
ทว่าลิลลี่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนัก ยกมือเคาะประตูก่อนเข้าไป นางเก็บกวาด 

เศษกระดาษบนโต๊ะของนายท่านไปด้วย ลิลลี่อ่านตัวหนังสือไม่ออก เพียงแต่ 

บนกระดาษนอกจากจะมีตัวหนังสือแล้วยังมีภาพอีกด้วย บนนั้นมีทั้งเครื่องมือทำนา 

และพืชพันธุ์ต่าง ๆ นางเดาว่านี่น่าจะเป็นหนังสือการเกษตรที่นายท่านกำลังเขียน

— ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ...

เล่ม 2
我爱种田

ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ
拉棉花糖的兔子

เขียน

ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง 
แปล
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คํานําสํานักพิมพ์

พิษร้อน  ๆ  เล่ม  2 มาเสิร์ฟแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าหลังจากอ่านเล่มแรก 

จบไป มีใครหยิบจอบเสียมเตรียมดินปลูกต้นไม้กันสักต้นสองต้นบ้าง 

หรือยัง ในส่วนของเล่มที่สอง ชุยชีฉาวของเราจบการถ่ายทำโลกเสมือน 

ทีห่นึง่ มุง่สูโ่ลกใหมใ่นบทบาทของทา่นบารอนหนุม่ พวกเรากม็หีนา้ทีต่ามตดิ 

ชีวิตหนุ่มหล่อสายเลือดราชันกันต่อไปค่ะ

อย่าลืมส่งต่อพิษร้ายกันด้วยนะคะ

10
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จากใจผู้แปล

เล่มสองนี้ ถ้าให้นิยามเรื่องคงต้องบอกว่า ความเข้าใจผิดนับไม่ถ้วน 

นำมาซึ่งความบันเทิงค่ะ ไม่งั้นเรื่องปั่น  ๆ  ชวนขำจะตามมาได้ยังไงล่ะคะ  

จริงไหมเอ่ย (ขยิบตา)

ในส่วนของโลกเสมือนที่สอง  คุณลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ  

บรรยายบรรยากาศโลกสมยัชว่งยคุกลางออกมาไดเ้หน็ภาพชดัมากเลยทเีดยีว  

พาร์ตที่ตัวนักแปลชื่นชอบและสนใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นความเชื่อเรื่องแมว 

เป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายจากซาตานค่ะ 

ต่อไปนี้ขอเล่าเรื่องราวความเป็นมาที่ทางนักแปลลองไปเสิร์ช  

(เพราะความสนใจใคร่รู้) ให้อ่านกันสักหน่อย

ช่วงยุคกลางขึ้นชื่อเรื่องการล่าแม่มด พวกนางอาจนำพามาซึ่งโชคร้าย 

และคำสาปที่อาจพาปวงชนสู่ความวอดวายได้ ทว่าเบื้องหลังคำกล่าวหานั้น 

มีที่มาจากการแสวงหาและอวดเบ่งอำนาจของทางศาสนจักรที่มีบทบาท 

ในการเมืองช่วงยุคนั้น

‘แมวเป็นสิ่ งมีชี วิตชั่ วร้ าย ’  ที่กล่ าวถึ งในเรื่ อง  อ้ างอิ งมาจาก 

ประวัติศาสตร์โดยมีจุดริเริ่มจากศาสนจักรเช่นกัน ทว่าหาใช่เกมการเมือง  

เรียกว่าเป็นการเข้าใจผิดและส่งต่อแบบผิด ๆ ล้วน ๆ เลยค่ะ

หนึ่งในสาเหตุที่อาจเป็นต้นตอทั้งหมดคือ คำประกาศิตของพระ- 

สันตะปาปาองค์หนึ่งในระหว่างปี  ค.ศ.  1232 – 1234 หลังจากรับรู้พิธีกรรม 

ของกลุ่มลัทธิซาตานกลุ่มหนึ่งค่ะ เวลากลุ่มลัทธิทำพิธีกรรมบางอย่าง  

ไดม้กีารบชูารปูปัน้คลา้ยแมวสดีำ แทจ้รงิพระสนัตะปาปามกีารสง่สาสนเ์ตอืน 

เรื่องลัทธิเท่านั้น แต่เมื่อมีการกระจายคำพูดปากต่อปาก จากคำเตือนเรื่อง 

ลัทธิจึงกลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แมวแทน 
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อาจเพราะแมวเป็นสัตว์ที่มีการขยายพันธุ์ได้ง่าย ออกหากินในตอน 

กลางคืน และควบคุมยากอยู่แล้ว ผู้คนจึงผูกใจเชื่อว่าอาจมีความข้องเกี่ยว 

กับแม่มดซึ่งเป็นผู้รับใช้ซาตาน หรือเชื่อว่าพวกมันสามารถแปลงร่างเป็น 

ปีศาจได้เลยก็มี รวม  ๆ  กันแล้วจึงเป็นสาเหตุที่แมวถูกฆ่า ถูกนำไปทรมาน 

เป็นอย่างมากในช่วงยุคนั้น

ใด  ๆ  ก็ตาม  แมวก็เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตบนโลกกว้างใหญ่ใบนี้  

เหมือนกับมนุษย์เรา ไม่ว่าจะความเชื่อใดก็เกิดจากการบัญญัติขึ้นโดย 

มนุษย์ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอย่าใจร้ายกับแมวดำกันเลยนะคะ น้องก็เป็น 

แค่น้องเหมือนแมวปกติทั่วไปนี่แหละค่ะ ว่าแล้วก็อยากเลี้ยงแมวสักตัว 

จังเลยนะคะ ฮือ

จากใจนักแปลเล่มนี้มาพร้อมความรู้แบบงง ๆ ตัวนักแปลแค่อ่านมา 

แล้วอยากแชร์เลยพิมพ์เอาไว้นี่แหละค่ะ  (ฮา)  ขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจ 

หยิบเล่มสองขึ้นมาอ่านต่อ และขอให้ทุกคนอ่านด้วยความเพลิดเพลิน 

นะคะ อิ_อิิ

Geronimo!

ตัวละครผู้ถูกแทงที่ท้อง
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ปลูกผักทำไร่ ในยุคกลาง 
(ต่อ)

โลกที่ 2
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บทที่ 3

สนามหญ้าที่ ใช้จัดงานเลี้ยงอยู่ด้านล่างของปราสาทบนที่สูง  
ชุยชีฉาวยืนทอดสายตาอยู่กับที่ เห็นเหล่าเซิร์ฟกำลังพุ่งทะยานไปด้านหน้า 

อย่างบ้าคลั่งราวกับวิ่งแข่ง ภาพที่คุ้นเคยนี้ทำให้เขาคิดถึงมหาวิทยาลัย C  

อยู่บ้าง

เหมือน เหมือนมาก เหมือนพวกนักศึกษา  ม.  C ตอนโรงอาหาร 

เปิดทำการเลย

กลุ่มเซิร์ฟวิ่งตัดผ่านผืนหญ้าไปยังแม่น้ำสายเล็ก ผ่านโบสถ์ ก่อนจะ 

กระจายตัวกันออกไปเพื่อมุ่งหน้ากลับกระท่อมของตน

จากนั้นลูกเล็กเด็กแดงที่เฝ้ารอพวกเขากลับมากินข้าวอย่างหิวโหย 

ก็ได้ยินเสียงอันน่าสะพรึง  แม้จะไม่ถึงขั้นแผ่นดินไหวหรือภูเขาถล่ม  

แต่ก็ใกล้เคียงกับฝูงแกะที่กำลังวิ่งพล่านพร้อมส่งเสียงร้องอย่างบ้าคลั่ง

“เร็ว เร็วเข้า! รีบนำชามออกมา!”

“ดาน่า ชาม! ไม่สิ หม้อ! อุ้มน้องชายลูกมาด้วย!”

บางคนถึงกับยืนเท้าสะเอวตะโกนเรียกลูกตนเองในหมู่บ้านจาก 

ที่ไกล  ๆ ร้องบอกให้คนโตพาคนเล็กมา  และให้คนเล็กอุ้มชามมาด้วย  

แบบนี้จึงจะประหยัดเวลาได้บ้าง

เสียงตะโกนที่ดังเป็นระลอกทำเอานกบนต้นไม้ตกใจบินแตกฮือ  

แมเนอร์ในเมืองนอร์ทัมเบอร์แลนด์คึกคักขึ้นทันตาเห็น

ส่วนคนที่มีบ้านอยู่ไกลก็ลำบากหน่อย ไม่ว่าจะรีบแค่ไหนก็ไม่ทัน 
10
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ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

3

คนอื่นเขา ได้แต่วิ่งไปพลางมองระยะทางที่แตกต่างไปด้วยความอิจฉา 

ตาร้อน

พวกเขาไมเ่คยวิง่เรว็ขนาดนีม้ากอ่นในชวีติดว้ยซำ้ แมจ้ะหอบหายใจถี ่

เสียงดัง แต่ร่างกายกลับเปี่ยมกำลังวังชา จนหัวหน้าพ่อบ้านที่มองอยู่ 

คับแค้นใจยิ่งกว่าเดิม ปกติจะเฆี่ยนจะตียังไงตอนทำงานก็ไม่ยอมขยับ  

แต่พอมีซุปเนื้อแกะให้กินเข้าหน่อย กลับวิ่งเร็วยิ่งกว่าสุนัข

เซิร์ฟแต่ละคนพาครอบครัวกลับมาที่ลานสนามหญ้า ลูก  ๆ  ของ 

พวกเขายังอยู่ในสภาพมึนงง เพราะฟังสิ่งที่พ่อแม่ตะโกนจนแทบไม่เป็น 

ภาษาคนไม่รู้เรื่องสักนิด

พวกเซิร์ฟไม่เคยได้เฉลิมฉลองเทศกาลมาก่อน พวกเสรีชนกับ 

ช่างคนอื่น ๆ อาจเคยเฉลิมฉลองให้กับผลผลิตที่ได้ปีละครั้งบ้าง แต่พวกเขา 

ไม่เคย สิ่งที่คล้ายคลึงกับการเฉลิมฉลองเทศกาลมากที่สุดก่อนหน้านี้  

คงเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครในบ้านหิวหรือหนาวตายในเหมันตฤดูละมั้ง

ตั้งแต่เกิดจนโต พวกเขาต่างก็มีความทรงจำเช่นนี้ แม้แต่รุ่นพ่อ  

หรือพ่อของพ่อก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมด

หลังจากนี้เทศกาลเก็บเกี่ยวหลังฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีจะกลายเป็น 

เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่าเซิร์ฟในนอร์ทัมเบอร์แลนด์ และถึงแม้ 

นายท่านจะยิ่งจัดยิ่งอลังการขึ้นทุกปี แต่เทศกาลปีแรกก็ยังคงตราตรึงที่สุด 

ในใจของทุกคน

เมื่อกลุ่มเซิร์ฟวิ่งทะยานมาใกล้ขึ้น พวกเขาก็พบข้ารับใช้ของนายท่าน 

กำลังถือท่อนไม้ยืนเฝ้าอยู่ข้างหม้อ 

ทุกคนต่างก็เคยโดนไม้ฟาดมาก่อนทั้งนั้น จึงไม่กล้าเคลื่อนตัวไป 

ดา้นหนา้อกี เดก็นอ้ยทัง้หลายทีถ่กูอุม้มาดว้ยไดก้ลิน่หอมฉยุของซปุเนือ้แกะ 

แต่กลับกินไม่ได้ ก็ร้องไห้ออกมายกใหญ่ จนสถานที่จัดงานไม่เงียบสงัด 

อย่างก่อนหน้าอีก

ชุยชีฉาวสั่งการเสียงเบา พ่อบ้านกล่าวขึ้นในทันท ี “ทั้งหมดจงต่อเป็น 

หกแถว” ว่าจบก็ฉุดกระชากเซิร์ฟหกคนให้มายืนเป็นหัวแถวอย่างหยาบคาย  

เซิร์ฟคนอื่น  ๆ  รีบต่อแถวจนกลายเป็นสิบสองแถว  เพราะแต่ละแถว 
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4

ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ... เล่ม 2

มีหางแถวแตกออกมาสองแถว ทุกแถวต่างก็ยืนกรานว่าตนเองเป็นหางแถว

หัวหน้าพ่อบ้านเตะพวกเขาสองสามที บังคับให้ตัดหนึ่งในหางแถว 

ออกไปต่อด้านหลังแทน

แม้การกระทำจะรุนแรงหยาบคาย แต่กลับได้ผลค่อนข้างดี เซิร์ฟ 

ไม่กล้าปริปากบ่นสักคำ เซิร์ฟกลุ่มที่ เพิ่งรุดมาถึงก็เดินไปต่อท้ายแถว 

แต่โดยดี

หัวหน้าแม่ครัวกับสาวรับใช้ถือหม้อดินเผาใบเล็กอยู่ในมือ คนหนึ่ง 

ตักสตู อีกคนตักแครอตกับเนื้อลงชาม เหล่าเซิร์ฟเดินมาหยุดลงตรงหน้า 

พวกนาง แล้วยื่นภาชนะที่นำมาด้วยออกมา ทุกคนจะได้รับตามจำนวน 

สมาชิกครอบครัวที่มี

ถึงอย่างไรชุยชีฉาวก็เคยเปิดโรงอาหารมาก่อน ย่อมรู้ปริมาณของ 

กับข้าวหม้อใหญ่ดี ปริมาณเท่านี้น่าจะพอดีกับจำนวนคน

เจนเป็นลูกสาววัยห้าขวบของเซิร์ฟคนหนึ่ง ตั้งแต่เกิดนางยังไม่เคย 

กินเนื้อมาก่อน สิ่งที่พอจะคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์มากที่สุดเท่าที่นางเคยกิน 

คือไข่ของแม่ไก่ในบ้าน ถึงแม้พวกเซิร์ฟจะมีโอกาสได้กินเนื้อบ้าง  แต่ 

ส่วนใหญ่จะให้คนที่ต้องใช้แรงงานเท่านั้น เด็กหญิงเคยได้กินไข่ก็นับว่า 

ไม่เลวแล้ว

เจนตัวค่อนข้างเล็กและผอมแห้ง แต่ใบหน้างดงามน่ารัก ดวงตา 

สีฟ้าใสเปล่งประกายหลากสีเมื่อสะท้อนกับท้องฟ้ายามค่ำคืน หัวหน้าแม่ครัว 

เห็นเด็กน้อยแล้วนึกถึงลูกสาวของตน จึงตักน่องกระดูกติดเนื้อแกะเพิ่มให ้

อีกชิ้น

แม้บางคนจะไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าขัด ได้แต่อิจฉาที่บ้านคนอื่นมี 

ลูกสาวหน้าตาน่ารัก

เมื่อพวกเซิร์ฟได้รับซุปแล้วก็นั่งล้อมวงบนพื้นหญ้าเหมือนครอบครัว 

ของเจน

พวกเขาค่อย  ๆ  ชิมซุปก่อน ถึงอากาศจะร้อน แต่ซุปร้อนข้นที่มี 

ชัน้นำ้มนัลอยอยูก่ไ็มถ่งึกบัลวกปาก รสชาตกิลมกลอ่มจนยากจะเชือ่ ในทอ้ง 

ที่หิวจนไส้กิ่วของพวกเขาอบอวลไปด้วยไออุ่นแห่งความสุข
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ซุปคำแรกที่มีเศษเนื้อปนอยู่เหมือนแค่เรียกน้ำย่อย พวกเขาตัก 

ชิ้นเนื้อเข้าปากต่ออย่างอดรนทนไม่ไหว เนื้อส่วนมากเป็นเนื้อแกะ มีเนื้อหม ู

ปนอยู่บ้าง ทุกอย่างถูกตุ๋นจนเปื่อยนุ่มแทบไม่ต้องเคี้ยว

สองมือของเจนถือน่องกระดูกแกะที่หัวหน้าแม่ครัวให้เป็นพิเศษไว้  

นางเริ่มแทะจากเอ็นที่ห้อยอยู่ก่อน เด็กหญิงที่ได้กินเนื้อครั้งแรกแทะจน 

กระดูกสะอาดสะอ้าน และยังไม่ลืมดูดรสชาติของไขกระดูกอีกด้วย

รสชาติที่ยากจะจินตนาการนี้ โจ๊กถั่วหรือโจ๊กข้าวโอ๊ตที่เคยกินเทียบ 

ไม่ได้เลยสักนิด เด็กหญิงรู้สึกว่าตัวเองอาลัยอาวรณ์เนื้อพวกนี้เป็นอย่างมาก  

นางเริ่มดูดจากส่วนตัดของกระดูกตามที่มารดาชี้แนะ ไขกระดูกด้านใน 

ที่ซึมซับน้ำซุปไว้เต็มที่กลายเป็นของเหลว รสสัมผัสนุ่มนิ่มต่างจากตัวเนื้อ 

เข้าสู่ปากพร้อมกับกลิ่นหอมเข้มข้น

เซิร์ฟที่ได้ส่วนติดกระดูกต่างทำเช่นเดียวกัน พวกเขาแทะเนื้อทุกซอก 

ทุกมุมจนหมด จากนั้นก็หักกระดูกก่อนจะดูดไขจนแห้ง สุดท้ายถึงกับ 

ใช้ลิ้นดุนเนื้อที่ติดอยู่ในซอกฟันเพื่อลิ้มรสต่อ

ใช้คำว่า  ‘สวาปาม’  ก็ไม่ถือว่ากล่าวเกินกว่าเหตุ ตลอดเวลาที่ผ่านมา  

ไม่มีใครเคยได้กินซุปเนื้อแกะที่ทั้งพิถีพิถันและใส่สมุนไพรหอมมาก่อน  

ปกติมีแต่พวกขุนนางท่านลอร์ดถึงกินกันได้ไม่ใช่หรือ

ไม่มีใครเก็บเนื้อเอาไว้กินทีหลัง  หากอาหารที่ได้เป็นขนมปังดำ  

พวกเขาอาจจะมีอารมณ์เก็บไว้แบ่งกินหลาย  ๆ  วันบ้าง แต่ซุปเนื้อพวกนี้ 

รสชาติดีเกินจนไม่มีใครอดทนไหว ถึงนำกลับไปก็อาจจะไม่ได้นอนทั้งคืน  

เพราะเกรงว่าจะมีคนขโมยไปยามหลับ

หัวหน้าแม่ครัวพาสาวรับใช้เดินวนรอบ ตักกะหล่ำปลีตุ๋นในหม้อ 

ใส่ชามของพวกเขา

เหล่าเซิร์ฟถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าในชามยังมีผักอีก

แครอตกับกะหล่ำปลีเป็นผักที่พวกเซิร์ฟได้กินบ่อย แครอตในยุคนี้ 

มีสีแดงคล้ำและกินกันแบบดิบเท่านั้น พวกเขาตักแครอตซึ่งดูดซับน้ำซุปเนื้อ 

เต็มที่เข้าปากหลังจากเขมือบเนื้อจนหมดเกลี้ยง ก่อนจะค้นพบว่ามันมี 

รสสัมผัสต่างจากที่เคยกินยิ่งนัก แครอตตุ๋นจนนิ่มเคี้ยวง่าย ไร้กลิ่นดิน  
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ไม่มีรสฝาด ทั้งยังหวานเป็นรองจากเนื้อแกะ 

ทุกคนดูออกว่าแครอตที่อวบอิ่มระดับนี้ต้องมาจากแปลงผักของ 

นายท่านเป็นแน่ มีเพียงพืชผักที่ใส่ปุ๋ยของนายท่านถึงออกลูกใหญ่และ 

ชุ่มฉ่ำได้ขนาดนี้

กะหล่ำปลีที่นำมาตุ๋นก็ไม่ได้รสชาติย่ำแย่เหมือนที่เคยกิน

โดยทั่วไป ทุกคนเชื่อว่าผลไม้มีความเย็นจึงต้องนำไปต้ม หากกิน 

แบบดิบอาจทำให้ป่วยได้ แต่พืชผักกลับต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นแครอต  

เทอร์นิป หรือกะหล่ำปลี สามารถใส่ปากกินได้เลย การต้มผักจนสุกนั้น 

ไม่ได้มีผลเสียอะไร เพียงแค่ทุกคนไม่คุ้น เพราะเหล่าเซิร์ฟใช้ชีวิตตามรอย 

บรรพบุรุษจนเคยชิน ไม่มีใครคิดจะเปลืองฟืนต้มอาหารที่กินดิบได้หรอก

ทว่าผักที่ต้มสุกกลับให้รสสัมผัสที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง  สำหรับ 

พวกเซิร์ฟแล้ว นับว่าเป็นรสชาติที่หาได้ยาก จนกลบความรู้สึกเศร้าที่เนื้อ 

หมดไปแล้วได้ พออิ่มหนำสำราญจากอาหาร พวกเขาก็มีเวลาว่างมองดู 

รอบกาย ไม่ก็พูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนบ้านของตน

“...นี่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ข้าเคยกินมาในชีวิต!”

พวกเขาไม่ได้มีคลังศัพท์เยอะนัก จึงได้แต่เน้นย้ำสองพยางค์ไปมา 

ว่าอร่อย

“ท่านพ่อ วันหลังพวกเราก็ต้มแครอตกับกะหล่ำปลีแบบนี้ดีไหม 

ขอรับ ตอนกินไม่เปลืองแรงเลยสักนิด”

“งั้นเจ้าคงต้องไปเก็บฟืนเอง...ดูเจ้ากินเสียสิ ใบผักติดบนหน้าแล้ว  

รีบแกะมากินเร็ว”

“ข้าก็ยังคิดว่ากากหมูที่ท่านลอร์ดให้กินนั้นอร่อยที่สุด พวกเจ้า 

ไม่ได้ลอง รสชาตินั้น...”

“ท่านลอร์ด อ่า ท่านลอร์ดจิตใจดีงามเหลือเกิน”

“พ่อของข้า รวมถึงพ่อของพ่อข้า ก็ไม่เคยได้พบเจอนายท่านที่ดี 

ขนาดนี้มาก่อน!”

ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเซิร์ฟส่วนใหญ่ไม่เคยออกจากเมือง พวกเขาคงนำ 

เมืองอื่นมาเปรียบเทียบด้วย ทั้งประเทศ ทั้งแผ่นดินนี้ จะมีเจ้าเมือง 
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ที่ใจกว้างได้ขนาดนี้อีกหรือ

พวกเสรชีนทีร่อบรูก้วา่หนอ่ยกบัชา่งเหลก็ทีเ่คยเดนิทางไปถงึทางเหนอื  

กล้ารับประกันว่าตลอดการเดินทางของพวกเขา ไม่เคยพบเจ้าเมืองที่มีจิตใจ 

เมตตากว่าท่านบารอนผู้นี้อีกแล้ว

พวกเซิร์ฟหันไปมองหาท่านบารอน กลับพบว่าอีกฝ่ายจากไปตั้งแต่ 

เมื่อไรไม่รู้

พอหัวหน้าแม่ครัวได้ยินพวกเขาถามว่านายท่านไปไหนก็กลอกตา  

“ไร้สาระ กลับไปกินอาหารค่ำสิ พวกเจ้าได้กินข้าวเร็วกว่านายท่านเสียอีก”

ในปราสาทยงัมผีูร้บัผดิชอบไรน่ากบัอศัวนิอกีตัง้หลายทา่นรอนายทา่น 

อยู่นะ!

เหล่าเซิร์ฟเกิดความรู้สึกที่ยากจะอธิบายขึ้นในใจ เวลานี้ท้องฟ้า 

ยามค่ำคืนเต็มไปด้วยหมู่ดาว เหล่าเซิร์ฟผู้อิ่มหนำยังคงหวนนึกถึงรสชาติ 

เมื่อครู่และอิงแอบพูดคุยกันอยู่อย่างนั้น  พวกเขารู้สึกว่านี่เป็นเทศกาล 

เก็บเกี่ยวที่ดีงามที่สุดแล้ว

เพราะเหตุนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด  ๆ  ก็ตาม  นับจากวันนี้  ผู้คน 

ก็เลือกที่จะจัดงานเลี้ยงเทศกาลเก็บเกี่ยวทุกครั้งบนผืนหญ้ากว้างใหญ่อยู่ดี

งานเลี้ยงของเจ้าเมืองทำเอาเหล่าเซิร์ฟครึกครื้นไปได้สิบกว่าวัน ยามว่าง 

จากงาน พวกเขาไม่ได้คุยเรื่องธัญพืช จอบเสียม หรือลูกของตัวเอง 

เหมือนแต่ก่อน ทว่าหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงร่วมกันคือ ‘เนื้อในวันนั้น’

พวกเขาร่ายรายละเอียดของวันนั้นออกมาจนเกินจริง เล่าทุกส่วน 

ละเอียดยิบ คนนี้บอกว่าวันนั้นข้าแทะไปจนถึงไขกระดูก คนนั้นบอกว่า 

ได้กินตีนแกะ  บ้างก็อวดว่าตนได้เนื้อเพิ่มจากหัวหน้าแม่ครัว  จนโดน 

ทุกคนด่าเป็นเสียงเดียวกัน พวกเขาเหมือนยังได้กลิ่นของวันนั้นอยู่เลย... 

ไม่สิ อาจจะได้กลิ่นจริงก็เป็นได้ เพราะเสื้อที่ไม่ได้ซักยังมีคราบซุปเลอะ 

ติดอยู่

บรรยากาศครกึครืน้เชน่นีโ้อบลอ้มผูค้นจนกระทัง่เขา้สูช่ว่งหวา่นเมลด็ 

ในฤดใูบไมผ้ล ิ ตอนนายทา่นมคีำสัง่ใหพ้วกเขานำมลูทีย่อ่ยสลายแลว้พวกนัน้ 
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มาใส่ลงในแปลง ไม่มีใครอุทานว่า  ‘บ้าไปแล้ว’  ออกมาเลย แน่นอนว่า 

ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีหัวหน้าหมู่บ้านกับทหารถือไม้เฝ้าอยู่ด้านข้าง

นายท่านมีคำสั่งให้ทุกคนเก็บรวบรวมมูลไปแลกถั่วตั้งแต่ช่วง 

ครึ่งปีแรก ตอนนั้นไม่มีใครเสียเวลาคิดว่าทำไม แค่ทุกคนได้ถั่วก็พอใจแล้ว  

พอได้รับคำสั่งเช่นนี้ พวกเขาจึงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร

-- แต่เพราะมีเรื่องไม่คาดคิดกว่า นั่นคือนายท่านสั่งมอบเนื้อให้ 

พวกเขากินแล้ว นี่จึงเป็นเรื่องที่พวกเขา ‘ไม่ค่อย’ เข้าใจก็เท่านั้น

แมลงกับหนูต่างก็เกิดจากกองมูล  การนำมูลกับขยะย่อยสลาย 

พวกนั้นไปใส่ในดินเพาะปลูกนี่มันหลักการอะไรกัน ไม่เข้าใจเลย!

เหมอืนอยา่งทีผ่า่นมา นายทา่นไมเ่คยอธบิายอะไรกอ่นจะเหน็ผลลพัธ์  

เพราะอันที่จริงไม่ต้องอธิบายด้วยซ้ำ แค่เขาสั่งให้นำไปใส่ในแปลงของเขา 

ก็เพียงพอแล้ว

และใช่ นายท่านยังสั่งให้คนไปไถแปลงที่ควรพักดินหลังเพิ่งปลูก 

ข้าวสาลีกับข้าวโอ๊ตเสร็จไปหนึ่งรอบด้วย

แต่เรื่องนี้ทุกคนเลือกจะมองข้าม แม้จะเห็นว่าพื้นดินตรงนั้นทั้งร่วน 

และชุ่มชื้น แต่ตัวพวกเขาเองก็ยังไม่กล้าวู่วามทำตามอยู่ดี เพราะไม่มี 

เมล็ดพันธุ์มากพอที่จะกล้าได้กล้าเสียอย่างนายท่าน พวกเขาจึงได้แต่รอ 

ผลลัพธ์ในการปลูกจากนายท่านแทน

งั้นผลลัพธ์ของการใส่มูลลงในดินก็ต้องรอให้นายท่านลองดูก่อนสินะ

ขณะพวกเซิร์ฟทำงานบนแปลงดินของผู้เป็นนาย พวกเขาก็ได้แต่ 

ทำตามคำสั่งให้ใส่ปุ๋ยอย่างคลางแคลงใจและหวาดกลัว

ปุ๋ยเดี่ยว 1 หรือที่ เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่าแม่ปุ๋ยในสำนวนจีนที่ว่ า  

“ข้าวเกิง2 จะโตเร็ว ถ้าแม่ปุ๋ยกินอิ่ม3” พวกเขาใช้วิธีโปรย คือการโปรย 

1 ปุ๋ยเดี่ยว หรือแม่ปุ๋ย  เป็นปุ๋ยซึ่งมีธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการอย่างไนโตรเจน  

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว
2 ข้าวเกิง หรือจาโปนิกา เป็นข้าวที่ปลูกในเขตอบอุ่นและหนาว เช่น จีน ญี่ปุ่น  

และเกาหลี เป็นต้น
3 ประโยคนี้มีความหมายว่า ตอนจะเปลี่ยนดินต้องใส่ปุ๋ยเสมอ
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ปุ๋ยก่อนแล้วค่อยฝังดินกลบทั้งหมด แม้จะต้องใช้ปุ๋ยปริมาณมาก แต่ช่วย 

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินได้ค่อนข้างดี  และเหมาะสมกับดินของ 

นอร์ทัมเบอร์แลนด์เป็นอย่างยิ่ง

พอโปรยไปโปรยมา ทุกคนก็เริ่มคิด

จะว่าไป หลังเก็บเกี่ยวธัญพืช พวกเขาจะต้อนฝูงวัวกับแกะไปกิน 

ตอซังที่เหลือ พอพวกสัตว์กินเสร็จก็จะถ่าย ปกติก็ไม่ค่อยมีคนเก็บขี้วัว 

ขี้แกะบนดินนัก มักจะปล่อยทิ้งไว้ให้คนมาเหยียบจมดินหรือรอฝนตกลงมา 

ชำระล้างไป

ธัญพืชที่เติบโตจากพื้นดินเหล่านั้นก็เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนี่  

พวกเซิร์ฟพยายามทวนความทรงจำ สุดท้ายจึงได้ข้อสรุปว่า...ไม่มีปัญหา

ไม่รู้ว่าตามหลักความเป็นจริง อีกกี่ปีพวกเขาถึงจะตระหนักได้จาก 

ปรากฏการณ์ต่าง  ๆ  ว่านอกจากมูลสัตว์จะไม่เป็นอันตรายต่อพืชพันธุ์แล้ว  

ยังเป็นประโยชน์อีกต่างหาก รวมทั้งหลังจากนั้นยังถึงขั้นคิดค้นเรื่องการใช้ 

ฉี่หมักซักผ้าด้วยซ้ำ...

กระนั้นเมื่อถึงเวลาดังกล่าว มูลสัตว์ก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของ 

เหล่าเซิร์ฟอยู่ดี เพราะว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์เก็บขี้วัวด้วยซ้ำ

แม้ตอนนี้พวกเขาจะพอคิดได้เลา  ๆ แต่ก็ไม่กล้าผลีผลามทำตาม 

ท่านเจ้าเมือง เพราะถูกจำกัดด้วยสมองที่ไม่ได้ใช้งานมานาน ผนวกกับ 

ความกลัวที่มีต่ออนาคตอันไม่แน่ไม่นอน

หลังการใส่ปุ๋ยและหว่านเมล็ดผ่านไปเจ็ดถึงแปดวัน ใบแรกของ 

ต้นอ่อนข้าวบาร์เลย์ก็งอกให้เห็น หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ช่วงสร้างรวงอ่อน

มันเร็วกว่าที่เคยมาก ทุกคนนึกไม่ออกว่าเพราะเหตุใด

ถ้าให้ชุยชีฉาวอธิบายคงบอกว่า นั่นเป็นเพราะระบบชลประทาน 

ทำให้น้ำและออกซิเจนเพียงพอ อีกทั้งอุณหภูมิก็เหมาะสม

ออกรวงเร็วยังพอว่า แต่สิ่งที่ทำให้เซิร์ฟรู้สึกตื่นกลัวคือ ข้าวบาร์เลย์ 

ในแปลงของเจ้าเมืองเติบโตพรวดพราดเหมือนมีคนคอยใช้ไม้ดันจากด้านล่าง 

อย่างไรอย่างนั้น ต้นกล้าจำนวนมากแข็งแรงและสูงกว่าของชาวบ้านไป 

กว่าคืบ มองดูราวกับ  ‘ต้นข้าวบาร์เลย์ที่เติบโตบนสรวงสวรรค์’ ที่บาทหลวง 
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เคยเทศนาเอาไว้

ไม่ต้องรอให้ถึงการเก็บเกี่ยวในปีหน้า ทุกคนก็ยอมเชื่อแต่โดยดีว่า  

ปุ๋ยพวกนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มความสมดุลให้แก่ดินได้จริง ๆ 

เหล่าเซิร์ฟถึงขั้นเริ่มถกกันว่าใครรู้คำตอบนี้เป็นคนแรก

“สมัยก่อนเคยมีข้าวไรย์เติบโตบนดินบ้านข้าที่อยู่ใกล้ขี้วัว พวกมัน 

อวบอิ่มเป็นพิเศษ ข้าน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันเป็นเพราะขี้วัว”

“ตน้ขา้วในดนิของขา้ทีโ่ดนขีแ้กะกเ็ตบิใหญก่วา่ทีอ่ืน่เปน็พเิศษเชน่กนั!  

ข้าก็รู้สึกแปลกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว!”

เซิร์ฟสองคนเริ่มเกทับแข่งกัน

ในตอนนี้เองที่มีคนพูดขึ้นว่า “หึ ข้ารู้มานานแล้วว่าสิ่งที่นายท่านพูด 

เป็นเรื่องถูกต้องทั้งหมด”

ที่ตรงนั้นเงียบสงัดไปชั่วขณะ ทุกคนมองไปทางเซิร์ฟที่พูดประโยคนี ้

ด้วยสายตาซับซ้อน ในความคิดของพวกเขา คนที่พูดประโยคแบบนี้ 

ออกมาได้นับว่าหลักแหลมมาก...

ในเมืองนอร์ทัมเบอร์แลนด์ เสรีชนที่มีนามว่าไมค์มีความเห็นต่าง 

ออกไป ใช่ว่าเขาจะไม่ยอมรับประสิทธิภาพของปุ๋ย เพียงแต่รู้สึกน้อยใจ 

เล็กน้อยเท่านั้น

ที่ตั้งกระท่อมของไมค์อยู่ไม่ห่างจากกองปุ๋ยมากนัก หลายเดือนมานี้ 

ทุกคนอิจฉาไมค์เป็นพิเศษ  เพราะหลังจากเขาเก็บมูลหรือขับถ่ายเสร็จ 

ก็ส่งไปยังกองปุ๋ยได้โดยตรง เรียกว่าประหยัดแรงไปได้ไม่น้อย

แม้ความจริงไมค์จะได้ใจไม่น้อย  แต่เขากลัวว่าทุกคนจะอิจฉา 

จึงไม่กล้าคุยโวมากนัก ทว่านอกจากประโยชน์เรื่องประหยัดแรงเพราะ 

ครอบครัวอยู่ใกล้แล้ว พวกเขากลับต้องคอยทนดมกลิ่นเหม็นอยู่ทุกวี่ทุกวัน

จริงอยู่ที่สมัยนั้นเวลาพวกสัตว์ขับถ่ายในบ้านก็เกิดกลิ่นเหม็นคลุ้งกัน 

ทุกบ้าน แต่จะเอามาเทียบกับกลิ่นกองปุ๋ยคอกรอย่อยสลายขนาดยักษ์ 

ได้อย่างไร

เขากำลังโดนเอาเปรียบอยู่ชัด ๆ!

ไมค์คิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าเขานำปุ๋ยมาใส่ในที่ดินของตัวเองสักกำ 
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ก็คงจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผล

ไมค์คิดวนไปมา เอาแต่ถามตัวเองซ้ำ  ๆ  อยู่หลายคืน จนในที่สุด 

ก็ตัดสินใจได้ ถูกแล้ว เขาทำเช่นนี้เพียงเพราะต้องการสิ่งตอบแทนเล็กน้อย 

เท่านั้น

ดงันัน้ในคนืทีพ่ระจนัทรม์ดืมดิและลมพดัโหม ไมคจ์งึอาศยัความมดื 

หิ้วถังไม้ ลอบออกจากบ้าน

ก่อนหน้านี้ทุกคนยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของปุ๋ยคอก  แต่เมื่อรู้แล้ว  

ในเมืองนอร์ทัมเบอร์แลนด์จึงเกิดอาชีพใหม่อย่างคนเฝ้ามูลขึ้น โดยตอน 

กลางคืนจะมีเซิร์ฟคอยทำหน้าที่ผลัดกันเฝ้ายามในกระท่อมข้างกองมูล

ไมค์คุ้นเคยกับพื้นที่รอบบ้านตัวเองดีขนาดปิดตาเดินก็ยังได ้ คนเฝ้า 

มลูคนืนีส้ปัหงกอยูใ่นกระทอ่มหลงัเลก็ ไมคเ์ดนิยอ่งไปยงัรมิหลมุกอ่นตกัปุย๋ 

ขึ้นมาหนึ่งถัง และหวนกลับทางเดิมโดยไร้สุ้มเสียง

คืนนั้นไมค์เดินไปกลับระหว่างหลุมมูลกับที่ดินของตัวเองอยู่สองรอบ  

เขาฝังปุ๋ยลงในดินของตัวเองหลายแปลง

แม้การทำงานในความมืดจะทั้งเหน็ดเหนื่อยและสายตาอ่อนล้า  

แต่ในใจของไมค์กลับลิงโลด เขาวาดฝันถึงสภาพต้นข้าวของตัวเองที่จะ 

เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซ้ำยังคิดข้ออ้างตอนมีคนสงสัยไว้แล้วเรียบร้อย  

ถึงตอนนั้นเขาจะบอกว่าตนฝังพืชปุ๋ยสดเพิ่มกับไปสวดภาวนาในโบสถ์ 

ก็แล้วกัน

ภรรยาของไมค์สะดุ้งตื่นหลังจากเขากลับมา “ทำไมตัวเจ้าถึงเหม็น 

เช่นนี้”

ไมค์พูดในขณะหลับตา “ไปถ่ายมา”

“ไปถ่ายอะไรถึงได้เหม็นขนาดนี้...” จู่  ๆ  เสียงของภรรยาก็แผ่วลง  

นางนึกขึ้นได้ว่าวันก่อนไมค์เอาแต่นั่งบ่นเรื่องกองมูลด้านข้างเหม็นเกินไป  

จึงเหมือนจะตระหนักถึงบางอย่างจนไม่พูดอะไรอีก

ไมคล์กัลอบขโมยปุย๋ทา่มกลางความมดืตดิตอ่กนัอกีหลายคนื จำนวน 

รวมกันทั้งหมดเพียงพอจะใส่ไร่นาครึ่งหมู่เลยด้วยซ้ำ ตอนแรกเขาทำ 

เพียงลำพัง ต่อมาภายหลังจึงให้ลูกชายคนโตตามไปด้วย ถึงการทำเช่นนี้ 
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



12

ผมแค่อยากปลูกผัก ส่วนความรักน่ะ... เล่ม 2

จะส่งผลให้ตอนกลางวันไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่าเท่าไร แต่ไมค์คิดเพียงว่า 

ขอแค่ทนผ่านช่วงนี้ไปได้ก็สำเร็จแล้ว

กระทั่งสุดท้ายก็มีคนพบว่าจำนวนปุ๋ยลดลง

หวัหนา้หมูบ่า้นฟาดคนเฝา้มลูอยา่งรนุแรง “รบีบอกมา ทำไมปุย๋คอก 

ถึงได้น้อยลง เจ้าขโมยไปใช่หรือไม่!”

คนเฝ้ามูลที่หมอบอยู่กับพื้นร้องไห้จนตัวโยน  “ข้าเปล่าจริง  ๆ  

ข้าสาบาน! ท่านลองพลิกดินของข้าดูก็ได้!”

แน่นอนว่าหัวหน้าหมู่บ้านต้องทำเช่นนั้นอยู่แล้ว เขาขุดดินของคน 

เฝ้ามูลขึ้นมาแต่ไม่พบร่องรอยของปุ๋ยคอก ทว่าถ้าไม่ใช่คนเฝ้ามูลแล้ว 

จะเป็นใครได้

คนเฝ้ามูลกลัวว่าจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย จึงพยายามทบทวน 

ความทรงจำ “ขา้เหมอืนจะไดย้นิเสยีงพุม่ไมไ้หวนดิหนอ่ย ตอนแรกขา้นกึวา่ 

เป็นเพียงแค่เสียงลมพัดผ่าน ท่านว่าเป็นไปได้ไหมที่หนูจะขโมยมูล”

หัวหน้าหมู่บ้านฟาดไม้ลงไปอีกรอบ “ยังจะมา  ‘เหมือนจะ’  อีก ข้าว่า 

เจ้าคงแอบหลับแน่  ๆ! ยังกล้าบอกว่าหนูขโมยมูลอีก  หนูก็ทำไร่ทำนา 

หรือไง”

หัวหน้าหมู่บ้านกวาดสายตามองเหล่าเซิร์ฟที่ เดินพลุกพล่านอยู่ 

รอบดา้น ไมว่า่จะมองไปทางไหนกร็ูส้กึวา่คนนัน้คนนีเ้ปน็โจรขโมยมลูไปหมด  

ในใจของเขาคุกรุ่น แต่ไม่รู้จะหาเบาะแสของหัวขโมยได้จากไหน

เรื่องครั้งนี้สร้างความโกลาหลขึ้นในหมู่เซิร์ฟ ทุกคนพากันคาดเดา 

ไปทั่วว่าเจ้าหัวขโมยใจกล้านั่นเป็นใครกันแน่ พวกเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายทำผิด 

ขั้นร้ายแรงต่อท่านบารอนผู้เมตตากรุณา

นอกจากในใจพวกเขาจะแคน้เคอืงแลว้ยงัอจิฉาดว้ย อยา่งนอ้ยคนนัน้ 

ก็ได้ใส่ปุ๋ยลงไปในดิน -- เพราะฉะนั้นต้องตามหาตัวจนเจอแล้วอัดให้น่วม!

เรื่องที่ปุ๋ยคอกโดนขโมยแว่วเข้าหูผู้รับผิดชอบไร่นา ก่อนจะไปถึงหัวหน้า 

พ่อบ้าน สุดท้ายจึงมาถึงท่านบารอนเจ้าเมืองในที่สุด

“หืม” ชุยชีฉาวช้อนตามอง “ขโมยปุ๋ยคอก?”
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เขาวางแผนจะปล่อยให้ทุกคนตั้งตารอสักพักค่อยเติมปุ๋ยคอกเพิ่ม  

เฮ้อ ไร้ความอดทนกันเกินไปแล้ว

หัวหน้าพ่อบ้านกล่าวเสียงดัง “นายท่านขอรับ มันเป็นพวกไม่รักดี  

สอนไม่จำ ท่านดูสิขอรับ ท่านเลี้ยงเนื้อพวกเขา แต่กลับมีคนขโมยปุ๋ยคอก!  

ท่านแลกมาด้วยถั่วทั้งนั้น!”

เหล่าผู้รับผิดชอบไร่นาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง “จริงขอรับ เจ้าพวก 

สัตว์เดรัจฉานสมควรตาย ให้หมากินสตูเนื้อยังดีกว่าให้พวกมัน”

“เพิ่งกินอาหารอิ่มมาได้ไม่กี่วันแท้  ๆ  ความหวังดีของท่านก็ถูก 

เหยียบย่ำเสียแล้ว!”

“อยา่พดูแบบนัน้” ชยุชฉีาวเอย่เสยีงเรยีบ “ดสู ิ มอีกีตัง้หลายพนัคน 

ที่ไม่ได้มาขโมยไม่ใช่หรือ”

หัวหน้าพ่อบ้าน “...”

หัวหน้าพ่อบ้านพูดไม่ออก  ได้แต่กล่าวอย่างอัดอั้น  “นายท่าน  

หากท่านปล่อยไปเช่นนี้ สักวันคงมีคนเอาเปรียบท่านยิ่งกว่านี้”

ชุยชีฉาวรู้ดีว่าคนสมัยนี้ยังมีจิตสำนึกไม่มากนัก  เขาเตรียมใจไว้ 

ล่วงหน้าแล้วว่าคงไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบ ไม่งั้นก็คงไม่อนุมัติให้มีคนเฝ้ามูล  

ที่นี่คงพบเห็นสังคมที่คนไม่เก็บของตกพื้นหรือกลางดึกไม่ปิดบ้านปิดประตู4  

ได้ยาก

ทวา่เขากไ็มไ่ดผ้ดิหวงัตอ่ทกุคนดว้ยเรือ่งแคน่ี้ นีเ่ปน็เพยีงขอ้พสิจูนว์า่ 

นอกจากเรื่องเพาะปลูก ทุกคนยังต้องเรียนรู้อีกหลายสิ่ง

หัวหน้าพ่อบ้านยังคงนึกว่าชุยชีฉาวจะไม่ทำอะไร  จึงถามขึ้นอีก  

“นายท่าน เรื่องนี้ท่านจะปล่อยไปเช่นนี้จริงหรือ”

“ข้าไม่ได้บอกอย่างนั้น” ชุยชีฉาวสะบัดเชือกจูงแมวในมือ “คนที่ 

ขโมยปุ๋ยคอกอันล้ำค่าไป ต้องได้รับบทลงโทษที่สาสม”

4 เป็นการเปรียบเปรยถึงสังคมไร้ระเบียบ ไร้ซึ่งความไว้วางใจ เห็นเงินตกของตก 

ก็เก็บฮุบเป็นของตนเอง บ้านช่องต้องปิดประตูแน่นเพื่อกันขโมย
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ในโลกแห่งความเป็นจริง แพลตฟอร์มไลฟ์ของทาง LJJ

 หลังรายการชุยชีฉาวในยุคกลางเริ่มฉายบนแพลตฟอร์มของ  LJJ  

ผ่านไปได้หลายตอน เหล่าผู้ชมจากแชนเนลชายถึงตระหนักได้

ไม่มีการสำรวจดูสถานการณ์การกุมอำนาจของทั่วทุกสารทิศ ไม่วุ่น 

กับการฝึกอัศวิน วัน  ๆ  เอาแต่ศึกษาเรื่องปลูกพืชผัก ทำเครื่องมืออุปกรณ์  

เลี้ยงสัตว์  กินข้าว  อีกทั้งยังมีแต่คอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมชื่นชม 

แปลก ๆ อีก

หากพวกเขาลองไปเสิร์ชสักนิดก็จะได้พบสาเหตุ

ผู้ชมแชนเนลชายร้องโวยวายอย่างโกรธแค้น...

“พวกเธอมันไม่ใช่คน!!”

“ฉันแทบกระอักเลือด ที่แท้ก็มีสายเลือดของจักรพรรดิท่านนี้ --”

“ติดกับซะแล้ว ตอนแรกก็นึกว่าเป็นราชัน ที่แท้ก็เป็นไอ้บ้าปลูกผัก 

นี่เอง คนจีนนี่มีพิษสินะ”

“บริษัท LJJ ก็ไม่ใช่คน ตั้งชื่อคลิปหลอกลวง!”

“ผู้ชมจากแชนเนลหญิงสาวจะน่ากลัวเกินไปแล้ว...”

แต่เมื่อก้าวเข้ารังโจร พวกเขาก็เริ่มอยากรู้แล้วว่า ผลผลิตในปีหน้า 

จะเป็นอย่างไร

อีกทั้งยังมีอาการไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกับพวกผู้ชมแชนเนลหญิงสาว 

ตอนตามดูแรก ๆ  

พวกเขาไม่เชื่อหรอก  ถ่ายรายการนานขนาดนี้  นอกจากเอาแต่ 

ปลูกผักจะไม่ทำอย่างอื่นเลยหรือไง

-- ผู้ชมแชนเนลหญิงสาวเมื่อตอนนั้นก็คิดอย่างใสซื่อแบบนี้เหมือนกัน

หลังจากตอนล่าสุดออกฉาย คอมเมนต์ก็ปะทุขึ้นอีกครั้ง

“ขอใช้คำหยาบด่าคนดูเก่าที่หลอกฉันเข้ามาติดกับที”

“ขอด่าด้วยคน น้ำหนักขึ้นตอนละครึ่งกิโล เมียฉันเริ่มรังเกียจ 

แล้วเนี่ย”

“ชุยชีฉาวทำอะไรหน่อยได้ไหม จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ ์

ของเมืองรอบข้างเป็นยังไง  หรือทั้งแผ่นดินมีแนวโน้มอำนาจยังไงบ้าง  
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ฉันจะไม่ไหวแล้วนะ จะได้เปิดแม็ปไหม”

“ตามหลักการแล้ว ที่อื่นน่าจะกำลังรบกันอย่างดุเดือดเลยมั้ง... 

นี่ยุคกลางนะ”

“งงมาก ทำไมแค่เห็นพวกเซิร์ฟกินกระดูกที่ไม่ใส่เกลือแล้วยังหิวได้ 

ขนาดนี้”

“ฉันก็เหมือนกัน...ไปแกะมันฝรั่งทอดกินละ”

“เอ๋ ภาพคุ้นจังเลย โรงอาหารหนึ่งในยุคกลางเหรอ”

“...”

“แหวะ! มันฝรั่งทอดของฉัน! ทำไมไม่เตือนก่อนว่าจะมีขี้เยอะ 

ขนาดนี้!”

“กรี๊ด แย่มาก ใครเป็นคนขโมยปุ๋ยของชุยชุยกัน! มันไม่ใช่คน!”

“ฮือ ชั่วมาก กว่าเถ้าแก่ชุยจะหาปุ๋ยมาได้ขนาดนี้ แถมเถ้าแก่ชุย 

ยังเลี้ยงข้าวพวกนายอีก ทำไมไอ้บริษัท LJJ บ้านี่ถึงไม่ตัดต่อให้ดูนะว่า 

ใครเป็นคนขโมย ฉันอยากด่าคน!”

“ปวดใจแทนชยุชฉีาว ขโมยเงนิยงัไมแ่ยเ่ทา่ขโมยปุย๋ของชยุชฉีาวเลย!”

“แม่เจ้า ทำไมต้องให้ซีนกับกองขี้ด้วย ฉันรู้สึกว่ากลิ่นโชยทะลุจอ 

มาถึงนี่แล้ว”

“เป็นรายการเรียลิตี้ที่มีกลิ่นอายเป็นเอกลักษณ์จริง ๆ ฉันหมายถึงว่า 

กลิ่นจริง ๆ สารพัดรูปแบบน่ะนะ...”

“ไอ้บัดซบ ใครเป็นคนขโมยกัน”

“ต้องเป็นคนเฝ้ามูลแน่ ๆ ฉันว่าหน้ามันดูขี้โกงตั้งแต่แรกแล้ว!”

“เหอะ  ๆ ฉันว่าหัวหน้าหมู่บ้านขโมยแล้วทำเป็นเรียกจับโจรเอง  

นอกจากเขาแล้ว ใครจะไปดูออกว่าขี้กองยักษ์ขนาดนั้นน้อยลง เขาขโมยเอง 

นั่นแหละ”

“ชุยชีฉาวจับคนมาแขวนแล้วเฆี่ยนเร็ว ไม่สิ เอาเครื่องมือทรมาน 

ออกมาด้วย! ดูซิว่าใครจะกล้าขโมยอีก!”

“โดนขโมยขี้แล้วยังทนได้เหรอ ถ้าเป็นลูกผู้ชายก็จับขโมยมาอัด 

ให้น่วมซะ”
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“ฉันที่หลงรักรายการนี้ เพิ่งเข้ามาก็โดนตบหน้าแล้ว ตอนแรกอยาก 

คอมเมนต์ว่า ‘หอมมาก5’ แต่ตอนนี้...”

“พวกขยะ LJJ ฉันจะส่งขี้ไปให้พวกแก รีบลบคำว่า  ‘อาหารอร่อย’  

ในข้อความอธิบายใต้หัวข้อ เดี๋ยว-นี้!”

ชุยชีฉาวมาถึงยังโบสถ์ของเมืองนอร์ทัมเบอร์แลนด์ เทียบกับกระท่อม 

ชาวนาที่สร้างจากหญ้าคากับดินโคลนและเศษไม้แล้ว โบสถ์ที่สร้างจากหิน 

เรียกว่าหรูหราใช้ได้

ชุยชีฉาวเห็นแล้วรู้สึกอิจฉาด้วยซ้ำ เพราะแม้ว่าปราสาทของเขา 

จะเป็นที่พักระดับสูงซึ่งสร้างจากหิน แต่อากาศไม่ค่อยถ่ายเท

บ้านของนักบวชวิลเลี่ยมอยู่ไม่ห่างจากโบสถ์มากนัก วันนี้เป็นวัน 

เทศนาของเขา  เหล่าเซิร์ฟต่างมานั่งฟังอยู่ที่นี่  วิลเลี่ยมมีท่าทีต้อนรับ 

เมื่อเห็นว่าชุยชีฉาวมาหา ถึงเขาจะไม่ได้อาศัยอยู่ในตัวปราสาท แต่ทุกครั้ง 

ที่ท่านบารอนมีเนื้อก็จะเผื่อแผ่มาให้ชุดหนึ่งเสมอ เขาจึงมองท่านบารอนว่า 

เป็นคนกันเอง

ทีจ่รงิแลว้วลิเลีย่มกไ็ดย้นิเรือ่งทีก่ำลงัพดูกนัใหแ้ซด่ในแมเนอรเ์ชน่กนั  

เหมือนว่าจะมีโจรขโมยมูลปรากฏตัวขึ้น พวกผู้รับผิดชอบไร่นาตามรอย 

เบาะแสไม่เจอจนหมดหนทาง ดังนั้นวันนี้เขาจึงตั้งใจจะเทศนาสิ่งที่พระเจ้า 

เคยตรัสเกี่ยวกับเรื่องขโมย ว่าการขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นบาปหนักหนา  

ปุ๋ยคอกพวกนั้นไม่ใช่มูลสัตว์หรือมูลของตัวเองที่เก็บได้ตามข้างทาง แต่เป็น 

มูลที่ท่านลอร์ดใช้ถั่วแลกมา เพราะฉะนั้นจึงเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล

ทว่าวิลเลี่ยมก็สงสัยเล็กน้อย  ในปราสาทมีโบสถ์ขนาดเล็กอยู่   

ท่านบารอนไม่จำเป็นต้องมาเบียดเสียดสวดภาวนาร่วมกับเซิร์ฟเหล่านี้เลย 

แม้แต่น้อย

ไม่นานนัก เมื่อข้ารับใช้ด้านหลังชุยชีฉาวนำข้าวกับเนื้อมาวางใน 

กล่องถวาย วิลเลี่ยมก็เข้าใจทันที

5 หอมมาก (真香) ในที่นี้เป็นสแลงในอินเทอร์เน็ตจีน แปลว่า ดี ยอดเยี่ยม
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ท่านบารอนถามขึ้นต่อหน้าเซิร์ฟทุกคน “ท่านบาทหลวง ข้ามีคำถาม  

ถ้าหากคนทำบาปโดยการลักขโมยแล้วไม่ไถ่บาป  เขาผู้นั้นต้องได้รับผล 

ของการทำชั่วใช่หรือไม่”

นี่เป็นคำสอนพื้นฐาน พวกเซิร์ฟอาจไม่รู้ แต่ท่านบารอนที่เป็นถึง 

ขุนนางจะไม่รู้ได้อย่างไร วิลเลี่ยมเข้าใจว่าการที่อีกฝ่ายถามเช่นนี้ ก็เพื่อขู่ 

เซิร์ฟที่อยู่ตรงนั้นให้ออกมายอมรับผิด

วิลเลี่ยมลอบถอนหายใจ มันจะไปง่ายขนาดนั้นได้อย่างไร ชาวนา 

พวกนี้ดูมีความคิดเรียบง่าย แต่ความจริงในความโง่นั้นก็แฝงความฉลาด 

อยู่บ้าง เมื่อสบโอกาส พวกเขาก็รู้จักเอารัดเอาเปรียบเช่นกัน ใครจะไปโง่ 

ออกมายอมรับผิดเพราะโดนขู่กันเล่า

กระนั้นวิลเลี่ยมก็ตอบด้วยความสัตย์จริง “คือว่า...พระเจ้ามีแต่ 

ความเมตตาให้แก่มนุษย์โลก ท่านรักคนดี แต่บทลงโทษสำหรับคนชั่ว...”  

ตอนแรกเขายังอยากพล่าม...ไม่สิ อธิบายให้ชัดเจนถึงผลลัพธ์ของการ 

เป็นคนดีกับคนชั่ว เหตุการณ์แบบไหนถึงนับว่าเป็นผลกรรม วันพิพากษา 

อาจมาถึงช้า แต่ก็ไม่ละเว้นใครไปแน่อะไรเทือกนั้น แต่พอเห็นสายตาของ 

ชุยชีฉาว และนึกถึงเนื้อกับข้าวที่อีกฝ่ายนำมาให้แล้ว ก็รีบแก้คำ “มีขอรับ  

มีแน่นอนขอรับ”

“ได้ ข้าเชื่อในพระเจ้า ขอสวดภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงตอบรับ 

ข้าพระองค์  และมอบบทลงโทษให้แก่หัวขโมย  ขอให้ดินที่ เขาใส่ของ 

ลักขโมยไปโดนไฟจากโลกันตร์แผดเผา”  ชุยชีฉาวพูดด้วยท่าทีเชื่อมั่น 

เต็มเปี่ยม

นี่เป็นการสาปแช่งตรง  ๆ  เลยไม่ใช่หรือไง ภายนอกวิลเลี่ยมยังคง 

รักษาท่าทีเคร่งขรึมไว้ “ท่านบารอน ขอบคุณสำหรับความใจกว้างของท่าน  

ขอให้พระเจ้าอวยพร”

ชุยชีฉาวนั่งอยู่ในโบสถ์อีกสักพัก ก่อนจะรีบร้อนจากไป เพราะเขา 

ทิ้งเจ้าแมวดำแสนชั่วร้ายที่เข้ามาไม่ได้ไว้ด้านนอก

พอออกไปก็เห็นว่าเสี่ยวไป๋กำลังแทะหญ้าอยู่  คงใกล้ช่วงอ้วก 

ก้อนขนแล้ว
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ส่วนข้ารับใช้กลับคิดว่า ท่านบารอนสามารถกำราบแมวดำชั่วร้ายได้ 

อย่างสมบูรณ์ ปล่อยมันไว้ด้านนอกแล้วยังไม่กล้าหนีอีก

ท่านบารอนแสดงกลที่ชวนให้ทุกคนในปราสาทตกตะลึงอีกระลอก  

เขาชี้นิ้วสั่งแมว “กลิ้ง”

แมวดำตัวนั้นเริ่มกลิ้งบนพื้น ก่อนจะเดินมาตรงหน้านายท่านพร้อม 

ก้มหัวลง นายท่านก้มลงหิ้วหลังคอมันขึ้นมา

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง เสรีชนอย่างไมค์ที่นั่งอยู่ตรงมุมโบสถ์ก็เริ่ม 

รู้สึกไม่สบายใจ

เขาและทุกคนได้ยินคำสาปแช่งของนายท่านกับหูของตัวเอง จึงเริ่ม 

หวาดหวั่นจนรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อน่องสั่นเทา  หากเขาไม่ได้นั่งอยู่เช่นนี้ 

คงต้องขาอ่อนล้มพับไปเป็นแน่

เมื่อภรรยาเห็นเช่นนั้นก็เหยียบลงบนเท้าเปลือยเปล่าของเขา พร้อม 

ส่งสายตาตักเตือน

ไมค์ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก มือหนึ่งโอบลูกชายคนโตไว้ ลูกชาย 

ที่กำลังก้มหน้าก้มตาตัวเกร็งขึ้นก่อนจะผ่อนคลายลง พวกเขาแลกเปลี่ยน 

สายตาปลอบประโลมท่ามกลางความเงียบสงัด

เรื่องมาถึงขนาดนี ้ คงไม่ต้องกลัวว่าวันหลังจะได้รับบทลงโทษอย่างไร 

แล้วมั้ง

หนึ่งสัปดาห์ให้หลัง ไมค์กลับสลัดคำสาปแช่งของท่านบารอนออก 

จากหัวไม่ได้เลยสักนิด  ถ้อยคำเย็นชาเด็ดขาดนั่นเอาแต่ดังก้องไปมา 

ไม่หยุด ซ้ำเขายังต้องเสียแรงทำกลบเกลื่อนต่อหน้าคนอื่นอีกต่างหาก

จนมาถึงวันที่สิบ ไมค์มุ่งหน้าไปถึงที่ดินของตัวเองเพื่อกำจัดวัชพืช  

แต่พอเขาย่อตัวลงก็พบว่าขอบใบของต้นกล้าข้าวออกเหลืองเล็กน้อย ซ้ำยัง 

ดูหงิกงออีกต่างหาก

นี่...เกิดจากแมลง หรือว่าร้อนเกินไป ไม่สิ ช่วงนี้อากาศก็เย็นสบาย 

ดีนี่

คำสาปแช่งของนายท่านวาบผ่านในหัวเขาอีกรอบ ไมค์ปลอบใจ 

ตัวเอง...เป็นไปไม่ได้ ไม่หรอก วันพิพากษาจะมาถึงเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร  
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พ่อของเขาก็เคยขโมยข้าวของนายท่านคนก่อนมาแล้ว ผ่านไปสิบปีถึงเจอ 

บทลงโทษ -- ขาหักน่ะ

ไมค์จิตใจพะว้าพะวังจนถึงวันต่อมา เมื่อมาถึงแปลงก็ยิ่งกระวน- 

กระวายมากกว่าเดิม ใบเริ่มเหลืองหนักจนเห็นได้ชัด ซ้ำยังม้วนตัวเข้าหากัน  

แถมรากก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วย

อกีทัง้ตน้กลา้ขา้วพวกนีห้ลงัเตมิปุย๋กไ็มไ่ดเ้ตบิโตรวดเรว็อยา่งทีเ่ขาคดิ  

จนถึงตอนนี้ก็ยังเติบโตพอ  ๆ  กับของเซิร์ฟคนอื่น ซ้ำยังดูเตี้ยกว่าเพราะ 

หงิกงอลงอีกต่างหาก

ลูกชายคนโตแสดงสีหน้าหวาดกลัวเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเช่นกัน  

“ท่านพ่อ...”

ไมค์จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เขาจึงไม่ทันได้สังเกต

ลูกชายคนโตกล่าวต่อ “ท่านพ่อ ดูนี่สิ...สภาพเหมือนเคยถูกไฟเผา 

เลยใช่หรือไม่”

ไมค์สะดุ้งทันที  เขาแสดงสีหน้าหวาดกลัวจนถึงขีดสุดออกมา  

ไม่ผิดแน่ นี่เป็นเรื่องจริง ใบเหลืองที่ม้วนตัวเข้าหากันเหมือนเคยถูกไฟเผา 

เลยไม่ใช่หรือ

คำสาปแชง่ของนายทา่นกลา่ววา่อยา่งไรนะ ขอใหด้นิทีใ่สข่องลกัขโมย 

ไปโดนไฟโลกันตร์แผดเผา!

ไมค์ทรุดตัวลงบนแปลงพร้อมกุมหัวตัวเองไว้แน่น

“พระเจ้า ควรทำอย่างไรดี!”

ลูกชายคนโตรีบหันไปมองรอบด้านว่ามีคนสังเกตเห็นหรือเปล่า  

เขาพยุงบิดาขึ้นพร้อมเอ่ย “ท่านพ่อ ไม่งั้นพวกเรา...ขุดมันออกมาให้หมด 

เถอะ!”

“ใช่ ใช่” ไมค์เงยหน้าขึ้นทันที สีหน้าเหมือนเจอทางรอด ไม่ผิดแน่  

ถ้าหากว่าขุดของที่ขโมยออกมาจนหมด การพิพากษาก็อาจจะจบลงด้วย

แตพ่วกเขาไมส่ามารถลงมอืไดใ้นทนัที ไดแ้ตร่อจนพระอาทติยต์กดนิ  

ให้คนรอบแปลงกลับบ้านกลับช่องไปหมดเสียก่อน แถมยังต้องกันไม่ให้ 

คนอื่นสังเกตเห็นด้วยว่าต้นกล้าในแปลงของพวกเขาผิดปกติ
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ก่อนหน้านี้ไมค์ใช้เวลาไปหลายคืนเติมปุ๋ยลงดิน ตอนนี้เขาก็ต้อง 

ใช้เวลาอีกหลายคืนขุดปุ๋ยพวกนั้นออกมา

ตอนเข้านอน เขาหมดสิ้นเรี่ยวแรง หลังนอนหลับแล้วยังฝันร้ายอีก

สิ่งที่แย่กว่าฝันร้าย คือฝันร้ายที่กลายเป็นจริง

ถงึเขาจะขดุของทีข่โมยออกมาจนหมดแลว้ ไฟโลกนัตรก์ย็งัคงลกุลาม 

ทำร้ายพืชของเขาอยู่ดี ซ้ำอาการยังหนักขึ้นเรื่อย  ๆ  อีกต่างหาก การเติบโต 

ของข้าวเรียกได้ว่าชะลอจนแทบหยุด ต้นข้าวทั้งแปลงกลายเป็นสีเหลือง

คราวนี้พวกเขาไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไป คนในที่ดินข้างเคียง 

ต่างก็สังเกตเห็นหมดแล้ว

ทุกคนเบิกตากว้าง “...โอ้พระเจ้า ทำไมต้นข้าวของไมค์ถึงเป็นอย่างนี ้ 

อย่างกับถูกไฟไหม้แน่ะ”

“พวกเจ้ายังจำที่ท่านลอร์ดบอกได้ไหม  คนที่ลักขโมยมูลจะโดน 

ไฟโลกันตร์แผดเผาน่ะ พระเจ้าได้ตอบรับนายท่านแล้ว!”

“ไม่ผิดแน่ ไมค์เป็นโจรขโมยมูลคนนั้น บ้านเขาอยู่ข้างบ่อมูลด้วย!”

“ข้าก็ว่า  ก่อนหน้านี้ไมค์ดูไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่าตอนกลางวัน 

เท่าไร...”

“การสวดภาวนาของนายท่านกลายเป็นจริง!”

เหล่าเซิร์ฟกระจายข่าวนี้ออกเป็นวงกว้างด้วยความตื่นตระหนกและ 

ตื่นเต้น

ส่วนครอบครัวไมค์กลับหมดอาลัยตายอยาก ได้แต่นั่งเหม่ออยู่ 

บนพื้นรอให้หัวหน้าหมู่บ้านมาจับ พอเริ่มโดนไม้ฟาด พวกเขาถึงร้องไห้ 

ยกใหญ่

ไมค์มีแต่ความเสียใจเต็มอก เขาไม่น่าคิดว่าตัวเองโชคดี ขโมยมูล 

ของนายท่านเลย!

เจ้าตัวไม่รู้ เลยว่า ตอนฉากที่ตัวเองถูกเปิดโปงความผิดฉายนั้น  

ทั้งบนหน้าและตัวของเขาจะโดนกลบไปด้วยคอมเมนต์ที่เด้งขึ้นบนหน้าจอ 

เต็มไปหมด คนจำนวนมากกำลังเรียกชื่อด่าเขาอยู่...

“เอาไมค์ให้ตาย!!”
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ก่อนหน้านี้เซิร์ฟที่ห้อมล้อมยังรู้สึกอิจฉาบ้าง แต่ตอนนี้พวกเขา 

กลบัรอดเูรือ่งสนกุแทน อกีอยา่งใคร ๆ กเ็กลยีดคนขีข้โมยทัง้นัน้ ถา้ของบา้น 

ตัวเองถูกขโมยบ้างจะทำยังไง ดังนั้นพวกเขาจึงแสดงจุดยืนชัดเจน 

“ข้าบอกแต่แรกแล้วว่าขโมยของของนายท่านนั้นไม่มีจุดจบที่ดี 

หรอก!”

“นายท่าน จับโจรขโมยมูลได้แล้วขอรับ ที่ดินของเขาถูกพระเจ้าลงโทษ  

ไฟโลกันตร์แผดเผาพืชในแปลงจนจะตายหมดแล้วขอรับ” พ่อบ้านรายงาน 

เรื่องนี้ด้วยท่าทียำเกรงสุดขีด

ในยุคที่เชื่องมงายว่าแมวดำคือสัตว์เลี้ยงปีศาจ ส่วนวัชพืชก็มาจาก 

ปีศาจเช่นกัน เมื่อคำสวดภาวนาของชุยชีฉาวสัมฤทธิผล ทุกคนย่อมเชื่อว่า 

เป็นสิ่งอัศจรรย์จากพระเจ้าอย่างไร้ข้อโต้แย้งและกังขา

บนใบหน้าท่านลอร์ดของพวกเขาไม่มีวี่แววตกใจเลยสักนิด

หัวหน้าพ่อบ้านลอบสูดลมหายใจหลายที มองอีกฝ่ายที่มีท่าทีนิ่งเฉย 

ราวกับเป็นเรื่องปกติ นี่สินะ ญาติของท่านอาร์ชบิชอป! ย่อมต้องอยู่ 

ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าคนปกติแบบพวกเขาอยู่แล้ว!

ชุยชีฉาวลอบถอนหายใจ ในเมื่อรออยู่หลายวันเจ้าคนที่ขโมยมูล 

ก็ไม่ได้มามอบตัว สถานการณ์แบบนี้จึงย่อมเกิดขึ้น

สาเหตุที่เขาปล่อยให้เหล่าเซิร์ฟรอคอย นั่นก็เพราะว่าปุ๋ยคอกมีการ 

ย่อยสลายอยู่ตลอด พอมีมูลมาใหม่ก็จะเริ่มย่อยสลายใหม ่ ตอนนี้แปลงพืช 

ทัง้หมดไดใ้ชปุ้ย๋คอกชว่งแรกไปหมดแลว้ ยงัตอ้งรออกีสกัพกัปุย๋คอกสำหรบั 

ใช้รอบต่อไปถึงจะย่อยสลายเสร็จ

แถมการใส่ปุ๋ยใช่ว่าแค่ฝังลงดินก็จบ ทั้งความเข้มข้น ทั้งปริมาณ 

ต่างก็ต้องพอเหมาะ และยังต้องรดน้ำอีกด้วย

ไมค์ไม่เข้าใจหลักการ  พอจะเลียนแบบก็เลียนแบบไม่ครบถ้วน  

ซ้ำด้วยความโลภจึงใช้ปุ๋ยมากเกินไป

สภาพเหมือนโดนเผาเกิดจากการที่ผนังไซโทพลาซึมของพืชแยกออก 

จากกันและขาดน้ำอย่างรุนแรงจนก่อให้เกิดโรค ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ได้ 
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เรียกว่าคำสาปไฟโลกันตร์ แต่เรียกว่าโรคกล้าไหม้แห้ง6 ต่างหาก

นับจากวันที่เริ่มใส่ปุ๋ยเกินปริมาณจนเกิดอาการที่ชัดเจนน่าจะกินเวลา 

ทั้งหมดอาทิตย์กว่าพอดี ชุยชีฉาวคาดเดาไว้เช่นกันว่าคงเป็นสองสามวันนี้  

และก็เป็นไปตามคาด เจอจนได้ ที่ดินแปลงใหญ่หลบไม่พ้นสายตาของ 

ผูค้นหรอก นีไ่มใ่ชย่คุสมยัปจัจบุนัทีท่กุคนไมใ่สใ่จอะไร ในแมเนอร ์ แมแ้ต ่

เรื่องไก่บ้านใครออกไข่กี่ฟองยังกลายเป็นหัวข้อสนทนาได้เลย

ท่านเจ้าเมืองตัดสินโทษครอบครัวไมค์ด้วยตัวเอง พวกผู้รับผิดชอบ 

ไร่นาต่างเสนอให้ลงโทษไมค์ด้วยการแขวนคอ และเปลี่ยนสถานะสมาชิก 

คนอื่นในครอบครัวเป็นทาสแทน

ชุยชีฉาวมองไมค์ เขานอนขดตัวร้องไห้บนพื้นราวกับตัวทาก

เดิมเขาเป็นเสรีชน ทว่าตอนนี้ความโลภของเขากลับกำลังทำให้ 

ครอบครวัซวยไปดว้ย หากกลายเปน็ทาส กระทัง่ทายาทลกูหลานรุน่ตอ่ ๆ ไป 

ก็จะไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อีก

ชุยชีฉาวถอนหายใจ “เจ้าสำนึกผิดหรือยัง”

ไมค์ไม่กล้าเงยหน้ามองท่านเจ้าเมือง เขาได้แต่กล่าวเสียงคร่ำครวญ  

“นายท่าน ข้าสำนึกผิดกับบาปของตัวเองแล้ว ข้าไม่ควรโลภเช่นนั้น!”

ชุยชีฉาวกล่าวเสียงเย็นชา “พวกเจ้าจะกลายเป็นทาสของข้า ที่ดิน 

ของพวกเจ้าก็จะกลายเป็นของข้าเช่นกัน เข้าใจหรือไม่”

ไมค์ที่สายตาพร่ามัวเงยหน้าขึ้นด้วยความตกตะลึง

โทษขั้นต่ำของการลักขโมยคือการเป็นทาส แต่เขาขโมยปุ๋ยคอก 

เยอะจนในแมเนอร์ต่างก็ลือกันไปทั่วว่าผู้รับผิดชอบไร่นาพวกนั้นบอกให้ 

นายท่านลงโทษประหารเขา

6 หรือโรคเน่าคอดิน เกิดจากเกิดจากเชื้อราในดินหลายสกุล ได้แก่ Pythium spp.,  

Phytophthora spp., Rhizoctonia sp., Sclerotium sp. และ P.splendens สาเหตุหนึ่ง 

ของการเกิดโรคนี้ ได้แก่ การใส่ปุ๋ยที่มีในโตรเจนแก่พืชในระยะกล้ามากเกินไป ปุ๋ยจะเร่งการ 

เจริญเติบโตของต้นกล้า การที่กล้าโตเร็วมากเกินไป ทำให้เซลล์อวบอ่อนเปราะบาง ง่ายต่อการ 

เข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค
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ไมน่านนกั ไมคก์ร็อ้งไหย้กใหญข่ึน้อกี นีเ่หมอืนวา่นายทา่นจะเมตตา  

ทว่าความตายยังดีกว่าการเป็นทาสเลย!

ไมค์ในตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทาสในปราสาทของนายท่านต่างก็แอบทำงาน 

ให้เขาโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้อยู่

นั่นทำให้พวกผู้รับผิดชอบไร่นาโกรธเกรี้ยวยิ่งกว่าเดิม “นายท่าน  

ข้าขออนุญาตแสดงความไม่พอใจเสียหน่อย มันกระทำผิดบาปใหญ่หลวง 

เช่นนี้ ท่านจะลงโทษแค่ให้เป็นทาสหรือ”

พวกผู้รับผิดชอบไร่นาคงจะรับได้หากเป็นทาสที่ทำงานตั้งแต่เช้าจดค่ำ 

เหมือนสมัยก่อน แต่ตอนนี้ทุกคนในปราสาทต่างก็รู้ดีว่า พวกทาสกำลัง 

ผลัดกันทำงานประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้นายท่านอยู่

“พืชในที่ดินของพวกเขาไหม้ตายหมดแล้ว นี่เป็นการพิพากษาจาก 

พระเจ้า หากข้าเพิ่มบทลงโทษมากกว่านี้จะไม่เหมาะสม” ชุยชีฉาวก็มีเหตุผล 

ของตัวเองเช่นกัน

เขาคิดว่าการลงโทษให้คนเหล่านี้มาทำงานให้เขาฟรีอีกหลายปีนับเป็น 

เรื่องไม่เลว ทั้งเคารพกฎเกณฑ์ของยุคกลาง และยังใช้เป็นการเชือดไก่ 

ให้ลิงดูได้อีกด้วย ยังไงเขาก็จะมอบอิสระให้แก่ทาสทั้งหมดหลังตัวเอง 

จากไปอยู่แล้ว

พวกผู้รับผิดชอบไร่นาอยากแย้งอะไรอีกหน่อย  แต่พอนึกถึง 

บทลงโทษขุมไฟโลกันตร์นั่นแล้ว ก็ไม่มีใครกล้าบอกอีกว่าตัวเองเข้าใจ 

ความต้องการของพระเจ้ามากกว่าท่านบารอน ทุกคนหุบปากฉับ หัวหน้า 

พ่อบ้านกลัวว่าประโยคเมื่อสักครู่ของเขาจะแข็งกร้าวไป  จึงเสริมอีกคำ  

“ท่านเป็นผู้ปรีชาสามารถอย่างที่สุด”

ครอบครัวของไมค์ไม่ได้กลับไปกระท่อมของตัวเองอีก  พวกเขา 

ที่กลายเป็นทาสจะไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวอีกต่อไป  ได้แต่อาศัยอยู่ใน 

ตัวปราสาทเท่านั้น

หัวหน้าพ่อบ้านสั่งให้คนไปเก็บของทั้งหมดในบ้านของไมค์ ที่แห่งนั้น 

กลายเป็นของเจ้าเมืองแล้ว

พอเซิร์ฟแถวนั้นได้ข่าวเรื่องบทลงโทษของไมค์ ทุกคนต่างก็มองหน้า 
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กันไปมาแล้วซุบซิบ

“นี่คือบทลงเอยของหัวขโมยสินะ!”

“ไมค์มีความผิดจริง ให้เขาใช้ชีวิตที่เหลือสำนึกผิดไปเถอะ!”

เดิมไมค์เช่ายืมที่ดินจากท่านบารอน หลังเจ้าตัวได้รับบทลงโทษ  

ทกุคนกพ็ากนัคดิวา่ทีผ่นืนีจ้ะเนา่เสยีไปทัง้อยา่งนัน้หรอืเปลา่ แลว้ตอ้งใชเ้วลา 

นานเท่าไรกันจึงจะคืนสภาพเดิม

ในตอนนั้นเอง ท่านบารอนเจ้าเมืองออกคำสั่งให้คนย้ายต้นกล้าข้าว 

ที่อยู่ในแปลงไปยังที่แห่งอื่น

แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดแต่สมเหตุสมผลก็เกิดขึ้น ต้นอ่อนเหล่านั้น 

ค่อย  ๆ  กลับคืนสู่สภาพปกติหลังย้ายไปยังที่ดินของนายท่าน  แม้แต่ 

ใบสีเหลืองที่เกิดขึ้นก็หายไปด้วย

นี่เป็นหลักฐานชั้นดีอีกอย่างที่ยืนยันการลงโทษจากพระเจ้า...มีเพียง 

แค่ผืนดินที่เคยใส่ของขโมยมาเท่านั้นถึงจะพบกับขุมไฟโลกันตร์มอดไหม้  

ผืนดินที่สะอาดบริสุทธิ์ของนายท่านทำให้พืชที่ไม่มีความผิดกลับคืนสภาพ 

ปกติอีกครั้ง

แม้แต่นักบวชวิลเลี่ยมยังรุดไปดูที่แปลงนั้นด้วยตัวเองอยู่ครึ่งค่อนวัน  

กอ่นจะยนืยนักบัทกุคนดว้ยทา่ทสีงูสง่วา่นีค่อืพระประสงคข์องพระเจา้ คนชัว่ 

ต้องถูกพิพากษา ส่วนคนดีจะไม่โดนแม้กระทั่งลูกหลง

ชื่อเสียงของวิลเลี่ยมในเมืองนอร์ทัมเบอร์แลนด์เพิ่มขึ้นอีกระดับ  

ทุกคนไม่เคยมองเขาด้วยสายตาเคารพขนาดนี้มาก่อน ไม่มีเซิร์ฟคนไหน 

เผลอหลับในโบสถ์อีกต่อไป จะเหนื่อยจะง่วงแค่ไหนก็ต้องฟังนักบวชเทศนา 

ให้จบ

วิลเลี่ยมบันทึกเรื่องราวครั้งนี้ลงบนหนังแกะ แล้วส่งกลับศาสนจักร 

เพื่อแสดงผลงานของตัวเอง

แน่นอนว่าเขาไม่ลืมขอบคุณท่านบารอนเจ้าเมือง ซ้ำยังเขียนจดหมาย 

ขอบคณุสง่ใหแ้กอ่ารช์บชิอปอกีดว้ย ในจดหมายมเีนือ้ความวา่ แมจ้ะเกดิขึน้ 

จากความอัศจรรย์ของพระเจ้า แต่ถ้าหากไม่ใช่อาร์ชบิชอปกับท่านบารอน 

ก็คงไม่มีทางเกิดขึ้นได้
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ทางด้านชุยชีฉาวยังคงใบหน้านิ่งเฉยหลังได้ยินว่าต้นพืชกลับคืนสู่ 

สภาพปกติ “เอาละ ตอนนี้ไปขุดดินผืนเดิมให้ลึก แล้วฝังกลบของขโมย 

พวกนั้นลงดินไปซะ แบบนั้นจะได้เพาะปลูกตามปกติสักที ตอนนี้ยังหว่าน 

เมล็ดทันอยู่”

วิธีรักษาที่ดีที่สุดสำหรับพืชเป็นโรคกล้าไหม้แห้ง คือการรดน้ำอย่าง 

เหมาะสมเพื่อเติมความชุ่มชื้น และหากย้ายต้นกล้าได้ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก

กาลเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนพฤศจิกายนโดยไม่ทันตั้งตัว ฤดูหนาวกำลังจะ 

มาเยือน ผู้คนพากันเชือดสัตว์ แล้วใช้สมุนไพรหอมกับเกลือจำนวนมาก 

แปรรูปเป็นทั้งเนื้อแห้ง เนื้อแดดเดียว และไส้กรอก

อากาศในฤดูหนาวเย็นเกินไป สัตว์จำนวนมากจะแข็งตาย แม้แต่ 

ชุยชีฉาวยังต้องยอมจำนน และยอมรับความเป็นจริงที่ว่า ในอีกหลายเดือน 

ต่อจากนี้คงได้กินแต่เนื้อแดดเดียว  ดังนั้นเขาจึงยิ่งพิถีพิถันในเรื่องนี้ 

ขึ้นไปอีก โดยแทบจะนั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับรองความสะอาดของ 

อาหารพวกนั้น

ชุยชีฉาวเริ่มเฝ้าจับตาดูตั้งแต่ขั้นตอนการจับสัตว์ เขาขี่ม้าพาเสี่ยวไป๋ 

ดูคนเลี้ยงหมูนำทางทาสกับสุนัขเลี้ยงแกะไปต้อนหมูในป่ากลับเข้าคอก

สุนัขเลี้ยงแกะถูกฝึกเลี้ยงจนเป็นเรื่องเป็นราว รู้จักร่วมมือกันวิ่งไล่ 

ปิดทางแยก แล้วนำพวกหมูวิ่งไปทางคอก

หมูที่เลี้ยงถึงตอนนี้มีน้ำหนักอย่างน้อยยี่สิบกิโลกรัม ชุยชีฉาวมอง 

จากที่ไกล นึกชมสุนัขเลี้ยงแกะพวกนั้นในใจ สุนัขเลี้ยงแกะมีสติปัญญา 

ค่อนข้างสูง  รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม  ถึงความจริงจะไม่ค่อยน่าฟัง  

แต่คนมากมายในยุคสมัยนี้ไม่รู้จักทำงานร่วมกันด้วยซ้ำ

ตอนแรกเสี่ยวไป๋นั่งอยู่บนไหล่ของชุยชีฉาว แต่พอเห็นฉากนี้เข้า 

ก็เริ่มรู้สึกคันไม้คันมือ มันถูกฝึกมาเป็นแมวเลี้ยงแกะเลยนะ ถึงจะเคย 

เลี้ยงแค่เป็ด แต่ความฉลาดของมันจะไปแย่กว่าพวกหมาสมควรตายนั่น 

หรือไง

คราวก่อนเป็นเพราะว่าถูกดึงไว้หรอกนะ ไม่งั้นมันได้ข่วนไอ้หมา 
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พวกนั้นเลือดสาดแน่ เสี่ยวไป๋อดรนทนไม่ไหวแล้ว มันไต่ลงมาตามตัว 

ชุยชีฉาว ก่อนโดดลงจากม้าแล้วพุ่งตัวออกไป เตรียมแสดงผลงานให้ชม

“นี่ เสี่ยวไป๋” ชุยชีฉาวตะโกนด้วยความตกใจ “นายจะทำอะไรน่ะ”

หลังต้าไป๋กับต้าจวีเ๋หน็ความเคลื่อนไหว ก็เงยหน้าขึน้จากฮูด้เสื้อคลุม 

ของชุยชีฉาว สายตาจดจ้องตามการเคลื่อนไหวของเสี่ยวไป ๋ ซ้ำยังดูมีท่าทาง 

อยากพุ่งตัวออกไปด้วยเหมือนกัน

เสี่ยวไป๋พุ่งทะยานไปสุดชีวิตแล้วต้อนหมูตัวหนึ่งที่วิ่งเฉกลับเข้า 

ตรงกลาง

ชุยชีฉาวถึงเข้าใจว่าเสี่ยวไป๋อยากแสดงฝีมือบ้าง  เขาเผยรอยยิ้ม 

ออกมาเล็กน้อย เสี่ยวไป๋เอ๊ย...

รอยยิ้มนี้คงอยู่ได้ไม่นาน สีหน้าของชุยชีฉาวก็เปลี่ยนไปอีกรอบ  -- 

จากที่เขามองเห็น หมูที่เสี่ยวไป๋กำลังไล่ต้อนจู่ ๆ ก็หงุดหงิด เลยหันมาขวิด 

เสี่ยวไป๋เข้าให้โดยไม่ทันตั้งตัว เสี่ยวไป๋เบรกไม่ทันจึงกระเด้งกระดอนออกไป

พระเจ้า เสี่ยวไป๋โดนหมูขวิด!

ต้าไป๋กับต้าจวี๋ต่างร้อง “เหมียว” เสียงเบาทีหนึ่งด้วยความตื่นตกใจ

ชุยชีฉาวก็ตกใจ เขาบังคับม้าให้วิ่งไปด้านหน้า ก่อนโดดลงจาก 

หลังม้า “เสี่ยวไป๋!”

เสี่ยวไป๋ลุกขึ้นจากพุ่มไม้อย่างลำบากลำบน มันเดินกะเผลกสองที  

จากนั้นก็เริ่มวิ่งอย่างกระฉับกระเฉงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่สนแม้กระทั่ง 

เสียงเรียกของชุยชีฉาว

ชุยชีฉาว “...”

เขาลูบแมวขาวกับแมวส้มที่ตื่นกลัวจนไม่กล้ากระโดดลงไปอีก  

พลางคิดในใจ...เสี่ยวไป๋ชอบเอาชนะเกินไปหน่อยมั้ง

ชุยชีฉาววิ่งตามเสี่ยวไป๋ไม่ทัน พอหมูเข้าคอกหมด เสี่ยวไป๋ถึง 

ยอมกลับมา มันโดนชุยชีฉาวจับหิ้วหลังคอขึ้นตรวจเช็กตั้งแต่หัวจดหาง 

ทันที

การใช้ชีวิตในยุคกลางยากลำบากกว่าสมัยศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเยอะ  

เขาต้องคอยระมัดระวังทั้งคำพูดและการกระทำไม่ให้มีพิรุธ ด้วยสถานการณ์ 
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เช่นนี้ ชุยชีฉาวจึงรู้สึกผูกพันกับเสี่ยวไป๋ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ถ้าเสี่ยวไป๋ตายไป  

เขาคิดว่าตัวเองคงรับไม่ได้

“นายคิดว่าแมวมีเก้าชีวิตจริงหรือไง ถ้านายตายแล้วฉันต้องแจ้ง 

ฝ่ายบริการลูกค้าไปว่ายังไง ไปบอกให้เขาช่วยฟื้นคืนชีพแมวของฉันที่ถูก 

หมูขวิดตายให้หน่อยอย่างนี้เหรอ” ชุยชีฉาวบีบหูเสี่ยวไป๋พลางบ่นไปด้วย

เสี่ยวไป๋ “...”

...เลิกพูดถึงเรื่องนั้นได้หรือเปล่า

ชัดเลยว่าชุยชีฉาวที่เอาเรื่องนี้ไปสอนแมวขาวกับแมวส้ม ไม่ได้นึกถึง 

จิตใจของเสี่ยวไป๋ที่พยายามลืมเรื่องนั้นเลยสักนิด

เสี่ยวไป๋ขบกัดง่ามนิ้วของชุยชีฉาวด้วยความคับแค้นใจ  อีกฝ่าย 

จึงฟัดเสี่ยวไป๋แรง ๆ หลายที “เป็นเด็กดีหน่อย”

ระหวา่งมองคนฆา่สตัวเ์ชอืดหม ู ชยุชฉีาวสัง่ใหอ้กีฝา่ยแยกขาหมเูอาไว ้

ทั้งขา เขาจะให้หัวหน้าแม่ครัวแปรรูปเป็นแฮมแบบจีน ไหน ๆ ก็แปรรูปแล้ว  

จะทำอะไรก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ เขาอยากทำกุนเชียงด้วยซ้ำ!

ไส้กรอกในยุคกลางไม่ได้มีหลากหลายเหมือนในเวลาต่อมา ส่วนมาก 

ทำจากลำไส้ใหญ่ของวัวกับหมู และใส่เครื่องในอื่นผสมบ้าง บางครั้ง 

ก็ใส่วัตถุดิบอื่นอย่างข้าวโอ๊ตหรือเลือดสัตว์ลงไปตามใจชอบด้วย เมื่อนำไป 

รมควันจึงให้รสชาติที่แตกต่าง ไส้กรอกบางส่วนที่ทำจากเนื้อหมูมักเกิดกลิ่น 

เน่าเสีย ชุยชีฉาวเคยเห็นในปราสาทมาก่อน เขารับไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง

ชุยชีฉาววางแมวลงข้างเท้า กำกับหัวหน้าแม่ครัวนวดหมักเนื้อแฮม  

“มุมนี้ต้องนวดให้ถึง นวดจนเกลือซึมเข้าเนื้อหมู ใช้มือและใจของเจ้า 

สัมผัสถึงเนื้อหมูที่กำลังนิ่มลง...”

เหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากหัวหน้าแม่ครัว นางไม่เคยเปลืองแรงหมักหม ู

ขนาดนี้มาก่อน ไม่คิดเลยว่าจะต้องมานวดให้หมูด้วย! แต่ก็ต้องยอมรับว่า 

วิธีนี้ประหยัดเกลือได้มากกว่าวิธีที่พวกเขาเคยใช้

หมูตัวนี้เนื้อดีมาก แต่บนหนังยังมีขนเส้นแข็งอยู่ ชุยชีฉาวจึงต้อง 

สั่งให้หัวหน้าแม่ครัวโกนขนบนหนังออกก่อน ระหว่างที่เขาเฝ้าอยู่ทางนี้  

ต้าไป๋กับต้าจวี๋ที่อยู่อีกทางก็ค่อนข้างสนใจเนื้อที่อยู่ในครัวจึงชะโงกมอง  
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ดูท่าอยากลองนวดบ้าง

เสี่ยวไป๋ตบหัวพวกมันไปที ชุยชีฉาวปรายตามองแต่ไม่ได้กล่าว 

อะไร

ถึงชุยชีฉาวจะเคยเตือนเสี่ยวไป๋ว่าห้ามรังแกต้าไป๋กับต้าจวี๋ แต่การ 

สั่งสอนแบบนี้ไม่นับ เสี่ยวไป๋ชักได้ใจ ใช้โอกาสนี้ฟาดแมวอีกสองตัว 

อย่างเต็มที่

“แขวนแล้วต้องคอยมาตรวจดูตลอด ไม่งั้นอาจเน่าเสียได้ ต้อง 

จัดการให้ทันท่วงที” ชุยชีฉาวย้ำเตือนหัวหน้าแม่ครัวในขณะที่เสียงแมว 

ดังขึ้นข้างหูไม่ขาดสาย เขาหมุนตัวหยิบหัวหมูที่ใหญ่เท่าลูกบาสเกตบอล 

ไปดันเสี่ยวไป๋จนมันเสียหลัก “นายพอได้แล้ว อย่าฉวยโอกาสหาเรื่อง!”

เสี่ยวไป๋มองหัวหมูหัวนั้น “...”

มันโมโห ชุยชีฉาวต้องตั้งใจแน่ ๆ!

คอมเมนต์บนแพลตฟอร์ม LJJ “เร็ว รีบเอาคำว่าสัตว์เลี้ยงน่ารัก 

ออกด้วย นี่เป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงน่ารักได้เลวร้ายที่สุดในแชนเนลแล้ว!”

ดวงตากลมมนของเสี่ยวไป๋ฉายความรู้สึกหลากหลายซับซ้อน  

ความรู้สึกสุดท้ายหยุดอยู่ที่ความคับแค้น มันพุ่งตัววิ่งออกจากปราสาท 

โดยไม่แม้แต่จะหันหลังกลับ

หัวหน้าแม่ครัว “อ๊ะ...”

นางอ้าปากค้างอยู่ครึ่งค่อนวันก่อนเอ่ย “นายท่าน ต้องสั่งให้คนไป 

จับแมวกลับมาไหมเจ้าคะ”

ตามหลกัแลว้ ไมม่คีนใสใ่จวา่สิง่มชีวีติชัว่รา้ยจะเปน็ตายรา้ยดอียา่งไร 

เหมือนกับสัตว์เลี้ยงหรอก แต่แมวตัวนี้ไม่ใช่แมวปกติทั่วไป ฤดูหนาวนี้ 

นายท่านยังต้องทรมานพวกมันเล่นอยู่นะ

ดังนั้นหัวหน้าแม่ครัวจึงลังเลพร้อมเอ่ยปากถามเสียงแห้ง

“ไม่ต้องไปสนใจแมวโง่นั่น”  ชุยชีฉาววางหัวหมูกลับลงบนเขียง  

ใช่แล้ว เขาจงใจ อย่าคิดว่าเขาจะปล่อยเรื่องที่เสี่ยวไป๋โดนหมูขวิดไป 

ง่าย ๆ 

และนี่ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ดำมืดที่เสี่ยวไป๋ไม่สามารถลบล้างได้
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ชุยชีฉาวกลับห้องหลังเฝ้าหัวหน้าแม่ครัวหมักเนื้อหมูจนอาทิตย์ตกดิน  

เขารออยู่ในห้องจนเวลาล่วงเลยไปถึงยามกลางคืน นอกประตูถึงมีเสียง 

ตะกุยประตูชวนให้คนเสียวฟันดังขึ้น

ชุยชีฉาวเปิดประตู เห็นเสี่ยวไป๋กำลังนั่งก้มหน้าอยู่ตรงนั้น

“กลับมาแล้วเหรอ” ชุยชีฉาวแง้มประตูเป็นช่องให้มันเข้ามา

เสี่ยวไป๋นั่งอยู่ที่เดิมอย่างแง่งอน คิดไม่ถึงเลยว่าชุยชีฉาวจะไม่ไป 

ตามหา มันเตร็ดเตร่อยู่ในปราสาทนานสองนาน  หลอกให้ทาสตกใจไป 

ก็หลายคน พอหิวจนทนไม่ไหวถึงได้กลับมาตะกุยประตู

“นายนี่เจ้าอารมณ์จริงนะ” ชุยชีฉาวย่อตัวลงประคองหน้าเสี่ยวไป๋ขึ้น  

“ทำไม นายรังแกต้าไป๋กับต้าจวี๋ได้ แต่ฉันรังแกนายไม่ได้เหรอ”

ปัญหาอยู่ที่ต้าไป๋กับต้าจวี๋ เหรอ  ปัญหาอยู่ตรงหัวหมูต่างหาก!  

เสี่ยวไป๋คิดพลางจ้องชุยชีฉาวเขม็ง

ชุยชีฉาวเหมือนจะรู้ว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่ เขาหัวเราะเสียงดังลั่น 

อย่างหาได้ยาก “นายผิดที่เปิดโอกาสให้ฉันเอาหัวหมูมาล้อนายเองนะ”

เสี่ยวไป๋ “...”

ชุยชีฉาวอุ้มเสี่ยวไป๋ขึ้น มันขัดขืนพอเป็นพิธี ปากก็ร้องเหมียว  ๆ  ๆ  

อย่างไม่พอใจไปด้วย

“เหลือถั่วกับกากหมูจากเมื่อกลางวันไว้ให้นายนิดหน่อย” ชุยชีฉาว 

ถือชามไม้ในมือพลางป้อนเสี่ยวไป๋

นาน  ๆ  ทีเสี่ยวไป๋จะได้รับการปรนนิบัติป้อนอาหารอยู่ในอ้อมอกของ 

ชยุชฉีาวแบบนี ้ พอกนิอิม่มนักเ็สยีดายทีจ่ะโดดลงไป พืน้ทีป่ดูว้ยผา้กระสอบ 

เนื้อหยาบจะไปอบอุ่นเท่าร่างกายของชุยชีฉาวได้อย่างไร

ชุยชีฉาวอุ้มเสี่ยวไป๋จนถึงเวลานอนจึงได้ปล่อยมันลง

“มี้...” เสี่ยวไป๋ส่งเสียงออกมาจากลำคอ กอดแขนของเขาไม่ยอม 

ปล่อย

ชุยชีฉาวเคยปล่อยให้เสี่ยวไป๋นอนด้วยแค่ครั้งเดียวในโลกก่อน  

และไม่เคยให้เสี่ยวไป๋นอนด้วยอีกเลย เขาดันเสี่ยวไป๋ออกแล้วลูบหัวมัน  

“เอาละ นอนได้แล้ว”
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เสีย่วไปง๋วัเงยีหลบัไปบนผา้กระสอบ ตา้ไปก๋บัตา้จวีท๋ีน่อนหลบัไปแลว้ 

เบียดตัวเข้าหามันโดยอัตโนมัติ สิ่งสุดท้ายที่มันเห็นคือใบหน้าที่มันคับแค้น 

ของชุยชีฉาว มันคิดในใจ...สักวัน ฉันจะต้อง จะต้อง...
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