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คำนำ สำนักพิมพ์ทรีบีส์
นวนิยาย ‘เพชรกลางไฟ’ ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์
ช่วงปีพ.ศ.๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๘ และได้รบั การรวมเล่มในทันทีทจี่ บบทอวสาน
เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและติดตามกันมาก เพราะเป็นนวนิยายที่อ่านได้สนุก
เพลิดเพลิน กล่าวถึงเรือ่ งราวความรักต่างศักดิข์ องตัวละคร ซึง่ ยังคงเป็นทีช่ นื่ ชอบ
ของผู้อ่านอยู่เสมอ โดยเฉพาะในงานเขียนของ ว.วินิจฉัยกุล ที่หากกล่าวถึงตัว
ละครใด ย่อมแสดงความดี ความไม่ดี ตลอดจนข้อเด่น ข้อด้อย ให้ปรากฏ
ด้วยกิริยาอาการ ความคิด ความรู้เท่าทัน และพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละคร
นั้นๆ อย่างมีเสน่ห์
สำนักพิมพ์ทรีบีส์หวังว่าผู้อ่านจะได้แง่คิดและประโยชน์จากการอ่านเรื่อง
‘เพชรกลางไฟ’ นี้ ตามสมควร
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รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ ว

๑

ม่อมเจ้าหญิงอุรวศีทรงยืนอยูบน
่ ระเบียงชัน้ บน
ใต้หลังคาเรือนหลังคาปั้นหยาทาสีเขียวหม่น อันเป็น
เรือนที่พำนักทรงอยู่มาตั้งแต่ประสูติจนบัดนี้
ไม่มีใครเรียกเรือนหลังนีว่้ าตำหนัก แม้มีหม่อมเจ้า
ทัง้ ชายและหญิงทรงพำนักอยู่ เพราะถือว่าเจ้าของเรือน
ตัวจริงเป็นเพียงหม่อมเล็กๆ คนหนึ่งของเสด็จในกรมฯ
เจ้าของวัง ส่วนทีเรี่ ยกว่าตำหนักมีเพียงแห่งเดียวคือตึก
ใหญ่สองชัน้ แบบฝรัง่ ทาสีขาว มีหน้าต่างไม้บานเกล็ด
ทั้งชั้นบนและล่าง มองเห็นหลังคามุงกระเบื้องว่าวได้
รำไรเมือ่ มองลอดหมูไม้
่ ไปจากเรือนปัน้ หยาสีเขียวหลังนี้
เพราะตึกหลังนัน้ เป็นทีประทั
่ บของเสด็จในกรมฯ เจ้าของ
วัง หม่อมใหญ่ของท่านและโอรสธิดาที่เกิดจากหม่อม
แดดอ่อนยามเช้าส่องลอดใบมะขามใหญ่ข้างเรือน
ทาบเป็นเงาเรืองๆ ลงบนเกศาดำขลับ หวีเสยเรียบด้วย
ขีผ้ งึ้ ตลอดจนทาบส่วนหนึง่ ของปรางเหลืองนวลสะอาด
ตา
ดวงพักตร์ของท่านหญิงขรึม ระคนด้วยหม่นหมอง
พระทัยลอยจนไม่รูส้ กึ องค์ แม้ได้ยนิ เสียงเรียกเมือ่ ประตู
ของห้องด้านในเปิดออก
“หญิง ยังไม่กลับเข้าห้องอีกหรือลูก”
ไม่ต้องหันไป ท่านหญิงก็ทรงทราบว่าใคร รอจน
ผูพู้ ดซึง่ เป็นหญิงสาวใหญ่ร่างอ้อนแอ้นอรชร เดินเข้ามา
ใกล้ๆ จึงทรงตอบเนือยๆ
“หญิงไม่ชอบไปนั่งอุดอู้อยู่ในห้อง อยู่ที่ระเบียง
๗
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รับลมสบายกว่า”
“งั้นก็แล้วไปเถอะ กระเถิบมาให้พ้นแดดหน่อยสักหน่อยปะไร”
ระเบียงตรงนีไม่
้ ร้อนเพราะมีร่มเงามะขาม และก็ยังเช้าอยูมาก
่
ท่านหญิงจึงทรงเฉยเสีย ไม่ขยับตามคำพูดของหม่อมแม่ ส่วนคนพูดเมือ่ พูดแล้ว
ก็ไม่ใส่ใจว่าคนฟังจะทำตามหรือไม่ ถอยไปอยูใน
่ เงาร่มของระเบียง ซึง่ มีลักษณะ
เป็นห้องโล่งๆ ตรงมุมบ้านชัน้ บน มีผนังด้านในเพียงสองด้าน เพือ่ มิให้แดด
ได้ต้องผิวพรรณซึง่ ผ่องเป็นน้ำเป็นนวลไม่แพ้สาวๆ ปากก็พูดต่อไปด้วยเรือ่ งอืน่
ที่ตัวเองสนใจอยู่
“สายๆ แม่จะไปบ้านตาเสียหน่อย คงไม่มีใครมาหาหรอกวันนี้ หญิง
อยู่กับแม่ผินนะ ลูก”
“แม่จะไปบ้านตาทำไมจ๊ะ?” ท่านหญิงถามเนือยๆ “จะเหมาะหรือ เรา
กำลังไว้ทุกข์ บ้านนั้นก็ครึกครื้น มีแต่มโหรีปี่พาทย์ เดี๋ยวคนในวังรู้เข้าจะ
ค่อนขอดเอาได้”
“แหม! ถ้าคนมันจะหาเรื่องว่าละก็ นั่งอยู่เฉยๆ มันก็ว่าได้” ฝ่ายถูก
แย้ง แย้งกลับทันควัน “วันนีเขา
้ ไหว้ครู ทำบุญเลีย้ งพระเพล แม่ก็เลยต้อง
ไป ไม่งั้นยายจะว่าเอาได้”
ท่านหญิงทรงชำเลืองมองหม่อมแม่ แม้ว่าอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ หม่อม
ผู้มีนามไพเราะว่า ‘สลวย’ ก็ยังเปล่งปลั่งไร้ร่องรอยทุกข์ตรม จนธิดาอด
แปลกพระทัยไม่ได้ ว่าหม่อมแม่ไม่เศร้าโศกบ้างหรือที่ต้องสูญเสียครั้งใหญ่
จากเสด็จพ่อสิน้ พระชนม์ คนทัง้ วังก็รูกั้ นว่าหม่อมแม่เป็นหม่อมคนโปรดของ
เสด็จในกรมฯ เมื่อมีหม่อมสลวยเมื่อยี่สิบปีก่อนแล้ว เสด็จในกรมฯ ก็มิได้มี
หม่อมอื่นๆ ต่อมาอีกเลย
จะว่าไป เสด็จพ่อของท่านหญิงทรงเป็นเจ้านายที่ต่างจากเจ้านาย
พระองค์อื่นๆ โดยมาก ตรงที่ทรงมีหม่อมจำนวนน้อยมาก นอกจากหม่อม
ต่วนผู้เป็นหม่อมใหญ่ มีโอรสหนึ่งและธิดาอีกสี่องค์ด้วยกัน ก็มีเพียงหม่อม
เรีย่ ม ซึง่ มีหม่อมเจ้าเมราเป็นธิดาองค์เดียว พำนักอยูใน
่ เรือนไทยฝากระดาน
ใต้ถนุ สูงห่างจากเรือนปัน้ หยาสีเขียวไปทางอีกฟากหนึง่ ของวัง หม่อมอีกคน
๘
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หนึ่ง หม่อมพิณซึ่งไม่มีหม่อมเจ้า และออกจากวังไปตั้งแต่สาวๆ คนในวัง
ไม่ใคร่จะพูดถึงนัก คงเปรยๆ แว่วกันมานานๆ ครั้งว่า
“แม่พิณไม่รักดี เลี้ยงไม่เชื่อง”
จากนั้นก็คือหม่อมสลวย หม่อมคนสุดท้าย ซึ่งมีโอรสธิดาสององค์
หม่อมเจ้าวิสสุกรรมและหม่อมเจ้าหญิงอุรวศี เสด็จในกรมฯประทานบ้านทันสมัย
เป็นเรือนไม้สักสองชั้นรูปสี่เหลี่ยม หลังคาปั้นหยามุงกระเบื้อง ดูสวยงาม
ภูมฐิ าน บริเวณรอบบ้านร่มรืน่ ด้วยต้นไม้ใหญ่ พืน้ ดินปัดกวาดสะอาดสะอ้าน
ไม่มีหญ้ารกหรือใบไม้แห้งร่วงหล่น มีทางเดินเล็กๆ เกิดจากคนเดินเหยียบย่ำ
เป็นประจำจนเป็นพื้นแข็งเรียบทอดจากบ้านหลังนี้ลดเลี้ยวไปใต้หมู่ไม้ ไป
จนถึงด้านหลังตำหนักใหญ่สีขาว เป็นเส้นทางที่หม่อมสลวยและโอรสธิดาใช้
เป็นประจำเมื่อไปเข้าเฝ้าเสด็จในกรมฯ
บัดนี้ เส้นทางเล็กๆ นั้นดูรกร้างว่างเปล่าน่าใจหาย เพราะไม่มีใครใช้
อีกแล้ว หม่อมเจ้าหญิงอุรวศีเหม่อทอดพระเนตรทางนัน้ อยูอึ่ ดใจ ก่อนปรารภ
ขึ้นมาลอยๆ
“สิ้นเสด็จพ่อ แม่กับหญิงคงไม่ได้ใช้ทางเดินเส้นนี้อีกแล้ว”
“อย่าว่าแต่ทางเดินเลย แม้แต่พืน้ ทีวั่ ง เราก็คงเหยียบเข้าไปไม่ได้อีก”
หม่อมสลวยตอบ เสียงห้วนขึ้นเล็กน้อย “หม่อมใหญ่จะกั้นกำแพงอยู่วันนี้
พรุ่งนี้ เห็นส่งคนมาวัดที่แล้วนี่”
“กำแพงอะไรจ๊ะ แม่”
“กำแพงกัน้ วังน่ะสิ จะอะไรเสียอีก พวกเขาก็อยูส่่ วนของเขาในวัง แม่
ลูกก็กระเด็นออกมาอยูนอก
่ วัง ก็ยังดีทีเสด็
่ จพ่อของหญิงทรงทำพินยั กรรมไว้
เราจึงได้ที่ดินกับบ้านนี้ ไม่งั้นแม่ก็ต้องหอบหญิงซมซานกลับไปอยู่บ้านตา
ยาย”
อาการมึนซึมของอุรวศีค่อยเปลี่ยนเป็นตื่นตัวขึ้นเล็กน้อย
“ป้าเรี่ยมกับพี่หญิงเมล่ะจ๊ะ โดนกันออกไปอยู่นอกวังเหมือนเราหรือ
เปล่า”
“ก็น่าจะเหมือนกันละมัง้ ถ้าหญิงไปหาท่านหญิงเมก็ลองถามเธอดูซี แต่
๙
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บรรดาเจ้าพี่บนตำหนักใหญ่นั่นไม่ต้องพูดละนะ มรดกพกสถานตกเป็นของ
ท่านหมด แต่ทุกองค์คงอยากอยู่ในวังหลวงมากกว่า ไม่กลับออกมาหรอก
อยู่ฝ่ายในโน่นสบายจะตาย”
หม่อมเจ้าอุรวศีส่ายเศียรน้อยๆ อย่างไม่เห็นด้วย
“อยูใน
่ พระบรมมหาราชวัง หญิงไม่เห็นสบายตรงไหน น่าเบือ่ จะตาย
น่ะไม่ว่า ถูกเสด็จป้ากริว้ แหวๆ อยูทุ่ กวัน ค่อยยังชัว่ หน่อยทีหญิ
่ งไม่ต้องเข้าไป
ที่นั่นอย่างพวกเจ้าพี่”
หม่อมสลวยทำหน้าไม่เห็นด้วย แย้งว่า
“อยูใน
่ โน้นน่ะดีออก ข้าน้ำคนหลวงคึกคักอยูทุ่ กตำหนัก ไม่เงียบเหงา
เหมือนที่นี่”
“ไม่ดีหรอกจ้ะ แผ่นดินนี้ไม่เหมือนแผ่นดินก่อน พระเจ้าอยู่หัวท่าน
ไม่ทรงมีฝ่ายใน ก็เลยไม่คึกคัก ตอนนี้ตำหนักก็ปิดไปหลายตำหนักแล้ว
เจ้านายท่านทรงย้ายออกไปอยูวั่ งข้างนอกกัน เจ้าจอมก็ไปเหมือนกัน หญิง
เข้าไปครั้งก่อน เจ้าพี่ยังทรงบ่นเลยว่าอยากออกมาข้างนอก”
“เจ้าพี่องค์ไหน”
“เจ้าพี่เล็ก”
“ท่านก็บ่นไปยังงั้นละ ยังไงข้างในก็ยังมีคนอีกมากมาย หญิงจะได้มี
เพื่อนฝูงอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ที่นี่เมื่อไม่มีเสด็จพ่อแล้ว มิหนำซ้ำ แม่
กระเด็นออกมานอกวัง หญิงก็ไม่เหลือใครอีก”
อุรวศีแย้มสรวล ทำให้ดวงพักตร์ทีนิ่ ง่ เหมือนรูปสลัก แจ่มใสขึน้ ทันตา
เห็น
“หญิงก็เหลือแม่ไงล่ะจ๊ะ กับพี่ชายอีกองค์”
“พีชาย
่ ของหญิง มีก็เหมือนไม่มี อยูถึ่ งเมืองฝรัง่ มังค่า ลูกผูช้ ายน่ะ
หญิงเอ๊ย แม่จะบอกให้ พอโตเป็นหนุม่ ก็ไม่เคยอยูติ่ ดบ้าน ถ้าไม่ทำงานก็ไป
สมาคมกับเพือ่ นฝูง หญิงอย่าคิดว่าจะเล่นกับเจ้าพีได้
่ เหมือนตอนเด็กๆ หญิง
จะเหงา”
“เหงาขึน้ มาหญิงก็ไปหาพีหญิ
่ งเมได้” อีกฝ่ายทรงเถียง เหมือนเด็กๆ
๑๐
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ที่ไม่ยอมแพ้ผู้ใหญ่
“ท่านหญิงเมน่ะรึ มีปากก็เหมือนไม่มี หญิงจะไปทำอะไร พูดอยูฝ่่ าย
เดียวคงสนุกหรอกนะ”
“ถึงเธอไม่ค่อยจะช่างพูด แต่เธอก็ใจดี ถักลูกไม้สวย เย็บผ้าก็เก่ง
ขนมฝรั่งกะดีจีนเธอก็ทำได้ อร่อยกว่าเขาขายเสียอีก”
“วุย้ ! เลิกเถียงแม่เสียที เชือ่ แม่เถอะ เข้าวังน่ะดีกว่าหลายเท่า ใครๆ
เขาก็อยากเข้า เสด็จพระองค์หญิงก็ทรงอยากได้หญิงไปอยูด้่ วย ถ้าไม่ติดว่า
เสด็จพ่อขอตัวหญิงเอาไว้ หญิงคงไปเป็นชาววังเหมือนเจ้าพีเสี
่ ยหลายปีแล้ว”
เรือ่ งนีไม่
้ ใช่เรือ่ งทีพู่ ดกันครัง้ แรก แต่พูดกันมาหลายครัง้ ระหว่างแม่ลูก
นับแต่เสด็จในกรมฯ สิน้ พระชนม์ ดูเหมือนว่าหม่อมแม่จะย้ำซ้ำซากทัง้ ทางตรง
ทางอ้อม ให้ท่านหญิงทรงย้ายออกจากวังทีทรง
่ อยูมา
่ แต่เกิดไปอยูใน
่ ตำหนัก
ของเสด็จป้าในเขตพระราชฐานฝ่ายใน ไม่ยอมฟังเลยว่าอุรวศียืนกรานปฏิเสธ
อยู่ทุกครั้งที่เปิดประเด็นเรื่องนี้กันขึ้่นมา
คราวนี้ก็เช่นกัน ท่านหญิงเป็นฝ่ายทรงตัดบทอย่างทุกคราว
“แม่จะไปบ้านตาไม่ใช่หรือ ไปเตรียมตัวเถอะจ้ะ หญิงขอนัง่ ตรงนีอี้ ก
สักครู่ พอร้อนก็จะกลับเข้าข้างใน”
เมือ่ ทรงชีทาง
้ ให้ หม่อมสลวยก็เลยลืมเรือ่ งทีพู่ ดกันอยู่ กระวีกระวาด
กลับเข้าไปในห้อง ทิ้งธิดาให้ประทับนั่งขรึมอยู่องค์เดียวเช่นในตอนแรก
***
หม่อมเจ้าอุรวศีทรงเพ่งมองหลังคาตึกสีขาวทีเห็
่ นไกลๆ พ้นหมูไม้
่ อีกครัง้
น้ำพระเนตรเอ่อขึน้ มาอีก เมือ่ นึกถึงเจ้าของผูบั้ ดนีเสด็
้ จสูชั่ น้ ฟ้าสวรรคาลัยแล้ว
ตัง้ แต่จำความได้ บุรษุ ร่างผอมบาง ผมตัดสัน้ ดำแซมสีขาวประปราย
เป็นเหมือนเทพเจ้าที่ทรงเคารพบูชา มิใช่เทพเจ้าที่น่าเกรงขามอย่างบรรดา
รูปหล่อโลหะเทพเจ้าอีกหลายองค์ทีประดิ
่ ษฐานอยูใน
่ ห้องพระบนตำหนัก แต่
เป็นเทพที่พระทัยดี เอื้ออำนวยพรให้เสมอทั้งที่ท่านหญิงไม่ได้ทรงขอ จน
คนในวังค่อนขอดกันตามประสาชาววังช่างนินทา
“ก็อย่างว่าละ เสด็จท่านไม่มีลูกเล็กๆ มาหลายปี พอมีก็เลยโปรดเอา
๑๑
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มาก”

ข้อพิสจู น์เห็นได้จากเสด็จในกรมฯ ทรงส่งหม่อมเจ้าวิสสุกรรมไปศึกษาต่อ
ทียุ่ โรปเช่นเดียวกับหม่อมเจ้าอรชุนพระโอรสองค์ใหญ่ทีประสู
่ ตจาก
ิ หม่อมต่วน
แม้ว่าเป็นทุนเล่าเรียนหลวง แต่ท่านก็ทรงสมทบเงินส่วนพระองค์ไปด้วย
เสด็จในกรมฯ โปรดให้พระโอรสมีวิชาความรู้ทันสมัยจากตะวันตกมา
ตัง้ แต่เด็ก เพือ่ จะไปศึกษาต่อในยุโรปเมือ่ เจริญพระชันษาขึน้ ท่านชายทัง้ สอง
องค์จึงมีครูฝรัง่ มาถวายพระอักษรตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ ส่วนบรรดาพระธิดา มี
อุรวศีองค์เดียวที่มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านมากกว่าเจ้าพี่ เพราะอยู่ใกล้ชิด
เสด็จพ่อมากกว่าองค์อื่นๆ
เจ้าพีหญิ
่ งทุกองค์เสด็จเข้าไปอยูใน
่ วังหลวงตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ มีหม่อมเจ้าเมราเท่านั้นที่เสด็จกลับออกมาอยู่กับหม่อมแม่เมื่อสัก ๓ ปีก่อน เจ้าพี่
องค์ใหญ่เสกสมรสไปแล้ว เหลืออีกสามองค์ยังอยู่ในพระราชฐานชั้นในกับ
เสด็จพระองค์หญิง ผูเป็
้ นพระเชษฐภคินร่ี วมเจ้าจอมมารดากับเสด็จในกรมฯ
ส่วนอุรวศีไม่ถูกส่งเข้าวังหลวง เพราะเสด็จในกรมฯ ทูลเสด็จพระองค์หญิงว่า
‘ชายไม่มีลูกเล็กๆ ไว้เล่นนานแล้ว ทูลขอลูกคนนี้ไว้สักคน’
ตอนเล็กๆ แม่ผินพี่เลี้ยงเคยเล่าด้วยความเอ็นดูว่า อุรวศีเป็นเด็กผิว
ขาวเหลืองผุดผ่อง ปากนิดจมูกหน่อยเหมือนตุก๊ ตาชาววัง เลีย้ งง่ายไม่โยเย
ไม่กลัวคน พอคลานได้ก็คลานขึน้ พระเพลาเสด็จพ่อ ชอบกอดพระศอไว้แน่น
จนเสด็จในกรมฯ ต้องทรงอุ้มไว้ตลอด ไม่กล้าวาง
‘พอวางก็ร้องให้อุม้ เสด็จก็ต้องทรงอุม้ อยูเรื่ อ่ ย เสด็จไปไหนก็ต้องอุม้
ท่านหญิงไปด้วย แม้แต่เวลาแขกเหรื่อมาเฝ้า ท่านก็อุ้มท่านหญิงออกไป
บ่อยๆ ตรัสว่า ‘ลูกเขาติดฉัน’ จนท่านบนตำหนักค่อนเอาว่า ไม่ใช่ลูกติด
พ่อหรอก พ่อต่างหากติดลูก’
‘ท่านบนตำหนัก’ เป็นคำทีบริ
่ วารในวังหมายถึงหม่อมต่วน ชายาเอก
ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อของท่านออกมาตรงๆ แม้แต่ท่านหญิงอุรวศีเองก็ไม่อยู่
ในฐานะจะทรงเรียกได้ แม้วา่ ทรงเป็นเจ้าและหม่อมต่วนเป็นสามัญชน ทัง้ นี้
๑๒
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เพราะหม่อมต่วนมิใช่คนธรรมดา แต่เป็นลูกสาวของขุนนางใหญ่โตระดับเจ้าพระยา เธอมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินและบริวาร บริวารในวังนี้มากกว่าครึ่งก็เป็น
คนของหม่อมต่วนมาตั้งแต่อยู่บ้านเดิม
ดวงหน้าหม่อมต่วนเลื่อนเข้ามาแทนที่เสด็จพ่อ
สตรีร่างอ้วน เตีย้ ลำคอใหญ่เช่นเดียวกับลำแขนเรือ่ ยลงมาถึงมืออวบ
อูม ผิวดำแดงค่อนข้างหยาบ มีจุดกระสีเข้มประปราย เห็นได้ชัดเพราะหม่อม
ต่วนห่มผ้าแถบผืนเดียวเวลาอยู่ในวัง ต่อเมื่อออกไปข้างนอกจึงจะสวมเสื้อ
ลูกไม้ขาวแขนยาวสะพายแพร ดวงหน้าบึ้งตึงเหมือนเกิดมาไม่เคยรู้จักว่า
รอยยิ้มเป็นอย่างไร
เมือ่ ใดริมฝีปากหนามีรอยน้ำหมากจับจนแดงเข้มเผยอขึน้ จนเห็นฟันที่
บรรจงสีไว้ดำเป็นมันขลับ คนทีเห็
่ นก็เย็นสันหลังได้แล้ว เพราะนัน่ หมายความ
ว่าถึงเวลาหม่อมต่วนจะเหน็บแนมดุว่าใครสักคนตรงหน้า จนอีกฝ่ายน้ำตาร่วง
น้ำตาไหล ไม่เคยทีจะ
่ มีคำพูดดีๆ ออกมา แม้แต่กับโอรสธิดาทัง้ ห้า อย่างดี
ที่สุดก็คือพูดด้วยสั้นๆ ตามธุระที่มี
หม่อมต่วนไม่ใคร่จะมีโอกาสเช่นนัน้ กับอุรวศี เพราะท่านหญิงอยูใกล้
่ ๆ
เสด็จพ่อตลอดเวลา องค์เจ้าของวังเป็นบุคคลเดียวในวังทีหม่
่ อมต่วนพูดจาด้วย
น้ำเสียงเย็นๆ เวลาอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ หม่อมต่วนไม่เคยขึ้นเสียงอย่าง
แสดงกับคนอื่นๆ
แต่หม่อมต่วนก็ไม่วายส่งสายตาแข็งกร้าวเย็นชามาให้พระธิดาองค์สุดท้อง
ของเสด็จในกรมฯ เป็นประจำ
อุรวศีทรงรูส้ กึ ว่าหม่อมต่วนไม่ชอบเด็ก แม้แต่โอรสธิดา เธอก็ไม่สนิทสนมด้วย ข้อนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอส่งท่านหญิงทุกองค์เข้าวังไป
ตัง้ แต่ยังเล็ก บางครัง้ เจ้าพีหญิ
่ งเหล่านีกลั
้ บมาเยีย่ มบ้าน แม่ลูกก็นัง่ กันห่างๆ
เหมือนเป็นแขกเหรื่อมาเยี่ยมเยียน ไม่เคยพูดคุยกันนอกจากจำเป็น
ผิดกับเสด็จพ่อ ท่านพระทัยดีและทรงรักโอรสธิดาทุกองค์ เมื่อเจ้าพี่
ทัง้ หลายเสด็จกลับมาเยีย่ มวัง เสด็จพ่อจะดีพระทัยเป็นพิเศษ ทรงจัดโต๊ะอาหาร
แบบฝรัง่ ให้เสวยกันพร้อมหน้า หรือไม่ก็เสด็จรถม้าออกไปข้างนอก พาหม่อม๑๓
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เจ้าหญิงทุกองค์ตามเสด็จไปด้วย ถ้าหม่อมต่วนไม่ไปร่วมวงด้วย ทุกองค์จะ
เบิกบานกันมาก แต่เมือ่ ใดหม่อมต่วนไปด้วย รถม้าก็จะเงียบกริบแทบว่าจะ
ได้ยินเสียงหายใจ
***
แดดเริ่มแรงขึ้น จนรู้สึกลำแสงอบอุ่นสัมผัสพระเศียรและวงพักตร์
เหมือนมืออุ่นๆ ลูบไล้อย่างเมตตา เรียกความทรงจำกลับมาอีกครั้ง จนลำพระศอตีบตันปวดร้าว
ไม่นานเลย เหมือนเพิง่ ผ่านไปแต่ไม่กีวั่ น ยังจำได้ถึงทุกเช้าทีเสด็
่ จผ่าน
ทางเล็กๆ ตรงไปที่ตำหนัก
ตามระเบียบทีหม่
่ อมต่วนวางไว้ บริวารทุกคนต้องขึน้ ทางบันไดหลัง ห้าม
ขึ้นบันไดหน้า แม้แต่หม่อมเรี่ยมและหม่อมสลวยก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้น แต่
ท่านหญิงเป็นพระธิดาเสด็จในกรมฯ จึงไม่ทรงอยู่ในกฎเกณฑ์นี้
ทุกครัง้ ทรงอ้อมไปขึน้ บันไดหน้า เพือ่ จะตรงเข้าไปทีห้่ องทรงพระอักษร
ของเสด็จพ่อทางปีกซ้ายของตำหนัก เสร็จงานแล้วก็กลับ ไม่เคยแวะเวียน
ไปห้องอื่น เพราะบารมีไพศาลของหม่อมต่วนแผ่กระจายอยู่ทุกซอกมุม
หน้าทีของ
่ ท่านหญิงคือเสมียน คอยจดเรือ่ งราวต่างๆ จัดเก็บหนังสือ
และกระดาษเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หรืองานอื่นแล้วแต่เสด็จพ่อจะ
ทรงสัง่ รวมทัง้ ปัดฝุน่ กวาดเช็ดถูห้องด้วยองค์เอง เสด็จในกรมฯ ไม่ไว้วางใจ
ผู้อื่นให้เข้าไปในห้องทรงพระอักษร
บัดนี้ ห้องทรงพระอักษรของเสด็จพ่อปิดตาย ไม่มีใครย่างกรายเข้าไป
หม่อมต่วนไม่เคยสนใจหนังสือหนังหา เพราะตัวเองก็แค่พออ่านออกแต่เขียน
ไม่ได้ จึงไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้
เสด็จพ่อคงไม่โปรดให้ห้องทรงพระอักษรของท่านมีฝุ่นท่วมแน่ๆ ฉัน
จะต้องไปปัดกวาดให้เรียบร้อย
เร็วเท่าความคิด ท่านหญิงทรงหันกลับจากระเบียง เสด็จเข้าไปในห้อง
เรียกเด็กสาวหน้าตาหมดจดที่นั่งแอบรอรับใช้อยู่ข้างประตู
“จัน ไปดูทีตำหนั
่ กซิ ท่านบนตำหนักออกไปหรือยัง ถ้าไปแล้วให้รีบ
๑๔
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กลับมาบอก หาผ้าถูเรือน ไม้กวาด ถังน้ำเตรียมไว้ให้พร้อม หิ้วตามฉัน
ไป”
***
ทุกวันพระ กิจวัตรประจำของหม่อมต่วนคือนัง่ รถม้าออกจากวัง เพือ่
ไปฟังเทศน์ทีวั่ ดบวรนิเวศ อยูจน
่ ถวายภัตตาหารเพล จากนัน้ ก็ลงเรือข้ามฟาก
ไปฝัง่ ธน ตรงไปทีวั่ ดซึง่ เจ้าคุณพ่อของเธอสร้างไว้ เพือ่ จะถืออุโบสถศีล ค้าง
ที่นั่นหนึ่งคืน กลับมาถึงวันในวันรุ่งขึ้น
วันพระจึงเป็นวันทีบริ
่ วารในวังผ่อนคลายกันเป็นพิเศษ สาวๆ อยากจะ
ออกไปไหนก็ไปตามสบาย ส่วนคนแก่จับกลุม่ เล่นไพ่กันได้ไม่มีใครห้าม บน
ตำหนักก็จะปลอดคน เพราะเมื่อหม่อมต่วนอยู่ก็ไม่มีใครย่างเหยียบขึ้นไป
***
บานประตูหน้าต่างชั้นล่างของตำหนักปิดสนิท เหมือนอย่างที่เป็นอยู่
ประจำ เพราะหม่อมต่วนใช้เวลาอยูข้่ างบนเป็นส่วนใหญ่ บานประตูด้านหน้า
ปิดไว้เฉยๆ ไม่ได้ลงกลอน ภายในมืดครึ้ม มีกลิ่นอับอยู่ทั่วไป
อุรวศีเสด็จผ่านห้องโถงด้านหน้าทีมี่ บันไดโค้งขึน้ สูชั่ น้ บนไปยังห้องด้าน
ซ้ายมือ ห้องทรงพระอักษรเป็นห้องทีทรง
่ เห็นว่าน่าสบายทีส่ ดุ ในตำหนัก ผนัง
ฉาบสีฟ้าหม่น ด้านหนึง่ มีตูไม้
้ ดำบานกระจกขนาดใหญ่ตัง้ เรียงกันหลายตูจน
้
ชิดผนัง ภายในมีหนังสือเรียงรายเป็นระเบียบ หน้าต่างบานใหญ่ยาวสองบาน
ทางทิศใต้ช่วยให้ห้องนั้นรับลมโกรกสบายในยามบ่ายถึงเย็น แสงสว่างจาก
ภายนอกมิได้เจิดจ้าจนแสบตา เพราะกรองแสงด้วยกิง่ ก้ามปูใหญ่ใกล้หน้าต่าง
เห็นดอกเป็นปุยสีชมพูสวยชื่นตาอยู่ท่ามกลางใบเล็กละเอียด
ริมหน้าต่างแห่งนี้เป็นมุมพักผ่อนของเสด็จพ่อ มีเก้าอี้นอนแบบฝรั่ง
ตัวยาวทีทรง
่ เรียกว่า ‘โซฟา’ เบาะหุม้ กำมะหยีสี่ แดงตัง้ อยูต่ วั หนึง่ พร้อมด้วย
หมอนอิงและผ้าห่มตาสก๊อตผืนบางนุม่ วางพับอยูเป็
่ นประจำ ในยามบ่ายเมือ่
ประทับอยูใน
่ ห้อง เสด็จในกรมฯ จะทรงบรรทมช่วงสัน้ ๆ อยูบน
่ เก้าอียาว
้ ตัวนี้
คลุมองค์ด้วยผ้าห่มตาสก๊อต จนกว่าจะตืน่ บรรทมประมาณบ่ายสีโมง
่ ก็จะถึง
เวลาเสวยน้ำชาแบบฝรัง่ ท่านหญิงเป็นผูยก
้ ของว่างและเครือ่ งพระสุธารสชา
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ทำด้วยเงินแท้จากอังกฤษมาวางบนโต๊ะเล็กแบบฝรั่งข้างที่ประทับ
วันนีไม่
้ เหมือนเมือ่ ก่อน บานประตูห้องทีเคย
่ ปิดสนิทเป็นประจำ บัดนี้
เปิดกว้าง มีเสียงเคลื่อนไหวกุกกักอยู่ข้างใน
อุรวศีทรงก้าวเข้าไปยืนตรงประตู รับสัง่ ถามดังๆ ด้วยความตกพระทัย
“เอ๊ะ! อะไรกันนี่?”
สิ่งแรกที่กระทบสายพระเนตร คือหนังสือเป็นตั้งๆ วางอยู่บนพื้นห้อง
สลับกับลังไม้ฉำฉาวางเกะกะอยูหลาย
่ ใบ บานประตูตูหนั
้ งสือเปิดอ้า ชัน้ หนังสือ
ส่วนบนว่างเปล่า เหลือแต่หนังสือชั้นล่าง
ถัดจากนัน้ คือผูช้ ายสองหรือสามคนกำลังสาละวนก้มๆ เงยๆ ขนหนังสือลง
มามัดเชือก ทุกคนง่วนอยูกั่ บงานจนไม่เห็นผูที้ ยื่ นเด่นอยูตรง
่ ประตู เมือ่ ได้ยนิ
เสียงก็เงยหน้ามองเป็นตาเดียวกัน
ชายผูหนึ
้ ง่ เคลือ่ นตัวออกมาจากมุมห้อง มาหยุดยืนอยูตรง
่ หน้าท่านหญิง
สิ่งแรกที่อุรวศีทอดพระเนตรเห็นคือดวงตาใหญ่และดำสนิทคู่หนึ่ง ใต้
คิ้วเข้มเป็นสันเรียบ ราวกับวาดด้วยหมึกจีน เป็นดวงตาที่สะท้อนแสงสว่าง
จากภายนอกเอาไว้ จนอุรวศีทรงรู้สึกเหมือนกำลังมองแสงตะวันยามสาย
เจ้าของดวงตาจับจ้องมองท่านหญิงเต็มตา อุรวศีไม่อาจบอกได้ว่าแววตา
นัน้ มีความรูส้ กึ อย่างใด เพราะไม่เคยมีใครมองท่านหญิงเช่นนีมา
้ ก่อน ทรงรู้
แต่ว่าเป็นการมองจริงๆ จังๆ เก็บประทับรายละเอียดไว้ในใจ มิใช่แค่มองสัก
แต่ว่าเห็น อย่างคนทั่วไปมองกัน

๑๖

เพชรกลางไฟ

๒

จ้าของดวงตาคูนั่ น้ เป็นชายหนุม่ นุง่ โจงกระเบน
ผ้าพืน้ สีน้ำเงินแก่ สวมเสือ้ คอกลมสีขาว เป็นเสือ้ ตัวใน
ของเสื้อคอปิดกระดุมห้าเม็ดซึ่งถอดแขวนไว้บนที่แขวน
หมวกมุมห้อง หน้าเป็นมันด้วยเหงือ่ หน้าผากมีรอยดำ
เป็นปืน้ คงจะเกิดจากเอามือปาดเหงือ่ เนือ้ ตัวมอมแมม
จากฝุน่ จากพืน้ ห้องและหนังสือ ผมรองทรงทีปกติ
่ น่าจะ
หวีเรียบ บัดนี้ยุ่งลงมาปรกหน้าผากอย่างน่าขัน
สายตาทีจั่ บจ้องเหมือนไม่อาจถอนสายตาได้ เรียก
ความทรงจำในกลอนพระราชนิพนธ์ ‘ท้าวแสนปม’ กลับ
คืนมา เสด็จพ่อได้รับพระราชทานมาเล่มหนึง่ ท่านหญิง
เคยอ่านถวายเสด็จพ่อดังๆ มีหลายตอนทีเป็
่ นตอนโปรด
จึงทรงจำได้แม่นยำ
กลอนบททีตอน
่ ทีนาง
่ อุษาเห็นท้าวแสนปมเป็นครัง้
แรก ผุดขึ้นมาราวกับทรงอ่านอยู่ในขณะนั้น

รุงรังดัง่ หนึง่ อนาถา
จ้องดูไม่หลบตาไป

แต่ดวงตามิใช่ตาไพร่
นีมิ่ ใช่คนทรามต่ำช้า

เอาเถอะ ชายตรงหน้าไม่ได้มีเนือ้ ตัวเป็นปุม่ เป็น
ปมน่าเกลียด ถ้าขจัดความมอมแมมออกไป ก็เรียกได้
ว่าหน้าตาดีเอามากๆ สภาพตอนนี้ น่าจะเรียกว่า ‘ท้าว
แสนเปื้อน’ มากกว่า
ท่านหญิงเกือบจะแย้มสรวลออกมา หากแต่ยัง้ ไว้
ทัน เพียงแต่เหลือรอยระยิบระยับแวบหนึ่งในแววพระ
เนตร ทรงปรับพระพักตร์ให้เฉยชา รับสั่งถามอีกครั้ง
๑๗
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“จะขนหนังสือไปไว้ไหน มาจากทีใด
่ ถึงเข้ามาในห้องทรงพระอักษร”
รับสัง่ ลอยๆ ไม่เรียกอีกฝ่ายหนึง่ ว่า ‘คุณ’ หรือ ‘พ่อ’ เพราะทรงดูออก
ว่าชายหนุ่มตรงหน้านุ่งผ้าม่วงเหมือนขุนนาง มิใช่ชาวบ้านทั่วไปที่มักนุ่ง
กางเกงผ้าดิบ หรือโจงกระเบนธรรมดา แต่เขาก็ยังหนุม่ เกินกว่าจะเชือ่ ได้ว่า
เป็นขุนนางตำแหน่งใหญ่อย่างบรรดาที่เคยมาเข้าเฝ้าเสด็จในกรมฯ
ฝ่ายชายเสียอีก นิง่ ไปอึดใจ เพือ่ หาถ้อยคำทีสมควร
่
จะใช้กับหญิงสาว
ตรงหน้า เห็นปราดแรกก็รูว่้ าหล่อนมิใช่บ่าวไพร่ในวัง ผิวพรรณอ่อนลออ หา
จุดตำหนิด่างดำไม่ได้แต่น้อยนิด ดวงหน้าเรียว ดวงตายาวงาม ปากแก้ม
คิว้ คางบางแฉล้มดูพริม้ เพราเหมือนหน้าหุน่ จนเขาเองไม่อาจถอนสายตาได้
หล่อนห่มสีนวล นุง่ ผ้าลายพืน้ ม่วงอันเป็นเครือ่ งนุง่ ห่มไว้ทกุ ข์ของสาว
ชาววัง แสดงถึงฐานะว่าสูงเหนือบ่าวในวังอยู่มาก
ถึงกระนัน้ แม่สาวงามคนนีเป็
้ นใครเขาก็ยังลังเลจะตัดสิน เพราะรูว่้ า
พระธิดาของเสด็จในกรมฯ ล้วนแต่ประทับอยูใน
่ พระบรมมหาราชวัง เมือ่ เขามา
หาหม่อมต่วนในสองวันก่อน เพือ่ เรียนให้ทราบเรือ่ งภารกิจของเขา จำได้ว่า
หม่อมก็ยังตอบว่า
‘มะรืนนี้ ฉันไปฟังเทศน์ถือศีลทีวั่ ด กลับเอารุง่ ขึน้ งัน้ มาวันนัน้ เถอะ
สะดวกดี บนตำหนักไม่มีใคร ท่านหญิงลูกๆ ฉันท่านเสด็จกลับไปประทับอยู่
ในพระราชฐานฝ่ายในกันหมดแล้ว’
ก็เหลืออยูทาง
่ เดียว คือหล่อนน่าจะเป็นญาติทางฝ่ายหม่อมต่วน พักอยู่
ในวังในฐานะคุณข้าหลวงเสียกระมัง
เมื่อหาคำตอบให้ตัวเองได้ ชายหนุ่มจึงตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพ
“กระผมมาขนย้ายหนังสือตามพระบัญชาเสด็จเสนาบดี หม่อมท่าน
ถวายหนังสือทัง้ หมดในห้องทรงพระอักษรให้เสด็จ หม่อมท่านสัง่ ให้มาขนย้าย
ในวันนี้”
ชายคนนีไม่
้ รูว่้ าฉันเป็นใคร เขาคงคิดว่าฉันเป็นนางข้าหลวงในวังเหมือน
วังอื่นๆ
หารูไม่
้ ว่า วังเสด็จพ่อไม่มีสาวๆ ลูกผูล้ ากมากดีอาศัยอยูสั่ กคน เพราะ
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หม่อมต่วนไม่ชอบเด็ก จึงไม่ทำแม้แต่จะรับอุปถัมภ์ลูกหลานทางบ้านของเธอ
มาไว้ที่นี่ ในวังจึงมีแต่เจ้าของวัง พระโอรสธิดา และต่ำลงไปก็คือบ่าวไพร่
บริวารเท่านั้น
จันผูซึ้ ง่ นัง่ พับเพียบแอบอยูข้่ างประตู เงยหน้าเหมือนจะร้องค้านด้วย
ความตกใจ ที่ชายหนุ่มไม่เรียกตัวเองว่า ‘กระหม่อม’ และผู้ที่เขาพูดด้วยว่า
‘ฝ่าบาท’ แต่อุรวศีขึงพระเนตรห้ามเสียทัน เด็กสาวก็เลยหน้าม่อย ก้มหน้า
หุบปากไว้ตามเดิม
ช่างเถิด เขาไม่รู้ว่าฉันเป็นใครก็พักไว้ก่อน เรื่องนี้ไม่สำคัญเท่าเรื่อง
ที่เขาเพิ่งพูดออกมา
เรือ่ งนีต่้ างหากสำคัญกว่า อุรวศีไม่คาดคิดมาก่อน หม่อมต่วนเป็นคน
ไม่แตะต้องหนังสือ จึงเห็นเป็นของรกวัง อนิจจา! หนังสือเหล่านีเป็
้ นของรัก
ของเสด็จพ่อ ทรงเก็บรักษาไว้อย่างดี ได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์พระเจ้าอยู่หัวก็หลายเล่ม กลับกลายเป็นของไร้ค่าโดยสิ้นเชิงในสายตาหม่อม
“ฉันนึกไม่ถึงเลย” ทรงหลุดคำออกมาได้เพียงแค่นั้น ก็นิ่งอั้นไป
ชายหนุม่ มองดวงหน้าสลดของหญิงสาวด้วยความสนใจ พร้อมกับทึง่
มากขึ้นเป็นลำดับ ก็เลยถามเบาๆ
“คุณเข้ามาในห้องนี้ เพื่อจะอ่านหนังสือเหล่านี้หรือขอรับ?”
“ฉันมีหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูห้องทรงพระอักษร ไม่ได้เข้ามาตั้งแต่…”
ทรงปล่อยคำให้ขาดหายไป เพราะโทมนัสเกินกว่าจะรับสั่งให้จบว่า
‘เสด็จพ่อสิ้นพระชนม์’ จึงข้ามไป จบคำลงว่า
“เห็นว่าฝุ่นคงจะท่วมห้อง สกปรกเต็มที”
อีกฝ่ายหนึง่ ก้มลงมองตัวเอง ยิม้ เก้อๆ อย่างรูดี้ ในสภาพมอมแมมของ
ตัวเอง
“ขอรับ เห็นทีจะไม่ได้กวาดถูมานานหลายเดือน กระผมกับคนของ
กระผมมอมแมมไม่น่าดู ขอประทานอภัยด้วยที่ไม่เรียบร้อย”
น้ำเสียงของชายผู้นี้ห้าวลึก แต่นุ่มหูน่าฟัง แม้ไม่มีลักษณะยำเกรง
พินอบพิเทาอย่างที่ท่านหญิงเคยชินกับผู้อื่น แต่ก็ไม่เว้นความสุภาพและ
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คารวะทีเขา
่ พูดด้วย ทำให้ท่านหญิงอุรวศีเชือ่ ว่าเขาคงเป็นผูด้ มีี การอบรมคน
หนึ่ง ถึงจะทำหน้าที่ขนหนังสือ ก็ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไป
จึงทรงตอบด้วยเสียงอ่อนลง
“ไม่เป็นไรมิได้ ฉันไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาในห้องทรงพระอักษร จึงไม่ได้
ย่างกรายมาเช็ดถู วันนี้เพิ่งจะมา จะขนหนังสืออีกนานไหม”
อีกฝ่ายก็ตอบทันที
“อีกนานขอรับ คงจะทั้งวัน ขอประทานอภัย กระผมขอสั่งคนของ
กระผมก่อน”
เขาหันไปทางคนงานซึ่งมัดหนังสือ ยกลงลังไม้ฉำฉาไปแล้วสามหรือ
สี่ใบ ออกคำสั่งว่า
“เสร็จลังไหน ก็ขนลังนั้นไปไว้ในรถม้า ลำเลียงกันออกไปก่อน ได้
ไม่เกะกะพื้นห้อง”
คนเหล่านัน้ ก็รีบยกลังไม้ขึน้ แบกบ่าไม่รอช้า เดินเรียงแถวออกไป อุรวศี
ทรงถอยให้พ้นประตู ได้ยินเขาเอ่ยขึ้นอีก
“เชิญคุณเข้ามาข้างในนีเถิ
้ ดขอรับ ถ้ามีหนังสือเล่มไหนทีคุ่ ณใคร่จะเก็บ
ไว้อ่าน กระผมจะแยกไว้ต่างหาก ขอเชิญเลือกดู”
ทีแรกท่านหญิงตัง้ พระทัยว่าจะเสด็จกลับไปทีเรื่ อน เพราะอีกฝ่ายบอก
ว่าเขาจะต้องขนหนังสือทัง้ วัน แต่เมือ่ ได้ยนิ คำเชิญของชายหนุม่ พร้อมเหตุผล
ก็ชะงัก นิ่งตรอง
“ฉันอยากจะได้สักเล่มหรือสองเล่มเท่านั้น”
“เรือ่ งไหนขอรับ ถ้าหากว่าเก็บลงลังไปแล้ว กระผมจะให้เขารือ้ ขึน้ มา
ใหม่”
“อย่าเลย ลำบากเขา” ทรงนิง่ ไปเล็กน้อยก่อนตัดพระทัยตอบว่า “ฉัน
อยากได้พระราชนิพนธ์ ‘ท้าวแสนปม’ คุณเห็นบ้างไหม”
ชายหนุ่มทำหน้าใช้ความคิดอยู่อึดใจ
“กระผมยังไม่เห็นเรือ่ งนี้ แสดงว่ายังอยูใน
่ ตูหนั
้ งสือ คุณจำได้ไหมขอรับ
ว่าเก็บไว้ตู้ไหน”
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“ตูนั้ น้ ” ท่านหญิงทรงเหลือบพระเนตรไปยังตูหนั
้ งสือใบใกล้โซฟา “ฉัน
จะไปหยิบเอง”
เสด็จผ่านชายหนุม่ ไป เขาก็ถอยห่างออกอย่างคารวะ อุรวศีมิได้ทรง
ทราบว่าอีกฝ่ายหนึง่ ได้กลิน่ น้ำปรุงหอมเย็น ลอยผ่านเบาบางเหมือนสายลม
จากสไบสีนวล เขาลอบสูดกลิน่ อย่างชืน่ ใจ นึกอยากรูชื้ อ่ ของนางข้าหลวงสาว
สวยผู้นี้ขึ้นมาอีกจนแทบระงับใจไม่อยู่
หนังสือที่ทรงต้องการอยู่ชั้นล่างสุด โชคดียังไม่ได้ถูกขนใส่ลัง อุรวศี
ทรงหยิบออกมา หนังสือบางๆ อีกเล่มหนึ่งที่อยู่ติดกันติดออกมาด้วย ร่วง
หล่นลงบนพื้น
ชายหนุ่มก้มลงเก็บ อ่านตัวหนังสือเดินทองบนหน้าปก
“เรื่องศกุนตลา…พระราชนิพนธ์เช่นกัน คุณจะรับไว้ไหมขอรับ”
อุรวศีทรงรับหนังสือจากมืออีกฝ่าย ระมัดระวังมิให้สัมผัสกันแม้แต่ปลาย
นิ้ว ทรงกล่าวคำขอบใจสั้นๆ ก่อนจะหันไปมองจันผู้นั่งพับเพียบแอบอยู่ข้าง
ประตู ฝ่ายนั้นก็คลานเข่าเข้ามารับหนังสือจากพระหัตถ์ทันที
กิริยานอบน้อมอย่างสูงที่เด็กสาวแสดงต่ออุรวศี ทำให้ชายหนุ่มย่น
หัวคิว้ นิดหนึง่ ด้วยความสะดุดใจ หากไม่มีโอกาสจะถาม หญิงสาวเดินตรงไป
ที่ประตู ชะงักเมื่อได้ยินอีกฝ่ายร้องถาม
“คุณขอรับ”
ท่านหญิงทรงหันกลับไป มิได้ทรงถาม หากแต่ส่งคำถามไปในสายพระเนตร
“คนของผมขนหนังสือเสร็จในวันนี้ แต่จะต้องกลับมาขนโต๊ะขนเก้าอี้
และตูอี้ กในวันพรุง่ นี้ คุณจะกลับมาดูอีกไหมขอรับ…เผือ่ จะให้เว้นข้าวของชิน้
ไหนไว้บ้าง”
อุรวศีพระทัยหายวูบเมื่อได้ยิน
ข้าวของทุกอย่างถูกขนออกไปจนเกลี้ยง กลายเป็นห้องเปล่าๆ ไม่มี
สิง่ ใดเหลือให้จดจำรำลึกถึงเสด็จพ่อ ตลอดจนวันเวลาทีพ่่ อลูกเคยอ่านเคยเขียน
อยู่ในห้องนี้ร่วมกัน
๒๑

ว. วินิจฉัยกุล

สายพระเนตรแลปราดไปที่เก้าอี้นอน เสด็จพ่อเคยบรรทมตรงนี้เป็น
ประจำ ถ้าหากว่านำพระเก้าอีไป
้ ทีเรื่ อนปัน้ หยาได้ ก็จะได้เก็บรักษาเป็นทีระลึ
่ ก
แต่…ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าทำเช่นนั้นก็ต้องทรงขออนุญาตหม่อมต่วน มิฉะนั้น
บ่าวในวังไปเห็นเข้า เกิดปากบอนนำความมาฟ้องนาย ก็จะกลายเป็นเรื่อง
ใหญ่โตวังแทบแตกแน่นอน
ถ้าหากว่าหม่อมต่วนอารมณ์ดี ก็คงยกให้อย่างไม่เกีย่ งงอน แต่ท่านหญิงไม่แน่พระทัยในเรื่องนี้ เธออาจอารมณ์ร้ายขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ ยิ่งไม่มี
เสด็จพ่อคอยคุม้ ครองอย่างเมือ่ ก่อน อุรวศีก็อาจจะถูกว่ากล่าวเหน็บแนมแรงๆ
ลงท้ายด้วยพระเก้าอี้ก็ไม่ได้มา ซ้ำยังเจ็บพระทัยอีกด้วย
“ฉันสัง่ ไม่ได้ดอก” รับสัง่ ตอบด้วยความร้าวรานพระทัย “ต้องแล้วแต่
หม่อมท่าน”
อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมแพ้อยู่ดี
“หม่อมท่านไม่ใส่ใจดอกขอรับ เมือ่ พบหน้ากระผม ท่านก็สัง่ เพียงว่า
ขนไปให้หมด ทีนี่ ไม่
่ มีใครใช้ทัง้ ตูทั้ ง้ โต๊ะเก้าอี้ ของใหญ่ๆ อาจใช้ได้ในกระทรวง
แต่ของเล็กของน้อยอย่างของเหล่านี้ คงไม่มีใครในกระทรวงอยากได้…”
เขาเดินกลับไปทีเก้
่ าอีโซ
้ ฟา หยิบหมอนอิงแบบฝรัง่ ทีท่่ านหญิงถักโครเชท์
หุม้ ไว้ขึน้ มาพร้อมด้วยผ้าห่มตาสก๊อตสีเขียวสลับน้ำเงินหม่น เดินกลับมา ยืน่
ให้พร้อมกับมองเป็นเชิงถาม
“ลายลูกไม้ถักนีงาม
้ มาก กระผมเดาว่าเป็นฝีมอื ของคุณเอง น่าเสียดาย
ถ้าจะต้องถูกทิง้ ขว้าง ผ้าห่มสก๊อตก็เช่นกัน ของจากยุโรปแท้ๆ เก็บไว้เถิด
ขอรับ”
จันรีบคลานเข้ามารับไปจากมือของชายหนุม่ ไม่ปล่อยให้เขาส่งให้ท่านหญิง แถมยังแอบค้อนเข้าให้ด้วยท่าทางขัดอกขัดใจ
อุรวศีแย้มสรวลให้เป็นเชิงขอบใจ รับสั่งเพียงสั้นๆ
“ขอบใจมาก”
ทรงหันกลับมาอีกครั้ง แต่อีกฝ่ายก็ไม่วายพูดลอยๆ
“ถ้าขนวันนีไม่
้ ทันจริงๆ พรุง่ นีกระผม
้
จะมาอีกแต่เช้า ต้องขนไปก่อน
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หม่อมท่านจะกลับมาตอนสายๆ”
ท่านหญิงทรงทำเป็นไม่ได้ยิน สาวพระบาทกลับออกไป แต่ก็ไม่วาย
ได้ยินคำสุดท้าย
“หากมีของใดทีคุ่ ณเห็นว่าควรเก็บรักษาไว้ ก็โปรดมาเลือกได้นะขอรับ”
คราวนีไม่
้ ทรงหันกลับไปอีก เสด็จอย่างรวดเร็วออกจากห้อง ค่อยยังชัว่
ไม่มีบริวารในวังคนไหนโผล่หน้ามาเมียงมองสอดรูส้ อดเห็น อุรวศีเสด็จกลับ
ลงทางบันไดหน้า ทรงอ้อมไปอีกทางหนึง่ ไม่ผ่านไปทางหลังตำหนักซึง่ เป็น
ที่ตั้งของเรือนบริวารหม่อมต่วน ใช้เส้นทางด้านข้าง ผ่านสุมทุมพุ่มไม้และ
ไม้ใหญ่ ลัดเลาะผ่านเรือนของหม่อมเรีย่ มซึง่ ไม่มีใครในวังเยีย่ มกรายมาบ่อย
นัก
ทรงหันกลับมาสั่งเด็กสาวว่า
“จัน กลับไปที่เรือนก่อน ฉันจะแวะที่เรือนหม่อมเรี่ยม จากนั้นจะ
กลับไปบ้านเอง”
“เพคะ” จันรับคำ หล่อนรูธรรมเนี
้
ยมดีว่าไม่บังอาจซักถามเจ้านาย ไม่
ว่าเรือ่ งใด แต่ก็อดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้ “นายคนนัน้ ตาไม่มีแวว พูดอยู่
ได้เป็นนานสองนาน ไม่ยักรู้ว่ากำลังทูลเจ้านาย”
“เขาเป็นคนนอก ไม่รู้ก็ช่างเขาเถิด” ท่านหญิงทรงตัดบท แล้วห้าม
ว่า “ห้ามไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเทียวนะ ไม่งั้นจะถูกเฆี่ยน”
จันเป็นลูกสาวของแม่ผิน พีเ่ ลีย้ งของท่านหญิง แม่ผินไม่ได้เป็นชาววัง
มาแต่แรก นางเป็นหลานห่างๆ ของมารดาของหม่อมสลวย แต่อยู่ในฐานะ
ยากจนจึงต้องมาพึง่ ใบบุญในฐานะกึง่ ญาติกึง่ คนรับใช้ เมือ่ หม่อมสลวยคลอด
โอรส มารดาก็ส่งแม่ผินเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านชายองค์น้อย ต่อมาจนถึง
ท่านหญิงองค์สุดท้อง
แม่ผินได้สามีเป็นบริวารในวังนีเอง
้ มีลูกชายสามสีคน
่ ลูกสาวคนเดียว
คือจัน ลูกชายโตเป็นหนุ่มแยกไปมีเมียหมดแล้ว นางก็อยู่กับลูกสาวคน
สุดท้อง ส่วนสามีก็ไปได้เมียใหม่อยูนอก
่ วัง แม่ผินถือว่าอยูกั่ บนายสุขสบาย
มีกินมีใช้ตามอัตภาพ นางก็ไม่ตามออกไป แต่ตั้งหน้าตั้งตารับใช้เจ้านาย
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ตลอดมาด้วยความจงรักภักดี
จันเป็นเด็กสาวคล่องแคล่วแต่เรียบร้อยรู้กาลเทศะ เมื่อเจ้านายทรง
กำชับ หล่อนก็ก้มหน้าอุบอิบตอบว่า
“เพคะ”
เรือนของหม่อมเรี่ยมสร้างก่อนเรือนปั้นหยาอยู่นานหลายปี จึงเป็น
เรือนไทยรุ่นเก่าสองหลังมีนอกชานแล่นกลาง หลังหนึ่งเป็นหอนั่ง คือห้อง
โถงมีผนังสามด้าน เปิดโล่งด้านหน้าสำหรับใช้รับแขกหรือนั่งเล่น ทำงาน
จิปาถะเพราะโล่งสบายไม่ร้อน อีกเรือนหนึ่งเป็นหอนอนของหม่อมเรี่ยมกับ
หม่อมเจ้าหญิงเมรา
เมื่อท่านหญิงเสด็จขึ้นบันไดเรือน ถึงนอกชาน ก็เห็นหม่อมเรี่ยมนั่ง
พับเพียบอยูบน
่ หอนัง่ ตามเคย ง่วนอยูกั่ บปอกผลไม้ มีบ่าวผูห้ ญิงนัง่ ช่วยงาน
อยู่สองคนบนพื้นลดที่ทำเป็นขั้นบันไดยาวสำหรับก้าวขึ้นลงจากนอกชาน
เมื่อเห็น หม่อมเรี่ยมก็ร้องเชิญด้วยเสียงเป็นกันเอง พร้อมกับทำ
สัญญาณให้บ่าวลุกถอยออกไป
“เชิญเพคะ ท่านหญิง เสด็จมาหาหญิงเมหรือเพคะ เพิม่ ไปทูลท่านหญิง ว่าท่านหญิงหลงเสด็จมา”
คนในวังเรียกพระนามอุรวศีว่า ‘ท่านหญิงหลง’ ความหมายแท้จริงไม่มี
ใครรูว่้ าคืออะไรแน่ ข้าเก่าเต่าเลีย้ งบางคนบอกว่าเป็นเพราะท่านหญิงประสูติ
ทีหลังเจ้าพีนาน
่ หลายปี เป็น ‘ลูกหลง’ ของเสด็จพ่อ บางคนก็ว่าเป็นเพราะ
ตอนเล็กๆ เสด็จในกรมฯ ทรง ‘หลง’ พระธิดาองค์เล็กเอามาก ว่ากันว่าหม่อม
ต่วนก็เลยเป็นคนแรกทีเรี่ ยกประชดๆ ว่า ‘หญิงหลง’ จนใครต่อใครพากันเรียก
ตามไปทั่ว
ท่านหญิงผูเป็
้ นเจ้าของพระนามทรงเกลียดชังชือ่ นีมาก
้
จนทรงสัง่ ห้าม
มิให้คนในเรือนปั้นหยาสีเขียวเรียกเป็นอันขาด
‘เสด็จพ่อไม่เคยเรียกฉันว่าหญิงหลง ท่านเรียกลูกหญิงทุกคำ ฉันจะ
มีชื่อคนอื่นตั้งให้กระไรได้’
แต่ก็จนพระทัย ไม่อาจห้ามผู้ใหญ่อย่างหม่อมเรี่ยมและเจ้าพี่ทุกองค์
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ทีเรี่ ยกพระนามตามนี้ ก็ได้แต่ฝืนพระทัยยอมรับไปแกนๆ อย่างคราวนีก็้ ทรง
ทำไม่รู้ไม่ชี้ ยกพระหัตถ์คารวะหม่อมเรี่ยมแล้วก็ประทับนั่งลงใกล้ๆ
“ค่ะ หญิงแวะมาเยี่ยม หญิงไปตำหนักเพิ่งกลับมา ผ่านมาทางนี้”
หม่อมเรี่ยมอยู่ในวัยเลยกลางคนไปแล้ว แต่ก็ยังผอมระหง ไม่อ้วน
อวบเทอะทะอย่างสตรีวัยเดียวกันโดยมาก ดวงหน้ายังมีเค้าความงามให้เห็น
ทั้งวงหน้ารูปไข่และผิวพรรณสะอาดเนียน มีส่วนคล้ายหม่อมสลวยอยู่บ้าง
แม้ว่ามิได้เป็นญาติกันแต่อย่างใด
หม่อมเรีย่ มเป็นหม่อมรองของเสด็จในกรมฯ ก็จริง แต่ก็เป็นหม่อมคน
แรก อยูมา
่ ก่อนหม่อมต่วนเสียอีก ในวังไม่เคยมีความลับ คนเก่าแก่เล่ากันว่า
หม่อมเรีย่ มไม่ได้เป็นชายาเอกเพราะเธอเป็นสาวชาวบ้านธรรมดา พ่อแม่ค้าขาย
หมากพลูบุหรีเล็
่ กๆ น้อยๆ อยูใกล้
่ วัง บังเอิญเป็นคนสวยงาม จึงเป็นทีถู่ กพระทัย
เสด็จในกรมฯผูซึ้ ง่ ตอนนัน้ เพิง่ เริม่ เจริญพระชันษาเป็นพระองค์เจ้าหนุม่ น้อย ยัง
ไม่ทันทรงกรม เสด็จผ่านบ้านเธอซึง่ เป็นเรือนแถวริมถนนบ่อยๆ ทรงเห็นเธอ
ก็พอพระทัย เธอก็เลยมีวาสนาได้มาเป็นหม่อมคนแรกในวัง
หม่อมเรีย่ มบุญน้อย ตรงทีโอรส
่ ธิดาหลายองค์สิน้ พระชนม์กันหมดใน
วัยทารก เหลือรอดมาองค์เดียวคือหม่อมเจ้าเมรา มิฉะนัน้ เธอคงจะอยูอย่
่ าง
เฟือ่ งฟูมากกว่านี้ แต่เจ้าตัวก็ไม่เคยโทมนัสตีโพยตีพาย คงพำนักอยูเงี่ ยบๆ
ในเรือนไทยหลังนีตั้ ง้ แต่สาวจนแก่ตวั ลงไป เธอเคารพนบนอบหม่อมต่วนเหมือน
เป็นนายอีกคนของเธอ และเมตตาปรานีหม่อมสลวยเหมือนน้องสาว
ด้วยความทีหม่
่ อมเรีย่ มเป็นคนทีไม่
่ ให้คุณและไม่ให้โทษแก่ใครในวัง เธอ
ก็เลยอยูมา
่ ได้โดยปราศจากทัง้ มิตรและศัตรู ไม่มีใครรัก แต่ก็ไม่มีใครชังเธอ
เช่นกัน
“วันนีมี้ งานอะไรทีตำหนั
่ กหรือเพคะ ถึงเสด็จไป” หม่อมเรีย่ มถามเรือ่ ยๆ
มือก็ฝานมะม่วงดิบไปด้วย “วันนี้ ท่านบนตำหนักไม่อยู่นี่น่าไปถือศีลที่วัด
ฟากขะโน้น”
“ไม่มีงานหรอกค่ะ หญิงตั้งใจจะไปเช็ดฝุ่นห้องทรงพระอักษร ตั้งแต่
เสด็จพ่อสิน้ พระชนม์ ก็ไม่ได้เยีย่ มกรายไปเลย ก็เลยไปเจอว่าหม่อมใหญ่ยก
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หนังสือหนังหาทัง้ หมดถวายเสด็จเสนาบดีไปแล้ว เหลือสองเล่ม หญิงก็เลย
ได้มา”
หม่อมเรี่ยมชำเลืองมองหนังสือพระราชนิพนธ์ทั้งสองเล่ม ปรารภว่า
“อ้าว! ของรักของเสด็จท่านเสียด้วย น่าเสียดาย”
ท่านหญิงทรงหันไปแย้มสรวลให้หญิงสาวสวยผูเดิ
้ นข้ามนอกชานมาถึง
ยกพระหัตถ์ขึ้นคารวะ ก็ได้รับการคารวะตอบอย่างกันเอง
หม่อมเจ้าหญิงเมราทรงมีพระโฉมคล้ายหม่อมแม่ในวัยสาว แต่ว่าอวบ
กว่าเล็กน้อย เป็นหญิงสาวทีงาม
่ อิม่ เอิบเต็มตัว แม้วา่ ทรงอำลาจากเขตพระราชฐานชั้นในมาสามปีแล้ว ก็ยังถือธรรมเนียมแต่งองค์อย่างชาววัง ห่มสี
นวลทรงภูษาลายม่วงเหมือนพระขนิษฐาเป็นชุดไว้ทกุ ข์ ส่วนหม่อมเรีย่ มแต่ง
ไว้ทุกข์อย่างที่หม่อมต่วนกำหนดให้คนในวังแต่ง คือห่มผ้าแถบขาวและนุ่ง
โจงกระเบนสีดำ เธอถอดเครือ่ งประดับออกทัง้ หมด ไม่มีแม้แต่สร้อยข้อมือ
และตุ้มหูเพชรเม็ดเดี่ยวอย่างที่หม่อมเคยสวมประจำ
เมือ่ หม่อมเจ้าเมราประทับลงร่วมวงด้วย หม่อมเรีย่ มก็คะยัน้ คะยอซ้ำ
ให้ทั้งสององค์กระเถิบไปนั่งบนพรมที่เธอสั่งให้บ่าวคลี่ปูให้ ออกตัวว่า
“คุยกันไปตรงนีก่้ อน แม่จะไปเตรียมข้าวแช่ให้เสร็จก่อนเทีย่ ง ท่านหญิง
อยู่เสวยด้วยนะเพคะ”
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ม่อมเจ้าหญิงเมราทรงฟังพระขนิษฐาเล่าเรือ่ ง
หนังสือ ทรงถามซ้ำคำเดิมว่า
“หนังสือของรักของเสด็จพ่อ หม่อมท่านยกให้
เสด็จเสนาบดีไปหมดเลยหรือ”
“ใช่คะ ท่านไม่อ่านหนังสือก็เลยไม่เห็นจำเป็นจะ
ต้องมีไว้ นอกจากหนังสือแล้ว โต๊ะตู้ทั้งห้องก็ย้ายเข้า
กระทรวงไปด้วย” ท่านหญิงรับสั่งตอบ เสียงขุ่นๆ
“อ้าว! เก็บไว้ก็ไม่เห็นเป็นไร เจ้าพีใหญ่
่ ทรงกลับ
มาจากเมืองฝรัง่ ก็จะได้ใช้ ไม่ต้องไปหาซือ้ ใหม่ เฮ้อ!
ก็ช่างเถอะ…”
ในตอนท้าย ท่านหญิงเมราทอดสุรเสียงอ่อนเนือย
ลง คล้ายทรงเบื่อหน่ายขึ้นมากะทันหัน
“ไม่ใช่เรือ่ งของเรา เสียดายไปก็เท่านัน้ เขาเป็น
เจ้าของ จะทำอะไรก็ได้ เธอรูใช่
้ ไหมว่าหม่อมท่านสัง่ คน
กั้นกำแพงวังให้บ้านเธอกับพี่อยู่นอกเขตวังแล้ว”
“คะ แม่บอกหญิงเมื่อเช้า”
“พีใจหาย
่
อยูๆ่ วังก็กลายเป็นเขตต้องห้าม ไม่ให้
เหยียบเข้าไปได้ แต่แม่กลับชอบใจ ว่าจะได้อยู่เงียบๆ
ไม่มีใครมาสอดรู้สอดเห็น นึกอย่างแม่ก็ดีเหมือนกัน”
จากนัน้ ผูพู้ ดก็ทรงนิง่ ไป เหมือนนึกไม่ออกว่าจะ
รับสัง่ อะไรอีก ข้อนีเป็
้ นลักษณะประจำตัวของหม่อมเจ้า
เมรา คือไม่รับสัง่ คุยกับใครง่ายนัก อย่างมากก็คำสองคำ
ตามมารยาท แล้วก็ทรงนิ่งๆ ยิ้มๆ ไปตามเรื่อง ก็มีแต่
พระขนิษฐาองค์เล็กนีเท่
้ านัน้ ทีถู่ กพระทัย จึงทรงวิสาสะ
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ด้วยยืดยาวกว่าคนอื่นๆ
“พี่หญิงเมก็ยังมีหญิง หญิงจะมาหาบ่อยๆ” ท่านหญิงทรงปลอบ
“แวะมาหาก็ดจ้ี ะ แม่จะได้ไม่เหงา จะว่าไปพีก็่ ไม่ห่วงเท่าไหร่ เราก็มี
คนเก่าคนแก่อยู่กันอีกสามสี่คน พอเป็นเพื่อนได้”
อุรวศีไม่เข้าพระทัยความหมายทีแฝง
่ อยู่ ยังไม่ทันรับสัง่ ถาม หม่อมเจ้า
เมราก็ตรัสต่อ
“เธอมาก็ดแล้
ี ว แม่ชวนแล้วพีขอ
่ ชวนอีกคน ช่วยอยูเป็
่ นเพือ่ นรับข้าว
มื้อเที่ยงกับพี่เถอะ มีข้าวแช่ เธอคงชอบ”
อีกฝ่ายหนึง่ ไม่ได้สงสัยอะไร ก็ประทับนัง่ รับสัง่ ด้วยเรือ่ งอืน่ ๆ รวมทัง้
เรือ่ งคนมาขนหนังสือซึง่ ดูไม่ออกว่าท่านหญิงเป็นใคร ข้อนีทรง
้ เห็นเป็นเรือ่ ง
ขำ ส่วนหม่อมเจ้าเมรารับสั่งเพียงสั้นๆ
“ก็คนข้างนอกเขาไม่รู้ว่าเสด็จพ่อมีเราสองคนด้วย”
“ยิง่ บ้านถูกแบ่งเนือ้ ทีออก
่ จากวัง อีกไม่กีปี่ คนแถวนีก็้ คงจะลืมไปว่า
หญิงเป็นลูกเสด็จพ่อเหมือนกัน”
“ก็น่าจะเป็นยังงัน้ ” เป็นคำตอบทีระคน
่ เสียงถอนใจเบาๆ “แต่พีหวั
่ งว่า
คงไม่ร้ายขนาดท่านหญิงแดง”
“ท่านหญิงแดงไหนคะ?”
“เธอไม่รูจ้ กั ดอก พีเห็
่ นท่านตอนเล็กๆ ท่านอยูองค์
่ เดียว ไม่มีพีน่ อ้ ง
สิ้นเสด็จพ่อท่านกับหม่อมแม่แล้ว ได้ข่าวว่าลำบากยากจนต้องกระเดียด
กระจาดขายห่อหมกไปตามบ้านคน แต่ท่านก็ถือองค์นะ ไม่ยอมให้ใครมา
สมเพชเวทนาต่อหน้าท่าน”
อุรวศีเงียบไป ตกตะลึงจนพูดไม่ออก ไม่นึกว่าชะตากรรมเช่นนีจะ
้ เกิด
ขึ้นได้กับเจ้านายระดับเดียวกัน
“อ้าว! ท่านก็ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดนี่คะ”
“พอกินเสียทีไ่ หนกันเล่า ถ้าไม่มีสมบัตอืิ น่ เก็บไว้บ้าง ท่านก็ผูห้ ญิงตัว
คนเดียว จะทำงานทำการอย่างผู้ชายก็ไม่ได้”
หม่อมเจ้าเมราเหลือบพระเนตรมองรอบๆ ตัวเรือน แสงแดดยามใกล้
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เทีย่ งสาดส่องลงมาบนพืน้ กระดานตากแดดตากฝนจนซีด แม้อยูใน
่ สภาพแข็ง
แรงและสะอาดสะอ้าน แต่ความเก่าแก่ก็มีให้เห็นอยู่ทุกซอกทุกมุม
“เสด็จพ่อก็ใช่ว่าร่ำรวย เท่าที่ท่านแบ่งมาให้แม่พี่กับแม่เธอก็นับว่าดี
นักหนาแล้ว แต่จะให้สบายเหมือนเมือ่ ท่านยังทรงอยูเห็
่ นจะยาก ก็ข้อนีแหละ
้
พี่จึงคิดว่า…”
ท่านหญิงทรงปล่อยถ้อยคำให้ลอยหายไปเฉยๆ ไม่รับสัง่ ให้จบประโยค
ทอดพระเนตรไปข้างหน้าอย่างเลื่อนลอย
ใครคนหนึง่ ก้าวขึน้ บันไดเรือน เดินตรงมาทีหอ
่ นัง่ ถอดหมวกหางนกยูง
ออก เมื่อก้าวเข้ามาใต้ชายคา
“ท่านอธิปเสด็จมา” อุรวศีทรงหันไปทูลองค์เจ้าของเรือน อย่างแปลกใจ
“ท่านคงมีธุระ งั้นหญิงขอตัวก่อนดีกว่า”
หม่อมเจ้าเมราเอือ้ มหัตถ์ไปยึดข้อพระกรอีกฝ่ายไว้ ทรงตอบเบาๆ แต่
เน้นหนัก
“ไม่ต้อง นั่งเป็นเพื่อนพี่ ก็นี่แหละ พี่จึงขอให้เธออยู่รับข้าวแช่ด้วย
กัน ไม่อยากนั่งคนเดียว”
รับสัง่ จบก็ทรงเลือ่ นองค์ลงไปจากหอ น้อมองค์ลงพนมมือประณตผูมา
้
เยือนด้วยท่าทีแช่มช้อย
“เชิญเพคะ เจ้าพี่”
หม่อมเจ้าอธิปไม่ใช่คนอื่นคนไกล เป็นพระญาติที่อุรวศีทรงเห็นมา
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ แต่ก็ไม่เคยเล่นหัวใกล้ชิดกัน เพราะท่านมีพระชันษา
มากกว่าร่วมสิบปี จนเรียกได้ว่าคนละรุ่น ส่วนเหตุผลรองที่อุรวศีไม่สนิท
พระทัยทีจะ
่ เข้าใกล้ คือหม่อมเจ้าอธิปไม่งามเอาเสียเลย พระกายเตีย้ ล่ำเป็น
มะขามข้อเดียว พระฉวีคล้ำเกรียม พระนลาฏเถิก ซ้ำพระพักตร์ยังหลง
เหลือรอยปรุพรุนจากฝีดาษเมื่อทรงพระเยาว์อีกด้วย
แต่ถ้าเป็นคน ‘ดำแต่นอกในแผ้ว ผ่องเนือ้ นพคุณ’ ท่านหญิงก็อาจจะ
สนิทพระทัยมากกว่านี้ แต่หม่อมเจ้าอธิปนอกจากไม่งามแล้ว พระอัธยาศัย
บางอย่างก็ชวนขวางหูขวางตา
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อย่างวันนี้ เริ่มด้วยทรงทักอย่างกระหยิ่มยิ้มย่องว่า
“ดีจริง มาวันนีเจอ
้ หญิงหลงด้วย เป็นโชคสองชัน้ ของพี่ เจอทัง้ พระเพื่อนพระแพง ทำพี่ครึ้มใจอยากจะเป็นพระลอขึ้นมาเสียแล้ว”
หม่อมเจ้าเมราทรงวางพระพักตร์นิง่ ๆ ยิม้ ๆ ตามแบบทีทรง
่ แสดงออกกับ
ผูอื้ น่ มิได้ตอบโต้ จนยากทีจะ
่ บอกได้ว่าพอพระทัยหรือไม่ ส่วนอุรวศีชายพระเนตรมอง ‘พระลอ’ ผูกำลั
้ งยิงพระทนต์ขาว ตัดกับพระฉวีดำเป็นมันเยิม้
ด้วยเหงื่อเพราะทรงเดินฝ่าแสงแดดมาแต่ประตูวัง ก่อนจะเมินไปแย้มสรวล
กับเสาต้นใหญ่มุมหอนั่ง
“เจ้าพี่จะเล่นเรื่องพระลอหรือคะ” ทรงย้อนถามกลับไปอย่างอดไม่ได้
ท่านชายอธิปยิงพระทนต์ขาวอีกครั้ง แย้มสรวลกรุ้มกริ่มขึ้นมาทันที
“หญิงหลงจะรับเป็นพระแพงไหมล่ะคะ ถ้ารับพี่ก็เล่นเป็นพระลอ”
“หญิงเล่นละครไม่เป็นคะ ส่วนเจ้าพีถ้่ าจะเล่นจริง หญิงก็จะรอดูเรือ่ ง
เงาะป่า”
หม่อมเจ้าอธิปหุบพระโอษฐ์ทันที แววขุ่นเคืองฉายขึ้นเต็มพระพักตร์
เพราะแม้จะโปรดใช้พระวาจาทีเล่นทีจริงกับพระญาติสาวๆ อยู่เป็นนิจ แต่ก็
ไม่โปรดเลยถ้าใครย้อนเข้าให้บ้าง
หม่อมเจ้าเมราทรงไกล่เกลี่ยว่า
“หญิงหลง พูดเล่นอะไรก็ไม่รู้ เจ้าพีเสด็
่ จมาเหนือ่ ยๆ ลูบพระพักตร์ก่อน
นะคะ”
บ่าวหญิงคนหนึง่ คลานเข้ามาพร้อมด้วยพานรองและขันเงินบรรจุน้ำใส
สะอาดผสมน้ำอบไทยหอมเย็น มีผ้าซับพระพักตร์จีบอย่างประณีตวางมาด้วย
ท่านชายจึงคลายพระพักตร์บึ้งตึงลง ใช้ผ้าจุ่มน้ำบิดหมาดๆ เช็ดพระพักตร์
ตลอดจนพระหัตถ์เพื่อคลายร้อน พระอารมณ์ก็แจ่มใสขึ้น
“ลงจากรถยนต์ เดินจากหน้าตำหนักมาถึงนี่ เล่นเอาร้อน” ทรงแก้ตวั
กลายๆ “น้ำอบไทยที่นี่ ได้กลิ่นกี่ทีก็ชื่นใจ น้องหญิงเมปรุงเอง พี่จำได้”
“แม่เป็นคนปรุงคะ หญิงแค่ช่วย” ท่านหญิงทรงตอบสั้นๆ
“ถ่อมตัวน่ะไม่ว่า”
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