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จุดเริ่มต้นที่คลาดเคลื่อน

แม้ตลอดสามวันที่ผ่านมา ไป๋โม่จะส่องคันฉ่องส�าริดจนนับครั้ง 

ไม่ถ้วนแล้วก็ตาม แต่เธอก็ยังคงยกมันข้ึนส่องหน้าตัวเองอย่างไม่ยอม

ถอดใจ 

โอ๊ย! เธออยากจะกรดีร้องออกมาดงัๆ มนัเกิดผดิพลาดตรงไหนกัน

นะ ทัง้ท่ีน่ีเป็นการข้ามภพครัง้ทีเ่ก้า หรอืก็คอืเป็นชาตทิีส่บิของเธอแล้วแท้ๆ 

ขอแค่ท�าภารกิจบนโลกมนษุย์ เป็นสือ่รกัให้เมิง่ฉวนซกัีบหวงัซูอ่สี�าเรจ็ เธอ

ก็จะกลบัไปรายงานตวักับท่านเทพสวรรค์เพ่ือขอรับขนจิง้จอกหน่ึงเส้น แล้ว

เจ้าขนจ้ิงจอกเส้นน้ีก็เท่ากับหางจิง้จอกหนึง่หาง พูดอกีอย่างหน่ึงก็คือ เมือ่

รวมหางจิง้จอกหางนีแ้ล้ว เธอจะมหีางครบเก้าหางเหมอืนเดิม และได้เข้า

สูท่�าเนยีบเทพเจ้า...เป็นเทพจิง้จอก แต่การข้ามภพครัง้นี ้เธอดนัมาอาศยั

อยู่ในร่างของจีอันเชี่ยน ซึ่งเป็นหวังซู่อีที่กลับชาติมาเกิดในภพนี้ ส่วน

นางเอกที่รอให้เธอจับคู่ให้กลับกลายเป็นดวงวิญญาณดวงหน่ึง ซ�้าร้าย 
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ยังเชดิหน้าวางป่ึงอยู่ด้านข้าง ส่งเสยีงโวยวายไม่หยุด

"เจ้าผเีร่ร่อน เจ้าผไีม่มศีาล เอาร่างกายของข้าคนืมานะ!" จอีนัเชีย่น

กระทืบเท้าเต้นแร้งเต้นกา ทั้งยังเงื้อง่าหมัดตั้งท่าจะชกต่อยเป็นระยะ  

จนปัญญาที่ตัวเบาหวิวๆ ดูไม่คุกคามข่มขวัญเลยสักนิด

ไป๋โม่หันไปถลึงตาดุใส่ "เจ้าหุบปากซะ หนวกหูจะตายอยู่แล้ว!"

"ข้าจะท�าให้เจ้าหนวกหูตายไปเลยน่ะส ิเอาคนืมา! เอาร่างกายของ

ข้าคนืมา!" ไม่ว่าจะตะโกนอย่างไร นอกจากอกีฝ่ายแล้ว คนอืน่ล้วนไม่ได้ยิน 

นางไม่จ�าเป็นต้องกงัวลว่าเกียรติขององค์หญิงจะเสือ่มเสยีหมดสิน้

ไป๋โม่อยากจะตบหน้านางสกัฉาดเหลอืเกินจริงๆ "น่าร�าคาญ ถ้าสลับ

คืนได้ก็ท�าไปแล้ว ข้ายังจะต้องกลุ้มใจด้วยหรือ" นางนึกว่าเธออยู่ดีมีสุข

หรืออย่างไร ต้องสิ้นเปลืองเวลาไปสามวันกับการดิ้นรนหาทางออกจาก

สถานการณ์ตรงหน้า แต่จนแล้วจนรอดก็ยงัหาทางออกไม่ได้ ทัง้ๆ ทีผ่่าน

มาไม่เคยเกดิเรือ่งพรรค์นีข้ึน้มาก่อน ไม่ว่าจะข้ามภพจากยคุปัจจบุนัไปยุค

อดีต หรือจากยุคอดีตไปยุคปัจจุบัน กลับไปกลับมาซ�้าๆ แต่ไม่เคยเกิด

เหตกุารณ์ทีเ่ธอเข้าสวมร่างคนคนหนึง่โดยท่ีวญิญาณเดมิยังคงอยู่ อกีอย่าง

ถ้าจะเอาร่างคืนให้เจ้าของเดิมก็ต้องรูว้ธีิ แต่เธอไม่มแีม้แต่คนท่ีปรกึษาได้ 

แล้วจะสลบัร่างคืนง่ายๆ ได้อย่างไรเล่า

"ข้าไม่สน ข้าจะสลับคืน! ข้าจะสลับร่างคืน!" จีอันเชี่ยนถนัดเร่ือง 

ดือ้รัน้เอาแต่ใจเป็นท่ีสดุ เอาเป็นว่าถ้าไม่บรรลเุป้าหมาย นางก็จะก่อกวน

อีกฝ่ายให้คลั่งตายไปเลย

เด็กคนน้ีไม่รู้จักกาลเทศะเอาเสียเลย! ไป๋โม่ลุกพรวดขึ้น พร้อม 

ชกู�าป้ันขูด้่วยความหวัเสยี แต่ยังจ�าได้ว่าต้องเบาเสยีงไว้ "ขนืยังไม่หุบปาก
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อีก ข้าจะเอาเข็มมาเย็บปากเจ้าซะ!"

ปากนางยังถูกเย็บได้อีกหรอื แม้ว่าจะยังนกึกังขาในใจ แต่จอีนัเชีย่น

ก็ยังคงอดท�าคอย่นเลก็น้อยมไิด้ พลางกล่าวอย่างน่าเวทนา "เจ้าดเุหลอืเกิน 

แต่ไหนแต่ไรไม่เคยมใีครดุข้าเย่ียงนี!้"

ไป๋โม่เกือบลืมไปว่า ชาตินี้หวังซู่อีเป็นองค์หญิง แล้วก็เอาแต่ใจ 

ตวัเองเป็นท่ีสดุ และเพราะมนีสิยัแบบน้ี ถึงดนัทรุงัออกเรอืนไปกับผูช้ายที่

ไม่รกัตวัเอง พอแต่งงานได้ไม่ถึงสามสีเ่ดอืนด ีก็มแีมวป่าโผล่มาจากทีไ่หน

ไม่รู ้ท�าให้นางตกใจจนพลดัหล่นลงไปในทะเลสาบจมน�า้ตาย ถ้าไม่ใช่เธอ

เข้ามาอยู่ในร่างน้ี ในสายตาคนนอกจอีนัเชีย่นก็คอืคนท่ีตายไปแล้ว

พอคิดถึงตรงนี ้ไป๋โม่ย่ิงปวดหัวจนอดนวดขมบัไม่ได้ ท�าไมจอีนัเชีย่น

ถึงเป็นหญิงมีสามีแล้ว เช่นนั้นเน้ือคู่ของจีอันเชี่ยนล่ะอยู่ที่ไหน อีกอย่าง

ท�าไมเธอถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเจี่ยงไหวเหลียงสามีในเวลาน้ีของจีอันเชี่ยน

อย่างไรชอบกล... นีเ่ธอคดิจนหัวจะแตกอยู่แล้วนะ สถานการณ์ซบัซ้อน 

ยุ่งยากแบบนีจ้ะให้เธอบรรลภุารกจิได้อย่างไรเล่า

"ข้าท�าใจยอมรบัมไิด้จรงิๆ แล้วใครกันแน่ท่ีเป็นต้นเหตทุ�าให้ข้าพลดั

ตกทะเลสาบ ข้าก็ยังไม่รู้เลย" จีอันเชี่ยนลดความหยิ่งผยองลงสิ้น ท่าทาง

น่าเวทนาเช่นนั้นยิ่งดูน่าสงสารมากขึ้น

"ถึงเจ้าไม่ได้โง่เข้าขั้นสุดจะเยียวยา จนยังคิดอยู่อีกว่าเป็นแมวป่า 

ตวัหนึง่ท�าร้ายเจ้าจรงิๆ แต่ว่าเจ้าก็ไม่เคยใช้หัวคดิเลยใช่หรือไม่ ว่าใครที่

จะท�าร้ายเจ้าได้" ไป๋โม่ไม่มเีจตนาจะพูดเหนบ็แนม แต่ผ่านไปสามวนั เธอ

ก็รูจ้กัเดก็คนนีจ้นทะลปุรโุปร่งแล้ว ท�าให้อดสงสยัไม่ได้ว่าอกีฝ่ายมไีอควิ

ถึงแปดสบิหรอืเปล่า
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จีอันเชี่ยนท�าปากยื่น ถลึงตามองเธออย่างน้อยเนื้อต�่าใจ

"ข้าไม่ได้ต้ังใจจะดูถูกเจ้าหรอกนะ แต่เจ้าอาศัยอยู่ท่ีนี่มาต้ังสามส่ี

เดอืน ใช่ว่าสามสีวั่นเสยีเมือ่ไหร่ ถ้าถึงกับยังมองไม่ออกว่าใครเป็นศตัรกัูบ

ตัวเองอีก เจ้านี่ก็ไม่ใช่คนปกติธรรมดาแล้วจริงๆ" ไป๋โม่ส่ายหน้าทอด 

ถอนใจอย่างสดุระงับ ช่างซือ่จนเซ่อ!

"ข้ามัวแต่ใส่ใจพี่เจี่ยงต่างหาก"

"สามสีเ่ดือนมานีม้วัแต่ใส่ใจเขา เขายังคงเย็นชากับเจ้า คนอย่างเจ้า

นีน่ะไม่มเีรือ่งขาดทนุก�าไรอยู่ในหวัเอาซะเลย" สามวนัก่อนเจีย่งไหวเหลยีง

มาเย่ียมเธอ บอกตามตรงตอนนั้นเธอรู้สึกได้ชัดเจนเพียงอย่างเดียวว่า 

จอีนัเชีย่นถูก 'ความหลง' บงัตา ภูเขาน�า้แขง็พันปีอย่างเขามเีสน่ห์ตรงไหน

กัน

"อะไรคือขาดทุนก�าไร"

"ขาดทนุก�าไรก็คือ...ช่างมนัเถอะ พวกเรามนัคนละระดบั คุยกันไม่รู้

เรือ่ง" จีอันเชีย่นเป็นหญิงสาวยุคโบราณแท้ๆ จะมาเทียบชัน้จิง้จอกพันปี

อย่างเธอได้อย่างไรกัน ถึงแม้ตัวเธอเองจะไม่ได้เข้าขัน้ฉลาดนกัก็ตาม

"ข้าเป็นองค์หญิง!"

ไป๋โม่โบกมอืไปมา ตกลงใจเดด็เดีย่วแล้วว่าจะไม่สนใจอะไรทัง้น้ัน 

เธอมาทีน่ีม่แีค่เป้าหมายเดยีวคอืบรรลภุารกิจ จะได้รบีเอาหางจิง้จอกไปส่ง

มอบให้ท่านเทพสวรรค์โดยไว  เพ่ือตนเองจะได้เป็นเทพจ้ิงจอก แล้วปัญหา

แรกท่ีขดัขวางการบรรลภุารกิจของเธอก็คอืจอีนัเชีย่นมสีถานะแต่งงานแล้ว 

ซึง่น่ันหมายความว่านางจ�าเป็นต้องตกลงหย่ากบัเจีย่งไหวเหลยีงก่อน ก้าว

ต่อไปค่อยตามหาคนทีเ่มิง่ฉวนซกีลบัชาติมาเกิดในภพน้ีอกีที
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"นี่ ข้าไม่สนนะ อย่างน้อยๆ เจ้าต้องช่วยหาตัวคนร้ายและล้างแค้น

แทนข้าด้วย!" จีอันเชี่ยนสุดจะทนรับความรู้สึกที่ถูกมองข้ามได้จริงๆ

"เรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลัง ตอนนี้ข้ามีเรื่องส�าคัญกว่านั้น"

"ข้าไม่สนใจว่าเจ้ามเีรือ่งส�าคัญอะไร หากไม่คนืร่างน้ีให้ข้า เจ้าก็ต้อง

ช่วยข้าล้างแค้น!"

เหลอือดกับเด็กคนน้ีแล้วจรงิๆ ไป๋โม่ตะโกนเสยีงดงัลัน่อย่างย้ังไม่อยู่

อีกต่อไป "เงยีบสกัที!" อยากเอาสก็อตเทปแปะปากนางจรงิๆ อ๊ะ! ยุคน้ียัง

ไม่มสีก็อตเทปน่ี อกีอย่างเด็กคนน้ีเป็นดวงวิญญาณ อยากจะอดุปากก็ยัง

อุดไม่ได้ เฮ้อ...หรอืว่าต่อแต่น้ีเธอจะต้องทนฟังเสยีงดงัแสบแก้วหแูบบนี้

ตลอดไปนะ

จอัีนเชีย่นถลงึตามองนางพักหน่ึง สดุท้ายก็ร้องไห้โฮๆ ออกมาอย่าง

กลั้นไม่อยู่

"พอกันท ีข้าอยากร้องไห้ย่ิงกว่าเจ้าอกีรูห้รอืไม่" ไป๋โม่รูส้กึจนปัญญา

เต็มที

ไฉ่อวิ๋นกับไฉ่เซียง สาวใช้สองนางซึ่งเฝ้าอยู่หน้าประตูมองหน้ากัน

ไปมาด้วยความวิตกกังวลอย่างยิ่งยวด

นบัแต่องค์หญิงฟ้ืนขึน้มาหลงัจากพลดัตกน�า้ ทุกวันจะไล่ทกุคนออก

ไปจากห้องแล้วปิดประตู ปกติข้างในมกัเงียบเชยีบ แต่บางครัง้ก็จะมเีสยีง

ตะโกนเอะอะดังลอดออกมาบ้าง รู้สึกคล้ายก�าลังพูดคุยกับใครบางคน 

อยู่อย่างไรอย่างนัน้ ทว่าพวกนางล้วนแจ่มแจ้งดว่ีานอกจากองค์หญิงแล้ว 

ในห้องไม่มคีนอืน่อกี

"มอีะไรหรอื ไฉนพวกเจ้าสองคนถึงยืนอยู่ตรงนี"้ แม่นมของจอีนัเชีย่น
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เดนิเข้ามา

"องค์หญิงขังตัวเองอยู่ในห้องอีกแล้วเจ้าค่ะ"

"ยังพึมพ�าอยู่คนเดียวเป็นครั้งคราวด้วยเจ้าค่ะ น่ากลัวจริงๆ"

แม่นมฉนิได้ยินแล้วขมวดค้ิว สบืเท้าขึน้หน้าผลักประตูเปิดออกแล้ว

เดินเข้าไปด้านใน

พอได้ยินเสยีงฝีเท้าดงัขึน้ ไป๋โม่ทีส่ติใกล้ขาดผงึรอมร่อก็ย่ิงเกรีย้วกราด

ไม่ไว้หน้าใครอย่างสดุระงับ "บอกให้พวกเจ้าคอยอยู่ด้านนอก ห้ามเข้ามา 

รบกวนข้ามิใช่หรือ..." ทว่าพอเธอหันไปเห็นว่าผู้ท่ีมาคือแม่นมฉิน เธอก็

เปลีย่นสหีน้ากะทนัหัน "แม่นมยังไม่หายดีเลย ไฉนลุกข้ึนมาแล้วเล่า"

แม่นมฉินปฏิบัติต่อจีอันเชี่ยนไม่ต่างจากมารดาบังเกิดเกล้าเลย 

ทีเดียว หลังจากจีอันเชี่ยนตกน�้าก็เฝ้าอยู่ข้างกายไม่ห่าง จนกระทั่ง 

จีอันเชี่ยนฟื้นขึ้นมา แม่นมฉินก็ไม่สบายจนล้มทรุดไปต่อหน้าต่อตาเธอ

ทันทีทันใด ท�าเอาเธอรู้สึกซึ้งใจมาก ยังดีที่แม่นมฉินไม่รู้ว่าจีอันเชี่ยนใน

ตอนน้ีไม่ใช่ตัวจริง ไม่อย่างน้ันคงไม่ต้องล้มหมอนนอนเส่ือไปเลยหรือ

อย่างไร

"องค์หญิงไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเจ้าคะ" แม่นมฉินไม่ซักไซ้ถึง

พฤตกิรรมแปลกประหลาดของเธอ เมยีงมองส�ารวจตัง้แต่หัวจรดปลายเท้า

รอบหน่ึงด้วยความห่วงใย

ไป๋โม่นึกสงสัยอย่างสุดใจว่าแม่นมฉินคงคิดว่าเธอถูกผีเข้าซะแล้ว

เธอวางท่ากระฉับกระเฉง คลี่ยิ้มอ่อนหวาน "ข้าหายดีแล้ว ไม่เป็น

อะไร"

"ได้ยินว่าองค์หญิงขังตัวเองอยู่ในห้องบ่อยๆ ประเด๋ียวจะล้มป่วย
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เอาได้นะเจ้าคะ"

"ข้าแค่สับสนมาก อยากอยู่เงียบๆ ตามล�าพัง คิดทบทวนอะไรต่อมิ

อะไร"

"บ่าวเข้าใจความรู้สึกขององค์หญิงในเวลานี้ดีว่าจะต้องน้อยอก

น้อยใจเป็นแน่ องค์หญิงตกน�า้ไปเช่นน้ี แต่ท่านราชบตุรเขยกลับไม่ไล่เลียง

เอาความจากผูใ้ด ปล่อยให้เรือ่งผ่านไปโดยง่าย แต่ท่านจะขงัตนเองอยู่ใน

ห้องคนเดยีวเพราะสาเหตนุีไ้ม่ได้อยู่ดนีะเจ้าคะ ไฉ่เซยีงกบัไฉ่อวิน๋ล้วนหวัไว

รูค้วาม ไม่รบกวนองค์หญิงเป็นอนัขาด"

"ข้าไม่ได้น้อยอกน้อยใจ มใิช่ส ิตอนนีข้้าคดิกระจ่างแจ้งแล้ว น้อยใจ

ไปจะมอีนัใด พ่ีเจีย่งจะสงสารเหน็ใจข้าด้วยเหตุนีห้รือ ข้าไม่ฝันลมๆ แล้งๆ 

อกีแล้วล่ะ แม่นมโปรดวางใจได้ ข้าจะกลับมามีก�าลังใจอกีคร้ัง แต่แม่นมก็

รูว่้ามเีรือ่งบางเรือ่งท่ีข้าจ�าเป็นต้องไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วนเงยีบๆ ถ้ามคีนอืน่

อยู่ด้วย ข้าไม่อาจต้ังสมาธิได้" ไป๋โม่หันข้างน้อยๆ หลบสายตาหม่นหมอง

แกมตัดพ้อที่พุ่งตรงใส่เธอเหมือนลูกธนู ถึงเด็กคนน้ีจะเป็นแหล่งข้อมูล 

ชัน้ด ีท�าให้เธอไม่ถึงกับงมโข่งไม่รูเ้รือ่งรูร้าวอะไร แต่ว่าอย่าตามกวนใจกัน

ไม่หยุดหย่อนแบบนีจ้ะได้ไหมนะ

แม่นมฉินเต็มตื้นในอกระลอกหนึ่ง องค์หญิงเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ  

นางไม่ได้ถูกผเีข้า แต่หลงัจากเฉยีดเข้าไปใกล้หน้าประตผีูมาคราหนึง่ ก็ได้ 

บทเรยีนจากความเจบ็ปวดในทีส่ดุ ไม่หลงงมงายกับความรกัท่ีไม่อาจได้

มาครอบครองอกี ช่างวิเศษดีแท้!

"แม่นม วันหลังข้าจะไม่ขังตัวเองอยู่ในห้องอีก อากาศข้างนอก

หอมหวนย่ิงกว่าในห้อง" แต่นีไ่ม่ใช่จดุส�าคญั เพราะถ้าขนืไม่ออกไปอกี เธอ
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จะคยุเรือ่งตกลงหย่ากับราชบตุรเขยของจอีนัเชีย่นได้อย่างไร

แม่นมฉนิไม่กระจ่างแจ้งว่า 'อากาศข้างนอกหอมหวนย่ิงกว่าในห้อง' 

มคีวามหมายใดกันแน่ แต่ได้ยินองค์หญิงพูดออกมาว่าเตม็ใจออกไปข้าง

นอก น�า้ตานางก็ร่วงเผาะลงมาทันควนั ชวีติท่ีราวกับสูห้น้าใครมไิด้ในจวน

เสนาบดตีลอดสามสีเ่ดือนท่ีผ่านมาก�าลงัจะผ่านพ้นไปแล้ว

ก็แค่เปิดประตหู้องเดนิออกไปข้างนอกเท่านัน้ แม่นมต้องตืน้ตนัใจถึง

เพียงน้ีเชียวหรอื ไป๋โม่อดมองวญิญาณเศร้าสร้อยดวงนัน้ไม่ได้ พลางถาม

โดยไม่ออกเสยีง เจ้ามชีวิีตอยู่ท่ีนีอ่ย่างไรกันแน่

จอีนัเชีย่นหลบสายตาอกีฝ่าย เพ่ือเอาใจพ่ีเจีย่ง นางเพียรพยายาม

ปรบัตวัให้เข้ากับชวีติในจวนเสนาบด ีแต่ครัน้ได้พบหน้าพ่ีเจีย่งสักคร้ังอย่าง

ไม่ง่ายดาย ทัง้สองกลบัหนัหลงัให้กันอย่างขุน่เคอืง ไม่นานนกันางก็พบว่า 

คนท่ีน่ีเห็นนางเป็นเหมือนงูพิษ พากันหลบลี้หนีหน้าไปไกลๆ สุดท้าย

นอกจากเข้าวังระบายความทกุข์ นางก็แทบไม่ย่างเท้าออกนอกประตหู้อง

"แม่นม อดีตเปรียบได้ด่ังเมฆหมอก พวกเราอย่าไปคะนึงถึงมัน 

อีกเลยนะ ภายภาคหน้าต้องอยู่อย่างเชิดหน้าชูตา ดีชั่วอย่างไรข้าก็เป็น

องค์หญิง" แม้เธอยังไม่รู้สถานะขององค์หญิงต้าเหลียงคนนี้อย่างชัดเจน 

แต่ที่แน่ๆ จะต้องสูงศักดิ์มาก

แม่นมฉินย้ิมทั้งน�้าตา ผงกศีรษะถ่ีรัวอย่างเห็นดีเห็นงามด้วย ถึง

กระน้ันหากนางรู้ว่าองค์หญิงก�าลังคิดอ่านอะไรอยู่ คงต้องบันดาลโทสะ

อีกว่า ท�าไมหนอองค์หญิงถึงประพฤติตัวอยู่ในกรอบธรรมเนียมไม่ได้

ยามท่ีไป๋โม่ก้าวเท้าออกจากห้องในท่ีสดุน้ันเป็นอกีหน่ึงเดือนให้หลัง 
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สาเหตุที่ประวิงเวลามาถึงตอนน้ี ข้อแรกคือแม่นมฉินยืนกรานว่าอาการ

ป่วยของเธอต้องหายสนิท ข้อสองเธอจ�าเป็นต้องคุน้เคยกบัทกุสิง่ทกุอย่าง

ของจอีนัเชีย่น

พอได้สมัผสักับอากาศบรสิทุธ์ิข้างนอก ไป๋โม่อ้าแขนกว้างเตม็เหยียด

ด้วยความพึงพอใจ จากนัน้บดิซ้ายทขีวาที... เอ๊ะ? ท�าไมไม่เหน็เด็กสาว 

คนนัน้ลอยไปลอยมา นางชอบเอนตวับนตัง่ข้างหน้าต่างอาบแดดมากท่ีสุด 

เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดทีจ่ะหลบอยู่ในห้องเพราะกลวัแดด หรอืว่า...นางออก

จากห้องไม่ได้!

ไป๋โม่ตาเป็นประกาย ยกสองมอืปิดปากไม่ให้เสียงหวัเราะหลุดออก

มา ยอดไปเลย วนัหลงัถ้าอกีฝ่ายพูดมากจนทนไม่ไหว เธอก็จะหนอีอกมา 

รบัรองว่าองค์หญิงคนนีจ้ะได้เรยีนรูส้กัทว่ีาอะไรคอืการให้เกียรตผิูอ้ืน่

อารมณ์เบิกบานยังไม่ทันจางหาย แต่เม่ือมองไปเบื้องหน้า เธอก็

ตระหนักถึงปัญหาใหญ่มากข้อหนึ่ง ไม่มีเด็กสาวคนนั้น ส�าหรับเธอแล้ว

จวนเสนาบดีแห่งนี้ก็คือเขาวงกตดีๆ นี่เอง

ท�าอย่างไรดี กลับเข้าห้องถามให้แจ่มแจ้งแล้วค่อยออกมาอีกที 

ดหีรอืไม่ ไม่ได้ส ิเธอพูดเสยีดิบดีว่าจะไปหาเจีย่งไหวเหลียง แล้วจะอธิบาย

อย่างไรล่ะถ้ายังไม่ทนัก้าวเท้าออกนอกประตหูน้าเรอืนชงิเฟิง (ลมโชย) ก็

ย้อนกลบัไปอกี ท�าเป็นไม่รูไ้ม่ชีข้อความช่วยเหลอืไปก่อนดกีว่า

"ไฉ่อวิ๋น เจ้าน�าทางทีสิ"

ไฉ่อวิน๋ได้ยินแล้วอึง้ไปเลก็น้อย ก่อนจะออกเดนิน�าทางอยู่ข้างหน้า

โดยไม่กล้าทักถามอะไร

ห้องหนังสือใหญ่ของเจี่ยงไหวเหลียงมีสองชั้นตั้งอยู่ที่หอเหวินหวา 

Page ����������������.indd   15 6/9/59   11:30



16

เทพจิ้งจอกลวงรัก

(เฟื่องอักษร) นึกภาพออกได้ไม่ยากเลยว่าต้องมีหนังสือสะสมไว้เป็น

จ�านวนมากมายล้นเหลอื เว้นแต่ค้างคนืท่ีเรือนของอนุภรรยากับเมยีบ่าว 

ปกติเขาล้วนพักผ่อนอยู่ที่น่ี ไม่ยินยอมเย่ียมกรายไปที่เรือนชิงเฟิงแม้แต่

ก้าวเดยีว จากจดุนีก็้รูไ้ด้ว่าเขาใจไม้ไส้ระก�ากับจอีนัเชีย่นขนาดไหน 

ตอนกลางวันห้องหนังสอืใหญ่ไม่ลงกลอน แต่มีองครักษ์สองนายเฝ้า

ยามอยู่เสมอ เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าหากไม่ได้รับอนุญาตจาก 

ผูเ้ป็นนาย ไม่ว่าใครก็เหยียบเข้าไปไม่ได้สกัก้าว ส�าหรบัเรือ่งน้ี จอีนัเชีย่น

เป็นคนบอกให้ไป๋โม่รูเ้อง ตอนท่ีเธอซกัถามว่าจะไปพบเจีย่งไหวเหลยีงได้ 

ทีไ่หน

"เข้าไปรายงานเจ้านายของพวกเจ้าทีว่าข้าต้องการพบ" ไป๋โม่คลีย่ิม้

กว้างเพ่ือแสดงความจรงิใจเต็มที ่ลกัย้ิมบุม๋ลกึสองข้างแก้มน้ันท�าให้เธอดู

อ่อนหวานจนชวนให้หัวหมนุตาลาย

องครกัษ์สองนายซึง่ขมวดคิว้ในทแีรกเพราะการปรากฏตวัของเธอ

เกือบจะโต้ตอบไม่ทนั ครูใ่หญ่องครกัษ์หน้าตาดรุ้ายทางซ้ายมือถึงก้าวออก

มาพูดขึน้ "เรยีนองค์หญิง ใต้เท้าก�าลงังานยุ่งอยู่ขอรบั"

ตอนองค์หญิงแต่งเข้ามาในจวนเสนาบดแีรกๆ ทกุสองสามวนัก็จะ

มาก่อกวนท่ีนีค่รัง้หน่ึง แต่สองสามเดือนต่อมาก็ค่อยๆ เงยีบหายไปไม่เห็น

ว่ีแวว จวบจนช่วงก่อนตกน�า้ย่ิงไม่เคยมาหาเร่ืองฉีกหน้าตวัเอง ไฉนตอนนี้

ถึงมาปรากฏตัวอีกแล้ว

"ยุ่งมากหรือ ปลีกเวลาให้ข้าไม่ได้แม้แต่ครึ่งช่ัวยาม* หรือ" ไป๋โม่ 

เชือ่ว่าเริม่ต้นตัง้แต่ตัวเองเสนอขอหย่า จากน้ันเขาแกล้งท�าเป็นตรกึตรอง

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ครู่หน่ึงแล้วค่อยพยักหน้าเห็นด้วย ท้ังหมดน้ีน่าจะกินเวลาไม่เกินครึ่ง 

ชั่วยาม

"ใต้เท้ามีค�าสั่ง ไม่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามเข้าไปรบกวนขอรับ"

"ไม่เข้าไปถามสักหน่อยหรือ ขอแค่เขาสละเวลาครึ่งชั่วยาม หลัง

จากนี้ข้าก็ไม่สร้างความล�าบากใจให้เขาอีก"

"องค์หญิงโปรดอภัยให้ด้วย ใต้เท้าบอกไว้แล้วว่าเว้นแต่เป็น 

พระราชโองการ ไม่ว่าใครก็ห้ามกวนใจขอรับ" องครักษ์จนปัญญาจริงๆ 

ห้องหนังสือท่ีใต้เท้าหวงแหนท่ีสุด กระทั่งงานเก็บกวาดเช็ดถูยังมอบให้

เป็นหน้าที่ฟางซื่อผิงกับฟางอู่เซิงเด็กรับใช้ประจ�าตัวสองคนเท่าน้ัน ซึ่งนี่

ก็เป็นเรื่องหน่ึงที่องค์หญิงมีปากเสียงกับใต้เท้าอย่างรุนแรงท่ีสุด เพราะ

นางมักดันทุรังบุกเข้าไปโดยไม่น�าพาอะไรทั้งสิ้น

"เอาเถอะ ข้าจะรออยู่ตรงน้ีจนกว่าเขาจะมีเวลาว่าง คงไม่ว่ากัน

กระมัง" เธอไม่ดันทุรังบุกเข้าไปหรอก เรื่องพรรค์นั้นเป็นการกระท�าของ 

พวกคนโง่ อย่างน้อยเธอยังพอมสีมองอยู่นดิหน่อย ฉะนัน้เธอจะให้เขาเดนิ

ออกมาพบเธอเอง

เธอใช้ความคิดอย่างฉับไว จากนั้นกระตุกยิ้มที่มุมปากทันที

องครักษ์ทั้งสองน่ิงงันไปพร้อมกัน ไฉนองค์หญิงช่างเอาแต่ใจผู้น้ี 

ไม่เพียงไม่อาละวาดยกใหญ่เช่นที่ผ่านมา ทั้งยังเปลี่ยนเป็นพูดง่ายเช่นนี้

อีกด้วย

"ข้าหวิแล้ว จู่ๆ  ก็นกึอยากกินไก่ย่างข้ึนมา" ไป๋โม่กลนืน�า้ลายเอือ๊กๆ 

ก่อนจะหันไปทางไฉ่อว๋ิน "เจ้าพาซย่าอิงกลับไปท่ีห้องครัวเล็กของเรือน 

ชิงเฟิง ขอฟืน ถ่าน แล้วก็ไก่ที่เชือดและถอนขนเสร็จแล้วมาด้วย จริงสิ  
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ท่อนฟืนทีจ่ะใช้ท�าเป็นขาหย่ังวางไม้เสยีบไก่ต้องเลอืกให้ดีๆ  ด้วยนะ แล้ว

ก็ถ้าพวกเจ้าสองคนหอบของมาไม่ไหว ก็ให้ไฉ่เซียงส่งคนมาช่วยอีกสอง

สามคน"

ไฉ่อว๋ินแทบจะงงงวยไปหมดแล้ว "องค์หญิงจะย่างไก่ตรงนี้หรือ 

เจ้าคะ"

"ใช่น่ะส ิอยู่ว่างๆ ไม่มอีะไรท�า ก็ย่างไก่ตรงน้ีเสยีก็สิน้เร่ือง" ไป๋โม่พูด

จริงแน่นอน แต่ท่าทางขยิบตาอย่างซุกซนของเธอท�าให้ไฉ่อวิ๋นตัดสินใจ

ไม่ถูกจริงๆ ตกลงว่าองค์หญิงเอาจริงหรือว่าพูดไปอย่างน้ันเองกันแน่  

ไป๋โม่เลยตรงเข้าไปผลักนางทีหนึ่ง "เจ้ายังมัวยืนเซ่ออยู่ตรงนี้ท�าไม รีบไป

สิ!"

"ให้ซย่าองิอยู่รบัใช้องค์หญิง ส่วนข้ากลบัไปเรอืนชงิเฟิงเตรยีมการ

คนเดียวก็พอแล้วเจ้าค่ะ" ไฉ่อว๋ินไม่ใคร่จะคุ้นเคยกับองค์หญิงพิลึกพิลั่น 

ผูน้ี ้ กระน้ันเมือ่เทยีบกับองค์หญิงท่ีเอะอะโวยวายเสยีงดงัสดุท้ายก็กลาย

เป็นตัวตลกแล้ว นางชมชอบองค์หญิงที่ท�าให้คนอกสั่นขวัญแขวนอยู่ 

สกัหน่อย ทว่าแฝงไว้ด้วยความเจ้าเล่ห์แสนกลคนน้ีมากกว่า

"ไม่ต้องหรอก ไม่มีใครกล้ารังแกข้า ข้าอยู่ที่นี่ตามล�าพังได้"

นั่นสิ ศักดิ์ฐานะขององค์หญิงเป็นท่ีรับรู้กันโดยถ้วนหน้า ในจวน

เสนาบดีนี้ไม่มีคนแตะต้องนางได้จริงๆ ไฉ่อว๋ินจึงพาซย่าอิงออกจากหอ

เหวินหวาอย่างคลายใจในที่สุด

"ไก่ย่างๆ ไก่ย่างกลิน่หอมฉยุ...แค่คิดก็น�า้ลายสอแล้ว" ไป๋โม่กระโดด

โลดเต้นเหมอืนเด็กๆ ดทู่าทางคล้ายก�าลงัส�ารวจไปรอบๆ แต่แท้จริงแล้ว

เป็นการก่อกวนคน
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องครักษ์ทั้งสองสบตากันแวบหน่ึงอย่างตื่นตะลึง หากปล่อยให้ 

องค์หญิงย่างไก่ท่ีนีต่ามใจชอบ ใต้เท้าจะไม่หกักระดกูพวกเขามาต้มน�า้แกง

อย่างน้ันหรอื องครกัษ์คนท่ีมไิด้ส่งเสยีงสกัค�าตัง้แต่ต้นจนจบ รบีเร่งแอบ

อ้อมไปทางด้านหลงั เข้าไปรายงานเจ้านาย

ไป๋โม่ลอบสงัเกตความเคลือ่นไหวของพวกเขาทางหางตาอยู่ตลอด 

พอเห็นเช่นนั้น มุมปากเธอย่ิงยกสูงขึ้น ความรู้สึกที่ได้แกล้งคนแบบนี้ 

ไม่เลวจริงๆ

ผ่านไปครูห่นึง่ ไฉ่อว๋ินกับซย่าอิงกลับมาแล้ว มีหญิงรับใช้สูงวัยสอง

สามคนเดินตามอยู่ข้างหลัง หอบข้าวของที่จะใช้ย่างไก่มาพะรุงพะรัง  

ไป๋โม่ว่ิงถลาเข้าไปเหมอืนสนุขัเห็นกระดกู ทว่าขณะทีเ่ธอก�าลังจะบญัชาการ

ให้ทุกคนลงมือ องครักษ์ที่แอบหลบเข้าไปในห้องหนังสือก่อนหน้าน้ีก็ 

เดนิเข้ามา

"องค์หญิง ใต้เท้าว่างแล้วขอรับ เชิญเข้าไปด้านใน"

ไป๋โม่ท�าปากยื่น พลางบ่นอุบอิบด้วยท่าทางคล้ายไม่พึงใจ "เหตุใด

ไม่ช้ากว่านี้อีกสักนิดเล่า อย่างน้อยให้ข้าได้เล่นสนุกครู่หนึ่ง!"

ขนืปล่อยให้นางเล่นสนกุครูห่น่ึงจรงิๆ พวกเขามจิบเห่หรอืไร องครกัษ์

กล่าวอย่างนอบน้อม "เชญิขอรบัองค์หญิง"

ไป๋โม่บุย้ใบ้บอกให้ทุกคนวางของลงก่อนอย่าเพ่ิงท�าอะไร จากนัน้เดนิ

ตามองครกัษ์ไปทางห้องหนังสอื ยามนีป้ระตหู้องเปิดออกแล้ว ฟางซือ่ผงิ

ยืนประสานมอือยู่ด้านข้างเชือ้เชญิเธอเข้าไปข้างใน

หลังจากเจี่ยงไหวเหลียงเข้าสู่ส�านักศึกษาหลวง ได้ผูกมิตรกับ 
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องค์ชายสามจีอันซุ่น องค์ชายรัชทายาทคนปัจจุบัน ต่อมาทั้งสองกลาย

เป็นสหายสนิทกัน ท�าให้เขารู้จักกับจีอันเชี่ยนน้องสาวหัวแก้วหัวแหวน

ของอีกฝ่าย และเป็นพระธิดาเพียงหน่ึงเดยีวของฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัทีเ่กิด

จากฮองเฮาไปโดยปริยาย

องค์หญิงพระองค์น้ีดือ้รัน้เอาแต่ใจ ไม่เป็นท่ีชืน่ชอบของใครๆ เผอญิ

นางกลับถูกตาต้องใจในตัวเขา ซ�้ายังถือคติด้านได้อายอด ยืนกรานจะ 

ออกเรอืนกับเขาให้ได้ จนถึงข้ันไม่เลอืกวิธีการและไม่น�าพาสิง่ใด ใช้งาน

เลีย้งชมจนัทร์ในวังหลวงบงัหน้า อ้างชือ่องค์ชายรชัทายาท หลอกให้เขา

ไปทีห้่องทรงพระอกัษรส่วนพระองค์ในต�าหนักฉือหนงิ (เป่ียมเมตตา) ของ

ฮองเฮา จากนัน้ใช้ก�ายานสลบท�าให้เขาหมดสต ิเปล้ืองอาภรณ์คนท้ังสอง

ออกหมดแล้วเอาตัววางนอนอยูบ่นต่ังด้วยกัน จวบจนองค์ชายรชัทายาท

พาคนมาเหน็กับตา และปลกุพวกเขาให้ต่ืนขึน้

แม้ว่าระหว่างท้ังสองคนจะไม่มอีะไรเกิดข้ึน แต่ชือ่เสยีงขององค์หญงิ

เสือ่มเสยีไปแล้ว เขาเลยจ�าต้องแต่งนางเป็นภรรยา

เอาเถิด เขาแต่งนางเป็นภรรยาก็ย่อมได้ แต่เขาจะให้นางเฝ้าห้องหอ

เดยีวดายไปชัว่ชวิีต มองเหน็เขาแต่ไม่อาจได้ครอบครอง เขาถึงข้ันเรียกร้อง

ให้นางท�าเช่นเดียวกับภรรยาทัว่ไป ย้ายเข้ามาอยู่ในจวนเสนาบดแีละจะมี

วังองค์หญิงส่วนตวัมไิด้ นอกจากน้ียังชงิรบัอนภุรรยากับเมยีบ่าวสองคน

ก่อนหน้าท่ีจะแต่งงานกับนาง เขาเหยียดหยามนาง เหยียบย�า่ศกัดิศ์รีของ

นางไว้ใต้ฝ่าเท้า แต่แม้จะท�าถึงเพียงนีแ้ล้วก็ยังยากจะลบล้างความอปัยศ

ทีต้่องเสยีรูใ้ห้แก่นาง

ยามที่มองเห็นเจี่ยงไหวเหลียง หัวสมองของไป๋โม่ว่างเปล่าไปหมด 
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รูส้กึแต่เพียงว่าห้วงความทรงจ�าถูกกะเทาะแตกเป็นรรูหูนึง่ มภีาพเงาลอย

ผุดตรงหน้า แต่ไม่ว่าเธอพยายามจะมองให้ชัดเจนสักปานใด ยังคงท�า 

ไม่ได้เช่นเดิม

"เจ้าคิดจะท�าอะไรกันแน่" ท้ังสองยืนประจนัหน้ากัน เจีย่งไหวเหลยีง

เป็นฝ่ายท�าลายความเงียบขึน้อย่างไม่สบอารมณ์

พอดึงสติคืนมาได้ เธอก�าหมัดเขกหัวตัวเองโดยไม่รู้ตัว จากนั้นพูด

อย่างตรงไปตรงมา "ข้าต้องการขอหย่า"

ชายหนุม่นิง่งันไปกับอากัปกิรยิาเลก็ๆ น้อยๆ ทีไ่ม่คาดฝันนีข้องเธอ 

จึงตอบโต้ไม่ทันไปชั่วขณะ

"ท่านฟังไม่ผดิ ข้าต้องการขอหย่า" จอีนัเชีย่นชอบเขามากขนาดนัน้ 

เขาต้องไม่เชือ่แน่ๆ ว่านางจะเป็นฝ่ายเสนอขอหย่าก่อน มน่ิาดทู่าทางเขา

เหมือนได้ยินภาษาต่างดาว

"ขอหย่า?" เจี่ยงไหวเหลียงยากจะตีความสองค�านี้ได้จริงๆ เพราะ

ไม่เคยคิดมาก่อน และมันก็เป็นไปไม่ได้อีกด้วย

"ใช่ ขอหย่า"

ครูใ่หญ่ต่อมา เจีย่งไหวเหลยีงเอ่ยขึน้ด้วยสหีน้าเฉยชาทว่าแฝงความ

เออืมระอาอย่างยากจะเก็บง�าได้ "เจ้าช่างลวดลายมากเสยีจรงิ ชอบก่อกวน

เช่นน้ีอยู่ร�า่ไป ไม่รูส้กึเหนด็เหน่ือยบ้างหรอือย่างไร"

ลวดลาย? แม้ว่าเธอจะใช้เวลาอยู่กับวิญญาณดวงน้ันไม่นบัว่านาน

นกั แต่มองออกได้ไม่ยากเลยว่า คนทีเ่ข้าข่ายไปในทางปัญญาทึบอย่าง 

จอีนัเชีย่น ท�าเรือ่งใช้เล่ห์เพทบุายหรอืเล่นลวดลายพรรค์น้ีไม่เป็นหรอก แต่

ก็ช่างเถอะ จอัีนเชีย่นในสายตาเขาจะย�า่แย่สกัแค่ไหนก็ไม่เก่ียวข้องกับเธอ 
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เธอแค่ท�าให้เขารูว่้าไม่ได้พูดขอหย่าส่งเดช "ข้าต้องการหย่ากับท่านจรงิๆ 

นีม่ใิช่สิง่ทีท่่านต้องการอยู่หรอกหรอื"

เด็กสาวผู้น้ีก�าลังลองใจเขาใช่หรือไม่ "หากข้าตั้งใจจะหย่ากับเจ้า  

ก็คงไม่ยอมถูกบังคับให้แต่งเจ้าเป็นภรรยา"

เขาเสแสร้งแกล้งท�าอยู่ หรือว่าเขาไม่เชื่อว่าเธอพูดจากใจจริง หรือ

เธอต้องสาบานเป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับเขากันนะ เธอเกลียดการ

สาบานเป็นที่สุดเลย เช่นนั้นเธอจะใช้การแสดงความจริงใจเต็มที่เพื่อให้

เขาเชื่อในค�าพูดของเธอมากขึ้นแทนแล้วกัน

"ที่ผ่านมาเป็นข้าดื้อรั้นเกินไปเอง ท�าให้พ่ีเจี่ยงต้องล�าบาก ตอนนี้

ข้ากระจ่างแจ้งแล้ว และเต็มใจหย่ากับพี่เจี่ยง"

"องค์หญิงอย่าท�าเจ้าแง่แสนงอนอกีเลย" พูดง่ายๆ ก็คอืเขาไม่เชือ่ว่า

นางต้องการหย่าจริงๆ ตอนนั้นเพ่ือได้ออกเรือนกับเขา นางสละชื่อเสียง

ตนเองโดยไม่นึกลังเล ตอนนี้บอกว่าอยากขอหย่า จะไม่เป็นการประชด

ประชนัเกินไปกระนัน้หรอื ก่อนแต่งงาน เขายังพร�า่เตอืนนางซ�า้ๆ ว่าวันข้าง

หน้านางจะต้องเสียใจภายหลัง แต่นางลั่นวาจาว่าจะไม่เสียใจภายหลัง

เดด็ขาด นีค่งไม่ถึงกบัว่าจมน�า้และฟ้ืนขึน้มากคิ็ดได้แล้วกระมงั

ไป๋โม่อดขมวดคิ้วไม่ได้ "ข้าต้องการหย่ากับท่านจริงๆ"

"หากองค์หญิงไม่มีเรื่องอื่น อภัยที่ข้าอยู่เป็นเพื่อนมิได้"

ไม่เคยพบเคยเจอคนอะไรพูดยากแบบน้ี ไป๋โม่กระทบืเท้าอย่างหมด

ความอดทน "เหตุใดคนอย่างท่านถึงพูดไม่รูฟั้ง ข้าต้องการหย่า ข้าต้องการ

หย่ากับท่าน!"

เจีย่งไหวเหลยีงมองดูด้วยสายตาราวกับอกีฝ่ายเป็นตวัตลกท่ีเต้นแร้ง
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เต้นกา "ไม่ว่าเรื่องใดก็พึงใคร่ครวญทบทวนให้ดีก่อนค่อยกระท�า หาก 

องค์หญงิกระจ่างแจ้งแล้ว ข้ายังมงีานต้องสะสางอกีมาก องค์หญิงโปรด

กลบัไปเถอะ"

ไป๋โม่พลนัรูส้กึอ่อนอกอ่อนใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะอะไรภารกิจของ

ชาตน้ีิถึงยากเย็นแสนเขญ็แบบนี ้จอัีนเชีย่นจะต้องหย่ากับเจีย่งไหวเหลยีง

ให้ได้ แต่เธอเสียเวลาอยู่ที่นี่ครึ่งค่อนวนั อีกฝ่ายเห็นเป็นเพียงละครตลก

ฉากหนึง่ ท�าให้เธอท้อใจเหลอืเกิน หรอืว่าเธอต้องยอมแพ้เพียงเท่าน้ี แต่

แบบนัน้จะได้อย่างไร หากปัญหาน้ีไม่แก้ไข ก็ไม่ต้องหวังถึงก้าวต่อไปแล้ว 

น่ะสิ

พบกับคนท่ีรับมือยาก เธอก็ต้องรับมือยากย่ิงกว่า วันน้ีไม่ส�าเร็จ 

พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่

เจี่ยงไหวเหลียงเห็นว่าจีอันเชี่ยนเพียงก�าลังกระแหน่แง่งอนจริงๆ 

การเสนอขอหย่าเป็นแค่เรียกร้องความสนใจจากเขาเท่านั้น แต่หลายวัน

ถัดมา นางก็มาก่อกวนเขาที่หอเหวินหวาอีก มาเช่นนี้ทุกวี่วัน ถ้ามิใช่เขา

ต้องไปประชมุขุนนาง เกรงว่านางจะมาวนัละสามเวลาทัง้เช้ากลางวันเย็น 

แรกเริ่มเขาไม่สนใจไยดี นางก็ก่อกองไฟกลางลานกว้าง ย่างไก่ย่างปลา

จนกลิน่หอมของหมกึกับต�าราในหอเหวินหวาถูกกลบด้วยกลิน่ควนัอาหาร

คลุง้ไปหมด แสดงท่าทโีจ่งแจ้งว่าจะบบีให้เขาคล่ังตาย เมือ่จนปัญญาเข้า 

เขาได้แต่ปล่อยให้นางเข้ามาในห้องหนังสือ สองสามวันก่อน นางแค่พูด

เรื่องขอหย่าซ�้าๆ ตามปกติ น�้าเสียงนุ่มนวล ไม่แสดงอารมณ์พลุ่งพล่าน

แม้สักนิด ทั้งยังย�้าแล้วย�้าเล่าอย่างชัดเจนว่ามาจากใจจริง วันนี้นางถึง

Page ����������������.indd   23 6/9/59   11:30



24

เทพจิ้งจอกลวงรัก

กับยกอาหารมื้อเย็นมาที่นี่เสียเลย

"ดูสิว่าอาหารมื้อเย็นวันนี้มีอะไรบ้างนะ เนื้อปลานึ่งไข่ ไข่ตุ๋นมรกต 

แป้งย่างไข่มันเทศ เต้าหู้ไข่ทอด ไข่ต้มยางมะตูม" ไป๋โม่แย้มยิ้มเริงร่าสุด

จะเปรียบ ลืมไปเสียสนิทว่าเจี่ยงไหวเหลียงอยู่ด้วย

เขาอยากมองข้ามนางเป็นอันมาก แต่รอยย้ิมบนใบหน้าน่ันดงึดดูใจ

เหลอืหลาย เขาไม่เคยรูม้าก่อนเลยว่าเวลานางย้ิมจะมลีกัย้ิมบุม๋ลกึคู่หนึง่

ปรากฏขึน้ท่ีสองข้างแก้ม งามอ่อนหวานไปท้ังเน้ือทัง้ตวัราวกับช้อนขึน้มา

จากโถน�า้ผ้ึงก็ไม่ปาน

ไป๋โม่ไล่กินเน้ือปลานึง่ไข่ค�าหนึง่ แป้งย่างไข่มนัเทศค�าหน่ึง เต้าหูไ้ข่

ค�าหนึง่อย่างส�าราญใจเหลอืหลาย จวบจนตระหนกัได้ว่าการกินของอร่อย

คนเดียวเป็นพฤติกรรมที่เสียมารยาทต่อใครบางคนเกินไป เธอจึงได้วาง

ตะเกียบลงแล้วเอ่ยขึ้น "ท่าน...พี่เจี่ยงจะกินกับข้าหรือไม่" เธอเรียกเขาว่า

พ่ีเจี่ยงแล้วรู้สึกไม่สนิทปากจริงๆ แต่จะทิ้งนิสัยของจีอันเช่ียนไปท้ังหมด

ก็ไม่เป็นการดีอีก

เจีย่งไหวเหลยีงรบีร้อนดงึสายตาทีเ่พ่งมองหญงิสาวคนืมา จากนัน้

หันไปทางอาหารมื้อเย็นบนโต๊ะ พอได้เห็นก็อึ้งไปอย่างสุดระงับ

"มีอะไรหรือ ท่านไม่ชอบไข่หรือ"

"มิใช่" ชายหนุ่มรู้สึกคล้ายมีอะไรกระทบกลางใจทีหนึ่ง

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็รีบกินสิ แม้หน้าตาดูไม่ดี แต่อร่อยมากเลยนะ" 

ผ่านการฝึกฝนจากการข้ามภพมาแปดครัง้ เธอมฝีีมอืท�าอาหารไม่เลวเลย

ทเีดยีว แต่มนัแปลกมากทีไ่ม่ว่าจะอาศัยอยู่ในร่างไหน ก็ไม่เคยถนดัเรือ่ง

การประดดิประดอยเลย ห่อเก๊ียวก็กลายเป็นซาลาเปา ท�าซาลาเปากก็ลาย
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เป็นหมัน่โถวอยู่เป็นประจ�า แต่ถึงอย่างไรเธอไม่เร่ืองมาก เน้นท่ีความอร่อย

ของรสชาติเป็นส�าคัญ

"ข้ายังนึกว่าแต่ไรมาองค์หญิงให้ความส�าคัญกับอาหาร และใส่ใจ

การกินอย่างพิถีพิถันเสียอีก" เจี่ยงไหวเหลียงเข้าใจได้ท่ีคนซ่ึงเติบโตมา

กับอาหารจากห้องเครื่องล้วนกินยากและช่างเลือกทั้งน้ัน แต่จีอันเชี่ยน

ได้ชือ่ว่าเป็นคนทีเ่อาใจยากท่ีสดุในหมูอ่งค์ชายองค์หญิงด้วยกัน งานเลีย้ง

พระราชทานทุกครั้ง ส่วนของนางมักจะต้องท�าแยกเป็นพิเศษเสมอ แล้ว

ก็เพราะเหตุนี้ยามเอ่ยถึงอาหารของนาง ทางห้องเครื่องจะตึงเครียดกัน

เป็นพิเศษ

ไป๋โม่น่ิงงันไปชัว่ครู ่ก่อนจะเอ่ยอย่างไม่เห็นเป็นเรือ่งใหญ่ "หลงัจาก

ป่วยหนัก นสิยัการกินเลยเปลีย่นไป ถ้าไม่ถูกปาก พ่ีเจีย่งก็อย่ากินเลย" เธอ

อยูใ่นร่างของจอีนัเชีย่น รปูโฉมภายนอกย่อมต้องเป็นจอีนัเชีย่น แต่ความ

ชอบแต่เดิมของเธอก็ตามติดมาด้วยเช่นกัน

"ข้ากินมื้อเย็นแล้ว"

ไป๋โม่ไม่ชอบฝืนใจคน อีกทั้งไม่ได้เตรียมเผื่อเขาไว้ตั้งแต่ต้น แบ่ง

ของกินให้เขาเท่ากับต้องล�าบากท้องตัวเอง ฉะนั้นเธอจึงกินต่อไปอย่าง

เพลิดเพลินเจริญใจ

เจีย่งไหวเหลยีงมองไป พลนัรูส้กึคุน้เคยกับภาพตรงหน้าอย่างไม่มี

ป่ีมีขลุย่ เขาพยายามจบัภาพเงาวูบวาบในหัว แต่ท�าอย่างไรก็จบัไม่ได้

เมือ่ไป๋โม่กินจนอ่ิมหน�าแล้วก็ด่ืมชากล้ัวคอ เธอยังไม่ลืมจดุประสงค์

ทีม่าท่ีนี ่ "ตกลงหย่ากันเป็นเรือ่งดต่ีอพวกเราทัง้สองฝ่าย ต่อแต่น้ีท่านคอื

ท่าน ข้าคือข้า บญุคุณความแค้นในอดีตก็จะปลิวหายไปกับสายลมจริงๆ"
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"เจ้าใคร่ครวญทบทวนเรื่องหย่าแล้วจริงๆ หรือ" พัวพันกับเร่ืองนี้ 

ไม่เลิกรามาหลายวันติดต่อกัน เจี่ยงไหวเหลียงเลิกปักใจแล้วว่านางแค่ 

เล่นลูกไม้เหมือนเมื่อแรกเริ่ม กระน้ันก็มิได้หมายความว่าเขาคิดว่านาง

อยากหย่าด้วยความจรงิใจ

"นี่เป็นการตัดสินใจหลังจากข้าใคร่ครวญทบทวนมาดีแล้ว"

"หากผ่านการใคร่ครวญทบทวนมาแล้ว เจ้าคงไม่เสนอขอหย่า ยัง

มิต้องเอ่ยถึงว่าข้าจะไม่หย่าแน่นอน ทางราชส�านักก็ไม่อนุญาตให้ตกลง

หย่าเด็ดขาดเช่นกัน"

"อย่างน้ันหรอื" เธอลมือยู่เรือ่ยว่าฐานะในตอนน้ีของเธอคอืองค์หญิง 

สกุลเดมิเป็นเชือ้พระวงศ์สงูศักด์ิทีช่ือ่เสยีงหน้าตามคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ 

เห็นทว่ีาเธอต้องไปหาข้อมลูดสูกัหน่อยว่าเรือ่งไม่อนญุาตให้เชือ้พระวงศ์

หย่าร้างนั้นจริงหรือเปล่า

"เจ้าเกิดในราชวงศ์ ไยไม่กระจ่างแจ้งว่าในเวลาเดยีวกับท่ีเสพสขุอยู่

บนลาภยศสรรเสรญิล้นฟ้า ก็ต้องแบกรบัภาระหน้าท่ีมากกว่าตามไปด้วย 

มเีรือ่งมากมายทีใ่ช่ว่าเจ้ากับข้าเหน็พ้องต้องกันแล้วจะท�าได้ส�าเรจ็"

ไป๋โม่รู้สึกคับข้องหมองใจขึ้นมากะทันหัน เหตุใดจีอันเชี่ยนเป็น 

องค์หญิง องค์หญิงดูเหมือนมีหน้ามีตามีอ�านาจ แต่จริงๆ แล้วกลับถูก 

มดัมอืมดัเท้า ถ้าเกิดเป็นคนยุคนีอ้าจจะเห็นเป็นเรือ่งธรรมดาก็เป็นได้ แต่

คนทีเ่คยลิม้รสชาติความเป็นอสิระมาก่อน ใครกันจะยอมแลกมนักับความ

สูงศักด์ิ อีกอย่างเธอเป็นปีศาจจิ้งจอก ย่อมเหมาะกับชีวิตที่ไม่มีพันธะ

มากกว่า หลายวนัน้ีทีไ่ด้แต่เตรด็เตร่วนเวียนไปมาในจวนเสนาบด ี เธอก็

แทบจะคลัง่ตายอยู่แล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงว่านีเ่พ่ิงเริม่ต้นปฏิบติัภารกิจก็พบ
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เจออปุสรรค แล้วเธอจะใช้ชวิีตผ่านไปแต่ละวันแบบนีไ้ด้อกีนานเท่าไหร่กัน

เธอย่ิงคิดย่ิงอดึอดัใจ หลงัจากกลบัถึงเรอืนชงิเฟิงก็อดไม่ได้ท่ีจะบ่น

พึมพ�ากับจีอันเชี่ยน "เขาถูกบังคับให้แต่งงานกับเจ้าไม่ใช่หรือ ตอนนี้้ข้า

จะขอหย่าแล้ว ถึงจะติดขัดทีเ่ป็นเชือ้พระวงศ์ มคีวามยากล�าบากมากมาย

หลายประการ แต่เขาก็น่าจะคดิหาวธีิท�าให้ได้ส ิเหตใุดยังไม่ทันไตร่ตรอง

ก็พูดว่าจะไม่หย่าเด็ดขาดล่ะ"

จีอันเชี่ยนนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา ตั้งแต่รู้ว่าไป๋โม่ไม่บอกไม่กล่าวกัน

สักค�าก็เสนอขอหย่ากับเจี่ยงไหวเหลียง นางก็โมโหโกรธเคืองไป๋โม่เป็น

อย่างมาก แม้ขณะนี้ตนเองกลายเป็นดวงวิญญาณไปแล้ว แต่คนนอก

อย่างไป๋โม่ถือดีอะไรมายุ่งเรื่องส่วนตัวของนาง

เห็นดังนั้น ไป๋โม่เบะมุมปากอย่างเย้ยหยัน "เขาไม่ยอมหย่ากับเจ้า 

เจ้าเบิกบานใจมากใช่หรือไม่"

จีอันเชี่ยนยังคงไม่ส่งเสียงพูดสักค�า สีหน้าปราศจากร่องรอยยินดี

แม้แต่น้อย

"รูว่้าเขามเีย่ือใยกับเจ้าบ้างไม่มากก็น้อย เจ้าไม่ดใีจเลยหรอื" ไป๋โม่

ก�าลงัพูดแหย่อกีฝ่ายอย่างไม่ต้องสงสยั เดก็คนนีท้นแรงยุได้เสยีทีไ่หน จะ

ง้างปากนางให้พูดเป็นเรื่องง่ายมาก

จอีนัเชีย่นกล่าววาจาขึน้สมดงัคาด "เขาหย่ากับข้าไม่ได้ เว้นเสยีแต่

ว่าเขาอยากแตกหักกลายเป็นศัตรูกับพี่สาม"

ไป๋โม่ชะงักกึกอย่างนึกขึ้นได้ "เกือบลืมไป พ่ีชายเจ้าเป็นองค์ชาย

รัชทายาทนี่ ว่าที่ฮ่องเต้ ล่วงเกินไม่ได้"

"มิใช่เหตุนี้หรอก แต่พวกเขาเป็นสหายคู่ใจกัน"
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"พวกเขาเป็นสหายคู่ใจกันหรือ"

"หากมใิช่เพราะข้า พวกเขาคงไม่ทะเลาะผดิใจกัน เวลานีน้อกจาก

เรือ่งงานในราชส�านกั ทัง้คู่แทบจะไม่ไปมาหาสูกั่น ขนืพ่ีเจีย่งหย่ากับข้าอกี 

พวกเขาคงหนัหลงัให้กันจรงิๆ แล้ว"

ไป๋โม่รู้สึกคล้ายถูกชกอย่างแรงหมัดหน่ึงกะทันหัน "ถ้าเขาไม่ยอม

หย่า ก็เป็นเรื่องยุ่งล่ะสิทีนี้"

จีอันเชี่ยนชักมีน�้าโหแล้ว "ผีเร่ร่อนสัญชาตินกกาเหว่าเช่นเจ้า ถือดี

อะไรมายุ่งไม่เข้าเรื่อง"

ไป๋โม่ขงึตามองนางแวบหนึง่อย่างไม่สบอารมณ์ "เจ้านกึว่าข้าเตม็ใจ

หรือ ที่ข้าท�าตัวเหมือนนกกาเหว่าก็ไม่ใช่เพื่อเจ้าหรอกหรือ"

"เพื่อข้า? เป็นเพราะเหตุใดกัน"

เธอจะบอกตามสตัย์จรงิว่าตัวเองเป็นปีศาจจิง้จอกก็ไม่ได้ เลยได้แต่

โบกมอืไปมา "เจ้าไม่ต้องสนใจ รอดูไปก็แล้วกัน"

เรื่องที่เกิดข้ึนระหว่างพวกนาง จีอันเชี่ยนย่อมกระหายใคร่รู้เป็น

ธรรมดา ทว่าจนแล้วจนรอดไป๋โม่ก็ไม่ยินยอมบอกเล่าความเป็นมาของ

ตนเองอย่างกระจ่างแจ้ง ส่วนนางย่อมไม่เซ้าซีถ้ามเร่ืองน้ีแน่นอน แต่จะไม่

ซกัไซ้เรือ่งทีไ่ป๋โม่กระท�าอยู่ในเวลาน้ีก็ไม่ได้ "ไฉนเจ้าต้องให้ข้ากับพ่ีเจีย่ง

หย่ากัน"

"เจี่ยงไหวเหลียงไม่ใช่เนื้อคู่เจ้า"

"ไม่ใช่เนื้อคู่ข้า?"

ไป๋โม่ไม่อธิบาย แล้วก็อธิบายไม่ได้ กลับไพล่ถามขึ้น "เชื้อพระวงศ์

ในอดีตมีองค์หญิงหย่าร้างบ้างหรือไม่"
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"ไม่รู้" ถึงรู้นางก็ไม่บอกหรอก

"สืบสาวได้หรือไม่"

"ไม่รู้" ย่อมสืบสาวได้เป็นธรรมดา พงศาวดารราชวงศ์ต้องบันทึก

เรื่องราวของเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ไว้แน่นอน

ไม่รูว่้าเป็นเพราะอยู่ในร่างของจอีนัเชีย่นหรือเปล่า แม้ว่าจะใช้เวลา

อยู่ด้วยกันไม่นานนัก แต่ไป๋โม่มองปราดเดียวก็อ่านออกว่าค�าพูดของ 

จีอันเชี่ยนเป็นความจริงหรือก�าลังโกหก ด้วยเหตุนี้สีหน้าเธอขรึมลง รู้สึก

ว่าตวัเองจ�าเป็นต้องพูดคยุกับอกีฝ่ายให้รู้เร่ือง "เจ้าอาจจะท�าความเข้าใจ

ไม่ได้ แต่ทุกอย่างที่ข้าท�าตอนนี้ล้วนเพื่อเจ้าทั้งสิ้น จริงๆ แล้วเจ้าช่วยข้า 

ก็เท่ากับเป็นการช่วยตัวเองด้วย เจ้าจะร่วมมือกับข้าดีๆ ได้หรือไม่"

"ข้าอาศัยอะไรเชื่อเจ้า"

สายตาของไป๋โม่แขง็กร้าวขึน้ เธอพูดอย่างไม่เกรงใจ "เจ้าไม่มเีหตผุล

ที่จะเชื่อข้า แต่ตอนน้ีข้าอยู่ในร่างเจ้า พวกเราได้แต่ต้องร่วมใจกันแล้ว"  

ร่างหนึง่ร่างมหีวัใจได้แค่ดวงเดียว หรอืยังจะร่วมใจกันไม่ได้

จีอันเชี่ยนชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะบอกตามสัตย์จริง "หอต�าราใน

วังหลวงมีพงศาวดารราชวงศ์อยู่"

"ข้าเข้าหอต�าราได้ตามใจชอบหรือไม่"

"จ�าเป็นต้องมีกระแสรับสั่งของเสด็จพ่อหรือเสด็จแม่"

"เช่นนัน้ก็หมายความว่า ถ้าข้าไม่เข้าเฝ้าฮองเฮา ก็เข้าหอต�าราไม่ได้

น่ะส"ิ ไป๋โม่ไม่ชอบผูค้นในวังทีค่ดในข้องอในกระดกู เธอกังวลใจจรงิๆ ว่า

ตวัเองจะรบัมอืไม่ไหว

จีอันเชี่ยนนิ่งเงียบไปอีก นางคิดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่ และยิ่งคิดถึง
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พี่สาม ยามนี้พวกเขาเป็นอย่างไรบ้างก็สุดรู้

"ท�าไมท�าหน้าเศร้าหดหู่อีกแล้วล่ะ"

"ข้าคิดถึงพวกเขา คิดถึงเหลือเกิน"

ไป๋โม่ใจอ่อนยวบ "ข้าขอโทษนะ หากรู้ว่าช่วยเจ้าออกจากที่นี่ไปได้

อย่างไร เจ้าก็ได้พบหน้าพวกเขาแล้ว"

จีอันเชี่ยนส่ายหน้า กล่าวอย่างทุกข์ใจ "ข้าไม่อยากพบพวกเขา  

พบแล้วก็มีแต่จะเสียใจยิ่งขึ้น"

ไป๋โม่ไม่อาจเข้าใจจติใจของนางได้ แต่กลบัสมัผสัได้ถงึอารมณ์เศร้า

หมองอย่างชดัเจน ด้วยเหตุน้ีจงึพูดปลอบใจ "เจ้าไม่ต้องเสยีใจ สกัวันหนึง่

ข้าจะท�าให้เจ้ากลับเข้าร่างแน่นอน"

"เป็นไปได้หรอื" จอีนัเชีย่นเบกิตาโตอย่างวาดหวังเตม็เป่ียม ผ่านไป

วันแล้ววันเล่า นางย่ิงไม่กล้าต้ังความหวงัข้ึนทกุที หวาดวิตกว่าตนเองคง

ได้แต่ล่องลอยไปมาอยู่ในนีเ้ท่านัน้

"ข้าขอรับรองกับเจ้าว่าจะต้องหาวิธีท�าให้สองเท้าเจ้ายืนเหยียบติด

พื้น"

จีอันเชี่ยนยิ้มออกแล้ว "นี่เจ้าเป็นคนพูดเองนะ"

ไป๋โมม่องดจูีอนัเชี่ยนแล้วบอกตวัเองให้ฮึดสูเ้ข้าไว้ เพือ่จะได้กลาย

เป็นเทพ แล้วยังเพื่อเด็กสาวที่น่าสงสารคนนี้ด้วย

เจีย่งไหวเหลยีงมนิีสยัเย็นชาอย่างทีส่ดุ ตอนอายุแปดขวบเขาก็ถูก

บดิาพาไปทีช่ายแดน เข้าสูส่มรภูมฝึิกฝนเคีย่วกร�า ต่อมาบดิาได้รบับาดเจบ็ 

ฮ่องเต้จึงเรียกตัวกลับเมืองหลวง เขาเลยได้เข้าไปเล่าเรียนเขียนอ่านใน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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