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บางครั้งค�าตอบของเร่ืองราวท่ีคิดว่าใช่อาจไม่ใช่เสมอไป และค�าตอบท่ีไม่เคย

นึกถึงมาก่อนก็อาจจะเป็นค�าตอบท่ีใช่มากที่สุดก็ได้ เพราะบางทีในโลกที่ดูแสนจะ

ธรรมดานี้ก็อาจมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับเรา โดยที่เราไม่ทันตั้งตัว...

เรือ่งราวในเล่มนีด้�าเนนิมาถึงวันคล้ายวนัเกิดของ 'ลูช่งิจิว่' วันทีก่ล่องไม้ปรศินา

สีด�าปรากฏตัวอักษรใหม่ข้ึนมาบนตัวล็อกสามตัวอักษรว่า 'ลู่-ชิง-จิ่ว' และเป็น 

วันเดยีวกันกับทีเ่ขาได้รบัเบาะแสจากสมดุบนัทกึของคณุยายและเกลด็สดี�าชิน้หนึง่ซึง่

ถูกเก็บซ่อนไว้มาเน่ินนาน น่ันท�าให้เขามัน่ใจได้ว่าคณุยายของตนต้องมคีวามเก่ียวข้อง

กับอมนุษย์เป็นแน่ แต่เกลด็ทีพ่บจะเป็นของ 'ไป๋เยว่ียหู' หรอืเป็นของผูท้ีอ่ยู่ในเผ่าพนัธ์ุ

เดียวกันกับอีกฝ่ายนั้นยังเป็นสิ่งที่ลู่ชิงจิ่วต้องหาค�าตอบต่อไป

สุดท้ายเรื่องราวท่ีถูกซ่อนเร้นมานานแสนนานน้ีจะถูกเปิดเผยออกมาหรือไม่  

และตัวตนท่ีแท้จริงของใครบางคนจะเป็นอย่างท่ีเห็นหรือเปล่า ถ้าพร้อมที่จะสัมผัส

ประสบการณ์สดุแสนมหศัจรรย์นีกั้นแล้ว เอเวอร์วายขอเชญิชวนให้ทกุคนร่วมหาค�าตอบ 

ด้วยกันได้ในหน้าถัดไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ เส่าเฮ่า  เทพเจ้าในคัมภีร์ซานไห่จิงซึ่งมีชื่อเต็มว่าไป๋ต้ีเส่าเฮ่า  

ว่ากันว่าเมื่อเขาถือก�าเนิด เฟิ่งหวงท้ังห้าโบยบินข้ึน

ท้องฟ้า สามารถควบคมุนกได้เป็นร้อยตวั และไม่ว่าเขา

ไปอยู่ที่ใด ที่แห่งนั้นพวกพืชพรรณ หิน นก และสัตว์ป่า 

ก็จะมีรูปลักษณ์ที่งดงาม เป็นเทพเจ้าที่โรแมนติกมาก 

✱ โกวหมัง  เทพแห่งฤดูใบไม้ผลิ เป็นเพศชายซึ่งมีรูปลักษณ์ที่ชวน

ให้ผู้คนคิดว่าเป็นเพศหญิง โดยเทพแห่งฤดูใบไม้ผลิน้ี

จะมีร่มซึ่งสามารถปลูกได้ทุกอย่าง ไม่ว่าเมล็ดพันธุ ์

ชนิดใดก็จะงอกและเกิดผลบนร่มนั้น

✱ จู้หรง  ในต�านานจู้หรงเป็นเทพแห่งไฟและเทพแห่งฤดูร้อน  

ทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นเทพองค์ท่ีแพร่หลายในหมู่มนุษย์ 

แต่ส�าหรบัไป๋เยว่ียหูนัน้จูห้รงเป็นดัง่เพชฌฆาตท่ีเหีย้มโหด  

เพราะเขาสามารถลงโทษผู้กระท�าผิดได้อย่างโหดร้าย

ทารุณเป็นอย่างมาก

✱ เอ๋ารุ่น  มังกรซึ่งถูกคุมขังอยู่ในหลุมขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วย 

โคลนตมและโครงกระดูกจ�านวนมาก ดวงตาของมัน 

ถูกท�าให้บอดและเหลือเพียงเบ้าลึกสองเบ้า อีกทั้ง

กล่องเสียงก็ยังถูกตัด แม้จะเป็นมังกรตามแบบฉบับ 

ในต�านาน แต่กลับดูตกอับจนน่าเวทนา

แนะนำ�ตัวละคร



✱ จวงเล่อ  หรือเล่อเล่อ เด็กนักเรียนคนหน่ึงในโรงเรียนอนุบาล 

ฮวาหยวน ซ่ึงเป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อดังของเหล่า 

คนมีฐานะในเมือง จวงเล่อเป็นเด็กชายท่ีมีจิตใจดี 

นกึถึงผูอ้ืน่ก่อนตวัเองเสมอ แต่โชคชะตากลบัท�าให้เขา

ต้องพบเจอกับความยากล�าบากบางอย่างในชีวิต  

ก่อนที่จะได้เจอกับลู่ชิงจิ่ว



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ

มีการบรรยายเกี่ยวกับการตายของสัตว์

มีการกล่าวถึงการทารุณกรรมเด็ก

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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วันเกิดของลู่ชิงจิ่วคือเดือนมีนาคมในช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิ เมื่อทุกสิ่ง

กลับมาคึกคักดังเดิม โลกทั้งใบก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ลู่ชิงจิ่วชอบ 

ฤดูใบไม้ผลิท่ีวุ ่นวาย ชอบแสงแดดอันอบอุ่น ชอบล�าธารที่ก�าลังละลาย  

ชอบกลิ่นหอมของพืชพรรณในทุ่งหญ้า ตอนที่คุณยายยังอยู่ เมื่อต้องฉลอง 

วันเกิดให้ลูช่งิจิว่ เธอมกัจะท�าบะหมีไ่ก่สตูรพิเศษให้กับลูช่งิจิว่ ฐานะครอบครวั

พวกเขาไม่ค่อยดแีละไม่มเีงนิมากพอท่ีจะซือ้เค้ก ส�าหรบัลูช่งิจิว่บะหมีช่ามน้ัน

ท�าให้เขาพอใจมากแล้ว ในบะหมีไ่ก่มกัจะหัน่ไข่แดงสามชิน้ใส่ไว้ด้วย ซึง่ลูช่งิจิว่ 

กินหมดในสองค�า

ต่อมาเมือ่ลูช่งิจิว่ออกจากหมูบ้่านสุย่ฝู ่เขาก็ไม่ได้ชมิรสฝีมอืของคุณยาย

เป็นเวลานาน ชายหนุ่มจ�าได้ว่าตอนน้ันพ่อแม่ต้องการรับคุณยายออกไป 

ด้วยกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรคณุยายก็ไม่ยินยอม เธอยืนกรานท่ีจะอาศัยในหมูบ้่าน 

อันห่างไกลแห่งนี้ ราวกับก�าลังรอคอยอะไรบางอย่าง

เช้าตรู่ของวันท่ีสามสิบ ลู่ชิงจิ่วต่ืนนอนลุกข้ึนจากเตียง ส่ิงแรกท่ีเขาท�า

หลังจากลืมตาก็คือหยิบกล่องไม้ที่วางอยู่ข้างเตียง

บนกล่องไม้มีตัวล็อกแบบตัวอักษรห้อยอยู่ ตัวอักษรบนตัวล็อกน้ี 

จะเปลี่ยนไปทุกวัน วันนี้ลู่ชิงจ่ิวตรวจสอบตัวล็อกตามปกติ ทว่าหลังจากเห็น

ข้อความบนตัวล็อกชัดๆ เขาก็ต้องแสดงสีหน้าประหลาดใจ

เขาเห็นตวัอกัษรทีคุ่น้เคยสามตวัจากตวัอกัษรบนตวัลอ็ก มนัคอืลู ่ชงิ จิว่ 

บทที่ 63
ของขวัญวันเกิด



Fantasy Farm ฟาร์มมหัศจรรย์พรรค์นี้ก็มีด้วย? 38

ซึ่งเป็นชื่อของเขา ลู ่ชิงจิ่วนึกถึงสิ่งที่ภิกษุเสวียนอวี้เคยพูดกับเขาได้ทันที  

ก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิต เธอเก็บของขวัญชิ้นหนึ่งเอาไว้ และของขวัญนั้น 

น่าจะเป็นกล่องไม้ที่อยู่ตรงหน้าเขา

มือของลู่ชิงจิ่วสั่นเล็กน้อย เขาค่อยๆ บิดตัวล็อก ขยับตัวอักษรท้ังสาม

ของลูช่งิจิว่ให้อยู่ในแถวเดยีวกัน ทันททีีบ่ดิตวัอกัษรทัง้สามเรยีบร้อย กล่องไม้

ก็ส่งเสียงดังคลิก แล้วตัวล็อกอันแน่นหนาก็เปิดออก

ลู่ชิงจิ่วกลั้นหายใจด้วยความประหม่า เขาค่อยๆ คลายตัวล็อกแบบ

ข้อความ จากนั้นจึงเปิดกล่องไม้มองสิ่งที่อยู่ภายใน

มันคือสมุดบันทึกเล่มหนาที่ดูค่อนข้างเก่าเล่มหนึ่ง

ลู ่ชิงจิ่วยื่นมือออกมาหยิบสมุดบันทึก แต่กลับเห็นวัตถุสีด�าชิ้นหน่ึง 

หลุดออกมาจากข้างในสมุด เขาชะงักก่อนจะหยิบมันขึ้นมา เมื่อของสิ่งน้ัน 

อยู่ในมือ เขาก็พบว่าท่ีจริงแล้วมันคือเกล็ดสีด�าชิ้นหน่ึงซึ่งมีส่วนคล้ายกับ 

เกลด็ท่ีเขาเก็บมาเมือ่คนืนี ้หากแต่เกลด็นีเ้ตม็ไปด้วยร่องรอยขีดข่วน คล้ายกับ

เจ้าของเกล็ดนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส

ลูช่งิจิว่รูส้กึสบัสนเลก็น้อย การคาดเดาครัง้ก่อนของเขาได้รบัการยืนยัน 

ดูเหมือนคุณยายของเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอมนุษย์จริงๆ ไม่เพียงแค่รู้เรื่อง แต่

ยังคบค้าสมาคมกับพวกเขาด้วย ส่วนเกลด็สดี�าชิน้น้ีเป็นของไป๋เยว่ียหูงัน้เหรอ  

หรอืของเผ่าพันธ์ุเดยีวกันกับเขาล่ะ แล้วเผ่าพันธ์ุของไป๋เยว่ียหูคอืเผ่าอะไรกันแน่  

มงักรใช่มัย้ อย่างไรก็ตามมงักรมหีลายประเภท แม้แต่ในคัมภีร์ซานไห่จงิก็มอียู่ 

ไม่น้อย...

ลู่ชิงจิ่วลังเล น�าเกล็ดนี้ใส่ลงในกระเป๋าก่อนเปิดดูสมุดบันทึกที่อยู่ในมือ

สมดุบนัทกึถูกเก็บไว้นานเกินไป กระดาษจงึกลายเป็นสเีหลอืงเก่า หากแต่ 

ตัวอักษรสวยงามบนนั้นยังคงเด่นชัด นี่คือลายมือคุณยายของลู่ชิงจิ่ว

พลิกหน้าแรกของสมุดบันทึก มีค�าไม่กี่ค�าเขียนอยู่ 

'มีน�้ำในหมู่บ้ำนสุ่ยฝู่'



9ซีจื่อซวี่

ลูช่งิจิว่ขมวดคิว้ด้วยความฉงน ความจรงิแล้วเขารูส้กึแปลกๆ กับชือ่ของ

หมูบ้่าน เพราะส่วนใหญ่ชือ่ของหมูบ้่านล้วนถูกก�าหนดตามลกัษณะบางประการ 

ของท้องถ่ิน ตวัอย่างง่ายๆ ก็คอืถ้ามคีนนามสกุลหลีห่ลายคน หมูบ้่านนีก็้จะถูก

เรยีกว่าหมูบ้่านหลี ่แต่หมูบ้่านสุย่ฝูม่ลี�าธารเพียงแห่งเดียวท่ีไม่มแีม้กระท่ังปลา 

แล้วท�าไมถึงเรียกว่าสุ่ยฝู่กัน

หลังจากพลิกอ่านไปไม่ก่ีหน้า ในท่ีสุดลู่ชิงจิ่วก็ยืนยันได้ว่าสมุดบันทึก

ตรงหน้าน้ีน่าจะเป็นสมดุบนัทึกของคณุยาย แต่สมดุบนัทึกเล่มนีค่้อนข้างยุ่งเหยิง 

และไม่ระบเุวลาทีแ่น่นอน ราวกับจดบนัทกึเมือ่นึกข้ึนได้ ทว่าเมือ่พิจารณาจาก

ค�าอธิบายคร่าวๆ ในสมุดบันทึก เลยรู้ว่ามันถูกใช้ขีดเขียนตั้งแต่สมัยคุณยาย

ยังสาวจนถึงตอนที่คุณยายลาโลกไปแล้ว คุณยายเก็บไว้ข้างกายตลอด

'ฉนัชอบทีน่ีม่ำก ผูเ้ช่ำบ้ำนก็ค่อนข้ำงน่ำสนใจมำก แถมยงัดดูเีลยทีเดยีว 

ฮ่ำๆ ฉันว่ำเขำดูดีกว่ำฉันมำกเลยนะ' คุณยายเขียนต่อ 'เพียงแต่ว่ำกินเยอะ 

ไปหน่อยและรู้สึกจะเลี้ยงไม่ค่อยไหว'

ลู่ชิงจิ่วชะงักค้าง เขารู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่สู้ดี

ไม่นาน เมื่อเขาเปิดหน้ากระดาษไปเร่ือยๆ ลางสังหรณ์ท่ีไม่ดีของเขา 

ก็เป็นจริง เนื้อหาในสมุดบันทึกบอกลู ่ชิงจิ่วว่าคุณยายเหมือนจะพบเจอ 

สิ่งเดียวกัน เธอได้พบกับผู้เช่าที่แสนงดงามและกินอาหารเก่งมาก แต่อารมณ์

ของเขาแตกต่างจากไป๋เยว่ียหูลิบลับ ท้ังอ่อนโยนและมีน�า้ใจ 'อบอุ่นเหมือน

ดวงอำทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิ'

'ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิจริงๆ' ตอนน้ันเธอยังเยาว์วัย ไม่นานก็ตกหลุมรัก 

'เช่นเดียวกับเขำ วันน้ีอำหำรกลำงวันที่เขำท�ำอร่อยมำก ฉันถำมเขำว่ำเขำ 

จะท�ำให้ฉันกินตลอดไปเลยได้มั้ย เขำยิ้มและพยักหน้ำ'

เมื่อเห็นตัวอักษรที่แสนอบอุ่นนี้ ภายในใจลู่ชิงจิ่วกลับรู้สึกอึดอัดข้ึนมา 

เพราะในความทรงจ�าเขาไม่เคยเห็นคุณตาเลย แม้แต่ชื่อคุณตาก็เป็นเรื่อง 

ต้องห้ามในครอบครัวเช่นกัน ตอนที่ยังเด็กเขาเคยถามคุณยาย แต่คุณยาย 

กลับบอกไม่ให้ถามอีก

'เธอไม่มีคุณตา' คุณยายพูด 'จิ่วเอ๋อร์ผู้น่ารัก อย่าถามอะไรอีกเลยนะ'
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ตั้งแต่นั้นมาลู่ชิงจิ่วก็ไม่เคยถามอีกเลย

ลู่ชิงจิ่วอ่านต่อไปและพบว่าด้านหลังของสมุดบันทึกถูกฉีกออกไปเสีย

ส่วนใหญ่ ดอูอกเลยว่าคณุยายมอีารมณ์คกุรุน่อย่างมากตอนทีเ่ธอฉกีส่วนนัน้ 

เพราะเธอแทบจะฉีกสมุดบันทึกออกเป็นครึ่งเล่ม

'ฉนัรูแ้ล้ว' คณุยายเขียนไว้ข้างหลงัว่า 'ฉนัเตม็ใจทีจ่ะเลอืกแบบนี ้เพรำะ

อย่ำงน้อยฉนัก็มเีขำ แค่มเีขำก็เพียงพอแล้ว เดมิทพีวกเขำต้องกำรให้ฉันกลับมำ 

เพรำะว่ำสิ่งนี้ ตระกูลลู่เหลือแค่ฉัน ฉันคนเดียว นี่คือควำมรับผิดชอบของฉัน'

ลู่ชิงจิ่วไม่เข้าใจความหมายของความรับผิดชอบน้ี แต่ในใจของเขา 

เริ่มหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆ เขารู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณยาย

หลังจากนั้นสมุดบันทึกก็ว่างเปล่าไปหลายหน้า ดูเหมือนว่าคุณยาย 

จะเลกิสนใจการจดบนัทึกแล้ว มคี�าบางค�าทีท่�าให้ลูช่งิจิว่ไม่สบายใจเป็นพิเศษ

'เขำเปลี่ยนไป เป็นแบบนี้ได้ยังไง'

'ท�ำไมเป็นอย่ำงนี้ ฉันไม่เข้ำใจ'

'พวกเขำส่งผู้เช่ำบ้ำนรำยใหม่มำ แต่ฉันยอมรับไม่ได้'

'ท�ำไมล่ะ ท�ำไม...ท�ำไม ท�ำไม ฉันไม่อยำกยอมแพ้ ฉันไม่ต้องกำรที่จะ

ยอมแพ้'

'ฉันท้อง'

'ทุกอย่ำงจบลงแล้ว'

ลู่ชิงจิ่วถือสมุดบันทึกไว้แน่น เธอตั้งครรภ์โดยท่ีไม่ได้แต่งงาน ในอดีต 

มนัเป็นอาชญากรรมร้ายแรง แต่โชคดท่ีีครอบครวัลูม่สีถานะสงูในหมูบ้่านสุย่ฝู่ 

ดังนั้นเธอจึงไม่ถูกขับไล่ออกไป แต่ไม่สามารถไปในสถานท่ีหรืองานท่ีเป็น

ทางการได้ บางครั้งก็ต้องเผชิญกับสายตาของชาวบ้าน หลังจากที่มารดาของ

ลู่ชิงจิ่วเกิด คุณยายจึงส่งเธอออกจากหมู่บ้านสุ่ยฝู่ให้เธอได้ไปใช้ชีวิตและ

เติบโตข้างนอก ต่อมาพ่อแม่ของเขายุ่งกับงานจนไม่สามารถดูแลลู่ชิงจิ่ว 

ตัวน้อยได้ เขาจึงถูกส่งตัวไปหาคุณยายและใช้ชีวิตในวัยเด็กกับหญิงชราใจดี
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คนนี้

ตกลงเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณยายและผู้เช่าอันเป็นท่ีรักของเธอ ท่ีเธอ

บอกว่าเปลี่ยนไปหมายความว่ายังไง ลู่ชิงจิ่วรู้สึกราวกับว่าเขาก�าลังยืนอยู ่

หน้าปากหลุมสีด�า ถ้าก้าวไปข้างหน้า เขาก็จะตกลงไปในนั้น สติด้านเหตุผล

ของเขาบอกตวัเองว่าควรหยุด แต่ความอยากรูอ้ยากเหน็ผลกัดนัให้เขาอ่านต่อ

ลู ่ชิงจิ่วเปิดสมุดบันทึกไปที่สองสามหน้าสุดท้ายและเห็นย่อหน้าท่ี 

คุณยายทิ้งไว้ให้

'ชิงจิ่ว เมื่อหลำนได้อ่ำนสมุดบันทึกเล่มนี้ ยำยก็คงจะจำกไปแล้ว  

ยำยอยำกจะขอโทษหลำน กำรตำยของพ่อแม่หลำนมันไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่ม ี

คนฆ่ำพวกเขำ เพียงแต่ว่ำฆำตกรก็ถูกลงโทษตำมสมควรแล้วแม้ไม่ใช ่

โดยสมัครใจ ได้โปรดอย่ำโทษเขำเลย หมู่บ้ำนสุ่ยฝู่มีควำมลับมำกมำย  

ยำยไม่รู้ว่ำหลำนรู้มำกน้อยแค่ไหนแล้ว แต่ถ้ำเป็นไปได้ ยำยก็ไม่อยำกให ้

หลำนรู้มำกเกินไป'

ลู่ชิงจิ่วมองตัวอักษร รู้สึกว่าร่างกายตนเองเริ่มเย็นลงทุกที

'ตระกูลลูข่องเรำมสีำยเลอืดพิเศษ เรำเกิดมำเพ่ือเป็นผูป้กครองหมูบ้่ำน

สุย่ฝู ่เพียงแต่สำยเลอืดของตระกูลลูน้ั่นบอบบำงและไม่รูว่้ำจะถูกตดัขำดเมือ่ไร 

ยำยดใีจมำกท่ีหลำนออกไปจำกหมูบ้่ำนสุย่ฝูแ่ละหวงัว่ำหลำนจะไม่กลับมำอกี 

ปล่อยให้ทุกอย่ำงสิ้นสุดลงซะ แต่ยำยยังคงกังวลว่ำจะเกิดอะไรขึ้นหลังยำย

จำกไปแล้ว หลำนจะสับสนมั้ยหำกกลับมำที่น่ี ดังนั้นยำยจึงฝำกสมุดบันทึก

เล่มนี้ไว้ หวังว่ำหลำนจะไม่ต้องเปิดมัน และไม่เห็นมัน'

แต่เห็นได้ชัดว่าค�าอธิษฐานของคุณยายไม่เป็นผล โชคชะตาน�าพาให ้

ลู่ชิงจิ่วกลับมายังหมู่บ้านที่ห่างไกลแห่งนี้

ลู่ชิงจิ่วส�าลักในคอและอ่านต่อไป
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'แต่ถ้ำหลำนเห็นมันก็อำจจะไม่ใช่เร่ืองเลวร้ำย หลำนมีทำงเดินของ 

ตวัเอง ยำยจะตดัสนิใจแทนหลำนไม่ได้ สุย่ฝูเ่ป็นสถำนท่ีท่ีพิเศษมำก นอกจำก 

จะเชือ่มต่อโลกท้ังสองเข้ำด้วยกันแล้ว ตระกูลลูเ่องก็รกัษำทีแ่ห่งนีไ้ว้เป็นพันๆ ปี  

เรำไม่ได้เฝ้ำหมู่บ้ำนแต่เป็นผู้คน ชิงจิ่ว หลำนเจอผู้เช่ำรำยใหม่แล้วใช่มั้ย  

เขำคือคนท่ีหลำนต้องปกป้อง ถ้ำเขำยังมีชีวิตอยู่ หมู่บ้ำนสุ่ยฝู่ก็จะสำมำรถ 

คงอยู่ต่อไปได้ หำกเขำตำยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ จะมีผลร้ำยแรงตำมมำ  

หลำนห้ำมมีควำมรู้สึกต่อผู้เช่ำเด็ดขำด มันเป็นเร่ืองผิดมหันต์ มันมีรำคำที่ 

ตระกูลลู่ต้องจ่ำยอย่ำงหนักส�ำหรับสิ่งนี้'

ลู่ชิงจิ่วครุ่นคิด คุณยายของเขาจะรู้สึกอย่างไรตอนท่ีเธอเขียนข้อความ

เหล่านี้ เธอคิดถึงคนที่เคยรักมากใช่มั้ย แต่นี่มันขัดแย้งกันชัดๆ หากต้องการ

ใช้แรงทั้งหมดเพ่ือปกป้องคนคนหน่ึง จะให้ไม่มีความรู้สึกต่อเขาได้ยังไงกัน 

มนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกยังนับว่าเป็นมนุษย์อยู่งั้นเหรอ นอกจากนี้เห็นได้ชัดว่า

พวกเขาอ่อนแอมาก ท�าไมพวกเขาถึงต้องปกป้องผูเ้ช่าท่ีมพีลงัอ�านาจมากด้วย 

เขาไม่เข้าใจเลยจริงๆ

เห็นได้ชัดว่าคุณยายไม่สามารถให้ค�าตอบท่ีครบถ้วนได้เช่นกัน เธอท้ิง

ข้อความไว้หนึ่งประโยค 'ชิงจ่ิว ยำยรักหลำน ถ้ำเจอเรื่องแย่ก็ให้ดูของท่ีอยู ่

ในกล่องใบนี้นะ' หลังจากบรรทัดนี้บันทึกก็หยุดลงกะทันหัน

ย่อหน้าสุดท้ายถูกขีดเขียนอย่างลวกๆ สังเกตได้ว่าคนเขียนย่อหน้าน้ี

อาการแย่ลง นี่คงเป็นค�าพูดสุดท้ายของคุณยาย

ลู่ชิงจิ่วใช้นิ้วลูบกระดาษ สัมผัสได้ถึงความหยาบของมัน เขาเกือบจะ

เข้าใจความหมายของคุณยายแล้ว มีบางจุดที่ยังไม่เข้าใจ แต่มันก็ไม่ส�าคัญ

อีกต่อไป เขาแนบสมุดบันทึกเข้ากับหน้าอกแน่น ก่อนลุกขึ้นไปหาไป๋เยวี่ยหู

ไป๋เยว่ียหูยังคงนอนหลับอยู่ เขานอนอยู่บนเตียงโดยท่ีแก้มฝังอยู่ใน

ผ้าปูที่นอนผืนอ่อนนุ่ม ผมสีด�ายาวถูกพาดสยายเหมือนผ้าไหมบนผ้าปูที่นอน

สีขาว ใบหน้าของเขางดงามราวกับภาพวาด

มนุษย์เป็นสัตว์ตื้นเขิน แต่ไหนแต่ไรก็มักจะชื่นชอบร่างกายอันประณีต
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งดงาม

ลู่ชิงจิ่วน่ังลงข้างไป๋เยว่ียหู การเคลื่อนไหวของเขาเป็นไปอย่างแผ่วเบา 

แต่ไป๋เยวี่ยหูลืมตาขึ้น นัยน์ตาฉายแววง่วงงุนและไม่ได้ระวังตัวใดๆ เขาพูดว่า 

"ว่าไง"

ลู่ชิงจิ่วพูด "ฉันมีอะไรจะถามนาย"

สายตาของไป๋เยวี่ยหูมองไปยังกล่องที่ลู่ชิงจิ่วถืออยู่ "นายเปิดมันแล้ว?"

ลู่ชิงจิ่วตอบ "ใช่"

ไป๋เยวี่ยหูเอ่ย "ถ้าอย่างนั้นก็ถามมา"

ลู่ชิงจิ่วลังเลเล็กน้อย "นายรู้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายของฉัน"

ไป๋เยวี่ยหูตอบ "รู้บ้างนิดหน่อย"

ลู่ชิงจิ่วเริ่มประหม่าขึ้นมาทันที "แค่ไหน"

"เธอคือคุณยายของนาย" ไป๋เยว่ียหูพูด "ตระกูลลู่ท่ีเคยปกป้องหมู่บ้าน

สุ่ยฝู่"

ลู่ชิงจิ่ว "อะไรอีกล่ะ"

ไป๋เยว่ียหูตอบ "คนรักของเธอประสบภัยพิบัติและถูกคุมขัง" น�้าเสียง 

ของเขาเบาลง แต่สิ่งที่เขาพูดท�าให้ร่างกายของลู่ชิงจิ่วสั่นน้อยๆ

"นาย...นายรูม้ัย้ว่าเกิดอะไรขึน้กับอดตีคนรกัของคณุยาย" ลูช่งิจิว่ถามต่อ

"ไม่รู้" ไป๋เยวี่ยหูเอ่ย "เรื่องนี้ถูกเก็บเป็นความลับ ชิงจิ่ว เกิดอะไรขึ้น"

ลู่ชิงจิ่วยิ้มขมขื่น "เขากินพ่อแม่ของฉัน"

ไป๋เยวี่ยหูขมวดคิ้วเล็กน้อย "เป็นไปไม่ได้"

ลู่ชิงจิ่ว "ท�าไมจะเป็นไปไม่ได้"

ไป๋เยว่ียหู "ถ้าเขาจะกิน ก็น่าจะกินคุณยายของนายก่อน เขาจะไปกิน 

พ่อแม่ของนายท�าไม"

ลูช่งิจิว่ "หมายความว่ายังไง ท�าไมนายถึงพูดแบบนี"้ เขาไม่เข้าใจตรรกะ

ของไป๋เยวี่ยหู

ไป๋เยวีย่หูน่ังตัวตรงและค่อยๆ ขยับเข้าใกล้ลูช่งิจิว่ ในแววตาคล้ายก�าลงั

มีดวงไฟลุกโชน ท�าเอาลู่ชิงจิ่วคิดจะถอยห่าง ทว่าไป๋เยวี่ยหูคว้าแขนเขาเอาไว้
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และเอ่ยช้าๆ ว่า "นายกลัวอะไร"

ล�าคอของลู่ชิงจิ่วขยับเล็กน้อย "ฉันแค่...ไม่เข้าใจสิ่งที่นายพูดถึง"

ไป๋เยวี่ยหูพูด "เผ่าพันธุ์ของพวกเรานอกจากการเผชิญหน้ากับศัตรูแล้ว 

พวกเราล้วนชื่นชอบสิ่งที่กินลงไปท้ังหมด คุณยายของนายอยู่เคียงข้างเขา 

ในตอนนั้น ถ้าเขาจะกิน ก็น่าจะกินคุณยายของนายก่อน"

ลู่ชิงจิ่ว "...แต่ความจริงก็คือเขากินพ่อแม่ของฉัน"

ไป๋เยวี่ยหู "บางทีมันอาจจะไม่ใช่ความต้องการของเขา"

ลู่ชิงจิ่ว "พวกนายถูกบังคับได้ด้วยเหรอ"

ไป๋เยว่ียหูตอบ "พวกเราไม่ได้ถูกบังคับ แต่อาจจะถูกท�าให้มีมลทิน"  

เขาว่าต่อ "นอกหมู่บ้านสุ่ยฝู่ ทุกที่ล้วนถือเป็นต่างแดน"

ลู่ชิงจิ่วต้องการเป็นอิสระจากการกอบกุมของไป๋เยวี่ยหู หากแต่รู้สึกว่า

มอืของไป๋เยว่ียหูน้ันราวกับเหลก็หล่อทีจ่บัแขนของเขาแน่นจนแทบจะขยับตัว

ไม่ได้ ในที่สุดชายหนุ่มก็ยอมแพ้ เขาก้มศีรษะและน่ังลงข้างๆ ไป๋เยว่ียหู  

ในมือถือกล่องไม้สีด�าไว้แน่น "นายรู้มั้ยว่าท�าไมฉันถึงอยากกลับหมู่บ้านสุ่ยฝู่"

ไป๋เยวีย่หูสงัเกตท่าทางของลูช่งิจิว่ก่อนตอบว่า "เพราะพ่อแม่ของนาย?"

"ใช่" ลู่ชิงจิ่วเอ่ย "มีคนบอกฉันว่าพ่อแม่ไม่ได้ตายโดยบังเอิญ" เขามอง

ไป๋เยวี่ยหู "และเขาพูดถูก"

ไป๋เยวี่ยหู "ใครบอกนาย"

ลู่ชิงจิ่วตอบ "เหล่าซู่"

ไป๋เยวี่ยหูขมวดคิ้ว

ลูช่งิจิว่อธิบาย "เขาบอกว่าพ่อแม่ของฉนัไม่ควรตาย การตายในหมูบ้่าน

สุ่ยฝู่นั้นมีคนลงมือท�า ไม่ใช่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ"

ไป๋เยวี่ยหูถาม "นายเชื่อเหรอ"

"ตอนมาที่น่ีฉันก็ไม่เชื่อ แต่ตอนนี้ฉันเชื่อแล้ว" ลู่ชิงจิ่วตอบ "เขาพูดถูก 

พ่อแม่ของฉันไม่ได้ตายเพราะดินถล่ม แต่เพราะถูกจับกินต่างหาก"

มิน่าล่ะ อิ่นสวินเทพภูเขาถึงไม่พบศพพ่อแม่ของเขา เจอแต่สิ่งของท่ี 

ทิง้เอาไว้ต่างหน้า เขาน่าจะรู.้..น่ีมนัไม่ใช่อบุติัเหตุ แต่พวกเขาถูกอะไรบางอย่าง
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กินเข้าไป

ลูช่งิจิว่มองไป๋เยว่ียหู นยัน์ตาเอ่อคลอด้วยน�า้ตา เขานกึถึงความสิน้หวัง

ในสมดุบนัทกึของคณุยาย คดิถึงภาพตอนทีเ่ขาจดัการงานศพของบดิามารดา

ก่อนจะถามต่อ "นายจะกินฉันมั้ย"

ไป๋เยวี่ยหูอ้าปากน้อยๆ เขารู้ว่าค�าตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้คือตอบปฏิเสธ 

แต่จติวญิญาณก�าลงับอกความปรารถนาท่ีเขามต่ีอลูช่งิจิว่ และความปรารถนานี ้

ท�าให้เขาลังเล ชายหนุ่มท�าได้เพียงมองแสงสว่างในแววตาของลู่ชิงจิ่วค่อยๆ 

มอดลง

"นายตอบไม่ได้เหรอ" ลู่ชิงจิ่วถาม

ไป๋เยว่ียหูรู้สึกว่าหัวใจถูกบีบรัด ความรู้สึกน้ีน่ีมันน่าอัศจรรย์แบบน้ีเอง 

หัวใจของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ท�าไมมันถึงรู้สึกเจ็บ เขาตอบ "ฉันไม่รู้"

ลู่ชิงจิ่วยิ้มขมขื่น

ไป๋เยว่ียหเูอ่ย "แต่ฉนัจะพยายามยับย้ังมนัไว้" เขาคว้ามอืของลูช่งิจิว่แล้ว

ดมท่ีนิว้ของชายหนุม่อย่างระมดัระวงั รมิฝีปากไล้ผ่านผวิหนงับนหลงัมอื สมัผสั

อุณหภูมิของมนุษย์แล้วพูดว่า "มันยากท่ีฉันจะอธิบายความรู้สึกน้ีให้นายฟัง 

มันเหมือนกับ...เค้กน่าอร่อยชิ้นใหญ่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงหน้านาย นาย

ชอบเค้กชิ้นนั้นมาก อยากจะกินมันลงไป แต่ก็รู้ว่าถ้ากินไปแล้วจะไม่มีมันอีก 

นายก็เลยต้องอดทนต่อไป"

ที่จริงลู่ชิงจิ่วรู้สึกหดหู่เล็กน้อย แต่เขาก็ขบขันกับค�าอุปมาอุปไมยของ 

ไป๋เยวี่ยหู "แต่ฉันไม่ใช่เค้กนะ"

ไป๋เยวี่ยหู "ใช่ นายน่าดึงดูดยิ่งกว่าเค้กซะอีก"

ลู่ชิงจิ่วตอบ "นี่คือนายก�าลังชมคุณภาพเนื้อของฉันใช่มั้ย"

ไป๋เยวี่ยหู "ช่างมันเถอะ"

ลู่ชิงจิ่วหัวเราะขึ้นมาเสียงดัง ชายหนุ่มหัวเราะจนน�้าตาไหล "อมนุษย์ที่

กินพ่อแม่ของฉนัตอนน้ีอยู่ท่ีไหน เขารูห้รอืเปล่าว่าคณุยายของฉนัจากไปแล้ว"

"ฉนัพานายไปดมูาแล้วไง" ไป๋เยว่ียหูตอบ "จ�าเรือ่งสยองขวัญของพวกเรา 

ได้มั้ย มังกรท่ีนายเห็นคือมังกรที่กินพ่อแม่ของนาย ใช่แล้ว พวกเขาพูดกัน 
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อย่างนั้น ฉันไม่เชื่อ ไม่รู้ว่าท�าไมมังกรตัวนั้นถึงไม่โต้แย้งเพื่อตัวเอง" ดูเหมือน 

ไป๋เยว่ียหูจะแน่ใจว่ามังกรตัวน้ันไม่ได้กินพ่อแม่ของลู่ชิงจิ่ว ทว่าค�าพูดน้ีช่าง

แตกต่างจากที่คุณยายของเขาบอก ลู่ชิงจิ่วเองก็ไม่รู้ว่าใครพูดความจริง

"ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อย" ลู่ชิงจิ่วบอก "ฉันไม่คิดว่านี่จะเป็นของขวัญ

วันเกิด" ช่างเป็นความจริงที่หนักหน่วงเสียเหลือเกิน

ไป๋เยวี่ยหู "อย่ารู้สึกแย่เลยนะ" เขายกมือขึ้นลูบหลังคอของลู่ชิงจิ่วเบาๆ 

เหมือนกับที่ลู่ชิงจิ่วท�าเมื่อต้องการปลอบประโลมจิ้งจอกน้อย

ลู่ชิงจิ่วแอบรู้สึกจั๊กจี้ เขาอยากจะเบี่ยงหนี แต่กลับโดนไป๋เยว่ียหูจับ 

ไว้แน่น

"นายจะไปมั้ย" ไป๋เยวี่ยหูถาม "จะไปจากที่นี่มั้ย"

บางทไีป๋เยว่ียหูอาจจะไม่รูด้้วยซ�า้ว่าเมือ่เขาถามค�าถามน้ีน�า้เสยีงของเขา 

ประหม่าขึ้นมาเล็กน้อย

ลู่ชิงจิ่วคิดอยู่ครู่หนึ่ง "ไม่หรอก"

ไป๋เยวี่ยหูถอนหายใจด้วยความโล่งอก

"ถ้าไปจากที่นี่ ฉันก็ไม่มีที่อื่นให้ไปเหมือนกัน" ลู่ชิงจิ่วพูดประโยคนี้ด้วย

ความขมขื่นในใจ เขาสูญเสียญาติพ่ีน้องไปนานแล้ว และไม่มีที่พักอาศัย 

อืน่ใดอกี ส�าหรบัเขาแล้วหมูบ้่านสุย่ฝูไ่ม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านเกิดของเขาเท่าน้ัน 

แต่ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นอีกด้วย

ที่ตรงนี้มีอิ่นสวินที่รอคอยให้เขากลับมา มีไป๋เยว่ียหูท่ีคอยปกป้องท่ีน่ี  

มีหมูน้อยที่น่ารัก และมีจิ้งจอกน้อยขนปุย

ส�าหรับลู่ชิงจิ่วแล้วที่นี่คือที่ที่แสนอบอุ่น

"อย่าไปเลย" ไป๋เยวี่ยหูเอื้อมมือมากอดลู่ชิงจิ่ว เขาใช้ศีรษะถูไถกับแก้ม

ของลู่ชิงจิ่วเบาๆ เหมือนแมวตัวใหญ่เอาแต่ใจ "อยู่ที่นี่เถอะ"

ลูช่งิจิว่มองดกูารกระท�าของไป๋เยว่ียหู รูส้กึได้ว่าอาจเพราะปีศาจจิง้จอก

ตรงหน้าตืน่เต้นมากเกินไป เลยอดไม่ได้ทีจ่ะท�าอะไรตามเผ่าพันธ์ุเดมิของตวัเอง  

ร่างเดิมของไป๋เยว่ียหูเป็นมังกรประเภทไหนกันแน่เดิมทีเขาอยากจะถาม แต่

เขารูส้กึว่าไป๋เยว่ียหูกังวลกับเรือ่งนีม้าก ชายหนุม่จงึกลนืค�าพูดกลบัลงไปในคอ 
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อีกครั้ง

"ไม่ไปหรอก" ลู่ชิงจิ่วพูด "นายปล่อยเถอะ ฉันจะท�าอาหารเช้าให้"

ไป๋เยวี่ยหูว่า "จะไม่ไปจริงๆ นะ?"

ลู่ชิงจิ่วเอ่ยอย่างช่วยไม่ได้ "ไม่ไปจริงๆ ถ้าฉันโกหกนายก็กินฉันเลย  

โอเคมั้ย"

ไป๋เยวี่ยหูตอบ "ก็ได้" ชายหนุ่มจริงจัง

ลู่ชิงจิ่วกล่าวว่า "ให้ฉันประมวลเรื่องพวกนี้ก่อน" โชคดีท่ีเขายอมรับ 

เรื่องอมนุษย์มานานแล้วเลยมีความพร้อมทางจิตใจ ถ้าเพ่ิงมารู้ล่ะก็ เกรงว่า 

คงจะกลัวจนต้องหนีในวันถัดไปแน่ๆ

"อื้ม" ไป๋เยวี่ยหูพยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วย

ลู่ชิงจิ่วน�ากล่องไม้กลับไปที่ห้องนอน ปิดกล่องลงอย่างระมัดระวัง  

จากน้ันก็วางลงข้างเตียงอีกคร้ัง เขาสัมผัสกล่องอย่างพิถีพิถันพลางนึกถึง 

ค�าพูดสุดท้ายที่คุณยายของเขาทิ้งไว้ ถ้าเจอเรื่องแย่ๆ ให้กลับมาดูของที่อยู่ใน

กล่อง...คิดแล้วคุณยายน่าจะอยากปลอบประโลมลู่ชิงจิ่วด้วยประสบการณ์

ของตัวเอง

ถึงลูช่งิจิว่จะสมัผสัความเศร้าได้ แต่มนัก็ยากส�าหรบัเขาท่ีจะจนิตนาการ

ถึงความสิ้นหวังของคุณยายเมื่อเธอรู้ว่าคนรักของเธอกลืนลูกๆ ของพวกเขา

ลงไป

น่ังอยู่ในห้องสักพัก ลู่ชิงจิ่วถึงปรับอารมณ์ได้ ชายหนุ่มลุกขึ้นไปท�า

อาหาร

แม้จะรู้ว่าเมื่อก่อนเคยมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นที่น่ี แต่ชีวิตยังต้องด�าเนิน 

ต่อไป อีกอย่างวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขา เขาไม่อยากส่งต่อความรู้สึกแย่ๆ  

ของตัวเองไปให้คนอื่น

เมื่อเดินมาถึงด้านนอกห้องครัว ลู่ชิงจิ่วได้ยินเสียงพูดคุยดังออกมาจาก

ข้างใน เขาฟังดูดีๆ ก็พบว่าเป็นจูเหม่ียวเหมี่ยวก�าลังโต้เถียงกับอิ่นสวินโดยมี

เจียงปู้ฮ่วนคอยโน้มน้าวอยู่ข้างๆ

"ว้าว ที่เธอท�าออกมาน่ีมันกินได้มั้ยน่ะ!" อิ่นสวินพูด "ไม่ใช่ว่าฉันขอให้
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เธอลดไข่ลงสองฟองเหรอ เห็นมั้ยเค้กนี่มันไม่เป็นรูปเป็นร่างอีกแล้ว"

จเูหมีย่วเหมีย่ว "ให้ตาย ถ้าก่อนหน้าน้ีฉนัรูทั้กษะการท�าอาหารของนาย 

ฉันคงจะสั่งมาก้อนหนึ่งแล้ว เร็วเข้าๆ น่ีมันช้ามากแล้ว ชิงจิ่วน่าจะใกล้ตื่น 

แล้วนะ!"

อิ่นสวิน "อย่าเร่งๆ..."

เจียงปู้ฮ่วน "ถ้าวางตรงนี้ต้องระวังหน่อย"

ลูช่งิจิว่เหลอืบมองจากประต ูเห็นคนทัง้สามมแีป้งเปรอะเป้ือนบนใบหน้า

และล�าตัว พวกเขาก�าลังถือเค้กอย่างระมัดระวัง แต่เค้กนั่นไม่ว่าจะดูยังไง 

รูปร่างของมันก็แปลกมาก ถ้าต้องอธิบายมัน...มันก็เหมือนกับก้อนปาปา* ท่ี 

ก�าลังละลาย

ลู่ชิงจิ่ว "..." พวกเขาท�าให้เค้กกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกัน

ท้ังสามคนไม่เห็นลู่ชิงจิ่วท่ีแอบมองอยู่ตรงประตู ในท่ีสุดพวกเขาก็ย้าย

เค้กลงไปอยู่ในกล่องโดยวางแผนว่าจะใส่ครีมสดลงไป ลู่ชิงจิ่วคิดอยู่ครู่หน่ึง

ก่อนจะทิ้งห้องครัวไว้กับทั้งสามคน แล้วหันหลังกลับมาที่ห้องของตัวเอง

ผ่านไปประมาณย่ีสิบนาที จูเหมี่ยวเหมี่ยวก็มาเคาะประตูห้องลู่ชิงจิ่ว

เพ่ือปลุกเขาด้วยท่าทางตื่นเต้น ลู่ชิงจิ่วแกล้งท�าเป็นว่าเพ่ิงต่ืนนอน เขาหาว 

แล้วเอ่ย "ขอโทษที วันนี้ฉันตื่นสาย"

"ไม่เป็นไรๆ" จเูหมีย่วเหมีย่วพูด "มาเรว็ๆ เถอะ พวกเราเตรยีมอาหารเช้า

ไว้ให้แล้ว!"

ลู่ชิงจิ่วตอบว่า "พวกเธอท�าอาหารเช้าด้วยเหรอ ใครเป็นคนท�า ไม่ใช่ 

อิ่นสวินใช่มั้ย"

จูเหมี่ยวเหมี่ยวไม่รู้ว่าทักษะการท�าอาหารของอ่ินสวินน่ากลัวแค่ไหน 

เธอรู้สึกสับสนเล็กน้อย "ถ้าอิ่นสวินท�าอาหารเช้าจะท�าไมเหรอ ฉันคิดว่าเขา 

ท�าออกมาค่อนข้างดีนะ"

ลู่ชิงจิ่ว "...ลืมมันไปเถอะ ไม่มีอะไร" เขาไม่ได้บอกจูเหมี่ยวเหมี่ยว สิ่งที่

น่ากลัวที่สุดในการท�าอาหารของอิ่นสวินก็คือรูปลักษณ์กับรสชาติอาหารนั้น

* ปาปา เป็นขนมพิเศษท่ีมช่ืีอเสียงมากทีสุ่ดชนิดหนึง่ในคนุหมงิ อีกท้ังยังเป็นค�าสแลงซึง่หมายถึงอจุจาระด้วย
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พอใช้ แม้รสชาตจิะค่อนข้างด ีแต่กินเสรจ็แล้วจะต้องท้องเสยีแน่นอน ดเูหมอืน

เป็นเพราะการใช้วัตถุดิบแปลกๆ

เนื่องจากเป็นการฉลองวันเกิดของเขา และทุกคนก็ยุ่งวุ่นวายเพื่องานนี้ 

ลูช่งิจิว่จงึไม่ได้ผดิหวงัอะไร ถึงอย่างไรการกินอาหารท่ีอิน่สวินท�าก็แค่ท้องเสยี

หนึ่งวันเอง...มั้ง?
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เมื่อคิดอย่างถ่ีถ้วน นับว่าเป็นเวลานานมากแล้วที่ลู่ชิงจิ่วไม่ได้ฉลอง 

วันเกิดแบบจริงๆ จังๆ ถึงแม้ว่าในบริษัทจะมีการจดจ�าวันเกิดของพนักงานไว้

เพ่ือจดัฉลองร่วมกันก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการให้ของขวัญเลก็ๆ น้อยๆ พร้อมกับ 

ตัดเค้กร่วมกันกับทุกคน เนื่องจากงานที่ค่อนข้างยุุ่ง ทุกครั้งที่ลู่ชิงจิ่วนึกขึ้นได้

ก็คือวันเกิดของเขายังมาไม่ถึง หรือไม่วันเกิดของเขาก็ได้ผ่านไปแล้ว

อาหารยามเช้าทีพ่วกเขาทัง้สามคนเตรยีมไว้คอืบะหมีอ่ายุยืน* หน่ึงชาม 

ดูจากภายนอกแล้วไม่ต่างจากบะหมี่ทั่วไป นอกจากน้ีด้านบนบะหมี่ยังมี 

ไข่ดาวสีเหลืองทอดวางอยู่ด้วย

ลู่ชิงจิ่วนั่งลงที่โต๊ะโดยหันหน้าเข้าหาจูเหมี่ยวเหมี่ยวและอิ่นสวิน

"สุขสันต์วันเกิดนะจิ่วเอ๋อร์" อิ่นสวินย้ิม "นานมากแล้วท่ีไม่ได้จัดงาน 

วันเกิดให้นาย ฉนัจ�าได้ว่าตอนทีค่ณุยายยังอยู่จะท�าบะหมีใ่ห้นายทุกครัง้ วนัน้ี 

ฉนัลงมอืท�าให้นายเองเลยนะ บะหมีอ่ายุยืนในต�านานกับน�า้ซปุไก่แสนอร่อย!"

จูเหมี่ยวเหมี่ยวเสริม "นายลองชิมเร็วๆ สิ!"

ลูช่งิจิว่ "..." แม้ภายในใจเขาจะสงสยัในทกัษะการท�าอาหารของอิน่สวิน 

แต่ก็ต้องบอกเลยว่าบะหมี่ตรงหน้านี้ช่างดึงดูดเสียเหลือเกิน ซุปใสโรยด้วย 

ต้นหอมสีเขียว แถมยังมีกลิ่นหอมของซุปไก่ ไม่ว่าจะมองอย่างไรมันก็คือ 

บทที่ 64
เซอร์ไพรส์

* บะหมีอ่ายุยืน เป็นอาหารทีค่นจนีมกัรบัประทานในวนัเกดิ ตามความเชือ่ท่ีว่าจะท�าให้อายุยืน ซึง่มวิีธีการท�า
ที่หลากหลาย ทั้งแบบผัด แบบแห้ง หรือแบบน�้า
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บะหมี่ทั่วไปชามหนึ่ง

ไหนจะสายตาท่ีต้ังตารอของพวกเขาอีก ลู่ชิงจิ่วไม่ได้พูดอะไรออกไป  

เขากินบะหมี่ตรงหน้า ต้องพูดเลยว่าบะหมี่ซุปไก่ชามน้ีรสชาติไม่เลวแถม 

ไข่ดาวยังเป็นยางมะตูมอีกด้วย หลังจากลู่ชิงจ่ิวกินเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่า 

ร่างกายอบอุ่นขึ้น

"อร่อยมาก ขอบคุณทุกคนนะ" ลู่ชิงจิ่วพูดพร้อมรอยยิ้ม

"อาหารวนันีพ้วกเราเตรยีมเรยีบร้อยแล้ว นายพักผ่อนให้สบายสักวันเถอะ"  

จูเหมี่ยวเหมี่ยววางแผนเอาไว้ "อากาศข้างนอกค่อนข้างดี นายลากไป๋เยวี่ยหู 

ไปเดินเล่นบนภูเขามั้ย"

ลู่ชิงจิ่วย้ิม "ไม่เป็นไร ให้ฉันท�าเถอะ ยังไงวันนี้ก็วันเกิดฉัน ฉันอยาก 

เลี้ยงอาหารพวกนาย"

แต่ไม่ว่าอย่างไรจูเหมี่ยวเหมี่ยวก็ไม่เห็นด้วย สุดท้ายลู่ชิงจิ่วจึงไม่มี 

ทางเลือกอื่นนอกจากต้องประนีประนอมด้วยการไปที่สวนกับไป๋เยว่ียหู และ

ส่งมอบครัวที่บ้านให้กับทั้งสามคน แน่นอนว่าก่อนที่จะออกไป เขาไม่ลืมที่จะ

บอกให้ค�านึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนและอย่าท�าไฟไหม้ห้องครัวเด็ดขาด

ในสวนลู่ชิงจิ่วและไป๋เยวี่ยหูพูดคุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ลู่ชิงจิ่วพูดถึง

ความทรงจ�าในวัยเดก็ของตนให้ไป๋เยว่ียหฟัูง ไป๋เยว่ียหเูป็นผูฟั้งทีด่ ีเมือ่คยุกับ

เขาจงึไม่จ�าเป็นต้องกังวลว่าคนอืน่จะรู ้เพราะส่วนใหญ่แล้วเขาข้ีเกียจเกินกว่า

จะเปิดปากพูดออกมา

ผักในดินเขียวขจี ฟักทองท่ีปลูกได้ไม่นานก็โตขึ้นมาบ้างแล้ว ปีน้ีเป็น 

ครั้งแรกที่ปลูกฟักทอง ลูกฟักทองมีขนาดใหญ่มาก อุ้มขึ้นมาได้น�้าหนักถึง

ประมาณย่ีสิบสามสิบจิน เมื่อลู่ชิงจิ่วจะกลับก็ได้อุ้มฟักทองไปด้วยหน่ึงลูก  

เขาตั้งใจว่าจะเอาไปท�าขนม

แต่เมื่อเดินมาได้ครึ่งทาง เขาก็รู้สึกว่าในท้องมีบางอย่างผิดปกติ

"เป็นอะไร" ไป๋เยวี่ยหูถามลู่ชิงจิ่ว

"ฉัน...ปวดท้องนิดหน่อย" ใบหน้าของลู่ชิงจิ่วซีดเซียว "นายถือไว้นะ  

ฉนัจะกลบัไปก่อน!" หลงัจากท่ีเขาพูดจบก็ส่งฟักทองให้แล้วว่ิงจากไป ปล่อยให้ 
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ไป๋เยวี่ยหูอยู่ในความงุนงง

ข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์ ลู่ชิงจิ่วช่างหยั่งรู้อนาคต เพราะว่าทันทีที ่

ถึงบ้านก็แทบจะทนไม่ไหวแล้ว เขาพุ่งตัวเข้าห้องน�้าอย่างรวดเร็วราวกับ 

สายลมพัดผ่าน

ย่ีสิบนาทีต่อมา ลู่ชิงจิ่วออกมาจากห้องน�้าด้วยใบหน้าที่ซีดราวกับ

กระดาษ ขาของเขาอ่อนแรงคล้ายจะล้มลงบนพื้น

"นายเป็นอะไร" ครัน้ไป๋เยว่ียหูท่ีเพ่ิงนัง่ลงในลานบ้านเหน็ท่าทางแบบนัน้

ของลู่ชิงจิ่วก็ถามขึ้นอย่างสงสัย

"ฉัน...ฉันกินของที่อิ่นสวินท�า" ลู่ชิงจิ่วตอบเสียงสั่น

ไป๋เยวี่ยหู "..." ท่าทีของเขาก�าลังบอกลู่ชิงจิ่วว่าท�าไมถึงคิดไม่ได้กัน

ลู่ชิงจิ่วพูด "แต่หน้าตามันดูดีนี่นา!"

ไป๋เยวี่ยหูพูด "ครั้งที่แล้วนายก็พูดแบบนี้"

ลู ่ชิงจิ่วรู ้สึกเจ็บปวดไปท้ังทรวง แต่น่ีไม่ใช่สิ่งท่ีน่ากลัวท่ีสุด ตอนน้ี 

อิน่สวินยังอยู่ในห้องครวักับจเูหมีย่วเหมีย่วเพ่ือแสดงทกัษะการท�าอาหาร ก่อนท่ี 

ลู่ชิงจิ่วจะมีเวลาพูดอะไร เขาก็จ�าต้องเข้าห้องน�้าอีกรอบ ชายหนุ่มน่ังยองๆ  

อยู่ในห้องน�้า เริ่มเกลียดที่ห้องน�้าของตัวเองไม่ใช่โถส้วมแบบนั่ง เขานั่งยองๆ 

จนรู้สึกเหมือนขาของตัวเองก�าลังจะหายไป

จนกระทั่งลู่ชิงจิ่วอาการดีข้ึนมาหน่อยก็ออกจากห้องน�้ามาได้ ร่างกาย

ของเขาขาดน�้า ไป๋เยว่ียหูย่ืนชาร้อนให้กับเขาด้วยแววตาสงสาร ก่อนเอ่ย  

"พวกเขาท�าอาหารอร่อยๆ ให้นายอีกเต็มโต๊ะ"

ลู่ชิงจิ่ว "..." เขาถือชาร้อนด้วยอาการมือสั่นเล็กน้อย

ไป๋เยวี่ยหู "ดื่มชาถ้วยนี้สิ"

ลู่ชิงจิ่ว "...โอเค"

ใครจะรูว่้าประโยคต่อมาของไป๋เยวีย่หคูอื "รบีเดนิทางไปสูค่วามตายเถอะ"

ลู่ชิงจิ่วเกือบจะส�าลักน�้าตาย เขาดื่มชาจนหมดแล้วลากร่างท่ีหนักอึ้ง 

ของตัวเองเข้ามาในห้อง เห็นอาหารดีๆ บนโต๊ะท่ีอิ่นสวินและจูเหมี่ยวเหมี่ยว

เตรยีมไว้ให้ พดูได้ว่าถ้าไม่ใช่ว่ายังเจบ็ก้นอยู ่อาหารบนโต๊ะน้ีก็แสนจะยัว่ยวน
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ดึงดูดจริงๆ มีเนื้อ มีผัก มีซุปไก่หอมหม้อใหญ่ พร้อมทั้งปลากระรอกทอด 

เปรี้ยวหวานที่สวยงามมากตัวหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะ

จูเหมี่ยวเหมี่ยวเอ่ยชมจากด้านข้าง "อิ่นสวิน ฝีมือนายใช้ได้เลย"

อิ่นสวินตอบกลับอย่างเขินอาย "ไม่ใช่เพราะกลับบ้านไปฝึกท�าบ่อยๆ 

หรือไง ก่อนหน้านี้ไม่ได้ท�าได้ดีขนาดนี้หรอก...จิ่วเอ๋อร์ กลับมาแล้วเรอะ  

ท�าไมวันนี้นายอยู่ในสวนนานจัง"

ลูช่งิจิว่คดิในใจ ฉนัเพ่ิงกลบัมำทีไ่หนล่ะ ฉนัอยู่ในห้องน�ำ้มำตลอดท้ังเช้ำ 

ชัดๆ แต่น่าเสียดายท่ีพวกเขาก�าลังยุ่งกับการท�าอาหารจนไม่ได้สังเกตเห็นว่า

มีคนก�าลังจะตายอยู่ในห้องน�้า

ลู่ชิงจิ่วพูด "อิ่นสวิน...ฉันมีเรื่องบางอย่าง..."

จูเหมี่ยวเหมี่ยวผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโบกมือให้ลู่ชิงจิ่วอย่างกระตือรือร้น 

"นายพูดอะไรเนี่ย มากินข้าวเร็วๆ กินเสร็จแล้วค่อยคุย มันจะเย็นหมดแล้ว"

ลูช่งิจิว่รูว่้าถ้าไม่พูดมนัจะไม่ได้การแล้ว ทว่าเมือ่เห็นแววตาท่ีตัง้ตาคอย

ของอิน่สวิน เขาก็รูส้กึว่าค�าพูดน้ันอยู่ท่ีรมิฝีปากแต่กลับพูดไม่ออก อิน่สวินรูว่้า

ทุกวันเกิดคุณยายของเขาจะท�าบะหมี่ให้เขาหนึ่งชาม ชายหนุ่มจึงต่ืนแต่เช้า

มาท�าซุปไก่ใหม่พร้อมกับบะหมี่หนึ่งชาม แถมยังรู้ด้วยว่าลู่ชิงจิ่วไม่ได้ฉลอง 

วันเกิดมาเป็นเวลานานแล้ว จึงตั้งใจเตรียมอาหารดีๆ ไว้เต็มโต๊ะ อีกฝ่าย 

ไม่ได้มีของขวัญวันเกิดพิเศษให้ลู ่ชิงจ่ิว จึงพยายามสุดความสามารถ... 

การได้พบเพ่ือนแบบนี้ต่อให้ลู่ชิงจิ่วอยากจะพูดออกไปว่าอาหารบนโต๊ะนี ้

กินไม่ได้ แต่เขาก็ท�าไม่ได้

"เกิดอะไรขึ้น ชิงจิ่ว?" เห็นลู่ชิงจิ่วไม่ขยับ อิ่นสวินจึงถามด้วยความไม่รู้

ลู่ชิงจิ่วสูดหายใจเข้าลึกๆ สุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไร ปรับสายตาให้สงบ

อย่างผู้เป็นพ่อแล้วนั่งลงที่โต๊ะก่อนพูดว่า "กินเถอะ"

"ฉันจะไปเรียกไป๋เยวี่ยหู" จูเหมี่ยวเหมี่ยวเดินออกไปอย่างมีความสุข

ไป๋เยว่ียหูซึ่งถูกเรียกเข้ามาเมื่อเห็นลู่ชิงจิ่วนั่งอยู่ท่ีข้างโต๊ะอีกครั้งพร้อม

หยิบตะเกียบ ก็เลิกค้ิวข้ึนเล็กน้อย ส่งสายตาไปท่ีลู ่ชิงจิ่วเป็นเชิงถามว่า 

เกิดอะไรขึ้น
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ลูช่งิจิว่ไม่สามารถพูดต่อหน้าอิน่สวินได้ เขาหยิบโทรศพัท์มอืถือออกมา

แล้วส่งข้อความหาไป๋เยว่ียหู บอกว่าจูเหมี่ยวเหมี่ยวและอิ่นสวินยุ่งวุ่นวาย 

มาตลอดทั้งเช้า ถ้าเขาบอกว่ากินไม่ได้ก็จะท�าให้พวกเขาผิดหวัง

ไป๋เยว่ียหูเงียบไปครู่หน่ึง ไม่นานเขาก็พิมพ์กลับไปว่า 'นำยไม่กลัว 

ควำมตำยจริงๆ สินะ'

ลู่ชิงจิ่วปิดโทรศัพท์ แกล้งท�าเป็นไม่เห็น

หยิบตะเกียบขึ้นมาและเริ่มกินข้าว

รสชาติของอาหารค่อนข้างดี อย่างน้อยส�าหรับอิ่นสวินผู้ที่ไม่ค่อยได้ท�า

อาหารก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้ว ทุกคนก�าลังด่ืมไวน์และพูดคุยกัน บรรยากาศ 

จดัว่าไม่เลว แต่เมือ่ลูช่งิจิว่นกึถึงสิง่ท่ีจะเกิดขึน้ในอกีไม่ก่ีชัว่โมงหลังกินอาหารน้ี  

ภายในใจก็รู้สึกเจ็บปวดราวกับโดนมีดกรีด เริ่มคิดกระทั่งว่าจะต้องยืมห้องน�้า

บ้านข้างๆ หรือไม่

บรรยากาศการกินอาหารยังคงดีมาก มีทั้งไวน์และข้าวให้อิ่มหน�า  

จูเหมี่ยวเหมี่ยวหยิบเค้กปาปาออกจากตู้เย็นแล้วน�าไปที่โต๊ะอย่างขะมักเขม้น 

ทั้งยังหยิบเทียนที่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนออกมา แล้วจึงจุดไฟให้ลู่ชิงจิ่ว

"ชิงจิ่ว สุขสันต์วันเกิด!" จูเหมี่ยวเหมี่ยวย้ิมอย่างสดใส "พวกเราท�าเค้ก

ด้วยกัน ถึงแม้หน้าตามันจะดูไม่ค่อยดี แต่รสชาติโอเคเลยนะ!"

ลูช่งิจิว่มองเค้กด้วยความรูส้กึเจบ็ปวดใจ รูส้กึว่าคนืน้ีตัวเองอาจจะต้อง

นอนในห้องน�้า แต่ไม่เป็นไร ยังมีคนอยู่เป็นเพ่ือนไม่ใช่เหรอไง เมื่อคิดแบบน้ี

เขาก็โล่งใจขึ้นมาทันที ก่อนจะเผยรอยยิ้มดีใจ

จูเหมี่ยวเหมี่ยวมองเห็นรอยย้ิมของลู่ชิงจิ่วจึงถามอย่างสงสัย "จิ่วเอ๋อร์ 

นายยิ้มดีใจอะไรเหรอ"

ลู่ชิงจิ่ว "ฉันยิ้มเหรอ"

จูเหมี่ยวเหมี่ยว "ใช่สิ"

ลู่ชิงจิ่วคิดในใจ อำจเป็นเพรำะฉันก�ำลังจะตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้ำ 

ในไม่ช้ำล่ะมั้ง ไป๋เยว่ียหูนั่งอยู่ด้านข้างมองดูคนท้ังสองโต้ตอบกัน และสิ่งที่ 

ได้ยินก็ท�าให้รอยยิ้มปรากฏขึ้นในดวงตา



25ซีจื่อซวี่

จูเหมี่ยวเหมี่ยวไม่รู ้ว ่าตัวเองท�าอะไรลงไปกันแน่ เมื่อเห็นลู่ชิงจิ่ว 

ไม่ต้องการอธิบายอะไร ความสนใจทั้งหมดจึงหันไปที่เค้ก จุดเทียน ร้องเพลง

วันเกิดให้ลู่ชิงจิ่ว ลู่ชิงจิ่วขอพรจากเค้กสามข้อ จากน้ันก็เป่าเทียนให้ดับใน 

ครั้งเดียว

เค้กถูกน�ามาตัดเป็นชิ้นแบ่งให้ทุกคน แม้ว่าเค้กชิ้นน้ีจะดูเหมือนปาปา 

สีขาวทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง แต่จริงๆ แล้วรสชาติดีมาก อย่างน้อยก็มีรส

เหมือนของหวาน ลู่ชิงจิ่วรีบจัดการเค้กอย่างรวดเร็ว หมุนตัวจะเดินออกไป 

ข้างนอก แต่จูเหมี่ยวเหม่ียวมองแผ่นหลังเขาและถามอย่างงุนงง "จิ่วเอ๋อร์  

นายจะไปไหนน่ะ"

ลู่ชิงจิ่ว "ไปห้องน�้า"

จูเหมี่ยวเหมี่ยว "นายไปห้องน�้าท�าไมล่ะ"

ลู่ชิงจิ่ว "เดี๋ยวอีกสักพักเธอก็จะรู้เอง" เขาหยุดครู่หนึ่ง และเตือนเจ้าโง ่

ที่เหลืออีกสามคนซ่ึงยังไม่รู ้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน "ฉันขอเตือนอย่างจริงใจให้ 

พวกนายไปหาห้องน�้าในหมู่บ้านตอนนี้ซะ เข้าไปแล้วอย่าออกมาอีก..."

ทั้งสามคนมีสีหน้าอธิบายยาก แต่ไม่นานพวกเขาก็เข้าใจความหมายที่

ลู่ชิงจิ่วเอ่ย

"ไอ้บ้า ไอ้บ้า ลู่ชิงจิ่ว นายออกมาเร็วๆ สิโว้ย ฉันไม่ไหวแล้ว" อิ่นสวิน 

กรีดร้องเหมือนไก่ที่ถูกบีบคอ

ลูช่งิจิว่ท่ีเหนือ่ยล้ากับการแสดงความรกัของบดิาตอนนีจ้ติใจแขง็กระด้าง 

ดั่งแผ่นเหล็ก "ออกไปไม่ได้ วันนี้ฉันต้องอยู่ในนี้"

"พ่ีลู ่  พ่ีลู ่  นายดีขึ้นหรือยัง ขอร้องล่ะ ให้โอกาสฉันสักครั้งเถอะ"  

จูเหมี่ยวเหมี่ยวตัดสินใจที่จะใช้ไม้อ่อน "ฉันเข้าเสร็จแล้วจะให้นายใช้ต่อ"

"ไม่มีทาง" ลู ่ชิงจิ่วพูด "เธออย่าแม้แต่จะคิด" คิดว่าเขาไม่รู ้จัก 

จูเหมี่ยวเหมี่ยวหรือไง อย่าเห็นแก่ว่าเธอพูดจาดี ถ้าเขาปล่อยเธอเข้ามาจริงๆ 

ห้องน�้าก็คงมีแต่คนแซ่จู

เจยีงปูฮ่้วนไม่สนใจจะโต้เถียงกับลูช่งิจิว่ พกหน้าแดงๆ ไปขอยืมห้องน�า้

บ้านข้างๆ
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เมื่ออิ่นสวินและจูเหมี่ยวเหมี่ยวเห็นว่าแผนของตนเองล้มเหลว ก็พากัน

ก่นด่าก่อนจะไปหาห้องน�้าท่ีอื่น ในท่ีสุดลู่ชิงจิ่วก็กลายเป็นราชาแห่งห้องน�้า 

ทว่าเขากลับหัวเราะไม่ออกเลย

ดังนั้นคนทั้งสี่ที่อยู่ในห้องน�้าจึงตั้งกลุ่มแชตและเริ่มต้นพูดคุย

อิ่นสวินถามว่าท�าไมลู่ชิงจ่ิวถึงไม่ รีบบอกพวกเขาว่าอาหารมีปัญหา  

ลู ่ชิงจิ่วบอกว่านี่ไม่ใช่ความต้ังใจของเขาเหรอ อิ่นสวินบอกอย่างไม่อาย  

'ใช่แล้วๆ น่ีคอืควำมตัง้ใจของพวกเรำจรงิๆ นำยกินก็พอแล้ว พวกเรำจะคอยด ู

อยู่ข้ำงๆ'

ลู่ชิงจิ่ว 'เจอหมัดฉันเข้ำไปนำยอำจจะตำยก็ได้นะ'

จูเหมี่ยวเหมี่ยวสะอื้นบอกว่าตัวเองท้องเสียจนจะขาดน�้าแล้ว เธอยัง

อธิบายด้วยว่าวัตถุดิบที่อิ่นสวินใช้ท�าอาหารนั้นดูไม่มีปัญหาเลย ท�าไมถึงมี

อาการท้องเสียได้

อิ่นสวิน 'อำจเพรำะมื้อนี้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยควำมรัก'

จูเหมี่ยวเหมี่ยว 'แต่ควำมรักของนำยท�ำให้คนเจ็บก้น'

อิ่นสวิน '...' ช่วยอย่ำพูดอะไรให้คนเข้ำใจผิดได้มั้ยเล่ำ คุณผู้หญิง

ไป๋เยวี่ยหูก็อยู่ในกลุ่มเช่นกัน แต่เขาไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เลย ดังนั้น

ชายหนุ่มจึงไม่ตอบโต้อะไร สุดท้ายเมื่อทุกคนพูดถึงเรื่องนี้กันพอสมควรแล้ว 

ไป๋เยว่ียหูก็ส่งรูปหัวเราะแบบปลอมๆ ไปในกลุ่ม พออิ่นสวินเห็นเข้าก็ถึงกับ 

ตัวสั่น

ท�าอาหารยามเช้า กินข้าวตอนเที่ยง ปาร์ตี้แชตกลุ่มในห้องน�้าตอนบ่าย 

วันน้ีช่างเป็นวนัทีแ่สนสขุจรงิๆ เมือ่ดวงอาทติย์ก�าลงัเคลือ่นไปทางทิศตะวันตก 

ทุกคนก็กลับมารวมตัวกันที่ลานบ้านอีกครั้งด้วยอาการโรยราหมดสภาพ

"ฉนัว่าฉนัไม่ไหวแล้ว" จเูหมีย่วเหมีย่วพูด "ตอนนีร่้างกายฉนัไม่เหลอือะไร

แล้ว"

อิ่นสวิน "อย่าคิดมากเลย เธอยังมีเนื้ออีกเยอะน่า"

จูเหมี่ยวเหมี่ยว "...ขอร้องล่ะ นายช่วยหุบปากเถอะ"

ลู่ชิงจิ่วนอนบนม้านั่งข้างๆ ไป๋เยว่ียหู รู้สึกว่าตัวเองเหลือแค่ผิวหนัง 
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เท่านัน้ แย่ทีส่ดุคอืขาทัง้สองข้างของเขาชาดกิราวกับถูกไฟดดูและไม่มคีวามรูส้กึ 

อะไรเลยเมื่อเขาตบลงไป

"คืนนี้กินอะไรดี" จูเหมี่ยวเหมี่ยวถามอย่างอ่อนแรง

ลู่ชิงจิ่วตอบว่า "เธอยังกินลงอีกเหรอ"

จูเหมี่ยวเหมี่ยว "นี่ไม่หิวสักนิดเลยเหรอ ปู้ฮ่วน คุณหิวมั้ย"

เจียงปู้ฮ่วนไม่ได้พูดอะไร เขาทรุดลงข้างๆ ม้าน่ังเหมือนกับซากศพ 

แห้งเหี่ยว ตอนที่เขานั่งยองๆ เข้าห้องน�้าช่วงบ่าย ชายหนุ่มถึงกับคิดว่าตัวเอง

จะตายท้ังแบบนี้แล้วด้วยซ�้า เขาจึงมีท่าทีเด็ดเดี่ยวแน่วแน่...เมื่อเจอค�าถาม

ของจูเหมี่ยวเหมี่ยว ชายหนุ่มใช้พลังสุดท้ายที่เหลืออยู่พูดออกมาสองค�าว่า  

"ไม่หิว"

จเูหมีย่วเหมีย่วแสดงสหีน้าเสยีใจ เธอหิวจรงิๆ แต่คนในบ้านน้ีไม่มแีรงพอ 

จะท�าอาหารแล้ว หญิงสาวจงึต้องหันหลงักลบัไปหยิบขนมมาถมความหิวแทน 

ลู่ชิงจิ่วชื่นชมท้องของเธอมากทีเดียว เพราะตอนน้ีแค่เขามองอาหารก็รู้สึก 

ปวดท้องแล้ว

พลังของอาหารกลางวันของอิ่นสวินรุนแรงเกินไป

เมือ่ถึงตอนเย็น จเูหมีย่วเหมีย่วได้มอบของขวัญวันเกิดทีเ่ธอเตรยีมไว้ให้

กับลู่ชิงจิ่ว มันเป็นนาฬิกาไขลานซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ลู่ชิงจิ่วคิดว่ามันแพง

เกินไป ตอนแรกเขาคิดที่จะปฏิเสธ แต่จูเหมี่ยวเหมี่ยวกลับท�าท่าว่าถ้าลู่ชิงจิ่ว

ปฏิเสธก็ไม่ต้องคิดว่าเธอเป็นเพ่ือนแล้ว ดังน้ันลู่ชิงจิ่วจึงได้แต่รับไว้พลาง 

เอื้อมมือออกไปกอดจูเหมี่ยวเหมี่ยว

หลงัจากสญูเสยีเครอืญาตไิปมากมาย จเูหมีย่วเหมีย่วก็เป็นเหมอืนญาติ

ในสายตาของลู ่ชิงจ่ิว ผู ้หญิงคนน้ีมีน�้าใจและกระตือรือร้น หญิงสาวมัก 

ช่วยเหลือเพ่ือนของเธอเสมอ ลู่ชิงจิ่วโชคดีมากที่ได้พบเธอ แน่นอนว่าโชคดี 

ของเขาไม่ได้มแีค่จเูหมีย่วเหมีย่วเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงทกุคนและสตัว์เลก็ทุกตวั 

ในบ้านหลังนี้ด้วย

ทั้งหลี่เสี่ยวอวี๋บ้านข้างๆ เสี่ยวฮวา เสี่ยวเฮย จิ้งจอกน้อย และสนมเทพ

สายฝนท่ีบ้าน แม้กระท่ังชินหยวนที่ลานหลังบ้านก็ยังให้ของขวัญวันเกิดกับ 
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ลู่ชิงจิ่ว ของขวัญเหล่านี้น่าสนใจสุดๆ เห็นได้ว่าพวกเขาคิดมาอย่างดี ลู่ชิงจิ่ว 

รับมาจากแต่ละคนแล้วเอ่ยขอบคุณพวกเขาพร้อมรอยยิ้ม

ลู่ชิงจิ่วชอบหมู่บ้านสุ่ยฝู่ แม้ว่าเขาจะรู้ว่าหมู่บ้านนี้แตกต่างจากท่ีเขา

จินตนาการไว้ แต่ก็ยังคงรักสถานที่แห่งนี้

ถึงเวลากลางคนื ในทีส่ดุร่างกายของลูช่งิจิว่กฟ้ื็นตวั หลงัจากสถานการณ์ 

พลิกผันมาตลอดท้ังวัน เขาตั้งใจจะเข้านอนแต่หัวค�่า ทว่าไป๋เยว่ียหูกลับรั้ง 

เขาไว้

"ฉันมีเรื่องจะบอกนาย" ไป๋เยว่ียหูมาถึงประตูห้องนอนลู่ชิงจิ่วก็ยกมือ 

ขึ้นเคาะ

"มีอะไรหรือเปล่า" ลู่ชิงจิ่วถาม

ไป๋เยวี่ยหูตอบ "ฉันยังไม่ได้ให้ของขวัญวันเกิดนายเลย"

ลูช่งิจิว่ทวน "ของขวัญวนัเกิด?..." เขาไม่ได้คาดหวังว่าไป๋เยว่ียหูจะเตรยีม

ของขวัญวันเกิดให้ เขาแปลกใจเล็กน้อย "มันคืออะไรน่ะ"

ไป๋เยวี่ยหูไม่ได้ตอบอะไร เพียงแค่กวักมือเรียกลู่ชิงจิ่ว

ลูช่งิจิว่ตามไป๋เยว่ียหอูอกไป แล้วทัง้สองคนก็ออกจากลานบ้าน มุง่หน้า

ไปยังภูเขา

ค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิค่อนข้างเย็นแต่ไม่หนาว ลมที่พัดปะทะใบหน้า

ท�าให้รู้สึกคันเล็กน้อย ทั้งยังท�าให้ผู้คนอดที่จะยิ้มไม่ได้

ท้องฟ้าแสนปลอดโปร่ง ถึงไม่มีพระจันทร์แต่ก็ระยับไปด้วยดวงดาว 

เสียงของแมลงที่ดังอยู่ในหญ้าริมถนนช่วยเสริมบรรยากาศยามค�่าคืน

ลูช่งิจิว่และไป๋เยว่ียหูเดนิไปตามเส้นทางเลก็ๆ ปีศาจจิง้จอกไม่ได้บอกว่า 

พวกเขาก�าลงัจะไปทีไ่หน ลูช่งิจ่ิวเองก็ไม่ได้ถาม ต่างฝ่ายต่างเงยีบไปโดยปรยิาย  

ทว่าบรรยากาศกลบัไม่ได้ชวนให้กระอกักระอ่วน พวกเขาเดินเข้าไปในป่าลกึข้ึน 

เรื่อยๆ เมื่อเทียบกับช่วงเวลากลางวันทิวทัศน์โดยรอบดูแปลกตา ไป๋เยว่ียหู 

ที่เดินอยู่ข้างหน้าหยุดกะทันหัน หันกลับมาแล้วยื่นมือให้ลู่ชิงจิ่ว "มา"

ลู่ชิงจิ่วจับมือเขา

หมอกสีด�าลอยข้ึนมาปกคลุมไป๋เยว่ียหู จากน้ันลู่ชิงจิ่วก็รู้สึกว่าตัวเขา 
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ถูกไป๋เยว่ียหูดึงเข้าไปนั่งบนวัตถุที่ท้ังเย็นและแข็ง สิ่งน้ันปกคลุมไปด้วย 

หมอกสีด�าจึงมองเห็นได้ไม่ชัด ลู่ชิงจิ่วใช้มือลูบคล�าวัตถุท่ีอยู่ใต้ร่าง ส่ิงน้ัน 

คล้ายกับเกลด็เรยีบ เกลด็น้ีค่อนข้างแขง็ เวลาสมัผสัแล้วให้ความรูส้กึคล้ายหนิ

น่ีอาจเป็นร่างที่แท้จริงของไป๋เยว่ียหู ลู่ชิงจิ่วคิดได้แบบน้ันก็ปรากฏ 

รอยย้ิมในแววตา สัตว์ร้ายตัวยักษ์ท่ีมีหมอกสีด�าปกคลุมพาลู่ชิงจิ่วลอยข้ึน 

บนท้องฟ้าอย่างเชือ่งช้า ทวิทศัน์บนพ้ืนดนิหดเลก็ลง แสงไฟก็กลายเป็นห่ิงห้อย 

เขาขึ้นมากลางท้องฟ้าเคียงข้างกับดวงดาว

ไป๋เยว่ียหูเริ่มโบยบินไปบนท้องฟ้า เขาไม่มีปีก ทว่าบินได้มั่นคงมาก  

รอบกายของลู่ชิงจิ่วเหมือนมีก�าแพงโปร่งใสก่อตัวขึ้น ช่วยปิดก้ันสายลม 

เย็นยะเยือกและอุณหภูมิท่ีลดต�่าจากท้องฟ้า เมื่อเขามองลงมาก็พบความ

เปลี่ยนแปลงแปลกๆ บนพ้ืนดิน หมู่บ้านที่เขาคุ้นเคยหายไป ถูกแทนที่ด้วย 

ทะเลหมอกสีขาว

มีกลุ่มแสงกะพริบอยู่ท่ามกลางทะเลเมฆหมอก เมื่อมองดูดีๆ จึงพบว่า

กลุ่มแสงน้ันคือปลาที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลหมอกและยังมีสัตว์บางชนิดท่ี 

ลูช่งิจิว่ไม่รูจ้กัอกีด้วย ไป๋เยว่ียหเูริม่ด�าดิง่ ร่อนลงสูท่ะเลหมอก ตอนแรกลูช่งิจิว่ 

กลัวนิดหน่อยว่าจะตกลงไป แต่กลับพบว่าตัวเองไร้น�้าหนัก แถมยังสามารถ 

นั่งบนกายไป๋เยวี่ยหูได้อย่างมั่นคง

เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ทะเลหมอกมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ปรากฏสัตว์แปลกๆ  

รอบตัวมากขึ้น ทั้งปลาที่มีหกหาง นกขนาดใหญ่ท่ีสวยงามราวกับนกฟีนิกซ์ 

กระทั่งวัวยักษ์ที่เคยเห็นมาก่อน

ท่ีนี่คือโลกอีกใบหน่ึง โลกท่ีลู่ชิงจิ่วไม่เคยเห็นมาก่อน เขาลูบสัตว์ร้าย 

ที่อยู่ใต้ร่าง รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ก�าลังฟูขึ้นมาในส่วนหนึ่งของจิตใจ สุดท้ายแล้ว

ชายหนุม่ก็อดไม่ได้ท่ีจะค้อมกาย เอาแก้มแนบลงไปบนแผ่นหลงัของไป๋เยว่ียหู

เกล็ดบนแผ่นหลังของเขาไม่อบอุ่นและไม่อ่อนนุ่ม แต่ในช่วงเวลานั้น 

ลูช่งิจิว่กลบัรูส้กึว่าพวกมนัมเีสน่ห์ดงึดดูมากกว่าหางจิง้จอกนุ่มฟู กระท่ังท�าให้

เขารู้สึกปรารถนาอยากจุมพิตลงไปชั่วขณะ

ดูเหมือนไป๋เยว่ียหูจะสังเกตถึงการเคลื่อนไหวของลู่ชิงจิ่วได้ ร่างกาย 
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ของเขาแข็งเกร็งเล็กน้อย แต่เพราะการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนของลู่ชิงจิ่วจึง

ท�าให้เขาค่อยๆ ผ่อนคลายลง

มีแสงทะลุออกมาจากใต้ทะเลหมอก ในตอนแรกท่ีมาของแสงนั้น

เบาบางมาก แต่เมื่อไป๋เยว่ียหูร่อนลงมา แสงน้ันก็ย่ิงเจิดจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ  

หมูเ่มฆรอบๆ ตวัเขาก็เริม่จางหาย ลูช่งิจิว่เห็นท้องฟ้าสคีรามข้างหลงัก้อนเมฆ 

ภายใต้ท้องฟ้าเป็นมหาสมุทรกระจ่างใส น�้าในทะเลนี้แตกต่างจากท่ีลู่ชิงจิ่ว 

เคยเห็นมาก่อน มันเป็นสีฟ้าครามสดใสเหมือนดั่งท้องฟ้า สามารถมองเห็น 

ปลาและสัตว์ทุกชนิดในทะเลได้ พวกมันก�าลังว่ายไปมาระหว่างท้องฟ้ากับ

ทะเล ราวกับว่าโลกทั้งใบนั้นเป็นหนึ่งเดียว

น�้าในทะเลนั้นใสจนสามารถมองเห็นทรายและปะการังท่ีก้นทะเลจาก 

ทีไ่กลๆ ไป๋เยว่ียหูยังมหีมอกสดี�าตดิตามตวั สตัว์รอบๆ ดคู่อนข้างหวาดกลวัเขา 

เพียงแค่มองเห็นก็พากันหลบหลีกออกไป ไป๋เยว่ียหูไม่สนใจสัตว์อื่นๆ เขา

กระโจนมาจากท้องฟ้าและพุ่งลงไปในน�้าสีคราม

ลู่ชิงจิ่วตกใจ แต่ไม่นานก็พบว่าตัวเองถูกห่อหุ ้มด้วยฟองใสขึ้นมา  

ในฟองน้ันเขาไม่เพียงแต่หายใจได้ แต่ยังเห็นทิวทัศน์ในมหาสมุทรอีกด้วย  

ลู่ชิงจิ่วมองด้วยความตกตะลึง

"กลัวมั้ย" เสียงของไป๋เยวี่ยหูดังผ่านมา

ลู่ชิงจิ่วที่เพิ่งดึงสติกลับมาได้ตอบด้วยรอยยิ้ม "ไม่กลัว"

น�้าเสียงของไป๋เยว่ียหูนุ่มนวลอย่างหาฟังได้ยาก ราวกับกลัวว่าลู่ชิงจิ่ว 

จะเป็นกังวล เขาอธิบาย "มันจะไม่ท�าให้นายจมน�้า อีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว"

ลู่ชิงจิ่วเอ่ย "ไม่เป็นไร ที่นี่สวยมาก ฉันชอบมากๆ"

ไป๋เยวี่ยหูทวน "ชอบ?"

"ชอบ" ลู่ชิงจิ่วพูด "เมื่อก่อนนายเคยอยู่ที่นี่ใช่มั้ย"

หลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง ไป๋เยวี่ยหูก็ตอบว่าใช่เบาๆ

"ถ้างั้นท่ีน่ีก็มีเผ่าพันธุ์ของนายอาศัยอยู่?" ลู ่ชิงจิ่วอยากรู ้อดีตของ 

ไป๋เยวีย่หเูหลอืเกิน เวลาน้ีเขาตกใจกับทิวทัศน์บ้านเกิดของไป๋เยว่ียห ูชายหนุ่ม

จึงอดที่จะถามค�าถามเพิ่มไม่ได้
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"มี" ไป๋เยวี่ยหูตอบเนิบๆ "แต่ก่อนมีเยอะ แต่ตอนนี้น้อยมากแล้ว"

ลู่ชิงจิ่วพูดว่า "น้อยมาก?"

ไป๋เยว่ียหู "อืม" แต่เขาไม่ได้อธิบายว่าท�าไม แถมยังเริ่มเปลี่ยนหัวข้อ

สนทนาพร้อมแนะน�าให้ลู่ชิงจิ่วรู้จักกับสิ่งมีชีวิตพิสดารรอบกายเหล่านั้น

สัตว์หลายชนิดท่ีนี่ไม่ได้มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ซานไห่จิง บางตัวดูดุร้าย  

บางตวักส็วยงาม มนัพากันแหวกว่ายในทะเลสคีรามเหมอืนความฝันอนังดงาม

สุดมหัศจรรย์ โดยไป๋เยวี่ยหูเป็นทูตแห่งความฝันที่พาลู่ชิงจิ่วมาถึงที่นี่

หลังจากเข้าสู่ท้องทะเล ไป๋เยวี่ยหูก็ด�าดิ่งลงไปเรื่อยๆ เหมือนว่ายเข้าสู่

เหวลึก สัตว์รอบๆ ตัวเริ่มลดลง และแสงสว่างก็ค่อยๆ ริบหรี่

ทะเลน�้าลึกเป็นสถานท่ีห่างไกลจากแสงแดด และสภาพโดยรอบน้ัน

เงียบสงบ มีเพียงเสียงคลื่นซัดของกระแสน�้าในมหาสมุทร

ลู ่ชิงจิ่วนั่งจนรู ้สึกเหน่ือยเล็กน้อย ชายหนุ่มจึงเอนลงบนล�าตัวของ 

ไป๋เยวี่ยหู ทาบใบหน้าลงบนเกล็ดสีด�าที่เย็นยะเยือกของอีกฝ่ายและถามด้วย

ความสงสัย "ที่นี่ลึกแค่ไหน"

ไป๋เยว่ียหูตอบ เขาเหมือนจะอึดอัดและน�้าเสียงก็ดูกระอักกระอ่วน  

"ลึกมาก"

ลู่ชิงจิ่วถามต่อว่า "ลึกมากแค่ไหนล่ะ"

ไป๋เยวี่ยหูตอบ "มันเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อกับแกนโลก"

ลู่ชิงจิ่วสงสัย "ของขวัญวันเกิดของฉันอยู่ที่นั่นเหรอ"

"อืม" ไป๋เยวี่ยหูตอบ "อยู่ตรงนั้น" เขาสามารถเลือกที่จะหยิบของออกมา

และมอบให้กับลู่ชิงจ่ิวได้ แต่พอคิดดูแล้ว เขาเลือกท่ีจะพาลู่ชิงจิ่วไปรับด้วย

ตนเอง ความรู้สึกแปลกๆ นี้คอยสั่งอยู่ในใจของเขา อยากพาลู่ชิงจิ่วมาดูโลก 

ที่เขาอาศัยอยู่ อยากให้มาเห็นบ้านเกิดแสนรัก

"โอเค" ลูช่ิงจิ่วหวัเราะ เอื้อมมือไปลบูเกล็ด "ฉันเริ่มตัง้ความหวงัแล้วนะ"

ไป๋เยว่ียหตูอบอมืเบาๆ หางเรยีวยาวของเขาเคลือ่นทีไ่ปมาในน�า้อย่างอสิระ  

ท�าให้เกิดเสียงทุ้มขึ้นในน�้า แสงท่ีมืดลงไปเรื่อยๆ บอกกับลู่ชิงจิ่วว่าพวกเขา

ก�าลังด�าดิ่งลึกลงไป ทว่าในช่วงเวลานั้นลู่ชิงจิ่วกลับไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อย
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