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ค�ำน�ำ

ในเรื่องหมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ มีผู้คนมากมายท่ีถูก 

กล่าวถึงในฐานะต�านานวีรบุรุษ หรือผู้ไร้เทียมทานที่เคยสร้างปรากฏการณ์

ฝากไว้ในยุทธภพ จนกลายเป็นนิทานเล่าปากต่อปาก และน่ีคือเรื่องราว 

ของผู้คนเหล่านั้นเมื่อครั้งยังเยาว์วัย ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มสาวท่ีออกเดินทาง 

เที่ยวท่อง ฝึกปรือวิชา ร�่าสุรา หัวเราะเริงร่า เมามายลมวสันต์ โดยคร้ังนี้ตัวเอก

คือ 'ไป่หลี่ตงจวิน' เมื่อครั้งยังเป็นคุณชายน้อย ผู้ท่ีจะกลายเป็นเซียนสุราและ

จอมยุทธ์ผู้สูงส่งแห่งท�าเนียบไร้เทียมทานในอนาคต ทว่าการเดินทางของเขา

แตกต่างไปจากคนรุน่หลงัอย่างเหลยอู๋เจีย๋และเซยีวเซ่อ เพราะเขาไม่เคยสนใจ 

วรยุทธ์เลยสักนิด และมุ่งหวังเพียงจะเป็นคนหมักสุราที่เก่งกาจ แต่ถึงเขาจะ

ไม่สนใจยุทธภพ แต่ยุทธภพกลับต้องการคนเช่นน้ี

และนี่คือบันทึกการเดินทางของเซียนสุราผู้ไร้เทียมทาน เมื่อครั้งยังเป็น

คุณชายน้อยแห่งเมืองกานตงอันสงบสุข...

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี 

รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตท่ีริมฝั่งแม่น�้าซึ่ง

อุดมไปด้วยความเขียวชอุ่มและความอบอุ่นในเมืองเจียงหนานทางใต้ของจีน

และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงของทางเหนือ เขาหวังว่าจะพ่ึงพางานเขียนใน 

การด�ารงชีวิตและปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง 

โจวมูห่นานเซน็สญัญาเป็นนกัเขยีนประจ�าเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie  

รูปแบบผลงานส่วนใหญ่เก่ียวกับวัยรุ่น ยุทธภพ และส�านักวิชาใหม่ เคยเป็น

โปรดิวเซอร์ละครโทรทัศน์ก่อนจะเปลี่ยนมาเขียนนิยาย ผลงานเรื่องแรกที่เขา

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie คือเรื่อง 'หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า 

ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ' โดยเป็นนิยายที่มีสไตล์แปลกใหม่ เต็มไปด้วยเลือดอัน

ร้อนรุ่มและกลิ่นอายของคนวัยเยาว์

Zhou Munan





ยุทธภพหากไม่มีคนหนุ่มเช่นนี้ ก็ไม่ใช่ยุทธภพแล้ว
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ภาค

แปดคุณชายเป่ยหลี
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เมืองกานตง

เดือนแปด ทั่วทั้งเมืองอบอวลด้วยกลิ่นหอมของดอกกุ้ย

พ่อค้าขนมดอกกุ้ย* ข้างทางก�าลงัเปิดเข่งไม้ไผ่ด้วยใบหน้ายิม้แย้ม

แจ่มใส กลิ่นหอมกรุ่นของขนม ตามด้วยกลิ่นดอกกุ้ยอันหอมหวาน  

ดึงดูดให้เหล่าเด็กน้อยที่ก�าลังเล่นพากันเข้ามาออใกล้ๆ อย่างรวดเร็ว 

ขณะพ่อค้าก�าลังย่ืนมือไปรับเหรียญทองแดง** ทันใดนั้นเสียงตะโกน

หนึ่งก็ดังมาจากที่ไม่ไกล

"คุณชายน้อยมาแล้ว!"

พ่อค้ารบีดงึมอืกลบัมาปิดฝาเข่งทนัที แล้วพาพวกเดก็ๆ ทีก่�าลงัมงุ 

ถอยห่างไปทางด้านหลังห้าก้าวอย่างรวดเร็ว เพียงได้ยินเสียงกีบม้า 

ดังกังวานมา พวกเขาต่างก็เงยหน้าก่อนพบเห็นอาชาน้อยสีแดงเพลิง 

บทน�า

    

* ขนมดอกกุ้ย เป็นของหวาน ท�ามาจากน�้าตาล แป้งข้าวเหนียว น�้ามัน และน�้าผึ้งกุ้ยฮวา มีลักษณะ 

เป็นก้อนหนาเหมือนเค้ก ขนาดพอดีค�า มีสีเหลืองขาวแวววาว เนื้อนุ ่มชุ ่มชื่น รสชาติหอมหวาน 

ละมุนปาก มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกกุ้ย

** เหรียญทองแดง เป็นเหรียญทองแดงที่มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง มีค่าเท่ากับ 1 เหวิน (อีแปะ) เป็น 

หน่วยเงินส�าริดของจีนโบราณที่มีมูลค่าน้อยที่สุด โดย 1,000 เหวินมีค่าเท่ากับ 1 ต�าลึง
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ห้อตะบงึมาอย่างรวดเรว็ ลกูม้าตวันีแ้ม้จะยังไม่เตบิใหญ่ แต่มองดก็ูรูว่้า

เป็นยอดอาชา เทียบกับม้าโตเต็มวัยทั่วไปแล้วความเร็วไม่ด้อยกว่ากัน

แม้แต่น้อย ส่วนผู้ท่ีนั่งอยู่บนอาชาน้อยตัวนั้นเป็นเพียงเด็กชายที่เพ่ิง 

ย่างเข้าวัยเก้าขวบเท่าน้ัน เด็กคนน้ันสวมเกราะอ่อนขนาดเล็กของ 

ส�านกัฝึกยุทธ์ตลอดท้ังตวั ทว่าไม่ยอมสวมใส่ให้ด ีเข็มขัดเพียงคาดอย่าง

หลวมๆ หมวกเกราะก็ร้อยเชือกแล้วผูกไว้กับบ่า ผมเผ้าไม่มัดรวบขึ้น 

ปล่อยกระเซอะกระเซิงลงมาตามใจชอบ

"ไป! ไป! เลี่ยเฟิง หากเจ้ายังว่ิงช้าจนข้าถูกจับ คืนน้ีข้าจะกิน 

เนื้อม้าราดน�้าแดง!" เด็กชายกล่าวเสียงดัง อาชาน้อยสีแดงเพลิงตัวนั้น

ราวกับฟังถ้อยค�ารู ้เรื่องจึงโหมแรงว่ิงมากกว่าเดิมหลายส่วน ขณะ 

เด็กชายห้อม้าผ่านร้านขายขนมดอกกุ้ย คาดไม่ถึงว่าเขาจะหันหน้ามา 

"พี่ใหญ่หลัว!"

พ่อค้าแย้มยิ้มแล้วโยนขนมดอกกุ้ยที่หยิบติดมือมาเมื่อครู่ไปให้ 

"คุณชายน้อย รับให้ดี"

เดก็ชายรบัขนมดอกกุ้ยไว้แล้วควบม้าจากไปราวกับสายลมพัดโหม  

เขาน�ามันเข้าปากแล้วกัดแรงๆ หนึ่งค�า "ช่างหวานยิ่ง!"

เด็กชายควบม้าจากไปได้ไม่นาน ทหารเกราะอ่อนกลุ่มหนึ่งก็ไล่

ตามมา พวกเขามีกันประมาณสิบกว่าคน แต่ละคนเหงื่อท่วมศีรษะ 

ใบหน้าและหูแดงก�า่ ผูท้ีน่�าอยูข้่างหน้าหยดุม้าแล้วถอดหมวกเกราะออก

แล้วด่าอย่างเกรี้ยวกราด "เจ้าลูกสุนัขน้อยตัวนี้!"

"หัวหน้า ท่านอย่าคลุ้มคลั่งจนพูดจาส่งเดชขอรับ!" ทหารใต ้

บังคับบัญชารีบเข้ามาเตือน "ท่ีท่านด่าคุณชายว่าเป็นลูกสุนัข น่ัน 

ไม่เท่ากับด่า..."

"รองแม่ทพัเฉนิ คณุชายน้อยไม่เข้าเรยีนและแอบหนอีอกมาอกีแล้ว 

หรือขอรับ" พ่อค้าท่ีถูกเด็กหนุ่มเรียกว่าพ่ีใหญ่หลัวเข้ามาทักทายด้วย 
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รอยยิ้ม

เมืองกานตงมีประเพณีนิยมเรียบง่าย ซื่อสัตย์ และสงบเรียบร้อย

อย่างยิ่ง ภายใต้การปกครองของเจิ้นซีโหว* ไป่หลี่ลั่วเฉิน แม้ว่าอ�านาจ

ทางการทหารจะไม่ได้ด้อยลง ทว่าทหารก็ปฏิบติัต่อชาวบ้านอย่างอ่อนโยน 

มาโดยตลอด ชาวบ้านจึงเคารพรักทหารอย่างมากและอยู่ร่วมกันอย่าง

ใกล้ชิด ดังนั้นพ่อค้าข้างทางจึงกล้าพูดจาอย่างสนิทสนมกับรองแม่ทัพ

รองแม่ทพัเฉินสะบดัเหงือ่บนผมแรงๆ แล้วกล่าวด้วยโทสะ "เจ้าว่า

ท่านโหวเคยมอบอันใดไม่ดีให้เขาบ้าง ครั้งนี้เขามอบอาชาเทพเล่ียเฟิง

ตัวน้ีให้ แล้วพวกข้าจะตามจับอย่างไร! จับอย่างไร! หลัวเฉิง เมื่อครู่ 

เจ้าเห็นเขาหรือไม่ เขาไปที่ใดแล้ว"

"คุณชายน้อยหนีไปทางนั้นขอรับ" หลัวเฉิงชี้ไปทางตะวันตก

"ไป ไล่ตามไปทางตะวันออก!" รองแม่ทพัเฉนิสวมหมวกเกราะอกีครัง้ 

แล้วสะบัดบังเหียนทีหนึ่ง "นิสัยนี้ของคุณชายน้อย ล้วนถูกท่านโหวกับ

สุนัขรับใช้อย่างพวกเจ้าท�าให้เคยตัว!"

หลวัเฉงิมองทหารเกราะอ่อนกลุม่น้ันจากไปแล้วย้ิม "จะท�าอย่างไร

ได้ ท่านโหวดีต่อพวกเรา พวกเราย่อมต้องตอบแทนท่านโหวอยู่แล้ว"

"เจ้า เจ้า แล้วก็เจ้าไปทีต่รอกลัว่เฉงิ ส่วนเจ้ากับเจ้า แล้วก็เจ้าไปดกั 

ตรงสีแ่ยก คนท่ีเหลอืตามข้าไปจบัเขาทีถ่นนซอีวี!้ ข้าไม่เชือ่หรอกว่าวันนี้ 

ข้าจะจับเขาไม่ได้!" รองแม่ทัพเฉินตะโกนเสียงดัง 

"พอจบัได้แล้วจะท�าอย่างไรเล่าขอรบั" ทหารใต้บงัคบับญัชาเอ่ยถาม

"เช่นน้ันยังต้องพูดอะไรอีก แน่นอนอยู่แล้ว! ก็ต้องพูดจาโกหก 

ล่อหลอกแล้วส่งกลับจวนโหวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สิ!" รองแม่ทัพเฉิน 

กล่าวอย่างท้อใจ "เขาเป็นหลานชายเพียงคนเดียวของท่านโหว  

จะให้ลงโทษตามกฎทหารได้รึ"

* โหว เป็นหน่ึงในบรรดาศักดิ์ของขุนนางจีน เรียงล�าดับจากต�าแหน่งสูงไปต�่าคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน
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ม้าสิบกว่าตัวแยกย้ายกันไปในชั่วพริบตา รองแม่ทัพเฉินอดไม่ได ้

ที่จะถอนหายใจยาวทีหน่ึง เจิ้นซีโหวไป่หลี่ลั่วเฉินเป็นทหารตั้งแต่อายุ 

สิบหก ชีวิตทางการทหารของเขาเริ่มจากการเป็นนายกองร้อยคนหนึ่ง

และเลื่อนขั้นจนมาเป็นเจิ้นซีโหว ในวัยหนุ่มเขาคือบุคคลอ�ามหิตบน

สนามรบ เมือ่ฆ่าคนก็จะน�าศีรษะมาคล้องไว้ทีเ่อว หลังจากข้ึนเป็นแม่ทพั

ก็ยังเป็นแม่ทัพผู้โหดเหี้ยม เพียงแกว่งมือก็ฝังศพคนหลายพัน ทว่า 

ในยามชราเมื่อได้หลานชายเพียงคนเดียวคนนี้มา เขาก็ทั้งเอ็นดูและ

ทะนุถนอมราวกับเป็นสมบตัลิ�า้ค่า ส่งผลให้หลานชายคนนีบ่้มเพาะนิสัย

ดื้อรั้นไม่ยอมคน มักจะหนีเรียนจากส�านักฝึกยุทธ์มาอยู่ในเมืองแห่งนี้

ปะปนกับสามญัชนและผูค้นจากสามค�าสอนเก้าส�านกั* กลายมาเป็น...

ของเมืองกานตง

"อันธพาลน้อย!" เด็กชายผู้สวมชุดชาวบ้านคนหนึ่งเห็นม้าเลี่ยเฟิง

วิ่งมาอย่างรวดเร็วก็ตะโกนเรียกด้วยความแปลกใจระคนดีใจ

"หยุด!" คุณชายน้อยดึงบังเหียนหยุดม้าแล้วก้มหน้ามองเด็กหนุ่ม

ในชุดชาวบ้านคนนั้น "เสี่ยวอวี๋เอ๋อร์ นี่เจ้าจะไปที่ใด"

"ไปซื้อข้าวสารให้ท่านแม่ข้า" เด็กชายในชุดชาวบ้านตอบ

"มา สวมเสื้อตัวน้ีของข้าซะ" คุณชายน้อยกระโดดลงจากม้าและ

น�าเกราะอ่อนบนตัวสวมทับบนร่างของเด็กชาย ก่อนจะยัดเงินหนึ่งก้อน

ใส่มืออีกฝ่าย "อาการป่วยของมารดาเจ้าดีขึ้นบ้างแล้วหรือยัง"

เดก็ชายชดุชาวบ้านรบีปฏเิสธเงนิทีไ่ด้รบัมา "ครัง้ก่อนได้เจ้าช่วยไว้  

ท่านหมอมาดอูาการสองสามครัง้ก็ดีขึน้มากแล้ว ไม่ต้องให้เงนิเพ่ิมแล้ว"

* สามค�าสอนเก้าส�านัก เป็นค�าอุปมา หมายถึงผู้คนสารพัดแบบในสังคม ซึ่งสามค�าสอน หมายถึง 

ค�าสอนของลัทธิขงจื๊อ ลัทธิพุทธ และลัทธิเต๋า ส่วนเก้าส�านัก หมายถึงส�านักขงจื๊อ ส�านักเต๋า ส�านัก 

โม่จยา ส�านักหยินหยาง ส�านักฝ่าจยา ส�านักจ๋าจยา ส�านักหมิงจยา ส�านักหนงจยา และส�านักจ้งเหิง 

โดยทั้งหมดน้ีเป็นศาสนา ลัทธิ และส�านักที่ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือ
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"เอาไปเถอะ ไปซื้อยามาให้มารดาเจ้ากินเพิ่มอีกหน่อยแล้วตุ๋นไก่

สกัตวัให้นาง แต่เจ้าต้องช่วยข้าเรือ่งหน่ึง ข้าอยากให้เจ้าสวมเกราะอ่อนน้ี 

แล้วขี่ม้าวิ่งวนรอบเมืองหลายๆ รอบ ยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งดี!" คุณชายน้อย 

จูงม้าเลี่ยเฟิงเข้ามาใกล้ๆ

เด็กชายในชุดชาวบ้านถูกอีกฝ่ายดันตัวขึ้นหลังม้าอย่างงุนงง  

ก่อนกล่าวอย่างหวาดกลัว "แต่ข้า...ขี่ม้าไม่เป็น..."

"ไม่ต้องกลวั จบับงัเหยีนไว้ให้แน่น!" คุณชายน้อยน�าเชอืกบงัเหียน

มาให้เขาก�าไว้ในมือ "เลี่ยเฟิงเข้าใจธรรมชาติของคน มันไม่สลัดเจ้า 

ตกลงมาหรอก แค่หลับตาไว้แล้วจับบังเหียนให้แน่นก็พอ" เมื่อพูดจบ 

คุณชายน้อยก็ตบก้นม้าทีหน่ึง ม้าเลี่ยเฟิงพลันส่งเสียงร้องยาวๆ แล้ว 

พาเสี่ยวอวี๋เอ๋อร์ที่ก�าลังกรีดร้องพุ่งตัวออกไป

คุณชายน้อยปัดมือพลางย้ิมอย่างพึงพอใจ ก่อนจะเดินเข้าไป 

ในหอสุราเล็กๆ ริมทางแห่งหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงดัง "พ่ีฮว่าอว่ี เอาสุราดี 

สักจอกมาปลอบใจข้าจากความตื่นตกใจเมื่อครู่ที!"

"เป็นแค่เด็กเก้าขวบ ไม่รู ้จักท�าตามแบบอย่างที่ดี จะดื่มสุรา 

เลียนแบบผู้ใหญ่ไปเพื่ออันใด" แม่นางผู้รูปโฉมงามเพริศพริ้ง สวม

อาภรณ์สีขาวตลอดท้ังตัวเดินออกมาหลังจากได้ยินเสียง แล้วใช้มือ 

เขกลงบนศีรษะของคุณชายน้อย

คณุชายน้อยแย้มย้ิม "เช้าวันนีข้้าแอบดืม่ในห้องของท่านปูไ่ปจอกหนึง่  

มนัเป็นสรุากุ้ยฮวาฉยงทีจ่กัรพรรดพิระราชทานมาจากเมอืงเทยีนฉี ่ตอนน้ี 

รสชาติยังติดในปากอยู่เลย ข้าต้องใช้โอกาสที่รสชาติยังไม่จางหาย  

รีบดื่มเพิ่มอีกสองสามจอก ไม่เช่นนั้นคงสิ้นเปลืองแย่"

"แม้เจ้าจะพูดจาดมูหีลกัการ แต่วนัน้ีไม่ได้ วันนีเ้ถ้าแก่มแีขกส�าคญั 

ก�าลังหารือเรื่องใหญ่บางอย่างอยู่ข้างใน ตลอดท้ังวันไม่ต้อนรับใคร"  

ฮว่าอวี่ยักไหล่
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คุณชายน้อยย่นคิ้ว "แขกส�าคัญ?"

"อาจารย์ข้าเอง" เสียงซึ่งแฝงความอ่อนวัยหลายส่วนดังขึ้นจาก 

อีกด้านหนึ่ง

คุณชายน้อยหันหน้าไป จึงเห็นเด็กรับใช้ตัวน้อยคนหนึ่งน่ังอยู ่

ตรงมุมหนึ่งบริเวณประตูใหญ่ บนหลังอีกฝ่ายสะพายกล่องใส่ต�าราที่ดู

ไม่เล็กใบหน่ึงและก�าลังเปิดอ่านต�าราในมืออย่างจริงจัง คุณชายน้อย

พลันเอ่ยอย่างสงสัย "อาจารย์เจ้าคือใคร"

เดก็รบัใช้ตวัน้อยปิดต�าราแล้วกระโดดลงจากเก้าอี ้ ขณะเดนิเข้ามา 

ทลีะก้าว ปากก็ท่องค�าไปด้วย "ตัวข้าคือเซยีนจตุ ิ ข่ีวายุลงมายังโลกมนุษย์  

มือถือไม้เท้าหยกขาว เมามายขึ้นหอสูง"

คุณชายน้อยสีหน้าฉงน "เจ้าท่องอันใดน่ะ"

"พูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจ" เด็กรับใช้ตัวน้อยท�าเป็นส่ายหน้าอย่าง

ปราชญ์ผู ้เฒ่า แล้วล้วงขวดหยกใบหน่ึงออกมาจากอกเสื้อมอบให้

คุณชายน้อย "อาจารย์ข้ามาเย่ียมพบกะทันหัน รบกวนอารมณ์สุนทรีย์

ของเจ้า กุ้ยฮวาฉยงทีเ่จ้ากล่าวเมือ่ครู ่อาจารย์ข้าก็มอบให้ข้ามาขวดหน่ึง

เช่นกัน แต่ข้าตัดใจดื่มไม่ได้ ดังนั้นมอบให้เจ้าก็แล้วกัน"

คุณชายน้อยคิดในใจ เด็กรับใช้ตัวน้อยผู้นี้แม้จะพูดจาพิลึก แต่

กลับนิสัยใจคอกว้างขวาง เขาจึงเอ่ยถาม "เจ้าก็รักการดื่มสุราด้วยหรือ"

"มือใหม่ร�่าสุราสามสิบจอก ปลายน้ิวจรดจอกลั่นวสันต์อสนี  

สุราคือของดี" เด็กรับใช้ตัวน้อยกล่าวพลางโยกไหวศีรษะ

คุณชายน้อยยิ้มกล่าว "ดูท่าเจ้าจะชอบเรียนหนังสือมากกว่า"

เด็กรับใช้ตัวน้อยพลันแสดงสีหน้าจริงจัง กล่าวขัดเขา "ข้าเพียงรัก

การเรียนหนังสือเท่านั้น"

"น่าสนใจ เด็กรับใช้ตัวน้อยเจ้าชื่ออันใด" คุณชายน้อยเกิดความ

ประทับใจต่อเด็กรับใช้ตัวน้อยตรงหน้าอย่างไม่มีเหตุผล แม้ว่าพวกเขา
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จะแตกต่างกันมาก เพราะสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือการนั่งเรียนหนังสือ  

ทว่าเขากลบัชอบค�าพูดสองพยางค์ทีเ่ด็กรบัใช้ตัวน้อยกล่าวว่า 'เพียงรกั'

"ข้าชื่อเซี่ยเซวียน" เด็กรับใช้ตัวน้อยพลันประสานมือน้อมค�านับ 

"การประกาศชื่อแซ่คือการอันใหญ่หลวง เรียนถามว่า..."

"คณุชายน้อย รองแม่ทพัเฉนิมาแล้ว!" แม่นางฮว่าอวีพ่ลนัร้องบอก

คุณชายน้อยหันไปมอง เห็นหัวม้าของรองแม่ทัพเฉินปรากฏท่ี

ปลายถนน เขาจึงตบบ่าของเด็กรับใช้ตัวน้อย "หากพรุ ่งน้ียังไม่ไป  

มาหาข้าที่จวนเจิ้นซีโหว!" พูดจบเขาก็กระโดดสุดตัว ปีนขึ้นหลังคาบ้าน

ฝั่งตรงข้าม แม้ว่าเขาจะละเลยการฝึกวรยุทธ์ ทว่าวิชาตัวเบาอันใด

ท�านองนี้ยังนับว่ามีฝีมืออยู่หลายส่วน

คณุชายน้อยว่ิงไปบนหลงัคาบ้านเรอืน รองแม่ทัพเฉินก็ขีม้่าไล่ตาม

ทั่วเมือง

ชาวบ้านทัง้เมอืงถึงเวลาท่ีควรกินข้าวกกิ็น ควรท�างานก็ท�างาน เพราะ 

ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับอันธพาลน้อยแห่งเมืองกานตงผู้น้ีที่มักก่อเรื่อง 

จนไก่เตลิดสุนัขกระเจิง* เป็นประจ�า ทว่าที่มุมหนึ่งของถนนสายยาว 

เก้ียวสีด�าหลังหนึ่งได้หยุดลงอย่างกะทันหัน ผู้ที่อยู่ข้างในเลิกม่านขึ้น

อย่างเบามือและมองไปยังคุณชายน้อยที่ว่ิงอยู่บนหลังคา ก่อนกล่าว

เสียงเบา "เด็กน้อยคนนี้..."

คณุชายน้อยเลีย้วสองสามรอบ จนในท่ีสดุก็อ้อมหลบรองแม่ทพัเฉนิ 

มาได้ แต่ก็ท�าเอาเขาหอบหายใจอย่างเหนด็เหนือ่ย ศรีษะเตม็ไปด้วยเหงือ่  

ทนัใดนัน้เขาเหลอืบไปเห็นลานบ้านแห่งหนึง่ในละแวกใกล้เคยีง ดอกกุ้ย

ภายในลานนัน้บานสะพรัง่เป็นพิเศษ เขารูส้กึสนใจจงึกระโดดสดุตวัด้วย

เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายเพ่ือเข้าไปในลานบ้านหลังน้ัน แต่ทันทีที่เหยียบ 

ลงบนขอบก�าแพงก็รู้สึกเหมือนกระแทกเข้ากับก�าแพงล่องหน

* ไก่เตลิดสุนัขกระเจิง เป็นค�าอุปมา หมายถึงเหตุการณ์วุ่นวายไปทั่ว
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โครม! หน้าผากของเขาถูกกระแทกอย่างจังจนมึนไปทั้งศีรษะ  

ร่างร่วงตกจากก�าแพงลงไปในลาน

 

เมื่อตื่นขึ้นดวงตะวันก็ใกล้จะลับขอบฟ้าแล้ว

ยามอาทิตย์อัสดง แสงแดดสีเหลืองอบอุ่นส่องลานบ้านเป็น 

สีเหลืองอร่าม ใต้ต้นดอกกุ้ยขนาดมหึมาอย่างสุดจะเปรียบมีโต๊ะไม้ 

ตัวเล็กวางอยู่หน่ึงตัว ชายชราชุดขาวเครายาว อากัปกิริยาสง่าราว 

เทพเซยีนก�าลงัน่ังอยู่บนพ้ืนตรงนัน้ มอืหน่ึงถือจอกสรุา อกีมอืหนึง่ใช้น้ิว

ฟั่นดอกกุ้ยที่ร่วงหล่นลงมา เขามองคุณชายน้อยที่เพิ่งตื่น แล้วเอ่ยด้วย

รอยยิ้ม "ตื่นแล้วหรือ"

"ข้า...ตายแล้ว?" คณุชายน้อยกล่าวอย่างฉงน "ท่านเป็นเทพเซยีนหรอื  

ที่นี่คือ..."

"ที่นี่คือเมืองกานตง บ้านของเจ้า เจ้าหลับไปนานควรกลับจวน 

ได้แล้ว ไม่เช่นนั้นบิดามารดาคงเป็นห่วง" ชายชราชี้ไปยังประตูเล็กตรง 

มุมลานบ้าน "ผลักประตูนั้นออกไป เจ้าก็จะจ�าทางได้เอง"

"อ๋อๆ" คุณชายน้อยลุกขึ้นยืน แต่ยังคงรู้สึกวิงเวียนศีรษะอยู่

ชายชราย้ิมพลางกล่าว "คนทั่วไปเข้ามาที่ของข้าไม่ได้ แสดงว่า 

เจ้ามวีาสนากับข้าอยู่บ้าง ก่อนเจ้าจะไป ข้ามคี�าขอหนึง่ เจ้ายนิดกีราบข้า 

เป็นอาจารย์หรือไม่"

คณุชายน้อยไม่เข้าใจ "กราบท่านเป็นอาจารย์? ท่านจะสอนอนัใดข้า"

ชายชราย่ืนดอกกุ้ยที่ผ่านการฟั่นแล้วดอกหน่ึงออกมา จากน้ัน 

ชั่งดอกกุ้ยด้วยมือ ทันใดนั้นดอกกุ้ยก็สลายเป็นผงในพริบตา และเมื่อ 

เขาดีดผงเหล่านั้นขึ้นด้านบนดอกกุ้ยทั้งต้นก็ร่วงพรูลงมา

"วรยุทธ์?" คุณชายน้อยกล่าวอย่างฉงน

ชายชราไม่ตอบ เพียงยิ้มจางๆ
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คุณชายน้อยหมุนกายแล้วยักไหล่ "ไม่น่าสนใจ"

ใบหน้าของชายชรายังคงมรีอยย้ิมจางๆ อยู่ "เช่นน้ันวาสนาของเรา

คงมาถึงเพียงเท่านี้"

แต่ขณะคุณชายน้อยก�าลังเดินไปยังประตู เขาก็พลันสูดกลิ่น 

เข้าจมูก ท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกกุ้ยท่ัวทั้งลาน เขากลับได้กลิ่น 

อีกชนิดหนึ่งที่แตกต่าง

"ดอกท้อ!" คณุชายน้อยหันหน้ากลบัไปอย่างตกตะลึงและมองไปยัง 

สุราจอกหน่ึงบนโต๊ะไม้ตัวเล็ก ก่อนจะว่ิงกลับเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว  

ชายชรารู้ทันความคิดจึงรินให้หนึ่งจอกทันที คุณชายน้อยรับจอกสุรา 

มาดื่มรวดเดียวจนหมด ก่อนจะหลับตาลงอย่างช้าๆ 

ยามนี้เป็นฤดูสารททอง* ดอกกุ้ยบานสะพรั่งทั่วทั้งเมือง ทว่า 

ในฉบัพลนัน้ันเขาราวกับได้ย้อนไปยังเดอืนสี ่ลมวสนัต์พัดเอือ่ย ดอกท้อ

เต็มต้นผลิบานเปล่งประกาย!

เขาลมืตาขึน้อีกครัง้ แววตาเต็มไปด้วยความปลืม้ปีต ิ"สรุาน้ีซือ้มา

จากที่ใด"

ชายชราหยิบจอกสุราขึ้นมาแล้วเอียงเท สุราเต็มจอกที่หกลงมา 

กลายเป็นดอกท้อดอกหนึ่งในพริบตาและร่วงลงบนมือของเขา ชายชรา

หมุนดอกท้อดอกนั้นพลางกล่าวเบาๆ "ข้าหมักเอง"

คุณชายน้อยรีบคุกเข่าลงพ้ืน "ข้าขอกราบท่านเซียนเซิง** เป็น

อาจารย์! เซียนเซิงโปรดสอนข้าหมักสุราด้วย!"

ชายชราแย้มย้ิมแล้วโยนดอกท้อในมือขึ้น ต้นไม้ใหญ่ท่ีดอกร่วง

หมดแล้วกลบัมดีอกผลบิานใหม่ราวกับได้พบพานวสนัตฤดอูกีครัง้ ทว่า

การผลิบานครั้งนี้กลับเป็นดอกท้อเต็มต้น! กลิ่นหอมอบอวลท่ัวท้ังลาน 

* ฤดูสารททอง หมายถึงฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากทองคือธาตุประจ�าทิศตะวันตกและฤดูใบไม้ร่วง คนจีน

โบราณจึงเรียกรวมกันว่าสารททอง

** เซียนเซิง เป็นค�าท่ีใช้เรียกผู้ที่มีความรู้มากกว่าหรืออาวุโสกว่าตนเองในเชิงยกย่อง
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ทิวทัศน์วิจิตรตระการตา เขาย่ืนมือไปประคองคุณชายน้อยขึ้นจากพ้ืน

พลางกล่าวเสียงเบา 

"ได้"
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เมืองไฉซังอยู่ภายใต้การปกครองของรุ่นโจว เป็นเมืองที่ร�่ารวย 

และมีประชากรมากที่สุดในเขตซีหนาน (ตะวันตกเฉียงใต้) ที่นี่มีพ่อค้า

ผู้ร�่ารวยและปัญญาชนผู้สง่างามจากทุกสารทิศมารวมกันอย่างคับค่ัง

ราวกับหมู่เมฆ ดังน้ันผู้ร�่ารวยท่ีเดินทางมายังเขตซีหนาน ขอเพียงม ี

เวลาว่างก็จะแวะเวยีนมาเยือนทีเ่มอืงแห่งนี ้ผูค้นเล่าลอืกันว่าเมอืงท้ังเก้า 

ในชงิโจวครอบครองความมัง่ค่ังในใต้หล้าได้เพียงแปดส่วนเท่านัน้ อกีหนึง่ 

ส่วนมอบให้เมืองเทียนฉี่ซึ่งเป็นเมืองหลวง ท่ีเหลืออีกหน่ึงส่วนครึ่งหน่ึง

มอบให้เมืองอื่นๆ ส่วนอีกครึ่งหน่ึงมอบให้เมืองไฉซัง ไม่ก็ตกเป็นของ 

สกุลกู้แห่งร้านจินเฉียน (เงินทอง)

ดังนั้นเขาจึงเลือกเปิดร้านสุราในที่แห่งนี้

ถนนสายน้ีเรียกว่าถนนหลงโส่ว (หัวมังกร) ซึ่งเจริญรุ่งเรืองย่ิง  

ทั้งยังอยู่ใกล้จวนสกุลกู้มาก

ร้านสุราที่เขาเปิดไม่เพียงต้องเจริญรุ่งเรือง แต่ผู้ที่สัญจรผ่านมา

ล้วนต้องเป็นผู้มีเงินจึงจะซื้อสุราของเขาได้

เนื่องจากสุราของเขาแพงมาก หนึ่งจอกยี่สิบต�าลึง

บทที่ 1

ร้านสุราตงกุย
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นับตัง้แต่วันท่ีได้พบอาจารย์ เขาร�า่เรยีนวิชาหมกัสรุามาแล้วแปดปี  

ตอนน้ีรุดเดินทางหลายร้อยหลี่* จากเมืองกานตงมายังเมืองไฉซัง เขา

ย่อมมั่นใจในสุราที่ตนเองหมักเป็นอย่างมาก

ทว่าวันนี้คือวันท่ีเขาเปิดกิจการครบสิบสามวัน แต่ยังคงไม่มีใคร

เข้ามาในร้าน วันแรกมีคนมาถามราคาสุราของเขาแล้วบ่นว่าแพง 

ก่อนจากไป วันที่สองมีบัณฑิตชุดขาวได้ดื่มไปหนึ่งจอกและกล่าวชมไม่

ขาดปาก บอกว่าพรุ่งนี้จะมาอีก วันท่ีสามบัณฑิตชุดขาวผู้นั้นไม่ได้มา 

ลูกค้าคนอื่นๆ ก็ไม่ปรากฏ แม้แต่จะถามราคาก็ไม่มี ยิ่งไปกว่านั้น 

ถนนยาวตลอดท้ังสายยังว่างเปล่าไร้ผูค้น แต่ท่ีน่าแปลกคอืคนขายเน้ือที่

อยู่ฝ่ังตรงข้าม หญิงชราท่ีเย็บปักรองเท้าทีอ่ยู่ข้างเคยีงไป ชายขายน�า้มนั

ทีไ่ม่เคยพูดจามาก่อน ซซีอื** น้อยทีอ่ยู่ไม่ไกล ทุกวันพวกเขายังคงห่ันเนือ้  

เย็บปักลวดลาย เทน�้ามัน ท�าซาลาเปาเหมือนเช่นเคยทั้งที่ไม่มีลูกค้า 

เช่นกัน แต่ดูเหมือนมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ 

พวกเขาเลย

เขานัง่ตากแดดอยู่บนขัน้บนัไดหน้าประตรู้านพลางใช้ฟันกะเทาะ

เมลด็แตงพลางบ่นพึมพ�าคนเดียวอย่างหงดุหงดิใจ "จะดจีะเลวเมือ่ก่อน

ข้าก็เป็นอันธพาลน้อยแห่งเมืองกานตง ไยต้องมาทนทุกข์ในท่ีอับโชค

แห่งนี้ด้วย" ในท่ีสุดเขาก็ทนไม่ไหว จึงโยนเมล็ดแตงทิ้งแล้วเดินไปยัง 

ร้านขายเนื้อฝั่งตรงข้าม และมองดูคนขายเนื้อท่ียังคงยกปังตอมหึมา 

สับขึ้นลงโดยท่ีสีหน้ามิได้แปรเปลี่ยน "พ่ีใหญ่ อยากแวะมาดื่มสักจอก

หรือไม่"

คนขายเนื้อมองเขาอย่างเย็นชาราวกับมองคนโง่เขลา

"หากข้าไม่คิดเงินท่านเล่า ถือเสียว่าเป็นการคบหาสหาย" เขาใช้

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน 1 หล่ีเทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร

** ซีซือ หรือไซซี เป็นหนึ่งในสี่ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน เจ้าของสมญา 'มัจฉาจมวารี' ภายหลัง

เป็นค�าท่ีใช้เรียกหญิงท่ีงดงาม
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ลูกไม้น้ีท่ีเมืองกานตงมาแล้วหลายครั้งโดยไม่เคยพลาด เขามั่นใจว่า 

เมื่ออีกฝ่ายดื่มจอกแรกโดยไม่เสียเงินก็จะอยากดื่มจอกท่ีสองไปจนถึง

จอกที่สองร้อย! ถึงเวลานั้นตนก็หาเงินก้อนโตได้แล้ว

คนขายเนื้อตอบด้วยเสียงสับกระดูกที่คมชัด

เขาจ�าต้องหนีไปท่ีหน้าร้านของชายขายน�า้มนั ชายขายน�า้มนัผู้น้ัน

ยิ้มตาหยี แม้ว่าถ้อยค�าที่พูดจาจะไม่มีมารยาทก็ตาม "ไปให้พ้น อย่ามา

บังข้าดูซีซือน้อย"

"ท่านเคยได้ยินประโยคหนึ่งหรือไม่ สุราปลุกใจคนให้ฮึกเหิม  

ท่านมองนานเพียงใดก็ได้แต่มอง ดื่มสุราของข้าสิ ท่านจะได้กล้าท�า" 

เถ้าแก่น้อยของร้านสุราค่อยๆ โน้มน้าว

"ไสหัวไป" ชายขายน�้ามันยังคงยิ้มตาหยี

"เข้าใจแล้ว" เถ้าแก่น้อยรีบจากมาพลางบริภาษในใจ หากอยู่ที่

เมืองกานตง ข้าคงเอาคบเพลิงมาเผาร้านน�้ามันเจ้าแล้ว! ขณะเดิน 

กลับไปยังร้านสุราอย่างจนใจ ทันใดนั้นเสียงกีบม้าก็ดังแทรกเข้ามา 

ขัดอารมณ์ความคิด เขาหันหน้าไปทางต้นเสียงและเห็นรถม้าคันหนึ่ง

แล่นมา ข้างหลังรถม้าน่ันยังมีองครักษ์สวมเกราะอ่อนขี่ม้าตามมา 

อีกแปดคน เมื่อไม่ก่ีวันก่อนเพ่ิงมีฝนตก ท�าให้พ้ืนยังมีน�้าขังเป็นแอ่ง  

รถม้าแล่นผ่านไปด้วยความเร็ว เมื่อย�่าลงบนแอ่งน�้าบนพ้ืนน�้าจึง 

สาดกระเซ็นขึ้นมา เถ้าแก่น้อยรีบถอยหลังไปสองสามก้าวด้วยกลัวว่า

โคลนที่กระเด็นจะเปื้อนเสื้อของเขา

"หยุด" สารถีดึงบังเหียนจอดตรงประตูร้านสุรา เขามองไปยัง 

ป้ายร้านพลางอ่านเสียงเบา "ตงกุย?"

เถ้าแก่น้อยแย้มย้ิมและรีบเดินเข้าไป "ดูเหมือนพวกท่านจะ 

กลับมาจากแดนไกล ตงกุย (หวนคืนบูรพา) ชื่อนี้เป็นชื่อที่ดี เหมาะกับ

พวกท่านมาก เข้ามาดื่มสักจอกดีหรือไม่"
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สารถียังคงขมวดค้ิวมองป้ายร้านไม่วางตาคล้ายไม่ได้ยินทีเ่ขาพูด 

หรือไม่ก็คงไม่อยากสนใจค�าพูดของเขา สุดท้ายสารถีก็หันหน้ากลับมา

เลิกม่านรถม้าข้ึนและกระซิบบางอย่างกับคนข้างใน คนท่ีอยู่ข้างในนั้น

นิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วตอบหนึ่งประโยค สารถีจึงรีบลงจากรถแล้วกางร่ม

จากน้ันรองเท้าคู่หน่ึงก็ย่างออกจากรถม้า รองเท้าคูน้ั่นสะอาดเอีย่ม 

ไร้ฝุ่นและปักลายกระเรียนสีขาวตัวหนึ่งด้วยด้ายเงิน

เถ้าแก่น้อยย่อมมีสายตาเฉียบแหลม เขาพลันแย้มย้ิม "ยินดี

ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ" 

บุรุษผู ้สวมชุดอาภรณ์หรูหราปรากฏขึ้นตรงหน้าเขา บุรุษผู้นี ้

อายุประมาณสามสิบปีเศษ ร่างสูงใหญ่ ใบหน้าเมตตาอ่อนโยน  

หากแต่คิว้ข้างซ้ายกลบัเป็นสขีาว เขาหนัมามองเถ้าแก่น้อยของร้านสรุา

และตะลึงงันไปเล็กน้อย ก่อนจะกระจ่างแจ้งในใจแล้วยิ้มพลางถามว่า 

"เสี่ยวเอ้อร์*?"

เถ้าแก่น้อยสีหน้าเย็นชาโดยพลัน

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินประโยคนี้

"ข้าคอืเถ้าแก่" น�า้เสยีงของเขาไม่ได้สภุาพอ่อนน้อมเหมอืนเดมิอกี 

เขาพยายามแสดงท่าทีต้อนรับลูกค้าอย่างมีไมตรีจิตมาโดยตลอด ทว่า

อันธพาลน้อยแห่งเมืองกานตงก็ยังคงเป็นอันธพาลน้อยอยู่ดี

บรุษุคิว้ขาวมองเถ้าแก่น้อยทีด่อูายไุม่เกินสบิหกสบิเจด็ปีตรงหน้า

พลางพยักหน้า "เถ้าแก่ดูอายุยังไม่มาก กลับท�ากิจการใหญ่โตยิ่ง"

"กิจการใหญ่โตหรือไม่ ไม่ได้ดูที่ประตูร้านสุราใหญ่หรือไม่ แต่ดูที่

สุราดีหรือไม่!" เถ้าแก่น้อยผู้น้ีสวมอาภรณ์สีครามตลอดทั้งตัว ใบหน้า

หล่อเหลา หากมองเพียงใบหน้าอย่างเดียวอาจดคูล้ายเดก็หนุม่ท่ีจ้างครู

มาสอนในบ้าน มานะร�่าเรียนบทกวีเตรียมท่ีจะสอบชิงลาภยศ ทว่า

* เสี่ยวเอ้อร์ หมายถึงเด็กรับใช้
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ลักษณะท่าทางทุกการกระท�า รวมถึงสายตาท่ีแฝงความหย่ิงทะนง 

เล็กน้อยกลับมีท่าทีของผู้ท�าการค้าใหญ่จริงๆ "ดื่มหนึ่งจอก หากรสชาต ิ

ไม่ดี...ก็กลับบ้านไปเปลี่ยนลิ้นซะ"

"บังอาจ!" สารถีกล่าวอย่างโกรธเกรี้ยว

บุรุษคิ้วขาวโบกมือปรามสารถีและหมุนกายหันไปกล่าวกับเหล่า

องครกัษ์ของตน "อย่างไรก็มาถงึท่ีนีแ่ล้ว ทกุคนเข้าไปดืม่กันสกัจอกเถอะ"

มเีพียงสารถีทีไ่ม่ได้เคลือ่นไหว ส่วนองครกัษ์ท้ังแปดล้วนลงจากม้า 

เดินเข้ามา พวกเขาดูเหมือนจะเร่งเดินทางมาจากแดนไกลจริงๆ บน

เกราะอ่อนจึงเฉอะแฉะไปด้วยดินโคลน เมื่อย่างเท้าเข้ามาในร้านสุรา

โคลนบนรองเท้าก็ทิง้รอยไว้บนพ้ืน เถ้าแก่น้อยพลนัขมวดคิว้ บรุษุคิว้ขาว

สังเกตเห็นรายละเอียดเล็กน้อยน้ีจึงแย้มย้ิม "ให้ค่าสุราเพ่ิมอีกเท่าตัว" 

ก่อนจะหันไปมองรายการอาหารบนผนัง

แต่จะบอกว่าเป็นรายการอาหารคงไม่เหมาะสม เพราะมีแต่สุรา 

ไม่มีอาหาร

ซังลั่ว ซินเฟิง จูอวี๋ ซงเหลา ฉางอัน ถูซู หยวนเจิ้ง กุ้ยฮวา ตู้คัง  

ซงฮวา เซิงเหวิน ปัวเหร่อ* สุราทั้งหมดสิบสองจอก หนึ่งจอกยี่สิบต�าลึง

องครักษ์คนหนึ่งแค่นหัวเราะแล้วย่ืนมือไปเคาะโต๊ะเบาๆ "เจ้า 

รู้หรือไม่ว่าเยวี่ยลั่วไป๋ของร้านสุราหลันอวี้เซวียนซึ่งเป็นร้านสุราที่ดีที่สุด

ในเมืองซังลั่วขายเท่าไร"

"หน่ึงจอกสิบแปดต�าลึง" เถ้าแก่น้อยกล่าวด้วยสีหน้าหย่ิงทะนง  

น�้าเสียงเป็นไปตามท่าที "สุราของข้ารสชาติดีกว่าของเขาเล็กน้อยจึง 

* สุราท้ัง 12 นี้คือสุราข้ึนชื่อของจีน เป็นสุราท่ีหมักจากดอกไม้ ได้แก่ กุ้ยฮวา ซงฮวา ซงเหลา และจูอว๋ี 

สุราที่ตั้งชื่อจากเมืองหรืออ�าเภอท่ีผลิต ได้แก่ ฉางอันและซินเฟิง สุราที่ต้ังชื่อมาจากภาษาสันสกฤต 

ได้แก่ เซิงเหวิน (สาวก) และปัวเหร่อ (ปัญญา) สุราท่ีตั้งชื่ออย่างมีความหมาย ได้แก่ ซังลั่ว (ใบหม่อน

ร่วงโรย) และหยวนเจิ้ง (เที่ยงธรรม) ส่วนถูซู คือสุราท่ีดื่มในวันท่ีหน่ึงของเดือนแรกของปีเพ่ือหลีกเลี่ยง

โรคระบาด และตู้คัง คือสุราที่ตั้งชื่อตามบิดาสุราของจีน ซึ่งตู้คังคือผู้ค้นพบการหมักสุราเป็นคนแรก
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ขายยี่สิบต�าลึง"

องครกัษ์ต่างเงยีบกรบิ คาดไม่ถึงว่าเถ้าแก่ตรงหน้าจะคยุโวโอ้อวด

ถึงเพียงนี้ ขณะเตรียมจะด่าสักสองสามประโยคบุรุษคิ้วขาวกลับยื่นมือ

ขวางไว้ เขายังคงแสดงสหีน้าอ่อนโยนและพยักหน้า "เช่นนัน้ข้าสัง่อย่างละ 

หน่ึงจอก" พูดจบแล้วก็ควักต๋ัวเงินใบหน่ึงออกจากอกเสื้อวางลงบนโต๊ะ 

ข้อความบนนั้นเขียนไว้ชัดเจนว่าห้าร้อยต�าลึง

"รอสักครู่" เถ้าแก่น้อยไม่ได้รับตั๋วเงินใบนั้นมา เพียงหมุนกายเดิน

ไปยังครัวหลังร้าน

องครักษ์ที่พูดเมื่อครู่กล่าวเบาๆ กับบุรุษคิ้วขาว "เชื่อได้เลยว่า 

ร้านสรุาน้ีมแีค่เถ้าแก่ผูนี้ค้นเดียว ครวัหลงัร้าน เส่ียวเอ้อร์ ลูกค้าล้วนไม่ม"ี

"ไม่ ยังมลีกูค้าอกีคน" บรุษุคิว้ขาวชายตาเล็กน้อย มองไปยังมมุสดุ

ของร้าน

ตรงนั้นมีคนผู้หนึ่งก�าลังนอนคว�่าหน้าอยู่ เวลานี้ยังเป็นยามเช้าตรู่ 

แต่คนผูน้ัน้ราวกับยังเมาไม่สร่าง เขาสวมชดุสขีาวตลอดทัง้ตวั แม้จะเป็น

เสือ้สขีาวทีด่ไูม่ค่อยสะอาดเท่าไรก็ตาม ข้างโต๊ะยังมทีวนยาวสเีงนิเล่มหนึง่ 

พิงอยู่

องครักษ์ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วหันกลับมามองบุรุษคิ้วขาว

บรุษุคิว้ขาวเคาะโต๊ะเบาๆ พลางกล่าว "เป็นหน้าใหม่ประเภทใดกัน 

ถึงมาเปิดร้านบนถนนหลงโส่วได้"

ไม่ทันไรเถ้าแก่น้อยก็เดินกลับมาจากหลังร้าน และวางจอกสุรา 

ลงบนโต๊ะยาวอย่างต่อเน่ืองจนครบสิบสองจอก บนจอกสุราแต่ละใบ 

ล้วนสลักชื่อสุราอย่างงดงามประณีต

บุรุษคิ้วขาวตบตั่งที่ข้างตัว "เถ้าแก่ พวกข้าดื่มเพียงหนึ่งคน 

หนึ่งจอก ยังเหลืออีกจอกหนึ่ง หากไม่รังเกียจมานั่งดื่มร่วมกันดีหรือไม่"

เถ้าแก่น้อยลังเลเล็กน้อยอยู่ครู ่หน่ึงก่อนจะนั่งลง "เช่นนั้นก็ 
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ไม่ปฏิเสธแล้ว"

บรุษุคิว้ขาวผลกัสรุาฉางอันไปตรงหน้าเถ้าแก่น้อย ทว่าเถ้าแก่น้อย

กลับเผยสีหน้าเสียดาย "สุราฉางอันรสชาติติดปากยาวนาน เหมาะจะ

ดื่มในวันที่อากาศมืดครึ้มหนาวเย็นเป็นที่สุด หากวันนี้ลูกค้าไม่ดื่มคง 

น่าเสียดาย"

บรุษุคิว้ขาวแย้มย้ิมและเก็บสรุาฉางอันกลบัไป แล้วผลักสุราหยวนเจิง้ 

มาให้แทน ทว่าเถ้าแก่ยังคงท�าหน้าเสยีดายเช่นเคย "สรุาหยวนเจิง้ใสกระจ่าง 

หอมหวาน เหมาะส�าหรับผู้เดินทางไกล พวกท่านเร่งรีบมาตลอดทาง  

ดื่มสักจอกเป็นดี"

บุรุษคิ้วขาวส่ายหน้า รอยย้ิมเปลี่ยนเป็นจริงใจขึ้นมาหลายส่วน 

"เถ้าแก่เป็นผูร้กัการด่ืมสรุาจรงิๆ สรุาพวกนีค้งไม่ใช่เถ้าแก่เป็นคนหมกัเอง 

หรอกนะ"

เถ้าแก่น้อยมองสุราท้ังสิบสองจอก แต่ละจอกเขาล้วนชื่นชอบ

อย่างย่ิง สุดท้ายจึงรับสุราหยวนเจิ้งมา "เรื่องนั้นแน่นอน ตอนข้าอายุ 

เจ็ดขวบได้ดื่มสุราเป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมาก็ลุ่มหลงในทางสายน้ี  

อายุเก้าขวบเร่ิมกราบอาจารย์สอนหมักสุราแปดคน ตอนนี้หมักสุรามา

แล้วแปดปี สุราของข้าแม้ไม่นับว่าเป็นของชั้นเลิศ แต่ก็มีดีพอจะกล่าว

ว่าเหนือกว่าสุราทั่วไปสุดคณานับ"

บุรุษค้ิวขาวพยักหน้า ถึงแม้เถ้าแก่น้อยตรงหน้าผู้น้ีดูอย่างไรก็ 

ไม่เหมือนเถ้าแก่ร้านสุรา แต่พอคุยเรื่องสุราดวงตาก็ปรากฏไฟลุกโชน

ชัดเจน ดูเหมือนจะเป็นผู้รักการดื่มสุราจริงๆ บุรุษคิ้วขาวยกสุราฉางอัน

ขึ้นดื่มด้วยสีหน้าพิจารณา

เพียงค�าเดียวเท่านั้น

ความหนาวอย่างสุดขั้วมลายหายไปในพริบตา กระแสไออุ่นโถม

ทะลักขึ้นจากภายในท้อง แผ่ซ่านไปท่ัวร่าง เขาหลับตาลง รู ้สึกว่า 
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ลมหายใจท้ังหมดมั่นคงในพริบตา เขาเร่งเดินทางมาหลายร้อยหล่ีเพ่ือ

ฆ่าคน ตลอดทางไม่ว่าจะพยายามสงบอารมณ์ลงอย่างไร ใจที่เป็นดั่ง

สายธนูก็ยิ่งน้าวตึง ทว่าเวลานี้ในที่สุดก็ราวกับมีคนดีดมันเบาๆ ขณะที่

สายธนูดีดผึงก็ค่อยๆ หย่อนลงมาทีละน้อย

เขาลืมตาขึ้น พรูลมหายใจยาวทีหนึ่ง แล้วพยักหน้ากล่าว "สุราดี 

ควรค่าแก่ค�าชม"

เมื่อสิ้นประโยคนี้ เหล่าองครักษ์ต่างก็ยกสุรากระดกดื่ม เมื่อวาง

จอกลงก็กล่าวชมกันเกรียวกราว แม้แต่องครักษ์ที่เยาะเย้ยเถ้าแก่น้อย

เมื่อครู่นี้ก็ยังเผยสีหน้าชื่นชม

เถ้าแก่น้อยกล่าวกับบุรุษคิ้วขาวด้วยดวงตาเปล่งประกาย "ดูท่า

ท่านแขกผู้มีเกียรติจะรู้จักสุรา"

"ในบรรดาสุราที่ข้าด่ืมมาทั้งชีวิต จอกนี้จัดอยู่ในอันดับท่ีห้า"  

บุรุษคิ้วขาวกล่าวอย่างซื่อตรง

เถ้าแก่น้อยฟังค�านี้จบก็ไม่ได้แสดงสีหน้าดีใจ แต่ก็ไม่ได้แสดง

ความไม่พอใจ เพียงซกัถามว่า "เช่นน้ันส�าหรบัท่านสุราใดคอือนัดบัหน่ึง"

"เมืองเทียนฉี่ ร้านเตียวโหลวเสี่ยวจู้ ชิวลู่ไป๋" บุรุษคิ้วขาวกล่าว 

อย่างเนิบช้า

เถ้าแก่น้อยตะลงึงนัและเด้งตัวขึน้กล่าวอย่างตืน่ตะลงึ "นกึแล้วว่า

ต้องเป็นแขกผูม้เีกียรติ คาดไม่ถึงว่าท่านจะมาจากเมอืงเทียนฉี ่ ท้ังยังเคย 

ดื่มชิวลู่ไป๋ด้วย? รีบบอกข้าเร็วว่าชิวลู่ไป๋เป็นอย่างไร!"

"หลายปีมานีข้้าไปเยือนมาหลายท่ี เมอืงเทียนฉีไ่ปมาแล้วสามคร้ัง 

ท่ีนั่นคือเมืองที่รวมความเจริญรุ่งเรืองของท้ังโลกหล้าเอาไว้ แต่ท่ีท�าให ้

ข้าจดจ�าได้ดีที่สุดก็ยังเป็นชิวลู ่ไป๋จอกนั้น สุราดีดื่มได้หน่ึงรส ทว่า 

ชิวลู่ไป๋ของร้านเตียวโหลวเสี่ยวจู้กลับดื่มได้สามรส หากเถ้าแก่มีโอกาส

ควรลองแวะไปชิมดู รสชาติของสุรานี้เหนือบรรยาย มีแต่ต้องลิ้มลอง
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เท่านั้น" บุรุษคิ้วขาวกล่าว

เถ้าแก่น้อยทอดถอนใจ "คนในบ้านข้าไม่ให้ข้าไปที่เมืองเทียนฉี่  

ข้าไปที่ใดก็ได้ทั้งนั้น แต่ไปเมืองเทียนฉี่ไม่ได้"

"เถ้าแก่เป็นชาวเมืองซังลั่วหรือ" บุรุษคิ้วขาวเอ่ยถาม

"มใิช่ พอดทีีบ้่านข้ามร้ีานสรุาน้ีว่างอยู่ พวกเขาเห็นข้าอายุไม่น้อยแล้ว 

จึงส่งข้ามาดูแลกิจการสักหน่อย" เถ้าแก่น้อยตอบ

"ร้านสรุาเพียงแห่งเดยีวบนถนนหลงโส่ว ทัง้ยังว่างอยู่ด้วย? ครอบครวั 

ของเถ้าแก่คงมเีงินเยอะน่าดู" บรุษุค้ิวขาวกล่าวอย่างแฝงความนัยลกึซึง้

เถ้าแก่น้อยดื่มสุราในจอกของตัวเองหมดรวดเดียว แม้เขาจะดูม ี

อายุเพียงสบิหกสบิเจด็ปี แต่ท่าดืม่สรุากลบัดูองอาจผ่ึงผายย่ิง เป็นท่าทาง 

ของพวกขี้เหล้า "สุราดี เป็นสุราดีจริงๆ" เขาหลับตา ท�าทีเป็นเคลิบเคลิ้ม 

หลีกเลี่ยงค�าถามนี้อย่างเจ้าเล่ห์

บุรุษคิ้วขาวดื่มสุราอีกหนึ่งค�าโดยไม่ได้ซักถามต่อ เพียงเปล่ียน

ค�าถาม "เจ้านามว่าอันใด"

"ข้ามีนามว่าไป๋ตงจวิน" เถ้าแก่น้อยตอบ

บรุษุคิว้ขาวตอบรบัอย่างเรยีบนิง่ "เป็นชือ่ทีด่ ี เปิดร้านท่ีนีเ่จอปัญหา 

อันใดหรือไม่ ข้าอยู่ในเมืองซังลั่วนับว่าคุยกันได้"

ไป๋ตงจวินตบโต๊ะทีหน่ึง "เช่นน้ันก็นบัเป็นแขกผู้มเีกียรตจิริงๆ แล้ว! 

ข้าก�าลังกลุ้มใจมาก ใบถือครองที่ดินของข้าเป็นของจริงแท้แน่นอน  

ข้ามาเปิดร้านสุราท่ีน่ีก็ด�าเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์สุจริต แต่เพ่ิงมาได ้

ไม่กี่วันก็มีคนมาก่อกวนให้ข้าไสหัวไปจากที่นี่ เป็นท่านจะโกรธหรือไม่"

"หลังจากน้ันเล่า เถ้าแก่คนเดียวคงรับมือไม่ไหวกระมัง หรือว่า

แท้จรงิแล้วเถ้าแก่ซกุซ่อนฝีมอืไม่เปิดเผย" บรุษุค้ิวขาวถาม ทกุค�าของเขา 

ดูคล้ายจะถามไปเรื่อย แต่กลับเต็มไปด้วยการหยั่งเชิง

ชายเมาสรุาตรงมมุร้านผูน้ั้นพลนัตัวสัน่คล้ายถูกลมหนาวท�าให้ตืน่ 
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เขาเกาศีรษะแล้วเงยหน้าขึ้น ก่อนจะลุกขึ้นอย่างโงนเงน มือยื่นไปหยิบ

ทวนที่พิงอยู่ข้างโต๊ะแล้วออกแรงค�้ายันกับพื้น

ค�้ายันเพียงครั้งเดียว แต่ทั้งร้านสุรากลับสั่นสะเทือน

ไป๋ตงจวินยิ้มกล่าว "ร้านสุราของข้าไม่ได้มีแค่ข้าคนเดียว"
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มือทวนผู้เมาสุราเรอออกมาแล้วขย้ีลูกตาพลางกล่าวด้วยเสียง 

เด็ดขาด "มีใครมาก่อเรื่องอีกแล้วหรือ"

องครักษ์ทั้งแปดคนรีบชักดาบยาวที่ข้างเอวออกมา

บรุษุคิว้ขาวหรีต่ามองมอืทวนตรงหน้าพลางพิจารณาอย่างละเอยีด  

ใบหน้าของอีกฝ่ายซีดขาว เส้นผมยุ่งเหยิงยาวลงไปข้างหลังมัดด้วย 

เชอืกตามสะดวก แต่งกายตามแบบฉบบัของจอมยุทธ์พเนจรในยุทธภพ 

ทว่าพอมองใบหน้าอย่างละเอียดน่าจะอายุพอๆ กับเถ้าแก่น้อย เป็นเพียง

เดก็หนุม่คนหน่ึง ทว่าดูจากท่าทางท่ีใช้ทวนยันพ้ืนเมือ่ครูเ่กรงว่าพลังยุทธ์

จะไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

"เจ้าแช่งข้ารึ คิดว่าคนที่มาร้านข้ามีแต่มาก่อเรื่องรึไง" ไป๋ตงจวิน

เดินไปตบศีรษะมือทวนอย่างแรงหน่ึงที แต่ดูเหมือนเขาจะยังไม่คลาย

ความโกรธจงึถีบอกีทหีนึง่ "ข้าอุตส่าห์รอมาต้ังสบิสามวัน ในท่ีสุดก็มแีขก

ผูม้เีกียรตมิาโต๊ะหน่ึง เจ้าจะให้ข้าไล่ไปอย่างนัน้หรอื เจ้าสินค้าขาดทนุ*!"

บทที่ 2

ใบหม่อนร่วงโรย ฟืนมอดเป็นธุลี

* สินค้าขาดทุน เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงลูกสาว เนื่องจากตามประเพณีจีนเมื่อลูกสาวออกเรือน 

ก็ต้องไปอยู่บ้านสามี เท่ากับเล้ียงโตมาเพ่ือรับใช้ผู้อื่น ส่วนความหมายในท่ีนี้หมายถึงลงทุนลงแรงกับ

บุคคลหน่ึง แต่ผลที่ได้รับกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด
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มือทวนเรอออกมาอีกครั้ง ดูเหมือนมันจะช่วยให้สติแจ่มชัด 

ขึ้นมาบ้าง เขามองไปยังสุราสิบสองจอกที่วางอยู่เต็มโต๊ะ ทันใดนั้น

ดวงตาก็พลนัเปล่งประกายและสาวเท้าเข้ามา "ในเมือ่เป็นแขกผูม้เีกียรติ 

แบ่งให้ข้าดืม่สกัจอกส"ิ เขาเคลือ่นไหวรวดเรว็ย่ิง เพียงก้าวเดยีวกก็ระโดด

พรวดมาอยู่บนโต๊ะและย่ืนมอืไปหยบิจอกสรุาท่ีอยู่ใกล้มอืท่ีสดุ องครกัษ์

เตรียมจะกวัดแกว่งดาบ ทว่าคนผู้หนึ่งกลับขยับตัวเข้ามาขวางพร้อม 

ยื่นมือไปกดมือของมือทวนลงกับโต๊ะอย่างแรง

เมื่อมือทวนเงยหน้าและเห็นคิ้วสีขาวข้างนั้นก็พลันตกใจ

บุรุษคิ้วขาวแย้มย้ิม "สุราน้ีของข้ายังต้องน�าไปมอบให้คนอื่น  

หากน้องชายอยากจะดืม่ ตัว๋เงนิห้าร้อยต�าลงึของข้ายังซือ้สรุาเพ่ิมได้อกี 

ไม่รังเกียจที่จะมอบให้น้องชาย"

มือทวนส่ายศีรษะ ดูเหมือนในที่สุดเขาก็สร่างเมาแล้วจึงดึงมือ 

กลับไปนวดคลึงเบาๆ แล้วเดินกลับไปยังโต๊ะตรงมุมร้าน ก่อนงุดศีรษะ

เข้าซอกแขนแล้วนอนกรนครอก

"ข้าควรไปไหว้พระท่ีวัดจริงๆ ต้ังแต่มาเมืองไฉซังก็เคราะห์ร้าย 

อยู่ตลอด ซ�้ายังมาเจอเจ้าที่เป็นสินค้าขาดทุนอีก!" ไป๋ตงจวินถีบอีก 

ทีหนึ่งอย่างไม่หายโกรธ ทว่าร่างของมือทวนกลับโยกเอนอย่างพลิ้วไหว 

หลบหลีกได้อย่างชาญฉลาด

บรุษุคิว้ขาวยังคงย้ิมอย่างอ่อนโยนเช่นเดมิ ดเูหมอืนเขาจะไม่ถือสา

และหันไปกล่าวกับเหล่าองครักษ์ว่า "ดื่มเสร็จแล้ว ไปกันเถอะ" 

"ขอรับ" เหล่าองครักษ์เก็บดาบแล้วหมุนกายเดินออกไป

องครักษ์คนหนึ่งลุกขึ้นอย่างเชื่องช้า ดูเหมือนยังคงหลงใหล 

รสสุรานั้นอยู่ คนข้างๆ จึงผลักเขาเบาๆ "เสวียเจิ้ง มัวเหม่ออันใดอยู่"

องครักษ์ท่ีถูกเรียกว่าเสวียเจิ้งส่ายศีรษะ "เป็นสุราดีโดยแท้" เขา 

ยิ้มให้ไป๋ตงจวินก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินออกไป
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บุรุษคิ้วขาวหยิบสุราสองจอกที่เหลือบนโต๊ะแล้วเดินตามออกไป

"หากแขกผูม้เีกียรตมิเีวลาว่างก็แวะมาบ่อยๆ" ไป๋ตงจวินยากนกัท่ี

จะได้พานพบลกูค้าทีรู่จ้กัสรุา อกีทัง้อกีฝ่ายยังเคยด่ืมชวิลูไ่ป๋ทีต่นเลือ่มใส

มานาน ย่อมต้องอดไม่ได้ที่จะดึงลูกค้าไว้

ทว่าบุรุษคิ้วขาวราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคน อีกฝ่ายไม่เพียง 

ไม่ตอบค�า แม้แต่ศีรษะก็ไม่หันกลับมา สารถีกางร่มอยู่ตรงประตูร้าน 

บรุษุคิว้ขาวส่งสรุาหนึง่จอกให้เขา แล้วถืออกีจอกหนึง่เดนิเข้าไปในรถม้า

"ในรถม้าคันนั้นยังมีอีกหนึ่งคน" มือทวนเงยหน้าข้ึนอีกครั้งแล้ว

กล่าวเสียงเบา

ไป๋ตงจวินพยักหน้า "ตอนที่เขาบอกว่าสุราอีกจอกให้ข้าดื่ม ข้าก็ 

นับจ�านวนได้แล้ว"

"ไม่จ�าเป็นต้องนับ พวกเราคนฝึกยุทธ์จะดูกันที่ปราณ ปราณ 

ในรถม้าคันนี้ผิดปกติ" มือทวนกล่าว

ไป๋ตงจวินเบ้ปาก "จะบอกว่าข้าอ่อนเรื่องวรยุทธ์อย่างนั้นหรือ"

เมื่อบุรุษคิ้วขาวขึ้นรถ สารถีก็ยกจอกสุราที่ได้มาดื่มรวดเดียว 

จนหมด จากน้ันมองไป๋ตงจวินทีหน่ึงแล้วโยนจอกสุราในมือทิ้งลงพ้ืน 

ก่อนจะตวัดแส้อย่างฉับพลัน จากไปอย่างสง่าผ่าเผย

ไป๋ตงจวินเห็นท่าทเีช่นนัน้ก็พลนัโมโหเดือดดาล เขาว่ิงตามออกไป

นอกประตูร้านสองสามก้าวแล้วหยิบเศษจอกสรุาขึน้มาขว้างคนืใส่สารถี

ผู้นั้น แต่ก็ยังไม่หายโกรธ จึงก่นด่ายกใหญ่ "สุราของข้าให้คนหยาบช้า

เช่นนี้ดื่ม ช่างถลุงท�าลายข้าวของ* เสียจริง!"

สารถีผู ้นั้นเพียงหวดแส้ม้าทีหนึ่งโดยไม่หันกลับมามอง ทว่า 

เศษจอกสุราท่ีขว้างไปกลับถูกหวดคืนมาอย่างคาดไม่ถึงและพุ่งตรง

เข้าหาไป๋ตงจวิน เขาตะลึงงัน แต่ยังไม่ทันท�าอันใดเศษจอกสุรานั้น 

* ถลุงท�าลายข้าวของ หมายถึงการท�าลายหรือใช้ส่ิงของอย่างสิ้นเปลือง ไม่รู้คุณค่า
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ก็ถูกคนคว้าไว้ในมือ มือทวนปากคาบไม้จิ้มฟัน ถือเศษจอกสุราน้ัน 

พลางบ่นพึมพ�า "แขกผู้มีเกียรติผู้นี้ สู้ไม่มาจะดีกว่า" 

ภายในรถม้าบุรุษค้ิวขาวหยิบจอกสุราท่ีท�าจากหยกขาวออกมา 

ใบหน่ึงแล้วรนิสรุาเปลีย่นจอก ก่อนส่งให้คนท่ีอยู่ข้างกาย "ไม่ใช่คนพิเศษ 

อนัใด เป็นเพียงคนหมกัสรุา อายุไม่มาก อย่างมากก็แค่สบิเจด็ปี บอกว่า 

เป็นร้านที่บรรพบุรุษท้ิงไว้ให้ เขาถูกส่งให้มาดูแลกิจการ ไม่ใช่คนไฉซัง 

ข้าหยั่งเชิงดูแล้ว วรยุทธ์ก็ต�่ามาก"

"แต่เมื่อครู่น้ีข้าได้ยินเสียง" คนข้างๆ เอ่ยอย่างเชื่องช้า น�้าเสียง 

นุ่มนวลอ่อนหวาน คาดไม่ถึงว่าจะเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง

"เป็นผูคุ้ม้กันคนหนึง่ของเขา วรยุทธ์ไม่เลว แต่ไม่นับว่าแขง็แกร่งมาก  

อย่างน้อยบนถนนสายนีก็้มคีนทีแ่ข็งแกร่งกว่าเขา" บรุษุคิว้ขาวกล่าวต่อ

"คนต่างถิ่นจะมีร้านอยู่บนถนนหลงโส่วได้อย่างไร เขาชื่ออันใด"

"ไป๋ตงจวิน"

"ไป๋ตงจวิน? ไม่เคยได้ยินชื่อนี้ สกุลไป๋แห่งหลิ่งหนาน (เทือกเขา

ตอนใต้) ห่างจากเขตซีหนานแห่งน้ีตั้งพันหลี่ คงไม่มาเยือนน�้าโคลน* 

แห่งนีห้รอก คงได้แต่นับว่าเขาโชคร้ายแล้วกระมงั" หญิงสาวกล่าวพลาง

ยกจอกสรุาข้ึนจบิเบาๆ หน่ึงค�า ทันใดน้ันดวงตานางก็พลันเปล่งประกาย 

ก่อนจะเอ่ยปากชม "สุราดี"

"เป็นสุราดีจริงๆ ข้าเดาว่าเขาไม่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ี เพราะคนท่ี 

หมกัสรุาออกมาดีเช่นนีจ้ะต้องไม่เอาใจวางอยู่กับส่ิงอืน่ ความกลมกล่อม

ของสุรานี้แย่อยู่บ้าง แต่ก็มีความละเอียดลออ หากไม่ใช่ชายหนุ่มที่ 

มีจิตใจบริสุทธิ์ คงหมักออกมาไม่ได้" บุรุษคิ้วขาวตอบ

หญิงสาววางจอกสุราลงโดยท้ิงรอยชาดทาปากมีเสน่ห์ไว้บนนั้น 

* น�้าโคลน เป็นค�าอุปมา หมายถึงสถานท่ีท่ีสกปรกหรือสถานการณ์ที่วุ่นวาย
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นางมองดูชื่อสุราที่อยู่บนจอกสุรา

ซังลั่ว

"ซังลั่ว ใบหม่อนร่วงโรย ไฉซังร่วงหล่น* เป็นชื่อที่ดี" หญิงสาวยิ้ม

อย่างงามสง่า

รถม้าจอดลง

สารถีเลิกม่านขึ้น "ถึงจวนสกุลกู้แล้วขอรับ"

ภายในร้านสุราตงกุย หลังจากส่งกลุ่มแขกผู้มีเกียรติไปแล้วก็ 

กลบัมาเงยีบเหงาอกีครา ไป๋ตงจวินหย่อนก้นนัง่ลงบนขัน้บนัไดหน้าร้าน 

แล้วทอดถอนใจ "เจ้าว่าพวกเราเจอเทศกาลพิเศษอันใดของเมืองซังล่ัว

หรอืไม่ ในช่วงเทศกาลน้ีผูค้นอาจจะออกมาซือ้ของไม่ได้ แต่คนขายของ

ยังต้องออกมาต้อนรับลูกค้า ทั้งยังคงมีท่าทางเบิกบานราวกับไม่มีเรื่อง

อันใดเกิดขึ้นอย่างนั้น"

มือทวนนั่งลงบนขั้นบันไดกับไป๋ตงจวิน เขาประเดี๋ยวก็เกาศีรษะ 

ประเดี๋ยวก็จับเหา "ไหนเลยจะมีเทศกาลพิลึกเช่นนี้ เจ้าคิดว่าคนใน 

เมืองซังลั่วสมองไม่ดีรึไง"

"เช่นนั้นเจ้าจะอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไร" ไป๋ตงจวินชี้ไปยัง 

ฝั่งตรงข้าม

คนขายเน้ือผู้น้ันยังคงใช้ปังตอสับลงบนเขียงอย่างรวดเร็วราวกับ

มีเนื้อที่หั่นเท่าไรก็ไม่หมด กระดูกที่สับอย่างไรก็ไม่ขาด

หญิงชราท่ีปักรองเท้าผู้นั้นบนเข็มราวกับมีบุปผาแบ่งบาน ส่วน

ลายนกบนรองเท้าราวกับจะโบยบินในพริบตา

"คงเป็นเพราะดวงเจ้าไม่ดี" มือทวนเงยหน้ามองฟ้าพลางตอบ 

* ชื่อสุราซังลั่ว แปลว่าใบหม่อนร่วงโรย โดยค�าว่า 'ล่ัว' ในชื่อ 'ซังลั่ว' หมายถึงร่วงหล่นลงมาจากท่ีสูง 

ซึ่งเป็นความหมายของค�าว่าร่วงหล่นใน 'ไฉซังร่วงหล่น'
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อย่างขอไปที

"ใช่แล้ว ข้ามันดวงไม่ดี" ไป๋ตงจวินกล่าวอย่างโกรธเคือง "ดวงไม่ดี

ถึงได้ตกอับมานั่งตากแดดอยู่ที่น่ีกับจอมยุทธ์พเนจรที่ไม่อาบน�้าอย่าง

เจ้านี่ไง!"
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ม้าหนึ่งตัว สุราหนึ่งกา สายลมวสันต์ เมื่อเมาแล้วจึงเลิกรา

จอมยุทธ์พเนจรมีสี่ทะเลเป็นบ้าน* พเนจรไร้พันธะ เสื้อผ้ามักไม่

เปลีย่น ผมมกัไม่รวบ น�า้...ก็ย่อมอาบน้อยครัง้ วันน้ันมอืทวนถือทวนเดนิ

เซไปเซมาอยู่บนถนนสายยาว น�้าเต้าสุราใบหน่ึงแขวนอยู่ที่ปลายทวน 

ทว่าภายในน้ันว่างเปล่า ดูเหมือนจะถูกด่ืมจนหมดแล้ว ไป๋ตงจวิน 

ไม่รังเกียจท่ีเขาตกอับ และเมื่อเห็นน�้าเต้าสุราบนปลายทวนก็ปล้ืมใจ

อย่างมากจงึเชญิชวนเข้ามาดืม่สรุา และการเชญิชวนน้ีก็ช่วยเขาเอาไว้มาก  

แม้ว่ามือทวนผู้นี้จะยากจนตกอับ แต่วิชาทวนดีมากจริงๆ พอไป๋ตงจวิน

เจอกลุ่มอันธพาลเข้ามาไล่ที่ คนพวกน้ันก็ล้วนถูกทวนฟาดจนหนีไป  

นับแต่นั้นมามือทวนจึงพ�านักอยู่ที่นี่ ทุกวันได้ด่ืมสุราโดยไม่เสียเงิน  

แต่ต้องคอยคุ้มครองความสงบของร้านสุรา

"นี่โชคดีท่ีอยู่เมืองไฉซัง หากอยู่ที่เมืองกานตงเจ้าพวกอันธพาล 

ไร้เหตผุลนัน่ คอยดูได้เลยว่าข้าจะเก็บกวาดพวกเขาอย่างไร!" ไป๋ตงจวิน 

นึกถึงอันธพาลพวกนั้นขึ้นมาก็รู้สึกโกรธ

บทที่ 3

ผีสางพิรุณโปรย

* สี่ทะเลเป็นบ้าน เป็นค�าอุปมา หมายถึงที่ไหนๆ ก็เปรียบเสมือนบ้านของตัวเอง
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มือทวนแค่นเสียงคราหน่ึง "พวกเขาคงไม่ไปเมืองกานตงหรอก  

ที่นี่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเมืองไฉซัง"

"เจ้าลองนบัดู ต้ังแต่วันทีเ่จ้ามาจนถึงวันน้ี สรุาทีด่ืม่ไปควรจ่ายเงนิ

ให้ข้าเท่าไร" ไป๋ตงจวินกล่าวอย่างโมโห

มือทวนตบโต๊ะ "หากไม่มีข้า เจ้าคงถูกไล่ที่ไปนานแล้ว ร้านสุรานี้

ยังจะเปิดได้อกีหรอื ดืม่สรุาเจ้าเลก็น้อยแล้วอย่างไร! ข้าไม่ดืม่ก็ต้องท้ิงไว้ 

อย่างนั้นไม่ใช่หรือ! จริงสิ วันนี้จะกินอันใด!"

หวัข้อสนทนาเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ แต่ไป๋ตงจวินกลบัตอบรบั

อย่างเข้าขา "วันนี้มีเงินแล้ว ไม่กินหมั่นโถว ข้าจะไปซื้อเนื้อ!" ไป๋ตงจวิน

ลกุขึน้อย่างเกรีย้วกราดแล้วไปควักเงินจากตู้มาสองสามต�าลึง ก่อนเดนิไป 

หน้าร้านขายเนื้อที่อยู่ตรงข้าม "เถ้าแก่ เอาเนื้อครึ่งชั่ง* ไม่เอากระดูก"

คนขายเนื้อผู้นั้นหันมามองไป๋ตงจวินราวกับมองคนโง่เขลา

ไป๋ตงจวินพิจารณาเงินในมืออย่างหวาดๆ "เงินพวกน้ี...น่าจะพอ

กระมัง"

คนขายเนื้อกล่าวเสียงขรึม "วางลงเถอะ"

ไป๋ตงจวินรีบวางเงินลงบนโต๊ะคิดเงิน

คนขายเน้ือหยิบขาหลังขึ้นมาหน่ึงชิ้นแล้วควงปังตอหน่ึงที  

เน้ือส่วนขาถูกกรีดเป็นรอยยาวลึกเส้นหน่ึง เมื่อเขาควงปังตออีกครั้ง 

ปังตอก็กรีดลึกเข้าไปถึงกระดูกข้างใน 'แปะ!' เนื้อขาหนาๆ ชิ้นหนึ่ง 

ถูกแยกออกจากกระดูกและตกลงบนโต๊ะ

"เถ้าแก่ช่างร้ายกาจ" ไป๋ตงจวนิชมเปาะพลางย่ืนมอืออกไป คดิจะ

หยิบเนื้อส่วนขาชิ้นนั้น

"เดี๋ยวก่อน!" คนขายเน้ือตะโกนใส่เขาด้วยน�้าเสียงเคร่งขรึมแล้ว 

ยกปังตอข้ึน ท�าเอาไป๋ตงจวินกลวัจนรบีหดมอืกลบั คนขายเน้ือยกกระดกู

* ชั่ง เป็นหน่วยมาตราชั่งของจีน เทียบน�้าหนักประมาณ 500 กรัม
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ในมอืขึน้มาแล้วใช้ปังตอสบัลงไปเบาๆ คมมดีเราะไปบนผวิกระดกูชิน้โต 

ด้วยความเร็วที่ตาเปล่ายากจะมองเห็นได้ชัด ด้วยการเราะของปังตอ 

เนื้อที่แต่เดิมเกาะติดอยู่บนกระดูกก็ตกลงมาทีละชิ้น

ไป๋ตงจวินราวกับเห็นภาพลวงตา ขณะปังตอก�าลังเราะกระดูก  

บนกระดูกยาวๆ ท่อนนั้นราวกับมีดอกไม้ผลิบานดอกแล้วดอกเล่า

ทว่าเพียงพรบิตาเดยีวคนขายเนือ้ก็น�าเน้ือเหล่านีห่้อด้วยกระดาษ

น�้ามันเรียบร้อยแล้วส่งให้เขา คนขายเนื้อเห็นแววตาตกตะลึงของ 

ไป๋ตงจวินก็แสดงสีหน้าภูมิใจอยู่หลายส่วน "เอาไปสิ"

ไป๋ตงจวินรับห่อกระดาษน�้ามันแล้วหมุนกายว่ิงกลับมาท่ีร้านสุรา

ของตน ก่อนกล่าวกับมอืทวน "คนขายเนือ้ฝ่ังตรงข้ามผูน้ัน้ ทักษะห่ันเน้ือ

สุดยอดจริงๆ"

"อย่างไร" มือทวนผู้นั่งอยู่บนขั้นบันไดถามอย่างเกียจคร้าน

ไป๋ตงจวินเล่าสิ่งท่ีเห็นเมื่อครู่อย่างละเอียด แล้วกล่าวด้วยความ

อนิจจัง "เมืองไฉซังน่ีพยัคฆ์หมอบมังกรเร้น* จริงๆ สิ่งที่เรียกว่าฝึกฝน 

จนช�านาญท�าให้เรียนรู้เคล็ดลับ คนขายเนื้อผู้นี้ต้องฆ่าหมูมามากกว่า

พันตัวแล้วกระมังถึงได้มีฝีมือเช่นนี้"

"ถุย!" มือทวนมองเขาอย่างดูถูก "ฆ่าคนมามากกว่าพันคนก็ 

ไม่แตกตา่งมากนกัหรอก! วิชาบุปผาแบ่งบานบนกระดกูนั่นคนธรรมดา

จะมีได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าดูที่เนื้อขานี่สิ"

"เนื้อส่วนขานี้มีอันใดหรือ" ไป๋ตงจวินยิ่งฉงน 

"ข้าว่าคณุชายครอบครวัร�า่รวยอย่างเจ้าขาดความรูพ้ื้นฐานในชวิีต

มากเกินไปแล้ว ขาหมูน่ี เน้ือของมันใช้ตุ๋นน�้าแดง ท�าหมูอบซีอิ๊ว ส่วน

กระดกูน�ามาเคีย่วท�าน�า้แกงได้ ปกติร้านจะเราะเน้ือให้เจ้าแล้วสบักระดกู

* พยัคฆ์หมอบมังกรเร้น เป็นค�าอุปมา หมายถึงผู้มีความสามารถท่ีเร้นกาย หรือผู้ท่ีมีความสามารถแต่

เก็บซ่อนความสามารถไว้
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เป็นหลายๆ ส่วนให้เจ้าใช้เคี่ยวท�าน�้าแกง เนื้อที่ติดกระดูกจ�าเป็นต้อง 

เก็บไว้ หากเราะออกจนสะอาดเอี่ยม น�้าแกงที่เคี่ยวออกมาไหนเลย 

จะมีรสชาติอีก คนขายเนื้อที่ไหนจะท�าเรื่องโง่เขลาเช่นนี้บ้าง อีกอย่าง

การเราะเน้ือท่ีจริงแล้วเป็นงานฝีมืออย่างหน่ึง แต่นั่นต้องใช้มีดเล็ก 

เฉพาะทาง คนขายเนือ้ท่ีไหนเอาปังตอสบักระดกูมาเราะเนือ้บ้าง บ้าไปแล้ว 

รึไง" มือทวนกล่าว

"ที่แท้ก็คือวรยุทธ์ เช่นน้ันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้ว" ไป๋ตงจวิน 

ท�าหน้าผิดหวัง ดูเหมือนเมื่อสิ่งหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวรยุทธ์ เขาก็จะ 

หมดความสนใจ

มอืทวนกล่าวอย่างโมโห "ตกลงเจ้าฟังความหมายของข้ารูเ้รือ่งหรอืไม่"

ไป๋ตงจวินยังคงขมวดคิ้ว "หมายความว่าอย่างไร"

"ความหมายก็คือพวกเรา..." มอืทวนดึงไป๋ตงจวนิเข้าหาแล้วกระซบิ  

"พลัดเข้ามาในรังหมาป่าแล้ว!"

"รังหมาป่า?" ไป๋ตงจวินกล่าวอย่างฉงน "เจ้าหมายความว่าถนน

สายนี้..."

"ในเมื่อคนขายเน้ือผู้น้ีไม่ชอบมาพากล ถนนท้ังสายก็ยังดูแปลก

ประหลาดเช่นนี ้หมายความว่าคนทีอ่ยู่บนถนนนี ้ล้วนไม่ใช่คนธรรมดา" 

มือทวนกล่าวเสียงขรึม "ข้าพเนจรอยู่ในยุทธภพมาหลายปี การได้กล่ิน

เลยดีอยู่บ้าง"

ไป๋ตงจวินหัวเราะเยาะ "เช่นน้ันเจ้าลองดมดูหน่อยว่าทั้งหมดนี่ 

เพื่ออันใด"

"เก่ียวข้องกับจวนสกุลกู้ คนเหล่านัน้เมือ่ครู่ดทู่าจะไปท่ีจวนสกุลกู้"  

มือทวนกล่าว

ไป๋ตงจวินพลันกระจ่างแจ้ง "พวกเขาจะไปชิงเงินของจวนสกุลกู้!"

"ถุย!" มอืทวนเอามอืกุมหน้าผากด้วยสหีน้าเออืมระอา "อ�านาจของ
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จวนสกุลกู้สยบท่ัวทั้งเขตซีหนาน กลุ่มอิทธิพลด�าและขาว* สองสาย 

ล้วนเคารพนับถือเขา ส่วนเจ้ากลับเห็นแค่เงิน"

"เช่นน้ันท�าเพ่ืออันใด" ไป๋ตงจวินที่เพ่ิงออกมาจากเมืองกานตง 

แทบจะไม่รู้เรื่องในใต้หล้าเลย

"เพ่ือคน" มือทวนมองไปยังจวนท่ีอยู่ห่างจากปลายถนนสายยาว

ไม่ไกล "เจ้าเคยได้ยินบทกวีบทหนึ่งหรือไม่"

"บทกวีอันใด"

"เฟิงหวายากหย่ัง ชิงเกอสง่างาม จั๋วโม่พูดมาก หลิงอว๋ินบ้าบิ่น 

หล่ิวเยวี่ยงามเลิศ โม่เฉินรูปชั่ว ชิงเซียงปราดเปรื่อง ไร้นามเว้นว่าง"  

มือทวนท่องอย่างเนิบช้า

ไป๋ตงจวินครุ่นคิดครู่หน่ึงแล้วส่ายหน้า "ไม่มีสัมผัสคล้องจอง  

ไม่ใช่บทกวีที่ดีอันใด"

"บทกวีบทน้ีคอืท�าเนยีบคณุชายของส�านกัไป่เสีย่ว ไม่ได้ดท่ีูสมัผสั

คล้องจอง แต่ดูท่ีความเหมาะสมของส�านวน ที่บทกวีนี้เขียนถึงคือ

อจัฉรยิะรุน่เยาว์แห่งยุคทัง้แปดคนของเป่ยหล ีคุณชายเฟิงหวาผูม้จีติใจ

ลึกล�้ายากคาดเดา คุณชายชิงเกอผู้งามสง่า คุณชายจั๋วโม่จอมพูดมาก 

คุณชายหลิงอว๋ินผู้บ้าบิ่นไม่ย�าเกรง คุณชายหลิ่วเยว่ียผู้รูปโฉมงามเลิศ

แห่งยุค คุณชายโม่เฉินผู้รูปโฉมไม่น่าชม คุณชายชิงเซียงผู้ปราดเปรื่อง

แห่งยุค และคุณชายไร้นามที่ยังเหลือต�าแหน่งว่างอยู่" มือทวนอธิบาย

ไป๋ตงจวินพินิจพิเคราะห์ครู่หนึ่ง "เจ้าอยากเป็นคุณชายไร้นาม 

นั่นหรือ"

"ข้าไม่ใช่คุณชาย คุณชายควรมีวิชาความรู้ สุขุมลุ่มลึก กิริยา 

สง่างามเพียงพอจะเยือนสถานทีท่ี่มเีกียรต ิแต่ข้าแค่อยากเป็นจอมยุทธ์

* กลุ่มอิทธิพลด�าและขาว สีขาว หมายถึงกลุ่มอิทธิพลของขุนนางและราชส�านัก ส่วนสีด�า หมายถึง 

กลุ่มอิทธิพลท่ีมาจากพลเรือนในท้องถ่ิน
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พเนจร ซื้อม้าสักตัว พกสุราติดกาย จากน้ันหวดแส้ควบม้า เมามาย 

ลมวสันต์" มือทวนหลับตาลงราวกับจะเมามายกับฝันในทันทีทันใด  

แต่เขาก็ลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็ว "เจ้าขัดค�าพูดของข้า ที่ข้าจะพูดถึงคือ

คุณชายคนหนึ่งในบทกวีบทนี้"

"ใคร"

"คุณชายหลิงอว๋ิน กู้เจี้ยนเหมิน หย่ิงยโสไม่ย�าเกรง เคยเป็น

อันธพาลน้อยท่ีเมืองเทียนฉี่ น่าเกรงขามกว่าอันธพาลน้อยแห่งเมือง 

กานตงอย่างเจ้ามาก ภายหลังกลับเมืองไฉซังตามค�าสั่งของพี่ชาย  

ตอนนี้ก็พ�านักอยู่ในจวนหลังนั้น" มือทวนใช้ทวนชี้ไปยังจวนหลังนั้น

"ข้ารู้แค่ว่าสกุลกู้มีเงิน แต่แท้ที่จริงยังมีบุคคลเช่นน้ีอยู่ด้วยหรือ  

คุณชายหลิงอว๋ินอันธพาลแห่งเมืองเทียนฉี่ ไป ไปเชิญเขามาด่ืมสุรา!" 

ไป๋ตงจวินพลันเกิดความสนใจและลุกขึ้นยืน

"ต้องไปพบเขาสักหน่อย แต่ไม่ได้ให้ไปเชิญมาดื่มสุรา เราต้องไป

สอบถามเขาว่าเหตใุดถนนสายน้ีจงึเปลีย่นเป็นเช่นนี"้ มอืทวนกล่าวเบาๆ

ทันใดนั้นฝนก็ตกลงมา

ทัง้สองคนปิดประตรู้านสรุาและต่างถือร่มคนละคนัเดนิท่ามกลางฝน  

มือทวนพาไป๋ตงจวินเดินออกไปฝั่งตรงข้ามของจวน หลังอ้อมอยู่นาน 

ในที่สุดมือทวนก็หยุดเดินและกล่าวอย่างช้าๆ "ถึงแล้ว"

ไป๋ตงจวินตกตะลึง "เหตุใดมาถึงแล้วเล่า"

"น่ีคือลานหลังจวนสกุลกู้ เจ้าว่าพวกเราคิดจะเข้าทางประตูหน้า 

ก็เข้าไปได้หรือ ข้ากล้ารับรองได้เลย หากพวกเราเดินตามถนนตรงไป 

จวนสกุลกู้ก็คงไม่ได้เดนิออกนอกถนนสายนัน้หรอก" มอืทวนหวัเราะเยาะ

ไป๋ตงจวินกระจ่างโดยพลัน "นับถือๆ"

มือทวนกวัดแกว่งทวนในมือ "ข้าตระเวนในยุทธภพมาหลายปี  

หากไม่มีหัวคิดพวกน้ีคงถูกฝังลงดินไปตั้งนานแล้ว พวกเราปีนก�าแพง 
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จากตรงน้ีกัน...เดี๋ยวก่อน มีคน!" มือทวนรีบยกทวนยาวดันไป๋ตงจวิน 

ให้ถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าว

บนหอที่อยู่ไม่ไกลมีหญิงชุดขาวสองคนยืนอยู่ พวกนางต่างสวม

ชุดสีขาวตลอดทั้งตัว ยืนหันหลังให้กับพวกเขา บนร่างแผ่กลิ่นอายภูตผี

เข้มข้น พวกนางไม่ได้ถือร่ม แต่ฝนเหล่าน้ันกลับไม่ตกลงบนชุดสีขาว 

ของพวกนาง พวกนางก�ามอืเลก็น้อยราวกับก�าลงัดึงด้ายทีม่องไม่เห็นอยู่

ทันใดน้ันบริเวณพ้ืนที่ว่างระหว่างมือทวนกับไป๋ตงจวินก็ปรากฏ

ชายชดุด�าคนหนึง่ ไม่มใีครรูว่้าชายคนนีป้รากฏตัวข้ึนตัง้แต่เมือ่ใด ในมอืเขา 

ถือร่มกระดาษน�า้มนัคนัหน่ึง เดนิไปทางก�าแพงสงูของลานหลงัจวนสกุลกู้  

ทว่าเขาไม่ได้ปีนก�าแพงเข้าไปเหมือนอย่างที่จินตนาการไว้ แต่ค่อยๆ 

หายไปท่ามกลางสายฝนอย่างช้าๆ

ไป๋ตงจวินกับมือทวนต่างสบตากัน แล้วส่งเสียงร้องออกมาเบาๆ 

"ผีหลอก!"
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ความหนาวเย็นอ่อนๆ มาเยือนเมืองที่งดงามประณีตแห่งน้ีด้วย

สายฝนที่นุ่มนวลและละเอียดอ่อน กลิ่นไอดินค่อยๆ โชยไปท่ัวเมือง 

พร้อมกับฝนท่ีตกปรอยๆ อย่างต่อเนื่อง ละอองน�้าตลบฟุ้งขึ้นมา  

เมืองไฉซังราวกับเปลี่ยนเป็นสตรีนางหนึ่งซึ่งงดงามแต่เกียจคร้าน  

เพียงมองหนเดียวก็ชวนให้หลงใหลมัวเมา ทว่าสภาพอากาศเช่นน้ี 

ไม่เหมาะแก่การด่ืมสุรา และย่ิงไม่ควรด่ืมคนเดียว อากาศหนาว 

ยามสารทฤดูจะท�าลายสุขภาพได้ง่าย

ชายคนหน่ึงกลับก�าลังดื่มสุราจอกแล้วจอกเล่าอยู่ในโถงของ 

หอหลังหนึ่ง เขานั่งอยู่บนพื้นเอนกายพิงเสา ชูจอกสุราให้สายฝนพลาง

กล่าวเบาๆ "อากาศเช่นนี้หากไปที่ริมสระเฟิงฉี่ก็จะมองเห็นน�้าในสระ

เลือนรางไปด้วยละอองฝนราวกับเป็นแดนเซียน แต่หากไปเดินบนถนน

เฟิ่งหวงก็จะมีแม่นางถือร่มกระดาษน�้ามันเดินผ่านข้างกาย ในศาลา 

สองข้างทางจะมีหญิงแต่งตัวสดใสโยนผ้าเช็ดหน้าสีแดงเชื้อเชิญให ้

ขึ้นศาลา แล้วก็จะมีเสียงฉินดังแว่วมาไม่รู้จากท่ีใด น่ีก็คือเมืองไฉซัง 

ที่ข้าชอบที่สุดในวัยเด็ก"

บทที่ 4

แม่น�้าแห่งอั้นเหอ
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"คุณชาย..." ผู้ที่อยู่ด้านหลังเอ่ยเรียกเบาๆ เขาสวมเกราะทหาร

ตลอดทั้งตัว มือซ้ายจับกระบี่ท่ีข้างเอว เป็นทหารคุ้มกันนายหน่ึง ทว่า 

คนทีเ่ขาเรยีกว่า 'คณุชาย' กลบัสวมเพียงเสือ้คลมุยาวสดี�าอย่างหลวมๆ 

คล้ายผู้สูงส่งที่เพ่ิงต่ืนนอน คุณชายของเขาน่ังขัดสมาธิอยู่ เบื้องหน้า 

มีโต๊ะเล็กวางอยู่ตัวหน่ึง บนโต๊ะมีกาสุราหนึ่งใบกับจอกสุราวางอยู ่

สองจอก แต่มีเพียงเขาคนเดียวที่ก�าลังด่ืม ท่าทางไม่รีบร้อนคล้ายว่า 

แขกของเขาก�าลังเร่งเดินทางมายังที่นี่

ทว่าแขกผู้นั้น เกรงว่าคงไม่มีทางมาถึงตลอดกาล

"ท่านพ่ี ไม่อาจพบหน้าเป็นครั้งสุดท้าย" คนผู้นั้นดื่มสุราในจอก 

รวดเดยีวหมดแล้วคว�า่จอกลงบนโต๊ะอย่างแรง "ข้ากู้เจีย้นเหมนิ ถูกเรยีกว่า 

เป็นคณุชายหลงิอว๋ินเสยีเปล่า เหน็พ่ีชายตายอย่างน่าเวทนากลับไม่อาจ

ฆ่าศตัร ูได้แต่ดืม่จนเมา หลีซ่หูล ีเจ้าว่านีน่่าขนัหรอืไม่ ช่างน่าขันเหลือเกิน"

หลีซ่หูลถีอนหายใจและคดิจะกล่าวปลอบใจ แต่ทันใดนัน้เขาก็รู้สกึ 

หนาวขึน้มาในจติใจ ความหนาวเย็นนีแ้ผ่มาจากแผ่นหลังอย่างไร้สาเหตุ 

อากาศราวกับแข็งตัวในชั่วพริบตา สภาพแวดล้อมโดยรอบก็เงียบลง

ทันใด 

จนกระทั่งมีเสียงเม็ดฝนตกกระทบกับร่มกระดาษน�้ามันดังขึ้น

แปะๆๆ

หลีซ่หูลตีกใจและชกักระบีใ่นมอืพร้อมหนัไปมองลานนอกห้องโถง

บรุษุสวมชดุคลมุยาวสดี�าผูห้น่ึงพลนัปรากฏตรงนัน้ ภายในลานกว้าง 

ไม่มปีระตทูางเข้า มหิน�าซ�า้หลีซ่หูลก็ีไม่ได้ยินเสยีงฝีเท้าใดๆ แต่ชายผูน้ัน้ 

ปรากฏตัวอย่างไร้ท่ีมาราวกับภูตผีก็มิปาน ร่มกระดาษน�้ามันที่บดบัง

ใบหน้าของชายชดุด�าท�าให้หลีซ่หูลมีองเห็นหน้าอกีฝ่ายไม่ชดั ชายชดุด�า

เดินเข้ามาอย่างเชื่องช้า ทุกก้าวที่ย�่าลงล้วนมีละอองน�้ากระเซ็นข้ึน  

ทว่าเสยีงฝีเท้าของเขากลบัเบามาก แทบจะไม่มเีสยีงแม้แต่น้อย มเีพียง 
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เสียงฝนที่ตกกระทบผิวร่มเท่านั้นที่ได้ยินชัดเจน

ชายชดุด�าผูน้ั้นเดนิมาทลีะก้าวอย่างช้าๆ จนเข้ามาใกล้ กู้เจีย้นเหมนิ 

ยกจอกสรุาขึน้จิบเบาๆ หน่ึงค�าราวกับมองไม่เห็นอกีฝ่าย สดุท้ายหลีซ่หูล ี

ว่ิงไปที่ประตูอย่างทนไม่ไหว ในที่สุดใบหน้าใต้ร่มกระดาษน�้ามันของ 

ชายชดุด�าก็เผยออกมา มนัเป็นใบหน้าทีข่าวจนแทบไม่มสีเีลอืด ดไูม่ชดัว่า 

อายุประมาณเท่าใด สายตาเรียบเฉย อารมณ์ก็เรียบเฉย ทว่าตอนที่ 

ชายชุดด�าหันมองหลี่ซูหลี หลี่ซูหลีพลันรู ้สึกว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนเป็น 

กระบี่เล่มหนึ่งท่ีคมกริบ ทว่าเพียงชั่วพริบตาเดียวชายชุดด�าก็ส่งย้ิม 

จางๆ ให้ ความรู้สึกกดดันพลันหายไป ท่าทีของชายชุดด�าเปล่ียนเป็น 

ดูสุภาพอ่อนโยนราวกับคุณชายผู้สูงส่งก็มิปาน

หลี่ซูหลีไม่เคยรู้สึกเช่นนี้ เขาพลันหวาดผวาและยกกระบี่ชี้ไปทาง

ชายผู้นั้นแล้วพูดขู่ "หยุดนะ!"

ชายชุดด�าหยุดยืนห่างจากประตูของห้องโถงอย่างเชื่อฟังและย้ิม

จางๆ สายตามองผ่านหลี่ซูหลีไปยังกู้เจี้ยนเหมินที่ก�าลังนั่งดื่มสุราอย่าง

เอื่อยเฉื่อยอยู่ตรงนั้น ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆ กระทบกับร่มกระดาษน�้ามัน

อย่างหนักหน่วง

"เป็นแขกผู้มีเกียรติจากส�านักอั้นเหอ (ธารมืดมิด) นี่เอง ซูหลี  

อย่าวู่วาม ปล่อยเซยีนเซงิเข้ามา" กู้เจีย้นเหมนิวางจอกสุราลงบนโต๊ะแล้ว

ลุกข้ึนยืน ที่ข้างเอวของเขาเหน็บกระบี่ไว้เล่มหนึ่ง ลักษณะเรียวยาว  

ดูคล้ายของประดับชิ้นหนึ่ง 

ชายชดุด�าส่ายหน้าและยังคงย้ิมจางๆ เช่นเดมิ "ไม่จ�าเป็น ข้ายืนพูด 

ตรงนี้ก็ได้"

"ในห้องไม่มีฝน อบอุ่นกว่า เซียนเซิงไม่เชื่อใจข้ากู้เจี้ยนเหมินหรือ" 

กู้เจี้ยนเหมินเดินไปหา สายตาปะทะกับบุรุษตรงหน้า

"หากเป่ยหลียังมีคนท่ีควรค่าให้ส�านักอั้นเหอของพวกข้าเชื่อถือ 
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เช่นนั้นก็ต้องเป็นคุณชายแล้ว" ชายชุดด�าเอียงตัวเล็กน้อย "ทว่าก่อนจะ

เป็นสหายกัน ข้าไม่อยากย่างกรายเข้าไปในสถานที่ของคุณชาย"

"เจ้าย่างเข้ามาแล้ว" กู้เจี้ยนเหมินกล่าวอย่างเฉียบขาด

ชายชดุด�าแย้มย้ิมไม่ตอบค�า บรรยากาศแปรเปลีย่นเป็นสงบเงยีบ

กู้เจี้ยนเหมินมองบุรุษตรงหน้าอย่างประเมิน ความเฉียบคมของ

ชายผู้น้ีถูกเก็บไว้อย่างมิดชิด ท่ัวร่างตั้งแต่บนลงล่างไม่มีจิตสังหาร 

แม้แต่น้อย เขาเอ่ยถาม "อั้นเหอจ�าเป็นต้องมีสหายด้วยหรือ"

ชายชุดด�าพยักหน้าเล็กน้อย "แน่นอน บนโลกใบน้ีต่อให้เป็น 

มือสังหารก็จ�าเป็นต้องมีสหายจึงจะมีชีวิตต่อไปได้ ส�านักอั้นเหอเลือก

คุณชายแล้ว คิดว่าคุณชายคงช่วยพวกข้าท�าบางเรื่องได้ ส่วนพวกข้า 

ก็ท�าบางเรื่องให้คุณชายได้เช่นกัน บางเรื่องที่ส�าคัญมาก" 

กู้เจีย้นเหมนิเงยหน้ามองไปยังม่านฝนข้างนอก ไม่รูว่้าเพราะเหตใุด 

ความเศร้าโศกภายในใจจึงแผ่ขยายขึ้น เขาถอนหายใจ "สหาย ปากเจ้า

เปลี่ยนมาพูดเรื่องผลประโยชน์เช่นนี้แล้วหรือ"

"หรือว่าไม่ใช่" ชายชุดด�าถาม "คุณชายควรจะมีสหายอยู่มาก  

แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ใดเล่า"

กู้เจีย้นเหมนิส่ายหน้ากล่าว "การทีส่หายเหล่าน้ันไม่ได้มา ข้ากลบั

รู้สึกโชคดีมาก อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ต้องมาตายเพราะเรื่องนี้"

"แต่ศัตรูของท่านไม่ได้คิดเช่นนี้ อย่างเช่นพ่ีชายของท่าน เดิมที 

เขาไม่ได้มีใจคิดต่อสู้ชิงชัย เขาท�าเพื่อความปลอดภัยมั่นคงของสกุลจึง 

ยอมละท้ิงอ�านาจ แต่เขาก็ตายอยู่ดี ตายทีเ่มอืงปาเป๋ีย ห่างจากบ้านเกิด

ตัวเองถึงสามร้อยหลี่ ศัตรูของท่านไม่ยอมละเว้นพ่ีชายท่าน และจะ 

ไม่ยอมละเว้นท่านเช่นกัน คุณชายอาจไม่ยอมให้สหายมาตายเพื่อท่าน  

แต่ดาบของอีกฝั่งถูกชักออกมาแล้ว" ชายชุดด�ากล่าวอย่างช้าๆ

"ท่านพ่ีแก่กว่าข้าย่ีสิบสามปี ข้าเกิดมาได้ไม่นานท่านพ่อท่านแม่
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ล้วนตายหมด ท่านพ่ีจึงเป็นเหมือนบิดาของข้า แค้นนี้ข้าสาบานว่า 

ให้ตายก็ต้องล้างแค้นให้ได้ แต่ไม่จ�าเป็นต้องพ่ึงพาส�านักอ้ันเหอล้างแค้น!"

ชายชดุด�าหมนุร่มกระดาษน�า้มนัเบาๆ ละอองน�า้ก็เร่ิมหมนุรอบร่ม

อย่างช้าๆ "ส�าหรับคุณชาย พวกข้าไม่จ�าเป็นต้องปิดบัง ส�านักอั้นเหอ

นอกจากฆ่าคนแล้วยังวางหมากส�าคัญไว้ท่ัวเป่ยหลี พวกศัตรูของท่าน

มีการเคลื่อนไหวบางอย่างอย่างลับๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านั้นส่งผล 

ต่อการวางหมากของพวกข้าและกระทบถึงความอยู่รอด เหล่าผูน้�าสกุล 

ไม่ยอมให้เรื่องเช่นน้ีเกิดขึ้น ดังนั้นพวกข้าจ�าเป็นต้องชักอาวุธเพ่งเล็ง 

ไปที่คนเหล่านั้น"

"ดังน้ันเจ้าจึงเลือกข้า?" กู้เจี้ยนเหมินเงยหน้าไม่มองเขา สายฝน

ตกลงมาอย่างต่อเนื่องราวกับถูกคนสาดลงมา

"เป็นส�านักอั้นเหอที่เลือกคุณชาย" ชายชุดด�ากล่าวอย่างเด็ดขาด
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