมาะ

เช่นนี้ เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันคนของสามสกุลก็เป็นฝ่ายมาเยือนถึงที่เอง

ตอนนางกลับถึงต�าหนักหลวง คณะทูตถูกพาไปพ�านักท่ีจุดพักม้า

ชั่วคราว ส่วนมู่เซวียนชิงก�าลังรอคอยนางอยู่

ตั้งแต่เขารอดชีวิตมาได้รวมถึงรู้เรื่องเหมืองเหล็กในเขตหรู่จาก 

'นิมิตฝัน' ของน้องสาว ยามมู่เซวียนชิงประสบปัญหา ถึงเขาตัดสินใจ 

ได้แล้วก็ต้องหารือกับน้องสาวอีกที

เขาเล่าเหตุการณ์ที่พบกับทูตเมื่อครู่นี้แล้วกล่าวว่า "ความเห็นของ

ท่านเสนาบดีลู่คือหาข้ออ้างสักอย่างไล่พวกเขากลับไปเป็นพอ ไม่ต้อง

เข้าไปยุ่งเกี่ยว"

ลู่หลินพยักหน้า "อย่าเห็นว่าตอนน้ีพวกเขามาขอความช่วยเหลือ

ถึงที่เลยพูดดีทุกอย่าง ครั้งนั้นตอนเจียงหรงโจมตีเมืองเหลียนของเรา  

อดีตท่านอ๋องเคยส่งคนไปเช่นกัน หวังว่าคนของสามสกุลจะร่วมมือกัน 
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ส่งก�าลังทหารมาต่อสู้เคียงข้างพวกเรา หากพวกเขายินยอมร่วมรบกับ

แคว้นฉางซา ชาวป้อมค่ายและชาวถ�า้อืน่ๆ ก็ต้องเข้าร่วมด้วย แต่พวกเขา

หวาดกลัวเจียงหรง ไม่มีใครยอมช่วยสักคน ยามนี้อยู่ในภาวะล�าบาก 

ก็หนักลบัมาขอความช่วยเหลอืจากพวกเราอีก ใต้หล้าน้ีมเีรือ่งดถึีงเพียงน้ี 

ที่ใดกันเล่า อีกอย่างขณะน้ีงานส�าคัญที่สุดของพวกเราคือขยายกองทัพ

ฝึกปรือทหาร เรื่องของพวกซานเหมียวไม่เก่ียวข้องกับแคว้นฉางซา 

พ่ะย่ะค่ะ"

"น้องพี่ เจ้าเห็นเป็นเช่นไร" มู่เซวียนชิงไต่ถามมู่ฝูหลัน

หากไม่คลาดเคลือ่นไปจากเรือ่งราวในภายหลังท่ีนางได้เห็นในชาติ

ที่แล้ว นางจ�าได้ว่าหลังเซี่ยฉางเกิงสถาปนาตนข้ึนเป็นฮ่องเต้ เจียงหรง

อาศัยจังหวะฟ้าดินเป็นใจ รวมดินแดนซานเหมียวเป็นหนึ่งเดียวได้ก่อน

แต่แรกแล้ว

แต่ไรมาซานเหมยีวถูกมองว่าเป็นดินแดนล้าหลังของชนเผ่าป่าเถ่ือน  

ขอเพียงไม่ก่อปัญหา ราชส�านักจะไม่ก้าวก่าย เวลานั้นเซี่ยฉางเกิงมีเรื่อง

ต้องสะสางมากมายเหลือเกินเพราะเพ่ิงขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน ส่งผล 

ให้เขาปล่อยปละละเลยในตอนแรก คาดไม่ถึงว่าเจียงหรงจะไม่ศิโรราบ

ต่อราชวงศ์ใหม่ ตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกัน ทั้งยังส่งกองทัพจู่โจม

อาณาเขตเดิมของแคว้นฉางซา ครานี้เซี่ยฉางเกิงย่อมผ่อนปรนให้ไม่ได้

เป็นธรรมดา เขาเริ่มจากส่งทหารไปปราบปราม แต่ว่าด้วยลักษณะ 

พ้ืนที่สูงชันเป็นอันตรายและป้อมค่ายท่ีแข็งแรงมั่นคง จึงรุกเข้าไปได้ 

ยากล�าบากมาก หน่ึงปีให้หลังเขาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นยุยงปลุกปั่น 

พวกชาวป้อมค่ายชาวถ�้าท่ีถูกเจียงหรงใช้ก�าลังสยบเอาไว้ จากนั้น
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ประสานก�าลังภายนอกภายในถึงตีป้อมแตกและสังหารเจียงหรงได้  

ต่อมาเขาพระราชทานบรรดาศักดิ์ต่างๆ แก่ประมุขชาวป้อมค่ายชาวถ�้า

น้อยใหญ่แต่เดิมลดหลั่นกันไป ให้พวกเขาแบ่งพื้นที่ปกครองกันเองและ

ดแูลเขตแดนเก่าของตน เมือ่มปัีญหาค่อยถวายฎีกาถึงราชส�านกัโดยตรง 

ท�าให้ดินแดนซานเหมียวยอมมอบตนอยู่ใต้อ�านาจนับจากนั้นเป็นต้นมา

มู ่ฝูหลันกล่าวขึ้น "จริงอยู่ว่าท่านเสนาบดีกล่าวมีเหตุผล แต่ 

ในเวลาอย่างน้ีถ้าพวกเราไม่พยุงสามสกุลนี้ไว้ อาณาเขตซานเหมียว 

ต้องโดนเจียงหรงยึดครองไปทั้งหมดไม่ช้าก็เร็ว ทันทีท่ีเจียงหรงรวม 

ดินแดนซานเหมียวเป็นหน่ึงเดียวได้ ใครจะกล้ารับรองว่าเขาจะไม่จ้อง

ตะครุบแคว้นฉางซาเราเป็นค�ารบที่สอง ข้าจ�าได้ว่าสมัยข้าเป็นเด็ก  

ท่านพ่อต้องท�าศึกกับเจียงหรงอย่างยืดเย้ือยาวนาน หากถึงเวลา 

เขาทรงอ�านาจย่ิงขึ้นมีแต่จะยากต่อการรับมือ แทนท่ีจะตกเป็นฝ่ายรับ 

เสยีทกุด้าน มสิูฉ้วยโอกาสนีช่้วยประคบัประคองพวกสามสกุลให้รอดพ้น

วิกฤตไปได้ หรอือย่างน้อยไม่ถึงกับถูกเจยีงหรงผนวกเอาไปอย่างรวดเรว็

เช่นนี้ เมื่อมีพวกเขาคอยฉุดรั้งเจียงหรงไว้ ส�าหรับแคว้นฉางซาของ 

พวกเราหาใช่เรื่องร้ายแรงไม่"

ลู่หลินลังเลใจเล็กน้อยแล้วสั่นศีรษะ

"ที่ท่านหญิงกล่าวชอบด้วยเหตุผลก็จริงอยู่ แต่เห็นทีท่านหญิง 

จะลืมไปแล้วว่าในครั้งนั้นอดีตท่านอ๋องเคยคาดหวังว่าพวกสามสกุล 

จะเห็นแก่ไมตรีในหนหลัง ผนึกก�าลังร่วมรบกับแคว้นฉางซา แต่พวกเขา

กลบัเกรงกลวัเจียงหรงจนไม่ยอมส่งก�าลงัทหารมา ตอนนีพ้วกเราช่วยเหลอื 

พวกเขา ใครจะรู้ว่าวันหน้าพวกเขาจะตัดสัมพันธ์หันหลังให้อีกหรือไม่"
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มู่ฝูหลันมิได้กล่าวตอบทันที นางหันไปถามหยวนฮั่นติ่งด้านข้าง 

"แม่ทัพหยวน พวกท่านในฐานะผู้คุมทัพ หากต้องการให้ทหารเคารพ 

เชื่อฟัง นอกจากใช้ความเมตตาแล้วยังต้องท�าอย่างไร"

หยวนฮ่ันติง่นิง่ไปชัว่ครูก่่อนเอ่ยตอบ "นอกจากใช้ความเมตตาแล้ว

ยังมีวินัยทหารที่เคร่งครัดด้วย"

มู่ฝูหลันพยักหน้าแล้วมองไปทางลู่หลิน "ถ้อยค�าของแม่ทัพหยวน 

ท่านเสนาบดไีด้ยินแล้วกระมงั ถึงข้าไม่เคยปกครองกองทพัก็เคยได้ยินว่า

ผูค้มุทัพต้องใช้ทัง้พระเดชและพระคุณจงึจะท�าให้เหล่าทหารเคารพเชือ่ฟัง  

พวกสามสกุลก็เช่นเดียวกัน...

ในอดตีประมขุของพวกสามสกุลหว่ันใจว่าแคว้นฉางซาเราเอาชนะ

เจียงหรงไม่ได้ ถ้าเกิดพ่ายแพ้ พวกเราจะรักษาตนเองให้รอดก็ยังยาก  

ย่ิงมต้ิองเอ่ยถึงว่าจะไปคุม้ครองพวกเขาเลย บญุคุณมากเท่าใดก็ไม่เพียงพอ 

จะท�าให้พวกเขาทุ่มกายถวายชีวิตให้ น่ีก็เป็นวิสัยของปุถุชนธรรมดา  

ตอนน้ีพวกเราก�าลังฝึกทหารขยายกองทัพ มีจุดประสงค์เพ่ืออะไร เพ่ือ

ประดับบารมีให้อุ่นใจหรือ การจะปกปิดเรื่องขยายกองทัพไปเร่ือยๆ น้ัน

มันเป็นไปไม่ได้ ด้วยช้าเร็วก็ต้องมีสงคราม ดังน้ันประคับประคอง 

พวกสามสกุลไว้ก่อน รอเมื่อเกิดศึกในวันหน้าค่อยท�าให้พวกเขารู้ว่า 

แคว้นฉางซาเราพึ่งพิงได้ อยากใช้พวกเขาจะมีอันใดยากเย็นเล่า"

หยวนฮั่นติ่งพูดขึ้นทันใด "ท่านอ๋อง ท่านหญิง พวกท่านวางใจได้  

ข้าหยวนฮั่นติ่งยินยอมให้ค�าสัตย์ปฏิญาณ ณ ที่น้ีว่าถ้าไม่สามารถ 

ฝึกทหารมือดีท่ีจงรักภักดีต่อท่านอ๋องและท่านหญิงได้สักกองภายใน 

หนึ่งปี ข้าพร้อมบั่นศีรษะชดใช้ความผิด"
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ดวงตาทั้งคู่ของเขาทอประกายเด็ดเดี่ยว น�้าเสียงหนักแน่นฉะฉาน

เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ

มูเ่ซวียนชงิก้าวเข้าไปกุมต้นแขนของหยวนฮัน่ต่ิง จากนัน้เอ่ยกับลู่หลนิ  

"ท่านเสนาบด ี ท่านก็ได้ยินค�าพูดของน้องสาวข้ากับฮัน่ติง่แล้ว ข้าตดัสินใจ 

รับความเห็นของพวกเขา เรื่องยืมเสบียงฝ่าภัยแล้งต้องรบกวนท่านแล้ว"

ลู่หลินอยู่มาถึงวัยกลางคน นับวันย่ิงหวั่นกลัวการเผชิญปัญหา 

ประกอบกับเคยชนิกับการซ่อนคมง�าประกายมาเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้ 

เขาคร�า่ครมึากขึน้และยึดถือกับความคดิทีว่่ามากขึน้เรือ่งหนึง่มสิูน้้อยลง

เรื่องหนึ่ง เขาถึงไม่อยากให้ช่วยเหลือพวกสามสกุล ครั้นเวลาน้ีเห็น 

คนท้ังสามเห็นพ้องต้องกัน รู้ว่าตนคัดค้านต่อไปก็ป่วยการ อีกท้ังเมื่อ

ไตร่ตรองทบทวนอย่างละเอยีดแล้วสิง่ทีท่่านหญิงกล่าวไว้ก็มใิช่ไร้เหตผุล

เสียทีเดียว เขาเลยได้แต่พยักหน้า

"น้อมรบัค�าส่ังขอรบั ข้าจะไปบอกให้คนของกรมอากรช่วยกันจดัการ

ประเดี๋ยวนี้เลย"

ลู่หลินไปแล้ว มู่ฝูหลันถึงกล่าวต่อ "พี่เซวียนชิง พี่หยวน ข้ายังมีอีก

เรื่องหน่ึง แต่เมื่อครู่ท่านเสนาบดีลู่อยู่ด้วย ข้าไม่สะดวกจะพูดตามตรง 

บัดนี้ทุกฝ่ายย้ือแย่งอ�านาจกัน พวกเจ้าแคว้นสู้รบกันเองไม่ขาดสาย 

เพียงหมายจะช่วงชิงอาณาเขตขยายอ�านาจ แคว้นของพวกเราต้ังอยู่ใน

ทีห่่างไกล แต่ดจูากสภาพการณ์แล้ว หากวันหน้าสามารถก�าจดัเจยีงหรงได้  

การจะดึงเอาดินแดนอันกว้างไพศาลของซานเหมียวทางทิศใต้มาอยู่ 

ใต้อาณัติสกุลมู่ ใช่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้เลย นี่คือเหตุผลที่ข้า 

กล่าวแนะน�าพ่ีเซวียนชิงให้สร้างบุญคุณกับพวกสามสกุล ใช้ทั้งพระเดช
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พระคุณ เมื่อชนะใจพวกเขาได้แล้ว ชาวป้อมค่ายและชาวถ�้าอื่นๆ ได้ข่าว

ย่อมท�าตามเป็นธรรมดาเจ้าค่ะ"

มู่เซวียนชิงมองมู่ฝูหลันแล้วนิ่งเงียบไปครู่หน่ึง นัยน์ตาเขาเปล่ง

ประกายระยับ ใบหน้าปรากฏแววตื่นเต้นขึ้นทีละน้อย

"น้องพ่ี ถ้อยค�าของเจ้าเตือนสติข้าแล้ว ถ้าสกุลมู่ของเรารวมเอา 

แผ่นดินทางใต้มาอยู่ใต้อาณัติได้จริงๆ เปรียบดั่งพยัคฆ์ติดปีก ไยต้อง

กลัดกลุ้มว่าจะตั้งตัวล�าบาก ล้างแค้นไม่ได้อีก"

มู่ฝูหลันกล่าว "มิใช่เพียงเพ่ือขยายก�าลังให้แข็งแกร่งเจ้าค่ะ ข้ายัง

คิดถึงว่าต่อให้พวกเราท�าทุกๆ อย่างสุดความสามารถ แต่นอกเหนือจาก

ผืนน�้าแล้ว แคว้นฉางซาก็เป็นผืนดินโดดเดี่ยวผืนหนึ่ง หากวันหน้า 

เกิดเหตุพลิกผันต้องประสบกับเคราะห์ร้าย ด้วยข้อได้เปรียบทางชัยภูมิ

ของซานเหมียว พวกเรายังมีทางถอยไปต้ังหลักได้อีกสายหน่ึง ดังนั้น

โอกาสหนนี้ดุจสวรรค์ประทานให้ จะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้เจ้าค่ะ"

หยวนฮั่นติ่งพยักหน้าเห็นด้วย เขาเอ่ยกับมู่เซวียนชิง "ท่านหญิง

ขบคิดได้รอบคอบมาก ป้อมค่ายในดินแดนซานเหมียวส่วนใหญ่จะติด

ภูเขาอิงสายน�้า เส้นทางสูงชันอันตราย ต้ังรับง่ายโจมตียาก หากไม่ม ี

คนท้องถ่ินน�าทาง คนนอกยากจะรุกคืบเข้าไปได้ คร้ังนั้นข้าติดตาม 

อดีตท่านอ๋องไปรบกับเจียงหรง รู้ซึ้งถึงจุดนี้ดี"

มูฝ่หูลนักล่าว "เรือ่งปันเสบยีงมอบให้เป็นหน้าท่ีของท่านเสนาบดลีู่ 

ส่วนโรคไข้ป่าข้าสะสางเอง วันนี้ข้าจะระดมก�าลังหมอมาเตรียมยารักษา

ส่งไปที่เมืองเหลียน แล้วข้าจะไปที่นั่นเองด้วยเจ้าค่ะ"

มู ่เซวียนชิงไม่ยอมให้นางไป บอกว่าท่ีนั่นอยู่ห่างไกล อีกท้ังม ี
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โรคระบาดร้ายแรงน่ากลัว ส่งคนอื่นไปก็ได้

มู ่ฝูหลันพูดย้ิมๆ "ขอบอกพ่ีเซวียนชิงโดยไม่ปิดบัง พักก่อน 

ข้าส่งคนไปสืบสถานการณ์ทางนั้นพอดี เรื่องโรคไข้ป่ายังไม่นับว่า 

หนักหนา แค่เกิดขึ้นตามป้อมกับถ�้าไม่ก่ีแห่ง จัดการได้ทันท่วงทีก็มิใช่

ปัญหาใหญ่ แต่พออากาศร้อนขึ้นอาจตึงมืออยู่บ้าง ท่านวางใจได้ ข้ารู้

ขอบเขตดีเจ้าค่ะ"

มู ่ เซวียนชิงได้ยินน�้าเสียงแน่วแน่ของนางแล้วได้แต่พูดกับ 

หยวนฮั่นติ่ง "ฮั่นติ่ง เช่นนั้นรบกวนเจ้าไปพร้อมกับนาง จงจ�าไว้ว่า 

ต้องคุม้ครองน้องสาวข้าดีๆ จะให้เกิดอะไรขึน้กับนางไม่ได้แม้แต่น้อยนิด"

หยวนฮั่นติ่งขานตอบด้วยน�้าเสียงนอบน้อม "ท่านอ๋องวางใจได้  

ข้าจะปกป้องคุ้มครองท่านหญิงด้วยชีวิตขอรับ"

มู่เซวียนชิงถึงคลายใจลง เขาพยักหน้าแล้วฉุกคิดถึงบุตรชายของ 

ฉีอ๋องขึ้นได้ จึงถามไถ่อาการป่วยของอีกฝ่าย

แน่นอนว่ามูฝู่หลนัย่อมไม่พูดเรือ่งทีเ่ขาจงใจแกล้งป่วย เพียงบอกว่า 

จ้าวซีไท่ไม่เป็นอะไรมาก และเล่าถึงข้อเสนอแนะที่เขาเอ่ยกับนาง

มู่เซวียนชิงขมวดค้ิว "ฉีอ๋องจะเป็นคนดีอะไรได้ เขากับท่านพ่อ 

เคยเป็นสหายเก่าแก่ตั้งแต่วัยหนุ่ม ต่อมาชายแดนแคว้นฉางซาไม่สงบ 

ซ�้ายังโดนราชส�านักระแวงจนตกอยู่ในสถานการณ์ล�าบาก หากยามนั้น

เขาเหน็แก่ไมตรใีนอดีตกับท่านพ่อสกันิดยอมให้ความช่วยเหลือ ภายหลงั

เจ้าอาจไม่ถึงขั้นต้องออกเรือนไปกับคนอย่างเซี่ยฉางเกิง ตอนน้ีเขาคง 

คิดจะฉวยจังหวะกวนน�้าจับปลา* อยากให้สกุลมู่เราส่งเงินส่งทองกับ

* กวนน�้าจับปลา เป็นส�านวน หมายถึงฉกฉวยผลประโยชน์ในช่วงชุลมุนวุ่นวาย
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เสบียงให้กระมัง"

เขาหยุดเว้นจังหวะเล็กน้อย "แต่ว่าบ้านเมืองยามนี้ก�าลังยุ่งเหยิง

วุ่นวาย สถานการณ์ยังไม่แน่ชัด ในเมื่อจ้าวซีไท่กล่าวเช่นน้ีแล้ว ไฉน 

ไม่แสร้งอ่อนโอนคล้อยตามไปก่อนเล่า ยังมิจ�าเป็นต้องล่วงเกินเขา  

อีกสองวันข้าจะให้ค�าตอบเขาเอง"

การตัดสินใจของพี่ชายพ้องกับความคิดของมู่ฝูหลันพอดี หลังการ

พูดคุยหารือสิ้นสุดลง นางออกมาบอกให้เรียกตัวหมอทั้งหมดในเมือง 

มาทีต่�าหนักหลวงรวมถึงพวกหมอทหาร เมือ่คนมากันครบแล้ว นางบอกว่า 

เกิดโรคไข้ป่าตามชนเผ่าสองสามแห่งในดินแดนซานเหมียว และตดัสินใจ 

ให้พวกเขาติดตามตนเดินทางไปทางทิศใต้พร้อมกัน

ธิดาอ๋องเอ่ยปากแล้ว ผูใ้ดจะกล้าขดัขนื เหนอือืน่ใดนางก็ไปเองด้วย 

ทุกคนขานรับเป็นเสียงเดียวกันและต่างคนต่างกลับไปเตรียมตัว

เวลาที่เหลืออยู่ของตอนกลางวันน้ี มู่ฝูหลันง่วนอยู่กับการเตรียม

หยูกยาสมนุไพรนานาชนิดท่ีต้องใช้ จากนัน้สัง่ให้คนรวบรวมให้ครบถ้วน

แล้วใช้รถม้าล�าเลียงไปท่ีเมืองเหลียนโดยเร็วที่สุด นางยุ่งจนหัวไม่วาง 

หางไม่เว้น กว่าจะกลับถึงเรือนพ�านักของตนก็ใกล้ยามไฮ่* แล้ว

แม่นมมู่ที่รอนางอยู่ก้าวเข้ามากระซิบบอก "คุณชายน้อยนอนหลับ

ไปแล้ว ท่านหญิงคงเหน็ดเหน่ือยเหมือนกันกระมัง น�้าส�าหรับช�าระกาย

เตรียมไว้พร้อม ท่านอาบน�้าแล้วรีบไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะ"

มู ่ฝูหลันกล่าวขอบคุณแล้วบอกให้นางไปพักผ่อนเช่นกัน หลัง 

* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.



44

แสนชัง นิรันดร์รัก 2

ช�าระกายแล้วนางจรดฝีเท้าเดินย่องไปตรงข้างเตียงซีเอ๋อร์พลางดึง 

ชายผ้าห่มของเขาให้เข้าท่ี พลันเห็นเปลือกตาของเจ้าตัวน้อยท่ีนอน 

หนุนหมอนอยู่ขยับไปมาก่อนเปิดขึ้น

"ท่านแม่ กลับมาแล้วหรือขอรับ"

เขายื่นมือมาจับมืออ่อนนุ่มข้างหนึ่งของมารดาไว้

ที่แท้เขาแกล้งหลับเพื่อหลอกแม่นมมู่

มู่ฝูหลันคลี่ย้ิมพลางน่ังลงบนขอบเตียง นางอ้าปากจะบอกเรื่องที่

อีกสองวันตนจะไปทางใต้ กลับได้ยินเขาพูดขึ้นเอง "ท่านแม่ ตอนเย็น 

ข้าได้ยินพ่ีอาหรูพูดว่าท่านจะไปทางใต้เพ่ือรักษาโรคให้คนอื่น หาก 

พาข้าไปด้วยได้ก็ให้ข้าติดตามท่านไปได้หรือไม่"

ตอนแรกนางตั้งใจจะให้เขาอยู่ที่นี่ ถึงอย่างไรหนนี้นางไปท�าหน้าที่

ของหมอ มิใช่เรื่องอื่นใด กระน้ันเมื่อเห็นเขากล่าวขอร้องเช่นน้ี นาง 

คดิค�านึงถึงว่าการเดินทางรอบนีน้บัระยะทางไปกลบัทัง้หมดแล้วเหน็ทีว่า

อย่างน้อยก็ต้องนานนับสองเดือน ซ�้านี่ยังเป็นการประมาณเวลาอย่าง 

เร็วที่สุด แต่เพราะอากาศท่ีร้อนระอุข้ึน ไม่แน่ว่าอาจต้องนานกว่านั้น 

จึงจะจบสิ้นก็เป็นได้

โรคไข้ป่าที่เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับหมอกพิษจากอากาศร้อนชื้น  

ในดนิแดนของซานเหมยีวมหีลายๆ พ้ืนทีเ่ป็นป่าทบึรกร้างสลบักับหนองน�า้ 

ส่งผลให้มีความชื้นสูง พออากาศร้อนขึ้นก็จะเกิดหมอกพิษทั่วทุกที่  

กอปรกับชาวบ้านขาดแคลนอาหาร ร่างกายอ่อนแอลง ถึงได้มคีนเจบ็ป่วย

ตามท่ีต่างๆ เป็นวงกว้าง สาเหตุของโรคจึงไม่เหมือนกับโรคระบาดท่ี 

แพร่กระจายในหมู่คน
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เมอืงเหลยีนต้ังอยู่ทางใต้สดุของแคว้นฉางซา มอีาณาเขตกว้างขวาง 

และปลอดภัยมาก นางพาซเีอ๋อร์ไปแล้วให้เขารออยู่ในเมอืงก็ใช่ว่าจะไม่ได้

"ท่านแม่ ข้ารับรองว่าจะเชื่อฟังท่าน ไม่วิ่งเพ่นพ่านขอรับ" เขาพูด

อ้อนวอนต่อ

มูฝ่หูลนัชัง่ใจครูเ่ดียวก็พยักหน้าในทีส่ดุ "เอาเถอะ แม่พาเจ้าไปด้วย 

แต่เจ้าต้องรออยู่ในเมือง ออกไปไม่ได้นะ"

"ได้ขอรับ ข้าจ�าได้แล้ว"

ซีเอ๋อร์พยักหน้าอย่างดีอกดีใจ

นางพูดเสียงนุ่ม "เอาล่ะ เจ้านอนเถอะ แม่จะอยู่เป็นเพื่อน"

ซีเอ๋อร์ส่งเสียงตอบในล�าคอแล้วหลับตาลงอย่างว่าง่าย

มู่ฝูหลันน่ังอยู่ข้างๆ เด็กน้อย ผ่านไปครู่หนึ่งเห็นเขาคล้ายจะหลับ

ไปแล้ว นางลุกขึ้นเบาๆ จะดับไฟขึ้นเตียงของตนเอง กลับเห็นขนตา 

ของเขากระดิกคราหนึ่งก่อนลืมตาขึ้นช้าๆ

"ท่านแม่...ตอนกลางวันกลบัมา ท่านยังไม่บอกข้าเลยว่าเซีย่ฉางเกิง

คนนั้นเป็นใคร เขาเป็นคนเลวมากใช่หรือไม่"

เขามองมู่ฝูหลันพลางถามเสียงเบา

นางอึ้งไปด้วยคิดไม่ถึงว่าเขายังจ�าเรื่องนี้ได้

ซีเอ๋อร์ของข้าลืมเลือนผู้คนและเรื่องราวในภพก่อนไปแล้ว

นี่เป็นความปรารถนาของมู่ฝูหลันดุจเดียวกัน นางไม่อยากให้เขา

ระลึกอดีตได้ตลอดชาตินี้ ไม่อยากแม้แต่น้อย

นางหยุดคดิอดึใจหน่ึงแล้วนัง่กลบัลงทีเ่ดมิ กล่าวว่า "คนแซ่เซีย่ผูน้ัน้ 

ไม่ใช่คนด ีแต่ไม่นบัว่าเป็นคนเลวมาก อย่างน้อยก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าคน 
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มากมายในใต้หล้านี้สักเท่าไร แต่ว่าซีเอ๋อร์..."

หญิงสาวทอดเสียงหนักขึ้น

"เจ้าจงจ�าค�าแม่ไว้ เขาเป็นคนอันตรายมาก ภายภาคหน้าไม่ว่า

เมื่อไรก็ตาม หากมีคนชื่อว่าเซี่ยฉางเกิงปรากฏขึ้นตรงหน้าเจ้า เจ้า 

อย่าเข้าใกล้เขา และอย่าพูดกับเขา"

ซีเอ๋อร์เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เขาผงกศีรษะด้วยท่าทางลังเล 

เล็กน้อยแล้วส่ายหน้าอีก

"แต่ข้าได้ยินซือ่จือ่คนน้ันพูดว่าท่านแม่ถูกบงัคบัให้ออกเรอืนกับเขา 

ต้องได้รับความคับข้องหมองใจมากมาย คนผู้น้ีรังแกท่านแม่ใช่หรือไม่ 

เขารังแกท่านแม่ข้า เขาก็คือคนเลวมาก"

เขาพูดเน้นเสียงทีละค�า

มูฝ่หูลนัเห็นเขาก�ามอืเลก็ๆ สองข้างเป็นหมดัแน่น ในดวงตาราวกับ

มีประกายไฟโทสะคุกรุ่นจางๆ แล้วนิ่งงันไป นางจับก�าปั้นของเด็กน้อย 

มาแกะให้คลายออกแล้วสอดกลบัเข้าไปใต้ผ้าห่ม กล่าวด้วยรอยย้ิมน้อยๆ 

"คนผู้นั้นไม่ได้รังแกแม่ แล้วแม่ก็ไม่ให้คนอื่นรังแกด้วย สิ่งท่ีเจ้าได้ยิน 

เมื่อกลางวันพวกน้ันล้วนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เจ้ายังเล็กนัก ไม่เข้าใจ 

เรือ่งต่างๆ อกีมาก เจ้าแค่จดจ�าค�าพูดของแม่ไว้เป็นพอ อย่าคดิมากเกินไป 

ได้หรือไม่"

ซีเอ๋อร์นิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยตอบ "ได้ขอรับ"

มู่ฝูหลันคลายย้ิม นางลูบใบหน้าเล็กๆ ของเขาพลางพูดกล่อม  

"นอนเถอะนะ"

ซีเอ๋อร์ปิดตานอนหลับไป
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38
    

วันต่อมามู่ฝูหลันออกจากเมืองเยว่ียโดยมีหยวนฮั่นติ่งตามไป

อารักขา ขบวนเดินทางมุ่งหน้าลงใต้ไปที่เมืองเหลียน หลังจากไปถึงแล้ว

พาซีเอ๋อร์เข้าท่ีพ�านักเรียบร้อย นางก็เข้าสู่ดินแดนซานเหมียวเริ่มต้น

ท�างาน

ระหว่างที่นางยุ่งวุ่นวายอยู่ ยามดึกของวันนี้จางปันซึ่งอยู่ไกลถึง

เมืองหลวงได้รับสารตอบกลับจากแคว้นฉางซา เขาอ่านจบก็รู้ว่าตนเอง

ตกหลมุพรางของสตรสีกุลมูแ่ล้ว ท่าทขีองนางในเวลานีเ้หน็ชดัว่าปราศจาก 

ความกริ่งเกรงใดๆ เพราะรู้ว่าตนเป็นต่ออยู่ นางจะช่วยเขารวบรวม 

หลักฐานก่อกบฏของเซี่ยฉางเกิงให้เขาหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับนางคนเดียว  

คงได้แต่โทษตนเองที่ใจร้อนเกินไป ตอนนั้นถึงข่มใจไม่อยู่ชั่วขณะ อีกทั้ง

ยังหลงเคลบิเคลิม้ในความงามของนางถึงได้น�า้ท่วมปากทนยอมเสยีเปรยีบ 

เช่นน้ี เข้าต�าราท่ีว่า 'กินของผู้อื่นปากต้องหวาน รับของผู้อื่นมือต้องส้ัน' 
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ตอนนี้อยากแผลงฤทธิ์ก็ท�าไม่ได้

จางปันก�าลังมีไฟโทสะสุมเต็มอก บ่าวในเรือนมาเคาะประต ู

ห้องหนังสือแล้วยื่นเทียบขอเยี่ยมคารวะให้ บอกว่ามีแขกมาขอพบ

จางปันนึกว่าเป็นพวกที่มาเยือนยามวิกาลเพ่ือไหว้วานตนเป็นธุระ

ให้อีก เขากล่าวเสียงห้วน "ไม่พบ!"

คนรับใช้พูดเสียงเบา "คนผู้นั้นเอ่ยอ้างว่าเดินทางมาไกล เขา 

ถูกคนส่งมา มีเรื่องส�าคัญต้องพบท่าน รอช้าไม่ได้ขอรับ"

จางปันชะงักไปก่อนรับเทียบมาเปิดออกไล่สายตาอ่านปราดหนึ่ง 

แววประหลาดใจแกมสงสัยผุดขึ้นในดวงตา เขาน่ิงคิดแล้วเปล่ียนเป็น

ก�าชับให้พาคนเข้ามา

ผ่านไปครู่หน่ึงเขาได้ยินเสียงดังมาจากนอกประตู เป็นเสียงฝีเท้า

ของคนรับใช้พาคนเข้ามาข้างใน เขารีบปั้นหน้าเคร่งนั่งลงหลังโต๊ะ

แขกผู้มาเยือนสวมงอบบนศีรษะ เรือนกายสันทัด รูปโฉมไม่ม ี

จุดเด่นใดเป็นพิเศษ ทว่าจางปันมองเขาแวบหนึ่งก็รู ้สึกไม่วายว่า 

คุ ้นหน้าอยู่บ้าง คลับคล้ายเคยพบกันที่ใดมาก่อน แต่คิดไม่ออกใน 

ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว

เขาสะกดความกังขาในใจเอาไว้ สั่งให้คนรับใช้ออกไปแล้วพูด 

เล่นลิ้น "ผู ้บัญชาการเซี่ยอยู่ไกลถึงเหอซี กลับส่งท่านมาเมืองหลวง 

พบปะกับข้าอย่างลับๆ หากเป็นเรื่องราชการดูเหมือนจะผิดกฎบัญญัติ

ของราชวงศ์ แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวจะมาพบข้าเวลากลางวันก็ย่อมได้  

การที่ท่านมาเยือนในยามวิกาลเช่นนี้ จะเป็นเรื่องใดได้อีกหรือ"

คนผู้น้ันแสดงคารวะต่อเขาก่อนกล่าว "เรื่องน้ีเป็นทั้งเรื่องราชการ
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และเรื่องส่วนตัว แต่เพราะมันต่างจากท่ัวไป ท่านผู้บัญชาการเซี่ยหว่ัน

เกรงว่าหากจัดการไม่เหมาะสมอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับใต้เท้า 

ก็เป็นได้ จึงต้องระวังรอบคอบไว้ก่อนถึงส่งข้าน้อยมาพบใต้เท้าขอรับ"

"ตกลงว่าเรื่องใดกันแน่" จางปันมุ่นคิ้วพร้อมพูด

"ขอเรยีนท่านมขุมนตรจีางตามตรง ระยะก่อนท่านผูบ้ญัชาการเซีย่

จับกุมไส้ศึกท่ีมาสอดแนมกองทัพในเหอซีได้ติดๆ กันหลายคน พวกเขา

รับสารภาพว่าท่านมุขมนตรีจางเป็นผู้บงการ เกิดเรื่องเย่ียงน้ีขึ้นย่อม 

ต้องน�าขึ้นกราบทูลหลิวไทเฮา" 

จางปันผุดลุกขึ้นยืนอย่างตกใจ "พูดเหลวไหล! น่ีเป็นการใส่ร้าย

ป้ายสี ข้าไม่รู้เรื่องนี้สักนิด!"

คนผู้น้ันกล่าว "ท่านผู้บัญชาการเซี่ยก็ไม่เช่ือเลยสืบสาวราวเร่ือง 

ด้วยตนเอง ได้ความว่าที่แท้เป็นไส้ศึกที่ฉีอ๋องส่งมาขอรับ"

จางปันถึงถอนหายใจโล่งอก เขาหยิบผ้าเชด็หน้าซบัเหง่ือเมด็เลก็ๆ 

ที่ผุดซึมตามหน้าผาก กล่าวอย่างเคียดแค้น "ข้ากับฉีอ๋องไม่ข้องเกี่ยวกัน

มาแต่ไหนแต่ไร เขาส่งคนไปสอดแนมเองก็เอาเถอะ ยังจะใส่ความข้า 

หมายมุ่งร้ายยุแยงข้ากับใต้เท้าเซี่ยให้แตกแยกอีก เคราะห์ดีที่ใต้เท้าเซี่ย 

มีสายตาเฉียบแหลม แผนการชั่วร้ายของเขาถึงไม่บรรลุผล"

เหตุผลที่จางปันเดือดเนื้อร้อนใจเพียงนี้เพราะข้อกล่าวหาพรรค์นี้ 

จะท�าให้เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็ได้ ถ้าฝ่ายเซี่ยฉางเกิงยืนกราน 

เสียงแข็งว่าเป็นเขาแล้วทูลฟ้องร้องหลิวไทเฮา ด้วยบารมีของอีกฝ่าย 

ในเวลานี้ เขาไม่ได้เปรียบอย่างแน่นอน

คนผู้นั้นกล่าวต่อ "ใต้เท้าจาง ท่านผู้บัญชาการยังส่ังให้ข้าน้อย 
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บอกความต่ออีกถ้อยค�าหน่ึงขอรับ ปกติใต้เท้ามักคอยระแวงระวังท่าน 

ผู้บัญชาการ หากแท้จริงแล้วท่านใช้ก�าลังผิดทางและจับตาดูผิดคน"

มือของจางปันที่เช็ดเหงื่อตรงหน้าผากชะงักน่ิงชั่วอึดใจแล้วลดลง

ช้าๆ เขาพูดด้วยรอยย้ิมจืดเจื่อน "ค�ากล่าวนี้หมายความว่าอะไร ข้า 

ไม่เข้าใจ"

คนผู ้ น้ันย้ิมน้อยๆ "ท่านผู ้บัญชาการเปิดเผยจริงใจต่อท่าน 

มขุมนตรจีาง ท่านก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าไขสอืทัง้ทีรู่แ้ก่ใจด ีท่านผูบ้ญัชาการ

บอกว่าไม่สนใจเรือ่งภายในราชส�านกัและไม่มวัีนย้ือแย่งต�าแหน่งกับท่าน 

คู่ต่อสู้ที่แท้จริงของท่านมุขมนตรีจางมิใช่ท่านผู้บัญชาการ แต่เป็นฉีอ๋อง 

ใต้เท้าลองตรองดูว่าทันทีที่ฉีอ๋องปั้นแต่งความเท็จปรักปร�ากล่าวหา 

เป็นผลส�าเร็จจนโค่นล้มท่านผู้บัญชาการได้แล้ว เขาจะต้องได้รับความ 

ไว้วางพระทัยจากหลิวไทเฮาแทน เมื่อนั้นฉีอ๋องจะถูกส่งไปร้ังเมือง 

ได้อย่างไร เขาต้องอยู่ในราชส�านักเป็นแน่ ดังค�ากล่าวว่าเสือสองตัวอยู่

ถ�้าเดียวกันไม่ได้ ถึงเวลาท่านมุขมนตรีจางจะไม่มีท่ียืนอย่างแท้จริงนะ

ขอรับ"

จางปันขบคดิอย่างละเอียดแล้วย่ิงตระหนกมากข้ึน เขามองอกีฝ่าย 

พลางกล่าว "ผู้บัญชาการเซี่ยให้เจ้าพูดเรื่องพวกน้ีกับข้ามีจุดประสงค์ใด 

กันแน่"

คนผู ้ น้ันไม่ตอบค�าถามของเขาทันที กลับสืบเท้าไปข้างหน้า 

สองสามก้าว หยุดยืนใกล้ๆ แสงเทียน ยกมือถอดงอบบนศีรษะออก 

แล้วเอ่ยย้ิมๆ ค�าเรียกแทนตนเองก็เปลี่ยนไป "ท่านมุขมนตรีจาง ท่าน 

ช่างลืมง่ายสมกับเป็นผู้สูงศักดิ์โดยแท้ จดจ�าข้าไม่ได้แล้วหรือขอรับ"
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จางปันอาศัยแสงเทียนมองส�ารวจอีกฝ่ายอย่างพินิจพิจารณา  

ฉับพลันนั้นก็คิดถึงคนผู้หนึ่งขึ้นได้ เขาหลุดปากพูดเสียงหลง "เป็นเจ้า!"

เขาจดจ�าอีกฝ่ายได้แล้วในท่ีสุด คนตรงหน้าที่อมย้ิมมองเขาผู้นี ้

คือขุนนางเล็กๆ ในกรมปกครองคนหนึ่งนามว่าหลิวก่วน เพราะเป็น 

คนมีความสามารถสูงย่ิง เขาเลยยังจ�าหน้าได้จนถึงทุกวันนี้ ต่อมา 

ดูเหมือนว่าคนผู้น้ีล่วงเกินผู้บังคับบัญชา โดนโยกย้ายไปรับต�าแหน่ง 

ในเมืองห่างไกลเป็นการลงโทษ

มิน่า เม่ือครู่เพียงเห็นปราดแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า แต่ผ่านมาหลายปี

ปานน้ี หน้าตาอีกฝ่ายมีส่วนเปลี่ยนแปลงไปบ้าง กอปรกับเขามิได้ต้ังใจ

สังเกตถึงจ�าไม่ได้ในชั่วครู่ชั่วยาม

"ขอบคุณท่านมุขมนตรีจางท่ียังจ�าข้าได้ หลิวก่วนค�านับใต้เท้า

ขอรับ" 

จางปันอ้าปากค้าง "ไฉน...ไฉนเจ้า..."

เดิมทีเขาอยากถามว่าไฉนหลิวก่วนถึงไปอยู่กับเซี่ยฉางเกิงได้ แต่

พอคิดถึงความเป็นมาของเซี่ยฉางเกิง ในใจเขาก็กระจ่างแจ้งจึงหยุดพูด

ทันควัน

หลิวก่วนหยักย้ิมกล่าว "ท่านผู ้บัญชาการพูดว่าวันหน้าท่าน 

มุขมนตรีจางดูแลภายในราชส�านัก ส่วนท่านผู ้บัญชาการเซี่ยดูแล

ภายนอกราชส�านัก ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตน ร่วมกันท�างาน 

รับใช้หลิวไทเฮา จะไม่ดีกว่ามามัวระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันดังเช่น 

แต่ก่อนหรือไร"

สายตาของจางปันหลุกหลิกไปมา เขาไม่เปล่งวาจาในทีแรก
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หลิวก่วนเบาเสียงลง

"ขอบอกตามตรงโดยไม่ปิดบัง ท่านผู้บัญชาการไม่เพียงรู้เร่ืองที ่

ท่านมขุมนตรจีางลอบพบปะกับมูซ่ือ่และช่วยพูดเจรจาแทนนางเมือ่เรว็ๆ นี ้

เท่านั้น ถึงเป็นเรื่องเก่าๆ ในอดีตนานกว่าน้ีของใต้เท้าก็เคยได้ยินได้ฟัง 

เช่นกัน แค่ว่าท่านผู้บัญชาการรู้มาโดยตลอดว่าใต้เท้าเป็นคนเก่งกาจ 

มากความสามารถจึงมีใจอยากผูกไมตรี เรื่องพวกนี้จะนับอะไรได้"

จางปันตกใจยกใหญ่ ไม่คิดไม่ฝันว่าเซี่ยฉางเกิงจะสืบรู้เร่ืองที่ตน 

รบัสนิบนแล้ว เห็นทีว่าทีเ่มือ่ก่อนตนเล่นงานเขาลบัหลัง เขาก็คงรู้แจ้งแก่ใจ  

แต่ข่มกลั้นเอาไว้ไม่พูดออกมาเท่านั้นเอง

เหงื่อกาฬผุดซึมทั่วแผ่นหลังของจางปันอย่างรวดเร็ว เขาทั้ง

กระอักกระอ่วนทั้งตื่นตระหนกจนเอื้อนเอ่ยวาจาไม่ออกไปชั่วขณะ

หลิวก่วนเห็นจางปันหน้าถอดสีก็ยกยิ้มบางๆ

"ท่านมขุมนตรจีาง ในเมือ่ท่านผูบ้ญัชาการเซีย่ส่งข้ามาพบท่านแล้ว 

ท่านยังจะเคลือบแคลงในความเชื่อใจที่เขามีต่อท่านอีกหรือ"

จางปันสิ้นความลังเล สืบเท้าเข้าไปกุมมือหลิวก่วน กล่าวด้วย 

รอยย้ิมกว้าง "น่าละอายใจนัก! ท่ีผ่านมาข้าไม่รู้เลยว่าท่านผู้บัญชาการ

จะเป็นวีรบุรุษผู ้กล้าเย่ียงนี้ รบกวนท่านกลับไปบอกต่อเขาด้วยว่า 

นับแต่น้ีไป ข้ากับท่านผู้บัญชาการเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน ร่วมกันค�้าจุน

ราชส�านัก ถวายการรับใช้หลิวไทเฮา! ท่านผู้บัญชาการมีเร่ืองใดที่ข้า 

ช่วยเหลือได้ก็บอกมาได้เลยเต็มที่"

หลิวก่วนกระซิบกระซาบที่ข้างหูเขาสองสามค�า

จางปันรบัค�าทนัควนั เขานิง่ตรกึตรองเลก็น้อยก็ฉุกคดิเร่ืองหน่ึงข้ึนได้  
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บอกหลิวก่วนให้รอสักครู่ก่อนเดินไปหลังโต๊ะหนังสือหยิบพู่กันเขียนสาร

ฉบับหนึ่ง จากนั้นปิดผนึกเสร็จแล้วยื่นส่งให้พร้อมกล่าวบอก "ท่านโปรด

น�าสารนี้มอบให้ท่านผู้บัญชาการด้วย"

หลิวก่วนรับสารมาเก็บ กล่าวอ�าลาจางปันแล้วหมุนกายออกไป

ทันที

เมื่อหลิวก่วนไปแล้ว จางปันน่ังอยู่ตามล�าพังในห้องหนังสือ เขา 

เช็ดเหง่ือเย็นท่ียังเกาะค้างอยู่บนหน้าผากออกช้าๆ จมอยู่ในภวังค์ 

เนิ่นนาน

ห้าวันให้หลัง ผู้ส่งสารถือพระราชเสาวนีย์ของหลิวไทเฮาออกจาก

เมืองหลวงเร่งเดินทางทั้งวันท้ังคืนเป็นระยะทางแปดร้อยหลี่ส่งไปยัง 

จวนผู้บัญชาการกองทัพเหอซี

พระราชเสาวนีย์ของหลวิไทเฮามใีจความว่าหลังได้รับฎกีาพร้อมด้วย 

ค�ารับสารภาพของไส้ศึกจากเซี่ยฉางเกิง นางก็กร้ิวจัด เรียกตัวฉีอ๋องมา

ไต่ถามซึง่หน้า และฉอ๋ีองยอมรบัผดิแล้ว เดิมทีสมควรลงทณัฑ์สถานหนกั 

แต่เห็นแก่ท่ีเขาท�าลงไปด้วยความภักดีต่อราชส�านัก หลงเชื่อค�ายุแยง 

ใส่ไคล้ถึงได้กระท�าผิดด้วยความเลอะเลือนชั่ววูบ หนนี้เพียงติเตียนและ

คาดโทษเขา

หลิวไทเฮายังปลอบเซี่ยฉางเกิงว่าหากคราวหน้ามีเร่ืองอย่างน้ี 

เกิดขึน้ซ�า้สอง ไม่ว่าเป็นใครก็จะไม่ละเว้นโทษให้โดยง่ายอกี พร้อมว่ากล่าว 

ตักเตือนเหล่าขุนนางในราชส�านักอย่างเคร่งครัด และบอกเซี่ยฉางเกิง 

ว่าอย่าหมดขวัญก�าลังใจเพราะเหตุนี้ ของพระราชทานส�าหรับเขาอยู่
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ระหว่างทางแล้ว อีกไม่ก่ีวันก็จะส่งไปถึง ส่วนหนังสือขอลาออกจาก

ราชการทีย่ื่นมากับฎีกาก็ถูกส่งคืนกลบัมาตามเดมิ หลวิไทเฮามรีบัสัง่ให้เขา 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์ อุทิศตนรับใช้ราชส�านักสืบไป

ผ่านไปไม่ก่ีวันหลงัพระราชเสาวนีย์มาถึง หลวิก่วนก็กลับถึงเมอืงกูจาง 

อย่างลับๆ ในราตรีเดียวกันเขาพบกับเซี่ยฉางเกิงในห้องหนังสือของจวน

ผูบ้ญัชาการ ทัง้เน้ือตวัยังเปรอะเป้ือนฝุน่ดนิโดยไม่น�าพาความเหน็ดเหน่ือย 

จากการเดนิทาง เมือ่แสดงคารวะต่อผูเ้ป็นนายแล้วเขาก็เล่าเหตกุารณ์ท่ีตน 

ไปเมืองหลวงหนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ

หลงัจากจางปันกับเขาพบกัน วันต่อมาหลวิไทเฮาได้รบัหนงัสอืฎกีา

ของเซี่ยฉางเกิงซึ่งส่งมาจากเหอซี

มันเป็นหนังสือขอรับโทษทัณฑ์ดุจเดียวกัน

เขาเขียนว่าพักก่อนตนเองจับกุมไส้ศึกในเมืองกูจางได้ติดๆ กัน

หลายคน เริม่แรกคิดว่าเป็นคนทีช่าวเหนอืส่งมาจงึมไิด้ใส่ใจ แต่หลงัจาก

โดนสอบสวนซักไซ้ก็เผยพิรุธออกมา ถึงรู้ว่าได้รับค�าบงการจากท่านอ๋อง

บางคนในราชส�านัก ซึ่งคงจะระแวงว่าเขามีใจคิดคดทรยศ ท�าให้เขา 

รู้สึกหวาดหว่ันกังขาอย่างย่ิง ด้วยเหตุน้ีเพ่ือมิให้วันหน้าเป็นที่กินแหนง

แคลงใจมากย่ิงข้ึนและใช้เป็นบทเรียนเตือนตนในวันหน้า เขาจึงปลด 

ตราประจ�าตัวในจวนผู้บัญชาการลงเป็นการขอลาออกจากต�าแหน่ง  

ยังถวายฎกีาขอรบัโทษทณัฑ์จากไทเฮาและทลูขอให้พิสจูน์ความบรสิทุธ์ิ

ให้ตนด้วย

หลิวไทเฮาได้รับสารแล้วเรียกตัวจางปันเข้าวังปรึกษาหารือทันใด 

จากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ฉีอ๋องยอมรับผิด
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ยามเล่าถึงตรงนี้ หลิวก่วนตื่นเต้นคึกคักเหลือจะกล่าว

"ใต้เท้า พวกเราจับตาดูไส้ศึกของฉีอ๋องมานานแล้ว แต่ก่อนหน้านี้

ท่านไม่เคลือ่นไหวใดๆ จนข้าน้อยยังฉงนใจอยู่บ้าง ท่ีแท้น�ามาใช้ประโยชน์

ในเวลานี้ เรียกได้ว่ายิงทีเดียวได้นกสองตัว ไม่เพียงก�าราบจางปันได ้

อยู่หมดั ต่อไปนีเ้ขายังต้องเฝ้าดฉูอ๋ีองไว้ไม่ให้คลาดสายตา ฝ่ายฉอ๋ีองนัน้

เห็นทีว่าคงไม่ได้อยู่อย่างสงบเช่นกัน"

เซี่ยฉางเกิงหยักย้ิม แววตาเป็นประกายรางๆ เขาถามขึ้น "เรื่องที่

จ้าวซีไท่อยู่ในแคว้นฉางซาเป็นอย่างไรบ้าง"

หลวิก่วนกล่าวตอบอย่างว่องไว "ข้าน้อยให้ค�าแนะน�ากับจางปันเอง

ขอรับ พอจางปันไปเพ็ดทูลไทเฮา เขาต้ังใจเอ่ยถึงบุตรชายของฉีอ๋อง 

ซึ่งอยู่ท่ีแคว้นฉางซาขณะน้ีว่าอาจจะมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง สร้าง 

ความไม่พึงใจให้หลิวไทเฮาอย่างมาก ตอนสอบสวนฉีอ๋อง พระนางถาม

ไล่เลยีงว่าถ้าแค่รกัษาโรค เหตุใดไม่เชญิหมอเทวดามาท่ีวังฉอ๋ีอง กลบัให้

ซื่อจื่อถ่อสังขารเดินทางไกลเป็นพันหลี่ไปเอง ฉีอ๋องแตกต่ืนลนลาน

พยายามแก้ตวัเป็นพัลวนั บอกว่าพอออกจากวังหลวงจะส่งคนไปเรยีกตวั

บุตรชายกลับทันที"

เขาเล่าเรื่องตามที่ตนได้ยินจากจางปันในภายหลัง หากจริงๆ แล้ว

ยังไม่เข้าใจอยู่สกัหน่อย เขาไม่รูว่้าเพราะเหตใุดท่านผู้บญัชาการต้องจบัตาดู 

จ้าวซีไท่อย่างใกล้ชิดเพียงน้ี ท้ังยังไม่ยินยอมให้อีกฝ่ายอยู่รักษาโรค 

ในแคว้นฉางซา

หลิวก่วนพูดจบแล้วมองผู้เป็นนาย เห็นเขามีสีหน้าเรียบเฉย แค ่

พยักหน้าหงึกหงัก ย้ิมน้อยๆ พลางกล่าว "หลายวันนี้ล�าบากท่านแล้ว  



56

แสนชัง นิรันดร์รัก 2

ตอนนี้ก็ดึกเต็มที ข้าไม่มีเรื่องใดอีก ท่านไปพักผ่อนเถอะ"

ก่อนหลิวก่วนจะขอตัวกลับไป เขาหยิบสารท่ีจางปันฝากตนมา 

มอบให้เซี่ยฉางเกิงยื่นส่งให้

ชายหนุ่มน่ังอยู่ในห้องหนังสือคนเดียวเปิดสารออกกวาดสายตา

อ่านปราดหนึ่ง ใบหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นบูดบึ้งสุดจะเปรียบ อารมณ์ที่ 

ยังพอฝืนนับได้ว่าเบิกบานในตอนแรกกลายเป็นขุ่นมัวในพริบตา

เขาอ่านซ�้าอีกรอบก่อนพับสารทบกันช้าๆ แล้วเก็บ ระงับไฟโทสะ

ในใจไว้ ตั้งสติชั่วครู่ถึงลุกขึ้นก้าวออกจากห้องหนังสือกลับเข้าห้องนอน 

หากตรงกลางอกยังอึดอดัคับข้องดุจเก่ายากจะบรรเทาเบาบางลง เขารูว่้า 

คงนอนไม่หลบั เลยเดนิออกมาสัง่ให้ผูต้ดิตามเตรยีมม้าแล้วออกเดนิทาง

ไปเมืองซิวถูในคืนนี้

วันรุง่ขึน้เขาไปถึงเมอืงซวิถู หลวิอนัรองแม่ทพัรูว่้าท่านผูบ้ญัชาการ

มาถึงก็พาคนออกจากเมืองมาต้อนรับ

เซ่ียฉางเกิงควบม้ามาถงึชายแดนแล้วก้าวขึน้ไปบนป้อมสงูจดุหน่ึง 

ทอดสายตามองผืนแมกไม้เขียวขจีกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา 

เขาเอ่ยปากถามความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ของชาวเหนือ

หลวิอันตอบ "ข้าน้อยมเีรือ่งหนึง่อยากจะส่งสารไปหารอืใต้เท้าอยู่เลย  

ช่างบงัเอิญนกั ใต้เท้าก็มาถึงวันนีพ้อด ีหมูน่ีช้าวเหนอืไม่มคีวามเคลือ่นไหว 

อะไร แต่ข้าน้อยไม่ใคร่วางใจทางเขตหบุเขาหม่าเหอ ท่ีน่ันก็มชีาวพ้ืนเมอืง 

อยู่อาศัยรวมกันอีกแห่งหนึ่งจึงเป็นจุดที่แฝงอันตรายไว้ ตามความเห็น 

อันตื้นเขินของข้าน้อย ทางที่ดีสั่งให้ชาวพ้ืนเมืองตรงน้ันย้ายออกไป 
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ให้หมดแล้วสร้างค่ายรักษาการณ์โดยเร็วที่สุดดีกว่า มิเช่นน้ันถ้าวันหลัง

เกิดศึกข้ึน ชาวเหนือคิดใช้หุบเขาหม่าเหอเป็นช่องฝ่าทะลวงแล้วเสนอ 

สิง่ล่อใจให้ชาวพ้ืนเมอืงเปิดทาง ทหารม้าเกราะเหล็กจะบกุตรงเข้ามาได้เลย  

ไม่เป็นผลดีต่อทหารรั้งเมืองทางนี้อย่างยิ่งยวดขอรับ"

"ลองพบปะพูดคุยกับพวกเขาแล้วหรือไม่"

สายตาของเซีย่ฉางเกิงทอดมองไปยังทิศทางของหุบเขาไกลๆ ผนืนัน้ 

พลางไต่ถาม

หลิวอันพยักหน้าแล้วก็ส่ายหน้าอีก

"ข้าน้อยเคยไปด้วยตนเองแล้ว แต่เข้าไปไม่ถึงกระท่ังปากทางขอรบั"

เขามองผู้บัญชาการแวบหนึ่ง เห็นอีกฝ่ายขมวดคิ้วน้อยๆ จึงกล่าว

เสียงเบา "ฮูหยินจากไปนานระยะหนึ่งแล้วกระมัง ไฉนท่านผู้บัญชาการ

ไม่รับนางกลับมา..."

เซี่ยฉางเกิงตวัดตามองเขา เขารีบหุบปาก

"ไปเถอะ ไปดูที่หุบเขาหม่าเหอ"

เซี่ยฉางเกิงหยุดนิ่งครู่หนึ่งถึงขี่ม้าไปข้างหน้าต่อ

วันถัดมาเซี่ยฉางเกิงกลับถึงเมืองกูจาง เขาน่ังอยู่ในห้องหนังสือ 

จวนบัญชาการชั่วครู่แล้วไม่ลังเลใจอีก หยิบพู่กันเขียนสารฉบับหนึ่ง 

เสร็จปิดผนึกอย่างมิดชิด จากน้ันเรียกผู้ดูแลเข้ามา สั่งให้ส่งคนส่งสาร 

เดินทางน�ามันไปมอบให้มู่ฝูหลันที่แคว้นฉางซาโดยเร็วที่สุด

ผู้ดูแลรีบรับสารไว้แล้วย่ืนสารอีกฉบับท่ีเพ่ิงได้รับเม่ือครู่ส่งให้เขา

ก่อนหมุนกายออกไป
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เซี่ยฉางเกิงเห็นตราประทับผิดสามัญตรงปากซองปราดเดียวก็ 

จดจ�าได้ว่าเป็นจูลิ่วหู่ซึ่งอยู่ท่ีเมืองเยว่ียส่งมาตามลู่ทางพิเศษท่ีตนบอก 

อีกฝ่ายเอาไว้

เขาเฝ้ารอมาโดยตลอด แต่ผ่านไปนานเพียงนีก้ลบัเพ่ิงส่งมาอกีฉบบั

ชายหนุ่มไม่สบอารมณ์น้อยๆ ขณะเปิดสารอ่าน

จูลิ่วหู่บอกมาในสารว่า...

'พักน้ีแคว้นฉางซายังคงไม่มีอะไรต่างจากปกติเช่นเคย มีเพียง 

หลายวันก่อนทางทิศใต้ของดินแดนซานเหมียวเกิดภาวะอดอยากและ

โรคระบาดจึงมาขอความช่วยเหลือ มู่เซวียนชิงให้ยืมธัญพืชบรรเทา 

ความเดือดร้อน ส่วนท่านหญิงก็เดินทางลงใต้ไปรักษาโรคที่เมืองเหลียน 

ยามน้ันข้าน้อยปะปนอยู่กลางฝูงชนมองเห็นเหตุการณ์ตอนท่านหญิง 

ออกนอกเมืองกับตา

ข้างกายท่านหญิงมีเด็กชายวัยราวสี่ขวบคนหนึ่งติดตามมาด้วย  

ข้าน้อยสืบถามจากหลายๆ ทางได้เรื่องว่าเด็กคนนั้นชื่อว่า 'ซีเอ๋อร์'  

เป็นบุตรบุญธรรมที่ท่านหญิงรับมาอุปการะไว้ นับเวลาดูน่าจะพบกัน

ระหว่างทางตอนนางกลับจากเหอซี

วันนั้นข้าน้อยยังเห็นหยวนฮั่นติ่งไปพร้อมกับท่านหญิง คงจะเป็น 

ผู้ร่วมทาง'

ดวงตาของเซีย่ฉางเกิงตรงึอยู่ทีส่องสามบรรทัดท้ายสาร เขาหรีต่าลง 

สงบจิตใจเป็นนาน สุดท้ายก็ขย�าสารในมือเป็นก้อนกลม
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เขาลุกข้ึนยืนอย่างเชื่องช้า สาวเท้าออกไปสั่งก�าชับหญิงรับใช้ 

ข้างนอก "ไปเรยีกผูดู้แลกลบัมา! เตรยีมของให้ข้า ข้าจะออกเดนิทางไกล!"
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39
    

เมอืงเหลยีนต้ังอยู่ตรงพรมแดนระหว่างแคว้นฉางซากับซานเหมยีว 

เป็นเมืองขนาดเล็กสัณฐานสี่เหลี่ยม มีผู้อยู่อาศัยรวมท้ังสิ้นแค่พันกว่า

เหย้าเรือน ทว่าเป็นประตูทางเชื่อมที่ชาวซานเหมียวกับแคว้นฉางซา 

ไปมาหาสู่กันโดยตลอด มันเคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูในยุคหนึ่ง ต่อมาเพราะ 

เจียงหรงเรืองอ�านาจขึ้นมา ส่งผลให้ชายแดนทางใต้ของแคว้นฉางซา 

ไม่สงบ ถึงได้เงียบเหงาซบเซาลง กระนั้นนกกระจอกแม้จะตัวเล็ก แต่ก็ 

มีอวัยวะภายในทั้งห้าครบถ้วน* เมื่อเจ้าเมืองเหลียนรู้ข่าวว่าท่านหญิง 

จะมารักษาโรคไข้ป่าให้กับชาวเผ่าสามสกุล จ�าเป็นต้องพ�านักในพ้ืนท่ี 

ของตน เขาก็เตรียมการต้อนรับทุกอย่างพร้อมสรรพ เก็บกวาดเรือนพัก 

ที่ดีที่สุดในเมืองรอล่วงหน้า หลังจากมู่ฝูหลันมาถึง นางจัดท่ีทางให ้

ซีเอ๋อร์เรียบร้อยแล้วทิ้งเขาไว้ในเมืองให้แม่นมมู่กับสาวใช้อยู่เป็นเพ่ือน 

* 'นกกระจอกแม้จะตวัเลก็ แต่ก็มอีวยัวะภายในท้ังห้าครบถ้วน' เปรยีบเปรยถึงสิง่ทีม่โีครงสร้างหรอืรปูแบบเลก็  
แต่องค์ประกอบสมบูรณ์ในตัวเอง
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ส่วนตนเองพาเหล่าหมอท้ังหลายออกจากเมืองไปยังเขตแดนของชาว

สามสกุลแล้วเริ่มต้นท�างาน

มาตรว่าจะเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้ว แต่พอไปถึงที่ นางถึงพบว่า

สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่นึกภาพไว้แต่เดิม

ปกติโรคไข้ป่าไม่นับว่าพบบ่อยในท้องถ่ินนี้ ช่วงรอยต่อจากฤดู 

ใบไมผ้ลเิข้าฤดรูอ้นทกุปเีปน็ช่วงเวลาทีเ่กดิโรคได้งา่ยขึน้ แต่ครานีเ้พราะ

ขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้คนที่ร่างกายแข็งแรงมากมาย

กลายเป็นอ่อนแอลงและพากันล้มป่วย โดยเฉพาะคนชราและเด็กเล็ก 

ที่ต้องเคราะห์ร้ายก่อนใคร

เมอืงถ�า้ท่ีนางไปถึงแห่งหนึง่มชีาวบ้านท้ังหมดหลายร้อยเหย้าเรือน

ที่ติดไข้ป่าแล้วครึ่งหนึ่ง แม้นส่วนใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ สตรี และเด็กเล็ก 

แต่ก็เป็นภาพที่ชวนให้ตกตะลึงพรึงเพริดได้

เมื่อชาวบ้านท้องถ่ินที่ทุกข์ทรมานจากความหิวโหยและอาการ 

เจ็บป่วยล่วงรู้ว่าแคว้นฉางซาไม่เพียงเต็มใจให้ยืมธัญพืช ช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนในช่วงขาดแคลนอาหารแก่พวกเขาในยามนี้ แม้แต่ 

ธิดาอ๋องก็พาคนมารักษาโรคให้ถึงท่ีน่ีด้วยตนเองแล้ว พวกเขาต่างรู้สึก

กระฉับกระเฉงมีพลังใจไปตามๆ กัน

หลายปีท่ีผ่านมาในสายตาชาวบ้านท่ัวไปของดินแดนซานเหมียว 

แคว้นฉางซาเพ่ือนบ้านก็คือแคว้นใหญ่ ท่านอ๋องสกุลมูม่เีมตตาธรรมและ

โอบอ้อมอารี เวลานี้แคว้นฉางซาไม่ถือสาเรื่องที่ผ่านมา ยื่นมือช่วยเหลือ

พวกตนอีกครั้ง จะไม่ให้รู้สึกตื้นตันอย่างสุดแสนได้อย่างไร

ทุกคราที่มู่ฝูหลันไปที่แห่งหนึ่ง ตอนจากมาบรรดาชาวบ้านจะต้อง
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หมอบค�านับแสดงความเคารพนับถือต่อนางอย่างสูงสุด

นางมงีานรดัตัวมาก แต่ขอแค่กลบัเข้าเมอืงพักแรมได้ก็จะพยายาม

กลบัไปเท่าทีจ่ะท�าได้ เว้นแต่ว่าบางครัง้ยุ่งวุ่นวายจนดกึดืน่เกินไป หรอืไป

ในที่ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถไปกลับได้ถึงจะค้างคืนที่นั่น

ซีเอ๋อร์จดจ�าสัญญาที่ให้ไว้กับนางเสมอ เขารู้ว่านางมีงานไม่อาจ

กลับเมืองมานอนพักกับตนได้ทุกคืน พอถึงเวลาสมควรเข้านอน เขา 

จะขึ้นเตียงอย่างว่าง่ายโดยไม่เคยงอแง

ราตรน้ีีแม่นมมูช่่วยช�าระกายให้เขาเสรจ็ สวมอาภรณ์ส�าหรบัเข้านอน 

แล้วอุ้มขึน้ไปบนเตยีง นางกล่าวยิม้ๆ "คณุชายน้อย คนืน้ีท่านหญิงกลับมา 

ไม่ได้ คุณชายน้อยไม่ต้องรอแล้ว รีบนอนเองนะเจ้าคะ"

ซีเอ๋อร์พยักหน้ารับ

แม่นมมู่รอให้เขาเอนกายลงนอนแล้วดึงผ้าห่มเนื้อบางผืนหนึ่งขึ้น

ห่มถึงหน้าท้องเขา นางน่ังตรงขอบเตียงโบกพัดใบลานเบาๆ กล่อมเขา 

เข้านอน

ซีเอ๋อร์อ้าปากหาวทีหนึ่งแล้วหลับตาลง

แม่นมมู่พิศดูเด็กน้อยที่นอนหนุนหมอนอยู่

คิ้วเรียวได้รูป ขนตายาว ดวงหน้าเล็กๆ ที่นางเห็นแวบแรกก็รู้สึก 

คุ้นเคยอย่างน่าประหลาด มองอย่างไรก็ชวนให้รักใคร่เอ็นดู

นางจ�าได้ว่าท่านหญิงออกจากเหอซีกลับแคว้นฉางซาตอนต้น 

เดือนสอง ขณะนี้เดือนเจ็ด เวลาผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้ว

เด็กคนนี้มาอยู่ด้วยกันนานปานน้ี อีกทั้งได้คลุกคลีใกล้ชิดทุกวัน 

ท�าให้แม่นมมู่ชมชอบเด็กที่น่ารักและรู้ความคนนี้จากใจจริง
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กระนัน้พูดตามสตัย์จรงิ ถึงจะเป็นเช่นน้ี แต่จนบดัน้ีแม่นมมูยั่งไม่ใคร่ 

กระจ่างแจ้งว่าเหตไุฉนท่านหญิงจงึผกูพันกับเดก็ก�าพร้าซึง่ได้พบระหว่างทาง 

แล้วพากลบัมาด้วยอย่างลกึซึง้เพียงน้ี ทัง้ท่ีไม่มคีวามเก่ียวข้องใดๆ ต่อกัน 

และไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน

ปีน้ีท่านหญิงเพ่ิงย่างสบิเจด็เท่าน้ัน ในความรูส้กึของแม่นมมู ่ นาง 

ยังคงเป็นดั่งเด็กสาวตัวน้อยท่ีเพ่ิงหมั้นหมายในครั้งนั้น ทว่ายามนาง 

มองดูเด็กคนน้ี แม่นมมู่จะสัมผัสได้ทุกเมื่อว่าในแววตาของท่านหญิง 

เปี่ยมล้นไปด้วยความรักใคร่ทะนุถนอมจากส่วนลึกของจิตใจเช่นมารดา

ที่มีต่อบุตรของตนได้

สายตาของแม่นมมู่จับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของซีเอ๋อร์ ได้แต่ลอบ 

สะทกสะท้อนใจอีกครั้งหนึ่ง

บางทีน่ีอาจจะเป็นสิ่งท่ีเรียกว่าวาสนาแต่ชาติปางก่อนกระมัง  

ท่านหญิงมีวาสนากับเด็กคนนี้

ซีเอ๋อร์นอนหลับไปแล้ว

แม่นมมู่ลุกข้ึนเบาๆ ตรวจสอบม่านกรุผ้าโปร่ง เป่าโคมไฟดับแล้ว

ก้าวออกจากห้องด้วยฝีเท้าแผ่วเบา

ค�า่คนืในฤดรู้อนของเดอืนเจด็นี ้ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ดวงเดอืนกระจ่าง  

แสงดาวริบหร่ี เป็นราตรีอันแสนสามัญคืนหน่ึง เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ไกล 

ออกมาทางใต้ซึ่งขึ้นอยู่กับแคว้นฉางซาแห่งนี้ปิดประตูทางเข้าแน่นสนิท

ไปนานแล้ว

ถึงยามจื่อ เมืองเหลียนที่หลับใหลอยู่ถูกเสียงตบประตูปลุกขึ้นมา
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ส่วนเจ้าเมอืงเหลยีนสะดุง้ตืน่เพราะแขกไม่ได้รบัเชญิทีม่าถงึยามวิกาล 

ผู้หนึ่ง

คนรับใช้น�าความมารายงานว่าท่ีนอกเมืองมีผู้มาเยือนขานนาม

ตนเองว่าเซี่ยฉางเกิง พาผู้ติดตามมาไม่ก่ีคน ยังแสดงป้ายเหน็บเอว 

สลกัชือ่ต�าแหน่งซึง่ออกโดยราชส�านกั แต่ทหารเฝ้าประตูเมอืงไม่เคยเหน็

ป้ายประจ�าตัวขุนนางยศสูงขั้นน้ีมาก่อน จึงยากจะแยกแยะได้ว่าจริง 

หรือปลอม ประกอบกับขบวนเดินทางของท่านหญิงอยู่ในเมืองตอนนี้  

ท่านเจ้าเมืองเคยออกค�าสั่งว่าต้องคุ้มกันประตูเมืองให้แน่นหนามากข้ึน 

ทั้งเป็นเวลาค�่ามืด เขาไม่กล้าเปิดประตูเมืองต้อนรับคนโดยพลการ  

ทางหนึ่งถ่วงเวลาไว้ ทางหน่ึงส่งคนมาแจ้งท่านเจ้าเมืองและขอให้รีบไป

ที่นั่นโดยไว

นามเซี่ยฉางเกิงเปรียบดั่งเสียงอสนีบาตดังก้องหูเจ้าเมืองเหลียน 

จะว่าไปแล้วเขากับชายหนุ่มเคยมีโอกาสได้พบกันคราหน่ึง ในครั้งนั้น 

เซี่ยฉางเกิงมุ่งหน้าไปที่เมืองเยว่ียเพ่ือขอเก่ียวดอง เขายังเป็นขุนนาง 

คนหนึ่งในวังอ๋องจึงได้เห็นหน้ามาก่อน ครั้นได้ยินว่าอีกฝ่ายมาถึงท่ีนี่  

มีหรือจะกล้าชักช้าเชือนแช เขารีบพาคนรุดไปสั่งให้เปิดประตูเมือง

ใต้แสงคบเพลงิลกุโชน เขามองเห็นคนทียื่นตระหง่านหนัหน้ามาทาง 

ก�าแพงเมืองผู้หนึ่ง มิใช่เซี่ยฉางเกิงแล้วจะเป็นผู้ใด

เจ้าเมืองเหลียนเดินปรี่เข้าไปหา ถือป้ายเหน็บเอวด้วยสองมือ 

ยื่นคืนให้เขาพร้อมกับพร�่ากล่าวขอขมาซ�้าๆ

"เวลานี้ขบวนเดินทางของท่านหญิงพ�านักอยู่ในเมือง ข้าน้อย 

ต้องรักษาความปลอดภัย อีกทั้งไม่ได้รับข่าวว่าใต้เท้าจะมาเยือนถึงได ้
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เสียมารยาทแล้ว ใต้เท้าโปรดอย่าได้ต�าหนิถือโทษเลยนะขอรับ"

ใบหน้าของเซี่ยฉางเกิงปราศจากร่องรอยขุ่นเคืองใดๆ แต่แววตา

ปึ่งชาเล็กน้อย เขาไม่ได้พูดจาปราศรัยอะไร อ้าปากก็เอ่ยถามอย่าง 

รวบรัดตัดความ "ที่พักของท่านหญิงอยู่ที่ใด"

ว่าแล้วก็สาวเท้าเข้าไปข้างใน

เจ้าเมืองเหลียนเร่งฝีเท้าตามไปพลางกล่าว "ท่านผู้บัญชาการคง 

ไม่ทราบว่าหลังจากท่านหญิงมาที่น่ีก็เข้าไปในดินแดนซานเหมียวรักษา

คนป่วยทุกวัน บางครั้งไม่สะดวกก็จะค้างแรมที่นั่น สองวันนี้ท่านหญิง 

ไปที่หลีหยางซึ่งอยู่ห่างจากท่ีนี่ค่อนข้างไกล คืนนี้มิได้กลับมา เห็นทีว่า

คงจะพักอยู่ที่นั่นขอรับ" 

เซี่ยฉางเกิงชะงักเท้า

"ท่านผู้บัญชาการสบายใจได้ ข้าน้อยได้ยินว่าพวกชาวบ้านซาบซึ้ง

ใจต่อท่านหญิงย่ิงนกั ทุกๆ แห่งทีไ่ปต่างก้มศรีษะหมอบค�านบั เหนืออืน่ใด 

ยังมท่ีานแม่ทัพหยวนร่วมเดินทางไปให้การอารกัขา ไม่เป็นอนัตรายหรอก

ขอรับ"

เซี่ยฉางเกิงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมชั่วครู่ จากนั้นเบือนหน้าไปช้าๆ

"แล้วบุตรบุญธรรมของนางล่ะ"

ยามกล่าวค�าว่า 'บตุรบญุธรรม' น�า้เสยีงของเขาฟังดชูอบกลอยู่บ้าง

เจ้าเมอืงเหลยีนพูดอย่างย้ิมแย้ม "คุณชายน้อยมไิด้ตดิตามไปขอรบั 

ตั้งแต่มาถึงก็อยู่ในเมืองตลอด เขาพักอยู่ทางทิศใต้ของเมืองไม่ห่างจาก

ที่นี่"

"พาข้าไปที่นั่น"
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เซี่ยฉางเกิงนิ่งเงียบไปชั่วอึดใจก่อนบอกขึ้นมา

เจ้าเมืองเหลียนเปล่งเสียงขานรับ ออกเดินน�าทางอยู่ข้างหน้า 

อย่างกุลีกุจอพลางเล่าด้วยรอยยิ้ม "เอ่ยถึงคุณชายน้อย ช่างเป็นเด็กที่ทั้ง

เฉลียวฉลาดทั้งน่ารักรู้ความโดยแท้ มิน่าท่านหญิงถึงรักใคร่เอ็นดูเขา

ปานนี ้วันท่ีภรรยาข้าน้อยไปเย่ียมคารวะท่านหญิง กลบัมาก็บอกกับข้าน้อย 

ว่าน่ีใช่บุตรบุญธรรมท่ีใดกัน ท่านหญิงกับคุณชายน้อยดูสนิทสนมกัน 

ย่ิงกว่าแม่ลูกแท้ๆ หลายส่วนเสียอีก ประเด๋ียวคุณชายน้อยเห็นท่าน 

ผู้บัญชาการมาถึง เห็นทีว่าคงยิ่งดีอกดีใจนะขอรับ"

เมืองเหลียนเป็นเมืองเล็กห่างไกล หลังจากเงียบเหงาซบเซาลง 

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา พาให้ข่าวต่างๆ จากภายนอกขาดหายไปประหนึง่

เมืองท่ีปิดตาย ด้านเจ้าเมืองเหลียนก็ไม่ได้ไปเมืองเยว่ียเป็นเวลานาน  

ไหนเลยจะรู้เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนเซี่ยฉางเกิงมาเยือน แล้วก็ไม่รู้ว่า

พวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่ร้าวฉาน เพียงคิดจะพูดเอาอกเอาใจและ

ประจบประแจงไปตลอดทาง จนกระท่ังพาเซีย่ฉางเกิงไปหยุดยืนหน้าเรือน

หลังหนึ่งถึงกล่าว "ท่านหญิงพ�านักอยู่เรือนหลังนี้ขอรับ"

มีผู้ติดตามก้าวเข้าไปเคาะประตู ทหารได้ยินเสียงรู้ว่ามีคนมาก็รีบ

เปิดประตู

แม่นมมู ่นอนหลับไปแล้วถูกปลุกให้ต่ืนข้ึนกะทันหัน พอรู ้ว ่า 

ผูบ้ญัชาการเซีย่มาถึง นางประหลาดใจเหลอืจะกล่าว ซ�า้ยังไม่ค่อยจะเชือ่

ในทีแรก นางลุกจากเตียงออกไปเห็นเงาร่างสูงชะลูดกลางลานเรือนก็ 

จ�าได้ว่าเป็นเขา รีบเข้าไปต้อนรับและบอกว่าคืนนี้ท่านหญิงไม่กลับมา

"พรุ่งนี้มีสมุนไพรชุดหนึ่งล�าเลียงมาถึง ท่านหญิงน่าจะกลับมา..."
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แม่นมมู่จะถามว่าไยจู่ๆ เขารอนแรมทางไกลนับพันหล่ีจากเหอซี 

มาท่ีนี่ก็ไม่เป็นการดี นางเห็นใบหน้าเขาไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆ จึงเอ่ย 

อธิบายอย่างระมัดระวัง

"บุตรบุญธรรมของนางเล่า"

เซี่ยฉางเกิงไต่ถามด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

แม่นมมู่ลังเลครู่หนึ่งถึงชี้ที่ห้องด้านหลังนาง

เซี่ยฉางเกิงย่างเท้าเดินตรงไปยังหน้าประตูห้องนั้น

เขาปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันเกินไป ท่านหญิงเองก็ไม่อยู่คืนน้ี

พอดี

แม่นมมู่รู้สึกสังหรณ์ใจว่าการมาของเขามิใช่เรื่องดีเด็ดขาด

ความวิตกกังวลใจอยู่ลึกๆ ที่กระท่ังตนเองก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูก 

ส่งผลให้นางไม่ปรารถนาให้เขาได้เห็นซีเอ๋อร์

หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ในสถานการณ์เช่นนี้

นางรบัเทียนตดิไฟจากมอืสาวใช้แล้วไล่กวดตามไปทันที พูดคะย้ัน 

คะยอ "ใต้เท้า ท่านเดินทางมาไกล นี่ก็ดึกแล้วคงต้องเหน่ือยล้าเป็นแน่  

มิสู้ไปพักผ่อนก่อน มีเรื่องใดพรุ่งนี้..."

เซี่ยฉางเกิงหยุดอยู่หน้าประตู หันศีรษะมาพูดกับนางอย่างเย็นชา 

"เจ้ากลัวอะไร ข้าจะจับเขากินหรือไร"

แววตาของเขาขุ่นมัวสุดจะเปรียบ แม่นมมู่ใจหล่นวูบ กล่าวเสียง 

รัวเร็ว "ใต้เท้าอย่าเข้าใจผิดเป็นอันขาดนะเจ้าคะ แค่ว่าคุณชายน้อย 

นอนหลับไปนานแล้ว"

เซีย่ฉางเกิงราวกับไม่ได้ยิน เขาหยิบเทยีนจากมือนางแล้วผลกัประตู
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เปิดด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก

"ใต้เท้า..."

เขาก้าวขาข้ามธรณีประตูเข้าห้องไปแล้ว

แม่นมมู่ไม่กล้าทัดทานอีก นางยืนอยู่หน้าประตูมองตามร่างบุรุษ

ใต้แสงเทียนที่ก�าลังเดินไปข้างในอย่างกระวนกระวายใจ

เมือ่เซีย่ฉางเกิงไปถึงห้องเลก็ด้านใน เขาจ่อเปลวเทยีนในมอืจดุโคม

อีกดวงหนึ่ง

ภายในห้องสว่างไสวในพรบิตา แสงไฟส่องกระทบเด็กน้อยทีเ่อนกาย 

อยู่บนเตียง

รอบด้านเงยีบเชยีบไร้สรรพเสยีง มเีพียงเสยีงลมหายใจแผ่วเบาของ

เด็กชายคนนั้นที่หลับสนิทอยู่

แพขนตายาวๆ ที่หลุบปิดลงของเขาน่ิงสนิททอดเป็นเงาด�ารูปพัด 

คู่หนึ่งบนหน้า เขานอนอย่างสุขสงบเช่นนี้

เซี่ยฉางเกิงไม่เดินไปที่ข้างเตียง เขายืนอยู่ข้างโคมไฟโดยไม่

ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว

ทันใดนั้นเสียงเปรี๊ยะแผ่วเบาดังมากระทบหู

แสงเทียนแตกปะทุเป็นประกายไฟเล็กๆ 

ริ้วเปลวไฟไหวสะบัดดุจเริงระบ�า

เด็กน้อยในห้วงนิทราผู้น้ันประหน่ึงรับรู้อะไรได้ แพขนตาของเขา

ขยับเบาๆ ก่อนจะตื่นขึ้น

เขาสะลึมสะลือมองเห็นโคมไฟในห้องสว่างอยู่ ละม้ายมีเงาร่าง 

สายหนึง่อยู่ใต้แสงไฟก็นึกว่าเป็นมารดากลบัมา เขาตะกายตวัลกุพรวดขึน้ 
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ด้วยความลิงโลดใจ ยกมือขย้ีตาอย่างงัวเงีย ปากก็เรียกขานเสียงงึมง�า 

"ท่านแม่..."

แต่แล้วเสียงของเด็กน้อยพลันเงียบลง

เขามองเห็นอีกคนหนึ่งในห้องได้ถนัดตาแล้ว

มิใช่มารดาของเขา

ซีเอ๋อร์ลดมือลงช้าๆ เขานั่งอยู่บนเตียงเบิกตาโต ประสานสายตา 

กับคนแปลกหน้าผู้เงียบขรึมที่ปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าตนเป็นครั้งแรก

สายตาของเซี่ยฉางเกิงหยุดอยู่ท่ีใบหน้าของเด็กผู้นี้แล้วไม่อาจ 

เบนออกได้อีก

เสี้ยวขณะที่เห็นเรียวค้ิวและนัยน์ตาคู่นั้น ความคิดเหลวไหลท่ีเคย

บงัเกิดข้ึนในหัวนับครัง้ไม่ถ้วนทว่าถูกเขาปัดท้ิงไปทกุคราทีเ่พ่ิงผดุขึน้มานัน้  

กลับกลายเป็นจริงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชั่วพริบตา

มันเหลวไหลน่าขันถึงขั้นที่กระทั่งเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อ

แต่เขารู้ว่าตนเองไม่ได้ปรักปร�านาง

หากนางพบกับเด็กคนนีห้ลงัจากถูกเขาขบัไล่ไสส่งตอนเดอืนสองปีนี ้

แล้วพากลับแคว้นฉางซาจริงๆ ไฉนถึงประจวบเหมาะปานนี้ เมื่อปลายปี

ที่แล้วนางก็ละเมอเรียกชื่อเดียวกันนี้ในคืนที่เพิ่งมาถึงเมืองหลวง

ก่อนได้อ่านสารฉบับน้ันของจูลิ่วหู่ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็คิดไม่ถึงว่า 

คนที่มีชื่อนั้นจะเป็นเด็กน้อยตรงหน้าผู้นี้

ตกลงว่าเป็นความผกูพันเช่นใดกันแน่ถึงท�าให้นางคะนงึหาเด็กคนน้ี 

แม้ในห้วงฝัน

ถ้านี่นับเป็นเรื่องบังเอิญ อย่างนั้นความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลา 
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ท่ีพลุ่งพล่านขึ้นกลางใจขณะที่สายตาเขาปะทะกับคิ้วและดวงตาของ 

เด็กน้อยนั่นจะมาจากที่ใดอีกเล่า

มันมาจากนางนั่นเอง

ราวกับว่าเขามองเห็นเงาของมู่ฝูหลันบนตัวของเด็กคนนี้

ใต้หล้านี้หาได้มีเรื่องบังเอิญถึงเพียงนั้นไม่

ข้อกังขาท่ีวนเวียนอยู่ในใจเขาก่อนหน้าน้ีได้รับการยืนยันในคืนนี้

แล้ว

ความเป็นมาของเด็กคนนี้มีปัญหาแน่นอน

"ท่านเป็นใคร"

เด็กน้อยมองเซี่ยฉางเกิงอยู่เป็นนาน เขาชั่งใจเล็กน้อยแล้วปริปาก

ถามเป็นค�าแรกนับแต่ได้พบกับชายหนุ่ม

ท่อนขาเล็กๆ สองข้างของเขาหุบชิดกันแน่น หลังฝ่าเท้างุ้มน้อยๆ 

น้ิวเท้างอเข้าหากัน เป็นท่าทีตกประหม่าแกมระวังตัวที่แสดงออกมา 

โดยไม่ตั้งใจ แต่เขายังกล่าววาจาชัดถ้อยชัดค�า ไม่มีร่องรอยหวาดกลัว 

ให้เห็นสักเท่าไร

เซี่ยฉางเกิงเขม้นมองเด็กน้อยด้วยแววตาเครียดขรึม

"บิดาของเจ้า เขาเป็นใคร"

หลังนิ่งเงียบอยู่นาน เขาย้อนถามค�าหนึ่ง
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