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ค าน าส านักพมิพ ์

 

พคักียนุ นกัเรยีนมธัยมปลายผูห้ลดุไปยงัอีกโลก เขากลายเป็น

ทาสโดยเจา้นายของเขาเป็นผูร้บัผิดชอบงานในฝ่ายทรพัยส์ินส่วน

พระองคข์ององคช์ายอิคราอิม ดว้ยความสามารถที่โดดเด่น เขาจึง

ไดร้บัความไวว้างใจ แต่ดูเหมือนว่าองคช์ายอิคราอิมจะติดใจในตวั

ของกียนุมากเป็นพิเศษ!!!  

ถา้คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบนิยาย Boys’ Love ทะลุมิติ คุณตอ้ง

ชอบนิยายแปลจากเกาหลี เรื่อง A Broken Mirror Can Reflect              

the World ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย นีอ้ย่างแน่นอน เพราะดว้ย

เรื่องราวที่เขม้ขน้ เดินเรื่องไดเ้รว็ แถมยงัฟินไปกบัองคช์ายอิคราอิม 

ผูห้ล่อเหลาเด็ดเดี่ยว (แถมบา้กาม) และกียุนทาสผูแ้สนน่ารกัขยนั

ขันแข็งไปตลอดทัง้เรื่อง (แต่ก็จะแอบสงสารกียุนที่โดนองคช์ายอิ

คราอิมกระท าช าเราดว้ยความสิเหน่หา) แต่เอาน่า บางครัง้ความรกั

ก็เกิดจากความใคร่ไดเ้หมือนกัน ถือซะว่า เรื่องรกัๆ ใคร่ๆ เป็นอีก
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อรรถรสหนึ่งของการเสพนิยายแนว Boys’ Love แลว้กนัเนอะ (ไม่มี

แลว้จะกรอ่ยนะ วา่มัย้) 

ปล.นิยายเรื่องนีเ้ป็นนิยาย bestseller ในเว็บ Daewon.C.I.lnc 

จากยอดผูใ้ชง้าน 8 ลา้นกว่าคน ไดร้บัคะแนนรีวิวสงูจากทัง้เว็บไซต์

อ่านนิยายออนไลนแ์ละเว็บขายหนงัสือ เช่น เวบ็ไซต ์ridibooks.com 

โดยได ้4.4/5 คะแนน จากผลโหวต 1,499 ครัง้ การนัตีไดว้่านิยาย

เรือ่งนี ้คณุอ่านแลว้จะไมผิ่ดหวงัอย่างแน่นอน 

 

Peony Publishing 
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บทที ่7 
สารภาพ (2) 

 
ดินแดนทะเลทรายอย่ำงชำลบำมห์ มีธรรมเนียมว่ำ            

ต้องต้อนรับแขกที่ เดินทำงมำจำกแดนไกลอย่ำงอบอุ่น เพรำะ                   
สมัยที่ยังถูกเรียกว่ำเฟรเน่ียนนั้นเป็นดินแดนที่แหง้แลง้ทุรกันดำร 
กำรที่มีแขกมำหำ เขำจะตอ้งเดินทำงขำ้มผืนดินแหง้แลง้และ    กวำ้ง
ใหญ่ จงึถือไดว้ำ่เป็นแขกผูม้ีเกียรติ 

เจำ้ชำยอิครำอิมเกลียดแขกผูม้ีเกียรติ แมว้่ำจะเป็นชนชัน้สูง 
แต่ส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน ์ท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมตอ้งเสียเวลำอนัมี
ค่ำไปโดยเปล่ำประโยชน ์ถำ้ส ำหรบัคนที่ตอ้งกำรแสวงหำอ ำนำจ
และควำมมั่งคั่งก็คงจะว่ำดี แต่แขกผูม้ำเยือนที่เป็น                เชือ้
พระวงศช์ัน้สงู หำกพดูแนะน ำหรือขอรอ้งอะไรที่ไม่เหมำะสม  ก็จะ
เกิดปัญหำเลวรำ้ยตำมมำไดเ้หมือนกนั 

แขกผู้มำเยือนในวันนีเ้ป็นเชือ้พระวงศ์และมีฐำนันดรศักดิ์           
ที่สงูกวำ่เจำ้ชำยอิครำอิม 

ดำซีนี ซำลดิม 
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พระองค์คื อ โอรสองค์สุดท้องของจัก รพรรดิองค์ก่ อน                        
มีช่ือต ำแหน่งว่ำขนุนำงเรนเซีย หรือก็คือนอ้งชำยของจกัรพรรดิองค์
ปัจจบุนัและเป็นอำของเจำ้ชำยอิครำอิม อำยสุำมสิบหำ้ปี นบัว่ำเป็น
หนุ่มที่สดุในบรรดำเชือ้พระวงศรุ์น่ก่อน เป็นชำย                       รูป
ง ำมที่ มี เ ส้น ผมสี ท อ งถอดแบบมำจ ำกห ญิ ง ง ำมที่ ไ ด้ รับ                      
ควำมโปรดปรำนจำกจักรพรรดิองค์ก่อน เป็นโอรสองค์สุดท้อง               
ที่ไดร้บัควำมรกัควำมเอ็นดจูำกจกัรพรรดิองคก่์อนมำก                  แม้
จะไม่ไดมี้สิทธ์ิในรำชบลัลงัก ์แต่ก็ไดบ้ริหำรกิจกำรขนำดใหญ่      ที่
โดดเด่นแทน แถมยังมีบทบำทส ำคัญในฐำนะที่ เ ป็นขุนนำง                
ผูซ้ื่อสตัยต์่อจกัรพรรดิองคปั์จจบุนัดว้ย 

ขุนนำงเรนเซียผู้นี ้ถือว่ำเป็นหนึ่งในไม่ ก่ีคนที่ผ่ำนเกณฑ์                 
กำรคดักรองคนอนัซบัซอ้นของเจำ้ชำยอิครำอิมได ้แต่ก็ยงัไม่ไดส้นิท
สนมมำกพอที่จะมำเยี่ยมเยือนกนัเป็นกำรส่วนตวัได ้                      ทัง้
คู่ต่ำงทกัทำยกนัดว้ยมำรยำท อย่ำงไรก็ตำม พระองค ์               ไม่
สำมำรถอำ้งเหตผุลว่ำงำนยุ่งจนไม่สนใจแขกคนส ำคญัได ้เจำ้ชำย
อิครำอิมจงึสละเวลำเพื่อมำตอ้นรบัทำ่นซำลดิม 
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ณ ต ำหนักอันงดงำมของวังหน้ำ  คนที่ นั่ ง อยู่ บนที่ นั่ ง                     
ที่จัดเตรียมเอำไว้เอ่ยทักทำยถำมไถ่สำรทุกข์สุกดิบกันไปมำ                     
มีข่ำวลือว่ำท่ำนซำลดิมเป็นคนที่มีคำรมคมคำย แต่พระองคเ์ปิดบท
สนทนำดว้ยกำรบอกถึงจดุประสงคท์ี่มำเย่ียมเยือนในวนันี ้

“ขำ้ตอ้งกำรพบพคักียนุ” 
พอเอ่ย ช่ือ กียุนออกมำ  ใบหน้ำของเจ้ำชำยอิครำอิม ก็                    

แข็งกร้ำวเย็นชำขึน้มำในทันที  จนท่ำนซำลดิมต้องเดำะลิน้อยู่              
ในใจ พอเห็นอำกำรของเจำ้ชำยอิครำอิมแลว้ก็รูท้นัทีว่ำค ำเตือนของ
องคจ์กัรพรรดิที่วำ่ใหร้ะวงันัน้ไมไ่ดพ้ดูเกินจรงิเลยสกันิด 

ทำ่นซำลดิมเป็นคนที่มีอ  ำนำจและกลำ้หำญ แตก็่เริม่              ไม่
มั่นใจแลว้ว่ำตนเองจะทนต่อสำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิม           ที่
ก  ำลงัท ำตำเขียวใส่อยู่ไดไ้หม เจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัแผ่ไอเย็น แต่
ก่อนที่จะไดพ้ดูปฏิเสธ ทำ่นซำลดิมก็รบีชิงพดูตดัหนำ้เสียก่อน 

“มีค ำสั่งมำจำกองคจ์ักรพรรดิ พระองคส์ั่งมำว่ำตอ้งส่งใหเ้ขำ
ดว้ยตวัเอง” 
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ท่ำนซำลดิมหยิบจดหมำยที่อยู่ในอกเสือ้ออกมำใหเ้จำ้ชำยอิค
รำอิมด ูพอตรวจสอบวำ่ตรำประทบับนซองเป็นของ                      องค์
จกัรพรรดิจรงิ ๆ เจำ้ชำยอิครำอิมก็หนำ้ด ำทะมนึย่ิงกวำ่เดิม 

ตำแก่เจำ้เล่หน่ี์คิดจะท ำอะไรอีกกนัแน่ เจำ้ชำยอิครำอิมกดัฟัน
กรอดในใจ สิ่งที่แล่นเขำ้มำในใจก็คือองคจ์ักรพรรดิเป็นผูท้ี่ท  ำให้
พระองคต์อ้งยิม้ต่อหนำ้ผูค้นโดยใชกี้ยนุเป็นเครื่องมือ เพรำะว่ำกียนุ
ไม่ยอมปรปิำกอะไรเลย แสดงว่ำระหว่ำงสองคนนีต้อ้งมีลบัลมคมใน
อย่ำงแน่นอน 

ใจจริงพระองค์อยำกจะไล่ตะเพิดคนที่ มำส่งสำส์นให้                
องค์จัก รพรรดิกลับ ไปให้หมด ในประวัติศำสตร์ที่ ผ่ ำนมำ                   
เคยมีเรื่องที่คนส่งสำสน์ขององคจ์กัรพรรดิถูกฆ่ำหมกศพแลว้แกลง้
ท ำเป็นว่ำเขำเดินทำงมำไม่ถึงบำ้งไหมนะ จำ้ชำยอิครำอิมเผลอคิด
ขึน้มำในช่วงเวลำสัน้ ๆ แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระองคต์อ้งรู ้ ใหไ้ดว้่ำมี
เรือ่งอะไรเกิดขึน้ระหวำ่งองคจ์กัรพรรดิกบักียนุ 

สำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมเย็นยะเยือกและเรยีกตวักียนุมำ 
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กียุนทักทายท่านซาลดิมอย่ำงนอบนอ้มและนึกช่ืนชมเขำอยู่
ในใจ ขณะที่เขำกบัฮสัชำก ำลงัเพลิดเพลินกบัของวำ่งอยู่            ก็ได้
ยินว่ำเจ้ำชำยอิครำอิมเรียกพบด่วน ซีเรนหัวหน้ำมหำดเล็กบอก
ฐำนะของแขกและบอกใหเ้ขำระมดัระวงัดว้ย อีกฝ่ำยเป็นถึงนอ้งชำย
ขององคจ์กัรพรรดิ และเป็นผูน้  ำสำสน์จำกองคจ์กัรพรรดิมำมอบให้
เขำดว้ยตวัเอง แสดงว่ำองคจ์กัรพรรดิรกัษำสญัญำที่บอกว่ำจะถำม
ท่ำนเดวอนจิตวิญญำณแห่งสำยน ำ้ผูช้อบ                            รอ้ง
เพลง เ รื่ อ งวิ ธี กำรกลับบ้ำน เ กิดให้เ ขำ  หัว ใจ กียุน เต้นแรง                                  
ดว้ยควำมคำดหวงั ในขณะเดียวกันกียุนก็ไม่สำมำรถละสำยตำไป
จำกเสน้ผมสีทองของทำ่นซำลดิมไดเ้ลย 

เสน้ผมสีทองรำวกบัน ำ้ผึง้ระยิบระยบัในแสงอำทิตย ์อีกทัง้ ยงั
เป็นลอนยำวลงไปจนถึงเอวดงึดดูสำยตำใหห้ลงใหล ดงูดงำมเสียยิ่ง
กวำ่เครือ่งประดบัหรอือญัมณีเสียอีก 

อยู่ที่น่ีเขำควรจะส ำรวมกิริยำ แต่สำยตำของกียนุก็เอำแต่มอง
ตำมเสน้ผมของทำ่นซำลดิมไมห่ยดุ 

“เจำ้ดจูะถกูใจผมของขำ้นะ?” 
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ท่ำนซำลดิมสังเกตเห็นสำยตำของกียุนจึงเอ่ยลอ้เบำ ๆ กียุน
หนำ้แดงและรีบกม้หนำ้ลงไปทนัที แมว้่ำเขำจะถูกปลดปล่อยจำก
กำรเป็นทำสแลว้ แต่กำรจอ้งมองเชือ้พระวงศต์ำมอ ำเภอใจเป็นเรือ่ง
ที่ไม่สมควร 

“ขออภยัพะ่ย่ะคะ่” 
“อำ..ไมเ่ป็นไร แตว่ำ่เจำ้ชอบผมของขำ้ใช่ไหม?” 
ท่ำนซำลดิมสนุกกับปฏิกิริยำของกียุนจึงแกล้งถำมซ ้ำอีก                    

กียนุเขินจนหแูดง แตก็่ท ำใจกลำ้พยกัหนำ้รบั 
“พ่ะย่ะค่ะ รำวกบัวำ่หลอมมำจำกทองค ำเลยพะ่ย่ะคะ่” 
“ฮ่ำ ๆ หลอมมำจำกทองค ำเลยหรอื ค ำนีฟั้งดดูีนะ” 
ท่ำมกลำงบทสนทนำที่ดูเป็นมิตรนัน้ มีคนอยู่คนหนึ่งที่อำรมณ์

เสีย คนนัน้ก็คือเจำ้ชำยอิครำอิม แมว้่ำจะแค่เสน้ผม                  แต่
พอไดยิ้นกียนุช่ืนชมคนอื่นเต็มสองหแูละเหน็เต็มสองตำในใจ         ก็
บดูบึง้ 

“องคจ์กัรพรรดิฝำกใหข้นุนำงเรนเซียน ำจดหมำยมำใหเ้จำ้ รบั
ไปส”ิ 
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ค ำพดูที่ชดัถอ้ยชัดค ำของเจำ้ชำยอิครำอิมท ำใหบ้รรยำกำศตงึ
เครียดขึน้มำทนัที เพรำะเจำ้ชำยอิครำอิมอำรมณเ์สียท ำใหท้่ำนซำ
ลดิมตอ้งยิม้แหง้ ท่ำนซำลดิมไม่ไดอ้ยู่ในเมืองหลวงตอนที่กียุนเขำ้
เฝำ้องคจ์กัรพรรดิ จึงไม่รูข้่ำวลือที่แพรก่ระจำยเก่ียวกบัสนมชำยของ
เจำ้ชำยอิครำอิม ดเูรยีบง่ำยแต่ท  ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมหลงใหลอย่ำง
ถึงที่สดุ แต่คณุค่ำของเขำไม่ไดอ้ยู่ที่รูปลกัษณภ์ำยนอก แต่เขำทัง้ได้
รบัค ำชมเรื่องควำมสำมำรถทำงเวทมนตรจ์ำกองคจ์ักรพรรดิ  ทั้ง
ไดร้บัควำมรกัจำกวำ่ที่จกัรพรรดิอย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิม เขำก็มีคณุค่ำ
อย่ำงหำที่สดุไม่ไดแ้ลว้ เจำ้ชำย                 อิครำอิมที่เย็นชำจนถูก
เรียกว่ำดอกไมน้ ำ้แข็ง หวงแหนเขำขนำดนี ้ดเูหมือนจะโปรดปรำน
เขำมำกกวำ่ในข่ำวลือเสียอีก 

ทำ่นซำลดิมไมอ่ยำกจะยั่วโมโหเจำ้ชำยอิครำอิม จงึสง่จดหมำย
ใหกี้ยนุผ่ำนทำงทหำรมหำดเลก็ กียนุเหน็รงัสี                          ควำม
ไม่พอใจจำกเจำ้ชำยอิครำอิมจึงเปิดซองจดหมำยที่มี              ตรำ
ประทบัของจกัรพรรดิออกมำเงียบ ๆ กียนุคำดว่ำในนัน้              จะ
เขียนบอกวิธีกลับบ้ำนให้เขำหัวใจจึงเต้นแรง แต่ในจดหมำย             
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ไม่มีอะไรเขียนไวเ้ลยนอกจำกลำยมือที่ลงช่ือองคจ์กัรพรรดิ            ไว้
เทำ่นัน้ 

เจำ้ชำยอิครำอิมที่เห็นว่ำกียนุถือจดหมำยในมือแลว้ก็ขมวดคิว้
เลก็นอ้ย พระองคจ์งึเอ่ยถำม 

“ท ำไมท ำหนำ้อย่ำงนัน้?” 
“ไม่มีอะไรเขียนมำในจดหมำยเลยพ่ะย่ะค่ะ” 
กียนุเอำจดหมำยที่ไมไ่ดเ้ขียนอะไรไวเ้ลยใหท้ัง้สองพระองคด์ ูกี

ยนุกระวนกระวำย ต่ำงจำกทัง้สองพระองคท์ี่พยกัหนำ้เขำ้ใจ 
“ขอ้ควำมที่ส  ำคญัส่วนใหญ่แค่ลงช่ือเท่ำนัน้เพื่อป้องกันขอ้มลู

รั่วไหล” 
ท่ำนซำลดิมยกยิม้ละมนุและอธิบำยใหฟั้งอย่ำงใจดี  จนกียุน

เผลอคิดไปว่ำมีรศัมีเปลง่ประกำยออกมำจำกเสน้ผม  
“ในกรณีนีต้อ้งฟังขอ้ควำมจำกผูท้ี่น  ำจดหมำยมำ...อืม           มี

อย่ำงหนึ่งที่องคจ์ักรพรรดิฝำกบอกขำ้มำ แต่ขำ้ไม่คิดเลยว่ำนั่นจะ
เป็นขอ้ควำมทัง้หมด” 

“อะไรหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
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“เอ่อ บำงทีเจำ้ฟังแลว้อำจจะเขำ้ใจก็ได ้ถำ้ขำ้จ ำไมผิ่ด พระองค์
บอกวำ่ ‘ขำ้ถำมแลว้ค ำตอบก็คือไม่รู’้ แบบนีเ้ลย” 

ท่ำนซำลดิมเลียนแบบกำรพูดขององคจ์ักรพรรดิ แน่นอนว่ำ
ท่ำนซำลดิมไม่รูว้่ำขอ้ควำมสัน้ ๆ นีห้มำยควำมว่ำอะไร เจำ้ชำยอิค
รำอิมเองก็เหมือนกนั 

แต่ กียุนนั้น เข้ำใจเ ป็นอย่ำงดี  ดังนั้นใบหน้ำของเขำจึง                  
ซีดเผือด แมแ้ต่จิตวิญญำณแห่งสำยน ำ้ก็ยงัไม่รูว้ิธีกลบับำ้นเกิดของ
เขำ หรอืจะไม่มีวิธีกลบัไปแลว้จรงิ ๆ 

“เป็นอะไรหรอืเปลำ่? เจำ้หนำ้ซีดนะ” 
“อำ..ไมเ่ป็นไรพ่ะย่ะค่ะ” 
กียนุรบีตัง้สติแลว้กม้หนำ้ลงทนัที เจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัมองมำ

ที่เขำอย่ำงจบัผิดอยู่ ถำ้เขำแสดงพิรุธก็คงจะเก็บควำมลบัเอำไวไ้ม่ได้
อีกแลว้ ดงันัน้หำ้มแสดงควำมเสียใจออกมำ เขำยงั           ไม่สิน้หวงั
เสียทีเดียว กียุนปลอบใจตัวเองอย่ำงเอำเป็นเอำตำย กัดฟันกลัน้
น ำ้ตำเอำไวไ้ม่ใหไ้หลออกมำ 

เจ้ำชำยอิครำอิมยังคงรับรู ้ได้ถึงท่ำทีที่ ผิดปกติของกียุน            
แมจ้ะรูว้่ำเป็นเพรำะขอ้ควำมสัน้ ๆ ขององคจ์กัรพรรดิที่พระองค์  ไม่
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เข้ำใจ แต่ท ำไมถึงท ำให้กียุนกระสับกระส่ำยได้ขนำดนี ้กัน                  
แตพ่ระองคไ์ม่คิดจะคยุเรือ่งสว่นตวัตอ่หนำ้ท่ำนซำลดิม 

“หมดธรุะแลว้ก็ออกไปได”้ 
เจำ้ชำยอิครำอิมสั่งใหกี้ยุนออกจำกหอ้งไปดว้ยน ำ้เสียงที่เป็น

ทำงกำร น ำ้เสียงที่ฟังดูไม่มีควำมเอำใจใส่แมแ้ต่นิดเดียวแต่กียุน 
กลบัรูส้ึกสบำยใจ แมว้่ำสติจะไม่อยู่กบัเนือ้กับตวันัก แต่กียุนก็ เอ่ย
ลำและลกุออกไป 

ท่ำนซำลดิมที่มองกียนุเดินออกจำกหอ้งไปอย่ำงไม่มั่นคงนกัก็
สำ่ยหวัเลก็นอ้ย 

“เขำไมส่บำยตรงไหนหรอืเปลำ่ สีหนำ้ดไูม่ดีเลย” 
ถึงเจ้ำชำยอิครำอิมจะเป็นห่วงกียุน แต่ก็จงใจไม่ตอบอะไร 

พระองคไ์ม่อยำกใหช่ื้อของกียุนหลุดออกมำจำกปำกของคนอื่น 
เหนือสิ่งอื่นใด พระองคอ์ยำกจะตำมกียนุออกไปถำมใหรู้เ้รื่องว่ำมนั
เกิดอะไรขึน้ 

ท่ำนซำลดิมที่เห็นเจำ้ชำยอิครำอิมท ำหนำ้ตำบึง้ตึงก็ตอ้งเดำะ
ลิน้ในใจอีกครัง้ ท่ำนซำลดิมอยำกจะใหกี้ยนุใชเ้วทมนตรส์รำ้งภำพ
ลวงตำใหด้สูกัครัง้ แต่พอเป็นแบบนีพ้ระองคจ์ึงไม่สำมำรถแมแ้ต่จะ
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พดูหยอกลอ้เขำได ้เดิมทีท่ำนซำลดิมมีเรื่องที่อยำกจะพดูคยุเล่นกบั
เจำ้ชำยอิครำอิมอีก แตก็่คงตอ้งพบัเก็บไปอย่ำงน่ำเสียดำย 

“ครำวนีอ้งคจ์กัรพรรดิมอบหนำ้ที่ส  ำคญัมำใหข้ำ้ พระองค ์   สั่ง
ให้ข้ำไปฟ้ืนฟูเมืองกัลเบรียนที่ก ำลังวุ่นวำย หลังจำกประสบภัย
สงครำมและเพลิงไหม”้ 

“เรือ่งนัน้เป็นหนำ้ที่ของขนุนำงชำนเดลไมใ่ช่หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ใช่แลว้ แต่ข้ำก็ตอ้งตรวจสอบเรื่องขุนนำงชำนเดลยักยอก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟูด้วย มีกำรร้องเรียนมำจำกกรมกำรคลัง                
ขำ้จงึหลีกเลี่ยงไม่ได”้ 

ทั้งท่ำนซำลดิมที่เป็นคนพูด ทั้งเจำ้ชำยอิครำอิมที่เป็นคนฟัง 
ต่ำงพำกันขมวดคิ ้ว พวกตำเฒ่ำเชื ้อพระวงศ์ที่ ได้รับสืบทอด
สำยเลือดอนัสงูสง่กลบัมีพฤติกรรมท่ีสกปรกเหลือเกิน 

“สำเหตทุี่องคจ์กัรพรรดิใหข้ำ้ไปฟ้ืนฟเูมืองกลัเบรยีนก็เพรำะจะ
ใหข้ำ้เป็นผูพ้ิทกัษแ์หง่กลัเบรมคนตอ่ไป” 

ท่ำนซำลดิมพูดถูกแล้ว เมืองกัลเบรียนเป็นอำณำเขตที่               
ขึ ้นตรงต่อองค์จักรพรรดิ  ผู้ที่จะเป็นผู้พิทักษ์คนถัดไปจะต้อง                 
รับหน้ำที่ ในกำร ฟ้ืนฟู  ท่ ำนซำลดิม เ ป็นผู้มี ควำมสำมำรถ                          
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ในกำรบริหำรที่ โ ดด เด่นจนมีท รัพย์สิ นมำกมำยมหำศำล                      
จงึไม่จ ำเป็นตอ้งยกัยอกเงินฟ้ืนฟอูยู่แลว้ 

เจำ้ชำยอิครำอิมเอ่ยแสดงควำมยินดีอย่ำงมีมำรยำท 
“ยินดีดว้ยนะพ่ะย่ะคะ่” 
“โอ้ ข้ำไม่ได้พูดเพื่อให้เจ้ำแสดงควำมยินดี ข้ำมีบำงอย่ำง

อยำกจะขอรอ้งเจำ้ ฝ่ำบำทบอกขำ้ว่ำเจำ้สำมำรถช่วยขำ้ได”้ 
“หมอ่มฉนัจะช่วยอะไรได ้นกึไม่ออกเลยพ่ะย่ะค่ะ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมขีเ้กียจแมแ้ต่จะคิดถึงวิธีที่เมืองซิลมำรูอำนซึ่ง

อยู่ทำงใตส้ดุของรำชอำณำจกัรจะไปช่วยเมืองกลัเบรียนที่อยู่เหนือ
สดุของรำชอำณำจกัร ท่ำนซำลดิมที่อ่ำนใจเจำ้ชำยอิครำอิมออกก็
แกลง้ท ำเป็นไมรู่ไ้ม่ชีแ้ลว้พดูตอ่ 

“อย่ ำ งที่ เ จ้ำ รู ้ว่ ำ เ รำ เ ริ่ มท ำสงครำมกับ เคี ยว เซนแล้ว                     
เมืองกัลเบรียนที่อยู่แนวหนำ้จะตอ้งวุ่นวำยแน่นอน ก็อย่ำงที่เจำ้รู ้
ทหำรในกองทพัของกัลเบรียนมีจ ำนวนมำก แต่ไม่มีควำมสำมำรถ 
สิ่งเดียวที่มีคือควำมมั่งคั่ง และควำมมั่งคั่งนีจ้ำ้งทหำรรบัจำ้งได้ แต่
จำ้งทหำรที่มีฝีมือไมไ่ด”้ 
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เมื่อเจ้ำชำยอิครำอิมรูว้่ำสิ่งที่ท่ำนซำลดิมต้องกำรคืออะไร                     
ก็หนำ้ตงึขึน้มำทนัที ซำลดิมตอ้งกำรกองทพัของเจำ้ชำยอิครำอิม 

“แลว้พระองคเ์ตรียมตวัรบักำรปะทะจำกรอบดำ้นไวแ้ลว้หรือ
พ่ะย่ะค่ะ?” 

“น่ีเป็นข้อเสนอที่ดีไม่ใช่หรือ? อย่ำงไรเสียเมืองซิลมำรูอำน           
ก็อยู่ ทำงใต้สุด  ภัยสงครำมไม่ส่ งผลกระทบมำถึ งอยู่ แล้ว                         
กำรที่สงครำมเกิดขึน้ที่ทำงเหนือก็เป็นโอกำสที่ดีของเจำ้                ขำ้
หยิบย่ืนโอกำสนีใ้หเ้จำ้นะ ดงันัน้ถำ้กองทพัของเจำ้เป็นโล่ใหเ้มืองกลั
เบรยีนไดก็้จะดีมำก” 

มนัคือโอกำสดีอย่ำงที่ทำ่นซำลดิมบอก เจำ้ชำยอิครำอิมอยู่ทำง
ใตสุ้ด จะมีขอ้อำ้งในกำรเคลื่อนทพัขึน้ไปทำงเหนือไดถ้ำ้เป็นอย่ำง
นัน้ก็จะสำมำรถเลี่ยงค ำครหำได ้

“ตกลงพ่ะย่ะคะ่” 
พอเจำ้ชำยอิครำอิมพยกัหนำ้ ทำ่นซำลดิมก็ยิม้อย่ำงอำรมณด์ี 
“อย่ำงนีข้ำ้ก็ค่อยโล่งใจหน่อย ฝ่ำบำทมีรบัสั่งมำแลว้ เจำ้ตอ้ง

เคลื่อนพลใหเ้รว็ที่สดุเท่ำที่จะเป็นไปได”้ 
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“ก่อนอื่นหม่อมฉันสงสยัพ่ะย่ะค่ะ สงสยัว่ำท ำไมองคจ์กัรพรรดิ
ตอ้งระบช่ืุอหมอ่มฉนัดว้ยพ่ะย่ะคะ่” 

ไม่ใช่แค่เจำ้ชำยอิครำอิมที่อยำกจะเคลื่อนพล แต่ยงัมีอีกหลำย
คนที่อยำกท ำ เจ้ำชำยอิครำอิมคิดว่ำที่พระองคถ์ูกเลือกไม่ใช่แค่
เพรำะวำ่เมืองซิลมำรูอำนตัง้อยู่ทำงใตส้ดุแน่นอน 

“จริงสิ  ข้ำ เ กือบไม่ได้พูดเรื่อง นี ้กับเจ้ำเลย ได้ยินมำว่ำ                 
เจำ้ช่วยเหลือเจำ้ชำยรชัทำยำทของอำณำจักรที่ล่มสลำยไปแลว้ 
เรือ่งนีข้ำ้ไมไ่ดค้ำดเดำเอำเองนะ ขำ้ไดยิ้นมำจำกฝ่ำบำท” 

เจำ้ชำยอิครำอิมไมแ่ปลกใจ น่ีเป็นควำมลบัขัน้สดุยอดก็จรงิ แต่
พระองครู์อ้ยู่แลว้ว่ำไม่มีอะไรที่เป็นควำมลบัส ำหรบัองคจ์ักรพรรดิ
ของรำชอำณำจักร เป็นอย่ำงที่ท่ำนซำลดิมพูด          เจำ้ชำยอิค
รำอิมก ำลงัใหค้วำมช่วยเหลือรชัทำยำทของดำเมียนอำณำจกัรที่ล่ม
สลำยจริง ๆ พระองคส์นบัสนนุเงินและขำ้วของ       ไม่นอ้ยใหพ้วก
เขำแอบไปฟ้ืนฟอูำณำจกัรกนัลบั ๆ ในเมื่อ                   ไม่จ ำเป็นตอ้ง
ปิดบงัอีกแลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมจงึพยกัหนำ้ยอมรบัโดยไม่ไดพ้ดูอะไร 
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“แผนกำรของฝ่ำบำทคือคิดจะใชด้ำเมียนที่เจำ้ฟ้ืนฟอูยู่เป็นกนั
ชนกับพวกเคียวเซน ในเมื่อเดิมทีเจำ้ก็ช่วยเหลือรชัทำยำทแห่งดำ
เมียนอยู่แลว้ ใหเ้จำ้รบัผิดชอบเรือ่งนีจ้ะเหมำะสมที่สดุ” 

“เป็นเกียรติอย่ำงย่ิงพ่ะย่ะค่ะ” 
เป็นเกียรติเสียที่ ไหนเล่ำ น่ีมันเป็นผลจำกกำรที่ เจ้ำชำย                  

อิครำอิมเตรียมกำรมำล่วงหน้ำต่ำงหำก อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำชำย               
อิครำอิมยงัคงยิม้ ยิม้เสแสรง้แบบที่พระองคไ์ดเ้รียนรูม้ำก่อนหนำ้นี ้
ไม่นำน 

ท่ำนซำลดิมมองคนรูปงำมที่มีควำมมุ่งมั่นอนัแรงกลำ้ตรงหนำ้
และยกยิม้ เห็นกำรเตรยีมกำรอย่ำงรอบคอบพิถีพิถนัของเจำ้ชำยอิค
รำอิมแลว้ก็ตอ้งตกตะลงึ แต่ท่ำนซำลดิมรูว้่ำ                       เจำ้ชำย
อิครำอิมไม่ใช่แค่อยำกจะช่วยเจำ้ชำยแห่งดำเมียน                เพื่อ
กำรนี ้ในกำรท ำสงครำมกบัเคียวเซน กำรที่จะท ำลำย                   เคียว
เซนจำกภำยในไดจ้ ำเป็นตอ้งใชเ้จำ้ชำยแหง่ดำเมียน 

ดวงตำที่มองกำรณไ์กลนั้นเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรบัผูท้ี่มีอ  ำนำจ 
เจ้ำชำยอิครำอิมมีควำมสำมำรถในกำรมองกำรณ์ไกลแถมยังมี
ควำมสำมำรถที่ โดดเด่น ท่ำนซำลดิมจินตนำกำรไปถึงมงกุฎ
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จักรพรรดิที่ จะวำงอยู่บนศีรษะของเจ้ำชำยอิครำอิม ดูแล้ว                 
ช่ำงเหมำะสมจรงิ ๆ  

 
กียุนที่เดินไปตามทางเดินที่ทอดยำวเพื่อกลบัไปยงัต ำหนัก

ของตนเอง เขำไม่สำมำรถซ่อนหวัใจที่สบัสนและเควง้ควำ้งเอำไวไ้ด ้
เขำคิดว่ำจิตวิญญำณแห่งสำยน ำ้จะรูว้ิธีกลบับำ้นของสิ่งมีชีวิตจำก
โลกอื่นเสียอีก แมว้่ำวิธีกลบับำ้นนัน้จะยำกล ำบำก แต่เขำมั่นใจว่ำ
ตอ้งมีวิธีอย่ำงแน่นอน ดงันัน้ ย่ิงเขำคำดหวงัเอำไวม้ำก            ก็ย่ิง
รูส้กึผิดหวงัมำก 

ไม่รูท้  ำไมกียนุถึงไดร้อ้งไหเ้พรำะควำมโกรธ เขำเหมือนคนโง่ที่
คำดหวังและผิดหวังอยู่คนเดียวล ำพัง เขำเรียกตัวเองว่ำไอโ้ง่และ
ปลอบใจตวัเอง แตด่วงตำกลบัรอ้นผ่ำว น ำ้ตำเอ่อทะลกัออกมำ กียนุ
ใชห้ลงัมือขยีต้ำไปมำ 

กียนุสำปแช่งโชคชะตำและด่ำทอเทพเจำ้ที่สง่เขำมำยงัโลกนี ้น่ี
มนัโชคชะตำอนัโหดรำ้ยแบบไหนกนั เขำทกุขใ์จอยู่หลำยครัง้     แต่
ไม่มีใครเลยที่จะเขำ้ใจ ดงันัน้มนัจึงย่ิงไม่ยตุิธรรมขึน้ไปอีก สดุทำ้ยกี
ยนุก็เอำควำมโกรธแคน้ไปลงที่เจำ้ชำยอิครำอิม                  เขำรูด้ี
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อยู่แก่ใจว่ำเรื่องที่เกิดขึน้ไม่ได้เก่ียวกับพระองค์ แต่ทุกอย่ำงมันก็
เหมือนจะเป็นเพรำะเจำ้ชำยอิครำอิมนั่นแหละ 

ควำมเกลียดชังที่มีต่อเจำ้ชำยอิครำอิมขยำยใหญ่ขึน้ในส่วน
หนึ่งของหวัใจของกียนุ เรือ่งที่เขำถกูพระองคข์่มขืนนัน้                  เขำ
พยำยำมปลอบใจวำ่มนัเป็นแคเ่รือ่งในอดีตและใหล้ืมมนั                 ไป
เสีย แต่บำดแผลนัน้ไม่ว่ำจะลบอย่ำงไรก็ไม่มีทำงหำย               ถึง
ภำยนอกจะดไูม่เป็นไร แตท่กุครัง้ที่เหน็เจำ้ชำยอิครำอิม                  เขำ
ก็ตอ้งเผลอหวนนึกไปถึงอดีตเสมอ เขำรูว้่ำพระองคป์รบัปรุงตวัเอง
จำกอดีตแลว้ แต่เจำ้ชำยอิครำอิมผูท้ี่มอบฝันรำ้ยนัน้ใหแ้ก่เขำยังคง
อยู่ในปัจจบุนั เมื่อกียนุนึกถึงอีกครัง้ รำ่งกำยก็สั่นสะทำ้นดว้ยควำม
หวำดกลวั 

สภำพแวดลอ้มที่เจำ้ชำยอิครำอิมจัดใหเ้ขำนั้นสะดวกสบำย
อย่ำงมำก  และก็ยอมรับว่ำเขำเคลิบเคลิ ้มไปกับควำมสุขสม            
ทำงกำยที่พระองคม์อบใหด้ว้ย แต่เบำะผำ้ไหมก็เหมือนเบำะที่ซอ้น
หนำมคมเอำไว ้หลงัจำกที่ไดร้บัควำมสขุสมทำงกำย                เขำก็
มำนึกละอำยแก่ใจจนอยำกจะกัดลิน้ตำย เขำอยำกจะออกไปจำก
สถำนกำรณนี์แ้ต่ก็ท ำไม่ได ้ควำมจริงขอ้นีก้  ำลงักดักินจิตใจของเขำ 
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เดิมทีกียุนมีนิสยัร่ำเริง แต่เขำถูกกดขี่ซ  ำ้แลว้ซ ำ้เล่ำและตอ้งใชชี้วิต
ในฐำนะสนมอย่ำงกดดัน น่ีไม่ใช่สิ่งที่ กียุนต้องกำร  ท ำให้ควำม
เกลียดชงัพอกพนูขึน้ไปอีก 

อย่ำงที่ฮสัชำบอกวำ่เขำตอ้งฝืนใจพยำยำมคน้หำจดุที่เขำพอใจ
เพื่อตัวเขำเอง แต่มันไม่ได้ช่วยท ำให้ควำมเกลียดชังที่ เขำมีต่อ
เจำ้ชำยอิครำอิมจำงหำยไปไดเ้ลย 

ดงันัน้ทกุครัง้ที่เขำรูส้กึไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรมและรอ้งเรียนกบั
ใครไม่ได้ เขำก็จะโทษเจ้ำชำยอิครำอิมมำกกว่ำใคร เขำรู ้ว่ำ            
มนัฟังดไูรเ้หตผุล แต่เขำก็ท ำอะไรอย่ำงอื่นไม่ไดแ้ลว้ เพรำะพระองค์
นั่นแหละ ทัง้หมดนีม้นัเป็นเพรำะพระองคค์นเดียว แต่เขำยงัไม่ยอม
แพห้รอกนะ เขำจะกลบับำ้นใหไ้ด ้เขำจะแกแ้คน้ใหไ้ด ้สกัวนัหนึ่งถำ้
เขำมีโอกำส 

กียุนก ำหมัดแน่น ด้วยควำมตั้ง ใจอันแรงกล้ำของกียุน                  
จนในหวัว่ำงเปลำ่และหยดุกำรกำ้วเดินไปโดยปรยิำย  

“ทำ่นกียนุ? ไม่สบำยตรงไหนหรอืเจำ้คะ?” 
กียนุที่เดินโซเซแลว้อยู่ ๆ ก็หยุดยืนอยู่กบัที่และถอนหำยใจ ท ำ

ใหโ้ซเรนที่ตำมหลงัมำถำมดว้ยควำมเป็นหว่ง 
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“ไม่..ไมเ่ป็นไรขอรบั ขำ้แค่คิดอะไรนิดหน่อยขอรบั” 
กียุนบอกว่ำไม่เป็นไรแล้วรีบเดินต่อ เขำไม่สำมำรถท้อแท้

กลำงคนัได ้กียนุคิดในแง่ดี ขอ้ควำมสัน้ ๆ ขององคจ์กัรพรรดินัน้เขำ
ด่วนสรุปเกินไปว่ำไม่มีวิธี ใช่ว่ำจะบอกว่ำไม่มีวิธีกลบั             เสีย
หน่อย ก็แค่บอกว่ำไม่รู ้อำจจะมีวิธีอื่น ไม่สิ มันตอ้งมีแน่นอน เขำ
ตอ้งหำโอกำสไปเขำ้เฝ้ำองคจ์ักรพรรดิอีกครัง้เพื่อถำมรำยละเอียด 
ควำมผิดหวงัแปลวำ่ตอ้งพยำยำมตอ่ไป 

กียุนที่ตดัสินใจไดอ้ย่ำงเด็ดขำดแลว้ก็กำ้วเดินอย่ำงมีพลงั แต่
อย่ำงไรก็ตำม เงำด ำที่ตำมหลงักียนุมำยงัคงสั่นไหว 

 
“โอะ๊? กยีุน กลบัมำแลว้หรอื?” 
กียุนที่จมอยู่กับควำมคิดจนไม่รูว้่ำตวัเองก ำลงัเดินไปที่ไหนก็

หลดุจำกภวงัคเ์พรำะเสียงเรยีกของฮสัชำ ในสวนระยิบระยบัไปดว้ย
ใบไมส้ีเขียว ฮสัชำที่ปพูรมนั่งอยู่ใตต้น้ไมย้งันั่งอยู่เหมือนเดิมตัง้แต่
ก่อนที่เขำจะไป 
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ดูเหมือนว่ำเขำจะเดินมำที่สวนของวังหลงัโดยไม่รูต้ัว เขำแค่
เดินมำตำมควำมเคยชิน กียุนไม่คิดจะกลบัต ำหนักจึงถอนหำยใจ
แลว้ลงนั่งตรงขำ้มฮสัชำ 

“หนำ้เจำ้ดไูม่ดีเลย เกิดเรือ่งไมด่ีขึน้อย่ำงนัน้หรอื?” 
“สีหนำ้ขำ้ดไูม่ดีเลยหรอืขอรบั?” 
“ก็นิดหน่อย ปกติกียุนก็แสดงควำมรูส้ึกไม่เก่ง แต่ว่ำไม่ไดม้ี

เรือ่งอะไรไมด่ีใช่ไหม?” 
“อ่ำ..ไม่มีอะไรหรอกขอรบั ขำ้ไม่ไดรู้เ้รื่องที่ตอ้งกำรก็เลยแค่

ผิดหวงันิดหน่อยขอรบั ทำ่นหญิง” 
เป็นแค่ขอ้อำ้งอย่ำงเห็นไดช้ดั แต่ฮสัชำก็ยอมพยกัหนำ้แลว้ไม่

ซักไซอ้ะไรต่ออีก กียุนโล่งใจแลว้ก็ดื่มชำหอมสดช่ืนที่หญิงรับใช้
น ำมำให ้ทว่ำเรือ่งหนกัใจไม่ไดห้ำยไปง่ำย ๆ 

“ได้ยินว่ำขุนนำงเรนเซียมำเย่ียมน่ีนำ เจ้ำได้พบพระองค์             
ดว้ยไหม?” 

“อ๋อ..ขอรบั” 
“พระองคห์นำ้ตำเป็นอย่ำงไรบำ้ง?” 
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อยู่ ๆ ฮสัชำก็ตำเป็นประกำย รวมทัง้พดูถึงขุนนำงเรนเซียหรือ
ท่ำนซำลดิมอย่ำงสนอกสนใจ กียุนเองก็งงจนตอบอะไรไม่ถูกไป
เลก็นอ้ย 

“ขอรบั?” 
“ โ อ้ . . ขุ น นำ ง เ ร น เ ซี ย ขึ ้น ช่ื อ เ รื่ อ ง รู ป ง ำมมำก เ ลยนะ                          

แน่นอนว่ำถึงจะเทียบกับควำมงำมของเจ้ำชำยอิครำอิมไม่ได้                              
แต่ในบรรดำเชือ้พระวงศ์ที่มีแต่คนหน้ำตำดี ๆ แล้ว เส้นผมของ                         
ขนุนำงเรนเซียนบัวำ่ยอดเย่ียมเป็นที่หนึ่งเลย” 

กียนุหผูึ่งกบัสิ่งที่ฮสัชำพดูดว้ยควำมสนกุสนำน ควำมจริงตอน
ที่กียนุไดพ้บขนุนำงเรนเซียสำยตำของเขำก็ไม่สำมำรถละไปจำกเสน้
ผมสีทองนัน้ไดเ้ลย 

“จริงหรือเปล่ำ? ที่ข่ำวลือบอกว่ำเสน้ผมของพระองคแ์วววำว
รำวกับผ้ำไหมสีทอง สวยเสียจนบรรดำท่ำนหญิงและคุณหญิง
คุณนำยทั้งหลำยที่มองอยู่ไกล ๆ ยังอิจฉำตำร้อนจนอยำกจะ                   
ปำหินใส”่ 

จำกค ำพูดของฮัสชำ กียุนจึงนึกถึงรูปลักษณ์ของขุนนำง              
เรนเซียเงียบ ๆ เรื่องปำหินฟังดนู่ำกลวัไปหน่อย แต่ถำ้มีเสน้ผมสวย 
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ๆ แบบนัน้ก็อำจจะเป็นไปได ้กียุนจึงแสดงควำมช่ืนชมออกไปตำม
ตรง 

“ระยิบระยบัรำวกบัวำ่หลอมมำจำกทองค ำเลยขอรบั” 
“คิก ๆ” 
“ทำ่นหญิง?” 
“อำ. .ขอโทษที  แต่ว่ำ เจ้ำ เ ป็นคนตลกมำกเลย เจ้ำ รู ้ตัว                       

หรอืเปลำ่กียนุ?” 
“ขอรบั?” 
“เวลำที่กียนุพดูถึงสิ่งที่ชอบ ใบหนำ้จะผ่อนคลำยแบบนีเ้ลย” 
ฮัสชำจับหำงตำเล็กน้อยและยกยิม้เพื่อเลียนแบบหน้ำของ               

กียนุเวลำพดูเรือ่งที่สนกุ  
“ดเูหมือนกียนุจะชอบผมสวย ๆ นะ” 
พอฮัสชำหรี่ตำลงแลว้ถำมอย่ำงหยอกลอ้ ใบหนำ้ของกียุนก็

เปลี่ยนเป็นสีแดง เขำเขินเลก็นอ้ยแตไ่ม่ไดป้กปิดเรือ่งรสนิยมเอำไว ้
“ขำ้ชอบผมสวย ๆ จริง ๆ ขอรบั ผมสีทองระยิบระยบัขำ้ก็ชอบ 

ผมด ำเงำงำมขำ้ก็ชอบ ยิ่งผมสีแดงเพลิงขำ้ก็ย่ิงชอบขอรบั” 
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“โอ ้ใช่เลย ใช่เลย เวลำที่ขำ้เห็นผมสีด ำมนัวำวของเจำ้ชำยอิค
รำอิมช่ำงน่ำหลงใหลจนบำงครัง้ขำ้ก็อิจฉำเลย พระองคด์แูลเสน้ผม
อย่ำงไรกันนะ ถำ้ขำ้มีผมสีทองน่ำหลงใหลหรือมีผมสีด ำ น่ำดึงดูด
บำ้งก็คงจะดี......” 

ฮัสชำเอำมือดึงผมยำว ๆ ของตนเองเหยียดไปขำ้งหนำ้ดว้ย
ควำมเสียดำย เสน้ผมของฮสัชำเป็นสีทรำยอ่อน 

เสน้ผมสีอ่อนโดยรวมแลว้จะดบูำงและอ่อนแอ ที่วงัหลงัมีนำง
สนมที่โออ้วดควำมงำมอยู่เต็มไปหมด ตวัตนของเธอจึงค่อนขำ้งจะ
จืดจำง 

ถึงแมไ้ม่มีสตรคีนไหนเลยที่เจำ้ชำยอิครำอิมจะสนใจนอกจำกกี
ยุน แต่พวกเธอก็ยังแต่งตัวใหส้มบูรณ์แบบเพ่ือรกัษำศักดิ์ศรีของ
ตนเอง ฮสัชำก็เช่นกนั ถึงจะไม่ไดแ้ต่งตวัจนดโูดดเด่นสะดดุตำ แต่ก็
ไม่ไดป้ล่อยใหต้วัเองดูทรุดโทรม เธอยังตอ้งเลือกว่ำควรจะสวมชุด
อะไรและใส่เครื่องประดบัแบบไหนดี ไม่ใช่เพื่อใหโ้ดดเด่นสะดดุตำ 
แตฮ่สัชำก็พยำยำมแตง่ตวัใหด้ดูีในทกุ ๆ วนั 

จิตใจของผู้หญิงก็อยำกจะแต่งตัวให้สวยขึน้เป็นธรรมดำ             
ฮัสชำไม่ใช่คนที่หมกมุ่นกับเรื่องรูปลักษณ์ แต่ถึงอย่ำงนั้นเธอ              
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ก็อยำกดูสวยขึน้อยู่ดี เธอเองอยำกมีเสน้ผมที่เงำงำมน่ำหลงใหล
มำกกว่ำมีเสน้ผมที่บำงและอ่อนแอ แต่เสน้ผมไม่สำมำรถเปลี่ยนได้
ตำมที่ตอ้งกำร และกำรจะใส่วิกผมปลอมในประเทศทะเลทรำยที่
รอ้นแบบนีค้งเป็นเรื่องที่แปลกประหลำด ฮสัชำดึงเสน้ผมของตวัเอง
อย่ำงแรง ควำมรูส้กึเจ็บที่หวัก็ดงึสติของเธอกลบัมำ 

“ว่ำแต่ว่ำช่วยอธิบำยใหข้ำ้ฟังหน่อยสิ ที่ว่ำเสน้ผมเหมือนหลอม
มำจำกทองค ำน่ะ” 

“ถำ้จะว่ำกันตำมตรง พอเห็นเสน้ผมก็สติหลุดลอยจนจ ำหนำ้
ของขนุนำงเรนเซียไมไ่ดเ้ลยขอรบั” 

“โอโ้ห? จรงิ ๆ หรอื? แตพ่ระองครู์ปงำมมำกเลยนะ” 
“ขำ้มองแตเ่สน้ผมขอรบั หนำ้ตำหลอ่เหลำไหมขำ้ก็ไม่รูข้อรบั” 
ตอนแรกก็เพรำะเสน้ผม หลงัจำกนัน้ก็เพรำะข่ำวที่สะเทือนใจ

จนท ำใหกี้ยนุไมท่นัไดม้องหนำ้ขนุนำงเรนเซียชดั ๆ เลย 
“แต่ขำ้ยืนยันไดเ้ลยว่ำเสน้ผมสีทองนั้นสวยจนดึงดูดสำยตำ

มำกจริง ๆ ขอรบั สวยเสียจนคิดว่ำถำ้ไดล้องจับดูสักครัง้ก็คงจะดี
ขอรบั” 
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ท่ำทำงยกยิม้ที่มุมปำกและเล่ำอย่ำงสนุกสนำนท ำใหฮ้ัสชำ
พลอยสนกุตำมไปดว้ย กียนุดเูด็กมำกเมื่อเทียบกบัอำยย่ีุสิบสำม ไม่
ว่ำจะมองมุมไหนก็ดูเป็นแค่เด็กหนุ่มมำกกว่ำจะเป็นชำยหนุ่ม 
ผิวพรรณเกลีย้งเกลำ มองอย่ำงไรก็ไม่มีริว้รอยเขำจะรูไ้หมนะว่ำมนั
ช่ำงน่ำอิจฉำ ฮสัชำยกยิม้อยู่ในใจ มีหลำยครัง้ที่เธออยำกจะถำมว่ำ
เขำดแูลผิวพรรณอย่ำงไร 

เขำเป็นผูช้ำย ส่วนเธอเป็นผูห้ญิง แต่เพรำะมีสำมีคนเดียวกัน 
ตำมหลกัของโลกแลว้ทัง้คู่ควรจะไม่ถกูกนั แต่ควำมสมัพนัธข์องพวก
เขำไม่ไดเ้ลวรำ้ยเลย ควำมจริงค่อนขำ้งดีทีเดียว เธอไม่สำมำรถมี
ควำมสขุที่ปล่อยใหอ้ีกคนปิดใจและเหี่ยวเฉำตำยไปได ้ถำ้จะขอให้
ใครสกัคนอยู่เคียงขำ้งเธอในต ำหนกัที่บำ้เลือดนี ้              เธอก็ไม่
ลงัเลเลยที่จะเลือกกียนุ 

อย่ำงไรก็ตำม ถึงสนิทกันก็ไม่ไดแ้ปลว่ำจะรูส้ิ่งที่อยู่ภำยในใจ
ของเขำทัง้หมด เมื่อครู่นีกี้ยุนที่เดินเหม่อลอยเขำ้มำในสวนของวัง
หลงันัน้มีสีหนำ้ที่มืดมนมำกจรงิ ๆ และทกุ ๆ ครัง้ที่กียนุแสดง       สี
หน้ำแบบนั้น ฮัสชำก็จะใจหล่นวูบขึน้มำทันที คงไม่ได้เกิดเรื่อง
รำ้ยแรงอะไรใช่ไหมนะ ดงันัน้เธอไม่ตอ้งกังวลใช่ไหม เห็นไดช้ัดว่ำ
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เขำมีเรื่องไม่สบำยใจ แต่ในเมื่อกียุนบอกว่ำไม่มีอะไร  ฮัสชำ                
ก็ไม่สำมำรถจะช่วยอะไรไดม้ำกกว่ำนีแ้ลว้ ดังนั้นบทสนทนำก่อน
หนำ้นีช้่วยใหกี้ยนุอำรมณด์ีขึน้มำบำ้งสกันิดก็ยงัด ี

กียุนดูถูกใจผมสีทองของขุนนำงเรนเซียมำกจริง ๆ กียุน             
ช่ืนชมท่ำนซำลดิมไม่ขำดสำย ฮัสชำยอมรบัควำมคิดเห็นของกียุน
เป็นอย่ำงดี แต่ไม่นำนก็ตอ้งลอบถอนหำยใจในใจ ไม่ใช่ว่ำเรื่องที่  กี
ยนุเล่ำมำไม่สนกุ แต่เป็นเพรำะกำรปรำกฏตวัเงียบ ๆ ของผูช้ำยคน
หนึ่ง 

เพรำะไม่มีแมแ้ต่เสียงฝีเทำ้ กียุนจึงไม่รูว้่ำเจำ้ชำยอิครำอิมยืน
อยู่ขำ้งหลงัเขำ ถึงอยู่ห่ำงออกไป แต่เจำ้ชำยอิครำอิมไม่มีทำงที่จะ
ไม่ไดยิ้นที่กียนุพดู เป็นไปอย่ำงที่คิด เจำ้ชำยอิครำอิมมองมำที่กียุน
ตำเขียวดว้ยควำมหงึหวง 

ฮสัชำค่อย ๆ หยิบถว้ยชำขึน้มำจิบเงียบ ๆ ถำ้ท ำไดเ้ธอ           ก็
อยำกจะเผ่นออกไปจำกตรงนีเ้ดี๋ยวนีเ้ลยทีเดียว 

ในตอนนัน้กียนุก็รูส้กึสงัหรณใ์จว่ำรอบตวัเงียบสงบแปลก ๆ จึง
หยุดพูด ฮัสชำหลบสำยตำและดูลกุลีลุ้กลนแปลก ๆ กียุนยังไม่ทนั
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จะไดเ้อียงคอถำมก็ไดยิ้นเสียงทุม้ต ่ำดงัมำจำกดำ้นหลงัจนท ำใหเ้ขำ
ตวัแข็งไปทนัที 

“ดทูำ่เจำ้คงจะชอบผมสีทองมำกเลยสินะ?” 
แบบนีล้ำงไมด่ีแลว้ กียนุคิดแตไ่ม่ไดพ้ดูออกมำ 
 
เจ้าชายอิคราอิมจบัขอ้มือของกียนุอย่ำงแรงและกำ้วเดินฉับ 

ๆ ดว้ยควำมโมโห หำกถำมว่ำพระองคโ์มโหมำกแค่ไหนคงดไูดจ้ำก
ควำมเรว็ที่กำ้วเดินจนกียนุที่ตำมหลงัมำตอ้งวิ่งตำม 

“ป..ปลอ่ยกระหม่อมเถอะพะ่ย่ะคะ่ องคช์ำย” 
เพรำะมีสำยตำที่จบัจอ้งมำทำงคนทัง้สองที่ก ำลงัเดิน          ผ่ำ

กลำงสวนของวงัหลงั กียนุจึงขอรอ้งพระองค ์ทัง้ขำ้รบัใชท้ี่ตำมหลงั
มำและสำยตำของท่ำนหญิงทั้งหลำยทั่วทุกที่ในวังหลังที่จ้องมำ
อย่ำงน่ำกลวั ไม่ใช่เจำ้ชำยอิครำอิมไม่รูว้่ำกียนุกลวัอะไร แตแ่กลง้ท ำ
เป็นหทูวนลม 

กียุนสนใจสำยตำของคนอื่นมำกกว่ำพระองค์ แถมกียุน                
ยังพูดว่ำเส้นผมเหมือนหลอมมำจำกทองค ำอย่ำงนั้นหรือ?                           
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พดูพรอ้มท ำเสียงเขินอำยแบบนัน้ดว้ย! พระองคอ์ยำกจะตะโกนถำม
ออกไปเหมือนดั่งใจ  

พระองคต์ำมมำเพรำะสงสัยว่ำกียุนกับองคจ์ักรพรรดิมีเรื่อง
อะไรกนั ค ำตอบนั่นมีควำมหมำยอะไรกนัแน่ ท ำไมกียนุตอ้งหนำ้ซีด
และกังวลแบบนัน้กนั แต่ว่ำกียุนไม่คิดถึงจิตใจของพระองคเ์ลย ทัง้
ค ำพูดที่บอกว่ำเสน้ผมของขุนนำงเรนเซียระยิบระยับ ทัง้สำยตำที่
หลงใหลนั่น ทัง้หมดเขำท ำไปโดยไม่ยัง้คิดเลยหรืออย่ำงไรกนั ตอน
อยู่กบัฮสัชำก็ดว้ย อย่ำว่ำแต่จะท ำสีหนำ้หมน่หมองเลย              กียุ
นกลบัยกยิม้อย่ำงสดใสตอนพดูคยุกบัเธอ 

พระองคเ์คยมีประสบกำรณท์ี่หึงหวงจนตำลุกเป็นไฟมำแลว้ 
ตอนนีใ้นใจของพระองคร์อ้นรุ่มรำวกับถูกเผำไหมจ้นกลำยเป็น ตอ
ตะโก พระองคท์นไม่ไดท้ี่ปำกของกียนุพรั่งพรูค ำช่ืนชมผูอ้ื่นออกมำ
ใหไ้ดยิ้น แมจ้ะพดูต่อหนำ้ฮสัชำ แต่พระองคย์อมไม่ไดท้ี่             กี
ยุนยิ ้มให้ฮัสชำแบบไม่ปิดบัง ถ้ำหำกฮัสชำไม่ใช่ เ ง่ือนไขของ           
กำรเดิมพนั พระองคค์งฆ่ำทิง้ไปตัง้นำนแลว้ 

เจำ้ชำยอิครำอิมไม่รบัรูถ้ึงอำกำรของพระองคท์ี่ตกอยู่ในควำม
หึงหวง แต่น่ีไม่ใช่สิ่งที่พระองค์จะควบคุมได้ พระองค์อยำกจะ
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ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว อยำกให้สำยตำของกียุน  มองแค่
พระองคเ์พียงผูเ้ดียวเท่ำนัน้ 

อย่ำงไรก็ตำม เจำ้ชำยอิครำอิมยงัไมล่ืมเหตผุลที่พระองคต์ำมกี
ยนุมำ 

“กระหมอ่มเจ็บแขนนะพ่ะย่ะคะ่ ปลอ่ยเถอะพ่ะย่ะค่ะ” 
กียุนที่ถูกฉุดกระชำกลำกถูมำ สุดทำ้ยก็ทนไม่ไหวตอ้งตะโกน

ออกมำ น่ีมันอะไรกันแน่  เขำนึกไม่ออกเลยว่ำพระองค์โมโห             
เรือ่งอะไร กำรกำ้วเดินติด ๆ กนัมนัท ำใหเ้ขำรูส้กึเหน่ือย                  แต่
เหนือสิ่งอื่นใด ขอ้มือที่ถกูก ำแน่นจนแทบหกันัน้เจ็บมำก               แต่
ครำวนีเ้จ้ำชำยอิครำอิมไม่สนใจค ำพูดของกียุน ในควำมเงียบ                  
ที่แสนกดดนั ในที่สดุทัง้คูก็่มำถึงต ำหนกัของกียนุ 

“เจำ้ตกลงอะไรกบัองคจ์กัรพรรดิไว?้” 
พอมำถึ งต ำหนัก  เจ้ำชำยอิครำอิม ก็ โยนค ำถำมทันที                  

ขอ้มือยังคงถูกจับเอำไว ้กียุนตอ้งใชค้วำมพยำยำมอย่ำงหนักเพื่อ
สบตำเจำ้ชำยอิครำอิมที่มองจอ้งมำ 

“กระหมอ่มไมไ่ดบ้อกไปแลว้หรอืพะ่ย่ะคะ่” 
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“จะบอกว่ำที่เจำ้ขอใหข้ำ้ยิม้เพื่อแลกก ำไลโง่ ๆ นั่นนะหรือ? 
บอกมำเถอะ ข้อควำมที่เจ้ำไดร้ับ แต่คนอื่นฟังไม่เข้ำใจนั่นมันมี
ขอ้ตกลงอะไรกนัแน่?” 

“มันไม่ใช่ เรื่องที่ท  ำให้องค์ชำยเดือดร้อนหรอกพ่ะย่ะค่ะ            
อย่ำโมโหไปเลยพะ่ย่ะคะ่” 

“เดือดรอ้นหรอืไม ่ขำ้ตดัสินใจเอง” 
สดุทำ้ยกียนุก็กม้หนำ้ลงไปและปิดปำกเงียบ เขำรูแ้ลว้ว่ำท ำไม

เจำ้ชำยอิครำอิมถึงโกรธ แต่ถึงอย่ำงนัน้เขำก็ไม่สำมำรถตอบค ำถำม
ได้ ถ้ำเขำตอบไปตำมตรงว่ำก ำลังพยำยำมหำทำงกลับบำ้นอยู่  
พระองคต์อ้งโมโหแน่ ๆ 

“เจำ้ไม่คิดหรือว่ำถ้ำเจำ้ไม่ยอมตอบจะย่ิงท ำใหข้ำ้โมโหมำก
กวำ่เดิม?” 

ค ำพดูของเจำ้ชำยอิครำอิมสะเทือนเขำ้ไปในใจของกียนุจนตอ้ง
ห่อไหล่ ดูท่ำว่ำงำนนีเ้ขำคงจะจนมุมแล้ว บ้ำเอ๊ย ไม่รูด้ ้วยแล้ว 
หลังจำกที่กียุนถอนหำยใจออกไปยำว ๆ ก็เงยหน้ำมองเจ้ำชำย            
อิครำอิม เหน็เจำ้ชำยอิครำอิมแสดงสีหนำ้เย็นชำอยู่ 
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“กระหมอ่มขอรอ้งองคจ์กัรพรรดิเรือ่งหนึ่งพ่ะย่ะค่ะ                   ถำ้
กระหม่อมท ำใหพ้ระองคยิ์ม้ได ้พระองคจ์ะถำมค ำถำมบำงอย่ำงกบั
ทำ่นเดวอนจิตวิญญำณแหง่สำยน ำ้ผูช้อบรอ้งเพลงใหพ้่ะย่ะค่ะ” 

เจำ้ชำยอิครำอิมไม่ไดถ้ำมว่ำเรื่องที่เขำฝำกถำมคืออะไร แต่ท  ำ
แค่จ้องกียุนน่ิง ๆ ดวงตำสีด ำสงบน่ิงเฉียบขำด กียุนกลืนน ำ้ลำย
เหนียว ๆ ลงคอ แมว้่ำเขำจะปิดปำกสนิทอย่ำงไร เขำก็ถกูบีบบงัคบั
ใหใ้ชค้วำมกลำ้อยู่ดี 

“กระหม่อมขอใหช้่วยถำมว่ำบำ้นเกิดของกระหม่อมที่คนที่น่ีไม่
เคยไดยิ้นแมแ้ตช่ื่ออยู่ไกลมำกไหมพะ่ย่ะคะ่” 

“เฮอะ แบบนีแ้สดงวำ่เจำ้อยำกกลบับำ้นอย่ำงนัน้หรอื?” 
“ไม่ใช่แบบนัน้......” 
“ไม่ใช่แลว้มนัคืออะไร?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมรูว้่ำในใจของกียุนคิดอะไรจึงตะคอกออกมำ

อย่ำงข่มควำมโกรธเอำไวไ้ม่ได ้ไม่ว่ำพระองคจ์ะพยำยำมรัง้กียนุไว้
แค่ไหน เขำก็เอำแต่จะหนีไปจำกมือของพระองค ์รงัสีอ  ำมหิตรุนแรง
ที่แผ่ออกมำจำกตวัของเจำ้ชำยอิครำอิมนัน้น่ำกลวัจน           แมแ้คกี่
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ยนุพยำยำมถอยหลงัหนีก็ย่ิงท ำใหพ้ระองคโ์กรธ               พระองค์
ย่ิงเพิ่มแรงดงึที่ขอ้มือเพื่อไมใ่หกี้ยนุขยบั 

“ถำ้บำ้นเกิดเจำ้อยู่ใกล ้ๆ เจำ้ก็คิดจะใชปี้กสีทองของเจำ้บิน
กลับไปใช่ ไหม? แต่น่ำเสียดำยที่ค  ำตอบของเดวอนคือไม่ รู ้                      
ใช่ไหม?” 

เจำ้ชำยอิครำอิมพดูจำเหน็บแนมไม่สมกบัเป็นพระองคเ์ลย กียุ
นขมวดคิว้มุ่นลืมควำมเจ็บที่ขอ้มือไปเลย ถึงจะไม่ใช่แบบนัน้แต่เขำ
ก็ทุกขใ์จแทบตำย ค ำพูดว่ำรำ้ยนั้นบำดลงที่กลำงใจของเขำ กียุน
เผชิญหนำ้กับเจำ้ชำยอิครำอิม เขำโกรธ ไม่ใช่สิ เขำรูส้ึกว่ำมันไม่
ยตุิธรรม 

“แลว้จะท ำไมหรือพ่ะย่ะค่ะ? แค่กระหม่อมคิดถึงบำ้นเกิดก็ยงั
ไมไ่ดเ้ลยหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

“กียนุ!” 
เจำ้ชำยอิครำอิมตะโกนออกมำดว้ยน ำ้เสียงดดุนัจนกียนุตกใจ 

ครัง้แรกที่เขำเห็นเจำ้ชำยอิครำอิมโกรธแบบนีก็้คือตอนที่ถกูจบัไดว้่ำ
หลบหนี ในหวัมนึงงเพรำะควำมรอ้นที่เพิ่มขึน้ แตกี่ยนุก็อดทนยืนบน
ขำของตวัเอง 
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“กระหม่อมไม่รู ้ว่ำบ้ำนเกิดอยู่ที่ ไหนหรืออยู่ไกลแค่ไหนน่ี          
พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมอยู่ต่ำงแดนเพียงล ำพงัมำหำ้ปีแลว้ พระองครู์ ้
ไหมว่ำกระหม่อมคิดถึงบำ้นมำกแค่ไหนพ่ะย่ะค่ะ? พ่อแม่แข็งแรงดี
ไหม น้องยังสบำยดีหรือเปล่ำ เพื่อน ๆ ล่ะ. . . . . . เพื่อนได้เข้ำ
มหำวิทยำลัยที่อยำกเขำ้ไดห้รือเปล่ำ อย่ำว่ำแต่จะไดก้ลับไปเลย 
แม้แต่ วิ ธีที่ จะ รู ้ข่ ำวครำวของพวกเขำยัง ไม่มี เลยพ่ะย่ ะค่ ะ              
อยำกเห็นหนำ้ แมแ้ค่ในฝันก็ยงัดี บำ้นเกิดที่แมแ้ต่จิตวิญญำณแห่ง
สำยน ำ้ก็ยงัไม่รูจ้กั แคค่ิดถึงก็ยงัไม่ไดเ้ลยหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

กียนุพดูควำมรูส้กึที่ทนอดัอัน้มำนำนออกไปจนหมด ย่ิงพดูก็ย่ิง
รูส้ึกไม่ยตุิธรรมและคิดถึงมำกกว่ำเดิม เจำ้ชำยอิครำอิมมองใบหนำ้
ที่อยู่ตรงขำ้มบดูบึง้และสำยตำก็ขุ่นมวั กียนุไม่อยำกใหพ้ระองคเ์ห็น
น ำ้ตำของเขำจงึกลัน้น ำ้ตำเอำไว ้

“กระหมอ่มอยำกกลบัไปพ่ะย่ะค่ะ” 
“กียนุ!” 
พอเจ้ำชำยอิครำอิมตะคอกอีกครั้ง  ในที่สุดหัวใจกียุน ก็             

แตกสลำย 
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“กระหม่อมคิดถึงบำ้น หำทำงกลบับำ้นแลว้มนัผิดตรงไหนกนั
พ่ะย่ะค่ะ! ถึงอย่ำงไรพระองคก็์ไม่มีทำงอยู่ดว้ยกนัจนแก่ตำยอยู่แลว้ 
แลว้ท ำไมกนั!” 

เสียงของกียุนที่ตะโกนออกมำอย่ำงสิน้หวังเข้ำไปในหูของ
เจำ้ชำยอิครำอิมรำวกบัฟ้ำผ่ำ สถำนกำรณใ์นตอนนีค้ือพระองคฝื์น
จับข้อมือกียุนไว้ไม่ยอมปล่อย ดูเหมือนว่ำกียุนก ำลังพูดถึง
ควำมสมัพนัธข์องทัง้คู่ หมำยควำมว่ำถำ้ไม่มีกำรเดิมพนั กียนุก็คิดที่
จะจำกไปอยู่ตลอดเวลำ  

เจำ้ชำยอิครำมไม่รูส้กึโกรธ เพรำะในใจเย็นวำบ 
“ท ำไมเจำ้ถึงคิดแตอ่ยำกจะจำกไป?” 
บรรยำกำศที่ต่ำงไปจำกปกติเรียกไดว้่ำรุนแรง หำยใจออกมำ

อย่ำงยำกล ำบำกกับแรงกดดัน  ใบหน้ำของกียุนตื่นตะลึงจน             
ขำวซีด 

“ใครบอกว่ำจะปล่อยเจำ้ไปกัน? ใครเขำบอกว่ำจะปล่อยเจำ้
ไป?!” 
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“ก็องค์ชำยไงพ่ะย่ะค่ะ ! ถ้ำเวลำผ่ำนไปอีก 10 ปี  20 ปี  
กระหม่อมกลำยเป็นตำแก่แล้วจะยังรั้งกระหม่อมไว้อีกหรือ                  
พะย่ะค่ะ!” 

แมว้่ำจะหวำดกลวัจนตอ้งถอยหนี แต่กียนุตะโกนออกไปอย่ำง
เอำเป็นเอำตำย เขำไม่คิดว่ำควำมสัมพันธ์นีจ้ะยั่งยืนไปไดต้ลอด 
ขำ้งกำยของผูม้ีอ  ำนำจมีแต่คนหนุ่มสำวที่หนำ้ตำงดงำมมำกมำย 
หำกเวลำผ่ำนไป เขำก็จะแก่และน่ำเกลียด ก็ตอ้งมี             สกัวนัที่
เจำ้ชำยอิครำอิมจะเลิกสนใจเขำ ถึงจะไมใ่ช่ตอนนี ้                     แต่
ก็ต้อง เ กิดขึ ้นสักวันหนึ่ ง  ถึ งตอนนั้น ก็ ไม่มีอะไรมำขัดขวำง                   
แลว้เขำก็หวงัวำ่จะไดก้ลบับำ้น 

แต่เจ้ำชำยอิครำอิมปวดใจมำกจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่อยู่ข้ำง ๆ กัน 
พระองคไ์ม่คิดไมฝั่นเลยวำ่กียนุจะคิดแบบนี ้เจำ้ชำยอิครำอิมจบัไหล่
ที่สั่นไหวทัง้สองขำ้งของกียนุแลว้เขย่ำ 

“ขำ้เคยบอกวำ่จะไมป่ลอ่ยเจำ้ไป เจำ้ลืมไปแลว้หรอื?!” 
“แลว้......แลว้จะมีอะไรมำรบัประกนัสิ่งที่จะเกิดในวนัพรุ่งนีไ้ด้

พ่ะย่ะค่ะ? อย่ำว่ำแต่ 10 ปีหรอื 20 ปีต่อจำกนีเ้ลย วนัพรุง่นีอ้งคช์ำย
ก็อำจจะสิน้พระชนม์กะทันหันก็ได้ไม่ใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ? หรือไม่
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พระองคก็์อำจจะไล่ตะเพิดกระหม่อมที่ตอนนีพ้ดูจำไม่ดีอยู่ก็ไดไ้มใ่ช่
หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

“กียนุ! น่ีเจำ้กลำ้!” 
“หำ้มตะคอกกระหมอ่มนะพะ่ย่ะคะ่!” 
กียนุแผดเสียงดงัลั่น แตด่วงตำสีด ำที่จอ้งมองเจำ้ชำย            อิ

ครำอิมมีน ำ้ตำเอ่อคลอ ดวงตำแดง ๆ ของกียนุที่พยำยำมกลัน้น ำ้ตำ
สั่นระรกิ 

“แคห่วงัก็ไม่ไดห้รอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“......” 
“หวงัว่ำสกัวนัหนึ่ง สกัวนัหนึ่งจะไดก้ลบับำ้น ไดเ้จอพ่อแม่ ได้

กลบับำ้นเกิดที่ไม่ใช่ที่น่ี ไดกิ้นขำ้วเชำ้...ฮกึ...ขำ้วเชำ้...ของแม.่..” 
เสียงสะอืน้ที่กลัน้เอำไวไ้มไ่ด ้สดุทำ้ยน ำ้ตำสำยหนึ่งก็ไหลลงมำ

อำบแก้มของกียุน แค่ฝันก็ท ำไม่ได ้แค่มีชีวิตอยู่กับควำมหวังอัน
รบิหรีนี่ก็้ไม่ไดห้รอื ถำ้ไมไ่ดก็้ดเูหมือนเขำจะทนไมไ่หวแลว้            เทำ้
ที่เหยียบอยู่บนควำมจรงินัน้สั่นไหวเหมือนจะลม้ลงไปเดี๋ยวนี ้ 
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กียุนที่ทนกับควำมสั่นคลอนจำกควำมคิดถึงอนัไรท้ี่ยึดเหน่ียว
ไม่ไหว ก็ไดก้ลัน้เสียงสะอืน้แลว้หลบัตำลง น ำ้ตำไหลทะลกัออกมำ
จำกดวงตำที่ปิดทัง้สองขำ้ง  

“เจำ้เด็กคนนีน่ี้ ใครเขำมำระบำยควำมอดัอัน้ในใจแลว้รอ้งไห้
แบบนีก้นั” 

เจำ้ชำยอิครำอิมรบีเช็ดน ำ้ตำที่ไหลอำบแกม้ของกียนุ กียนุส่ำย
หนำ้อย่ำงแรงและปัดมือของเจำ้ชำยอิครำอิมออก แต่เจำ้ชำยอิค
รำอิมยงัคงเช็ดน ำ้ตำใหต้่อไป และใชส้องมือจบัใบหนำ้ของ       กียนุ
ใหเ้งยหนำ้ขึน้มำ พระองคไ์ม่รูเ้ลยวำ่กียนุคิดถึงบำ้นเกิดขนำดนี ้กียนุ
ที่ซ่อนควำมรูส้ึกเอำไว้ในใจนั้นเจ็บปวด และพระองค์ละอำยใจ
เหลือเกินที่ไม่ไดเ้อำใจใสเ่ขำ 

“ขำ้อำรมณเ์สียก็เลยเป็นแบบนี ้เจำ้ก็เลิกคิดที่จะไปจำกขำ้ได้
ไหม กว่ำจะจบัเจำ้ไวไ้ดม้นัยำกเหลือเกิน แลว้ใครบอกว่ำจะทิง้เจำ้
ตอนแก่หรือน่ำเกลียดกัน? ถ้ำมีใครใจรำ้ยมำบอกว่ำเจ้ำจะตำย
กะทนัหนัวนัพรุง่นี ้เป็นเจำ้จะอำรมณเ์สียไหม?” 

กียุนหลบัตำไวอ้ย่ำงดือ้รัน้ รำวกับว่ำจะไม่ยอมสบตำพระองค ์
เจำ้ชำยอิครำอิมมองน ำ้ตำที่ไหลอำบแกม้ขำวซีดก็เดำะลิน้ขดัใจ คน
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ที่ควรจะรอ้งไหค้ือพระองค ์แต่พอเห็นสภำพกียนุรอ้งไหแ้ลว้ก็ปวดใจ
มำกจริง ๆ แถมพระองคย์งัไม่มีควำมสำมำรถในกำรปลอบคนอีกก็
ย่ิงท ำใหก้ระวนกระวำย 

“ขำ้เป็นห่วง กลวัว่ำเจำ้จะถกูองคจ์กัรพรรดิรงัแกหรอืเปล่ำ เจำ้
แอบไปท ำขอ้ตกลงกันลับหลังจะไม่ใหข้ำ้อำรมณ์เสียไดอ้ย่ำงไร? 
แลว้ขำ้มำเหน็เจำ้ท ำหนำ้เคลิบเคลิม้แบบนัน้ และ                   ยงัพดู
ช่ืนชมว่ำผมสีทองดดูี ขำ้ก็ตอ้งหงึหวงเป็นธรรมดำ                            ถำ้
คิดถึงบำ้นเกิดก็บอกขำ้สิ ขำ้จะช่วยหำให ้หืม? ดงันัน้เจำ้หยดุรอ้งไห้
เถอะนะ” 

พอเห็นกียนุเอำแต่รอ้งไห ้เจำ้ชำยอิครำอิมก็ปลอบดว้ย   ควำม
เป็นห่วง โดยไม่ทนัรูต้วัเลยว่ำพดูอะไรออกไป แต่หขูองกียนุที่ก  ำลงั
รอ้งไหด้ว้ยควำมเสียใจสะดดุกบัค ำพดูแปลก ๆ พอกียนุเงยหนำ้มอง
ดว้ยควำมสงสยั เจำ้ชำยอิครำอิมก็ไดส้ติทนัที 

เป็นควำมจรงิที่ว่ำพระองคห์งึหวง แต่ว่ำเรื่องนีห้ลดุออกมำจำก
ปำกโดยไม่รูต้วั เจำ้ชำยอิครำอิมท ำหนำ้น่ิวคิว้ขมวด สถำนกำรณนี์้
ไม่เหมำะที่จะสำรภำพรกัเอำเสียเลย ทัง้กียนุที่ยงัคงรอ้งไหน้ ำ้ตำรว่ง
เผำะ และทัง้สองคนยงัยืนอยู่กลำงหอ้ง ไม่ไดไ้ปนั่งใหด้ี ๆ และต่ำง
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คนต่ำงขึน้เสียงใส่กันอีก ท่ำทำงที่ตะคอกนั้นดูไม่น่ำมองและไม่
สุภำพ สถำนกำรณก็์ย่ิงตึงเครียดขึน้กว่ำเดิม บรรยำกำศของกำร
สำรภำพรกัช่ำงน่ำผิดหวงั แตต่อนนีพ้ระองคไ์ม่มีเวลำแลว้ 

เจำ้ชำยอิครำอิมปล่อยมือที่จับไหล่กียุนไวแ้ลว้จับทัง้สองมือ
ของกียนุรวบเขำ้ดว้ยกนั 

“ใช่แลว้ ขำ้หงึเจำ้” 
“......?” 
“ขำ้ทนไมไ่ดท้ี่เจำ้ช่ืนชมผูอ้ื่น และโมโหที่เจำ้ยิม้ใหฮ้สัชำดว้ย” 
“......หำ?” 
เสียงที่หลุดออกมำจำกปำกของกียุนฟังดูแปลก ๆ ดวงตำ         

สีด  ำเบิกกวำ้ง น ำ้ตำหยดุไหลไปตอนไหนก็ไม่รู ้ท่ำทำงที่ไม่เขำ้ใจว่ำ
พระองคก์ ำลงัพดูอะไร ท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมยิม้อย่ำงขมขื่น แมแ้ต่
ตอนงนุงงก็ยงัน่ำรกั พระองคเ์ช็ดแกม้ที่มีครำบน ำ้ตำของ        กียนุ
อีกครัง้ 

“เจำ้ไมรู่ห้รอืวำ่ขำ้ก ำลงัจะบอกอะไร?” 
แมเ้จำ้ชำยอิครำอิมจะพดูดว้ยควำมนุ่มนวล แต่กียนุ           ไม่

แมแ้ตจ่ะพยกัหนำ้ และเอำแตม่องมำดว้ยสำยตำวำ่งเปลำ่  
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“ขำ้ชอบเจำ้” 
“......” 
“ที่บังคับจับตัวเจ้ำมำเพรำะข้ำอยำกให้เจ้ำมำอยู่ข้ำงกำย 

เพรำะวำ่ขำ้รกัเจำ้ ขำ้รกัเจำ้” 
สีหน้ำของเจ้ำชำยอิครำอิมที่บอกรักด้วยควำมจริงใจนั้น                          

ดอู่อนโยนนุ่มนวล ก่อนสำรภำพรกัพระองคค์ิดกงัวลอยู่นำนแต่   ค ำ
บอกรกัที่น่ำเขินอำยกลบัหลดุออกมำอย่ำงง่ำยดำย 

“ขำ้ยอมท ำทุกอย่ำง ขอเพียงใหเ้จำ้ดีใจใช่ไหม? เจำ้อยำกได้
อะไรขำ้ก็หำมำใหใ้ช่ไหม? เป็นเพรำะขำ้รกัเจำ้ ขำ้รกัเจำ้“ 

เจำ้ชำยอิครำอิมบอกรกัเขำซ ำ้ไปซ ำ้มำหลำยครัง้ และพิจำรณำ
ปฏิกิรยิำของกียนุดว้ยหวัใจที่สั่นไหว กียนุที่ไม่รูว้ำ่หยดุรอ้งไหไ้ปตอน
ไหนมองพระองคด์ว้ยสำยตำเหม่อลอย เขำท ำ              หนำ้น่ิวคิว้
ขมวดแลว้กม้หนำ้ลงไป 

“กียนุ?” 
จำกปฏิกิริยำที่ไม่คำดคิด ท ำให้เจ้ำชำยอิครำอิมเอ่ยเรียก               

กียนุดว้ยควำมกระวนกระวำยใจ แต่กียนุไม่ยอมเงยหนำ้ขึน้มำแลว้
เอำแต่มองไปที่พืน้  
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เจ้ำชำยอิครำอิมเห็นแต่ท้ำยทอยกลม ๆ จึงไม่รู ้ว่ำกียุนที่                  
กม้หนำ้อยู่มีสีหนำ้แบบไหน เพิ่มแรงบีบมือที่จบัมือกียนุเอำไวด้ว้ยใจ
ที่กงัวล พระองคไ์ม่ไดต้ัง้ใจจะเรง่รดั พระองคส์ำรภำพไปแลว้ว่ำชอบ 
แต่ไม่ไดค้ำดหวงัว่ำกียุนจะตอบรบัโดยดีในทนัที พระองค์ คิดแบบ
นัน้ แต่ถึงอย่ำงไรพระองคก็์เช่ือว่ำจะไดร้บัควำมเห็นใจจำกเขำสกั
นิด 

กียุนที่เอำแต่มองพืน้ตอ้งอดทนอยู่กับควำมสบัสน เหมือนว่ำ
วิญญำณหลดุลอยออกไป จนตอนนีเ้หลือเพียงแคร่ำ่งเปลำ่ ๆ  เทำ่นัน้ 
เ รื่ อ ง ข ำ ขั น ที่ ต ล ก ไ ม่ อ อ ก นั้ น ไ ม่ มี ท ำ ง เ ป็ น ค ว ำ ม จ ริ ง                            
บอกว่ำชอบอย่ำงนัน้หรือ? ชอบ? รกั? ท ำไปเพรำะรกัอย่ำงนัน้หรอื? 
แลว้เขำควรจะพดูอะไร 

มีบำงอย่ำงผุดขึน้มำในใจ รูส้ึกขมเหมือนน ำ้ย่อยจะไหลยอ้น
ออกมำและรูส้กึทรมำน ควำมรกัที่มอบใหเ้ป็นแบบนีห้รอื 

เขำสะกดอำรมณท์ี่เหมือนว่ำจะระเบิดออกมำอย่ำงหนกัและ
พดูออกมำอย่ำงสิน้หวงัโดยไม่รูต้วั จรงิ ๆ แลว้เขำควรจะท ำอย่ำงไร 

“กียนุ” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมเรียกกียุนที่เอำแต่มองพืน้มำสกัพกัแล้วอย่ำง
ระมดัระวงั 

“กระหมอ่ม......กระหม่อมตอ้งตอบอย่ำงไรหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
เสียงของกียนุที่ดงัเหมือนกบัถอนหำยใจสั่นไหวอย่ำงประหลำด 

รูส้ึกถึงสำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมที่อยู่เหนือหวั                แต่กียนุ
จงใจไม่เงยหนำ้ขึน้ไปมอง 

“กระหม่อมตอ้งตอบแบบไหนหรือพ่ะย่ะค่ะ? พระองคท์  ำให้
กระหม่อมหวำดกลวั แลว้ก็มำบอกรกักระหม่อม กระหม่อมอยำกรู ้
วำ่ควรจะตอบวำ่อะไรพะ่ย่ะคะ่” 

“เจำ้พดูอะไรแบบนัน้กนั?” 
เสียงของกียุนสั่ นไหว  แต่ เจ้ำชำยอิครำอิม รู ้สึกได้ว่ ำมี                   

ควำมเยย้หยนัอยู่ภำยใน จึงถำมดว้ยควำมกระวนกระวำย เพรำะว่ำ
น่ีไมใ่ช่ปฏิกิรยิำที่พระองคค์ำดหวงั 

กียุนค่อย ๆ เงยหนำ้ขึน้มำเห็นเจำ้ชำยอิครำอิมขมวดคิว้มุ่น 
บำงทีใบหนำ้ของเขำเองก็อำจจะบึง้ตงึอยู่เหมือนกนั 
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“อย่ำงนัน้กระหม่อมจะถำมอีกครัง้นะพ่ะย่ะค่ะ พระองคอ์ยำก
ไดยิ้นค ำตอบแบบไหนหรือพ่ะย่ะค่ะ? คิดว่ำกระหม่อมจะใหค้ ำตอบ
ที่พระองคพ์อใจหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

ค ำพดูเยำะเยย้อนัไรเ้รี่ยวแรงของกียนุนัน้ เจำ้ชำยอิครำอิม ไม่
สำมำรถตอบโตอ้ะไรไดเ้ลย กียนุพดูดว้ยน ำ้เสียงที่นุ่มนวล            เป็น
ปกติ แต่ควำมหมำยนั้นชัดเจน ท ำไมเขำถึงตอ้งหัวเรำะเยำะกับ
ค ำถำมที่ไม่มีอะไรน่ำข ำและพดูปฏิเสธดว้ย พระองครู์ส้ึกเหมือนถกู
กอ้นหินกอ้นใหญ่ทบุลงมำบนหวั 

เจำ้ชำยอิครำอิมที่ลดควำมโกรธลงและถำมว่ำท ำไมถึงปฏิเสธ 
พอเห็นว่ำกียนุรอ้งไหอ้ีกครัง้แลว้ก็ตอ้งหำยใจติดขดั          พอกียนุ
ปำดน ำ้ตำลวก ๆ แลว้กม้หนำ้ลงไป ในหวัของเจำ้ชำย       อิครำอิมก็
กลำยเป็นสีขำว พระองคไ์ม่ไดอ้ยำกรบีรอ้นใหม้นัจบลงแบบนี ้ท ำให้
ขำสั่นเทำ พระองคจ์ะตอ้งพูดอะไรบำงอย่ำงแต่คิดอะไรไม่ออกสกั
อย่ำง พระองคย่ื์นมือออกไปเพื่อที่จะเชยคำงขึน้มำมองหนำ้ แต่กียนุ
ถอยหลงัไปกำ้วหนึ่งและหลบมือของพระองค ์

“ช่วยออกไปเถอะพ่ะย่ะค่ะ” 
“......!?” 



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

49 
 

“ไม่อย่ำงนั้นกระหม่อมคงต้องวิ่งหนีออกไปเอง ขอรอ้งล่ะ           
พ่ะย่ะค่ะ” 

กียนุที่ยงัคงมองพืน้เอ่ยดว้ยน ำ้เสียงที่บีบคัน้ 
“กียนุ! น่ีเจำ้” 
“ช่วยออกไปทีเถอะพ่ะย่ะค่ะ!” 
เขำไมอ่ยำกเหน็พระองคจ์นมนัตีบตนัอยู่ในล ำคอ กียนุอยำกจะ

กรดีรอ้งออกมำ 
เจ้ำชำยอิครำอิมเห็นว่ำกียุนก ำหมัดแน่นจนมันสั่นไปหมด           

ก็ถอนหำยใจ พระองคไ์ม่รูว้่ำในใจของกียุนคิดอะไร แต่ท่ำทำงแข็ง
กระดำ้งที่รำวกับก ำลังระงับควำมโกรธนั้นท ำใหพ้ระองคอ์ยำกจะ
กอดปลอบ 

ถึงอย่ำงนั้นสัญชำตญำณก็บอกพระองค์ว่ำมันจะท ำให้                                                                                                
กียุนเจ็บปวดมำกกว่ำเดิม  ท ำให้เจ้ำชำยอิครำอิมยังลังเลอยู่                   
สิ่งที่ผูกมัดกียุนเอำไวก้ับพระองคม์ีแค่เง่ือนไขกำรเดิมพันเท่ำนั้น 
ถำ้กียนุใจแข็งสกันิด เขำก็สำมำรถจำกไปไดท้กุเมื่อ                        ใน
สถำนกำรณ์ที่ต่ำงคนต่ำงไม่มีสติยั้งคิด หำกถูกต้อนจนจนมุม               
ก็ไม่รูว้ำ่จะเกิดอะไรขึน้บำ้ง 
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เจำ้ชำยอิครำอิมยอมถอยออกไปแตโ่ดยดีอย่ำงเงียบ ๆ ขำ้รบัใช้
และทหำรองครกัษท์ี่ไม่รูว้ำ่เกิดอะไรขึน้ขำ้งในก็เดินตำมพระองคไ์ป 

เจำ้ชำยอิครำอิมที่ซอ่นควำมรูส้กึอนัซบัซอ้นเอำไวเ้ดินไปไดไ้ม่ก่ี
กำ้วก็ไดยิ้นเสียงกรดีรอ้งดงัมำจำกดำ้นใน 

“อ๊ำกกกกกกกกก!” 
เสียงรอ้งดงัรำวกบัสตัวป่์ำ 
เจำ้ชำยอิครำอิมหลบัตำลงแลว้กำ้วเดินต่อไปโดยไม่สนใจ ขำ้

รบัใชต้่ำงใจหำยใจคว ่ำ ไม่ว่ำจะท ำอย่ำงไรก็ไม่สำมำรถลดควำม
เจ็บปวดไปได ้
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บทที ่8 
เผชญิหน้า 

 
หน่ึงวันก่อนถึงวันวาเลนไทน์ ในชั้นเรียนมัธยมปลำย                

วันนั้นกียุนที่อยู่ตรงหน้ำโรงเรียนกวดวิชำก ำลังสุมหัวกับเพื่อน           
อีกสำมคน 

แจฮยอก หนึ่งในเพื่อนของเขำวำงแผนจะสำรภำพรักใน          
วนัวำเลนไทน ์แมแ้ต่ผูช้ำยก็สำมำรถสำรภำพรกัในวนัวำเลนไทนไ์ด้ 
แจฮยอกจึงเตรียมช็อคโกแลตเอำไว้ แต่เขำอดตื่นเต้นไม่ได้จึง
ประหมำ่มำก 

อีกฝ่ำยก็คือ ชเว ฮีฮยอน ซึ่งรูจ้กักับแจฮยอกมำนำนแลว้ พวก
เพื่อน ๆ รูด้ีว่ำแจฮยอกแอบชอบฮีฮยอนมำนำนมำกแลว้แต่ละคนจงึ
ต่ำงช่วยใหค้ ำปรกึษำ 

ทัง้ตอ้งเตรยีมของขวญั ตอ้งเตรยีมดอกไม ้หรอืสรอ้ยคอก็ดี แต่
ถำ้ใหข้องแพงเธอจะล ำบำกใจ 

กียนุช่วยนดัหมำยเอำไวล้ว่งหนำ้ใหแ้ลว้  
วนัวำเลนไทนถื์อเป็นวนัพิเศษแน่นอนว่ำทัง้กียุนและเพื่อนทุก

คนต่ำงตื่นเตน้ ย่ิงตื่นเตน้มำกขึน้ไปอีกเมื่อทกุคนต่ำงไม่เคยมีแฟน
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มำก่อน พอถึงวนัวำเลนไทนม์ีแคเ่พื่อนในหอ้งที่ไดร้บั                    ช็อค
โกแลตแทนใจจำกบรรดำนกัเรยีนหญิง แตปี่นีต้่ำงออกไป             ไม่
น้อย ในใจมีควำมคำดหวัง กำรสำรภำพรักของเพื่อนนับว่ำเป็น
เหตกุำรณท์ี่พิเศษ 

ทุกคนรูจ้ักฮีฮยอน เธอสวยและเรียนเก่งแต่ค่อนขำ้งเคร่งขรมึ 
ถำ้ถำมวำ่ไปชอบเธอตรงไหน แจฮยอกก็ตอบพรอ้มทัง้หนำ้แดงว่ำมอื
ของเธอตอนเล่นเปียโนนัน้สวยมำก ทกุคนขนลกุและโห่แซว      แต่
เขำก็แค่ยิม้ 

“แตว่ำ่ถำ้เธอปฏิเสธจะท ำยงัไงดีละ่?” 
แทวอนหนึ่ ง ในเพื่ อนที่ มี เหตุผลที่ สุดและชอบมองโลก                        

ในแง่รำ้ยโยนค ำถำมท่ีเฉียบคมมำให ้กียนุตอ้งหำ้มเขำไว ้
“โอย้ แลว้ท ำไมถึงคิดวำ่จะถกูปฏิเสธเลำ่?” 
“ก็ต้องคิดในแง่ร ้ำยไว้ก่อนสิ  มันอำจจะเกิดขึ ้นจริงก็ได้                  

ไม่ใช่หรอืไง?” 
แทวอนยังคงยืนกรำนตำมควำมเป็นจริง  พอชำนอูเห็น                 

แจฮยอกที่รอ้นใจกับกำรสำรภำพรกันั้นมีดวงตำสั่นไหวเขำก็ช่วย
แกปั้ญหำ  
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“ถำ้ถึงตอนนัน้ก็แค่ตอ้งถอยออกมำ พวกผูห้ญิงไม่ชอบคนที่ขี ้
ตือ๊หรอกนะ” 

“เธอจะเมินฉนัไหมนะ?” 
แจฮยอกพดูดว้ยน ำ้เสียงไมม่ั่นใจ 
“ไม่มีใครบอกไดห้รอก” 
แทวอนตอบอย่ำงชัดเจน ทัง้กียุนและชำนอูก็พยักหนำ้ ทัง้ให้

ค ำปรกึษำเรื่องเตรยีมช็อคโกแลตและเตรยีมของขวญั แต่ก็ไม่รูว้ำ่ฮีฮ
ยอนจะยอมรบัรกัแจฮยอกไหม 

“อย่ำงนัน้เพรำะอะไรนำยถึงไดต้ดัสินใจจะสำรภำพรกัละ่?” 
“ฉนัแน่ใจวำ่เธอไมไ่ดเ้กลียดฉนั” 
“อ๋อ......นำยก็เลยไมค่่อยมั่นใจใช่ไหม?” 
“แบบนัน้มนัไมต่่ำงกบัเป็นเพื่อนตรงไหนเลย” 
แลว้แทวอนก็โยนระเบิดลกูสดุทำ้ยลงมำ ทัง้กียนุและชำนอหูนั

ไปจอ้งหนำ้แทวอนแตแ่ทวอนก็ท  ำแค่ยกัไหลเ่ทำ่นัน้ 
มีหลำยกรณีที่ทัง้คู่เป็นเพื่อนสนิทกันแลว้เลิกคุยกันหลังจำก

สำรภำพรัก ทั้งที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันก็ท ำเหมือนไม่มีตัวตน 
จำกนัน้พอเลื่อนชัน้แยกหอ้งเรยีนก็จบกนัไป 
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แจฮยอกกบัฮีฮยอนไม่ไดเ้รียนหอ้งเดียวกนั แต่ทัง้คู่เรียนพิเศษ
วิชำภำษำองักฤษดว้ยกนั ถำ้เกิดถกูปฏิเสธอย่ำงที่แทวอนบอก ทัง้คู่
ก็ไม่สำมำรถเป็นไดแ้มแ้ตเ่พื่อนกนั 

“หรอืวำ่จะไมส่ำรภำพรกัดี?” 
แจฮยอกถอยหลังด้วยควำมกลัว แจฮยอกที่ประหม่ำถอน

หำยใจอย่ำงกระวนกระวำย  
“ไม่เป็นไร ยงัไงก็ตอ้งลองสำรภำพรกัด”ู 
“ใช่แล้ว  เธอก็อำจจะชอบนำยเหมือนกัน นำยตัว ก็สูง                     

เล่นกีฬำก็เก่ง หนำ้ตำก็จดัว่ำดี ลองไปสำรภำพรกัดกู่อน ถำ้ไม่ไดก็้
ลองขอเป็นเพื่อนกนัต่อไปอย่ำงเดิม” 

ชำนอูใหค้  ำแนะน ำอย่ำงละเอียดรำวกับว่ำตัวเองเป็นกูรูดำ้น
ควำมรกั กียุนก็ช่วยสนับสนุนควำมกลำ้ใหอ้ีกแรง แมแ้ต่แทวอนที่
มองโลกในแง่รำ้ยที่สดุก็บอกใหเ้ขำลองสำรภำพรกัด ู

และวนัวำเลนไทนท์ี่รอคอยก็มำถึง แจฮยอกดกูระตือรอืรน้มำก 
แต่ฮีฮยอนปฏิเสธอย่ำงชัดเจนว่ำเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วและไม่
อยำกจะคบกบัเขำ วนัวำเลนไทนท์ี่ทกุคนตอ้งคอยปลอบใจ         แจฮ
ยอกไดผ้่ำนพน้ไป 
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และแจฮยอกก็ค่อย ๆ ถอยห่ำงจำกฮีฮยอน ตอนเลื่อนชัน้ทัง้คูก็่
ไม่ ได้ เ รี ยนห้อ ง เดี ยวกัน  ฮี ฮยอนออกจำกกำร เ รี ยนพิ เศษ
ภำษำองักฤษไป และทัง้คู่ก็แค่ทกัทำยกนันำน ๆ ครัง้ แจฮยอกท ำตวั
เหมือนปกติ แต่ฮีฮยอนเวน้ระยะห่ำงอย่ำงชดัเจน ถึงจะไม่ไดพ้ดูว่ำ
ไม่ชอบ แตก่ำรกระท ำของเธอนัน้ชดัเจนจนแจฮยอกตอ้งยอมแพไ้ป 

พอถึงวนัไปทศันศกึษำ กียนุที่เห็นทัง้สองคนนีท้  ำเป็นไม่รูจ้กักนั
ก็ท ำใหเ้ขำเขำ้ใจอะไรไดห้ลำยอย่ำง กำรสำรภำพรกันัน้จ ำเป็นตอ้งมี
ควำมกลำ้ แถมผลลพัธก็์อำจจะไม่ไดด้ีเสมอไป ควำมสมัพนัธข์อง
คนเรำช่ำงซบัซอ้น 

 
กี ยุ นนอนอยู่ บน เตี ย งและนึกถึ ง เ รื่ อ ง ในอดีตอย่ ำง                  

เหม่อลอย ตอนนีเ้ขำเขำ้ใจควำมรูส้ึกที่อยำกจะออกห่ำงใหไ้กลของ
ฮีฮยอนแลว้ กำรถูกสำรภำพรกัแบบกะทนัหนัช่ำงน่ำปวดหัว บอก
ตำมตรง เขำคิดว่ำแกลง้ท ำเป็นไม่เห็นไปตลอดแบบฮีฮยอนก็เป็น
ควำมคิดที่ไม่เลว 

กียนุมองผำ้ม่ำนสีเขียวอ่อนที่ปักลำยดอกไมอ้ย่ำงประณีตแลว้
ถอนหำยใจ เขำท ำตำมใจไดท้ี่ไหนกนั 
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เขำคิดว่ำน่ีมนัไม่ใช่กำรสำรภำพรกั แต่เป็นแค่กำรหลอกลวง
เท่ำนั้น เขำยังไม่ลืมสิ่งที่ เจ้ำชำยอิครำอิมท ำกับเขำ ทั้งข่มขืน            
ทัง้หกัขำ ทัง้เอำชีวิตคนมำข่มขู่ ท  ำแบบนัน้แลว้จะมำบอกวำ่รกัอย่ำง
นัน้หรือ ตลกสิน้ดี จบัเขำมำขงัไวใ้นวงั ใหส้วมเสือ้ผำ้หรูหรำและให้
กินอำหำรอย่ำงดี ดแูลว้เขำมนัก็แค่คู่นอนคนโปรดก็  เท่ำนัน้แหละ 
น่ำข ำเสียจรงิ 

กียุนเจ็บปวดจนอยำกจะฆ่ำให้ตำย ควำมรู ้สึกนั้นยังคง
หลงเหลืออยู่ ควำมรูส้ึกที่จะตวัดมีดแทงเจำ้ชำยอิครำอิมกลับมำ
ใหม่อีกครัง้ แต่ค ำว่ำรกั พระองคบ์อกรกัเขำโดยที่ไม่รูเ้ลยว่ำในใจ
ของเขำย่อยยบัขนำดไหน ส ำหรบักียนุ นั่นไม่ใช่ควำมรกั ไม่ใช่สิ ไม่
วำ่จะเป็นควำมรกัในรูปแบบไหน ถำ้อีกฝ่ำยคือเจำ้ชำยอิครำอิมมนัก็
จะถกูปัดทิง้เทำ่นัน้ 

“อำ..จรงิ ๆ เลย......” 
กียนุถอนหำยใจและใชก้ ำป้ันทบุหนำ้อกที่อดัอัน้ของตวัเอง เขำ

แค่อยำกจะหนีไป เจำ้ชำยอิครำอิมยุ่งกับกำรเตรียมตวัท ำสงครำม
จนหัวหมุน ไม่มีทำงไล่ตำมจับเขำไดใ้นทันที ถำ้คิดถึงเจำ้ชำยอิค
รำอิมที่ไลต่อ้นคนใหไ้ปยืนอยู่สดุขอบหนำ้ผำพรอ้มกบับอกรกั เขำคง
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ตอ้งวิ่งหนีไปโดยไม่สนใจฮสัชำหรืออะไรก็ตำม          พอเขำกังวล
แบบนีก็้ย่ิงเหน่ือยและเครยีดจนเหมือนจะเป็นบำ้    มำกขึน้ 

แมว้่ำเขำจะตะโกนค ำว่ำเกลียดออกไป แต่เขำไม่เคยพูดคุย
แบบเปิดอกกบัเจำ้ชำยอิครำอิมมำก่อนเลย ตอนนีเ้จำ้ชำย               อิ
ครำอิมมำบอกรกัเขำ แต่กำรเรียกรอ้งควำมเสมอภำคจำกคนที่มอง
เขำเป็นแค่ทำสนัน้ เขำรูด้ีว่ำมนัเป็นไปไม่ได ้เขำจึงยอมแพไ้ปตัง้แต่
แรกแลว้ 

เขำเก็บค ำพดูและไม่แสดงอำกำรใด ๆ เขำตอ้งระวังตลอดเวลำ
เพื่อซ่อนควำมอ่อนแอเอำไว ้เขำเผชิญหนำ้กบัเจำ้ชำยอิครำอิมโดย
ซอ่นใจจรงิเอำไวร้ำวกบัวำ่ก ำลงัยือ้ยดุกนับนหนำ้ผำสงูชนั 

บำงทีน่ีอำจเป็นโอกำสที่จะไดพ้ดูอย่ำงจริงจงั เขำจะบอกว่ำไม่
ชอบพระองค ์เกลียดพระองค ์ไม่อยำกใชชี้วิตแบบนี ้ถำ้หำกเขำพดู
แบบนัน้ ไม่รูว้่ำเจำ้ชำยอิครำอิมจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแลว้สั่งตดัหวั
เขำเดี๋ยวนัน้เลยหรอืเปล่ำ แต่กียนุอยำกใหเ้ป็นแบบนัน้ ไม่สิ มนัควร
จะเป็นแบบนั้น ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึน้ในอนำคต เขำก็จะไม่เสียใจ
ภำยหลงั 
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ไม่ว่ำจะถกูตดัหวั ไม่ว่ำจะถกูไล่ออกไป หรือว่ำจะหนีไปเอง ไม่
ว่ำจะถกูจบัไวใ้นสภำพที่กลืนไมเ่ขำ้คำยไม่ออกแบบนี ้หรอืว่ำจะเป็น
บำ้ สดุทำ้ยก็ตอ้งลงเอยแบบไหนสกัอย่ำง 

“ทำ่นกียนุ ตื่นอยู่หรอืเปลำ่เจำ้คะ?” 
โซเรนเรียกกียุนอยู่ที่หนำ้ประตูหอ้ง กียุนเก็บตวัไม่ไดก้ำ้วเทำ้

ออกจำกหอ้งมำสำมวันแลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมเองก็ไม่ไดม้ำหำเขำ
เลย บรรดำหญิงรับใช้กังวลกันไม่น้อยว่ำบำงทีอำจจะมีปัญหำ
เกิดขึน้อีกแลว้หรอืเปลำ่ 

“มือ้กลำงวนัพรอ้มแลว้เจำ้คะ่” 
โซเรนที่เห็นว่ำกียนุตื่นแลว้ก็พดูอีกครัง้ แมว้่ำจะเป็นตอนเที่ยง

วัน แต่ในหอ้งปิดหนำ้ต่ำงและลงผำ้ม่ำนทัง้หมด ท ำใหใ้นหอ้งมืด
สลวัเหมือนอำรมณข์องกียนุในตอนนี ้

“กินอะไรสกัหน่อยเถอะนะเจำ้คะ” 
“วำงไวต้รงนัน้เถอะขอรบั โซเรน” 
“ขำ้จะตอ้งเหน็ทำ่นกินก่อนเจำ้คะ่ เมื่อเชำ้นีท้ำ่นก็บอกใหว้ำงไว้

แลว้ไมย่อมกินนะเจำ้คะ” 
“ขำ้รูแ้ลว้ เดี๋ยวขำ้จะกินขอรบั ขอโทษที่ท  ำใหเ้ป็นหว่งนะขอรบั” 
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แมจ้ะพดูว่ำขอโทษ แต่กียนุก็ยงัคงนอนอยู่บนเตียงไม่ยอมขยบั 
โซเรนที่ดกูำรเคลื่อนไหวของกียนุอยู่ที่ประตก็ูถอนหำยใจ ตัง้แต่ท่ำน
หญิงฮสัชำช่วยไว ้กียนุก็ไม่เคยอดอำหำรอีกเลย ดงันัน้เรื่องที่เกิดขึน้
ตอ้งรำ้ยแรงมำกพอที่จะท ำใหกี้ยนุถึงกบัอดอำหำร 

ถึงอย่ำงนัน้โซเรนก็มีข่ำวที่จะท ำใหกี้ยนุตอ้งลกุพรวดขึน้มำจำก
เตียงได ้

“ท่ำนกียนุ ท่ำนหญิงฮสัชำฝำกมำบอกว่ำใหไ้ปพบกนัตอนบ่ำย
เจำ้คะ่” 

“ขอโทษนะขอรบั แตช่่วยไปบอกทีว่ำขำ้ไมค่่อยสบำยขอรบั” 
“ขำ้เคยบอกไปแลว้ แตว่ำ่วนันีอ้ย่ำงไรก็ตอ้งพบใหไ้ดเ้จำ้คะ่” 
น ำ้เสียงเธอหนกัแน่น แต่ก่อนที่กียุนจะไดส้งสยั เธอก็เอ่ยปำก

ก่อน 
“ทำ่นหญิงฮสัชำใหม้ำบอกวำ่ตัง้ครรภแ์ลว้เจำ้คะ่” 
“......!” 
“ท่ำนหญิงอยำกใหท้่ำนกียุนรูเ้ป็นคนแรก แต่ท่ำนกียุนเอำแต่

เก็บตวัเจำ้ค่ะ น่ำเสียดำยที่ท่ำนหญิงฮสัชำไม่ไดม้ำบอกดว้ยตวัเอง
เจำ้คะ่” 
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“ทำ่นหญิงฮสัชำตัง้ครรภ?์!” 
อย่ำงที่โซเรนคำดไว้ กียุนรอ้งตะโกนและลุกพรวดขึน้มำจำก

เตียง ขำสะดุดที่นอนจนลม้กลิง้ตกเตียง อย่ำงไรก็ตำม กียุนไม่ได้
สนใจและลุกขึ ้นมำอย่ำงแรงแล้วเข้ำไปใกล้ ๆ โซเรน ข่ำวที่               
น่ำตกใจท ำใหเ้รื่องน่ำกังวลที่ท  ำใหป้วดหวับินหำยไปจนหมด กียุน
เบิกตำโตแลว้เอ่ยถำม 

“จรงิหรอืขอรบั?” 
“เจ้ำค่ะ ข่ำวที่ท่ำนหญิงตั้งครรภ์ตอนนี้รู ้ไปทั่ วทั้งวังแล้ว             

เจำ้คะ่” 
“โอ้..โอ้..แล้วท ำอย่ำงไรดี? อำ..ใช่แล้ว..โซเรน..โซเรน..               

ไปเตรียมชุดให้หน่อยขอรับ..ต้องไปแสดงควำมยินดี......ไม่สิ..              
ไม่สิ..ตอ้งเตรยีมของขวญั......” 

กียุนที่ก  ำลงัวุ่นวำยก็หยุดพูดไปชั่วขณะ เรื่องที่ฮัสชำตัง้ครรภ์
นั้นแน่นอนว่ำเขำยินดีมำก แต่มีบำงอย่ำงที่มันผิด ใบหน้ำของ              
กียนุซีดลงในทนัที 

ควำมจริงที่เขำเพิ่งกังวลไปก่อนหนำ้นีแ้ละควำมคิดน่ำกลวัก็
ซ้อนทับกับข่ำวกำรตั้งครรภ์ของฮัสชำ ส ำหรับกียุน  ฮัสชำก็เป็น
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เหมือนพี่สำวของเขำ อยู่เคียงขำ้งเขำ เป็นเพื่อนที่ใชชี้วิตประจ ำวนั
ดว้ยกนั และทัง้เธอกบัเขำก็เป็นสนมของเจำ้ชำยอิครำอิมเหมือนกนั
ดว้ย เขำไม่เคยจินตนำกำรถึงตอนที่ร่ำงกำยของฮสัชำเปลือยเปล่ำ
เลยสกัครัง้ แต่เขำนกึไปถึงว่ำเธอกบัเจำ้ชำยอิครำอิมนอนอยู่ดว้ยกนั
บนเตียง มนัก็เป็นเรือ่งที่เขำ้ใจได ้แตค่วำมรูส้กึขยะแขยงที่อธิบำยไม่
ถกูก็ปกคลมุกียนุ 

พ่อของเด็กในทอ้งของเธอก็คือเจำ้ชำยอิครำอิม และพระองคก็์
เป็นคนเดียวกับที่สำรภำพรกัเขำ กียุนคิดไม่ออกว่ำมนัหมำยควำม
ว่ำอะไร แลว้เขำจะไปพบหนำ้เธอแบบนีห้รือ?                     เขำ
สบัสน 

“แย่......แย่แลว้” 
“ทำ่นกียนุ..ไม่สบำยตรงไหนหรอืเจำ้คะ?” 
กียนุที่เพิ่งจะดีใจอยู่เมื่อครู่ อยู่ ๆ ก็หนำ้ซีดรำวกบัหวำดกลวัจน

โซเรนรูส้กึเป็นหว่ง 
“เอ่อ..ไม่เป็นไรขอรบั..ของขวญั..ตอ้งเตรียมของขวญัใช่ไหม

ขอรบั?” 
“เจำ้คะ่” 
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“เตรยีมอะไรดี?” 
“ใหข้องขวัญเป็นผำ้ไหมสีแดงที่แสดงถึงว่ำใหค้ลอดบุตรได้

อย่ำงปลอดภยัดีไหมเจำ้คะ ขำ้เตรยีมเอำไวใ้หแ้ลว้ ไม่ตอ้งกงัวลมำก
ไปหรอกนะเจำ้คะ แต่ก่อนอื่น...” 

โซเรนส่งสญัญำณมือใหห้ญิงรบัใชท้ี่รออยู่ พวกเธอก็กรูกนัเขำ้
มำในหอ้ง ปล่อยใหกี้ยนุตกใจต่อไปแลว้รวบผำ้ม่ำนเปิดหนำ้ต่ำงรบั
แสงแดดและใหอ้ำกำศถ่ำยเท สำยลมเย็น ๆ เริ่มพดัเขำ้มำในหอ้ง 
โซเรนรูว้่ำกียุนไดร้บัควำมกระทบกระเทือนบำงอย่ำง แต่ไม่ไดถ้ำม
ซกัไซ ้เพรำะนั่นไมใ่ช่เรือ่งที่เธอไดร้บัอนญุำตใหท้  ำได ้แตเ่ธอสำมำรถ
ใหก้ ำลงัใจเจำ้นำยไดใ้หส้มกบัที่เป็นหญิงรบัใชผู้ม้ีควำมสำมำรถ 

“โซเรน?” 
“ก่อนอื่นตอ้งกินอะไรสกัหน่อยเจำ้คะ่” 
บรรดำหญิงรบัใชเ้ร่งมือท ำงำน ไม่ชำ้ภำยในหอ้งก็เต็มไปดว้ย

แสงแดดสีทอง ทนัทีที่ละอองฝุ่ นหำยไปกบัสำยลมบรรดำหญิงรบัใช้
ก็เริม่น ำอำหำรที่เตรยีมไวเ้ขำ้มำ 

“ท่ำนหญิงฮสัชำจะตอ้งถำมว่ำท่ำนกินขำ้วเที่ยงหรอืยงัแน่นอน
เจำ้ค่ะ แลว้ท่ำนก็โกหกไม่ไดด้ว้ยนะเจำ้คะ ทำนเสร็จแลว้ก็ตอ้งไป
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อำบน ำ้ดว้ยเจำ้ค่ะ ถำ้ไปเย่ียมคนทอ้งทัง้ที่เนือ้ตวัซอมซ่อ ต่อใหเ้ป็น
ทำ่นกียนุก็ตอ้งโดนไลต่ะเพิดออกมำแน่เลยเจำ้คะ่” 

ค ำพดูเย็นชำของโซเรนท ำใหกี้ยนุไดส้ติแลว้พิจำรณำสภำพของ
ตวัเอง เพรำะว่ำเขำไม่ไดกิ้นขำ้วและอำบน ำ้มำสองสำมวนัแลว้ ท ำ
ใหเ้สน้ผมเป็นสงักะตงัและสภำพดไูม่จืดเลยทีเดียว              อย่ำงที่
โซเรนพดู ถำ้เขำไปพบทัง้แบบนีค้งโดนไลต่ะเพิดแน่ 

“หลงัจำกกินใหอ้ิ่มและอำบน ำ้เสรจ็แลว้ค่อยเอำของขวญัไปให้
ทำ่นหญิงฮสัชำก็ยงัไม่สำยนะเจำ้คะ ขำ้เตรยีมของขวญัเอำไวใ้หแ้ลว้ 
ทำนมือ้เที่ยงก่อนนะเจำ้คะ” 

ค ำพดูนัน้ไม่มีค  ำไหนที่ผิดเลยสกัค ำ กียนุจึงท ำไดเ้พียงแค่พยกั
หนำ้รบั 

 
กินแล้ว อาบน ้าแล้ว กียนุสวมชดุที่เตรียมไว ้รบัผำ้ไหมสีแดง

มำจำกโซเรนแลว้ไปหำฮสัชำ กำรกำ้วเดินหนกัหน่วง สภำพ             กี
ยนุตอนนีร้ำวกบัถกูบดขยีจ้นตำย 

แน่นอนว่ำเขำดีใจที่ฮสัชำจะมีลกู เธออยำกมีลกู โครงสรำ้งทำง
สงัคมของโลกนี ้ถำ้ผูห้ญิงไมส่ำมำรถใหก้ ำเนิดบตุรชำยไดก็้ไม่มีสิทธ์ิ
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ที่จะเป็นภรรยำเอก ฮสัชำไม่ไดส้นใจว่ำเธอจะไดล้กูสำวหรอืลกูชำย 
แตเ่พื่ออนำคตของเธอ เธอจะตอ้งคลอดลกูชำยที่สมบรูณแ์ข็งแรง 

กียุนดีใจที่ฮสัชำตัง้ครรภจ์ริง ๆ แต่ดว้ยสถำนะของเขำมนัเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนจนน่ำอึดอัดใจ สถำนะที่ต้องแย่งผู้ชำยคน
เดียวกนั แถมเขำยงัเป็นผูช้ำยอีก เขำรูส้กึเหมือนตวัเองเป็นตวัรำ้ยใน
ละครน ำ้เน่ำตอนเชำ้ที่แมข่องเขำชอบดเูลย 

พอถอนหำยใจและก้ำว เดินหนัก  ๆ  เข้ำ ไปในต ำหนัก                
หญิงรับใช้ที่รออยู่ก็พำเขำไปที่ห้องรับรอง กียุนเพิ่งจะเคยมำที่
ต  ำหนกัของฮสัชำเป็นครัง้แรก จงึเขำ้ไปอย่ำงระมดัระวงั 

“ทำ่นพคักียนุมำหำเจำ้คะ่” 
พอกียนุเดินเขำ้ไปพรอ้มกบัเสียงประกำศของหญิงรบัใช้ เสียง

หวัเรำะเบำ ๆ ก็เงียบลง ที่นั่นมีผูท้ี่มำเย่ียมนั่งอยู่ไม่ก่ีคน           ทกุ
คนลว้นเป็นสนมที่เป็นมิตรกับกียุนและฮัสชำ พอกียุนปรำกฏตัว 
พวกเธอก็ลกุจำกที่เพื่อใหกี้ยนุไดเ้ขำ้ไปใกล ้ๆ ฮสัชำไดม้ำกที่สดุ 

แมว้่ำเขำจะเป็นผูช้ำยและมีสถำนะต ่ำตอ้ย แต่อ ำนำจในวัง
หลงันัน้ตดัสินจำกที่วำ่ไดร้บัควำมโปรดปรำนมำกแค่ไหน             และ
แน่นอนว่ำเขำไดร้บัควำมโปรดปรำนจำกเจำ้ชำยอิครำอิมอย่ำงไม่มี
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ที่สิน้สุด แมแ้ต่องคจ์ักรพรรดิก็ชืน้ชมควำมสำมำรถในกำรใช้เวท
มนตรส์รำ้งภำพลวงตำจนปลดปลอ่ยเขำจำกกำรเป็นทำส อย่ำว่ำแต่
จะตอ้งนอบนอ้มเลย จะตอ้งปฏิบตัิต่อเขำรำวกบัเป็นเจำ้นำยดว้ยซ ำ้ 
โชคดีที่กียนุไม่ไดใ้ชอ้  ำนำจจำกกำรเป็นคนโปรดข่มเหงพวกเธอตำม
อ ำเภอใจ 

แมแ้ต่ตอนนีเ้ขำก็เป็นคนที่ค  ำนับทักทำยก่อน กียุนอ่อนนอ้ม
ถ่อมตวัเสมอเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ 

กียุนเอ่ยยินดีและ ย่ืนผ้ำไหมสีแดงที่ เตรียมมำให้ฮัสชำ                 
ฮสัชำไดข้่ำวว่ำกียนุไมค่่อยสบำยก็เป็นหว่งมำก สว่นกียนุที่รูว้ำ่    ฮสั
ชำตัง้ทอ้งก็ดีใจมำกเช่นกนั 

“ท่ำนหญิง ขำ้ขอใหท้่ำนคลอดลูกที่แข็งแรงโดยปลอดภัยนะ
ขอรบั” 

“โอ ้กียนุไมข่อใหข้ำ้คลอดลกูชำยเลยหรอืนี่” 
ฮสัชำรูด้ีว่ำกียนุอยำกใหเ้ธอคลอดลกูที่แข็งแรงจริง ๆ แต่เธอก็

แกลง้แหย่กียนุเลน่ข ำ ๆ  
“ขอใหค้ลอดลกูชำยที่แขง็แรงนะขอรบั” 
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กียนุเนน้ค ำว่ำ ‘แข็งแรง’ บรรดำสนมที่นั่งอยู่ก็พำกนัหวัเรำะ ฮสั
ชำเองก็ยิม้แลว้ตอบกลบั 

“เขำ้ใจแลว้ ขำ้จะคลอดลกูชำยที่ ‘แข็งแรง’ นะ” 
“สญัญำนะขอรบั” 
“โถ่ เจำ้น่ีก็รบีจงัเลยนะ เด็กยงัไม่เกิดก็เลือกเพศใหเ้สียแลว้ ขำ้

จะสญัญำไดอ้ย่ำงไร” 
พอฮัสชำเอ่ยหยอกล้ออีกครั้ง  กียุนที่ท  ำหน้ำอมทุกข์ก็ยิ ้ม

ออกมำ ไม่นำนตรงหนำ้กียนุก็เริ่มมีของว่ำงและมีกำรพดูคยุเล่นกนั
ไม่ขำดสำย 

“ว่ำแต่ว่ำเจำ้ตัง้ครรภม์ำนำนแค่ไหนแลว้หรอื? ดแูลว้ทอ้งยงัไม่
นนูออกมำเลยนะ” 

สนมคนหนึ่งเอ่ยถำมฮสัชำ กียุนเองก็พิจำรณำทอ้งของฮสัชำ
เล็กนอ้ย เขำนั่งเล่นอยู่กบัเธอมำตัง้นำนแลว้ แต่ก็ดไูม่ออกเลยวำ่เธอ
ตัง้ทอ้ง ตอนนีก็้ดว้ย ถึงชำยเสือ้จะยำวแต่ทอ้งก็ไม่นนูออกมำ 

ฮสัชำเองก็กม้มองทอ้งตวัเองและยกยิม้จำง ๆ 
“ถำ้นบัตำมตรงก็หำ้เดือนแลว้ละ่” 
“โอโ้ห? จรงิ ๆ หรอื?” 
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“แตม่องทอ้งแลว้ดไูม่ออกเลย” 
“ใช่ ๆ ขำ้ก็คิดวำ่ประมำณสำมเดือนเสียอีก” 
“มันเป็นเอกลักษณ์ของคนในตระกูลข้ำ รอบเดือนมำไม่

สม ่ำเสมอและดไูม่รูว้ำ่ตัง้ครรภห์รอืเปลำ่” 
ฮสัชำยิม้แลว้อธิบำยบรรดำสนมที่ประหลำดใจ แตกี่ยนุที่ฟังบท

สนทนำโดยไม่ไดพ้ดูอะไรก็ลอบเดำะลิน้อยู่ในใจ 
ที่ทำ่นหญิงชเูรซำ่บอกว่ำคิดวำ่ทอ้งไดส้ำมเดือนนัน้ฟังดมูีควำม

มำดรำ้ยอย่ำงเหน็ไดช้ดั ส ำเนียงกำรพดู ตอนที่บอกวำ่ทอ้งของฮสัชำ
ไม่นนูออกมำก็ฟังดแูปลก ๆ กียนุมองชเูรซำ่เลก็นอ้ย เธอเป็นเด็กสำว
ที่สวย มีผมสีน ำ้ตำลน่ำหลงใหลเกลำ้เป็นมวยสูง จ ำไดว้่ำเธออำยุ
เท่ำกันกับฮัสชำ คนที่มำรวมตวักันที่น่ีมีแค่บรรดำสนมที่สนิทกับกี
ยนุและฮสัชำเท่ำนัน้ แต่หำกจะคิดใหด้ีก็ถือว่ำเป็นคู่แข่งกนัดว้ย ถึง
จะมำยินดีใหฮ้สัชำที่เป็นคนเดียวในหมู่พวกเธอที่ตัง้ครรภ์ แต่ก็ย่อม
ตอ้งมีควำมอิจฉำเป็นธรรมดำ 

ที่น่ีป่ำเถ่ือนและโหดรำ้ยมำก เจำ้ชำยอิครำอิมจึงบอกใหพ้วก
เธอรูก่้อนแลว้ว่ำวนัไหนจะไปต ำหนกัท่ำนหญิงคนไหนและใชเ้วลำ
ขำ้มคืนดว้ยกนั กียนุรูว้่ำหลงัจำกที่เขำถกูจบัตวักลบัมำจำก         ซี



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

68 
 

เซนฟำนแลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมก็ไม่เคยไปหำทำ่นหญิงคนไหนอีกเลย 
ดงันัน้ค ำพดูที่ว่ำดเูหมือนทอ้งแค่สำมเดือนนัน้แปลว่ำก ำลงัสงสยัว่ำ
ฮัสชำจะคบชู้ และอีกฝ่ำยจะเป็นใครไปไม่ไดน้อกจำก       กียุน
นั่นเอง 

ในวังหลังที่ เต็มไปด้วยสนมงดงำมมำกมำย มีแค่ กียุน             
คนเดียวที่ เป็นผู้ชำย เขำระมัดระวังทั้งค ำพูดและกำรกระท ำ                     
แต่กำรที่เขำสนิทสนมกบัฮสัชำก็ท ำใหถ้กูจบัผิด ถำ้ไม่บำ้จริงก็คงไม่
คิดท ำเรื่องไม่ดีแบบนัน้หรอก แต่ถึงอย่ำงนัน้ผูค้นก็มกัจะตีควำมไป
ตำมที่ตัวเองชอบ พอสำมีไปติดพันผูช้ำยแลว้พวกเธอก็กลำยเป็น
ภรรยำที่สำมีไมส่นใจไมอ่ยู่ในสำยตำอีก 

ดังนั้นเขำจึงเกลียดที่ น่ี  เขำรู ้สึกว่ำเดินอยู่บนแผ่นน ้ำแข็ง                  
บำง ๆ ตลอดเวลำ หำกก้ำวพลำดไปแค่ก้ำวเดียวก็จะตกอยู่ใน
อันตรำย ในใจอึดอัดรำวกับว่ำถูกบีบคั้น เขำอยำกจะหนีไปจำก
สถำนกำรณท์ี่เหมือนละครน ำ้เน่ำยำมเชำ้นี ้แต่กียุนก็รูด้ีกว่ำใครว่ำ
มนัท ำไมไ่ด ้ย่ิงฮสัชำมีลกูก็ยิ่งเป็นแบบนี ้

ไม่ใช่ว่ำเขำจะไม่นึกโทษฮัสชำเลย แต่ใจที่หวังจะให้เธอมี
ควำมสขุก็ไมไ่ดเ้ปลี่ยนไป  
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เจ้ำชำยอิครำอิมมีธิดำเพียงสำมคน ถ้ำหำกฮัสชำคลอด
บตุรชำย เด็กคนนีจ้ะไดเ้ป็นบุตรชำยคนแรก ไม่ว่ำฮสัชำจะตอ้งกำร
หรอืไม่ แต่เธอจะมีอภิสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ และเป็นกำรสรำ้งศตัรูเพิ่มขึน้ดว้ย 
กียนุไดร้บัหนำ้ที่ปกปอ้งฮสัชำจำกค ำใหร้ำ้ยรำวกบัวำ่ตวัเขำเป็นยนัต์
ป้องกันภยันตรำย เพื่อใหลู้กสำวหรือลูกชำยไดค้ลอดโดยแข็งแรง
ปลอดภยั นั่นคือสิ่งที่เขำพอจะท ำได ้

ใบหนำ้ของฮสัชำดสูมหวงั มีรอยยิม้ดีใจที่ส่องประกำยสดใส กี
ยนุมองเธอแลว้ก็ถอนหำยใจ และเก็บซอ่นควำมรูส้กึที่ซบัซอ้นเอำไว ้

เขำเหน่ือยกบัควำมจรงิที่โหมกระหน ่ำรำวกบัพำยซุดั 
 
“ โอ้ โห  ตอนนี้เสียงหัวเรำะดังไปทั่ วต ำหนักดอกไม้แล้ว                

พ่ะย่ะค่ะ” 
หวัหนำ้มหำดเล็กซีเรนบอกข่ำวเรื่องฮสัชำตัง้ครรภใ์หเ้จำ้ชำย

อิครำอิมที่ท  ำงำนอยู่ในหอ้งท ำงำนฟังดว้ยใบหนำ้ที่เกรง็จำก  ควำม
ตงึเครยีด  

น่ีเป็นข่ำวมงคล วำ่ที่จกัรพรรดิคนตอ่ไปอย่ำงเจำ้ชำย               อิ
ครำอิมยงัไม่มีทำยำท เจำ้ชำยอิครำอิมเพิ่งอำยย่ีุสิบหำ้ และ       ใน
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ต ำหนกัดอกไมก็้มีสนมสวย ๆ อยู่เหลือลน้ ไม่รูจ้ะกงัวลเรื่องทำยำท
ไปลว่งหนำ้ท ำไม แตว่ำ่ลำ่สดุนีพ้คักียนุที่เจำ้ชำยอิครำอิมโปรดปรำน
เป็นผูช้ำย เป็นเด็กหนุ่มที่หนำ้ธรรมดำต่ำงจำกในข่ำวลือที่ว่ำเป็น
สนมคนงำม แตค่วำมจรงิแลว้เขำเหมือนมำ้มืดที่มำครอบครองหวัใจ
ของเจำ้ชำยอิครำอิม แมว้่ำสองปีก่อนเจำ้ชำย       อิครำอิมจะแวะ
เวียนไปหำท่ำนหญิงคนอื่น ๆ ทกุ ๆ สิบวนั               แต่พอเด็กหนุ่ม
กลบัมำที่วงัหลงั ทำ่นหญิงคนอ่ืน ๆ ก็ถกูตดัขำดโดยสมบรูณ ์เจำ้ชำย
อิครำอิมไปหำกียนุทกุวนัจนบรรดำท่ำนหญิงผูง้ดงำมต่ำงพำกันถูก
ทอดทิง้ไม่ไดร้บัควำมสนใจ 

เสน้ทำงนีข้องเจำ้ชำยอิครำอิม ส ำหรบัขำ้รบัใชท้ี่ซื่อสตัยก็์ย่อม
ตอ้งกงัวลเรือ่งทำยำทเป็นธรรมดำ ข่ำวกำรตัง้ครรภข์องท่ำนหญิงฮสั
ชำจงึเป็นเรือ่งน่ำยินดี ถำ้หำกแคท่ำ่นหญิงฮสัชำคลอดบตุรชำย ก็จะ
สำมำรถลดควำมกงัวลอนัใหญ่หลวงนีไ้ปได ้แต่          กำรมำอยู่ต่อ
หนำ้เจำ้ชำยอิครำอิมที่อำรมณเ์สียในช่วงสองสำมวนัมำนี ้ก็ไม่ควรที่
จะไปสะกิดต่อมอำรมณท์ี่ไม่คงที่ เขำเป็นหวัหนำ้มหำดเล็ก เวลำจะ
ท ำและพดูอะไรจ ำเป็นตอ้งมีสำยตำที่ดี ซีเรนเป็นหวัหนำ้มหำดเลก็ที่
ยอดเย่ียม ดงันัน้จงึรอค ำสั่งของเจำ้เหนือหวัโดยไมพ่ดูอะไรเพ่ิมเติม 
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“ถำ้ขอใหค้ลอดลกูอย่ำงปลอดภยัก็ตอ้งส่งผำ้ไหมสีแดง แลว้ก็
หยกสีเขียวและน ำ้ผึง้......สง่ดอกไมไ้ปใหด้ว้ยก็ดี” 

“......?” 
ค ำพดูสดุทำ้ยของเจำ้ชำยอิครำอิมท ำใหซ้ีเรนตำโตโดยไม่รูต้วั 

หยกเขียวกบัน ำ้ผึง้เป็นของขวญัตำมธรรมเนียมที่สง่ไปเพื่ออวยพรให้
คนตัง้ครรภม์ีลูกที่แข็งแรง แต่ดอกไมท้ี่พระองคพ์ูดขึน้มำกะทนัหนั
ท ำใหเ้ขำประหลำดใจ แต่เจำ้ชำยอิครำอิมไม่แมแ้ต่จะละสำยตำ
ออกมำจำกเอกสำรท่ีถืออยู่ในมือ 

“ถำ้เป็นดอกเสำวรสก็ไม่เป็นไร” 
บรรดำดอกไมใ้นฤดใูบไมร้ว่งจะเลก็และบอบบำงกวำ่ดอกไมใ้น

ฤดูร ้อน แต่กลิ่นหอมน่ำหลงใหลทีเดียว กลิ่นของดอกเสำวรส
อ่อนโยนต่อผูห้ญิงที่ตัง้ครรภ์ จึงเหมำะที่จะใชเ้ป็นของขวัญ ซีเรน
ประหลำดใจกบัค ำสั่งที่ไม่คำดคิด แตเ่ขำก็กม้หวัแทนที่จะถำมกลบั 

“พ่ะย่ะค่ะ กระหมอ่มขอตวันะพะ่ย่ะคะ่” 
พอซีเรนออกไป เจำ้ชำยอิครำอิมก็เริม่ตัง้ใจอ่ำนเอกสำรที่ถืออยู่

ก่อนหนำ้นีข้ึน้ไปอีก ส่วนฟูมินเทียนที่นั่งฟังเรื่องรำวอยู่ขำ้ง ๆ และ
เหน็ทำ่ทำงของเจำ้ชำยอิครำอิมแบบนีก็้ผิวปำก 
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“เป็นผูช้ำยเย็นชำจริงนะ ภรรยำก ำลงัจะมีลกู แต่ส่งแค่ดอกไม ้
ไม่คิดจะไปหำบำ้งเลยหรอื?” 

“อย่ำงนัน้เจำ้ไมค่ิดจะแสดงควำมยินดีหน่อยหรอื?” 
“ยินดีสิ ใช่แลว้ ยินดีดว้ย เจำ้มีลกูสำวสำมคนแลว้ ครำวนีต้อ้ง

ไดล้กูชำยแน่” 
ฟมูินเทียนหนัไปอวยพรแบบขอไปทีกบัเจำ้ชำยอิครำอิมที่ขอให้

เขำแสดงควำมยินดีแตไ่ม่หนัมำมองเขำเลย เจำ้ชำย            อิครำอิม
ที่อีกไม่นำนก็ตอ้งออกรบนัน้งำนยุ่งมำก ถึงตัง้ใจจะหำเวลำว่ำงไป
เย่ียม แต่มือของเจำ้ชำยอิครำอิมก็ยงัวำงเอกสำรลงไม่ได ้อย่ำงไรก็
ตำม ภรรยำจะมีลกู แถมอำจจะไดม้ีทำยำท                 สืบทอด แต่
พระองคก์ลบัน่ิงเฉยมำก 

“ปกติแลว้ภรรยำจะมีลกูก็ตอ้งดีใจมำกกว่ำนีห้น่อยสิ” 
ฟมูินเทียนใหค้ ำแนะน ำ แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมไมไ่ดพ้ดูอะไร 
“วำ่แต่วำ่ถำ้เป็นธิดำตระกลูเซนบำลป์......ก็คือคนที่สนิทกบัเขำ

ไม่ใช่หรอื?” 
“ใช”่ 
“ช่ำงซบัซอ้นเสียจรงิ” 
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“นั่นแหละ” 
แม้ว่ำจะพูดรับส่งกันไปมำ แต่เจ้ำชำยอิครำอิมก็ยังไม่ละ

สำยตำจำกเอกสำร ฟูมินเทียนคิดว่ำมนัไม่น่ำสนกุ ปฏิกิริยำแบบนี้
มนัอะไรกนั เขำอยำกรูเ้ก่ียวกบัเรื่องที่มีเสียงกรีดรอ้งดงัออกมำจำก
ต ำหนกัคนรกัของเจำ้ชำยอิครำอิมเมื่อไมก่ี่วนัก่อน                       ไม่
ว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมจะรกักียุนมำกแค่ไหน แต่เขำก็เป็นผูช้ำย     ให้
ก ำเนิดลกูไม่ได ้แต่เจำ้ชำยอิครำอิมที่ก  ำลงัตกหลมุรกัตอ้งกำรแค่กียุ
นคนเดียว และท่ำนหญิงที่เป็นเพื่อนสนิทของกียุนก ำลงัตัง้ทอ้งลกู
ของเจำ้ชำยอิครำอิม เป็นธรรมดำที่ตอ้งคิดวำ่เรือ่งนีม้นัช่ำงบิดเบีย้ว 

ฟมูินเทียนส่ำยหนำ้กบัควำมคิดอนัซบัซอ้นในหวั เหมือนเขำจะ
เขำ้ใจแลว้ว่ำปฏิกิรยิำของเจำ้ชำยอิครำอิมนัน้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

“ดทูำ่เจำ้คิดจะจบักระตำ่ยสองตวัเลยนะ อิครำอิม” 
“แน่นอน” 
“เรื่องทำยำทมันเป็นเรื่องของเวลำ แต่เจำ้จะท ำอย่ำงไรเรื่อง

เขำ?” 
“ตอ้งยืมควำมคิดเจำ้แลว้” 
“หำ?” 
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ฟูมินเทียนถำมกลับเผ่ือว่ำเขำจะฟังผิด เขำหูฝำดไปใช่ไหม? 
ค ำพูดนั้นไม่มีทำงออกมำจำกปำกของเจ้ำชำยอิครำอิมหรอก             
ฟูมินเทียนเคำะหวัตวัเองเผ่ือว่ำหูเขำจะเพีย้น แต่เจำ้ชำยอิครำอิม
ยืนยนัใหว้ำ่หขูองฟมูินเทียนไมไ่ดเ้พีย้น 

“เขำเก็บตวัและขู่ขำ้ดว้ย ตอนนีค้งตอ้งพึง่เจำ้” 
“หือ?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมปลอ่ยใหฟ้มูินเทียนประหลำดใจตอ่ไป 
กำรตัง้ครรภข์องฮัสชำท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมตอ้งคิดค ำนวณ

ผลไดผ้ลเสีย หนึ่งคือถำ้เธอคลอดบตุรชำย ปัญหำเรื่องทำยำทก็จะ
คลี่คลำย และอีกหนึ่งคือมีคนที่ใชใ้นกำรรัง้ตวักียนุเอำไวเ้พิ่มขึน้ แต่
ไม่สำมำรถใชข้่มขู่กียนุได ้กียุนที่มีควำมเกลียดชงัแล่นไปทั่วทัง้รำ่ง
เหมือนสตัวท์ี่บำดเจ็บไรท้ำงหลบหนี ไม่ไดค้ิดวำ่จะถกูไลต่อ้นจนหลงั
ไปสดุอยู่ที่หนำ้ผำสงูชนั และสดุทำ้ยก็จะรว่งลงหนำ้ผำไป 

เจ้ำชำยอิครำอิมต้องก ำจัดเรื่องเลวรำ้ยทั้งหมดที่สำมำรถ
เกิดขึน้ได ้เจำ้ชำยอิครำอิมไม่สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรแบบนำยพรำน
ผูช้  ำนำญได ้แต่กียนุไม่ใช่คนที่พระองคจ์ะจดักำรตำมใจได ้หลงัจำก
มีประสบกำรณท์ี่ลม้เหลวมำหลำยครัง้ ท ำใหพ้ระองคแ์ยกแยะเรือ่งที่
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ไม่ควรท ำได้ พระองค์ไม่มีควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวและ
ปลอบโยนจงึเหลืออยู่ไม่ก่ีวิธี 

นอกจำกกำรออกไปจำกที่ น่ีและกลับบ้ำนเ กิดแล้ว อะไรที่                                   
กียนุตอ้งกำร พระองคก็์จะท ำใหเ้ขำทกุอย่ำงเพื่อใหเ้ขำอยู่ขำ้งกำย 

ถ้ำถำมว่ำท ำไมพระองค์ถึงได้ปักใจรักกียุนมำกขนำดนี้  
พระองคก็์ตอบไม่ไดเ้หมือนกัน แต่ถำ้หำกคิดว่ำจะไม่มีกียุนอยู่ขำ้ง
กำยตอนนีก็้รูส้ึกขนลกุไปหมด หวัใจสั่นไหวและในหวัว่ำงเปล่ำจน
น่ำใจหำย เหตผุลที่ดีของทกุอย่ำงที่ท  ำไปก็คือควำมรกั กำรรวมพล
ออกรบใกลเ้ขำ้มำแลว้ และก่อนจะถึงวนันัน้พระองคต์อ้งชนะใจกียนุ
ใหไ้ด ้

พอคิดมำถึงตรงนี ้ เจ้ำชำยอิครำอิมก็ลอบถอนหำยใจอยู่               
ในใจ พระองคเ์ป็นคนที่มีควำมมั่นใจในตนเองเสมอ แตพ่ระองคก็์อด
กงัวลไมไ่ดว้ำ่ถำ้หำกครัง้นีล้ม้เหลวอีกพระองคจ์ะท ำอย่ำงไร 

 
ภายในเวลาไม่นาน ข่าวการตั้งครรภข์องฮัสชาก็กระจำย

ออกนอกวังของเจ้ำชำยไปทั่วเมืองซิลมำรูอำน และขยำยไปทั่ว
รำชอำณำจักร เจำ้ชำยอิครำอิมท่ีมีสิทธ์ิเป็นว่ำท่ีจักรพรรดิยังไม่มี
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ทำยำท ดงันัน้จึงกลำยเป็นประเด็นรอ้นที่กระตุน้ใหผู้ค้นอยำกรูว้่ำ
เดก็ในทอ้งของฮสัชำนัน้จะเป็นเด็กผูช้ำยหรอืเปลำ่ 

“ขำ้ไดยิ้นแตค่ ำว่ำลกูชำย ลกูชำยจนหงดุหงิดแทบบำ้แลว้นะ” 
ฮัสชำที่นั่ งอยู่ใตต้น้ไมก้ับกียุนตำมปกติก็ดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ 

เขำ้ไปรวดเดียว ฮสัชำใชเ้วลำยำมบำ่ยบน่กบักียนุเรือ่งพวกคณุหญิง
คณุนำยชนชัน้สงูที่มำแสดงควำมยินดีกบักำรตัง้ครรภ ์พวกคณุหญิง
คณุนำยชนชัน้สงูเอำแต่บอกวำ่ถำ้เธอมีลกูจะตอ้งมองแต่สิ่งสวยงำม 
ตอ้งฟังแตเ่รือ่งดี ๆ เทำ่นัน้จนควำมหงดุหงิดสมุขึน้มำ เธอตอ้งอดทน
เลก็นอ้ยกบัค ำอวยพรอนัสวยหรูที่ซอ่นหนำมอนัชั่วรำ้ยเอำไว ้

“ถ้ำเป็นลูกชำยก็ดีไป แต่ถ้ำไม่ใช่ลูกชำยเล่ำจะท ำอย่ำงไร                
ฮ.ึ.....” 

“ใจเย็น ๆ ก่อนเถอะขอรบัท่ำนหญิง ถำ้ยงัโมโหอยู่แบบนีม้นัจะ
ไม่ดีต่อทำ่นหญิงและตวัเด็กดว้ยนะขอรบั” 

พอเห็นฮสัชำกดัฟันกรอดดว้ยควำมโมโหแลว้กียนุก็เอ่ยปลอบ 
พอเห็นฮสัชำที่เดิมทีเป็นคนสขุมุเยือกเย็นระเบิดอำรมณโ์มโหแบบนี้
แลว้เขำเดำไดเ้ลยวำ่มนัช่ำงน่ำกลวั 

“อำ..ขอโทษนะ กียนุ แต่ขำ้หมำยถึงถึงคนอ่ืนนะ ไมใ่ช่กียนุ” 
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“ไม่เป็นไรขอรบัท่ำนหญิง อย่ำโมโหไปเลยขอรบั เรื่องอะไรที่ไม่
ดีก็ใหเ้ขำ้หซูำ้ยทะลหุขูวำไปเลยเถอะขอรบั” 

พวกเขำเป็นแบบนีม้ำตัง้แต่แรก ทัง้พดูคยุเรื่องไรส้ำระ บำงครัง้
ต่ำงคนก็ต่ำงระบำยควำมในใจ ปลอบใจ และใหก้ ำลงัใจกัน ไม่ว่ำ
ฮัสชำพูดอะไรกียุนก็จะรบัฟังทุกอย่ำง แต่เพรำะเธอก ำลงัตัง้ครรภ์ 
ควำมมั่นคงทำงจิตใจจงึตอ้งมำก่อน 

“ถึงไม่สนใจค ำพดูของพวกเขำแลว้มนัจะจบ แต่กำรที่ขำ้มีลกูก็
ท ำใหพ้วกเขำไม่พอใจอยู่ดี ค  ำที่พวกเขำทกุคนพดูว่ำลกูชำยฟังดทูิ่ม
แทงอย่ำงกับเป็นศตัรูกัน ขำ้กังวลว่ำอำจจะถูกท ำรำ้ยจนเจ็บตวัไป
เสียก่อน” 

“นั่นคือสญัชำตญำณของคนเป็นแมข่อรบั” 
“อย่ำงนัน้หรอื?” 
เด็กในท้องส ำคัญเหนือสิ่ งอื่ นใด ดังนั้นเธอจึง รู ้สึกกลัว           

ควำมเสี่ยงที่เธอจะสญูสียลกูไปดว้ยสำเหตใุดก็ไดท้  ำใหฮ้สัชำกังวล 
ไม่ว่ำจะเป็นลกูสำวหรือลกูชำย ถำ้ตอ้งท ำเพื่อลกูของเธอแลว้เธอก็
สำมำรถท ำไดทุ้กอย่ำง ฮัสชำลูบทอ้งที่ยังไม่นูนของเธอมนัเป็นค ำ
สญัญำของหญิงสำวที่มีตอ่ลกูของเธอ 
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“ขอบคณุที่รบัฟังค ำบน่ของขำ้นะ กียนุ” 
“อะไรกนั ไมเ่ป็นไรขอรบั ทำ่นหญิง” 
ค ำพูดที่นุ่มนวลของกียุนท ำใหฮ้สัชำยิม้ ไม่ว่ำใครบนโลกนีจ้ะ

พดูว่ำอะไร กียนุก็อยู่ขำ้งเธอเสมอ ฮสัชำค่อย ๆ พิจำรณำใบหนำ้ใส 
ๆ ของกียุนที่นั่งอยู่ขำ้ง ๆ ช่วงนีกี้ยุนดมูีเรื่องไม่สบำยใจตรงไหนสกั
อย่ำง ไมก่ี่วนัก่อน ก่อนที่เขำจะถกูเจำ้ชำยอิครำอิมลำกตวัไป เขำก็มี
สีหนำ้หม่นหมอง แถมวนันัน้เธอก็ไดยิ้นเสียงกรดีรอ้งจนเก็บมำกงัวล
ใจอยู่ตลอด แต่กียนุไม่ยอมพดูก่อน เธอจึงไม่สำมำรถถำมว่ำมนัเกิด
อะไรขึน้ได ้มนัเป็นกฎของพวกเขำทัง้คู ่

แต่ฮสัชำที่ค่อย ๆ พิจำรณำสีหนำ้ของกียนุ ก็ไดต้ดัสินใจขอท ำ
ผิดกฎสกัครัง้ เธอเรยีกเขำออกมำทัง้บ่นทัง้ระบำยควำมอดัอัน้ตนัใจ
ใหฟั้ง ถึงเขำจะฝืนท ำเป็นว่ำสบำยดี แตม่นัก็ดเูศรำ้สรอ้ย 

“มีเรือ่งอะไรไมด่ีใช่ไหม? กียนุ?” 
นิสยัของฮสัชำไม่ใช่คนพดูออ้มคอ้ม ค ำถำมที่ตรงไปตรงมำนัน้

ท ำใหกี้ยนุตอ้งกม้หนำ้หลบสำยตำ 
มีเรื่องที่ไม่ดีจริง ๆ แถมไม่ดีมำกเลยดว้ย ทัง้เรื่องที่เดวอนไม่รู ้

วิธีกลบับำ้นเกิดของเขำ และเจำ้ชำยอิครำอิมก็ยงัมำสำรภำพรกัอีก 



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

79 
 

เขำเพิ่งตะหนกัถึงควำมสมัพนัธข์องฮสัชำ ท ำใหเ้ขำกระอกักระอ่วน
ใจที่จะมองหนำ้เธอ 

เขำค่อย ๆ เปิดใจใหฮ้สัชำ แต่ก็มีเรื่องที่บอกไม่ได ้กียุนจึงรูส้ึก
ลงัเล 

“กียนุ?” 
“ก็แค ่มีเรือ่งน่ำอดึอดัใจเลก็นอ้ยขอรบั ทำ่นหญิง” 
“หำ?” 
กียุนที่แอบสบถอยู่ในใจก็ถอนหำยใจออกมำ กียุนชอบฮัสชำ

มำกจริง ๆ กำรที่ เธอคอยอยู่เคียงข้ำงเขำนั้นช่ำงน่ำซำบซึง้ใจ                
อีกทั้งฮัสชำยังดูแลเขำอย่ำงดีจนเหมือนเป็นคนในครอบครัว                  
เ ป็น เพื่ อนที่ ดื่ มชำด้วยกัน  พูดคุย เล่นกัน  อ่ ำนหนังสือและ                    
ใชชี้วิตประจ ำวนัดว้ยกัน เมื่อรวมทกุอย่ำงที่ว่ำมำแลว้ฮสัชำถือเป็น
คนส ำคญัของกียุน แต่เขำก็รูส้ึกถึงควำมห่ำงเหินเมื่อฮสัชำจะมีลกู
กบัเจำ้ชำยอิครำอิม 

แม้ว่ำเขำจะดีใจมำกที่ฮัสชำได้มีลูกอย่ำงที่ เธอเคยหวังไว้           
แต่เขำก็รูส้ึกเจ็บแปลบเหมือนมีหนำมมำต ำที่หัวใจ ถึงฮัสชำจะ       
ไม่รูว้่ำเขำคิดอย่ำงไร แต่ควำมรูส้ึกว่ำเขำท ำผิดต่อเธออย่ำงใหญ่
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หลวงนีท้  ำใหเ้ขำรูส้กึไม่ดีเลยจรงิ ๆ เขำไมรู่ว้ำ่จะถ่ำยทอดควำมในใจ
นีใ้หฮ้สัชำรูไ้ดอ้ย่ำงไรจนรูส้กึอดึอดั 

“ก็แค่ไม่สบำยใจในหลำย ๆ เรื่องขอรบั ที่ท่ำนหญิงตัง้ครรภข์ำ้
ดีใจมำกจรงิ ๆ แต่” 

“......?” 
“คือวำ่ ขำ้เป็นผูช้ำย......แถม......” 
“หรอืวำ่? กียนุ เจำ้อยำกมีลกูหรอื?!” 
“ไม่นะขอรบั! ไม่ขอรบั ไม่ใช่แบบนัน้แน่นอน” 
เพรำะฮสัชำเดำสุ่ม กียุนจึงส่ำยหนำ้รวั ๆ ปฏิเสธอย่ำงหนกั มี

ลกูอย่ำงนัน้เหรอ แคค่ิดก็สยองแลว้ 
“ถำ้อย่ำงนัน้?” 
“คือว่ำ..เฮอ้..เดิมทีขำ้กบัท่ำนหญิงก็สนิทกันดี แต่...ขำ้เหมือน

ลืมควำมจรงิไปว่ำพวกเรำมีเจำ้ชำยอิครำอิมอยู่ตรงกลำง ดงันัน้...ดงั
ขัน้ขำ้เลยเขำ้หนำ้ท่ำนหญิงไม่คอ่ยติดขอรบั” 

กียุนพูดระบำยควำมในใจอย่ำงระมัดระวัง เขำไม่ไดบ้อกไป
ทัง้หมด แต่ถึงอย่ำงนัน้มนัก็เป็นควำมจริงที่เขำกระอกักระอ่วนใจที่
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จะเจอหนำ้ฮัสชำ กียุนกลวัว่ำปฏิกิริยำของฮัสชำจะเป็นอย่ำงไรจึง
เหลือบมองแวบหนึ่ง 

“โธ่เอ๊ย” 
ฮสัชำถอนหำยใจแลว้หวัเรำะออกมำ 
“ขอโทษนะ ขำ้ไมใ่ช่คนคิดเลก็คิดนอ้ยหรอก” 
“ทำ่นหญิง” 
“เจำ้คิดวำ่ขำ้จะหงึหวงหรอื?” 
“มะ..ไม่ใช่ ไมใ่ช่แบบนัน้นะขอรบั” 
ครำวนีกี้ยนุสำ่ยหนำ้อย่ำงเอำเป็นเอำตำย 
“อย่ำงนัน้จะขอโทษท ำไม?” 
ครำวนี ้กียุนตอบค ำถำมที่ตรงไปตรงมำไม่ได้ ฮัสชำที่ เห็น                

กียุนหน้ำแดงก็ยกยิ ้มขมขื่นอยู่ในใจ ไม่ รู ้ว่ำเขำโตมำอย่ำงไร                
แต่กียุนเป็นคนที่มีจิตใจดีมำก จิตใจดีแบบนีม้นัยำกที่จะใชชี้วิตอยู่
ในวงัหลงัที่แสนอนัตรำย 

เธอไม่ค่อยสบำยใจที่กำรตัง้ครรภข์องเธอเป็นสำเหตใุหกี้ยนุดู
ซมึเศรำ้ เพรำะเธออยำกใหกี้ยนุมีควำมสขุเหมือนที่กียนุอยำกใหเ้ธอ
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มีควำมสขุ ควำมสมัพนัธข์องทัง้คูม่ีผูช้ำยคนหนึ่งคั่นกลำง               ก็
จรงิ แต่มนัไมไ่ดร้บกวนควำมสขุของกนัและกนั 

ฮัสชำคิดเสมอว่ำเธอไม่ได้ใ ฝ่ ฝันถึง ชีวิตแสนสุขที่ ได้รับ                 
ควำมรกัจำกสำมีและมีลกู ๆ รำยลอ้มเลยหรือ แต่เธอก็ตระหนกัได้
ถึงสภำพควำมเป็นจรงิตัง้แต่ครัง้แรกที่เธอไดพ้บเจำ้ชำย               อิ
ครำอิมแลว้ เธอไม่ไดแ้กแ้คน้พ่อดว้ยกำรเอำมีดแทงตวัตำยและเลือก
ชีวิตของตวัเองในวนัแตง่งำน เธอยงัมีทำงเลือกอื่น 

ฮสัชำเอ่ยเรยีกกียนุ 
“กียนุ มองขำ้สิ” 
“หำ? ขอรบั” 
กียนุยืดหลงัตรงและสบตำฮสัชำ เธอก ำลงัยิม้ 
“มีควำมสขุไหม?” 
“หำ?” 
“ขำ้มีควำมสขุ ไม่ว่ำจะเป็นลกูสำวหรอืลกูชำย แต่ขำ้ก็ก ำลงัจะ

มีลูกแล้วนะ เพรำะข้ำรู ้ว่ำ น่ีคือโอกำสสุดท้ำยที่จะคว้ำไว้ได้                
ขำ้ก็เลยดีใจและมีควำมสขุ ถึงเจำ้ชำยอิครำอิมจะเป็นพ่อของลกู แต่
พระองคจ์ะใหค้วำมสนใจขำ้หรอืไม่ ส ำหรบัขำ้มนัไมส่  ำคญัเลย” 
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“......” 
“ขำ้ไม่ไดโ้ลภมำก แต่ก็ยงัมีควำมเห็นแก่ตวันะ ไม่สิ ขำ้พดูผิด 

ข้ำเห็นแก่ตัวและโลภมำกต่ำงหำก ไม่ว่ำเมื่อไร  ข้ำก็คิดถึงแต่
ควำมสขุของตวัเองมำก่อนเสมอ” 

“ทำ่นหญิง?” 
“กียุน ข้ำขอสำรภำพตำมตรงนะ ในควำมสุขของข้ำไม่มี

เจำ้ชำยอิครำอิมรวมอยู่ในนัน้ พระองคเ์ป็นสำมีและเป็นพ่อของลกู 
แต่สิ่งที่จ  ำเป็นส ำหรบัขำ้คือช่ือของพระองค์ ไม่ใช่หวัใจ             ถำ้
ในใจขำ้รกัพระองคส์กันิด ขำ้ก็คงจะอิจฉำกียนุและคงไม่ยอมมำนั่ง
อยู่ดว้ยกนัแบบนีห้รอก” 

กียุนเขำ้ใจควำมหมำยของค ำสำรภำพของฮสัชำ ดงันัน้เขำจึง
ตกใจจนขนลกุ กียนุไมไ่ดพ้ดูอะไร ไดแ้ตเ่บิกตำอำ้ปำกคำ้ง 

“ดงันัน้เจำ้อย่ำไดเ้ก็บไปใสใ่จเลยนะ” 
“......!” 
กียนุอยำกจะถำมว่ำเธอท ำแบบนีไ้ดอ้ย่ำงไร ตวัเขำไม่เขม้แข็ง

เท่ำฮสัชำ มีใครที่ไหนบนโลกนีท้ี่วำงเฉยไดเ้หมือนเธอกัน ไม่รูว้่ำฮสั
ชำอ่ำนใจเขำออกหรอืเปลำ่ถึงไดท้  ำสีหนำ้หดหู่ 
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“ขำ้ก็คิดถึงควำมรูส้กึของกียนุเหมือน ๆ ที่กียนุคิดถึงควำมรูส้ึก
ของขำ้นั่นแหละ ดงันัน้ขำ้ก็หวงัจะใหกี้ยนุมีควำมสขุ                      นั่น
คือสิ่งที่ขำ้ตอ้งกำร” 

สิ่งที่ต้องกำร สิ่งที่ท  ำให้มีควำมสุข ทุกครั้งตอนที่ กียุนเจอ             
ฮสัชำ เขำก็มีปัญหำไม่กลำ้สูห้นำ้เธอ สิ่งที่ตอ้งกำรคือกลบับำ้นเกิด 
แต่ท ำอย่ำงไรใหม้ีควำมสุขนั้นเขำยังไม่รูเ้ลย หรือเขำจะไม่ลม้เลิก
ควำมพยำยำมที่จะเป็นนกัเวทยด์ดูีนะ 

แต่อย่ำงไรเขำก็รูแ้ลว้ว่ำจะท ำอย่ำงไรเพื่อแกปั้ญหำที่ไม่กลำ้สู้
หนำ้ไดแ้ลว้ 

เขำไม่เขำ้ใจที่เจำ้ชำยอิครำอิมสำรภำพรกั เขำคิดว่ำมันเป็น
ควำมสมัพนัธแ์บบทำงเดียว มนัเป็นกำรซือ้ขำยชีวิตของฮสัชำและ
ใครอีกหลำยคน แต่เขำก็รูส้ึกว่ำถกูบงัคบัขู่เข็ญ เขำละอยำกจะถำม
จรงิ ๆ วำ่ในควำมสมัพนัธแ์บบนีพ้ระองคร์กัเขำไดอ้ย่ำงไร             ไม่
ว่ำเจ้ำชำยอิครำอิมจะบังคับเขำอย่ำงไร  เขำก็ตอบรับหัวใจของ
พระองค์ไม่ได้ รักอย่ำงนั้นหรือ แต่ในใจเขำมีแต่ควำมเกลียด                
เขำตอ้งบอกวำ่เขำเกลียดพระองค ์เขำตอ้งท ำเพื่อตวัเอง 
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เขำไม่รูว้่ำในอนำคตจะเป็นอย่ำงไร คิดในแง่รำ้ยที่สุดก็คือ
เจำ้ชำยอิครำอิมโกรธจนสั่งประหำรเขำ หรือไม่ก็ไล่เขำไป แต่นั่นก็
เป็นสิ่งที่เขำเตรยีมใจมำก่อนแลว้ ไม่มีอะไรแปลกใหม ่

พอตดัสินใจไดแ้บบนีแ้ลว้เขำก็สบำยใจขึน้มำเล็กนอ้ย กียนุหนั
ไปสง่ยิม้ใหฮ้สัชำ 

“พอฟังค ำพูดของท่ำนหญิงแล้วข้ำก็มีควำมกล้ำเสมอ เลย
ขอรบั” 

“จรงิหรอื? อย่ำงนัน้ขำ้ก็ค่อยโลง่อกหน่อย” 
ฮสัชำยิม้อย่ำงดีใจมำกจรงิ ๆ และกียนุก็ยิม้ตำม 
บำงทีเขำอำจจะตอ้งทิง้ฮสัชำแลว้หนีไป แต่เขำก็จะตอ้งพดูกบั

พระองค ์กียนุดื่มชำกบัฮสัชำและไตรต่รองกบัตนเองหลำยครัง้ 
 
เร่ืองที่เจ้าชายอิคราอิมจะเคลื่อนพลขึน้ไปทำงเหนือเพื่อท ำ

กำรรบกับเคียวเซนนัน้ดึงดดูควำมสนใจของผูค้น เจำ้ชำย          อิ
ครำอิมไดร้บัค ำสั่งจำกองคจ์ักรพรรดิใหน้ ำทหำรสำมหมื่นนำยไป
ปกป้องเมืองกลัเบรียน และช่วยฟ้ืนฟอูำณำจกัรดำเมียน       แมว้่ำ
จะมีคนที่หำว่ำองคจ์กัรพรรดิล  ำเอียงใหค้วำมโปรดปรำนเจำ้ชำยอิค



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

86 
 

รำอิม แต่ก็เป็นเพียงไม่ก่ีคน เจำ้ชำยอิครำอิมท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงไม่มีที่
ติ และจำกเรื่องนีท้  ำใหพ้ระองคเ์ตรียมตัวเป็นว่ำที่จักรพรรดิองค์
ต่อไปอย่ำงไมม่ีใครกลำ้แยง้เลย 

เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น  ปี  1 3 3 8  ต ำ ม ป ฏิ ทิ น ท้ อ ง ถ่ิ น                              
พอก ำหนดกำร เคลื่ อนพลของเจ้ำชำยอิมรำอิมใกล้เข้ำมำ              
เมืองซิลมำรูอำนก็อึกทึกครมึโครม เมืองซิลมำรูอำนที่อยู่ทำงใตส้ดุ
ของรำชอำณำจกัรไม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ จำกกำรเกิดสงครำมกบั
เคียวเซนที่ทำงเหนือ ปกติแลว้ถึงแมว้ำ่จะฟังข่ำวสงครำม              ก็
เพียงแค่ ฟังว่ำใครแพ้ใครชนะเท่ำนั้น  สงครำมเกิดขึ ้นที่ อื่ น               
ไม่ไดส้ง่ผลกระทบใด ๆ ต่อชีวิตประจ ำวนัของพวกเขำเลย 

แต่ว่ำครำวนีค้นที่ไปร่วมออกรบคือพ่อ พ่ีนอ้ง และลกูชำยของ
พวกเขำ ควำมรูส้ึกมันจึงแตกต่ำงออกไป คืนก่อนวันก ำหนดกำร
เคลื่อนพล เมืองซิลมำรูอำนเต็มไปดว้ยโคมไฟที่                   จดุเพื่อ
ขอพรต่อเทพเจำ้ใหไ้ดร้บัชยัชนะกลบัมำ  

กียุนกับฮัสชำเองก็แขวนโคมไฟเพื่อขอพรให้ได้รับชัยชนะ
เช่นกนั และเฝำ้รอเจำ้ชำยอิครำอิม หลงัจำกวนันัน้ก็สิบวนัแลว้ที่เขำ
ไม่ไดเ้ห็นหนำ้เจำ้ชำยอิครำอิมอีกเลย พอเจำ้ชำยอิครำอิมที่เคยมำ
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หำกียุนทุกวนัไดห้ำยไป เขำก็ถูกผูค้นนินทำ เขำไดยิ้นค ำว่ำรำ้ยว่ำ
พอฮัสชำตั้งครรภ์แล้วกียุนก็หมดควำมส ำคัญไป แต่กียุนมีลำง
สงัหรณว์่ำก่อนจะเคลื่อนพล เจำ้ชำยอิครำอิมตอ้งมำหำ            เขำ
แน่ เพรำะทัง้คูม่ีเรือ่งที่จะตอ้งคยุกนั 

ตกดึกเคนเกนก็มำพบกียุน เจ้ำชำยอิครำอิมเรียกตัวเขำ                   
เขำตดัสินใจแน่วแน่แลว้ว่ำจะไปและตำมเคนเกนออกไป 

รอบขำ้งเงียบสงดั ค ่ำคืนแห่งกำรขอพรจำกเทพเจำ้ใหไ้ดร้บัชยั
ชนะ พวกเขำจะแสดงควำมเคำรพโดยกำรไม่ส่งเสียงเอะอะโวยวำย 
กียนุเดินผ่ำนอำคำรในวงัที่คุน้ตำมำกมำย ในไม่ชำ้เขำ          ก็ตอ้ง
แปลกใจ เขำก ำลังเดินเขำ้ไปยังจุดที่ลึกที่สุดของวังชั้นใน เป็นไป
อย่ำงที่คำด เขำตำมเคนเกนเขำ้มำในวงัอญัมณีที่มี                 กรำ
มนัหซ์ิลมำอยู่ 

สมัยที่ เขำยัง เ ป็นทำสของรำมซัส เขำเคยตำมเจ้ำชำย                        
อิครำอิมเข้ำมำที่ น่ีแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเขำมำตอนกลำงวัน               
แต่ครำวนีเ้ป็นตอนกลำงคืนที่มืดมิด อำคำรสีขำวที่อยู่ใตแ้สงอำทิตย์
สีทองบดันีซ้อ่นตวัอยู่ภำยใตท้อ้งฟ้ำยำมค ่ำคืนสีน ำ้เงินเขม้ ภำพโคม
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ไฟสีแดงที่สว่ำงอยู่รอบ ๆ วงัอญัมณีไม่ว่ำจะตอนนัน้หรือตอนนีก็้ดู
น่ำอศัจรรย ์เสียงน ำ้ตกยงัคงดงัรำวกบัเสียง                ฟ้ำรอ้ง 

เคนเกนกับนักรบสวมหน้ำกำกหยุดอยู่ที่ทำงเข้ำวังอัญมณี                     
กียุนสูดลมหำยใจเขำ้ไปลึก ๆ แลว้เดินเขำ้ไปดำ้นใน ดำ้นในของ
วังอัญมณีสว่ำงไสวไปด้วยโคมไฟ  แต่ เ น่ืองจำกเพดำนสูงที่                 
เหนือหวัของเขำจึงมืด ถำ้เดินเขำ้ไปดำ้นในอีกหน่อยจะเห็นเจำ้ชำย
อิครำอิมนั่งอยู่บนพรมที่ปไูวท้ี่ริมทะเลสำบ แผ่นหลงัของพระองคท์ี่
นั่งตวัตรงนัน้กวำ้งใหญ่ 

“มำทำงนีส้ิ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมเรียกกียุนโดยไม่ไดห้ันกลับมำ กียุนยืนที่ริม

ทะเลสำบโดยเวน้ระยะห่ำงไวพ้อสมควร สีของทะเลสำบในตอน
กลำงคืนเป็นสีน ำ้เงินเขม้ไม่เหมือนตอนกลำงวนั แตใ่นควำมมืด กรำ
มนัหซ์ิลมำยงัคงเป็นสีเขียวอ่อนอย่ำงชดัเจน 

“ขำ้ก ำลงัขอพรจำกเทพเจำ้สำยน ำ้ใหไ้ดร้บัชยัชนะ แมว้ำ่    เทพ
เจำ้สำยน ำ้จะไมไ่ดต้อบกลบั แตพ่ิธีกรรมก็ส ำคญั” 

เสียงของเจำ้ชำยอิครำอิมแผ่วเบำ แต่ไม่ไดถ้กูเสียงน ำ้ตกกลบ 
กียนุสบตำเจำ้ชำยอิครำอิมที่มองเขำอยู่ 
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“มีเรือ่งอะไรถึงเรยีกกระหมอ่มมำหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“อย่ำยืน รบีนั่งลงสิ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมชีต้รงที่ว่ำงขำ้ง ๆ พระองค ์มีเบำะว่ำงที่จงใจ

วำงเอำไวอ้ยู่แลว้ กียนุถอนหำยใจแลว้ขยบัลงไปนั่ง 
“ลมเย็น เจำ้ไมห่นำวหรอื?” 
“ไม่เป็นไรพ่ะย่ะค่ะ ว่ำแต่เรยีกกระหม่อมมำมีเรื่องอะไรหรือพ่ะ

ย่ะคะ่?” 
กียนุถำมอีกครัง้ เขำไม่อยำกเสียเวลำ กียนุเรง่จนเจำ้ชำย      อิ

ครำอิมยกยิม้อย่ำงขมขื่นในใจ น ำ้เสียงที่แข็งกระดำ้งต่ำงจำกปกติ  
แสดงใหเ้ห็นว่ำกียนุไมพ่อใจ เท่ำที่จ  ำไดท้ัง้คู่ก็แทบไม่เคยพดูคยุกนัดี 
ๆ เลย ทัง้คู่อยู่ในควำมตึงเครียดรำวกับว่ำก ำลงัต่อสูก้ันดว้ยคมมีด
อยู่เสมอ แมแ้ต่วนันีก็้ยงัเป็นแบบนัน้ และ            เจำ้ชำยอิครำอิมก็
คำดไวแ้ลว้จงึเอ่ยปำก 

“เจำ้รูเ้รื่องที่ฮสัชำจะมีลกูแลว้ใช่ไหม เจำ้ฉลำด คงรูแ้ลว้ว่ำขำ้
ตัง้ใจจะพดูอะไร” 

กียนุไมต่อบค ำถำมและไม่แสดงสีหนำ้ใด ๆ ออกมำ  
“ขอเตือนวำ่เจำ้หำ้มเปลี่ยนใจเด็ดขำด” 
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กำรเตือนอยู่ฝ่ำยเดียวของเจำ้ชำยอิครำอิมนัน้เย็นชำและแข็ง
กรำ้ว ในใจของกียนุเจ็บปวดกบักอ้นน ำ้แข็งที่พุง่เขำ้มำ  

“ตั้ง ใจจะย ้ำควำมจริงที่ กระหม่อมรู ้อยู่ แล้วแค่นั้นหรือ                    
พ่ะย่ะค่ะ” 

“ลองถำมมำสิวำ่ท ำไม” 
“กระหมอ่มไมอ่ยำกพดูเรือ่งไรส้ำระพะ่ย่ะคะ่” 
“ถำมส”ิ 
“อยำกจะบอกว่ำรกัหรือพ่ะย่ะค่ะ? ควำมรกัของพระองคค์ือ

แบบนีห้รอืพะ่ย่ะคะ่?” 
กียนุตอบกลบัอย่ำงเชือดเฉือน เขำไม่เคยมีควำมรกัมำก่อน   ก็

จริง แต่ควำมรกัที่เอำชีวิตคนอื่นมำข่มขู่แบบนีเ้ขำไม่คิดว่ำมันคือ
ควำมรกัหรอก 

“ใช่แลว้ น่ีคือควำมรกัของขำ้” 
เจ้ำชำยอิครำอิมเอ่ยพรอ้มจ้องมองกียุน ต่อใหกี้ยุนบอกว่ำ

เกลียด พระองค์ก็จะจับเขำเอำไว้ข้ำงกำยให้ได้  น่ีแหละคือ               
ควำมรกัของพระองค ์
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“ข้ำไม่สำมำรถพำเจ้ำไปสนำมรบด้วยได้ มันอันตรำย                 
ขำ้ไม่อยำกใหเ้จำ้ไปเสี่ยงอันตรำย แต่ขำ้ก็กังวลมำกเกินกว่ำที่จะ
ปลอ่ยเจำ้ไว ้เจำ้จะหำยไปไหม” 

“......” 
“ขำ้ใชชี้วิตคนมำกมำยเพื่อจบัเจำ้ แต่ถำ้หำกว่ำเจำ้เปลี่ยนใจ

แลว้หนีไปมนัก็จบไม่ใช่หรอื ดงันัน้เจำ้ตอ้งสญัญำว่ำจะไมห่นีไป เจำ้
จะอยู่ที่น่ีไม่ไปไหนทัง้นัน้” 

น ้ำเสียงของเจ้ำชำยอิครำอิมมีพลังแต่สงบดูน่ำฟัง น่ีเป็น      
กำรขอรอ้งครัง้แรกของเจ้ำชำยอิครำอิม เจ้ำชำยอิครำอิมที่แบ่ง
ประเภทคนแค่ว่ำเป็นมิตร ศัตรู และผูบ้ริสุทธ์ิไม่มีพิษภัย ส ำหรบั
เจำ้ชำยอิครำอิมที่ไม่เคยกลวัอะไรในโลกและแบ่งแยกศตัรูไดอ้ย่ำง
ชดัเจนนัน้ กียุนไม่ไดจ้ดัอยู่ในประเภทไหนเลย ไม่ใช่ศตัรู       แต่ก็
ไม่ไดเ้ป็นมิตร แต่อย่ำงไรก็ตำมเขำเป็นคนที่มีควำมส ำคญัและมีค่ำ
ส ำหรบัพระองคม์ำกเหลือเกิน เป็นคนแรกที่พระองค ์       ทัง้ล  ำบำก
เพรำะไม่รูจ้ะท ำอย่ำงไรดี และทัง้รูส้กึเหน็ดเหน่ือย  

แต่กียนุไม่รูถ้ึงควำมจรงิขอ้นีเ้ลย แถมยงัไม่รูด้ว้ยว่ำเจำ้ชำยอิค
รำอิมพยำยำมที่จะรัง้เขำเอำไวอ้ย่ำงเอำเป็นเอำตำย หรอืต่อใหรู้เ้ขำ
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ก็ไม่สนใจอยู่ดี กียนุหลบสำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมที่มองเขำอย่ำง
รอคอยค ำตอบ เขำกม้หนำ้มองลวดลำยเรขำคณิตบนพรมที่ปอูยู่ จะ
ใหเ้ขำตอบว่ำอะไรกนั หรือจะใหเ้ขำตะโกนถำมว่ำจะใหเ้ขำยอมรบั
ควำมรกัที่ใชชี้วิตคนอ่ืนมำเป็นตวัประกนัหรอือย่ำงไรกนั 

กียนุก ำมือแน่น เงยหนำ้มองเจำ้ชำยอิครำอิมอย่ำงยำกล ำบำก
และยกยิม้อย่ำงขมข่ืน 

“ดเูหมือนว่ำน่ีจะเป็นครัง้แรกที่พระองคพ์ดูกบักระหมอ่มโดยไม่
ใชค้  ำพดูรำ้ย ๆ นะพ่ะย่ะค่ะ” 

“......?” 
“จ ำได้ไหมพ่ะย่ะค่ะ? ที่กระหม่อมบอกว่ำเกลียดพระองค์ 

เพรำะว่ำกระหม่อมเกลียดพระองค์ก็ เลยไม่อยำกจะอยู่ที่ น่ี                         
พ่ะย่ะค่ะ” 

ค ำพูดที่นอกเหนือควำมคำดหมำย ท ำใหใ้บหนำ้ของเจำ้ชำย
อิครำอิมแข็งคำ้งไป แต่ถึงอย่ำงนัน้พระองคก็์พยักหนำ้รบั มนัเป็น
ควำมทรงจ ำอนัขมขื่น ตอนนัน้กียนุทัง้รอ้งไหแ้ละกรดีรอ้ง 

“ใช่ ขำ้จ ำได”้ 



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

93 
 

“ตอนนีก็้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมยังคง
เกลียด รงัเกียจ และไมพ่อใจอยู่เหมือนเดิมพะ่ย่ะคะ่” 

น ำ้เสียงของกียนุเยือกเย็น แต่ก็สั่นเล็กนอ้ย มือที่ก  ำเอำไวแ้ละ
วำงอยู่บนเข่ำนัน้ก ำแน่นมำกจนกลำยเป็นสีขำว 

ในสำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมเหน็ว่ำเขำพยำยำมบีบเคน้ควำม
กลำ้ออกมำ ดวงตำสีด ำที่มองพระองคน์ัน้แน่วแน่ไม่มี          ควำม
สั่นไหว ค ำพดูของกียนุที่บอกวำ่เกลียด เป็นเหมือนมีด                   ที่
มองไม่ เห็นที่ทิ่มแทงหัวใจของเจ้ำชำยอิครำอิมอย่ำงรุนแรง                  
อย่ำงไรก็ตำม น่ีคือควำมรูส้กึที่แทจ้รงิของกียนุ 

“กระหม่อมไม่เคยพดูควำมรูส้ึกที่แทจ้ริงออกมำเลยสกัครัง้พ่ะ
ย่ะคะ่ กระหม่อมคิดวำ่ตอนนีเ้ป็นโอกำสที่ดีนะพะ่ย่ะคะ่” 

จนถึงตอนนีท้ัง้คู่ยงัไม่เคยพูดคุยกันอย่ำงเปิดอกเลย ตอนนีดู้
เหมือนในใจมีค ำพูดที่จะเอ่ยออกมำ แต่ก็เป็นแค่กำรยืนยันว่ำ               
ในใจของทั้งคู่คิดสวนทำงกัน กียุนไม่ต้องกำรควำมรักของ                    
เจำ้ชำยอิครำอิม ส่วนเจำ้ชำยอิครำอิมไม่ตอ้งกำรควำมเกลียดชัง
ของกียนุ 
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จมอยู่ในควำมเงียบงนั แมแ้ตส่ำยลมเย็น ๆ และเสียงของน ำ้ตก
ก็ดเูหมือนจะเบำลง โคมไฟสีแดงที่พลิว้ไหวไปกับสำยลมท ำใหเ้กิด
เงำเขม้ที่ใบหนำ้ของเจำ้ชำยอิครำอิมและกียนุ 

เจำ้ชำยอิครำอิมเป็นฝ่ำยเริม่พดูก่อน 
“อย่ำงที่เจำ้พดู พวกเรำไมเ่คยพดูกนัดี ๆ เลยสกัครัง้” 
มนัเป็นเสียงกระซิบที่เหมือนจะพูดกับตวัเองมำกกว่ำ จะตอ้ง

เริ่มพูดคุยกันอย่ำงไรดีนะ เจ้ำชำยอิครำอิมคิด พระองค์รู ้สึก               
ไม่ชดัเจน และตอ้งเริม่ท ำอะไรสกัอย่ำง 

“ขำ้ยำ้ยที่อยู่ใหเ้จำ้ดีไหม? ถำ้เจำ้ไม่อยำกอยู่วงัตะวนัออก เจำ้
ไปอยู่วังตะวันตกดีไหม หรือถ้ำไม่. . . . . .กำรออกไปอยู่นอกวัง             
คงยำก แตถ่ำ้เจำ้ตอ้งกำรก็ถือวำ่ไมเ่ลวนะ” 

ที่เจำ้ชำยอิครำอิมบอกว่ำพระองคจ์ะท ำทุกอย่ำงเพื่อกียุนนัน้
ไม่ไดโ้กหกเลย แตข่อแคเ่พียงกียนุจะไม่จำกไปเทำ่นัน้ 

กี ยุ น ที่ เ ห็ น ท่ ำ ท ำ ง ข อ ง เ จ้ ำ ช ำ ย อิ ค ร ำ อิ ม ที่ ย อ ม ฟั ง                           
ควำมต้อ งกำรของ เขำแต่ โ ดยดี ก็ ย ก ยิ ้มอย่ ำ งขมขื่ นทันที                             
เ ข ำ ไม่ อยำก เ ป็นสนมของ เจ้ำช ำยอิ ค ร ำอิ มอยู่ ใ นวั ง หลั ง                            
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เขำไม่ชอบสำยตำของบรรดำสนมที่จับจอ้งเขำ แต่สิ่งที่เขำไม่ชอบ                         
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเจำ้ชำยอิครำอิมไมเ่ขำ้ใจเขำเลย 

เจำ้ชำยอิครำอิมอำ้งควำมรกัและเสนอเรื่องต่ำง ๆ มำนัน้ไม่ได้
เขำ้ไปในจิตใจของกียนุเลยจนน่ำหวั่นวิตก แต่ถึงอย่ำงนัน้    ถำ้มอง
ในมมุของเจำ้ชำยอิครำอิมก็ถือว่ำพระองคร์กัและหวงแหนเขำมำก
แลว้ แมแ้ตต่อนนีท้ี่เสนอใหเ้ขำยำ้ยที่อยู่ก็เป็นเพรำะ      ควำมใสใ่จ 

แตน่ี่ไม่ใช่สิ่งที่กียนุตอ้งกำร เจำ้ชำยอิครำอิมไมเ่คยมองดตูวัเอง
เลยสกัครัง้ เขำจะเป็นทำสหรือสนมคนโปรด เขำคิดว่ำทัง้หมดนัน้ก็
แค่กำรใหเ้สือ้ผำ้กบัอำหำรดี ๆ เท่ำนัน้เอง มนัเหมือนหวงแหนของมี
รำคำชิน้หนึ่ง 

เขำไม่อยำกไดค้วำมรกัแบบนัน้ เขำอยำกมีควำมเท่ำเทียมกับ
เจ้ำชำยอิครำอิม หำกเขำประสบควำมส ำเร็จในฐำนะนักเวทย์  
เพรำะเหตนีุท้  ำใหเ้ขำมีควำมโลภ แต่พคักียุนเป็นคนแบบที่เจำ้ชำย
อิครำอิมไมเ่คยพบเจอที่ไหนมำก่อน 

เจ้ำชำยอิครำอิมไม่แม้แต่จะส ำนึก  แต่กียุนรู ้สึกเสมอว่ำ
พระองค์คือก ำแพง มีแม่น ้ำที่ทั้งกว้ำงและลึกคั่นกลำงทั้งคู่อยู่                  
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ไม่ ว่ ำ กี ยุ นตะ โ กนอย่ ำ ง ไ ร ก็ ไ ม่ มี ท ำ ง เ ข้ำ ไปถึ ง หั ว ใ จขอ ง                     
เจำ้ชำยอิครำอิมได ้

“ไม่ รู ้. . . ไม่ รู ้ว่ ำท ำไมกระหม่อมถึ ง เกลียดพระองค์หรือ                               
พ่ะย่ะค่ะ?” 

กียนุถำมอย่ำงเหน่ือยใจ เขำบอกต่อหนำ้พระองคไ์ปแลว้ว่ำเขำ
เกลียดพระองค ์ดงันัน้ไม่มีอะไรตอ้งกลวัอีกแลว้ 

เจ้ำชำยอิครำอิมรูส้ึกถึงประกำยไฟสีแดงอยู่ในดวงตำสีด ำ
ของกียุน แต่มันก็เป็นเพียงแค่แสงจำกโคมไฟด้ำนหลังเท่ำนั้น 
พระองครู์ว้ำ่ในแววตำของกียนุไมม่ีควำมคำดหวงัใด ๆ เหลือเลย 

“ใช่ ขำ้ไมรู่”้ 
เจำ้ชำยอิครำอิมไม่ไดโ้กหก แต่พระองคก็์หนัไปขอรอ้งกียุนที่

ก  ำลงัมองพระองคใ์หช้ดั ๆ อีกครัง้แทน 
“ถึงแต่ก่อนข้ำจะเคยพูดไปแลว้ ข้ำรูว้่ำวิธีที่ใช้มันผิด แต่ข้ำ              

ก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะรัง้เจำ้ไวแ้ลว้” 
“......” 
“และขำ้ก็ยังเคยพูดอีกว่ำขำ้จะปรบัปรุงตัว ขำ้ไม่รูว้่ำตอ้งใช้

เวลำนำนแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนไปได ้มนัไม่ไดเ้ปลี่ยนกนัไดง้่ำย ๆ แต่
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วำ่เจำ้ใหโ้อกำสขำ้หน่อยไดไ้หม ใหเ้วลำขำ้ไดข้อควำมรกั             จำก
เจำ้” 

เจำ้ชำยอิครำอิมมกัพูดแบบนีเ้สมอแลว้กียุนก็ไม่สำมำรถพูด
อะไรได้ แต่น ้ำหนักของค ำพูดที่มีต่อหัวใจนั้นแตกต่ำงกันอย่ำง
ชัดเจน ในตอนนั้นเขำคำดหวังค ำว่ำจะปรับปรุงตัวอย่ำงไม่ค่อย
ชดัเจน แตต่อนนีม้นัหนกัหนำจนเหมือนจะจมลงไปที่พืน้ 

เขำไม่ตอ้งกำรควำมรกั เขำไม่สำมำรถเช่ือไดเ้ลยว่ำพระองคจ์ะ
เปลี่ยนไป 

แตว่ำ่ 
อย่ำงไรก็ตำม 
ดวงตำรูส้กึรอ้นขึน้มำ กียนุจงึกม้หนำ้ลงไป 
“กียนุ?” 
พอกียนุใชม้ือปำดที่ตำ เจำ้ชำยอิครำอิมก็รบีเรยีกกียนุ  
“ท ำไมเจำ้รอ้งไหอ้ีกแลว้?” 
“เปลำ่พะ่ย่ะคะ่” 
“เปลำ่อะไร เจำ้เด็กคนนี”้ 
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เจ้ำชำยอิครำอิมไม่ชอบใหกี้ยุนรอ้งไห้ ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด              
ก็ตำม พระองคร์บีจบัคำงของกียนุเพื่อใหเ้งยหนำ้ขึน้มำ 

แต่กียุนเบือนหน้ำหนีมือของเจ้ำชำยอิครำอิม แล้วใช้มือ                   
ขยีต้ำ ก่อนจะเงยหนำ้ขึน้มำมองเจำ้ชำยอิครำอิมแทน 

“พระองคก็์ตอ้งใหเ้วลำกระหม่อมดว้ยนะพ่ะย่ะคะ่” 
“......?” 
“อย่ำงที่พระองคบ์อก พวกเรำอยู่ในสภำพแบบนีต้ลอดไปไม่ได้

หรอกพ่ะย่ะค่ะ สกัวนัหนึ่งกระหม่อมก็จะเผชิญหนำ้กับพระองคพ์่ะ
ยะ่ค่ะ ดงันัน้โปรดใหเ้วลำกระหม่อมดว้ยพ่ะย่ะคะ่” 

กียุนแสดงสีหนำ้เด็ดเดี่ยว ตรงขำ้มกับเจำ้ชำยอิครำอิมที่ท  ำ
หน้ำเหมือนถูกแทงจุดอ่อน พระองค์ไม่รู ้เหตุผลที่ กียุนขอเวลำ 
ท่ำทำงของกียนุที่จอ้งมองมำที่พระองคม์ีควำมแน่วแน่เหมือนตอนที่
เขำขอรอ้งจะพบกับสมำชิกคณะละครเร่ พระองครู์จ้ักท่ำทำงกำร
มองแบบนีข้องกียนุ และรูด้ว้ยว่ำควำมตอ้งกำรของพระองคก์บักียนุ
ไม่สอดคลอ้งกนั 

เจำ้ชำยอิครำอิมท ำอะไรไมไ่ดน้อกจำกตอ้งพยกัหนำ้รบั 
“เอำอย่ำงนัน้ก็ได”้ 
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เมื่อบทสนทนำถูกตดัก็เกิดควำมเงียบระหว่ำงคนทัง้คู่อีกครัง้ 
ครำวนีค้นท่ีท ำลำยควำมเงียบก่อนคือกียนุ 

“ถำ้อย่ำงนัน้กระหม่อมขอตวักลบัก่อนนะพ่ะย่ะคะ่” 
กียนุพดูแบบนัน้แลว้ก็ลกุขึน้โดยไม่รอค ำอนญุำต กำรกระท ำที่

ไม่คำดคิดท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมตกใจ กียนุโคง้ค ำนบัจนหวัถึงระดบั
เอวแลว้ก ำลงัจะกำ้วถอยหลงัไป เจำ้ชำยอิครำอิมจงึรบีเรยีกกียนุไว ้

“กียนุ” 
“พ่ะย่ะค่ะ” 
“เจำ้......” 
เจำ้ชำยอิครำอิมเรยีกกียนุไวแ้ลว้แต่ไม่รูจ้ะพดูอะไร เพิ่งถอยไป

ไดไ้ม่ก่ีกำ้ว แต่กียุนที่ยืนอยู่ตรงนัน้ช่ำงดหู่ำงไกลเหลือเกิน เจำ้ชำย
อิครำอิมทนไมไ่ดแ้ละลกุขึน้จำกที่ 

“พรุง่นีต้อนเชำ้ตรูจ่ะมีพิธีเคลื่อนพล เจำ้ออกไปสง่ขำ้ดว้ยสิ” 
“ถำ้กระหม่อมไปรว่มพิธีดว้ย คงถกูสำยตำผูค้นทบัตำยได ้   พ่ะ

ย่ะคะ่ กระหมอ่มลำตรงนีเ้ลยดีกวำ่พะ่ย่ะคะ่ ขอใหไ้ดร้บั                   ชยั
ชนะนะพ่ะย่ะค่ะ องคช์ำย” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมจับขอ้มือของกียุนที่อวยพรแบบขอไปทีและ
ท ำท่ำจะออกไปไว ้ถำ้หำกแยกกนัตรงนี ้พระองคก็์จะไม่ไดพ้บเขำอีก
จนกว่ำจะกลบัมำที่เมืองซิลมำรูอำนอีกครัง้ พระองคอ์ยำกเห็นกียนุ
ใหน้ำนกว่ำนีอ้ีกนิด 

“อย่ำงนัน้เจำ้อยู่ที่น่ีต่ออีกหน่อยเถอะ” 
สำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ส่งมำ บ่งบอกว่ำถำ้เขำไม่ยอม

พระองคค์งโกรธแน่ กียุนประหลำดใจแต่ก็ยกยิม้อย่ำงขมขื่นแลว้
พยกัหนำ้ 

“พ่ะย่ะค่ะ” 
พอกียนุยินยอม เจำ้ชำยอิครำอิมก็จบัขอ้มือของกียนุใหก้ลบัลง

ไปนั่งตำมเดิม แตว่ำ่ไมไ่ดพ้ดูอะไรออกมำ ท ำแค่มองหนำ้กนัสลบักบั
มองผิวน ำ้สีด ำของทะเลสำบ 

ก่อนรุ่งสำง เคนเกนที่มำตำมเจ้ำชำยอิครำอิมไปร่วมพิธี                 
ก็เหน็เจำ้ชำยอิครำอิมนั่งอยู่ขำ้ง ๆ กียนุที่ก  ำลงัหลบั 

 

บทที ่9 
เร่ืองเร่งดว่น 
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เดอืนสบิสาม ปี1338  
เข้ำสู่ เดือนที่สองแล้วที่ เจ้ำชำยอิครำอิมเคลื่อนทัพไปท ำ

สงครำม ไดข้่ำวจำกทำงเหนือในทกุวนัว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมไดร้บัชยั
ชนะอย่ำงตอ่เน่ือง เมืองซิลมำรูอำนอยู่ทำงใตส้ดุของรำชอำณำจจกัร
นั้น ข่ำวสงครำมของเคียวเซนไม่แตกต่ำงจำกข่ำวสงครำมในที่
ห่ำงไกลอื่น แต่ข่ำวชยัชนะของเจำ้ชำยอิครำอิมที่แพรก่ระจำยนัน้ท ำ
ใหท้ัง้เมืองถกูยอ้มไปดว้ยควำมหวงัและควำมต่ืนเตน้เลก็นอ้ย 

ผูค้นช่ืนชมเจำ้ชำยอิครำอิมว่ำเป็นอย่ำงที่คิด มีชนชัน้สงูไม่นอ้ย
ที่คยุโวว่ำพวกเขำสำมำรถเอำชนะเคียวเซนไดอ้ย่ำงง่ำยดำย แต่ชน
ชั้นสูงที่ใช้ชีวิตในอำณำจักรที่สงบสุขมำนำนกว่ำ 50 ปีแล้วนั้น
อ่อนแอ มีหลำยคนที่พ่ำยแพแ้ละมีบำงคนที่เอำชีวิตไปทิง้ ในระหว่ำง
นั้นมี เพียงเจ้ำชำยอิครำอิมผู้เดียวที่มีควำมสำมำรถโดดเด่น                   
กำรท ำลำยป้อมปรำกำรของผูรุ้กรำนไดโ้ดยใชเ้วลำเพียงแค่สองวนั 
ซึง่นั่นก็เพียงพอที่จะท ำใหผู้ค้นตกตะลงึไดแ้ลว้ 

ทั้งสงครำมที่เกิดทำงเหนือ ทั้งชัยชนะของเจ้ำชำยอิครำอิม        
ก็ไม่ท  ำใหชี้วิตประจ ำวันของกียุนเปลี่ยนไป ในสวนช่วงปลำยฤดู
ใบไมร้่วงเริ่มเขำ้สู่ฤดูหนำวท ำใหเ้วลำในกำรดื่มชำกับฮัสชำลดลง             
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แต่เขำยังคงเรียนกับวีเชวนัเวน้วนัเหมือนเดิมและไดพ้บกับรำมซสั
พดูคยุเรือ่งรำวตำ่ง ๆ 

ควำมจริงแลว้กียุนไม่มีอ  ำนำจ เพรำะเขำมีสถำนะเป็นทำสที่
เป็นชำวต่ำงชำติจำกแดนไกล หำกไม่ใช่เพรำะไดช่ื้อว่ำเป็นคนโปรด
ของเจำ้ชำยอิครำอิม เขำก็คงไม่มีอ  ำนำจที่จะท ำแบบนีไ้ด ้อย่ำงไร       
ก็ตำมจนถึงตอนนีกี้ยุนก็ไม่เคยรูส้ึกอึดอัดใจกับควำมจริงขอ้นีเ้ลย 
เพรำะเขำไม่ไดอ้ยำกไดเ้สือ้ผำ้หรือเครื่องประดับ และไม่คิดจะใช้
อ  ำนำจบำตรใหญ่อะไรอยู่แลว้ 

เขำดือ้ดึงไม่ยอมยืมช่ือของเจำ้ชำยอิครำอิมมำใช ้เขำตดัสินใจ
แลว้ว่ำจะแสดงควำมสำมำรถเท่ำไรก็ได ้พอเจำ้ชำยอิครำอิมออก
เดินทำงไปแลว้ สิ่งแรกที่เขำท ำก็คือไปหำรำมซัส ถึงรำมซัสจะไม่       
โดดเด่นและมีอ ำนำจมำกมำย แต่ก็มีอ  ำนำจอยู่พอตวั และไม่ใช่แค่
อ  ำนำจจำกกำรอวดเบ่ง คนที่จะรูข้ ้อมูลเบือ้งลึกเบือ้งหลังแบบ               
รำมซสันัน้หำไดย้ำก 

กียุนไปขอรอ้งรำมซัสใหต้รวจดูควำมเคลื่อนไหว เผ่ือว่ำจะมี
ใครคิดท ำอนัตรำยกบัฮสัชำ แลว้รำมซสัก็สง่ข่ำวมำใหอ้ย่ำงหนึ่ง 

“เซตี ้โรอิมท.์.....” 
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กียุนพึมพ ำเสียงเบำ กียุนจดัว่ำช่ือของเธอถือว่ำเป็นอปัมงคล 
ทำ่นหญิงโรอิมทเ์คยฟำดเขำดว้ยไมเ้รยีวหนำม และแกลง้เหยียบเทำ้
เขำอย่ำงแรงดว้ย เธอเก็บเนือ้เก็บตัวไปตัง้แต่ตอนที่โซเรนไปฟ้อง
เจำ้ชำยอิครำอิม แต่ตอนนีช่ื้อของโรอิมทอ์อกมำจำกปำกของรำมซสั 

บรรดำชนชั้นสูงมักจะใช้เครื่องลำงของขลังสำปแช่งหรือ               
ใชย้ำในกำรใส่รำ้ย และแอบไปหำนกัเวทยเ์พื่อท ำรำ้ยฝ่ำยตรงขำ้ม                 
น่ีเป็นเรื่องส ำคญัที่ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหข้่ำวหลดุออกไปไดเ้ด็ดขำด 
แตร่ำมซสัก็สืบรูไ้ดไ้ม่ยำก 

รำมซสับอกว่ำโรอิมทไ์ม่ไดไ้ปขอรอ้งแค่ที่สองที่ ตำมที่รำมซสั
บอกว่ำเธอทุ่มเงินมหำศำลเพื่อตำมหำนกัเวทย ์เดำไดเ้ลยว่ำเธอมี
ควำมผกูใจเจ็บมำกขนำดไหน  

กียนุเป็นห่วงฮสัชำ เธอมองฮสัชำอย่ำงหยำบคำย และอำจจะ
สรำ้งปัญหำใสร่ำ้ยปำ้ยสีได ้

“กียนุ?” 
“......” 
“กียนุ? คิดอะไรอยู่หรอืถึงไดเ้หมอ่ลอยแบบนี?้” 
“โอ๊ะ? ทำ่นหญิง” 
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กียุนที่จมอยู่กับควำมคิดจนไม่ไดยิ้นที่ฮัสชำเรียกก็เริ่มไดส้ติ 
เขำมำนั่ งรอที่สวนก่อนถึงเวลำนัดดื่มน ำ้ชำไว้ กียุนรีบลุกขึน้มำ
ทกัทำยฮสัชำ 

“วำ่แต่เจำ้ก ำลงัคิดอะไรอยู่หรอื ท ำไมดเูครยีดเชียว?” 
ฮัสชำนั่งลงพรอ้มกับถำมดว้ยรอยยิม้ กียุนยังคิดไม่ตกว่ำจะ

บอกฮัสชำเรื่องที่ โรอิมท์คิดจะกลั่ นแกล้งเธอดีหรือไม่บอกดี                     
เขำไม่ควรจะพูดถึงคนไม่ดีให้คนท้องฟัง  ทั้งที่ เธอควรจะได้ยิน             
แต่เรื่องดี ๆ แต่ว่ำน่ีมนัเป็นปัญหำที่มีผลโดยตรงต่อชีวิตของฮสัชำ 
กงัวลไดไ้ม่นำนกียนุก็ตดัสินใจเลำ่เรือ่งที่เขำรูม้ำใหฮ้สัชำฟัง 

แน่นอนว่ำฮสัชำตกใจ 
“เฮอ้ ช่ำงเป็นทำ่นหญิงที่รำ้ยกำจเสียจรงิ” 
นอกจำกค ำว่ำรำ้ยกำจแลว้ไม่มีค  ำสบถด่ำใด ๆ ออกมำจำก

ปำกของฮสัชำอีก เพรำะเธอไดร้บักำรอบรมมำอย่ำงดี กียนุหนัไปหำ
ฮสัชำโดยที่ท  ำหนำ้น่ิวคิว้ขมวดอย่ำงที่หำดไูดย้ำก และใหค้ ำแนะน ำ
อย่ำงระมดัระวงั 

“ถึงเรื่องนีจ้ะมีหลกัฐำน แต่ก็ไม่ง่ำยที่จะมดัตวัคนผิดเลยขอรบั 
ดงันัน้ตอ้งระวงัตวัใหม้ำก ๆ นะขอรบั” 
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“ถำ้เธอก ำลงัเริ่มท ำอะไรบำงอย่ำงจริง ๆ ขำ้กลบัรูส้ึกเป็นห่วง            
กียนุมำกกว่ำนะ” 

“ขำ้จะไปมีเรือ่งอะไรไดข้อรบั” 
ถึงกียุนจะปฏิเสธ แต่เขำก็พอรูว้่ำโรอิมทเ์กลียดเขำมำกกว่ำ

เกลียดฮสัชำ 
“กียนุตอ้งระวงัตวัใหม้ำกนะ” 
“ตะ..แต่วำ่ท่ำนหญิงเอง” 
“ขำ้ไมเ่ป็นไรหรอก” 
ฮัสชำพูดขัดค ำพูดของกียุน  และยืนยันว่ำไม่เป็นไรอย่ำง             

หนกัแน่น จำกนัน้ก็ชีถ้ว้ยชำที่วำงอยู่ตรงหนำ้ 
“รูไ้หมวำ่น่ีคืออะไร กียนุ?” 
“ถว้ยชำไมใ่ช่หรอืขอรบั?” 
“ถำ้อย่ำงนัน้ มนัท ำมำจำกอะไร” 
“เงิน......เงินหรอืขอรบั” 
ในตอนนัน้ก็ยุนก็ไดส้งัเกตเห็นว่ำชุดกำน ำ้ชำทัง้หมดที่วำงอยู่

ตรงหนำ้ของทั้งคู่ลว้นแต่เป็นเครื่องเงิน ปกติแลว้ชุดกำน ำ้ชำของ              
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ฮสัชำจะเป็นเครือ่งป้ันดินเผำ มีเพียงเหตผุลเดียวที่มนัถกูเปลี่ยนเป็น
เครือ่งเงิน 

“ถึงขำ้จะเป็นท่ำนหญิงที่ถกูเลีย้งมำอย่ำงอ่อนต่อโลก แต่ก็เห็น
กำรชิงดีชิงเดน่กนัในวงัหลงัจนคุน้ชินแลว้ละ่” 

พอกียุนท ำสีหน้ำประหลำดใจ  ฮัสชำก็จงใจยกยิ ้มอย่ำง
อ่อนหวำนและแกลง้ใหกี้ยุนประหลำดใจเล่น ถึงภำยนอกวังหลัง            
จะดูสวยงำมและหรูหรำ แต่ภำยในกลับเป็นสถำนที่ที่ ป่ำเถ่ือน                  
และโหดรำ้ย ถำ้หำกอยำกจะเอำชีวิตรอดก็ตอ้งระวงัตวัเองใหด้ี 

“แต่ว่ำพอใส่เครื่องเงินแลว้ชำไม่อรอ่ยเลย และขำ้ก็ไม่อยำกดื่ม
ชำที่ไม่อร่อยด้วย ชำนัมเพคโซของโปรดข้ำ  พอใส่ถ้วยเงินแล้ว                 
ไม่อรอ่ยเอำเสียเลย นี่แหละที่น่ำอำรมณเ์สียนิดหน่อย” 

ฮัสชำยิ ้มอีกครั้ง  แล้วใช้นิว้แตะถ้วยชำที่ท  ำจำกเครื่องเงิน                  
ชำวนันีค้ือชำนมัเพคโซ กียุนไม่ไดร้อบรูเ้รื่องชำ แต่ถึงอสัชำไม่บอก 
เขำก็คิดวำ่มนัไมค่่อยอรอ่ยเหมือนกนั 

“ดแูลว้กียนุก็ชอบชำนมัเพคโซดว้ยใช่ไหม?” 
“อำ..ขอรบั” 
เขำไมไ่ดม้ีชำที่ชอบหรอก เขำแค่ด่ืมชำตำมที่ฮสัชำดื่ม  



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

107 
 

“อืม..แต่วำ่กียนุชอบน ำ้ผลไมม้ำกกว่ำดื่มชำน่ีนำ..แต่อีกไม่นำน
จะเขำ้ฤดหูนำวแลว้ จะไม่เป็นไรใช่ไหมนะ” 

ฮสัชำบ่นอะไรพึมพ ำอยู่คนเดียวและจมกับควำมคิด เนือ้หำที่
คยุนัน้แตกต่ำงจำกก่อนหนำ้โดยสิน้เชิงจนกียนุตอ้งเอียงคอ 

“ทำ่นหญิง? เป็นอะไรหรอืขอรบั?” 
“อำ..ไมเ่ป็นไร ขำ้แค่คิดอะไรนิดหน่อย” 
ฮสัชำบ่ำยเบี่ยง แต่กียนุรูส้กึว่ำมีอะไรบำงอย่ำงแปลก ๆ ล่ำสดุ

นีม้ีเรื่องแบบนีเ้กิดขึน้บอ่ย ๆ ค ำพดูและกำรกระท ำนัน้ดเูหมือนก ำลงั
ปิดบงัอะไรอยู่ ไม่ใช่แค่ฮสัชำ ทัง้โซเรนและรำมซสัก็ดว้ย คนรอบตวั
ของกียุนเป็นแบบนีก้ันหมด กียุนสงัเกตไดไ้ม่ยำก พวกเขำไวใ้จได ้
และไม่ไดค้ิดท ำรำ้ยใครแน่นอน แต่ว่ำมีเพียงเขำที่ไม่รูว้ำ่เกิดอะไรขึน้ 
จงึไดแ้ตเ่ก็บควำมสงสยัเอำไวต้ลอด 

ฮัสชำที่ไม่มีพรสวรรคด์ำ้นงำนฝีมือนั้นเกลียดกำรเย็บปักถัก
รอ้ยเป็นที่สดุ แต่ช่วงนีเ้ธอก็ปักผำ้เช็ดหนำ้และมกัจะโดนเข็มต ำนิว้ 
พอเขำซกัไซถ้ำมว่ำเกิดอะไรขึน้ ฮสัชำก็บอกวำ่ไมม่ีอะไร เขำไมม่ั่นใจ
และไมม่ีหลกัฐำนจงึอดึอดักบัสถำนกำรณนี์ ้

กียนุไดแ้ตเ่ก็บควำมสงสยัเอำไว ้
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“ไดยิ้นมำวำ่ตอ่ใหน้กัเวทยจ์ะเก่งกำจสกัแค่ไหนก็ไม่สำมำรถท ำ
รำ้ยเด็กในครรภไ์ดห้รอกขอรบั กลำ่ววำ่เป็นเพรำะควำมคุม้ครองของ
มำรดำขอรบั” 

“โอ๊ะ? ขำ้เพิ่งจะเคยไดยิ้นเรือ่งนีเ้ป็นครัง้แรกเลยนะ” 
“ขำ้ก็เหมือนกนัขอรบั” 
ตอนที่กียนุอยู่กบัรำมซสัก็เคยใชเ้ครื่องรำงเพื่อเปลี่ยนเพศของ

เด็กในท้องท่ำนหญิงเมดิซัสจำกชำยให้กลำยเป็นหญิงก็ยังไม่รู ้         
ควำมจรงิขอ้นีเ้ลย รำมซสัเองก็ไม่รู ้เรือ่งนีเ้ขำรูม้ำจำกวีเชอีกที 

“และถำ้ไดร้บัเครื่องรำงน ำโชคจำกนกับวชอำวโุสมำติดตวัไวก็้
จะยิ่งดีขอรบั” 

“เครื่องรำงน ำโชคจำกนักบวชอำวุโสไม่ใช่ของที่หำไดง้่ำย ๆ                
แต่อย่ำงไรก็ตำม ที่บอกว่ำเด็กในครรภจ์ะไม่สำมำรถถูกท ำรำ้ยได้               
ขำ้ก็เบำใจไปเปลำะหนึ่งแลว้” 

ฮัสชำลูบทอ้งแลว้ยกยิม้นอ้ย ๆ ตอนนีท้อ้งของฮัสชำสำมำรถ
มองเห็นดว้ยตำชัดเจนแลว้ ที่โลกนีเ้ด็กจะคลอดตอนอำยุครรภไ์ด้   
สิบเดือน กียุนที่ยกยิม้ตำมก็ลอบถอนหำยใจในใจ ควำมจริงที่ว่ำ
เจำ้ชำยอิครำอิมคือพ่อของเด็กนัน้ไม่เปลี่ยนแปลง ถึงฮสัชำจะบอก
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ว่ำไม่ใส่ใจ แต่เขำก็ยงัคงกระอกักระอ่วนใจอยู่ดี แต่ถึงอย่ำงนัน้เขำก็
ยินดีกบักำรใหก้ ำเนิดชีวิตใหม่ 

“ไม่ว่ำเด็กจะเหมือนพ่อหรือว่ำเหมือนแม่ก็จะหน้ำตำดีแน่
ขอรบั” 

กียนุประหลำดใจกบัตวัเองที่พดูออกมำโดยไม่รูต้วั แต่ที่เขำพดู
ออกไปก็เป็นควำมจริง เจ้ำชำยอิครำอิมเป็นคนที่หล่อเหลำ              
อย่ำงมำก ถึงจะมีขอ้เสียที่ถำ้ไม่ยิม้ใบหนำ้จะเย็นชำ แต่เสน้ผมและ
ดวงตำสีด ำ รมิฝีปำกสีแดงนัน้ดลูงตวัอย่ำงน่ำอศัจรรย์ รวมทัง้ดงึดดู
สำยตำอีกด้วย แม้แต่กียุนเองก็เผลอมองใบหน้ำหล่อเหลำของ
เจ้ำชำยอิครำอิมบ่อย ๆ ส่วนท่ำนหญิงฮัสชำนั้นดูเรียบง่ำย                
แต่มีเสน่ห์มำกกว่ำจะดูหรูหรำ เส้นผมสีทรำยอ่อนและดวงตำสี
อ ำพนั สีตำและเสน้ผมใหค้วำมรูส้กึบอบบำงอรชรออ้นแอน้ 

ฮสัชำที่ไดยิ้นกียนุพดูก็ยกยิม้นอ้ย ๆ  
“ลกูชำยจะเหมือนพ่อ แลว้ลกูสำวจะเหมือนแมใ่ช่ไหม” 
“อย่ำงนัน้หรอืขอรบั?” 
“มนัเป็นควำมเช่ือที่บอกต่อ ๆ กนัมำ แต่ขำ้เหมือนพ่อมำกกว่ำ

แมน่ะ” 
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ถำ้พดูใหช้ดั ๆ ก็คือเหมือนปู่  กียนุยกยิม้อย่ำงขมข่ืน เพรำะเขำรู ้
สิ่งที่ฮสัชำตอ้งกล ำ้กลืนเอำไว ้

“ก็อย่ำงที่ข้ำเพิ่ งบอกไป แต่ เจ้ำชำยอิครำอิมเหมือนกับ
จกัรพรรดิ นีเคสซำนดรำพระมำรดำมำกขอรบั” 

“ควำมจรงิแลว้จะเหมือนใครก็ไม่ส ำคญัหรอก ใคร ๆ ต่ำงพดูแต่
ลกูชำย ลกูชำย แต่ขำ้ว่ำเป็นลกูสำวดีกว่ำลกูชำยนะ เพรำะขำ้อยำก
ใหล้กูสำวของขำ้สวยเหมือนเจำ้ชำยอิครำอิม” 

ฮสัชำหนำ้แดงและบอกควำมคำดหวงัของเธอ 
“ถำ้มีลกูสำวแสนสวยมำเรยีกขำ้ว่ำแมแ่ลว้ยิม้ใหจ้ะดีสกัแค่ไหน

นะ ฮฮึฮึ”ึ 
คุณแม่ปิดปำกและหัวเรำะเขิน ๆ กับควำมฝันของเธอ                        

ที่คิดเอำไว้ล่วงหน้ำ กียุนเองที่คิดถึง เด็กหญิงที่สวยเหมือน                           
เจำ้ชำยอิครำอิมแลว้ก็หัวเรำะคิกคักดว้ย มันช่ำงเขำ้กันดี แต่ติด
ปัญหำอยู่อย่ำงหนึ่ง 

“และ......น่ีเป็นควำมเห็นส่วนตวันะ แต่ไม่ว่ำจะลกูสำวหรอืลกู
ชำยก็ขออย่ำใหม้ีนิสยัเหมือนเจำ้ชำยอิครำอิมเลย” 
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เป็นค ำพูดที่ใจกลำ้มำก แต่กียุนก็เผลอพยักหนำ้เห็นดว้ยไป
แบบไม่รูต้ัว แมแ้ต่หญิงรบัใชท้ี่อยู่ขำ้ง ๆ ที่ตอนนีชิ้นกับค ำพูดของ
เจำ้นำยแลว้ก็เหน็ดว้ยอยู่ในใจ แคไ่ม่ไดแ้สดงออกมำใหเ้หน็ 

“แถมนิสยัขำ้ก็ไม่ค่อยดีอีก แค่นิสยัเท่ำนัน้ที่ไม่ควรเหมือนใคร
เลย จรงิไหม?” 

ฮสัชำที่พดูอย่ำงชดัเจนว่ำตวัเองนิสยัไม่ดียกยิม้อย่ำงสดใสจน
หำงตำมีรอยพบั ครัง้นีกี้ยนุเองก็ไม่ไดต้อบอะไร หญิงสำวที่ก ำลงันั่ง
เออ้ระเหยรบัลมอยู่ตรงหนำ้เขำนัน้ไมไ่ดอ้่อนแอ เธอทัง้กลำ้หำญและ
เขำ้ใจหนำ้ที่ของตนเองเป็นอย่ำงดี 

กียุนชอบที่เธอเป็นแบบนี ้ดังนั้นเขำก็หวังให้เธอมีควำมสุข                
ฮสัชำอยำกไดล้กูสำว แต่อย่ำงไรก็ตำมกียนุหวงัใหเ้ธอคลอดลกูชำย
ที่แข็งแรง ที่โลกนีผู้้หญิงต้องคลอดลูกชำยให้เท่ำนั้นถึงจะไดร้ับ              
กำรยอมรบั และมีสิทธ์ิไดเ้ป็นภรรยำเอกอย่ำงมั่นคง ถำ้หำกวนัหนำ้
เจำ้ชำยอิครำอิมไดเ้ป็นจกัรพรรดิ ฮสัชำก็จะไดเ้ป็นจกัรพรรดินีของ
รำชอำณำจกัร 

อนำคตอนัยำวไกลขำ้งหนำ้ ตวัเขำจะเป็นอย่ำงไรกนันะ 
“กียนุ ชำเย็นหมดแลว้ รบีดื่มกนัเถอะ” 
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กียนุตื่นจำกภวงัคเ์พรำะเสียงเรยีกของฮสัชำ เขำนึกไม่ออกเลย
วำ่ในอนำคตเขำจะเป็นอย่ำงไรจนรูส้กึเศรำ้เลก็นอ้ย 

ชำที่เย็นลงไปเลก็นอ้ยนัน้มีรสฝำด 
 
ซีเรนหัวหน้ามหาดเล็กผู้มำกควำมสำมำรถของเจ้ำชำย                

อิครำอิมมำแจ้งว่ำเขำจัดเตรียมกองทหำรส่งเสบียงพรอ้มออก
เดินทำงแลว้ รำมซสัเตรยีมถงุดอกไมแ้หง้เพื่อใชว้ำงไวบ้นหวันอนให้
หลบัสนิทเวลำเดินทำงไกล ส่วนโซเรนกับบรรดำหญิงรบัใชช้่วยกัน
เก็บสมัภำระส ำหรบัเดินทำงไกล 

กียนุขมวดคิว้ แมว้่ำเขำจะถำมโซเรนว่ำมนัเกิดอะไรขึน้ แต่เธอ
ก็บอกแคว่ำ่ไมรู่ ้เธอแคไ่ดร้บัค ำสั่งมำอีกทีเทำ่นัน้  

มนัน่ำสงสยั ก่อนหนำ้นีไ้ม่นำนเขำไดร้บัจดหมำยของเจำ้ชำย              
อีนำรด์ที่แนบมำกับจดหมำยของเจำ้ชำยอิครำอิมดว้ย เขำมีลำง
สงัหรณบ์ำงอย่ำง หวัจดหมำยทกัทำยดว้ยกำรถำมไถ่สำรทกุขส์กุดิบ
ของเขำตำมแบบฉบบัของเจำ้ชำยอีนำรด์ แต่ดำ้นในมีเนือ้หำที่เขำ 
ไม่เขำ้ใจ เนือ้ควำมชกัแม่น ำ้ทัง้หำ้มำอำ้งสำรพดัเพื่อขอใหเ้ขำไปหำ 
เขำไมค่ิดจะไปยงัสนำมรบจงึปฏิเสธไปอย่ำงสภุำพ 
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แม้ว่ำเจ้ำชำยอิครำอิมจะเรียกตัวเขำ แต่กียุนไม่อยำกไป             
สนำมรบ ไหนเจำ้ชำยอิครำอิมบอกว่ำมันอันตรำยจึงไม่พำเขำไป
ด้วยไม่ใช่หรือ แต่คนรอบข้ำงก็เซ้ำซี ใ้ห้เขำไปที่นั่ นจนรู ้สึกว่ำมี
บำงอย่ำงแปลก ๆ 

ก่อนหนำ้นีเ้ขำก็สงัเกตเห็นว่ำมีเรื่องอะไรเกิดขึน้โดยที่ไม่มีใคร
บอกใหเ้ขำรู ้แต่เขำไม่คิดว่ำจะเป็นเรื่องนี ้โซเรนปิดปำกสนิทบอกแค่
ว่ำไม่รู ้ส่วนรำมซสัที่เอำถงุหอมมำใหก็้หำยหนำ้ไปเลย สดุทำ้ยกียนุ
จงึตอ้งหนัไปซกัฟอกกบัฮสัชำ 

จำกควำมดือ้ดึงของกียุน ในที่สุดฮัสชำก็ยอมสำรภำพว่ำทัง้
เจำ้ชำยอีนำรด์และฟมูินเทียนเป็นคนส่งจดหมำยมำถึงฮสัชำ โซเรน 
รำมซสั รวมทัง้ส่งใหกี้ยุนดว้ย เนือ้หำก็คือขอรอ้งใหส้่งกียุนมำใหท้ี 
เพรำะนบัวนัอำรมณข์องเจำ้ชำยอิครำอิมซึ่งเป็นผูบ้ญัชำกำรกองทพั
ย่ิงฉนุเฉียวมำกขึน้เรื่อย ๆ ในจดหมำยยงัเขียนออ้นวอนมำอีกว่ำแต่
ละวนัชีวิตเหมือนเดินอยู่บนแผ่นน ำ้แข็งบำง ๆ 

“ขำ้ขอโทษนะกียนุ แต่วำ่มนัเป็นเรือ่งเรง่ด่วนจรงิ ๆ เจำ้ดน่ีูสิ” 
ฮัสชำ ย่ืนจดหมำยของ เจ้ำชำยอีนำร์ดที่ เ ขี ยนอ ธิบำย

รำยละเอียดควำมฉุนเฉียวอันน่ำขนลกุของเจำ้ชำยอิครำอิมเอำไว ้
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ใตล้ำยเซ็นอันเป็นเอกลักษณข์องเจำ้ชำยอีนำรด์นั้น ยังมีลำยเซ็น
ของคนอื่นอีกต่อกนัจนยำวเป็นหำงว่ำว เห็นถึงควำมเป็นน ำ้หนึ่งใจ
เดียวกันของพลทหำรในบงัคบับญัชำของเจำ้ชำยอีนำรด์ที่พรอ้มใจ
กนัลงนำม 

“จรงิ ๆ เลย” 
กียุนที่รูค้วำมหมำยของกำรที่ทุกคนตอ้งมำร่วมลงนำมกันจน

รูส้กึปวดหวั น่ีอยู่ที่สนำมรบเจำ้ชำยอิครำอิมใชง้ำนลกูนอ้งหนกัมำก
เกินไปหรอือย่ำงไรกนั  

“ขำ้เองก็ท  ำสิ่งนีเ้ป็นขอ้อำ้งไวใ้หแ้ลว้ดว้ย” 
แลว้ฮสัชำก็ดงึผำ้เช็ดหนำ้ผำ้ไหมที่ปักอย่ำงประณีตเป็นรูปดอก

เบญจมำศสีเหลืองกับนกอินทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ้ำชำย                     
อิครำอิมออกมำ นั่นคือสิ่งนีห้รือ สิ่งที่ฮัสชำนั่ งปักจนเข็มต ำนิ ้ว               
ทั่ วไปหมด ถ้ำฮัสชำไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่  กียุนคงจะโยนผ้ำเช็ดหน้ำ                 
ผำ้ไหมนีใ้สเ่ธอแลว้ กียนุรูส้กึปวดหวัตบุ ๆ 

ที่แทค้นพวกนีถ้กูบีบบงัคบัใหต้อ้งขำยเขำน่ีนำ เขำอยำกจะกรดี
รอ้งโวยวำย แต่พวกเขำไม่ใช่ตัวตน้เหตุ คนที่กียุนควรจะโกรธคือ
เจำ้ชำยอีนำรด์ที่ท  ำใหค้นเหล่ำนีต้อ้งท ำตำ่งหำก 
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“แบบนีม้นัเป็นกำรเอำขำ้ไปขำยนี่” 
กียุนกัดฟันกรอด ๆ แต่ฮัสชำก็ท ำอะไรไม่ไดแ้ลว้นอกจำกเอ่ย 

ขอโทษ มนัไม่ต่ำงกบัเอำกียนุไปขำยตำมที่พดูจริง ๆ แต่หำกเป็นสิ่ง
ที่เจำ้ชำยอิครำอิมตอ้งกำรพวกเขำก็ไดแ้คท่  ำตำม 

กียุนเองก็รูค้วำมจริงขอ้นีด้ี เขำรูว้่ำตอ้งอดทนไม่ใหลุ้กพรวด
ออกไป อย่ำงไรก็ตำมมันไม่ต่ำงจำกเขำยอมรับไปโดยปริยำย                
ควำมโกรธที่เผำไหมใ้นใจไม่ไดจ้ำงหำยไป ถึงแมเ้จำ้ชำยอิครำอิม           
ที่เป็นตัวตน้เหตุจะไม่รูเ้รื่อง แต่ส  ำหรบัคนที่วำงแผนอย่ำงเจำ้ชำย              
อีนำรด์และฟูมินเทียนแลว้น่ำบีบคอใหต้ำยจริง ๆ กียุนคำดโทษ
เอำไวใ้นใจ 

กียุนออกจำกวังไปพรอ้มกับทหำรส่งเสบียง ตอนที่เจ้ำชำย              
อิครำอิมเคลื่อนพลไปไดส้องเดือนกบัอีกสิบวนัพอดี 

สงครามระหว่างรำชอำณำจกัรชำลบำมหแ์ละอำณำจกัรเคียว
เซนเริ่มจะเป็นแค่สงครำมในทอ้งที่มำกกว่ำจะเป็นสงครำมใหญ่แลว้ 
เจ้ำชำยอิครำอิมเอำชนะอย่ำงต่อเน่ืองและท ำผลงำนที่โดดเด่น
สะดุดตำก็เพื่อที่จะใชส้งครำมนีปู้ทำงไปสู่บัลลังกอ์ย่ำงมั่นคง แต่
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พระองค์ต้องอยู่ในสนำมรบมำเกือบสองเดือนแล้ว  ท ำให้ไม่ได้
กลบัไปที่วงัเลย 

แม้อยู่ ในช่วงสงครำม  แต่ก็ไม่มีอะไรยำกล ำบำกส ำหรับ
ผูบ้งัคบับญัชำสงูสดุอย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิม กระโจมทรงกลมส่วนตวั
นัน้ทัง้กวำ้งขวำงและสะดวกสบำย อำหำรกำรกินก็ไม่ไดต้่ำงไปจำก
ปกติ และไม่ว่ำเมื่อไรก็มีสุรำและผลไมช้ั้นดีเตรียมไวใ้หอ้ยู่เสมอ            
ผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถ่ินจัดงำนเลีย้งขึน้มำเพื่อจะได้เห็นเจ้ำชำย         
อิครำอิมชดั ๆ และเน่ืองจำกมีข่ำวลือวำ่พระองคโ์ปรดปรำนทำสชำย
ที่หนำ้ตำงดงำม พวกเขำจึงน ำเด็กหนุ่มรูปงำมคนหนึ่งมำถวำยให้
พระองค ์แต่พระองคก็์ยกเอำเหตผุลที่ว่ำก ำลงัอยู่ในช่วงสงครำมมำ
ปฏิเสธไปอย่ำงนุ่มนวลและเอำแต่คิดถึงกียนุ 

ตลอดสองเดือนมำนีพ้ระองคไ์ม่ได้เห็นหนำ้กียุนเลยสักครัง้ 
และกียุนเองก็ไม่ใช่คนที่จะส่งจดหมำยมำถำมไถ่ถึงพระองคด์ว้ย 
เจ้ำชำยอิครำอิมที่ รู เ้รื่องรำวในชีวิตประจ ำวันของกียุนจำกทำง
รำยงำนเพียงอย่ำงเดียวก็รูส้กึอ่อนไหวอยู่ทกุวนั 

ในรำยงำนบอกว่ำขุนนำงเรนเซียผู้พิทักษ์กรำมันห์คนใหม่
อยำกเห็นกำรแสดงเวทมนตรส์รำ้งภำพลวงตำ จึงส่งค ำเชิญพรอ้ม
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ทัง้ส่งอัญมณีและผำ้ไหมไปใหกี้ยุนดว้ย ซึ่งเป็นกำรแอบติดต่อกัน
โดยไม่บอกเจำ้ชำยอิครำอิม และไม่ใช่แค่นัน้ กียนุยงัแสดงเวทมนตร์
สรำ้งภำพลวงตำเพื่อเอำใจฮัสชำที่ก ำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย แม้ว่ำ
พระองคจ์ะหงึหวง แตก็่ยงัมีงำนที่ตอ้งท ำอีกมำก 

ในใจคิดถึงแทบจะขำดใจตำยอยู่แล้ว แต่สถำนกำรณ์ไม่
เอือ้อ  ำนวยเอำเสียเลย ไม่ว่ำพระองคจ์ะเอำชนะในสงครำมแค่ไหนก็
ไม่สำมำรถพำกียนุมำสนำมรบดว้ยได ้พระองครู์ส้กึอ่อนไหวมำกขึน้
ทกุที แตพ่ระองคค์ิดวำ่เป็นสิ่งที่พระองคต์อ้งอดทนเอำไวใ้หไ้ด ้

แตแ่ลว้กียนุก็ปรำกฏตวัขึน้มำตอ่หนำ้ 
ในตอนที่ดวงตะวันก ำลังจะตกดิน กองทัพส่งเสบียงจำก                 

เมืองซิลมำรูอำนเพิ่งจะมำถึงก็ตอ้งจัดตั้งค่ำยกันอึกทึกครึกโครม 
เพรำะพระองคน์ ำทพัในฐำนะผูป้กปอ้งเมืองกลัเบรยีนตำมค ำสั่งของ
องคจ์ักรพรรดิ จึงตอ้งรับผิดชอบจัดหำอำหำรและเตรียมเสบียง
ทั้งหมดมำที่ กัล เบรียนด้วย  ดังนั้นครำวนี ้เจ้ำชำยอิครำอิม                     
จึงมำตรวจสอบเอกสำรส ำคัญและพิจำรณำขำ้วของที่ครอบครวั                        
ของบรรดำทหำรส่งมำจำกเมืองซิลมำรูอำนด้วยพระองค์เอง                  
แลว้ท่ำมกลำงขำ้วของเหลำ่นัน้ก็มีกียนุติดมำดว้ย 
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“ท ำไมเจำ้ถึงมำอยู่ที่น่ีได?้!” 
เมื่อเจำ้ชำยอิครำอิมเห็นกียุนทัง้ที่ไม่ควรจะเห็นก็ตะโกนถำม 

กองทหำรส่งเสบียงกว่ำจะมำถึงที่ น่ีได้ต้องใช้เวลำเกือบเดือน                  
ครัง้นีพ้ระองคไ์ดร้บัรำยงำนแค่ว่ำมีกองทหำรส่งเสบียงเดินทำงมำ 
แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมไมค่ิดฝันว่ำกียนุจะมำที่น่ีดว้ย 

พอเจำ้ชำยอิครำอิมถำมเสียงเขียว กียนุก็ขมวดคิว้และเหลือบ
ตำมองเจ้ำชำยอีนำรด์และฟูมินเทียนที่ยืนขนำบทั้งสองขำ้งของ
เจำ้ชำยอิครำอิมอยู่ รวมทัง้บรรดำนำยพลอีกหลำยคน บรรดำนำย
พลและเจำ้ชำยอีนำรด์ต่ำงพำกันหันหนำ้หนีหลบสำยตำของกียุน 
ส่วนฟูมินเทียนก็ส่งสำยตำและท ำไม้ท ำมือเป็นเชิงว่ำไม่ให้บอก               
กียนุเดำะลิน้ขดัใจ ในใจเขำอยำกจะฟ้องพวกคนที่วำงแผนใหเ้ขำมำ
ที่ น่ีให้หมดเลย อยำกรู ้เหมือนกันว่ำเจ้ำชำยอิครำอิมจะโมโห             
หรือเปล่ำ แต่กียนุก็กลืนค ำพดูทัง้หมดลงไป เขำยงัคงไม่คิดจะสรำ้ง
ควำมวุ่นวำย เอำไวว้นัหลงัค่อยหำเหตุผลมำเอำคืนแลว้กัน แทนที่
จะฟอ้ง กียนุจงึย่ืนกลอ่งไมท้ี่ถืออยู่ในมือใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมแทน  

“ทำ่นหญิงฮสัชำตัง้ใจปักอย่ำงดีเลยพ่ะย่ะค่ะ” 
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เจ้ำชำยอิครำอิมขมวดคิว้หยิบเอำของที่ใช้ช่ือฮัสชำมำอ้ำง
ออกมำด ูพบว่ำเป็นผำ้เช็ดหนำ้ผำ้ไหม กียุนมองผำ้เช็ดหนำ้ผำ้ไหม
แล้วก็คิดว่ำโลกนีไ้ม่มีใครเข้ำข้ำงเขำเลยและถอนหำยใจเบำ ๆ                  
เขำใชชี้วิตอยู่เพียงล ำพงัในโลก เขำคิดว่ำคงตอ้งใชชี้วิตแบบคนใจ
กว้ำงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนพระโพธิสัตว์ ตรงกันข้ำม 
เจำ้ชำยอิครำอิมมองกียนุสลบักบัผำ้เช็ดหนำ้แลว้ยิม้ไมอ่อก 

ผำ้เช็ดหนำ้ผำ้ไหมสีขำวปักลำยดอกเบญจมำศสีเหลืองและ     
นกอินทรีที่เป็นสัญลักษณ์ของเจำ้ชำยอิครำอิม เจำ้ชำยอิครำอิม              
นึกถึงควำมหมำยของดอกเบญจมำศสีเหลืองที่เป็นสญัลกัษณข์อง
พระองคแ์ลว้ก็เดำะลิน้ 

มันคือเรื่องรำวในประวัติศำสตร์สมัยจักรพรรดิองค์ที่สอง 
จกัรพรรดิรำดำโซสซำ 

ในช่วงที่รำชอำณำจกัรก ำลงัรุ่งเรืองไดท้  ำกำรขยำยอำณำเขต 
ในระหว่ำงที่ท  ำสงครำมกับอำณำจักรข้ำงเคียง  นำยพลเรมบำ                    
รอสติน ผู้ซื่อสัตย์ต่อองคจ์ักรพรรดิก็ถูกตัดมือขวำ ส ำหรับนักรบ                
กำรสูญเสียมือขวำก็เหมือนกับว่ำชีวิตไดจ้บสิน้แลว้  ถึงอย่ำงนั้น              
เรมบำ รอสตินก็ท ำหนำ้ที่ของตนเองจนส ำเรจ็ดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละ
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เอำชัยชนะจำกอำณำจักรขำ้งเคียงกลบัอำณำจักร เขำขอลำออก
จำกกำรเป็นนำยพล พรอ้มทัง้น ำมือขวำที่ถกูตดัห่อดว้ยผ้ำเช็ดหนำ้
ผำ้ไหมสีขำวปักลำยดอกเบญจมำศสีเหลืองถวำยใหอ้งคจ์กัรพรรดิ 
เรมบำ รอสตินกลบัไปอยู่บำ้นเกิดใชชี้วิตบัน้ปลำยอย่ำงสขุสงบ และ
องคจ์ักรพรรดิก็ยกย่องในควำมซื่อสัตยข์องเขำและจำรึกคุณงำม
ควำมดีเอำไว ้

จำกนัน้ก็กลำยเป็นประเพณีอย่ำงหนึ่งที่เวลำมอบของขวญัที่ให้
ดว้ยใจ จะใชผ้ำ้ไหมสีขำวปักลำยดอกเบญจมำศสีเหลืองเป็นผำ้ห่อ
ของขวัญ ตอนนีม้ันเป็นประเพณีเก่ำแก่ที่น้อยคนจะรู ้ถ้ำฮัสชำรู ้
ควำมหมำยและสง่มำใหแ้สดงวำ่เธอก็หวัดีกวำ่ที่คิด 

ส ำหรบักียนุ ฮสัชำเป็นคนพิเศษ แต่ในขณะเดียวกนั เธอก็เป็น
โซ่ตรวนที่พนัธนำกำรขอ้เทำ้ของเขำเอำไวด้้วย และเป็นตวัรบกวนที่
เจ้ำชำยอิครำอิมไม่สำมำรถจ ำกัดออกไปได้ พระองค์ไม่ได้รับ                
ควำมเช่ือใจจำกกียุน ก็เลยพำลเอำควำมเกลียดไปลงกับเธอแทน 
โทษว่ำเป็นเพรำะเธอท ำใหกี้ยนุไม่สนใจไยดีพระองค ์แต่สิ่งที่เธอท ำ
นีก็้ถือไดว้ำ่น่ำช่ืนชม 
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ผำ้เช็ดหนำ้ผำ้ไหมนีไ้ม่ไดห้่ออะไรมำ มีเพียงแค่กียุนที่เป็นคน
ถือมันมำที่น่ีดว้ยตนเอง เรียกไดว้่ำเขำคือของขวัญที่เธอส่งมำให้
พระองคด์ว้ยใจ กียนุจะรูค้วำมจรงิขอ้นีไ้หมนะ 

แน่นอนว่ำกียุนรูเ้หตุผลที่เขำมำที่น่ี ทว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมไม่รู ้
แต่พระองคก็์ถกูใจในหวัคิดที่ชำญฉลำดของฮสัชำ เธอไม่ไดเ้ป็นแค่
เครื่องมือในกำรรัง้ตัวกียุนไว้ แต่รูจ้ักอ่ำนสถำนกำรณซ์ึ่งน่ำพอใจ
มำก แถมน่ียงัเป็นของขวญัที่จ  ำเป็นมำก ๆ จนไม่รบัไวไ้ม่ไดเ้สียดว้ย 

“ในเมื่อเป็นของขวญัจำกใจ ขำ้ก็คงตอ้งรบัไว”้ 
ถึงจะพดูแบบนัน้ แต่เจำ้ชำยอิครำอิมก็เอำผำ้เช็ดหนำ้ใส่กล่อง

ไมว้ำงไวบ้นโต๊ะแบบไม่ไยดี แมว้่ำใบหนำ้ของกียุนจะเป้ือนฝุ่ นจำก
กำรเดินทำงไกล แต่คนที่พระองคเ์ฝ้ำคิดถึงมำอยู่ตรงหนำ้ มองดู                 
ช่ำงน่ำรกัน่ำชงั ตอนนีพ้ระองคไ์ม่อยำกจะเก็บซอ่นควำมดีใจเอำไว ้

“จรงิสิ มำที่น่ีเดินทำงล ำบำกไหม?” 
“ไม่ล ำบำกเลยพะ่ย่ะคะ่” 
แมว้่ำเจำ้ชำยอีนำรด์จะบุ่มบ่ำมท ำเรื่องนีก้ะทันหัน แต่ก็เป็น

ควำมจริงที่ว่ำพระองคท์ุ่มสดุตวัเพื่อท ำใหก้ำรเดินทำงนีร้ำบรื่นและ
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ปลอดภยัอย่ำงถึงที่สดุ แต่ละวนัตอ้งเดินทำงไกลมำกจนรูส้กึเหน่ือย
เลก็นอ้ย แตอ่ย่ำงอ่ืนก็สบำยดี 

“อย่ำงนัน้หรอื? เจำ้คงใชเ้วลำมำที่น่ีมำกกวำ่สิบวนัเลย” 
พอเจำ้ชำยอิครำอิมพดูคยุกบักียนุอย่ำงยิม้แยม้ เจำ้ชำยอีนำรด์

และคนรอบขำ้งที่คอยลอบสงัเกตก็ออกจำกกระโจมไป กียนุมองไป
ที่เจำ้ชำยอิครำอิมและพวกเขำทีละคนแลว้ก็ตอ้งถอนหำยใจ 

“กระหม่อมเดินทำงมำไกลจนเนือ้ตวัสกปรกพ่ะย่ะค่ะ ก่อนอื่น
ขออำบน ำ้เปลี่ยนเสือ้ผำ้ก่อนนะพะ่ย่ะคะ่” 

แมจ้ะเป็นสนำมรบ แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมก็เป็นผูบ้ญัชำกำรสงูสดุ 
กำรจะหำที่อำบน ำ้นัน้ย่อมท ำไดแ้น่ เจำ้ชำยอิครำอิมพยกัหนำ้อย่ำง
มีควำมสุขและขยับเขำ้ไปใกลกี้ยุน พอเขำ้ไปใกล ้ๆ ก็เห็นว่ำมีฝุ่ น
เป้ือนอยู่ที่คิว้ของกียนุ พอปัดฝุ่ นออกใหกี้ยนุก็ตำหยีลง ท่ำทำงน่ำรกั
ของเขำท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมยิม้และถำมอย่ำงอ่อนโยน 

“แลว้อยำกไดอ้ะไรอีกไหม?” 
“หิวพะ่ย่ะคะ่” 
“อย่ำงนัน้หรือ? ถำ้อย่ำงนัน้อำบน ำ้เสร็จแลว้เรำมำกินมือ้เย็น

กนั แลว้? แลว้ไมเ่อำอะไรอีกหรอื?” 
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กียุนมองเจ้ำชำยอิครำอิมที่ยิม้อย่ำงอ่อนโยนไม่สมกับเป็น
พระองคใ์หช้ดั ๆ พระองคส์วมชดุเกรำะสีด ำและมีดำบยำวเหน็บอยู่
ขำ้ง ๆ มีอำวธุครบมือจนดนู่ำอดึอดัเลก็นอ้ย 

แต่สิ่งที่แตกต่ำงจริง ๆ ไม่ใช่รูปลักษณภ์ำยนอกของพระองค์
หรอก ตัง้แต่ตอนที่ไดยิ้นพระองคบ์อกชอบแลว้เขำก็มองกำรกระท ำ
ของพระองคต์่ำงออกไป รูส้ึกว่ำกำรที่พระองคม์ำดูแลคนอื่นช่ำงดู         
ไม่สมกับเป็นพระองค์ แต่พระองค์ไม่ได้ตระหนักถึงควำมจริง               
ข้อนี ้เลย เจ้ำชำยอิครำอิมบอกว่ำจะให้ทุกอย่ำงที่ เขำต้องกำร                 
ขอแคเ่ขำไมไ่ปจำกที่น่ี ไม่วำ่อะไรพระองคก็์ยอม 

“และต้องนอนพักด้วยพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเหน่ือยมำกเลย              
พ่ะย่ะค่ะ” 

กียุนชอ้นตำสบกับดวงตำของเจำ้ชำยอิครำอิมที่มองเขำอยู่           
เขำตัง้ใจจะทดสอบพระองค ์

เจำ้ชำยอิครำอิมที่ไม่รูอ้ะไรก็พิจำรณำใบหนำ้ของกียนุ ดเูหน่ือย
อย่ำงที่เขำพดูจรงิ ๆ  

“อย่ำงนั้นอำบน ้ำก่อนดีไหม? ข้ำจะให้คนเตรียมน ้ำอุ่นให้                
เจำ้เหน่ือยก็นั่งพกัก่อน” 
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เจ้ำชำยอิครำอิมยกยิม้และจับมือของกียุนพำไปนั่ งลงบน              
พรมนุ่ม ถึงจะบอกวำ่เหน่ือย แตพ่ระองคก็์ไม่อยำกเรง่ ถึงอย่ำงไรเขำ
ก็มำตัวเป็น ๆ ไม่ใช่แค่ภำพลวงตำ ขอเพิ่มเวลำอยู่ด้วยกันอีก               
สักหน่อยก็คงไม่เป็นไร เจ้ำชำยอิครำอิมแสดงท่ำทำงสบำยใจ                 
แต่พระองคไ์ม่รูเ้ลยว่ำควำมใจดีของพระองคท์  ำใหพ้ระองคผ์่ำน           
บททดสอบเลก็ ๆ ของกียนุแลว้ 

 
เจ้าชายอิคราอิมที่ลืมตำไม่มีควำมอ่อนเพลียสกันิด ทว่ำรูส้ึก

สดช่ืนในเวลำเดียวกนั เป็นควำมสขุที่ไม่ไดม้ีมำนำนแลว้ 
ไม่ ใช่ เพรำะช่ วง นี ้มี กำรต่อสู้อย่ ำ งต่อ เ น่ือง  แต่ เพรำะ                 

พระองคน์อนหลบัไม่สนิทจึงเหน่ือยลำ้สะสม อีกทัง้มีประสำทที่ไว                       
ท ำใหพ้ยำยำมหลบัก็หลบัไม่สนิท แลว้ก็หลบั ๆ ตื่น ๆ อยู่แบบนัน้ซ  ำ้ 
ๆ ในกำรบัญชำกำรทหำร สิ่งที่ เลวรำ้ยที่สุดคือควำมร  ำคำญใจ                
แตเ่มื่อคืนนีพ้ระองคห์ลบัสนิท  

เพรำะฟ้ำยังไม่สำง รอบขำ้งจึงมืดสลัว ภำยในกระโจมมืด ๆ               
มีเพียงแสงสีสม้จำกโคมไฟไม่ก่ีดวงเท่ำนั้น เจ้ำชำยอิครำอิมตื่น
ขึน้มำและคำดคะเนเวลำ ในตอนนั้นก็รูส้ึกว่ำมีใครบำงคนที่ถูก
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พระองคด์งึเขำ้ไปกอดอยู่ ตวัอุ่น ๆ และลมหำยใจเขำ้ออกสม ่ำเสมอ 
เสน้ผมสีด ำที่ปกคลมุหวักลม ๆ เขำ้มำในกรอบสำยตำ หนำ้อกของ
รำ่งบอบบำงในออ้มกอดขยบัขึน้ลงตำมกำรหำยใจ พอฝังจมกูลงไป
บนหวัก็ไดก้ลิ่นกำยที่รูส้กึจั๊กจี ้เป็นกลิ่นของกียนุ 

 
เจ้าชายอิคราอิม เอำมือลูบเส้นผมกียุน กียุนที่ก  ำลังหลับ               

ก็พลิกตวัขยบัใบหนำ้ ทำ่ทำงของเขำท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมยิม้พรอ้ม
ทัง้กอดกียุนใหแ้น่นขึน้ไปอีกและหลบัตำลง พระองคอ์ยำกจะรูส้ึก   
อิ่มเอมใหม้ำกกว่ำนีอ้ีก 

เจำ้ชำยอิครำอิมที่ก ำลงัมีควำมสขุลืมตำขึน้เมื่อรูส้กึวำ่มีคนเดิน
เข้ำมำ เจ้ำชำยอิครำอิมเห็นว่ำเป็นเคนเกนข้ำรับใช้ส่วนตัวของ
พระองคก็์ค่อย ๆ ลกุขึน้มำอย่ำงไม่เรง่รบี แมว้่ำยงัคงเป็นช่วงเชำ้มืด
ที่ฟ้ำยงัไม่สำง แตใ่นสนำมรบตอ้งเตรยีมกำรแต่เชำ้  

เจ้ำชำยอิครำอิมที่ เพิ่งจะลุกขึน้มำก็รู ้สึกแปลก ๆ จนต้อง         
หันกลับไปด้ำนหลัง ควำมว่ำ งเปล่ำนั้นมีบำงอย่ำงแปลกไป           
ควำมว่ำงเปล่ำท ำใหรู้ส้งสัยจนตอ้งขมวดคิว้ พระองคไ์ม่เห็นกียุน 
เมื่อตอนกลำงดึกพระองคม์ั่นใจว่ำเขำนอนอยู่ขำ้ง ๆ พระองคด์งึเขำ
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มำกอด ยังรู ้ถึงควำมอบอุ่นของร่ำงกำยและลมหำยใจอยู่ เลย               
แต่ตอนนีข้ำ้งกำยของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ลุกขึน้มำนั่งนั้นว่ำงเปล่ำ 
ลองเอำมือแตะตรงที่มีรอยยบัย่นเลก็นอ้ยแตม่นัก็เย็น 

หรือว่ำจะฝันไป น่ีข้ำคิดถึงกียุนมำกถึงขนำดเก็บไปฝันเลย
หรอื? อิครำอิม? พระองคถ์ำมตวัเองแต่ก็ไม่มีค  ำตอบ แต่ถึงพระองค์
หลับลึกสักแค่ไหน ก็เป็นไปไม่ไดท้ี่พระองคจ์ะไม่รูส้ึกตัวเมื่อกียุน               
ลกุออกไปจำกออ้มกอด 

เคนเกนที่ เตรียมน ้ำล้ำงหน้ำมำให้ก็ต้องเอ่ยเรียกเจ้ำชำย                   
อิครำอิมที่ท  ำหนำ้ครุน่คิดและไมม่ีทีท่ำวำ่จะขยบัตวั 

“องคช์ำย?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมลกุพรวดขึน้มำแทนที่จะตอบรบั เดินผ่ำนฉำก

กั้นที่แบ่งส่วนที่เป็นห้องนอนไป แล้วเริ่มส ำรวจของที่อยู่บนโต๊ะ
ส ำหรบันั่งประชมุ เป็นอย่ำงที่คิดไว ้พระองคเ์ห็นกล่องไมแ้ปลกตำที่
ไม่แน่ใจว่ำเป็นควำมฝันหรือควำมจริง ข้ำงในนั้นมีผ้ำเช็ดหนำ้ที่            
ปักรูปนกอินทรีและดอกเบญจมำศสีเหลืองเอำไว ้แสดงว่ำไม่ใช่
ควำมฝัน 

“กียนุไปไหน?” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมถำมเคนเกนที่ยืนอยู่ดำ้นหลงั เคนเกนกม้หวั
อย่ำงนอบนอ้มพรอ้มตอบค ำถำม 

“ออกไปขำ้งนอกแลว้พะ่ย่ะคะ่” 
“ไปขำ้งนอก? ท ำไม?” 
“ออกไปพบเจำ้ชำยอีนำรด์พ่ะย่ะค่ะ ท่ำนกียุนยืนกรำนจะไป            

ใหไ้ด ้กระหม่อมจงึไมไ่ดห้ำ้มไวพ้่ะย่ะค่ะ แต่กระหม่อมส่งคนติดตำม
ไปดว้ย เป็นควำมผิดของกระหม่อมเองพะ่ย่ะคะ่” 

“เจำ้เด็กคนนีน่ี้” 
พระองคค์ิดว่ำลืมตำตื่นขึน้มำจะไดเ้ห็นเขำอยู่ขำ้ง ๆ แต่พอ              

ไม่เห็นก็รูส้ึกโมโห ย่ิงกว่ำนั้นเขำยังไปหำเจำ้ชำยอีนำรด์ตัง้แต่เชำ้
ตอนที่พระองคย์งัไม่ทนัจะตื่น 

“แลว้ตอนนีอ้ีนำรด์อยู่ไหน ที่คอกมำ้หรอื ไหนบอกขำ้มำสิ?” 
“พ่ะย่ะค่ะ ตอนนีอ้ยู่ที่คอกมำ้พะ่ย่ะคะ่” 
“อืม” 
เจ้ำชำยอิครำอิมไม่ถำมอะไรเคนเกนอีก แต่เลือกที่จะไปที่             

คอกมำ้แทน พระองคจ์ะไปดูดว้ยสองตำของตัวเองว่ำสองคนนั้น         
ไปพบกนัตัง้แตเ่ชำ้มืดเพื่อท ำอะไรกนัแน่ 
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เจ้ าชายโฮเอ็น  อีนาร์ด  เจ้ำชำยล ำดับที่สิบสองของ

รำชอำณำจักร ใคร ๆ ก็ยอมรับว่ำพระองค์เป็นคนที่ ช่ืนชอบม้ำ                   
ไม่มีอะไรเก่ียวกบัเรือ่งของมำ้ที่พระองคไ์ม่รู ้และพรอ้มที่จะเสี่ยงชีวิต
เพื่อใหไ้ดม้ำ้ที่พระองคถ์กูใจ  

ส ำหรบัพระองค ์คอกมำ้ที่มีมำ้ศกึฝีเทำ้ดีมำอยู่รวมกนัมำกมำย
นับว่ำเป็นสวรรค์ของพระองค์ อำกำศเย็นของต้นฤดูหนำวใน         
ยำมเชำ้ตรู ่เจำ้ชำยอีนำรด์มองบรรดำมำ้ที่พ่นลมหำยใจเป็นไอสีขำว
ออกมำและตัง้ใจแปรงขนใหม้ำ้ตวัสีด ำอย่ำงตัง้ใจ เจำ้ชำยอีนำรด์
ถูกใจม้ำสีด ำตัวนี ้ที่พระองค์ได้รับมำจำกเจ้ำชำยอิครำอิมเป็น        
อย่ำงมำก เจำ้ชำยอีนำรด์มีมำ้อยู่จ  ำนวนมำกแลว้ แต่พระองคก็์รบั
ของขวัญด้วยควำมเต็มใจ ดังนั้นแม้ว่ำจะเป็นช่วงก่อนรุ่งสำง 
พระองคก็์ไม่ไดอ้ิดออดที่จะมำดแูลมำ้ดว้ยตนเอง 

“เป็นมำ้ที่ดดูีจรงิ ๆ เลยพะ่ย่ะคะ่” 
เสียงพูดปนหวัเรำะท ำใหเ้จำ้ชำยอีนำรด์หยุดมือที่ก  ำลงัแปรง

ขนอยู่ พอหนักลบัไปดทูำงตน้เสียงก็เป็นกียนุตำมคำด ทอ้งฟ้ำเป็นสี
น ำ้เงินเพรำะดวงอำทิตย์ยังไม่ขึน้ กียุนค่อย ๆ เดินเข้ำมำใกล ้ๆ 
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พระองค ์กียนุไมไ่ดส้วมผำ้ไหม แตก็่เป็นผำ้ฝำ้ยเนือ้ดี โพกผำ้คลมุหวั
ไวอ้ย่ำงเรยีบรอ้ย เขำไมไ่ดด้เูตะตำ แมว้ำ่ในค่ำยทหำรจะมีทหำรเดิน
กนัขวกัไขว่ก็ไม่ไดด้แูปลกแยกเลย มีขำ้รบัใชต้ิดตำมมำดว้ยอีกสอง
คน เขำดเูหมือนเป็นพวกชนชัน้สงูรุ่นเยำวท์ี่มำเขำ้รว่มสงครำมเพื่อ
หำประสบกำรณ ์ 

ทว่ำตอนนี ้กียุนควรอยู่ในกระโจมของท่ำนพี่  ท  ำใหเ้จำ้ชำย                
อีนำรด์มนึงง 

“เจำ้มำที่น่ีไดอ้ย่ำงไร?” 
“เดินมำพ่ะย่ะค่ะ” 
“ไม่ ไม่ใช่แบบนัน้สิ” 
“แค่มำเดินเล่นพ่ะย่ะค่ะ เมื่อวำนกระหม่อมมำถึงตอนตะวนัตก

ดินไปแลว้เลยอยำกเดินดรูอบ ๆ วำ่เป็นอย่ำงไรพะ่ย่ะคะ่” 
กียุนพูดรำวกับไม่มีอะไรเกิดขึน้ แลว้มำยืนตรงหนำ้เจำ้ชำย                 

อีนำรด์โดยที่มีมำ้คั่นกลำงระหว่ำงทัง้คู่ เจำ้ชำยอีนำรด์รูส้ึกแปลก ๆ 
และมองเลยมำ้สีด ำไปที่กียนุ 

นำนมำกแลว้ที่พระองคไ์ม่ไดพ้ดูคยุกนัเป็นกำรส่วนตวักบักียนุ
ที่เป็นคนโปรดของท่ำนพี่ ใบหนำ้ที่ดเูด็กกว่ำอำยนุัน้มีควำมสขุมุพอ
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พดูคยุดว้ยแลว้ก็สนกุ แตแ่มว้ำ่กำรพดูคยุจะสนกุ พระองคก็์อยำกจะ
ปฏิเสธกำรพบปะกนัในคอกมำ้ที่ไม่ค่อยมีผูค้นเดินผ่ำนไปมำในยำม
เช้ำมืดแบบนี้ เพรำะท่ำนพี่ที่อยู่ เบื ้องหลังกียุนนั้นช่ำงน่ำกลัว                     
ไม่รู ้ว่ำมำกแค่ไหน แต่ควำมหลงใหลของเจ้ำชำยอิครำอิมนั้น                    
ไม่ใช่เล่น ๆ แน่นอน หำกผูช้ำยที่ก ำลงัมีควำมรกัเกิดหงึหวงขึน้มำคง
น่ำกลวั ถำ้หำกเกิดเขำ้ใจผิดขึน้มำหวัอำจจะหลดุก็ได ้

เจ้ำชำยอีนำร์ดยังคงหยุดกำรแปรงขนและพยำยำมสลัด
ควำมคิดที่นกึไปถึงสถำนกำรณท์ี่เลวรำ้ยในหวัทิง้ไป 

“แม้กระหม่อมเพิ่งจะพูดไป แต่ว่ำดูดีจริง ๆ นะพ่ะย่ะค่ะ                    
สง่ำงำมมำกเลย” 

“ใช่ไหมล่ะ? ขำ้ไดม้ำจำกท่ำนพี่ ขำ้ตกหลมุรกัมนัตัง้แต่แรกเหน็
เลย” 

“ฮ่ำ ๆ ๆ พระองคน่ี์ก็ตกหลมุรกัง่ำยเหลือเกินนะพ่ะย่ะค่ะ ตวันี ้
เป็นรกัครัง้ที่เทำ่ไรแลว้พะ่ย่ะคะ่?” 

“ไม่รูส้ิ น่ำจะครัง้ที่หำ้หรอืเปลำ่นะ?” 
เจำ้ชำยอีนำรด์บอกจ ำนวนมำ้ที่พระองคไ์ด้รบัมำจำกเจำ้ชำย

อิครำอิม 
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“มนัช่ือวำ่อะไรหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“เมภมุ” 
“เมภมุหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ใช่เมภมุ เป็นภำษำโบรำณแปลวำ่ฟำ้รอ้ง เป็นมำ้ที่มีเสียงฝีเทำ้

ยอดเย่ียมมำก แถมกำรวิ่งก็กระฉับกระเฉง และถึงหน้ำตำจะดู               
น่ำกลวัแบบนี ้แตว่ำ่จรงิ ๆ แลว้มนัเช่ืองมำก ๆ เลยนะ” 

พอกียนุยิม้อย่ำงเป็นธรรมชำติและเริ่มชวนคยุ เจำ้ชำยอีนำรด์   
ก็เริ่มคุยโมอ้ย่ำงร่ำเริง ทัง้รูปร่ำงที่สมดุล ทัง้กลำ้มเนือ้ที่มีชีวิตชีวำ 
ดวงตำสีด ำมีน ำ้หล่อเลีย้งดเูป็นประกำย และค ำช่ืนชมอีกมำกมำย               
ก็ร่ำยยำวออกมำไม่ขำดสำย ทั้งบอกว่ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงำม                  
ทัง้บอกวำ่ไดร้บัพรมำจำกพระเจำ้ 

เจ้ำชำยอีนำร์ดที่หลงใหลม้ำอย่ำงมำกก็ได้ลืมควำมรู ้สึก
สังหรณ์ใจไม่ดีเก่ียวกับกียุนก่อนหน้ำนี ้ไปหมดแล้ว และมันคือ              
ควำมผิดพลำดของพระองค ์กียนุยงัไม่ลืมว่ำพระองคเ์ป็นตวัตน้เหตุ
ที่ท  ำใหเ้ขำตอ้งมำอยู่ที่น่ี เขำจึงมำหำเจำ้ชำยอีนำรด์ที่เขำสำมำรถ
แกเ้ผ็ดไดง้่ำยที่สดุ เขำจงึเกิดควำมคิดดี ๆ โดยไม่ตัง้ใจ 
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เวลำและสถำนที่เหมำะเจำะ กียุนพูดคุยกับเจำ้ชำยอีนำรด์
อย่ำงถูกคอ และเฝ้ำรอกำรปรำกฏตัวของตัวละครตัวสุดท้ำย                      
รอไม่นำนพระเอกก็ปรำกฏตวั 

“มำท ำอะไรที่น่ี?” 
เจ้ำชำยอิครำอิมที่ตำมกียุนมำปรำกฏตัวอย่ำงกับพำยุโหม 

แมว้่ำจะแค่พูดคุยกันเรื่องมำ้ แต่เจำ้ชำยอีนำรด์ก็ถึงกับตอ้งกลืน
น ำ้ลำยโดยไมรู่ต้วั แถมเวลำและสถำนที่ยงัไม่เป็นใจใหอ้ีก 

“กระหมอ่มก ำลงัคยุเรือ่งมำ้กบัเจำ้ชำยอีนำรด์อยู่พ่ะย่ะค่ะ” 
กียุนอธิบำยสถำนกำรณแ์ทนเจำ้ชำยอีนำรด์ เจำ้ชำยอิครำอิม

ใช้หำงตำมองเจ้ำชำยอีนำรด์สลับกับมำ้ตัวสีด ำ เจ้ำชำยอีนำรด์
เตรียมจะเปิดปำกเพื่ออธิบำยเพิ่มเติม แต่ครำวนีกี้ยนุชิงพดูตดัหนำ้
ไปเสียก่อน 

“มันช่ือเมภุม แปลว่ำฟ้ำรอ้งพ่ะย่ะค่ะ เวลำวิ่ง  เกือกมำ้จะส่ง
เสียงดงัมำกดว้ยพ่ะย่ะคะ่” 

“ก็จรงิ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมพยกัหนำ้และเห็นดว้ย เดิมทีมำ้ตวันีก็้เป็นมำ้

ของเจำ้ชำยอิครำอิม พระองคจ์งึรูเ้รือ่งนีด้ี 
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พอเห็นว่ำกียุนช่วยอธิบำยแก้ควำมเข้ำใจผิดของเจ้ำชำย                       
อิครำอิมให ้เจำ้ชำยอีนำรด์ก็ลอบถอนหำยใจอย่ำงโล่งอกอยู่ในใจ 
พระองคร์อดแลว้ อำรมณข์องเจำ้ชำยอิครำอิมที่จดจ่ออยู่กบักียนุดู
เหมือนจะอ่อนลงแลว้ ว่ำแต่ท  ำไมถึงตอ้งมำหำพระองคแ์ต่เชำ้มืดจน
ตอ้งเสี่ยงภยัแบบนีด้ว้ยนะ แต่แลว้เจำ้ชำยอีนำรด์ที่บ่นพึมพ ำก็ตอ้ง
ตำโตกบัค ำพดูที่ตำมมำของกียนุ 

“เห็นกระหม่อมตื่นเตน้มำก องคช์ำยก็เลยจะให้กระหม่อมขี่มำ้
ดว้ยพ่ะย่ะคะ่ ใช่ไหมพะ่ย่ะคะ่? เจำ้ชำยอีนำรด์?” 

เจำ้ชำยอีนำรด์มองมำและพยำยำมอ่ำนเจตนำของสำยตำและ
รอยยิม้หวำนที่กียนุส่งมำให ้พระองคย์งัไม่รูว้ำ่กียนุตอ้งกำรอะไร แต่
ตอนนีห้ัวใจร่วงไปอยู่ที่ตำตุ่มแล้ว พระองค์ไม่ได้อยำกให้กียุนขี่               
เจำ้เมภุมเสียหน่อย ใครบอกจะใหข้ี่กัน พระองคอ์ยำกจะบอกไป                 
วำ่ไม ่แตท่ำ่นพ่ีที่ยืนอยู่ดำ้นหลงักียนุนัน้ดนู่ำกลวัมำก 

“เจำ้จะใหข้ี่จรงิหรอื? อีนำรด์” 
“พ่ะย่ะค่ะ ใช่แลว้พะ่ย่ะคะ่ ทำ่นพ่ี” 
“อย่ำงนัน้หรอื? วำ่แต่แปลกเสียจรงิ เจำ้คิดจะใหค้นอ่ืนข่ีมำ้ของ

เจำ้ดว้ย” 
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ไม่ ไม่เลยสกันิด ในใจของเจำ้ชำยอีนำรด์เอ่ยว่ำไม่ ๆ เป็นพนั
เป็นหมื่นครัง้แลว้ แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมไมเ่ขำ้ใจ 

“กระหม่อมยังขี่ม้ำไม่ช ำนำญ แต่ว่ำเมภุมเช่ืองมำกก็คง                
ไม่เป็นไรใช่ไหมพ่ะย่ะค่ะ ถึงเสียงจะดงัเหมือนฟ้ำรอ้ง แต่ฟังดูแลว้               
น่ำสนกุนะพะ่ย่ะคะ่” 

กียนุยิม้พรอ้มทัง้พดูส ำทบัอีกครัง้ พอเจำ้ชำยอิครำอิมเห็นกียนุ
ยิม้ก็เออออเหน็ดว้ยไปเสียทกุอย่ำง เอำอำนมำวำงบนหลงัของเมภมุ
ใหกี้ยุนขี่ทันที เมภุมนั้นเช่ืองไม่เหมือนรูปลักษณ์อย่ำงที่เจ้ำชำย               
อีนำรด์ว่ำ แมแ้ต่กียุนที่ไม่ช  ำนำญเรื่องขี่มำ้ยังสำมำรถขี่เดินไปได้
อย่ำงคล่องแคล่ว เจ้ำชำยอิครำอิมยังเตรียมมำ้ขี่ไปรอบ ๆ คอก
พรอ้มกบักียนุดว้ย  

เจ้ำชำยอิครำอิมไม่ใช่ว่ำรูไ้ม่ทันกียุน กียุนที่ไม่ชอบขี่มำ้กับ
รอยยิม้นัน้ช่ำงไม่เขำ้กนัเอำเสียเลย หลงัจำกพระองคข์ี่มำ้อย่ำงเรว็
ไปไดค้รึง่คอกแลว้ก็ค่อย ๆ ขี่ชำ้ลงแลว้เอ่ยถำมกียนุเบำ ๆ 

“เจำ้อยำกจะท ำอะไรหรอื?” 
กียนุที่โดนลมเย็น ๆ พดัจนหนำ้เปลี่ยนเป็นสีแดงหวัเรำะคิกคกั 

แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมคิดวำ่มนัมีควำมหมำยอย่ำงมำก 
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“ถำ้กระหม่อมขอมำ้ตวันีพ้ระองคจ์ะใหไ้หมพ่ะย่ะค่ะ?” 
“มนัเป็นของอีนำรด์ ไม่ใช่ของที่ขำ้จะใหไ้ด”้ 
“กระหม่อมรูพ้่ะย่ะค่ะ แต่ถำ้กระหม่อมยงัคงตือ๊ขออยู่พระองค์

จะท ำอย่ำงไรพะ่ย่ะคะ่?” 
“ท ำไม?” 
“เพรำะว่ำเจำ้ชำยอีนำรด์พูดชมไวว้่ำเสียงตอนวิ่งของมันดูมี

ชีวิตชีวำมำก กระหมอ่มก็เลยอยำกไดท้นัทีเลยพะ่ย่ะคะ่” 
“ขำ้รูว้ำ่เจำ้ไมช่อบมำ้ไมใ่ช่หรอื?” 
“ถำมมำกจังเลยนะพ่ะย่ะค่ะ ถ้ำใช่?  แล้วจะท ำไมหรือ                

พ่ะย่ะค่ะ?” 
กียนุที่ตือ๊ขอมำ้นัน้ยงัคงดไูม่เขำ้กนัเลย แต่กียนุที่ไม่ค่อยอยำก

ได้อะไร ก็เพิ่งอ้อนขอแบบนี้เป็นครั้งแรก ถึงจะไม่ได้ท  ำท่ำทำง               
น่ำรักใส่ แต่ท่ำทำงอ้อน ๆ นั้นก็ดูพิเศษ ถึงจะไม่รูส้ำเหตุ แต่ถ้ำ
พระองค์ยอมให้ตำมค ำขอของกียุนแล้วเจ้ำชำยอีนำร์ดจะเป็น
อย่ำงไร 

“เจำ้อยำกไดยิ้นอีนำรด์โอดครวญหรอื?” 
“ไม่รูเ้หมือนกนัพ่ะย่ะคะ่” 
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ค ำตอบคลุมเครือ แต่เจ้ำชำยอิครำอิมก็ไม่พลำดที่จะเห็น
รอยยิม้ที่มมุปำกของกียนุ พระองครู์ว้่ำเขำฉลำด แต่เขำเป็นเด็กดีมำ
ตลอด ไม่คิดวำ่จะมีมมุที่แอบรำ้ยแบบนีด้ว้ย 

“ถำ้อย่ำงนัน้ท ำไมเจำ้ตอ้งมำหำอีนำรด์ตัง้แตเ่ชำ้มืดดว้ย?” 
“เพื่อสรำ้งโอกำสนีพ้่ะย่ะค่ะ” 
กียุนเป็นคนที่เจำ้คิดเจำ้แคน้พอสมควร ถึงตอนแรกจะไม่ได้

เจตนำ แต่โอกำสก็มำโดยบงัเอิญอย่ำงเหมำะเจำะ เจำ้ชำยอีนำรด์ที่
เอำเขำมำขำยและฟูมินเทียนนั้นเขำไม่คิดจะยกโทษให้เฉย ๆ                  
หรอกนะ 

ตรงกันข้ำม ค ำตอบที่แสนเจ้ำเล่ห์ของกียุนท ำให้เจ้ำชำย             
อิครำอิมยกยิม้อย่ำงขมขื่นในใจ พระองคเ์กือบลืมไปแลว้ว่ำเดิมที           
กียุนเป็นเด็กที่มีวำทศิลป์ ค ำพดูไหลลื่นน่ำฟังของเขำนัน้มีสกัก่ีครัง้  
ที่พระองคจ์ะไม่ยิม้กัน แต่ถึงอย่ำงนัน้เจำ้ชำยอิครำอิมก็ตอ้งคิดถึง
ควำมรูส้กึของนอ้งชำยผูร้กัมำ้ซึง่เป็นเจำ้ของเจำ้เมภมุดว้ย 

“ที่เจำ้ขอมำขำ้ขอคิดดกู่อน รอหน่อยแลว้กนั” 
“กระหมอ่มก็จะตือ๊ขอตอ่ไปพะ่ย่ะคะ่..ยำ้!” 
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กียุนพูดแบบนั้นแลว้ก็กระทุง้ทอ้งมำ้และออกวิ่งไป เจำ้ชำย                     
อิครำอิมไล่ตำมกียุนไปและมองไปที่เจ้ำชำยอีนำรด์ที่ยืนรอทั้งคู่                
อยู่ไกล ๆ ถึงจะไม่รูว้่ำเกิดอะไรขึน้ แต่ถำ้กียนุยงัออ้นขออยู่แบบนัน้
พระองคก็์คงทนไดอ้ีกไม่นำนแน่ 

กียุนที่ขี่มำ้ไปรอบคอกไดห้นึ่งรอบก็ส่งสำยบงัเหียนใหเ้จำ้ชำย          
อีนำรด์และไม่ลืมที่จะเอ่ยขอบคุณ เจ้ำชำยอีนำรด์มองแผ่นหลัง
ของกียนุที่เดินหำยไปกบัเจำ้ชำยอิครำอิมแลว้ก็รูส้กึสงัหรณใ์จไมด่ี 

“ไม่เป็นไร มนัจะตอ้งไมเ่ป็นไร” 
น ำ้เสียงของเจำ้ชำยอีนำรด์ที่บ่นพึมพ ำและลูบขนแผงคอของ           

เมภมุนัน้ดไูรเ้รีย่วแรง 
เจ้าชายอิคราอิมไม่ไดถ้ำมถึงเหตุผลว่ำท ำไมกียุนถึงไดข้อ       

เมภมุ แต่กียุนถูกต ำหนิอย่ำงหนกัที่ออกไปตอนเชำ้มืด แถมยงัไม่มี
คนคุม้กนัไปดว้ยอีก แมว้ำ่จะอยู่ในคำ่ยทหำรฝ่ำยเรำ แตท่ี่น่ีก็มีทหำร
ถืออำวธุเดินไปเดินมำเต็มไปหมด แถมเขำยงัไม่สวมเสือ้เกรำะเดิน
เตร็ดเตร่ไปมำอำจท ำใหถ้กูสงสยัได ้ถำ้หำกโชครำ้ยถกูเขำ้ใจผิดว่ำ
เป็นพวกศตัรูอำจจะถกูท ำรำ้ยก็ได ้

“ดงันัน้เจำ้หำ้มเดินไปไหนมำไหนตำมอ ำเภอใจเดด็ขำด” 
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ตอนที่รับประทำนมือ้เช้ำดว้ยกันเจ้ำชำยอิครำอิมก็ก ำชับไว้
อย่ำงหนักแน่น เพรำะกียุนเองก็คิดว่ำกำรกระท ำของตัวเองไม่
รอบคอบจริง ๆ จึงพยักหนำ้รบัโดยไม่โตแ้ยง้อะไร พอรบัประทำน
อำหำรเสร็จเจ้ำชำยอิครำอิมก็สวมชุดเกรำะแล้วออกไปทันที                    
เหลือแคกี่ยนุที่อยู่ในกระโจม 

พออยู่คนเดียวเขำก็รูส้ึกเบื่อขึน้มำทันที เจำ้ชำยอิครำอิมสั่ ง
ไม่ให้เขำออกไปข้ำงนอก จะอ้อนขอออกไปก็ไม่ได้อีก กียุนไม่
สำมำรถออกไปดพูวกทหำรตอนที่ท  ำสงครำมไดจ้ึงตอ้งอยู่ไปเงียบ ๆ 
เทำ่นัน้ 

ขำ้งในกระโจมมีคนรบัใชร้อรบัค ำสั่งเผ่ือว่ำกียุนตอ้งกำรอะไร
อยู่ แต่ควำมจริงที่ว่ำกียุนสำมำรถอยู่ได้แค่ในรัศมีของกระโจม
เท่ำนัน้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง แมว้่ำที่วงัของเจำ้ชำย เขำเองก็ถูกจ ำกัด
พืน้ที่ แต่ก็เทียบกบัที่น่ีไม่ไดเ้ลย ไม่มีอะไรใหท้  ำสกัอย่ำง มนัน่ำเบื่อ 
ถำ้อยู่ในต ำหนกัดอกไม ้เขำยงัไดอ้อกไปเดินเล่นและพดูคยุกบัฮสัชำ 
หรือไม่ก็นั่ งเฉย ๆ ฟังบรรดำท่ำนหญิงเล่นสงครำมประสำทกัน 
หรอืไมก็่ยงัไดเ้ตรยีมบทเรยีนที่จะเรยีนกบัทำ่นวีเชวนัเวน้วนั 
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กียุนพกหนังสือติดมำอ่ำนด้วยเล่มหนึ่ง มันเป็นหนังสือที่
เก่ียวกับเทพเจ้ำของทวีปนีท้ี่ฮัสชำให้เขำมำอ่ำน แต่เพรำะเล่ม
หนังสือนั้นบำง ระหว่ำงทำงที่เดินทำงมำที่น่ี  เขำจึงอ่ำนมันจบไป
หลำยรอบแลว้ กียนุถอนหำยใจและลม้ลงนอนบนพรมที่ปไูวบ้นพืน้ 
คนรบัใชร้อค ำสั่งอยู่อีกฟำกหนึ่งของฉำกกัน้ ถำ้กียุนไม่เรียกก็จะไม่
เขำ้มำดำ้นใน ท ำใหกี้ยนุไมต่อ้งส ำรวมกิรยิำ 

ตอนกลำงคืนเขำก็นอนหลบัสนิท แตก็่หลบัตำลงดว้ยควำมรูส้กึ
อึดอัด ตั้งแต่เขำมำที่น่ีก็รูส้ึกขัดแย้งกับตัวเอง เขำไม่เคยลม้เลิก
ควำมคิดที่จะกลบับำ้นเลย แต่ตอนนีเ้ขำตอ้งคิดหำวิธีที่จะใชชี้วิตอยู่
ที่ น่ี หำกสถำนกำรณ์ไม่เอือ้อ  ำนวย เขำก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ข้ำงกำย
เจำ้ชำยอิครำอิม 

ทนัทีที่คิดไดแ้บบนีเ้ขำก็ไม่ชอบใจเอำเสียเลย แต่ในเมื่อไม่มีวิธี
อื่นแลว้เขำก็คงตอ้งยอมไปก่อน 

เห็นได้ชัดว่ำมันไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย กำรที่จะไปอยู่เคียงข้ำง
สิ่งมีชีวิตที่มีพลงัอนัแข็งแกรง่แผ่กระจำยออกมำก็มีแต่จะถกูผลกัให้
กระเด็นก็เท่ำนั้น เขำตอ้งไม่ถูกดูดกลืนเขำ้ไป และตอ้งไม่สูญเสีย
ควำมเป็นตัวเอง เขำตอ้งท ำใหรู้ว้่ำตัวเขำเองมีสิทธ์ิในกำรต่อรอง 
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แม้ว่ำจะมีก ำแพงอันน่ำอึดอัดขวำงอยู่ที่ด้ำนหน้ำของเจ้ำชำย                   
อิครำอิม แตเ่ขำก็ยงัสำมำรถเจรจำกนัได ้

เขำไม่คิดว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมจะเขำ้ใจสนุขัที่ถกูเลีย้งไวด้เูล่นที่
ถูกทิง้ไวใ้นหอ้งว่ำง ๆ โดยไม่มีอะไรใหท้  ำ และไดแ้ต่นั่งรอเจำ้ของ
กลับมำหรอก ถ้ำเขำบอกว่ำไม่อยำกอยู่คนเดียวล ำพัง  พระองค์
จะต้องยอมรับฟังแน่  แทนที่ จะมำนั่ งคำดหวังและเฝ้ำรอว่ำ                 
เจ้ำชำยอิครำอิมจะท ำอะไรให้ ไม่สู้เขำชิงเอ่ยปำกขอก่อนเลย            
น่ำจะไดไ้วกวำ่ 

“ตอ้งอดใจรออีกหน่อย” 
กียุนตบตีเบำะรองนั่งไปเรื่อยเป่ือยและถอนหำยใจ เขำรูว้่ำ

ผู้บังคับบัญชำกำรทหำรอย่ำงเจ้ำชำยอิครำอิมนั้นยุ่งมำก ต่อให้
เจำ้ชำยอิครำอิมมีอยู่สิบร่ำงก็ไม่เพียงพอกับงำนที่ตอ้งรบัผิดชอบ 
ดงันัน้เขำจงึไม่มีทำงเลือกนอกจำกเฝำ้รอ 

“เฮอ้” 
กียุนถอนหำยใจอีกครัง้และเง่ียหูฟังเสียงดงัอึกทึกดำ้นนอกที่

ต่ำงจำกในกระโจมที่เงียบสงดั กระโจมของผูบ้ญัชำกำรทหำรท ำจำก
ผำ้หนำ ๆ ซอ้นกนัหลำยชัน้ แต่ก็ไม่สำมำรถกนัเสียงที่ดงัมำจำกคน
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มำกกว่ำสองหมื่นคนได ้เสียงอำวธุกระทบกันสมกับเป็นค่ำยทหำร
และได้ยินเสียงโห่รอ้ง ฝีเท้ำที่ย  ่ำพรอ้ม ๆ กันท ำให้พืน้สะเทือน
เล็กนอ้ย ในตอนกลำงวันค่ำยทหำรมีชีวิตชีวำและเสียงดังเอะอะ
แตกต่ำงจำกตอนกลำงคืน กียนุอยำกออกไปดแูตก็่ท ำไมไ่ด ้

ถำ้กียนุยอมเก็บเนือ้เก็บตวั เขำรูว้่ำเจำ้ชำยอิครำอิมจะยอมให้
เขำไม่ว่ำอะไรก็ตำม เหมือนวนันีต้อนเชำ้ที่เขำออ้นขอมำ้สดุรกัของ
เจำ้ชำยอีนำรด์ ตอนนีเ้ขำจะไมท่นรอแลว้บอกใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมรบี
มำหำก็ยงัได ้หรอืไม่ก็ไมส่นใจค ำสั่งของเจำ้ชำยอิครำอิมและออกไป
ดทูหำรขำ้งนอกเลยก็ยงัได ้หรอืยืนกรำนวำ่พำองครกัษส์วมหนำ้กำก
กบัคนรบัใชไ้ปดว้ยก็ยงัได ้

แต่ว่ำมันไม่ใช่ตัวเขำ กียุนไม่สำมำรถรบัตัวเองไดถ้ำ้ท ำอะไร
ตำมอ ำเภอใจเหมือนว่ำเขำเป็นสุนัขจิง้จอกที่ใช้อ  ำนำจของเสือ                 
ไม่มีผิด ถ้ำเขำใช้ช่ือเจ้ำชำยอิครำอิมไปไล่ข่มผู้อื่นไปมำก็ได้รับ                 
ควำมหวำดกลัวจำกผู้คน แต่เหนือสิ่งอื่นใดเขำต้องละทิ ้งชีวิต                  
อนัแสนสงบและตอ้งระวงัตวัมำกขึน้ 

“มนัก็ยงัไม่ง่ำยอยู่ดี” 
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สิ่งที่เขำท ำไดด้ว้ยตวัเองนัน้มีจ  ำกดั และถำ้จะท ำสิ่งที่อยำกท ำ
ก็ตอ้งยืมช่ือของเจำ้ชำยอิครำอิม 

ยังห่ำงไกล ไม่ว่ำเขำจะพยำยำมสักแค่ไหนก็ยังย ่ำอยู่ที่เดิม              
มนัเจ็บปวด แตเ่ขำก็หยดุดิน้รนไมไ่ด ้แมว้ำ่จะเลือกทนหลบัหหูลบัตำ
ยอม ๆ ไปเพื่อกำรใชชี้วิตอย่ำงมีควำมสขุ แตก็่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

กำรได้แก้เผ็ดเจ้ำชำยอีนำรด์นิด ๆ หน่อย ๆ เขำก็ดีใจแล้ว                     
น่ีอำจเป็นควำมสขุของชีวิตเหมือนกนั กียนุสำมำรถหวัเรำะไดแ้มว้่ำ
มนัจะไม่ใช่ควำมสขุที่สดุก็ตำม  

กียนุที่คิดไปถึงตรงนีก็้ลกุพรวดขึน้มำแลว้หวัเรำะคิกคกั 
เขำปล่อยเหย่ือไวแ้ลว้กำรที่เขำจะไดข้ี่ เจำ้เมภมุมำ้ตวัโปรดของ

เจำ้ชำยอีนำรด์กลบัเมืองซิลมำรูอำนนัน้คงไม่ใช่เรื่องยำก ทีนีก็้เหลือ
แค่ฟูมินเทียน ฟูมินเทียนฉลำดและช่ำงสังเกตต่ำงจำกเจ้ำชำย                 
อีนำรด์ที่ตรงไปตรงมำ ถำ้จะแกเ้ผ็ดเขำตอ้งคิดใหร้อบคอบหน่อย 

สิ่งที่ฟมูินเทียนชอบก็คือเงิน จะมีวิธีไหนบำ้งนะที่จะแย่งเงินมำ
จำกเขำได ้

กียนุที่หวัเรำะก็ครุน่คิดในทนัที 
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วันนี้กียุนมำถึงไดค้รบหนึ่งวันเต็มแลว้ บรรดำคนสนิทของ
เจ้ำชำยอิครำอิมส่วนใหญ่ไม่รูว้่ำกียุนอยู่ในกระโจมของเจ้ำชำย               
อิครำอิม กำรพำคนรกัมำที่สนำมรบดว้ยนั้นเป็นไปไม่ไดท้ี่จะไม่ มี
เสียงซุบซิบนินทำ นำยพลส่วนใหญ่ที่ไม่เคยเห็นกียุนก็พูดกันอย่ำง
ระมัดระวังว่ำเขำยอดเย่ียมจริง ๆ ที่ละลำยแผ่นน ำ้แข็งหนำอย่ำง
เจำ้ชำยอิครำอิมได ้อย่ำงไรก็ตำมคนสนิทของเจำ้ชำยอิครำอิมที่
ประสบกับควำมล ำบำกใจนัน้ ในใจนึกยินดีตอ้นรบักับกำรปรำกฏ
ตัวของกียุนเป็นอย่ำงมำก ช่วงนี ้นับวันผู้บัญชำกำรทหำรก็ย่ิง
อำรมณ์ฉุนเฉียวรำวกับเป็นสัตวด์ุรำ้ยผูห้ิวโหย พวกเขำนึกสงสัย    
ตอนที่เจำ้ชำยอีนำรด์มำบอกใหพ้วกเขำลงนำมกนัอย่ำงพรอ้มเพรยีง 
แตพ่อสถำนกำรณค์ลี่คลำยไปในทำงที่ดีพวกเขำก็ตำ่งชมกนัเอง 

ในระหว่ำงกำรประชุมใหญ่เพื่อเตรียมกำรออกศึกใหญ่ใน                
วนัพรุ่งนี ้นำยพลแต่ละคนก็พิจำรณำท่ำทีของเจำ้ชำยอิครำอิม แต่
ละคนก็ถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก ไม่รูว้่ำสนมคนโปรดมีเวทมนตร์
มหัศจรรย์อะไร วันนี ้เจ้ำชำยอิครำอิมถึงได้กลับมำมีท่ำทีสงบ                
เยือกเย็นไดต้ำมปกติ ควำมฉุนเฉียวที่เหมือนกับอำวุธแหลมคมที่   
ทิ่มแทงพวกเขำจนถึงเมื่อวำนนีร้ำวกบัวำ่เป็นแคเ่รือ่งโกหก 
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กำรที่เอำควำมสุขและควำมทุกข์ไปขึน้อยู่กับสนมคนโปรด                  
แค่เพียงคนเดียวไม่สมกบัเป็นผูย่ิ้งใหญ่และไม่รูว้่ำควรจะเตือนดว้ย
ควำมจงรกัภกัดีไหม แต่ควำมสงบสขุที่ตำมหำมำนำน ไม่มีคนสนิท
คนไหนไมส่งัเกตเหน็และอยำกจะขดัจงัหวะ 

ทกุคนจงึต่ำงปิดปำกสนิทและตัง้ใจประชมุ 
“พรุ่งนีต้อนเชำ้มืด กองทหำรมำ้ของบำเชนจะมำสมทบดว้ย   

พ่ะย่ะค่ะ ทำงนำยพลคีฮำนมีทหำรม้ำอยู่เก้ำรอ้ยนำย รวมแล้ว
ทัง้หมดก็จะมีทหำรมำ้หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยนำยพะ่ย่ะคะ่” 

เจำ้ชำยอีนำรด์บอกขอ้มลูที่ไดม้ำจำกทหำรสอดแนม ในทำง     
กลยทุธ ์ทหำรมำ้หนึ่งนำยสำมำรถสูพ้ลทหำรรำบไดถ้ึงสิบนำย แตว่ำ่
ปกติแลว้ทหำรมำ้ในสนำมรบจะมีจ ำนวนไม่มำกนกั เพรำะทหำรมำ้
ที่มีควำมช ำนำญจะตอ้งใชเ้วลำและงบประมำณในกำรฝึกฝนมำก 
แต่ช่วงที่ผ่ำนมำนีเ้คียวเซนผ่ำนกำรท ำสงครำมน้อยใหญ่มำโดย
ตลอด โดยเฉพำะทหำรมำ้ของบำเชนแห่งอำณำจกัรเคียวเซนนัน้ขึน้
ช่ือเรือ่งควำมกลำ้หำญเป็นที่สดุ 
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ถ้ำเป็นทหำรมำ้กว่ำหนึ่งพันนำยที่ทั้งเคลื่อนพลไดเ้ร็วและมี
ควำมสำมำรถสงู มีพลงัมำกพอที่จะส่งผลต่อกำรแพช้นะในศึกใหญ่
วนัพรุง่นี ้

“ถึงกบัตอ้งขนกนัมำทัง้กองแบบนี ้ควรตอ้งถกูปรบัแพไ้ม่ใช่หรอื
พ่ะย่ะค่ะ?” 

พอนำยพลสูงวัยท่ำนหนึ่งเอ่ยเป็นเชิงขบขันเล็กนอ้ย ทุกคน              
ก็พำกันระเบิดเสียงหวัเรำะออกมำ ใชท้หำรมำ้พนันำยก็คงตอ้งใช้
เวลำนำนในกำรคิดกลยทุธร์บัมือศกึใหญ่วนัพรุง่นี ้แตก่ำรที่เคียวเซน
ถึงกับตอ้งน ำทหำรมำ้ของบำเชนที่ขึน้ช่ือเรื่องเก่งกลำ้ที่สุดมำใช้              
ก็เป็นเครื่องพิสูจนแ์ลว้ว่ำกองทัพของเจำ้ชำยอิครำอิมนั้นย่ิงใหญ่
ขนำดไหน  

ที่ผ่ำนมำในกำรต่อสูก้ับเคียวเซน กองทพัที่ไดร้บัชัยชนะมีแค่
ฝ่ำยของเจำ้ชำยอิครำอิมเท่ำนัน้ ทัง้หมดเป็นผลมำจำกช่วงไม่ก่ีปี        
มำนีเ้จำ้ชำยอิครำอิมเตรยีมตวัท ำสงครำมกบัเคียวเซนมำโดยตลอด 
และเคียวเซนก็ตอ้งกัดฟันกรอด เพรำะเจำ้ชำยอิครำอิมทัง้สังหำร
นำยพลคำรำมและทวงคืนเมืองกัลเบรียนกลับไปได้ ทั้งยังวำง              
กลยทุธเ์ขำ้ยดึปอ้มปรำกำรหลกัไดอ้ย่ำงรวดเรว็  
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กองทัพของเจำ้ชำยอิครำอิมมีมำกกว่ำสองหมื่นนำย ตรงกัน
ข้ำมกองทัพของนำยพลคีฮำนที่รวมทหำรมำ้แลว้มีรำวหมื่นนำย            
แต่ทำงเคียวเซนกลบจุดเสียเปรียบดำ้นจ ำนวนทหำรโดยกำรเสริม
ทหำรมำ้เข้ำมำช่วย ไม่ว่ำใครก็คำดเดำไดว้่ำกำรต่อสูน้ั้นจะตอ้ง
ดเุดือดอย่ำงแน่นอน 

มีกำรวำงกลยุทธ์ไวห้ลำยชั้นเพื่อใหม้ั่นใจว่ำจะไดร้บัชัยชนะ      
ในเมื่อมีก ำลังทหำรสูสีกัน ชัยชนะก็ตอ้งขึน้อยู่กับกำรวำงกลยุทธ์ 
ตอ้งคิดใหร้อบคอบรดักมุ เจำ้ชำยอิครำอิมรวบรวมควำมคิดเหน็ของ
ทุก ๆ คนแลว้จะมำสรุปกำรวำงกลยุทธก์ันในตอนประชุมช่วงบ่ำย 
แลว้สั่งจบกำรประชมุช่วงเชำ้ไป 

บรรดำนำยพลกรูกันออกจำกห้องประชุมไป  แต่เจ้ำชำย                     
อิครำอิมยงัตอ้งนั่งอยู่ที่เดิม พระองคก์ ำลงัรอรบัรำยงำนปัญหำที่มี
มำใหพ้ระองคแ์กอ้ีกยำวเป็นหำงวำ่วหลงัจำกนี ้

เจ้ำชำยอิครำอิมมีเวลำช่วงพักสั้น ๆ จ้องไปที่ทำงเข้ำห้อง
ประชมุแลว้เดำะลิน้ อยู่ติดกนัแท ้ๆ แต่กลบัไม่ไดเ้ห็นหนำ้ ไม่มีอะไร
จะทรมำนไปกว่ำนีอ้ีกแลว้ ถำ้เดินออกไปที่ประตตูรงนัน้แค่ไม่ก่ีกำ้วก็
จะไดเ้จอกียุนแลว้ จะไปเจอดีหรือไม่ไปดีนะ ในใจตบตีกันจนยุ่ง
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เหยิง ถึงตัง้ใจจะแค่ไปเจอหนำ้ แต่มนัคงจะไม่จบแค่นัน้แน่ สดุทำ้ย
เจำ้ชำยอิครำอิมก็ไม่ไดล้กุออกไป แคท่นกลัน้ใจใหน้ั่งอยู่กบัที่ก็ท  ำให้
พระองคเ์สียพลงังำนไปพอสมควร 

 
เจ้าชายอิคราอิมกลบัมำที่กระโจมหลงัจำกพระอำทิตยต์กดิน 

เป็นเวลำมือ้เย็นพอดี เจำ้ชำยอิครำอิมดีใจที่ไดเ้จอกียุน แต่กียุนที่
ไม่ไดอ้อกไปไหนเลยตลอดทัง้วนันัน้คิดแผนกำรไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

“เมื่อไรกระหม่อมจะไดก้ลบัหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
กียุนที่ กินขนมปังเอ่ยถำมเสียงอู้อี ้ด้วยท่ำทีสบำย ๆ ส่วน

เจำ้ชำยอิครำอิมที่ไดพ้กัหำยใจและเพลิดเพลินกับกำรกินอำหำรก็
ตกใจกบัค ำพดูที่ไม่คำดคิด 

“พดูอะไรกนั เจำ้เพิ่งมำถึงเมื่อวำนเองนะ?” 
“กระหม่อมไดยิ้นว่ำอีกไม่นำนจะเกิดศึกใหญ่แลว้ กระหม่อม

อยู่ที่น่ีนำน ๆ ก็ไม่มีอะไรท ำพ่ะย่ะค่ะ วนันีส้ิ่งที่กระหม่อมท ำมีแค่เอำ
หนังสือที่ เคยอ่ำนไปสี่รอบแล้วขึน้มำอ่ำนอีกสองรอบพ่ะย่ะค่ะ           
กำรอยู่เฉย ๆ ไม่มีอะไรท ำช่ำงไมเ่หมำะกบักระหมอ่มเลยพ่ะย่ะค่ะ” 
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สิ่งที่กียนุพดูออกมำนัน้ไมไ่ดโ้กหก และเจำ้ชำยอิครำอิมก็เขำ้ใจ 
ไม่มีใครใหค้ยุดว้ยเลยก็คงจะเบื่อจรงิ ๆ  

“ดงันัน้ควรใหก้ระหมอ่มกลบัไปเรว็ ๆ พ่ะย่ะค่ะ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมเดำะลิน้ขดัใจอยู่ในใจกบัท่ำทำงของกียนุที่พดู

น่ิง ๆ แตช่ดัเจน พระองครู์ว้ำ่ท่ำทีของกียนุเปลี่ยนไป ตอนนีเ้ขำไมเ่อำ
แต่ก้มหน้ำอีกแล้ว ดวงตำด ำใสนั่นมองตรงมำที่พระองค์ และ                   
เอ่ยขอรอ้งโดยใชว้ิธีพดูโนม้นำ้วใจ 

พระองคยิ์นดีกบักำรเปลี่ยนแปลงนี ้แต่กำรที่มำหำแค่วนัเดียว
แลว้ขอใหพ้ระองคส์ง่กลบัแบบนีม้นัเกินไปแลว้ ไม่วำ่เมื่อไรกียนุก็เอำ
แต่หนีห่ำงพระองคเ์สมอ เจำ้ชำยอิครำอิมไม่พอใจในระยะห่ำงของ
ทั้งคู่ที่ไม่เคยขยับเข้ำมำใกล้กันเสียที  แต่น่ีคือสิ่งที่พระองค์ต้อง             
ยอมทน 

“พรุ่งนีจ้ะมีศึกใหญ่กับเคียวเซน ข้ำจะหำหนังสือมำใหอ้่ำน                
ถำ้เจำ้ไมอ่อกไปที่ไหนก็จะดีมำก” 

ค ำตอบที่ได้มำคือเขำยังไม่สำมำรถกลับไปได้ในทันที  แต่                   
กียนุตกใจกบัค ำพดูที่บอกวำ่พรุง่นีจ้ะมีศกึใหญ่กบัเคียวเซนมำกกว่ำ 

“พรุง่นีห้รอืพะ่ย่ะคะ่?” 
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“ใช่ ที่ค่ำยของพวกเคียวเซน พรุง่นีร้ะหว่ำงที่ท  ำศกึกบัเคียวเซน 
เจำ้ตอ้งรออยู่ในนีต้ลอดทัง้วนัอีกรอบ แตว่ำ่วนัมะรนืจะมีกำรขนยำ้ย
เสบียง เรำก็จะยำ้ยไปดว้ยกนั ตอนนัน้เจำ้ก็คงไมเ่บื่อแลว้” 

ทัง้เรือ่งที่พรุง่นีเ้ขำยงัตอ้งติดอยู่ที่น่ีอย่ำงเลี่ยงไมไ่ด ้และทัง้เรือ่ง
ที่มะรืนนี ้จะต้องย้ำยไปที่อื่นนั้นไม่ได้เข้ำหูกียุนอีกแล้ว จะเกิด                 
กำรต่อสู ้มนัเป็นเรื่องที่ตอ้งเกิดในสงครำมอยู่แลว้ แต่กียนุลืมไปเลย
วำ่ตอนนีเ้ขำมำอยู่ในหอ้งของผูบ้ญัชำกำรรบในคำ่ยทหำรที่แนวหนำ้ 
แมแ้ต่ตอนนีท้ี่ก  ำลงัรบัประทำนมือ้เย็น เจำ้ชำยอิครำอิมก็ยังไม่ได้
ถอดชดุเกรำะ เสน้ผมที่ปกติจะปลอ่ยสยำยก็ถกูมดัไวอ้ย่ำงเรยีบรอ้ย  

เมื่อสองปีก่อน ตอนที่เขำหนีเจำ้ชำยอิครำอิมไปร่อนเรอ่ยู่ที่ดำ
เมียนและเคียวเซน เขำผ่ำนพืน้ที่ที่มีกำรสูร้บหลำยครัง้ เลือด ซำกศพ 
และผูร้อดชีวิต ภำพอนัน่ำโศกสลดของผูค้นเหล่ำนัน้เขำเห็นมำกับ
ตำของตัวเองแล้ว กลิ่นเน่ำและคำวเลือดนั้นน่ำคลื่นไส้แค่ไหน                
เขำเพิ่งไดรู้เ้ป็นครัง้แรก มนัอนัตรำยและน่ำกลวั 

กียุนหนำ้เหยเกขึน้มำในทนัที เจำ้ชำยอิครำอิมลบูหวักียนุเป็น
เชิงใหเ้ขำเบำใจ  
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“ท ำไม กังวลหรือ? เจำ้ไม่ตอ้งกังวลหรอก ขำ้ไม่แพส้งครำม
แน่นอน” 

ค ำพูดแสดงควำมมั่ นใจอย่ำงท่วมท้น กียุนมองเจ้ำชำย                        
อิครำอิมอย่ำงใจลอย ค ำพูดที่เป่ียมพลังและมีควำมมั่นใจว่ำจะ
ไดร้บัชยัชนะของเจำ้ชำยอิครำอิม ท ำใหเ้ขำอยำกจะเชื่อแบบนัน้ดว้ย  

ใบหนำ้ของกียนุยงัไม่คลำยควำมกงัวล เจำ้ชำยอิครำอิมจึงสั่ง
ใหเ้คนเกนน ำแผนที่และเตรียมมำ้หมำกรุกมำดว้ย ยำ้ยชำมอำหำร
ไปฝ่ังหนึ่งและกำงแผนที่ออกกวำ้ง กียุนนั่ งดเูจำ้ชำยอิครำอิมท ำไป
เงียบ ๆ เขำสงสยัวำ่พระองคจ์ะท ำอะไร 

“ตรงนี ้คือที่ที่ เรำอยู่  และตรงนี ้เ ป็นที่ที่ทหำรของนำยพล                   
คีฮำนแหง่เคียวเซนอยู่ เสน้ทำงใชเ้วลำในกำรเดินทำงรำวสำมชั่วโมง
เศษ” 

เจ้ำชำยอิครำอิมวำงม้ำไม้หนัก ๆ ลงในแต่ละจุดบนแผนที่                  
สีแดงคือทหำรของรำชอำณำจกัรชำลบำมห์ และสีด ำคือทหำรของ
อำณำจกัรเคียวเซน  

กียนุประเมินเสน้ทำงแลว้ก็ขมวดคิว้ 
“ใกล ้ๆ เองนี่พ่ะย่ะค่ะ” 
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“ใช่ ใกล ้ๆ ฝ่ำยเรำมีทหำรรำบสองหมื่นนำย และเคียวเซนมี   
เกำ้พนันำย แตม่ีทหำรมำ้อีกหนึ่งพนัมำสมทบ รวมเป็นหมื่นนำย” 

เจำ้ชำยอิครำอิมวำงหมำกลงบนแผนที่แสดงสถำนกำรณข์อง
ทัง้สองฝ่ำย 

“วนัพรุง่นีต้อนเที่ยงขำ้จะท ำสงครำมใหญ่” 
กียนุที่พิจำรณำแผนที่อย่ำงละเอียดก็ท ำสีหนำ้เครง่เครยีด 
“ท ำไมท ำหนำ้แบบนัน้?” 
“กระหม่อมไม่ค่อยรูเ้รื่องพวกนีน้กั แต่เคียวเซนมีทหำรมำ้หนึ่ง

พนันำยใหสู้ก้บัฝ่ังเรำสองรอ้ยนำยไม่ไดน้ะพ่ะย่ะค่ะ ถำ้จ ำนวนทหำร
มำ้แตกต่ำงกันขนำดนีจ้ะไม่อันตรำยหรือพ่ะย่ะค่ะ ทหำรมำ้น่ำจะ
แข็งแกรง่ไม่ใช่หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

“ใช่ เจำ้พูดถูก แต่ทหำรมำ้ก็ไม่ไดเ้ก่งรอบดำ้น มีจุดอ่อนอยู่
เหมือนกนั” 

“พล......หอกหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“เจ้ำรูด้ีน่ีนำ เรำใช้หอกกับขวำนโจมตีที่ขำม้ำได้ กำรโจมตี

ด้ำนหน้ำจะอันตรำยที่สุด  ดังนั้นพลหอกก็จะอยู่แนวหน้ำและ                   
ใชพ้ลทหำรรำบถือขวำนรอที่ปีกซำ้ยขวำตำมปกติ” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมเห็นกียนุส่งสำยตำเป็นเชิงสนอกสนใจก็ตัง้ใจ
อธิบำยแผนกลยทุธใ์หฟั้ง 

“ถึงอย่ำงนั้นจ ำนวนทหำรมำ้ก็แตกต่ำงกันมำก......ถึงจะมี
ก ำลังเสริมทั้งซ้ำยและขวำ แต่ทหำรม้ำที่มีฝีมือก็เคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่ว อำจอำศัยช่องว่ำงหันกลับมำลอ้มโจมตีดำ้นหลงัก็ได ้
แลว้ก็จะอนัตรำยมำกที่สดุไมใ่ช่หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

กียุนเอำนิว้เคำะไปที่จุดที่ว่ำงด้ำนหลังหลังจำกฟังเจ้ำชำย              
อิครำอิมพดู ค ำพดูของกียนุไม่ผิด กียนุไม่รูเ้รื่องกลยทุธ์ แต่สำมำรถ
มองประสิทธิภำพกำรเคลื่อนไหวของทหำรมำ้ไดจ้นเจำ้ชำยอิครำอิม
นกึทึง่อยู่ในใจ 

พอเจำ้ชำยอิครำอิมไมต่อบ กียนุจงึถำมอีกครัง้ 
“เอ่อ..ไมใ่ช่หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ไม่หรอก เจำ้พดูถกูแลว้ แตน่ั่นไมใ่ช่ปัญหำ” 
“......” 
“ขำ้จะบอกควำมลบัใหเ้จำ้รูด้ีไหม?” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมยกยิม้อย่ำงมีลบัลมคมใน เห็นกียุนเอียงคอ 
เจำ้ชำยอิครำอิมก็หยิบมำ้อีกสีหนึ่งขึน้มำวำงไวท้ี่จุดตรงค่ำยของ
เจำ้ชำยอิครำอิม ครำวนีเ้ป็นมำ้สีสม้ 

“เชำ้วนันีเ้จำ้ชำยแห่งดำเมียนน ำกองทพัทหำรมำ้ออกเดินทำง
มำจำกเคโรบจ ำนวนหกรอ้ยนำย” 

“......?!” 
“ยังมำไม่ถึง ข้ำก ำลังรออยู่  แต่ข้ำไดร้ับรำยงำนว่ำจะมำถึง

ภำยในคืนนี ้ถำ้อย่ำงนัน้พอจะสูไ้ดห้รอืเปลำ่?” 
“กระหม่อม ก็ เคยได้ยิน เ รื่ อ งของกองทัพของ เจ้ำชำย                               

แห่งดำเมียนพ่ะย่ะค่ะ ได้ยินว่ำรำชอำณำจักรชำลบำมห์ให้                       
ควำมช่วยเหลือในกำรฟ้ืนฟอูำณำจกัรพ่ะย่ะค่ะ แต่ว่ำเดินทำงมำถึง
คืนนีแ้ลว้พรุง่นีต้อ้งไปตอ่สูเ้ลยจะไม่เหน่ือยเกินไปหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

กียุนถำมดว้ยใบหน้ำที่จริงจัง มันเป็นค ำถำมพื ้นฐำนแต่ก็มี
ควำมส ำคญั เจำ้ชำยอิครำอิมไม่สงสยัในควำมฉลำดของกียุนเลย 
แม้ว่ำจะไม่มีควำมรู ้ในด้ำนยุทธศำสตร์เลย  แต่สำยตำที่มอง
สถำนกำรณน์ัน้ยอดเยี่ยมมำก  
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“ปกติก็ตอ้งเหน่ือยใช่ไหม และพวกมำ้ที่วิ่งมำทัง้วนัเองก็ตอ้ง
เหน่ือย แต่ทหำรมำ้ของเจำ้ชำยแห่งดำเมียนเคยสูก้ับเคียวเซนมำ
ตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนแล้ว จึงคุ้นเคยกันกำรเคลื่อนพลแล้วต่อสู้
ติดต่อกนั ถำ้คืนนีพ้กัใหเ้ตม็ที่ก็ไม่มีปัญหำหรอก” 

“อย่ำงนีน่ี้เองหรอืพะ่ย่ะคะ่” 
“ทหำรเคียวเซนที่พ่ำยแพเ้ดำว่ำจะตอ้งล่ำถอยลงไปที่น่ี หรอืไม่

ก็ไปถึงตรงนี ้แต่จุดประสงคข์องกำรต่อสูใ้นครัง้นีก็้เพื่อปลดปล่อย
เมืองที่ถูกเคียวเซนยึดครอง อำจจะมีกำรบุกยึดป้อมปรำกำร                  
ถึงอย่ำงนัน้หลงัจำกศึกนีจ้ะมีเวลำพกัไดช้่วงหนึ่ง อีกไม่นำนก็จะปี
ใหม่แล้ว กองทัพมีก ำหนดจะเดินทำงไปเมืองกัลเบรียนพอดี                   
ตอนนัน้เจำ้ก็เดินทำงไปดว้ยแลว้กนั” 

ตอนนีเ้จำ้ชำยอิครำอิมตอบค ำถำมท่ีกียนุถำมเอำไวก่้อนหนำ้นี ้
“อีกนำนไหมพะ่ย่ะคะ่?” 
“มันขึ ้นอยู่กับควำมสำมำรถของข้ำ แล้วเจ้ำคิดว่ำจะใช้

เวลำนำนสกัแคไ่หน?” 
ท่ำทำงกำรพูดของเจ้ำชำยอิครำอิมมีควำมมั่ นใจอย่ำง                

ลน้หลำมจนกียนุยิม้นอ้ย ๆ  
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“มำถำมว่ำใชเ้วลำนำนแค่ไหน เป็นเรื่องล ำบำกใจที่จะตอบนะ
พ่ะย่ะค่ะ” 

“หืม? แคเ่จำ้รูก็้พอแลว้” 
กียนุหวัเรำะเพรำะเจำ้ชำยอิครำอิมคยุโวดว้ยควำมมั่นอกมั่นใจ 

แต่กองทัพของเจ้ำชำยอิครำอิมก็แข็งแกร่งมำกพอที่จะโอ้อวด               
ไดจ้รงิ ๆ เสียงหวัเรำะเบำลง และเจำ้ชำยก ำลงัจะอธิบำยกลยทุธต์่อ
อีกครั้ง ในตอนนั้นด้ำนนอกก็มีเสียงเรียกหำเจ้ำชำยอิครำอิม               
ทหำรมำส่งข่ำวว่ำกองทัพของเจ้ำชำยแห่งดำเมียนเดินทำงมำ                 
ถึงแลว้ 

“เฮอ้ เวลำพกัอนัแสนสัน้จบลงแลว้” 
เจำ้ชำยอิครำอิมถอนหำยใจและลกุจำกที่ กียนุเองก็ลกุตำมไป

ดว้ย 
เจำ้ชำยอิครำอิมรบัประทำนมือ้เย็นโดยที่ยงัไม่ไดถ้อดชดุเกรำะ 

จึงสำมำรถออกไปได้ทั้งแบบนีเ้ลย แต่ไม่รูท้  ำไมถึงได้ยังรีรออยู่                  
ถำ้กำรประชมุยืดเยือ้ พระองคจ์ะกลบัมำไดอ้ีกทีตอนกลำงคืน และ
ตอ้งออกไปรบตั้งแต่เชำ้ตรู่ พระองครู์ด้ีว่ำไม่มีเวลำแล้ว แต่จะให้
ปลอ่ยกียนุที่ยืนใจลอยไวแ้ลว้ออกไปก็ท ำใจออกไปไมไ่ด ้
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“กียนุ” 
“พ่ะย่ะค่ะ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมดึงกียุนที่ขำนรบัเขำ้ไปกอดเงียบ ๆ ในตอนที่

ถูกดึงเขำ้ไป กียุนก็ตวัแข็งทื่อ ก่อนจะถอนหำยใจและรูส้ึกไดว้่ำเขำ
ไม่ไดเ้กร็งตวัแลว้ พระองคไ์ม่ชอบตอนที่กียุนอยู่ไกลจนมองไม่เห็น 
แตพ่อมำอยู่ใกล ้พระองคก็์ตอ้งทิง้เอำไวล้  ำพงัอีก 

“ขำ้ไมช่อบเอำเสียเลย” 
“......?” 
กียุนเอียงคอกับค ำพูดของเจ้ำชำยอิครำอิมที่เหมือนคุยกับ

ตวัเอง ไม่ชอบอะไรเหรอ ไม่ชอบเจำ้ชำยแห่งดำเมียนเหรอ ไม่อยำก
ออกไปพบเหรอ แตกี่ยนุก็ไม่รูส้ิ่งที่อยู่ในใจของเจำ้ชำยอิครำอิมอยู่ดี 

“ขำ้จะกลบัมำตอนดกึ เจำ้ก็นอนไปก่อนเลยนะ” 
พระองครู์ว้่ำตอ้งไปไดแ้ลว้ แต่ก็ยงัอำลยัอำวรณไ์ม่ยอมออกไป

เสียที เจำ้ชำยอิครำอิมเอำหวัของกียนุแนบอกแลว้กอดใหแ้น่นขึน้ไป
อีก ก่อนจะหนัหลงัเดินออกไป 
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กียุนไม่ได้เดินตำมเจ้ำชำยอิครำอิมที่ เดินผ่ำนฉำกกั้นหำย
ออกไป กียนุฟังเสียงพดูคยุของบรรดำนำยพลที่รออยู่ และมองแผ่น
หลงัของเจำ้ชำยอิครำอิมที่เดินหำยไปพรอ้มกบัถอนหำยใจ 

เขำถกูทิง้ไวอ้ีกแลว้ ในตอนนีเ้ขำเหมือนคนที่ไรป้ระโยชนจ์ริง ๆ 
เกิดสงครำมแท ้ๆ แตต่อนอยู่ที่วงัเขำกลบัไม่เคยตระหนกัถึงมนัอย่ำง
จริงจังเลย เขำแค่หวงัใหไ้ดร้บัชัยชนะ ทัง้ตอนนัน้และตอนนีก็้ไม่มี
อะไรที่เขำท ำไดเ้ลย แต่ควำมรูส้ึกสมจริงที่สัมผัสอยู่ที่ผิวของกียุน
โดยตรงนัน้ ท ำใหเ้ขำหวำดหวั่นและท ำใหรู้ส้กึโกรธดว้ย 

กียุนรูด้ีว่ำสถำนะของตัวเองเป็นอย่ำงไร ถ้ำหำกเขำบอกว่ำ
อยำกรูว้่ำสถำนกำรณเ์ป็นอย่ำงไรแลว้ขอตำมเจำ้ชำยอิครำอิมไป
ดว้ยก็คงจะตอ้งรอใหเ้ขำบำ้ไปก่อนถึงจะท ำได ้ถึงกระนัน้ตัวเขำที่
ต้องเอำแต่เฝ้ำรออย่ำงเลื่อนลอยก็น่ำสงสำรเหลือเกิน เขำไม่
อยำกจะยอมรบักับตัวเองว่ำเขำถูกเรียกว่ำสนมคนโปรด คนที่ไร ้
ประโยชนจ์ะไม่สำมำรถมีชีวิตรอดในโลกใบนี ้เขำพยำยำมมำกแค่
ไหนที่จะเป็นคนที่มีประโยชน ์ถึงอย่ำงนัน้เหตผุลที่ทกุคนยอมรบัเขำ
ก็เพรำะเขำคือสนมคนโปรดของเจำ้ชำยอิครำอิม 
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กียนุที่อำรมณเ์สียมองแผนที่ที่วำงอยู่บนพืน้ เขำเกลียดเจำ้ชำย
อิครำอิมที่ท  ำใหเ้ขำตอ้งเป็นแบบนี ้ครัง้นีถ้ำ้หำกบอกวำ่เขำไมไ่ดห้วงั
แมแ้ต่นิดว่ำอยำกใหเ้จ้ำชำยอิครำอิมตำยก็คงจะเป็นเรื่องโกหก               
เขำรูว้่ำมันเป็นควำมคิดโง่ ๆ แต่ควำมคิดนีม้ันก็ไม่มีทำงหำยไป
ตลอดชีวิต 

กียุนถอนหำยใจอีกครั้ง  และบอกให้คนรับใช้เ ก็บส ำรับ                                  
ตอนนีส้ิ่งที่ เขำท ำได้มีแค่เพียงไปอำบน ้ำและเข้ำนอน หลังจำก
อำบน ้ำเสร็จกียุนก็มำนอนคลุมโปงและสั่ งให้ตัวเองหลับ แต่                 
กำรข่มตำหลบันัน้ไมง่่ำยเลย  

 
 
 
“กยีุน” 
กียุนลืมตำขึน้เพรำะเสียงของเจ้ำชำยอิครำอิมที่ เรียกเขำ                  

เขำนอนไม่หลบัจึงพลิกตวัไปมำอยู่หลำยครัง้ แต่ก็เผลอหลบัไปโดย
ไม่รูต้ัว อำ..ใช่แลว้..จะมีกำรสูร้บกัน พอคิดมำถึงตรงนีกี้ยุนก็ลุก
พรวดขึน้มำนั่งอย่ำงรวดเร็ว เป็นไปตำมคำด เจำ้ชำยอิครำอิมที่มี
อำวธุครบมือก ำลงัยืนมองเขำอยู่ ควำมอำจหำญที่ฝังอยู่ในควำมมืด
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ครึ่งหนึ่งนั้นดูแปลกตำ แม้ว่ำตอนแรกเขำจะยังง่วงอยู่เล็ กน้อย                
แตม่นัก็ปลิวหำยไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

“ตื่นแลว้หรอื?” 
“เอ่อ..พะ่ย่ะคะ่..จะไปแลว้หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ใช”่ 
ดวงอำทิตยย์ังไม่ขึน้ เตียงที่เขำนอนอยู่ก็มีเพียงโคมไฟเล็ก ๆ 

ไม่ก่ีดวง ท ำใหใ้นกระโจมมืดสลวั ไม่ใช่สิ มีแสงไฟจำกส่วนที่เอำไว้
ท  ำงำนสว่ำงผ่ำนฉำกกัน้ที่หนำไม่ก่ีชัน้เขำ้มำ ที่ว่ำงดำ้นขำ้งไม่มีรอย
ยบัแมแ้ตน่อ้ย แสดงว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมยงัไม่ไดน้อนเลย 

กียุนเกำหัวสงสัย ถ้ำพระองค์จะไปก็แค่ออกไปเฉย ๆ ก็ได้               
จะปลกุเขำท ำไมกนั 

“ดเูหมือนพระองคย์งัไม่ไดน้อนนะพ่ะย่ะค่ะ” 
“ขอบใจที่เป็นหว่งนะ” 
“เปลำ่นะ......” 
เขำไม่ได้ห่วงเสียหน่อย กียุนส่ำยหน้ำแล้วพูดอ้อมแอ้ม                    

เจำ้ชำยอิครำอิมที่เหน็วำ่ครำวนีกี้ยนุเปลี่ยนมำเกำแกม้ก็ยกยิม้อย่ำง
อ่อนโยน 
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“อวยพรใหข้ำ้ชนะหน่อยไดไ้หม?” 
“พ่ะย่ะค่ะ?” 
“เจำ้พดูใหก้ ำลงัใจขำ้เพื่อใหช้นะหน่อยสิ” 
“เอ่อ......” 
กียนุประหลำดใจ แต่เจำ้ชำยอิครำอิมก็ท ำแค่ตัง้ตำรออยู่เฉย ๆ 

หรือ น่ีคื อสำ เหตุที่ ต้อ งปลุก เขำขึ ้นมำ  กียุน จินตนำกำรว่ ำ                       
เจำ้ชำยอิครำอิมพ่ำยแพไ้ม่ออก ไม่คิดแมแ้ต่ว่ำพระองคจ์ะบำดเจ็บ
จนเลือดตกยำงออกดว้ยซ ำ้ 

ถึงอย่ำงนัน้เขำก็ตอ้งพดูใหก้ ำลงัใจ กียนุสบตำเจำ้ชำยอิครำอิม
ที่แจ่มชดัในควำมมืด  

“พระองคต์อ้งชนะและน ำชยัชนะกลบัมำนะพะ่ย่ะคะ่” 
“เจำ้จะรอขำ้อยู่ที่น่ีใช่ไหม?” 
“กระหม่อมจะไปไหนไดล้ะ่พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะรอชยัชนะอยู่

ที่น่ีพ่ะย่ะค่ะ” 
“เจำ้คงจะตอ้งนั่งเบื่อทัง้วัน แต่รอหน่อยนะ ขำ้จะน ำชัยชนะ

กลบัมำตำมที่เจำ้บอก” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมจบูที่หนำ้ผำกของกียนุเบำ ๆ เมื่อไดฟั้งค ำพดูที่
อยำกไดยิ้น กียุนท ำสำยตำแปลก ๆ แลว้ลูบหนำ้ผำก เขำเกลียด
พระองค ์และพอเจำ้ชำยอิครำอิมควำ้ทอ้ยทอยเขำและจูบเบำ ๆ             
กียนุที่ถกูกระท ำอย่ำงกะทนัหนัก็หนำ้น่ิวคิว้ขมวด  

“ตอ้งท ำแบบนีด้ว้ยหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“อืม ตอ้งท ำดว้ย” 
กียนุมองคอ้นเจำ้ชำยอิครำอิมที่ก ำลงัอำรมณด์ี  
“ขำ้จะรบีกลบัมำ เจำ้รอขำ้ดว้ยนะ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมที่พูดย ำ้ซ  ำ้ ๆ อีกหลำยรอบ สุดทำ้ยก็ลูบหัว               

กียนุแลว้ออกไป กียนุเดินตำมออกไปโดยอตัโนมตัิ เจำ้ชำยอิครำอิม
บอกวำ่ใหร้บีกลบัเขำ้ไป แตค่ติของกียนุคือตอ้งออกไปสง่คนที่จะเดิน
ทำงไกล 

พระอำทิตยย์งัไม่ขึน้ทอ้งฟ้ำ ยำมเชำ้มืดเป็นสีน ำ้เงิน กียนุออก
มำส่งที่ประต ูเขำสดูลมหำยใจเขำ้ลกึ ๆ กบัโลกภำยนอกที่ไดเ้ห็นแค่
วันเดียว ที่หน้ำประตูมีบรรดำนำยพลติดอำวุธครบมือก ำลังรอ
เจำ้ชำยอิครำอิมอยู่  มำ้ที่พวกเขำก ำลงัขี่พ่นลมหำยใจออกมำเป็น   
ไอสีขำว คบไฟก ำลงัลุกไหมอ้ยู่ในทุก ๆ ที่  และไดยิ้นเสียงฝีเทำ้ดัง
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อย่ำงเป็นระเบียบมำจำกที่ไกล ๆ ไม่หยุดหย่อน บรรยำกำศกดดนั
ต่ำงจำกเมื่อวำนอย่ำงสิน้เชิง กียุนรูส้ึกไดถ้ึงขนที่ลกุชนักับควำมตึง
เครยีดที่แผ่กระจำย น่ีคือสงครำมจรงิ ๆ 

“ขำ้ไปแลว้นะ” 
กียุนที่ตำมมำส่งพระองค์จนถึงหน้ำประตูนั้นน่ำเอ็นดูมำก 

เจำ้ชำยอิครำอิมเอ่ยลำอีกครัง้ บรรดำนำยพลของพระองครู์ห้นำ้ที่ดี 
เมื่อกียนุปรำกฏตวั พวกเขำก็เหลือบมองเล็กนอ้ยท ำเป็นไม่เห็น แต่
บรรยำกำศตึงเครียดและหนกัอึง้ก็ไม่ไดค้ลำยออก กียุนจึงท ำไดแ้ค่
พยกัหนำ้เงียบ ๆ  

มำ้ที่เจำ้ชำยอิครำอิมออกค ำสั่งใหอ้อกวิ่งนัน้ท ำใหพ้ืน้เกิดเสียง
ดงัสนั่นจนแสบแกว้ห ูกียุนมองพวกเขำที่วิ่งไปจนฝุ่ นตลบตวัเล็กลง
เรือ่ย ๆ เขำหลบัตำลงและลืมขึน้อีกครัง้ 

เป็นควำมจรงิที่เหมือนไมใ่ช่ควำมจรงิ 
เขำตรวจดจูดุที่เขำยืนอยู่ 
 
กองทัพของชาลบามหแ์ละเคียวเซนเริ่มตัง้ทพักันที่ทุ่งหญำ้

กวำ้งตัง้แต่เชำ้มืด ทัง้สองอำณำจักรจัดแนวรบเสร็จหลังจำกดวง



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

163 
 

อำทิตยข์ึน้ไดไ้ม่นำน และเจำ้ชำยอิครำอิมคำดว่ำกำรรบจะเริ่มขึน้
เมื่อดวงอำทิตยล์อยขึน้ตรงหวัประมำณเที่ยงวนั 

“องคช์ำยอิครำอิม วนันีก้ระหม่อมจะสูใ้หเ้ต็มที่เพื่อตอบแทนที่
พระองคใ์หค้วำมช่วยเหลือพ่ะย่ะค่ะ” 

ก่อนกำรรบจะเริ่มขึน้ อัลโซเดร เจ้ำชำยแห่งดำเมียนหันไป
ตะโกนบอกเจำ้ชำยอิครำอิม รชัทำยำทแห่งอำณำจักรที่ล่มสลำย               
วยัสิบเกำ้รูส้กึขอบคณุเจำ้ชำยอิครำอิมจำกใจจรงิที่ใหก้ำรช่วยเหลือ
พวกเขำ 

ทหำรมำ้ของดำเมียนมีควำมสำมำรถยอดเย่ียมในกำรรบมำ
ตลอดหนึ่งปีตำมปณิธำนของเจ้ำชำยแห่งดำเมียนที่จะฟ้ืนฟู
อำณำจักรบำ้นเกิด แมว้่ำจ ำนวนทหำรจะห่ำงกันมำก แต่ทหำรมำ้
ของเจำ้ชำยแหง่ดำเมียนนัน้มีพลงัที่เหนือกวำ่จึงสำมำรถขบัไล่ทหำร
มำ้แห่งบำเชนที่คยุโวว่ำดีเลิศของเคียวเซนได ้และควำมสำมำรถใน
กำรเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจึงโจมตีทหำรเคียวเซนจำกทำงดำ้นหลัง
และปีกขวำสลบักนั สว่นทหำรรำบของเจำ้ชำยอิครำอิมก็โจมตีทหำร
ของเคียวเซนไดอ้ย่ำงไรท้ี่ติ 
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เมื่อดวงตะวันคล้อยต ่ำ  ท ำให้บรรดำทหำรต้องขมวดคิ ้ว
เลก็นอ้ย ทหำรของเคียวเซนถกูกวำดลำ้งโดยสมบรูณ ์

เจำ้ชำยอิครำอิมขับไล่ศัตรูจนล่ำถอยไป กองทัพเคียวเซนที่
พ่ำยแพก็้ละทิง้ค่ำยของตนเองและหลบหนีไปยงัเมืองอิสระที่ตนเอง
ยดึมำได ้

สงครำมระหว่ำงชำลบำมหแ์ละเคียวเซนที่ด  ำเนินมำสำมปีถกู
เรยีกว่ำ ‘สงครำมฟำซำลีน’ มีทหำรฝ่ำยเคียวเซนเสียชีวิตในสงครำม
กว่ำสี่พนันำย และถกูจบัเป็นเชลยกว่ำสองพนันำย ตรงกนัขำ้มฝ่ำย
เจำ้ชำยอิครำอิมมีผูบ้ำดเจ็บและเสียชีวิตรวมกนัไมถ่ึงสองรอ้ยคน 

นบัเป็นชยัชนะที่สมบรูณแ์บบของเจำ้ชำยอิครำอิม 
 
“เรามีแขกอยู่ด้วย ถำ้ไม่เมำจนก่อเรื่องวุ่นวำยขำ้ก็อนญุำตให้

ผ่อนปรนกฎทหำรได้นิดหน่อย แต่อย่ำลืมว่ำพรุ่งนีเ้รำต้องออก
เดินทำงแตเ่ชำ้” 

เจำ้ชำยอิครำอิมที่เดินตรวจดูรอบ ๆ ค่ำยทหำรสั่งกับนำยพล
ผูต้ิดตำม พอจัดกำรกับค่ำยทหำรที่เคียวเซนทิง้ไป และจัดกำรกับ
ทหำรที่หลงเหลืออยู่เสร็จแลว้ กว่ำจะกลบัมำถึงค่ำย ดวงอำทิตยก็์
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ลบัขอบฟ้ำไปโดยไม่ทนัรูต้วั ที่ค่ำยทหำรจดุคบไฟตรงนัน้ตรงนี ้และ
มีบรรดำทหำรที่ก ำลงัพกัผ่อนสง่เสียงดงัเฮฮำกบัชยัชนะที่ไดร้บั 

แมว้่ำกองทพัของเจำ้ชำยอิครำอิมจะไดร้บัชยัชนะมำตลอดอยู่
แล้ว แต่ชัยชนะก็ยังหอมหวำนเสมอ ปกติกองทัพของเจ้ำชำย              
อิครำอิมนัน้มีระเบียบวินยัมำก แตเ่พื่อใหล้ืมกลิ่นเลือดและซำกศพที่
กองสมุเป็นภเูขำ บรรดำทหำรจึงดื่มเหลำ้เป็นจ ำนวนมำก และคงไม่
เป็นไรหำกจะขอผ่อนคลำยสกัวนั 

บรรดำนำยพลที่มีควำมสำมำรถรู ้ตัวดีว่ำควรท ำอะไร  แต่
เจำ้ชำยอิครำอิมก็ตอ้งก ำชบับรรดำทหำรหนุ่มอีกที 

“ไม่ต้องเป็นห่วงเลยพ่ะย่ะค่ะ ระดับพวกกระหม่อมแลว้นะ                
พ่ะย่ะค่ะ พระองคเ์พิ่มเหลำ้ใหพ้วกกระหม่อมเยอะ ๆ เลยดีกว่ำ               
พ่ะย่ะค่ะ เหลำ้แค่นีถ้ึงอยำกเมำก็ไม่เมำหรอกพะ่ย่ะคะ่” 

เรนโทปหนึ่งในหวัหนำ้นำยพลที่ติดตำมเจำ้ชำยอิครำอิมตอบ
กลบัแบบไม่รูไ้ม่ชี ้เขำคือนำยพลผูช้  ำนำญกำรรบ มีควำมสำมำรถ
อย่ำงที่พูดจริง ๆ ควำมสำมำรถของเรนโทปในฐำนะนำยพลนั้น
แม้แต่เจ้ำชำยอิครำอิมก็ยอมรับ ค ำพูดที่สร ้ำงบรรยำกำศของ               
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เรนโทปนั้นท ำใหบ้รรดำทหำรรวมทั้งเจ้ำชำยอิครำอิมต่ำงพำกัน
ระเบิดเสียงหวัเรำะออกมำ 

“ถ้ำเรำยึดเมืองฟำซิลโลนไวไ้ด ้กลับถึงเมืองกัลเบรียนขำ้จะ
เหมำโรงสรุำใหเ้ลย ดงันัน้วนันีก็้อดใจไวห้น่อย” 

“โอ ้จริงหรือพ่ะย่ะค่ะ? ไดยิ้นแบบนีแ้ลว้ทุกคนคงตอ้งตะโกน
บอกรกัองคช์ำยอิครำอิมแลว้รบีวิ่งไปเมืองฟำซิลโลนเลยพ่ะย่ะค่ะ” 

พอเรนโทปพดูทกุคนก็ระเบิดเสียงหวัเรำะอีกครัง้และพำกนัเดิน
ไปที่หอ้งประชมุ ถึงจะไดร้บัชยัชนะแต่ก็ไม่สำมำรถพกัผ่อนไดอ้ย่ำง
วำงใจ ทหำรเคียวเซนที่พ่ำยแพเ้ขำ้ไปซ่อนตัวอยู่ที่เมืองฟำซิลโลน 
ก่อนที่ก ำลงัเสรมิของเคียวเซนจะมำถึงจดุหมำยของเจำ้ชำยอิครำอิม
คือตอ้งเขำ้ยึดเมืองฟำซิลโลนและปลดปล่อยเมืองรอบ ๆ ใหเ้ป็น
อิสระก่อน กองทพัจะตอ้งออกเดินทำงพรุง่นีแ้ต่เชำ้ และยงัเหลืองำน
อีกมำกมำยที่ตอ้งท ำเพื่อจะยดึเมืองฟำซิลโลน  

“รชัทำยำทเป็นอย่ำงไรบำ้ง?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมที่ใหบ้รรดำนำยพลน ำหนำ้ไปก่อนก็หนัไปถำม

ฟูมินเทียนที่อยู่ขำ้ง ๆ ถึงเรื่องอำกำรของอัลโซเดร รชัทำยำทแห่ง              
ดำเมียน วนันีเ้จำ้ชำยอัลโซเดรที่ต่อสูอ้ย่ำงอำจหำญนัน้ถูกธนยิูงที่
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ตน้ขำ ในตอนนัน้เจำ้ชำยอิครำอิมจึงแสดงควำมเป็นห่วงดว้ยกำรส่ง
ผูท้ี่มีเวทยร์กัษำอย่ำงฟมูินเทียนไปรกัษำเจำ้ชำยอลัโซเดร 

“เพิ่งจะหำยดีพ่ะย่ะค่ะ คงยำกถำ้จะใหว้ิ่งในตอนนี้ แต่พรุ่งนี ้              
ก็ไม่เป็นไรแลว้พะ่ย่ะคะ่ ดีที่พระองคย์งัหนุ่มอยู่พ่ะย่ะค่ะ” 

เพรำะยังอยู่ในที่สำธำรณะ ฟูมินเทียนจึงต้องใช้ค ำสุภำพ             
ในกำรพดู 

“พระองคม์ีควำมอดทนและสุขุมมำกเมื่อเทียบกับอำยุและ             
กำรวำงตวัก็ถือวำ่ผ่ำนพะ่ย่ะคะ่” 

“ใช่แลว้” 
เจำ้ชำยอิครำอิมพยักหนำ้เห็นดว้ยกับควำมคิดเห็นของฟูมิน

เทียน คนท่ีก ำลงับำดเจ็บก็ย่อมแสดงตวัตนออกมำไดง้่ำย 
กำรที่พระองคใ์ห้ควำมช่วยเหลือรัชทำยำทวัยสิบเก้ำปีของ

อำณำจกัรที่ลม่สลำยนัน้มีเหตผุล พระองคค์ิดไตรต่รองเอำไวอ้ย่ำงดี
แลว้ พระองคพ์ิจำรณำทัง้ควำมสำมำรถของเจำ้ชำยอัลโซเดรและ
รวมไปถึงบรรดำขำ้รบัใชร้อบตวัของเจำ้ชำยที่มีควำมสำมำรถและ
ควำมสุขุมรอบคอบดว้ย ควำมคำดหวังของเจำ้ชำยอิครำอิมก็คือ            
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ให้เจ้ำชำยอัลโซเดรรวบรวมอ ำนำจให้มั่นคงในระหว่ำงที่ ฟ้ืนฟู
อำณำจกัรในระยะเวลำหนึ่งปี 

“เจำ้ดอู่อนลำ้นะ ไม่ตอ้งเขำ้รว่มประชมุก็ได ้ฟมูินเทียน เจำ้ไป
พกัผ่อนเถอะ” 

สีหน้ำของฟูมินเทียนที่ต้องดูแลคนบำดเจ็บจ ำนวนมำกนั้น                
ดไูม่ดีเอำเสียเลย ผูม้ีเวทยร์กัษำอำจมองดวู่ำเก่งรอบดำ้นแต่ว่ำมนั            
ก็สบูพลงัของตวัผูใ้ชเ้วทมนตรด์ว้ย หำกไม่ได้พกัผ่อนอย่ำงเพียงพอ                   
ก็สำมำรถท ำใหเ้ป็นลมลม้พบัได ้

“ขำ้ก็ท ำงำนหนกัมำตลอดทัง้ตอนนีแ้ละตอนไหน ๆ เจำ้เพิ่งจะ
มำบอกใหไ้ปพกัน่ีนะ วำ่แต่จะไมล่องไปหำเขำดหูน่อยหรอื?” 

ฟูมินเทียนเปลี่ยนเรื่องพูดกะทันหัน แต่ถึงอย่ำงนั้นเจ้ำชำย                
อิ ครำอิ ม ก็หัน ไปมองยังจุดที่ ฟูมิ น เทียนบอกโดยอัตโนมัติ                                   
เป็นกระโจมที่อยู่ตรงกลำงค่ำยทหำรที่ ใหญ่และหรูหรำที่สุด                  
เป็นกระโจมของพระองค ์และเป็นที่ที่กียนุก ำลงัรอพระองคอ์ยู่ 

เขำจะดีใจที่พระองคน์ ำชยัชนะกลบัมำไหมนะ หรือไม่เขำก็คง
จะไม่พอใจที่วนันีไ้ม่ไดอ้อกไปไหนเลยทัง้วนัใช่ไหม ใจที่คิดถึงกียุน
ท ำใหพ้ระองคก์ำ้วเทำ้ไปทำงนัน้ ถำ้แค่ครู่เดียวคงไม่เป็นไรใช่ไหม 
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แค่ครู่เดียวพระองค์ก็จะได้เห็นหน้ำกียุนและได้ดึงเข้ำมำกอด            
หอมกลิ่นกำย ลูบไลผิ้วเนียนนุ่ม จูบลงที่แก้มและริมฝีปำกสีแดง        
พอเจ้ำชำยอิครำอิมคิดมำจนถึงตรงนี ้ในหัวก็เกิดควำมขัดแย้ง 
พระองครู์ต้วัดีว่ำถำ้ขอแค่สกัครูเ่ดียวแลว้ก็จะขอแค่สกัครูเ่ดียวอีกไม่
จบไมส่ิน้ 

“พรุง่นีย้งัตอ้งท ำงำนหนกัอีก เจำ้ไปพกัผ่อนใหเ้ตม็ที่เถอะ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมบอกฟูมินเทียนสัน้ ๆ และกำ้วเทำ้กลับไปยงั

หอ้งประชมุอย่ำงเฉียบขำด ฟมูินเทียนที่ยืนมองท่ำทำงของพระองค์
ก็ถอนหำยใจ เขำไม่อยำกเห็นพระองคม์ีสภำพที่ฉุนเฉียวกระวน
กระวำยเหมือนสัตว์รำ้ยผู้หิวโหยและปล่อยเอำไว้แบบนั้นไม่ได้                  
แต่พอเรียกตัวกียุนมำสถำนกำรณก็์ไม่เป็นใจใหท้ัง้สองไดใ้ชเ้วลำ
รว่มกนัเลย แมว้่ำจะมีเวลำว่ำงอยู่เล็กนอ้ย แต่เจำ้ชำยอิครำอิมก็ยงั
เป็นคนที่มีวินัยในตนเอง พระองคแ์ยกล ำดบัก่อนหลงัชัดเจน และ             
ไม่โอนเอียงไปตำมควำมรูส้ึกง่ำย ๆ ถำ้เป็นแบบนีเ้ขำก็ท ำไดแ้ค่บ่น
พมึพ ำว่ำพระองคเ์ป็นคนใจแข็ง 

“ใจแข็งจรงิ ๆ เลยนะ” 
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คนหนึ่งทรมำนกับกำรตอ้งอยู่เพียงล ำพงัตลอดทัง้วนัโดยที่ไม่มี
คนคยุดว้ยสกัคน และคนหนึ่งที่เอำแต่เฝ้ำคิดถึงแต่แสดงออกมำให้
เหน็ไมไ่ดก้ลบัทรมำนย่ิงกวำ่ 

ฟมูินเทียนคิดวำ่ทัง้กียนุและเจำ้ชำยอิครำอิมน่ำสงสำรทัง้คู่ 
 
อย่างที่เจ้าชายอิคราอิมบอก กียุนสำมำรถออกมำจำก

กระโจมได้ในช่วงเช้ำของวันถัดไป ระหว่ำงทำงที่ขี่ม้ำไปเมือง             
ฟำซิลโลน มีสำยตำของผูค้นท่ีมีหลำยหลำกควำมหมำยมองมำที่เขำ 
แต่กียนุไม่สนใจแมแ้ต่นอ้ย ส ำหรบักียนุที่ถกูขงัอยู่ในกระโจมมำสอง
วนัแลว้ กำรเดินทำงนีถื้อว่ำมีควำมหมำยกบัเขำมำก หลงัจำกมำถึง
เมืองฟำซิลโลน เจำ้ชำยอิครำอิมบอกว่ำในระหว่ำงที่ก  ำลงัรอตัง้ค่ำย
ใหเ้สรจ็ พระองคจ์ะไปตรวจดพูืน้ที่รอบ ๆ และตอนที่ถกูถำมวำ่จะไม่
ตำมไปดว้ยหรือ เขำก็รีบตอบรบัในทนัที ถึงเขำจะขี่มำ้มำเกือบครึง่
วนัจนสะโพกระบมไปหมดแลว้ แตก็่ไม่เหน่ือยเลยสกันิด 

พอขี่มำ้ขึน้มำที่เนินเขำเล็ก ๆ ก็มองเห็นค่ำยทหำรที่ส่งเสียง
อึกทึกครึกโครม ทุ่งหญ้ำกว้ำงสีเขียวมีกลิ่นควันไฟคลุ้งไปทั่ ว                 
กลิ่นโลหะ ควันไฟ และควำมรูส้ึกตึงเครียดพุ่งมำแตะที่ผิวหนัง                
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กียนุขมวดคิว้เล็กนอ้ย ภำพทหำรจ ำนวนมำกเดินขบวนเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยเป็นภำพที่สวยงำม แต่ว่ำอย่ำงไรก็รูส้ึกไม่ดี เขำไดก้ลิ่น
เลือดลอยปนอยู่ในอำกำศ เขำรูส้กึไดถ้ึงสงครำมจรงิ ๆ 

“ท ำไมเจำ้ท ำหนำ้แบบนัน้? ไม่สบำยตรงไหนหรอื?” 
เจ้ำชำยอิครำอิมที่สังเกตสีหนำ้ของกียุนอยู่ขำ้ง ๆ ถำมดว้ย

ควำมเป็นห่วง แม้ว่ำเขำจะโพกผ้ำคลุมหัวปกปิดใบหน้ำเพื่อ
หลีกเลี่ยงสำยตำผูค้น แต่พระองคก็์ยงัสงัเกตเห็นจนกียุนลอบเดำะ
ลิน้ในใจ 

“เปล่ำพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมแค่ตกใจกบักองก ำลงัทหำรก็เท่ำนัน้
พ่ะย่ะค่ะ” 

กียุนกลวัว่ำตวัเองจะถูกสั่งใหก้ลบักระโจม จึงแกลง้ท ำเป็นไป               
มีอะไรเกิดขึน้ มนัอดึอดันิดหน่อยแตก็่พอทนได ้

เจำ้ชำยอิครำอิมไม่ไดเ้ซำ้ซีอ้ะไร เมื่อวำนพระองคก์ลบัเขำ้ไป
ตอนกลำงคืน กียุนจึงหลบัไปแลว้ ทัง้เมื่อวำนและเมื่อวำนซืนกียุน       
ไม่มีอะไรท ำเลย พระองคก็์เลยอยำกใหเ้ขำไดสู้ดอำกำศบำ้ง และ
ดำ้นหลังของพระองคม์ีนำยพลและองครกัษ์ที่มองอยู่  ต่ำงพำกัน           
ยกยิม้อย่ำงขมขื่น ท่ำทำงของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ผูค้นร  ่ำลือกันว่ำ   
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เย็นชำและอ ำมหิตปฏิบตัิต่อสนมคนโปรดอย่ำงทะนุถนอมนัน้เป็น
ภำพที่แปลกตำส ำหรับพวกเขำ ถึงจะคลุมหัวด้วยผ้ำโพกหัว                
แต่ก็ดไูม่มีอะไรพิเศษ หรือเขำจะเป็นคนเจำ้เล่หก์ันนะ สำยตำของ               
แตล่ะคนมองกนัไปมำ  

“ตรงนัน้?” 
กียุนพบสิ่งปลูกสรำ้งที่พบเห็นไดย้ำกตัง้อยู่ที่มุมหนึ่ง มนัเป็น

โครงไมข้นำดใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่พบไดย้ำกในอำณำจกัรที่มีแต่ทุ่งหญำ้
และทะเลทรำยอย่ำงชำลบำมห์ ถ้ำจะพูดให้ถูกก็คือที่ น่ีไม่ใช่
รำชอำณำจกัรชำลบำมห ์แตร่อบ ๆ นีก็้ไม่มีป่ำเลย 

เจำ้ชำยอิครำอิมรูว้่ำกียุนก ำลงัมองและแปลกใจอะไรจึงช่วย
อธิบำยใหฟั้งอย่ำงใจดี 

“มันถูกสรำ้งเพื่อใช้เป็นเทรบูเชต จำกตรงนีข้ึน้ไปทำงเหนือ             
อีกนิดหน่อยจะมีป่ำ มีอีกอนัหนึ่งที่ท  ำเอำไวก่้อนหนำ้นีแ้ลว้” 

“เทรบเูชต?” 
“ใช่ ข้ำจ ำเป็นตอ้งใชม้ันเพื่อบุกยึดเมืองฟำซิลโลนที่เห็นอยู่            

ตรงนัน้” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมชีไ้ปที่เมืองที่ตัง้อยู่ทำงฝ่ังตะวนัตก ฟำซิลโลน
ไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนเมืองซิลมำรูอำน ก ำแพงเมืองก่อจำกกอ้นหิน
และดินเหนียว มนัดไูม่คอ่ยแข็งแรงสกัเทำ่ไร แตม่นักลบัสงู 

ประตูดำ้นหน้ำของเมืองปิดสนิท จำกประตูมีถนนทอดยำว              
ทัง้สองฝ่ังถนนมีบำ้นเรือนเรียงรำย ทว่ำมองไม่เห็นผูค้น เพรำะเป็น
ฤดหูนำว พืชผลที่ดำ้นนอกเมืองจงึถกูเก็บเก่ียวไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

“เคียวเซนบุกยึดเมืองฟำซิลโลนได้แล้วก็ปิดประตูเมือง                   
จำกด้ำนใน นำยพลคีฮำนแห่งเคียวเซนคงไม่ยอมออกมำสู้อีก                  

เทรบเูชตจงึมีควำมจ ำเป็น” 
“อย่ำงนัน้เองหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
กียนุแสดงควำมสนใจและตัง้ใจฟังค ำพดูของเจำ้ชำยอิครำอิม 

เจำ้ชำยอิครำอิมอยำกจะทดสอบกียุนขึน้มำกะทนัหนั เขำเป็นเด็ก
ฉลำด แมว้่ำเขำจะไม่รูเ้รื่องยุทธศำสตร ์แต่ก็จับหัวใจส ำคัญของ          
กำรข่ีมำ้ได ้

“ถำ้เป็นเจำ้จะท ำอย่ำงไร?” 
“พ่ะย่ะค่ะ? พระองคห์มำยถึงอะไรหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
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“ถำ้เป็นเจำ้จะบกุยึดเมืองฟำซิลโลนอย่ำงไร ก ำแพงเมืองดเูก่ำ
ก็จรงิ แต่แข็งแรงกว่ำที่เห็น แถมยงัสงูดว้ย พืน้ที่โดยรอบก็เป็นที่รำบ 
ไม่มีที่ใหก้ ำบงั จ ำนวนคนของเรำเป็นต่ออย่ำงมำกและท ำเทรบูเชต
ไวแ้ลว้ แต่ถำ้เรำบุกเขำ้ไปทัง้อย่ำงนีค้งมีคนไดร้บับำดเจ็บเยอะแน่ 
เจำ้มีวิธีไหนท่ีจะบกุเมืองฟำซิลโลนโดยที่ท  ำใหเ้กิดควำมสญูเสียนอ้ย
ที่สดุไดบ้ำ้ง?” 

เจำ้ชำยอิครำอิมถำมอย่ำงจรงิจงั และกลุม่คนที่อยู่ขำ้งพระองค์
ต่ำงคิดว่ำน่ีเป็นค ำถำมที่น่ำปวดหวัจริง ๆ มนัไม่ใช่สิ่งที่สนมผูม้ีชำติ
ก ำเนิดเป็นแค่ทำสจะสำมำรถตอบได ้เขำไม่เคยเรียนยุทธศำสตร์
และกำรวำงแผน น่ำจะไม่เขำ้ใจค ำถำมดว้ยซ ำ้ ทุกคนคิดว่ำใหเ้ขำ
ตอบแบบโง่ ๆ ว่ำ ‘ในเมื่อมีคนเยอะก็ตอ้งชนะไม่ใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ? ’ 
แบบนัน้คงจะดีกวำ่ 

ทุกคนต่ำงลุน้ใหกี้ยุนถำมกลบัไปแบบนัน้ แทนที่จะตอบอะไร
แปลก ๆ 

“เมืองนัน้......เป็นอำณำเขตของเคียวเซนไหมพ่ะย่ะคะ่?” 
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“เอ่อ..เป็นเมืองอิสระ เดิมทีก็ส่งบรรณำกำรให้อำณำจักร            
ดำเมียน แต่พออำณำจกัรดำเมียนล่มสลำยจึงมีอำณำเขตติดต่อกบั
เคียวเซน” 

“ผูป้กครองเมืองเป็นคนแบบไหนหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ไดยิ้นมำว่ำเป็นคนที่มีควำมสำมำรถเป็นเลิศ แต่เพรำะเป็น

เมืองเล็ก ๆ จึงไม่มีก ำลังทหำรของตนเองมำกนัก และไม่สำมำรถ
ต่อต้ำนเคียวเซนได้จึงต้องยอมส่งส่วยจ ำนวนมำกเพื่อรักษำ                   
เอกรำชกำรปกครองสว่นใหญ่ของเมืองเอำไว”้ 

“อย่ำงนัน้หรอืพะ่ย่ะคะ่” 
พอถำมเสร็จกียุนก็จมอยู่กับควำมคิดอย่ำงจริงจัง เจ้ำชำย              

อิครำอิมที่ใหข้อ้มลูอย่ำงเต็มที่ก็เฝำ้รอว่ำกียนุจะมีค ำตอบแบบไหน 
กียุนที่คิดอยู่พักหนึ่งมองจอ้งไปที่เมืองและขมวดคิว้ เขำนึก                 

วิธีดี ๆ ออกแลว้ แต่มนัจะท ำใหพ้ืน้ที่อีกฝ่ังแทบจะกลำยเป็นสมรภมูิ
รบ เขำก ำลังตบตีกับตัวเองว่ำควรบอกดีหรือไม่บอกดีจนเจ้ำชำย                
อิครำอิมถำม 

“เจำ้นึกควำมคิดดี ๆ ไม่ออกหรอื?” 
“มนัเป็นวิธีที่ค่อนขำ้งรุนแรงพ่ะย่ะค่ะ” 
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“หืม? มนัคืออะไรหรอื?” 
“กระหมอ่มคิดวำ่วิธีที่ไดผ้ลดีที่สดุคือจดุไฟเผำพะ่ย่ะคะ่” 
“......?” 
“อำคำรในเมืองส่วนใหญ่สรำ้งจำกดินเหนียวพ่ะย่ะค่ะ และ

หลังคำก็ท ำมำจำกฟำงหรือไม่ก็ไมด้ว้ยพ่ะย่ะค่ะ เป็นเชือ้เพลิงได้
อย่ำงดี เรำก็ใชเ้ทรบเูชตบรรจฟุำงแหง้จดุไฟหรือไม่ก็ใชผ้ำ้ชบุน ำ้มนั
จุดไฟยิงใส่ก็ไดพ้่ะย่ะค่ะ สุดทำ้ยพวกเคียวเซนก็ตอ้งยอมออกจำก
เมืองเพื่อดบัไฟแลว้พระองคก็์แคร่อโจมตีก็พอพ่ะย่ะค่ะ” 

ค ำตอบที่ไม่คำดคิดท ำใหเ้จ้ำชำยอิครำอิมรวมทั้งผู้ติดตำม
ประหลำดใจ วิธีกำรของกียุนมีควำมเป็นไปไดแ้ละดจูะมีโอกำสท ำ
ส ำเรจ็สงูมำก 

“มนัไดผ้ลแน่นอน แต่ฟังแลว้ดไูม่คอ่ยดี” 
“สนใจเรือ่งชื่อเสียงหรอืพ่ะย่ะค่ะ?” 
กียนุโยนค ำถำมไปให ้เจำ้ชำยอิครำอิมถกูกล่ำวขำนกนัว่ำเป็น

คนโหดเหี ้ยมที่สุด อ ำมหิตไร ้ควำมปรำนีมำนำนแล้ว เจ้ำชำย               
อิครำอิมที่รูว้ำ่กียนุหมำยถึงอะไรก็หวัเรำะคิกคกั 

“เจำ้ก็รูด้ีวำ่ขำ้ไมส่นใจอยู่แลว้” 
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บลัลงักจ์ักรพรรดิไม่สำมำรถไดม้ำโดยใช้แค่เพียงอ ำนำจและ
ควำมทะเยอทะยำน แต่ตอ้งมีกองก ำลงัและพนัธมิตรดว้ย หำกจะ
เผำเมืองที่เป็นเอกรำช เจำ้ชำยอิครำอิมก็จะตอ้งถกูวิพำกษ์วิจำรณ์
ในแง่ลบ 

“ดังนั้นก็ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกในเมืองฟำซิลโลนดว้ย  
พ่ะย่ะค่ะ ฟำซิลโลนเป็นเมืองเลก็ ๆ คงล ำบำกในกำรจดัหำสว่ยสง่ให้
เคียวเซน เพียงแคต่อ้งกำรรกัษำเอกรำช เรือ่งนีน้่ำจะท ำใหป้ระชำชน
แสดงควำมไม่พอใจอย่ำงรุนแรงใช่ไหมพ่ะย่ะค่ะ ถำ้พระองคส์่งคน
เขำ้ไปเจรจำกบัผูป้กครองเมืองอย่ำงลบั ๆ จะตอ้งไดร้บักำรตอบรบั
อย่ ำ ง แน่ นอนพ่ ะ ย่ ะค่ ะ  ห ำก ได้รับ ก ำ ร เห็ นชอบ ก็ รับ รอ ง                          
ควำมปลอดภัยและสัญญำว่ำจะคืนเอกรำชให้ แต่ถ้ำไม่ได้รับ              
ควำมเห็นชอบก็มอบเงินชดเชยค่ำเสียหำยที่สมน ้ำสมเนื ้อกัน          
พ่ะย่ะค่ะ ต่อใหเ้ป็นคนที่ไม่มีหวัคิดก็ยงัรูเ้ลยว่ำฝ่ำยไหนจะแพห้รือ
ชนะ และตอนนีพ้ระองคก็์สรำ้งเทรบูเชตไว้แลว้ สำมำรถเอำมำใช้
ข่มขู่ไดพ้่ะย่ะค่ะ ถำ้หำกไดร้บัแรงสนบัสนนุจำกภำยใน พระองคก็์จะ
สำมำรถจดักำรกบัทหำรเคียวเซนไดอ้ย่ำงง่ำยดำยแลว้พะ่ย่ะคะ่” 
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พอกียุนพูดจบ รอบขำ้งก็เงียบสนิท กียุนรูส้ึกเขินกับปฏิกิริยำ
ของพวกเขำจงึเกำหวัที่มีผำ้โพกอยู่ 

“ถำ้พระองคจ์ะไม่สนใจช่ือเสียงก็เผำไปเลยอย่ำงที่กระหม่อม
บอกตอนแรกก็ไดพ้่ะย่ะค่ะ แต่ถำ้พระองคอ์ยำกสรำ้งพันธมิตรกับ
เมืองขำ้งเคียงดว้ย กระหมอ่มคิดวำ่ควรท ำอย่ำงหลงันะพ่ะย่ะค่ะ” 

“กียนุ เจำ้เคยเรยีนเรือ่งยทุธศำสตรม์ำก่อนหรอื?” 
เจ้ำชำยอิครำอิมไม่ได้คำดหวังว่ำจะได้ค ำตอบที่รำวกับ

ผูเ้ช่ียวชำญขนำดนี ้จงึเอ่ยถำมอย่ำงชื่นชมจำกใจจรงิ 
“ไม่เคยพ่ะย่ะค่ะ แต่กระหม่อมเคยอ่ำนหนังสือที่บ้ำนเกิด                  

พ่ะย่ะค่ะ” 
“หนงัสือ?” 
“เป็นนิยำยที่เขียนถึงเรื่องรำวกำรรบระหว่ำงสำมอำณำจกัรที่สู้

กันอย่ำงดเุดือดเพื่อรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวกนั จึงมีฉำกกำรสูร้บ
ระหว่ำงอำณำจกัรมำกมำยพะ่ย่ะคะ่” 

หนังสือเรื่องนัน้ก็คือสำมก๊ก กียุนเคยอ่ำนหนังสือจนจบไปแค่
ครั้งเดียวเท่ำนั้น แต่เขำก็ชอบซีรี่สส์ำมก๊กที่น  ำมำสรำ้งเป็นเกม
คอมพิวเตอรจ์  ำลองใหเ้ลือกใชก้ลยทุธใ์นกำรผ่ำนด่ำน ถึงเขำจะลืม
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ช่ือแม่ทพัแต่ละคนไปแลว้ แต่จดจ ำเคำ้โครงกำรรบอันเลื่องช่ือไดด้ี                           
กียนุไม่รูว้่ำในทำงทฤษฎีกบัปฏิบตัิจะแตกต่ำงกนัไหม แต่กำรบกุยึด
เมืองดว้ยทฤษฎีนีก็้ดจูะไม่ไดย้ำกขนำดนัน้  

เจ้ำชำยอิครำอิมรูแ้ค่ว่ำบ้ำนเกิดของกียุนเป็นดินแดนที่อยู่
ห่ำงไกล แต่พอเห็นภูมิปัญญำของกียุนแลว้ก็ตกตะลึงจนพูดอะไร                
ไม่ออก พระองคว์่ำเขำเป็นเด็กฉลำดและหวัไว แต่นบัวนัเขำก็ย่ิงท ำ
ให้พระองค์ประหลำดใจมำกขึน้ทุกที ท่ำทำงของกียุนที่แสดง                
ควำมคิดเห็นอย่ำงมั่นอกมั่นใจนั้นน่ำปลำบปลืม้ ท ำไมเขำถึงได้
น่ำรกัขนำดนีน้ะ 

“เป็นวิธีกำรที่ฉลำดมำก ขำ้จะเอำค ำพดูเจำ้ไปลองคิดด”ู 
ในตอนที่เจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัยิม้และเอ่ยช่ืนชมเขำนัน้ 
“ตมุตมุตุม้ตุม้!” 
เกิดเสียงดังสนั่นขึน้ในอำกำศและพืน้ดิน ทุกคนกังวลและ                  

รีบหันไปมองยังจุดเกิดเหตุ กองท่อนซุงที่วำงซอ้นกันเพื่อใชส้รำ้ง
เทรบูเชตนั้นถล่มลงมำจนฝุ่ นตลบ ในตอนนั้นก็เกิดควำมชุลมุน
วุน่วำยขึน้ในส่วนพืน้ที่ที่ใชก่้อสรำ้ง  
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เจำ้ชำยอิครำอิมเป็นคนแรกที่ใชส้น้เทำ้กระทุง้ทอ้งมำ้ใหอ้อกวิ่ง 
และบรรดำนำยพลกบัองครกัษก็์ออกวิ่งตำม กียนุที่ยงัขี่มำ้ไม่เก่งจึง
ตำมมำเป็นคนสุดท้ำยและไปถึงที่ เกิดเหตุเป็นคนสุดท้ำยด้วย                  
เห็นบรรดำทหำรหลำยคนที่บำดเจ็บเพรำะท่อนซุงนอนร้อง                       
โอดครวญอยู่ตรงนั้นตรงนี ้บำงคนถูกทับเหลือแค่ขำโผล่ออกมำ                
มนัเป็นภำพที่น่ำเศรำ้สลด 

เจ้ำชำยอิครำอิมที่อยู่ถัดจำกสถำนที่เกิดเหตุก ำลังสั่ งอะไร
บำงอย่ำง และบรรดำทหำรมำกมำยตัง้หนำ้ตัง้ตำขนยำ้ยท่อนซุงที่
ถล่มลงมำออกไป กียุนลงจำกหลังม้ำแล้วขยับเข้ำไปอยู่ข้ำง ๆ 
เจำ้ชำยอิครำอิม 

“องคช์ำย” 
“เจำ้กลบักระโจมไปก่อนนะ พำรำนเซน พำกียนุกลบัไป” 
เจำ้ชำยอิครำอิมบอกกียนุแลว้หนัไปออกค ำสั่งสัน้ ๆ แต่กียนุยงั

ไม่อยำกกลบัไปทัง้อย่ำงนี ้เขำจงึยงัรรีออยู่ สำยตำของกียนุยอ้นกลบั
ไปมองชำยคนหนึ่งที่ถูกลำกออกมำหลังจำกนอนแผ่อยู่ใต้กอง               
ท่อนซุง ใบหนำ้ของเขำโชกเลือด ดูเหมือนท่อนซุงที่อยู่ในระหว่ำง
น ำมำท ำอำวธุสงครำมนัน้จะทบัทหำรไปไม่นอ้ยเลย 



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

181 
 

กียุนสดูลมหำยใจ ภำพที่เขำเห็นถือว่ำน่ำกลวัมำก แต่มนัเป็น
สถำนกำรณแ์รกที่เขำรูส้ึกหมดทำงแกแ้บบนี ้บรรดำท่อนซุงถกูซอ้น
ขึน้เป็นชั้น ๆ กำรที่จะยำ้ยท่อนซุงออกใหท้ันเวลำเพื่อชีวิตบรรดำ
ทหำรที่ถูกทับอยู่ ใต้นั้นดูจะเป็นเรื่องที่ยำก  เสียงดังโวยวำย                         
ฝุ่ นละอองและกลิ่นคำวเลือดท ำใหเ้ขำดเูหมือนจะเป็นลม กียนุกดัรมิ
ฝีปำกแน่น จ ำเป็นต้องมีพลัง พลังในกำรช่วยชีวิตพวกเขำ และ                
พลงันัน้อยู่ในตวัเขำแลว้ 

“องคช์ำย” 
“ขำ้บอกใหเ้จำ้กลบัไป” 
“องค์ชำยช่วยสั่ งให้พวกทหำรถอยออกไปหน่อยพ่ะย่ะค่ะ 

กระหมอ่มจะขอลองดพู่ะย่ะค่ะ” 
“เจำ้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร?” 
“องคช์ำยอิครำอิม โปรดฟังค ำขอของกระหม่อมหน่อยเถอะ               

พ่ะย่ะค่ะ เช่ือใจกระหมอ่มเถอะพะ่ย่ะคะ่ ไดโ้ปรด” 
กียุนขอร้องอย่ำงเอำเป็นเอำตำย เจ้ำชำยอิครำอิมเห็น                 

ควำมมุ่งมั่นบำงอย่ำงจำกสำยตำของกียุน แต่ไม่ว่ำกียุนจะขอรอ้ง
อย่ำงไรพระองคก็์ท ำใหไ้ม่ได ้เจำ้ชำยอิครำอิมพดูอย่ำงเฉียบขำด 
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“ขำ้ไมรู่ว้ำ่เจำ้จะท ำอะไร แตม่นัเป็นไปไมไ่ด”้ 
“ก็รูอ้ยู่วำ่พระองคค์งไมย่อม แต.่..” 
กียนุไมไ่ดพ้ดูตอ่ ถึงจะคิดแบบนัน้แตเ่ขำก็ดือ้ดงึ สิ่งเดียวที่เขำมี

อยู่คือควำมสำมำรถ กียนุมองทอ่นซงุที่กองสมุกนัแลว้พดูเสียงเบำ 
“ปีก” 
กียนุพดูพมึพ ำ ในเวลำเดียวกนัก็มีตำข่ำยสีทองหอ่หุม้ทอ่นซุงที่

ถล่มลงมำท่อนบนสดุท่อนหนึ่งเอำไว ้ทหำรที่อยู่บนกองท่อนซุงนัน้
ประหลำดใจกับเหตกุำรณท์ี่ไม่คำดคิด พวกเขำทกุคนวิ่งลงมำจำก
กองท่อนซุงเพื่อดวู่ำเกิดเรื่องมหศัจรรยอ์ะไรขึน้ พอบรรดำทหำรถอย
ไป ท่อนซุงขนำดใหญ่กว่ำหนึ่งคนโอบก็ลอยขึ ้นกลำงอำกำศ               
ทีละท่อนทีละท่อน ท่อนซุงที่กองซอ้นกันอยู่ต่ำงพำกันลอยขึน้ดว้ย
ตำข่ำยสีทองรำวกับว่ำมนัเบำเหมือนขนนก แมว้่ำเรื่องที่เกิดขึน้ต่อ
หนำ้ตอ่ตำจะน่ำอศัจรรย ์แตก็่ไม่มีใครกลำ้รอ้งอทุำนออกมำ 

คนที่ไดส้ติก่อนคือเจำ้ชำยอิครำอิม พระองคม์องไปที่กียนุที่ยืน
อยู่ขำ้ง ๆ ที่หนำ้ผำกของกียนุที่ถอดผำ้โพกหวัออกไปตอนไหนไม่รูม้ี
เสน้เลือดผดุขึน้มำ และมีเหงื่อเมด็โตไหลลงมำ มือที่ก  ำแน่นก ำลงัสั่น
ระรกิ เหน็ไดช้ดัวำ่มนัเกินก ำลงัของเขำ 
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“กียนุ! เจำ้!” 
“อย่ำเพิ่ งพูดอะไรเลยพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมต้องใช้สมำธิ                

พ่ะย่ะค่ะ” 
กำรตอบกลบัที่ดดุนั ท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมตอ้งปิดปำกไปอย่ำง

เดิม และหันกลับไปดูฉำกอันน่ำมหัศจรรยอ์ีกครัง้ บรรดำท่อนซุง
ยงัคงลอยขึน้ไปบนทอ้งฟำ้  

กียุนก ำลังใช้สมำธิ แม้ว่ำจะไม่ รู ้หลักกำรของเวทมนตร์                 
แต่ส  ำหรับกียุนมันคือกำรต่อสู้กับพลังจิต เขำเคยทดสอบด้วย              
กำรเคลื่อนยำ้ยของขนำดเล็ก แต่กำรยำ้ยของขนำดใหญ่อย่ำงวนันี ้
ถือเป็นครัง้แรก พลงัของเขำถูกสูบออกไปตำมน ำ้หนักของท่อนซุง         
กียุนกัดฟัน ถ้ำเขำเสียสมำธิแมแ้ต่นิดเดียว ท่อนซุงก็จะร่วงลงไป            
อีกนิดเดียว อีกแค่นิดเดียว ท่อนซุงแต่ละท่อนเริ่มอดัแน่นอยู่บนฟ้ำ 
และแลว้ก็พบบรรดำทหำรที่ถกูทอ่นซงุทบัอยู่ 

“รบีพำพวกเขำออกไปเลยขอรบั เรว็ ๆ ขอรบั!” 
พอกียุนใชพ้ลงัที่เหลืออยู่เคน้เสียงตะโกนออกไป พวกทหำรที่

ไดส้ติก็ใชค้วำมกลำ้วิ่งไปดำ้นหนำ้ พวกเขำเริ่มช่วยเหลือทหำรที่ถกู
ท่อนซุงทบั พอทหำรที่บำดเจ็บและเสียชีวิตถูกพำออกไปหมดแลว้ 
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บรรดำท่อนซ่อนซุงที่ลอยอยู่บนฟ้ำก็เริ่มร่วงลงมำสู่พืน้ดินทีละท่อน 
กองเรยีงกนัเป็นชัน้ ๆ โดยไม่มีเสียงเหมือนตอนที่ลอยขึน้ไป 

พอช่วงเวลำแห่งควำมมหศัจรรยจ์นแทบลืมหำยใจผ่ำนพน้ไป 
ทกุสำยตำก็จบัจอ้งไปที่กียนุ ที่โลกนีม้ีคนหนึ่งในสิบคนที่สำมำรถใช้
เวทมนตรไ์ด ้แต่ถึงอย่ำงนัน้ก็ไม่เคยมีใครที่สำมำรถใชเ้วทมนตรท์ี่
ยอดเย่ียมขนำดนีไ้ดม้ำก่อน คนที่พวกเขำเคยกล่ำวหำว่ำเป็นคน              
เจำ้เลห่ไ์ดท้  ำเรือ่งมหศัจรรยท์ี่ย่ิงใหญ่ที่สดุ 

กียุนที่หน้ำขำวซีดและมี เห ง่ือไหลเดินโซเซถอยหลังไป                       
เป็นเพรำะเรี่ยวแรงทัง้หมดของเขำหำยไปแลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมชอ้น
หลงัของกียนุที่ท  ำท่ำจะลม้พบัไป พระองคแ์สดงสีหนำ้ที่ยำกล ำบำก 
กียุนที่อยู่ในออ้มกอดมีเหง่ือชุ่ม พระองคค์วรจะชมเขำแต่กลบัคิด            
ไม่ออกเลยวำ่จะตอ้งพดูหรอืท ำอย่ำงไร 

ในขณะที่เจำ้ชำยอิครำอิมเกิดควำมขดัแยง้ในใจคนอื่น ๆ ก็มี
เสียงตะโกนโห่รอ้งสรรเสริญกับควำมมหศัจรรยท์ี่เกิดขึน้ กียุนที่ได้
ยินเสียงสรรเสรญิจนหแูทบแตกก็หมดสติไป 

มนัเป็นเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหกี้ยนุถกูขนำนนำมวำ่ ‘ทำ่นจอมเวทย’์ 
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กยุีนทีห่มดสตไิม่ฟ้ืนขึน้มำเลยตลอดทัง้วนั 
และในระหว่ำงที่กียุนยังไม่ฟ้ืนนั้นมีเรื่องรำวเกิดขึน้มำกมำย              

ในคืนที่ กียุนหมดสตินั้น  เจ้ำชำยอิครำอิมก็สำมำรถยึดเมือง              
ฟำซิลโลนได้ส  ำเร็จ พระองค์ส่งจดหมำยลับไปยังผู้ปกครอง           
เมืองฟำซิลโลน บังคับขอควำมร่วมมือแลกกับกำรท ำสัญญำคืน      
เอกรำชใหต้ำมที่กียุนแนะน ำ ตำมสัญญำควำมร่วมมือที่นัดกันไว้ 
เมื่อพน้เที่ยงคืน ประตูเมืองฟำซิลโลนทั้งสี่ทิศก็เปิดออก เจำ้ชำย           
อิครำอิมที่บุกเมืองฟำซิลโลนอย่ำงกะทันหันก็ขับไล่นำยพล                 
คีฮำนแหง่เคียวเซนไดส้  ำเรจ็ 

กลำงดึก ที่ถนนกลำงเมืองฟำซิลโลนมีเสียงกรีดร้องของ
ประชำชนชำวฟำซิลโลนที่ตกใจกลวั พวกเขำนอนไม่หลบัพรอ้มทัง้
กอดทกุคนในครอบครวัเอำไวแ้น่น และเฝำ้รอวนัพรุง่นีท้ี่คิดวำ่จะเจอ
กับเหตุกำรณรุ์นแรง ทว่ำวนัรุ่งขึน้ เมื่อดวงอำทิตยโ์ผล่จำกขอบฟ้ำ 
ทอ้งถนนของเมืองฟำซิลโลนนัน้กลบัไม่มีอะไรแตกต่ำงไปจำกปกติ 
เลือดทัง้หมดถูกเช็ดลำ้งตำมค ำสั่งของเจำ้ชำยอิครำอิม และประตู
เมืองทัง้หมดก็ถกูเปิดออก 
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ฟำซิลโลนเป็นเมืองขนำดเล็ก แต่ก็ถือเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้
ระหว่ำงอำณำจักรของฝ่ังตะวันตก เพรำะเคียวเซนเขำ้มำบุกยึด             
ท ำใหต้อ้งปิดประตูเมือง ประชำชนชำวฟำซิลโลนที่ประสบปัญหำ            
จงึยินดีอย่ำงมำกกบัสิ่งที่เจำ้ชำยอิครำอิมท ำ 

กองทัพของเจ้ำชำยอิครำอิมหยุดพักที่ทุ่งหญ้ำของเมือง                
ฟำซิล โลนเพื่ อท ำกำรกระชับมิตรกับอำณำจักรข้ำง เคี ย ง                              
ในกำรกระชับควำมสัมพันธ์  เจ้ำชำยอิครำอิมร้องขอแค่เพียง                   
น ำ้สะอำดจำกเมืองฟำซิลโลนเท่ำนัน้ ส่วนสินคำ้จ ำเป็นอื่น ๆ จะจ่ำย
ในรำคำที่เหมำะสม ส่วนพ่อคำ้แม่คำ้และประชำชนก็ซือ้ขำยสินคำ้
เอำก ำไรไดต้ำมปกติ 

เมื่อมีเหตุกำรณอ์ะไรบำงอย่ำงเกิดขึน้และมีผูค้นที่ผ่ำนไปมำ             
ก็ย่อมมีเรื่องรำวใหพ้ดูคยุ โดยเฉพำะเรื่องรำวของผูบ้ญัชำกำรทหำร
ถูกพูดถึงไม่หยุดปำก ในบรรดำประชำชนที่ เดินไปเดินมำใน                 
เมืองฟำซลิโลนตำ่งพดูถึงข่ำวลือเรือ่งใบหนำ้อนังดงำมเปลง่ประกำย
และควำมองอำจของเจ้ำชำยอิครำอิมว่ำเปรียบเหมือนดอกไม้               
ข่ำวลือที่ว่ำพระองคเ์หมือนปีศำจที่ไม่มีเลือดและน ำ้ตำนั้นไม่เป็น
ควำมจรงิเลย ผูค้นต่ำงพดูว่ำอย่ำว่ำแตพ่ระองคจ์ะเปิดประตเูมืองให้
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เลย ทั้งยังไม่ไดป้ลน้ชิงเสบียงแถมน ำเงินมำซือ้อีกดว้ย และยังมี               
ค ำชมอ่ืน ๆ อีกมำกมำย 

และหลังจำกนัน้ก็ต่อดว้ยเรื่องรำวของสนมสุดรกัสุดหวงของ
เจำ้ชำยอิครำอิม เขำไม่ใช่สำวงำม แต่เป็นผูช้ำยที่มีชำติก ำเนิดเป็น
ทำส ครำวนี ้ไม่ใช่ข่ำวลือที่กล่ำวหำว่ำเขำเป็นคนแปลกที่ ใ ช้               
เล่หเ์หลี่ยมมำรยำจนเจ้ำชำยอิครำอิมตอ้งพำมำที่สนำมรบด้วย                   
แต่เป็นประเด็นอื่น มันเป็นเรื่องที่แพร่กระจำยกันลับ ๆ ในบรรดำ
ทหำรของเจำ้ชำยอิครำอิม ตอนแรกพวกเขำคิดว่ำเจำ้ชำยอิครำอิม
หนำ้มืดตำมวั แต่อนัที่จริงแลว้ตวัตนที่แทจ้ริงของสนมสดุรกัสดุหวง
คนนั้นก็คือจอมเวทย์ พวกเขำพรรณนำถึงควำมสำมำรถใน                     
กำรใชเ้วทมนตรอ์นัยอดเย่ียมนีว้่ำสำมำรถยกท่อนซุงขนำดใหญ่ให้
ลอยอยู่กลำงอำกำศได ้

สดุทำ้ย สรุปไดว้่ำน่ีเป็นแผนกำรลบัที่พำจอมเวทยม์ำสนำมรบ
ในนำมของสนมชำยเพื่อใชใ้นสงครำมครัง้นี ้มีข่ำวลือแพรอ่อกมำวำ่
เขำคืออำวุธลับที่เตรียมไวใ้ช้ในกำรต่อสูก้ับพี่น้องเพื่อชิงบัลลังก์
จกัรพรรดิ คนที่ไดยิ้นเรื่องนีเ้ป็นครัง้แรกบอกว่ำมนัเป็นเรื่องที่คยุโม้
และหวัเรำะเยำะ แต่ท่ำทำงของบรรดำทหำรนัน้จรงิจงัมำก พวกเขำ
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ยืนกรำนว่ำเห็นมำกับตำ และคุยอวดว่ำเพื่อนของพวกเขำที่ถูก             
ทอ่นซงุทบันัน้ถกูช่วยชีวิตไวไ้ดอ้ย่ำงปำฏิหำรยิ ์

ไม่ส  ำคญัว่ำสนมชำยของเจำ้ชำยอิครำอิมนัน้จะเป็นจอมเวทย์
ที่ เก่งกำจหรือไม่ แต่ข่ำวลือไรท้ี่มำได้แพร่กระจำยไปไกลถึงใน                
หมู่พ่อคำ้ที่เดินทำงไปมำในเมืองฟำซิลโลนแลว้ ถ้ำกียุนมำไดยิ้น             
ข่ำวลือที่เก่ียวกับตัวเขำที่แพร่ไปในเวลำไม่นำนก็คงท ำได้เพียง                  
แคห่วัเรำะ 

แต่ว่ำกียนุที่ฟ้ืนหลงัจำกสลบไปแค่หนึ่งวนั ไม่เพียงแต่ไมร่บัรูถ้ึง
ข่ำวลือของตวัเอง แต่ตอนนีเ้ขำก ำลงัเผชิญกบัปัญหำที่ยำกล ำบำก
อยู่ 

“วำ่แต่วำ่ท ำอย่ำงนัน้ไดอ้ย่ำงไรหรอื?” 
ฟมูินเทียนที่เอำแต่ถำมค ำถำมเดิม ๆ ซ  ำ้แลว้ซ ำ้อีกดว้ยท่ำทำง

ที่ตื่นเตน้แบบสดุ ๆ แมว้่ำเสียงจะไม่ไดด้งัโหวกเหวกโวยวำยออกมำ 
แตก็่มีคนเขำ้ออกภำยในกระโจมกนัใหวุ้น่ 

“ขำ้เองก็ไมรู่ข้อรบั” 
กียนุก็ตอบค ำนีเ้หมือนเดิมซ ำ้แลว้ซ ำ้เล่ำ พอเขำฟ้ืน ฟมูินเทียน

ก็มำดแูลเขำ เขำไดยิ้นมำจำกฟูมินเทียนว่ำเขำสลบไปวนัหนึ่งแลว้ 
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เขำแค่หมดเรี่ยวแรงจนสลบไป ถำ้หำกไดพ้กัผ่อนก็จะฟ้ืนตวัไดเ้อง   
กียุนไดยิ้นว่ำถึงแมจ้ะมีคนเสียชีวิต แต่เขำก็สำมำรถช่วยชีวิตทหำร
เอำไวไ้ดเ้ป็นจ ำนวนมำกก็โลง่ใจ ในขณะเดียวกนัฟมูิเทียนก็สง่คนไป
แจง้เจำ้ชำยอิครำอิมว่ำกียนุฟ้ืนแลว้ และเริม่ซกัไซถ้ำมค ำถำม 

เขำถำมถึงหลักกำรว่ำกียุนยกท่อนซุงหนัก ๆ อย่ำงนั้นได้
อย่ำงไร แตกี่ยนุเองก็ตอบไม่ได ้

“ก็แค่คิดว่ำอยำกใหเ้ป็นแบบนัน้เองขอรบั ขำ้เองก็ไม่รูห้ลกักำร
ท ำงำนของมนัขอรบั” 

“เฮอ้ จรงิ ๆ เลย แลว้ตอนนัน้เจำ้คิดอะไรอยู่หรอื” 
ฟูมินเทียนเกิดมำพร้อมพลังเวทย์รักษำ  และเป็นคนที่มี

ควำมสำมำรถในกำรกำรเรียนวิชำแพทยด์ว้ย อีกทัง้ยงัออกเดินทำง
ส ำรวจโลกและเรยีนรูส้จัธรรม เขำประหลำดใจในเวทมนตรข์องกียนุ
มำก ถึงอย่ำงไรเสียนอกจำกนักปรำชญท์ี่มีควำมรูสู้งก็คงไม่มีใคร
สำมำรถค้นหำหลักกำรของเวทมนตรนี์ไ้ด้ ที่ น่ีเวทมนตรเ์ป็นแค่
เครือ่งมืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชชี้วิตอย่ำงกำรเสกน ำ้หนึ่งแกว้
เวลำคอแหง้ เหตผุลก็คือปรมิำณเวทมนตรท์ี่เจำ้ของใชไ้ดม้ีนอ้ยมำก 
แม้แต่ผู้ที่ มีพรสวรรค์โดดเด่นก็ท ำได้มำกที่ สุดแค่ เติมน ้ำใน                 
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อ่ำงอำบน ำ้เทำ่นัน้ หรอืไม่ก็เสกลมใหเ้ป่ำผำ้ที่ซกัไวข้ึน้ไปตำกใหแ้หง้ 
ถำ้หำกมีพลงัมำกขึน้อีกสกัหน่อย แน่นอนว่ำถำ้น ำมำใชใ้นสนำมรบ
ก็จะพลิกสถำนกำรณใ์นสงครำมได ้

ดังนั้นฟูมินเทียนจึงประหลำดใจในพรสวรรคข์องกียุน และ
ตื่นเตน้ที่ไดค้ิดว่ำจะใชม้นัอย่ำงไรไดบ้ำ้ง ตอนนีเ้ขำใชม้นัช่วยชีวิต
คนได ้แต่ตรงกันขำ้มก็ตอ้งรูถ้ึงหลกักำรของมนัอย่ำงพอเพียงดว้ย                    
กียุนที่มองฟูมินเทียนท ำท่ำครุ่นคิดก็ครุ่นคิดตำมไปดว้ย เพรำะว่ำ
ควำมสำมำรถของเขำนั้น แม้แต่ตัวเขำเองก็ยังอธิบำยไม่ได้ว่ำ               
ใชอ้ย่ำงไร 

“เจำ้ชำยอิครำอิมเสด็จ” 
ขณะที่ทัง้สองคนตะเกียกตะกำยอยู่ในทะเลแห่งควำมสับสน             

ที่ด้ำนนอกเคนเกนก็ประกำศว่ำเจ้ำชำยอิครำอิมมำถึงแล้ว                       
ฉำกกัน้ถูกเลื่อนออก และเจำ้ชำยอิครำอิมก็ปรำกฏตวัขึน้พรอ้มทัง้
เจำ้ชำยอีนำรด์ที่ตำมหลงัมำ 

“อำ..เขำ้มำเลย” 
ฟมูินเทียนเอ่ยทกัทำย แต่สำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมไม่สนใจ

เขำสกันิด กลบัเดินไปที่ขำ้งเตียงที่กียนุนอนอยู่ 
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“เจำ้เป็นอย่ำงไรบำ้ง?” 
“เอ่อ..คือ......” 
กียนุไมส่ำมำรถตอบไดใ้นทนัที เพรำะรงัสีดดุนัที่แผ่ออกมำจำก

เจำ้ชำยอิครำอิมที่ยืนอยู่ขำ้ง ๆ จำกประสบกำรณท์ี่ผ่ำนมำจนถึง
ตอนนี ้เขำรูไ้ดท้นัทีว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัโกรธ ใบหนำ้ที่เดิมทีก็ไม่
ค่อยแสดงสีหนำ้นัน้แข็งกรำ้วย่ิงกว่ำเดิม สำยตำที่จอ้งมองมำที่เขำ
นัน้ช่ำงกดดนั 

“ไม่เป็นไรแลว้ แค่ใชพ้ลงัเยอะเกินไป ท ำใหห้มดแรงก็เท่ำนัน้ 
กินขำ้วใหอ้ิ่ม นอนพกัผ่อนใหเ้พียงพอก็ดีขึน้แลว้” 

ฟมูินเทียนตอบแทนกียนุ 
“ใช่แลว้พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมไม่เป็นไร กระหม่อมไม่ไดบ้ำดเจ็บ 

ก็แคเ่หน่ือยเทำ่นัน้เองพ่ะย่ะค่ะ ไม่เป็นไรแลว้พะ่ย่ะคะ่” 
กียุนพูดว่ำไม่เป็นไรหลำยครั้งแล้ว  แต่ถึงอย่ำงนั้นก็ดูท่ำว่ำ

เจำ้ชำยอิครำอิมจะยงัไมห่ำยอำรมณเ์สีย เขำจึงไดแ้ต่ถอนหำยใจอยู่
ในใจ ท ำไมคนคนนีถ้ึงไดข้ีโ้มโหขนำดนีก้นันะ 

ถึงจะไม่ไดพู้ดอะไร แต่ก็ยำกที่จะสบสำยตำที่มองมำ ดวงตำ              
สีด  ำของเจำ้ชำยอิครำอิมที่จอ้งมองเขำนัน้ดซูบัซอ้น เหมือนมีอะไร
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บำงอย่ำงจะบอกเขำ แต่กียุนไม่มีพรสวรรคใ์นกำรอ่ำนใจ ก็แค่พูด
ออกมำสิ น่ำปวดหวัจริง ไดแ้ต่ถอนหำยใจอยู่ในใจ โชคยงัดีที่ฟูมิน
เทียนเขำ้มำแทรกกลำงให ้

“ขำ้ถำมว่ำเขำยกท่อนซุงไดอ้ย่ำงไร แต่เขำเองก็ไม่รู ้บอกว่ำ               
แคค่ิดก็สำมำรถท ำไดแ้ลว้ อำ จรงิ ๆ เลย” 

“ถำ้อย่ำงนัน้กียนุเจำ้สำมำรถใชม้นัไดต้ำมใจชอบหรอืไม?่” 
ครำวนีเ้จำ้ชำยอิครำอิมก็ยังไม่สนใจฟูมินเทียนอยู่ดี พระองค์

เอ่ยถำมขณะที่ตำยงัจอ้งมองกียนุ กียนุพยกัหนำ้รบั 
“พ่ะย่ะค่ะ ก่อนหนำ้นีก้ระหมอ่มเคยฝึก......” 
กียนุไมพ่ดูอะไรตอ่ แตชี่ไ้ปที่โต๊ะตรงหวัเตียงที่อยู่ขำ้ง ๆ เจำ้ชำย

อิครำอิมแทน ปลำยนิว้ชีข้องกียุนมีกำน ำ้และแกว้น ำ้วำงเอำไวอ้ยู่ 
ถว้ยแกว้ที่สลกัลวดลำยอย่ำงสวยงำมมีตำข่ำยสีทองโอบลอ้มและ
ลอยขึน้กลำงอำกำศเล็กนอ้ย ถ้วยแกว้ลอยผ่ำนเจำ้ชำยอิครำอิมมำ
วำงอยู่บนมือของกียนุที่ย่ืนออกไปไดอ้ย่ำงมั่นคง  

“กระหมอ่มแค่อยำกลองฝึกด ูแมว้ำ่ของที่หนกั ๆ จะรูส้กึเหน่ือย 
แต่ของที่น  ำ้หนักเบำจะสำมำรถเคลื่อนย้ำยไดอ้ย่ำงง่ำยดำยมำก                                   
พ่ะย่ะค่ะ” 
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เขำฝึกฝนมำตลอดเหมือนกำรสร้ำงภำพลวงตำ มันเป็น
ควำมสำมำรถเดียวของกียุนและเป็นพลัง ถึงเขำจะไม่รูห้ลักกำร
ท ำงำนของมัน แต่เขำก็หวังว่ำสักวันหนึ่งมันจะใชท้  ำประโยชนไ์ด้ 
และเขำก็ดีใจมำกที่เขำสำมำรถใชม้นัช่วยเหลือผูค้น 

“ไม่ดีหรือ? ข้ำเพิ่งเคยเห็นเวทมนตรแ์บบนีเ้ป็นครั้งแรกจน             
ขนลกุไปหมด กียนุ ตอ้งขอบคณุเจำ้ที่ช่วยชีวิตบรรดำทหำรเอำไวไ้ด”้ 

ค ำชมของฟมูินเทียนท ำใหกี้ยนุรูส้กึเขินนิดหน่อย 
“โธ่ นอกจำกสถำนกำรณน์ัน้แลว้ขำ้ก็ไม่สำมำรถท ำอะไรไดเ้ลย

ขอรบั......ไมต่อ้งชมเกินไปหรอกขอรบั” 
แกม้ของกียนุเปลี่ยนเป็นสีแดง แต่กลบัตีหนำ้เครง่ขรมึจนฟมูิน

เทียนหวัเรำะ ทวำ่เจำ้ชำยอิครำอิมกลบัหนำ้ตงึย่ิงกวำ่เดิม 
“หำ้มท ำแบบนัน้อีก” 
อย่ำว่ำแต่จะมีค ำชมออกมำจำกปำกของเจำ้ชำยอิครำอิมเลย 

พระองคย์งัสั่งหำ้มดว้ยน ำ้เสียงเยือกเย็น 
“ เจ้ำช่วยชีวิตคนได้มำกมำย  สมควรได้รับค ำชมก็จริง                       

แต่มันเสี่ยงเกินไป หำกเจำ้หมดสติไปในระหว่ำงนั้น จะท ำใหเ้กิด                    
ควำมสญูเสียมำกกวำ่เดิม ดงันัน้เจำ้หำ้มท ำแบบนีอ้ีก” 
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ที่จริงมันเป็นค ำพูดที่ห่วงควำมปลอดภัยของกียุน แต่เพรำะ
น ้ำเสียงที่ เย็นชำ ท ำให้หำควำมจริงในใจได้ยำก ดังนั้นกียุนจึง
อำรมณเ์สีย น่ีเขำช่วยชีวิตคนนะ ท ำไมถึงไดโ้กรธอย่ำงกบัว่ำเขำไป
ท ำเรือ่งที่มนัไรส้ำระกนั ไมย่ตุิธรรมเอำเสียเลย 

เขำอยำกจะเถียงกลบัไปวำ่นั่นมนัทหำรของพระองคแ์ท ้ๆ ไม่ใช่
ทหำรของเขำเสียหน่อย เขำอุตส่ำหไ์ปช่วยยงัจะมำโกรธเขำอีกเน่ีย
นะ แต่สำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมที่มองมำก็จรงิจงัเช่นกนั 

“ค ำตอบละ่?” 
พอถูกเร่งใหต้อบ กียุนก็ย่ิงอำรมณเ์สียและหนัหนีสำยตำของ

พระองค ์ควำมหย่ิงในศกัดิศ์รที  ำใหเ้ขำไมย่อมพยกัหนำ้ 
“เจำ้ไมช่มแลว้ยงัจะไปคำดคัน้คนป่วยอีกหรอื?” 
ฟมูินเทียนเขำ้มำแทรกเพื่อไม่ใหท้ัง้สองคนทะเลำะกนั ประจวบ

เหมำะดำ้นนอกมีเสียงเรียกหำเจำ้ชำยอิครำอิม ว่ำมีทูตจำกเมือง
อิสระอย่ำงชำพิเรลำ่มำหำพระองค ์เจำ้ชำยอิครำอิมยงัคงมีงำนยุ่ง 

“เอำไวต้อนมือ้เย็น เรำคอ่ยกลบัมำคยุกนัต่อ” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมยงัไม่ไดร้บัค ำตอบที่ตอ้งกำร จึงนัดใหคุ้ยกัน
ต่อแลว้ลบูหวักียนุ กียุนยอมพยกัหนำ้รบั มองแผ่นหลงัของเจำ้ชำย
อิครำอิมที่หนัหลงัเดินออกไปแลว้ก็ถอนหำยใจออกมำ 

“อย่ำอำรมณเ์สียเกินไปเลยนะ” 
“จะไม่ใหอ้ำรมณเ์สียไดอ้ย่ำงไรขอรบั?” 
กียนุมองฟมูินเทียน เขำมนัก็เป็นพวกเดียวกบัเจำ้ชำยอิครำอิม

นั่นแหละ พอไดยิ้นว่ำฟูมินเทียนเขำ้ขำ้งเจำ้ชำยอิครำอิม เขำก็ย่ิง
อำรมณเ์สียมำกกวำ่เดิม 

“ถึงอย่ำงนัน้พระองคก็์เป็นหว่งเจำ้มำกจรงิ ๆ นะ” 
“......?” 
พอกียนุขมวดคิว้เป็นเชิงถำมว่ำเขำพดูอะไรกนั ฟมูินเทียนก็ยิม้

อย่ำงขมขื่นในใจ ถึงจะบอกว่ำพระองคก์ระวนกระวำยมำกแค่ไหน       
ดทูำ่แลว้พดูไปตอนนีกี้ยนุก็คงไมเ่ช่ืออยู่ดี  

“ถึงพักผ่อนแลว้จะไม่เป็นอะไร แต่ควำมจริงแลว้กำรที่สลบ
เพรำะสญูเสียพลงัจำกกำรใชเ้วทมนตรม์ำกเกินไปนัน้ไม่ใช่เรือ่งปกติ 
แต่เป็นเรื่องที่รำ้ยแรงมำกนะ มนัจะส่งผลขำ้งเคียงต่อร่ำงกำยเป็น
อย่ำงมำก” 
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“อย่ำงนัน้หรอืขอรบั?” 
“ใช่ ในบรรดำนกัเวทยท์ี่สลบไป บำงคนก็ไม่ฟ้ืนขึน้มำอีกเลย” 
“หำ?!” 
กียนุตกใจกบัควำมจรงิที่เพิ่งรบัรูเ้ป็นครัง้แรก มนัรำ้ยแรงขนำด

นัน้เลยเหรอ อยู่ ๆ เขำก็รูส้ึกขนลกุขึน้มำ เขำอำจจะไม่ฟ้ืนขึ ้นมำอีก
เลยก็ไดเ้หรอ? 

กียนุที่หนำ้ซีดอยู่แลว้ย่ิงขำวซีดลงไปอีก ฟมูินเทียนก็รบีพดู 
“เอ่อ..เจำ้ก็ฟ้ืนขึน้มำแลว้น่ี ฉะนัน้ไม่เป็นไรหรอก อย่ำงไรมนัก็

น่ำตกใจ ขำ้ไม่เคยพบเคยเห็นอะไรที่ย่ิงใหญ่ขนำดนีใ้นโลกมำก่อน  
อิครำอิมเองก็ทัง้ตกใจทัง้เป็นห่วง ดงันัน้เจำ้ก็อย่ำท ำแบบนีอ้ีกเลย
นะ” 

แมว้่ำจะพดูใหเ้ขำเขำ้ใจ แต่กียนุก็ไม่ไดร้บัปำก กลบัจมอยู่กบั
ควำมคิดแทน 

 
“ยงักังวลใจอยูห่รือพะ่ยะ่ค่ะ?” 
กียนุถำมเจำ้ชำยอิครำอิม 
เป็นเวลำกลำงคืนหลงัจำกที่เลยเวลำนดัพบกนัและรบัประทำน

มือ้เย็นไปแลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมงำนยุ่งตลอดช่วงบ่ำยเพรำะตอ้ง



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

197 
 

ตอ้นรบับรรดำทตูจำกเมืองต่ำง ๆ ที่มำหำ กียนุไม่ไดถื้อสำที่เจำ้ชำย
อิครำอิมงำนยุ่งจนท ำใหม้ำเจอเขำชำ้ กลับกันเขำไดฟั้งเรื่องรำว
มำกมำยจำกฟมูินเทียนและไดถ้ำมค ำถำมท่ีเขำสงสยั 

เจำ้ชำยอิครำอิมไม่ไดข้อทวนค ำถำมที่เขำถำม แมว้่ำค ำถำมที่
ถำมออกไปตรง ๆ มันจะฟังดูแปลกนิดหน่อย แต่พระองค์ก็ให้
ค ำตอบ 

“ใชเ้วทมนตรจ์นสลบไปนั่นแสดงว่ำมนัหนกัเกินกว่ำที่ร่ำงกำย
จะทนรบัไหว” 

เจ้ำชำยอิครำอิมพูดเรื่องที่ยังไม่ได้พูดเมื่อตอนกลำงวัน                     
เมื่อตอนกลำงวันพระองคโ์มโหกับกำรกระท ำที่บุ่มบ่ำมของกียุน 
หำกพระองคย่ิ์งพูดย่ิงดเูหมือนจะกระตุน้ใหรุ้นแรงมำกขึน้ พระองค์
จะตอ้งควบคมุอำรมณข์องตนเอง  

“ดงันัน้เจำ้อย่ำไดท้  ำเรือ่งเสี่ยง ๆ แบบนีอ้ีก” 
ครัง้นีกี้ยนุก็ยงัไม่ยอมตอบ เขำเอำแต่หลบสำยตำของเจำ้ชำย

อิครำอิมแลว้มองลงไปที่เบำะที่เขำนั่ง เกิดควำมเงียบในช่วงเวลำ    
สั้น ๆ กระโจมหนำหลำยชั้นป้องกันเสียงรบกวนจำกภำยนอก                             
แต่ควำมเงียบท ำใหแ้มแ้ต่เสียงเปลวไฟที่พลิว้ไหวเบำ ๆ ของโคมไฟ 
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ก็ไดยิ้นอย่ำงชดัเจน ดเูหมือนว่ำจะไดยิ้นเสียงลมหำยใจของคนสอง
คนท่ีนั่งใกลก้นัดว้ย 

กียนุจดักำรกบัควำมคิดแลว้ก็สบตำเจำ้ชำยอิครำอิม 
“ไม่พ่ะย่ะค่ะ ถำ้เกิดเหตกุำรณแ์บบนีข้ึน้มำอีก กระหม่อมก็จะ

ท ำเหมือนเดิมพะ่ย่ะคะ่” 
“กียนุ” 
“กระหม่อมรูพ้่ะย่ะค่ะ กระหม่อมได้ยินมำแล้วว่ำมันส่งผล

กระทบต่อร่ำงกำยพ่ะย่ะค่ะ ท่ำนฟูมินเทียนเล่ำให้ฟังแล้วว่ำ                  
มีนักเวทยท์ี่ไม่ฟ้ืนขึน้มำอีกเลย แต่ว่ำมันเป็นหนำ้ที่ของกระหม่อม        
พ่ะย่ะค่ะ ดงันัน้ ดงันัน้...” 

ควำมรูส้กึเอ่อลน้ขึน้มำในระหวำ่งที่ก  ำลงัพดู เขำรูส้กึอดึอดัที่ไม่
สำมำรถอธิบำยสิ่งที่อยู่ในใจออกมำไดท้ัง้หมด กียนุสดูลมหำยใจเขำ้
ไปเฮือกใหญ่หนึ่งครัง้ 

“ตอนนัน้กระหม่อมพยำยำมท ำใหด้ีที่สดุเท่ำที่จะท ำไดพ้่ะย่ะค่ะ 
ไม่รูว้่ำมันอันตรำยแค่ไหน แต่ในเมื่อกระหม่อมมีพลัง กระหม่อม             
ไม่สำมำรถมองดคูนตำยไปเฉย ๆ หรอกพะ่ย่ะคะ่” 
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อย่ำงนอ้ยเขำก็ไม่ใช่คนที่สำมำรถทนเฉยในขณะที่คนอื่นตกอยู่
ในอนัตรำยได ้มนัเป็นจิตส ำนึกขัน้พืน้ฐำนที่กียนุมี เขำพยำยำมท ำ
ใหด้ีที่สุดดว้ยพลังของเขำ แมว้่ำเรี่ยวแรงของเขำจะถูกสูบออกไป            
จนหมด แต่พอฟ้ืนขึน้มำเขำก็รูส้ึกอิ่มเอมใจที่ในเวลำนั้นเขำได้
ช่วยชีวิตผูค้นเอำไวไ้ม่นอ้ยเลย เขำมีพลงั ถำ้พลงัของเขำช่วยชีวิตคน
ไดเ้ขำก็ดีใจ 

เจำ้ชำยอิครำอิมสบตำกียุนที่มีควำมมั่นใจ พระองคท์  ำอะไร
ไม่ไดน้อกจำกถอนหำยใจอยู่ในใจ เขำเป็นเด็กหนุ่มที่ซื่อสัตยแ์ละ
ตรงไปตรงมำ เขำฉลำดและช่ำงสงัเกต แต่บำงครัง้ก็ท ำอะไรบุม่บำ่ม
ไม่คิดถึงตัวเอง เขำคือคนที่วิ่งเขำ้ไปช่วยเหลือคนอื่นตอนที่ไดยิ้น       
ค ำว่ำไฟไหมใ้ช่ไหม ตอนนัน้พระองคไ์ม่สนใจ เพรำะเขำเป็นแค่คน
แปลกหนำ้ แต่ตอนนีพ้ระองคท์  ำแบบนัน้ไม่ได ้ส  ำหรบัผูบ้ญัชำกำร
ทหำรในช่วงสงครำมนัน้ชีวิตของทหำรแต่ละคนมีควำมส ำคญัมำก 
แตว่ำ่ชีวิตของพวกเขำก็เทียบกบัควำมปลอดภยัของกียนุไมไ่ด ้ 

เหนือสิ่งอื่นใด มีสิ่งหนึ่งที่รบกวนจิตใจเจ้ำชำยอิครำอิมอยู่                
กียุนบอกว่ำเขำสำมำรถใชเ้วทมนตรข์องตัวเองไดต้ำมใจ ถำ้หำก              
กียนุตัง้ใจ เขำก็สำมำรถพำฮสัชำที่เป็นเง่ือนไขของกำรเดิมพนัหนีไป
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กบัเขำได ้กียนุสำมำรถหลดุออกจำกกรอบของกำรเดิมพนัที่ใชร้ัง้ตวั
เขำไวไ้ดทุ้กเมื่อ พระองคต์อ้งก ำจัดควำมเป็นไปไดท้ัง้หมดออกไป             
ดเูหมือนวำ่ตอนนีกี้ยนุจะยงัไม่ไดต้ระหนกัถึงมนั แตถ่ำ้เขำรูต้วัเมื่อไร 
พระองคต์อ้งเจอปัญหำใหญ่แน่นอน 

“เรำคยุเรือ่งอื่นกนัดีไหม?” 
“......?” 
“เวทมนตรข์องเจำ้ยอดเย่ียมอย่ำงที่ไมเ่คยมีมำก่อน มีหลำยคน

ที่เห็นและเอำไปพดูจนข่ำวลือแพรก่ระจำยไปไกลแลว้ จนถึงตอนนี้
คงมีหลำยคนท่ีจบัตำมองเจำ้ดว้ยสำยตำที่หลำกหลำยควำมหมำย” 

ใบหน้ำของกียุนแข็งกรำ้วขึน้มำมองสบตำเจำ้ชำยอิครำอิม                
แตพ่ระองคย์งัมีเรือ่งที่จะบอกอีก 

“ไม่ใช่แค่นัน้ จะมีอีกหลำยคนที่เสนอว่ำสำมำรถใชป้ระโยชน์
จำกเวทมนตรข์องเจำ้ในกำรรบได”้ 

ตอนนีห้นำ้ของกียนุซีดไปแลว้ 
“เจำ้มีพลงั แลว้เจำ้จะใชพ้ลงัของเจำ้อย่ำงไร?” 
“กระหมอ่ม......กระหม่อม” 
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“เจำ้ช่วยชีวิตผูค้นไดด้ว้ยพลงัของเจำ้ แตพ่ลงัของเจำ้ก็สำมำรถ
ฆ่ำคนไดด้ว้ย” 

“กระหมอ่มช่วยชีวิตคนได ้แตฆ่่ำคนไมไ่ดพ้่ะย่ะค่ะ” 
กียนุเอ่ยออกมำอย่ำงเฉียบขำด เขำจะฆ่ำคนไดอ้ย่ำงไรกนั 
“ทุกครัง้ที่ช่วยคน เจำ้จะหมดสติใช่ไหม? ขำ้ทนเห็นเจำ้เป็น

แบบนัน้ไม่ไดห้รอก ถำ้ไดเ้ริ่มสกัครัง้หนึ่งแลว้ ต่อใหไ้ม่อยำกท ำเจำ้            
ก็จะหยดุไมไ่ด”้ 

“ของอย่ำงนีไ้ม่ลองก็ไม่รูพ้่ะย่ะค่ะ” 
“ผู้คนจะมำขอร้องนั่นน่ีจำกผู้ที่มีพลังไม่จบไม่สิน้  และมัน

โหดร้ำยมำก เจ้ำบอกว่ำจะช่วยผู้คน แต่บำงคนก็จะพูดว่ำใน               
สนำมรบหำกฆ่ำศัตรูได้คนหนึ่งก็จะช่วยชีวิตฝ่ำยเรำได้คนหนึ่ง 
ดงันัน้ในสงครำมที่มีกำรสูร้บกัน เจำ้จะจดักำรอย่ำงไร? ขำ้รูว้่ำเจำ้     
ไม่ชอบทั้งสำยตำอยำกรู ้อยำกเห็นของผู้คน ทั้งกำรถูกเอำไป
วิพำกษ์วิจำรณต์่ำง ๆ นำ ๆ จนถึงตอนนีเ้จำ้ก็จะพบอุปสรรคอย่ำง
อื่น ขำ้เป็นหว่งเรือ่งนัน้” 

เจำ้ชำยอิครำอิมอธิบำยอย่ำงละเอียดใหกี้ยนุไดต้ระหนกัว่ำสิ่ง
ที่เขำจะท ำนัน้อนัตรำยขนำดไหน พระองคไ์ม่สำมำรถส่งกียนุไปอยู่
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ในจดุที่อนัตรำยแบบนัน้ได ้พระองคอ์ยำกใหเ้ขำใชชี้วิตที่มีแตร่อยยิม้
และไดเ้หน็แตส่ิ่งดี ๆ เทำ่นัน้ 

“ไม่วำ่อย่ำงไรเจำ้ก็จะบำดเจ็บ ดงันัน้อย่ำท ำเลยนะ” 
พระองคพ์ูดวกกลับไปที่จุดเริ่มตน้อีกครัง้ กียุนปิดปำกสนิท 

ตอนนีเ้ขำตระหนกัไดว้่ำกำรที่จะมีผูค้นมำขอรอ้งใหช้่วยไม่จบไม่สิน้
นัน้น่ำกลวัมำกกว่ำตอนครัง้แรกที่รูว้่ำถำ้ใชพ้ลงัจนหมดจะสลบไป 
และอำจจะไม่ฟ้ืนขึน้มำอีกเลยเสียอีก 

แมว้่ำมีพลงัแต่ก็ใชม้นัไม่ได ้กียนุหลบัตำแลว้ก็ลืมขึน้มำอีกครัง้ 
เจำ้ชำยอิครำอิมมองเขำอยู่ เพรำะโคมไฟสีแดงท ำใหใ้บหนำ้ขำว ๆ 
ของเจำ้ชำยอิครำอิมกลำยเป็นสีแดงไปดว้ย แลว้เขำจะตอบพระองค์
ที่ก  ำลงัรอค ำตอบของเขำอย่ำงไรดี เจำ้ชำยอิครำอิมมีสิ่งที่คำดหวงั
ในใจอยู่แคส่ิ่งเดียว 

กียนุยืดหลงัตรงและหำยใจเขำ้ออกลกึ ๆ 
“ถ้ำหำกเกิดเหตุกำรณ์อย่ำงเมื่อวำนขึน้อีก  กระหม่อมก็จะ

ช่วยชีวิตคนพะ่ย่ะคะ่” 
“เจำ้” 
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“ฟังก่อนพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมไม่ไดค้ิดว่ำจะช่วยชีวิตไดห้มด          
ทุกคนพ่ะย่ะค่ะ แต่ถำ้เห็นคนตกอยู่ในอันตรำยต่อหนำ้ต่อตำแลว้
กระหม่อมสำมำรถช่วยไดก้ระหม่อมก็ไม่สำมำรถแกลง้ท ำเป็นไม่รู ้  
ไม่ชีแ้ลว้ปล่อยไปไดพ้่ะย่ะค่ะ กระหม่อมว่ำยน ำ้ไม่เก่งแต่ถำ้มีเด็ก        
ตกน ำ้กระหม่อมก็จะใชพ้ลงัของกระหม่อมช่วยเขำพ่ะย่ะค่ะ ถำ้มีคน
ติดอยู่ในที่สูงแล้วขอให้ช่วยกระหม่อมก็สำมำรถช่วยได้เช่นกัน           
มนัเป็นสิ่งที่คนทกุคนไม่ว่ำใครก็สำมำรถท ำไดพ้่ะย่ะค่ะ ดงันัน้อย่ำ
หำ้มกระหมอ่มเลยพ่ะย่ะค่ะ” 

น่ีคือควำมภำคภูมิใจของเขำ เขำไม่อยำกเห็นแก่ตัวเพื่อ                
ควำมสงบสุข และมันก็เป็นกำรตำมหำคุณค่ำอื่น ๆ ในชีวิตด้วย                 
เขำไม่ไดต้กลงมำที่โลกนีเ้พื่อใชชี้วิตในฐำนะทำสและมำเป็นสนม
ของเจำ้ชำยอิครำอิมแบบนี ้เขำมีคุณค่ำมำกกว่ำนั้น แมว้่ำเขำจะ
ไม่ใช่ยอดมนุษยท์ี่สำมำรถช่วยเหลือทุกคนได้ แต่ถำ้มีคนตอ้งกำร
ควำมช่วยเหลืออยู่ตรงหนำ้ เขำก็จะย่ืนมือเขำ้ไปช่วย เขำอยำกให้
ตวัเองมีคณุค่ำแบบนัน้ 

กียุนไม่ได้เรียกมันว่ำควำมดื ้อรั้น  แต่มันคือควำมตั้งใจ                         
อันแน่วแน่ของตนเอง เจำ้ชำยอิครำอิมรูส้ึกว่ำสำยตำที่มองตรงมำ
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นั้นเจิดจ้ำจนแสบตำไปหมด เขำเป็นคนจิตใจดี ซื่อตรงและกลำ้
เผชิญหน้ำควำมเป็นจริง ควำมน่ำรักของเขำไม่ใช่แค่ภำยนอก
เท่ำนั้น แม้จะตกอยู่ในสถำนกำรณ์แบบไหน ภำยในของเขำก็
เข้มแข็ง  ไม่ยอมละทิ ้งควำมภำคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง                        
แมว้่ำพระองคจ์ะขมขื่นกับควำมจริงที่ว่ำพระองคห์ำ้มกียุนไม่ได้                  
แตก็่รูส้กึปลืม้ปริม่ขึน้มำถึงหวัใจดว้ย 

“ที่คยุกบัเจำ้มำถึงตอนนีรู้ไ้หมวำ่ขำ้คิดอะไรอยู่?” 
อยู่ ๆ พระองคก็์พูดนอกเรื่อง ท ำใหกี้ยุนส่ำยหนำ้ พระองคจ์ะ

พดูอะไรอีกกนันะ 
“ถำ้หำกกำรที่เรำเปิดใจคยุกนัดว้ยดีที่เมืองซิลมำรูอำนนบัเป็น

ครัง้แรก น่ีก็นบัเป็นครัง้ที่สอง จรงิไหม?” 
“ก็จรงิพ่ะย่ะค่ะ” 
“เป็นเรือ่งที่น่ำยินดีนะ” 
กียุนไม่รูว้่ำมนัน่ำยินดีตรงไหน เจำ้ชำยอิครำอิมยกยิม้อย่ำงมี

ควำมสขุจรงิ ๆ 
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“เจำ้ตอ้งสัญญำกับขำ้เรื่องหนึ่ง เจำ้จะตอ้งไม่ท ำเรื่องที่เสี่ยง
อนัตรำย เรื่องที่เกินก ำลงัแบบเมื่อวำนจะไม่เกิดขึน้อีกแลว้ เจำ้เป็น
คนฉลำด แตบ่ำงครัง้ก็ประมำทเกินไป” 

“กระหมอ่มไมค่ิดวำ่ตวัเองประมำทนะพ่ะย่ะคะ่” 
“ไม่ เจำ้ประมำท ดงันัน้เจำ้ตอ้งสญัญำ เจำ้จะไมท่  ำเรื่องเกินตวั

อีก” 
“กระหมอ่มเองก็รูว้ำ่ชีวิตของกระหมอ่มมีคำ่นะพะ่ย่ะคะ่” 
กียุนมองว่ำมันเป็นอะไรที่ไรส้ำระมำกจึงตอบไปพรอ้มกับ               

ท ำหนำ้บดู เหนือสิ่งอื่นใดไม่วำ่เมื่อไรเขำก็ยงัอยำกกลบับำ้น เขำตอ้ง
ใชค้วำมพยำยำมในกำรเอำตวัรอด 

“อย่ำงนัน้ก็ดี เจำ้ท ำตำมที่เจำ้ตัง้ใจเถอะ” 
ค ำพดูที่เหมือนว่ำใจกวำ้งนัน้ปนควำมเศรำ้เล็กนอ้ย แต่กียนุก็

พอใจที่เขำไมต่อ้งตอ่ลอ้ตอ่เถียงกนัอีกแลว้ 
“พ่ะย่ะค่ะ” 
“น่ีก็ดกึมำกแลว้พกัผ่อนเถอะ” 
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ทันทีที่ปรบัควำมเขำ้ใจกันได ้เจำ้ชำยอิครำอิมก็เอ่ยลำสัน้ ๆ 
แลว้ลกุขึน้ยืน กียนุพยำยำมจะลกุขึน้ตำมโดยทนัที แต่ก็รูส้กึวิงเวียน
จนยืนโซเซ เขำเหน่ือยเกินกวำ่ที่จะเคลื่อนไหวรำ่งกำยไดต้ำมใจชอบ 

“นั่งเฉย ๆ สิ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมรบีเขำ้มำประคองกียนุ 
“ไม่เป็นไรพ่ะย่ะค่ะ แทนที่จะเอำแต่นอน กำรค่อย ๆ ขยบัตวัจะ

ช่วยใหฟ้ื้นตวัไดเ้รว็กว่ำพ่ะย่ะค่ะ” 
กียุนยืนไดด้ว้ยขำของตนเองเมื่อเจำ้ชำยอิครำอิมปล่อยมือที่

ประคองออก และสุดทำ้ยเขำก็เดินตำมเจำ้ชำยอิครำอิมไปจนถึง
ประตู เจำ้ชำยอิครำอิมที่เพิ่งจะออกไปดำ้นนอกก็หันกลับมำมอง              
กียนุรำวกบันกึอะไรขึน้มำได ้

“เจำ้ไมท่กัทว้งบำ้งเลยหรอื?” 
“......?” 
“ขำ้จะออกไปเฉย ๆ เจำ้ไมท่กัทว้งเลยหรอื?” 
กียุนสงสัยว่ำเจ้ำชำยอิครำอิมจะพูดอะไรกันแน่ ที่ออกไปก็

เพรำะว่ำมีงำนยุ่งไม่ใช่หรอื กียนุที่ตอนแรกไม่ไดใ้สใ่จ เริ่มสงัเกตเหน็
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ควำมจริงจงัในสำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมว่ำมีบำงอย่ำงอยำกจะ
บอก แลว้ใบหนำ้เขำก็รอ้นผ่ำว  

เจำ้ชำยอิครำอิมจูบลงไปบนแกม้ของกียุนที่เปลี่ยนเป็นสีแดง 
แมจ้ะอยู่ภำยใตแ้สงไฟที่มืดสลวั 

“ในหัวข้ำคิดแต่อยำกจะกอดเจ้ำ อยำกดึงเจ้ำมำกอดไว้ใน             
อ้อมอกแบบนีแ้ลว้ลม้ลงบนเตียง จูบไปตำมผิวเนือ้เปลือยเปล่ำ      
เนียนนุ่มนี ้มนัจะดีสกัแคไ่หนนะ” 

เจำ้ชำยอิครำอิมกระซิบดว้ยน ำ้เสียงนุ่มนวลและจบูที่หนำ้ผำก
ของกียนุ กียนุรีบถอยหลงัไป พระองคเ์ก่งจริง ๆ ในกำรพดูใหค้นอื่น
เขินอำย แลว้ใช่ว่ำไม่มีใครมองดอูยู่ ถึงเคนเกนจะรูเ้ห็นทกุอย่ำงแลว้ 
แต่มันก็น่ำอำยอยู่ดี กียุนกรีดรอ้งแบบไรเ้สียงและใชห้ลังมือเช็ด 
หนำ้ผำกโดยอตัโนมตัิ ดงันัน้กียนุจงึไม่เห็นวำ่คิว้ขำ้งหนึ่งของเจำ้ชำย
อิครำอิมกระตกุ 

“มำน่ีสิ” 
เจ้ำชำยอิครำอิมย่ืนมือออกมำ กียุนที่มองมือของเจ้ำชำย                    

อิครำอิมสลับกับใบหนำ้ที่ยิม้แยม้ก็ถอนหำยใจ พระองคค์ิดจะท ำ
อะไรอีกละ่ 
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“เรว็สิ” 
พอถกูเรง่สดุทำ้ยกียนุก็จบัปลำยนิว้ของเจำ้ชำยอิครำอิมเบำ ๆ 

แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมกระชบัมือเขำใหแ้น่นขึน้  
“จรงิอยู่ที่ขำ้ไมค่่อยมีเวลำ แตถ่ึงจะเป็นอย่ำงนัน้ก็ใช่ว่ำจะไมท่  ำ

อะไรเลย ในเมื่อตดัสินใจแลว้ขำ้ก็จะหำเวลำท ำมนั” 
“อย่ำงนัน้หรอืพะ่ย่ะคะ่” 
กียุนตอบกลับไปแบบหว้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม บนใบหน้ำของ

เจำ้ชำยอิครำอิมไม่มีแววลอ้เล่น แมว้่ำใบหนำ้หล่อเหลำชวนฝันของ
เจำ้ชำยอิครำอิมจะมีรอยยิม้รำวกบัว่ำก ำลงัสนกุ แต่ก็แอบเห็นว่ำมี
ควำมรำ้ยกำจซกุซอ่นอยู่ดว้ยจนรูส้กึแปลก ๆ  

“เจำ้รูแ้ลว้ก็ดี” 
ครำวนีเ้จำ้ชำยอิครำอิมจูบหนำ้ผำกของกียุนอีก แต่กียุนหลบ

ไม่ไดเ้พรำะมือถกูจบัเอำไว ้รมิฝีปำกของเจำ้ชำยอิครำอิมประทบัจบู
ลงทั่วใบหนำ้ของกียนุที่หลบัตำป๋ีและห่อไหล่ พระองคจ์บูที่หนำ้ผำก 
แกม้ ตำ จมกู คำง และยงังบัเบำ ๆ ที่ติ่งหดูว้ย มนัเป็นควำมรูส้ึกที่
น่ำขนลกุมำกกว่ำจะเสียว ขนอ่อนตำมตวัของกียนุลกุเกรียวและตวั
แข็งเกรง็ 
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เจำ้ชำยอิครำอิมดึงกียนุที่ห่อไหล่เขำ้มำกอดและตบไหล่เบำ ๆ 
รำ่งเล็กที่กอดก ำลงัดีนัน้อบอุ่น ใบหทูี่เปลี่ยนเป็นสีแดงที่แตะอยู่ตรง
ปลำยจมกูของพระองคน์ัน้ดนู่ำรกัมำก 

“ตวัเจำ้หอมมำกนะรูไ้หม?” 
“ไม่รูพ้่ะย่ะค่ะ” 
กียุนส่ำยหัวรวั ๆ และพูดออกมำเสียงดัง แต่ส  ำหรบัเจำ้ชำย            

อิครำอิมมันกลับดูน่ำรกัน่ำชัง เจำ้ชำยอิครำอิมผละออกจำกกียุน 
อย่ำงเสียดำย ทนัทีที่ถกูปล่อย กียนุก็ถอยหลงัเวน้ระยะห่ำงระหว่ำง
ทั้งคู่ไกลพอสมควร เขำเช็ดไปทั่ วใบหน้ำ  และท ำท่ำทำงระแวง               
ดเูหมือนเป็นแมวที่ก ำลงัโกรธ แต่ถึงอย่ำงนัน้ถำ้ย่ืนมือออกไปเขำก็
ยอมให้จับอยู่ดี  ถึ งจะท ำหน้ำตำไม่พอใจแต่ ก็ ไม่หนีไปไหน                   
ทว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมท ำแบบนัน้ไม่ได ้ไม่ใช่แค่เพรำะว่ำพระองคไ์มม่ี
เวลำแลว้ แต่เพรำะว่ำแกม้ที่แมว้่ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ก่อนหนำ้นี ้
มันซีดเผือด แม้ว่ำพระองค์จะโลภมำกแค่ไหนก็ท ำรักกับเขำทั้ง         
อย่ำงนีไ้ม่ได ้

“ไวเ้จอกนันะ” 
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กียนุไม่ไดเ้อ่ยลำเจำ้ชำยอิครำอิมที่หนัหลงัออกไป แต่ท ำเพียง
แคล่บูหทูี่เจำ้ชำยอิครำอิมเพิ่งจะพน่ลมหำยใจใส ่ 

ควำมรู ้สึกที่ เหมือนได้กินช็อคโกแลตกับน ้ำผึ ้งพร้อมกัน                    
ควำมหอมหวำนที่มำกเกินไปจนรูส้ึกเหมือนเป็นยำพิษ พอบอกว่ำ
ชอบเขำแลว้พระองคก็์รุกเขำอย่ำงหนกัดว้ยกำรโหมควำมรกัใสเ่ขำ 

กียุนมองไปยังประตูที่ เจ้ำชำยอิครำอิมเดินออกไปแล้วก็                 
ถอนหำยใจอย่ำงแรง ผูช้ำยที่รำวกับเป็นดวงอำทิตย ์หำกไม่รกัษำ
ระยะห่ำงเอำไว้ให้ดีก็อำจจะตำบอดเพรำะแสงอำทิตย์ได้ หรือ
อำจจะหลงใหลไปกบัเสน่หจ์นถกูไฟเผำตำยไปเลย 

กียนุมองดปูลำยนิว้ของตวัเองเงียบ ๆ บำงทีเขำอำจจะอยำกให้
ตัวเองถูกไฟเผำตำยไปเลยเสียยังดีกว่ำ เพรำะกำรถูกไฟรอ้น ๆ                
เผำตรงแผลที่เคยถกูไฟลวกอย่ำงโหดเหีย้มนัน้มนัท ำใหเ้จ็บปวดซ ำ้
แลว้ซ ำ้อีก 
  ดงันัน้กำรรกัษำระยะหำ่งที่เหมำะสมมนัจงึยำก 
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บทที ่10 
การเกดิ 

 
ฤดูหนาวถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดส าหรับอาณาจักรที่อากาศร้อน
ตลอดทัง้ปี แมว้ำ่จะถกูเรยีกวำ่ฤดหูนำว แตท่กุคนก็สวมแค่เสือ้แขน
ยำวสองชัน้ออกไปท ำงำนได ้ฤดหูนำวจะมีแค่ช่วงสัน้ ๆ ไม่เกินย่ีสิบ
วนัเท่ำนัน้ ดินแดนทะเลทรำยและทุ่งหญำ้นัน้อณุหภมูิตอนกลำงวนั
และตอนกลำงคืนแตกต่ำงกันอย่ำงมำกอยู่แลว้ ส ำหรบัประชำชน
ชำวชำลบำมห ์ฤดหูนำวจงึไม่ถือวำ่หนำวมำก 

พอฤดูหนำวที่มีแค่ช่วงสั้น ๆ ผ่ำนพ้นไป  ไม่ช้ำก็จะเป็นฤดู                 
ใบไมผ้ลิ แมว้่ำฤดใูบไมผ้ลิจะมีแค่ช่วงสัน้ ๆ เหมือนกนั แต่ดอกไมท้ี่
เบง่บำนหลงัผ่ำนฤดหูนำวไม่วำ่เมื่อไรก็ใหค้วำมสดช่ืนเสมอ 

เดือนมกรำคม ปี 1339 ตำมปฏิทินทอ้งถ่ิน ปีใหม่ผ่ำนพน้ไป
แลว้ และเจำ้ชำยอิครำอิมที่ตอ้งเตรียมตัวตอ้นรบัฤดูใบไมผ้ลิก็มี             
งำนยุ่ง กำรท ำควำมสะอำดครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ                 
ท ำให้บรรดำข้ำรับใช้จดจ่ออยู่กับกำรปัดกวำดเช็ดถูวัง เพรำะ
เจำ้ชำยอิครำอิมผูเ้ป็นเจำ้ของวงัจะเดินทำงกลบัมำ แมแ้ต่ชำวเมือง
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ซิลมำรูอำนก็ตกแต่งถนนดว้ยควำมต่ืนเตน้และควำมคำดหวงั พรอ้ม
ทัง้เฝำ้รอเจำ้ชำยอิครำอิม  

เรื่องกำรท ำสงครำมกับเคียวเซนอยู่ ในควำมสนใจของ
ประชำชนชำวชำลบำมห ์ใครแพใ้ครชนะนัน้ถกูผูค้นพดูต่อ ๆ กนัจน
ข่ำวแพร่ไปไวย่ิงกว่ำรำยงำนที่ส่งมำถึงมือองค์จักรพรรดิเสียอีก         
ในบรรดำเชือ้พระวงศ์และชนชั้นสูงมำกมำยมีเพียงแค่คนเดียว
เท่ำนัน้ที่ท  ำผลงำนโดดเด่นอย่ำงชดัเจน ซึ่งก็คือเจำ้ชำยอิครำอิมที่
เอำชนะได้อย่ำงต่อเน่ือง แม้แต่เจ้ำชำยรอนทูซีคำที่ เป็นคู่แข่ง                
ตวัฉกำจของเจำ้ชำยอิครำอิมยงัพ่ำยแพอ้ย่ำงน่ำเจ็บใจไปตัง้สองครัง้ 
แต่เจำ้ชำยอิครำอิมนัน้ไม่เคยพ่ำยแพเ้ลย ทุกกำรรบพระองคไ์ดร้บั
ชัยชนะทัง้หมด ท ำใหป้ระชำชนดีใจ และชำวซิลมำรูอำนก็ย่ิงรูส้ึก
ภำคภมูิใจเป็นอย่ำงมำก  

ค ำสรรเสริญเปล่งออกมำไม่หยดุหย่อนว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมนัน้
เจิดจรัสดั่ งฤดูใบไม้ผลิที่มำขับไล่ฤดูหนำว ทั้งกำรท ำศึกใหญ่           
ทั้งบุกยึดป้อมปรำกำร ทั้งจัดกำรกับทหำรม้ำแห่งบำเชนของ                    
เคียวเซนที่โออ้วดตวัว่ำเก่งกำจไดร้ำบคำบ แถมเจำ้ชำยอิครำอิมก็ยงั
เป็นพันธมิตรกับรัชทำยำทแห่งดำเมียนด้วย ต่อให้เล่ำกันจน                  
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ปำกแหง้ก็ยังเล่ำไม่หมด และยังไม่จบแค่นั้น  มีข่ำวลือแปลก ๆ ที่
ตำมมำในตอนทำ้ยดว้ย ช่วงหนึ่งชำวซิลมำรูอำนเคยพูดซุบซิบถึง
สนมชำยของเจำ้ชำยอิครำอิม  

ไม่มีใครเช่ือไดง้่ำย ๆ เก่ียวกบัเนือ้ควำมในจดหมำยที่พ่อ สำมี 
หรือลูกชำยเขียนส่งมำจำกสนำมรบ เป็นเรื่องของสนมที่เจำ้ชำย                 
อิครำอิมใหค้วำมโปรดปรำนอย่ำงหำที่สดุไม่ได้ จนถึงกบัตอ้งพำไป
สนำมรบด้วย แต่ว่ำในจดหมำยเขียนบอกมำว่ำที่แท้เขำไม่ใช่                 
สนมคนโปรด แต่เป็นจอมเวทย์ ในจดหมำยส่วนใหญ่เขียนดว้ย
ลำยมือที่ดูสั่น ๆ ว่ำเขำใชปี้กสีทองยกท่อนซุงจนลอยขึน้มำ เรื่องที่
บอกว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมมีแผนกำรลบัแอบซ่อนท่ำนจอมเวทยเ์อำไว้
แพร่มำจนถึงเมืองซิลมำรูอำน และในเวลำเดียวกัน ผูค้นทำงเหนือ
เองก็ก ำลงัพดูถึงเรือ่งเดียวกนันีด้ว้ย 

บำงคนบอกว่ำมันเป็นแผนของเจำ้ชำยอิครำอิมที่จะปกป้อง   
คนรกั แต่ประชำชนสว่นใหญ่ในเมืองซิลมำรูอำนพยกัหนำ้ยอมรบัวำ่
จอมเวทยม์ีอยู่จริง ๆ วนัที่เจำ้ชำยอิครำอิมกลบัมำหลงัจำกไปทวง
คืนเมืองกัลเบรียนแลว้ที่จัตุรสักลำงเมืองซิลมำรูอำนมีฝนดอกไมท้ี่
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จบัตอ้งไม่ไดต้กลงมำ ชำวเมืองซิลมำรูอำนยงัจดจ ำเหตกุำรณน์ัน้ได้
ดี 

ชำวเมืองซิลมำรูอำนคำดหวงัว่ำจะไดเ้ห็นภำพมหศัจรรยแ์บบ
วนันัน้อีก และตัง้ตำรอใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมกลบัมำ  

“แต่ไม่มีใครรูว้่ำท่ำนจอมเวทยท์ี่พวกเขำตั้งตำรอกลับมำถึง
ก่อนแลว้” 

ฮัสชำพูดพึมพ ำพรอ้มมองกียุนที่นั่ งจิบน ำ้ชำอยู่ตรงหนำ้เธอ               
กียุนที่ทุกคนเฝ้ำรอกลับมำถึงก่อนเจ้ำชำยอิครำอิมไม่นำน กียุน  
อธิบำยวำ่เขำเบื่อก็เลยขอกลบัมำก่อน 

“ผู้คนต้องผิดหวังมำกแน่  พวกเขำคำดหวังว่ำจะได้เห็น               
เวทมนตรม์หศัจรรยเ์หมือนอย่ำงวนัที่มีฝนดอกไมอ้ีก” 

“ถำ้ท ำใหด้บูอ่ยเกินไปก็ไม่พิเศษสิขอรบั” 
“อย่ำงนีน่ี้เอง ที่ท  ำแบบนั้นก็เพื่อเป็นของขวัญที่คำดไม่ถึงให้

ผูค้นประทบัใจใช่ไหม กียนุ มนัเป็นแผนของเจำ้หรอื?” 
“ตอ้งชมว่ำขำ้ฉลำดมำกเลยขอรบั ทำ่นหญิง” 
 กียุนพูดชมตัวเองและยืดอก แต่ใบหน้ำกลำยเป็นสีแดง

เลก็นอ้ยเพรำะหนำ้ของเขำยงัไม่หนำพอ 
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“ถึงอย่ำงนัน้กียนุก็เป็นคนดงัแลว้นะ” 
“ขำ้โด่งดงัมำตัง้นำนแลว้ขอรบั ว่ำแต่ว่ำขอยืมค ำที่ทำ่นชอบพดู

บอ่ย ๆ ไดไ้หมขอรบั?” 
“โอโ้หหรอื?” 
พอกียุนลำกหำงเสียงสูงขึน้และมองไปที่ฮัสชำ ฮัสชำก็เผย

ใบหนำ้ที่มีรอยยิม้อนัสดใส  
“ขำ้ไม่ไดล้อ้เล่นนะขอรบั ท่ำนหญิง จำกวันนีไ้ป ขำ้ตัดสินใจ

แน่วแน่แลว้ขอรบั” 
“โอ ้น่ำกลวัเชียว” 
ถึงจะพดูอย่ำงนัน้ แต่ฮสัชำก็ไม่มีท่ำทีหวำดกลวัอย่ำงที่พดูเลย 

สิ่งที่กียนุเรยีกรอ้งคือคำ่ชดเชยที่เอำเขำไปขำยใหเ้จำ้ชำยอิครำอิม 
ถำ้เป็นไปตำมค ำพดูของกียนุ ทัง้เจำ้ชำยอีนำรด์และฟมูินเทียน

เองก็ตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยใหเ้ขำอย่ำงสมน ำ้สมเนือ้ ตอนที่เดินทำง
กลับมำยังเมืองซิลมำรูอำน มำ้ตัวที่กียุนขี่กลับมำก็คือเจ้ำเมภุม       
มำ้แสนรกัของเจำ้ชำยอีนำรด์นั่นแหละ กียนุท ำตวัเป็นขนุนำงที่วำง
อ ำนำจบำตรใหญ่โดยมีผูม้ีอ  ำนำจอย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิมหนนุหลงัอยู่ 
ฮัสชำนึกภำพว่ำเจำ้ชำยอีนำรด์น ำ้ตำไหลพรำกเพรำะมำ้แสนรัก
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ขนำดไหนกัน แต่เธอก็ข ำไม่ออก ส่วนคนที่แสดงออกว่ำขีเ้หนียว
อย่ำงฟมูินเทียนนัน้ตอ้งสญูเงินไปกบักำรเล่นพนนักบักียนุ ซึ่งนบัว่ำ
เป็นเงินที่มำกมำยมหำศำล กียนุโออ้วดว่ำตวัเขำมีช่ือเล่นว่ำเทพเจำ้
แหง่กำรพนนั 

ฮสัชำเองก็คิดว่ำเธอตอ้งชดเชยใหกี้ยุนดว้ย เธอท ำเรื่องที่ควร
ขอโทษกียุน เธอคิดว่ำเสนอค่ำชดเชยใหกี้ยุนไปเลยดีกว่ำโดนแบบ
เจำ้ชำยอีนำรด์และฟมูินเทียน ฮสัชำครุน่คิดวำ่ควรใหอ้ะไรดี 

“ขำ้สำมำรถใหอ้ะไรเจำ้ก็ไดเ้ท่ำที่ขำ้มี ตอนนีม้ีของขวญัส่งมำ
ใหข้ำ้มำกมำย ดงันัน้เจำ้จะมีตวัเลือกเพิ่มขึน้อีกเยอะ เอำอะไรดีละ่? 
มีแหวนสวมเล็บทับทิมวงหนึ่งด้วยนะ มีกระจกจำกโรงศิลปะ               
กลัโลวนัดว้ย” 

ฮัสชำร่ำยรำยกำรของขวัญที่เธอไดร้บัมำในช่วงที่กียุนไม่อยู่              
กียนุกมุขมบัเพรำะเริม่ปวดหวั 

“ไดร้บัของมำเยอะเลยนะขอรบั ทำ่นหญิง” 
“หึหึหึ ขำ้มีของใหเ้จำ้เยอะเลยใช่ไหม ของทัง้หมดนัน้หรูหรำ

และระยิบระยบั แต่มีที่น่ำสงสยัอยู่ชิน้สองชิน้ติดมำดว้ยขำ้ยงัไม่รูว้่ำ
ควรแยกออกมำดีหรอืเปลำ่” 
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“หรอืวำ่......?” 
“ไม่เป็นไร ขำ้ไม่ไดเ้จออะไรแปลก ๆ หรอก ย่ิงไปกว่ำนั้นก็มี     

ท่ำนหญิงคนหนึ่งที่มี ผ่ืนแดงขึน้เต็มตัวจนต้องเก็บตัวอยู่แต่ใน
ต ำหนักด้วย เหมือนว่ำมันจะไม่ใช่โรคติดต่อนะแต่ก็ไม่รูว้่ำเป็น
อะไร?” 

ท่ำนหญิงที่ฮสัชำพดูถึงคงเป็นใครไปไม่ไดน้อกจำกเซตี ้โรอิมท ์
ท่ำนหญิงตระกูลเมดิซสั พอไดยิ้นข่ำวว่ำเธอก ำลงัป่วย กียุนก็เบิก
ตำโตดว้ยควำมประหลำดใจ  

“เกิดอะไรขึน้หรอืขอรบั?” 
“ขำ้เองก็ไม่รูส้ำเหตหุรอก แต่ก็ใช่ว่ำจะคำดเดำไม่ได ้พอขำ้ได้

รับค ำเตือนจำกกียุน ข้ำก็พกเครื่องรำงป้องกันภัยติดตัวตลอด                
เจำ้รูใ้ช่ไหม?” 

เมื่อรูว้่ำฮสัชำที่ขยิบตำและยกยิม้นัน้หมำยถึงอะไร กียุนก็รอ้ง
โอโ้หและปรบมือโดยอตัโนมตัิ ตอนที่เขำท ำงำนอยู่กบัรำมซสัเคยได้
ยินเรื่องรำวมำมำกมำย กำรใชม้นตรด์  ำนัน้ไม่ไดผ้ลเสมอไปหรอก 
หำกล้มเหลว  ค ำสำปจะสะท้อนกลับไปหำตัวผู้กระท ำ เอง                        
พวกพ่อมดหมอผีรูว้ิธีหลบเลี่ยงค ำสำปเป็นอย่ำงดี ดงันัน้ในบรรดำ
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คนท่ีรวมหวักนัท ำเรือ่งชั่วรำ้ย ผูท้ี่วำ่จำ้งจงึตกเป็นผูท้ี่ตอ้งรบักรรมไป
แทน 

“กรรมตำมสนองขอรบั” 
กียุนพดูอย่ำงเย็นชำ ถำ้หำกเซตี ้โรอิมทไ์ม่คิดจะท ำรำ้ยฮสัชำ

ก่อน ก็คงไม่ต้องโดนแบบนี้ กียุนหวังว่ำเซตี ้ โรอิมท์จะไม่ท ำ                      
เรื่องชั่ วรำ้ยอะไรไปมำกกว่ำนี ้ แต่เขำรูว้่ำจิตใจของคนเรำไม่ได้
เปลี่ยนแปลงกนัไดง้่ำย ๆ 

“ถึงทำ่นหญิงโรอิมทจ์ะท ำไม่ส  ำเรจ็ แตท่ำ่นหญิง ขำ้ขอยืมอะไร
ทำ่นอีกครัง้ไดไ้หมขอรบั?” 

“ขอยืมหรือ เจำ้อยำกไดอ้ะไรหรือ? ลองบอกมำสิ เจำ้อยำกได้
อะไร? เหน็อย่ำงนีข้ำ้มือใหญ่จ่ำยไม่อัน้มำกเลยนะ” 

ฮัสชำกำงมือให้กียุนดู มือของเธอขำวและเล็กสมกับเป็น
คุณหนูที่ เติบโตมำอย่ำงดีไม่มีแม้แต่ควำมหยำบกร้ำน กียุนจึง               
ข  ำพรดืออกมำ 

“ฮ่ำ ๆ ขอรบั มือใหญ่มำกเลยขอรบั ถำ้อย่ำงนัน้เอำอย่ำงนีด้ี
ไหมขอรบั? ถำ้ขำ้ไปชมดอกไม ้ทำ่นตอ้งไปกบัขำ้?” 

“ชมดอกไม?้” 
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“ขอรับ ชมดอกไม้ ที่ทะเลสำบช่ืออะไรก็ไม่รู ้ที่วังตะวันตก                 
ทำ่นเคยบอกวำ่จะมีดอกบวับำนเตม็ไปหมดเลยอย่ำงไรเลำ่ขอรบั” 

“ท่ำนหญิงคนอื่น ๆ ก็ไดร้บัเชิญไปรว่มงำนเลีย้งใหญ่ มีนกัรอ้ง 
นกัดนตร ีและอำหำรเตรยีมเอำไวใ้หไ้ปเที่ยวชมขอรบั” 

“โอโ้ห?” 
เมื่อกียนุย่ืนขอ้เสนอที่ไม่คำดคิด ฮสัชำก็ประหลำดใจ เธอเรยีก

วงัหลงันีว้่ำกรงนก เป็นสถำนที่ที่ไม่สำมำรถเขำ้ออกไดต้ำมใจชอบ 
ตอ้งเป็นกรณีพิเศษอย่ำงกียุนที่เจำ้ชำยอิครำอิมพำออกไปนอกวัง             
ถึงจะออกไปขำ้งนอกได ้หำกเจำ้ชำยอิครำอิมไม่อนญุำต นำงสนม
ทกุคนก็ไม่สำมำรถกำ้วออกจำกต ำหนกัดอกไมไ้ดแ้มแ้ตก่ำ้วเดียว 

หนึ่งในขอ้ยกเวน้ที่มีอยู่ไม่ก่ีอย่ำงที่ท  ำใหส้ำมำรถออกไปขำ้ง
นอกไดก็้คืองำนชมดอกไมข้องเหล่ำนำงสนม ในฤดูใบไมผ้ลิและ
ใบไมร้่วงของทุกปีจะมีงำนประจ ำปี แต่เมื่อไม่นำนมำนีกี้ยุนและ        
ฮัสชำถูกบรรดำนำงสนมคว ่ำบำตร จึงไม่ไดร้บัเชิญใหไ้ปร่วมงำน 
ส ำหรบักียนุ จะไดร้บัเชิญหรือไม่ก็ไม่ส  ำคญั แต่เขำก็ไม่ไดท้  ำเรื่องนี ้
โดยพลกำร แต่เพรำะเจำ้ชำยอิครำอิมท ำใหเ้ขำเขำ้ออกวังหลงัได้



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

220 
 

ตำมอ ำเภอใจ กียนุเป็นห่วงฮสัชำ แมว้่ำฮสัชำเองก็ไม่ไดอ้ยำกจะไป
ขนำดนัน้ แตม่นัเป็นสิ่งส  ำคญัที่จะไดอ้อกไปพบปะผูค้นในสงัคม 

“ว่ำแต่เดือนหนำ้ท่ำนก็จะคลอดลูกแลว้ ท่ำนจะเดินไหวไหม
นะ? ขำ้ห่วงเรือ่งนัน้” 

ทอ้งของฮสัชำนนูขึน้มำเหมือนเป็นภเูขำลกูเล็ก ๆ แววตำของ                  
กียนุมีควำมกงัวล ฮสัชำจงึโบกมือแลว้บอกวำ่ไมเ่ป็นไร 

“ย่ิงใกลค้ลอดก็ควรขยบัตวัเสียหน่อย ไมเ่ป็นไรหรอก” 
“ค่อยโล่งอกหน่อยขอรบั อย่ำงนัน้ท่ำนจะไปงำนชมดอกไมใ้ช่

ไหมขอรบัทำ่นหญิง?” 
“แน่นอนสิ ฮิฮิ ว่ำแต่กียุน ขอพดูตำมตรงนะ น่ีเป็นเพรำะเรื่อง

นัน้ใช่ไหม?” 
ฮัสชำยกยิม้มีเลศนัยและกระซิบกระซำบกับกียุน กียุนที่รูว้่ำ            

ฮัสชำหมำยถึงอะไรก็หัวเรำะคิกคัก เป็นเสียงหัวเรำะอันชั่ วรำ้ย                
เป็นควำมหมำยที่รูก้นัแคส่องคน 

“โอ๊ะ มำคยุเรื่องสนกุ ๆ อะไรตรงนีก้นัสองคนหรือ? ใหพ้วกเรำ
รว่มวงดว้ยไดห้รอืเปลำ่?” 
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ใครบำงคนเดินเขำ้มำเอ่ยดว้ยน ำ้เสียงสดใส ถำมทัง้สองคนที่
ก ำลงัหวัเรำะคิกคกั พอกียนุหนัหลงัไปก็เจอท่ำนหญิงสำมคนยืนอยู่ 
แม้ว่ำจะต้องกำรหรือไม่  แต่ทั้งกียุนที่ เป็นคนโปรดของเจ้ำชำย              
อิครำอิม และฮัสชำที่ก ำลังจะมีบุตรไดก้ลำยเป็นผูท้ี่มีอ  ำนำจมำก
ที่สดุในวงัหลงั เรื่องที่บรรดำนำงสนมเคยเมินพวกเขำทัง้สองคนนัน้ 
ตอนนีก้ลำยเป็นอดีตไปแลว้ พวกนำงสนมที่ปรบัตวัไดไ้วก็มำนั่งอยู่
ขำ้ง ๆ กียนุและฮสัชำแบบหนำ้ตำเฉย พวกเธอพยำยำมเขำ้มำตีสนิท
เหมือนอย่ำงวนันีท้ี่เดินเขำ้มำทกั 

“เรำก ำลงัคยุเรือ่งสนกุ ๆ กนัอยู่พอดีเลย นั่งลงสิ” 
พอฮัสชำเชิญท่ำนหญิงทั้งสำมคนด้วยใบหน้ำเ ป้ือนยิ ้ม                 

พวกเธอก็มองหำที่ว่ำงและลงนั่ง ไม่ชำ้หญิงรบัใชก็้เตรียมของว่ำง 
มำให ้ 

“แลว้พวกเจำ้คยุอะไรกนัอยู่หรอื?” 
“พวกขำ้คิดวำ่จะจดังำนชมดอกไมล้ะ่” 
พอฮัสชำพูดค ำว่ำชมดอกไม้ แววตำของพวกท่ำนหญิงก็เป็น

ประกำยระยิบระยบั 
“จะจดักนัเมื่อไรหรอื?” 
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“จะเชิญพวกเรำไปดว้ยไหม?” 
“แน่นอนสิ พวกข้ำคิดไว้ว่ำจะเชิญทุกคนเลย อีกไม่นำนที่

ทะเลสำบของวังตะวันตกจะมีดอกบัวบำนสะพรั่ ง พอเจ้ำชำย                      
อิครำอิมกลบัมำ พวกเรำก็จดังำนชมดอกไมก้นั ดีไหม?” 

ฮสัชำยิม้ พรอ้มทัง้อธิบำยรำยละเอียด บรรดำท่ำนหญิงทกุคน
ก็พยกัหนำ้ 

“ข้ำคิดว่ำปีนีอ้ำณำจักรเกิดสงครำมแลว้จะไม่ไดจ้ัดงำนชม
ดอกไมเ้สียอีก แตถ่ำ้เจำ้สองคนออกหนำ้ใหข้ำ้ก็โลง่ใจ” 

“ใช่แลว้ งำนชมดอกไมห้นึ่งปีจะมีแคส่องครัง้เทำ่นัน้เอง” 
“ว่ำแต่ว่ำพวกเจำ้เชิญทุกคน......เอ่อ ถึงอย่ำงนั้น  ท่ำนหญิง

โรอิมทค์งจะไมส่ะดวกมำรว่มงำนใช่ไหม?” 
“จริงดว้ย ขำ้ไดยิ้นมำว่ำผ่ืนแดงลำมไปทั่วใบหนำ้ของนำงเลย 

น่ำเสียดำยจรงิ” 
“ท ำไมถึงเป็นแบบนัน้ไดก้นันะ......” 
แตล่ะคนตำ่งพดูถึงโรอิมท ์แตก็่เทำ่นัน้ ไม่นำนพวกเธอก็เริ่มพดู

ถึงเรื่องที่ตั้งตำรอใหเ้จ้ำชำยอิครำอิมกลับมำและกำรจัดงำนชม
ดอกไมไ้ม่หยดุ รำวกบันกกระจอกแตกรงั  
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ฮัสชำและกียุนต่ำงหันมำสบตำกันอีกครัง้และยกยิม้อย่ำงมี      
เลศนัย โรอิมท์อดไปร่วมงำนชมดอกไม้ ถือเป็นกำรเอำคืนที่                       
สะใจมำก 

 
ชาวเมืองซิลมารูอานต่ำงโห่รอ้งต้อนรับเจ้ำชำยอิครำอิม

กลบัมำยังเมืองซิลมำรูอำนดว้ยควำมยินดี แต่ท่ำนจอมเวทยไ์ม่ได้
ปรำกฏตวัอย่ำงที่ประชำชนคำดหวงัไว ้และไม่มีภำพลวงตำของฝน
ดอกไม ้แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมก็ยิม้ใหป้ระชำชนที่ออกมำใหก้ำรตอ้นรบั
แทน แค่นั้นก็เพียงพอที่จะท ำใหป้ระชำชนดีใจ เมืองซิลมำรูอำน
คกึคกัไม่ตำ่งจำกมีงำนเทศกำล ในวงัมีกำรจดังำนเลีย้งครัง้ใหญ่เพื่อ
เจำ้ชำยอิครำอิม ซึ่งก็ตรงกับวนัเกิดของเจำ้ชำยอิครำอิมพอดีดว้ย         
มีผู้น  ำตระกูลน้อยใหญ่รอบ ๆ เมืองซิลมำรูอำนมำร่วมงำนด้วย 
รวมทัง้ขุนนำงผูม้ีควำมสำมำรถของรำชอำณำจกัรก็มำร่วมอวยพร
ใหเ้จำ้ชำยอิครำอิม ในงำนประดบัประดำไปดว้ยแสงไฟและดอกไม ้
ผูค้นต่ำงช่ืนชมสรรเสริญสิ่งที่เจำ้ชำยอิครำอิมท ำ แต่พวกเขำไม่ได้
เจอทำ่นจอมเวทย ์

“หลำยคนดผิูดหวงั” 
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ฟูมินเทียนที่ยืนอยู่ขำ้ง ๆ เจำ้ชำยอิครำอิมเอ่ยขึน้มำ มันเป็น
กำรพดูพมึพ ำกบัตวัเอง แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมที่หดูีก็ไดยิ้น 

ขำ้หลวงชรำอย่ำงชำเฮลรูที่ยืนอยู่ขำ้ง ๆ เจำ้ชำยอิครำอิมก็เห็น
ดว้ยเช่นกนักบัค ำพดูของฟมูินเทียน ชำเฮลรูเองก็อยำกเห็นทำ่นจอม
เวทยเ์หมือนผูค้นมำกมำยที่มำที่น่ี ในจดหมำยของลกูชำยของเขำที่
ถกูส่งไปรบพรอ้มเจำ้ชำยอิครำอิม เขียนบรรยำยถึงควำมมหศัจรรย์
อย่ำงช่ืนชม ข่ำวลือที่ว่ำสนมคนโปรดนัน้แทท้ี่จรงิเป็นท่ำนจอมเวทย์
ผูเ้ก่งกำจ ทกุคนอยำกจะพิสจูนค์วำมจริงขอ้นี ้แต่เจำ้ตวักลบัไม่อยู่
ในงำนเลีย้ง ชำเฮลรูรวบรวมควำมกล้ำค่อย ๆ เอ่ยถำมเจ้ำชำย              
อิครำอิม 

“วนัที่น่ำยินดีแบบนี ้พำนกัเวทยส์รำ้งภำพลวงตำในข่ำวลือมำ
ใหท้กุคนเหน็ดีไหมพะ่ย่ะคะ่” 

“ท ำไม? เจำ้อยำกเหน็หรอื?” 
พอเจำ้ชำยอิครำอิมแสดงควำมสนใจและไม่แสดงอำกำรโกรธ 

ชำเฮลรูก็รบีกม้หวัรบั  
“แน่นอนพ่ะย่ะค่ะ ทุกคนที่มำรวมตวักันที่น่ีรวมถึงกระหม่อม 

ต่ำงคิดเหมือนกนัพ่ะย่ะคะ่” 
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“รออีกหน่อยก็แลว้กนั” 
“......?” 
“นกัเวทยท์ี่ขำ้ซ่อนเอำไวจ้นถึงตอนนี ้ไม่ใช่จะเห็นกันไดง้่ำย ๆ 

นะ จรงิไหม?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมพดูเป็นเชิงหยอกลอ้เบำ ๆ แตช่ำเฮลรูที่ติดตำม

รบัใชเ้จำ้ชำยอิครำอิมมำนำนรูด้ีว่ำที่พระองคพ์ูดมำหมำยควำมว่ำ
อย่ำไดม้ำยุ่งกับกียุน ถึงเขำจะไม่ไดถู้กต ำหนิ แต่มันก็น่ำเสียดำย
มำก 

“โอ ้ตำยจรงิ แรคคนูเฒำ่ก็มำดว้ย” 
ชำเฮลรูรูไ้ดใ้นทันทีเลยว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมก ำลังมองใครอยู่ 

นักวิชำกำรที่มีช่ือเสียงดำ้นเวทมนตร ์กรำนท ์อัลเมน รูปร่ำงใหญ่
และใบหนำ้สีแดงท ำใหส้งัเกตเห็นไดง้่ำย เขำเดินตรงมำหำเจำ้ชำย
อิครำอิม อลัเมนเป็นอจัฉรยิะที่คลั่งไคลเ้วทมนตร ์เห็นไดช้ดัว่ำท ำไม
เขำถึงมำที่น่ี 

เขำไม่สนใจค ำทกัทำยของผูค้นรอบขำ้งและมำยืนอยู่ตรงหนำ้
ของเจำ้ชำยอิครำอิม อลัเมนท ำหนำ้ตำน่ำกลวัแลว้เอ่ยปำก 

“สบำยดีไหม ผูพ้ิทกัษแ์หง่ซิลมำ” 
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“ขอรบั สบำยดีไหมขอรบั ทำ่นอลัเมน” 
“สบำยดี ขอบใจ วำ่แต่นกัเวทยข์องเจำ้อยู่ที่ไหนหรอื?” 
พอเอ่ยทักทำยเสร็จอัลเมนก็ถำมหำกียุนโดยไม่อ้อมค้อม                 

เขำอยำกเห็นนักเวทยใ์นข่ำวลือที่ว่ำสำมำรถท ำใหท้่อนซุงนับสิบ
ทอ่นลอยไดด้ว้ยตำของตวัเอง แตค่นในข่ำวลือไมอ่ยู่ที่น่ีตอนนี ้

“ท่ำนอัลเมน นักเวทย์ไม่ค่อยสบำยก็เลยไม่ได้มำงำนเลีย้ง
ขอรบั” 

เจำ้ชำยอิครำอิมโกหกโดยไม่กระพรบิตำสกันิด อลัเมนหรีต่ำลง
และจอ้งมองพระองค ์แต่เจำ้ชำยอิครำอิมยงัสงบนิ่ง 

“ฮึ่ม ถำ้อย่ำงนัน้ก็ช่วยไม่ได”้ 
อัลเมนพูดแบบนั้นแล้วก็กลับหลังหันไปอย่ำงไม่มีเ ย่ือใย 

ขำ้หลวงทกุคนที่ยืนอยู่แถว ๆ นัน้ต่ำงยกยิม้อย่ำงขมขื่นและต่ำงคน
ต่ำงพดู 

“ปกติก็เป็นคนที่หมกมุน่อยู่แลว้” 
“ควำมคลั่งไคลเ้วทมนตรน์ัน้ไมใ่ช่เรือ่งเลน่ ๆ เลย” 
“เขำจะสรำ้งควำมล ำบำกใจใหท้ำ่นจอมเวทยแ์น่ ๆ” 
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ตอนนีกี้ยุนไม่อยู่  เขำจึงยอมถอยไปแต่โดยดี แต่ไดยิ้นมำว่ำ
ควำมคลั่ งไคล้เวทมนตรข์องกรำนท์ อัลเมนนั้นไม่ใช่เล่น ๆ เลย                
เขำไมม่ีทำงที่จะยอมแพง้่ำย ๆ  

เจ้ำชำยอิครำอิมไม่ไดใ้ส่ใจอะไร อัลเมนจะเจอกียุนที่อยู่ใน             
วงัหลงัไดอ้ย่ำงไรกนั มนัเป็นปัญหำของเขำเอง ดงันัน้ก็แค่ปล่อยไป
อย่ำงนัน้ก็พอ 

แต่เจ้ำชำยอิครำอิมกลับคิดถึงกียุนแทน พอมำถึง พระองค์              
ก็ตอ้งมำรว่มงำนเลีย้งในทนัที จึงยงัไม่ไดเ้จอหนำ้กียนุเลย พอคิดว่ำ
เขำอยู่ใกลแ้คนี่ก็้ย่ิงคิดถึงมำกเหลือเกิน ควำมไมพ่อใจที่กียนุรบีกลบั
มำก่อนเพรำะเป็นห่วงฮัสชำนัน้จำงหำยไปแลว้ ไม่ว่ำจะงำนเลีย้ง
หรอือะไรก็ตำม พระองคอ์ยำกจะทิง้ไปใหห้มด อยำกไปหำกียนุแลว้
ดึงเข้ำมำกอดตอนนี้เลย อยำกดมกลิ่นกำยหอม ๆ ย่ิงนับวัน
ควำมรูส้กึยิ่งรุนแรงขึน้ทกุที แตม่นัก็ไม่ใช่เรือ่งไมด่ี 

ถำ้เจอกียนุแลว้จะท ำอะไรดีนะ พอคิดถึง ควำมตื่นเตน้ที่จะได้
กลบัมำพบกนัอีกครัง้ก็ย่ิงท ำใหรู้ส้กึสนกุ 
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“อะ๊ เจา้ชายอคิราอมิมาแล้วหรือพะ่ยะ่ค่ะ?” 
กียุนก ำลงัยิม้กวำ้ง เป็นครัง้แรกที่เจำ้ชำยอิครำอิมคิดว่ำกียุน

แจกรอยยิม้ไปทั่ว มีเรื่องอะไรดี ๆ ที่ท  ำใหยิ้ม้ไม่หยุดกัน ใบหน้ำ               
ใตแ้สงไฟดแูดงกวำ่ปกติ และที่ตวัก็มีกลิ่นเหลำ้  

น่ีเป็นกำรพบกันครัง้แรกหลังจำกที่พระองคก์ลับมำถึงเมือง
ซิลมำรูอำน พระองคค์ิดถึงมำกจนทนไม่ไหว ในที่สุดพองำนเลีย้ง             
อันแสนยำวนำนจบลง พระองคก็์วิ่งแจน้มำหำเขำทนัที แต่ว่ำกียุน
ไม่ไดอ้ยู่ที่ต  ำหนกัของตวัเอง เขำมำรว่มงำนเลีย้งกบับรรดำนำงสนม
ในวงัหลงั กียนุที่เรียกใหห้ญิงรบัใชพ้ำพระองคเ์ขำ้มำดทู่ำว่ำจะเมำ
แลว้ ทำ่ทำงที่เขำชวนพระองคด์ื่มและดื่มไปยิม้ไปนัน้ดไูม่ปกติ 

เจำ้ชำยอิครำอิมน่ิวหนำ้ แต่กียนุที่เดินโซเซจะเขำ้มำหำ แต่ยงั
ไม่ทนัจะเดินมำถึงก็ลงไปนั่งอยู่ไกล ๆ ท่ำทำงที่ทรุดฮวบนัน้ดเูหมือน
เขำจะเมำมำก  

“เจำ้ด่ืมไปมำกแคไ่หน?” 
“ดื่มไม่เยอะ......ไม่ใช่ไม่ดื่มพ่ะย่ะค่ะ เหมือนจะดื่มไปเยอะ             

นิดหน่อยนะพ่ะย่ะค่ะ” 
“เจำ้ไมใ่ช่คนชอบดื่มเหลำ้เสียหน่อย” 
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“ฮ่ำ ๆ เหลำ้ที่เคยดื่มมนัขม แต่วนันีเ้ป็นเหลำ้ผลไมห้วำนอรอ่ย
ดื่มง่ำยพะ่ย่ะคะ่” 

กียุนยิ ้มพรำยพร้อมตอบด้วยส ำ เ นียงเหมือนลิ ้นพันกัน                  
ในวงัหลงัจดังำนเลีย้งเล็ก ๆ ตรงกับที่เจำ้ชำยอิครำอิมกลบัมำพอดี 
ตำมกฎนอกจำกพระชำยำแลว้ สนมคนอื่นไม่สำมำรถไปร่วมงำน
เลีย้งได ้ท่ำนหญิงที่น่ียงัไม่มีใครคลอดลกูชำยสกัคน จึงไม่มีใครได้
ไปรว่มงำนเลีย้ง 

ฮัสชำที่เป็นแม่งำนในกำรจัดงำนเลีย้งนัน้ก ำลงัตัง้ครรภอ์ยู่จึง
ดื่มเหล้ำไม่ได้ กียุนจึงดื่มเหล้ำทุกแก้วที่ ย่ืนมำให้เธอแทน กียุน      
คออ่อน แต่เพื่อฮสัชำเขำไม่ดื่มไมไ่ด ้แถมเหลำ้ผลไมท้ี่พวกท่ำนหญิง
ชอบนัน้มีรสหวำนอร่อย จำกนัน้เขำก็ไปหำเหลำ้มำดื่มดว้ยตัวเอง
เลย 

“เจำ้เมำแลว้” 
“พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมก็คิดว่ำน่ำจะเป็นอย่ำงนั้นพ่ ะย่ะค่ะ              

ก่อนหนำ้นีก้ระหม่อมบอกว่ำจะไม่ดื่มเหลำ้อีกแลว้ แต่พอไดด้ื่มแบบ
นีแ้ลว้ก็อำรมณด์ีพ่ะย่ะค่ะ องคช์ำย ดังนั้นกระหม่อมเลยคิดว่ำจะ
ลองดื่มจนกวำ่กระหม่อมจะเมำพะ่ย่ะคะ่” 
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ท่ำทำงในยำมที่เมำนั้นเขำพูดคุยไดอ้ย่ำงเจือ้ยแจว้ แค่มอง       
ผ่ำน ๆ ก็ไม่รู ้เลยว่ำเขำเมำมำกขนำดนี้ ท่ำทำงของกียุนที่ เมำ                  
ทัง้ใบหนำ้ที่ยิม้แยม้ไมห่ยดุ เป็นสิ่งที่เจำ้ชำยอิครำอิมเพิ่งเคยเหน็เป็น
ครัง้แรก ควำมน่ำรกัที่ซ่อนอยู่ท  ำใหอ้ยำกจะยิม้ตำม แต่พอคิดว่ำ
ท่ำทำงที่ก ำลังเมำของกียุนนั้นนำงสนมคนอื่น ๆ ก็ได้เห็นด้วย
พระองคก็์อำรมณเ์สีย พระองคอ์ยำกครอบครองทกุอย่ำงของกียนุไว้
แตเ่พียงผูเ้ดียว ไม่อยำกแบง่ปันใหใ้ครแมแ้ตน่อ้ย 

ควำมหงึหวงของผูช้ำยนัน้รุนแรงและเป็นอนัตรำยถึงชีวิต  
“มีเรือ่งดี ๆ อะไรถึงตอ้งดื่มหรอื?” 
ถึงอย่ำงนัน้เจำ้ชำยอิครำอิมก็ยิม้อย่ำงอ่อนโยนเมื่ออยู่ต่อหนำ้กี

ยนุ กียนุเองก็ยิม้ตำม 
“อำ..องค์ชำยกลับมำแล้ว  ต่อไปก็จะเป็นงำนชมดอกไม้                 

พ่ะย่ะค่ะ ทำ่นหญิงทกุคนชอบมำกเลยพะ่ย่ะคะ่” 
“ชมดอกไมห้รอื?” 
“พ่ะย่ะค่ะ ที่สระน ำ้วงัตะวนัตกมีดอกบวับำนสะพรั่งไม่ใช่หรือ

พ่ะย่ะค่ะ อำกำศดี ๆ แบบนีอ้อกไปดูดอกไม้ก็ดีใช่ไหมพ่ะย่ะค่ะ              
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ไปชมดอกไมแ้ลว้กระหม่อมจะไดข้อพรใหท้่ำนหญิงฮสัชำคลอดลกู
อย่ำงปลอดภยัดว้ยพ่ะย่ะคะ่” 

“ฮสัชำ?” 
“พ่ะย่ะค่ะ ทำ่นหญิงฮสัชำ” 
พอช่ือของฮัสชำหลุดออกมำจำกปำกของกียุน คิว้สวยของ

เจำ้ชำยอิครำอิมก็กระตกุ อิสเซ ฮสัชำ กำรมีอยู่ของนำงช่ำงขวำงหู
ขวำงตำเจำ้ชำยอิครำอิมเหลือเกิน กียนุยอมลงทนุไปงำนชมดอกไม้
ก็เพื่อนำงอย่ำงนัน้หรอื? ควำมรูส้กึอิจฉำรษิยำเดือดพลำ่นอยู่ในใจ 

“ทอ้งแก่แลว้ แต่ทุกคนบอกว่ำตอ้งขยบัตวัจะท ำใหค้ลอดง่ำย
พ่ะย่ะค่ะ” 

“เลิกพดูไดแ้ลว้ มำทำงนีส้ิ” 
เจ้ำชำยอิครำอิมไม่อยำกจะฟังเรื่องของฮัสชำอีกต่อไปแลว้               

จึงบอกให้หยุดพูดแล้วเรียกให้กียุนมำหำ พระองค์ไม่อยำกเห็น
ใบหนำ้ที่ยิม้รำ่ไกล ๆ แต่กียนุไม่คิดจะขยบัสกันิด ปกติแมจ้ะท ำหนำ้
ไม่พอใจ แต่ก็ยอมท ำตำมค ำสั่งแต่โดยดี แต่ครำวนีเ้ขำยกยิม้ใหแ้ต่
ยงัคงนั่งน่ิง 

“กียนุ” 
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เรียกอีกครัง้แต่กียุนก็ยงัไม่ยอมขยบั ท ำแค่ยิ ้มโดยไม่มีสำเหตุ
และจอ้งมองมำที่พระองค ์พอเจำ้ชำยอิครำอิมคิดว่ำกียนุคงไม่ยอม
ขยบั พระองคก็์เป็นฝ่ำยลกุขึน้จำกที่เอง 

“อย่ำเขำ้มำนะพ่ะย่ะค่ะ” 
กียนุตะโกนออกมำ เจำ้ชำยอิครำอิมสงสยัว่ำเขำพดูอะไรก็เดิน

เขำ้ไปใกลกี้ยุนอีกไม่ก่ีกำ้ว หลงัจำกนัน้กียุนก็ถอยหลงัไปจำกจุดที่
นั่งอยู่เทำ่กบัระยะหำ่งที่เจำ้ชำยอิครำอิมเดินเขำ้มำใกล ้ 

“กียนุ..น่ีเจำ้” 
“อย่ำเขำ้มำพ่ะย่ะค่ะ หยดุอยู่ตรงนัน้เถอะพ่ะย่ะค่ะ” 
“เจำ้พดูอะไรของเจำ้กนั?” 
“ไดโ้ปรดอยู่ตรงนั้นเถอะพ่ะย่ะค่ะ ไม่อย่ำงนั้นกระหม่อมจะ             

หนีไป” 
“......!” 
เจำ้ชำยอิครำอิมที่ตอนนีก้ ำลงัตกใจก็ตอ้งมองพิจำรณำใบหนำ้

ของกียนุ รอยยิม้จำงหำยไปและท ำหนำ้เครง่เครียดผิดปกติ ดวงตำ
ของกียุนที่เงยขึน้มำมองพระองคก์ ำลังสั่นไหว มันไม่ใช่เพรำะว่ำ             
แสงไฟ 
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“เจำ้......!” 
“อำ..จรงิ ๆ เลย” 
ทนัทีที่เจำ้ชำยอิครำอิมกำ้วเทำ้เขำ้มำอีกกำ้วหนึ่ง กียุนก็ถอย

หลังไปในระยะทำงที่ เท่ำกัน มันเป็นพฤติกรรมกำรเลียนแบบ 
เจ้ำชำยอิครำอิมรูส้ึกสับสน ใจหนึ่งอยำกปฏิเสธแล้วเข้ำไปใกล้                
ใจหนึ่งอยำกเขำ้ไปบีบคอแลว้ถำมว่ำท ำไมถึงเป็นแบบนี ้แต่กียุน
เกลียดพระองคจ์ำกใจจริง ในดวงตำที่เศรำ้มีควำมหวำดกลัวและ            
ไม่ไวใ้จ 

“ท ำไมเจำ้ท ำแบบนี?้” 
กียนุไมต่อบ ท ำแค่เพียงมองมำดว้ยสำยตำระแวดระวงั เจำ้ชำย

อิครำอิมรูส้กึหงดุหงิด หรอืผลขำ้งเคียงจำกกำรลำ้งสมองยงัเหลืออยู่ 
หรอืไมก็่เพรำะวำ่เขำเมำ 

“ท ำไม เจำ้ไมถ่ำมกลบัดว้ยละ่วำ่ท ำไมขำ้ท ำแบบนี”้ 
น่ีไม่ใช่ประโยคค ำถำม แต่เป็นค ำพูดเชิงต ำหนิ กียุนขมวดคิว้

เลก็นอ้ย แตย่งัคงไมพ่ดูอะไรตอ่ 
ควำมเงียบไหลผ่ำนไป พอเจำ้ชำยอิครำอิมเห็นว่ำกียุนนั่งอยู่

บนพืน้เปลำ่ ๆ ไม่มีพรมปก็ูถอนหำยใจ 
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“พืน้มนัเย็นนะ ขำ้จะไมเ่ขำ้ไปใกล ้แตเ่จำ้ตอ้งมำนั่งใหด้ี ๆ นะ” 
สุดทำ้ยเจำ้ชำยอิครำอิมก็ยอมถอยหลงัไปนั่งยังที่ของตนเอง              

กียนุมองตำมกำรเคลื่อนไหวของเจำ้ชำยอิครำอิมเงียบ ๆ  
“องคช์ำยรูต้วัไหมว่ำพระองคห์ลอ่มำกนะพะ่ย่ะคะ่?” 
“หืม?” 
จำกค ำพูดที่ไม่มีป่ีไม่มีขลุ่ย ท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมงุนงง กียุน

ยงัคงนั่งอยู่บนพืน้เปลำ่ ๆ 
“หล่อมำกเลยพ่ะย่ะค่ะ มองจำกตรงนี ้แล้วดีจริง ๆ เลย                       

พ่ะย่ะค่ะ” 
กียนุเอียงคอเล็กนอ้ยและพดูพึมพ ำ เป็นเสียงเบำๆ เหมือนพดู

กบัตวัเอง แต่เจำ้ชำยอิครำอิมที่หดูีก็ไดยิ้นดว้ย ย่ิงค ำว่ำหล่อก็ย่ิงฟัง
เขำ้หชูดัเจน พระองคไ์ดยิ้นที่กียนุพดู แตม่นัฟังดแูปลกใหม่ จงึไม่รูว้ำ่
มีจดุประสงคอ์ะไร  

“มนัหมำยควำมว่ำอะไรหรอื?” 
แทนที่จะตอบ ใบหนำ้ของกียุนกลับมีรอยยิม้นุ่มนวล ตอนนี้            

กียุนอำรมณ์ดีมำก ไม่รูว้่ำเป็นเพรำะฤทธ์ิเหลำ้หรือเปล่ำ แต่วันนี ้
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เจำ้ชำยอิครำอิมดูดีมำกจริง ๆ ทั้งเสน้ผมสีด ำยำวที่เงำงำม และ
ใบหนำ้ที่เหมือนรูปป้ันนัน้สมบรูณแ์บบไรท้ี่ติ 

ในระยะห่ำงที่พอดี เขำสำมำรถเพลิดเพลินไปกับใบหนำ้ของ
เจำ้ชำยอิครำอิมไดอ้ย่ำงวำงใจ ถำ้เขำ้มำใกลก้ว่ำนีใ้บหนำ้นั้นจะ
กลำยเป็นยำพิษ เขำตดัสินใจจะอยู่เคียงขำ้ง แต่มนัจะดีสกัแค่ไหน
ถำ้เขำสำมำรถรกัษำระยะหำ่งนีไ้วไ้ด ้ 

กียนุมองใบหนำ้อนัหล่อเหลำของเจำ้ชำยอิครำอิมแลว้หลบัตำ
ลง พอหลบัตำลงควำมง่วงก็ถำโถมเขำ้มำเหมือนระลอกคลื่น ท ำไม
ถึงไดง้่วงแบบนีน้ะ ค ำถำมเกิดขึน้ในชั่วขณะ กียนุผลอ็ยหลบัไปแลว้ 

เจ้ำชำยอิครำอิมที่ เฝ้ำดูท่ำทำงของเขำมำตั้งแต่ต้นจนจบ                
ไม่สำมำรถแมแ้ต่จะยิม้ได ้เห็นกียนุที่คอพบัคออ่อนดเูหมือนจะหลบั
ไปแลว้ พระองคก็์เดำะลิน้แลว้ลกุขึน้ ดเูหมือนเขำจะมีจดุอ่อนตรงที่
เมำแลว้ขำดสติ แตพ่ระองคไ์ม่ถกูใจเลยที่เขำด่ืมจนเมำแบบนี ้

เจำ้ชำยอิครำอิมอุม้กียนุที่สปัหงกขึน้มำ ไดก้ลิ่นหอมหวำนของ
เหลำ้ผลไมช้ดัเจน 

“เจำ้เด็กคนนีน่ี้” 
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กียนุที่ส่งเสียงกรนเบำ ๆ บ่งบอกว่ำเขำหลบัสนิทและคงไม่ตื่น
ง่ำย ๆ เจำ้ชำยอิครำอิมเดำะลิน้ขัดใจ เขำจะรูบ้ำ้งไหมว่ำช่วงไม่                
ก่ีวนัที่ไม่เจอกนั พระองคค์ิดถึงเขำมำกขนำดไหน 

เจำ้ชำยอิครำอิมใชส้ำยตำที่มีแต่ควำมปรำรถนำมองกียุนที่
หลบัไปอย่ำงไรเ้ย่ือใยเงียบ ๆ อย่ำงไรก็ตำมท่ำทำงของกียุนที่นอน
หลับกับแกม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนั้นดูน่ำรกัน่ำชัง เจำ้ชำยอิครำอิม             
กดจบูลงไปที่หนำ้ผำกและแกม้ของกียนุที่หลบัอยู่ 

 
ฮัสชาพาร่างกายที่หนักอึง้เดินไปยังวงัชัน้ใน เมื่อสี่ปีที่แลว้ 

ฮัสชำต้องมำแต่งงำนกับเจ้ำชำยอิครำอิมที่ เธอไม่เคยเห็นหน้ำ            
มำก่อน ตอนนัน้เธออำยุสิบเจ็ด หลงัจำกวนันัน้ฮสัชำก็ยงัไม่เคยได้
ก้ำวเท้ำออกไปจำกวังหลังอีกเลย แม้ว่ำเธอจะเลือกเข้ำมำดว้ย
ตวัเอง แตท่ี่น่ีส  ำหรบัเธอก็ถือวำ่เป็นแคก่รงนก 

ที่เธอไดเ้ดินออกจำกวงัหลงัทัง้ที่ไม่เคยไดอ้อกมำเลยถึงสี่ปีนัน้
เป็นเพรำะถกูเจำ้ชำยอิครำอิมเรียกตวั ตวัอำคำรงดงำมและหรูหรำ 
แต่ว่ำต ำหนกัดอกไมท้ี่เป็นที่อยู่ของบรรดำนำงสนมนัน้สวยงำมกว่ำ 
แต่ถึงอย่ำงนั้นที่ น่ีก็เป็นสถำนที่ที่พิเศษ มันเป็นที่พักของเจำ้ชำย        
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อิครำอิมผู้ที่เป็นเจ้ำของวัง ไม่รูใ้นชีวิตนีเ้ธอจะมีโอกำสไดม้ำที่น่ี          
อีกไหม เพรำะวำ่ฮสัชำทอ้งแก่แลว้จงึเดินไดช้ำ้ท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิม
ตอ้งรอหน่อย ฮัสชำมำถึงวังชั้นในตำมที่ขำ้รบัใชน้ ำทำงมำซึ่งห่ำง
จำกทำงเขำ้ไมไ่กลมำกนกั เจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัรออยู่ 

น่ีเป็นครัง้แรกที่ไดพ้บเจำ้ชำยอิครำอิมหลงัจำกที่พระองคไ์ปหำ
ที่ต  ำหนัก ถ้ำนับตำมเวลำแลว้ก็แปดเดือน ร่ำงหนัก ๆ ของฮัสชำ      
ค่อย ๆ ย่อลงและค ำนบัสำมีที่ไม่ไดเ้จอกนัมำนำน 

“อิสเซ ฮสัชำ ถวำยพระพรเจำ้ชำยอิครำอิมเพคะ” 
“นั่งลง” 
ไม่มีค  ำถำมว่ำสบำยดีหรือเปล่ำ ค ำสั่งทัง้หมดลว้นเย็นชำ แต่

ฮสัชำไม่ไดเ้สียใจสกันิดเดียว แค่ลงไปนั่งยงัที่ที่เตรียมไวต้ำมค ำสั่ง
และกม้หนำ้ไมส่บตำเจำ้ชำยอิครำอิม  

เพรำะว่ำเธอสนิทสนมกับกียุนมำค่อนข้ำงนำน ท ำใหไ้ด้รับ
ควำมเกลียดชงัจำกเจำ้ชำยอิครำอิม แต่ฮสัชำไม่สนใจ เพรำะกำรที่
เธอสนิทสนมกับกียุน ท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมมำหำเรื่องเธอไม่ได ้             
มนัเป็นควำมสมัพนัธท์ี่แปลกประหลำด 
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ฮสัชำเงยหนำ้ขึน้เลก็นอ้ยมองใบหนำ้หลอ่เหลำของสำมีที่นั่งอยู่
ตรงนั้น เจ้ำชำยอิครำอิมได้รับควำมงำมมำจำกจักรพรรดิ นี                      
เคสซำนดรำซึง่เป็นสตรทีี่ถกูยกย่องวำ่มีควำมงดงำมเป็นเลิศ มนัเป็น
ควำมงำมที่อลงักำรมำกเกินไปส ำหรบัผูช้ำย เสน้ผมยำวสลวยสีด ำ 
ผิวรำวกับหยกขำว สันจมูกโด่ง และริมฝีปำกสีแดงนั้นไม่ต่ำงจำก
ประติมำกรรมอนัน่ำมหศัจรรยจ์ำกพระเจำ้ 

แต่ว่ำพระองคส์วยเกินไป คงตอ้งเป็นผูห้ญิงที่มั่นใจในหนำ้ตำ
ของตนเองสูงถึงจะกล้ำไปยืนอยู่เคียงข้ำงพระองค์ได้ ไม่ว่ำจะ            
สวมเครื่องประดบัมำกแค่ไหนก็คงไดยิ้นค ำที่บอกว่ำขีเ้หร่กว่ำสำมี
เป็นแน่ แน่นอนว่ำควำมเป็นจริงก็ไม่มีผูห้ญิงคนไหนสำมำรถไปยืน
เคียงขำ้งเจำ้ชำยอิครำอิมได ้ต่อใหเ้ป็นชำยำเอกตำมกฎก็ตอ้งเดิน
ตำมหลงัอยู่กำ้วหนึ่งอยู่ดี 

“เจำ้สง่ของขวญัที่น่ำพอใจมำใหข้ำ้” 
เจำ้ชำยอิครำอิมที่ไม่คิดจะคุยกับฮัสชำนำนก็พูดเขำ้ประเด็น

หลกัทนัที รูไ้ดไ้ม่ยำกว่ำมีผูอ้ยู่เบือ้งหลงัหลำยคนเรื่องที่กียุนไปหำ
พระองคท์ี่สนำมรบ แต่ว่ำคนที่ใหกี้ยุนถือผำ้เช็ดหนำ้ปักลำยดอก
เบญจมำศสีเหลืองมำหำพระองคก็์คือฮสัชำ 
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“ดอกเบญจมำศสีเหลืองหมำยถึงควำมจงรกัภกัดีเพคะ ถำ้องค์
ชำยไดร้บัแลว้พอพระทยั หมอ่มฉนัก็ยินดีเพคะ” 

ฮัสชำตอบพรอ้มกับกม้หัวค ำนับ กียุนคือคนที่ไปนั่งอยู่ในใจ
ของเจำ้ชำยอิครำอิม เจำ้ชำยอิครำอิมไมเ่คยชำยตำแลผูช้ำยคนไหน
เลย เมื่อปีที่แลว้ที่กียุนกลับมำที่วังหลัง ก็เป็นช่วงเวลำที่เจำ้ชำย               
อิครำอิมเลิกไปหำนำงสนมตำมต ำหนกั ฮสัชำตัง้ครรภก่์อนที่กียนุจะ
กลบัมำ และเธอรูว้่ำกำรหลบันอนกนัครัง้สดุทำ้ยนัน้เกิดผลลพัธโ์ดย
บงัเอิญ 

ถ้ำหำกเจ้ำชำยอิครำอิมไม่ต้องกังวลเรื่องของทำยำทแล้ว 
พระองค์ก็เป็นผู้ชำยที่มั่นคงในควำมรัก ผู้คนต่ำงพูดว่ำเจ้ำชำย                
อิครำอิมเป็นผูท้ี่ซื่อตรง ถำ้ไม่ใช่กียนุแลว้พระองคก็์ไม่มีใครในใจอีก
เลย เหน็ไดช้ดัวำ่พระองคเ์ป็นคนรกัเดียวใจเดียว 

กำรมอบหวัใจใหผู้ช้ำยแบบนีก็้เหมือนดอกทำนตะวนัที่หลงรกั
ดวงอำทิตย ์ไดแ้ต่เฝ้ำรอจนตัวเองตำย แมใ้หเ้ธอไม่ไดร้บัควำมรกั
จำกสำมี แต่ก็ยงัตอ้งมีควำมซื่อสตัย ์กำรสงัเกตและอ่ำนใจสำมีว่ำ
ตอ้งกำรอะไรนั้นส ำคัญกว่ำกำรยิม้เสแสรง้และพูดจำหลอกลวง 
อำวธุของผูห้ญิงไม่ไดม้ีแคน่ ำ้ตำและมำรยำเท่ำนัน้ 
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กำรอ่ำนใจของฮัสชำท ำใหเ้จ้ำชำยอิครำอิมยิม้เย็น แมเ้รื่อง
ของกียนุจะท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมมองฮสัชำไมค่่อยดีนกั แตก็่ตอ้งขอ
ช่ืนชมในควำมฉลำดของเธอ 

“ของขวญันัน้ขำ้ไดร้บัแลว้ถกูใจมำก ถำ้เจำ้อยำกไดอ้ะไรก็บอก
มำไดเ้ลย” 

ฮสัชำไมเ่อ่ยปฏิเสธ 
“ถำ้เด็กในทอ้งของหม่อมฉันเป็นผูช้ำย หม่อมฉันก็หวังว่ำใน

อนำคตอนัใกลนี้เ้ขำจะถกูเรยีกวำ่องคช์ำยไม่ใช่พระนดัดำเพคะ” 
ถำ้เธอคลอดลกูชำยและหวงัใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมเป็นจกัรพรรดิ

องค์ต่อไป แปลว่ำเธอก ำลังขอต ำแหน่งรัชทำยำทให้ลูกของเธอ                 
ค ำขอที่ตรงไปตรงมำนีท้  ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมมองฮสัชำดว้ยสำยตำ
เยือกเย็น เธอไม่ได้ขอเครื่องประดับหรือผ้ำไหม แต่ขอต ำแหน่ง               
พระมำรดำของรชัทำยำท พระองคม์องดเูธอเหมือนวำ่เธอเป็นผูห้ญิง
ที่มกัใหญ่ใฝ่สงู 

“นั่นไมใ่ช่เรือ่งที่เจำ้จะมำขอกนัดือ้ ๆ ได”้ 
“เพคะ ต่อใหเ้ป็นเรื่องที่ฟังดโูง่ แต่หม่อมฉันก็จะตอ้งพดูแบบนี้

เพคะ มันเป็นเรื่องที่ส  ำคัญส ำหรับหม่อมฉัน เพรำะถ้ำไดลู้กสำว                 
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ไม่ว่ำพระองคจ์ะไดส้วมมงกุฎหรือไม่ ลูกสำวก็จะไดเ้ติบโตอย่ำง
สวยงำมและไดแ้ตง่งำนไปในที่ที่ดีเพคะ” 

ถ้ำไดลู้กสำวก็ไม่ตอ้งมีอะไรน่ำเป็นห่วง แต่ถ้ำเธอไดลู้กชำย
แลว้เจำ้ชำยอิครำอิมไมไ่ดเ้ป็นจกัรพรรดิ สถำนกำรณจ์ะเปลี่ยนไป  

ถำ้เจำ้ชำยอิครำอิมไม่ไดเ้ป็นจกัรพรรดิ พระองคก็์ตอ้งถกูก ำจดั
โดยคู่แข่งและลกูชำยของเธอที่เป็นสำยเลือดของพระองคเ์องก็ตอ้ง
ตำยดว้ยเช่นกนั และชีวิตของเธอที่คลอดลกูชำยใหเ้จำ้ชำยอิครำอิม
ก็ไม่ปลอดภยัดว้ยเช่นกัน ฮัสชำเป็นห่วงเรื่องนี ้ ถำ้ลูกของเธอเป็น
ผูช้ำยจะถือเป็นโอรสองค์โตของเจำ้ชำยอิครำอิม และจะมีปัญหำ
ต่อมำคือกำรยอมรบัใหข้ึน้เป็นรชัทำยำท 

“สิ่งที่หม่อมฉันคำดหวังก็คือใหพ้ระองคไ์ดส้วมมงกุฎก็เพียง
เทำ่นัน้เพคะ” 

เจำ้ชำยอิครำอิมมองฮัสชำที่กม้หนำ้และบอกควำมตัง้ใจของ
ตวัเองดว้ยสำยตำที่แปลกใหม ่เธอบอกวำ่น่ีไม่ใช่ควำมมกัใหญ่ใฝ่สงู 
แต่เป็นปัญหำเรื่องกำรเอำชีวิตรอด แมว้่ำจะไม่ไดห้ลงใหลในอ ำนำจ
และควำมร ่ำรวย แตเ่ธอตอ้งพึง่พำสิ่งนี ้จำกเจำ้ชำยอิครำอิมเทำ่นัน้  
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ดังนั้นเธอจึงขอใหพ้ระองคเ์ป็นจักรพรรดิ เพื่อไม่ใหชี้วิตอยู่             
ในควำมเสี่ยง และยงัไดร้บัทัง้เกียรติยศและควำมมั่งคั่ง แน่นอนว่ำ
เธอฉลำดและรอบคอบ 

“เรื่องนั้นถึงเจำ้ไม่ขอขำ้ก็ตอ้งท ำอยู่แลว้ ดังนั้นจึงไม่นับเป็น              
ค ำขอ เจำ้ขออย่ำงอื่นเถอะ” 

“อีกสี่วนัที่สระน ำ้วงัตะวันตก หม่อมฉันจะจัดงำนเลีย้งเล็ก ๆ    
เพคะ หม่อมฉันอยำกใหพ้ระองคม์ำร่วมสกัครู่เพื่อดทู่ำนกียนุแสดง
เวทมนตรส์รำ้งภำพลวงตำเพคะ” 

ครำวนีฮ้สัชำก็ไม่ปฏิเสธอีก เจำ้ชำยอิครำอิมหวัเรำะแบบไม่มี
เสียง นงัผูห้ญิงรำ้ยกำจ กำรที่เจำ้ชำยอิครำอิมมำรว่มงำนชมดอกไม้
ที่มีฮัสชำกับกียุนเป็นแม่งำนในกำรจัดนั้นมีควำมหมำยโดยนัย
ค่อนขำ้งมำก แถมเธอยงัใชช่ื้อกียนุมำอำ้งดว้ยจึงเป็นงำนที่พระองค์
พลำดไม่ไดเ้ดด็ขำด 

เจำ้ชำยอิครำอิมไม่พอใจที่กียุนก ำลงัจะไปดูดอกไมก้ับฮัสชำ 
พระองคจ์ึงก ำลงัคิดวำงแผนที่จะไม่ใหกี้ยุนไป แต่แลว้เธอก็มำชวน
พระองคไ์ปดกีูยุนแสดงเวทมนตรส์รำ้งภำพลวงตำ ขณะที่ยืนยนัว่ำ        
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กียนุจะไป แลว้เธอยงัมำเชิญพระองคไ์ปโดยไม่บอกกียนุดว้ย ไม่รูว้่ำ
จงใจหรอืไม ่แตเ่ธอเป็นคนที่ฉลำดอย่ำงแน่นอน 

“ก็ได ้เอำตำมนัน้” 
เจ้ำชำยอิครำอิมที่ยอมฟังสิ่ งที่ฮัสชำขอออกมำตรง ๆ ก็                 

พยกัหนำ้ 
“ออกไปไดแ้ลว้” 
หมดธรุะแลว้เจำ้ชำยอิครำอิมก็สั่งใหเ้ธอออกไปทนัที ฮสัชำมีขำ้

รบัใชม้ำช่วยประคองใหล้กุขึน้และเอ่ยลำ 
“หมอ่มฉนัขอตวัก่อนเพคะ ขอทลูลำเพคะ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมมองจนฮสัชำค่อย ๆ ถอยหลงัออกจำกหอ้งไป 

ถำ้ฮสัชำเอ่ยขอรอ้งเรือ่งไรส้ำระโดยใชเ้ดก็ในทอ้งมำบงัหนำ้ พระองค์
คงไม่ยกโทษใหแ้น่นอน คนที่ไม่รูจ้กัเจียมตวัและกร่ำงไปทั่วนัน้เป็น
คนประเภทที่เจำ้ชำยอิครำอิมรงัเกียจมำกที่สุด แต่ฮัสชำรูส้ถำนะ
ของตวัเองดี 

เจำ้ชำยอิครำอิมเองก็หวงัใหฮ้สัชำคลอดลกูชำย เพรำะถำ้แม่
เป็นคนฉลำด ลกูที่เกิดมำก็คงจะไมใ่ช่คนโง่ 
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เจ้าชายอิคราอิมมีนิสัยที่สุขุมเยือกเย็น อำรมณ์ไม่ค่อย
แปรปรวนมำกนกั กำรแสดงสีหนำ้ก็ไม่คอ่ยมีมำกนกั  

ตัวเจำ้ชำยอิครำอิมเองก็รูเ้รื่องนีด้ี ดังนั้นอำรมณท์ี่แปรปรวน
ลำ่สดุนีก็้ถึงกบัท ำใหพ้ระองคง์งตวัเองอยู่เหมือนกนั ควำมรูส้กึแปลก
ประหลำดที่หลำกหลำยจนอธิบำยเป็นค ำพูดไม่ถูก  ถือว่ำเป็น
ประสบกำรณ์ตรงที่ ได้เจอ พระองค์เข้ำใจควำมหอมหวำนที่                 
แสนเจ็บปวดหวัใจ และพระองคก็์ไดรู้ว้่ำควำมหึงหวงจนหนำ้มืดตำ
มวันัน้เป็นอย่ำงไรตัง้แตไ่ดม้ำเจอกียนุ 

พระองคส์งสำรตัวเองที่อำรมณอ์่อนไหวขนำดนี ้แต่ก็ไม่รูจ้ะ
หยดุมนัไดอ้ย่ำงไร เหมือนอย่ำงในตอนนี ้

ตอนนีเ้จ้ำชำยอิครำอิมก ำลังมีประสบกำรณ์ที่หัวเหมือนถูก               
บีบรดั ตอนนีพ้ระองคก์ ำลงัรบัประทำนอำหำรเย็นกับกียุน มีหญิง 
รบัใชท้ี่รบีมำเรยีกตวักียนุและกียนุก็ลกุตำมออกไป กียนุทิง้พระองค์
ไวล้  ำพงั ไม่รูว้่ำมีเรื่องอะไรตอ้งไปปรกึษำหำรอืกบัหญิงรบัใชท้ี่อีกฝ่ัง
หนึ่งของหอ้ง 

มีเรื่องส ำคัญขนำดไหนกันถึงปล่อยใหพ้ระองค์รอ เจ้ำชำย                 
อิครำอิมมองขอ้เทำ้เรยีวของกียนุที่มองเหน็ไดเ้ลก็นอ้ยตรงช่องประต ู 
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กียนุท ำเสียงทุม้ต ่ำและพดูกระซิบกระซำบ แต่เจำ้ชำยอิครำอิม
ก็ไดยิ้นเรื่องที่พวกเขำคุยกันทัง้หมด ดูเหมือนจะเป็นกำรเตรียมตวั
ครัง้สดุทำ้ยก่อนจะมีงำนชมดอกไมใ้นวนัพรุง่นี ้ครัง้นีกี้ยนุและฮสัชำ
เป็นแม่งำนจึงท ำให้ยุ่งมำก แต่กำรที่ท  ำให้พระองค์ต้องรอนั้น
พระองคย์อมไมไ่ด ้

เจ้ำชำยอิครำอิมเพิ่มแรงบีบแก้วเหล้ำในมือ ลูกธนูแห่ง          
ควำมริษยำของพระองค์พุ่งไปปักที่ไหนไม่ไดเ้ลยนอกจำกฮัสชำ 
เพรำะเธอคือตวัตน้เหตทุี่ท  ำใหกี้ยนุตอ้งไปรว่มงำน แถมกียนุยงับอก
พระองค์อีกว่ำงำนชมดอกไม้ในวันพรุ่งนีน้ั้นเขำจัดขึน้ก็เพื่อเธอ 
ดงันัน้วนันีกี้ยนุจึงยุ่งมำก ทัง้หมดมนัเป็นเพรำะฮสัชำ กียนุถึงท ำให้
พระองคต์อ้งรอและไม่สนใจพระองคเ์ลย พอเห็นกียุนที่ตื่นเตน้กับ
งำนในวนัพรุง่นี ้ภำยในใจก็พลุง่พลำ่นและรอ้นขึน้มำทนัที 

น่ีคือสิ่งที่กียุนตอ้งกำร เจำ้ชำยอิครำอิมที่สบถด่ำในใจสัน้ ๆ         
ไม่ช้ำก็ต้องยกยิ ้มอย่ำงขมขื่น พอเป็นเรื่องของกียุนอำรมณ์ก็
แปรปรวนไม่สมกบัเป็นพระองคเ์ลย ในใจนึกอยำกจะไปควำ้คอกียนุ
แลว้ลำกกลบัมำนั่งขำ้ง ๆ แตต่วัพระองคท์ี่ก  ำลงัอดทนอดกลัน้เพรำะ
กลัวว่ำจะถูกกียุนเกลียดนั้นท ำตัวสงบเสง่ียมเรียบร้อยน่ำ รัก             
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ได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์ กำรเปลี่ยนแปลงนี ้มำได้อย่ำงไรกันนะ                          
ทัง้ควำมกระสบักระส่ำย ทัง้จิตใจที่บิดเบีย้วดว้ยควำมหึงหวง และ
ถ้ำฟูมินเทียนไม่ไดบ้อกว่ำสิ่งนีเ้รียกว่ำควำมรัก พระองคก็์คงจะ
สงสยัจรงิ ๆ วำ่พระองคเ์ป็นบำ้ไปแลว้ 

เจ้ำชำยอิครำอิมเรียกมันว่ำควำมรูส้ึกหอมหวำนไม่ได้เสีย
ทีเดียว พระองคน์ั่งรอกียนุไปเงียบ ๆ ไม่นำนกียนุก็กลบัมำที่เดิม 

“ขออภยัพะ่ย่ะคะ่ พอดีมีงำนดว่นนิดหน่อยพ่ะย่ะค่ะ” 
“ไม่เป็นไร” 
ไม่เป็นไรกับผีน่ะสิ แต่เจ้ำชำยอิครำอิมจะให้กียุนมองว่ำ

พระองคเ์ป็นผูช้ำยใจแคบไม่ได ้จึงพดูรำวกบัว่ำพระองคเ์ป็นคนที่ใจ
กวำ้งมำก  

พอกียนุย่ืนมือไปหำอำหำร เจำ้ชำยอิครำอิมก็หำ้มกียนุไว ้ 
“อำหำรชืดหมดแลว้ เจำ้รอหน่อย” 
“ไม่เป็นไรหรอกพ่ะย่ะค่ะ ถำ้ตอ้งไปอุ่นอำหำรใหม่จะย่ิงยุ่งยำก

ขึน้ไปอีกนะพะ่ย่ะคะ่ นี่ก็กินไดอ้ยู่นะพ่ะย่ะค่ะ” 
“เจำ้คงจะหิวสินะ” 
“ใช่แลว้พะ่ย่ะคะ่” 
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ท่ำทำงของกียุนที่กัดขนมปังเข้ำไปเต็มค ำแล้วพยักหน้ำรับ
อย่ำงจริงจังนัน้ดูสวยเหลือเกิน ท ำใหท้ี่ปำกของเจำ้ชำยอิครำอิมมี
รอยยิม้พออกพอใจ ท ำไมถึงได้สวยขนำดนีน้ะ เกิดค ำถำมโง่ ๆ 
พรอ้มกับนึกอะไรดี ๆ ขึน้มำได ้ในเมื่อพระองคไ์ม่พอใจที่กียุนให้
ควำมสนใจฮสัชำ ก็หำวิธีอื่น ๆ มำแยกทัง้คูอ่อกจำกกนัก็จบแลว้  

“ยังจ ำเรื่องที่ขำ้เคยบอกเจำ้ก่อนหนำ้นีไ้ดไ้หม? ที่ถำมว่ำเจำ้
อยำกยำ้ยต ำหนกัหรอืเปลำ่” 

“จ ำไดพ้่ะย่ะค่ะ พดูจรงิหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
กียนุที่ก  ำลงักลืนเนือ้ที่เคีย้วอยู่ก็ถำมขึน้มำดว้ยดวงตำแวววำว 

เขำจ ำได ้มนัเป็นเรื่องที่เขำคยุกบัเจำ้ชำยอิครำอิมที่วงัอญัมณีในคืน
ก่อนออกรบ 

“เจำ้คิดวำ่ขำ้โกหกเจำ้หรอื?” 
“แค่ถำมเผ่ือเอำไวพ้่ะย่ะค่ะ กระหม่อมยำ้ยออกไปไดจ้ริงหรือ

พ่ะย่ะค่ะ?” 
กียนุที่ยอ้นถำมดว้ยหนำ้ตำจรงิจงั ท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมเสียใจ

นิดหน่อย ฟังแลว้เหมือนกียนุไมเ่ช่ือที่พระองคพ์ดูเลย 
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“อย่ำงที่ขำ้บอกไปแลว้ว่ำถำ้จะออกไปอยู่นอกวงัคงยำก แต่ถำ้
ยำ้ยไปอยู่วงัตะวนัตกหรอืวงัชัน้ในก็พอเป็นไปได”้ 

“บอกวำ่......วงัชัน้ในหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ใช ่ท ำไม? ไม่ชอบหรอื?” 
รูแ้ลว้ยังจะตอ้งถำมอีกเหรอ กียุนที่ตะโกนอยู่ในใจก็ส่ำยหนำ้

พรืด วังชั้นในมันคือที่ไหนกันเล่ำ มันก็คือหอ้งบรรทมของเจำ้ชำย            
อิครำอิมไง ต่อใหเ้ป็นชำยำเอก ยงัไม่สำมำรถเดินเขำ้ไปในวงัชัน้ใน
ไดต้ำมใจชอบเลย แลว้จะใหเ้ขำยำ้ยเขำ้ไปอยู่อย่ำงนัน้เหรอ  

“อย่ำงนัน้ไปวงัตะวนัตกก็พอพ่ะย่ะค่ะ” 
“ได ้อย่ำงนัน้ก็ดี ที่นั่นมีผูค้นเขำ้ออกมำกมำย เจำ้จะไดพ้บเห็น

สิ่งที่น่ำสนใจหลำยอย่ำง จะพบรำมซสักบัอีนำรด์ก็ง่ำยขึน้ดว้ย” 
วงัตะวนัออกเป็นพืน้ที่ตอ้งหำ้มของผูช้ำย นอกจำกวีเชที่ตอ้ง

เขำ้ออกเพื่อมำสอนหนงัสือแลว้ก็มีแค่เจำ้ชำยอีนำรด์และฟมูินเทียน
ที่ไดร้บัอนญุำตจำกเจำ้ชำยอิครำอิมถึงจะเขำ้ไปได ้คนที่ไม่ไดม้ีธุระ
อะไรเป็นพิเศษ แมแ้ตจ่ะกำ้วเทำ้เขำ้มำไม่ก่ีกำ้วก็ท  ำไม่ได ้แมว้ำ่กียนุ
จะสลัดค ำว่ำสนมชำยของเจำ้ชำยอิครำอิมออกไปไม่ได ้แต่ถำ้ได้
ย้ำยไปอยู่ที่วังตะวันตกก็สำมำรถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจ ำวันที่
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เป็นอยู่นีไ้ปไดอ้ย่ำงสิน้เชิง ทัง้ไดพ้บปะผูค้น ทัง้กำรออกไปขำ้งนอกก็
ไม่ไดย้ำกเหมือนอย่ำงทุกวันนี ้กียุนที่ก  ำลังตื่นเตน้กับควำมหวัง        
แต่ไม่นำนเขำก็ตระหนกัถึงควำมจรงิอีกอย่ำงหนึ่ง ถำ้เขำออกจำกวงั
หลังไปก็ตอ้งอยู่ไกลจำกฮัสชำ ถ้ำยำ้ยออกจำกต ำหนักเดิมก็เป็น
เรือ่งยำกที่กียนุจะไปเย่ียมเธอที่วงัหลงัที่หำ้มผูช้ำยเขำ้ 

“ท ำไมท ำหนำ้อย่ำงนัน้? ไม่ดีใจหรอื?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมที่เห็นใบหนำ้สดใสของกียุนหม่นหมองลงก็       

เอ่ยถำม 
“คือวำ่......” 
“ท ำไม?” 
“จะยำ้ยเมื่อไรหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ขอแค่เจำ้บอกมำ จะยำ้ยวนัพรุง่นีเ้ลยก็ยงัได ้พรุง่นีเ้จำ้จะยำ้ย

เลยไหม?” 
“ไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ พรุ่งนีก้ระหม่อมต้องไปงำนชมดอกไม้กับ             

พวกทำ่นหญิง ตอ้งหลงัจำกนัน้ไปพะ่ย่ะคะ่” 
“อย่ำงนัน้วนัมะรนืดีไหม?” 
“หลงัจำกนัน้......ไปอีกหน่อยเถอะพ่ะย่ะค่ะ” 
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กียุนที่เหมือนอยำกจะยำ้ยในทันที แต่กลับลังเลจนเจำ้ชำย                 
อิครำอิมสงสยั สีหนำ้เศรำ้สลดนัน้ดผิูดปกติ 

“ท ำไม?” 
“ถำ้กระหม่อมยำ้ยไปอยู่วงัตะวนัตกแลว้ก็จะติดต่อท่ำนหญิง

ฮสัชำยำกขึน้พ่ะย่ะคะ่” 
กียุนมวัแต่กม้หนำ้มององุ่นในมือจึงไม่เห็นว่ำคิว้ขำ้งหนึ่งของ

เจำ้ชำยอิครำอิมนัน้กระตกุอยู่ 
ท ำไมช่ือของนังตัวแสบน่ีต้องโผล่มำอีกแล้ว แต่เจ้ำชำย                      

อิครำอิมตดัสินใจแลว้ว่ำจะใหกี้ยุนเห็นว่ำพระองคเ์ป็นคนใจกวำ้ง 
พระองคอ์ยำกจะจบัแยกพวกเขำออกจำกกัน แต่กียนุก็ไม่อยำกแยก 
ถำ้พระองคจ์ะบอกใหอ้ยู่ที่น่ีต่อก็ท ำใจไดย้ำก 

“มนัเป็นไปไมไ่ดท้ี่จะมำนั่งดื่มชำดว้ยกนัทกุวนัอย่ำงตอนนี”้ 
“......” 
“เจำ้เขียนจดหมำยหำกันก็ได ้ท ำไม? คิดว่ำขำ้จะกีดกันเจ้ำ

ขนำดนัน้เชียวหรอื?” 
กียนุไม่ไดต้อบ แต่แสดงสีหนำ้ออกมำวำ่ใช่ เจำ้ชำยอิครำอิมจงึ

เดำะลิน้ขดัใจอยู่ในใจ 
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“ขำ้ไม่ไดบ้อกหรือว่ำใหเ้จำ้ท ำตำมที่ตอ้งกำร จนถึงตอนนัน้ขำ้
เองก็จะไม่วำ่อะไร” 

“อย่ำงนั้น ถ้ำท่ำนหญิงฮัสชำคลอดลูกแลว้กระหม่อมจะไป
เยี่ยมลกูของนำงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพ่ะย่ะคะ่?” 

กียุนเงยหน้ำขึ ้นอีกครั้งและมองด้วยสำยตำมีควำมหวัง                  
เมื่อถำมว่ำไม่เป็นไรใช่ไหมก็ย่อมไม่สำมำรถปฏิเสธได้อยู่แล้ว 
แน่นอนว่ำกำรพดูเชิงออดออ้นนีเ้ขำไมไ่ดต้ัง้ใจ 

“บีบบงัคบักนัชดั ๆ เลย” 
“......?” 
“ข้ำบอกว่ำจะยอมรับฟังสิ่งที่ เจ้ำต้องกำรทุกอย่ำงใช่ไหม                 

ถำ้เป็นค ำขอที่มำกเกินไปก็เหมือนเป็นกำรบีบบงัคบัขำ้ เหมือนตอน
ที่เจำ้ตือ๊ขอเจำ้เมภมุของอีนำรด์นั่นแหละ” 

เจ้ำชำยอิครำอิมพูดอย่ ำงนุ่ มนวลปนรอยยิ ้ม  กียุนที่ รู ้
ควำมหมำยของค ำพดูนัน้ก็ขมวดคิว้เล็กนอ้ย กำรบงัคบัขอเจำ้เมภมุ
จนพระองคม์ีปัญหำกบัเจำ้ชำยอีนำรด์ และตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยที่มำก
สมควร แต่แลกกับกำรที่ เขำต้องถูกเจ้ำชำยอิครำอิมรังแกและ               
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ส่งเสียงรอ้งตลอดทัง้คืน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรบีบบงัคบัก็ไม่ใช่นิสยั
ของเขำ 

“กระหม่อมแค่อยำกแน่ใจว่ำท่ำนหญิงฮสัชำจะคลอดลกูอย่ำง
ปลอดภยั และไดเ้ห็นหนำ้ลกูของนำงก่อนแลว้ค่อยยำ้ยไปก็น่ำจะดี
นะพ่ะย่ะค่ะ” 

“รูไ้หมว่ำฮสัชำจะคลอดลกูเมื่อไร แถมถำ้เด็กคลอดแลว้ก็หำ้ม
คนนอกเขำ้ออกอีกหนึ่งเดือนดว้ย รูใ้ช่ไหม? อย่ำงนัน้เจำ้ก็ตอ้งอยู่ที่น่ี
ไปอีกเกือบสองเดือนเลยนะ?” 

“มำถึงขนำดนีแ้ล้วจะรอไปอีกแค่สองเดือนไม่ได้เชียวหรือ              
พ่ะย่ะค่ะ อยู่ดแูลใกล ้ๆ ดีกวำ่รอ้นใจอยู่ไกล ๆ นะพ่ะย่ะค่ะ” 

เจำ้ชำยอิครำอิมที่ยอมถอยมำกำ้วหนึ่งก็ใชว้ิธีพดูจำโนม้นำ้วใจ
แทน แต่กียุนก็ใจแข็ง เจ้ำชำยอิครำอิมเดำะลิน้ขัดใจอยู่ในใจ 
พระองคไ์ล่ตอ้นกียุนมำกเกินไปไม่ได ้ดูเหมือนว่ำจะเสียแผนไป
หมดแล้ว แต่ถึงอย่ำงไรกียุนก็ยอมย้ำยต ำหนักแล้วพระองค์                      
ไม่จ ำเป็นตอ้งกงัวลนำนเกินไป 

“อย่ำงนัน้ก็ท ำตำมใจเจำ้เถอะ” 
“พ่ะย่ะค่ะ” 
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“อย่ำงนัน้ถำ้กินเสรจ็แลว้เจำ้มำตรงนีด้ีไหม?” 
เจ้ำชำยอิครำอิมส่งสัญญำณมือให้กียุนที่นั่ งตรงข้ำมกับ

พระองค์ กียุนเลื่อนสำยตำไปยังชิน้ขนมปัง จำนที่วำงอยู่  และ
เจำ้ชำยอิครำอิมที่นั่งอยู่ตรงหนำ้ตำมล ำดบั เขำกินอิ่มแลว้แต่รูส้กึไม่
อยำกจะขยบัตวัเลย เขำคิดจะฝืนกินอำหำรที่เหลือทัง้หมดแต่สกัพกั
ก็ต้องยอมแพ้ มันเป็นแค่กำรท ำอะไรที่ไรป้ระโยชน์ กียุนวำงชิน้         
ขนมปังลงแล้วลุกขึน้จำกที่และจับมือของเจ้ำชำยอิครำอิมที่ ย่ื น
ออกมำ ช่วงเวลำนีท้  ำให้เขำสั่นไหวมำกที่สุดเสมอ รูส้ึกไม่ชอบ           
แตก็่ไม่รูว้ำ่จะท ำอย่ำงไรดี ควำมสิน้หวงันีข้ดัแยง้กนัเสมอ 

มือหยำบกรำ้นที่สมัผสัอยู่นัน้ทัง้ใหญ่และอบอุ่น แมว้ำ่มือจะถกู
จับอยู่เฉย ๆ แต่เจำ้ชำยอิครำอิมที่มีควำมงดงำมรำวกับดอกไมก็้          
ยิม้กวำ้ง กียนุไมเ่ขำ้ใจเจำ้ชำยอิครำอิมเลย เขำอยำกจะถำมวำ่ท ำไม
พระองคถ์ึงปฏิเสธท่ำนหญิงผูง้ดงำมที่มีอยู่มำกมำยในวงัหลงัและ
มำชอบคนอย่ำงเขำกันนะ เขำเป็นผู้ชำยเหมือนกันกับเจ้ำชำย             
อิครำอิม แถมยงัไม่ไดส้วยหยำดเยิม้หรือใหค้วำมรูส้ึกตรงึตำตรงึใจ
สกันิด แถมเขำยงัรูด้ว้ยว่ำเขำไม่มีเสน่หอ์ย่ำงอื่นเลย ขนำดเขำมองดู
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ตวัเองยงัรูส้ึกว่ำธรรมดำเลยไม่ใช่หรือ แถมต่อใหเ้ขำบอกว่ำเกลียด 
พระองคก็์ยงัไม่ถือสำอีก 

พระองคช์อบเขำตรงไหนนะ เขำมีมมุไหนที่ดสูวยจนท ำใหช้อบ
อย่ำงนัน้หรือ หลงัจำกที่เจำ้ชำยอิครำอิมมำสำรภำพรกักับเขำแล้ว 
ทกุครัง้ที่เจำ้ชำยอิครำอิมแสดงควำมรกักบัเขำ เขำก็เกิดควำมสงสยั
มำกมำยอยู่ในหวัใจ 

“ไม่วำ่จะมองมมุไหนเจำ้ก็สวยทกุมมุเลย” 
เจำ้ชำยอิครำอิมที่จับมือกียุนแลว้เงยหนำ้ขึน้มำมองก็กระซิบ

ค ำหวำน ขณะนั้นพระองค์พูดเหมือนกับว่ำ รู ้ใจเขำจนกียุน                
ประหลำดใจ และค ำว่ำสวยที่พระองคพ์ูดออกมำเองก็ท ำให้เขำ
ขมวดคิว้ พระองคต์ำถั่วขนำดนีเ้ลยหรือ? ท ำไมตำต ่ำแบบนี?้ อืม? 
แตว่ำ่ถำ้คนเรำพดูทกุสิ่งที่อยู่ในใจออกมำโลกคงพินำศไปแลว้ 

“จรงิ ๆ นะ” 
พอกียุนมองพระองค์ด้วยสำยตำเหมือนไม่เ ช่ือ  เจ้ำชำย               

อิครำอิมก็ส่งยิม้ใหแ้ละดึงแขนเขำเข้ำมำ กียุนที่ถูกดึงเข้ำมำใน            
อ้อมกอดถูกจูบที่หน้ำผำกและดวงตำ แม้ว่ำกียุนจะท ำหน้ำน่ิว               
คิว้ขมวด พระองคก็์มองวำ่น่ำรกั ท ำไมถึงไดน้่ำรกัขนำดนีก้นันะ 
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“กระหมอ่มเพิ่งกินขำ้วไปจะมีกลิ่นปำกนะพ่ะย่ะคะ่” 
“ฮ่ำ ๆ ไมเ่ป็นไร” 
ไม่เป็นไรกับผีน่ะสิ คิดว่ำกลิ่นปำกของเขำมนัหอมนกัหรือไง?        

กียนุพดูอะไรไม่ออกจึงท ำหนำ้น่ิวคิว้ขมวดแทน  แต่เจำ้ชำยอิครำอิม
ที่ไม่เป็นไรจรงิ ๆ ก็สง่เสียงในล ำคอและบดรมิฝีปำกที่ยกยิม้ลงมำ 

รูส้ึกถึงลิน้นุ่ม ๆ อุ่น ๆ ที่แทรกเขำ้มำในปำก กียุนจึงหลบัตำป๋ี 
ลิน้ที่ค่อย ๆ แตะโดนฟันบุกรุกเข้ำมำในโพรงปำกลึกขึน้ เขำถูก             
ปลุกเรำ้ และเพรำะจูบที่รอ้นแรง ท ำใหกี้ยุนหอบหำยใจในไม่ชำ้            
จบูที่ยำวนำนต่อเน่ืองท ำเอำเขำลืมวิธีหำยใจทกุครัง้ 

น ำ้ลำยเยิม้ลงไปที่คำง แต่เขำไม่มีสติพอที่จะเช็ดมนั เสียงจูบ
ฟังดูลำมก ฝ่ำมือของเจ้ำชำยอิครำอิมลูบไลไ้ปตำมแผ่นหลังและ          
บัน้เอว ท ำใหร้่ำงกำยและใบหนำ้รอ้นผ่ำว ควำมสขุสมเขำ้ครอบง ำ
ไปชั่วขณะ ปลอ่ยรำ่งกำยไปโดยไมจ่ ำเป็นตอ้งคิดอะไร แตพ่อมือของ
เจ้ำชำยอิครำอิมที่ลูบไลแ้ผ่นหลังและบั้นเอวของเขำนั้นเลื่อนไป          
ขย ำที่บัน้ทำ้ย สติของกียนุก็กลบัมำ 

กียุนรีบตั้งสติแล้วพยำยำมดึงตัวเองออกมำ แต่เจ้ำชำย               
อิครำอิมที่ไม่พอใจก็จบับัน้ทำ้ยของกียนุแลว้กระชำกเขำ้หำตวั 
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“ท ำไม?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมที่เผชิญหนำ้กบัเขำเอ่ยเสียงขู่ในล ำคอ รูส้ึกได้

ถึงควำมรอ้นของควำมเป็นชำยที่สัมผัสกันอย่ำงชัดเจนท ำใหกี้ยุน
ถึงกบักลืนน ำ้ลำยดงัเอือ๊ก 

“ไม่ ตรงนัน้ คือวำ่......” 
“เจำ้ยงัไม่หำยเจ็บอีกหรอื?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมพูดเสียงอ่อนเสียงหวำน ทัง้ที่มือยังนวดคลึง

บัน้ทำ้ยของกียนุไปดว้ย กียนุที่หนำ้รอ้นผ่ำวจนกลำยเป็นสีแดงก็สำ่ย
หนำ้รวั ๆ  

วนัที่เจำ้ชำยอิครำอิมกลบัมำถึงเมืองซิลมำรูอำนเขำเมำหลบัไป 
วันต่อมำเขำจึงถูกรงัแกอย่ำงหนักหน่วง ท ำใหไ้ม่สบำยไปสองวนั    
เต็ม ๆ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องเมื่อสี่วนัก่อน ตอนนีเ้ขำหำยดีแลว้ เขำไม่ไดม้ี
อะไรกบัเจำ้ชำยอิครำอิมมำตัง้สี่วนั ดงันัน้คืนนีก็้เดำไดเ้ลยวำ่จะตอ้ง
ดเุดือดรุนแรงแน่นอน แต่เพรำะพรุ่งนีม้ีงำนชมดอกไม ้อย่ำงนัน้เขำ
จงึยอมใหม้นัเป็นอปุสรรคไม่ได ้

“แลว้?” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมไม่รูส้ิ่งที่กียุนคิดอยู่ในใจและลูบคล ำตน้ขำ
ดำ้นใน กียนุดงึตวัเองออกมำและรบีอธิบำยเพิ่มทนัที 

“เพรำะวำ่พรุง่นีก้ระหมอ่มตอ้งไปงำนชมดอกไมพ้่ะย่ะค่ะ” 
“ตอ้งไปแลว้ท ำไม?” 
“จะใหม้ีปัญหำไมไ่ด ้ดงันัน้หำ้มท ำรุนแรงเกินไป......” 
ค ำขอรอ้งอนัน่ำอบัอำยท ำใหกี้ยนุพดูไมจ่บ เขำไมก่ลำ้มองหนำ้

เจ้ำชำยอิครำอิม เช่นเดียวกับใบหน้ำที่ เบี่ยงหลบสำยตำนั้นก็                  
รอ้นผ่ำวจนกลำยเป็นสีแดงลำมไปถึงใบห ูโชคชะตำช่ำงโหดรำ้ยถึง
ท ำใหเ้ขำตอ้งขอใหอ้ีกฝ่ำยเขำ้มำในตวัเขำเบำ ๆ 

แต่กียนุไม่รูว้่ำมนัไดไ้ปสะกิดต่อมอำรมณข์องเจำ้ชำยอิครำอิม
เขำ้แลว้ ไม่ใช่แค่นัน้ เจำ้ชำยอิครำอิมยงัไม่พอใจเรื่องงำนชมดอกไม้
ด้วย มันรบกวนเวลำที่จะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองมำตลอดจน
พระองครู์ส้กึอำรมณเ์สียอีกครัง้ 

เจำ้ชำยอิครำอิมเก็บซ่อนควำมไม่พอใจเอำไวแ้ละงบัเบำ ๆ ที่
คำงของกียนุที่หนัหนำ้ไปดำ้นขำ้งใหห้นักลบัมำสนใจพระองค ์

“ถำ้ขำ้บอกวำ่ไมล่ะ่?” 
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“พระองคบ์อกว่ำจะฟังสิ่งที่กระหม่อมตอ้งกำรทุกอย่ำงไม่ใช่
หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

‘แลว้เรื่องนีจ้ะไม่ยอมรบัฟังอย่ำงนัน้หรือ? มนัไม่ส  ำคญัใช่ไหม ’ 
ค ำพดูตอนทำ้ยนัน้แมไ้ม่ไดเ้อ่ยออกมำ แตท่ัง้คูก็่ไดยิ้น  

กียุนต่อตำ้นอย่ำงหนกั ไม่ว่ำจะเกิดอะไรก็ตำม เขำตอ้งไปเขำ้
รว่มงำนใหไ้ด ้ไม่รูห้รอกวำ่เขำเตรยีมฝึกซอ้มเพื่องำนในวนัพรุง่นีม้ำก
ขนำดไหน เขำจะท ำผิดพลำดไม่ได ้กียุนที่ใบหนำ้กลำยเป็นสีแดงก็
พยำยำมท ำหนำ้ใหห้นำ ๆ เหมือนแผ่นเหลก็เอำไว ้

เจำ้ชำยอิครำอิมกลืนค ำที่อยำกจะโตแ้ยง้ว่ำมนัเหมือนกบัอย่ำง
อื่นที่ไหนกนั แต่กียนุก ำลงัถลงึตำใส่เป็นเชิงว่ำพระองคจ์ะคืนค ำหรอื 
เจ้ำชำยอิครำอิมอยำกให้กียุนมองเห็นพระองค์แต่ในด้ำนที่ดี ๆ                
ไม่อยำกใหกี้ยนุมองวำ่พระองคเ์ป็นผูช้ำยแย่ ๆ ที่ไม่รกัษำสญัญำ 

“ก็ได ้ขำ้จะท ำอย่ำงที่เจำ้ตอ้งกำร” 
ค ำพูดน ำ้เสียงร่ำเริง แต่ขำ้งในนึกค่อนขอดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

เจำ้ชำยอิครำอิมใชแ้ขนรองใตบ้ัน้ทำ้ยของกียุนเอำไวแ้ลว้อุม้ขึน้มำ
อย่ำงระมดัระวงั และสำวเทำ้กำ้วเดินโดยที่กอดกียนุเอำไวอ้ย่ำงนัน้ 

“องคช์ำย?” 
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กียนุที่ตกใจจึงกอดคอเจำ้ชำยอิครำอิมเอำไวโ้ดยอตัโนมตัิและ
รบีเรยีกพระองคไ์ว ้

“จะ..จะไปไหนหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“พำไปที่ดี ๆ ” 
“พ่ะย่ะค่ะ?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมเอำหนำ้ซบไหล่กียุนไวเ้บำ ๆ แลว้พูดกระซิบ

กระซำบ  
“ขำ้อยำกเขำ้ไปขำ้งในตวัเจำ้ จบัเจำ้ถอดเสือ้ผำ้แลว้ก็กดจบูลง

ไป ถำ้ไดเ้ขำ้ไปในช่องทำงรอ้น ๆ แน่น ๆ นั่นจะดีสกัแคไ่หนกนันะ” 
แขนที่โอบรดัและแผ่นอกของพระองครู์ส้ึกไดว้่ำกียุนตวัสั่นกบั

ค ำพูดลำมกไดอ้ย่ำงชัดเจน เจำ้ชำยอิครำอิมหัวเรำะออกมำแบบ             
ไม่มีเสียง 

“ในเมื่อขำ้บอกวำ่จะไมท่  ำรุนแรง ขำ้ก็ตอ้งหำวิธีอื่นจรงิไหม?” 
ค ำพูดของเจำ้ชำยอิครำอิมปนเสียงหวัเรำะชัดเจนท ำใหกี้ยุน

ต้องถอนหำยใจ พระองค์ยังคงเป็นผู้ชำยที่ เอำแต่ใจและดือ้รั้น
เหมือนเดิมสินะ  
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เจำ้ชำยอิครำอิมผูท้ี่ท  ำใหกี้ยนุถอนหำยใจกำ้วเดินไปดว้ยหวัใจ
ที่เป็นสขุ 

 
กียุนก าลังบิดเร่าและหอบหำยใจอยู่ในอ่ำงอำบน ำ้แคบ ๆ 

แมว้่ำจะยงัไม่ไดถู้กสอดใส่ แต่เพรำะเขำถูกเลำ้โลมลวนลำมอย่ำง
หนกัท ำใหย้ำกจะตัง้สติ  

“อะ..อกึ” 
พอถูกเจ้ำชำยอิครำอิมงับที่ใบหู  กียุนก็ร ้องออกมำเบำ ๆ              

กำรถูกกอดรดับดเบียดกระตุน้อย่ำงหนักก็เหน่ือยไม่ต่ำงอะไรจำก
กำรมีอะไรกันเลย กียุนอ่อนล้ำจนอยำกจะให้พอแค่ นี ้แล้ว                                    
แต่ร่ำงกำยที่รอ้นรุ่มจนถึงขีดสุดก็อ่อนไหวต่อฝ่ำมือของเจ้ำชำย              
อิครำอิม 

พอมือของเจำ้ชำยอิครำอิมลบูไปตำมแนวสนัหลงั กียุนก็แอ่น
เอว กียนุรบีเรยีกเจำ้ชำยอิครำอิมเอำไว ้

“องคช์ำย” 
“หืม?” 
“คือวำ่..พวกเรำพอแค่นีด้ีไหมพ่ะย่ะคะ่?” 
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“ท ำไมเลำ่? ขำ้ก็ก ำลงัท ำเบำ ๆ อยู่น่ีนำ” 
กียนุใชค้วำมกลำ้เพื่อฝืนออ้นวอนขอรอ้ง แต่เจำ้ชำยอิครำอิมที่

มีควำมตอ้งกำรก็ท ำแค่เพียงถูไถตัวตนอยู่ที่ร่องบั้นทำ้ยของกียุน
เท่ำนัน้ ร่ำงกำยที่เปลี่ยนเป็นสีแดงของกียุนที่เกำะไหล่ของเจำ้ชำย
อิครำอิมไวน้ัน้สั่นเทำ 

“แฮ่ก..พรุง่นีต้อ้ง..อกึ..ตื่นแตเ่ชำ้......” 
กำรเลำ้โลมของเจำ้ชำยอิครำอิมท ำใหส้ติกระเจิดกระเจิง แตถ่ึง

อย่ำงไรก ำหนดกำรของวนัพรุ่งนีก็้ลืมไม่ไดเ้ด็ดขำด แถมในหวัของ
เขำก็วำ่งเปลำ่ ตอนนีอ้ยำกแคจ่ะนอนหลบัเทำ่นัน้ 

“ไม่เป็นไร ไมเ่ป็นไร ขำ้ท ำไมน่ำนหรอก” 
เ จ้ำชำยอิ ครำอิ มที่ ปลอบโยน กียุน เบำ  ๆ  ปลดปล่อย                        

ควำมปรำรถนำไปหลำยครัง้ และพระองคจ์ะไม่หยุดจนกว่ำจะได้
เหน็กียนุหลั่งน ำ้ตำจำกควำมสขุสม 

กียุนที่ถูกยำ้ยมำนอนอยู่ในออ้มกอดของเจำ้ชำยอิครำอิมบน
เตียงจำมอยู่หลำยครัง้เพรำะอำกำศเย็น เจำ้ชำยอิครำอิมห่มผำ้ให้
อย่ำงระมดัระวงั แต่ควำมหนำวก็ไม่ไดจ้ำงหำยไปง่ำย ๆ แต่กียุนที่
ตัง้ใจว่ำพรุ่งนีจ้ะตอ้งตื่นแต่เชำ้ก็ข่มตำหลับลง กียุนตื่นขึน้มำตำม
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เจำ้ชำยอิครำอิมที่ตื่นตัง้แต่ฟ้ำยงัไม่สำง ร่ำงกำยหนำวสั่นผิดปกติ 
เขำมีอำกำรไอเล็กนอ้ย จึงบอกใหโ้ซเรนเอำน ำ้ผสมน ำ้ผึง้มำใหด้ื่ม
แล้วนอนต่ออีกสักพัก เพรำะงำนชมดอกไม้เตรียมเอำไว้เสร็จ
หมดแลว้ เขำกบัฮสัชำจะไปสำยหน่อยก็คงไมเ่ป็นไร  

เวลำผ่ำนไปกียนุที่ตื่นนอนก็ไอจนปอดแทบพงั สดุทำ้ยเขำก็ลกุ
ขึน้มำไม่ไหว เขำมีไข ้ทัง้แขนทัง้ขำรูส้ึกปวดเหมือนโดนทุบตี กียุน
นอนซม เขำเป็นไข ้ตวัรอ้นมำกจนตอ้งไปตำมฟมูินเทียนมำดอูำกำร 

แมว้ำ่จะทำนยำไปแลว้แต่กียนุก็ไม่สำมำรถหลบัไดเ้พรำะพิษไข ้
แมว้่ำสติจะขำด ๆ หำย ๆ แต่กียุนก็กัดฟันกรอด ไม่สำมำรถซ่อน
ควำมไมพ่อใจเอำไวไ้ด ้ 

สดุทำ้ยเขำก็ไม่ไดไ้ปงำนชมดอกไม ้เมื่อไม่ก่ีวนัก่อนกียนุเตรยีม
งำนชมดอกไมเ้พื่อฉลองกำรตัง้ครรภข์องฮสัชำ ที่จริงเขำจะจดัทนัที
หลังจำกที่รูว้่ำเธอตั้งครรภ์ แต่ควำมสงบสุขของรำชอำณำจักรก็
ส ำคัญจึงถูกเลื่อนออกไปก่อน พอเขำกลับมำจำกถูกเรียกไป           
สนำมรบเดือนหนำ้ก็ถึงก ำหนดคลอดแลว้ท ำใหเ้ขำตอ้งรบีเตรียมตวั 
เตรียมพรมเอำไว้นั่ งเล่น อำหำรและผลไม้เลิศรส เครื่องดื่ม                  
บรรดำนกัดนตรสีรำ้งควำมสนกุสนำน และเตรยีมรม่ขนำดใหญ่เพื่อ
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ป้องกันไม่ให้หน้ำขำว ๆ โดนแดดเผำ เขำยุ่งขนำดไหนเพื่อที่จะ
เตรยีมทกุอย่ำงเอำไว ้ 

กียนุหลบั ๆ ตื่น ๆ อยู่หลำยครัง้ แมแ้ตใ่นสภำพครึง่หลบัครึง่ตื่น
เขำก็โมโหจนน ำ้ตำไหลออกมำ เขำตัง้ตำรอวนันีม้ำนำนขนำดไหน 
เขำคำดหวงัเอำไวม้ำกจรงิ ๆ เดินไปแคไ่ม่ไกล เขำก็จะไดเ้หน็ดอกบวั
บำนสะพรั่งที่วังตะวันตก เขำฝึกซ ำ้แลว้ซ ำ้อีกเพื่อใหฮ้ัสชำไดเ้ห็น      
กำรแสดงภำพลวงตำอนัยอดเยี่ยม  

แต่แลว้ท ำไมเขำตอ้งมำป่วยในวนันีด้ว้ย แถมยงัหนกัมำกดว้ย 
งำนชมดอกไม้ที่ก  ำหนดวันและเตรียมทุกอย่ำงเอำไว้หมดแล้ว                
มนัไม่สำมำรถเลื่อนทกุอย่ำงที่จดัเตรียมไวไ้ดเ้พียงเพรำะว่ำเขำป่วย
แค่คนเดียว ในตอนที่เขำเหง่ือแตกพลั่กและรอ้งโอดครวญ ที่สระน ำ้
ของวงัตะวนัตกที่มีดอกบวับำนสะพรั่งก็มีเสียงหวัเรำะเฮฮำดงัไปทั่ว 

พอกียนุย่ิงรูส้ึกว่ำไม่ไดร้บัควำมยตุิธรรม ไขก็้ย่ิงขึน้สงู เพรำะมี
ไข้สูงตั้งแต่เช้ำ เจ้ำชำยอิครำอิมจึงมำเย่ียมหลำยครั้ง พระองค์                  
มำเช็ดตวัและปัดผมให ้แต่กียุนไม่เอ่ยขอบคุณสกันิด ไม่ใช่สิ กียุน              
กดัฟันกรอดและไมพ่อใจใส่เจำ้ชำยอิครำอิมดว้ยซ ำ้ 

ตวัตน้เหตทุี่ท  ำใหเ้ขำเป็นไขก็้คือเจำ้ชำยอิครำอิมนั่นแหละ 
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ไอค้นเอำแตใ่จ 
กียุนที่มองเจ้ำชำยอิครำอิมตำขวำงก็ก่นด่ำพระองค์ในใจ               

ถำ้ไม่พอใจที่เขำขอใหท้  ำเบำ ๆ เพรำะจะไปงำนชมดอกไมก็้บอกกนั
ดี ๆ สิ ท  ำไมตอ้งมำท ำใหเ้ขำตวัรอ้นและรูส้ึกเหน่ือยลำ้จนเขำตอ้ง
รอ้งโวยวำยในอ่ำงอำบน ำ้ดว้ย ไอค้นหนำ้ดำ้น ไอค้นจิตใจคบัแคบ 
ใช่สิ คงชอบที่เขำมีสภำพแบบนีใ้ช่ไหมละ่ 

ขณะที่สติเลือนรำง ควำมไม่พอใจก็ไหลทะลกัออกมำไม่หยุด
หย่อน พอสบถสิ่งที่อยู่ในใจออกมำแลว้เขำก็ได้ยินเสียงกระซิบขอ
โทษของเจ้ำชำยอิครำอิมที่ก  ำลังท ำสีหน้ำล ำบำกใจ ไอ้คนชั่ ว             
แคข่อโทษก็จบหรอืไง กียนุไมค่ิดจะยกโทษใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมสกันิด
เดียว มีแตจ่ะยิ่งไม่พอใจมำกขึน้ไปอีก 

กียุนที่โอดครวญตลอดทั้งวันเริ่มไดส้ติตอนที่ดวงตะวันใกล้               
จะลับขอบฟ้ำ สิ่งแรกที่เขำ้มำในสำยตำของกียุนตอนที่ลืมตำตื่น
ขึน้มำก็คือแสงยำมเย็นที่ยอ้มใหภ้ำยในหอ้งเป็นสีแดง 

เย็นแลว้เหรอ กียนุที่คิดอย่ำงเหมอ่ลอยสงัเกตเหน็อะไรผิดปกติ 
มนัเป็นดอกบวัสีชมพอู่อน 

“เอ๊ะ?” 
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กียุนที่ประหลำดใจลุกพรวดขึน้มำนั่ง แต่ควำมวิงเวียนท ำให้
ตอ้งลงนอนไปอย่ำงเดิม แต่สำยตำยงัคงมองอยู่ที่ดอกบวัไม่ไปไหน 
ในหอ้งลว้นแต่เตม็ไปดว้ยดอกบวั  

“น่ีมนั?” 
“ฟ้ืนแลว้หรอื?” 
กียุนหันไปตำมเสียงของเจ้ำชำยอิครำอิมที่อยู่ข้ำงหัวเตียง                

ในหอ้งเงียบจนเหมือนไม่มีคนอยู่ แต่เจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัขมวดคิว้
และจอ้งมองเขำอยู่ 

“องคช์ำยอิครำอิม?” 
“ตอนนีรู้ส้กึอย่ำงไรบำ้ง? ไม่เป็นไรแลว้หรอื?” 
“เอ่อ..ไมเ่ป็นไรแลว้พะ่ย่ะคะ่ วำ่แต่ น่ีคือ...?” 
“คือดอกบวั” 
“อนันัน้กระหม่อมรูแ้ลว้พะ่ย่ะคะ่” 
แต่ว่ำท ำไมมันถึงมำอยู่ที่น่ีกันเล่ำ มีอ่ำงน ำ้ใส่ดอกบัววำงอยู่     

ทกุที่ทั่วหอ้ง ในช่วงที่ดวงตะวนัตกดิน ภำพของกลีบดอกบวัที่ค่อย ๆ              
หบุลงดนู่ำมหศัจรรยม์ำก ประกอบกบัแสงสีแดงยำมอสัดง เกิดเป็น
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ภำพที่ตระกำรตำ สรำ้งควำมประทบัใจใหแ้ก่กียุนที่อ่อนลำ้ทัง้กำย
และใจ 

“ดอกบวัพวกนีอ้งคช์ำยเป็นคนเอำมำวำงไวใ้หห้รอืพะ่ย่ะคะ่?” 
ถึงจะถำมดว้ยควำมสงสัย แต่ใบหนำ้ของเจำ้ชำยอิครำอิมก็

ยงัคงบึง้ตึง ไม่รูว้่ำท ำไมพระองคถ์ึงไดอ้ำรมณเ์สียอีกแลว้ท ำใหกี้ยนุ
หนำ้น่ิวคิว้ขมวดเช่นกนั ที่เขำป่วยแบบนีก็้เพรำะใครกนัเลำ่ 

“หม่อมฉันเองเพคะ หม่อมฉันเตรียมผ้ำขนหนูแห้งมำแล้ว             
เพคะ” 

โซเรนน ำผำ้ขนหนูแหง้เขำ้มำในห้องพอดี โซเรนที่เห็นว่ำกียุน
ฟ้ืนแลว้จงึวิ่งพรวดมำยืนที่ขำ้งเตียง  

“ทำ่นกียนุ ฟ้ืนแลว้หรอืเจำ้คะ? ไมเ่ป็นไรใช่ไหมเจำ้คะ?” 
“เอ่อ..ไม่เป็นไรแลว้ขอรบั โซเรน แต่ว่ำดอกบวัน่ีคืออะไรหรือ

ขอรบั?” 
“ทำ่นหญิงฮสัชำเอำมำใหเ้จำ้คะ่ ดื่มน ำ้ไหมเจำ้คะ?” 
“เอ่อ..ขำ้ไม่หิวน ำ้ขอรบั แลว้น่ีท่ำนหญิงฮัสชำเอำมำใหห้รือ

ขอรบั?” 
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“เจำ้ค่ะ ท่ำนหญิงเสียดำยที่ท่ำนกียุนไปงำนชมดอกไม้วันนี ้
ไม่ได ้ก็เลยเอำมำใหท้ี่น่ีเพื่อเป็นกำรปลอบใจเจำ้ค่ะ แลว้ก็ฝำกมำ              
ขอโทษท่ำนกียุนดว้ยที่ไม่ไดม้ำเย่ียมดว้ยตนเองเจำ้ค่ะ ท่ำนหญิง
ก ำลงัตัง้ครรภจ์งึไม่สำมำรถมำเย่ียมไขไ้ดเ้จำ้คะ่” 

“โอ.้.ไม่เป็นไร..ไม่เป็นไรขอรบั” 
พอไดยิ้นว่ำเป็นของขวัญเย่ียมไข้ ใบหน้ำอ่อนลำ้ของกียุนก็

เปลี่ยนเป็นยิม้แยม้ เป็นของขวญัที่ยอดเย่ียมจรงิ ๆ พอเห็นว่ำกียนุดู
จะช่ืนชอบเป็นอย่ำงมำก เจำ้ชำยอิครำอิมที่จบัตำมองคนป่วยอยู่ก็
ย่ิงหนำ้บึง้ตึงขึน้ไปอีก ย่ิงตอนที่ตอ้งยอมรบัว่ำควำมเอำใจใส่ของ
พระองคด์ูดอ้ยลงเมื่อเทียบกับควำมเอำใจใส่ของฮัสชำที่มีใหกี้ยุน 
ในใจก็ย่ิงปวดรำ้ว คนที่ท  ำใหกี้ยุนประทับใจควรจะเป็นพระองค์
ต่ำงหำก แต่ดนัถกูตดัหนำ้แย่งควำมดีไปเสียก่อน ควำมโกรธเกลียด
ของเจำ้ชำยอิครำอิมที่มีต่อฮัสชำย่ิงเพิ่มมำกขึน้ แต่ไม่ว่ำจะท ำให้
เจำ้ชำยอิครำอิมอำรมณเ์สียมำกแคไ่หนกียนุก็มีควำมสขุ 

ช่วงเวลำที่มีควำมสุขที่สุดในช่วงหนึ่งของชีวิตของกียุนได้            
ผ่ำนพน้ไปแลว้ 
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ช่วงกลางดึกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1339 ควำมตึงเครียด     
ปกคลมุทั่ววงัของเจำ้ชำยอิครำอิม วนันีต้ัง้แต่ตอนกลำงวนั ฮสัชำที่
ทอ้งแก่มีอำกำรเจ็บทอ้งจะคลอดลูกและถูกพำไปยังหอ้งท ำคลอด 
แตว่ำ่จนบดันีอ้ำทิตยต์กดินไปแลว้เธอก็ยงัไม่คลอดลกูเสียที 

ผู้คนในวังรูส้ึกใจคอไม่ดีจนพำกันเงียบสงบ หลังจำกที่ท่ำน
หญิงเมดิซัสคลอดบุตรสำวก็ผ่ำนมำสำมปีแลว้ที่มีสำยเลือดของ
เจำ้ชำยอิครำอิมถือก ำเนิดขึน้มำ เจำ้ชำยอิครำอิมที่อำยย่ีุสิบหกแลว้
ยงัไม่มีบุตรชำยเลย ถำ้ฮสัชำคลอดบตุรชำยเจำ้ชำยอิครำอิมก็จะมี
โอรสองคโ์ตแลว้ ย่ิงกว่ำนั้นเพรำะเจำ้ชำยอิครำอิมใหค้วำมรกัแก่
สนมชำย จึงห่ำงเหินจำกบรรดำนำงสนม จึงเป็นไปไม่ไดท้ี่จะเห็น
ทำยำทในอนำคตอนัใกลนี้ ้ทกุคนต่ำงพดูเป็นเสียงเดียวกนัว่ำฮสัชำ
ต้องคลอดลูกชำยเพื่ ออนำคต แต่ ปัญหำกำรคลอดยำกที่                     
หนักหนำ ท ำใหเ้ด็กคลอดออกมำชำ้มำก ท ำใหทุ้กคนพูดไม่ออก                            
เด็กไม่สำมำรถเติบโตไดห้ำกขำดแม่ ต่อใหเ้ด็กที่เกิดมำเป็นผูช้ำยก็
ไม่มีควำมหมำยหำกฮสัชำเสียชีวิต ทกุคนต่ำงพำกันเงียบและรอดู
สถำนกำรณท์ี่หนำ้หอ้งท ำคลอด 
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เจำ้ชำยอิครำอิมยงัไม่หลบัและยงัรอฟังข่ำวอยู่ ไม่ว่ำฮสัชำจะ
คลอดลกูชำยหรือลกูสำว ก็ไม่ไดม้ีควำมหมำยอะไรกับพระองคน์กั 
กำรใหค้วำมใส่ใจกับสำยเลือดไม่ใช่นิสัยของพระองค ์คนที่จะมำ
เป็นผูส้ืบทอดของพระองคจ์ะตอ้งเป็นผูท้ี่มีควำมสำมำรถ แมว้่ำจะ
เป็นลกูชำยที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยเลือด แต่ถำ้หวัทึบและโง่เขลำ
แลว้ล่ะก็ อย่ำว่ำแต่ต ำแหน่งผูส้ืบทอดเลย เด็กคนนั้นจะไม่อยู่ใน
สำยตำของพระองคด์ว้ยซ ำ้  

แมว้ำ่เจำ้ชำยอิครำอิมจะไดเ้ป็นจกัรพรรดิองคต์่อไปก็ไม่ใช่เรื่อง
ที่ตอ้งกังวลมำกนัก ถ้ำจ ำเป็นพระองคก็์สำมำรถเลือกรชัทำยำท                
จำกบรรดำหลำนชำยได้ ถ้ำถูกเลือกเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไป                             
เชือ้พระวงศใ์นรุน่เดียวกนัจะถกูตดัสิทธ์ิในกำรสืบทอดจำกกรำมนัห ์
แต่จกัรพรรดิสำมำรถเลือกผูส้ืบทอดจำกบรรดำหลำน ๆ ได ้แมว้่ำจะ
ไม่ใช่ประเพณีที่นิยมท ำสืบต่อกันมำ แต่ในอดีตที่รำชอำณำจกัรยัง
เป็นแคอ่ำณำจกัร จกัรพรรดิองคท์ี่เจ็ด จกัรพรรดิดีนำเชนไม่มีทำยำท 
จงึแตง่ตัง้หนึ่งใหห้ลำนชำยเป็นว่ำที่จกัรพรรดิองคต์่อไป  
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ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ เจ้ำชำยอิครำอิมกังวลอยู่ไม่ ใช่เรื่องเด็ก               
ที่จะคลอด แต่เป็นชีวิตของฮัสชำ ชีวิตของฮัสชำเป็นเง่ือนไขใน                     
กำรเดิมพันที่พระองคท์  ำกับกียุน ถ้ำเกิดอะไรผิดพลำดกับฮัสชำ
แม้แต่นิดเดียว โซ่ตรวนที่แข็งแกร่งที่สุดในกำรรั้งตัวกียุนไว้ก็จะ
หำยไปทันที ตอนนี้กียุนก ำลังกระวนกระวำยที่ฮัสชำมีปัญหำ              
คลอดยำก แตถ่ำ้ฮสัชำตำย เขำอำจจะจำกพระองคไ์ปอย่ำงไม่ไยด ี

เจำ้ชำยอิครำอิมที่คิดมำถึงตรงนีก็้ถอนหำยใจ พระองครู์ด้ีว่ำ
กำรมีอยู่ของพระองคไ์ม่ไดม้ีควำมหมำยอะไรเป็นพิเศษกับกียุนซึ่ง
แตกต่ำงจำกฮสัชำ มนัไม่ใช่เรื่องที่น่ำยินดีเลยสกันิด ต่อใหพ้ระองค์
บอกรกัเขำ ก็ใช่ว่ำเขำจะเลิกเกลียดพระองค ์

เจ้ำชำยอิครำอิมที่คอแหง้ดื่มเหลำ้ในแก้วที่รินเตรียมเอำไว้                     
พอเหลำ้ขม ๆ ไหลผ่ำนล ำคอจนรอ้นวำบ ในหัวก็โปร่งโล่งขึน้มำ                        
นิดหน่อย 

ฮสัชำที่เจ็บทอ้งอยู่ในหอ้งคลอดจะตำยไม่ได ้แมว้่ำพระองคจ์ะ
เกลียดชงัฮสัชำที่ไดร้บัควำมรกัจำกกียนุอย่ำงมำกมำยจนอยำกจะ
ใหเ้ธอตำย แต่เธอจะตอ้งมีชีวิตอยู่ พระองคไ์ม่อยำกเห็นกียุนตอ้ง
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เศรำ้เสียใจ เหนือสิ่งอื่นใด กำรตำยของคนที่ใชผู้กมดักียนุไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพจะท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมสญูเสียครัง้ใหญ่ 

เจำ้ชำยอิครำอิมตอ้งเตรยีมพรอ้มส ำหรบัสถำนกำรณท์ี่เลวรำ้ย
อยู่เสมอ ถำ้ฮสัชำตำย พระองคต์อ้งคิดหำวิธีอื่นที่จะจบักียุนเอำไว ้
แมว้่ำมนัจะเป็นสิ่งที่กียุนเกลียด แต่เจำ้ชำยอิครำอิมมีทำงเลือกไม่
มำกนัก แค่เพียงควำมรกัของพระองคไ์ม่เพียงพอที่จะรัง้กียุนไวไ้ด ้
ดงันัน้ตอ้งใชม้ำตรกำรขัน้เด็ดขำดถึงจะวำงใจได ้

“องคช์ำย กระหม่อมเองพะ่ย่ะคะ่” 
“เขำ้มำ” 
เคนเกนข้ำรับใช้ส่วนตัวของเจ้ำชำยอิครำอิมเข้ำมำดำ้นใน              

เ ข ำ ไปสัง เ กตสถำนกำรณ์ที่ ห้อ งท ำคลอดตำมค ำสั่ ง ขอ ง                       
เจำ้ชำยอิครำอิม 

“เป็นอย่ำงไรบำ้ง?” 
“ยงัไม่คลอดพะ่ย่ะคะ่ คำดวำ่คงตอ้งใชเ้วลำสกัหน่อยพ่ะย่ะค่ะ” 
“แลว้อิสเซ ฮสัชำละ่?” 
“ถำ้ขืนยงัคลอดยำกอยู่แบบนีก็้คงจะอนัตรำย...” 
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เคนเกนที่กม้หนำ้ตอบไม่สำมำรถพดูไดจ้นจบ ผูห้ญิงที่เสียชีวิต
ระหว่ำงคลอดลกูมีไม่นอ้ยเลย ไม่เวน้แมแ้ตส่ตรทีี่มีสำยเลือดสงูสง่  

เคนเกนเป็นทำสรับใช้ส่วนตัวตั้งแต่เจ้ำชำยอิครำอิมยังเด็ก              
เขำรูด้ีว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมไม่ไดเ้ป็นห่วงฮสัชำจริง ๆ ถำ้เป็นห่วงจริง
ตอนนีก็้คงไปยืนกระวนกระวำยอยู่หนำ้หอ้งท ำคลอดเหมือนสำมี          
คนอื่น ๆ แลว้ ที่เจำ้ชำยอิครำอิมสนใจก็แค่เพียงควำมเป็นตำยของ
ฮัสชำ แต่เคนเกนไม่รูว้่ำชีวิตของฮัสชำมีควำมหมำยต่อเจ้ำชำย                 
อิครำอิมอย่ำงไร 

“กียนุก ำลงัท ำอะไรอยู่?” 
“ท่ำนกียุนอยู่ที่ต  ำหนักของตวัเองพ่ะย่ะค่ะ ยังไม่เขำ้นอนเลย

พ่ะย่ะค่ะ” 
“จรงิ ๆ เลย” 
ดกึมำกแลว้ แต่ในสถำนกำรณแ์บบนีกี้ยนุจะหลบัลงไดอ้ย่ำงไร 

เขำก ำลงัเดินป่วนและรอฟังข่ำวจำกหอ้งท ำคลอด เมื่อเวลำผ่ำนไป             
ก็ย่ิงรอ้นใจ บำงทีเขำอำจจะก ำลังสวดออ้นวอนพระเจำ้ใหฮ้ัสชำ
ปลอดภยัอยู่ก็ได ้ 
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เจำ้ชำยอิครำอิมไม่เช่ือและไม่ออ้นวอนพระเจำ้ พระองคท์  ำ               
แคร่อ 

“ออกไปไดแ้ลว้” 
เคนเกนถอยออกไปเงียบ ๆ เจำ้ชำยอิครำอิมรินเหลำ้ลงไปใน

แกว้เปลำ่อีกครัง้ แต่ยงัไม่ดื่ม พระองคว์ำงแกว้เหลำ้ไวบ้นโต๊ะและไป
ยืนที่ระเบียงหอ้งที่เช่ือมต่อกบัสวน แสงไฟสว่ำงไปทั่วทกุที่ในวงัเพื่อ
ภำวนำขอใหฮ้สัชำคลอดลกูอย่ำงปลอดภยั เจำ้ชำยอิครำอิมสง่เสียง
หวัเรำะออกมำ 

คืนนีจ้ะมีก่ีคนท่ีนอนไมห่ลบักนันะ 
 
คนืน้ัน ฮสัชำใหก้ ำเนิดลกูชำยที่แข็งแรงสองคน 
 
กียุนไม่ละสายตาไปจำกเด็กทำรกที่ก ำลงันอนหลบัสนิทเลย 

เด็กนอ้ยเพิ่งเกิดมำไดไ้ม่ถึงสำมสิบวนั ใบหนำ้กลมดแูป้นแลน้และ
แก้มเป็นสีชมพู เพรำะดวงตำที่หลับสนิท ท ำให้ไม่รูว้่ำมีนัยน์ตำ            
สีอะไร แต่เสน้ผมของเดก็ทัง้สองคนเป็นสีด ำสนิท 

“โอโ้ห......” 
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มองไปยังเด็กสองคนที่ถูกห่อดว้ยผำ้นอนหลับอยู่ในเปลแลว้            
กียุนก็อุทำนออกมำเบำ ๆ เขำไม่เคยเห็นเด็กทำรกมีเสน้ผมหนำ
ขนำดนีม้ำก่อน เขำเคยเห็นหลำนตอนเด็กอยู่ไม่ก่ีครัง้ แต่ไม่เหมือน
แบบนี ้

“ตวัเลก็จงัเลย” 
ทัง้หวัทัง้มือดเูล็กไปหมด เขำไม่ไดโ้กหก หวัเด็กใหญ่กว่ำก ำป้ัน

แค่นิดเดียวเอง แต่ถึงอย่ำงนัน้ดวงตำและจมกูก็รบักบัใบหนำ้ไดเ้ป็น
อย่ำงดี เรื่องนีช้่ำงน่ำอัศจรรย ์มือก็เล็กมำก แต่ที่นิว้มือทั้งหำ้นิว้             
ก็มองเหน็เลบ็ 

พอกียุนมองส ำรวจเด็ก ๆ ด้วยท่ำทำงตื่นเต้น ฮัสชำกับ              
หญิงรบัใชก็้ยกยิม้ เพรำะพวกผูช้ำยที่เห็นเด็กทำรกเป็นครัง้แรกก็มี
ปฏิกิรยิำแบบนีท้ัง้นัน้แหละ 

“ตอนแรกตัวเล็กกว่ำนีอ้ีกนะ น่ีผ่ำนมำหนึ่งเดือนแลว้โตขึน้
เยอะ” 

หนึ่งเดือนก่อน วนันัน้กียนุรอ้นใจมำก เด็กที่คลอดออกมำสอง
คนนัน้ตวัเล็กกว่ำเด็กทั่วไป เพรำะพวกเขำเป็นฝำแฝดกนั โชคดีที่ทัง้
คูแ่ข็งแรงดีจงึไม่มีอะไรน่ำเป็นหว่ง 
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“ถึงอย่ำงนัน้ก็ยงัตวัเลก็มำกเลยขอรบั” 
ตัวเล็กมำกจนน่ำสงสำร ทำรกแรกเกิดมีอัตรำกำรตำยสูง            

มีภมูิตำ้นทำนต ่ำ ท ำใหเ้จ็บป่วยไดง้่ำย แมว้ำ่ในช่วงหนึ่งเดือนแรกจะ
หำ้มบุคคลภำยนอกเขำ้เย่ียมเพื่อควำมปลอดภัยของเด็ก ส ำหรบั           
กียุนที่ตื่นเตน้และตระเตรียมของขวญัเอำไวน้ัน้เวลำหนึ่งเดือนมัน
ยำวนำนมำก แต่พอมำเห็นว่ำเด็กทำรกยงัตวัเล็กอยู่แลว้ก็รูส้กึว่ำให้
มำเย่ียมตอนหนึ่งเดือนนัน้เรว็เกินไป  

“เด็ก ๆ โตเรว็มำก เจำ้ไม่ตอ้งเป็นห่วงหรอกนะ ย่ิงกว่ำนัน้กียนุ 
เจำ้เคยเห็นเดก็ทำรกที่ไหนจมกูโดง่ขนำดนีไ้หม?” 

“ขอรบั?” 
“เกิดมำยงัไม่ทนัจะหนึ่งเดือนเลยก็จมกูโด่งแลว้ ปกติเด็กคนอื่น

ดัง้จะแหมบนะแตเ่ดก็พวกนีโ้ดง่มำเชียว โดยเฉพำะอำเธอร”์ 
นิว้ของฮสัชำชีไ้ปที่จมกูของเด็กนอ้ยที่ถกูห่อดว้ยผำ้สีเหลืองอยู่ 

เพรำะว่ำช่ือจริงของเด็กจะถูกตั้งหลังจำกอำยุหนึ่งรอ้ยวันเธอจึง
เรียกช่ือเล่นชั่วครำวไปก่อน อำเธอรแ์ปลว่ำลูกคนแรก เพรำะเขำ 
เป็นบุตรชำยคนโตของเจ้ำชำยอิครำอิม ส่วนเด็กที่ถูกห่อดว้ยผำ้                 
สีเขียวอ่อนที่นอนอยู่ขำ้ง ๆ ชื่อวำ่ซ ูแปลวำ่ของขวญั 
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กียนุมองอำเธอรแ์ละซูที่ฮสัชำชีอ้ยู่ อย่ำงที่ฮสัชำบอก พวกเขำ
จมูกโด่งกว่ำเด็กทำรกอำยุหนึ่งเดือนจริง ๆ อีกทัง้ยังมีโครงหนำ้ที่
ชัดเจน แมว้่ำจะยังเป็นเด็กแรกเกิด แต่ก็เห็นไดช้ัดว่ำโตมำจะตอ้ง
หนำ้ตำสวยมำกแน่นอน ตำมค ำโบรำณที่บำ้นเกิดของเขำเคยว่ำไว้
วำ่ลกูไมย้่อมหลน่ไมไ่กลตน้ และกียนุก็พยกัหนำ้รบัอย่ำงแข็งขนั 

“ดเูหมือนจะสวยเหมือนใครบำงคน ถำ้เป็นลกูสำวจะดีแค่ไหน
กันนะ ถึงข้ำจะพูดว่ำน่ำเสียดำย แต่ก็คงช่วยอะไรไม่ได้ แต่ข้ำ                   
ก็อยำกไดล้กูสำวจรงิ ๆ นี่นำ” 

แม้ว่ำจะคลอดลูกชำยฝำแฝดออกมำแล้วฮัสชำก็ยังคง             
ค้ำงคำใจ เพรำะฮัสชำดูจะเสียดำยควำมฝันที่เธอจะได้ลูกสำว               
ฝำแฝดที่แสนสวยอยู่ กียนุจงึท ำอะไรไมไ่ดน้อกจำกหวัเรำะ 

อำเธอรท์ี่ เหมือนจะรูว้่ำแม่ถอนหำยใจก็ท ำหน้ำบึง้และตื่น
ขึน้มำ เขำรอ้งอุแวแ้ละแผดเสียงดงัลั่น ฮัสชำจึงตอ้งรีบอุม้อำเธอร์
ขึน้มำ 

“นิสยัแบบนีก็้เหมือนใครบำงคนอีก” 
พอฮสัชำพดู ซเูองก็พลอยรอ้งไหต้ำมขึน้มำอีกคน 
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“ฝำแฝด พอมีคนหนึ่งรอ้งไหอ้ีกคนก็ชอบรอ้งตำม ตอ้งคอย
กลอ่ม แตว่ำ่กียนุช่วยอุม้หน่อยไดไ้หม?” 

“ไม่ไดข้อรบั ขำ้อุม้ไมเ่ป็นขอรบั” 
“ไม่เป็นไรหรอก” 
“ไม่ไดข้อรบั ท่ำนหญิง ขำ้กลวัจนไม่กลำ้อุม้ขอรบั..เจำ้มำช่วย

ที” 
กียุนตกใจที่ฮัสชำบอกว่ำจะใหอุ้ม้เด็ก และหนัไปเรียกพี่เลีย้ง

เดก็มำแทน รอไมน่ำนพ่ีเลีย้งก็มำอุม้ซไูปปลอบ 
เพรำะเด็กร้องไห้ถึงสองคน ท ำให้เกิดเสียงดังอยู่พักหนึ่ง                 

แต่ไม่นำนก็สงบลงจำกฝ่ำมือที่ลูบปลอบ ฮัสชำที่ปลอบลูกก็ถอย
หลงัมำหำกียนุที่มองอยู่แลว้เอ่ยถำม 

“เจำ้กลวัหรอื?” 
“กลวัขอรบั ขำ้คิดว่ำจะตวัใหญ่กว่ำนีนิ้ดหน่อย แต่ว่ำพวกเขำ

ตัวเล็กมำกขอรบั ถ้ำบังเอิญไดร้บับำดเจ็บไปจะท ำอย่ำงไรขอรบั 
แถมขำ้ยงัสวมน่ีอยู่ดว้ยขอรบั” 

กียุน ย่ืนมือที่ สวมก ำไลให้ดู  ฮัสชำกับพี่ เลี ้ยงไม่ ได้สวม
เครื่องประดบัเพื่อควำมปลอดภยัของเด็ก ถึงแมจ้ะเป็นแค่ก ำไลเรยีบ 
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ๆ ไม่ไดห้รูหรำอะไร แต่ก็อำจท ำอันตรำยรำ้ยแรงแก่เด็กทำรกได้  
หำกเขำไม่ระวงัแมแ้ต่นิดเดียว เครื่องประดบัโลหะนีก็้อำจท ำใหผิ้ว
อนับอบบำงของเดก็นอ้ยเป็นแผลได ้ 

พอเห็นกียนุท ำหนำ้จรงิจงั ฮสัชำก็ไม่เซำ้ซีอ้ีก แต่เปลี่ยนเป็นหนั
ตวัเอำลกูที่เธออุม้อยู่ไปใหกี้ยนุดไูดถ้นดั 

“ถำ้อย่ำงนัน้ลองจบัดหูน่อยสิ” 
“ขอรบั?” 
“ลองจบัแกม้หรอืจบัมือดสูิ ไม่เป็นไรหรอก” 
“ตะ......แต่วำ่” 
“เรว็สิ” 
พอฮัสชำเร่ง กียุนที่ลังเลก็ย่ืนมือออกมำ นิว้ชีข้องเขำค่อย ๆ 

แตะลงที่มือของอำเธอร ์นิว้เรียวเล็กก ำลงัก ำมือแน่น นิว้มือสีชมพทูี่
กระดิกนั้นเล็กและอบอุ่น เขำรูส้ึกรำวกับได้สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์          
ของโลก ปลำยนิว้ชีข้องกียุนถูกอำเธอรใ์ชนิ้ว้กอ้ย นิว้นำง นิว้กลำง 
และนิว้ชีค้่อย ๆ ไลเ่ก่ียวไวต้ำมล ำดบั  
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กียนุอทุำนในใจว่ำมือเด็กนุ่มมำกจรงิ ๆ แตใ่นทนัใดนัน้ มือของ
อำเธอรก็์ก ำนิว้ชีข้องกียุนเอำไวแ้น่น กียุนตกใจและจะดึงมือออก  
แตอ่ำเธอรส์ำมำรถจบัเขำไวแ้น่นมำกจนคำดไมถ่ึง 

กียนุไมรู่ว้ำ่จะตอ้งท ำอย่ำงไร แตฮ่สัชำก็หวัเรำะฮ่ำ ๆ 
“โดนจบัซะแลว้นะ กียนุ” 
“ทำ่นหญิง......” 
“เป็นแบบนีบ้่อย ๆ นั่นแหละ พอแตะแล้วก็จะถูกจับเอำไว้                 

แน่นเลย ไมเ่ป็นไร เป็นนิสยัปกติของเดก็” 
ฮัสชำหวัเรำะ แต่กียุนข ำไม่ออก เขำรูส้ึกแปลกใจที่เด็กทำรก

อำยไุม่ถึงหนึ่งเดือนสำมำรถจบัเขำไดแ้น่นขนำดนี ้
“กียนุ ไดยิ้นว่ำอีกไม่นำนเจำ้จะยำ้ยไปอยู่ที่วงัตะวนัตกหรอื” 
อยู่ ๆ ฮัสชำก็ถำมกียุนที่ถูกตกอยู่ในสภำพที่ถูกอำเธอรจ์บัมือ

เอำไวจ้นท ำอะไรไมไ่ดเ้ลย 
“เอ่อ ใช่แลว้ขอรบั วำ่แต่รูไ้ดอ้ย่ำงไรหรอืขอรบั?” 
“หึหึ ข้ำน่ะถึงจะหลับตำแต่ก็เปิดหูอยู่ตลอด ข้ำได้ยินหมด                  

ทกุเรือ่งนั่นแหละ แลว้เป็นอย่ำงไรบำ้ง? เจำ้เตรยีมของเสรจ็หรอืยงั?” 
“ขอรบั ยงัเหลืออีกนิดหน่อยขอรบั ทำ่นหญิง” 
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ควำมจริงทกุอย่ำงเตรียมเสร็จหมดแลว้ ต ำหนกัที่วงัตะวันตก
ถกูเตรยีมไวล้่วงหนำ้แลว้ตำมค ำสั่งของเจำ้ชำยอิครำอิม เขำก็แค่ไป
แต่ตวั แต่ว่ำเขำรอจะไดเ้ห็นฮสัชำกบัลกูก่อน เขำสำมำรถเจอฮสัชำ
ครัง้สองครัง้ก่อนที่จะยำ้ยไปวงัตะวนัตก เขำจะไม่ไดม้ำดื่มชำและ    
คุยเล่นดว้ยกันอีกแลว้ พอคิดถึงควำมจริงขอ้นีแ้ลว้ก็เศรำ้ใจขึน้มำ
กะทนัหนั เขำไมไ่ดร้อ้งไหแ้ตใ่นใจวำ้วุน่  

“ดีแลว้ละ่ กียนุเกลียดที่น่ีน่ีนำ” 
ไม่รูว้่ำเธอรูส้ิ่งที่อยู่ในใจเขำไหม แต่ฮสัชำก็พดูอย่ำงรำ่เรงิ กียนุ

เงยหนำ้ขึน้มองฮัสชำ แมว้่ำจะดูอวบกว่ำปกติเพรำะเพิ่งคลอดลูก 
แตฮ่สัชำก็ยงัดอูรชรออ้นแอน้เหมือนเดิม 

เดือนก่อน ในคืนที่ไดยิ้นว่ำเธอมีปัญหำคลอดยำก กียุนก็ไป
สวดมนตข์อพรพระเจำ้ใหเ้ธอ ตั้งแต่ตกลงมำที่โลกนีอ้ย่ำงไม่รูต้ัว               
น่ี เ ป็นครั้งแรกที่ เขำอ้อนวอนพระเจ้ำนอกจำกเรื่องกลับบ้ำน                     
เขำทิง้ทกุอย่ำงเมื่อฮสัชำที่ก ำลงัตัง้ครรภบ์อกว่ำเจ็บ วนันัน้เขำหวงั
แค่เพียงให้ฮัสชำปลอดภัย เธอมีค่ำส ำหรับ เขำ อย่ำงไรก็ตำม                 
พอมำคิดว่ำต้องแยกจำกฮัสชำที่ก ำลังยิม้อยู่ตรงหน้ำ  เขำก็รูส้ึก
หำยใจติดขดั 
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“ถำ้ไปอยู่ที่วงัตะวนัตก คงมีหลำยคนท่ีคิดถึงกียนุแน่เลย ที่น่ีท  ำ
อะไรตำมใจชอบไมไ่ด ้แตก็่ไม่มีคนนอกกลำ้เขำ้มำหำ แตว่ำ่ที่นั่นต่ำง
ออกไป มนัเป็นเรื่องยำกที่จะเลือกผูท้ี่จะเขำ้พบในบรรดำผูท้ี่มำขอ
เขำ้พบทัง้หมด” 

“ขำ้รูข้อรบั ทำ่นหญิง” 
“ขำ้เช่ือวำ่ตวัเจำ้เลือกไดด้ี” 
ฮสัชำแค่พดูใหก้ ำลงัใจ และบอกใหเ้ขำระวงัตวั แต่ไม่ไดเ้สียใจ 

กียนุมองฮสัชำที่ยิม้อย่ำงสดใสก็รูส้กึเสียใจขึน้มำ 
“น่ำเสียดำยที่จะไม่ไดพ้บกนัแบบนีอ้ีกแลว้นะขอรบั” 
กียุนไม่กลำ้มองหนำ้ฮัสชำ จึงกม้หนำ้ลงและพูดสิ่งที่อยู่ในใจ

ออกมำ 
“เจำ้รอ้งไหห้รอื?” 
“ปะ..เปลำ่ขอรบั” 
“อย่ำงนัน้ก็มองขำ้สิ” 
กียนุเงยหนำ้ขึน้มำมองตำมที่ฮสัชำบอก ฮสัชำยงัคงยิม้ 
“เรำไม่ไดแ้ยกจำกกันไปตลอดกำลเสียหน่อย เดี๋ยวงำนฉลอง

ครบรอ้ยวนัของลกูขำ้ พวกเรำก็ไดเ้จอกันอีก วนัเกิดก็ไดเ้จอกันอีก
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เหมือนกนั และถำ้มีกำรนั่งเรือเล่นหรืองำนเลีย้งใหญ่ ๆ เรำก็ไดเ้จอ
กันอีก ถึงจะไม่ได้เจอกันบ่อย ๆ เหมือนอย่ำงตอนนี ้แต่ก็ไม่ได้                   
ตดัขำดกนัเสียทีเดียวน่ีนำ ดงันัน้ไมจ่  ำเป็นตอ้งรอ้งไหห้รอกนะ” 

ที่ ง ำ น เ ลี ้ย งพ วก เ ข ำ ก็ ส ำมำ รถ เ จ อหน้ำ แ ล ะถ ำม ไ ถ่
สำรทุกข์สุกดิบกันได้ ก็อย่ำงที่ฮัสชำบอกว่ำไม่ได้ตัดขำดกันไป            
ตลอดกำลเสียหน่อย ดงันัน้ไมจ่  ำเป็นตอ้งเศรำ้ใจไป 

“เอำล่ะ ถ้ำเจ้ำหดหู่ไม่มีเรี่ยวแรงก็หำของอร่อย ๆ กินให้มี               
แรงนะ ช่วงนีม้ีของกินเยอะแยะ ดงันัน้ก็ตอ้งกิน กิน หำ้มลดกำรกิน                 
เจำ้ก็ตอ้งกินเยอะ ๆ นะ” 

ฮัสชำพูดเรียกก ำลงัใจแลว้บรรยำกำศก็เปลี่ยนไป กียุนมีพลงั
ขึน้มำทนัทีที่ฮสัชำพดูวำ่กิน 

ฮสัชำลบูหนำ้ผำกของอำเธอรท์ี่ยงัจบันิว้ชีข้องกียนุเอำไวแ้น่น 
“น่ีเจำ้ลกูชำย พวกเรำตอ้งไปดื่มชำแลว้ ปลอ่ยมือไดแ้ลว้” 
พอฮัสชำกระซิบเบำ ๆ อำเธอรก็์ปล่อยมือกียุนรำวกับว่ำฟัง                

รูเ้รื่อง น่ำทึ่งมำกจนเขำต้องมองอำเธอรอ์ีกครั้ง น่ีเขำฟังรูเ้รื่อง                 
ใช่ไหม?  

“เขำยงัเป็นแคเ่ดก็ทำรก อำยไุม่ถึงเดือนเลย” 
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ฮัสชำที่ฝำกลูกเอำไวก้ับพี่เลีย้งอีกคนตอบรำวกับว่ำอ่ำนใจ               
กียนุออก ฮสัชำเล่ำใหฟั้งระหว่ำงที่ยำ้ยไปยงัหอ้งน ำ้ชำว่ำเธอคลอด
ลูกแฝดโดยไม่ได้คำดคิด จึงล ำบำกมำกที่ต้องหำพี่ เลี ้ยงเพิ่ม                                          
อีกหนึ่งคน 

ของว่ำงถูกยกมำให้ และทั้งสองคงที่นั่ งลงก็พูดคุยเล่นกัน
เลก็นอ้ย  

“เจำ้ชำยอิครำอิมเสด็จไปที่เมืองกลัเบรียน ครำวนีกี้ยนุไม่ตำม
ไปดว้ยหรอื?” 

ฮสัชำที่นึกขึน้ไดก้ะทนัหนัจึงเอ่ยถำมกียนุ เมื่อถกูถำมเก่ียวกบั
เจำ้ชำยอิครำอิม กียนุก็ขมวดคิว้ท ำหนำ้หลำกหลำยควำมหมำย  

“จะเอำขำ้ไปขำยอีกหรอืขอรบั?” 
“โอ๊ะ..ถำ้ท ำแบบนัน้เจำ้ก็เกลียดขำ้แย่สิ ยิ่งกว่ำนัน้ขำ้อยำกจะ

บอกเจำ้ว่ำหำ้มไปนะ ที่ทำงเหนือสงครำมขยำยวงกวำ้งจนอนัตรำย
มำกเลย” 

“ขำ้รูข้อรบั ดงันัน้ขำ้ก็เลยไมไ่ปขอรบั” 
เจำ้ชำยอิครำอิมขอรอ้งเขำเอำไว ้เพรำะวำ่มนัอนัตรำย ไม่วำ่จะ

เกิดอะไรขึน้ก็หำ้มเขำไปหำเด็ดขำด แน่นอนว่ำเขำเองก็ตัง้ใจว่ำจะ
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ไม่ไปอยู่แลว้ แต่ที่กียนุไม่เขำ้ใจก็คือท ำไมเจำ้ชำยออกจำกวงัและไป
สนำมรบได ้

ทัง้ที่ลกูที่เป็นสำยเลือดของพระองคเ์พิ่งจะคลอดแท ้ๆ แถมยงั
เป็นลกูชำยดว้ย รำกฐำนที่หยั่งลกึของรำชอำณำจกัรคือแนวคิดที่ช่ืน
ชอบเด็กผู้ชำย กำรได้ลูกชำยฝำแฝดถือเป็นเรื่องมงคลอย่ำงย่ิง                
แตเ่จำ้ชำยอิครำอิมกลบัทิง้บำ้นแลว้ออกไปท ำสงครำม 

ลกูเพิ่งคลอดแลว้ออกไปแบบนีไ้ดอ้ย่ำงไร กียนุอึง้จนพดูไม่ออก 
แต่เจำ้ชำยอิครำอิมเป็นคนเย็นชำ เจำ้ชำยอิครำอิมแค่มำดหูนำ้ลกู
แลว้บอกว่ำจะมำดอูีกทีตอนอำยคุรบรอ้ยวนั ที่โลกนีท้ำรกแรกเกิดมี
อตัรำกำรตำยสงู เด็กแรกเกิดที่มีชีวิตไปถึงรอ้ยวนัไดจ้ึงจะเริ่มตัง้ช่ือ 
ตำมประเพณี พ่อจะเป็นผูท้ี่ตัง้ช่ือใหล้กูเพื่อเป็นกำรรบัรองบตุร  

กองทพัของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ทุ่มเทแรงกำยแรงใจยงัอยู่ที่เมือง
กัลเบรียน เจำ้ชำยอิครำอิมกลบัมำเมืองซิลมำรูอำนไดไ้ม่ถึงเดือน          
ที่แนวหนำ้สงครำมก็ขยำยเป็นวงกวำ้ง แมว้่ำจะมีคนอื่นที่มียศทำง
กำรทหำร แต่วีเชก็อธิบำยว่ำผูบ้ญัชำกำรทหำรสูงสุดไม่อยู่นำน ๆ            
ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก หลังจำกลูกคลอดได้สิบวันก็เป็นวันเกิดของ
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เจำ้ชำยอิครำอิม เพื่อเพิ่มขวญัและก ำลงัใจใหบ้รรดำทหำร พระองค์
จงึไม่พดูเรือ่งงำนวนัเกิดในสนำมรบแมแ้ตค่  ำเดียว 

แต่ถึงอย่ำงนัน้จิตใตส้  ำนึกของกียุน ถำ้หำกว่ำลูกเพิ่งคลอดก็
ควรยินดีมำกกว่ำนี ้แต่เจำ้ชำยอิครำอิมดไูม่มีปฏิกิริยำกับลูกที่เพิ่ง
เกิดเลยสกันิด เดิมทีเขำก็ไม่ชอบเจำ้ชำยอิครำอิมอยู่แลว้ แต่เรื่อง
ครำวนีท้  ำใหเ้ขำผิดหวงัในตวัพระองคอ์ย่ำงแรง และที่กียนุไม่เขำ้ใจ
ย่ิงกวำ่ก็คือปฏิกิรยิำของฮสัชำ ฮสัชำดไูม่เศรำ้ใจเลยสกันิดเดียว 

“ควำมผิดหวงัก็เกิดมำจำกควำมคำดหวงั ถำ้ไม่คำดหวงัก็จะ          
ไม่ผิดหวงั” 

ครั้งหนึ่ งฮัสชำเคยบอกกียุนว่ำเธอไม่ต้องกำรหัวใจของ         
เจำ้ชำยอิครำอิม ค ำพูดของฮัสชำท ำใหกี้ยุนรูส้ึกเหมือนโดนทบุหวั 
กำรที่เขำรูส้ึกผิดหวัง แสดงว่ำเขำคำดหวังในตัวเจำ้ชำยอิครำอิม     
เขำคำดหวังอะไรจำกคนแบบนั้นกัน หวังให้รักลูกในไส้หรือ?        
หวังให้ห่วงใยคนอื่นหรือ? แล้วถ้ำไม่ใช่ล่ะ? เขำคงคำดหวัง                  
ควำมสมบรูณแ์บบจำกเจำ้ชำยอิครำอิมมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำง
ย่ิงกำรตัดควำมสัมพันธ์กับผูค้นรำวกับใบมีดคม พอมองเจำ้ชำย                       
อิครำอิมก็จะท ำใหรู้ไ้ดเ้ลยว่ำคนเรำสำมำรถเย็นชำไดม้ำกขนำดไหน 
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หรือเขำจะหวังให้พระองค์มีมนุษยธรรมอีกสักนิด เขำจัดกำร
ควำมคิดไมไ่ดเ้ลย กียนุแคส่ะบดัหวั 

“และตำมกฎหมำย ลูกก็มีอ  ำนำจไดเ้พรำะพ่อเท่ำนั้น ดังนั้น              
ไม่เป็นไรหรอก” 

ฮัสชำดื่มชำในถ้วยเงินไปอึกหนึ่งแลว้ยิม้ร่ำ พอเห็นว่ำกียุน       
เอียงคอไปมำเป็นเชิงไม่เขำ้ใจ ฮสัชำก็ยิม้อีกครัง้ 

“มีค ำโบรำณเคยบอกไวข้อรับ เด็กจะเติบโตดว้ยมือของแม่ 
สว่นพอ่ไมเ่หน็หนำ้ไดยิ้นแคช่ื่อก็โตขอรบั” 

“เอ๊ะ” 
กียุนที่ เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้พยักหน้ำเต็มที่  แม้ว่ำโลกนี ้จะ

แตกต่ำง แต่หวัหนำ้ครอบครวัก็งำนยุ่งตลอด กียุนที่เป็นนกัเรียนม.
ปลำยก็ไดเ้จอหนำ้พ่อแค่วนัหยดุสดุสปัดำหเ์ท่ำนัน้ และคนชนชัน้สงู
ของที่โลกนีก็้จะจ ำหนำ้ของพ่อไม่ได ้จ ำไดแ้คช่ื่อเทำ่นัน้ 

กียุนคิดถึงควำมสมัพนัธอ์ันแปลกประหลำดและซบัซอ้นของ
ผูค้นแลว้ก็ถอนหำยใจ ไดยิ้นมำว่ำควำมสมัพนัธใ์นครอบครวัของผูท้ี่
สืบทอดสำยเลือดอนัสงูส่งนัน้ช่ำงโหดรำ้ย แต่พอมำเห็นดว้ยตำของ
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ตวัเองแลว้ก็รูส้กึต่ำงออกไป กียนุซ่อนควำมสบัสนเอำไวแ้ละกลบัมำ
ตัง้ใจฟังบทสนทนำของฮสัชำอีกครัง้ 

ฮสัชำก ำลงัพดูเรื่องที่จะไปงำนฉลองอำยคุรบรอ้ยวนัของลกู ๆ 
ถำ้ลกูสำวที่ออกเรือนไปคลอดลกูชำย ตำมธรรมเนียมเธอจะพำลกู
ไปใหพ้่อแม่เห็นหนำ้หลำน ถำ้หำกไปร่วมงำน เขำจะท ำของขวญั
เอำไวใ้ห ้ตัง้ตำรอไดเ้ลย กียนุบอกอย่ำงนัน้ 

กำรพูดคุยของคนสองคนยังคงด ำเนินต่อไปอีกนำน พวกเขำ
พดูคยุเรื่องรำวเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในชีวิตประจ ำวนั แบ่งปันเรื่องรำวที่พบ
เจอมำแบบในวนันี ้พรุง่นี ้และมะรนืนี ้
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บทที ่11 
ความตาย 

 
น่ีมันมากเกนิไปแล้ว 

กียนุมองดผูำ้ไหมที่วำงแผ่อยู่ตรงหนำ้และถอนหำยใจ 
มนัคือผำ้ไหมชัน้ดี มีคู่ผำ้ไหมที่มีสีสนักลมกลืนกันทัง้สีน ำ้เงิน

และสีครำม สีทองและสีแดง สีเงินและสีเขียว ดูสวยงำมหรูหรำ
สะดุดตำ มันเป็นชุดที่เขำเตรียมเอำไวส้  ำหรบัใส่ในงำนฉลองอำยุ
ครบหนึ่งรอ้ยวนัของเด็ก ๆ ตอนนีเ้ขำไม่ใช่ทำสและออกจำกวงัหลงั
แลว้ กำรแต่งกำยนัน้จึงเป็นเรื่องที่ส  ำคญั เจำ้ชำยอิครำอิมบอกว่ำ
กำรออกงำนอย่ำงเป็นทำงกำรต่อหนำ้ผูค้นตอ้งแต่งกำยใหด้ีจงึส่งผำ้
ไหมมำให ้

ก่อนหนำ้นีก็้เกิดเรื่องแบบเดียวกัน เจำ้ชำยอีนำรด์บอกว่ำไม่
สำมำรถทนเห็นสนมแต่งตวัซอมซ่อได้ เขำเคยมำพรอ้มกับช่ำงตดั
เสือ้และผำ้ไหมที่ดีที่สดุในเมืองซิลมำรูอำน ช่ำงตดัเสือ้เหมือนกนัแต่
คุณภำพของผำ้ไหมแตกต่ำงกันอย่ำงสิน้เชิง มนัเป็นผำ้ไหมชัน้ดีที่
ตอ้งใชเ้งินทองหนกัเท่ำน ำ้หนกัตัวเขำซือ้มำ เจำ้ชำยอิครำอิมสั่งให้
เขำน ำเอำขำ้วของในคลงัส่วนพระองคม์ำใชไ้ดต้ำมใจชอบ แมแ้ต่
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ช่ำงตดัเสือ้ที่ดีที่สดุในเมืองซิลมำรูอำนก็เพิ่งจะเคยเห็นผำ้ไหมชัน้ดี
ขนำดนีเ้ป็นครัง้แรกและเอ่ยช่ืนชมไม่หยุด แต่หูของกียุนไม่ไดยิ้น
อะไรทัง้นัน้ เพรำะเขำรูส้กึหนกัใจมำกเกินไป 

สิ่งที่เจ้ำชำยอิครำอิมผู้ใจป ้ ำมอบให้เขำนั้นไม่ใช่แค่ผ้ำไหม 
ภำยในต ำหนักของวังตะวันตกที่เขำย้ำยมำอยู่นั้นตกแต่งอย่ำง
หรูหรำพอ ๆ กบัวงัหลงัเลย โดยเฉพำะสิ่งที่ท  ำใหกี้ยนุตกตะลึงก็คือ
ขนำดของต ำหนกั ขำ้วของเครื่องใชข้องกียนุที่วงัหลงัมีนิดหน่อย แต่
ในต ำหนกัที่วงัตะวนัตกของเขำนัน้ใหญ่เท่ำกับอำคำรถึงหำ้อำคำร
รวมกัน ที่น่ีมีสวนกวำ้งและทะเลสำบเล็ก ๆ อยู่ดว้ย  เรียกไดว้่ำมี
ขนำดเท่ำกบัคฤหำสนข์นำดย่อม ๆ เลย ครัง้แรกที่ไดเ้ห็นที่น่ี  กียนุไม่
รูว้่ำเขำตกตะลึงมำกขนำดไหน เขำต ำหนิควำมเลินเล่อของตวัเองที่
ไวใ้จฝำกใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมจดักำรทกุอย่ำงเอง และถำ้ท ำได ้เขำก็
อยำกจะไปควำ้คอเจำ้ชำยอิครำอิมที่ตอนนีอ้ยู่ทำงเหนือมำเขย่ำ  

ควำมฟุ่ มเฟือยนี ้ถำ้พดูอย่ำงที่ชำวบำ้นเขำเรียกกนัก็ตอ้งว่ำใช้
เงินลำ้งผลำญ 

ชีวิตตอนอยู่ในวงัหลงันัน้ก็อยู่อย่ำงหรูหรำ เขำไดร้บัผำ้ไหมจำก
เจำ้ชำยอิครำอิมจนลน้ตูเ้สือ้ผำ้ และยงัมีเครื่องประดบัอีกมำกมำย 
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ถึงอย่ำงนั้นกียุนที่ไม่ได้อยำกได้ทรัพย์สินเงินทองก็ส่งของขวัญ
มำกมำยคืนไปยังที่ต่ำง ๆ เขำใชชี้วิตแบบพอเพียง เขำเลือกใชแ้ต่
ของที่จ  ำเป็น และยินดีที่จะสวมใส่ผำ้ฝ้ำยธรรมดำ ๆ  และไม่สวม
เครือ่งประดบัอื่นนอกจำกก ำไล 

แต่ว่ำพอออกมำจำกวงัหลงัแลว้สถำนะของเขำก็เปลี่ยนไปโดย
สิน้เชิง แมแ้ต่โซเรนที่เคยดูแลกียุนที่วงัหลงัก็ไดย้ำ้ยเขำ้มำอยู่ที่วงั
ตะวนัตกดว้ย พอต ำหนกัใหญ่ขึน้ ขำ้รบัใชก็้ตอ้งเพิ่มขึน้ตำมไปดว้ย 
แลว้ก็มีทหำรองครกัษช์ดุใหม่ 

กียุนคุน้ชินกบัควำมหรูหรำของวงัหลงัแลว้ แต่กำรเพลิดเพลิน
กับมนัก็เป็นอีกปัญหำหนึ่ง จนถึงตอนนีกี้ยุนพยำยำมใชชี้วิตอย่ำง
สงบกับคนจ ำนวนนอ้ย ๆ แต่ตอนนีแ้ค่กระดิกมือนิดเดียวหรือแค่
พยกัหนำ้หน่อยเดียวก็ดจูะเป็นเรือ่งใหญ่ไปหมด 

ตอนนีก็้เหมือนกนั เขำเลือกผำ้ไหมไดต้ำมใจชอบ แตม่นัเป็นผำ้
ไหมเนื ้อดีที่สุดที่ใช้สวมใส่ในหมู่ เชื ้อพระวงศ์ที่มีเ งินเหลือเฟือ           
ในสำยตำของกียนุที่เติบโตมำในฐำนะสำมญัชนคนธรรมดำมองว่ำ
มนัคือเมด็เงินจ ำนวนมหำศำล 
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มีค ำกลำ่ววำ่ไมล่องก็ไม่รู ้หรอืวำ่เขำควรจะลองใชเ้งินสรุุย่สรุำ่ย
ดบูำ้งดี 

“อย่ำงนัน้จะเอำสีขำวหรอืสีน ำ้เงินดี?” 
รำมซสัพิจำรณำผำ้ไหมอย่ำงถ่ีถว้นและใหค้ ำแนะน ำ ต่ำงจำก 

กียนุที่เอำแต่คิด ตอนนีเ้จำ้ชำยอีนำรด์ผูใ้ส่ใจกบักำรแต่งตวัของกียนุ
ก ำลงัติดตำมเจำ้ชำยอิครำอิมไปสนำมรบ ดงันัน้รำมซสัจึงมำช่วย          
กียนุแทนเจำ้ชำยอีนำรด์ รำมซสัเองก็เป็นที่ยอมรบัในเรื่องมีรสนิยมด ี

หลงัจำกกียนุยำ้ยมำอยู่ที่วงัตะวนัตก รำมซสัก็แวะเวียนมำให้
ควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ เพรำะสำมำรถเข้ำออกได้ตำมสบำย 
โดยเฉพำะเลำ่รำยละเอียดของข่ำวลือที่แพรก่ระจำยใหกี้ยนุฟัง ไม่วำ่
จะเป็นเรื่องท่ำทำงของท่ำนหญิงโรอิมทท์ี่ก่อกวนฮสัชำนอ้ยลง และ
ในกำรท ำสงครำมกับเคียวเซน เจำ้ชำยอิครำอิมยงัคงไดร้บัชยัชนะ
อย่ำงต่อเน่ือง ดังนั้นควำมนิยมของพระองค์ในรำชอำณำจักร                
ชำลบำมหจ์ึงพุ่งสงูทะลฟุ้ำ ตรงกันขำ้มไดยิ้นมำว่ำที่เคียวเซนมีกำร
รอ้งทกุขม์ำกมำย 

ขอ้มลูก็ถือว่ำเป็นอ ำนำจอย่ำงหนึ่ง กำรปรำกฏตวัของเจำ้ชำย
รอนทซูีคำ ศตัรูทำงกำรเมืองตวัฉกำจของเจำ้ชำยอิครำอิม ไดยิ้นมำ
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ว่ำพระองคเ์ขำ้ออกวงัหลวงเมืองเดโบนีรูอำนบ่อย ๆ และมีข่ำวลือที่
เก่ียวขอ้งกบักียนุ ฯลฯ กียนุตัง้ใจว่ำจะไมพ่ลำดขอ้มลูใด ๆ แมแ้ต่นิด
เดียว พดูง่ำย ๆ ก็คือรำมซสัไม่ใช่แค่เป็นเพียงที่ปรกึษำธรรมดำ แต่
ถือวำ่เป็นพรรคพวกกนั 

“ท ำไม? ไม่ถกูใจหรอื?” 
“เอ่อ..ไมใ่ช่นะขอรบั” 
กียนุสำ่ยหนำ้ มนัยอดเยี่ยมมำกเลย ถำ้บอกวำ่ไมถ่กูใจ สำยตำ

ของเขำก็คงมีปัญหำแลว้  
“มีเยอะจนตดัสินใจเลือกยำกมำกเลยขอรบั” 
“ก็จริง ขำ้เองก็เพิ่งเคยเห็นของดี ๆ แบบนีม้ำอยู่รวมกันในที่

เดียวเหมือนกนั อย่ำงนัน้เรำเลือกสีกนัก่อนดีไหม?” 
“ขอรบั อย่ำงนัน้เอำสีขำวกบัสีน ำ้เงินตำมที่ทำ่นรำมซสับอกเลย

ขอรบั” 
“ดีแลว้” 
จำกค ำพดูของกียนุ ผำ้ไหมสีแดงเขม้และสีด ำที่ดนู่ำกลวับนมือ

หญิงรบัใชก็้ถกูยกออกไปทัง้หมด ต่อไปก็เป็นกำรเลือกลวดลำยที่จะ
ปัก แมว้ำ่จะสีเดียวกนั แตล่ำยที่ปักตำ่งกนัก็ใหค้วำมรูส้กึตำ่งกนัดว้ย 
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เพรำะเสือ้ผ้ำไม่ไดต้ัดขึน้มำเพื่อใส่แค่งำนเดียว เขำจึงตอ้งเลือก
เสือ้ผำ้เอำไวห้ลำย ๆ ชดุ 

กียุนใชเ้วลำในกำรเลือกเสือ้ผำ้หลำยชั่วโมงติดต่อกัน เขำกับ
ช่ำงตัดเสือ้นั้นต่ำงก็อ่อนลำ้ไปหมดแลว้ จะตัดชุดใส่สกัชุดหนึ่งท ำ
เอำหมดเรี่ยวแรงไปเลย เขำดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ ที่โซเรนน ำมำให้ เมื่อ
สดช่ืนขึน้ กียุนก็ยิม้แห้งเมื่อห้องที่ เพิ่งจะรกไปด้วยผ้ำไหมบัดนี ้
กลบัมำสะอำดเรยีบรอ้ยแลว้  

มนัเป็นควำมฟุ่ มเฟือย เป็นเงินกอ้นโต แตว่ำ่เขำก็คุน้ชินกบัชีวิต
แบบนีโ้ดยไม่รูต้วั แมว้ำ่จะท ำหอ้งรก เขำก็ไม่ตอ้งเก็บกวำด 

ผ้ำห่มผ้ำไหมและพรมนุ่มที่ เท้ำ เครื่องเงินที่ใส่ผลไม้และ
เครื่องดื่มเตรียมไวใ้หเ้สมอ มีหญิงรบัใชท้ี่เตรียมพรอ้มอยู่เสมอรำว
กบัว่ำเมื่อเรียกก็พรอ้มรบัใชเ้ขำตลอดเวลำ ผิวหนงัที่ดำ้นตรงนิว้มือ
หำยไปแลว้จำกกำรถูกนวดน ำ้มันหอมทุกวันและผิวก็เรียบเนียน               
กียนุตัง้สติและเตือนตวัเอง เขำจะชินกบัชีวิตที่แมแ้ตน่อนอยู่เฉย ๆ ก็
มีคนมำลำ้งเทำ้ใหไ้ดอ้ย่ำงไร เขำคงไม่ตอ้งใชชี้วิตแบบนีไ้ปตลอด
หรอกนะ 
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เขำไม่ไดอ้ยำกกลับไปใชชี้วิตแบบทำสที่ตอ้งหมอบคลำนอีก
แลว้ แต่เขำก็ตอ้งระวังไม่ใหห้ลงระเริงไปกับควำมสุขสบำยและ
หรูหรำแบบนี ้สกัวนัหนึ่งเมื่อเวลำผ่ำนไป เขำจะออกไปจำกที่น่ี เมื่อ
ถึงตอนนัน้เขำก็ตอ้งอยู่คนเดียวใหไ้ด ้

กียนุไม่ไดพ้ึงพอใจกบัปัจจบุนั เขำคิดถึงอนำคตเสมอ กียนุคิด
ไตร่ตรองเอำไวแ้ลว้ตัง้แต่ก่อนจะยำ้ยต ำหนกั เขำวำงแผนว่ำจะไป
จำกที่วงัแห่งนีแ้ละเจำ้ชำยอิครำอิม และคิดว่ำเขำจะหำวิธีกลบับำ้น
ไดอ้ย่ำงไร แต่เขำไม่ไดค้ิดจะหนีตอนนี ้โซ่ตรวนที่มองไม่เห็นนีห้นกั
และไม่สำมำรถปลดออกได ้ดงันัน้เขำจึงตอ้งยอมรบัควำมจริงและ
อยู่กบัปัจจบุนั 

เขำอยู่ที่น่ี ที่น่ีเขำตอ้งเลือกสิ่งที่เขำพอจะยอมรบัไดม้ำกที่สดุ 
แมว้่ำมนัจะไม่เรยีบง่ำยแต่เขำก็ใชชี้วิตแบบโชครำ้ยปนมีควำมสขุใน
บำงเวลำแบบนีต้่อไป  

แต่เขำก็ไม่ไดค้ิดว่ำจะใชชี้วิตแบบนีไ้ปจนถึงเมื่อไร เจำ้ชำยอิค
รำอิมบอกว่ำจะไม่ยอมปล่อยเขำไปแต่ไม่มีใครรูอ้นำคต ควำมรกั
ของเจำ้ชำยอิรำอิมอำจจะเปลี่ยนแปลงไปในวนัพรุง่นีก็้ได ้ควำมจรงิ
ที่ว่ำสิ่งที่คำดไม่ถึงอำจจะเกิดขึน้ไดน้ั้นเขำมีประสบกำรณม์ำแลว้
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จำกที่อยู่ดี ๆ  ก็ตกมำยงัโลกที่แปลกประหลำดใบนี ้กียนุคิดใครค่รวญ
ถึงอนำคตของตวัเอง ถำ้หำกถึงตอนที่เขำตอ้งจำกที่น่ีไปเขำจะท ำ
อะไรกนันะ เขำไม่ชอบเป็นที่สนใจของผูค้นแต่ชอบอยู่อย่ำงสงบ อีก
อย่ำงเขำคิดว่ำกำรออกเดินทำงไปทั่วทกุที่เพื่อหำวิธีกลบับำ้นก็ไม่ได้
แย่นกั 

ไม่มีอะไรที่สำมำรถท ำใหเ้ขำมีชีวิตที่หรูหรำไดเ้หมือนอย่ำง
ตอนนีเ้ลย ดงันัน้เขำตอ้งเตือนตวัเองไม่ใหห้ลงระเริงไปกบัชีวิตที่สขุ
สบำย ทกุครัง้ที่เริม่รูส้กึแบบนัน้กียนุก็จะหำ้มใจตวัเองเอำไว ้

“จรงิ ๆ เลย ตอนนีส้ถำนะของเรำเปลี่ยนไปจำกเมื่อก่อนเลยใช่
ไหม? ตอนนัน้ขำ้ลำกเจำ้ไปท ำงำนดว้ยและก็ชอบแกลง้เจำ้ ตอนนี้
สลบักนัเลย จรงิไหม?” 

รำมซสัที่ดื่มเครื่องดื่มดบักระหำยแลว้ก็หวนคิดถึงอดีตและหนั
ไปถำมกียุน แต่ก่อนกียุนคือคนที่จับรำมซัสแต่งตัวให้ดูดี เลือก
เสือ้ผ้ำและรองเทำ้ที่เขำ้ชุดกันและติดตำมไปท ำงำนดว้ย ตอนนี้
บทบำทของทัง้คู่สลบักนั รำมซสัจึงรูส้ึกว่ำมนัน่ำสนกุดี โชคดีที่รำม
ซสัเป็นคนง่ำย ๆ สบำย ๆ ถำ้หำกว่ำเขำเป็นคนนิสยัไม่ดีก็คงจะคิด
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แคน้เคืองหรอืไม่ก็ใชกี้ยนุเพื่อหำผลประโยชนไ์ปแลว้ น่ีคือควำมโชค
ดีที่ย่ิงใหญ่ และกียนุก็ขอบคณุในควำมโชคดีและยิม้ตำมรำมซสั 

“เรยีกวำ่ชีวิตพลิกผนัขอรบั” 
“......?” 
“โชคชะตำของขำ้เปลี่ยนไปในชั่วขำ้มคืนขอรบั” 
ก็ไม่เชิงว่ำเปลี่ยนไปชั่วขำ้มคืน แต่นักเรียนม.ปลำยธรรมดำก็

ตกลงมำเป็นทำสที่โลกอนัแปลกประหลำดนี ้แลว้ยงัไดม้ำเป็นสนม
ของเจำ้ชำย ถำ้มองภำพรวมก็เรยีกวำ่ชีวิตพลิกผนัจรงิ ๆ 

“เรยีกวำ่ชีวิตพลิกผนัก็ไม่ผิดจรงิ ๆ นั่นแหละ” 
รำมซสัที่มองดเูสน้ทำงชีวิตของกียุนมำตัง้แต่แรกและคอยอยู่

ขำ้ง ๆ อย่ำงใกลชิ้ดก็พยกัหนำ้ยอมรบั 
พกัหำยใจไดไ้ม่นำน โซเรนก็มำเรยีกกียนุที่ดำ้นนอก 
“ทำ่นกียนุ ช่ำงท ำรองเทำ้มำแลว้เจำ้คะ่” 
“โอย้ ตำยแลว้ ไม่มีเวลำไดพ้กัเลย” 
พอช่ำงตัดเสือ้เสร็จแล้วก็ต่อด้วยช่ำงท ำรองเท้ำจนรำมซัส              

โอดครวญ เพรำะกียุนมีนดักับช่ำงตดัเสือ้และช่ำงท ำรองเทำ้ในวนั
เดียว 



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

297 
 

“ตอ้งท ำใหเ้สรจ็ในวนัเดียวขอรบั” 
“เหน่ือยแย่เลย” 
“พรุ่งนีข้ำ้มีเรียนและจะไปเดินชมตลำดขอรบั จึงตอ้งท ำทุก

อย่ำงใหเ้สรจ็โดยเรว็ขอรบั” 
เจำ้ชำยอิครำอิมไม่ไดเ้ขม้งวดเรือ่งกำรออกไปขำ้งนอกของกียนุ

มำกนัก ถ้ำหำกมีทหำรองครักษ์มำกมำยและทหำรสวมผ้ำคลุม
หนำ้ที่ตำมติดเป็นเงำก็สำมำรถออกไปเดินตำมทอ้งถนนในตอน
กลำงวนัได ้ทหำรสวมผำ้คลมุหนำ้นัน้แอบซ่อนตวัไม่ใหเ้ป็นที่สะดดุ
ตำผูค้นและทหำรองครกัษก็์แตง่ตวัเป็นชำวบำ้นไปเดินตลำดดว้ยกนั 
ส่วนที่เหลือก็สำมำรถท ำอะไรไดอ้ิสระทัง้หมด กียนุสำมำรถท ำอะไร
ก็ไดต้ำมใจชอบ ตลอดทัง้เดือนเขำออกไปขำ้งนอกบอ่ย ๆ ที่ทอ้งถนน
ในตลำดไม่มีใครสงัเกตเห็นกียนุ เขำกลมกลืนไปกบัผูค้นและซือ้ขำ้ว
ของ ไม่รูว้่ำตัวเองมีควำมสุขมำกแค่ไหนที่ไดอ้อกมำเดินดูนั่นน่ีไป
เรือ่ย 

ต่อจำกช่ำงท ำรองเท้ำผ้ำไหมก็มีช่ำงอัญมณีรออยู่  หำก
เสียเวลำอำจจะตอ้งลำกยำวไปจนถึงวนัพรุ่งนี ้เขำคิดเอำไวว้่ำถำ้
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เป็นไปได้ก็อยำกจะท ำทุกอย่ำงให้เสร็จในวันนีแ้ละพรุ่งนี ้จะได้
ออกไปขำ้งนอก 

“เขำ้มำไดเ้ลยขอรบั” 
กียนุเรยีกช่ำงท ำรองเทำ้เขำ้มำ หลกักำรของกียนุคือตอ้งท ำงำน

ที่น่ำร  ำคำญใหเ้สรจ็เรว็ ๆ 
 

ผู้คนต่างพูดถึงข่าวลือที่แพร่สะพัดว่ำสนมชำยคนโปรดของ
เจำ้ชำยอิครำอิมยำ้ยออกจำกวงัหลงัไปอยู่ในต ำหนกัที่วงัตะวันตก
แลว้ 

ปกติกำรที่สนมออกจำกวงัหลงัเป็นเพรำะไม่ไดร้บัควำมสนใจ
จำกผู้ที่มีอ  ำนำจแล้ว และถ้ำให้ทรัพย์สมบัติไปส่วนหนึ่งเพื่อไป
เริ่มตน้ชีวิตใหม่ก็นับว่ำเป็นควำมเมตตำกรุณำมำกแลว้ แต่กรณี
ของกียนุนัน้แตกต่ำงออกไป 

เขำออกจำกวังหลังก็จริงแต่ไดต้  ำหนักที่หลังใหญ่กว่ำในวัง
ตะวันตก แถมเจำ้ชำยอิครำอิมยังเอำอกเอำใจและตระเตรียมทุก
อย่ำงให้เขำด้วยพระองค์เองอีก หำกเขำมีต ำแหน่งเป็นแค่สนม 
เจำ้ชำยอิครำอิมก็จะไม่สำมำรถพำเขำไปเปิดตวัต่อสำธำรณชนได้
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เพรำะจะถูกครหำ แต่เมื่อเขำออกจำกวงัหลงัแลว้เขำก็สำมำรถตกั
ตวงทกุสิ่งที่ดี ๆ ในโลกนีไ้ด ้มีคนพดูกนัมำกมำยว่ำเจำ้ชำยอิครำอิม
ถึงกบัเปิดคลงัสมบตัิส่วนพระองคใ์หเ้ขำ 

ผูค้นตำ่งซบุซิบกนัว่ำนบัวนัควำมโปรดปรำนก็ย่ิงจะเพิ่มมำกขึน้ 
ทุกคนได้แต่สงสัยว่ำแค่เพียงเพรำะว่ำกียุนเป็นจอมเวทย์ ผู้ที่มี
อ  ำนำจอย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิมจะตอ้งเอำอกเอำใจเขำมำกขนำดนี้
เชียวหรอื 

ส่วนอีกฝ่ังหนึ่งก็มีกลุ่มคนที่หัวไวเริ่มจะเคลื่อนไหว มีคนอีก
มำกมำยที่แสวงหำอ ำนำจต่ำงน ำของขวญัมำกมำยมำใหกี้ยุน เขำ
เป็นผูช้ำยเพียงคนเดียวที่ไดร้บัควำมโปรดปรำนจำกผูท้ี่มีอ  ำนำจ
อย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิม เห็นไดช้ดัว่ำแค่เขำเอ่ยมำค ำเดียวก็สำมำรถ
สั่งเจำ้ชำยอิครำอิมได ้หำกกียุนอยู่ที่ต  ำหนกันำงสนม พวกเขำก็ท ำ
ไดแ้ค่ส่งของขวัญพรอ้มกับบอกช่ือเท่ำนั้น ตำมกฎแลว้พวกเขำไม่
สำมำรถเขำ้ไปพบกียนุได ้แต่พอตอนนีกี้ยนุยำ้ยมำอยู่ที่วงัตะวนัตก 
สถำนกำรณจ์งึเปลี่ยนไป 

เป็นอย่ำงที่ฮสัชำคำดเอำไว ้มีคนมำขอเขำ้พบกียนุจนลน้หลำม 
กียุนจึงตอ้งตดัสินใจขัน้เด็ดขำด เขำไม่สำมำรถตดัสินใจเลือกที่จะ
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พบหรือจะปฏิเสธใครได ้ดงันัน้กียุนจึงตดัสินใจว่ำจะไม่พบใครเลย 
เขำตอบกลบัทุกคนไปว่ำร่ำงกำยอ่อนแอและไม่สบำยจึงไม่ใหใ้คร
เขำ้เย่ียม เพรำะไมมี่ใครท่ีสงูศกัดิจ์นปฏิเสธกำรเขำ้เย่ียมไมไ่ดจ้งึไม่มี
ปัญหำ กำรปฏิเสธอย่ำงนุ่มนวลนัน้สรำ้งควำมไมพ่อใจแตเ่พรำะไม่มี
กำรเลือกปฏิบตัิ ทุกคนจึงไดแ้ค่พูดอย่ำงขมขื่นว่ำใบหนำ้ของกียุน
ช่ำงหำชมไดย้ำกจรงิ ๆ  

ไม่ว่ำจะท ำอย่ำงไรก็ไม่มีใครได้เห็นใบหน้ำของจอมเวทย์ผู้
อ่อนแอที่ไดร้บัควำมรกัจำกเจำ้ชำยอิครำอิมอย่ำงหำที่สดุไมไ่ด ้

 
ยามบ่ายอันสดใส ตน้ไมใ้นสวนที่ไดร้บัแสงแดดเป็นสีเขียวขจีอย่ำง
ชดัเจน 

เจำ้ชำยอีนำรด์ที่นั่งอยู่ใตร้ม่ไมร้บัลมเย็น ๆ ที่พดัมำและเหลือบ
มองพิจำรณำกียนุที่นั่งอยู่ฝ่ังตรงขำ้ม 

“ไดยิ้นว่ำเจำ้ป่วยขำ้ก็เลยเป็นห่วง แต่สีหนำ้เจำ้ก็ดูสบำยดีน่ี
นำ” 

เจำ้ชำยอีนำรด์กลบัมำพรอ้มกบัเจำ้ชำยอิครำอิมที่มำร่วมงำน
ฉลองอำยุครบหนึ่งรอ้ยวันของลูก ๆ พระองค์เอ่ยหยอกล้อกียุน



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

301 
 

เล็กน้อย ถึงแมจ้ะไปอยู่ที่สนำมรบอันห่ำงไกล แต่เพรำะเจ้ำชำย               
อิครำอิมคอยติดตำมเรื่องรำวของกียุน ท ำใหเ้จำ้ชำยอีนำรด์ที่อยู่
เคียงขำ้งพ่ีชำยอย่ำงใกลชิ้ดก็พลอยรูถ้ึงสถำนกำรณไ์ปดว้ย 

ถึงจะปล่อยข่ำวลือออกมำว่ำเขำนัน้รำ่งกำยอ่อนแอเพื่อปฏิเสธ
คนที่มำขอเขำ้พบ แต่ที่จริงแลว้กียนุสขุภำพดีมำก กียนุชอบออกไป
เที่ยวเล่นขำ้งนอกบ่อย ๆ และพระองคก็์ไดยิ้นท่ำนพี่เดำะลิน้ขดัใจ 
แมไ้ม่รูว้่ำเขำออกไปเที่ยวเตร่มำกขนำดไหนแต่ก็เห็นว่ำใบหนำ้ที่
เกรยีมแดดนัน้ดมูีชีวิตชีวำ 

จำกค ำหยอกลอ้ของเจำ้ชำยอีนำรด์ ท ำใหกี้ยนุที่ยกถว้ยชำขึน้
ดื่มหวัเรำะคิกคกัและพดูติดตลกกลบัไป 

“ทัง้ชีวิตกินแต่น ำ้คำ้ง พอถูกลมพดัก็ตอ้งอ่อนแอจนปลิวสิพ่ะ
ย่ะคะ่” 

“เจำ้อยำกพบปะผูค้นถึงยำ้ยต ำหนกัไม่ใช่หรอื?” 
“ถำ้กระหม่อมอ่อนแอก็คงจะดีพ่ะย่ะค่ะ หรอืไม่ก็ป่วยจรงิ ๆ ไป

เลยพะ่ย่ะคะ่” 
จ ำนวนคนที่ขอเข้ำพบนั้นยำกที่จะนับด้วยสองมือ เขำต้อง

รบัมือกับแต่ละคนจนเหน่ือยลำ้ แถมพวกเขำยงัหวงัยืมอ ำนำจของ
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เจำ้ชำยอิครำอิมอีก จึงตอ้งโกหกไปว่ำรำ่งกำยอ่อนแอและดีเสียกวำ่
ถำ้ไดยิ้นว่ำเขำเป็นคนไม่โลภมำก 

“วำ่แต่วำ่เจำ้ชำยอีนำรด์ดเูหน่ือยมำกเลยนะพ่ะย่ะค่ะ” 
กียุนเปลี่ยนเรื่องคุยกะทันหัน มองปรำดเดียวก็เห็นแล้วว่ำ

ใบหนำ้ของเจำ้ชำยอีนำรด์หยำบกรำ้นมำก เดิมทีพระองคก็์ผิวแหง้
อยู่แลว้แต่ปกติจะดมูีสง่ำรำศีกว่ำนี ้

เจำ้ชำยอีนำรด์ลบูแกม้เมื่อถกูกียนุทกั 
“เพรำะวำ่ยุ่ง ๆ นะสิ” 
ในช่วงที่เจำ้ชำยอิครำอิมที่เป็นผูบ้ญัชำกำรทหำรกลบัมำที่เมือง

ซิลมำรูอำนผูท้ี่ตอ้งดูแลทหำรที่ยงัอยู่ที่เมืองกัลเบรียนก็คือเจำ้ชำย            
อีนำรด์ แมว้่ำพระองคจ์ะเก่งในหลำย ๆ ดำ้น แต่งำนของพระองคก็์
ยงัยุ่งและเหน่ือยไม่เท่ำเจำ้ชำยอิครำอิม 

“อย่ำงนัน้กระหม่อมเพิ่มพลงัใหด้ีไหมพะ่ย่ะคะ่?” 
“หือ?” 
“ไม่มีอะไรจะบอกกระหมอ่มหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
กียนุยิม้อย่ำงมีเลศนยัใหเ้จำ้ชำยอีนำรด์ เจำ้ชำยอีนำรด์เพิ่งจะ

กลบัมำถึงเมืองซิลมำรูอำนวนันี ้ก่อนหนำ้นีเ้จำ้ชำยอีนำรด์มำหำเขำ
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เพื่อบอกว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมยงัมีงำนที่คำ้งอยู่จึงจะมำสำยนิดหน่อย 
พรอ้มทัง้มำทกัทำยถำมไถ่สำรทกุขส์กุดิบของกียนุดว้ย 

แมว้่ำใบหนำ้จะดูเหน่ือยลำ้ แต่ก็ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะเอ่ยลำแลว้
กลบัไป กียนุที่เอำแต่จิบชำรูว้่ำเจำ้ชำยอีนำรด์มีบำงอย่ำงจะพดูกับ
เขำ และเขำรับรูโ้ดยสัญชำตญำณว่ำสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้
นอกจำกเรือ่งของเจำ้เมภมุ มำ้สำยพนัธุด์ีที่ถกูเขำแย่งไป 

พอกียุนที่คำดเดำมำถึงตรงนีแ้ล้วพูดออกมำอย่ำงเจ้ำเล่ห์  
เจำ้ชำยอีนำรด์ก็เปลี่ยนไปท ำหนำ้ตำน่ำสงสำรทนัที  

“ก็..ไม่มีอะไรหรอก” 
พอเจำ้ชำยอีนำรด์พูดอะไรไม่ออก และส่งเสียงคลำ้ยจะโอด

ครวญ กียนุก็หวัเรำะดว้ยควำมสนกุ 
“เห็นพระองคเ์หมือนจะถอนหำยใจเฮือกใหญ่เลยนะพ่ะย่ะค่ะ 

บอกมำเถอะพ่ะย่ะค่ะ ไม่วำ่อะไรกระหมอ่มก็ไมว่ำ่หรอกพ่ะย่ะค่ะ” 
“จรงิ ๆ หรอื?” 
ค ำพดูของกียนุท ำใหใ้บหนำ้ของเจำ้ชำยอีนำรด์เริม่สดใสขึน้มำ 
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“คือว่ำขำ้อยำกจะเอำมำ้สำยพนัธุด์ี ๆ ตวัอื่นมำแลกกับเจำ้เม
ภมุที่ท่ำนพี่ใหเ้จำ้มำเมื่อก่อนหนำ้นี ้ว่ำแต่ว่ำเจำ้จะยอมคืนเมภมุให้
ขำ้ไดไ้หม? ขำ้จะเลือกมำ้ดี ๆ ใหเ้จำ้เลย” 

เจำ้ชำยอีนำรด์เอ่ยขอตำมตรง เจำ้ชำยอีนำรด์ผูท้ี่ช่ืนชอบมำ้ 
หลงัจำกถกูกียนุแย่งเจำ้เมภมุไปก็เศรำ้เสียใจ แมว้ำ่เจำ้ชำยอิครำอิม
จะใหม้ำ้ตวัอ่ืนมำแทน แตพ่ระองคก็์ยงัไม่ลืมเจำ้เมภมุอยู่ดี 

“อย่ำงนัน้พระองคจ์ะใหอ้ะไรกระหม่อมหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ขำ้ก็จะใหม้ำ้ตวัอ่ืนแทน” 
“นอกจำกเจำ้เมภมุแลว้กระหม่อมก็ยงัมีมำ้ตวัอ่ืนอีกพะ่ย่ะคะ่” 
“มำ้ย่ิงมีเยอะก็ย่ิงดีนะ” 
“ที่จริงกระหม่อมมีแค่ตวัเดียวก็พอแลว้พ่ะย่ะค่ะ แลว้พระองค์

จะใหอ้ะไรกระหม่อมละ่พ่ะย่ะค่ะ?” 
กียนุยิม้หวำน แต่ไม่รูท้  ำไมเจำ้ชำยอีนำรด์ถึงมองว่ำมนัช่ำงน่ำ

กลวั กียนุที่ไดร้บัควำมรกัจำกท่ำนพี่นัน้เรยีกไดว้่ำใกลเ้คียงกบัค ำว่ำ
ผูม้ีอ  ำนำจ หลำยคนจงึฉวยโอกำสเขำ้ใกลเ้ขำเพื่อหวงัจะใชป้ระโยชน ์
แต่กียนุก็ปฏิเสธทกุคนไปอย่ำงชำญฉลำด ดงันัน้ในขณะที่พระองค์
คิดจะเอำกียนุมำไวข้ำ้งกำยท่ำนพี่เพื่อควำมปลอดภยัของพระองค ์
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ในทำงตรงกนัขำ้มกียนุก็เอำอ ำนำจที่มีมำรงัแกพระองคต์ำมใจชอบ
ดว้ยเช่นกนั แลว้ตอนนีใ้ครจะช่วยพระองคไ์ดก้นั เจำ้ชำยอีนำรด์บ่น
พึมพ ำอยู่ในใจแต่ก็กลวัเจำ้ชำยอิครำอิมผูท้ี่หนนุหลงักียนุอยู่  จึงไม่
แมแ้ตจ่ะโกรธได ้

“น่ีมนัปลน้กันชัด ๆ เลย ท่ำนพี่ฟูมินเทียนก็บอกว่ำเจำ้ท ำเขำ
หวัใจสลำย” 

“จรงิหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ก็จรงินะสิ เจำ้ไดเ้งินไปเทำ่ไรหรอื?” 
“ก็เยอะนิดหน่อยพ่ะย่ะค่ะ” 
“ไม่ใช่เยอะนิดหน่อยแลว้ เยอะมำก ๆ เลยต่ำงหำก ท่ำนพี่ฟมูิน

เทียนรอ้งไหบ้อกวำ่เจำ้ไมต่่ำงจำกเทพเจำ้แหง่กำรพนนัเลย” 
“กระหมอ่มฟังแลว้รูส้กึดีใจอย่ำงไรก็ไม่รู”้ 
กียุนยิม้อย่ำงมีควำมสขุ แต่ในสำยตำของเจำ้ชำยอีนำรด์มอง

ว่ำมันเป็นรอยยิม้ที่รำ้ยกำจ เจ้ำชำยอีนำรด์ถูกเจ้ำจิง้จอกที่ ยืม
อ ำนำจของเสือมำแย่งมำ้ไป ส่วนฟมูินเทียนที่ขีเ้หนียวก็ตอ้งเสียเงิน
มหำศำลจำกกำรพนนั หลงัจำกนัน้ทั้งคู่ก็พรอ้มใจกนัสำบำนเลยว่ำ
จะไม่ไปท ำอะไรที่สะกิดตอ่มอำรมณข์องกียนุอีกเด็ดขำด  
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เสียงบ่นพมึพ ำของเจำ้ชำยอีนำรด์ที่บอกว่ำเขำเป็นคนที่น่ำกลวั
จรงิ ๆ ท ำใหกี้ยนุระเบิดเสียงหวัเรำะออกมำ มนัค่อนขำ้งจะรำ้ยกำจ 
แตว่ำ่สิ่งที่กียนุตอ้งกำรก็คือแบบนีน่ี้แหละ 

“มีอะไรสนกุ ๆ หรอื?” 
หวัเรำะเสียงดงัไปไดส้กัพกัก็ไดยิ้นเสียงดงัมำจำกที่ไหนสกัแหง่ 

กียุนและเจำ้ชำยอีนำรด์หนัไปมองยังตน้เสียงทนัทีและแทบจะลุก
ขึน้มำพรอ้ม ๆ กนั เจำ้ชำยอิครำอิมที่ไม่รูว้่ำมำถึงตัง้แต่เมื่อไรก ำลงั
เดินมำจำกทำงสวนดำ้นโนน้ 

“มำแลว้หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
เจำ้ชำยอีนำรด์เอ่ยทกัทำยและเบี่ยงหลบไปกำ้วหนึ่งเพื่อหลีก

ทำงให ้แต่เจำ้ชำยอิครำอิมที่เดินเขำ้มำใกล ้กลบัไม่ไปยืนตรงจุดที่
เจำ้ชำยอีนำรด์หลบให ้

“มีเรือ่งอะไรสนกุ ๆ อย่ำงนัน้หรอื เจำ้หวัเรำะเสียงดงัเชียว?” 
สำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมหนัไปมองกียุน กียุนในควำมทรง

จ ำของเจำ้ชำยอิครำอิมนั้นไม่เคยหัวเรำะเสียงดังเวลำอยู่ต่อหนำ้
พระองคม์ำก่อน กียุนไม่ไดห้วัเรำะแบบพวกตำเฒ่ำเจำ้เล่ห์ และถึง
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จะเคยหัวเรำะก็ไม่ไดห้ัวเรำะเสียงดังเหมือนมีควำมสุขแบบนี ้แต่
เวลำที่กียนุอยู่กบัเจำ้ชำยอีนำรด์ เขำมกัจะหวัเรำะเสียงดงั 

ควำมจริงข้อนีท้ี่ตระหนักได้อย่ำงกะทันหันท ำให้ในใจของ
เจำ้ชำยอิครำอิมถูกบีบรดั พระองคอ์ิจฉำนอ้งชำยที่ไม่รูอ้ีโหน่อีเหน่
และรูส้ึกนอ้ยใจกียนุดว้ย เจำ้ชำยอิครำอิมถกูอำรมณท์ี่หลำกหลำย
โจมตีเขำ้มำพรอ้มกนั แตพ่ระองคก็์ท ำสีหนำ้ใหเ้ป็นปกติ 

แต่ว่ำทัง้กียนุและเจำ้ชำยอีนำรด์ต่ำงดอูอกว่ำเจำ้ชำยอิครำอิม
ไม่พอใจ โดยเฉพำะเจำ้ชำยอีนำรด์ที่คิดว่ำสถำนกำรณ์ในตอนนี้
คลำ้ยตอนที่กียนุใชล้กูเลน่เพื่อแย่งเจำ้เมภมุไปเลย ดงันัน้พระองคจ์งึ
หวัใจเตน้ระรวั เพรำะคิดวำ่จะเกิดเรือ่งอะไรขึน้อีก 

กียุนที่คำดเอำไวแ้ลว้ก็หันไปหำเจำ้ชำยอิครำอิมดว้ยใบหนำ้
เป้ือนยิม้และเอ่ยอย่ำงใจเย็น 

“กระหม่อมตัดสินใจจะคืนเจำ้เมภุมใหเ้จำ้ชำยอีนำรด์พ่ะย่ะ
ค่ะ” 

“เจำ้เมภมุ?” 
“พ่ะย่ะค่ะ แลกกับของดี ๆ อย่ำงอื่นพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมก็เลย

หวัเรำะ” 
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“แลว้เจำ้จะเอำอะไรแทนหรอื?” 
“ยงัไม่รูเ้ลยพ่ะย่ะค่ะ เจำ้ชำยอีนำรด์บอกว่ำจะเอำมำ้ตวัอื่นมำ

ใหแ้ทน แต่กระหม่อมคิดว่ำมำ้ไม่ค่อยจ ำเป็นนัก เอำไวก้ระหม่อม
ค่อยขอของที่จ  ำเป็นทีหลงัดีไหมพะ่ย่ะคะ่?” 

ค ำพดูที่มีเลศนยัของกียุนท ำใหเ้จำ้ชำยอีนำรด์อยำกจะกัดลิน้
ตำย ถำ้เป็นแบบนีม้นัก็ไม่ต่ำงอะไรกบัก่อนหนำ้นีเ้ลยน่ี ไม่ใช่สิ หนกั
กว่ำเดิมอีกต่ำงหำก น่ีคือกบัดกัที่วำงเอำไวเ้ห็น ๆ ถำ้เกิดอะไรขึน้ใน
วันหน้ำ แถมยังมีพยำนเป็นเจ้ำชำยอิครำอิมผู้น่ำกลัว  ท ำให้ใน
อนำคตพระองคจ์ะแกลง้ท ำเป็นไมรู่ไ้ม่ชีก็้ไม่ไดแ้ลว้ดว้ย 

เจ้ำชำยอีนำร์ดอยำกจะร้องโอดครวญ แต่ตอนนี้ไม่ใช่
สถำนกำรณ์ที่ท  ำอะไรแบบนั้นได้ น่ีเป็นเรื่องของเมภุม เจ้ำชำย           
อีนำรด์ท ำอะไรไมไ่ดจ้งึถอนหำยใจอย่ำงหมดหวงั 

“ก็ได ้ก็ได ้ถำ้จ ำเป็นตอ้งใชอ้ะไรก็บอกขำ้แลว้กัน ถำ้อย่ำงนัน้
หมอ่มฉนัขอตวัก่อนนะพะ่ย่ะคะ่ ทัง้คูค่ยุกนัใหส้นกุนะพะ่ย่ะคะ่” 

เจำ้ชำยอีนำรด์ไม่สำมำรถเก็บสีหนำ้ที่ล  ำบำกใจไดแ้ละขอตวั
กลบัก่อน พระองคไ์ม่อยำกไดร้บัสำยตำคมกรบิของเจำ้ชำยอิครำอิม 
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เพรำะว่ำพระองคอ์ยู่เป็นกำ้งขวำงคอระหว่ำงทัง้คู่  และไม่แข็งแรง
พอจะพดูกบักียนุต่อได ้

พอเจำ้ชำยอีนำรด์เดินไหล่ตกหมดแรงหำยไปทำงสวน กียุนก็
ระเบิดเสียงหวัเรำะออกมำ เจำ้ชำยอิครำอิมที่เห็นไหล่ที่สั่นเพรำะว่ำ
กลัน้ข ำก็ขมวดคิว้เลก็นอ้ย 

พระองค์รู ้ว่ำก่อนหน้ำนี ้กียุนใช้พระองค์เพื่อแกล้งเจ้ำชำย            
อีนำรด์ แต่พระองคไ์ม่เขำ้ใจว่ำมนัจะสนุกอะไรขนำดนี ้และควำม
จริงที่ว่ำกียนุหวัเรำะไดเ้พรำะเจำ้ชำยอีนำรด์นัน้ยงัคงท ำใหพ้ระองค์
ไม่พอใจ 

“สนกุอะไรขนำดนี?้” 
เจำ้ชำยอิครำอิมถำมดว้ยน ำ้เสียงขุ่นเคืองติดเย็นชำ เหน็ดวงตำ

เปียกชืน้ของกียนุที่กลัน้ข ำเอำไวไ้ม่ได ้อำรมณข์องพระองคก็์ไม่ค่อย
ดีนัก พระองค์ไม่ได้เจอหน้ำเขำมำกว่ำสองเดือนแล้ว วันนี ้เอง
พระองคก็์รีบท ำงำนด่วนใหเ้สร็จและวิ่งพรวดมำหำกียุนเลย แต่                
กียนุกลบัหวัเรำะอย่ำงมีควำมสขุอยู่คนเดียว แมว้ำ่ท่ำทำงของเขำจะ
ดนู่ำรกัแตพ่ระองคก็์อำรมณเ์สีย 
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ไม่รูว้่ำรูต้วัหรอืเปล่ำ แต่กียนุก็เช็ดน ำ้ตำพรอ้มทัง้หวัเรำะคิกคกั
และสง่ยิม้น่ำรกัมำให ้

“ไม่รูห้รอืพ่ะย่ะค่ะว่ำกำรยืมอ ำนำจของเสือมำใชไ้ดต้ำมใจชอบ
มนัสนกุแคไ่หน คนเรำก็แบบนี ้ตอ้งกำรอ ำนำจพ่ะย่ะค่ะ” 

กียุนรูต้ัวดีว่ำตัวเองก ำลังท ำอะไรอยู่ เขำยืมช่ือของเจำ้ชำย            
อิครำอิมที่สำมำรถใชข้่มขู่เจำ้ชำยอีนำรด์ไดอ้ย่ำงดี 

“อย่ำงนัน้เจำ้ท ำตำมใจชอบอีกหน่อยดีไหม” 
“เอ่อ..แค่นีก็้ดีมำกแลว้พะ่ย่ะคะ่ ถำ้ท ำตำมใจชอบมำกกว่ำนีจ้ะ

ไม่ควบคมุยำกหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
กียุนเอียงคอเพื่อถำมควำมเห็นของเจำ้ชำยอิครำอิม เขำสนิท

สนมกับเจำ้ชำยอีนำรด์เป็นกำรส่วนตวั เรื่องนีก็้เป็นแค่กำรแหย่กัน
เลน่เทำ่นัน้ แตส่  ำหรบัคนอ่ืนที่คิดเขำ้หำกียนุก็เพื่อจะเกำะอ ำนำจนัน้
ถือเป็นสิ่งที่อนัตรำย 

เจำ้ชำยอิครำอิมพยกัหนำ้รบั กียนุฉลำดมำก หำกตัง้ใจจะเสีย
มำรยำทก็ไม่ตอ้งไปใส่ใจผูค้นที่อยำกเข้ำหำเขำ และเขำก็ฉลำด
พอที่จะเลือกท ำแค่เรื่องที่ตัวเองตอ้งกำรท ำ พระองครู์ส้ึกภูมิใจใน
ทำ่ทำงของกียนุที่รูจ้กัจดุยืนของตวัเองเป็นอย่ำงดี 
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เจำ้ชำยอิครำอิมลืมเรื่องที่พระองคอ์ำรมณเ์สียเมื่อก่อนหนำ้นี ้
ไปเรียบรอ้ยแลว้ แต่พอนึกขึน้มำไดอ้ีกครัง้ก็ตอ้งเดำะลิน้ขดัใจอยู่ใน
ใจ พระองคใ์จเตน้เวลำที่อยู่กับกียุน แต่ถึงอย่ำงนั้นพระองคก็์ไม่
สำมำรถสั่งหำ้มไมใ่หเ้ขำยิม้ใหค้นอ่ืนได ้

“ขำ้คิดถึงเจำ้ ที่ผ่ำนมำสบำยดีไหม?” 
จำกประสบกำรณท์ี่ผ่ำนมำสอนใหรู้ว้่ำพระองคค์วรแสดงควำม

ในใจใหไ้ดม้ำกที่สุดแทนที่จะไปโมโหใส่ พระองคม์องใบหนำ้ของ            
กียนุที่มีรอยยิม้แข็งคำ้งไปชั่วขณะ กียนุกลอกดวงตำสีด ำไปมำและ
เอ่ยออกมำ 

“พ่ะย่ะค่ะ สบำยดีพะ่ย่ะคะ่” 
แค่นั้น กียุนไม่ได้ถำมพระองค์ว่ำระหว่ำงเดินทำงกลับมำ

รำบรื่นดีไหม และไม่ไดบ้อกว่ำเขำก็คิดถึงพระองคเ์หมือนกนั เขำแค่
จอ้งตำพระองคเ์ทำ่นัน้ สำยลมพดัผ่ำนระหวำ่งคนทัง้คู ่แมว้ำ่เจำ้ชำย
อิครำอิมจะอยำกอยู่ตรงนีอ้ีกสกัหน่อย แต่ก็น่ำเสียดำย พระองคไ์ม่
พดูอะไรอีกและกำ้วเขำ้ไปใกล ้ๆ พรอ้มดงึกียนุเขำ้มำกอดเบำ ๆ 

รูส้กึวำ่ไหลข่องกียนุที่อยู่ในออ้มกอดก ำลงัแข็งเกรง็ แตพ่ระองค์
ก็ไม่ยอมปลอ่ย 



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

312 
 

“งำนยุ่งไม่ใช่หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ยุ่งสิ ยุ่งมำกดว้ย” 
“ถำ้อย่ำงนัน้......” 
“ขำ้ก็มำหำเจำ้อย่ำงไรเลำ่” 
กียนุไม่พดูอะไรอีก พระองคเ์พิ่งกลบัมำถึงเมืองซิลมำรูอำน จึง

มีงำนที่ตอ้งสะสำงอีกเป็นกอง ดงันัน้กำรที่พระองคม์ำกอดเขำอยู่ที่น่ี
ก็ท  ำใหกี้ยนุไม่ค่อยสบำยใจนกั แมว้่ำเขำจะออกมำจำกวงัหลงัแลว้ 
แต่ยังไดยิ้นคนนินทำว่ำเขำใชม้ำรยำท ำใหส้ำยตำอนัเฉียบคมของ
เจำ้ชำยอิครำอิมนัน้มืดมวั เขำจงึรูส้กึหดหูใ่จ 

แถมยงัเห็นไดช้ดัว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมยงัไม่ไปหำฮสัชำและลกู ๆ 
เลย เขำคิดว่ำแบบนีม้นัไม่ถูกตอ้ง แต่อย่ำงไรก็ตำมเขำไม่ไดอ้ยู่ใน
สถำนะที่สำมำรถพูดอะไรได ้แมว้่ำเขำจะปลอบใจฮัสชำตอนเธอ
อำรมณเ์สียได ้แต่เขำไม่สำมำรถถำมไดว้่ำท ำไมเจำ้ชำยอิครำอิมถึง
ไม่ไปหำลกู ๆ เลย เขำเป็นแคค่นนอก ดงันัน้เขำจงึย่ิงล ำบำกใจ 

เจำ้ชำยอิครำอิมรูส้ึกไดว้่ำกียุนถอนหำยใจแบบไม่มีเสียงใน
ออ้มอกก็ยกยิม้ เจำ้ชำยอิครำอิมเพิ่มแรงกอดกระชับกียุนที่อยู่ใน
ออ้มแขนใหแ้น่นขึน้ไปอีก 
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“ขำ้จัดกำรงำนเร่งด่วนไปหมดแลว้ ขำ้กลวัว่ำถำ้มำหำเจำ้ชำ้
แบบเมื่อก่อนหนำ้นีแ้ลว้เจำ้จะเมำหลบัไปเสียก่อน” 

“คืนนัน้กระหม่อมจ ำไมไ่ดว้ำ่เกิดอะไรขึน้พ่ะย่ะคะ่” 
“นั่นสินะ แต่คืนนัน้เจำ้เมำแลว้ยงัท ำอะไรที่ขำดสติดว้ย” 
เจำ้ชำยอิครำอิมพดูแบบนัน้แลว้ยกยิม้เจำ้เลห่ ์กียนุก็กดัฟันเบำ 

ๆ เขำจ ำเรื่องที่เกิดขึน้ในคืนนั้นไม่ได ้เขำนึกใบหน้ำของเจ้ำชำย                  
อิครำอิมออก  แต่ไม่รู ้ว่ำคุยอะไรกัน เขำรู ้สึกร  ำคำญที่ เจ้ำชำย                
อิครำอิมยกเรือ่งคืนนัน้มำแกลง้เขำบอ่ย ๆ  

อกกวำ้งของเจำ้ชำยอิครำอิมนัน้อบอุ่นแตไ่ม่สบำย กียนุรูส้กึอดึ
อดัที่ถกูกอดอยู่แบบนีจ้งึขืนตวัออกเล็กนอ้ย ครำวนีเ้จำ้ชำยอิครำอิม
ยอมปลอ่ยแตโ่ดยดี 

“ไปเดินเลน่กนัไหม?” 
“......?” 
อยู่ ๆ ก็ถูกชวนกะทนัหนั กียุนจึงเงยหนำ้มองเจำ้ชำยอิครำอิม 

ใบหนำ้ของพระองคน์ัน้ดอู่อนโยนมำก 
เจำ้ชำยอิครำอิมที่หมนุเทำ้กลบัเล็กนอ้ยก็รอใหกี้ยุนมำยืนอยู่

ขำ้ง ๆ ไมไ่ดเ้ดินน ำหนำ้ไปเหมือนเมื่อก่อนแลว้ 
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“เรว็สิ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมเร่ง กียุนคิดว่ำมันยำกที่จะมองใบหนำ้หล่อ

เหลำของผูช้ำยที่ก ำลงัท ำท่ำเป็นเชิงถำมว่ำเขำมวัท ำอะไรอยู่ท  ำไม
ไม่มำเสียที พอพระองคเ์ขำ้หำเขำดว้ยควำมจริงใจแบบนีแ้ลว้เขำก็
ท ำอะไรไมถ่กู เขำท ำอะไรไมไ่ดน้อกจำกตอ้งทนอยู่ที่น่ี แตว่ำ่บำงครัง้
เขำก็ไม่รูว้่ำควรท ำตวัอย่ำงไร จะท ำเป็นไม่รูไ้ม่ชี ้ แต่กำรกระท ำของ
เจ้ำชำยอิครำอิมก็ช่ำงชัดเจนเปิดเผยเหลือเกิน อย่ำงไรก็ตำม 
สดุทำ้ยแลว้เขำก็บอกตวัเองว่ำคิดมำกเกินไปแลว้ ก็แค่ปล่อยตวัไป
ตำมใจก็พอ 

เขำจะอยู่แบบนีต้่อไปโดยที่มองใบหนำ้หลอ่เหลำนัน้แลว้คิดอยู่
ตลอดเวลำ ตอ้งถอนหำยใจและกงัวลอยู่ตลอดหรอืไง 

ในช่วงเวลำสัน้ ๆ ไม่สำมำรถหำขอ้สรุปที่แน่ชัดได ้กียุนหลบ
สำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมและเดินไปยืนอยู่ทำงดำ้นขวำมือของ
พระองค ์เจำ้ชำยอิครำอิมควำ้มือของเขำไปกุมไว้ และเขำก็ไม่ได้
สะบดัออก 

กียนุก ำลงัครุน่คิดวำ่จะบน่ว่ำอย่ำงไรดี เพรำะแทนที่พระองคจ์ะ
พำไปชมสวนสวย ๆ กลับพำเขำมำเปิดคลังสมบัติแทน แต่ดู
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เหมือนว่ำควำมเคียดแค้นที่สุมในใจของเขำนั้นจะคลำยลงไป
เลก็นอ้ย 

 
งานฉลองอายุครบหน่ึงร้อยวันถือว่ามีความพิเศษเป็นอย่าง
มาก ในบรรดำขอ้หำ้มและประเพณีมำกมำยที่มีไวเ้พื่อปกป้องเด็ก
ทำรกที่ยังบอบบำง เด็กทำรกมำกกว่ำสำมในสิบคนเสียชีวิตดว้ย
หลำกหลำยสำเหตุก่อนอำยุครบหนึ่งรอ้ยวนั เมื่อเด็กอำยุครบหนึ่ง
รอ้ยวนัอย่ำงปลอดภยั ญำติสนิทและเพื่อนบำ้นจะมำรว่มกนัอวยพร
ใหเ้ด็กมีสุขภำพแข็งแรงในอนำคต และเป็นวันที่มีพิธีส  ำคัญที่สุด
อย่ำงกำรท่ีหวัหนำ้ครอบครวัจะตัง้ช่ือใหเ้ด็กตอ่หนำ้ผูค้น 

กำรที่พ่อตั้งช่ือให้ลูกหมำยถึงกำรยอมรับว่ำเป็นสมำชิกใน
ครอบครวัแลว้ โดยเฉพำะงำนฉลองอำยคุรบหนึ่งรอ้ยวนัของลกูชำย
ที่จะเป็นผูส้ืบทอดของตระกลู และเป็นเหตกุำรณส์ ำคญัมำกกบัคนที่
จะมำเป็นสมำชิกที่มีต  ำแหน่งส ำคญัในสงัคม 

แมแ้ต่ในครอบครวัสำมญัชนก็ยังมีกำรจัดงำนฉลองอำยุครบ
หนึ่งรอ้ยวนั แลว้ย่ิงเป็นลกูชำยของเจำ้ชำยอิครำอิม เป็นเรื่องปกติที่
งำนเลีย้งธรรมดำจะกลำยเป็นงำนเลีย้งที่มีนยัยะทำงกำรเมือง 
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ในงำนเลีย้งที่ตกแต่งอย่ำงหรูหรำเต็มไปดว้ยผูค้นที่แต่งตวัเป็น
ทำงกำร แค่หันหน้ำไปก็ได้พบชนชั้นสูงระดับแถวหน้ำของ
รำชอำณำจักรได้แล้ว ในงำนฉลองอำยุครบหนึ่งรอ้ยวัน  ยังพบ                 
ขุนนำงนำรอสท่ำนตำของเด็ก ๆ อีกด้วย กำรมำงำนเลี ้ยงนี ้มี
จุดประสงคเ์พื่อมำดหูนำ้หลำน ๆ และเพื่อใหล้กูสำวที่ออกเรือนไป
แลว้ไดพ้บพอ่แมห่ลงัจบงำนเลีย้ง 

แมว้่ำจะอยู่ในช่วงท ำสงครำมกบัเคียวเซน แต่เมืองซิลมำรูอำน
ที่อยู่ทำงใตสุ้ดของรำชอำณำจักรชำลบำมหย์ังคงสงบสุข แถมยัง
เป็นเรื่องมงคลของเจำ้ชำยอิครำอิมผูท้ี่มีช่ือเสียงที่สุดในสงครำม 
งำนเลีย้งจงึดรูืน่เรงิเสียดว้ยซ ำ้ 

ผูค้นที่เนืองแน่นอยู่ในงำนเลีย้งต่ำงส่งเสียงดงัจอแจไปพรอ้ม
กับเสียงดนตรีที่สนุกสนำน ในขณะที่ตัวเอกของงำนอย่ำงเจำ้ชำย               
อิครำอิมและเด็ก ๆ ยงัไม่ปรำกฏตวั ควำมสนใจของผูค้นจึงพุ่งไปที่  
กียนุ 

ไม่ว่ำจะถูกเรียกว่ำเป็นสนมคนโปรดของเจำ้ชำยอิครำอิมหรือ
ทำ่นจอมเวทยผ์ูท้  ำสิ่งมหศัจรรยม์นัก็ดีทัง้นัน้ ไม่มีค ำว่ำทำสอีกต่อไป
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แลว้ และน่ีเป็นครัง้แรกที่กียุนปรำกฏตวัต่อหนำ้สำธำรณชนในฐำนะ
บคุคลอิสระไมใ่ช่นำงสนม  

ผูค้นเหลือบมองกียนุผ่ำน ๆ และยุ่งอยู่กบักำรประเมินเขำจำก
รูปลกัษณภ์ำยนอก 

กียุนเป็นเด็กหนุ่มที่ รูปร่ำงผอมเพรียวก ำลังดี ไม่สูงหรือเตีย้
เกินไป ผิวสีน ำ้นม เสน้ผมและดวงตำสีด ำ ดเูด็กกว่ำอำยุจริงที่พวก
เขำรูม้ำ แมว้่ำจะดูเขำ้กันกับชุดผำ้ไหมรำคำแพงที่สวมอยู่  แต่เมื่อ
เทียบกบัเจำ้ชำยอิครำอิมที่มีควำมงดงำมอนัน่ำอศัจรรยแ์ลว้เขำก็ยงั
ดธูรรมดำมำกเกินไป 

ผูค้นไม่นอ้ยที่ไดยิ้นข่ำวลือว่ำกียนุเป็นคนงำม เมื่อไม่เป็นอย่ำง
ที่คำดคิดไวก็้รูส้ึกผิดหวัง และคนส่วนใหญ่ก็สงสัยว่ำเด็กหนุ่มที่ดู
แสนจะธรรมดำคนนีม้ีเสน่หอ์ะไรที่สำมำรถมดัใจผูท้ี่มีอ  ำนำจอย่ำง
เจำ้ชำยอิครำอิมได ้มีข่ำวลือว่ำเขำเป็นจอมเวทยท์ี่เก่งกำจ พระองค์
อำจจะชอบพรสวรรคข์องเขำก็เป็นได ้หรืออำจจะเป็นไปตำมข่ำว
ฉำวที่ลือกนัว่ำเขำเก่งเรือ่งบนเตียง 

แต่ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุอะไรก็ตำม เป็นควำมจริงที่ว่ำเจำ้ชำย             
อิครำอิมหลงรกัเขำมำกที่สดุ และควำมจรงิขอ้นีท้  ำใหผู้ค้นคิดไมต่ก 
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เพรำะเขำอำ้งวำ่รำ่งกำยอ่อนแอจึงปฏิเสธทกุคนที่มำขอเขำ้พบ 
วันนี ้จึงเป็นโอกำสที่ดีในกำรท ำควำมรู ้จัก แต่กำรจะฝ่ำผู้คนที่                
หอ้มลอ้มกียนุไวน้ัน้ไม่ง่ำยเลย ทัง้เจำ้ชำยอีนำรด์ที่เรยีกไดว้่ำเป็นมือ
เป็นเทำ้ของเจำ้ชำยอิครำอิม ทัง้รำ ฟมูินเทียนที่เป็นหมอ และยงัมีผู้
ที่ใคร ๆ ต่ำงรูว้่ำเป็นผูก้  ำขอ้มลูต่ำง ๆ อย่ำงรำมซสั พวกเขำเป็นคนที่
เจำ้ชำยอิครำอิมคดัเลือกมำอย่ำงดีแสดงถึงควำมเอำใจใส่ที่มีต่อกี
ยนุมำกขนำดไหน 

พวกเขำรวบรวมควำมกลำ้ส่งสำยตำไปทกัทำยเจำ้ชำยอีนำรด์
หรือฟูมินเทียน แต่ไม่ว่ำจะมีต ำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่กลำ้ที่จะ
ขอใหแ้นะน ำกียนุใหรู้จ้กัอยู่ดี 

“เดก็นอ้ย เด็กนอ้ย เจำ้รูแ้ลว้ก็ตอ้งดแูลตวัเองใหด้ีนะ” 
เจำ้ชำยอีนำรด์ที่ท  ำหนำ้ที่เป็นโล่ใหกี้ยนุตำมค ำสั่งของเจำ้ชำย

อิครำอิมปรำยตำมองไปรอบ ๆ ทีหนึ่งและหัวเรำะออกมำ เป็น
สถำนกำรณท์ี่สนกุจริง ๆ เห็นพวกนกัล่ำกระวนกระวำยเดินหมนุไป
รอบ ๆ เพื่อหวงัจะฉกชิงเหยื่อ 

“ดทูำ่พวกเขำจะไมก่ลำ้ยุ่งกบัเจำ้ชำยอิครำอิมผูน้่ำกลวันะ” 
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ฟูมินเทียนพดูเสริม แมแ้ต่พวกที่หนำ้ไม่อำยยงัไม่สำมำรถเขำ้
มำใกลไ้ดต้ำมอ ำเภอใจเลย แสดงว่ำช่ือเสียงของเจำ้ชำยอิครำอิม
จะตอ้งขึน้ช่ือลือชำมำก 

กียนุที่ไดยิ้นบทสนทนำที่ทัง้สองคนพดูรบัส่งกนัแลว้ก็ตอ้งถอน
หำยใจในใจ เขำไม่อยำกใหใ้ครสนใจมำกนัก มนัไม่มีอะไรมำกไป
กว่ำควำมเหน่ือยใจ เขำอยำกใหเ้ลิกสนใจเขำเสียที  แต่ไม่สำมำรถ
พดูออกมำได ้ 

“แตท่กุอย่ำงก็มีขอ้ยกเวน้เสมอ กียนุ ดทูำงนัน้สิ” 
รำมซสัที่ยืนอยู่ทำงซำ้ยมือของกียนุถอนหำยใจพลำงสดูอำกำศ

โดยรอบ กียนุรีบหนัไปมองทำงจดุที่รำมซสับอก วีเชก ำลงัเดินมำหำ 
วีเชที่มดัผมสีทองเอำไวอ้ย่ำงเรยีบรอ้ยนัน้ค่อนขำ้งโดดเดน่ทำ่มกลำง
ผูค้นมำกมำย ทัง้หนำ้ตำดีและมีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวัที่ดสูขุุมเยือก
เย็น แต่ว่ำตอนนีช้ำยชรำรำ่งทว้มที่เดินตำมหลงัวีเชมำสะดดุตำกียนุ
มำกกว่ำ ที่ รู ้ว่ำเขำชรำเพรำะเครำที่ เป็นสีขำวและมีผมหงอก
ประปรำย แต่ถึงอย่ำงนั้นร่ำงที่หุม้ดว้ยชุดสีแดงนั้นดูตัวใหญ่และ
แข็งแรง  
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“กรำนท ์อัลเมน ตระกูลเรตัน นักวิชำกำรดำ้นเวทมนตรท์ี่มี
ช่ือเสียง แน่นอนว่ำเขำสนใจเวทมนตรข์องเจำ้ ไม่ตอ้งกงัวลไปหรอก 
นิสยัเขำเหมือนไฟ แตเ่ขำเป็นคนดี อย่ำพดูโกหกเขำก็พอ” 

“ทำ่นรำมซสั?” 
“เขำไม่ใช่คนที่ทั้งขำ้ วีเช หรือใชช่ื้อของเจำ้ชำยอิครำอิมมำ

จดักำรได ้แค่ท ำตวัตำมปกติก็พอ ไมเ่ป็นไรหรอก” 
รำมซสัใหค้  ำแนะน ำอย่ำงจริงจงั กียนุเบิกตำโตกบัเหตกุำรณท์ี่

เกิดขึน้อย่ำงกะทนัหนั เขำเตรียมใจก่อนที่วีเชและอลัเมนจะเขำ้มำ
ใกล ้ 

แน่นอนว่ำวีเชเป็นคนเอ่ยทกัทำยก่อน 
“สวสัดีขอรบัทำ่นกียนุ” 
“สวสัดีขอรบัทำ่นอำจำรย”์ 
“ขำ้มีคนที่จะแนะน ำใหรู้จ้กัขอรบั เป็นศิษยเ์ก่ำของท่ำนพ่อของ

ขำ้เอง” 
“ขำ้ช่ือกรำนท ์อลัเมน” 
อลัเมนชิงแนะน ำตวัเองกับกียุนตดัหนำ้วีเช อลัเมนที่มีใบหนำ้

เป็นสีแดงก ำลังท ำใหเ้ขำรูส้ึกกลัวมำกขึน้ แถมยังพูดเสียงดังดว้ย             
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กียุนที่รูส้ึกกดดันก็กลืนน ำ้ลำยโดยไม่รูต้ัว แต่เขำก็ยังไม่ลืมเรื่องที่
ควรท ำ 

ถำ้เป็นศิษยเ์ก่ำของบิดำของวีเช ไดยิ้นมำว่ำถึงจะเป็นเจำ้ชำย
อิครำอิมก็ตอ้งกม้หวัใหเ้ขำ กียนุกม้หวัอย่ำงสภุำพ 

“ยินดีท่ีไดรู้จ้กัขอรบั ขำ้ช่ือพคักียนุขอรบั” 
“ดี เดก็ดี ขำ้จะไมพ่ดูออ้มคอ้มแลว้นะ เจำ้ท ำไดอ้ย่ำงไรหรอื?” 
“ขอรบั?” 
“ขำ้ถำมวำ่เจำ้ท ำไดอ้ย่ำงไร” 
เสียงของอลัเมนนัน้ดงัในหขูองกียนุ แต่กียนุไม่เขำ้ใจว่ำอลัเมน

พดูอะไร พอกียนุเบิกตำกลม ใบหนำ้สีแดงของอลัเมนก็บดูบึง้และสง่
เสียงดงั 

“ไม่ไดยิ้นหรอื?! ขำ้ถำมวำ่เจำ้ท ำไดอ้ย่ำงไร” 
“ท่ำนอลัเมน พดูแบบนัน้ใครจะไปเขำ้ใจเล่ำขอรบั? แถมยงัจะ

ท ำใหท้่ำนกียุนกลวัอีกนะขอรบั ถึงท่ำนจะเป็นคนใจรอ้น แต่ก็ตอ้ง
ค่อย ๆ อธิบำยนะขอรบั” 

พอกียุนท ำหน้ำตกใจ วีเชจึงเข้ำมำไกล่เกลี่ยอย่ำงรวดเร็ว             
อลัเมนรูต้วัว่ำตวัเองใจรอ้นก็ครำงอืมในล ำคอและใจเย็นลง 
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“คือว่ำอย่ำงนีน้ะ ขำ้ไดยิ้นมำว่ำเจำ้ยกท่อนซุงได ้ตอนแรกที่ฟัง 
ขำ้ไม่อยำกจะเช่ือเลย แต่หลำนชำยของขำ้คนหนึ่งก็พูดไม่หยุดว่ำ
เห็นมำกับตำของตวัเอง และขำ้ก็รูว้่ำเขำพูดจริง ๆ ขำ้จึงทุ่มสุดตัว
เพื่อที่จะไดพ้บเจำ้สกัครัง้หนึ่ง แตเ่พรำะเจำ้รำ่งกำยอ่อนแอจงึปฏิเสธ
ทกุคนเลย ดงันัน้ขำ้จงึตอ้งมำถำมเจำ้ในวนันี ้จรงิสิ เจำ้ท ำไดอ้ย่ำงไร
หรอื?” 

เดิมทีเสียงของอัลเมนก็ดังกังวำนอยู่แลว้ เขำจึงตอ้งท ำเสียง
เบำ ๆ เพื่อไม่ใหกี้ยุนตกใจ ผูค้นรอบขำ้งที่ต่ำงตัง้ใจฟังก็พยักหนำ้           
อลัเมนที่ใจรอ้น พอเป็นเรือ่งที่เก่ียวกบัเวทมนตร ์เขำจะท ำทกุวิถีทำง 
ไม่สนว่ำกียุนจะเป็นคนรกัของเจำ้ชำยอิครำอิม พอไดยิ้นว่ำใชเ้วท
มนตรย์กทอ่นซงุได ้อลัเมนก็ไม่สำมำรถอยู่เฉยได ้

“ขำ้เองก็ไมรู่ว้ำ่ท ำไดอ้ย่ำงไรขอรบั” 
“ท ำไมกนั? เจำ้ไมรู่อ้ะไรเลยหรอื?” 
“ขำ้ไมรู่ว้ำ่มีหลกักำรอะไรที่ท  ำใหท้อ่นซงุลอยขึน้มำไดข้อรบั” 
ค ำตอบของกียนุท ำใหอ้ลัเมนย่ิงขมวดคิว้หนกักว่ำเดิม แต่ไม่ได้

โวยวำยอะไรออกมำ อัลเมนเช่ือมั่นในสำยตำที่มองคนของตนเอง 
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เขำรูไ้ดท้ันทีว่ำเจำ้หนูนอ้ยตรงหนำ้เขำไม่ไดพู้ดโกหก อัลเมนรูส้ึก
เสียดำยจงึเดำะลิน้เสียงดงั 

“จึ.๊.จรงิ ๆ เลย ท ำไมถึงไม่รูก้นันะ ถำ้อย่ำงนัน้เจำ้เคลื่อนยำ้ยสิ่ง
นีต้่อหนำ้ขำ้ไดไ้หม? อย่ำงนอ้ยขำ้จะตอ้งไดเ้หน็ดว้ยตำของตวัเอง” 

อัลเมนถอดแหวนวงใหญ่ออกจำกนิว้ขำ้งขวำของตวัเองออก
แลว้ย่ืนใหดู้ ในสถำนกำรณท์ี่ตดัสินใจล ำบำก กียุนหนัไปมองรอบ
ขำ้ง ทัง้รำมซสัและวีเชต่ำงพยกัหนำ้รบักบัค ำพดูของเขำ 

เสียงดนตรีสนกุสนำนในงำนเลีย้งที่เสียงดงันัน้เงียบลงไปตอน
ไหนก็ไม่รู ้กียุนถอนหำยใจและจอ้งไปที่แหวนบนมือของอลัเมน ใน
เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ไดก็้คงตอ้งเผชิญหนำ้กับมนั ถือเป็นโอกำสดีที่จะ
เปลี่ยนควำมคิดของผู้คนให้มองว่ำเขำไม่ใช่สนมคนโปรดของ
เจำ้ชำยอิครำอิม แตเ่ป็นนกัเวทย ์

กียุนเลิกแขนเสือ้และยกมือขึน้ไปทำงอัลเมน กำรเคลื่อนไหว
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเขำอยู่ในสำยตำหลำยสิบคู่ที่มองตำมมำจน
เหมือนจะไดยิ้นเสียงผงกหวัของคนหลำยคน 

“ปีก” 
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กียนุกระซิบพรอ้มกบัแหวนถกูห่อดว้ยตำข่ำยสีทองและค่อย ๆ 
ลอยขึน้ไปในอำกำศ โอโ้ห..เสียงอทุำนดงัขึน้ในงำนเลีย้ง จรงิหรอืนี่..
ลอยขึน้กลำงอำกำศ..มันคือเวทมนตรห์รือ ท่ำมกลำงเสียงอุทำน            
กียุนก็ควำ้แหวนที่ลอยมำหำเขำ และคืนแหวนใส่มือของอัลเมนที่
เบิกตำมองเขำอยู่อย่ำงระมดัระวงั 

“คืนใหแ้ลว้นะขอรบั” 
“จรงิดว้ย..จรงิ ๆ ดว้ย” 
“ขอรบั” 
“จริงดว้ย แต่เสียดำยที่ไม่รูว้่ำท ำไดอ้ย่ำงไร...จริง ๆ เลย...ดีล่ะ

...ขำ้ตดัสินใจแลว้” 
อัลเมนตะโกนออกมำอย่ำงมุ่งมั่นและตบไหล่กียุนตุบ ๆ คน

รอบขำ้งสดูลมหำยใจดงัเฮือก แตไ่ม่มีใครสำมำรถหำ้มอลัเมนได ้
“จำกนีไ้ปเจำ้เป็นลกูศิษยข์องขำ้” 
“......?!” 
“อะไรนะ?!” 
“ทำ่นอลัเมน” 
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กียนุตกใจเบิกตำโพลง สว่นรำมซสักบัวีเชรอ้งออกมำ แมว้ำ่เขำ
จะเป็นชำยชรำท่ีอำยกุวำ่แปดสิบแลว้ แตก็่ยงัไฟแรงไม่มีใครเกิน 

“จะโวยวำยท ำไม หำ้มปฏิเสธ ขำ้จะรบัเจำ้เป็นศิษยเ์ป็นกรณี
พิเศษ เอำละ่ เรยีกขำ้ว่ำอำจำรยส์ิ” 

“ทำ่นอลัเมน น่ีไม่ใช่เรือ่งที่ทำ่นจะตดัสินใจท ำอะไรตำมใจไดน้ะ
ขอรบั” 

พอเกิดเรื่องขึน้ วีเชที่เป็นคนพำอัลเมนมำก็หำ้มอย่ำงเต็มที่ 
แต่อัลเมนที่คลั่งไคลใ้นเวทมนตร ์เสียงตะโกนของวีเชก็ไม่ต่ำงกับ
เสียงแมวรอ้งเหมียว ๆ ก็เทำ่นัน้ 

“ท ำไม? ขำ้จะรบัเขำเป็นศิษยแ์ลว้จะหำว่ำขำ้ท ำตำมใจชอบได้
อย่ำงไรกัน พคักียุน ขำ้บอกเจำ้ไวล้่วงหนำ้ก่อน แต่ว่ำในบรรดำลูก
ศิษยข์องขำ้มีสตลัรอนดำรวมอยู่ดว้ยนะ ดงันัน้เจำ้ก็มำเป็นลกูศิษย์
ของขำ้เถอะ” 

ทั้งวีเชที่ เอ่ยห้ำม ทั้งสำยตำของผู้คนที่มองมำ ไม่ได้อยู่ใน
สำยตำของอัลเมนเลย เขำมองไปที่ดวงตำสีด ำของกียุนที่ท  ำหนำ้
งนุงงและวำงท่ำข่มขู่ 
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กียนุไม่รูว้่ำจะท ำอย่ำงไรในสถำนกำรณท์ี่กะทนัหนัแบบนี ้แลว้
เขำเพิ่งตระหนักไดว้่ำช่ือสตัลรอนดำนั้นคือช่ือของจักรพรรดิองค์
ปัจจบุนั คณุปู่ ที่ดนู่ำกลวัและเสียงดงันีด้ทู่ำจะไม่ใช่คนธรรมดำ แถม
ต่อใหเ้ขำปฏิเสธ ดทูำ่แลว้ก็คงถกูตือ๊จนตอ้งยอมอยู่ดี 

นอกจำกกียนุจะนิสยัดีและน่ำประทบัใจแลว้ เขำยงัไม่ลืมรกัษำ
มำรยำท 

“ขอบพระคณุนะขอรบั แต่ว่ำอย่ำงที่ท่ำนวีเชบอก น่ีเป็นเรื่องที่
ขำ้ตดัสินใจเองไม่ไดข้อรบั” 

“ใครจะมำกำ้วก่ำยเรื่องของอำจำรยก์บัลกูศิษยก์นั? อ๋อ..จรงิสิ
..ใช่แลว้..เจำ้ตอ้งไดร้บัอนญุำตจำกเจำ้ชำยอิครำอิมก่อนใช่ไหม..ดี..
เรือ่งนัน้ไมใ่ช่ปัญหำ ถำ้เจำ้ชำยอิครำอิมเหน็ดว้ยเจำ้ก็ตกลงใช่ไหม” 

“ขอรบั” 
“ดีมำก” 
พอกียุนพยักหนำ้ ใบหนำ้น่ำกลัวของอัลเมนก็เปลี่ยนเป็นยิม้

กวำ้ง เป็นรอยยิม้ที่ใสซื่อเสียจนกียุนตอ้งยิม้ตำม กียุนไม่มั่นใจใน
สำยตำของคนอื่น ๆ ที่มองมำ แต่ถึงอย่ำงนัน้ ควำมรูส้ึกก็ต่ำงจำก
ตอนแรกที่ไดพ้บ เขำดเูป็นคณุปู่ ที่ใจดี 
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“ทำ่นอลัเมน ทำ่นไดล้กูศิษยค์นใหมแ่ลว้หรอืขอรบั?” 
“ไสหวัไปเลย เจำ้จะมำรบกวนหรอือย่ำงไร” 
ชำยคนหนึ่งที่ลอบมองหำโอกำสมำจนถึงเมื่อครู่ต้องขวัญ

กระเจิงถอยหลงัออกไปกบัค ำพดูที่ไม่ไวห้นำ้ของอลัเมน  
“อำจำรย์คนนีจ้ะไล่พวกแมลงที่มำเกำะแกะลูกศิษย์ใหเ้อง 

ขอบคณุอำจำรยเ์สียสิ” 
เขำยงัไม่ไดเ้ป็นลกูศิษยแ์ต่ก็พดูอะไรไม่ได ้กียนุยิม้แข็ง ๆ และ

ตอบกลบัไป 
“ขอบพระคณุขอรบั” 
“ไม่เป็นไร” 
อลัเมนที่ไดร้บัค ำขอบคณุที่ใชก้ำรบงัคบัมำก็พ่นลมหำยใจพอ

อกพอใจ และมำยืนติดอยู่ขำ้ง ๆ กียนุ ทัง้กียนุและคนที่หอ้มลอ้มเขำ
อย่ำงรำมซสั วีเช และเจำ้ชำยอีนำรด์ ต่ำงมองหนำ้กนัไปมำและยิม้
แหง้ ๆ 

กียุนมีผูพ้ิทักษ์เพิ่มขึน้มำอีกหนึ่งคนแลว้ จำกสำยตำน่ำกลัว
ของอลัเมน ท ำใหต้อนนีส้ำยตำของผูค้นที่คอยเหลือบมองกียุนนัน้
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หำยไปในทันที กียุนที่รูส้ึกดีขึน้มำอย่ำงไม่มีสำเหตุ ถึงอยู่ ๆ จะมี
อำจำรยเ์พิ่มมำแบบนี ้แตเ่ขำคิดวำ่มนัก็ดีและน่ำสนกุมำก 

 
งานเลีย้งอายุครบหน่ึงร้อยวันของบุตรชำยฝำแฝดของเจำ้ชำย                  
อิครำอิม ตำมประเพณี บิดำจะตอ้งอุม้ลกูเอำไวแ้ลว้ตัง้ช่ือใหล้กูต่อ
หนำ้ผูค้นมำกมำย 

อำเธอรแ์ฝดพี่ไดช่ื้อว่ำ ซีเอน เทียโรว ส่วนซูแฝดนอ้งไดช่ื้อว่ำ           
เดรอส มิวครำดำ ช่ือของฝำแฝดถูกตั้งตำมช่ือของเทพสุริยะใน
ต ำนำนโบรำณ แมว้่ำจะยังเป็นเด็กทำรก ทว่ำเด็ก ๆ ก็มีหนำ้ตำที่
งดงำมเหมือนผูเ้ป็นบิดำ จึงดนู่ำรกัน่ำชงัเป็นอย่ำงมำก ท ำใหผู้ค้นที่
มองดยูกยิม้อย่ำงปลำบปลืม้ 

“แต่ว่ำช่ือเรยีกยำกจรงิ ๆ เลยขอรบั เรยีกช่ือเด็ก ๆ แต่ละทีขำ้น่ี
เกือบจะกดัลิน้ตวัเองเลยขอรบั” 

กียุนหันไปกระซิบกับฮัสชำ กียุนเรียนรู ้ค  ำศัพท์ที่ โลกนี ้ได้
เ กือบจะสมบูรณ์แบบ  แต่ กียุน ก็ยังอึดอัดกับกำรออกเสียง                   
เทียโรว มิวครำดำ ทุกครัง้ที่ตอ้งออกเสียงเรียกช่ือเด็ก ๆ เขำก็ตอ้ง
มว้นลิน้ 
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ค ำสำรภำพของกียนุท ำใหฮ้สัชำปิดปำกหวัเรำะ 
“เจำ้ชำยอิครำอิมเป็นคนตัง้ เจำ้ตอ้งไปบน่กบัพระองค”์ 
“ขำ้จะไปบ่นกับพระองคไ์ดอ้ย่ำงไรเล่ำขอรบั ท่ำนหญิง ไม่สิ 

พระชำยำ” 
กียุนแกค้ ำเรียกของฮสัชำใหถ้กูตอ้ง วนันีเ้ด็ก ๆ ไดร้บัช่ืออย่ำง

เป็นทำงกำร และฮสัชำเองก็ไดบ้รรดำศกัดิใ์หม ่ฮสัชำไม่ใช่ท่ำนหญิง
อีกตอ่ไปแลว้ แตเ่ป็นพระชำยำ 

“กียุน มนัฟังดูแปลกพิกล เจำ้เรียกขำ้แบบนีแ้ลว้รูส้ึกแปลก ๆ 
ไหม?” 

“ถำ้บอกว่ำไม่รูส้กึแปลกก็คงโกหกขอรบั บอกตำมตรงนะขอรบั 
ขำ้รูส้กึเป็นกงัวลมำก ๆ ขอรบั สำยตำที่เหมือนจะแทงใหท้ะลนุัน้เป็น
อย่ำงไร ขำ้เพิ่งไดม้ีประสบกำรณก็์วนันีข้อรบั” 

กียนุถอนหำยใจออกมำ เขำยงัคงอยู่ในงำนเลีย้งอำยคุรบหนึ่ง
รอ้ยวนั ะจุดที่ฮัสชำและกียุนมำพบกันก็คือในหอ้งจัดเลีย้ง เพรำะ
งำนเลีย้งอำยคุรบหนึ่งรอ้ยวนัจดัขึน้อย่ำงใหญ่โตและหรูหรำ กียนุคิด
ว่ำกำรมำพบกนัและตอ้งพดูคยุกนัแบบเป็นทำงกำรนัน้เป็นเรือ่งยำก 
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น่ำเสียดำยที่แมแ้ต่ของขวญัจะใหเ้ด็ก ๆ ก็ดเูหมือนจะไม่สำมำรถไป
ใหด้ว้ยตวัเองได ้แตฮ่สัชำเรยีกกียนุใหแ้ยกตวัออกมำตำมล ำพงั 

ฮสัชำหลีกเลี่ยงที่จะตอ้งสนทนำกบับรรดำคณุหญิงคณุนำยชน
ชัน้สงู เธอจงึเวน้ระยะหำ่งจำกผูค้นและทกัทำยกียนุ 

แมว้ำ่จะไมม่ีใครกลำ้เขำ้ใกล ้แตว่ำ่พอพระชำยำเอกกบัสนมคน
โปรดของเจำ้ชำยอิครำอิมมำยืนอยู่ดว้ยกนั รอบตวัก็กดดนัไม่ใช่เล่น 
ทกุคนกระซิบกระซำบกนัว่ำสองคนนัน้คยุอะไรกนัอยู่? 

“ครัง้สดุทำ้ยที่ไดพ้บหนำ้กนัก็ปำเขำ้ไปสองเดือน ขำ้ก็เลยท ำตวั
เป็นพระชำยำนิสยัไม่ดี เรยีกกียนุออกมำพบดีกว่ำ” 

“พระชำยำ......” 
“อย่ำท ำหนำ้บึง้สิ ยิม้หน่อย จดุเด่นของงำนในวนันีค้ือเจำ้ชำย

อิครำอิม แตต่อนนีม้ีแคเ่รำสองคน” 
“ดเูหมือนทำ่นจะสนกุนะขอรบั” 
“ก็สนกุนะสิ ผูค้นจะสงสยัมำกขนำดไหนกันนะ พวกเขำก ำลงั

สงสัยว่ำเรำสองคนคุยอะไรกันอยู่ ดังนั้นเจำ้ยิม้ใหข้ำ้ดูสิ ใหผู้ค้น
ตกใจเลน่” 
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ฮสัชำยิม้รออยู่ก่อนแลว้ รอยยิม้นัน้สวยงำม แต่แววตำของเธอ
เตม็ไปดว้ยควำมสนกุสนำน ฮสัชำเรง่เขำจนสดุทำ้ยมมุปำกของกียนุ
ก็ยกยิม้ขึน้มำ กำรไดพ้ดูคยุกับฮสัชำเป็นสิ่งที่มอบควำมมั่นใจและ
ควำมกลำ้ใหกี้ยนุเสมอ 

“ดีมำก ท ำแบบนีแ้ลว้สนุกดีใช่ไหม ทุกคนไดแ้ค่มองคงอึดอดั
น่ำด ูเอำละ่ เรำมำท ำใหท้กุคนปวดหวักนัหน่อยดีไหม?” 

ในตอนนัน้ฮสัชำก็หนัไปรบักล่องไมเ้ล็ก ๆ จำกหญิงรบัใชท้ี่ยืน
อยู่ขำ้ง ๆ แลว้ย่ืนใหกี้ยนุ  

“รบัไปสิ” 
“พระชำยำ?” 
“ขำ้เตรยีมเอำไวจ้ะใหกี้ยนุตัง้แต่ก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ในที่สดุก็ไดใ้ห้

เสียที พรุ่งนีข้ำ้ตอ้งกลับไปเย่ียมบำ้นพ่อแม่แต่เชำ้ ก็เลยเรียกเจำ้
ออกมำแบบนี ้ขำ้อยำกใหม้นัแก่กียนุดว้ยตวัเอง รบัไปสิ” 

กียุนเผลอรบักล่องไมแ้กะสลกัลวดลำยเถำวลัยอ์ย่ำงปรำณีต
มำโดยไม่รูต้วั มนัเสียมำรยำทท่ีจะเปิดกลอ่งด ูแตเ่ขำก็อยำกรูว้ำ่ขำ้ง
ในนัน้มีอะไร 

“พระชำยำ ขำ้งในนีค้ืออะไรหรอืขอรบั?” 
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“มนัเป็นสรอ้ยคอน ำโชคของนกับวชอำวโุส ก่อนหนำ้นีข้ำ้ไปหำ
มำเพรำะเป็นหว่งกียนุ กียนุไมช่อบใสเ่ครือ่งประดบัมำกนกั แต่ถำ้แค่
สรอ้ยคอก็คงไม่เป็นไร ขำ้จึงเลือกสรอ้ยคอมำ อญัมณีตรงกลำงเป็น
เครื่องรำงน ำโชค ถ้ำหำกสรอ้ยคอมันรุ่มร่ำมเกินไปเจ้ำก็แกะมัน
ออกไปใหช้่ำงท ำใหมก็่ได”้ 

“อำ..ขอรบั ขอบคณุนะขอรบั ทำ่นหญิ.....ไมใ่ช่สิ..พระชำยำ” 
 “เจำ้ตอ้งพกติดตวัเอำไวน้ะ” 
กียนุเคยไดร้บัเครื่องรำงน ำโชคแลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมเอำมำให ้

แต่ควำมเอำใจใส่ของฮัสชำนั้นกียุนไม่ปฏิเสธเลยว่ำเขำซำบซึง้ใจ
มำก  

“ขำ้เองก็มีของจะใหท้่ำนหญิง ถำ้จะพดูใหถ้กูคือเป็นของขวญั
ใหเ้ดก็ ๆ ทัง้สองคนขอรบั” 

“อย่ำงนัน้หรอื ถำ้อย่ำงนัน้เรำไปกนัเลยไหม?” 
“ขอรบั?” 
“จะใหข้องขวญัก็ตอ้งใหเ้จำ้ตวัเลยถึงจะดีไมใ่ช่หรอื?” 
“แตว่ำ่” 
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“ไม่เป็นไร ขำ้พำไปเอง ทกุคนก ำลงัซุบซิบนินทำกันอยู่ใช่ไหม 
พระชำยำกับสนมคนโปรดเขำ้กันไดด้ี พวกเขำก็จะบอกว่ำเจำ้ชำย
อิครำอิมช่ำงเป็นคนที่โชคดี ไปแสดงใหพ้วกเขำดกูนัเถอะ” 

ฮสัชำยิม้และหมนุตวัเลก็นอ้ยมำยืนอยู่ขำ้ง ๆ กียนุพอดี 
“พระชำยำ” 
“เงยหนำ้แลว้มองตรงไปขำ้งหนำ้สิ ยืดไหล่ดว้ย แลว้ก็กำ้วเดิน

อย่ำงภำคภมูิ เจำ้ไม่ใช่ทำสอีกต่อไปแลว้ และไม่ใช่แค่นำงสนมดว้ย 
เจำ้เป็นจอมเวทยท์ี่ช่วยชีวิตผูค้น ดังนัน้ต่อใหเ้จำ้ตอ้งเดินตำมหลงั
ขำ้ เจำ้ก็ไม่จ ำเป็นตอ้งกม้หนำ้” 

ฮสัชำพดูอย่ำงจริงจงั ไม่เขำ้กับใบหนำ้ที่ก  ำลงัยิม้อยู่เลย กียุน
ท ำตำมที่ฮสัชำบอก พอเขำเงยหนำ้ขึน้ตำมที่เธอบอกก็ไดส้บตำผูค้น
มำกมำย ถึงจะรูส้ึกแสบ ๆ คัน ๆ กับสำยตำที่มองจ้องมำอย่ำง
พิจำรณำ แต่เพรำะเขำยืนอยู่ข้ำง ๆ ฮัสชำ ไม่รูท้  ำไมเขำถึงรูส้ึก
เขม้แข็งขึน้มำ 

“เอำละ่ อย่ำงนัน้ก็ยิม้ไปดว้ยดีไหม” 
ฮสัชำพดูน่ิง ๆ แต่อดไม่ไดท้ี่จะแอบยิม้ กียนุยิม้ตำมฮสัชำและ

เดินไปหำเด็ก ๆ ทกุย่ำงกำ้วก็มีสำยตำอยำกรูอ้ยำกเห็นคอยจบัจอ้ง
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มำตลอด แต่เขำไม่ไดอ้ึดอัดใจเหมือนก่อนหนำ้นี ้ควำมกลำ้หำญ
เพิ่มขึน้เรือ่ย ๆ และเขำก็รูส้กึพอใจ 

กียนุเตรยีมแหวนทองไวใ้หเ้ด็ก ๆ เขำจ ำไดว้่ำที่บำ้นเกิดของเขำ
มีธรรมเนียมมอบแหวนทองเป็นของขวญัใหแ้ก่เด็กทำรก แต่เขำไม่
แน่ใจว่ำใหต้อนอำยคุรบหนึ่งรอ้ยวนัหรือหนึ่งปี จึงเตรียมเอำไวก่้อน 
เขำขอใหช้่ำงฝีมือที่มีช่ือเสียงท ำขึน้มำ 

ฮัสชำน ำแหวนทองไปติดไวก้ับลูก ๆ ที่อยู่ในออ้มแขนของแม่
นม แมว้่ำจะมีเสียงดงัจอแจ แต่เด็ก ๆ ที่หนำ้ตำงดงำมก็ไม่รอ้งไห้
งอแงและยังหัวเรำะชอบใจอีกดว้ย เด็ก ๆ หนำ้ตำงดงำมเหมือน
เจำ้ชำยอิครำอิม และพระชำยำกบัสนมก็ดีต่อกนั มนัเป็นภำพที่ใคร 
ๆ ต่ำงก็อิจฉำ โดยเฉพำะผูช้ำยที่ก ำลงักลดักลุม้จำกปัญหำเรื่องลกู
และปัญหำที่บรรดำภรรยำต่ำงหงึหวงกนั 

 
รับรู้ถึงการมาของใครบางคน กียุนที่ครึ่งหลบัครึ่งตื่นรูส้ึกไดว้่ำมี
คนเขำ้มำใกลแ้ตจ่งใจไมล่ืมตำขึน้มำ เพรำะควำมเหน่ือยลำ้จำกงำน
เลีย้งอำยุครบหนึ่งรอ้ยวนั ท ำใหย้งัไม่ทนัจะดบัไฟใหเ้รียบรอ้ยเขำก็
หลบัไปเลย แน่นอนว่ำตอ้งเป็นโซเรนที่เขำ้มำเพื่อดบัไฟใหเ้ขำ 
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แต่เขำรูส้ึกว่ำไฟไม่ไดด้บั แถมยงัเขำ้มำใกล ้ๆ และลบูผมของ
เขำอีกดว้ย อำ้ว ไม่ใช่โซเรน แตเ่ป็นเจำ้ชำยอิครำอิมน่ีนำ กียนุรบัรูไ้ด้
ทนัทีว่ำใครที่เป็นเจำ้ของฝ่ำมืออนัคุน้เคย  

มือที่ลูบผมเลื่อนไปลูบที่แก้มและแตะเบำ ๆ ที่จมูก ถึงเขำ
หลบัตำ แต่ก็รูว้่ำเจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัจอ้งมองเขำอยู่ มีหลำยครัง้ที่
เขำหลบัไปโดยไม่ไดร้อ เจำ้ชำยอิครำอิมก็มกัจะท ำแบบนี ้แตะเบำ ๆ 
แต่ไม่ท  ำใหเ้ขำตื่น ปกติเขำแค่แกลง้ไม่สนใจแลว้หลบัต่อก็พอ แต่
วันนีต้่ำงออกไปเล็กนอ้ย เจำ้ชำยอิครำอิมกดจูบลงมำที่แกม้และ
เปลือกตำ 

เหน่ือยจะตำยอยู่แลว้ แคน่อน ๆ ไปซะทีสิ 
กียุนที่อยู่ในสภำพครึ่งหลบัครึ่งตื่นขมวดคิว้แลว้ใชม้ือปัดป่ำย

เจำ้ชำยอิครำอิม แต่มือไมท้ี่อ่อนแรงกลับถูกเจำ้ชำยอิครำอิมจับ
เอำไว้ สุดท้ำยก็ท ำอะไรไม่ได้จึงต้องลืมตำขึ ้นมำแลว้ก็ได้สบตำ
เจำ้ชำยอิครำอิมที่โนม้ตวัลงมำพอดี พอใบหนำ้ของเจำ้ชำยอิครำอิม
มำจ่ออยู่ตรงหนำ้ กียนุก็ตกใจ 

“โอ๊ะ..ตื่นแลว้หรอื?” 
“ก็ปลกุกระหมอ่มเองไม่ใช่หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
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“ใช”่ 
ขอ้ดีและขอ้เสียของเจำ้ชำยอิครำอิมคือพระองคไ์ม่พูดโกหก 

และมนัก็ท ำใหกี้ยนุอำรมณแ์ปรปรวนอยู่บ่อย ๆ เป็นคนแบบไหนกนั
ถึงไดม้ำปลกุคนที่ก ำลงันอนหลบัสบำย 

“อย่ำปลกุคนที่ก ำลงัหลบัสบำยสิพะ่ย่ะคะ่” 
กียนุบ่นพรอ้มดงึผำ้ห่มขึน้มำจนถึงคอและเตรยีมตวัจะนอนตอ่ 

ดึกมำกแลว้และเขำก็เหน่ือยจำกงำนเลีย้ง เขำแค่อยำกนอนหลบัให้
เตม็ที่  

แต่เจำ้ชำยอิครำอิมโถมตวัลงมำทบักียนุเอำไวเ้บำ ๆ ตวัหนกั ๆ 
ท ำใหกี้ยุนพยำยำมพลิกตัวหนี แต่เจำ้ชำยอิครำอิมก็กระซิบเสียง
หวำน 

“เจำ้จะนอนเฉย ๆ หรอื?” 
ควำมรูส้กึจั๊กจีท้ี่ใบหทู  ำใหต้รงตน้คอของกียนุขนลกุเกรยีว รูส้กึ

ถึงขนอ่อนที่ลกุชนัจนกียนุตอ้งจบัตน้คอแลว้ลกุพรวด 
“จะท ำอะไรพะ่ย่ะคะ่?” 
กียุนแหวเสียงดังลั่น เห็นไดช้ัดอยู่แลว้ว่ำพระองคจ์ะท ำอะไร 

แตถ่ึงกบัตอ้งปลกุคนที่ก ำลงันอนหลบัขึน้มำท ำเชียวหรอื 
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“ขำ้มำทวงสญัญำอย่ำงไรเลำ่” 
“สญั......ญำหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ใช่ เจำ้บอกว่ำจะยอมใหท้กุอย่ำงที่ขำ้ตอ้งกำรไม่ใช่หรือ ขำ้ก็

ตอ้งมำทวงสญัญำสิ” 
“......” 
“ท ำไม เจำ้จ ำไมไ่ดแ้ลว้หรอื?” 
กียุนพูดอะไรไม่ออก เขำสญัญำแบบนัน้ไวจ้ริง ๆ เมื่อสำมวนั

ก่อน เพรำะเป็นเวลำสองเดือน เจำ้ชำยอิครำอิมถึงไดก้ลบัมำจำก
สนำมรบจึงเกำะติดเขำหนึบรำวกับจะชดเชยเวลำที่ตอ้งห่ำงกันไป 
จำกประสบกำรณท์ี่ผ่ำนมำ ถำ้หำกเป็นแบบนีเ้ขำจะลุกไปไหนไม่
ไหวไปอีกหลำยวนั กียนุจะตอ้งขอรอ้งใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมกระท ำแต่
พอดี อีกสำมวนัจะถึงงำนเลีย้งอำยคุรบหนึ่งรอ้ยวนัของเด็ก ๆ ไม่ว่ำ
อย่ำงไรเขำก็ตอ้งเขำ้รว่ม เจำ้ชำยอิครำอิมไม่พอใจ แต่กียนุก็อำ้งถึง
ครัง้ก่อนที่เจำ้ชำยอิครำอิมท ำใหเ้ขำไม่ไดไ้ปเขำ้ร่วมงำนชมดอกไม ้
ในที่สดุพระองคก็์ยอมตกลง แน่นอนว่ำตอ้งมีขอ้แม ้ถำ้หำกเสรจ็งำน
เลีย้งอำยุครบหนึ่งรอ้ยวันแลว้กียุนตอ้งยอมใหพ้ระองคท์  ำตำมที่
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ตอ้งกำรทกุอย่ำง กียนุไม่คิดว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมจะท ำตำมใจขนำดนี้
จงึตอบตกลงโดยไม่ทนัไดค้ิดอะไร 

ดูเหมือนพระองคจ์ะตัง้ตำรอคอยวนันี ้จำกวันนัน้ก็ผ่ำนมำได้
สำมวนัแลว้ พระองคต์อ้งตอ้นรบัผูค้นมำกมำยที่มำอวยพรในงำน
อำยุครบหนึ่งรอ้ยวนัของลกู ๆ จนถึงดึก ก็ย่อมตอ้งเหน่ือยลำ้อย่ำง
แน่นอน แต่ถำ้พระองคไ์ม่คิดจะพักผ่อนแลว้ตรงมำหำเขำที่น่ีเลย 
แสดงวำ่คงตัง้ตำรอเวลำนีอ้ย่ำงแน่นอน  

กียุนตระหนักไดว้่ำเขำสรำ้งควำมยำกล ำบำกใหต้วัเองก็ถอน
หำยใจในใจ ผูช้ำยที่นั่งอยู่อีกฝ่ังของเตียงดว้ยท่ำทำงสบำย ๆ คง
ตัง้ใจมำกจรงิ ๆ  

“ไม่เหน่ือยหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“ขำ้ไมม่ีเวลำใหเ้หน่ือยหรอก ขำ้คิดถึงแตเ่จำ้” 
เจ้ำชำยอิครำอิมพูดแฝงควำมนัยและย่ืนมือไปหำกียุน กียุ

นขมวดคิว้เล็กนอ้ยและยอมจบัมือที่ย่ืนขำ้มเตียงมำหำ เจำ้ชำยอิค
รำอิมโอบกอดกียนุไวแ้ละกระหน ่ำจบูที่แกม้และดวงตำ ครำวนีกี้ยนุ
บ่ำยเบี่ยงไม่ไดอ้ีกแลว้ กียุนตอ้งรกัษำค ำพูด ถึงแมว้่ำวนันีกี้ยุนจะ
เหน่ือยจำกงำนเลีย้งก็ตำม 
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“เจำ้ช่ำงเป็นคนซื่อเสียจรงิ” 
ค ำพดูในใจหลดุออกมำจำกปำกของเจำ้ชำยอิครำอิม กียนุเงย

หน้ำมองด้วยใบหน้ำแปลก ๆ รำวกับถำมว่ำพระองค์พูดอะไร 
เจำ้ชำยอิครำอิมประทบัจูบลงไปกับท่ำทำงน่ำรกัของเขำ ริมฝีปำก
นุ่มน่ิมและอบอุ่นจนรูส้กึไดถ้ึงควำมรอ้นของรำ่งกำย ใชม้ือชอ้นทำ้ย
ทอยของกียุนไว ้พอลิน้สอดเขำ้ไปในริมฝีปำก ไหล่ของกียุนก็สั่น
เล็กนอ้ย เมื่อพระองคไ์ม่ไดเ้รง่เรำ้ กียนุก็เต็มใจรบัทกุสมัผสั แมไ้ม่ได้
เป็นฝ่ำยรุกกลบั แตก็่ไม่ไดถ้อยและหนีไปแบบเมื่อก่อนแลว้ 

จูบค่อย ๆ ลึกซึง้ขึน้เรื่อย ๆ ไม่ช้ำกียุนก็หำยใจหอบ กียุน
ประทว้งดว้ยกำรทุบไหล่ของเจำ้ชำยอิครำอิมตุบ ๆ แต่เจำ้ชำยอิค
รำอิมยังคงดือ้ดึง ริมฝีปำกยังคงประกบบดเบียดกันต่อไป ส่วนมือ
ข้ำงที่ว่ำงก็ลูบไลแ้ผ่นหลังของกียุน พอมือสัมผัสกับผิวเนือ้เปล่ำ
เปลือยใตร้ม่ผำ้ก็รูส้กึวำ่หนำ้ทอ้งหดเกรง็ 

เจำ้ชำยอิครำอิมคอ่ย ๆ ปลกุเรำ้กียนุ ถึงจะยงัไม่ไดส้อดใส่ แตกี่
ยนุก็ถกูกระตุน้อย่ำงหนกั 

“ฮะเฮือก” 
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เสียงครำงที่กลัน้ไวห้ลดุออกมำจำกปำกของกียนุในเวลำเพียง
ไม่นำน เป็นหลกัฐำนอย่ำงดีว่ำถกูจู่โจมอย่ำงหนกัหน่วง ในตอนนัน้
เจำ้ชำยอิครำอิมจึงยอมผละริมฝีปำกออกจำกกียุน ริมฝีปำกของ           
กียนุที่เปลี่ยนเป็นสีแดงชุ่มฉ ่ำไปดว้ยน ำ้ลำยที่ไหลออกมำ ริมฝีปำก 
สีแดงนัน้หอบหำยใจ ท่ำทำงของเขำดยูั่วยวนมำก เจำ้ชำยอิครำอิม
ยิม้และใชล้ิน้เลียรมิฝีปำกที่ฉ ่ำน ำ้ของกียนุ 

“ถ้ำเจ้ำบอกว่ำเหน่ือยแลว้ ข้ำก็สัญญำว่ำจะไม่ท ำเจ้ำนำน
เกินไป” 

กียนุท ำหนำ้สงสยั ถึงจะไมไ่ดพ้ดูออกมำ แตค่ิว้ที่กระตกุนัน้เป็น
เชิงถำมว่ำพระองคจ์ะท ำอะไร พระองคง์บัที่ติ่งหขูองกียนุและกระซิบ
กระซำบ 

“แตใ่นใจขำ้ไมม่ีควำมคิดแบบนัน้เลยเจำ้รูใ้ช่ไหม?” 
พอถกูขย ำบัน้ทำ้ยดว้ยท่ำทำงเจำ้เล่ห ์กียนุก็ขมวดคิว้ แมว้่ำจะ

ท ำหนำ้น่ิวคิว้ขมวด แต่ในสำยตำของเจำ้ชำยอิครำอิมก็มองว่ำเขำ
ก ำลงัท ำหนำ้ตำน่ำรกั หวัใจพองโตและลึกซึง้ พระองคเ์ขำ้ใจค ำว่ำ
น่ำรกัมำกเสียจนแทบอยำกจะกลืนกินแลว้ 
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เจำ้ชำยอิครำอิมประกบจูบที่ริมฝีปำกของกียุนอีกครัง้แลว้ยก
ยิม้ ถึงจะไม่รูต้ัว แต่รอยยิม้ที่เป่ียมไปดว้ยควำมรกัใคร่นั้นมีเสน่ห์
อย่ำงเหลือลน้ เจำ้ชำยอิครำอิมไม่ทันไดส้ังเกตว่ำกียุนที่ถูกสะกด
สำยตำไปชั่วขณะนัน้ค่อย ๆ เผยอปำกออกใหพ้ระองค ์

 
กียุนล้มตัวลงนอนราวกับร่างกายถูกแปะตดิไว้กับเตยีง พอควำ้
หมอนนุ่ม ๆ มำกอดแลว้เอำหนำ้ถไูถก็รูส้กึดีขึน้ 

หลังจำกอำบน ้ำอุ่นเสร็จเขำก็เหน่ือยล้ำจนล้มตัวลงนอน 
เจ้ำชำยอิครำอิมไม่ได้ท  ำกับเขำนำนอย่ำงที่สัญญำไว้ หลังจำก
ปลดปล่อยไปครัง้หนึ่ง พระองคก็์ยอมปล่อยเขำ ถึงจะยังลวนลำม
เขำเล็กนอ้ยตอนพำไปอำบน ำ้ในอ่ำงอำบน ำ้ แต่ก็ไม่ไดท้  ำใหเ้หน่ือย
มำกจนเกินไป 

หำกเขำไม่ตอ้งท ำอะไรเลยและหลบัไปแบบนีก็้จะดีมำก ที่นอน
ใหม่นัน้นุ่มน่ิมและมีกลิ่นหอมแดดอ่อน ๆ กียุนนอนคว ่ำเอำหนำ้ฝัง
ลงกับหมอนแลว้หวัเรำะคิกคัก แมว้่ำปกติหลังจำกที่มีอะไรกันกับ
เจำ้ชำยอิครำอิมเสร็จแลว้เขำมกัจะเศรำ้ใจอยู่บ่อย ๆ แต่สิ่งเล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ เหลำ่นีก็้ช่วยใหค้ลำยควำมเศรำ้ไปได ้
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“จรงิ ๆ เลย เจำ้ตอ้งเช็ดผมใหแ้หง้สิ” 
มีหยดน ้ำหยดลงมำจำกเส้นผมที่ เปียกของกียุน เจ้ำชำย             

อิครำอิมจงึเอำผำ้ขนหนมูำเช็ดผมใหกี้ยนุ 
“ปล่อยไวอ้ย่ำงนัน้แหละพ่ะย่ะค่ะ เดี๋ยวหลบัแลว้มนัก็แหง้เอง

นั่นแหละพะ่ย่ะคะ่” 
“เช็ดใหแ้หง้ก่อนแลว้คอ่ยนอนสิ” 
กียนุแสดงท่ำทำงร  ำคำญและเบี่ยงหวัหลบเล็กนอ้ย แต่เจำ้ชำย

อิครำอิมดึงดนัจะเช็ดผมใหจ้นแหง้ ถำ้ไม่เช็ดใหแ้หง้เขำจะเป็นหวดั
ได ้คืนนัน้ที่กียุนไม่สบำยแลว้ไม่ไดไ้ปงำนชมดอกไมจ้นอำรมณเ์สีย
นั่นก็เพรำะว่ำเขำนอนหลบัไปทัง้ที่ผมยงัเปียกอยู่น่ีแหละ พระองคไ์ม่
อยำกเห็นเขำมีสภำพป่วยจนนอนซมแบบนัน้อีกแลว้ พลงัของผูท้ี่มี
พลงัเวทยร์กัษำนัน้ไม่สำมำรถลดไขไ้ด ้ป้องกนัไวก่้อนจึงจะเป็นวิธีที่
ดีที่สดุ เจำ้ชำยอิครำอิมนั่งลงตรงหวัเตียงและบรรจงเช็ดผมใหกี้ยนุ 

กียุนที่ เหน่ือยจนไม่อยำกจะกระดิกนิ ้ว  สุดท้ำยก็ปล่อยให้
เจำ้ชำยอิครำอิมเช็ดผมใหต้่อไป ควำมรูส้กึที่ผำ้ขนหนแูหง้ ๆ นวดลง
มำที่หวัก็ไม่ไดแ้ย่นกั 

“ทำ่นกรำนท ์อลัเมนบอกขำ้ว่ำอยำกไดเ้จำ้ไปเป็นลกูศิษย”์ 
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เจำ้ชำยอิครำอิมที่ตัง้อกตัง้ใจเช็ดผมมำสกัพกัก็เริ่มพูดขึน้มำ           
กียุนเงยหนำ้ขึน้ไปมองเจำ้ชำยอิครำอิม เจำ้ชำยอิครำอิมหยุดมือ
และเดำะลิน้  

แมแ้ต่ผูม้ีอ  ำนำจอย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิมก็ไม่สำมำรถเมินใส่อลั
เมนได้ แถมพระองค์ก็ไม่สำมำรถซุกซ่อนกียุนที่ย้ำยมำอยู่ที่วัง
ตะวนัตกไดม้ิดชิดอีกต่อไปแลว้ กรำนท ์อลัเมนมีคุณสมบตัิในกำรไล่
ตะเพิดพวกผูช้ำยที่ท  ำตวัเหมือนไฮยีน่ำพวกนัน้ออกไปได ้ถึงเขำจะ
เป็นคนใจรอ้นแต่ก็นบัวำ่ตรงไปตรงมำ 

วนันีใ้นงำนเลีย้ง กียุนแสดงควำมสำมำรถทำงเวทมนตรเ์ป็น
เรื่องที่แอบถูกพูดถึงกันลับ ๆ หมำยควำมว่ำถำ้กียุนกลำยเป็นลูก
ศิษยข์องอลัเมนก็นบัวำ่เป็นผลก ำไร 

“ถำ้ตดัสินใจยำกวำ่จะพบใครดีก็เริม่จำกทำ่นอลัเมนก่อนก็ได”้ 
“อำ..เขำ้ใจแลว้พะ่ย่ะคะ่” 
กียนุพยกัหนำ้รบัและเอำหวัฝังลงกบัหมอนอีกครัง้ เจำ้ชำยอิค

รำอิมเริม่เช็ดผมของกียนุอีกครัง้ ไม่มีบทสนทนำใด ๆ ปลอ่ยใหค้วำม
เงียบไหลผ่ำนไป นอกจำกเสียงผำ้ที่เช็ดผมแลว้ก็มีแต่เสียงหรีดหริ่ง
เรไรดำ้นนอก 
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กียุนที่เหน่ือยลำ้ผล็อยหลบัไป ดงันัน้เขำจึงไดยิ้นค ำถำมของ
เจำ้ชำยอิครำอิมไมถ่นดั  

“ที่......งำนเลีย้ง......คือ......ไร?” 
“อะไรนะพ่ะย่ะคะ่?” 
“ขำ้ถำมวำ่ฮสัชำใหอ้ะไรเจำ้?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมถำมเงียบ ๆ เมื่อเห็นสภำพครึ่งหลับครึ่งตื่น

ของกียนุ วนันีใ้นงำนเลีย้ง ทัง้สองคนแสดงใหผู้ค้นเห็นถึงควำมสนิท
สนมที่พวกเขำมีต่อกัน ในหวัของกียุนไม่มีทำงกลำ้ที่จะคิดท ำเรื่อง
แบบนีแ้น่ เห็นไดช้ดัว่ำฮสัชำเป็นคนยุยงเขำ แน่นอนว่ำมนัเป็นกำร
สร้ำงควำมประทับใจที่ดีให้แก่ผู้คน  ถือว่ำไม่ใช่เรื่องที่ เลวร้ำย
ส ำหรบักียุน แต่มันท ำใหค้นนอกอย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิมรูส้ึกอิจฉำ 
เพรำะเดิมทีที่กียนุคิดว่ำฮสัชำเป็นคนพิเศษก็ท ำใหพ้ระองคไ์ม่พอใจ
มำกอยู่แลว้ 

“อืม เป็นสรอ้ยคอพ่ะย่ะค่ะ” 
“สรอ้ยคอหรอื?” 
“เป็นสรอ้ยบุษรำคมัที่สวยมำกเลยพ่ะย่ะค่ะ เป็นเครื่องรำงน ำ

โชคพ่ะย่ะค่ะ” 
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“เจำ้ก็มีเครือ่งรำงน ำโชคอยู่แลว้ไมใ่ช่หรอื?” 
“พ่ะย่ะค่ะ” 
เป็นของที่เจำ้ชำยอิครำอิมใหม้ำ มนัเป็นก ำไลคู่หนึ่งที่ท  ำอย่ำง

สวยงำม เป็นเครื่องรำงน ำโชคจำกนักบวชอำวุโสช่ือดัง เพรำะ
เจำ้ชำยอิครำอิมไม่พอใจก ำไลที่องคจ์ักรพรรดิใหกี้ยุน สุดทำ้ยจึง
แอบเอำไปซอ่นไวท้ี่ไหนก็ไม่รู ้แลว้เอำก ำไลน ำโชคมำใหเ้ขำแทน  

“แตน่ี่เป็นของที่ทำ่นหญิงฮสัชำใหม้ำพะ่ย่ะคะ่” 
เพรำะกียนุก ำลงัง่วง ค ำเรียกของฮสัชำจึงเป็นท่ำนหญิง อีกไม่

นำนเขำคงจะชินกับค ำว่ำพระชำยำ แต่กียุนไม่รูต้วัดว้ยซ ำ้ว่ำค ำนี ้
หลดุออกมำจำกปำกที่พดูพึมพ ำของเขำ และเพรำะอย่ำงนัน้เขำจึง
ไม่รูด้ว้ยว่ำคิว้ขำ้งหนึ่งของเจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงักระตกุ 

“จรงิ ๆ เลย” 
กียุนไดยิ้นเสียงเจำ้ชำยอิครำอิมเดำะลิน้ขัดใจสั้น ๆ เขำคิด

ขึน้มำวบูหนึ่งว่ำไมใ่ช่วำ่เจำ้ชำยอิครำอิมจะเอำสรอ้ยของฮสัชำไปทิง้
เหมือนของขวญัที่องคจ์กัรพรรดิใหเ้ขำมำหรอกนะ กียนุจึงลกุพรวด
ขึน้มำนั่ง 

“ครำวนีเ้อำไปทิง้ไม่ไดน้ะพ่ะย่ะค่ะ” 
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“อะไร?” 
“พระองคเ์อำสรอ้ยไปไมไ่ดน้ะพ่ะย่ะค่ะ ไดไ้หมพ่ะย่ะค่ะ?” 
กียนุขอรอ้งเจำ้ชำยอิครำอิมเผ่ือเอำไวก่้อน เจำ้ชำยอิครำอิมที่รู ้

ว่ำกียุนหมำยถึงอะไรก็แอบเดำะลิน้ในใจ พอเป็นเรื่องของฮัสชำที
ไรกียนุก็กระตือรอืรน้แบบนีต้ลอดเลย 

“นอนเถอะ” 
“พ่ะย่ะค่ะ?” 
“ขำ้จะไมแ่ตะตอ้งมนั นอนไปสิ ไหนว่ำเหน่ือยไม่ใช่หรอื?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมบอกพรอ้มผลกัใหกี้ยนุลงนอน พอถกูบอกฝัน

ดีแลว้ห่มผำ้ใหกี้ยนุก็ย่ิงกงัวลใจ 
“ถ้ำพระองค์เอำไปครำวนี ้กระหม่อมจะโกรธจริง  ๆ นะ                

พ่ะย่ะค่ะ” 
เพรำะกียนุถึงกบักลำ้ข่มขู่พระองค ์ท ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมย่ิงไม่

พอใจ พระองคจ์งึพดูจำยียวนไมส่มกบัเป็นพระองค ์
“ขำ้ก็อยำกลองดเูหมือนกนัว่ำเจำ้จะโกรธมำกขนำดไหน” 
กียนุลกุพรวดขึน้มำอีกครัง้ 
“จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะพะ่ย่ะคะ่” 
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กียุนเน้นย ้ำค ำว่ำเป็นฟืนเป็นไฟและสำยตำมองเจ้ำชำย            
อิครำอิมเขม็ง ครำวนีเ้ขำสญัญำเลยว่ำถำ้ท ำใหโ้กรธ เขำจะท ำใหรู้ ้
วำ่จะเกิดอะไรขึน้บำ้ง เขำตดัสินใจอย่ำงแน่วแน่ 

พอกียุนท ำหนำ้ตำขึงขัง เจำ้ชำยอิครำอิมก็อยำกจะไปบีบคอ 
ฮสัชำที่ไม่ไดอ้ยู่ตรงนี ้แต่ถึงอย่ำงนัน้เจำ้ชำยอิครำอิมก็กลวัว่ำกียนุ
จะเกลียดพระองคจ์ึงไดแ้ต่ซ่อนควำมเกลียดชงัที่มีต่อฮสัชำไวใ้นใจ
ไม่แสดงออกมำ 

“ขำ้ก็บอกไปแลว้ว่ำจะไม่แตะตอ้งมนัไมใ่ช่หรอื?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมยกยิม้และกดจบูเบำ ๆ ตรงหวำ่งคิว้ที่ขมวดมุน่

ของกียนุ กียุนที่ถูกกวนอำรมณก็์ย่ิงขมวดคิว้แน่นขึน้และใชห้ลงัมือ
เช็ดหนำ้ผำก 

“หำ้มท ำเป็นเลน่นะพ่ะย่ะคะ่ กระหม่อมจรงิจงันะพ่ะย่ะค่ะ” 
“กำรมีอยู่ของฮสัชำหรอื?” 
“......ถำ้ไม่อย่ำงนัน้พระองคก็์คงไม่เอำท่ำนหญิงฮสัชำ ไม่ใช่สิ 

พระชำยำมำวำงเดิมพนัหรอกพะ่ย่ะคะ่” 
กียุนหนำ้มุ่ยพดูดว้ยหวัใจที่รอ้นรุ่ม แต่ในตอนนัน้เขำก็รูว้่ำพูด

ผิดไป บรรยำกำศหนักอึง้ขึน้มำกะทันหัน กียุนเห็นว่ำใบหนำ้ของ
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เจำ้ชำยอิครำอิมตงึขึน้มำก็กม้หนำ้หลบสำยตำ ปกติเขำจะพยำยำม
ลืมมันไป แต่เรื่องนีท้  ำใหน้ึกถึงขึน้มำอีก กำรที่เขำมำอยู่เคียงขำ้ง
เจำ้ชำยอิครำอิมเป็นผลมำจำกกำรเดิมพนั 

ควำมเงียบไหลผ่ำนไป กียุนตกอยู่ในควำมเงียบที่เขำสรำ้ง
ขึน้มำ จำกนัน้เขำก็ถอนหำยใจเบำ ๆ และเงยหนำ้ขึน้มำ สีหนำ้ของ
เจำ้ชำยอิครำอิมท ำใหเ้ขำไม่รูว้ำ่พระองคก์ ำลงัคิดอะไรอยู่ เหมือนน่ิง
เฉยและดูเหมือนจะโกรธด้วย เขำต้องอธิบำยอะไรสักอย่ำงให้
พระองคฟั์งไหมนะ 

“ท่ำนหญิงฮัสชำ.. . . . .พระชำยำก็เหมือนเป็นพี่สำวของ
กระหมอ่มพะ่ย่ะคะ่” 

“พี่สำว? เจำ้บอกวำ่ที่บำ้นเกิดของเจำ้มีแต่นอ้งชำยไมใ่ช่หรอื?” 
น ำ้เสียงของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ตอบกลบัมำฟังดเูย็นชำแปลก ๆ 

แตถ่ึงอย่ำงนัน้กียนุก็ไม่หลบตำเจำ้ชำยอิครำอิม 
“ก็...ถำ้เกิดว่ำมีพี่สำวก็ตอ้งเป็นแบบนีแ้หละพ่ะย่ะค่ะ เหมือน

เป็นคนในครอบครวัก็เลยใหค้วำมส ำคญั อยำกใหส้บำย อยำกใหม้ี
ควำมสขุ อยำกใหส้ขุภำพแข็งแรงไมเ่จ็บป่วยพ่ะย่ะคะ่” 
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กียนุไม่ไดโ้กหก เจำ้ชำยอิครำอิมใจเย็นลงแลว้ มนัคือจิตใจที่มี
ควำมเคำรพรกัในคนคนหนึ่ง เป็นควำมรกัที่ไม่ตอ้งกำรสิ่งตอบแทน 
ค ำพูดของกียุนก็คือฮัสชำเป็นเหมือนคนในครอบครวั แต่ว่ำฮัสชำ
อำจจะไม่ไดค้ิดแบบนัน้ก็ได ้ดงันัน้พระองคก็์ย่ิงเกลียดฮสัชำมำกขึน้
ไปอีก 

“รูห้รือเปล่ำว่ำหัวใจเคำรพรกัที่เจำ้มีต่อนำงมันกลำยเป็นโซ่
ตรวนที่ลำ่มเจำ้เอำไว?้” 

“....แต่พระองคก็์จับกระหม่อมไวด้ว้ยหวัใจที่เคำรพรกันีไ้ม่ใช่
หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

ทั้งกียุนและเจ้ำชำยอิครำอิมต่ำงรู ้ว่ำกำรมีอยู่ของฮัสชำมี
ควำมหมำยอย่ำงไร ส ำหรบักียนุ เธอเป็นคนส ำคญั แตก็่เป็นโซต่รวน
ที่รัง้อิสรภำพของเขำดว้ย และส ำหรบัเจำ้ชำยอิครำอิม เธอเป็นหนำม
ต ำใจของพระองค ์แตก็่เป็นเครือ่งมือที่ส  ำคญัในกำรจบักียนุเอำไว ้

ฮสัชำเป็นของเดิมพนั เจำ้ชำยอิครำอิมมองสำยตำของกียุนที่
มองตรงมำก็เดำะลิน้ในใจ ตัง้แตเ่กิดมำพระองคไ์มเ่คยรูส้กึวำ่มีอะไร
ที่ยำกเท่ำนีเ้ลย ต่อใหกี้ยุนอยู่เคียงขำ้ง อยู่ในออ้มกอด และยิม้ให้
พระองค์ แต่ควำมจริงที่ว่ำมันเป็นผลมำจำกกำรเดิมพันก็ไม่ได้
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เปลี่ยนแปลง ถึงกียุนจะอยู่ตรงหนำ้ แต่พระองคก็์ไม่ไดค้รอบครอง
หวัใจของเขำโดยสมบรูณ ์

เป็นควำมห่ำงเหินที่มองไม่เห็นแต่รูส้กึไดอ้ย่ำงชดัเจน ยงัคงอยู่
ตรงนี ้กำรกระท ำที่ใจรอ้นท ำใหค้วำมเช่ือใจที่มีอยู่นอ้ยนิดที่สะสมมำ
จนถึงตอนนีจ้ำงหำยไป  

เจำ้ชำยอิครำอิมย่ืนมือไปลบูแกม้ซำ้ยของกียนุที่ยงัคงจอ้งเขมง็
มำทำงพระองค ์ขอบตำของกียุนที่ขมวดคิว้มีสีแดงช ำ้ ไม่รูว้่ำเป็น
เพรำะไม่ไดน้อนหรอืเป็นเพรำะรอ้งไหไ้ปเมื่อครู ่

“อย่ำท ำหนำ้บดูแบบนีส้ิ” 
“......?” 
ได้ยินค ำพูดที่ ไม่คำดคิดกียุนจึงย่นคิ ้วขึ ้นไปอีก เจ้ำชำย                 

อิครำอิมใชนิ้ว้หวัแมม่ือถทูี่ตรงใตต้ำซำ้ยของกียนุ 
“ขำ้บอกว่ำถำ้เป็นสิ่งที่เจำ้ตอ้งกำรจะท ำอะไรก็ไดต้ำมใจ ถำ้

นำงส ำคญัจรงิ ๆ ก็ดแูลใหด้ีล่ะ” 
ค ำพดูที่แฝงควำมหมำยของเจำ้ชำยอิครำอิมท ำใหกี้ยนุหนำ้บดู

บึง้อย่ำงที่สดุ เขำไม่สำมำรถอ่ำนสีหนำ้ของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ก  ำลงั
มองตรงมำไดเ้ลย 
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“แตแ่คฮ่สัชำคนเดียว” 
ใบหนำ้ของกียนุที่เขำ้ใจในสิ่งที่เจำ้ชำยอิครำอิมพดูยงัไม่คลำย

ออก เขำไมรู่ว้ำ่ควรจะโกรธ ควรขอบคณุ หรอืควรเยำะเยย้ถำกถำงดี 
ในขณะเดียวกนัเจำ้ชำยอิครำอิมยงัคงลบูใบหนำ้ของกียนุรำวกบัจะ
ใหใ้บหนำ้ที่บึง้ตึงนัน้ผ่อนคลำย และหยิบยกเรื่องอื่นขึน้มำพูดเพื่อ
เปลี่ยนบรรยำกำศ 

“อีกไม่นำนจะมีงำนลำ่สตัว ์รูใ้ช่ไหม?” 
“พ่ะย่ะค่ะ” 
กียนุพยกัหนำ้ 
“มันถูกลดเวลำลงเพรำะอยู่ในช่วงสงครำม แต่ประเพณีก็

ส ำคัญ ถึงจะซ่อนเจำ้จำกผูค้น แต่เจำ้ก็รูใ้ช่ไหมว่ำคงหลีกเลี่ยงไป
ตลอดไมไ่ด ้นี่ถือเป็นโอกำสที่ดี วำ่อย่ำงไร? เจำ้จะไปกบัขำ้ไหม?” 

ไม่ไดจ้งใจจะบอก แค่ใหเ้ตรียมตวั กียนุท ำหนำ้เคร่งเครียดกับ
ควำมหมำยอื่น 

“กระหมอ่มจะไปดว้ยพ่ะย่ะคะ่” 
“ดีมำก เรำยงัตอ้งคยุกนัอีกยำว แตต่อนนีน้อนกนัเถอะ” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมลบูหวักียนุแลว้ลกุขึน้ไปดบัโคมไฟในหอ้งทีละ
ดวงดว้ยพระองคเ์อง 

ภำยในหอ้งค่อย ๆ มืดลง สำยตำของกียนุที่นั่งอยู่มองตำมกำร
เคลื่อนไหวของเจ้ำชำยอิครำอิม กียุนเหม่อเล็กน้อย เขำก ำลัง
เครง่เครยีดอย่ำงมำก เขำรูส้กึวำ่เขำกบัพระองคพ์ดูคยุกนัรำวกบัเป็น
เรื่องปกติในชีวิตประจ ำวนั หำกคิดว่ำน่ีอำจจะเป็นเรื่องปกติไม่ย่ิง
แปลกหรอกหรือ เขำไม่ทันคิดว่ำเมื่อไรกันนะที่แมว้่ำจะมองหน้ำ
เจำ้ชำยอิครำอิม แตก็่ไม่ไดก้งัวลและไม่ไดรู้ส้กึทรมำน ตอนนีเ้ขำเกิด
ควำมรูส้กึแปลกใหม่ 

“องคช์ำย” 
กียุนเรียกเจำ้ชำยอิครำอิมขึน้มำกะทนัหนั เจำ้ชำยอิครำอิมที่

เพิ่งดบัไฟเสร็จก็หนักลบัมำมองกียุน กียุนที่ก  ำลงันั่งใจลอยอยู่บน
เตียงในควำมมืดมิดก ำลงัมองมำที่พระองค ์ 

“ท ำไมหรอื?” 
เพรำะวำ่เรยีกแต่ไมย่อมพดู และแลว้กียนุก็เอ่ยสิ่งที่คิดออกมำ 
“หำ้มเอำไปเด็ดขำดนะพะ่ย่ะคะ่ สรอ้ยคอน่ะ” 
“ฮ่ำ ๆ ๆ ก็ได ้ก็ได”้ 
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กียุนท ำเสียงขู่ แต่เจำ้ชำยอิครำอิมอดหัวเรำะไม่ได ้สุดทำ้ย
แมแ้ตต่วักียนุเองจะเอำชนะควำมมุง่มั่นของตวัเองยงัไม่ง่ำยเลย  

กียนุที่ไดยิ้นค ำตอบและเสียงหวัเรำะของเจำ้ชำยอิครำอิมก็ห่ม
ผำ้และลงนอน เขำคิดว่ำถำ้เป็นแบบนีทุ้กวนัก็ไม่ไดแ้ย่นัก จำกนัน้
เขำก็หลบัไปอย่ำงรวดเรว็ 

 
วันถัดมา หลังจำกงำนเลีย้งฉลองอำยุครบหนึ่งรอ้ยวันของเด็ก ๆ            
ฮัสชำก็เดินทำงกลับไปเย่ียมครอบครัวพรอ้มกับบิดำ ส่วนกียุนก็
กลำยเป็นลูกศิษยข์องอัลเมนและยุ่งกับกำรเรียนรูห้ลักกำรใชเ้วท
มนตร ์เขำไดข้่ำวของฮสัชำหลงัจำกนัน้หนึ่งเดือน 

เป็นข่ำวกำรเสียชีวิตของฮสัชำ 
“อะไรนะขอรบั?” 
กียนุคิดว่ำตวัเองหฝูำด ในระหว่ำงที่เขำก ำลงัพดูคยุกบัอลัเมน

เรื่องกำรเพิ่มพลงัเวทยอ์ยู่ โซเรนก็รบีรอ้นเขำ้มำแจง้ข่ำวด่วนบอกว่ำ
ฮสัชำประสบเหตรุำ้ย 

กียุนมองใบหนำ้ของโซเรนที่ขำวซีดเหยเกแลว้คิดว่ำแปลก ๆ 
แตโ่ซเรนไม่ใช่คนที่จะพดูลอ้เลน่แบบนี ้
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“พดูอะไรขอรบั?” 
“ทำ่นกียนุ ท ำใจดี ๆ ไวน้ะเจำ้คะ” 
“โซเรน อย่ำบอกนะวำ่...เรือ่งจรงิหรอืขอรบั?” 
พอกียนุยอ้นถำม โซเรนก็กม้หนำ้ไม่กลำ้ตอบ ในตอนนัน้หวัใจ

ของกียุนร่วงลงไปอยู่ที่พืน้แลว้ ดเูหมือนจะเป็นเรื่องจริง ค ำพดูของ
โซเรนเมื่อครู่ ดูเหมือนว่ำฮัสชำจะเจอเหตุรำ้ยจริง ๆ แต่เขำรูส้ึก
เหมือนกบัวำ่มนัไมใ่ช่ควำมจรงิ  

“ท ำไม? ไม่สิ ใคร? ไม.่.ไม่ ท ำไม? เพรำะอะไร?” 
“ระหว่ำงเดินทำงกลับมำยังเมืองซิลมำรูอำนเกิดเจอกับ

ผูก่้อกำรรำ้ยเจำ้ค่ะ องคช์ำยนอ้ยทัง้สองปลอดภยัดี วนัมะรืนนีอ้งค์
ชำยนอ้ยกบัรำ่งของพระชำยำจะมำถึงเมืองซิลมำรูอำนเจำ้คะ่” 

พอรูว้่ำมนัคือควำมจริงในตอนนัน้กียุนก็ขนลกุ ฮสัชำตำยแลว้
อย่ำงนัน้หรอื? กียนุลกุพรวดขึน้มำทนัที 

“ทำ่นกียนุ” 
โซเรนรีบเรียกกียุน ในหัวของกียุนคิดอะไรไม่ออกทัง้นั้น เขำ

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่น่ีมนัคือเรือ่งจรงิหรอืโกหก 
“ทำ่นอำจำรย ์ขำ้..ขำ้มีที่ที่จะตอ้งไปขอรบั ขออภยันะขอรบั” 
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กียนุไม่รอค ำตอบของอลัเมนและวิ่งออกไปหำเจำ้ชำยอิครำอิม
ทนัที ผูค้นที่ผ่ำนไปมำระหว่ำงทำงไปวงัชัน้ในก็ดรูีบรอ้นไม่ต่ำงจำก     
กียุน มีควำมวุ่นวำยและกดดนัที่ไหนสกัแห่งที่หนำ้หอ้งท ำงำนของ
ผู้ปกครองสูงสุดอย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิม มีทั้งข้ำหลวงและขุนนำง
มำกมำยมำยืนต่อแถวกนัเพื่อขอเขำ้พบเจำ้ชำยอิครำอิม เสียงเอะอะ
โวยวำยฟังดเูป็นลำงไมด่ี 

เขำรูส้ึกว่ำหวัใจก ำลงัเตน้ผิดจังหวะ และกียุนก็ไปหำเคนเกน
เพื่อขอเขำ้เฝำ้ เขำไม่เคยมำหำเจำ้ชำยอิครำอิมที่หอ้งท ำงำนในเวลำ
งำนมำก่อน เขำเกลียดกำรที่จะไดยิ้นใครนินทำว่ำสนมคนโปรดเขำ้
มำแทรกแซงเรื่องกำรเมือง แต่ตอนนีส้ถำนกำรณม์นัต่ำงกนั ใครจะ
วำ่อะไรเขำก็ไม่สนใจทัง้นัน้ 

“ข้ำรูว้่ำพระองคก์ ำลังยุ่ง แต่ข้ำตอ้งพบพระองคใ์หไ้ดข้อรับ 
โปรดช่วยไปแจง้พระองคว์ำ่ขำ้มำหำหน่อยนะขอรบั” 

“มำทำงนีเ้ถอะขอรบั ขำ้จะไปทูลใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมเสด็จมำ
เองขอรบั” 
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แมว้่ำจะต่ำงจำกที่เขำกังวลเอำไวว้่ำจะไม่ไดเ้ขำ้พบ  แต่เขำก็
เขำ้ไปในหอ้งรบัรองเล็ก ๆ ขำ้งหอ้งท ำงำนตำมค ำแนะน ำของเคน
เกน 

เหลือแค่เพียงกียุนที่นั่งอยู่ในหอ้งที่ตกแต่งอย่ำงสวยงำมตำม
ล ำพงั มนัไมไ่ดท้  ำใหค้วำมกระวนกระวำยใจลดลงเลย อีกฟำกหนึ่งมี
ประตูเล็ก ๆ เช่ือมติดกับหอ้งท ำงำน เขำไดยิ้นเสียงของเจ้ำชำย              
อิครำอิมสั่งกำรอะไรบำงอย่ำงอย่ำงดดุัน กียนุกดัฟัน หวัใจเตน้โครม
ครำม 

“กียนุ” 
กียนุที่จมอยู่ในควำมคิด พอไดยิ้นเสียงเรยีกช่ือของตวัเองก็เงย

หนำ้ขึน้มำ เจำ้ชำยอิครำอิมมำยืนอยู่ขำ้ง ๆ เขำตอนไหนก็ไม่รู ้
กียุนเงยหนำ้มองเจำ้ชำยอิครำอิมเงียบ ๆ ใบหนำ้เย็นชำไม่บ่ง

บอกควำมรูส้ึกไม่ต่ำงไปจำกปกติ กียุนถำมเจำ้ชำยอิครำอิมเพรำะ
พระองคจ์ะไม่พดูโกหก 

“จรงิหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
เขำที่ไดฟั้งน ำ้เสียงของเขำเองยังรูส้ึกว่ำมันแปลกประหลำด 

แตกี่ยนุไมรู่เ้ลยวำ่หนำ้ตำของเขำดเูหมอ่ลอยขนำดไหน 
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เจำ้ชำยอิครำอิมเห็นใบหนำ้ของกียุนที่ซีดเซียวแลว้พระองคก็์
เดำะลิน้ในใจ เจ้ำชำยอิครำอิมรูข้่ ำวร้ำยของฮัสชำเมื่อคืนวำน 
พระองคเ์ช่ือครึ่งไม่เช่ือครึ่ง แต่ไดร้บักำรยืนยนัว่ำเป็นควำมจริงเมื่อ
เชำ้วำนนี ้ถำ้เป็นไปไดพ้ระองคอ์ยำกใหกี้ยนุรูช้ำ้ที่สดุ ควำมจรงิที่ว่ำ
โซ่ตรวนเสน้ใหญ่ที่สดุที่ผกูมดักียนุเอำไวไ้ดห้ำยไปแลว้รบกวนจิตใจ
ของเจำ้ชำยอิครำอิม 

แต่ถึงอย่ำงนั้นกำรตำยของฮัสชำก็เป็นควำมจริง เจ้ำชำย                  
อิครำอิมพยกัหนำ้รบั 

“ใช่แลว้” 
“จรงิ ๆ หรอืพะ่ย่ะคะ่?” 
“นำงถูกผูก่้อกำรรำ้ยบุกโจมตี เด็ก ๆ ปลอดภยัดี  แต่นำงและ

ทหำรคุม้กนัครึง่หนึ่งเสียชีวิต” 
ค ำว่ำเสียชีวิตนัน้รำวกบัฟ้ำผ่ำลงที่หขูองกียนุ หนำ้ที่ซีดอยู่แลว้

ก็ย่ิงซีดลงกว่ำเดิม ค ำพดูของเจำ้ชำยอิครำอิมไม่ต่ำงจำกของหนกั ๆ 
ค ำพดูเหนือควำมคำดหมำยน่ีมนัคืออะไรกนั ฮสัชำตำยแลว้อย่ำงนัน้
หรอื แต่อย่ำงไรก็ตำม เขำยงัไม่อยำกจะเช่ือว่ำมนัคือควำมจรงิ กียนุ
มีสีหนำ้ที่สิน้หวงัและมองไปยงัเจำ้ชำยอิครำอิม 
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“เป็นควำมจรงิ” 
“ท ำไม ท ำไม......ท ำไมตอ้งท ำรำ้ยทำ่นหญิงฮสัชำดว้ย” 
“ยงัไม่รูแ้น่ชดัว่ำเป็นฝีมือใคร ดงันัน้เจำ้กลบัไปรอก่อนเถอะ จะ

มีศตัรูแอบซอ่นตวัอยู่ตรงไหนบำ้งก็ไม่รู”้ 
พอไดยิ้นค ำว่ำศตัรู กียนุก็สะดดุห ูศตัรูหรือ? ใครกนัที่เป็นศตัรู 

กียนุนกึถึงผูช้ำยคนหนึ่งขึน้มำได ้ ผูช้ำยที่มีผมสีเงินยวงและดวงตำสี
แดงน่ำกลวั 

“หระ......หรอืวำ่” 
“อย่ำเพิ่งด่วนสรุปเกินไป กียนุ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมจบัไหล่ของกียนุที่ก  ำลงัสบัสนเอำไวแ้น่น กียนุ

เบิกตำกวำ้ง ดวงตำที่สั่นไหวนัน้ยงัไมม่ีน ำ้ตำไหลออกมำ แต่เจำ้ชำย
อิครำอิมรูด้ีวำ่น ำ้ตำของเขำคงจะไม่แหง้ไปอีกระยะหนึ่ง 

“องคช์ำย นำยพลบิวเชนมำขอพบพะ่ย่ะคะ่” 
กำรเสียชีวิตของฮัสชำชำยำเอกของเจ้ำชำยอิครำอิมท ำให้

เกิดผลกระทบอย่ำงใหญ่หลวง องคช์ำยนอ้ยทั้งสองเองก็กลับไป
เย่ียมท่ำนตำท่ำนยำยดว้ย กำรโจมตีของผูก่้อกำรรำ้ยปริศนำจึงถกู
มองว่ำเป็นฝีมือใครไปไม่ไดน้อกจำกศตัรูทำงกำรเมือง ทัง้เจำ้ชำย             
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อิครำอิมและขำ้หลวงต่ำงตกอยู่ในสถำนกำรณท์ี่ตงึเครยีดอย่ำงมำก 
เจำ้ชำยอิครำอิมจับไหล่ของกียุนแลว้พูดดว้ยน ำ้เสียงอ่อนโยนแต่
หนกัแน่น 

“เจำ้กลบัไปก่อนนะ เดี๋ยวมะรนืนีเ้รำจะตรวจสอบควำมจรงิกนั” 
“จรงิ ๆ หรอืพะ่ย่ะคะ่? จรงิ ๆ หรอื......?” 
“ใช่ ฮสัชำตำยแลว้” 
เจ้ำชำยอิครำอิมหันไปตอบกียุนที่ถำมซ ้ำ ๆ อย่ำงชัดเจน 

ใบหนำ้ของกียนุบดูเบีย้ว เขำควรจะท ำอย่ำงไร เขำจะท ำอย่ำงไรใน
เมื่อเธอตำยไปแลว้ 

“กลบัไปรอก่อนเถอะ” 
กียนุที่ยงัจบัตน้ชนปลำยไม่ถกูก็พยกัหน้ำรบัค ำสั่งของเจำ้ชำย

อิครำอิมอย่ำงเหม่อลอย กำรเดินตอนขำกลบันัน้โซเซต่ำงจำกตอน
แรกที่เขำวิ่งมำหำเจำ้ชำยอิครำอิมอย่ำงเตม็ก ำลงั  

แมว้่ำเจำ้ชำยอิครำอิมจะสั่งเพิ่มจ ำนวนผูคุ้ม้กันเป็นสองเท่ำ 
แต่กียนุไม่ไดส้งัเกตเหน็ และแลว้กียนุที่นอนไม่หลบัมำตลอดสองวนั
ก็ไดเ้ห็นรำ่งไรว้ิญญำณอนัเย็นเฉียบของฮสัชำ พอกียนุไดเ้ห็นกบัตำ
วำ่ฮสัชำเสียชีวิตแลว้เขำก็เป็นลมไปทนัที 
 



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

360 
 

คนทีเ่สยีชวีติแล้ว 
ร่ำงกำยจะแข็งและเย็นชืดไรค้วำมอบอุ่น ใบหนำ้ที่หลบัใหลมี

ลักษณะซีดขำว แมว้่ำจะสวมใส่เสือ้ผำ้ที่หรูหรำที่เคยใส่ตอนยังมี
ชีวิต แตม่องตรงไหนก็ไม่รูส้กึวำ่มีชีวิตชีวำ 

ก็แน่นอนอยู่แลว้ไมใ่ช่หรอื ก็ตำยไปแลว้น่ีนำ 
กียุนนั่ งทรุดฮวบอยู่ที่พืน้มองฮัสชำที่นอนอยู่ในโลงศพแลว้

ยืนยนักบัตวัเองซ ำ้แลว้ซ ำ้เลำ่ 
ฮสัชำตำยแลว้ รำ่งกำยเย็นเฉียบก ำลงันอนอยู่ ดวงตำที่หลบัอยู่

นัน้จะไม่ต่ืนขึน้มำอีกแลว้ และเธอก็จะไม่ยิม้ใหเ้ขำอีกแลว้ จะไม่มีค ำ
ทกัทำยที่ถำมว่ำที่ผ่ำนมำสบำยดีไหม สิ่งที่เคยท ำตอนที่ยงัหำยใจอยู่ 
แน่นอนว่ำมนัเป็นไปไมไ่ดอ้ีกแลว้ 

ควำมตำยก็เป็นแบบนี ้แมรู้ว้่ำไม่มีใครอยู่ไปไดต้ลอดกำล แต่
กำรพลดัพรำกอย่ำงกะทนัหนัก็เป็นเรื่องที่ท  ำใจไม่ง่ำยเลย หลงัจำก
เมื่อวำนตอนเย็นที่ร่ำงของฮัสชำกลบัมำถึง เขำก็เอำแต่นั่งอยู่หนำ้
โลงศพของฮสัชำ และพยำยำมท ำใจยอมรบัวำ่เธอตำยไปแลว้ 

อย่ำงไรก็ตำมกียุนยงัไม่อยำกจะเช่ือว่ำฮสัชำจำกไปแลว้ สำม
วนัก่อนเป็นครัง้แรกที่เขำไดข้่ำวกำรตำยของฮสัชำ เขำคิดวำ่ข่ำวตอ้ง
มีควำมผิดพลำดอะไรแน่ ๆ 
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ตอนนีก็้เช่นกัน ผู้หญิงที่นอนล้อมไปด้วยดอกไม้ในโลงนั้น
เหมือนไม่ใช่ฮสัชำ อำจจะมีใครเล่นตลกรำ้ยเอำตุ๊กตำที่หนำ้เหมือน
ฮสัชำมำวำงไวก็้ได ้หรือว่ำผูห้ญิงที่เสียชีวิตอำจจะหนำ้คลำ้ยฮัสชำ
มำก ๆ ก็เลยท ำใหเ้ขำ้ใจผิดไป หรือไม่เธอก็แค่แกลง้ตำย แลว้สัก
พกัฮสัชำที่ไม่สำมำรถทนกบัสำยตำกดดนัของกียนุไดก็้จะลกุขึน้มำ
ท ำหนำ้ส ำนึกผิดแลว้พดูวำ่ ‘ขอโทษนะ ขำ้แค่ลอ้เลน่’ 

แตเ่ขำรูว้ำ่มนัเป็นไปไมไ่ด ้เขำเคยเหน็คอของทำสหนุ่มที่อยู่ขำ้ง 
ๆ ถกูตดั ตอนที่เขำหนีเจำ้ชำยอิครำอิมไป เขำเดินเตรด็เตรอ่ยู่ที่เมือง
ดำเมียนตอนก ำลงัเกิดสงครำมนัน้ เขำเห็นศพคนตำยมำไมน่อ้ย เขำ
ตระหนักถึงควำมจริงตัง้แต่ตอนนัน้ คนตำยไม่อำจฟ้ืนคืนมำไดอ้ีก
แลว้ 

กียนุถกูควำมสญูเสียอย่ำงรำ้ยแรงครอบง ำ กียนุกดัฟันจนเสน้
เลือดที่หนำ้ผำกปดูโปน 

อนำคตที่ไม่มีฮัสชำ มีใครบำงคนพรำกเอำอนำคตของฮัสชำ
และอนำคตของเขำที่มีฮสัชำอยู่ดว้ยกนัไปแลว้ จะไม่มีคนที่มำนั่งจิบ
ชำดว้ยกนั จะไม่มีคนที่มำเดินเลน่ดว้ยกนั ในอนำคต คนที่จะถำมไถ่
สำรทกุขส์กุดิบและเลำ่เรือ่งรำวในชีวิตกบัเขำไดถ้กูพรำกไปแลว้ 
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ควำมรูส้กึยำมที่สญูเสียฮสัชำไป ไม่นำนก็กลำยเป็นควำมแคน้
ที่พลุง่พลำ่นอยู่ในอก 

“ใครเป็นคนฆ่ำขอรบั?” 
เสียงแผ่วเบำของกียุนดงัขึน้ในแท่นพิธีที่ไรผู้ค้น แมว้่ำจะเป็น

ช่วงกลำงวนั แต่ในแท่นพิธีที่เป็นที่รกัษำศพไวช้ั่วครำวก่อนท ำพิธีศพ
จรงิก็ไม่มีใครอยู่เลย 

เมื่อช่วงเชำ้นีท้กุคนน ำดอกไมม้ำไวอ้ำลยัใหก้บัฮสัชำหมดแลว้ 
ในแทน่พิธีจงึเหลือแคเ่พียงกียนุคนเดียว 

กียนุเอ่ยถำมอีกครัง้ 
“ใครฆ่ำท่ำนกนัขอรบั?” 
แน่นอนว่ำไม่มีค  ำตอบ กียนุจอ้งมองที่ใบหนำ้ขำวซีดของฮสัชำ

ที่นอนอยู่อย่ำงเงียบเชียบ 
เป็นกำรลอบสังหำรอย่ำงชัดเจน เป็นแผนกำรลอบสังหำรที่

เพ่งเล็งเสน้ทำงในกำรเดินทำงกลบัในจดุที่กำรคุม้กนัเปรำะบำงที่สดุ 
จำกร่องรอยที่พบ มนัถูกเตรียมกำรเอำไวอ้ย่ำงละเอียดและชดัเจน
ว่ำคนที่ลงมือมีจ ำนวนไม่นอ้ยเลย แมว้่ำจะมีหลกัฐำนว่ำเตรียมกำร
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มำดีขนำดไหน แต่ก็ไม่ไดส้ืบหำตน้ตอกนัไดง้่ำย ๆ มีกำรไล่ล่ำหำตวั
คนรำ้ย แตไ่ม่ง่ำยเลยที่จะพบ 

ในรำชอำณำจกัร คนที่สำมำรถท ำเรื่องใหญ่แบบนีไ้ดม้ีไม่ก่ีคน
เท่ำนัน้ กียนุนึกถึงคนที่เป็นศตัรูของฮสัชำ และนึกถึงบรรดำศตัรูของ
เจำ้ชำยอิครำอิม หนึ่งในนัน้ใครกนัที่เล็งฮสัชำไว ้ใครกนันะ ท ำไมถึง
ตอ้งฆ่ำฮสัชำ 

กียนุคิดวำ่ใครบำ้งที่น่ำจะเป็นคนรำ้ย ทำ่นหญิงเมดิซสั เจำ้ชำย
รอนทซูีคำ ไม่วำ่ใครก็ตำมที่เป็นคนฆ่ำฮสัชำ เขำสำบำนเลยวำ่เขำจะ
ฆ่ำมนัใหไ้ด ้

เขำไม่มีอ  ำนำจ แต่เขำมีพลงัที่สำมำรถช่วยชีวิตคนได ้หำกเกิด
เหตุร ้ำยขึน้ตรงหน้ำ เขำสำมำรถควบคุมได้ตำมอ ำเภอใจ เขำ
สำมำรถยกคนรำ้ยใหล้อยขึน้ไปแลว้ปล่อยลงมำเหมือนตอนที่ยก
ทอ่นซงุ หรอืไมก็่ใชก้อ้นหินขนำดยกัษท์ุม่ใส่หวัได ้

อำรณท์ี่ขุ่นมวัอยู่ที่กลำงร่ำงกำยค่อย ๆ พุ่งขึน้มำครอบง ำทั่ว
ร่ำง ไม่มีหนทำงหรือวิธีกำรที่จะหยุดมนัได ้ถำ้หำกควำมแคน้นีย้ัง
ไม่ไดช้  ำระ เขำคงจะเป็นบำ้แน่นอน 
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กียนุมองดฮูสัชำอีกครัง้ นอกจำกใบหนำ้ที่ซีดเซียวแลว้ ฮสัชำก็
ดูเหมือนแค่นอนหลับอย่ำงสบำยเท่ำนั้น แม้แต่ตอนนี้ก็ยังดู
เหมือนว่ำเธอจะตื่นขึน้มำไดเ้ป็นปกติ กียนุขยีต้ำที่รอ้นผ่ำว เขำเจ็บ
ตำ เขำควรจะรอ้งไห ้แต่น่ำแปลกที่ไม่มีน ำ้ตำไหลออกมำ รำวกบัว่ำ
เขำมีตรงไหนที่พงัไปแลว้ 

เธอตำยแลว้จริง ๆ หรือ? ตำยแลว้หรือ? ใครกนัที่ฆ่ำเธอ? แลว้
ท ำไมตอ้งฆ่ำเธอดว้ย? 

ใคร 
ท ำไม 
เป็นเธอ 
ท ำไมตอ้งเป็นเธอ 
“ทำ่นกียนุ ดกึแลว้นะเจำ้คะ กลบัต ำหนกัเถอะเจำ้คะ่” 
โซเรนบอกกียุนที่นั่งเหม่อลอยอย่ำงระมดัระวงั ไม่มีปฏิกิริยำ

ตอบรบัจำกกียนุที่ใจลอย 
“ทำ่นกียนุ” 
ในตอนนัน้กียุนถึงไดยิ้นที่โซเรนเรียก ดวงตำเลื่อนลอยมองไป

ยงัโซเรนและค่อย ๆ หนัไปมองรอบ ๆ เมื่อครูย่งัเป็นตอนกลำงวนัอยู่
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เลย แต่มืดไปตอนไหนก็ไม่รู ้มีแค่แสงจำกโคมไฟที่ใหค้วำมสว่ำงใน
ควำมมืด ในแทน่พิธีเงียบจนน่ำกลวั 

“ตอนนีท้ำ่นตอ้งกลบัไปพกัผ่อนนะเจำ้คะ” 
โซเรนเกลีย้กล่อมพรอ้มกบัช่วยประคองใหกี้ยนุลกุขึน้มำ หญิง

รบัใชท้ี่ตำมโซเรนมำก็ช่วยประคองกียุนดว้ย กียุนที่เดินโซเซกลับ
มำถึงต ำหนกัก็เอำแต่นั่งเหมอ่ลอย โซเรนรูด้ีวำ่กียนุที่คิดวำ่ฮสัชำเป็น
คนส ำคญันัน้ไดร้บัควำมสะเทือนใจมำกแค่ไหน ค ำพดูที่ใชป้ลอบใจ
คนที่ก ำลงัเศรำ้โศกจำกกำรตำยของคนที่รกันัน้มีอยู่จ  ำกดั โซเรนจึง
ท ำตวัเป็นปกติ ที่เหลือก็ตอ้งปลอ่ยใหกี้ยนุผ่ำนมนัไปดว้ยตนเอง 

กียุนยังคงนั่งเหม่อลอย เขำกลับมำยังต ำหนัก ถูกจับเช็ดตัว
และเปลี่ยนเสือ้ผำ้แลว้ โซเรนเตรียมน ำ้ซุปมำใหกี้ยนุที่ทัง้วนัยงัไม่มี
อะไรตกถึงทอ้งเลยแมแ้ต่น ำ้สกัหยด กียนุมองถำดเงินที่ใส่น ำ้ซุปที่มี
ไอรอ้นพุ่งขึน้มำแลว้เงยหนำ้มองโซเรน สีหนำ้แน่วแน่รำวกับว่ำเธอ
จะไม่ไปไหนจนกว่ำกียนุจะยอมกินเสียก่อน กียนุมองถว้ยซุปอีกครัง้ 

กลิ่นหอม ๆ โชยมำแตะจมกู ในตอนนัน้เขำก็ตระหนักว่ำทอ้ง
เขำหิว แต่ในปำกของเขำแหง้ผำก ไมใ่ช่ว่ำเขำไมอ่ยำกกิน แต่วำ่ 

“ถำ้ทอ้งหิวก็จะไมม่ีแรง ดงันัน้จงึตอ้งกินใช่ไหมขอรบั?” 
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กียนุเองก็ไม่รูว้่ำเขำพดูกบัโซเรนที่อยู่ขำ้ง ๆ หรอืบอกกบัตวัเอง 
หรอืคยุกบัฮสัชำที่ไม่ไดอ้ยู่ที่น่ีกนัแน่ 

กียุนค่อย ๆ ใชช้อ้นตกัซุปขึน้มำกินค ำหนึ่ง กลิ่นหอมก็จริง แต่
มันกลับฝำดเฝ่ือนไรร้สชำติรำวกับว่ำก ำลังกลืนทรำย ขำ้งในรูส้ึก
คลื่นไสร้ำวกบัจะอำเจียนออกมำ แต่กียนุก็พยำยำมอดทนและกลืน
ซุปลงไป ตอ้งกินจะไดม้ีแรง ถำ้ทอ้งหิวจะน่ำสงสำร จะเศรำ้และไม่มี
แรง 

กียนุใชช้อ้นตกัซปุขึน้มำอีกครัง้ และน ำ้ตำไหลก็ลงมำที่แกม้ 
‘ถำ้หำกว่ำทอ้งหิว รูไ้หมว่ำมนัจะน่ำสงสำรขนำดไหน? แรงก็ไม่

มี ควำมหวงัก็ไม่มี แมก้ระทั่งควำมสนกุในชีวิตก็ไมม่ีแมแ้ตจ่ะหำยใจ
ยงัรูส้กึร  ำคำญเลย ดงันัน้เจำ้กินซะนะ เรว็สิ’ 

เขำนึกถึงค ำพูดของฮัสชำที่ เคยบอกเขำ น ้ำตำไหลทะลัก
ออกมำจนหำ้มไมอ่ยู่ ไมช่ำ้ก็กลำยเป็นเสียงสะอกึสะอืน้ 

คนที่ตำยแลว้ กำรใหค้นที่ตำยแลว้กินขำ้วนัน้ไม่มีควำมหมำย
อะไรเลย ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนเป็นกับคนตำยนัน้มีแค่ซุปชอ้น
เดียวเท่ำนัน้เอง 

กียนุขดตวัแลว้รอ้งไห ้
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ข่าวการถูกฆาตรกรรมของอิสเซ ฮัสชา  ไม่ช้ำก็แพร่ไปทั่ ว
รำชอำณำจกัร รำชอำณำจกัรเกิดควำมโกลำหล เธอคือใครนะหรือ 
ประเด็นส ำคัญไม่ใช่เพรำะว่ำเธอเป็นบุตรีของขุนนำงคำเซสต้ำ              
เซนบำลป์ แต่เธอคือมำรดำของบุตรชำยคนโตและคนรองของ
เจำ้ชำยอิครำอิม แถมยังเป็นพระชำยำเพียงคนเดียวของเจ้ำชำย              
อิครำอิมดว้ย ดงันัน้กำรตำยของเธอจึงเปลี่ยนจำกกำรเสียชีวิตของ
ผูห้ญิงคนหนึ่งกลำยเป็นเรือ่งของกำรเมือง 

เป้ำหมำยของคนรำ้ยหลำยสิบคนไม่ใช่ฮสัชำ แต่เห็นไดช้ดัว่ำ
เป็นเจำ้ชำยอิครำอิม เจำ้ชำยอิครำอิมผูท้ี่ถกูหยำมเกียรติก็รบีคน้หำ
ตวัผูท้ี่อยู่เบือ้งหลงั 

ไม่มีใครรูแ้น่ชดัว่ำกำรสะกดรอยและกำรลอบท ำรำ้ยเกิดขึน้ได้
อย่ำงไร ในระหว่ำงที่ผูค้นต่ำงพิจำรณำแนวโนม้ของสถำนกำรณจ์น
แทบกลัน้ใจตำย หลงัจำกที่ฮสัชำถกูฆำตรกรรมไปไดส้ิบหำ้วนัก็จบั
คนรำ้ยไดห้ำ้คน พวกมนัสำรภำพว่ำที่จริงแลว้เป้ำหมำยคือองคช์ำย
นอ้ยทำยำทของเจำ้ชำยอิครำอิม จนถึงตอนนีท้กุคนต่ำงคำดเดำว่ำ
เป็นใคร แต่พอคนรำ้ยยอมสำรภำพว่ำใครเป็นคนที่อยู่เบือ้งหลังก็
เกิดเรือ่งรำวใหญ่โตจนยำกที่จะควบคมุ 
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จำกกำรสืบคน้ก็พบจดหมำยของผูส้มรูร้ว่มคิดกระท ำควำมผิด
มำกมำย ในบรรดำผูท้ี่ส่งจดหมำยตอบโตก้ัน มีชนชัน้สงูที่มีอ  ำนำจ
ในรำชอำณำจกัรจ ำนวนมำก โดยเฉพำะช่ือของท่ำนตำขององคช์ำย
ล ำดับที่ สิ บสี่ ที่ เ ป็นผู้กุมธุ ร กิจรำยใหญ่ด้ำนอำหำรภำยใน
รำชอำณำจกัร เหนือสิ่งอื่นใดคือมีกำรเปิดเผยว่ำเขำรว่มมือกบัเคียว
เซนที่ก ำลังท ำสงครำมกันอยู่เพื่อก่อกบฏจนสถำนกำรณ์ทำงกำร
เมืองนัน้สั่นคลอน 

พวกคนทรยศที่ไปเขำ้กับพวกเคียวเซนเริ่มถูกซัดทอดเป็นวง
กวำ้ง และสงครำมไดจ้บลงไปเกือบหนึ่งปีแลว้ ตอนนีจ้ึงเป็นเวลำที่
เหมำะที่สดุที่จะถอนรำกถอนโคน เสียงที่สนบัสนนุใหย้ึดครองและ
กวำดลำ้งเคียวเซนใหส้ิน้ซำกดงัขึน้เรื่อย ๆ และควำมตึงเครียดก็พุ่ง
สงูขึน้ 

ในสถำนกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลงกะทันหนั เป็นที่ทรำบกนัว่ำในวนั
เกิดเหต ุฮสัชำและลกู ๆ เดินทำงไปยงัวิหำร  

เพรำะระหว่ำงเดินทำงกลบัจะตอ้งแวะที่วิหำรซีเรมนุเพื่อไปขอ
เครื่องรำงน ำโชคในวิหำร เป็นธรรมเนียมที่หญิงชนชัน้สงูที่มีลกูจะไป
ขอเครื่องรำงน ำโชคจำกที่น่ี เพรำะเครื่องรำงนีต้อ้งใชค้วำมทุ่มเทท ำ
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ถึงครึ่งปี ตัง้แต่รูว้่ำตัง้ครรภก็์เป็นปกติที่จะไปขอใหท้  ำเครื่องรำงให้
ลว่งหนำ้ 

ตอนที่ฮัสชำรูว้่ำจะมีลูกก็ไปขอเครื่องรำงน ำโชคจำกวิหำร                
ซีเรมนุ แต่เพรำะเธอเพิ่งรูห้ลงัจำกคลอดว่ำเธอไดล้กูแฝดจึงเตรียม
เครือ่งรำงชิน้ที่สองไม่ทนั ท ำใหค้รำวนีเ้ธอตอ้งเดินทำงมำที่น่ี 

แต่ตอนที่คณะเดินทำงของฮัสชำมำถึงหมู่บำ้นตรงตีนเขำที่มี
วิหำรซีเรมนุตัง้อยู่ มิวครำดำบตุรชำยคนเล็กก็เกิดไม่สบำยกะทนัหนั 
ผ่ืนที่ขึน้แค่เฉพำะใบหนำ้ท ำใหทุ้กคนเช่ือว่ำควำมผิดปกตินีเ้กิดมำ
จำกกำรสำปแช่ง และจ ำเป็นตอ้งใชเ้ครื่องรำงน ำโชคโดยเรว็ ใกลจ้ะ
ถึงสำมวนัแห่งกำรร  ่ำไหแ้ลว้ไดข้่ำวว่ำประตูของวิหำรซีเรมนุจะปิด 
ฮสัชำจึงตอ้งรีบไปดว้ยตนเอง เพรำะคณะเดินทำงถูกแยกออกเป็น
สองกลุ่ม ทหำรคุม้กันจึงตอ้งถูกแบ่งดว้ย และฮสัชำก็ถูกโจมตีตำม
แผนจนไรซ้ึ่งทำงหนี ผูค้นต่ำงโศกเศรำ้กบัโศกนำฏกรรมในควำมรกั
ของแมท่ี่มีตอ่ลกูของฮสัชำ 

หนึ่งวนัก่อนงำนศพของฮสัชำ กียนุไดร้บักำรยืนยนัมำจำกหญิง
รบัใชข้องฮสัชำและตกอยู่ในควำมสะเทือนใจ 
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“พระชำยำตัง้ใจเตรยีมเครื่องรำงไวใ้หท้่ำนกียนุดว้ย ก็เลยบอก
ว่ำเป็นของท่ำนกียนุเจำ้ค่ะ บอกว่ำเสรจ็แลว้ค่อยไปขอเครื่องรำงให้
ท่ำนมิวครำดำใหม่ก็ไม่เป็นไร ถ้ำรูว้่ำจะไดลู้กแฝดตัง้แต่แรก เรื่อง
แบบนีก็้คงไมเ่กิด......ฮือฮือ” 

หญิงรับใช้ที่ เคยดูแลฮัสชำตอบค ำถำมของกียุน  แต่เพรำะ
รอ้งไหจ้งึพดูตอ่ไมไ่ด ้

กียุนที่ไดฟั้งเรื่องของเธอก็รูส้ึกวิงเวียนจนตอ้งกุมหวั เขำโกรธ
ตวัเองมำกเสียจนสั่นไปหมดทัง้ตวั 

โซเรนสงัเกตเห็นควำมผิดปกติของกียนุที่นั่งมองพืน้อยู่บนพรม
จงึเดินเขำ้ไปหำ 

“ทำ่นกียนุ เป็นอะไรไหมเจำ้คะ?” 
“ออกไปเถอะขอรบั!” 
“ทำ่นกียนุ?” 
“ออกไปขอรบั! เรว็สิ” 
กียุนตะคอกอย่ำงดุดันโดยไม่หันไปมองโซเรน บรรยำกำศ

ภำยในหอ้งเย็นเยียบขึน้มำในชั่วพรบิตำ โซเรนสะดุง้เฮือกพดูอะไรไม่
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ออก ส่วนหญิงรบัใชข้องฮสัชำที่ก ำลงัรอ้งไห้ และขำ้รบัใชท้ัง้หมดก็
ต่ำงพำกนัถอยหลงัออกไป 

ภำยในหอ้งเงียบสงดั กียนุกระชำกสรอ้ยคอที่หอ้ยอยู่ที่คอของ
ตวัเองออกมำดว้ยอำรมณท์ี่อ่อนไหว มนัคือสรอ้ยคอที่ฮสัชำใหเ้ขำ
ตอนงำนฉลองอำยคุรบหนึ่งรอ้ยวนั เป็นบษุรำคมัเม็ดใหญ่และสรอ้ย
ที่ท  ำอย่ำงปรำณีต 

“เพรำะสิ่งนี”้ 
มือของกียนุที่ก  ำสรอ้ยเอำไวส้ั่นดว้ยควำมโกรธ ตอนนัน้เขำก็มี

เครื่องรำงน ำโชคอยู่แลว้ ที่ถกู เขำควรจะปฏิเสธตอนที่ฮสัชำบอกว่ำ
ใหเ้ขำ จำกนัน้ก็เอำสิ่งนีใ้หม้ิวครำดำไป ถำ้เป็นอย่ำงนัน้เด็กก็จะไม่
ป่วย และฮสัชำก็จะไม่ตอ้งไปที่วิหำรคนเดียว ถึงจะบอกว่ำเป็นแผน
ที่วำงเอำไวแ้ลว้ แต่ถำ้จ ำนวนทหำรคุม้กันไม่ลดลงครึ่งหนึ่ง  ก็อำจ
ยบัยัง้เหตรุำ้ยได ้อย่ำงนัน้ฮสัชำก็จะไม่ตำย และยงัมีชีวิตอยู่ต่อไป 

กียนุรูว้่ำควำมคิดของเขำนัน้มนัเป็นไปไม่ได ้แต่ถึงอย่ำงนัน้แม้
จะเป็นสว่นนอ้ย เขำก็มีสว่นที่เป็นสำเหตใุนเรือ่งนี ้

“ท ำไม! เพรำะขำ้เอง! ท ำไม! ท ำไม!” 
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กียนุกรดีรอ้งและก ำมือแน่นจนอญัมณีแทบจะฝังลงไปในฝ่ำมือ 
เขำเอำควำมโกรธแคน้ที่มีตอ่คนที่ฆ่ำฮสัชำกลบัมำลงที่ตวัเขำเอง 

“บำ้เอ๊ย!” 
กียุนกลัน้ควำมโกรธเอำไวไ้ม่ไหวแลว้ปำสรอ้ยคอทิง้ สรอ้ยถกู

โยนลงพืน้เสียงดงัแกรง๊และกลิง้ไปที่มมุหนึ่งของหอ้ง 
สรอ้ยกลิง้ไปหยดุที่ปลำยเทำ้ของคนคนหนึ่ง เขำบอกใหท้กุคน

ออกไปแลว้ แต่ทหำรองครกัษ์สวมผำ้คลมุหนำ้ที่ตำมติดเขำเป็นเงำ
ยงัคงอยู่ที่เดิม เพื่อเฝำ้ติดตำมกียนุ 

กียุนเห็นทหำรองครกัษ์สวมผ้ำคลุมหน้ำที่ยืนน่ิงรำวกับไม่มี
ตวัตนก็หวัเรำะทัง้น ำ้ตำ ฮสัชำผูท้ี่เป็นโซต่รวนที่จบักียนุเอำไวต้ำยไป
แลว้ ตอนนีเ้ขำสำมำรถไปจำกเจำ้ชำยอิครำอิมไดต้ำมใจตอ้งกำร ถึง
อย่ำงไรดว้ยนิสยัของฮสัชำ ไม่ว่ำเขำจะปฏิเสธอย่ำงไรเธอก็ไม่ยอม
เอำของที่ตั้งใจจะให้กียุนไปให้ลูกแทนหรอก ดังนั้นเขำจึงไม่
จ ำเป็นตอ้งรูส้กึผิดตอ่กำรตำยของเธอใช่ไหม 

อิสระ ตอนนีม้ีอิสระแลว้กียนุ 
กียุนหัวเรำะเยำะตัวเอง ไม่ว่ำจะมีขอ้แก้ตัวและพยำยำมไถ่

ถอนควำมผิดอย่ำงไร แต่ควำมจรงิที่ว่ำเขำมีส่วนที่ท  ำใหฮ้สัชำตำยก็
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ไม่เปลี่ยนแปลง แมว้่ำในบรรดำควำมเป็นไปไดม้ำกมำยนัน้อตัรำที่
เธอจะรอดชีวิตมีนอ้ยมำก แต่ทำงเลือกของกียนุนัน้เห็นไดช้ดัว่ำมนั
จะเปลี่ยนอนำคต 

ตอนนัน้เขำดีใจและรบัของขวญัมำโดยที่ไม่คิดอะไร เขำเกลียด
ในควำมโง่เขลำของตวัเอง 

“ฮือออออออออ......” 
กียนุกดัฟัน น ำ้ตำที่ไหลอำบแกม้รว่งเผำะจนพรมเปียกชุ่ม กียนุ

เหมอ่มองรอยน ำ้ตำที่ค่อย ๆ ซมึขยำยเป็นวงกวำ้ง 
ตอนนีเ้ขำควรท ำอย่ำงไรดี หรอืเขำควรบินไปที่เคียวเซนเพื่อไป

ตัดคอกษัตริยข์องเคียวเซนเลยดีไหม ถ้ำท ำอย่ำงนั้นจะถือว่ำเขำ
ชดใชใ้หฮ้สัชำไดส้กันิดหนึ่งไหมนะ 

กียุนที่ก  ำลงัคิดฟุ้งซ่ำนไดยิ้นเสียงบำงอย่ำง เหมือนเป็นเสียง
รอ้งของแมวที่หญิงรบัใชค้นหนึ่งเลีย้งไว ้เสียงรอ้งของแมวดงัมำจำก
ที่ไกล ๆ ฟังคลำ้ยกบัอะไรบำงอย่ำง เหมือนวำ่เป็นเสียงของเดก็ทำรก
ก ำลงัรอ้งไห ้

กียุนที่คิดปะติดปะต่อไดใ้นทนัทีก็นึกถึงลกู ๆ ของฮสัชำขึน้มำ
ได ้เด็ก ๆ ตอ้งก ำพรำ้แม่ ฮสัชำเคยบอกไวว้่ำเด็กจะเติบใหญ่ไดด้ว้ย
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มือของแม ่ตอนนีไ้ม่มีฮสัชำ แลว้เด็ก ๆ จะท ำอย่ำงไร ไมม่ีแมม่ำคอย
ปกปอ้ง ชีวิตของเดก็ ๆ ก็คงเหมือนแสงเทียนที่ถกูจดุอยูก่ลำงสำยลม  

เขำไดยิ้นเสียงเหมือนแมวรอ้งอีกครัง้ กียนุที่น  ำ้ตำไหลเป็นสำย
ก็หนัหนำ้ไปทำงสวนที่เป็นตน้ก ำเนิดเสียง นอกบำนหนำ้ต่ำงที่เปิด
กวำ้งมีสวนสีเขียวสดใสที่กระทบแสงแดด เสียงใบไมไ้หวไปตำมสำย
ลมที่พดัเบำ ๆ ฟังดสูงบ  

กียนุมองออกไปไดส้กัพกัก็เช็ดน ำ้ตำ เขำคิดออกแลว้ว่ำเขำควร
จะท ำอย่ำงไร กียุนปรบัลมหำยใจใหส้ม ่ำเสมอและพ่นลมหำยใจ
ออกมำยำว ๆ แลว้ออกแรงขำใหล้กุขึน้ 

 
หลังจากการถูกลอบสังหารของฮัสชา เจำ้ชำยอิครำอิมที่ตอ้งสืบ
หำผู้ที่อยู่เบือ้งหลังก็งำนยุ่งมำก สิ่งที่น่ำกังวลไม่ใช่สงครำมเต็ม
รูปแบบ 

กำรตำยของฮัสชำไม่ไดส้่งผลกระทบแค่ในเรื่องของกำรเมือง
เท่ำนั้น แต่มีผลต่อกำรเดิมพันของเจ้ำชำยอิครำอิมกับกียุนด้วย 
เหมือนว่ำกียนุยงัสะเทือนใจอยู่ จึงยงัไม่ไดค้ิดถึงควำมจริงขอ้นี ้แต่
ว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมนัน้ใจสั่นดว้ยควำมกลวัมำตัง้แต่ตอนที่ไดร้บักำร
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ยืนยนัว่ำฮสัชำตำยแลว้ ถึงฮสัชำจะเป็นหนำมต ำใจของพระองค์ แต่
ก็เป็นตวัประกนัที่ใหญ่ที่สดุในกำรรัง้กียนุไว ้

แม้ว่ำจะพยำยำมอย่ำงหนัก  แต่แค่ตัวพระองค์ผู้เดียวไม่
สำมำรถรัง้ใหกี้ยนุยอมอยู่ดว้ยกนัได ้บำงทีกียนุอำจจะท ำอะไรที่คำด
ไม่ถึงและจำกไป เจำ้ชำยอิครำอิมจึงเพิ่มก ำลงัทหำรคุม้กัน แมว้่ำกี
ยุนจะมองไม่เห็น แต่จ ำนวนคนที่ติดตำมเขำอยู่นั้นเกินหลกัสิบไป
แลว้ ถ้ำกียุนพยำยำมจะหนีออกไปก็คงตอ้งใชก้ ำลังบังคับจับตัว
กลบัมำ ส ำหรบัเจำ้ชำยอิครำอิม สิ่งที่ส  ำคญัที่สุดคือเอำกียุนมำไว้
ขำ้งกำย 

ดงันัน้ต่อใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัยุ่งมำกแค่ไหน แตพ่อกียนุขอ
เขำ้พบเป็นกำรส่วนตัว พระองคก็์ตอบรบัทันที พระองคเ์ลื่อนกำร
ประชมุกบัทกุคนและไปพบกียนุที่ต  ำหนกัพิเศษ 

กียุนมำรออยู่ก่อนแลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมลงนั่งฝ่ังตรงขำ้มกียุน 
พอเห็นกียนุตำบวมเป่งก็เดำะลิน้ขดัใจ ตอ้งรอ้งไหห้นกัขนำดไหนถึง
ไดต้ำแดงขนำดนี ้เหน็แลว้ก็อำรมณเ์สียไปหมด แตท่ำ่ทำงของกียนุที่
นั่งหลงัตรงต่ำงจำกตอนที่นั่งใจลอยเพรำะกำรตำยของฮสัชำ ทำ่ทำง
ที่ดแูปลกไปนัน้เจำ้ชำยอิครำอิมคิดว่ำเขำคงคิดตกแลว้ แต่สิ่งที่กียนุ
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เริ่มเอ่ยออกมำดว้ยใบหนำ้น่ิงเรียบนัน้เป็นสิ่งที่เจำ้ชำยอิครำอิมไม่
คำดคิดเอำเสียเลย 

“กระหมอ่มอยำกขอรอ้งใหพ้ระองคเ์รยีกตวัพ่ีสำวของพระชำยำ
ฮัสชำมำสกัคนหนึ่งพ่ะย่ะค่ะ และอยำกจะขอใหก้ระหม่อมเป็นพ่อ
บญุธรรมขององคช์ำยนอ้ยทัง้สองดว้ยพ่ะย่ะคะ่ องคช์ำย” 

เจำ้ชำยอิครำอิมรูใ้นทนัทีว่ำค ำขออย่ำงจรงิจงัของกียนุที่กม้หวั
ลงจนสดุนัน้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

ลกูที่ไม่มีแม่ กำรที่จะใหเ้ด็กแรกเกิดอำยไุม่ถึงหนึ่งปีมีชีวิตรอด
ปลอดภยัในวงัหลงันัน้เป็นเรือ่งที่ยำกย่ิงกวำ่ขึน้ไปควำ้ดำวบนฟำ้เสีย
อีก แมว้่ำจะเป็นบุตรชำยเพียงสองคนของเจำ้ชำยอิครำอิม แต่ในวงั
หลงัยงัมีนำงสนมที่ยงัสำวยงัสวยอีกมำก เห็นไดช้ดัว่ำองคช์ำยนอ้ย
ทั้งสองจะกลำยเป็นศัตรูตัวฉกำจกับลูก ๆ ที่จะเกิดมำของพวก
นำงในสกัวนัหนึ่ง เมื่อไม่มีแม่มำคอยปกป้องก็ยำกที่จะเอำชีวิตรอด
ได ้

เช่นเดียวกันกับเจำ้ชำยอิครำอิมที่สญูเสียพระมำรดำไปตัง้แต่
อำยุหำ้ขวบ หลงัจำกงำนศพของพระมำรดำ ท่ำนป้ำพิวเพนนีก็เขำ้
มำอยู่ที่วงัหลงัเพื่อปกปอ้งเจำ้ชำยอิครำอิม เพรำะองคจ์กัรพรรดิกลวั
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ว่ำบุตรชำยจะตำยจึงไปขอรอ้งกับท่ำนตำของเจำ้ชำยอิครำอิม ถำ้
ไม่อย่ำงนัน้เจำ้ชำยอิครำอิมที่เป็นลกูรกัขององคจ์กัรพรรดิก็คงไม่มี
ชีวิตรอดมำจนถึงตอนนี ้

ในใจของเจำ้ชำยอิครำอิมรูส้กึอิจฉำ ส ำหรบักียนุ ขอ้ตกลงของ
พระองคก์ับเขำไม่มีควำมส ำคญัเลยสกันิด ที่กียุนมำหำพระองคก็์
เพรำะควำมอยู่รอดของลูกทั้งสองคนของฮัสชำ เพื่อเด็กที่ฮัสชำ
คลอดออกมำ เขำตอ้งพยำยำมท ำถึงขนำดนีเ้ชียวหรือ? แมว้่ำจะไม่
มีโซต่รวนลำ่มเอำไวแ้ลว้ก็ไม่มีควำมหมำยอย่ำงนัน้หรอื? 

“บอกมำสิ อะไรคือเหตผุลที่เจำ้จะเป็นพ่อบญุธรรมใหก้บัเด็ก ๆ 
หรอื” 

“เพื่อเป็นพลงัใหอ้งคช์ำยนอ้ยพ่ะย่ะค่ะ กระหมอ่มไมไ่ดต้อ้งกำร
สิ่งอื่นใด ขอเพียงไดค้อยดูแลองคช์ำยนอ้ยใหเ้ติบโตจนเป็นผูใ้หญ่
อย่ำงปลอดภยัตำมควำมหวงัของพระชำยำฮสัชำ เท่ำนีก้ระหม่อมก็
ไม่อยำกไดอ้ะไรอีกแลว้พะ่ย่ะคะ่ องคช์ำยอิครำอิม” 

“น่ำขนั นั่นไมใ่ช่เรือ่งที่เจำ้จะเขำ้มำยุ่ง” 
“ดงันัน้กระหม่อมถึงไดม้ำลองเสี่ยงขอรอ้งพระองคพ์่ะย่ะค่ะ” 
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กียุนที่ลงไปคุกเข่ำสบสำยตำเย็นชำของเจำ้ชำยอิครำอิมไม่
ยอมหลบ เจำ้ชำยอิครำอิมเห็นว่ำเขำเตรยีมใจมำอย่ำงแน่วแน่แลว้ก็
ตอบกลบัไปอย่ำงเย็นชำ 

“ถึงเจำ้จะเป็นพ่อบญุธรรมแลว้เจำ้จะช่วยอะไรเด็กสองคนนัน้
ไดห้รอื? เจำ้ไมม่ีอะไรเลย แคม่ีพลงัเวทยส์งู แตจ่ะใชม้นัอย่ำงไร?” 

“ก็อย่ำงที่องคช์ำยเคยบอกว่ำมนัเป็นพลงัพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อม
จะใชพ้ลงันั่นแกแ้คน้แทนองคช์ำยนอ้ยพ่ะย่ะค่ะ” 

“เจำ้น่ีดถูกูไม่ไดเ้ลยนะ กำรแกแ้คน้ตอ้งเป็นหนำ้ที่ของขำ้ กียนุ” 
“องคช์ำย ถำ้กำรแกแ้คน้ขององคช์ำยเป็นสิ่งที่ชอบธรรม กำร

แกแ้คน้ของกระหม่อมก็เป็นสิ่งที่ชอบธรรมเหมือนกัน องคช์ำยใช้ 
พระชำยำมำเดิมพนัเพื่อรัง้ตวักระหม่อมไวไ้ม่ใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ น่ีเป็น
สิทธ์ิของกระหมอ่มพะ่ย่ะคะ่” 

แววตำที่มุง่มั่นจะลำ้งแคน้ของกียนุนัน้ลกุเป็นไฟ 
“กียนุ!” 
“โปรดฟังค ำขอของกระหม่อมเถอะพ่ะย่ะค่ะ  องค์ชำย 

กระหม่อมจะเป็นนกัเวทยข์องพระองค ์และสำบำนว่ำจะจงรกัภกัดี
พ่ะยะ่ค่ะ” 
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เจำ้ชำยอิครำอิมเช่ือว่ำตอนนัน้พระองคห์ฝูำด พระองครู์ด้ีว่ำกี
ยุนคิดอย่ำงไรกับตนเอง ถำ้หำกไม่เสียสติ ค ำว่ำจงรกัภักดีก็คงไม่
หลดุออกมำจำกปำกแน่ แตกี่ยนุก็มองตรงมำที่เจำ้ชำยอิครำอิม และ
เอำอนำคตของตวัเองมำเดิมพนัอีกครัง้ 

“กระหมอ่มจะอทุิศทัง้ชีวิตของกระหม่อมใหพ้ระองคพ์่ะย่ะค่ะ” 
กียุนมองดว้ยสำยตำที่ไม่สั่นไหว ขณะที่เจำ้ชำยอิครำอิมพูด

อะไรไม่ออก กำรไดกี้ยุนมำไวข้ำ้งกำยและไดค้รอบครองหวัใจของ
เขำอย่ำงสมบูรณ์เป็นควำมปรำรถนำที่ ย่ิงใหญ่ที่สุดของเจำ้ชำย               
อิครำอิม 

แมว้่ำพระองคจ์ะอยำกไดห้วัใจของกียุน แต่กำรไดม้ำดว้ยวิธี
แบบนีจ้ะไปมีควำมหมำยอะไร สิ่งที่พระองคต์อ้งกำรไม่ใช่ควำม
จงรกัภกัดีและกำรอทุิศตน พระองคต์อ้งกำรควำมเช่ือใจอนัเป็นบ่อ
เกิดของควำมรกั ควรเป็นสิ่งที่เรยีกวำ่ควำมรกั 

เจำ้ชำยอิครำอิมหลบัตำลง ควำมเห็นแก่ตวัของพระองคท์  ำให้
ไม่มีทำงปล่อยกียนุไป เป็นควำมจริงที่พระองคด์ีใจที่หลงัจำกฮสัชำ
ตำยแลว้ยงัมีขอ้อำ้งที่จะรัง้กียนุเอำไวไ้ด ้แต่มนัตอ้งไม่ใช่แบบนี ้ถำ้
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พระองคย์อมรบัขอ้เสนอของกียนุ พระองคจ์ะสญูเสียสิ่งที่ย่ิงใหญ่ไป
ตลอดกำล 

เจำ้ชำยอิครำอิมค่อย ๆ ลุกขึน้มำ สำยตำของกียุนก็มองตำม
กำรเคลื่อนไหวของพระองค ์

ทัง้คูป่ระสำนสำยตำกนัโดยไมม่ีค ำพดูใด ๆ กียนุมองใบหนำ้อนั
เย็นชำของเจ้ำชำยอิครำอิมเงียบ ๆ เขำจะอุทิศชีวิตของเขำให้
พระองคต์ำมที่พดูไป เคียวเซนเป็นอำณำจกัรใหญ่ กำรจะลำ้งแคน้
เคียวเซนนั้นพลังของเขำนับว่ำน้อยนิด ถ้ำจะล้ำงแค้นให้ฮัสชำ 
แน่นอนว่ำจ ำเป็นตอ้งยืมมือเจำ้ชำยอิครำอิม เขำตอ้งมีพลังที่จะ
ปกปอ้งองคช์ำยนอ้ยทัง้สองใหไ้ด ้

ถำ้บอกว่ำเขำไม่คิดว่ำจะเสียใจภำยหลังเลยก็คงโกหก แต่น่ี
เป็นหนทำงที่ดีที่สดุ เป็นวิธีที่ดีที่สดุในกำรไถ่โทษและลงโทษตวัเอง
ดว้ย ดงันัน้เจำ้ชำยอิครำอิมตอ้งยอมรบัขอ้เสนอนี ้

แน่นอนว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมไมป่ลอ่ยใหเ้งียบนำน 
“ข้ำไม่จ ำเป็นต้องใช้นักเวทย์ และข้ำก็ไม่ได้อยำกได้ควำม

จงรกัภกัดีและกำรอทุิศชีวิตของเจำ้ดว้ย” 
“องคช์ำย!” 
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“มีเพียงสิ่งเดียวที่ขำ้ตอ้งกำรจำกเจำ้” 
“พระองคย์งัตอ้งกำรอะไรมำกกว่ำนีอ้ีกหรอืพะ่ย่ะคะ่?!” 
กียุนที่ควำมโกรธพุ่งทะยำนขึน้มำก็แหวเสียงดงัลั่น เขำเอำทัง้

ชีวิตมำเดิมพนัแลว้ยงัจะเอำอะไรจำกเขำอีกกนั 
“เจำ้คงจะไมบ่อกวำ่เจำ้ไมรู่ใ้ช่ไหม?” 
เจำ้ชำยอิครำอิมท ำหนำ้แปลก ๆ กียนุเองก็หนำ้บดูบึง้ ผูช้ำยที่

หล่อเหลำตรงหนำ้สำรภำพรกัเขำ ดงันัน้สิ่งที่ตอ้งกำรก็คือกำรรบัรกั 
ถึงจะเป็นช่วงเวลำสัน้ ๆ แต่ลมหำยใจของกียนุก็สะดดุ 

เจำ้ชำยอิครำอิมเหน็สีหนำ้ของกียนุซีดลงก็ยิม้อย่ำงขมข่ืน 
“นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเอำมำใชแ้ลกเปลี่ยนกันไดใ้ช่ไหม แน่นอนว่ำ

รวมถึงควำมจงรกัภกัดีกบักำรอทุิศชีวิตดว้ย” 
“......” 
“ขำ้เคยบอกแลว้ว่ำไม่ว่ำเจำ้จะอยำกไดอ้ะไรขำ้ก็จะให ้กำรจะ

เรียกตวัพี่สำวของฮสัชำมำปกป้องเด็ก ๆ ก็เป็นเรื่องที่เหมำะสมแลว้ 
และที่เจำ้ขอเป็นนกัเวทยเ์พื่อช่วยขำ้และขอเป็นพ่อบญุธรรมใหเ้ด็ก 
ๆ ถำ้เป็นสิ่งที่เจำ้ตอ้งกำรขำ้ก็จะให”้ 
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จำกค ำพดูยืดยำวของเจำ้ชำยอิครำอิม ท ำใหต้ำบวม ๆ ของกี
ยนุเบิกกวำ้ง เจำ้ชำยอิครำอิมค่อย ๆ เดินเขำ้มำใกลกี้ยนุทีละกำ้ว ที
ละกำ้ว แลว้นั่งคกุเข่ำลงขำ้งหนึ่ง ระดบัสำยตำของทัง้คู่ตรงกนั ใกล้
กนัจนสอ่งเขำ้ไปเหน็กนัและกนัในดวงตำ 

“ควำมจงรกัภกัดีไม่ใช่สิ่งส  ำคญั จ ำไวแ้คว่ำ่มีสิ่งเดียวที่ขำ้อยำก
ไดจ้ำกเจำ้ก็พอ” 

“แต่กระหม่อมจะยอมยกทั้งชีวิตใหน้ะพ่ะย่ะค่ะ พระองคจ์ะ
ปฏิเสธหรอืพะ่ย่ะคะ่?” 

“ขำ้จะไมเ่ดิมพนัเรือ่งแบบนีก้บัเจำ้อีกแลว้ กียนุ” 
เป็นเสียงที่แผ่วเบำ แต่เจ้ำชำยอิครำอิมพูดอย่ำงหนักแน่น 

พระองคส์ำมำรถท ำอะไรก็ไดเ้พื่อรัง้กียุนเอำไวแ้บบนี ้ แต่ถำ้ตอ้งมี
ขอ้เสนอเพื่อใหไ้ดใ้นสิ่งที่ตอ้งกำรมนัก็จบแค่นัน้ เหมือนกำรตำยของ
ฮสัชำ พระองคต์อ้งใชว้ิธีอื่นเพื่อใหไ้ดร้บัควำมเช่ือใจและหวัใจของกี
ยนุโดยสมบรูณ ์ 

เพื่อเป็นคนที่กียนุรกั ภำคภมูิใจ และซื่อสตัย ์
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“จ ำไดว้่ำเจำ้เคยบอกว่ำสกัวนัจะมำยืนอยู่ตรงหนำ้ขำ้ ถำ้เป็น
สิ่งที่เจำ้ตอ้งกำร ไม่ว่ำอะไรขำ้ก็จะเอำมำให ้ดังนั้นเจำ้จะเป็นนัก
เวทยท์ี่มำยืนตรงหนำ้ขำ้หรอืตวดัดำบลำ้งแคน้ใหฮ้สัชำก็ดีทัง้นัน้” 

“พระองค.์.พระองค.์.....ท ำไม” 
น ้ำเสียงของกียุนที่ เรียกเจ้ำชำยอิครำอิมนั้นสั่นไหว ท ำไม

พระองคถ์ึงไดไ้ล่ตอ้นคนอื่นใหจ้นมมุแบบนี ้ถึงจะรูว้่ำเขำสำบำนจะ
จงรกัภกัดีกบัพระองคด์ว้ยหวัใจแบบไหนก็ยงัจะท ำแบบนีอ้ีกหรอื 

ควำมรอ้นที่พุ่งขึน้มำในอกของกียนุกลัน้เอำไวไ้ม่ได ้ควำมรูส้ึก
และอำรมณท์ี่ไม่มั่นคง สุดทำ้ยก็ท ำใหน้ ำ้ตำไหลออกมำ เขำโกรธ 
อำรมณเ์สีย เขำละอำยใจกับตวัเองที่เสนอควำมจงรกัภกัดีกับกำร
อทุิศตนไปให ้แตส่ิ่งที่เขำจะยกใหไ้ดก็้มีอยู่เทำ่นี ้เขำไมส่ำมำรถใหใ้น
สิ่งที่เจำ้ชำยอิครำอิมหวงัไดเ้ลยแมแ้ตน่อ้ย เขำตอ้งแกแ้คน้ เขำจะแก้
แคน้เพื่อใหค้วำมโกรธทัง้หมดนีห้ำยไป 

“อย่ำรอ้งไห ้ถำ้เจำ้รอ้งไห ้ขำ้ก็ไม่รูว้ำ่จะตอ้งท ำอย่ำงไร” 
เจำ้ชำยอิครำอิมปลอบอย่ำงนุ่มนวลและเช็ดน ำ้ตำใหกี้ยนุ กียนุ

ส่ำยหน้ำหลบมือของเจ้ำชำยอิครำอิม แต่น ำ้ตำก็ย่ิงไหลออกมำ
อย่ำงหำ้มไม่อยู่ เจำ้ชำยอิครำอิมดึงตวักียุนที่กม้หนำ้และกำ้วถอย



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

384 
 

หลังไปเข้ำมำกอดใหแ้น่น ๆ กำรดึงมำกอดท ำใหกี้ยุนขืนตัว  แต่
พระองคก็์เพิ่มแรงกอดใหแ้น่นขึน้ 

“อย่ำรอ้งสิ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมไม่รูว้่ำกียุนรอ้งไหเ้พรำะอะไร ถ้ำเขำรอ้งไห้

เพรำะเสียใจเรื่องฮสัชำ ในใจของพระองคก็์รูส้ึกหึงหวง เจำ้ชำยอิค
รำอิมที่รูส้กึปวดใจยงัคงปลอบโยนกียนุ 

กำรปลอบอย่ำงนุ่มนวลอ่อนโยนท ำใหกี้ยนุย่ิงสะอึกสะอืน้มำก
ขึน้ แมว้่ำพอเอำหนำ้ซบลงกบัไหล่แกรง่แลว้จะรูส้ึกขนลกุ แต่เพรำะ
ควำมเศรำ้โศกที่ถำโถมเขำ้มำ กียุนกอดแผ่นหลังของเจำ้ชำยอิค
รำอิมแน่นดว้ยมือที่สั่นเทำ ชีวิตคนเรำก็มีแค่เกิดมำ ใชชี้วิต และตำย
จำก ไม่มีใครรูว้่ำเรำจะพรำกจำกกนัเมื่อไร คนที่ยงัอยู่จะเศรำ้เสียใจ
แคไ่หน ถำ้รูส้กึไม่ยตุิธรรมหรอืรูส้กึผิดจะไปเรยีกรอ้งไดจ้ำกที่ไหนกนั 

“ฮืออออออฮกึ!” 
ตอนนีพ้อหวนคิดถึงควำมจริงที่ว่ำเขำไม่สำมำรถจะพบฮัสชำ

ไดอ้ีกแลว้ กียุนก็ย่ิงส่งเสียงรอ้งไหด้งัขึน้ น ำ้ตำไหลออกมำจนไหล่
ของเจำ้ชำยอิครำอิมเปียกชุ่มไปดว้ยน ำ้ตำ 
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บทเสริม 
เดมิพนัอกีคร้ัง 

 
“กไ็หนบอกว่าเป็นคนงามไง! โกหกชัด ๆ เลย!” 

ฟมูินเทียนที่ตวัใหญ่ตะโกนเสียงดงั  
เสียงดงักอ้งอยู่ในหแูละกียนุที่งนุงงกบัเนือ้ควำมก็เบิกตำโต 

เจำ้ชำยอิครำอิมชวนกียุนมำจิบชำที่ต  ำหนกัส่วนตวัของวงัชัน้ใน
แลว้ก็มีผูช้ำยที่เขำเพิ่งเคยเห็นหนำ้เป็นครัง้แรก ในระหว่ำงที่นั่งรอ
ชำมำเสิรฟ์ อยู่ ๆ ผูช้ำยที่เจำ้ชำยอิครำอิมแนะน ำว่ำช่ือรำ ฟูมิน
เทียนก็     แหกปำกตะโกนว่ำโกหก  

คนที่นั่งอยู่ในต ำหนกัสว่นตวัของวงัชั้นในก็มีแค่กียนุ เจำ้ชำย
อิครำอิม และฟมูินเทียน มีแค่สำมคนเท่ำนัน้ ที่น่ีไม่มีใครที่จะเป็น      
คนงำมไดเ้ลย คนงำม? ใครกนั? 

“ก็บอกแลว้ว่ำเป็นคนงำม” 
ฟูมินเทียนหันไปเถียงกับเจ้ำชำยอิครำอิมจนเจ้ำชำยอิค

รำอิมตะคอกกลบัดว้ยน ำ้เสียงเย็นชำ 
“หยดุพดูจำเอะอะไรส้ำระแลว้ก็ออกไปเลย” 
เจำ้ชำยอิครำอิมหรี่ตำและจอ้งฟูมินเทียน เพรำะเขำรบเรำ้

พระองคใ์หแ้นะน ำกียนุใหรู้จ้กั พระองคก็์เลยยอมใจกวำ้ง แต่เขำ



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

386 
 

กลบัมำพดูจำผล่อย ๆ ต่อหนำ้กียนุ เจำ้คนนิสยัเสียน่ีน่ำจบับีบคอ
เสียจรงิ 

ฟมูินเทียนเองก็รูต้วัวำ่เขำพดูจำไมด่ีออกไป ฟมูินเทียนที่เป็น
คนจิตใจดีก็หนัไปยิม้กวำ้งใหกี้ยนุและเอ่ยขอโทษ 

“เอ่อ..ข้ำขอโทษนะ ได้ยินในข่ำวลือว่ำเจ้ำหน้ำตำสูสีกับ                     
อิครำอิมเลย เขำลือกันว่ำเจำ้ใชค้วำมงำมที่ไม่มีใครเทียบไดม้ำ
ยั่วยวนอิครำอิม ดังนั้นขำ้ก็เลยตัง้ตำรอ แต่พอเอำเขำ้จริงกลับ
ไม่ใช่อย่ำงที่คิด ขำ้ขอโทษที่หยำบคำยนะ” 

“เอ่อ..ที่ขำ้ไม่ใช่คนงำมมันก็เป็นเรื่องจริงนะขอรบั ขำ้ก็แค่
ตกใจเฉย ๆ ไมเ่ป็นไรหรอกขอรบั” 

พอฟูมินเทียนกม้หวัขอโทษ กียุนก็รีบกม้หวัใหเ้หมือนกัน ที่
เขำตกใจคือเสียงที่ดงั แต่เขำไม่ไดส้ะเทือนที่บอกว่ำเขำไม่ใช่คน
งำม 

ตรงกันขำ้มกับฟูมินเทียนที่ประหลำดใจกับค ำพูดของกียุน               
เด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหนำ้เขำไมใ่ช่คนงำมอย่ำงในข่ำวลือ เขำเป็นเด็ก
หนุ่มธรรมดำที่สภุำพเรียบรอ้ยและหนำ้ตำเกลีย้งเกลำ เป็นควำม
จริงที่ว่ำเขำไดร้บัควำมโปรดปรำนจำกเจำ้ชำยอิครำอิม พระองค์
ใหท้ัง้ทองและหยกเพื่อเอำอกเอำใจสนมคนโปรด 
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ฟมูินเทียนที่แยกสนมคนโปรดของผูม้ีอ  ำนำจที่เคยเจอมำได้
เป็นสำมประเภทใหญ่ ๆ หนึ่งคือสง่ำงำมและถกูอบรมมำอย่ำงดี 
สองคือพวกที่ฉลำดใชม้ำรยำและน ำ้ตำ และสดุทำ้ยคือพวกที่ใส
ซื่อและน่ำรกัน่ำเอ็นดู ส่วนใหญ่พวกเธอจะไม่พอใจเมื่อไดยิ้นค ำ
ว่ำไม่สวยซึ่ง ๆ หนำ้ ถำ้เป็นพวกผูห้ญิงที่สง่ำงำมและถกูอบรมมำ
ดีก็จะไม่แสดงออก แตเ่ก็บควำมโกรธไวใ้นใจ 

ฟมูินเทียนรูส้กึประหลำดใจเลก็นอ้ยที่กียนุไม่มีปฏิกิรยิำใด ๆ 
กับค ำที่ว่ำเขำไม่ใช่คนงำมเลย ถำ้บอกว่ำเพรำะเป็นผูช้ำยจึงไม่
สนใจเรื่องหนำ้ตำเลยก็คงจะโกหก กียุนเป็นถึงสนมคนโปรดของ
เจำ้ชำยอิครำอิมก็ควรจะอ่อนไหวกบัเรือ่งหนำ้ตำสิ 

ถึงจะขอโทษแต่ก็ไม่ต่ำงจำกเป็นกำรลองใจกียุนมำกกว่ำ            
เขำจบัตำดวู่ำกียนุจะมีปฏิกิริยำแบบไหน ถำ้เขำคิดว่ำตวัเองเป็น
คนโปรดของเจำ้ชำยอิครำอิมและท ำกิรยิำที่ไม่เหมำะสมออกมำก็
แสดงว่ำเป็นคนโง่ หรือไม่ก็หลงัจำกนีเ้ขำจะไปซบอกเจำ้ชำยอิค
รำอิมแลว้โวยวำยก็เรียกไดว้่ำเป็นคนโหดรำ้ย แต่อย่ำว่ำแต่กียุน
จะโกรธเลย เขำกลบัพยกัหนำ้ยอมรบัไปเสียอย่ำงนัน้ ฟมูินเทียน
ใหค้ะแนน ควำมซื่อตรงของกียุนไปสูงทีเดียว เรื่องหนำ้ตำไม่ใช่
ทัง้หมด ถือเป็นสจัธรรมจรงิ ๆ 

ครำวนีเ้ขำจงึตดัสินใจเผชิญหนำ้กียนุดว้ยควำมจรงิใจ 
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“ขำ้ขอแนะน ำตวัอีกครัง้นะ ขำ้เป็นบตุรแห่งรำโอจิน ช่ือว่ำรำ            
ฟมูินเทียน ขำ้เป็นเพื่อนกบัเจำ้ชำยอิครำอิมมำตัง้แตเ่ดก็แลว้” 

กียนุมองฟมูินเทียนที่แนะน ำว่ำตวัเองเป็นเพื่อนของเจำ้ชำย              
อิครำอิมอย่ำงแปลกใจ เจำ้ชำยอิครำอิมมีเพ่ือนดว้ยหรอื? 

“เมื่อครู่ ที่บอกว่ำเป็นเพื่อนของเจำ้ชำยอิครำอิม เจำ้ไม่เช่ือ
ละ่สิ คิดแบบนีอ้ยู่ใช่ไหม?” 

พอฟมูินเทียนพดูรำวกบัอ่ำนใจของกียนุออก กียนุก็ท ำอะไร           
ไม่ถูก หรือว่ำเขำแสดงออกมำทำงสีหนำ้จึงลูบแกม้และคำงของ
ตวัเองโดยอตัโนมตัิ 

“ไม่ หนำ้ของเจำ้ไม่ไดเ้ป็นอะไรหรอก จนถึงตอนนีถ้ำ้บอกว่ำ
เรำเป็นเพื่อนกนั คนรอ้ยทัง้รอ้ยก็ไม่มีใครเช่ือ ขำ้ก็เลยพดูแบบนัน้              
ขำ้มีเพื่อนเยอะ แต่เจำ้หมอน่ีไม่มีเพื่อนเลยนอกจำกขำ้ ก็เพรำะ
นิสยัแบบนีจ้รงิไหม?” 

ฟูมินเทียนกระซิบกระซำบกับกียุนและขยิบตำขำ้งหนึ่งรำว
กับว่ำเรื่องนีเ้ป็นควำมลบั กียุนมองฟูมินเทียนดว้ยแววตำเคำรพ
นบัถือ แมจ้ะคยุกันเสียงเบำ แต่เจำ้ชำยอิครำอิมที่อยู่ขำ้ง ๆ ก็ได้
ยินทัง้หมด แต่ถึงอย่ำงนัน้คนที่ท  ำใหเ้จำ้ชำยอิครำอิมผู้ไม่มีเพื่อน
เป็นผูเ้ป็นคนแบบนีก็้ถือวำ่ยอดเย่ียมมำก 
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ดูเหมือนว่ำจะเป็นเพื่อนกันจริง ๆ ใบหน้ำของเจำ้ชำยอิค
รำอิมบดูบึง้ดว้ยควำมไมพ่อใจ แตไ่ม่เห็นวำ่จะเรยีกทหำรมำจบัตวั
โทษฐำนดหูมิ่นพระองค ์

ควำมจริงที่ว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมปล่อยใหฟ้มูินเทียนมำหยอก
ลอ้อยู่ขำ้ง ๆ ไดส้รำ้งควำมประทบัใจใหกี้ยนุไปเต็ม ๆ 

“วำ่แต่วำ่เจำ้ช่ืออะไรหรอื?” 
“โอ๊ะ..ขออภยัขอรบั ขำ้ช่ือพคักียนุขอรบั” 
“ช่ือแปลกมำก เจำ้มำจำกแดนไกลหรอื?” 
“ใช่แลว้ขอรบั” 
“ถำ้จำกบำ้นมำไกลก็คงคิดถึงบำ้นใช่ไหม ขำ้เองก็เหมือนกนั 

หลำยปีมำนีข้ำ้ก็เดินทำงไปที่นั่นที่น่ีตลอด” 
ฟูมินเทียนที่เริ่มเกริ่นก่อนเล็กน้อยก็เล่ำเรื่องรำวออกมำ

มำกมำย ทั้งภูเขำน ำ้แข็งที่มีพำยุหิมะซัดกระหน ่ำ  ป่ำดงดิบที่มี
ควำมชืน้สูงจนแทบหำยใจไม่ออก รวมทัง้ทะเลที่แสนกวำ้งใหญ่               
ฟมูินเทียนมีพรสวรรคใ์นกำรเล่ำเรื่องและกียนุก็ศรทัธำในตวัของ            
ฟมูินเทียนไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

แน่นอนว่ำเจ้ำชำยอิครำอิมคือคนที่อำรมณ์เสียที่สุดตอน
มองเห็นว่ำกียุนมีดวงตำเป็นประกำยและตัง้ใจฟังเรื่องรำวของ          
ฟมูินเทียน 
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พอเล่าเร่ืองจบและกียุนกลับไปแล้ว  เจ้ำชำยอิครำอิมที่
พยำยำมท ำตัวใหส้งบเยือกเย็นก็เปลี่ยนเป็นดุรำ้ยขึน้มำทันที  
พระองคจ์อ้งมองฟูมินเทียนที่ก ำลงัยิม้อย่ำงอำรมณด์ีรำวกับว่ำ
เขำเป็นศตัรูคูอ่ำฆำต 

เขำมีเคล็ดลบัดี ๆ อะไร แค่พดูเก่งนิดหน่อยก็ไดร้บัควำมช่ืน
ชมจำกกียุนแลว้ แถมยังท ำใหกี้ยุนหวัเรำะดว้ย ไม่ใช่แค่หวัเรำะ
ธรรมดำ แต่ถึงกบัไหลส่ั่น ตอ้งอยู่ในหมู่บำ้นรำ้งกลำงเขำเป็นเวลำ
สำมเดือนเพรำะพำยหุิมะล ำบำกจนเกือบตำยมีอะไรใหม้ำเล่ำว่ำ
น่ำสนกุกนั ทีเป็นเรือ่งของพระองค ์อย่ำว่ำแต่จะสนใจเลย กียนุไม่
หนัมำคยุดว้ยเลยดว้ยซ ำ้ เจำ้ชำยอิครำอิมที่นอ้ยใจกียนุอย่ำงไม่มี
สำเหตก็ุเปลี่ยนควำมคิด 

ตวักำรไม่ใช่กียุน แต่เป็นเจำ้หมีตวันีท้ี่ใชว้ำทศิลป์มำท ำใหกี้
ยนุช่ืนชมตำ่งหำกที่เป็นตวัปัญหำ บงัอำจมำก 

“อย่ำจอ้งขำ้สิ ถำ้เจำ้ท ำหนำ้ใหม้ันดี ๆ ใส่ควำมรูส้ึกลงไป                 
อีกนิดก็จะไดผ้ลเป็นเลิศ ขนำดจอ้งตำเขม็งขำ้ยงัมองว่ำเจำ้สวย                      
มองตรงไหนก็ไม่ดีต่อใจเอำเสียเลย” 
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ฟูมินเทียนหยิบขนมขึน้มำกินแลว้พูดติดตลก สำยตำของ
เจำ้ชำยอิครำอิมย่ิงดดุนัมำกขึน้ แต่ฟมูินเทียนไม่สะทกสะทำ้นสกั
นิด มนัเป็นจดุแข็งของเพื่อนที่คบกนัมำนำน 

ฟูมินเทียนหยิบถว้ยชำที่ดื่มไปไดค้รึ่งแกว้ขึน้มำและนึกถึงกี
ยุนที่เพิ่งออกจำกหอ้งไปเมื่อครู่ ควำมรูส้ึกเมื่อแรกพบคือเขำเป็น
แคเ่ดก็หนุ่มธรรมดำ ดไูม่เหมือนคนที่จะไดร้บัควำมรกัจำกเจำ้ชำย
อิครำอิมไดเ้ลย พอไดล้องพูดคุยดูแลว้พบว่ำเขำเป็นคนเฉลียว
ฉลำดและจิตใจบริสุท ธ์ิมำก  เขำ เ ป็นคน ท่ีรอบคอบและ
ตรงไปตรงมำมำกกวำ่จะเจำ้เลห่ ์

เขำมั่ นใจนิดหน่อยว่ำกียุนสำมำรถละลำยหัวใจที่แข็ง
กระดำ้งของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ไดฉ้ำยำว่ำดอกไมน้ ำ้แข็งได ้ถำ้กี
ยุนไม่รู ้สถำนะของตัวเองและใช้ช่ือของเจ้ำชำยอิครำอิมไป
วำงอ ำนำจตำมใจชอบก็คงถกูไลต่ะเพิดไปนำนแลว้ 

แต่มันค่อนขำ้งยุ่งยำก กียุนเป็นสนมคนโปรดที่ไม่ตอ้งกำร            
ผำ้ไหมหรืออัญมณี เขำไม่อยำกไดอ้ะไรเลย เขำแค่อยำกจะอยู่
อย่ำงสงบสขุ กำรจะหำของที่เขำพงึพอใจเป็นเรือ่งที่ยำกมำก  

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดำที่เจำ้ชำยอิครำอิมตอ้งพยำยำม
อย่ำงหนกั 

“ยุ่งยำกจรงิ ๆ เลย” 
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พอเขำบน่และถอนหำยใจเบำ ๆ เจำ้ชำยอิครำอิมที่ยงัคงมอง
เขำดว้ยสำยตำดดุนัก็สง่สำยตำเป็นเชิงถำมว่ำเขำพดูเรือ่งอะไร 

แทนที่ฟูมินเทียนจะเปิดปำกพูด เขำกลับค่อย ๆ พิจำรณำ
เพื่อนผู้หล่อเหลำตรงหน้ำเขำ เป็นผู้ชำยที่สวยเสียจนพวกกวี                  
นิรนำมแต่งเพลงสรรเสริญว่ำเป็นประติมำกรรมที่สวยที่สดุที่พระ
เจ้ำสรำ้งมำ เสน้ผมสีด ำ ผิวขำว ปำกแดงดูกลมกลืนอย่ำงน่ำ
อศัจรรย ์แตก็่ประมำทไมไ่ด ้ภำยในหวัสวย ๆ นีม้ีควำมเย็นชำและ                     
ควำมทะเยอทะยำนที่ใครก็มองขำ้มไม่ไดอ้ยู่ เสน่หท์ี่ใชด้งึดดูผูค้น
นัน้ลน้เหลือและยงัมีควำมสำมำรถที่โดดเด่นในกำรคดัเลือกและ
ใชง้ำนคนดว้ย 

มีผู้หญิงหลำยคนที่ ช่ืนชมแค่เพียงรูปลักษณ์ภำยนอกที่
งดงำมของพระองค ์แถมพระองคย์งัเป็นเจำ้ชำยล ำดบัที่เกำ้แห่ง
รำชอำณำจักร และมีสิทธ์ิเป็นว่ำท่ีจักรพรรดิองคต์่อไปอีกดว้ย              
แมพ้วกผูน้  ำตระกลูจะใชค้วำมพยำยำมทัง้สองมือสองเทำ้เพื่อจบั
พระองคก็์ยังไม่พอ พระองคไ์ม่เคยขำดแคลนผูห้ญิง แต่เจำ้ชำย                  
อิครำอิมไม่ไดต้อ้งกำรผูห้ญิง จนป่ำนนีพ้ระองคก็์ยงัไม่เคยรกัใคร
เลยสกัคน 

นอกจำกเกิดมำเพื่อเป็นผูน้  ำแลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมเลือกที่จะ
มีปฏิสมัพนัธก์บัคนที่เป็นประโยชนเ์ทำ่นัน้ เรือ่งที่จะคบหำใครเป็น
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คู่รกันั้นเป็นไปไดย้ำกมำก พอเจำ้ชำยอิครำอิมที่เป็นแบบนีเ้กิด
หลงรกัใครขำ้งเดียว เขำก็ย่อมตอ้งเป็นหว่ง 

แมว้่ำพระองคจ์ะเป็นผูช้ำยที่ไม่หวำดกลวัอะไรในโลก แต่ก็
ไม่รูจ้ะจดักำรอย่ำงไรกบัควำมรูส้กึที่ตวัเองไมรู่จ้กั 

ย่ิงมีควำมสมัพนัธท์ำงกำยกันแลว้ควำมรูส้ึกก็ย่อมตอ้งเพิ่ม
มำกขึน้ แมว้ำ่จะเป็นกำรหลงรกัอยู่ขำ้งเดียว แตร่กัก็คือรกั เจำ้ชำย
อิครำอิมที่ไม่รูอ้ะไรเลยทัง้กงัวลและโกรธอยู่เพียงล ำพงั ทัง้ยงัตอ้ง
ปรบัอำรมณข์องตนเองใหไ้ด ้ขณะที่อีกฝ่ำยไมม่ีปฏิกิรยิำใด ๆ เลย 
แต่พระองค์กลับรอ้นรนอยู่ฝ่ำยเดียว ก็เป็นธรรมดำที่จะต้อง
พยำยำม 

“อิครำอิม ขำ้สอนอะไรดี ๆ ใหเ้อำไหม?” 
แววตำของฟูมินเทียนดมูีเลศนยั ขอ้เสนอของฟูมินเทียนส่ง

กลิ่นแปลก ๆ มำตัง้แต่เมื่อครู่แลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมท ำอะไรไม่ได้
นอกจำกขมวดคิว้ ฟูมินเทียนที่ชอบท ำท่ำเหมือนหมำจิง้จอกขดั
กบัรูปรำ่งหมี ๆ หรีต่ำลงและยกยิม้ 

“บำงครัง้ตรงนีก็้เจ็บใช่ไหม?” 
ฟูมินเทียนเคำะไปที่หน้ำอกข้ำงซ้ำยของพระองค์ ตรง

ต ำแหน่งหวัใจ 
“และแต่ละครัง้ก็จะรอ้นรุม่และพลุง่พลำ่นขึน้มำจนถึงตรงนี”้ 
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มือของฟูมินเทียนที่เคำะหน้ำอกครำวนีชี้ข้ึน้มำที่คอของ
พระองค์ คิ ้วของเจ้ำชำยอิครำอิมย่ิงขมวดมำกขึน้ พระองค์
ประหลำดใจว่ำเขำรูไ้ดอ้ย่ำงไร 

ฟมูินเทียนรบัรูถ้ึงปฏิกิรยิำอนัอ่อนไหวของเจำ้ชำยอิครำอิมก็
ย่ิงยิม้กวำ้งขึน้ 

“แลว้ก็จะมีหลำยครัง้ที่เจำ้จะคิดขึน้มำว่ำ ‘น่ีขำ้บำ้ไปแลว้
หรอื’ ใช่ไหม?” 

เจำ้ชำยอิครำอิมไม่ไดบ้อกว่ำมนัเป็นแบบนัน้ ฟมูินเทียนเอง
ก็ไม่ไดต้อ้งกำรค ำตอบของเจำ้ชำยอิครำอิม เขำช่วยอธิบำยให้
อย่ำง  ใจดี แทนที่จะปลอ่ยใหเ้พื่อนครุน่คิดอยู่เพียงล ำพงั 

“ไม่ตอ้งกงัวลไปหรอก มนัเป็นเรือ่งที่ปกติมำก ๆ ที่ไม่แน่ใจวำ่
ตัวเองมีควำมสุขหรือทุกข์และรูส้ึกสับสนว้ำวุ่น หรือบำงครั้ ง               
ควำมโกรธก็พลุ่งพล่ำนขึน้มำในอกจนเดือดปุด ๆ ทั้งหมดนั่น                 
ไม่เป็นไรหรอก เป็นเรือ่งที่ปกติ ปกติมำก” 

“มนัจะไม่เป็นไรหรอื?” 
“แน่นอนสิ ดังนั้นนักกวีทั้งหลำยถึงได้แต่งเพลงเก่ียวกับ                 

ควำมรกัไง เจ็บปวดและวำ้วุ่นใจ แต่ถึงอย่ำงนัน้ก็รูส้ึกลึกซึง้และ                   
จั๊กจีห้วัใจ เขำว่ำกันว่ำควำมรกัเป็นยำพิษที่หอมหวำนเหลือเกิน                      
เจำ้ไมเ่คยไดยิ้นหรอื?” 
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ถึงเคยไดยิ้น แต่เจำ้ชำยอิครำอิมไม่เคยนึกสงสยัเลยสกัครัง้
ว่ำมันเป็นอย่ำงไร อย่ำงที่ฟูมินเทียนคำดเอำไว้ พระองค์ไม่รู ้
ควำมรูส้กึของตวัเอง 

ฟูมินเทียนเห็นเจำ้ชำยอิครำอิมก ำลังครุ่นคิดอย่ำงจริงจัง          
เขำเองก็เงียบเช่นกัน กำรใหค้  ำแนะน ำเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ว่ำจะให้
ค ำแนะน ำมำกแค่ไหนก็ไม่มีอะไรที่เข้ำหูเจ้ำชำยอิครำอิมเลย           
ควำมยำกล ำบำกของควำมรกัตอ้งลองสมัผัสดว้ยตวัเองถึงจะดี
ที่สุด ไดล้ิม้รสควำมสนุกที่แทจ้ริง ทัง้รสขมและรสหวำน ทัง้กำร
เกีย้วพำรำสี ทัง้แอบรกัขำ้งเดียว เจำ้ชำยอิครำอิมที่เป็นมือใหม่หดั
รกัควรรบัรูถ้ึงควำมรูส้กึอนัละเอียดอ่อนอนัหลำกหลำยของควำม
รกั 

สิ่งที่เขำตอ้งท ำก็คือคอยใหค้ ำแนะน ำที่ดีอยู่ขำ้ง ๆ แน่นอนวำ่
เขำตัง้ตำรอที่จะไดเ้ห็นเจำ้ชำยอิครำอิมผูเ้ย็นชำท ำอะไรเป่ิน ๆ 
และคงสนกุกบักำรไดล้อ้เพื่อน 

ฟูมินเทียนหวัเรำะคิกคกั เพื่อนที่คบกันมำนำนก็น่ำปวดหวั
แบบนีแ้หละ 
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เจา้ชายอคิราอมิก ำลงัหงดุหงิด สำเหตก็ุชดัเจน เพรำะฟมูินเทียน
กับกียุนที่ก  ำลังหัวเรำะโฮ่ ๆ ฮ่ำ ๆ พูดคุยกันอยู่ตรงหน้ำของ
พระองคน่ี์ไง  

น่ีไม่ไดพู้ดเกินจริงหรือว่ำใส่รำ้ยเลยสกันิด ฟูมินเทียนที่คุย
เก่งก็พูดอย่ำงออกรสออกชำติพรอ้มท ำท่ำทำงประกอบไม่หยุด
หย่อนกียนุเองก็ท ำตวัเป็นผูฟั้งที่ดี ทัง้ท  ำตำโตและยกยิม้ให ้บำงที
ก็เอียงคอไปมำท ำหนำ้จรงิจงัแลว้ก็ยิม้อีก 

เขำเป็นเด็กหนุ่มที่ยิม้เก่งขนำดนัน้เชียวหรอื 
ณ จดุที่หำ่งออกไปไม่ก่ีกำ้ว เจำ้ชำยอิครำอิมที่จอ้งมองคนทัง้

คู่อยู่นัน้ก ำลงัไม่พอใจ ไม่รูว้่ำรูส้กึถึงสำยตำดดุนัที่จอ้งมำบำ้งไหม              
แตฟ่มูินเทียนและกียนุเอำแต่สนใจกนัและกนัเทำ่นัน้ 

“พูดถึงมำ้ พวกมนัจ ำเสียงและกลิ่นไดด้ีเลยนะ โดยเฉพำะ
ควำมไวในกำรดมกลิ่น ขนำดผ่ำนไป 10 ปีก็ยังจ ำคนที่เคยขี่มนั             
ไดเ้ลย กลิ่นของคนเรำไม่ไดเ้ปลี่ยนกนัไดง้่ำย ๆ ถำ้ไม่ไดไ้ปตกถงัอึ
มำล่ะนะ” 

“อำ..อย่ำงนัน้มนัก็จ ำขำ้ไดใ้ช่ไหมขอรบั” 
“ใช่แลว้ ย่ิงเป็นกลิ่นของคนที่เคยใหข้องกิน มนัก็จะยิ่งคุน้เคย 

ควำมจรงิแลว้ถำ้เป็นคนที่เคยใหข้ำ้วมนักินก็จะจ ำไดด้ีที่สดุ” 
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ทัง้สองคนก ำลงัคุยกันอยู่ตรงหนำ้มำ้ตวัสีน ำ้ตำลที่เจำ้ชำย               
อิครำอิมเคยใหกี้ยุนเป็นของขวญั และเจำ้ชำยอิครำอิมก ำลงัลิม้
รสชำติของกำรถกูเมิน แมไ้ม่ไดต้ัง้ใจจะออกมำเที่ยวแบบนีก็้จริง              
แตม่นัก็ผิดจำกที่คิดไวห้มด 

กียุนตั้งช่ือใหแ้ม่มำ้ที่เพิ่งตกลูกว่ำ ‘แสงดำว’ พระองคม์ำ
ตรวจดฟูำรม์แถบชำนเมืองซิลมำรูอำนที่อยู่ไม่ไกลจำกวงัมำกนกั 
พรอ้มทัง้จะมำพักตำกอำกำศเลยพำกียุนออกมำดว้ย พระองค์
อยำกใหกี้ยนุไดม้ำดลูกูมำ้และถือโอกำสข่ีมำ้ชมวิวสกัรอบ 

แต่ฟมูินเทียนที่ไม่ไดอ้ยู่ในควำมคำดหมำยก็ติดตำมมำดว้ย 
ตอนแรกพระองคก็์ไม่ไดใ้ส่ใจอะไรมำกนกั และเขำเองก็ไม่ใช่คนที่  
ใชว้ิธีข่มขู่แลว้จะไล่ไปได ้พระองคค์ิดแค่ว่ำฟูมินเทียนเป็นคนพดู
เก่คงจะช่วยสรำ้งบรรยำกำศไดด้ี 

ทว่ำวำทศิลป์ของเขำนั่นแหละที่เป็นปัญหำ ตวัใหญ่ ๆ นั่นจะ
พูดไดนุ้่มนวลขนำดนีเ้ชียว เดิมทีอุปนิสัยของฟูมินเทียนเป็นคน              
ใจกวำ้งและดูมีควำมลึกลับเป็นพิเศษ ทัง้ยังเขำ้กับผูค้นไดง้่ำย
จำกนิสยัที่อ่อนโยน และมนัก็ไดผ้ลกบักียนุดว้ย กียนุที่ขีอ้ำยและ
หลบซ่อนตวัจำกคนอื่นก็เปิดใจยอมรบัฟังเรื่องรำวของฟมูินเทียน
และใหค้วำมสนใจ 
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ตอนนีค้นที่ยืนตรงหนำ้แม่มำ้ตวัสีน ำ้ตำลและลกูมำ้คอยพดู
อธิบำยเรื่องต่ำง ๆ ใหกี้ยุนฟังก็คือฟูมินเทียน ซึ่งเดิมทีมันควร
จะตอ้งเป็นหนำ้ที่ของเจำ้ชำยอิครำอิม 

ดงันัน้เจำ้ชำยอิครำอิมจึงหงดุหงิด พระองคก์ ำลงัคิดว่ำย่ีสิบ
กวำ่ปีมำนีพ้ระองคเ์คยกระชำกคอฟมูินเทียนและทะเลำะกนัอย่ำง
จรงิจงับำ้งไหม ถำ้ไม่ก่ีวนัก่อนฟมูินเทียนไม่ไดพ้ดูอะไร พระองคก็์
คงไมรู่ต้วัว่ำมีควำมรูส้กึอย่ำงนัน้จรงิ ๆ 

แทนที่เจำ้ชำยอิครำอิมจะไล่ฟูมินเทียนไป พระองคก์ลบัคิด
ว่ำท ำไมเขำถึงท ำแบบนี ้ฟูมินเทียนไม่ใช่คนโง่ เขำค่อนขำ้งหวัดี
มำกทีเดียว ฟมูินเทียนมีควำมเจำ้เลห่เ์หมือนสนุขัจิง้จอกซึง่เป็นสิ่ง
ที่ดีมำก เขำคงไม่เขำ้หำกียนุเพียงแค่ควำมสนกุของตนเองเท่ำนัน้
หรอก มนัเป็นลำงสงัหรณข์องเพื่อนที่คบกนัมำนำน 

เจ้ำชำยอิครำอิมเพ่งสำยตำไปที่ด้ำนข้ำงของกียุนที่มอง                
ฟูมินเทียนตำเป็นประกำย ภำยในใจพลุ่งพล่ำนดว้ยค ำถำมว่ำ
ท ำไมกียุนถึงไดใ้ชส้ำยตำแบบนั้นมองคนอย่ำงฟูมินเทียน และ                
ในหวัก็เกิดตระหนกัถึงอะไรบำงอย่ำงขึน้มำได ้

กียุนเปลี่ยนไป เขำไม่ไดเ้ก็บซ่อนควำมรูส้ึกเอำไวข้ำ้งในอีก
ต่อไปแลว้ ถ้ำมีสิ่งที่เขำตอ้งกำร เขำก็จะบอกออกมำ ไม่ชอบก็
บอกวำ่ไมช่อบ เหนือสิ่งอื่นใดคือเขำมีสีหนำ้ที่หลำกหลำย 
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แน่นอนว่ำเขำจะมีกำรแสดงออกที่แตกต่ำงกันไปอย่ำงเห็น
ไดช้ดั ขึน้อยู่วำ่อีกฝ่ำยเป็นใคร 

ถ้ำอีกฝ่ำยเป็นฮัสชำ เขำก็จะยิม้แยม้และมีควำมเป็นมิตร
เสมอ เป็นกิจวตัรประจ ำวนัอยู่แลว้ที่จะพดูคยุเรื่องรำวสพัเพเหระ
และสรำ้งเสียงหัวเรำะ และกับเจำ้ชำยอีนำรด์ก็เช่นกัน กียุนไม่
ค่อยระแวงเวลำอยู่กับนอ้งชำยผูอ้่อนโยนของพระองค์ พวกเขำ
แบ่งปันเรื่องรำวเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในชีวิตประจ ำวนัและพดูคยุหยอก
ลอ้กนั กบัวีเชและรำมซสัก็เช่นกนั 

เขำเป็นคนที่ขีอ้ำยและระมดัระวงัตวั แตเ่ดิมทีนิสยัของกียนุก็ 
ร่ำเริง เขำเป็นคนมีน ำ้ใจ อัธยำศัยดีและเขำ้กับคนง่ำยเหมือน
อย่ำงที่คุยกับฟูมินเทียน แถมยังไม่ลังเลเลยที่จะหยิบย่ืนไมตรี
ใหแ้ก่อีกฝ่ำย เพิ่งไดเ้จอกันแค่สองครัง้ก็พูดคุยหยอกลอ้กันแลว้ 
บำงทีถำ้พระองคไ์ม่อยู่ที่น่ีก็อำจจะแสดงออกมำกกวำ่นีอ้ีกก็ได ้

เจ้ำชำยอิครำอิมที่ รู ้ว่ำฟูมินเทียนต้องกำรจะบอกอะไร
พระองคก็์ถอนหำยใจในใจ 

เจำ้ชำยอิครำอิมรบัรูค้วำมจริงที่ว่ำพระองคถ์กูกียนุเกลียดก็
ท ำใหไ้ม่พอใจ กียนุเคยตะโกนใส่หนำ้พระองคต์อนที่จบัตวักียนุก
ลบัมำอีกครัง้ แค่เห็นท่ำทำงของกียนุที่คิดจะหนีอีกครัง้ พระองคก็์
มั่นใจแลว้ว่ำกียนุเกลียดพระองคม์ำก 
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ค ำพดูและกำรกระท ำของกียนุที่มีต่อพระองคแ์ตกต่ำงจำกที่
ท  ำกบัคนอื่นอย่ำงเห็นไดช้ดั ถึงจะกลำ้สบสำยตำและเปิดเผยต่ำง
จำกเมื่อก่อน แต่กียุนยงัคงเกลียดพระองค ์พระองครู์เ้รื่องนีด้ีอยู่
แลว้ เจำ้ชำยอิครำอิมเดำะลิน้เบำ ๆ มีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่ฉุก
คิดขึน้มำไดใ้นครำวเดียว ฟมูินเทียนถำมว่ำพระองคม์ีควำมมั่นใจ
ว่ำจะไดร้บัควำมรกัจำกกียนุไหม เมื่อไรกนัที่กียนุจะรกัพระองคไ์ด้
เทำ่กบัที่พระองคร์กักียนุ  

แค่จะจับกียุนเอำไวไ้ดก็้หนักหนำสำหสัแลว้ กำรที่จะไดร้บั
ควำมพงึพอใจและไวว้ำงใจจำกกียนุย่ิงเป็นเรือ่งที่ยำก 

พอตระหนกัถึงควำมเป็นจรงิขอ้นีก็้วำ้วุ่นใจ ถำ้ลองคิดดแูลว้
พระองคไ์ม่มีพรสวรรคใ์นกำรท ำใหกี้ยุนพอใจไดเ้ลย พระองค์
ไม่ไดพ้ดูเก่งเหมือนอย่ำงฟมูินเทียน เหนือสิ่งอื่นใด ไม่ว่ำพระองค์
จะรกัและทะนถุนอมกียนุสกัแค่ไหน แต่ปัญหำก็คือกียนุไม่เคยคิด
วำ่มนัคือควำมปรำรถนำดีเลยสกันิด 

มีหลำยอย่ำงที่ตอ้งแกไ้ข พระองคต์ัดสินใจว่ำจะค่อยเป็น
ค่อยไป อย่ำใจรอ้น ตอ้งชำ้ลงหน่อย แต่พออีกฝ่ำยเป็นกียุนก็มี
หลำยครัง้ที่พระองคใ์ชอ้ำรมณม์ำก่อนเหตผุล 

ตอนนีก็้เหมือนกัน ไม่ว่ำฟูมินเทียนตัง้ใจจะท ำอะไร แต่พอ
เห็นว่ำเขำไปยืนอยู่ขำ้ง ๆ กียนุแลว้ภำยในใจก็รอ้นจนเดือดปดุ ๆ 
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ควำมรูส้ึกหึงหวงตอนนีไ้ม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อีกแลว้ สีของควำมหึง
หวงเป็นสีแดง และนบัวนัมนัก็ย่ิงเขม้ขึน้เรือ่ย ๆ 

แน่นอนว่ำกียนุไม่เคยคิดฝันถึงควำมจริงขอ้นีเ้ลย เขำไม่เคย
แมแ้ต่จะคิดเลยดว้ยซ ำ้ว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมจะชอบเขำ ที่พระองค์
แนะน ำเพื่อนรกัของพระองคอ์ย่ำงฟูมินเทียนใหรู้จ้ัก ก็เพรำะแค่
อยำกจะเขำ้กบัเขำไดด้ีเท่ำนัน้เอง 

แถมฟมูินเทียนก็สนกุกบักำรแหย่เจำ้ชำยอิครำอิมซึ่ง ๆ หนำ้ 
ควำมจริงขอ้นีท้  ำใหฟู้มินเทียนเป็นเพียงแค่คนเดียวที่ไดร้บัควำม
ช่ืนชมจำกกียนุอย่ำงมำก 

“โอ๊ะ? เจำ้ตวัเลก็น่ีบำดเจ็บหรอืขอรบั?” 
กียุนส ำรวจลูกของแสงดำวแล้วหันไปพูดกับฟูมิน เทียน                

ที่ขำหลงัของมนัเป็นแผลมีเลือดสีแดงติดอยู่ 
“ตรงไหนหรอื?” 
ฟูมินเทียนรีบเขำ้มำส ำรวจบำดแผลของลกูมำ้ตำมที่กียุนบ

อก 
“ไม่เป็นไรหรอก เวลำที่โดนแมก่ดัก็อำจจะเกิดแผลแบบนีไ้ด”้ 
“จรงิหรอืขอรบั?” 
“ใช่แล้ว ถึงแม่ม้ำจะลดแรงที่กัดแต่กรำมก็แข็งแรงมำก

เกินไป” 
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“จะปลอ่ยเอำไวแ้บบนีห้รอืขอรบั?” 
“ปกติถำ้ปล่อยเอำไวเ้ดี๋ยวก็หำยเองได ้หรือไม่เดี๋ยวคนเลีย้ง

มำเห็นก็จะใส่ยำให ้แต่..อืม..ดีล่ะ..ขำ้จะแสดงควำมสำมำรถให้
เจำ้ด”ู 

ยงัไม่ทนัจะไดถ้ำมว่ำเขำมีควำมสำมำรถอะไร ฟูมินเทียนก็
ยกมือขึน้มำเหนือบำดแผลของลกูมำ้ พอเขำเอำมือออกก็มองไม่
เหน็บำดแผลแลว้ 

“เอ๊ะ?” 
เสียงอุทำนหลุดออกมำจำกปำกของกียุน ก่อนหนำ้นีย้ังมี

เลือดสีแดงติดอยู่เลย แต่ตอนนีเ้ห็นแค่ผิวหนังขำว ๆ เพรำะขน
หลดุไปเทำ่นัน้ 

กียนุเงยหนำ้มองฟมูินเทียนดว้ยควำมสงสยับำงอย่ำง 
“หรอืวำ่......ทำ่นมีเวทยร์กัษำใช่ไหมขอรบั?” 
“อืม” 
ฟูมินเทียนตอบพรอ้มพยักหนำ้รบัยืดอกอย่ำงภำคภูมิใจ กี

ยนุย่ิงประทบัใจเขำมำกขึน้ ที่โลกใบนีม้ีเวทมนตร ์และหนึ่งในนัน้          
เวทมนตรท์ี่น่ำอัศจรรยม์ำกที่สุดก็คือเวทยร์กัษำ เพียงแค่สมัผัส
บำดแผลก็สมำน และกระดกูที่หกัก็เช่ือมต่อกนัได ้กียุนเคยไดร้บั 
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กำรรกัษำจำกผูท้ี่มีเวทยร์กัษำตอนที่กระดกูหกัและถกูแทง เขำรูด้ี
วำ่มนัน่ำอศัจรรยแ์ละยิ่งใหญ่แคไ่หน 

ที่น่ีจะมีหนึ่งในสิบคนที่สำมำรถใชเ้วทมนตรไ์ด ้แต่คนที่มี
เวทยร์กัษำนัน้หำยำกจนเรียกไดว้่ำเป็นโอเอซิสกลำงทะเลทรำย                       
ฟมูินเทียนเรยีกวำ่เป็นควำมสำมำรถ แตผู่ท้ี่มีเวทยร์กัษำถือวำ่เป็น
พรสวรรค ์

ในสำยตำของกียนุ ฟมูินเทียนย่ิงดยูอดเย่ียมขึน้ไปอีก 
“วำ้ว สดุยอดเลยขอรบั” 
“ชมกันขนำดนี ้เอำไวถ้ำ้เจำ้เกิดบำดเจ็บก็บอกขำ้ไดเ้ลยนะ 

เดี๋ยวขำ้จะลดคำ่รกัษำใหค้รึง่หนึ่งเลย” 
ฟูมินเทียนยิม้และยักคิว้ขำ้งหนึ่ง กียุนเองก็ยิม้ตำมเช่นกัน             

ที่ฟูมินเทียนไม่เคยพดูว่ำท ำใหฟ้รีเพรำะว่ำเขำชอบเงิน เป็นคนที่
อยู่ดว้ยแลว้อำรมณด์ีจรงิ ๆ  

“จริงสิ ได้ยินว่ำเจ้ำเองก็มีเวทมนตรส์รำ้งภำพลวงตำได้               
ไวเ้จำ้แสดงใหข้ำ้ดบูำ้งสิ” 

“ไดเ้ลยขอรบั” 
“ก่อนที่ดวงอำทิตยจ์ะขึน้สงู เรำไปขี่มำ้สกัรอบหนึ่งเถอะ” 
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เจ้ำชำยอิครำอิมเข้ำมำแทรกอย่ำงกะทันหัน เพรำะฟูมิน
เทียนท ำใหกี้ยนุไมส่นใจเจำ้ชำยอิครำอิมเลย จนถึงตอนนีก็้เพิ่งจะ
มองกลบัไปดำ้นหลงั 

ใบหนำ้สวยของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ยงัคงท ำหนำ้เย็นชำก ำลงั
ยืนอยู่ ดไูม่ต่ำงจำกปกติ แต่จำกประสบกำรณท์ี่ผ่ำนมำเขำรูส้กึได้
ว่ำเจ้ำชำยอิครำอิมก ำลังอำรมณ์ไม่ดี เขำสงสัยว่ำพระองคจ์ะ
อำรมณเ์สีย ท ำไมจึงเอียงคอและสบตำพระองค ์เจำ้ชำยอิครำอิม
ที่ขมวดคิว้ขำ้งหนึ่งเลก็นอ้ยก็รบีหนัหลงัแลว้เดินออกไปขำ้งนอก 

กียนุที่ล  ำบำกใจก็เกำหวั เจำ้ชำยอิครำอิมที่เดินออกไปอย่ำง
ไม่พอใจท ำรำวกบัว่ำเขำเป็นสำเหต ุไดแ้ต่คิดว่ำท ำไมพระองคถ์ึง
ท ำอย่ำงนัน้ และคิดวำ่มนัแปลก ๆ 

“ไปกนัไหม? อย่ำงที่อิครำอิมบอก เรำควรจะไปก่อนเที่ยงนะ 
แลว้ก็จะไดร้บีไปกินขำ้วกนั หืม?” 

“ขอรบั” 
“จะขี่เจำ้นีไ้ปไหม? จะวิ่งก็ไม่มีปัญหำหรอกนะ” 
ฟูมินเทียนชีไ้ปที่แสงดำวที่ยืนอยู่ขำ้ง ๆ เขำ กียุนมองแสง

ดำวและลกูของแสงดำวที่ยืนอยู่ขำ้ง ๆ กนัแลว้ก็สำ่ยหวั 
“ไม่หรอกขอรับ ข้ำมีมำ้ที่ขี่มำแลว้ และคิดว่ำคงจะดีกว่ำ               

ถำ้มนัไดอ้ยู่กบัลกู” 
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“อย่ำงนั้นก็ไม่เป็นไร เอำล่ะ รีบตำมอิครำอิมไปกันเถอะ              
ถำ้ไมร่บีไป เจำ้นั่นอำจจะหงึเอำก็ได”้ 

“ขอรบั?” 
กียุนที่มองแม่ม้ำกับลูกม้ำแล้วรูส้ึกเศรำ้ขึน้มำอย่ำงไม่มี

สำเหตก็ุงงกบัค ำพดูที่ทิง้ระเบิดเอำไวข้องฟมูินเทียน ใครหึงอย่ำง
นัน้เหรอ? 

“ท ำไมตอ้งท ำหนำ้ตำตกใจขนำดนัน้ดว้ยเล่ำ ควำมจริงแลว้             
อิครำอิมก็เป็นผูช้ำยละเอียดอ่อนเหมือนกนันะ” 

ไม่อยำกจะเช่ือเลย แต่เพรำะเขำเป็นเพื่อนสนิทกนั แมว้่ำเขำ
จะรูใ้นเรื่องที่กียนุไม่รูอ้ีกมำก แต่ที่บอกว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมเป็นคน
ละเอียดอ่อนนัน้กียุนไม่มีทำงเช่ือ คนเย็นชำขนำดที่ว่ำถำ้ถูกเข็ม
ต ำ ก็คงไม่มีเลือดออกอย่ำงเจำ้ชำยอิครำอิมเป็นคนละเอียดอ่อน
ตรงไหนกนั 

พอกียุนขมวดคิว้ส่งสำยตำไม่เช่ือมำให ้ฟูมินเทียนก็ระเบิด
เสียงหัวเรำะออกมำ ขนำดแค่พูดเข้ำข้ำงเจ้ำชำยอิครำอิมนิด
หน่อยกียนุ          ก็มีปฏิกิรยิำแบบนีแ้ลว้ หนทำงยงัคงอีกยำวไกล 

“ฮ่ำ ๆ ๆ ขำ้ไมไ่ดโ้กหกนะ ถึงจะเหมือนพดูเลน่ก็ตำม” 
“ลอ้เลน่ใช่ไหมขอรบั?” 
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“ไม่นะ ขำ้ไม่ไดล้อ้เลน่ เจำ้นั่นละเอียดอ่อนกว่ำที่คิดนะ พนนั
ไดเ้ลย” 

“พนนัหรอืขอรบั?” 
“ขำ้เก่งเรือ่งพนนันะ แถมยงัชนะตลอดเลยดว้ย” 
“......” 
“ถำ้หำกพิสจูนไ์ดแ้ลว้ว่ำเจำ้นั่นเป็นคนละเอียดอ่อน เจำ้ตอ้ง

ท ำตำมค ำขออะไรก็ไดข้องขำ้ ดีไหม?” 
“อย่ำงนัน้ถำ้พิสจูนแ์ลว้ว่ำไม่ใช่ท่ำนฟมูินเทียนก็ตอ้งท ำตำม            

ค ำขอของขำ้ดว้ยใช่ไหมขอรบั?” 
“ใช่แลว้” 
กียุนคิดอยู่ครู่หนึ่ง เป็นกำรเดิมพนัที่น่ำสนใจ แต่ตอนนีเ้ขำ

ลงัเลเพรำะไมอ่ยำกจะเดิมพนั 
“ไดข้อรบั แตว่ำ่” 
“แตอ่ะไรหรอื?” 
“ควำมละเอียดอ่อนมันขึน้อยู่กับวิจำรณญำณของแต่ละ

บคุคลใช่ไหมขอรบั? ดงันัน้ตอ้งมีเง่ือนไขว่ำตอ้งผ่ำนเกณฑข์องขำ้
นะขอรบั” 

“ เจ้ำ เ ป็นคนรอบคอบจริง  ๆ  ก็ ได้ อย่ำงที่ เจ้ำบอกว่ำ                         
ควำมละเอียดอ่อนของแตล่ะคนมนัต่ำงกนั” 
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ฟูมินเทียนยิม้พรำยและยอมรบัเง่ือนไขกำรพนัน กียุนเองก็
พยกัหนำ้ ถึงจะอยู่ในช่วงที่ไม่ทนัตัง้ตวั แตเ่ขำก็สงสยัในค ำพดูของ
ฟูมินเทียนที่ว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมเป็นคนละเอียดอ่อนอย่ำงไร ถำ้
เห็นเลือดแลว้เป็นลมน่ีนบัว่ำละเอียดอ่อนไหม หรอืไม่ก็ตอ้งปักผำ้                        
อย่ำงปรำณีตหรือเปล่ำ หรือไม่กำรจัดกำรเอกสำรน่ีนับว่ ำเป็น                          
ควำมละเอียดอ่อนไหมนะ เขำคิดจินตนำกำรอย่ำงหนกั เจำ้ชำย              
อิครำอิมดไูม่เขำ้เคำ้อะไรสกัอย่ำง เขำจงึมั่นใจมำกวำ่จะชนะ และ 
ในเมื่อมีเงื่อนไขที่ชดัเจน กียนุเองก็เป็นเซียนพนนัเหมือนกนั 

“ถำ้เป็นอย่ำงที่ท่ำนฟูมินเทียนบอก ก่อนที่เจำ้ชำยอิครำอิม               
ผูล้ะเอียดอ่อนจะอำรมณเ์สีย พวกเรำรบีตำมไปกนัเถอะขอรบั” 

“ฮ่ำ ๆ ๆ เจำ้เองก็เลน่มขุตลกเก่งนะ ก็ได ้เรำไปกนัเถอะ” 
ฟมูินเทียนกบักียนุรบีตำมเจำ้ชำยอิครำอิมไป 
แน่นอนว่ำหลังจำกนี ้ไม่มีใครรู ้ว่ำผลกำรเดิมพันจะเป็น

อย่ำงไร 
 
“เจา้ไม่สบายตรงไหนหรือ?” 
หลังจำกขี่ม้ำไปรอบ ๆ ฟำร์มได้หนึ่งรอบแล้วก็ได้เวลำ

กลบัมำที่ฟำรม์อีกครัง้เพื่อทำนมือ้เที่ยง เป็นช่วงเวลำที่สงบสขุ บน
โต๊ะอำหำรมีของกินมำกมำยและพูดคุยกันโดยมีฟูมินเทียนเป็น
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คนกลำง             ในระหว่ำงนัน้เจำ้ชำยอิครำอิมที่พิจำรณำกียนุอ
ยู่ก็พดูขดัเรือ่งที่              ฟมูินเทียนก ำลงัพดูขึน้มำกะทนัหนั 

“หืม? วำ่อะไรนะ?” 
ฟูมินเทียนตอบกลบัในทนัที แต่กียุนแค่ส่งเสียงเอ๊ะแลว้เงย

หนำ้ขึน้มำระดบัหนึ่ง กียุนกลอกตำไปมำเป็นเชิงถำมว่ำพระองค์
พดูอะไร 

“เจำ้ไมส่บำยใช่ไหม?” 
พอฟูมินเทียนยอ้นถำมว่ำพดูอะไร เจำ้ชำยอิครำอิมก็ลกุขึน้ 

จำกที่ เดินมำหำกียนุแลว้เอำมือแตะที่หนำ้ผำกเพื่อวดัไข ้
“เจำ้เป็นไขน่ี้” 
“ไม่เป็นไรพ่ะย่ะค่ะ” 
“ไม่เป็นไรที่ไหนกนั” 
พอกียนุที่เห็นเจำ้ชำยอิครำอิมเดำะลิน้เสียงดงั เขำเองก็แอบ

เดำะลิน้ในใจดว้ย 
จริงอยู่ที่ร่ำงกำยของเขำไม่ค่อยดีนัก เพรำะเป็นไข ้จึงไม่รู ้

รสชำติอำหำร แตก็่ไม่ถึงกบัทนไม่ไหว 
กำรออกมำทำนมือ้เที่ยงแลว้กลับวังเป็นกำรเดินทำงสัน้ ๆ 

เพรำะเจำ้ชำยอิครำอิมงำนยุ่ง แมว้่ำช่วงเชำ้จะเที่ยวเล่นฆ่ำเวลำ          
แต่ช่วงบ่ำยก็มีก ำหนดกำรหลำยอย่ำงที่ตอ้งท ำ กียุนที่คุน้เคยกบั 
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กำรไปโน่นไปน่ีตำมก ำหนดกำรของเจำ้ชำยอิครำอิมแลว้ก็ไม่ไดใ้ส่
ใจอะไรมำกมำย ในหนึ่งเดือนจะไดอ้อกมำขำ้งนอกสกัครัง้เขำก็
พอใจมำกแลว้ แค่ออกมำทำนมือ้เที่ยง พอกลับถึงวังก็ไดน้อน
พกัผ่อนเต็มท่ี เขำจงึตัง้ใจว่ำจะไม่พดูอะไร 

เขำไม่ไดป่้วยหนักถึงขนำดตอ้งบอกว่ำป่วย แต่ถึงอย่ำงนัน้
เจำ้ชำยอิครำอิมก็เอ่ยปำกทกัจนเขำกลำยเป็นคนป่วย 

กียนุไมช่อบสถำนกำรณแ์บบนีเ้ลย ตกอยู่ในสถำนกำรณท์ี่ไม่
เป็นไปตำมควำมตัง้ใจของเขำ และไดแ้ตต่อ้งตำมน ำ้ไป 

“เจำ้ตอ้งพกัผ่อน มีหอ้งนอนอยู่ที่ชัน้สำม ไปเตรียมหอ้งนอน
เรว็” 

เจำ้ชำยอิครำอิมสั่งเคนเกนที่ยืนอยู่ขำ้ง ๆ แตกี่ยนุหำ้มไว ้เขำ
ไม่อยำกท ำใหวุ้น่วำย 

“แค่กลับวังไปพักผ่อนก็พอแล้วพ่ะย่ะค่ะ ไม่เป็นไรหรอก              
พ่ะย่ะค่ะ” 

“เจำ้ก็พดูว่ำไม่เป็นไรตลอดนั่นแหละ เจำ้ดอูำกำรของตวัเอง
แลว้คอ่ยพดูเถอะ” 

เจำ้ชำยอิครำอิมตอบกลบัค ำพดูของกียนุที่บอกว่ำไม่เป็นไร
ด้วยน ้ำ เสียงที่ดุกว่ำปกติ  กียุนอยำกจะเถียงอะไรกลับไป                      
เขำไม่พอใจที่โดนดรุำวกบัว่ำเขำไปท ำอะไรผิดมำอย่ำงนัน้แหละ           
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ไม่ยุติธรรมเลย บอกว่ำไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิ อยำกจะบอกให้
ปลอ่ยเขำไวเ้ฉย ๆ เถอะ แต่ก็พดูสิ่งที่ตอ้งกำรจะพดูออกมำไมไ่ด ้ 

เจำ้ชำยอิครำอิมกับกียุนต่ำงจอ้งตำกันอยู่อย่ำงนัน้พกัหนึ่ง 
ปกติแล้วกียุนจะยอมถอยให้ก้ำวหนึ่ง  แต่ไม่ใช่วันนี ้ ก่อนที่
สถำนกำรณจ์ะเลวรำ้ย ฟมูินเทียนก็รบีเขำ้มำแทรก 

“ไหนมำใหข้ำ้ดสูิ” 
ฟมูินเทียนก็เขำ้มำขำ้ง ๆ กียนุแลว้เอำมือมำแตะหนำ้ผำกวดั

ไข ้
“เป็นไขน่ี้นำ เจำ้ตอ้งพกัผ่อนอย่ำงที่อิครำอิมบอกนะ” 
“ไม่ไดห้นกัขนำดนัน้นะขอรบั” 
“ไม่เป็นไรก็จริง แต่ก็ควรพกัผ่อนที่น่ีสกัหน่อยก่อน แลว้พอ            

ไขล้ดค่อยกลบัดีกว่ำนะ จะไดไ้ม่มีใครว่ำอะไรไดด้ว้ย เอำอย่ำงนัน้
เถอะนะ” 

“แตว่ำ่......” 
เพรำะว่ำฟูมินเทียนช่วยออกหน้ำ ท ำใหกี้ยุนหำค ำพูดมำ

โตแ้ยง้ไม่ได ้ค ำพดูที่นุ่มนวลท ำใหเ้ขำท ำอะไรไม่ไดน้อกจำกพยกั
หนำ้รบั อนัที่จรงิเขำก็ไม่คิดจะหำเรือ่งทะเลำะกบัเจำ้ชำยอิครำอิม
ดว้ย 
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ไม่นำนเคนเกนก็มำบอกว่ำเตรียมหอ้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
สุดท้ำยกียุนก็ต้องไปนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนชั้นสำม                  
ถึงจะเรียกว่ำฟำรม์ แต่หอ้งนอนก็ยอดเย่ียมสมกับเป็นที่พกัของ
เจำ้ชำยอิครำอิม หอ้งกวำ้งใหญ่ตกแต่งอย่ำงหรูหรำ กียุนที่นอน
หม่ผำ้ไหมอยู่บนเตียงสี่เสำก็ถอนหำยใจเบำ ๆ 

“ขำ้ไมเ่ป็นไรจรงิ ๆ นะ” 
บรรดำขำ้รบัใชพ้รอ้มเพรียงกันเตรียมอ่ำงน ำ้และผำ้ขนหนู

แหง้ พรอ้มทัง้จุดไฟในกระถำงก ำยำนหอมที่หวัเตียง เขำที่ไม่ได้
ตัง้ใจจะเป็นคนป่วยจงึอดึอดัใจ 

ฟูมินเทียนที่กระซิบอะไรบำงอย่ำงกับเจำ้ชำยอิครำอิมอยู่
ตรงปลำยเตียงก็เดินเขำ้มำขำ้ง ๆ 

“นอนพกัสกังีบหนึ่งเถอะ” 
“เหมือนจะนอนไมค่่อยหลบัเลยขอรบั” 
“เดี๋ยวก็หลบั ใจเป็นนำยกำยเป็นบำ่ว ถำ้เจำ้คิดวำ่ไมเ่ป็นไรก็

จะไม่เป็นไรจรงิ ๆ แต่ถำ้เจำ้กงัวลก็จะย่ิงหมดเรี่ยวแรง ถำ้นอนอยู่
แบบนีร้ำ่งกำยก็จะตอบสนอง เอำล่ะ ตอ้งคิดว่ำถึงจะนอนตอนนีก็้
ไม่เป็นไร ควำมจรงิเจำ้ก็ไม่อยำกลกุหรอกใช่ไหม?” 
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จำกค ำพดูที่โนม้นำ้วอย่ำงมำก กียนุก็พยกัหนำ้ ตอนก่อนจะ
ลม้ตวัลงนอนก็ไม่เป็นไร แต่ตอนนีไ้ม่อยำกจะลกุเลย รูส้ึกรำวกับ
วำ่รำ่งกำยถกูแปะติดไวก้บัเตียง 

ฟมูินเทียนวดัไขข้องกียนุอีกครัง้ 
“ยงัมีไขอ้ยู่......ดื่มน่ีสิ” 
ฟูมินเทียนย่ืนแกว้ที่ไดร้บัมำจำกขำ้รบัใช ้สิ่งที่อยู่ในแกว้ที่กี

ยุนถือนัน้รอ้นมำก มนัเป็นของเหลวสีอ ำพนั ไดก้ลิ่นแลว้เหมือน
กลิ่นชำและเหลำ้ผสมกนั อยู่ ๆ ก็รูส้กึไม่อยำกดื่มขึน้มำ 

พอเห็นกียนุท ำหนำ้บดูและเอำแต่ถือแกว้ยำ ฟมูินเทียนก็พดู
ขึน้มำ 

“ท ำอะไรอยู่ท  ำไมยงัไม่กินละ่?” 
“น่ีมนัคืออะไรหรอืขอรบั” 
“ขีร้ะแวงเสียจริงนะ กลัวข้ำจะเอำยำพิษให้เจ้ำกินหรือ?              

ต่อหนำ้เจำ้หมอน่ีน่ะนะ?” 
สำยตำมองขำ้มไหล่ของฟูมินเทียนไปยังเจำ้ชำยอิครำอิม

เล็กน้อย กียุนขมวดคิ ้วเล็กน้อย แน่นอนว่ำเขำไม่ได้ระแวง               
แต่ของเหลวที่ไม่รูว้่ำคืออะไร ท ำใหเ้ขำกังวลอยู่ตลอดว่ำรสชำติ
มนัจะเป็นอย่ำงไร 

ฟมูินเทียนที่รูใ้จกียนุก็บอกสว่นผสมในนัน้ให ้
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“ขำ้ผสมเหลำ้กบัน ำ้ผึง้ลงในน ำ้ชำ มนัท ำหนำ้ที่เป็นยำระงบั
ประสำทได”้ 

“อำ” 
กียุนดื่มชำลงไปอย่ำงช่วยไม่ได ้กียุนดื่มรวดเดียวหมด วำง

แกว้ลงแลว้เบห้นำ้ มีเหลำ้ผสมอยู่เยอะมำก มนัแรงเกินไป 
“อุ๊......” 
“ท ำไมหรอื?” 
“มนัแรงขอรบั” 
“เพรำะมีเหลำ้ผสมอยู่นะสิ เอำน่ีไป” 
ฟมูินเทียนย่ืนแกว้น ำ้ให ้กียนุรบัน ำ้มำดื่มอย่ำงยินดี 
“ตอนนีเ้จำ้ก็จะหลบัง่ำยขึน้ พวกเรำจะออกไปนะ” 
ฟูมินเทียนลุกขึน้จำกเตียง ครำวนีเ้จำ้ชำยอิครำอิมเขำ้มำ

ใกล ้ๆ กียุนเงยหนำ้มองเจำ้ชำยอิครำอิม เจำ้ชำยอิครำอิมท ำสี
หนำ้ไมด่ ี                มำตัง้แตเ่มื่อครูแ่ลว้ ใบหนำ้หลอ่เหลำมีควำม
ไม่พอใจบำงอย่ำงอยู่          ไม่พอใจอะไรกัน โกรธเพรำะว่ำเขำ
ตอ้งนอนก็เลยท ำใหก้ ำหนดกำรผิดพลำดไปหมดอย่ำงนัน้หรอื เขำ
ก็บอกไปแลว้ว่ำไม่เป็นไร แต่คนที่ท  ำใหเ้ขำเป็นคนป่วยก็พระองค์
ไม่ใช่หรือ กียุนคิดไปเฉย ๆ ว่ำถำ้หำกจะใหเ้ขำรบัผิดชอบเรื่องนี ้ 
เขำจะโกรธจรงิ ๆ ดว้ย 
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“พกัผ่อนเถอะ ตอนนีข้ำ้จะกลบัไปที่วงั” 
“อำ..พะ่ย่ะคะ่ เดินทำงปลอดภยันะพะ่ย่ะคะ่” 
“อืม” 
“เอ่อ..แลว้ก็” 
“......?” 
“ขออภยัพะ่ย่ะคะ่ ที่ท  ำใหเ้กิดเรือ่งแบบนี”้ 
“เจำ้ไม่ไดต้ัง้ใจ ไม่ตอ้งขอโทษหรอก พกัผ่อนใหร้ำ่งกำยหำย

ดีเถอะ” 
ดูเหมือนบอกขอโทษไว้ก่อนก็น่ำจะดี  กียุนจึงพูดออกไป                          

แตท่ำ่ทำงของเจำ้ชำยอิครำอิมกลบัย่ิงเลวรำ้ยลง เจำ้ชำยอิครำอิม
ที่จอ้งมองกียนุดว้ยสีหนำ้ไม่พอใจก็หมนุตวักลบัแลว้ออกจำกหอ้ง
ไป 

กียุนรูส้ึกมึนงง น่ีเป็นครัง้ที่สองของวันนีแ้ลว้ที่เขำเห็นแผ่น
หลังของพระองค ์ท ำแบบนีต้อ้งกำรอะไรกันแน่ ฟูมินเทียนที่อยู่
ขำ้ง ๆ              ก็หวัเรำะคิก ๆ 

“ไม่รูห้รอืวำ่ท ำไมถึงเป็นแบบนี?้” 
“ขอรบั?” 
“ไม่รูห้รอืวำ่ท ำไมเจำ้หมอนั่นถึงเป็นแบบนี?้” 
“ไม่รูข้อรบั เกิดอะไรขึน้หรอืขอรบั?” 
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พอท ำหนำ้เครียดแลว้บอกว่ำไม่รู ้ ฟูมินเทียนก็ระเบิดเสียง
หวัเรำะออกมำเสียงดงั 

“ดงันัน้มนัถึงไดล้  ำบำกจรงิ ๆ อย่ำงไรเลำ่” 
“ขอรบั?” 
พอกียนุที่ไม่รูว้ำ่เขำพดูอะไรยอ้นถำม ฟมูินเทียนก็สำ่ยหนำ้ 
“เปล่ำ ข้ำพูดกับตัวเอง ว่ำแต่เป็นอย่ำงไร? แบบนี้ถือว่ำ                 

อิครำอิมละเอียดอ่อนไหม?” 
“ตรงไหนกนัขอรบั?” 
“ก็ที่เจำ้ป่วย เขำก็พดูออกมำไดถ้กูตอ้งเลยไง” 
“นั่นถือวำ่ละเอียดอ่อนหรอืขอรบั?” 
“อย่ำงนัน้แสดงว่ำเจำ้ไม่ทันสงัเกต แต่ท ำไมเจำ้เป็นแบบนี้

นะ” 
ครำวนีกี้ยุนก็ไม่เขำ้ใจว่ำที่ฟูมินเทียนพูดมำหมำยควำมว่ำ

อะไร จึงไดแ้ต่เอียงคอไปมำ แต่ก็พดูเก่ียวกับควำมละเอียดอ่อน
ของเจำ้ชำยอิครำอิมขึน้มำ 

“ถึงอย่ำงไรก็ไม่ผ่ำนเกณฑข์องขำ้อยู่ดีขอรบั” 
“เจำ้น่ีมนัเรื่องมำกจรงิ ดี ตอนนีต้อ้งนอนจรงิ ๆ ไดแ้ลว้ เหลำ้

มนัแรง เจำ้ก็จะมนึนิดหน่อยนะ” 
“อำ” 
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กียุนพยักหนำ้ เขำมึนหัวจริง ๆ กียุนค่อย ๆ จัดท่ำนอนให้
สบำย  

พอหวัถึงหมอน สติของเขำก็เลือนรำงทนัที กียุนหลบัตำลง
อย่ำงอำรมณด์ ีแตไ่ม่รูท้  ำไมถึงรูส้กึแปลก ๆ 

“ทำ่นไดใ้สอ่ะไรลงไปในชำอีกหรอืเปลำ่ขอรบั?” 
“อืม ใสย่ำนอนหลบั แตน่อ้ยมำก” 
ไดยิ้นเสียงของฟูมินเทียนเหมือนดงัมำจำกที่ไกล ๆ เพรำะ              

ยำนอนหลบัถึงไดง้่วงแบบนีน่ี้เอง พอเขำ้ใจแลว้กียนุก็หลบัตำลง 
“ถำ้เป็นไขข้ำ้ก็ช่วยอะไรไมไ่ด ้ฝันดีนะ” 
เสียงบ่นของฟมูินเทียนดงัพรอ้มเสียงถอนหำยใจ เวทยร์กัษำ

สมำนบำดแผลไดแ้ต่ลดไขไ้ม่ได ้ดงันัน้เขำจึงท ำอะไรไม่ไดอ้ย่ำง            
ที่บอก แต่ถึงขนำดใชย้ำนอนหลบัมนัก็เกินไป กียุนบ่นในใจแลว้
สต ิ        ก็ถกูตดัไปตรงนัน้ 

 
ฟูมินเทียนที่เห็นว่ำกียนุหลบัไปแลว้จึงเดินออกจำกหอ้งมำ            

ก็พบเจ้ำชำยอิครำอิมที่ยืนอยู่กลำงห้องรับแขก เห็นแผ่นหลัง
แข็งแกร่งยืนน่ิงรำวกับก้อนหิน ฟูมินเทียนรูด้ีว่ำภำยในใจของ
เจำ้ชำยนัน้กระวนกระวำยแคไ่หน 

“เพิ่งจะหลบัไป” 
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“......” 
“ไม่ไดม้ีตรงไหนที่ดปู่วยเลย แต่ก็ท ำเหมือนป่วยหนกั เพรำะ

ใครกนันะ” 
คิว้ของเจ้ำชำยอิครำอิมขมวดมุ่นกับท่ำทำงมีเลศนัยของ              

ฟมูินเทียน เมื่อคืนพระองคไ์ม่ไดท้  ำรกักบักียนุ แตเ่มื่อสำมคืนก่อน
พระองคท์  ำรกักบักียนุรุนแรงเกินไปหน่อย ไม่รูว้่ำท ำรุนแรงเกินไป
หรือเปล่ำ แต่เพรำะกียุนดูเหมือนจะเป็นลม พระองค์จึงรูส้ึก
หงดุหงิด ทัง้อำรมณเ์สียและไม่สบำยใจ 

“ไม่ตอ้งกังวลไปหรอก เดิมทีเขำเป็นคนแข็งแรง อีกไม่นำน            
ก็หำยดีแลว้” 

“นั่นสิ” 
ใบหนำ้ของเจำ้ชำยอิครำอิมที่ตอบหว้น ๆ ปกคลุมไปดว้ย             

เงำด ำทมึน ฟูมินเทียนมองพิจำรณำใบหนำ้ของเพื่อนที่รำวกับ
ประติมำกรรมชัน้ดีแลว้หวัเรำะออกมำ 

เขำและเจ้ำชำยอิครำอิมเป็นเพื่อนที่คบกันมำนำน แต่                    
เจำ้ชำยไม่เคยดูน่ำสงสำรเท่ำนีม้ำก่อนเลย พระองคเ์ป็นคนที่มี                          
ควำมทะเยอทะยำนและมั่นใจในตนเอง ไมม่ีสิ่งไหนที่อยำกไดแ้ลว้
จะไม่ได้ ไม่มีอะไรที่ท  ำให้หวำดกลัว แต่วันนีค้วำมกังวลของ
พระองคม์ันชัดเจนรำวกับจะจับตอ้งได ้หัวใจที่รกัใครสักคนมัน



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

418 
 

ย่อมเจ็บปวด ถำ้ท ำใหม้ีควำมสขุ มนัก็เป็นรอยยิม้ที่แสนจะล ำ้ค่ำ 
แต่ถำ้เป็น               ควำมทุกขร์ะทมก็เป็นควำมเจ็บปวดที่แสน
สำหสัเช่นเดียวกนั 

แถมถำ้อีกฝ่ำยไม่ไดร้บัรูเ้ลยว่ำตนเองไดร้บัควำมรกัก็ย่ิงหนกั
หนำสำหสัขึน้ไปอีก 

ดงันัน้ในตอนนีเ้จำ้ชำยอิครำอิมจงึน่ำสงสำร แต่มนัก็น่ำสนกุ
ดว้ย 

“เหมือนขำ้จะรูแ้ลว้ว่ำท ำไมเจำ้ถึงชอบกียนุ” 
“อะไร?” 
“ควำมเปลง่ประกำย” 
“......” 
พอช่ือของกียนุหลดุออกมำจำกปำกของฟมูินเทียน เจำ้ชำย           

อิครำอิมก็ท ำหนำ้ไมพ่อใจ แต่ฟมูินเทียนหวัเรำะคิกคกั 
“เขำไม่ได้อ่อนต่อโลก แต่ใสบริสุทธ์ิ หัวไว และรอบคอบ                

โดยพืน้ฐำนแลว้ไม่ใช่คนขีร้ะแวง โดยเฉพำะเขำไม่ไดปิ้ดบงัเลยวำ่
ไวใ้จอีกฝ่ำย เมื่อไดเ้ห็นแววตำเป็นประกำยนั่น ขำ้ก็รูส้กึเหมือนว่ำ
ตวัเองช่ำงเป็นคนที่ยอดเย่ียมเหลือเกิน” 

“...เป็นอย่ำงนัน้จรงิ ๆ นั่นแหละ” 
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เจ้ำชำยอิครำอิมเองก็มีประสบกำรณ์นีเ้หมือนกัน ตอนที่
พระองคพ์ำกียนุไปดกูรำมนัหซ์ิลมำ เขำรอ้งอทุำนอย่ำงไรเ้ดียงสำ 
และเอ่ยช่ืนชมพระองคอ์อกมำอย่ำงไม่ลงัเล ไม่มีควำมเห็นแก่ตวั             
มีแต่รอยยิม้ที่ท  ำใหค้นอื่นอำรมณด์ี สมกบัที่ฟมูินเทียนบอกว่ำเขำ
เปลง่ประกำย 

แต่พอมันออกมำจำกปำกของฟูมินเทียนแล้วพระองค์ก็
อำรมณเ์สีย กียนุเป็นของพระองคแ์ค่คนเดียว พระองคย์อมไม่ได้
ที่จะใหใ้ครมำเหน็กียนุในมมุนัน้ ตอ่ใหเ้ป็นฟมูินเทียนก็ตำม 

“ขำ้ไมค่ลุม้คลั่งก็บญุแลว้” 
ค ำพูดไรอ้ำรมณข์องเจำ้ชำยอิครำอิมท ำใหฟู้มินเทียนเอียง

คอ ทีหนึ่งแลว้ยิม้แหง้ เขำรูแ้ลว้ว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมอยำกจะบอก
อะไร 

“เจำ้อยำกบีบคอขำ้ดว้ยหรอื?” 
“แน่นอนสิ” 
เจำ้ชำยอิครำอิมท ำสีหนำ้เย็นชำรำวกับว่ำไม่ไดพู้ดลอ้เล่น              

ที่ฟมูินเทียนตำมติดกียนุแจมำตลอดในช่วงเชำ้ เจำ้ชำยอิครำอิม
ยงัรูส้กึเคืองอยู่ 

“ตอ้งขอบคณุควำมมีเหตผุลของเจำ้สินะ เรื่องนีม้นัอนัตรำย
ต่อชีวิตจรงิ ๆ เลย” 
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ฟูมินเทียนแกล้งท ำตัวสั่นและลูบล ำคอของตัวเอง เห็น
ดวงตำของเจำ้ชำยอิครำอิมที่มองมำหรี่ลงก็ระเบิดเสียงหวัเรำะฮ่ำ 
ๆ ออกมำ 

“เอำล่ะ ๆ อย่ำจ้องกันแบบนั้นสิ ควำมรักท ำให้หัวใจคง               
ควำมสงบเยือกเย็นเอำไวไ้ม่ได ้ดังนั้นเขำถึงไดเ้รียกว่ำถูกขโมย
หวัใจไปไง” 

ดวงตำที่หรี่ของเจำ้ชำยอิครำอิมโตขึน้มำดว้ยควำมแปลกใจ 
แตฟ่มูินเทียนไมส่ำมำรถกลัน้ยิม้ได ้

“ตอนนีก้ลบัไปไดแ้ลว้พะ่ย่ะค่ะ องคช์ำยอิครำอิม ถึงพระองค์
จะไปไหนไมไ่ด ้แตม่นัเลยก ำหนดกำรแลว้พ่ะย่ะค่ะ กระหมอ่มรูว้่ำ
พระองค์มีงำนค้ำงอยู่มำกมำย เพรำะไม่อยู่ที่วังเป็นเดือนนะ                  
พ่ะย่ะค่ะ” 

“ฟมูินเทียน” 
“เดี๋ยวขำ้พำไปสง่อย่ำงปลอดภยัแน่นอน” 
“อย่ำงนัน้ก็ฝำกดว้ย” 
เจำ้ชำยอิครำอิมไปดูกียุนที่หลบัอยู่ในหอ้งอีกครัง้แลว้ออก

จำกหอ้งรบัแขกไปดว้ยใบหนำ้บดูบึง้ 
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ฟูมินเทียนเอ่ยลำเบำ ๆ แลว้ยิม้ส่งเจำ้ชำยอิครำอิม ควำม
จริงแลว้เขำไม่ไดอ้ยำกจะเขำ้ไปกำ้วก่ำยเรื่องควำมรกัของคนอื่น             
หรอกนะ แตม่ีเรือ่งน่ำสนกุขนำดนี ้เขำจะไมเ่ขำ้ไปยุ่งไดอ้ย่ำงไรกนั 

 
มีคนอยู่สองประเภทใหญ่ ๆ ที่มำรวมตัวกันโดยใชง้ำน

เลีย้งเป็นขอ้อำ้ง หนึ่งคือผูค้นที่มีจุดประสงคจ์ะจัดงำนเลีย้งเพื่อ
ควำมสนกุ กล่ำวคือหำควำมส ำรำญใหต้วัเอง พวกเขำจะดื่มสรุำ
และทำนอำหำร พรอ้มทั้งเพลิดเพลินกับกำรดูนำงระบ ำร่ำยร  ำ 
ผูค้นอีกส่วนหนึ่งที่เหลือ จะใชง้ำนเลีย้งเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูและ
เจรจำซือ้ขำยสินคำ้และของมีคำ่ 

เจำ้ชำยอิครำอิมอยู่ในกรณีหลัง พระองคไ์ดร้บัขอ้มูลจำก
รำยงำนมำกเพียงพอแล้ว แต่กำรได้มำฟังจำกปำกของผู้คน
โดยตรงและมำดทู่ำทีก็เป็นสิ่งที่ส  ำคญั มีงำนเลีย้งจดัขึน้อยู่บอ่ย ๆ                  
เพื่อยืนยนัถึงมิตรภำพและควำมจงรกัภกัดี 

มีข่ำวลือต่ำง ๆ นำ ๆ ของพระองค์ และกำรถกเถียงกันของ
ผูน้  ำตระกลูเก่ียวกบัรำคำทองและเกลือ รวมทัง้แนวโนม้ของรำคำ
ธัญพืชที่ใกลจ้ะถึงฤดเูก็บเก่ียว เจำ้ชำยอิครำอิมที่เป็นตวัเอกของ
งำนเลีย้งนั่งมองอยู่เงียบ ๆ และฟังเรือ่งรำวตำ่ง ๆ ทัง้หมด 
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หนึ่งในนั้น เรื่องที่ผูค้นใหค้วำมสนใจมำกที่สุดก็คือเรื่องที่             
เคียวเซนบุกยึดดำเมียนได ้ตอนฤดูใบไมผ้ลิ  เคียวเซนบุกโจมตี                
ดำเมียนจนไปสิน้สดุลงที่ฤดเูก็บเก่ียว ธญัพืชที่ไดร้บัจำกทุง่นำของ
ดำเมียนที่อุดมสมบูรณ์ถูกใชเ้ป็นเสบียงใหท้หำรของเคียวเซน
ทัง้หมด ควำมจรงิชดัเจนแลว้วำ่กำรที่ชำลบำมหส์ง่กองก ำลงัเสรมิ
ไปใหด้ำเมียนเป็นกำรประกำศสงครำมกบัเคียวเซน ประเดน็คือวำ่
สงครำมจะเกิดขึน้เมื่อไร ผูค้นต่ำงใจจดใจจ่อว่ำจะเป็นปีหนำ้หรือ 
อีกปีถัดไปกันแน่ สงครำมระหว่ำงอำณำจกัรใหญ่ แมว้่ำจะไม่ได้
ลุกลำมไปจนเ กิดสงครำม เต็ม รูปแบบ  แต่ ก็ จะ เ กิดกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงเฉียบพลนัดำ้นกำรเมืองและเศรษฐกิจ นี่เป็น
โอกำสที่จะสรำ้งช่ือเสียง หรือไม่ก็สรำ้งเงินเม็ดโต แต่ในทำง
กลบักนัก็อำจจะตอ้งสญูเสียทกุอย่ำงดว้ย 

“เรื่องยังไม่ทันจะเกิดขึ ้นก็เอะอะโวยวำยกันยกใหญ่                             
ก็เตรยีมกำรกนัลว่งหนำ้สิ” 

ชำเฮลรูขำ้หลวงชรำของเจำ้ชำยอิครำอิมเดำะลิน้ขดัใจ ตวั
เขำมีประสบกำรณเ์ป็นนำยพลหนุ่มในยคุสงครำม ในสำยตำของ
ชำเฮลรูที่ประสบกับสงครำมมำกับตวั ไม่ใช่แค่ค ำพูดนัน้ พวกที่
ลกุลีล้กุลนไปลว่งหนำ้ช่ำงดนู่ำเวทนำ 
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น ำ้เสียงอันขมขื่นของข้ำหลวงชรำท ำใหเ้จ้ำชำยอิครำอิม
หวัเรำะออกมำ 

“อย่ำงนัน้เจำ้เตรยีมอะไรไวบ้ำ้งละ่?” 
“แน่นอนว่ำตอ้งตนุเสบียงเอำไวพ้่ะย่ะค่ะ แลว้ก็สะสมทองไว้

ดว้ยพ่ะย่ะคะ่ แลว้ก็ตอ้งฝึกฝนพลทหำรใหห้นกัพะ่ย่ะคะ่” 
เมืองซิลมำรูอำนอยู่ทำงใตสุ้ดของรำชอำณำจักร และอยู่

หำ่งไกลจำกเคียวเซนมำกที่สดุเช่นกนั แตถ่ำ้เกิดสงครำม ค่ำครอง
ชีพก็ย่อมตอ้งเพิ่มสูงขึน้ ในฐำนะหวัหนำ้ครอบครวัก็ตอ้งเตรียม
เสบียงเอำไวส้  ำหรบัวนันัน้ 

“แลว้?” 
“ยงัฝึกไม่หนกัพอพ่ะย่ะค่ะ คนแก่คนนีผ้มแทบจะรว่งหมดทัง้

หวัเพรำะตอ้งบรหิำรเงินเพื่อฝึกทหำรขององคช์ำยนะพ่ะย่ะค่ะ” 
“ไม่รูส้ิ ผมของเจำ้เดิมทีก็มีไม่มำกอยู่แลว้ ขนำดผมหงอกขึน้

ยงัดไูม่รู ้แลว้บอกวำ่ผมรว่ง ขำ้จะเชื่อไดอ้ย่ำงไร?” 
“โอ๊ย พดูแบบนีค้นแก่เสียใจนะพะ่ย่ะคะ่” 
ชำเฮลรูพดูเสียงเศรำ้แต่แววตำยงัคงยิม้อยู่ ขำ้หลวงชรำกบั           

เจ้ำเหนือหัวหนุ่มแค่พูดหยอกล้อกันไปมำ แต่ชำเฮลรูรูส้ึกถึง               
ควำมแปลกใหม ่
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เจ้ำชำยอิครำอิมเป็นเจ้ำเหนือหัวที่ดุดันเหมือนดำบคม               
เป็นคนหนุ่มที่มีเหตุผลและมีควำมทะเยอทะยำนสูง และดว้ย
อุปนิสัยนั้นท ำใหพ้ระองคไ์ม่ชอบพูดเล่น ในช่วงแรกที่เจ้ำชำย                  
อิครำอิมมำรบัผิดชอบดแูลเมืองซิลมำรูอำนในฐำนะผูพ้ิทกัษ์แห่ง
ซิลมำนั้น กำรปรับตัวเป็นเรื่องที่ล  ำบำกมำก เมื่อแปดปีก่อน                   
เจำ้เหนือหัวหนุ่มวัยสิบแปด เป็นผูท้ี่เรียกไดว้่ำมีใบหนำ้งดงำม
อย่ำงน่ำอัศจรรย ์มีผูค้นไม่นอ้ยที่ไม่รูส้ถำนกำรณแ์ลว้ท ำพลำด
ดว้ย              กำรเอ่ยชมควำมงดงำมของเจำ้ชำยอิครำอิม 

แต่ตอนนีต้่ำงออกไป ไม่รูว้่ำตัง้แต่เมื่อไรที่เจำ้ชำยอิครำอิม
เปลี่ยนไป พระองคย์ังคงเขม้งวดแต่ก็อ่อนโยนมำกขึน้จนพูดคุย
เลน่ไดเ้หมือนอย่ำงในตอนนี ้

ชำเฮลรูยอมรบัว่ำเจำ้ชำยอิครำอิมเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดี 
ถำ้หำกไดเ้ป็นองคจ์กัรพรรดิ พระองคม์ีอำรมณข์นับำ้งก็ดีกว่ำเป็น
จกัรพรรดิที่เจำ้ระเบียบเกินไป  

ระหว่ำงที่ชำเฮลรูก ำลงัพิจำรณำควำมเปลี่ยนแปลงของเจำ้
เหนือหวั นกัรอ้งสำวที่หนึ่งในแขกที่มำงำนเลีย้งพำมำดว้ยก็มำยืน
อยู่ที่กลำงงำนเลีย้ง เธอช่ือว่ำมำซำร่ำ เป็นนักรอ้งที่เสียงเพรำะ
ที่สดุในเมืองซิลมำรูอำน เสน้ผมสีบลอนดย์ำวของนกัรอ้งถกูเกลำ้
ขึน้ไปอย่ำงมีเสน่ห ์เธอหันไปทักทำยแขกเหรื่อในงำนอย่ำงสง่ำ
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งำม                    เครือ่งดนตรหีลำยชิน้บรรเลงเพลง และทำ่มกลำง
สำยตำที่สนใจของผูค้น รมิฝีปำกสีแดงของนกัรอ้งสำวก็เปลง่เสียง
รอ้งเพลง 

“ข้ำอยำกไปหำแล้วกระซิบที่ข้ำงหูเจ้ำด้วยบทเพลงอัน                    
แสนหวำน  

บอกวำ่รกัเพียงแคเ่จำ้ 
ในใจของขำ้ลน้ปรี ่ขอแคเ่พียงมีเจำ้มำเติมเตม็ 
ทกุค ำที่เอ่ยออกมำขำ้ไมไ่ดโ้กหกสกัค ำ 
ตัง้แต่ตื่นนอนตอนเชำ้จวบจนถึงเขำ้นอน ขำ้อยำกไปหำเจำ้

และมอบจบูอนัหอมหวำน 
บอกวำ่มีเจำ้จงึมีควำมสขุ 
บอกวำ่โลกนีช้่ำงสวยงำมเมื่อมองเหน็เจำ้ 
ทกุค ำที่เอ่ยออกมำขำ้ไมไ่ดโ้กหกสกัค ำ” 
ท ำนองเพลงรกัที่แผ่วเบำ ข่ำวลือที่ว่ำเธอเสียงดีที่สดุในเมือง

ซิลมำรูอำนนัน้ไม่ไดโ้กหกเลย เสียงไพเรำะและสดใสของนกัรอ้ง
สำวกอ้งกงัวำนอยู่ในงำนเลีย้ง 

เจำ้ชำยอิครำอิมตัง้ใจฟังเพลงมำก สิ่งที่ดงึดดูใจของพระองค์
ไม่ใช่เสียงเพรำะ ๆ แต่เป็นเนือ้เพลง จงัหวะดนตรีทุม้ต ่ำเนือ้เพลง
เป็นค ำบอกรกัซ ำ้ไปซ ำ้มำและฟังดปูนเหงำ ๆ ตวัเอกในเนือ้เพลง



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

426 
 

อยำกกลำยเป็นเสียงเพลงและแสงแดดไปหำคนรกัเพรำะว่ำอยู่
ไกลกนั อยำกบอกรกัที่ขำ้งหแูละมอบจบูใหค้นที่นอนหลบัอยู่แตก็่
ท ำไมไ่ด ้

อยู่ ๆ เจำ้ชำยอิครำอิมที่รูส้กึคลอ้ยตำมเนือ้เพลงก็คิดถึงกียนุ 
อำจเป็นเพรำะกินยำนอนหลบัเขำ้ไป หรอือำจเป็นเพรำะไม่สบำย
มำก กียุนถึงยังไม่ยอมตื่น แมว้่ำจำกรำยงำนของฟูมินเทียนจะ
บอกว่ำใหน้อนพักผ่อนก็จะดีเอง แต่พระองคก็์อดเป็นห่วงไม่ได ้                       
ในใจอยำกจะไปอยู่ขำ้ง ๆ กียุน แต่พระองคต์อ้งอยู่ที่น่ี พระองค์               
ช่ำงเหมือนคนในเนือ้เพลงจรงิ ๆ 

พอคิดมำถึงตรงนีเ้จ้ำชำยอิครำอิมก็ยิม้อย่ำงขมขื่นในใจ                
มันไม่ตลกสักนิดที่พระองคก์ลำยเป็นตัวเอกในเนือ้เพลงรัก ดู
เหมือนพระองคจ์ะไดร้บัอิทธิพลมำจำกค ำพูดแนะน ำของฟูมิน
เทียนมำกทีเดียว แต่ถึงอย่ำงนั้นเจำ้ชำยอิครำอิมก็ไม่ไดป้ฏิเสธ
ควำมคิดของตนเอง พระองคค์ิดถึงกียนุเป็นเรือ่งจรงิ 

นกัรอ้งสำวเปล่งเสียงขึน้สงู เจำ้ชำยอิครำอิมหลบัตำลงแลว้
ดื่มด ่ำไปกบัเนือ้เพลงหวำน 

“สิบฤดูใบไมผ้ลิที่ผ่ำนมำ และอีกสิบฤดูใบไมผ้ลิจำกนีไ้ป                 
ขำ้ก็จะไปพบเจำ้  

จะรอ้งเพลงเพื่อเจำ้ตลอดไป 
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เพลงรกัของขำ้จะรอ้งเพื่อเจำ้ตลอดไป 
ดว้ยทัง้หมดของหวัใจดวงนี ้ดว้ยทัง้หมดของวิญญำณดวงนี ้
ทกุค ำที่เอ่ยออกมำขำ้ไมไ่ดโ้กหกสกัค ำ 
จะรอ้งเพลงรกั 
จะรอ้งเพลงรกัที่ไรซ้ึง่ค  ำหลอกลวง 
จะรอ้งเพลงรกันีเ้พื่อเจำ้ตลอดไป” 
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ตอนพเิศษ 
คู่รัก 

 
รามซัสน่ังเหงื่อตกอยู่ตรงหน้าซิลลาล่าภรรยาคนแรกของ
เขา ซิลลำล่ำเป็นหญิงงำมที่อำยุมำกกว่ำรำมซสัสำมปี แมว้่ำจะ
เห็น       ริว้รอยยำมอยู่ใตแ้สงแดดก็ยงัดเูยำ้ยวนมีเสน่ห ์เธอเคย
เป็นนำงระบ ำอันดบัหนึ่งของคณะชูเรน แต่พออำยุมำกขึน้เธอก็
ลำออก        เมื่อสำมปีก่อนรำมซสัขอเธอแต่งงำนตอนที่เป็นครู
สอนเตน้ใหน้ำงระบ ำรุ่นเยำว ์จำกนัน้ซิลลำล่ำที่เป็นคนรอบคอบ
และจิตใจดีก็ไดก้ลำยเป็นคนที่เขำ้ใจและคอยสนบัสนนุใหก้ ำลงัใจ
รำมซสัเป็น        อย่ำงดี 

ซิลลำล่ำหรี่ตำลงและจ้องมองรำมซัสเป็นเชิงสอบสวน                      
จนแมแ้ต่ตวัรำมซสัเองก็ยังอดกังวลไม่ได ้แถมก่อนหนำ้นีเ้ขำยงั
เพิ่งจะพดูเรือ่งใหญ่ไปดว้ยก็เลยยิ่งกงัวลขึน้ไปอีก 

“ดงันัน้ประเด็นที่จะบอกก็คือวำ่ท่ำนจะขอหย่ำหรอื” 
“ใช่แลว้” 
 
ส ำหรบัซิลลำลำ่ที่มีพืน้เพเป็นนำงระบ ำ เธอจึงช่ำงสงัเกต ท ำ

ใหไ้ม่มีเรือ่งไหนที่เขำจะปิดบงัเธอได ้นอกจำกนีย้งัเป็นกำรขอหย่ำ  
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อย่ำงเป็นทำงกำร หำกคิดไปถึงภรรยำที่เหลืออีกสำมคนของเขำ
แลว้ แน่นอนว่ำเขำจ ำเป็นตอ้งขอควำมช่วยเหลือจำกซิลลำล่ำ
ภรรยำคนแรกของเขำ รำมซสัพยกัหนำ้ยอมรบัควำมจริง และเฝำ้
รอว่ำ               ซิลลำล่ำจะว่ำอย่ำงไร ซิลลำล่ำที่หรี่ตำมองเขำก็
เปิดรมิฝีปำกสีแดงออก 

“ถึงจะช่วยอะไรไมไ่ด ้แต่ขำ้ก็อยำกรูเ้หตผุลว่ำท ำไม? รำมซสั 
มนัตอ้งเป็นเหตผุลที่ทกุคนยอมรบัดว้ย” 

ค ำขอของซิลลำล่ำท ำใหร้ำมซสัล ำบำกใจ เขำไม่อยำกบอก
เหตผุลเลย 

“ขำ้มีเรือ่งที่ตอ้งท ำ และมนัเป็นเรือ่งที่อนัตรำยมำก” 
“ดเูหมือนจะเป็นเรือ่งคอขำดบำดตำยนะ” 
“ท ำนองนัน้” 
“เรือ่งผูห้ญิงละ่สิ หืม” 
ค ำพูดที่ซิลลำล่ำเอ่ยมำ ท ำให้รำมซัสเถียงอะไรไม่ออก                     

ไดแ้ต่ยิม้เจ่ือน ๆ เห็นคิว้ของซิลลำล่ำโก่งแปลก ๆ สญัชำตญำณ
ของผูห้ญิงน่ีมนัช่ำงน่ำกลวัจรงิ ๆ 

“น่ีไม่สมกับเป็นท่ำนเลย แทนที่จะขอหย่ำ ก็รบันำงเขำ้มำ
เป็นภรรยำคนที่หำ้ไมด่ีกว่ำหรอื” 
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ซิลลำล่ำเอ่ยอย่ำงไม่ยอมแพ ้รำมซสัยิม้แหง้ แน่นอนว่ำถำ้
เป็นผูห้ญิงทั่วไปก็ตอ้งเป็นอย่ำงนัน้ แต่น่ีมนัอันตรำยมำกถึงกับ
อำจจะตอ้งเอำชีวิตไปเสี่ยง ไม่สิ อำจจะตอ้งเอำทกุอย่ำงในชีวิตไป
เสี่ยง 

ถึงจะท ำใจเย็นและพยำยำมซ่อนสีหนำ้เอำไว้ แต่ซิลลำล่ำก็
ยงัท ำหนำ้เครง่เครยีด 

“ท่ำนยังคงโกหกไม่เป็น น่ีเป็นข้อดีของท่ำน  แต่ตอนนี้              
ขำ้อยำกจะทบุทำ่นนกั” 

“ขำ้ขอโทษนะซิลลำลำ่” 
“เดี๋ยวขำ้จะไปคยุกบัภรรยำคนอื่น ๆ ให ้ทกุคนคงจะกงัวลว่ำ

จะไปอยู่ที่ไหน ทำ่นจะท ำอย่ำงไรหลงัจำกนีห้รอื?” 
“อ่ำ..ขำ้คิดเอำไวว้่ำจะใหเ้งินไปซือ้บำ้นและใหเ้งินค่ำเลีย้งดู

เอำไวใ้ชเ้ป็นรำยปี” 
“ช่ำงเป็นพ่อบญุทุม่เสียจรงินะ” 
“อย่ำถำกถำงขำ้นกัสิ ซิลลำลำ่ ขำ้ก็พยำยำมอยู่น่ีไง” 
นบัตัง้แต่ซิลลำล่ำไปจนภรรยำคนอื่น ๆ ก็เพิ่งจะแต่งงำนกัน

ไดไ้ม่ถึงสำมปี แต่พวกเธอก็รูจ้กักบัรำมซสัมำนำนตัง้แต่สมยัที่เขำ
เดินทำงไปทั่วทวีปในฐำนะแหล่งข่ำวกรองของรำมซสั พอเขำมำ
ลงหลักปักฐำน เขำก็เลยขอพวกเธอแต่งงำนเพื่อใหง้่ำยต่อกำร
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จดักำรธุระ ดงันัน้ตอนนีท้ี่เขำมำขอหย่ำ รำมซสัจึงคิดว่ำคงมีเรื่อง
ที่ตอ้งท ำมำกกวำ่ตอนนัน้ 

ซิลลำลำ่พยกัหนำ้รบัรำวกบัวำ่เธอเขำ้ใจ 
“ดีแลว้ ท่ำนควรจะท ำ แต่ขำ้...ไม่รบัประกันผลกระทบอัน

ใหญ่หลวงที่จะตำมมำนะ รำมซสั ทำ่นตอ้งถกูเรซิน่ำซกัฟอกอย่ำง
แน่นอน ทำ่นก็เตรยีมตวัรบัมือกบันำงเอำไวด้ว้ยละกนั” 

เรซิน่ำเป็นภรรยำคนที่สำมของรำมซัส เธอเป็นผู้หญิงที่มี
วำทศิลป์เป็นเลิศ และแยบยลขัดกับใบหนำ้กลมที่ดูอ่อนหวำน                 
ถ้ำขอหย่ำ แน่นอนว่ำเธอต้องซักไซ้ถำมหำเหตุผลจำกเขำแน่        
ใบหนำ้ของรำมซสัซีดเผือดลงไปเลก็นอ้ย 

“ควรบอกตอนนีไ้หม? พรุง่นีก็้เป็นสำมวนัแหง่กำรร  ่ำไหแ้ลว้” 
“วนันีท้ำ่นไดบ้อกกบัใครบำ้งแลว้หรอืยงั?” 
“เอ่อ..คือวำ่......” 
รำมซัสพูดไม่ออก เพรำะเขำใจรอ้นเกินไป เห็นซิลลำล่ำ                  

ขมวดคิว้ 
“อย่ำงไรวนันัน้ก็ตอ้งมำถึงอยู่แลว้ ช่วงสำมวนันีก็้ตอ้งเจอกนั

ตวัต่อตวั และคงจะตอ้งเครง่เครียดมำกใช่ไหม ว่ำแต่ว่ำท่ำนตอ้ง
เตรยีมตวัปลอบใจเรซิน่ำไวด้ว้ยนะ” 

“นั่นสินะ” 
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“วำ่แต่รำมซสั” 
รำมซัสถอนหำยใจเมื่อพูดถึงเรซิน่ำ รำมซัสเงยหนำ้ขึน้มำ

มองซิลลำล่ำ ใบหนำ้สวยของเธอดหูม่นหมองลงกว่ำเดิมเล็กนอ้ย                 
ซึง่เขำไมไ่ดม้องผิดไป ดงันัน้เขำจงึรูส้กึผิด 

“มีอะไรหรอื?” 
“กำรหย่ำอย่ำงเป็นทำงกำรคงตอ้งใช้เวลำพอสมควรเลย                

ใช่ไหม?” 
“ใช่แลว้” 
ที่รำชอำณำจกัรนี ้ทัง้สองครอบครวัจะตอ้งตกลงกันทัง้สอง

ฝ่ำยก่อนจึงจะหย่ำร ้ำงได้ แค่ในทำงกฎหมำยก็ต้องใช้เวลำ
พอสมควรแลว้ ดงันัน้ชนชัน้สูงที่มีช่ือเสียงจึงหลีกเลี่ยงที่จะหย่ำ
รำ้ง แต่ถ้ำเป็นคนธรรมดำ สำมีที่ขอเลิกจะแค่ไล่ภรรยำออกไป
หรอืไมภ่รรยำก็จะออกจำกบำ้นไปเอง 

“ไม่จ ำเป็นตอ้งยืดเยือ้กับเรื่องที่ตัดสินใจไปแลว้ ก่อนที่จะ
หย่ำอย่ำงเป็นทำงกำร ถำ้ขำ้ไดท้ี่พกัใหม่แลว้จะยำ้ยออกจำกบำ้น
ทนัท”ี 

“ซิลลำลำ่ เจำ้ไมต่อ้งท ำขนำดนีก็้ได”้ 
“ตอ้งท ำแบบนั้นแหละ ข้ำไม่คิดจะอยู่ใหโ้ดนดูถูกเหยียด

หยำมหรอกนะ” 
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ค ำพูดเย็นชำที่แหลมบำดหูท ำใหร้ำมซสัไม่เอ่ยหำ้มอีกเป็น
ครัง้ที่สอง แถมเขำตอ้งจบปัญหำเรือ่งหย่ำใหเ้รว็ที่สดุ เพรำะเขำไม่
มีเวลำแลว้ 

“อย่ำงนัน้ขำ้ขอตวัก่อน” 
ซิลลำล่ำลุกขึน้พรวดจำกที่นั่ง รำมซัสไม่ไดลุ้กตำม เขำนั่ง

มองแผ่นหลงัของซิลลำล่ำ พอเห็นว่ำเธอออกจำกหอ้งไปเรยีบรอ้ย
แลว้เขำก็ถอนหำยใจออกมำยำว ๆ 

เรซิน่ำไม่ใช่ปัญหำ เขำเดินมำถึงจดุสดุทำ้ยแลว้ แต่ไม่ว่ำจะ
มุง่มั่นและใชค้วำมกลำ้ขนำดไหน เขำก็อดกลวัไมไ่ดอ้ยู่ดี 

แม้ว่ำเขำจะท ำขนำดนี้แล้ว  ถ้ำหำกถูกวีเชปฏิเสธก็คง
ยอ้นกลับไปแกไ้ขอะไรไม่ไดแ้ลว้ ถำ้ถูกตะโกนใส่หนำ้ว่ำเกลียด
และบอกว่ำเรำไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปล่ะ......รำมซสัถอนหำยใจ
ออกมำอีกครัง้ 

แต่ถึงอย่ำงนัน้ แมว้่ำจะไม่รูว้่ำจะเป็นอย่ำงไร แต่เขำก็ตอ้ง
ยอมทุ่มสดุตวั ไม่ว่ำจะโดนหกัอกหรือด่ำทอ แต่สิ่งที่เขำตอ้งพดูก็
ตอ้งพดูใหไ้ด ้

รำมซสัที่ตดัสินใจแน่วแน่แลว้ก็ก ำหมดัแน่น 
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รามซัสตดัสนิใจหย่ำอย่ำงเดด็ขำดไดไ้ม่ยำกเย็น เป็นเพรำะ
เขำตระหนกัถึงควำมรูส้กึของตวัเองไดอ้ย่ำงชดัเจน 

 
จะเร่ิมงานสำมวันแห่งกำรร  ่ำไห ้ปี 1337 ในอีกหนึ่งเดือน               

โรคไขห้วดัที่ระบำดในฤดูใบไมผ้ลิก็หำยไปแลว้ และกำรจัดงำน
แข่งขนัศิลปะกำรตอ่สูก็้เตรยีมใกลจ้ะเสรจ็แลว้ 

ใบปลิวโฆษณำงำนแข่งขนักำรต่อสูท้ี่มีเจำ้ชำยอิครำอิมเป็น
เจำ้ภำพถูกแจกจ่ำยไปทั่วทวีป ในใบปลิวเขียนเอำไวว้่ำผูช้นะจะ
ไดร้บัรำงวลัหำ้หมื่นเหรยีญทอง รำมซสัที่มีกิจกำรเล็ก ๆ มำกมำย
และยงัมีฟำรม์ขนำดเล็กมีรำยไดท้ัง้ปีรวมกนัสองหมื่นเหรยีญทอง 
เงินรำงวลัหำ้หมื่นเหรยีญทองนบัเป็นเมด็เงินจ ำนวนมหำศำล 

“เจ้ำไม่เห็นอำยุผู้เข้ำแข่งขันที่เขียนไวต้รงนั้นหรือ? เขียน
เอำไวช้ดัเจนว่ำอำยตุ ่ำกว่ำสำมสิบ” 

ขณะที่รำมซัสก ำลังตำบอด เพรำะฝันถึงเม็ดเงินที่เพิ่มพูน              
วีเชก็ปลุกเขำใหต้ื่นจำกฝัน รำมซสัที่ตระหนักถึงอำยุของตัวเอง                   
แบบไม่จ ำเป็นตอ้งตอกย ำ้ก็หนำ้น่ิวคิว้ขมวดและมองวีเชที่นั่งอยู่
ตรงหนำ้ วีเชก ำลังจอ้งมองภำพวำดส ำหรบัติดฝำผนังอยู่ไม่ได้
มองเขำเลยดว้ยซ ำ้ 
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ในใบปลิวเขียนวัน เวลำ สถำนที่  และวิธีเข้ำร่วมเอำไว้                    
ซึ่งแน่นอนว่ำระบุอำยุผูเ้ขำ้แข่งขันเอำไวช้ัดเจน แต่พอเรื่องนีถู้ก
หยิบขึน้มำพดูก็อำรมณเ์สีย เพรำะฟังดเูหมือนบน่ว่ำเขำแก่ 

บำ้จรงิ เขำเองก็แก่เหมือนกนัแหละ 
“ใครเขำไม่รูก้นั?” 
“ถำ้รูแ้ลว้ก็เลิกพดูจำเพอ้เจอ้ไดแ้ลว้ ไม่ฝันกลำงวนัตัง้แตแ่รก

เลยจะดีมำก” 
เป็นค ำแนะน ำที่สมเหตสุมผล แต่กำรที่เอำแต่มองภำพวำด

ไม่ยอมมองมำทำงเขำเลยมนัท ำใหรู้ส้ึกว่ำค ำพดูมนัดเูย็นชำมำก
ขึน้ ไม่ใช่สิ เขำรูส้กึใจคอหดหู่เลก็นอ้ย เพรำะส ำหรบัรำมซสั ค ำว่ำ
ฝันกลำงวนัมนัมีควำมหมำยอ่ืนดว้ย 

“อันที่จริง ถ้ำใชเ้งินหำ้หมื่นเหรียญทองก็คงจะดึงดูดพวก                
ยอดฝีมือจำกทัง้ในรำชอำณำจกัรและทัง้ทวีปมำรวมกนัได”้ 

รำมซัสพับใบปลิวพลำงบ่นพึมพ ำเลียปำกที่มีน ำ้ลำยหก                
สมัยหนุ่ม ๆ รำมซัสเรียนกำรต่อสู้มำทุกรูปแบบ เขำรู ้ดีว่ำ
ควำมสำมำรถของตวัเองเป็นอย่ำงไร เขำสำมำรถสูก้บัพวกนกัเลง
ขำ้งถนนหำ้หกคนไดพ้อสสูี แต่ถำ้ใหม้ำกกว่ำนัน้ก็คงไม่ไหว เขำ
เริ่มมีอำยแุลว้ เป็นธรรมดำที่เรี่ยวแรงจะถดถอยลงไปจำกวยัหนุ่ม                  
และล่ำสุดนีเ้ขำก็ไม่ไดฝึ้กซอ้มอย่ำงเต็มที่ อย่ำว่ำแต่เขำ้รอบชิง                  
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ชนะเลิศเลย เขำคงตกตัง้แตร่อบคดัเลือกแลว้ ดีไมด่ีเขำอำจถกูคน
มีฝีมือแต่นิสยัแย่ ๆ จบัหกัแขนหกัขำสกัทอ่นสองทอ่นก็ได ้ 

รำมซสัเลิกอำลยัอำวรณเ์งินหำ้หมื่นเหรยีญทองไปทนัที 
“ไดส้ติเรว็ดีจรงิ” 
พอเห็นว่ำเขำท ำสีหนำ้ว่ำยอมแพ้ วีเชก็ประชดประชนั รำม

ซัสมองวีเชที่ยังคงก้มมองภำพวำดและหรี่ตำลง เดิมทีวีเชก็
ปำกรำ้ย               อยู่แลว้ แต่ช่วงนีห้ยำบคำยย่ิงกว่ำเดิม ควำม
รอ้นของฤดรูอ้น                           ทวีควำมรุนแรงมำกขึน้ ท ำให้
ร่ำงกำยของเขำไม่ค่อยแข็งแรง                     โรคประจ ำตัวไม่
สำมำรถรกัษำใหห้ำยขำดได ้ท ำไดแ้ค่ระมดัระวงั       แต่ทกุครัง้
พอถึงช่วงเวลำนีร้ำมซสัจะรูส้ึกสงสำร นอกจำกมำเป็นเพื่อนคุย
แบบนีแ้ลว้ก็ไม่มีอะไรที่ตวัเขำท ำใหไ้ดอ้ีกแลว้ 

“รำมซสัน่ีดเูหมือนอะไรหรอื?” 
ไม่รูว้่ำวีเชรูเ้รื่องที่รำมซสัก ำลงักงัวลอยู่ไหม เขำเรียกรำมซสั

มำดูสิ่งหนึ่ง รำมซัสมองไปยังภำพวำดที่วีเชบอกและโนม้ตัวไป
ดำ้นหนำ้เลก็นอ้ย  

นิว้มือของวีเชที่ชีใ้ห้ดูโดยที่ไม่ได้คิดอะไร ท ำให้รำมซัสที่
พยำยำมดวู่ำมนัคืออะไรตวัแข็งไปชั่วขณะ ภำพวำดภำพเดียวท ำ
ใหท้ัง้สองคนอยู่ในท่ำทำงที่โนม้ตวัเขำ้หำกัน มนัใกลชิ้ดกันมำก
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พอ                ที่จะไดก้ลิ่นจำกอีกฝ่ำย วีเชเป็นคนอ่อนไหวต่อกลิ่น 
เขำจึงไม่ได ้                  ฉีดน ำ้หอม แต่มีกลิ่นยำสมนุไพรออกมำ
จำกตวั และเสือ้ผำ้ก็มี                 กลิ่นเย็น ๆ 

รำมซสัไดก้ลิ่นเย็น ๆ ที่ไม่หวำนก็ตกใจ อยำกจะดงึตวักลบัไป
โดยอตัโนมตัิ ไหล่ห่อลงอย่ำงพยำยำมอดกลัน้เอำไว ้ แต่ถึงอย่ำง
นัน้หวัใจก็เตน้ไมเ่ป็นส ่ำ รำวกบัวำ่ก ำลงัตกใจ 

วีเชที่ไม่รูว้่ำรูต้ัวหรือเปล่ำก็ชีไ้ปที่มุมบนสุดด้ำนซ้ำยของ
ภำพวำด 

“ตรงนี”้ 
“หืม?” 
แมว้่ำหวัใจจะเตน้ตึกตกั เขำกลบัคิดว่ำหลงัมือที่ขำวซีดนัน้           

ดสูวย รำมซสัรูว้ำ่สิ่งที่วีเชชีใ้หด้นูัน้คืออะไร เป็นครำบ 
“ครำบ? หือ? เหมือนกบักำรลำ่สตัวข์องชำวเนสคิน เอ่อ น่ี” 
รำมซัสค่อนข้ำงมีควำมจ ำเป็นเลิศ มันไม่ไดเ้ป็นแค่ครำบ

เป้ือนธรรมดำ สุดทำ้ยรำมซสัเอำจมกูไปดมกลิ่นตรงครำบ กลิ่น
เจือจำงมำก แตก็่ไดก้ลิ่นสิ่งแปลกปลอมออกมำ 

“น่ีมนั” 
รำมซสัที่กลบัมำนั่งตวัตรงก็เดำะลิน้ขดัใจ 
“ของปลอม” 
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รำมซัสเอ่ยยืนยัน เป็นรูปวำดที่ท  ำเลียนแบบขึน้มำแลว้ใช้
สำรเคมีท ำใหดู้เหมือนเป็นของโบรำณ เป็นวิธีกำรปลอมแปลง                     
แบบดั้งเดิม อย่ำงไรก็ตำม สำรเคมีจะทิง้ครำบเอำไว้ หำกเป็น
ผูเ้ช่ียวชำญก็จะสำมำรถแยกแยะไดอ้ย่ำงง่ำยดำย 

“ของอย่ำงนีม้ันตอ้งใชค้วำมละเอียดมำก แค่มองดูเฉย ๆ                  
ก็เหมือนของจรงิมำก เจำ้เก่งจรงิ ๆ ที่หำเจอ” 

หำกมองผ่ำน ๆ มนัคือแผนที่ล่ำสตัวข์องเผ่ำเนสคินอย่ำงไม่
ตอ้งสงสยั แถมครำบเป้ือนยงัอยู่ตรงมมุบนสดุของรูปวำดและยงั
เป็นสว่นที่ถกูทำดว้ยสีเขม้ดว้ย ครำบเป้ือนเลก็กวำ่ขีผ้ง ถำ้ไมต่ัง้ใจ
ด ู                 จรงิ ๆ ก็จะไม่มีทำงเหน็แน่นอน 

“ท่ำนอำของข้ำขอรอ้งมำ และเอำมำฝำกไว้อีกหลำยชิน้ 
ครึ่งหนึ่งเป็นของปลอม ของจริงกับของปลอมอย่ำงอื่นขำ้แยกได้
ง่ำย แต่อนันีแ้ยกยำกมำกที่สดุ ขำ้ว่ำมนัเหมือนของปลอม แต่ว่ำ
ไม่สำมำรถหำจดุที่ยืนยนัชดัเจนได ้โลง่อกที่หำเจอ” 

ทำ่ทำงที่มมุปำกยกยิม้หวัเรำะคิกคกัอย่ำงอำรมณด์ีนัน้อยู่ใน
สำยตำของรำมซสั รำมซสัที่มีประสบกำรณห์วัใจเตน้แรงอยู่ไม่ก่ี
ครัง้ในชีวิตรอ้งคร  ่ำครวญอยู่ในใจ มำยิม้ใหแ้บบนีม้ันขีโ้กงนะ 
หวัใจของเขำเตน้แรงจะแย่อยู่แลว้ 



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

439 
 

รำมซัสพยำมยำมอย่ำงหนักเพื่อเรียกสติของตัวเองที่ไม่
สำมำรถละสำยตำไปจำกวีเชที่ก  ำลงัมว้นภำพวำดที่พิสจูนแ์ลว้ว่ำ
เป็นของปลอมใส่กล่องไดเ้ลย เจำ้บำ้ไปแลว้ รำมซสั วีเชเป็นคน
ส ำคัญในหัวใจ แลว้สำยตำที่เขำใชม้องวีเชอยู่มันจะดูรอ้นแรง
ขนำดไหนกัน ไม่มีทำงที่วีเชจะไม่สังเกตเห็น ถำ้เขำเห็นแลว้ถูก
ถำมขึน้มำจะท ำอย่ำงไร 

วีเชเอำเชือกผูกกล่องใส่ภำพวำดเสร็จแลว้ก็เงยหนำ้ขึน้มำ
สบตำ โชคดีที่ตอนนัน้รำมซสัเรียกสติตวัเองเรียบรอ้ยแลว้และท ำ             
สีหนำ้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ 

“เจำ้บอกวำ่จะไปกินมือ้เย็นใช่ไหม?” 
“ใช”่ 
“อย่ำงนั้นออกไปรอที่ลำนหนำ้บำ้นก่อน ตรงนีเ้อำไวแ้ค่นี ้

ก่อน ขำ้จะไปเปลี่ยนเสือ้ผำ้” 
“ก็ได”้ 
รำมซสับอกพรอ้มกบัพยกัหนำ้แลว้ลกุตำมวีเชไป ที่ทำงแยก

ตรงระเบียง รำมซสัมองตำมวีเชที่เดินหำยไปอีกฝ่ังหนึ่งแลว้ส่ำย
หวัเงียบ ๆ 

เขำตอ้งซอ่นควำมรกันีไ้ปถึงเมื่อไรกนันะ 
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ควำมเด็ดเดี่ยวที่ ยืนหยัดอยู่บนควำมเป็นกับควำมตำย 
บำงครัง้ก็คิดว่ำมนัช่ำงสวยงำม จดุเปลี่ยนคือตอนที่เขำเมำอย่ำง
หนกัจนเผลอล่วงเกินอีกฝ่ำย พอคิดถึงเรื่องคืนนัน้เขำก็หนำ้แดง
และต ำหนิตวัเองอยู่หลำยรอ้ยครัง้ จำกนัน้เพื่อนรกัก็มำนั่งอยู่ใน
ใจของเขำตัง้แต่เมื่อไรก็ไมรู่ ้เขำพบว่ำตวัเองถกูขโมยสำยตำไปอยู่
ที่รอยยิม้และท่ำทำงของวีเช ถึงจะนั่ งพูดคุยกันห่ำง ๆ ตำมปกติ 
แต่มนักลบัต่ำงออกไป สำยตำที่บงัเอิญสบกนั ท่ำทำงที่เฉียดผ่ำน
กนัโดยไม่รูต้วั ไดก้ลิ่นกำยตอนที่เดินขำ้ง ๆ กนัมนัท ำใหห้วัใจเตน้
แรง คิดอยำกจะจบูริมฝีปำกสีอมม่วงนั่นอยู่หลำยครัง้ พอเริ่มคิด
แบบนัน้ ในหวั            ก็จินตนำกำรไปถึงเรือ่งลำมกเต็มไปหมด 

เสน้แบ่งระหว่ำงควำมรกัลกึซึง้กบัควำมใครม่นัคลมุเครอื แต่
ถึงอย่ำงไรสิ่งที่มีอยู่ในใจก็เป็นควำมรกั 

ถึงจะน่ำข ำที่ถำมว่ำอำยตุัง้เท่ำนีแ้ลว้ยงัมวัมำท ำอะไรแบบนี้
อยู่อีก แต่เขำก็จริงจงั ถำ้ไม่รูจ้กักันเลยยงัจะดีเสียกว่ำ เขำจะได้
ขอใหล้องดใูจกันไปก่อนได ้แต่เขำท ำแบบนัน้กับวีเชที่เป็นเพื่อน
กนั             มำนำนไม่ได ้พวกเขำเป็นเพื่อนที่ผ่ำนรอ้นผ่ำนหนำว
มำดว้ยกนัเกิน            สำมสิบปีแลว้ 

ดงันัน้เขำจึงท ำไดแ้ค่แสรง้ท ำเป็นไม่รูใ้จตวัเอง ควำมรูส้ึกนี ้
มนัจะจำงหำยไปสกัวนัหนึ่ง แมว้่ำกำรท ำใจและท ำเหมือนว่ำไม่มี
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อะไรมันจะยำกล ำบำกมำก แต่ถึงอย่ำงนั้นหำกเขำไม่สำมำรถ
ควบคุมอำรมณ์ได้ และท ำเรื่องที่ ผิดพลำดลงไปแค่ครั้งเดียว 
แมแ้ตค่วำมเป็นเพื่อน เขำก็อำจจะตอ้งสญูเสียไป 

“บดัซบ” 
รำมซัสสบถออกมำ น่ำสมเพชที่ตอ้งตบตีกับตัวเองนับพัน             

นับหมื่นครัง้ พวกเขำทัง้คู่อำยุเยอะแลว้จะท ำอะไรได ้ถำ้ไม่รูใ้จ
ตวัเองไปตลอดชีวิตก็คงจะดี แต่พอไดรู้ใ้จตวัเองแลว้ครัง้หนึ่งจะ
มำแกลง้ท ำเป็นไม่รูค้วำมรูส้ึกมนัก็ไม่ไดจ้ำงหำยไป ดงันัน้รำมซสั
จงึย่ิงเจ็บปวด 

รำมซสัก ำหมดัทบุตรงหวัใจที่ปวดหนึบพรอ้มเดินไปทำงลำน
หนำ้บำ้น 

 
ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ 
รำมซสัที่รูใ้จตวัเองครัง้หนึ่งแลว้ก็หยดุเอำไวไ้ม่ได ้ควำมรูส้กึ

ต้องกำรพลุ่งพล่ำนในชั่ วพริบตำ ควำมรูส้ึกที่คิดว่ำมันจะจำง
หำยไป แตน่ำนวนักลบัยิ่งพองโตขึน้ทกุที 

รำมซสัพบว่ำตวัเองคิดถึงวีเชตลอดเวลำ ในงำนเลีย้งที่ผูค้น
มำรวมตวักัน ระหว่ำงที่เขำจัดกำรเอกสำรอยู่เพียงล ำพงัก็นึกถึง
วีเชโดยไม่รูต้วั เขำใจลอย ในอกรอ้นรุม่รำวกบัเป็นไข ้



ฝ่ามิติทาสรกัเจา้ทะเลทราย เลม่ 4 ภาค 2  ทมัจองดนั 

442 
 

มันตอ้งไม่ใช่แบบนั้น เขำพยำยำมปลอบตัวเองหลำยครัง้           
แตเ่ขำไมส่ำมำรถหำ้มใจที่ลอยไปหำวีเชไดเ้ลย 

“จรงิ ๆ เลย” 
รำมซสัที่ดื่มเหลำ้อยู่ก็ถอนหำยใจ หลงัจำกกำรแข่งขันกำร

ต่อสู้รอบ 16 คนจบลงไปแล้ว เขำและเพื่อน ๆ ก ำลังชมกำร
ประลองและสนุกสนำนไปกับงำนเลีย้งรื่นเริง มนัเป็นเทศกำลที่
เต็มไปดว้ยสรุำและมีเสียงดนตรีบวกกบัเสียงหวัเรำะที่ดงัไม่หยุด
หย่อน ในระหวำ่งที่ดื่มเหลำ้จนเริม่เมำก็คิดถึงวีเชขึน้มำกะทนัหนั 

น่ำเสียดำย ถำ้วีเชมำรว่มสนกุดว้ยไดก็้คงดี เพรำะรำ่งกำยไม่
แข็งแรง วีเชจึงตอ้งอยู่ห่ำงจำกสถำนที่ที่ผูค้นแออดั แมว้่ำเขำจะมี
ควำมมุมำนะอย่ำงเต็มเป่ียม แต่สนำมแข่งเต็มไปด้วยควำม
รุนแรงและดเุดือด จงึเป็นสถำนที่ที่อนัตรำย 

แถมเน่ืองจำกเป็นฤดรูอ้นที่อีกไม่นำนก็ถึงสำมวนัแห่งกำรร  ่ำ
ไหแ้ลว้ อำกำรของวีเชจึงไม่ดีนกั ถึงจะเป็นแบบนีท้กุปี แต่ควำม
กงัวลก็ไม่ไดจ้ำงหำยไป  

รำมซสักังวลเก่ียวกับสขุภำพของวีเชมำตลอด แต่ปีนีพ้ิเศษ
กว่ำเดิม เพรำะเขำรูต้วัว่ำชอบวีเช และยังรูด้ว้ยว่ำเหลือเวลำอีก              
ไม่นำนแลว้ 
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หมอบอกว่ำวีเชอยู่ไดถ้ึงอำยุย่ีสิบก็ยำกแลว้ แต่ตอนนีเ้ขำ
อำยุสำมสิบหกแลว้ ถึงเขำจะพยำยำมจนเลือดตำแทบกระเด็น 
แต่ไม่มีใครรูว้่ำเขำเหลือเวลำอีกหนึ่งปีหรือสองปี ได้ยินหมอ
ประจ ำตวัของวีเชบอกใหร้ะวงัอยู่ทกุปี 

วนันีก็้เช่นกนั วีเชตอ้นรบัรำมซสัขณะที่นอนอยู่ ที่ใบหนำ้ขำว
ซีดมี เห ง่ือไหล ท ำให้รำมซัสย่ิง รู ้สึกสับสน แม้ว่ำจะถูกตัด
ควำมสมัพนัธ์ แต่เขำควรจะสำรภำพว่ำชอบไปดีไหม จะไดไ้ม่มี
เรื่องใหค้ำ้งคำใจ ไม่ ไม่ได ้ถำ้ท ำแบบนัน้เขำตอ้งเสียใจทีหลงัแน่ 
ถำ้ถกูตดัควำมสมัพนัธก์บัวีเชที่เหลือเวลำอีกไมม่ำกแลว้เขำคงทน
ไม่ได ้

“บดัซบ ขำ้จะบำ้ตำย” 
“หือ? อะไรหรอื?” 
“เปลำ่ ขำ้พดูกบัตวัเอง” 
เทียรอนที่ดื่มเหลำ้อยู่ขำ้ง ๆ ส่งสำยตำสงสยัมำให ้รำมซสัท ำ

แค่ส่ำยหนำ้ เทียรอนเองก็เป็นเพื่อนเขำมำตัง้แต่สมยัเด็กและยงั
รูจ้กัวีเชเป็นอย่ำงดีดว้ย เขำไม่สำมำรถเล่ำเรื่องที่ก  ำลงัเครียดว่ำ
เขำไปหลงรกัวีเชใหเ้ทียรอนฟังได ้โชคดีที่เทียรอนดจูะหนัไปสนใจ
เรือ่งอื่นแลว้ 

“วำ่แต่วำ่รำมซสั ช่วงนีว้ีเชเป็นอย่ำงไรบำ้ง?” 
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“หืม?” 
อยู่ ๆ เทียรอนก็เอ่ยถึงวีเชขึน้มำ ท ำใหร้ำมซัสตกใจสะดุง้

เฮือก เขำกงัวลว่ำปฏิกิรยิำของเขำคงไม่ดมูีพิรุธหรอกใช่ไหมแต่โล่
งอกที่เทียรอนยงัคงพดูคยุเป็นปกติ 

“ช่วงนีข้ำ้ไมเ่จอวีเชเลย” 
“ขำ้ก็เหมือนกนั พอเขำเป็นผูน้  ำตระกลูแลว้ก็งำนยุ่งมำก” 
รุสลำมตอบแทนรำมซสั รำมซสั เทียรอน รุสลำม ดีเค และ

วีเช ทกุคนลว้นแต่รูจ้กักนัมำตัง้แตเ่ดก็ 
“นั่นสิ ถึงฤดรูอ้นก็คงจะอ่อนเพลียตำมเคย” 
“รำมซสั เจำ้ไปหำเขำบอ่ย ๆ ใช่ไหม? เป็นอย่ำงไรบำ้ง?” 
“ก็เหมือนเดิมตำมปกต”ิ 
รำมซสัตอบพลำงจิบเหลำ้ เพรำะว่ำเป็นห่วงและอยำกเจอ

หนำ้ เขำจงึไปหำวีเชที่บำ้นแทบทกุวนั  
“อืม ขำ้ไดยิ้นมำว่ำมีแม่สื่อเขำ้ออกที่บำ้นเดิมของเขำบ่อย ๆ 

นะ” 
ดีเคที่นั่งฟังอยู่เงียบ ๆ ก็พดูออกมำ รำมซสัถึงกับตอ้งตัง้สติ

ทนัที อะไรนะ? แมส่ื่อ? 
“แมส่ื่อหรอื?!” 
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เป็นเพรำะว่ำเขำตกใจมำก ท ำใหน้ ำ้เสียงที่หลดุออกมำฟังดู
เพีย้น ๆ ดีเคใชห้ำงตำตวดัมองเขำอย่ำงสงสยัไปทีหนึ่งก่อนจะพดู
ต่อ 

“ขำ้เองก็ไดยิ้นมำจำกท่ำนพ่ออีกทีเลยไม่รูร้ำยละเอียดมำก
นัก แต่แม่สื่อท ำสญัญำที่ประทบัตรำตระกูลซำเรียนแน่นอน ถึง
เขำจะด ำรงต ำแหน่งแค่ชั่วครำว แต่ผูน้  ำตระกลูยงัโสด พวกผูเ้ฒ่ำ
ก็คงกงัวล” 

“ก็จริง แต่ว่ำไม่รูท้  ำไมข้ำถึงนึกภำพวีเชตอนแต่งงำนไม่               
ออกเลย?” 

“นั่นสิ รำ่งกำยก็เป็นแบบนัน้ดว้ย แต ่อืม..ขำ้ก็นกึภำพไม่ออก
เหมือนกนั” 

ในขณะที่ทัง้สำมคนบ่นพมึพ ำ รำมซสัก็ยงัไม่หำยสะเทือนใจ 
ก ำลงัจะแต่งงำน? วีเชเน่ียนะ? จรงิหรอื? เขำไมเ่คยไดยิ้นเรือ่งนีม้ำ
ก่อนเลยสกัครัง้ เขำไปเจอวีเชเมื่อวำนและวนันีด้ว้ย วีเชไม่ไดเ้ล่ำ
อะไรใหเ้ขำฟังเลย แต่เขำกลบัมำไดยิ้นเรื่องกำรแต่งงำนของวีเช
จำกปำกของคนอื่น เขำสะเทือนใจจนในหวัว่ำงเปล่ำกลำยเป็นสี
ขำวไปหมดแลว้ 

เขำมั่นใจในตัวเองมำกว่ำเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของวีเช และ          
เหนือสิ่งอื่นใด หวัใจรกัที่มอบใหว้ีเชมนัลอยอยู่ในอำกำศ แต่มนั
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ไม่ใช่แบบนัน้เลย เขำพยำยำมปลอบใจตวัเองว่ำมนัอำจจะเป็น
งำนแต่งงำนของหนึ่งในบรรดำหลำนชำยของวีเชก็ได ้แต่ใบหนำ้ที่
บึง้ตงึก็ยงัไม่คลำยออก 

รำมซสัถอนหำยใจ บำ้เอ๊ย 
 
รามซัสเป็นหน่วยข่ำวกรอง และเป็นหน่วยข่ำวกรองที่มี

ควำมสำมำรถมำกดว้ย ถำ้เขำตดัสินใจจะสืบแลว้ไม่เกินขำ้มคืน
เขำก็จะรูว้่ำมีเรื่องอะไรเกิดขึน้ภำยในเมืองซิลมำรูอำน เขำระดม
พรรคพวกที่มีทัง้หมดมำเพ่ือยืนยนัขอ้เทจ็จรงิทนัที 

อย่ำงที่ดีเคบอกมีแมส่ื่อมำเขำ้ ๆ ออก ๆ ที่ตระกลูซำเรยีนจริง 
ๆ แต่เพรำะว่ำมนัเป็นควำมลบัสดุยอด จึงไม่ทรำบรำยละเอียดว่ำ
ใครจะแต่งงำน แต่ที่แน่ ๆ คือมีกำรสู่ขอเกิดขึน้ รำมซัสนอนไม่
หลับจนกว่ำจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมำอยู่ในมือ และหลังจำกที่
ตรวจสอบควำมจรงิก็ย่ิงนอนไมห่ลบั 

เขำโกรธ ไม่พอใจ รูส้ึกไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรมเลย ตัวเขำ
กลัวว่ำจะโดนดูถูก อย่ำว่ำแต่จะสำรภำพรกัเลย เขำตอ้งปลอบ
ตวัเองวำ่มนัคือควำมรูส้กึชั่ววบู แตว่ีเชก ำลงัจะแต่งงำน 
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เขำคิดว่ำเป็นเพื่อนสนิทที่สดุ ถำ้มีเรื่องอะไรเขำมั่นใจมำกว่ำ
วีเชจะมำปรกึษำเขำเป็นคนแรก แต่ไม่ใช่เลย ต่อใหไ้ม่ไดร้กั สิ่งนีก็้
ยงัท ำใหเ้ขำเสียใจมำกที่สดุอยู่ดี 

อำยุขนำดนีแ้ลว้ กำรจะหลอกคนอื่นหรือหลอกตวัเองไม่ใช่
เรื่องยำก กำรจะแสรง้ท ำเป็นไม่รูค้วำมรูส้ึกนี ้ไม่สิ เขำสำมำรถ
แสรง้ท ำเป็นยินดีใหก้บักำรแต่งงำนของวีเชไดด้ว้ยซ ำ้ เขำสำมำรถ
ท ำแบบนัน้ไดอ้ย่ำงแน่นอน 

แตร่ำมซสัตดัสินใจแลว้ว่ำจะไม่ท ำแบบนัน้ 
 
“อย่างน้ันหรือ? ขอหย่ำหรอื?! ขอหย่ำหรอื! ท่ำนท ำอย่ำงนี ้

ไดอ้ย่ำงไรกนั?!” 
เสียงตะคอกของเรซิน่ำท ำให้รำมซัสขมวดคิ ้ว ใบหน้ำ

อ่อนหวำนของเรซิน่ำเปลี่ยนเป็นน่ำกลวั 
“เรซิน่ำ...” 
รำมซัสพยำยำมหำ้มเรซิน่ำที่วิ่งเขำ้มำทุบตีเขำ แต่เธอแรง

เยอะเกินไป ถึงจะอำ้ปำก แต่เขำก็ไม่มีอะไรจะพดูกบัเธอ รำมซสั
จงึรบัหมดัของเรซิน่ำไปอย่ำงเงียบ ๆ 

“ไอค้นชั่ว! ไหนสญัญำว่ำจะใหชี้วิตที่ดีไง?! ห๊ะ?! มีปำกก็พดู
ออกมำสิ?! พดูแกต้วัอะไรสกัอย่ำงสิ! ไอค้นเฮงซวย!” 
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ค ำด่ำทอที่พรั่งพรูออกมำไม่เขำ้กับใบหนำ้น่ำรกั ๆ นั่นเลย         
แต่รำมซสัคิดว่ำมนัก็แค่ครัง้เดียว เขำตอ้งทนเอำไว ้กำรกระท ำที่
รุนแรงของเรซิน่ำท ำใหภ้ำยในหอ้งพงัพินำศในชั่วพริบตำ ขณะที่
แจกันร่วงลงพืน้แตกเป็นเสี่ยง ๆ พรอ้มกับเสียงดังลั่น สุดทำ้ย
ภรรยำคนอื่น ๆ ที่จบัตำดสูถำนกำรณอ์ยู่ก็มำดึงตวัเรซิน่ำออกไป 
เรซิน่ำที่ถูกภรรยำคนอื่น ๆ จับเอำไวก็้หอบแฮ่กดว้ยควำมโกรธ 
สดุทำ้ยเธอก็รอ้งไหอ้อกมำ 

“ไอค้นชั่ว นำงนั่นเป็นใครกันแน่?! เป็นผูห้ญิงแบบไหนกัน                
ทำ่นถึงไดท้ิง้พวกเรำ!” 

เสียงหวีดแหลมเลก็ท ำใหร้ำมซสัขมวดคิว้ เป็นเรื่องยำกที่เขำ
จะสูก้ับสำยตำไม่พอใจของบรรดำภรรยำที่ยืนอยู่ตรงขำ้ม ก็ถูก
แลว้ที่เขำไม่กลำ้สบตำ แต่เขำไม่สำมำรถบอกเหตุผลในสิ่งที่เขำ
ท ำไดว้ำ่เป็นเพรำะควำมเหน็แก่ตวัของเขำ รำมซสัสำ่ยหนำ้ 

“อย่ำรอ้งไหเ้ลยนะเรซิน่ำ” 
ซิลลำล่ำปลอบใจเรซิน่ำที่ก  ำลังรอ้งไห ้สำยตำของเธอคม

กรบิจนรำมซสัตอ้งกลืนน ำ้ลำยเหนียว ๆ ลงคอ พอซิลลำล่ำพำทกุ
คนออกไปแลว้รำมซสัก็ทิง้ตวัลงบนเกำ้อีแ้ลว้ถอนหำยใจออกมำ
ยำว ๆ ทนัที  
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เขำรูส้กึล ำบำกใจ ถึงจะแต่งงำนกนัมำไดไ้ม่ถึงสำมปี แต่เขำ
รูจ้ักทุกคนมำเกือบย่ีสิบปีแลว้ มันเป็นเรื่องยำกที่จะจัดกำรกับ
ควำมสมัพนัธข์องพวกเธอ 

“นำยทำ่น จะจดักำร......” 
ภำมเธนที่กงัวลกบัเสียงเอะอะเมื่อครูเ่อ่ยเสียงสั่น ๆ รำมซสั

เหน็สภำพหอ้งที่เละเทะแลว้ แตก็่ขอผลดัภำมเธนไป 
“เอำไวท้ีหลงั” 
“เขำ้ใจแลว้ขอรบั” 
“และจำกพรุ่งนีเ้ป็นตน้ไปในช่วงสำมวนัแห่งกำรร  ่ำไหจ้ะไม่

เรือ่งอะไรหลดุออกไปทัง้นัน้ ปิดปำกของเจำ้ใหส้นิท” 
“เขำ้ใจแลว้ขอรบั อย่ำงนัน้ขำ้ขอตวัขอรบั” 
พอเห็นว่ำภำมเธนถอยหลังออกจำกหอ้งไปรำมซัสก็ถอน

หำยใจออกมำยำว ๆ ไม่ว่ำมันจะวุ่นวำยแค่ไหน เขำก็เริ่มท ำไป
แล้ว มันไม่ใช่สิ่ งที่จะหยุดกันได้ ก็ เหมือนหัวใจดวงนี ้ กำร
เตรยีมกำร         เสรจ็สิน้ ค่ำใชจ้่ำยส่วนใหญ่ที่จ  ำเป็นต่อกำรหย่ำ
รำ้งไดร้บัมำจำก         ค่ำพนนัในกำรแข่งขนักำรต่อสูค้รัง้นี ้หำก
เขำทำยผูช้นะถกูก็จะไดเ้งินส่วนแบ่งมหำศำล ตอนนีก็้แค่รอเวลำ 
พรุง่นีก็้เป็นสำมวนัแห่ง  กำรร  ่ำไหแ้ลว้ เขำตอ้งจดักำรทกุอย่ำงให้
เรว็ที่สดุเท่ำที่จะเรว็ได ้
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เหลืออีกแค่นิดเดียว ถำ้เขำสำรภำพรกัไปแลว้อำจจะไดร้บั        
ค ำเยำะเยย้หรอืไดร้บักำรปฏิบตัิอย่ำงเย็นชำก็ได ้ถำ้ไม่อย่ำงนัน้...         
ถำ้ไมอ่ย่ำงนัน้...วีเชที่เขำเดำไปตำ่ง ๆ นำ ๆ วำ่จะท ำอย่ำงไรตอ่ไป       
ก็อำจจะกุมขมบัและหวัเรำะคิกคกัก็ได ้เขำจินตนำกำรอยู่ตลอด
ว่ำหำกถูกปฏิเสธจะท ำอย่ำงไร วีเชอำจจะโกรธ แถมวีเชอำจจะ          
พูดจำโหดร้ำยใส่และส่งสำยตำดูถูกมำให้พร้อมทั้งประกำศ           
ตดัควำมสมัพนัธก็์เป็นได ้วีเชเป็นคนที่ใจแข็งแบบนัน้เลย 

ในควำมเป็นไปไดห้นึ่งในหมื่น ถำ้สมมตุิว่ำวีเชรบัรกัเขำแลว้               
จะเป็นอย่ำงไร แน่นอนว่ำมนัจะตอ้งดี แต่เขำนึกภำพไม่ออกเลย
วำ่วีเชจะรบัรกัเขำ 

หัวใจที่ชอบวีเชพองโตขึน้ไม่หยุดหย่อน แต่ไม่มีควำมหวัง
แมแ้ตจ่ะฝัน เพรำะเขำรูถ้ึงสภำพควำมเป็นจรงิดีเกินไป 

“น่ำสมเพชจรงิ” 
เขำเตรยีมตวัสำรภำพรกัเพื่อใหโ้ดนปฏิเสธ ควำมจรงิช่ำงขม

ขื่น ถึงอย่ำงไรเดิมทีมันก็เป็นไปไม่ไดอ้ยู่แล้วที่วีเชจะรบัรกัเขำ                    
สิ่งนีม้ันเป็นแค่ควำมพอใจของเขำเอง ช่ำงน่ำสมเพชเหลือเกิน                 
ถึงอย่ำงนั้นเขำก็ไม่คิดจะเสแสร้งไปแสดงควำมยิน ดีกับกำร
แต่งงำนของเพื่อนแมแ้ต่นอ้ย ถำ้เป็นแบบนัน้มนัคงย่ิงยำกล ำบำก
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มำกกว่ำนี ้              ต่อใหเ้ขำตอ้งกลิง้ตกไปในโคลมตมเหนียว
หนืดและมืดมิดในขมุนรกก็ไม่เป็นไร 

ไม่รูว้่ำจมอยู่กบัควำมคิดไปนำนเท่ำไรก็ไดยิ้นเสียงฝนตกดงั
มำจำกดำ้นนอก สำมวนัแห่งกำรร  ่ำไหเ้ริ่มตน้ขึน้แลว้ รำมซสัเงย
หนำ้ขึน้มองออกไปนอกหนำ้ต่ำง บนทอ้งฟ้ำยำมค ่ำคืนที่มีเมฆ
ครึม้มำปกคลมุมองไม่เหน็แสงดำว 

ถำ้สำมวนัแหง่กำรร  ่ำไหผ้่ำนไป ถำ้ฝนหยดุลง 
ทกุอย่ำงก็จะจบลง 
 
สายตาของวีเชที่มองพิจำรณำขึน้ ๆ ลง ๆ ดสูงสยั รำมซสั

กงัวลอย่ำงมำก 
วนันีก็้ผ่ำนมำเจ็ดวนัแลว้หลงัจำกสำมวนัแห่งกำรร  ่ำไห ้รำม

ซสัที่ตื่นตัง้แต่เชำ้มืดเตรียมทกุอย่ำงพรอ้มหมดแลว้ สวมเสือ้ผำ้ที่
ดีที่สุดและพิถีพิถันกับรองเทำ้และเครื่องประดบั แน่นอนว่ำมอง
ตรงไหนก็ดตู่ำงจำกปกติ 

แมว้่ำจะเป็นเที่ยงวันแลว้แต่วีเชยังไม่ลุกจำกเตียง เขำมีสี
หนำ้แปลก ๆ และตอ้นรบัรำมซสั 

“เจำ้มีนดัส ำคญัที่ไหนหรอื?” 
“อืม รำ่งกำยเจำ้เป็นอย่ำงไรบำ้ง?” 
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“หนกันิดหน่อยแตไ่ม่เป็นไร” 
“ไม่หน่อยละ่มัง้” 
หนำ้ยงัคงซีดอยู่ ริมฝีปำกสีอมม่วงลอกเป็นขยุสีขำว อำกำร

ดูไม่ดีเลย ในสภำพแบบนีท้  ำใหเ้ขำกังวลว่ำถำ้เกิดวีเชหวัใจวำย
เพรำะเขำสำรภำพรกัจะท ำอย่ำงไร 

“ไดเ้วลำมือ้เที่ยงแลว้ แตข่ำ้คงกินกบัเจำ้ไมไ่ด”้ 
วีเชท ำหนำ้เสียดำย และท ำท่ำว่ำจะลกุขึน้มำนั่ง แต่รำมซสั

หำ้มเอำไว ้
“ไม่เป็นไร เจำ้นอนเถอะ” 
“โธ่ ขำ้นอนมำตลอดจนเบื่อแลว้” 
วีเชพดูแลว้ก็พยำยำมลุกขึน้มำนั่ง ช่วงฤดรูอ้นวีเชตอ้งนอน

ถึงครึง่วนั รำมซสัที่รูเ้รือ่งนีด้ีจึงไมไ่ดห้ำ้มอีกเป็นครัง้ที่สอง 
รำมซสัมองวีเชที่พยำยำมลกุขึน้มำนั่งพิงเบำะก็ถอนหำยใจ 

เป็นแบบนีเ้ขำก็ย่ิงพูดออกมำยำก รำมซสัสูดลมหำยใจเขำ้ลึก ๆ 
ในช่วงสำมวันแห่งกำรร  ่ำไห้ เขำไดป้รึกษำเรื่องที่อยู่ของบรรดำ
ภรรยำ เมื่อตัดสินใจไดแ้ลว้พวกเธอก็ดูไม่มีเรื่องคำ้งคำใจอะไร                
คนหนึ่งยำ้ยไปอยู่กบันอ้งสำว คนหนึ่งยำ้ยไปอยู่กบัลกูสำวที่มีมำ
ก่อนจะแต่งงำนกับรำมซัส ส่วนอีกสองคนก็ยำ้ยไปอยู่ดว้ยกันที่         
เมืองหลวง ตัง้แตเ่มื่อคืนวำน บำ้นของรำมซสัก็ไม่มีใครเลย 
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วนันีค้ือวนัที่เฝำ้รอ ถำ้หำกผลที่ไดม้นัเลวรำ้ยเขำก็คงตกนรก 
หรือไม่บำงทีวนันีเ้ขำอำจจะมีควำมสขุ แมว้่ำมนัจะเป็นไปไดย้ำก             
ก็ตำม 

“วีเช” 
“หือ?” 
วีเชที่เตรียมผำ้จะซับเหง่ือก็ตอบกลับไปหว้น ๆ รำมซัสกัด               

รมิฝีปำก กำรสำรภำพรกัจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมกลำ้อย่ำงมำก  
เรื่องที่เขำจะท ำมีควำมเสี่ยงมำกเป็นพิเศษ สำบำนต่อพระ

เจำ้ไดเ้ลยว่ำเขำไม่เคยตื่นเตน้เท่ำนีม้ำก่อนในชีวิต รำมซสัสดูลม
หำยใจเขำ้ไปเฮือกหนึ่งแลว้สำรภำพ 

“ขำ้ชอบเจำ้” 
“อืม ขำ้เองก็ชอบเจำ้” 
รำมซัสแทบจะต้องเค้นควำมกล้ำออกมำทั้งหมด แต่

ปฏิกิริยำตอบรบัช่ำงเฉยชำ ตอนนีว้ีเชก ำลงัตัง้ใจซบัเหง่ือตวัเอง
ไม่ไดม้องมำทำงนีด้ว้ยซ ำ้ ดเูหมือนว่ำมนัเป็นค ำพดูตำมปกติ วีเช
ควรไดเ้หน็หนำ้เขำตอนสำรภำพรกัสิ เขำตอ้งบอกอีกครัง้ 

“วีเช มองขำ้สิ” 
“หือ? มีอะไรหรอื?” 
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ในตอนนั้นวีเชก็เงยหนำ้ขึน้มำ ดวงตำสีฟ้ำมองมำเป็นเชิง
ถำมว่ำมีอะไร ถ้ำเขำบอกว่ำรักจะตกใจไหมนะ ริมฝีปำกเอ่ย
ออกมำอย่ำงไม่มีสะดดุ ต่ำงจำกหวัใจที่ลงัเล 

“ขำ้ชอบเจำ้” 
“......?” 
“ดว้ยควำมจรงิใจ” 
“ไม่ไดล้อ้เลน่......จรงิหรอื เจำ้บำ้เอ๊ย” 
พอเขำพดูดว้ยท่ำทำงจริงจงั วีเชก็มีปฏิกิริยำแบบนี ้พวกเขำ

รูจ้กักนัมำนำน พดูจรงิหรอืเล่นนัน้ไม่มีทำงรูเ้ลย รำมซสักงัวลเป็น
อย่ำงมำก รำมซสัคิดว่ำจะตอ้งเจอค ำพดูเย็นชำ แต่สิ่งที่เขำไดร้บั
คือเสียงหวัเรำะปนถอนหำยใจ 

“โธ่ รำมซสั เจำ้ท ำใหข้ำ้ตกใจ” 
“ขำ้พดูจรงิ” 
รำมซัสพูดอย่ำงเฉียบขำด ไม่ได้รับสำยตำที่ดูถูกเหยียด

หยำมมันก็ดี แต่ไม่รูท้  ำไมเขำถึงรูส้ึกเหมือนถูกหัวเรำะเยำะจน
อำรมณ ์          ไม่คอ่ยดี 

“ขำ้รู ้ขำ้รูแ้ลว้ แต่มนัท ำใหข้ำ้ตกใจ น่ีไม่ใช่ครัง้แรกที่ขำ้ไดร้บั 
ค ำสำรภำพรกัจำก...ผูช้ำย แตถ่ึงอย่ำงนัน้ขำ้ก็ตกใจอยู่ดี ดงันัน้ขำ้          
ก็เลยตอ้งคิดวำ่จะตอบอย่ำงไรดี” 
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ตอนนัน้เขำเพิ่งรูค้วำมจริงว่ำวีเชตกใจ วีเชที่เบนควำมสนใจ
ไปสำงผมเบำ ๆ ก ำลังประหม่ำ แค่วีเชไม่ไดป้ฏิเสธในทนัทีและ            
คิดพิจำรณำอย่ำงจริงจังก็ท ำให้หัวใจเต็มไปด้วยควำมหวัง                     
แต่เดี๋ยวก่อนนะ เหมือนว่ำมีบำงอย่ำงที่มองขำ้มไป วีเชบอกว่ำน่ี
ไม่ใช่ครัง้แรกที่มีผูช้ำยมำสำรภำพรกัหรือ? มนัเป็นใคร? ใครกนั? 
ผู้ชำยคนอื่นที่มำสำรภำพรัก อยำกจะเคน้ถำมออกไปในทันที
อย่ำงที่ใจคิด แตม่นัยงัไม่ถึงเวลำ 

เหนือสิ่งอื่นใดเขำควรพดูสิ่งที่ตอ้งพดูก่อน 
“ซิลลำลำ่......ทกุคนไปหมดแลว้” 
รำมซสัเอ่ยอย่ำงยำกล ำบำก จำกนัน้วีเชก็ท ำหนำ้ตกใจและ

ขมวดคิว้ แต่ถึงอย่ำงนัน้รำมซสัก็ไม่ไดอ้ธิบำยอะไรเพิ่มอีก ท ำถึง
ขนำดนีแ้ลว้เขำเช่ือวำ่ควำมทุม่เทของเขำจะสง่ไปถึงวีเช  

“ค ำตอบ..ขำ้ขอเอำไวต้อบทีหลงั..ไม่ตอบตอนนี.้.ขอตอบที
หลงั..ไดไ้หม” 

ค ำพูดตะกุกตะกักต่ำงจำกดวงตำสีฟ้ำที่มองตรงมำอย่ำง              
แจ่มชดั รำมซสัสดูลมหำยใจเขำ้ออกอย่ำงใจเย็นและเอ่ยออกมำ 

“ไวต้อบทีหลงัก็ได ้แต่อย่ำนำนนกันะ ถำ้เป็นไปได.้.....” 
“มนัจะมีอะไรตำ่งจำกเดิมไหม?” 
“......?” 
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“เรำก็เจอกันทุกวันอยู่แลว้ มันจะมีอะไรต่ำงจำกเดิมหรือ
เปลำ่?” 

รำมซสัตอ้งใชเ้วลำสกัพกักว่ำจะเขำ้ใจค ำพูดของวีเช เขำมี          
ลำงสงัหรณว์่ำโอกำสมำถึงแลว้ วีเชมองมำทำงเขำแลว้ขมวดคิว้
รำวกบัก ำลงัสงสยั 

รำมซัสเก็บอำกำรไว้ไม่ให้ดูกระดี๊กระด๊ำจนเกินไป  และ             
มองพิจำรณำใบหนำ้ของวีเช 

“ก็ตอ้งตำ่งจำกเดิมสิ” 
“อะไรหรอื?” 
“แคจ่บัมือนี ้แลว้ขำ้จะสอนเจำ้เอง” 
รำมซสัหวัใจสั่นไหว แต่ภำยนอกท ำเป็นย่ืนมือออกไปอย่ำง            

ใจกลำ้ แต่วีเชไม่ยอมจับมือเขำ และจ้องมำทำงเขำไม่วำงตำ     
ดวงตำสวยของวีเชนัน้ลุ่มลึกและมีสีฟ้ำเข้ม ดวงตำมีเสน่หจ์นแผ่               
ควำมเยำ้ยวนออกมำ 

รำ่งกำยสั่นสะทำ้นดว้ยควำมต่ืนเตน้และประหม่ำ 
“เจำ้เกลียดขำ้หรอื? วีเช?” 
“อะไร?” 
“เจำ้เกลียดที่ขำ้บอกวำ่ชอบเจำ้หรอืเปลำ่?” 
“เกลียดเจำ้กบัเรือ่งนีม้นัเก่ียวกนัตรงไหน?” 
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“เก่ียวสิ” 
“ถำ้เจำ้ไม่ไดเ้กลียดขำ้ เจำ้ก็จบัมือขำ้สิ ปกติก็จะเริ่มตน้กัน 

แบบนีแ้หละ” 
มนัค่อนขำ้งขดัเขินเล็กนอ้ยแต่เขำก็พูดจริง ตำมหลกัแลว้ก็

ตอ้งเริ่มจำกเรื่องเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ตอนนัน้วีเชกม้มองที่มือครัง้หนึ่ง               
แต่ก็ยังไม่ยอมจับ และสบตำรำมซัสอีกครั้ง รำมซัสที่ เฝ้ำรอ
ค ำตอบ รูส้กึเหมือนเวลำผ่ำนไปนำนแสนนำน 

“ก็ได”้ 
สดุทำ้ยแลว้วีเชก็ยงัไม่ยอมจบัมือ ท ำแค่พยกัหนำ้เบำ ๆ แต่ 

รำมซสัก็ไม่ไดรู้ส้ึกผิดหวงั จะจับหรือไม่จับก็ช่ำงแลว้ เขำรีบควำ้
มือผอมบำงและเย็นเฉียบของวีเชมำจบัไว ้วีเชกระชบัมือที่ถกูจบั
เลก็นอ้ยแลว้สำ่ยหนำ้เบำ ๆ 

“เหมือนไมค่่อยจะมีอะไรตำ่งจำกเดิมเลย?” 
“ต่ำงสิ” 
“ต่ำงตรงไหนกนั?” 
“ขอจบูหน่อยไดไ้หม?” 
“......?!” 
“ลองดไูหม? ว่ำต่ำงตรงไหน? ถำ้เจำ้ไม่ชอบก็บอกว่ำไม่ชอบ  

ถำ้เจำ้ไมพ่ดูอะไร ขำ้จะถือวำ่เจำ้อนญุำตแลว้นะ” 
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“เอำจรงิหรอื......?” 
“ใช”่ 
“......” 
วีเชปิดปำกสนิทไม่พดูอะไรออกมำเลย ไม่ว่ำจะเพรำะค ำขอ

ที่หยำบคำย หรือเพรำะควำมอยำกรูอ้ยำกเห็น แต่รำมซสัจะไม่
ปล่อยโอกำสนีไ้ป รำมซสัพยำยำมสงบใจที่เตน้ระรวัและเอียงคอ
ประกบจบูบนรมิฝีปำกของวีเชอย่ำงแผ่วเบำ มนัไม่ไดนุ้่มน่ิมอย่ำง
ที่คิด           ริมฝีปำกที่แหง้นั้นค่อนขำ้งสำก แต่ว่ำกลับหวำน
เหลือเกิน มันไม่ใช่รสหวำนที่ลิน้ แต่เป็นควำมรูส้ึกที่หอมหวำน 
เหมือนมนัจะแลน่ขึน้ไปที่หวั 

วีเชใบหนำ้รอ้นผ่ำวและใชม้ือปิดปำกนั่งตวัตรง แต่ท ำสีหนำ้
แปลก ๆ ถำ้พิจำรณำดแูลว้เหมือนจะโกรธ 

“วีเช?” 
“รูส้กึแปลก ๆ นะ” 
“......!” 
หรอืว่ำ..หรอืว่ำ ไม่ใช่ว่ำไม่ชอบใช่ไหม เขำรบีรอ้นเกินไปไหม 

แม้ว่ำที่ชำลบำมห์ เพื่อนที่สนิทกันจะหอมแก้มกันได้ปกติ                   
ถึ ง อ ย่ ำ งนั้ น . . ถึ ง อ ย่ ำ งนั้ น  จ ะบอกว่ ำ ชอบ ใช่ ไ หม  เ ข ำ
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กระสับกระส่ำยและสังเกตปฏิกิริยำ แววตำของวีเชที่จมอยู่กับ
ควำมคิดมองมำทำงเขำเป็นเชิงถำมว่ำท ำไมเป็นแบบนี ้

“แปลกจรงิ ๆ ” 
“อะไรหรอื?” 
“อืม ขำ้ไมเ่คยคบใครแบบนีม้ำก่อน แตก็่ไม่ไดแ้ย่อย่ำงที่คิด” 
รำมซสัชะงกัไปครูห่นึ่งกบัค ำพดูบำงส่วนของวีเชที่พดูเหมือน 

ไม่มีอะไรเกิดขึน้ วีเชบอกว่ำไม่เคยคบใครในเชิงนีม้ำก่อนหรือ?              
เขำเป็นคนแรกใช่ไหม? จริงหรือ? แลว้ก็ไม่ไดแ้ย่? จริง ๆ หรือ?               
แลว้เมื่อครูนี่ ้วีเชบอกวำ่มีผูช้ำยมำสำรภำพรกัเขำไมใ่ช่หรอื? หือ? 

เ กิดค ำถำมที่ อยำกจะถำมขึ ้นมำมำกมำยก่ำยกอง                               
แต่สถำนกำรณ์ท ำให้ไม่สำมำรถถำมออกไปได้ เขำแกล้งท ำ
เหมือนวำ่ไมม่ีอะไร แกลง้ท ำเป็นคนใจกวำ้งอย่ำงเตม็ที่ 

“เจำ้บอกวำ่มนัจะต่ำงไปจำกเดิม” 
“อืม” 
วีเชยังคงท ำสีหน้ำสงสัย แต่ก็ไม่ได้สะบัดมือออก แค่นี ้                         

ก็เพียงพอแลว้ 
รำมซัสพยำยำมอย่ำงหนักที่จะกลั้นยิม้เอำไว ้ตอนนีเ้ขำมี

ควำมสขุเหลือเกิน 
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