
หลังจากสติเริ่มกลับมาแจ่มชัดและรับรู้ด้วยความมึนงงอยู่เก้าส่วน 

ที่นี่คอืแผ่นดนิจงหยวนที่เธอไม่รู้จกัชื่อมาก่อน ทั้งยงัเข้าสู่ยุคทมฬิแล้ว ดูจาก

จ�านวนชาวบ้านที่อพยพหลบลี้หนจีากศนูย์กลางของอาณาจกัร ต่างกพ็ยายาม

เลี่ยงภยัสงครามกลางเมอืง จนบดันี้ทหารหน้าเหี้ยมเกรยีมที่เดนิอยู่ในตวัเมอืง

มจี�านวนมากกว่าชาวบ้านเจ้าถิ่นเสยีอกี

เพราะเหตนุี้พวกเขาจงึจดจ่ออยูก่บัการแย่งกนัขึ้นเรอืข้ามฟาก จนไม่มี

ใครได้ทนัสงัเกตว่ามเีดก็คนหนึ่งนอนหายใจรวยรนิอยู่ข้างทาง 

ซึ่งจู่ๆ กต็ายไป...แล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อกีครั้ง

สภาพของเธอในตอนนี้ทั้งบาดเจบ็และสะบกัสะบอมราวกบัถูกรุมท�าร้าย 

ขนาดที่ว่าตนเองโอบอุ้มถุงกระสอบใบเลก็เอาไว้แน่นกย็งัไม่รู้สกึตวั

ช่วงที่ก�าลังเคว้งคว้างแบบจับต้นชนปลายไม่ถูก ทหารก็เริ่มเข้ามา 

จดัระเบยีบความวุ่นวายแถวนี้

เรือข้ามฟากเหลืออยู่ไม่กี่ล�าแล้ว ถึงขนาดว่าหากมีเรือประมงล�าไหน 

ใช้การได้ พวกเขากพ็ร้อมที่จะจ้างโดยสารให้ไปส่งอกีฝ่ังทนัท ีตอนนี้คนที่พลาด

รอบสุดท้ายเริ่มส่งเสยีงเอะอะโวยวาย ความวุ่นวายนี้แพร่กระจายออกไปจน

หนึ่ง
พี่สาวตื่นขึ้นมา
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เกือบจะกลายเป็นการก่อสงครามยื้อแย่งกันกับคนที่ได้ไปก่อน แต่จนแล้ว 

จนรอดเมื่อหัวหน้าทหารนายหนึ่งเริ่มหมดความอดทน เขาจึงกระแทกด้าม

ทวนในมอืกบัพื้นเสยีงดงัเพื่อข่มขวญัผู้คนแถวนั้น

กกึ!

เสยีงกระทบพื้นของอาวุธในมอืท�าให้สถานการณ์รอบๆ กลบัไปอยู่ใน

ความสงบเรยีบร้อยตามเดมิ คนที่ไม่ได้ไปต่อกย็อมจ�านน ก่อนจะนั่งลงจบัจอง

พื้นแถวนี้เพื่อที่ตอนเช้าจะได้ขึ้นเรอืเป็นคนแรกๆ

“ไอหยา สรุปจกัรพรรดจิวางไท่จี่สวรรคตแล้วแน่หรอื”

“ชู่...เจ้าอย่าปากมากไป ตอนนี้ท่านอ๋องแห่งหนานซานขึ้นครองราชย์

แทนแล้ว จักรพรรดิองค์ใหม่คือจักรพรรดิจวางผันเกิง ท้องฟ้าเปลี่ยนสีมา 

ตั้งนานแล้ว ยงัจะท�าตาฝ้าฟางมองไม่เหน็อยู่อกีหรอื”

ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นมา แต่เมื่อเห็นว่าแถวตรวจตรา 

ของพวกทหารอยูไ่กลออกไปจากบรเิวณของกลุม่ชาวบ้านแล้ว พวกเขาจงึค่อยๆ 

เริ่มสุมหัวกันพูดคุยเรื่องบ้านเมืองอีกครั้ง และพลอยท�าให้กู่มี่เอินที่ยังนั่ง 

อยู่ใกล้ๆ ได้ยนิข่าวสารไปด้วย

“นี่ๆ  ข้ารู้ข่าวลอืมาอกีเรื่องหนึ่ง”

ชายหนุ่มผูห้นึ่งเอี้ยวตวัเข้ามากระซบิกระซาบ ก่อนเปิดประเดน็ข่าวลอื

ที่ชวนให้ผู้คนสนใจฟัง “...ข้าได้ยินคนแถวจุดพักม้าลือกันว่า สาเหตุที่เกิด 

โรคระบาดทางเหนอื...เป็นเพราะฟ้าพโิรธจากการชงิบลัลงัก์อนัมชิอบธรรมของ 

จกัรพรรดจิวางผนัเกงิ!”

“อะไรนะ? สวรรค์! เกดิโรคระบาดจรงิๆ น่ะหรอื!?”

หลายคนมสีหีน้าเหลอืเชื่อ ไปจนถงึใบหน้าซดีเผอืดด้วยความกลวั

จากนั้นกเ็ริ่มมเีสยีงพมึพ�าดงัขึ้นว่า “นอกจากเกดิสงครามภายในกแ็ล้ว 

ข้าวยากหมากแพงกแ็ล้ว นี่ยงัเกดิโรคระบาดอกี...”

ยังมีอีกหลายคนออกมาช่วยยืนยันข่าวลือนี้ “ถูกแล้วละ คนทางบ้าน 

ข้าเองยังส่งข่าวมาเพราะต้องรีบหนีออกจากพื้นที่นั้นเหมือนกัน เห็นว่ามีคน 
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ล้มหายตายไปหลายพันคน จนต้องปิดทางสัญจรหลักแล้ว อีกไม่นานคงได ้

ปิดล้อมแล้วเผาหมู่บ้านทิ้งเป็นแน่”

ในยุคที่เหมือนจีนโบราณนี้ หากเกิดโรคระบาดขึ้นมาสักครั้งก็แทบ 

จะต้องพึ่งพาอาศัยโชค และภาวนาให้โรคระบาดนั้นหายไปเอง เพราะการ 

แพทย์ฝั ่งตะวันออกที่แทบจะหยุดนิ่งนี้ ยังไม่มีใครคิดค้นยารักษาหรือ 

ป้องกันการเกิดโรคระบาดได้ อย่างดีก็เพียงแค่จ�ากัดพื้นที่ไว้ ในขณะที่ถ้า 

ร้ายแรงที่สุด ก็คือการเผาบ้านเผาเมืองทิ้ง เพื่อท�าลายเชื้อโรคและคนติด 

เชื้อเหล่านั้นไป

กู่มี่เอนิพาร่างกายที่สะบกัสะบอมไม่สมประกอบนี้ลุกขึ้นยนื 

ความเจบ็แปลบแล่นไปทั้งร่างกาย ตอกย�้าว่าสภาพแวดล้อมที่เธอก�าลงั

เผชญิอยู่นี้ หาใช่ความฝันหรอืเป็นโลกหลงัความตายแต่อย่างใด

ระหว่างที่ก�าลังสับสนไม่หาย ตอนนั้นเองที่ร่างของเธอถูกเด็กชายที่ 

แต่งกายมอมแมมคนหนึ่งวิ่งเข้ามาสวมกอดไว้ เสยีงร้องไห้ของเขาที่ดงัขึ้นมา

นั้น ได้เรยีกสตขิองเธอให้กลบัคนืสู่โลกปัจจุบนั

“ฮอืๆ พี่ใหญ่! ข้าหาท่านตั้งนาน ฮอืๆ ตอนนี้พี่รองเลอืดไหลออกมา 

เยอะแยะเลยละ! ฮอืๆ...ข้ากลวัว่าพี่รองจะตาย...”

เด็กชายแปลกหน้ากอดเธอไม่ยอมปล่อย ความสูงของเขาถึงเพียงแค่

ช่วงอกเธอเท่านั้น 

ตอนนี้เธอรูส้กึถงึความผดิปกตบิางอย่าง ใช่ว่าเธอเตี้ยลงหรอืไม่? แล้ว

เดก็คนนี้เป็นใคร?

เธอยงัคงสบัสน สถานที่ที่ไม่รู้จกั แผ่นดนิที่ไม่รู้จกั การปกครองที่ยงั

เป็นระบอบกษตัรยิ์ และ...น้องชายที่ไม่รู้จกั

หอื? นี่มนัอะไรกนั หรอืเธอจะทะลุมติมิาเหมอืนละครที่ก�าลงันยิมอยู่

ช่วงนี้?

“เอ๋? เขาว่าอะไรนะ มคีนป่วย?”

เสียงหนึ่งในวงนินทาก่อนหน้าดังขึ้นมาเบาๆ พลอยให้พวกที่ยังตกใจ
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กบัข่าวโรคระบาดกลบัมาได้ยนิและเริ่มตื่นตระหนกขึ้นมาอกีครั้ง 

“หรอืว่าจะเป็นโรคระบาด!”

แม้มูลเหตุจะยังไม่แน่ชัดและดูจะด่วนตัดสินเกินไปหน่อย แต่ก็ท�าให้

คลื่นแห่งความหวาดกลวัผุดขึ้นมาแทนที่ในใจคนแถวนั้นแล้ว

ระหว่างนั้นเองเสยีงของพวกทหารที่ย้อนกลบัมา กเ็ริ่มกล่าวออกค�าสั่ง

“ปิดกั้นเส้นทางเรอืพวกนี้ ยดึกลบัมาให้หมด!”

เฮอืก! 

ผู้คนแถวนั้นหันขวับกลับไปยังกลุ่มทหารที่เริ่มเข้าไปรุกล�้าท่าเรือที่ยัง

มีเรือจอดเทียบท่า ก่อนจะทยอยโยนคนลงมาจากเรือ และยิ่งค�าสั่งปิดกั้น 

เส้นทางเรอืจากนายทหารที่ทยอยส่งต่อเป็นทอดๆ กย็ิ่งท�าให้ประโยค ‘ปิดบ้าน

เผาเมอืง’ เริ่มผุดขึ้นมาในห้วงความคดิของใครหลายคน

“ดูส ิพะ…พวกเขาคดิจะปิดกั้นเส้นทางสญัจร”

ชาวบ้านที่สงบเสงี่ยมอยูใ่นตอนแรกรบีวิ่งไปแย่งเรอืล�าใหม่อกีรอบ จน

ในที่สุดก็เริ่มมีการปะทะกับพวกทหาร ในขณะที่น้องชายตัวน้อยของกู่มี่เอิน 

ที่สนใจเพยีงอาการป่วยของพี่รอง กพ็ยายามดงึมอืของพี่ใหญ่เพื่อพาหลบออก

ไปจากบรเิวณนี้

ในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าเพราะอะไรเธอถึงไม่ยอมปล่อยของในมือทิ้งไป 

เพราะในกระสอบสานใบเลก็นี้บรรจุข้าวและผกัที่แม้จะเหี่ยวเฉาไปบ้าง แต่ถ้า

เทยีบกบับ้านร้างที่ผุพงัแห่งนี้แล้ว กพ็อจะนกึภาพสภาพครอบครวัของเจ้าของ

ร่างนี้ออก

เกรงว่าเธอและน้องๆ ต่างโลกอกีสี่คนนี้จะกลายเป็นเดก็ก�าพร้าไร้บ้าน

เสยีแล้ว

ในห้องที่อบัชื้นซึ่งปูด้วยหญ้าฟาง ร่างของเดก็ชายที่โตกว่าเดก็คนอื่นๆ 

ในที่นี้นอนหายใจหอบหนกัอยู ่บนร่างของเขามเีสื่อสานหยาบๆ วางทบัไว้หลาย

ชั้น จนเธอเหน็แล้วรู้สกึคนัผวิแทน
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กู่มี่เอนิปรากฏตวัขึ้นพร้อมน้องสาม ท�าให้น้องๆ อกีสองคนหนักลบัมา

จ้องมองเธอด้วยสายตาเว้าวอน

“หวิจงัเลย...”

เธอมองสบสายตาสองคู่นั้น อายุของพวกเขายังไม่น่าเกินห้าหกขวบ 

แต่กลับผอมกะหร่อง ทั้งยังสกปรกมอมแมมไปหมด ชวนให้เธอทั้งสงสาร 

ทั้งหดหู่

กู่มี่เอนิเอามอืลูบท้องตวัเองเบาๆ เพราะรู้สกึว่าร่างนี้กค็งหวิไม่ต่างกนั 

สงสัยว่าสิ่งที่เธอคนนั้นต้องการปกป้องจนถึงแก่ชีวิตนี้ ก็เพราะเธอต้องการ 

น�าอาหารมาให้น้องๆ พวกนี้เป็นแน่

กู่มี่เอินเดินเข้าไปลูบศีรษะของเด็กชายหญิงทั้งสอง “รอก่อน...ให้พี่ดู 

พี่รองของพวกเจ้าก่อน”

เดก็ทั้งสามแทบจะลากเธอมาที่เตยีงฟางของน้องรองทนัท ีกู่มี่เอนิมอง

คร่าวๆ ก็เห็นว่าเลือดที่ไหลออกมามากนั้น ที่จริงแล้วเป็นเลือดก�าเดาทั้งสิ้น 

ใบหน้าซูบซีดของอีกฝ่ายมีเค้าความน่ารักซ่อนอยู่ น่าเสียดายที่การขาดสาร

อาหารท�าร้ายให้ร่างกายของเขาผอมโซ จนเกือบจะเข้าวงศ์วานตระกูลผีดิบ 

ได้แล้ว

เธอคดิว่าสาเหตุอาจจะเกดิจากการร้อนใน จงึสั่งให้น้องๆ ช่วยกนัเอา

กองเสื่อเน่าๆ พวกนี้ออกจากตัวของน้องรอง และสั่งให้พวกเขาเปิดหน้าต่าง

ทุกบานออกเพื่อให้อากาศถ่ายเท

พอดูจากอายุและเรี่ยวแรงแล้ว ที่ใช้การได้คงมเีพยีงน้องสาม ‘หยาง-

เซิง’ คนเดียวเท่านั้น ช่วงที่เขาเลี่ยงออกมาอยู่คนเดียว เธอจึงได้โอกาส 

แอบป้อนค�าถามบางอย่าง ท�าให้รู้ว่าแต่ละคนมชีื่อว่าอะไร และอายุเท่าไรกนั

บ้าง

หยางเซิงปีนี้อายุเพียงเจ็ดขวบ แต่มีความห้าวหาญและเด็ดขาด เขา

ฉลาดมากเมื่อได้ยนิเธอวนิจิฉยัว่าอาจเป็นเพราะร่างกายของพี่รองร้อนเกนิไป 

จงึท�าให้เลอืดในจมูกไหลออกมามากมาย 
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ทนัใดนั้นเขากห็นัไปชกัจูงน้องๆ ที่เหลอืให้ไปหยบิเอาใบไม้ใหญ่ๆ มา

ช่วยพัดวีพี่รองให้คลายร้อนไปพลางๆ ขณะที่เขาเป็นฝ่ายลุกออกไปเปิดบาน

หน้าต่างที่ผพุงัเหล่านั้นทลีะบานๆ ด้วยตนเอง เพราะในบรรดาน้องๆ นอกจาก

เธอ คงมเีพยีงเขาที่สูงพอที่จะปีนขึ้นไปเปิดหน้าต่างได้

ส่วนน้องรองที่นอนพังพาบอยู่บนเตียงฟางนั้น มีชื่อที่ชวนติดหูว่า  

‘หยางหมงิ’ 

เขาอายุน้อยกว่าร่างใหม่ของเธอถงึสองปี ซึ่งกค็อืเขาอายเุพยีงแปดขวบ

เท่านั้น ได้ยนิจากหยางเซงิว่าเขาสุขุมรอบรู้ เป็นที่พึ่งของพวกน้องๆ มากกว่า

ตวัเธอเสยีอกี 

ดูจากท่าทีร้อนใจและสายตาที่น้องสามมองตรงไปยังพี่รองของเขา ก็

พอจะคาดเดาถงึการล�าดบัชั้นสงูต�่าของตวัเธอที่อยูภ่ายในจติใจของพวกเดก็ๆ 

ได้

ส่วนน้องสี่เป็นเดก็ผู้หญงิอายรุาวสี่ขวบที่ค่อนข้างเรยีบร้อย ดจูากทท่ีา

อ่อนช้อยแม้จะดูหิวโหย ต่างจากพวกเด็กผู้หญิงอายุเท่าๆ กันในโลกเดิม 

ของเธอเสยีไกลลบิ

น้องสี่นั้นมชีื่อว่า ‘เล่อฉวี่’ แตกต่างจากชื่อ ‘หยาง’ ที่หมายถงึดวงอาทติย์ 

ที่ใช้ตั้งนามน�าหน้าของพวกพี่ชายและน้องชาย

และมาถงึน้องชายคนเลก็สุด ‘หยางจื้อ’ ที่ยงัคงตดินสิยัเอานิ้วเข้าปาก

อยู่เลยนั้น ในปีนี้เขาอายุแค่สามขวบ แต่กลบัดูเป็นเดก็ไม่ดื้อไม่ซน ผดิวสิยั

เดก็เลก็ทั่วไปที่เธอเคยเจอมาอกีเช่นกัน

เรื่องชื่อนั้น เดก็ชายใช้ชื่อ ‘หยาง’ กนัเสยีหมด มแีต่เพยีงน้องสี่เท่านั้น

ที่ใช้ชื่อ ‘เล่อ’ ที่มคีวามหมายเกี่ยวกบัเพลงซึ่งต่างออกไปจากพวกพี่น้องชาย 

‘ว่าแต่ร่างเดมิของเธอเล่า’ ค�าถามนี้ตดิอยู่ภายในใจทว่าเธอไม่กล้าถาม

ออกไป 

เพราะแค่ถามซอกแซกถงึชื่อเสยีงเรยีงนามของพวกเขา กท็�าให้หยาง-

เซิงเหล่มองเธอแปลกๆ แล้ว ท�าให้เธอต้องทนให้พวกเขาเรียกชื่อ ‘ต้าเจี่ย1 
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ไปพลางๆ ก่อน

“พี่ใหญ่ ท่านจะก่อเตาไฟเลยหรอืไม่” หยางเซงิหนัมาถามหลงัจากเปิด

หน้าต่างออกหมดทุกบานแล้ว

กู่มี่เอนิพลนัหลุดออกจากภวงัค์ความคดิ ก่อนจะหนัไปยิ้มบางให้เขา

“งั้นน้องพาพี่ไปที่ห้องครวัหน่อยส”ิ

หยางเซงิท�าหน้างุนงงแล้วจงึบอก

“พี่ใหญ่...บ้านเราไม่มหี้องครวันะ!”

“อา...” กู ่มี่เอินครางออกมาด้วยความขัดเขิน “พอดีพี่ถูกคนอื่น 

ท�าร้ายตรงสมอง เอ่อ...พี่หมายถึงที่ศีรษะน่ะ เพราะฉะนั้นมันจึงท�าให้พี่จ�า 

อะไรไม่ค่อยได้” เธอพยายามใช้ค�าศัพท์ที่เด็กคนนี้น่าจะเข้าใจได้ ก่อนที่จะ

อธบิายต่อ

“พี่อาจจะลืมไปบางเรื่อง ตอนนี้ต้องพึ่งน้องสามคอยช่วยบอกกล่าว

หน่อย อกีไม่กี่วนัพี่กค็งค่อยๆ จ�าได้แล้ว”

การพูดกบัเดก็ขอแค่มเีหตุผลบางส่วน พวกเขากล็้วนเชื่อถอืได้ไม่ยาก

แล้ว เหตุเพราะตอนนี้สภาพของเธอกเ็หมอืนกบัคนที่ถูกท�าร้ายมาจรงิๆ ท�าให้

น้องสามเชื่อสนทิใจจนถงึกบัน�้าตาคลอ

“พี่ใหญ่ ท่านโดนรงัแกหรอื...”

เขามัวกังวลกับอาการของพี่รองที่ตนเคารพ...มากกว่าพี่สาวคนโตซึ่ง

พึ่งพาไม่ค่อยได้ ทนัใดนั้นเขากร็ู้สกึละอายใจที่ละเลยบาดแผลของนาง ทั้งที่

ปรากฏออกมาตามท่อนแขนให้เขาเหน็ต�าตาแท้ๆ

กู่มี่เอนิเหน็เขาท�าท่าราวกบัลกูหมาตวัน้อยเวลาท�าผดิ กท็�าให้เธอยิ้มขนั 

รู้สกึว่ามนี้องชายแบบนี้กไ็ม่เลวเท่าไร เพราะเขาดูเป็นเดก็ที่ดมีากๆ ทเีดยีว

“ไม่ต้องห่วง บาดแผลพวกนี้ถ้าดูแลดีๆ ก็จะหายภายในเวลาไม่นาน 

แต่ตอนนี้สิ่งที่ส�าคัญกว่าก็คือ อาการของพี่รองเจ้า และยังมีเรื่องปากท้อง 

1 ต้าเจี่ย แปลว่า พี่หญงิใหญ่
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ของครอบครวัอกี” เธอกล่าว อดไม่ได้ที่จะลูบศรีษะของเดก็ตรงหน้า จากนั้น 

จงึกล่าวเสยีงหนกัแน่นถงึเรื่องที่เธอเพิ่งตดัสนิใจได้

“เรื่องราวของครอบครวัเรา พี่จะรบัผดิชอบเอง!”

หยางเซงิกะพรบิตาปรบิๆ ท่าทางยงัไม่ค่อยเชื่อถอืนกั แต่ตอนนี้คนที่

เขาพึ่งได้เหมอืนจะเหลอืแค่พี่ใหญ่คนเดยีวแล้ว

ต่อจากนั้นเขาจึงพากู่มี่เอินไปยังด้านหลังซึ่งเป็นเพิงเล็กๆ ที่ใช้กั้นท�า

บรเิวณครวัแบบง่ายๆ กบักองหนิที่วางรอบๆ กองไม้ที่ใช้ส�าหรบัจุดฟืน แบบ

เดียวกับแคมป์ที่เธอเคยไปพักเวลาลงพื้นที่ชนบท หรือไปท่องเที่ยวแบกเป้ 

ขึ้นภูเขา

เสียก็แต่ว่าเธอในสถานการณ์แบบนี้กลับไม่รู้วิธีจุดเตาไฟ และไม่รู้ว่า

จะท�าอาหารแบบไหนออกมารบัหน้าดี

เธอตรวจสอบของที่มอียูเ่ดมิในครวันอกบ้าน และของที่อยูใ่นกระสอบ

สาน ที่มเีพยีงข้าวสารและธญัพชื ประกอบกบัที่นี่ยงัมเีดก็ที่ป่วยอยู่เช่นนี้แล้ว 

เธอคงต้องเริ่มด้วยการท�าโจ๊กข้าวใส่ธญัพชือย่างง่ายๆ แก้ขดัไปก่อนกระมงั

“น้องสาม เจ้าก่อกองไฟเป็นหรอืไม่ ถ้าได้กช็่วยท�าให้พี่หน่อย”

หยางเซงิพยกัหน้า เขาช่วยพี่รองก่อกองไฟบ่อย แค่นี้สบายมาก!

กู ่มี่เอินเสาะหาหม้อที่มีสภาพยังพอใช้ได้ออกมาจากกองซากขยะ 

แถวนั้น แล้วถามทางไปยงัจุดที่ตกัน�้า 

“มลี�าธารเลก็ๆ ไหลผ่านสูแ่ม่น�้าสุย่ที่พวกเราเคยผ่านมา พี่จ�าได้หรอืไม่ 

บางครั้งที่ไม่มอีะไรกนิ พวกเรากล้็วนประทงัชวีติด้วยน�้าจากล�าธารนั่น ระหว่าง

ทางจากบ้านไปที่นั่นจะผ่านป่ารกก็จริง แต่พี่รองเคยส�ารวจแล้วบอกว่าไม่ม ี

สตัว์ป่าอนัตราย และพี่รองกย็งัท�าเครื่องหมายเป็นลูกศรไว้ตามต้นไม้ที่จะมุ่ง

ตรงไปยังล�าธารแล้วด้วย ที่พี่ใหญ่ต้องท�าก็แค่มองหามัน แล้วเดินไปตาม 

ลูกศรกจ็ะถงึล�าธารได้ในที่สุด” หยางเซงิเป็นคนบอกเธอ

โอ้...ดจูากวาจาฉะฉาน ท�าเอาเธอมอิาจดเูบาน้องรองได้จรงิๆ เขามคีวาม

สามารถในการคดิที่เกนิวยัไปแล้ว! หรอืความจรงิเธอไม่ควรเอาเดก็แถวบ้าน
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เธอมาเป็นมาตรฐานของเดก็ที่นี่กนันะ

กู่มี่เอินตรงไปที่ป่าหลังบ้านแล้วเดินตามเครื่องหมายที่อยู่บนต้นไม้ 

ตอนที่เหลือบมองผ่านกอหญ้ารกชัฏที่ขวางทางเดิน เธอถึงกับชะงักเมื่อเห็น

ดอกหญ้าเหล่านั้น

“ดอกอี้อี่เหรนิ2!?”

ช่วงหลังบริษัทแม่ของเธอต้องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

สุขภาพ ท�าให้เธอกบัทมีงานต้องลงพื้นที่วจิยัวตัถุดบิ และยงัได้ศกึษาเกี่ยวกบั

การปลูกต้นอี้อี่เหรินโดยเฉพาะ ถ้าเธอไม่เคยหยิบจับมันมาก่อน ก็คงเผลอ

มองข้ามกอหญ้าเหล่านี้ไป เพราะคดิว่าเป็นดอกหญ้าธรรมดาแน่นอน

ความจรงิสิ่งนี้เป็นธญัพชืที่มคีุณค่าสูงมาก ดกีว่าข้าวที่เธอมหีลายร้อย

เท่า ถือเป็นยาอายุวัฒนะแห่งยุคที่บ�ารุงการท�างานในร่างกายหลายส่วน ทั้ง

สมอง สายตา ปอด ไต และเลอืด ไหนจะแก้ท้องเสยีท้องร่วง ยิ่งดสี�าหรบัที่นี่

ที่น่าจะยงัไม่มวีคัซนีป้องกนัโรคใดๆ เพราะมนัยงัช่วยต้านเชื้อแบคทเีรยีได้ดี

อกีด้วย

“หรอืแท้จรงิแล้วอาการของน้องรองจะเกดิจากการขาดวติามนิ?”

พอกู่มี่เอนินิ่งคดิกย็ิ่งเข้าเค้า ตอนนั้นเสยีดายที่เธอไม่ทนัตรวจดูสภาพ

เหงอืกของเขาก่อนจากมา 

เธอจ�าได้ว่าเด็กข้างบ้านของเธอชอบกินเนื้อสัตว์ ทั้งยังเลือกกินมาก 

เกินไป จนไม่ชอบบริโภคพวกผักผลไม้ ในที่สุดเขาก็เป็นโรคลักปิดลักเปิด

เพราะขาดวติามนิซี

อี้อี่เหรินอาจจะมีสรรพคุณทางยามากมาย แต่กลับมีเพียงวิตามินเอ  

บ ี1 และบ ี2 ปรากฏในผลการวจิยัของพวกนกัโภชนาการเท่านั้น

‘เอ...ในป่านี้ยงัคงอดุมสมบรูณ์ จะเป็นไปได้ไหมที่จะส�ารวจบรเิวณกว้าง

2 อี้อี่เหรนิ คอืลูกเดอืย
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กว่านี้ บางทอีาจค้นพบของที่กนิได้เพิ่มอกีกเ็ป็นได้’

เธอรู้สึกมีความหวังอย่างอื่นเพิ่ม จริงๆ แค่พบอี้อี่เหรินก็เหมือนพบ 

เส้นต่อชวีติให้พวกเดก็ๆ เหล่านี้แล้ว

ตอนนี้ไม่เพียงต้องกินอิ่มนอนหลับ แต่ปัจจัยต่อมาอย่างที่พักอาศัย 

และเครื่องนุ่งห่ม ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงส�าหรับทั้งตัวเธอ 

และพวกเขา

กู่มี่เอินมองดูถังน�้าข้างตัวสลับกับทุ่งดอกอี้อี่เหริน เธอตัดสินใจที่จะ

กลบัมาอกีครั้งหลงัจากอาหารมื้อนี้ผ่านพ้นไป 

เธอต้องค�านวณการใช้วัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอในวันอื่นๆ และยัง

ต้องการส�ารวจว่าภายในป่านี้ซุกซ่อนขุมสมบตัใิดๆ ไว้อกีบ้าง

เมื่อวางแผนเอาไว้แล้ว กู่มี่เอนิกม็ุ่งตรงไปที่ล�าธารทนัท ีก่อนจะตกัน�้า

ราวครึ่งถัง แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเอามาเช็ดถูเนื้อตัวที่อยู่นอกเสื้อผ้าเพื่อล้าง

บาดแผลก่อน

ไม่มแีอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เธอคงไม่ตดิเชื้อจนตายไปก่อนใช่หรอืไม่

ขากลบัแน่นอนว่าล�าบากกว่าขาไป เพราะกู่มี่เอนิใช้เวลาถงึสองเท่ากว่า

จะถึงบ้าน พอมาถึงบริเวณก่อไฟก็เห็นว่าหยางเซิงก�าลังหักกิ่งไม้เพื่อเติม 

เชื้อเพลงิอยู่พอดี

พอเขาหันมาเห็นสภาพของพี่ใหญ่ที่หอบของหนักมาแต่ไกล จึงลุกขึ้น

เดนิไปแย่งเอาถงัน�้าจากมอืกู่มี่เอนิมาถอืได้แบบสบายๆ

‘เขาแขง็แรงจรงิๆ!’ เธอคดิในใจ

“พี่ใหญ่ ท่านจะให้ข้าช่วยตรงไหนต่อ” หยางเซิงถามขึ้นมาหลังจาก 

วางถงัน�้าลงใกล้จุดก่อไฟ

กู่มี่เอนิหนัไปชี้ที่หม้อไม่สมประกอบแล้วบอกเขา “เจ้าเอาน�้าไปล้างหม้อ

นั่นสักหนึ่งส่วน จากนั้นก็ค่อยต้มน�้าเผื่อไว้ส�าหรับท�าโจ๊กธัญพืช วันนี้เรา

สามารถใช้ข้าวได้มากหน่อย แต่พวกวตัถดุบิจ�าพวกธญัพชือาจต้องใช้ปรมิาณ

เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะ” จากนั้นกู่มี่เอินก็ยิ้มแย้มก่อนจะกล่าวต่อ “หลังพ้น 



Riordan
17

มื้อนี้ พี่จะพาเจ้าไปเกบ็ยาอายุวฒันะด้วยกนั!”

หยางเซิงได้ยินแล้วก็ทวนค�าออกมาอย่างที่ไม่ค่อยแน่ใจนัก “ยาอายุ

วฒันะหรอื”

“ใช่” กู่มี่เอินพยักหน้าเสริมความเชื่อมั่น “เรื่องท้องอิ่มให้เป็นหน้าที่ 

พี่สาวคนนี้เถอะ!”



แทนที่จะได้เหน็สหีน้าตื้นตนัใจของน้องชายตวัน้อย เธอกลบัได้ความ

หวาดระแวงกลบัมาแทน 

“พี่ใหญ่ ท่านท�าอาหารเป็นหรอื” หยางเซงิถามพลางขมวดคิ้ว

กู่มี่เอนิชะงกัไปเลก็น้อย...

‘หรอืว่าเจ้าของร่างเดมิจะเป็นตวัไร้ประโยชน์ของบ้าน?’

เพื่อไม่ให้เดก็ขี้ระแวงสงสยัมาปรามาสผู้ใหญ่วยัเกอืบสามสบิปีอย่างเธอ 

กู่มี่เอนิจงึกล่าวตอบอย่างหนกัแน่นไป “ไม่ต้องห่วง!” พลางหยกิเข้าที่ข้างแก้ม

ของหยางเซงิ

“พี่ใหญ่มีพรสวรรค์ที่แอบซ่อนไว้เยอะ หากเจ้าไม่มั่นใจก็ลองมาเฝ้า 

เวลาที่พี่ท�าอาหารกแ็ล้วกนั”

หยางเซิงได้ยินก็อดที่จะเอียงศีรษะไม่ได้ แต่เห็นพี่ใหญ่แสดงความ 

มั่นอกมั่นใจออกมา กท็�าให้จ�ายอมพยกัหน้ารบั จากนั้นหยางเซงิจงึกล่าวส�าทบั 

“พี่ใหญ่ท�าได้ก็ดี หากวันหน้าถึงคราวออกเรือนจะได้ไม่ล�าบากเวลาอยู่บ้าน 

สาม”ี

ท่าทางของหยางเซิงที่พยายามสั่งสอนราวกับเป็นผู้ใหญ่ ท�าให้กู่มี่เอิน

สอง
พี่สาวท�าอาหาร
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แอบยิ้มซุกซน จนอดไม่ได้ที่จะหยกิแก้มอกีข้างต่อด้วยความหมั่นไส้

“เจ้าตวัน้อยไปจ�าค�าแก่แดดนี้มาจากที่ใดกนั” เธอถาม

“ฮาๆ เป็นค�าที่พี่รองเคยพูดลบัหลงักบัข้า...อุ๊บ!” หยางเซงิรบีอุดปาก

เมื่อหลุดค�าพูดนนิทาออกไป 

กู่มี่เอินส่ายหน้าช้าๆ ที่นี่คล้ายยุคจีนโบราณที่บังคับให้เด็กต้องเติบโต

เป็นผู้ใหญ่เรว็กว่าก�าหนดกจ็รงิ แต่คงไม่ถงึกบัที่จะมเีดก็อายุราวประถมต้น-

ปลายต้องมาเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตคานทองนิเวศน์ของพี่สาวคนโตในบ้าน

หรอกกระมงั!

เธอในภพก่อนเป็นหญิงสาวที่เรียกได้ว่าดวงกุดเรื่องการมีคู่เป็นอย่าง

มาก มีผู้ชายหลายคนมองเธอ และพยายามเดินหน้าเข้ามาจีบเธอทั้งต่อหน้า

และลบัหลงั ทว่าสุดท้ายผ่านไปไม่ถงึเดอืน พวกเขาเหลา่นั้นกลบัหลกีลี้หนห่ีาง

ราวกบัเธอเป็นเชื้อโรค! พลกิหน้าตลบหลงัไปเสยีอย่างนั้น

ท�าไม เพราะอะไร ผูห้ญงิที่เป็นกลุสตร ีการบ้านการเรอืนเก่ง แถมการ 

งานอาชีพก็มั่นคง ท�าไมถึงกลายเป็นถูกทิ้งไว้ที่ปลายสุดของแถวตรง 

ชานชาลา!

ระหว่างที่กู่มี่เอินก�าลังร�าลึกถึงความเป็นนางฟ้าบริสุทธิ์ของตนเองใน

ชาตกิ่อน พอหยางเซงิสงัเกตว่าสหีน้าของพี่ใหญ่ไม่มรี่องรอยความโกรธกย็ิ้ม

ทะเล้นออกมา

“พี่รองล้วนเป็นห่วงพี่ใหญ่และน้องสี่ แถมพี่รองยงับอกอกีว่า ข้าเป็น

น้องชายที่มีแรงเยอะเป็นพิเศษ แม้แต่ถังน�้าที่พี่รองยกไม่ได้ แต่ข้ากลับแบก

ขึ้นมาได้สบายๆ เพราะส�าหรบัข้าแล้วมนัเบามาก! พี่รองจงึบอกข้าว่า เมื่อข้า

โตขึ้น ขา้สามารถออกแรงท�างานได้มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆ ดงันั้นความหวงัใน

การหาเงนิอาจต้องพึ่งพาข้าเป็นพเิศษ เพื่อที่จะช่วยเหลอืพี่รองดแูลครอบครวั

ของเราให้สุขสบายต่อไป”

จากที่ฟังเขาเล่ามาแวบหนึ่งเธอก็นึกห่วงไปว่าเจ้าเด็กที่ซื่อตรงคนนี้ 

จะถูกพี่รองหลอกใช้งานหรอืเปล่า 
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แต่จากนั้นสภาพร่างกายที่ผ่ายผอมและภาพการเสยีสละของหยางหมงิ 

กผ็ุดขึ้นมาในความทรงจ�า

แม้หยางเซิงจะยังเป็นเด็ก แต่กลับมีร่างกายที่สูงใหญ่กว่าหยางหมิงที่

ดอู้อนแอ้นราวกบัอสิตร ีในเมื่อพวกเขาเกดิมาเป็นเดก็ก�าพร้าไร้อนาคตที่มั่นคง 

ไร้ผู้แนะแนวทาง ก็คงมีเพียงความคิดในกรอบที่จ�ากัดแต่การเป็นกรรมกร 

แบกหามตามร้านค้าระดบัล่างๆ หรอืไม่กอ็าจมคีวามคดิที่จะขายตวัไปเป็นทาส 

หรอืบ่าวรบัใช้ในครอบครวัที่ร�่ารวยเท่านั้น

พอคดิได้ถงึความเป็นไปข้อนี้... “เจ้าไม่น่าต้องล�าบากขนาดนี้เลย” เมื่อ

กล่าวจบน�้าตาของเธอกค็ลอเบ้า

หยางเซิงส่ายหน้า “พี่ใหญ่ ความล�าบากของเรื่องเงินทองภายในบ้าน 

สมควรเป็นงานหนกัของผู้ชายต่างหาก”

กู่มี่เอนิรูส้กึอบอุน่ใจ เป็นครั้งแรกที่เธอรูส้กึว่าเดก็ๆ ผู้เป็นอนาคตของ

ชาตนิั้นเป็นอย่างไร มนัท�าให้เธอรู้สกึว่าตนเองสามารถพึ่งพงิพวกเขาได้จรงิๆ 

ในวนัข้างหน้า

อนาคตของเดก็พวกนี้ช่างยากล�าบากเสยีจรงิ เธอในตอนนี้ยงัไม่มคีวาม

รู้เกี่ยวกับโลกใบนี้มากนัก ท�าให้ยังไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่า ชีวิตของ

ครอบครวันี้ในวนัข้างหน้าจะมั่นคงเป็นสขุได้จรงิๆ ทั้งที่เดก็เหล่านี้ล้วนแล้วแต่

เป็นเด็กดีที่ชวนให้ใครต่อใครหลงรัก และแม้แต่ตัวน้องรองที่เธอยังไม่ได้มี

ปฏสิมัพนัธ์ด้วย ที่แค่เธอได้ยนิได้เหน็การจดัการภายในบ้านตอนนี้ กย็ิ่งเหน็

ถงึความฉลาดและความรบัผดิชอบในฐานะพี่ชายคนโต จนอดไม่ได้ที่จะนบัถอื

ในใจ

กู่มี่เอินอ้าแขนแล้วสวมกอดหยางเซิงเสียแน่น จนเขาตกใจร้องอุทาน

ออกมา

“พี่ใหญ่! ท่านท�าอะไร”

กู่มี่เอนิตอบออกมาเบาๆ “พี่แค่จะสญัญาว่า...อนาคตพวกเจ้าพี่น้องจะ

ต้องได้กนิอิ่มนอนหลบัสบาย เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเจ้าจะต้องอดทนเข้าไว้”
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หยางเซงิรู้สกึอดึอดัด้วยความไม่คุ้นชนิกบัความใกล้ชดิแบบนี้

“อะ...อา...พี่ใหญ่ นี่มนั...น่าอาย”

แต่กระนั้นเขากไ็ม่ได้ผลักเธอออก เพราะเขามีแรงเยอะมากจึงกลวัว่า

อาจท�าร้ายพี่ใหญ่ให้บาดเจบ็ได้

เหน็ปฏกิริยิาของหยางเซงิแล้วเธอกห็วัเราะ “คกิๆ เจ้าเดก็ขี้อาย ต่อไป

พี่จะกอดพวกเจ้าบ่อยๆ นี่เป็นการแสดงความรกัของพี่น้องนะ”

กู่มี่เอนิหยอกเย้าพลางหอมแก้มเขา พลนัรู้สกึเหมอืนหวัใจของคุณป้า

จะซู่ซ่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาแปลกๆ

ชาตินี้เธอมีเรือพ่วงติดตามมาเร็วกว่าที่คาด ความหวังในการพิชิต 

ยอดเขาแห่งผู้ทรงศลีทั้งสองชาต.ิ..ช่างเป็นความหวงัที่รบิหรี่เสยีจรงิ

ตอนนี้น�้าต้มเดือดแล้ว ในยุคที่ไร้ซึ่งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบนี้ ส�าหรับ

สาวแดนศวิไิลซ์คงเป็นค�าสาปร้ายแรงประการหนึ่ง 

ทว่าส�าหรับเธอซึ่งเคยท�างานเกี่ยวกับการวิจัยในบริษัทผลิตภัณฑ์

แปรรูปอาหารขนาดกลาง แม้จะเป็นพนกังานตวัเลก็ๆ ในแผนก แต่กย็งัชอบ

ตดิตามหวัหน้าลงพื้นที่อย่างพวกหมู่บ้านในชนบทอยู่บ่อยครั้ง 

ฉะนั้นเธอจึงพอมีประสบการณ์ในการท�าอะไรหลายๆ อย่าง ตาม 

แบบฉบับการอนุรักษ์ความรู้ของท้องถิ่น แม้กระทั่งการหุงข้าวแบบไร้ไฟฟ้า

ของพวกเขา ที่มนัยงัคงประทบัใจและฝังอยู่ในสมองของเธอดี

แต่การต้มโดยใช้ฟืนจากกิ่งไม้ให้ความร้อนค่อนไปทางต�่า มนัยากมาก

ที่จะปรบัระดบัการเร่งเชื้อไฟขึ้นมาได้ ส�าหรบัเธอถอืว่าหยางเซงิเก่งจรงิๆ ที่ 

จุดไฟจากกิ่งไม้แห้งได้โดยไม่ต้องใช้ไม้ขดี ทว่าพอเอ่ยปากชมออกมา กท็�าให้

ใบหน้าของหยางเซงิแดงขึ้นจนเขาต้องแก้เขนิโดยการลูบจมูกไปมา

กู่มี่เอินตักน�้าออกมาส่วนหนึ่งเพื่อล้างภาชนะที่จะใช้ต้ม จากนั้นเธอ 

ก็ตวงข้าวสารราวสามถ้วยเล็กออกมา ซึ่งถือว่าน้อยมากส�าหรับปากท้องของ

เด็กวัยก�าลังโตห้าคน แต่การที่เลือกท�าโจ๊กจะช่วยท�าให้มันกลายเป็นอาหาร

หม้อใหญ่ ซึ่งคงพอจะช่วยบรรเทาความหวิของพวกเขาไปได้
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ในอดีตยามบ้านเมืองเผชิญวิกฤติทางธรรมชาติ สงคราม และความ

อดอยาก มเีพยีงโจ๊กข้าวจดืๆ นี่แหละที่ช่วยต่อชวีติผูค้นให้พ้นประตแูห่งความ

ตายไปได้ในทกุยุคทกุสมยั เพราะฉะนั้นอย่าได้ดถูกูอาหารประเภทนี้เดด็ขาด!

กว่าข้าวจะสุก กูม่ี่เอนิกห็นัไปล้างธญัพชืจ�าพวกถั่ว งา แล้วกพุ็ทรา ก่อน

เอามันไปแช่น�้าทิ้งไว้ก่อน จากนั้นเธอจึงให้หยางเซิงเฝ้ากองไฟที่หุงข้าวเอาไว้ 

แล้วเธอค่อยแวบออกไปหาของป่า โดยมเีป้าหมายนอกเหนอืจากการเกบ็ดอก

อี้อี่เหรนิมาใช้แทนข้าวซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในอนาคต

ด้วยความที่ยังไม่ชินที่ทาง กู่มี่เอินจึงเลือกที่จะเดินกลับไปส�ารวจทาง

เดมิก่อน ครั้งแรกใจเธอจดจ่ออยูก่บัการหาน�้า ทว่าครั้งนี้พอเธอได้ลองกวาดตา

มองดอูย่างละเอยีด เธอจงึค่อยค้นพบวตัถดุบิจากป่าหลายๆ อย่างที่พวกเดก็ๆ 

เมนิเฉยไป

โดยมตีั้งแต่ผลเก๋ากี้3 ป่าที่ขึ้นบรเิวณข้างทาง อกีทั้งยงัอยู่ไม่ไกลจากตวั

บ้านนัก และยิ่งบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากล�าธาร ก็ยังมีเห็ดดอกโต 

ขึ้นตามขอนไม้ใหญ่ ...แถมมนัยงัมมีากมายจนเธอมองแทบไม่เหน็เนื้อไม้เสยี 

ด้วยซ�้า

กูม่ี่เอนิรูส้กึโชคดไีม่น้อย ด้วยข้อจ�ากดัของร่างที่ยงัเดก็ ท�าให้เธอลงมอื

ท�าอะไรเกนิตวัได้ไม่มากนกั แต่อย่างน้อยแม้จะแยกไม่ออกว่าเหด็ตรงหน้าคอื

พันธุ์อะไร เป็นเห็ดชนิดไหน ทว่าเธอก็พอจะรู้ว่ามันเป็นเห็ดที่กินได้อย่าง

แน่นอน

ในโลกก่อน เพื่อนในทมีของเธอคนหนึ่งเกดินกึอุตรเิดด็เหด็ดอกสวยๆ 

ที่งอกใกล้เต็นท์แล้วเอามาย่างกิน แต่หลังจากที่เขากินไปได้ไม่นาน ก็กลับ 

เกดิอาการชกัและหมดสตไิปกลางวงเหล้า จนทุกคนต้องช่วยกนัหามส่งเขาไป

โรงพยาบาล 

โชคยงัดทีี่ตอนนั้นปฏบิตักิารว่องไวด ีท�าให้พาเขาไปล้างท้องได้ทนั 

3 เก๋ากี้ คอืโกจเิบอร์รี
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เพื่อนร่วมทีมคนนั้นต่อมาจึงลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นได้ และยังสาบาน

ว่าชาตนิี้จะไม่กนิเหด็ไปอกีตลอดชวีติ

เพราะมีบทเรียนของเขาเป็นตัวอย่าง เธอจึงไปศึกษาดู จนพบการ

ทดสอบว่าพวกเหด็ที่ไม่รู้จกัเป็นเหด็พษิหรอืไม่นั้น พอจะมวีธิงี่ายๆ ที่พสิูจน์

ได้ อย่างการเลือกหยิบโดยสังเกตจากดอกเห็ดที่มีรอยแมลงกัดกินเท่านั้น 

ที่กนิได้ แม้จะใช้ได้ไม่เตม็ร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่กบัพวกผลไม้ป่าที่เราไม่รูจ้กัและ

ไม่รู้ว่ากนิได้หรอืไม่นั้น สมควรใช้วธินีี้สงัเกตในเบื้องต้นจะดกีว่า

ส่วนเจ้าเห็ดพวกนี้กู่มี่เอินแน่ใจว่าสามารถเก็บกลับไปกินได้ เพราะมี

เห็ดจ�านวนหลายดอกที่ปรากฏรอยเว้าแหว่งจากการกัดกินของสัตว์ตัวเล็กๆ 

อยู่หลายจุด เธอจึงรวบรวมดอกเห็ดที่มีรอยกัดเล็กๆ เหล่านั้นมาใส่ลงใน

ตะกร้า โดยพยายามเดด็แบบทิ้งรากเอาไว้ เพื่อที่ต่อไปมนัจะกลายเป็นเชื้อเหด็

ให้เตบิโตต่อไปได้อกี

กู่มี่เอินเดินหาเห็ดอีกครึ่งหนึ่งอย่างระมัดระวัง เพราะการเดินวนอยู่

ใกล้ๆ แหล่งน�้ามากเกนิไปย่อมอนัตราย เพราะสถานที่ที่มแีหลง่น�้าในป่ามกัจะ

เป็นแหล่งชมุนมุของพวกสตัว์ป่า ซึ่งเธอกไ็ม่รู้ว่าพวกมนัจะเป็นพวกสตัว์กนิพชื

หรอืสตัว์กนิเนื้อ 

ทว่าพอเธอรวมบรรดาของกินเท่าที่หาได้ในบริเวณนี้ เธอกลับหดหู่ 

เพราะรู้สกึว่ายงัไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคของพวกเดก็ๆ ในบ้านเท่าใดนกั

กู่มี่เอินจึงทดลองแหย่เท้าลงไปในล�าธาร โดยหยั่งความลึกของน�้า

บรเิวณนั้นที่สูงถงึเอวของเธอพอด ี

ถ้าเป็นในยุคปัจจุบนั สถานที่นี้คงจะกลายเป็นแหล่งที่นกัท่องเที่ยวเอา

แพยางมาลอยเล่น เพราะกระแสน�้าของล�าธารนี้ไม่มีความแรง อีกทั้งยังมี 

โขดหนิใหญ่ประปรายทว่าไม่ชนันกั 

อีกทั้งนอกจากบรรยากาศจะดีแล้ว ภาพของธรรมชาติในบริเวณนี้ 

กง็ดงามมาก จนพานให้เธออยากเหน็ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสขีึ้นมา และหวงัว่า 

ถงึตอนนั้นเธอคงจะยงัมโีอกาสได้เหน็มนัเช่นกนั
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ภายในน�้าใสดั่งกระจก เหล่าปลาตัวอวบอ้วนว่ายลัดเลาะอยู่ตามซอก

หิน ว่ายอยู่แถวรากไม้ที่หยั่งลงไปใต้น�้า และยังมีบางตัวว่ายผ่านหน้าเธอไป 

ซึ่งในสองบรเิวณทั้งตามซอกหนิและรากไม้นี้ น่าจะเป็นจุดที่มอีาหารของพวก

มนัอยู่ พวกปลาจงึได้ไปรวมตวักนัเยอะนกั

‘เหน็ทคีงต้องลองดกัจบัมนัดู’

กู่มี่เอนิเดนิหาวสัดทุี่พอจะท�าโครงดกัจบัปลา จนไปเจอต้นแปะเม่ากงึ4 

หลายพุ่ม ท�าเอากู่มี่เอนิตาเป็นประกายทนัที

นี่ถือว่าเป็นโชคดีสองชั้น เพราะนอกจากเธอจะใช้มันท�าประโยชน์ทาง

กายภาพแล้ว มนัยงัมปีระโยชน์ในการเป็นยาตวัหนึ่งด้วย

ครั้นนึกถึงหยางหมิงที่ก�าลังป่วยอยู่นั้น จ�าได้ว่าเขามีเลือดก�าเดาไหล

ออกมาด้วยนี่นา 

ผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกเธอว่า หากใช้ส่วนรากของมนัคั้นน�้าสกัหนึ่งถ้วยชา 

ก็จะช่วยหยุดการไหลของเลือดก�าเดาได้ค่อนข้างดี แม้ตอนนี้เธอจะยังไม่รู้ว่า

น้องรองของเธอเป็นโรคอะไร แต่ก็สมควรดูแลตามอาการไปก่อน จนกว่า 

เธอจะหาทางพาเขาไปพบหมอในเมอืงได้

แม้แปะเม่ากึงส�าหรับคนยุคปัจจุบันจะเป็นต้นหญ้าไร้ค่า แต่เธอรู้ดีว่า

ทุกส่วนของต้นนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากเป็นยาแล้ว ทางกายภาพ 

ใบและรากของมนัยงัน�ามาสานเป็นวสัดุอย่างตะกร้าได้อกีด้วย แต่กต็้องแลก

กบัความคงทนที่ไม่น่าเพยีงพอที่เธอจะใช้ดกัจบัปลาตวัใหญ่

กู่มี่เอนิเริ่มท�ากบัดกัโดยหากิ่งไม้ที่มคีวามยาวใกล้เคยีงกนั ก่อนเอามา

สานเป็นกรงทรงกระบอกยาวรูปหกเหลี่ยม แล้วค่อยเว้นช่องขนาดพอให้ปลา

ว่ายเข้าไปได้ จากนั้นค่อยยึดกิ่งไม้โดยใช้ส่วนใบของแปะเม่ากึงมามัดให้แน่น

เป็นทรง

ตอนนี้เธอต้องท�าพวกกบัดกัแข่งกบัเวลา เพราะเริ่มที่จะเป็นห่วงเดก็ๆ 

4 แปะเม่ากงึ คอืหญ้าคา
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ฝ่ังโน้น ท�าให้กบัดกัแบบทรงกระบอกมขีนาดแตกต่างกนัสามอนั ซึ่งในสายตา

เธอ...มนัดูไม่ค่อยจะสมประกอบสกัเท่าไรนกั

จากนั้นกู่มี่เอนิกเ็ดนิไปยงัรมิล�าธารเพื่อหาแหล่งที่จะวางกบัดกั

โดยกบัดกัแบบยาวสองอนันั้น กูม่ี่เอนิเอามากั้นตามซอกหนิที่อยู่ระดบั

ต�่ากว่าน�้าที่ไหลลงมา โดยปีนขึ้นไปวางก้อนหนิดกัขวางทาง เพื่อบงัคบัให้ปลา

ว่ายผ่านมายงักบัดกัเกบ็ปลามากขึ้น จากนั้นเธอจงึค่อยเอาก้อนหนิไปช่วยถ่วง

เอาไว้ไม่ให้กบัดกัหลุดลอยไป 

ส่วนกบัดกัทรงกระบอกที่เหลอือกีอนั เธอกใ็ช้ใบแปะเม่ากงึถกัเป็นเชอืก 

แล้วจงึเอาไปแขวนไว้บนกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาในบรเิวณที่น�้าค่อนข้างลกึเอาการ

เมื่อเตรียมการเสร็จแล้ว ที่เหลือเธอก็แค่ต้องสวดภาวนาขอให้ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวรรค์ช่วยปรานีเธอกับพวกเด็ก ขอให้ประทานอาหารอัน

โอชะจากธรรมชาติมาให้อีกเยอะๆ ก่อนจะคิดหมายมาดว่า ‘เย็นนี้เธอคงจะ

เสี่ยงกลบัมาดูอกีครั้ง’

เวลาผ่านไปราวหนึ่งชั่วยาม กู่มี่เอนิซึ่งหอบเอาเหด็ ผลเก๋ากี้ และต้น

แปะเม่ากงึมาถงึที่บ้าน กเ็จอเข้ากบัหยางเซงิที่ยนืกระวนกระวายรอเธออยูก่่อน

แล้ว พอทนัททีี่เขาเหน็เธอเข้ากร็บีชกัสหีน้าโกรธขึ้งขึ้นมาทนัที

“พี่ใหญ่! ท่านออกไปนานมากจนข้านึกว่าท่านจะเดินหลงป่าเสียแล้ว” 

เขากล่าวพลางเดนิมาแย่งของในมอืไปจากเธออกีเช่นเคย

กู่มี่เอินที่เอ็นดูเขาหนักหนาจึงลูบจมูกเขาเบาๆ “พี่ใหญ่ไปท�าเรื่องดีๆ 

ทิ้งไว้ต่างหาก เดี๋ยวกนิข้าวกลางวนัเสรจ็ค่อยออกไปเกบ็ยาอายุวฒันะด้วยกนันะ”

เรื่องยาอายุวัฒนะได้กลายมาเป็นหัวข้อที่ท�าให้หยางเซิงถูกครอบง�า 

ด้วยความอยากรู้อยากเหน็แทน จนลมืที่จะโกรธเธอต่อ

รออีกครู่ใหญ่ ในตอนที่ทั้งสองคนก�าลังจัดการกับโจ๊กที่เต็มไปด้วย 

น�้าข้าว น้องเล็กอีกสองคนที่ทนหิวไม่ไหวก็วิ่งออกจากบ้านมาพัวพันกอดแข้ง 

กอดขาเธอ พลางออดอ้อนว่าหวิด้วยน�้าเสยีงอ่อนระโหยโรยแรง

กู่มี่เอินจึงหันไปขอให้หยางเซิงเอาผลเก๋ากี้ออกจากตะกร้าเพื่อเอามา 
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ล้างน�้า จากนั้นกค็่อยๆ ป้อนให้พวกน้องๆ กนิแก้หวิกนัไปก่อน

“เจ้านี่คอืผลเก๋ากี้ที่อยู่ข้างบ้าน กนิดูส ิมนัอร่อยมากเลยนะ”

น้องสี่เล่อฉวี่แค่ได้ยินว่ามันกินได้ ก็เป็นคนแรกที่อ้าปากงับผลเก๋ากี้

เข้าไปในปากจนแทบจะกดัถกูนิ้วของกูม่ี่เอนิ ก่อนจะเจ้าตวัน้อยนี่จะเคี้ยวตุย้ๆ 

แล้วกลนืลงท้องไป

ทนัใดนั้นดวงตาหวานซึ้งของเล่อฉวี่กพ็ลนัเปล่งประกาย 

“อาหย่อย!”

หยางเซิงซึ่งก�าลังป้อนน้องห้าหยางจื้อ เห็นพี่ใหญ่เอาแต่ป้อนให้น้องสี่ 

จนตัวนางยังไม่ได้กินเลย เขาจึงเสียสละด้วยการช่วยพี่ใหญ่ป้อนพวกน้องๆ 

สลบักนัไปมา เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ใหญ่ได้กลนืลงท้องบ้าง 

แต่กู่มี่เอนิกลบับอกไม่เป็นไร และยงัทยอยป้อนพวกน้องๆ ต่อไปอย่าง

เตม็ใจด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม

แต่เล่อฉวี่ที่กินเข้าไปพักใหญ่แล้ว กลับสังเกตเห็นพี่ใหญ่กับพี่สาม

เอาแต่ป้อนเธอกับน้องห้าไม่ยอมหยุด จึงไม่กล้าเปิดปากรับผลเก๋ากี้ที่พี่ใหญ่

ยื่นมาจ่อปากอกี

กู่มี่เอนิจงึถาม “เจ้าไม่อยากกนิต่อแล้ว?”

“พี่ใหญ่ พี่สาม ยงั...ไม่กนินี่นา” เล่อฉวี่กล่าวตะกุกตะกกั

“พี่ไม่หวิหรอก” กู่มี่เอนิส่ายหน้าก่อนจะยิ้ม

น้องชายคนเลก็ของบ้านเหน็พี่สาวคนรองหยุดกนิไปกเ็อาอย่างบ้าง เขา

ปิดปากตนเองแน่นเสียจนสองแก้มพองขึ้นมา เพราะเขานั้นยังเคี้ยวผลเก๋ากี้ 

ที่อยู่ในปากไม่หมด และกไ็ม่ยอมรบัของใหม่ด้วยเช่นกนั

น่ารกัน่าเอน็ดูมากๆ

หยางเซิงจึงต้องเอาอย่างพี่ใหญ่ด้วยเช่นกัน จึงยิ้มแล้วบอก “พี่เอง 

กไ็ม่หวินะ” 

พลันปรากฏบรรยากาศสุขสันต์ของครอบครัวใหญ่ แม้ว่าในความ 

เป็นจรงิชวีติของพวกเขาจะยงัไม่เหน็แววสุขสบายรออยู่เลยกต็าม 



Riordan
27

ความเป็นจรงินี้ยิ่งท�าให้กูม่ี่เอนิตั้งหน้าตั้งตาป้อนผลเก๋ากี้ให้พวกเขาต่อ

ด้วยหวัใจที่ปวดร้าว ก่อนจะหนัไปป้อนให้หยางเซงิกนิบ้าง

พอหยางเซิงรู้ว่าเจ้าผลเก๋ากี้นี้ยังเก็บได้อีกมาก แถมยังอยู่ข้างๆ บ้าน

นี่เอง เขาจงึยอมโอนอ่อน และลดมาดพี่ชายลงมาเป็นน้องชายที่ยอมให้พี่สาว

ป้อนเขาบ้าง...

จนผลไม้หายวบัไปเกอืบหมดตะกร้า กู่มี่เอนิจงึรบีแบ่งเกบ็บางส่วนไว้

ให้หยางหมิงที่นอนอยู่ในบ้านบ้าง ก่อนแวบเข้าไปหาเขา โดยที่เธอฝากพวก 

น้องเลก็ไว้ให้หยางเซงิดูแลแทน

“เอ๋? เจ้าถ่ายท้องหรอืนี่”

พอเธอเดินเข้ามาก็ปะทะเข้ากับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่คละคลุ้งไป 

ทั่วห้อง 

โชคดีที่ก่อนหน้านี้เธอให้หยางเซิงเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท มิ

เช่นนั้นอาจมผีู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพราะห้องนี้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคไป

หยางหมิงพยายามที่จะพยุงตัวขึ้นอยู่นานแล้ว ตั้งแต่ที่เริ่มมีอาการ 

มวนท้องจนไม่สามารถระงบัได้ 

ตอนนี้ดวงตาที่พร่ามวัของเขามองตรงมายงัพี่ใหญ่ และยิ่งการที่ได้ยนิ

ค�าพดูของนางเมื่อครูน่ี้แล้ว ผวิหน้าที่เคยซดีเซยีวกค่็อยๆ ปรากฏสแีดงระเรื่อ

ขึ้นเลก็น้อย “พี่ใหญ่...”

“โอ้ เจ้าไม่ต้องลกุแล้ว” กูม่ี่เอนิพุ่งเข้ามาพยงุตวัเขาไว้ ก่อนจะดนัตวัเขา

ให้นอนลง “แล้วที่นี่มผี้าเชด็ตวับ้างหรอืไม่”

หยางหมงิยกมุมปากขึ้นมาเลก็น้อย “พี่ใหญ่...ท่านควรพยงุข้าไปสถานที่

ปลดทุกข์ ข้า...แคก็! ข้าจะจดัการเอง”

กูม่ี่เอนิขมวดคิ้ว มองดรู่างผอมแห้งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ร่มผ้านี้ เหน็ทคีงจะ

มแีต่เนื้อตดิกระดูก เธอจงึร้องแย้งทนัท ี“จะได้อย่างไรกนั!”

เธอไม่เหน็ด้วย จากสภาพแล้วเขาคงไม่มเีรี่ยวแรงแม้แต่จะช่วยตวัเอง

เสยีด้วยซ�้า หรอืจะให้รวมเธอกบัหยางเซงิมาช่วยพยุงเขา กเ็กรงว่าจะพากนั
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พลาดพลั้งท�าเขาตกบ่อส้วมเสยีมากกว่า!

กู่มี่เอนิลุกออกไปหาน�้าและผ้ากลบัเข้ามา กด็นัเจอเจ้าเดก็ดื้อคนนี้ที่ยงั

พยายามจะลุกขึ้นมาจากที่นอนอยู่ดี จนท�าให้เธอต้องตวาดเขาไป “นอนคว�่า

ลงไปเดี๋ยวนี้!”

หยางหมงิสะดุ้งกบัเสยีงของเธอจนถงึกบัมอืไม้อ่อน 

พอเขาเหน็ว่าพี่ใหญ่ก�าลงัขึ้นเสยีงใส่เพราะไม่พอใจอยูน่ั้นกช็วนให้รูส้กึ

พศิวงปนเปไปกบัอารมณ์ความรูส้กึอื่นๆ จนเขายอมให้ความร่วมมอืด้วยการ

นอนราบไปกบัเตยีงฟางแต่โดยดี

เมื่อเหน็เขายอมเชื่อฟังเธอ กูม่ี่เอนิกป็รี่เข้ามาวางถงัใสน่�้าพร้อมด้วยผ้า

ลงข้างๆ ตัวทันที โดยวางของในจุดที่เธอเอื้อมถึงง่าย และนั่งในท่าทางที่

เรยีบร้อย...อยู่ตรงหน้าล�าตวัช่วงล่างของอกีฝ่าย

จากนั้นเธอจงึเอื้อมมอืไปจบัที่ขอบกางเกงของหยางหมงิ

ฟุ่บ!

ทว่ามือของหยางหมิงกลับพุ่งเข้ามาจับที่ข้อมือของกู่มี่เอินเอาไว้ได ้

ทนัท่วงที

กู่มี่เอนิหนัไปมองสบตากบัหยางหมงิด้วยแววตาฉงนงงงวย

หยางหมิงพยายามอย่างยิ่งที่จะสงบอารมณ์ พลางกล่าวอธิบายด้วย 

น�้าเสียงที่นิ่งเฉย “พี่ใหญ่ โปรดให้ข้าท�าเองเถิด ไม่เช่นนั้นก็ตามหยางเซิง 

เข้ามา”

เขาไม่อาจท�าใจได้จรงิๆ พี่น้องผูช้ายกบัผูห้ญงิควรจะมรีะยะห่างต่อกนั

อย่างพอเหมาะพอควร 

ต่อให้ตอนนี้พวกเขายงัเดก็ ซึ่งคงไม่มใีครมาคอยถอืสาหาความกต็าม 

แต่กบัศกัดิ์ศรขีองเขาแล้ว ถ้าเขาต้องมาเปิดเผยก้น...ที่เปรอะไปด้วยสิ่งปฏกูิล

ต่อหน้าเพศตรงข้าม คงจะรู้สกึอบัอายอย่างรุนแรง จนไม่กล้าแม้แต่จะสู้หน้า

อกีฝ่ายต่อไป!

กู่มี่เอินหรี่ตามองหยางหมิงที่พยายามใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายยับยั้ง 
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5 กนิเต้าหู้ หมายถงึ แต๊ะอั๋งหรอืลวนลามผู้อื่น

ไม่ให้เธอถอดกางเกงของเขาออกมา สายตาเขาจ้องมองเธอราวกับเธอเป็น 

คุณป้าโรคจติที่พยายามจะกนิเต้าหู้5 เขา ท�าเอาอดที่จะข�าปนขุ่นเคอืงไม่ได้

“เจ้านี่นะ! ข้าเป็นพี่สาวของเจ้า เป็นผู้อาวุโสของบ้านที่มีสิทธิ์เปิดก้น

น้องๆ ทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง ด้วยสิทธิ์พิเศษเช่นนี้แล้ว 

เจ้าจะต้องอายไปไยกบัสายตาของคนในครอบครวัเดยีวกนั” ความแน่วแน่ของ

กู่มี่เอินสะท้อนออกมาด้วยสีหน้าขึงขังจริงจัง ราวกับว่าถึงเขาจะไม่ยินยอม  

เธอกย็งัจะดื้อรั้นกระชากกางเกงของเขาลงอยู่ดี

เรี่ยวแรงของหยางหมงิอ่อนลงเลก็น้อย

ในตอนนี้เขางุนงงมากกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของพี่ใหญ่ และยิ่งได้ฟัง

ตรรกะที่ค่อนข้างสวนทางกบัจารตีเช่นนี้ด้วยแล้ว...

แต่ถึงกระนั้น เมื่อเขานิ่งคิดและจมไปกับภวังค์...กลับพบว่ามีความ 

สมเหตุสมผลบางอย่างเช่นกนั

‘กน็างเป็นพี่ใหญ่นี่นะ’

หยางหมิงที่คล้ายจะคล้อยตาม แต่พอมองสบเข้ากับดวงตากลมโตที่

เปล่งประกายวบิวบัของกู่มี่เอนิแล้ว ลางสงัหรณ์ลกึๆ กท็�าให้ก�าแพงที่เรยีกว่า 

‘ศกัดิ์ศรคีวามเป็นชาย’ ผุดขึ้นมาต่อต้านทนัที

“ไม่ได้! แคก็ๆๆ พี่ใหญ่ ถ้าข้าต้องเปลื้องผ้าต่อหน้าท่าน...แคก็ๆ จะ

เป็นเหตุให้ข้า...และพี่ใหญ่ต้องเสื่อมเสยีชื่อเสยีง ฉะนั้นแล้วท่านตามหยางเซงิ

มาช่วยข้าแทนดกีว่า”

‘ไม่ว่าอย่างไรกต็้องให้พี่ใหญ่รบีเปลี่ยนความตั้งใจให้ได้!’



กู่มี่เอินหรี่ตาลงทันที ความเข้าใจแวบแรกเกี่ยวกับสังคมโบราณที่

ปกครองโดยผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นี้ น่าจะยังเข้มงวดกับจารีตด้านการวางตัว 

ของหญงิสาว และเข้มงวดเกี่ยวกบัการเว้นระยะของบคุคลต่างเพศ ที่ควบไปถงึ

การวางตวัระหว่างพี่น้องต่างเพศ 

ซึ่งนี่อาจเป็นผลให้น้องรองของเธอท�าสหีน้าราวกบัหญงิสาวที่ก�าลงัโดน

ชายฉกรรจ์อย่างเธอจบักดลงบนเตยีงกไ็ม่ปาน

ความหงุดหงิดของการครองต�าแหน่งแม่สาวคานทองก็พวยพุ่งขึ้นมา

คล้ายแทงใจด�า

“เดก็น้อย เจ้าก�าลงัต้องการความช่วยเหลอือยู่” กู่มี่เอนิเอ่ยเตอืนด้วย

สหีน้าเจ้าเล่ห์

หยางหมิงเห็นพี่ใหญ่เหมือนไม่เข้าใจถึงความร้ายแรงของการจับบุรุษ

เปลื้องผ้า ในใจพลันตื่นตระหนก จนเขาต้องรีบโน้มน้าวนางด้วยเหตุผล 

เป็นเชงิสั่งสอน

“พี่ใหญ่ ชายหญิงไม่ควรชิดใกล้กัน! ข้าเคยได้ยินมาว่าในเมืองหลวง 

มดีรณุนีางหนึ่งร้องเรยีนทางการว่า เพื่อนบ้านชายของนางมาแอบดนูางเปลื้อง

สาม
พี่สาวรับผิดชอบ
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ผ้าอาบน�้า ท�าเอาครอบครัวฝ่ายหญิงเรียกร้องขอให้ทางการจับชายผู้นั้นมา 

ขอขมานางด้วยการแต่งงาน หาไม่ ชายผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

จารีต! เห็นหรือไม่ การถูกบุรุษอื่นที่ไม่ใช่สามีเห็นเนื้อหนังมังสาของตนเอง  

ถอืเป็นการล่วงเกนิและผดิจารตีของอสิตรขีั้นร้ายแรง สงัคมจะวพิากษ์ได้ว่านาง

เป็นหญงิที่ไม่บรสุิทธิ์แล้ว และยิ่งหากผูอ้ื่นล่วงรูก้ด้็วย กจ็ะถอืเป็นความอบัอาย

อย่างร้ายแรง และจะแต่งออกได้ยาก จนมีผู้หญิงหลายรายถึงกับจบชีวิต 

ล้างอายให้แก่ครอบครวัตนเองมานกัต่อนกั เพราะถูกล่วงเกนิเช่นนี้”

ได้ยินหลักการที่ชวนให้กลอกตา ทั้งยังเป็นการเถียงข้างๆ คูๆ ที่ไม่

เกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ในตอนนี้ กู่มี่เอินก็เกือบจะหลุดข�า แต่ต้องแสร้ง 

เป็นตอบเสยีงแขง็ต่อไป

“เจ้าเดก็น้อยปากเหมน็ การเปิดก้นของเจ้าไม่ได้ถอืว่าพี่ก�าลงัจะกระท�า

ช�าเราเจ้าแต่อย่างใด โธ่...กบัเรื่องแค่นี้ ในอนาคตหากภรรยาของเจ้าท�าไม่ได้

เช่นพี่ใหญ่ อย่างนั้นกไ็ม่ต้องแต่งออกไป! ดหีรอืไม่เล่า”

เธอฉวยโอกาสที่หยางหมิงก�าลังตะลึงกับวาจาของเธอ รีบกระชาก

กางเกงลงทนัท ี

ทนัใดนั้นกลิ่นอนัไม่พงึประสงค์กโ็ชยออกมาจนกู่มี่เอนิต้องเผลอขมวดคิ้ว

“อ๊า! พี่ใหญ่!” หยางหมงิอบัอายมากจนใบหน้าแดงเถอืกไม่ต่างไปจาก

ผลเก๋ากี้ 

เขาอยากจะเอื้อมมือไปหาอะไรมาปกปิดก้นของเขา แต่ก็เคลื่อนไหว

ไม่ทนักบัความเรว็ในการท�าความสะอาดก้นของพี่ใหญ่

“เจ้าอยู่นิ่งๆ เดี๋ยวกเ็สรจ็แล้ว หากเจ้าเขนิอายมากนกักใ็ห้หลบัตาแล้ว

คดิว่ามนัเป็นฝันร้ายกแ็ล้วกนั!” กู่มี่เอนิขี้เกยีจจะเถยีงเขาแล้ว จงึรบีจดัการ

เชด็ ล้าง และท�าความสะอาดทุกซอกมุมที่ก้นของเขาเปรอะเปื้อน 

แม้กระทั่งส่วนลับของเด็กผู้ชาย กู่มี่เอินก็พลิกตัวเขามาอีกด้าน จน 

ส่วนลบันั้นเผยออกมาให้เธอเหน็

“โธ่ๆ เด็กน้อยก็คือเด็กน้อย ยังมีอยู่แค่นี้เอง เจ้าจะอับอายไปท�าไม 
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กนันะ” กู่มี่เอนิอดไม่ได้ที่จะเอ่ยกระเซ้าเขาเบาๆ ด้วยรอยยิ้มหวาน

“...”

หยางหมงิที่ใช้เรี่ยวแรงไปจนหมดได้แต่หรี่ตาลงอย่างหมายมาด ก่อน

จะปล่อยให้กู่มี่เอนิจดัการกบัก้นของเขาไปอย่างไม่มทีางเลอืก

ส�าหรบัพวกเดก็ๆ โจ๊กธญัพชืจดืๆ นี่เหมอืนทองค�าที่ตกลงมาจากฟ้า 

ในเวลาไม่นานพวกเขาก็กินโจ๊กในถ้วยข้าวบิ่นๆ นั้นจนหมดเกลี้ยง ทว่ากลับ

ไม่ยอมเตมิซ�้าทั้งที่พวกเขากจ็ะยงักนิไม่อิ่มดี

“เติมอีกสักถ้วยสิ พวกเจ้าไม่ได้กินข้าวมานานเท่าใดแล้ว” กู่มี่เอิน 

เลกิคิ้วถาม พลางตกัถ้วยที่สองยื่นให้หยางเซงิกบัน้องๆ

การยื่นโจ๊กรอบที่สองของเธอเหมือนจะเป็นการให้สัญญาณอนุญาต

พวกตัวเล็กๆ ได้กินกันต่อ ท�าให้เล่อฉวี่และหยางจื้อแบมือออกไปรับถ้วย 

ด้วยความยนิดอีย่างยิ่ง 

“พี่ใหญ่ เราควรแบ่งเกบ็ไว้กนิยามหวิจดัมากกว่านะ” 

หยางเซิงที่รู้ซึ้งถึงความทรมานยามหิวโหยเอ่ยทัดทาน ยิ่งท�าให้พวก 

เล่อฉวี่ยิ่งรบีกนิโจ๊กทั้งถ้วยนั้นลงไปในท้อง ด้วยกลวัว่าพวกพี่ๆ  จะเปลี่ยนใจ

ไม่ให้กนิอกี

กู่มี่เอนิหนัไปลูบหลงัของน้องทั้งสองคน แล้วจงึกล่าวกบัหยางเซงิ “ไม่

เป็นไร พี่หาอาหารมาเพิ่มได้อีก แต่ตอนนี้เจ้าต้องกินเพื่อให้ได้พลังงาน ไม่ 

เช่นนั้นนอกจากเจ้าจะไม่มแีรงท�างานแล้ว เจ้ากอ็าจจะป่วย...”

เวลานั้นกู่มี่เอินพลันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า อาการของหยางหมิงนั้นคล้าย 

...เธออาจจะเคยเห็นมันจากที่ไหนมาก่อน จึงพลันเปลี่ยนค�าถาม “พี่ชายเจ้า

ปกตแิล้วได้กนิผกัผลไม้...มากหรอืน้อยเพยีงใด”

“ผกัผลไม้?” หยางเซงิแทบจะไม่เสยีเวลาคดิ “พี่ใหญ่ ท่านลมืแล้วหรอื

ว่าพี่รองไม่ชอบของพวกนี้ และก็มักจะยกให้พวกเรากินกันก่อนเสมอเวลาที่ 

พี่รองหาผกัหรอืผลไม้ป่ามาได้”
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‘อา...ชดัเลย!’ กู่มี่เอนิยิ่งแน่ใจ

“ถ้าเช่นนั้น ตอนเจ้ากนิโจ๊กในถ้วยนี้หมดแล้ว กช็วนพวกน้องเลก็ออก

ไปเกบ็ผลเก๋ากี้มาเพิ่มสกัเตม็ตะกร้าหรอืครึ่งตะกร้าก่อน แล้วค่อยตกัโจ๊กไป

ป้อนให้พี่รองพร้อมกบับงัคบัให้เขากนิผลเก๋ากี้ด้วย อย่างน้อยถ้าพี่เจ้าไม่ยอม

กนิ กบ็อกเขาไปว่าให้กนิยามว่างกไ็ด้ มนัจะช่วยให้อาการเขาดขีึ้น” 

แต่ถ้าสกัวนัสองวนัแล้วอาการยงัแย่ลง เธอคงต้องหาทางพาเขาไปพบ

หมอให้ได้แล้วละ!

มาวันนี้หยางเซิงค่อนข้างเชื่อฟังเธอดี แม้ตอนแรกจะอิดออดไม่ยอม

กินโจ๊กถ้วยที่สอง จนเธอต้องบังคับเขาอีกครั้ง เขาจึงยอมกลืนโจ๊กลงคอ 

ด้วยสหีน้าอดัอั้น 

พวกเด็กๆ ทั้งสามวิ่งถือตะกร้าออกไปเก็บผลเก๋ากี้ ขณะที่เธอขอ 

แยกตวัออกไปเกบ็ดอกอี้อี่เหรนิ กบัแวะไปดูกบัดกัปลาที่เธอท�าทิ้งไว้ที่ล�าธาร 

เหมือนโชคจะยังเข้าข้างครอบครัวของเธอ เพราะครั้งนี้เธอกลับมา 

พร้อมกบั...

“ไอหยา! ปลาตวัอ้วน”

พอกู่มี่เอินกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยการหอบข้าวของพะรุงพะรัง

มากมาย หยางเซงิกแ็ทบอ้าปากค้างเมื่อเหน็ปลาที่เธอจบัมาได้

“ปลา! ปลา!”

“ปา!”

เล่อฉวี่กบัหยางจื้อจ้องปลาตวัใหญ่ตาเป็นประกายด้วยท่าทางน่าเอน็ดู 

น่าเสียดายที่กับดักของเธอเสียหายไปหนึ่งอัน และลอยหายไปอีก 

หนึ่งอนั แต่โชคดทีี่มอีนัหนึ่งดกัปลาตวันี้มาได้พอด ีจงึถอืว่าวนันี้พวกเธอโชคดี

เป็นอย่างมาก

“ปลาไม่ได้ตัวใหญ่เท่าไร เป็นเพราะพวกเราตัวเล็ก คืนนี้พี่ว่าจะเอา 

อี้อี่เหรินต้มกับเนื้อปลาให้กิน แต่ก่อนหน้านั้นพวกเจ้าต้องช่วยพี่แกะเปลือก

เจ้านี่ก่อน” กู่มี่เอนิกล่าวพลางยื่นกอดอกไม้รูปทรงแปลกส่งให้หยางเซงิ
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ดอกอี้อี่เหรินจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ แกะเปลือกออกมารอบแรก

จะมเียื่อหุ้มเปลอืกชั้นกลาง ซึ่งต้องลอกออกอกีชั้น จงึจะได้เหน็เนื้อขาวๆ ที่

อยู่ด้านใน 

ความจรงิกู่มี่เอนิคดิว่าวธินีี้ท�าให้ได้ลูกของดอกอี้อี่เหรนิน้อย ทว่าตอนนี้

เธอยงัหาทางออกอย่างการสเีปลอืกของมนัด้วยเครื่องมอืไม่ได้ คงต้องพึ่งพา

การใช้แรงงานเดก็แบบนี้ไปก่อน

ช่วงแรกพวกเด็กๆ ค่อนข้างงุ่นง่านกับการแกะเปลือกดอกอี้อี่เหริน  

แต่พอได้ยินว่ามันกินแทนข้าวได้ พวกเขาก็พลันกระตือรือร้นและเพ่งสมาธ ิ

ในการแกะเปลอืกมากขึ้นทนัที

พอเหน็ดงันั้นกู่มี่เอนิกไ็ด้แต่ยกยิ้มบางๆ

การแกะเปลือกของดอกอี้อี่เหรินมีผลพลอยได้ที่ดีให้พวกเด็กๆ คือ 

การที่ได้ฝึกใช้มอื ฝึกสมาธ ิและฝึกความละเอยีดรอบคอบ

เอ...หรือเธอควรออกไปเสาะหาเครื่องโม่ข้าว? ในสมัยโบราณแบบนี้ 

น่าจะยงัมเีครื่องโม่หนิโบราณอยู่บ้าง 

โดยประเมินว่าสักหนึ่งหมู่บ้านก็น่าจะมีอยู่สักเครื่องหนึ่ง แต่ว่าฐานะ

อย่างพวกเธอจะมสีทิธิ์ใช้งานได้หรอืไม่ นี่สทิี่ท�าให้เธอต้องคดิหนกั 

อกีทั้งเครื่องใช้ภายในบ้านที่ถอืว่าขาดแคลนมาก ตวับ้านกย็งัทรดุโทรม

แทบกนัลมหนาวไม่ค่อยจะได้อกี 

นี่แสดงว่านอกจากจะหาอาหารแล้ว เธอยงัต้องหาเงนิทองเข้าบ้านเพื่อ

ใช้จบัจ่ายอย่างอื่นอกีเป็นกระบุงเลยทเีดยีว

อีกทั้งตามวิสัยของคนที่คุ้นเคยกับรสอาหารในยุคปัจจุบัน จะให้เธอ 

ทนต่อการกนิกนัตายแบบนี้ไปได้อกีนานสกัแค่ไหน

กู่มี่เอินนึกถึงปลาที่ล�าธารที่ว่ายผ่านหน้าเธอไป รู้สึกเหมือนเห็นภาพ 

ซูชปิลาสดที่วางอยู่ในจานบนสายพานซึ่งก�าลงัวิ่งวนอยู่รอบตวัเธอ 

ออื...เท่าที่กวาดตามองดูในล�าธาร ที่นี่ถอืเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาตาม

ธรรมชาตทิี่อดุมสมบรูณ์มาก น�้าลดหลั่นลงจากที่สงู ฝงูปลาว่ายตามน�้าลงมา...



Riordan
35

ใช่แล้ว ตอนนี้เธอพอจะนกึวธิกีารดกัปลาได้อกีวธิหีนึ่ง

“น้องสาม เจ้าตามมาช่วยพี่ใหญ่ดกัปลาที่ล�าธารหน่อย” 

ว่าแล้วกู่มี่เอินที่สมองเต็มไปด้วยแผนและภาพวิธีการ ก็รีบเดินน�าลิ่ว

ออกไปแบบเหม่อลอย ปล่อยให้หยางเซิงรีบต้อนพวกน้องเล็กไปฝากไว้กับ 

พี่รองที่นอนซมอยู่ในบ้าน แล้วค่อยวิ่งไล่ตามหลงัพี่สาวคนโตไปตดิๆ

“พี่ใหญ่...รอข้าด้วย” หยางเซิงแม้จะตัวเล็กกว่ากู ่มี่เอิน แต่เขามี 

เรี่ยวแรงและความคล่องแคล่วสูงกว่า ในพริบตาเดียวเขาก็วิ่งมาหยุดอยู ่

ข้างกายของกู่มี่เอนิแล้ว

กูม่ี่เอนิที่ได้สตเิหน็ท่าทางหอบหนกัของน้องสาม จงึนกึขึ้นได้วา่เป็นเธอ

ที่ทิ้งเขาออกมาก่อน ท�าให้เธอรบีกล่าว

“อ่า…ขอโทษที เวลาพี่ใหญ่นึกอยากท�าอะไรก็จะจดจ่อกับมันมาก 

เกนิไป จนเผลอลมืเรื่องรอบข้างไปเลย”

เหมอืนตอนเธอนั่งท�ารายงาน ทั้งเนื้อหา ข้อมูล การวเิคราะห์ ผลวจิยั 

การอ้างองิ และอื่นๆ ที่ต้องน�ามาเรยีบเรยีงให้หวัหน้างาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้

สมาธจิดจ่ออยู่กบัการเรยีบเรยีงข้อมลูให้ออกมาเป็นรปูเป็นร่าง จนหลายครั้ง

ที่เธอไม่มสีมาธมิากพอจะใส่ใจสภาพแวดล้อม 

ครู่ต่อมาเมื่อเธอฟังเสียงบ่นของหยางเซิงเป็นรอบที่สาม ทั้งคู่ก็พากัน

เดนิมาถงึที่หมายจนได้ 

กู่มี่เอนิสั่งให้หยางเซงิหาก้อนหนิขนาดเท่าๆ กนัมาวางกองรวมไว้ ส่วน

เธอเองก็เดินลุยน�้าลงไปดูจุดที่จะก่อก�าแพงหินเป็นขั้นกั้นทางน�้าไหล ที่พวก

ปลามกัจะว่ายมาตามกระแสน�้าจากบนลงล่าง

พื้นที่ในล�าธารบริเวณนี้หากเป็นในยุคของเธอ สามารถพัฒนาต่อเป็น

เขตล่องแก่งชมธรรมชาติได้ แต่ส�าหรับยุคโบราณนี่...คงจะไม่อินกับการ 

ท่องเที่ยวแบบผจญภยัเช่นนี้สกัเท่าไรนกั ช่างน่าเสยีดายจรงิๆ

กู่มี่เอนิเหน็กระแสน�้าเชี่ยวสายหนึ่ง ที่ไหลแบบทางเดยีวกนัโดยไม่ไหล

ไปรวมกบัสายอื่น 
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ในตอนที่เธอยืนส�ารวจอยู่ไกลๆ ยังสังเกตเห็นเลยว่า มีปลาหลายตัว

พยายามว่ายไปตามทางน�้า มุ่งหน้ามาจุดที่น�้าไหลลงจากที่สูงตรงบริเวณนั้น 

เธอจงึหนัไปเรยีกหยางเซงิให้มาดูจุดที่เธอจะสร้างแอ่งน�้าดกัปลาไว้ 

ซึ่งพอเธอชี้แนะเพยีงคร่าวๆ เดก็สมองไวอย่างหยางเซงิกเ็หน็ภาพและ

เข้าใจทนัที

ความคดิของพี่ใหญ่ครั้งนี้ท�าให้เขารู้สกึตื่นเต้นมาก

“พี่ใหญ่ เช่นนี้นอกจากเราจะดกัปลามาได้แล้ว เรายงัสามารถเกบ็ปลา

ไว้ได้นานโดยที่ไม่ต้องกลวัว่ามนัจะเน่าเลยน่ะส”ิ 

‘จะมาเอาปลาเมื่อไรกไ็ด้ แถมปลายงัสดใหม่ตลอดเวลาเพราะมนัยงัไม่

ตาย แบบนี้ครอบครวัเรากอ็ิ่มหน�าส�าราญ ไม่ต้องทนหวิแบบวนัเว้นวนัเหมอืน

อย่างเคยแล้วด้วย’ หยางเซงิคดิตามกร็ูส้กึตื่นเต้น พลางมองพี่ใหญ่ด้วยสายตา

เคารพเช่นเดยีวกบัที่มองพี่รองมากขึ้นไปทุกที

กู่มี่เอนิยิ้มก่อนจะตอบเขา “ใช่แล้ว เซงิเอ๋อร์หวัไวดจีรงิๆ”

“ออื ข้าจะไปเกบ็หนิมาเพิ่มอกี” หยางเซงิกระตอืรอืร้นกบัโครงการนี้มาก 

ความจรงิตอนแรกเขาสงสยัในการกระท�าของพี่ใหญ่ แต่พอมาตอนนี้

เขาเริ่มเชื่อถือนางหมดใจ นับตั้งแต่ตอนที่นางน�าปลากลับไปบ้านในตอนแรก

แล้ว

พอทั้งสองเริ่มสร้างบ่อหนิที่ท�าคล้ายๆ กบัฝายทดน�้าขึ้นมาครอบบรเิวณ

ร่องน�้าที่ต�่ากว่าเพื่อไว้ดักปลาโดยเฉพาะ และเพื่อที่จะไม่ให้หินที่ก่อขึ้นพังเร็ว 

กู่มี่เอินจึงใช้ขอนไม้เล็กๆ ปักลงในซอกหินใหญ่ให้ตั้งขึ้นมาได้ โดยปักเรียง 

แบบแบ่งช่องไฟไม่ให้กว้างกว่าหนิที่รวบรวมมา แล้วก่อหนิล้อมรั้วไว้อกีชั้นหนึ่ง 

โดยในระหว่างนั้นเธอกใ็ห้หยางเซงิหาหนิมาเพิ่ม และเอามาเรยีงให้เป็น

ก�าแพงหนาเท่ามอืของเขา

ส�าหรบัส่วนนอก กู่มี่เอนิก่อหนิครึ่งหนึ่งแล้วเอาขอนไม้แบบยาวมากั้น

เป็นแนวนอน ก่อนจะผูกตดิกบัไม้ตั้งฉากด้วยใบแปะเม่ากงึที่เธอเอาตดิตวัมา 

แล้วมดัอย่างแน่นหนา จากนั้นเธอกท็�าแนวขวางอกีชั้นหนึ่ง แล้วสดุท้ายกค่็อย
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ก่อหนิปิด

การกั้นน�้าด้วยหนิที่น�ามาก่อเรยีงกนัแบบไม่สนทิ ท�าให้น�้ายงัไหลออก

มาเป็นจ�านวนมากเหมือนถังน�้าที่มีรูรั่วเล็กๆ อยู่รอบถัง แต่นี่ก็ถือว่าดีแล้ว 

เพราะเธอไม่ต้องการแบบระบบปิดเสียทีเดียว ด้วยเกรงว่าน�้าที่มากล้นจน 

เกินไปอาจท�าให้หินเหล่านี้พังลงมาเสียมากกว่า และเธอคงต้องหมั่นมาตรวจ

ดูและซ่อมแซมบ่อยๆ เสยีแล้ว

ทั้งสองใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วยามจงึแล้วเสรจ็ ในขณะที่พวกเธอสร้าง

มันจนใกล้เสร็จ ระหว่างนั้นเองก็มีปลาสองถึงสามตัวว่ายลงมาติดกับดักบ้าง 

หรอืหลดุออกไปบ้าง ท�าให้หยางเซงิท�าปากเบ้ด้วยความเสยีดาย เพราะบางส่วน

ในตอนนั้นยงัสร้างไม่เสรจ็ด ีจงึมชี่องโหว่ให้ปลาบางตวัหลุดรอดออกไปได้

แต่พอท�าจนเสร็จ ก็ยังมีปลาตัวใหญ่อวบว่ายลงมาติดกับเป็นของ 

ปลอบใจหยางเซงิเพิ่มอกีหนึ่งตวั

“ปลาตวัอ้วน!”

หยางเซงิจ้องตาเป็นประกายพลางถูมอืไปมา 

เมื่อเห็นท่าทางเขาตอนนี้ ท�าเอาเธอนึกสงสัยว่าปลาอาจจะเป็นอาหาร

โปรดของเขาไปเสยีแล้ว

“ตอนนี้เจ้ากลบัไปเอาตะกร้าใบเลก็มาใส่ปลาพวกนี้เพิ่มเถอะ พี่จะลอง

ถกัตะกร้าใบใหม่จากใบแปะเม่ากงึดู”

พอกู่มี่เอนิบอก หยางเซงิที่ไม่รูจ้กัใบแปะเม่ากงึจงึถกูชี้ชวนให้ไปดแูหล่ง

ก�าเนดิของมนั จากนั้นเขาจงึหนัมาบอกกบัเธอ

“เราช่วยกันเก็บช่วยกันสานตอนนี้เลยก็ได้ จะได้เอาไปใส่ปลาแล้ว 

กลบับ้านพร้อมกนัทเีดยีว”

กู่มี่เอนิคดิอยู่ครู่หนึ่งแล้วจงึพยกัหน้าตกลง 

ทั้งสองช่วยกนัดงึและเดด็ใบแปะเม่ากงึมาสาน โชคดทีี่เธอระลกึถงึสมยั

เรยีนวชิาคหกรรมได้ คุ้นๆ ว่าต้องสานแบบวางฟันปลาสลบัไปมาอย่างไรจงึ

เอามาสอนน้องชาย แล้วแบ่งกนัท�าคนละครึ่ง จากนั้นเมื่อสานเป็นรูปเป็นร่าง
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กเ็อามาผูกต่อกนัเพื่อให้ได้ตะกร้าหญ้าใบใหญ่

โชคดีที่หญ้าคาที่นี่มีใบหนาและเหนียว พอสานติดกันก็ได้ตะกร้าที่ 

แขง็แรงทนทานพอจะใส่พวกปลาได้ 

ตอนที่เธอและหยางเซิงย้อนกลับไปดูแอ่งน�้าที่ดักปลา ก็เห็นปลาสี่ห้า

ตวัว่ายน�้าไปมาเอื่อยๆ นยัน์ตาของกู่มี่เอนิมองดูพวกมนัแล้วกป็รากฏรอยยิ้ม

ขึ้นมา เพราะมนัท�าให้เธอหวนนกึไปถงึตู้ปลาตามร้านอาหาร ที่บางร้านจะให้

ลูกค้าตักปลาจากตู้เพื่อเอาไปประกอบอาหารต่อ เป็นการขายที่เน้นความ 

สดใหม่ ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองเนื้อหวานๆ ของมนั...

แค่คดิกท็�าให้เธอแทบน�้าลายสอแล้ว

“เสยีดายที่บ้านเราไม่มเีกลอื ความอร่อยกเ็ลยลดลงฮวบฮาบ” กู่มี่เอนิ 

กล่าวก่อนจะถอนหายใจ ที่จู่ๆ ภารกิจอัปเกรดชีวิตยิ่งอยู่ก็ยิ่งมีสิ่งที่ต้องท�า 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เธออยากได้เกลอื น�้ามนั ซอีิ๊ว และเนื้อสตัว์ แถมในครวันอกจากหม้อ

กากๆ แล้วกย็งัขาดมดี เขยีง ตะแกรง เตาไฟ และยิ่งกิ่งไม้ที่หยางเซงิใช้เป็น

ฟืนก็จุดแล้วควันโขมง แถมยังให้เชื้อเพลิงในการหุงต้มต�่ามาก ท�าให้เธอมี

ความต้องการที่จะผลติถ่านไม้ขึ้นมาด้วย

จากนั้นพอย้อนกลบัเข้าไปดใูนบ้านกย็งัขาดฟูกนอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า และ

มุ้งกันยุง เพราะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในบริเวณป่า ยุงจึงชุกชุมมาก โอกาสการ 

เกิดโรคภัยก็สูงยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะตอนที่เธอท�าความสะอาดเนื้อตัวของ

หยางหมิง ยิ่งท�าให้รู้เลยว่าการรักษาสุขอนามัยของพวกเขานั้นต�่าเตี้ยเรี่ยดิน

เพยีงใด 

สบู่ไม่มใีห้ใช้ น�้าไม่มใีห้อาบ ฝุ่น ดนิ ทราย และหยากไย่เตม็บ้าน การ

ที่พวกน้องๆ ที่เหลอืยงัไม่ป่วยหนกัตามกนัไปด้วยกถ็อืว่ามปีาฏหิารย์ิมากแล้ว

จรงิๆ

ยังดีที่บ้านหลังนี้พอใช้ซุกหัวนอนได้ และหวังว่ามันจะอยู่ไปได้นาน  

จนพวกน้องชายโตพอจะใช้เรี่ยวแรงซ่อมแซมผนงัและหลงัคาได้
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‘เอ...หรอืจะย้ายที่อยู่ไปเลยด’ี

กู่มี่เอนิเผลอเอามอืลูบหน้า ปัจจยัหลายอย่างต้องใช้เงนิทั้งนั้น!

หยางเซิงเห็นพี่ใหญ่เงียบเสียงไปแล้วจึงหันไปมอง และพบว่าตอนนี้ 

นางมสีหีน้าเคร่งเครยีดดูไม่สู้ดนีกัจงึถาม “พี่ใหญ่ ท่านคดิอะไรอยู่”

กูม่ี่เอนิแทบจะละเมอตอบออกไป “พี่ก�าลงันกึถงึของใช้ในครวัเรอืนที่เรา

ควรม ีอย่างเครื่องนุง่ห่ม เครื่องปรุง และเชื้อเพลงิที่จ�าเป็นในชวีติ พี่ยงัไม่รูว้า่

เราควรจะไปหาที่ใด...” ยิ่งกล่าวสหีน้าของกู่มี่เอนิกย็ิ่งมดืครึ้ม ก่อนจะพมึพ�า

ออกมา “ไม่มเีงนิ...หรอืต้องไปขโมย”

“ขโมย?”

“โอ๊ะ ไม่ใช่ๆ” เธอเพิ่งรู้สกึตวัว่าหยางเซงินั่งอยู่ใกล้เธอมาก จงึเกรงว่า

ค�าพูดพล่อยๆ ของเธอจะท�าให้เด็กคนนี้เสียผู้เสียคนไป ทว่าอีกฝ่ายก็พลัน

เปลี่ยนไปสงสยัเรื่องอื่นเสยีก่อน

หยางเซงิถาม “อะไรคอืเครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลงิ...” 

พี่ใหญ่ใช้ค�าที่เข้าใจยากเกนิไปส�าหรบัเขา

“มนักค็อื...” กูม่ี่เอนิได้แค่สาธยายองค์ประกอบของพวกมนัไปทลีะอย่าง 

ก่อนจะบอก “ในหนึ่งครอบครวัควรจะมพีวกมนัไว้ใช้เป็นพื้นฐาน นี่เป็นเรื่อง

ปกต”ิ

หยางเซิงรับค�าอย่างเข้าใจดี แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะไปหาพวกมันมาได้

จากที่ไหน จงึลองแนะน�าให้พี่ใหญ่คุยกบัพี่รองดู

“ได้ งั้นเราจบัปลาพวกนี้แล้วกลบับ้านกนัเลย จะได้ดวู่าเล่อฉวี่กบัหยาง-

จื้อตอนนี้แกะเจ้าอี้อี่เหรนิไปได้กี่เมด็แล้ว” ปากบอกเช่นนั้น แต่เธอกพ็อเดาได้ 

วนันี้คงจะได้เมด็อี้อี่เหรนิไม่เพยีงพอในการบรโิภคหรอก เพราะมนัแกะ

ยากมากและมปีรมิาณน้อยมาก สงสยัว่ามนัอาจจะถูกลดระดบัความส�าคญัลง 

และกลายเป็นของที่นานๆ ครั้งถงึจะได้กนิกนั

เมื่อไปถงึบ้านกไ็ม่ผดิจากที่คาดนกั ขนาดหยางหมงิที่นอนซมอยู่ กย็งั

พยายามขยบัมอืช่วยน้องแกะเปลอืกดอกอี้อี่เหรนิออกเช่นกนั และเมื่อเหน็ว่า
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พี่ใหญ่กับน้องสามของเขากลับมาบ้านพร้อมตะกร้าใส่ปลา ก็ท�าเอาเขาถึงกับ

ตกตะลงึไปในทนัท ี

หยางเซิงเห็นดังนั้นจึงได้วิ่งมานั่งลงข้างกายพี่รอง พลางกล่าวยกย่อง 

พี่ใหญ่ให้เขาฟัง

“พี่รอง ปลานี่พี่ใหญ่จับมาพร้อมกับข้า วันนี้น่ะนะ...” จากนั้นเขาจึง

บรรยายถงึการก่อหนิเพื่อใช้ดกัจบัปลาในล�าธาร และรวมไปถงึการท�าตะกร้า

สานจากใบหญ้านี้ ยิ่งคุยกย็ิ่งท�าให้หยางหมงิพูดไม่ออกบอกไม่ถูก

สกัพกัเมื่อการบรรยายจบลง หยางหมงิกห็นัไปกล่าวกบักู่มี่เอนิ

“พี่ใหญ่ ขอบคุณท่านมาก”

กู่มี่เอนิโบกมอืให้อย่างไม่ใส่ใจ “ขอบคุณอนัใด พวกเราล้วนเป็นพี่น้อง

กนั”  ก่อนจะละจากการดูพวกเล่อฉวี่ท�างานมานั่งลงข้างๆ หยางเซงิพร้อมกบั

หันไปถามหยางหมิง “ตอนนี้เจ้ายังถ่ายท้องเรี่ยราดอยู่อีกหรือไม่ มาให้พี่ดู

หน่อย”

ความซาบซึ้งในแววตาของหยางหมิงพลันหายวับไป เขาเบิกตาโพลง

ก่อนจะปฏเิสธเลิ่กลั่ก “ไม่ๆ พี่ใหญ่ ท่านจะเปลื้องผ้าข้าอกีครั้งไม่ได้!” ความ

อปัยศที่พร่าเลอืนไปส่วนหนึ่งถูกขุดขึ้นมาใหม่ จนเขาแทบจะบ้าไปแล้วตอนนี้

“อ๋อ เช่นนี้แสดงว่าเจ้าถ่ายท้องอกีแล้ว” กู่มี่เอนิดนัเข้าใจผดิ จงึค่อยๆ 

อ้อมไปนั่งที่อกีด้าน ซึ่งเป็นที่ที่เธอเคยลงมอืปฏบิตักิาร

ตอนนี้หยางหมิงระแวงมากว่าพี่ใหญ่คนนี้จะถลกกางเกงของเขาลง 

อีกครั้ง จึงพยายามจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวของนางอย่างไม่คลาดสายตา 

พร้อมกบัเอามอืสะกดิไปทางหยางเซงิเพื่อบอกความนยั

ส่วนหยางเซิงที่ได้รับสัญญาณจากพี่รองก็พลันนึกถึงเรื่องที่คุยไว้ได้  

เขาจงึรบีกล่าวกบัพี่ใหญ่ “พี่ใหญ่ ปกตเิวลาพี่รองถ่ายหนกักม็กัจะเป็นข้าช่วย

ท�าความสะอาดนะ เพราะโดยปกตแิล้วพี่ใหญ่กไ็ม่ได้ชอบท�างานแบบนี้ ฉะนั้น

แล้ว...ท่านให้ข้ากลบัมาท�าหน้าที่นี้เหมอืนเดมิเถอะนะ” 

ปกตพิี่ใหญ่มกัจะเบี่ยงตวัหลบออกไปเวลาที่พี่รองท�าที่นอนเปรอะเป้ือน 
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จนเขาต้องท�าหน้าที่ถอดเสื้อผ้าออกเพื่อเช็ดตัวพี่ชาย รวมไปถึงหน้าที่เช็ดถู 

สิ่งสกปรกอื่นๆ แทน 

ไม่สิ...ประเด็นคือพี่ใหญ่กับพี่รองให้ความส�าคัญเกี่ยวกับธรรมเนียม 

ที่ชายหญงิไม่ควรชดิใกล้กนัจนเกนิงาม แต่ไฉนเวลานี้จู่ๆ พี่ใหญ่ถงึได้เปลี่ยน

ไป และยอมกลบัค�าเพื่อแหกกฎระหว่างพวกเขาทั้งสองลงได้เล่า

ครั้นเหน็การท�างานเข้าขาของพวกหนุ่มน้อย เธอจงึอดไม่ได้ที่จะกระเซ้า 

“ก็แค่ต้องถกกางเกงลงเท่านั้นเอง ถ้าคิดมากเช่นนี้ให้พี่ใหญ่รับผิดชอบเจ้า 

ดหีรอืไม่ หรอืไว้โตขึ้นพวกเจ้าถกูใจหญงิใด กเ็ปิดก้นให้พวกนางด ูแลว้บงัคบั

ให้พวกนางแต่งกับเจ้าเสีย แค่นี้ก็ไม่ต้องนับว่าพี่ใหญ่ล่วงเกินเจ้า แล้วไปนับ

กนัใหม่กบัผู้ที่เจ้าหมายมาดเสยีดกีว่า” 

กู่มี่เอินบอกปัดไปแบบข�าๆ โดยพยายามอาศัยสกิลหลอกเด็กให้พวก

เขาเหน็เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกไปเสยี

แต่หยางหมงิกลบัมองว่ามนัเป็นเรื่องใหญ่ และรูส้กึระคายหกูบัถ้อยค�า

ไม่ส�ารวมของพี่ใหญ่มากๆ

‘จะเป็นไปได้อย่างไรที่จู่ๆ พี่ใหญ่กก็ลายเป็นคนหยาบกร้านได้ถงึเพยีง

นี้ หรอืว่านางจะป่วยไข้เช่นเดยีวกบัเขา?’ หยางหมงิได้แต่เกบ็อากปักริยิาของ

พี่ใหญ่ที่แปลกประหลาดไว้ในใจ คงต้องสอบถามหยางเซงิให้ละเอยีดว่าพี่ใหญ่

เปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนไหน

หรอืนางจะเปลี่ยนไป...ตั้งแต่ตอนแรกที่นางกลบัมาดูไข้เขา?

สายตากงัขา หวาดระแวง และเกรงกลวัต่างๆ จากน้องชายทั้งสองคน 

ท�าให้กู่มี่เอินเผลอหัวเราะก่อนจะออกปากว่านางไม่ล้อเล่นแล้วก็ได้ จากนั้น 

จงึยอมถอยให้หยางเซงิเข้าไปท�างานแทน

เมื่อหยางหมงิสบายใจได้แล้ว เขาจงึคลายหวัคิ้วที่กดลกึลงทนัท ีก่อน

จะแสร้งท�าเป็นไม่สนใจนางอกีครั้ง



“พี่จะถามเจ้าแทน ตอนนี้ในปากของเจ้ารู้สึกเจ็บเพราะมีแผลบ้าง 

หรอืไม่”

ก่อนหน้านี้ระหว่างที่เธอกลบัเข้าบ้านอกีครั้งพร้อมหยางเซงิ เธอได้ถาม

เขาเกี่ยวกบัอาการของหยางหมงิในช่วงนี้ไว้คร่าวๆ ดทีี่เจ้าเดก็คนนี้ช่างสงัเกต 

จึงเล่าว่าบางทีก็เห็นพี่รองชอบเอามือไปประคองแก้ม แสดงสีหน้าคล้าย 

เจบ็ปวดอยู่บ่อยครั้ง พอมาพกัหลงัๆ กเ็ริ่มไร้เรี่ยวแรง และถ่ายท้องหนกัมาก

จนเขายิ่งกนิอะไรแทบไม่ลง จากนั้นวนัหนึ่งพอเขาตื่นมาอกีท.ี..กแ็ทบไม่มแีรง

ลุกออกจากเตยีงแล้ว ซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในวนัสองวนันี้เอง

พอหยางหมงิได้ยนิค�าถาม กพ็ลนัหนักลบัมามองพี่ใหญ่ 

เขานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะยอมรับว่าเขามีแผลในปากจริง มันทั้ง

แสบทั้งร้อน จนในบางครั้งเขากร็ู้สกึได้ถงึรสเลอืดที่อยู่ในปาก คาดว่ามนัน่า 

จะไหลออกมาจากแผลตามร่องเหงอืกของเขา

กู่มี่เอินจึงลองให้หยางหมิงอ้าปาก และพบว่าที่เหงือกมีสภาพบวมช�้า

อย่างเหน็ได้ชดั มเีลอืดออกตามไรฟัน แถมตามร่องเหงอืกยงัมบีาดแผลเลก็ๆ 

กระจายอยู่ประปราย

สี่
พี่สาวรู้ทันโรค
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เธอมองเลยไปที่ดวงตาของเขาก็พบรอยเลือดช�้าเล็กๆ ในเบ้าตาด้วย 

พอเธอเลื่อนสายตามาที่จมูก มเีลอืดก�าเดาไหลค้างอยู่เลก็น้อย ท�าให้ในโพรง

จมูกยงัมเีกลด็เลอืดที่แห้งกรงัอุดตนัอยู่บ้าง

กู่มี่เอินส�ารวจไปถึงตัวหยางเซิง เล่อฉวี่ และหยางจื้อ ซึ่งอาการยัง

แสดงออกมาไม่ชัด แต่พวกเขาก็มีลักษณะของโรคที่ใกล้เคียงกัน เธอจึง 

ค่อนข้างแน่ใจว่าพวกเขามโีอกาสที่จะเป็น ‘โรคลกัปิดลกัเปิด’ สูงมาก เธอยงั

พยายามยนืยนัด้วยตนเอง โดยการลองพลกิลิ้นแล้วไล้ไปตามร่องเหงอืกและ

ร่องฟัน จนรบัรู้ได้ถงึรสเลอืดขมปร่าอ่อนๆ ในโพรงปาก จงึรู้สกึว่าร่างใหม่

ในภพนี้กค็งเป็นโรคเดยีวกนัไม่ผดิแน่

เธอไม่ค่อยแปลกใจที่อตัราการรอดชวีติของเดก็ๆ ในสมยัโบราณถงึได้

ต�่ามาก ได้ยนิมาว่าครอบครวัที่มลีูกหลานมากมาย จะมอีตัราการเตบิโตเป็น

คนวยัหนุม่สาวเพยีงหนึ่งในสามเท่านั้น ไม่ใช่เพยีงเพราะขาดความรูใ้นการดูแล

เดก็ที่ถูกต้อง พวกเขายงัขาดความรูใ้นการจดัการโรคภยัและโรคระบาด รวมไป

ถงึความรู้ในการรกัษาและดูแลสุขอนามยัที่ดดี้วย

“พี่เดาไว้ไม่ผดิจรงิๆ” กู่มี่เอนิท�าท่าโล่งอกทนัท ีหลงัจากผลสรุปที่เธอ

ได้มนัเริ่มลงลอ็ก

ยงัดทีี่พวกเขาซึ่งรวมไปถงึร่างของเธอในตอนนี้ เป็นเพยีงโรคจากการ

ขาดวติามนิที่รกัษาได้ไม่ยุง่ยากนกั เพยีงแค่ปรบัอาหารการกนิในชวีติประจ�าวนั 

เท่านั้นเอง 

เมื่อคดิได้ เธอจงึหนัไปชี้แจงแก่พวกเดก็ๆ

“จากนี้พวกเจ้าต้องไปเก็บผลเก๋ากี้มากินทุกวัน อย่าได้ขาด หากว่า 

ผ่านสปัดาห์หนึ่งแล้วแผลในปากของพวกเจ้ายงัไม่หาย พี่กจ็ะลองคดิหาวธิอีื่นดู”

หยางเซงิที่วนันี้ยงัมร่ีองรอยความประทบัใจในวรีกรรมของกูม่ี่เอนิ ได้

ฟังแล้วก็รีบตกปากรับค�าอย่างไม่ติดขัดหรือสงสัยอะไร นอกจากหยางหมิง 

ที่จู่ๆ กเ็กดิค�าถามใคร่รู้ขึ้นมา 

“พี่ใหญ่ ท�าไมต้องเจาะจงเป็นเจ้าลูกสแีดงๆ ที่ชื่อเก๋ากี้นั่นด้วย”
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กู่มี่เอนิคดิว่าการเกดิค�าถามนี้ แสดงว่าพวกเขายงัไม่รูจ้กัโรคที่พวกเขา

เป็นอยู่ จงึรบีอธบิาย “พวกเจ้าในตอนนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกบัการขาดสารอาหาร

ที่จ�าเป็น อย่างการกินเนื้อที่เป็นโปร...เอ่อ...ประมาณว่ามีสรรพคุณที่เป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างการเพิ่มพละก�าลงั หรอืช่วยท�าให้แผลหายเรว็ ส่วน

พวกผักและผลไม้ก็จะมีสรรพคุณทางยาเหมือนสมุนไพร ที่ช่วยให้เลือดลม

ไหลเวยีน ช่วยบ�ารุงรกัษาร่างกาย หรอืป้องกนัโรคภยัและโรคตดิต่อ”

หยางเซงิหวัไวเข้าใจอะไรได้เรว็ จงึรบีเอ่ยแทรกความเหน็ขึ้นมา “แสดง

ว่าผลเก๋ากี้นี้รกัษาโรคนี้ได้?”

กู่มี่เอนิหนัไปยิ้มให้เขาพลางพยกัหน้า “เจ้าเข้าใจถกูแล้ว มนัมสีรรพคณุ

ทางยาที่เรยีกว่า ‘วติามนิซ’ี สูงมาก ซึ่งโรคที่พี่รองเจ้าเป็นนี้ต้องรกัษาด้วยการ

กนิผลไม้นี่แหละถงึจะหายดไีด้”

หยางหมงิที่นิ่งเงยีบมาตลอดพลนัเอ่ยถามขึ้น “แล้วโรคนี้มชีื่อว่าอะไร

หรอื”

กู่มี่เอนิกล่าวตอบ “ไฮวเสี่ยปิ๋ง6 เป็นโรคที่พวกนกัเดนิเรอืสมุทรมกัจะ

เป็นกนั...” เมื่อเหน็ว่าหยางหมงิหรี่ตามองเธออย่างค้นหาอะไรบางอย่าง ท�าให้

สมัผสัที่หกของเธอร้องบอกให้เธอรบีหาเหตผุลมาบงัหน้า “พี่ไปแถวท่าเรอืแล้ว

ได้ยนิเรื่องนี้มา คดิว่าคงไม่ได้ฟังมาผดิหรอก”

จากนั้นเธอกไ็ม่ได้พูดต่อให้มากความ กบัเดก็ฉลาดๆ และช่างสงัเกต

แบบหยางหมิงนั้น บางทีการเผยอะไรออกมามากเกินไปก็อาจท�าให้เกิด 

ช่องโหว่ในค�าพูดของเธอ จนกระทั่งเผลอหลุดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไป 

กเ็ป็นได้

จากนั้นน้องสี่และน้องห้ากอ็อกไปหาผลเก๋ากี้มาเพิ่ม แต่ด้วยกลวัวา่มนั

จะหมดไปเสยีก่อน เธอจงึตั้งกฎไว้ว่าหนึ่งวนัไม่ควรเดด็มากนิเกนิครึ่งตะกร้า

ตอนเยน็ไฟที่ก่อขึ้นใหม่ยงัมขีนาดเลก็เท่าเดมิ กว่าพวกเธอจะย่างปลา

6 ไฮวเสี่ยปิ๋ง คอืโรคลกัปิดลกัเปิด
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ได้หนึ่งตวั ต้องผ่านกระบวนการขอดเกลด็ปลาและควกัไส้ก่อน ซึ่งรายละเอยีด

เหล่านี้ท�าให้พวกเด็กๆ ที่นั่งมองการท�าอย่างช�านาญของเธอ ต่างก็พากันห่อ

ปากโห่ร้องด้วยความตื่นเต้น 

“พี่ใหญ่เก่งจงัเลย”

หยางเซิงเป็นลูกมือและยังมีความจ�าที่ดีมาก เขาดูเธอท�าเสร็จไปหนึ่ง

ตวั กล็งมอืเริ่มขอดเกลด็ปลาและควกัไส้ตามเธอแบบไม่ลงัเลเลยสกันดิ

ทว่าเพยีงเสยีบไม้แล้วย่างแบบเป็นตวัๆ น่าจะสุกไม่ถงึเนื้อใน แต่ถ้าจะ

ให้แล่ชิ้นเสียบก็น่าจะเละ เพราะเนื้อปลาเมื่อสุกแล้วจะยุ่ยง่ายมาก หากจะ

เปลี่ยนวธิมีาใช้หม้อแทนกค็งไม่ต่างจากการทอดปลา ถ้าเพยีงพวกเธอไม่ขาด

น�้ามนัที่จะใช้ทอดน่ะนะ

สดุท้ายจงึตดัสนิใจเสยีบปลาทั้งตวัแล้วปักไว้บนพื้นรอบกองไฟ โดยใช้

เวลาองัไฟนานๆ เพื่อให้ข้างในสุกก่อน จนเหน็หนงัปลาออกสคีาราเมล เธอจงึ

เริ่มแกะหนังออกเพื่อตรวจสอบความสุกของเนื้อข้างใน ก่อนจะเริ่มแบ่งสอง

ตวัแรกให้พวกน้องเลก็เอาไปกนิกนัก่อน

“อาหย่อย!” พวงแก้มของหยางจื้อป่องและมีสีสันขึ้น เขาพูดไปพลาง

เคี้ยวเนื้อปลาตุ้ยๆ ไปพลาง ชวนให้เธอนกึอยากหยกิแก้มเขาขึ้นมา

ความสดของปลาท�าให้เนื้อของมนัหวานเอามากๆ ขณะที่ความหวิท�าให้

พวกเด็กๆ ไม่ถือสาว่ามันจะสุกหรือดิบ ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาในปากก็ล้วนเป็น

รสชาตชิั้นเลศิที่หาไม่ได้แล้วส�าหรบัพวกเขา

แต่เมื่อกู่มี่เอินเห็นน้องๆ เริ่มที่จะแทะไปถึงส่วนของหัวปลา เธอก็รีบ

ร้องห้าม “อย่ากนิต่อ อาหารยงักึ่งสุกกึ่งดบิ คงไม่แคล้วพวกพยาธจิะถามหา

แน่ๆ”

เด็กๆ ที่นี่ไม่มีความรู้เรื่องหลักสุขอนามัยเลย ตอนที่ใช้มือหยิบจับ

อาหารเช่นผลเก๋ากี้ พวกเขาเพยีงเอามอืที่สกปรกอยู่แล้วเชด็กบัเสื้อที่สกปรก

ซ�้า จากนั้นกห็ยบิเอาของกนิเข้าปากทนัที

กู่มี่เอนิพลนักลุม้ใจ เธอรูส้กึว่าต่อให้พวกเขาหายจากโรคลกัปิดลกัเปิด



46
กู่มี่เอิน ต้าเจี่ยผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 1

ได้ ทว่าสุดท้าย...กค็งจะหนไีม่พ้นจากการป่วยด้วยโรคท้องร่วงแน่ๆ

ในยุคของกู่มี่เอินมีบทความเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากอาหาร เธอเคยน�า

ข้อมลูไปใส่ในรายงานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถอืให้ฝ่ายลงโฆษณา ซึ่งมนัสามารถ

ใช้เสรมิสร้างภาพลกัษณ์องค์กรต่อไปได้ 

เป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้ามเรื่องเล็กในชีวิตประจ�าวันนี้ไป ทั้งที่

ประเทศด้อยพฒันากม็เีดก็แรกเกดิจนถงึห้าปี พากนัป่วยตายด้วยโรคท้องร่วง

เป็นพันล้านคน แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ก็ยังมีสถิติของ 

ผู้เสยีชวีติเหยยีบหมื่นคน

นั่นอาจเป็นเพราะยุคนั้นมแีหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคมากเกนิไป ซึ่งมนัอาจ

เกิดจากแหล่งน�้า อากาศ และดินที่มีการปนเปื้อนสารเคมีในชีวิตประจ�าวัน 

กระทั่งมนัลามไปถงึพวกสตัว์หรอืพชืซึ่งกป่็วยหลงัได้รบัการปนเป้ือนเหล่านั้น 

จนพวกมันถูกขนส่งมาในฐานะอาหาร ซึ่งโดยปกติแล้วก็มักจะถูกเก็บอยู่ใน

อณุหภมูทิี่เหมาะสมส�าหรบัการเจรญิเตบิโตของเชื้อโรคอย่างพอดด้ีวย จงึค่อน

ข้างเป็นไปได้ยากที่การรกัษาอนามยัจะได้ผลทั้งหมด แต่กด็กีว่าไม่ท�าอะไรเลย

แม้ว่าดนิฟ้าอากาศของในยุคโบราณจะไม่มสีารเคม ีก๊าซพษิ และอื่นๆ 

แต่ของสกปรกกย็งัมอียู่ทั่วไป อย่างการท�าความสะอาดร่างกายและช�าระล้าง

สิ่งปฏกิูลกน็่าจะยงัถูกละเลยอยู่บ้าง

เมื่อคิดแล้วก็อดไม่ได้ที่จะสั่งสอน “น�้าที่เราเอามาท�าโจ๊กยังเหลืออยู่  

เอามาล้างมอืให้สะอาดก่อนไปหยบิจบัอาหาร นี่เป็นกฎที่เข้มงวด ไม่อย่างนั้น

พวกเจ้าจะป่วยอกีได้”

กู่มี่เอนิท�าหน้าจรงิจงัตอนที่ออกค�าสั่งกบัพวกน้องๆ ทั้งหมด เมื่อหยาง-

เซงิได้ยนิว่าพี่ใหญ่บอกให้เอาน�้ามา จงึวิ่งไปหิ้วถงัใส่น�้ามาให้น้องๆ ใช้ล้างมอื

อย่างว่าง่ายโดยไม่คดิตั้งค�าถาม

กู่มี่เอินเน้นย�้าเรื่องการล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร อีกทั้งอาหาร 

ที่จะกนิตอ้งผา่นการปรุงให้สกุด ีและต้องดดู้วยว่าไม่มแีมลงมาไต่ตอมอาหาร 

ทั้งยังพูดไปจนถึงเรื่องการดูแลความสะอาดของภาชนะที่จะใช้รองอาหาร 
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อกีด้วย

ต่อไปกเ็รื่องหวัปลา เธอไม่ได้คดัค้านพวกเขาว่าห้ามกนิตลอดไป เพยีง

แต่ห่วงว่าส่วนหัวอาจจะยังไม่สุก และยังไม่สะอาดเพียงพอที่จะน�ามากิน ณ 

ตอนนี้

สมัยก่อนเธอเคยได้ข่าวของเด็กที่ป่วยจากพยาธิตัวตืดขึ้นสมอง เหตุ

เพราะตามใจปากจากการกินอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ รวมไปถึงพยาธิตัวนี้เคยถูก

กรมควบคมุโรคตรวจพบว่ามนัมกัจะอยูใ่นส่วนของหวัปลา นอกจากนี้เธอเคย

พบหน่วยแพทย์อาสาตามชนบท ที่ได้เดินทางผ่านหมู่บ้านที่เธอกับเพื่อนๆ 

ลงพื้นที่วิจัยพอดี มีการพูดคุยเรื่องของพยาธิ และจัดแสดงภาพของพยาธ ิ

ตัวน้อยราวกับหนอน ที่พวกเขาคีบออกมาจากเนื้อปลาสดๆ ที่ใช้เลี้ยงใน

หมู่บ้านนั้นด้วย ความสยองขณะที่พยาธนิั่นโผล่ออกมาจากหวัปลาที่พวกเธอ

กนิไปเมื่อวนัก่อน จนบดันี้กย็งัคงเด่นชดัอยู่ในความทรงจ�าของเธอ

“จากนี้...ต่อให้หวิโซอย่างไรกต้็องให้ทกุส่วนสกุดก่ีอน!” เธอหนัไปกล่าว

กับหยางเซิงที่ก�าลังย่างปลาที่เหลือ พลางลูบแขนที่ขนลุกซู่จากภาพของพยาธิ

ในความทรงจ�า

พอพี่ใหญ่บอกเสียงแข็งมาเช่นนั้นแล้ว หยางเซิงจึงเชื่อฟังโดยไม่กล้า

ถามเหตุผลต่อ 

เขาพยกัหน้า “ได้ เชื่อมอืข้าได้เลย”

กู่มี่เอินจึงปล่อยให้เขาท�าไป และหันมาสนใจพวกเด็กๆ ที่ก�าลังเจริญ

อาหารกันดี จึงพลอยมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาประดับอยู่บน

ใบหน้า 

อดนกึถงึก่อนหน้าที่เธอเหน็แต่ความสิ้นหวงัและความทรมานของพวก

เขาปรากฏอยู่บนใบหน้าเลก็ๆ นี้ ซึ่งเธอไม่ปรารถนาที่จะเหน็อกีต่อไป...

หยางเซงิเหน็ว่าพี่ใหญ่ยงับ่ายเบี่ยงไม่ยอมกนิ เอาแต่สละให้เขากบัพวก

น้องๆ ได้กนิก่อน จงึใส่ใจที่จะย่างปลาตวัใหม่และยกตวัใหญ่ที่สุดนี้ให้พี่ใหญ่

ได้กนิด้วย
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“พี่ใหญ่ อนันี้ของพี่” หยางเซงิพูดพลางยื่นปลาอกีตวัให้เธอ แต่กู่มี่เอนิ 

กลบัผลกัมอืของเขาออก

เธอหันไปมองน้องเล็กทั้งสองสลับกับปลา ครั้งพอเห็นว่าพวกเขาเริ่ม 

ที่จะอิ่มแล้ว ก็อดนึกไปถึงหยางเซิงที่แม้จะโตกว่าพวกเขา ทว่ากลับกินปลา

เพยีงแค่ครึ่งตวัเท่านั้น แล้วนี่เขาจะไปอิ่มได้อย่างไร แถมยงัมหียางหมงิอกีคน

ที่บอกให้ย่างปลาเพยีงครึ่งตวัให้เขาด้วย

กู่มี่เอินจึงกล่าวกับหยางเซิง “เจ้ากินตัวนี้ไปเลย เดี๋ยวพี่จะไปเอาปลา

ตวัอื่นๆ มาเพิ่มให้ ไม่ต้องอดทนหวิเพราะกลวัอาหารไม่พอหรอก”

ครั้นเหน็ว่าพี่ใหญ่จะลุกไปเอาปลาที่รมิล�าธาร หยางเซงิกข็มวดคิ้วพลาง

กล่าวอย่างไม่เหน็ด้วย “พี่ใหญ่ อกีประมาณครึ่งชั่วยามตะวนักจ็ะตกดนิแล้ว 

มนัอนัตรายนะ”

“น่าๆ พี่จะรบีไปรบีกลบั ไม่ต้องห่วง แต่ถ้าเจ้ายงัลงัเลไม่กล้ากนินกั ก็

เอาปลาตัวนี้ไปให้พี่รองของเจ้าช่วยกันกิน จะได้ท�าให้เขาหายป่วยไวๆ ด้วย 

แล้วเดี๋ยวพี่ค่อยฝากท้องกบัปลาที่จบัมาใหม่เอง”

เธอไม่รอให้หยางเซิงคัดค้านต่อ ก็รีบฉวยเอาตะกร้าที่สานจากใบ 

แปะเม่ากงึ แล้วรบีวิ่งเข้าไปในป่า โดยไม่สนใจเสยีงโวยวายของหยางเซงิที่ดงั

ไล่หลงัเธอมา

กู่มี่เอนิเดนิออกมาไกลแล้วกย็ิ้มข�า

‘ถ้าให้นิยามดูใหม่ นอกจากหยางเซิงจะเป็นเด็กใจกล้าและมีความ 

รบัผดิชอบแล้ว กค็งต้องเพิ่มความขี้เป็นห่วงเข้าไปในลสิต์ด้วย’

ถึงกระนั้นน�้าใจของเด็กน้อยก็กระตุ้นศักดิ์ศรีพี่สาวอายุใกล้สามสิบ

อย่างเธอให้ต้องลุกเป็นไฟ และคดิว่าต้องพยายามให้ดกีว่านี้ 

กู่มี่เอินมองท้องฟ้าแล้วก็คิดเปลี่ยนเรื่อง ตอนนี้เธอสมควรรีบไปแล้ว

รบีกลบับ้านจะดกีว่า ท้องฟ้าแถวชนบทหรอืในป่ามกัจะมดืครึ้มเรว็กนัทั้งนั้น 

ขณะที่เธอยงัไม่มแีสงไฟช่วยน�าทาง กไ็ม่ควรที่จะชะล่าใจเกนิไป
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รมิล�าธาร 

กู่มี่เอินเดินลุยน�้าไปดูปลาที่เหลืออยู่ ก่อนจะเลือกตัวที่ไม่ใหญ่ไม่เล็ก

มาสองสามตัว นอกเหนือจากนั้นที่เป็นปลาตัวใหญ่ เธอเหลือเก็บไว้ให้พวก

น้องๆ ได้ย่างกนิในวนัอื่น

ครอบครัวนี้คงต้องพึ่งพาปลาเป็นอาหารหลักไปก่อน เดิมทีเธอม ี

ความคดิที่จะล่าสตัว์อยูบ้่าง แต่ตดิขดัที่เธอเองไม่ใช่นกัเดนิป่าตวัยง ยิ่งเธอไม่ใช่

นายพรานผู้ช�านาญการ โดยปกตชิวีติเธอกไ็ด้แต่พึ่งพาร้านซูเปอร์มาร์เกต ที่

จดัหาเนื้อสตัว์มาจ�าหน่ายให้เธอและประชาชนชาวจนีในเมอืงบรโิภคกนัทั้งนั้น

กู่มี่เอนิถอนหายใจ เธอเริ่มคดิถงึโลกโน้นนดิหน่อย ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย

ที่ต้องมาเริ่มต้นอยูใ่นโลกอื่นที่ไม่มแีม้แต่หลอดไฟนอีอนและเตาแก๊ส แถมเธอ

ยงัเป็นผู้เสพตดิการใช้อนิเทอร์เนต็ มซีรีสี์ที่ยงัตามดู และไหนจะยงัมนียิายที่

ยงัคงรอเล่มจบ ซึ่งต่อไปนี้เธอกค็งไม่มวีนัรู้ตอนจบของคูพ่ระนางในนยิายเล่ม

นั้น ว่าจะวิ่งสวนกนัไปมาอกีนานหรอืไม่ ถงึจะได้ลงเอยกนัในที่สุด7

จ๋อม!

เพราะก�าลงัเหม่อลอย จนเผอเรอท�าให้ปลาที่อยูใ่นมอืเธอหลดุไปเสยีได้ 

ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มปรากฏเป็นสีส้มแล้ว หากยังชักช้าเธออาจจะหลงป่า

ในตอนกลางคนืกเ็ป็นได้

กู่มี่เอนิมองหาปลาที่หลุดมอืไปในบรเิวณที่ท�ากบัดกัของเธอ ซึ่งตอนนั้น

เองที่ดวงตาของเธอกส็บเข้ากบัเงาสะท้อนที่อยู่ในน�้า

กูม่ี่เอนิผงะไป เธอเหมอืนจะเพิ่งนกึได้ว่าตนนั้น...ลมืส�ารวจใบหน้าของ

ร่างใหม่นี้ไปเสยีสนทิ!

เมื่อมองดเูงาบนผวิน�้าตรงหน้าแล้วกช็วนให้ประหลาดใจ เพราะร่างใหม่

ของเธอนี้แทบจะแกะรายละเอยีดจากใบหน้าของเธอสมยัเป็นเดก็ประถมออก

มาทุกกระเบยีดนิ้ว มนิ่าเล่า เธอถงึไม่รู้สกึว่ามแีรงต้านจากจติใต้ส�านกึในการ

7 จากนยิายเรื่อง ท่านประมุข (มาร) ล่ารกั ของ Riordan
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สวมร่างใหม่นี้

นั่นเป็นเพราะตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ว่าเพื่อนสมัยประถม มัธยม หรือ

มหา’ลยั ทกุคนล้วนทกัเธอเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลย ราวกบั

ใบหน้าของเธอถกูหยดุเวลาไว้ตั้งแต่ประถมแล้ว มเีพยีงการเปลี่ยนแปลงเดยีว 

คอืใบหน้าขยายตามร่างกายที่ค่อยๆ เจรญิเตบิโตตามวยั

‘ออื คงเพราะมวัแต่สนใจเรื่องของปากท้อง จงึเพิ่งมาเอะใจเอาป่านนี้’ 

กู่มี่เอนิลูบใบหน้าพลางหวัเราะ

ในนาทีที่สมองเต็มไปด้วยค�าว่า ‘หิว’ และเส้นประสาทที่บ่งบอกว่า

ร่างกายก�าลังบาดเจ็บ เวลานั้นต่อให้ใบหน้าของเธอมีขี้นกติดอยู่ ก็ยังจะถูก 

จดัความส�าคญัลงมาเป็นเรื่องรองอยู่ดี

“จะว่าไป ท�าไมเรามาที่นี่ หรอืว่าเราตายแล้ว” กู่มี่เอนิครุ่นคดิต่อขณะ

ที่มอืกส็าละวนอยู่กบัการควานหาปลา จนกระทั่งเธอจบัปลาที่หลดุออกจากมอื

เธอแล้วเอามาใส่ไว้ในตะกร้า เธอจึงใช้ช่วงเวลาเดินกลับบ้านค่อยๆ นึกย้อน

กลบัไป

‘หวังว่าสมองจะไม่ได้ลบเอาช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตฉันไปหรอกนะ’  

กู่มี่เอนิเริ่มที่จะเครยีด

ในความทรงจ�าสดุท้าย เธอจ�าได้ว่าก�าลงักลบัจากงานเลี้ยงสงัสรรค์ของ

บริษัท ขณะที่คิดลังเลว่าจะโบกแท็กซี่กลับบ้าน หรือขอติดรถของเพื่อน 

ร่วมงานไปลงที่กลางทาง 

ตอนนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างเรียกความสนใจเธอไป จนเหลือบไป

เหน็อะไรบางอย่างที่อยู่กลางถนน...

“แต่ตอนนั้นเราเหน็อะไร” 

พอคดิถงึตรงนี้สมองกพ็ลนัปวดระบม

แต่ไม่ว่าเธอจะเห็นอะไร สุดท้าย...เธอก็ไปยืนอยู่กลางถนน และถูก 

รถพอร์ชสเีทาควนับุหรี่พุ่งเสยขึ้นฟ้าไป ต่อจากนั้นสมองของเธอกเ็ตม็ไปด้วย

ค�าถามมากมาย
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ทั้งที่มนัชนแรงออกขนาดนั้น แต่เธอเพยีงแค่วบูไป สตขิองเธอช่วงหนึ่ง

ดนัตื่นมาได้ยนิเสยีงพดูคยุที่ตดัสนิความเป็นความตายจากหมอกบัใครสกัคน 

ว่าไม่สามารถช่วยเธอได้ เพราะสมองของเธอตายแล้ว ทั้งอวัยวะภายในยัง 

เสยีหายยบัเยนิ และต่อจากนั้นกย็งัมสีารพดัค�าพูดที่แสนน่ากลวั จนเธอแทบ

ไม่กล้าจนิตนาการถงึสภาพร่างกายที่ก�าลงัเป็นอยู่ในตอนนั้น

‘หากสมองตาย...ท�าไมเธอถงึยงัได้ยนิสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกนั’

กู่มี่เอนิเพิ่งนกึข้อสงสยันี้ได้

‘แม้แต่โลกหลงัความตายฉนักไ็ม่ได้ไป และถ้าเหมอืนนยิายญี่ปุ่นที่เคย

อ่าน ก็น่าจะมีพระเจ้าออกมามอบสิทธิพิเศษของนักเดินทางข้ามโลกอย่างฉัน

ด้วยนี่นา แต่นี่ไม่มอีะไรเลย ไม่มใีครมาบอกฉนัเลยว่าท�าไมจู่ๆ ฉนัถงึได้มา

โผล่ที่นี่ นี่มนับ้ามาก!’

ในใจของกู่มี่เอนิได้แต่สาปแช่งสวรรค์

ที่นี่เหมือนยุคจีนโบราณในโลกของเธอก็จริง เพียงแต่ชื่อสถานที่และ

ชื่อผู้ปกครองแผ่นดนิคนปัจจุบนั ที่เธอได้ยนิตอนมาถงึที่นี่ใหม่ๆ กลบัไม่โผล่

ขึ้นมาในความทรงจ�าทางประวตัศิาสตร์โลกเดมิของเธอเลย

ใช่แล้ว นี่ไม่ใช่การย้อนอดตี...แต่เป็นการข้ามมติไิปแล้วจรงิๆ!

“พี่ใหญ่!”

หยางเซงิวิ่งมาเจอกูม่ี่เอนิที่กลางทางพอด ีสหีน้ากลบัปรากฏแววโล่งอก

“พี่ใหญ่ไม่ควรออกมาคนเดยีว!” เขาต�าหนนิาง

ตอนที่หยางเซงิเดนิคอตกเข้าไปส่งปลาย่างให้หยางหมงิ เขากโ็ดนพี่ชาย

ต�าหนิเรื่องที่ปล่อยให้พี่ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอ่อนแอออกมารับผิดชอบดูแลบ้าน 

และพวกน้องๆ ทั้งที่นางก็มีเรี่ยวแรงน้อยกว่าเขาแท้ๆ เพราะฉะนั้นตอนนี้ 

ทั้งบ้านมเีขาเป็นแรงงานผูช้ายคนเดยีวที่พึ่งพาได้ กอ็ย่าได้ไปสร้างความล�าบาก

หรอืไปพึ่งพงิพี่ใหญ่มากนกั

พอเห็นแววตาขุ่นเคืองของหยางเซิง กู่มี่เอินก็ท�าได้เพียงส่งยิ้มอ่อนใจ 

“พี่เข้าใจแล้ว ตอนใกล้มดืจะไม่ออกมาคนเดยีวอกี”
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“นั่นหมายถึงเวลาอื่นพี่ใหญ่จะออกไปคนเดียว!?” หยางเซิงไม่โง่ พอ

ฟังออกว่าพี่ใหญ่ก�าลงัเล่นลิ้นกบัเขา เพราะเรื่องแบบนี้พี่รองเองกถ็นดันกั!

“เจ้านี่มัน…” กู่มี่เอินถอนหายใจอย่างจ�านน คิดไปว่าไม่ควรต่อล้อ 

ต่อเถยีงกบัเขาจะดกีว่า เดก็คนนี้ฉลาดจรงิๆ ด้วย

หยางเซิงเห็นพี่ใหญ่ไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธ จึงแน่ใจแล้วว่านางต้อง

ท�าอีกแน่ เขาตรงไปแย่งตะกร้ามาถือไว้ก่อน ในขณะที่นัยน์ตาทั้งสองส่อเค้า

อนัตราย “พี่-ใหญ่”

กู่มี่เอนิได้แต่โบกธงยอมแพ้

แย่จริง ไม่คิดว่าเธอจะมาแพ้ทางเด็กเสียได้ ทั้งที่ตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่

ขนาดนี้แล้ว แต่กลับต้องมาถูกเด็กสั่งสอนไม่ให้ออกไปเที่ยวเถลไถลก่อน 

ค�่ามดืเสยีได้

ในตอนนั้นกู่มี่เอินรู้สึกถึงบาดแผลภายในที่มีเลือดไหลซิบๆ เพราะ

ศกัดิ์ศรคีวามเป็นผู้ใหญ่ถูกกรดีลงบนหวัใจของเธอแล้ว



น้องชายคนที่สามถงึขนาดเจ้ากี้เจ้าการบงัคบัให้เธอกนิปลาทั้งตวั นี่ถ้า

มนัไม่ท�าให้อิ่มท้อง เธอกค็งต้องอิ่มน�้าใจของเขาจนล้นออกมานอกอก

ทั้งหยางเซิง เล่อฉวี่ และหยางจื้อ ต่างมาพะเน้าพะนออยู่รอบตัวเธอ 

กลิ่นอายแห่งความสุขก็ล้นปรี่แม้ในยามยาก ท�าให้เธอรู้สึกตื้นตันและรู้สึก 

ผกูพนัแปลกๆ อย่างบอกไม่ถกูว่าการมพีี่น้องจรงิๆ จะท�าให้รูส้กึดเีช่นนี้หรอืไม่

เพราะแต่เดมิเธอนั้นเคยชนิกบัการเป็นลูกสาวคนเดยีวเสยีแล้ว

กู่มี่เอินเหม่อมองท้องฟ้าที่มืดสนิทจนเห็นดวงจันทร์และดวงดาว เป็น

แสงสว่างเดยีวส�าหรบัคนที่นี่ ในยุคโบราณนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ เพราะ

เพียงแค่เธอเดินกลับมานั่งรอปลาที่ย่างสุกได้ไม่นาน ดวงจันทร์ก็ลอยเด่นขึ้น

มาแทนที่ดวงอาทิตย์เสียแล้ว ตอนนี้เธอพอเข้าใจแล้วว่าท�าไมพวกเขาถึงได้

กงัวลกนันกั หลงัจากเธอประกาศว่าจะไปเดนิในป่าตอนใกล้ค�่าเช่นนั้น

อันตราย...เธอต้องจดจ�าไว้ว่าช่วงเวลาที่ท้องฟ้าขึ้นสีแบบไหน คือเวลา

ที่เธอจะต้องกลบัเข้าบ้านแล้ว ในป่าเช่นนี้การคล�าหาทางกลบับ้านนั้น ยากยิ่ง

กว่าตอนเธอเดนิปร๋อกลบับ้านช่วงหลงัเลกิงานเสยีอกี

อนิจจา ถ้าเป็นสมัยก่อนหน้าที่เธอไปทริปเดินป่า เธอยังมีไฟฉายกับ 

ห้า
พี่สาวฝันประหลาด
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นักเดินป่าคอยน�าทาง ก็ไม่ต้องกลัวไปว่าจะหลง แต่ถ้าเป็นตอนนี้...เธอคงได้

แต่นอนกอดตวัเองกนัหนาวตายกลางป่า พลางรอเผชญิหน้ากบัสตัว์ป่าที่ออก

หากินในยามกลางคืนเท่านั้น จนกว่าจะถึงเวลาเช้าจึงจะมองเห็นทางกลับบ้าน

ได้ชดั

“ถ้ามเีทยีนให้ใช้สกัหน่อยกค็งด”ี กู่มี่เอนิพมึพ�า

แต่ตอนนี้นอกจากจะไม่มีเงินซื้อ เธอยังรู้ว่าเทียนนั้นถือเป็นของแพง 

ต่อให้ตามบ้านเรอืนมใีช้กย็งัต้องใช้อย่างถนอมยิ่ง

ช่วงกลางคืนไม่มีกิจกรรมอะไรให้ท�านอกจากที่เธอต้องออกไปยืนรอ

ข้างนอก เพื่อให้หยางเซิงเช็ดตัวหยางหมิงให้เสร็จสักพักก่อน เขาจึงจะเดิน 

ออกมาตามให้เธอกลบัเข้าไปจดัที่หลบัที่นอนได้ 

สงสัยว่าเรื่องเมื่อกลางวันเธอคงจะรังแกหยางหมิงมากเกินไปหน่อย  

จงึท�าให้เขานกึหวาดระแวง จนเธอเองต้องมาล�าบากในภายหลงัอย่างนี้

พอพวกเขาล้มตวัลงนอน จู่ๆ  เธอกร็ูส้กึคนัจนต้องเกาแขนขา นอกจาก

หยางหมงิที่เนื้อตวัสะอาดแล้ว...พวกเธอล่ะ

“ไม่เหนยีวตวักนัหรอื”

กู่มี่เอนิเปรยขึ้นมา จรงิๆ แล้วเธออยากถามว่า ‘ปกตกิ่อนนอนพวกเรา

ไม่อาบน�้ากนัก่อนหรอื’ แต่ถ้าถามแบบนั้นจะเป็นการชี้เป้าตวัเองว่าท�าไมถงึจ�า

กจิวตัรประจ�าวนัของบ้านเราไม่ได้

แต่พอลมหนาวพดัโชยมาระลอกหนึ่ง ถงึได้รูว่้าตนเองพดูจาโง่เขลามาก 

อากาศตอนกลางคนืหนาวขนาดนี้ ไม่มเีครื่องท�าน�้าอุ่นหรอืฟืนไฟไว้ต้มน�้าร้อน 

หากจะตกัน�้ามาอาบตอนนี้ กค็งจะเป็นน�้าที่เยน็ไม่ต่างจากน�้าแขง็ และถ้าต้อง

อาบแบบนั้น กเ็ท่ากบัหาเรื่องให้ตนเองป่วยไข้น่ะสิ

“อ๊ะ! พี่ใหญ่ ข้าลมืไปว่าท่านบาดเจบ็อยู่”

หยางเซิงไม่ได้คิดมากกับค�าถามนั้นของพี่ใหญ่ เพราะเขาจ�าได้ว่านาง

บาดเจบ็อยู่และอาจทนแสบแผลไม่ได้

เขามองไปตามแขนของพี่ใหญ่ที่เตม็ไปด้วยรอยขดีข่วนและแผลถลอก
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ที่แห้งสนิทแล้ว ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ตัวนางเปื้อนดินและฝุ่น จึงท�าให้มัน

กลบรอยแผลที่ควรปรากฏให้หายไปหลายส่วน แต่พอหลังจากไปจับปลา 

ที่ล�าธาร ท�าให้น�้าชะล้างรอยเปื้อนจนบาดแผลพลนัปรากฏขึ้น

ตอนนี้ไม่ต้องเพ่งมองดูกร็ู้แล้วว่าพี่ใหญ่บาดเจบ็หนกัเอาการ

แต่ความจรงิกูม่ี่เอนิเองกล็มืไปแล้วว่าตนบาดเจบ็อยู ่เพราะเธอไม่ค่อย

รู้สกึแสบแผลเท่าใดนกั

ทว่าหยางหมงิพอได้ยนิค�าของหยางเซงิกข็มวดคิ้ว เขาหนัมามองส�ารวจ

พี่ใหญ่ ซึ่งพอดทีี่ร่างของนางยนือยู่ตรงจุดที่แสงจนัทร์ลอดผ่านหลงัคาที่เป็น 

รูโหว่ลงมาพอดี ท�าให้ร่างเล็กและผอมแห้งนั้นดูโดดเด่นจนเห็นรายละเอียด

บนตวันางได้ทุกกระเบยีดนิ้ว

หยางหมงิเหน็แล้วกต็กใจ พี่ใหญ่ของเขาบาดเจบ็ไม่น้อยเลย เดมิทเีขา

คดิวา่อาจเปน็เพราะนางเที่ยวไปปีนป่ายหาของจนตกลงมาจากต้นไม้ หรอืเดนิ

ลุยน�้าหาปลาแล้วสะดุดล้ม ไม่ส ิพอเขาได้สงัเกตใบหน้าและแขนที่เริ่มปรากฏ

รอยฟกช�้าแล้ว นี่น่าจะเป็นรอยจากการถูกรุมท�าร้ายเสยีมากกว่า!

เมื่อเหน็ดงันั้นแล้วหยางหมงิกไ็ด้แต่กดัฟันข่มอารมณ์โกรธที่พลุง่พล่าน

ขึ้นมา 

เขาไม่น่าล้มป่วยเสียตอนนี้เลย ล�าบากพี่ใหญ่ที่ตัวเล็กกว่าเขาคืบหนึ่ง

ให้ต้องมาถูกผู้คนข่มเหงรงัแกเช่นนี้ ขนาดว่านางบาดเจบ็ปานนี้กย็งัไม่ปรปิาก

ร้องไห้ออกมาเช่นเคย แต่กลับพยายามเอาชนะความขลาดเขลาแล้วเดินหน้า

ต่อ เพื่อให้พวกเขาได้อิ่มท้องในวนันี้อย่างเข้มแขง็ยิ่งนกั

ความรู้สึกผิดแต่เดิมยิ่งทับถมจนเขาไม่อาจสบตากับอีกฝ่ายได้อย่าง

เตม็ตา

ได้ยินจากหยางเซิงก่อนหน้านี้ว่าพี่ใหญ่ออกไปจับปลาเพิ่มที่ล�าธาร

เพราะเห็นพวกเขายังกินไม่อิ่ม ทั้งๆ ที่นางเองก็ยังไม่ได้กินเลยสักตัว แต่ 

ทั้งอย่างนั้นในห้วงค�านึงของนางกลับนึกถึงแต่คนอื่นแทนที่จะเป็นตนเอง เขา

ถงึได้ลุกขึ้นมาต่อว่าหยางเซงิ และรบีสั่งให้ไปตามนางกลบัมาบ้านก่อนจะเกดิ



56
กู่มี่เอิน ต้าเจี่ยผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 1

อนัตรายขึ้นในป่ายามกลางคนื

รู้สกึผดิเหลอืเกนิ การกระท�าของนางยิ่งท�าให้รู้สกึผดิจนไม่อาจได้รบั

การอภยั

และยิ่งไม่คดิว่านางจะบาดเจบ็จากที่อื่นด้วย เหตนุี้เองที่ท�าให้หยางหมงิ

โกรธจนเผลอก�ามือทั้งสองข้างเสียแน่น และเอาเล็บจิกเข้าไปในฝามือโดยที่ 

ไม่รู้สกึตวั

เขาได้แต่คิดว่า ‘พี่ใหญ่จ�าต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะเขา เพราะเขาเป็น 

เช่นนี้ ข้าขออภยัท่าน’

กูม่ี่เอนิมองไม่เหน็ประกายความเกรี้ยวกราดและความห่วงใยในดวงตา 

ของทั้งจากหยางหมงิและหยางเซงิ เธอจงึทิ้งประเดน็เรื่องที่ต้องการจะอาบน�้า 

แล้วหันไปปัดๆ หาที่นอนแทน โดยเธอเลือกที่จะนอนอยู่ใกล้ประตูซึ่งพังไป

แล้วครึ่งแถบ เพื่อจะได้บดบงัลมหนาวไม่ให้โดนตวัเล่อฉวี่และหยางจื้อที่นอน

ถดัออกไป

ในเมื่อไม่มอีะไรให้ท�าแล้ว อย่างนั้นคนืนี้กเ็กบ็แรงไว้ลยุงานต่อตอนเช้า

ดกีว่า

แต่กู่มี่เอนิไม่ทนัสงัเกตเหน็ความปั่นป่วนของพวกน้องชายเลยสกันดิ

“พี่ใหญ่ ท่านควรใส่…” หยางเซงิละค�าพดูไว้ เพราะนกึได้ว่าในบ้านไม่มี

หยูกยาที่จะเอามาใส่แผล

เมื่อเขามองกลับไปที่ร่างของพี่รองที่ยังคงซีดเซียว กับแค่ความคิดจะ

พาพี่เขาไปหาหมอกย็งัไม่มปีัญญาเลย จงึท�าให้เขาเศร้าสลด

หยางหมิงเองก็ทราบเรื่องนี้ดี นี่เป็นเพราะพวกเขาไม่มีทั้งเงินและ

สมุนไพร จึงท�าให้ทั้งเขาและพี่ใหญ่ได้แต่นอนอยู่ในบ้านและดูแลกันไปตาม

อาการ หวงัเพยีงปาฏหิารยิ์ว่าอาการเจบ็ป่วยจะดขีึ้น

ส่วนหยางเซงินั้นกต็ดัสนิใจได้แล้วว่า ตอนนี้สิ่งส�าคญัคอื...เขาต้องการ

เงนิ!

“พี่ใหญ่ พรุ่งนี้ท่านตั้งใจที่จะเข้าเมอืงใช่หรอืไม่” แทนที่จะพูดประโยค

่
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ก่อนหน้าให้จบ หยางเซิงเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องและเอ่ยประโยคค�าถามขึ้นมา

แทน

แม้จะงุนงงกับค�าพูดก่อนหน้านี้ของหยางเซิงที่เธอได้ยินไม่ชัดนัก แต ่

กู่มี่เอนิที่ก�าลงัจะเอนตวัลงนอนแล้ว กลบัยอมยนัตวัขึ้นมานั่งตอบค�าถาม “ก็

ใช่ พี่อยากลงไปส�ารวจเมอืงข้างล่างต่อ”

มันเป็นเมืองที่ใหญ่และน่าสนใจมาก จุดเด่นส�าคัญของเมืองนี้คือมี

ท่าเรือขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เป็นรอยต่อระหว่างเมืองที่อยู่อีกฟากของแม่น�้าใหญ่ 

สายนี้ และดูๆ ไปแล้วที่นั่นอาจจะเป็นเมอืงท่าที่เน้นเปิดตลาดค้าขาย น่าลงไป

ส�ารวจสุดๆ

บ้านร้างที่ปัจจุบันพวกเธอใช้พักอาศัยตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่รกชัฏ มี 

แมกไม้บดบงัยากแก่การมองเหน็ หากเดนิออกไปหน้าบ้านจะเหน็ช่องแคบกลาง

หุบเขา ที่ตัดถนนเป็นทางหลักระหว่างเข้าออกเมืองท่าแห่งนี้กับแผ่นดินใหญ่

หลงัหุบเขา

ด้านหน้าของเมอืงท่ากั้นด้วยแม่น�้า ส่วนดา้นหลงักโ็อบด้วยเขา แทบจะ

เป็นเมอืงตากอากาศในฝันของคนยุคเธอได้เลย

เธอคิดว่าผู้คนที่คิดจะเข้าเมืองหลวงหรือผ่านไปเมืองถัดไป อาจต้อง

แวะที่เมอืงท่านี้ก่อนจงึจะเดนิเท้าผ่านไปยงัเมอืงอื่นๆ ได้อกี

“เช่นนั้นก็อย่าลืมให้หยางเซิงเดินทางไปกับท่านด้วย” หยางหมิงกล่าว

พลางหนัไปส่งสายตาก�าชบัหยางเซงิ

เดก็ชายทั้งสองท�าท่ารู้กนั แต่กลบัมเีพยีงกู่มี่เอนิที่ไม่ทนัได้เหน็

กู่มี่เอนิพยกัหน้าก่อนจะกล่าว “ออื เช่นนั้นเรากร็บีนอนกนัเถอะ”

จากนั้นพวกเขาจงึเริ่มเข้านอนตามค�าบอกของกู่มี่เอนิ

ฟางหญ้าถูกใช้ต่างหมอนและผ้าห่ม สภาพไม่ต่างจากคนในคุก 

สมยัก่อน กู่มี่เอนิเหน็เดก็ๆ นอนกอดกนัตวักลมเพราะความหนาว เธอจงึได้

แต่ข่มอาการสั่นเทาแล้วค่อยๆ เขยิบเข้าไปใกล้ พลางรวบตัวหยางจื้อกับ 

เล่อฉวี่ให้เข้ามาแนบร่างของเธอ เพื่อให้อ้อมกอดของเธอนั้นได้ร่วมแบ่งปัน
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ความอบอุ่นให้แก่พวกเขา

‘สกัวนัชวีติของพวกเดก็ๆ ที่นี่จะต้องดขีึ้นอย่างแน่นอน’ กูม่ี่เอนิสญัญา

กบัตวัเองในใจ จากนั้นสตกิค็่อยๆ ดบัไป

แต่เพียงไม่นานกู่มี่เอินก็ได้สติขึ้นอีกครั้ง และพบว่าตัวเองนอนอยู ่

กลางถนน

“เอ๋? ที่นี่...”

กูม่ี่เอนิดนัตวัเองขึ้นมากึ่งนั่งกึ่งนอน ก่อนจะรูส้กึแสบตากบัแสงสเีหลอืง

นวลที่ก�าลงัแยงตาเธออยู่ ณ ขณะนี้ 

เมื่อเธอปรบัสายตาได้ กพ็บว่ามนัคอืแสงจากไฟหน้ารถที่ก�าลงัจอดสนทิ

ทั้งที่ยงัตดิเครื่องยนต์อยู่ พอเธอไล่สายตามองส�ารวจ กเ็หน็รถคนัอื่นๆ และ

พื้นถนนที่เตม็ไปด้วยแอ่งเลอืดขนาดใหญ่

“เอ? รถคนันี้มนั...” กู่มี่เอนิเริ่มจ�าได้

มนัคอืรถพอร์ชสเีทาควนับุหรี่ที่ขบัมาชนเธอจนตายนี่นา!

เวลานี้กู่มี่เอินสับสนมากๆ เพราะร่างของเธอยังรู้สึกได้ถึงความเย็น 

ของอากาศ ความชื้นของพื้นถนน รวมไปถงึความร้อนจากแสงไฟหน้ารถ 

“หรือว่าจริงๆ แล้วเรายังไม่ตาย ที่คิดว่าทะลุมิติไปนั้นเป็นเพียง 

ความฝัน?” เธอพมึพ�าออกมา

กูม่ี่เอนิเปลี่ยนไปมองหาความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน หรอืใครกไ็ด้

ที่อยู่ในบรเิวณนั้น แต่เธอกลบัพบเรื่องราวที่ยิ่งกว่าแปลกประหลาด

ข้างๆ รถพอร์ชคนันั้นมรีถพยาบาลที่เปิดประตูหลงัทิ้งไว้ จนสามารถ

เหน็เตยีงพยาบาลและอปุกรณ์ทางการแพทย์ครบครนัที่อยู่ข้างใน แถมตอนนี้

ไฟและเสยีงไซเรนกย็งัคงเปิดใช้งาน แต่ที่บรเิวณนั้นกลบัไม่มเีจ้าหน้าที่ทางการ

แพทย์คนใดเดนิเพ่นพ่านอยูเ่ลยสกัคน แม้แต่รถต�ารวจที่มาจอดขวางรถพอร์ช 

และรถพยาบาลกย็งัเปิดประตูรถทิ้งไว้ 

พอมองไปที่ริมทางเท้า เธอยังเห็นร้านรถเข็นริมทางเปิดไฟแก๊สทิ้งไว้ 

น�้ามนัในกระทะเดอืดปุดๆ โดยที่ไม่มรี่างของแม่ค้าเจ้าของร้านมาคอยยนืคุม
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หรอืดูแลร้านเหมอืนเดมิ

ราวกบัว่า...จู่ๆ สิ่งมชีวีติบนโลกกอ็นัตรธานหายไปเสยีเฉยๆ

ความรูส้กึในตอนนี้แทบไม่ต่างจากฉากในภาพยนตร์สยองขวญัสกัเรื่อง

ตอนนี้กู่มี่เอนิกช็กัไม่แน่ใจว่าตนก�าลงัเผชญิกบัฝันร้ายอยู่หรอืไม่

เพื่อนของเธอกไ็ม่อยู ่ไม่มคีนเดนิอยูร่มิข้างทาง แล้วต�ารวจกบัพยาบาล

หายไปไหน เจ้าของรถพอร์ชหายไปไหน นี่มนัเกดิเรื่องบ้าอะไรกนั!

“นี่”

จู่ๆ  เสยีงหวานเสยีงหนึ่งกไ็ด้ดงึความสนใจของกูม่ี่เอนิให้หนัไปมองตาม

ตรงหน้าของเธอมีเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนมัธยมปลายยืนอยู่ โดยที่

เธอไม่ทราบว่าเด็กคนนั้นมาปรากฏตัวตั้งแต่เมื่อไร แต่ดูจากที่ไกลๆ แล้ว 

สภาพของเดก็คนนั้นดูแย่มาก 

เด็กคนนั้นมีผิวขาวซีด ผมเผ้าก็ยุ่งเหยิงปิดบังใบหน้า ชุดของอีกฝ่าย 

กม็รี่องรอยขาดวิ่น ขณะที่รองเท้าที่เธอสวมอยู่กห็ายไปข้างหนึ่งด้วยเช่นกนั

เด็กสาวที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาด ซ�้าบรรยากาศยังเป็นใจเช่นนี้ 

ท�าให้กู่มี่เอนิรู้สกึราวกบัเป็นเหยื่อในภาพยนตร์สยองขวญัเข้าจรงิๆ ที่เพยีงแค่

เธอมองดูอกีฝ่ายกพ็ลนัรู้สกึหวาดกลวัขึ้นมาแล้ว

“เธอเรยีกฉนัหรอืจ๊ะ” กู่มี่เอนิพยายามเจรจาพลางถดร่างหน ีแต่วนิาที

ที่เธอเริ่มขยบั กลบัรู้สกึถงึความเจบ็ปวดจากบรเิวณท้องทนัท ี ท�าให้เธอต้อง

นิ่วหน้า

กู่มี่เอินไล่สายตาลงมองที่ท้องของตนเอง เห็นรอยเลือดสีเข้มที่ขยาย

เป็นวงกว้าง พร้อมกบัหน้าท้องที่ดูยุบผดิรูป ชวนให้อยากอาเจยีนทนัที

“อกึ...ฝันแน่ๆ คงเพราะเมื่อวานตอนเยน็ฉนัดนัคดิไม่ตกว่าท�าไมตวัเอง

ถึงตาย จึงได้ท�าให้จิตใต้ส�านึกสร้างความฝันนี้ขึ้นเพื่อย้อนรอยความทรงจ�า

กลับมา?” กู่มี่เอินลองคาดเดาจากสมมติฐานที่เธอเคยเห็น หรือได้ยินจาก

ภาพยนตร์และซรีสี์เรื่องดงั 

พอคดิว่านี่เป็นแค่ความทรงจ�าเท่านั้น เธอจงึค่อยเบาใจ



60
กู่มี่เอิน ต้าเจี่ยผู้ยิ่งใหญ่ เล่ม 1

กู่มี่เอินพยายามกดความเจ็บปวดลงด้วยการสะกดจิตตนเองว่าเธอ 

ไม่ได้บาดเจ็บใดๆ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันช่วยให้ความเจ็บเหล่านั้นทุเลาลงได้อย่าง

น่าอศัจรรย์ นี่จงึเป็นการตอบโจทย์ที่เธอตั้งสมมตฐิานขึ้นมาได้พอดี

กู่มี่เอนิที่เริ่มใจชื้น จงึโปรยยิ้มเรยีกก�าลงัใจให้ตนเอง ก่อนจะเงยหน้า

ขึ้นถามบุคคลตรงหน้า “สาวน้อย หรอืว่าที่ฉนัพุ่งมากลางถนนนี่กเ็พราะต้องการ

ช่วยเธอหรอืเปล่า”

เดก็ผู้หญงิปรศินาคนนั้นทั้งพยกัหน้าและส่ายหน้า ก่อนจะเอยีงศรีษะ

เอ่ยค�าตอบที่ไม่ตรงค�าถาม

“อยากได้คุณ”

กู่มี่เอนิได้ยนิแล้วกช็ี้มาที่ตวัเองพลางถาม “ฉนั?”

บรรยากาศโดยรอบพลนัเยน็ยะเยอืกและหนกัอึ้งขึ้นกว่าเดมิ

กู่มี่เอินชักจะรู้สึกถึงสัญญาณอันตราย เธอจึงกระเถิบหนีออกห่าง 

มากขึ้น พลางถามอกีฝ่ายเสยีงเครยีด “เธอต้องการอะไร”

เด็กสาวเชิดหน้าแหงนขึ้นจนผมหน้าม้าที่เคยปกปิดใบหน้าค่อยๆ เปิด

ออก จนมองเหน็รอยยิ้มกว้างที่น่าหวาดระแวง “หนูอยากไปจากที่นี่แล้ว แต่

ไม่มใีครยอมมาแทนที่หนู”

พริบตาร่างของเด็กคนนั้นก็หายวับไป ก่อนจะโผล่มายืนคร่อมตัว 

กู่มี่เอนิในระยะประชดิ

“หนูรู้ว่าพี่สาวจะช่วยหนูได้” เด็กสาวบอกอย่างนั้น ก่อนจะส่งเสียง

หวัเราะแหลมชวนสั่นประสาท

มือขาวซีดของอีกฝ่ายเริ่มเอื้อมมาใกล้ใบหน้าของกู่มี่เอิน ซึ่งตัว 

แขง็ค้างราวกบัถูกสะกดการเคลื่อนไหวไว้ ท�าให้หลงัศรีษะของเธอเริ่มชาวาบ

ด้วยความกลวั จนแม้แต่จะหลบสายตาไปทางอื่นกไ็ม่อาจบงัคบัดวงตาตนเองได้

‘ตื่นสักที ตื่น!’ กู่มี่เอินได้แต่ภาวนา สภาพจิตของเธอนั้นปั่นป่วน 

จนไม่อาจควบคุมได้แล้ว!

ปลายเล็บของเด็กสาวเกือบที่จะสะกิดโดนหน้าผากของกู่มี่เอิน แต่
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ทนัใดนั้นลมวบูใหญ่กต็รงเข้ามากั้นกลางระหว่างเธอกบัเดก็สาวคนนั้น พร้อม

กบัเสยีงกรดีร้องของอกีฝ่าย และเสยีงค�ารามของสตัว์ร้ายที่ดงัขึ้นมาแทบจะ

พร้อมๆ กนั

“กรี๊ดดด!”

“โฮกกก!”

มติขิองภาพเริ่มบดิเบี้ยว นยัน์ตาของกู่มี่เอนิพลนัหนกัอึ้ง

กู่มี่เอินเริ่มบังคับตัวเองให้นั่งนิ่งไม่ได้ ร่างกายจึงอ่อนยวบลงไปนอน

กบัพื้น ขณะที่ดวงตายงัเหน็ภาพของเดก็สาวคนนั้นที่ถูกสุนขัตวัใหญ่ที่มหีลาย

หางกัดกระชากมือซึ่งแต่เดิม...เคยที่จะพยายามยื่นมาหาเธอ จนมันหลุดขาด

ออกจากแขนของอกีฝ่าย 

ความชุลมุนเริ่มบงัเกดิเมื่อเดก็สาวคนนั้นยงัไม่ยอมแพ้ อยากจะพุ่งตวั

มายงัจดุที่เธอยงันอนพงัพาบอยู ่แต่ตดิที่ทกุทศิทางของเดก็สาวคนนั้นถกูสนุขั

ประหลาดเข้าขดัขวางไว้ก่อนแล้ว

กรงเลบ็ของมนัปัดผ่านร่างของเดก็สาวจนเกดิรอยลกึ ท�าให้เกดิหมอก

สดี�าทะลกัออกมาตามรอยลกึนั้น คล้ายกบัแก๊สที่รั่วออกมาจากถงั

และเมื่อสุนัขตัวนั้นเริ่มฉีกกระชากร่างบางเป็นครั้งสุดท้าย ร่างเนื้อ

มนุษย์คล้ายภาพมายากส็ลายกลายเป็นหมอกควนัสดี�าไปทนัท ี

ก่อนที่จะจางหายไปพร้อมกบัเสยีงร้องโหยหวนของเดก็คนนั้น ที่ค่อยๆ 

ลอยห่างไกลออกไปทุกที

สุนขั...ที่ดูคล้ายกบัจิ้งจอกเก้าหางยงัยนือยู่ที่เดมิ ไม่ไกลจากตวัเธอนกั

ตัวของมันเหมือนกลุ ่มก้อนหมอกสีขาวที่ขยับพลิ้วแบบไร้รูปทรง  

หลังจากที่มันได้รับชัยชนะจากการขับไล่เด็กสาวคนนั้น มันก็เดินเข้ามาใกล้ 

แล้วจงึค่อยยื่นจมูกของมนัมาถูไถเข้าที่แก้มของเธอ

จมูกของมันท�าให้รู้สึกอุ่นสบาย ร่างกายของกู่มี่เอินที่เคยหนักเหมือน 

มีก้อนหินถ่วงไว้ก็ค่อยๆ เบาราวกับจะลอยขึ้นเหนือพื้นได้ หมอกสีขาวของ

จิ้งจอกเก้าหางเริ่มเข้ามาโอบล้อมไปทั่วร่างกายของเธอ ช่างอบอุ่น เบาสบาย 
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และยงัรู้สกึคุ้นเคยจนท�าให้เธอเคลบิเคลิ้มและวางใจในตวัมนั

“...”

“...พี่...”

ตอนที่เธอรู้สกึสบายถงึที่สุด เสยีงรบกวนบางอย่างกค็่อยๆ ดงัก้องไป

ทั่วบรเิวณ

ฉับพลันที่รอบๆ ตัวเธอนั้นก็ปรากฏกลุ่มแสงแทรกเข้ามาที่นัยน์ตา 

ของเธอ พร้อมกบัเสยีงเรยีกของหยางหมงิที่ค่อยๆ แจ่มชดัมากยิ่งขึ้น

“...พี่ใหญ่ ท่านเป็นอะไรไป”

“เอ๊ะ!”

กู่มี่เอนิลมืตาตื่นในที่สุด เธอเหน็หยางหมงิชะโงกหน้าออกมาพลางเอา

มอืแนบไว้ที่ข้างแก้มของเธอ สมัผสัที่อบอุน่ของเขานั้นท�าให้เธอได้สตจิากความ

มนึงงในชั่วครู่

“เธอ...ไฉนเจ้าจงึลุกออกจากที่นอนเล่า” กู่มี่เอนิเอ่ยปากถาม

“ข้าเหน็พี่ใหญ่นอนกระสบักระส่ายคล้ายจะฝันร้าย จงึพยายามลุกขึ้น

มาดู” เขาตอบพลางเก็บมือกลับไป “ดีที่ตอนเช้าเซิงเอ๋อร์มาเห็นท่านยังนอน

หลบัลกึ เขาจงึพาพวกน้องๆ ล่วงหน้าออกไปตกัน�้าก่อน ไม่เช่นนั้นเขาคงวติก

แน่เพราะเหน็ท่านหลบัไม่ยอมตื่นตามเวลาเดมิ”

มีคนป่วยคนเดียวในบ้าน หยางเซิงก็เหมือนจะเคร่งเครียดไม่น้อย 

แม้แต่เขาเองกเ็ป็นห่วงอาการของพี่ใหญ่ที่อาจจะเป็นไข้เพราะบาดแผลพวกนั้น 

เมื่อครู่นี้เขาลองพลกิแขนของนางดู เหน็บาดแผลบนตวันางค่อยๆ สมานและ

ทุเลาไปเยอะแล้วจงึค่อยคลายใจ 

แต่ก็น่าอัศจรรย์นักที่บาดแผลเหล่านี้หายเร็ว แถมยังไม่มีอาการ 

แทรกซ้อนใดๆ อกีต่างหาก

กู่มี่เอนิหนัไปมองรอบๆ เหน็ว่าภายในบ้านว่างเปล่า เหลอืเพยีงแค่เธอ

กบัหยางหมงิจรงิๆ ถ้าเพยีงสงัเกตจากท้องฟ้าที่เริ่มสว่าง เวลานี้กน็่าจะราวๆ 

หกโมงเช้า ซึ่งความจริงเธอกะจะตื่นก่อนไก่โห่เพื่อไปเตรียมหาอาหารเช้า 
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ด้วยซ�้า แต่เวลานี้ชดัเจนว่าหยางเซงิจ�าต้องมารบัหน้าที่นี้ไปแทน เพราะไม่อาจ

รอให้คนขี้เซาอย่างเธอตื่นได้

กู่มี่เอินจึงยังไม่ลุกออกไปตาม แต่หันมาพูดคุยกับคนป่วยเพื่อคลาย

เหงาแทน

“จรงิส ิก่อนหน้านี้เจ้าไปส�ารวจในป่ามา พบเจออะไรน่าสนใจบ้าง”

เธอนึกถึงเครื่องหมายลูกศรที่เป็นสัญลักษณ์น�าทางไปยังแหล่งน�้า 

เพราะเขาเขยีนเป็นเส้นทางตรงไม่ซบัซ้อน แสดงว่าเขาคงเดนิส�ารวจรอบๆ นี้

ก่อนแล้ว จงึมั่นใจว่าทางไหนน�าพวกเธอไปถงึแหล่งน�้าได้

“ข้าไม่ได้เข้าไปส�ารวจลึกนัก เพียงแค่เดินดูรอบบ้าน กับเส้นทางด้าน

ขวามือของบ้านก่อนจนเจอล�าธาร แล้วจากนั้นเพียงวนดูใกล้ๆ ก็เจอเพียง

บรเิวณที่ดนิเปียกแฉะมาก ข้าจงึตดัสนิใจไม่เดนิส�ารวจต่อเพราะมนัลื่น แล้ว

จึงเปลี่ยนมาส�ารวจด้านซ้ายซึ่งมีเนินหินที่ต้องข้ามไปอีก แต่ว่าหากข้ามไปได ้

กจ็ะเหน็ป่าไผ่แทรกตวัอยู่ไกลๆ ด้วย”

กู่มี่เอนิฟังค�าบอกเล่าของหยางเซงิกส็ะดดุเข้ากบัสิ่งหนึ่ง “ดนิเปียกแฉะ? 

หรอืว่ามนัจะเป็นดนิเหนยีว”

“ดินเหนียว?” หยางหมิงไม่รู้จัก แต่พอเห็นพี่ใหญ่ให้ความสนใจมาก 

เขาจงึบอก “ไว้ข้าอาการดขีึ้นแล้วจะพาพี่ใหญ่ไปดูเอง”

กู่มี่เอินตื่นเต้นมาก “ดีๆ ถ้าเราเจอพวกดินเหนียว ไม่แน่ว่าพี่อาจจะ

ทดลองท�าถ่านไม้แบบง่ายๆ ขึ้นมาใช้ในบ้านเราได้นะ!”

“ถ่านไม้?” หยางหมงิทวนค�า “พี่ใหญ่ ท่านไปรู้วธิที�ามาได้อย่างไร”

กู่มี่เอินถึงกับสะอึกทันที ลืมไปเลยว่าเจ้าของร่างเดิมไม่น่าจะรู้วิธีท�า 

นี่นา เธอจึงแสร้งเอ่ยขึ้น “ก่อนหน้านี้พี่เคยเห็นผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆ ชายป่าเขา 

ท�ากนั กเ็ลยคดิว่าจะลองท�าดูสกัหน่อยน่ะ แหม...กม็นัไม่อะไรเสยีหายนี่นา”

กู่มี่เอินไม่สนใจจะอธิบายละเอียดเพื่อให้หยางหมิงเอาไปจับผิดอีก 

เพราะเธอคงบอกไม่ได้ว่าเห็นมันมาจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านชนบทที่เธอเคยไป

เยือนตอนอยู่โลกเดิม ซึ่งเขาลุกขึ้นมาสาธิตการท�าถ่านไม้ไว้ใช้งานในบ้านให้
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เธอชมดู โดยใช้เพยีงแค่กิ่งไม้ ซากใบไม้แห้ง และดนิเหนยีวที่มอียู่ในป่าแถว

บ้านมาท�าถ่านไม้ และเป็นถ่านไม้แบบโฮมเมดที่ใช้งานได้! 

แม้จะไม่ใช่ถ่านชั้นดีที่เทียบเท่าได้กับที่ผลิตในงานอุตสาหกรรม แต ่

ถ่านไม้ของเขากลับไม่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตใดๆ เลย จึงท�าให้เธอเลื่อมใส 

จนต้องจดบนัทกึเป็นรายงานส่วนตวัไว้ประดบัความรู้

เสียงโหวกเหวกเกรียวกราวดังมาจากข้างนอก คาดว่าพวกหยางเซิงที่

ออกไปเอาน�้าคงกลบัมาแล้ว กู่มี่เอนิจงึลุกขึ้นดงึแขนหยางหมงิ ก่อนที่จะลาก

เขาให้กลบัไปนอนที่ที่นอนของตวัเอง พลางบงัคบัให้เขาพกัผ่อนและตรวจแผล

ภายในปาก

หยางหมิงยอมจ�านนตั้งแต่ที่เธอบอกว่าจะไม่จับเปลื้องผ้า กู่มี่เอิน 

มองส�ารวจดสูกัพกักค็ลี่ยิ้ม  “ดูไม่เลวร้ายเท่าไร แต่จะให้หายปบุปับคงเป็นไป 

ไม่ได้”

“ออื วนันี้ข้ารูส้กึมแีรงมากขึ้น และท้องไส้กไ็ม่ป่ันป่วนแล้ว คดิว่าพี่ใหญ่

คงสันนิษฐานถูกโรคและรักษาถูกอาการ ข้าก็เลยอาการดีขึ้นเช่นนี้ พี่ใหญ่  

ท่านเก่งจรงิๆ” หยางหมงิอดไม่ได้ที่จะประจบนาง

“จรงิหรอื! พี่รองดขีึ้นแล้ว!” สิ้นเสยีงของหยางหมงิกไ็ด้ยนิเสยีงของ

หยางเซงิร้องแทรกขึ้นมาดงัๆ เหมอืนเขาเพิ่งจะเข้ามา แต่ยงัทนัได้ยนิช่วงท้าย

ค�าพูดของหยางหมงิพอด ี

ทั้งกูม่ี่เอนิและหยางหมงิหนัไปเหน็หยางเซงิยนืถอืถงัน�้า พลางยิ้มร่าอยู่

ตรงหน้าประต ูโดยที่มเีล่อฉวี่และหยางจื้อช่วยแบกตะกร้าใส่ผลเก๋ากี้อยู่ข้างๆ

ทนัใดนั้นพวกเขากร็บีวางของแล้วตรงเข้ามารุมล้อมรอบตวัหยางหมงิ 

บงัเกดิเป็นเสยีงหวัเราะอนัดงัก้องของหยางเซงิ เสยีงเง้างอดของเล่อฉวี่ และ

รอยยิ้มอันบริสุทธิ์ของหยางจื้อ กลายเป็นภาพความอบอุ่นที่ช่วยเพิ่มพูน 

ก�าลงัใจของคนป่วยอย่างหยางหมงิให้รู้สกึเข้มแขง็ขึ้นมาอกีหลายเท่า

หยางหมิงมองไปทางพี่ใหญ่ นางเพียงแค่ส่งรอยยิ้มแกมเอ็นดูมาให้  

ซึ่งมนัท�าให้เขารู้สกึสนเท่ห์...
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‘นาง...เปลี่ยนไปราวกบัคนละคนเลยทเีดยีว แต่ที่นางละทิ้งความแค้น 

แล้วกลายเป็นเช่นนี้ได้ กน็บัว่าเป็นเรื่องดเีช่นกนั’ หยางหมงิได้แต่ลอบคดิในใจ

เช้าวนันี้อาหารหลกัยงัคงเป็นปลาย่างและผลเก๋ากี้ ส่วนน�้ากแ็บ่งส�ารอง

ส่วนหนึ่งไว้ดื่ม และอีกส่วนไว้เช็ดตัวให้หยางหมิง หลังจากนั้นเมื่อกู่มี่เอิน 

กินเสร็จแล้ว เธอก็อาสาพาเล่อฉวี่กับหยางจื้อไปอาบน�้าที่ล�าธารด้วยความ

สนุกสนาน 

แม้ว่าเวลานี้จะได้อาบน�้าอย่างที่อยากท�า ทว่าเธอยังคงอายเจ้าป่า 

เจ้าเขาอยูบ่า้ง กเ็ลยต้องไปแอบตามรมิโขดหนิ แลว้จงึเอาน�้าลบูแขนขาก่อนจะ

ค่อยๆ ถลกเสื้อผ้าส่วนอื่นขึ้นมาท�าความสะอาด

ท�าเช่นนี้อกีครั้งสองครั้งจนผวิกายเริ่มสะอาดแล้ว จู่ๆ  เธอกช็กัจะเข้าใจ

ความรู้สกึของหยางหมงิขึ้นมาตงดิๆ

พอกู่มี่เอนิลุกขึ้นมาจากน�้า กท็นัเหน็พวกเดก็ๆ ก�าลงัท�าท่าจะถ่ายเบา

อยู่ที่ใกล้ๆ รมิน�้าพอด ีจนท�าให้เธอถงึกบัหวดีร้องห้ามออกมา

เล่อฉวี่สะดุ้งจนเผลอกดัลิ้น “อ๊า! พี่ใหญ่ร้องตะไม” ได้ยนิเสยีงพี่ใหญ่

ร้องขึ้นเช่นนี้ท�าให้นางไม่กล้าถ่ายออกมาเลย

กู่มี่เอินรีบเดินมาถึงตัวอีกฝ่ายก่อนจะถาม “ปกติพวกเจ้าท�าธุระ...พี่

หมายถงึถ่ายหนกัเบากนัแถวรมิน�้านี่น่ะหรอื”

เล่อฉวี่ที่รู้ความมากกว่าหยางจื้อเป็นผู้พยักหน้าตอบ ขณะที่กู่มี่เอิน 

ได้แต่ยกมอืขึ้นตบหน้าผากประหนึ่งคนแก่ก�าลงักลุ้มใจ

“มาๆ ไปถ่ายข้างทางที่ไกลกว่าตรงรมิน�้านี่ดกีว่า อย่าลมืสว่ิาน�้าในล�าธาร

นี่ ทั้งเล่อเอ๋อร์และจื้อเอ๋อร์เองก็ต้องตกัเอาไปกินเอาไปใช้นะ เดี๋ยวกส็กปรก

กนัพอด”ี

น่ากลัวจริง ถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้ สงสัยคงได้มีอหิวาตกโรคมาเคาะ 

เรยีกหาอยู่ที่ประตูบ้านกนัพอด!ี

ดทีี่ล�าธารนี้ไหลลงจากเขา ท�าให้สิ่งปนเป้ือนก่อนหน้าไหลลงไปนานแล้ว 

เธอเลยวางใจได้ แล้วจงึก�าชบัพวกเขาไม่ให้ท�าเช่นนี้อกี
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เล่อฉวี่ไม่เข้าใจสักเท่าไร แต่เพราะพี่ใหญ่บอกให้ไปถ่ายเบาตรงจุดที่

ไกลจากล�าธารนี้ เดก็หญงิจงึพยายามจ�าแล้วจูงมอืจื้อเอ๋อร์เดนิออกห่างรมิน�้า

ไปอกี “พี่ใหญ่ ไกล?”

กู่มี่เอินอมยิ้มในความน่ารักและว่าง่ายของเล่อฉวี่มาก แต่เพราะมัน 

ยงัไม่ไกลพอ เธอจงึบอก “ถอยไปอกีหน่อยเถดิ”

“อื้อ”

สองร่างเล็กจึงถอยห่างออกไปไกลกว่าเดิม จนกระทั่งกู ่มี่เอินให้

สญัญาณว่าใช้ได้แล้ว พวกเดก็ๆ จงึได้ปลดทุกข์หนกัเบากนัเสยีที

“พวกเขาฉลาดแล้วก็เลี้ยงง่ายดีจัง นี่ถ้าเป็นพวกเด็กอนุบาลแถวบ้าน

ละก ็จนป่านนี้จะถ่ายเป็นที่เป็นทางได้หรอืยงักไ็ม่รู้”

เล่อฉวี่และหยางจื้อโตมาอย่างมวีนิยั ประกายความฉลาดเปล่งออกมา

อย่างไม่ผิดเพี้ยนไปจากพวกหยางหมิงและหยางเซิง แสดงว่าเชื้อพ่อเชื้อแม่

ของบ้านนี้จะต้องดเีลิศมากๆ ถงึได้ผลติเดก็ฉลาดแถมหน้าตาดแีบบนี้ออกมา

ได้

กลบักนั...กู่มี่เอนิลองลูบใบหน้าของตวัเอง เธอรู้สกึว่าพวกเขาไม่เพยีง

หน้าตาดผีดิธรรมดา แต่อาจเป็นตวัเธอต่างหากที่มหีน้าตาธรรมดามากๆ!

พวกเดก็ๆ บ้านนี้มใีบหน้าเกลี้ยงเกลา ดวงตาคม แพขนตายาว คิ้วโก่ง

รับกับรูปหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ จมูกที่เชิดขึ้นแถมยังมีดั้ง ริมฝีปากบาง 

อมชมพู โครงหน้าเข้ารูปสวยทั้งหวานทั้งหล่อเหลา ไหนจะผมดกด�าเงางาม 

ที่แทบไม่ต้องใช้ครมีนวดผมนั่นอกี...

พวกเด็กชายท�าให้เธอจินตนาการถึงภาพนักแสดงที่ชื่อ ‘หยางหยาง’  

คดิว่าในวยัเดก็ของเขาจะมหีน้าตาแบบนี้หรอืไม่ ส่วนเล่อฉวี่เองถ้าให้เปรยีบก็

คงจะละม้ายคล้าย ‘เจ้าลี่องิ’ ตอนเดก็ๆ เป็นแน่แท้

แต่ถ้าพวกเขามีรูปหน้าไปทางเดียวกันเช่นนี้ ไม่ว่าใครก็บอกได้ว่า 

เป็นพี่เป็นน้องกนั แต่แล้วท�าไมใบหน้าของเธอกลบัเป็นใบหน้าเดยีวกบัโลกก่อน 

จนกลายเป็นความธรรมดาที่แปลกแยกจากครอบครัวนี้ จนเธอแทบจะไม่มี
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อะไรเหมอืนพวกเขาเลย

‘ไม่ใช่ว่าร่างนี้จะเป็นพวกลูกเมยีน้อย...อะไรท�านองนั้นหรอกนะ’

ยคุโบราณนี้ต่อให้เป็นครอบครวัชนชั้นกรรมกรกย็งัเป็นเรื่องธรรมดา 

ที่ผู้ชายจะมภีรรยาหลายคน เธออาจจะโชคร้ายท�านองว่า มใีบหน้าเหมอืนแม่

มากกว่าพ่อ แถมยงัอาจเป็นพี่น้องคนละแม่กบัพวกหยางหมงิเสยีด้วยซ�้า

ภวังค์ความคิดของเธอถูกท�าลายลงด้วยเสียงเสียงหนึ่งที่จะตะโกนดัง

ขึ้นมา

“พี่ใหญ่!”

กู่มี่เอินได้ยินเสียงของเล่อฉวี่ก็รีบวิ่งเข้าไปหาทันทีพลางเรียก “เล่อ- 

เอ๋อร์!?”

ทว่าเมื่อวิ่งไปถงึตวั เธอกเ็จอเพยีงเดก็สองคนที่ยนืกอดกนักลม ขณะ

ที่สายตาของเล่อฉวี่เพ่งมองไปในโพรงหญ้าตรงหน้าด้วยสหีน้าตระหนกตกใจ

“เกดิอะไรขึ้นน่ะ” กู่มี่เอนิถามพลางดงึพวกเดก็ๆ เข้ามากอดไว้ ก่อนจะ

ส�ารวจว่าพวกเขาได้รบับาดเจบ็ที่ตรงไหนหรอืไม่

จากนั้นเมื่อเธอหนัไปมองดูหยางจื้อ เหน็เขาเพยีงกะพรบิตาอย่างงุนงง

แล้วมองสลบักนัระหว่างพี่สาวทั้งสองคน แตกต่างจากเล่อฉวี่ที่ก�าลงัตกใจ 

ท่าทางจะเป็นเล่อฉวี่ที่เหน็อะไรบางอย่างเพยีงคนเดยีว กูม่ี่เอนิจงึก้มลง

ถามย�้า “ว่าอย่างไร เล่อเอ๋อร์” 

เล่อฉวี่ท�าแก้มป่องอย่างขดัใจที่มองหา ‘มนั’ ไม่เจอเสยีแล้ว จงึเงยหน้า

ขึ้นตอบพี่สาว “เล่อเล่อเหน็สตัว์ประหลาด!”


