จวี๋ฮ วาซั่นหลี่

ภาคแดนสวรรค์
ไม่ต่างอะไรกับค�ำกล่าวน�ำของนิทานก่อนนอนทั่วไป...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สิ่งที่เดินขวักไขว่วิ่งทะยานไปมาระหว่าง
ท้องฟ้า พื้นปฐพี และท้องทุ่งนาไม่ใช่รถยนต์ หากแต่เป็นปีศาจ และ
สิ่งที่บินฉวัดเฉวียนผ่านหมู่เมฆก็ไม่ใช่เครื่องบิน หากแต่เป็นเทพเซียน
สิ่งที่ท่องเที่ยวไปกลางน�้ำก็ไม่ใช่เรือด�ำน�้ำ หากแต่เป็นมังกรคะนองน�้ำ...
ในสมัยนั้นเซียน มนุษย์ มาร ปีศาจด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน พวกเขา
ทะเลาะเบาะแว้งกัน มีความรักต่อกัน เมื่อเรื่องเหล่านี้เล่าลือมาถึงปาก
ของนักเล่านิทาน หรือมาถึงปลายปากกาของปรมาจารย์ดา้ นวรรณกรรม
หลังจากถูกดัดแปลงแก้ไข เสกสรรปัน้ เรือ่ ง ก็มกั จะน�ำมาจัดเรียงบอกเล่า
เป็นตอนๆ กลายเป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งตรึงใจหรือไม่ก็เศร้ารันทดใจ
ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น แบบฉบั บ ก็ มี 'ไซอิ๋ ว ' 'ต� ำ นานนางพญางู ข าว'
'โปเยโปโลเย' เป็นต้น...
แน่นอนเรือ่ งเล่าของฉันคงไม่โด่งดังเท่าหนังสือหลายเล่มทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น ดังนัน้ จึงได้แต่หานักเขียนทีไ่ ม่มชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั คนหนึง่ มาเขียน
ถ้ารู้สึกว่าอ่านแล้วไม่สนุก เชิญตบตีหล่อนได้...ไม่ต้องเกรงใจ
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แมวทะลุมิติ
เรื่องเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายฤดูร้อนอันเงียบสงบวันหนึ่ง แสงอาทิตย์
สาดส่องจนอบอุน่ ไปทัว่ ร่าง ต้นหญ้าเขียวขจีทใี่ ต้รา่ งอ่อนนุม่ ประดุจเบาะ
มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดินแผ่ก�ำจาย ถ้ากล้ามเนื้อผิวหนังและกระดูก
ไม่เจ็บปวดแสบร้อนไปทั่วร่างล่ะก็ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นปกติยิ่ง
ฉันเป็นใคร...
ฉันเป็นแมวตัวหนึง่ แมวสามสีขนยาวปานกลาง ปีนอี้ ายุได้สองขวบ
เพศเมีย เจ้านายชอบเรียกฉันว่าฮวาเหมียวเหมียว
เพราะอะไรฉันจึงมาอยู่ที่นี่น่ะหรือ
ดู เ หมื อ นฉั น จะจั บ นกกระจอกอยู ่ บ นดาดฟ้ า ชั้ น สิ บ ไม่ ร ะวั ง
จนพลั ด ตกลงมา ตอนนั้ น มี เ สี ย งพั ด อู ้ ผ ่ า นข้ า งหู ข องฉั น คล้ า ยว่ า
ฉันก�ำลังบินอยู่ เจ้านายกระโจนมาที่ข้างลูกกรง สีหน้าตื่นตระหนกและ
สิ้นหวัง ฉันพยายามเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเป็นครั้งสุดท้าย มีฝูงนกกาง
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ปีกบินผ่านไป...ไม่นานกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นก็พวยพุ่งเข้ามาที่ประสาท
ดมกลิ่ น จากนั้ น ในที่ สุ ด ฉั น ก็ ป ระคองเปลื อ กตาต่ อ ไปไม่ ไ หวค่ อ ยๆ
ปิดลงมา ในสมองมีแต่ความว่างเปล่า เข้าไปสูค่ วามมืดมิดอันไร้ขอบเขต
และไม่รู้อะไรอีกเลย
ในเมื่อไม่รู้ เช่นนั้นก็ไม่ต้องคิด ความคิดของแมวเรียบง่ายมาก
ไม่ต่างอะไรกับเส้นตรงเส้นหนึ่ง
เสพสุขจากแสงอาทิตย์ดีงามในยามนี้ ปล่อยวางความเจ็บปวด
บนร่างกาย นอนอย่างเกียจคร้านให้สบายสักตืน่ จึงจะเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ
คิดไม่ถึงว่ากลับมีเสียงเรียกด้วยความร้อนรนดังขึ้นมาที่ข้างหูเป็นระยะๆ
"ลูกพี!่ ลูกพี!่ ไม่เป็นไรใช่หรือไม่ เหตุใดจึงถูกตีจนคืนร่างเป็นแมวแล้วเล่า!"
เสียงนีน้ า่ ร�ำคาญเสียจริง ฉันกระดิกหูไปสองสามครัง้ เปลีย่ นท่าใหม่
แล้วนอนต่อ
คิดไม่ถึงว่าเสียงหนวกหูนั่นกลับยิ่งใกล้เข้ามามากกว่าเดิม กระทั่ง
ดังติดข้างหูของฉัน "ลูกพี่! ลูกพี่! ท่านรีบตื่นเถิด!"
ฉันลืมตาด้วยความโมโห คิดจะตะปบเจ้าคนที่รบกวนแมวนอนผู้นี้
สักหนึง่ กรงเล็บ แต่เหนือความคาดหมาย ฉันกลับไม่ได้เห็นเงาร่างของคน
ที่อยู่ตรงหน้ามีเพียงอีกาตัวหนึ่ง
อีกาสีขาว?
เขาเบิกนัยน์ตากลมด�ำขลับ ก�ำลังเอียงศีรษะมองฉัน ดูมีท่าทีดีใจ
"ลูกพี่ ในที่สุดข้าก็หาท่านพบแล้ว"
ฉันก็ดีใจ เพราะท้องหิวแล้ว จู่ๆ มีอาหารมาส่งให้ถึงปากเช่นนี้
ไม่กนิ ก็ออกจะผิดต่อตนเองเกินไป ภายใต้แรงผลักดันจากความหิวโหยและ
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ความตื่นเต้นดีใจ ฉันไม่ได้ไปคิดว่าเพราะอะไรอีกาจึงพูดภาษามนุษย์ได้
เพียงกางกรงเล็บแหลมคมออกมาเงียบๆ
อีกาขาวยังคงพูดด้วยความดีใจ "ลูกพี่ หลังจากท่านท�ำศึกกับ
ราชาอินทรีแล้วก็หายตัวไปตั้งหลายวัน เวลานี้จอมมารคชสารคุกคาม
มาถึ ง ประตู บ ้ า นแล้ ว จะให้ ท ่ า นรั บ ปากแต่ ง งานกั บ เขา อาละวาด
จนแทบจะพลิกฟ้าคว�่ำแผ่นดิน ข้าตามหาท่านแทบเหนื่อยตายแล้ว"
ฉันขยับเข้าไปใกล้เขาอีกหลายก้าวอย่างระมัดระวัง
อีกาขาวดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตเห็นจุดมุ่งหมายของฉัน เพียง
ร้องเรียกแล้วพูดต่อไป "ลูกพี่ เหตุใดหางของท่านจึงชี้ตั้งขึ้น"
นั่นเพราะการล่าสัตว์ท�ำให้ฉันตื่นเต้นอย่างไรเล่า
อีกาขาวยังคงร้องต่อไป "ลูกพี่ เหตุใดท่านจึงเลียริมฝีปาก"
นั่นเพราะฉันก�ำลังจินตนาการถึงรสชาติอันยอดเยี่ยมของเนื้ออีกา
น่ะสิ
อีกาขาวเอียงคอถาม "ลูกพี่ เหตุใดท่านจึงกางกรงเล็บออกมา
ในละแวกนี้ไม่มีศัตรูนะ!"
นั่นเพราะฉันไม่อาจปล่อยให้แกหนีรอดไปได้
อีกาขาวถามอีกครั้งด้วยความไม่แน่ใจ "ลูกพี่ เพราะเหตุใดท่านจึง
ไม่พูดจา...ยังมีอีก แววตาของท่านประหลาดยิ่ง..."
เสียงของเขายังไม่ทนั ขาดหาย ฉันก็กระโจนเข้าใส่ทนั ที คิดไม่ถงึ ว่า
เจ้าอีกาตัวนี้จะไม่ใช่นกธรรมดา เขากลิ้งหลบไปที่ด้านข้างอย่างรวดเร็ว
ก่อนกางปีกบินขึ้นไปบนยอดไม้ ปากยังคงร้องตะโกน "ลูกพี่ ต่อให้
มาช่วยท่านช้าไป ก็ไม่เห็นต้องตีข้าเลย!"
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เพราะถู ก ฉั น พุ ่ ง กระโจนใส่อ ย่างแรง พื้ น ดิ น ถึ ง กั บ แยกออก
เว้าลงไปเป็นหลุมใหญ่ลึกสามเมตร ฉันไม่ได้ครุ่นคิดว่าพลังท�ำลายล้าง
อันน่าตืน่ ตะลึงนีม้ าจากทีใ่ ด เพียงยืนอยูท่ กี่ น้ หลุมเงยหน้าขึน้ มองอีกาขาว
ที่อยู่บนต้นไม้ ในใจรู้สึกหงุดหงิด ครั้นแล้วก็กระโจนออกไปอีกครั้ง
อย่างรวดเร็ว ปีนขึน้ ไปบนต้นไม้ คิดไม่ถงึ ว่าครัง้ นีก้ ลับพุง่ เข้าใส่แรงเกินไป
ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นจึงโค่นลงมาหักเป็นสองท่อน อีกาตกใจบินขึ้นอีกครั้ง
แล้วร่อนลงสู่พื้นดิน
ฉันเลียกรงเล็บอย่างเสียดาย คิดจะกระโจนใส่อีกครั้ง นึกไม่ถึงว่า
อีกาขาวพลันหมุนร่าง มีหมอกควันสีขาวกลุม่ หนึง่ ปรากฏขึน้ มาในอากาศ
ปิดคลุมร่างเอาไว้ ตอนหมอกควันจางไป อีกาก็ได้หายไปแล้ว สิ่งที่มา
แทนที่คือเด็กหนุ่มในชุดสีขาวคนหนึ่ง
หากใช้สายตาในการตัดสินความงามของมนุษย์มามอง เด็กหนุม่ ผูน้ ี้
รูปร่างหน้าตาน่าจะงดงามมาก และดูสขุ มุ นุม่ นวล แทบจะแยกไม่ออกว่า
เป็นเพศผู้หรือเพศเมีย รูปร่างของเขาผอมแห้ง เส้นผมด�ำดุจม่านน�้ำตก
ดวงตารูปเมล็ดซิง่ * เปีย่ มเสน่ห์ ประกอบกับจมูกทีโ่ ด่งเป็นสันและใบหน้า
กระจุม๋ กระจิม๋ รูปเม็ดแตง สวมเสือ้ คลุมยาวสีขาวตัวหลวมกว้าง ตรงคอเสือ้
เห็นกระดูกไหปลาร้าได้วับๆ แวมๆ ดูมีเสน่ห์เย้ายวนใจอย่างบอกไม่ถูก
ถ้าเอาไปวางไว้กลางฝูงชน เพียงเขาขยิบตาหวานหยาดเยิ้มทีเดียวก็
เพียงพอให้ชายหญิงลุ่มหลงเคลิบเคลิ้มร่างอ่อนระทวยไปเป็นแถบ
ข้างต้นเป็นข้อสรุปใหม่ในอีกหลายปีให้หลัง หลังจากฉันได้เรียนรู้
การขัดเกลาส�ำนวนค�ำบรรยายและการตัดสินความงามของมนุษย์แล้ว
* ซิ่ง คือแอปปริคอต
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ทว่ายามนีฉ้ นั ใช้การตัดสินความงามของแมวในการมอง เขาก็แค่คนธรรมดา
ที่มีดวงตาสองข้างหนึ่งจมูกหนึ่งปากคนหนึ่งเท่านั้น
เด็กหนุ่มจะมีรูปร่างหน้าตาเช่นไรไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน ปัญหา
ส�ำคัญที่สุดที่อยู่ตรงหน้าในเวลานี้ก็คืออาหารของฉันหายไปไหนแล้ว
ยังไม่ทันได้สติกลับคืนมา เด็กหนุ่มก็กระวีกระวาดพุ่งเข้ามาหาฉัน
"ลูกพี่ ท่านท�ำบ้าอะไรของท่าน"
ฉันรู้สึกเดือดดาลขึ้นมา อดร้องด่าออกไปไม่ได้ "ฉันเป็นแมว!
ไม่ใช่ลูกพี่!"
พูดจบฉันก็ใช้กรงเล็บลูบๆ คอ ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรจู่ๆ ตนเอง
จึงพูดได้ รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย แต่เด็กหนุ่มชุดขาวที่อยู่ตรงหน้า
กลับดูประหลาดใจยิ่งกว่าอย่างเห็นได้ชัด เขายกมือขึ้นช้าๆ ชี้มาที่ฉัน
แล้วพูดติดอ่าง "ลูก...ลูกพี่...ท่าน...ท่าน..."
เหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นมาอย่างสลับซับซ้อนเช่นนี้ท�ำให้ฉันยืนตะลึง
อยู ่ กั บ ที่ ในสมองมี แ ต่ ค วามสั บ สนยุ ่ ง เหยิ ง เศษเสี้ ย วความทรงจ� ำ
จ�ำนวนนับไม่ถ้วนทะลักออกมา ในนั้นมีสาวน้อยงดงามที่มีหูแมวอยู่บน
ศีรษะผู้หนึ่งก�ำลังคลี่ย้ิมอ่อนหวาน ตอนตั้งสติได้ฉันจึงพบว่าโลกที่อยู่
ตรงหน้ า ไม่ ไ ด้ เป็น สี ห ม่ น เหมื อ นที่ ผ ่ า นมา หากแต่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสี สั น
หลากหลาย แต่ก่อนฉันไม่เคยรู้ชื่อของสีเหล่านั้น และแยกสีเขียว สีแดง
สีน�้ำเงินที่เจ้านายเคยพูดถึงไม่ออก ไม่รู้ว่าเป็นหญ้าเขียวขจีหรือท้องฟ้า
แต่เวลานี้ฉันถึงกับเข้าใจถึงเสน่ห์และชื่อของพวกมันแล้ว ความงดงาม
ทั้งหมดนี้ช่างท�ำให้คนเคลิบเคลิ้มหลงใหล
ความทรงจ�ำสับสนยุ่งเหยิงขึ้นทุกที และก็ยิ่งปวดศีรษะขึ้นทุกที
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ทัง้ หมดนีท้ �ำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัว
ฉันอยากกลับบ้าน
กลับไปยังสถานที่ที่ไม่มีอันตราย ไม่มีใครท�ำร้าย มีแต่ความอบอุ่น
แห่งนั้น
ครัน้ แล้วฉันก็ไม่ไปคิดอีกว่าอีกาหายไปไหน เพียงคิดจะค่อยๆ ย่อง
หลบไป
แต่เพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าว เด็กหนุ่มชุดขาวที่อยู่ข้างหลังก็กระโจน
เข้ามาทันที กอดฉันไว้ในอ้อมแขนแน่น ปากก็ยังคงร้องเสียงดัง "ลูกพี่
ท่านอย่าเพิ่งไป มีเรื่องอะไรค่อยพูดค่อยจากัน"
สองมือของเด็กหนุ่มมีแรงมาก รัดฉันจนแทบหายใจไม่ออก ฉัน
พลันโกรธขึ้นมา ตวัดกรงเล็บไปที่ใบหน้าเขาทีหนึ่ง เขาร้องเสียงหลง
พลางเบี่ยงหน้าหลบ แต่ยังคงถูกปลายเล็บฉันข่วนแก้มข้างขวาจนมี
เลือดไหลซิบ
ฉันฉวยจังหวะนี้ใช้สองเท้าถีบยันจนหลุดจากอ้อมแขนที่กักตัวไว้
ออกมาได้ แล้ ว ตวั ด กรงเล็ บ ออกไปอี ก ครั้ ง ซั ด เขากระเด็ น ไปไกล
สิบกว่าเมตร
เด็กหนุ่มชุดขาวหลังจากลุกขึ้นมายืนมั่นก็เอามือกุมแผลที่อยู่บน
ใบหน้า มองฉันด้วยความตื่นตะลึง ไม่ได้เข้ามาใกล้อีก
ฉันรีบวิ่งหนีไป ไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับไปมอง
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ปลาอยู่ที่ใด
ลมพัดผ่านข้างหูฉันไปอย่างแรง ต้นไม้ที่อยู่รอบด้านถอยหลังไป
คล้ายสายฟ้าแลบ เท้าทั้งสี่วิ่งห้อตะบึงไปราวกับเหยียบอยู่บนก้อนเมฆ
กว่าจะหยุด ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าตนเองอยู่ที่ไหน...ส่วนเด็กหนุ่มชุดขาวผู้นั้น
ก็ไม่เห็นเงาร่างไปนานแล้ว
บ้านอยูท่ ไี่ หนกันนะ ฉันทีห่ ลงทางได้แต่หน้าม่อยคอตก และออกจะ
หิวโหย...
จมูกที่เฉียบไวสูดฟุดฟิดไปในอากาศ มีกลิ่นมนุษย์ลอยมาจาก
ที่ไกลๆ ฉันรีบวิ่งไปข้างหน้า แล้วก็เห็นเมืองที่แปลกตาแห่งหนึ่ง
เป็นเมืองที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน...
รีบๆ ร้อนๆ วิ่งเข้าไป ฉันเห็นในเมืองมีคนมากมายเดินไปเดินมา
ดูไม่ตา่ งอะไรกับถนนใหญ่ทใี่ ต้ตกึ บ้านฉัน ทีน่ า่ แปลกคือบ้านเรือนของทีน่ ี่
ดูเตีย้ เป็นพิเศษ ถนนก็แคบมาก ไม่มรี ถราวิง่ ไปวิง่ มา เหมาะส�ำหรับให้แมว
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อยู่อาศัยเป็นที่สุด
ทีแ่ ปลกยิง่ กว่านัน้ ก็คอื ทีน่ ไี่ ม่วา่ ผูช้ ายหรือผูห้ ญิง พวกเขาส่วนใหญ่
ล้วนไว้ผมยาว ทั้งมัดผมเป็นรูปทรงประหลาด แล้วปักด้วยท่อนไม้หรือ
โลหะรูปทรงต่างๆ ทั้งยังสวมกระโปรง กระโปรงยาวจนลากพื้น
ฉันจ�ำได้ ดูเหมือนเจ้านายเคยพูดว่าผูช้ ายทีไ่ ว้ผมยาวสวมกระโปรง
เป็นกะเทย
ดังนัน้ ฉันจึงชีช้ ดั ได้อย่างเด็ดขาด ทีน่ จี่ ะต้องเป็นเมืองกะเทยแน่นอน
ซึ่งจัดเป็นปีศาจชนิดหนึ่ง!
แต่...ปีศาจจะกินแมวหรือไม่ ฉันรูส้ กึ ลังเลขึน้ มา ไม่คอ่ ยกล้าเข้าไป
ในโลกที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้ แต่กลิ่นหอมของอาหารที่โชยมาในอากาศ
ท�ำให้ฉันที่หิวจนท้องร้องโครกครากลืมหมดสิ้นทุกสิ่งอย่าง...
ฉันก้มศีรษะ เดินอยูบ่ นถนนอย่างระแวดระวัง ใช้หางตาช�ำเลืองมอง
ผูห้ ญิงและเหล่ากะเทยทีอ่ ยูด่ า้ นข้าง ดูเหมือนจะไม่มใี ครสังเกตเห็นตัวตน
ของฉัน และไม่มีใครมากินฉัน ครั้นแล้วก็ระบายลมหายใจยาวเหยียด
เชิดหน้ายืดอกก้าวอาดๆ ไปข้างหน้าเพื่อหาของกิน
เดินไปได้ไม่กี่ก้าวฉันก็เห็นร้านขายไก่ย่างร้านหนึ่ง เนื้อไก่ที่อยู่
ในร้านย่างจนมีสีเหลืองเนื้อดูนุ่ม ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจ เถ้าแก่ที่ยืนอยู่
ในร้านไม่ได้สวมกระโปรง เพียงสวมเสือ้ ตัวยาวกับกางเกงขายาว ดูเหมือน
จะเป็นผู้ชายปกติ น่าจะอยู่ในขอบเขตที่พอสื่อสารกันได้
ฉั น จึ ง วางท่ า แบบแมวที่ ไ ด้ รั บ การอบรมสั่ ง สอนมาอย่ า งดี นั่ ง
สงบเสงี่ยมอยู่หน้าประตูร้านไก่ย่าง เบิกนัยน์ตาใสแจ๋วมองเถ้าแก่ที่
ก�ำลังเร่งมือท�ำงานพลางร้องเสียงใสกังวานออกมาค�ำหนึ่ง "เมี้ยว..."
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เถ้าแก่เพียงกวาดตามองฉันแวบหนึ่ง ไม่ได้ใส่ใจแววตาเว้าวอน
ของฉัน
ฉันจึงตัดสินใจใช้วธิ ปี ระจบออดอ้อนทีไ่ ม่มใี ครต้านทานได้ นอนลง
กั บ พื้ น แล้ ว เกลื อ กกลิ้ ง ไปมา เผยหนั ง ท้ อ งขาวนุ ่ ม ออกมา ทางหนึ่ ง
เกลือกกลิ้ง ทางหนึ่งก็ส่งเสียงร้องประจบไม่หยุด "เมี้ยว...เมี้ยว..."
เถ้าแก่ยังคงใจแข็งดุจเหล็ก ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวแต่อย่างใด
เขาโบกมือด้วยความร�ำคาญแล้วบ่นพึมพ�ำ "แมวสกปรกมาจากที่ใด"
สกปรกตรงไหน ฉันหันกลับมามองตนเอง ขนเลอะเทอะไปด้วย
น�้ำโคลนทั้งตัว เลียแล้วเลียอีก ท�ำอย่างไรก็เลียไม่สะอาดเสียที ได้แต่
ท�ำหูลู่ลงด้วยความเสียใจ เดินก้าวหนึ่งหันหลังสามครั้งไปที่ข้างร้าน
เตรียมจะขโมยไก่กิน...
ทว่าเถ้าแก่ร้านผู้นั้นดูเหมือนจะอ่านความคิดของฉันออก เขาใช้
มือซ้ายหยิบไก่ยา่ งมาตัวหนึง่ วางไว้บนเขียง มือขวาตวัดมีดเป็นประกาย
งดงามในอากาศ จากนั้นก็สับลงไปอย่างแรง ไก่ย่างที่น่าสงสารหัวกับ
ตัวแยกจากกันทันที เขาหันหน้ามามองฉัน เผยรอยยิ้มดุร้าย "แมวขโมย
สมควรตาย กล้าขโมยกิน ข้าจะตัดหางเจ้าให้ขาดกระเด็น!"
ฉันมองมีดทีส่ ง่ ประกายวาววับในมือของเขา ตกใจจนขวัญหนีดฝี อ่
ขดหางหนีไปทันที
หลังจากวิ่งหนีไปหลายถนนโดยไม่กล้าหยุดพัก ฉันที่หิวจนเท้า
ทั้งสี่ไร้เรี่ยวแรงก็หมอบนิ่งอยู่กับพื้นอีกครั้ง ไม่อยากก้าวไปข้างหน้า
แม้แต่ก้าวเดียว บนท้องฟ้ามีนกบินมากมาย แต่ฉันไม่รู้จะไปจับพวกมัน
ได้อย่างไร
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ถ้าอีกาขาวยังอยู่ก็คงดี ฉันนึกถึงปีกที่ขาวสะอาดและจินตนาการ
ถึงรสชาติดีเยี่ยมของมันแล้วแอบทอดถอนใจ
ท่ามกลางความสิ้นหวัง ฉับพลันนั้นก็มีเสียงคนพูดดังมา "อวี๋เอ๋อร์*
เจ้าช่างหอมยิ่งนัก..."
ปลา...ปลาอยู่ที่ไหน
หูของฉันกระดิก รีบกระโดดขึ้นมาพลางเดินตามเสียงไป แล้วก็
เห็นบ้านทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ หอมแสบจมูกหลังหนึง่ ข้างในมีหญิงสาวคนหนึง่
ไม่ได้สวมเสือ้ ผ้านัง่ อยูบ่ นตักของชายหนุม่ ทีไ่ ม่ได้สวมเสือ้ ผ้าเช่นเดียวกัน
หล่อนบิดขยับร่างไปมาพลางเอ่ยว่า "หอมก็ไม่ให้ท่านกิน..."
"อวี๋เอ๋อร์ หรือเจ้าอยากให้ข้าร้อนรุ่มใจตาย" ผู้ชายจับ 'สิ่งของ
สองก้อน' ตรงอกผู้หญิงซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วขย�ำขยี้ไปมา ทางหนึ่ง
ขย�ำขยี้ ทางหนึ่งก็เอ่ยวิงวอน "ให้ข้าเถิด..."
ผู้หญิงหน้าแดงขึ้นมาทันที ตีมือเขาแล้วบอก "คนชั่วร้าย รีบร้อน
อะไร"
ฉั น มองพวกเขาเริ่ ม กั ด ทึ้ ง กั น และกั น ไปทั่ ว ร่ า งของอี ก ฝ่ายตา
ไม่กะพริบ ดูเหมือนพวกเขาจะทะเลาะวิวาทกันอยู่ สู้กันไปสู้กันมา
สู้ไปถึงบนเตียงที่อยู่ข้างๆ แล้วยังเอาม่านมุ้งลงด้วย
โอกาสดีแล้ว! ไปหาปลากิน!
รูด้ วี า่ ไม่อาจปล่อยให้โอกาสนีผ้ า่ นไป ฉันรีบกระโดดจากขอบหน้าต่าง
เข้าไปอย่างระมัดระวัง เดินวนข้างเตียงหลายรอบ ได้ยินเพียงเสียง
ครวญครางของผู้หญิงและเสียงหอบหายใจหนักของผู้ชายดังขึ้นมา
* อวี๋ แปลว่าปลา ในที่นี้เป็นชื่อคน
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ไม่หยุด
"อา...เร็วหน่อย...เร็วขึ้นอีก..."
"อวี๋เอ๋อร์...ยังจะเอาอีกหรือไม่ เอาอีกหรือไม่"
"เอา...ข้ายังจะเอาอีก...พี่ชายที่แสนดี รีบให้ข้า..."
"ข้าดีกว่าหรือสามีของเจ้าดีกว่า"
"ท่านย่อมดีกว่าแน่นอน...เร็วอีกหน่อย"
ปลานั่น...อร่อยถึงเพียงนั้นเชียวหรือ ถึงขั้นต้องทะเลาะตบตีเพื่อ
แย่งชิง? เสียงของพวกเขาฟังดูแล้วมีความสุขและตื่นเต้นมาก ท�ำให้ฉัน
อดน�้ำลายไหลไม่ได้ เพียงแต่ไม่กล้าเข้าไปแย่งกิน ได้แต่เดินวนไปวนมา
อยู่ข้างเตียงด้วยความร้อนใจ
ไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหน ปลาอาจจะถูกกินหมดแล้ว การวิวาทของ
พวกเขาก็ค่อยๆ หยุดพักลง จู่ๆ ผู้หญิงก็เปิดม่านมุ้งเดินออกมา ฉันรีบ
มุดเข้าไปใต้เตียง มองการเคลื่อนไหวของหล่อนด้วยความตื่นเต้น
ดูเหมือนหล่อนจะไม่เห็นฉัน เพียงพูดกับผู้ชายที่อยู่บนเตียงว่า
"ข้าไปครู่เดียวก็มาแล้ว" จากนั้นก็หยิบเสื้อผ้าหลายตัวที่อยู่บนพื้นขึ้นมา
คลุมร่าง บิดเอวเดินออกจากประตูห้องไป
ฉันเห็นผู้หญิงออกไปแล้วจึงเดินออกมามองมุ้งบนเตียง นึกถึง
ปลาที่แสนเอร็ดอร่อย ในที่สุดก็อดใจไม่ไหวค่อยๆ เลิกมุ้งตรงปลายเตียง
ขึ้นเล็กน้อยแล้วมองเข้าไปข้างใน หวังจะได้เห็นน�้ำแกงและเศษปลา
ที่กินเหลือ
ผู้ชายก�ำลังหลับตาพักผ่อนจึงไม่เห็นฉัน ฉันท�ำใจกล้าค่อยๆ ปีน
ขึ้ น ไปกวาดตามองรอบหนึ่ ง ไม่ พ บร่ อ งรอยใดๆ ของปลา กลั บ พบ
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ของเล่นประหลาดตรงหว่างขาทั้งสองข้างของเขา
นั่นคืออะไร แดงๆ เล็กๆ คล้ายหัวเต่า
ฉันเดินไปดูข้างๆ ด้วยความอยากรู้ ยื่นกรงเล็บไปแตะเบาๆ
นึกไม่ถึงว่าเต่านั่นจะขยับตัว! ฉันตกใจผงะถอยไปก้าวหนึ่ง
มีชีวิต...เป็นสิ่งมีชีวิต…
ฉันรวบรวมความกล้า แตะเบาๆ ไปอีกครั้ง
เต่านั่นก็กระดุกกระดิกอีก! ผู้ชายส่งเสียงครางออกมา "อวี๋เอ๋อร์...
สบายยิ่งนัก ท�ำต่อไป..."
ของสิ่งนี้กับปลามีอะไรเกี่ยวข้องกัน หรือว่าต้องเอาชนะเขาจึงจะมี
ปลากิน ฉันก้มหน้าลงมองของทีค่ ล้ายหัวเต่าตรงหน้าด้วยความประหลาดใจ
หลังจากลังเลอยู่ชั่วขณะก็ออกแรงเล็กน้อยตะปบกรงเล็บลงไป
ประสบความส�ำเร็จ! เต่าถูกตบแบนไปแล้ว ทีน่ า่ เสียดายก็คอื เตียง
ทั้งหลังก็ถูกกรงเล็บของฉันตบจนหักเป็นสองท่อนไปด้วย
"อ๊ากกก!" ผู้ชายร่วงตกลงไปที่พื้น กุมเต่าเอาไว้พลางส่งเสียง
ร้องโหยหวนราวกับหมูถูกเชือด
ท่ า มกลางเสี ย งร้ อ งโหยหวนของเขา ฉั น รู ้ สึ ก ใจฝ่อ เล็ ก น้ อ ย
จะอย่างไรก็ท�ำเตียงของผู้อื่นพัง คงต้องโดนด่าแน่ จึงรีบเดินเข้าไป
คิดจะประจบเอาใจด้วยการนอนเกลือกกลิ้งบนพื้นสักหลายรอบเป็น
การขอโทษ
แต่คดิ ไม่ถงึ ว่าผูช้ ายคนนัน้ กลับเกลือกกลิง้ ไปมาหนักกว่าฉันเสียอีก
เขาเกลือกกลิง้ ไปเนือ้ ตัวก็แข็งเกร็ง อวัยวะทัง้ ห้าบนใบหน้ายับยูเ่ ข้าหากัน
น�้ำตาและน�้ำมูกไหลย้อย ท่าทางเหมือนเจ็บปวดอย่างมาก
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เตียงหลังนี้คงล�้ำค่ามากแน่...
เพือ่ แสดงความรูส้ กึ เสียใจอย่างนอบน้อมและจริงใจ ฉันจึงใช้องุ้ เท้า
กดขาเขาไว้ จากนัน้ ก็เอาศีรษะถูไถคลอเคลีย ทางหนึง่ ถูไถ ทางหนึง่ ก็รอ้ ง
"เมี้ยวๆ" กล่าวขอโทษ
ในทีส่ ดุ เขาก็ยอมรับการขอโทษของฉัน นอนหลับไปด้วยความพอใจ
ทั้งยังหลับจนน�้ำลายฟูมปาก
ฉันฉวยโอกาสตอนที่เขานอนหลับ หาไปทั่วห้องรอบหนึ่ง ยังคง
ไม่พบอาหาร ผู้หญิงได้ยินเสียงโครมครามก็พุ่งเข้าประตูมา หล่อน
ประคองผู้ชายที่อยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วร้องเสียงแหลม "ท่านเป็นอะไรไป
รีบตื่นขึ้นมาสิ! มีโจรบุกเข้ามาหรือ รีบตื่นขึ้นมา!"
ฉันเห็นสถานการณ์ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนัก จึงไม่กล้าหาต่อไปอีก
รีบฉวยโอกาสที่ก�ำลังวุ่นวายกระโดดออกจากหน้าต่างไป
เดินไปได้ไม่ไกลก็มีหมาป่าสีด�ำตัวใหญ่เข้ามาขวางหน้า เขาพูด
ภาษามนุษย์บอกกับฉัน "ปีศาจร้ายที่ท�ำร้ายมนุษย์ ดูซิข้าจะจัดการเจ้า
อย่างไร!"
นี่มันเรื่องอะไรกัน...ใครคือปีศาจร้าย
ฉันตกใจจนงงงันไปหมดแล้ว
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3

ไล่สุนัขชั่วร้ายไปด้วยความกล้าหาญ
สุนัขนับเป็นตัวอะไร!
ประมาณครึ่งปีก่อน ฉันตวัดกรงเล็บใส่ตาสุนัขปักกิ่งที่มาเป็น
แขกที่บ้านจนเกือบตาบอด ตั้งแต่นั้นพอสุนัขตัวนั้นเห็นฉันก็จะเข้าไป
มุดอยู่ใต้เตียงไม่กล้าออกมา!
สุ นั ข สี ด� ำ ตั ว ใหญ่ ที่ อ ยู ่ ต รงหน้ า ตั ว นี้ ถึ ง กั บ กล้ า ด่ า ฉั น ว่ า เป็น
ปีศาจร้าย คงเบื่อหน่ายชีวิตเต็มประดาแล้วกระมัง
ฉันโมโหแล้ว! ฉันโกรธแล้วนะ!
เมื่อแมวโกรธ ผลที่ตามมาย่อมหนักหนายิ่ง!
"เมี้ยว..." พร้อมเสียงร้องที่ดังขึ้น ฉันก็กระโจนเข้าไปอย่างดุดัน
กรงเล็บที่แหลมคมตะปบไปที่ใบหน้าของสุนัข ตั้งใจจะควักลูกตาเขา
ออกมา
สุนขั สีดำ� ตัวใหญ่คาดไม่ถงึ ว่าฉันจะลงมืออย่างฉับพลัน รีบหลบไป
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ที่ด้านข้าง รอดพ้นการจู่โจมอย่างรุนแรงไปได้ แต่กรงเล็บยังคงกรีด
ผ่านผิวหนังที่หัวไหล่ของเขา เลือ ดสดๆ ไหลซึมออกมา กระแสลม
อันหนักหน่วงทรงพลังถาโถมเข้าใส่ก�ำแพงบ้านที่อยู่ด้านหลังพังทลาย
กลายเป็นเศษซากทั้งหมด
อิฐหินแตกกระจายเต็มพื้น มีคนหลายคนวิ่งออกมาจากในบ้าน
มองลานบ้านที่เต็มไปด้วยเศษอิฐเกลื่อนกลาดด้วยดวงตาเบิกค้าง
ฉันรู้ ครั้งนี้ท�ำข้าวของเสียหายต้องโดนด่าอีกแน่ จึงรีบสาวเท้า
วิ่งหนี
"ปีศาจร้ายอย่าได้คิดหนี!" สุนัขตัวนั้นร้องตะโกนอยู่ข้างหลังแล้ว
ไล่ตามฉันมาติดๆ ไม่ยอมปล่อย
พวกเราทั้งสองตัวยิ่งวิ่งก็ยิ่งไกล ไม่รู้วิ่งมานานเพียงใด ฉันก็ยัง
ไม่อาจสลัดหลุดจากอีกฝ่ายได้ ไม่นานฉันก็เบือ่ การเล่นวิง่ ไล่จบั กันเช่นนี้
ทั้งเห็นไม่มีคนวิ่งไล่ตามมาด่าฉันที่ก่อเรื่อง ครั้นแล้วจึงหยุดฝีเท้า
สุนัขตัวนั้นเห็นฉันหยุดลงก็รีบถอยหลังไปหลายก้าว พูดอย่าง
เหนื่อยหอบ "เจ้า...เจ้าปีศาจร้าย เจ้าแน่มาก ร้ายกาจถึงเพียงนี้"
"แกพู ด ภาษามนุ ษ ย์ ไ ด้ ! แกต่ า งหากที่ เ ป็ น ปี ศ าจร้ า ย ฉั น เป็ น
แมว! เมี้ยว..." เพื่อจะยืนยันว่าตนเป็นแมวของจริง ฉันจึงเกลือกกลิ้ง
ไปกับพื้นหลายรอบ ให้เขาดูหนังท้องขาวนุ่มของฉันเสียเลย
"บังอาจ!" เขาตวาดด้วยความเดือดดาล "ข้าคือสุนัขเซี่ยวเทียนของ
เทพเอ้อร์หลางแห่งแดนสวรรค์! เป็นสุนัขเทพ!"
"แกเป็นสุนัข!" ฉันโต้แย้ง
"เป็นสุนัขเทพ!"
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"เป็นสุนัข!"
พวกเราโต้เถียงกันอยู่พักใหญ่ โดยโยนจุดประสงค์เดิมออกไป
จากสมอง สุดท้ายยังคงตัดสินใจที่จะใช้ก�ำลังแก้ไขปัญหา
สุนัขตัวนั้นพลันใช้สองขาหลังยืนขึ้นมา ควันสีด�ำกลุ่มหนึ่งแผ่คลุม
เขาไว้ เมื่อควันสลายไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น
ใช้การตัดสินความงามของมนุษย์มาบรรยาย ผู้ชายคนนี้รูปร่าง
หน้าตาดูดีมาก เส้นผมสีด�ำตัดสั้นทั้งศีรษะตั้งขึ้นทุกเส้น ดวงตาสีแดง
มีประกายเจิดจ้าคมกริบ ผิวสีคล�้ำเข้มสม�่ำเสมอ รูปร่างสูงโปร่งห่อหุ้ม
ด้ ว ยชุ ด เกราะหนั ง รั ด รู ป ยามเคลื่ อ นไหวขึ้ น มากล้ า มเนื้ อ ดู ง ดงาม
ดุจสายน�้ำไหล มุมปากยังมีเขี้ยวเล็กๆ สองซี่
นีก่ เ็ ป็นข้อสรุปทีเ่ สริมขึน้ มาในภายหลัง หลังจากฉันได้เรียนรูห้ ลักการ
ตัดสินความงามของมนุษย์แล้ว ต่อไปเหตุการณ์ในท�ำนองเดียวกันนี้
ให้ยึดค�ำอธิบายเดิมทั้งหมด ไม่อนุญาตให้มีข้อคิดเห็นแย้งใดๆ
ทว่าตอนนีใ้ นสายตาของฉัน เขายังคงเป็นผูช้ ายธรรมดาทีม่ ดี วงตา
สองข้างหนึ่งจมูกหนึ่งปาก ส่วน 'เหยื่อ' ของฉันหายไปอีกครั้งแล้ว
"แกเป็นใคร" ฉันทีเ่ คยมีประสบการณ์มาแล้ว ครัง้ นีจ้ งึ ไม่หวาดกลัวอีก
เพียงถามด้วยความแปลกใจ
ชายผู้นี้ไม่พูดไม่จา เพียงเผยกรงเล็บเหล็กในมือคู่หนึ่งออกมาแล้ว
กระโจนเข้าใส่ฉันอย่างดุดัน ฉันตกใจกระโดดขึ้นไป ร่างพุ่งทะยานไปอยู่
ข้างหลังเขา
นึกไม่ถึงว่าเขาจะว่องไวมาก ใช้กรงเล็บจู่โจมเข้ามาอย่างดุดันอีก
ฉันหลบหลีกอย่างทุลกั ทุเล เสียดายทีก่ รงเล็บของฉันไม่ยาวพอจึงตะปบเขา
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ไม่ถึง
หลังจากความคิดนีผ้ ดุ ขึน้ มาในสมอง เศษเสีย้ วความทรงจ�ำของฉัน
ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างประหลาด ทั่วร่างคล้ายมีกระแสอะไร
บางอย่างโคจรอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อกวนจนอวัยวะห้ากลั่นหกกรอง*
ปั่นป่วนขึ้นมา
ควันบางเบาไม่รสู้ อี ะไรตลบฟุง้ ออกมาทัว่ ร่างกาย ห่อหุม้ ร่างของฉัน
ไว้ทงั้ หมด เมือ่ หมอกควันสลายไป ฉันพบว่าตนเองดูเหมือนจะเปลีย่ นเป็น
ตัวใหญ่ขึ้น สูงขึ้น มือเท้าทั้งสี่ก็เปลี่ยนเป็นยาวขึ้น
ไม่รอให้ฉันได้ทันตั้งสติ ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าพลันยืนตัวแข็งทื่อ
หยุดการเคลื่อนไหว ดวงตาสีแดงของเขาเบิกกว้างจนใหญ่กว่ากระดิ่ง
ทองแดง ยืนโง่งมอยู่ที่นั่น ไม่ขยับเขยื้อนอีก
ชั่วขณะนั้นฉันก็ฉวยโอกาสนี้ตวัดอุ้งเท้าออกไป ซัดเขาจนกระเด็น
ออกไปทางด้านข้างหลายเมตรกว่าจะตั้งหลักได้อย่างทุลักทุเล
"เกือบจะถูกความงามท�ำให้เคลิบเคลิ้มเสียแล้ว" ชายผู้นั้นเช็ด
คราบโลหิตที่มุมปาก เตรียมจะโจมตีอีกครั้ง
เท้าทั้งสี่ของฉันเกาะอยู่กับพื้น โก่งเอวขึ้นเตรียมพร้อมป้องกัน
ฉับพลันนัน้ จึงรูส้ กึ ว่าร่างกายออกจะเทอะทะ มีสงิ่ ของทีท่ ำ� ให้ไม่สบายตัว
อยู่บนร่าง
เป็นเสื้อผ้า เสื้อผ้ามากมาย ซ้ายชั้นหนึ่งขวาชั้นหนึ่งห่อหุ้มร่างฉัน
เอาไว้แน่น ยามเนื้อผ้าสัมผัสถูกผิวหนังท�ำให้ฉันรู้สึกขนลุก
* อวัยวะห้ากลั่นหกกรอง หรือห้าตันหกกลวง เป็นค�ำเรียกรวมอวัยวะภายในตามต�ำราแพทย์แผนจีน ห้ากลั่น
ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต ท�ำหน้าที่ผลิตสร้าง กลั่นฟอก และหล่อเลี้ยง ส่วนหกกรอง ได้แก่ ถุงน�้ำดี
ล�ำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ล�ำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ และท่อล�ำเลียง (ซานเจียว) ท�ำหน้าที่ย่อย ดูดซึม
และเก็บสะสม
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ฉันไม่ชอบสวมเสื้อผ้า แต่ก่อนพอถึงฤดูหนาวเจ้านายมักจะซื้อ
เสื้อผ้าตัวเล็กๆ กลับมาแล้วบังคับให้ฉันสวม ฉันก็จะหาวิธีต่างๆ นานา
ในการถอดทิ้ง
เวลานี้ ร่างนี้ก็ไม่อาจยกเว้น!
"รอประเดี๋ยว!" ฉันร้องบอกชายผู้นั้นให้หยุดชั่วคราว จากนั้นก็
ใช้กรงเล็บฉีกทึ้งเสื้อผ้าตนเอง ดีที่เสื้อผ้านี้บางมาก เวลาฉีกแล้วจึง
เหมือนกับฉีกกระดาษ แค่สองสามทีก็หลุดออกจนหมด
ชายทีอ่ ยูต่ รงหน้าใบหน้าเปลีย่ นเป็นแดงฉานในทันที แดงจนเหมือน
กุ้งที่ต้มสุก เขาถอยหลังไปไม่หยุด ถอยพลางร้องไปพลาง "นี่!...นี่!...
ไร้ยางอายเกินไปแล้ว...เจ้ารีบหยุดมือ! อย่าถอด! อย่า!"
ฉันหาได้สนใจว่าเขาจะร้องโวยวายอะไร ฉีกผ้าผืนเล็กชิ้นสุดท้าย
ออกจากร่างแล้วก็รู้สึกกลัดกลุ้มเล็กน้อยเมื่อพบว่าที่อกของฉันดูเหมือน
จะมี 'ซาลาเปาไส้ถั่วสีขาว' สองลูกปรากฏอยู่ ลองคล�ำดูสองสามที
ยังรู้สึกว่าหนักและใหญ่มาก ช่างอึดอัดน่าร�ำคาญยิ่ง
ชายผู้นั้นยิ่งร้องเสียงแหลมขึ้น เขาถึงกับหมุนตัวไป ไม่มองศัตรูที่
อยู่ตรงหน้าอีก
ฉันจะปล่อยโอกาสในการโจมตีที่ดีเช่นนี้ไปได้อย่างไร ครั้นแล้ว
ก็ฉวยจังหวะที่เขาก�ำลังลนลานกระโจนเข้าไปอย่างดุดัน กอดเขาแล้ว
ม้วนกลิ้งไปกับพื้นหลายรอบ
"อา! อย่า!!!" ชายคนนั้นร้องเสียงดังมาก ดังก้องไปทั่วฟ้าทีเดียว
เลือดสดๆ สองสายฉีดพุง่ ออกมาจากจมูกของเขา ลูกตาหมุนกลอกไปทัว่
มองฟ้ามองดินมองก้อนเมฆ แต่กลับไม่กล้ามองมาที่ฉัน
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ฉันกอดเขาแน่นไม่ปล่อยมือ ใช้ฟนั กัดเกราะหนังตรงหน้าอกของเขา
จนขาด เผยให้เห็นร่างกายท่อนบนที่ก�ำย�ำล�่ำสัน
"ละเว้นข้าเถิด! นี่ยังเป็นครั้งแรกของข้าด้วย!" ยิ่งชายหนุ่มเอ่ย
ปากขอร้อง เลือดที่จมูกของเขาก็ยิ่งไหลออกมามากขึ้น ไหลจนเลอะ
ไปทั้งร่าง
ครัง้ แรกอะไรกัน ท่าทางของเขาดูนา่ สงสารมาก ท�ำให้ฉนั รูส้ กึ ใจอ่อน
ขึน้ มา คิดไม่ถงึ ว่าเขาจะฉวยโอกาสตอนทีฉ่ นั ใจอ่อน ใช้ 'ท่อนไม้ใหญ่ยาว
ท่อนหนึ่ง' ยันช่วงเอวของฉันเอาไว้
คิดจะลอบโจมตี?!
ฉันที่รู้ถึงแผนการต�่ำช้าของเขาก็โมโหขึ้นมาอีกครั้ง กัดลงไปที่
หัวไหล่ของเขาเต็มแรง ฟันที่แหลมคมฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อและผิวหนัง
แทบจะดึงเอาเนือ้ ทัง้ ก้อนออกมา เจ็บจนเขาร้องคราง ในทีส่ ดุ มือทัง้ สองข้าง
ของเขาก็ออกแรงกระชากเกราะหนังด้านบนออกมาทัง้ หมด และใช้โอกาสนี้
สลัดตัวฉันให้หลุดออกไปด้วย
ชายคนนั้นหอบหายใจแรง ร่างที่เปลือยท่อนบนก้าวถอยหลังไป
หลายก้าว จากนัน้ ก็เอามือข้างหนึง่ กุมจมูกก่อน แล้วอีกข้างก็กมุ ร่างกาย
ท่อนล่างไว้ สีหน้าแดงดุจสีเลือด เขายกมือขึน้ โบกไปบนท้องฟ้า เรียกเมฆ
มาก้อนหนึ่ง กระโดดขึ้นไปแล้วเหาะหนีไปทันที
ปากของฉันคาบของทีย่ ดึ จากศัตรูมาได้...เกราะหนังทีข่ าดเป็นชิน้ ๆ
มองไปยังทิศทางที่เขาเหาะหนีไปอย่างงุนงง ไม่เข้าใจว่าที่แท้แล้วเกิด
เรื่องอะไรขึ้น
อย่างไรเสีย...ก็ชนะแล้วกระมัง
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คิดมาถึงตรงนี้ฉันก็ดีใจขึ้นมา เอาของที่ยึดมาได้โยนลงกับพื้น
ฉั น ยกเท้ า คิ ด จะเกาหู ต นเอง แต่ ก ลั บ พบว่ า ขาของตนไม่ เ หมื อ นกั บ
แต่ก่อนแล้ว
ไม่มีขน?...บนขาไม่มีขน...หนังและขนที่น่ารักเล่า
ฉันตกใจจนลนลานแล้ว รีบตรวจดูไปทั่วตัวทั้งบนล่าง แล้วก็ต้อง
เศร้าใจเมือ่ พบว่านอกจากบนศีรษะและส่วนน้อยบนร่างกายไม่กแี่ ห่งแล้ว
ทั้งตัวล้วนไม่มีขน อีกทั้งร่างกายก็เปลี่ยนจนดูแปลกประหลาดมาก
หนวดยาวๆ ของฉันหายไปแล้ว แผ่นเนือ้ เล็กสีชมพูอมแดงตรงอุง้ เท้า
ก็หายไป สิง่ ทีม่ าแทนทีค่ อื เส้นผมยาวสีนำ�้ เงินอมม่วงและผิวหนังทีเ่ กลีย้ งลืน่
ดุจแพรต่วน นอกจากหูแมวและหางใหญ่มขี นปุกปุยทีย่ งั กวัดแกว่งไปมา
ได้เหมือนเดิมแล้ว ส่วนอื่นล้วนคล้ายมนุษย์
เห็นๆ กันอยู่ว่าฉันเป็นเพียงแมวตัวหนึ่ง
ท� ำ อย่ า งไรดี . ..ท� ำ อย่ า งไรดี ขณะตกตะลึ ง พรึ ง เพริ ด อยู ่ น้ั น ก็ มี
เสียงเรียกด้วยความตื่นตระหนกดังมาจากที่ไกล
"ลูกพี่!"
"น้องสาวบุญธรรม!"
ฉันทีก่ ำ� ลังเศร้าโศกเสียใจค่อยๆ เงยหน้าขึน้ มา เป็นเด็กหนุม่ ชุดขาว
คนนั้นกับผู้ชายตัวโตหน้าด�ำที่ไม่รู้จักชื่อ พวกเขาก�ำลังมองฉันอยู่ไม่ไกล
ด้วยอาการปากอ้าตาค้าง
สีหน้าของพวกเขาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง...แดงมาก...
ฉันส่งเสียงร้องออกมาด้วยความคับแค้นระคนเศร้ารันทดใจ
"เมี้ยว..."
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หลัวช่าหญิงที่ดุร้าย
สถานการณ์ในตอนนี้มันคืออะไร
ทั่ ว บริ เ วณเต็ ม ไปด้ ว ยเศษชิ้ น ส่ ว นของเสื้ อ ผ้ า ยั ง มี ค ราบเลื อ ด
เล็กน้อยหยดอยู่บนหญ้าสีเขียว ฉันนั่งอยู่บนพื้นด้วยเนื้อตัวเปลือยเปล่า
มองผู ้ ช ายสองคนที่ ป รากฏตั ว ขึ้ น มาตรงหน้ า พลั น รู ้ สึ ก ถึ ง กลิ่ น อาย
ไม่ปลอดภัยที่เริ่มไหลเวียนอยู่ในอากาศ
นัน่ เป็นกลิน่ อายของความโกรธแค้นเจือด้วยรังสีเข่นฆ่า แผ่กระจาย
ออกมาปิดฟ้าคลุมแผ่นดิน ท�ำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัว
ขณะลอบระวังตัวอยู่นั้น ชายทั้งสองคนก็หมุนตัวขวับไปพร้อมกัน
ในทันที ผู้ชายตัวโตคนนั้นถอดเสื้อคลุมของตนออกแล้วโยนมาให้ ฉั น
ทั้งที่ยังหันหลัง จากนั้นก็เอ่ยด้วยน�้ำเสียงแทบจะสั่นด้วยความโกรธแค้น
"น้องสาวบุญธรรม เจ้ารีบเอาเสื้อคลุมมาคลุมร่างไว้ ประเดี๋ยวพวกเรา
จะไปหาตัวเดียรัจฉานที่ท�ำให้เจ้ามีมลทินออกมาสับเป็นหมื่นชิ้น!"
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ฉันคลานเข้าไปดมๆ เสื้อคลุมบนพื้น มีขนปุยๆ อยู่ที่ขอบข้าง
ดูสวมใส่สบาย ยิ่งกระตุ้นความเจ็บปวดอาดูรที่ฉันมีต่อหนังและขนที่
สู ญ เสี ย ไป ฉั น จึ ง คลานขึ้ น ไปบนเสื้ อ คลุ ม ขดตั ว เป็ น ก้ อ นกลมกอด
หางใหญ่ขนปุกปุยที่เหลืออยู่ด้วยความเศร้าใจ
"ลูกพี่ เรียบร้อยหรือยัง" เด็กหนุ่มชุดขาวเอ่ยถาม
ฉันไม่เข้าใจที่เขาถามว่าคืออะไร จึงกลิ้งไปมาอยู่บนเสื้อคลุม
ร้องเสียงออดอ้อน "เมี้ยว..."
ครั้นแล้วเด็กหนุ่มชุดขาวกับชายตัวโตหน้าด�ำก็หมุนตัวกลับมา
พริบตาที่เห็นฉันก็ร้องอุทานออกมาพร้อมกันแล้วหมุนตัวกลับไปทันที
ขณะที่ ฉั น ก� ำ ลั ง มองท่ า ทางแปลกประหลาดของพวกเขาด้ ว ย
ความอยากรู้ ทันใดนั้นกลิ่นหอมอย่า งหนึ่งก็โชยมาเข้าจมูกของฉัน
นั่นเป็นกลิ่นไก่ย่าง หอมเย้ายวนจนพยาธิในท้องของฉันเริ่มเต้นเร่า
ในสมองเต็มไปด้วยความอยากกิน
"เมี้ยว..." ส่งเสียงร้องประจบอีกครั้ง ฉันก็ค่อยๆ คลานไปยังทิศทาง
ที่กลิ่นหอมโชยมา ตามหาว่าอาหารอยู่ที่ใด
กลิน่ หอมโชยมาจากร่างของชายตัวโตหน้าด�ำ รูปร่างของเขาสูงราว
สองเมตรกว่า กล้ามเนื้อแน่น สวมเกราะเหล็กประกายสีทองวิบวับ
บนศีรษะมีเขาวัวแหลมๆ อยู่สองอัน ในมือถือกระบองเหล็กที่ไม่รู้ว่า
หนักแค่ไหน ท่าทางเปี่ยมด้วยอานุภาพอันทรงพลัง
ในฐานะแมวที่ ไ ด้ รั บ การอบรมสั่ ง สอนมาอย่ า งดี ตั ว หนึ่ ง ฉั น
ไม่อยากแย่งชิง จึงใช้ศรี ษะถูไถขาของเขา ส่งเสียงร้องขอ "เมีย้ ว...เมีย้ ว
ฉันจะกินไก่ เมี้ยว"
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ชายตัวโตถูกเสียงร้องอ่อนหวานของฉันดึงดูด ก้มหน้ามองลงมา
พริบตาที่ดวงตาสบประสานกัน มือของเขาพลันสั่นเทา กระบองเหล็ก
ร่วงหลุดจากมือกระแทกถูกนิ้วเท้าตนเอง เสียงดังตึงท�ำเอาฉันสะดุ้ง
ตกใจ
ฉันคิด...ถูกกระบองเหล็กใหญ่ขนาดนั้นกระแทกถูกนิ้วเท้าคงจะ
เจ็บมากกระมัง
ทว่ า ชายตั ว โตที่ อ ยู ่ ต รงหน้ า กล้ า หาญมาก หั ว คิ้ ว ของเขาขยั บ
เข้าหากันเล็กน้อย ไม่แม้แต่จะร้องออกมาสักค�ำ เพียงแต่ใบหน้าสีด�ำ
เริม่ แดงจนแทบจะร้อนลวก เขาเบือนหน้าหนีไป พูดอย่างเคร่งขรึมจริงจัง
"น้องสาวบุญธรรม เจ้า...เจ้าก�ำลังท�ำอะไรของเจ้า รีบสวมเสือ้ คลุมก่อน!"
"เมี้ยว...ฉันจะกินไก่" ฉันเริ่มใช้ขายืนขึ้นมา มุดเข้าไปตรงหน้าอก
ของเขา ทางหนึ่งมุด ทางหนึ่งก็ค้นหาไก่ย่าง
"ข้าให้เจ้า! ให้เจ้า!" เขาร้องออกมาด้วยความหวาดหวัน่ รีบผลักฉัน
ออกแล้วเอาไก่ย่างออกมาจากอกเสื้อโยนลงบนพื้น จากนั้นก็วิ่งหน้าตั้ง
ออกไปราวร้อยเมตร ตะโกนบอกเด็กหนุม่ ชุดขาว "น่ากลัวนางจะสะเทือนใจ
มากเกินไปจนเสียสติไปแล้ว เจ้าช่วยสวมเสื้อผ้าให้นางเถิด"
ฉันไม่ได้ใส่ใจว่าเขาพูดอะไร เพียงเป็นแมวหิวโหยกระโจนเข้าหา
อาหาร พุ่งตัวใส่ไก่ย่าง กัดแทะค�ำโต เด็กหนุ่มชุดขาวเห็นท่าทางการกิน
ของฉันก็ส่ายหัว หยิบเสื้อคลุมจากพื้นเดินเข้ามา
แย่แล้ว! เขาจะแย่งของกิน ฉันรีบโก่งเอวขึ้นอย่างระแวดระวัง
ส่งเสียงค�ำรามฮื่อๆ เป็นการเตือน
เด็กหนุ่มชุดขาวดูเหมือนจะเข้าใจความคิดของฉัน เขากลอกตา
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หนหนึ่งก่อนยอบตัวลงมา เอาเสื้อคลุมคลุมลงบนร่างของฉัน เอ่ยเสียง
อ่อนโยน "แมวทีว่ า่ ง่าย ขอเพียงเจ้าสวมเสือ้ คลุมไว้ ข้าก็จะไม่แย่งไก่เจ้ากิน
ทั้งยังจะให้ปลาเจ้ามากมายด้วย"
แกเป็นคนดี! ฉันมองเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าด้วยความซาบซึ้งใจ
อดตื่นเต้นไม่ได้ ถ้ามีปลามากมายให้กิน แค่สวมเสื้อผ้าก็ไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่โตอะไร
เด็กหนุม่ ยิม้ อ่อนโยนอีก เขาลูบศีรษะฉันเบาๆ แสดงท่าทีปลอบขวัญ
และช่วยฉันผูกสายรัดเสื้อคลุมทีละเส้นๆ จากนั้นก็กวักมือไปข้างหลัง
ร้องบอก "จอมมารวัวกระทิง เข้ามาได้"
ชายตัวโตที่ชื่อ 'จอมมารวัวกระทิง' คนนั้นถึงได้ขยับเข้ามาใกล้
อย่างระมัดระวัง เขาถอนหายใจ เช็ดเหงื่อที่หน้าผากแล้วบอก "ยังคงเป็น
อิ๋นจื่อที่มีหนทาง หากให้ภรรยาข้าเห็นนางกอดข้าเช่นนี้ น่ากลัวพรุ่งนี้
ข้าคงต้องกลายเป็นโคมไฟหนังวัวแน่"
"ตอนนี้ควรท�ำเช่นไรดี จอมมารคชสารยังรอค�ำตอบขอแต่งงานอยู่
แต่ลูกพี่เสียสติไปแล้ว" อิ๋นจื่อถามด้วยความกลัดกลุ้ม "พวกเขาพี่น้อง
หลายคนรวมกันขึ้นมาก็มีก�ำลังมาก ขาดกรงเล็บทะลวงฟ้าของลูกพี่ไป
เกรงว่าจะต่อสู้ล�ำบาก"
พวกเขาสองคนปรึกษาหารือกันอย่างดุเดือดขึ้นทุกที ฉันฟังภาษา
ของพวกเขาออก แต่ไม่เข้าใจความหมายของเรื่องราว จึงก้มหน้าก้มตา
แทะไก่ของฉันต่อไป กระทั่งเหลือแต่กระดูกจึงเงยหน้าขึ้น ส่งเสียงร้อง
ด้วยความซาบซึ้งออกมาค�ำหนึ่ง
"น้องสาวบุญธรรม เจ้าจ�ำข้าไม่ได้จริงหรือ" สีหน้าท่าทางของจอมมาร
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วัวกระทิงดูจะรันทดใจ ดวงตาทั้งสองคล้ายมีไอหมอกจับอยู่ "ที่แท้เป็น
สารเลวตัวใดที่ท�ำร้ายเจ้าจนกลายเป็นเช่นนี้"
มองสีหน้าท่าทางของเขา ดมกลิ่นคุ้นเคยบนร่างของเขา ในใจฉัน
พลันรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมา เศษเสี้ยวความทรงจ�ำทะลักเข้ามาในสมอง
อี ก ครั้ ง ท� ำให้ฉันโพล่ง ออกมาโดยไม่รู้ตัว "พี่ชาย...จอม...จอมมาร
วัวกระทิง..."
"น้องสาวบุญธรรม!" จอมมารวัวกระทิงดีใจเป็นล้นพ้น "เจ้าจ�ำข้า
ได้แล้ว?!"
ฉันยืนขึ้นมา ลูบบ่าเขาที่นั่งอยู่ มองน�้ำหยดหนึ่งที่ไหลออกมาจาก
ดวงตาของเขา อดที่จะเลียไปเบาๆ ทีหนึ่งไม่ได้ พยายามพลิกหาถ้อยค�ำ
ที่เหมาะสมในสมอง "พี่ชาย...อย่าร้องไห้..."
"ข้าไม่ได้ร้องไห้! เพียงแต่ลมแรงเกินไป เม็ดทรายเลยเข้าตา!"
จอมมารวัวกระทิงรั้งตัวข้าเข้าไปกอดไว้ในอ้อมแขนด้วยความตื้นตันใจ
พลางขยี้ตา
อิ๋นจื่อที่อยู่ด้านข้างจู่ๆ ก็มองไปที่ด้านหลังของพวกเรา ปากอ้า
ตาค้าง ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจ
"อิ๋น...อิ๋นจื่อ..." ชื่อของเขาปรากฏขึ้นมาในความทรงจ�ำ ไม่รู้เพราะ
อะไรภาษาและความคิดเริ่มพลันเปลี่ยนเป็นไหลลื่นมากขึ้น แม้แต่
ค�ำเรียกแทนตัวต่างๆ ก็ไม่เหมือนเดิม ข้าเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจ
"เจ้าก�ำลังท�ำอะไร"
จอมมารวัวกระทิงก็สงั เกตเห็นความผิดปกติ จึงเอียงหน้าไปมองเขา
"เป็นอะไรไป"
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"ข้าง...ข้างหลัง..." อิ๋นจื่อชี้มือไปทางข้างหลังพวกเรา เหงื่อเย็น
ไหลผ่านหน้าผากเขาเป็นหยดๆ "พี่...พี่สะใภ้..."
"ดี...ดียิ่งนัก ชายมักมากกับแมวมั่วโลกีย์คู่นี้!" ทันใดนั้นก็มีเสียง
กรีดร้องด้วยความโกรธแค้นดังมาจากด้านหลัง "ถึงกับกล้าปิดบังข้า
มามั่วโลกีย์อยู่ด้วยกันเชียวรึ!"
ข้าไม่เข้าใจว่าค�ำพูดนี้หมายความว่าอย่างไร จอมมารวัวกระทิง
กลับตกใจรีบปล่อยมือที่กอดข้าทันที หันหน้าไปด้วยความร้อนรน
พร้อ มกับ ที่เขาหันหน้าไป ข้าก็เห็นหญิงในวัยที่ออกเรือนแล้ว
ท่าทางดูฮกึ เหิมองอาจห้าวหาญผูห้ นึง่ สวมเสือ้ เกราะรัดรูป มือถือกระบีค่ ม
สาดประกายเย็นยะเยียบคูห่ นึง่ เวลานีด้ วงตารูปเมล็ดซิง่ เบิกกว้าง คิว้ งาม
ดุจกิ่งหลิวชี้ชัน มองข้ากับจอมมารวัวกระทิงอย่างขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
เหมือนอยากจะฉีกพวกเราทั้งสองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
"เจ้าฟังข้าอธิบายก่อน ไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิด!" จอมมารวัวกระทิง
กระโดดขึ้นมา โบกไม้โบกมือไม่หยุดด้วยความร้อนรน
หญิงผู้นั้นมองข้าวของที่เกลื่อนกลาดเต็มพื้น มองเสื้อคลุมที่ข้า
สวมอยูบ่ นร่าง ทันใดนัน้ นางก็กวัดแกว่งกระบีฟ่ าดฟันใส่จอมมารวัวกระทิง
อย่างดุดนั "ข้าจะฆ่าเจ้า ชายทรยศ! ชัว่ ช้าสามานย์ยงิ่ กว่าสัตว์เดียรัจฉาน!
แม้แต่น้องสาวตนเองก็ไม่ละเว้น!"
จอมมารวัวกระทิงรีบยกกระบองขึน้ มาต้านอานุภาพกระบีข่ องนางไว้
พยายามอธิบาย "เจ้าฟังข้าพูดก่อน! อย่าหุนหันบุ่มบ่ามเช่นนี้!"
"ข้าไม่ฟัง! ข้าจะจับเจ้าตอนแล้วถลกหนังไปท�ำโคมไฟ!" สีหน้า
ของนางน่าเกลียดน่ากลัวราวกับเป็นผีร้ายเป็นปีศาจ นางยังก่นด่า
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ต่อไปอีก "จากนั้นก็จะจับแมวมั่วโลกีย์ไปจุดโคมบนเสา*"
"ห้ามด่าน้องสาวบุญธรรมของข้า!" จอมมารวัวกระทิงเพลิงโทสะ
พวยพุ่งสูงเทียมฟ้าในทันที
ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือด รอบด้านภูเขาพังทลายพื้นดินแยก
ต้นไม้โบราณร้อยปีถูกผลกระทบจากการต่อสู้โค่นล้มเป็นแถบๆ เศษหิน
ปลิ ว ว่ อ น เปรี ย บกั บ สองสามี ภ รรยาที่ อ ยู ่ บ ้ า นติ ด กั น กั บ ข้ า เมื่ อ ก่ อ น
คนคู่นี้ทะเลาะตบตีกันแล้วยังร้ายกาจกว่ามาก ข้าดูจนตาลายไปหมด
แอบโห่ ร ้ อ งให้ ก� ำ ลั ง ใจ จากนั้ น ก็ ดึ ง อิ๋ น จื่ อ ที่ อ ยู ่ ด ้ า นข้ า งมาซั ก ถาม
ท�ำตัวเป็นเด็กน้อยขี้สงสัย "อะไรคือชายทรยศ อะไรคือแมวมั่วโลกีย์
อะไรคือจุดโคมบนเสา"
อิ๋นจื่อถูกข้าเขย่าตัวจนวิงเวียนตาลาย เขาที่ดูอ่อนแอในที่สุด
ก็ตวาดออกมาด้วยความเดือดดาลสุดขีด
"หยุดมือให้ข้าเดี๋ยวนี้!"

* จุดโคมบนเสา เป็นวิธีการลงโทษชนิดหนึ่ง โดยจะถอดเสื้อผ้านักโทษออกจนหมด เอาผ้าป่านพันไว้ทั้งร่าง
จากนั้นน�ำลงไปแช่ในอ่างน�้ำมัน ตกค�่ำก็เอาตัวขึ้นไปมัดไว้บนเสาสูงโดยเอาขาชี้ฟ้า จากนั้นก็จุดไฟจาก
ปลายเท้า
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ขี่ลมกลับไป
เสียงตวาดของอิ๋นจื่อดังมาก สั่นสะเทือนจนหูข้าลั่นอึงอล และ
ท�ำให้สองคนที่ต่อสู้กันชุลมุนหยุดมือได้ส�ำเร็จ
หญิงผู้นั้นจ้องจอมมารวัวกระทิงอยู่เป็นนาน สุดท้ายนางก็โยน
กระบีย่ าวในมือทิง้ ก่อนทิง้ ร่างลงกับพืน้ ร้องไห้โฮออกมา "สัตว์เดียรัจฉาน
สมควรตาย วันๆ ข้าอยู่บ้านเลี้ยงลูกท�ำงานบ้าน เจ้าอยู่ข้างนอกได้ท�ำ
เรื่องเหลวไหลผิดต่อข้าหรือไม่"
"ไม่ผิดต่อเจ้า" จอมมารวัวกระทิงสั่นศีรษะติดๆ กัน หญิงผู้นั้น
สีหน้าเคร่งขรึม ลงทันที เขารีบ ร้องขึ้น "ที่ข้าบอกไม่ผิดต่อเจ้าไม่ได้
หมายความเช่นนั้น..."
"แล้วหมายความว่าอย่างไร" ข้าที่ชมอยู่ด้านข้างก�ำลังดูอย่าง
สนุกสนาน จึงถามด้วยความอยากรู้
สายตาของหญิงผูน้ นั้ เบนมาทีข่ า้ ทันที แล้วหยิบพัดใบตองเล่มหนึง่
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ออกมา ข้าพลันรู้สึกถึงรังสีเข่นฆ่าที่จู่โจมเข้ามาเป็นระลอก เย็นเยียบ
เสียดแทงกระดูก จึงอดตัวสัน่ สะท้านด้วยความหนาวเหน็บไม่ได้ ข้าขดตัว
เข้าไปอยู่หลังอิ๋นจื่ออย่างระมัดระวัง ลู่ใบหูลง พยายามจะซุกซ่อนตัว
"พีส่ ะใภ้หลัวช่า! ไม่อาจใช้พดั ใบตองเด็ดขาด!" อิน๋ จือ่ ร้องขึน้ อีกครัง้
"ลูกพี่ของข้าถูกคนใช้ก�ำลังข่มเหงรังแก เวลานี้เสียสติไปแล้ว! ถึงได้
มีพฤติกรรมผิดแปลก พี่ใหญ่จอมมารวัวกระทิงเป็นบุรุษมีคุณธรรม
ท่านอย่าได้เข้าใจผิดเป็นอันขาด!"
ได้ยนิ เช่นนี้ หญิงทีช่ อื่ หลัวช่าผูน้ นั้ ก็กวาดตาไปทีจ่ อมมารวัวกระทิง
ทันที จอมมารวัวกระทิงผงกศีรษะราวกับทุบกระเทียม นางยิม้ ออกมาทันที
ความเยียบเย็นในดวงตาละลายไปหมด ประหนึ่งฤดูใบไม้ผลิกลับมาสู่
พื้นโลก บุปผานานาพรรณผลิบานสะพรั่ง นางเดินเข้ามาอย่างสนิทสนม
ดึงข้าออกมาจากหลังอิน๋ จือ่ ใบหน้าแดงระเรือ่ พูดอย่างขัดเขิน "เป็นเพราะ
เจ้าคนชั่วสมควรตายผู้นั้นไม่อธิบายให้ชัดเจน ท�ำให้ข้าเกือบเข้าใจผิด
น้องสาวไปแล้ว ต้องขออภัยเจ้าด้วย เจ้าอย่าได้เก็บไปใส่ใจเลย"
ข้าเอียงคอ สะบัดๆ หาง เบิกตาโตมองใบหน้างดงามทีจ่ ๆู่ ก็เปลีย่ นไป
ไม่เข้าใจว่าค�ำพูดนั้นหมายความว่าอย่างไร
จากนั้นหลัวช่าก็ถามต่อ "น้องสาว ที่แท้เป็นใครกันที่ไม่มีตามา
ข่มเหงเจ้า"
"สุนัข!" ข้าโพล่งออกไปอย่างไม่ลังเล สุนัขตัวโตสีด�ำพฤติกรรม
ชัว่ ร้ายต�ำ่ ทรามเมือ่ ครูต่ วั นัน้ ทิง้ ความทรงจ�ำให้ขา้ อย่างลึกซึง้ หากมีโอกาส
ข้าจะต้องกัดเขาอีกครั้งแน่นอน
สีหน้าท่าทางของหลัวช่ายิ่งผ่อนคลายลง รอยยิ้มยิ่งดูสนิทสนม
36
Page ������ ������ ������ ������������ 1.indd 36

19/6/2563 BE 10:21

จวี๋ฮ วาซั่นหลี่

จอมมารวัวกระทิงกับอิน๋ จือ่ ก็เข้ามาห้อมล้อม จอมมารวัวกระทิงถามด้วย
ท่าทางโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ "เป็นสุนัขตัวใด ประเดี๋ยวข้าจะไปสังหารมัน
เป็นการแก้แค้น!"
ดี! ชั่วชีวิตของข้าชอบรังแกสุนัขที่สุดและชอบเห็นสุนัขถูกคนรังแก
ที่สุด พวกเจ้าล้วนเป็นคนดี! ข้าซาบซึ้งใจยิ่ง ครั้นแล้วก็พยายามค้นหา
ชื่อของสุนัขชั่วตัวนั้นในสมอง ชื่อของเขาดูเหมือนจะยาวมาก ยามนึก
กะทันหันเช่นนี้ท�ำให้ข้าออกจะสับสน
หลังจากลังเลอยู่ชั่วขณะ ในที่สุดข้าก็นึกค�ำที่อยู่ในความทรงจ�ำ
ของตนออกมาได้ และบอกพวกเขาด้วยน�้ำเสียงมั่นใจและเด็ดขาด
"เขาบอกเขาชื่อเทพเอ้อร์หลาง!"
ค�ำพูดนี้พอเอ่ยออกมา ทั้งสามคนที่อยู่ตรงหน้าก็ตกอยู่ในสภาพ
อึง้ ตะลึง เป็นนานก็ยงั ไม่ได้สติ ข้าจึงแทะกระดูกไก่ยา่ งทีท่ งิ้ อยูข่ า้ งทางต่อ
"คงไม่...ไม่ใช่หยางเจี่ยน เทพเอ้อร์หลางแห่งแดนสวรรค์กระมัง"
หลังจากนิง่ เงียบอยูน่ าน ในทีส่ ดุ อิน๋ จือ่ ก็ได้สติกลับคืนมาและตะกุกตะกัก
ถามขึ้น
ข้าคิดอยู่ครู่หนึ่ง ดูเหมือนตัวอักษรไม่กี่ค�ำตรงหน้าล้วนถูกต้อง
จึงพยักหน้ายืนยันอีกครั้ง
"จะเป็นไปได้อย่างไร!" จอมมารวัวกระทิงเอามือลูบศีรษะพลาง
กระโดดขึ้นมา "เทพเอ้อร์หลางหาใช่สุนัข!"
อิ๋นจื่อยับยั้งความบุ่มบ่ามหุนหันของเขาด้วยความสุขุมเยือกเย็น
"อย่าลืมว่าคนผู้นี้สามารถแปลงกายได้เจ็ดสิบสองร่าง ต่อให้แปลงกาย
เป็นสุนัขลงมาแดนมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก คงไม่ใช่สุนัขตัวนั้นของเขา
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หรอกนะ เป็นไปไม่ได้ทสี่ นุ ขั ตัวนัน้ จะเอาชนะลูกพีแ่ ละท�ำเรือ่ งไร้ยางอาย
เช่นนี้กับนางได้"
"ไม่ผิด...ก�ำลังความสามารถของน้องสาวบุญธรรมนับว่าอยู่ใน
อันดับต้นๆ ของปีศาจ จะถูกสุนขั โง่งมตัวนัน้ เอาชนะได้อย่างไร" จอมมาร
วัวกระทิงนั่งลงไปใหม่อย่างอับจนปัญญา "แต่...เทพเอ้อร์หลาง...ครั้งนี้
ออกจะจัดการล�ำบากแล้ว เจ้าว่าเหตุใดเขาจึงมาถูกใจน้องสาวบุญธรรม
เข้าได้"
"เฮ้อ..." หลัวช่ามองประเมินข้าขึ้นๆ ลงๆ หลายครั้งก่อนเอ่ยว่า
"จะโทษก็ตอ้ งโทษน้องสาวทีร่ ปู ร่างหน้าตางดงามเพียงนี้ แม้แต่สตรีดว้ ยกัน
เห็นแล้วยังนึกรัก เทพเอ้อร์หลางจิตใจหวั่นไหวก็ใช่จะไม่มีเหตุผล"
พวกเขาสามคนจับกลุ่มปรึกษาหารือกันอยู่เป็นนาน เนื่องจาก
เทพเอ้อร์หลางเป็นเทพเซียนที่ทุกคนไม่อาจต่อกรด้วยได้ ในที่สุดก็
ตัดสินใจว่าเพื่อรักษาชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของข้าจึงจะเก็บเรื่องนี้
ไว้เป็นความลับ เพียงบอกกับผู้คนภายนอกว่าข้าหกล้มสมองเลอะเลือน
เรื่องแก้แค้นรอไว้วันหน้าค่อยว่ากัน
ค�ำตอบข้างต้นอิ๋นจื่อสรุปแล้วน�ำมาบอกข้า หลังจากเขาอธิบาย
อยู่นานข้าจึงเข้าใจความหมายทั้งหมด นั่นก็คือข้าไม่อาจไปสั่งสอนสุนัข
ที่ข่มเหงรังแกข้าตัวนั้นได้...
ข้อสรุปนี้ท�ำให้ข้าโกรธแค้นยิ่ง จึงประท้วงด้วยการหมอบอยู่กับ
พื้นไม่ยอมขยับตัวอยู่เป็นนาน กระทั่งหลัวช่ารับปากว่าจะท�ำปลาหลี่*
ตัวอ้วนๆ สวยๆ ให้ข้ากินตัวหนึ่ง ข้าจึงฝืนใจยอมเห็นด้วยที่จะปล่อย
* ปลาหลี่ คือปลาจีนน�้ำจืดชนิดหนึ่ง ตัวแบน หลังสีด�ำอมเทา ท้องสีขาวอมเหลือง เนื้ออร่อย
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สุนัขชั่วช้าตัวนั้นไป
เรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณาเป็นอันดับต่อมาก็คอื เรือ่ งมงคลสมรสทีจ่ อมมาร
คชสารเสนอมา อิน๋ จือ่ บอกทางทีด่ คี วรปฏิเสธอย่างนุม่ นวลไปก่อน พยายาม
อย่าไปจุดชนวนสงครามขึ้นมา พวกเขาถกปัญหากันถึงช่วงท้ายสุดก็
เห็นพ้องต้องกันว่าเวลานีส้ งิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ยังคงต้องพาข้ากลับไปภูเขาลัว่ อิง
สวมเสื้อผ้าก่อนค่อยไปดูตัว
ข้าได้ยนิ ค�ำว่า 'เสือ้ ผ้า' สองค�ำก็คดั ค้านอย่างหนักทันที เกลือกกลิง้
ไปมาอยู่กับพื้น ไม่เห็นด้วยที่จะสวม ไม่ว่าอิ๋นจื่อจะเกลี้ยกล่อมหลอกล่อ
จนปากแทบฉีกอย่างไรก็ไม่เป็นผล
สุดท้ายหลัวช่าก็ผลักเขาออกไป เข้ามายืนตรงหน้าข้า บอกอย่าง
เฉียบขาด "ถ้าเจ้าไม่สวมเสื้อผ้า ก็ให้ผีที่หิวโหยในนรกจับตัวไปเสียบไม้
ย่างไฟกินเสีย!"
เจ้านายเคยบอก มีคนวิปริตบางคนชอบกินเนื้อแมว ด้วยเหตุนี้
ภายใต้การบอกเล่าอย่างสมจริงสมจังของหลัวช่า...จึงท�ำให้ข้าตกใจ
จนหูลู่ลงมา ในใจนึกหวาดกลัวยิ่ง เพื่อจะไม่กลายเป็นแมวย่าง ข้ารีบ
เห็นชอบว่าต่อไปจะยอมใส่เสื้อผ้าแต่โดยดี
จอมมารวัวกระทิงเห็นข้าพยักหน้า ก็อดเอ่ยชมหลัวช่าเบาๆ ไม่ได้
"เหนียงจื่อ* นับว่าเจ้ามีฝีมือ"
หลัวช่าหันไปยิ้มอ่อนหวานให้เขา ช่วยเขาจัดเสื้อผ้าที่เมื่อครู่ตีกัน
จนยับย่น "ปกติกล่อมหงไหเอ๋อร์นอน ข้าก็ท�ำเช่นนี้"
ข้ายังคงจมอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการของเนือ้ แมวย่างทีน่ า่ สยดสยอง
* เหนียงจื่อ หมายถึงภรรยา เป็นค�ำเรียกภรรยาของชาวจีนในสมัยโบราณ
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เป็นนาน จิตใจและสติปัญญาก็ไม่ฟื้นคืนกลับมา
หลังจากตัดสินใจจะกลับไป ร่างของอิ๋นจื่อก็มีหมอกควันสีขาว
พวยพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อหมอกควันจางไปก็มีอีกาสีขาวตัวหนึ่งปรากฏ
ขึ้นมาที่พื้น อาหารของข้ากลับมาแล้ว
ยังไม่ทันหายดีใจ จู่ๆ อีกาตัวนั้นก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น กระทั่งสุดท้าย
พอกางปีกออกมาก็คล้ายจะบดบังท้องฟ้าได้เลย
ข้าไม่เคยเห็นนกตัวใหญ่เท่านี้มาก่อน ชั่วขณะนั้นไม่รู้จะเริ่มพูด
จากที่ใดดี จอมมารวัวกระทิงกลับคว้าตัวข้าวางขึ้นไปบนหลังนกใน
คราเดียว
หลังจากทุกคนขึน้ มากันหมดแล้ว อีกาก็บนิ ขึน้ เขากางปีกพุง่ ขึน้ ไป
บนนภากาศ ระผ่านท้องฟ้าอย่างงดงาม
ขนสีขาวที่อยู่ใต้ร่างอ่อนนุ่มสบายยิ่ง ปุยเมฆสีขาวบนท้องฟ้า
ราวกับเริงระบ�ำอยู่ข้างกายข้า ทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นดินกลายเป็นดั่งมด
สายลมรุนแรงที่พัดผ่านใบหน้าของข้าก็คล้ายกับทัศนียภาพที่ข้าเห็น
ตอนตกลงมาจากชั้นสิบ ไม่สิ ยามนี้อาจจะงดงามยิ่งกว่า
เมื่อคิดได้เช่นนี้ ข้าก็ส่งเสียงร้องด้วยความเบิกบานใจท่ามกลาง
สายลม "เมี้ยว..."
อีกาคล้ายรับรู้ได้ถึงความตื่นเต้นดีใจของข้า เขาพาข้าบินขึ้นไปต่อ
ยิ่งบินก็ยิ่งสูง ราวกับจะบินไปให้ถึงดวงอาทิตย์
ภายใต้แสงอาทิตย์ที่สว่างไสว ขนกับปีกสีขาวดุจหิมะคู่นั้นยิ่งดู
งดงาม มีเสน่ห์ดึงดูดใจคนยิ่ง
ข้าก็พลอยคึกคักฮึกเหิมตามไปด้วย เมื่อความตื่นเต้นฮึกเหิมบรรลุ
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ถึงขีดสุด ในที่สุดข้าก็ไม่อาจควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้
และอดที่จะระบายอารมณ์ออกมาเล็กน้อยไม่ได้
"อ๊ากกก!" เสียงร้องโหยหวนของอีกาดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่ว
แผ่นฟ้า
การบินที่ราบเรียบมั่นคงเริ่มโคลงเคลง อีกาพลิกตัวไปมาอยู่บน
ท้องฟ้า
จอมมารวัวกระทิงกับหลัวช่าที่อยู่ด้านหลังรีบขยับมาข้างหน้า
พวกเขาดึงแขนข้าคนละข้างก่อนจะร้องขึ้นพร้อมกัน
"น้องสาวบุญธรรม เจ้าอย่ากัดอิ๋นจื่อ! รีบปล่อย!"
"น้องสาว เจ้าอย่ากัดอิ๋นจื่อ! ปล่อยเร็ว!"
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คชสารตัวโตขอหมั้นหมาย
บนภูเขาลั่วอิง ทุกหนแห่งเต็มไปด้วยต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ้า
ปกคลุมยอดเขาทัง้ ลูกจนมืดครึม้ กล่าวส�ำหรับแมวซึง่ เป็นสัตว์ทอี่ อกหากิน
ตอนกลางคืน ที่แห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยอันหาได้
ยากยิ่ง
แต่...ที่นี่ไม่ใช่บ้านของข้า
กระโดดลงจากปีกอีกา ข้าก็หมอบอยู่บนพื้น ดมๆ ทางซ้าย ดมๆ
ทางขวา ล้วนไม่มกี ลิน่ อายทีค่ นุ้ เคย อดทีจ่ ะหันไปมองทุกคนแล้วส่งเสียง
ร้องออกมาหลายค�ำด้วยความเศร้ารันทดไม่ได้
จอมมารวัวกระทิงกับหลัวช่าต่างมองหน้ากัน อีกาเปลี่ยนร่าง
เป็นอิ๋นจื่ออีกครั้ง เขาเดินเข้ามายิ้มให้ข้าก่อนบอก "ลุกขึ้น พวกเรา
กลับถึงบ้านแล้ว"
นี่ไม่ใช่บ้านของข้า!
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ข้านั่งอยู่บนพื้น โคลงศีรษะไปมาแสดงท่าทีไม่ยอมลุกขึ้น เขากลับ
ใช้ก�ำลังคว้าแขนข้า คิดจะดึงขึ้นมา
"ไม่!" ข้าสะบัดแรงๆ อิ๋นจื่อที่ผอมบางจึงปลิวออกไป ร่างกระแทก
กับต้นไม้ตน้ ใหญ่ทอี่ ยูไ่ ม่ไกล แรงกระแทกท�ำให้ตน้ ไม้ใหญ่ขนาดหนึง่ คน
โอบไหวเอนไปมา
ใบไม้แห้งร่วงพรูราวกับฝนตก เขาเช็ดๆ คราบโลหิตที่มุมปาก
ตะเกียกตะกายลุกขึ้นมายืนกลางฝนใบไม้ เดินมาตรงหน้าข้าอีกครั้ง
จับมือทั้งสองของข้าไว้แล้วยืนกราน "ลุกขึ้นมา!"
ข้าเงยหน้าขึ้นมองนัยน์ตาสีนิลคู่นั้นของอิ๋นจื่อ ในดวงตามีแวว
รันทดใจทีอ่ า่ นไม่ออก ไม่รเู้ พราะเหตุใดความรันทดใจนีจ้ งึ เสียดแทงเข้าไป
ในความทรงจ�ำที่อยู่ในสมอง เกิดลูกคลื่นเป็นระลอกริ้ว ถึงกับท�ำให้ข้า
ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนตามการฉุดดึงของเขาโดยไม่รู้ตัว
"ดีๆ เช่นนี้ถูกต้องแล้ว" จอมมารวัวกระทิงจะเข้ามาช่วยประคอง
แขนข้าอีกข้างหนึ่ง แต่กลับถูกหลัวช่าถลึงตาใส่ เขาจึงยิ้มเจื่อนพลาง
หดมือกลับไป
ในที่สุดอิ๋นจื่อก็ยิ้ม เขาประคองข้าเดินขึ้นไปบนยอดเขาทีละก้าวๆ
ข้าเดินตามจังหวะก้าวของเขา ลองเดินด้วยสองขา กลับพบว่าไม่ได้
ยากล�ำบากอย่างที่คิด ทั้งยังเดินได้สะดวกสบายยิ่ง
ครู ่ เ ดี ย วข้ า ก็ เ ริ่ ม ออกวิ่ ง ประเดี๋ ย วก็ ก ระโดดขึ้ น ไปบนต้ น ไม้
กระโดดข้ามล�ำธาร อิ๋นจื่ออยู่ข้างหลังก็กางปีก บินลอดกิ่งไม้ไล่ตาม
ความเร็วของข้า
ทันใดนัน้ กลิน่ สัตว์ปา่ ทีฉ่ นุ เฉียวก็หยุดยัง้ ฝีเท้าของข้าไว้ เสือตัวหนึง่
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หางตาชี้ชัน หน้าผากมีลายสีขาวก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้ หยุดยืน
อยู่เบื้องหน้าข้า เขี้ยวที่น่ากลัวคล้ายมีน�้ำลายไหลหยด นัยน์ตาเปี่ยม
อานุภาพน่าครั่นคร้ามเจือรังสีเข่นฆ่าไร้ที่สิ้นสุด
"เมี้ยว!" ข้าตกใจร้องเสียงดังออกมาค�ำหนึ่ง รีบขดตัวหลบอยู่
ข้างหลังอิ๋นจื่อที่กลับมาเป็นร่างคน พูดเสียงสั่น "มี...มีเสือ ตี...ตีเขา
ให้ตาย!"
"ต้าหวัง* โปรดไว้ชวี ติ !" เสือตัวนัน้ กลับย่อสองขาหน้าคุกเข่าลงกับพืน้
ทันที ปากเอ่ยภาษามนุษย์ "ข้าน้อยมาต้อนรับช้า นับว่าบกพร่องต่อหน้าที่
ต้าหวังได้โปรดเมตตาไว้ชีวิตด้วย!"
ข้าไม่เข้าใจว่าเขาก�ำลังพูดอะไร เอาแต่คว้าคอเสื้ออิ๋นจื่อไว้แน่น
แล้วบอก "เสือ! เสือ! รีบตีเขาให้ตาย!"
เสื อ คุ ก เข่ า อยู ่ กั บ พื้ น โขกศี ร ษะไม่ ห ยุ ด พลางร้ อ งว่ า "ต้ า หวั ง
ได้โปรดเมตตาไว้ชีวิตด้วย! ต้าหวังได้โปรดเมตตาไว้ชีวิตด้วย!"
ข้ากับเสือยิ่งร้องก็ย่ิงดังกังวาน ระหว่างนั้นยังมีเสียงโขกศีรษะ
อิ๋นจื่อถูกรัดคอจนหน้าแดง แทบจะหายใจไม่ได้ จะพูดก็พูดไม่ออก
ยังดีที่ภายหลังจอมมารวัวกระทิงไล่ตามมาทัน เขาเห็นเหตุการณ์
ก็ตวาดขึ้น "พวกเจ้าก�ำลังท�ำอะไร!"
ข้ารีบปล่อยอิ๋นจื่อ กระโจนเข้าไปที่ข้างกายจอมมารวัวกระทิง
พลางร้องบอก "มีเสือ! พี่ชายช่วยข้าด้วย!"
จอมมารวัวกระทิงยังไม่ทนั ได้ตงั้ สติ หลัวช่าก็รบี เข้ามาผลักข้าออก
จากนัน้ ก็กอดข้าไว้หลวมๆ พลางปลอบโยน "น้องสาวไม่ตอ้ งกลัว เสือตัวนี้
* ต้าหวัง แปลว่าราชาผูย้ งิ่ ใหญ่ ใช้เรียกกษัตริยห์ รือเจ้าครองแคว้นในสมัยโบราณ ในทีน่ ใี้ ช้เรียกในเชิงยกย่อง
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เชือ่ งยิง่ นัก เชือ่ ฟังค�ำสัง่ มาก ไม่เชือ่ เจ้าบอกให้เขากลิง้ ไปมาสักหลายรอบ
ให้ดูสิ"
ข้ามองสายตาจริงจังของหลัวช่า กึ่งเชื่อกึ่งสงสัย แล้วรวบรวม
ความกล้าเดินไปหยุดเบื้องหน้าเสือก่อนร้องสั่ง "นั่งลง!"
เสือนั่งลงทันที
ข้าย้อนนึกถึงค�ำสั่งฝึกลูกสุนัขที่เคยเห็นเมื่อก่อน จึงพูดขึ้นติดๆ กัน
"หมอบลง กลิ้งไป แกล้งตาย อยู่นิ่งๆ ห้ามขยับ!"
ปรากฏว่าเสือตัวนีก้ ลับเชือ่ ฟังยิง่ กว่าสุนขั เสียอีก รีบปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
ของข้าทุกอย่าง ยามนี้นอนอยู่กับพื้น ขาทั้งสี่ชี้ฟ้า
"สนุกยิ่งนัก! สนุกยิ่งนัก!" ข้าตบมือยังคิดจะสั่งอีก กลับถูกอิ๋นจื่อที่
หายใจได้แล้วลากเดินเข้าไปในถ�ำ้ บนภูเขาทีซ่ กุ ซ่อนอยู่ บอกอีกประเดีย๋ ว
ค่อยให้ข้าเล่นต่อ
ข้าหันกลับไปมองเสืออย่างอาลัยอาวรณ์อีกครั้ง เขามองข้าอย่าง
น่าสงสาร แต่ยังคงอยู่ในท่าเดิมโดยไม่กล้าขยับ
เข้ามาในถ�้ำ ข้ามองไปรอบๆ ข้างในปูขนสัตว์อ่อนนุ่มดูน่าสบาย
อย่างยิ่ง ยังไม่ทันได้คลานขึ้นไปเกลือกกลิ้ง หลัวช่าก็พาข้าไปที่ห้อง
ด้านข้าง เปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากแพรต่วนชุดหนึ่ง เนื้อผ้านุ่ม
เบามาก ความรู้สึกตอนสวมอยู่บนร่างกับไม่ได้สวมไม่ต่างกันมาก
ท�ำให้ข้าพอใจยิ่ง ที่พอใจมากที่สุดคือเสื้อผ้านี้ด้านหลังยังมีช่องให้
หางโผล่ออกไปได้ ท�ำให้ข้ากอดหางเกลือกกลิ้งได้ตลอดเวลา
จากนั้นอิ๋นจื่อกับจอมมารวัวกระทิงก็จับตัวข้าไว้แล้วเริ่มอบรม
ความคิดด้านศีลธรรมจริยธรรม ข้าฟังแล้วเอาแต่หาวหวอด พวกเขา
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กลับไม่ยอมให้ข้านอน กระทั่งหลัวช่ายกปลาหลี่ที่ปรุงเสร็จออกมาจึง
ท�ำลายสภาพอันน่าอึดอัดนี้ไปได้
ที่น่าเสียใจก็คือตอนข้าหมอบร่างลงไปกัดเนื้อปลา พวกเขาก็เริ่ม
สอนข้าถึงมารยาทในการกินอาหารอีก...
น่าเบื่อยิ่งนัก...
การอบรมที่น่าสะอิดสะเอียนนี้ด�ำเนินอยู่สามวันเต็มๆ ข้าซัดอิ๋นจื่อ
ปลิวกระเด็นไปหลายครั้ง ท�ำให้จอมมารวัวกระทิงโมโหแทบคลุ้มคลั่ง
ไม่รู้กี่หน และข้าต้องอดทนยืนหยัดฟังต่อไปภายใต้เนื้อปลาของหลัวช่า
ไม่รกู้ คี่ รัง้ ทว่าเสือตัวนัน้ เคราะห์รา้ ยกว่าหน่อย เขานอนท่าเดิมไม่ขยับอยู่
นอกประตูมาสามวันแล้ว กว่าข้าจะนึกขึ้นมาได้ เขาก็แทบจะหิวตาย
สามวันมานีพ้ วกอิน๋ จือ่ กลับสอนให้ขา้ พูดเพียงไม่กปี่ ระโยค นัน่ ก็คอื
ให้พูดกับคชสารตัวโตว่า 'แม้จะชื่นชมท่านมาก แต่การแต่งงานในครั้งนี้
ออกจะไม่ค่อยเหมาะสม โปรดให้เวลาข้าได้ไตร่ตรองอีกสักระยะ'
เพื่อค�ำพูดที่สมควรตายประโยคนี้ ข้าต้องท่องอยู่นับพันครั้งจึง
พอจะนั บ ว่ า จ� ำ ได้ แ ม่ น พร้ อ มกั น นั้ น เรื่ อ งการขอแต่ ง งานนี้ ก็ ไ ด้ ทิ้ ง
เงาด�ำทะมึนไว้ในใจของข้าอย่างยากจะลืมเลือน
น่ากลัวเกินไปแล้ว...
ในทีส่ ดุ ก็ถงึ วันทีจ่ ะต้องเดินทางไปเผชิญหน้ากับเรือ่ งการขอแต่งงาน
หลัวช่าจับข้าแต่งตัวอย่างพิถีพิถันอยู่ครึ่งวัน จากนั้นก็พาไปที่หุบเขา
แห่งหนึ่งในภูเขาลั่วอิง
ก่ อ นออกเดิ น ทางข้ า เคยย้ อ นนึ ก ถึ ง ช้ า งที่ เ คยเห็ น ในโทรทั ศ น์
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ดูเหมือนจะตัวโตกว่าแมวไม่เท่าไร ทันใดนั้นความคิดที่จะกัดเขาให้ตาย
เพื่อแก้แค้นที่มาขอแต่งงานก็อุบัติขึ้นมาในสมอง
แต่เมื่อข้าได้พบเขาเข้าจริง ก็พบว่าข้าคิดผิดไปแล้ว
ช้างสีขาวตัวโตตัวนี้สูงราวกับภูเขา บดบังแสงอาทิตย์ทั่วท้องฟ้า
ยามเขาก้ า วเดิ น พื้ น ปฐพี ทั้ ง ผื น ก็ สั่ น ไหวไปหมด เสี ย งร้ อ งของเขา
ดังมากพอที่จะได้ยินไปถึงท้องนภากาศ ข้าต้องแหงนหน้าคอตั้งจึงจะ
มองเห็นดวงตาของเขา
บนท้ อ งฟ้ า มี ร าชาอิ น ทรี บิ น มาตั ว หนึ่ ง หยุ ด ลงที่ ข ้ า งกายช้ า ง
สั ต ว์ ส องตั ว นี้ ไ ด้ ยึ ด ครองพื้ น ที่ ใ นหุ บ เขาไว้ เ กื อ บทั้ ง หมด ข้ า งหลั ง
ดูเหมือนยังมีแรดนอเดียวที่เบียดเข้ามาไม่ได้อีกตัว
ส่ ว นข้ า กั บ พวกจอมมารวั ว กระทิ ง ยื น อยู ่ ใ นมุ ม เล็ ก ๆ มุ ม หนึ่ ง
แหงนหน้าขึ้นมองท่วงทีอันสง่างามของพวกเขา
กัดไม่สะดวก...ข้าลู่ใบหูลงด้วยความท้อแท้ใจ มองสัตว์ตัวใหญ่
มหึมาตรงหน้าอย่างคับแค้น คิดไม่ออกว่าจะกัดตรงที่ใดได้
จอมมารคชสารเริ่มเอ่ยปากขึ้นแล้ว เสียงของเขาฟังดูขวยเขิน
แต่ก้องกังวานยิ่ง สะเทือนเลื่อนลั่นจนแก้วหูข้าสั่นไปหมด
เขาบอก "เหมียวเหมียว ข้ารักเจ้า"
สองค�ำแรกข้าเข้าใจ แม้ในความทรงจ�ำจะมีใครหลายคนทีเ่ รียกข้า
ด้ ว ยชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ต ้ า หวั ง ลู ก พี่ น้ อ งสาว น้ อ งสาวบุ ญ ธรรม
แมวสารเลว จอมมารแมว คนงามแมว เป็นต้น แต่เหมียวเหมียวกับ
เมียวเมียวสองค�ำนี้มีจ�ำนวนครั้งที่ปรากฏสูงที่สุด ข้าเข้าใจดี นี่เป็น
การเรียกข้า
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แต่อีกสามค�ำข้างหลังนั่นหมายความว่าอย่างไร ข้ารีบหันไปมอง
อิ๋นจื่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
อิน๋ จือ่ พยายามขยิบตาให้ขา้ เขาขยิบตาจนหน้าแทบจะเป็นตะคริว
แล้ว ข้าจึงนึกขึ้นได้ว่านี่เป็นสัญญาณลับให้พูดค�ำที่ท่องจ�ำจนแม่นย�ำ
ประโยคนั้นออกมา
ทว่าข้ายังไม่ทนั ได้พดู ออกมา จอมมารคชสารก็พดู ขึน้ อีก "ใช้รา่ งเดิม
มาพบแม่นางเหมียวเหมียวดูจะไม่เหมาะ ประเดี๋ยวข้าจะเปลี่ยนเป็นร่าง
มนุษย์"
พูดจบก็มีหมอกควันพวยพุ่งขึ้นมาจากร่างของเขา ที่ปรากฏขึ้นมา
กลางหมอกควันคือบุรุษผมสั้นสีขาวคนหนึง่ ร่างกายสูงใหญ่มาก กระทัง่
เปรียบกับจอมมารวัวกระทิงแล้วยังสูงกว่าหนึ่งช่วงศีรษะ ผิวของเขา
ค่อนข้างซีดขาว ไม่มีสีเลือดสักเท่าไร องคาพยพทั้งห้าหล่อเหลางดงาม
บนร่างสวมเสือ้ เกราะทีท่ ำ� ด้วยเหล็กเป็นวงร้อยต่อกัน บนสายรัดเอวเหล็ก
รูปศีรษะช้างมีค้อนทองค�ำใหญ่คู่หนึ่งเหน็บอยู่ บนมงกุฎฝังเพชรยังมี
ขนหางนกยาวๆ ปักอยู่อีกสองอัน คล้ายแม่ทัพผู้มีท่วงทีของปัญญาชน
ที่เคยเห็นอยู่ในการแสดงงิ้ว
ราชาอินทรีที่อยู่ด้านข้างก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ปรากฏขึ้นมา
ตรงหน้าอีกครั้งคือบุรุษรูปร่างผอมแห้ง เห็นโหนกแก้มบนใบหน้าชัดเจน
ริมฝีปากบาง จมูกนกอินทรี นัยน์ตาสีทองคู่นั้นคมกริบราวกับสามารถ
มองทะลุทกุ สิง่ ร่างสวมเสือ้ ผ้าธรรมดาเรียบง่าย เอวมีตะขอเหล็กห้อยอยู่
คู่หนึ่ง ทั่วร่างเปี่ยมด้วยพลังอันฮึกเหิมอย่างไม่อาจปิดบังไว้ได้
ในที่สุดแรดนอเดียวที่อยู่ข้างหลังก็เบียดเข้ามาได้ เขาก็แปลงร่าง
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เป็นคน เป็นบุรุษรูปร่างแข็งแรงอ้วนท้วน ดวงตาเล็กยิ้มจนเป็นเส้นตรง
ไม่ได้พกอาวุธอะไร ท่าทางสุภาพอ่อนโยน ท�ำให้ขา้ เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ดี ว้ ย
จอมมารคชสารเดินเข้ามาหยุดอยู่เบื้องหน้าข้า เขาหยิบกระดาษ
แผ่ น หนึ่ ง ออกมาจากอกเสื้ อ ด้ ว ยท่ า ที เ ขิ น อายแล้ ว เอ่ ย ขึ้ น "แม่ น าง
เหมียวเหมียว ข้าเขียนจดหมายรักให้เจ้าฉบับหนึ่ง"
ข้ า ใช้ ส ายตาขอความช่ ว ยเหลื อ มองไปที่ อิ๋ น จื่ อ อี ก ครั้ ง เขารี บ
ตอบแทนข้า "นางไม่รู้หนังสือ ท่านอ่านเองเถิด"
ครั้นแล้วใบหน้าของจอมมารคชสารก็แดงเรื่อขึ้นเล็กน้อย เขา
คลี่กระดาษ อ่านออกมาทีละค�ำอย่างจริงจัง "ตะพาบนึ่งทรงเครื่อง
เนื้อลานึ่งหมักสุราบุปผา กุ้งหมักน�้ำปรุงรสต้ม น�้ำแกงหัวปลาใส่เต้าหู้
ปลาจะละเม็ดราดพริก ปลาหลี่น�้ำแดง ตะพาบน�้ำนึ่ง กุ้งแช่สุรา..."
ข้าเบิกตากว้าง เขาท่องชื่ออาหารออกมาชนิดหนึ่ง น�้ำลายข้า
ก็ไหลออกมาส่วนหนึ่ง อยากกินจนแทบจะกระโจนเข้าไป...
คิดไม่ถึงว่าราชาอินทรีที่อยู่ข้างหลังผู้นั้นจะเดินเข้ามาดึงชายเสื้อ
จอมมารคชสารเบาๆ พลางกระซิบ "เจ้าหยิบกระดาษผิดแล้ว นี่เป็น
ต�ำราอาหารที่ข้าคัดลอกให้พ่อครัว"
รอบด้านมีเสียงหัวเราะ สีหน้าของจอมมารคชสารยิง่ ดูตนื่ เต้นมากขึน้
เขารีบคล�ำหากระดาษอีกแผ่นออกมา เริม่ อ่านด้วยสีหน้าแดงระเรือ่ อีกครัง้
"ในป่ามีละมั่งตาย หญ้าคาขาวห่อคลุมร่างไว้ สาวน้อยนางหนึ่งเริ่มรู้จัก
อารมณ์รักใคร่ หนุ่มน้อยมาเกี้ยวพานหยอกล้อ..."*
ครานี้ ข ้ า ไม่ เ ข้ า ใจโดยสิ้ น เชิ ง แล้ ว ...มองเขาโคลงศี ร ษะไปมา
* บทกวีสมัยต้นราชวงศ์ฉิน ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง เนื้อหากล่าวถึงความรักอันใสบริสุทธิ์ระหว่างชายหญิง
ชายหนุ่มล่าละมั่งและน�ำมาก�ำนัลให้หญิงสาว
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อย่างเหม่อลอย ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าสาดแสงลงมา ข้ารู้สึกอบอุ่นไป
ทั้งร่าง อยากจะฟุบลงไปนอนเสียเดี๋ยวนี้
ข้าอ้าปากกว้างหาวค�ำโต สะบัดหางทีหนึง่ ข้าสังเกตเห็นขนหางนก
บนมงกุฎก�ำลังแกว่งไกวไปตามศีรษะของจอมมารคชสาร ประเดี๋ยว
แกว่งไปทางขวา ประเดี๋ยวแกว่งไปทางซ้าย คล้ายตอนเจ้านายเล่นไม้
ล่อแมวกับข้าไม่มีผิด ท�ำให้ดวงตาของข้าเริ่มส่ายไปตามขนหางนก
สองอันนี้ด้วยความเคยชิน
ซ้าย...ขวา ซ้าย...ขวา ซ้าย...ขวา...ในใจข้าคันยุบยิบ ร่างกาย
ไม่ อ ยู ่ ใ นความควบคุ ม กรงเล็ บ ค่ อ ยๆ ยื ด ยาวออกมา จิ ต ใจจดจ่ อ
รอพริบตาที่ขนหางจะหยุดนิ่ง
ทันทีที่บทกวีกล่อมนอนหยุดลง ข้าก็กระโจนเข้าใส่ขนหางนก
ด้วยอานุภาพดุจอสนีบาตฟาดเปรี้ยง จอมมารคชสารตกใจจนล้มกลิ้ง
ไปกับพื้น หลบกรงเล็บแหลมคมของข้า
ราชาอินทรีที่อยู่ด้านข้างโกรธแค้นขึ้นมา "หญิงชั่วร้าย! ต่อให้
ไม่รับปากการขอแต่งงาน ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำร้ายพี่น้องของข้ากระมัง!
สังหารนางให้ข้าเดี๋ยวนี้!"
ไม่รวู้ า่ อิน๋ จือ่ กับจอมมารวัวกระทิงทีอ่ ยูด่ า้ นหลังถอนหายใจยาวเหยียด
ด้วยเหตุใด
ข้ายังคงหมุนไปรอบๆ ไล่ตามขนหางนกของจอมมารคชสารอย่าง
สนุกสนาน
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ลาก่อนเจ้านาย
เหตุใดต้องตีข้า!
ขณะก�ำลังเล่นอย่างสนุกสนานอยูน่ นั้ จูๆ่ ตะขอเหล็กก็จโู่ จมเข้ามา
ตรงหน้า ข้ารีบพุ่งไปที่ด้านข้าง เบี่ยงตัวหลบพ้นจากการถูกแทงท้อง
ไปได้หวุดหวิด
ราชาอินทรีไม่ได้หยุดการโจมตีเพราะการหลบหลีกของข้า ตะขอเหล็ก
ของเขาโค้งตวัดมุ่งมาที่ศีรษะของข้า ท่าทางคล้ายไม่ตายไม่ยอมเลิกรา
ข้าโมโหขึ้นมาแล้ว หางชี้ชันขึ้น จับจ้องราชาอินทรีที่เปี่ยมไปด้วย
จิตสังหารตรงหน้าอย่างดุดัน ค�ำรามเสียงต�่ำพร้อมจะต่อสู้ ความทรงจ�ำ
ผุดขึ้นมาอีกครั้ง มือเคลื่อนไหวไปตามความคิด กรงเล็บยาวและคมกริบ
ดุจใบมีดปรากฏขึ้น
"เหมี ย วเหมี ย ว..." จอมมารคชสารพู ด ขึ้ น มาด้ ว ยความเสี ย ใจ
"เจ้าชิงชังข้ามากจริงหรือ"
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ข้ายังไม่ได้ตอบ ราชาอินทรีก็ชิงด่าออกมาก่อน "เจ้าช่างโง่งม!
ยังไม่รีบตื่นขึ้นมาอีก หญิงผู้นี้ปั่นหัวเจ้าเล่น หลายปีมานี้มีบุรุษในแถบนี้
ไม่รู้เท่าไรถูกนางพูดจายั่วเย้าแค่ค�ำสองค�ำก็ลุ่มหลงจนจิตใจเคลิบเคลิ้ม
มัวเมา นางเคยรับหมั้นใครจริงเสียเมื่อไร เห็นเจ้าเป็นคนโง่ชัดๆ!"
เพิง่ จะสิน้ เสียง เขาก็ชตู ะขอจูโ่ จมมาทีข่ า้ ข้าก็ไม่เกรงใจยืน่ กรงเล็บ
ซ้ายออกไปต้านรับ กรงเล็บอีกข้างก็ตะกุยไปที่หน้าอกตรงหัวใจของเขา
ราชาแรดเห็นแล้วตื่นตระหนก รีบพุ่งเข้ามาใช้ก�ำปั้นขวางไว้ "อย่าท�ำร้าย
พี่น้องของข้า!"
ข้าไม่ได้ลดพลังในการจู่โจมลง ตะกุยก�ำปั้นของเขาเป็นแผลสี่รอย
กระนั้นก็ตัดเส้นเอ็นเห็นกระดูก โลหิตสดหยาดหยด เพียงพอที่จะท�ำให้
เขากุมมือร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด
"น้องสาม!" จอมมารคชสารร้องขึ้น เขามองบาดแผลของราชาแรด
แล้วก็มองข้า ดวงตาเริ่มแดงไปด้วยเส้นโลหิตฝอย แววตามีประกาย
ไม่อยากจะเชื่อปรากฏอยู่ "เหตุใดเจ้าจึงเหี้ยมโหดถึงเพียงนี้!"
ข้าก�ำลังเลียคราบโลหิตบนกรงเล็บในมือ ได้ยินค�ำพูดของเขา
มีแววต�ำหนิก็รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม "ก็เขาตีข้า..."
"สังหารนางแล้วค่อยว่ากัน แก้แค้นให้น้องสาม!" ราชาอินทรีจู่โจม
เข้ามาอย่างดุดันอีกครั้ง จอมมารวัวกระทิงรีบพุ่งเข้ามาช่วยข้าโดย
เอากระบองเหล็กต้านตะขอคู่ของอีกฝ่าย
หลัวช่ากับอิน๋ จือ่ ก็ชกั กระบีอ่ อกมา ทัง้ สองรุมโจมตีราชาแรดทีถ่ กู ทิง้
อยู่คนเดียว
จอมมารคชสารลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดก็กระทืบเท้า สั่นสะเทือน
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จนพืน้ ดินไหวภูเขาโยกคลอน เขาดึงค้อนทองค�ำออกจากเอวแล้วทุบลงมา
ทีข่ า้ อย่างแรง ข้ารีบหลบ กรงเล็บทัง้ สองพุง่ แหวกอากาศออกไป เกิดเป็น
กระแสลมคมกริบสี่สาย
จุดทีก่ ระแสลมพาดผ่าน ต้นไม้นบั ร้อยต้นเอนล้มลงพร้อมเพรียงกัน
หินก้อนใหญ่ที่แข็งแกร่งแตกเป็นสองท่อน ยอดเขาทั้งยอดถูกตัดไป
แถบหนึ่ง พังโครมลงมาอย่างไม่เต็มใจ ท�ำให้ความสูงลดลง
"กรงเล็บทะลวงฟ้าที่ยอดเยี่ยม!" จอมมารคชสารหลบไปได้อย่าง
หวุ ด หวิ ด ทว่ า ขนหางนกสองเส้ น บนมงกุ ฎ กลั บ ถู ก ตั ด ขาด เขายก
ค้อนทองค�ำทุบลงไปที่พื้นดินติดๆ กันไม่หยุดด้วยความโกรธแค้น
พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น เทือกเขาที่อยู่ใต้ฝา่ เท้าถูกแรง
สั่นสะเทือนจนแยกออกเป็นช่องและค่อยๆ ขยายกว้างขึ้น การทรงตัว
ของทุกคนเริ่มไม่มั่นคง การเคลื่อนไหวถูกรบกวนอย่างหนัก
ราชาแรดเห็นจอมมารคชสารใช้กระบวนท่านีอ้ อกมาก็รบี ถอยหลัง
เพือ่ หลบอานุภาพการโจมตี ส่วนราชาอินทรีกลับกางปีกบินขึน้ ไปบนท้องฟ้า
แล้วจู่โจมเข้าใส่ข้าโดยไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใด
ข้าเหยียบก้อนหินทีร่ ว่ งหล่นลงมาแล้วกระโดดพุง่ ขึน้ ไปยังทีส่ งู อย่าง
ปราดเปรียว พอกระโดดขึ้นไปถึงที่สูงก็โจนทะยานออกไปเกาะอยู่บน
แผ่นหลังราชาอินทรี แล้วกัดปีกของเขาเต็มแรง
ราชาอินทรีได้รับความเจ็บปวด ร้องเสียงดังออกมาค�ำหนึ่งแล้ว
พลิกตัวไปมา "เจ้า! มารดามันเถอะ! ลงไปเดี๋ยวนี้!"
"เมี้ยว...เมี้ยว เจ้านกหน้าเหม็นกล้าตีข้า" ข้าส่งเสียงออกมาอย่าง
ไม่คอ่ ยชัดเจนนัก เป็นตายก็ไม่ยอมปล่อย กลับยิง่ กัดแน่น กระทัง่ โลหิตสด
53
Page ������ ������ ������ ������������ 1.indd 53

19/6/2563 BE 10:21

เหมี ย ว เหมี ย ว เหมี ย ว แมวน้ อ ยอลเวง 1

เต็มปาก
"ข้าจะให้เจ้าตายไปพร้อมกับข้าเสียเลย!" ราชาอินทรีเดือดดาลสุดขีด
ใช้ตะขอคู่ฟาดลงมาที่แผ่นหลังตนเอง แรงที่ฟาดลงมาคล้ายจะให้ทะลุ
ตัวเขาออกไป
"น้องรอง! อย่า!"
"พี่รอง! อย่า!"
จอมมารคชสารกับราชาแรดร้องตะโกนเป็นเสียงเดียว
"น้องสาวบุญธรรม! ระวัง!"
"ลูกพี่! ระวัง!"
จอมมารวัวกระทิงกับอิ๋นจื่อตะโกนขึ้นมาพร้อมกัน
ในช่วงคับขันอันตราย ข้าพลันเกิดประกายความคิดขึ้น ถึงกับ
นึกวิธีเปลี่ยนกลับเป็นร่างแมวออกอย่างรวดเร็ว ร่างเดิมที่เล็กบอบบาง
อยู่แล้วใช้หลบกระบวนท่าไม้ตายที่จะเอาชีวิตได้พอดี
คิดไม่ถึงว่าเพิ่งจะกลายร่างเป็นแมว ตะขอคมกริบของราชาอินทรี
ก็ยังฟาดลงมาไม่ถึงตัวข้า ที่พื้นดินราบเรียบจู่ๆ ก็มีลมพายุพัดโหมขึ้นมา
ทัง้ สีด่ า้ น หินทรายปลิวว่อนไปหมด พัดม้วนเอาร่างของข้าและราชาอินทรี
รวมถึงก้อนหิน ต้นไม้จ�ำนวนมากขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วพัดพาไปยังที่
ห่างไกลอย่างรวดเร็ว...
"เมีย้ ว!" ข้าถูกพัดจนหลุดจากร่างของราชาอินทรี อดทีจ่ ะร้องออกมา
ไม่ได้ ก้มหน้าลงก็เห็นหลัวช่าถือพัดใหญ่เล่มหนึ่งอธิบายกับจอมมาร
วัวกระทิงอย่างใสซื่อ
"ข้าเข้าใจว่านางก�ำลังจะตาย...ขออภัยด้วย"
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ข้าถูกลมพัดหอบหมุนไปจนอยากอาเจียน ภาพเบือ้ งหน้าพลันด�ำมืด
หมดสติไปทันที
ตอนฟืน้ ขึน้ มาเป็นช่วงโพล้เพล้แล้ว รอบด้านมีแต่ปา่ อันเปล่าเปลีย่ ว
ข้าตกลงมาจนกระดูกทัง้ ตัวเจ็บไปหมด กระทัง่ เดินก็ดเู หมือนจะไร้เรีย่ วแรง
พยายามตะเกียกตะกายเดินไปทัง้ ทีไ่ ม่มจี ดุ หมาย เดินไปสองสามก้าว
ก็หยุดพัก เดินไปอีกสองสามก้าวก็หยุดพัก...
ข้าไม่รู้ว่าตนเองจะไปที่ใด...แต่ข้าอยากกลับบ้าน...
เมือ่ ก่อนตอนกลางคืนข้าเทีย่ วเล่นอยูข่ า้ งนอกไม่กลับบ้าน เจ้านาย
ก็จะร้อนใจถือไฟฉายเที่ยวตามหาไปทั่ว ไม่ว่าข้าจะซ่อนตัวอยู่ในท่อน�้ำ
อยู่ในพุ่มหญ้า ช่องว่างตรงบันได หรือบนต้นไม้ เขาก็หาข้าพบจนได้
จากนั้นก็อุ้มอย่างอ่อนโยนพากลับบ้าน เปิดอาหารกระป๋องที่อร่อยให้
แต่...ครั้งนี้เจ้านายไม่ได้มาตามหาข้า
เขาใช่ไม่ต้องการฮวาเหมียวเหมียวแล้วหรือไม่ จึงได้ทอดทิ้งข้า
เหมือนเจ้านายของมีมที ที่ งิ้ มีมใี ห้นางไปเป็นแมวจร ปล่อยให้ถกู คนรังแก
เช่นนั้น
ข้าไม่กล้าคิดต่อไปอีก และไม่ได้คดิ อะไรต่อไป เพียงมองดวงอาทิตย์
ยามสายัณห์อย่างเหม่อลอย ดวงอาทิตย์ในยามสายัณห์แดงยิ่ง คล้าย
ไข่แดงเค็มโตๆ ลูกหนึง่ แผ่เสน่หด์ งึ ดูดใจคนออกมา ยัว่ ยวนจนท้องของข้า
ร้องจ๊อกๆ
ข้าหมอบอยูบ่ นพืน้ เห็นมดก�ำลังขนย้ายอาหารทีละน้อย ทัง้ ร่างแมว
ของข้าหิวจนวิงเวียนตาลาย ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่น้อยนิด เพียงอยากจะ
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นอนหลับอยู่ตรงนี้ อาศัยความฝันอันงดงามมาลืมเลือนความทุกข์ที่
อยู่ในใจ
ทันใดนัน้ เองก็ได้ยนิ เสียงฝีเท้าดังขึน้ เบาๆ ทีข่ า้ งหู จังหวะฝีเท้าเช่นนี้
ข้าคุ้นเคยดีไม่ต่างอะไรกับเสียงร้องของตน เสียงนี้น่าจะอยู่ทางตะวันตก
ห่างออกไปยี่สิบหลี่*
ข้ารีบเงยหน้าขึ้นมา ยกอุ้งเท้าขึ้นแล้วพุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็ว
ตอนหยุดฝีเท้า ในดวงตาก็มีคนที่เฝ้าคิดถึงอยู่ทั้งวันทั้งคืนปรากฏขึ้นมา
จริงๆ...
ข้าไม่รู้จะบรรยายถึงรูปร่างหน้าตาของเขาเช่นไร เพราะไม่มีค�ำใด
มาให้ขา้ ใช้ได้ แต่ถา้ มีคนนับพันนับหมืน่ คนมาอยูร่ วมกัน ข้าเชือ่ ว่าตนเอง
ยังคงมองเห็นและหาตัวเขาท่ามกลางผู้คนทั้งหมดพบได้ในพริบตาเดียว
และหลังจากนั้นก็จะมองไม่เห็นการมีอยู่ของคนอื่นๆ อีกเลย
ในชีวติ ของข้ายังไม่เคยเห็นใครรูปงามยิง่ กว่าเขา และไม่เคยเห็นใคร
มีแรงดึงดูดใจยิ่งกว่าเขา เมื่อก่อนไม่มี ตอนนี้ไม่มี ในอนาคตก็ไม่มีทางมี
เพราะเขาคือเจ้านายของข้า...
ข้ากระโจนเข้าไปอย่างรวดเร็ว ปีนป่ายมุดเข้าไปในอ้อมแขนของ
เขา พยายามใช้ศรี ษะน้อยๆ ถูไถหน้าอกของเจ้านาย ส่งเสียงร้อง "เมีย้ วๆ"
ไม่หยุด แทบอยากจะเกาะติดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกจากกันอีก
ทว่า...เจ้านายกลับขยุ้มหนังที่หลังคอข้าขึ้นมาอย่างแรง แยกข้า
ออกจากตัวเขา ยกตัวข้าขึ้นมาห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศ
"เมี้ยว" ข้าถามอย่างไม่เข้าใจ แต่ไม่กล้าเปิดปากพูด ข้ากลัว
* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ถ้าเจ้านายรู้ว่าข้าพูดได้จะไม่ต้องการข้า
เจ้านายจ้องข้าเขม็ง เอ่ยปากขึน้ ช้าๆ "ปีศาจแมวน้อยมาจากทีใ่ ดกัน"
ข้าไม่ได้สนใจค�ำถามของเขา เพียงมองดวงตาทัง้ สองของเขาอย่าง
งงงัน ข้าที่เมื่อก่อนแยกแยะสีสันไม่ออก ไม่เคยนึกเลยว่าดวงตาของ
เจ้ า นายจะงามเช่ น นี้ สี ข องดวงตาคล้ า ยหญ้ า อ่ อ นบนพื้ น ดิ น แต่
สะดุดตากว่า ชวนหลงใหลยิ่งกว่า กระทั่งยังงดงามยิ่งกว่าหยกที่อิ๋นจื่อ
ห้อยอยู่ที่เอวเสียอีก ท�ำให้ข้าเคลิบเคลิ้มลุ่มหลงอย่างที่สุด
"พูด!" เจ้านายตวาดถาม
ข้ายังคงมองเขาอย่างงุนงง ประหลาดใจเมื่อพบว่าเส้นผมด�ำขลับ
ดุจสีนิลของเขาเปลี่ยนเป็นยาวแล้ว และรวบไว้ข้างหลังอย่างเรียบง่าย
เส้นผมปลิวไหวไปตามสายลมล้อไปกับขนสัตว์สีขาวที่กุ๊นอยู่ตรงขอบ
เสื้อคลุมลม ร่างสูงโปร่งแต่ล�่ำสันแข็งแรงห่อหุ้มด้วยเสื้อเกราะที่ท�ำด้วย
เหล็กเป็นวงร้อยต่อกันส่งประกายสีเงินวิบวับ เอวสะพายกระบี่วิเศษที่
เต็มไปด้วยกลิน่ คาวโลหิตเล่มหนึง่ ทัว่ ร่างของเขามีรงั สีเข่นฆ่าแผ่กระจาย
ออกมาอย่างประหลาด
แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเช่นใด เขายังคงเป็นเจ้านายที่ข้าชอบที่สุด
"ช่างเถิด เห็นแก่ทเี่ จ้ายังเป็นปีศาจน้อยตนหนึง่ วันนีข้ า้ จะละเว้นเจ้า
ชั่วคราว"
ไม่รู้เพราะอะไร วันนี้เจ้านายจึงดูดุและเฉยเมยมาก...เขาถึงกับ
จับตัวข้าไว้แล้วเริม่ เขย่าไปมา คล้ายคิดจะสะบัดข้าออกไป ข้าโมโหขึน้ มา
จึ ง กั ด มื อ เขาอย่ า งแรง เขี้ ย วที่ แ หลมคมแทงทะลุ ผิ ว หนั ง โลหิ ต สด
หลายหยดไหลเข้ามาในปาก
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โลหิตเย็น มีรสชาติเย็นเฉียบถึงกระดูก พอลงคอกลับเริ่มร้อน
แผดเผา ก่อกวนจนอวัยวะห้ากลั่นหกกรองเริ่มเจ็บปวด เจ็บจนข้าไม่อาจ
แผลงฤทธิ์ได้ แต่ยังคงมองเจ้านายไม่ยอมละสายตา
"แมวโง่งม ใครบ้างไม่รู้ โลหิตของเทพปี้ชิงมีพิษร้ายแรง" เจ้านาย
โยนข้าลงไป น�้ำเสียงของเขาเมินเฉย ในดวงตากลับมีประกายกลัดกลุ้ม
ร�ำคาญใจพาดผ่านจางๆ คล้ายก�ำลังใคร่ครวญอะไรบางอย่าง
โดยธรรมชาติแมวเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงมาก แต่ครั้งนี้ข้า
ปวดท้องมากจนทนต่อไปไม่ไหวจริงๆ ที่ทนไม่ได้ยิ่งกว่าก็คือเจ้านาย
หมุนตัวจะจากไป
เขาคิดจะทิ้งข้าไว้...
ข้าพยายามลุกขึ้นมา เท้าทั้งสี่สั่นเทาไม่หยุด แต่ก็ยังคงคลานไป
ข้างหน้าทีละก้าวๆ คลานไปถึงข้างเท้าเขา ข้าทนต่อความเจ็บปวด
พยายามส่งเสียงร้อง พยายามถูไถศีรษะกับเท้าของเขา กลิ้งไปบนพื้น
แสร้งท�ำน่ารัก เพียงเพราะอยากรั้งเขาไว้ อยากให้เขาพาข้ากลับบ้าน
เขากลับมองข้าอย่างไม่หวั่นไหว
ภาพเบื้องหน้าเริ่มมืดมิด โลหิตสดทะลักออกจากล�ำคอ ในปาก
เต็มไปด้วยกลิน่ คาวโลหิต สรรพสิง่ ในโลกเปลีย่ นเป็นภาพซ้อนทับ ใบหน้า
ของเจ้านายก็เปลีย่ นเป็นสามคน ข้าส่งเสียงร้องด้วยความเศร้ารันทดออกมา
เป็นค�ำสุดท้าย ล้มพับลงไปอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจ
ก่ อ นจะหมดสติ ข้ า ได้ ยิ น เจ้ า นายทอดถอนใจยาวแล้ ว เอ่ ย ว่ า
"ช่างเถิด..."
ข้าคิดว่าเขาคงยอมพาข้ากลับไปบ้านด้วยแล้ว...
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แต่เมื่อข้าตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ท้องฟ้าสลัวใกล้เช้า ท้องก็ไม่ปวดอีก
แต่เบื้องหน้ากลับไม่มีเงาร่างของเจ้านายอยู่แล้ว
บางทีเขาคงจากไปเพราะมีธุระกระมัง ข้าคิดในแง่ดี ครั้นแล้วก็
นั่งอยู่ที่เดิมรอเขากลับมา
แต่ข้ารอตั้งแต่เช้าตรู่น�้ำค้างเปียกชุ่มขน รอจนค�่ำมืดดวงดาว
ทอแสงระยิบระยับไปทั่วพื้นปฐพี แล้วก็รอตั้งแต่มืดค�่ำไปจนฟ้าสว่าง
แล้วก็รอตั้งแต่ฟ้าสว่างจนมืดค�่ำ...
รอจนกลางวันกลางคืนหมุนเวียนเปลีย่ นไปสามรอบ รอจนพวกอิน๋ จือ่
กับจอมมารวัวกระทิงตามหาข้าจนพบ เจ้านายก็ยังคงไม่กลับมา
ในที่สุดข้าก็เข้าใจ
ข้าถูกทอดทิ้งแล้ว...
เจ้านายไม่ต้องการข้าแล้ว...
เขาไม่ต้องการฮวาเหมียวเหมียวแล้ว...
อิ๋นจื่อฉุดลากข้า บอกให้ข้ากลับบ้าน ข้ากลับยืนอยู่ที่เดิมเป็น
นานสองนานไม่ยอมจากไป
ในใจเจ็บปวดยิ่งนัก เปรียบกับตอนที่มีอะไรกลิ้งไปมาอยู่ในท้อง
ยังเจ็บปวดยิ่งกว่า...
อยากร้องไห้ยิ่งนัก แต่ข้าก็ไม่ได้ร้อง
เพราะโดยธรรมชาติแมวไม่มีน�้ำตา...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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