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"ฝ่าบาท!"

"แค่กอดก็ไม่ได้เหรอ"

เธอมองสามีด้วยความรู้สึกหวามไหว ไม่อาจละสายตาจากอกกว้างหนั่นแน่น  

อดุมไปด้วยกล้ามเน้ือมดัสวย ไล่ข้ึนไปยังบ่าหนา ล�าคอสแีทน แล้วหยดุประสานสายตา

คมกรบิทีข่โมยหัวใจสาวน้อยสาวใหญ่มาครอง แต่เวลาน้ีเขาคอืสามขีองเธอ ทุกตารางน้ิว 

บนร่างกายเขาเป็นของเธอ...ของเธอคนเดยีว

ความรูส้กึปรารถนา อยากครอบครองเป็นเจ้าของ ท�าให้ลลิสสาท้ิงศีรษะพิงอกกว้าง 

ปล่อยให้อ้อมแขนแกร่งตระกองกอดร่างน้อยไว้ในอ้อมแขนอุน่

ไม่ส�าคญัหรอกว่าก่อนหน้านีเ้ขาเคยโปรดใครมาก่อน...รูแ้ค่ว่าตอนน้ีเขาโปรดเธอ

แล้วก็พอ!
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คำ�นำ�

LOVE เช่ือว่าคงมีนกัอ่านหลายคนคดิถงึเรือ่ง 'เพลงิธลุ'ี และหวงัว่าจะได้

ตดิตามเรือ่งราวของตวัละครเหล่านัน้อีกครัง้ หลงัจากมเีสยีงเรยีกร้องว่าอยากอ่าน

ภาคต่อ ในท่ีสดุ 'นทัธมิา' กพ็า 'เจ้าหญงิลลสิสา' ท่ีนกัอ่านต่างก็ให้ความรกัและ

ความเอน็ด ูกลบัมาพบทุกคนในเร่ือง 'ฌาลสิสา' เล่มนีแ้ล้วค่ะ ซ่ึงเจ้าหญิงน้อยผูน้ัน้ 

ได้เติบโตเป็นหญิงสาวเตม็ตวัแล้ว แต่เรือ่งความแสบสนันัน้เรยีกได้ว่ายังคงเหมอืนเดมิ

ไม่เปลีย่น เมือ่มาบวกกบัความร้ายกาจของพระเอกอย่าง 'มหาราชฌาร์มาน'  

ท่ีเคยโผล่หน้าไปพบนกัอ่านแบบแวบๆ ในเรือ่งเพลงิธลุมีาก่อนหน้านี ้ กเ็รยีกได้ว่า

นยิายเรือ่งนีเ้ต็มไปด้วยสสีนัและรสชาตเิผด็ร้อนไม่น้อย

แม้ว่าฌาลสิสาจะเป็นนยิายรกัโรแมนตกิ แต่ด้วยฉากหลงัเป็นประเทศสมมติ 

และตวัละครหลกัของเรือ่งต่างก็มบีทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผดิชอบต่อประเทศของตน 

ท�าให้เรื่องราวความรักของคู่แต่งงานต่างวัยคู่นี้หนีไม่พ้นต้องมีเรื่องการเมือง  

การแก่งแย่งอ�านาจ และการชิงดชีงิเด่นเข้ามาเกีย่วข้องอย่างเลีย่งไม่ได้ ความผดิหวงั

พลาดพลัง้จากสิง่ท่ีปรารถนาก่อเกดิความแค้นส่งผลให้จติใจของผูค้นบดิเบ้ียวและ

แสดงความร้ายกาจออกมา แต่ถึงอย่างนั้นความรักของมหาราชฌาร์มานกับ 

เจ้าหญิงลลสิสากเ็รยีกได้ว่าหวานสูก้บัทุกอุปสรรคจรงิๆ ค่ะ ยิง่พวกเขาเจอเรือ่งราว

เลวร้ายแค่ไหน ความรกัของท้ังคูก่ย่ิ็งงอกเงยและแน่นแฟ้นขึน้เท่านัน้

หากพร้อมแล้วอย่ารอช้า เราไปร่วมลุน้กบัความรกัของคูร่กัต่างวยัคูน่ี ้ และ 

เอาใจช่วยให้พวกเขาผ่านอุปสรรคจากกลุม่คนท่ีปองร้ายไปพร้อมๆ กนัในหน้าถดัไป

เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

'นัทธิมา' เริ่มหัดเขียนนิยายจริงจังตอนมัธยมปลายค่ะ จากเขียนเล่นๆ  
เวยีนกบัเพ่ือนในห้อง ไปๆ มาๆ กป็รากฏว่าชอบจรงิจงั เลยตัง้ใจว่าสกัวนัจะเป็น
นกัเขียนให้ได้ ทว่าระยะทางกว่าจะไปถงึเป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกนั บางคน
อาจจะพุง่ตรงสูส่ิง่ท่ีฝัน ส�าหรบันทัธมิาเรยีกว่าอ้อมโลกกว่าจะมีนยิายรกัเรือ่งแรก
ออกมากน็านทีเดยีวค่ะ

นยิายรกัเรือ่งแรกคือ ให้รกัเคียงเรา ค่ะ จากนัน้กเ็ขียนนยิายรกัเรือ่ยไล่มา
ตัง้แต่ ให้รกัเคยีงเรา, จบัร้ายมาชนรกั, หม้ันด้วยใจหมายด้วยรกั, เล่ห์ล้อมรกั, 
พลอยเหลีย่มเพชร, กลบุษบา, สาปกานดา, ลกูเป็ดซินเดอเรลล่า, บุหลนัมนัตรา, 
เพลงิธลุ,ี บอสคะ หนจูะไม่ทน!, ปรารถนา...คณุอีกสกัครัง้, เจ้าบ่าวขบวนสดุท้าย, 
เจ้าสาวสโลว์ไลฟ์, ววิาห์กระปุ๊กลกุ, วายร้ายสายเปย์ และ ฌาลสิสา ท่ีคณุผูอ่้าน
ถอือยู่นบัเป็นเล่มท่ี 17 ค่ะ ขอบคณุท่ีตดิตามกนัมาอย่างต่อเนือ่งนะคะ

เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook นัทธิมา 
https://www.facebook.com/nutthima.author ค่ะ 

นัทธิมา



ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/withlovestory
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บทนำ�
     

หลง...หลงแน่ๆ!

เด็กหญิงร่างเล็กเหลียวซ้ายทีขวาทีอย่างจนปัญญา มองไปทางใด 

ก็ไม่พบเชฟท่ีตนแอบตดิรถตามมาด้วยสกันดิ ท้ังท่ีเธอจ�าได้แม่นว่านดัแนะ

มาเจอกันตรงนี้และเวลานี้นี่นา

ลลิสสาคือเจ้าหญิงน้อยวัยเพียงสิบเอ็ดขวบผู้เป็นแก้วตาดวงใจของ 

รานีอุษมา ด้วยความที่ 'ซุกซนเกินเด็กผู้หญิง และมีความคิดอ่านเกินเด็ก

ในวัยเดียวกัน' ท�าให้เจ้าหญิงน้อยมีเพื่อนไม่มากนัก อีกท้ังเพ่ือนท่ี 

มียังล้วนแล้วแต่เป็นเด็กผู้ชาย หากไม่ใช่ลูกขององครักษ์ ก็เป็นลูกคนงาน

ในต�าหนักฤดูร้อนท่ีรานีอุษมาพ�านักอยู่กับหลานสาว ดังนั้นพอสบโอกาส

เมื่อใดเจ้าหญิงน้อยจึงมักจะแอบหลบออกนอกวัง ติดรถคนครัวมาซ้ือ

ของสดที่ตลาดเป็นประจ�า และวันนี้ก็ไม่ต่างกัน

หลังจากนัดแนะเวลากับหัวหน้าเชฟแล้ว เจ้าหญิงน้อยก็เดินเท่ียว

ตลาดชายแดนตามล�าพังอย่างเพลิดเพลิน เพราะเธอมาบ่อย จึงคุ้นชิน 

กบัพ่อค้าแม่ค้าท่ีนีแ่ล้ว ตลาดชายแดนเต็มไปด้วยรถราและร้านค้ามากมาย 

ลูกค้าในตลาดส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิง แต่วันนี้กลับมีชายฉกรรจ์รูปร่าง

ใหญ่โต หน้าตาดุดันเดินปะปนอยู่ในตลาดจนผิดสังเกต
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แม้ชายเหล่านั้นจะสวมเสื้อผ้าปอนๆ แต่ท่าทางการเดินเหินกลับเป็น

จังหวะมั่นคงเหมือนพวกทหารหรือไม่ก็คนที่เคยผ่านการรบมาก่อน ดูแล้ว

ไม่ใช่คนท่ัวไปแน่ๆ ลลสิสาแกล้งหยบิรองเท้าสานบนแผงข้ึนมาด ูแต่สายตา

กลบัเหลอืบมองรอยสกัรปูเสอืตรงข้อมอืชายฉกรรจ์ท่ียืนห่างจากตนไปเลก็น้อย

นักรบภูเขา!

ทูลกระหม่อมย่าเคยเล่าว่าคนกณุฑ์ชาลาเป็นคนภเูขา มีรปูร่างใหญ่โต 

แขง็แรง แม้แต่ผู้หญิงกร็ปูร่างหนา ไม่บอบบางเหมือนคนพ้ืนราบแบบพูรมั

ภมูปิระเทศท่ีโอบล้อมไปด้วยแนวเทือกเขาสลบัซับซ้อน ท�าให้ในอดตี

ความเจริญก้าวหน้าแทรกซึมเข้าสูก่ณุฑ์ชาลาช้ากว่าพรูมั แต่กม็ข้ีอดตีรงท่ี

ท�าให้กุณฑ์ชาลารอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในยุค

ล่าอาณานคิมรุง่เรอืง เพราะพืน้ท่ีท่ียากต่อการโจมตที�าให้กองทหารต่างชาติ

ไม่สามารถยึดครองกุณฑ์ชาลาได้เหมือนประเทศติดทะเลอย่างพูรัม

'ย่าว่าอีกเหตุผลส�าคัญคือสมัยก่อนมีนักรบภูเขา'

'นักรบภูเขาคือใครเพคะ'

'เป็นนกัรบท่ีถกูฝึกมาให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ว่ากนัว่าคนพวกนี้

มักมรีอยสกัรปูเสอืและพกเข้ียวเสอืตดิตวั เช่ือกนัว่าเข้ียวเสอืจะช่วยกนัภยัร้าย

ในป่า เสยีดายท่ีภายหลงัถกูปราบอย่างหนกั เพราะมเีรือ่งขัดแย้งกบัมหาราชา

ของราชวงศ์ก่อน จึงถูกใส่ความว่าเป็นกบฏและจับไปประหาร'

'แล้วไม่มีนักรบภูเขาหลงเหลือเลยเหรอเพคะทูลหม่อมย่า'

'ยังมีอยู่ เพียงแต่เปลี่ยนเป็นกองโจรใต้ดิน ใช้ชีวิตปะปนกับชาวบ้าน

ทั่วไป'

'ถ้างัน้สมัยโบราณตอนพรูมัรบกบักณุฑ์ชาลา ส่วนใหญ่พูรมัแพ้รเึปล่า

เพคะ'

'ผลดักนัแพ้ผลดักนัชนะ พรูมัอาศยัวทิยาการอย่างพวกปืนใหญ่และระเบิด

จากนกัเดินเรือทางทะเล แต่พวกกุณฑ์ชาลาอาศัยว่ารูปร่างใหญ่โตแข็งแรง 

และมีชัยภูมิดีกว่าจึงรบเก่งต่างหาก'
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'ทูลหม่อมย่าเคยไปกุณฑ์ชาลาไหมเพคะ สวยเหมือนในรูปไหม'

'พูรัมสวยกว่าเยอะ'

หากทูลกระหม่อมย่าพูดแบบนี้แล้ว ความเป็นจริงก็คือตรงกันข้าม 

เหตผุลคงเป็นเพราะไม่อยากให้เธอซุกซน ข้ามชายแดนไปกณุฑ์ชาลาต่างหาก

'ลิสสาอยากไปกุณฑ์ชาลาเพคะ'

'ไปท�าไมกัน มีแต่พวกคนเถื่อน คนภูเขาท้ังนั้น พวกกุณฑ์ชาลา

เกลียดต่างชาติหัวทองตาฟ้าที่สุด'

'แต่ลิสสาเป็นคนพูรัม ผมด�าตาสีน�้าตาลเพคะ'

'ดู๊ดูนะมันจู เลี้ยงกันยังไง เถียงค�าไม่ตกฟากเลย' 

รานีอุษมาผินหน้าไปทางพี่เลี้ยงร่างอวบของเจ้าหญิงลลิสสา อีกฝ่าย

จนค�าพูดจึงได้แต่ยิ้มแห้งๆ

'ลิสสาแค่อยากเปิดหูเปิดตาบ้างนี่เพคะทูลหม่อมย่า'

'ตอนนีก้ณุฑ์ชาลาวุน่วายจะตาย มหาราชาประชวร บรรดาเช้ือพระวงศ์

ก็แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเอง ลิสสาเป็นเจ้าหญิงพูรัม ไปต่างบ้านต่างเมือง

แบบนั้น คิดไหมว่าย่าจะห่วงแค่ไหน'

'ลิสสาปลอมตัวเป็นชาวบ้านได้เพคะ'

'ดูเถอะมันจู เด็กคนนี้เคยกลัวเสียที่ไหน'

แม้ถูกต�าหนิ แต่เจ้าหญิงน้อยกลับคลี่ย้ิมแฉ่ง ดวงตากลมโตสุกใส 

บนใบหน้ารูปไข่ส่งให้เด็กหญิงร่างเล็กไม่ต่างจากตุ๊กตามีชีวิต แม้ไม่อาจ 

ข้ามชายแดนไปกุณฑ์ชาลา แต่อย่างน้อยการเดินเท่ียวตลาดชายแดน 

ก็สร้างความเพลิดเพลินให้เด็กหญิงท่ีต้องขลุกอยู่แต่ในพระราชวังฤดูร้อน

มาหลายปีได้

เพราะวันนี้ไม่เจอเชฟท่ีนัดกันไว้ เจ้าหญิงน้อยจึงเดินกลับไปยัง 

ลานจอดรถ แต่แล้วระหว่างทางเธอดนัพบขอทานหญิงขาขาดก�าลงัอุม้ลกูน้อย

ด้วยมอืข้างหนึง่และใช้มืออีกข้างไถตัวเองกบักระดานไม้ไปขออาหารท่ีร้าน

ขายเนื้อแพะย่างเสียบไม้
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"ไปข้างหน้าโน่น ไป๊!"

ขอทานหญิงตือ๊อยู่ครูห่นึง่กไ็ถกระดานหลบออกจากหน้าร้านท่ามกลาง

เสยีงร้องแผดจ้าของทารกน้อยในอ้อมแขน เจ้าหญิงลลสิสาเห็นแล้วสงสาร

จึงจ่ายเงินซ้ือเนื้อแพะย่างมาห้าไม้ แล้วเดินกึ่งวิ่งตามขอทานแม่ลูกอ่อน

เข้าไปในตรอกซึ่งส่งกลิ่นเน่าเหม็นจากขยะที่กองสุมกันอยู่ข้างทาง

"เดีย๋วก่อน!" ลลสิสาไล่ตามขอทานหญิงไปจนเกอืบสดุตรอกซ่ึงมทีาง

แยกออกไปสองทาง "เดี๋ยวจ้ะ"

ขอทานหญิงหันมาทางแม่หนูน้อยท่ีไล่ตามมา มองถาดกระดาษ 

บรรจุอาหารกลิ่นหอมฉุยตรงหน้าด้วยความลังเล

"รับไปสิ เราให้"

"ขอบใจจ้ะแม่หนู"

ขอทานหญิงรบีรบัอาหารไปจากมอืป้อม เจ้าหญงิน้อยเห็นสภาพขอทาน

และเดก็น้อยในอ้อมแขนเนือ้ตวัเปรอะเป้ือนจงึตดัสนิใจล้วงเอาธนบัตรมูลค่า

สามร้อยเวฬออกมาให้แม่ลูกอ่อนตรงหน้า

"เอาไว้ซ้ือนมให้ลกูนะ เรามีเงนิตดิตัวแค่นี ้ไม่งัน้คงให้มากกว่านีแ้ล้ว"

"ขอบใจจ้ะ ขอองค์ศิวะเทพประทานพรมหารานีด้วยเถิด"

"เราไม่ใช่มหารานีสักหน่อย"

ขอทานหญิงกดมุมปากเป็นรอยย้ิม ดวงตาด�าจดัลกึล�า้เกนิกว่าเดก็หญิง

วัยสิบเอ็ดขวบจะอ่านออก

"ผู้ใดจะรู้ลิขิตขององค์เทพ วันหนึ่งแม่หนูอาจเป็นมหารานีก็ได้"

"พูรัมมีมหารานีแล้วนะ"

"ฉันพูดถึงพูรัมที่ไหนเล่า"

ลลสิสายักไหล่ให้กบัค�าท�านายเพ้อฝันแล้วหันหลงัเดนิย้อนกลบัมาต้นทาง 

แต่ยังไม่ทันจะถึงปากตรอกดวงตากลมโตกลับเหลือบเห็นชายร่างสูงใหญ่ 

ไหล่กว้างบึกบึนเหมือนพวกนกัรบภเูขาเดนิเลีย้วเข้ามาในตรอก แสงอาทิตย์

ท่ีส่องเข้ามาจากทางด้านหลงัท�าให้เธอเห็นรายละเอยีดบนใบหน้าชายฉกรรจ์
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ไม่ชัด แต่ก็พอคะเนว่าเขามีกรอบหน้าบึกบึน ไว้หนวดเคราเฟิ้มส่งให้ดู 

น่าสะพรึงกลัว

เขาสวมผ้าคลมุเนือ้หยาบสดี�าคลมุเข่า ช่วงขายาวซ่อนอยู่ในกางเกงยีน

สดี�ากบัรองเท้าบูตสนี�า้ตาลเข้ม ก้าวฉับๆ อย่างรบีร้อนคล้ายก�าลงัหนีใครมา 

ทว่าจงัหวะก้าวเดนิไม่ม่ันคงนกั มอืข้างหนึง่ซ่อนอยู่ในผ้าคลมุขณะท่ีมืออีกข้าง

ทิ้งลงข้างตัว หยดเลือดที่ไหลจากชายผ้าบ่งบอกว่าชายคนนี้ก�าลังบาดเจ็บ

เจ้าหญิงน้อยหันรีหันขวางด้วยสีหน้าตื่นตระหนก หัวใจดวงน้อย 

เต้นกระหน�า่ยามดวงตาด�าจดัจบัจ้องมาท่ีตน เธอรบีเดนิเบ่ียงมาชิดก�าแพง

ด้านหนึง่ด้วยหวงัว่าจะหลบพ้นผูช้ายตวัใหญ่แล้วหนอีอกไปจากตรอกนี้ให้ได้ 

แต่จังหวะท่ีก�าลังเดินสวนกับชายร่างยักษ์ จู่ๆ ช่วงแขนยาวก็ย่ืนออกมา 

คว้าไหล่เล็กไว้ กระชากตัวเธอเข้าไปหา ก่อนวางท่อนแขนหนักอ้ึงลงบน

ลาดไหล่บอบบาง มืออีกข้างซ่ึงซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมกดอาวุธปลายแหลม 

เข้าที่บั้นเอว ออกค�าสั่งเสียงเข้ม

"เดิน!"

ทุกอย่างเกิดข้ึนเร็วมากจนเจ้าหญิงน้อยตั้งตัวไม่ทัน ชายคนนั้น 

ท�าราวกบัเธอเป็นไม้เท้าท่ีคอยพยุงร่างเขาไม่ให้ล้ม ลลสิสาพยายามรวบรวม

สติปัญญาหาทางออกเร็วจี๋

"ปล่อยเราไป ต้องการเท่าไหร่ เราจะให้"

ชายคนนัน้แค่นหัวเราะ ท้ังท่ีน�า้เสยีงดูไม่มัน่คงนกัละม้ายว่าเขาก�าลงั

ข่มความเจ็บปวดสุดก�าลัง

"ลุงบาดเจ็บ ไปได้ไม่ไกลหรอก"

"แช่ง?"

"แค่พูดลอยๆ ถ้าให้เราแช่ง เราจะแช่งให้ลุงเป็นหมัน นกเขาไม่ขัน 

พวกผู้ชายกลัวกันไม่ใช่เหรอ"

"แก่แดด!"

"ก็เราได้ยินมหาด...เอาเป็นว่าเราเคยได้ยินแล้วกัน" เจ้าหญิงน้อย 
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รบีเม้มปาก เกอืบหลดุปากว่าตนเองแอบได้ยินมหาดเลก็คยุกนั "ลงุจะพาเรา

ไปไหน ปล่อยเราเถอะ เราสัญญาว่าจะไม่เอาเรื่อง"

ชายหนุ่มแค่นหัวเราะ ก้มมองเด็กหญิงร่างเล็กที่มีเม็ดเหงื่อผุดพราย

ข้ึนเต็มดวงหน้า ดวงตากลมโตเจือความหวาดหวั่น แต่กลับฝืนทนข่ม 

ความกลัวได้ไม่เลวทีเดียว

"ไม่ต้องกลัว"

"ลุงก็ลดมีดก่อนสิ"

"ขืนฉันท�าแบบนั้น เธอก็หนีน่ะสิ"

เรื่องอะไรจะรอล่ะ! 

เจ้าหญิงน้อยขบเข้ียวเคี้ยวฟันด้วยความเจ็บใจ ความกลัวในทีแรก 

ลดน้อยลงเมื่อได้พูดคุยกัน สัมผัสว่าเขาไม่ได้น่ากลัวเหมือนหน้าตา

"เดินไปเหอะน่า ไม่เอาไปฆ่าหรอก"

"เอาไปขายก็ไม่ได้นะลุง ย่ามีเราคนเดียว ถ้าเราเป็นอะไรไป ย่าต้อง

เสียใจมากๆ เราเป็นก�าลังหลักของบ้านนะลุง ย่าแก่แล้ว เดินเหินไม่ไหว"

"ตัวเล็กแค่นี้ ท�างานอะไรเป็น ยกถังน�้ายังยกไม่ขึ้นเลยมั้ง"

"อย่างน้อยเราก็แบกลุงได้"

ดวงหน้าเล็กจ้อยประกอบด้วยดวงตากลมโตทอประกายสุกใสราวกับ

มีหยาดน�้าหล่อเลี้ยง จมูกเล็กรั้นขึ้นแบบเด็กดื้อ ริมฝีปากเล็กอิ่ม ผิวพรรณ

ขาวผุดผ่องอมชมพูเหมือนลูกผู้มีอันจะกิน ผิดกับเด็กทั่วไปที่เคยเห็นตาม

ชายแดน

"เรยีกลงุอยู่นัน่แหละ ฉันไม่แก่ถงึกบัเป็นลงุของเธอหรอกนะเดก็น้อย"

"เราไม่ใช่เด็ก"

"อายุเท่าไหร่"

"ไม่ใช่เรื่องของคนแปลกหน้า"

ระหว่างพดูคยุกนันัน้เขาไม่ได้หยุดเดนิแม้แต่น้อย กลบัพาเธอลดัเลาะ

ไปตามตรอกเลก็ซอยน้อยจนน่าเวยีนหัว แล้วจะกลบัอย่างไร หลงทางแน่ล่ะ
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คราวน้ี! คดิได้เพยีงครูเ่ดยีวเจ้าหญงิน้อยกเ็บ้หน้าเพราะเขาท้ิงน�า้หนกัตวัลงมา 

บนไหล่เธอมากกว่าเดมิ ละม้ายว่าเรีย่วแรงของเขาก�าลงัลดน้อยลงทุกที

"ท�าไมย่ิงเดนิตวัย่ิงหนกัขึน้ล่ะลงุ ท่ีลงุเลอืดออกนี่โดนยงิหรอืโดนแทง"

"ไม่ใช่เรื่องของเด็ก"

"แต่ลุงให้เด็กแบกอยู่นะ จะไม่ให้เรารู้เลยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุง"

เขาหัวเราะหึๆ ในล�าคอก่อนเปล่งเสยีงแหบแห้งออกมา "โดนท�าร้าย!"

ตอบซะกว้าง ไม่อยากรู้ก็ได้

ลลิสสาชักสีหน้าใส่อย่างหงุดหงิด "อีกไกลไหม เราเหนื่อยแล้ว"

"ท�าไมหมดแรงง่าย ยังเด็กอยู่แท้ๆ"

"ลุงก็ลองมาแบกเหมือนเราบ้างสิ คนอะไรตัวหนักชะมัด"

"ถึงที่แล้วมีรางวัลให้"

"ไม่แพง เราไม่รับหรอกนะ"

คนบาดเจบ็หัวเราะหึๆ ไม่ต่อความอกี กลบัลดัเลาะพาเดก็หญิงตวัน้อย

เดนิไปข้างหน้าไม่หยุด ครูห่นึง่กม็าถงึอาคารพาณชิย์สามช้ันรมิถนนสายเลก็ 

ห่างจากตลาดมาพอสมควร สภาพอาคารเหมือนยงัก่อสร้างไม่เสรจ็ ตวัตกึ

ยังทาสไีม่เรยีบร้อย จงึเห็นผนงัอิฐสแีดงสลบักบัสขีาวท่ีถกูทาไว้ครึง่ๆ กลางๆ

ด้านหน้าอาคารมชีายชราคนหนึง่ก�าลงันัง่ดืม่การมัจายหรอืชานมร้อน

สีส้มผสมเครื่องเทศอยู่บนเก้าอ้ีหวายสาน ทันทีท่ีชายหนุ่มปรากฏกาย  

ชายชราก็รีบกุลีกุจอลุกขึ้น ก่อนตะโกนเรียกคนข้างในร้านขายของช�า

"พี่ใหญ่มาแล้ว!"

เหล่าชายฉกรรจ์รูปร่างบึกบึนสูงใหญ่ไม่แพ้ผู ้ถูกเรียกว่า 'ลุง'  

รีบกระวีกระวาดออกมาจากอาคาร พวกเขาพูดภาษากุณฑ์ชาลาเร็วปรื๋อ 

จนเจ้าหญิงน้อยฟังไม่ทัน แต่ดจูากสหีน้าท่าทางแล้ว พวกเขากริง่เกรงผูช้าย

คนนี้มากทีเดียว

"ขอบคุณมากที่ช่วยพี่ใหญ่ไว้นะหนู"

ชายฉกรรจ์คนหนึ่งในกลุ่มเอ่ยเป็นภาษาพูรัมด้วยน�้าเสียงชัดแจ๋ว  
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แปลว่าชายคนนี้น่าจะอยู่ในพูรัมมานานแล้ว ซึ่งไม่แปลกนักเพราะที่นี่เป็น

แถบชายแดน แต่จะแปลกก็ตรงท่ีลักษณะท่าทางของพวกเขาไม่เหมือน 

ชาวบ้านเลยสกันิด ชายฉกรรจ์ท่ีเหลอืพยงุคนเจบ็เข้าไปด้านใน เหลอืเพียง

เธอกับชายฉกรรจ์อีกคนที่พูดภาษาพูรัมได้

"เราขอยืมโทรศัพท์ได้ไหม เราพลัดหลงกับพ่อที่ตลาด"

ชายคนนั้นมองริมฝีปากเล็กท่ีสั่นระริกและหยาดน�้าตาท่ีท�าทีจะหล่น

จากขอบตาของเด็กหญิงตัวน้อยอายุน่าจะไม่ถึงสิบขวบก็ตกใจ

"เอ่อ หนูไม่ต้องกลัว พวกเราไม่ท�าอะไรหนูหรอก"

"พี่ใหญ่ของพวกคุณบังคับเรามา เรากลับไม่ถูก"

ชายคนนั้นพยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้ จ�ายอมย่ืนหูโทรศัพท์บ้าน 

ให้เด็กหญิงแปลกหน้า แต่ยังไม่วายยืนปักหลักเยื้องอยู่ทางด้านหลัง 

ละม้ายก�าลงัจบัตาดอูยู่ เจ้าหญิงน้อยจงึรบีกดเบอร์โทรศพัท์ไปยังปลายทาง

"ลิสสาเองค่ะ...พ่อ"

"เจ้าหญิงอยู่ท่ีไหนพ่ะย่ะค่ะ ลกูน้องของเชฟมเีรือ่งกบัพวกนกัเลงในตลาด 

เชฟเข้าไปช่วยเลยถูกซ้อม พอกลับมาที่รถแล้วไม่พบเจ้าหญิงจึงรีบโทรหา 

กระหม่อม ตอนนี้กระหม่อมอยู่ที่ตลาดแล้ว"

"ลิสสาขอโทษค่ะ...พ่อ"

"ท�าไมเรียกกระหม่อมแบบนั้น หรือว่า..."

"ค่ะ...พ่อ"

โค้ดลับระหว่างเจ้าหญิงลลิสสากับกาบีร์ องครักษ์ประจ�าพระองค์  

หากตกอยู่ในอันตรายเจ้าหญิงน้อยจะเรียกกาบีร์ว่า 'พ่อ' เพราะเธอมีเพียง

รานีอุษมาที่เลี้ยงตนมาแต่เล็ก เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกัน

"ทรงใช้เบอร์ของพวกมันโทรเข้ามือถือใช่ไหมพ่ะย่ะค่ะ"

"ค่ะพ่อ"

"กระหม่อมจะรบีให้คนตามรอยเบอร์นี้ให้เรว็ท่ีสดุ ทรงบรรยายสถานที่ 

มาได้ไหมพ่ะย่ะค่ะ มีจุดเด่นอะไรบ้าง"
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"ลสิสาไม่รูว่้าท่ีนีค่อืท่ีไหนค่ะพ่อ รูแ้ต่ว่าเลยออกจากตลาดพอสมควร 

เป็นร้านขายของช�า ด้านหน้า..."

ตู๊ด!!!

เสยีงสญัญาณขาดหายไป เจ้าหญิงลลสิสามองปลายนิว้สเีข้มท่ีกดตดั

สญัญาณด้วยความขุ่นเคอืง แต่เพราะอยู่ในห้วงเวลาคบัขันจงึแสร้งข่มอารมณ์

ขุ่นมัวแล้วเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายอย่างตื่นตระหนก

"ฉันจะพาหนูไปส่งที่ตลาดเอง"

ชายฉกรรจ์คนนัน้ตดับท พาเดก็หญิงแปลกหน้าออกมาถงึแค่หน้าอาคาร 

ชายอีกคนก็รีบวิง่กระหืดกระหอบออกมาจากด้านในแล้วพดูภาษากณุฑ์ชาลา

รัวเร็วจนเธอฟังไม่ทัน ต้องอาศัยชายอีกคนแปลให้

"พี่ใหญ่อยากให้หนูเข้าไปพบ พี่ใหญ่จะให้รางวัลหนู"

เจ้าหญิงลลิสสาส่ายหน้าหวือ ขืนเดินผ่านม่านสีเข้มเข้าไปข้างในเธอ

คงไม่ได้ออกมาอีก แค่เธอแข็งใจฝืนความกลัวพาคนเจ็บมาส่งถึงท่ีหมาย 

ก็นับว่าใช้ความกล้าหาญมากแล้ว

"ไม่ต้องขอบคณุหรอก เรือ่งเลก็น้อย เราต้องรบีไปแล้ว พ่อเรารออยู่"

"แต่พี่ใหญ่ต้องการพบหนู"

"งั้นให้เขาออกมาดีกว่า เราไม่เข้าไปหรอก"

ครูห่นึง่ 'พี่ใหญ่' กถ็กูพยงุเดินออกมาหาเดก็หญิงตวัเลก็ท่ียืนเหงือ่ซึม

เต็มหน้าผาก ท�าทีเชิดหน้ายืนขึงไหล่ตรงอย่างทระนง ท้ังท่ีดวงตาสุกใส 

เจือความกังวลท�าให้เขาลอบชื่นชมในใจ ก่อนยื่นมือหนาไปตรงหน้า

"แทนค�าขอบคุณ"

เจ้าหญิงน้อยหรี่ตามอง 'เขี้ยวสัตว์' บนฝ่ามือนั้นด้วยสีหน้างุนงง

"เขี้ยวเสือ...ฉันให้!"

"พี่ใหญ่!"

ชายฉกรรจ์ที่ยืนล้อมอยู่บริเวณนั้นร้องเสียงหลง มองเขี้ยวเสือในมือ 

'พี่ใหญ่' ด้วยท่าทีตระหนก แต่พอเห็น 'พี่ใหญ่' ส่งสายตาปราม พวกเขาจ�าต้อง
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ก้มหน้างุด

"รับไปสิ"

"ไม่เอาหรอก"

"เมื่อกี้ยังขอรางวัลอยู่เลย"

"แล้วไอ้นี่ขายได้ราคาไหม"

เขาหัวเราะเสยีงแผ่ว หากไม่บาดเจบ็เสยีงหัวเราะคงไม่ขาดช่วงแบบนี้

"ถ้าจะขายก็เอาคืนมา เอาเงินไปแทน"

เจ้าหญิงลลิสสาก้มดูเข้ียวเสือสีขาวออกเหลืองในมือหนาอย่างสนใจ

ก่อนหยิบมาพลิกเล่น

"ขอบใจนะลุง"

ทลูกระหม่อมย่าเคยตรัสว่าพวกนักรบภเูขาจะพกเขีย้วเสอืตดิตัว หรือว่า

เขาจะเป็น...

"ท�าไมลุงพกเขี้ยวเสือเหมือนพวกนักรบภูเขาของกุณฑ์ชาลาล่ะ"

เรยีวคิว้หนาเลกิขึน้ ชายฉกรรจ์ตวัใหญ่ซ่ึงยืนล้อมกรอบเป็นป้อมปราการ

มีสีหน้าตกใจเช่นเดียวกัน

"อายุไม่น่าเกินสิบขวบ รู้จักนักรบภูเขาได้ยังไง"

"กทู็...ย่าเคยเล่าให้เราฟัง ย่าบอกว่านกัรบภเูขาเก่งมาก ใครกล้็มไม่ได้ 

เสียดายที่มีเจ้านายผิด เลยหายสาบสูญ"

"ก็แค่เรื่องเล่าในต�านาน"

"ถ้าลุงไม่ใช่นักรบภูเขาของกุณฑ์ชาลา แล้วท�าไมลุงพกเขี้ยวเสือ"

"เป็นคนภูเขา มีเขี้ยวเสือไม่เห็นจะแปลก"

"แต่มันดูมีค่ามาก น้องๆ ของลุงยังตกใจที่ลุงให้เขี้ยวเสือเราเลย"

"แล้วถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นนักรบภูเขา เธอจะแจ้งต�ารวจรึไง"

"เราไม่แจ้งต�ารวจหรอก"

แต่จะบอกองครักษ์ให้มาลากคอเข้าคุกให้หมด

เจ้าหญิงลลสิสาเข่นเข้ียวในใจ อุตส่าห์แบกคนตวัใหญ่มาเป็นกโิล หาก
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ปล่อยให้ผู้ชายคนนีห้ลดุรอดเงือ้มมอืไปได้ อย่ามาเรยีกเธอว่าเจ้าหญิงลลสิสาเลย

คอยดูเถอะ! จะให้คุณกาบีร์จับไปทรมาน มือข้างไหนเอามีดจิ้มเอว 

จะบอกคุณกาบีร์หั่นให้กุด

"เราไปได้รึยังลุง"

เจ้าหญิงน้อยเค้นเสียงขึงขัง ฝืนวางมาดราวกับผู้ใหญ่ ทั้งที่สูงไม่ถึง

ข้อศอกของคนหน้าดุด้วยซ�้า

"เราน่ะชื่ออะไร"

"แล้วลุงล่ะชื่ออะไร คงไม่ได้ชื่อ 'พี่ใหญ่' หรอกใช่ไหม"

คนเจบ็หัวเราะเตม็เสยีงกบัคูต่่อกรจอมแสบพลางยกมือข้ึนกมุบ้ันเอว

"เธอไปเถอะ คนของฉันจะไปส่ง"

แล้วชายฉกรรจ์สองคนก็พาเจ้าหญิงลลิสสาลัดเลาะไปส่งแถวตลาด 

ที่มีผู้คนพลุกพล่าน

"พวกฉันส่งแค่นี้ หนูเดินตรงไปอีกหน่อยก็ถึงหน้าตลาดแล้ว"

"อืม ขอบใจนะ"

เจ้าหญิงลลิสสาแจกรอยย้ิมแฉ่งให้ แต่ก่อนจากกันจู่ๆ ชายคนหนึ่ง 

ก็พูดขึ้น

"เก็บเขี้ยวเสือไว้ให้ดีๆ อย่าขายนะ"

"มีค่ามากเหรอ" ชายสองคนนั้นพยักหน้า "งั้นพวกลุงเก็บไว้เถอะ  

เราไม่เอาหรอก"

"ไม่ได้ๆ ขืนพี่ใหญ่รู้ว่าพวกเราขัดค�าสั่ง มีหวัง..."

ชายคนนัน้เม้มปาก หยุดค�าพดูตวัเองไว้ทัน ก่อนจะกล่าวอ�าลาเดก็หญิง

ตัวน้อย แล้วรบีสาวเท้ากลบัทางเดมิ พอแน่ใจว่าอยู่ตามล�าพังแล้วเจ้าหญงิ

ลลิสสาก็รีบเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์มือถือกดโทรออกทันที

"คุณกาบีร์ ลิสสาเองค่ะ"

เธอบอกจดุท่ีตนยนือยู ่รอไม่นานองครกัษ์หนุม่กร็บีว่ิงกระหืดกระหอบ

มาหา
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"เป็นยังไงบ้างพ่ะย่ะค่ะ บาดเจ็บตรงไหนรึเปล่า"

"ลิสสาไม่เป็นอะไร แต่มีเรื่องจะให้คุณกาบีร์ท�า"

หลงัเท้าความเรือ่งท่ีเกดิข้ึนเจ้าหญิงน้อยกอ็าสาพาองครกัษ์และต�ารวจ

เกอืบยีส่บินายย้อนกลบัไปยงัร้านขายของช�าแห่งนัน้ ทว่าเมือ่ไปถงึกลบัพบว่า

อาคารพาณิชย์ดังกล่าวปิดประตูแน่นหนาเหมือนไม่มีคนอยู่

"หายไปไหนแล้ว เมื่อกี้ยังยืนออกันอยู่ข้างหน้าเลย" เจ้าหญิงลลิสสา

เอ่ยอย่างหัวเสีย

"พังประตูเข้าไป"

ต�ารวจใช้ชะแลงเหล็กพังประตูเหล็กม้วนตามค�าสั่ง แต่เมื่อเข้าไปใน

อาคารได้กลบัไม่พบผูใ้ด ข้าวของข้างในถกูวางระเกะระกะและเอียงกระเท่เร่

เหมือนถูกทิ้งร้าง ไม่ได้เป็นระเบียบเหมือนเมื่อครู่ ท�าให้เหล่าต�ารวจทหาร

ที่มาด้วยพากันจับจ้องเด็กหญิงราวกับว่าเธอเป็นเด็กเลี้ยงแกะ

"ลิสสามาที่นี่จริงๆ นะคุณกาบีร์"

"พวกมันอาจจะหนีไปแล้วก็ได้พ่ะย่ะค่ะ"

เจ้าหญิงลลิสสากวาดตามองไปรอบๆ อย่างขัดใจ ถ้าจับตัวคนร้ายได้

อย่างน้อยทูลกระหม่อมย่าคงบ่นเธอน้อยลงเพราะอย่างน้อยตนกส็ร้างความดี

ความชอบบ้าง แต่นี่นอกจากจับคนร้ายไม่ได้แล้ว เธอยังถูกมองเป็นเด็ก

เลี้ยงแกะอีก มีหวังคงถูกกักบริเวณเป็นเดือนแน่ๆ

"กระหม่อมจะลองไปสอบถามชาวบ้านแถวนีดู้พ่ะย่ะค่ะ" กาบีร์หายไป

ครู่หนึ่งก็เดินส่ายหน้ากลับมา "คนพวกนั้นมาปักหลักท่ีนี่ไม่กี่วันก่อน  

แต่เพิ่งนั่งรถจากไปเมื่อครู่นี่เองพ่ะย่ะค่ะ"

เจ้าหญิงลลสิสากวาดมองบรเิวณรอบๆ อีกครัง้ก่อนถอนหายใจอย่างจ�านน

"กลับกันเถอะค่ะคุณกาบีร์ ลิสสาเหนื่อยแล้ว"

"พ่ะย่ะค่ะ"

"คุณกาบีร์ช่วยปิดเรื่องนี้ไว้ได้ไหมคะ"

"เอ่อ...ตอนกระหม่อมออกมาจากวงั คาดว่ารานจีะทรงทราบแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
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แย่แล้ว...กักบริเวณแหงๆ

เจ้าหญิงลลิสสาหน้าง�้า เดินไปขึ้นรถโฟร์วีลส์ซึ่งเคลื่อนเข้ามาจอดรอ

อยู่หน้าอาคาร โดยมีองครกัษ์หนุม่ก้าวตามข้ึนไป หลงัจากขบวนมหาดเลก็

และต�ารวจเคลื่อนออกไปครู่หนึ่ง กลุ่มชายฉกรรจ์ก็ก้าวออกมาจากท่ีซ่อน 

หรอืจะเรยีกให้ชัดคอืออกมายนืท่ีระเบียงของอาคารซ่ึงตัง้อยู่บนถนนฝ่ังตรงข้าม

ร้านช�านั่นเอง

"เด็กคนนั้นเป็นใคร" พี่ใหญ่ถามเสียงเครียด

"กระหม่อมจะสอบถามให้พ่ะย่ะค่ะ" ผู้เป็นลกูน้องตอบรบัอย่างนอบน้อม

ด้วยเพราะฐานะแท้จรงิของพี่ใหญ่นัน้เป็นถงึมกฎุราชกมุารของกณุฑ์ชาลา

หลงัรบัค�าแล้ว เขากจ็ดัการโทรศพัท์ไปหาชายชราซ่ึงยืนห่างจากร้านช�า

ไม่ไกลนัก อาคารแถวนี้ล้วนเป็นท่ีอยู่อาศัยของคนกุณฑ์ชาลาท่ีอพยพ 

มาตั้งถิ่นฐานและท�ามาหากินในพูรัม บางคนย้ายมาค้าขาย แต่บางคน 

ก็เป็นคนท่ี 'พี่ใหญ่' ส่งเข้ามาแทรกซึมในพูรัม เพียงครู่เดียวเขาก็ได้รับ 

ค�าตอบ

"เดก็ผูห้ญิงคนนัน้คอืเจ้าหญิงลลสิสา หลานสาวของรานอุีษมาพ่ะย่ะค่ะ"

ราชนิกุลหนุ่มหัวเราะหึๆ ยามหวนนึกถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงคนนี้ 

เจ็บใจนักท่ีถูกเด็กแสบพาพรรคพวกบุกมาจับตนเอง หากเขาไม่บาดเจ็บ

เพราะถูกศัตรูตามล่า คงไม่ถูกเจ้าหญิงน้อยเอาคืนเสียแสบสันแบบนี้

"กระหม่อมขอถามได้ไหมพ่ะย่ะค่ะว่าเหตใุดพระองค์ถงึมอบเข้ียวเสอื

ให้กับเจ้าหญิงลลิสสา มันเป็นของโบราณตกทอดมา ทรงหวงแหนมาก 

กระหม่อมไม่คิดว่า..."

"แล้วใครบอกว่าฉันให้ของจริงไป"

"ถ้างั้นเขี้ยวเสือนั่น..."

"แค่ของเลียนแบบที่บรรจุจีพีเอสติดตามตัวไว้"

มหาดเล็กของเจ้าชายฌาร์มานเลิกคิ้ว "เหตุใดจึงท�าเช่นนี้พ่ะย่ะค่ะ"

"ทีแรกตั้งใจว่าจะส่งของรางวัลไปตอบแทนท่ีช่วยชีวิต แต่ตอนนี้
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เปลี่ยนใจแล้ว แสบแบบนี้ต้องเอาคืน"

เจ้าชายฌาร์มานกดมมุปากด้วยรอยเยาะหยัน ไม่เคยมีใครกล้าลบูคมตน

เช่นนีม้าก่อน ย่ิงคนคนนัน้เป็นเดก็หญิงตากลมตวักะเป๊ียก ย่ิงท�าให้ฌาร์มาน

รู้สึกคันไม้คันมือ อยากจับเด็กแสบมาฟาดสักสองสามที

"หายดีเมื่อไร คงต้องแวะไปทักทายซะหน่อย!"
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สิบปีต่อมา

"เสียดายที่คุณกาบีร์ไม่ได้มาด้วย"

"ไม่มาก็ดีแล้ว อย่าลืมสิเพคะว่าเขาไม่ใช่องครักษ์ของเจ้าหญิงแล้ว"

เจ้าของเสยีงเป็นสาวร่างท้วมสวมชุดส่าหรสีเีขียวก�าลงัเดนิเคยีงร่างเลก็

อ้อนแอ้นไปยังประตูทางออกสนามบินนานาชาติกุณฑ์ชาลาโดยมีขบวน 

เจ้าหน้าที่ทูต ข้าราชการ และองครักษ์หลายคนจากพูรัมคอยตามประกบ

ด้านหลัง

"ลสิสาชอบลมือยู่เรือ่ยเลย คณุกาบีร์ดแูลลสิสามาตัง้แต่เลก็ พอลสิสา

ไปเรียนอังกฤษ พี่ราชเลยย้ายคุณกาบีร์ไปนั่งต�าแหน่งใหญ่ข้ึน จะให้เป็น

องครักษ์ลิสสาไปจนแก่ได้ไงเนอะ"

"ขนาดไปรบัต�าแหน่งใหญ่ๆ โตๆ ในกระทรวงแล้ว ยังแวะมาฝากท้อง

ที่ต�าหนักแทบจะทุกอาทิตย์ คนอะไรเห็นแก่กิน"

น�้าเสียงกระเง้ากระงอดนั้นชวนให้เจ้าหญิงหน้าหวานอดหวนนึกถึง

เหตุผลเบ้ืองหลงัท่ีกาบีร์ถกูย้ายเข้ากรมกองไม่ได้ เขากบัพีเ่ลีย้งมันจเูคยเป็น

คนรกักนัมาก่อน แต่องครกัษ์หนุม่พลาดท�าผูห้ญิงอืน่ท้องจนเป็นเหตใุห้ต้อง

แต่งงานด้วย หากให้กาบีร์อยู่อารกัขาเธอต่อคงพานเข้าหน้ากนัไม่ตดิ พีช่าย

บทที่ 1
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ของเธอก็เลยย้ายเขาไปต�าแหน่งอื่น

"เขาแวะมาเพราะพี่มันจูรึเปล่าจ๊ะ"

"เฮอะ! ผู้ชายหลายใจแบบนั้น หม่อมฉันไม่แลให้เสียสายตาหรอก

เพคะ"

"คณุกาบีร์พลาดท่าท�าผูห้ญงิคนนัน้ท้องเลยต้องรบัผดิชอบ พีมั่นจกูเ็ห็นว่า

คุณกาบีร์กับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักกัน แต่ต้องอยู่ด้วยกันเพื่อรับผิดชอบลูก 

ตอนนี้ลูกเขาก็โตแล้ว แถมคุณกาบีร์ยังหย่าแล้วด้วย เป็นพ่อม่ายเนื้อหอม

เชียวนะพี่มันจู"

คนถูกแซวส่งเสียงฮึขึ้นจมูกจนเจ้าหญิงลลิสสากลั้นสรวลแทบไม่อยู่

"แหม อย่าใจแข็งนักเลยพี่มันจู ลิสสารู้หรอกว่าคุณกาบีร์แคร์พี่มันจู

แค่ไหน"

"ถ้าแคร์หม่อมฉันจรงิ คงไม่ท�าแม่นัน่ท้องจนกลายเป็นข่าวฉาวไปท่ัววงั

หรอกเพคะ"

"โอ๋ๆ พี่มันจูอย่าน้อยใจไปเลยนะ ใครไม่รักก็ช่างเขา ลิสสารักพี่มันจู

ก็พอแล้ว"

"หม่อมฉันไม่ได้น้อยใจหรอกเพคะ เรือ่งมนัผ่านมาหลายปีแล้ว รือ้ฟ้ืน

ข้ึนมาก็ไม่มีประโยชน์" มันจูพูดอย่างปลงๆ ก่อนหันไปมองผู้คนท่ีเดิน

ขวักไขว่ในสนามบินจนหนาตา "คนเยอะจังเลยนะเพคะ"

"ไม่เยอะได้ยังไงล่ะพี่มันจู นี่สนามบินนะ" น�้าเสียงหวานใสเอ่ยแซว

พลางแย้มยิ้มให้พี่เลี้ยงวัยต้นสี่สิบ

"สนามบินพูรัมยังคนไม่เยอะขนาดนี้เลยเพคะ"

"พูรัมกับกุณฑ์ชาลาเหมือนกันท่ีไหนล่ะ แค่สนามบินก็กว้างขวาง 

ทันสมัยกว่าพูรัมตั้งเยอะ"

"กณุฑ์ชาลาเงนิหนากว่านีเ่พคะ เอาเงนิมาถมแม่น�า้จนราบเป็นพืน้ดนิ 

ยังเหลือด้วยซ�้า"

ลลิสสายิ้มบางๆ ดึงแขนเสื้อยืดลายทางลงมาคลุมเสมอข้อมือเพราะ
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รูส้กึถงึลมหนาวท่ีแทรกตวัผ่านช่องว่างหน้าต่างเข้ามา ยังดท่ีีเธอสวมกางเกงยีน

เนื้อหนาเลยค่อยยังชั่วหน่อย

"ท�าไงได้ล่ะพี่มันจู พูรัมไม่มีเหมืองทอง ไม่มีสินแร่หายากเหมือน

กุณฑ์ชาลานี่นา ไม่งั้นเราคงมีเงินมาสร้างโน่นสร้างนี่ให้ทันสมัยไม่ต่างจาก

กุณฑ์ชาลาหรอก"

"เสียดายที่พูรัมมีแต่สินค้าเกษตรนะเพคะ"

"สินค้าเกษตรก็ไม่แย่นักหรอกพี่มันจู เลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้คนได้"

"จริงด้วยเพคะ ลองพูรัมไม่ส่งสินค้าเกษตรให้กุณฑ์ชาลา ดูสิ จะทน

ได้ถึงอาทิตย์ไหม"

เจ้าหญิงน้อยส่ายหน้าค้าน "เราไม่ขายให้กุณฑ์ชาลา เขาก็หันไปซื้อ

อินเดียแทน เราไม่ได้มีแต้มต่อเยอะหรอกพี่มันจู ไม่งั้นพี่ราชคงไม่ขอร้อง

แกมบังคับให้ลิสสามาร่วมงานวันเกิดของมหาราชาหรอก"

"หม่อมฉันคดิว่าฝ่าบาททรงหวงัดหีรอกเพคะถงึส่งเจ้าหญงิมาร่วมงาน"

"ร้อยวันพันปีมหาราชาไม่เคยจัดงานวันเกิด จู่ๆ ปีนี้ท�าไมถึงจัด  

แล้วจัดเป็นงานภายใน ท�าไมต้องเชิญลิสสามาด้วย ส่งท่านทูตไปแทนก็ได้ 

นี่อะไร สั่งให้ลิสสาบินตรงมาจากลอนดอน ยังเที่ยวไม่ทันชุ่มปอดเลย"

"ฝ่าบาททรงสนิทกับมหาราชาฌาร์มานนี่เพคะ หากส่งแค่ทูตอาจ 

ไม่สมพระเกียรติกระมังเพคะ"

"แล้วส่งลสิสามาสมพระเกยีรตท่ีิไหน อย่างน้อยถ้าพ่ีราชไม่ว่างกต้็อง

ส่งระดับรานีปัทมาวตีรึเปล่า ส่งเจ้าหญิงกิ๊กก๊อกมาท�าไมก็ไม่รู้"

"ฝ่าบาทคงอยากให้เจ้าหญิงน้อยมีพระสหายเพิ่มล่ะมังเพคะ"

ค�าตอบนั้นท�าให้เจ้าหญิงลลิสสาส่ายหน้าหวือ

"ไม่เห็นอยากรูจ้กัเลย ลสิสาเคยเจอพวกเชือ้พระวงศ์กณุฑ์ชาลาท่ีลอนดอน 

แต่ละคนโอ้อวดทับถมคนอ่ืนอย่างกบัอะไร เห็นแล้วไม่อยากเข้าใกล้ กลวัคนอืน่

จะรู้ว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน"

"มหาราชาคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพคะ"
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"ไม่เป็นหรอก รายนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหด กุดหัวคนเป็นว่าเล่น"

"ข่าวลือทั้งนั้นเพคะ"

เจ้าหญิงลลิสสาหรี่ตาแคบลงก่อนเย้ากลั้วหัวเราะ

"ถ้าพ่ีมันจูไม่เลี้ยงลิสสามาตั้งแต่เล็ก ลิสสาคงคิดว่าพี่มันจูเป็น 

หนอนบ่อนไส้ของกุณฑ์ชาลาแล้ว"

"ว้าย!!! หาคุกให้หม่อมฉันแล้วนะเพคะเจ้าหญิงน้อย"

มันจูยกมือข้ึนทาบอก ขณะท่ีเจ้าหญิงลลิสสากลับหัวเราะเสียงใส 

ท�าเอามนัจคู้อนปะหลบัปะเหลอืก มันจเูห็นเจ้าหญิงน้อยเป็นเหมอืนลกูสาว

ตวัน้อยของตนเสมอมา แม้ว่าบัดนีเ้จ้าหญิงน้อยเตบิใหญ่เป็นหญิงสาวแสนสวย 

เป็นท่ีหมายปองของราชนกิลุต่างชาตแิละลกูหลานคหบดท่ัีวพูรมัแล้วกต็าม

"ลิสสาล้อเล่นน่า พี่มันจูตกใจไปได้"

"ล้อเล่นแบบนี้หม่อมฉันไม่สนุกด้วยนะเพคะ ขืนมหารานีได้ยินเข้า 

หม่อมฉันคงชะตาขาด"

"พี่วตีไม่ดุสักหน่อย"

"พระทัยดีกับเจ้าหญิงองค์เดียวน่ะสิเพคะ แต่กับนางก�านัลทรง 

เข้มงวดนัก"

"ลิสสาจะฟ้องพี่วตีว่าพี่มันจูนินทา"

"โธ่ เจ้าหญิงน้อย อย่าแกล้งหม่อมฉันสิเพคะ"

เจ้าหญิงน้อยหัวเราะคกิ พลางโอบไหล่พระพีเ่ลีย้งด้วยท่าทีเป็นกนัเอง

"โอ๋ๆ ลสิสาล้อเล่นน่า ไม่แกล้งแล้วก็ได้ ขืนพีมั่นจทูนไม่ไหวลาออกไป 

ลิสสาจะหาใครแกล้ง...เอ้ย ใครที่รู้ใจได้เท่าพี่มันจูอีกล่ะ"

"ทรงแหย่หม่อมฉันอยู่เรื่อย ไม่เห็นใจคนแก่บ้างเลย"

"ใครว่าพี่มันจูแก่ ลิสสาจะตีปากให้"

กริยิาน่ารกัน่าเอน็ดท่ีูเห็นจนชนิตาท�าให้มันจูโกรธเจ้าหญิงน้อยไม่ลง 

ขณะท่ีพระพี่เลี้ยงก�าลังคิดอะไรเพลินๆ ระหว่างเดินตามเจ้าหน้าท่ีมายัง

ประตูทางออก จู่ๆ ความสงสัยก็ถาโถมเข้ามาเม่ือเห็นรถยนต์เอสยูวีสีด�า 



25

นัทธิมา

ติดฟิล์มมืดจ�านวนสี่คันจอดห่างไปในระยะไม่ไกลนัก

"แปลกจงั ท�าไมเจ้าหน้าท่ีถงึพามาประตขู้างล่ะ รวยอู้ฟูร่ะดบักณุฑ์ชาลา

รับรองแขกด้วยรถเอสยูวีเหรอเพคะ ท�าไมไม่ส่งรถหรูกว่านี้มารับ เหมือน

ไม่ให้เกียรติเจ้าหญิงน้อยของหม่อมฉันเลย"

"ลิสสาบอกแล้วไงว่าส่งเจ้าหญิงกิ๊กก๊อกมาร่วมงานวันเกิด หรือจะ 

สู้ส่งพี่วตีมาล่ะ"

"แต่หม่อมฉันว่า..."

"ไปเถอะ ลิสสาอยากเข้าโรงแรมเต็มที ง่วงจังเลย นอนบนเครื่องมา

ก็ไม่หลับ"

"จะบรรทมได้ยังไงล่ะเพคะ ทรงดูหนังทั้งคืน"

"นั่งเครื่องเฉยๆ มันเบ่ือนี่นาพี่มันจู จากลอนดอนมากุณฑ์ชาลา 

ตั้งหลายชั่วโมง"

"หม่อมฉันก็บอกให้เสด็จตั้งแต่เม่ือวาน วันนี้จะได้มีเวลาพักผ่อน  

แล้วค่อยไปร่วมงานฉลองในวันพรุ่งนี้ แล้วดูสิเพคะ ทรงห่วงแต่ปาร์ตี้กับ

พระสหายจนลืมดูแลองค์เอง"

"เรยีนจบท้ังทีไม่ปาร์ตี้ได้ยังไงล่ะพีมั่นจ ูแล้วอีกอย่างเพือ่นๆ ลสิสาน่ะ

ระดบัลกูหลานมหาเศรษฐกีบันกัการเมืองท้ังนัน้ คพีคอนเนก็ช่ันไว้ วันหลงั

เกิดปัญหากับกุณฑ์ชาลา จะได้ขนผักขนแพะไปขายพวกเขาไงล่ะ"

"ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหญิงสักหน่อย ทรงรอวันเษกสมรสดีกว่าเพคะ"

เจ้าหญิงลลิสสาเบะปาก "เชยสุดๆ เลยพี่มันจู โลกมันไปถึงไหนแล้ว 

เดีย๋วนีผู้ห้ญงิท�างานทัดเทียมผูช้ายเยอะแยะ ลสิสากลบัถงึพรูมัเมือ่ไร จะปฏวิตัิ

ความคิดสาวๆ ให้หมด มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง ไม่จ�าเป็นต้องเก็บเงินไปสู่ขอ

ผู้ชายอีกแล้ว"

ดวงตากลมโตสุกใสเปล่งประกายแรงกล้าอย่างหมายมั่นในใจ

"คิดเช่นนี้ได้ยังไง มันผิดธรรมเนียมนะเพคะ"

"ธรรมเนียมล้าสมัยก็ยกเลิกไปสิพี่มันจู ท่ีส�าคัญใครบอกพ่ีมันจูว่า 
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ลิสสาจะแต่งงาน"

"อ้าว! ไม่เษกสมรส แล้วจะทรงท�าอะไรเพคะ"

"ก็ท�างานน่ะสิ ลิสสาจะเป็นอาร์ติสต์สร้างงานศิลปะของพูรัมให้ดังไป

ทั่วโลก เป็นเจ้าหญิงสวยแซ่บไปจนแก่เลย"

"แล้วหนุ่มๆ ที่ต่อแถวจีบเจ้าหญิงน้อยไม่อกหักแย่เหรอเพคะ"

"ช่วยไม่ได้ อยากรอก็รอไป แต่ไม่แน่นะ ถ้าได้ทองสักย่ีสิบตันเป็น 

ค่าสินสอด ลิสสาอาจจะคิดอีกที"

"ทองตั้งยี่สิบตัน ผู้ชายหน้าไหนจะยอมยกให้ล่ะเพคะ"

"ลิสสาก็เลยจะอยู่เป็นโสดไปจนแก่น่ะสิจ๊ะ"

"เฮ้อ! หม่อมฉันทูลรานีแล้วว่าอย่าส่งพระองค์ไปเรียนท่ีลอนดอน 

พวกฝรั่งมังค่าความคิดความอ่านไม่เหมือนชาวพูรัม รานีก็ตามพระทัย 

เจ้าหญิงน้อยตลอด แล้วดูสิเพคะ ด�าริแต่ละอย่าง แผลงๆ ทั้งนั้น"

"ลสิสาเชือ่ว่าถ้าพ่ีวตไีม่เจอพีร่าชก่อน พีว่ตกีค็งคดิแบบลสิสานีแ่หละ"

"แต่หม่อมฉันว่าเจ้าหญิงเสด็จร่วมงานคราวนี้อาจทรงพบเจ้าชาย 

ในฝันก็ได้นะเพคะ"

"ไม่มีทาง ลิสสาตรวจสอบรายชื่อแขกแล้ว หากไม่แต่งงานแล้ว 

ก็แก่หง�าเหงือก ไม่มีใครน่าสนสักคน"

"แล้วมหาราชาล่ะเพคะ ทรงรูปงามนัก แถมยังไม่เษกสมรสด้วยนะ

เพคะ"

"ยังไม่เษกสมรส แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสนมนางในสักหน่อย  

แล้วอีกอย่างลสิสาได้ยินคนลอืกนัว่าฝ่าบาทโปรดเพศเดยีวกนั จะว่าไปกเ็ข้าเค้า

อยู่นะพี่มันจู ฝ่าบาทเป็นเพื่อนพี่ราช อายุอานามคงสักสี่สิบกว่าแล้ว"

"สามสิบเก้าเพคะ"

"ก็เหยียบสี่สิบนั่นแหละ แต่จนป่านนี้ยังไม่แต่งงาน จะให้คิดเป็นอื่น

ได้ไงล่ะ ถ้าไม่เป็นเพราะมีสนมนางในเพยีบ กต้็องชอบผูช้ายด้วยกนัแหงเลย"

"ไม่น่าเป็นไปได้นะเพคะ ฝ่าบาททรงเป็นหัวหน้าหน่วยรบเข้ียวพยัคฆ์ 
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จะเป็นเกย์ได้ยังไงเพคะ"

"ย่ิงน่าสงสยัเข้าไปใหญ่ หน่วยรบท่ีมีแต่ผู้ชายตวัล�า่บ้ึกอาจจะถกูพระทัย

ก็ได้"

"อย่าทรงเอ็ดไปนะเพคะ ใครได้ยนิเข้าจะหาว่าเจ้าหญิงหลูพ่ระเกยีรต"ิ

"ลิสสาก็พูดให้ได้ยินแค่สองคนนี่แหละ ข้างนอกนี่หนาวจังนะพี่มันจู"

"ประเทศในหุบเขาก็แบบนี้แหละเพคะ หม่อมฉันได้ยินว่าช่วงนี้มีลม

มรสุมด้วย บางวันก็ฝนตกหนัก บางวันก็มีหิมะเพคะ"

ไม่ทันขาดค�ากลุม่ลมหนาวกพ็ดักระโชกผ่านประตทูางออก เส้นผมยาว

กลางแผ่นหลังปลิวสยายไปตามแรงลมจนต้องยกผ้าคลุมขึ้นกระชับวรกาย

"ประทับบนรถก่อนเถอะเพคะ"

มนัจหูลกีทางให้ผูเ้ป็นนายก้าวขึน้ไปบนรถพระท่ีนัง่ซ่ึงจอดรออยู่หน้า

ประตูทางออก โดยมีเจ้าหน้าท่ีสวมเครื่องแบบประจ�าราชวงศ์โค้งค�านับ 

เจ้าหญิงอยู่ที่ข้างรถ

"กระเป๋าของเจ้าหญิงมาครบไหม"

"เรียบร้อยครับคุณมันจู เดี๋ยวผมน�าไปใส่รถคันหลังครับ"

มันจูพยักหน้ารับพลางก�าชับองครักษ์ซ่ึงอยู่อารักขาเจ้าหญิงลลิสสา

ที่ลอนดอนมาตลอด

"สัมภาระของเจ้าหญิงแพงๆ ท้ังนั้น มีชุดท่ีองค์รานีก�าชับให้ใส่ 

ร่วมงานฉลองพระชนมพรรษาด้วย หายไม่ได้เด็ดขาด"

"ครับคุณมันจู ผมจะล�าเลียงขึ้นรถเองครับ"

องครกัษ์เข็นรถตามเจ้าหน้าท่ีชายท่ีสวมกางเกงสขีาวคลมุทับด้วยเสือ้

คอต้ังยาวปิดเข่าสนี�า้เงนิตดิเข็มกลดัตราราชวงศ์ไว้ท่ีอกเสือ้ไป หลงัจากมันจู

และเจ้าหญิงก้าวข้ึนรถแล้ว รถยนต์พระท่ีนั่งก็เคลื่อนออกจากจุดจอดรถ

ทันทีท�าเอาพี่เลี้ยงท้วงขึ้น

"ไม่ต้องรอคันอ่ืนก่อนเหรอคะคุณ องครักษ์ของเจ้าหญิงยังไม่ได ้

ขึ้นรถเลย"
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"เดี๋ยวก็ตามมาครับคุณ สนามบินคนเยอะ จอดนานไม่ได้"

"ท่ีน่ีต้อนรบัแขกบ้านแขกเมืองกนัแบบนีเ้หรอคะ ปกตจิะมจุีดจอดรถ

วีไอพีโดยเฉพาะนะ แล้วก็ไม่ใช่จะมาเร่งแขกกันแบบนี้ด้วย"

"ขอโทษครบัคณุผูห้ญิง วนันีผ้มต้องวิง่รอกรบัแขกวีไอพีจากหลายประเทศ 

เลยต้องรีบท�าเวลาครับ"

"แต่ว่า..."

"ช่างเถอะพ่ีมันจู อย่าเรื่องมากเลย เขาจะว่าเอาได้" เจ้าหญิงน้อย

โบกมือตัดบท ก่อนยกมือข้ึนนวดขมับ "ลิสสาเวียนหัวจัง พ่ีมันจูให้เขา 

ขับช้าลงหน่อยสิจ๊ะ"

มันจูซ่ึงเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะไม่ต่างจากเจ้าหญิงน้อยย่ืนหน้า 

ไปบอกคนขับรถหนวดเฟิ้มเสียงเขียว

"ขับช้าๆ หน่อยคุณ เจ้าหญิงทรงเวียนพระเศียร"

ทว่านอกจากจะไม่ตอบแล้ว คนขับรถยังไม่ลดความเรว็ลงแม้แต่น้อย 

สัญชาตญาณระวังภัยร้องเตือน มือบางเลื่อนแตะเขี้ยวเสือที่คอราวกับเป็น

เครื่องรางส�าคัญ

ตั้งแต่ได้เขี้ยวเสือมาเธอก็สวมติดกายตลอด เพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุ

คบัขัน ไม่นานกจ็ะมีคนมาช่วยให้รอดปลอดภยัราวกบัปาฏหิารย์ิ ทว่าดเูหมอืน

วนัน้ีเครือ่งรางช้ินนีจ้ะเสือ่มมนตร์ขลงัเสยีแล้ว เพราะสตสิมัปชญัญะของเธอ

ก�าลังนับถอยหลังไม่ต่างจากพี่เลี้ยงท่ีพิงศีรษะกับพนักพิงไปแล้ว เธอ 

เงยหน้าข้ึนสบตากับคนขับรถผ่านกระจกมองหลังแล้วเปล่งเสียงขุ่นเคือง

ก่อนสลบไป

"บัง...อาจ!"

"จนป่านนี้แล้วท�าไมยังไม่โทรมารายงานอีก" เจ้าของเสียงเข้ม 

เดนิกลบัไปกลบัมาในห้องท�างานด้วยสหีน้าร้อนใจ "ให้มาพักในวังก็ไม่ยอม 

จะไปพักโรงแรมท�าไมก็ไม่รู้"
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หัวหน้านางก�านัลยิ้มแห้งๆ ก่อนตอบเสียงอ่อน

"ทางพูรัมแจ้งว่าเจ้าหญิงต้องการความเป็นส่วนตัวเพคะ จึงขอพัก 

ที่โรงแรม"

ดวงตาด�าจดัเปล่งประกายกล้าบ่งบอกความเจ้าอารมณ์ก่อนแค่นเสยีงฮึ

"อยู่โรงแรมดแูลความปลอดภยัล�าบาก อยูว่งัยังอุ่นใจกว่า ไกลหูไกลตา

แบบนั้น เกิดอะไรขึ้นจะช่วยทันไหม"

เรือนกายสงูใหญ่ในชดุซัลวาร์ กามีซ* สนี�า้เงนิเข้มแลดบึูกบึนตามแบบ

คนภเูขาเดินกลบัไปกลบัมาอีกสองสามรอบ เรยีวคิว้หนาบนกรอบหน้ารปูไข่

ขมวดเข้าหากันรอบแล้วรอบเล่า

"ฝ่าบาททรงวางองครักษ์ไว้ท่ัวโรงแรม คงไม่มีใครกล้าบุกเข้าไป

ท�าร้ายเจ้าหญิงหรอกเพคะ"

"มาธุรี! เห็นว่าเป็นลูกสาวแม่นมแล้วเราจะไม่กล้าดุรึไง"

"โอ๊ย หม่อมฉันกลัวแล้วเพคะ"

ฌาร์มานแค่นเสยีงฮ ึนยัน์ตาด�าจดับนดวงหน้ารปูไข่ทอประกายวาววบั

ทว่าคนถกูเฉ่งกลบัยังท�าหน้าระรืน่ หากเป็นผูห้ญิงคนอ่ืนถกูมหาราชา

จับจ้องไม่วางตา ถ้าไม่กลัวหัวหดก็คงอ่อนระทวยราวข้ีผึ้งลนไฟ แต่คน 

ที่เห็นกันมาตั้งแต่เล็ก รู้นิสัยเจ้าอารมณ์ของอีกฝ่ายดีกลับหลงไม่ลง

เสียงส้นรองเท้าของมหาดเล็กประจ�าพระองค์ดังกระทบพ้ืนหินขัด 

น�ามาก่อนที่เจ้าตัวจะวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องทรงงาน

"แย่แล้วฝ่าบาท เจ้าหญิงหายไปพ่ะย่ะค่ะ"

"ลิสสาหายไป? หายได้ยังไง คนของเราหายไปไหน!"

เรียวคิ้วหนาของคนฟังมุ่นเข้าหากัน นัยน์ตาด�าจัดวาวโรจน์ราวกับมี

กองไฟนับพันสุมอยู่ในนั้น

"ตอนกระหม่อมไปถึงห้องรับรองที่สนามบิน คณะของเจ้าหญิงลิสสา

* ซัลวาร์ กามีซ (Salwar Kameez) เป็นชุดเครือ่งแต่งกายท่ีนยิมในอินเดยีตอนเหนอื อาทิ รัฐปัญจาบ โดยกางเกง 

ทรงหลวมเรยีกว่า ซัลวาร์ และเสือ้คลมุท่ียาวคลมุเข่าจะเรยีกว่า กามซี มักสวมร่วมกบัผ้าคลมุไหล่ท่ีเรียกว่า ดปัูตต้า 

(Dupatta)
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ก็หายตัวไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"คณะของลิสสามากันกี่คน"

"สี่คนพ่ะย่ะค่ะ"

"ท�าไมมาแค่นั้น คนของพูรัมหายไปไหนหมด"

"ทรงลืมแล้วเหรอพ่ะย่ะค่ะว่าเจ้าหญิงเสด็จมาจากลอนดอน ไม่ได ้

มาจากพูรัม เจ้าหญิงไม่อยากให้เอิกเกริก ไม่โปรดความวุ่นวาย เลยขอให้

ต้อนรับเป็นการส่วนตัว ไม่รบกวนประชาชน"

"ถงึคณะของลสิสาจะน้อย แต่คนของเรามต้ัีงหลายคน ท�าไมถงึปล่อยให้

ลิสสาหายไปได้"

"คอืไฟลต์จากลอนดอนมาถงึเรว็กว่าก�าหนดพ่ะย่ะค่ะ ทาง ผ.อ. สนามบิน

บอกว่าก�าลงัจะส่งคนไปรบัคณะของเจ้าหญิงท่ีเกต แต่มเีจ้าหน้าท่ีชิงตัดหน้า

ไปก่อน"

"เจ้าหน้าที่? คนไหน"

ปานเดย์หน้าซีดเผอืด ขนาดท�างานกบัเจ้านายมานานเป็นสบิปี พอเจอ

แววตาดุดันกับน�้าเสียงแข็งกระด้างเอ็ดเข้าก็ชักใจฝ่อเหมือนกัน

"คือ...กระหม่อมเช็กกล้องวงจรปิดของสนามบิน ปรากฏว่ามีกลุ่ม 

ชายฉกรรจ์สวมชุดเจ้าหน้าท่ีทูตกับชุดเครื่องแบบมหาดเล็กของวังไปรับ 

เจ้าหญิงน้อยก่อนจะพากันไปยังประตูข้าง กระหม่อมตรวจสอบแล้ว 

ไม่คุ้นหน้าเลยพ่ะย่ะค่ะ"

"แล้ว ผ.อ. สนามบินว่ายังไง"

"พอกระหม่อมแจ้งว่าเจ้าหญงิน้อยเป็นแขกพเิศษของฝ่าบาท ท่าน ผ.อ. 

ก็เป็นลมไปเลยพ่ะย่ะค่ะ" องค์ราชันขบฟันกรอด มือหนาก�าเข้าหากันแน่น

จนเห็นเส้นเลอืดปูดโปน "กระหม่อมโทรศพัท์ไปยังโรงแรมท่ีประทับ ปรากฏว่า

เจ้าหญิงยังไม่ถึงท่ีประทับพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมก็เลยประสานกับทางต�ารวจ

ให้เช็กกล้องวงจรปิดทุกจุดและติดตามคนร้ายอยู่"

ปัง!



31

นัทธิมา

เสยีงฝ่ามอืกระแทกโต๊ะท�างานท�าให้สองหนุม่สาวสะดุง้เฮือก ดวงตาด�าจดั

กร้าวข้ึนจนแม้แต่มาธรุยัีงต้องก้มหน้างดุ

"คาจาล!!!"

ช่ือ 'ผู้ต้องสงสัย' เพียงหนึ่งเดียวท่ีฌาร์มานคาดว่าอยู่เบ้ืองหลัง 

การลักพาตัวครั้งนี้ถูกเอ่ยข้ึน คาจาลเป็นท้ังแม่เลี้ยง อดีตมหารานีของ 

กุณฑ์ชาลา และเป็นคู่แค้นของเขามาอย่างยาวนาน

แม้ก่อนหน้านีค้าจาลและพรรคพวกจะขอรอมชอมด้วยเงือ่นไขให้เขา

แต่งงานกบัหลานสาวของคาจาลเพือ่ประสานรอยร้าวระหว่างสองข้ัวอ�านาจ 

แต่เขาไม่อาจรับความหวังดีประสงค์ร้ายนั้นได้

"จะท�ายังไงดีพ่ะย่ะค่ะ"

ฌาร์มานไม่ตอบแต่ลุกข้ึนไปยืนอยู่ข้างหน้าต่าง กวาดสายตามอง

เทือกเขาท่ีทอดตัวยาวอยู่เบ้ืองหน้าละม้ายก�าลังข่มอารมณ์พลุ่งพล่านและ

กอบกูส้ตกิลบัมาแก้ปัญหา อึดใจต่อมาเขากเ็ดนิกลบัไปคว้าโทรศพัท์มอืถอื

แล้วกดเข้าแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอ ไม่นานสีหน้าคร้ามคมก็ผุดรอยยิ้มขึ้น

บนเรียวปากหยักลึก

"ฉันรู้แล้วว่าลิสสาอยู่ที่ไหน!!!"
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กลิ่นเหม็นอับเหมือนกลิ่นท่ีมักอบอวลในห้องปิดทึบปลุกร่างเล็ก 

ตื่นจากภวังค์ ดวงตากลมโตเบิกโพลงขึ้น สายตาระแวดระวังกวาดมองไป

โดยรอบ สัญชาตญาณระวังภัยที่เจ้าหญิงน้อยสั่งสมมาหลายปีเตือนว่าเธอ

ก�าลังตกอยู่ในอันตราย

ตอนนีเ้ธอก�าลงันัง่พงิเสาไม้ต้นใหญ่ภายในกระท่อมทรดุโทรมหลงัหนึง่ 

บนพืน้ไม้กระดานปูด้วยฟางข้าว จงัหวะขยับกายเตรยีมจะลกุข้ึนเจ้าหญิงน้อย

ก็พบว่าตนเองถูกตรึงเอาไว้ด้วยเชือกหนาที่ผูกรั้งอยู่ตรงบั้นเอว

"ตื่นแล้วเรอะ!"

เจ้าหญิงน้อยหรีต่าฝ่าเปลวแดดท่ีส่องเข้ามาผ่านทางหน้าต่างเพ่ือจบัภาพ

เจ้าของเสยีงแหบ เขาเป็นชายรูปร่างหนา สวมเสือ้ผ้ามอซอ ท่ีเอวเหนบ็ปืนสัน้

ไว้สองกระบอก

"คุณเป็นใคร"

"เสือก!"

ต้องหยาบคายเบอร์นี้ไหม

ลลสิสาค่อนขอดในใจ แต่เพราะตนตกเป็นรองจงึได้แต่ข่มความไม่พอใจ

ไว้ภายใต้สีหน้าเรียบเฉย

บทที่ 2
     



33

นัทธิมา

"แล้วพี่เลี้ยงฉันล่ะ คุณเอาเขาไปไว้ที่ไหน"

"โยนทิ้งข้างทางสิวะ กูจะหิ้วมันมาให้เกะกะท�าไม"

"แล้วจับฉันมาต้องการอะไร"

"สวยๆ แบบมึง กูจะต้องการอะไรล่ะวะ"

โจรร่างหนาแสยะย้ิม ดวงตาเรยีวเลก็กวาดมองเหย่ือด้วยแววห่ืนกระหาย 

ท�าให้เจ้าหญิงพยายามขยับหนี แผ่นหลังก็เลยย่ิงชนกับเสา วินาทีจนมุม

ท�าให้เธอก้มมองเข้ียวเสอืท่ีมักสวมตดิคอ ทว่าบดันีมั้นกลบัอันตรธานหายไป

"หาไอ้นี่อยู่เหรอ"

เข้ียวเสอืกลายเป็นเครือ่งรางท่ีเธอสวมไว้เพือ่ความอุ่นใจตลอดหลายปี

มานี ้เธอจงึรูส้กึหวาดวติกลกึๆ เม่ือมันตกอยู่ในมอืคนอ่ืน แต่เพราะไม่อยาก

ให้อีกฝ่ายจับพิรุธได้เลยแสร้งวางมาดเฉยแทน

"ท�าไมเจ้าหญิงจากพูรัมถึงมีเขี้ยวเสือของไอ้พวกนักรบภูเขาวะ"

"ท�าไมคิดว่าเป็นเขี้ยวเสือของพวกนักรบภูเขาล่ะ มันก็แค่เข้ียวเสือ

ธรรมดา แล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นใคร"

"กูไม่ได้โง่โว้ย ข่าวในทีวอีอกหราว่ามงึจะมาร่วมงานวนัเกดิไอ้ฌาร์มาน"

เจ้าหญงิน้อยหรีต่ามองคนตรงข้าม น�า้เสยีงแหบแห้งนัน้แฝงส�าเนยีง

แบบคนฝรั่งเศส

"คุณไม่ใช่คนพูรัม"

"ก็ไม่ใช่น่ะสิวะ"

"แล้วก็ไม่ใช่คนกุณฑ์ชาลาด้วย แต่เป็น...คูชรี?"

คชูรเีป็นประเทศตดิทะเลซ่ึงมีพรมแดนตดิกณุฑ์ชาลาและพรูมั เมือ่ก่อน

เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาหลายสิบปี ชาวคูชรีจึงติดส�าเนียง 

ของเจ้าอาณานิคมกระทั่งถึงปัจจุบัน

"แล้วยังไง กูเป็นโจรจากคูชรีแล้วยังไง"

"เป็นแค่โจรเรยีกค่าไถ่ แต่มีเส้นสายอยู่ในกรมพิธกีารทูต เดนิเข้าออก

พืน้ท่ีช้ันในของสนามบินได้อย่างเปิดเผย แปลว่ามคีนใหญ่คนโตร่วมมอืด้วย
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สินะ คงไม่ใช่โจรกระจอก หรือว่า...รานีคาจาล?"

โจรร่างหนาหน้าถอดสี แหวใส่เสียงเขียว "มึงแส่ให้มันน้อยๆ หน่อย

อีเจ้าหญิง เพ้อเจ้อไม่เข้าท่า!!"

หญิงสาวยกมุมปากข้ึนเป็นรอยย้ิมหยัน ดวงตากลมโตทอประกายวาว

ละม้ายตื่นเต้นที่ได้ค้นพบปริศนาส�าคัญของโลก

"แปลว่าจริงสินะ รานีให้จับฉันท�าไมล่ะ"

เท่าท่ีลลสิสาได้ยินมา มหารานคีาจาลคอืซูสไีทเฮาเวอร์ช่ันกณุฑ์ชาลา 

คอยบงการควบคมุราชส�านกัช้ันในลามมาจนถงึอยู่เบ้ืองหลงักลุม่อ�านาจเก่า

ในกุณฑ์ชาลา ว่าแต่...มันเกี่ยวอะไรกับเจ้าหญิงจากพูรัมเล่า

"ฉันเป็นแค่เจ้าหญิงกิ๊กก๊อกจากพูรัม ไม่ใช่ทายาทสายตรง ไม่มีสิทธิ์

ได้บัลลังก์ด้วยซ�้า ฉันไม่มีอ�านาจอะไรเลย จับฉันมาจะต่อรองอะไรได้  

เสียเวลาเปล่า"

"เสือก!"

"พูดดีๆ ก็ได้ ไม่เห็นต้องหยาบคายเลย"

"กูจะพูดยังไงก็เรื่องของกู" โจรร้ายสาวเท้าเข้าหาด้วยท่าทีมุ่งร้าย 

"สวยๆ อย่างมึงไม่น่าสอดรู้เลย"

มือหนายื่นเข้ามาหมายจะบีบคางเจ้าหญิงน้อย แต่ปลายนิ้วยังไม่ทัน

เอือ้มถึงปลายคางมน เสี้ยววนิาทนีัน้เองมดีโค้งก็พุง่ทะลหุนา้ต่างแทงเข้าที่

กลางฝ่ามอื ก่อนประตูไม้แผ่นหนาของกระท่อมจะล้มตงึในอีกไม่กีว่นิาทีถดัมา 

ลลสิสาผนิหน้าไปทางต้นเสยีง หร่ีตามองใบหน้าของคนท่ีไม่ได้พบมาเป็นแรมปี

"นมัสเต...เจ้าหญิงลิสสา!"

"ลุง!"

'ลงุ' พยกัหน้าทักทายก่อนสาวเท้าเข้ามายืนกลางห้องด้วยท่าทีเอ่ือยเฉ่ือย 

เขาสวมผ้าคลุมหนาสีด�ายาวลงมาปิดเข่า เผยให้เห็นเพียงกางเกงพอดีตัว

สีด�าและรองเท้าบูตสีน�้าตาลขะมุกขะมอมดังเช่นทุกครั้งท่ีเจอกัน โจรร้าย

นิ่วหน้า ถลันตัวลุกขึ้นทั้งที่บนฝ่ามืออาบด้วยเลือดสด
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"ใครวะ!"

"พ่อมึงไง!"

เขากระตุกย้ิมร้ายกาจ ยกเท้าถีบเข้าท่ีกลางท้องจนอีกฝ่ายล้มตึง 

ลงไปนอนกองกับพื้น รองเท้าบูตหนากดลงบนกลางอกอีกฝ่าย ก่อนก้มลง

กระชากเขี้ยวเสือจากกระเป๋าเสื้ออีกฝ่ายแล้วยัดใส่กระเป๋ากางเกง

"อย่ามาแตะของของกู"

น�้าเสียงแข็งกร้าวดังข้ึนตามมาด้วยส้นรองเท้าบูตท่ีกระแทกเข้า 

กลางเป้ากางเกง ก่อนขยี้ซ�้าจนโจรร้ายแผดเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด

"มึงกล้าแตะลิสสา ต่อให้มึงไม่อยากตาย กูก็จะสงเคราะห์ให้"

ช่วงขายาวก�าลังจะกระแทกลงท่ีกลางล�าตัวอีกครั้ง แต่เสียงหวานใส

กลับร้องห้าม

"อย่านะลุง...เราขอ"

"มันท�าร้ายเธอ ไม่เห็นรึไง"

"เรารู้ แต่ถ้าลุงฆ่ามัน เราจะไม่รู้ว่าใครจ้างมันมา"

คนท่ีถกูเรยีกว่าลงุขบฟันกรอด วางเท้าลงบนพ้ืนไม้ ก่อนเดนิไปแก้มดั

ร่างเล็กแล้วพยุงให้ลุกข้ึน แต่ทันทีท่ีเขาปล่อยมือ เรือนร่างบางก็เข่าอ่อน

เกอืบจะทรดุลงไปท่ีพืน้ วงแขนแข็งแรงจงึรวบเอวหญิงสาวไว้ราวกบัจะเป็น

หลักให้

"ปล่อยเถอะลุง เรายืนได้"

"อย่าดื้อ!"

เขาส่งเสียงเข้มพลางขึงตาใส่ ก่อนเลื่อนแขนจากเอวข้ึนมาประคอง

ไหล่บางแทน จังหวะท่ีก�าลังจะเดินผ่านโจรร้าย สายตาของคนท่ีผ่านการ

ต่อสู้มาอย่างโชกโชนก็เหลือบเห็นประกายวาบของมีดเล็กในมืออีกฝ่าย 

เข้าพอดี ชายหน้าบากจึงยกส้นเท้ากระแทกเข้าท่ีใบหน้าอีกฝ่ายจนเกิด 

เสียงกร๊อบ

"ลุง!"
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"ไม่ตายหรอกน่า"

เขาประคองหญิงสาวร่างบางออกมายนืรบัลมนอกกระท่อม กลิน่เหม็นอับ

จากด้านในถูกแทนท่ีด้วยกลิ่นฉ�่าช้ืนของผืนป่า กลุ่มลมเย็นพัดโชยเข้ามา

ทักทายให้ความรู ้สึกสดช่ืนและเบาสบาย คนในอ้อมแขนขยับตัวออก 

อย่างเป็นธรรมชาติ

"สวมไว้สิ"

ลลิสสาก้มมองเขี้ยวเสือในมือลุง ก่อนวินาทีต่อมาเขาจะเป็นฝ่าย 

สวมสร้อยร้อยด้วยเขี้ยวเสือให้โดยที่เธอยังไม่ได้ร้องขอ

"วันหลังอย่าถอดอีก"

"เราไม่ได้ถอด มันขโมยของเราไป" เจ้าหญิงลลิสสาฟ้อง ท�าเอา 'ลุง' 

ยิ้มออก

"ติดกายไว้แล้วจะปลอดภัย รู้ใช่ไหม"

เจ้าหญิงน้อยพยักหน้า นับตั้งแต่ได้เขี้ยวเสือมาตอนอายุสิบเอ็ดขวบ 

วันใดท่ีสวมเข้ียวเสือไว้เธอจะปลอดภัยเสมอ แต่หากวันใดเธออยากลองดี 

พสิจูน์ความขลงัของมัน เธอกมั็กจะเจอดจีรงิๆ แม้ไม่ถงึกบัเลอืดตกยางออก 

แต่กต้็องเจอกบัความซวยอย่างช่วยไม่ได้ หลงัจากนัน้หญิงสาวจงึสวมเขีย้วเสอื

ติดตัวมาโดยตลอด

"ที่เรารอดตายทุกครั้ง เป็นเพราะลุงเหรอ"

ลุงยืนกอดอก ตอบด้วยท่าทีเอื่อยเฉื่อยเหมือนแมวขี้เกียจที่ไม่สนใจ

โลกรอบตัว

"ฉันดูว่างขนาดนั้นเลยเหรอ"

ค�าตอบของลุงไม่ท�าให้เจ้าหญิงน้อยแปลกใจ เพราะถามแบบนี้ทีไร 

ลุงก็มีท่าทีแบบนี้เสมอ แต่ก็อดซักเขาไม่ได้ทุกที ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งที่มี

คนคิดร้ายกับเธอ ทว่าทุกครั้งท่ีเกิดข้ึนเธอจะรอดตายราวกับมีปาฏิหาริย์ 

บางครัง้เป็นลงุท่ีเข้ามาช่วย แต่กมี็หลายครัง้ท่ีเป็นคนแปลกหน้ารปูร่างและ

ท่าทางใกล้เคียงนักรบภูเขาแบบลุงมาช่วยเธอไว้แทน ต่อให้เขาไม่ยอมรับ 
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เธอก็คิดว่าคงเป็นคนของเขาแน่ๆ ที่คอยติดตามช่วยเหลือเธอมาตลอด

"เขี้ยวเสือเป็นเครื่องรางของนักรบภูเขา มันจะช่วยคุ้มครองเธอ"

"ถ้างัน้นกัรบภเูขากบัหน่วยเข้ียวพยัคฆ์ของกณุฑ์ชาลาคอืกลุม่เดยีวกนั 

รึเปล่า"

"จะสอดแนมกุณฑ์ชาลารึไงลิสสา"

ว่าพลางยกมือข้ึนโคลงศีรษะของเจ้าหญิงจอมแสบ ดวงตาด�าจัด 

ทอประกายอ่อนโยน รอยยิ้มที่หาชมยากผุดขึ้นบนเรียวปากที่มีหนวดเครา

ปกคลุม

"เราไม่ใช่เด็กนะลุง"

"รูว่้าไม่ใช่เด็กแล้ว" น�า้เสยีงของเขาทุ้มนุ่ม แววตาเปล่งประกายลกึล�า้

ท่ีเธออ่านไม่ออก แต่ท่ีแน่ๆ มันไม่ใช่แววกรุ้มกริ่มแบบผู้ชายห่ืนกระหาย 

ก็แล้วกัน "ไปกันเถอะ เดี๋ยวจะมืดก่อน"

"เราอยากถามมันก่อน"

"ไม่ใช่หน้าที่ เดี๋ยวฉันให้คนมาสอบปากค�าเอง"

"ใคร"

ลุงถอนหายใจแรงๆ หนึ่งที "คนของฉัน ไปกันเถอะ"

"ไปไหน"

"กลับพูรัม"

"แล้วพี่มันจูล่ะ? คนร้ายทิ้งพี่มันจูไว้ที่ไหนก็ไม่รู้"

"ต�ารวจช่วยมันจูไว้แล้ว ตอนนี้ก�าลังส่งกลับพูรัม"

"แต่เราต้องร่วมงานวันเกิดของฝ่าบาทนะลุง"

"เจ้าของงานไม่อยู่ งานจะจัดได้ไง"

"แล้วแขกที่เชิญมาล่ะ"

"ยกเลิกหมดแล้ว แค่งานเล็กๆ เชิญกันภายใน ไม่มีปัญหาหรอก"

ลลสิสาย่นคิว้เข้าหากนั นกึสงสยัว่าเหตใุดลงุถงึรูเ้รือ่งเยอะจงั เธอก�าลงั

จะขยับปากถาม แต่เสียงเข้มกลับดังลอดมาจากทางด้านหลังเสียก่อน
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"พี่ใหญ่!"

ความสนใจของเจ้าหญิงน้อยตกไปอยู่ท่ีชายหนุม่ร่างสงูแต่งกายคล้ายลงุ 

พันผ้าคลุมหน้าไว้มิดชิด เว้นไว้เพียงดวงตา

"จัดการคนในกระท่อมให้เรียบร้อยด้วย"

"ครับพี่ใหญ่"

"แล้วทางชายแดนล่ะ"

"เคลียร์แล้วครับพี่ใหญ่"

ฌาร์มานพยักหน้าพลางแตะข้อศอกเจ้าหญิงน้อย "ไปเถอะลิสสา"

หญิงสาวทอดมองชายแปลกหน้าสลบักบัลงุด้วยความสงสยั แต่ไม่ได้

ปริปากถามกระท่ังเดินลัดเลาะผ่านแนวป่า สายลมเย็นพัดพาความชุ่มฉ�่า

ของผืนป่ามาต้องผิวเนียนให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ทว่าการสวมรองเท้า 

ส้นสงูเดนิบนพืน้ดินช้ืนแฉะท�าให้เดนิล�าบากไม่น้อย ดเูหมือนลงุจะสงัเกตได้

จงึเปรยถามด้วยสหีน้ากงัวล

"เดินไหวรึเปล่า ให้ฉันแบกไหม"

"ไม่เป็นไรหรอกลุง แค่นี้เอง เราเดินได้" ถึงเขามีบุญคุณช่วยชีวิตเธอ

ไว้หลายครัง้ แต่เราไม่ได้สนทิสนมกนัถงึขนาดแตะเนือ้ต้องตวัได้เสยีหน่อย 

"คนเมื่อกี้...น้องชายลุงเหรอ"

"ก็อายุน้อยกว่า"

"ตอบไม่ตรงค�าถาม"

"ไม่มีใครสอนเหรอว่าอย่ายุ่งเรื่องคนอื่น"

"ลุงไม่ใช่คนอื่น"

ค�าตอบของหญิงสาวท�าให้หัวใจคนฟังเต้นแรง เลอืดสบูฉีดไปท่ัวกาย 

เสียดายที่หน้ากากหนังบนใบหน้ากลบรอยแดงเรื่อจนมิด

"แล้วฉันเป็นอะไร"

"ลุงเก๊าะ...เป็นเทวดาประจ�าตัวเราไง"

"ไม่เคยมีใครชมว่าฉันเป็นเทวดา ส่วนใหญ่จะด่าว่าเป็นซาตานมากกว่า"
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"ลุงไม่ใช่คนเลวหรอก"

"แต่ก็ไม่ใช่คนดี"

หญิงสาวอมยิ้มกับการท่ีเขาเอาตัวรอดจากค�าถามของเธอ จะว่าไป

เจอกันแต่ละครั้งเขาก็พูดจากวนเธอแบบนี้เสมอต้นเสมอปลาย

"ลุงรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่"

"ป่าคือบ้านของนักรบภูเขา หาไม่ยากหรอก"

"ท่ีจริงแล้วลุงเป็นนักรบรับจ้างใช่ไหม ใครจ้างลุงมาช่วยเรา พูรัม 

หรือกุณฑ์ชาลา"

"ฌาร์มาน"

"ฝ่าบาทน่ะเหรอ" ลุงพยักหน้ารับ "แต่ฝ่าบาทมีหน่วยรบเขี้ยวพยัคฆ์ 

ท�าไมต้องเสียเงินจ้างลุงด้วยล่ะ"

"หน่วยรบอยู่ในเมือง นักรบอยู่ในป่า"

"นั่นสินะ ฝ่าบาทคงไม่อยากผิดใจกับพี่ราช ถ้าเราหายไปคงวุ่นน่าดู"

"ฌาร์มานเป็นห่วงเธอ"

"เขาจะห่วงเราท�าไม เราไม่สนิทกันสักหน่อย"

เจ้าหญิงน้อยหวนนกึถงึช่วงเวลาท่ีตนได้เจอกบัมหาราชาแห่งกณุฑ์ชาลา

ท่ีลอนดอนแล้วย่ิงไม่เช่ือใหญ่ มหาราชาผู้นั้นท�าหน้านิ่ง พูดเสียงเย็นชา 

ไม่มว่ีีแววก้อร่อก้อตกิหรอืท่าทีจบีเธอแม้แต่น้อย เรยีกว่าเย่อหย่ิงจนน่าหมัน่ไส้

ด้วยซ�้า

"เดี๋ยวนะ ท�าไมลุงเรียกฝ่าบาทว่าฌาร์มานเฉยๆ ล่ะ ไม่กลัวหัวหลุด

จากบ่าเหรอ"

"ฌาร์มานไม่ท�าแบบนั้นหรอก"

"เราได้ยินว่าเขาชอบกุดหัวคนเล่น"

"ข่าวลือทั้งนั้น"

"ได้ยินว่าที่เขาไม่ยอมแต่งงานเพราะเลี้ยงสนมนางในไว้เพียบ"

"ไม่มีสักคน"
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"แล้วก็ได้ยินอีกว่าเขาตั้งหน่วยเข้ียวพยัคฆ์ขึ้นมาบังหน้า แต่จริงๆ  

เอาไว้ใช้เป็นฮาเร็ม เลี้ยงผู้ชายล�่าๆ"

"บังอาจ!"

เจ้าหญิงน้อยหัวเราะคกิ ดวงตากลมโตสกุใสจ้องมองคนท่ียืนกอดอก

หน้าบึ้งด้วยความฉงน

"ท�าไมลุงต้องโกรธด้วย ลุงเป็นอะไรกับฝ่าบาท"

"ไม่ได้เป็นอะไรกัน"

"แล้วท�าไมต้องเข้าข้างเขา"

"ไม่ได้เข้าข้าง เพยีงแต่ไม่ชอบให้ใครพดูถงึเจ้าของเงนิในทางเสยีหาย 

ข่าวโคมลอยพวกนั้นเชื่อไปได้ไง"

"ไม่ได้เชื่อ แค่บอกว่าได้ยินเฉยๆ"

"วันหลังไม่ต้องไปฟัง ไร้สาระ ไม่จริงสักอย่าง"

"ฝ่าบาทคงให้เงินลุงเยอะมากสินะ ลุงถึงหัวเสียแบบนี้"

"ฌาร์มานไม่ใช่คนเลวร้ายนักหรอก ที่แน่ๆ เขารักเดียวใจเดียว"

พูดจบหนุ่มใหญ่ก็เดินตึงตังน�าหน้าไป พานให้เจ้าหญิงน้อยมองตาม

ด้วยความงุนงง

แก้ตัวให้ขนาดนี้ ยังว่าไม่เป็นอะไรกันอีก!
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การเดินทางในป่าไม่ได้ล�าบากอย่างท่ีเจ้าหญิงลลิสสาจินตนาการไว้

แม้แต่น้อย แม้ทางเดนิจะไม่ได้ปูเรยีบเหมอืนถนนลาดยาง แต่ก็ไม่ได้ขรขุระ

เตม็ไปด้วยรากไม้เครอืเถาวลัย์ ทุกอย่างรอบกายเงยีบงนั ผดิกบับรรยากาศ

ของป่าท่ีควรมีเสยีงนกเจือ้ยแจ้วหรอืแมลงกรดีเสยีงร้องอย่างท่ีเคยดูในหนงั

สารคดี

"ลุงว่าป่ามันเงียบผิดปกติไหม"

"ไม่เห็นแปลกเลย ป่าก็แบบนี้แหละ"

"แต่มนัเงยีบเกนิไปนะลงุ ปกติในป่ามันควรมเีสยีงนกร้อง เสยีงแมลง

อะไรสักอย่างไม่ใช่เหรอ"

"พวกมันอาจจะหลับก็ได้"

"กลางวันแสกๆ เนี่ยนะ"

'ลุง' ท�าหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก จะบอกได้ยังไงว่าตลอดเส้นทาง

ท่ีลดัเลาะผ่านมานัน้ มีคนของเขาคอยถางทางล่วงหน้าและซุ่มตวัคุม้กนัอยู่ 

เป็นเหตุให้ไม่มีสัตว์ป่าเข้าใกล้ รอบกายเลยเงียบงันเช่นนี้

"รีบเดินเถอะ เดี๋ยวจะถึงชายแดนมืด"

"ลุงว่าทางเดินในป่ามันเดินง่ายเกินไปไหม ตอนออกจากกระท่อม 

บทที่ 3
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พื้นดินมันยังเละเป็นโคลนอยู่เลย แต่เดินไปเดินมาท�าไมพื้นดินถึงมีใบไม้

คลุมพื้นตลอดทาง ดูเหมือนมีคนถางทางไว้ให้เลย"

"แถวนีเ้ป็นเส้นทางเดนิป่า และเป็นเส้นทางท่ีพวกชาวบ้านเกบ็ของป่า

ผ่านไปยังชายแดน มันกเ็ลยเรยีบแบบนี้ไงล่ะ"

เจ้าหญิงน้อยพยักหน้าคล้อยตาม "เดี๋ยวนะลุง แล้วเรื่อง..."

"เรยีกลงุอยูน่ัน่แหละ ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่แก่ขนาดเป็นลงุ

เธอสักหน่อย"

ดวงตากลมโตสุกใสจับจ้องรอยยับย่นบนใบหน้าคนตัวใหญ่

ตีนกาเพียบขนาดนี้ไม่ให้เรียก 'ลุง' จะให้เรียก 'ปู่' รึไง!

แต่เธอไม่ได้ถ่ายทอดความคิดนั้นออกไป เพราะไม่อยากให้คนฟัง 

เสียก�าลังใจ เธอยังต้องพึ่งพา 'ลุง' จนกว่าจะถึงชายแดน

"พักแถวนี้ก่อนแล้วกัน" ลุงแทรกขึ้นท่ามกลางความเงียบ ชี้มือไปที่

โขดหินข้างหน้า "เธอไปนั่งที่โขดหินนั่นสิ เดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาให้กิน"

"ลุงไปนานไหม ไกลรึเปล่า"

อีกฝ่ายส่ายหน้า หยิบมีดด้ามกะทัดรดัออกจากข้างเอวแล้วส่งให้ถงึมือ

"ไม่ไกลหรอก เธอเก็บไว้ป้องกันตัวแล้วกัน"

"ขอบคุณนะลุง"

แล้วลงุกเ็ดินลบัหายผ่านแนวพุม่ไม้ไป ท้ิงให้เจ้าหญิงน้อยเหลยีวซ้าย

แลขวาอย่างระแวดระวงั พอแน่ใจว่าปลอดภยัเธอกว็างมดีลงข้างตวั ก่อนหยิบ

เขี้ยวเสือขึ้นหมุนไปมาเพราะรู้สึกผิดสังเกตตั้งแต่ทีแรกแล้ว

"มีรอยบากตรงมุมนี้ด้วยเหรอ"

ยังไม่ทันจะได้หาค�าตอบ เสียงสวบสาบก็ดังกระชั้นเข้ามาท�าให้ 

เจ้าหญิงน้อยวางเรื่องเข้ียวเสือแล้วคว้ามีดสั้นข้ึนกระชับมือ ทว่าคนท่ีเดิน

ลัดเลาะผ่านสุมทุมพุ่มไม้กลับไม่ใช่คนอื่น

"ท�าไมลุงกลับมาเร็วนักล่ะ แล้วนี่มัน..."

เจ้าหญิงน้อยเพ่งมองกระบอกไม้ไผ่สองกระบอกซ่ึงคล้องอยู่ท่ีข้อมือ
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ของเขา สลับกับใบบัวขนาดใหญ่บนฝ่ามือสองข้าง ฝั่งหนึ่งบรรจุผลไม้ 

ดูสดใหม่ ขณะที่อีกข้างมีปลาย่างส่งกลิ่นหอมฉุยวางอยู่สี่ตัว

"น่ากินไหม"

หญิงสาวพยักหน้ารับ แต่ความสงสัยยังไม่หายไปจากดวงตาสุกใส 

"ลุงเอาของพวกนี้มาจากไหน"

"เก็บมาจากในป่า"

"ลงุใช้เวลาไม่ถงึสบินาที แต่หาท้ังผลไม้ ตกปลาแถมยังย่างเสร็จสรรพเลย

เนี่ยนะ"

"เธอลมืไปรเึปล่าว่าฉันเป็นคนภเูขา ป่าคอืบ้านและห้องท�างานของฉัน" 

ฟังดูน่าหม่ันไส้ แต่มันก็เข้าเค้าอยู่ "แค่หาผลไม้ ตักน�้า และแทงปลา 

ในล�าธารเอามาย่างให้ ไม่ได้เหลอืบ่ากว่าแรงนกัหรอก และท่ีส�าคญั ฉันหายไป

ครึ่งชั่วโมง ไม่ใช่สิบนาที"

เจ้าหญิงน้อยไม่ได้สวมนาฬิกาจึงไม่มีประจักษ์พยาน ก็แค่สงสัย  

"แต่ท�าไมเรารู้สึกว่าแป๊บเดียวเองล่ะ"

"เพราะเธอมัวแต่ใจลอยน่ะส"ิ ลงุพดูจบกย่ื็นกระบอกไม้ไผ่ซ่ึงบรรจนุ�า้

มาเต็มกระบอกให้ "กินน�้าสิ เธอคงจะเหนื่อยแล้ว"

หญิงสาวยอมรับซ่ือๆ ความเหนื่อยล้าจากการเดินบนรองเท้าส้นสูง

เป็นระยะทางไกลท�าให้เธอเม่ือยและเหนือ่ยมากจรงิๆ ทันทีท่ีกระบอกไม้ไผ่

จ่อปากเธอกก็รอกน�า้สะอาดเข้าปากไม่หยุด ความเย็นฉ�า่ของหยาดน�า้ท�าให้

ความเหนื่อยล้าลดทอนลงไปเยอะ

"ลุงแบ่งกระบอกนี้ไปดื่มสิ"

"เธอกินเถอะ เมื่อกี้ฉันดื่มน�้าจากล�าธารไปแล้ว"

"งั้นเก็บไว้ระหว่างเดินทางแล้วกัน"

หลงัจากนัน้เจ้าหญงิน้อยกบิ็เนือ้ปลาส่งเข้าปาก รสชาตดิ ีกลิน่หอมกรุน่ 

ไม่เหม็นคาว ทั้งยังมีกลิ่นและรสของเกลือกับพริกไทยเด่นชัดมาก

"กลางป่าแบบนี้ลุงไปเอาเกลือกับพริกไทยมาจากไหน"
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ลุงซ่ึงก�าลังตั้งหน้าตั้งตาปอกเปลือกลูกสาลี่ชะงักกึก ก่อนกระตุก 

ถุงหนังใบเล็กที่เอวยกขึ้นอวด

"เกลือกับพริกไทยอยู่ในถุงนี้"

"ลุงพกเกลือกับพริกไทยติดตัวเนี่ยนะ"

"ไม่เห็นจะแปลก คนภูเขาเวลาเดินป่าก็พกเกลือพกพริกไทยติดตัว 

ทั้งนั้น มันเป็นเครื่องชูรสอาหาร จับสัตว์อะไรได้ก็เอามาแล่ โรยเกลือกับ

พริกไทยแล้วย่างกินประทังชีวิต"

เธอไม่เคยเป็นคนภเูขา จงึไม่รูจ้ะสรรหาค�าใดมาค้าน เลยก้มหน้าก้มตา

แกะปลาย่างจนเหลือแต่เนื้อ โดยแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งของเธอ  

ส่วนอีกฝั่งของลุง

"กินปลาสิลุง เราแกะให้"

ลุงเงยหน้าขึ้นจากผลสาลี่ก่อนยิ้มบางๆ "ขอบใจ เธอกินเถอะ"

"ส่วนนี้ของเรา ส่วนนั้นของลุง เรากินไม่หมดหรอก ผลไม้พวกนี้ 

ไม่ต้องปอกหรอก เรากินทั้งเปลือกได้"

เจ้าหญิงลลิสสาขยับตัวมานั่งบนโขดหินใกล้ลุง ก่อนวางใบบัวคั่น

ระหว่างเราสองคน ทอดตามองเนื้อผลไม้ที่ถูกเฉือนติดเปลือกออกไปมาก

ด้วยรอยยิ้มขบขัน

หลังจัดการมื้ออาหารแล้ว ลุงก็ลุกไปหยิบกิ่งไม้ใบไม้มามัดเข้าหากัน

ก่อนคว้ามีดสั้นเฉือนผ้าเนื้อหนาจากเสื้อคลุมของเขามาท�าอะไรสักอย่าง  

ดูคร่าวๆ แล้วคล้ายรองเท้าประดิษฐ์

"ใส่สิ"

"ลุงท�ารองเท้าให้เราเหรอ"

ลุงพยักหน้า บุ้ยใบ้ไปที่รองเท้าส้นสูงที่เธอสวมอยู่

"เปลี่ยนซะจะได้เดินสบายหน่อย"

เจ้าหญิงลลสิสาท�าตามอย่างว่าง่าย รอยแดงจากส้นรองเท้ากดัปรากฏ

เป็นประจักษ์พยานความยากล�าบากในการเดินของเธอ เธอจ�าต้องซ่อน
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ความเจ็บเอาไว้ไม่ให้ลุงกังวล แต่ก็ไม่พ้นสายตาช่างสังเกตของเขาอยู่ดี

"เจ็บรึเปล่า รองเท้ากัดเหรอ"

"นิดหน่อยเอง เราทนได้ ใส่ได้พอดีเลยนะลุง ขอบใจมาก ไว้ถึงพูรัม

แล้วเราจะให้พี่วตีกับพี่ราชตอบแทนลุงอย่างงามเลย"

"ไม่ต้องหรอก ฉันได้ค่าตอบแทนแล้ว" 

"ฝ่าบาทให้เงินลุงเยอะเลยเหรอ"

"ค่าตอบแทน...ประเมินราคาไม่ได้หรอก"

เจ้าหญิงลลสิสาไม่อยากเสยีมารยาทละลาบละล้วงถามเงนิค่าจ้าง จงึ

ตดับทเปลีย่นไปคยุเรือ่งอ่ืน การเดนิทางโดยมีลงุเคยีงข้างช่วยสร้างความอุน่ใจ

และปลอดภยัให้จนเธอผ่อนคลาย คยุไปย้ิมไปตลอดทาง

"อีกนานไหมลุงกว่าจะถึงชายแดน"

"น่าจะอีกสักชั่วโมง เธอเหนื่อยแล้วเหรอ"

"ไม่เป็นไร เรายังไหว ว่าแต่...ลงุมีมือถอืไหม เราอยากโทรบอกพ่ีราช

ให้ส่งคนมารับหน่อย"

"ฉันจัดการให้แล้ว"

"ลุงรู้เหรอว่าพี่ราชคือใคร"

ลงุเลกิคิว้สงู สหีน้าเลิก่ลัก่ของเขาท�าให้เจ้าหญิงลลสิสามุ่นคิว้ ดวงตา

กลมโตจดจ้องคนตัวโตไม่วางตา

"ฉันหมายถงึฉันแจ้งไปทางด่านชายแดนแล้ว เขาคงแจ้งต่อทางวงัเอง"

"เรื่องที่เราหายตัวไปออกสื่อไหม"

"ก็มีบ้าง"

"ในแง่ดีหรือไม่ดี"

"ไม่ต้องสนใจหรอก รูแ้ค่ว่าฉันส่งเธอถงึญาติๆ  ของเธออย่างปลอดภยั

ก็พอ ส่วนเรื่องข่าว ปล่อยให้พวกผู้ใหญ่จัดการเถอะ"

"ถ้างั้นเราขอยืมมือถือลุงหน่อยได้ไหม เราอยากคุยกับพี่วตี"

"ในป่าไม่มีสัญญาณหรอก"



46

ฌาลิสสา

"ถ้าในป่าไม่มีสัญญาณ แล้วลุงติดต่อคนทางชายแดนได้ไง"

"คนของฉันติดต่อ ฉันมีหน้าที่แค่พาเธอไปส่งให้ถึงชายแดนเท่านั้น"

เจ้าหญิงลลสิสาคร้านจะซักไซ้หาค�าตอบ เพราะคดิว่าลงุคงหาข้ออ้าง

มาแก้ตัวได้อยู่ด ีจงึเดนิตามเขาไปเงยีบๆ กระท่ังเขาช้ีมอืไปท่ีอาคารก่อด้วย

อิฐสีเทาซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในระยะไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลมาก

"นั่นไง...บ้านของฌาร์มาน"

"บ้าน? เราว่ามันเหมือนหอคอยมากกว่านะลุง"

"จะว่างั้นก็ได้ ตอนวัยรุ่นฌาร์มานเคยอยู่บนนั้น"

"ท�าไมถึงอยู่บนหอคอยล่ะ ไม่กลัวตกรึไง"

ลงุกระตุกย้ิม รอยขมข่ืนพาดผ่านดวงตาสดี�าจดั เสยีดายท่ีเจ้าหญงิน้อย

ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาสบตา

"ฌาร์มาน...ไม่มีทางเลือกนักหรอก"

น�้าเสียงหม่นเศร้าท�าให้เธอเอะใจ เงยหน้าข้ึนมองเสี้ยวหน้าของลุง 

แนวกรามบดเข้าหากันจนข้ึนเป็นรอยนูนข้างแก้มราวกับว่าเขาคือคนท่ีถูก

จองจ�าอยู่ในหอคอยเสียเอง

"ลุงรู้จักฝ่าบาทดีจังนะ"

"ถ้าฉันบอกว่าฉันเคยเป็นอาจารย์เขาล่ะ"

"ลุงน่าจะสี่สิบกว่า ฝ่าบาทก็คงต้นสี่สิบ แล้ว..."

"ฉันแค่สามสิบเก้า!"

"กเ็กอืบสีส่บินัน่แหละ อายุห่างกนันดิเดยีว ลงุจะเป็นอาจารย์ของฝ่าบาท

ได้ยังไง"

"ไม่เกี่ยวกับอายุสักหน่อย"

"งั้นลุงสอนวิชาอะไร"

"วิชาชีวิต"

ย่ิงฟังย่ิงรูส้กึเหมอืนถกูกวนประสาทจนอยากจะวาดมือข้ึนฟาดสกัป้าบ 

แต่ที่ท�าได้ก็เพียงชี้มือไปที่หอคอยสีทึมแห่งนั้น
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"แล้วตอนนี้หอคอยนั่นใช้ท�าอะไร"

"เป็นต�าหนักชายแดน ฌาร์มานชอบอยู่ที่นั่น สวยและสงบมาก ไว้มี

โอกาสจะพาไปดู"

"ไปวันนี้ไม่ได้เหรอลุง จากตรงนี้ก็ดูไม่ไกลนี่นา"

"มองจากตรงนีเ้หมือนไม่ไกล แต่เดนิเข้าจรงิแล้วหลายช่ัวโมง มนัอยู่

คนละทางกับด่านชายแดนด้วย ไปเถอะ เดี๋ยวจะมืด ป่านนี้รานีคงร้อนใจ

แย่แล้ว"

"พี่วตีมาด้วยเหรอ"

"มาสิ เธอเป็นลูกสาวคนโตไม่ใช่เหรอ" เจ้าหญิงลลิสสาพยักหน้า 

หงกึหงกั ความสดใสผดุพรายข้ึนมาบนดวงหน้าใส "สนทิกบัรานมีากเหรอ"

"สนิทสิ ตั้งแต่ทูลหม่อมย่าสิ้น ทูลหม่อมปู่ก็ประทับอยู่แต่ในต�าหนัก

ฤดูร้อน พี่ราชกับพี่วตีเลยดูแลเรามาตลอด เราสนิทกับพี่วตีมาก คงเพราะ

พี่วตีนิสัยลุยๆ เหมือนกับเรา ก็เลยคุยกันถูกคอ"

"รานีปัทมาวตีน่ะเหรอลุยๆ"

"ท่ีสดุเลยล่ะ พีว่ตคีอืไอดอลของเราเลยนะ เป็นผูห้ญงิฉลาด แล้วก ็

คอยช่วยงานพีร่าชเยอะมาก เคยได้ยินไหมว่าความส�าเรจ็ของผูช้ายมักมผีูห้ญิง

อยู่เบ้ืองหลงั พีว่ตนีีแ่หละเบ้ืองหลงัของพีร่าช"

"แล้วเธอล่ะ เจอคนที่อยากเป็นเบื้องหลังให้รึยัง"

ค�าถามนี้ท�าให้เรียวคิ้วสวยเลิกขึ้นสูง ก่อนส่ายหน้ายิ้มๆ

"ยังหรอก เรายังไม่เจอผู้ชายโชคร้ายคนนั้น!"



48

ฌาลิสสา

กว่าจะถึงด่านชายแดนซ่ึงเช่ือมกุณฑ์ชาลากับพูรัมด้วยสะพานเหล็ก

ก็เป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้ว แสงสปอตไลต์จากท้ังสองฝั่งเผยให้เห็น 

ประตูรั้วเหล็กท่ีเปิดกว้าง ด่านชายแดนท่ีควรจะเงียบเหงาเพราะเลยเวลา

ปิดด่านกลบัครกึครืน้ด้วยขบวนต้อนรบัจากเจ้าหน้าท่ีของพรูมัเกอืบห้าสบิชวีติ

"ถึงแล้ว ไปเถอะลิสสา"

"ขอบคุณนะลุง"

"ไม่เป็นไร"

"แล้วเราจะติดต่อลุงยังไง ขอเบอร์ได้ไหม ลุงช่วยเราไว้ตั้งหลายครั้ง 

อย่างน้อยเราควรตอบแทนลุงบ้าง"

"เธอจะลากองครักษ์มาจับฉันเหรอ"

รอยย่ัวเย้าในดวงตาด�าจดัคูน่ัน้พานให้เจ้าหญิงน้อยหวนนกึถงึเรือ่งราว

ตอนสบิเอ็ดขวบท่ีเจอลงุเป็นครัง้แรกข้ึนมา วนันัน้เธอลากองครกัษ์มาจบัเขา

จรงิๆ นัน่แหละ คดิแล้วกต็ลกดีเหมือนกนั ไม่นกึว่าคนท่ีเธอช่วยชวีติในวนันัน้

จะกลายมาเป็นผู้ช่วยชีวิตเธออีกหลายครั้งในเวลาต่อมา

"เรื่องตั้งนานแล้ว ลุงอย่าล้อเราสิ เราอยากขอบคุณลุงจริงๆ นะ"

"ไว้ฉันจะมาหาเธอเอง"

บทที่ 4
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ในเมื่อลุงปฏิเสธ หญิงสาวก็ไม่อยากซักไซ้ให้อีกฝ่ายอึดอัด

"งั้นเราไปก่อนนะลุง"

ลงุพยกัหน้า ทอดตามองร่างเพรยีวบางเดนิผ่านเขตแดนของกณุฑ์ชาลา

ไปยังกลางทางเชือ่มสูเ่ขตแดนของพรูมัด้วยความรูส้กึใจหาย หากเป็นไปได้

เขากอ็ยากจะเหนีย่วรัง้ช่วงเวลาระหว่างเราให้นานกว่านี ้เพียงแต่เขาไม่อาจ

เห็นแก่ตัว ปล่อยให้เธอตกอยู่ในอันตรายได้

ลลสิสาเดนิไปเกอืบสดุทางกหั็นกลบัไปโบกมอืให้ลงุอกีครัง้ ก่อนย่างเท้า

สู่เขตแดนของพูรัม

"พี่วตี!" ร่างเล็กโถมเข้าหาอ้อมแขนอุ่นของคนท่ีเป็นท้ังพ่ีสาวและ 

แม่บุญธรรม "ลิสสาไม่คิดว่าพี่วตีจะมารับนะคะเนี่ย"

"ลิสสาหายไปทั้งคน จะให้พี่รออยู่ในวังเฉยๆ ได้ยังไง ฝ่าบาทก็อยาก

มาด้วย แต่ติดประชุมทางไกล ไม่งั้นคงตามพี่มาด้วยแล้ว"

"แค่พี่วตีมารับ ลิสสาก็ดีใจแล้วค่ะ"

รานปัีทมาวตคีลายอ้อมแขน ดนัตวัเจ้าหญงิน้อยให้ออกห่างเลก็น้อย 

ก่อนเหลือบมองไปทางชายแปลกหน้าซ่ึงยืนปะปนอยู่ในกลุ่มทหารเวร 

ตรงหน้าประตู ด้วยรูปร่างสูงใหญ่ ท่าทางสง่าผ่าเผย และเครื่องแต่งกาย

แปลกตาจากทหารชายแดนท�าให้เขาดูสะดุดตา ท้ังท่ีใบหน้าดูธรรมดา 

เหมือนคนมีอายุคนหนึ่งเท่านั้น

"คนที่ช่วยลิสสาเป็นใคร"

"เขาแจ้งพี่วตีว่าเป็นใครคะ"

"มหาดเลก็รายงานเพียงว่าคนของกณุฑ์ชาลาจะพาลสิสามาส่ง แต่ไม่ได้

บอกว่าใครมาส่ง"

"ลิสสาเรียกเขาว่าลุงค่ะ"

"ลุงเหรอ"

"ค่ะ ลิสสาเคยช่วยเขาไว้ตอนลิสสายังเด็ก แล้วหลังจากนั้นเขาก็

บังเอิญช่วยลิสสาไว้อีกหลายครั้ง"
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"บังเอิญงั้นเหรอ"

ค�าถามของรานปัีทมาวตเีป็นค�าถามท่ีตดิในใจของเจ้าหญงิน้อยมาตลอด 

เพยีงแต่ยังหาค�าตอบไม่ได้ เธอหันไปทางด่านชายแดน หมายจะเรยีกให้เขา

มาพบมหารานีแห่งพูรัม แต่กลับไม่เห็นเงาของเขาเสียแล้ว

"ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะ"

"ช่างเถอะจ้ะ ลสิสามาเหนือ่ยๆ กลบักนัเถอะ พี่ให้คนเตรยีม ฮ. ไว้แล้ว"

"ค่ะพีว่ตี ว่าแต่มีข่าวพีมั่นจูไหมคะ ลงุบอกว่าทางกณุฑ์ชาลาส่งพ่ีมนัจู

กลับพูรัมแล้ว"

"คุณกาบีร์เพิง่ไปรบัมันจกูลบัจากสนามบินเม่ือเย็นนีเ้อง ตอนนีน่้าจะ

ใกล้ถึงวังแล้ว"

เจ้าหญิงลลสิสาพยกัหน้าหงกึหงกั แต่สายตายังไม่วายวนเวียนอยู่แถว

ประตฝ่ัูงกณุฑ์ชาลา สหีน้าอาลยัอาวรณ์นีท้�าให้รานปัีทมาวตฉุีกใจ แสร้งเดนิ

รั้งท้ายเพื่อเรียกราชองครักษ์มาสั่งการเสียงเข้ม

"ไปสืบมาว่าผู้ชายที่มาส่งลิสสาเป็นใคร...ด่วนที่สุด!"

เพราะอิดโรยจากการเดินป่ามาท้ังวัน เจ้าหญิงลลิสสาจึงตั้งใจว่า 

ถึงต�าหนักเมื่อไรจะท้ิงตัวด่ิงลงบนเตียงทันที ทว่าเสียงแง่งอนของพ่ีเลี้ยง 

กบัอดตีคนรกัท�าให้ตนต้องย้ังฝีเท้า ไม่อาจเดินผ่านข้ึนบันไดไปยังห้องนอน

ตามใจคิด

"ใครรักคุณกาบีร์ พูดให้มันดีๆ นะ"

"มนัจอูภยัให้ผมเถอะนะ นบัจากนีผ้มจะไม่มวีนัท�าผดิต่อมันจูอีกแล้ว"

"เมื่อก่อนคุณกาบีร์ก็สัญญาว่าจะรักมันจูคนเดียว แล้วเป็นไงล่ะ"

"ผมยอมรบัว่าตวัเองพลาด แล้วผมกช็ดใช้ด้วยการยอมตกนรกท้ังเป็น

มาแล้ว มันจูเห็นใจผมเถอะนะ"

"ตกนรก? อย่างแม่นั่นคงท�าให้คุณกาบีร์ขึ้นสวรรค์น่ะสิไม่ว่า"

ลลิสสาคิดว่าขืนเธอรออยู่ตรงนี้คงไม่ได้นอนกันพอดี จึงหันหลัง
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เตรียมจะเดินอ้อมไปอีกทาง แต่จู่ๆ เสียงของมันจูกลับดังขึ้นเสียก่อน

"เจ้าหญิงน้อย เสด็จมาถึงนานรึยังเพคะ"

"ลิสสาเพิ่งมาถึงเองจ้ะพี่มันจู"

"เสียดายที่กระหม่อมไม่ได้ไปด้วย ไม่เช่นนั้นคง..."

"เฮอะ! อย่างคุณกาบีร์จะท�าอะไรได้ อายุก็ไม่ใช่น้อยๆ"

"ผมยังแข็งแรงนะมันจู ถ้าไม่เชื่อ..."

"ต่อหน้าเจ้าหญิงยังขี้คุยอีก หัดอายบ้างเถอะคุณกาบีร์"

ลลิสสายิ้มบางๆ ให้กับผู้ใหญ่สองคนท่ีแง่งอนใส่กันท้ังท่ีอายุไม่ใช่

น้อยๆ แล้ว

"ลิสสาง่วงจัง ขอตัวก่อนนะจ๊ะ"

"หม่อมฉันไปเตรียมน�้าให้สรงนะเพคะ"

"ไม่เป็นไรจ้ะ พี่มันจูอยู ่คุยกับคุณกาบีร์เถอะ ลิสสาจัดการเอง  

อาบเสร็จแล้วก็จะนอนเลย"

ทว่าในความเป็นจริงเจ้าหญิงน้อยกลับข่มตาไม่หลับ เพราะข่าวลือ

และความคิดเห็นของชาวเน็ตท่ีพูดถึงเธอในทางเสื่อมเสียตลอดช่วงเวลา 

ที่เธอหายตัวไป

'หายไปตั้งสองวัน สวยๆ แบบเจ้าหญิงจะรอดเงื้อมมือโจรเหรอ'

'ป่านนี้คงถูกย�่ายีไม่มีชิ้นดี'

และอื่นๆ อีกมากมายที่เธอทนอ่านไม่ไหว เรื่องราวของเธอถูกน�ามา

ใส่สีตีไข่จนบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ หนึ่งใน 

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีของเมืองหลวงปลุกกระแสชาตินิยมกล่าวหาว่า 

กุณฑ์ชาลาไม่ให้เกียรติเจ้าหญิงจากพูรัม ปล่อยให้เจ้าหญิงหายตัวไปถึง 

สองวัน

'คงคดิว่าพรูมัเป็นไก่รองบ่อนล่ะส ิกณุฑ์ชาลาจงึไม่ออกมารบัผดิชอบอะไร'
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เมือ่ความคิดเห็นของผูส้มัครคนหนึง่เรยีกคะแนนนยิมจากประชาชน

พูรัมได้ ผู้สมัครคนอื่นก็กระโดดเข้าร่วมวงหาแสง ออกความคิดเห็นกันไป

ต่างๆ นานา เกิดการโต้เถียงจนเป็นกระแสในโลกออนไลน์เลยเถิดมาจนถึง

การประท้วงหน้าสถานทูต

"บ้ากันไปใหญ่แล้ว"

เจ้าหญิงลลิสสาถอนหายใจรัว รู้สึกเหมือนเธอได้กลายเป็นหมาก 

ในเกมการเมืองท่ีเหล่านักการเมืองหยิบฉวยมาหาคะแนนนิยมให้ตนเอง 

โดยไม่สนใจว่าคนที่ต้องแบกรับความขัดแย้งนี้ก็คือเธอเอง

"มิน่าล่ะ ตอนลงจาก ฮ. พวกนางก�านัลถึงมองแปลกๆ"

ไม่ใช่ว่าไม่เคยเผชิญข่าวลอืมาก่อน ตรงข้ามเธอประสบมาตัง้แต่ยังเลก็ 

ไล่มาตัง้แต่แม่มีชู้ เธอไม่ได้มเีลอืดสนี�า้เงนิ พระราชบิดาไม่รกั พระราชมารดา

ทอดท้ิง เรื่องเหล่านั้นล้วนเป็นข่าวลือส่วนตัวท่ีเธอชินแล้ว แต่คราวนี ้

ต่างออกไป เพราะกระแสแห่งความขัดแย้งถกูโหมกระพือเป็นความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศ ละม้ายมีคนจงใจโหมไฟนี้ให้ลุกโชนยิ่งกว่าเดิม

ค�าถามคือใคร! และท�าเพื่ออะไร!
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เสยีงส้นรองเท้ากระทบพืน้หินขัดดงัตกึตกัจากการเดนิกลบัไปกลบัมา

ด้วยสหีน้าร้อนใจ ตรงข้ามกบัผูเ้ป็นเจ้านายท่ีนัง่อยูห่ลงัโต๊ะท�างานด้วยท่าที

สงบเยือกเย็น มือหนาลบูขนเจ้าเสอือ้วนท่ีนัง่อยู่บนพรมสดี�า ดวงตาสนี�า้ตาล

จุดด�ายิบหยีลงยามผู้ที่เลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกลูบขนให้อย่างอ่อนโยน

"ทรงนิ่งเฉยอยู่ได้ยังไงพ่ะย่ะค่ะ ข่าวออกโครมๆ แบบนั้น"

"แล้วแกจะให้ฉันท�ายังไงล่ะปานเดย์"

"รบัสัง่มาสพ่ิะย่ะค่ะ จะให้กระหม่อมสัง่ปิดหนงัสอืพมิพ์ สัง่ให้เล่นข่าวอ่ืน

หรือไม่ก็ตั้งทีมไอโอมาเบี่ยงเบนความเห็นของประชาชนก็ได้"

"ฉันจะห้ามความคิดคนได้ยังไง"

"แล้วจะปล่อยให้เจ้าหญิงน้อยรับเรื่องนี้ล�าพังเหรอพ่ะย่ะค่ะ"

ปานเดย์เม้มปากเม่ือมหาราชาผงกศีรษะข้ึนจากพนักพิงด้วยท่าที

เอื่อยเฉื่อย

"เรื่องบางอย่างมันมีจังหวะของมัน รีบร้อนไปจะเสียงานเปล่า"

ปานเดย์เป็นมหาดเลก็ประจ�าพระองค์ของมหาราชาฌาร์มานมาเป็นสบิปี 

รู้อารมณ์ของเจ้านายดีว่าโปรดหรือไม่โปรดอะไร แต่หากเป็นเกมการเมือง

หรือการรับมือศัตรู ปานเดย์มักจะตามไม่ค่อยทันเจ้านายเสมอ

บทที่ 5
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"แต่นีผ่่านมาต้ังห้าวนัแล้ว อย่างน้อยฝ่าบาทกน่็าจะรบัสัง่ให้ส�านกัข่าว

เพลาๆ ข่าวนี้บ้างนะพ่ะย่ะค่ะ"

"ถ้าฉันท�าเช่นนั้นก็เข้าทางคาจาลสิ พวกมันเล่นงานลิสสาเพ่ือ 

ช่ิงกระทบฉัน ข่าวถึงโจมตีว่าฉันไร้ความสามารถ แค่เจ้าหญิงพูรัมก็ดูแล 

ไม่ได้ แล้วจะดูแลประชาชนได้ยังไง พวกมันเอาเรื่องนี้มาตีข่าวให้ฉันกับ 

พูรัมแตกคอกัน เพราะอยากให้ฉันเสียมิตรประเทศส�าคัญไป"

"ฝ่าบาทหมายถึงกลุ่มบาดัลเหรอพ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่ได้มีแค่กลุ่มบาดัล แต่คูชรีก็ร่วมด้วย"

กลุม่บาดลัเป็นกลุม่ท่ีรวบรวมชนช้ันน�าระดบัประเทศไว้ด้วยกนั โดยมี

รานีคาจาลเป็นหัวหอกส�าคัญ ซึ่งเผลอๆ อาจมีรานีจากคูชรีท่ีเป็นอริกับ 

มหาราชาฌาร์มานร่วมมือด้วย

"ทางโน้นคงรอจังหวะนี้มานาน พอลิสสาบินมาร่วมงานเลยใช้แผน

ลักพาตัว แล้วโยนความผิดให้ฉันรับผิดชอบ โดยเลือกใช้คนจากคูชรี 

เพื่อปัดสวะให้พ้นตัวว่ากลุ่มบาดัลไม่เกี่ยวข้อง"

"ร้ายกาจมาก!"

มหาราชาแค่นยิ้มหยัน "คาจาลท�าเรื่องเลวร้ายกว่านี้มาตั้งมาก นี่แค่

เสี้ยวนึง แกไม่เห็นต้องตกใจ"

"ว่าแต่ฝ่าบาททรงติดต่อไปทางพรูมัรยัึงพ่ะย่ะค่ะ ทางนัน้ว่ายังไงบ้าง" 

ฌาร์มานส่ายหน้า "อย่างน้อยฝ่าบาทควรอธิบายให้ทางพรูมัเข้าใจนะพ่ะย่ะค่ะ"

"รู้แล้วล่ะน่า แกออกไปก่อนเถอะ"

ปานเดย์ท�าความเคารพผู้เป็นนายก่อนก้าวฉับๆ ออกจากห้องไป  

ทิ้งเจ้าเหนือหัวไว้กับเจ้าเสืออ้วนวัยสองขวบกว่า

"โทรดีไหมเกอร์"

ฌาร์มานลูบหัวเสือโคร่งเบงกอลท่ีเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กเท่าต้นแขน 

แต่บัดนีตั้วใหญ่จนเขาอุม้แทบไม่ไหว เจ้าเสอือ้วนเงยหน้า แยกเขีย้วแหลม

อวดก่อนทิ้งตัวลงนอนพังพาบกับพื้น แกว่งหางอย่างสบายอารมณ์
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ขณะท่ีเจ้าของเสือกลับหยิบโทรศัพท์มือถือข้ึนมาเปิดแอพพลิเคช่ัน

ติดตามตัว สัญญาณจีพีเอสในเข้ียวเสืออันใหม่ท่ีเขาสับเปลี่ยนตอนคืนให ้

ลลิสสาหลังออกมาจากกระท่อมฉับไวข้ึนกว่าอันเก่าท่ีเคยแอบสับเปลี่ยน

สมัยช่วยชีวิตอีกฝ่ายไว้ในวัยสิบเก้าปี

"ข่าวลือขนาดนี้ ยังมีแก่ใจขี่ม้าอีกเหรอลิสสา"

'ไปขี่ม้า ไม่ต้องตาม เดี๋ยวกลับเอง'

เจ้าหญิงลลิสสาท้ิงข้อความไว้ให้พี่เลี้ยงมันจูก่อนแอบออกมาข่ีม้า 

ตามล�าพัง เธอขลุกอยู่ท่ีอุทยานเกือบสองชั่วโมง แต่แล้วความสงบก็ถูก

รบกวนเมื่อขบวนองครักษ์ออกตามหากันจ้าละหว่ันจนเธอต้องข่ีม้ากลับ

ต�าหนักในที่สุด

"ลสิสาแค่ออกไปขีม้่าเล่น ท�าไมต้องยกโขยงมาขนาดนีด้้วยนะพ่ีมนัจ"ู

หญิงสาวชักสีหน้าใส่พี่เลี้ยงซึ่งยืนรออยู่หน้าต�าหนัก

"ทรงหายไปเกือบสองชั่วโมง จะไม่ให้ร้อนใจได้ยังไงล่ะเพคะ"

"ลิสสาส่งข้อความบอกพี่มันจูแล้วนี่นา"

"โทรศัพท์ของหม่อมฉันแบตฯ หมดน่ะสเิพคะ อย่างน้อยกน่็าจะแจ้ง 

นางก�านลัคนอืน่ไว้ด้วย แอบออกไปในสถานการณ์แบบนีม้นัอันตรายนะเพคะ"

"ตายเสียได้ก็ดี ใครๆ จะได้เลิกเห็นลิสสาเป็นหมากในกระดานเสียที"

"โธ่ ใครจะกล้าคิดแบบนั้นล่ะเพคะ"

"เยอะแยะ เปิดเฟซบุ๊กก็เจอแล้ว"

แค่ออกไปขีม้่าให้พ้นสายตาใคร่รูข้องเหล่านางก�านลัยังถกูตามตวักลบั 

ตกลงเธอเป็นเจ้าหญิงหรือนักโทษกันแน่ ความขุ่นเคืองท่ียังอัดแน่นอยู่ 

เตม็หัวใจท�าให้เจ้าหญิงน้อยเร่งฝีเท้า หมายจะเดนิหนกีลบัห้องนอน แต่ฝีเท้า

ก็เป็นอันต้องสะดุดเมื่อเสียงพูดคุยดังลอดมาจากโต๊ะน�้าชาในห้องนั่งเล่น

"พวกนักการเมืองท�าไปเพราะหวังผลเลือกตั้ง คนนึงพูดแล้วได้ซีน 
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คนอืน่กหิ็วแสงท�าตามๆ กนั เรือ่งของราชวงศ์เป็นอาหารปากของประชาชน

อยู่แล้ว พี่จะห้ามอะไรได้"

"แต่ลูกสาวหม่อมฉันเป็นเหย่ือนะเพคะ ฝ่าบาทไม่คิดจะท�าอะไร 

เพื่อลิสสาบ้างรึไง"

"ไม่ใช่ไม่ท�า พี่แค่รอเวลาให้อารมณ์ของประชาชนเย็นลงกว่านี้"

"อย่างน้อยก็น่าจะรับสั่งให้นักข่าวเขียนข่าวเพลาๆ ลงหน่อย ฝ่าบาท

เป็นมหาราชานะเพคะ"

"ขืนเราสัง่ห้ามออกข่าว พวกนัน้กหั็นมาโจมตว่ีาเราใช้อ�านาจบาตรใหญ่ 

ปิดหูปิดตาประชาชน ทีนี้ล่ะประชาชนท่ีไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็คงพานเกลียด 

ราชวงศ์น่ะสิวตี"

แม้จะเห็นด้วย แต่ในใจของมหารานีแห่งพูรัมกลับยังไม่หายขุ่นใจ

"แล้วจะปล่อยไว้แบบนี้เหรอเพคะ ลิสสามีแต่เสียกับเสีย หม่อมฉัน

มั่นใจว่าสองวันที่ลิสสาหายไปไม่มีเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้น"

"พีรู่ว่้าลสิสาปลอดภยั ฌาร์มานยืนยันกบัพีเ่อง เช่ือพีเ่ถอะวต ีอีกไม่นาน 

อะไรๆ จะดีขึ้นเอง"

"แล้วทรงคุยกับลิสสารึยังเพคะ"

"ลิสสาไม่ยอมเจอพี่น่ะสิ ไม่รู้โกรธอะไรนักหนา"

"ก็ทรงบังคับให้ลิสสาไปร่วมงานวันเกิดมหาราชาท�าไมล่ะเพคะ"

"พี่หวังดีหรอก"

รานีปัทมาวตีถอนหายใจ "ทรงเลิกจับคู่ลิสสากับมหาราชาได้แล้วนะ

เพคะ มหาราชาย่างสี่สิบแล้ว แต่ลูกสาวของหม่อมฉันแค่ยี่สิบเอ็ด ห่างกัน

ตั้งเกือบยี่สิบปี ทรงคิดอะไรอยู่ถึงจับคู่ลิสสากับชายแก่"

"พูดซะเสียเลย ฌาร์มานแค่สามสิบเก้าเองวตี ยังไม่แก่เสียหน่อย  

ในสายตาของเรา ฌาร์มานเหมาะกบัลสิสามาก เราเชือ่ว่าฌาร์มานจะปกป้อง

คุ้มครองลิสสาได้"

"แต่หม่อมฉันรบัปากรานอุีษมาไว้ก่อนท่านสิน้ว่าจะดแูลลสิสาเหมอืนลกู 
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เพราะฉะนั้นอย่าทรงบีบให้ลิสสาไปดูตัวอีก หม่อมฉันไม่ยอมแน่"

"พี่ก็แค่..."

"ส่งลสิสาไปงานวนัเกดิมหาราชา อ้างว่าเป็นตวัแทนพรูมั แต่แท้จรงิแล้ว

ทรงวางแผนจะให้สองคนนีท้�าความรูจ้กักนั อย่าคดิว่าหม่อมฉันรูไ้ม่ทันนะ" 

มหาราชาแห่งพูรัมยิ้มแห้งๆ เมื่อถูกรานีคู ่ใจอ่านออกจนหมดเปลือก  

"สาวๆ กุณฑ์ชาลาสวยๆ เยอะแยะ เหตุใดต้องมายุ่งกับลิสสา หรือว่าทรงมี

รสนิยมชอบเด็ก"

"ฌาร์มานไม่ใช่คนแบบนั้น แล้วอีกอย่างหมอนั่นวันๆ ท�าแต่งาน  

จะเอาเวลาไหนไปยุ่งกับผู้หญิง"

"หรือไม่ก็อาจจะโปรดเพศเดียวกันเหมือนที่คนเขาลือกัน"

"เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด"

"ฝ่าบาทเป็นแค่พระสหายนะเพคะ ไม่ได้อยู่กับมหาราชาตลอด  

ทรงแน่พระทัยได้ยังไง"

"พีรู่ก้แ็ล้วกนัน่าว่าฌาร์มานไม่ได้ชอบเพศเดยีวกนั ฌาร์มานเป็นพวก

ฝังใจ รักแล้วรักเลย"

"แปลว่าทรงมีคนรักอยู่แล้วเหรอเพคะ"

สีหน้าของมหาราชาอาเมียร์เหมือนคนน�้าท่วมปาก จะเอ่ยตอบอะไร

ก็เข้าตัวไปเสียหมด

"เอาเป็นว่าฌาร์มานเหมาะสมกับลิสสามาก พี่เช่ือว่าเขาจะปกป้อง 

คุ้มครองลิสสาได้"

"ทรงคิดแต่ในมุมของผู้ชาย คิดไหมว่าลิสสาจะทุกข์แค่ไหนหากต้อง

แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก"

"พีถ่งึส่งลสิสาไปเจอฌาร์มานก่อนไงล่ะ ถ้าลสิสาไม่ชอบ พ่ีก็ไม่บังคบั"

"ทรงยอมรับแล้วใช่ไหมเพคะว่าเป็นแผนของพระองค์" บางครั้ง 

มหาราชาอาเมียร์ก็อยากให้รานีของพระองค์ใสซื่อ อ่อนต่อโลก ไม่ใช่รู้ทัน

พระองค์ไปเสียทุกเรื่อง "ทรงท�าแบบนี้ทางโน้นจะคิดว่าพูรัมหมดหนทาง 
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ถึงกับต้องส่งเจ้าหญิงไปแต่งงาน ไปเป็นตัวประกันทางการเมือง"

"เหลวไหล ตัวประกันอะไรกัน ฌาร์มานไม่คิดแบบนั้นหรอก"

"ไม่รู้แหละ อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะเพคะ หม่อมฉันจะปกป้อง

ลูกสาวของหม่อมฉันทุกวิถีทาง"

น�้าเสียงหนักแน่นของรานีปัทมาวตีท�าให้พายุอารมณ์ท่ีโหมกระหน�่า

อยู่ในใจของเจ้าหญิงลลิสสาอ่อนก�าลังลงจนเป็นลมเย็นอ่อนๆ ชวนชื่นใจ

นับต้ังแต่ทูลกระหม่อมย่าสิ้นพระชนม์ด้วยโรคหัวใจเม่ือหลายปีก่อน 

ทูลกระหม่อมปู่กล็ัน่วาจาว่าจะประทับอยู่แต่ในต�าหนกัฤดรู้อนเพ่ือประพฤติ

พรหมจรรย์แบบนักบวช รานีปัทมาวตีจึงไปรับเธอมาประทับท่ีวังหลวง  

มหารานีรักและดูแลพระองค์เหมือนลูกสาวแท้ๆ กระท่ังเธอขอไปเรียนต่อ

ที่อังกฤษ

'เรียนท่ีอินเดียดีกว่าไหมลิสสา เดี๋ยวนี้การศึกษาท่ีนั่นทัดเทียมกับ

ลอนดอนเลยนะ'

มหาราชาค้าน เจ้าหญิงลลิสสาจึงหันไปเกาะแขนอ้อนแม่บุญธรรม

'พี่วตีขา ช่วยลิสสาด้วย'

แน่นอนว่าแม่บุญธรรมท่ีรกัเธอเหมือนลกูสาวแท้ๆ มีหรอืจะไม่ออกหน้า

ช่วยสุดตัว

'อินเดียกับพูรัมใกล้กันแค่นี้จะได้อะไรนักเชียว หม่อมฉันเห็นว่าไป

เรยีนท่ีลอนดอนจะช่วยเปิดโลกให้ลสิสา ได้รู้จักผูค้น เผลอๆ จะได้คอนเน็กช่ัน 

อีกเพียบนะเพคะ'

'อยากได้คอนเนก็ช่ันก็ให้ทูตของเราจดัการไป เป็นผูห้ญิงเรยีนเยอะๆ 

สุดท้ายก็ต้องแต่งงานอยู่ดี'

'พี่วตีช่วยด้วยค่ะ ลิสสาไม่อยากแต่งงาน'

'อย่าลืมสิเพคะว่ารานีอุษมายกลิสสาให้เป็นลูกสาวของหม่อมฉัน  

ฝ่าบาทเป็นแค่พี่ชาย เพราะฉะนั้นสิทธิ์ขาดการตัดสินใจเป็นของหม่อมฉัน 

ถ้าลูกสาวหม่อมฉันไม่อยากแต่ง ใครก็บังคับไม่ได้ทั้งนั้น'



59

นัทธิมา

'พี่ก็ไม่ได้บอกให้แต่งวันนี้พรุ่งนี้เสียหน่อย'

'เรยีนจบกลบัมาแล้วลสิสาอยากกลบัมาท�างานพัฒนาศลิปวัฒนธรรม

ในประเทศค่ะพี่วตี ลิสสาไม่อยากแต่งงาน'

'จ้ะ ไม่แต่งก็ไม่แต่ง' รานีปัทมาวตีพยักหน้าเห็นด้วยก่อนถลึงตาใส่

สวามี 'ลูกสาวหม่อมฉันเป็นคนเก่งมีความสามารถ เรียนจบมาแล้วอยาก

กลับมาท�างานพัฒนาประเทศก็ถูกแล้ว จะรีบแต่งไปท�าไมเพคะ'

'ไม่ได้รีบ พี่ก็แค่...แค่นี้ลิสสาก็ร้ายกาจจนหาผู้ชายมาแต่งด้วยไม่ได้

แล้วนะวตี แสบแบบนี้ผู้ชายที่ไหนจะรับมือไหว'

'แต่งไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่ง ลูกสาวคนเดียว หม่อมฉันเลี้ยงได้'

เจอค�าขาดแบบนีเ้ข้า มหาราชาแห่งพรูมัซ่ึงเกรงใจมหารานเีป็นทุนเดมิ

ถึงกับถอนหายใจแรงๆ

'ตามใจกนัตัง้แต่ทูลหม่อมย่าจนมาถงึวต ีลสิสาถงึรัน้ไม่ฟังใครแบบนี'้

รับสั่งจบก็เดินตึงตังจากไป ทิ้งให้เจ้าหญิงลลิสสาอยู่กับรานีปัทมาวตี

ล�าพัง

'ลิสสาท�าให้พี่วตีกับพี่ราชทะเลาะกันใช่ไหมคะ'

'ไม่ต้องไปสนใจหรอก ดุไปงั้นเอง ท่ีจริงก็ห่วงลิสสานั่นแหละ  

ไปไกลหูไกลตาใครจะดูแล'

'พี่วตีอยากให้ลิสสาเรียนใกล้ๆ เหมือนพี่ราชเหรอคะ'

'พี่รักลิสสาเหมือนลูกก็ต้องอยากให้ลิสสาเรียนใกล้ๆ เป็นธรรมดา  

แต่อนาคตเป็นของลสิสา ลสิสาต้องตดัสนิใจเอง พีจ่ะคอยซัพพอร์ตลสิสาเอง'

'ลิสสารักพี่วตีที่สุดในโลกเลยค่ะ'

เจ้าหญิงลลิสสาวาดวงแขนกอดรานีปัทมาวตีไว้ด้วยความดีใจ  

รานีปัทมาวตีลูบศีรษะพลางหยอกยิ้มๆ

'เดี๋ยวลิสสาไปเรียนที่โน่น เจอหนุ่มๆ ถูกใจก็รักแฟนมากกว่าพี่อยู่ดี'

'ไม่มีทางหรอกค่ะ พี่ราชยังบอกเองเลยว่าไม่มีหนุ่มคนไหนรับมือ 

ลิสสาได้'
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ค�าพูดนั้นยังคงดังก้องอยู่ในความคิดของเจ้าหญิงลลิสสามากระท่ัง

ปัจจบัุน เธอเรยีนเพือ่กลบัมาพฒันาประเทศเลก็ๆ อย่างพรูมั ไม่ใช่เพือ่แต่งงาน

กับมหาราชาที่เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวสักหน่อย

"ใครจะไปยอมแต่งด้วย ชิ!"
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แม้ข่าวลอืเรือ่งชาติก�าเนดิของเจ้าหญิงลลสิสาจะดงักระฉ่อนมาตัง้แต่

ยังเลก็ แต่ด้วยบุคลกิลกัษณะท่ีน่ารกั บอบบางเหมอืนตุ๊กตา ท�าให้ประชาชน

พูรัมส่วนใหญ่รักเจ้าหญิงเหมือนลูกเหมือนหลานจนเรียกกันติดปากว่า  

'เจ้าหญิงน้อย' ดังนั้นเมื่อแก้วตาดวงใจของชาวพูรัมถูกย�่ายีศักดิ์ศรี มีหรือ

ประชาชนจะไม่ทวงความเป็นธรรม

กระแสแห่งความขัดแย้งระหว่างสองประเทศทวีความดุเดือด จาก

การเมืองท้องถิ่นสู่การเมืองระดับประเทศ ดารานักร้อง เซเลบริตี้คนดัง  

หรือแม้แต่เน็ตไอดอลหิวแสงล้วนดาหน้าออกมาให้ความเห็นตามทีวีและ

สื่อสังคมออนไลน์ แต่ใครจะรู้ว่าเบ้ืองหลังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสอง 

มหาราชากลับแน่นแฟ้นยิ่งนัก

"ขอโทษที่ท�าให้วุ่นวายนะราช"

"คนที่นายต้องขอโทษน่าจะเป็นลิสสามากกว่า"

"ลิสสาไม่ฟังฉันหรอก"

มหาราชาแห่งพูรัมพยักหน้าด้วยรู้ว่าน้องสาวของตนนั้นดื้อรั้นขัด 

กับภาพลักษณ์น่ารักสดใสลิบลับ

"รั้นไปงั้นแหละ นายเห็นลิสสามานานน่าจะรู้"

บทที่ 6
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"เพราะรู้น่ะสิ ถึงไม่กล้าคุย"

อาเมียร์หัวเราะพรืดเมื่อจับความกริ่งเกรงในน�้าเสียงของเพื่อนได้

"โทรมาคราวนี้ นายคงมีทางออกแล้วสินะ"

"อืม แต่ไม่รู้ว่าลิสสาจะยอมไหม"

"ทางออกอะไร"

"แต่งงาน!"

เรียวปากของมหาราชาแห่งพูรัมกระตุก สีหน้าเข้มข้ึนละม้ายเห็น 

เค้าลางความยุ่งยากลอยมาแต่ไกล

"ลิสสายังเด็ก"

"ส่วนฉันก็แก่ขึ้นทุกวัน"

ด้วยอายุท่ีห่างกนัเกอืบย่ีสบิปีท�าให้มหาราชาแห่งพูรมัเริม่ไม่แน่ใจว่า

ท้ังคู่จะลงเอยกันได้รึเปล่า ฌาร์มานมีอ�านาจและมันสมอง รับมือกับ 

ความแสบสันของลลิสสาได้ก็จริง แต่สิ่งหนึ่งที่ภรรยาของเขาเตือนไว้ท�าให้

เขาไม่อาจรับปากได้โดยง่าย

"นายก็รู้ว่าฉันกับลิสสาเจอกันแค่ไม่กี่ครั้ง ทีแรกฉันคิดว่าให้ลิสสา 

มาร่วมงานวนัเกดิฉัน เราจะได้มีเวลาท�าความรูจ้กักนัมากข้ึน แต่ไม่คดิเลยว่า

พวกมันจะใช้ลิสสาเป็นหมากเพื่อชิ่งกระทบฉัน"

"นายรู้แล้วเหรอว่าเป็นฝีมือใคร"

"พวกเดิม"

"ถ้าลสิสาแต่งไปกณุฑ์ชาลา ศตัรขูองนายไม่จ้องเล่นงานน้องฉันด้วย

รึไง"

"ฉันจะปกป้องลิสสาด้วยชีวิต"

อาเมียร์รับรู้ถึงความรักท่ีเอ่อล้นอยู่ในหัวใจเพ่ือน เพราะฌาร์มาน

สารภาพกับเขาตามตรงเม่ือลลิสสาอายุได้สิบเก้าปี และเขาก็เฝ้ามอง 

ความเป็นไปของท้ังคูม่าตลอด ทว่าการแต่งงานมีปัจจัยให้ต้องกงัวลกว่านัน้

"เรื่องแต่งงาน ฉันอยากยืดออกไปก่อน วตีไม่มีวันยอมแน่"
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"แต่นี่เป็นทางออกที่ดีที่สุด"

"ดีที่สุดส�าหรับใครล่ะ...ฌาร์มาน"

"นายก็รู้ว่าฉันไม่มีวันท�าให้ลิสสาเสียใจ"

เขารู ้ดีทีเดียวว่าเพื่อนซ้ียอมเอาชีวิตเข้าแลกหลายต่อหลายครั้ง 

เพือ่ปกป้องน้องสาวจากอันตรายท้ังปวง จะมีชายใดในโลกนีย้อมตายเพือ่หญิง

ที่รัก โดยที่ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ด้วยซ�้าว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร

'แค่ลิสสาปลอดภัย...ก็พอแล้ว'

ฌาร์มานเคยยอมรับด้วยน�้าเสียงเก้อเขิน อาเมียร์ไม่เข้าใจความรัก

ในแบบฉบับของฌาร์มานนัก เพราะความรักของเขากับรานีคือการ 

ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน แต่ของฌาร์มานคือการอยู่เบ้ืองหลัง  

คอยคุ้มครองและเฝ้ามองคนที่ตนเองหลงรักให้อยู่ดีมีสุข

อาเมียร์อยากเอาใจช่วยเพื่อน แต่การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่  

ย่ิงเป็นการแต่งงานต่างเช้ือชาติด้วยแล้วยิ่งต้องผ่านขนบธรรมเนียม

ประเพณีมากมาย แต่เห็นแก่ความสัมพันธ์อันยาวนานเขาจะลองสักตั้ง

"เอาเป็นว่าฉันจะลองเกริ่นดู"

ในเมื่อรับปากแล้วอาเมียร์จึงแสร้งเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นซ่ึงมี 

รานปัีทมาวตกีบัลกูสาวลกูชายวยัแปดขวบ และเจ้าหญิงลลสิสาก�าลงัพดูคยุ

กันอย่างครื้นเครง สีหน้าเคร่งเครียดของตนท�าให้รานีปัทมาวตีส่งบุตรสาว

บุตรชายให้นางก�านลัพาออกไปข้างนอก เจ้าหญิงน้อยท�าทีจะลกุข้ึน แต่เขา

กลับโบกมือห้ามไว้

"ลิสสาอยู่คุยกับพี่ก่อน"

สญัชาตญาณความเป็นแม่ท�าให้รานปัีทมาวตกีางกรงเลบ็ปกป้องลกูน้อย

"มีธุระอะไรรึเปล่าเพคะ ไหนว่าฝ่าบาทมีประชุมเช้า"

"พี่มีธุระ อยากปรึกษาลิสสากับวตีก่อน"

สองแม่ลกูมองหน้ากนัด้วยความหวาดระแวง และขยับเข้าหากนัโดย

อัตโนมัติ
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"มีเรื่องอะไรเพคะ"

"ฌาร์มานเสนอทางออกด้วยการขอลิสสาแต่งงาน"

ท้ังสองเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ เจ้าหญิงน้อยยังไม่ทันเอ่ยปฏเิสธ 

แม่บุญธรรมก็ออกโรงก่อนทันที

"นีเ่หรอเพคะทางออก ฝ่าบาทจะทรงยอมให้ทางนัน้คดิว่าเราเป็นลกูไล่ 

นึกจะบีบยังไงก็ได้เหรอเพคะ"

"ไม่ใช่อย่างนั้นวตี ฌาร์มานท�าไปเพื่อรักษาเกียรติของลิสสา"

"รักษาเกียรติ? แล้วไม่ห่วงความรู้สึกของลูกสาวหม่อมฉันบ้างเหรอ

เพคะ ลิสสาเพิ่งจะยี่สิบเอ็ด แต่ฌาร์มานเกือบจะสี่สิบแล้วนะเพคะ ฝ่าบาท

จะให้ลิสสาแต่งงานกับคนแก่คราวพ่อเหรอเพคะ"

"ฌาร์มานไม่ได้แก่ขนาดนั้นสักหน่อยวตี อีกอย่างใครๆ ก็อยากเป็น

รานีของฌาร์มานทั้งนั้น"

"งั้นก็ยกให้คนพวกนั้นสิเพคะ มายุ่งกับลูกสาวหม่อมฉันท�าไม"

"ฟังกันบ้างสิวตี ท�าไมไม่มีเหตุผลแบบนี้"

"เรือ่งเหตผุล...หม่อมฉันคงสูฝ่้าบาทไม่ได้ แต่ความรกัลกู หม่อมฉัน

มีมากกว่าพระองค์แน่"

ท้ังสองจ้องตากนัอย่างไม่มีใครยอมใคร ท�าเอาคนกลางอย่างเจ้าหญิง

ลลสิสาลอบถอนหายใจ เธอรูด้ว่ีารานปัีทมาวตรีกัตนเหมือนลกูสาวจงึไม่อยาก

ให้เธอถูกบังคับ ทว่าสองวันมานี้เธอครุ่นคิดถึงทางแก้และผลลัพธ์ขั้นเบา 

ไปจนถงึร้ายแรงท่ีสดุ และหนึง่ในนัน้คอืการแต่งงานเช่ือมสมัพนัธ์สองประเทศ

ในเมื่อเธอยังไม่มีคนรัก และไม่เคยคิดจะรักใคร เพราะเห็นตัวอย่าง

ของทูลกระหม่อมพ่อกับทูลกระหม่อมแม่มาแล้ว เธอจึงมองความรัก 

เป็นสิง่แปลกปลอม เป็นของแสลงท่ีสิน้เปลอืงเวลา การต่อรองผลประโยชน์

ต่างหากที่ช่วยให้เธอมีชีวิตรอดอย่างมั่นคงและปลอดภัย

บางทีการแต่งงานกับผู้ชายท่ีใครๆ ลือกันว่าโหดเห้ียมอาจไม่แย่นัก 

ฌาร์มานข้ึนช่ือว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ท่ีร�่ารวยท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียใต้  
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แถมรูปร่างหน้าตาของเขาก็...ไม่เบาเลย

เราสองคนมเีหตใุห้เจอกนัหลายครัง้ ซ่ึงเธอยอมรบัโดยดษุณว่ีาเขาโดดเด่น

ท่ามกลางคนหมูม่าก รปูร่างสงูใหญ่บึกบึนแบบทหาร หน้าตาหล่อเหลาคมคาย 

ท่าทางเย็นชาท�าให้เขาน่าค้นหา ข้อส�าคญัเพ่ือนของเธอกรีด๊เขามาก

'เขาฮอตมากนะลสิสา เป็นคงิท่ียังโสดแล้วกแ็ฮนด์ซ่ัมมาก เธอไม่รูจ้กัเขา

ได้ยังไง'

'ก็เคยคุยบ้าง'

'ถ้าฉันเป็นเจ้าหญิงพรูมั ฉันต้องหาข้ออ้างแวะไปเย่ียมเขาบ่อยๆ แน่'

เพื่อนสาวอีกคนที่กรี๊ดฌาร์มานเหมือนกันก้าวเข้ามาร่วมวง

'พวกเธอนินทาแด๊ดดี้ฉันอยู่เหรอ'

'แด๊ดดี้? เขายังไม่แต่งงานไม่ใช่เหรอ'

'เขาเอาไว้เรียกผู้ชายมีอายุแต่ยังภูมิฐาน มาดดีย่ะ'

เขามาดดจีรงิๆ นัน่แหละ ขนาดยืนไกลกนัแบบนียั้งโดดเด่น งามสง่า

สมกับเป็นมหาราชา

'ได้ข่าวว่าเขารวยมาก มีเหมืองเพชรเหมืองทองของตวัเอง จรงิรเึปล่า'

'ท�านองนัน้ กณุฑ์ชาลามีแร่หายากเยอะมาก ไม่เหมอืนประเทศฉันหรอก 

เป็นประเทศเกษตรกรรมเล็กๆ แต่ถ้าหยุดส่งออกสินค้าเกษตรเม่ือไร 

ประเทศแถวนี้อดตายแน่'

'เผลอไม่ได้เลยนะลสิสา ขิงใส่ประเทศอ่ืนตลอด' เจ้าหญิงน้อยหัวเราะ

เสยีงใส 'ไม่เอาละ ไม่พดูเรือ่งการเมืองดกีว่าปวดหัว ไปเซย์ฮัลโหลเขากนั 

ดีกว่า'

'ไม่ล่ะ เธอไปเถอะ ฉันไม่อยากแย่งซีนเธอ เกิดเขาชอบฉันข้ึนมา  

เธออกหักแน่'

'ชิ!'

เพ่ือนสาวย่นจมูกใส่ก่อนเดินนวยนาดไปหามหาราชา ไม่นานเขาก็

หันมาทางเธอ บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเหตุใดหัวใจของเธอถึงเต้นถี่ยิบ 
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ใบหน้าร้อนเห่อขึน้โดยไม่ทันตัง้ตวั แต่แล้ววนิาทีถดัมาเขากหั็นกลบัไปพดูคยุ

กับเพื่อนของเธออีกไม่กี่ค�า ฝ่ายนั้นก็เดินหน้าหมองกลับมา

'เกิดอะไรขึ้น'

'อกหักน่ะสิยะ ยังไม่ทันชวนเดต เขาก็บอกว่ามีคนรักอยู่แล้ว'

เรื่องราววันนั้นย้อนเข้ามาในความทรงจ�าทุกครั้งท่ีได้พบกัน...เขามี

คนรักอยู่แล้ว!

หรอืว่าเหตผุลท่ีทางนัน้เสนอการแต่งงานเพือ่ยตุคิวามขัดแย้งระหว่าง

สองประเทศ แท้จริงแล้วเขาต้องการจะใช้การแต่งงานครั้งนี้กลบข่าวลือ 

เรื่องนิยมไม้ป่าเดียวกัน

จะว่าไปการแต่งงานกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ระหว่างประเทศ 

ก็ดีเหมือนกัน ถ้าเธอแต่งงาน พูรัมก็จะมีกุณฑ์ชาลาคอยคุ้มครองและ 

คานอ�านาจกบัคชูร ีโดยไม่ต้องคอยระแวงว่าสองประเทศนีจ้ะร่วมมือกนัแล้ว

หันมารังแกประเทศเล็กอย่างพูรัมรึเปล่า

"ตกลงค่ะพี่ราช ลิสสาจะแต่งงาน"

ค�าตอบท่ีทะลข้ึุนกลางปล้องท�าให้มหาราชาและรานแีห่งพูรมัมองกนั

ตาค้าง

"ไม่ได้นะลิสสา การแต่งงานคือความสุขทั้งชีวิตของลิสสา พี่ไม่มีวัน

ยอมให้ลิสสามาเสี่ยง"

"ลิสสาโอเคกับการแต่งงานนี้ค่ะ พี่ราชบังคับลิสสาไม่ได้อยู ่แล้ว  

พี่วตีก็รู้"

แต่ความเป็นแม่ท�าให้ยังมีถ้อยค�าค้างคาใจไม่หาย

"ถ้าลสิสากงัวลเรือ่งทางออกเลยรบัปากเพือ่ให้เรือ่งจบๆ ไป พ่ีบอกเลยว่า

ไม่จ�าเป็น พี่จะหาข่าวใหม่มากลบเรื่องลิสสาเอง ลิสสาไปเรียนต่อโทสักใบ 

รอจนเรื่องเงียบแล้วค่อยกลับมาก็ได้"

"ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะพี่วตี ลิสสาไม่อยากหนีปัญหา เชื่อลิสสาสิคะ

พีว่ต ีคนอย่างลสิสาไม่ยอมให้ใครเอาเปรยีบง่ายๆ หรอก ไหนๆ ลสิสากเ็ป็น
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หมากในเกมการเมอืงครัง้นีแ้ล้ว ลสิสาจะแต่งงานกบัฝ่าบาทค่ะ แต่มีเงือ่นไข

นะคะ"

"เงื่อนไขอะไร"

อาเมียร์ประจักษ์ความแสบสันของน้องสาวมาตั้งแต่อีกฝ่ายยังเยาว์ 

โตเป็นสาวแล้วมีหรือความแสบสันนี้จะลดน้อยลง เผลอๆ จะทวีคูณ 

ความร้ายกาจขึ้นด้วยซ�้า

"ข้อแรกกณุฑ์ชาลาต้องท�าสญัญาซ้ือขายสนิค้าเกษตรของพรูมั ลสิสา

ต้องการผูกขาดตลาดสนิค้าค่ะ เกษตรกรต้องขายสนิค้าได้ และทางกณุฑ์ชาลา

ต้องประกันราคาสินค้าขั้นต�่าให้เราเป็นเวลาสิบปี"

"สิบปี? มันไม่นานไปหน่อยเหรอลิสสา"

"หรือว่าฝ่าบาทจะลงจากบัลลังก์เร็วๆ นี้ล่ะคะ ลิสสาจะได้ปฏิเสธ 

การแต่งงานนี้ซะ"

"แล้วท�าไมต้องสิบปีด้วยล่ะ"

"อีกสบิปีข้างหน้าเทคโนโลยทีางการเกษตรคงก้าวไกลกว่านี ้กณุฑ์ชาลา

อาจพบวิธีการเพาะปลูกบนท่ีสูง ถึงเวลานั้นเขาอาจหาข้ออ้างมาปฏิเสธ

สนิค้าของพรูมั อีกท้ังอุตสาหกรรมเกษตรของพรูมัน่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้ 

ถึงเวลานั้นเราคงพัฒนาสินค้าเกษตรป้อนตลาดโลกได้ไม่ยาก"

"ลิสสาไปเรียนศิลปะแน่เหรอ พี่นึกว่าเรียนเศรษฐศาสตร์เสียอีก"

"บอกแล้วไงเพคะว่าลูกสาวของหม่อมฉันฉลาด"

"แล้วข้อสองล่ะ"

"สินสอดของลิสสาเพคะ"

"สินสอด?"

ตามธรรมเนยีมโบราณของพรูมัแล้ว เจ้าสาวต้องเป็นฝ่ายหอบสนิสอด

ไปขอเจ้าบ่าว มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ฐานะ แม้ปัจจุบันธรรมเนียมนี้จะ 

ล้าสมัยและมกีารรณรงค์จากกลุม่ผูห้ญงิยุคใหม่ให้ยกเลกิไปแล้ว แต่ในทาง

ปฏิบัติยังมีให้เห็นกันจนชินตา
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"เท่าไหร่"

"ทองยี่สิบตันเพคะ"

อาเมียร์เบิกตาโพลงด้วยความตกใจ "รูต้วัไหมว่าพดูอะไรออกมาลสิสา"

"รู้ค่ะพี่ราช ทองยี่สิบตันนี้ ลิสสาไม่ได้เก็บไว้เอง แต่จะเอาไปเป็น

ทุนส�ารองระหว่างประเทศค่ะ"

ความเสียสละของเจ้าหญิงน้อยท�าให้น�้าตาของแม่บุญธรรมตกใน 

ลูกสาวคนโตของตนมีความคิดอ่านลึกซ้ึงถึงเพียงนี้ เป็นเรื่องน่าช่ืนชม  

แต่การยอมเสียสละตนเองเพื่อประเทศขนาดนี้ รานีปัทมาวตียอมไม่ได้

"เห็นไหมเพคะว่าลูกสาวหม่อมฉันเสียสละเพื่อพูรัมขนาดไหน แล้ว

พระองค์ล่ะทรงท�าอะไรเพื่อปกป้องน้องสาวของพระองค์บ้าง"

"ลิสสาไม่ได้ฝืนใจหรอกค่ะ พี่วตีลองคิดดีๆ สิคะ ลิสสาเป็นคนเลือก

ฝ่าบาทนะ ไม่ใช่ฝ่าบาทเลือกลิสสา เพราะฉะนั้นหากฝ่าบาทผิดเงื่อนไข

แม้แต่ข้อเดียว ลิสสาก็ไม่แต่งค่ะ"

"แต่ว่าแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ มันหมายถึง..."

"ความรกัน่ะเหรอคะ ลสิสาไม่รูจ้กัมันด้วยซ�า้ ขอแค่ลสิสาได้ประโยชน์ 

พูรัมได้ประโยชน์ ลิสสาพร้อมดีลค่ะ!"
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