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 - อารัมภบท -

เสียงควบกุบก้อง  ทั่วท้องอุทยานชั้นในนั้นเกิดแต่อัสสะ 

ร่างประเปรียว ความเร็วทำให้แทบเห็นเป็นเพียงวัตถุสีดำมะเมื่อมจากการ 

สะท้อนแดดจัด ฝีเท้ามั่นคงคือพลังอันส่งต่อจากดวงจิตมุ่งมาดของผู้คุมบังคับ 

เบื้องหลัง

ร่างเพรียวสูง ทว่าคงเค้าเก้งก้างอย่างวัยระบัดรุ่นเอนไปเบื้องหน้าจน 

ท่อนบนแทบแนบเป็นเนื้อเดียวกับส่วนแผงคอของพาหนะคู่ใจ สายตามุ่งแทบ 

ไม่กะพริบ บ่งชัดถึงความต่างระหว่างเจ้าตัวกับคนวัยเดียวกัน

ประกายเริงโรจน์ยิ่งสะท้อนแรงปรารถนา ครั้นพุ่มไม้อันถูกตัดเรียบ 

เป็นทรงเหลี่ยมสูงเกือบเอวเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะ

“ฝ่าบาท!”

เสียงอุทานดังจากผู้ถวายการฝึกสอนทรงม้าโดยปราศจากอานเป็น 

วันแรก คนอุทานยืนอยู่ข้างเส้นทาง ร่วมด้วยเหล่าบริวารที่ยืนตัวเกร็งกัน 

ทั้งแถบ

สังหรณ์ถึงความตั้งพระทัยของผู้ เป็นศิษย์นั้นเปรียบเสมือนคลื่น 

แรกเริ่มยังเป็นระลอกริ้วผะแผ่ว ต่อเมื่อเพลาผ่าน ความคล่องแคล่วและการ 

เรียนรู้รวดเร็วจนน่าประหลาดใจก็ก่อคลื่นลูกใหญ่ยิ่งขึ้น ราชครูเฝ้าจับตาด้วย 

ความระทึกหวั่น ถึงจะทรงบังคับม้าได้ในเวลาเพียงไม่นาน แต่ก็คงไม่มั่น 

พระทัยถึงขนาดจะ --

คลื่นม้วนตัวโถมกระแทกผู้คิดโดยพลัน!

อาชาทรงควบตะบึงใกล้ถึงแนวไม้พุ่มนั้นเพียงเสี้ยวอึดใจ!
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“ให้ตาย...ให้ตายสิ!” 

ผู้ถวายการสอนถึงกับหน้าซีด กำลังจะก้าวไปห้าม ทว่าทันทีที่เท้าแรก 

สะอึกไป ร่างกายก็กลับต้องชะงัก 

ท่อนแขนใหญ่ของคนเคียงข้างยกขวางแทนคำสั่ง หยุด!

ราชครูหันมองด้วยสายตาตระหนกกึ่งตำหนิ ไม่อยากเชื่ออีกฝ่ายจะ 

ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ได้ และยิ่งไม่เชื่อเมื่อเจ้าตัวกลับยังหยัดกายนิ่ง นอกจาก 

ไม่ลดท่อนแขน สายตากลับทอดจับภาพเบื้องหน้าด้วยความพึงใจด้วยซ้ำ!

อาชาห้อตะบึงเกือบถึงแนวไม้ ท่อนพระกรของผู้ทรงรั้งแผงคอนั้นไว้  

ในที่สุดม้ากดหน้าลดแรงต้านอากาศ ตีนคู่หน้ายกลอย...และลอยขึ้นจนข้าม 

แนวพุ่มนั้นได้ ก่อนแตะพื้นอีกฝั่งอันเป็นทางหินอัดเรียบแล้วควบต่อไปโดย 

ไม่ผ่อนจังหวะลง!

คนลุ้นถึงกับอ้าปากเป็นรอยยิ้มค้างแทบไม่เชื่อสายตา

ขณะเดียวกัน เนตรมุ่งมั่นของผู้ทรงเบื้องหลังอาชาก็เปี่ยมประกาย 

ภาคภูมิ

ทว่าฉับพลันนั่นเอง สิ่งซึ่งเจ้าชายพระองค์น้อยมิทรงคาดกลับอุบัติ

เพราะเป็นทางสำหรับนางพระกำนัลก้าวเลียบเขตอุทยานโดยเฉพาะ  

ช่องทางปูหินตัดเรียบนั้นจึงค่อนข้างแคบเป็นทุน เสี้ยวอึดใจทางแคบกลับ 

มีอะไรบางอย่าง...ละม้ายขยุ้มผ้าประดับลูกไม้...ปลิว...โผ...หรือกลิ้ง...หรือ 

ด้วยกิริยาอันใดก็ตามแต่ มันเคลื่อนเข้ามากองขวางทางเสด็จว่องไว ห่าง 

เบื้องพักตร์ไปไม่ถึงสองช่วงฝีเท้าม้าด้วยซ้ำ!

ระยะเคลื่อนใกล้ฉับไวจนตั้งองค์ไม่ติด หากเพราะยังทรงประคองสติ 

อยู่ สายเนตรไวและแม่นยำจึงสังเกตได้

หาใช่เพียงขยุ้มผ้า...

ในขยุ้มผ้ายังมีดวงหน้าน้อย เผือดซีดอย่างหวาดกลัวสุดขีดก้มงุด

นั่นคือเด็ก เด็กผู้หญิง!

พระหัตถ์ที่ขยำขนแผงคออยู่รีบรั้งมาด้านหลังรวดเร็ว รุนแรง ผลคือ 

อาชาตระหนกผงะ มันยกสองขาหน้าขึ้น เอี้ยวพ้นจากร่างน้อยในกองผ้านั้น 
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หวุดหวิด!

ทว่าจังหวะที่เสียไปส่งผลร้ายต่อการทรงตัว

ม้าหงายพลิก

วรองค์เกาะไม่ติดลอยควะคว้าง

วินาทีที่ทรงพยายามชักพระกรป้องพักตร์ก่อนกระแทกพื้นหินอัด  

เจ้าชายพระองค์น้อยทรงพบว่าท่ามกลางกองขยุ้มผ้า ท่อนแขนสองข้างของ 

เด็กหญิงกางเป็นวงล้อม

กึ่งกลางมีลูกนกตัวหนึ่งขยับปีกโผเผ

มันอ่อนแอจนไม่อาจออกเสียงร้อง

...
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แดดสดกระจ่างทอลอด เข้ามาทางช่องแกลกรุกระจก  

หากทอดสายตาออกไปจากมุขแปดเหลี่ยมจะพบอุทยานเขียวขจีประดับ 

ดอกดวงแห่งพฤกษชาติหลากสีนานาพรรณอยู่เบื้องล่าง

ตึกด้านที่เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของผู้ทรงศักดิ์และอำนาจสูงสุด 

ในแผ่นดินใต้ฟ้าครามแห่งนี้ ไม่ปรากฏไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแต่อย่างใด เหตุเพราะ 

เจ้าของพระตำหนักทรงโปรดทอดพระเนตรออกไปไกลละลิบถึงทิวเขาเทือกโน้น 

มากกว่า 

ครั้นมีคำทูลถามจากพระธิดา คำตอบคงคือ --

‘แสงแดดคือความงามที่สุดของอะแลมเบิร์ก ไยจะปิดบังไว้เสียล่ะ 

หญิง’

เจ้าหญิงพระองค์น้อยผู้คงความงามสุดแห่งอะแลมเบิร์ก จึงเจริญ 

พระชันษาด้วยความภาคภูมิในพระเกียรติแลศักติของความเป็นเจ้าแห่ง 

อาณาจักรใต้แผ่นฟ้าครามเช่นเดียวกับพระมารดา

เราคือลูกขององค์สุริยะ

ตราบใดที่พระองค์ยังประทานแดดวันอันงามที่สุดแก่อะแลมเบิร์ก 

แผ่นดินนี้จะอุดม และเจริญมั่งคั่งที่สุดตราบนั้น!

บัดนี้ดรุณีผู้ทรงพระสิริโฉมที่สุดในแผ่นดินคงประทับอยู่เบื้องหน้า 

พระฉายบานใหญ่ สุริยเทพคงสนิทเสน่หาพระองค์ยิ่ง จึงประทานลำรัศมี 

ขับไล้ชนิดผู้ใดได้ยลย่อมตระหนักว่าจะหาภาพศิลป์อันวิจิตรกว่านี้มิได้

ทรวดทรงสล้างอยู่ในภูษาทรงสีเหลืองนวลเลื่อมมุก ขับรับกับพระฉวี 
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สีอ่อนสองสีปนชมพู ตลอดทั้งฉลองพระองค์ปักประดับอัญมณีมีค่า

วงพักตร์งามจัดยิ่งโดดเด่นด้วยเรือนเกศาประกายสีทองอ่อนซึ่งถูกรวบ 

ไว้เรียบ แล้วขมวดเพื่อรับศิราภรณ์ประจำพระองค์ แนวขนงประหนึ่งพู่กัน 

ตวัด รูปเนตรค่อนข้างเรียวเฉียงขึ้น ประจุเนตรน้ำงามสีเหลืองอ่อนประดุจ 

บุษราคัมวามจรัสหวาน แต่ด้วยรูปเนตรดังกล่าว กอปรกับสันนาสิกตรง 

ปลายค่อนข้างแหลม ปีกเล็ก ทำให้กลับดูเฉียบ โดยเฉพาะนัยเนตรนั้น 

สะท้อนประกายคมแห่งความชาญฉลาดเป็นนิจ

น่าเสียดายที่โอษฐ์ได้รูปนั้นมักถูกรีดจนเล็กบางอย่างถือพระองค์  

พระศอเรียวระหงก็เชิดเฉิดตลอดเพลา

ศักติแลพระสิริโฉมคือสาเหตุหนึ่ง 

ต้นตอของความถือด ี อันติดจะเอาแต่พระทัยจนบางคราวถึงขั้นร้ายกาจ  

คือการที่ทรงเป็นพระธิดาองค์เดียวในเจ้าหญิงวีเลนีนัสผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน 

แห่งอะแลมเบิร์ก!

อย่างเงียบเชียบ แต่แพร่หลายที่สุด หัวข้อที่เหล่านางกำนัลเรื่อยไป 

ถึงข้าราชสำนักต่างพินิจพิเคราะห์กันเสมอมา ได้แก่ความเอาแต่พระทัยของ 

เจ้าหญิงเอลีนัสนั้นสืบจากพระมารดาทางสายพระโลหิตหรือการให้ท้ายสอนสั่ง 

กันแน่!

‘น่าเสียดายถ้าอะแลมเบิร์กจะมีเจ้าหญิงงามยิ่ง แต่ก็ร้ายกาจยะเยือกยิ่ง 

อีกหนึ่งพระองค์’

‘แต่ข้าสงสารเจ้าชายรัชทายาทซะมากกว่า ทั้งพระคู่หมั้น ทั้งว่าที่ 

พระสัสสุ’

‘นั่นสิ ยิ่งนับแต่อุบัติเหตุคราวนั้นก็ทรง...’

คำนินทามักไม่ยาวไปมากกว่านั้น...

อำนาจแห่งพระนางเหนือหัวอันแผ่ไพศาลถึงทุกหย่อมตฤณชาติ   

สำแดงอยู่ด้วย ‘พระเนตรพระกรรณ’ ที่เดินได้กระจายเกลื่อน

โดยเฉพาะเหตุอันอุบัติเมื่อกาลก่อน สะท้อนถึงอำนาจแห่งพระนาง 

น้อยอยู่หรือ?!
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อำนาจปกเกล้าซึ่งส่งต่อสู่ผู้ประทับหันซ้าย  – ขวาอยู่หน้าบานพระฉาย 

ขณะนี้!

“งามยิ่งเพคะ งามเหลือเกิน งามตะลึงตะลานแล --”

เสียงชมไม่ขาดปากดังจากร่างอวบที่ยืนไม่ไกลกัน 

เจ้าของเสียงบรรจงเอียงคอน้อย  ๆ ทำตาเป็นประกายอ่อนแสงอย่าง 

เอ็นดูระคนรักใคร่ ประหนึ่งญาติผู้ใหญ่มองดูหลานหรือลูกรักซะมากกว่า  

ซึ่งจะว่าไปเป็นสายตาที่ดูตั้งใจจนเหมือนภาพวาดเกินจริง! ยิ่งผนวกกับท่า 

ยืนตรง ใช้สองมือกุมกันกึ่งกลางเอว จะได้ท่าที่พวก  ‘สาว  ๆ’  กระซิบขนาน 

นามลับหลังว่า

‘ท่าประจำพระพี่เลี้ยงเลียขา!’

สองในผู้ขนานท่าดังกล่าว บัดนี้รับหน้าที่ช่วยแต่งฉลองพระองค์ หาก 

คงไม่วายลอบสายตาขำขัน ขมิบริมฝีปากกลั้นหัวเราะกันสุดเกร็ง แทบจะเดา 

คำพูดต่อไปของพระพี่เลี้ยงได้

“-- นับเป็นบุญของหม่อมฉันจริง  ๆ  ที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมี และ 

ได้ชื่นชมพระบุญญาใกล้ชิดเช่นนี้เพคะ --”

“พอ! พอ! พอ!” 

ผู้ประทับอยู่เบื้องหน้าพระฉายกลับใช้สุรเสียงตวัด  เนตรงามปาน 

บุษราคัมเจียระไนหาได้เหลือบมา คงจดจ้องพระฉายาเบื้องพักตร์เฉกผู้ที่ 

ไม่เคยพอพระทัยต่อสิ่งใดง่าย ๆ

พระพี่เลี้ยงหลุดจาก  ‘ท่าประจำ’  เป็น  ‘ท่าประจำกว่า’  คือหน้าเจื่อนก่อน 

เลื่อนเป็นหน้าหุบกะทันหัน ต่อเมื่อได้ยินเสียงกระซี้กระซิกใกล้  ๆ  กันจึงรีบ 

หันไปลงเสียงเฉียบ “กระซิบกระซาบอะไรกันยะ แม่พวกนี้?!”

ผู้ถูกเอ็ดได้แต่ทำคอย่นไปตามระเบียบ รายที่หัวไวกว่าอ้างเป็นอีก 

เรื่องว่า

“กำลังสงสัยกันอยู่น่ะค่ะ ว่าเจ้าหญิง...” สายตาซึ่งลอบสบกับสาย 

พระเนตรที่ เหลือบมาเพียงชั่วแวบยังต้องรีบหลุบลงพื้นก่อนกล้ากลับมา 

ประสานกับพระพี่เลี้ยงอีกครั้ง
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“...จะเสด็จเลย หรือจะทรงรอพระมารดาก่อน”

ปกติทุกพระราชพิธีใหญ่น้อย เจ้าหญิงวีเลนีนัสผู้เป็นพระมารดาไม่เคย 

ทรงปล่อยให้การถวายงานต่อพระธิดาพ้นไปจากการตรวจสอบ เนื่องจากทรง 

ปรารถนาให้ทุกอย่าง ‘เรียบร้อย’ ที่สุด 

แต่ขณะเดียวกัน หลายคราวแม่พวกสาว  ๆ  ก็แอบได้ยินพระพี่เลี้ยง 

กระซิบกับตัวเองอย่างคนที่หาทางออกไม่ได้ นัยว่าใคร ๆ ก็ไม่เข้าข้างนั่นละว่า

‘ไม่รู้จะกลัว น้อยหน้า ไปถึงไหน?!’

อย่างไรก็ดี วันนี้พระพี่เลี้ยงผู้มักแสดงตนเป็นคนสนิทหันมาตอบด้วย 

เสียงรู้ลึกรู้จริง ทั้งไม่ลืมติดสำเนียงรำคาญระคนสมเพชต่อระดับสติปัญญา 

อันด้อยการพิเคราะห์ของคนถามว่า

“ไม่รู้คิด! วันนี้พระอาคันตุกะเพิ่งเสด็จมาเยือน พระมารดาทรงเป็น 

ถึงผู้สำเร็จราชการศักติยิ่งใหญ่ที่สุดในอะแลมเบิร์ก ป่านนี้คงทรงวุ่นวายถวาย 

การต้อนรับมิรู้แล้ว เอ๊า! --” เสียงสูงขึ้นอีก “แล้วจะมัวยืนเฉยเป็นตัวอับเฉา 

อยู่ทำไม รีบไปเปิดประตูสิ เจ้าหญิงจะได้เสด็จ!”

ผู้รับคำสั่งมองตากันเลิ่กลั่ก ลอบเห็นเจ้านายพระองค์เดียวคงประทับ 

ยืนพระพักตร์งุ้มอย่างหมกมุ่นอยู่กับฉลองพระองค์มากกว่า มิได้รับสั่งค้าน 

เช่นทุกที จึงต่างกุลีกุจอไปเปิดบานพระทวารออกคนละด้าน

“-- หัดใช้สมองทำงานคู่ไปกับตัวด้วยนะจ๊ะ!”

ไม่ทันที่พระพี่เลี้ยงจะเอาคืนได้สำเร็จ ร่างอวบแทบผงะครั้นได้ยิน 

อีกเสียงสอดเข้ามาจากช่องพระทวาร

“เจ้าหญิงวีเลนีนัสเสด็จ!”

ร่างอวบที่ออกคำสั่งอย่างรู้ลึกรู้จริงเสียยืดยาว จึงรีบถวายการเคารพ 

อย่างต่ำยิ่ง

ที่จริงละม้ายเข่าอ่อนลงไปเลยเสียมากกว่า!

“หญิงเป็นอย่างไรบ้างลูก” 

สุรเสียงซึ่งดังแทรกช่องทวารเข้ามามีกระแสอาทร หากก็ยังคงความ 

เฉียบขาดอย่างผู้ทรงอำนาจเป็นสำคัญ
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วรองค์สูง ความผอมยิ่งส่งให้ความสูงในชุดสีเทาอ่อนเหลือบมุกยาว 

แผ่ลาดนั้นดูตระหง่านเกินอิสตรี ดำเนินเข้ามาเร็ว ๆ ประดุจลอยสง่า วงพักตร ์

เชิดขึ้นน้อย  ๆ  เหนือลำศอเนียนระหงแบบเดียวกับพระธิดา ช่วงเวลาที่ผ่าน 

เบื้องหน้าพระพี่เลี้ยง ‘คนสนิท’ หาได้ทรงปรายพระเนตรมาแต่อย่างใด

ผู้ติดตามคงถูกสั่งให้รอแค่ข้างนอก และแม้คนข้างในเองก็พลอยถอย 

หลบเข้ามุมโดยอัตโนมัติ ค่าที่สัมผัสกระแสอำนาจอันยะเยือกดุจลอยเอื่อย 

จากรูปสลักน้ำแข็ง จะมีก็แต่พระพี่เลี้ยงที่เข้ามุมไม่ได้ มิใช่ด้วยหน้าที่หรือ 

พื้นนิสัย แต่เพราะตัวใหญ่ทำให้ข้อเข่าไม่ดี ยังขยับลุกไม่ขึ้น

“หม่อมฉันไม่ชอบเลยเพคะ! --”

แค่รับสั่งแรกจากผู้ประทับเบื้องบานพระฉาย ผู้ถวายงานทั้งสามก็ 

หัวใจแทบตกใต้ตาตุ่ม

“-- ทอดเนตรสิ แบบโบราณมาก เอวก็แน่นมาก แถมประเคนอัญมณ ี

มาตลอดทั้งตัวอีก หม่อมฉันอยากได้แบบที่ไม่ครึ ไม่ลงรายละเอียดเยอะ 

เกินไป ยังเคยรับสั่งไม่ใช่เหรอเพคะ จุดเด่นสำคัญควรมีแค่จุดเดียว เพราะ 

ถ้ามีหลายจุด ที่สำคัญสุดก็จะไม่เด่นอีกต่อไป”

หากเป็นทุกคราว คำขอคงได้รับการประทานสนองแต่โดยดี  ทว่า 

ครานี้พระมารดาเม้มริมโอษฐ์จ้องนิ่ง ระบายปัสสาสะยาวก่อนรับสั่ง “แต่ 

บางครั้งเราก็ต้องประเมินคนมองด้วย”

ความนิ่งของพระมารดาทำให้เจ้าหญิงเอลีนัสทรงขมวดขนง

พระพี่เลี้ยงผู้ทรงภูมิกลับเห็นเป็นโอกาสแสดงภูมิบ้าง “นั่นซีเพคะ  

ชุดนี้เป็นชุดตามแบบโบราณราชประเพณี แสดงถึงพระยศของผู้สวมใส่ แถม 

ยังเข้าคู่กับฉลองพระองค์ของเจ้าชายไอเนส  จะทำให้พระอาคันตุกะจาก 

บูเลนเธียทรงตระหนักถึงตำแหน่งพระราชินีแห่งอะแลมเบิร์กในอนาคตอันใกล ้

ด้วย

“เฉพาะรูปแบบอาจไม่ต้องพระทัย แต่ความนัยย่อมจะทำให้ฝ่าบาท 

งามเด่นเป็นสำคัญเกินกว่าเจ้าหญิงเพอร์นีเลียแน่นอนเพคะ”

คนพูดแทบจะยิ้มมุมปากรับ  ‘ความชอบ’ แต่จนแล้วจนรอดกลับต้อง 
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สะดุด เพราะเจ้าหญิงวีเลนีนัสทรงขัดด้วยสุรเสียงอย่างหนึ่งในลำพระศอ  

ทั้งยังทรงจดจ้องและรับสั่งไขข้อข้องพระทัยต่อพระธิดาต่อไป โดยไม่ทรง 

หันมาใส่พระทัยทางนี้ด้วยซ้ำ

“ถึงแม้ตำแหน่งเจ้าหญิงของเพอร์นีเลียจะดูเหมือนยศตราตั้งสำหรับ 

เรา แต่อย่าลืมว่า  แม่ของเขา...” คำนั้นมิได้ลงหนักหรือแผกสุรเสียงไปจาก 

คำอื่น ทว่าผู้รับสั่งและผู้สดับดุจจะรู้รับความหมายอันซ่อนนัยอยู่ลึกซึ้ง

ท้ายประโยคหายไปราวไม่ทรงปรารถนาจะรับสั่งถึง ถ้อยที่ทรงใช้ 

เลี่ยงแทนคือ “เพอร์นีเลียมีโลหิตครึ่งหนึ่งของบูเลนเธีย กับอีกครึ่งของ 

อะแลมเบิร์ก --”

“ของทูลกระหม่อมพ่อ!” 

ถ้อยตอบรับยิ่งตอกย้ำความเจ็บช้ำในเนื้อพระทัยของทั้งพระองค์เอง 

และพระมารดา  ค่าที่ เจ้าหญิงเอลีนัสทรงกระจ่างแล้ว  ในสิ่งที่ทรงเพียร  

‘แสร้ง’ ไม่รับรู้มาเนิ่นช้า

ลางทีความสัมพันธ์ของพระองค์เองกับเจ้าหญิงเพอร์นีเลียคงเสมือน 

กับสองอาณาจักร อะแลมเบิร์กและบูเลนเธีย

สองนครเคียงใกล้  สายสัมพันธ์แนบสนิทยิ่งกว่าบ้านพี่ เมืองน้อง  

เนื่องจากจริงแท้บรรพบุรุษของอะแลมเบิร์กก็สืบเชื้อสายมาแต่พระราชวงศ์ 

แห่งบูเลนเธีย

อย่างไรก็ตาม ในภาพความสัมพันธ์แน่นหนา แน่หรือว่าต่างฝ่าย 

จะมิไยชิงดี

อะแลมเบริก์เกรยีงไกรดว้ยฐานแหง่เศรษฐกจิ พืน้ทีค่ลา้ยรปูสามเหลีย่ม 

ตะแคงมีจุดยอดอยู่ฝั่งตะวันตก อาณาบริเวณส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงกับ 

ที่ราบ แผ่กว้างระเรื่อยสู่ฐานของสามเหลี่ยมซึ่งทอดตัวอยู่ทางตะวันออก  

มีลักษณะโค้งเว้าของอ่าวและพื้นที่ราบชายฝั่งกว้างใหญ่

แดนดินใต้ฟ้าครามล้วนอุดมพืชพรรณธัญญาหาร ประดุจของขวัญ 

อันประทานจากองค์สุริยเทพและแม่พระธรณี ถึงขั้นมีคำกระทบกระเทียบ 

ด้วยความริษยาจากหัวเมืองไม่ใกล้ไม่ไกลว่า
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‘ต่อให้ดินเปล่า ๆ ของอะแลมเบิร์กก็คงกินได้!’

ใช่เพียงนั้น โค้งเว้าของอ่าวฝั่งตะวันออกยังบันดาลให้อะแลมเบิร์กคง 

ความมั่งคั่งในฐานะเมืองท่าสำคัญของภูมิภาค

ต่างจากบูเลนเธียแทบจะเรียกได้ว่าตรงกันข้ามตั้งแต่รูปลักษณ์ของ 

ราชอาณาจักร 

ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนรูปสามเหลี่ยมตะแคงเช่นกัน โดย 

วางตัวประกบอยู่ทางด้านเหนือของอะแลมเบิร์ก ฐานของบูเลนเธียกลับแผ่กว้าง 

อยู่ฝั่งตะวันตก แล้วรวบตัวเล็กลงสู่ยอดของสามเหลี่ยมทางฝั่งตะวันออก

ไม่มีใครปฏิเสธแนวแม่น้ำและทะเลสาบน้อยใหญ่ซึ่งใช้แบ่งแดน  

เปรียบเสมือนขีดคั่นยักยอกความอุดมจากบูเลนเธียมอบให้แก่อะแลมเบิร์ก 

เกือบทั้งสิ้น!

ค่าที่อยู่ทางตอนเหนือ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนมากกว่า พื้นที่ส่วนใหญ ่

ของบูเลนเธียจึงทำการเกษตรและกสิกรรมไม่คุ้มค่าเท่าหัวเมืองทางใต้ มิหนำ 

พื้นที่ริมทะเลน้อยนิดยังมีลักษณะเป็นเวิ้งผา

หากถึงอย่างไร ความโหดร้ายของพื้นที่กับทั้งภูมิอากาศกลับบ่มเพาะ 

คุณสมบัติสำคัญเฉพาะของคนบูเลนเธีย

คุณสมบัติที่แฝงล้ำ อันคล้ายถูกกลบทับด้วยข้อด้อยทั้งหมด

แต่  --  แน่ละ  --  เฉกเพอร์นีเลียและ  ‘แม่ของเขา’  ในขณะนี้คุณสมบัติ 

ดังกล่าวกลับพลิกเป็นแต้มต่อได้คราวคับขัน!

‘บูเลนเธียหนาวกว่าอะแลมเบิร์ก แทนที่เราจะสนใจในความหนักเบา 

ของอัญมณี เราจึงให้ความสำคัญจนกลายเป็นเชี่ยวชาญการสลับด้าย หรือ 

สอดทอเส้นไหมมากกว่า --’

ครั้งหนึ่งเจ้าหญิงวีเลนีนัสยังทรงจำได้ สุรเสียงอ่อนหวานละมุนละไม 

ของเจ้าหญิงจากบูเลนเธีย -- ของผู้หญิงคนนั้น...

วงพักตร์แฉล้ม อ่อนหวาน และพระฉวีขาวจัดอย่างคนเมืองหนาว  

ซับพระโลหิตฝาดเป็นสีกลีบกุหลาบแรกแย้มละมุนระเรื่อ

หากแววเนตรต่างหากลึกล้ำ 
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ไม่รู้ทรงดำริมากไปเองหรือไม่ หากเจ้าหญิงวีเลนีนัสทรงแน่พระทัย 

บางคราว...มีแววเหลือบความหมายแห่งนัยอยู่ในความเนิบนุ่มนั้น!

ใช่แล้ว...

นอกจากความงาม อัญมณีย่อมไม่มีค่าใด

เย็นชา ซ้ำน้ำหนักยังฉุดให้ผู้ครอบครองตกสู่ที่ต่ำ!

ผืนผ้าต่างหากให้ความอบอุ่น แต่ขณะเดียวกัน ใยประสานแน่นของ 

เกลียวไหมใช้รัดคอศัตรูตายได้ในไม่กี่เสี้ยวนาที!

ที่สำคัญ ผู้  ‘เชี่ยวชาญการสอดสลับเส้นด้าย’  ต้องใช้ความละเอียด  

เยือกเย็น และมันสมอง!

ประกายเนตรของเจ้าหญิงวีเลนีนัสสงบทอดสู่พระเนตรสีเหลืองจรัส 

ของพระธิดา ดุจจะส่งถ่ายความเจ็บช้ำและเข้าพระทัยระหว่างกัน

ถูกแล้ว ถึงเวลาที่ความละเอียด เยือกเย็น และมันสมอง จะถูก 

ลองเชิงอีกครั้ง

พวกของผู้หญิงคนนั้นกำลังสอดด้ายรัดพันอะแลมเบิร์กแน่นขึ้น 

อีกวาระ!

...

ล่วงจากพระทวารบานเล็กด้านหลังที่ประทับของเจ้าหญิงวีเลนีนัสผู้สำเร็จ 

ราชการแผ่นดิน พื้นดินราบถูกอัดเรียบด้วยแผ่นอิฐเป็นช่วง ๆ แทนทางสายเล็ก 

เชื่อมสู่สายหลักอันกว้างกว่า

มรรคาดังกล่าวดำเนินเลียบริมอุทยานเขตพระราชฐานชั้นในต่อไปจรด 

ชั้นนอก สองข้างจะมีก็แต่พุ่มไม้ตัดเป็นรูปเป็นเหลี่ยม หรืออย่างมากสุด 

คงได้แก่ไม้สูงเพรียวชะลูด ฉะนั้นร่างอวบที่ก้าวยาว  ๆ  เลาะมาจึงแทบหา 

ที่บังแดดมิได้

อากาศของอะแลมเบิร์กไม่ร้อน ทว่าแสบผิว ลมจากเทือกสิงขรทางทิศ 

ประจิมและอุตรทิศช่วยให้พอเย็นสบาย ภูษาที่สตรีใช้คลุมต้นไหล่ถึงช่วงแขน 

หรือบางทีตั้งแต่ศีรษะเรื่อยมา นอกจากจะป้องกันผิวเกรียม ยังช่วยเก็บกัก 
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ความอบอุ่นในร่างกายไว้ด้วย

พ้นแนวต้นไซเปรสสูง ทางสายเล็กอีกช่วงทอดลงตามไหล่เนินซึ่ง 

ถูกปรับเป็นขั้นต่างบันไดเตี้ย ๆ

ผู้จัดแต่งบรรจงใช้ศิลาสลักรูปทวยเทพ  โดยเฉพาะเทพบุตรและ 

เทพธิดาพระองค์น้อย พระภิงคารแลคนโทเรียงรายลดหลั่น รินและรอง 

ธารน้ำสืบต่อมาแต่แอ่งน้ำพุหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์เหนือเนินเบื้องบนนั้น

ช่วงนี้เองพระพี่เลี้ยงเลียขาเริ่มเหลือบซ้ายแลขวา จากนั้นก็กลายเป็น 

หันขวาแลซ้าย

ต่อเมื่อเห็นว่าปราศจากสายตาใครจึงถอนหายใจ ไหล่และคอที่พยายาม 

ตั้งเชิดเลียนอย่างผู้เป็นนายก็กลับห่อตก ทั้งท่าเดินก็เปลี่ยนเป็นกระย่อง- 

กระแย่งแกว่งแขนไร้ราศี

มิใช่ไม่รู้ พระพี่เลี้ยง ‘คนสนิท’  ย่อมรู้ดี ท่าทางอย่างนี้แหละที่เจ้านาย 

ไม่โปรดอย่างยิ่ง

‘ยังไม่ทิ้งเหง้าเดิม!’

เจ้าหญิงวีเลนีนัสมิได้รับสั่งโดยตรง หากคือผ่านมาทางสายพระเนตร 

เย็นเยียบแลคมกริบ ซึ่งสืบต่อมาโดยไม่ขาดตกบกพร่องสู่เจ้าหญิงเอลีนัส  

พระธิดาผู้เลอสิริโฉม

เป็นเรื่องช่วยไม่ได้อยู่ดี ในเมื่อพระพี่เลี้ยงเลียขามิได้เกิดแต่เขต 

รั้วราชวังอย่างพระพี่เลี้ยงคนโปรดคนเก่า แถมกว่าจะได้เข้ามาถวายงาน  –  

หมายถึงตะกายมาเดินคอตั้งเป็นข้ารองบาทอยู่ในนี้ก็ปาไปเกินครึ่งค่อนชีวิต 

แล้ว

สาบโคลนและไอดินที่ย้อมวิญญาณ์มากว่าครึ่งชีวิตลบล้างง่ายละหรือ

อย่างไรก็ดี ในเมื่อดินและโคลนนี้คือธุลีเดียวกับที่หล่อหลอมเป็น 

รากฐานแห่งบัลลังก์ที่เจ้าหญิงวีเลนีนัสยังทรงกุมอยู่ ไยพระองค์จะทรงขับไส 

ฤๅละทิ้งเสียโดยง่าย! 

เพราะอำนาจสูงที่สุดจริงแท้มิได้เกิดแต่เพียงพระยศ

การจะครองนครอันมีความมั่งคั่งเป็นสายโลหิตได้ เจ้าของมือต้อง 
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กุมเศรษฐกิจ...หัวใจของแผ่นดินได้เสียก่อน!

พี่ชายของพระพี่เลี้ยงเลียขาคือคหบดีที่ร่ำรวยที่สุด และกุมอำนาจ 

ทางการค้าเกือบทั้งหมดของอะแลมเบิร์ก!

เจ้าหญิงวีเลนีนัสทรงตระหนักถึงความจริงข้อนี้ จึงทรงวางหมากตา 

รัดกุมแต่ต้น หลังจากพระเชษฐภคินีผู้เป็นราชินีองค์ก่อนตรอมพระทัยและ 

เสด็จสวรรคตตามพระสวามีไป พระน้องนางในฐานะองค์มาตุจฉาของเจ้าชาย 

รัชทายาทซึ่งทรงเยาว์ในขณะนั้น จึงทรงสามารถผงาดขึ้นค้ำบัลลังก์และ 

อำนาจที่ยิ่งใหญ่สุดได้โดยไม่มีใครกล้าขัดข้อง!

ไม่มีใครกล้าแม้จะปริปากวิพากษ์ครั้งที่เจ้าหญิงเอลีนัสทรงได้รับตำแหน่ง 

พระคู่หมั้นขององค์มกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังไม่ทรงประทับยืน!

ศักติแห่งพระสัสสุย่อมจะอยู่เหนือกว่าเพียงพระมาตุจฉา ในเพลาที่ 

เจ้าชายไอเนส -- เจ้าชายรัชทายาท -- ทรงเจริญพระชนมายุครบยี่สิบพรรษา

เพลาที่ตำแหน่ง ‘ผู้สำเร็จราชการ’ สิ้นอายุขัย!

และ -- ใช่ -- ลึกลงไปกว่านั้น พระพี่เลี้ยง ‘คนสนิท’ ย่อมรู้พระทัย

นั่นคือหนทางเดียวอันจะส่งให้เจ้าหญิงเอลีนัสทรงอยู่เหนือกว่าพระธิดา 

ของพระชายาอีกองค์ตลอดกาล!

ถึงจะเป็นเพียงชายาบรรณาการเจ้าหญิงต่างเมืองก็ตามทีเถอะ

ไม่รู้ เป็นโชคดีหรือโชคร้าย พระราชาองค์ก่อนเสด็จสวรรคตไวยิ่ง  

บรรณาการจาก ‘ฝั่งนู้น’ จึงล่วงสู่เจ้าชายพระอนุราชสกุลวงศ์แทนที่...

ครานั้นเจ้าหญิงวีเลนีนัสทรงกลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่เดิมก็ทรง 

ขื่นขมระทมพระทัยเพราะความมากรักของพระสวามีมิรู้แล้ว กระนั้นต้อง 

ยอมรับ ต่อให้พระสวามีจะทรงเรี่ยราดไปกับนางพระสนมแทบหมดเขต 

พระราชฐาน หากลำดบัชัน้ของพระชายาอยา่งพระองคก์ม็ไิดถ้กูกระเทอืนกระทบ 

เท่ากับการที่คนจากตำแหน่งสูงส่งเช่นเดียวกันเสด็จแทรกเพื่อมาอยู่ในระดับ 

เดียวกัน

บูเลนเธียจึงคือศัตรูตัวฉกาจแห่งเจ้าหญิงวีเลนีนัสนับแต่นั้น!

พระองค์เคยทรงดำริว่า หลังจากโรคร้ายกลางป่าคร่าพระชนม์ชีพของ 
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พระสวามีไป ชายาอีกพระองค์นั้นอาจเสด็จกลับบูเลนเธียเสียได้ ทว่าผลอัน 

สืบมาจวบปัจจุบันกลายเป็นคำตอบ คำตอบที่ตอกย้ำสิ่งซึ่งทรงคลางแคลง 

พระทัยให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นทุกขณะ

และนี่เป็นอีกเรื่องที่พระพี่เลี้ยงคนสนิทต้องรู้

ฉะนั้น ที่รับสั่งเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้า ‘ไปตรวจดูซิว่าทางนั้น เรียบร้อย  

ดีมั้ย’ จึงกินนัยที่ลึก...และลึกลงไปกว่าความริษยาในฐานะ ‘หลวง’  กับ  ‘น้อย’  

เฉกทุกครั้ง!

...
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ตำหนักที่เล็กที่สุด  ในเขตพระราชวังอะแลมเบิร์กอยู่ห่าง 

ลงไปบริเวณเชิงเนิน นอกจากตั้งในตำแหน่งต่ำสุดแล้ว ยังคล้ายถูกซ่อนไว้ 

ด้านหลังสุดของเนินลูกนี้อีกด้วย

พระพี่เลี้ยงเลียขาทราบความมาว่าพระชายาผู้มาทีหลังทรงเป็นผู้ตัดสิน 

พระทัยเลือกเอง โดยเฉพาะศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ทรงให้ตกแต่งนั้น 

แทบจะถอดแบบบ้านในบูเลนเธียมาทุกกระเบียดนิ้ว

แทนเรือนไม้อย่างที่พักทั่วไปในอะแลมเบิร์ก ที่ประทับส่วนพระองค์ 

ของชายาลำดับสองก่อสร้างจากหินธรรมชาติหลากขนาดแลลักษณะ หลังจาก 

ขัดสีจนค่อนข้างสะอาดเรียบ แต่ละก้อนถูกอัดแน่นเป็นเสาและผนัง หลังคา 

ที่เอียงลู่รับแนวลาดของเนินเกิดแต่ศิลาเช่นกัน กระนั้นสรรเฉพาะสีเหลือบส้ม 

ตัดกับผนังหินเทาหม่น แล้วบรรจงกะเทาะเป็นแผ่นบางหากคงความแข็งแกร่ง  

ตามชายคาสลักละเอียดราวฉลุ แต่ละรูปกอปรด้วยเส้นสายโค้งตวัด  -- บ่งชัด 

ถึงความเป็นบูเลนเธียอีกเช่นกัน ทั้งนี้แทบทั้งพระราชวังอะแลมเบิร์กทุกอย่าง 

ล้วนถูกออกแบบเป็นรูปเหลี่ยม

เมื่อแรกที่ที่ประทับเริ่มเป็นรูปร่าง คืออีกครั้งที่เจ้าหญิงวีเลนีนัสทรง 

เดือดในพระอุระยิ่ง

‘ผู้หญิงคนนั้นตั้งใจป่าวประกาศว่า ตัวเขากับเมืองของเขาได้รับการ 

ดูแลต้อนรับอย่างต่ำกว่าเจ้านายทั้งหมดในอะแลมเบิร์ก!’

ครานั้นพระพี่เลี้ยงเลียขาเพิ่งสลัดคราบโคลนเข้าเป็นข้ารองบาท สิ่งที่ 

จำชัดคือคำทูลเตือนหรืออีกนัย...การปลอบพระทัยของพระพี่เลี้ยงคนโปรด 
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คนเก่า

‘ทางนั้นอาจมีพระประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทรงยินดีอยู่ในฐานะ 

ที่ต่ำกว่าฝ่าบาทก็ได้นะเพคะ --’

‘ไม่จริง!’ มีสักกี่ครั้งที่สุรเสียงเย็นบาดจิตของเจ้าหญิงวีเลนีนัสจะตวัด 

ร้อนได้เพียงนั้น 

‘-- หน้าที่ดูแลต้อนรับผู้หญิงคนนั้นขึ้นตรงต่อเราทั้งหมด! เขารู้ดี แล้ว 

เขาก็รู้ด้วยว่าคนอื่นทุกคนต้องรู้ดี!’

พระอารมณ์ราวมหันตวายุหอบพระองค์ไปถึงที่ประทับชั่วคราวของ 

เจ้าหญิงบูเลนเธียในอีกไม่กี่อึดใจ ทว่าเพียงสุรเสียงนิ่มหวานจากอีกฝ่าย  

เจ้าหญิงวีเลนีนัสถึงกับรับสั่งกระไรไม่ออก

‘หม่อมฉันเพียงอยากรู้สึกเหมือนยังมิได้จากบ้านมาไกลนัก บ้านใน 

บูเลนเธียส่วนใหญ่ต้องพยายามก่อตั้งในที่ต่ำ ลาดรับกับแนวผา เพราะหาไม่ 

ยิ่งอยู่  สูง พายุแรงจัดจะพัด  คนบนที่สูง  นั้นให้พบกับความพินาศชนิดที่คาด 

ไม่ถึง!’

นั่นคือครั้งแรกที่พระสติปัญญาของชายาบรรณาการเป็นที่ประจักษ์

และเป็นสิ่งซึ่งเจ้าหญิงวีเลนีนัสทรงใช้เตือนองค์เองเช่นกัน

‘จะประมาทมิได้!’

...

อย่างไรก็ดี ในวันนี้ ‘บ้านในที่ต่ำ’ คงตั้งสงบใต้เงาไม้อันแผ่อาณาร่มครึ้ม 

จากบันไดตรงไหล่เนินแลลงไปให้ความรู้สึกละม้ายภาพวาดเหมือน 

บ้านตุ๊กตา หรือหากเป็นจริงขึ้นมาหน่อยคงคือบ้านน้อยชายป่าของชาวเขา  

ที่ไม่ช้าจะต้อนฝูงสัตว์กลับมาพบอ้อมกอดต้อนรับของเมียและลูก  ๆ  ผิงไฟ 

จากเตาปะทุอบอุ่น กับกรุ่นซุปข้นร้อน ๆ ที่เพิ่งยกลง

กี่ปีแล้วหนอเจ้าของที่ประทับนั้นทรงกระทำตนสมกับความตั้งพระทัย 

ที่ได้ลั่นโอษฐ์ไว้จริงแท ้

กระทำ...ประหนึ่งที่แห่งนั้นเป็นเพียง  ‘บ้าน’  อันสงบเงียบ ห่างไกลจาก 
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การแก่งแย่งวุ่นวายทั้งปวง

ต้องยอมรับหลายคราวที่ลอบลงมาเสาะข่าว กระทั่งพระพี่เลี้ยงผู้เปี่ยม 

ไปด้วยมานะแห่งความทะยานอยากยังอดไม่ได้ที่น้อยหนึ่งในใจจะอยากหลบ 

พัก คิดถึงบ้านที่จากมานานเหลือเกิน...

ลมหวิววู่ไหว แต่ไม้ใหญ่ยังใช้เป็นเครื่องพรางกายได้ดี ร่างอ้วนหลบ 

หลังลำต้น พยายามกระชับชายผ้าไม่ให้ปลิวพ้นกำบัง  ชะเง้อแลผ่านบาน 

บัญชรเข้าไปภายใน เริ่มจากห้องกระจิ๋วหลิวส่วนหน้าอันใช้ต่างที่เฝ้า ต่อมา 

ยังห้องสำราญพระอิริยาบถซึ่งเคยเห็นทรงใช้เป็นห้องเสวย

ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลย

แปลก ผิว่าปกติที่ประทับห่างไกลนี้จะเงียบสงบเสมอ ด้วยว่านอกจาก 

ผู้เป็นมารดาและเจ้าหญิงเพอร์นีเลียแล้ว จะมีก็แต่ข้ารองบาทอีกเพียงสาม  --  

หรืออย่างมากที่สุดก็สี่ -- คอยถวายการรับใช้ ทว่าวันนี้วันที่กำลังจะมีงานใหญ ่

แท้ ๆ ในที่ประทับกลับร้างไร้ราวไม่มีใครอยู่

หรือจะเสด็จไปประจ๋อประแจ๋กับองค์อาคันตุกะในฐานะที่เสด็จมาจาก  

‘บ้านเดียวกัน’

ปริศนาถูกไขในนาทีที่ เคลื่อนกายตุบตับถึงบัญชรห้องสุดท้ายของ 

ที่ประทับ

ระยะใกล้เข้ามาช่วยให้เห็นถนัดขึ้น เหนือปล่องหินสูงสุดบนหลังคา 

บัดนี้มีควันลอยเบาบาง ส่วนต่ำลงมายังช่องบัญชรรูปกลมกว้าง ปรากฏสตรี 

สามรายกำลังสาละวนอยู่ด้วยสิ่งละอันพันละน้อยที่ถูกแบ่งใส่จานเปลและ 

ชามอ่าง

หนึ่งในสามคือวรองค์โปร่งบาง หากรัศมีลี้ลับแผ่จนจับชัดถึงอำนาจ 

บางอย่าง เป็นอำนาจในทางตรงข้ามกับเจ้าหญิงวีเลนีนัสแทบจะโดยสิ้นเชิง!

แม้พระชนมายุคงไม่น้อยกว่าพระชายาลำดับหนึ่งสักเท่าไร วงพักตร์ 

นั้นกลับยังงามละไมประหนึ่งหญิงสาว ใต้คราบเคราขมุกขมัวคือพระฉวี 

สีเผือดผิดชาวอะแลมเบิร์กทั่วไป  รอยแย้มสรวลระบายกว้างทั้งที่ เสโท 

เลอะเทอะจนปอยเกศเข้มขดขอดแนบแนวปรางและพระนลาฏ การขยับ 



18

บัลลังก์ลูกไม้

วรกายกระฉับกระเฉงว่องไว และต่อให้มิได้ยินพระสุรเสียงทั้งต่อให้ความคิด 

ส่วนใหญ่โน้มเอียงมาทางนายเหนือหัวแห่งตน  คนแอบมองยังอดนึก 

จินตนาการมิได้ถึงความหวานนุ่ม แจ่มใส

สุรเสียงที่ประทานให้ใครต่อใครโดยไม่เลือกชนชั้น

นี่คงกำลังรับสั่งบางอย่าง อาจจะเป็นเคล็ดลับจากทางบูเลนเธียกระมัง

ใช่ ทุกครั้งที่ทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ‘บ้าน’ แววเนตรนั้นจะยิ่งสุกกระจ่าง 

ราวจะฉายแสง รอยแย้มสรวลแผ่กว้าง  ทั้งน้ำพระสุรเสียงก็เปี่ยมสุขยิ่ง  

บางคราวที่พระพี่เลี้ยงเลียขาลอบมาเสาะข่าวแล้วเผลอได้ฟังทั้งที่จับความ 

ได้บ้างไม่ได้บ้างยังเผลอหลุดยิ้มหรือแอบหัวเราะตามบ่อย ๆ 

คงเพราะบานทวารด้านหลังถูกเปิดค้างอยู่ครึ่ง  ๆ สายลมอ่อนเอื่อย 

ยามบ่ายแก่จึงพัดเฉื่อยพากลิ่นหอมลอยมาเรี่ยจมูก

ซุปใส เนื้อย่างสุกใหม่ และ...ที่แปลกไปคือกลิ่นเครื่องเทศ

ไม่เผ็ดหรือฉุนจัดอย่างเครื่องเทศที่ปกติชาวอะแลมเบิร์กใช้ ทว่า 

ในเนื้อกลิ่นนั้นกระสาชัดถึงความหวานแกมเค็มปะแล่ม รสชาติคงอ่อนกว่า  

แต่แค่กลิ่น คนดอมยังตัดสินได้ โอชาจนชวนน้ำลายสอ!

เหอะ! นี่หากยังเป็นสมัยย่างเข้ามาในวังใหม่ ๆ -- สมัยที่ยังมีพระพี่เลี้ยง 

คนโปรดคนเก่าคอยชี้แนะและเลยถึงควบคุมความประพฤติ พระพี่เลี้ยงเลียขา 

ต้องถูกตำหนิจิกกัดเป็นแม่นมั่น

‘ก็เพราะอย่างนี้นี่เล่า ออกจากเขามาอยู่วังไม่เท่าไร นางอายเลยกลาย 

เป็นสุกร!’

ตอนนั้นเพราะยัง  ‘กลาย’  ไม่สมบูรณ์หรอก ‘นางอาย’  จึงไม่กล้าย้อน 

เต็มปาก

‘สุกรวังไหนจะสวยได้ขนาดนี้เจ้าคะ!’

กระนั้นด้วยขณะนี้นางอายได้กลายร่างครบสิ้น ความสามารถพิเศษ 

ด้านการหลบลอบตามสุมทุมและมุมเสาจึงปราศไป ความมั่นใจพลอยกลาย 

เป็นความคิดผิดถนัด

“ทำอะไรตกเนินจนต้องเดินมาเก็บถึงนี่อีกแล้วคะ พระพี่เลี้ยง”
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เสียงนั้นดังมาจากด้านหลัง คนแอบอยู่ถึงกับตัวแข็งค้าง ตาเบิกกว้าง 

ในพลัน

ต่อให้ไม่ทันหันเห็น พระพี่เลี้ยงเลียขายังระลึกรู้  เจ้าของสำเนียง 

หวานหู ทว่าคมคำจิกกัดสะท้านทรวงมีอยู่ผู้เดียว!

เป็นใครไม่เป็น ทำไมต้องมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรรายนี้ด้วยนะ!

ทันทีที่ร่างอวบหมุนกลับมาเผชิญหน้า ความตั้งใจว่าจะโต้คารมกลับ 

ชะงักค้าง ใต้ร่มไม้ไม่ห่างเกินไปนัก ท่ามกลางลำแสงสูรย์เรื่อเรืองราวจะสลับสี  

หาได้มีคนแค่คนเดียว

รายแรกค่อนข้างท้วมด้วยวัย อยู่ในชุดเครื่องแบบละม้ายกัน ทว่า 

คงความเรียบเยี่ยมยิ่ง ลึกลงไปในกิริยาสงบสง่านั้นยังคงความแคล่วคล่อง 

อยู่มาก

อีกหนึ่งคือวรองค์โปร่งบางประทับนิ่งอยู่ด้วยแววพระเนตรไม่สบาย 

พระทัยนัก ภูษาทรงสีฟ้าอ่อนประดับลูกไม้ตัวโปรดเปื้อนละอองดินละอองไม ้

แทบทั่ว ประกาศว่าพระอุปนิสัยส่วนพระองค์ก็คงทอดถ่ายมาแต่พระมารดา 

เช่นกัน คือหาได้ถือพระองค์หรือทรงหมกมุ่นอยู่แต่กับ  ‘ภาพลักษณ์’  อันจะ 

สื่อถึงพระอิสริยยศตลอดเพลา 

กระนั้นต่อให้ความมัวหมองใดกรายกล้ำ ยังยากจะปิดบังพระสิริโฉม

แม้นมิได้งามเฉิดชวนพรึงเพริศเฉกพระพี่นางต่างพระมารดา วรองค์ 

ตรงหน้าคงคือเจ้าของนิยาม  ‘งามพิศ’  จริงแท้ เมื่อแรกยลจะรู้สึกเพียงว่างาม  

ต่อเมื่อพินิจนานเข้า ความงามแต่ละส่วนจะยิ่งเข้มชัด กระทั่งสุดท้ายผู้ได้ยล 

ย่อมมิอาจละสายตาไปได้โดยง่าย

วงพักตร์ถอดพิมพ์มาจากพระมารดา ค่อนข้างน่าเสียดายที่เชื้อสาย 

บูเลนเธียส่วนใหญ่มีรูปพักตร์กลมกว่าอะแลมเบิร์ก ถึงกระนั้นเครื่องพักตร์ 

แต่ละส่วนล้วนพิลาสแลถูกจัดวางเหมาะเจาะ ตั้งแต่แนวขนงค่อนข้างเข้ม  

เชื่อมสู่นาสิกปลายมน และริมพระโอษฐ์เล็กบางดุจกลีบกุหลาบเผยอแย้ม  

กลีบกุหลาบนั้นแดงจัดตัดกับสีพระฉวีอันเป็นส่วนประสมระหว่างพระบิดา 

และพระมารดา คือมิได้ขาวเผือดหรือเป็นสองสีโดยชัด ทว่าขาวอมชมพูดุจ 
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พระโลหิตฝาดทั่ววรกาย

ลักษณะเด่นอันเป็นจุดหยุดสายตาได้แก่รูปพระเนตรใหญ่เฉียงยาวขึ้น 

กอปรด้วยดวงเนตรกลมโตสีน้ำตาลเข้มล้อมจุดกึ่งกลางดำสนิทประดุจหยด 

หยาดแห่งห้วงรัตติโพยม แฝงแววซุกซนระคนอ่อนเดียงสา พร้อมกับความ 

อ่อนหวานเอื้ออาทรยิ่ง 

มณีเนตรนั้นเป็นสีรับกับขนงและเส้นพระเกศหนา ซึ่งค่อนข้างขมวด 

แล้วคลี่ประดุจคลื่น ให้สีน้ำตาลไหม้เหลือบประกายสีน้ำผึ้ง

พระพี่เลี้ยงคนโปรดคนเก่ากับเจ้าหญิงเพอร์นีเลีย!

...

ห้องครัวคือห้องสำคัญที่สุดสำหรับคนบูเลนเธีย

เนื่องจากอยู่บนที่สูง ฤดูหนาวกินเวลายาวนาน การหาอาหารกระทำ 

ได้ยากยิ่ง ห้องครัวจึงถูกประยุกต์สำหรับเก็บรักษาอาหารแห้ง อีกทั้งเตาใหญ ่

ให้ความอบอุ่นได้ดี บางทีสำหรับคนยาก บ้านทั้งหลังซึ่งมีเพียงหนึ่งห้อง 

จะมองคล้ายครัว คือกองไฟสำหรับเป็นเตาและเตาผิงอยู่กึ่งกลาง ด้านข้าง 

เป็นที่ประกอบอาหาร ลึกเข้าไปใช้เก็บรักษา ส่วนอีกด้านที่เหลือจึงไว้ซุกนอน 

ความหนาวเหน็บทารุณในเหมันตฤดู บางทียังเปรียบเสมือนกรงคุก 

กักขังให้ออกไปไหนไม่ได้ คนบูเลนเธียจึงฆ่าเวลาหน้าเตาผิงไฟด้วยการ 

สร้างสรรค์งานศิลปะได้วิจิตรจนน่าทึ่ง บุรุษร่างยักษ์อาจเป็นเจ้าของงานฝีมือ 

ชิ้นกระจิ๋วหลิวอย่างรูปสลักอ่อนละเอียด  สตรีบูเลนเธียนิยมการถักผ้า  

ลวดลายโค้งไหวแต่ละเส้นสายคือตัวแทนของความลุ่มลึกและทรหดมุ่งมั่น

ต่างกับอะแลมเบิร์กที่ถูกขนานนามถึงความอุดมว่า  ‘กระทั่งดินยังแทบ 

กินได้’ เนื่องจากภูมิอากาศมิได้เย็นจัดนัก  ทั้งทำเลที่ตั้งยังอำนวย คน 

อะแลมเบิร์กจึงให้ความสนใจกับการค้าพาณิชย์มากกว่า

เมื่อหายใจเข้าเป็นเงิน หายใจออกก็เป็นเงิน ความหลงใหลละเอียด 

อ่อนอันสืบทอดมาจากบรรพบุรุษบูเลนเธียเช่นกัน จึงผันกลายเป็นศิลปะ 

เพื่ออวดโอ่ความยิ่งใหญ่มั่งคั่ง 
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ปล่องไฟและเตาผิงไร้ความหมาย ห้องรับแขกกลายเป็นห้องสำคัญ 

เกือบที่สุดของคนอะแลมเบิร์ก

เมื่อการค้านำมาซึ่งการแข่งขันเข้มข้นขึ้นทุกขณะ ลายกระหวัดโค้งไหว 

ซับซ้อนจึงกลับกลายเป็นลายเหลี่ยมแทน แลกเปลี่ยนลดทอนกับเวลาอัน 

มีค่าที่จะต้องสูญเสียไป

ภายในบ้านเชิงเนินหลังน้อย แม้จะมีห้องรับแขกตามลักษณะนิยม 

ของอะแลมเบิร์กร่วมด้วย ทว่านอกจากนั้นความเป็นบูเลนเธียปรากฏชัด

ห้องท้ายสุดในบ้านยังยิ่งใหญ่ ปล่องไฟสูง เตาหินหน้ากว้างบางทีอาจ 

แสดงถึงความโปรดปรานส่วนพระองค์ของผู้เป็นเจ้าของด้วยก็ได้  เพราะ 

เครื่องมือเครื่องไม้ในครัวล้วนพร้อมสรรพ 

ถึงวันนี้ บนโต๊ะไม้ใหญ่กลางห้องยังเพียบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 

ทั้งหลาย เครื่องเสวยบางส่วนที่ทรงกำกับการและปรุงเสร็จแล้ว ถูกแยก 

ยกใส่จานหรือชามต่างหาก 

อย่างไรก็ดี ทั้งที่วันนี้ของบนโต๊ะพิเศษกว่าวันอื่น  ๆ ผู้เข้ามาใหม่กลับ 

มิได้สนพระทัยจนพระเนตรโตเช่นทุกที วรองค์เล็กบางอย่างพระมารดา ทว่า 

สูงโปร่งกว่า คงนิ่งประทับอยู่ข้างบานพระบัญชรกลมกว้าง

ภายนอกแม้เนินเขาลาดสูงขึ้นจะมีไม้ใหญ่เรียงราย หากยังสามารถ 

เห็นหลังไว  ๆ  ของร่างอวบใหญ่ชัดเจน รายนั้นค่อยต้วมเตี้ยมไต่บันไดจากไป 

ยังที่ที่เพิ่งจากมา

จวบกระทั่งลับหลังนั่นละ  ผู้ เฝ้าจับพระเนตรอย่างเอาพระทัยใส่ 

จึงค่อยหันกลับมายังพระมารดา พระองค์หลังคงทรงสาละวนอยู่กับงานบนโต๊ะ 

กลางห้อง

“จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกรึเปล่าคะแม่”

“อะไรจ๊ะ”

สุรเสียงที่ทรงใช้ตอบ ทั้งเนตรงามช้อนหันมาสบพระธิดาก็กลับคง 

ความสุกใสมิแผกไปจากวินาทีที่เพิ่งพบเจ้าหญิงพระองค์น้อยเสด็จกลับมา  

หรือกระทั่งตั้งแต่ได้สดับคำทูลเรื่องพระพี่เลี้ยงฝั่งนู้นผู้มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้
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“ก็พระพี่เลี้ยงเลียขา...” ถ้อยที่พระธิดาทรงใช้ดูจะติดมาจากพวก 

สาวสรรกำนัลในเช่นกัน

“อื้ม” ทีนี้พระมารดาพยักพักตร์ “คง  ‘เป็นเรื่อง’  จริง  ๆ  ด้วย คาดว่า 

จะเป็นเรื่องน่าอาย”

“ทำไมล่ะคะ”

“อ้าว ก็เขามา  ‘เก็บของ’  ทีไรเป็นได้เห็นลูกแม่มอมเป็นแมวทุกที ซ้ำ 

วันนี้แม่เองยังมอมเป็นเจ้าหญิงก้นครัวเหมือนกันอีก”

พระธิดาพลอยสรวลหลุดมาได้ “แหม แม่ตัวเปื้อนก็ยังสวยอยู่ค่ะ  

เอ้อ จริงสิคะ มัวแต่เป็นห่วงเรื่องพระพี่เลี้ยงของเจ้าหญิงเอลีนัส เกือบ 

ลืมไปแน่ะค่ะ หญิงมีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังด้วย รับรองว่าต้องน่าตื่นเต้น!”

เห็นได้ชัด ผู้รับสั่งทรงเป็นมองโลกในแง่งาม ไม่ใคร่ติดพระทัยกับ 

เรื่องชวนขุ่นข้องนานนัก

เจ้าหญิงเพอร์นีเลียแย้มสรวลแจ่มจ้าราวกับเด็ก  ๆ นัยน์พระเนตรแฝง 

แววระยิบระยับส่งไปถึงพระพี่เลี้ยงเจ้าระเบียบเบื้องปฤษฎางค์พระมารดาด้วย

รายหลังนี้ได้แต่ขมวดคิ้วพึมพำ “เรื่องตื่นเต้นอะไรกันนะเพคะ ตอน 

เสด็จมาไม่เห็นรับสั่งกับหม่อมฉันเลย”

...

ราวชั่วโมงก่อน

วาระนั้นสุริยาทิตย์เพิ่งชักเลื่อนคล้อยจากกึ่งกลางเศียรไปเพียงน้อย  

อุทยานดูจะเป็นสีเขียวใสและเรืองขึ้นได้ราวต้องเวทยามนตร์

วรองค์โปร่งบางในภูษาทรงสีฟ้าประดับลูกไม้ชุดโปรด เริ่มเลาะมาตาม 

ริมหมู่ไม้ระดับความสูงเท่าพระองค์เอง แต่ละต้นถูกตัดแต่งเป็นพุ่มกลมบ้าง 

หรือเป็นรูปเหล่าสิงสาราสัตว์บ้าง หาก  - ทุกพุ่มที่เสด็จผ่าน ทรงเลือกที่พอ 

จะใช้เป็นกำบังได้ค่อนข้างมิดชิด

ยิ่งเข้าใกล้เขตอุทยานด้านที่ประทับของเจ้าหญิงวีเลนีนัสและพระธิดา  

หมู่ไม้ยิ่งเพรียว เตี้ย สุดท้ายแทบไม่เหลือไม้ใหญ่ใด ลานอันกินอาณา 
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ไพศาลใช้เพียงพันธุ์พุ่มระดับต่ำกว่าเอวทั้งไม้ดอกและไม้ใบ  ต่างสีหลาก 

ลักษณะ บ้างดอกเป็นดาว ใบเป็นหัวใจ บางช่อละม้ายเถาแขวนระฆังคว่ำ 

กระจิ๋วหลิว แล้วบรรจงเรียงเลี้ยง ตัดแต่งอย่างประณีตวิจิตร หากมองลง 

จากเฉลียงชั้นบนที่ประทับไม่ไกลโน้นคงแลละม้ายศิลปกรรมบนผืนผ้าใบ

จากแอ่งน้ำพุหินอ่อนสีขาวระยับกึ่งกลางประดับรูปสลักนางอัปสร 

บรรเลงเครื่องสายบางละเอียดราวเส้นเกศา ถัดมาคืออุทยานหินขาวเหลือบ 

มุกสะท้อนแดดเป็นประกายเลื่อมรุ้ง อุ้งหัตถ์แห่งกาลเวลาบรรจงประทับรอย 

จารเป็นร่องชั้นชวนพิศวง แต่ละก้อนล้วนต่างขนาดแลรูปทรง ผู้ลอบองค์ 

เข้ามาเคยทรงพิศเพลินนานเกือบชั่ววัน กระนั้นสุดท้ายยังไม่อาจตัดสินพระทัย 

ได้แต่ละก้อนมีลักษณะเหมือนสิ่งใดแน่ เพราะแง่มุมหนึ่งอาจคล้ายสิ่งหนึ่ง  

ต่อเมื่อเคลื่อนไปอีกมุมรูปก็กลับเปลี่ยนกลายเป็นอีกสิ่ง

เกือบกึ่งกลางอุทยานหินขาวนี้เอง ท่ามกลางกองศิลาซ้อนสลับเป็น 

วงล้อมดุจสถานประกอบพิธีกรรมของชนเผ่าปริศนา ประติมากรรมหนึ่ง 

ตั้งอยู่โดดเด่น

เสาไม้เดี่ยวสูงผอม ทว่าแข็งแรงยิ่ง ส่วนบนยื่นเป็นคานสลักละเอียด 

ราวผ้าลูกไม้โปร่งรับกับสิ่งซึ่งถูกแขวนไว้

กรงสกุณชาติรูปโค้งขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ละซี่ประกอบจากโลหะเคลือบ 

ขาวเช่นกันกับตัวฐาน อันขลิบขอบด้วยเนื้อทองเงากระจ่าง มีดอกไม้บรรจง 

ร้อยเป็นพุ่มประดุจระบาย 

ทันทีที่วรองค์ลับ  ๆ  ล่อ  ๆ  พ้นเหลี่ยมหินก้อนใหญ่มาหยุดใกล้ สิ่งมี 

ชีวิตในกรงก็อ้าปากกางปีก มันขับเสียงทั้งโลดโผนไปมาจนทั้งกรงโยกไหว 

อย่างจะต้อนรับผู้เพิ่งมาใหม่ด้วยความดีใจล้นพ้น 

เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงยื่นพักตร์แทบแนบกรง ‘เดสิท! เดสิท!’

แทนรับสั่งให้เงียบทรงยกดรรชนีแตะริมโอษฐ์ ขณะเดียวกันหัตถ์ 

อีกข้างยังซุกใต้ชายภูษาคลุมองค์เสมือนเพื่อซ่อนบางสิ่ง

เห็นได้ชัดมันเชื่อฟังโดยดี เจ้าวิหคน้อยหยุดกระโตกกระตาก มัน 

โดดจากคอนทองมาเกาะมุมกรงช่วงใกล้ปิยมิตรมากที่สุด



24

บัลลังก์ลูกไม้

เมื่อแนบปีกลงข้างกาย ตัวมันคงใหญ่เพียงฝ่ามือบุรุษกำยำ ช่วงคอ 

สั้นตามสายพันธุ์แฝงความงามสง่าอย่างหายากยิ่ง ขนทั้งร่างขาวสะอ้าน ขลิบ 

ช่วงปลายปีก ปลายหาง และแผงคอประดุจสายสร้อยหรือทับทรวงเป็น 

สีเขียวเหลือบฟ้าคราม ตัดกับขาสีชมพูและดวงตาสุกปลั่งสีดำประกายแดง 

เข้มซึ่งบัดนี้เปี่ยมแววปราโมทย์

‘ดีแล้ว’ ทรงเคาะปลายดรรชนีลงบนซี่กรงใกล้มัน ‘รู้จักสำรวมกิริยา 

เสียบ้าง ขืนโผงผาง เจ้าหญิงเอลีนัสกับพระมารดาสะดุดพระทัยมาพบเข้า  

เราทั้งคู่จะไม่ถูกทำโทษแค่เท่าที่ผ่านมา’

กระแสกระซิบคละแววหวั่นฤทัย โดยเฉพาะเมื่อรับสั่งถึงบุคคลที่สาม 

และสี่มีความเกรงกลัวเจืออยู่โดยแจ้ง

เจ้าของนามเดสิทยื่นจะงอยปากสีเขียวครามออกมาหว่างซี่กรง ท่า 

สะบัดขนตรงหัว - หาง มองดังกับคนแลบลิ้นล้อเลียนก็ไม่ปาน

‘เจ้าทำกล้าได้เพราะไม่ต้องอยู่คอยฟังเสียงเย็น  ๆ  กับสายพระเนตร 

ยะเยือกของสองพระองค์นี่นา!’ ผู้รับสั่งยักอังสาอย่างสยดสยอง

อันที่จริงสำหรับเจ้าหญิงเพอร์นีเลีย มันเป็นความรู้สึกเคล้าคละระหว่าง 

ชื่นชม เคารพ กับทั้งอย่างยิ่งคือความยำเกรง

สิ่งแวดล้อมในบ้านน้อยเชิงเนินกอปรปั้นให้องค์เองแผกต่างจากความ 

เป็น ‘เจ้าหญิง’ อยู่แล้ว ทั้งพระจริยาวัตร ถ้อยรับสั่ง หรือการวางองค์

พระมารดาไม่ทรงสุงสิงกับใครอื่นนัก  อย่างมากเสด็จเพียงเพื่อ 

ประกอบราชพิธีที่อารามหลวง 

และท่ามกลางความทรงจำรางเลือนของเจ้าหญิงพระองค์น้อย  ภาพ 

แรกขององค์เชษฐภคินีที่ประทับอยู่ในดวงกมล คือ  ‘เจ้า’  แห่ง  ‘หญิง’  ที่เลอ 

ด้วยสิริลักษณ์ เลิศด้วยสิริกิริยา ยากจะหาเจ้าหญิงพระองค์ใดเทียมเทียบ  

เพียงทรงเคลื่อนผ่าน ทุกสายตาจะลอบมองชื่นชมจวบพ้นปฤษฎางค์ไปราว 

ตกอยู่ในห้วงฝัน

หาก  -- เช่นกัน  -- ความสง่างดงามนั้นมักทิ้งแฝงด้วยความแข็งกระด้าง  

กับที่สำคัญพระเนตรงามปานบุษราคัมซึ่งเคยเหลือบมาขณะทรงล่วงผ่าน  
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กระแสบางประการปราดวาบ บาดลึกกลางดวงหทัยจนเจ้าหญิงเพอร์นีเลีย 

ไม่บังอาจสบเนตร!

อย่างไรก็ดี ทั้งที่มีคำ ‘น่ากลัว’ แทรกลึกในความงามดังกล่าว ทุกคราว 

ที่ทรงทราบว่าจะได้พบ กลับคงเป็นทุกครั้งเช่นกันที่เจ้าหญิงพระองค์น้อย 

จะเฝ้าคอยชื่นชมพระบารมีของพระพี่นางอย่างพระทัยจดจ่อ

‘ทำไมหญิงถึงไม่เคยได้คุยกับพระองค์เลย ทั้งที่เรามีทูลกระหม่อมพ่อ 

องค์เดียวกัน’

เคยทำให้เหล่านางพระกำนัลหลายรายถึงกับเบื้อใบ้เพียงเพราะถ้อยถาม 

บริสุทธิ์ใสนั้น

มีเพียงพระองค์เดียวที่ประทานคำตอบได้พร้อมรอยแย้มสรวลอบอุ่น  

รักใคร่ และพระหัตถ์ที่บรรจงยีไล้พระเกศาของพระธิดาเสมอ

‘เพราะหญงิไดค้ยุกบัเจา้กระรอกสสีม้ เจา้นกสขีาว แลว้กเ็จา้หนอนนอ้ย 

บนต้นหญ้าหลังบ้านเราแทนแล้วยังไงล่ะจ๊ะ’

มีนัยแห่งความจริงแฝงอยู่ในถ้อยที่ประทานตอบ

เจ้าหญิงพระองค์น้อยทั้งสองต่างได้รับถวายการเลี้ยงดูแยกห่างออกไป 

จนละม้ายแปลกหน้า

องค์หนึ่งประทับในที่สูงกว่า ห้อมแหนไปด้วยข้าบริวาร พรั่งพูนทรัพย ์

ศฤงคาร อีกทั้งอำนาจอันจะไม่ทรงยอมให้ใครบังอาจคัดค้านพระประสงค์ได้

อีกองค์ในที่ต่ำกว่าทรงเป็นเสมือนหัวหน้าของหมู่บริวารเพียงสาม  - สี่ 

รายในบ้าน ทรงถูกปลูกฝังว่าสมบัติและความภาคภูมิพระทัยจะมีมิได้หาก 

ไม่ทรงรู้จักพึ่งองค์เองเสียก่อน จากนั้นจึงจะเป็นฝ่ายสอนสั่งชี้แนะให้ผู้อื่น 

เชื่อฟังตาม

สายพระโลหิตจากต้นธารเดียว ทว่ากลับระเลี้ยวแยกห่าง เฉียดชิด 

กันที่สุดคงเป็นได้เพียงเส้นขนาน!

‘น่าสงสารพระพี่นางนะคะ ประทับไกลอยู่บนนู้นคงทรงเหงาแย่’

องค์ต่ำเสียอีกเคยทรงปรารภขณะประดิษฐ์ดาวน้อยจักสานเพื่อรอ 

ถวายเล่นด้วยกันสักวันหนึ่ง
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ตอนนั้นยังไม่ทรงเข้าพระทัยจริง  ๆ  ว่า ต่อให้ห้วงนภาจะเหน็บหนาว  

ทว่าไม่เคยมีดาวดวงใดปรารถนาร่วงลงเกลือกความอบอุ่นในแดนดิน

กว่าจะทรงตระหนักชัดว่า จริงแท้...ดาวชาชินจนเก็บความหนาวนั้น 

รวมเป็นอันหนึ่ง ก็ต่อเมื่ออุ้งหัตถ์แห่งพระชาตาขีดกำหนดธาราทั้งสองเส้น 

ให้เบนมาจบกันชนิดผู้ใดก็จะขีดกั้นอีกมิได้

เพราะพระชนมายุห่างกันเพียงชันษา มาตรว่าศักติแลพระยศที่ฝ่ายหนึ่ง 

เชิดชูเสียยิ่งนักจะทำให้มิได้รับการอภิบาลคู่กันมาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์  

หากครั้นขวบวัยแห่งการศึกษาล่วงเข้า ย่อมยากยิ่งที่เจ้าหญิงวีเลนีนัสจะทรง 

หาข้อคัดค้านมิให้พระธิดาจำประทับร่วมห้องเรียนเดียวกับพระกนิษฐา

‘จริงหรือคะ?! หญิงจะได้เรียนห้องเดียวกับพระพี่นางจริง  ๆ  หรือคะ 

แม่?!’

ฝ่ายที่ตื่นพระทัยยิ่งคงคือเจ้าหญิงพระองค์น้อย 

ทรงพิถีพิถันเลือกฉลองพระองค์ด้วยองค์เอง บรรจงรวบเกศาเกล้า 

เป็นเปียตึงเรียบ ทั้งที่ปกติทรงรำคาญและแทบไม่เคยเอาพระทัยใส่

‘หญิงจะนั่งอย่างนี้ได้มั้ยคะ’ 

ทรงขยับวรองค์ตรงแทบไม่กระดิก ตอนแรกตั้งพระทัยจะใช้เพียง 

พระเนตรเหลือบมาทางพระมารดา หากแล้วก็หลุดจากท่าจนได้ตามประสา 

ผู้อยู่ไม่สุข

‘แหม หญิงเกร็งไปหมดแล้วค่ะ กลัวว่าจะไม่พอพระทัย ก็พระพี่นาง 

ทรงสิริโฉมแล้วก็เรียบร้อยสง่างามเหลือเกินนี่คะ’

การณ์เป็นว่าวันแรกในห้องเรียน ต้องทรงรอองค์เชษฐภคนีอยู่นาน 

เกือบชั่วโมงกว่าจะเสด็จลง 

ตลอดเพลาดังกล่าว เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงงุ่นง่านตื่นพระทัย จน 

พระอาจารย์และเหล่านางกำนัลประจำห้องที่รออยู่เบื้องนอกถึงกับมองแล้ว 

อมยิ้มตาม

ต่อเมื่อทรงสดับเสียงประกาศนำเสด็จ ความปลาบปีติของเจ้าหญิง 

พระองค์น้อยยิ่งฉายชัด
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เจ้าหญิงเอลีนัสทรงล่วงผ่านพระทวารอันมีเกลียววิสูตรรวบกระหวัด 

ด้วยพู่ทองเป็นสองไข ทรงงามสง่าราวเจริญชันษากว่าพระชนมายุจริงสักสิบป ี

วรองค์ผอมบางละมุนละม้ายตุ๊กตากระเบื้อง กระนั้นแฝงความเฉียบกระด้าง 

ซึ่งดูจะเป็นเสน่ห์ประหลาดประจำพระองค ์

ความขัดแย้งดังกล่าวส่งให้ผู้มองยิ่งตกใต้อำนาจจนไม่อาจถอนสาย 

พระเนตร

ท่วงท่าที่ทรงดำเนิน...เนิบช้า ระหง วรกายตรง พระศอตรง พระเนตร 

จับแน่วเบื้องพักตร์ ปลายพระหนุเชิดขึ้นแต่น้อยทำให้นาสิกปลายแหลม 

ยิ่งดูรั้น เฉกกันกับริมโอษฐ์เล็กบางเม้มปิดยิ่งดูถือองค์

‘ถวายบังคมเพคะ!’

ผู้มารออยู่ก่อนรีบถวายปัจจุคมนาการอย่างต่ำยิ่ง และโดยพยายาม 

ให้งามยิ่งกว่าครั้งไหน  ๆ เนตรวาวจรัส ปรางระเรื่อ และริมโอษฐ์แย้มย้อย 

อย่างเป็นปลื้มที่ได้อยู่ใกล้ชิดยิ่งกว่าครั้งไหน ๆ เช่นกัน

ผู้ เข้ามาใหม่มิได้หยุดตอบรับ กลับดำเนินผ่านโต๊ะทรงอักษรของ 

พระกนิษฐาสู่ส่วนขององค์เองด้านใน

เมื่อหยุดประทับนิ่ง สิ่งแรกที่  ‘อยู่ในสายพระเนตร’  คือโต๊ะทั้งสองตั้ง 

ประจันกระดานดำหน้าห้องในระดับเสมอกัน

ผู้ถวายบังคมมัวชื่นชมพระบารมี มิได้สะดุดพระทัยครั้นองค์เชษฐ- 

ภคนีทรงปราดเนตรสู่นางพระกำนัลส่วนพระองค์ที่ก้าวตามมา 

อย่างรวดเร็วและรู้พระทัย รายนั้นรี่เข้ามาขยับโต๊ะถวาย 

ตำแหน่งใหม่เลื่อนห่างไปอีกทางด้านข้าง ที่สำคัญ ‘ต้อง’ ล้ำกว่าโต๊ะของ 

พระกนิษฐาต่างพระมารดามาเบื้องหน้าอย่างน้อยหนึ่งองคุลี!

ผู้อ่อนชันษากว่ายังสรวลแจ่มในวงพักตร์ เกือบจะทรงขยับลุกหาก 

เพียงรำลึกขึ้นได้เสียก่อน

‘พระพี่นางเพคะ หม่อมฉันขอประทานอนุญาต --’

ไม่ทันจบคำทูล ทั้งไม่ทันที่ผู้ขยับลุกจะประทับยืนได้มั่นคง เจ้าหญิง 

เอลีนัสทรงเบือนพักตร์กลับมาด้วยพระอาการนิ่งช้า 
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สุรเสียงและสายพระเนตรที่ส่งตรงมา ทั้งเหินห่างทั้งยังยะเยือกยิ่งจน 

ราวจะบาดทั่วทุกอณูขุมขน

‘เจ้าหญิงเอลีนัส! จำไว้! --’

ถ้อยประกาศทิ้งค้างแต่น้อย ชะลอจังหวะให้พระกนิษฐาผงะจนถึงแก่ 

ลดสายพระเนตรหลบลงไปเอง

เจ้าของถ้อยค่อยทรงเชิดพักตร์ขึ้น คราวนี้ทรงเลื่อนมุมพระเนตร 

จรดทะลุไปยังนางพระกำนัลประจำห้องที่คงรับหน้าที่จัดเครื่องทรงต่าง ๆ แต่ 

แรกแต่ละรายล้วนก้มหลบต่ำชนิดแทบไม่เหลือคอ

‘-- นี่คือ ตำแหน่ง ของเรา!’

ใช่! ประโยคนั้นย่อมแปลได้ทั้งสองความหมาย

ตำแหน่งที่จะ ‘ต้อง’ จัดให้ประทับ

กับตำแหน่งที่ ‘ใคร’ ไม่ควรริบังอาจใช้ ‘คำอื่น’ ทดแทน!

วินาทีนั้นต่อให้เจ้าหญิงเพอร์นีเลียจะยังทรงพระเยาว์เพียงไหน หรือ 

ต่อให้พื้นพระอุปนิสัยจะบริสุทธิ์กระจ่างมองโลกในแง่งามยิ่ง ก็ยังทรงแจ้ง 

หทัย พระพี่นางไม่ประสงค์ข้องเกี่ยวในทางใดทั้งสิ้น!

นั่นจึงคือบทเรียนแรก

บทเรียนที่ยังจะได้รับการตอกย้ำต่อ  ๆ  ไปว่าจะต้องทรง  ‘สำนึก’  และ  

‘กระทำองค์’ เยี่ยงไรตราบยังอยู่ในแผ่นดินเดียวกันนี้!

...

“เจ้ากับเราก็คงเหมือนกันคือเกิดในที่ผิด”

สุรเสียงที่ทรงใช้กับเจ้านกน้อยแผ่วหงอยลงไปอีก ความกังวลแสดง 

ชัดจนเจ้าเดสิทยังน่าจะสัมผัสได้ มันร้องอุทานเบา  ๆ  ราวจะปลอบพระทัย 

อย่างเข้าใจลึกซึ้ง

บางทีเพราะมีชะตากรรมเหมือนกัน...และ  ‘ร่วมกัน’  นี่ละ เจ้าหญิงกับ 

เจ้านกน้อยจึงเข้าอกเข้าใจ ต่างปรารถนาดีจนกลายเป็นสหายสนิทชนิด 

น้ำมิตรระหว่างมนุษย์ยังไม่อาจเทียบได้
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“เรามีเวลาอีกไม่มาก” ในที่สุดทรงรับสั่งขึ้นแผ่วเบา “บอกเจ้าแล้วนี่ 

เย็นนี้เราต้องขึ้นไปร่วมโต๊ะเสวยกับ พระองค์”

คำอันมีความนัยย่อมเป็นที่เข้าใจระหว่างเพื่อน เรียวหัตถ์ที่ซุกใต้ภูษา 

คลุมพาหาและอังสะแต่ต้น ค่อยเขยื้อนออก

แดดวันสะท้อนกระทบของในหัตถ์จนเกิดประกายวาบ เดสิทผละจาก 

จุดที่ยืนอยู่แต่ต้นเหมือนตกใจ มันหลบไกลไปซุกอีกมุมหนึ่งของกรง

ก่อนที่เจ้าหญิงเพอร์นีเลียจะทรงได้ทำอะไร จู่  ๆ  เสียงห้าวหนึ่งกลับ 

ดังขึ้นจากเบื้องปฤษฎางค์

“วาง ‘กริช’ นั่นลงเดี๋ยวนี้!”

เรื่องตื่นเต้นชวนประหลาดพระทัยเริ่มต้น ณ อึดใจนั้น

...
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เมื่อหันกลับไป เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงพบว่าผู้ก้าวเข้ามาใหม ่

คือเจ้าของร่างสูงสมส่วน แม้ค่อนข้างผอมยังสังเกตชัดถึงเค้าโครงแกร่ง 

แห่งกล้ามเนื้อ ผิวขาวจัดผิดชาวอะแลมเบิร์กทั่วไป เจ้าตัวโพกศีรษะด้วยผ้า 

สีเขียวแกมน้ำตาลเข้ม ช่วงที่ขดทับกันแล้วกลัดเข็มตราทองคำสลักรูปอินทร ี

ดูจะร่นสูงขึ้นไป ผมปอยหนึ่งจึงหยักลงมาค้างเหนือหน้าผากนูนได้รูปสวย  

ชุดที่สวมนั้นละม้ายเครื่องแบบทหาร ทว่าแทนสีกากีแกมแดงเฉกราชองครักษ์ 

ในเขตวังนี้ ตัวเสื้อกลัดดุมทองระยับกับกางเกงขายาวเข้ารูปซึ่งซ่อนครึ่งล่าง 

อยู่ในบู๊ตดำสูงกลับเป็นสีน้ำเงินเข้ม ตัดกับผ้าคลุมยาวสีเดียวกับผ้าโพกศีรษะ  

เนื้อผ้าหนาพลิ้วนั้นสืบแต่บั้งทองแล้วยาวแทบจรดข้อพับช่วงเข่า บนเสื้อ 

ยิ่งผึ่งผายเพราะยศประดับนานา น่าเสียดายที่ผู้สังเกตไม่อาจเข้าพระทัย 

ความหมาย

“คิดจะทำอะไรรึ” ถ้อยถัดมาดังขึ้น คนตัวใหญ่ในผ้าคลุมก้าวมาหยุด 

ลงไม่ไกล 

ระยะที่ ใกล้ขึ้นนี่ เอง  เจ้ าหญิงเพอร์นี เลียเพิ่ งทอดพระเนตรชัด  

เครื่องแบบพรางให้ผู้เบื้องพระพักตร์ดูสูงวัยกว่าความเป็นจริง ทรงประเมิน 

จากปราดเดียวนั้นว่าเจ้าตัวคงอาวุโสกว่ากันสัก  5 – 6 ปี น่าจะอายุประมาณ 

ยี่สิบถึงยี่สิบสอง รุ่นราวคราวเดียวกับ...องค์ยุพราช...

นับเป็นคนหนุ่มที่รูปงามทีเดียว แนวคิ้วสีทองเข้มกับสันจมูกสูงตรง  

หากค่อนข้างแคบ ข่มให้ช่วงตาของเจ้าตัวจมลึก แต่ก็ช่วยลดทอนความ 

หวานในดวงหน้ารูปเหลี่ยมให้ดูเข้มขึ้น เป็นความคมคายที่กลมกลืนกับ 
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รูปปากบาง เล็ก เป็นสีชมพูเฉกสตรี และดวงตากลม ใหญ่ สีฟ้าครามใส 

ราวน้ำในทะเลสาบจากการสะสมและละลายของหิมะเหนือเทือกภูสูง

“คะ...คือ...เรา...” เจ้าของกริชตะกุกตะกัก พระสติหายลับเพราะอาราม 

ตระหนก จนไม่อาจทรงคาดว่าเบื้องพักตร์คือใคร ฤๅเจ้าตัวล่วงเข้ามาถึง 

อุทยานชั้นในเช่นนี้ได้เยี่ยงไร ในเมื่อปกติทรงเที่ยวเล่นจนแทบรู้จักและจดจำ 

ราชองครักษ์เขตนี้ได้ถ้วน 

แต่นี่มิใช่ เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงเหลียวหาพระสหายในกรงคล้าย 

จะหาตัวช่วย หรืออีกที...เป็นการปรึกษาระหว่างหนึ่งองค์กับหนึ่งตัวที่ลงเรือ 

ลำเดียวกัน

นาวาแห่งความผิด!

“เอ้า มัวแต่ทำเลิ่กลั่ก ตกลงจะบอกรึไม่บอกว่าจะทำอะไรกันแน่”  

คงเพราะเห็นเจ้าของกริชมีพิรุธเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ เสียงห้าวจึงทวีความดุดัน  

กระนั้น หากผู้ถูกดุดำรงพระสติเสียหน่อยก็จะพอสังเกตได้ไม่ยาก -- ลักษณะ 

ละม้ายผู้ใหญ่แสร้งขู่เด็ก!

“คะ...คือ...เรา...”

“หา...?! อย่าบอกนะ เจ้าคิดจะมาทำร้ายนกในเขตอุทยานของเจ้าหญิง 

วีเลนีนัส!”

สรุปความเสร็จ เจ้าตัวก็หันขวับทำท่าจะป่าวร้อง

“เดี๋ยว! ไม่ใช่!”

ไวกว่าคนแปลกหน้า เจ้าหญิงจากตำหนักน้อยทรงถลันเขย่งตะครุบ 

ปากอีกฝ่ายไว้ทัน

ก็พระนามที่ถูกเอ่ยถึงนั้นน่ากลัวไม่ยิ่งหย่อนกว่าเจ้าหญิงเอลีนัสผู้เป็น 

พระธิดาเลย และที่จริงก็สองพระองค์นี้มิใช่หรือทำให้เจ้าหญิงเพอร์นีเลียต้อง 

ทรงลับ ๆ ล่อ ๆ แต่ต้น ขืนให้รู้ถึงพระเนตรพระกรรณเข้า...มีหวัง...

จินตนาการไม่ทันแล่นโผนไปกว่านั้น เจ้าหญิงพระองค์น้อยก็ทรง 

ประจักษ์ได้ เสียก่อนว่า  จู่  ๆ  นัยน์ตาของคนตัวสูงที่ก้มมองมากลับเกิด 

ประกายพราว
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ราวกับ...เจ้าตัวกำลังขำท่าทางของเรา!

ต่อเมื่อหัวขนงเริ่มขมวด ปลดหัตถ์ แล้วถอยออกห่าง จึงทรงพบว่า 

อีกฝ่ายกำลังยิ้มในหน้าจริง ๆ

“ขอประทานอภัย เจ้าหญิงเพอร์นีเลีย!”

คราวนี้ผู้ตื่นพระทัยอยู่แล้วถึงกับเบิกเนตรกว้าง 

“ไม่คิดว่าจะทำให้ตกใจขึ้นมาจริง  ๆ” เสียงห้าวกลับสดใส หากแล้ว 

ก็เริ่มแฝงความไม่มั่นใจเพราะท่าทางงงค้างของคู่สนทนา “เอ...ไม่ใช่เจ้าหญิง 

เพอร์นีเลียหรอกหรือ”

คำถามย้ำเป็นตัวการเรียกพระสติคืนมา

“มะ...ไม่ คือใช่ เราเอง...เพอร์นีเลีย...”

ระหว่างรับสั่งตอบ ผู้ตอบทรงประเมิน ในวังนี้มีเจ้าหญิงรุ่นราวคราว 

เดียวกันแค่สองพระองค์ รายนี้น่าจะแยกออกด้วยคงเคยได้รับคำขนาน  ‘องค์ 

ที่ทรงมอมแมม ๆ’ ละมั้ง

“ตะ...แต่...” ผู้ประเมินยังไม่แน่พระทัย ยกดรรชนีเหมือนจะชี้ไปที่ 

อีกฝ่ายเก้ ๆ กัง ๆ 

“อ้อ!” คู่สนทนาร้องเสียงสูงอย่างเพิ่งนึกได้  รอยยิ้มฉาบฉายโค้ง 

ศีรษะลงน้อย ๆ “ขอประทานอภัยอีกครั้ง เรา...ทีเบอร์เทียซ แห่งบูเลนเธีย”

ทีเบอร์เทียซแห่งบูเลนเธีย?

ชื่อคุ้นอย่างกับคนที่จะต้องเสด็จไปร่วมเสวยด้วยคืนนี้แน่ะ!

พระสหายคงรำคาญ จึงโดดจากมุมกรงอีกฝั่งมาส่งเสียงข้างพระกรรณ 

เหมือนเตือนพระสติ เมื่อนั้นเองเจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงสะดุ้ง โอษฐ์อ้าค้าง 

อย่างลืมสนิทว่าเป็นการเสียกิริยา สิ่งที่ทรงระลึกได้ในลำดับแรกคือ “ฝ่าบาท!  

เจ้าชายทีเบอร์เทียซ!”

มกุฎราชกุมาร...องค์อาคันตุกะจากบูเลนเธีย!

วรองค์ในชุดสีฟ้าประดับลูกไม้โปร่ง ย่อลงต่ำยิ่งโดยอัตโนมัติ “ถวาย 

บังคมเพคะ!”

“ระวังกริชจะบาดถูกตัว” วรกายสูงกว่าโน้มลงมาประคองขึ้น ซ้ำยัง 
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ทรงถือวิสาสะยึดอาวุธด้ามเล็กไปกุมเอง ออกโอษฐ์ว่า “ไม่คิดว่าจะโชคดี 

ได้พบกันเร็วกว่าหมายกำหนดการ ตอนแรกแค่จะหลบมายืดเส้นยืดสาย  

พอดีมัวเพลินกับความงามของอุทยานที่นี่”

เจ้าชายอาคันตุกะรับสั่งยาวเป็นชุด ทั้งสุรเสียงก็ผ่อนคลายเป็นกันเอง 

ยิ่งราวกับมิใช่ผู้เพิ่งรู้จักกันเพียงไม่กี่นาที

“ว่าแต่ เจ้ายังไม่ได้บอกเลยว่ากำลังจะทำอะไรกับเจ้ากริชนี่”

เพราะพระอัธยาศัยของเจ้าชายทีเบอร์เทียซนั้นงดงามเป็นมิตร เจ้าของ 

กริชจึงทรงผ่อนคลายมากขึ้น ในพระทัยตัดสินว่า น่าจะเล่าได้ หากไม่วาย 

ทรงเหลียวหาเจ้าสหายราวจะถามความเห็น

“หากหม่อมฉันทูล” ตอนที่ทรงหันกลับมาจ้องเจ้าชายอาคันตุกะนัยนา 

มีแววขอร้อง “จะทรงเก็บเป็นความลับระหว่างเราได้มั้ยเพคะ”

เจ้าชายอาคันตุกะไม่ต้องทรงเสียเพลาพิเคราะห์ รอยแย้มแต้มริมโอษฐ ์

เล็กบางอย่างอิสตรี ดวงเนตรบอกความเอ็นดูมีประกายล้อเลียนอยู่บ้างอย่าง 

คนขี้เล่น ทรงยกหัตถ์แตะอุระอย่างพระราชทานสัญญาขณะเลิกขนงใคร่รู้ 

พลางค้อมเศียรแต่น้อย “ด้วยเกียรติแห่งเรา”

ผู้ได้ฟังจึงทอดปัสสาสะคลายพระทัย 

เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงเหลือบพระเนตรไปเบื้องขวา  -  ซ้ายอีกอึดใจ  

ครั้นทรงพบว่าไม่มีเงาใครย่างใกล้จึงเริ่มทูลด้วยสุรเสียงเบาแผ่ว “หม่อมฉัน 

จะไขกรงปล่อยเดสิทออกมาเพคะ!”

ขนงของผู้สดับลอยสูงขึ้นอีก สีพักตร์หลากพระทัยเหมือนไม่ทรงเชื่อว่า  

ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ อย่างเจ้าน่ะหรือ

แทนคำทูลตอบ เจ้าหญิงเพอร์นีเลียเป็นฝ่ายค้อมเศียรบ้าง

ครั้นรับพระแสงเล่มเล็กหยักบางคืนมา  เจ้าหญิงเพอร์นี เลียทรง 

หันกลับ บรรจงแหย่ปลายแหลมลงรูแม่กุญแจบนประตูกรง เพียงพลิก 

ดรรชนีและปลายอังคุฐเล็กน้อย อึดใจเสียง คลิก! ก็ครางเบา ตัวคล้องคลาย 

สลัก!

ลักษณาการอันบ่งชัดใช่แค่มั่วสุ่ม แต่ถึงขั้นชำนาญ!
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ผู้สังเกตการณ์ต้องหรี่พระเนตรลงเยี่ยงผู้ที่ต้องประเมินสถานการณ์ 

ใหม่ เจ้าหญิงเพอร์นีเลียไม่รอให้อีกฝ่ายแปลกพระทัยไปกว่านั้น ทรงเฉลย 

ว่า “ตลอดเจ็ดปีนี่เป็นภารกิจของหม่อมฉันทุกบ่าย”

กลายเป็นว่าคำเฉลยยิ่งชวนกังขา

“ฟังดูเหมือนตารางฝึกซ้อมการทหาร”

คนเครียดแต่แรกกลับหลุดสรวลได้ “ถ้ามีบันทึกในตารางงานประจำวัน 

ก็ดีสิเพคะ ฝ่าบาทก็ทรงเห็น หม่อมฉันต้อง...” ทรงหยุดนิดหนึ่งเพื่อค้นคำ

“ลับ ๆ ล่อ ๆ” อีกฝ่ายทรงต่อให้

เจ้าของกริชทรงพยักรับ

อาจด้วยพื้นนิสัยของเจ้าหญิงเพอร์นีเลียช่างจำนรรจาและเข้ากับคนง่าย 

อยู่แล้ว ครั้นบุคคลตรงหน้าค่อนข้างถูกพระชาตาทั้งยังสนทนาถูกศอ จึงทูล 

เล่าต่อได้ง่าย  ๆ “หม่อมฉันกับเดสิทเหมือนมีชะตาสมพงศ์สัมพันธ์กันด้าน 

ความผิดเพคะ ตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียว...”

ระหว่างทูลถวาย พระหัตถ์ปลดแม่กุญแจและค่อยเปิดกรง วิหคน้อย 

ภายในขยับปีกพุ่งออกราวกระหายอิสรภาพมานานช้า 

มันกระพือปีกส่งร่างลอยสูงขึ้น  ๆ และหมุนเป็นเกลียวเมื่อสูงขึ้นไปอีก 

ประหนึ่งลำแสงสุริยาทิตย์และกลิ่นหอมอันโชยอ่อนมาพร้อมพระพายเย็นจะ 

ปลุกอณูชุ่มชื่นแห่งชีวิตชีวาให้เจ้าทิชากรยิ่งระเริง

เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงเงยตามจวบลับเงาเจ้าวิหคจึงทรงปิดกรง 

อย่างเก่า

“ไม่ต้องห่วงเพคะ เดี๋ยวสักพักมันจะกลับมาเอง” รับสั่งพลางดำเนิน 

นำไปยังต้นไซเปรสสูงเพรียว อันเป็นจุดเดียวที่พอจะให้ร่มเงาได้

“หม่อมฉันเห็นมันตั้งแต่ยังไม่เกิด หมายถึง...วันนั้น...ในชั่วโมงเรียน 

มันน่าเบื่อน่ะเพคะ สายตาเลยคอยแต่จะเบนออกไปนอกห้อง ทีนี้หม่อมฉัน 

สังเกตเห็นว่ามีนกตัวหนึ่ง มันบินคาบเศษฟางเศษใบไม้วนมาเกาะกิ่งไม้แถวนั้น 

อยู่บ่อย ๆ...”

หะนั้น ความอยากรู้อยากเห็นพาให้เด็กซุกซนจนไม่น่าเป็นเจ้าหญิงได้ 
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ออกวิ่งจี๋ไปชะเง้อดูใกล้ ๆ ทันทีที่หมดคาบ

“มันมาทำรัง?”

“ใช่เพคะ พ่อของเดสิท!” สุรเสียงตื่นเต้น ในเนตรเป็นประกายคล้าย 

ได้เห็นภาพนั้นอีกครั้ง “ไม่กี่วันพอรังเสร็จ แม่นกก็บินมาวางไข่แล้วนั่งกก  

แต่ทีนี้...เป็นความผิดของหม่อมฉันเอง...” สุรเสียงหงอยลง

“เกิดอะไรขึ้น”

“หม่อมฉันเป็นเด็กซนมากเพคะ” ทรงกล้าทูลตามตรงเสียอีก “ด้วย 

ความตื่นเต้นเลยขอบันไดมาปีนขึ้นไปดูลูกนกเกิดใหม่ตอนที่แม่มันไม่อยู่  

ที่จริงมีคนเตือนแล้วว่าเดี๋ยวแม่มันจะผิดกลิ่นแล้วทิ้งลูกไป แต่หม่อมฉันก็ 

ไม่เชื่อ แหม ฝ่าบาทเองก็ไม่เคยทอดพระเนตรจมูกนกเหมือนกันใช่มั้ยล่ะ 

เพคะ”

สีพระพักตร์ของผู้ฟังแสดงว่าต้องทรงกลั้นขันอย่างยิ่ง ก่อนจะพยัก 

อย่างให้เห็นเป็นเรื่องใหญ่ตามกัน

“ทีนี้เลยเป็นเรื่องละ!” ผู้เล่าจะทรงถวายค้อนให้แก่ความไม่เอาไหน 

ขององค์เอง “วันต่อมาจะไปปีนดูอีก แต่ได้ยินเขาคุยกันว่าแม่นกเขี่ยลูก 

ตกลงมาแล้ว แถมทิ้งรังบินหนีไป หม่อมฉันตกใจรีบไปดู ปรากฏว่าจริง 

เพคะ! ลูกนกตกอยู่บนพื้นใต้คาคบนั่น หม่อมฉันรู้สึกผิด ตกใจ แล้วก็ 

เสียใจ มันสับสนอลหม่านเชียว เคยทรงเป็นมั้ยเพคะ”

ยิ่งเล่าเจ้าของเรื่องก็ดูจะยิ่งตกในห้วงพระอารมณ์ ไป  ๆ  มา  ๆ  ถึงกับ 

สบพระเนตรถามพลางถือโอกาสเม้มเลียโอษฐ์ซึ่งเริ่มแห้ง

“อืม...” เจ้าชายทีเบอร์เทียซทรงพยักอย่างวิสัยของผู้ฟังที่ดี

“นั่นละ! โชคดีที่มันยังไม่ตาย แต่ก็เหมือนเคราะห์หามยามร้าย ตอน 

ที่หม่อมฉันกำลังหัวหมุนติ้ว  ๆ  และรีบวิ่งไปหา จู่  ๆ  เสียงฝีเท้าม้าก็ดังขึ้น  

ดังกับจะบดพื้นเป็นธุลี ที่ร้ายคือเริ่มเห็นลิบ ๆ ว่าม้านั่นควบตรงมาที่เจ้านกน้อย  

หม่อมฉันไม่รู้ตัวเลย ห่วงแต่ว่ามันจะได้รับอันตรายยิ่งไปกว่าเดิม เลยรีบ 

ปราดเข้าไปเอาตัวบังไว้ ทีนี้...”

ถ้อยสุดท้ายเริ่มอ่อยลงไป ท่ากลืนพระเขฬะก็ยากเย็น แสดงว่าจุดนี้ละ 
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เนื้อหาสำคัญของความผิด

“ทำไมหรือ” เจ้าชายทีเบอร์เทียซคงทรงเห็นว่าเจ้าของเรื่องหยุดไป  

จึงทรงซักไซ้ “ถ้าลูกนกตัวนั้นคือเจ้าเดสิทตัวนี้ ก็น่าจะแสดงว่าเจ้ากับมัน 

ไม่ได้รับอันตราย”

“นั่นสิเพคะ ถะ...ถ้าเป็นหม่อมฉันจะยังดีซะกว่า...” จู่  ๆ  สุรเสียงเริ่ม 

สั่น ทั้งนัยเนตรก็เริ่มรื้นด้วยอัสสุชล 

ผู้ฟังถึงกับตกพระทัย แต่ยังไม่ทันรับสั่งอะไร เจ้าของเรื่องก็เล่าต่อ

“ผู้ทรงม้าตัวนั้นคือองค์ยุพราช!”

“เจ้าชายไอเนสน่ะรึ?!” ผู้ถามทวนคงพอจะเห็นเหตุแห่งความยุ่งยาก 

และความผิดมหันต์จึงรับสั่งต่อว่า “ถูกทำโทษหรือ”

จากสีพักตร์ ผู้ถามน่าจะเข้าพระทัยว่า เจ้าหญิงพระองค์น้อยคงถูก 

ลงทัณฑ์สาหัสจึงฝังพระทัยกลัว

เจ้าตัวเท่านั้นหรอกจึงทรงรู้ดี

ความกลัวที่ฝังพระทัย  เกิดแต่ความผิดนี้มีเจ้าหญิงวีเลนีนัสเป็น 

ผู้ออกโรงไกล่เกลี่ย!

ผู้  ‘ไกล่เกลี่ย’  ทรงเยือกเฉยเฉกท่อนน้ำแข็งสลัก ทำให้ไม่อาจล่วงรู้ได้ 

ว่าเป็นประสงค์ขององค์ใดแน่ ในเมื่อตลอดเพลานั้น เจ้าชายไอเนสมิได้พ้น 

จากห้องบรรทมยาวนานนับเดือน ทั้งผู้ก่อความผิดและพระมารดาก็หาได้รับ 

พระราชทานอนุญาตให้เข้าเฝ้า อย่างน้อยเพื่อขอพระราชทานอภัยและแสดง 

ความเสียพระทัยต่อเหตุอุบัติร้ายกาจดังกล่าว

การณ์นั้นค่อยคืบผ่านเชื่องช้า เปรียบเสมือนเครื่องทรมานบีบรัด  

กดดัน ทั้งเจ้าหญิงพระองค์น้อยและพระมารดา

เจ้าหญิงวีเลนีนัสทรงแสดงท่าละม้ายไม่ปรารถนารับสั่งถึงพระอาการ 

ขององค์ยุพราช มักทรงไพล่ไปเรื่องที่จะทรงรับหน้าที่เป็น  ‘ผู้เชื่อมประสาน’  

แทน กระนั้นไม่รู้ เพราะอคติหรือไร ใครต่อใครก็รู้สึกคล้ายพระองค์เอง 

นั่นละ ตั้งพระทัยแขวนเรื่องค้าง กับทั้งกีดขวาง  ‘ความจริง’  ระหว่างสองฝ่าย

ไม่กระทั่งลงดาบ ว่าความผิดครั้งนี้ควรมีโทษสถานใด 
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นัยเนตรที่ใช้เหลือบมายิ่งแฝงความเมตตากว่าปกติเพียงไหน ผู้ถูก 

จ้องกลับยิ่งหายพระทัยขัด

ครั้งหนึ่งผู้กระทำผิดเคยได้ยินเสียงซุบซิบระหว่างนางรับใช้ว่า ‘หวังดี 

แต่พระประสงค์ร้าย...!’ 

ใช่! ทั้งมวลนั่นฤๅมิได้แสดงถึงพระปรีชาของเจ้าหญิงวีเลนีนัส ในการ 

ปั่นจินตนาการของเบี้ยให้ทำลายตัวมันเอง!

สภาพยาวนานที่เป็นอยู่กดดันให้เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงสิ้นความอดทน  

ออกโอษฐ์ถึงสิ่งที่ค้างคาพระทัยมาตลอดต่อพระมารดาในคราวหนึ่ง

‘บางที...เจ้าชายไอเนสอาจไม่ทรงเป็นอะไรเลย ตอนที่ทรงตกจาก 

หลังม้า หญิงเห็นแค่รอยถลอกเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น --’

‘หยุดเดี๋ยวนี้นะหญิง!’

ไม่เคยเลยที่พระมารดาจะแผดสุรเสียงใส่ ทว่าก็เพราะครานั้น...

ชัน้ตน้ เจา้หญงิพระองคน์อ้ยถงึกบัทรงชะงกัคา้งไปทัง้วรกาย พระเนตร 

เบิก พระโอษฐ์อ้า ทว่าไม่มีสุรเสียง

เพียงอึดใจถัดมา พระมารดาทรงถลารวบทั้งพระธิดาไว้ในอ้อมอุระ  

แน่นจนเจ้าหญิงเพอร์นีเลียแทบหายพระทัยไม่ออก 

แน่น. . .จนทรงสัมผัสได้ถึงพระอาการสั่นระริกไปทั้ งวรกายของ 

พระมารดาเช่นกัน โดยเฉพาะอาการสั่น...ของดวงพระหฤทัย

พระมารดาทรงวางพระหนุลงบนเศียร  ผู้อยู่ในวงตระกองจึงทรง 

สัมผัสชัดถึงหยาดน้ำแต่ละหยดที่หล่นต้องเกศา 

เวลานั้นเอง รสชาติแห่งความผิดทั้งมวลซึมซาบ เสียบแทงดวงหทัย  

มันเข็ดขม เจ็บแสบ ราวหยดน้ำต้องเกล้าคือน้ำกรดอันรินรดเนื้อพระทัยให ้

แหลกไหม้ตามหทัยพระมารดา!

ใช่! เพิ่งเข้าพระทัยว่าระยะยาวนานที่ผ่านในท่วงท่าอ่อนหวานตลอด 

เวลาที่ทูลกระหม่อมแม่เพียรปลอบขวัญ จริงแท้คือช่วงเวลาที่แม่นั่นละเปี่ยม 

ปรารมภ์ คงทรงอัดอั้น ทั้งหวาดเกรงพระอาญาจากพระวิมาดาเหลือแสน

แม่คงโกรธที่เราก้าวสู่บ่วงภัยโดยไม่ระวังตัว!
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เมื่อนั้นเอง ไม่ว่ากี่ล้านคำขอโทษ เจ้าหญิงเพอร์นีเลียก็ทรงตระหนัก 

ว่าไม่อาจทดแทนหรือกระทั่งลบล้างความรู้สึกผิดต่อพระมารดาออกได้

และแล้วในวันฟังคำตัดสิน หัตถ์ของพระมารดากับพระองค์ก็เกี่ยวกัน 

แน่นหนา เป็นสองหัตถ์ที่ช่างเย็นชืด

ผู้ เชื่อมประสานแย้มสรวลเย็นจนชวนจับเหน็บ ขณะทรงแจ้งข่าว  

‘ไม่ต้องห่วงไป พระยุพราชไม่ทรงถือสาอะไรแล้ว’

การจงพระทัยต่อด้วยคำ  ‘อะไรแล้ว’  อาจเพราะมีประสงค์ย้ำถึงความ 

เมตตาที่พยายาม ‘ไกล่เกลี่ย’ ให้โดยตลอด 

เจ้าหญิงวีเลนีนัสรับสั่งต่อไปว่า ‘เจ้าชายไอเนสทรงเข้าพระทัยว่าเป็น 

ความผิดของเจ้านกนั่น มิใช่ความผิดของเพอร์นีเลีย อันที่จริงน่าจะทรง 

ชื่นชมถึงความมีเมตตาต่อสัตว์ของเพอร์นีเลียด้วยซ้ำ’

คงเพราะอคติอีกนั่นละ คนเมตตาต่อสัตว์ทรงสัมผัสชัดว่า ประโยค 

ท้ายละม้ายเจือแววหยันลึกล้ำ

‘ฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เจ้าชายไอเนสทรงตัดสินให้จับเจ้านก 

นั่นใส่กรงเลี้ยงไว้กลางแจ้งในอุทยานหิน ห้าม  นำมันไปหลบใต้ร่มต่อให้ 

ลมฝนหรือแดดจัด!’

ไม่ฆ่า ทว่าเหมือนทรมานให้ตายทั้งเป็นชัด ๆ!

แม้แต่คุกของคนยังพ้นฝนแดด!

‘ส่วนเจ้า เพอร์นีเลีย’

ผู้ถูกเรียกทรงสำเหนียกถึงนิ้วพระหัตถ์ของทูลกระหม่อมแม่ที่กด 

แน่นเข้า

‘เจ้าเป็นเจ้าหญิงที่มีพระทัยดี แต่ยังไม่รู้จักเลือกแสดงออกด้วย 

จริยาวัตรอันเหมาะควร --’ ถ้อยรับสั่งชัดทุกคำ ราวทรงหมายประกาศย้ำถึง 

ความบกพร่อง ‘เจ้าชายไอเนสจึงมีรับสั่งให้เข้มงวดต่อการสั่งสอนมากยิ่งขึ้น  

ทรงขอให้เราส่งคนที่มีความสามารถเหมาะสม ไปช่วยขัดเกลาความประพฤติ 

ของเพอร์นีเลียที่ตำหนักนู้น --’

และนี่เอง สาเหตุการมาเยือนของ ‘พระพี่เลี้ยงคนโปรดคนเก่า’!
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‘นับแต่นี้เป็นต้นไป เนลายน์จึงจะไปประจำอยู่กับพวกเจ้า ขอให้เข้าใจ 

ตามนี้!’

ตลอดเวลาที่สดับฟัง ต่อให้พระมารดาจะทรงนิ่งเฉย แต่เจ้าหญิง 

เพอร์นีเลียแน่พระทัยว่า แม่อ่านออก

ผู้ไกล่เกลี่ยทรงต้องการวาง  ‘สาย’  ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อพระทัยได้ 

ในวงศัตรูต่างหาก!

อย่างไรก็ตาม เสียงที่แม่ใช้ทูลถามมิได้แสดงความผิดปกติอันใดเลย

‘แล้วพระยุพราชตอนนี้ทรงเป็นอย่างไรบ้างเพคะ’

พระเนตรผู้ไกล่เกลี่ยจ้องเขม็งอย่างจะอ่านพระทัย แม่จึงแสดงความ 

บริสุทธิ์ใจต่อ

‘หากรู้พระอาการ หม่อมฉันอาจตอบแทน  น้ำพระทัย  และชดใช้ความ 

ผิดของเพอร์นีเลียได้บ้าง เพราะพอจะรู้จักตำรับยาของบูเลนเธีย อีกอย่าง 

อยากจะขอพระราชทานพระราชานุญาตนำเพอร์นีเลียเข้าเฝ้าเพื่อ --’

‘เจ้าทั้งสองจะได้เข้าพบเมื่อมีพระราชประสงค์!’

พระวิมาดารับสั่งตัดบท จนอยากจะตีความเป็นคำตอบ  ‘ประสงค์ของ 

องค์ใดแน่’ ไปด้วยในที!

‘อ้อ’ ผู้ตัดบทเสมือนทรงนึกอะไรได้ ‘แล้วก็คงไม่จำเป็นสำหรับตำรับ 

บูเลนเธีย  อะแลมเบิร์กเองมีสรรพวิทยาด้านการแพทย์ไม่ยิ่งหย่อนไป 

กว่ากัน!’

...

โศลกยาวบทนี้เป็นเรื่องมิบังควรให้บุคคลวงนอกล่วงรู้ ในที่สุดเจ้าหญิง 

เพอร์นีเลียจึงทรงเลือกให้เจ้าชายอาคันตุกะที่กำลังประทับยืนอยู่เบื้องพักตร์  

เข้าพระทัยไปเองตามที่ควรเข้าพระทัย ไม่ทูลอธิบายถึงความจริงบางอย่าง... 

อันยากยิ่ง...

อย่างไรก็ดี มกุฎราชกุมารแห่งบูเลนเธียทรงเอียงเศียร “แปลก เจ้า 

น่าจะถูกทำโทษหนักหนาพอควร ทำไมกลับยังกล้าแอบมาปล่อยเดสิททุกวัน”
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ไม่ทันได้รับสั่งยาวกว่านั้น ทั้งเจ้าบ้านเองก็ไม่ทันได้ทูลตอบ ฝีเท้า 

หนึ่งวิ่งตัดเขตอุทยานมาหยุดใกล้ เสียงทูลต่อเจ้าชายทีเบอร์เทียซไม่มีแวว 

กระหืดกระหอบเลย ทั้งที่เจ้าตัวน่าจะวิ่งมาไกลพอสมควร

“ขอพระราชทานอภัยพระเจ้าค่ะ”

เจ้าฟ้าชายแห่งบูเลนเธียทอดพระเนตรร่างที่ค้อมศีรษะน้อย  ๆ  ในชุด 

เครื่องแบบทหารสีเฉดเดียวกับพระองค์ ทว่าสีอ่อนกว่า และปราศจาก 

ผ้าคลุมยาว ทรงครางในลำพระศอ “หืม...ได้เวลาต้องกลับแล้วรึ”

ราชองครักษ์ส่วนพระองค์คงนิ่งอยู่ มิได้ทูลอะไร ปล่อยให้เจ้านาย 

ทรงเป็นฝ่ายหันหาคู่สนทนา

“น่าเสียดายที่หมดเวลาคุยซะแล้ว คงเป็นเพราะเรื่องเล่าของเจ้าสนุก 

มาก ทำเอาเราลืมเวลาไปเสียสนิท”

“ขอพระราชทานอภัยเพคะ” ผู้ตอบกลืนน้ำตาไปสิ้นแล้ว เหลือเพียง 

รอยสรวลในวงพักตร์ละมุน

เจา้ชายทเีบอรเ์ทยีซเองกส็รวลใส “แลว้พบกนัใหมท่ีม่ือ้คำ่นะ เพอรน์เีลยี”

เจ้าหญิงพระองค์น้อยถวายบังคมรอจนจวบลับพระปฤษฎางค์ไป  

ขณะทอดพระเนตรตามยังอดรู้สึกโล่งพระทัยมิได้

เกือบไปแล้วมั้ยล่ะ! จะทูลอย่างไรได้ในสาเหตุแห่งความหวาดเกรง 

ที่ลึกไปกว่านั้น

มิใช่เพราะพระอาญา อาญาก่อได้เพียงความรู้สึกผิดที่มีต่อพระมารดา 

เป็นสำคัญ 

ความหวาดเกรงที่เกิด เป็นเพราะอีกคน...ที่จะต้องทรงพบในมื้อค่ำนี้ 

ต่างหาก

เจ้าชายไอเนส มกุฎราชกุมารแห่งอะแลมเบิร์ก!

มิใช่เฉพาะความผิดที่เกิดก่อกับรายนั้น ทว่าช่วงเวลาก่อนหน้าเหตุการณ ์

นั้น ทั้งที่แทบไม่เคยได้พบพักตร์ มีเพียงบางคาบเรียนที่เสด็จมาร่วมฟัง  

ทว่าบางครั้งดังกล่าวก็ยังเป็นทุกครั้งที่เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงสัมผัสได้ถึง 

กระแสยะเยือกและกดดันชวนอึดอัดยิ่งกว่ารัศมีจากองค์เชษฐภคินีต่าง 
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พระมารดาเสียอีก!

เรื่องกล่าวขานเกี่ยวกับเจ้าชายพระองค์นั้น คือต้นตอความรู้สึกขยาด 

จนมิหาญเข้าใกล้

ใช่เพียงไม่บังอาจสบสายพระเนตร ทว่ากระทั่งลมหายพระทัยยังต้อง 

ทรงระวัง!

เรื่องกล่าวขาน...อันเก็บงำเฉพาะคนในราชสำนักอะแลมเบิร์กเท่านั้น 

จะล่วงรู้

...
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บานพระทวาร  ในตำหนักน้อยเชิงเนินล้วนเป็นไม้เนื้อหนา  

ทว่าสีอ่อนที่ทาบทาช่วยทอนความกระด้างทั้งของตัวมันเองกับทั้งฝาอันก่อจาก 

ศิลาได้เป็นอย่างดี

เมื่อผลักเผย ไม่ปรากฏห้องใดมีวิสูตรระย้า ค่าที่เจ้าของทรงออก 

ความเห็นแต่ต้นว่า ‘บ้านเล็ก มีม่านจะยิ่งรกและดูแคบ’

ความอ่อนหวานกระชดกระช้อยจึงถูกแทนด้วยช่อมาลีหรือบุหงารำไป 

เป็นส่วนใหญ่ กระทั่งคันจับบานพระทวารอันเป็นทองเหลืองหล่อรูปกวางโดด 

ยังถูกคล้องด้วยมาลัยบุปผานานาพรรณ ‘บ้าน’  ทั้งหลังจึงอบอวลโดยไม่ต้อง 

อาศัยเครื่องหอมใด ๆ

บัดนี้องค์เจ้าของความคิดทรงหยุดฝีพระบาทข้างพระทวารบานหนึ่ง  

หัตถ์ข้างหนึ่งยังเกาะเกี่ยวพระธิดายอดดวงหทัย พระองค์หลังเสด็จตามมา 

พร้อมกับพระพี่เลี้ยงนามเนลายน์

พระมารดาทรงหันมารับสั่ง  โอษฐ์บางแตะรอยแย้มสรวลน้อย  ๆ  

หลังจากสดับเรื่องราวของพระธิดาจนจบ “ดีแล้วละจ้ะ ถึงเจ้าชายทีเบอร์เทียซ 

จะทรงมีพระอัชฌาศัยและน้ำพระทัยงดงาม แต่บางเรื่องก็ควรเก็บไว้เฉพาะ 

ภายใน ไม่ควรแพร่งพรายให้คนภายนอกล่วงรู้”

“หญิงก็คิดอย่างนั้นละค่ะ ถึงยังอดเสียดายไม่ได้”

“เสียดาย?”

“เสียดายที่ทรงเป็นแค่คนนอก ไม่งั้นคงได้คุยกันจุใจกว่านี้” ทรง 

ระบายปัสสาสะน้อย  ๆ  ก่อนว่า “ที่จริงน่าจะสลับระหว่างพระยุพราชสอง 
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พระองค์นะคะ อย่างน้อยถ้าอะแลมเบิร์กมีเจ้าชายอย่างเจ้าชายทีเบอร์เทียซ 

สักองค์ หญิงก็คงไม่ต้องเที่ยวไปคุยกับนกกับเต่า”

“แน้!” พระมารดาสุรเสียงสูง ประทานผางหนึ่งลงบนหัตถ์พระธิดา 

เบา ๆ ขณะที่พระพี่เลี้ยงข้างหลังพลอยหัวเราะตาม

“พูดอย่างนี้ได้หรือจ๊ะหญิง! เหลวไหลใหญ่แล้ว นี่ลองหลุดปากแบบนี ้ 

แสดงว่าแอบไปหาเจ้าเดสิทในเขตเจ้าหญิงวีเลนีนัสอีกละสิ มิน่าถึงพบองค์ 

อาคันตุกะเข้าง่าย ๆ”

พระธิดาพักตร์หงอย พระศอตก

“ดื้อจริง ๆ เราน่ะ”

“ขอโทษค่ะแม่ ก็หญิงคิดถึงมันนี่นา...”

“เนลายน์กับแม่หาไม่เจอ จะได้ไม่ต้องขึ้นไปร่วมโต๊ะมื้อค่ำด้วยใช่มั้ย” 

พระมารดาดักพระศอ

ต่างเป็นที่รู้กันดี...ความหวาดเกรงที่พระธิดามีต่อ ‘ใคร’ ผู้นั้น...

“เอาเถอะเพคะ” ในที่สุดพระพี่เลี้ยงกลับเป็นฝ่ายแทรกขึ้น ครั้นเห็น 

ว่าเจ้าหญิงพระองค์น้อยเริ่มถูกรุกหนัก “ฝ่าบาททรงจัดการเครื่องเสวยต่อ 

ดีกว่า ปล่อยให้เป็นหน้าที่หม่อมฉันจัดการพระธิดาแสนซนเอง ใกล้เวลา 

เข้าไปทุกทีแล้ว เดี๋ยวจะเสด็จไม่ทัน”

“จริงด้วยค่ะแม่!  หญิงต้องรีบไปอาบน้ำแล้วละ”  สบโอกาสรอด  

พระธิดาพลอยนัยเนตรและสุรเสียงใสขึ้นทันควัน

“เข้ากันปานเข็มกับด้าย!” พระมารดาส่ายเศียรทั้งรอยแย้มสรวล

“เอาละ ไปเถอะจ้ะ ฝากเนลายน์ด้วยนะ ถ้าหญิงดื้อหรือซนนักก็ให้ 

ทำโทษได้เลย”

“แน่นอนเพคะ” พระพี่เลี้ยงยิ้มรับ แล้วต้องเป็นฝ่ายรุนพระปฤษฎางค์ 

พระธิดาแสนซนเข้าไปในห้อง

หากถึงอย่างไร ชั่ววินาทีที่หันกลับมาหับบานประตู ไม่ใช่เรื่องยาก 

ที่พระพี่เลี้ยงผู้แสนละเอียดประณีตจนถึงกับเจ้าระเบียบจะสะดุดใจ

ในดวงเนตรสีน้ำตาลเข้มเฉกเดียวกับพระธิดาไม่อาจทรงปิดความ 
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กังวลพระทัยได้มิด...

...

ห้องสรงมีอาณาไม่กว้าง เมื่อล่วงผ่านพระวิสูตรประดิษฐ์จากลูกปัดกับลูกไม้ 

แห้ง จะพบถังไม้ขนาดใหญ่สำหรับคนลงแช่ได้ทั้งตัว หากเป็นกลางคืนแสง 

จากเทียนกิ่งเล็กกิ่งน้อยจะแวมวาม กระนั้นบัดนี้แดดอ่อน รอยต่อหว่าง 

บ่ายแก่และยามเย็นทอลอดบานกระจกใสขลิบขอบฝ้าลงมาเป็นลำดูเรือง ๆ 

ตัวห้องอยู่ไม่ห่างจากครัวด้านหลัง เหตุสองประการคือ ปกติหลังบ้าน 

จะมีลำไม้ต่อสำหรับส่งถ่ายและไขน้ำใช้ได้สะดวก กับทั้งหากเป็นฤดูหนาว 

เมื่อยกน้ำลงจากเตาในครัว มันจะถูกลำเลียงสู่ถังได้โดยไม่เปลืองแรงยก

ใช่แล้ว  เหตุทั้งสองประการนี้มิได้สะท้อนถึงวิถีของอะแลมเบิร์ก 

แต่อย่างใด

ภูมิประเทศในที่ราบไม่น่าสังเกตได้ถึงหลักของแรงดันน้ำ กับทั้ง 

ภูมิอากาศแบบอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่ก็แทบไม่น่าให้ความสำคัญกับการอาบ 

น้ำร้อน

ที่แท้ ภูมิปัญญา  ‘คนป่า’  ตกทอดสู่อะแลมเบิร์กโดย  ‘คนเมือง’  กลับ 

ไม่เคยระลึกรู้!

ระยะยาวนานและห่างไกลจากวันที่ต้นราชวงศ์อะแลมเบิร์กอพยพจาก   

‘แดนเดิม’  สู่ที่ตั้งปัจจุบัน คนอะแลมเบิร์กในวันนี้ส่วนใหญ่จึงหลงลืมไปว่า 

จริงแท้ตนมีรากเหง้ามาแต่ไหน

ประวัติศาสตร์ถูกลดค่าเหลือเพียงตำนาน หลายตำนานถูกลบแล้ว 

จารใหม่ให้สมเกียรติความเกรียงไกรแห่งมหานคร

คนอะแลมเบิร์กส่วนใหญ่จึงดูถูกคนบนยอดเขา  ป่าเถื่อน  ใช้แต่ 

กำลัง!

หากทว่า หนึ่งรายที่ต้องคิดใหม่คงคือ  ‘คนเมือง’  ผู้ได้คลุกคลีชิดใกล้ 

พระชายาบรรณาการจากเมืองป่า

“เนลายน์...” สุรเสียงหวานใสเรียกดังจากพระธิดาของคนในห้วงคำนึง
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เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงก้าวไปหยุดหน้าบานพระฉายรูปรีสูงเสมอ 

พระเศียร ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากถังไม้กลางห้อง 

นอกจากความออดอ้อนอ่อนหวานอันเป็นลักษณะประจำตัว  ใน 

สุรเสียงยังมีกระแสแห่งความกังวลพระทัยเจือร่วม  “แม่คงยังไม่รู้เรื่อง... 

กรง...เดสิทใช่ไหมจ๊ะ”

ถ้อยแผ่วเบาแช่มช้า เป็นการส่งทราบความนัยระหว่างกัน กรงที่หญิง 

เปิดออกง่าย ๆ 

เปิดและปล่อยเจ้าเดสิทมานานกว่าเจ็ดปี!

เนลายน์คงยิ้มละไมอยู่ในหน้า

นี่เป็นคำถามที่ยากแก่การแถลงไข!

ชั้นต้น คนที่รู้และสมควรเป็นผู้ทูลแจ้งแก่พระมารดาย่อมมิใช่ใคร 

นอกไปจากพระพี่เลี้ยง ในเมื่อหน้าที่หลักทั้งจาก  ‘นายเก่า’ และ ‘นายใหม่’ ล้วน 

คือคุมประพฤติเจ้าหญิงพระองค์น้อย ต้องคอยช่วยถวายการอบรม ขัดเกลา 

ให้สมกับความเป็นเจ้าแห่งหญิง

กระนั้นก็ด้วยสิ่งใดเล่าที่หักล้างทำให้กระทั่งคนเจ้าระเบียบเจ้ายศ- 

เจ้าอย่างดังเนลายน์ยังต้องมองแล้วคิดใหม่ 

กับอีกเหตุผล  คือพระสติปัญญาแยบยลของพระมารดาเจ้าหญิง 

เพอร์นีเลีย...

ใช่! จากเดิมที่เนลายน์เคยรับรู้พร้อมกับเจ้าหญิงวีเลนีนัสต่อเมื่อถูก 

ส่งมาประจำยังตำหนักนี้ เพียงมิช้า ‘สาย’ ผู้เปี่ยมความประณีตถ้วนถี่จึงแจ้งใจ 

จนถึงกับน้อมรับความเปรื่องปราดลึกซึ้งของนายใหม่

‘ความเป็นอยู่ โดยรวมของบู เลนเธียยากลำบาก  และอาจถึงกับ 

ทุรกันดารเมื่อเทียบกับชีวิตในอะแลมเบิร์ก แต่ความยากลำบากเป็นความ 

ทุกข์อันสำคัญ แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อทุกข์จะต้องดิ้นรนหาทาง 

ละทุกข์นั้นเสมอ

‘การหมั่นคิดย่อมเหมือนกับการลับสติปัญญา คนบูเลนเธียใช้ปัญญา 

เพื่อแปลงความยากแค้นของธรรมชาติ  ให้กลายเป็นตัวช่วยในด้านต่าง  ๆ  
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ตลอดมา’

นั่นย่อมคือที่มาแห่งลำประปาและอีกมากที่คนอะแลมเบิร์กผู้  ‘มิรู้’ กลับ 

ผยอง

‘ปัญญาของคนบูเลนเธียยิ่งเฉียบคมที่สุด จะยิ่งแฝงอยู่ในวิถีอันเป็น 

ปกติสุดแห่งธรรมชาติ’

น่าแปลกที่ขณะรับสั่งอธิบาย มีเค้ารำลึกหม่นหมองพาดผ่านในเนตร 

งามคู่นั้น ราวกับว่า  ‘ความทุกข์อันสำคัญ’  เป็นดังหนึ่งอุปมาถึงบ่อเกิดแห่ง 

ปัญญาอันแฝงอยู่ในความเรียบง่ายยิ่งขององค์เอง

เฉกนี้แล้วมีหรือเพียงความลับน้อยนิดของพระธิดาจะมิทรงรับทราบ

อย่างไรก็ตาม ถ้าความเยือกเย็นแข็งกระด้างคือความเหมือนกันระหว่าง 

พระมารดาและพระธิดาของตำหนักโน้น ความอ่อนละเอียดเห็นอกเห็นใจ  

ก็คงคือความเหมือนกันระหว่างพระมารดาและพระธิดาของตำหนักนี้

เจ้าหญิงเพอร์นีเลียทรงปิดบังเพราะเกรงความรู้จะทำให้องค์ชนนีกังวล 

พระทัย

ทว่าองค์ชนนีเองก็ทรงปิดบังความรู้เพื่อมิให้ลูกน้อยไม่สบายพระทัย 

เช่นกัน

“ถ้าทรงกลัวพระมารดาจะทรงทราบ ทำไมจึงยังเสด็จไปเยี่ยมเจ้าเดสิท 

อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน” 

สุดท้าย การเลือกทางเลี่ยงย่อมดีที่สุด

นอกจากความประณีต พิถีพิถัน  มันสมองคือสิ่งสำคัญอันทำให้ 

นางกำนัลเนลายน์ก้าวไต่สู่ตำแหน่งคนโปรดของเจ้าหญิงวีเลนีนัส  หากถึง 

อย่างไร มาตรว่าคุณสมบัติดังกล่าวผนวกกับปูมหลังที่แทบจะเติบใหญ่มาใน 

เขตราชฐาน ได้หล่อหลอมให้เจ้าตัวมีความทะนงตน เจ้ายศเจ้าอย่าง หาก 

สิ่งที่ดึงความแผกต่างจากข้าส่วนใหญ่คงคือจุดยืนอันมั่นคงต่อมโนธรรม 

ในส่วนลึก

คนเป็นพระพี่เลี้ยงทอดถอนใจให้กับสีพระพักตร์ปั้นยากของเจ้าหญิง 

พระองค์น้อย
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“สบายพระทัยเถิดเพคะ สัญญาย่อมเป็นสัญญา หม่อมฉันไม่มีทาง 

ทูลพระมารดาแน่นอน”

เท่านั้นผู้สดับก็กลับพระพักตร์บาน “เนลายน์น่ารักที่ซู้ดด...!”

ใช่เพียงรับสั่ง ยังทรงอุตส่าห์โผเข้ามารวบร่างอวบท้วมไว้ทั้งตัว 

“ดูเถอะ!” คนเป็นพระพี่เลี้ยงจุปาก “มีเจ้าหญิงที่ไหนทรงทำอย่างนี้”

นั่นสิ มีอย่างที่ไหน พูดแล้วยังเหมือนใจตนกระตุกวาบ 

นั่นฤๅมิใช่ถ้อยเยาะหยันอันเป็นเหตุให้นายเก่าถือโอกาสส่งเนลายน์มา 

ที่นี่!

‘พวกเมืองป่าต่อให้ออกลูกอยู่ในวังก็ยังสั่งสอนให้เหมือนเพิ่งหลุดออก 

มาจากป่าอยู่นั่นแล้ว!’

ยามรับสั่ง เจ้าหญิงวีเลนีนัสทรงหรี่พระเนตรเป็นประกาย

‘เนลายน์จงไปจับตาเฝ้าพวกนั้นไว้ให้ด ี พวกเมืองป่าบางทีจะม  ีลูกไม้พิษ  

แฝงอยู่!’

ความยุ่งยากมิใช่เพราะการจับตา

จริยาวัตรและน้ำพระทัยของคนป่ากลับเป็น ‘ลูกไม้’ เรี่ยดินที่ทำให้จับใจ

“ขอบใจเนลายน์มากนะจ๊ะ!” แค่คำนี้ก็เป็นถ้อยที่ไม่มีวันได้ฟังจาก  

‘ฝั่งนู้น’ “หญิงรู้ว่าเป็นความผิด แต่การทรมานเดสิทไว้อย่างนั้นก็ไม่น่าเป็น 

เรื่องถูกต้องเหมือนกัน หญิงสงสารมัน ขนาดราชองครักษ์เขตนั้นเป็นชาย 

อกสามศอกแท้ ๆ ยังสงสารมันเลยนี่จ๊ะ”

คนฟังมิใช่เพียงรับฟัง แต่ยังรับรู้

ตั้งแต่เจ็ดปีก่อนตอนพระชนมายุเพียงแปดชันษา เฉพาะเด็กหญิงอายุ 

เพียงเท่านั้นมีหรือจะอาจหาญฝ่าแนวกำลังราชองครักษ์ที่ถูกจัดให้เฝ้าเป็น 

พิเศษได้ ต่อให้ล่วงพ้นอีกปีถัดไป ความเข้มข้นจะถูกทอนลงบ้างแล้ว หาก 

ที่มาแห่ง  ‘กุญแจ’  และ  ‘วิธีการ’  ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดเช่นกันถึงการรู้ เห็น 

เป็นใจ

แปลกดีฤๅมิใช่ ทั้งที่อำนาจเหนือเกล้าแห่งเจ้าหญิงวีเลนีนัสกดหัว 

ทุกผู้ให้ลู่ราบราวตฤณชาติต้องลม แต่ลมแห่งความหวั่นหวาดยังมิอาจสยบ 
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อำนาจยึดเหนี่ยวในอกธรณีอันไพศาล!

ใช่  ความสงสารเจ้านกน้อย  จริงแท้หาเทียบความนิยมและสนิท 

เสน่หาในน้ำพระทัยของเจ้าหญิงเพอร์นีเลีย!

‘ทำไมทหารยืนกลางแดดเปรี้ยง แต่กลับใส่ผ้าโพกกลม  ๆ  ไม่มีปีกปิด’

‘เพราะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี่พระเจ้าข้า’

‘เหมือนต้นไม้ฝั่งนี้ที่ต้องตัดเป็นรูปกลม  ๆ  โกร๋น  ๆ  เกือบทั้งหมดละสิ’

‘คงอย่างนั้นพระเจ้าข้า’ นายทหารผู้ทูลตอบต้องกลั้นขันไปด้วย

‘เป็นเพราะ พระองค์ โปรดทอดเนตรแต่ก้อนเพชรพลอยกลม ๆ เกลี้ยง ๆ’  

ถึงเป็นเด็กก็ทรงรู้จักทำทีพยักพเยิดอย่างผู้ใหญ่ ทรงพยักไปยังที่ประทับของ 

องค์เจ้าของอุทยานฝั่งนู้น ‘สักวันหญิงจะแอบเอาสมุดภาพรูปช้างตัวใหญ่ยักษ์ 

ไปวางใกล้  ๆ  โต๊ะทรงพระอักษร รับรอง! ช้างพวกนั้นน่ารักจะตาย ต่อไป 

ต้องทรงสั่งตัดต้นไม้ให้แผ่กิ่งก้านใหญ่  ๆ  เป็นรูปช้างบ้าง ทีนี้แดดก็จะได้ 

ไม่ส่องแรงนัก ทหารก็จะรักษาระเบียบได้ แถมไม่ต้องร้อน’

และแล้วไม่กี่วันถัดจากนั้นหรอก นอกจากสมุดภาพช้างจะถูกประทาน 

มาให้ได้ยล แต่ละคนยังได้ของฝากเป็นผลไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากเจ้าหญิง 

แสนซนอีกด้วย

‘แม่บอกว่าผลไม้นี้เก็บน้ำไว้ในหัว เวลากินจะทำให้สดชื่น เมื่อคืน 

หญิงแอบเข้าครัวไปปอก ดูสิมีดบาดนิ้วเลย!’

ด้วยเหตุนี้ เจ้าหญิงพระองค์เล็กนอกสายตานับวันจึงยิ่งสะสมฐาน 

อำนาจอันมีผลทางใจยิ่งกว่าองค์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน โดยที่ฝ่ายนั้นแทบ 

มิเคยทรงระแคะระคาย!

นี่เองนอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าแห่งอะแลมเบิร์กค่อยคล้อยความ 

จงรักห่างจากภักดี จึงคงคือคำตอบแห่งคำถามที่เคยคะคั่งใจคนเป็นพระพี่เลี้ยง

ทั้งที่พระจริยาวัตรงดงาม แม้นพระสติปัญญาก็หาได้ยิ่งหย่อนไปกว่า 

พระชายาลำดับหนึ่ง ไฉน  ‘นายใหม่’  จึงมิได้วางองค์ธิดาไว้สมกับตำแหน่ง 

อันควรให้ประทับอยู่

นี่ฤๅมิใช่ความแยบคายในวิถีปกติสุดแห่งธรรมชาติ
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อำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าอำนาจทางใจเป็นไม่มี!

จวบวันนี้ ความจริงแท้ในเบื้องลึกของเหล่าผู้เกี่ยวพันกับเจ้าหญิง 

พระองค์น้อยคงคือ

‘ขอให้ทรงเป็นเช่นนี้ต่อไป อย่าได้เป็นเจ้าหญิงผู้เยือกเย็นยิ่งใหญ่เช่น 

พระพี่นางเลย’

คนห่างไกลยังคิดได้เพียงนั้น ประสาอะไรกับผู้ชิดใกล้ที่สุดกับทั้งสอง 

พระองค์

ใช่! อดีตพระพี่เลี้ยงคนสนิทของเจ้าหญิงวีเลนีนัส...นางผู้ยึดมั่นกฎ 

ระเบียบจนเป็นที่กล่าวขวัญเกรงกลัวกันไปทั้งวังนี่ละ...

‘หน้าที่คุมประพฤติเจ้าหญิงลูกครึ่งเมืองป่าคงยากเย็นใช่ย่อย เพราะ 

เดือนแล้วเดือนเล่าก็ยังเห็นทรงกระโดกกระเดกเป็นลูกม้าป่า เอ หรือว่าจะเป็น 

ความจงใจละเลยของคุณเนลายน์กันเล่าคะ’

เรื่องคงรู้ไปถึงพระกรรณของนายเก่าบ้างหรอก หาไม่พระพี่เลี้ยงเลียขา 

หรือจะกล้าล่วงมาหาเรื่องตีฝีปาก

เมื่อนั้น เนลายน์ยิ้มเย็น ‘เจ้าหญิงเพอร์นีเลียมิได้กระโดกกระเดก  

และคนที่ฝึกยากยิ่งกว่าลูกม้าป่าก็มีให้เห็นอยู่ทนโท่!’

อันที่จริง ค่าที่เป็นคนสนิทนานมาทำให้ย่อมรู้ คน  ‘ฝึกยากยิ่งกว่า 

ลูกม้าป่า’  เช่นพระพี่เลี้ยงเลียขา ถ้ามิได้มีค่าแอบแฝงย่อมหาที่ยืนในปราสาท 

เดียวกับเจ้าหญิงวีเลนีนัสได้ยาก ยากจนไม่น่ามีทางเป็นไปได้ แต่เพราะ  

‘ภาระผูกพัน’ ทำให้ยังมีโอกาสอยู่ในพระเนตรพระกรรณ

‘นกสองหัว!’ เมื่อโทโสเข้าครอง คนฝึกยากก็ออกลายได้ไม่ยาก ‘ทำตัว 

เหมือนจะฉลาด เฮอะ! ที่แท้ชั่วพักก็ถูกพวกเมืองป่าปั่นหัวจนเห็นดีเห็นงาม 

แปรพักตร์ได้ง่าย ๆ อีกไม่ช้าร้อก แผ่นดินไว้กลบหน้าก็จะหามีไม่!’

‘ถ้ากังวลจนเก็บมาคิดได้ขนาดนี้ ก็รีบกลับไปเตรียมหามาไว้กลบหน้า 

ตัวเองแต่เนิ่น ๆ เสียเถอะไป๊!’

ความโกรธรุนแรงของคนที่ไม่เคยแสดงอาการโกรธ ย่อมง่ายต่อการ 

แพร่กระจายเป็นข่าว โดยเฉพาะในสถานที่เกิดเหตุเล็กกระจ้อยเช่นในตำหนัก 
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น้อยนี้

‘ขอบใจที่เนลายน์ปกป้องเพอร์นีเลีย’

องค์ผู้รับสั่งมิได้แสดงความยินดีในชัยชนะแห่งการแปรพักตร์ของ   

‘สาย’ จากอีกฝ่ายหนึ่ง กลับเปี่ยมความกังวลพระทัยด้วยซ้ำ

‘-- แต่สิ่งที่พระพี่เลี้ยงฝั่งนู้นจะนำขึ้นทูลเจ้าหญิงวีเลนีนัสย่อมจะนำ 

ความลำบากมาให้เจ้าในที่สุด อย่างน้อยก็คงต้องลำบากใจในหน้าที่และเชื้อสาย 

ของตัวเอง’

หน้าที่อันถูกวางไว้เพื่อบ่อนทำลายพระองค์เอง กับเชื้อสายที่ในเบื้องลึก 

ยังกินแหนง ดูเถิดยังกลับทรงเมตตาเป็นห่วง

‘หม่อมฉันขอประทานอภัยที่ทำให้ร้อนพระทัย และขอขอบพระทัย 

ที่ฝ่าบาททรงเป็นห่วง’ 

ถ้อยถวายหาใช่คำที่ข้าหนึ่งพึงเพ็ดทูลต่อเจ้านาย หากคือความจริง 

สุดหัวใจของคนที่สำแดงแล้วซึ่งความจงรัก

‘-- กระนั้นวันนี้หม่อมฉันยังยินดีที่ได้ยึดมั่นความถูกต้อง  --’

‘ในความถูกมีความผิด  และในความผิดยังมีความถูกต้องเสมอ  

เนลายน์’

เจ้าของตำหนักน้อยรับสั่งราวทอดทะลุไปถึงแก่นกลางใจ ทรงถอน 

พระทัยยืดยาว เป็นครั้งแรกทีเดียวที่นัยเนตรมีความขุ่นหมองอย่างคนหนักใจ 

ชัดแจ้ง

‘เราอยากให้เนลายน์ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป เพราะในที่สุดหน้าที่จะ 

เป็นสิ่งฉุดดึงให้เดินต่อไปได้แม้ในวันที่ยากลำบาก’

...

หน้าที่กับวันที่ยากลำบาก...

คนฟังไม่เคยเข้าใจถ่องแท้ กระทั่งวันนี้ วันที่ได้เห็นความขุ่นหมอง 

ในแววพระเนตรคู่นั้นอีกครั้ง!

เสียงเรียกสติดังด้วยหยดน้ำหยาดจากพระเกศาหนาซึ่งเคยขมวดหยัก 
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เป็นคลื่น บัดนี้กลับเปียกลู่ล้อมวงพักตร์ ขณะพระฉวีสีออกชมพูระเรื่อ 

ถูกซับจนแห้งแล้ว

“สบายตัวจังจ้ะ วันนี้เนลายน์ผสมน้ำห้อม...หอม”

ร่างบางที่ก้าวขึ้นจากถังไม้ แม้ถูกโอบแล้วคลุมด้วยภูษาผืนหนาเพื่อ 

เสด็จออกทรงฉลองพระองค์ที่ห้องติดกัน กระนั้นในสายตาพระพี่เลี้ยงยัง 

กระจ่างชัด เดี๋ยวนี้ความประเปรียวกลับเริ่มเอิบอิ่ม ปรากฏแนวโค้งและเว้า 

ราวถูกบรรจงปั้นเสลาสล้าง

ค่าที่ถวายการเลี้ยงดูชิดใกล้ เนลายน์จึงแทบไม่เคยสังเกตเห็นความ 

เติบใหญ่เจ็ดปีที่คลุกคลีกันมา ให้ถึงอย่างไรเจ้าหญิงเพอร์นีเลียยังดูจะเป็น 

เจ้าหญิงพระองค์น้อยในสายตาของผู้อภิบาลอยู่เสมอ

หากทว่าเรื่องเล่า  ‘น่าตื่นเต้น’  ที่อุบัติความกังวลพระทัยในดวงเนตร 

พระมารดานั่น กลับสะกิดเตือน

เจ้าหญิงเพอร์นีเลียหาใช่เพียง ‘เด็กหญิงแสนซน’ อีกสืบไปจริง ๆ 

เจ้าชายอาคันตุกะที่เสด็จมาเยือน แน่หรือว่าเพียงเพราะราชภารกิจ 

อันประกาศแต่ต้น

คนที่แทบใช้ทั้งชีวิตเติบโต...จนเกือบแก่ตายไปท่ามกลางความวุ่นวาย 

ในราชวัง ซาบซึ้งดีถึงวิถีแก่งแย่ง ยึดยื้ออำนาจ และความจริงอันมิเคยเลยลับ

ทุกความยุ่งยากบนโลกนี้มีบ่อเกิดจากความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้น

โดยเฉพาะกฎนั้นพิเศษตรงที่ยิ่งอยู่สูง...ความยุ่งยากจะยิ่งซับซ้อนและ 

แนบเนียน!

บูเลนเธียมีความต้องการสูงสุดในสิ่งใดนั้นเป็นที่รู้กันดี หากเพื่อ 

พันธไมตรี เรื่องดังกล่าวย่อมมิถูกพูดถึง

กี่ความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อให้การเสด็จมาขององค์เจ้าของ 

ตำหนักน้อยแห่งนี้ก็เถอะ -- เจ้าหญิงซาบรีเนียแห่งบูเลนเธีย!

ถึงองค์เองมิเคยปริโอษฐ์ หากมีหรือจะมิทรงล่วงรู ้

บูเลนเธียย่อมจะเพิ่มความโกรธแค้นในพระทัยของเจ้าหญิงวีเลนีนัส 

เป็นแม่นมั่น ในเมื่อ...ใช่เพียงพระสวามีที่ถูกแย่งชิง หากกาลต่อมาความ 
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ไว้วางพระทัยจากพระเชษฐภคนี -- ราชินีองค์ก่อน -- ก็ถูกทำให้ขายพระพักตร ์

ไปเท่าไร เพราะก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย พระพี่นางทรงไม่ปรารถนาให้เจ้าชาย 

ไอเนสอยู่ในการดูแลของเจ้าหญิงวีเลนีนัส

ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทบแคลนคลอนเพราะบูเลนเธียอีกผู้

‘ให้ เขา ดูแลไอเนส --’

จวบวันนี้ หน้าที่กับวันที่ยากลำบาก...

ทั้งที่เริ่มสังหรณ์ลึกร้ายในอก พระพี่เลี้ยงเนลายน์ยังอยากวิงวอนต่อ 

องค์สุริยเทพผู้ทรงปกปักทุกชีวิตบนแผ่นดินใต้ฟ้าสีคราม

‘ขออย่ามีอันตรายใดมุ่งร้ายต่อเจ้าหญิงเพอร์นีเลียเลย...’

...


