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ขออุทิศหนังสือเล่มนี้
แด่แมวหัวใจแกร่งทั้งหลายที่สร้างประวัติศาสตร์

และแด่มนุษย์ที่มีปัญญามากพอ
จะปล่อยให้แมวเหล่านั้นทำตามใจ



ทุกวันนี้คำว่า  “ทาสแมว”  กลายเป็นคำเรียกคนรักแมวที่ 

เราใช้กันจนชิน ซึ่งหากดูพฤติกรรมคนเลี้ยงแมวหลายคนแล้ว 

กค็งไมผ่ดิไปจากนัน้สกัเทา่ไร ทัง้พะเนา้พะนอเอาใจ เลอืกสรร 

แต่อาหารดี ๆ ยังมีกระบะทราย คอนโดแมว ชุดสวย ๆ และ 

ของเล่นสารพัดที่หามาประเคนเพื่อให้  “พวกท่าน”  ที่บ้านเรา 

พอใจ แต่หลายคนมักเจอปัญหาเดียวกันคือ ไม่ว่าเอาใจเท่าไร  

ก็ไม่เคยได้ใจเธอเลย บรรดาของแพง  ๆ  ที่ซื้อให้ไม่เคยถูกใจ  

แถมยังท่าทางยิ่งยโส เฉยชา และเอาแน่เอานอนไม่ได้อีก

สรุปแล้ว แมวต้องการอะไรกันแน่ เรื่องนี้คงไม่มีใครรู้ดี 

เท่าแมว

หากอยากรู้จักแมวให้ลึกซึ้งคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ต้น 

แมวบาบาจะพาเราย้อนประวัติศาสตร์กลับไปตั้งแต่มนุษย์ 

เริ่มสร้างอารยธรรม แมวกับคนเริ่มผูกสัมพันธ์กันด้วยเรื่อง 

สามัญ แมวจับหนู ฆ่างู ไล่แมงป่อง ส่วนคนให้อาหารและ 

ที่อยู่อาศัยกับแมว เป็นการเกื้อหนุนกันแบบที่บาบาเรียกว่า  

“เป็นหุ้นส่วนชีวิต”

ตลอดการเดินทางที่กินเวลาหลายพันปี มนุษย์กับแมว 

ร่วมทำอะไรด้วยกันมามาก เราต่อสู้ในสงครามมาด้วยกัน  

ร่วมกันฝ่าคลื่นทะเลเพื่อค้นหาดินแดนใหม่  แมวบางตัว 

ยอมเสี่ยงชีวิตขึ้นเครื่องบินเป็นเพื่อนเพื่อให้มนุษย์สร้างสถิติ 

ระดับโลก หรือแม้กระทั่งจับมือสู่เส้นทางฮอลลีวู้ดด้วยกัน  

หลายครั้งแมวยังเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณให้มนุษย์  และ 

ทำหลายสิ่งหลายอย่างแบบที่เราคงไม่เคยนึกว่าสัตว์ตัวเล็ก  ๆ  

คำนำสำนักพิมพ์



แบบพวกเขาจะทำได้ ที่ว่ามาทั้งหมดเป็นแค่ส่วนน้อยของ 

วีรกรรมเจ้าเหมียวที่น่าจดจำ ฟังแบบนี้แล้วคงคิดว่ามนุษย์ 

ทั้งรักและผูกพันกับแมวอย่างแน่นแฟ้นเสมอมา แต่ประวัติ- 

ศาสตร์ไม่ได้มีแค่รอยยิ้มและชัยชนะ

ที่ผ่านมา  แมวไม่ได้อยู่ในสถานะที่ได้รับการเคารพ 

เทิดทูนและรักใคร่อยู่ตลอด บางยุคบางสมัยมนุษย์ก็ใจร้าย 

ใจดำกับแมวอย่างไม่น่าให้อภัย ยามรักก็คลั่งรักเสียเหลือเกิน 

แต่ยามเกลียดก็ปลิดชีวิตทิ้งกันง่าย  ๆ เราคิดว่าแมวเข้าใจ 

ยาก  แต่หากได้ลองย้อนประวัติศาสตร์อาจพบว่ามนุษย์ 

เข้าใจยากกว่า มนุษย์ยังตั้งตนว่าประเสริฐกว่าสัตว์อื่น แต่ก็ 

ประวัติศาสตร์อีกนั่นแหละที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าเป็น 

เช่นนั้นจริงหรือ ในขณะที่บาบาชวนให้เรารู้จักแมวในอดีต 

หลายตัว แต่สิ่งที่ได้กลับมามากกว่านั้นคือ เรารู้จักมนุษย์เอง 

มากขึ้นด้วย

ประวัติศาสตร์คือกระจกชั้นดีที่สะท้อนธรรมชาติความ 

เป็นมนุษย์ให้เราเห็น และยิ่งเมื่อถ่ายทอดผ่านมุมมองของ 

สายพันธุ์อื่นก็ยิ่งแจ่มชัด

เราอาจบอกไม่ได้ว่าเรื่องเล่าของบาบาจะให้คำตอบ 

ทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ได้หรือไม่ แต่เราเชื่อว่านอกเหนือ 

จากสิ่งที่หลายคนอยากฟัง คุณจะค้นพบสิ่งอื่น  ๆ  ในเรื่องราว 

เหล่านี้ด้วย 
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บทนำ : คำเชื้อเชิญ
สู่การผจญภัยอันยิ่งใหญ่
โดยแมวลายสลิด
ผู้ทรงภูมิ

มนุษย์นั้นชอบบ่นเสียจริงว่าแมวน่ะเข้าใจยาก จริงแท้เรื่องนี้ 

เป็นปัญหาในหมู่สายพันธุ์ของเธอ  แต่ฉันอยากจะบอกว่า 

แมวด้วยกันเข้าใจกันดีไม่มีปัญหา ดังนั้นความท้าทายที่จะ 

เข้าใจแมวให้ได้จึงเป็นเรื่องของพวกเธอ ยิ่งไปกว่านั้น ขอพูด 

ตรง  ๆ  เลยนะว่า พวกมนุษย์นั่นละที่คิดไปเองว่ามีสิทธิ์มายุ่ง 

กับธุระกงการของพวกเรา

แต่อย่างไรก็ต้องยอมรับว่า เข้าใจกันเสียหน่อยก็ไม่ใช่ 

เรื่องเสียหาย เมื่อเธอปวารณาตัวว่ามีเจตนาใฝ่รู้ เห็นได้จาก 

การที่ลงมือเขียนหน้านี้ เป็นจุดเริ่มต้น  ฉันจึงขอสมาทาน 

ถ่ายทอดความรู้แก่เธอผู้มีความรู้อยู่น้อยนิด ขอคุยเสียหน่อย 

ว่าเธอมาถูกที่แล้วหากอยากจะรู้เรื่องแมว เพราะไม่มีใครใส่ใจ 

ในวิชานี้เท่าฉันอีกแล้ว

ว่าแต่ เธออยากจะรู้เรื่องอะไรล่ะ
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เธออาจจะอยากให้ฉันสาธยายเรื่องสายพันธุ์ต่าง  ๆ   

อธิบายลวดลายของแมว ว่าทำไมลายหนึ่งดูเป็นสัญลักษณ์ 

อันเลอค่า  ขณะที่ลายเดียวกันไปอยู่บนแมวอีกตัวแล้ว 

กลายเป็นตำหนิ จนกลายเป็นแมวต่ำต้อยด้อยราคา หรือ 

บางทีเธอคงจะอยากฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับแมวชื่อดังทั้งจาก 

รายการทีวีและการ์ตูน  หรือไม่อย่างนั้นเรามาสนทนากัน 

เรื่องของแมวที่โด่งดังจากอินเทอร์เน็ต ถึงขนาดมีหน้าพิมพ์ 

อยู่บนเสื้อยืด  แถมพฤติกรรมที่น่าขบขันของพวกมันยัง 

กลายเป็นที่นิยมของคนนับล้าน

เรือ่งเหลา่นัน้คอืสิง่ทีม่นษุยม์กัสนใจ ทวา่มคีวามยอ้นแยง้ 

ในตัวเอง ถ้าหากนี่คือสิ่งที่พวกเธออยากรู้ แปลว่าพวกเธอ 

ไม่ได้อยากจะรู้จักแมวจริง  ๆ  หรอก! เรื่องพวกนั้นเพียงแต่ 

เผยให้เห็นความตื้นเขินของพวกเธอ  เพราะนั่นล้วนเป็น 

สิ่งปรุงแต่งจากมนุษย์ แมวอย่างเรา  ๆ  ไม่มีตัวไหนสนหรอก  

เราไม่สนว่าความเงาของขนแมวสักตัวจะตรงตามลักษณะที่ 

ระบุในตำรานักเพาะพันธุ์แมวไหม  เราไม่เคยตัดสินแมว 

ด้วยกันด้วยปัจจัยนั้น และเราแทบไม่แยแสตัวการ์ตูนแมว 

ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนที่แสดงพฤติกรรมหยาบกระด้างของ 

มนุษย์ แต่เอามาถ่ายทอดผ่านร่างแมวให้เป็นที่ตลกขบขัน  

ส่วนแมวที่พวกเธออุ้มชูขึ้นสู่ทำเนียบเซเลบริตี้นั้น  ก็แค่ 

เพื่อหารายได้เข้ากระเป๋าพวกเธอเอง แต่ไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรี 

ของแมวอย่างเราเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย ภาพจำไร้แก่นสาร 

เหล่านั้นก็แค่ตอกย้ำความเชื่อของพวกเธอว่าพวกเรามีดีแค่ 

ความน่ารักน่าเอ็นดู เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความบันเทิงของมนุษย ์

จะบอกให้ว่าไม่มีแมวที่มีศักดิ์ศรีตัวไหนเขายอมลดตัวลงมา 

เสวนาด้วยเรื่องแบบนี้หรอก



3

A CAT’S TALE  ประวัติศาสตร์แมวมอง

หากเธออยากรูจ้กัพวกเราจรงิ ๆ กอ่นอืน่ตอ้งโละความคดิ 

เดิม  ๆ  ในหัวของเธอเองทิ้งเสียก่อน แล้วจงน้อมนำเรื่องราว 

ของเราใส่เข้าไปแทน เรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องราวที่ 

เกิดขึ้นแต่ครั้งอดีตกาล ครั้งที่ชาวเราท่องเที่ยวไปในพงไพร 

แห่งยุคดึกดำบรรพ์ ซึ่งตอนนั้นมนุษย์ยังไม่ต่างอะไรจาก 

เดรัจฉาน  หลายพันปีผ่านไป  พวกเธอก็ได้รู้จักพวกเรา  

สายพันธุ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ศักดิ์ศรี และความกล้าหาญ 

ชาญชัยไม่น้อยกว่าใคร มีแมวมากมายที่สมควรได้รับการ 

เอ่ยนาม  เป็นแมวที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นจน 

กาลเวลาก็ไม่อาจลบเลือนรอยเท้าของพวกเขาไปได้ แต่ 

อย่าคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไร้เรื่องเศร้าปะปน เพราะเรื่อง 

ของเรามีทั้งความเจ็บปวดและสูญเสียเกินจะกล่าว

เดี๋ยว ๆ บาบา เธอหมายถึงประวัติศาสตร์วิฬาร์อย่างนั้น 

หรือ  เธอถามราวกับเป็นหัวข้อประหลาดอย่างนั้นแหละ  

บางครั้งอัตตาพวกเธอก็ใหญ่คับโลก เหมารวมว่าเรื่องทั้งมวล 

ในอดีตล้วนเป็นผลงานของมนุษยชาติ พวกเธอตีกรอบกันเอง 

ให้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ว่าด้วยมวลมนุษย์ แทบไม่เอ่ย 

ถึงผลงานของสายพันธุ์อื่น ซึ่งถ้าไม่มีพวกเขาคอยช่วยเหลือ 

พวกเธอเองคงไปไหนไม่รอด จะพิสูจน์ให้ดูสักเรื่องเอาไหม  

ทุกครั้งที่พูดถึงพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander  

the Great) พวกเธอพล่ามแล้วพล่ามอีกถึงชัยชนะอัน 

เกรียงไกร กับการศึกอันห้าวหาญเร้าใจ แถมยังเอาไปเขียน 

ถึงในตำรามากมายนับไม่หวาดไม่ไหว แต่ในหมู่พวกเธอนั้น 

มีใครสักกี่คนที่เอ่ยถึงบูเซฟาลัส (Bucephalus) ในฐานะที่มี 

ความสำคัญเท่าเทียมกับผู้ที่อยู่บนหลังของมัน

ถ้าจำชื่อของมันกันได้ เธอคงมองว่านี่คือม้าศึกที่แค่ 
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ทำตามบัญชาของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์ แต่ขอถามว่า ม้า  

ตัวนี้ไม่ใช่หรือที่ให้พระเจ้าอะเล็กซานเดอร์ขี่ไปทำศึกจนมีชัย 

ในสมรภูมิ กล้าหาญไม่น้อยไปกว่ากัน แถมยอมเสี่ยงเอา 

ชีวิตเข้าแลกยามที่ตะบึงสู้ศึกด้วยความเร็วปานสายลม และ 

เมื่อยามเพลี่ยงพล้ำก็พาสหายมนุษย์บนหลังกลับมาอย่าง 

ปลอดภัยด้วยความเร็วไม่แพ้กัน ทั้งสองไว้เนื้อเชื่อใจขนาด 

ฝากชีวิตกันได้ทุกสถานการณ์ในฐานะหุ้นส่วนชีวิตผู้เท่าเทียม 

แล้วเธอยังมีหน้ามาตู่ให้ม้าอยู่ในฐานะที่เป็นรองจากมนุษย์   

ขอถามสักคำว่า พระเจ้าอะเล็กซานเดอร์จะเสด็จไปได้ไกล 

แค่ไหนถ้าไม่มีบูเซฟาลัส จะบอกให้นะ ก็ติดแหง็กอยู่บ้าน 

ที่แคว้นมาซิโดเนียนั่นแหละ ฉันว่าพระองค์คงไม่มีปัญญา 

เดินไปถึงอียิปต์หรืออินเดียหรอก 

เห็นหรือยังล่ะว่าสายพันธุ์ต่าง  ๆ  ล้วนมีส่วนช่วยสร้าง 

ประวัติศาสตร์ ชนิดคนละไม้คนละมือ คนละอุ้งเท้าคนละกีบ  

แต่ละสายพันธุ์ต่างมีเรื่องราวว่าด้วยอดีตของตนเอง และ 

ทกุเรือ่งตา่งเกีย่วพนักนัชนดิแยกไมอ่อก ยิง่เรือ่งประวตัศิาสตร ์

ของคนและแมวแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะความสัมพันธ์ 

ตามปูมประวัติศาสตร์ของเราสองสายพันธุ์นั้นลึกซึ้งไม่น้อย 

ไปกว่าสายพันธุ์อื่น  เรายืนเคียงข้างพวกเธอมาตั้งแต่ยุค 

รุ่งอรุณแห่งอารยธรรม สองแขนของเธออุ้มเรานั่งบนแท่น 

ของทวยเทพ ให้เราเป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งโรจน์ของ 

พวกเธอ เราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่พวกเธอผ่านกาลเวลาอัน 

ยาวนาน อพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมายังดินแดนแปลกใหม่ 

ไม่คุ้นเคย และยังยืนเคียงข้างเธออยู่จนทุกวันนี้

แม้กระนั้นมนุษย์ก็มักมองข้ามการเดินทางของพวกเรา 

อยูเ่สมอ ความสำเรจ็ของพวกเรา เธอกม็องวา่เปน็เรือ่งขีป้ะติว๋ 
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ไม่แปลกที่ทุกวันนี้พวกเธอจะมองเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้อง 

คอยคุ้มครอง ดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องมีพวกเธอจึงจะอยู่รอด  

ความคิดแบบนี้มันทั้งหยามหมิ่นเราและน่าขัน เวลาที่เห็นเรา 

มองไปนอกหน้าต่าง หรือไม่ก็พุ่งพรวดแทรกประตูที่เปิดอยู่ 

ออกไปนอกบ้าน พวกเธอชอบเตือนกันว่า อย่าให้เจ้าแมวน้อย 

น่าสงสารหลุดไปนอกบ้านนะ! พวกเธอมองว่าเราคงออกไป 

สู่โลกภายนอกได้ไม่ถึงนาทีหรอก ถ้ารู้ว่าพวกเราพิชิตอะไร 

มาบ้างแล้วจะหนาว! บอกให้ก็ได้ว่า ต่อให้เป็นมนุษย์ที่ถึก 

ที่สุดก็ทาบรัศมีทักษะการอยู่รอดของแมวข้างถนนแสนสามัญ 

ไม่ติด

ส่วนพวกเธอที่ชอบมองว่าเราเป็นแค่สัตว์ตัวน้อย หาก 

อ่านเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้แล้วจะต้องเปลี่ยนใจ ฉันจะ 

แนะนำให้เธอรู้จักบรรดาแมว  ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ท่องมาแล้วรอบ 

โลก แต่บางตัวยังเดินทางไปนอกโลกมาแล้ว (ยังจะมีหน้า 

มาเตือนว่า อย่าให้แมวหลุดออกไปนอกบ้านอีกงั้นหรือ) มี 

แมวซึ่งปักหลักสู้แม้ว่าโลกอยู่ในภาวะระส่ำระสาย แมวที่ 

เลือกแล้วว่าจะอยู่กับฝ่ายไหน เป็นสหายร่วมรบถึงขนาดได้ 

เหรียญกล้าหาญ มีแมวอื่น  ๆ  ที่ผู้คนต่างสรรเสริญเยินยอ 

ถึงวีรกรรม อาทิแมวชื่อทริมที่เดินทางไปทั่วเจ็ดย่านน้ำในช่วง 

คริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 จนเป็นที่จดจำในฐานะยอดแมว 

ผู้ชาญสมุทรของโลก ถึงขั้นมีรูปปั้นที่ระลึกเป็นของตัวเองถึง 

สี่แห่ง จะมีมนุษย์วีรชนสักกี่คนที่มาวัดรอยเท้ากับเขาได้

หากเธออยากรู้จักเราอย่างถ่องแท้ เรื่องที่จะได้รับฟัง 

ต่อไปนี้จะพลิกสมองของเธอชนิดกลับตาลปัตร  ถ้าเธอ 

เชื่อว่าพวกเราเป็นสัตว์เห็นแก่ตัว เธอจะได้พบกับหลักฐาน 

ว่าแมวหลายตัวเสี่ยงชีวิตปกป้องมนุษย์ผู้เป็นที่รัก  ถ้าเธอ 
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เชื่อว่าพวกเราเกียจคร้าน จงเตรียมอึ้งกับเรื่องของแมวที่ทน 

เหนื่อยยากฟันฝ่าภยันตรายนับพันนับหมื่นไมล์ไปหามนุษย์  

ถ้ายังคลางแคลงใจว่าพวกเรามีอิทธิพลมากแค่ไหน ก็จงรู้ 

เสียด้วยว่าพวกเราคลุกคลีกับบุคคลในทำเนียบอันทรงเกียรติ 

แห่งวงการศิลปะ วรรณคดี และการเมือง โดยเป็นแรง 

บันดาลใจเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบุคคลเหล่านั้น 

และหลายครั้งก็ลงเอยด้วยความผูกพันชนิดไม่ยอมให้ห่างกาย

ขณะเดียวกัน ใครก็ตามที่คิดว่าชีวิตเรามีแต่แสนสุข 

จะรู้ว่าตนคิดผิด เนื่องจากพวกเราต้องทนกับการโดนใส่ร้าย 

ป้ายสีอย่างที่ไม่มีสายพันธุ์ใดเคยโดนมาก่อน ขอเตือนไว้ 

ก่อนว่า หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องรื่นรมย์ เนื่องด้วยมือ 

มนุษย์ซึ่งเคยอุ้มชูพวกเราก็คือมือเดียวกับที่โยนพวกเราสู่ 

ก้นบึ้งของความสิ้นหวัง  เราเองขอเสียมารยาทไม่ละเว้น 

ข้อเท็จจริงว่าด้วยความโศกเศร้าและทุกข์ยากอย่างที่สุด 

ของเหล่าแมว  ซึ่งได้ฟังแล้วเธอคงจะเวทนาทุกข์ร้อนกับ 

เคราะห์กรรมของพวกเรา ทว่าสัตว์โลกอย่างเรานั้นแสนทรหด 

ในตอนจบเธอจะได้รู้ว่าแมวยุคปัจจุบันอยู่รอดปลอดภัยจาก 

คราวเคราะห์ครั้งนั้นมาได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้น่าจะทำให้ 

เธอรู้จักแมวตัวน้อยในห้องรับแขกบ้านตัวเองลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เกริ่นมาพอสมควร จึงถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเอ่ยถามว่า 

เธอยังสนใจอยากรู้จักพวกเราหรือไม่  หากคำตอบคือใช่  

ฉันขอผายอุ้งเท้าเชื้อเชิญเธอเข้าสู่ท้องเรื่อง  ฉันจะพาเธอ 

ย้อนกาลเวลากลับไปหลายศตวรรษ พวกเราจะลอยเรือผ่าน 

ผืนน้ำอันสงบนิ่งที่ส่องประกายภายใต้ดวงตะวันอันโบราณ 

เก่าแก่ ผ่านฝั่งศิลาที่เปลี่ยนผ่านไปหลายยุคสมัย ฝ่าคลื่นลม 

ซึ่งพัดพาเราสู่ยุคปัจจุบัน การเดินทางอันยิ่งใหญ่นั้นอยู่ไกล 
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โพ้น ทว่าจุดออกเรืออยู่ใกล้แค่เอื้อม จะไปหรือไม่ก็เลือกเอา 

เถอะ แต่ไหน  ๆ  ก็มาถึงขนาดนี้แล้ว ฉันขอแนะนำให้รีบไป 

ที่ท่าเรือ เพราะเพียงพลิกหน้ากระดาษ เราก็จะเทียบท่าสู่ 

ห้วงเวลาที่ลึกลับที่สุด





A CAT’S TALE
ประวัติศาสตร์แมวมอง





ยุคทอง :

วิฬาร์

ประวัติศาสตร์

ยุคก่อน

และ ยุคอียิปต์

โบราณ

ใน



12

ยุค
ทอ

ง 
: ว

ิฬา
ร์ใ

นย
ุคก

่อน
ปร

ะว
ัติศ

าส
ตร

์แล
ะย

ุคอ
ียิป

ต์โ
บร

าณ ทริ ส  ไลบิค า  ( F e l i s  s i l v e s t r i s  

lybica)  แมวป่าสามัญซึ่งพบเห็นได้ 

ในแถบตะวันออกใกล้และแอฟริกา 

เหนือ ตัวใหญ่กว่าแมวบ้านยุคปัจจุบัน 

เล็กน้อย ขนเป็นสีน้ำตาลอ่อนลายเสือ 

ปู่ทวดของพวกเราเหล่านี้กับแมวลาย 

สลิดอย่างฉัน  หน้าตาคงไม่แตกต่าง 

กันนัก แม้แมวบ้านอย่างพวกเราจะมี 

คุณลักษณะดีงามมากมาย แต่ต้องขอ 

ยอมรบัเลยวา่เราไมคู่ค่วรจะเปรยีบเทยีบ 

กับ  เฟลิส  แห่งยุคบุพกาลเลย เพราะ 

แมวโบราณพันธุ์นี้ทั้ งมีไหวพริบและ 

รวดเร็วปราดเปรียวแบบที่แมวป่าเท่านั้น 

จะทำได้  แถมยังทรงพลังมากแม้จะ 

เป็นสัตว์ตัวเล็ก  เธอจะพบว่าความ 

สามารถของพวกเราแมวบ้านซึ่งนาน  ๆ  

จะจบักิง้กา่มาใหก้รีด๊กรา๊ดกนันัน้ ไมอ่าจ 

ทาบรัศมีฝีมือนักล่าของ เฟลิส ได้เลย

เป็นธรรมดาที่  เฟลิส  จะเป็นผู้ล่า 

ที่ ดุ ร้ ายและอันตราย  วิ วัฒนาการ 

ตลอดช่วงสิบสามล้านปีส่งผลให้สัตว์ 

ประเภทแมวสามารถปรับตัวอยู่รอดได้ 

ในสภาพแวดล้อมรอบตัว  พวกเรา 

แมวบ้านที่ถือว่าสืบสาแหรกโดยตรง 

จาก  เฟลิส  จึงนับว่ า เป็นรุ่นพี่มนุษย์  

หลายรุ่ น  โฮโมเซ เปียนส์  (Homo  

s a p i e n s )  เ พิ่ ง จ ะ วิ วัฒน์ เ มื่ อ ร า ว 

จริง  ๆ  แล้ว  หลักฐานทางโบราณคดี 

บ่งบอกว่าแมวเป็นสหายของพวกเธอ 

มายาวนานพอ  ๆ  กับหมา หรืออาจจะ 

นานกว่ า เสียด้วยซ้ ำ  พูดได้ว่ าสาย 

สัมพันธ์ ร ะหว่ า งแมวกับมนุษย์นั้ น 

ยืนยาวเก่าแก่ยิ่งกว่าสกุลเงินตรา  มี 

มาก่อนมนุษย์จะรู้จักใช้งานโลหะและ 

ก่อนภาษาเขียนด้วย เรื่องนี้สืบสาวไป 

จนถึงช่วงเริ่มต้นของอารยธรรม  ฉัน 

ขออภิปรายด้วยเหตุและผลว่าถ้าไม่มี 

พวกเรา  อารยธรรมของพวกเธอคง 

ไปได้ไม่ถึงไหน ทิฐิตามประสามนุษย์ 

คงจะบอกว่าฉันนี่คุยโตโอ้อวด  แต่  

ขอให้มองเรื่องนี้จากมุมบรรพบุรุษของ 

เธอเอง เพราะพวกเขาสำนึกบุญคุณ 

พวกเราถึงขั้นที่เชื่อว่าเราคืออวตารของ 

ทวยเทพ ทั้งแมวและมนุษย์ก้าวเดิน 

จากจุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยด้วยกัน  สู่ 

ปลายทางอันสูงส่งเหนือความคาดฝัน  

เราจึงมาถึงยุครุ่งเรืองนั้นได้

แมวผู้ เป็นมิตรของมนุษย์ในยุค 

แรกสืบเผ่าพันธุ์มาจาก  เฟลิส ซิลเวส- 

ราเหล่าวิฬาร์ เป็นพันธมิตร 

กับมนุษย์มาช้านาน เธอมอบ 

สมญาให้หมาว่าเป็น  “เพื่อน 

แท้”  ฉันจึงขอบอกเหตุผล 

ให้ เ ธอ เห็ นต่ า ง เ สี ยตรงนี้   
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สามแสนปีมานี่ เอง  ดังนั้นโปรดอย่า 

ถือสาหากเราจะโอหังในบางโอกาส  

แต่นั่นก็เพราะพวกเรารู้ดีว่าแมวเป็น 

สัตว์ที่ผ่ านการทดสอบและขัดเกลา 

ผ่ านกาลเวลามา เนิ่ นนาน  และฉัน 

ขอแย้งความเชื่อผิด  ๆ  ของพวกเธอ 

ด้วยการประกาศว่ าแมวใหญ่อย่ าง 

พวกเสือ  สิ ง โต  ฯลฯ  เพิ่ ง วิ วัฒน์  

เมื่อสามล้านปีมานี่เอง ถ้าใครที่คิดว่า 

แมวบ้านคือสิงโตหรือเสือย่อส่วนละก็  

ขอให้คิดเสียใหม่ เพราะหากเป็นเรื่องที ่

เกี่ยวกับวงศ์แมวแล้ว แมวเล็กต่างหาก 

ที่ให้กำเนิดแมวใหญ่

อี ก เ รื่ อ งที่ เ ธอต้ อ งคิ ด ใหม่คื อ 

ความคิดที่ว่ามนุษย์รับพวกเรามาเป็น 

สัตว์เลี้ยง เสียใจด้วย ความจริงก็คือ 

พวกเรามาของเราเอง เพราะถึงไม่มี 

พวกเธอ เฟลิส  ก็เอาตัวรอดได้สบาย ๆ   

และเขาก็ไม่ใช่สัตว์เขลาเบาปัญญาจะได้ 

โดนมนุษย์ล่อหลอกเข้าบ้านกันง่าย  ๆ  

สัตว์อย่าง  เฟลิส  ยินยอมพร้อมใจเข้าไป 

ในชุมชนของเธอ โดยเล็งเห็นว่าเป็น 

การคบหาและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

ซึ่งกันและกัน  เขาจึงเลือกจะอยู่กับ 

พวกเธอ แทนที่จะใช้คำว่าเป็นสัตว์เลี้ยง  

ฉันว่าเป็นหุ้นส่วนกันน่าจะเหมาะกว่า  

เ ช่ น เดี ยวกั บที่ ฉั น เกริ่ น ไ ว้ ในบทที่  

แนะนำตัวก่อนหน้ านี้  อย่ างนี้ค่อย 

เข้าเค้าใกล้เคียงความจริงหน่อย เดี๋ยว 

จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วดูซิว่าเธอเห็นพ้อง 

กับฉันไหม 

ล่วงเข้ าช่วงท้าย  ๆ  ของยุคก่อน 

ประวัติศาสตร์ นั่นคือยุคหินใหม่ เป็น 

เวลาที่มนุษย์ในบริเวณเมโสโปเตเมีย 

เริ่มทำการเกษตร และพัฒนาการนี้จะ 

ส่งผลต่อไปอย่างกว้างขวาง อย่างหนึ่ง 

คือพวกเธอต้องเลิกเร่ร่อน แล้วหันมา 

ลงหลักปักฐาน เริ่มต้นตั้งหมู่บ้านและ 

สร้างเมือง  ฉันว่าเผ่าพันธุ์นิสัยโอหัง 

อย่างเธอคงจะจ๋อยเมื่อเห็นสารรูปของ 

กระท่อมโกโรโกโสซึ่งทำจากดินเหนียว 

และไม้ซีก  ก็ออกมาดีกว่ารังบี เวอร์  

นิดหนึ่ งละ  แต่พวกเธอก็มี เรื่องดีที่  

ต้องชม  อย่างเรื่องฝีมือในการดูแล 

พืช ไร่ ที่ เ ก่ งก าจถึ งขนาดมีผลผลิต 

ส่วนเกิน ซึ่งเรื่องนี้ไม่เพียงจะเปลี่ยน 

ทิศทางวิวัฒนาการของพวกเธอเอง  

หากยังรวมถึงสายพันธุ์อื่น  ๆ  รอบตัว 

เธอด้วย

อยา่งหนทูัง้ชนดิตวัเลก็และตวัใหญ ่ 

พวกสัตว์เจ้าเล่ห์พฤติกรรมสามานย์   

ซึ่งเราจะได้ฟังเรื่องราวของสัตว์ชนิดนี้ 

อีกหลายตอนในหนังสือเล่มนี้  การ 

ลักขโมยจากยุ้งฉางเป็นเรื่องสะดวก 
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าณ สบายสำหรับเจ้าพวกนี้ ในไม่ช้าพวกมัน 

ก็แห่กันมาหากินอยู่รอบ ๆ บ้านพวกเธอ 

คนก็มักเป็นเสียแบบนี้ ไม่เคยคิดอะไร 

ให้รอบคอบ ทะนงตนว่าเพาะปลูกเก่ง  

แต่ ไม่ เคย เฉลียวแม้สั กนิดว่ ายั งมี  

สัตว์อื่นที่อยากกินพืชผลของพวกเธอ!  

ในเมื่อไม่ได้คาดการณ์อะไรไว้ล่วงหน้า  

มนุษย์ก็โดนจู่โจมโดยไม่ทันได้ตั้งตัว  

พวกมันคืบคลานมาอย่างเงียบเชียบ  

ว่องไว และตัวเล็กจนเธอไม่ทันสังเกต 

ไอ้พวกตัวจ้อยจอมตะกละเหล่านี้มัน 

กินกันจนหนำใจ แล้วปล่อยของที่กิน 

เหลือให้เสียหาย

มนุษย์จึงเข้าตาจน  แต่ในไม่ช้า 

เฟลิส  ตัวน้อยก็มีทางแก้ให้  ถ้า เธอ 

รังเกียจพวกหนู  เฟลิส  ก็พร้อมช่วย 

กำจัด เนื่องจากหนูก็เป็นแหล่งอาหาร 

สำคัญของแมวดึกดำบรรพ ์ แถมคราวนี ้

เหยื่ออันโอชะพากันมาวนเวียนอย่าง 

เป็นหลักแหล่ง  แมวป่าดึกดำบรรพ์  

เลยพากันมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวที่อยู่  

ของพวกเธอด้วย แน่ละ แรก  ๆ  เขาก็ 

ระแวดระวั งพวกเธออยู่ เหมือนกัน  

แต่พูดตรง  ๆ เธอโทษเขาไม่ได้หรอก  

ลองคิดดูว่ ามองจากสายตาพวกเขา  

พวกเธอดูตัวใหญ่ยักษ์เสียขนาดนั้น  

มนุษย์ยืนสองขาเหมือนว่าจะคล่อง- 

แคล่ว ทว่าดูโงนเงนงุ่มง่าม และที่น่า 

หงุดหงิดไปกว่านั้น พวกเธอน่ะเสียงดัง  

หนวกหู ฉันไม่อยากถึงขั้นเรียกเธอว่า 

กักขฬะ  แต่ต้องยอมรับนะว่า  สิ่งที่ 

พวกเธอยังขาดคือความละเอียดอ่อน 

ในการควบคุมโลกรอบตัว

แม้  เฟลิส  เป็นสัตว์เล็ก แต่ก็เล็ก 

พริกขี้หนู  เขาใจกล้าบุกไปล่าเหยื่อ 

ถึงถิ่นมนุษย์  แถมยังเจอข้อดีอื่น  ๆ  

จากสิ่ งนี้  คือเมื่ อพวกเธอได้กำจัด 

สัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ให้พ้นถิ่นเพื่อความ 

ปลอดภัยของตัวเอง ถิ่นของพวกเธอ 

จึงกลายเป็นแดนสวรรค์อันปลอดภัย 

ของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กอย่างเราไปด้วย  

ที่แบบนี้แหละที่ เหล่าแมวจะได้อยู่ดี 

มี สุ ข  เฟลิ ส  รู้ ดี  ในพื้ นที่ ข อ ง เ ธอ  

เฟลิส  กลายเป็นผู้ล่าระดับเต็งหนึ่ง มี 

ทั้งเหยื่อให้ล่าเหลือเฟือ แถมไม่ต้อง 

คอยระวังสัตว์ผู้ล่ าที่ขนาดใหญ่กว่า  

เฟลิส  กำจัดหนูที่คอยกำจัดผลผลิต 

ของพวกเธออีกที  และนี่คือพื้นฐาน 

ความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันระหว่าง 

แมวกับมนุษย์

แม้ว่าสองสายพันธุ์จะเอื้อประโยชน์ 

กันและกัน แต่หนทางสู่วิมานบ้านป่า 

นั้นยังมีอุปสรรค  เฟลิส  เองยังสงวน 

ท่าทีไม่ยอมไว้ใจมนุษย์  ซึ่งรู้กันดีว่า 
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าณ มนุษย์เป็นสัตว์ที่ เอาแน่เอานอนอะไร 

ไม่ ได้  และฉันก็ เชื่ อว่ ามนุษย์สมัย 

ก่อนประวัติศาสตร์จะต้องนึกหวาด 

ระแวงแมวป่าไม่มากก็น้อยเหมือนกัน  

บรรพบุ รุ ษของ เธอย่ อมรู้ ดี ว่ า  แม้  

แมวป่านี้จะตัวเล็ก แต่เขี้ยวเล็บก็ร้าย 

นัก ขนาดหนูโดนตบทีเดียวยังไม่รอด  

แล้วมือคนจะเหลืออะไร

แม้จะระแวงกันขนาดนี้ แต่ความ 

สัมพันธ์ของทั้งสองสายพันธุ์กลับยิ่ง 

แน่นแฟ้น เป็นธรรมดาที่มนุษย์ย่อม 

อยากจะยื้ อพวกเรา ไว้ ใกล้ตั ว  ไม่  

อย่างนั้นไอ้พวกหนูก็คงล้นบ้าน กลาย 

เป็นว่าเมื่อไรที่พวกเราล่าหนูได้เยอะ  

คนก็จะวางเศษอาหารเอาไว้เพื่อให้แน่ใจ 

ว่าพวกเราจะไม่ไปไหน  สำหรับแมว 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์  เนื้อสัตว์ซึ่ ง 

ปรุงสุกแล้วย่อมเป็นของแปลก  ทว่า 

อร่อยถูกปาก  แถมยังโผล่มาที่ เดิม 

เวลาเดิมเหมือนเสก  ซึ่ งทำให้ชีวิต 

ง่ายขึ้นเยอะ เฟลิส  จึงรับบรรณาการ 

จากพวกเธอ  กระบวนการน้ำพึ่งเรือ 

เสือพึ่งป่าระหว่างแมวป่ากับมนุษย์คง 

ค่อยเป็นค่อยไปช้า  ๆ พวกเธอค่อย  ๆ  

ชนะใจแมว  ซึ่ ง ในกรณีของ  เฟลิส  

คงใช้เวลานานหลายศตวรรษ แต่เมื่อ 

ยิ่งสนิทใกล้ชิดกันมากขึ้น  มันก็เลย 

ลงเอยแบบที่เห็นนี่แหละ

ขออนุญาตเล่าเรื่องทำนองขายฝัน 

ตรงนี้สักเล็กน้อย  ฉันนึกภาพเอาว่า 

เหตุการณ์ของวันพลิกประวัติศาสตร์ 

นั้นเกิดขึ้น  ณ  สถานที่อย่างชายขอบ 

หมู่บ้านโกโรโกโสสักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ 

ซึ่ งตอนนี้คือประเทศอิรักไม่ก็ซี เรีย 

เมื่อสักหมื่นปีก่อน เอาเป็นว่าเรื่องเกิด 

ยามบ่ายตะวันเริ่มคล้อยหลังจากที่  

สาดแสงกล้ า จนท้ อ งน าผื น ไ ร่ ผ่ า ว 

ไอแดด  ฉันนึกภาพชายคนหนึ่งมอง 

ไปยังพุ่มไม้ซึ่ งอยู่ตรงชายขอบของ 

หมู่บ้ าน  นับเป็นเส้นเขตแดนที่ชาย 

ผู้นั้นไม่ เคยก้าวข้ ามไป  เพราะเลย 

จากนั้นไปคือพงไพรอันเป็นที่อยู่ของ 

สัตว์ป่า  และเมื่อเขาหรี่ตามองที่พุ่ม 

รกมืด ก็เห็นดวงตาแวววาวมองสวน 

กลับมา ดวงตาทรงรีสีเขียวเป็นประกาย 

แบบนี้นับสิบ  ๆ  คู่หลบอยู่ตามพุ่มไม้  

ตรงนั้นตรงนี้ เขารู้ดีว่าเป็นดวงตาของ 

ตัวอะไร  เขาและชาวบ้ านคนอื่น  ๆ  

เคยเห็นดวงตาแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วน  

เจ้ าของดวงตาเหล่านั้นคือผู้ล่ าศัตรู 

ที่มารังควานพืชผลของหมู่บ้านนั่นเอง

แล้วจู่  ๆ  ก็มี เสียงสวบสาบของ 

ฝีเท้าเล็ก  ๆ  ดวงตาในพุ่มมืดหายไป  

ซึ่งเหมือนกับทุกครั้งเมื่อพวกเขาเริ่ม 
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รู้ ตั วว่ ามีมนุษย์ก ำลั งจ้ องอยู่  ทว่ า 

คราวนี้ไม่เหมือนเดิม มีดวงตาคู่หนึ่ง 

จ้องเขม็งไม่ยอมหลบ ตาคู่นั้นคมกล้า 

ไม่สะทกสะท้าน  จ้องตอบสายตาที่  

มนุษย์มองมา  มนุษย์ค้อมตัวลงต่ำ 

นั่ งยอง  นั่น เป็นครั้ งแรกที่ เ ข า เห็น 

ดวงตาสัตว์ป่ าตั วนั้ นชัด เจนแบบนี้   

เขายื่นมือออกไปช้า  ๆ  ด้วยความรู้สึก 

กล้า  ๆ  กลัว  ๆ ใจเต้นตึ้กตั้ก จึงเห็นว่า 

เบื้องหน้าเขา ณ  ชายขอบของหมู่บ้าน 

คือเจ้ า  เฟลิส  น้อย  ขนาดมนุษย์ยั ง 

สงสัยใคร่รู้จักเจ้าของดวงตาในพุ่มมืด  

นึกสิว่าจะมีแมวป่า  เฟลิส  สักกี่รุ่นต่อ 

กี่รุ่นที่นึกสงสัยใคร่รู้ในสัตว์ตัวโตจอม 

เอะอะซึ่งยืนโหย่งอยู่ตามทุ่ง เขาเอง 

ก็กล้ า  ๆ  กลั ว  ๆ  ไม่ แพ้กัน  แต่ก็ยั ง 
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าณ สามารถรวบรวมความกล้าก้าวออกไป 

ข้างหน้า และโผล่ออกมาจากพุ่มไม้

มือมนุษย์ยื่นออกไป ค่อย  ๆ  ลด 

ต่ำลงช้า  ๆ  เพราะเขารู้ดีว่ า เล็บของ 

เจ้าตัวนี้มีพิษสง  ไม่อยากหาเรื่องให้ 

มือโดนตะปบ ส่วนหัวของ  เฟลิส  ก็ยก 

สูงขึ้นจนถึงฝ่ามือคน มนุษย์จึงได้ลูบไล ้

แผ่วเบาที่ระหว่างหูทั้งสองของแมวป่า  

เท่านั้นไม่พอ  ยังเลยไปลูบคอจนถึง 

หลัง เป็นความรู้สึกแปลกดีแท้! มือ 

ของมนุษย์นั้นหยาบกร้านจากงานในไร่  

พอได้สัมผัสขนแมวป่าจึงรู้สึกว่าขน 

หนานุ่มมือดีจัง และ...พอแค่นี้ก่อน!  

เฟลิส  หายวับกลับเข้าพงไพร ปล่อยให้ 

มือคนลอยค้างเก้อ สองสายพันธุ์ผละ 

จากการพบกันครั้งแรกซึ่งไม่ได้มีอะไร 

มากไปกว่ามือลูบหัวเพียงครั้ ง เดียว  

เหตุการณ์เกิดขึ้นชั่วพริบตา  ใครเล่า 

จะคาดเดาได้ว่าการปฏิสัมพันธ์แสน 

ธรรมดาคราวนั้นจะเปลี่ยนโลกของ 

ทั้งสองสายพันธุ์ไปตลอดกาล

เหตุการณ์แบบเดียวกันนี้น่าจะ 

เกิดขึ้นครั้ งแล้วครั้ ง เล่าตามหมู่บ้าน 

ต่าง  ๆ  แถบตะวันออกใกล้และแอฟริกา 

เหนือ เจ้า  เฟลิส  น้อยกลับมาที่พุ่มไม้ 

ตรงชายป่าครั้งแล้วครั้งเล่า ความตื่น 

ตระหนกค่อย  ๆ  ลดน้อยลง เฟลิส  เริ่ม 

ออกมาห่างจากพุ่มไม้หนา ส่วนมนุษย์ 

เองก็กลับไปที่ตรงปลายไร่นั้นเหมือนกัน 

เขาพบว่ากรงเล็บนั้นไม่ได้ทำอันตราย  

และเขาไม่ค่อยตื่นกลัวเท่า เมื่อก่อน  

มือซึ่งลูบหัวแมวป่าก็เริ่มอ้อยอิ่งมากขึ้น  

จากนั้นมนุษย์ก็มีเพื่อนฝูงตามมา จาก 

แค่สั มผั ส  ตอนนี้ กลาย เป็นลูบ ไล้   

ซึ่งลงเอยด้วยการโอบกอด จนในที่สุด 

มนุษย์ก็เชื้อเชิญ  เฟลิส  เข้าบ้าน ให้มา 

เป็นหนึ่งในผู้อยู่อาศัย ส่วน  เฟลิส  เอง 

เริ่มคุ้นมือคน เคยชินกับความสะดวก 

สบาย จนละทิ้งนิสัยรักอิสระของตน 

จากการไล่จับหนูมาลงเอยเป็น 

ความสมัครสมานของสองสายพันธุ์ 

ซึ่งต่างกันลิบลับ  หนึ่งในสถานที่ซึ่ ง 

เกิดเรื่องราวเช่นนี้คือพื้นที่ริมแม่น้ำ 

ไนล์ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา  

น้ำซึ่งไหลหลากขึ้นเหนือมาจากป่าทึบ 

ทางตอนใต้นำพาดินตะกอนมาทับถม 

ริมแม่น้ำ สะสมผ่านช่วงเวลานานนับ 

พัน  ๆ  ปี  แม่น้ ำยาวสี่พันไมล์สายนี้  

ไหลคดเคี้ยวผ่านทะเลทรายสะฮารา 

ก่อนจะไหลออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

ทำให้แทนที่แผ่นดินจะแห้งแล้งเหมือน 

บริเวณอื่นของทะเลทราย  ริมแม่น้ำ 

ไนล์กลับมีตะกอนอันอุดมสมบูรณ์ที่ 

ต้นไม้ และสัตว์ป่ าส ามารถอยู่ รอด  
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A CAT’S TALE  ประวัติศาสตร์แมวมอง

บรรดาชนเผ่าเร่ร่อนรวมทั้งพวกต้อน 

ปศุสัตว์หลายเผ่าค้นพบแดนสวรรค์ 

แห่งนี้และเริ่มมาตั้งรกราก พอถึงราว  

4 ,000  ปีก่อนคริสตกาล  คนก็ เริ่ ม 

เพาะปลูกเป็นหลักแหล่งไม่ผิดจาก 

พี่น้องของตนในแถบตะวันออกใกล้

ถึงตอนนี้ พวกเธอคงเดาออกว่า 

บทต่อไปของเรื่ องนี้ จะ เป็นอย่ างไร  

หมู่บ้านต่าง  ๆ  เติบโตรุ่งเรืองจนรวมกัน 

เป็นอาณาจักรซึ่งมีชื่อว่าอียิปต์ อาณา- 

จักรที่ยืนยงในฐานะอารยธรรมอัน 

ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนานถึงสามพันปี  

ทว่ายังอีกพันปีกว่าเราจะไปถึงตอนที่ว่า 

ใครเลยจะคาดคิดว่าหมู่บ้านเหล่านี้คือ 

จุดเริ่มต้นของอาณาจักรอันยิ่ งใหญ่ 

เช่นนั้น  ชาวนาเจ้ากรรม! อุตส่าห์มี 

ที่นาอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตก็มากมาย  

แต่ยุ้งฉางกลับถูกหนูถิ่นแม่น้ำบุกเจาะ 

กัดกินจนเสียหาย ชาวนาเหล่านั้นหัน 

ไปพึ่งใครไม่ได้ นอกจาก เฟลิส สหาย 

ของเรานี่เอง แมวป่าตัวน้อยปรากฏตัว 

ตามชายขอบของเมืองเหล่านี้  และ 

พากันออกล่าหนูร้ ายแห่งแม่น้ำไนล์   

จนซื้อใจชาวนาแถบนั้นได้ไม่ยากเย็น

สายสัมพันธ์ระหว่างสองสายพันธุ์ 

ซึ่งก่อร่างสร้างตัวในพื้นที่แถบนี้ถือว่า 

แข็งแรงแน่นแฟ้นมากกว่าที่อื่นใด ใน 

บรรดาสังคมยุคโบราณซึ่งรักพวกเรา 

นั้น  อียิปต์โบราณเป็นอารยธรรมที่  

สำนึกบุญคุณของพวกเรามากที่สุด 

ก็ ว่ า ได้  สายสัมพันธ์ อั น เท่ า เที ยม 

ระหว่างพวกเรากับมนุษย์ มีเงื่อนไข 

ที่พวกเธอจะต้องรับใช้พวกเรา  และ 

พวกเราก็จะรับใช้พวกเธอ  ทว่าเมื่อ 

เวลาผ่านไป ภาระการดูแลรับใช้ค่อย ๆ   

ผ่ อ ง ถ่ า ย ไ ปอยู่ ฝั่ ง มนุ ษ ย์ เ สี ย เ ป็ น 

ส่วนใหญ่  ชาวอียิปต์ไม่ เคยลืมคุณ 

ความดีของแมวซึ่งยืนหยัดเคียงข้าง 

พวกเขาตั้งแต่ครั้งรุ่งอรุณแห่งอารยะ  

ทรัพย์สมบัติของมนุษย์และแมวจึง 

คละรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เมื่อมนุษย์ 

แห่งอาณาจักรอียิปต์ยืดอกก้าวออก 

ไปเป็นกองหน้าของเหล่ามนุษยชาติ   

เขาก็ เชิญพวกเราให้ก้ าวไปด้วยกัน  

และพวกเราก็อยู่เคียงข้างชาวอียิปต์จน 

วิวัฒน์ถึงสุดยอดแห่งวัฒนธรรมวิฬาร์  

พร้อมกับที่พวกเขาพัฒนาถึงสุดยอด 

แห่งความสำเร็จของมวลมนุษย์เช่นกัน

ทำไมจึง เป็นแบบนั้นล่ะ  บาบา  

แมวมีดีหรื อมี เ วทมนตร์ อะ ไร  จึ ง 

สามารถสะกดผู้คนแห่งฝั่งน้ำไนล์ได้ 

อยู่หมัด ไม่เห็นน่าแปลกใจที่เราสะกด 

ให้พวกเขารักพวกเขาหลงได้  ขนาด 

เสียงร้องของเรา พวกเขายังปลาบปลื้ม  
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ถึงขนาดขนานนามเราตามเสียงนั้น  

ชาวอียิปต์โบราณใช้คำว่า  มิอุ  (Miu)  

เรียกแมวตัวผู้ และ มิอิต (Miit) เรียก 

แมวตัวเมีย  พวกเขาคือมนุษย์กลุ่ม 

แรกที่ใช้คำเหล่านี้  ซึ่งต่อมาพวกเธอ 

รู้จักกันว่า เหมียว แต่ว่าเราสะกดให้ 

คนรักใคร่หลงใหลในหลายประเทศ 

ไม่ใช่แค่ในอียิปต์ แค่พฤติกรรมน่ารัก 

ของพวกเราอย่างเดียวก็เป็นเหตุผลที่ 

เกินพอ  ทว่าในอียิปต์มันมีเรื่องราว 

มากกว่านั้น ผู้คนน้อมรับเราเข้าบ้าน 

หลังน้อยโดยคาดหวังว่าเราจะทำหน้าที่ 

กำจัดหนู แต่มารู้ทีหลังว่าพวกเราไม่ได้ 

เก่งแต่จับหนูทั้ งตัวเล็กและตัวใหญ่  

เท่ านั้น  กับแมงป่อง  งู เห่ า  และงู  

แมวเซา เราก็เอาถึงตายเช่นกัน
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