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รถม้าหรูหราสีน�้าเงินครามคันหน่ึงแล่นไปตามถนนท่ีตัดผ่านป่า 

ที่ขนาบด้วยไม้ใหญ่สองฝั่ง มีองครักษ์ตามคุ้มกันท้ังหมดสามสิบคน  

ดูย่ิงใหญ่ทรงอ�านาจ ใครพบเห็นก็ต้องรู้ว่าคนท่ีอยู่บนรถเป็นบุคคล 

ส�าคัญยิ่ง

บุรุษที่นั่งบนรถไม่ใช่คนท่ัวไปจริงๆ เขามีใบหน้าหล่อเหลางดงาม

อย่างหาตัวจับยาก ดูเย่อหย่ิงและร้ายกาจ สวมใส่อาภรณ์สีเงินหรูหรา  

มีเบาะขนแกะขนาดใหญ่รองน่ัง วางเท้าอยู่บนพรมนุ่มที่ถักทออย่าง

งดงาม ท่าทางเอกเขนกสบายอารมณ์ เขาผู้นี้คืออ๋องล�าดับสิบซึ่งเป็น

ล�าดับสุดท้อง หลิ่นอ๋องลิ่นจื่อเชิน นอกจากนั้นยังเป็นดาวอสูรผู้โด่งดังท่ี

ใครได้ยินชื่อเป็นต้องหน้าซีด

ต้องร้ายกาจเท่าใดกันนะ ถึงจะถูกเรียกว่าดาวอสูร? 

ลิ่นจื่อเชินได้รับใบหน้างดงามมาจากมารดา เปลือกกายทรงเสน่ห์

บทน�ำ
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ชวนลุม่หลงน่ันมกัจะท�าให้พวกสตรหีลงรกัเขาอย่างหน้ามดืตามวัราวกบั

โดนมนตร์ด�า แม้แต่สนมที่จักรพรรดิเพ่ิงจะรับเข้ามาใหม่ก็เคยหลงเขา 

มาแล้ว สดุท้ายเลยถูกส่งตัวไปอยู่ต�าหนักเย็น แต่เขาผูเ้ป็นตวัต้นเรือ่งกลบั

ไม่เดอืดร้อน ยังคงเข้าออกวังหลวงอย่างอิสระ กล่าวกันว่าแม้แต่จกัรพรรดิ

ก็โดนเขาร่ายมนตร์ด�าใส่เช่นกัน ถึงได้ยอมให้เขาท�าตัวเหิมเกริมมา 

หว่านเสน่ห์ใส่สนมตนเอง ลิ่นจื่อเชินเป็นพ่ีน้องร่วมอุทรกับจักรพรรดิ  

ดงันัน้ย่อมเป็นทีโ่ปรดปรานและไว้เนือ้เชือ่ใจเป็นพิเศษ นอกจากนีจ้กัรพรรดิ 

ยังเอาใจใส่ให้ความส�าคัญกับเรื่องคู่ครองของน้องชายผู้นี้อย่างมาก 

เมือ่สองปีก่อนจกัรพรรดิมดี�ารจิะให้เขาแต่งงานกับบตุรสาวขุนนาง

ผู้ใหญ่ เหล่าขุนนางที่มีลูกสาวในวัยเหมาะจะออกเรือนต่างพากันมา

คุกเข่าเบื้องพระพักตร์ อ้างเหตุผลต่างๆ นานาว่าบุตรสาวตนเองไม่คู่ควร 

จกัรพรรดฟัิงแล้วสะบดัแขนเสือ้ลกุเดนิออกไปอย่างกร้ิวจดั เรือ่งแต่งงาน

เลยค้างเติ่งอยู่แค่นั้น แต่พอข่าวแพร่มาในหมู่สามัญชนกลับกลายเป็น

ประเด็นครึกโครม ทุกคนต่างพากันอัศจรรย์ใจว่าบุรุษผู้มีความงามเป็น

เลิศอย่างลิ่นจื่อเชินกลับไม่มีใครกล้ายกลูกสาวให้แต่งงานด้วย

ตวัลิน่จือ่เชนิเองก็ไม่ประสงค์จะแต่งงาน ทีย่ิ่งกว่านัน้คอืเขาไม่ชอบ

สตรี ตั้งแต่เล็กจนโต สตรีเห็นเขาทีไรเป็นต้องปร่ีเข้าใส่เหมือนผึ้งเห็น 

น�า้หวาน แม้แต่นางก�านลัทีค่อยรบัใช้ยังก�าเรบิเสบิสานริอ่านปีนข้ึนเตยีง

เขา ท�าเอาเขารังเกียจขยะแขยงเป็นที่สุด ลือกันว่าเขาเคยสั่งให้ลากสตรี

ที่ขึ้นมานอนเปลือยกายรออยู่บนเตียงออกไปโบย อีกท้ังยังโบยรุนแรง

จนถึงขัน้พิการ นอกจากนัน้ยังลอืกนัอกีว่าแม้แต่บรุุษยังพ่ายแพ้ต่อเสน่ห์

ของเขา ส่งตาหวานมาให้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร ผลคือ...สุดท้ายคน
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ผู้นั้นก็กลายไปเป็นขันที

นอกจากลิ่นจื่อเชินจะไม่ชอบเป็นชิ้นเน้ือมันย่องท่ีถูกจ้องมองด้วย

สายตาห่ืนกระหายแล้ว เขายังไม่ชอบให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์รปูลกัษณ์

ที่งดงามเกินไปของตนเอง 

เคยมีบุตรชายขุนนางใหญ่ผู้หนึ่งตั้งข้อสังเกตหลังสุราเข้าปากว่า 

เขางามจนเย้ายวนราวกับปีศาจ อาจน�าหายนะมาสู่ปวงชนได้ เลยโดน

ลิ่นจื่อเชินสั่งสอนด้วยการจับไปแขวนห้อยหัวไว้กับประตูเมืองท้ังคืน 

ขุนนางผู้นั้นต้องไปอ้อนวอนจักรพรรดิถึงจะพาลูกชายลงมาได้ หลังจาก

นั้นก็ไม่มีใครกล้าว่าร้ายรูปร่างหน้าตาของเขาอีกเลย

เวลานีท้กุคนต่างรูกั้นว่าลิน่จือ่เชนิเป็นคนโปรดของจกัรพรรด ิสามารถ

วางอ�านาจบาตรใหญ่ชีเ้ป็นชีต้าย จงึไม่มใีครกล้าท�าให้เขาโกรธเคือง

แน่นอนว่าท่ีจกัรพรรดิโปรดปรานเขาเป็นพิเศษไม่ใช่เพียงเพราะเป็น

น้องชายร่วมบดิามารดรเท่าน้ัน ตอนท่ีลิน่จือ่เชนิเพ่ิงเกิด โหรหลวงท�านาย

ว่าเขาจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญในการช่วยเหลือจักรพรรดิซึ่งในขณะ

นั้นยังด�ารงศักดิ์เป็นรัชทายาท ต่อไปจะคอยปัดป้องภัยร้ายให้ และ 

ลิ่นจื่อเชินก็เคยได้รับบาดเจ็บเพราะช่วยจักรพรรดิมาแล้วจริงๆ จึง 

ไม่แปลกที่จักรพรรดิจะให้ความส�าคัญถึงเพียงนี้ เรียกว่าสถานะของเขา

ในพระทัยจักรพรรดิมั่นคงไม่สั่นคลอน

"ท่านอ๋อง จะเสวยอีกสักจอกหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ" เซียวหลงที่รับใช้เขา

มานานถามพลางโบกพัดให้ รถม้าโอ่อ่าคันน้ีมีทุกอย่างพร้อมสรรพ แค ่

ดึงลิ้นชักอันใดอันหนึ่งก็จะเจอสุราเลิศรสและขนมนานาชนิดอยู่ข้างใน

หลิ่นอ๋องส่งจอกสุราไปให้ แล้วปฏิเสธอย่างเกียจคร้าน "ไม่ล่ะ 
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หนทางยังอีกไกล ข้าจะงีบสักหน่อย" พูดจบก็ปิดตาลง

ทนัใดนัน้เสยีงฝีเท้าม้าเรว็รีก็่ดังข้ึนข้างหลัง หนวกหจูนเขาต้องลมืตา

ขึ้น 

หวังเจาหัวหน้าองครักษ์ส่งเสียงรายงานตรงข้างหน้าต่างทันที  

"ท่านอ๋อง มีคนขี่ม้าตามมาข้างหลัง...แม่นางเฮ่อเหลียนพ่ะย่ะค่ะ!"

ชื่อของเฮ่อเหลียนหรงท�าให้ลิ่นจื่อเชินชักสีหน้าร�าคาญใจ เขา 

มาหลนัโจวเพ่ือตรวจสอบคดคีวามให้จกัรพรรดิ แล้วได้เจอสตรีผู้น้ีทีอ่าสาตัว 

จะเป็นสายสืบให้ เขาตอบตกลงไปเพราะเห็นว่านางมีความสามารถ  

นึกไม่ถึงว่าหลังจากปิดคดีนางจะตามตื๊อเขาอย่างไม่ลดละ แสดงออก 

ทัง้โจ่งแจ้งท้ังเป็นนัยว่าต้องการมอบกายให้ ขนาดตอนนีเ้ขาจากหลนัโจว

มาแล้วก็ยังไล่ตามมาอย่างไร้ยางอาย

"ท่านอ๋อง แม่นางเฮ่อเหลียนใกล้ตามทันแล้ว จะท�าอย่างไรด ี

พ่ะย่ะค่ะ" หวังเจาถาม

"ท่านอ๋องต้องการให้เร่งความเรว็หนนีางหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ" เซยีวหลง

ถามบ้าง

ลิ่นจื่อเชินมุ่นหัวคิ้วเล็กน้อย หากหนีจะมิเท่ากับเขากลัวสตรีผู้หนึ่ง

จนต้องหนีเปิดเปิงหรอกหรือ "หยุดรถ ไล่นางไป"

รถม้าหยุดลง สตรีบนหลังม้าไล่ตามทันอย่างรวดเร็วแล้วหยุดตรง

ข้างรถ

นางเป็นหญิงสาวหน้าตางดงาม เนื่องจากรักและชื่นชมในตัว 

ลิ่นจื่อเชินอย่างลึกซึ้ง จึงเก็บสัมภาระอย่างง่ายๆ ขี่ม้าไล่ตามมาเพื่อกลับ

เมืองหลวงกับเขา
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ตอนแรกนางนกึว่าทีอ๋่องหนุม่สัง่ให้หยุดรถม้าแสดงว่านางยังพอมีหวัง 

ที่ไหนได้เขากลับไม่ประสงค์จะพบนาง และให้คนอื่นลงจากรถมาแทน

เซียวหลงน�าค�าพูดของเจ้านายมาถ่ายทอดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม  

"แม่นางเฮ่อเหลียนอย่าได้เสียเวลาเปล่าเลย ท่านอ๋องของพวกเราไม่ 

พาเจ้ากลบัเมอืงหลวงด้วยแน่ เจ้ารบีกลบัไปเถิด อย่าท�าให้ท่านอ๋องกริว้เลย"

จากนั้นเขาก็พูดต่อในใจ แม่นางผู้นี้ตัดใจเสียดีกว่า ฉายาดาวอสูร

ของท่านอ๋องไม่ได้มีแต่ชื่อ เขาอ่อนโยนกับสตรีเป็นเสียที่ไหน หากท�าให้

เขาโกรธขึ้นมามีแต่จะท�าให้ตนเองได้อายเปล่าๆ

เฮ่อเหลยีนหรงส่ายหน้าทนัทแีล้วอ้อนวอนอย่างน่าสงสาร "พ่ีเซยีวหลง 

โปรดให้ข้าได้พบท่านอ๋องสักครั้งเถิด ข้าอยากพูดกับท่านอ๋องเอง"

"ท่านอ๋องของพวกเราต้องรีบเสด็จกลับเมืองหลวง ไม่มีเวลามาพบ

เจ้าหรอก"

"เช่นนั้นโปรดช่วยทูลท่านอ๋องแทนข้าที ข้าไม่ต้องการอยู่ในฐานะ

ใดทั้งสิ้น แค่อยากอยู่ข้างกายคอยถวายรับใช้ก็พอแล้ว..."

"แม่นางเฮ่อเหลียนจะล�าบากไปไย เจ้าออกจะงดงาม ไม่เห็น 

ต้องกลัวว่าจะหาบุรุษที่จริงใจกับเจ้าไม่ได้" เซียวหลงพยายามพูดให้นาง

หวั่นไหว

ทว่าหญิงสาวไม่คล้อยตาม และตอบกลับไปอย่างหนักแน่น  

"หากท่านอ๋องไม่เสด็จลงมาพบข้า ข้าก็จะขวางทางพวกท่านอย่างนี้ล่ะ 

ไม่ให้รถม้าแล่นผ่านไปได้!" นางรบีไปยืนขวางหน้ารถ ท่าทางจรงิจงัขึงขัง

เหมือนจะบอกว่าหากอยากไปก็ต้องข้ามศพนางไปก่อน

นี่คือการข่มขู่ใช่หรือไม่ เซียวหลงโอดครวญอยู่ในใจ ทีน้ีท่านอ๋อง 
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ได้กริ้วแน่!

มคีวามเคลือ่นไหวเกิดขึน้ในรถม้าจรงิๆ ลิน่จือ่เชนิยอมลดตวัลงมา

เสียที เซียวหลงเห็นอีกฝ่ายท�าท่าเหมือนจะย้ิมแต่ก็ไม่ย้ิม ก็รู ้แล้วว่า 

แม่นางเฮ่อเหลียนผู้นี้ก�าลังจะถึงคราวเคราะห์แล้ว

ชายในดวงใจยอมลงจากรถแล้ว ดวงตาคู่งามของเฮ่อเหลียนหรง

มองเขาอย่างเขินอาย "ท่านอ๋องโปรดทรงพาหม่อมฉันไปด้วยเถิดเพคะ 

หม่อมฉนัยินดีเป็นบ่าวไพร่ปรนนบิติัรบัใช้ แม้ในภายหน้าท่านอ๋องมชีายา 

หม่อมฉันก็จะรับใช้พระชายาเต็มที่เช่นกัน"

เฮ่อเหลียนหรงงดงามยิ่งยวด บุรุษทั่วไปเห็นนางมีแต่จะอยาก

ทะนุถนอมท้ังนั้น เสียดายที่ลิ่นจื่อเชินไม่ใช่บุรุษท่ัวไป จึงมองนางด้วย

สายตาเช่นคนที่อยู่สูงกว่า ไม่หว่ันไหวกับค�าพูดของนางแม้แต่นิดเดียว 

เวลาเขานิ่งเงียบยิ่งดูอ่านยาก เห็นแล้วชวนให้กระวนกระวายใจ

ในท่ีสุดลิ่นจื่อเชินก็ขยับปากเอ่ยเอื้อนกับนาง แต่สิ่งที่พูดออกมา 

กลับเป็นประโยคแสดงความขยะแขยงที่เอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็นชาสุดขีด 

"หน้าด้านเสียเหลือเกิน คิดหรือว่าตนเองงามจริง หน้าตาเช่นนี้ยังริอ่าน

อยากเป็นสาวใช้ของข้า มองตนเองสูงเกินไปแล้ว รู้หรือไม่ว่าในสายตา

ข้าเจ้าเป็นอะไร" เขาหันไปถามคนสนิท "แมลงที่ปล่อยกล่ินเหม็นๆ น่ัน

เรียกว่าอะไรนะ"

ท่านอ๋องจะใจร้ายเกินไปหน่อยหรือไม่ เซียวหลงกลั้นใจตอบกลับ

ไป "แมลงตดพ่ะย่ะค่ะ" 

หลิ่นอ๋องแค่นย้ิมเหยียดหยาม "ใช่ แมลงตด ที่สามารถปล่อย 

กลิ่นเหม็นสะอิดสะเอียนออกมา ได้กลิ่นแล้วจะอาเจียน" จากนั้นก็หันไป
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พูดกับนางอย่างเย็นชา "ถ้ายังรูจ้กัเจยีมตวัก็ไสหวัไปเสีย อย่ามาขวางทางข้า"

เฮ่อเหลียนหรงหน้าซีดเผือดขณะเซไปข้างหลังหลายก้าว นางรับ 

ไม่ได้จริงๆ ที่ตนเองถูกเปรียบเป็นแมลงตด

นางมองชายในดวงใจซึ่งหันหลังให้อย่างเฉยชา พอเห็นเขาก�าลัง

จะขึ้นรถม้านางก็เอ่ยผ่านริมฝีปากที่สั่นระริก "ท่านอ๋องจะต้องไม่ทรงเคย

รกัใครอย่างจรงิจงั จะต้องไม่ทรงทราบว่าการชอบใครสักคนคอืความรู้สกึ

อย่างไรเป็นแน่ ท่านอ๋องทรงเย้ยหยามหม่อมฉัน เหยียบย�่าหม่อมฉัน 

เปรยีบหม่อมฉนัเป็นแมลงตด หม่อมฉนัไม่อยากมชีวิีตอยู่ต่อแล้วจรงิๆ...

แต่ต่อให้หม่อมฉันตายต่อเบื้องพระพักตร์ตอนนี้ก็ทรงไม่รู้สึกรู้สาสินะ!"

ลิ่นจื่อเชินไม่หันมามองด้วยซ�้า "ถ้าเช่นนั้นก็ไปตายเสียสิ" เขา 

ท�าเสียงขึ้นจมูกเบาๆ ดังหึพลางพูดอย่างไม่แยแสแล้วก้าวขึ้นรถม้า

เซยีวหลงเหน็หญงิสาวสหีน้าย�า่แย่ก็อดส่ายหน้าไม่ได้ บอกแต่แรก

แล้วอย่างไรเล่าว่าอย่าได้ท�าให้ท่านอ๋องกริ้ว เฮ้อ!

"ยังไม่ขึ้นรถอีก"

เซียวหลงได้ยินลิ่นจื่อเชินพูดดังน้ันก็จ�าใจต้องท้ิงหญิงงามไว้แล้ว

ตามขึ้นรถไป

ด้านนอกรถม้าน�้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้นดังขึ้น

"ลิน่จือ่เชนิ ข้าขอสาปแช่งเจ้า วันน้ีเจ้าท�ากับข้าไว้อย่างไร เหยียดหยาม 

ข้าให้อัปยศอดสูเพียงใด ต่อไปขอให้เจ้าถูกกรรมตามสนองเป็นเท่าทวี 

เจ้าจะกลายเป็นเดรัจฉานท่ีต�่าต้อยที่สุด จะได้รู้รสของการถูกเหยียบย�่า 

จะได้เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการกระท�าของตนเอง เว้นเสียแต่เจ้าจะได้พบ

หญิงที่เจ้ารักจากใจจริง และยอมสละชีวิตตนเองเพื่อนาง และหญิงผู้นั้น
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ก็ต้องใจตรงกันกับเจ้า ยินดีเสียสละเพ่ือเจ้าเช่นกัน หากไม่ได้พบหญิง 

ดังกล่าว ค�าสาปจะติดตัวเจ้าไปตลอดชาติ ไม่ให้เจ้าได้พบจุดจบที่ดี..."

เว้นเสยีแต่อะไรนะ เซยีวหลงเพ่ิงจะฟังได้ครึง่เดยีว รถม้าก็แล่นออก

มาเสียก่อนเลยไม่ได้ยินครึ่งหลัง แต่แค่ค�าว่าสาปแช่ง กรรมตามสนอง 

กับเดรัจฉานก็เพียงพอจะท�าให้เขาขนหัวลุกแล้ว "ท่านอ๋องทรงได้ยิน 

หรือไม่ นางก�าลังสาปแช่งพระองค์อยู่หรือ"

ลิ่นจื่อเชินเองก็ได้ยินแค่ครึ่งแรกเช่นกัน ตอนแรกยังคิดจะเพ่ิม 

ความผิดให้นางอีกหน่ึงกระทงฐานลบหลู่เชื้อพระวงศ์ แล้วจับตัวนางไป

ด�าเนนิคด ีแต่คดิๆ ด ูเหตใุดเขาต้องมาใส่ใจค�าพูดโง่เง่าพวกนี ้แล้วท�าให้

การเดินทางล่าช้าเพราะนางด้วยเล่า "ไม่ต้องสนใจหรอก"

ปรากฏว่าเดินทางต่อได้สักพักหวังเจาก็ส่งเสียงร้อนรนอยู่ตรง 

นอกหน้าต่าง "ท่านอ๋อง แม่นางเฮ่อเหลียนใช้ปิ่นฆ่าตัวตายพ่ะย่ะค่ะ!"

เซียวหลงท�าหน้าตื่นตระหนก รู้สึกหนาวเข้าไปถึงกระดูกเมื่อคิดถึง

ค�าสาปแช่งของนาง

แต่ผู้เป็นนายกลับย้ิมอย่างเฉยชา บอกหวังเจาว่า "อยากตายก็

ปล่อยให้นางตายไป หากสตรีที่หลงรักข้า อยากตามมาอยู่กับข้า อยาก

มาปรนนิบัติรับใช้ข้ากันหมด ต�าหนักข้าไม่ต้องเลี้ยงสาวใช้เป็นฝูงหรือ"

เซียวหลงไม่ได้พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว แน่นอนว่าไม่กล้าบอกให้

กลบัไปช่วยนางด้วย เขามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นร่างทีน่อนแน่นิง่อยู่

บนพื้นห่างออกไปไกลขึ้นทุกทีๆ

รถม้าแล่นต่อไปเรื่อยๆ ประมาณสองเค่อ* ถัดมาก็มาถึงหน้าผา 

* เค่อ หมายถึงช่วงเวลาประมาณ 15 นาที
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แห่งหนึ่ง คนรถชะลอความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย

น่าแปลกตรงที่เมื่อหนึ่งเค่อก่อนท้องฟ้ายังโปร่งใสอยู่ดีๆ มาตอนนี้

ฟ้าทัง้ผืนกลบัมดืทบึราวกบัเป็นกลางคนื ลมพดักระโชก สายฝนกระหน�า่ 

ซ�้ายังมีฟ้าผ่า

เซียวหลงนึกถึงค�าสาปของเฮ่อเหลียนหรงข้ึนมาจึงพูดเสียงสั่นๆ 

"ท่านอ๋อง ฟ้าโปร่งอยู่หยกๆ กลับมีฝนตกฟ้าคะนอง หรือว่าค�าสาปก่อน

ตายของแม่นางเฮ่อเหลียน..."

ลิ่นจื่อเชินขึงตาใส่คนสนิท "อากาศแปรปรวนง่ายอยู่แล้ว สั่งการ 

ลงไป ให้พักหลบฝนใต้ต้นไม้ด้านหน้า"

เพ่ิงจะพูดจบลมก็พัดเรว็แรงขึน้ทนัที ฟ้าผ่าเปรีย้งๆ ดงัสน่ันจนชวน

ให้ขนลุกซู ่สายฟ้าสายหน่ึงผ่าเปรีย้งลงมาในระยะประชดิ หนึง่ในม้าเทยีม

รถตื่นตกใจจนควบตะบึงไปข้างหน้าราวกับเสียสติ

"เร็ว! ลงจากรถเด๋ียวนี้..." เซียวหลงตะโกนบอกคนรถ จากน้ันก็ 

หกคะเมนทันที ศีรษะถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนสลบไป

ลิ่นจื่อเชินไม่ได้หัวท่ิมหัวต�าเช่นคนสนิท แต่อาการที่ใช้สองมือยึด

ม่านหน้าต่างรถไว้ก็ไม่ได้ดูดีเท่าไรนัก

"หวังเจา รีบหาวิธีท�าให้ม้าหยุดเร็วเข้า..." เขาตะโกนออกไปทาง

หน้าต่าง ทว่าด้านนอกมีแต่ความมืดมิด...หวังเจากับองครักษ์คนอื่นเล่า

ต่อมาเขารับรู้ได้ว่ารถม้าพลิกคว�่าไปทางด้านขวาโดยแรง และ 

ด้านขวาคือหน้าผา

จะตกหน้าผาแล้ว! ความคิดนั้นแล่นเข้ามาในหัวลิ่นจื่อเชิน เขารีบ

หันไปจับอะไรที่พอจับได้ในรถม้า และคว้าเซียวหลงไว้พร้อมกัน เพื่อพา
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อีกฝ่ายกระโดดหนีตายออกจากรถ

จากนัน้รถม้าก็ด่ิงลงไปด้วยความเรว็สงู ลิน่จือ่เชนิรูส้กึมนึหวัราวกับ

โลกหมุนเป็นอันดับแรก ก่อนที่ร่างเขาจะกระแทกกับอะไรบางอย่างแล้ว

หมดสติไป...
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เมืองเฉาหยาง อ�าเภอหนานหยาง

ท้องถนนในยามบ่ายเต็มไปด้วยแผงต่างๆ มีแผงหน่ึงที่พิเศษ 

กว่าแผงอื่น ปักร่ม แขวนป้ายเขียนว่า 'รักษาด้วยเมตตา ฝีมือเลิศล�้า'  

มองออกได้ในทันทีว่าต้ังแผงจับชีพจรตรวจโรครักษาคน เพียงแต่ 

หมอเป็นแม่นางน้อยวัยก�าดัด ดังนั้นจึงไม่มีใครแวะแผงนางแล้วให้นาง

ตรวจโรคเลย

"น่ังมาทั้งวันยังไม่มีลูกค้า ตาจะปิดอยู่แล้วเน่ีย..." ซย่าหมิ่นเอา 

มือเท้าคางพลางโบกพัดในมือ

ในตอนนี้เองชายวัยกลางคนอายุราวสี่สิบผู้หนึ่งก็เดินผ่านมา เห็น

หมอหญิงมาตั้งแผงอย่างที่พบได้ไม่บ่อยนักจึงมองนางอย่างสนใจใคร่รู้ 

ซย่าหมิ่นรีบส่งย้ิมไปให้ทันที "ท่านลุงท่านนี้ ไม่สบายตรงท่ีใด 

หรือไม่" นางมองหน้าเขา "ท่านลุง หน้าตาท่านด�าคล�้า ตัวเหลือง ท่านตับ

1
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ไม่ดีสินะ นั่งก่อน ข้าจะจับชีพจรให้ เดี๋ยวข้าคิดค่าตรวจให้ถูกๆ แล้วกัน"

ชายผู ้นั้นตับไม่ดีจริงๆ ในเมื่อนางบอกจะคิดให้ถูกๆ ให้นาง 

ตรวจจะเป็นไรไป ทว่ายังไม่ทันได้นั่ง เสียงคุยจ้อกแจ้กของหญิงมีเรือน

หลายคนก็ดังมาให้ได้ยิน

"แผงนัน้น่ะคณุหนูร้านยาก่วงจีไ้ม่ใช่หรอื น่าขนัจรงิๆ นางตรวจโรค

เป็นหรือไร"

"หมอใหญ่ซย่าอาจถ่ายทอดวิชาแพทย์ให้ลูกสาวก็ได้ แต่ว่านะ  

เป็นสตรีมานั่งตากหน้าตรวจโรคให้คน ไม่น่ามองเลยจริงๆ..."

"ไม่ต้องพูดถึงอย่างอ่ืนหรอก ความจรงิแม่นางซย่าน่าสงสารมากนะ 

เดมิทมีคีูแ่ต่งงานทีดี่รออยู่แท้ๆ แต่พอร้านยาก่วงจีล้้ม ฝ่ายชายก็ขอยกเลกิ

งานแต่ง นี่เพราะต้องหาเลี้ยงน้องชายน้องสาวกับลูกๆ ที่พี่ชายที่ตายไป

ทิ้งไว้หรอก ถึงต้องมานั่งตากหน้ารักษาคน..."

"หึ วิชาแพทย์นางเลิศล�้าแล้วหรือไร! ในเมืองมีคนกินยาที่เป็นพิษ

ของพ่ีชายนางแล้วถ่ายท้องไปไม่รู้ก่ีคน บางคนถึงข้ันตายด้วยซ�้า ขนาด

ตาแก่บ้านข้ายังท้องเดนิเสยีจนแทบเอาชวิีตไม่รอด เดีย๋วน้ีใครยังกล้าให้

คนสกุลซย่าตรวจโรคให้อกีบ้าง! ถ้าจะหาหมอเขาก็ไปหาทีร้่านยาเหรนิเต๋อ 

กันทั้งนั้นล่ะ!"

"แต่ร้านยาเหรินเต๋อกับร้านยาก่วงจี้ก็เป็นญาติกันนี่นา..."

"ยาร้านยาเหรินเต๋อไม่เหมือนยาร้านยาก่วงจี้เสียหน่อย อีกอย่าง

ท่านหมอร้านยาเหรินเต๋อก็รักษาด้วยเมตตาและมีฝีมือเลิศล�้าจริงๆ ร้าน

ยาก่วงจี้น่ะไม่มีวันเทียบได้หรอก"

"นั่นน่ะสิ! สมัยหมอใหญ่ซย่ายังอยู่ ร้านยาก่วงจี้กิจการดีอย่างกับ
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อะไร แต่พอหมอใหญ่ซย่าตายไป แล้วลกูชายคนโตซย่ายงขึน้มารบัช่วงแทน 

ร้านก็ไปไม่รอด อกีท้ังตัวซย่ายงยังถูกกฎหมายเล่นงานจนติดคุกและตายไป 

อย่าบอกนะว่าเป็นเพราะฮวงจุ้ยไม่ดีถึงได้เกิดเรื่องเช่นนี้ ตอนนี้สตรีตัว

เลก็ๆ เลยต้องพลอยมาล�าบาก น่าสงสารเสยีจรงิ ต้องเหนือ่ยยากหาเลีย้ง

ครอบครัว ยังจะขายออกอยู่อีกหรือ"

ฟังจากค�าพูดเหล่านี้ก็รู้ว่าบางคนสงสารซย่าหมิ่น แต่ก็ยังน้อยกว่า

พวกทีห่วัเราะเยาะหยันร้านยาก่วงจี ้พวกนัน้คยุกันเสยีงดงั ต่อให้ซย่าหมิน่

ไม่อยากได้ยินก็ยังได้ยินชัดเจน

แต่นางไม่ได้ท�าอะไร ยังคงรักษารอยย้ิมไว้บนใบหน้า เชิญชวน

ลูกค้าที่อยู่หน้าแผง "ท่านลุง รีบนั่งก่อนเถิด ข้าจะช่วยจับชีพจรให้"

ชายวัยกลางคนได้ฟังบทสนทนาของหญิงกลุ่มน้ันก็ท�าท่าลังเลข้ึนมา 

"เอ่อ...ข้าว่าเอาไว้คราวหน้าดีกว่า..."

"ท่านลุง อย่าเพ่ิงไป..." ฝ่ายตรงข้ามเผ่นแน่บไปเรียบร้อยแล้ว  

น่าเสยีดายเหลอืเกิน อตุส่าห์มลีกูค้าแวะเข้ามาแล้วเชยีว ซย่าหมิน่หันไป

มองหญิงกลุ่มนั้น พวกหน้าบางรีบหลบไปแล้ว เหลือแค่สองคนที่ฝีปาก

จัดจ้าน สองคนนี้นางรู้จัก คนที่บ้านพวกนางกินยาต้มที่เป็นพิษของร้าน

ยาก่วงจี้เข้าไป ดังนั้นจึงผูกใจแค้น คอยเที่ยวพูดจาว่าร้ายนางไปทั่ว

ซย่าหมิ่นส่งย้ิมอย่างสนิทสนมไปให้สองคนนั้น "ท่านป้าที่อยู ่

ทางซ้าย ผิวท่านดูหยาบกร้าน ริมฝีปากแห้งแตก อีกทั้งยังมีสิว แสดงว่า

ช่างพูดเป็นชีวิตจิตใจ วันๆ ว่าร้ายคนอื่นได้ต้ังแต่เช้ายันค�่า ไฟตับถึงได ้

สูงขึ้น..."

พอเห็นหญิงผู้นั้นท�าหน้าเสียแล้วถอยไปข้างหลัง นางก็หันไปหา 
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อีกคน "อ๊ะ ท่านป้าท่านนี้ ท่านเองก็สภาพผิวไม่ดีนัก เป็นร้อนใน ปกติคง

ปากเหมน็ใช่หรอืไม่ เช่นนีค้นอืน่จะรงัเกียจเอานะ..." นางชีไ้ปทางด้านหลัง 

อีกฝ่าย "นั่นสามีท่านไม่ใช่หรือ ก�าลังคุยกับสาวขายดอกไม้อยู่นี่ ยิ้มแก้ม

แทบปริเชียว ดูท่าสาวขายดอกไม้จะกลิ่นปากสดชื่นน่าดู..."

หญิงวัยกลางคนหันไปมอง เห็นสามีตนเองก�าลังหัวร่อต่อกระซิก

กับแม่ม่ายขายดอกไม้จรงิๆ ก็ย่ิงท�าหน้าบดูบึง้แล้วปรีเ่ข้าไปเล่นงานทนัที

"ไปเร็วจริงนะ" ซย่าหมิ่นเอามือเท้าสะเอวพูดอย่างดุดัน กล้าซุบซิบ

นินทานางก็รอดูแล้วกัน นางไม่ใช่คนอ่อนแอให้รังแกง่ายๆ หรอก

"พี่ใหญ่ ข้ามาช่วยเก็บโต๊ะ"

เมื่อเห็นว่าซย่าจื้อท่ีเป็นน้องชายมาหา หญิงสาวก็เอ่ยอย่างดีใจ 

"อาจื้อ เหตุใดถึงมาได้ล่ะ ยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนเสียหน่อย"

"วันนี้อาจารย์มีธุระเลยให้เลิกเรียนเร็วกว่าปกติน่ะ" ซย่าจื้อกล่าว 

ต่อไปว่า "พี่ใหญ่ ข้าหิวแล้ว รีบกลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่า"

"ได้สิ ถึงจะยังไม่พลบค�่า แต่วันนี้เลิกร้านเร็วสักวันก็แล้วกัน"  

ซย่าหมิ่นพูดพลางช่วยกันกับน้องชายเก็บโต๊ะ เก้าอี้ และแผ่นป้าย แล้ว

ยกใส่รถเข็นคันเล็กและเข็นกลับบ้าน

ระหว่างทางมีเด็กสาวๆ หลายคนลอบมองซย่าจื้อ นางเห็นแล้วอด

จะปลาบปลื้มไม่ได้ ซย่าจื้อในวัยสิบหกหน้าตาหล่อเหลา รูปร่างสูงใหญ่ 

เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดี อีกไม่ก่ีปีก็จะกลายเป็นบุรุษหมื่นคน

หลงที่ท�าให้ทุกคนตกบ่วงเสน่ห์กันหมด

"พ่ีใหญ่ ล�าบากท่านแล้วจริงๆ หากข้าเองก็ได้เรียนวิชาแพทย ์

จากท่านพ่อ คนทีค่วรมาตัง้แผงรกัษาคนก็คอืข้า" เขน็รถไปเรือ่ยๆ ซย่าจือ้ 
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ก็พึมพ�าออกมา

นางรูว่้าเขาได้ยินค�าพูดว่าร้ายเมือ่ครู ่จงึปลอบโยนว่า "เจ้าน่ะตัง้ใจ

เรยีนหนังสอือย่างเดียวก็พอแล้ว เผือ่ต่อไปได้เป็นขนุน�า้ขนุนางก็ช่วยเหลอื 

สกุลซย่าได้เหมือนกัน การกอบกู้ร้านยาก่วงจี้น่ะยกให้เป็นหน้าท่ีพ่ีใหญ่

เถอะ ข้าจะต้องท�าให้ร้านท่ีอยู่มาเป็นร้อยปีของเราได้เปิดกิจการใหม่  

เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะเชิญหมอมาตรวจที่ร้านเยอะๆ ให้ร้านยาก่วงจี้กลับ

มายิ่งใหญ่เหมือนอดีตอีกครั้ง" นางตบอกให้สัญญาอย่างหนักแน่น

ท่าทางมัน่อกมัน่ใจในตนเองของพ่ีสาวท�าให้ซย่าจือ้รูส้กึไม่ชนิเท่าไร 

"พี่ใหญ่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ แต่ก่อนท่านเก็บตัวออกจะตาย มีอะไรก็เก็บ

ไว้กับตนเอง ไม่ยอมพูดให้ใครฟัง ที่บ้านเลยไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นทุกข์ถึง

ขนาดจะคิดสั้น เดี๋ยวนี้พี่ใหญ่ไม่เพียงแต่จะเปิดเผย ยังเก่งกาจจนถึงกับ

มาเปิดแผงรกัษาคนข้างนอก พวกเราคิดไม่ถึงกันจรงิๆ พ่ีใหญ่ ตอนน้ีท่าน

เป็นเสาหลักของบ้านเลยนะ"

ได้ยินเขาพูดอย่างนั้นซย่าหมิ่นก็หัวเราะแห้งๆ อย่างร้อนตัว  

"เป็นเพราะเมื่อก่อนข้าโง่เง่า แค่ถูกยกเลิกการแต่งงานก็หดหู่ซึมเศร้าจน

เกิดเรื่องอย่างนั้น ในเมื่อสวรรค์อยากให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไป ข้าก็ต้อง

เปลี่ยนแปลงตนเองบ้าง จะเอาแต่หดหัวอยู่ในโลกของตนเองอย่างเดียว

เหมอืนเมือ่ก่อนได้อย่างไรกันล่ะ อีกอย่างเมือ่พ่ีใหญ่ตายไป ข้าก็กลายเป็น 

พี่คนโต ข้ายังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกสองคนที่เขาทิ้งไว้ให้เติบใหญ่ ดังนั้น

ก็ต้องฮึดขึ้นมายืนหยัดอยู่แล้วสิ"

"เมื่อไม่มีพ่ีชายคนโต ลูกชายคนโตของตระกูลก็คือข้า ข้าจะช่วย 

พ่ีใหญ่ จะดูแลเสียงเอ๋อร์กับเฉี่ยวเอ๋อร์ด้วยกันกับท่าน!" ซย่าจื้อพูดจา
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ขึงขังจริงจังไม่ผิดจากผู้ใหญ่

"เจ้านี่พึ่งพาได้จริงๆ ต่อไปพี่ใหญ่ก็ต้องอาศัยเจ้านั่นล่ะ" ซย่าหมิ่น

ตบบ่าเขาพลางหัวเราะร่า เห็นเขาฮกึเหิมข้ึนมา ซ�า้ยังไม่ตดิใจสงสัยค�าพูด 

ของตน นางก็แอบถอนหายใจเงียบๆ ด้วยความโล่งอกแล้วเดินต่อ

ชาติก่อนซย่าหมิ่นมีชื่อว่าซ่งอว่ินเวย อายุย่ีสิบห้า เป็นแพทย์แผน

โบราณ ท่ีบ้านเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนโบราณ ซึง่นางจะเป็นผู้สืบทอด

ในอนาคต เรียกได้ว่ามีอนาคตท่ีดีรออยู่ข้างหน้า นึกไม่ถึงว่าหลังจาก 

อดนอนติดกันหลายคืน ร่างกายของนางจะอ่อนเพลียจนถึงขั้นเสียชีวิต 

เมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตนเองเดินทางข้ามมิติมาอยู่ในร่างบุตรสาว

เจ้าของร้านยาท่ีใจสลายเพราะถูกยกเลกิการแต่งงาน แล้วว่ิงเตลิดเปิดเปิง 

ออกจากบ้านจนถูกรถม้าชนตาย

ปัจจุบันนางอาศัยอยู่ในร่างนี้มาได้สี่เดือนแล้ว ช่วงแรกๆ นางไม่มี

ความทรงจ�าของเจ้าของร่างเดิมจงึโกหกไปว่าตนเองความจ�าเสือ่ม พอได้

รู้ว่าเจ้าของร่างเดิมเป็นเด็กสาวเงียบๆ เรียบร้อยที่มีนิสัยเก็บตัว นางก็คิด

ว่าต้องอกแตกตายแน่หากต้องแสร้งท�าตัวเรียบร้อยตาม เลยแสดงนิสัย

เดมิทีต่รงไปตรงมา พ่ึงพาตนเองได้ออกมาให้รูกั้นไป ไหนๆ ก็ความจ�าเสือ่ม 

แล้วน่ีนา นิสัยจะเปลี่ยนก็ไม่เห็นแปลก ระหว่างช่วงเวลาส่ีเดือนที่เป็น 

ซย่าหมิน่ ความทรงจ�าเดิมของเจ้าของร่างค่อยๆ กลับมาทลีะเล็กทีละน้อย 

แม้จะไม่ถึงขัน้นึกออกทัง้หมดโดยสมบูรณ์ แต่ก็ช่วยให้นางท�าตวักลมกลืน

ในบ้านสกุลซย่าได้เร็วขึ้น

เท่าทีซ่ย่าหมิน่รู ้แผ่นดนิทีน่างข้ามมติมิามชีือ่ว่าอาณาจกัรต้าเซยีว 

นางใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเฉาหยางซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ แห่งหน่ึงของอ�าเภอ
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หนานหยาง แม้เมืองเฉาหยางจะไม่เจริญและคึกคักเท่าเมืองหลวงและ

เมอืงใหญ่อืน่ๆ แต่ก็ถือเป็นศนูย์กลางการค้าทีส่�าคัญแห่งหน่ึงของอาณาจกัร 

ต้าเซียว มักจะมีพ่อค้าจากที่ต่างๆ เดินทางผ่าน แล้วตั้งแผงขายของกัน

มากมาย

ในเมืองเฉาหยางแห่งน้ีเดิมทีร้านยาก่วงจี้เป็นร้านยาเก่าแก่อายุ 

นับร้อยปีที่มีชื่อเสียงโด่งดังและชาวเมืองเชื่อถือกันมาก เจ้าของร่างเดิม

ซึ่งเป็นบุตรสาวของเจ้าของร้านจึงตกเป็นเป้าหมายที่เหล่าแม่ส่ือแม่ชัก

พากันแวะเวียนมาทาบทามเสมอ สดุท้ายนางก็ถูกจบัคูกั่บคณุชายตระกูล

ดังเมืองข้างๆ หากไม่มีเหตุเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเสียก่อน นางจะ

มีคู่ครองที่สมน�้าสมเนื้อกันทุกประการ นึกไม่ถึงว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนบุพการี

ของเจ้าของร่างเดมิมอีนัต้องเสยีชวิีตไปด้วยอบุตัเิหตรุถม้าพลกิคว�า่ ซย่ายง 

ซึง่เป็นลกูชายคนโตขึน้มาสบืทอดร้านยาแทน การแต่งงานของนางจงึถกู

ยกเลิก

ซย่ายงเป็นคนจับจด ท�างานไม่จริงจัง ไม่สามารถบริหารกิจการ 

ร้านยาได้ ซ�้ายังติดพนัน ขโมยเงินในร้านไปถลุงในบ่อนบ่อยๆ ไม่พอ  

ยังเลอะเลือนจนถึงขั้นเผลอใส่ตัวยาท่ีมีโทษต่อร่างกายลงไปในชุด 

ยาบ�ารุงอันโด่งดังที่ขายดีที่สุดของร้านยาก่วงจี้ เป็นเหตุให้ชาวเมือง 

หลายร้อยคนกินแล้วท้องร่วงจนหมดแรง หนึ่งในนั้นป่วยอยู่ก่อนแล้ว  

พอมากินยานี้เข้าจึงถึงแก่ชีวิต

ซย่ายงถูกฟ้องร้อง ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล สุดท้ายก็ถูกจับเข้าคุก  

ไม่ถึงเดือนก็มีอันป่วยตายอยู่ข้างใน สกุลซย่าต้องคืนค่ายาและจ่ายเงิน

ชดเชยให้เหล่าผู้เคราะห์ร้ายแทน ประกอบกับจ่ายคืนหน้ีสินท่ีซย่ายงไป

Page ����������������������.indd   23 15/2/2562 BE   13:33



24

แมวบ้านข้าเป็นท่านอ๋อง

กู้ยืมไว้ข้างนอก เงินในบ้านจงึหมดเกลีย้ง ส่วนทียั่งขาดก็ต้องใช้ตวัยาจ่าย

แทน จึงเท่ากับว่าในร้านไม่เหลอือะไรเลยสกัอย่าง แล้วยงัจะจ้างหมอมา

น่ังตรวจกับลูกจ้างมาช่วยงานได้อย่างไรเล่า อีกอย่างพอชื่อเสียงของ 

ร้านยาก่วงจี้ตกต�่าก็ไม่มีใครอยากอยู่ต่อ ท้ายที่สุดจึงต้องปิดร้านไป

ที่แย่ย่ิงกว่านั้นคือภรรยาของซย่ายงทิ้งลูกท่ียังเล็กท้ังสองคนแล้ว

หนีตามบุรุษอื่นไป เจ้าของร่างเดิมนอกจากต้องดูแลน้องชายน้องสาวยงั

ต้องมาเลี้ยงดูลูกทั้งสองที่พี่ชายทิ้งไว้ แล้วไหนจะถูกยกเลิกการแต่งงาน 

เคราะห์ซ�า้กรรมซดัเข้าใส่จนเด็กสาวขลาดอายทีม่นีสิยัเก็บตวัเป็นทุนเดมิ

อยู่แล้วสติแตก วิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไปจนถูกรถม้าชนตาย

ซย่าหมิ่นเลือกท่ีจะใช้ชีวิตแทนเจ้าของเดิมต่อไปอย่างกล้าหาญ 

นางมองโลกในแง่ดว่ีาอย่างน้อยตนเองก็มาเข้าร่างลกูสาวร้านยา เท่ากับ

ความรู้ท่ีมีไม่สูญเปล่า นางสามารถใช้วิชาความรู้ของนางเพ่ือใช้ชีวิตอยู่

ในอาณาจกัรต้าเซยีวแห่งน้ีต่อไปได้ ทัง้ยังจะกอบกู้ร้านยาก่วงจีข้ึ้นมาใหม่ 

ชดเชยที่ชาติก่อนตนเองไม่มีโอกาสสืบทอดกิจการครอบครัวได้อีก

เพียงแต่ชื่อเสียงของร้านยาก่วงจี้น้ันป่นปี้ยับเยิน ไม่เป็นท่ีเชื่อถือ

ของชาวเมืองอีกแล้ว ตัวยาในร้านก็หมดเกลี้ยง ทั้งยังไม่มีเงินจะจ้างคน 

แล้วนางจะกอบกู้ขึ้นมาได้อย่างไรเล่า

ซย่าหมิน่รูว่้าอนัดับแรกนางต้องท�าให้ฝีมอืการรกัษาของตนเองเป็น

ที่ประจักษ์เสียก่อน หากนางสามารถรักษาคนไข้ให้หายจากโรค ชื่อเสียง

ก็จะดีข้ึน และหาลกูค้าได้ใหม่เอง หากแต่สมยัโบราณยกย่องบรุุษ เหยียด

สตรีกันทั้งน้ัน หมอหญิงจึงดูไม่น่าเชื่อถือ อีกอย่างผู้คนยังลือเรื่องร้าน 

เสยีๆ หายๆ การจะพิสจูน์ฝีมอืตนเองน้ันท�าได้ยากย่ิง ทว่านางก็ต้องสูต่้อไป
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สองพ่ีน้องเดนิไปเรือ่ยๆ หลงัจากผ่านถนนสองสายกม็าถึงหน้าร้าน

ยาก่วงจี ้ตอนนีป้ระตูใหญ่ปิดตาย ดูหดหู ่เวิง้ว้างจนน่าสะท้อนใจ เทยีบกับ 

ร้านยาเหรินเต๋อฝั่งตรงข้ามที่มีลูกค้าแน่นขนัดจนถึงกับต้องเข้าแถว 

รอตรวจก็แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว

ร้านยาเหรินเต๋อน้ีเป็นร้านยาที่ท่านป้าของซย่าหมิ่นเปิด เท่าที ่

นางรู้ ป้าคนน้ีอายุมากกว่าบิดาของเจ้าของร่างเดิมถึงสิบปี เป็นหัวเร่ียว

หวัแรงส�าคัญของท่านปู ่แต่ถึงอย่างไรท่านปูก็่มองว่ากิจการของครอบครวั

ต้องให้ลูกชายสืบทอด สร้างความไม่พอใจให้ท่านป้าอย่างมาก หลัง 

ออกเรือนไปก็ยุแยงให้สามีซึ่งเป็นพ่อค้าร�่ารวยเปิดร้านยาเหรินเต๋อขึ้น 

ฝั่งตรงข้าม คิดจะแข่งขันกับร้านยาก่วงจี้อย่างจงใจ

ซย่าหมิ่นเป็นสตรียุคปัจจุบันจึงเข้าใจความรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจของ

ท่านป้าดี หากท่านป้าท�าการค้าอย่างสง่าผ่าเผย นางก็จะชืน่ชมอย่างมาก 

แต่น่ีจงใจเปิดร้านตรงข้ามร้านของบ้านตนเอง และใช้วิธีต่างๆ นานา 

มาแย่งลูกค้าทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีธรรมาภิบาลท่ีต�่าช้า กับพวกนาง 

พี่น้องก็ไม่เห็นว่าเป็นหลานร่วมสายเลือด หลังจากร้านยาก่วงจี้ปิดตัวลง 

ท่านป้าแสร้งท�าเป็นห่วงใยใส่ใจบ้านนางเป็นอย่างดี คอยส่งข้าวสารมา

ให้อยู่เรือ่ย แต่ความจรงิตระหนีถ่ีเ่หนยีวย่ิงกว่าอะไร ข้าวสารทีใ่ห้มามแีต่

ข้าวสารเก่าที่เก็บไว้นานจนมอดกินทั้งนั้น ยิ่งท�าให้นางรู้สึกขยะแขยงป้า

คนนี้เข้าไปใหญ่ แต่เพราะไม่อยากตกเป็นประเด็นให้ชาวบ้านร้านตลาด

เก็บไปลือกันย่ิงกว่าท่ีเป็นอยู่ ต่อหน้านางจึงพยายามรักษามารยาท 

ด้วยดี แต่ความจริงนางกลับไม่ยอมไปมาหาสู่กับบ้านนั้น

เมือ่เดนิอ้อมร้านยาก่วงจี ้ในท่ีสดุซย่าหมิน่กับซย่าจือ้ก็กลบัถงึบ้าน

Page ����������������������.indd   25 15/2/2562 BE   13:33



26

แมวบ้านข้าเป็นท่านอ๋อง

ซย่าหมิ่นมองเรือนสามประสานแห่งนี้แล้วคิดว่าต่อให้ตกทุกข ์

ได้ยากอย่างไร อย่างน้อยครอบครัวของนางก็ยังมีหลังคาคุ้มหัว

"พ่ีใหญ่ พ่ีรอง วันน้ีกลบัมาเรว็จงัเลย ป้าอิน๋ฮวาเอาข้าวขาวหนึง่หม้อ 

กับกับข้าวอีกนิดหน่อยที่ลูกค้ากินไม่หมดกลับมาจากโรงเต๊ียมด้วย  

กินข้าวกันได้เลย"

ซย่าเจวี้ยน น้องสาวคนสุดท้องอายุสิบสี่ผู้มีใบหน้ากลมป้อมและ

น่ารักน่าชังวิ่งออกมาต้อนรับพวกนาง

ซย่าหมิ่นเห็นน้องสาวคนนี้ทีไรเป็นต้องนึกถึงขนมสายไหมขาวฟู 

ใครเหน็เป็นต้องอยากกัดสกัค�า ข้อดเีพียงอย่างเดยีวทีไ่ด้ข้ามมติเิวลามา

ก็คอืลกูสาวคนเดียวอย่างนางได้มน้ีองชายน้องสาวอย่างท่ีอยากมมีานาน

เสียที

"ในเมื่อมีข้าวขาว เช่นน้ันข้าผัดอะไรง่ายๆ อีกสักอย่างแล้วกัน"  

นางพูดพลางช่วยซย่าจื้อเข็นรถเข้ามาในบ้าน

ซย่าเจวี้ยนเดินตามมาอย่างตื่นเต้นดีใจ

"คุณหนูหมิ่น คุณชายจื้อ กลับมาแล้วหรือเจ้าคะ" ป้าอ๋ินฮวาเห็น

สองพี่น้องกลับมาก็รีบวางมือจากงานเย็บปักแล้วส่งเสียงทักทาย

บิดาของซย่าหมิน่เคยมบีญุคณุทีช่่วยชวิีตป้าอิน๋ฮวาเอาไว้ พอสามี

ตายนางจงึอยู่ท�างานในร้านยาก่วงจีเ้รือ่ยมา กระทัง่ร้านยาก่วงจีปิ้ดตวัลง 

ทั้งท่ีนางมีโอกาสให้ลูกสาวที่แต่งงานแล้วรับไปอยู่ด้วยอย่างสุขสบาย  

แต่นางกลับยินดีอยู่ในสกุลซย่าต่อเพ่ือดูแลทุกคน ซย่าหมิ่นซาบซึ้งใน 

จุดนี้อย่างมาก

ล�าพังตัวนางคนเดียวจะเอาปัญญาที่ใดมาเลี้ยงดูเด็กตั้งสี่คน ก็ได้
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ป้าอิ๋นฮวาน่ีล่ะไปรับจ้างล้างจานในโรงเตี๊ยม พอได้ค่าแรงนิดๆ หน่อยๆ 

ซ�า้ยังสามารถห่ออาหารทีล่กูค้ากินไม่หมดกลบับ้าน นอกจากน้ันป้าอิน๋ฮวา 

ยังมกัจะรบังานเยบ็ปักถักร้อยกลบัมาท�า เพ่ิมรายได้ให้ครอบครวั ประกอบ 

กับตัวนางเองก็ขึ้นเขาไปขุดสมุนไพรมาขายตามร้านยาเล็กๆ เป็นระยะ 

บ้านสกุลซย่าจึงพอประคับประคองกันไปได้

"ป้าอ๋ินฮวา ขอบคุณมากที่วันนี้เอาของอร่อยกลับมาอีกแล้ว ข้า 

ขอไปล้างมือก่อน เดี๋ยวจะมาผัดกับข้าว" ซย่าหมิ่นกางนิ้วมือทั้งสองข้าง 

บนมอืมรีอยแผลทีเ่กดิจากตอนขดุสมนุไพร นางพูดพลางเดนิไปทางครวั

ป้าอิน๋ฮวาคว้ามอืนางเอาไว้ก่อนทีน่างจะเดนิเข้าครัวพร้อมขมวดคิว้ 

"ตายแล้ว คุณหนูหมิ่นของป้า ไปท�าท่าใดมือถึงกลายเป็นเช่นนี้ นอกจาก

จะเป็นแผลแล้วยังสากกร้าน วันนีไ้ม่ต้องผดักับข้าวแล้วเจ้าค่ะ ป้าท�าเอง"

ซย่าหมิ่นหัวเราะเสียงดังอย่างไม่ใส่ใจ "ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่"

ป้าอิ๋นฮวาอายุมากแล้ว ต่อมรับรสไม่ค่อยดี มักจะท�ากับข้าว 

ออกมาเค็มเกินหรือหวานเกิน ดังนั้นนางจึงเข้าครัวเองเสมอ โชคดีที่การ

ท�ากับข้าวบ้านๆ ไม่กี่อย่างนั้นไม่เกินแรงนาง

"จะไม่เป็นไรได้อย่างไรกันเล่า มือของสตรีส�าคัญมากนะเจ้าคะ" 

หญิงสูงวัยถอนหายใจเฮือก "หากไม่เพราะคุณชายยง ป่านนี้คุณหนูก็ได้

ออกเรือนไปอย่างมีหน้ามีตานานแล้ว ไม่ต้องมาล�าบากเช่นนี้ อีกทั้งยัง

ต้องท�ากับข้าวเอง...เฮ้อ ต้องท�าอย่างไรดีนะ คุณหนูอายุสิบแปดเข้าไป

แล้ว ชื่อเสียงของร้านยาก่วงจี้ตกต�่าเหลือเกิน มิหน�าซ�้าคุณหนูยังออกไป

ตั้งแผงรักษาคนอีก จะได้แต่งงานกับคนดีๆ ได้อย่างไร..."

ซย่าหมิ่นไม่อยากแต่งงานเลยแม้แต่นิดเดียว นางเพิ่งอายุสิบแปด
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เท่านั้น ยังสาวสะพรั่งก�าลังดี นางไม่ได้เสียสตินี่ถึงได้อยากแต่งงาน แล้ว

อีกอย่างนางยังต้องกอบกู้ร้านยาก่วงจี้ ยังต้องเลี้ยงดูน้องๆ กับหลานๆ  

ยุ่งออกจะตายไป

นางจงึเปลีย่นหวัข้อสนทนาไปเป็นเรือ่งอืน่ทนัที "ป้าอ๋ินฮวา เสียงเอ๋อร์ 

กับเฉี่ยวเอ๋อร์ไปที่ใดเสียแล้วล่ะ เหตุใดไม่เห็นเลย"

ซย่าเจว้ียนร้องว้าย ท่าทางเหมือนเพ่ิงนึกอะไรได้ "เมื่อครู่ข้าเห็น 

พวกเขาเล่นดินอยู่หลังบ้าน ข้าจะไปเรียกมาเดี๋ยวนี้..."

ซย่าหมิ่นห้ามน้องสาวเอาไว้ "ดูท่าคงเล่นจนมอมแมมอีกแล้ว  

ข้าไปจับตัวกลับมาเองดีกว่า"

เดนิออกไปจากประตหูลงัก็คอืลานหลงับ้าน ลานขนาดเลก็มแีปลง

ดอกไม้ กองดิน แล้วก็ชิงช้า เป็นสวรรค์น้อยๆ ท่ีซย่าหมิ่นท�าให้หลานๆ 

เด็กสองคนมักจะมาเล่นอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวัน

ซย่าหมิ่นหาจอมซนท้ังสองเจอในทันที ก�าลังจะอ้าปากดุไม่ให้

เอาแต่เล่นดินก็เห็นพ่ีชายน้องสาวตัวน้อยก�าลังน่ังยองๆ ดูอะไรอยู ่

ตรงก�าแพง นางชะโงกหน้าเข้าไปมอง เห็นแมวด�าตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้น

นางสดูหายใจเฮอืก เด็กสองคนน้ีกล้าแอบผูใ้หญ่หนอีอกไปข้างนอก 

มิหน�าซ�้ายังเก็บแมวกลับมาด้วย! ครั้งน้ีเป็นครั้งท่ีเท่าไรแล้ว เหตุใดถึง 

ไม่หลาบจ�าเสียที

ซย่าหมิ่นหยุดยืนข้างหลังหลานๆ เท้าสะเอวเอ็ดใส่อย่างฉุนเฉียว  

"ดีจริงนะ พวกเจ้าไม่เชื่อฟังค�าพูดของท่านอาใหญ่ ไปเก็บสัตว์กลับมา 

อีกแล้ว! ไหนรับปากท่านอาใหญ่ว่าจะไมเ่ทีย่วเกบ็สตัว์กลบัมาเลี้ยงแลว้
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อย่างไรล่ะ"

เดก็สองคนหนัขวับมามองด้วยความตกใจเมือ่ได้ยินเสยีงซย่าหมิน่ 

เสยีงเอ๋อร์พ่ีชายกลวัว่าอาหญิงจะโกรธก็รีบอธิบาย "ไม่ใช่นะท่านอาใหญ่ 

เจ้าโฮ่งไล่กวดมัน แมวน้อยมันหนีเข้ามาในก�าแพงเอง"

เฉี่ยวเอ๋อร์น้องสาวช่วยพูดอีกแรง "ท่านอาใหญ่ แมวน้อยมันถูก 

เจ้าโฮ่งกัดขาด้วยล่ะ"

"อ้าว อย่างนี้เองหรือ..." ซย่าหมิ่นได้ฟังถึงรู้ว่าตนเองเข้าใจผิด  

เสียงเอ็ดตะโรของนางคงจะท�าให้แมวด�าตกใจ ดวงตาสีเขียวถึงได้จ้อง

นางเขมง็อย่างระแวดระวัง ซ�า้ยังพยายามยันขาหลงัท่ีบาดเจบ็ทรงตวัยืน 

ท�าขนพองใส่นาง

ใครต่อใครพูดกันว่าแมวด�าอัปมงคลอยู่แล้ว แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด 

ซย่าหมิน่ถึงได้รูส้กึว่าแมวตัวน้ีดูดุดันน่ากลัวเป็นพิเศษ ดวงตาสีเขียวคูน่ัน้

เย็นเยียบจนน่าตกใจ แค่เห็นก็หนาวยะเยือก...

"ท่านอาใหญ่ ช่วยแมวน้อยด้วยเถิดเจ้าค่ะ แมวน้อยถูกหมากัด  

น่าสงสารออก" เฉีย่วเอ๋อร์กอดขานางอ้อนวอน ดวงตากลมโตใสแจ๋วกะพรบิ 

ปริบๆ 

"แมวน้อยน่าสงสารมากเลย ท่านอาใหญ่ชว่ยมันด้วยเถดิ ข้าอยาก

เลี้ยงมัน" เสียงเอ๋อร์ก็ดึงชายกระโปรงนางวอนเว้าบ้าง

"ท่านอาใหญ่ ข้าก็อยากเลี้ยง" เฉี่ยวเอ๋อร์พูดตามพี่ชาย

จะให้ซย่าหมิ่นช่วยแมวตัวนี้น่ะไม่มีปัญหา นางมีโสมซานชีอยู่  

เอามาท�าเป็นยาก็เรียบร้อย แต่พอได้ยินหลานๆ บอกว่าจะเลี้ยง นางก็ 

ชักโมโหเมื่อนึกถึงที่เด็กสองคนนี้เก็บสัตว์เล็กสัตว์น้อยกลับมาเวลาแอบ
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ออกไปนอกบ้าน...ไก่เอย นกเอย ค้างคาวเอย กระรอกเอย จากนั้นก็ 

ร�่าร้องว่าจะเลี้ยงหมดทุกอย่าง ขนาดเคยมีวัวพลัดฝูงเดินหลงเข้ามา 

ในบ้าน เด็กๆ ก็ขอจะเลี้ยงให้ได้ ตอนนี้อยากจะเลี้ยงแมวขึ้นมาอีกแล้ว 

คิดจะเปิดสวนสัตว์หรืออย่างไร

ปกติซย่าหมิ่นรักและเอ็นดูหลานทั้งสองที่พ่ีชายทิ้งไว้มาก ไม่ต้อง

พูดถึงว่าเดก็อายุห้าขวบกับสีข่วบเป็นวัยท่ีน่ารกั ไร้เดยีงสาทีส่ดุ แค่คดิว่า

ทั้งคู่ก�าพร้าพ่อ ส่วนแม่ก็ทิ้งลูกหนีตามบุรุษอื่นไป นางก็ย่ิงสงสารหลาน

ตวัน้อยเป็นทีส่ดุ แต่จะให้ตามใจจนเสยีเดก็น้ันนางไม่ท�าเดด็ขาด รายได้

ครอบครัวในปัจจุบันแค่เลี้ยงตนเองยังกระเบียดกระเสียรเต็มที บางที

อยากให้หลานๆ ได้กินเนื้อบ้างก็ต้องพยายามหาเงินเพ่ิม ไม่มีเหลือกิน

เหลือใช้พอจะเลี้ยงแมวหรอก

ที่ย่ิงกว่าน้ันคือนางไม่อยากให้พวกเขาเล้ียงเพราะเกิดสงสารและ

นกึสนกุขึน้มาชัว่คราว ต่อไปพอเบือ่ก็ไม่อยากเลีย้ง เหมอืนอย่างครัง้ก่อน

เสียงเอ๋อร์เคยถูกกระรอกที่เลี้ยงไว้กัดก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่าจะไม่เลี้ยง

แล้ว ให้นางเอามนัไปปล่อยบนเขา ไม่รูว่้าวันข้างหน้าพอเบือ่แมวแล้วจะ

บอกว่าไม่เลี้ยงอีกหรือไม่

"ท่านอาใหญ่ ได้โปรดเถิด พวกเราเลี้ยงมันไว้ได้หรือไม่ แมวน้อย

น่าสงสารมากเลย..."

"ท่านอาใหญ่ แมวน้อยน่าสงสารเหลือเกิน..."

สองคนพ่ีน้องหน้าตาน่ารักน่าชังช่วยกันอ้อนวอนนางเช่นนี้ผิดกฎ

ชัดๆ ซย่าหมิ่นบอกตนเองว่าจะติดกับไม่ได้เป็นอันขาด นางแกล้งสวม 

บทคนใจร้ายพูดอย่างรังเกียจ "ไม่ได้! แมวตัวด�ามิดหมีเช่นน้ีอัปมงคล 

Page ����������������������.indd   30 15/2/2562 BE   13:33



31

ถงซิน

หน้าตาดรุ้ายน่ากลวั มองอย่างไรก็อปัลกัษณ์ อกีทัง้มนัยังอาจจะกัดคนด้วย 

ท่านอาใหญ่ไม่อยากเลี้ยง"

สองพีน้่องเริม่รอ้นรน ผลัดกนัอ้อนวอนนาง "ท่านอาใหญ่ แมวน้อย

น่ารักออก ไม่ได้อัปลักษณ์เลย แค่ตัวด�าไปหน่อยเท่านั้น มัน...มันไม่กัด

คนหรอก...ท่านอาใหญ่ ขอร้องล่ะ แมวน้อยน่าสงสารเหลือเกิน ถ้าเรา 

ไม่เลี้ยงมันก็ต้องเร่ร่อนต่อไป..."

"ท่านอาใหญ่ แมวน้อยน่าสงสารมากจริงๆ นะ มันเองก็ก�าพร้า 

พ่อแม่เหมือนข้ากับพี่ชาย..."

ซย่าหมิ่นฟังมาถึงตรงนี้ก็ใจอ่อนยวบ เม่ือได้รู้ว่าเด็กๆ อยากเล้ียง

แมวตัวนี้เพราะมันไม่มีพ่อแม่เหมือนกัน แต่นางจะอนุญาตง่ายๆ ไม่ได้ 

ต้องชี้น�าให้พวกเขามีทัศนคติที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์เสียก่อน

ดงันัน้นางจงึท�าหน้าขงึขงัจรงิจงั "ได้ ถ้าอย่างนัน้อาขอถามพวกเจ้า

หน่อย เลี้ยงแมวต้องใช้เงินซื้ออาหาร หากวันใดบ้านเรามีเงินไม่พอใช้  

มีข้าวไม่พอกิน พวกเจ้าจะให้มันกินอะไร"

การดูแลสิ่งมีชีวิตเป็นภาระหนักอึ้ง เมื่อท�าแล้วก็ท�าให้ถึงที่สุด  

นางอยากให้พวกเดก็ๆ มคีวามรบัผดิชอบ เหมอืนอย่างตอนทีน่างตดัสนิใจ 

จะเลี้ยงดูพวกเขาทั้งคู่ ไม่ว่าจะเหนื่อยยากล�าบากเพียงไรก็จะไม่ถอย

สองคนพีน้่องหนัไปมองตากัน เหน็ได้ชัดว่าลังเล จากนัน้เสียงเออ๋ร์

ก็นึกอะไรออก "ให้มันกินข้าว ข้ากินแต่ผักก็ได้"

"จริงด้วย ข้ากินแต่ผักก็ได้" เฉี่ยวเอ๋อร์พูดตามพี่ชาย

ซย่าหมิ่นข�าแกมอึ้งจนแทบหัวเราะออกมา แต่นางห้ามตนเอง 

ไว้แล้วพูดอย่างเคร่งเครียด "แล้วถ้าหากแม้แต่ผักยังไม่มีให้กินเล่า  
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ท่านอาใหญ่บอกไว้ก่อนนะ แมวตวันีพ้วกเจ้าอยากเลีย้งเอง ท่านอาใหญ่

จะไม่แบ่งข้าวของตวัเองให้พวกเจ้ากิน และพวกเจ้าก็จะขอแบ่งข้าวส่วน

ของท่านอารอง ท่านอาเล็ก แล้วก็ป้าอิ๋นฮวาไม่ได้ด้วย พวกเจ้าต้องหา

ทางออกกันเอาเอง"

นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับเด็กๆ แต่ความอยากเลี้ยงแมวชนะข้าว

ไปได้ "เช่นนั้นข้าจะแบ่งข้าวให้แมวน้อยครึ่งหนึ่งแล้วกัน"

"ข้าก็ด้วย"

ได้ยินสองพ่ีน้องพูดดังนัน้ซย่าหมิน่กถ็ามขึน้อกี "ต่อไปหากแมวน้อย

ไม่น่ารักแล้ว พวกเจ้าเบื่อมันแล้ว หรือไม่ก็พวกเจ้าหิวเพราะกินไม่อิ่ม  

พวกเจ้าจะเอามันไปปล่อยหรือไม่"

"ไม่ปล่อย! แมวน้อยเป็นครอบครัวเดียวกับเรา พวกเราไม่ทอดท้ิง

มันหรอก จริงหรือไม่เฉี่ยวเอ๋อร์"

"ใช่ แมวน้อยเป็นครอบครัวเดียวกับเรา"

ค�าว่า 'ครอบครวั' ท�าให้ซย่าหมิน่ไม่พูดอะไรมากไปกว่านัน้ นางย้ิม

อย่างพึงพอใจแล้วลูบหัวหลานๆ "ดี ถ้าเช่นนั้นท่านอาใหญ่อนุญาตให ้

เจ้าเลี้ยง"

"ดีจริง! ขอบคุณท่านอาใหญ่"

สองคนพ่ีน้องพากันกอดนางแน่นอย่างลิงโลด ในความคิดของ 

พวกเขาท่านอาใหญ่ท่ีบางทีก็อบรมพวกเขาอย่างเฉียบขาดคนน้ีดีกว่า

ท่านอาใหญ่ผู้อ่อนโยนและเก็บตัวคนเดิมเป็นกอง ทั้งคู่รู้สึกสนิทสนมกับ

ท่านอาใหญ่คนปัจจุบันมากกว่า

กอดอาหญิงเสร็จ เด็กๆ ก็รีบปรี่เข้าไปลูบตัวแมวด�า ซย่าหมิ่นเห็น
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แล้วท�าท่าจะร้องห้าม เพราะกลัวว่านิสัยข้ีระแวงและสัญชาตญาณของ

แมวจะท�าให้มันข่วนหลานๆ

แต่น่าแปลก แมวด�าเพียงแค่พยายามลากขาหลงัท่ีบาดเจบ็หนมีอื

เด็กๆ เท่านั้น เมื่อหนีไม่ได้ก็ข่มใจให้ท้ังคู่ลูบเน้ือลูบตัว ไม่มีทีท่าว่าจะ

ท�าร้ายคน นางเห็นแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอก ทีนี้ก็สามารถให้หลานๆ 

เลี้ยงแมวได้อย่างสบายใจขึ้น

"แมวแค่ตัวเดียว เลี้ยงไว้ก็กินไม่เยอะหรอก ถ้าไม่มีจะกินจริงๆ  

อย่างมากก็ให้มันไปจับหนูกินแล้วกัน แมวจับหนูกินเป็นทุกตัวนี่นา..."

ซย่าหมิน่พึมพ�ากับตนเอง แล้วเหน็นยัน์ตาสเีขยีวของแมวด�าวาววับ 

ฉายประกายดุดันจนนางอดจะกลืนน�้าลายลงคอไม่ได้

เหตุใดแววตาของเจ้าแมวตัวน้ีถึงได้เย็นชาน่ากลวันกั มองมาทรีูส้กึ

เหมอืนถูกคนถลงึตาจ้องอย่างไรอย่างนัน้...นางแค่คดิไปเองหรอืเปล่านี!่ 

ซย่าหมิ่นนึกในใจ

"พ่ีใหญ่ เหตใุดถึงมาอยู่หลงับ้านกันนานนัก" ซย่าจือ้กับซย่าเจว้ียน

เดินมาตามทุกคน

"ท่านอารอง ท่านอาเล็ก ท่านอาใหญ่อนุญาตให้พวกเราเลี้ยง 

แมวน้อยล่ะขอรับ ข้าจะแบ่งข้าวของตนเองให้แมวน้อยกินครึ่งหนึ่ง"

"ข้าก็ด้วย ข้าจะแบ่งข้าวให้แมวน้อยกินครึ่งหนึ่ง"

เด็กสองคนวิ่งเข้าไปจูงมืออาอีกสองคนมาดูแมว พอซย่าจื้อกับ 

ซย่าเจวี้ยนเห็นแมวด�าตัวนั้นก็หันไปมองพี่สาวอย่างตกตะลึง

ก่อนหน้านี้พ่ีใหญ่เคยพูดไม่ใช่หรือว่าคนยังได้กินไม่อิ่มท้อง จะ 

เลี้ยงสัตว์ไม่ได้
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ซย่าหมิ่นยักไหล่ให้น้องๆ เป็นเชิงบอกว่าหลานอยากเล้ียงก็ปล่อย

ให้เลี้ยงไป

แม้ซย่าเจว้ียนจะไม่รู ้ว่าหลานๆ ชอบแมวตัวด�ามิดหมีเช่นน้ีได้

อย่างไร แต่ตัวนางชอบแมวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงดีใจมากที่ได้เลี้ยง

ซย่าจื้อนั้นไม่ชอบแมวด�าเพราะเห็นว่าอัปมงคล แต่ขอแค่หลานๆ 

มีความสุขก็พอ "พี่ใหญ่ แล้วเจ้าแมวด�าตัวนี้ชื่ออะไรเล่า"

"ชื่อหรือ..." ซย่าหมิ่นลืมเรื่องน้ีไปเสียสนิท จะให้เรียกแมวน้อยๆ 

ตลอดก็ใช่ที่

"ท่านอาใหญ่ ตัวมันด�าปี๋เลย เรียกเจ้าด�าแล้วกัน" เสียงเอ๋อร์ได้ยิน

ว่าจะตั้งชื่อให้แมวก็เสนอความเห็นอย่างตื่นเต้น

"เจ้าด�าๆ" เฉี่ยวเอ๋อร์เรียกตามพี่ชาย

นั่นชื่อหมาชัดๆ! ซย่าหมิ่นขมวดคิ้ว

จากนัน้นางก็เดินเข้าไปใกล้ ท้ิงตวัลงน่ังยองๆ อุม้มนัข้ึนมา แมวด�าร้อง 

ม้าวเป็นเชิงขู่ และดิ้นแรงยิ่งกว่าตอนที่พวกเด็กๆ ลูบตัวมันเมื่อครู่

ดุจริงนะ! ชาติท่ีแล้วซย่าหมิ่นเคยเห็นเพ่ือนเล้ียงแมวจึงรู้ว่าต้อง 

จับอย่างไรถึงจะไม่โดนแมวข่วน นางจ้องตาสีเขียวของมัน แล้ววางท่า

เฉยีบขาดในฐานะผูน้�าสกุลซย่า "ในเมือ่เป็นแมวก็ชือ่มมีแีล้วกัน ฟังให้ดีล่ะ 

จากนี้ไปเจ้าแซ่ซย่า ซย่ามีมี เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเรา"

แมวด�าท�าหน้าคล้ายกับจะบอกว่า...ซย่ามีมี ชื่อบ้าอะไรนี่!

ซย่าหมิ่นเห็นหน้ามันแล้วหัวเราะขัน แมวตัวนี้ฉลาดจริง ฟังภาษา

คนรู้เรื่องด้วย 

"เอาล่ะ ท�าตวัดีๆ  นะ ข้าจะท�าแผลให้เจ้า จากนัน้ก็จะหาข้าวให้กิน"
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กลางดึกสงัด ในห้องมเีพียงเสยีงหายใจท่ีบ่งบอกว่าก�าลงัหลบัสนทิ

ของเด็กๆ 

ซย่าหมิ่นนอนเตียงเดียวกับหลานทั้งสอง นับแต่พ่ีชายพ่ีสะใภ ้

จากไป เด็กสองคนนี้ก็ติดนาง ตอนกลางคืนนางเลยต้องนอนด้วย

มมุหนึง่ตรงข้ามเตยีงมชีามข้าวชามน�า้กับลงักระดาษวางไว้ นัน่คอื

เตียงท่ีซย่าหมิ่นท�าไว้ให้มีมี แต่เวลานี้ลังกระดาษไม่มีแม้แต่เงาแมว  

แมวด�าตวัน้ันก�าลงัลากขาหลงัท่ีมผ้ีาสขีาวพันเดินไปตรงหน้าโต๊ะเคร่ืองแป้ง

จากน้ันมันก็เล็งโต๊ะพร้อมย่อตัว ใช้ขาถีบตัวกระโดดข้ึนจากพ้ืน  

แต่เนื่องจากขาหลังบาดเจ็บจึงเกือบลื่นตกลงมา เรียกได้ว่ากระโดดพ้น

อย่างหวุดหวิด โชคดีที่สุดท้ายมันทรงตัวได้

บนโต๊ะมีกระจกส�าริด มันกระโดดขึ้นโต๊ะเครื่องแป้งก็เพราะม ี

เป้าหมายอยู่ที่กระจกบานนี้นี่ล่ะ

เมือ่ส่องกระจกแล้วเหน็ภาพทีส่ะท้อนอยู่ในน้ัน มนัก็ท�าท่าตกตะลงึ

อย่างเห็นได้ชัด นัยน์ตาสีเขียวประหลาดฉายให้เห็นโทสะ ความหดหู่ 

ความสิน้หวัง และความชงิชงั เท้าหน้าทัง้สองข้างกางอ้าเหมอืนอยากตะปบ

กระจกให้แตกเป็นเสีย่ง ท่าทางเช่นนัน้ดูอย่างไรก็ไม่ใช่ท่าทางของแมว

ถูกต้อง ภายในร่างของแมวตัวนี้มีวิญญาณคนสิงอยู่

วิญญาณของลิ่นจื่อเชิน

ตอนทีร่ถม้าร่วงตกจากหน้าผาเขาได้รบับาดเจบ็เพราะแรงกระแทก 

จากนั้นก็หมดสติไป เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตนเองอยู่ในน�้าใกล้

จมเต็มทีจึงรีบพุ้ยมือทั้งสองข้างตะเกียกตะกายขึ้นมา แล้วต้องตกตะลึง

ที่ได้เห็นว่าสรรพสิ่งรอบกายดูใหญ่โตไปหมด ส่วนตนเองเหมือนหดลง
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เหลือตัวนิดเดียว เขาพยายามร้องเรียกเซียวหลงกับหวังเจา แต่เสียงที่

เปล่งออกมามีแต่เสียงเมี้ยวๆ ชายหนุ่มตกใจแทบสิ้นสติ รีบทะลึ่งตัวขึ้น

จากน�า้ จงึได้เหน็ว่ามอืเท้าและทัว่ร่างตนเองเป็นสดี�าปลอด สมองป่ันป่วน

ยุ่งเหยิงเหมือนระเบิดไปเรียบร้อยแล้ว

เป็นไปไม่ได้ ข้ากลายเป็นแมวไปได้อย่างไร

ไม่ ข้าก�าลังฝันอยู่ ต้องฝันอยู่แน่ๆ!

ความพรงึเพรดิในใจยังไม่ทันสงบ หญิงแก่ท่าทางดรุ้ายคนหนึง่เห็น

เขาเข้าก็คว้าไม้กวาดปรี่เข้าใส่ทันที

'ไอ้แมวผีเก้าชีวิต จับกดน�้ายังไม่ตายอีกนะ! ข้าไม่ให้แมวโสโครก

อย่างเจ้าแอบมาขโมยปลาในบ้านกินอีกแล้ว จะตีให้ตายเลยคอยดู!'

ลิ่นจื่อเชินขนหัวลุก ช่างเป็นหญิงร้ายกาจท่ีใจไม้ไส้ระก�าอะไร 

อย่างนี้ ถึงกับจับเขากดน�้า นี่ยังคิดจะตีเขาให้ตายอีก

อ๋องหนุ่มอยากจะร้องออกมาดังๆ ว่า 'บังอาจ' เอาให้ยายแก่ผู้น้ี 

หน้าหงายไปเลย แต่พอเห็นไม้กวาดหวดลงมา สญัชาตญาณก็ฉดุขาเขา

ให้ออกวิ่ง เขาพบว่าขาทั้งสี่พาตนเองว่ิงได้ว่องไวนัก ซ�้ายังกระโดดได้

คล่องแคล่ว เพียงครู่เดียวก็หนียายแก่มาได้

ระหว่างทีก่�าลงัถอนหายใจหินก้อนหน่ึงก็ปลวิมาเกือบจะถูกเขาเข้า

'แมวด�านี่นา อัปมงคลจริงๆ เอาหินเขวี้ยงมันให้ตายเลย!'

ลิ่นจื่อเชินสบถว่าบ้าจริงอยู่ในใจแล้วออกโกยอ้าวอีกครั้ง เด็กชาย 

กลุ่มนั้นว่ิงไล่กวดพลางเขว้ียงหินใส่เขา หัวเราะร่วนอย่างชอบใจเหมือน

ก�าลังเล่นสนุกกัน

เขาวิ่งออกจากตรอกเล็กสู่ถนนใหญ่ ตอนกระโดดหนีผ่านแผง 
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ขายปลาแห้ง เจ้าของแผงส่งเสียงเอ็ดตะโรไล่หลัง 'แมวสกปรกจากที่ใด

มันกล้าขโมยกินปลา! จับมันไว้ซิ!'

ใครขโมยกินปลากัน ข้าเลือกกินออกจะตายไป!

หนีกลุ่มเด็กพ้นก็ต้องมาเจอเจ้าของแผงปลาแห้งไล่กวดต่อ โชคดี

ทีร่่างเลก็ๆ น้ีนอกจากจะว่ิงเรว็ยังกระโดดได้สูง เขาเลยกระโดดข้ึนไปหลบ

อยู่บนต้นไม้

เจ้าของแผงวิ่งตามมา แต่หาแมวไม่เจอเลยต้องกลับไปมือเปล่า 

ลิ่นจื่อเชินอยู่บนต้นไม้ต่อเพราะกลัวจะถูกไล่ตามอีก ไม่เคยรู้เลยว่าการ

เกิดเป็นแค่แมวตวัหน่ึงจะถูกคนรงัแกถูกคนท�าร้ายมากมาย แมวตวัน้ีผดิ

ตรงไหนกัน

เขาพักอยู่บนต้นไม้ พยายามอยู่ตามที่สูงให้ได้มากที่สุดเพ่ือไม่ให้

ถูกฆ่าตาย กระทั่งฟ้ามืดก็ยังค้างคืนอยู่บนต้นไม้จนเผลอหลับไป เมื่อตื่น

ขึ้นมาอีกครั้งแล้วได้พบว่าฝันร้ายยังตามมาหลอกหลอน ตนยังอยู่ในร่าง

แมวเหมอืนเดมิก็รูส้กึร้อนใจเป็นก�าลงั น่ีเป็นฝันซ้อนฝันทีเ่ขายังไม่ตืน่ข้ึนมา 

หรือว่าตอนนี้เขาอยู่ในโลกแห่งความจริงกันแน่

สิ่งที่เกดิขึ้นแปลกประหลาดจนเขาหาค�าอธิบายไม่ได้ รู้เพียงแต่ว่า

เขาไม่อาจอยู่เฉยๆ แล้วเอาแต่หลบอย่างเดียว เขาจะต้องควบคมุสถานการณ์ 

ให้ได้ บางทเีซยีวหลงกับพวกองครกัษ์กอ็าจเจอเรือ่งแบบเดยีวกัน เขาจะ

ต้องตามหาพวกนั้นให้พบ

แต่ลิ่นจื่อเชินไม่คาดคิดเลยว่าตนเองจะดวงตกได้ถึงเพียงน้ี  

แค่กระโดดลงจากต้นไม้ก็เจอสัตว์ประหลาดเข้าทันที

มนัคือสนัุขขนาดใหญ่ตัวหนึง่ ใหญ่กว่าเขาไม่รู้ก่ีเท่า ก�าลังแยกเข้ียว
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เห่าเขาพลางวิ่งรี่เข้าใส่ ส�าหรับเขาแล้วมันคือสัตว์ประหลาดดีๆ นี่เอง

ลิ่นจื่อเชินไม่เคยกลัวสุนัข แต่เวลานี้ร่างอันโอฬารของมันสร้าง 

ความพรั่นพรึงให้เขาอย่างรุนแรง เป็นเพราะสัญชาตญาณกลัวสุนัขของ

แมวนั่นเอง เขาจึงเตรียมวิ่งหนีอีกครั้ง

ตอนนี้เขามีสี่ขา มั่นใจว่าตนเองวิ่งได้เร็วกว่าสุนัขโฉดตัวน้ีแน่  

ทว่าเขาดันถูกไล่กวดมาจนมุมตรงก�าแพง ซ�้ายังถูกกัดขาหลังเสียอีก

ในเวลาท่ีถูกคกุคามถึงชวิีต เขาพยายามดิน้สดุแรง ใช้กรงเลบ็คมๆ 

ข่วนหน้าสนุขั พอได้ยินเสยีงร้องเอ๋งก็รบีลากขากระโดดขึน้มาอยู่บนก�าแพง

ไอ้หมาโง่! เขาท�าท่ากระหยิ่มย้ิมย่องมองสุนัขหน้าโง่ตัวน้ันเห่าอยู่

ข้างล่าง ดซูว่ิาจะมปัีญญาท�าอะไรเขาได้ เสยีดายก็แต่เขาไม่มแีรงจะอวด

ศักดาให้เจ้าหมาโง่นั่นประจักษ์ ขาหลังเจ็บแทบขาดใจจนไม่อาจอยู่บน

ก�าแพงเฉยๆ ได้ ต้องกระโดดลงมาข้างล่าง

ไม่นกึเลยว่าระหว่างก�าลงันอนพักอยู่บนพ้ืนอย่างเหนือ่ยล้า เขาจะ

ถูกเด็กสองคนหมายตาอีกครั้ง ลิ่นจื่อเชินนึกถึงกลุ่มเด็กที่เขวี้ยงหินใส่

ตนเองแล้วเบิกตามองสองคนนั้นอย่างไม่ไว้ใจ ขนตั้งชันจนตัวพองฟู

เหมือนจะระเบิด

โชคดีที่เด็กคู่นี้ไม่ได้เข้ามาท�าร้ายเขา แต่จ้องมองมาด้วยแววตา

สงสาร ถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนหลัง นั่นคือเขากลายมา

เป็นแมวของบ้านนี้

ไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆ ว่าตนเองจะกลายเป็นแมวท่ีถูกคนเลี้ยง  

เรื่องนี้เหลวไหลเหลือเชื่อเกินไป!

แต่จะดีจะร้ายอย่างไรตนเองก็มีท่ีปลอดภัยให้อยู่ เด็กสองคนนี ้
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ก็ดจูะชอบเขามาก ไม่เหมอืนคนอ่ืนทีแ่ค่เห็นเขาก็ตรงเข้ามาท�าร้าย คดิได้ 

ดังนั้นเขาก็พอจะฝืนใจยอมรับความจริงได้ว่าตนเป็นแมวที่ถูกคนบ้านนี้

เลี้ยงชั่วคราว และยอมให้เด็กทั้งสองคนลูบขน

แต่ที่ทนไม่ได้เลยจริงๆ ก็คืออาใหญ่ของเด็ก สตรีท่าทางร้ายกาจ 

ที่ใจด�าจนถึงขีดสุดผู้นั้น!

ดวงตาคมกริบของลิ่นจื่อเชินเป็นประกายวาววับขณะกัดฟันกรอด 

หญิงผูน้ัน้ไม่ยอมให้เดก็ๆ เลีย้งเขา ซ�า้ยงัเหยียดหยามเขาว่าตวัด�ามดิหมี

ดูอัปมงคล อีกท้ังยังหน้าตาดุร้ายน่ากลัว จากนั้นยังตั้งข้อรังเกียจว่า 

เขาอาจกินอาหารของนางจนหมด ถึงข้ันใช้ความหิวมาข่มขู่ไม่ให้เด็กๆ 

เลีย้งเขา จนท้ายทีส่ดุเมือ่นางจ�าใจอนญุาตให้หลานเล้ียงเขาได้ ยังไม่วาย

พึมพ�าว่าเวลาไม่มอีะไรจะกินก็ให้เขาไปจบัหนูกินเอาเอง ช่างโอหงัเหลอืร้าย 

ถึงกับจะให้เขาไปจับหนูกิน!

ที่น่าโมโหยิ่งกว่านั้นก็คือนางยังตั้งชื่อให้เขาว่า 'มีมี' เอาแซ่ตนเอง

มาพ่วงด้วยเสร็จสรรพ เป็น 'ซย่ามีมี' ช่างเป็นชื่อที่ทุเรศทุรังอะไรอย่างนี้! 

เขาไม่มีวันให้อภัยนางแน่!

แต่...แม้ในอกจะอัดแน่นด้วยโทสะ เขาก็ได้แต่โมโห ท�าอะไรนาง

ไม่ได้ เพราะตอนนี้วิญญาณของเขาติดอยู่ในร่างแมว

ลิน่จือ่เชนิมองภาพสะท้อนของตนเองในกระจกให้ชดัถนดัตา ไม่ว่า

ในใจจะตะลงึพรงึเพรดิอย่างไร รูส้กึว่าเรือ่งบ้าๆ ทีเ่กิดข้ึนเหลือเชือ่เพียงใด 

เขากจ็�าต้องเผชญิหน้ากับความเป็นจรงิ...ว่าตนเองกลายเป็นแมวตวัหนึง่ 

เขาถูกสุนัขกัดเข้าจริงๆ ขาหลังเจ็บระบมอย่างแสนสาหัสจริงๆ นี่ไม่ใช่

ความฝัน แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริง!
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เขาในตอนนี้ไม่ใช่หลิ่นอ๋องผู้สูงส่งอีกแล้ว เขาต้องอยู่บ้านน้ีต่อไป

เพ่ือรกัษาชวีติ ยอมให้คนในบ้านเลีย้งยังดีกว่าถกูคนใจร้ายไล่ตะเพิดหรอื

ถูกสุนัขกวดแล้วกัน

ชายหนุ่มยิม้เยาะตนเอง ท่ีผ่านมาหลิน่อ๋องผูย่ิ้งใหญ่มแีต่คนยกย่อง

นอบน้อม ไม่นึกเลยว่าจะมีวันที่เขาต้องยอมลดศักดิ์ศรี

เหตุใดเขาถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้เล่า หรือว่าหลังจากตกหน้าผา 

เขาจะได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิต วิญญาณเลยมาเข้าร่างแมวใกล้ตาย

อย่างนั้นหรือ

'ลิน่จือ่เชนิ ข้าขอสาปแช่งเจ้า วนันีเ้จ้าท�ากับข้าไว้อย่างไร เหยียดหยาม 

ข้าให้อัปยศอดสูเพียงใด ต่อไปขอให้เจ้าถูกกรรมตามสนองเป็นเท่าทวี 

เจ้าจะกลายเป็นเดรัจฉานท่ีต�่าต้อยที่สุด จะได้รู้รสของการถูกเหยียบย�่า 

จะได้เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการกระท�าของตนเอง...'

เขานึกถึงค�าสาปแช่งก่อนตายของหญิงแซ่เฮ่อเหลียนผู้น้ันข้ึนมา

แล้วหนาวเยือกอยู่ในใจ ทว่าจากน้ันก็รีบปฏิเสธ บอกตนเองว่าเป็นไป 

ไม่ได้เดด็ขาด หากค�าสาปแช่งมอียู่จรงิ แค่ด่าใครส่งๆ แล้วกลายเป็นจรงิ

ไปหมด โลกมอิลหม่านยกใหญ่หรอื อกีอย่างเขาก็ไม่อยากยอมรับด้วยว่า

คนอย่างเขาจะถูกสตรีผู้หนึ่งเล่นงาน!

แต่นอกเหนือจากนี้ก็หาค�าอธิบายไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรข้ึนเขา 

ถึงได้ตกอยู่ในสภาพน้ี เขาไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าตอนน้ีร่างของตนเองเป็น

อย่างไรบ้าง

ไม่ เขาจะต้องยังมีชีวิตอยู่สิ! เขาตกจากหน้าผาพร้อมเซียวหลง  

พวกองครักษ์จะต้องออกตามหาอย่างแน่นอน ไม่มีวันปล่อยให้เขาตาย
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ไปหรอก!

ลิ่นจื่อเชินสงบสติอารมณ์ ที่ท�าได้ตอนน้ีคือต้องปรับตัวตาม

สถานการณ์ไปก่อน ไว้พอขาดีขึน้เมือ่ไรค่อยหาวิธีตดิต่อกับคนของตนเอง

แล้วกลับเข้าร่างเดิม

พอคดิหาวธีิรบัมอืได้ หวัใจก็ผ่อนคลายอย่างแท้จรงิ เขาเริม่เลยีขน

แต่งเนื้อแต่งตัวตามสัญชาตญาณ

แต่พอดวงตาสเีขยีวเหลอืบไปทางกระจก เขาก็ท�าหน้าตืน่ตระหนก

สุดขีด เขาจะเลียขนท�าบ้าอะไรกัน เขาไม่ใช่แมวเสียหน่อย!

เมื่อจิตใจผ่อนคลาย ท้องก็หิวเสียจนทนไม่ไหว เพ่ือแสดงความ 

ไม่พอใจชือ่ซย่ามมีทีีส่ตรผีูน้ั้นต้ังให้ เขาจงึประท้วงด้วยการไม่ยอมกินข้าว

และทนหิวมาจนตอนนี้

ลิ่นจื่อเชินบอกตนเองว่าต้องกินให้ท้องอิ่ม แผลถึงจะดีขึ้นแล้วไป

จากที่นี่ได้ ดังน้ันเขาจะยอมฝืนใจให้เกียรติกินอาหารท่ีหาความอร่อย 

ไม่เจอก็แล้วกัน

ข้าวขาวคลกุเศษเน้ือจะอร่อยสกัเท่าไรกันเชยีว สตรผีูน้ัน้จงใจแน่ๆ 

ถึงได้ไม่ยอมให้เขากินข้าวผดัหอมกรุน่กับอาหารทีเ่ก็บกลับมาจากโรงเตีย๊ม

ลิ่นจื่อเชินกระโดดลงจากโต๊ะเครื่องแป้ง ลองก้มหน้าเล็มข้าวกิน

อย่างมอีคติ แต่แล้วก็ต้องชะงกั เอาเข้าจรงิก็ไม่ถึงกับแย่ แต่รสอ่อนเกินไป 

เขาชอบกินอาหารรสจัดๆ

เนื่องจากหิวจนท้องกิ่ว เขาจึงกินหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว จากนั้น

ก็กินน�า้ อาจเป็นเพราะตัง้แต่เมือ่วานจนวันนีน่ี้เป็นเวลาท่ีเขาผ่อนคลายทีสุ่ด 

พอท้องอ่ิมแล้วจงึรูส้กึอ่อนเพลยี เปลอืกตาหนักอึง้ แต่จะนอนทีใ่ดเล่า
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อ๋องหนุ่มไม่พอใจลังกระดาษที่เตรียมไว้ให้ตนเองนัก อาจพูดได้ว่า

รู้สึกเหยียดหยามด้วยซ�้า ตอนแรกเขาตั้งใจจะเดินไปนอนท่ีอื่น แต่ไม่รู้

เพราะเหตุใดถึงได้เปลีย่นความคิดลงไปขดตวัในกล่อง ประหลาดแท้ อยู่ๆ 

เขาก็เกิดโปรดปรานท่ีเล็กแคบเช่นน้ีขึ้นมา รู้สึกว่าแค่ขดตัวนอนในนี้จะ

ต้องหลับสบายแน่

หากตื่นขึ้นมาแล้วได้กลับไปอยู่ในร่างเดิมของตนเองจะดีเพียงใด

กันนะ...เขาคิดอย่างนั้นก่อนจะหลับไป

อึดใจต่อมาซย่าหมิ่นปรือตาขึ้นอย่างงัวเงีย นางเหมือนได้ยินเสียง

กุกกกัเลยลองกวาดตาไปรอบๆ แล้วเหลอืบไปทางลงักระดาษตรงมมุห้อง 

แต่กไ็ม่เหน็อะไรผดิปกต ิจากนัน้นางก็ดงึผ้าห่มทีถู่กหลานๆ ถีบทิง้มาห่ม

คลุมร่างเล็กๆ ใหม่ แล้วปิดตาหลับไปอีกครั้ง
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เช้าวันรุ่งขึ้น หลังกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วซย่าหมิ่นไม่ได้ออกไป

เปิดแผงรกัษาโรคในทนัที แต่ไปขดุดนิตรงหลงับ้าน หลานๆ เหน็เข้ากร้็อง

ถามอย่างดีอกดีใจ "ท่านอาใหญ่จะมาเล่นดินกับพวกเราหรือ"

"ท่านอาใหญ่ มาเล่นด้วยกันนะ เล่นด้วยกัน"

ซย่าหมิ่นตอบอย่างขันๆ "อย่ากวนสิ อาก�าลังท�างานอยู่"

จากน้ันนางก็วางกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีเตรียมมาไว้กับพ้ืน  

นัง่ยองๆ ขดุดนิ แล้วตกัดนิร่วนซยุใส่กล่อง เสยีงเอ๋อร์กับเฉีย่วเอ๋อร์ไม่รูว่้า

อาหญิงก�าลงัท�าอะไร ดวงตากลมโตใสแจ๋วสองคูเ่ฝ้ามองเหมอืนสิง่ทีน่าง

ก�าลังท�าดูน่าสนุกมากๆ

ซย่าหมิ่นเกลี่ยดินให้เรียบเสมอกัน แล้วเงยหน้าขึ้นบอก "เสร็จ

เรียบร้อย นี่คือกล่องมูลแมว เป็นส้วมของมีมี เอาวางไว้ตรงไหนดีนะ"

"มีมีก็มีส้วมเหมือนกันหรือ" พวกเด็กๆ พากันตื่นเต้น

2
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"ใช่ พวกเรามีส้วม มีมีก็ต้องมีส้วมเป็นของตนเองเหมือนกัน"

ดินเช่นนี้ไม่ดีเท่าทรายแมวก็จริง แต่อย่างน้อยยังพอใช้ได้

"ส้วมอะไรกัน" ซย่าจือ้กับซย่าเจวีย้นเดนิออกมาทางประตหูลงับ้าน

แล้วได้ยินเข้าจึงสาวเท้าเข้ามาหา

"เหตุใดแมวถึงต้องมีส้วมด้วยเล่า ปัสสาวะไปทั่วเหมือนหมาไม่ได้

หรือ" น้องชายถามอย่างข้องใจ

"ไม่ได้ แมวมีนิสัยรักสะอาด อีกอย่างเช่นนี้ดีต่อสุขอนามัยด้วย มัน

เข้าๆ ออกๆ บ้านที่เราอยู่ จะได้สะอาดหน่อย" ซย่าหมิ่นอธิบาย

ซย่าจื้อกับซย่าเจวี้ยนพยักหน้ายิกๆ สมแล้วที่เป็นพี่ใหญ่ ความคิด

กว้างไกลกว่าพวกตนจริงๆ

ท่านมมี.ี..หรอืก็คอืลิน่จือ่เชนิตืน่ข้ึนมาพบว่าตนเองยังตดิอยู่ในร่าง

แมวเหมือนเดิมก็ท�าหน้าบูดราวกับเบื่อโลก อยากเดินหนีไปให้พ้นๆ เพื่อ

ปฏิเสธว่าตนไม่ใช่มีมี แต่ค�าว่า 'ส้วม' ดึงดูดความสนใจได้ชะงัด จนเขา

อดจะเดินเข้าไปดูไม่ได้

นี่น่ะหรือส้วมของเขา

ลิ่นจื่อเชินพิพักพิพ่วนกับกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีใส่ดินไว้จนเต็ม 

แต่กระน้ันก็ยังก้าวข้ึนไปย�่าตามสัญชาตญาณ ปรากฏว่าให้ความรู้สึก 

ดีมากทีเดียว สามารถใช้ดินกลบได้โดยไม่ท�าให้เท้าของเขาสกปรก

"มีมีท่าทางจะชอบส้วมนี้มากเลย" เสียงเอ๋อร์ร้องอย่างตื่นเต้นดีใจ

"มีมีก�าลังจะชิ้งฉ่องในนั้นแล้วใช่หรือไม่" เฉี่ยวเอ๋อร์ท�าตาโต

ข้าไม่ใช่แมว เรื่องอะไรจะปัสสาวะในน้ี! ล่ินจื่อเชินฟังแล้วโมโห  

รีบกระโดดออกจากกล่องมูลแมวทันที
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ซย่าหมิ่นเห็นมีมีท�าท่าอายก็หัวเราะ "มีมีคงอายน่ะ ดูท่าข้าต้องหา

ผ้ามาบังให้เสียแล้ว มีมีจะได้ชิ้งฉ่องได้อย่างสบายใจ"

สตรผีูน้ี!้ ลิน่จือ่เชนิมองนางด้วยสายตาเย็นชาเมือ่ถูกนางหวัเราะเยาะ

เจ้าแมวตัวนี้จ้องหน้านางอีกแล้ว ตอนแรกนางยังคิดว่าสายตา 

เย็นชาของมันดูน่ากลัวอย่างย่ิง แต่คิดดูอีกที ต่อให้เย็นชาเพียงใดมันก็

เป็นแค่แมวตัวหนึ่ง นางจะกลัวไปไยเล่า "ขี้โมโหจริงนะ"

แมวตัวนี้ทั้งเจ้าอารมณ์ทั้งเย่อหยิ่งจนนางอยากแกล้งแหย่เล่น

จริงสิ! ซย่าหมิ่นนึกครึ้มเลยไปหาไม้ไผ่มาผูกกับพู่ซ่ึงท�ามาจาก 

เศษผ้า

"ท่านอาใหญ่ นี่คืออะไรหรือ" จอมซนทั้งสองถามด้วยความอยากรู้

นางมองมีมีพลางยิ้มเจ้าเล่ห์ "หึๆ นี่เรียกว่าไม้ตกแมว"

"ไม้ตกแมว?"

"พี่ใหญ่ ไม้ตกแมวนี่มีไว้ท�าอะไร" ซย่าเจวี้ยนถามอย่างสงสัย

"ลองเล่นดูเดี๋ยวก็รู้" ซย่าหมิ่นเดินเข้าไปหามีมี

ลิน่จือ่เชนิมองพู่ในมอืนางแล้วอยากเมนิใส่ ค�าว่า 'ไม้ตกแมว' ท�าให้

เขาสงัหรณ์ใจไม่ดอีย่างไรชอบกล พอเหน็นางย่างสามขมุเข้ามาหา เขาก็

พยายามบังคับขาไม่ให้วิ่งหนีแล้วพูดกับตนเองว่า ไม่ต้องกลัวสตรีผู้นี้  

นางจะมาไม้ใดก็มา!

ทว่าไม้ตกแมวน่ันใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ เมือ่มนัมาแกว่งไกวอยู่ตรงหน้า 

เขาก็เกิดคันไม้คันมอือยากขยับอย่างบอกไม่ถูก...จากน้ันเท้าหน้าของเขา

ก็ขยับเข้าไปตะปบพู่นั่นจริงๆ

เหตุใดข้าถึงอยากตะปบพู่ได้ล่ะ อ๋องหนุ่มพิศวงงงงวยอยู่ในใจ  
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ขณะที่ขาหน้าตะปบปั้บๆ อย่างหยุดไม่อยู่ เขารู้สึกสนุกตื่นเต้นเหลือเกิน 

หากไม่ตดิว่าเจบ็ขาหลงั เขาคงยืนสองขาและโผเข้าไปตะปบพู่ทัง้ตัวแล้ว

ช้าก่อน เพราะอะไรกันแน่ข้าถึงได้ชอบเล่นของสิ่งนี ้ลิ่นจื่อเชินรู้สึก

พรั่นพรึงเป็นอย่างยิ่ง

ทุกคนจ้องมองมีมีเล่นไม้ตกแมว ต่างรู้สึกสนุกสนานกันถ้วนหน้า

"ท่านอาใหญ่ ขอข้าเล่นบ้าง!" เสยีงเอ๋อร์รบัไม้ตกแมวมาจากมอือาหญิง 

แล้วนั่งยองๆ ล่อแมวน้อย "มีมี มองทางนี้!"

ข้าไม่ใช่แมว! ไม่ใช่แมว! ลิน่จือ่เชนิตะโกนบอกตนเองอย่างบ้าคลัง่ 

แต่ควบคุมสัญชาตญาณอีกทั้งห้ามขาหน้าไม่ให้ตะปบออกไปไม่ได้เลย 

เขาอยากคว้าพู่นั่นมาเล่นใจแทบขาด

"มีมีเก่งมากเลย!"

"มีมีสนุกใหญ่เชียวนะ!"

คนท้ังหมดพากันหัวเราะขนั โดยทีซ่ย่าหมิน่หวัเราะดังกว่าใครเพ่ือน

น่าโมโห! ลิ่นจื่อเชินถลึงตามองนางอย่างเคียดแค้น ทว่าขณะ

เดียวกันก็เล่นอย่างสนุกสนาน

ซย่าหมิ่นมองมีมีเอาเป็นเอาตายกับการไล่ตะปบพู่ก็คิดในใจว่า

ดีแล้วที่ยอมเลี้ยงแมวตัวนี้ มันจะได้เป็นเพื่อนเล่นให้เด็กๆ จากนั้นนางก็

เหลอืบไปเห็นกรงเลบ็ของแมวน้อยอย่างไม่ได้ตัง้ใจ แล้วรีบดงึไม้ตกแมว

ออกจากมือหลาน

ลิน่จือ่เชนิก�าลงัเล่นติดลมบน หน้าด�าๆ จงึบดูสนิทเหมอืนก�าลงัถาม

นางว่าเอาออกไปด้วยเหตุใด

"ท่านอาใหญ่ ข้ายังอยากเล่นอีก"
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"ข้าก็อยากเล่น"

"สักครู่ค่อยเล่นนะ มีมีเล็บยาวมาก เดี๋ยวจะโดนข่วนเอา ให้ท่าน 

อาใหญ่ตัดเล็บมีมีก่อน" ถ้าเล่นๆ กันอยู่เกิดข่วนโดนเด็กเป็นแผลล่ะ 

ไม่ดีแน่

ทันทีท่ีเอ่ยค�าว่า 'ตัดเล็บ' ลิ่นจื่อเชินก็อยากหนีไปทันทีด้วย

สัญชาตญาณแมว ทว่าซย่าหมิ่นเข้าไปตะปบเขาจากข้างหลังได้อย่าง

รวดเร็วและแม่นย�า

"ม้าว!" บังอาจ! อย่ามาแตะต้องข้านะ! อ๋องหนุ่มค�ารามลั่น เขา 

ไม่เคยชอบให้สตรเีข้าใกล้ ย่ิงถ้าสตรผีูน้ั้นเหมิเกริมและไร้มารยาท เขาจะ

ย่ิงรังเกียจเดียดฉันท์เป็นพิเศษ ไม่มีวันเสียล่ะท่ีจะยอมให้นางแตะต้อง

แม้แต่ปลายขน

ซย่าหมิ่นเห็นเขาขัดขืนสุดแรงก็พูดขู่เหนือหัวเขา "อยู่น่ิงๆ หน่อย  

ไม่เช่นนั้นวันนี้เจ้าต้องไปจับหนูกินเองเป็นข้าวเย็น"

ล่ินจือ่เชนิแข็งทือ่ทัง้ตัว ไม่กระดุกกระดิก แม้ใบหน้าจะปกคลุมด้วย

ขนสดี�าปลอดก็ยังมองออกอย่างชดัเจนว่าเขากลัวจนท�าอะไรไม่ถูกไปแล้ว

พวกเด็กๆ เห็นก็พากันร้องแจ้วๆ "ท่านอาใหญ่ มีมีกลัวหนูล่ะ!"

"เพิ่งเคยเห็นแมวกลัวหนูเป็นครั้งแรก แมวตัวนี้ตลกจริงๆ" ซย่าจื้อ

หวัร่องอหาย ขณะทีซ่ย่าเจว้ียนเอามอืป้องปาก หวัเราะขันอย่างห้ามไม่อยู่

ซย่าหมิ่นได้ยินดังน้ันก็ย่ืนหน้าเข้าไปด้วยความอยากรู้ จากน้ัน 

ก็ข�าพรวด "จริงด้วยสิ มีมีกลัวหนู เชื่อเขาเลย ท�าหน้าตลกเหลือเกิน  

กลัวจนไม่กล้าขยับตัวแล้ว ฮ่าๆ!" นางหัวเราะลั่นอย่างไม่เกรงใจ

คนพวกนีก้ล้าหวัเราะเยาะข้ากันดนัีกนะ! ลิน่จือ่เชนิเข่นเข้ียวเคีย้วฟัน 
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เขาเคยีดแค้นสตรท่ีีจบัตัวเขาเป็นพิเศษ เพราะนางหวัเราะดงักว่าใครเพ่ือน

ข้ากลับเข้าร่างเดิมได้เมื่อไร จะมาจัดการเจ้าเป็นคนแรก!

ลิ่นจื่อเชินมีหลักการส�าคัญอยู่สามอย่าง

หนึ่ง ไม่เลียขน

สอง ไม่ใช้กล่องมูลแมว

สาม ไม่เล่นไม้ตกแมว

เขาจะไม่ยอมเป็นแมวเด็ดขาด!

ทว่า...หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งวัน สองวัน สามวัน หลายต่อหลายวัน 

เขาก็คุ้นเคยกับการเป็นแมวไปแล้ว

เลียขนไม่เห็นมีอะไรเสียหาย เขารักสะอาดนี่นา ก็ต้องคอยดูแล

ตนเองให้สะอาดสะอ้านตั้งแต่หัวจรดเท้าสิ ตอนเช้าๆ พอได้เลียขน 

แต่งตัวให้เรียบร้อย อารมณ์ก็เบิกบานไปด้วย ไม่อยากจะบอก ถึงเขาจะ

ด�ามิดหมีไปทั้งเนื้อทั้งตัว แต่ขนก็สวยนุ่มเป็นประกายวาววับ

กล่องมูลแมวเขาก็ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ช่างสะอาดดีเหลือเกิน

ส่วนไม้ตกแมวเห็นเจ้านี่ทีไรเขาเป็นต้องอยากเล่นทุกคร้ัง...แค่กๆ 

คดิเสยีว่าฝึกฝนร่างกายก็แล้วกัน เหมอืนอย่างแต่ก่อนท่ีเขาต้องฝึกกระบี่

หรอือะไรท�านองน้ีทกุวัน ตอนนีก้ลายเป็นแมว ฝึกไม่ได้ หาอะไรท�าขยับแข้ง 

ขยับขาก็ดีไม่น้อย

สรุปก็คือลิ่นจื่อเชินสัมผัสข้อดีของการเป็นแมวได้อย่างถ่องแท้  

มีที่ให้อยู่ให้กิน ได้รับการดูแลอย่างดีไม่ต่างจากตอนเป็นอ๋องตรงไหน 

คนบ้านนี้มีแต่ทาสแมวที่ต้องคอยรับใช้เขาทั้งนั้น
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ทว่าสวรรค์มักไม่ให้เราสมปรารถนาทุกอย่าง...เหตุใดเขาถึงต้อง

กลายเป็นแม่นมคอยดูแลทาสแมวน้อยทั้งสองด้วยเล่า

อย่างตอนนีเ้สยีงเอ๋อร์กับเฉีย่วเอ๋อร์ก�าลงัเล่นชิน้ไม้เล็กๆ ทีแ่ต่ละชิน้

ทาสีต่างๆ กัน สามารถเอามาต่อกันเป็นบ้านได้ น่ีคือตัวต่อที่ซย่าหมิ่น

ประดิดประดอยให้หลานๆ เล่น 

ลิ่นจื่อเชินนอนปรายตามองอย่างเกียจคร้าน เขารู้ว่าเป็นของเล่นที่

สตรีผู้นั้นท�าให้เด็กๆ เอามาต่อเป็นบ้านได้ เห็นเด็กสองคนเล่นกันอย่าง

สนุกสนานก็นึกหมั่นไส้เลยแกล้งเอาหางปัดให้ล้ม

"บ้านพังแล้ว!"

"มีมีเอาหางปัด..."

"มีมีนิสัยไม่ดี!"

"ต่อใหม่แล้วกัน"

พวกเด็กโง่! เด็กๆ นอกจากจะไม่โกรธยังลงมือต่อบ้านใหม่  

ลิ่นจื่อเชินเห็นแล้วเลยขี้เกียจแกล้งซ�้า

เล่นตัวต่อเสรจ็ พวกเดก็ๆ ก็เล่นบตัรภาพกัน โดยปผู้าสะอาดลงบน

พื้นดินแล้วเรียงบัตรไว้เต็มผ้า

บัตรภาพนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของซย่าหมิ่น นางวาดรูปดอกไม้ ใบไม้ 

สัตว์นานาชนิดไว้ข้างบนพร้อมเขียนตัวเลขก�ากับ วิธีเล่นคือคนหนึ่ง

ก�าหนดลาย อีกคนหาภาพบนบัตรให้ตรง โดยจะต้องหาให้เจอในเวลา 

นบัห้าถอยหลงั ใครหาได้มากท่ีสดุเป็นผูช้นะ จดุประสงค์ของของเล่นชนดิ

นี้คือกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กและช่วยเพ่ิมความสามารถใน

การเรียนรู้
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"หมา!"

"หมาอยู่นี่! หอยทาก!"

"เจอหอยทากแล้ว! ซาลาเปาเนื้อ!"

"เจอแล้ว! นก!"

รูปวาดฝีมือหยาบ อัปลักษณ์สิ้นด ีลิ่นจื่อเชินเหล่มองอย่างรังเกียจ

ก่อนจะเบือนหน้าหนี ค�าว่า 'น่าเบื่อ' เขียนอยู่บนใบหน้าด�าๆ

"นกอยู่ไหน เหตใุดถึงหาไม่เจอ" เฉีย่วเอ๋อร์กวาดตามองหาจากบตัร

ภาพยี่สิบกว่าใบ

เสียงเอ๋อร์กระหย่ิมย้ิมย่อง "ตาน้ีข้าชนะแน่! ข้าจะเริ่มนับล่ะนะ  

ห้า สี่ สาม..."

เจ้าเดก็บ้า ยอมให้น้องหน่อยก็ไม่ได้! ล่ินจือ่เชนิเดินเข้าไปแกว่งหาง

เบาๆ แอบบอกให้เฉี่ยวเอ๋อร์รู้ว่าบัตรรูปนกอยู่ตรงที่ใด

"เจอแล้ว!" เด็กหญิงมองเห็นแล้วรีบไปหยิบขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

"มีมีโกง!" เสียงเอ๋อร์ประท้วง

โกงแล้วจะอย่างไร อ๋องหนุ่มคร้านจะสนใจ แต่ไม่นึกว่าเสียงเอ๋อร์

จะหยิบไม้ตกแมวมาแกว่งไปมาตรงหน้า

ลิน่จือ่เชนิตาวาว กระปรีก้ระเปร่าขึน้มาทนัที ขณะใช้เท้าหน้าตะปบ

ไม้ตกแมว

เด็กบ้า น่าจะเอาออกมาเล่นตั้งนานแล้ว ปล่อยให้ข้าเบื่ออยู่ได้!  

เขาบ่นในใจ

เมือ่เด็กๆ เล่นจนเต็มท่ีและเริม่เพลยีแล้วก็ได้เวลานอนกลางวัน โดย

ซย่าเจวี้ยนเป็นคนพาหลานไปนอน
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ส่วนเขาจะออกไปข้างนอก

แน่นอนว่าลิ่นจื่อเชินไม่ยอมอยู่ไปวันๆ อย่างนี้แน่ เขาอยู่ที่บ้านนี้ก็

เพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บ ตอนน้ีขาหลังดีข้ึนมากแล้ว จึงเร่ิมออกไปสืบ

ข่าวคราวความเป็นไป เขาอยากรูว่้าเวลานีเ้กิดความเปลีย่นแปลงใดๆ ข้ึน

ในเมืองหลวงบ้างหรือไม่ แล้วร่างของเขาเป็นอย่างไรแล้วบ้าง ยังมีชีวิต

อยู่หรือไม่

แต่เวลาเขาอ้าปากทีก็มีแต่เสียงเมี้ยวๆ อย่างเดียว ควรต้องสืบ

อย่างไรดีเล่า

เขามหีแูมวสองข้างทีใ่ช้ฟังสิง่ต่างๆ ได้ ตัง้แต่มาอยูใ่นบ้านสกุลซย่า 

เขาเคยได้ยินคนบ้านนี้พูดกันว่าที่นี่คือเมืองเฉาหยาง เมืองนี้เขารู้จัก อยู่

ในอ�าเภอหนานหยาง ไม่นบัว่าใกล้เมอืงหลวงแต่ก็ไม่ไกล ถือเป็นศนูย์กลาง

ส�าคญัทีค่นค้าขายมาชมุนมุกัน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการสบืข่าวของเขา

เนื่องจากมีประสบการณ์ชวนผวาของการถูกไล่ฆ่ามาก่อน เดี๋ยวนี้

เวลาออกไปข้างนอกเขาจะคอยเลีย่งฝงูชนอย่างระมดัระวัง ลอบประเมนิ

สถานการณ์ก่อนค่อยเดินออกไป เขามาถึงโรงเตี๊ยมแห่งหน่ึงที่มีชื่อว่า 

'หวังจี้' เป็นโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเฉาหยาง มีพ่อค้าเข้ามาพัก

มากมายจึงเป็นจุดสืบข่าวอันดีเลิศ พวกเสี่ยวเอ้อร์วิ่งท�างานกันหัวหมุน 

จงึไม่มใีครสงัเกตเหน็เขา เขาเลยค่อยๆ แอบเข้าไปนัง่ฟังคนคยุกนัใต้โต๊ะ

ตัวหนึ่ง

เหมือนอย่างหลายครั้งก่อนหน้าท่ีออกมาสืบข่าว ล่ินจื่อเชินมักจะ

ได้ข้อมูลที่ต้องการกลับไปเสมอ เขาไม่ตาย แต่นอนไม่ได้สติ เห็นว่าใน

เมืองหลวงลือเรื่องที่เขาสลบไม่ฟื้นกันใหญ่โต เสด็จพ่ีจักรพรรดิประกาศ
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ให้หมอสามัญชนชื่อดังมาลองรักษา ดูท่าอาการของเขาจะไม่สู้ดีนัก  

แต่อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเป็นเช่นน้ีเขาก็มีความหวังว่าจะได้กลับ

เข้าร่างเดิมของตนเอง

คนค้าขายคุยกันย่อมเลี่ยงไม่พ้นเรื่องข้ันตอนการขนส่งสินค้าและ

จุดหมายปลายทาง ครั้งน้ีเขาอยากสืบรู้เส้นทางกลับเมืองหลวง หากมี

ขบวนพ่อค้าเดินทางไปเมืองหลวงพอดี เขาจะได้กระโดดขึ้นรถไปด้วย  

น่าเสียดายที่ตอนน้ีมีแต่พ่อค้าเดินทางจากเมืองหลวงมาแวะเฉาหยาง 

แล้วเดินทางต่อไปจุดหมายอื่นทั้งนั้น

พอนั่งฟังเสร็จลิ่นจื่อเชินก็รีบกลับบ้าน เขาต้องกลับไปให้ถึงก่อนที่

เดก็สองคนนัน้จะต่ืน เพราะจอมซนท้ังคู่ติดเขาแจ หากไม่ได้เห็นเขานานๆ 

จะกอดรัดเขาโดยแรงจนเขาแทบหายใจหายคอไม่ออก

ระหว่างทางกลับบ้านชายหนุ่มเห็นร่างคุ้นตาร่างหน่ึงเดินไปตาม

ถนน ซย่าหมิน่นัน่เอง ปกติเวลาเช่นน้ีนางต้องเปิดแผงรักษาคนไม่ใช่หรือ 

แล้วนั่นนางจะไปที่ใด

แค่คิดถึงซย่าหมิ่น ลิ่นจื่อเชินก็อดโมโหไม่ได้ เขารู้ว่าสกุลซย่า

ยากจน แต่ไม่รูว่้าจะแร้นแค้นขนาดเนือ้ยังไม่มปัีญญาซ้ือ อาหารแต่ละมือ้ 

ล้วนเป็นผกั ถ้ามือ้ใดมเีศษเน้ือให้กินสกันิดก็ถือว่าหรหูรามากแล้ว เขาเอง

ก็ไม่เลือกมากนักหรอก

แต่เขาไม่สามารถให้อภัยสตรีผู้นั้นได้เลย ทั้งที่นางท�าอาหารอร่อย

มาก สามารถใช้เครื่องปรุงง่ายๆ มาท�าข้าวผัดเลิศรสที่ส่งกลิ่นหอมฉุยจน

เขาท้องร้อง แต่นางกลับไม่ยอมให้เขากิน อาหารที่เขากินล้วนแต่จืดชืด

ไม่มีรสไม่มีชาติ นอกจากนางจะขี้เหนียวอย่างน่าโมโห ยังจงใจไม่ให้เขา
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กินของดี ไว้เขาได้คืนร่างกลบัเป็นคนเมือ่ไร ค่อยมาคดิบญัชกัีบนางทีหลัง

แน่นอนว่าลิ่นจื่อเชินไม่รู้ว่าแมวกินอาหารคนไม่ได้ เพราะรสเค็ม 

ในอาหารเป็นภาระที่หนักหน่วงเกินไปต่อร่างกาย สิ่งท่ีเขากินจึงมีแต่

อาหารแมวที่ซย่าหมิ่นท�าให้เป็นพิเศษอย่างใส่ใจ

นางจะไปร้านยาเหรนิเต๋ออย่างนัน้หรือ เขาเดนิอยู่ข้างหลังหญิงสาว 

มองไปยังทางที่นางเดินไป พบว่าข้างหน้าเป็นร้านยาเหรินเต๋อ

ในเมืองเฉาหยางนี้ดูเหมือนเรื่องเส่ือมเสียของร้านยาก่วงจี้จะเป็น

เรื่องใหญ่ท่ีใครต่อใครพากันพูดถึง แน่นอนว่าเร่ืองที่ซย่าหมิ่นถูกยกเลิก

การแต่งงานก็รูกั้นท่ัว ชาวบ้านพูดกันอย่างสนกุปากว่าสตรีผูห้น่ึงถูกยกเลิก 

การแต่งงาน ชื่อเสียงก็ป่นปี้หมด นี่ยังออกมาตากหน้าต้ังแผงรักษาโรค 

แสดงว่าไม่อยากแต่งงานแล้ว ฝีมอืการรกัษาของนางก็เป็นทีกั่งขาเช่นกัน

ว่านางเป็นสตรีจะมีความรู้วิชาแพทย์อะไรได้ แต่ละค�าที่พูดออกมาล้วน

บาดหูทั้งนั้น

ลิ่นจื่อเชินฟังแล้วก็ปล่อยผ่านไป เพราะไม่ใช่เร่ืองของเขา ส�าหรับ

เขาแล้วบ้านสกุลซย่าเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราว อีกไม่นานเขาก็จะกลับ

เมอืงหลวง ทีต่อนนีเ้ดินตามซย่าหมิน่ไปร้านยาเหรนิเต๋อก็เพราะเคยได้ยิน

มาว่าร้านยาก่วงจีท่ี้ปิดตัวลงแล้วกับร้านยาเหรินเต๋อเป็นทัง้ญาตแิละคูแ่ข่ง 

กัน เขาก็แค่อยากรู้เท่านั้นล่ะว่านางจะไปร้านยาเหรินเต๋อด้วยเหตุใด

อยู่ๆ นางก็เดินเร็วขึ้น อ๋องหนุ่มจึงเร่งฝีเท้าตามบ้าง

ซย่าหมิน่ต้ังใจจะไปร้านยาเหรนิเต๋อจริงๆ นางลงัเลอยู่ถึงหนึง่วันเตม็ 

หลงัตัง้แผงเสรจ็ก่อนเวลาเมือ่ครูก็่เดินมาตามถนนช้าๆ เพราะยังตดัสินใจ 

ไม่ได้ แต่สดุท้ายนางก็ก้าวเท้าอย่างหนกัแน่น เดนิไปทางร้านยาเหรนิเต๋อ
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ให้เร็วขึ้น

เพื่อหาค่าเล่าเรียนให้ซย่าจื้อ นางไม่มีวิธีอื่นแล้ว

ค่าเล่าเรียนงวดก่อนหน้าของน้องชายจ่ายไปตั้งแต่ครึ่งปีก่อน  

เพ่ิงครบก�าหนดเมือ่ไม่นานมานี ้ซย่าจือ้กลวัจะเพ่ิมภาระให้นางจงึไม่กล้า

บอก มักจะเดินเตร็ดเตร่อยู่ข้างนอกแล้วโกหกว่าอาจารย์ให้เลิกเรียนเร็ว 

เพราะนางไปเจอสหายร่วมส�านกัของเขาโดยบงัเอญิถึงได้รูว่้ามแีต่น้องชาย 

ที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเล่าเรียน

ศกัดิศ์รกิีนได้ทีไ่หนกันเล่า ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องยอมบากหน้ามา

ยืมเงินให้ซย่าจื้อได้เรียนหนังสือต่อไป อีกอย่างท่านป้าก็เคยพูดเองว่า

เดือดร้อนอะไรก็ให้มาหา แล้วนางจะเกรงใจไปด้วยเหตุใด 

ซย่าหมิน่ฉวยโอกาสทีต่นยังมแีรงฮดึเดนิมาถึงหน้าร้านยาเหรนิเต๋อ 

พอก้าวเข้าไปกลิน่หอมของยาก็ตลบอบอวลอยู่ใต้จมกู นางนึกถงึสมยัยัง

มชีวีติอยู่ในยุคปัจจบุนัขึน้มาทันท ีนางจะได้กลิน่ยาเหล่าน้ีทุกวัน ชวนให้

คิดถึงย่ิงนัก ท่ีโต๊ะยาวเก็บเงินมีตัวยาชนิดต่างๆ วางเต็มไปหมด เด็กใน

ร้านก�าลังสาละวนอยู่กับการชั่งยาห่อยา มุมตรวจโรคที่อยู่อีกด้านก็ 

เนืองแน่นไปด้วยคนไข้ กิจการรุ่งเรืองจนนางนึกชื่นชมอยู่ในใจ อยากให้

ร้านยาก่วงจี้กลับมาเฟื่องฟูเช่นนี้บ้างเหลือเกิน...

"หมิ่นเอ๋อร์ เหลือเชื่อที่เจ้ามาที่นี่ มาหาข้าอย่างนั้นหรือ"

ซย่าหมิ่นได้สติกลับมา พบว่าหลี่หรูเซิงลูกพ่ีลูกน้องของนางก�าลัง

ยืนอยู่ตรงหน้า เขามรีปูลกัษณ์หล่อเหลา ท�างานเป็นหมอตรวจโรคในร้าน

ยาเหรนิเต๋อ อุปนสิยัอ่อนแอ ขีข้ลาด ชอบเจ้าของร่างเดมิ แต่เพราะมารดา

คดัค้านจึงไม่กล้าตามติดพัน กระท่ังจะเอาของกินมาให้ยังต้องหลบๆ ซ่อนๆ 
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ควรแล้วล่ะท่ีเจ้าของร่างเดิมจะรูส้กึว่าเขาน่าร�าคาญและไม่ชอบเขา

"พี่ชาย ข้ามาหาท่านป้า" ในเมื่อมาขอยืมเงิน แม้จะไม่ชอบชายผู้นี้

นางก็ต้องท�าตัวสุภาพกับเขา

หลี่หรูเซิงได้ยินก็แสดงความผิดหวังออกมาทางสีหน้าเล็กน้อย  

แต่ก็ยังย้ิมให้นางอย่างกระตือรือร้น "ท่านแม่อยู่ในห้องด้านในพอดี  

เดินเข้าไปได้เลย...อาเซียน น�าทางคุณหนูเข้าไป" ชายหนุ่มหันไปสั่งเด็ก

คนหนึ่งในร้าน ก่อนจะหันกลับมายิ้มให้ซย่าหมิ่นอย่างเอาใจ "หมิ่นเอ๋อร์ 

เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะ"

ซย่าหมิ่นย้ิมตอบเขาอย่างไม่ใส่ใจ แล้วเดินตามอาเซียนเข้าไป 

ด้านใน ซย่าซือ่* ผูเ้ป็นป้ากับหลีอ่ว๋ินเม่ยผูเ้ป็นลูกพ่ีลกูน้องก�าลังนัง่กินผลไม้ 

พลางสนทนากันอยู่บนตั่งยาว

ซย่าซื่อดูแลตัวเองดีแม้จะอายุใกล้เลขห้า ผิวพรรณเนียนเกล้ียง 

ใบหน้าผุดผ่อง ทว่าประกายตาคมกริบ จมูกโด่งตรง ดูเป็นหญิงแกร่ง

หลีอ่ว๋ินเม่ยเพ่ิงอายุครบสบิหกปี หน้าตาอ่อนหวานน่ารัก ไม่ว่ามอง

มมุใดกง็าม พอเหน็ซย่าหมิน่เดินเข้ามาก็รีบลกุจากตัง่มาจบัมอืนางอย่าง

สนิทสนม "พี่หมิ่นเอ๋อร์ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ข้าก�าลังอยากไปหาท่าน

อยู่พอดี..." จากนั้นก็ปล่อยมือนางพลางพูดอย่างเห็นอกเห็นใจ "ตายจริง 

พ่ีหมิ่นเอ๋อร์ เหตุใดมือท่านถึงได้หยาบกร้านเพียงน้ี ดูท่าการต้องขึ้นเขา

ไปขุดยากับตั้งแผงตรงริมถนนจะเหนื่อยยากมากทีเดียว..."

ซย่าหมิน่มมุปากกระตุก นางรูว่้าลกูพ่ีลกูน้องคนนีเ้หน็ตนเป็นคู่แข่ง

มาโดยตลอด และริษยาที่นางเคยมีคู่แต่งงานที่ดีพร้อม เมื่อนางตกระก�า

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่า 'ซื่อ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม

ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้น
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ล�าบากอย่างปัจจุบันจึงคอยหาโอกาสถากถางนางอยู่เสมอ นางไม่ได้

สนใจอะไรหรอก แค่รู้สึกว่าอีกฝ่ายปั้นหน้าเก่งจนไปเล่นละครน�้าเน่าได้

"เอาล่ะ พ่ีหมิ่นเอ๋อร์ของเจ้าอุตส่าห์มาถึงน่ี ย่อมต้องมีเรื่องส�าคัญ

จะพูด เจ้ากลบัห้องไปปักผ้าเถดิไป" ซย่าซือ่ปรายตามองลูกสาวพลางเอ่ยไล่

หลี่อว๋ินเม่ยกระเง้ากระงอด งึมง�าอยู่ในคอว่าไม่อยากปักผ้า แต่ก็

ยังเดินออกไปตามค�าสั่งของมารดา

เมื่อลูกสาวลับตัวไปแล้ว ซย่าซื่อก็ย้ิมให้ซย่าหม่ินอย่างอารีแล้ว 

จูงมาน่ังท่ีตั่งยาว "หมิ่นเอ๋อร์ เจ้าคงมีเรื่องเดือดร้อนสินะถึงได้มาหาป้า 

พวกเราครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็พูดมาตรงๆ เถิด"

ตอนทรดุตวัลงน่ังซย่าหมิน่เหลอืบไปเหน็หางด�าๆ อยู่ตรงขาตนเอง 

แต่พอมองอีกทีก็ไม่มีแล้ว นางตาฝาดหรืออย่างไรกันนะ

จากน้ันนางก็นึกถึงจุดประสงค์ของตัวเองขึ้นมาได้ จึงเรียบเรียง 

ค�าพูดในหัวซ�้าอีกครั้งแล้วเอ่ยกับซย่าซื่ออย่างระมัดระวัง "ท่านป้า คือ

อย่างนี้เจ้าค่ะ อาจื้อต้องน�าค่าเล่าเรียนไปจ่ายส�านักศึกษาเดือนน้ี แต่ข้า

มีเงินไม่พอ จึงอยากมาขอยืมเงินท่านป้า ข้าจะจ่ายดอกให้ด้วย โปรดให้

ข้ายืมด้วยเถิด"

ซย่าซื่อฟังจบก็ตอบอย่างมีน�้าใจ "หมิ่นเอ๋อร์ คนบ้านเดียวกัน 

เดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้ว เจ้าคงกลุ้มใจน่าดูเลยสินะ น่าจะ 

มาบอกป้าให้เร็วกว่านี้ อีกอย่างยืมเงินยังจะพูดถึงดอกเบี้ยไปไย ท�าเป็น

คนอื่นคนไกลไปได้..." พูดมาถึงตรงนี้น�้าเสียงของหญิงสูงวัยก็เปล่ียนไป 

"แต่ถึงอย่างไรป้าก็ต้องขอพูดจากใจจริง คนท่ีมุมานะร�่าเรียนหนังสือมี

มากมายนับไม่ถ้วน แต่มีสักก่ีคนกันที่สอบเป็นขุนนางได้ ต่อให้ซย่าจื้อ 
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หวัดเีพียงใดก็สูบ้รรดาคุณชายตระกูลใหญ่ทีม่พีรสวรรค์จรงิๆ ไม่ได้หรอก  

อีกอย่างตอนน้ีเจ้าอยู่ในสภาพนี้ คิดวิธีหาเงินมาซื้อข้าวกินให้อ่ิมท้องจะ

ดีกว่า ส่งอาจื้อเรียนหนังสือไปมีแต่จะล�าบากตัวเองเปล่าๆ..."

ซย่าหมิ่นนึกด่าตนเองในใจว่าโง่เง่า น่าจะรู้แต่แรกแล้วว่ามาที่นี่มี

แต่จะถูกเยาะเย้ยโดยไม่ได้อะไรติดมือกลับไป

หลังจากเย้ยหยันหลานสาวเสร็จ ซย่าซ่ือก็กลับไปท�าหน้าอารี  

"หมิ่นเอ๋อร์ ป้ามองว่าเทียบกับเรียนหนังสือแล้วน่าจะให้อาจื้อท�าการค้า

มากกว่า ลุงเขยของเจ้ารู้จักเถ้าแก่มากมาย สามารถช่วยฝากอาจื้อไป

เรียนรู้วิชาค้าขายได้ ท�าการค้าหาเงินได้มากกว่าเรียนหนังสืออีกนะ  

ส่วนเจ้ากับเจวี้ยนเอ๋อร์ ป้าจะช่วยหาคู่ดีๆ ให้พวกเจ้าแต่งงาน พ่อแม่เจ้า

ก็ตายไปหมดแล้ว ป้าคนน้ีจะดูดายพวกเจ้าได้อย่างไร ป้าไม่ปล่อยให้พวก

เจ้าสองคนอยู่เป็นสาวเทื้อในเมืองเฉาหยางจริงๆ หรอก

หมิ่นเอ๋อร์ ป้ารู้ดีว่าเจ้าอยากกอบกู้ร้านยาก่วงจี้ขึ้นมาอีกครั้งถึง 

ได้ไปตั้งแผงรักษาโรคทุกวัน แต่ชื่อเสียงของร้านยาก่วงจี้ย่อยยับไปแล้ว 

จะกอบกู้ขึน้มาใหม่ได้หรอื เจ้าจะล�าบากไปเพ่ืออะไรกัน แต่งงานแต่งการ

เสีย ครึ่งชีวิตที่เหลือจะได้มีที่พึ่ง ไม่ดีหรือไร"

หลังพูดออกมายาวเหยียดซย่าซื่อก็คลี่ ย้ิมอย่างเอาอกเอาใจ  

"หมิ่นเอ๋อร์ เจ้านึกออกหรือยังว่าพ่อเจ้าเก็บต�ารับยาจ�าพวกน�้าแกงสิบ

สมุนไพรบ�ารุงร่างกายไว้ที่ใด หากมีต�ารับยาพวกนี้ป้าก็จะพอช่วยเจ้า

หาเงินได้บ้าง เจ้าก็รู้นี่นา ไม่ว่าจะให้อาจื้อเรียนการค้าหรือหาคู่แต่งงาน

ให้พวกเจ้าสองคนพี่น้องก็ต้องใช้เงินทั้งนั้น..."

ซย่าหมิ่นน่ังฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยจนถึงตรงนี้แล้วแค่นหัวเราะอยู่
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ในใจ พูดมานานสองนานนอกจากจะไม่ให้นางยืมเงิน ยังคิดจะมา 

เอาต�ารับยาที่ท่านพ่อท้ิงไว้สมัยยังมีชีวิตไปจากนางอีก ช่างละโมบอะไร

อย่างนี้!

นางแกล้งท�าเป็นโง่ "แปลกจริง ยามีพิษที่พ่ีใหญ่ท�าขายก็ท�าจาก

ต�ารับที่ท่านพ่อทิ้งไว้น่ีล่ะ ร้านยาก่วงจี้ต้องมาปิดตัวลงก็เพราะยานี้  

เหตุใดท่านป้าถึงยังอยากได้อีกเล่า"

"เอ่อ..." ซย่าซือ่พยายามป้ันหน้าย้ิม "น่ันเพราะพ่ีชายเจ้าผสมยาผดิ

ต่างหากเล่า ไม่ใช่ความผิดของต�ารับยาเสียหน่อย อีกอย่างพ่อเจ้าก็ท้ิง

ต�ารับยาที่ไม่มีปัญหาไว้ให้อีกหลายต�ารับ ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อคนไข้ 

ทั้งนั้น หากไม่น�าออกมาใช้ก็น่าเสียดายแย่ จะได้ช่วยหาเงินให้พวกเจ้า

ด้วยอย่างไรล่ะ..."

ซย่าหมิน่ลกุขึน้จากต่ัง แผ่นหลงับอบบางตรงแน่ว น�า้เสียงหนกัแน่น

ทรงพลังในทุกค�า "เรื่องแต่งงานของข้าท่านป้าไม่ต้องเป็นห่วง เงินค่า 

เล่าเรียนของอาจื้อก็ไม่ต้องยืมท่านป้าแล้ว ข้าที่เป็นพ่ีสาวคนโตจะ

พยายามสุดความสามารถ ท�าทุกอย่างท่ีท�าได้เพ่ือส่งอาจื้อเรียนหนังสือ 

ข้าจะให้เขาสอบจ้วงหยวน*"

ความมุ่งมั่นของนางท�าให้หญิงวัยกลางคนตะลึงงันไป พอจะพูด

อะไรต่อก็เหลือบไปเห็นร่างด�าๆ ตรงปลายเท้าเข้าเสียก่อน ซย่าซื่ออุทาน

ลั่นด้วยความตกใจ "ว้าย...นั่นตัวอะไรน่ะ!" พอเห็นชัดว่าเป็นแมวก็ร้อง

เสียงแหลม "แมวด�าเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไร"

แมวด�า?! ซย่าหมิ่นก้มหน้าลงมอง แล้วก็ต้องตกใจเช่นกัน "มีมี  

* จ้วงหยวน (จอหงวน) คือต�าแหน่งของผู้ที่สอบเข้ารับราชการได้เป็นอันดับหนึ่ง
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เจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร"

ซย่าซื่อกลัวแมวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งแมวท่ีด�าทะมึนน่ากลัว 

เช่นน้ี นางเหน็เข้าก็รบีถอยกรดูไปยืนหลบอยู่ห่างๆ พลางตะเบง็เสยีงเรียก

คนให้มาไล่มันออกไป "ใครก็ได้ มาไล่ไอ้แมวตัวนี้ไปที..."

ลูกจ้างในร้านได้ยินเสียงเจ้านายหวีดร้องก็นึกว่าเกิดอะไรข้ึน เลย

วิ่งพรวดพราดเข้ามาพร้อมกันทีเดียวหลายคน

คนอื่นยังไม่ทันไล่ ซย่าหมิ่นก็ก้มลงไปอุ้มมีมีขึ้นมากอดแล้วตวาด

เสยีงดงั "น่ีแมวข้า ห้ามใครท�าอะไรมนัท้ังน้ัน! พวกเราจะไปเดีย๋วน้ีล่ะ" ประโยค 

สดุท้ายนางหันไปบอกผูเ้ป็นป้าท่ียืนแอบอยู่ตรงผนังห้อง ก่อนจะก้าวเดนิ

ออกไป

นางเดินเร็วจนไม่ได้ยินเสียงหลี่หรูเซิงร้องเรียก พอก้าวออกมาจาก

ร้านยาเหรินเต๋อก็เดินฉับๆ ต่ออีกสักพักถึงค่อยหยุด

หญิงสาวแหงนหน้ามองฟ้าพลางถอนหายใจเฮือก "ท�าอย่างไรดี  

ข้าดันท�าปากเก่งไปแล้วว่าจะให้อาจื้อสอบจ้วงหยวน แต่ปัญหาคือ 

ตอนน้ีข้ายังไม่มปัีญญาจะจ่ายค่าเล่าเรยีนให้เขาด้วยซ�า้...ข้าน่าจะใจเย็น

กว่านี้ ปั้นหน้าเล่นละครพูดจาดีๆ ใส่ท่านป้า แล้วขอร้องให้นางให้ยืมเงิน

มาสักก้อน"

ทันใดนั้นนางก็รู้สึกจักจี้ที่มือ พอก้มหน้าดูก็พบว่ามีมีก�าลังเอาหัว

มาไถๆ เข้ากับมือตนเอง นางกอดแมวด�าให้แน่นขึ้นแล้วพูดอย่างซึ้งใจ  

"มีมี เจ้าก�าลังปลอบข้าอยู่หรือ"

เปล่าเสียหน่อย...ข้าแค่...

ลิ่นจื่อเชินอธิบายไม่ถูกว่าเหตุใดตนเองถึงท�าเช่นนี้ ภาพในหัว 
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เตม็ไปด้วยสิง่ทีน่างท�า...นางปฏิเสธข้อเสนอของหญิงแก่คนนัน้ นางบอก

อย่างองอาจแน่วแน่ว่าจะอาศัยก�าลังของตนเองส่งเสียน้องชายจนเขา

สอบจ้วงหยวน นอกจากนั้นนางยังประกาศเสียงดังว่าเขาเป็นแมวนาง 

ห้ามไม่ให้ใครท�าอะไรเขาทั้งน้ัน สั่นคลอนหัวใจของเขาให้ไหวสะท้าน

อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ตอนน้ีพอได้ยินนางพึมพ�าอย่างหดหู่ เขาเลย

อดจะเอาหัวถูกับมือนางไม่ได้

มันอะไรกันนี่ บ้านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่เห็นเกี่ยวกับเขาเลยสักนิด!

"มีม ีขอบใจนะทีช่่วยปลอบ ข้าดีใจมากเลย" ซย่าหมิน่ลูบขนแมวด�า 

ในวงแขนแล้วกอดมันแน่นขึ้น

ลิน่จือ่เชนิไม่อาจหนีออกจากอ้อมกอดนางเลยได้แต่ร้องม้าวๆ อย่าง

ดุดัน

หญิงสาวถามสัตว์ตัวน้อยด้วยความฉงนสงสัย "จริงสิ มีมี เหตุใด

เจ้าถึงมาอยู่ที่ร้านยาเหรินเต๋อได้ล่ะ ตามข้าเข้าไปในร้านอย่างน้ันหรือ" 

ดวงเนตรงามเป็นประกายแวววาว "หรือว่าเจ้า...มาช่วยคุ้มครองข้า"

ใครช่วยคุ้มครองเจ้ากัน ข้าแค่เข้าไปแอบฟังด้วยความอยากรู้ 

อยากเห็นเท่าน้ันล่ะ! ลิ่นจื่อเชินดิ้นสุดแรงเกิดเพ่ือสลัดตัวออกจาก 

อ้อมแขนของนาง

ซย่าหมิ่นกลัวว่าแมวจะตกลงไปเลยกอดมันให้แน่นกว่าเดิม  

เดินต่อไปเรื่อยๆ พลางว่า "เจ้าน่ีไม่น่ารักเลยนะ ออกมาเที่ยวตะลอนๆ  

ข้างนอกเช่นนี้ หากถูกหมาไล่กวดแล้วกัดเข้าให้อีกจะท�าอย่างไร"

ข้าไม่ดวงซวยถึงขนาดจะถูกหมากัดซ�้าสองหรอกน่า! ลิ่นจื่อเชิน

ตะโกนใส่อย่างหัวเสยี แต่เสยีงทีเ่ปล่งออกมากลายเป็นเสียงม้าวๆ เหมอืนเดิม 
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ไม่ได้ทรงอ�านาจหรือน่ากลัวแม้แต่นิดเดียว

น่ารักจังเลย! เลี้ยงแมวน่ีช่วยเยียวยาจิตใจจริงๆ! ซย่าหมิ่นมอง 

แมวด�าทีท่ัง้ดุทัง้น่ารกัแล้วรูส้กึอารมณ์ปลอดโปร่งขึน้มาก ขณะอุม้มนัเดนิ

กลับบ้าน

ค่าเล่าเรียนของซย่าจื้อที่นางกลัดกลุ้ม สุดท้ายก็ท�าได้แค่ขึ้นเขาไป

ขุดสมุนไพรมาขายเท่านั้น

นางไม่รูจ้รงิๆ ว่าค่าเล่าเรยีนตามส�านักวิชาจะแพงเหลอืใจ แพงกว่า

ค่ากินใช้หน่ึงหรือสองเดือนของบ้านนางทั้งบ้านเสียอีก แต่ซย่าจื้อ 

เรยีนหนังสอืมาหลายปีแล้ว ผลการเรยีนกด็ ีซ�า้ตวัเขาเองก็อยากเรยีน นาง

จงึยอมกัดฟันส่งเขาเรยีนต่อไปไม่ว่าจะล�าบากเพียงใด ทีพู่ดจาใหญ่โตว่า

จะให้เขาสอบจ้วงหยวน นางไม่ดีแต่พูดหรอก

ทว่า...ขุดสมุนไพรขายได้เงินเท่าไรข้ึนอยู่กับดวง ซย่าหม่ินข้ึนเขา

ไปขดุอยู่นานก็ยังไม่เคยเจอสมนุไพรสงูค่า ดงัน้ันตอนแรกนางถึงตัง้ใจจะ

ไปขอยืมเงนิซย่าซือ่ แต่ตอนน้ีนางได้แต่ภาวนาขอให้ตนเองดวงขึน้เท่าน้ัน

ขึน้เขารอบนีซ้ย่าจือ้กับซย่าเจว้ียนตามมาเป็นลกูมอืด้วย ความจริง

ซย่าหมิ่นไม่อยากให้น้องชายตามมา เพราะประสงค์ให้เขาทบทวน 

ต�าราเรียนอยู่กับบ้านมากกว่า แต่ถึงอย่างไรน่ีก็เป็นการหาเงนิมาจ่ายค่า

เล่าเรียนของเขา เขาจึงยืนกรานจะมาด้วยให้ได้

วันนีซ้ย่าหมิน่คล�าทางลกุลงจากเตียงตัง้แต่ฟ้ายังไม่สาง มาเตรยีม

ข้าวปั้นง่ายๆ ไว้เป็นอาหารกลางวัน แล้วออกจากบ้านพร้อมน้องชาย 

น้องสาวและมีมี ส่วนป้าอิ๋นฮวาอยู่บ้านเพื่อดูแลเด็กๆ
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เหตุใดถึงพามีมีไปด้วยน่ะหรือ เรื่องเป็นเช่นนี้...

เมือ่คนืจอมซนทัง้สองได้ยินว่านางจะข้ึนเขาไปหาสมนุไพรก็ร�า่ร้อง

ว่าจะตามมา

'ท่านอาใหญ่ ข้าก็จะขึ้นเขาไปหาสมุนไพรด้วย'

'ข้าก็จะไปด้วย ข้ากับพี่ชายช่วยท่านอาใหญ่หาสมุนไพรได้'

ช่วยหรือ อยากไปเที่ยวล่ะไม่ว่า! 'ไม่ได้ ท่านอาใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยว

เล่นนะ'

'ไม่รู้ล่ะ ข้าจะไปๆๆๆ'

'ข้าก็จะไปๆๆๆ'

ซย่าหมิ่นฟังเสียจนเจ็บหู 'บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิ ท่านอาใหญ่ไม่ได้

ไปเทีย่ว แต่ไปหาค่าเล่าเรยีนมาให้อารองของเจ้า พวกเจ้าสองคนต้องอยู่

เฝ้าบ้านกับป้าอิ๋นฮวา'

เหน็หลานท้ังคู่เงียบไปยังนกึว่าพูดกันรูเ้รือ่งแล้ว ปรากฏว่าเดก็น้อย

กลับโพล่งขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย...

'ถ้าอย่างนั้นให้มีมีไปแทนพวกเราก็ได้'

'ดี มีมีตามท่านอาใหญ่ไป ข้ากับพี่ชายอยู่เฝ้าบ้าน'

มีมี...ลิ่นจื่อเชินท่ีก�าลังหลับสบายได้ยินเสียงหนวกหูจนตื่น ตั้งแต่

กลายเป็นแมวเขาก็ข้ีเซาเหลือเกิน นอกจากไม้ตกแมวแล้ว สิ่งท่ีเขา

โปรดปรานที่สุดก็คือการนอนนี่ล่ะ เวลานี้ดวงตาสีเขียวเป็นประกายวาบ

อย่างไม่ไว้ใจ จะพาเขาไปที่ใดนะ

'จะให้มีมีขึ้นเขาไปด้วยเหตุใด' ซย่าหมิ่นอดถามอย่างขันๆ ไม่ได้

'มีมีช่วยขุดดินหาสมุนไพรได้' เสียงเอ๋อร์บอกเสียงดัง
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ให้ข้าไปขุดดิน? ลิ่นจื่อเชินหรี่ตาลงอย่างน่ากลัว

'มีมีช่วยดมกลิ่นสมุนไพรได้' เฉี่ยวเอ๋อร์พูดบ้าง

ข้าไม่ใช่สนุขัเสยีหน่อย! อ๋องหนุ่มกวัดแกว่งหางอย่างไม่สบอารมณ์

'มีมีช่วยจับงู ปกป้องท่านอาใหญ่ได้'

ไม่ได้เสียหน่อย! ถ้าเจองู พวกเจ้าต่างหากที่ต้องปกป้องข้า จะให้

ข้าช่วยหรือ อย่าแม้แต่คิด!

ลิ่นจื่อเชินนึกว่าซย่าหมิ่นจะปฏิเสธ ในเมื่อเป็นความคิดของเด็กๆ 

จะไปสนใจด้วยเหตุใดเล่า

แต่ปรากฏว่านางกลับหันมามองเขาด้วยรอยย้ิมละไม 'ก็ได้  

เจ้าหน้าตาดุดันออกอย่างนี้ ถ้าเจอคนไม่ดีเข้ากลางทางจะได้ข่มขู่ให้คน

เลวหนีไป พาเจ้าไปด้วยแล้วกัน'

บ้าไปแล้วหรือ! ลิ่นจื่อเชินถลึงตามองนางอย่างตกตะลึง

ด้วยเหตุน้ีสุดท้ายหลิ่นอ๋องผู้ไร้หนทางต่อต้านจึงถูกจับใส่ตะกร้า

ออกเดนิทาง ซ�า้ยังปิดฝาตะกร้าไว้เสยีอกี ไม่ต้องบอกก็รูว่้าเขาจะอารมณ์

เสยีสกัเพียงใด หน้าด�าๆ บดูสนทิราวกับว่าหากคนแปลกหน้าเฉยีดกราย

เข้ามาใกล้เป็นต้องถูกกัด

สามพ่ีน้องโบกเกวียนเทียมวัว ก่อนจะเดินเท้าต่ออีกค่อนข้างนาน 

สกัประมาณชัว่ยาม* กว่าจงึขึน้มาถงึบนเขาแล้วปล่อยแมวออกจากตะกร้า

ตอนแรกลิ่นจื่อเชินยังอารมณ์ขุ่นมัว แต่พอได้ก้าวเหยียบพ้ืนดิน  

เป็นอิสระอีกครั้ง อารมณ์ก็ผ่องใสขึ้นทันที

เขามองไปโดยรอบ ต้นไม้รายล้อมร่มร่ืน นกกาขับขาน กล่ินหอม

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง

Page ����������������������.indd   63 15/2/2562 BE   13:33



64

แมวบ้านข้าเป็นท่านอ๋อง

ของดอกไม้อบอวลไปท่ัว บรรยากาศไม่เลวเลยจริงๆ เช่นน้ันก็หาที่นอน 

ดีกว่า เขายืดตัวบิดขี้เกียจอย่างเกียจคร้าน

"มีมี อย่าเท่ียวเดินไปที่ใดสุ่มสี่สุ่มห้าล่ะ บนเขามีหนูภูเขาตัวใหญ่

มากๆ ถ้าเจ้าไม่อยู่ให้เป็นท่ีจะไม่มีใครไปช่วยนะ" แน่นอนว่าซย่าหมิ่น 

ไม่คาดหวังว่าแมวจะช่วยหาสมุนไพรได้ นางแกล้งขู่มันพร้อมท�ามือให้ดู

ว่าหนูตัวใหญ่เพียงใด มันฉลาดออกจะตาย ต้องฟังรู้เรื่องแน่นอน

ให้หนูตัวใหญ่เท่าหมูป่าไปเลยย่ิงดี อีกอย่างนางก็พูดผิดด้วย  

เขาไม่ได้กลัวหนู! ลิ่นจื่อเชินถลึงตามองอีกฝ่ายอย่างเป็นเดือดเป็นแค้น 

จากนั้นก็เดินดุ่มๆ ออกไป ไม่อยากสนใจคนพวกนี้อีก

เขาตั้งใจจะไปหาที่นอนงีบ...แต่เอ๊ะ นั่นอะไรน่ะ

ดวงตาสีเขียวเบิกกว้าง เป็นประกายวาววับ ห่างออกไปไม่ไกล 

มนีกบนิเข้าไปจกิผลไม้กินด้านหน้า สญัชาตญาณของแมวท�าให้เขาอยาก

จับนก เขาค่อยๆ ย่องเข้าไปทางนั้น ต้ังใจจะแอบซุ่มรอจังหวะกระโจน

เข้าไปตะปบ

ระหว่างน้ันซย่าหมิ่นก็ไม่ยอมเสียเวลา ลงมือหาสมุนไพรทันที 

พร้อมด้วยน้องๆ ทั้งสอง เขาลูกน้ีเป็นที่ที่นางมาขุดสมุนไพรบ่อยที่สุด 

เพราะมสีมนุไพรป่าให้หามากมาย ลองว่าเมือ่ไรนางได้ใจจดใจจ่อกับการ

ขุดสมุนไพรก็มักจะลืมเวลาเสมอ

ในยุคปัจจุบันสมุนไพรที่เห็นล้วนผ่านกระบวนการมาหมดแล้ว แต่

ในยุคน้ีนางต้องลงมือขุดเอง ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ นางจึงขุดได้อย่าง

สนุกสนานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

ส่วนซย่าจือ้กับซย่าเจว้ียนเกิดในร้านยา จงึพอรู้จกัสมนุไพรพ้ืนฐาน
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เช่นกัน

ครึ่งชั่วยามให้หลังสามพี่น้องได้ผลงานมามากมาย ตะกร้าที่น�ามา

ด้วยเต็มแล้วครึ่งหนึ่ง

"วันนีข้ดุได้แต่สมนุไพรดีๆ  มหีลายชนดิด้วย..." แต่ต่อให้เอาไปขาย

จนหมดก็ยังได้เงนิไม่มากอยู่ดี ต้องหาสมนุไพรชนดิท่ีมรีาคา...นางจะจ่าย

ค่าเล่าเรียนน้องชายภายในเดือนนี้ได้จริงหรือไม่นะ

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาพบว่าซย่าจื้อก�าลังขมวดคิ้ว ความรู้สึกที่

สะท้อนอยู่บนใบหน้านางคงส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขา

นางรบีบอกน้องชาย "ไม่ต้องห่วง เขาลูกน้ียังมอีกีหลายท่ีทีไ่ม่เคยไป 

พวกเราพักกินข้าวเที่ยงกันก่อน กินอิ่มแล้วค่อยไปหาต่อ วันนี้หาไม่เจอ 

พรุ่งนี้อาจเจอก็ได้..." นางยื่นข้าวปั้นไปให้เขา "กินเสีย"

ซย่าจื้อได้ยินพ่ีสาวพูดดังนั้นก็พยักหน้า นั่งลงกินข้าวปั้นอย่าง

สบายใจ

ซย่าหมิ่นเตรียมข้าวปั้นมาทั้งหมดสี่ก้อน พอส่งให้ซย่าเจวี้ยนแล้ว

ยังเหลืออีกก้อน นางนึกอะไรขึ้นมาได้ "มีมีล่ะ"

น้องสองคนช่วยกนัมองหาแล้วอทุานอย่างตกใจ "มมีหีายไปแล้ว!"

หญิงสาวมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็น นางพูดอย่างหัวเสยี "ข้าขู่ไปแล้ว

นี่นาว่าบนเขามีหนูตัวใหญ่ ไม่ให้มันเท่ียวเดินไปท่ีใดส่งเดช ตอนนี้หาย

ไปไหนเสียแล้วล่ะ รู้อย่างนี้ใช้เชือกล่ามไว้ก็ดีหรอก"

"ท�าอย่างไรดี เสียงเอ๋อร์กับเฉี่ยวเอ๋อร์ชอบมันมาก หากมันหลง 

หายไปจรงิๆ พวกเดก็ๆ จะต้องเสยีใจจนร้องไห้ยกใหญ่แน่..." ซย่าเจว้ียน 

พูดอย่างน้ันพร้อมท�าท่าจะร้องไห้ออกมาเหมอืนกัน เห็นได้ชดัว่าเป็นห่วง
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มันมาก

"เจ้าแมวน่ันชอบวางท่าย่ิงใหญ่เหมอืนเป็นเจ้านาย รบัรองว่าล่าเหย่ือ 

มากินเองไม่เป็นหรอก หากพลัดหลงบนเขามีแต่จะอดตายเท่านั้น  

ต้องรีบออกตามหามันเดี๋ยวน้ีเลย" แม้แต่ซย่าจื้อที่ไม่ชอบแมวด�ายังอด

เป็นกังวลไม่ได้

แสดงว่าน้องชายน้องสาวเหน็มมีเีป็นส่วนหนึง่ของครอบครวัไปแล้ว 

ซย่าหมิ่นยิ้มน้อยๆ "ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปตามหามันกันดีกว่า ถ้าเจ้าแมวโง่

นั่นได้ยินเสียงพวกเราก็น่าจะวิ่งออกมาหา"

ถัดจากนัน้สามพ่ีน้องจงึช่วยกันตามหามมี ีพวกเขาขึน้เขากันอยู่เสมอ 

แม้จะไม่ถึงขั้นเดินจนปรุทุกซอกทุกมุม แต่ก็คุ้นเคยกับเส้นทางโดยรอบ

เป็นอย่างดี แต่ละคนร้องเรียกมีมีพลางสอดส่ายสายตามองหาแมว
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ลิ่นจื่อเชินอยู่ที่ใดน่ะหรือ

ตอนแรกเขาดักซุม่รอจบันก แต่น่าโมโหท่ีเจ้านกน่ันบนิเร็วเหลือเกิน 

เขาเลยตะปบมนัไม่ทนั กว่าจะรูต้วัอกีทก็ีพบว่าว่ิงออกมาไกลแล้วเลยหา

ทีน่อนงีบแถวนัน้ ขณะก�าลงัหลบัสบายอยู่บนต้นไม้ก็ได้ยินคนตะโกนเรียก

มีมีไม่ขาดหูเลยตื่นขึ้นมาในที่สุด

"มีมี เจ้าอยู่ไหน"

"มีมี ออกมานี่เร็ว"

"มีมี!"

ลิ่นจือ่เชินปรือตาสเีขยีวของตนขึ้นมาอย่างเกยีจครา้น แล้วเหน็คน

ที่ก�าลังตามหาเขาใต้ต้นไม้

พวกทาสโง่ ข้าอยู่ข้างบนน่ี ไม่เห็นหรืออย่างไร ถ้าเช่นน้ันก็หา 

ต่อไปเถิด! เขาหรี่ตา นอนหลับอุตุต่อไป

3
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คนข้างล่างตามหาจนร้อนใจ ไม่ได้รู้เลยสักนิดว่ามีมีอยู่บนต้นไม้

เหนือหัวนี่เอง

"มีมีไปถึงไหนของมัน" ซย่าจื้อเอ่ยอย่างเป็นกังวล

"คงไม่ได้ถูกงูกินไปแล้วหรอกนะ" ซย่าเจวี้ยนคาดเดา

"ไม่หรอก ข้ามาทีน่ี่หลายครัง้แล้วยังไม่เคยเห็นง ูพวกเราตามหาต่อ

เถิด..." ความจริงซย่าหมิ่นเองก็ใจไม่ดี แต่ท�าได้แค่รีบหาแมวให้เจอโดย

เร็วที่สุด

หาอยู่ร่วมชัว่ยามจนเลยเท่ียงไปแล้ว ท้ังสามก็ยังตามหาแมวต่อทัง้

ที่ท้องหิว

จะต้องหาไปถึงเมื่อไร

ลิ่นจื่อเชินนอนอยู่บนต้นไม้ มองสามพ่ีน้องเดินผ่านไปผ่านมาอยู่

หลายครั้งขณะส่งเสียงเรียกชื่อเขาอยู่ข้างล่าง เช่นน้ีใครจะนอนต่อได้ 

ความเย็นชาแกมเหยียดหยามทีเ่ขามต่ีอคนพวกนัน้ถูกความรูส้กึแปลกใหม่ 

ที่มีชื่อว่าความซาบซึ้งแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัว

โง่เง่ากันเหลือเกิน เหตุใดถึงต้องตามหาเขาให้ได้ด้วย เขาเป็นแค่

แมวตัวหนึ่งแท้ๆ!

ผ่านไปอีกสองเค่อ...

"มีมี ออกมาเร็วเข้า!"

"มีมี ทุกคนเป็นห่วงเจ้ามากนะ ออกมาสิ!"

ลิ่นจื่อเชินเห็นคนพวกน้ันยังตามหาไม่เลิกก็รู้สึกร�าคาญเต็มแก่  

ในที่สุดเลยยอมแสดงน�้าใจกระโจนลงมาจากต้นไม้

เขาไม่ยอมรับหรอกนะว่ารู้สึกซาบซึ้งใจ ท่ีลงมาก็เพราะว่าเขาหิว
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ต่างหาก

"มีมีออกมาแล้ว!" ซย่าจื้อตาไวเห็นเขาก่อนใครเพื่อน

ซย่าเจว้ียนว่ิงเข้ามาอุม้เขาอย่างดใีจ "มมี ีว่ิงไปเล่นทีใ่ดมา พวกเรา

ช่วยกันหาอยู่ตั้งนาน ยังกลัวว่าเจ้าจะถูกงูกินไปแล้วเสียอีก"

ข้าไม่กลวังูเสยีหน่อย...ลิน่จือ่เชนิท�าท่าจะส่งเสยีงขู่ด้วยความโมโห 

แต่ถูกตบหัวเข้าเสียก่อน คนตบคือซย่าหมิ่น

"จริงๆ เลยเชียว เจ้าไปที่ใดมา ท�าเอาคนอื่นเป็นห่วงกันหมด"

น่าโมโห! ห้ามตบหัวข้านะ! อ๋องหนุ่มแยกเข้ียวใส่ แต่กลับได้เห็น 

ซย่าหมิ่นมองตนด้วยสายตาห่วงใย พร้อมท้ังลดน�้าหนักมือเปลี่ยนมา 

ลูบหัวเขาอย่างอ่อนโยนแทน

"กลบัมาก็ดแีล้วล่ะ ทหีลงัอย่าเท่ียววิง่ไปทีใ่ดส่งเดชอกีนะ รูห้รอืไม่" 

หญิงสาวสอนสั่ง แม้จะโกรธที่มันซุกซน แต่หามันเจอนางก็สบายใจแล้ว 

เรียวปากสวยหยักขึ้นเป็นรอยยิ้ม

"มีมี เจ้าท�าพวกเราตกใจมากนะ" ซย่าเจวี้ยนบ่น ทว่าสายตาที่มอง

มันเต็มไปด้วยความรักใคร่

"หามมีเีจอก็ดแีล้วล่ะ มมีคีงหิวแย่แล้ว รบีกลบัไปกินข้าวกันดกีว่า" 

ซย่าจื้อเอ่ยด้วยสีหน้าโล่งใจ

ล่ินจื่อเชินมองซย่าหมิ่น จากน้ันก็มองซย่าจื้อกับซย่าเจว้ียน  

รู้สึกแปลกใจเหลือล้นท่ีคนบ้านน้ีใส่ใจเขาที่เป็นแมวตัวหนึ่งได้ถึงเพียงน้ี 

โดยเฉพาะสตรนีามซย่าหมิน่ทีแ่สดงความอ่อนโยนและความดใีจต่อเขา 

ท�าเอาเขาตาค้าง

"มีมี ปัญญาอ่อนไปแล้วหรือ" ซย่าหมิ่นชะโงกหน้าเข้ามาจ้องมัน
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ใกล้ๆ เพิ่งเคยเห็นแมวมองหน้านางจนเหม่อก็ครั้งนี้นี่ล่ะ

ปัญญาอ่อนบ้านเจ้าส!ิ ลิน่จือ่เชนิสะบดัหน้าหนี รูส้กึอบัอายสดุแสน 

พอถูกวางลงบนพ้ืนเขาก็รบีต้ังหน้าต้ังตากินข้าวป้ันทีซ่ย่าจือ้ย่ืนให้ เหมอืน

ต้องการกลบเกลื่อนความรู้สึกแปลกๆ บางอย่าง

ซย่าหมิ่นเห็นมีมีกินเอาๆ อย่างหิวโซ ถึงเพิ่งนึกออกว่าตัวนางและ

น้องๆ ยังกินข้าวเที่ยงไม่เสร็จ จึงบอกให้ทั้งคู่รีบกินข้าวที่เหลือเสีย

เมื่อกินข้าวหมดแล้วนางก็มองรอบตัว ก่อนจะบอกอย่างฮึกเหิม 

"แถวน้ีข้ายังไม่เคยมา ดูแล้วน่าจะมสีมนุไพรดีๆ  อยู่มาก มาหากันดกีว่า..."

ทั้งสามคนจึงเริ่มขุดหาสมุนไพรอีกครั้ง

ไม่นานนักซย่าหมิ่นก็ร้องอุทาน "สวรรค์! พวกเจ้ามาดูนี่เร็ว ข้าขุด

เจอโสม ถึงจะแค่เหง้าเล็กๆ แต่เท่านี้ก็มีราคาแล้วนะ!"

น้องชายน้องสาวรบีเข้ามามงุดู พอเหน็สมนุไพรรูปร่างคล้ายมนษุย์

เหง้านั้นก็ร้องออกมาอย่างดีอกดีใจ "โสมจริงๆ ด้วย!"

"พี่ใหญ่ เพราะมีมีแท้ๆ ที่หาที่นี่เจอ เราถึงขุดได้โสม" ซย่าจื้อยิ้มร่า

"อย่าบอกนะว่ามมีนี�าทางพวกเรามาเจอโสม" ซย่าเจว้ียนคดิไปไกล

"มีมี เจ้านี่ฉลาดจริงๆ ที่รู้ว่าที่นี่มีโสม" ซย่าหมิ่นหันมาชมเขา

ลิ่นจื่อเชินกินข้าวจนอิ่มหน�า ก�าลังเลียขนแต่งตัวอย่างสบาย

อารมณ์ ได้ยินสามพี่น้องพากันชมตนยกใหญ่ก็ด่าในใจว่าพวกโง่

ซย่าหมิ่นมองเหง้าโสมในมือพลางเอ่ยอย่างดีใจ "ข้าจะต้องใช้ 

โสมเหง้านี้ให้คุ้มค่า ใช้ท�ายาอะไรดีนะ..." ไม่สิ! นางก�าลังพูดอะไรอยู่  

นางรีบหันไปบอกน้องชาย "อาจื้อ พรุ่งนี้ข้าจะรีบน�าโสมไปขาย แล้วจ่าย

ค่าเล่าเรียนให้เจ้า เจ้าจะได้ไปเรียนเสียที"
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ตอนแรกพ่ีสาวบอกว่าจะเอาโสมมาท�ายา แต่แล้วก็รีบเปลี่ยน 

ค�าพูด เด็กหนุม่เห็นแล้วรูส้กึละอายแก่ใจย่ิงนัก "พ่ีใหญ่ ขออภัยด้วย ท่าน

อยากฟ้ืนกิจการร้านยาก่วงจีม้ากกว่าใครทัง้หมด อยากเก็บโสมเหง้าน้ีไว้

ท�ายารกัษาคน แต่ต้องเอามนัไปขายแลกเงนิเพือ่จ่ายค่าเล่าเรยีนให้ข้า..."

ซย่าหมิน่ตบไหล่เขาแรงๆ "พูดจาโง่เง่าอะไรของเจ้า เก็บโสมเหง้านี้

ไว้จะท�าอะไรได้ ไม่มีลูกค้ามาให้ตรวจเสียหน่อย เก็บไว้ก็เจ็บใจเปล่า

เท่าน้ัน ท่ีส�าคัญทีส่ดุในตอนนีคื้อค่าเล่าเรียนของเจ้า แค่เราเอาโสมไปขาย 

เจ้าก็จะได้ไปเรียนหนังสือต่อแล้ว พี่ใหญ่ท�าปากดีพูดกับท่านป้าไว้ว่าจะ

ให้เจ้าสอบจ้วงหยวน ดังนั้นเจ้าต้องตั้งใจเรียนให้ดี ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน

เข้าใจหรือไม่"

น้องชายพยักหน้าท้ังตาแดงๆ แล้วรับปากอย่างมุ่งมั่น "พ่ีใหญ่  

ข้าจะต้องสอบจ้วงหยวนให้ได้!"

ซย่าหมิ่นคลี่ยิ้มอย่างเบาใจ ก่อนจะหันไปหาน้องสาว "เจวี้ยนเอ๋อร์ 

พ่ีใหญ่รูว่้าเจ้ากอ็ยากเรยีนหนังสอืเช่นกัน ข้าจะหาวิธีหาเงินให้ได้มากกว่านี้ 

เจ้าจะได้ไปเรียนหนังสือด้วย"

ซย่าเจวี้ยนมีสีหน้าตกใจแกมยินดีเป็นอันดับแรก ทว่าหลังจากนั้น

ก็ส่ายหัว "ไม่ พ่ีใหญ่ ข้าไม่ต้องเรยีนหนังสือหรอก สตรีใช่จะสอบจ้วงหยวน

ได้ ข้าจะเรียนหนังสือไปไย..."

ซย่าหมิน่ตอบอย่างขนัๆ "เจ้าเองก็พูดจาโง่เง่าเช่นกัน ถึงสตรจีะสอบ

จ้วงหยวนไม่ได้ แต่เรียนหนังสือเอาไว้ก็มีประโยชน์ต่อตนเอง สมัยก่อน

ท่านพ่อยังเชิญอาจารย์มาสอนหนังสือให้พวกเราอ่านออกเขียนได้เลย  

นี่ก็เพราะท่านพ่ออยากให้พวกเรามีความรู้ติดตัว หูตากว้างไกลกว่าสตรี
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ทั่วไปอย่างไรเล่า เสียงเอ๋อร์กับเฉี่ยวเอ๋อร์ข้าก็จะส่งพวกเขาเรียนเช่นกัน 

ข้าอยากให้พวกเจ้ารู้หนังสือกันทุกคน"

ในยุคปัจจุบันประชาชนทุกคนจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับ  

น่าเสียดายที่ในยุคนี้คนจนอยากเรียนหนังสือเป็นไปได้ยากย่ิง แต ่

ซย่าหมิน่ไม่คดิจะยอมแพ้ทีจ่ะให้น้องๆ หลานๆ ได้มโีอกาสร�า่เรียนเขียนอ่าน 

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องพยายามท�าให้ได้

"แต่พ่ีใหญ่ เช่นน้ีท่านก็ล�าบากแย่สเิจ้าคะ..." น้องสาวถามเสียงเครือ 

รู้สึกผิดต่อพี่ใหญ่ของตนอย่างสุดซึ้ง

ซย่าจื้อไม่ได้พูดอะไรอีกก็จริง แต่ดวงตาแดงเรื่อ บ่งบอกว่าสงสาร

พ่ีสาวมากเพียงไร เขาอยากโตเรว็ๆ จะได้มกี�าลงัช่วยแบ่งเบาภาระนางบ้าง

ซย่าหมิน่หวัเราะอย่างไม่คดิมาก "ล�าบากอะไรกันเล่า ข้าเป็นพ่ีสาว

คนโตนะ นี่เป็นสิ่งที่ข้าควรท�าอยู่แล้ว นอกจากนั้นข้าไม่เพียงแต่จะท�าให้

พวกเจ้าได้เรียนหนังสือกันทุกคน ยังจะท�าให้ร้านยาก่วงจี้เปิดกิจการ 

ได้ใหม่ แม้จะท�าให้ส�าเร็จไม่ได้ในทันที แต่ขอแค่เราเดินทีละก้าวเล็กๆ  

ก็จะเข้าใกล้จุดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ..." นางโยนโสมในมือเล่น "ต่อไป 

ยังมโีอกาสขุดเจอโสมท่ีราคาแพงย่ิงกว่าน้ี วันนีเ้อาเหง้าเล็กๆ ไปขายก่อน 

จ่ายค่าเล่าเรียนแล้วยังเหลือเงินอีกนิดหน่อย ไปซื้อของดีๆ มากินบ�ารุง

ร่างกายแล้วกัน พวกเจ้าอยากกินอะไรล่ะ"

ซย่าจื้อคิดอย่างเอาจริงเอาจัง จากนั้นก็คิดออก "ข้าอยากกินปลา

ทอดกรอบ"

ซย่าเจวีย้นพยักหน้า "ข้าก็ด้วย ปลาทอดกรอบของพ่ีใหญ่อร่อยทีสุ่ด 

ไม่ได้กินมานานแล้ว"
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ซย่าหมิน่นึกถึงครัง้ก่อนท่ีทีบ้่านขาดแคลนอาหารแล้วนางพาน้องๆ 

ไปตกปลา ปลาทอดกรอบวันนั้นรสชาติอร่อยล�้าจริงๆ

"ถ้าอย่างน้ันข้าจะให้ป้าอิน๋ฮวาไปซือ้ปลาตัวโตๆ เย็นนีจ้ะได้ท�าปลา

ทอดกินกัน" น้องชายน้องสาวท�าหน้าคาดหวัง ดูน่ารักน่าชังจนนางต้อง

เอื้อมมือไปลูบหัวทั้งคู่

ส่วนลิ่นจื่อเชินในเวลานั้นก�าลังจ้องซย่าหมิ่นจนตาค้างอีกครั้ง

ทั้งที่เขาคิดอย่างเหยียดหยามว่าสตรีผู้น้ีตั้งปณิธานไว้เกินตัวท่ีคิด

จะให้น้องชายสอบจ้วงหยวน จะให้คนท้ังบ้านได้เรียนหนังสือ แค่จะกิน

ให้อิ่มท้องยังล�าบากเลยแท้ๆ ยังกล้าพูดจาใหญ่โต อีกทั้งยังบอกด้วยว่า

จะท�าให้ร้านยาก่วงจี้ที่ปิดตัวลงไปแล้วเปิดกิจการขึ้นมาใหม่ ไม่รู ้จัก

ประเมินก�าลังตัวเองเอาเสียเลย

แต่น่าแปลกที่ท่าทางทุ่มเทสุดตัวอย่างเช่ือมั่นในตนเองของนาง

กลับแผดเผาหัวใจของเขาให้ร้อนเร่า ราวกับว่านางท�าทุกอย่างที่พูดให้

เป็นจริงได้ จนเขาไม่อาจถอนสายตาจากนางได้เลย

"มมีก็ีต้องบ�ารงุร่างกายเหมอืนกัน มนัต้องกินผกัตามพวกเราตลอด

เลย น่าสงสาร" ซย่าเจวี้ยนพลันทิ้งตัวลงนั่งยองๆ ลูบหัวแมวด�า

"นั่นสิ ต้องบ�ารุงร่างกายให้มีมีด้วย" ซย่าจื้อย่อตัวลงมาลูบมันบ้าง

"ได้ ข้าจะให้เจ้ากินของอร่อยด้วย" ทีนี้ก็ถึงตาซย่าหมิ่น

พวกเจ้าอย่ามาแตะตัวข้านะ! ลิ่นจื่อเชินอยากหนีจากอุ้งมือมาร 

ทัง้สามแต่กห็นไีม่พ้น ต้องยอมปล่อยให้มอืทัง้สามข้างนัน้ลบูเอาๆ ทัง้ตวั 

หน้าด�าๆ บูดบึ้งราวกับก�าลังเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างนั้น

"เอาล่ะ กลับบ้านกันดีกว่า วันนี้ได้ของติดมือกลับไปเยอะแยะเลย" 
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ซย่าหมิ่นลุกข้ึนยืน มองตะกร้าไม้ไผ่สามใบที่ใส่สมุนไพรจนเต็ม แล้ว

สะพายใบหนึ่งขึ้นหลังอย่างอารมณ์ดี

น้องชายน้องสาวแบ่งกันสะพายคนละใบ เตรียมตัวลงเขา

สามคนพ่ีน้องเดินออกมาได้แค่ไม่ก่ีก้าว ซย่าจือ้ก็ร้องอ๊ะ เพ่ิงนึกออก

ว่าตะกร้าทีส่ะพายอยูไ่ม่เหลอืท่ีว่างจะใส่แมวแล้ว เขาหันไปมอง เช่นเดยีว 

กับซย่าหมิ่นและซย่าเจวี้ยน

"มีมี รีบตามมาสิ หรือว่าเจ้าอยากอยู่จับหนูกินบนนี้" ซย่าหมิ่นร้อง

บอกแมวด�าที่อยู่ข้างหลังตัวเดียว

ห้ามพูดถึงหนูให้ข้าได้ยินอีกนะ! ลิ่นจื่อเชินรู้สึกขัดเคืองนัยน์ตา 

กับรอยย้ิมของสตรีผู้น้ีเหลือเกิน เขาถลึงตาใส่นาง ก่อนจะย่างเท้าอย่าง

หยิ่งผยอง ไม่ทันไรก็เดินมาตรงหน้าทั้งสามคน

เขาสลับเท้าอย่างว่องไว ไม่ทันรู้ตัวเลยว่าหลังจากออกมาข้างนอก

ทั้งวัน ตอนนี้เขาอยากกลับบ้านหลังนั้นจนแทบทนรอไม่ไหว

ทั้งสามรีบกลับบ้านทันก่อนฟ้าจะมืด แต่ละคนเน้ือตัวสกปรก

มอมแมม ซย่าหมิ่นไล่น้องๆ ไปอาบน�้า ส่วนตนเองเอาโสมออกมาให ้

ป้าอ๋ินฮวาด ูบอกว่าเรือ่งค่าเล่าเรยีนของซย่าจือ้มทีางออกแล้ว ความยินดี

ปรีดาสะท้อนอยู่บนใบหน้าของนางอย่างปิดไม่มิด

จากน้ันนางก็ล้วงเศษเงินที่ยังมีออกมา บอกกับหญิงสูงวัยว่า  

"ขดุโสมเหง้านีไ้ด้ วันน้ีทุกคนกินของดีหน่อยแล้วกัน อาจือ้กับเจว้ียนเอ๋อร์

บอกว่าอยากกินปลาทอดกรอบ เสียงเอ๋อร์กับเฉี่ยวเอ๋อร์ก็ชอบกินปลา  

ถ้าอย่างนั้นก็ซื้อปลาตัวโตๆ มาท�าปลาทอดกินกันให้อร่อยไปเลย"
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ป้าอิ๋นฮวารับเงินแล้วเดินออกไปซื้อปลาอย่างดีอกดีใจ

หลงัจากนัน้ซย่าหมิน่เหน็น้องชายน้องสาวอาบน�า้เสรจ็แล้วก็ตัง้ใจ

จะไปอาบบ้าง แตเ่หลือบไปเหน็เข้าเสียก่อนว่าขนด�าขลบัเป็นมันของมีมี

ที่ก�าลังสัปหงกเปรอะเปื้อนเศษดิน จึงอุ้มมันขึ้นมา "มีมี ข้าจะอาบน�้าให้

เจ้าก่อนแล้วกัน"

ตอนแรกลิ่นจื่อเชินตาใกล้ปิดเต็มที แต่พอได้ยินค�าว่า 'อาบน�้า' 

เท่านั้น ดวงตาสีเขียวก็เบิกโพลงจนแทบระเบิด

"เมี้ยวๆๆๆ" ข้าไม่อาบน�้า! ไม่อาบเด็ดขาด

ต้องย�า้กันก่อนว่าแต่เดิมลิน่จือ่เชนิเป็นคนรกัสะอาด จะต้องอาบน�า้ 

ทกุวนั แต่พอกลายเปน็แมว สญัชาตญาณท�าให้เขาขยาดค�าว่า 'อาบน�้า' 

การโดนน�้าเปลี่ยนเป็นเรื่องน่ากลัวสุดแสน

แต่ซย่าหมิ่นไม่สนว่าเขาจะยอมหรือไม่ จับเข้าห้องอาบน�้าให้ได้

ก่อนค่อยว่ากัน

สตรีกักขฬะอย่างเจ้า ข้าจะไม่ละเว้นเด็ดขาด...ลิ่นจื่อเชินเบี่ยง 

หัวแมวของตนหนี แยกเขี้ยวพลางออกแรงดิ้นสุดชีวิต ทันทีที่เท้าหลัง 

ทั้งสองข้างแตะโดนน�้าก็รีบกางเล็บพร้อมตะเกียกตะกายเพ่ือสลัดนาง 

ให้หลุด

ซย่าหมิน่ร้องด้วยความเจบ็เมือ่ถูกข่วนเข้า แล้วปล่อยมือจากแมวด�า

นางได้แผลหรอื ความรูส้กึผดิว่ิงเข้ามาในใจเป็นอนัดบัแรก แต่แล้ว

พอคิดว่านางจะต้องเอ็ดตะโรใส่เขาอย่างฉุนเฉียวก็เปล่ียนมามองนาง

อย่างระแวดระวัง

หญิงสาวมองมือตนเองก็เห็นว่าแค่เป็นรอยแดงขึ้นมาเท่านั้น  
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"นึกว่าจะถลอกแล้วเสียอีก ดีนะที่ก่อนหน้านี้ข้าตัดเล็บให้เจ้ากันไว้  

ไม่เป็นไรๆ..." พูดจบก็คลี่ย้ิมให้แมวด�า "มีมี มาอาบน�้ามา ไม่ต้องกลัว  

ข้าไม่ปล่อยให้เจ้าจมน�้าหรอก เชื่อข้านะ"

ลิน่จือ่เชนิมนึเคลิม้ไปกับรอยย้ิมนางครู่หนึง่ ซย่าหมิน่รบีฉวยโอกาส

อุ้มเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ตอนแรกอ๋องหนุ่มยังคิดจะด้ินต่อ แต่พอนึกได้ว่าตอนตดัเลบ็ให้ นาง

ก็ไม่ได้ท�าให้เขาเจ็บ จึงยอมอยู่นิ่งในที่สุด

ซย่าหมิ่นวางแมวลงในอ่างที่เต็มไปด้วยน�้าร้อน ใช้สบู่ฟอกขนสีด�า

แล้วขัดถูให้อย่างเบามือ

ถึงอย่างไรลิ่นจื่อเชินก็ยังไม่วายกลัวอยู่ดี คร่ึงร่างท่ีแช่อยู่ในน�้าอุ่น

ท�าให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัย จึงกระโดดขึ้นจากอ่างไปเกาะบนร่างนาง

คราวนี้ยิ่งเลวร้ายหนัก เพราะเขาดันเกาะตรงอกนางเข้าให้

"มมีเีป็นแมวลามกจรงิๆ" หญิงสาวมองแมวด�าท่ีเกาะหน้าอกตนเอง

แน่นพลางล้อยิ้มๆ

"เมี้ยวๆๆๆ" ไม่ใช่นะ ไม่ได้ลามกเสียหน่อย! ล่ินจื่อเชินพยายาม

อธิบาย อยากเอาอุ้งเท้าหน้าออกจากอกอิ่มแต่ก็กลัวจะร่วงตกน�้า

"มีมี เด็กดี ไม่ต้องกลัวนะ ข้าไม่ท�าให้เจ้าส�าลักน�้าหรอก..." นาง 

จับแมวด�าขึ้นมาอุ้ม แล้วค่อยๆ หย่อนลงอ่างน�้าอีกครั้ง วักน�้าล้างตัวแล้ว

นวดต้นคอให้

ลิ่นจื่อเชินค่อยๆ สงบลง นางลงน�้าหนักมือก�าลังสบาย ท�าให้เขา 

อุ่นใจขึ้นมาก

เนือ่งจากนางก้มตัวลงมาอาบน�า้ให้เขาจากบนม้าน่ังเตีย้ๆ อ๋องหนุ่ม
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จึงเห็นรอยเปียกบนเนินอกท่ีตนเกาะแน่นเมื่อครู่ได้ถนัดตา ตลอดจน 

เส้นโค้งเว้าของโนมเนือ้ พอคิดถึงสมัผสันุ่มนิม่ทีแ่นบชดิตนเมือ่ครู่ ใบหน้า

ก็ร้อนผ่าว หัวใจเต้นแรงขึ้นทันที

ลิ่นจื่อเชินไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าหลิ่นอ๋องผู้ย่ิงใหญ่อย่างเขาก็อาย

เป็นเหมือนกัน

"มีมี ต้องล้างอุ้งเท้าด้วยนะ..." ซย่าหมิ่นบอกย้ิมๆ พลางนวดคลึง

อุ้งเท้าแมว "อุ้งเท้าเจ้าน่ารักจังเลย เป็นสีชมพูเชียว"

เหตุใดเขาถึงได้รู ้สึกว่าเสียงของนางฟังแล้วชวนให้เคลิบเคลิ้ม 

เหลือเกิน ลิ่นจื่อเชินอยากอุดหูตนเองให้รู้แล้วรู้รอด

"มีมีเป็นเด็กดีจริง" ซย่าหมิ่นชมเปาะที่มันยอมให้นางจับอาบน�้า

อย่างว่าง่าย ไอร้อนจากในอ่างกระจายฟุ้งอยู่ในดวงตา นางอดไม่อยูท่ีจ่ะ

ระบายความในใจให้แมวตรงหน้าฟัง

"ข้าดีใจมากจรงิๆ ท่ีวนันีข้ดุเจอโสม แต่พอถึงวนัพรุ่งนีข้้าก็ต้องกลบั

มาอยู่กับความจริงแล้ว ท�าเป็นพูดจาใหญ่โตว่าจะส่งทุกคนเรียนหนังสือ 

อีกทั้งจะท�าให้ร้านยาก่วงจี้กลับมาเปิดกิจการใหม่ ข้าท�าได้จริงหรือ เฮ้อ 

ข้าเป็นพ่ีสาวคนโตนะ จะพูดจาท้อแท้เช่นน้ีได้อย่างไร ต้องพยายามให้

มากกว่านีต่้างหากเล่า...แต่พูดจรงิๆ นะ ถ้ามีเงนิสักก้อนหล่นลงมาจากฟ้า 

ล่ะก็ ข้าคงไม่ต้องมัวแต่กลุ้มใจเรื่องกินเรื่องอยู่ แล้วแสดงความสามารถ

ทางการแพทย์ของตนเองได้เต็มที่...แปลกจริง มีมี เหตุใดข้าถึงพูดเร่ือง

พวกนี้ให้เจ้าฟังได้นะ เจ้าฟังรู้เรื่องหรือ"

ดวงตาสีเขียวจ้องมองนางเขม็ง ฟังนางพูดจนจบ

ไม่นานนักจอมซนทั้งสองท่ีเพ่ิงตื่นจากนอนกลางวันได้ยินว่ามีมี
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ก�าลังอาบน�้าอยู่ก็ว่ิงมาท่ีห้องอาบน�้า เห็นแมวด�าเพ่ิงอาบน�้าเสร็จพอดี  

ขนเปียกม่อล่อกม่อแล่กไปทั้งตัว ขณะที่ดวงตาเป็นประกายวาววับ

"มีมี ขนเปียกเช่นนี้เดี๋ยวไม่สบาย พวกเราจะช่วยเช็ดตัวให้นะ"

"เช็ดตัวๆๆๆ"

ลิ่นจื่อเชินขนลุกเกรียว พอจะว่ิงหนีก็ถูกซย่าเจว้ียนที่เดินเข้ามา 

ในห้องอาบน�้าจับตัวไว้ได้ก่อน ผ้าแห้งสะอาดผืนหน่ึงคลุมลงมาบนร่าง 

จากนั้นมือเล็กๆ สองคู่ก็ถูไปตามตัว เขาท�าได้แค่ร้องเมี้ยวๆๆๆ เป็นการ

ประท้วง เสยีงหวัเราะสดใสของเดก็ดงัเข้าหไูม่ขาดสาย สลบักับเสยีงของ

ซย่าเจวี้ยนที่คอยบอกหลานๆ ไม่ให้มือหนักเกินไปนัก ความรู้สึกของเขา

ในตอนนี้มีแต่ความจ�ายอมและความอ่อนใจ

"คุณหนูหมิ่น ตอนแรกข้าต้ังใจจะซื้อปลาตัวใหญ่หนึ่งตัว แต่ไป 

ตอนนีต้ลาดปลาเหลอืแต่ปลาตวัเลก็แล้ว เลยซือ้มาทัง้หมดหกตวั กินกัน

คนละตัวก�าลังดี" ป้าอิ๋นฮวาอธิบาย

"แค่น้ีก็พอกินแล้วล่ะ ไว้คราวหน้าค่อยซือ้ปลาตวัใหญ่มาท�ากินกัน" 

ซย่าหมิ่นรับปลามาทอดกรอบ กลิ่นหอมฉุยลอยออกมากระตุ้นความ

อยากอาหารจนท้องร้อง

"ปลานี่นา ข้าจะกินปลา"

"ข้าก็จะกินปลา"

เสียงเอ๋อร์กับเฉี่ยวเอ๋อร์เห็นปลาบนโต๊ะก็ร�่าร้องว่าจะกินอย่าง 

ดีอกดีใจ

"อย่าใจร้อน รอให้ท่านอาใหญ่ทอดเสร็จก่อนค่อยกินด้วยกัน"  
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ป้าอิ๋นฮวาบอก

ลิ่นจื่อเชินเองก็อยากกินปลาทอดกรอบ เขามองชามว่างๆ ของ

ตนเองที่อยู่ตรงมุมโต๊ะ ซย่าหมิ่นบอกว่าจะให้เขากินของอร่อย แสดงว่า

เขาจะได้กินปลาเหมือนกันใช่หรือไม่

ร่างสดี�าปลอดว่ิงเข้าไปในครวัอย่างอดใจรอไม่ไหวเพ่ือดวู่าซย่าหมิน่ 

ได้เตรียมปลาไว้ให้เขากินหรือยัง แต่กลับได้เห็นนางตักปลาตัวหนึ่งข้ึน

จากหม้อต้ม

ซย่าเจว้ียนท่ียืนอยู่ข้างๆ พ่ีสาวถามอย่างงนุงง "เหตใุดพ่ีใหญ่ถึงต้อง

ต้มปลาแยกอีกตัวล่ะ"

ซย่าหมิ่นอธิบายว่า "ปลาตัวน้ีของมีมี อาหารท่ีพวกเรากินเค็ม 

เกินไปส�าหรบัแมว กินมากๆ ไม่ดต่ีอไต ข้าเลยต้มปลารสอ่อนๆ ให้มมีกิีน

โดยเฉพาะ"

"อย่างน้ีนี่เอง มิน่าเล่าพ่ีใหญ่ถึงได้ใส่ใจท�าอาหารให้มีมีเป็นพิเศษ 

พี่ใหญ่รักมีมีมากเลย"

ลิ่นจื่อเชินเพ่ิงรู ้ตอนนี้เองว่าอาหารที่เขาบ่นว่ารสอ่อนจืดชืดน้ัน  

ซย่าหมิ่นตั้งใจปรุงให้เป็นพิเศษส�าหรับร่างแมวของเขาโดยเฉพาะ

ครู่หนึ่งทุกคนก็มานั่งล้อมวงกินข้าวที่โต๊ะอย่างพร้อมหน้า 

ซย่าหมิ่นคีบกับข้าวให้หลานท้ังสอง "พวกเจ้าสองคนห้ามกินแต่

ปลานะ จะต้องกินผักเข้าไปมากๆ ด้วย อย่าเลือกกินเป็นอันขาด"

"ท่านอาใหญ่ ปลาของท่านเล่าขอรับ" เสียงเอ๋อร์ถามอย่างสงสัย  

ทกุคนมปีลาหนึง่ตัวใส่จานวางอยู่ตรงหน้า ยกเว้นแต่ท่านอาใหญ่ของเขา

คนเดียว
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ซย่าจื้อกับซย่าเจวี้ยนได้ยินดังนั้นก็หันมามองพี่สาว

"ป้าซื้อปลามาหกตัวชัดๆ เหตุใดถึงหายไปตัวหนึ่งเล่า" ป้าอิ๋นฮวา

ถามอย่างงุนงง

"หรือว่าให้มี..."

ซย่าเจวีย้นยังพูดไม่ทันจบก็ถูกพ่ีสาวเอ่ยแทรก "ข้าหิวจนทนไม่ไหว 

ตอนอยู่ในครวัเลยกนิส่วนของตนเองไปหมดแล้ว" จากนัน้นางก็หันไปคมุ

หลานๆ กินข้าว "บอกแล้วไม่ใช่หรอืว่าต้องกินผกัด้วย กินเข้าไปเดีย๋วน้ี..."

ลิ่นจื่อเชินนั่งอยู่ใต้โต๊ะ มองเนื้อปลารสอ่อนๆ ที่เลาะก้างออกหมด

แล้วในชาม หัวใจเจ็บแปลบอย่างน่าประหลาด

นางไม่ได้แอบกินก่อนหรอก แต่ยกปลาของตนเองให้เขา แม้แต่แมว

อย่างเขายังมีปลากิน 

เขานึกถึงตอนแรกสดุทีต่นเองเพ่ิงมาอยู่บ้านนี ้ซย่าหมิน่เคยบอกว่า

เวลาไม่มอีะไรกินจะให้เขาไปจบัหนูมากินเอง แต่นีก็่ผ่านมาได้ระยะหน่ึง

แล้ว นางไม่เคยปล่อยให้เขาหวิเลยสกัครัง้ นกึถึงสิง่ท่ีนางท�าให้คนบ้านน้ี 

นางมักจะทุ่มเททั้งหมดท่ีมีให้น้องชาย น้องสาว แล้วก็หลานๆ เสมอ  

ขนาดตัวเขา นางยังรักและปกป้องเหมือนเป็นคนในครอบครัว นึกถึง

สหีน้ายามนางระบายความในใจให้เขาฟังตอนอาบน�า้ ไม่คดิเลยจรงิๆ ว่า

สตรีที่ดูแข็งแกร่ง ภายในใจจะมีด้านที่ทุกข์ทนและอ่อนแอเช่นกัน...

พอได้เข้าใจสตรีผู้นี้ ได้เห็นแง่มุมอื่นของนาง ล่ินจื่อเชินก็รู้ว่าเขา

ชิงชังนางไม่ลงมาตั้งนานแล้ว

นอกจากลิ่นจื่อเชินจะท�าใจเกลียดซย่าหมิ่นไม่ลง สายตาของเขา
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ยังเฝ้าแต่มองตามนาง จ้องมองร่างของนาง ฟังเสียงนาง

อ๋องหนุ่มรู้สึกว่าตนเองจะต้องผิดปกติแน่ๆ เขาจดจ่ออยู่กับนางถึง

เพียงนี้เพราะจงรักภักดีตามประสาแมวหรืออย่างไรนะ

ไม่ใช่ ว่าไปแล้วนางเป็นทาสแมว ต้องเป็นฝ่ายจงรักภักดีต่อเขาถึง

จะถูก ลิ่นจื่อเชินบอกตนเองอย่างนั้น

ตอนกลางคืนซย่าหมิ่นมักจะเล่านิทานให้หลานๆ ฟัง ก่อนหน้าน้ี 

ลิ่นจื่อเชินฟังอย่างเหยียดหยาม เจ้าหญิงหิมะขาวเอย ลูกหมูสามตัวเอย 

มีแต่นิทานประหลาดพิสดารท้ังนั้น โง่เง่าเหลือเกิน แต่ตอนน้ีเขา...กลับ

ชอบฟังนิทานของนางไปเสียแล้ว

ซย่าหมิ่นเล่านิทานจบ เห็นหลานๆ ยังนอนตาใสแจ๋ว ไม่มีทีท่าว่า

จะง่วงก็ถามอย่างอ่อนใจ "เล่านิทานจนจบแล้ว เหตุใดพวกเจ้าถึงยัง 

ไม่นอนอีก"

เด็กทั้งสองเอื้อมมือออกไปตบตัวมีมีที่นอนอยู่ตรงมุมเตียง

"ท่านอาใหญ่ มีมีกระโดดขึ้นมาบนเตียงล่ะ"

ซย่าหมิน่หนัไปมอง เหน็แมวด�านอนอยู่ตรงนัน้ ค่อยๆ เลยีขนตนเอง

อย่างเกียจคร้าน "มีมี ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าให้นอนในรังของเจ้า ห้าม

ขึ้นมาบนเตียง"

เขาไม่ได้โง่เสียหน่อย มีเตียงนุ่มๆ เรื่องอะไรจะไปนอนลังกระดาษ 

ไม่นอนเตียง ลิน่จือ่เชนิเงยหน้าขึน้มาปรายตามองนาง ซย่าหมิน่สมัผสัได้

อย่างชัดเจนว่าก�าลังถูกแมวมองเหยียด

"ท่านอาใหญ่ มีมีอยากนอนกับพวกเรา"

"นอนด้วยกันๆๆๆ"
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ยังไม่ทันที่ซย่าหมิ่นจะร้องห้ามว่าไม่ได้ มีมีก็ถูกเสียงเอ๋อร์กับ 

เฉี่ยวเอ๋อร์อุ้มเข้ามานอนในผ้าห่มเรียบร้อยแล้ว

แมวด�าท�าหน้าขดัขนืทว่ากอ่็อนใจไม่รูจ้ะท�าอย่างไรด ีซย่าหมิน่เห็น

แล้วนึกขัน นางรู้สึกแต่แรกแล้วว่ามีมีฉลาดแสนรู้มาก แต่เพ่ิงจะเคยได้

เห็นความอ่อนโยนของมันก็ตอนนี้

ถูกต้อง มันเป็นแมวอ่อนโยน แม้จะชอบท�าท่าเย่อหย่ิง ไม่แยแส  

ไม่ชอบอ้อนคน เวลาเด็กๆ ลูบตัวมันแรง มันก็จะถลึงตาใส่ เรียกว่าเป็น

แมวทีไ่ม่น่าเอน็ดูเอาเสยีเลย แต่ไม่ว่าเด็กๆ จะเล่นซนเพียงใด มนัก็ไม่เคย

กางเลบ็ใส่หรอืกัดพวกเขาเลย อย่างมากก็แค่เบีย่งตวัหลบอย่างเหน่ือยใจ 

เท่านั้น เห็นป้าอิ๋นฮวาเล่าว่าเวลาหลานๆ ไปเล่นกันตรงหลังบ้านมันก็จะ

คอยเฝ้าดูอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา ซ�้ายังจับตามองอย่างเคร่งครัดราวกับเป็น

แม่นมก็ไม่ปาน มีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กๆ คิดจะแอบหนีออกไปข้างนอก มันก็

แกล้งเอาตัวถูออดอ้อนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของหลานๆ จากการหนี

ออกไปเที่ยว

ซย่าหมิ่นรู้สึกจากใจจริงว่าดีเหลือเกินท่ีมีมีมาอยู่ด้วย แม้มันจะ 

ชอบวางท่าเย่อหยิ่งสูงส่ง แต่ก็เป็นแมวที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย

"เอาเถิด ข้าอาบน�้าให้เจ้าแล้วนี่ ตัวสะอาดก็ไม่เป็นไรหรอก" นาง

กล่าวยิ้มๆ ยอมประนีประนอมอย่างรวดเร็ว

ข้าเลยีขนตนเองทกุวัน สะอาดออกจะตายไป! ลิน่จือ่เชนิถลงึตาใส่

นางอย่างดดัุนพลางนอนน่ิงไม่กระดุกกระดิกอยู่บนเตยีงขณะถกูมอืเลก็ๆ 

สองคู่ลูบไล้

รอจนหลานๆ หลับสนิทแล้ว ซย่าหมิ่นก็เตรียมตัวเข้านอนบ้าง  
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นางเหลือตะเกียงไว้ดวงหน่ึง จากนั้นก็ขึ้นเตียง เอนตัวนอนตะแคงตรง 

ริมนอกสุด พอก�าลังจะปิดตาลงก็เห็นเงาด�าๆ ขยับยุกยิก ยังนึกว่าอะไร

เสียอีก ที่แท้ก็มีมีที่พยายามดิ้นให้หลุดจากมือของเด็กๆ เลยโดดแผล็ว

ออกมา ดวงตาสีเขียวประสานเข้ากับสายตาของนางเข้าพอดี

ซย่าหมิ่นมองแมวด�าพลางยิ้มอย่างอ่อนโยน "มีมี มานี่"

ดวงตาสีเขียวของลิ่นจื่อเชินเป็นประกายแวววามเหมือนต้อง 

มนตร์สะกดของหญิงงามบนเตียง เขาเดินเข้าไปหาอย่างว่าง่าย ก่อนจะ

หาต�าแหน่งเหมาะๆ นอนขดตัวข้างกายนาง

หญิงสาวลูบไล้ขนอ่อนนุ่มสีด�า "มีมี ดีจริงที่มีเจ้า"

ลิ่นจื่อเชินไม่ชอบถูกลูบตัว เนื่องจากพวกเด็กๆ มักควบคุมน�้าหนัก

มือไม่เป็นและลูบดะไปทั่ว ถึงไม่ชอบเขาก็ได้แต่ทน ทว่าการลูบไล้ของ

นางเป็นสัมผัสที่เพลิดเพลินอย่างย่ิง นางลูบตัวเขาเบาๆ อย่างอ่อนโยน 

พึมพ�าว่าดีจริงที่มีเขา ท�าให้บางซอกมุมในใจเขาอ่อนนุ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

"มีมี นอนเถิด" ซย่าหมิ่นปิดตาลงอย่างง่วงงุน

ลิ่นจื่อเชินไม่ได้หลับตามไปด้วย แต่ใช้ดวงตาสีเขียวคู่น้ันจ้องมอง

ใบหน้าของนาง ส่วนต่างๆ บนใบหน้าดูอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นพิเศษ 

ยามหลับใหล สุดท้ายก็หยุดสายตาลงกับใบหูขวาท่ีขาวผ่องราวหิมะ  

เพ่งพิศอยู่อย่างนั้น เหมือนชอบใบหูของนางเป็นพิเศษ

นานทีเดียวกว่าที่เปลือกตาจะเริ่มหนัก เขาขยับตัวเข้าไปใกล้ 

ซย่าหมิ่นให้มากขึ้น จนดูคล้ายนอนแอบอิงหลับไปด้วยกัน

ทกุวันลิน่จือ่เชนิจะต้องออกไปสบืข่าวข้างนอก จนได้รู้จกัพ่อค้าท่ีมา
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จากเจียงซูคนหนึ่ง ตอนที่พ่อค้าคนนั้นเห็นเขาแอบอยู่ใต้โต๊ะกลับไม่ไล่

ตะเพิดเหมือนเวลาคนอื่นเห็นแมวด�า อีกทั้งยังเอาอาหารมาป้อนให้เขา

กินซึ่งล้วนแต่เป็นเนื้อปลาดีๆ ท่ีไม่มีทางได้กินในบ้านสกุลซย่าทั้งสิ้น  

แต่เขากลบัรูส้กึว่าอาหารเหล่านัน้เคม็เหลอืใจ เทยีบกับอาหารท่ีซย่าหมิน่

ท�าไม่ได้เลย สรุปก็คือของที่นางท�าอร่อยกว่า

เข้ามาวนเวียนอยู่รอบตัวพ่อค้าเจียงซูคนนี้ได้สักพัก เขาก็ได้รู้ว่า 

อีกฝ่ายจะขนสินค้าไปเมืองหลวง เพียงแต่ยังไม่รู้ก�าหนด ในท่ีสุดวันน้ี 

ก็แน่ใจว่าพ่อค้าจะออกเดินทางไปเมืองหลวงพรุ่งน้ี ข่าวที่สืบได้สร้าง 

ความยินดีปรีดาให้ลิ่นจื่อเชินอย่างยิ่ง เขาจะแอบขึ้นรถไปด้วย ต่อให้ถูก

เจอก็ไม่เป็นไร เพราะพ่อค้าคนน้ีชอบเขามาก เชือ่ว่าคงเตม็ใจพาเขาไปด้วย 

เมื่อไปถึงเมืองหลวง เขาก็จะสามารถกลับเข้าร่างตนเองได้แล้ว

เพียงแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดทั้งที่เป็นข่าวดีออกอย่างนี้ ซอกมุมหนึ่งในใจ

กลับห่อเหี่ยวอย่างประหลาด

เขาก�าลังจะไปจากบ้านสกุลซย่า ก�าลังจะจากลาครอบครัวนี้...

ไม่ส ิแต่เดิมเขาก็แค่มาพักอยู่ชัว่คราว ไม่มอีะไรต้องอาลยัเสยีหน่อย 

เขาบอกตนเอง พยายามลบความรู้สึกหม่นๆ ในใจทิ้งไป

หลังสืบข่าวเสร็จพ่อค้าเจียงซูผู้น้ันก็ท�าท่าจะลุกออกไป ล่ินจื่อเชิน

ตั้งใจจะตามไปด้วย เพราะเดินออกจากโรงเต๊ียมพร้อมคนผู้น้ีปลอดภัย

ทีส่ดุแล้ว แต่พลนัเหน็คูส่ามภีรรยาแต่งกายหรหูราเดินเข้ามานัง่เสยีก่อน 

ข้างหลังมีบ่าวไพร่ติดตามมาเป็นขบวน เขาเลยพลาดโอกาสเดินออกไป 

ต้องกลับมาแอบอยู่ใต้โต๊ะเหมือนเดิม

"ตกลงว่านางเด็กซย่าหมิ่นนั่นความจ�าเสื่อมจริงหรือแกล้ง 
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ความจ�าเสื่อมกันแน่ นางไม่รู้จริงๆ หรือว่าก่อนพี่ชายตายได้เอาต�ารับยา

ที่พ่อทิ้งไว้ให้ไปซ่อนไว้ที่ใด"

ได้ยินค�าว่า 'ซย่าหมิ่น' ลิ่นจื่อเชินก็ท�าหูผึ่งพร้อมแอบมุดออกจาก

ใต้โต๊ะมาด ูเป็นป้าของซย่าหมิน่ ซย่าซือ่ผูก้มุอ�านาจในร้านยาเหรินเต๋อจรงิๆ 

ด้วย ส่วนบุรุษที่นั่งข้างกันเขาไม่รู้จัก แต่คิดว่าน่าจะเป็นสามีของนาง

"เรื่องความจ�าเสื่อมนี้จะแกล้งกันได้อย่างไร เด็กผู้นั้นถูกรถม้าชน

จนแทบเอาชวิีตไม่รอด ใครก็รูกั้นทัง้นัน้ เคยได้ยินว่าคนบางคนพอได้กลับ

จากประตผูกีเ็ปลีย่นไปราวหน้ามอืเป็นหลงัมอื ซ�า้ยังลมืเรือ่งทีเ่คยเกิดขึน้ 

เจ้าลองคดิดสู ิตอนได้เจอพวกเราครัง้แรกหลังจากเกดิเรือ่ง นางก็เปล่ียนไป 

เป็นคนละคนเลยและจ�าพวกเราไม่ได้ไม่ใช่หรือ ดังนั้นถ้าจะลืมว่าต�ารับ

ยาซ่อนอยู่ที่ใดก็เป็นไปได้สูง" ชายผู้น้ีเป็นสามีของซย่าซื่อจริงๆ นามว่า

หลี่คัง เปิดร้านรวงกิจการดีหลายร้านในเมืองเฉาหยาง นับเป็นพ่อค้าท่ี

ร�่ารวยอย่างยิ่งของเมืองนี้

ได้ยินสามีพูดดังนั้น ซย่าซื่อก็แค่นเสียงขึ้นจมูก "พอความจ�าเสื่อม

ก็ปัญญาอ่อนเสียด้วย ร้านยาก่วงจี้เสียชื่อจนกู้กลับคืนมาไม่ได้แล้ว 

แท้ๆ นางเอาอะไรมาคิดว่าตนเองจะท�าให้ร้านกลับมาเปิดกิจการใหม่ได้ 

ช่างไม่รู้จักประมาณตัว ออกไปตั้งแผงรักษาโรคทุกวันราวกับคนเสียสติ 

ให้ชาวบ้านเขาหัวเราะเอาเปล่าๆ"

"จรงิของเจ้า นางมนัไม่รูจ้กัประมาณตวั ไว้เดีย๋วพอรูว่้าไม่มปัีญญา

จะท�าเมื่อไรก็ล้มเลิกความคิดเองน่ันล่ะ..." หลี่คังเป็นพวกกลัวภรรยา  

ไม่ว่าเรื่องอะไรก็คล้อยตามภรรยาหมด เขาพูดแล้วนึกอะไรข้ึนมาได้จึง

เอ่ยถามอย่างฉงน "ช้าก่อน ในเมือ่ชือ่เสยีงร้านยาก่วงจ้ีเสยีหายถึงเพียงน้ัน 
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เจ้าจะยังอยากได้ต�ารับยามาด้วยเหตุใดเล่า"

"ต�ารับยาพวกน้ันเป็นของท่ีท่านพ่อข้าทิ้งไว้ สูงค่าอย่างย่ิง แค่

เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนห่อเอาออกมาขาย รับรองว่าต้องขายดีเป็นเทน�้าเทท่า 

เมือ่ถึงเวลาน้ันใครจะไปรูเ้ล่าว่าน่ีคือยาต�ารบัร้านยาก่วงจี"้ ซย่าซือ่ปรายตา 

มองสาม ี"ทีข้่าอยากได้ต�ารบัยาของร้านยาก่วงจีก็้เพราะชดุยาต้มของร้าน

ยาเหรนิเต๋อขายไม่ดีพอไม่ใช่หรอืไร หมอท่ีท่านหามาคดิค้นต�ารับยามแีต่

ท่าดีทีเหลวทั้งนั้น"

แม้กิจการของร้านยาเหรนิเต๋อจะดเีป็นอนัดบัต้นๆ ของเมอืงเฉาหยาง 

แต่ก็สูค้วามยิง่ใหญ่ของร้านยาก่วงจีส้มยัทีท่่านพ่อยังมชีวีติอยู่ไม่ได้ ล�าพัง

แค่ยอดขายชดุยาต้มก็เทียบกันไม่ติดแล้ว นางอยากให้กิจการของร้านยา

เหรินเต๋อรุ่งเรืองยิ่งกว่าร้านยาก่วงจี้และสร้างก�าไรให้ได้มากกว่านี้

หลี่คังถูกภรรยาเอ็ดก็ได้แต่ลูบจมูก

"ต�ารับยาท่ีพ่อของนางท้ิงไว้หากไม่อยู่ในร้านยาก่วงจี้ก็ต้องอยู่ 

ในบ้านของพวกนาง ไม่อย่างน้ันจะเอาไปเก็บไว้ท่ีใดได้เล่า" ซย่าซือ่มุง่มัน่

จะเอาต�ารับยามาครองให้ได้ พูดต่อไปอย่างเคร่งเครียด "เมื่อก่อนข้าเคย

ส่งคนไปค้นบ้านตอนท่ีพวกน้ันไม่อยู่ คราวก่อนทีน่างเดก็นัน่มาขอยืมเงนิ 

ข้าตั้งใจจะเกลี้ยกล่อมนางให้แต่งงาน แล้วก็ให้อาจ้ือเรียนท�าการค้า  

ข้าจะได้อยู่ในฐานะผูด้แูล แล้วครอบครองร้านยากับบ้านเพ่ือจะได้ค้นหา

ต�ารบัยาได้สะดวก แต่นางเดก็น่ันปฏิเสธว่าไม่คิดจะแต่งงาน ไม่ให้ข้าเป็นห่วง 

นางเรื่องนี้ มันหัวไวขึ้นมาก ไม่จัดการง่ายเหมือนเมื่อก่อนท่ีข้าสามารถ

บังคับให้ท�าอะไรต่อมิอะไรได้อีกแล้ว..."

หลี่คังเสนอความคิด "ถ้าเกลี้ยกล่อมให้นางแต่งงานไม่ได้ ก็หา 
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บุรุษสักคนมาตีสนิทกับนาง ท�าให้นางหลงหน้ามืดตามัวจนเสียชื่อเสียง 

นางจะยังไม่ยอมแต่งอีกหรือ ข้ารู้จักพ่อค้าม่ายท่ีอยากแต่งงานใหม่อยู ่

ผูห้นึง่ เด็กซย่าหมิน่หน้าตาดี พ่อค้าน่ันน่าจะยินดรัีบเลีย้งดซูย่าเจว้ียนกับ

เด็กสองคนด้วยหรอก ส่วนซย่าจื้อในเมื่อชอบเรียนหนังสือ ส่งไปเรียนใน

เมืองหลวงเสียก็สิ้นเรื่อง เมื่อถึงเวลานั้น ซย่าหมิ่นออกเรือน จะหอบบ้าน

หอบร้านไปด้วยได้อย่างไร ซย่าจื้อก็อยู่ไกลบ้าน ต้องอาศัยญาติผู้ใหญ่

อย่างพวกเราช่วยดูแลแทนอยู่แล้ว..."

หลี่คังงัดเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของพ่อค้าออกมาใช้อย่างเต็มที่กับ

แผนการนี้

ซย่าซื่อพยักหน้าอย่างพึงพอใจ "ถ้าเช่นนั้นท่านก็ไปจัดการเถิด  

ยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งดี..."

ลิ่นจื่อเชินที่อยู่ใต้โต๊ะได้ยินหมดทุกอย่าง เขาเข่นเข้ียวเคี้ยวฟัน  

ขนพองไปท้ังตัวด้วยความโกรธ คนต�่าช้าสองคนน้ีวางแผนจะท�าให้ 

ชื่อเสียงของซย่าหมิ่นด่างพร้อย นางจะได้แต่งงาน จากนั้นตนเองก็จะ

เข้าไปยึดร้านกับบ้านของนางเพื่อค้นหาต�ารับยาของร้านยาก่วงจี้ เอาไป

เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนห่อออกวางขายใหม่ ฝันไปเถิด!

โดยไม่รู ้ตัว ลิ่นจื่อเชินเกิดความรู้สึกอยากปกป้องคนสกุลซย่า  

ไม่ให้ใครหน้าไหนมารังแก

แน่นอนว่าเขายังไม่ยอมรับ เขาบอกกับตนเองว่าบ้านสกุลซย่า 

คืออาณาเขตของเขา ส่วนคนในบ้านท้ังหมดก็เป็นทาสแมวของเขา  

ปล่อยให้คนอ่ืนมารังแกทาสแมวของตนเองก็เท่ากับให้คนอื่นเหยียบ 

หัวเขาชัดๆ ยิ่งกับซย่าหมิ่นด้วยแล้วยิ่งแตะต้องไม่ได้!
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จากนัน้เขากน็กึออกทนัทว่ีาวนัรุง่ขึน้ตนจะเดนิทางกลบัเมืองหลวง 

เรื่องนี้จะรอช้าไม่ได้ เขาต้องรีบเตือนซย่าหมิ่นโดยเร็ว

แมวด�าออกจากใต้โต๊ะแล้วว่ิงผ่านห้องโถงของโรงเตีย๊มโดยไม่สนใจ

ว่าจะถูกเหน็ ลกูค้ากับเสีย่วเอ้อร์ทีก่�าลงัยกอาหารออกมาตกใจไปตามๆ กัน 

เสียงก่นด่าดังไม่ขาดหู

"แมวด�ามาจากที่ใดน่ะ!"

"เร็วเข้า ไล่มันออกไป!"

หลังออกจากโรงเตี๊ยมเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาว่ิงไปหาซย่าหมิ่นใน 

อึดใจเดียว แต่พอไปถึงริมถนนที่นางตั้งแผงประจ�ากลับพบว่านางไม่อยู่ 

เขาเลยต้องว่ิงกลับบ้านสกุลซย่า เห็นแต่ป้าอิ๋นฮวาก�าลังท�างานเย็บปัก

อยู่ในห้องโถง ลองว่ิงไปดูท่ีห้องของซย่าหมิ่นก็พบว่าไม่อยู่อีก ทีนี้เขา 

ว่ิงไปท่ีห้องเด็กๆ พบว่าซย่าเจว้ียนก�าลังนอนกลางวันอยู่กับหลานๆ แต่

ไม่เห็นซย่าหมิ่น เวลาอย่างนี้นางอยู่ที่ใดได้นะ

หลังจากวิ่งหาอยู่หลายห้องเขาก็กลับมาเจอป้าอิ๋นฮวา หญิงสูงวัย

เห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาเหมือนก�าลังหาอะไรอยู่ก็ก้มตัวลงมาถาม "มีมี เจ้าหา

อะไรอยู่หรือ"

"เมี้ยวๆๆๆ" ลิ่นจื่อเชินบอกว่าเขาก�าลังตามหาซย่าหมิ่น แต่เสียงที่

เปล่งออกมามีแค่เสียงร้องของแมว

ป้าอิน๋ฮวามองเขาอย่างอาร ี"เสยีงเอ๋อร์กับเฉีย่วเอ๋อร์นอนอยู่ในห้อง

แน่ะ"

"เมี้ยวๆๆๆ" ข้าไม่ได้หาตัวซนสองคนนั้น ข้าหาซย่าหมิ่น!

"หาคุณหนูหมิ่นอยู่หรือ"
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คราวนี้นางเดาถูก

"เมี้ยวๆ" ใช่ นางอยู่ที่ใด

"วันนี้คุณชายจื้อไม่ต้องไปเรียนหนังสือ คุณหนูหมิ่นเลยพาออกไป

รักษาคนด้วยกัน เฮ้อ คุณหนูหมิ่นจิตใจดีเหลือเกิน รู้ทั้งรู้ว่าฝ่ายตรงข้าม

ไม่มเีงนิจะจ่ายค่ารกัษาก็ยังไป..." ป้าอิน๋ฮวาย้ิมอกีคร้ัง "มมี ีเจ้านีช่อบคุณหนู 

หมิ่นมากจริงๆ ติดนางแจเชียว"

ข้าไม่ได้ชอบนางเสียหน่อย! ลิ่นจื่อเชินร้องเมี้ยวๆ ประท้วง จากนั้น

เขาก็นึกได้ว่าจะมามัวเสียเวลาพูดเรื่องไร้สาระกับหญิงสูงวัยอยู่ด้วย 

เหตุใด เขาต้องไปหาซย่าหมิ่นให้เจอโดยเร็วแล้วเตือนนาง...ช้าก่อน  

ซย่าหมิ่นฟังภาษาแมวรู้เรื่องที่ไหนกันเล่า

จริงสิ ใช้วิธีเขียนเอาก็ได้นี่นา!

ชายหนุ่มวิ่งไปที่ห้องหนังสือของซย่าจื้อ เขารู้ว่าหมึกเอย พู่กันเอย

อยู่ตรงทีใ่ด ซย่าหมิน่ไม่เคยกระเหมด็กระแหม่กับเคร่ืองเขียนของน้องชาย 

ขอแค่เขาเขียนเตือนนางได้ก็เรียบร้อย!

บังเอิญเหลือเกินที่บนโต๊ะมีพู่กัน หมึก แล้วก็กระดาษวางอยู่พอดี 

เพราะซย่าจื้อวางท้ิงไว้ก่อนออกไปกับพ่ีสาว ลิ่นจื่อเชินกระโดดขึ้นโต๊ะ  

พอจะหยิบพู่กันขึ้นมาเขียนก็พบว่าอุ ้งเท้าหน้าอันปุกปุยท้ังสองข้าง 

จับพู่กันไม่ได้ เรื่องจะจุ่มลงแต้มหมึกนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึง สุดท้ายเขาเลย

ต้องใช้เท้าหน้าของตนเองจุ่มน�้าหมึกเขียนลงบนกระดาษ

ลายมืออะไรน่ีทุเรศทุรังท่ีสุด! เขามองตัวหนังสืออัปลักษณ์ท่ีเขียน

ด้วยอุง้เท้าแมวของตนเอง แสนจะน่าเกลยีดน่าชงัผดิกับลายมอืสวยงาม

ในยามปกติของเขาโดยสิ้นเชิง
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ช่างเถิด แค่เขียนได้ก็ดีแล้ว

กระดาษขาวทีอ่ยู่บนโต๊ะมจี�ากัด จะเขียนยาวเกินไปไม่ได้ เขียนแค่

ประเด็นส�าคัญแล้วกัน

'ระวังซย่าซื่อ บุรุษ บังคับแต่งงาน กับดัก ต�ารับยา'

ทั้งที่เป็นค�าง่ายๆ ไม่กี่ค�า แต่ลิ่นจื่อเชินต้องเขียนอย่างยากล�าบาก 

อีกทั้งยังต้องใช้เวลานาน ไม่ง่ายเลยกว่าจะเขียนเสร็จ

สดุท้ายเขายืนมองลายมอืตนเอง ถึงจะไม่พอใจกับลายมอือปัลกัษณ์ 

ที่ใช้อุ้งเท้าแมวเขียน แต่อย่างน้อยก็ยังอ่านรู้เรื่อง...สตรีผู้นั้นน่าจะเข้าใจ

กระมัง

"ฮ่าๆ..."

เสียงหัวเราะของเด็กๆ ลอยเข้ามาทางหน้าต่าง ลิ่นจื่อเชินเพ่ิง

นกึออกว่าเดก็ๆ น่าจะตืน่จากนอนกลางวันแล้ว หน้าต่างห้องหนังสอืของ

ซย่าจื้อมองออกไปเห็นลานหลังบ้าน เขามองซย่าเจว้ียนก�าลังเล่น 

ตัวต่อไม้อยู่กับหลานทั้งสอง

ลิ่นจื่อเชินขึ้นไปนั่งบนขอบหน้าต่างเพ่ือมองให้ชัดข้ึน เขามอง 

เด็กสองคนเล่นกันอยู่นานโดยไม่รู้ตัว อดคิดไม่ได้ว่าจอมซนคู่น้ีโตขึ้นจะ

มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร

ไม่สิ เขาก�าลังคิดอะไรอยู่ เขาก�าลังจะกลับเมืองหลวงอยู่แล้ว  

เรื่องของคนบ้านนี้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วย...

"ว้าย...งู..."
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เด็กสาวหวีดร้องเสียงดัง ลิ่นจื่อเชินเห็นสามคนอาหลานนั่งอยู่บน

พื้นหญ้าก็รีบกระโจนลงจากหน้าต่างโดยไม่ทันคิดอะไรทั้งสิ้น

งูตัวหน่ึงก�าลงัแลบลิน้ใส่ซย่าเจว้ียนกับเดก็ๆ อยู่ในพงหญ้าด้านหน้า 

ดูจากลวดลายฉูดฉาดสวยงามบนตัวก็รู้ได้ว่าเป็นงูพิษ บ้านน้ีไม่เคยมีงู 

มาก่อน ไม่รู้ว่ามันเลื้อยมาจากที่ใด

ซย่าเจว้ียนจับมือหลานไว้คนละข้างแล้วออกวิ่ง แต่เพ่ิงจะวิ่งได้ 

ไม่ก่ีก้าว เสียงเอ๋อร์ก็สะดุดล้มแล้วร้องไห้จ้า เด็กสาวหันกลับไปหมาย 

จะอุ้มเขา ทว่างูพิษเลื้อยออกมาแล้วท�าท่าเหมือนจะพุ่งเข้ามาฉกกัด  

นางเห็นดังน้ันกแ็ข้งขาอ่อนจนขยับตัวไม่ได้ เฉีย่วเอ๋อร์กอดอาหญิงร้องไห้

เสียงดังลั่นด้วยความตกใจ ที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความอลหม่าน

"เมีย้ว!" ลิน่จือ่เชนิกระโจนเข้าไปขวางหน้าทัง้สามคนไว้ในจงัหวะนัน้ 

แล้วส่งเสยีงขูค่�ารามใส่งอูย่างเกรีย้วกราดด้วยท่าทางดดุนัน่ากลวั เพ่ือไล่

สัตว์ร้ายให้ทั้งสาม

ออกไปห่างๆ เดี๋ยวนี้! ดวงตาสีเขียวจ้องมองงูด้วยประกายคมกริบ 

ขณะส่งเสียงขู่ไม่หยุด

งูพิษอ้าปากเตรยีมพุ่งเข้ามาฉก ลิน่จือ่เชนิไม่ยอมแพ้ กระโจนเข้าไป

กัดอีกฝ่ายบ้าง

ข้าจะกัดเจ้าให้ตายเลย! ไม่มีทางเสียล่ะที่เขาจะปล่อยให้งูตัวนี้ท�า

อันตรายท้ังสาม เขาอ้าปากฝังเขีย้วลงบนล�าตวัเรยีวยาว โรมรนักับงูอย่าง

กล้าหาญ

เมื่อเห็นมีมีออกมาช่วยพวกตน ซย่าเจวี้ยนก็แข็งใจลุกข้ึนจากพ้ืน 

รบีจงูหลานท้ังสองหนอีอกมาไกลๆ แล้วมองหาก่ิงไม้บนพ้ืน "มมี ีรอก่อนนะ 
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ข้าจะหาท่อนไม้มาช่วยเจ้าตีงู"

"มีมี กัดมันให้ตายเลย!" เด็กๆ ไม่กล้าเข้าไปใกล้ ได้แต่ส่งเสียง

ตะโกนอยู่ห่างๆ

เสียงของท้ังสามย่ิงเพ่ิมพละก�าลังให้ลิ่นจื่อเชิน เขาออกแรงสะบัด

หมายจะท้ึงร่างงูให้ขาด ในที่สุดหลังจากท่ีพันตูกันได้สักพัก งูพิษก็ตัว 

อ่อนปวกเปียก เหลือแค่ลมหายใจรวยริน

เขาชนะแล้ว!

ลิ่นจื่อเชินกระหย่ิมย้ิมย่อง แต่ไม่นึกเลยว่างูร้ายจะยังจู่โจมเขา 

อีกครั้งก่อนตาย

เขาถูกฉก!

แมวด�าสมัผสัได้ถึงความเจบ็ปวด เขาขย�า้ร่างงจูนตายคาท่ี จากนัน้

ตวัเขาเองก็ล้มลงไปบนพ้ืน เขาพบว่าตัวเองขยับเขย้ือนไม่ได้ ภาพตรงหน้า 

พร่ามัว ได้ยินแต่เสียงร้องไห้ระงมของซย่าเจวี้ยนกับเด็กๆ

"มีมี อย่าตายนะ!"

"มีมี ขอร้องล่ะ เจ้าจะตายไม่ได้นะ!"

"มีมี..."

เขา...จะตายแล้วหรือ

เขามันช่างโง่แท้ๆ พรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางไปเมืองหลวงอยู่แล้ว กลับ

ต้องมาถูกงูพิษกัดตายเพื่อช่วยคนบ้านนี้...

ประโยคเยาะหยันตนเองดังขึ้นในหัวก่อนที่สติจะขาดหาย
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ในวังหลวง บนเตียงหลังใหญ่แบบสี่เสาท่ีขึงม่านแพรสีแดงเข้ม 

โดยรอบ มีร่างของบุรุษผู้งดงามนอนอยู่

เขาคือลิ่นจื่อเชิน ตั้งแต่รถม้าตกหน้าผาในคราน้ันเขาก็นอนไม่ได้ 

สตมิาถึงหนึง่เดอืน เหล่าแพทย์หลวงหมดปัญญาจะช่วยเหลอื จกัรพรรดิ

มีค�าสั่งให้น�าตัวน้องชายเข้ามาดูแลในวังหลวงเพ่ือประคองชีวิตเขา ใช้

เห็ดหลิงจือกับโสมช่วยต่อลมหายใจ เนื่องจากได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 

หากไม่นบัใบหน้าท่ีซบูตอบไปเลก็น้อย เขาก็ดไูม่เหมอืนคนป่วยแต่อย่างใด

ต�าหนกัในเวลาน้ีเงยีบกรบิ นอกจากข้าหลวงทีค่อยเฝ้าอยู่ด้านนอก 

ในต�าหนักก็มีเซียวหลงคอยดูลิ่นจื่อเชินอยู่คนเดียว จึงไม่มีเสียงใดให้

ได้ยินทั้งสิ้น ภายในห้องจุดเครื่องหอมเอาไว้ เป็นเครื่องหอมหลงเสียนที่

ลิ่นจื่อเชินโปรดปราน จักรพรรดิเป็นคนรับสั่งให้จุด ด้วยหวังว่าจะช่วยให้

น้องชายฟื้นขึ้นมาเร็วขึ้น

4
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กลิ่นหอมอันคุ้นเคยนี้ปลุกลิ่นจื่อเชินให้ฟื้นข้ึนมาจริงๆ เขาปรือตา

ขึ้นอย่างเชื่องช้า เห็นม่านเพดานเตียงขึงอยู่เหนือศีรษะ ห้อยชายแพร 

โอบล้อมอยู่รอบกาย มองผ่านผ้าสีแดงเข้มเน้ือโปร่งบางออกไปเห็น 

ข้างนอกได้ร�าไร ความคิดเพิ่งท�างานเอาตอนนี้ว่าตนอยู่ในวังหลวง

ข้าก�าลังอยู่ในวังหลวง...ข้ากลับมาแล้วหรือ

ลิ่นจื่อเชินดึงมือทั้งสองข้างใต้ผ้าห่มออกมาดูอย่างตื่นเต้น ไม่ใช่

อุง้เท้าแมวท่ีปกคลมุด้วยขนสดี�าเป็นเงาอกีแล้ว แต่เป็นสิบน้ิวขาวเกล้ียงเกลา 

หน้าเขา...เขายกมือสั่นระริกขึ้นลูบหน้าตนเองแล้วยิ่งลิงโลด จากนั้นเขา

ก็แหวกม่านแพรพยายามลุกลงจากเตียงไปดูให้แน่ใจว่าแท้ท่ีจริงตนเอง

ไม่ได้ลงมาอยู่ในยมโลกหลงัความตาย และทุกสิง่ทกุอย่างท่ีเห็นไม่ได้เป็น

เพียงแค่ภาพฝัน

ความเคลื่อนไหวของเขาท�าให้เซียวหลงแตกต่ืนทันที คนสนิท 

แหวกม่านแพรรวดเรว็กว่า พอเห็นว่าอกีฝ่ายฟ้ืนแล้วก็ร้องไห้สะอกึสะอืน้

จนน�้าตานองหน้า "ท่านอ๋อง ขอบคุณฟ้าดิน ในที่สุดก็ทรงฟื้นขึ้นมาแล้ว 

กระหม่อมกลัวเหลือเกินว่าจะไม่ทรงตื่นข้ึนมาอีก ต้องอธิษฐานขอ

พระพุทธองค์ทุกวัน"

ใบหน้าท่ีเปียกชุม่ไปด้วยน�า้ตารวมทัง้เสยีงสะอืน้ของเซยีวหลงช่วย

ให้ลิ่นจื่อเชินมั่นใจว่าตนอยู่ในวังหลวงและกลับเข้าร่างตนเองแล้วจริงๆ 

เขาถอนหายใจเฮือกอย่างโล่งอก

"เชด็น�า้มกูเสยี อย่าให้กระเซน็มาถูกตวัข้า สกปรกจรงิ..." เนือ่งจาก

ไม่ได้พูดมานาน เสียงที่เอ่ยออกมาจึงแหบต�่าบาดหูอย่างยิ่ง...

"พ่ะย่ะค่ะ..." เซียวหลงรีบใช้แขนเสื้อเช็ดหน้า
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"ข้าหมดสติไปนานเท่าไร" เขาถาม

"นับต้ังแต่ตกหน้าผาท่านอ๋องก็ทรงไม่ได้สติมาหนึง่เดือนแล้วพ่ะย่ะค่ะ" 

คนสนทิตอบ ก่อนจะพูดต่อ "ท่านอ๋อง องค์จกัรพรรดทิรงเป็นห่วงพระองค์

มาก ต้องเสดจ็มาดูพระอาการทกุวัน กระหม่อมจะรบีส่งคนไปทลูให้ทราบ

เดี๋ยวนี้...อ้อ แล้วก็หมอหลวงด้วย" พูดพลางท�าท่าจะลุกขึ้นส่งเสียงเรียก

คนข้างนอก

"ช้าก่อน..." ลิ่นจื่อเชินร้องห้ามเสียงแหบ

"ท่านอ๋องทรงมีสิ่งใดจะบัญชา" เซียวหลงตบหัวตนเองพลางกล่าว 

"กระหม่อมนี่ช่างโง่เง่าแท้ๆ ท่านอ๋องพระศอแห้ง ย่อมต้องโปรดจะเสวย

น�้าอยู่แล้ว..."

ระหว่างทีพู่ดอย่างนัน้ก็เดนิไปรนิน�า้ทีโ่ต๊ะด้านหน้า เวลาอยู่ต�าหนัก

ตนเอง ลิ่นจื่อเชินไม่ชอบให้นางก�านัลปรนนิบัติ ท่ีผ่านมาจึงมีแต่เขากับ

พวกองครักษ์ที่ผลัดเปลี่ยนกันมารับใช้

ลิ่นจื่อเชินอยากลุกจากเตียง แต่นอนมานานเกินไปจนไม่มีแรง 

เซียวหลงท่ีรินชาเสร็จเรียบร้อยแล้วปราดเข้ามาประคองเขาอย่าง

คล่องแคล่ว โดยหยิบหมอนมาหนุนหลังให้นั่งสบายๆ

อ๋องหนุม่ด่ืมชาแล้วถามขึน้เนิบๆ "เซยีวหลง หากข้าบอกว่า...ช่วงท่ี

ผ่านมาข้ากลายเป็นแมว ติดอยู่ในร่างแมว กลับมาไม่ได้ เจ้าจะเชือ่หรอืไม่"

ฝ่ายตรงข้ามชะงัก ก่อนจะถามอย่างงงงัน "เอ่อ...ท่านอ๋องทรง 

พระสุบินไปหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

"ฝันหรือ" ลิ่นจื่อเชินแค่นเสียงข้ึนจมูก แล้วโบกมือวูบ "เอาเถิด  

เจ้าจะไปท�าอะไรก็ไป"
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เหตใุดท่านอ๋องถึงได้ดูแปลกๆ นะ เซยีวหลงคดิ ทว่าไม่กล้าพูดอะไร

มาก ออกไปสั่งงานคนตามที่ตั้งใจไว้

เขาฝันไปจรงิๆ น่ะหรอื ลิน่จือ่เชนิถามตนเอง ทว่าฝันนัน้ช่างสมจรงิ

เหลือเกิน เขากลายเป็นแมวไปจริงๆ ใช้ชีวิตเช่นแมวในบ้านสกุลซย่า  

อยู่ร่วมกับคนบ้านนั้นถึงหนึ่งเดือน

นัน่ส ิสมจรงิเหลอืเกิน เสยีงร้องไห้ของเดก็ๆ ยังดงัอยู่ข้างหบูอกเขา

ว่าอย่าตายนะ เป็นเสียงที่สั่นคลอนหัวใจอย่างรุนแรง อีกทั้งก่อนตายเขา

ยังไม่ทันได้เจอซย่าหมิ่น ไม่ทันได้บอกลานาง...ไม่สิ โง่เง่าอะไรอย่างนี้! 

เขาเป็นถึงหลิ่นอ๋องผู้สูงส่ง จะมัวคิดถึงบ้านน้ันไปด้วยเหตุใดกัน คน 

พวกนั้นก็แค่ข้ารับใช้ที่เคยปรนนิบัติเขา แค่สละชีวิตตอนเป็นแมวเพ่ือ

ปกป้องก็ถือว่าเขาโง่เหลือเกินแล้ว คิดเสียว่าเป็นแค่ความฝันแล้วลืม

ความทรงจ�านี้ไปน่ันล่ะดีท่ีสุด การกลายเป็นแมวถือเป็นรอยด่างที่สร้าง

ความอัปยศให้ชีวิต เขาควรต้องลบมันทิ้งไปให้หมดถึงจะถูก

ลิ่นจื่อเชินสั่งให้ตนเองมองข้ามความรู้สึกปวดแปลบอ้างว้างที่เกิด

ขึ้นในใจ แล้วย�้ากับตนเองว่าเขาในเวลานี้ได้กลับมาเป็นหลิ่นอ๋องผู้ทรง

อ�านาจอีกครั้ง คิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นความฝันแล้วลืมไปเสียดีกว่า

บ้านสกุลซย่าทั้งหลังตกอยู่ในบรรยากาศหดหู่เศร้าสร้อยจาก 

การตายของมีมี

ซย่าหมิ่นรู้ตอนกลับถึงบ้านว่ามีมีสู้กับงูพิษจนตัวตายเพ่ือปกป้อง

เด็กๆ นางอยากรักษามัน แต่ก็สายเกินการณ์ เพราะมีมีหมดลมไปแล้ว

หญิงสาวเสียใจมาก ถึงอย่างไรก็เป็นแมวท่ีเลี้ยงมาตั้งหนึ่งเดือน 
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รู้สึกผูกพันราวกับเป็นคนในครอบครัว ย่อมต้องอาลัยอยู่ดี นอกจากนั้น 

มมียัีงไม่เหมอืนแมวท่ัวไป มนัชอบวางท่าเย่อหย่ิงสงูส่ง ฟังภาษาคนรูเ้รือ่ง 

ซ�้ายังมักจะปรายตามองคนอย่างเหยียดๆ จากนี้ไปนางคงจะหาแมว 

เช่นนี้ไม่ได้อีกแล้ว

น้องชาย น้องสาว และหลานๆ ล้วนร้องไห้ด้วยความเสียใจ แต่ 

แมวตายแล้วไม่ฟื้นคืน ซย่าหมิ่นจ�าใจต้องน�ามันไปฝัง โดยฝังไว้ในสวน

หลังบ้านแล้วท�าป้ายหน้าหลุมศพให้แทนค�าขอบคุณที่มันช่วยชีวิตคน 

ในครอบครัว

"มมี ีขอบใจนะ บญุคณุของเจ้าครัง้น้ีข้าจะไม่ลมืเลยชัว่ชวิีต" ซย่าหมิน่ 

พูดกับป้ายหน้าหลุมศพ แล้วหันไปบอกหลานชาย "มา ขอบใจมีมีสิ"

"มีมี ขอบใจนะที่ช่วยข้า..." น�้าตาหยดใหญ่ๆ ร่วงพรูลงมาตามแก้ม

เสียงเอ๋อร์ สุดท้ายเด็กชายก็ร้องไห้โฮ "มีมี อย่าตายนะ!"

เฉ่ียวเอ๋อร์พลอยสะเทือนใจตามไปด้วย จากทีส่ะอืน้อยู่แล้วก็ร้องไห้

หนักกว่าเดิม "มีมี...อย่าตายนะ...อย่าตายนะ..."

"เอาล่ะๆ น่ิงได้แล้ว..." ป้าอิ๋นฮวาปลอบโยนเด็กสองคน กระนั้น

ตนเองก็ต้องยกมือเช็ดน�้าตาไปด้วย

ขนาดเด็กหนุ่มอย่างซย่าจื้อยังตาแดงก�่า อดจะหลั่งน�้าตาไม่ได้  

ส่วนซย่าเจวี้ยนสะอื้นเบาๆ ตลอดเวลาพลางเช็ดน�้าตาไม่หยุด

ซย่าหมิ่นที่เป็นพ่ีสาวคนโตจึงต้องกลั้นน�้าตาแล้วปลอบโยนทุกคน 

"มมีไีปเกิดใหม่แล้วล่ะ ทน้ีีได้ไปเกิดเป็นลกูของครอบครัวดีๆ มนัจะต้องมี

ความสุขมากแน่ พวกเจ้าเอาแต่ร้องไห้เช่นน้ี มนัจะไปอย่างไม่หมดห่วงนะ"

เสยีงเอ๋อร์ถามอย่างไร้เดียงสา "มมีไีม่ไปเกิดเป็นแมวแล้วหรอืขอรบั 
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ข้าอยากเลี้ยงมีมีอีกครั้ง"

หญิงสาวยิ้มอย่างเข้าใจ "เกิดเป็นคนดีกว่าเกิดเป็นแมว มันจะต้อง

มีชีวิตที่ดีมากแน่"

เฉี่ยวเอ๋อร์ถามบ้าง "แล้วมีมีจะยังจ�าพวกเราได้หรือไม่เจ้าคะ"

"มันไม่มีวันลืมเจ้าหรอก" เฮ้อ ดื่มน�้าแกงยายเมิ่ง* ไปแล้ว จะยังจ�า

ได้อย่างไรเล่า

ซย่าหมิ่นเห็นหลานๆ เสียใจมากก็อดคิดในใจไม่ได้ว่าไว้ค่อยหา 

แมวด�าที่หน้าตาเหมือนกันมาเลี้ยงอีกตัว แต่นางไม่ได้พูดออกมา เพราะ

ต่อให้เหมือนกันเพียงใดก็ไม่ใช่มีมี

"เอาล่ะ พวกเรามาขอบใจมมีแีล้วบอกลามนักันดกีว่า พูดกบัมนัให้

มากๆ ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสล่ะ อย่าร้องไห้" นางพูดกับน้องๆ และหลานๆ

ทุกคนได้ยินดังนั้นก็พยายามกลั้นน�้าตาแล้วบอกลามีมี

บนโต๊ะเลก็หน้าหลมุฝังศพมข้ีาวผดั ปลาทอดกรอบ และไม้ตกแมว 

นีเ่ป็นสิง่ทีซ่ย่าหมิน่เตรยีมให้มมี ีตอนยังมชีวิีตอยู่มันกินอาหารรสจดัไม่ได้ 

ตายแล้วน่าจะไม่เป็นไรกระมัง

หลงัไหว้ศพเสรจ็นางก็กลบัเข้าห้อง ลงักระดาษทีว่างอยู่ตรงมมุห้อง

ท�าให้อดจะเศร้าเสยีใจกว่าเดมิไม่ได้ เพราะนัน่เป็นรงัทีน่างท�าให้มนันอน 

พอมองไปที่เตียงก็ยังเหมือนเห็นมันน่ังเลียขนอยู่บนน้ันอย่างสง่างาม  

แต่นับจากนี้ไป นางไม่มีวันได้เห็นภาพนี้อีก

* น�้าแกงยายเมิ่ง มีต�านานเล่าว่าหญิงแซ่เมิ่งในสมัยฮั่นตะวันตกคนหนึ่งเป็นผู้ถือศีลกินเจ สวดมนต์และ 

ครองพรหมจรรย์จวบสิ้นอายุขัย ทั้งยังคอยเตือนให้ผู้คนอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เมื่อตายไปสวรรค์จึงแต่งตั้ง 

ให้เป็นเทพประจ�าอยู่ในยมโลก คอยควบคุมให้วิญญาณที่จะไปเกิดใหม่ดื่มน�้าลบล้างความทรงจ�าในภพเดิม 

หากวิญญาณดวงใดไม่ยอมดื่มก็จะถูกยมบาลบังคับจับกรอกโดยไม่ละเว้น จึงเรียกน�้าชนิดน้ันว่าน�้าแกง 

ยายเมิ่ง
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แมวทีแ่สนรูเ้ช่นน้ัน หาอย่างไรก็หาไม่เจออกีแล้ว ซย่าหมิน่ถอนหายใจ

"พี่ใหญ่ มีของสิ่งนี้อยู่ในห้องหนังสือของข้า ไม่รู้ว่าใครเขียนเอาไว้ 

ท่านดูส!ิ" อยู่ๆ ซย่าจือ้ก็พรวดพราดเข้ามาโดยไม่ให้ต้ังตวั แล้วส่งกระดาษ

ที่เขียนอะไรบางอย่างมาให้นาง

ซย่าหมิ่นรับมาดู พอเห็นตัวหนังสือหวัดชุ่ยอยู่บนแผ่นกระดาษ

พร้อมด้วยขนและรอยอุง้เท้าแมว ความตกตะลึงก็สะท้อนออกมาบนใบหน้า 

นาง...นี่มันอะไรกัน!

เมืองเฉาหยางคึกคักคลาคล�่าไปด้วยผู้คนเหมือนปกติ และมัก 

จะเป็นจุดผ่านของขบวนรถม้าของพ่อค้ามากมาย หน่ึงในนั้นคือรถม้า

สีน�้าเงินครามที่ตกแต่งอย่างหรูหราสะดุดตา รายล้อมด้วยองครักษ์บน

หลงัม้ากลุม่ใหญ่ทีค่อยอารกัขา รวมกันเป็นขบวนยาวเหยียด กล่าวได้ว่า

อวดศกัดาอย่างเตม็ท่ี ชาวบ้านร้านตลาดล้วนแต่มองตาค้างไปตามๆ กัน 

พ่อค้าร�่ารวยที่แวะเมืองนี้มีมากมาย แต่ยังไม่เคยเห็นขบวนใดย่ิงใหญ่

อลังการถึงเพียงนี้ ทุกคนจึงพากันคาดเดาว่าน่าจะเป็นบุคคลส�าคัญจาก

เมืองหลวง

"คงจะเป็นรถม้าของคุณชายสักตระกูลสินะ"

"ไม่ใช่ ข้าว่าน่าจะขุนนางใหญ่มากกว่า..."

"ข้ามองอย่างไรก็เหมือนเชื้อพระวงศ์ น่าจะเป็นอ๋องกระมัง!"

"โง่หรอื คนสงูส่งระดับอ๋องอยู่ๆ จะมาเมอืงเฉาหยางน่ีด้วยเหตใุด..."

หนึง่ในน้ันเดาถูกเข้าจรงิๆ เพราะบคุคลทีน่ั่งอยู่บนรถม้าคอืหล่ินอ๋อง 

ผู้สูงส่งท่ีได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจและความโปรดปรานจากจักรพรรดิมาก
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ที่สุด

ตอนท่ีลิ่นจื่อเชินแหวกม่านมองออกไป รูปกายหล่อเหลางดงาม

ดึงดูดสายตาทุกคนทันที เสียงฮือฮาดังระงม หญิงสาวหลายคนหน้าแดง

ซ่านไปตามๆ กัน

"ท่านอ๋อง เมืองเฉาหยางแห่งนี้ดูดีทีเดียว กระหม่อมอยากพบ 

แม่นางซย่าคนนั้นเหลือเกิน จะได้ขอบคุณนางที่ช่วยชีวิตพระองค์..."

ลิ่นจื่อเชินเอาม่านลง หันมามองเซียวหลงด้วยสายตาเฉียบขาด

เยียบเย็น "บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าไม่ได้มาตอบแทนบุญคุณ"

"พ่ะย่ะค่ะๆ ท่านอ๋องไม่ได้เสด็จมาตอบแทนบุญคุณ แค่เสด็จมา 

พักฟ้ืนพระวรกาย..." คนสนทิเออออตาม รมิฝีปากยกมมุข้ึนอย่างผดิสงัเกต

เขาพยายามกลั้นยิ้ม ท่านอ๋องใส่ใจแม่นางซย่าผู้น้ันแท้ๆ จึงได ้

มาหาถึงเมอืงเฉาหยาง แต่กลบัท�าปากแข็งปฏิเสธ เหน็แล้วน่าสนกุจรงิๆ 

เขาอยากเจอแม่นางผู้นั้นเหลือเกิน ท่านอ๋องของเขาขึ้นชื่อว่าเกลียดสตรี 

เขาจึงอยากรู้ว่านางมีดีอะไรถึงท�าให้ท่านอ๋องติดใจถึงเพียงนี้

ส่วนท่านอ๋องรู้จักกับแม่นางซย่าได้อย่างไรนั้น เร่ืองน้ีค่อนข้างจะ

อัศจรรย์พันลึกอยู่สักหน่อย

ความคิดของเซยีวหลงย้อนกลบัไปเมือ่สองเดอืนทีแ่ล้วถึงค�าสาปแช่ง 

ของหญิงนามเฮ่อเหลียนหรงระหว่างที่ท่านอ๋องเดินทางกลับเมืองหลวง 

หลังจากนั้นไม่นานรถม้าที่เขากับท่านอ๋องนั่งอยู่ก็เสียหลักตกหน้าผา

เขาโชคดีที่ฟื้นขึ้นมาได้ แต่ท่านอ๋องสลบไสลไม่ได้สติ หมอหลวง

รักษาอย่างไรก็ไม่บังเกิดผล หมอสามัญชนย่ิงจนปัญญา จักรพรรดิจึง

รบัสัง่ให้โหรหลวงทีคุ้่นเคยกบัดวงชะตาของท่านอ๋องมาช่วยท�านาย ถงึได้
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รูว่้าวิญญาณของท่านอ๋องหลดุลอยออกจากร่าง พูดท�านองว่าโดนค�าสาป

สักอย่างจึงเรียกกลับมาไม่ได้ จักรพรรดิฟังแล้วกริ้วจัด โหรหลวงและคน

อื่นๆ ลนลานทิ้งตัวลงคุกเข่าพลางหน้าซีดอยู่กับพื้น ไม่กล้าขยับตัว

เรือ่งน้ีจกัรพรรดเิพ่ิงตรสัขึน้หลงัจากทีท่่านอ๋องฟ้ืนแล้ว ตวัท่านอ๋อง

เองก็เล่าความเป็นไปตั้งแต่ต้นจนจบว่าช่วงที่ผ่านมาดวงวิญญาณสิงอยู่

ในแมว เมื่อแมวตายถึงได้กลับเข้าร่างตนเอง ตอนนั้นเซียวหลงฟังแล้ว

ตาค้าง ยากจะเชื่อว่าท่านอ๋องของตนกลายเป็นแมวไปได้ โลกเรามีเรื่อง

ประหลาดพิสดารอยู่มากมายจริงๆ แม่นางซย่าผู้นั้นรับเลี้ยงท่านอ๋องใน

ร่างแมวจึงเท่ากับมีบุญคุณต่อท่านอ๋องของเขา

หลังจากได้กลับเข้าร่างท่านอ๋องนึกว่าตนหลุดพ้นจากค�าสาปแล้ว 

แต่ความจรงิไม่เป็นเช่นน้ัน ค�าสาปท่ีไม่รูช่ื้อยังคอยรังควานเจ้าตัวไม่เว้นวาย 

ท�าให้ทุกคืนเมื่อหลับแล้วดวงวิญญาณจะออกจากร่างไปสิงอยู่ในร่าง

เดรัจฉานอื่น ต่อเมื่อฟ้าสางถึงค่อยกลับเข้าร่างใหม่ ด้วยเหตุน้ีท่านอ๋อง 

จึงนอนไม่ใคร่หลับ สีหน้าอิดโรยลงมาก จักรพรรดิกลัวว่าหากปล่อยไว้

เช่นน้ีต่อไป น้องชายจะมีอันตรายถึงชีวิต โหรหลวงก็ช่วยอะไรไม่ได้ ได้

แต่บอกว่าไม่เคยเหน็ค�าสาปร้ายกาจเช่นนีม้าก่อน เมือ่ไม่เคยเหน็จงึไม่มี

ทางแก้ จกัรพรรดจิงึสัง่ให้หานักเวทสามญัชนทีม่อีาคมแก่กล้ามาช่วยแก้

ค�าสาปให้ 

สุดท้ายก็ไปพบคนผู้หนึ่งที่อ้างตัวเป็นศิษย์น้องของนักพรตหยาง 

บอกว่าใบหน้าของท่านอ๋องหมองคล�้าเพราะต้องมนตร์ด�าท่ีสาบสูญไป

นานแล้ว ค�าสาปร้ายแรงท�าให้ดวงวญิญาณออกจากร่าง คนผู้น้ันแก้ค�าสาป 

ให้ไม่ได้ แต่นกัพรตหยางผูเ้ป็นศษิย์พ่ีอาจจะแก้ได้ เพียงแต่นักพรตหยาง
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ใช้ชีวิตถือสันโดษ ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้อยู่ท่ีใด ต้องใช้เวลาสักพักจึงจะ 

ตามตัวเจอ

ท่านอ๋องไม่อยากรอนักพรตหยางด้วยความทรมาน จึงเดินทาง 

ออกจากเมืองหลวงมาหาแม่นางซย่าที่เมืองเฉาหยาง

ส�าหรบัเซยีวหลงแล้วการติดตามเจ้านายมาเมอืงเฉาหยางเป็นเร่ือง

น่าสนุก เขาจะได้เหน็เสยีทีว่าแม่นางซย่าท่ีตนอยากเจอตวัมานานคนนัน้

หน้าตาอย่างไร มอีะไรพิเศษตรงท่ีใดถึงท�าให้ท่านอ๋องตดิใจได้ แต่ในขณะ

เดยีวกันเขาก็นกึกังวล ท่านอ๋องจากเมอืงหลวงมาโดยไม่ทลูจกัรพรรดก่ิอน 

หากจักรพรรดิทรงทราบเข้า รับรองต้องกริ้วเป็นฟืนเป็นไฟแน่...

"ท่านอ๋อง องค์จักรพรรดิยังไม่ทรงทราบว่าพระองค์เสด็จมาพักฟื้น

พระวรกายท่ีนี ่หากทรงทราบว่าเสด็จออกจากเมอืงหลวงเองโดยพลการ..." 

เซียวหลงเอ่ยขึ้นอย่างหวาดๆ

ลิน่จือ่เชนิปรายตามองคนสนิทแล้วแค่นเสยีงข้ึนจมกู "ข้ายังไม่กลวั 

เจ้าจะกลัวไปไย ในเมื่อต้องใช้เวลาตามหานักพรตหยางคนน้ัน ข้าก็จะ 

รออยู่ในเมืองนี้แทน องค์จักรพรรดิจะต้องทรงตามหาข้าจนเจออยู่แล้ว 

รอให้ข้าหลุดพ้นจากค�าสาปบ้าๆ นั่นเมื่อไร..." ใบหน้าหล่อเหลาฉายแวว

เหีย้มเกรยีม "ข้าจะลากศพหญิงทีช่ือ่เฮ่อเหลยีนหรงนัน่ขึน้จากหลมุมาโบย

ให้หนกั นางอยากให้ข้ากลายเป็นเดรจัฉาน ให้ลิม้รสการถูกคนอืน่เหยียบ

ย�่าว่าเป็นอย่างไร ข้าก็จะท�าให้นางเป็นยิ่งกว่าเดรัจฉาน ต้องทุกข์ทรมาน

อยู่ในไฟนรก ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไปตลอดกาล"

ลิ่นจื่อเชินต้องแค้นอยู่แล้ว แววตาเจ็บแค้นชิงชังและถ้อยค�าที่เอ่ย

ออกมาดูอ�ามหิตจนขนหัวลุก
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เซียวหลงเข้าใจดีกว่าใครว่าเจ้านายต้องทุกข์ทนเพียงไรท่ีต้อง 

ค�าสาป หนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านอ๋องต้องไปสิงอยู่ในร่างเดรัจฉานต�่าต้อย

ทุกคืน ท�าให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มติดต่อกันเป็นเวลานาน ดูท่าการมาพบ

แม่นางซย่าคนนี้จะเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุดของท่านอ๋องกระมัง

เวลานัน้ลิน่จือ่เชนิเลกิม่านขึน้แล้วมองออกไปอกีครัง้ นัยน์ตาเฉยชา

เป็นประกายขึ้นเมื่อเห็นร้านรวงและตรอกอันคุ้นเคย เพราะล้วนแต่เป็น 

ที่ท่ีเขาเคยเดินผ่านมาก่อน เห็นแล้วใจเต้นแรงอย่างห้ามไม่อยู่ด้วย 

ความคิดถึง ไม่เข้าใจเลยจริงๆ ว่าเหตุใดถึงได้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นในใจ 

และยิ่งไม่เข้าใจ...ว่าเหตุใดเขาถึงได้อยากกลับมาเมืองนี้อีกครั้ง

บอกตนเองแล้วไม่ใช่หรือว่าใช้ชีวิตแมวตอบแทนไปแล้ว ต่อไป

ครอบครวันัน้จะเป็นอย่างไรก็ไม่เก่ียวข้องกับเขาอกี บอกตนเองแล้วไม่ใช่

หรือว่าจะลบความทรงจ�าช่วงท่ีเป็นแมวไปจากสมอง เพราะนั่นเป็น 

ช่วงชวีติทีอั่ปยศทีส่ดุ ในเมือ่อยากท�าลายมนัทิง้ เหตุใดเขาถึงมาทีน่ี่ได้เล่า

มาตอบแทนบุญคุณอย่างที่เซียวหลงพูด...

หรือว่า...เขาห่วงใยครอบครัวนั้นจริงๆ

ไม่สิ หลิ่นอ๋องผู้สูงส่งอย่างเขาจะใส่ใจครอบครัวชาวบ้านธรรมดา

ได้อย่างไร เขามาเมืองเฉาหยางเพียงเพราะอยากดูว่าสตรีผู้นั้นจะต่อกร

กับป้าตนเองอย่างไร ดวู่าเขาอตุส่าห์ท้ิงข้อความเตอืนนางแล้ว นางจะยัง

เซ่อซ่าจนไม่รู้จักป้องกันตัวแล้วถูกคนต�่าช้าท�าร้ายเข้าหรือไม่

ที่อยากรู้ย่ิงกว่านั้นคือสตรีท่ีทั้งโอหังท้ังเหิมเกริมอย่างนางจะเป็น

อย่างไรเมื่ออยู่ต่อหน้าอ๋องผู้ย่ิงใหญ่อย่างเขา เขาอยากเห็นนางแสดง

ท่าทางนอบน้อมต่อเขา แค่คิดภาพอารมณ์ก็เบิกบานขึ้นมาแล้ว สิ่งที่เขา
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ต้องการมีเพียงเท่านั้นจริงๆ

ความรูส้กึในใจซบัซ้อนอธิบายยาก แม้แต่ตวัเขาเองยังไม่เข้าใจนกั 

รูเ้พียงอย่างเดยีวว่าความอยากเจอซย่าหมิน่เจอืไว้ด้วยความตืน่เต้นดใีจ

ที่ปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิด

"ให้เหล่าเฉินเลี้ยวขวาตรงทางแยกข้างหน้าแล้วตรงไป พอถึง 

ร้านขายยาที่ชื่อร้านยาก่วงจี้ก็ค่อยเลี้ยวเข้าไปในตรอกขวามือ แล้วจอด

ตรงหน้าบ้านหลังแรก" ลิ่นจื่อเชินมีแผนที่ผืนหน่ึงอยู่ในสมอง สามารถ

บอกทางไปบ้านสกุลซย่าได้อย่างช�านาญ

สักพักหนึ่งรถม้าก็เลี้ยวขวาเข้าถนนใหญ่ ยังไม่ทันถึงร้านยาก่วงจี้

ก็เห็นร้านยาเหรินเต๋อก่อน

อ๋องหนุ่มเหลือบมองป้ายร้านยาเหรินเต๋ออย่างไม่คิดอะไร แต่แล้ว

สายตาก็สะดุดลงกับร่างของใครคนหนึ่ง

นั่นซย่าหมิ่นไม่ใช่หรือ

นางก�าลังเดินไปทางร้านยาเหรินเต๋อ มีซย่าจื้อกับซย่าเจว้ียนเดิน

ตามหลัง เขาเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงสั่งคนสนิท "ตามไปซิ ข้าจะ

ไปดู"

ซย่าหมิน่เดินน�าน้องชายน้องสาวไปทางร้านยาเหรนิเต๋อ ซย่าเจว้ียน

ดึงแขนเสื้อนางเบาๆ อย่างเป็นกังวล "พี่ใหญ่..."

นางหันไปมอง นอกจากสีหน้ากังวลใจของซย่าเจว้ียนยังได้เห็น

ท่าทางกระสับกระส่ายของซย่าจื้อ จึงคลี่ย้ิมให้น้องๆ อย่างเชื่อมั่นใน

ตนเอง "ไม่ต้องกลวั มคีนอยู่ด้วยเยอะแยะถึงเพียงนัน้ นางจะกล้าท�าอะไร
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พวกเรา พวกเราจะยอมให้คนอื่นมารังแกไม่ได้ จะเล่นก็ต้องเล่นให้ใหญ่

เข้าไว้ ให้ชาวบ้านได้รู้กันว่านางต�่าช้าเพียงไร"

ได้ยินเช่นนัน้ซย่าจือ้กับซย่าเจว้ียนก็อุน่ใจขึน้มาก จงึพยักหน้าอย่าง

หนักแน่น

ซย่าหมิ่นพยักหน้าให้น้องๆ พลางกล่าว "ไปกันเถิด"

ทั้งสามเดินมาถึงหน้าประตูร้านยาเหรินเต๋อ หลี่หรูเซิงก้าวออกมา

พอดีเลยพบกันเข้าอย่างจัง

"หมิ่นเอ๋อร์ เจ้ามาหรือ..." ชายหนุ่มท�าหน้าดีอกดีใจเป็นอันดับแรก 

แต่พอเห็นสหีน้าเคร่งเครยีดของนางก็นึกอะไรข้ึนมาได้ จงึรีบถอยหนแีล้ว

บอกอย่างร้อนตวั "หมิน่เอ๋อร์ เรือ่งน้ัน...เรือ่งน้ัน...ข้าไม่รูเ้รือ่งด้วยจรงิๆ นะ..."

ซย่าหมิ่นมองสีหน้าขลาดกลัวของเขา ก่อนตอกกลับไปอย่าง 

ไม่เกรงใจ "เรื่องที่แม่ท่านท�า ท่านจะไม่รู้ได้อย่างไร พ่ีชายไม่ได้ชอบข้า

หรอกหรอื ชอบแล้วยังเชือ่แม่หมดทุกอย่าง ปล่อยให้ข้าถูกรงัแกถูกเล่นงาน 

ได้อย่างไรกัน"

ฝ่ายตรงข้ามปฏิเสธอย่างลนลาน "ไม่ใช่นะ เช่ือข้าสิ ข้าเพ่ิงมารู ้

ทีหลังจริงๆ ว่าท่านแม่..."

ซย่าหมิ่นไม่อยากฟังอยู่แล้ว คนพรรค์น้ีบอกว่าชอบนาง นางหรือ

จะเชื่อ นางเอ่ยอย่างเย็นชา "ข้ามาวันนี้เพ่ือให้ชาวเมืองเฉาหยางช่วย

ตดัสนิ ท่านป้าเห็นว่าพวกเราพ่ีน้องไม่มพ่ีอแม่ปกป้องถึงได้ข่มเหงอย่างนัน้ 

สิ ถึงกับจะยึดร้านยากับบ้าน แล้วไล่ครอบครัวเราออกมา"

นางพูดปาวๆ ด้วยเสียงอันดังอย่างเจตนา ถนนใหญ่มีผู้คนเดิน 

ผ่านไปมาจอแจ ย่ิงตกเป็นเป้าสายตามากเท่าไรย่ิงดี ซ่ึงนางก็คิดไม่ผิด 
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ชาวบ้านที่เดินอยู่บริเวณนั้นล้วนแต่หยุดยืนมอง

หลีห่รเูซงิยกมอืเก้ๆ กังๆ เมือ่เห็นว่าคนบนถนนเร่ิมมงุดู กระทัง่คนไข้

ที่เดินเข้าออกร้านยังหันมามอง "หมิ่นเอ๋อร์ เจ้าพูดอะไรของเจ้า ท่านแม่

ไม่ได้...พวกเราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่า..."

"ฮึก...พวกเราไม่มีบ้านอยู่แล้ว..." ซย่าเจวี้ยนยกมือปิดหน้าร�่าไห้

"ท�ากันเกินไปจริงๆ พวกเราเรียกนางว่าท่านป้า แต่นางกลับใจร้าย

ใจด�า ถึงกับจะให้พวกเราออกไปเร่ร่อนริมถนน..." ซย่าจื้อพูดข้ึนมาบ้าง

ด้วยท่าทางเจ็บปวด

นี่เป็นบทที่ทั้งสามซักซ้อมกันมาล่วงหน้า ต้องเล่นละครให้เกินจริง

เข้าไว้เพ่ือเรยีกความสงสารจากคนนอก ถัดมาก็ถึงคราวซย่าหมิน่ปลอบโยน 

น้องๆ "อาจือ้ เจว้ียนเอ๋อร์ ไม่ต้องกลวั น่ันเป็นร้านยาของพวกเรา เป็นบ้าน

ของพวกเรา พี่ใหญ่จะไม่ให้ใครมาแย่งไปได้เด็ดขาด"

"เกิดอะไรขึน้ พวกน้ีบอกว่าเจ้าของร้านซย่าจะมายึดร้านยากับบ้าน

ไป ให้พวกเขาออกมาเร่ร่อนริมถนนกันทั้งครอบครัว..."

"ไหนว่าเจ้าของร้านซย่าแห่งร้านยาเหรนิเต๋อดแูลหลานชายหลานสาว 

เป็นอย่างดีอย่างไรล่ะ"

หลีห่รเูซงิเห็นชาวบ้านเริม่วิพากษ์วิจารณ์ก็ย่ิงท�าอะไรไม่ถูกเข้าไปใหญ่ 

อาเซียนที่เป็นเด็กในร้านหัวไว รีบไปเชิญท่านเจ้าของร้านมารับศึก

ไม่นานนักซย่าซื่อก็เดินลิ่วๆ ออกมา พอเห็นว่าเป็นสามพ่ีน้อง  

ทั้งโดยรอบยังมีคนยืนมุงแน่นขนัด นางก็รีบสะกดโทสะ ปั้นหน้ายิ้มแย้ม

พูดกับหลานสาว "หมิ่นเอ๋อร์ เหตุใดถึงไม่เข้ามาในร้านเล่า ยืนพูดจา 

ไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่ข้างนอกเช่นนี้จะท�าให้คนเข้าใจผิดนะ ป้าจะแย่ง 
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ร้านยากับบ้านของเจ้ามาได้อย่างไร ร้านยาน่ะต้องซ่อมแซมตกแต่งใหม่ 

ป้ากลัวว่าเสียงจะดังรบกวนเลยให้พวกเจ้าย้ายออกไปอยู่ท่ีอื่นก่อน

ชั่วคราวเท่านั้นเอง นี่เป็นสิ่งที่นายผู้เฒ่าหวังอยากท�าให้เจ้า เขาดีกับเจ้า

มากนะ รู้ว่าเจ้าตั้งใจจะเปิดร้านยาก่วงจี้ขึ้นมาใหม่ก็อยากช่วยเหลือ"

ช่างกล้าพูดนะ! ซย่าหมิ่นแค่นย้ิมอยู่ในใจ แต่ภายนอกปั้นหน้า 

ย้ิมแย้มไม่ต่างกัน "แปลกจรงิ ข้าปฏเิสธน�า้ใจนายผูเ้ฒ่าหวังไปแล้ว ไม่ได้

รบัความช่วยเหลอืจากเขาเสยีหน่อย เขาจะลวนลามข้า ยังถูกข้าเล่นงาน

จนได้แผลบนร่าง ไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าเหตใุดเขาถึงยังยืนกรานจะช่วยข้าอยู่อกี"

อะไรนะ! ลวนลาม!?

ตนเองเป็นป้า แต่กลับแนะน�าบุรุษเช่นนั้นให้หลานสาว ออกจะ...

ซ�้ายังมีแผลบนตัวอีกด้วย? ตรงไหนกันที่ได้แผล

เหล่าคนท่ียืนมุงพากันหูผึ่ง คนท่ีหยุดยืนดูด้วยความอยากรู ้ม ี

มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ทันไรหน้าร้านยาเหรินเต๋อก็เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน

ชาวบ้านจ�านวนมากยนือออยูห่น้าร้าน เสยีงคาดคะเนบาดหดูงัขึน้

ทกุท ีซย่าซือ่โมโหจนอยากกรากเข้าไปปิดปากซย่าหมิน่นกั ทว่าสิง่ทีท่�าได้

มีเพียงปั้นยิ้มอธิบายอย่างใจเย็น "นายผู้เฒ่าหวังบอกว่าเป็นเร่ืองเข้าใจ

ผิด อยากจะปรับความเข้าใจกับเจ้า เขาไม่ถือสาที่เจ้าลงไม้ลงมือกับเขา 

ที่ยืนกรานจะช่วยเจ้าปรับปรุงร้านยาก่วงจี้ใหม่ให้ได้กลับมาเปิดกิจการ

อีกครั้งก็เพราะอยากให้เจ้ายกโทษให้อย่างไรล่ะ"

"เช่นนั้นหรือ ถ้าอย่างนั้นท่านป้าก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วล่ะ ข้าไม่ชอบ

นายผูเ้ฒ่าหวัง ไม่อยากแต่งงานไปเป็นภรรยาใหม่ของเขา ท่านป้าไม่ต้องคอย 

นดัแนะให้ข้าไปตรวจโรคให้เขาตามล�าพังแล้วนะ ท�าเช่นนีช้ือ่เสยีงของข้า
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จะด่างพร้อย" ซย่าหมิ่นโต้กลับไปตรงๆ อย่างไม่คิดจะไว้หน้าผู้เป็นป้า 

เปิดโปงความจรงิว่าอกีฝ่ายพยายามท�าลายชือ่เสยีงนางเพ่ือบบีบงัคบัให้

แต่งงาน

ซย่าซื่อฟังแล้วแทบกระอัก นางเด็กนี่กล้าพูดออกมาโต้งๆ ว่านาง

จงใจท�าลายชื่อเสียง คนอื่นได้ฟังจะมองนางอย่างไร

หญิงสูงวัยคิดไม่ถึงจริงๆ ว่าซย่าหมิ่นมีไหวพริบฉับไวเกินกว่าจะ 

ติดกับ ทุกครั้งท่ีไปตรวจโรคให้ฝ่ายชายจะพาคนอ่ืนไปด้วยเสมอ ซ�้ายัง 

ไม่ยอมดืม่แม้แต่ชา แล้วจะเอาโอกาสท่ีใดวางยาได้ นอกจากนัน้นางไม่รู้

เลยว่าซย่าหมิ่นจะดุร้ายถึงเพียงน้ี แค่ถูกนายผู้เฒ่าหวังจับมือนิดเดียวก็

ถึงกับยกเท้าถีบกล่องดวงใจอกีฝ่าย ทีน้ีผูเ้ฒ่าหวังเลยโมโห บอกว่าไม่คดิ

จะแต่งงานอีกแล้ว แผนการของนางจึงล้มเหลวหมด

แน่นอนว่าเพื่อต�ารับยาและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตน ซย่าซื่อจ�า

ต้องฝืนใจฉีกยิ้ม สวมบทบาทญาติผู้ใหญ่ที่แสนอารีเล่นละครให้คนนอก

ดูต่อไป

"หมิ่นเอ๋อร์ เจ้าเข้าใจผิดนะ ป้าเห็นว่านายผู ้เฒ่าหวังท่าทาง 

สง่าผ่าเผยจงึมองว่าเขาเป็นตัวเลอืกคู่ครองทีด่ ีไม่คดิว่าจะเป็นพวกตณัหา

จัด นอกจากนั้นป้ายังไม่เคยคิดจะบีบบังคับให้เจ้าแต่งงานด้วย หากเจ้า

ไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่ง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร้านยาก่วงจี้ถือเสีย

ว่าป้าให้เจ้าแล้วกัน หากสามารถช่วยเหลือเจ้าให้เปิดร้านยาก่วงจี้ขึ้นมา

ใหม่ได้ พ่อแม่เจ้าที่ล่วงลับไปแล้วก็จะสบายใจ"

พูดเสียสวยหรู ตอนแรกไม่ยอมให้ความช่วยเหลือนาง เพ่ิงจะมา

ช่วยอะไรเอาตอนนี้? วางแผนมาอย่างดีว่าจะช่วยนางปรับปรุงซ่อมแซม
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ร้าน ให้พวกนางย้ายออกไปอยู่ที่อื่น อีกฝ่ายท�าไปเพื่ออะไร

ก็เพื่อต�ารับยาอย่างไรเล่า!

ซย่าหมิ่นสรุปเช่นน้ีได้เพราะผู้เป็นป้าเคยถามเร่ืองต�ารับยากับนาง

อยู่บ่อยๆ ซ�้าร้ายบ้านนางยังเคยถูกขโมยขึ้นมาหลายครั้ง แต่น่าแปลกที่

ของมีค่าในบ้านยังอยู่ครบ แล้วยัง...

'ระวังซย่าซื่อ บุรุษ บังคับให้แต่งงาน กับดัก ต�ารับยา'

นางนึกถึงข้อความที่เห็นบนกระดาษเมื่อหนึ่งเดือนก่อน

ใครเป็นคนเขียนกันนะ

ลายมือหวัดชุ่ย ตัวใหญ่โย้เย้ พูดได้เต็มปากว่าลายมือน่าเกลียด  

ซ�้าบนกระดาษยังมีรอยเท้าแมวและขนสีด�าของแมวติดอยู่หลายเส้น  

นางเห็นแล้วจึงนึกถึงมีมีเป็นอันดับแรก

มีมีจะมีความสามารถพิเศษเขียนหนังสือเตือนภัยนางได้จริงๆ  

อย่างนั้นหรือ

ใจซย่าหมิ่นโอนเอนเชื่อว่ามีมีเป็นคนเขียน โลกน้ีมีเร่ืองประหลาด

นบัไม่ถ้วน บางทีมมีอีาจเป็นแมวเทวดา ล่วงรูอ้นาคตว่าท่านป้าจะท�าร้าย

นางจึงเขียนเตือนภัยไว้

และเพราะค�าเตือนของมีมีน่ีล่ะ ซย่าหมิ่นถึงได้ระวังผู้เป็นป้ามาก

ขึน้เป็นพิเศษ เมือ่อกีฝ่ายท�าใจดีแนะน�าคนไข้ให้นางไปรักษา นางจงึจงใจ

พาคนที่บ้านไปด้วยกันทุกครั้ง ไม่ยอมอยู่กับคนไข้ตามล�าพังเป็นอันขาด 

ทั้งยังไม่ยอมดื่มชาแม้แต่อึกเดียว ฝ่ายตรงข้ามจะได้ไม่มีโอกาสเล่นงาน
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เวลานี้แผนท�าลายชื่อเสียงและบังคับให้นางแต่งงานล้มเหลว  

ท่านป้าก็ท�าเป็นพูดอย่างมีเมตตาว่าจะออกเงินช่วยนางซ่อมแซมร้าน  

นกึหรอืว่านางจะเชือ่ คนท่ีตระหนีถ่ีเ่หนยีวจนแม้แต่ค่าเล่าเรยีนยงัไม่ยอม

ให้ยืมน่ะหรือจะอยากช่วยนาง

ต่อให้นางร้อนเงินเพียงใด อยากได้เงินมาเปิดกิจการร้านยาก่วงจี้

ใหม่อีกครั้งอย่างไร ก็ไม่มีวันรับเงินของอีกฝ่ายแน่

"ไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะ ข้าจะให้ท่านป้าช่วยได้อย่างไร ข้าอยากปลุก

ร้านยาก่วงจีใ้ห้ฟ้ืนคนืชพีขึน้มาใหม่ด้วยก�าลงัของข้าเอง หวงัแต่ว่าจากน้ี

ไปท่านป้าจะไม่มายุ่งเรื่องแต่งงานของข้าอีก"

ค�าพูดของนางท�าให้คนอื่นสูดหายใจเฮือกไปตามๆ กัน เพราะถึง

อย่างไรซย่าซื่อก็เป็นญาติผู้ใหญ่ ท�าเช่นนี้เท่ากับฉีกหน้าป้าตนเองกลาง

ธารก�านัล

นั่นเป็นเพราะซย่าหมิ่นต้องการเปิดโปงธาตุแท้ของซย่าซื่อให ้

ชาวบ้านรู ้และท�าให้ซย่าซือ่เข็ดหลาบ จะได้ไม่ท�าเกินเลยเช่นนีกั้บครอบครวั 

นางอีก

"กลับ!" เป้าหมายส�าเร็จแล้ว ซย่าหมิ่นหมุนตัวเตรียมเดินแหวก 

กลุ่มคนออกไป โดยมีน้องชายน้องสาวเดินตามและต่างยืดอกเชิดหน้า

อย่างฮึกเหิมกันทั้งคู่

ซย่าซื่อมองตามแผ่นหลังหลานสาวอย่างแค้นเคือง ตอนที่นาง 

ขัดแย้งกับบ้านตนเองเพราะเรื่องเปิดร้านยาในอดีตยังไม่กล้าพูดเลยว่า

จะอาศยัก�าลงัของตนเอง ต้องแต่งงานกับสามคีนปัจจบุนัแล้วยืมเงนิเขา

ถึงสามารถเปิดร้านยาขึ้นมาได้ นางเด็กน่ีน่ะหรือจะมีก�าลังเปิดร้านยา 
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ก่วงจีข้ึน้มาใหม่ จะเอาเงินและความสามารถมาจากทีใ่ด ก็ได้แต่ท�าปาก

เก่งเท่านั้นล่ะ ไม่รู้จักประมาณตัวเอาเสียเลย นางจะย่ัวโมโหนางตัวดีน่ี 

ให้ได้!

"เจ้าตัวคนเดียวจะเอาอะไรมาเปิดร้านยาก่วงจ้ีข้ึนมาใหม่เล่า  

เจ้ายังมีน้องๆ มีหลานสองคนต้องเลี้ยง นึกหรือว่าหากไม่แต่งงาน  

ไม่พ่ึงพาบรุษุจะท�าส�าเรจ็ แค่ปณิธานอย่างเดียวกินไม่ได้หรอกนะ" ซย่าซือ่ 

พูดแทงใจ

เหล่าคนนอกได้ยินเช่นน้ันก็เออออตาม "น่ันน่ะสิ มีปณิธานก็ด ี

อยู่หรอก แต่สตรีอ่อนแอตัวคนเดียวไม่พึ่งสามี จะเอาอะไรมาเปิดร้านยา

ขึ้นมาใหม่ ล�าพังแค่เรื่องเก็บเงินก็กลุ้มจะแย่แล้ว..."

"ร้านยาก่วงจี้เสียชื่อถึงเพียงน้ัน จะยังเปิดข้ึนมาได้ใหม่จริงหรือ  

แม่นางผู้นี้พูดจาปากเก่งเกินไป ไม่มีทางส�าเร็จหรอก..."

"แม่หนูหมิ่น ป้าเห็นเจ้ามาตั้งแต่เด็ก เจ้าแต่งงานเสียเถิด ร้านยานี่

เป็นร้านเน่าเหม็นที่พ่ีชายเจ้าทิ้งไว้ ไม่ใช่เรื่องของเจ้า สตรีหาคนดีๆ 

แต่งงานด้วยถึงจะมีความสุข..."

"น่ันน่ะสิ เจ้าเป็นสตรีตัวคนเดียว ไม่มีทางชุบชีวิตร้านยาก่วงจี ้

ขึ้นมาได้หรอก..."

แม้ฟังถ้อยค�าเหล่านัน้แล้วซย่าหมิน่จะยังเหยียดหลงัตรงอย่างสง่า

ได้เหมือนเก่า แต่ถ้าจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็โกหก นางถูกค�าพูดที่

ได้ยินตรึงไว้กับที่ เดินไม่ออกแม้แต่ก้าวเดียว

ซย่าจื้อกับซย่าเจวี้ยนเห็นนางไม่ขยับก็ท�าอะไรไม่ถูก

"เหตุใดจะชุบชีวิตขึ้นมาไม่ได้ อ๋องผู้น้ีพนันข้างแม่นางก็แล้วกัน  
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ห้าร้อยต�าลึงพอหรือไม่"

อยู่ๆ เสียงทุ้มห้าววางอ�านาจก็ดังขึ้นดุจดังสายฟ้าที่ผ่าลงมาโดย

ไม่มีเค้าฝน

ใครกันนะเป็นคนพูด ซ�้ายังเรียกตนเองว่า 'อ๋องผู ้นี้' เสียด้วย  

ซย่าหมิ่นมองไปรอบตัวเช่นเดียวกับฝูงชนที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้น

"หลิ่นอ๋องประทับอยู่ตรงนี้ ยังไม่รีบคุกเข่าค�านับอีกหรือ!"

พอได้ยินเสียงตะโกนประโยคน้ัน ทุกคนก็ได้สติ รีบเปิดทางให้ 

แม้จะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่เมื่อเห็นองครักษ์กลุ่มใหญ่กับตราประจ�า

ราชวงศ์ที่ผู้มาใหม่แสดง รวมทั้งค�าว่า 'หลิ่นอ๋อง' ชาวบ้านก็พากันคุกเข่า

ลงทั้งหมด

หลิ่นอ๋องคือนามของอ๋องผู้ได้ฉายาว่า 'ดาวอสูร' เป็นที่โปรดปราน

และเชื่อใจที่สุดของจักรพรรดิ ทั้งยังมีนิสัยเหี้ยมโหด ชอบวางอ�านาจ!

เพ่ิงจะได้เหน็เชือ้พระวงศ์ครัง้แรกในชวิีตก็เป็นคนใหญ่คนโตระดบัน้ี 

ชาวบ้านแต่ละคนหวาดหว่ันย�าเกรงเสียไม่มีดี ขณะส่งเสียงค�านับอย่าง

พร้อมเพรียง "ขอทรงพระเจริญพันปีพันๆ ปี!"

ซย่าหมิ่นคุกเข่าตามคนอื่นๆ ไปด้วย สักพักหนึ่งถึงเพิ่งตระหนักว่า

เกิดอะไรขึ้น นางได้เจออ๋องผู้หนึ่งในเมืองเฉาหยางแห่งนี้! ความทรงจ�า

ของเจ้าของร่างเดิมบอกนางว่าหลิ่นอ๋องเป็นชายผู้ได้ฉายาว่า 'ดาวอสูร' 

รูปกายหล่อเหลางดงาม ความประพฤติเลวทรามโหดเหี้ยม เนื่องจาก 

เป็นท่ีไว้วางใจของจักรพรรดิจึงมีอ�านาจมากล้นชนิดเรียกลมเรียกฝนได้ 

ใครเห็นเป็นต้องกลัวเกรง เวลาน้ีดาวอสูรมาท่ีเมืองเฉาหยาง บอกว่าจะ

วางเดมิพันข้างนาง ถามนางว่าห้าร้อยต�าลงึพอหรอืไม่...ความคดิแรกของ
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ซย่าหมิ่นก็คือนางไปโชคดีมาจากที่ใดกันนะ

ซย่าหมิน่กระวนกระวายในใจ อยู่ๆ ก็มเีงนิก้อนโตร่วงลงมาตรงหน้า 

แต่นางไม่มีท่าทางดีใจอย่างคนถูกหวยเลยสักนิด เท่าที่เห็นในละคร 

ย้อนยุค การเงยหน้าขึ้นมองชนชั้นสูงเป็นสิ่งไม่บังควร นางเลยท�าได้แค่

มองชายเสือ้คลมุกับรองเท้าของหลิน่อ๋องทีเ่คลือ่นเข้ามาใกล้ข้ึนทีละน้อย

จนหยุดลงตรงหน้า...เอ๋? เหตุใดเขาถึงได้เดินเข้ามาตรงหน้านางเล่า

ลิ่นจื่อเชินมองชาวบ้านที่คุกเข่าเรียงราย แล้วเดินเข้ามาตรงหน้า 

ซย่าหมิ่นด้วยท่าทางเย่อหยิ่ง

นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอนางในร่างมนุษย์ ไม่รู้เพราะเหตุใดถึง 

ได้เกิดความตื่นเต้นยินดีขึ้นในใจอย่างน่าประหลาด ความยินดีน้ีสะสม

ตวัตัง้แต่ได้ฟังนางปะทะคารมกบัผูเ้ป็นป้าเมือ่ครู ่ในใจคดิว่าสตรผีูน้ี้ฉลาด

ดังท่ีคาด ถึงได้ไม่ตกหลุมพรางผู้คิดร้าย ไม่เสียแรงที่เขาอุตส่าห์ล�าบาก

ล�าบนเขียนข้อความเตือนไว้

"เงยหน้าขึ้นมา" เขาสั่ง

ซย่าหมิ่นเงยหน้าขึ้นมาอย่างหวาดๆ แล้วประสานสายตากับ 

ชายหนุ่ม

นางรู้อยู่แล้วว่าหลิ่นอ๋องเป็นหนุ่มรูปงาม แต่ความงามที่ว่านั้นนาง

เพ่ิงจะได้ประจักษ์วันน้ี ชายหนุ่มท่ีอยู่ตรงหน้าหล่อเหลาบาดตาย่ิงกว่า

ดาราทีเ่คยเห็นในโทรทศัน์เสยีอกี เครือ่งหน้าทุกส่วนสมบรูณ์แบบไปหมด 

หาท่ีติไม่เจอแม้แต่นิดเดียว เรียกได้ว่างามล่มชาติล่มเมือง บุคลิกดู

อันตราย ทว่ามีเสน่ห์ชวนลุ่มหลงแบบผู้ชายร้ายๆ แค่มองอย่างเดียวก็

เคลิ้มจนไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้ว

Page ����������������������.indd   113 15/2/2562 BE   13:33



114

แมวบ้านข้าเป็นท่านอ๋อง

ซย่าหมิ่นรีบก้มหน้า นางไม่คิดว่าตนเองจะเคล้ิมไปกับความงาม

ของเขา แค่สัมผัสอันตรายของเขาได้ต่างหาก กลัวว่าหากจ้องมากๆ เข้า

เขาจะโมโห

เดิมทีลิ่นจื่อเชินคิดว่าตนจะวางท่าสูงส่งทรงอ�านาจได้เมื่ออยู ่

ต่อหน้าหญิงสาวผู้น้ี แต่แล้วเขากลับพบว่าเขาไม่ชอบเห็นนางท�าตัว

ต�า่ต้อย คกุเข่าหมอบกราบ ไม่กล้าเงยหน้าขึน้มองเขาเหมอืนอย่างคนอืน่ 

จึงสั่งไปว่า "เจ้า...ลุกขึ้นได้"

แม้จะนกึฉงนอยูใ่นใจ แต่ซย่าหมิน่ก็ลกุขึน้โดยด ีแล้วพยายามห้าม

ตนเองไม่ให้ถอยหนีเมื่อเห็นอ๋องหนุ่มสาวเท้าเข้ามาหา 

เขาคิดจะท�าอะไรกันนะ

ลิ่นจื่อเชินเดินเข้ามาใกล้แล้วเพ่งพิศนางอย่างถ้วนถี่

ตอนท่ียังเป็นแมว เขาต้องแหงนหน้ามองนางตลอด มาตอนน้ี

สามารถมองนางอย่างคนตัวสูงกว่าได้แล้ว ตัวนางหดลงเหลือเล็กบาง 

นิดเดียวเท่านั้น มองลงไปจากมุมนี้ เขาเห็นนางได้เต็มตา

"ข้าบอกว่าจะพนัน โดยช่วยออกทนุให้เจ้าห้าร้อยต�าลงึ เจ้าเหน็เป็น

อย่างไร" เขาถามขึ้น

ซย่าหมิ่นสัมผัสได้ถึงความชื้นของเหงื่อบนฝ่ามือ หลิ่นอ๋องผู้สูงส่ง

ซ�้ายังได้ฉายาว่า 'ดาวอสูร' บอกว่าจะช่วยออกทุนห้าร้อยต�าลึง ให้นาง

เปิดร้านยาก่วงจี้ขึ้นมาอีกครั้ง นี่เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ เขาจะ...มีเจตนา 

ไม่ชอบมาพากลแอบแฝงหรือไม่

เพราะรูปโฉมนางอย่างนั้นหรือ

ไม่ นางไม่ได้งดงามมากมายอะไร ไม่เข้าตาเขาหรอก...
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แล้วนาง...ปฏิเสธได้หรือไม่

"ข้าอยากทราบว่า...เหตุใดท่านอ๋องถึงได้จะช่วยข้า" นางรวบรวม

ความกล้าถามออกไปตรงๆ

ลิน่จือ่เชนิมองออกว่าแรกสดุซย่าหมิน่กลัวเขา แต่ไม่นานนางก็สลัด

ความกลวัท้ิง เรยีกตวัเองว่า 'ข้า' ใช้ดวงตาคูส่วยมองตรงมาอย่างแน่วแน่ 

เขาเห็นแล้วคลี่ยิ้มละมุนอย่างพึงพอใจ สมแล้วที่เป็นซย่าหมิ่น มีแต่นาง

เท่านั้นที่จะกล้าตั้งค�าถามเขา

"ข้าผ่านมา เห็นความอยุติธรรมเข้า เลยอยากยื่นมือเข้าช่วยเหลือ" 

เขาตอบอย่างอารมณ์ดี

ใครจะไปเชือ่! ซย่าหมิน่มองบรุษุทีว่างท่าเหนือกว่าและดแูสนอนัตราย 

ไม่ว่ามองอย่างไรก็ไม่น่าจะใช่คนจิตใจดีได้เลย มิหน�าซ�้าสายตาของเขา

ท�าให้นางนึกถึงมีมี...นี่นางคิดบ้าอะไรกันนี่!

"ว่าอย่างไร ตอนนี้ข้าก�าลังใจดี แต่ผ่านไปสักพักอาจเปลี่ยนใจ 

ยกเลิกค�าสั่งได้ทุกเมื่อ" ลิ่นจื่อเชินหัวเราะด้วยท่าทางปลอดโปร่ง

ความคิดของซย่าหมิ่นตีกันอยู่ในใจ บุรุษผู้น้ีเป็นดาวอสูรท่ีไม่ใช่ 

คนดี นางสามารถปฏิเสธข้อเสนอของเขาหรือไม่ ไม่สิ นางอยากปฏิเสธ

ข้อเสนอของเขาจริงๆ หรือ

นางไม่ได้อิ่มทิพย์ ที่พูดปาวๆ ว่าจะท�าให้ร้านยาก่วงจี้กลับมา 

เปิดกิจการได้อีกครั้งน้ันต้องใช้เงินก้อนใหญ่ หากพลาดข้อเสนอดีๆ  

เช่นนี้อาจไม่มีครั้งหน้าอีกแล้ว

แต่เท่ากับนางก�าลัง...ท�าข้อตกลงกับดาวอสูรอยู่ชัดๆ!

ซย่าหมิ่นได้ยินเสียงตนเองเอ่ยออกไปอย่างใจกล้า "ข้า...ข้าขอยืม
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จากท่านอ๋องแล้วกัน จะจ่ายดอกเบีย้ให้ ข้าอยากท�าสญัญาลงนามท่ีเป็น

ลายลักษณ์อักษรชัดเจนด้วย"

อ๋องหนุ่มฟังแล้วหัวเราะลั่น เขายังกลัวว่านางจะอาจหาญปฏิเสธ

กลบัมาเสยีอีก คิดไม่ถึงนางกลบับอกเขาว่าจะจ่ายดอกเบีย้ให้ด้วย กลัวว่า 

ถ้ารับเงินเขาไปโดยไม่มีเงื่อนไขจะโดนเขาจับไปขายอย่างนั้นหรือไร

"ฮ่าๆๆๆ ข้าชอบคนท่ีท้ังใจกล้าท้ังไหวพริบดีเช่นเจ้านี่ล่ะ พรุ่งนี้ข้า

จะให้คนน�าสัญญาไปให้ รับรองว่าจะใช้หมึกด�าเขียนบนกระดาษขาว 

เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ไม่ตกหล่นแม้แต่ค�าเดียว" หลังจาก

หวัเราะลัน่จนหน�าใจ ดวงตาเรยีวยาวของลิน่จือ่เชนิก็หรีล่งมองนางอย่าง

น่ากลัว "เจ้า...ท�าให้ข้าดูหน่อยซิว่าเจ้าเก่งแค่ไหน"

ใบหน้าหล่อเหลาดวงน้ันดูชัว่ร้ายเต็มไปด้วยอนัตราย ซย่าหมิน่มอง

แล้วอดกลืนน�้าลายลงคอไม่ได้

นางนึกสงสัยในใจว่าตนเองเสียสติไปแล้วหรือไม่ ถึงได้กล้าท�า 

ข้อตกลงกับดาวอสูร

แต่พอเห็นผู้เป็นป้าที่นั่งคุกเข่าอยู่บนพ้ืนมองมาทางตนเองด้วย

สายตาเคยีดแค้นชงิชงัราวกับงพิูษทีจ้่องจะท�าลายนาง หญิงสาวก็ตดัสนิใจ 

ได้อย่างเด็ดขาด

นางจะเปิดร้านยาก่วงจี้ขึ้นมาใหม่ให้ส�าเร็จ แม้จะต้องท�าข้อตกลง

กับดาวอสูรผู้นี้ก็ตาม

นางจะไม่เสียใจเป็นอันขาด!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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