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1
แม่ทัพใหญ่เวยอู่นามว่า 'ไห่หยางเวย' เป็นชายชาตรีผู้แกร่งกล้า
วิทยายุทธ์เยี่ยมยอด สติปัญญาและความกล้าหาญเหนือผู้คน สร้างความดี
ความชอบนานัปการทีช่ ายแดน เขาสังหารข้าศึกมานับไม่ถว้ น อีกทัง้ เคยโจมตี
ทูเจวี๋ย* ที่เขาอินซานจนข้าศึกถอยร่นไปสองร้อยลี้** กวาดล้างพื้นที่นอก
ก�ำแพงทางเหนือ ในราชส�ำนักไม่มีผู้ใดไม่ย�ำเกรงเขา
ในหมูร่ าษฎร ไห่หยางเวยได้รบั การเคารพบูชาอย่างเต็มเปีย่ ม ถึงขนาด
มีคนปัน้ รูปปัน้ ตัง้ ศาลให้เขา กราบไหว้ยดึ ถือปานสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ หลายปีหลังจาก
เขารบชนะทูเจวีย๋ ชนเผ่าอืน่ ก็ไม่กล้าแข็งข้ออีก เห็นได้ชดั ถึงความยิง่ ใหญ่ของ
ชื่อเสียงอันเกรียงไกรของเขา
องค์จักรพรรดิทรงเห็นว่าเหตุการณ์ทางชายแดนไม่มีอะไรแล้วจึงทรง
* ทูเจวี๋ย หรือเตอร์กิก ตามประวัติศาสตร์จีนเป็นคำ�เรียกรวมชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงมองโกลและในแถบเอเชีย
กลาง
** ลี้ (หลี่) หน่วยมาตราวัดของจีน 1 ลี้เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ย้ายไห่หยางเวยกลับเมืองหลวง จวนทีเ่ ขาพ�ำนักในเมืองหลวงก็เป็นเพียงบ้าน
หลังใหญ่พร้อมลานบ้านสองแห่ง ซึ่งใหญ่กว่าบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเพียง
เล็กน้อย ตั้งอยู่ที่ตรอกอานซั่นห่างจากเมืองหลวงไม่มากนัก เห็นได้ถึงความ
เด็ดเดี่ยวซื่อตรงไม่ประจบสอพลอและความสุจริตทั้งชีวิตของเขา
จักรพรรดิรชั กาลก่อนทรงก่อตัง้ ตลาดทักษิณทีต่ รอกอานซัน่ แม้ไม่เจริญ
เหมือนตลาดบูรพาและตลาดประจิม แต่ก็มีพ่อค้าวาณิชหาบเร่แผงลอยแวะ
เวียนไปมา และสิง่ เดียวทีต่ ลาดทักษิณสามารถยกมาสูต้ ลาดบูรพาและตลาด
ประจิมได้ก็คือสุรา
มีค�ำกล่าวว่า 'ไม่ดื่มชาเซียนเหริน* ต้องเมาสุราตลาดทักษิณ' แสดงถึง
ความน่าหลงใหลชวนให้คนเพลิดเพลินของสุราตลาดทักษิณ แม้กระทัง่ ชาซึง่
ดื่มแล้วท�ำให้คนกลายเป็นเซียนได้ยังต้องถูกโยนทิ้งไป แต่ทว่าการจะหาสุรา
ชัน้ เลิศทีแ่ ท้จริงให้เจอในตลาดทักษิณ หากไม่ใช่คนท้องถิน่ ก็จะไม่รู้ ซึง่ สุราที่
ได้รับการยกย่องที่สุดก็คือ 'สุราห้าบุปผา' ของ 'ร้านสุราหมิงเยวี่ย'
กล่าวกันว่าสุราห้าบุปผานั้นบ่มมาจากดอกไม้และธัญพืชที่ต่างกัน
ห้าชนิด กลิน่ รสหอมกรุน่ เข้มข้นนุม่ นวล กลิน่ หอมตลบอวลยามเข้าปาก หอม
จรุงจนคนมึนเมา แต่พอเริ่มขายตอนเช้าก็มักถูกชนชั้นสูงขุนนางใหญ่ที่มี
เส้นสายกว้านซื้อไป ด้วยเหตุนี้ช่ือเสียงอันโด่งดังจึงแพร่หลายแค่ในท้องถิ่น
เท่านั้น
จวนของไห่หยางเวยอยู่ข้างร้านสุราหมิงเยวี่ย ด้วยมิตรภาพของ
เพื่อนบ้านนี้ เถ้าแก่อวี๋เจ้าของร้านสุราหมิงเยวี่ยเองก็รู้สึกว่าได้พ่ึงพาบารมี
* ชาเซียนเหริน หรือชาซานจื่อ มีต�ำนานว่าเป็นชาที่เก๋อหงเซียนซือผู้เป็นหนึ่งในปรมาจารย์ส�ำคัญของศาสนาเต๋าปลูกด้วยตนเอง
เมื่อดื่มนานวันสามารถเพิ่มความอยากอาหาร ท�ำให้อายุยืน คงความเยาว์วัยได้
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อย่างมาก ฉะนั้นสุราห้าบุปผาในจวนแม่ทัพใหญ่เวยอู่จึงไม่เคยลดลง ทว่า
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการคบหากันส่วนตัว เบื้องหน้าดูคล้ายไม่รู้จักกัน เพราะ
อย่างไรไห่หยางเวยก็ไม่ชอบถูกคนหาว่าเอนเอียงไปทางบ้านไหน อีกทั้งหาก
คหบดีขนุ นางใหญ่ทา่ นอืน่ ทีซ่ อื้ สุราห้าบุปผาล่วงรูค้ วามสัมพันธ์นขี้ องพวกเขา
เถ้าแก่อวี๋ก็คงชี้แจงใครไม่ได้เช่นกัน
วันนี้ไห่เจิ้นบุตรชายคนเดียวของไห่หยางเวยกลับเป็นผู้ท�ำลายกฎนี้ลง
ไห่เจิ้นอายุสิบขวบมีก�ำลังมหาศาลมาแต่เล็ก รูปร่างก�ำย�ำ สมองเรียก
ได้ว่าฉลาด แต่กลับไม่ชอบเรียนหนังสือมาแต่ไหนแต่ไร บิดาหาอาจารย์ชื่อ
ดังมาปลูกฝังสั่งสอนเขาตั้งแต่เล็ก หวังว่าเขาจะบุ๋นบู๊โดดเด่นและวิชายุทธ์รู้
แจ้งแตกฉานกว่าผูใ้ ด แต่เพราะความเลือ่ มใสศรัทธาทีผ่ อู้ นื่ มีตอ่ บิดาส่งผลให้
ไห่เจิ้นมีนิสัยยโสโอหังอยู่บ้าง หากอยากเรียนก็เรียน หากไม่อยากเรียนก็ทิ้ง
อาจารย์แอบหนีไปเสียดื้อๆ ดังนั้นถึงแม้วิชาดาบเขาจะสามารถร�ำได้อย่าง
องอาจห้าวหาญ วิชาธนูก็เข้าขั้นแม่นเหมือนจับวาง แต่ทว่าคัมภีร์สามอักษร
เล่มหนึ่งกลับยังท่องไม่ถ้วนจนบัดนี้
เมือ่ ถึงเวลาเรียนคัมภีร์ เขาก็ฉวยโอกาสทีอ่ าจารย์ยงั ไม่มาและเวลาว่าง
ที่เด็กรับใช้ไปพักดื่มน�้ำชาหนีออกจากห้องเงียบๆ เมื่อเขาประจันหน้ากับ
ก�ำแพงสูงของร้านสุรา มือก็เอื้อมจับไปตรงช่องระหว่างอิฐ แล้วร่างล�่ำสันก็
กระโดดข้ามไปอย่างคล่องแคล่ว
เมื่อพลิกตัวข้ามไปก็เป็นลานแจ้งกลางเรือนด้านหลังของร้านสุราพอดี
ครั้นลงถึงพื้นเขาก็ถูกภาพเบื้องหน้าดึงดูดไว้ เขาที่มีใจสงสัยใคร่รู้อย่างแรง
กล้าก็อดที่จะเข้าไปใกล้ไม่ได้
บนพืน้ ราบเรียบ มีแม่หนูนอ้ ยฟันขาวน่ารัก อายุราวห้าขวบคนหนึง่ สวม
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ชุดสีรากบัวก�ำลังถือคราดใหญ่กว่าตัวเกลี่ยข้าวเปลือกที่กองสุมบนพื้นออก
ไห่เจิ้นเติบโตมาในตระกูลมั่งคั่งมีเกียรติตั้งแต่เล็ก ไหนเลยจะเคยเห็น
ภาพแบบนี้ จึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากถาม "แม่หนูน้อย เจ้าก�ำลังท�ำอะไร"
เด็กหญิงน้อยผูท้ ำ� งานอย่างขยันขันแข็งพลันได้ยนิ เสียงไม่คนุ้ เคยก็ตกใจ
เงยหน้าขึน้ มอง พอเห็นว่าเป็นพีช่ ายทีส่ งู ใหญ่ ตาโต คิว้ เข้มคนหนึง่ ยืนอยูต่ รง
หน้าตนก็อดไม่ได้ที่จะถอยไปก้าวหนึ่ง
"ข้าชือ่ อวีซ๋ ฉี นุ มิได้ชอื่ แม่หนูนอ้ ย ท่านพ่อบอกว่าซีมาจากค�ำว่าแสงยาม
อรุณรุ่ง ฉุนมาจากค�ำว่าสถิตอยู่ชั่วนิรันดร์" นางบ่นพึมพ�ำอยู่ประเดี๋ยวแล้ว
ประเมินดูไห่เจิ้นอีกครา เมื่อแน่ใจว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายจึงค่อยตอบเขาด้วย
เสียงเด็กน้อย "ข้าก�ำลังตากข้าวเปลือกอยู่"
"ตากข้าวเปลือก? เหตุใดเถ้าแก่อวี๋ให้แม่หนูน้อยเช่นเจ้ามาตาก
ข้าวเปลือกอยูต่ รงนี"้ หลังไห่เจิน้ ได้ฟงั ชือ่ ของนางก็แจ้งใจในทันใดว่านางต้อง
เป็นบุตรสาวคนเดียวของเถ้าแก่อวี๋แน่ เพียงแต่อายุยังน้อยก็ต้องท�ำงานแล้ว
เป็นเพราะในร้านสุราก�ำลังคนไม่พอ หรือว่าแม่หนูน้อยผู้นี้เกิดเบื่อเองจึงมา
ก่อกวน
"ข้ามิได้ชื่อแม่หนูน้อย ข้าชื่ออวี๋ซีฉุน!" เด็กหญิงน้อยชักสีหน้า ไม่พอใจ
ว่าเหตุใดเขาจึงดึงดันเรียกนางว่าแม่หนูนอ้ ยอยูไ่ ด้ นางห้าขวบแล้ว ช่วยเหลือ
งานได้แล้ว "ท่านพ่อยุ่งอยู่ด้านนอก ข้าย่อมต้องช่วยงาน!"
พูดจบนางก็ยกคราดขึน้ มาท�ำงานต่ออย่างเหนือ่ ยแรง ไห่เจิน้ ดูแล้วรูส้ กึ
ขบขันอยู่สักหน่อย ที่แท้เถ้าแก่อวี๋ยุ่งจนไม่ว่างมาดูแล นางจึงหางานท�ำเอง
เพราะฉะนั้นข้อสรุปคือนี่เป็นเพียงเด็กหญิงน้อยที่ก�ำลังเล่นพ่อแม่ลูก
เท่านั้น!
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ทว่าเห็นนางท�ำงานจนเหงื่อออกราวกับหยาดน�้ำฝน สองแก้มแดงก�่ำ
น่ารักยิ่งนัก เขาจึงไม่พูดขัดความสุขของนาง แต่เอ่ยถามตรงๆ ตามค�ำนาง
ไปว่า "เจ้าตากข้าวเปลือกไปท�ำอะไร"
"บ่มเหล้าอย่างไรเล่า!" อวี๋ซีฉุนกล่าวอย่างเต็มปากเต็มค�ำ
"เป็นแค่แม่หนูน้อยเช่นเจ้าก็คิดจะบ่มเหล้า?" เขามองนางเชิดคางเล็ก
ท่าทางภาคภูมิ ทั้งน่ารักทั้งน่าชัง จึงยื่นมือไปบีบใบหน้าอ่อนนุ่มอวบอิ่มของ
นาง
"อย่า...อีบอ้า!" หน้าถูกเขาบีบจนบูดเบี้ยว พูดจากลายเป็นไม่ชัดเจน
มือน้อยๆ ฟาดตรงลงไปบนแขนเขา หมายมาดจะฟาดมือทีร่ งั แกคนข้างนีใ้ ห้
หลุดออก
"แม่หนูน้อยนี่ดุร้ายเสียจริง!" ความจริงไห่เจิ้นก็มิได้เจ็บอะไร กลับห่วง
ว่ามือเล็กของนางจะเจ็บเสียด้วยซ�้ำ จึงเก็บมือกลับอย่างขุ่นเคือง
"ฮึ! ไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนรู้ว่าเหล้าที่ท่านพ่อข้าบ่มนั้นรสดีที่สุด ท่านพ่อ
เก่งกาจทีส่ ดุ แล้ว ข้าเป็นบุตรสาวของเขาย่อมบ่มเหล้าเป็นเช่นกัน" เมือ่ เอ่ยถึง
ชื่อเสียงอันน่าเกรงขามของบิดาตน อวี๋ซีฉุนก็ภาคภูมิใจยิ่ง ลืมเรื่องที่เขาบีบ
หน้านางเมื่อครู่นี้ไปทันควัน
"ท่านพ่อเจ้าเก่งกาจ? พูดถึงความเก่งกาจ ผู้ใดจะเกินไปกว่าท่านพ่อ
ข้า" ไห่เจิ้นไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกัน "ท่านพ่อข้าก็คือแม่ทัพใหญ่เวยอู่ที่อยู่ข้าง
บ้าน ความดีความชอบในการรบเป็นที่เลื่องลือ จ�ำนวนคนที่สังหารก็กองได้
เป็นภูเขาแล้ว อย่างไรก็ชนะท่านพ่อเจ้า!"
เมือ่ อวีซ๋ ฉี นุ ได้ฟงั แม่ทพั ใหญ่ขา้ งบ้านทีน่ างรูจ้ กั เป็นเพียงท่านลุงทีช่ อบ
หัวเราะเอิ๊กอ๊ากผู้หนึ่ง ทุกคราล้วนน�ำลูกอมมาให้นางกิน ไหนเลยจะน่า
11
Page_����.indd 11

4/20/2559 BE 09:30

สุ ร าหวานบ่ ม รั ก

หวาดกลัวดังที่คนผู้นี้พูด
"ท่านพูดเหลวไหล! ท่านลุงแม่ทพั ใหญ่ขา้ งบ้านฆ่าคนไม่ได้หรอก! ท่าน
ต้องไม่ใช่บุตรชายท่านลุงแน่ๆ ท่านสวมรอย!" นางถอยหลังหนึ่งก้าว มอง
ไห่เจิ้นอย่างระแวดระวัง
โตมาจนป่านนี้ นี่คงเป็นครั้งแรกที่มีคนไม่เห็นบุตรแม่ทัพใหญ่เช่นเขา
ผู้นี้อยู่ในสายตา ไห่เจิ้นโมโหถึงขนาดอยากต่อยคนเลยทีเดียว ทว่าหนูน้อย
เปราะบางผู้นี้ไม่เหมือนกับเหล่าข้ารับใช้ขายแรงงานในจวนที่ทนรับหมัดเขา
ไหว เหตุนี้เขาจึงคิดวิธีหนึ่งขึ้นมา
"วิชายุทธ์ของท่านแม่ทพั ใหญ่เยีย่ มยอด ข้าเป็นบุตรชาย วิทยายุทธ์ของ
ข้าก็มิได้อ่อนด้อยเช่นกัน เจ้าดูให้เต็มตาล่ะ" เขายื่นมือหยิบคราดในมือนาง
มาสมมติเป็นง้าว สะบัดออกตามขวางแล้วเริ่มร่ายร�ำ
อวี๋ซีฉุนดูจนตะลึงพรึงเพริด เห็นเพียงชายแขนเสื้อไห่เจิ้นโบกสะบัด
กิริยาท่าทางปราดเปรียวว่องไว ประเดี๋ยวบนประเดี๋ยวล่าง เปรียบกับคน
ตีลังกาบนเวทีละครยังร้ายกาจยิ่งกว่า แม้เขาจะท�ำข้าวเปลือกที่เมื่อครู่นาง
เกลี่ยออกเรียบร้อยเสียเละเทะแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัว
ผ่านไปครู่ใหญ่ไห่เจิ้นก็หยุดมือลงในที่สุด เอ่ยกับนางด้วยอาการหอบ
อยู่บ้าง "เป็นอย่างไร เจ้าคงเชื่อแล้วกระมัง นี่ร้ายกาจกว่าเจ้ามากนัก ข้า
วิชายุทธ์เยี่ยมยอดเหมือนบิดา ส่วนเจ้าน่ะเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ ข้าไม่เชื่อ
หรอกว่าจะบ่มเหล้าได้ดังเช่นเถ้าแก่อวี๋"
อวี๋ซีฉุนไม่ยอม กระทืบเท้าเล็ก "ท่านรอประเดี๋ยว"
กล่าวจบนางก็พงุ่ เข้าไปในห้องด้านใน ขณะไห่เจิน้ ยังไม่แน่ชดั ในเจตนา
นาง คนตัวจ้อยก็หิ้วขวดใบหนึ่งวิ่งกลับมาแล้ว
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"นี่...นี่คือเหล้าที่ข้าบ่ม ท่านดื่มดูสิ!" แม้ตัวนางไม่เคยดื่ม ทว่าล้วนท�ำ
ตามขั้นตอนยามบิดาบ่มเหล้า รสชาติจึงสมควรจะไม่แย่นัก
ไห่เจิ้นดึงจุกขวดขึ้น กลิ่นหอมจางๆ สายหนึ่งโชยตามออกมาทันที
กลิ่นหอมหวานพรรค์นี้ช่างดึงดูดคนโดยแท้ ทว่าเขาเคยแอบดื่มสุราห้าบุปผา
ที่เถ้าแก่อวี๋ส่งมาให้ จึงรู้ดีว่าสุราห้าบุปผาหาได้มีกลิ่นเช่นนี้ไม่ เช่นนั้นเหล้าที่
อวี๋ซีฉุนบ่มเองนี้เป็นอะไรกันแน่
ภายใต้แววตาเฝ้าคอยอย่างกระตือรือร้นของนาง ไห่เจิ้นขัดขืนการ
ยืนกรานของนางไม่ได้ จึงยกขวดเหล้ากระดกไปอึกหนึ่ง
"พรูด...แค่กๆ เหล้าที่เจ้าบ่มนี่ทั้งขมทั้งฝาด ไม่อาจดื่มได้แม้แต่น้อย!"
"งั้นหรือ" อวี๋ซีฉุนไม่เชื่อ หยิบขวดมาชิมไปอึกหนึ่ง
เห็นเพียงใบหน้านวลงามของนางยับย่น ปากเล็กเบะเบ้ เบ้าตาชื้นขึ้น
มาน้อยๆ
ไม่-อร่อย-จริง-จริง-ด้วย!
ไห่เจิ้นซึ่งไม่เคยอยู่กับเด็กคนอื่นมาก่อนเห็นนางเบ้าตาแดงก็อดหวั่น
ไม่ได้ "นี่ เจ้าอย่าร้องไห้นะ! บ่มเหล้า...ฝึกฝนหลายๆ ครัง้ ก็ได้แล้วนีน่ า! ยาม
ข้าฝึกยุทธ์ขาหักแขนบาดเจ็บก็ล้วนไม่ร้องไห้"
อวี๋ซีฉุนถูกเขาพูดเช่นนี้จึงสูดจมูก ออกแรงใช้หลังมือเช็ดดวงตาลวกๆ
"ข้าไม่ได้ร้องเสียหน่อย"
"ไม่ได้รอ้ งก็ด"ี ไห่เจิน้ โล่งอก ก่อนจะมีความคิดเยาะนางอีก "ต่อไปเรียก
เจ้าว่าหนอนสุราน้อยแล้วกัน แม้แต่เหล้าสักขวดก็ยังวิจารณ์ไม่ได้"
"เช่นนั้นท่านก็เป็นหมีด�ำยักษ์!" น่าชังนัก! อวี๋ซีฉุนถลึงตามองผิวหนังที่
ตากแดดจนด�ำคล�ำ้ เพราะฝึกวิทยายุทธ์ของเขา กระทืบเท้าด้วยความโกรธ "ฮึ!
13
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ต่อไปข้าจะต้องบ่มเหล้าที่อร่อยที่สุดให้ท่านต้องกล่าวชมเชยออกมาให้ได้!"
"ฮ่า! เจ้าอยากจะบ่มเหล้าที่สามารถท�ำให้ข้าพูดว่าอร่อยออกมา รอไป
อีกสักหลายร้อยปีเถอะ!"
ไห่เจิน้ หัวเราะฮ่าๆ ดังลัน่ ขณะคิดลอยชายออกประตูหลังของบ้านนาง
ไปกลับถูกเสียงแจ๋วของนางเรียกไว้
"ประเดีย๋ วก่อน" อวีซ๋ ฉี นุ หน้าบึง้ "ท่านท�ำข้าวเปลือกทีผ่ อู้ นื่ ตากไว้เละเทะ
ต้องจัดการให้เรียบร้อยจึงจะไปได้"
"ข้า..." ไห่เจิ้นหวนคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วมองคราดบนพื้น ดูเหมือนจะมี
เรื่องเช่นนั้นจริง หากแต่เขาเคยท�ำงานหนักเสียที่ไหน จึงได้เพียงเอ่ยอย่าง
กระดากใจ "หนอนสุราน้อย เจ้าเก็บกวาดเองไม่ได้หรือ"
สีหน้าท่าทางอวีซ๋ ฉี นุ ยิง่ ไม่นา่ ดู ดวงตาเริม่ มีละอองน�ำ้ ลอยขึน้ มา คล้าย
จะไหลทะลักได้ทุกเวลากระนั้น
"ได้ๆๆ ถือว่าข้ากลัวเจ้า ข้าเป็นคนเก็บกวาดก็ใช้ได้แล้วกระมัง!" น่า
สังเวชตรงที่เขากลัวว่าเกิดนางร้องไห้จะท�ำให้คนภายในจวนตกใจ เช่นนี้
ทุกคนก็จะรูว้ า่ เขาแอบหนีออกมา ทัง้ ยังท�ำให้แม่หนูนอ้ ยข้างบ้านร้องไห้ กลับ
ไปคงไม่พ้นถูกแส้ของบิดา
เขาได้แต่หยิบคราดขึ้นมาอย่างยอมรับชะตากรรม เริ่มท�ำงานอย่าง
งุ่มง่าม ในใจยังคงต่อว่าเด็กหญิงน้อยที่บ่มสุราเลิศรสให้กลายเป็นยาพิษได้ผู้
นี้ไม่หยุด
การพบกันครั้งแรกของเพื่อนเล่นในวัยเยาว์ไม่รู้ว่าเป็นการผูกพยาบาท
หรือผูกบุพเพสันนิวาสกันแน่
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อวี๋ซีฉุนในวัยสิบสองปีก็มีเค้าหญิงงามเสียแล้ว บนใบหน้าแดงก�่ำคือ
เครือ่ งหน้าชวนมอง ดวงตาคูห่ นึง่ กลอกกลิง้ ไปมาไหลลืน่ ยิง่ ดูไปแล้วเป็นเด็ก
เฉลียวฉลาด หากแต่สมองเต็มไปด้วยแผนการชั่วร้าย
ส่วนไห่เจิ้นแห่งจวนแม่ทัพข้างบ้านปีนี้ก็อายุสิบเจ็ดแล้ว เนื่องจากเขา
เป็นลูกคนเดียว ในปีนั้นหลังได้รู้ว่าข้างบ้านมีเด็กหญิงน่ารักผู้รักการบ่มเหล้า
คนหนึ่งก็ข้ามก�ำแพงไปเล่นกับนางอยู่เนืองๆ แม้คนทั้งสองมักเล่นกันไปก็
ทะเลาะกันไป แต่ความรู้สึกต่อกันยังคงดีอย่างยิ่ง มักจะเล่นจนลืมเวลา ท้าย
ที่สุดมักถือการที่ไห่เจิ้นถูกอาจารย์หิ้วตัวกลับไปเรียนเป็นอันยุติเสมอ
ทว่าการเรียนและการฝึกที่บิดาจัดให้ไห่เจิ้นค่อยๆ มากขึ้นตามการ
เพิม่ ขึน้ ของอายุเขา เวลาว่างทีเ่ ขาจะสามารถมาหาอวีซ๋ ฉี นุ ได้กน็ อ้ ยลงตามไป
ด้วย บางครัง้ ยามอวีซ๋ ฉี นุ ง่วนท�ำงานทีห่ ลังบ้านแทนบิดาก็อดไม่ได้ทจี่ ะต้องมอง
ไปทางก�ำแพง พลางคิดว่าอีกประเดี๋ยวหนึ่งไห่เจิ้นจะข้ามก�ำแพงมาหรือไม่
ขณะที่อวี๋ซีฉุนก�ำลังตากผลหม่อนและคิดอะไรเหลวไหลอยู่นั้นก็พลัน
ได้ยนิ เสียงชายเสือ้ สะบัด นางจึงรีบมองไปทางก�ำแพง เป็นไปตามคาด ไห่เจิน้
ในชุดฝึกยุทธ์สขี าวข้ามก�ำแพงมาอย่างคล่องแคล่ว อิรยิ าบถอิสระเป็นธรรมชาติ
ทัง้ ยังองอาจผึง่ ผายเข้มแข็งทรงพลัง
แต่วา่ นางเห็นแล้วกลับอยากหัวเราะ นางรูส้ กึ ว่าเขาจงใจแสดงให้นางดู
ก่อนไห่เจิ้นลงถึงพื้นได้ท�ำท่าเหยี่ยวถลาพลิกร่างอย่างสวยงาม แล้วยืน
ยืดอกเชิดหน้าอยูก่ ลางลานรอค�ำสรรเสริญ แต่อวีซ๋ ฉี นุ กลับมองเขาปราดหนึง่
อย่างเฉยชาแล้วตากผลหม่อนต่อ ท�ำให้เขาอดไม่ได้ที่จะห่อเหี่ยวใจ
"หนอนสุราน้อย เจ้าไม่เห็นข้ายืนอยู่ตรงนี้หรือไร"
"เห็นแล้ว หมีด�ำยักษ์" นางตอบอย่างเหนื่อยหน่าย
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"เช่นนั้นเจ้าไม่เห็นท่าเมื่อครู่ของข้าหรือ" เขาพลิกตัวอีกครั้ง รีบร้อน
ส�ำแดงของดี "เป็นอย่างไร วันนีข้ า้ เรียนกระบวนท่าใหม่กระบวนหนึง่ จากท่าน
อาจารย์ในจวน ได้ยินว่าสามารถไปมาไร้ร่องรอยยามรับมือศัตรู มีประโยชน์
ยิ่ง...ข้าจะสาธิตให้เจ้าดู!"
อาจารย์ที่เขาเอ่ยถึงคือยอดฝีมือที่บิดาหามาสอนวิทยายุทธ์ให้เขา
โดยเฉพาะ ย่อมแตกต่างจากพวกฝีมือธรรมดาสามัญทั่วไป เช่นนักแสดง
กายกรรมต่อสูท้ ตี่ ลาดซึง่ ได้เชิญมาเป็นยามในบ้านอยูม่ าก ดังนัน้ กิรยิ าท่าทาง
ของไห่เจิ้นจึงไม่ธรรมดาเป็นแน่ เพียงแต่ว่าอวี๋ซีฉุนมิอาจทนดูท่าทางเย่อหยิ่ง
ของเขาได้ จึงเจตนาไม่สนใจไยดี
"สาธิตให้ข้าดู?" นางจ้องเขาพลันเกิดความคิด จึงยิ้มน้อยๆ ไปให้เขา
ขณะไห่เจิน้ ก�ำลังรอจะแสดงวิทยายุทธ์ใหม่กลับถูกนางร้องขัด "ประเดีย๋ วก่อน!
หากท่านแสดงกระบวนท่าหนึ่ง จะต้องลองดื่มเหล้าที่ข้าบ่มใหม่อึกหนึ่ง เป็น
อย่างไร"
"เหล้าที่เจ้าบ่ม?" ไห่เจิ้นหวิดจะร้องเสียงหลง "เจ้ารู้หรือไม่ เหล้าที่เจ้า
บ่มมิใช่ของทีค่ นดืม่ เลยสักนิด ข้ารูจ้ กั เจ้ามานานถึงเพียงนี้ ทุกครัง้ ทีเ่ จ้าให้ขา้
ดื่ม ดมแล้วหอม ดื่มแล้วขม ดูแล้วใส ชิมแล้วเปรี้ยว ไม่ง่ายเลยกว่าเหล้า
ข้าวฟ่างคราวก่อนจะดูเหมือนเหล้าขึ้นมาสักหน่อย แต่ดื่มแล้วกลับไร้รสชาติ
เหมือนน�้ำเปล่า ตั้งแต่เจ้าบ่มเหล้ามาจนบัดนี้ นับได้ว่านั่นเป็นเหล้าที่อร่อย
ที่สุดก็ว่าได้!"
อวีซ๋ ฉี นุ ฟังแล้วเก้อเขินอยูบ่ า้ งแต่กลับไม่ยอมแพ้ กระทืบเท้าเบ้ปากเล็ก
พึมพ�ำว่า "เช่นนั้นท่านจะดื่มหรือไม่ คราวนี้ข้าใช้ผลไม้มาบ่มเชียวนะ บ่มมา
หลายเดือนแล้วจึงกล้าบอกให้ท่านรู้ รับรองได้ว่ารสไม่เหมือนกัน ท่านก็ลอง
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ชิมให้ขา้ เสียหน่อยสิ! มิเช่นนัน้ ก็กลับบ้านไปฝึกวิทยายุทธ์ใหม่ของท่านให้หมา
เฝ้าประตูดูแล้วกัน!"
"ในจวนข้ามีหมาเฝ้าประตูเสียที่ไหนกัน..." ไห่เจิ้นบ่นงึมง�ำในล�ำคอ
ขัดขืนนางไม่ได้จึงได้แต่ประนีประนอม "เอาล่ะ ดื่มก็ดื่ม!"
ถือเสียว่าดื่มยาก็แล้วกัน ไม่ว่านางจะบ่มอีกอย่างไร รสก็คงไม่แย่ไป
กว่ายาบ�ำรุงร่างกายที่ท่านน้าในจวนเหล่านั้นมักบังคับให้เขาดื่มสักเท่าไร
อวี๋ซีฉุนวางงานในมือลงด้วยยิ้มละไม เข้าไปข้างในเพื่อเอาสุรา ปล่อย
ให้ไห่เจิ้นอยู่ที่หลังบ้านคนเดียว เนื่องจากนางรูปร่างเล็กมีแรงไม่มาก การไป
เอาสุราจึงต้องใช้เวลาสักหน่อย ไห่เจิ้นที่เบื่อถึงขีดสุดรออยู่นานจึงหยิบ
ผลหม่อนที่นางก�ำลังตากขึ้นมาใส่ปากเคี้ยวกร้วมไปเรื่อยเปื่อย
เขาเพิง่ ฝึกยุทธ์เสร็จกระหายน�ำ้ พอดี ผลหม่อนนีท้ งั้ ใหญ่ทงั้ หวานและมี
น�้ำมาก จึงพอช่วยแก้กระหายให้เขาได้
ผ่านไปครูใ่ หญ่อวีซ๋ ฉี นุ ก็โซซัดโซเซยกไหสุราใบเล็กทีใ่ หญ่กว่าศีรษะนาง
เล็กน้อยใบหนึง่ ออกมาในทีส่ ดุ ไห่เจิน้ เช็ดมือแล้วเดินเข้าไปหา และรับไหสุรา
มาอย่างง่ายดาย
"นี่ก็คือเหล้าผลไม้ที่เจ้าบ่มใหม่รึ" เขาปัดโคลนผนึกออก ดื่มไปอึกหนึ่ง
อย่างไม่ใส่ใจ คิดจะตอบไปลวกๆ "รสชาติก็งั้นๆ ล่ะ...เอ๊ะ!"
เขาเลิกคิ้ว ชิมซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ก่อนจะเอ่ยอย่างไม่เป็นธรรมชาตินัก
ภายใต้สายตาเฝ้าคอยของนาง
"รสนี่...ก็ใช้ได้ ดีกว่าน�้ำเปล่าเจือรสเหล้าคราวก่อนมากนัก!"
อันที่จริงไห่เจิ้นคาดไม่ถึงอย่างยิ่งว่าคราวนี้หนอนสุราน้อยจะจับพลัด
จับผลูบม่ สุราดีออกมาได้แล้วจริงๆ เหล้าผลไม้นเี้ มือ่ เข้าปากแม้จะฝาดอยูบ่ า้ ง
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หากแต่ความหอมและความแรงล้วนมีพอ ทั้งยังพิเศษตรงที่มีรสเปรี้ยวนิดๆ
ปนอยู่ หากทิ้งไว้อีกไม่กี่เดือน รสชาติต้องยิ่งยอดเยี่ยมขึ้นแน่นอน
เขาเพียงแต่พูดออกไปอย่างไม่สบอารมณ์นัก ในใจไม่ค่อยเต็มใจชม
นางสักประโยค หากแต่เมื่อนางได้ฟังกับหู บุตรแม่ทัพที่ความหยิ่งยโสล้นฟ้า
ผู้นี้สามารถเอ่ยวาจาเช่นนี้ออกมาได้ก็นับว่าไม่ง่ายแล้ว
"ใช้ได้จริงหรือ" นางยิ้มแฉ่ง ก้มหน้าพูดกับตัวเอง "ท่านพ่อชอบล้อว่า
ข้าบ่มเหล้ามีดเี พียงรูปลักษณ์ สวรรค์รวู้ า่ เขาก�ำลังพูดอะไร ข้าบ่มตามวิธขี อง
ตัวเอง มิใช่บม่ เหล้าออกมาได้บา้ งแล้วหรือไร" นางช้อนตาขึน้ อย่างภาคภูมใิ จ
"เอาล่ะ คืนไหเหล้าให้ข้าได้แล้ว อีกครู่ข้าจะน�ำไปให้ท่านพ่อดื่มดู จะต้อง
ท�ำให้ทา่ นพ่อพูดไม่ออกเป็นแน่..." นางมองเขาเต็มตา ไห่เจิน้ ก�ำลังดืม่ อึกใหญ่
นางจึงรีบห้าม "นี่ ท่านหยุดดื่มได้แล้ว ข้าจะเหลือไว้ให้ท่านพ่อนะ!"
ไห่เจิ้นแม้อายุไม่มาก ทว่าไม่กี่ปีมานี้ก็แอบดื่มเหล้าไปไม่น้อย ทั้ง
ความสามารถในการดื่มสุราอันแก่กล้าก็ได้รับมาจากบิดา เหล้าแค่นี้เขายัง
รังเกียจว่าไม่ใคร่จะพอเลย!
"ข้าดื่มไป เป็นเพราะเจ้าต้องการให้ข้าทดสอบเหล้าให้ ข้าดื่มมาก
สักหน่อย ข้าท�ำผิดตรงไหนกัน" เขาจิ๊ปาก ยากนักที่นางจะน�ำของดีระดับนี้
ออกมา เขาไม่อยากคืนให้นาง ยิ่งกว่านั้นเขายังดื่มไม่พอเลย! "ผลหม่อน
แก้กระหายไม่ได้มาก เหล้าไหใหญ่นี้ดีกว่านัก"
"ผลหม่อน?" อวีซ๋ ฉี นุ ตกใจ เหลือบตาไปมองนิดหนึง่ ผลหม่อนหนึง่ เข่ง
ถูกเขากินไปเกือบหมด ดูท่าเหล้าผลหม่อนที่นางคิดจะลองบ่มคงต้องเลื่อน
ออกไปสักพักแล้ว "ไฉนท่านถึงได้กินผลหม่อนของผู้อื่นด้วยเล่า"
"เจ้าไม่ได้บอกว่ากินไม่ได้สักหน่อย!" ไห่เจิ้นแสดงท่าทางไร้ยางอาย
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ชัดเจน นับแต่รู้จักนาง ทั้งสองมักทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เรื่อย และก็เพราะ
นาง เขาจึงไม่เคยถูกในจวนลดบทเรียน ครานี้ไม่ดื่มให้สมใจจะคลายความ
แค้นใจช่วงนี้ลงได้อย่างไรกัน
"ท่านไม่ใช่ต้องสาธิตกระบวนท่าใหม่ให้ข้าดูหรอกหรือ ยังจะดื่มอะไร
อีก!" อวี๋ซีฉุนยกมือขึ้นคิดจะแย่งไหสุรากลับมา หากแต่รูปร่างนางต่อให้เขย่ง
เท้าก็เพียงถึงอกไห่เจิ้น เอื้อมไม่ถึงโดยสิ้นเชิง
"ข้าเกิดไม่อยากสาธิตแล้ว อยากดื่มเหล้า" เขายังจงใจหยิบผลหม่อน
ผลหนึ่งโยนเข้าปาก "เหล้านี่เข้ากับผลหม่อนนัก!"
"ท่าน..." อวีซ๋ ฉี นุ เดิมโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ แต่หลังได้ยนิ ค�ำเขาก็พลันเย็น
ลงเล็กน้อย เอ่ยอย่างแคลงใจว่า "ท่านว่าอะไรนะ เหล้าผลไม้นเี่ ข้ากับผลหม่อน
นักหรือ"
ไห่เจิ้นพยักหน้า "ใช่แล้ว! ดีที่ผลหม่อนนี้หวานพอ จึงข่มรสเปรี้ยวของ
เหล้านี้ลงได้ ซ�้ำยังเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาอีก"
"อย่างนัน้ ถ้าข้า..." เดิมทีนางยังบ่นอะไรบางอย่างเบาๆ ทว่าเห็นไห่เจิน้
ยังคงเคี้ยวผลหม่อนค�ำใหญ่จึงเกิดแผนขึ้นในใจอย่างฉับพลัน "นี่ หมีด�ำยักษ์
พวกเรามาหารือกันหน่อย"
"เรื่องอะไร" เขาขมวดคิ้ว "ถ้าจะเอาเหล้าคืนไป ไม่ต้องคุย!"
"เปล่าๆๆ เหล้าไหนัน้ ของข้าให้ทา่ นดืม่ จนหมดก็ได้ ส่วนผลหม่อนท่าน
ก็กินตามสบาย"
"เจ้าพูดจริงนะ?"
"จริงสิ ข้าไม่กลับค�ำเด็ดขาด!"
ไห่เจิน้ เห็นนางใช้เสียงเยาว์วยั พูดเป็นงานเป็นการ ช่างน่าสนใจนัก ทว่า
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หนอนสุราน้อยผูน้ เี้ หลีย่ มเล่หร์ อ้ ยเล่มเกวียน เขาไม่อาจเชือ่ นางส่งเดชได้ ด้วย
เหตุนี้เขาจึงตัดสินใจดื่มเหล้าผลไม้ในไหสุราเล็กให้เกลี้ยงรวดเดียว แล้วยัง
คว้าผลหม่อนยัดเข้าปากไปก�ำมือใหญ่
เห็นเขากินดื่มไปพอสมควรแล้ว อวี๋ซีฉุนจึงยิ้มหวาน "หมีด�ำยักษ์
ท่านดื่มเหล้าของข้าแล้ว ทั้งยังกินผลหม่อนของข้าอีก ไม่อาจบิดพลิ้วได้แล้ว
เพราะฉะนั้นข้าต้องการให้ท่านเก็บผลหม่อนสามเข่งใหญ่มาให้ข้าเป็นการ
ทดแทน"
"ท�ำไม" เขาอาศัยความรู้สึกมึนเมาตีรวน แค่นเสียงฮึ "บุตรท่านแม่ทัพ
เช่นข้าท�ำเรื่องที่คนต�่ำศักดิ์ท�ำเช่นนี้ได้ที่ไหนกัน"
"เรื่องที่คนต�่ำศักดิ์ท�ำแล้วอย่างไร เหล้าที่ท่านดื่มไม่แน่ว่าต่อไปข้าบ่ม
ไปขายในตลาด ทุกคนตั้งแต่องค์จักรพรรดิลงไปถึงแรงงานเกณฑ์พ่อค้าเร่
อาจสามารถดื่มได้ หรือว่าเหล้าที่คนต�่ำศักดิ์ดื่ม ท่านจะไม่ดื่ม!" อวี๋ซีฉุนแย้ง
กลับไปอย่างจัดเจน แม้นางเพิ่งอายุสิบสอง หากแต่เห็นคนในร้านสุรา
หมิงเยวี่ยมามาก ว่าไปแล้วยังสุขุมรอบคอบมีประสบการณ์กว่าไห่เจิ้นซึ่งถูก
ขังให้มีชีวิตสูงศักดิ์มั่งคั่งบริบูรณ์อยู่ในจวนเสียอีก
"เช่นนัน้ ...ข้าจะเรียกคนงานในจวนมาช่วยเจ้าเก็บ..." ไห่เจิน้ ถูกนางพูด
จนไม่มั่นใจ
"ไม่ได้! เหล้านัน้ ท่านเป็นผูด้ มื่ ไหนเลยจะมีเหตุสมควรให้ผอู้ นื่ รับภาระ"
นางต้องการจะแกล้งเขา จะยอมให้เขาหาคนมาแทนที่ได้อย่างไรเล่า นางยัง
ยิ้มเหมือนเดิม "อีกทั้งข้าคาดว่าวันนี้ท่านก็คงหนีเรียนมาอีกกระมัง ท่านดื่ม
เหล้าข้าไปไหหนึง่ ตอนนีท้ วั่ ทัง้ ร่างล้วนมีแต่กลิน่ เหล้า ท่านคิดว่าจะกลับบ้าน
ในสภาพนี้ได้หรือ อีกทั้งชุดขาวตัวนี้ของท่านยังถูกน�้ำจากผลหม่อนย้อมเป็น
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สีแดงแล้วด้วย หากข้าฟ้องเรือ่ งของท่าน ท่านก็กนิ ไม่หมดต้องห่อกลับ* แล้ว!"
ไห่เจิน้ คิดจะแก้ตวั แต่กลับพบว่าตนถูกนางจัดการเสียอยูห่ มัด ถ้าหาก
ไม่อยากถูกบิดาตี ก็เพียงแต่ท�ำตามค�ำนาง
อวี๋ซีฉุนมองเห็นสีหน้าท่าทางเขาก็รู้ว่าตนเองท�ำส�ำเร็จแล้ว "เอ้า! เห็น
แก่ที่พวกเราเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็ก ข้าจะเอาเสื้อผ้าเก่าของท่านพ่อมาให้
ท่านเปลี่ยน ชุดขาวตัวนี้ของท่าน ข้าจะย�่ำในอ่างน�้ำให้ วันนี้แดดแรง ราว
บ่ายๆ ก็แห้งแล้ว เวลาที่ว่างนี้ท่านก็ไปเก็บผลหม่อนเถอะ!"
อวี๋ซีฉุนหยิบไหสุราไปจากมือไห่เจิ้นผู้ไร้ค�ำจะโต้ตอบ นางเอาชนะเขา
ส�ำเร็จอีกครั้ง
ส่วนไห่เจิ้นผู้คล้ายกลายเป็นคนงานของอวี๋ซีฉุนก็แอบแช่งชักอยู่ในใจ
เงยหน้ามองดวงอาทิตย์รอ้ นแผดเผาปราดหนึง่ ทัง้ จนใจทัง้ คับข้องใจ เฮ้อ ทีนี้
ก็ได้แต่ไปเก็บผลหม่อนแต่โดยดีสินะ!
(ติดตามต่อได้ในฉบับเต็ม)

* กินไม่หมดต้องห่อกลับ เป็นสุภาษิต หมายถึงเมื่อก่อเรื่องหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ดีพัวพันตัวก็ต้องยอมรับและรับผิดชอบไป มักใช้
ในเชิงตักเตือน
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