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ไม้กลายเป็นเรือ*
สีหน้าของเอ๋าอวิ๋นด�ำคล�้ำแล้ว บรรยากาศในห้องตกอยู่ในความ
เงี ย บสงั ด ผ่ า นไปครู ่ ห นึ่ ง ก็ มี เ สี ย งดั ง มาจากอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของกระดิ่ ง
"ตั้งใจท�ำให้ดี"
เช่นนัน้ ...ก็เห็นด้วยว่าการหาเงินส�ำคัญ เช่นนัน้ ...เอ๋าอวิน๋ ก็แตะต้อง
ข้าได้ตามใจชอบหรือ
เอ๋าอวิ๋นระบายลมหายใจยาว กระโจนเข้ามากดข้านอนลงไป
อีกครั้ง จากนั้นก็ลูบตรงโน้นคล�ำตรงนี้ไปทั่วร่าง เนื่องจากเขากับข้า
คุ้นเคยกันดี ดังนั้นหลังจากลูบคล�ำมาถึงหาง ข้าจึงถีบเขาไปทีหนึ่ง
อย่างไม่เกรงใจ "ห้ามแตะต้องส่วนนี้!"
"ได้ ๆ ๆ" เขายิ้ ม เจ้ า เล่ ห ์ พ ลางจุ ม พิ ต ใบหน้ า ข้ า พร้ อ มกั น นั้ น ก็
ปลดสายรัดเอวของตนออก เผยให้เห็นแผงอกเปี่ยมเสน่ห์เย้ายวนใจ
* ไม้กลายเป็นเรือ เป็นส�ำนวนจีน หมายถึงเรื่องราวเสร็จสิ้นไปแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้ว คล้าย
ส�ำนวนไทยที่ว่า 'ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุก'

7
Page ������ ������ ������ ������������ 2.indd 7

17/7/2563 BE 15:40

เหมี ย ว เหมี ย ว เหมี ย ว แมวน้ อ ยอลเวง 2

และกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่ง
ฉับพลันนั้นเอง เสียงแผดค�ำรามดังสะเทือนเลื่อนลั่นของเทพปี้ชิง
ก็ดังออกมาจากในกระดิ่ง "เจ้าบอกเจ้าก�ำลังรับแขก?! รับแขกอะไรกัน!"
การเคลื่อนไหวของเอ๋าอวิ๋นกลายเป็นหินไปอีกครั้ง เขาเอามือ
กุ ม ศี ร ษะอย่ า งกลั ด กลุ ้ ม บ่ น พึ ม พ� ำด้ ว ยสี ห น้ า ทุ ก ข์ ท รมาน "อาการ
ตอบสนองของคนผู้นี้ออกจะเชื่องช้าเกินไปหน่อยกระมัง...มาท�ำให้
คนตระหนกตกใจในเวลาเช่นนี้ เกิดปัญหาขึ้นจะท�ำอย่างไร"
ข้าได้ยินเสียงค�ำรามของเทพปี้ชิงเต็มไปด้วยความโมโหก็ตกใจ
ได้สติขึ้นมา รีบอธิบายความเป็นมาของเรื่องราว แสดงท่าทีว่าตนก�ำลัง
พยายามหาเงิน ขอให้เขาอย่าโกรธ
มีเสียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ดังมาจากอีกด้านของกระดิ่ง น�้ำเสียง
ของเทพปี้ชิงคล้ายเค้นออกมาจากไรฟัน "ดี...ยิ่งนัก หอชีเฟิ่งมีแต่คนดี
มากมาย...เอ๋าอวิ๋น เจ้าดียิ่งนัก"
เอ๋าอวิ๋นปัดเส้นผมสีแดงไปไว้หลังใบหู หัวเราะอย่างชั่วร้ายครู่หนึ่ง
แล้วขยับเข้าไปพูดใกล้กระดิ่ง "ข้าว่านะ ท่านอาจารย์ของเหมียวเหมียว
ในเมื่อตอนนี้ไม้กลายเป็นเรือไปแล้ว ข้าก็จะรับผิดชอบแต่งนางกลับไป
วังมังกร เจ้าก็ช่วยพวกเราให้สมปรารถนาเถิด"
"ไม้กลายเป็นเรือไปแล้ว?"
ค� ำ พู ด นี้ พ อเอ่ ย ออกมา ข้ า ที่ ค วามรู ้ สึ ก ช้ า เพี ย งใดก็ รั บ รู ้ ไ ด้ ถึ ง
ความเดื อ ดดาลของเทพปี้ชิง ที่จ ะจับข้าไปหวดก้นพร้อมทั้งกักขังไว้
จึงรีบตะโกนขึ้น "ไม่มีไม้และเรือ ไม่มี!"
เอ๋าอวิ๋นหัวเราะ ลูบๆ ศีรษะข้าและบอก "โถ่ เหมียวเหมียว เจ้ายัง
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ใช้ส�ำนวนไม่ค่อยเป็น"
"เจ้าท�ำเรื่องเช่นนั้นกับนางแล้ว?"
"แล้วแต่เจ้าจะคิด" น�้ำเสียงของเอ๋าอวิ๋นเปลี่ยนเป็นงานเป็นการ
"ข้ายินดีจะแต่งนางเป็นชายาเอก"
"ไม่อนุญาต!" เทพปี้ชิงค�ำราม
"เพราะเหตุใดจึงไม่อนุญาต" เอ๋าอวิน๋ สีหน้าเคร่งขรึม "แม้นางจะเป็น
ศิษย์ของเจ้า แต่หาใช่ตุ๊กตาที่เป็นของเจ้าเพียงคนเดียว ไยต้องขัดขวาง"
"เจ้ า แต่ ไ รมาก็ ใ ช้ ชี วิ ต เหลวแหลกไปวั น ๆ ข้ า จะวางใจมอบ
เหมียวเหมียวให้เจ้าได้อย่างไร!"
"เช่นนั้นก็หมายความว่าถ้าข้าไม่ใช้ชีวิตเหลวแหลกไปวันๆ อีก
เจ้าก็จะวางใจมอบเหมียวเหมียวให้ข้า?"
"พูดจาเหลวไหล!" เทพปี้ชิงเดือดดาลขึ้นมาอีกครั้ง
ทั้งสองด่าทอกันไปมา ข้าขดตัวอยู่ที่ปลายเตียงกอดผ้าห่มด้วย
ความคับแค้นและเศร้ารันทดใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม รู้สึกว่าตน
คงหนีไม่พ้นชะตากรรมที่ต้องถูกหวดก้นแน่ อีกทั้งการขอแต่งงานของ
เอ๋าอวิ๋นก็มีแรงดึงดูดใจยิ่งนัก ปลาทั้งสี่ทะเลล้วนเป็นของข้า...กินก็กิน
ไม่หมด...อยากกินปลาหลี่ก็กินปลาหลี่ อยากกินปลาจี้* ก็กินปลาจี้
อยากกินกุ้งมังกรก็กินกุ้งมังกร แต่ละชนิดสามารถเอามาสองตัว ตัวหนึ่ง
เอามากิน ตัวหนึ่งเอามาดูได้
น�้ำลายในปากเริ่มไหลออกมากขึ้น ท�ำให้ข้าลืมความหวาดกลัว
ไปชั่วขณะ คิดถึงแต่ปลาสดในมหาสมุทร
* ปลาจี้ เป็นปลาน�้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน ล�ำตัวมีสีคล้ายตะกั่ว
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ขณะก�ำลังตกอยูใ่ นภวังค์อนั งดงามก็มเี สียงโครมดังสนัน่ หวัน่ ไหวขึน้
รังสีเข่นฆ่าอันน่าสะพรึงกลัวพุง่ สูงเทียมฟ้าแผ่ลามไปทัว่ บริเวณ ผนังห้อง
แตกเป็นช่องกว้าง เทพปี้ชิงสวมชุดล�ำลอง มือถือกระบี่ยาว สีหน้าบึ้งตึง
ท่าทางเหี้ยมโหดดุดันยิ่ง จ้องเอ๋าอวิ๋นตาไม่กะพริบ ก่อนจะหันมาจ้องข้า
ความรู้สึก...คล้ายยังน่ากลัวยิ่งกว่าตอนข้าขโมยของกินแล้วถูกจับได้
เสียอีก
"เร็วเพียงนี้?" เอ๋าอวิ๋นเองก็ออกจะปากอ้าตาค้าง แล้วกลับคืน
สู ่ ค วามสงบเยื อ กเย็ น อย่ า งรวดเร็ ว เขาจั ด ๆ เสื้ อ ผ้ า ลงจากเตี ย ง
ท�ำความเคารพเทพปี้ชิงพลางเอ่ยว่า "ข้าอยากแต่งกับเหมียวเหมียว
ด้วยความจริงใจ"
"ในสถานที่เช่นนี้ ท�ำเรื่องเช่นนี้ จริงใจหรือ!" เทพปี้ชิงแค่นเสียง
เย็นชาออกมาค�ำหนึ่ง มองสภาพข้าแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอก
"พวกเจ้าดูแล้วยังไม่ได้กลายเป็นเรือ"
เอ๋าอวิ๋นมีท่าทีอึกอัก เขามองข้าแวบหนึ่ง "เป็นเหตุไม่คาดคิด
โดยแท้"
"อาจารย์..." ข้าเอ่ยปากอย่างหวาดหวั่น มุดออกจากผ้าห่มมา
คิดจะไปคลอเคลียออดอ้อน ขออภัย ประจบเอาใจ
คิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า เทพปี ้ ชิ ง มองข้ า แวบหนึ่ ง แล้ ว เดื อ ดเป็น ฟื น เป็น ไฟ
"มุดกลับเข้าไปในผ้าห่ม! ห่อตัวให้แน่นหนาหน่อย!"
เขานิง่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ จึงเก็บกระบี่ เดินเข้ามาดึงผ้าปูเตียงและผ้าห่ม
มาห่อหุ้มตัวข้าชั้นแล้วชั้นเล่า ห่อจนคล้ายขนมจ้างลูกใหญ่จึงหยุดมือ
จากนั้นก็หันกลับไปมองเอ๋าอวิ๋น ชักกระบี่ยาวออกจากฝัก
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"เจ้ารู้จักแต่ใช้ก�ำลังป่าเถื่อนคุกคามบีบบังคับผู้อื่นหรือ" เอ๋าอวิ๋น
พูดเสียงเยียบเย็น "เหตุใดจึงไม่ให้นางตัดสินใจเอง หรือว่าเจ้าไม่มี
ความมั่นใจว่าจะรั้งนางไว้ได้ จึงได้แต่ใช้วิธีบีบบังคับ"
สีหน้าของเทพปี้ชิงยิ่งบึ้งตึงหนัก เขาหันมาถามข้า "เจ้าอยากไป
วังมังกรกับเขา?"
"อยาก!" ข้าตอบทันที "เพราะที่นั่นมีปลาจ�ำนวนมาก"
สีหน้าของเทพปี้ชิงพลันซึมเซาขึ้นมา เขาลูบศีรษะข้าอยู่นานโดย
ไม่พูดอะไร คล้ายก�ำลังครุ่นคิดสองจิตสองใจ ส่วนเอ๋าอวิ๋นที่อยู่ด้านข้าง
กลับมีสีหน้ากระหยิ่มยิ้มย่องเบิกบานใจยิ่ง
ข้าเห็นเทพปี้ชิงดูเหมือนไม่เบิกบานใจ ในใจก็รู้สึกเศร้าขึ้นมา
จึงเอ่ยปากถาม "ถ้า...อาจารย์ไม่ชอบให้ข้าไป ข้าก็ไม่ไป"
"เจ้ า อยากแต่ ง ให้ เ ขาจริ ง หรื อ นั บ แต่ นี้ ไ ปอยู ่ ใ ต้ ท ะเล ไปจาก
วั ง เสวี ย นชิ ง ..." เทพปี ้ ชิ ง ถามเสี ย งต�่ ำ "ถ้ า เจ้ า ชอบเขาจริ ง ข้ า ก็ จ ะ
ปล่อยมือ"
"เพราะเหตุใดต้องไปจากวังเสวียนชิง" ข้าไม่เข้าใจ
"เพราะหลังจากแต่งงานกับคนผู้หนึ่ง ก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเขา
ด้วยเหตุนี้เมื่อเจ้าแต่งให้เอ๋าอวิ๋น ก็ต้องไปอยู่ข้างกายเขา" เทพปี้ชิงชี้แจง
ด้วยความอดทน
เอ๋าอวิ๋นที่อยู่ด้านข้างเอ่ยเสริมขึ้น "ข้าจะรักและตามใจเจ้ายิ่งกว่า
เทพปี้ชิง วางใจเถิด"
"ไม่เอา" ข้าสัน่ ศีรษะอย่างไม่ลงั เล "เหมียวเหมียวจะอยูว่ งั เสวียนชิง!"
"เจ้าไม่ชอบปลา ไม่ชอบข้าหรือ" เอ๋าอวิ๋นถาม
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"ชอบ" ข้าพยักหน้า พยายามอธิบาย "แต่...ข้าชอบอาจารย์มากกว่า
อาจารย์ก็ให้ปลาข้ากิน...ยังเลือกก้างออกให้ด้วย อาจารย์ตามใจข้า
ทุกอย่าง ข้า...ไม่อยากไปจากเขา"
ชี้แจงวุ่นวายอยู่เป็นนาน กลับรู้สึกว่าตนเองไม่ได้พูดสาระส�ำคัญ
ทว่าสีหน้าของเทพปี้ชิงดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ประหลาดยิ่งนัก...
ตั้งแต่เมื่อไรกัน...ที่ข้ากลัวจะเห็นเขาได้รับบาดเจ็บและเสียใจ
เปรียบกับตนเองถูกแทงสักแผลยังเจ็บกว่า
ตัง้ แต่เมือ่ ไรกัน...ทีฐ่ านะของเขาในใจข้ามีความส�ำคัญยิง่ กว่าปลา
ส�ำคัญยิ่งกว่าการเล่นสนุก
ตั้งแต่เมื่อไรกัน...ที่ข้าเริ่มโหยหาอ้อมกอดแสนเยียบเย็นของเขา
โหยหารอยยิ้มและความอ่อนโยนของเขา
ความทรงจ�ำพรัง่ พรูเข้ามาในใจอีกครัง้ ความรูส้ กึ ถูกทอดทิง้ ฝังแน่น
อยู่ในใจ ทุกครั้งที่นึกขึ้นมาก็จะหวาดกลัว กลัวว่าวันหนึ่งจะไม่เป็น
ที่ต้องการ ไม่ว่ารอสักกี่วันเขาก็ไม่มาหาข้า ไม่มาพาข้ากลับวังอีก
ถ้ากินปลาแล้วต้องถูกทอดทิ้ง เช่นนั้นข้ายอมไม่กินปลาชั่วชีวิต!
เห็นคนทั้งสองนิ่งเงียบไม่พูด ข้าก็เปิดปากอย่างหวั่นหวาดอีกครั้ง
"อาจารย์...ท่านไม่ต้องการข้าแล้วหรือ เหมียวเหมียวใช่ท�ำอะไรผิดไป
หรือไม่ ข้าจะแก้ไข ท่านอย่าทอดทิ้งข้าได้หรือไม่"
"วางใจ ขอเพียงเจ้ายินดีอยู่ข้างกายข้า อาจารย์จะไม่มีวันทอดทิ้ง
เจ้า" เทพปีช้ งิ ตบศีรษะข้าเบาๆ ในทีส่ ดุ ก็ถอนหายใจยาว หัวคิว้ ทีข่ มวดมุน่
เริม่ คลายออก ทัง้ ส่งยิม้ เจิดจ้าดุจแสงอาทิตย์สาดส่องไปหมืน่ หลีม่ าให้ขา้
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เขาหมุนตัวไปมองเอ๋าอวิ๋นที่มีสีหน้าไม่ชวนมอง "ข้าเพียงจะโยนเจ้าหนุ่ม
ที่เกะกะกีดขวางอยู่ตรงหน้าผู้นี้ทิ้งไป"
"เจ้าก็แค่พบตัวนางก่อนจึงได้เปรียบ นางในตอนนี้มีนิสัยเช่นเด็ก
ลูกนกเกิดมาเห็นก็นึกว่าเป็นแม่ น่ากลัวคงเห็นเจ้าเป็นบิดาไปแล้ว"
เอ๋าอวิ๋นแค่นหัวเราะออกมาค�ำหนึ่ง "ข้าไม่มีทางยอมเลิกรา"
ยังไม่ทันสิ้นเสียง เทพปี้ชิงก็แทงกระบี่ออกไป เอ๋าอวิ๋นรีบเรียก
หอกยาวพู่แดงออกมาต้านรับ เครื่องเรือนที่อยู่รอบตัวทยอยแตกหัก
ผนังถูกอานุภาพของกระบี่และหอกฟาดฟันแตกร้าวเป็นช่องจ�ำนวน
นับไม่ถว้ น เรือนเล็กทัง้ หลังสัน่ สะเทือน มีเสียงกรีดร้องของโถวหย่ามามา
ดังมาจากนอกประตู "สวรรค์! นี่มันเกิดอะไรขึ้น แผ่นดินไหวหรือมีใคร
ต่อสู้กัน นายท่าน! แผ่นดินไหวแล้ว พวกท่านอย่าเอาแต่แย่งชิงสตรี
อยู่เลย ที่หอชีเฟิ่งนี่มีมากมาย มีมากมาย!"
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55

ศึกษาวิจัยเต่า
กระบีพ่ ร่างพรมดุจสายฝน หอกกวัดแกว่งดุจมังกร เทพปีช้ งิ ทีอ่ าการ
บาดเจ็บยังไม่หายดีต่อสู้พัวพันกับเอ๋าอวิ๋นจนแทบแยกจากกันไม่ได้
หอชีเฟิ่งทั้งหลังก�ำลังสั่นไหว ฝุน่ คลีร่วงหล่นลงมาจากเพดานไม่หยุด
เสาปรากฏร่องแตก พื้นเริ่มแตกร้าว เสียงกรีดร้องของโถวหย่ามามาถูก
เสียงร้องโวยวายของผูค้ นดังกลบ แม่นางทัง้ หลายและแขกต่างวิง่ ออกไป
ข้างนอกอย่างไม่คิดชีวิต ปากก็ยังคงกรีดร้อง "แผ่นดินไหวแล้ว!"
เตียงที่ข้านั่งอยู่ก็ถูกแรงสั่นสะเทือนท�ำให้หักโครมลง ครั้นแล้ว
เทพปี้ชิงก็ร้องบอกข้า "เหมียวเหมียว เจ้าออกไปข้างนอก กลายร่าง
เป็นแมว อย่าเที่ยววิ่งไปที่ใดส่งเดช!"
เขาพูดไปพลางโจมตีเอ๋าอวิ๋นไปพลาง เอ๋าอวิ๋นร่างกายดูจะทาน
ไม่ไหว เสื้อผ้าบนร่างขาดเป็นรูไปหลายแห่ง มีบาดแผลปรากฏให้เห็น
หลายรอย แต่ยังคงไม่ยอมล่าถอย พยายามโจมตีไปที่แขนข้างซ้ายของ
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เทพปี้ชิงที่เคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วเพราะได้รับบาดเจ็บ
ข้าเห็นพวกเขาต่อสู้กันอย่างสนุกสนาน แม้จะโกรธโมโหเพียงใด
แต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะสู้ให้ถึงตาย จึงกระโดดลงพื้น กลิ้งตัวกลายร่าง
เป็นแมว กระโดดออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็ว ปีนข้ามก�ำแพง
วิ่งไปที่ถนนใหญ่ มองผู้คนที่วิ่งออกมาจากหอชีเฟิ่งเหล่านั้น แขกที่วิ่ง
ออกมายังสวมใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อย ดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง
เสือ้ ผ้าทีพ่ วกเขาสวมใส่มนี อ้ ยชิน้ มาก เปรียบกับข้าแล้วยังน้อยกว่า
หญิงสาวหลายคนมีเพียงเสื้อชั้นเดียวคลุมร่างอยู่ แม้แต่สายรัดเอวก็
ไม่ได้คาด เผยผิวกายออกมาให้เห็นวับๆ แวมๆ เส้นผมยุ่งเหยิง แก้มแดง
เปล่งปลั่ง หน้าผากเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อ ต่างเหม่อมองหอชีเฟิ่งที่ไหว
คลอนอยู่เพียงหลังเดียว
"กิจการทีข่ า้ ดิน้ รนสัง่ สมมาสามสิบปี" โถวหย่ามามาร้องไห้จนเป็นลม
ไปหลายครัง้ ทุกครัง้ จะถูกกดจุดเหรินจง* ให้ฟน้ื ขึน้ มาแล้วก็รอ้ งไห้ตอ่ อีก
ฮวาหรงเล่า ข้าเหลียวมองไปรอบๆ ดูเหมือนทุกคนจะวิ่งออกมา
หมดแล้ว แต่กลับไม่เห็นเงาร่างของนาง
หรื อ ว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อกมา ในเรื อ นอั น ตรายมาก นางคงไม่ ไ ด้ มี
พลังวิเศษอะไรกระมัง
ขณะก�ำลังลังเลว่าจะบุกเข้าไปหาตัวนางหรือไม่ พลันเห็นเงาร่าง
ของนางอยู่ท่ามกลางละอองฝุ่น ก�ำลังประคองร่างสาวใช้คนหนึ่งวิ่ง
ล้มลุกคลุกคลานออกมา ศีรษะของนางถูกหินร่วงใส่แตกเป็นแผลใหญ่
โลหิตไหลออกมาไม่น้อย
* เหรินจง จุดชีพจรบริเวณร่องริมฝีปากบน สามารถใช้นิ้วโป้งกดจุดนี้เพื่อแก้อาการเป็นลมหมดสติอย่าง
เร่งด่วนได้
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ข้าวิ่งเข้าไป หมุนวนรอบตัวนางร้องเมี้ยวๆ หลายค�ำ ฮวาหรง
นั่งลงกับพื้นอย่างไม่ค�ำนึงถึงหน้าตา เป่าลมหายใจออกมายาวเหยียด
เอามือข้างหนึ่งอุดปากแผล มืออีกข้างลูบๆ ศีรษะข้ากล่าวด้วยน�้ำเสียง
อ่อนโยน "แมวน้อย ที่นี่อันตราย เหตุใดจึงไม่หนี"
สาวใช้ที่ออกมากับนางสองขาอ่อนยวบ คุกเข่าลงกับพื้น ร้องไห้
จนเสียงแหบแห้ง "พี่ฮวาหรง ใบหน้าท่านเป็นแผลแล้ว ครานี้จะท�ำ
เช่นไรดี เป็นเพราะข้าไม่ดีเอง...ท�ำให้ท่านต้องเดือดร้อน"
"ไม่ใช่ความผิดของเจ้า ในเวลาเช่นนี้ชีวิตส�ำคัญที่สุด" ฮวาหรง
ฉีกชายเสื้อออกมาปิดปากแผลของตน แล้วก็เห็นโถวหย่ามามาร้องไห้
คร�่ำครวญตีอกชกหัว จึงรีบเดินเข้าไปปลอบใจ "มามา คนยังอยู่ดีนับว่า
ดีที่สุดแล้ว จะสร้างหอชีเฟิ่งขึ้นมาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก"
"ข้ า ถู ก ขายมาตั้ ง แต่ เ ล็ ก ได้ รั บ การเลี้ ย งดู แ ละเติ บ โตขึ้ น ที่ นี่
อยู่มาเกือบสามสิบปีแล้ว ไม่ต่างอะไรกับบ้านของตนเอง สร้างใหม่
จะเหมือนเดิมได้อย่างไร" โถวหย่ามามาเช็ดน�ำ้ ตา เงยหน้าขึน้ มองฮวาหรง
พลันกรีดร้องขึ้น "ใบหน้าของเจ้าเป็นอะไรไป!"
"ตอนหนีออกมาไม่ระวัง หกล้มได้รับบาดเจ็บ..." ฮวาหรงพูดเบาๆ
"ดาวเด่นของข้า บาดแผลใหญ่เพียงนี้ เสียโฉมแล้ว!" โถวหย่ามามา
ลูบไล้ใบหน้าของฮวาหรง ปวดใจแทบตาย
"ขออภัย" ฮวาหรงสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด
"ช่างเถิดๆ" โถวหย่ามามาถอนหายใจยาว "ต่อจากนีเ้ จ้าก็ไปท�ำงาน
อยู่ข้างหลังเถิด จะได้ไม่ท�ำให้แขกตกอกตกใจ" จากนั้นก็บ่นพึมพ�ำด้วย
ความกลัดกลุ้ม "มีปากที่กินข้าวแต่ท�ำงานไม่ได้เพิ่มมาอีกปากหนึ่งแล้ว"
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"เหยาเหยาเล่า" ฮวาหรงพลันเอ่ยถามขึ้น
โถวหย่ามามาถึงได้สติขึ้นมา ย้อนถามกลับไป "เหยาเหยาเล่า!"
"เมี้ยว" ข้าถูกเทพปี้ชิงและเทพธิดาหลันอวี่ร่วมกันสั่งก�ำชับไว้
แต่แรกว่าห้ามพูดออกมาต่อหน้ามนุษย์ขณะอยู่ในร่างแมวเด็ดขาด
จึงรีบเดินเข้ามาพลางใช้หางกวาดไปที่ร่างของพวกนาง บอกให้รู้ว่า
ข้าอยู่ที่นี่
เสียดายพวกนางดูเหมือนจะไม่เข้าใจ เอาแต่หวาดผวา "นางเหมือน
จะยังรับแขกอยู่ แขกที่นางรับรองก็ยังไม่ได้ออกมา แผ่นดินไหวครั้งนี้
เหตุใดจึงแปลกประหลาดเช่นนี้ คล้ายมีคนก�ำลังต่อสูก้ นั คงไม่ใช่ผหี ลอก
กระมัง"
ข้าเงยหน้าขึ้นมอง เห็นอยู่ว่าเทพปี้ชิงกับเอ๋าอวิ๋นก�ำลังต่อสู้กัน
อย่างดุเดือดกลางอากาศ เหตุใดผูค้ นทีอ่ ยูร่ อบด้านจึงเหมือนมองไม่เห็น...
คงไม่ใช่ใช้อาคมก�ำบังกายอีกแล้วกระมัง
"ไม่ได้! ข้าต้องเข้าไปช่วยนาง!" โถวหย่ามามาลุกขึ้นมาปัดๆ ฝุ่น
บนตัว "ดาวเด่นน้อยไปคนหนึ่งก็ช่างเถิด ขืนน้อยไปอีกคนจะให้ข้า
มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร!"
แม่ น างทั้ ง หลายที่ อ ยู ่ ข ้ า งๆ รี บ พุ ่ ง เข้ า มารั้ ง ตั ว นางไว้ ร้ อ งขึ้ น
พร้อมกัน "มามา ท่านอย่าเข้าไป! ถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมา ต่อไปพวกเรา
จะอยู่อย่างไร!" ทางหนึ่งดึง ทางหนึ่งรั้ง
ข้ามองดูหอชีเฟิ่งที่จวนจะพังลงมาทั้งหมด และเห็นว่าสองคนนั้น
ก็น่าจะต่อสู้กันพอแล้ว ข้าจึงกระโดดสองสามครั้งด้วยความรวดเร็ว
ขึ้นไปบนหลังคา ร้องเสียงดังหลายค�ำ ดึงดูดความสนใจจากพวกเขา
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ในที่สุดเพลิงโทสะของเทพปี้ชิงก็มอดดับลง เขาตวัดกระบี่คุกคาม
ให้เอ๋าอวิ๋นผละออกไป จากนั้นก็กระโดดลงมาเบื้องหน้าข้า เหลียวมอง
ไปรอบๆ ราวกับตืน่ ขึน้ จากความฝัน ในดวงตามีแววส�ำนึกผิดผุดขึน้ จางๆ
ขยับริมฝีปาก แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา
เอ๋าอวิน๋ ก็หยุดกวัดแกว่งหอกยาวในมือและกระโดดลงมา ถลึงตาใส่
เทพปีช้ งิ อย่างดุดนั ทีหนึง่ "เจ้าไม่ใช่ขนึ้ ชือ่ ว่ารักและทะนุถนอมมนุษย์หรือ
เจ้าไม่ใช่ไม่เคยท�ำร้ายมนุษย์หรือ เหตุใดวันนีจ้ งึ ท�ำร้ายผูค้ นมากเพียงนีเ้ ล่า"
"วันนี้ยุติการต่อสู้แต่เพียงเท่านี้" เทพปี้ชิงคว้าตัวข้าอุ้มขึ้นมาแล้ว
ร่ายอาคม ดิน ผนัง และก�ำแพงทั้งหมดเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่ง เถาวัลย์
ค่อยๆ งอกออกมาประคับประคองหอชีเฟิง่ ทีโ่ งนเงนจะล้มมิลม้ แหล่เอาไว้
จากนั้นก็เดินเข้าไปข้างใน "ไปดูว่าข้างในยังมีคนอีกหรือไม่"
"ไม่แน่อาจถูกหลังคาทับตายไปหลายคนแล้ว" เอ๋าอวิ๋นยิ้มชั่วร้าย
พลางเดินตามเขาเข้ามา "ต้องช่วยหรือไม่"
"แล้วแต่เจ้า"
"ข้าถามเหมียวเหมียว ไม่ใช่เจ้า"
"เมี้ยว" ข้าอยู่ในอ้อมแขนเทพปี้ชิงรีบยื่นศีรษะออกมา "ที่ด้านล่าง
ใบหน้าของฮวาหรงถูกหินหล่นใส่เป็นแผล มีโลหิตไหลออกมามาก
โถวหย่ามามาบอกนางเสียโฉมแล้ว เจ้าช่วยนางเถิด ฮวาหรงเป็นคนดี
นางช่วยผู้อื่นถึงได้รับบาดเจ็บ!"
สี ห น้ า ของเทพปี ้ ชิ ง ยิ่ ง ดู ส�ำ นึ ก ผิ ด ไม่ ส บายใจ เขาเดิ น ส�ำรวจดู
ทีละห้องพลางบอก "ข้าจะพานางกลับไปรักษาที่แดนสวรรค์ รูปโฉม
น่าจะกลับคืนดังเดิมได้"
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"เช่นนั้นก็ดี อาจารย์เป็นคนดี!" ข้าคลอเคลียอยู่ในอ้อมอกเขาด้วย
ความดีใจ
เอ๋าอวิ๋นพลันหัวเราะเยาะอยู่ทางด้านหลัง "ในวังมังกรถือเป็น
คลังเก็บยาในใต้หล้า หรือยังจะมียาน้อยกว่าแดนสวรรค์ อีกอย่าง
มนุษย์ได้รบั อนุญาตให้ขนึ้ ไปแดนสวรรค์ตามใจชอบตัง้ แต่เมือ่ ใด ไม่สใู้ ห้
ข้าพานางกลับไปรักษาที่วังมังกร ต่อไปก็ไม่ต้องท�ำอาชีพซื้อขายเช่นนี้
ไปเป็นเทพน�้ำเล็กๆ ที่ทะเลสาบมิใช่มีความสุขกว่าหรือ"
"ดี! เอ๋าอวิ๋นก็เป็นคนดี!" ข้าอยากจะไปถูไถเขายิ่งนัก เสียดายที่ถูก
เทพปี้ชิงกอดไว้แน่นไม่ยอมคลายมือ
เอ๋าอวิ๋นท�ำหน้าทะเล้นใส่ข้า ท�ำท่าแลบลิ้นปลิ้นตาอยู่ข้างหลัง
เทพปี้ชิง ยังท�ำมือท�ำไม้บอกว่าตนดีกว่าเทพปี้ชิง
ข้าหัวเราะคิกๆ ออกมา จู่ๆ เทพปี้ชิงก็เอ่ยขึ้น "ห้องที่อยู่ข้างหน้า
มีคนอยู่"
ครัน้ แล้วพวกเราก็รบี เข้าไปดูดว้ ยกัน ก่อนเห็นบุรษุ ร่างเปล่าเปลือย
ผู้หนึ่งล้มคว�่ำอยู่ด้านล่างเตียง ศีรษะปูดโน คงชนถูกอะไรสลบไป
เทพปี้ชิงเดินเข้าไปดึงผ้าปูเตียงมาปิดร่างเขาไว้ ตรวจดูลมหายใจ
จากนั้ น ก็ ห ยิ บ ยาเม็ ด เล็ ก เม็ ด หนึ่ ง ออกมาจากอกเสื้ อ ยั ด ใส่ ป ากเขา
บอกไม่เป็นไรมาก เพียงแค่สลบ แล้วก็ร่ายอาคม ให้ผีน้อยหลายตัว
หามเขาออกไป
ข้าจ้องร่างบุรุษที่ถูกหามออกไปไม่วางตา ในใจมีคลื่นโหมซัดสาด
ดุจมีฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่ภายใน ข้อสงสัยมากมายผุดขึ้นมาในใจพร้อมกับ
ความทรงจ�ำ รุมเร้าจนแมวเวียนหัวไปหมด
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สิ่งที่อยู่ใต้เอวแถวต้นขาของเขาทั้งน่าเกลียดและไม่ชวนมอง...
ของสิ่งนั้นคืออะไร แลคล้ายหัวเต่า...
เมื่อ...เมื่อก่อนดูเหมือนข้าจะเคยเห็นเต่าเช่นนี้มาครั้งหนึ่ง ยังเคย
ตีมันจนแบน...
เพราะอะไรจึงมีเต่า ใช่ทุกคนล้วนมีเต่า แต่ข้าไม่มีนี่...แล้ว...
เทพปี้ชิงกับเอ๋าอวิ๋นมีเต่าหรือไม่
ข้าเงยหน้าขึน้ ด้วยความสับสน กวาดตามองบุรษุ สองคนทีย่ ามมอง
สบตากันยังมีประกายไฟอยู่ไม่น้อย จากนั้นข้าก็ค่อยๆ เลื่อนสายตา
ลงไป...ลงไป...แล้วจับนิง่ ยืน่ อุง้ เท้าออกไปช้าๆ ขยับเข้าไปใกล้ ใคร่ครวญ
ว่าจะถอดเสื้อผ้าพวกเขาออกมาดูสักแวบเพื่อหาค�ำตอบดีหรือไม่
พร้อมกันนั้นในใจก็เริ่มภาวนาด้วยความตื่นเต้น พวกท่านอย่าได้
มีเต่าเป็นอันขาด...
เต่าน่าเกลียดมาก...ไม่น่ามองเอาเสียเลย...
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56

สับสนยุ่งเหยิงราวอยู่กลางสายลม
หนึ่งชุ่น สองชุ่น สามชุ่น สี่ชุ่น...อุ้งเท้าของข้าขยับไปข้างหน้า
ทีละน้อย สองจิตสองใจอยู่ว่าควรดึงเสื้อผ้าลงไปหรือไม่
เทพปี้ชิงพลันเอ่ยถามขึ้น "เหมียวเหมียว เจ้าก�ำลังท�ำอะไร"
ข้ า สะดุ ้ ง ตกใจ รี บ หดอุ ้ ง เท้ า กลั บ มองเขาอย่ า งบริ สุ ท ธิ์ ใ สซื่ อ
แสดงท่าทีว่าตนเองไม่ได้ท�ำอะไรเลย
แต่เจ้าเต่านี้ ที่แท้แล้วควรถามดีหรือไม่ควรถามดี ความคิดต่างๆ
วนเวียนอยู่ในใจ สุดท้ายข้าก็ตัดสินใจเอ่ยออกมาอย่างเปิดเผยตรงไป
ตรงมา "ในตัวของพวกท่านมีเต่าหรือไม่"
"เต่า?" เอ๋าอวิน๋ มองข้าวาบหนึง่ บอกด้วยสีหน้ายิม้ กริม่ "มีสิ ข้ามีเต่า
มากมาย เสียดายไม่ได้เอาติดตัวมาด้วย ตามข้ากลับไป เจ้าจะเอากีต่ วั ก็ได้"
หางตาข้ากระตุกเล็กน้อย ปฏิเสธความหวังดีของเขา แล้วหันหน้า
มามองเทพปี้ชิงอย่างเฝ้ารอคอย
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เทพปี ้ ชิ ง บอกอย่ า งไม่ ค ่ อ ยสบายใจ "ไม่ มี แต่ ถ ้ า เจ้ า ต้ อ งการ
ข้าจะไปหามา"
"ไม่ตอ้ งหาแล้วๆ" ข้าโบกๆ อุง้ เท้าด้วยความพอใจ ดีใจมากทีเ่ ทพปี้ชงิ
ไม่มีเต่า ก่อนจะมองเอ๋าอวิ๋นที่มีเต่ามากมายอย่างเหยียดหยามทีหนึ่ง
มองจนเขารู้สึกประหลาดใจ
หินก้อนใหญ่ในใจร่วงลงสู่พื้น หลังจากค้นหาในเรือนจนแน่ใจว่า
ไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่ เทพปี้ชิงก็ใช้อาคมก�ำบังกายพาข้าออกจาก
หอชีเฟิง่ ไปด้วยกัน ยามนีต้ วั เรือนทีถ่ กู อาคมประคับประคองอยูก่ พ็ งั โครม
ลงมา โชคดีทมี่ คี นได้รบั บาดเจ็บไม่กคี่ น อีกทัง้ ส่วนใหญ่กบ็ าดเจ็บเล็กน้อย
แค่ผิวหนังถลอกปอกเปิก ไม่เป็นไรมาก
โถวหย่ามามาคิดแต่จะบุกเข้าไปข้างใน ทัง้ ผลักทัง้ ดันคนทีอ่ ยูข่ า้ งๆ
ให้เข้าไปช่วยกันย้ายก้อนหิน ปากก็ร้องเรียก "เหยาเหยา ต้นไม้ที่เขย่า
แล้วมีเงินร่วงลงมาของข้า เจ้าอยู่ที่ใด รีบส่งเสียงตอบข้ามา"
เทพปีช้ งิ สัง่ ให้ขา้ อยูบ่ นหลังคาห้ามวิง่ ไปโน่นมานี่ จากนัน้ ก็กลายร่าง
เป็นคนธรรมดา เดินเข้าไปพูดกับนาง "เหมียวเหมียวเป็นลูกศิษย์ของข้า
เมื่อครู่ตอนแผ่นดินไหว ข้าช่วยนางและพากลับไปแล้ว ไม่ต้องขุดหา
หรือช่วยเหลือต่อหรอก"
โถวหย่ามามากวาดตาขึน้ ลงมองประเมินเขาหลายครัง้ กล่าวอย่าง
หยามหยัน "ใครจะรูว้ า่ ทีเ่ จ้าพูดจริงหรือเท็จ รูปร่างหน้าตาราวกับเติงถูจอื่ *
* เติงถูจื่อ เป็นค�ำเรียกเปรียบเปรยคนเจ้าชู้ ในสมัยโบราณมีขุนนางแคว้นฉู่นามว่าเติงถูจื่อ เขาอิจฉาซ่งอวี้
ราชเลขาของฉู่ไหวอ๋องที่เป็นบุรุษรูปงามและมีปัญญา จึงกล่าวหาว่าซ่งอวี้เป็นคนเจ้าชู้ ซ่งอวี้จึงว่าตนมี
สาวงามข้างบ้านมาเสนอไมตรีทกุ วันยังไม่สนใจ แต่เติงถูจอื่ มีภรรยาขีร้ วิ้ และดุรา้ ยกลับมีบตุ รกับนางถึงห้าคน
ใครกันแน่ที่เจ้าชู้มักมาก นับแต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกคนเจ้าชู้ว่าเติงถูจื่อ
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ใช่หลอกนางไปขายหรือไม่ ระวังข้าจะแจ้งทางการให้มาจัดการเจ้า!"
"ข้าหาได้พูดเท็จ" เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหญิงสูงวัยที่ดุร้ายเช่นนี้
เทพปี้ชิงดูเหมือนจะท�ำอะไรไม่ถูก เพียงพยายามอธิบาย "นางไม่ใช่
คนธรรมดา เป็นผู้บ�ำเพ็ญเซียน เพียงเพราะเหตุบางประการจึงต้องมาที่
แดนมนุษย์ เนื่องจากนิสัยโง่เขลาจึงได้เข้ามาที่หอชีเฟิ่ง วันนี้ถูกข้า
หาตัวพบ จึงต้องพานางไปจากที่นี่"
โถวหย่ามามากวาดตามองเขาขึ้นลงหลายครั้ง หัวเราะแล้วบอก
"หึ พูดเช่นนี้ เจ้าก็เป็นผู้บ�ำเพ็ญด้วย?"
"ไม่ผดิ " เทพปีช้ งิ ประสานมือ เอ่ยเสียงต�ำ่ "ได้โปรด ไม่ตอ้ งหาตัวนาง
แล้ว"
"ข้าเองก็เป็นเจ้าแม่หวังหมู่!" โถวหย่ามามาพลันแผดเสียงค�ำราม
ดุจแม่เสือออกมา นางกระทืบเท้าร้องขึ้น "พวกหลอกลวงคนตามถนน
อย่างน้อยก็ยังมีป้ายร้าน ดูหมอ เสี่ยงทาย ล้วนนับเป็นครึ่งเซียน แล้วแต่
เจ้าจะเลือกเลย ข้าเคยเจอแต่พวกที่มีพิรุธ แต่ไม่เคยเจอคนที่คุยโวแล้ว
ไม่มีใครเชื่อเช่นเจ้า รีบคืนแม่นางเหยาเหยาของพวกเรามา หาไม่แล้ว
ก็ไปเจอกันที่ศาล!"
เทพปี้ชิงย่นหัวคิ้ว "ไม่อาจไม่เคารพเจ้าแม่หวังหมู่"
"จะแสร้ ง ท� ำ ตั ว เป็น เทพเป็ น ผี ห ลอกผู ้ อื่ น ก็ ต ้ อ งมี ข อบเขต!"
โถวหย่ามามาบอกอย่างดูถูก
"ข้าผู้เป็นเทพไม่เคยพูดเท็จ" เทพปี้ชิงชี้แจง
"ผายลม!" โถวหย่ามามาเหยียดหยาม
"ข้าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้า" เทพปี้ชิงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้
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อีกต่อไป
"ข้าต้องการแค่คน!" โถวหย่ามามาไม่ยอมอ่อนข้อแม้แต่น้อย
เวลานี้เอ๋าอวิ๋นก็กลายร่างเป็นมนุษย์ ยืนหัวเราะพลางกระทืบเท้า
ไม่หยุดอยู่ข้างๆ ใบหน้าเต็มไปด้วยความชื่นมื่น คล้ายก�ำลังพูดว่า
'เทพปี้ชิง เจ้าก็มีวันนี้กับเขาเหมือนกัน'
คิดไม่ถึงว่าพอโถวหย่ามามาเหลือบไปเห็นเขาก็รีบเดินเข้าไป
พูดกับเขาอย่างสนิทสนม "อา เป็นนายท่านนี่เอง เมื่อครู่ท่านไม่ใช่อยู่กับ
แม่นางเหยาเหยาหรอกหรือ เวลานี้นางอยู่ที่ใดกันแน่"
เอ๋าอวิ๋นมองเทพปี้ชิงอย่างชั่วร้ายหลายครั้ง "แม่นางเหยาเหยา
ถูกคนคุยโวผู้นี้ลักพาตัวไปแล้ว เวลานี้ไม่รู้อยู่ที่ใด ยิ่งไม่รู้ว่าต้องเจอกับ
เคราะห์ร้ายอะไร"
"เจ้า!" เทพปี้ชิงโกรธจนเอามือแตะไปที่กระบี่หลายครั้ง ต้องสูด
ลมหายใจเข้าลึกๆ จึงตัดใจปล่อยมือได้ จากนั้นก็ร่ายอาคมอยู่ในใจด้วย
ความจ�ำใจ
กระดิ่งที่คอข้าพลันดังขึ้น เสียงของเขาดังออกมา "เหมียวเหมียว
เจ้ากลายร่างเป็นมนุษย์แล้วมานี่"
พอได้รับค�ำสั่ง ข้าที่ก�ำลังชมเรื่องสนุกก็รีบกลายร่างเป็นมนุษย์
กระโดดลงจากหลังคา พุ่งไปที่ข้างกายเทพปี้ชิง กอดแขนเขาพลาง
เอาศีรษะถูไถไปมาสองสามครั้ง
โถวหย่ามามาเห็นแล้วปากอ้าตาค้าง นางรีบเอ่ยถามข้า "คนทีด่ แู ล้ว
เหมือนนักต้มตุ๋นในยุทธภพผู้นี้เป็นอาจารย์ของเจ้าจริงหรือ"
"ใช่!" ข้าผงกศีรษะติดๆ กัน "เหมียวเหมียวชอบอาจารย์!"
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สีหน้าของเทพปี้ชิงผ่อนคลายลง เขาลูบๆ ศีรษะข้า ก่อนจะช่วย
ดึงผ้าปูเตียงกับผ้าห่มที่พันอยู่บนร่างข้าให้แน่นขึ้น หันไปกล่าวกับ
โถวหย่ามามา "ข้าพานางไปได้แล้วหรือไม่"
"ช้ า ก่ อ น!" โถวหย่ า มามาร้ อ งขึ้ น "ต่ อ ให้ น างเป็น ลู ก ศิ ษ ย์ ข อง
เจ้าอาจารย์จอมคุยโวผู้นี้ แต่เจ้าก็ไม่อาจบอกพาไปก็พาไปได้ ข้าซื้อ
ตัวนางมาใช้เงินไปจ�ำนวนมาก เจ้าต้องชดใช้ข้า!"
"นางหาใช่สินค้าที่น�ำมาซื้อขายได้" เทพปี้ชิงไม่พอใจมาก
โถวหย่ามามาแค่นหัวเราะออกมาค�ำหนึ่ง หยิบกระดาษแผ่นหนึ่ง
ออกมาจากอกเสื้อ ชูขึ้นตรงหน้าเขา "อ่านดูให้ชัดเจน ในนี้มีลายนิ้วมือ
ของนางประทับอยู่ ข้าใช้เงินซื้อตัวนางไปถึงห้าร้อยต�ำลึง เจ้าไม่อาจ
ท�ำให้ข้าต้องสูญเงินไปเปล่าๆ กระมัง"
เอ๋าอวิน๋ มีทา่ ทางไม่ชอบใจขึน้ มา เขาตรงเข้าขวางหน้าโถวหย่ามามา
แล้วบอก "เจ้าไม่ใช่เพิ่งรับเงินสิบหมื่นต�ำลึงกับไข่มุกไปจากข้าหรือ"
"นั่นเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต่างยินยอมพร้อมใจ หาใช่ข้าไปแย่งชิง
มาจากท่าน" โถวหย่ามามาพลันใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าคร�่ำครวญโหยไห้
ขึ้นมา "ตอนนี้หอชีเฟิ่งของข้าพังลงมาทั้งหลังแล้ว จะสร้างใหม่จ�ำเป็น
ต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก พวกท่านไม่อาจข่มเหงข้าสตรีทนี่ า่ สงสารคนหนึง่ ...
ข้าอาภัพยิ่ง ทรัพย์สินที่สะสมมาสามสิบปีต้องมาสูญสิ้นในวันเดียว"
เสียงร้องไห้ของนางยิง่ ร้องยิง่ ดัง ยิง่ ร้องยิง่ น่าเวทนาสงสาร เทพปีช้ งิ
หน้าแดงเล็กน้อย หันกลับไปมองหอชีเฟิง่ ทีถ่ กู เขาท�ำจนพังพินาศแวบหนึง่
ในที่สุดก็ทอดถอนใจ แกะมรกตเม็ดโตที่ฝังอยู่ในสายรัดเอวออกมา
ยื่นให้โถวหย่ามามา "มรกตเม็ดนี้เป็นของวิเศษ ถ้าใส่ไว้ในน�้ำก็จะท�ำให้
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น�ำ้ จับตัวเป็นน�ำ้ แข็งอย่างรวดเร็ว น่าจะหักล้างกับเงินค่าตัวของแมวโง่...
ลูกศิษย์โง่ผู้นี้ได้"
โถวหย่ามามารับมรกตมาด้วยท่าทีกึ่งเชื่อกึ่งสงสัย ก่อนสั่งสาวใช้
ให้ไปยกน�้ำมาอ่างหนึ่งแล้วทดลองดู ครู่เดียวก็เริ่มมีน�้ำแข็งเกาะตัว
เป็นชั้นบางๆ ก่อนค่อยๆ จับตัวเป็นก้อน ในที่สุดก็ดีใจยิ้มหน้าบาน
รีบทะลวงน�้ำแข็งหยิบมรกตออกมา เก็บไว้ในอกเสื้อแล้วบอก "ในเมื่อ
เป็นเช่นนี้ เจ้าก็พาแม่นางเหยาเหยาไปเถิด"
ฮวาหรงเห็นเทพปี้ชิงจะจากไปก็รีบก้าวเข้ามาพูดกับเขา "เช่นนี้
ไม่ดีกระมัง"
"เด็กโง่" โถวหย่ามามาแค่นหัวเราะ "ขึ้นชื่อว่าบุรุษ ถ้าเป็นหญิงสาว
ทีต่ นต้องใช้เงินจ�ำนวนมากหรือต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงจึงได้มา ก็จะรูจ้ กั
ทะนุถนอม ไม่เหยียบย�ำ่ หรือทอดทิง้ ง่ายๆ เจ้าอยูก่ บั เรือ่ งนีม้ านานเพียงนี้
ยังไม่เข้าใจเหตุผลนี้อีกหรือ"
เอ๋ า อวิ๋นเดินเข้ามาบอก "ถ้าข้าอยากจะไถ่ตัวแม่นางฮวาหรง
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่าไร"
โถวหย่ามามามองเขาหลายครั้ง จากนั้นก็หัวเราะเอ่ยว่า "นาง
เสียโฉมกลายเป็นคนอัปลักษณ์ไปแล้ว หากนายท่านยังต้องการล่ะก็
ตามแต่ท่านจะให้มามากน้อยเถิด"
ครั้นแล้วเอ๋าอวิ๋นก็ถูกโถวหย่ามามาดึงไปเจรจาค่าตัวกันเบาๆ ที่
ด้านข้าง แล้วเรียกฮวาหรงไปถามสองสามค�ำเพือ่ ยืนยันถึงความต้องการ
ของตัวนางเอง ค�ำสนทนาต่อจากนั้นข้าไม่ได้ยินอย่างละเอียด เพราะ
ข้าถูกเทพปี้ชิงจับตัวพาเหาะไปหลายร้อยหลี่ด้วยสีหน้าด�ำคล�้ำ ไม่รู้เขา
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ไปหาเสือ้ ผ้าฝ้ายแบบเรียบง่ายชุดหนึง่ จากทีใ่ ดมาให้ขา้ สวมใส่ จากนัน้ ก็
ท�ำการให้โอวาท...
โอวาทที่ให้พูดกลับไปกลับมาก็สรุปได้เพียงสี่ประโยค 'ฝึกฝน
ล้มเหลวไม่เป็นไร ขายตัวหาเงินไม่อาจท�ำ ต่อไปต้องเชื่อฟังค�ำพูดของ
อาจารย์ จะท�ำงานต้องปรึกษากันก่อนทุกเรื่อง'
เขาบังคับข้าให้ท่องไม่หยุด ท่องจนกระทั่งตะวันตกดิน จวบจน
ท่องจ�ำได้อย่างแม่นย�ำไม่ตกหล่นแม้แต่ค�ำเดียวจึงขี่ก้อนเมฆจากไป
ก่อนไปยังแอบยัดปลาแห้งให้ข้าหลายตัว
ข้าแทะปลาแห้งมองส่งเขาจากไป พลันนึกขึ้นมาว่าตนท�ำงานที่
หอชีเฟิ่ง...เพิ่งได้เงินเหรียญส�ำริดที่ยายซ่งให้มาหกเหรียญ ยังขาดอีก...
เก้าร้อยเก้าสิบห้าเหรียญ หรือเก้าร้อยเก้าสิบหกเหรียญนะ
ท�ำอย่างไรดี ดวงอาทิตย์ยามสายัณห์สาดแสงสีแดงมาที่ร่างข้า
ใบไม้ไหวเบาๆ อยู่บนยอดไม้ ขนทั่วร่างยุ่งเหยิงกลางสายลม ยิ่งเน้น
ถึงความเศร้าวังเวงของแมว หนทางข้างหน้ายาวไกลหาที่สิ้นสุดไม่ได้
เส้นทางเล็กเส้นทางน้อยมีนับไม่ถ้วน กลับไม่รู้ควรเดินไปทางใด...
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57

ข้าเป็นแม่แล้ว
ข้าในร่างแมวตุหรัดตุเหร่ไปเรื่อย เงาด้านหลังโดดเดี่ยวเดียวดาย
คาบปลาแห้งชิ้นสุดท้าย เลือกเส้นทางส่งๆ ไปเส้นทางหนึ่งแล้วเดินช้าๆ
ไปข้างหน้า เดินจนถึงตอนดวงดาวเต็มท้องฟ้าก็หาถ�้ำบนภูเขาแห่งหนึ่ง
ปูหญ้าสีเขียวนุ่มลงไป ขดตัวเป็นก้อนกลมนอนลง หาวยาวๆ ทีหนึ่ง
ข้าพบว่าตนเองไม่ได้นอนค้างอ้างแรมกลางป่านานแล้ว เป็นแมวป่าบ้าง
บางครั้งบางคราวความจริงก็รู้สึกดีไม่น้อย...
ใช้ลิ้นท�ำความสะอาดขนและผิวหนังของตน กวาดฝุ่นดินที่เปื้อน
ติดอยู่ออกไป ข้าเบิกตากว้าง มองยอดไม้และใบหญ้าที่ถูกลมพัดไหว
ประหนึง่ นางร�ำก�ำลังร่ายร�ำ ข้างหูมเี สียงแมลงก�ำลังส่งเสียงร้อง ไกลออกไป
มีเสียงหมาป่าค�ำรามอยูก่ ลางทุง่ กว้าง ซึง่ เต็มไปด้วยความเดียวดายและ
หยิ่งผยอง บรรยากาศที่คุ้นเคยเช่นนี้ช่างคล้ายกับตอนอยู่ภูเขาลั่วอิง...
คิดถึงยิ่งนัก
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จะไปข่มเหงหมาป่าที่ส่งเสียงร้องตัวนั้นสักหน่อยดีหรือไม่ ข้า
ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ล้มเลิกความคิด เพราะเทพธิดาหลันอวี่
เคยบอกเอาไว้ ผูแ้ ข็งแกร่งไม่ควรข่มเหงรังแกผูท้ อี่ อ่ นด้อยกว่าตามใจชอบ
ตราบที่ผู้อื่นไม่ได้เป็นฝ่ายมาหาเรื่องข้าก่อน
เหมียวเหมียวอยากเป็นผู้เรียนที่ดี ท�ำภารกิจฝึกฝนในแดนมนุษย์
ครั้ ง นี้ ใ ห้ลุล ่วง เพราะข้ารู้ ทุกครั้ง ที่มีความก้า วหน้า ขึ้นสักเล็กน้อย
เทพปี้ชิงและทุกคนต่างดีใจมาก
ข้าชอบรอยยิม้ ของพวกเขา ชอบยิง่ กว่าอะไรทัง้ สิน้ สภาพจิตใจเช่นนี้
ที่แท้แล้วคืออะไร ข้าไม่เข้าใจ เพียงรู้สึกว่าตนเองดูเหมือนจะแตกต่าง
ไปจากเมื่อก่อน แต่กลับพูดไม่ถูกว่าแตกต่างตรงที่ใด
ในเมื่อคิดไม่ออกก็ไม่คิดแล้ว นอนเร็วสักหน่อย พรุ่งนี้ยังต้องไปหา
งานท�ำเพื่อหาเงิน ข้าหาวยาวๆ ทีหนึ่ง เตรียมจะหลับตา คิดไม่ถึงว่าจะมี
เสียงฟ้าร้องดังขึ้น
ก้อนเมฆด�ำทะมึนบดบังท้องฟ้า ฝนพร่างพรมผืนดินเปียกแฉะ
เหมือนน�้ำจะไหลเข้ามาในถ�้ำ ข้ารีบกระโดดขึ้นไปหลายก้าว ป้องกัน
ขนสวยงามของตนไม่ให้เปียก ทว่าสร้อยมุกกันน�้ำที่สวมอยู่บนข้อมือ
กลับทอแสงสว่างไสวละมุนละไมออกมา ขวางกั้นน�้ำทั้งหมดเอาไว้
ข้ากระโดดลงสู่พื้นด้วยความวางใจ นึกไม่ถึงว่าจิ้งจอกสองตัว
กลับพุ่งเข้ามาในถ�ำ้ ที่ข้าอยู่ หนึ่งในนั้นหลังจากมองเห็นข้าก็ถอยออกไป
ข้างนอกด้วยท่าทางหวาดกลัว ทางหนึ่งถอย ทางหนึ่งก็พูดขึ้น "ข้าน้อย
เพียงผ่านมา คิดจะเข้ามาหลบฝน รบกวนท่านพักผ่อนแล้ว ขออภัย
ขออภัย..."
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อีกตัวหนึ่งกลับงุนงงคิดจะเดินเข้ามาข้างใน "เหตุใดต้องกลัวนาง
เช่นนั้น ก็แค่ปีศาจแมวตนหนึ่ง"
ฝนท�ำให้อากาศเปลี่ยนเป็นค่อนข้างหนาวเย็น ข้ามองจิ้งจอกขน
หนาสองตัวที่อยู่ตรงหน้าแวบหนึ่ง ขยับตัวเปิดทางให้พวกเขาเข้ามา
อย่างใจกว้าง หลังจากจิ้งจอกตัวที่คิดจะหนีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ดึงอีกตัว
เดินเข้ามา ขดตัวอยูท่ มี่ มุ หนึง่ อย่างระแวดระวังพลางเหลือบตาแอบมองข้า
อยู่ตลอดเวลา ทั้งใช้ภาษาจิ้งจอกพูดคุยกัน
"หนาว!" ข้าเห็นพวกเขาไม่รมู้ ารยาท ให้เข้ามาแล้วยังไม่มาอยูใ่ กล้ๆ
เพื่อให้ไออุ่นซึ่งกันและกัน จึงออกค�ำสั่งอย่างไม่ค่อยพอใจ
จิ้ ง จอกสองตั ว มองสบตากั น รี บ หมุ น ตั ว กลายร่ า งเป็น มนุ ษ ย์
เป็นหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรี เดินเข้ามาท�ำความเคารพข้าแล้วแนะน�ำตัว
บุรุษบอกว่าตนชื่ออวิ๋นโอว รูปร่างสูงโปร่ง ตาทั้งสองเรียวยาว
บนหน้าผากมีไฝสีแดงเม็ดหนึ่ง แต่งตัวงามหรูไปทั้งร่าง ขับเน้นให้ดูงาม
เปี่ยมเสน่ห์ พูดโดยสรุปก็คือมีใบหน้าของจิ้งจอก ส่วนสตรีบอกว่า
ตนชื่อหนิงซิน องคาพยพทั้งห้างดงาม แต่งตัวเรียบง่าย ดูแล้วไม่รู้สึกถึง
ความเป็นจิง้ จอกสักนิด กลับคล้ายหญิงสาวผูม้ ชี าติสกุลทีส่ ภุ าพเรียบร้อย
แต่ท้องดูนูนขึ้นเล็กน้อย คงจะกินมากไป
หลังจากพวกเขาท�ำความเคารพแล้วก็ใช้อาคมปีศาจก่อกองไฟ
ขึ้นมาในถ�้ำ ในที่สุดความรู้สึกอบอุ่นก็แผ่ลามไปทั่วร่าง ครั้นแล้วข้า
ก็หมอบลงกลางกองหญ้าด้วยความพึงพอใจ เตรียมจะเข้านอนอีกครั้ง
คิดไม่ถึงว่าพวกเขาสองคนกลับพุ่งเข้ามาคุกเข่าให้กับข้า ปากก็
เอ่ยขึ้นพร้อมกัน "ต้าหวังได้โปรดเมตตา ช่วยพวกเราด้วยเถิด!"
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ข้ามองคนสองคนที่ขัดจังหวะการนอนของข้าถึงสองครั้ง ในใจ
เต็มไปด้วยความไม่พอใจ "เพราะเหตุใดต้องช่วยพวกเจ้า เกี่ยวอะไร
กับข้าด้วย"
อวิ๋นโอวรีบเอ่ย "ข้าเป็นปีศาจจิ้งจอกแห่งภูเขาเยี่ยน นับแต่ท่าน
สังหารราชาเพียงพอนเหลืองแห่งภูเขาเยี่ยนแล้ว ปีศาจที่ภูเขาเยี่ยนก็
อยูภ่ ายใต้การปกครองของท่านทัง้ หมด ต้องส่งมอบเครือ่ งบรรณาการให้
ทุกปีไม่เคยขาด เป็นเพราะภูเขาลั่วอิงเกิดแผ่นดินไหว ส่งผลกระทบถึง
ภูเขาเยี่ยน หลังจากเหล่าปีศาจแยกย้ายแตกฉานซ่านเซ็นไป จึงจ�ำต้อง
หยุดส่งเครื่องบรรณาการ"
"มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ" เนื่องจากเรื่องจุกจิกเหล่านี้อิ๋นจื่อเป็นคน
จัดการทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ข้าคิดอยู่นานก็คิดไม่ออกว่าพวกเขาส่งอะไร
มาเป็นเครื่องบรรณาการ
อวิน๋ โอวนิง่ เงียบไปครูห่ นึง่ ชีใ้ บหน้าทีเ่ ฝ้ารอคอยของตนพลางบอก
"ข้าเพิ่งบ�ำเพ็ญเพียรจนกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน
โชคดีตอนไปส่งเครื่องบรรณาการเคยพบหน้าต้าหวังครั้งหนึ่ง ไม่ทราบ
ต้าหวังยังจ�ำได้หรือไม่"
ข้าสั่นศีรษะ แสดงท่าทีว่าจ�ำไม่ได้แม้แต่น้อย
"หลังจากครั้งนั้นข้าก็ไปจากภูเขาเยี่ยน ปลีกตัวมาบ�ำเพ็ญเพียร
ไม่ได้พบเห็นท่วงทีงามสง่าของต้าหวังมาเป็นเวลานาน"
"มินา่ ข้าถึงไม่เคยพบเจ้า" ข้าหรีต่ าลงครึง่ หนึง่ รูส้ กึ ว่าน่าเบือ่ หน่าย
"อวิ๋นโอวไม่ต้องพูด ไม่ต้องขอร้องแล้ว" หนิงซินที่อยู่ด้านข้างดึงๆ
ชายเสื้อของเขา หว่างคิ้วดวงตาเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ "เรื่องเช่นนี้
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นางจะยอมช่วยได้อย่างไร ช่างเถิด...ข้าเองทีท่ ำ� ให้เจ้าต้องพลอยเดือดร้อน"
"ข้ารู้เจ้าก�ำลังคิดอะไร บอกแล้วนี่ว่าไม่อาจปล่อยให้เจ้าไปรนหา
ที่ตาย" อวิ๋นโอวหันหน้าไปมองนาง กุมมือแล้วพูดอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
"โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องนี้เจ้าไม่มีความผิดแม้แต่น้อย เป็นคนผู้นั้น
ที่ข่มเหงผู้อื่นเกินไป หรือว่าใต้หล้านี้ไม่มีหลักธรรมแห่งสวรรค์ ไม่มี
ความถูกต้องแล้วหรือ"
"ไม่มีเจ้า ข้าตัวคนเดียวจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ข้าตายไม่เป็นไร
แต่ถ้าลูกในท้องตกไปอยู่ในก�ำมือคนผู้นั้น ก็ไม่รู้จะรักษาไว้ได้หรือไม่"
หนิงซินน�้ำตาคลอหน่วย
"ต้าหวังมีอาคมยอดเยีย่ มเลิศล�ำ้ อาจขอร้องนางให้ชว่ ยเจ้ากับลูกได้"
ในดวงตาของอวิ๋นโอวก็มีหยาดน�้ำตาขังคลอ
พวกเขาสองคนตัดพ้อกันไปมา ข้าฟังแล้วรู้สึกเหมือนเด็กมีอะไร
เกี่ยวพันกับข้าอยู่ แต่ก็มึนงงไปหมด ส่งเสียงร้องออกไปหลายค�ำก็
ไม่มีใครสนใจ ครั้นแล้วจึงฟาดกรงเล็บลงกับพื้นอย่างแรง ฟาดจนมี
รอยแตกหลายรอย เอ่ยปากด่าขึ้น "ที่แท้แล้วพวกเจ้าอยากพูดอะไร
กันแน่ พูดออกมาให้ชัดเจนหน่อย!"
จิง้ จอกสองตัวเงียบเสียงลงทันที ข้ายืน่ กรงเล็บออกไป ชีไ้ ปทีห่ นิงซิน
แล้วถามด้วยความอยากรู้ "ลูกในท้องของเจ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับข้า
หรือว่าเป็นลูกของข้า"
"เรื่องนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอน" นางรีบสั่นศีรษะ แทบจะกัดถูก
ลิ้นตนเอง "ข้า...ข้าประพฤติตัวอยู่ในท�ำนองคลองธรรม"
ข้าถามอย่างไม่เข้าใจ "แล้วเกี่ยวข้องกับใคร"
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"กับข้า..." อวิ๋นโอวรีบชี้ไปที่ตนเอง จู่ๆ ก็ร้องเสียงดังขึ้น "ไม่ถูกๆ
เกี่ยวข้องกับท่านด้วย!"
"เกี่ยวข้องอย่างไร" ข้ายิ่งมึนงงหนัก
อวิ๋นโอวถามอย่างระมัดระวังหลายครั้ง เมื่อแน่ใจว่าข้าไม่เข้าใจ
จู่ๆ ก็เปลี่ยนสีหน้าบอก "เด็กคนนี้วันหน้าต้องเรียกท่านว่าแม่บุญธรรม
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับท่านด้วย!"
อะไร...อะไรคือแม่บุญธรรม ข้ามองจิ้งจอกที่อยู่ตรงหน้าด้วย
อาการปากอ้าตาค้าง ไม่รู้ควรพูดอะไรดี
"วันหน้าเด็กคนนี้ต้องเรียกท่านว่าแม่!" อวิ๋นโอวกระโจนมาอยู่
ตรงหน้าข้า พูดด้วยน�้ำเสียงหนักแน่น "ท่านยังจ�ำได้หรือไม่ ตอนนั้น
อยู่ที่ภูเขาลั่วอิง ท่านพูดเองว่าวันหน้าอยากจะเล่นกับลูกของข้า เล่นกับ
จิ้งจอกน้อย ดังนั้นจึงต้องการเป็นแม่บุญธรรมของเขา!"
"มี...มีเรื่องเช่นนี้?" เวลาผ่านมานานมาก ความทรงจ�ำของข้า
ยุ่งเหยิงไปหมด
"มีสๆิ ต้าหวังโปรดอย่าพูดจากลับไปกลับมา" หนิงซินเห็นสถานการณ์
เป็นเช่นนีก้ ร็ บี กระโจนเข้ามาเออออด้วย "อวิน๋ โอวพูดกับข้าทุกวัน วันหน้า
เมือ่ ลูกคลอดออกมาแล้ว ต้องพาเขาไปภูเขาลัว่ อิงเพือ่ คารวะแม่บญ
ุ ธรรม
เสียดายท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว"
"จริง...จริงหรือ" ข้าที่ไม่ค่อยมั่นใจในความทรงจ�ำของตนเองเริ่ม
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง "อะไรคือแม่บุญธรรม"
"แม่บุญธรรมก็คือวันหน้าลูกในท้องหนิงซินก็ต้องเรียกท่านว่าแม่"
อวิ๋นโอวรีบอธิบาย "เขาก็เป็นลูกของท่านเช่นกัน ท่านเป็นแม่บุญธรรม
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ไม่อาจไม่สนใจเขา หรือปล่อยให้เขาตาย! เขาตายแล้ววันหน้าใคร
จะเป็นเพื่อนเล่นของท่าน"
ในที่สุดก็เข้าใจ ที่แท้ข้ามีลูก ที่แท้ข้าเป็นแม่แล้ว...แม้จะไม่รู้ว่า
เพราะเหตุใด แต่เรื่องนี้ไม่อาจไม่ยุ่ง ชั่วขณะนั้นข้าก็พยักหน้าอย่าง
หนักแน่น "พูดมาเถิด ข้าต้องท�ำอย่างไร"
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จิ้งจอกหน้าด�ำ
ฝนค่อยๆ หยุดตก ข้าเองก็หาวมาเจ็ด แปด สิบครั้งแล้ว อวิ๋นโอว
กับหนิงซินที่อยู่ตรงหน้ายังคงพูดร�่ำไรไม่จบ ทั้งยังพูดไปพักหนึ่งก็ร้องไห้
พักหนึ่ง หนวกหูจนแมวปวดหัว
"พูดให้สนั้ หน่อย!" ในทีส่ ดุ ข้าก็ทนไม่ไหวตวาดขึน้ กรงเล็บแหลมคม
ตะปบลงบนพื้น แสดงให้เห็นว่าขืนยังไม่พูดประเด็นส�ำคัญ ข้าก็จะโมโห
แล้ว
ทั้งสองคนตัวสั่นสะท้าน มองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนอวิ๋นโอว
เป็นคนพูดขึน้ "ข้าออกจากภูเขาเยีย่ นเทีย่ วระเหเร่รอ่ นไปทัว่ มาพบรักกับ
หนิงซิน ผูกสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากับนาง คิดไม่ถึงว่าจิ้งจอกหน้าด�ำ
ซือสือจวินเดินทางผ่านมาทางนี้ บอกหนิงซินหน้าตาคล้ายภรรยาทีต่ ายไป
ของเขา และคิดจะใช้ก�ำลังบีบบังคับแต่งนางกลับไป เราสองสามีภรรยา
ไม่ยอม เขาก็ใช้วิธีต�่ำช้าต่างๆ มาบีบบังคับ ด้วยอับจนหนทาง พวกเรา
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จ�ำต้องหลบหนีมาถึงที่นี่"
"เรื่องเล็กน้อยเท่านี้ น่าเบื่อเสียจริง" ข้าอ้าปากหาวอีกครั้ง "แต่งก็
แต่งสิ อย่างมากพวกเจ้าก็ตามเขาไปด้วยกัน จะเป็นไรไป"
อวิ๋นโอวใบหน้าซีดเผือดทันที หนิงซินยืนขึ้นมาพูดด้วยความโกรธ
"ต้าหวังพูดเช่นนี้ได้อย่างไร! สตรีที่ดีไม่มีสองสามี! แม้ข้าจะเป็นจิ้งจอก
ก็รู้ถึงหลักธรรมนี้"
ข้าถูกด่าจนรู้สึกขาดความมั่นใจ "ท�ำไม่ได้หรอกหรือ"
อวิ๋นโอวรีบดึงหนิงซินมาบอกว่า "ต้าหวังฐานะสูงศักดิ์ แต่ไรมา
ไม่ได้สนใจเรื่องราวทางโลก เจ้าอย่าโมโห กระเทือนถึงลูกในท้องจะไม่ดี"
ข้าลูบๆ ศีรษะ มองพวกเขา เสนอความเห็นอีกครั้ง "เช่นนั้นก็
สังหารจิ้งจอกหน้าด�ำตัวนั้นเสียก็หมดเรื่อง"
"จิง้ จอกหน้าด�ำตัวนัน้ ร้ายกาจยิง่ อีกทัง้ เบือ้ งหลังยังมีคนหนุนหลัง...
กล่าวกันว่าเป็นปีศาจทีร่ า้ ยกาจทีส่ ดุ ตนหนึง่ " อวิน๋ โอวมีสหี น้าดีใจให้เห็น
ร�ำไร ถึงอย่างนั้นน�้ำเสียงก็ยังฟังออกถึงความร้อนใจ
"น�ำทางๆ" ข้าคร้านจะพิรพี้ ไิ รกับพวกเขา เห็นนอกถ�ำ้ ฝนหยุดตกแล้ว
จึงอยากจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
คิดไม่ถึงว่าข้ายังไม่ทันได้ออกไปก็มีเสียงค�ำรามดังมาจากปากถ�้ำ
"หนิงซินออกมา! ตามข้ากลับไป!"
"เขามาแล้ว!" หนิงซินรีบเข้าไปหลบด้านใน อวิ๋นโอวใช้สายตา
วิงวอนขอร้องมองมาที่ข้า
ครั้นแล้วข้าก็ลุกขึ้นกลายร่างเป็นมนุษย์ ยื่นมือออกมา กรงเล็บ
ทะลวงฟ้าปรากฏขึ้น จากนั้นก็เดินอาดๆ ออกไป มองผู้มาที่อยู่เบื้องหน้า
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แล้วถามขึ้น "เจ้าก็คือจิ้งจอกหน้าด�ำหรือ"
"เจ้ากับสองคนนั้นมีอะไรเกี่ยวข้องกัน" ผู้มาตัวสูงมาก รูปร่าง
ผอมแห้ง ผิวค่อนข้างด�ำ สวมชุดเกราะสีด�ำ มือถือหอกยาว ดวงตา
หว่างคิ้วเต็มไปด้วยความดุร้าย แต่กลับมีแววระทมทุกข์จางๆ ที่ไม่อาจ
ลบเลือนได้ "ข้าต้องการเพียงหนิงซิน เจ้าไสหัวไป!"
"ข้าเป็นแม่บุญธรรมของลูกหนิงซิน!" ข้ารีบใช้ความสัมพันธ์ที่เพิ่ง
เข้าใจเมื่อครู่โต้กลับไป ทั้งไม่ชอบใจในท่าทีก�ำเริบเสิบสานของเขา
อย่างมาก แอบโคจรพลังมาที่กรงเล็บ เตรียมจู่โจม
ซือสือจวินทีอ่ ยูต่ รงหน้าชะงักอึง้ ไปชัว่ ขณะ พลันหัวเราะฮ่าๆ ออกมา
"สองคนนั้นเจ้าเล่ห์ยิ่งนัก เคยรับแม่บุญธรรมตั้งแต่เมื่อไรกัน แมวโง่งม
เจ้าถูกหลอกแล้ว"
ถึงกับยังด่าว่าข้าโง่งมเชียวรึ! หากไม่จัดการคนผู้นี้ข้ายังจะมีหน้า
เป็นแมวอีกหรือ เขาพูดยังไม่ทันขาดค�ำดี ข้าก็จู่โจมเข้าใส่ทันที ตวัด
กรงเล็บไปทีใ่ บหน้าเขาทีหนึง่ สองขาเตะฝุน่ ดินทีพ่ นื้ เข้าใส่ดวงตาของเขา
ซือ สือ จวินเห็นแล้วก็กวัด แกว่ง หอกยาวในมือเป็นวงกลม แม้
น�้ำหยดเดียวก็มิอาจลอดผ่าน หลบเลี่ยงการจู่โจมที่ดุเดือดรุนแรงไปได้
ข้าเห็นแล้วกระโดดไปที่ด้านข้าง ยกหินก้อนมหึมาหนักราวพันชั่ง
ทุ่มลงมาอย่างแรง เขาเปลี่ยนท่วงท่าจากการใช้หอกตั้งรับเป็นคิดจะ
โจมตีหินให้แตก ที่ข้ารออยู่ก็คือช่วงจังหวะนี้
กรงเล็บทะลวงฟ้าพุ่งออกไป จู่โจมหินก้อนมหึมาจนแตกออก
เป็นหินก้อนเล็กจ�ำนวนนับไม่ถ้วน ภายใต้พลังปีศาจที่ข้าควบคุมอยู่
หินก้อนเล็กทั้งหมดตรงเข้าจู่โจมซือสือจวินจากทิศต่างๆ กัน ขณะที่เขา
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ก�ำลังมือไม้พนั กันยุง่ กรงเล็บก็กรีดผ่านหน้าอกของเขา ตัดเสือ้ เกราะขาด
เปิดแผลทีล่ กึ จนเห็นกระดูกแผลหนึง่ ทีน่ า่ เสียดายก็คอื ไม่ได้ควักเอาหัวใจ
ออกมา
ซือสือจวินถอยหลังไปหลายก้าว เอามือกดปากแผลมองข้าแล้ว
ร้องด่า "เจ้าปีศาจแมวตนนี้! วรยุทธ์ดูเหมือนจะร้ายกาจยิ่ง!"
พูดจบเขาก็กัดฟันพุ่งเข้ามาจะสู้ตาย ข้าหลบหลีกได้อย่างง่ายดาย
และกรีดร่างของเขาซ้ายทีขวาทีเป็นแผลเล็กแผลน้อยจ�ำนวนนับไม่ถ้วน
ไม่ต่างอะไรกับการหยอกเย้าหนูเล่นสนุก
โลหิตของซือสือจวินไหลออกมามากขึ้นทุกที เป็นตายเขาก็ไม่ยอม
รามือ สุดท้ายก็ล้มคว�่ำลงกับพื้นอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจ ข้าเห็นเขา
ไม่ไหวแล้วจึงเดินเข้าไปเตะเท้าใส่ทีหนึ่ง เตรียมจะลงมือครั้งสุดท้าย
"อวี๋เกอ..." ซือสือจวินไม่รู้เรียกชื่อใคร ดวงตาของเขาเริ่มแตกซ่าน
เพียงจับจ้องไปที่หนิงซินซึ่งหลบหลังอวิ๋นโอวอยู่ในถ�้ำพลางร้องเรียก
"อวี๋เกอ...กลับมา..."
"นางหาใช่อวี๋เกอ..." อวิ๋นโอวพูดขึ้นเบาๆ
ใบหน้าของซือสือจวินเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง เขาหลับตาลง
กลายร่างเป็นจิ้งจอกหน้าด�ำ คล้ายก�ำลังรอคอยความตายที่จะมาถึง
ท่าทีที่รอคอยการถูกสังหารเช่นนี้ ในเวลาอันสั้นกลับท�ำให้ข้าไม่รู้ว่า
ควรลงมือดีหรือไม่
หนิงซินเดินเข้ามา ถอนหายใจเอ่ยว่า "ถ้า...เจ้ายอมปล่อยพวกเรา
สองสามีภรรยา วันนี้ก็จะไม่สังหารเจ้า...นับแต่นี้เราต่างคนต่างใช้ชีวิต
ของตนดีหรือไม่"
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ซือสือจวินไม่พูดอะไร ข้าขยับกรงเล็บทะลวงฟ้าถามพวกเขาติดๆ
กันหลายครั้งว่าจะสังหารหรือไม่ พวกเขาต่างไม่ตอบข้า
"พี่ชาย! พี่ชาย!" เสียงเล็กอ่อนช้อยของอิสตรีดังมาจากที่ไกล
มีจิ้งจอกหน้าขาวตัวหนึ่งกระโจนเข้ามาแล้วกลายร่างเป็นหญิงสาว
ใบหน้างามหยาดเยิ้มเปี่ยมเสน่ห์ สวมใส่เพชรพลอยไข่มุกสาดประกาย
วิบวับไปทัง้ ร่าง นางฟุบตัวลงบนร่างจิง้ จอกหน้าด�ำพลางร้องไห้คร�ำ่ ครวญ
"พวกเจ้าจิตใจชั่วร้ายยิ่งนัก ถึงกับลงมือโหดเหี้ยมเช่นนี้!"
จิ้ ง จอกพวกนี้ ม ารวมตั ว กั น ก่ อ เรื่ อ งวุ ่ น วายจนข้ า จิ ต ใจว้ า วุ ่ น
ทัง้ เห็นอวิน๋ โอวกับหนิงซินไม่มที า่ ทีอะไร จึงเดินไปนัง่ บนก้อนหินด้านข้าง
เฝ้าดูพวกเขาเจรจากัน
อวิ๋นโอวเอ่ยขึ้น "เป็นพี่ชายของเจ้าที่ไล่สังหารพวกเรา ขู่เข็ญ
คุกคามภรรยาของข้า"
จิ้งจอกหน้าขาวเอ่ย "ข้าไม่สนใจ! ถ้าพี่ชายของข้าตาย ข้าจะให้
พวกเจ้าชดใช้ด้วยชีวิต!"
พูดจบนางก็ชกั กระบีอ่ อ่ นออกมาจากเอว แทงใส่อวิน๋ โอวกับหนิงซิน
อย่างดุดัน ข้าช�ำเลืองตามองอยู่ชั่วขณะ เห็นว่าวรยุทธ์ของจิ้งจอกตัวนี้
ธรรมดา พื้นฐานก็ไม่แน่น เทียบไม่ได้กระทั่งอวิ๋นโอว จึงไม่มีความรู้สึก
อยากไปเล่นสนุกด้วย
ต่อสู้กันได้ไม่ก่ีกระบวนท่า อาวุธของจิ้งจอกหน้าขาวก็ถูกจู่โจม
จนร่ ว งหล่นลงกับ พื้น นางพิล าปร�่ำไห้ออกมา "ถ้า พวกเจ้า รังแกข้า
ต้าหวังบ้านข้าจะต้องเล่นงานพวกเจ้า!"
สีหน้าของอวิ๋นโอวเปลี่ยนไปแล้ว เขาพลันพูดกับนางอย่างดุดัน
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"ในเมื่อพวกเจ้าไม่คิดจะให้ทางรอดแก่ข้า เช่นนั้นวันนี้ข้าก็จะตายตกไป
พร้อมกับพวกเจ้าเสียเลย!"
สีหน้าของจิ้งจอกหน้าขาวเปลี่ยนเป็นเขียวคล�้ำ เอาแต่ร้องไห้
ราวกับดอกสาลี่ต้องฝน ดูน่าสงสารยิ่ง ปากก็เอาแต่ร้องเรียก "ต้าหวัง
ช่วยด้วย"
"ต้าหวังบ้านเจ้าคือใคร" ข้าฟังจนรู้สึกร�ำคาญจึงเอ่ยปากถาม
"พูดออกมาเจ้าอย่าตกใจแล้วกัน!" จิง้ จอกหน้าขาวปากกล้าขึน้ มาอีก
นางกลอกตาไปมาแล้วหันมาพูดใส่หน้าข้า "ต้าหวังบ้านข้าเคยบุกเดี่ยว
ไปที่เขาซวีหมี* ทางตะวันตก เขาก็คือจอมมารวัวกระทิง สมญานาม
ผิงเทียนต้าเซิ่ง!"
ข้าสะดุ้งตกใจ พอได้ยินสมญานามผิงเทียนต้าเซิ่ง (มหาเทพ
เสมอฟ้า) ก็เกือบจะพลัดตกจากก้อนหิน
นางยังร้องต่อ "ปีศาจแมว เจ้ามีฝีมือเช่นนี้ ถ้าสังหารพวกเขา
สองคนช่ วยชีวิต ข้าไว้ ต้าหวัง บ้านข้าจะต้องให้รางวัลเจ้า มากมาย
กระทั่งมอบภูเขาให้เจ้าครอบครองตั้งตนเป็นหวัง!"
อวิ๋นโอวกับหนิงซินร้อนใจ พวกเขารีบกล่าวกับข้า "ต้าหวัง ท่าน
รับปากจะช่วยพวกเรา...ขอร้องท่าน ได้โปรดอย่าฟังปีศาจจิ้งจอกตนนี้!"
"เมี้ยว ดียิ่งนัก!" ข้าดีใจยิ่ง กระโดดไปถึงเบื้องหน้านาง กล่าวยิ้มๆ
"เจ้าอยู่ด้วยกันกับจอมมารวัวกระทิง?"
จิ้งจอกหน้าขาวพยักหน้าติดๆ กัน ใบหน้าเต็มไปด้วยหยาดน�้ำตา
"ข้าคือจิ้งจอกหน้าหยก เจียวเจียว ในเมื่อเจ้ารู้แล้วก็รีบช่วยข้าเร็วเข้า"
* ซวีหมี หมายถึงเขาพระสุเมรุ
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จิ้งจอกสองตัวที่อยู่ด้านข้างมีใบหน้าซีดขาวดุจคนตาย
ข้ามองเหยื่อตรงหน้าที่ได้มาอย่างไม่ต้องเปลืองแรง บอกด้วย
ความลิงโลด "คราวก่อนพีส่ ะใภ้หลัวช่าด่าข้าว่าโง่เพราะเจ้า บอกจะไปหา
เจ้าลากตัวออกมาสังหาร ครานี้ถ้าส่งตัวเจ้าไป นางคงจะดีใจมาก"
"หลัว...หลัวช่า!" ใบหน้างดงามของจิ้งจอกหน้าหยกเผือดสี ตกใจ
จนล้มก้นกระแทก "หรือว่าเจ้าก็คือฮวาเหมียวเหมียวน้องสาวบุญธรรมที่
ต้าหวังเอ่ยถึงเสมอ แมวทีเ่ ทพปีช้ งิ เทพสงครามอันดับหนึง่ แห่งแดนสวรรค์
รับไว้เป็นลูกศิษย์...จอมมารแมว"
ข้าพยักหน้าด้วยความเบิกบานใจ ครั้นแล้วจิ้งจอกตัวนี้ก็เป็นลม
หมดสติไปเลย...
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เขียนจดหมาย
เดิมข้าคิดจะสังหารจิ้งจอกพี่น้องสองตัวนี้แล้วส่งไปรับความดี
ความชอบจากหลัวช่า แต่มาค�ำนวณดู ภูเขาหั่วเยี่ยนระยะทางไกล
อีกทั้งข้ายังชอบหลงทาง เกิดโอ้เอ้ท�ำให้การฝึกฝนในแดนมนุษย์ต้อง
เสียงานคงไม่ดีแน่ จึงมอบหมายให้อวิ๋นโอวกับหนิงซินช่วยส่งตัวนางไป
เจียวเจียวจิง้ จอกหน้าหยกน�ำ้ ตาคลอ ท่าทางก�ำเริบเสิบสานทีเ่ คยมี
อันตรธานไปหมดสิ้น ได้แต่วิงวอนขอร้องอย่างน่าสงสาร "ไม่ว่าอย่างไร
ข้าก็เป็นอนุที่พี่ชายของเจ้ารักและโปรดปราน ถ้าสังหารข้าแล้ว เจ้าจะ
อธิบายกับเขาอย่างไร"
ข้าถีบนางไปทีหนึง่ อย่างไม่แยแส "พีช่ ายจอมมารวัวกระทิงแต่ไรมา
ไม่เคยแม้แต่จะด่าข้าด้วยถ้อยค�ำรุนแรงสักค�ำ ต่อให้ขา้ ท�ำผิด แค่พดู ไม่กคี่ ำ�
ประจบออดอ้อนสักหน่อยก็ผ่านไปแล้ว แต่พี่สะใภ้หลัวช่ากลับลงมือ
ตีข้าจริง เจ้าเห็นข้าเป็นแมวโง่หรือไร"
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เจียวเจียวได้ยนิ เช่นนัน้ ก็รีบวิงวอนอวิน๋ โอวสองสามีภรรยา "ข้ารู้วา่
พีช่ ายท�ำผิดไปแล้ว...โปรดเห็นแก่ความรักทีพ่ ชี่ ายข้ามีตอ่ ภรรยาทีล่ ว่ งลับไป
ถึงได้ทำ� เรือ่ งโง่งมเช่นนี้ ขอร้องพวกเจ้า เห็นแก่ความเป็นเผ่าพันธุเ์ ดียวกัน
ปล่อยพวกเราไปสักครั้งเถิด ต่อไปไม่กล้ามาก่อกวนพวกเจ้าอีกแล้ว"
อวิน๋ โอวพูดด้วยความโกรธ "ตอนพีช่ ายเจ้าไล่สงั หารพวกเรา พวกเรา
ก็พยายามวิงวอนขอความเมตตา เหตุใดจึงไม่เห็นเขาปล่อยพวกเรา
สองสามีภรรยา"
จิ้งจอกหน้าด�ำที่นอนอยู่กับพื้นเสียงหอบหายใจแผ่วอ่อน ทว่า
ปากก่นด่าด้วยเสียงแหบแห้ง "สมัครใจต่อสู้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้
ห้าม...ห้าม...ขอร้องผู้อื่น..."
"พี่ชาย..." เจียวเจียวมองเขาแล้วร้องไห้จนควบคุมตนเองไม่อยู่
จากนั้นก็หันมาวิงวอนขอร้องข้า "ถ้าส่งตัวข้าไปอยู่ในมือหลัวช่าจริง
ข้ากลัวว่าต่อให้ข้าคิดจะตายก็ตายไม่ได้ หาไม่เจ้าก็สังหารข้าเสียที่นี่
เลยแล้วกัน"
เคยเห็นแต่คนวิงวอนขอความเมตตา ไม่เคยเห็นใครวิงวอนให้
สังหาร ครั้งนี้ท�ำให้ข้างุนงงแล้ว
หนิงซินกลับผลักอวิน๋ โอวเบาๆ ทีหนึง่ "เรือ่ งนี.้ ..ถ้าพวกเราท�ำจริง...
เกรงว่าจะต้องเกิดปัญหายุ่งยาก"
อวิ๋นโอวลังเลอยู่ชั่วขณะ หลังจากเข้ามาตรวจดูอาการบาดเจ็บ
ของจิ้งจอกหน้าด�ำแล้วก็ค้อมค�ำนับข้า "ต้าหวังคุณธรรมสูงส่งเทียมฟ้า
ออกหน้าให้ความช่วยเหลือ เราสองสามีภรรยาซาบซึ้งในบุญคุณยิ่งนัก
เพียงแต่...อย่างไรจิ้งจอกหน้าหยกผู้นี้ก็เป็นจิ้งจอกเผ่าพันธุ์เดียวกัน แม้
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พวกเขาจะไร้ความปรานี แต่พวกเราไม่อาจไร้คุณธรรม ทั้งนางยังเป็น
อนุ ข องผิ ง เทียนต้าเซิ่ง พี่ช ายของท่าน ถ้า นางจบชีวิตที่นี่ แม้ต้าเซิ่ง
ไม่ทวงถามความรับผิดชอบจากท่าน แต่ในใจคงไม่พ้นที่จะซุกซ่อน
ความไม่พอใจเอาไว้"
"ความหมายของเจ้าก็คอื ไม่อาจสังหารนาง?" ฟังถ้อยค�ำสุภาพทีเ่ ขา
พูดออกมายาวเหยียด ข้าพยายามใคร่ครวญความหมายที่แฝงอยู่ใน
น�้ำเสียง จากนั้นก็สั่นศีรษะบอก "ไม่ได้ๆ ถ้าหลัวช่ารู้ว่าข้าพบจิ้งจอกตัวนี้
แล้วไม่ได้สังหาร จะต้องทุบตีข้าแน่นอน"
"แต่วา่ ..." อวิน๋ โอวขยับปากสองสามครัง้ พูดขึน้ เบาๆ "ฌานตบะของ
จิ้งจอกหน้าด�ำถูกต้าหวังซัดจนแตกซ่านไปแล้ว ถ้าท่านยังสังหารจิ้งจอก
หน้าหยกอีก แล้วให้พวกเราส่งตัวไปให้หลัวช่า หากผิงเทียนต้าเซิ่ง
ทราบเรื่องเข้า แม้เขาจะไม่โกรธท่าน...แต่ต้องสังหารพวกเราระบาย
ความแค้นแน่"
เจียวเจียวได้ยินแล้วรีบผงกศีรษะดุจทุบกระเทียมทันที
ข้ามองสองคนตรงหน้าทีท่ ำ� หน้าน่าสงสารแล้วก็หนั ไปมองท้องของ
หนิงซินครู่หนึ่ง ถามอย่างลังเล "แล้วลูกของเจ้าเล่า จะถูกสังหารหรือไม่"
"พวกเราไม่รู้..."
"เช่นนั้นก็ช่างเถิด" ข้าตัดสินใจอย่างฉับไว "พวกเจ้าว่าอย่างไรก็ว่า
อย่างนั้น ปล่อยนางไป" แล้วก็หันไปขู่ขวัญเจียวเจียว "เจ้าคงไม่บอก
หลัวช่าเรื่องที่ข้าพบเจอเจ้ากระมัง"
เจียวเจียวรีบเปลีย่ นจากพยักหน้าเป็นสัน่ ศีรษะราวกับกลองป๋องแป๋ง
ใบหนึ่ง
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"แต่ไม่อาจปล่อยไปเช่นนี้..." อวิ๋นโอวยับยั้งการตัดสินใจของข้า
"ถ้าพวกเขากลับไปแล้วเที่ยวพูดจาส่งเดช ยุยงคนมาแก้แค้นก็จะมี
ปัญหา"
"นี่ก็ไม่ได้ นั่นก็ไม่ได้ แล้วเจ้าจะเอาอย่างไร" สมองข้าบวมโตแล้ว
จ้องคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยความหงุดหงิด
อวิน๋ โอวปรึกษาหารือกับหนิงซินอยูค่ รูห่ นึง่ ก่อนก้าวเข้ามาแล้วยิม้ สู้
"ต้าหวัง พวกเราใคร่ครวญกันดีแล้ว ไม่สู้ท่านเขียนจดหมายให้พี่ชาย
สักฉบับ เล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบให้เขาฟัง ขอให้เขาอย่าได้ทวงถาม
ความรับผิดชอบจากพวกเรา ข้าจะให้หนิงซินเดินทางไปภูเขาหัว่ เยีย่ นก่อน
ส่วนตัวข้าเองจะเอาจดหมายไปส่งให้ผิงเทียนต้าเซิ่งโดยเดินทางไป
พร้ อ มกับ จิ้ง จอกสองตัวนี้ จากนั้นค่อยไปสมทบกับนางในภายหลัง
หลังจากนั้นก็อยู่ภายใต้สังกัดของหลัวช่า ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น ไม่ต้อง
กลัวว่าพวกเขาสองคนจะกล้าบุกเข้ามาหาเรื่องอีก"
เขียนจดหมาย? ข้าที่เพิง่ รู้ตวั อักษรร้อยกว่าตัวท�ำหน้าบูดบึ้งแล้ว...
หนิงซินปูกระดาษเซวียนจื่อ อวิ๋นโอวฝนหมึก ยื่นพู่กันขนหมาป่า
มาใส่มือข้าด้ามหนึ่ง ข้าจับพู่กันขึ้นมา มองกระดาษว่างเปล่าตรงหน้า
ในสมองก็มีแต่ความว่างเปล่า ข้าที่ยามต่อสู้ไม่เคยถอยหนี ยามนี้
กลางฝ่ามือถึงกับมีเหงื่อซึมและสั่นเทาเล็กน้อย
เวลาหนึ่งเค่อ* ผ่านไป สายลมบางเบาพัดผ่านหน้าผาก พัดพา
เม็ดเหงื่อของข้าไป
เวลาสองเค่อผ่านไป กระรอกซุกซนบนต้นไม้ดึงกลีบดอกสาลี่
* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาแต่โบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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สีขาวดุจหิมะร่วงหล่นปลิวลงมาบนกระดาษเซวียนจื่อที่ว่างเปล่า
เวลาสามเค่อผ่านไป นกกระจอกส่งเสียงจุ๊บๆ จิ๊บๆ เอ็ดตะโรอยู่
ด้านข้าง ดึงดูดสายตาข้าให้หันไปมอง
หนึ่งชั่วยามผ่านไปแล้ว ในที่สุดพู่กันในมือข้าก็ขยับ หมึกสีด�ำ
หยดลงไปหยดใหญ่ จากนั้นก็ต้องเปลี่ยนกระดาษใหม่...
ภายใต้การชี้แนะและการรบเร้าเซ้าซี้จะเป็นจะตายของอวิ๋นโอว
ในที่สุดข้าก็เขียนจดหมายฉบับแรกในชีวิตออกมาอย่างบิดๆ เบี้ยวๆ...
'พี่ชาย ข้าคือเหมียวเหมียว ลงมา XX ในแดนมนุษย์ X ของท่าน
ข้าเป็นคนตี ไม่ได้สังหาร กลัวท่านจะโกรธ แต่พี่ XX หลัวต้องโกรธแน่ X
ของอวิ๋น X เป็นลูกบุญธรรมของข้า ท่านอย่าสังหารเขา และอย่าให้ X
ของท่านสังหารเขา...'
หลังจากเขียนเสร็จอ่านดูอีกครั้งก็รู้สึกว่าไม่เลว จึงเขียนจดหมาย
ให้หลัวช่าอีกฉบับ...
'พี่ XX หลัว ข้าคือเหมียวเหมียว ลงมา XX ในแดนมนุษย์ X ของหนิง
X เป็นลูกบุญธรรมของข้า นางมาหาท่าน อย่าได้สังหารนาง ข้าตี X
ของพี่ชายเกือบตาย ไม่ได้สังหารกลัวพี่ชายจะโกรธ ยังคงให้ท่านเป็น
คนสังหารเอง นางสังหารง่ายมาก'
ล�ำบากไม่น้อยกว่าจะเขียนเสร็จ ข้ารู้สึกว่าหัวสมองของข้าด้านชา
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ไปหมด หนิงซินหยิบจดหมายขึ้นมากลับหัวกลับหางดูอยู่หลายครั้ง
ถามด้วยความไม่แน่ใจ "จดหมายนี้...พวกเขาจะอ่านเข้าใจจริงหรือ"
"ทีใ่ ดอ่านไม่เข้าใจ พวกเราก็อธิบายแล้วกัน" อวิน๋ โอวหยิบจดหมาย
ขึ้นมาอย่างดีใจเป็นที่สุด รีบบอกให้ข้าท�ำเครื่องหมายยืนยันตัวตน
หลังจากครุน่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ ข้าก็กลายร่างกลับไปเป็นแมว ใช้องุ้ เท้า
ประทับรอยดอกเหมยทีน่ า่ รักไว้บริเวณท้ายจดหมายอย่างประณีตบรรจง
เป็นการแสดงตัวตนของข้า พวกเขาต่างเอาจดหมายเก็บไว้ในอกเสื้อ
ราวกับได้รับสิ่งล�้ำค่า ทั้งกล่าวขอบคุณข้า ขอบคุณแล้วขอบคุณอีก
ยังบอกจะกลับไปท�ำป้ายอายุยืนให้ข้า ให้ลูกหลานชนรุ่นหลังจดจ�ำ
ชื่อของข้าไว้ตลอดไป
ข้าไม่ได้ตอ้ งการป้ายอายุยนื เพียงขอลูบท้องหนิงซินเบาๆ ไม่กคี่ รัง้
แล้วเอาหูแนบลงไปฟังอย่างตั้งใจ ในท้องของนางมีเสียงหัวใจเต้นเบาๆ
เป็นจังหวะ ดูอบอุ่นอ่อนโยน ยอดเยี่ยมยิ่งนัก
เมื่อก่อนตอนอยู่ภูเขาลั่วอิง แม้จะรู้ว่าสัตว์ล้วนให้ก�ำเนิดลูก แต่ข้า
ไม่เคยใส่ใจขั้นตอนในการให้ก�ำเนิดลูก ที่แท้น่าสนุกถึงเพียงนี้ สีหน้า
ของหนิงซินยามมองท้องของตนเองดูมีความสุขมาก องคาพยพทั้งห้า
แลสว่างไสวงดงามอย่างบอกไม่ถูก ส่วนใบหน้าอวิ๋นโอวก็เปี่ยมไปด้วย
ความรักและเมตตา
ความตื้นตันใจที่ผุดขึ้นมาท�ำให้หัวใจของข้าอ่อนนุ่มลง "ไม่รู้ตอน
ท่านแม่คลอดเหมียวเหมียวจะดูอบอุ่นอ่อนโยนเช่นนี้หรือไม่" เสียดาย
ที่ค�ำถามนี้ไม่มีค�ำตอบ ตั้งแต่ข้าจ�ำความได้ก็ไม่เคยพบหน้าท่านแม่
และไม่เคยพบหน้าท่านพ่อ
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หลังจากเอ่ยค�ำถามนี้ออกมา หนิงซินก็ยิ้มบอกกับข้า "จะต้อง
อบอุ่นอ่อนโยนมากแน่นอน เพราะแววตาของท่านในตอนนี้ก็อบอุ่น
อ่อนโยนมาก"
หลังจากได้รับค�ำตอบ ข้าก็ดีใจโบกมือให้พวกเขาเป็นการอ�ำลา
เตรียมจะจากไป อวิ๋นโอวพลันเรียกข้าไว้ เขาก้มหน้าบอก "ขออภัย...แต่
เด็กคนนี้วันหน้าจะต้องเป็นลูกบุญธรรมของท่านอย่างแน่นอน ข้าจะให้
เขาเคารพท่านดุจเดียวกับเคารพมารดาของตน"
"เดิมเขาก็เป็นลูกบุญธรรมของข้าอยู่แล้ว" ข้ากล่าวยิ้มๆ "วันหน้า
ค่อยมาเล่นกับเขา"
"ตกลง" อวิ๋นโอวตอบเสียงหนักแน่น
"สอนเขาจับนกกับจับหนูได้หรือไม่" ข้าถาม
"เรื่องนี้...ไม่ดีกระมัง" สีหน้าของหนิงซินดูไม่ค่อยดี
หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งข้าก็เอ่ยถาม "พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะหาเงิน
ได้อย่างไร"
"จะให้ท่านต้องล�ำบากเช่นนั้นได้อย่างไร!" อวิ๋นโอวกับหนิงซิน
รี บ เอาแท่ ง เงินทองค�ำที่อ ยู่ใ นตัวและไข่มุกยัดใส่มือข้า ข้าประคอง
สิ่งของที่กินไม่ได้และหนักอึ้งเหล่านี้อยู่ในมือ หงุดหงิดจริงๆ ครั้นแล้ว
จึ ง โยนกลั บ ไปทั้ ง หมด เพี ย งเอาอาหารแห้ ง ทั้ ง หมดของพวกเขาไป
แล้วออกเดินทางเข้าเมืองไปด้วยความเบิกบานใจท่ามกลางเสียงกล่าว
ขอบคุณ
ครัง้ นีเ้ หมียวเหมียวนับว่าไม่ได้ทำ� อะไรผิดกระมัง คืนนีข้ า้ จะเล่าให้
เทพปี้ชิงฟัง ให้เขาชมข้า
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คิดไม่ถึงว่าหลังจากเทพปี้ชิงชมแล้ว...ก็พูดกับข้าอย่างมุ่งหวัง
"หลั ง กลั บ จากการฝึก ฝน เขี ย นจดหมายฉบั บ นั้ น อี ก ครั้ ง มาให้ ข ้ า ดู
แล้วเขียนจดหมายให้ข้าฉบับหนึ่งด้วย"
จากนั้นไม่รู้เพราะเหตุใดข่าวที่ว่าเหมียวเหมียวเขียนจดหมายได้
ก็เล่าลือไปทัว่ วังเทพ และค่อยๆ เล่าลือออกไปภายนอก ต่อมาพวกหวาวา
จิน่ เหวิน โม่หลิน หวงเซียนเซิง เทพธิดาหลันอวีแ่ ต่ละคนก็ตอ้ งการจะอ่าน
จดหมายที่ข้าเขียน แม้แต่เอ๋าอวิ๋นที่โอนอ่อนผ่อนตามข้าที่สุดก็ไม่ยกเว้น
ชั่วขณะนั้น ท่ามกลางมิตรไมตรีอันอบอุ่นเร่าร้อนของทุกคน ข้าก็
นึกเสียใจแล้ว...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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