บทนํา

ตระกูลธีโอดอร

ฤดูใบไมรวง เมืองรอสเตอรดัม ประเทศคาเซย

คาเซยเปนประเทศที่ปกครองโดยเชื้อพระวงศสูงศักดิ์ของประเทศ
ตระกูลทีใ่ กลชดิ กับเชือ้ พระวงศ และสืบเชือ้ สาย มีทงั้ อํานาจและเปนพระญาติ
มีเชื้อสายสูงศักดิ์ก็คือตระกูลธีโอดอร
ผูนําของตระกูลธีโอดอรคือ พลเอกอัสปา ธีโอดอร อดีตผูบัญชาการ
สูงสุดแหงประเทศคาเซย ถึงอัสปาจะไมไดดํารงตําแหนงนั้น แตเขาก็ยัง
มีอํานาจมากในประเทศคาเซย ในวัยใกลแปดสิบ อัสปายังแข็งแกรงมาก
วัยที่โรยราไมไดลดทอนความนาเกรงขามของ อัสปา ธีโอดอร
อัสปามีบตุ รชายสามคน ทุกคนทํางานใหกบั รัฐบาลของประเทศคาเซย
โดยเฉพาะบุตรชายคนโต ซีซาร ธีโอดอร ซึง่ เพิง่ ไดรบั ตําแหนงรองผูบ ญ
ั ชาการ
ของประเทศคาเซย ควบคุมอํานาจดานการทหาร เปนรองเพียงแค แกรี่
ธีโอดอร ผูบัญชาการสูงสุดของประเทศคาเซย ซึ่งมีศักดิ์เปนอาของเขา
และแนนอนดวยความสามารถและความเหมาะสม แกรีจ่ ะตองดันหลานชาย
ขึ้นรับตําแหนงผูบัญชาการสูงสุดแทนตัวเอง หากจะบอกวาซีซารเปน
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วาที่ผูบัญชาการสูงสุดของประเทศคาเซยก็คงไมผิดนัก
นอกจากขาวดีของคาเซย เสนทางการเมืองภายในประเทศของ
นิโคลัส ธีโอดอร บุตรชายคนเล็กของอัสปาก็กําลังรุงเรือง นิโคลัสเปน
ตัวแทนของราชวงศผูปกครองประเทศคาเซย รับใชใกลชิด เรียกไดวา
เปนคนที่พระราชาผูปกครองประเทศคาเซยใหความไววางใจ
ตํ า แหน ง ของนิ โ คลั ส ในประเทศคาเซย จ ะเรี ย กกั น ว า เป น ผู  แ ทน
พระองคของพระราชากียอฟ มารเซยกา อํานาจทั้งในราชสํานักและอํานาจ
ทางการทหารของประเทศคาเซย ล  ว นแล ว แต มี ค นของธี โ อดอร เ ข า ไป
เกี่ยวของดวย
อัสปาภาคภูมใิ จในตัวบุตรชายของเขามาก หากจะเทียบความภาคภูมิ
ที่อัสปาไดรับจากบุตรชาย คนที่ทําใหเขามีความสุขนอยที่สุดก็คือ โดมินิค
ธีโอดอร บุตรชายคนกลางซึ่งทํางานในกระทรวงการศึกษาของประเทศ
คาเซย
โดมิ นิ ค สามารถผลั ก ดั น ตั ว เองให มี ตํ า แหน ง ที่ สํ า คั ญ กว า นี้ ไ ด
ในความรูสึกของอัสปา แตโดมินิคเลือกเสนทางนี้ เขาใหเหตุผลกับบิดาวา
เขาตองการใหความสําคัญกับการศึกษา และตองการวางรากฐานการศึกษา
ที่สําคัญและจําเปนใหกับบุคลากรในประเทศคาเซย
โดมินิคเปนรองหัวหนากระทรวงการศึกษาของคาเซย เขาจะตอง
ไดขึ้นเปนหัวหนากระทรวงเมื่อหัวหนากระทรวงคนปจจุบันหมดวาระ แต
ตําแหนงหัวหนากระทรวงการศึกษาเปนตําแหนงที่ไรความนาเกรงขาม
สําหรับอัสปา

“แสนอักษร”

เทาที่กําลังเขยงขึ้นเพื่อยองเบากลับไปยังหองนอนถึงกับหยุดชะงัก
เด็กสาวในวัยแปดขวบยืนตัวตรง ไมกลาหันไปมองเจาของเสียง
“ขาแม”
8 เชลยสาวแสนหวาน

“ขานรับแลวทําไมไมหันมาจะ”
แสนอักษร ธีโอดอร หันหนาไปหามารดา มธุรส ธีโอดอร หรือฮันนี่
เดินเขาไปหาบุตรสาว มือนุมเลื่อนไปจับคางของบุตรสาว แลวก็ดันใบหนา
ของแสนอักษรขึ้น
“หันแลวคะ แมขา…”
“ยังไมตองแกตัวจะ”
“แมขา แสนมีความจําเปนจริงๆ นะคะ”
แสนอักษรดึงเอาลูกออนที่มักเอาชนะใจมารดาไดเสมอขึ้นมาใช
มธุรสเกิดในประเทศไทย เธอเปนพนักงานระดับสูงของโรงแรมหรูแหงหนึ่ง
ในประเทศไทย ไดพบกับโดมินิคตอนที่เขาเดินทางไปประชุมเรื่องงานที่เขา
รับผิดชอบ สานสัมพันธทางไกลกันราวสองปก็ตัดสินใจแตงงานกัน
มธุรสยายจากประเทศไทยมาอาศัยอยูในประเทศคาเซยกับสามี
เมื่อมีลูก เธอก็สอนใหแสนอักษรพูดภาษาไทยกับแมเพื่อใหลูกไดซึมซับ
เรือ่ งราวประเทศบานเกิดของแม สวนกับพอและสมาชิกคนอืน่ ในครอบครัว
แสนอักษรก็จะสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
“จําเปนเรื่องอะไรจะ ซุกซน?”
“แมขา”
“การเรียกแมไมไดทําใหหนูแสนพนความผิดนะจะ”
“แสนทําผิดเหรอคะ”
“ทําผิดสิจะ หลบหนีออกจากบาน แลวยังแอบเขาบานทางประตูหลัง”
แสนอักษรกมหนา ไมกลาสบตากับมารดา
ภายในที่ดินอันกวางขวางซึ่งธีโอดอรเปนเจาของ คฤหาสนหลังใหญ
ที่สุดซึ่งเปนที่พักของอัสปากับภรรยา ครอบครัวที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
คฤหาสนหลังนั้นก็คือครอบครัวของซีซาร เพราะซีซารคือวาที่ผูนําตระกูล
ธีโอดอรคนตอไป
สวนโดมินิคกับนิโคลัสจะมีบานของตัวเองบนที่ดินของธีโอดอร
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9

บานของนิโคลัสซึ่งเปนนองเล็กนั้นมีขนาดใหญกวาบานของโดมินิคซึ่งเปน
พี่ชายคนรอง ก็เพราะตําแหนงหนาที่การงานของนิโคลัสสูงกวาโดมินิค
“แสนขอโทษคะแม”
“ยอมรับผิดหรือยังจะ”
“ยอมรับแลวคะ แสนแอบออกไปขางนอกโดยไมขออนุญาตแมกอ น
แสนทําผิดคะ”
มธุรสยิม้ ออนโยน เธอตองการสอนใหแสนอักษรรูจ กั ทีจ่ ะยอมรับผิด
ถ า หากยอมให โ กหก ไม ส่ั ง สอนตั้ ง แต ยั ง เยาว วั ย เมื่ อ โตขึ้ น นิ สั ย ของ
แสนอักษรอาจเปนเรื่องเลวรายยากเกินกวาที่บิดามารดาจะตามไปสั่งสอน
ได
“ถาหนูแสนยอมรับผิด แมก็จะใหอภัย”
“แมขา แสนยอมรับผิดแลวจริงๆ นะคะ”
แสนอักษรเดินเขาไปหามารดา สวมกอดมธุรสและมธุรสก็กอดตอบ
บุตรสาว ริมฝปากของแมจุมพิตออนโยนลงบนหนาผากของแกวตาดวงใจ
“แมใหอภัยหนูแสน”
มธุรสลูบศีรษะบุตรสาว แสนอักษรโอบกอดมารดา แมหนูรูสึกผิด
จริงไมใชเสแสรง กอดมารดาแนบแนน ดีใจที่ไมตองรับโทษ
“แตเราก็ตองไปคุยกันนะจะ”
“คะแม”
“ไปที่หองของลูกกับแมจะหนูแสน”
“คะแม”
แสนอักษรจับมือมารดา สองแมลกู เดินไปยังหองนอนของแสนอักษร
ในวัยแปดขวบ แสนอักษรยังมีความซุกซนตามประสาเด็ก แตมธุรสก็ตอง
สอนใหลูกเปนคนที่มีเหตุผลตั้งแตเด็ก

“เพราะบานเราคึกคักมาก แสนก็เลยอยากรูคะวามีอะไรเกิดขึ้น”
10 เชลยสาวแสนหวาน

แสนอักษรบอกถึงเหตุผลที่แอบออกไปจากบาน เพื่อไปปวนเปยน
แอบดูบริเวณคฤหาสนหลังใหญ ภายในตระกูลธีโอดอรมลี าํ ดับชัน้ คอนขาง
ละเอียดยิบยอย คฤหาสนหลังใหญนั้น แมจะเปนบานของคุณปู คุณยา
และคุณลุงของแสนอักษร แตก็ใชวาแสนอักษรนึกอยากจะเดินเขาไป
ก็ทําได
และไมใชแคในตระกูลธีโอดอรเทานั้น การแบงชนชั้นในประเทศ
คาเซยเปนการปฏิบัติที่สืบตอกันมา บุรุษคือหัวหนาครอบครัวและมีอํานาจ
มากกวาสตรี สตรีตองเชื่อฟงสามี ถาหากยังไมมีสามีก็ตองเชื่อฟงบิดา
หรือผูปกครองที่อาจจะเปนพี่ชายหรือญาติผูใหญในครอบครัวก็ได
แสนอักษรอยากรูตามประสาเด็ก แตถาหากอัสปาเห็นแสนอักษรไป
วุนวายแถวคฤหาสน แสนอักษรจะตองถูกทําโทษ มธุรสลูบศีรษะของ
บุตรสาว เธอนั่งอยูบนโซฟา และมีรางนอยของแสนอักษรนอนหนุนศีรษะ
บนตักของมารดา
“จะมีงานเลี้ยงฉลองตําแหนงสําคัญของคุณลุงซีซารจะ”
“มินาคึกคักเชียวคะ”
แสนอักษรยังเปนเด็กนอย แตกร็ วู า คุณปูร กั คุณลุงมาก ถาหากไมรกั
มาก คุณลุงก็คงไมไดรับอนุญาตใหอยูบานเดียวกับคุณปู นั่นคือเหตุผล
ตามประสาเด็กของแสนอักษร
“แตหนูแสนก็ทําไมถูก ถาหากคุณปูพบเขาจะเปนเรื่อง”
“แสนขอโทษคะแม”
“หนูแสนก็รูใชไหมลูก วาหนูทําผิดกฎของคุณปู”
“รูคะ แสนจะพยายามไมทําอีกคะแม”
“พยายามไมทําอีก?”
“แมขา แสนไมรนู คี่ ะ ในอนาคตแสนอาจเผลอตัวทําอีกก็ได แสนเลย
รับปากไมไดคะวาจะไมทําอีก”
แสนอักษรเปนเด็กฉลาด แตบางครัง้ ก็พว งเอาความเฉลียวกึง่ แกมโกง
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เขาไปดวย มธุรสสายหนาเล็กนอยดวยความระอากึ่งเอ็นดู
“หนูแสนตองไมละเมิดกฎของคุณปูน ะลูก การฝาฝนคําสัง่ ของผูใ หญ
เปนเรื่องที่ไมสมควร”
“คะแม แตถา แสนจําเปนตองละเมิดกฎแลวคุณปูจ บั ได แสนจะยอม
ใหคุณปูทําโทษคะ”
คําตอบของบุตรสาวยังคงเปนคําตอบทีไ่ มตอบรับวาจะไมฝา ฝนคําสัง่
ของอัสปา มธุรสก็ไมไดคาดคั้น เพราะแสนอักษรก็ยังเด็กมาก ยังมีเวลา
อีกมากที่จะคอยๆ สอนบุตรสาว
“แสนอยากไปเลนกับนองสาวดวยคะ”
แสนอักษรมีนองสาวที่นารักมาก เด็กอวนผิวขาวอมชมพูตัวกลม
หัวเราะเกงและยิ้มเกง แสนอักษรอยากเลนกับนองสาวมาก แตนองสาว
เปนลูกของคุณลุงซีซาร นองสาวก็เลยตองอยูในคฤหาสนหลังใหญ การจะ
ไปเลนกับนองสาวไมใชเรื่องงายเลย
“หนูแสนก็ไดเจอนองสาวทุกสัปดาหอยูแลวนี่จะลูก”
“ก็อยากเจอบอยๆ นี่คะ นองสาวกําลังนารักมากเลยคะแม”
แสนอักษรจะไดเลนกับนองสาวสัปดาหละหนึง่ ครัง้ ในวันรับประทาน
อาหารพรอมหนาพรอมตาของครอบครัวที่บานใหญ คุณปาคนสวยซึ่ง
เปนภรรยาของคุณลุงซีซารออนหวานและใจดีกับแสนอักษร อนุญาตให
แสนอักษรเลนกับนองสาวได
นองสาวก็นารักมาก แกมเปนพวงนาหอม และแสนอักษรก็ชอบ
หอมแกมนองสาวมากดวย นองสาวมีอายุนอยกวาแสนอักษรสี่ป นองสาว
ชอบเลนกับแสนอักษร แสนอักษรเลยคิดวาตัวเองสนิทกับนองสาว แต
แสนอักษรไมสนิทกับพีช่ ายซึง่ เปนลูกชายของคุณลุงซีซาร พีช่ ายวัยสิบสามป
มีบุคลิกที่เยือกเย็นและเขาถึงยาก แตถึงอยางไรแสนอักษรก็รักเขา เพราะ
เขาเปนพี่ชายของเธอ
“หนูแสนตองเคารพในกฎของคุณปูนะลูก”
12 เชลยสาวแสนหวาน

“คะแม”
“แมรูวาหนูแสนยังไมเขาใจ แตเมื่อหนูแสนโตขึ้น หนูแสนก็จะเขาใจ
มากขึ้นจะ”
แสนอักษรตอบรับคําสัง่ ของมารดา มธุรสเองก็ทราบดีวา เปนเรือ่ งยาก
ที่จะใหเด็กแปดขวบเขาใจทุกเรื่องอันซับซอนของผูใหญ แตแสนอักษร
จะตองเรียนรูและทําความเขาใจกับชีวิตที่ตองดําเนินตอไปในครอบครัว
อันทรงเกียรติของประเทศคาเซย

สิบปผานไป

ชวงเวลาสิบปที่ผานมา แสนอักษรเติบโตขึ้นจากแมหนูวัยแปดขวบ
ปนี้เธอมีอายุครบสิบแปดปเต็ม จากหนูนอยไรเดียงสา แสนอักษรก็คอยๆ
เรียนรูการใชชีวิตภายในตระกูลธีโอดอร หญิงสาวใหคํานิยามกับชีวิตของ
เธอและมารดา
‘ไรความยุติธรรม!’
แสนอักษรตอตานความอยุติธรรมนั้น การพูดออกไปไมใชตัวเลือก
ที่เหมาะสม นอกจากจะทําใหคุณปูโกรธก็ยังจะสงผลกระทบตอมารดา
‘เราตองอดทน’
หญิงสาวคิดถึงมธุรสดวยความรูสึกออนโยน ในวัยเยาวแสนอักษร
ไมเคยรูเลยวามารดาตองอึดอัดใจมากเพียงใด กระทั่งเธอเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
มารดาก็ไมเคยปริปาก แตหญิงสาวรูด ว ยตัวเอง มารดากับเธอไรซงึ่ สิทธิพิเศษ
เมื่อเทียบกับครอบครัวของคุณลุงซีซารและคุณอานิโคลัส
ชีวติ ความเปนอยูใ นบานสุขสบายกายก็จริง แตกม็ คี วามอึดอัดทางใจ
มากเหลือเกิน โดยเฉพาะมารดาของเธอ ตอหนาแสนอักษร มธุรสมีแต
รอยยิ้ ม แต เ ธอก็ รู  ว  า ภายในใจของมารดาเต็ ม ไปด ว ยหยดนํ้ า ตาที่ เ ธอ
ไมสามารถชวยซับได นับครั้งไมถวนที่แสนอักษรแอบคิด หากเธอเปน
ผูชาย มารดาคงไมตองอึดอัดใจถึงขนาดนี้
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ในประเทศคาเซย การเปนผูชายยังคงไดรับสิทธิพิเศษเหนือผูหญิง
นอกจากนี้มารดาของเธอยังเปนลูกสะใภตางชาติ ถึงอัสปาจะอนุญาตให
เขามาอยูในครอบครัว แตธรรมเนียมของการมีภรรยาไดมากกวาหนึ่งคน
ก็ยังทําใหมธุรสเจ็บปวด
คุณลุงซีซารกม็ ภี รรยาเปนคนไทยเชนกัน แตสะใภใหญทเี่ ปนคนไทย
ไดรับความเอ็นดูจากอัสปามากเปนพิเศษ นั่นก็เพราะสถานะของซีซารและ
ตําแหนงสําคัญที่ทําใหอัสปาภูมิใจ นอกจากเรื่องนั้นซีซารก็ยังมีหลานชาย
ใหกับอัสปา หลานสาวซึ่งเปนลูกของซีซารกับภรรยาก็เลยไดรับความเอ็นดู
มากเปนพิเศษจากอัสปา ทั้งหลานชายและหลานสาวซึ่งเกิดจากซีซารคือ
หลานคนโปรด สวนแสนอักษร เธอรูวาคุณปูเอ็นดูเธอ แตก็ไมไดมากเปน
พิเศษ
และเพราะมารดาไมสามารถมีลูกชายใหกับโดมินิค โดมินิคจึงเลือก
แตงภรรยาเขาบานอีกสองคน แตทงั้ สองคนนัน้ ก็ไมมลี กู ชายเชนกัน โดมินคิ
กําลังจะแตงงานใหมอีกครั้งกับภรรยาที่เด็กกวาถึงยี่สิบป วาที่ภรรยาใหม
ของบิดานั้นมีอายุมากกวาแสนอักษรแคสามปเทานั้น
สิ่งที่แสนอักษรทําไดในตอนนี้ก็คือคอยดูแลมารดาอยางใกลชิด
มธุรสยังคงมีรอยยิ้มใหกับแสนอักษรเสมอ แตแสนอักษรมองไมเห็น
ความสุขเบิกบานในดวงตาของมารดามานานมากเหลือเกิน สุขภาพรางกาย
ของมธุรสก็แยลงทุกวัน
‘ตรอมใจ’
ตอใหรางกายสุขสบายมากเพียงใด แตอาการตรอมใจตางหาก
ที่กําลังกัดกรอนความแข็งแรงของมารดาใหลดนอยถอยลงเรื่อยๆ
“แมขา”
แสนอักษรตัดสินใจเรียกสตรีที่นั่งเหมอมองออกไปนอกหนาตาง
มธุรสยิ่งบอบบางจนแทบจะปลิวไปกับสายลม ใบหนาเศราหมองหันมา
มองบุตรสาว แลวก็ยิ้มออนโยนสงใหแสนอักษร
14 เชลยสาวแสนหวาน

“หนูแสน”
หญิงสาวเดินเขาไปหามารดา ทรุดกายนั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกับ
มธุรส แลวก็เอื้อมมือไปจับมือของคนเปนแมยกขึ้นแนบแกม
“คิดอะไรอยูเหรอคะ”
“ชมวิวเรื่อยเปอยนะลูก”
เธอรู มารดาตองคิดถึงพิธีแตงงานของบิดาซึ่งกําลังจะมีขึ้นในอีก
ไมกี่วันขางหนา แสนอักษรมองไปบนโตะกลางแลวก็เอยถามมารดา
“กลองอะไรคะแม”
“คุณปาวสาเอามาฝาก เปนโสมบํารุงรางกายจะ”
พันวสา ธีโอดอร คือภรรยาของซีซาร พันวสามีนํ้าใจตอมารดาของ
แสนอักษรเสมอ เปนหวงเปนใย อาจจะเอาใจใสมธุรสมากกวาบิดาของเธอ
ดวยซํ้า แสนอักษรเคยจําไดวาบิดากับมารดาเปนคูสามีภรรยาที่รักกันมาก
แตเธอจําไมไดวาความสัมพันธของทั้งคูเปลี่ยนไปตั้งแตเมื่อไร
“คุณปามีนํ้าใจกับเรามากเลยนะคะ”
“ใชจะ”
แสนอักษรเองก็ไดรบั ความเอ็นดูจากพันวสามาก และการทีแ่ สนอักษร
ไดเรียนในโรงเรียนเดียวกับ เพตรา ธีโอดอร บุตรสาวของซีซารกับพันวสา
ก็เพราะพันวสาออกหนาเอยปากขออนุญาตอัสปา ถึงคุณปูข องเธอจะมีฐานะ
รํ่ารวย แตอัสปาก็ยังมีความเชื่อแบบดั้งเดิม
หลานสาวไมจําเปนตองเรียนไปมากมาย เมื่อถึงอายุสิบแปดก็ควร
เตรี ย มตั ว แต ง งาน ตอนนี้ อั ส ปาก็ กํ า ลั ง เลื อ กเฟ น ว า ที่ ห ลานเขย แต ที่
แสนอักษรยังไมถูกบีบคั้นเรื่องนี้นักก็เพราะพันวสาเคยเปรยๆ วาอยากให
แสนอักษรเรียนจบกอนคอยคิดเรื่องแตงงาน
“แมคะ แมเหนื่อยหรือเปลาคะ อยากพักผอนไหมคะ แสนจะพาแม
ไปพักผอนนะคะ”
“ก็ดีเหมือนกันจะ”
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เสียงแผวเบาของมธุรสทําใหหัวใจของแสนอักษรหวั่นไหว หญิงสาว
เคยถามตัวเองนับครัง้ ไมถว น ดวยเหตุผลทีม่ ารดาไมมลี กู ชายใหเทานัน้ หรือ
บิดาถึงไดแตงงานซํ้าแลวซํ้าอีก ราวกับวาหัวใจของมารดาทําจากหิน อดทน
ตอเรื่องที่เกิดขึ้นไดอยางไมรูสึกรูสา คุณลุงซีซารยังรักมั่นและมีภรรยา
คนเดียวได แตทําไมบิดาของเธอถึงทําแบบนั้นไมได

“แมขา”

เพตราเดินเขาไปสวมกอดมารดา เธอเปนสาวนอยที่มีความงาม
โดดเดนและสะดุดตา ในวัยสิบสี่ป เพตราจัดเปนสตรีที่งามจนหาคนเทียบ
ไดยาก เสนผมยาวสลวยเลยบั้นทายลอมกรอบใบหนางามราวกับเทพธิดา
เรือนกายออนแอนในชุดสีขาว เบียดกายเขาไปหาพันวสา
“วาไงจะลูก”
“วันนี้แมไปเยี่ยมคุณอาฮันนี่มาใชไหมคะ”
“จะลูก”
“คุณอาเปนยังไงบางคะ”
“รางกายเหมือนจะออนแอลง”
พันวสาวางมือจากงานปกผาที่ทําอยู เธอเปนหวงมธุรส ทั้งหวงใย
และเห็นใจ แตพันวสาก็ไมสามารถทําอะไรไดนอกจากคอยดูแลอยูหางๆ
เธอรู มธุรสอดทนอยูท นี่ กี่ เ็ พือ่ แสนอักษร มธุรสเคยยืน่ ขอเสนอขอหยาขาด
จากโดมินิค แลวพาแสนอักษรกลับไปใชชีวิตดวยกันที่ประเทศไทย
โดมินิคปฏิเสธ และนั่นก็เปนชนวนเหตุที่ทําใหโดมินิคกับภรรยายิ่ง
หางเหินกัน โดมินิคโกรธจัด เพราะขอเสนอของมธุรสเปนการดูแคลน
ศักดิ์ศรีของเขา พันวสาไมเห็นดวยกับความคิดของโดมินิค แตเธอก็ตอง
เก็บไวในใจ ถาหากซีซารมีภรรยาคนอื่นนอกจากเธอ พันวสาก็คงไมทนอยู
กับเขาเปนแน พันวสาทําใจเรื่องนี้ไมได และกอนแตงงานกับซีซาร เธอก็
ขอสัญญาจากเขาเรือ่ งนี้ ซีซารเปนคนดุ ไมใชสภุ าพบุรษุ ผูอ อ นโยนเหมือนกับ
16 เชลยสาวแสนหวาน

โดมินิค แตซีซารกลับเปนคนที่ภรรยาสามารถเจรจาได
ในขณะที่โดมินิคมีบุคลิกอบอุนและออนโยนมากกวา แตโดมินิค
ก็ถือตัววาเขามีอํานาจเหนือภรรยาของตัวเอง ไมไดคิดถึงความรูสึกของ
มธุรส ความรักและความไวใจที่มธุรสมอบใหกับสามีถูกโดมินิคยํ่ายีจน
ไมเหลือชิ้นดี
โดมินิคไดตัวภรรยาคนที่สองมาก็เพราะฝายหญิงจองจะจับเขา เมื่อ
พลาดทาเขาก็ตองรับผิดชอบ แตภรรยาคนที่สาม โดมินิคตั้งใจแตงเขามา
ในตระกูลธีโอดอรเพื่อประชดมธุรส และภรรยาคนที่สี่ซึ่งมีอายุใกลเคียง
กับแสนอักษรอีกละ พันวสาถึงกับคลึงขมับเมื่อทราบเรื่อง แตก็ไมใชเรื่อง
ที่เธอจะยื่นมือเขาไปยุงได
“แมขา แลวแมเจอพี่แสนหรือเปลาคะ”
“ไมเจอจะ”
“เพพเปนหวงพี่แสนจังคะ”
เพตราเปนสาวนอยทีม่ หี วั ใจออนโยน และพันวสาก็ปลูกฝงใหบตุ รสาว
รักใครและหวงใยแสนอักษร พันวสามองไกล ตองการใหแสนอักษรเชื่อ
วามีคนที่รักและหวังดีตอแสนอักษรจริงๆ หลานสาวของเธอไมเคยปริปาก
พูดเรื่องของบิดามารดา แตพันวสามองดวงตาของแสนอักษรแลวก็กลัวใจ
แสนอักษรไมใชเด็กหัวออน แตแสนอักษรรูว า ตองปฏิบตั ติ วั อยางไร
เพื่อใหสามารถอยูที่นี่ไดโดยไมเกิดปญหาและเงียบสงบมากที่สุด โดมินิค
ก็เหมือนคนกูไมกลับ เมื่อประชดมธุรสแลวภรรยาไมมีทีทาวาจะสนใจก็ยิ่ง
ประชดประชัน
“หนูก็ไปหาพี่แสนสิจะ”
“แมอนุญาตไหมคะ”
เพตรายิ้มกวางขึ้นทันที เธออยากไปหาแสนอักษร แตกอนไปก็ตอง
ไดรับอนุญาตจากมารดากอน ที่เขามาหาพันวสาคลอเคลียมารดาก็เพื่อหา
ชองทางที่จะขออนุญาต
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“อนุญาตสิจะ”
“เพพขอบคุณคะแม”
“มาหาแมก็เพราะจะขอไปหาพี่แสนไมใชเหรอจะ”
“ใชคะ”
เพตราอึกอักครูห นึง่ แลวก็ยอมรับ ริมฝปากจิม้ ลิม้ คลีย่ มิ้ หวานละมุน
ยื่นหนาไปหอมแกมมารดาเพื่อเอาใจ
“ไมตองออนหรอกจะ แมอนุญาตแลว”
“แมขา เพพควรปลอบพี่แสนยังไงดีคะ”
“ไมตองปลอบ”
“อาว ไมตองปลอบเหรอคะ”
“เพตรา การที่ลูกจะกลาวถึงเรื่องที่ทําใหอีกฝายเสียใจเปนเรื่องที่ลูก
ควบคุมไมได ตอใหระมัดระวังคําพูด ก็ใชวาจะไมกระทบกระเทือนใจของ
อีกฝาย สําหรับเรือ่ งทีล่ ะเอียดออนตอความรูส กึ มากๆ ลูกตองรูจ กั หลีกเลีย่ ง
จะ”
“แลวเพพตองทํายังไง พี่แสนถึงจะรูวาเพพเปนหวงคะ”
“ลูกไปหาพี่แสน ทําตัวเปนนองสาวของพี่แสน และทําใหพี่แสน
มีรอยยิ้ม เทานั้นก็พอ”
“เพพตองไปหาพี่แสน แลวไมตองพูดถึงเรื่องคุณอาโดมินิคใชไหม
คะ”
เพตราตองการไปหาแสนอักษรเพื่อใหกําลังใจพี่สาว ถาหากไมพูด
ถึงเรื่องงานแตงงานของคุณอาโดมินิคแลวจะเรียกวาเปนการใหกําลังใจ
ไดอยางไร แตเพตราก็เชื่อมารดา เธอตองทําตามที่พันวสาแนะนํา
“ใชจะ”
“คะแม เพพยังไมคอยเขาใจ แตเพพเชื่อแมคะ”
“รีบไปหาพีแ่ สนสิลกู แมใหเวลาสองชัว่ โมงนะจะ เดีย๋ วคุณพอกลับมา
จะถามถึงหนู”
18 เชลยสาวแสนหวาน

“คะแม เพพไปกอนนะคะ”
เพตราจูบแกมมารดาแลวก็ลุกขึ้นจากโซฟา เธอเดินออกไปจากหอง
ที่มารดานั่งอยู เพตราหันไปบอกสาวใชประจําตัว เพตราเปนหลานสาว
ที่อัสปารักและหวงมากที่สุด ถาหากอยูในบริเวณคฤหาสนจะมีสาวใชสอง
ถึงสี่คนคอยตามดูแลเพตราอยูเสมอ

สาวนอยยิ้มหวานที่สงดอกไมใหกับแสนอักษร ทําใหริมฝปากที่ยิ้ม

ยากกับคนอื่นคลี่ยิ้มสงใหนองสาวอยางงายดาย
“มีอะไรยายตัวเล็ก”
แสนอักษรวางมือลงบนศีรษะของนองสาว เพตราขยับตัวเขาไปหา
แสนอักษร รอยยิ้มกวางขึ้นเมื่อพี่สาวรับดอกไมที่เธอสงให
“คิดถึงพี่แสนคะ ก็เลยมาหา”
“ขอบใจที่คิดถึง”
แสนอักษรนัง่ อยูใ นสวน เพตราก็เลยนัง่ ลงบนพืน้ หญาทีพ่ สี่ าวนัง่ อยู
เธอเอียงศีรษะเขาไปพิงกับตนแขนของแสนอักษร
“เพพเก็บดอกไมมาใหพี่แสนคะ”
“ตั้งหนึ่งดอก ถือมาหนักมากไหม”
“เปนดอกไมหนึ่งดอกที่เพพตัดมาอยางพิถีพิถันมากเลยนะคะ”
เพตราหันไปยิ้มใหพี่สาว แสนอักษรยิ้มตอบ เพตราเปนเด็กนารัก
และเพตราก็เปนความสุขที่แสนอักษรมีนอกจากความสุขเมื่อเห็นมารดา
แชมชื่น
“ขอบใจอีกครั้ง”
“ตอนพี่เพพตัดดอกไม เพพขออนุญาตคุณดอกไมแลวคะ”
“คุณดอกไมตอบไดดว ยเหรอ พีต่ อ งกลัวดอกไมดอกนีแ้ ลวหรือเปลา”
“เพพรับรูไดคะวาคุณดอกไมอนุญาตใหเพพตัด เพพขอคุณดอกไม
เพพอยากสงความสุขใหพี่แสนผานดอกไมดอกนี้”
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แสนอักษรกมหนาลงมองดอกไมในมือ ดอกไมหนึง่ ดอกนีค้ อื กําลังใจ
ของเธอ เพตราไมไดกลาวพาดพิงถึงการแตงงานครั้งใหมของบิดา แตเธอ
ก็รูไดวานองสาวตองการใหกําลังใจ
“พี่ตองมีความสุขแน”
“พี่แสน เพพมีลูกกวาดมาแบงพี่แสนดวยคะ”
“อรอยไหม”
“อรอยมากคะ”
“จริงเหรอ”
“ลองชิมสิคะ”
เพตราลวงหยิบลูกกวาดขึ้นมา เธอแกะมันออกจากหอสีสันนารัก
และก็ยนื่ ลูกกวาดสงใหแสนอักษร พีส่ าวรับลูกกวาดไปรับประทาน รสหวาน
ของมันละลายลงสูลิ้นนุม นอกจากความหวานก็เหมือนจะมีความหวงใย
ที่เพตราใสลงมาดวย

เพตราสวมชุดกระโปรงสีหวาน เธอแตงตัวสวยแตไมไดไปรวมพิธี

วิวาหของโดมินิค แตขออนุญาตมารดาหลบมานั่งเฝามธุรสเปนเพื่อน
แสนอักษร ภายในหองนอน เพตรานั่งมองพี่สาวเงียบๆ แสนอักษรนั่งอยู
ขางเตียงจับมือมารดายกขึ้นแนบแกม
“แมเหนื่อยใชไหมคะ”
หญิงสาวฝนยิ้มใหกับมารดา ทั้งที่ตาแดงกํ่า แตเธอสะกดกลั้นไมให
นํ้าตาหลั่งรินออกมา มธุรสพยายามจะฝนลืมตามองบุตรสาว สําหรับเธอ
ตอนนี้จะเรียกวาหัวใจสลายก็คงไมผิดนัก ความรูสึกนี้มันเกาะกินหัวใจ
ของมธุรสมานาน เธออดทนเพื่อเฝารอใหแสนอักษรเติบโต กระทั่งถึงวันนี้
มธุรสก็ทนจนไมอาจทนตรอมตรมไดอีก
“แมบอกกับแสนตรงๆ นะคะ แมไมตองปดบังแสนนะ แสนรู”
“จะแมเหนื่อย”
20 เชลยสาวแสนหวาน

มธุรสตอบเสียงแผว พยายามที่จะรวบรวมแรงเพื่อลูบแกมบุตรสาว
อาการปวยทางกายของมธุรสนั้นยังพอรักษาใหหายได แตที่เรื้อรังไมหาย
สักทีก็เพราะอาการปวยทางใจตางหาก
“แสนเขาใจแมนะคะ”
“แสน…”
“แสนรูค ะ แมอดทนมาตลอดเพือ่ แสน แมอยากดูแลแสน อยากเปน
กําลังใจใหแสน”
“เพราะแมรักแสนตางหาก”
“แสนรูคะ แสนก็รักแมมากเหมือนกัน แมขา…แมอยาทรมานตัวเอง
เพื่อแสนอีกเลยนะคะ”
สิ่งเดียวที่มธุรสตองการก็คืออยากเห็นแสนอักษรมีความสุขและ
มีอนาคตที่ดี แสนอักษรควรไดใชชีวิตที่ตัวเองตองการ มธุรสจึงอดทนเพื่อ
เฝารอความสุขของลูก เชนเดียวกับแสนอักษรก็ตอ งการเห็นมารดามีความสุข
แตการที่มารดาอดทนเพื่อเธอ แสนอักษรก็ยิ่งตองเห็นมารดาเจ็บปวด
“แสน…”
“ถาแมเหนื่อย แมอยากพักก็พักเถอะนะคะ แสนใหสัญญากับแม
แสนจะเขมแข็ง แสนจะดูแลตัวเองใหดี และแสนก็ยังมีคุณปากับเพพ เห็น
แมทรมาน แสนก็ทรมานไปดวย”
“แสน แม ขะ…ขอโทษ”
“ไมคะ แมดูแลแสนดีมาก แมรักแสน และแสนก็รักแม แมไมไดทํา
ผิดตอแสนเลย แมขา ความสุขของแสนคือความสุขของแม ความสุขของแม
ก็เปนความสุขของแสนเหมือนกัน แสนขอใหแมมีความสุขนะคะ เลิกเปน
ทุกขนะคะ”
แสนอักษรจุมพิตซํ้าๆ ลงบนมือของมารดา เพตรายกมือขึ้นปดปาก
เพื่อไมใหเสียงสะอื้นของเธอดังลอดออกไป กระทั่งเธอเห็นแสนอักษร
กมหนาลงไปจุมพิตหนาผากของมธุรส นํา้ ตาของเพตราก็ยงิ่ รินไหลเปนสาย
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มธุรสไดจากแสนอักษรไปแลวจริงๆ

22 เชลยสาวแสนหวาน

1

แรนดอลฟ ดไวตเฮอรเนส

แรนดอลฟ ดไวตเฮอรเนส ปฏิเสธที่จะเขารวมงานปารตี้แบบ

ลับเฉพาะหลังการประชุมสําคัญเสร็จเรียบรอย เขาเดินทางออกจากซัคคาเวีย
มายังลอนดอนเพือ่ ทํางาน และแรนดอลฟไมมแี ผนการทีจ่ ะมัว่ สุมใดๆ ทัง้ สิน้
ไมวาจะเปนผูหญิงหรือเหลา
กอนเดินทางออกจากซัคคาเวีย เขาเพิ่งมีปญหากับแฟนสาวที่คบกัน
มาราวหกเดือน แรนดอลฟยังไมทนั รูส กึ ผูกพันกับเธอ สถานะความสัมพันธ
ก็ตองจบลง เขามีงานยุงมาก และผูหญิงสวยอยางเจมีนาก็ตองการเวลา
จากเขาอยางเต็มที่
ความสวยทําใหเธอหลงผยองในตัวเอง เรียกรองการเอาใจใสจากเขา
ซึง่ แรนดอลฟไมมเี วลาใหเธอมากนัก ทัง้ คูจ บกันดวยดี อันทีจ่ ริงแรนดอลฟ
คอนขางโลงอกอยูบ า งทีค่ วามสัมพันธจบลงเสียที การคบหากับเจมีนาทําให
เขารูสึกเบื่อหนายผูหญิงไปดวย
เธอเรียกรองจนเขาปวดศีรษะ และคนทีม่ งี านยุง มากแบบแรนดอลฟ
ก็รูสึกวาเจมีนาไมใชความสุขในชีวิตเขา แตเปนภาระในชีวิตของชายหนุม
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นอกจากนี้เจมีนาอาจคาดหวังทั้งเวลา ความเอาใจใส และความลุมหลง
จากแรนดอลฟ ซึ่งสิ่งเหลานั้นเจมีนาลวนไมไดรับจากเขา แรนดอลฟให
เวลาการทํางานเปนอันดับหนึ่ง เพราะตองการพัฒนาประเทศซัคคาเวีย
รวมกับราชวงศมารลไคเซนเตไปใหไดไกลมากทีส่ ดุ เขาอายุสามสิบหาในปนี้
และเริ่มถูกมารดากดดันอยางหนักเรื่องแตงงาน
แรนดอลฟระบายความกดดันนั้นดวยการลองคบกับเจมีนา แลว
ความสัมพันธจะเรียกวาพังไมเปนทาก็ได เขารําคาญแฟนสาวของเขามาก
ซึ่งนั่นเปนเรื่องที่สุภาพบุรุษไมควรทํา เจมีนาเรียกรองทุกอยางจากเขา และ
เธอก็หงุดหงิดที่ไมไดมัน
เรื่องเดียวที่เจมีนาพอใจจากเขาก็คงเปนเรื่องบนเตียง ซึ่งแรนดอลฟ
สนุกกับเธอแคในชวงสามเดือนแรก หลังจากนั้นเขาก็รูสึกวาความกระหาย
ของเจมีนาเปนเรือ่ งทีท่ าํ ใหเขาเหน็ดเหนือ่ ย เจมีนาตองการผูช ายทีโ่ ปรยแบงก
ใหเธอใชจายอยางฟุมเฟอย
แรนดอลฟมีฐานะมัน่ คงมาก จากขอมูลของนิตยสารชือ่ ดังระดับโลก
ที่จัดอันดับคนรํ่ารวยเปนประจําทุกป แรนดอลฟมีชื่อติดอันดับ มีการ
ประเมินวาเขามีทรัพยสินสวนตัวที่สามารถตรวจสอบไดราวสองหมื่น
ลานเหรียญ เปนจํานวนเงินมหาศาลทีท่ าํ ใหผหู ญิงทัง้ หลายตาโตและจองจะ
จับเขา แตยงั ไมเคยมีใครทําสําเร็จ รวมถึงเจมีนาดวย แรนดอลฟชอบผูห ญิง
แตยังไมมีผูหญิงคนไหนที่เขาชอบมากพอถึงขนาดตองการแตงงานกับเธอ
สักคน
ในฐานะวาที่ผูปกครองเมืองอเล็กซานเด เขาตองคิดถึงการแตงงาน
ของตัวเองอยางรอบคอบ แตเขาไมจําเปนตองรอบคอบมากนักในเรื่องการ
คบหากับผูหญิงทั่วไป สิ่งเดียวที่ตองระวังคือตองปองกันเรื่องขาวฉาว
โรครายแรง และการตั้งครรภ
“คุณดไวตเฮอรเนสครับ”
แรนดอลฟยกมือขึ้นหามกอนอีกฝายจะพยายามโนมนาวใหเขา
24 เชลยสาวแสนหวาน

เปลี่ ย นใจเข า ร ว มปาร ตี้ งานปาร ตี้ ที่ มี ค วามเป น ส ว นตั ว สู ง ในระดั บ นี้
แรนดอลฟไมเคยอนุญาตใหตัวเองอยูรวมพรํ่าเพรื่อ เขาไมใชบุรุษดีเลิศ
มีฉากหลังที่คอนขางอันตราย แตเขาก็ระมัดระวังตัวในเรื่องนี้ เพื่อไมให
ข า วความเสเพลมี โ อกาสหลุ ด ออกไปสร า งความเสี ย หายให กั บ ตั ว เอง
แรนดอลฟมีขา วเรือ่ งเนือ้ หอม และเปนบุรษุ ทีม่ ผี หู ญิงเขาหาเปนจํานวนมาก
ความเจาชูข องเขาไมทาํ ลายภาพลักษณของเขาเทากับภาพหลุดในงานปารตี้
แนนอน เขาถึงไมเคยเขารวม งานปารตแี้ บบนีแ้ รนดอลฟจะอยูร ว มก็ตอ เมื่อ
เปนงานที่มีเพียงแคเขากับกลุมบุรุษที่เปนทั้งญาติและเพื่อนสนิทของเขา
เจาหนาที่ซึ่งจะเขาไปพูดคุยกับชายหนุมถึงกับหนาเสีย แรนดอลฟเดินผาน
เขาออกไปจากหองหรูหราที่เปดเปนหองประชุม เพื่อเดินทางกลับไปยัง
เพนตเฮาสของเขา
แรนดอลฟมีเพนตเฮาสสวนตัวในลอนดอน มันปลอดภัยกับความ
เปนสวนตัวของเขามากกวาการเขาพักในโรงแรม หลังประสบการณเมื่อ
หลายปกอนที่เขาถูกพนักงานโรงแรมสาวพยายามที่จะมีสัมพันธดวยและ
ถายคลิปเพื่อแบล็กเมลเขา ชายหนุมก็ตัดสินใจซื้อเพนตเฮาสสวนตัวทันที
ผูห ญิงทีท่ าํ ตัวเองใหตาํ่ ตอยก็จะถูกมองแบบตํา่ ตอย ผูห ญิงทีส่ มควร
ไดรับการใหเกียรติ เธอก็จะไดรับสิ่งนั้น แรนดอลฟเลือกปฏิบัติชัดเจน
ชายหนุมกาวขึ้นไปนั่งบนรถยนตสวนตัวที่จอดรอรับเขา ลมหายใจ
ถูกระบายออกมาดวยความเบื่อหนายเมื่อกาวขึ้นไปบนรถ
ตอนนี้เขาตองการพักผอน หลังจากสมองของเขาทํางานอยางหนัก
ในชวงที่ผาน ผลการเจรจาเปนที่นาพอใจสําหรับแรนดอลฟ ผลประโยชน
ของซัคคาเวียไดรับการดูแลอยางเหมาะสม ถาหากเขาไมเลิกรากับเจมีนา
ชายหนุมคงมีนัดกับเธอหลังเสร็จงาน
ตอนนี้ตารางของเขาวางเปลา และแรนดอลฟก็ใสการพักผอนลงไป
เปนเรื่องดีที่เขาจะไดลมตัวลงนอนบนเตียง หลับใหเต็มตา แลวคอยตื่น
ขึ้นมาเพื่อใชชีวิตของเขาตอไป ชายหนุมดึงโทรศัพทออกมาจากกระเปา
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กางเกงหลังไดยินเสียงของมัน
“ครับหมามี้”
“แรนดี้ที่รัก”
เสียงสดใสของมารดาดังมาตามสาย แรนดอลฟนิ่วหนา จนถึงวัยที่
เขาอายุสามสิบหา ชายหนุมก็ยังไมชินกับชื่อเลนที่มารดาใชเรียกเขาเสียที
แตแรนดอลฟขัดใจมารดาไมได แมแต แรมซีย ดไวตเฮอรเนส ผูปกครอง
เมืองอเล็กซานเด นักรบแหงประเทศซัคคาเวีย ดุดนั และแข็งแกรงเหนือใคร
ก็ยังไมอาจตานทานทานหญิงคลาริสสาผูเปนมารดาของเขา
“หมามี้คิดถึงลูกจังจะ”
“เราจะมีงานดูตัวกันอีกแลวเหรอครับ”
“ทําไมลูกรูละจะ”
ทานหญิงคลาริสสาสงเสียงถามกลับมา แรนดอลฟนึกออกดวยซํ้า
วามารดาจะแสดงกิริยาแบบไหน เพราะคําถามของเขา ชายหนุมทั้งรักใคร
และคอนขางหวาดผวาตอการกระทําของมารดา เรื่องเรงรีบหาคูครองให
กับเขา
“ลูกแกแลวจะ”
นั้นคือประโยคเด็ดที่มารดาบอกเขา และทําใหแรนดอลฟผูชราใน
สายตาของมารดาถึ ง กั บ คอแข็ ง เขาเชื่ อ มั่ น ว า ตั ว เองยั ง หนุ  ม แน น แต
ทานหญิงคลาริสสาคงไมคิดแบบนั้น
“ผมแคลองเดาครับ”
“ลูกเดาถูกจะ”
ทานหญิงคลาริสสารูวาตัวเองคงปดบังบุตรชายไมได เธอไมผิด
ที่อยากใหลูกมีครอบครัวเสียที แรนดอลฟทํางานหนักเกินไป
“ผมก็คิดแบบนั้นครับ”
“แรนดี้ ลูกควรตัดสินใจแตงงานกับผูหญิงดีๆ สักคน”
“ครับหมามี้”
26 เชลยสาวแสนหวาน

แรนดอลฟรูดี การโตเถียงมารดาไมเกิดประโยชนใดๆ แมแตบิดา
ผูดุดันของเขาก็ยังเถียงไมคอยชนะทานหญิงคลาริสสา นอกจากการใช
อํานาจขมขูเอา ดีไมดีเจอมารดางอนเขาให บิดาของเขาก็ตองตามงออีก
แรมซียจึงตัดปญหาเรื่องหยุมหยิมดวยการ ‘ตามใจภรรยา’
แรนดอลฟก็ถูกสอนมาใหปฏิบัติแบบนั้นตอมารดาเชนกัน และ
ตอนนี้ทานหญิงคลาริสสาก็ไดรับการทะนุถนอมจากสามีและลูกชายจน
สะกดคําวาขัดใจไมเปนไปแลว
“จัดงานดูตัวสามครั้งแลว ลูกก็ยังไมถูกใจใครสักคน”
“ครับหมามี้”
“แรนดี้ลูกรัก”
“ครับหมามี้”
แรนดอลฟเลือกที่จะตอบรับ แตไมใหความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับ
เรื่องการดูตัว เขาปฏิเสธมารดาไมได แตเขาสามารถปฏิเสธผูหญิงเหลานั้น
ได
“แรนดี้ที่รักของหมามี้ ดามาคัสก็ยังแตงงานไปแลว และมีความสุข
มากจากการแตงงานกับทานหญิงนอยที่แสนนารักของพวกเรา”
“ครับหมามี้”
แรนดอลฟคิดอยูหลายครั้ง เขาควรจัดการกับดามาคัสหรือเปลา
เพราะการแตงงานของหมอนั่นทําใหเขายิ่งถูกมารดากดดันเรื่องแตงงาน
“ลูกไมอยากมีชีวิตคูที่แสนสุขแบบนั้นเหรอจะ”
“ถาใหผมตอบตามตรง ตอนนี้ยังครับหมามี้”
“แลวลูกจะอยากเมื่อไรจะ”
“ผมยังตอบไมไดครับ”
“หมามี้ไมชอบคําตอบแบบนี้เลย”
ทานหญิงคลาริสสากลาวเสียงกระเงากระงอดตอบกลับบุตรชาย
แรนดอลฟคงตองสวมกอดเอาใจมารดาถาหากอยูดวยกัน แตเมื่อคุยกัน
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ผานโทรศัพทเขาก็เลือกที่จะนิ่งเงียบใหเวลากับผูใหกําเนิด
“แรนดี้คนดีของหมามี้”
“ครับหมามี้”
“ลูกเลิกกับเจมีนาแลวใชไหมจะ”
“ครับผม”
“เจมีนาโทรศัพทถึงหมามี้ ครํ่าครวญถึงความเย็นชาของลูก แรนดี้
ลูกรัก ถาหากลูกคิดจะคบใครสักคน ลูกก็ควรจะมีเวลาใหคนที่ลูกรักและ
รักลูกดวยนะจะ”
“ถาผมไดพบกับสุภาพสตรีคนนั้นนะครับ”
“ลูกไมไดรักเจมีนาเหรอจะ”
“ไมครับ และเจมีนาก็ไมไดรักผมเชนกัน ผมคิดวาเธอคงแคผิดหวัง
ที่ผมไมใชผูชายแบบที่เธอคิดไว แตมันก็คงไมมากนัก”
“หมามี้กลัวลูกจะเสียใจ ก็เลยคิดวาเราควรจัดงานปารตี้ดูตัวกัน
อยางเรงดวน”
“ผมยุงมากครับหมามี้”
“แลวมีตอนไหนที่ลูกไมยุงบางจะ”
“ตอนนี้ยังไมมีครับ”
“หมายความวาลูกไมพรอมใหหมามี้จัดงานดูตัวใหลูกใชไหมจะ”
“ถาหากหมามี้จะกรุณาครับ”
แรนดอลฟรูจักวิธีที่จะรับมือกับความเอาแตใจของมารดา ทานหญิง
คลาริสสามีความปรารถนาดีและความรักตอเขามาก จึงตองทําความเขาใจ
วาสิ่งที่มารดาทํานั้น ทําลงไปเพราะรัก
“โอเคจะ แมคิดวาลูกควรมีเวลาสําหรับการหาเจาสาวดวยตัวเอง
แตถา หากลูกทําไมสาํ เร็จ แมกค็ งตองเขาไปยุง แรนดีล้ กู รูใ ชไหมจะวาหมามี้
รักลูกมาก”
“ครับหมามี้”
28 เชลยสาวแสนหวาน

“ลูกตองไมลืมวาการมีครอบครัวเปนเรื่องจําเปนนะจะ”
“ครับหมามี้”
“หมามี้รู ลูกไมอยากคุยกับหมามี้นักหรอก งั้นหมามี้จะไมกวนลูก
แลวจะ”
“ผมคุยกับหมามี้ไดเสมอครับ”
แรนดอลฟไมตองการใหมารดานอยใจ ทานหญิงคลาริสสาไมลืม
ที่จะบอกรักบุตรชายอีกครั้งกอนกดตัดสายโทรศัพท

อากาศของลอนดอนขมุกขมัว สายฝนสรางความรําคาญใหกับ

แสนอักษรไมนอย หญิงสาวเรงการกาวเทา จนกระทั่งไปถึงคาเฟ เธอพา
ตัวเองเขาไปในคาเฟ ถอดเสื้อโคตที่ชื้นเพราะสายฝนโปรยปรายออกจาก
ตัว หญิงสาวสอดสายตามองหา แลวก็พบกับคนที่เธอตองมาเจอในวันนี้
แสนอักษรเดินตรงเขาไปหาสตรีทน่ี ง่ั อยูท โี่ ตะ อีกฝายลุกขึน้ กางแขน
ออก แสนอักษรมองออมแขนนั้นกอนจะเดินเขาไปสวมกอดคนที่ทําหนาที่
ดูแลเธอเสมือนเปนมารดาคนทีส่ อง ออมแขนของพันวสายังคงอบอุน เสมอ
“ขอโทษที่ใหรอนะคะคุณปา”
“ไมตองขอโทษหรอกจะ”
พันวสาคลายออมแขน แสนอักษรกับพันวสานั่งลงบนเกาอี้ พันวสา
เดิ น ทางมาที่ ล อนดอนพร อ มกั บ ซี ซ าร เธอโทรศั พ ท ถึ ง หลานสาวและ
ถือโอกาสมาเยี่ยมแสนอักษร เปนเวลากวาเจ็ดปหลังการสูญเสียมธุรส
ภรรยาของซีซารก็ทําหนาที่ดูแลแสนอักษรแทนมธุรสอยางใจกวาง
“หนูสบายดีนะ”
“สบายดีคะคุณปา แลวคุณปาละคะ”
“สบายดีจะ รวมถึงทุกคนในครอบครัวของเราดวย”
แสนอักษรยิ้มบางเบาเพราะคําตอบนั้น หญิงสาวกลายเปนคนที่
เงียบขรึมลงทุกวัน การสูญเสียมธุรสเหมือนพรากเอาจิตวิญญาณสวนหนึ่ง
กัณฑกนิษฐ 29

ไปจากแสนอักษร สิ่งเดียวที่พันวสาจะทําไดกอนหลานสาวจะความรูสึกดิ่ง
ลงเหวจนเกินเยียวยา ก็คือการขออนุญาตอัสปาสงตัวแสนอักษรมาเรียน
ตอที่ลอนดอน
แสนอักษรเรียนจบแลว แตเธอยังหางานทําอยูที่ลอนดอน ความคิด
ที่วาจะตองกลับไปที่คฤหาสนธีโอดอรทําใหหญิงสาวเจ็บปวด บานหลังนั้น
มีทงั้ ความทรงจําทีด่ แี ละความทรงจําทีเ่ ลวราย หนักทีส่ ดุ สําหรับแสนอักษร
ก็คือการสูญเสียมารดา
ไมใชเพราะเธอยึดติด ไมใชเพราะเธอโทษทุกคนอยางไรเหตุผล
หญิงสาวมีปญหากับบิดาของเธอเทานั้น แสนอักษรไมอาจมองหนาโดมินิค
ไดเต็มตาอีก เธอทําแบบนัน้ ไมไดเลยตัง้ แตการสูญเสียมารดา ในวันทีม่ ธุรส
ตรอมตรมหัวใจสลาย สิ้นลมอยูในหอง แสนอักษรอยูในหองนั้นกับมารดา
มีเพตราเปนกําลังใจใหเธอ รองไหไปกับเธอและสวมกอดเธอ ในขณะที่
บิดามีความสุขกับพิธีแตงงานและเขาหออยางหวานชื่นกับภรรยาคนที่สี่
แสนอักษรเจ็บหนึบ เพียงแคคิดถึงบาดแผลของเธอก็เลือดซึมอีกแลว
แผลใจของหญิงสาวไมเคยไดรับการรักษาอยางถูกตอง หญิงสาว
หาวิธีรักษามันไมเคยไดเลย แมเธอจะพยายามบอกตัวเองวา เธอตองทําใจ
ใหได หญิงสาวรูว า มันผิด แตเธอก็ยงั กลาวโทษบิดาในใจ แสนอักษรไมเคย
ประพฤติตัวเหลวแหลก หญิงสาวไมคบหาผูชายคนไหนทั้งนั้น โดยเฉพาะ
ผูชายเจาชู แสนอักษรจะรังเกียจมากเปนพิเศษ
“คะคุณปา คุณปามาธุระกับคุณลุงเหรอคะ”
“ใชจะ มีเวลาดื่มชาและคุยกับหนูสองชั่วโมง”
แสนอักษรเอื้อมมือไปจับมือพันวสา ปาสะใภความือเธอไวแลวก็
จับกุมตอบกลับอยางออนโยน แสนอักษรผานชวงเวลายํ่าแยในชีวิตมาได
ก็เพราะพันวสากับเพตรา หญิงสาวยิ่งชิงชังความไมเทาเทียมในตระกูล
ธีโอดอร เมื่อทราบวาอัสปาตองการใหเพตราแตงงานกับบุรุษที่มีอํานาจ
และเพียบพรอมในคาเซย
30 เชลยสาวแสนหวาน

พันวสาตองแกไขเหตุการณดวยการสงตัวเพตราไปรํ่าเรียนอยูใน
วิหารลามารา ในประเทศซัคคาเวีย เพื่อปกปองเพตราจากการแตงงาน
การเมือง เหตุผลของพันวสาเปนการปกปองบุตรสาวชั่วคราวเทานั้น แตก็
ยังดีกวาไมไดลงมือทําอะไรเพื่อเพตรา
แสนอั ก ษรยิ่ ง ต อ ต า นความคิ ด ที่ ว  า บุ รุ ษ เหนื อ สตรี พั น วสาเอง
ก็ไมบังคับใหแสนอักษรตองกลับคาเซย ยืดเวลาใหหลานสาวไดใชชีวิต
ของตั ว เองอย า งอิ ส ระให น านที่ สุ ด เท า ที่ พั น วสาจะสามารถมอบให ไ ด
แสนอักษรซาบซึ้งและเธอก็ขุนเคืองความบาอํานาจของอัสปา
เธอไมแนใจวาเธอยังรักคุณปูอยูหรือเปลา แตเธอแนใจวายังมีความ
เคารพตอทาน และแสนอักษรก็ตองกลับตระกูลธีโอดอรในสักวันหนึ่ง
เพราะถาหากเธอหัวดือ้ ไมยอมกลับ หรือหลบหนีจากพันธนาการของตระกูล
ธีโอดอร ปาสะใภที่แสนดีของเธอก็จะพลอยเดือดรอนไปดวย
แสนอักษรจะทําแบบนัน้ ไมได แตหญิงสาวก็อยากยืดเวลาใหนานทีส่ ดุ
ตอนนี้เธออายุยี่สิบหา อัสปายื่นคําขาดกับพันวสาเมื่อสองหรือสามปกอน
อัสปาจะอนุญาตใหแสนอักษรเปนโสดถึงอายุยี่สิบแปดเทานั้น ถึงตอนนั้น
อัสปาจะเลือกคูครองที่เหมาะสมใหกับแสนอักษร
อัสปายอมใหถึงขนาดนี้ก็เพราะซีซาร ซึ่งตอนนี้ดํารงตําแหนงเปน
ผู  บั ญ ชาการสู ง สุ ด ทางการทหารของประเทศคาเซย และพั น วสาก็ คื อ
ลูกสะใภที่อัสปาเอ็นดูมากเปนพิเศษ แตถึงกระนั้นหลานสาวสุดที่รักอยาง
เพตราก็ยังไมรอดจากการคลุมถุงชน แลวแสนอักษรจะรอดไปไดอยางไร
นอกจากนีอ้ สั ปายังภาคภูมใิ จกับ นิคอฟ ธีโอดอร หลานชายคนโปรด
ของเขาซึ่งกําลังกาวหนาในการทํางานใหกับรัฐบาลของประเทศคาเซย
บุ ต รชายคนโตของซี ซ าร มี ตํ า แหน ง เป น พั น เอกนิ ค อฟ หั ว หน า หน ว ย
อันดับหนึ่งในกองทัพของคาเซย
“เพพเปนยังไงบางคะคุณปา”
“ตอนนี้ยังสบายดีจะ”
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พันวสายิ้มอบอุน ปญหาของเพตรายังเปนเรื่องที่สามารถยืดเวลาไป
ไดอีก ในขณะที่หลานสาวคนอื่นของอัสปาถูกจับแตงงานไปตั้งแตอายุครบ
ยี่สิบป และหลานสาวก็ไมมีใครไดรับอนุญาตใหเรียนจบในระดับปริญญา
เหมือนเพตรากับแสนอักษร
“ไมตองเปนหวงนองนะจะ”
“อดหวงไมไดจริงๆ คะ”
“เพพยังราเริงแจมใสดีจะ”
“ขอบคุณนะคะคุณปาที่บอกใหแสนสบายใจ”
“แลวแสนละ ทุกอยางตอนนี้โอเคดีไหม”
“ก็เหมือนปกติคะคุณปา”
แสนอักษรไมรูจะตอบอยางไรดี ความสุขของเธอหายไปครึ่งหนึ่ง
นับตั้งแตมารดาจากไป และเพราะเธอรูเรื่องเกี่ยวกับมารดา ทําใหหญิงสาว
ไมอาจทําใจใหมีความสุขกับชีวิตไดอยางเต็มที่
“แสนอักษร มีเวลาอีกไมนานนัก มีความสุขกับชีวิตใหเต็มที่นะลูก”
แสนอักษรรูวามันคือคําเตือนดวยความปรารถนาดี ถึงอยางไรเธอ
ก็ยังเปนคนของตระกูลธีโอดอร เปนเรื่องที่เธอปฏิเสธไมได และเธอก็ตอง
ทําตามกฎของตระกูล
“คะคุณปา”
พันวสาเลื่อนถวยกาแฟไปตรงหนาแสนอักษร ควันหอมละมุนของ
กาแฟพวยพุงขึ้นมาจากถวย กลิ่นหอมของมันชวนดื่ม
“ดื่มกาแฟเถอะลูก รางกายจะไดอบอุนขึ้น”
“ขอบคุณคะคุณปา”
การไดพบกับพันวสา แมจะเปนชวงเวลาไมนานนักของการพบกัน
แตละครั้ง แตพันวสาก็ทําใหแสนอักษรรูสึกอบอุนไดเสมอ ความอบอุน
ของแมคนที่สอง ถึงจะแทนความอบอุนของมธุรสไมได แตก็เปนการฉุดรั้ง
ไมใหแสนอักษรเลือกทํารายตัวเอง
32 เชลยสาวแสนหวาน

หญิงสาวยืนหยัดใชชีวิตของเธออยางเขมแข็งใหมากที่สุด ถึงแม
ในแตละวันตองแบกหัวใจชอกชํ้าดวยเรื่องครั้งเกาในอดีตที่แสนอักษร
ไมสามารถสลัดมันออกไปได เธอเจ็บปวดทุกครั้งเมื่อเห็นภาพของมารดา
การกระทําไรความเปนสุภาพบุรุษของบิดาก็จะลองลอยขึ้นมายํ้าเตือนถึง
การกระทําของโดมินิค
เมือ่ รักโดมินคิ ก็รกั จนสุดหัวใจ แตเมือ่ โดมินคิ เฉยชากับความรักทีม่ ี
ตอมธุรส บิดาของเธอก็เปดรับผูห ญิงคนอืน่ อยางไมลงั เล แตกย็ งั เห็นแกตวั
หวงแหน และรั้งมธุรสไวกับความชอกชํ้า จนมารดาของเธอตรอมใจตาย
“เพพฝากของมาใหหนูแสนดวยนะจะ”
“อะไรเหรอคะคุณปา”
กอนมาที่นี่พันวสาเดินทางไปยังซัคคาเวียเพื่อเยี่ยมบุตรสาว เพตรา
ฝากของขวัญมาใหกับพี่สาว มันอยูในถุงกํามะหยี่ พันวสาดึงมันออกมา
จากกระเปาและสงใหแสนอักษร
“เพพบอกวาเปนหินเก็บความสุข”
แสนอักษรอมยิ้มเมื่อไดยินแบบนั้น เพตราเปนสตรีที่ออนหวานและ
ออนโยน ถึงไมไดพบกันแตนองสาวก็มักสงความรักมาถึงเธอผานของ
ชิ้นเล็กชิ้นนอยที่แสนอักษรเก็บไวอยางดีทุกชิ้น หญิงสาวเปดถุงกํามะหยี่
แลวก็หยิบเอาหินสีชมพูออกมา
“เพพบอกวาใหพกติดตัวไวแลวหนูจะมีความสุข เพราะในหินกอนนี้
มีคําอธิบายของเพพอยู”
แสนอักษรคิดถึงนองสาวดวยความอบอุน เธออยากปกปองเพตรา
จากพันธนาการของธีโอดอร แตจะทําอยางไรละ ในเมื่อเธอยังปกปอง
ตัวเองไมได

แสนอักษรฝนราย หญิงสาวสะดุงตื่นกลางดึก คงเปนเพราะเธอ

คิดถึงเรื่องมธุรสกับโดมินิควนเวียนอยูในหัวเกือบตลอดวัน แสนอักษร
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เลื่อนตัวลงจากเตียง หญิงสาวกดเปดไฟบนโตะขางเตียงและลุกขึ้นเดินไป
หยุดยืนตรงหนาตาง
อพารตเมนตหองนี้ แสนอักษรไดรับความเมตตาจากพันวสาเปน
คนดูแลจัดการให พันวสาปฏิเสธที่จะใหหลานสาวอยูในอพารตเมนต
ธรรมดาคาเชาตอเดือนถูกกวานี้เหมือนที่แสนอักษรตองการในตอนแรก
พันวสายกเหตุผลเรื่องความปลอดภัยขึ้นมาสนับสนุน ทําใหแสนอักษร
ตองยอมเขามาอยูในอพารตเมนตหรูหองนี้
หญิงสาวทรุดตัวนั่งลงบนโซฟา หยิบหมอนอิงขึ้นมากอด แลวก็ควา
เอากรอบรูปที่มีภาพถายของมารดาอยูในนั้น แสนอักษรแตะนิ้วกับภาพ
ของมารดา รอยยิ้มของมธุรสในภาพยังเปนรอยยิ้มที่ออนหวานและสดใส
กอนที่ความสดใสจะถูกลบลางไปเรื่อยๆ ดวยความเจาชูไมรูจักพอของ
สามี
‘เราเกลียดผูชายเจาชู’
แสนอักษรไมตองการตรอมตรมเพราะความไมรูจักพอของผูชาย
แสนอักษรเปนคนสวย และความสวยของเธอก็ดึงดูดผูชายใหเขามา
สานสัมพันธ หญิงสาวเชิดหนาปฏิเสธทุกความสัมพันธของผูชายเหลานั้น
เพราะเธอปราศจากความเชื่อใจ
ยามรักก็คงรักและยอมใหผูหญิงทุกเรื่อง แลวในยามที่ความรักนั้น
จืดจางละ แสนอักษรไมมีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับความรักของบิดามารดา
หลงเหลืออยูเลย ทุกครั้งที่คิดถึงมธุรสกับโดมินิค ภาพจําของเธอก็คือภาพ
ที่มารดานอนออนแรงอยูบนเตียง
“แมขา ตอนนี้แมสบายดีใชไหมคะ”
แสนอั ก ษรคิ ด ว า มารดาต อ งสบายมากกว า ตอนยั ง มี ชี วิ ต อยู  แ น
หญิงสาวถึงเลือกที่จะปลดปลอยทานในวันนั้น ไมตองการใหทานอดทน
ทรมานเพื่อเธอ และแสนอักษรก็ใชชีวิตของเธอใหดีที่สุดเทาที่หัวใจพังๆ
ของหญิงสาวจะสามารถทําได
34 เชลยสาวแสนหวาน

เธอตั้งใจเรียน เรียนจนจบก็เพื่อตัวเอง แตหญิงสาวเลือกทํางานใน
รานจําหนายใบชารานเล็กๆ เพราะเธอตองการโลกที่สงบสุขสําหรับตัวเอง
รานชาที่แสนอักษรทํางานมีลูกคาประจําเปนสุภาพสตรีวัยกลางคนขึ้นไป
เปนสวนใหญ
เจาของรานรับชวงตอมาจากมารดา มีลูกจางสองคนรวมแสนอักษร
เธอมีความสงบสุขดีกับชีวิตหางจากตระกูลธีโอดอรแบบที่เธอตองการ
แสนอักษรก็ไมเขาใจเหมือนกัน ทําไมโชคชะตาถึงใจรายกับเธอนัก เธอ
เกิดในตระกูลที่รํ่ารวย แตกลับหาความสุขในชีวิตยากลําบากเหลือเกิน
ความสุขของเธอเล็กนอยมาก เธอไมไดตองการเงินทองมากมาย
ปรารถนาแคครอบครัวเล็กๆ แตอบอุน ซึ่งสิ่งที่เธอตองการมันไมมีโอกาส
เปนจริงไดอกี จะมีลกู สักกีค่ น ทีเ่ มือ่ คิดถึงบิดาแลวตองเจ็บปวดจนไมอยาก
คิดถึง
“แมคะ แสนรู แมคงอยากใหแสนอภัยใหคุณโดมินิค แตแสนไมรู
วาแสนจะทําแบบนั้นไดยังไง”
แสนอักษรไมกลาเรียกโดมินิควาพอดวยซํ้า ริมฝปากของเธอมักจะ
แข็งคางขยับลําบาก หลังการตายของมารดา โดมินิคก็กลายเปนคนที่หัวใจ
เธอปฏิเสธ เธอเรียกชื่อของบิดาได แตจะเรียกเขาเปนพอเหมือนเดิมไมได
อีก
แสนอักษรถูกบิดาเกรี้ยวกราดใสดวยความฉุนเฉียว วาเธอทําตัว
หัวแข็ง ตอตานเขา การตอตานจากลูกสาวเปนเรื่องที่ทําใหโดมินิคโกรธจัด
แตแสนอักษรก็ไดรับความชวยเหลือจากพันวสา หญิงสาวคิดถึงบิดาดวย
หัวใจที่เจ็บปวด
“แสนเจ็บอีกแลวคะแม”
เพราะความไมรูจักพอสินะที่ทําใหบิดาของเธอกลายเปนปศาจราย
หลังการตายของมธุรส ภายในใจลึกๆ แสนอักษรคาดหวังวาจะไดเห็นบิดา
เสียใจตอการจากไปของมารดาบาง
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‘เราคงหวังมากไป’
แสนอักษรตองช็อกซํ้าหลังการสูญเสียมารดา โดมินิคไมเสียใจยัง
ไมพอ โดมินิคยังกลาวโทษมธุรส เยยหยันวามธุรสตองการใหเขาเจ็บปวด
ตอการจากไปของเธอ และเขาจะไมยอมเปนแบบนั้น แสนอักษรเหยียดยิ้ม
มุมปาก เธอผานชวงเวลาเลวรายครัง้ นัน้ มานานมาก แตภาพเหตุการณกย็ ัง
ชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้น
“แมคะ แสนจะไมยอมใหผูชายคนไหนมีอิทธิพลเหนือแสนคะ”
แสนอักษรถึงหลีกเลี่ยงการคบหากับผูชาย เธอไมไดเกลียดผูชาย
ทุกคน หญิงสาวสามารถคบหากับบุรุษเปนเพื่อนได แตถาหากอีกฝาย
ตองการมากกวาความเปนเพื่อน หญิงสาวก็จะหลีกเลี่ยงทันที
“แสนรูว า แมไมเคยโกรธคุณโดมินคิ เลย แสนก็อยากทําใหไดเหมือน
แมคะ”
มธุรสผูออนหวาน หัวใจของมธุรสไมเคยมีความโกรธเคือง โดมินิค
ถือศักดิศ์ รีจนมองไมเห็นความทุกขตรมของภรรยา มธุรสขอจากไป ก็เพราะ
รักโดมินิคมากจนทนเห็นเขามีคนอื่นไมได แตโดมินิคหวงกาง กลาวโทษ
มธุรสวาคิดมีคนอื่น และตองการทอดทิ้งเขา
“แมคะ แสนคิดถึงแมเสมอนะคะ”
“แมก็คิดถึงแสน”
แสนอักษรปดเปลือกตาลง และระลึกถึงคําพูดของมารดา เสียง
ออนหวานของทานที่เธอไมเคยลืม หากวาโดมินิคเห็นแกตัวนอยกวานี้
ยอมที่จะปลอยมธุรสกับแสนอักษรเปนอิสระ บางทีความสัมพันธระหวาง
แสนอักษรกับโดมินิคคงดีกวาที่เปนอยู
แตโดมินิคก็คงไมสนใจอยูดี เพราะคนที่ใหความชวยเหลือเธอ
นอกจากพันวสาก็เปนซีซาร คุณลุงผูเยือกเย็นจอมดุของเธอยังมีนํ้าใจ
ตอเธอมากกวาบิดาของเธอเสียอีก หญิงสาวยกแขนขึ้นโอบกอดตัวเอง
มันเปนสิ่งเดียวที่เธอทําอยูบอยครั้ง
36 เชลยสาวแสนหวาน

การถูกคนอื่นโอบกอด กลายเปนเรื่องที่เธอตองพยายามหลีกเลี่ยง
หญิงสาวไมตองการรูสึกผูกพันกับออมกอดของใครทั้งนั้น เธอตองกอด
ตัวเองใหชิน เพราะเธอจะตองใชชีวิตอยูตามลําพังใหได แสนอักษรยังคง
คิดถึงมารดา แตเธอไมเคยกลาวโทษที่ทานจากเธอ ตรงกันขามเธอยินดี
ที่ทานพนทุกขจากโดมินิค

แรนดอลฟใหคนขับรถของเขาขับรถมายังรานขายใบชา รานเล็กๆ

ในตึกแบบเกาแก แตใบชาของรานนีเ้ ปนใบชาทีท่ า นหญิงคลาริสสาชอบมาก
และมารดาตองการใหเขาซื้อมันกลับไปฝาก ชายหนุมกาวลงจากรถยนต
ที่คนขับรถเปดประตูให
ปกติแลวเขาจะสัง่ ใหคนของเขามาซือ้ แตวนั นีแ้ รนดอลฟนัง่ อยูใ นรถ
ตอนมารดาโทรศัพทถงึ เขาเรือ่ งใบชาพอดี เขาก็เลยใหคนขับรถตรงมาทีร่ า น
เพื่อซื้อเตรียมไวใหเรียบรอยกอนเขาเดินทางกลับซัคคาเวีย
ชายหนุมเดินตรงไปยังประตู เขาจะใชเวลาอยูในรานนี้ไมนานนัก
แรนดอลฟจะแจงถึงชนิดของชาที่เขาตองการ จายเงินและนํามันกลับไปยัง
เพนตเฮาส เขายื่นมือไปยังมือจับของประตู เมื่อเขาดึงมันเปดออก รางของ
ผูหญิงคนหนึ่งก็ถลาเขามาหาออมอกเขา
“อุย!”
เธอตกใจ แรนดอลฟก็ตกใจเชนกัน ชายหนุมรวบรางของเธอเอาไว
ดวยออมแขนแข็งแกรงของเขา ผูห ญิงคนนัน้ คงเปนพนักงานของราน เพราะ
เธอสวมผากันเปอนที่มีตัวอักษรปกชื่อรานบนตัว
“เปนอะไรหรือเปลาครับ”
“มะ…ไมเปนอะไรคะ”
หญิงสาวนางนั้นกระมิดกระเมี้ยนถอยหางจากแรนดอลฟ ใบหนา
ของเขาดึงดูดความสนใจจากเธอ แตชายหนุมมองผานเธอเขาไปในราน
มีพนักงานอยูดานหลังเคานเตอร
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“ถาไมเปนอะไรผมคงตองขอตัว”
“เออ คะ ขอบคุณที่ชวยรับฉันไวนะคะ”
“ไมเปนไรครับ มันก็แคเรื่องบังเอิญ”
ชายหนุม เดินผานหญิงสาวนางนัน้ เขาไปในราน สตรีทยี่ นื อยูด า นหลัง
เคานเตอรมองเขาดวยดวงตาเฉยเมย เธอมีบุคลิกที่เครงขรึม แตในขณะ
เดียวกันก็มีมารยาทตอลูกคา
“สวัสดีคะ ยินดีตอนรับคะ”
“ผมตองการใบชารายการตามนี้”
เขาลวงมือเขาไปในกระเปาเสือ้ นอก ดึงกระดาษโนตสงให แสนอักษร
คือสตรีดา นหลังเคานเตอรทที่ าํ หนาทีร่ บั รองลูกคา หญิงสาวรับกระดาษโนต
มาแตยังไมทันจัด สเตซี่ก็เดินเขามาหาเธอ
“ฉันชวยนะเซนา”
สเตซี่คือสตรีที่เดินชนกับแรนดอลฟตรงประตู หญิงสาวยิ้มขวยเขิน
สงใหชายหนุม ทอดสะพานใหเขาอยางจงใจ และแสนอักษรก็รวู า เธอไมควร
อยูเปนกางของเพื่อน
“งั้นรบกวนเธอดวยนะสเตซี่ ฉันมีงานตองทําหลังราน”
แสนอั ก ษรส ง รายการให กั บ สเตซี่ หญิ ง สาวปลี ก ตั ว เดิ น ออกไป
ดานหลังของรานชา คิดวาจะใหเวลาสเตซี่กับลูกคาหนุมสักยี่สิบนาทีคอย
เดินกลับเขาไปในราน
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2

เพิกเฉย

แรนดอลฟกําลังเบือ่ หนายความเอาใจใสของสเตซี่ ชายหนุม วางแผน

จะใชเวลาที่รานนี้ไมเกินยี่สิบนาที สเตซี่ทําใหเขาเสียเวลาดวยการบริการ
อันดีเลิศของเธอ การนําเสนอใบชาชนิดตางๆ เปนการรับรองลูกคาทีด่ เี ยี่ยม
สําหรับลูกคาที่ตองการคําแนะนําเรื่องใบชา แตไมใชแรนดอลฟ
เขารูวาตัวเองเปนหนุมเจาเสนห แตบางครั้งแรนดอลฟก็หลีกเลี่ยง
ไมไดกับความรูสึกรําคาญสตรีท่ีไมประเมินตัวเองวาเขาสนใจเธอเชนเดียว
กับที่เธอสนใจเขาหรือไม ใบหนาของชายหนุมเรียบเฉย ยกมือขึ้นเปนเชิง
หาม เมื่อเธอยังพรํ่าพูดเรื่องใบชาไมหยุด
“เออ…”
สเตซีไ่ มเคยถูกปฏิเสธแบบนีม้ ากอน เสียงสดใสของเธอหยุดกะทันหัน
แรนดอลฟจองหนาสเตซีแ่ ละพลังอํานาจในดวงตาเซ็กซีด่ ดุ นั ของเขาก็ทาํ ให
สเตซี่เกิดความรูสึกทั้งหวั่นไหวไปกับเสนหของเขาและหวาดกลัวชายหนุม
ไปพรอมกัน
“ผมไมมีเวลามากนัก รบกวนสรุปรายการทั้งหมดดวยครับ”
กัณฑกนิษฐ 39

แรนดอลฟใหเกียรติคนอื่นเสมอ แตเปนการใหเกียรติแบบมีลิมิต
สําหรับผูหญิงที่ไมสนใจวาเขาสะดวกใจที่จะฟงเธอพลามหรือไม ชายหนุม
ก็คิดวาการใหเกียรติควรมีขอบเขตเชนกัน
“เออ…คะ”
“เร็วสักนิดนะครับ ผมมีธุระตองไปจัดการ”
“คะ จะจัดการใหเดี๋ยวนี้คะ”
สเตซีย่ ตุ อิ าการชมายชายตาสงใหชายหนุม หญิงสาวรีบเรงมือจัดการ
แพ็กสินคาใหเขา แตดวงตาคมกริบที่มองมา เธอทั้งหวาดหวั่นไปกับเสนห
ของเขาและเกรงกลัวเขาไปพรอมกัน เธอรีบเรงและมือของเธอก็ทํางาน
พลาด
“อุย! ขอโทษคะ”
แรนดอลฟนิว่ หนา เขากําลังพิจารณาวาเกิดอะไรขึน้ กับสตรีทพี่ ยายาม
ทอดสะพานใหเขา อาการครุนคิดของชายหนุมยิ่งทําใหสเตซี่ประสาทผวา
ความเงียบและบุคลิกของแรนดอลฟลวนแลวแตขมขวัญเธอ
“คุณควรเรียกสุภาพสตรีอีกคนมาทําหนาที่แทนคุณ”
“คะ ฉันขอตัวสักครูนะคะ”
สเตซี่หมุนตัวเดินออกไปจากเคานเตอร หญิงสาวเรียกแสนอักษร
ขอความชวยเหลือจากเพื่อนใหมาจัดการแพ็กสินคาแทนเธอ
“รบกวนดวยนะเซนา”
แสนอักษรแปลกใจกับอาการตืน่ กลัวของเพือ่ น หญิงสาวตบหลังมือ
สเตซี่เบาๆ แลวก็เดินออกมาทําหนาที่แทนเพื่อนจนเสร็จเรียบรอย

“สเตซี่”

กระทั่งลูกคาหนุมรูปงามผูนั้นออกไปจากรานแลว อาการหวาดกลัว
ของสเตซี่ก็ยังหลงเหลืออยู แสนอักษรนึกสงสัย หญิงสาวเดินเขาไปหา
เพื่อน
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“มีอะไรเซนา”
“ลูกคาคนนั้นเขาทําอะไรเธอหรือเปลา”
การกลาวถึงลูกคาหนุมทําใหสเตซี่ถึงกับสะดุง แกมของเธอเรื่อขึ้น
การปฏิเสธของแรนดอลฟทําใหสเตซี่รูสึกขายหนา
“ปะ…เปลาหรอก”
เรื่องเสียหนาแบบนั้น สเตซี่ไมยอมปริปากบอกใครแน หญิงสาว
มั่นใจในเสนหของตัวเองเสมอ การถูกปฏิเสธแบบเฉียบขาดเมื่อสักครู
ทําใหเธออับอาย
“แนใจนะ”
“แนใจสิ”
“หรือวาเขาลวนลามเธอ”
แสนอักษรยังเปนหวงเพือ่ น อาการอึกอักของสเตซีย่ งิ่ ทําใหเธอปกใจ
เชื่อเกินกวาครึ่ง บุรุษหนาตาดีคนนั้นอาจทําใหเพื่อนเธอตกใจดวยวิธีการ
อันเลวราย ไรความเปนสุภาพบุรุษ
“ฉันไมอยากพูดถึงเรื่องนี้เลยเซนา”
“จริงใชไหม”
แสนอั ก ษรรั ง เกี ย จวิ ธี ก ารแบบนั้ น สเตซี่ จ ะเล า เรื่ อ งเสี ย หน า ให
แสนอักษรฟงไมได ความเขาใจผิดของแสนอักษรจึงไดรับคําตอบเปนการ
พยักหนาจากเพื่อน ลูกคาหนุมรูปงามคนนั้น เธอกับเขาคงไมไดพบกัน
อีกหรอก สเตซี่จะรับสมอางก็คงไมเปนไร
“เราตองเอาเรื่องเขา”
“เดี๋ยวเซนา ไมตองหรอก”
สเตซี่ รี บ คว า แขนแสนอั ก ษรเอาไว ถ า หากให แ สนอั ก ษรตามไป
เอาเรื่องลูกคาหนุมคนนั้น ความก็แตกกันพอดีนะสิวาเธอโกหก
“ปลอยฉันสเตซี่ ฉันตองรีบตามเขาไป”
“ชางมันเถอะ เขาก็ไปแลว อีกอยางเธอคงตามเขาไมทันแลวละ”
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“ทําไมถึงไดยอมงายแบบนี้นะสเตซี่”
“ฉันไมเปนอะไรจริงๆ เซนา”
แสนอักษรคิดวาเธอก็มีสวนผิดที่ปลอยใหเพื่อนอยูกับลูกคาคนนั้น
ตามลําพัง ก็เห็นออยกันไปมา ใครจะไปคิดวาเขาจะกักขฬะจนทําใหสเตซี่
หวาดกลัว

บนโตะรับประทานอาหารภายในบานใหญของตระกูลธีโอดอร

คนที่รวมโตะในวันนี้มีแคอัสปากับพันวสา คนอื่นในครอบครัวติดงาน แต
อัสปาก็ไมเดียวดายเพราะลูกชายกับลูกสะใภเดินทางกลับมาจากลอนดอน
แลว
“อาหารถูกปากไหมคะคุณพอ”
“ก็ดี”
อัสปาตอบกลับ เขามองไปยังพันวสาอยูหลายครั้ง เหมือนตองการ
ตัดสินใจบางอยาง พันวสาก็ทําทีเปนสนใจอาหารตรงหนา ทั้งที่ก็เฝารอให
อัสปาเอยถาม
“เธอกับซีซารไปลอนดอนคราวนี้ ทุกอยางเรียบรอยดีนะ”
“เรียบรอยดีคะ”
พันวสาก็ไมกลาวถึงแสนอักษร เธอเลือกทีจ่ ะตอบเทาทีอ่ สั ปาเอยถาม
รอใหผูนําตระกูลธีโอดอรยอมเอยปากถามถึงแสนอักษร
“งั้นก็ดี”
อัสปาก็ยังคงปากหนัก ถึงอยางไรแสนอักษรก็เปนหลาน และเปน
หลานสาวทีเ่ ขาไมไดพบหนามารวมเจ็ดปแลว นับตัง้ แตมารดาของแสนอักษร
เสียชีวติ แสนอักษรไดรบั อิสระเพราะพันวสาเอยปากขอ เหตุผลของพันวสา
ทําใหอัสปาจําตองยอม
“หัวใจของเซนาแตกสลายคะ และถาเรารั้งตัวแกไวที่นี่ ฉันเกรงวา
เซนาจะทนรับความเสียใจไวไมไหว”
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หลานสาวไมสําคัญเทาหลานชาย แตอัสปาจะยอมใหแสนอักษร
ตรอมใจตายตามมารดาไปไมได ผูเ ฒาแหงตระกูลธีโอดอรยอมใหแสนอักษร
ไป แลวเธอก็ไปโดยไมคิดจะกลับมาที่ตระกูลธีโอดอร หลานสาวคนโปรด
อยางเพตรายังกลับมาเยี่ยมบานปละหนึ่งครั้ง แตแสนอักษรไมกลับมาเลย
เจ็ดปที่ผานมา คงเพียงพอแลวสําหรับเวลาในการทําใจ แตอัสปา
ก็ยงั ตองยืดเวลาออกไปอีก ตามทีเ่ ขาเคยลัน่ วาจาไวกบั พันวสา อัสปาอดคิด
ไมไดวา แสนอักษรจะเปนอยางไรบาง เจ็ดปที่ผานมาเธอเปลี่ยนแปลงไป
ถึงขนาดไหน
“ยายเด็กนั่นสบายดีไหม”
ในที่สุดอัสปาก็ทนไมไหว พันวสาเงยหนาขึ้นมองไปยังบิดาของสามี
เธอยิ้มอบอุน ดีใจแทนแสนอักษรที่อัสปาก็ไมไดหมางเมินใสหลานสาว
ซะทีเดียว
“สบายดีคะ โตขึ้นมากและสวยขึ้นมากดวยคะ”
“ตอนนี้อายุเทาไรแลว”
“ยี่สิบหาปคะคุณพอ”
“ยี่สิบหาแตยังไมแตงงาน”
อั ส ปาพู ด เชิ ง บ น ถ า หากแสนอั ก ษรแต ง งาน เขาก็ ต  อ งรู  อ ยู  แ ล ว
พันวสายังคงยิ้มละมุน เธอวางตัวเปนคนที่วานอนสอนงายไมเคยมีปญหา
กับบิดาของสามี แตในขณะเดียวกันเธอก็มีเหตุผลของตัวเอง อัสปาจึงให
ทั้งความเอ็นดูและความเกรงใจตอเธอ
“คะคุณพอ”
“หลานสาวคนอื่นแตงงานกันหมดแลว มีเซนาที่ปฏิบัติตัวไมเหมือน
คนอื่น นาระอา”
“ใหเวลาแกอีกสักนิดเถอะคะคุณพอ”
“ก็คงตองให เพราะฉันไดลั่นวาจาไปแลว”
มีเวลาอีกสามป แตกอนจะครบกําหนด อัสปาก็คิดวาเขาตองมองหา
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คนที่เหมาะสมกับแสนอักษรไวเหมือนกัน
“เหลือแคเซนากับเพพที่ยังไมแตงงาน”
“คะคุณพอ”
พันวสาตอบรับ ไมทําใหอัสปาขุนเคือง เธอไมเห็นดวยกับความคิด
ของอัสปาในบางเรื่อง แตเธอไมจําเปนตองตอตานจนมีปญหากับบิดาของ
สามี พันวสามีการแสดงออกที่นุมนวลมากกวา เธอตอบรับแตไมใหความ
คิดเห็นวาเธอสนับสนุนความคิดของอัสปาหรือไม
“แตยายเพพยังมีเวลา”
“คะคุณพอ”
“แตเซนานะสิ อายุก็ไมนอยแลว”
“เมื่อถึงเวลา เซนาก็คงมีคนที่พรอมจะเสนอตัวดูแลแกแนนอนคะ”
“เสนอตัวเขามา ฉันก็ตองคัดเลือกกอน หลานสาวของฉันจะเลือก
แตงงานกับคนไรสกุลไมได”
“คะคุณพอ”
นอกจากนี้เรื่องผลประโยชนของครอบครัวก็เปนเรื่องสําคัญที่อัสปา
นํามาประกอบการคัดเลือกหลานเขย
“ฉันจะลองมองหาคนที่เหมาะสมไวรอเซนา”
“เซนาจะไดรับโอกาสเลือกไหมคะ”
“ไดสิ จากคนที่ฉันคัดเลือกไวให เซนาพอใจใคร ก็คอยตัดสินใจกัน
อีกครั้ง”
“คะคุณพอ”
อยางนอยอัสปาก็ไมคิดจะยัดเยียดแสนอักษรใหกับคนที่อัสปาคิด
วาเหมาะสมโดยไมถามความคิดเห็นของหญิงสาวกอน
“จัดการเรื่องเซนาใหเรียบรอยก็คอยจัดการเรื่องแตงงานของเพพ”
“คะคุณพอ”
นํ้าเสียงยามอัสปากลาวถึงเพตราออนโยนลง เพราะเพตราเปน
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หลานคนโปรด ชางออนและกิริยามารยาทก็นารัก ไมเคยดื้อรั้นกับอัสปา
เลยสักครั้ง

“คุณปาคะ แสนควรจะทํายังไงดีคะ”

แสนอักษรปรึกษาพันวสา ถึงเธอจะถือวาตัวเองเปนผูใหญแลว แต
แสนอักษรก็ยังมีประสบการณใชชีวิตนอยมาก
“เรื่องคุณปูเหรอจะ”
“คะคุณปา”
“เปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณปู ยากมากหรือจะพูดได
วาเปนไปไมไดเลย”
ไมใชแคกับแสนอักษร แมแตกับเพตรา พันวสาก็ยังตองหาทางออก
อยางละมุนละมอมและไมใหอัสปารูสึกวาการตัดสินใจของเขาถูกคัดคาน
“นั่นสิคะ”
“หนูแสน ตลอดเวลาที่ผานมา หนูใชชีวิตแบบเรียบงาย อยูในพื้นที่
แคบๆ ที่หนูไมอนุญาตใหคนอื่นกาวเขาไป”
แสนอักษรเขาใจความหมายที่พันวสาพูดถึง ตอนยังเรียนไมจบ เธอ
ก็มีแคมหาวิทยาลัยและอพารตเมนต เมื่อเธอเรียนจบทํางาน หญิงสาวก็มี
ชีวิตอยูที่รานชาและอพารตเมนต
“คะคุณปา หนูยอมรับคะวาหนูคอนขางจะอยูในโลกที่แคบมาก”
“เวลาอีกสามปที่เหลือของหนู ออกไปทองเที่ยวดีไหมจะ บางทีหนู
อาจไดพบใครสักคนที่หนูอยากเลือกเขาดวยตัวเอง”
พันวสาสนับสนุนใหหลานสาวออกไปเปดหูเปดตา ถาหากแสนอักษร
ไมไดพบคนสําคัญในชีวิต อยางนอยแสนอักษรก็จะมีโอกาสไดใชชีวิต
หากแตงงานกับบุรุษที่อัสปาเลือกให แสนอักษรก็คงตองมีชีวิตอยูในกรอบ
ของสามี ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติของคาเซย
“แสนคงไมเจอคนแบบนั้นหรอกคะคุณปา”
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“แตหนูก็จะไดพบกับประสบการณของการไดใชชีวิตอยางอิสระ
เมื่อถึงเวลาที่ตองแตงงาน เปนเรื่องยากที่จะปฏิเสธ เมื่อถึงตอนนั้น หนูจะ
ไมมีโอกาสไดรับอิสระอีกแลวนะ”
“อิสรภาพ”
“ใชจะ อิสรภาพ”
“แสนขอคิดดูกอนนะคะ”
“ตามใจหนูจะ แตถา หากหนูตอ งการทองเทีย่ วก็บอกปา ปาจะจัดการ
เรือ่ งคาใชจา ยใหเอง แสนอักษร หนูควรลองไขวควาความสุขสําหรับตัวเอง
นะจะ ปาอยากเห็นหนูมีความสุข”
“ขอบคุณคะคุณปา”
แสนอักษรซาบซึ้งตอคําพูดของพันวสา และเธอก็เชื่อดวยวาพันวสา
เปนหวงเธออยางจริงใจ และเพราะความเมตตาของพันวสานั่นแหละ เธอ
ถึงรูสึกวาเธอไมไดตัวคนเดียว

แรนดอลฟเดินทางกลับไปถึงประเทศซัคคาเวีย แตเขายังไมได

กลับเมืองอเล็กซานเดในทันที ชายหนุม มีภารกิจตองทําในเมืองเซนทามารา
เมืองหลวงของประเทศซัคคาเวีย กวาจะปลีกตัวกลับไปที่เมืองอเล็กซานเด
ไดก็ทําเอามารดาเกือบงอนเขา
“แรนดี้!”
แรนดอลฟแสบแกวหูกบั เสียงเรียกของมารดา แตเขาก็พารางสูงใหญ
เดินเขาไปหาเรือนกายออนแอนของมารดาคนสวย
ทานหญิงคลาริสสาถลาเขาไปอยูในออมกอดของบุตรชาย เขยง
ปลายเทาขึน้ เพือ่ จุมพิตแกมของบุตรชายสุดทีร่ กั แรนดอลฟก็อาํ นวยความ
สะดวกให ม ารดาด ว ยการก ม หน า ลงตํ่ า เพราะเขาตั ว สู ง กว า ท า นหญิ ง
คลาริสสาคอนขางมาก
ชายหนุมเหมือนบิดา คือเปนบุรุษที่รูปรางสูงใหญ การดูแลตัวเอง
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ออกกําลังกาย และฝกฝนการตอสู ยิ่งทําใหรางสูงของเขาแข็งแกรง เขา
เหมือนผนังแข็งๆ มารดาของเขาเคยเปรียบเทียบรูปรางของแรนดอลฟไว
แบบนั้น
“สวัสดีครับหมามี้”
“หมามี้เกือบจะงอนลูกแลวนะจะ”
“นับวาโชคดีมากที่แคเกือบครับ”
“หมามี้พูดจริงนะจะ”
“ผมทราบครับ”
แรนดอลฟโอบแขนไปรอบเอวของมารดา ทานหญิงคลาริสสายังคง
มีความงามเฉิดฉายและความงามบนใบหนาของเธอก็เปนสวนหนึ่งบน
ใบหนาของแรนดอลฟ ชายหนุมรับเอาความคมคายของพอ ผสมผสานเขา
กับความออนหวานของแมไดอยางลงตัว
เขาเปนชายหนุมที่มีใบหนาคมคายหาตัวจับยาก หลอเหลาราวกับ
รูปปนของเทพบุตรจนหาจุดตําหนิแทบไมพบ แตความแข็งแกรงของเขา
ก็ถูกเจือจางดวยความออนหวานของดวงตาที่ละมายคลายคลึงกับดวงตา
ของมารดา
“ลูกหายตัวไปนานมาก”
“ผมไปทํางานครับหมามี้”
“นั่นแหละที่ทําใหหมามี้โกรธลูกไมได”
“หมามี้เปนคนมีเหตุผลมากครับ”
“ลูกชมเหมือนหมามี้เปนเด็ก ทําเหมือนทานพอเปยบ”
“ขออภัยครับหมามี้”
แรนดอลฟเอาใจมารดา การขัดทานหญิงคลาริสสาจะเปนการสราง
ปญหาใหกับเขา การทําใหทานหญิงมีความสุขเปนทางเลือกที่เหมาะสมกวา
“หมามี้ใหอภัยลูกจะ”
“ผมไดรบั การอภัยและสมควรไดรบั อนุญาตใหนงั่ บนโซฟาไหมครับ”
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“ลูกจะไดรับสิ่งนั้นจะ เชิญนั่งจะลูกรัก”
ทานหญิงคลาริสสาชี้มือไปยังโซฟา แตตัวเองเดินลิ่วๆ เขาไปหาสามี
ที่ตามเขามาในหอง แรมซีย ดไวตเฮอรเนส ผูปกครองเมืองอเล็กซานเด
“แรมซียขา”
แรมซียรวบรางภรรยาเขามากอดไวแนบอก เธอแทบจะจมหายลง
ไปในออมอกแข็งแกรงของเขา แรมซียจ มุ พิตหนาผากของภรรยา แตดวงตา
มองไปยังแรนดอลฟอยางเขาใจกันดีตามประสาพอกับลูกที่ตองรับมือกับ
ผูหญิงคนเดียวกันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบป
“แรนดี้กลับมาแลวคะ”
“ฉันเห็นแลว”
แรมซียประคองภรรยาไปนั่งดวยกันบนโซฟา ทานหญิงคลาริสสา
หันไปเอนอิงเรือนกายกับแผนอกของสามี วัยกลางคนไมไดพรากเอาความ
นาเกรงขามของแรมซีย ตรงกันขามเขามีความสงางามและยังหนุมแนน
ยิ่งกวาอายุจริงของเขา
“แรนดี้จา ไปลอนดอนคราวนี้มีเรื่องอะไรที่พิเศษมาเลาใหหมามี้
ฟงไหมจะ”
“ใบชาของหมามี้ผมซื้อมาครบตามที่สั่งครับ”
“นั่นไมใชเรื่องพิเศษ”
“หมามี้ตองการฟงเรื่องอะไรครับ”
“เรื่องสาวๆ”
“ไมมีครับ”
แรนดอลฟตอบไปตามตรง เขายุงมาก และความยุงของเขาก็ทําให
ชายหนุมเบื่อหนายที่จะสนใจเพศตรงขาม
“แรนดี้!”
“นี่เปนเรื่องปกติของผมนะครับหมามี้”
“แตลูกอายุไมนอยแลวนะจะ”
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“แตผมก็ยังมีเวลาในการหาคูครองที่เหมาะสมอีกนาน”
“ลูกจะแตงงานตอนลูกตองใชไมเทาเดินเขาพิธีเหรอจะ”
“ผมไมแนใจครับ”
ทานหญิงคลาริสสาหนามุย เงยหนาขึ้นไปฟองสามี แรมซียกมหนา
ลงเพื่อพูดบางอยางกับเธอ เขาชวยแรนดอลฟทางออม ดวยการพูดกลอม
ทานหญิงคลาริสสาใหหันไปสนใจเรื่องอื่นแทน แรนดอลฟลอบมองบิดา
ดวยสายตาขอบคุณ เรื่องคูครองเปนปญหาที่เขายังแกไขไมได

ท่ านชายฟลาเวียนจิบบรั่นดีเงียบๆ ในขณะที่แรนดอลฟตอง

ถอนหายใจกับเรื่องแตงงานที่มารดาตองการใหเขาจัดการอยางเรงดวน
“ภรรยากับคูนอนแตกตางกัน”
แรนดอลฟใหความคิดเห็นแบบนั้น ทานชายฟลาเวียนไมไดตอบรับ
วาเขาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย แตอกี สองหนุม ทีอ่ ยูใ นหอง เซธและคีอาคีฟ
พยักหนาสนับสนุนแรนดอลฟ
“นายไมเห็นดวยเหรอทานชาย”
“ฉันจะใหความคิดเห็นที่ขัดแยงกับทานอาคลาริสสาไมไดหรอก”
ทานชายฟลาเวียนปฏิเสธที่จะใหความคิดเห็นในเรื่องนี้ ทานหญิง
คลาริสสาเปนนองสาวของทานชายคารโลมัน บิดาของเขา และแนนอนวา
ชายหนุมไมตองการมีปญหากับผูใหญในครอบครัว ไมวาจะเปนตอหนา
หรือลับหลังก็ตาม
“การแตงงานของดามาคัสทําใหนายเดือดรอนจริงไหม”
“นายไมควรยุยงใหแรนดอลฟมีปญหากับดามาคัสแบบนั้นนะคีฟ”
“ฉันทําเหรอเซธ”
“แน น อนว า นายทํ า นายยั ง ไม พ อใจที่ ด ามาคั ส เป น เจ า บ า วของ
ทานหญิงนอยหรือไง”
ทานหญิงนอยอันนามาเรียคือสตรียอดดวงใจของพวกเขา เธอเปน
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นองสาวที่พวกเขารักใครและทะนุถนอม
“ก็นิดหนอย”
“อารมณคาง?”
“ประมาณนั้น”
คีอาคีฟตอบคําถามแลวก็เอนกายพิงรางกับพนักโซฟา เขาเบือ่ หนาย
เล็กนอยที่ความสัมพันธของดามาคัสกับทานหญิงอันนามาเรียเขาสูชวง
ความรั ก ผลิ บ านอั น หวานชื่ น เขาย อ มอยากให น  อ งมี ค วามสุ ข แต ก็ มี
อารมณแบบพี่ชายที่ยังหวงนองสาวติดคางอยูนิดๆ
“แลวนายจะแตงงานเมื่อไร”
“ฉันบอกเหรอวาจะแตง”
แรนดอลฟถามเกือบเปนเสียงคําราม ทานชายฟลาเวียนเงียบไปนาน
เพื่อคิดคําถามชวนขุนใจแบบนี้และพูดออกมานะเหรอ
“ฉันก็นึกวานายจะแตงงาน”
“นายก็ระวังตัวไวนะทานชาย”
“ฉันเหรอ”
“โชคชะตาอาจเลนงานนายเขาสักวัน”
“นายเชื่อเรื่องไรสาระแบบนั้นดวยเหรอแรนดอลฟ”
ทานชายฟลาเวียนไมเชื่อเรื่องโชคชะตา แรนดอลฟก็ใชวาจะเชื่อ แต
เขาก็ไมไดดแู คลน ในขณะทีท่ า นชายฟลาเวียน นอกจากจะไมเชือ่ ยังดูแคลน
อีกตางหาก
“มันเปนเรือ่ งทีพ่ สิ จู นไมไดกจ็ ริง แตมนั ก็มคี วามมหัศจรรยในตัวเอง
นะ”
“ฉันไมสนใจเรื่องไรสาระแบบนั้น”
ท า นชายฟลาเวี ย นปฏิ เ สธที่ จ ะคุ ย เรื่ อ งโชคชะตากั บ แรนดอล ฟ
การตัดบทแบบนั้นเทากับวาทานชายไมใหความสนใจที่จะพูดถึงมัน
“หยุดพาดพิงถึงโชคชะตาเถอะนา โชคชะตาไมไดทาํ อะไรใหพวกนาย
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เลยนะ”
เซธกลาวหาม กอนที่โชคชะตาซึ่งไมรูอีโหนอีเหนอะไรดวยจะถูก
พาดพิงไปในทางทีไ่ มดี แรนดอลฟตอบกลับดวยการถอนหายใจและทําหนา
เครง
“ฉันอาจตองคิดเรื่องแตงงานจริงจัง”
“กับใคร”
“ยังไมมีเซธ”
“นัน่ สิ คูค วงกับผูห ญิงทีจ่ ะมาเปนภรรยา ความรูส กึ ยอมแตกตางกัน”
“พูดเหมือนเจอผูหญิงที่อยากไดเปนภรรยาแลว”
เซธเกลียดความชางสังเกตของเพื่อนชะมัด คําพูดของแรนดอลฟ
แทงใจดํ า เขา แต อั น ที่ จ ริ ง เขาก็ ยั ง ไม ไ ด คิ ด ไกลถึ ง เรื่ อ งแต ง งาน ก็ แ ค
เพลิดเพลินกับการใชเวลากลั่นแกลงเธอคนนั้น
“อันที่จริงเซธก็ไมคอยออกจากเกาะโจรนะ”
“หยุดสันนิษฐานเรื่องของฉัน คีฟ”
“มันนาสนใจ”
“หรือนายตองการใหฉันสันนิษฐานเรื่องของนายกับ…”
“หยุดเซธ นี่ไมใชเวลาของการสันนิษฐาน”
คีอาคีฟบอกปดทันที ทานชายฟลาเวียนมองหนาเซธกับคีอาคีฟ
ทีละคน แตก็เลือกที่จะปดปากเงียบไมกลาวอะไรออกมา
“สายตาของนายทําใหฉันกับคีฟผวานะทานชาย”
“ฉันก็มองปกติ”
“และฉันคิดวาเราควรกลับไปสนใจเรื่องของแรนดอลฟ”
คีอาคีฟตองการยุตคิ วามสนใจทีจ่ ะพุง มาหาเขา ดวยการโยนเผือกรอน
กลับไปใหแรนดอลฟ แตเพือ่ นหนุม เบือ่ หนายจะคุยเรือ่ งแตงงานแลวกระมัง
ถึงเอาแตดื่ม
“นายคอแข็งมากนะแรนดอลฟ การดื่มแคนี้ไมทําใหนายเมาหรอก”
กัณฑกนิษฐ 51

เซธเอยปากเตือน แตแรนดอลฟก็ยังดื่มเงียบๆ ตอไป ทานหญิง
คลาริสสาจะตองมีงานปารตี้เลือกคูมาใหเขาปวดหัวอีกในเร็วๆ นี้แนนอน

“แสนคิดวาจะเดินทางทองเที่ยวคะคุณปา”

แสนอักษรโทรศัพทถึงพันวสา เธอคิดหลายตลบแลวก็ตัดสินใจได
วาเธอควรทําตามคําแนะนําของพันวสา อยางนอยเธอก็จะไดเปดโลกกวาง
“ปาดีใจที่หนูตัดสินใจแบบนี้นะจะ”
“แสนก็ไมรูหรอกคะวามันจะดีหรือเปลา”
“ดีสิจะ ประสบการณในการใชชีวิตจะทําใหเรามีมุมมองที่กวางขึ้น”
พันวสาตองการใหหลานสาวเปดโลกของตัวเอง และในสักวันที่
แสนอักษรเปนแบบนั้น หลานสาวอาจสลัดความทุกขที่ซอนอยูในซอกลึก
ของหัวใจทิ้งไปได ดวยวัยของแสนอักษร สถานะทางการเงินที่เพียบพรอม
หลานสาวของเธอควรมีโอกาสไดใชชีวิตที่มีความสุขมากกวานี้
“แสนกําลังตัดสินใจอยูค ะ วาแสนจะเริม่ ตนทองเทีย่ วทีป่ ระเทศไหนดี”
“แลวเรื่องงานของหนูละจะ”
“แสนคงตองลาออกจากงานคะ”
“หนูเสียดายหรือเปลาจะ”
“นิดหนอยคะ งานของแสนดีมากคะ เงียบสงบและลูกคาก็นา รักมาก”
ความเงียบสงบคือสิ่งที่แสนอักษรตองการ แตพันวสาก็ไมไดรูสึกวา
หลานสาวอาลัยอาวรณงานที่ทําอยู แสนอักษรคงทํามันเพราะความเงียบ
เทานั้นกระมัง
“ปาจะโอนเงินเขาบัญชีใหหนูหนึ่งกอนนะจะ ถาหากตองการเพิ่ม
ก็บอกปานะ”
“ขอบคุณคะคุณปา”
“ปาจะใหอิสระกับหนู จะไมบังคับใหหนูตองเดินทาง หนูสามารถ
เลือกประเทศที่หนูตองการเดินทางไป และจัดโปรแกรมดวยตัวเองไดเลย
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หนูแคบอกปาเปนระยะก็พอวาหนูทาํ อะไรอยูท ไี่ หน และยังปลอดภัยดีไหม”
“ขอบคุณคะคุณปา”
“เที่ยวใหสนุกนะลูก ใชชีวิตของหนูใหคุมคา และมีความสุขกับ
อิสรภาพใหเต็มที่”
“คะคุณปา”
“หนูจะออกเดินทางเมื่อไรจะ”
“นาจะเดือนหนาคะ แสนตองทําเรื่องลาออกจากงานกอน และก็ตอง
วางแผนการทองเที่ยวดวยคะ”
“เที่ยวแบบปลอดภัยดวยนะจะ”
“คะคุณปา คุณปาคะ แสนรักคุณปานะคะ”
“ปาก็รกั หนู” พันวสาหยุดชะงักเมือ่ ไดยนิ คนปากหนักแบบแสนอักษร
บอกรักเธอ กอนจะคลี่ยิ้มอบอุนและตอบกลับมาดวยนํ้าเสียงออนโยน

กัณฑกนิษฐ 53

3

ประเทศซคคาเวีย

ซัคคาเวีย…

รองเทาบูตสีดําสนสูงกระทบกับพื้นของสนามบิน แสนอักษรเลือก
เดินทางมาทองเที่ยวที่นี่ ถาหากเธอมีโอกาส หญิงสาวอาจไดพบกับเพตรา
การเขาไปอยูในวิหารลามารา ใชวานึกอยากจะพบกันก็สามารถพบกันได
ตามใจชอบ
การลาออกจากงานที่ลอนดอนไมไดทําใหแสนอักษรรูสึกเสียดาย
เลยสักนิด ความอาลัยอาวรณที่ควรจะเกิดขึ้น แตเธอกลับไมไดรับรูถึงมัน
นั้น ทําใหหญิงสาวคลอยตามพันวสา เธอไมไดรักงานนั้น แสนอักษรก็แค
ทํามันแบบวันตอวัน
หญิงสาวเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติของประเทศซัคคาเวีย
แปลกใจอยูบางกับความทันสมัยของประเทศที่ไดชื่อวาเพิ่งเขาสูประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาจากการบริหารของเชือ้ พระวงศสงู ศักดิ์ ซึง่ คงทุม เทใหกบั การบริหาร
จัดการมากพอดู ถึงสามารถเนรมิตสนามบินทีส่ วยและสะดวกสบายสําหรับ
ประชาชนรวมถึงนักทองเที่ยวแบบนี้ได
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ซั ค คาเวี ย เป ด ประเทศภายหลั ง การควบคุ ม อํ า นาจโดยท า นชาย
คารโลมัน แสนอักษรอานประวัติของประเทศซัคคาเวียกอนเดินทางมา
เล็กนอย เปนเรื่องนาสนใจ ที่หญิงสาวไมแนใจนักหรอกวามันเปนเรื่องจริง
หรือเปลา ผูชนะยอมมีโอกาสในการเขียนประวัติศาสตร
ประเทศซัคคาเวียเคยถูกยึดอํานาจ โดยกลุมที่เรียกตัวเองวาฝาย
ตอตานราชวงศ แตการบริหารของฝายตอตานคือการกดขีป่ ระชาชน กระทัง่
ทานชายคารโลมันและกลุม นักรบคนสําคัญสามารถยึดอํานาจกลับคืนมาได
ซึง่ เปนการใชเวลาและวางแผนการมาเปนอยางดี ทานชายคารโลมันกาวขึน้
เปนผูปกครองประเทศ ราชวงศมารลไคเซนเตกลับมามีบทบาทสําคัญใน
ประเทศซัคคาเวียอีกครั้ง นอกจากนี้กลุมนักรบก็ลวนแลวแตเปนคนใหญ
คนโตซึ่งมีความสําคัญตอประเทศทั้งสิ้น
ประชาชนซัคคาเวียเคารพราชวงศ ยกยองราชวงศมารลไคเซนเต
โดยเฉพาะทานชายคารโลมัน ราวกับเทพเจาซึ่งยังมีชีวิต รวมถึงรัชทายาท
คนปจจุบนั ซึง่ จะกาวขึน้ เปนผูป กครองประเทศตอจากบิดา ทานชายฟลาเวียน
เซเวอราน มารลไคเซนเต
และที่แสนอักษรรูสึกวาทานชายคารโลมันชางมีความคิดแยบยลนัก
ก็คือชื่อของผูปกครองเมืองตางๆ ในประเทศซัคคาเวีย ซึ่งลวนแลวแตมี
นองสาวของทานชายคารโลมันเขาไปเกี่ยวของ กระทั่งธิดารักของทานชาย
คารโลมัน ซึ่งเพิ่งเขาพิธีวิวาหไปก็ทําใหแสนอักษรผูอานประวัติอดคิดไมได
วาเปนการแตงงานการเมืองเพื่อผูกอํานาจไวในมือของทานชายผูปกครอง
ประเทศ
ประวัติศาสตรทั้งเกาและใหมของประเทศซัคคาเวีย แสนอักษรรูสึก
วาอานแลวก็สนุกดี เหมือนเธอมีนิยายดีๆ ในมือสักเรื่อง ตื่นเตนไปกับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น
“แผนการเดินทางของเรา”
แสนอักษรตองหยุดคิดเรื่องประวัติศาสตรของประเทศซัคคาเวีย
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ไวกอน หญิงสาวยังมีหนังสือเลมนั้นในกระเปา และเธอก็คิดวาจะอานมัน
ระหวางการเดินทาง แสนอักษรแจงกับพันวสาไวแลว และเธอก็ไดรับ
คําอวยพรจากคุณปาผูแสนดี
“เที่ยวใหสนุกนะจะหนูแสน”
การคิดถึงพันวสาทําใหแสนอักษรอบอุนในหัวใจ หากไมใชเพราะ
ความเมตตาจากพันวสา หญิงสาวก็นึกภาพตัวเองไมออก เพราะโดมินิค
ไมสนใจเธอเลย เหมือนการมองหนาเธอซึ่งมีสวนละมายคลายคลึงกับ
มารดา คงทําใหบิดาทุกขใจ
โดมินิคกลาวโทษ มธุรสตองการใหเขามีบาปติดตัวถึงทําใหตัวเอง
ตองตาย แสนอักษรพยายามไมคิดถึงบิดา เธอจะคิดถึงโดมินิคเมื่อจําเปน
ตองทําแบบนั้น เพราะเธอเกรงวาจะคิดถึงโดมินิคในแงที่ลบหลูและชิงชัง
แสนอักษรไดรับการดูแลจากพันวสา นอกจากนี้เธอก็รูอยูบางวา
ตองไดรับการสนับสนุนทางออมจากซีซาร เธอถึงสามารถใชชีวิตอิสระได
ขนาดนี้ ผูเปนลุงยังมีนํ้าใจตอเธอยิ่งกวาบิดาผูที่ทําใหเธอเกิดมา เรื่องนี้
ตอใหบอกวาไมสนใจ แตคิดถึงเมื่อไรก็ยังเจ็บจี๊ด
“เดินทางสิแสนอักษร เธอตองเดินทาง”
หญิงสาวสลัดความคิดไรสาระทิ้งไป เธอมาทองเที่ยว และเธอก็ควร
มีความสุขกับประสบการณทองเที่ยวตามลําพังครั้งแรกของเธอ พันวสา
ยํ้านักยํ้าหนาในเรื่องของการทองเที่ยวใหปลอดภัย การที่มีคนหวงใย เปน
ความรูสึกที่พิเศษมาก
“จากเมืองเซนทามาราไปเมืองซิลเวสเตอร”
แสนอักษรหยุดเดินเพื่อกมหนาดูแผนที่ หญิงสาวดึงมือออกจาก
ดามจับของกระเปาเดินทาง เซนทามาราคือเมืองหลวงของประเทศซัคคาเวีย
แตเธอยังไมมแี ผนทองเทีย่ วในเมืองเซนทามารา แสนอักษรตองการเดินทาง
ไปเมืองอื่น
เธอจองที่พักไวที่เมืองซิลเวสเตอร ประเทศซัคคาเวียมีกฎหมาย
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ควบคุมเรื่องโรงแรมที่พัก โรงแรมที่มีจํานวนชั้นมากกวาหาชั้นจะไดรับ
อนุญาตใหปลูกสรางในเมืองเซนทามาราเทานั้น ถาหากเปนเมืองอื่นๆ
จะตองกอสรางโรงแรมใหกลมกลืนไปกับภูมิประเทศ และหามทําลาย
สิ่งแวดลอม
แสนอักษรคิดวาเปนกฎหมายที่ดีมาก เพราะจะเปนการรักษาสภาพ
ของเมืองเอาไวไมใหถูกกลืนไปกับความทันสมัยจนแทบไมเหลือความ
งดงามแบบเดิมเอาไว หญิงสาวจะเที่ยวจากเมืองซิลเวสเตอร ตามดวย
เมืองเธลมา แลวก็เดินทางตอไปยังเมืองฮีทเวล
แผนการเดินทางแรกของเธอเปนแบบนี้ หลังจากเทีย่ วครบสามเมือง
แสนอักษรคอยวางแผนชีวิตของเธอ วาหญิงสาวจะเลือกเดินทางไปเที่ยว
ที่เมืองไหนในลําดับตอไป แสนอักษรพับแผนที่ เธอควาเอาดามจับของ
กระเปาเดินทาง เดินไปไดแคสองกาวก็พบกับสถานการณโกลาหลรอบตัว
เธอ
“อุย!”
มีกลุมประชาชนกรูกันเขามาชนเธอ ไมถึงกับเปนการจลาจล แตมัน
ก็ไมอาจเรียกไดวาเปนสถานการณปกติ แสนอักษรพยายามเบี่ยงตัวหลบ
ซายขวา แตมีปญหาเกิดขึ้น เพราะในขณะที่เธอถูกดันใหเดินไปขางหนา
หญิงสาวกลับจะเดินฝายอนฝูงชนออกไป
“โอย!”
แสนอักษรเผลออุทานออกมา เธอโดนชนแรงมาก มือหลุดออกจาก
การจับกระเปาเดินทาง รางของเธอเซถลา แสนอักษรควบคุมมันไมไดเลย
กระทั่งถูกโอบกอดไวดวยลําแขนแข็งแรงของบุรุษ และฝูงชนก็ถูกกันหาง
ออกไป
“เปนอะไรหรือเปลา”
เสียงทุมหูนั้นเปนเสียงที่แปลก แสนอักษรเงยหนาขึ้น ศีรษะของเธอ
ชนเขากับแผนอกของชายหนุม ลําแขนแข็งแรงยังคงรัดอยูรอบเอวเธอ
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หญิงสาวตกตะลึงกับดวงตาทรงอํานาจที่เธอมองอยู
“หรือวาขาแพลง”
“เออ…”
แสนอักษรอึกอัก เธอมีคําตอบสําหรับคําถามนั้น แตสติของเธอ
เหมือนหลุดหายไปหลังการสบตากับชายหนุมโดยบังเอิญ หญิงสาวดึงตัว
ออกหางจากเขา หันหนาไปมองชายหนุม กมศีรษะใหเขาเล็กนอย
“ฉันไมเปนอะไรคะ ขอบคุณมากคะ”
แสนอักษรไมลืมมารยาทที่ดี หรือเขาจะเปนดาราดังของประเทศ
ซัคคาเวีย แตถาหากเปนจริง แสนอักษรก็ไมแปลกใจเลย เพราะใบหนา
ของเขาโดดเดน หลอเหลาราวกับไมใชมนุษย แสนอักษรไมเคยสนใจ
ผูชายคนไหนก็ยังใจเตนรัวไปกับใบหนาของบุรุษผูนี้
“ตองขออภัยสําหรับความโกลาหลที่เกิดขึ้น คุณเปนนักทองเที่ยว
หรือเปลา”
“คะ ฉันมาจากลอนดอน”
“ขอใหเทีย่ วพักผอนอยางมีความสุข ประเทศซัคคาเวียยินดีตอ นรับ”
ชายหนุมกมศีรษะใหเธอเล็กนอย แสนอักษรพบวากลุมคนไมได
หายไปไหน แต ถู ก กั น ออกไปด ว ยบุ รุ ษ ร า งสู ง สวมชุ ด เครื่ อ งแบบสี ดํ า
นอกจากนี้ยังมีคนที่ยกมือถือขึ้นมาถายเก็บภาพของบุรุษผูนั้น เขาเดินจาก
เธอไปแลว และฝูงชนก็ถูกกันเอาไวดวยทีมอารักขา
“ฉันจะเปนลม”
แสนอักษรไดยนิ เสียงสตรีดงั ขึน้ เธอหันไปมองแตกไ็ มพบวาเจาของ
เสียงจะมีอาการอยากเปนลมแตอยางใด ตรงกันขามยังยกโทรศัพทขึ้นจูบ
ซํ้าๆ เหมือนคนควบคุมตัวเองไมได
“ทานชาย หลอเหลือเกิน”
“ทานชาย?”
แสนอักษรขมวดคิ้ว อาการสงสัยของเธอทําใหคนที่ยืนอยูแถวนั้น
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หันมายิ้มใหแสนอักษรดวยความภาคภูมิใจ
“นั่นนะ ทานชายฟลาเวียนผูเปนที่รักของประชาชนชาวซัคคาเวีย”
นํ้าเสียงคนเลาเต็มไปดวยความภาคภูมิใจและเคารพในตัวของ
รัชทายาทอันดับหนึ่งแหงราชวงศมารลไคเซนเต
“งั้นเหรอคะ”
“ใช ทานชายนอกจากจะรูปงามแลว ยังเกงกาจ ฉลาดเฉลียว มีความ
สามารถรอบดาน เปนความภาคภูมิใจของประชาชนในประเทศซัคคาเวีย”
คงเพราะความภาคภูมใิ จนัน่ แหละ เมือ่ ไดกลาวยกยองทานชายหนุม
ใหคนอื่นรับทราบ ก็เลยมีอาการเหมือนจะติดลม จนตองพูดตอเนื่อง
“ดีจังเลยนะคะ”
“ดีมากเชียวละ นอกจากนี้ทานชายยังเปนคนดีมาก เปนสุภาพบุรุษ
มีนํ้าใจกวางขวาง”
“คะ ดีจังนะคะ”
แสนอักษรจะปลีกตัวออกจากการสนทนาก็ไมได เมื่อเธอทําตัวให
ความสนใจก็ตองใหเกียรติกับเรื่องเลาของอีกฝายดวย
“ทานชายไมเคยรีรอที่จะลงพื้นที่ดวยตัวเอง ถาหากประชาชนเกิด
ความเดือดรอน ไมใชแคทานชายหรอกนะ แตรวมถึงทานผูสูงศักดิ์ใน
ราชวงศทานอื่นดวย”
“มีหลายคนสินะคะ”
“ใช เปนโชคดีของประเทศซัคคาเวีย”
เลาแลวก็ยิ้มกวางภาคภูมิใจ ทานชายผูนั้นคือบุรุษซึ่งเปนที่รักของ
ประชาชน เขาไดรับความรักและความชื่นชมมากมายอยางแทจริง ความ
ชื่นชมนั้นมันลนอก ถึงขนาดที่ประชาชนอยากจะบอกใหคนอื่นๆ รับรูอยาง
ทั่วถึงกัน นักทองเที่ยวอยางเธอก็คงเปนหนึ่งในนั้น
“ทานชายไมเคยมีเรือ่ งเสียหายเกีย่ วกับผูห ญิงดวยนะ เพราะทานชาย
ไมเจาชู”
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“ทานชายไมเจาชู?”
ผูชายที่ไมเจาชูมีอยูบนโลกใบนี้ดวยเหรอ เรื่องนี้ทําใหแสนอักษร
แปลกใจ โดยเฉพาะบุรุษสูงศักดิ์ที่เธอเห็นเมื่อสักครู
“ใชนะสิ เรื่องผูหญิงไมเคยยุงเกี่ยวเลย ไมเคยมีขาวออกมาเลย
สักนิด”
“งั้นก็ดีนะคะ”
“ดีอะไรกัน ประชาชนในประเทศอยากเห็นทานชายแตงงานมีครอบครัว
พระชายานอยจะตองนําพาความสุขและทานหญิงนอยทานชายนอยมาใหกบั
ราชวงศ”
“ออ คะ”
แสนอักษรติดบวงการสนทนาอีกครูหนึ่ง หญิงสาวก็หาทางปลีกตัว
ออกมาจนได หญิงสาวเดินทางไปยังเมืองซิลเวสเตอรดวยระบบการขนสง
อันสะดวกสบายของประเทศซัคคาเวีย การไดเดินทางออกมาทองเที่ยว
ทําใหความตึงเครียดภายในหัวใจของเธอเหมือนจะลดนอยลง เปนเรื่องดี
ที่เธอยอมทําตามคําแนะนําจากคุณปาผูหวังดีตอเธอ

โรงแรมที่แสนอักษรเขาพักเปนโรงแรมระดับดาวที่คอนขางสูง

คาเขาพักตอคืนก็สูงมากเชนกัน หญิงสาวยอมจายเพื่อความปลอดภัยของ
ตัวเอง เธอมีประสบการณใชชีวิตในตางประเทศนอยมาก ถาหากไมนับ
รวมลอนดอนก็เรียกไดวาเปนศูนย
เธอจะไมทําใหตัวเองตองเสี่ยงอันตรายแบบโงเขลา เพราะคนที่จะ
เดือดรอนก็คือตัวของเธอเองเชนกัน นอกจากนี้ยังเพื่อความสบายใจของ
พันวสา คุณปาคงหวงใยถาหากเธอเลือกเขาพักในโรงแรมราคายอมเยา
ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยหละหลวมมากกวานี้
หญิงสาวไดรับการตอนรับจากพนักงานอยางดีเยี่ยม หองพักของ
เธออยูบนชั้นสอง หองพักแบบหนึ่งหองนอน หนึ่งหองนั่งเลน และมีมุม
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รับประทานอาหาร ภายในหองตกแตงในสไตลวินเทจ ของตกแตงทุกชิ้น
ทีว่ างอยูบ ง บอกวาไดรบั การออกแบบมาเปนอยางดี ไมใชแคการวางตกแตง
โดยไมมีแบบแผนลวงหนา
แสนอักษรรูดผามาน เธอเปดประตูระเบียง มองเห็นวิวทิวทัศน
ดานนอกโรงแรม ถนนของเมืองสะอาดสะอาน สองขางทางประดับดวย
ตนไมที่ใบไมกําลังเปลี่ยนสี
สีสันสดใสของใบไมในโทนสีสมแสดและสีเหลืองนั้นแมจะสดใส
แตก็มีความเปลี่ยวเหงาอยู เพราะความหมายนั้นหมายถึงความรวงโรย
ที่กําลังจะหลนรวงลงจากตน อากาศเย็นฉํ่าทําใหเธอตองหอไหลเขาหากัน
ระเบียงหองนีก้ วางมาก และเหมาะสําหรับการออกมานัง่ ดืม่ กาแฟในยามเชา
มองจากหองพักของแสนอักษรจะเห็นสวนสาธารณะขนาดใหญ
ซึ่งมีตนไมใหญบดบังตลอดแนว แสนอักษรอาจจะหาเวลาวางเขาไปเดิน
เลนในสวนสาธารณะแหงนั้นสักครั้ง หญิงสาววางแผนเที่ยวแบบไมรีบรอน
“อากาศเย็นดีจัง”
หญิงสาวสูดลมหายใจเขาปอดลึกๆ หองพักของโรงแรมแหงนีส้ มกับ
เปนเมืองทองเทีย่ วแบบพักผอนชืน่ ชมกับธรรมชาติ ภายในหองมีมมุ นัง่ เลน
ที่สามารถทอดกายนอนอานหนังสือหรือฟงเพลง แลวก็เปดผามานชื่นชม
กับทิวทัศนภายนอก
แสนอักษรเดินกลับเขาไปในหอง หญิงสาวถอดเสื้อนอกออกจากตัว
วางพาดไวบนโซฟาตัวยาวสําหรับเอนนอนชมวิว แลวก็เดินไปเปดประตูให
พนักงานที่นํากระเปาตามเขามา หญิงสาวจายทิปใหพนักงาน
เมื่ออยูคนเดียวในหองอีกครั้ง แสนอักษรก็รูสึกสบายใจมากขึ้น
เธอไมคุนกับการมีคนแปลกหนาอยูใกลชิด หญิงสาวไมไดรื้อกระเปาเพื่อ
นําเสื้อผาออกมาจัดการทันที เธอจะจัดมันเมื่อเธอนึกอยากจัด ในเมื่อ
มาเที่ยวพักผอน เธอก็ควรทําอะไรใหชาลง
หญิงสาวเดินไปหยิบโทรศัพทมือถือออกมาจากกระเปา เธอสง
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ขอความถึงพันวสาและเพตรา รายงานคุณปาและแจงใหเพตราทราบวาเธอ
มาถึงโรงแรมอยางปลอดภัย

เพตราไมไดอยูที่วิหารลามารา ทานชายฟลาเวียนไดรับคําทํานาย

เรือ่ งชะตาชีวติ ทีอ่ ยูใ นชวงไมดนี กั ทําใหหญิงสาวไดรบั คําสัง่ จากทานแมเฒา
เนราใหเดินทางตามไปสวดภาวนาคุมครองทานชายฟลาเวียน หญิงสาวอยู
ในหองรับรองวีไอพีภายในสนามบินตอนไดรับขอความจากพี่สาว
เธออยูท นี่ มี่ าหลายชัว่ โมงแลว เพราะทานชายฟลาเวียนมีประชุมดวน
กอนเดินทางไปตางประเทศ ทานชายจึงเรียกบุคคลซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของมา
ประชุมถึงสนามบิน เพตรานึกเสียดายที่เธอคลาดการพบกับแสนอักษร
เธอมัวแตยุงกับการเตรียมตัวเดินทางตามทานชายกะทันหัน จนไมไดเช็ก
เวลาเดินทางมาถึงซัคคาเวียของพี่สาว
วิหารลามาราคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ สตรีซึ่งทํางานในวิหารตองเปน
สาวพรหมจารี แตวาสตรีทุกคนจะสามารถออกมานอกวิหารลามารา หรือ
วิหารสีนํ้าเงินตามใจชอบได สตรีในวิหารยังมีการแบงเปนสตรีซึ่งพักอยูใน
สวนชั้นในและชั้นนอก
เพตราจัดเปนสตรีในสวนชั้นนอก เพราะเธอไมไดใหคําสัญญาตอ
แมเฒาเนราวาจะอยูในวิหารลามาราตลอดชีวิต สตรีชั้นนอกคือผูหญิง
ที่เขารับการอบรมและฝกปฏิบัติในวิหารลามาราชั่วคราว สวนใหญแลว
เปนการฝกตนกอนตัดสินใจวาจะเขารับคําสาบานเปนสตรีชั้นในหรือไม
เพตราเปนสตรีชั้นนอก จึงสามารถเดินทางออกมานอกวิหารได
สตรีชนั้ ในจะไมเดินทางออกนอกวิหารลามาราตลอดชีวติ เพือ่ ลดการพบเจอ
สิ่งยั่วยุ แตก็มีกรณีพิเศษที่สามารถออกมาไดเชนกัน หากก็ไมบอยครั้ง
และการออกมาเพื่อพบกับบุรุษก็เปนขอตองหามรายแรงสําหรับสตรีชั้นใน
“ใชโทรศัพทในเวลาทํางาน?”
เพตราถึงกับสะดุงเฮือก สาวนอยรีบเก็บโทรศัพทใสกลับเขาไปใน
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กระเปากระโปรงตัวยาว เธอตัวแข็งทื่อ เพราะนํ้าเสียงทุมหูแตมีพลังอํานาจ
แอบแฝงอยู หญิงสาวหมุนตัวหันไปมองเจาของเสียง แลวก็ตองสั่งให
ตัวเองระงับอาการตัวสั่น
“ทานชาย ทานแรนดอลฟ”
“สงโทรศัพทของเธอมาใหฉัน”
ทานชายฟลาเวียนยื่นมือไปหาเพตรา หญิงสาวมองโทรศัพทในมือ
ดวยสายตาอาลัยอาวรณ และเธอก็มองทานชายอยางตองการรองขอความ
เมตตา
“สงมา”
“แตวา…”
“หรือเธอจะขัดคําสั่งฉัน”
“ดิฉันไมกลาหรอกคะ”
เพตรายื่นมือสั่นๆ ไปขางหนา เพตรายังเด็กมาก และเพราะเธอถูก
อบรมสั่งสอนอยูในวิหารลามารา การไดพบกับบุรุษยอมทําใหเธอประหมา
แลวการประหมาก็ยิ่งเพิ่มขึ้น เพราะบุรุษตรงหนาทั้งสองเปนผูสูงศักดิ์ใน
ประเทศซัคคาเวีย
หนึ่งคนคือรัชทายาทวาที่ผูปกครองประเทศ สวนอีกหนึ่งคนก็คือ
วาทีผ่ ปู กครองเมืองอเล็กซานเด และยังมีความสัมพันธเกีย่ วของกับราชวงศ
มารลไคเซนเต แรนดอลฟเดินเขาไปรับโทรศัพทมือถือของหญิงสาว เพราะ
เกรงวาเธอจะทําหลนเสียกอน
“ไมตองตกใจ”
“คะทานแรนดอลฟ”
แรนดอลฟออกคําสั่งหรือปลอบโยนเธอกันหนอ แรนดอลฟเปน
บุรุษรูปรางสูงใหญ ทานชายฟลาเวียนกับแรนดอลฟเปนชายหนุมรางสูง
โดดเดนทั้งคู แตบุคลิกก็แตกตางกันชัดเจน ทานชายฟลาเวียนจะมีความ
สูงศักดิ์มากกวา ในขณะที่แรนดอลฟเหมือนนักรบผูกลาที่แข็งแกรงทั้งตัว
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แตผูที่แข็งแกรงและควรจะดุดันกวาทานชายผูเลอโฉมกลับเปนบุคคลที่
นากลัวนอยกวา ทานชายฟลาเวียนมีดวงตาราวกับมีดโกน ทีส่ ามารถจับจอง
คนอื่นแลวทําใหคนอื่นกลัวจนตัวสั่นไดอยางงายดาย
“สํารวจโทรศัพทของเธอ แรนดอลฟ”
“ครับทานชาย”
แรนดอลฟสํารวจโทรศัพทของเพตรา แลวก็ไมพบกับขอความ
นาสงสัยใดๆ ขอความลาสุดเปนขอความที่แสนอักษรสงถึงเธอ
“ขอความจากใคร”
“จากพี่สาวของฉันคะ เธอเดินทางมาเที่ยวที่ซัคคาเวียคะ”
ทานชายฟลาเวียนยืน่ มือไปหาแรนดอลฟ แรนดอลฟก็สง ตอโทรศัพท
ของเพตราใหกับทานชายฟลาเวียน ทานชายหนุมรับไปอานคราวๆ แลวก็
เก็บโทรศัพทของเพตราใสกระเปาหนาตาเฉย
“ทานชายคะ”
“ฉันจะเก็บโทรศัพทของเธอไวกอ น ตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด
อีกครั้ง”
ความปลอดภัยของทานชายฟลาเวียนเปนเรื่องสําคัญ การเดินทาง
ของเขาตองถูกเก็บเปนความลับ เพตราที่ใชโทรศัพทในตอนนี้จึงถูกสงสัย
เขาอยางหลีกเลี่ยงไมได
“แตวา…”
“หรือเธอมีปญหา”
“ไมมีคะ ไมมีหรอกคะทานชาย”
“ไปไดแลว”
เพตรายอตัวลงแสดงความเคารพทานชายฟลาเวียน แลวก็จําตอง
เดินคอตกไปหาพนักงานซึ่งทําหนาที่ดูแลทานชายฟลาเวียน
“แกลงเด็กทําไม”
“เด็กก็อาจเปนฝายของศัตรูได”
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แรนดอลฟถามทานชายฟลาเวียน โทรศัพทของเพตราไรระบบการ
ปองกันอยางสิ้นเชิง กดดูไดอยางงายดาย เจาตัวไมตั้งรหัสผานใดๆ ทั้งสิ้น
ขอสงสัยเรื่องเธออาจสงขอความแจงกําหนดการเดินทางของทานชาย
ฟลาเวียนกับคนอื่นจึงถูกหยิบยกขึ้นมา
ถึงแมฝายตอตานจะถูกสลายไปมากกวาสิบปแลว และหัวหนาฝาย
ตอตานไลกาก็เขาสวามิภกั ดิต์ อ ทานชายคารโลมัน บิดาของทานชายฟลาเวียน
รวมเปนทั้งผูจงรักภักดีและสมาชิกราชวงศมารลไคเซนเต เพราะหัวหนา
ฝายตอ ต า นไลก า แต ง งานกั บ ท า นหญิ ง คริ ส ติ น า น อ งสาวของท า นชาย
คารโลมันเพื่อสรางครอบครัวดวยกัน
แตก็ยังมีฝายตอตานบางคนที่ยังไมลมเลิกความมักใหญใฝสูง แอบ
ทําการรวมตัวกันเงียบๆ แมจะถูกขัดขวางหลายครั้ง หากก็ยังไมลมเลิก
ความตั้ ง ใจ เรื่ อ งความปลอดภั ย ของท า นชายฟลาเวี ย นจึ ง เป น เรื่ อ งที่
ไมสามารถเพิกเฉยได
“นายสงสัยจริง?”
“บางครั้งศัตรูก็อาจหลอกใชผูหญิงโงๆ ใหทํางานรับใชโดยที่ผูหญิง
ไมรูตัว ฉันก็แคปองกัน เธอดันทะเลอทะลามาสงขอความใหฉันเห็นทําไม
ฉันก็ตองตรวจสอบอยางละเอียด”
“เธอมาจากวิหารลามารา”
“ทุกที่ซึ่งมีประตูเดินผานเขาออกได ไมใชที่ปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต
หรอกแรนดอลฟ”
“ทานชายชางรอบคอบจริงๆ”
“ขอบใจสําหรับคําชม”
“เชิญเดินทางเถอะทานชาย”
แรนดอล ฟ เชิ ญ กึ่ ง ขั บ ไล เขามาที่ นี่ เ พื่ อ ประชุ ม ร ว มกั บ ท า นชาย
ฟลาเวียน แตเขาจะไมรวมเดินทางไปกับทานชายหนุมดวย
“นายจับตาดูฮิวโกใหดี ฉันตองการชีวิตมัน”
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“บางครั้งนายก็โหดเหี้ยมผิดกับหนาตานะทานชายฟลาเวียน”
“แตกตางจากนาย ที่หนาเหี้ยมแตใจออนใชไหม”
“ฉันคือผูชายที่มีเหตุผลตางหาก”
“นายคิดแบบนั้นแลวสบายใจก็เรื่องของนายเถอะ”
ถึ ง แรนดอล ฟ จะพู ด แบบนั้ น แต ก็ ใ ช ว  า เขาจะเป น คนที่ ไ ร ค วาม
เหี้ยมเกรียม ความจงรักภักดีของชายหนุมนั้น ถาหากเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับราชวงศ ตอใหเปนสตรี แรนดอลฟก็สามารถสังหารได ความปลอดภัย
ของทานายฟลาเวียนคือเรื่องสําคัญอันดับหนึ่ง สําคัญยิ่งกวาชีวิตของเขา
เสียอีก
“นอมสงทานชาย”
“แลวพบกันแรนดอลฟ”
ทานชายฟลาเวียนเดินจากไป มีทางเดินพิเศษจากหองรับรองวีไอพี
ที่จะพาทานชายไปยังเครื่องบินสวนตัวซึ่งทานชายจะใชเปนพาหนะเดินทาง

แรนดอลฟตองเดินทางมายังเมืองซิลเวสเตอร เขามาเมืองนี้บอยๆ

ทําตัวเสมือนวาเขามีกิจธุระสําคัญตองมา แตอันที่จริงเขามาเพื่อสอดสอง
ฮิวโก การจับตามองฮิวโกทาํ มานาน ฮิวโกใชธรุ กิจโรงแรมบังหนาการหาทาง
โคนลมราชวงศ
พวกเขาจะไมยอมใหฮิวโกไดทําเรื่องแบบนั้นอยางงายดายเชนกัน
พวกเขาจับตาดูแบบเงียบๆ เฝารอวันฮิวโกกา วพลาด แลวพวกเขาจะจัดการ
หยิบยื่นความนากลัวที่ยิ่งกวาความตายใหกับฮิวโก
แรนดอลฟมีบานอยูที่นี่ เปนบานที่เขาจงใจใหคนอื่นเขาใจวาซื้อ
ไวเพื่อเลี้ยงดูนางบําเรอ สตรีที่อยูในบานหลังนั้นทํางานใหกับราชวงศ
มารลไคเซนเต รีนาเดินออกมาตอนรับแรนดอลฟ หญิงสาวสวมกอดเขา
ทัง้ คูก อดกันแนน เพราะภาพการพบกันอาจมีการถูกติดตามเพือ่ บันทึกภาพ
เก็บไว
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ทุกอยางตองถูกทําใหแนบเนียน เมื่อเขาไปในบานดวยกัน รีนากับ
แรนดอลฟก็แยกกัน รีนา โคงตัวเพือ่ แสดงความเคารพแรนดอลฟ หญิงสาว
เปนนักรบหญิงฝกหัด และเธอก็อาสามาทํางานนีด้ ว ยความภักดีตอ ราชวงศ
มารลไคเซนเต
“สวัสดีคะทานแรนดอลฟ”
“มีความเคลื่อนไหวของฮิวโกไหม”
“ชวงนี้ไมมีเลยคะ ฮิวโกเงียบมาก”
รีนาอยูที่นี่ในสถานะนางบําเรอแอบๆ ของแรนดอลฟ แตหญิงสาว
ไมไดทําตัวลองลอยไปวันๆ ยามเธอออกขางนอก การใชชีวิตประจําวัน
เปนตนวาการเดินเลนที่ตองผานหนาโรงแรมของฮิวโกในเมืองซิลเวสเตอร
หรือวาการเดินเลนในสวนสาธารณะ ถูกสรางขึ้นเพื่อการตรวจสอบลอบ
เก็บขอมูลของฮิวโก
แตฮิวโกก็ระวังตัวมาก เขารูตัววาแอบทําการใหญ และเขาก็ไมยอม
กาวพลาด แตเปนไปไมไดที่คนชั่วจะไมกาวพลาด สักวันฮิวโกก็ตองพลาด
ไดนั่นแหละ อยูที่วาจะเปนวันไหนก็เทานั้น และรีนาก็กําลังเฝารอเวลาวันที่
ฮิวโกกาวไมมั่นคง
“งั้นก็ตองจับตาดูมันตอไป”
“คะทานแรนดอลฟ”
“วันนี้เราออกไปเดินเลนดวยกันหนอยก็ดี”
“คะทานแรนดอลฟ”
การเดินเลนก็เปนการสรางสถานการณเพื่อใหฮิวโกคิดวาเธอเปน
ผูห ญิงของแรนดอลฟจริงๆ ฮิวโกสง คนตามสอดสองเธอเหมือนกัน ชือ่ ของ
แรนดอลฟคงไมทําใหฮิวโกอยูเปนสุขแน เพราะเขาคือคนสําคัญในราชวงศ
มารลไคเซนเต
ฮิ ว โก ที่ ร ะวั ง ตั ว แจย อ มต อ งสงสั ย เขาตามดู เ ธอกั บ แรนดอล ฟ
มาตลอดสองป ตั้งแตเธอยายมาอยูที่เมืองนี้ ตอนนี้ฮิวโกก็อาจเชื่อไปแลว
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วาเธอเปนเพียงแคนางบําเรอของแรนดอลฟ และการที่แรนดอลฟมาที่นี่
ก็ไมใชเพราะระแคะระคายเรื่องของฮิวโก เขามาหาเธอตางหาก
“ฮิวโกเงียบมากแบบนี้อาจวางแผนทําการใหญ”
“หรือบางทีเราอาจตองเขาใกลตัวเขาใหมากกวานี้คะ”
“แบบไหน”
“ฉันก็ยังนึกไมออกคะทานแรนดอลฟ”
รีนาคิดออกแควิธีการเดียว ถาหากจะเขาใกลฮิวโกก็ตองเขาใกล
ดวยความพิศวาส แตเธอพิศวาสคนที่คิดรายตอราชวงศไมลงแน
“คิดอะไรอยูรีนา”
“คิดถึงวิธีในการเขาถึงตัวฮิวโกคะ”
“วิธีอะไรก็ได แตเธอตองคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองดวย”
“ขอบคุณคะทานแรนดอลฟ”
แรนดอลฟใหความสําคัญกับทุกชีวิตเสมอ บุคลิกของเขาเหมือน
คนทีแ่ ข็งกระดาง เย็นชาตอทุกสิง่ แตจากการทํางานใกลชดิ เขา รีนา ทราบวา
เขาเปนคนใจกวางและเปนสุภาพบุรุษมาก หญิงสาวมีความชื่นชมมอบให
กับชายหนุม
“เธอไปพักผอนเถอะ อีกสองชั่วโมงเราจะออกไปขางนอกดวยกัน”
“คะทานแรนดอลฟ”
มาหานางบําเรอของตัวเอง จะรีบออกไปก็คงไมได แรนดอลฟตอง
อยูกับรีนาในบานกอน แลวคอยออกไปขางนอกเพื่อทําตามแผนการ
“ฮิวโก หวังวาเราคงไดเผชิญหนากันในสักวัน”
การตามติดฮิวโกและระบุเปาหมายไดวาฮิวโกเปนหนึ่งในกลุมคนที่
ตองการโคนลมราชวงศมารลไคเซนเตเพิ่งเปนการคนพบตัว ภาพลักษณ
ของฮิวโกในสายตาของประชาชนซัคคาเวียคือนักธุรกิจที่มีนํ้าใจกวางขวาง
ฮิวโกสรางภาพวาตนเทิดทูนราชวงศ แตเบือ้ งหลังเขาตองการทําลายราชวงศ
ซึ่งประชาชนชาวซัคคาเวียใหความเคารพ
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แรนดอลฟเกลียดชังคนพวกนี้ คนที่คิดถึงประโยชนของตัวเองแลว
นําเอาคําวาอุดมการณมาเปนเหตุผลสนับสนุนการกระทําเลวระยํา
“ทานแรนดอลฟคะ ขออภัยที่ตองรบกวนอีกครั้งนะคะ”
“มีอะไรรีนา”
“มีรายงานดวนมาวา ฮิวโกเขาไปที่โรงแรมคะ”
“ดี ขอใหเปนแบบนั้น”
รีนาถอยออกไปจากหองหลังรายงานเรียบรอย ระหวางเธอกับ
แรนดอลฟ เรื่องงานทําใหทั้งคูตองใกลชิดกัน ไมอยางนั้นแลวคนที่ตํ่าตอย
เชนเธอคงไมมีโอกาสแมแตจะไดสนทนากับเขา เพราะอีกฝายคือวาที่
ผูปกครองเมืองอเล็กซานเด สูงทั้งศักดิ์และชาติกําเนิด
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