Cinderella
ซินเทียเกิดในครอบครัวทีมีลก
ู สาว 7 คน เธอเปนบุตรคนที 5 หน้าทีรับผิด
ชอบหลักของเธอคือกวาดถูบา้ นและเตรียมอาหารให้แก่คนทังครอบครัว ด้วย
จํานวนคนทีมากเธอจึงขลุกตัวอยูใ่ นครัวทังวัน จนใบหน้าของเธอเลอะไปด้วยผง
ถ่านสีดําแทบจะตลอดเวลา
"น้องรัก เจ้าอย่าหักโหมนักเลย ดูเจ้าสิ... เลอะเทอะหมดแล้ว" เกว็นพีสาวคน
ทีสามเอ่ยขึนเมือเห็นใบหน้ามอมแมมของน้องสาว แม้จะต่างมารดากันแต่เหล่าพี
น้องต่างก็รก
ั ใคร่กันดี
“นี ได้ยน
ิ ข่าวหรือยัง" เอมีพีสาวคนทีสีพูดพลางก้าวยาว ๆ เข้ามาในส่วนห้อง
ครัวซึงอยูห
่ ลังบ้าน ปกตินางจะเปนคนรับผิดชอบแผงขายปลาในตอนเช้า
ครอบครัวของเราเปนชาวประมงทีค่อนข้างจะขัดสน แต่ละวันมีเพียงแค่พอกิน
เท่านัน
"ข่าวอะไรกันถึงทําเจ้ากระโดกกระเดกโวยวายเช่นนี" เกว็นเอ็ดหลังจากเห็น
กิรย
ิ าของน้องสาวตนเอง เปนผูห
้ ญิงควรต้องมีท่าทีทีเหมาะสมเพือหลบเลียงสายตา
วิจารณ์ของผูอ
้ ืนทีมักจะสอดส่ายมาอย่างไม่มเี หตุผล
"ก็ขา่ วว่าเจ้าชายจะจัดงานเลียงยิงใหญ่เพือเชิญหญิงสาวทังหลายมาเต้นรํา
และหาคู่นะสิ" สีหน้าท่าทางตืนเต้นของเอมีทําเอาซินเทียอมยิมมองพีสาวของ
ตนเอง
"ทุกคนต้องเข้าร่วมงานนีสินะ" เกว็นไม่เห็นเหตุจะบ่ายเบียง เธอไม่ชอบการ
ทําตัวแปลกแยกจากกลุ่มเปนทุนเดิมอยูแ
่ ล้ว
"ใช่นะสิ ต้องจัดเตรียมชุดราตรีสวย ๆ ซะแล้ว ข้าไปบอกเรืองนีกับแมรีก่อน
นางคงจะตืนเต้นน่าดูเชียว" แมรีและแครอลเปนฝาแฝดทีอายุนอ
้ ยทีสุดในบ้าน ปนี
ก็อายุโตพอจะเข้าร่วมงานเลียงได้เช่นกัน ปกติแล้วแมรีจะตัดเสือผ้าช่วยคุณนายเอ
ลวิสเปนประจําจึงมีความรูต
้ ิดตัวมาบ้าง เวลาอยากได้ชุดสวย ๆ ในราคาทีถูกลง
พวกเราก็จะคิดถึงหล่อนเปนคนแรกเสมอ
เอมีผลุนผลันออกไปด้วยดวงตาประกายแสง เธอดีใจทีพีน้องจะได้ไปร่วม
งานเลียงโดยพร้อมเพรียงกัน

"ทําอย่างไรดี ทีนังพอเพียงแค่ 6 คน" วันงานเลียงเต้นรํามาถึงทุกคนอยูใ่ นชุด
สวยจะให้ใครสักคนไม่ได้ไปก็จะเปนเรืองน่าเสียดาย ทุกคนมีสห
ี น้าหมองลง รถม้าที
รอรับได้แต่เฝารอการตัดสินใจของพวกเธอ
"โอ๊ะ ข้าลืมไปเสียสนิทว่าเคียวซุปไว้ พวกเจ้าไปกันก่อนเถอะ" ซินเทียทําทีเปนนึก
ขึนได้ว่าเคียวซุปไว้เพือให้พวกพีน้องของเธอได้ออกเดินทางเสียที
ปราสาทของเจ้าชายนันตังอยูค
่ ่อนข้างไกลต้องใช้เวลาในการเดินทาง หากไม่รบ
ี
ออกรถแล้วละก็จะสายเอาได้ พีน้องทําหน้าหนักใจกันเสียหมด มีเพียงซินเทียทียิม
แย้มแล้วโบกมือ

"ซินเทีย! เอมีบอกให้ขา้ แวะรับเจ้าด้วย จะรังเกียจหรือไม่หากไปกับพวกเรา"
วิเวียนซึงเปนคนขายผักแผงติดกับเอมีร้องเรียกซินเทียซึงกําลังนังซึมเซาอยูใ่ น
ความมืด นางดีใจลุกขึนจากบันไดหน้าบ้านยิมพลางพยักหน้าก่อนจะเดินไปขึนท้าย
เกวียนขนผักซึงแทบจะไม่เหลือทีว่างพอให้เธอแทรกตัวเข้าไป
"ข้าแค่จะผ่านไปเมืองข้าง ๆ นะ เจ้า...โอเคใช่ไหม"
"ข้าสบายมาก" ซินเทียยิมแล้วรถม้าต่อเกวียนก็ค่อย ๆ เคลือนตัวไปจนถึงจุด
หมาย ซินเทียขอบคุณวิเวียนและพอดีกับเอมียืนรอเธออยูก
่ ่อนแล้ว
"ขอบคุณ" เธอกล่าว เอมีระบายยิมบางแล้วกุมมือข้างหนึงของเธอไว้ก่อนจะ
เดินเข้างานไปพร้อมกัน
โถงใหญ่จัดไฟสว่างราวกับเปนเวลากลางวัน เสียงเพลงไพเราะจากนักดนตรี
เคล้าบรรยากาศให้ชวนออกมาขยับตัวเต้นรํา อาหารคาวหวานถูกจัดเลียงอย่างสม
ฐานะเหล่านีทําซินเทียอ้าปากด้วยความประทับใจ
เจ้าชายนันมีเพียงพระองค์เดียวและดูเหมือนว่าจะมีใครจองทีว่างนันไว้แล้ว
สาวผมบลอนด์ทองมีผว
ิ ขาวผุดผาดกําลังเต้นรําอย่างเฉิดฉายอยูใ่ นอ้อมแขนของ
เจ้าชายทําเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนกันไปตาม ๆ กัน เพราะคนอืน ๆ เองก็อยากมี
โอกาสใกล้ชด
ิ เจ้าชายทีมีสริ โิ ฉมเช่นนีด้วยกันทังสิน

ซินเทียมองเหตุการณ์ตรงหน้าแล้วเกิดความอิจฉาอยูบ
่ า้ งแต่ก็ไม่ได้ทําสิงใด
นอกเหนือไปจากการดืมกินกับพีน้องของตนเอง

"เจ้ารอตรงนีนะเดียวพีกลับมารับ" งานเลียงย่อมมีวันเลิกรา อากาศข้างนอก
หนาวจนซินเทียต้องกอดตัวเองไว้หลวม ๆ รถม้าทยอยออกไปทีละคันจนเหลือเพียง
ซินเทียไว้ เอมีบอกให้นางรอเพือจะเวียนรถม้ามารับอีกครังหนึง ตอนแรกเกว็นและ
พีคนทีสองจะอยูเ่ ปนเพือน แต่เธอก็บอกปดให้รบ
ี กลับบ้านไปก่อน เพราะเห็นว่า
อากาศทีหนาวเย็นเช่นนีควรรีบกลับบ้านไปผิงไฟจะเปนการดีทีสุด ทังทีตนเองก็
หนาวเช่นกันแต่ซน
ิ เทียก็มก
ั จะนึกถึงพีน้องก่อนตนเองเสมอ
"เจ้าคงจะหนาวมาก เอาเสือคลุมข้าไปสิ" เสียงทุ้มว่าพลางผ้าคลุมขนสัตว์ก็
ถูกยกขึนคลุมไหล่ของเธอ ซินเทียหันไปมองผูท
้ ีมอบเสือคลุมให้หมายจะขอบคุณ
"ขอบคุณ...เพคะ" ซินเทียหลุบตาตาไม่กล้าสบตากับใบหน้าเรืองรอง กลิน
จากผ้าคลุมหอมกรุน
่ จาง ๆ ช่วยประโลมความหนาวได้ดี
คนรับใช้ทีคอยสังเกตอยูไ่ ม่ไกลนําเสือคลุมตัวใหม่มาให้องค์ชายสวมกาย
คลายหนาว ในอกของซินเทียเต้นเร่าด้วยความตืนเต้นทีได้เจอเจ้าชายอย่างใกล้ชด
ิ
เช่นนี
"ริมฝปากและผิวของเจ้าช่างซีดเซียว เข้าไปผิงไฟสักหน่อยเถิด" เจ้าชาย
สํารวจใบหน้าในความมืดเพียงคร่าว ๆ เห็นแต่ใบหน้าขาวซีดล้อมกรอบด้วยผมสี
เข้มทีมัดตกแต่งอย่างดีเท่านัน
"ขอบพระคุณเจ้าชายมากเพคะ แต่หากหม่อมฉันละจากตรงนีไปแล้วเกรงว่า
จะคลาดกับพีสาวเอาได้" นางปฏิเสธอย่างสุภาพแล้วแย้มยิมด้วยริมฝปากซีด เจ้า
ชายดึงผ้าคลุมทีร่วงลงจากไหล่ขนมาคลุ
ึ
มให้เธออย่างใส่ใจ
"ไหล่เจ้าก็คงจะเย็นหมดแล้ว คลุมไว้เถิด" เจ้าชายกล่าวเพียงแค่นนแต่
ั
ก็ไม่ได้
ขยับกายเดินหายไปทางใดเสียที ซินเทียจึงเอ่ยถามขึน
"เจ้าชายกําลังรอผูใ้ ดอยูห
่ รือเพคะ" หล่อนมองตามสายตาของเจ้าชายทีจ้อง
มองไปยังถนนกว้างใหญ่ทีทอดออกจากวังไปสูเ่ ส้นทางในเมือง

"รอเจ้าหญิงของข้านะสิ" ว่าพลางก็มองไปยังมือซ้ายทีกุมรองเท้าสีขาวคู่สวย
ทีมีอยูเ่ พียงข้างเดียว "ไม่แน่ว่านางอาจจะกลับมาเอามัน"
"โอ้ นีมัน..." ช่างเหมือนกับในนิทาน
"ช่างเหมือนกับในนิทานนะหรือ ข้าก็คิดเช่นกัน" เจ้าชายสรวลยิมเล็กน้อย ซิ
นเทียมองภาพนันอย่างลืมตัวพร้อมกับความสุขแบบแปลก ๆ ทีเกิดขึนในใจ
"พระองค์ก็เคยอ่านหรือเพคะ"
"พวกพีเลียงเคยเล่าให้ขา้ ฟงบ้างตอนเด็ก"
คลับคล้ายเหมือนเจอเพือนทีถูกคอ พวกเขาแลกเปลียนหัวข้อพูดคุยตังแต่
นิทานก่อนนอน นโยบายเศรษฐกิจ ราคาสินค้าในเมือง ความรักในอุดมคติ เรือยไป
จนถึงสีของดอกคาเมเลียทีชืนชอบ
"เช่นนันแล้ว ขอให้พระองค์พบกับเจ้าของรองเท้าได้โดยไว หม่อมฉันต้อง
ของตัวลาก่อน" เสียงของหล่อนอู้อีเล็กน้อยเพราะอากาศ ซินเทียทําท่าจะมอบผ้า
คลุมคืนแก่เจ้าชาย
"เก็บไว้เถิด ถือว่าข้ามอบให้" ซินเทียจึงละมือและย่อตัวเคารพก่อนจะขึนรถ
ม้าจากวังกลับมายังบ้านของเธอโดยมีเอมีไถ่ถามอยูไ่ ม่หยุดว่าเจ้าชายมาคุยกับเธอ
ได้อย่างไร ซินเทียจึงอธิบายให้ฟง

"เช่นนีแล้วซินเทียของเราจะได้เข้าวังกับเขาบ้างหรือไม่? " ท่านแม่ของ
ลูกสาวทังเจ็ดถามขึนเมือได้ยน
ิ เรืองเล่าชวนยินดีว่าหนึงในลูกสาวของนางได้พด
ู คุย
กับเจ้าชายเปนการส่วนตัว
"จะเปนเช่นนันได้อย่างไร ข้าแค่แลกเปลียนความคิดเห็น มิได้เต้นรําเสีย
หน่อย" เจ้าตัวเปรย
"หากเจ้าชายเขานับน้องเราเปนสหายก็คงจะน่ายินดีเชียวแหละ"
"สหายงันหรือ? " ในใจของซินเทียไม่ได้คิดถึงคํานีเพราะนางคาดหวังในใจว่า
จะได้เปนเจ้าหญิงบ้างเช่นกัน หากนางปริปากว่าไม่คาดหวังเลยก็จะเปนการทรยศ
ต่อตนเองและนางไม่ต้องการเช่นนัน สีหน้าและแววตาของเจ้าชายยังเปนทีจดจําใน

จิตใจนางได้ดี นาเสียงทีลุ่มลึกและฉะฉานยังคงสลักลึกลงไปในทุกโสตประสาท นาง
ไม่จําแนกความต้องการของตนเปนสหายแน่แท้
"เจ้าชายมีเจ้าหญิงในดวงใจอยูแ
่ ล้วไม่ใช่หรือตามทีเจ้าพูด" สายตาตําหนิจาก
พีทีแสนดีสง่ มาถึงนางอย่างไม่ได้ตีความผิดเพียนไปเองอย่างแน่นอน
"แต่เจ้าชายจะมาอยากได้คนเช่นข้าเปนสหายได้เช่นไร" เมือใดมีคนพยายาม
ยาสถานะของเราสิงทีทําได้คือมีเพียงยอมรับแล้วจึงแสดงความเห็นต่างออกมาบ้าง
"...และข้าก็ไม่ได้ต้องการเปนสหายด้วย"
"ชายกับหญิงเปนเพือนกันไม่ได้" ท่านพ่อพูดเสียงเย็นด้วยอารมณ์โมโหเจือ
เล็ก ๆ
"ท่านพ่อก็อย่าหัวโบราณไปเลย หากเรียกสหายกันแล้วย่อมไม่เปนอย่างอืน"
เอมีกล่าวเช่นนีเพราะเพียงเปนเพือนกับเจ้าชายแล้วนันชีวิตน้องสาวของเธอย่อม
ต้องเกิดความเปลียนแปลงอย่างแน่นอน
"เช่นนันเจ้ากําลังบอกว่าน้องเราไม่ค่ค
ู วรเปนอืนใดนอกจากสหายงันหรือ"
"ไม่ใช่สิ พวกท่านเข้าใจสิงทีข้าต้องการจะกล่าวเปนอย่างนันได้อย่างไรกัน"
เอมีตบอกตัวเองเบา ๆ ด้วยสีหน้าตกใจ ทําไมพวกนางไม่เข้าใจกันเลย นางอ้าปาก
เตรียมจะอธิบายต่อแต่กลับต้องสงบปากสงบคําแทนเพราะพีคนโตพูดขึนมา
"ข้าว่าพอเพียงเท่านีเถอะ สุดท้ายแล้วจะได้เข้าวังหรือไม่ซน
ิ เทียก็ยงั เปน
ครอบครัวของเราอยูด
่ ี" นางกล่าวแล้วเปลียนหัวข้อประเด็นไป
ในใจซินเทียมีความโมโหร้ายมากมายเกิดขึนเพราะความตาต้อยทีสํานึกรูไ้ ด้
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครกล่าวคําใดนีต่างหาก เธอตาต้อย เธอไม่ค่ค
ู วร เปนสิงที
เธอสามารถคิดเห็นได้โดยไม่ต้องมีใครมากล่าวเตือน เช่นนันก็เพียงพอจะทําให้เธอ
เกิดความไม่พอใจขึนแล้ว เพราะเธอเองก็รูส
้ ก
ึ ไม่พงึ พอใจต่อตนเองเช่นกัน สิงทีเธอ
พอจะทําได้จึงมีเพียงจดจําประสบการณ์ทีเกิดขึนนีไว้เปนสิงดี ๆ ในชีวิตและดําเนิน
ชีวิตเหมือนมันไม่เคยเกิดขึนเช่นทีหลาย ๆ คนก็ทํากัน

"เจ้าชายกําลังตามหาผูท
้ ีจะสวมรองเท้าได้..." หลายสัปดาห์ต่อมาเสียง
ประกาศจากทหารม้าองครักษ์ก็กระจายข่าวไปทัวทังเมือง ซินเทียได้ยน
ิ แล้วระบาย
ยิมเบาบางแต่ดวงตากลับมีนาคลอหน่วย พลางคิดถึงคําทีเคยได้ยน
ิ ว่าความรักของ
คนสองคนนันเปนเรืองปาฏิหาริย์
เจ้าชายประกาศเชิญชวนหญิงสาวทังหลายให้มาลองสวมรองเท้าเพือตามหา
คนทีพระองค์ตังใจจะแต่งงานด้วย ในตอนแรกซินเทียจะไม่เดินทางมาลองสวม
รองเท้าแล้วเพราะเธอรูอ
้ ยูเ่ ต็มอกว่าไม่ใช่รองเท้าของตัวเองแน่ แต่ทนความ
คะยันคะยอของบรรดาพีน้องไม่ไหวประกอบกับเธอเองก็อยากเห็นสาวผูถ
้ ก
ู เลือก
คนนันด้วยเช่นกันจึงได้ลงเอยเช่นนี
"คิวเจ้าแล้ว" คนรับใช้กล่าวเรียบ ๆ แล้วนํานางเข้าไปในห้องลองรองเท้า
ภายในห้องปดมิดชิด
ในนันเธอได้พบกับเจ้าชายและคนรับใช้อีกสองคน เจ้าชายยังคงสิรโิ ฉมเช่น
เคย พระองค์นงลงบนเก้
ั
าอีทีจัดวางไว้สองตัว ซินเทียนังลงบนเก้าอีทีว่างข้าง ๆ เจ้า
ชายอย่างสงบเสงียม แต่ภายในใจตืนเต้นจนใจแทบจะหลุดออกจากอก
"โอ๊ะ มันไม่ใช่ค่น
ู นี
ี นา" ซินเทียกล่าวเบา ๆ พลางมองรองเท้าทีถูกยกมาให้
นางลองสวม มันเปนรองเท้าทีขนาดใหญ่กว่าทีนางเคยเห็นเล็กน้อยและสีของมัน
เปนสีนาตาลซึงแตกต่างอย่างสินเชิง
"เจ้ากล่าวว่าอะไรหรือ? " เจ้าชายอมยิมดวงตาเปนประกาย ซินเทียทําหน้า
ฉงนแล้วกล่าวต่อ
"หม่อมฉันกล่าวว่า..." ซินเทียชังใจระแวงเล็กน้อย "...มันไม่ใช่ค่น
ู "ี
"เช่นนันแล้วมันคือคู่ไหนกันล่ะ? " เจ้าชายเร่งเร้าด้วยท่าทีตืนเต้น
"คู่สข
ี าว ขนาดเล็กกว่านีเพคะ" ซินเทียกล่าวจบแล้วก็ก้มหน้าขบปากของ
ตนเองด้วยความประหม่า "หม่อมฉันพูดมากไปแล้ว ขอเจ้าชายโปรดทรงอภัยให้
ด้วย"
"ไม่หรอก เจ้าพูดในสิงทีข้าอยากได้ยน
ิ "
"เพคะ? " ซินเทียฉงนและสบตาลึกเข้าไปในดวงตาขององค์ชาย
"เจ้าชืออะไรงันหรือ"

"ซินเทียเพคะ"
"ซินเทีย เจ้ายินดีจะแต่งงานกับข้าหรือไม่? " มีแต่ความตะลึงลานปรากฏบน
ใบหน้าของนาง
"หม่อมฉัน...ไม่เข้าใจ" มือใหญ่ของเจ้าชายกอบกุมมือนางไว้ก่อนจะเรียกคน
รับใช้ทีถือแหวนอยูใ่ ห้เขามาใกล้
"คนทีข้าตามหามาตลอดก็คือเจ้า ซินเทีย"

