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ทานชายไรหัวใจ
เมื่อสิ้นอํานาจวาสนา ความกราง ความเยอหยิ่ง หรือแมแตความ

ใฝสงู ทีซ่ อ นลึกอยูภ ายในก็ตอ งถูกกักเก็บไว สองขาซึง่ เยอหยิง่ นักหนา มิเคย
ยอมลดตํ่าลงคุกเขาใหใคร ทรุดลงจรดพื้นพรมสีแดงซึ่งปูเปนทางยาวจาก
บานประตูหนาหนักสลักเสลาลวดลายงดงามเขาไปจนถึงบันไดทางขึ้นสู
บัลลังกอันวิจิตรของผูปกครองประเทศซัคคาเวีย
“ทะ…ทานชาย”
บุรุษซึ่งไดรับความเคารพเหนือผูใดในประเทศซัคคาเวียยกมือขึ้น
หามปรามการเจรจาเพื่อรองขอชีวิต รูปรางของเขาองอาจ มาดสงางาม
เหลือรายเกินกวาที่จะหาถอยคําใดมาบรรยายถึงสงาราศีเปยมอํานาจซึ่ง
กรุนกําจายอยูรอบกายสูงใหญ
ดวงตาสีนํ้าตาลทองปราศจากประกายความรูสึก ใบหนางดงามดั่ง
รูปสลักของทานชายคารโลมัน กับดวงตาที่เยือกเย็นลํ้าลึกนั้นคือสวนผสม
ที่ลงตัว เสมือนมีประตูขวางกั้นระหวางทานชายกับคนรอบขาง แมอยูใกล
ก็เหมือนไกล
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แมมอบไมตรีให แตไมตรีนั้นก็เสมือนเปนการแสดงความเมตตา
อยางผูท สี่ งู ศักดิก์ วา ยากนักทีจ่ ะหาใครกลาคิดอาจเอือ้ มทําตัวเสมอทานชาย
คารโลมัน แตบุคคลซึ่งคุกเขาอยูบนพื้น เบื้องหนาทานชายผูสงางาม
ซึ่งนั่งตัวตรงอยูบนบัลลังกงามวิจิตรนั้นคือผูกลา แตเปนความกลาที่แอบ
กระทําการเบื้องหลัง
เมืองเธลมาเปนหนึ่งในเมืองของประเทศซัคคาเวีย ซึ่งปกครองโดย
ทานชายคารโลมัน นามของทานชายถูกนําไปเอยอางเพื่อผลประโยชนของ
ตัวเอง นอกจากนี้ผูดูแลเมืองเธลมา ในฐานะผูปกครองเมืองที่ไดรับการ
แตงตั้ง ทรยศตอคําสาบานในวันเขารับตําแหนง
เพราะความเห็นแกไดสว นตัว หลงระเริงในอํานาจทีไ่ มคดิ วาจะมีผใู ด
แตะตองจนลวงรูความผิดของตัวเอง ผูปกครองเมืองเธลมายังสงขอมูลให
กับฝายตอตานแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่เรียกวา ‘เงิน’ และเรื่องนี้
โบโลวิค ผูปกครองเมืองเธลมาปฏิเสธความรับผิดชอบไมได
หลักฐานมัดตัวแนน โบโลวิคมาที่นี่เยี่ยงราชสีห กอนจะถูกราชสีห
ตัวจริงตะปบจนเขากระอักเลือด ไดรบั บาดเจ็บสาหัส ตอใหอยากดิน้ โบโลวิค
ก็ไมอาจทําไดดั่งใจคิด เขาตองยอมลดทิฐิ วาจาโอหังที่แมยามสนทนากับ
ทานชายคารโลมันเขาจะตองสะกดเก็บเอาไว แตก็ยังหลุดลอดความโอหัง
ออกมาเปนระยะ กลายเปนวาจานอบนอมเพื่อขอความเมตตา...
‘ดวงตาราชสีหคูนั้น ไรความเมตตา!’
โบโลวิคตองอดทนเมื่อถูกมองดวยดวงเนตรเย็นยะเยือก ทานชาย
คารโลมันเปนเจาของบุคลิกที่ทําใหคนรอบขางหนาวสั่นแมในวันที่อากาศ
รอนจัด ยิ่งทําผิดมากเทาไร อาการนั้นก็จะยิ่งเขาขั้นวิกฤต
“ทานชาย ความดีที่ผมไดทํา…”
“หยุดวาจาของทาน ทานโบโลวิค”
โบโลวิคกําลังทวงคืนความดีความชอบของตัวเอง ชางนาสมเพชสิน้ ดี
บุคคลแบบนี้นะเหรอที่ถูกยกยองเหนือคนผูอื่น ทานชายคารโลมันใชวาจะ
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มองโบโลวิคไมออก แตในฐานะผูปกครองประเทศซัคคาเวีย เพื่อรักษา
ฐานอํานาจ ทานชายจําเปนตองกระจายอํานาจ แมวาอํานาจนั้นจะตกอยู
ในมือของบุคคลที่ทานชายไมเห็นดวยสักนิด
ทานชายตองเลี้ยงคนหลากหลายประเภท ไมวาจะดีหรือชั่ว แลว
ควบคุมไวดวยอํานาจของเขา บางเรื่องแมรูเห็นก็ตองทําเพิกเฉย แตเมื่อ
มีโอกาสใหกําจัด ก็ตองลงมือกําจัดทันที ไมมีคําวาใจออน ปราศจากความ
เมตตา และไรซึ่งเหตุผลอื่นใดในการขัดขวางคําบัญชาเพื่อลงทัณฑ
“ทานโบโลวิค ทานรับสินบนใชหรือไม”
“ทานชาย”
“เราถามวาใชหรือไม”
เมื่อตองการขมขวัญผูที่อยูในระดับตํ่าชั้นยิ่งกวา ทานชายคารโลมัน
ก็ตองวางตัวใหสูงศักดิ์สมกับชาติกําเนิด ดวงตาทรงอํานาจจับตรึงอยูที่
โบโลวิค
“ทะ…ทานชาย…”
“ใชหรือไม”
นํ้าเสียงเย็นยะเยือกนั่นแชแข็งสติของโบโลวิคจนเขาไมอาจตานทาน
โบโลวิคตองขยับริมฝปากตอบคําถามนั้น
“มัน มะ…ไมใชทั้งหมดครับ”
“ใชหรือไม”
โบโลวิคไดรับความกดดันจนเหงื่อแตกพลั่ก ทานชายคารโลมัน
ไมพงึ พอใจคําตอบทีไ่ ดรบั ไมมตี รงกลาง ไมมเี หตุผลสําหรับการบรรเทาโทษ
มีเพียงแคใชหรือไม ซึ่งเปนคําตอบที่จะทําใหเขาไดรับโทษหรือพนโทษ
ซึ่งการกระทําของโบโลวิคจะตอบนอกเหนือคํานี้ไมไดเลย
“ชะ…ใชครับทานชาย”
“ทานขายขอมูลของทางการในเรื่องที่ทานทราบใหกับฝายตอตาน
ใชหรือไม”
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“ทะ…ทานชาย ผมยังภัก…ภักดี…”
“ใชหรือไม”
ทานชายคารโลมันลดใบหนาลงตํา่ เล็กนอย วงหนาคมคายนัน้ งดงาม
เหลือเกิน แตเปนความงามที่แฝงไวดวยความนาเกรงขามและนากลัวจน
เลือดในกายของโบโลวิคอุณหภูมิลดตํ่าลงทุกขณะ
“ใชครับทานชาย ตะ…แต…”
“ไม มี คํ า ว า แต สํ า หรั บ การกระทํ า ที่ เ ปรี ย บได รั บ การทรยศต อ
ประเทศชาติ”
“ทานชาย! ไดโปรดเมตตา”
“เมตตา?”
ทานชายคารโลมันยังคงไวซึ่งความเยือกเย็น นํ้าเสียง สีหนา และ
แววตา ไมปรากฏความขุนเคือง แตความเยือกเย็นนั้นกลับสั่นคลอนสติ
ของโบโลวิคจนไมหลงเหลือความแข็งกระดางอีกตอไป อยาวาแตโบโลวิคเลย
ผูเ กีย่ วของทีอ่ ยูใ นสถานการณตา งก็หนาวเยือกในอกไปตามๆ กัน และตอง
ระมัดระวังการกระทําของตัวเอง หากทําก็ตอ งปดใหมดิ ชิด แตหากไมลงมือ
ทําเรื่องกระเทือนกับอํานาจของตัวเอง ยอมเกิดผลดีมากกวา
ทานชายคารโลมันไมไวหนาใคร ความสงบนิ่งของทานชายนั่นไมใช
ความออนโยน แตมันคือความแข็งแกรงที่หนักแนนจนไมยําเกรงตอสิ่งใด
ทั้งนั้น คนที่มีบุคลิกแบบนี้ได ยอมแสดงถึงความมั่นใจวาทุกสิ่งทุกอยาง
ตกอยูภายใตการควบคุมของเขา
ปราศจากความเมตตา...ประเทศซัคคาเวียยังมีสถานการณทาง
การเมืองภายในประเทศไมสงบนัก ความเฉียบขาดแข็งแกรงเขาขั้นอํามหิต
จึงถูกนํามาใชพิพากษาบุคคลที่เขาขายทรยศตอประเทศ เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหเกิดความรุนแรง
ประชาชนที่ไมรูเรื่องราวตองไดรับการปกปอง ฝายตอตานดวยการ
นําของไลกาพยายามสรางปญหาใหกับทานชายคารโลมัน คนของทานชาย
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คารโลมันที่ไรจิตสํานึก ใชขอมูลของทางการที่ตัวเองมีอยูในมือขายใหกับ
กลุมตอตานเพื่อรับเอาผลประโยชนเขาตัวเอง
คนที่ถูกจับไดทั้งเปดเผยและไมเปดเผยตางมีจุดจบแบบเดียวกัน
นั่นก็คือถูกสงไปฝงยังเมืองสุสานเวสลียเบรน ซึ่งปกครองโดย เซอรกีรัส
เวอรลาดิเมียร สหายผูจงรักภักดีตอทานชายคารโลมัน เมื่อถูกสงตัวไป
ทีเ่ มืองเวสลียเ บรน ก็ยอ มหมายถึงคนทรยศนัน้ ไดหายสาบสูญไปตลอดกาล
“โบโลวิค ทานอานหนังสือกฎหมายภายในประเทศของซัคคาเวีย
ครบทุกหนาแลวหรือยัง”
“คะ…ครบครับทานชาย”
โบโลวิคชิงชังตัวเองนักที่ควบคุมลิ้นไมไดเลย แตการเผชิญหนากับ
ทานชายคารโลมันในฐานะที่ไมแตกตางจากผูตองหาทําใหเขาประสาทผวา
“มีกฎขอไหนระบุใหตองเมตตาตอคนทรยศหรือไม”
“ทะ…ทานชาย…”
“มีหรือไมมี”
ทานชายคารโลมันไมเสียเวลาฟงถอยคําพรํ่าพูดออนวอน ตัดบท
ยัดเยียดคําถามบีบคั้นโบโลวิคใหหลังชนฝาอยางเหี้ยมโหด แตเปนการ
แสดงความเหีย้ มโหดทีเ่ ปนผูด มี ากทีส่ ดุ ไรซงึ่ ถอยคําหยาบคาย ไรซงึ่ ความ
กระโชกโฮกฮาก แตโทษทีร่ ออยูเ บือ้ งหนาคือการริบเอาลมหายใจของโบโลวิค
“มะ…ไมมีครับ”
“เปนอันวาเราเขาใจตรงกันนะทานโบโลวิค”
เหงื่อของโบโลวิคแตกพลั่กจนเสื้อเปยก ทานชายคารโลมันหันไป
ทางดานขวา ถัดจากบัลลังกของผูป กครองประเทศลงไป จะมีสว นทีย่ กสูงขึน้
จากพื้น และมีเกาอี้งามหรูตั้งอยู ดานขวาคือที่นั่งของผูปกครองเมือง
อเล็กซานเด แรมซีย ดไวตเฮอรเนส ซึ่งเปนเขตปกครองพิเศษของประเทศ
ซัคคาเวีย
เขตปกครองพิเศษก็คอื เมืองทีไ่ ดรบั อนุญาตใหปกครองตัวเองภายใต
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การลงนามสัญญาพิเศษ ยอมรับการเปนสวนหนึ่งของประเทศซัคคาเวีย
ตองจงรักภักดีตอประเทศซัคคาเวียและราชวงศมารลไคเซนเต ภายใตการ
ปกครองสูงสุดของทานชายคารโลมัน เปนพันธสัญญาซึง่ ไมมกี าํ หนดสิน้ สุด
เขตปกครองพิเศษในประเทศซัคคาเวียมีอยูสองแหง นั่นก็คือเมือง
อเล็กซานเดและซีโรเวอร ซึ่งประชาชนในประเทศซัคคาเวียรูจักกันในนาม
‘เกาะโจร’ ที่นั่งดานซายมือของบัลลังกจึงเปนเกาอี้สําหรับ จีซัส ซี โรเวอร
ผูปกครองหมูเกาะซีโรเวอร ซึ่งในวันนี้เขาก็อยูที่นี่ดวย
“คําตัดสินของเรา ชีวติ ตองชดใชดว ยชีวติ ทานมีความคิดเห็นอยางไร
ทานแรมซีย”
“ผมคิดเห็นเชนเดียวกับทานชายครับ”
“แลวทานมีความคิดเห็นอยางไรทานจีซัส”
“ผมก็คิดเห็นเชนเดียวกับทานชายครับ”
โบโลวิคลอบคิดเคืองแคนแรมซียกับจีซัส ทั้งคูไรวาจาชวยเหลือเขา
นัน่ ก็เพราะทัง้ คูเ ปนนองเขยของทานชายคารโลมัน! ยอมตองเห็นดีเห็นงาม
กับทานชาย ไรขอ โตแยง! โบโลวิคผูโ งเขลาและโลภมาก ไมไดคดิ ถึงผลจาก
การกระทําของตัวเอง
โบโลวิคมีสวนทําใหประเทศซึ่งยังไมสงบดีนักมีปญหาเกี่ยวกับ
ฝายตอตานมากยิ่งขึ้น ทานชายคารโลมันใหความสําคัญในเรื่องนี้ การ
กําจัดฝายตอตานคือเรื่องเรงดวนที่ทานชายคารโลมันทุมงบประมาณใน
การจัดการควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
ซัคคาเวีย
“ทะ…ทานชาย…”
“เราขอปลดโบโลวิคจากตําแหนงผูปกครองเมืองเธลมานับตั้งแต
ตอนนี้ โทษของโบโลวิคคือการชดใชดวยชีวิต คําพิพากษาของเราใหมีผล
ในทันที”
ความตายไมมกี ารรัง้ รอเพือ่ ใหเกิดความผิดพลาด เมือ่ พิพากษาแลว
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ทานชายคารโลมันจะใหจัดการริบเอาลมหายใจของผูถูกพิพากษาทันที
“ทานชาย…ทานชายครับ”
โบโลวิคพยายามจะคลานขึ้นไปยังบันไดสามขั้นกอนถึงบัลลังกของ
ทานชายคารโลมัน แตทา นชายสายหนาชาๆ เปนเชิงหาม เพียงเทานัน้ โบโลวิค
ก็ไมกลาที่จะเคลื่อนไหวอีก
“อยางนอยผม ผมขอพบครอบครัวเพื่อกลาวอําลาไดหรือไมครับ”
“พบหรือไมพบก็ตองลาจากกันอยูดี จะมีประโยชนอะไร”
ทานชายคารโลมันลดใบหนาลง เพื่อใชดวงตาเยือกเย็นมองเขาไป
ในดวงตาหวาดหวัน่ ของโบโลวิค กอนจะสายหนาชาๆ คํารองขอของโบโลวิค
ถูกปฏิเสธ
“ใชหรือไมใช”
โบโลวิครูสึกเหมือนลิ้นพองคับปาก ดวยความเกรงกลัว เขาถึงกับ
ตัวสั่นเทิ้ม ควบคุมตัวเองแทบไมได แตทานชายหนุมยังเย็นชาเชนเดิม
ไมเปลี่ยน
“เราถามวาใชหรือไม”
“ชะ…ใชครับ”
โบโลวิคเหงื่อแตกพลั่ก เขาไมเหลือทางเลือกอื่นใดอีกแลว นอกจาก
ตองตาย และนี่อาจเปนหนทางเดียวที่เขาจะมีโอกาสรอด
“คะ…ครับ ทานชาย”
“เปนอันวาเราเขาใจตรงกัน”
“ทานชาย ผะ…ผมจะขอประลอง!”
โบโลวิคไมไดตั้งใจตะคอก แตเขาควบคุมนํ้าเสียงของตัวเองไมได
เขาใชพลังทั้งหมดที่มีในการสะกดความตื่นกลัวแลวกลาวออกไป ทานชาย
คารโลมันดึงรางองอาจขึ้นเล็กนอย
“เรารับคําทา”
ทานชายคารโลมันตอบรับ ในขณะที่โบโลวิคนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อไปแลว
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เขากลัวจับจิต แตเขาจําเปนตองทํา

โซเฟยวิ่งหนาเริดไปตามทางเดินภายในโรสแมรี่เฮาส ซึ่งกอสราง

เปนตึกสีขาวสองชัน้ งดงามแปลกตา หากจะบอกวาโรสแมรีเ่ ฮาสคอื คฤหาสน
หลังใหญที่งามวิจิตรดวยสถาปตยกรรมเกาแกของซัคคาเวียก็คงได
ในอดีตหลายรอยปกอน โรสแมรี่เฮาสคือที่พักของพระสนมหลาย
ตอหลายคนของเชื้อพระวงศผูปกครองประเทศซัคคาเวีย แตในปจจุบัน
โรสแมรี่เฮาสถูกปรับปรุงใหมเปนสถานที่ทํางานของชางฝมือผูมีความ
เชี่ยวชาญในแขนงตางๆ ซึ่งรับผิดชอบดูแลอาภรณและเครื่องประดับของ
สมาชิกในราชวงศมารลไคเซนเต
ภายใตการดูแลของ มะลิหอม พัชรวลัย หรืออีกชือ่ ของเธอก็คอื จัสมิน
หญิงสาวเปนเพือ่ นสนิทของทานหญิงครองขวัญ คลาริสสา นองสาวคนโปรด
ของทานชายคารโลมัน ซึง่ ตอนนีก้ ลายเปนภรรยาของ แรมซีย ดไวตเฮอรเนส
และยายไปอยูกับสามีที่เมืองอเล็กซานเด
“เกิดเรื่องใหญแลวคะ เกิดเรื่องแลวคะ!”
มะลิหอมยืนอยูในหองกวางขนาดใหญ เพดานสูง ภายในหองจัด
แบงแยกสวนการทํางานอยางเปนระเบียบ
“โซเฟย”
มะลิหอมหมุนกายชาๆ ไปยังประตูหองทํางานบานคูที่โซเฟยเพิ่ง
เปดเขามา ทุกสายตาละจากงานที่ทําอยูเพื่อมองไปยังโซเฟย
“ขออภัยคะคุณจัสมิน”
โซเฟยกลาวคําขออภัย ประสานมือไวดา นหนา แลวก็เดินใหเรียบรอย
ที่สุดเขาไปหามะลิหอม โซเฟยตองเสียกิริยาแบบนี้ก็เพราะตื่นตกใจ
“เกิดเรื่องใหญแลวคะคุณจัสมิน”
“เรื่องอะไร”
มะลิหอมยังคงถามกลับดวยนํ้าเสียงนุมนวลราบเรียบ ในขณะที่
14 ชายาจํายอม

โซเฟยนั้นตื่นตระหนกชัดเจนทั้งนํ้าเสียงและกิริยาทาทาง
“จะมีการประลองระหวางทานชายกับทานโบโลวิคคะ”
มะลิ ห อมกวาดสายตามองลู ก น อ งที่ ทํ า งานอยู  ภ ายในห อ งช า ๆ
แตละคนเบิกตากวาง หรือทําทาตกใจแตกตางกันไปจนเกิดเสียงพูดคุย
ดังกระหึ่มขึ้นในหอง แตเปนเสียงดังในชวงระยะเวลาอันสั้น ดวงตาของ
มะลิหอมสามารถควบคุมสถานการณใหสงบลงไดอยางรวดเร็ว
มะลิหอมไมไดถลึงตาหรือขุนเคือง เธอมองดวยแววตาที่ออนโยน
แตมอี าํ นาจบางอยางทีท่ าํ ใหทกุ คนตองเกรงใจ แมจะหูผงึ่ แตทกุ คนในหอง
ก็ตองกมหนาลงทํางานของตัวเองอยางสงบ มะลิหอมเลื่อนสายตาไปยัง
โซเฟย และยิ้มบางเบา
“จริงๆ นะคะคุณจัสมิน ทานโบโลวิคถูกตัดสินโทษหนัก แตทาน
โบโลวิคเลือกที่จะขอประลองคะ”
โซเฟยเกรงวามะลิหอมจะไมเชื่อ ในประเทศซัคคาเวียจะแบงแยก
ชนชัน้ ผูน าํ และประชาชนออกจากกัน ในชนชัน้ ผูน าํ เองนัน้ ก็ยงั แบงระดับชัน้
ออกเปน...
ชนชั้นปกครอง ซึ่งก็คือเหลาเชื้อพระวงศของราชวงศมารลไคเซนเต
ชนชัน้ ผูพ ทิ กั ษ ซึง่ คือกลุม พันธมิตรและผูส นับสนุนทานชายคารโลมัน
ชนชั้นผูพิทักษมีหนาที่ปกปองดูแลประเทศซัคคาเวีย บุคคลที่มีอํานาจ
สูงสุดในกลุมชนชั้นผูพิทักษก็คือ แรมซีย ดไวตเฮอรเนส ผูปกครองเมือง
อเล็กซานเด
ชนชั้นบริหาร ซึ่งก็คือกลุมที่มีหนาที่บริหารประเทศ อํานาจสูงสุด
ของชนชั้นผูบริหารคือตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะไดรับการเสนอชื่อจาก
ชนชั้นบริหารดวยกันและชนชั้นผูพิทักษ แตผูที่ทําการคัดเลือกคนสุดทาย
และถือคําสั่งเปนคําตัดสินสูงสุดคือทานชายคารโลมัน
ในการตัดสินคดีความตางๆ ถาหากเปนระดับชนชั้นบริหารและ
ประชาชนทั่วไปก็จะผานกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย แตถาเปน
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ระดั บ ชนชั้ น บริ ห ารในระดั บ สู ง และระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ยิ่ ง กว า นั้ น ท า นชาย
คารโลมันจะเปนผูตัดสินโทษดวยตัวเอง
บุคคลที่ไดรับตัดสินโทษตาย แตตองการยืดเวลาหายใจ ปฏิเสธ
ที่จะรับโทษ ทางเลือกเดียวที่มีก็คือการขอประลองกับทานชายคารโลมัน
หากชนะก็จะไดรับการละเวนโทษตาย แตถาหากแพก็ตองตายอยูดี การขอ
ทาประลองทานชายคารโลมันเปนเรื่องใหญ แตมะลิหอมกลับเฉยชาจน
โซเฟยงุนงง
“ฉันไดยินแลวโซเฟย”
“คุณจัสมินไมตกใจเหรอคะ”
“ตกใจทําไม”
“อาว ทานโบโลวิคทาประลองทานชายเชียวนะคะ”
“เปนเรื่องของทานชาย เราเปนแคคนทํางานเล็กๆ ใหกับทานเทานั้น
จะทําอะไรได”
มะลิหอมหันไปสนใจชุดที่อยูในหุน เปนชุดที่หญิงสาวออกแบบ
และใหพนักงานในแผนกตัดเย็บ จัดการตัดเย็บตามแบบเพื่อนําสงใหกับ
ทานหญิงครองขวัญ
“คุณจัสมินไมตื่นเตนจริงเหรอคะเนี่ย”
“ไปทํางานของเธอไดแลวโซเฟย”
มะลิหอมบอกเสียงเรียบก็จริง แตนนั่ คือคําสัง่ ของเจานาย โซเฟยจึง
ตองรับคําสั่ง แลวเดินกลับไปที่โตะทํางานของตัวเอง

“โบโลวิครนหาที่ตายชัดๆ”

จีซัส ซี โรเวอร ยังไมเดินทางกลับในทันที จีซัสไมจําเปนตองรีบ
ทานหญิงแคททรีนาภรรยาของเขาก็รว มเดินทางมาดวย เมือ่ ใดก็ตามทีท่ งั้ คู
มายังเมืองหลวงของประเทศซัคคาเวียก็จะเขาพักทีต่ าํ หนักเดิมของทานหญิง
แคททรีนา ซึ่งทานชายคารโลมันยังใหกรรมสิทธิ์แกทานหญิงแคททรีนา
16 ชายาจํายอม

ถึงแมเธอจะแตงงานกับจีซัสไปแลวก็ตาม
“ไมวาเขาจะขอทาประลองหรือไม เขาก็ตองตายอยูดี ฉันคิดวาทาง
เลือกนี้เปนทางเลือกที่ไมสามารถเรียกไดวาโบโลวิคโงเขลาหรอกนะ เพราะ
มันอาจทําใหเขารอด”
แรมซีย ดไวตเฮอรเนส ก็อยูที่นี่ดวย ทานหญิงครองขวัญ ภรรยา
สุดที่รักของเขามีนัดพบกับทานหญิงแคททรีนาและทานหญิงคริสตินา
ชายหนุมจึงไมตองรีบรอนกลับไปที่ตําหนักเดิมของทานหญิงครองขวัญ
ซึ่งเขาจะพักอยูที่ตําหนักของภรรยาจนกวาจะเสร็จสิ้นการประลอง
“อยากพนันไหม”
เซอรกีรัสผูปกครองเมืองเวสลียเบรนถามขึ้น ภายในหองรับรอง
สวนตัวของปราสาทเวอรโดซา เจาของปราสาทนั่งรับฟงบุรุษทั้งสามคน
สนทนากันเงียบๆ ตอหนาบุคคลอื่น พวกเขาคือบุคคลสําคัญในประเทศ
ซัคคาเวีย ตางเปนบุรุษที่มีอํานาจไมยิ่งหยอนไปกวากัน
ความสัมพันธเบือ้ งหลังฉาก บุรษุ ทัง้ สีค่ นคือสหายทีม่ คี วามสนิทสนม
ตอกัน และสามารถตายแทนกันได เมื่ออยูดวยกันตามลําพัง พวกเขาจึง
มักจะเปดเผยดานทีผ่ อ นคลาย ไมตอ งแสดงตัวเปนหุน ยนตทปี่ ฏิบตั ติ อ กัน
อยางเครงครัด
“ผิดกฎหมายหรือเปลาละ”
“โจรมีหนามาถามเรื่องผิดกฎหมาย?”
“โจรเปนแคฉายาโวย เซอรกีรัส”
จีซัสตอบกลับเพื่อนอยางขึงขัง แตเปนการแสรงทํามากกวาจะ
โกรธเคืองจริง ถึงจะไดชื่อวาเปนผูปกครองเกาะโจร แตจีซัสจะไมทําวิสัย
เยี่ยงโจรถาหากไมจําเปน
“ขาวประกาศออกไปแลว ในวันพรุงนี้จะมีการประลองระหวาง
ทานชายกับโบโลวิค บอนการพนันในประเทศเปดใหแทงกันครึกโครม”
ในประเทศซัคคาเวียมีบอ นการพนันทัง้ ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
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บอนทีผ่ ดิ กฎหมาย ถาหากมีเบาะแสก็จะถูกจับ แตถา เปนบอนทีถ่ กู กฎหมาย
พวกเขาก็จะถูกเรียกเก็บภาษีและตรวจสอบรายไดอยางเขมงวดเพื่อนําเงิน
บางสวนกลับเขาประเทศ
“นายไปรวมแทงมาแลวหรือไงแรมซีย”
“ฉันแคแนะนําเทานั้นจีซัส”
“วาแต นายจะไมแสดงความคิดเห็นสักหนอยเหรอทานชาย”
“ไมจําเปนเซอรกีรัส”
ทานชายหนุม จิบนํา้ ชาในถวยนํา้ ชากระเบือ้ งเคลือบชัน้ ดีของเขา บุคลิก
ของคารโลมันจะเรียกวาเปนคนไรหัวใจก็ได แตเขาก็ไมเชิงวาไรหัวใจ
เสียทีเดียว คารโลมันมีภาพลักษณท่ีออนโยนลงถาหากเขาอยูกับนองสาว
แตมันก็เปนเพียงการสรางภาพพี่ชายที่แสนดีเทานั้น
ตัวจริงของคารโลมันที่เซอรกีรัสรูจัก ก็คงพอสรุปเรียกรวมไดวา
อีกฝายคือ ‘ทานชายไรหัวใจ’ ไมใชแคเซอรกีรัส แตถามีการลงคะแนน
เชื่อเถอะวาแรมซียกับจีซัสก็ตองลงคะแนนเลือกขอเดียวกับเซอรกีรัส
“นายเตรียมตัวจะชนะ?”
“ฉันไมจําเปนตองเตรียมตัว”
ทานชายหนุมตอบคําถามจีซัส บางครั้งจีซัสก็รูสึกเหมือนเขากําลัง
คุยอยูกับมัจจุราช เย็นยะเยือกที่หลังชอบกล
“ชวยอธิบายสักนิดเถอะทานชาย”
จีซัสตองการคําอธิบายสําหรับคําตอบนั้น คารโลมันไมเดือดรอนกับ
เรื่องนี้ นั่นก็คงเพราะฝมือของคารโลมันเอง ถึงจะเปนทานชายสูงศักดิ์ แต
คารโลมันไมใชบุรุษที่รอคอยการอารักขาจากองครักษของเขาเทานั้น แต
ทานชายหนุมสามารถที่จะดูแลตัวเองไดดวยฝมือการตอสูที่เขาเชี่ยวชาญ
หลายดาน
คารโลมันยิงปนแมน มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใชดาบ หอก หรือ
ของมีคมตางๆ เขาก็ใชงานมันไดดี อาวุธเกือบทุกชนิด คารโลมันเรียนรูที่
18 ชายาจํายอม

จะใชมันตั้งแตยังเด็ก กระทั่งเขาเติบโตขึ้นมา คนที่นาเปนหวงก็คงเปน
โบโลวิคนั่นแหละ
“ถึงยังไงโบโลวิคก็จะตองไดรับโทษอยูดี”
“นายจะสําเร็จโทษเขารุนแรงถึงระดับไหนในสนามประคอง”
“นายควรทําตัวเปนผูชมที่ดีดวยการรอคอย เซอรกีรัส”
ทานชายหนุม ตอบสัน้ ๆ การลวงความลับจากคารโลมันไมใชเรือ่ งงาย
ถาหากเปนเรื่องที่ชายหนุมไมตองการบอก ตอใหพยายามงางปากเทาไร
คารโลมันก็จะไมปริปากออกมา

ร่ างสูงแกรงสงางามลุกขึ้นจากอางอาบนํ้าขนาดใหญ ซึ่งหากจะ

เรียกวาสระอาบนํ้าก็คงเรียกไดไมนาเกลียดเลยสักนิด ทานชายคารโลมัน
เปลือยกายแชรา งอยูใ นนํา้ ทีห่ ยดดวยนํา้ มันหอมกลิน่ จรุงใจ ยามรางสูงใหญ
ลุกขึ้น สายนํ้าก็หยดพรางพรายลงจากเรือนกายกํายํา
ภายใตอาภรณงามหรูซึ่งตัดเย็บอยางประณีต ซอนความเขมแข็ง
ของบุรุษอันงดงามไว กลามเนื้อบนเรือนกายของทานชายไมใชกลามเนื้อ
ใหญเทอะทะนาเกลียด แตมันแข็งแกรงและสมสวน ประกอบเขากันเปน
เรือนกายของบุรุษที่งามทั้งใบหนาและรูปรางอยางหาคนเทียบไดยาก
ทานชายหนุมกาวขึ้นบันได มีขารับใชสตรีผิวสีเขมสองคนคุกเขากม
หนารอคอยปรนนิบัติ เมื่อชายหนุมกาวขึ้นไปยืนองอาจ ทั้งสองคนก็ขยับ
เขาไปคุกเขาใกลกับเรือนกายแกรง เพื่อใชผาทอชนิดพิเศษซับหยดนํ้าจาก
เรือนกาย
ขารับใชมีโอกาสไดแตะตองและสัมผัสเรือนกายของบุรุษที่สมบูรณ
แบบและนาลุมหลง แตตองควบคุมสะกดเก็บอาการ หามแสดงปฏิกิริยา
ใดๆ ตอสิ่งที่เห็น แมจะเห็นก็ตองทําเปนเหมือนไมเห็น ตองเก็บงําเปน
ความลับ เสมือนเปนใบ เพราะถาหากเรื่องสวนตัวของทานชายถูกนําไป
กลาวถึง บทลงโทษมีเพียงขอเดียวนั่นก็คือ ‘ตาย’
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ภายในหองอาบนํ้าของทานชายคารโลมัน เมื่อถึงเวลาอาบนํ้าจะมี
ขารับใชสี่คนคอยปรนนิบัติ สองคนจัดการซับหยดนํ้าจากตัวของชายหนุม
จนแห ง อี ก สองคนนํ า เสื้ อ คลุ ม สี ดํ า ที่ ส าบเสื้ อ ป ก และทอด ว ยดิ้ น ทอง
ลวดลายวิ จิ ต รมาสวมเข า กั บ เรื อ นกาย เสื้ อ คลุ ม นั้ น ตั ด เย็ บ จากผ า ทอ
ชนิดพิเศษของซัคคาเวีย คุณสมบัติของเนื้อผามีความนุมนวล ยามอากาศ
เหน็บหนาวจะใหความอบอุนไดดี แตในยามที่อากาศรอนระอุ ผาก็จะให
ความรูสึกเย็นสบายกับผูสวมใส
ทานชายคารโลมันออกจากหองอาบนํ้า ขารับใชท้ังสี่คนตองจัดการ
เก็บทําความสะอาดภายในหองใหเรียบรอย และจะออกจากหองอาบนํ้า
ทางประตูเล็กอีกแหง ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปยุมยามในหองพักสวนตัว
ของทานชาย
และทุกครัง้ ทีม่ ขี า รับใชสตรีกาํ ลังทําหนาทีป่ รนนิบตั ทิ า นชาย ดานนอก
ไมไกลกันนักก็จะมีองครักษสองนายเฝาอารักขาอยางใกลชิด องครักษ
ทั้งสองคือองครักษคนสนิท นายหนึ่งเปนหัวหนาทีมองครักษ อีกนายคือ
รองหัวหนาทีมองครักษ ทั้งสองมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจเรื่องการ
ดูแลความปลอดภัยของทานชายคารโลมัน และรับคําสั่งตรงจากทานชาย
ไมขึ้นตอหนวยงานใดทั้งสิ้น
เมื่อทานชายกาวออกไปจากหอง ฟาดิน หัวหนาทีมองครักษก็สง
คนเขามาสองคนเพื่อเฝาสังเกตการณ ระหวางที่ขารับใชทําความสะอาด
หองอาบนํ้า
เมื่อขารับใชออกไปแลว องครักษที่ถูกสงเขามาก็จะตามออกไปดวย
เพื่อเขาทําหนาที่อยูนอกหองพักสวนตัวของทานชายคารโลมัน ในขณะที่
ฟาดินกับอัสฟา รองหัวหนาทีมองครักษจะยังอยูในหองจนกวาทานชาย
คารโลมันจะมีคําสั่งใหออกไปจากหองพักของทานชาย
“ทานชายครับ คุณจัสมินมาถึงแลวครับ”
“พาตัวเขามา”
20 ชายาจํายอม

ทานชายคารโลมันกลาวอนุญาต มะลิหอมหรือจัสมินทําหนาที่ดูแล
อาภรณทงั้ หมดของทานชาย หญิงสาวจึงสามารถเขามาในปราสาทเวอรโดซา
สวนในได การดูแลของมะลิหอมไมใชแคการออกคําสัง่ ใหลกู นองรับทํางาน
ตอ
แตเพราะเปนเสือ้ ผาของทานชายคารโลมัน เสือ้ ผาของชายหนุม ทุกชิน้
เธอตองเปนคนซักรีดดวยตัวเองและนํามาจัดเก็บในหองเก็บเสื้อผาภายใน
ปราสาทเวอรโดซา นอกจากนี้ทุกสามเดือนเสื้อผาของทานชายคารโลมันจะ
ตองถูกสํารวจทุกชิ้นอยางละเอียด
ถาหากมีชุดไหนที่ตองปลดระวางก็ตองนําออกจากหองจัดเก็บ ชุดที่
ยังสามารถใชงานได ถาหากตองซอมแซม มะลิหอมก็ตองจัดการซอมแซม
ใหเรียบรอย ทานชายคอนขางมีอุปนิสัยมัธยัสถในเรื่องของใชสวนตัว
ไมฟงุ เฟอกับเรือ่ งนอกกายพวกนี้ หรือไมกอ็ าจเปนเพราะทานชายมีรปู โฉม
สะดุดตาจนไมมีความจําเปนตองใสใจเรื่องเสื้อผา
นอกจากนี้ยังตองมีการวัดตัวทานชายทุกสามเดือน เพื่อตัดอาภรณ
ชุดใหมแทนชุดเกาที่ตองถูกดึงออกจากตู เสื้อผาของทานชายที่ไมไดใช
แลวจะถูกจัดการทําลาย ถึงแมการบริจาคจะเปนทางเลือกที่ดี แตสําหรับ
เสือ้ ผาของสมาชิกในราชวงศจะทําแบบนัน้ ไมได เพราะอาจมีการนําอาภรณ
มาใชในทางที่ไมดี เปนตนวาสวมรอยเปนสมาชิกในราชวงศ เหตุการณ
แบบนี้อาจเกิดขึ้นไดในประเทศที่ยังไมสงบดีนัก
มะลิหอมทํางานรับใชใกลชิด แตเปนการใกลชิดกับอาภรณของ
ทานชายหนุม ไมใชตัวเขา ที่เธอตองรับหนาที่น้ีก็เพราะเธอเปนหัวหนา
โรสแมรี่เฮาส ที่สําคัญถาหากเกิดความผิดพลาดขึ้น เธอก็เปนคนเดียวที่
ตองรับผิดชอบ งานสําคัญ ความรับผิดชอบก็สําคัญมากเชนกัน เพราะ
ศีรษะของเธอแมจะยังอยูบนตัวเธอ แตมันจะอยูหรือไปจากบาเธอเมื่อไร
เธอก็ฝากมันไวในมือของทานชายคารโลมัน
“ครับทานชาย”
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“นายสองคนไมตองอยูในหองหรอกนะ”
“ครับทานชาย”
ฟาดินกับอัสฟาโคงตัวเพื่อรับคําสั่ง ฟาดินเดินนําหนาอัสฟาออกไป
จากหอง เพือ่ รับตัวมะลิหอมเขามาในสวนของปราสาทชัน้ ใน และพาเธอไป
สงยังประตูหองนอนของทานชายคารโลมัน
“เชิญครับคุณจัสมิน”
“ขอบคุณคะคุณฟาดิน”
มะลิหอมกมศีรษะเล็กนอย กลาวขอบคุณดวยนํ้าเสียงนุมเย็น
หญิงสาวควบคุมตัวเองใหวางเฉยไดดี แตภายในใจของเธอไมไดเฉยชา
ดวยเลยสักนิด มะลิหอมเปนคนเดียวที่รูวาเธอหวาดหวั่นเสมอเมื่อตอง
เขาใกลทานชายคารโลมัน เพียงแคการปรายตามองของเขาก็มีอานุภาพ
มากพอที่จะทําใหเธอเขาออนดวยความกลัว เขามีบุคลิกที่นาเกรงขาม
ขมเธอจนตัวลีบขวัญกระเจิง
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2

หายใจลําบาก
ยามสายัณห มะลิหอมกาวผานเขาไปในประตูหองพักสวนตัวของ

ทานชายคารโลมัน บานประตูที่ทั้งหนาและหนัก ใหญทะมึน แตงดงาม
วิจิตรดวยลวดลายงานฝมือซึ่งประเมินมูลคาไมไดบริเวณกรอบประตู
ถูกเปดออกเพื่อมะลิหอม และปดลงเมื่อเธอกาวพนเขาไปในหอง
หญิงสาวเกิดความรูสึกหนาวเยือกในอก ภายในหองของทานชาย
คารโลมันกวางขวาง แมกระทั่งเพดานก็ยังงดงามจนหาที่ติติงไมได เพราะ
มันคือสถานที่ประทับของเชื้อพระวงศสูงศักดิ์ระดับผูปกครองประเทศ
หรือจะบอกวาทานชายคารโลมันเปนเจาของประเทศซัคคาเวียก็คงไมผดิ นัก
อาการหายใจติดขัด โหวงเหวงในอก แตตองควบคุมไวจนสุดความ
สามารถเกิดขึ้นกับมะลิหอมเสมอเมื่อตองเผชิญหนากับบุรุษที่มีอํานาจและ
มั่งคั่งที่สุดในประเทศซัคคาเวีย ทานชายคารโลมันเปนคนดุ ถึงจะไมเคย
เกรี้ยวกราดใสเธอ แตบุคลิกดุดันของทานชายก็ทําใหคนรอบขางวางตัว
ลําบาก
มะลิหอมเคยถูกทานชายตําหนิสองหรือสามครั้ง แมเธอจะพยายาม
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ระวั ง ตั ว ทุ ก ฝ ก  า วแล ว แต เ ธอเป น มนุ ษ ย ย  อ มสามารถผิ ด พลาดได
ทานชายหนุมทําใหเธอรูสึกวา แมแตการหายใจของเธอก็ยังเปนเรื่องที่
ควบคุมไดยากเมื่ออยูใกลชิดกับเขา
มะลิหอมยอตัวลงถอนสายบัวเพื่อแสดงความเคารพตอทานชาย
คารโลมัน ถึงแมวาเจาของรางสูงแกรงที่ถูกปกคลุมดวยเสื้อคลุมสีดําทอ
ลวดลายพิเศษซึ่งขับเนนสงาราศีของเขาใหยิ่งองอาจและโดดเดนจะยืน
หันหลังใหเธอก็ตาม แตเมื่อหญิงสาวยอตัวลง เสียงเสียดสีของอาภรณ
แผวเบานั่นก็เพียงพอที่จะทําใหทานชายหนุมหมุนกายหันกลับมา
มะลิหอมสวมชุดสีชมพูออนหวาน เนื้อผาที่ตัดเย็บชุดของเธอนั้น
พลิ้วนุม ทิ้งตัวไปตามเรือนกายออนแอนบอบบาง แขนเสื้อยาวจรดขอมือ
มีระบายตรงชวงปลายขอมือเล็กนอย ประดับดวยกระดุมซึ่งทําจากมุก
บริเวณใตอกของชุดมีสายรัดซึ่งเปนผาขนาดกวางหนึ่งฝามือ ผูกเปนโบ
ดานหลัง ชายกระโปรงทิง้ ตัวยาวจรดพืน้ ยามเธอเคลือ่ นไหวรางกาย รางนัน้
ก็ยิ่งนุมนวลราวกับวาเธอไมไดยืนอยูบนพื้นเชนเดียวกับเขา
มะลิหอมยอตัวลงแลวก็ดึงรางออนแอนขึ้นชาๆ หญิงสาวประคอง
กลองทรงสี่เหลี่ยมผืนผาสีดําขลิบดวยสีทองวาววับงามจับตาขนาดใหญ
มาดวย หลังทําความเคารพชายหนุม หญิงสาวก็เดินไปวางกลองลงบนโตะ
ใกลๆ และก็ยืนตัวตรงประสานมือไวดานหนา
“สวัสดียามคํ่าคะทานชาย”
นํ้าเสียงของเธอนุมเย็น ทานชายคารโลมันเดินมาหยุดยืนตรงหนา
มะลิหอม หญิงสาวเกือบสะดุง แตยังดีที่ควบคุมตัวเองไดทัน จึงยังวางทา
เฉยเมยอยูได สาเหตุของอาการตระหนกนั่นก็เพราะแผนอกบึกบึนที่
มะลิหอมมองเห็นผานสาบเสื้อคลุมที่แยกออกจากกัน
แผนอกของทานชายคารโลมันปราศจากไขมันสวนเกิน มันเหมือนกับ
แผนหินอยางไรอยางนัน้ เขมแข็งและกวางขวางมาก ใชวา มะลิหอมจะไมเคย
สัมผัส เธอตองวัดตัวทานชายหลายครั้ง แตไมเคยมีสักครั้งที่จะควบคุม
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อาการประหมาได
ท า นชายเป น บุ รุ ษ คนเดี ย วที่ เ ธอต อ งสั ม ผั ส ร า งกาย นั่ น ก็ เ พราะ
มะลิ ห อมมี ห น า ที่ ดู แ ลท า นชายโดยเฉพาะ ถ า หากเป น บุ รุ ษ คนอื่ น ที่
โรสแมรี่เฮาสตองดูแล เธอสามารถออกคําสั่งใหพนักงานในความดูแลของ
เธอจัดการเรื่องนี้ได
เรือนกายของทานชายคารโลมันใชวาจะมีใครสามารถแตะตองได
อยางงายดาย ยิ่งปรนนิบัติใกลชิดก็ยิ่งประหมา กฎการดูแลทานชาย
คารโลมันยาวนับรอยขอ แมแตรายละเอียดจุกจิกก็ยังถูกระบุลงไป แตตัว
ของทานชายเองนั้นเหมือนจะไมใสใจเรื่องพวกนี้สักเทาไร
แตคนที่ปรนนิบัติดูแลจะไมใสใจก็คงไมได นอกจากนี้มะลิหอมยัง
รูสึกวาทานชายไมคอยพึงพอใจเธอสักเทาไร หรือจะพูดงายๆ วาไมชอบ
หน า เธอก็ ค งไม ผิ ด นั ก เพี ย งแต ก ารกล า วออกมาตรงๆ อาจทํ า ให เ ธอ
ไดรับโทษ เพราะเทากับเปนการใชวาจาใสรายทานชายผูสูงศักดิ์
คงเปนเพราะมะลิหอมสนิทสนมถึงขั้นเปนเพื่อนรักของทานหญิง
ครองขวัญ หลายครัง้ ทีเ่ ธอตองมีสว นในสถานการณของทานหญิงครองขวัญ
ซึง่ เปนเรือ่ งทีท่ า นชายคารโลมันไมชอบใจนัก แตเพราะทานหญิงเปนนองสาว
คนโปรด ความไมพอใจนั้นจึงถูกเบี่ยงเบนมายังมะลิหอมดวยคําถามวา
ทําไมเธอถึงไมรูจักหามปรามทานหญิงครองขวัญ
ความรูสึกชอบหรือไมชอบนั่น บางเวลาไมจําเปนตองกลาวออกมา
แตรศั มีบางอยางทีเ่ ปลงออกจากตัวก็สามารถทําใหอกี ฝายรูส กึ ได มะลิหอม
จึงตองระมัดระวังเปนพิเศษเมื่ออยูตรงหนาทานชายคารโลมัน เหมือนกับ
ในวันนี้ที่หญิงสาวตองมาที่นี่พรอมกับชุดที่จะใชในสนามประลอง
มีกฎระบุไวชัดเจนเกี่ยวกับขอกําหนดของการประลอง เทากับวา
โบโลวิคจะไดหายใจตอไปอีกหนึ่งวัน ในสนามการประลองจะมีอาวุธให
เลือกใชทงั้ หมดสามประเภท การประลองจะแบงออกเปนสามสนาม ถาหาก
คูประลองสามารถประคองชีวิตผานแตละสนามไปได
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สนามแรกคือการประลองดวยดาบ สนามทีส่ องคือการประลองดวย
หอก และสนามที่สามคือการประลองดวยมีดสั้น มะลิหอมตองจัดเตรียม
ชุดอยางเรงดวน ชุดสําหรับสวมในสนามประลองมีการตัดเย็บไวลวงหนา
แตเปนครั้งแรกที่ทานชายคารโลมันจะไดสวมหลังจากขึ้นรับตําแหนง
ผูป กครองประเทศซัคคาเวีย นัน่ ก็เพราะโบโลวิคเปนคนแรกทีก่ ลาทาประลอง
“จัสมิน ทํางานของเธอสิ”
มะลิหอมตองเงยหนาขึ้นเพื่อสังเกตอารมณบนใบหนาเรียบเฉย
ของเขา การเอาแตยืนกมหนาเปนเรื่องเสียมารยาทตอทานชายคารโลมัน
แตการจองมองที่มากเกินพอดีก็อาจกลายเปนการมองอยางจาบจวงไมให
เกียรติไดเหมือนกัน
“ขออนุญาตคะทานชาย”
มะลิหอมกลาวขออนุญาต แลวก็หนั ไปเปดกลองซึง่ เธอจัดชุดประลอง
สํ า หรั บ ให ช ายหนุ  ม ลองสวม หญิ ง สาวเป ด กล อ งอย า งแช ม ช อ ย การ
เคลื่อนไหวของเธอนุมนวล ละมุนละไม มะลิหอมทําเหมือนกับวาสายตา
ของทานชายไมไดสรางปญหาใหกับเธอ
นั่นแคภายนอกเทานั้น ภายในใจเธอกําลังสั่นเทิ้ม การถูกมองดวย
ดวงตาทรงอํานาจนั้นรบกวนการควบคุมตัวเองของเธอ ทานชายคารโลมัน
ก็ชางมองอยางไมเกรงใจ จับจองเหมือนตองการจองจับผิดมะลิหอมจน
หญิงสาวยิ่งตองเพิ่มความระมัดระวังตัว
หญิงสาวประคองเสื้อออกมาเปนตัวแรก แมแตการสัมผัสอาภรณ
ของทานชายก็ยังตองทําอยางใหเกียรติ หญิงสาวพาดเสื้อลงบนพนักพิง
ของเกาอี้งามหรูที่อยูติดกับโตะตัวที่เธอวางกลองไว
มะลิหอมหยิบสายวัดขึ้นมา เธอวัดตัวทานชายคารโลมันกอนเปน
อันดับแรก ถึงแมเสื้อตัวนี้ หญิงสาวจะแกไขขนาดจากสัดสวนครั้งลาสุด
ของทานชายมาแลว แตก็ตองวัดอีกครั้งกอนใหทานชายลองสวม หากวัด
แลวขนาดไมพอดีกับตัวเสื้อที่เตรียมมา ก็จะไดไมตองใหทานชายเสียเวลา
26 ชายาจํายอม

ลอง

“ขออนุญาตคะทานชาย”
หญิงสาวกลาวขออีกครั้ง เมื่อตองเริ่มวัดตัวชายหนุม ทานชาย
คารโลมันแตะนิว้ ใตคางเธอ ทําเอามะลิหอมยืนนิง่ ตัวแข็ง เธอไมกลาปดมือ
ชายหนุม หรือถอยหางจากเขา จึงทําไดแคยืนนิ่ง ชายหนุมดันใบหนาเธอ
ขึน้ มะลิหอมจึงมีโอกาสมองใบหนาคมคายสะดุดตาดัง่ รูปสลักของเทพบุตร
ผูเลอโฉม แตยังเย็นชาไรความรูสึกราวกับรูปปนอยางคงเสนคงวา
“รีบทําเขาเถอะ”
ทานชายคารโลมันลดศีรษะลงเล็กนอย แตก็ทําเอามะลิหอมสะดุง
เพราะตกใจ ชายหนุมลดมือลงจากใตคางนุม ยืนนิ่งทําตัวเปนหุนที่มี
รูปรางสมบูรณแบบใหมะลิหอมทําการวัดตัว มะลิหอมตองขจัดอาการ
สั่นสะทานของเธอ เก็บมันไวในอก เธอจะทําตัวสั่นเทิ้มตอหนาทานชาย
คารโลมันไมไดเปนอันขาด
“คะทานชาย”
หากไมตอบรับ ทานชายจะตําหนิเอาไดวาเธอเปนคนไรมารยาท
หญิงสาวเริ่มวัดจากขนาดหนาอกของทานชายคารโลมัน มะลิหอมตอง
ขยับตัวเฉียดกรายใกลชิดรางสูงแกรงอยางไมมีทางเลือก
“ขอบคุณคะทานชาย”
วัดตัวเขาเรียบรอยก็ตองกลาวคําขอบคุณ ทั้งที่เปนการวัดตัวเพื่อ
อาภรณของทานชาย มะลิหอมเก็บสายวัด แลวก็เดินไปหยิบเสื้อขึ้นมา
กอนจะประคองสงใหทานชายคารโลมัน
“ลองสวมเสื้อนะคะทานชาย”
“อืม” ทานชายคารโลมันตอบรับในลําคอ แตก็ยังยืนนิ่ง มะลิหอม
เริม่ เขาใจ เธอทําหนาทีด่ แู ลอาภรณใหกบั ทานชายก็จริง แตหญิงสาวไมเคย
ถึงขนาดตองสวมอาภรณใหกับชายหนุม หรือเธอตองเรียกขารับใชประจํา
ตําหนักเขามา
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“เธอนั่นแหละที่ตองทํา”
ราวกับเขาไปนั่งในใจเธอ บัญชาของทานชายคารโลมันดั่งฟาฟาด
เปรี้ยงใสศีรษะของมะลิหอม เธอไดรับคําสั่งสําคัญ ตองสวมเสื้อผาให
ทานชายคารโลมัน!

ถ้าหากเปนลมแลวไมตองรับโทษ มะลิหอมอาจเลือกทําไปแลว แต

เธออาจจะถูกสั่งตัดคอระหวางที่ยังไมฟนคืนสติ หญิงสาวประหมาตอหนา
ทานชายคารโลมันก็เพราะเธอกลัวเขา ในประเทศซัคคาเวียนี้ แมแตบุรุษ
อกสามศอกก็ยังหวาดหวั่นตอการเผชิญหนากับทานชาย นับประสาอะไร
กับผูหญิงตัวเล็กแรงนอยคนหนึ่งเชนเธอ
“ทําไมได?”
ทานชายคารโลมันไมไดมีเจตนาอื่นใด การเรียกตัวขารับใชเขามา
เปนเรื่องเสียเวลา ในเมื่อมะลิหอมอยูที่นี่ก็สูทําใหเสร็จเรียบรอยไปเลย
ยอมดีกวา
“ดิฉันไมกลาตอบแบบนั้นหรอกคะ”
อาการประหมาเยี่ยงสตรีมีตอบุรุษตองถูกสะกดเก็บเอาไว เธอตอง
ทําหนาทีข่ า รับใชของทานชายคารโลมัน มะลิหอมประคองเสือ้ ในมือลงทีเ่ ดิม
หญิงสาวใชชวงเวลาที่โนมตัวลงไปวางเสื้อแอบสูดลมหายใจเขาปอด
ตอใหบุรุษตรงหนาเธอไมใชทานชายคารโลมัน มะลิหอมก็คงหาม
อาการประหมาไมไดอยูดี เธอยังเปนสาวพรหมจารี ไมเคยสนิทสนมกับ
บุรุษคนใด แลวยิ่งอีกฝายเปนทานชายคารโลมันดวยแลว นอกจากความ
ประหมาก็ยังตองเพิ่มความเกรงกลัวเขาไปดวย
“ขออนุญาตคะทานชาย”
หญิงสาวยื่นมือไปหาปมเสื้อคลุมบนรางทานชายคารโลมัน นิ้วเรียว
ขาวนั่นชะงักเล็กนอย พรอมกับคําถามที่วาบนรางแข็งแกรงที่ตระหงาน
อยูตรงหนา มีอาภรณชิ้นอื่นอีกหรือเปลา ถึงมะลิหอมจะตองปรนนิบัติ
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ทานชายตามหนาที่ แตเธอก็ยงั ไมพรอมสําหรับการใชดวงตารับภาพสัดสวน
แปลกประหลาดที่รางกายของเธอไมมี
‘ทํายังไงได เราไมมีทางเลือก’
เธอเหมือนคนที่หลังชนฝา ตอใหเธอไมตองการเห็น หากจําเปนตอง
เห็นก็คงหลีกเลีย่ งสถานการณนา อึดอัดไมพน อยูด ี หญิงสาวแอบถอนหายใจ
ออกมา เปนเสียงลมหายใจที่แผวเบา เพื่อไมใหทานชายผิดสังเกตและ
กลาวตําหนิเธอ
การทําใหทานชายคารโลมันขุนเคืองไมใชเรื่องควรเสี่ยง ชีวิตของ
มะลิหอมอยูในกํามือของทานชายคารโลมัน ถาหากเขาพิโรธแลวมีคําสั่ง
บั่นคอเธอ มะลิหอมจะสามารถเรียกรองขอชีวิตของเธอไวไดอีกเหรอ
ในเมื่อเธอตัวคนเดียว ไมใชบุตรสาวหรือเกี่ยวของกับตระกูลมีอํานาจใน
ประเทศซัคคาเวีย
นิ้วขาวเรียวของมะลิหอมแตะลงบนปมเสื้อคลุม หญิงสาวตองดึง
มันใหหลุดออกจากกัน เธอออกแรงดึงชาๆ ปมของเสื้อคลุมคลายตัว
พรอมกับเสียงชุลมุนทีด่ งั เขามาภายในหอง เสียงทีไ่ มนา จะเล็ดลอดเขามาได
เพราะประตูหองของทานชายนั้นอยูหางจากหองชั้นใน และประตูยังปด
มิดชิด
“ทานชายครับ ขออภัยที่ตองรบกวนครับ คุณ…”
ฟาดินเขามาภายในหองเพื่อรายงาน แตเขายังไมทันเอยปาก สตรี
นางหนึง่ ในชุดงามวิจติ ร แชมชอยดวยเนือ้ ผาบางพลิว้ ทีต่ ดั เปนชุดแสนสวย
กรุยกรายก็ถลาเขามาในหอง ทานชายคารโลมันวางมือลงบนมือมะลิหอม
เปนการแตะเพื่อใหเธอหยุดมือ ไมไดลวนลาม แตภาพนั้นกลับทําใหสตรีที่
ตามฟาดินเขามากอนไดรับอนุญาตถึงกับตาลุก
“จัสมิน!”
สตรีทมี่ าใหมสง เสียงตะคอกเรียกชือ่ ของมะลิหอม หญิงสาวหมุนตัว
หันไปมองอีกฝายชาๆ กมศีรษะใหเล็กนอย แตยงั แสดงกิรยิ าสํารวมแชมชอย
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เชนเดิม
“หยุดครับ”
ฟาดิ น ต อ งกระทํ า การล ว งเกิ น เขาดึ ง ดาบออกมาจากฝ ก แล ว ก็
วาดแขนใชดาบนั้นขวางทางอีกฝายเอาไว แคบุกรุกเขามาในหองพักของ
ทานชายคารโลมันก็มากเพียงพอแลวที่จะทําใหเธอไดรับโทษ องครักษ
ไมกลาแตะตองหญิงสาว เพราะเธอเปนนางบําเรอของทานชายคารโลมัน
“ฟาดิน กลาขัดขวางฉัน?”
“แลวทําไมฟาดินตองปราศจากความกลา”
ทานชายคารโลมันถามเสียงเรียบ นิ้วแกรงดึงปมเสื้อคลุมที่คลาย
ออกจากกันใหกระชับแนนเขาหากันตามเดิม
“ทานชาย”
“เธอเปนผูบุกรุกรูตัวหรือเปลา มิฮาลา”
“ดะ…ดิฉันไมไดตั้งใจ”
“ความไมตงั้ ใจใชเปนเหตุผลในครัง้ นีไ้ มได เธอจงใจเขามาในปราสาท
เวอรโดซาสวนภายใน โดยใชตาํ แหนงของเธอในการผานทางเขามา แลวยัง
ถื อ วิ ส าสะตามฟาดิ น เข า มาในห อ งนอนของฉั น โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต
นอกจากนี้เธอยังเสียงดัง เอะอะโวยวาย กิริยานารังเกียจราวกับสตรีไมได
รับการอบรม”
มะลิหอมกาวถอยไปยืนเยื้องอยูดานหลังของทานชายคารโลมัน
เมื่อชายหนุมขยับตัวไปขางหนาสองกาว ประโยคคําพูดยาวผิดปกติของ
ทานชายคารโลมันผิดแผกจากที่มะลิหอมไดยินมา ทุกคําลวนแลวแต
กรีดเฉือนความรูสึกของอีกฝาย
“ทะ…ทานชาย”
“มิฮาลา การทีฉ่ นั รวมเตียงกับเธอสามคืนติดตอกัน ไมไดหมายความ
ว า เธอเป น คนพิ เ ศษสํ า หรั บ ฉั น แต เ ป น เพราะร า งกายของฉั น ต อ งการ
ปลดปลอยความตึงเครียดเทานั้น”
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ไมตอ งรอใหมฮิ าลากลาวถึงเหตุผลของการผยอง ทานชายคารโลมัน
ก็กลาวออกมาเสียกอน และมันก็เปนความจริงทุกประการ
“คิดฝนจะเปนมากกวานางบําเรอของฉัน แตยังไมสามารถควบคุม
สติของตัวเองได แมแตนางบําเรอ เธอก็ไมคูควรอีกตอไป”
มิฮาลาอยากผวาเขาไปเกาะกอดทานชายคารโลมันแลวรองขอความ
เมตตา แตคมดาบของฟาดินทําใหหญิงสาวไมกลาขยับตัว
“ทานชาย ดิฉันไมไดตั้งใจ”
“เธอตั้งใจ เธอกาวราว หยาบคาย ไมรูจักอยูในที่ของตัวเอง ในเมื่อ
เธอจัดการกับตัวเองไมได ฉันก็จะจัดการให”
วาจาของทานชายคารโลมัน มะลิหอมไดยินยังหนาวเยือกในอก
สวนมิฮาลาที่เขามาราวกับพายุ ในตอนนี้กลับยืนหนาซีดเผือดดวยความ
หวั่นเกรง
“นับตั้งแตนี้เธอถูกปลด ใหเวลาเธอสามสิบนาทีในการเก็บของใช
สวนตัว แลวองครักษจะสงเธอออกไปจากตําหนักขาว”
ภายในบริ เ วณของปราสาทเวอร โ ดซาอั น กว า งขวางนั้ น ในส ว น
ปราสาทชั้นใน นอกจากที่พักของทานชายคารโลมัน หางออกไปก็ยังมี
ตึกงามหรูกอสรางจากหินออนสีขาวเปนที่พักของนางบําเรอซึ่งมีหนาที่
ปรนนิบัติทานชายคารโลมันโดยเฉพาะ ที่นั่นจะถูกเรียกวา ‘ตําหนักขาว’
“ทะ…ทานชาย…”
มิฮาลาถึงกับเขาออน ความยโสเกินควบคุมทําใหเธอตองรับโทษ
นอกจากมิฮาลา คําบัญชาของทานชายคารโลมันดวยเสียงทรงอํานาจนั้น
ยังดังออกไปถึงหองชั้นนอกที่อัสฟายืนอยู และมีขารับใชของมิฮาลายืน
ตัวสั่นดวยความกลัว
ขารับใชนางนั้นเขาออนทรุดฮวบลงบนพื้น เพราะถาหากนายสาว
ไดรับโทษ เธอก็คงตองไดรับโทษเชนกัน เธอไมอยากถูกขับไลออกจาก
ตําหนักขาว เพราะการทํางานในตําหนักขาวทําใหเธอมีชีวิตที่สุขสบาย มี
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ที่อยูที่กิน ไมตองลําบากเหมือนตอนใชชีวิตอยางคนไรบานและไรงานทํา
“ขารับใชของเธอจะไดรบั การละเวนโทษ เพราะคงไมมปี ากเสียงทีจ่ ะ
หามเธอได ไปซะมิฮาลา ผูดูแลตําหนักขาวจะจัดการเรื่องการเงินใหเธอ
อยางเหมาะสม”
“ทานชาย ไดโปรดเถอะคะ ดิฉันผิดไปแลว”
“มิฮาลา เธอไมใชเด็กนอยไรเดียงสา เธอยอมตองรูจักคิดกอนทํา
ไมใชทํากอนคิด ไมมีโอกาสสําหรับคนไรสติ เรื่องเพียงเล็กนอยยังทําให
เธอคิดผยองวาตัวเองไดรบั ความโปรดปรานเปนพิเศษ จนกลาบุกเขามาทีน่ ี่
หากฉันยังเก็บเธอไว ในอนาคต เธอคงยิ่งรายกาจมากกวานี้”
“กะ…ก็…ดิฉันหึงหวงทานชายนี่คะ ดิฉันไดยินวามีผูหญิงแวะมาหา
ทานชาย”
“ปราสาทเวอรโดซาไมใชสถานที่ซึ่งใครจะแวะมาก็ได ถาหากฉัน
ไมเรียกตัวมา มิฮาลา เธอสามารถเก็บความหึงหวงไวในใจได แตเมื่อใด
ก็ตามที่เธอปลอยมันออกมา นั่นหมายถึงวาเธอไมมีคุณสมบัติในการเปน
นางบําเรอของฉันอีกตอไป นางบําเรอไมจาํ เปนตองมีสมองก็ได แคสามารถ
ทําเรือ่ งบนเตียงไดดี แตถา หากเธอหมายมัน่ อยากเปนพระชายาของฉัน เธอ
ตองมีสมองมากกวานี้มิฮาลา ซึ่งเปนเรื่องยากที่เธอจะทําแบบนั้น ไปเถอะ
ในตอนที่ฉันยังใหโอกาสมีชีวิต”
“ทะ…ทานชาย ทําไมถึงใจดํานักคะ”
มิฮาลาครํ่าครวญ ความผิดเพียงเทานี้ทําใหเธอที่เคยผยองวาเปน
คนโปรดของทานชายคารโลมันตองตกจากสวรรคกะทันหัน
“ใจดํา?”
“ถึงอยางไรดิฉันก็เปนชายา”
“ฉันไมเคยคิดวาเธอเปนชายา เธอก็แคผูหญิงที่ฉันใชงานบนเตียง
เธอแลกเปลี่ยนรางกายของเธอกับเงินและของกํานัลที่ฉันมอบให ฉันไมได
เสพสุขกับรางกายของเธอฟรีๆ”
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มะลิหอมหนาชาแทนมิฮาลา ทานชายคารโลมันเหยียบยํ่าศักดิ์ศรี
ของมิฮาลา ใจทมิฬที่สุด! แตมะลิหอมไมอยูในสถานะจะตัดสินทานชาย
คารโลมันได เขาชางไรหัวใจและเย็นชา บุรุษแบบนี้คงไมรูจักความรัก
ตลอดชีวิต
‘ขออยาใหเราตองตกหลุมรักบุรุษใดก็ตามที่มีอุปนิสัยคลายคลึงกับ
ทานชายคารโลมันดวยเถอะ ไมอยางนั้นเราคงตองทรมานใจไปตลอดชีวิต’
“ทะ…ทานชาย…”
“ฉันมีนางบําเรอหลายรอยคน ถูกสงตัวมาจากที่ตางๆ รวมถึงคนที่
เต็มใจสมัครรับการคัดเลือกเขามา ฉันไมเคยใหความสําคัญมากไปกวา
การเสพสุขทางกายกับพวกเธอเทานั้นมิฮาลา คนที่มีความสําคัญสําหรับ
ฉันก็คือคนที่ทํางานและทําประโยชนใหกับฉันได นางบําเรอก็เปนไดแค
สินคาฟุมเฟอยที่ฉันจายเงินมีไวเพื่อความสวยงามและเพื่อสนองความ
ตองการของรางกายที่ฉันละทิ้งไมได เธอจะอางตัวเปนชายาของฉัน มัน
ไมถูกตองมิฮาลา นางบําเรอก็คือนางบําเรอ”
“ดะ…ดิฉันผิดไปแลวคะทานชาย ดิฉันใชคําผิดเอง แตอยาไลดิฉัน
ออกจากตําหนักขาวเลยนะคะ”
“ไมมีประโยชนมิฮาลา หลังจากที่เธอเปดเผยนิสัยดานที่นารังเกียจ
ถึงเพียงนี้ออกมา ฉันคงแตะตองเธอไมลงอีกแลว พาตัวไปไดแลวฟาดิน
ถาหากมิฮาลาไมยอมเดินออกไปดวยตัวเอง นายจะแยกชิ้นสวนเธอกอน
พาเธอออกไปก็ได ฉันอนุญาต”
คนทีเ่ ขาออนอยูบ นพืน้ รีบรอนลุกขึน้ ทันที มิฮาลาอยากตวาดใสหนา
ทานชายคารโลมันนัก แตหากทําแบบนั้นเธอคงตองถูกแยกชิ้นสวนกอน
ออกไปจากที่นี่ หญิงสาวมองทานชายดวยดวงตาตัดพอตอวาและขุนเคือง
แตทา นชายหนุม กลับโบกมือออกคําสัง่ ฟาดินใหพาตัวเธอออกไปใหพน หนา
ดวยนึกรําคาญเต็มทน
มะลิหอมตกใจกับคําสั่งของทานชายคารโลมัน แตเธอก็ตองยืนนิ่ง
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และเก็บความตกใจนั้นไวตามลําพัง คําสั่งนั้นตอกยํ้าความไรหัวใจของ
ทานชายหนุมรูปงาม ถาหากหัวใจของเขางดงามไดสักครึ่งของรูปลักษณก็
คงดี
“ทําหนาที่ของเธอตอสิจัสมิน”
ทานชายคารโลมันวางตัวนิ่งเฉยเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
ภายในหองกลับมาเงียบสงบอีกครั้ง มะลิหอมเดินเขาไปหาทานชาย
คารโลมัน หญิงสาวปลดเสื้อคลุมของทานชาย โลงใจเมื่อพบวาทานชาย
สวมกางเกงขาสั้นไวขางใน หญิงสาวนําเสื้อมาสวมเขากับเรือนกายของ
ชายหนุ  ม ตามด ว ยกางเกง และชิ้ น ส ว นอี ก หลายชิ้ น ของเสื้ อ ผ า กึ่ ง
เครื่องประดับก็ถูกนํามาลองจนครบทุกชิ้น โชคดีที่ไมมีความผิดพลาด
ระหวางการลองชุดเกิดขึ้นใหเธอตองเสี่ยงกับการถูกลงทัณฑ

เมื่อโบโลวิคทาประลอง โบโลวิคก็จะไดรับอนุญาตใหซอมกับอาวุธ

ภายในหองขัง แตอาวุธชนิดเดียวที่โบโลวิคจะเลือกซอมไดก็คือดาบเทานั้น
โบโลวิคเหงื่อทวม จับดาบมือสั่น เขามองซายมองขวา ในวันพรุงนี้เขาจะใช
ดาบเลมนี้ฟาดฟนกับทานชายคารโลมัน
โบโลวิคไดรบั บางอยางจากฝายตอตาน ทีใ่ ชวธิ จี า ยเงินสินบนเพือ่ ให
ผูค มุ บางคนทีห่ ยอนยานกฎ ใชหนาทีก่ ารทํางานของตัวเองใหเกิดประโยชน
ผูที่ฝากของเขามาจายเงินใหกับผูคุมในฐานะครอบครัวของโบโลวิค เพราะ
ความเจาชูข องโบโลวิค เขาจึงมีลกู เมียหลายบาน แตทโี่ บโลวิคใหการเลีย้ งดู
มีแคภรรยาที่ตบแตงของเขาและลูกที่เกิดจากภรรยาตามกฎหมายเทานั้น
ฝายตอตานแฝงตัวเปนภรรยาและลูกของโบโลวิคซึ่งไมไดออกหนา
ออกตาฝากนํ้าและอาหารมาใหโบโลวิค ในถุงอาหารนั้นมีหลอดเล็กๆ ซอน
มาดวย มันคือยาพิษที่โบโลวิคตองใชทากับดาบของเขา เมื่อมันสัมผัสกับ
รางกายของทานชายคารโลมัน และทําใหรางแกรงนั้นเกิดบาดแผล ยาพิษ
ชนิดรายแรงก็จะเลนงานทานชายคารโลมันทันที
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“ผะ…ผมไมมีทางเลือก”
โบโลวิคเหงื่อแตกพลั่ก ความกลัวที่เขามีตอทานชายคารโลมันเปน
ความกลัวที่ฝงลึกอยูในใจ และเมื่อตองแอบทําบางอยางซึ่งเปนการหมาย
เอาชีวิตของทานชายคารโลมัน โบโลวิคก็หวาดระแวง เกรงจะมีคนจับได
“เฮย! ยังซอมอยูอีกหรือไง”
โบโลวิครีบยัดหลอดยาพิษไวใตหมอนอยางรวดเร็ว ผูคุมคนหนึ่ง
เดินมาหยุดยืนบริเวณหนาหองคุมขังโบโลวิค คุกซึ่งใชคุมขังโบโลวิคนั้น
ก อ สร า งจากเหล็ ก ชนิ ด พิ เ ศษที่ ท นทานมาก ห อ งขั ง แบ ง ออกเป น ห อ ง
แตละหองสําหรับขังนักโทษเพียงคนเดียว
“เสือก!”
ถึงอยางไรโบโลวิคก็เคยเปนผูปกครองเมืองเธลมา ผูคุมเปนเพียง
แคคนชั้นตํ่าที่บังอาจเสนอหนามาคุยกับเขา
“กูยอมใหดา คนอยางมึงไมรอดมือทานชายหรอกโวย ที่สําคัญ
ทานชายมีแมเฒาไนราอวยพรให”
“กูอาจรอดก็ได กูตองรอด!”
“มึงยังไมนอน มึงฝนแลวเหรอ ไมมีทางที่คนอยางมึงจะเอาชนะ
ทานชายได”
“มันก็เรื่องของกู”
“กูอตุ สาหมนี าํ้ ใจมาคุยดวย เพราะตัง้ แตวนั พรุง นีห้ ลังประลอง มึงก็
คงไมไดคุยกับใครอีก เพราะมึงตองลงนอนใตดินแบบคนไมมีลมหายใจ”
ผูคุมเหยียดหยามแลวก็หัวเราะกอนเดินจากไป โบโลวิคมองตาม
อยางโกรธแคนที่คนชั้นตํ่ากลาพูดกับเขาแบบนี้ โบโลวิคตองระงับอารมณ
รีบหยิบเอาหลอดยาพิษออกมา เพื่อเทยาพิษใหเคลือบลงบนดาบ

ตามธรรมเนียมของเชื้อพระวงศผูครองประเทศซัคคาเวียซึ่งปฏิบัติ

สืบตอกันมา กอนทําการประลอง ผูท เี่ ขาประลองจะตองมารับพรจากแมเฒา
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ซึง่ เปนสตรีถอื ศีลภายในวิหารลามารา หรือวิหารสีนาํ้ เงิน ทานชายคารโลมัน
มาที่นี่ตามธรรมเนียม
ในบางครั้งความเชื่อก็ตองถูกรักษาไว ถาหากมันจะมีผลกระเทือน
กับอํานาจของเขา ทานชายคารโลมันไมเชื่อถือเรื่องพวกนี้ เขาเชื่อในความ
สามารถของตัวเอง และการมาขอพรจากแมเฒาในวิหารลามารา ซึง่ ปจจุบนั
ผูท ดี่ แู ลวิหารก็คอื แมเฒาไนรา เปนเรือ่ งไรประโยชนในความคิดของชายหนุม
‘เราควรพักผอนมากกวามาที่นี่’
การพักผอนจะทําใหทานชายคารโลมันมีสติและเรี่ยวแรงสําหรับ
การประลอง แตเขาตองเสียสละเวลาพักผอนเพือ่ เดินทางมายังวิหารลามารา
ประชาชนในประเทศซัคคาเวียมีความเชื่อและความศรัทธาที่ทานชายตอง
รักษาไว
เฉกเชนศาสนา ทานชายประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ
ของประชาชน แตตัวทานชายเองไมนับถือศาสนาอะไรทั้งนั้น ทานชาย
คารโลมันนับถือตัวเอง และมองโลกตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น
ทานชายจะตองเขาไปในวิหารตามลําพัง ฟาดินกับอัสฟายืนรออยู
ตรงประตูของตัววิหารสีนํ้าเงินที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูบนเนินเขา ซึ่งหาง
จากปราสาทเวอรโดซาสิบกิโลเมตร แตสามารถมองเห็นยอดของวิหารได
จากปราสาทเวอรโดซา
ทานชายคารโลมันเดินตัวตรงเขาไปในวิหารสีนาํ้ เงิน รางแกรงสูงสงา
สวมชุดสีดํา แลวสวมทับดวยเสื้อคลุมสีดําที่ชายเสื้อคลุมสะบัดตามการ
เคลือ่ นไหวของเขา กลายเปนภาพทีง่ ดงามชวนมอง นํา้ หนักเทาของทานชาย
หนักแนนและเปนจังหวะสมํ่าเสมอ
“ทานชาย”
แมเฒาไนราออกมาตอนรับทานชายคารโลมัน แมเฒาไนราสวม
เสือ้ คลุมทีม่ หี มวกคลุมศีรษะสีนาํ้ เงิน มีผา คลุมหนาสีเดียวกัน แมเฒาไนรา
แตงกายเหมือนแมมด ใครกันที่เปนคนออกแบบชุดของแมเฒาในวิหาร
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ลามารา
ทานชายคารโลมันกมศีรษะใหแมเฒาไนรา ไมใชดวยความเคารพ
ในสถานะผูถือศีลในวิหารลามารา แตในฐานะที่แมเฒาไนรามีอายุมากกวา
ทานชายคารโลมันเดินไปยังเกาอี้ที่มีโตะสูงกั้นกลางระหวางเกาอี้สองตัว
ชายหนุมสะบัดเสื้อคลุมไปดานหลัง แลวก็นั่งลงบนเกาอี้ ยกมือขึ้น
วางควํ่าลงบนโตะที่ปูทับดวยผาทอลวดลายวิจิตร แมเฒาเลื่อนตัวไปนั่งลง
บนเกาอี้อีกตัวซึ่งอยูตรงขามกับเกาอี้ของทานชาย แมเฒาจะตองใหพร
ทานชาย แตแมเฒาก็รูดีวาทานชายปราศจากความเชื่อในเรื่องลึกลับใดๆ
ทั้งสิ้น
“ทานมาที่นี่ชางเปนเกียรติยิ่งนัก”
นํ้าเสียงของแมเฒาคือนํ้าเสียงของหญิงชรา ที่ฟงนุมนวลก็ได หรือ
จะฟงมีเลศนัยก็ได ทานชายคารโลมันไมตองการเสียเวลาอยูที่นี่นานนัก
ภายในวิหารสีนํ้าเงินมีตํานานมากมาย ซึ่งทุกตํานานเปนเรื่องที่
ขัดแยงกับความคิดของทานชายคารโลมัน ไมมที างทีเ่ รือ่ งเหนือจริงพวกนัน้
จะเกิดขึ้นได แมเฒาไนราเปรียบไดกับผูหยั่งรูของประเทศซัคคาเวีย
ทานชายคารโลมันไดรับความเคารพและศรัทธา แตยังเทียบไมไดกับ
ความศรัทธาที่ประชาชนมีตออํานาจเหนือจินตนาการของแมเฒาไนรา
นั่นก็เพราะทานชายคารโลมันยังตองใชเวลาในการพิสูจนความสามารถให
ประชาชนไววางใจมากกวานี้ แตความศรัทธาในเรื่องความเชื่อไมตองรอ
เวลาพิสูจน
กอนหนาที่แมเฒาไนราจะขึ้นมารับตําแหนงในวิหารสีนํ้าเงิน ก็มี
แมเฒาอีกคนที่เปนอาจารยของแมเฒาไนราอยูที่นี่ แมแตฝายตอตานก็ยัง
ไม แ ตะต อ งวิ ห ารลามาร า การทํ า ลายความเชื่ อ ของประชาชนจะทํ า ให
ประชาชนลุกฮือ
เมื่อทานชายคารโลมันริบอํานาจของฝายตอตานและเขาควบคุม
ประเทศซัคคาเวีย วิหารสีนํ้าเงินเปนเรื่องขัดใจเดียวที่ทานชายไมแตะตอง
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ถึงทานชายจะไมเชื่อเรื่องพวกนี้ แตในเมื่อประชาชนเชื่อ ทานชายก็ตอง
รักษาวิหารแหงนี้เอาไว ขอดีเดียวของวิหารลามาราก็คงเปนผูดูแลวิหาร
ที่แสดงตัวชัดเจนวาภักดีตอเชื้อพระวงศแหงซัคคาเวีย
แม ใ นตอนที่ ฝ  า ยต อ ต า นเข า ยึ ด อํ า นาจ วิ ห ารลามาร า ก็ เ ลื อ กจะ
ปดประตูวิหารไมยุงกับโลกภายนอก และไมใหความรวมมือใดๆ กับ
ฝ า ยต อ ต า น วิ ห ารแห ง นี้ เ ป ด ประตู อี ก ครั้ ง เมื่ อ ท า นชายคาร โ ลมั น กั บ
เหลาพันธมิตรเขายึดครองอํานาจคืนสําเร็จ
“เรามาเพื่อรับพร”
“ทานชายตองการพรจากขาจริงเหรอ”
แมเฒาไนราถามดวยนํ้าเสียงที่บงบอกวาขุนเคือง แตเปนเสียงของ
คนที่เขาใจโลก ยอมรับในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น และมองเห็นความรูสึกของ
ทานชายคารโลมันอยางทะลุปรุโปรง
“คําอวยพรของทานจําเปนสําหรับเรา”
การทําตามธรรมเนียมเปนการลดปญหาหรือขอของใจที่ประชาชน
อาจจะมีตอตัวทานชายคารโลมัน ในเมื่อความเชื่อของประชาชนเปนแบบนี้
เขาก็ตองรักษาไว อยางนอยก็จนกวาอํานาจของเขาจะมั่นคงและแข็งแกรง
ยิ่งกวานี้
“คําอวยพรที่ทานชายไมตองการจะจําเปนไดอยางไร”
“เรายอมตองการ ทานแมเฒาไนรา”
“แตเอาเถอะ ไมวาทานชายจะตองการหรือไม ขาก็ตองอวยพรให
ทานชายเปนผูครอบครองชัยชนะ เพราะทานชายคือคนสําคัญของประเทศ
ซัคคาเวีย ในอนาคตทานจะเปนผูครองประเทศที่ยิ่งใหญยิ่งกวานี้”
ทานชายคารโลมันรับฟงคําอวยพรนั้นเหมือนใสใจ แตอันที่จริง
ท า นชายไม ไ ด เ ก็ บ มาใส ใ จ ไม แ ม แ ต จ ะรั้ ง รออยู  ต  อ เมื่ อ แม เ ฒ า มอบ
คําอวยพรใหทานชายก็ออกจากวิหารลามาราและเดินทางกลับทันที
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3

วันประลอง
“ท่านแมเฒาคะ”

“มีอะไรเนรา”
ทานแมเฒายืนมองรถยนตของทานชายคารโลมันบริเวณหนาตางที่
สูงเกือบจรดเพดาน เนราลูกศิษยของแมเฒาไนราเดินเขาไปหยุดยืนอยู
ดานหลังแมเฒา
“แมเฒามีโอกาสไดเตือนทานชายหรือเปลาคะ”
“ทานชายไมตองการคําเตือนจากขาหรอก”
เนราเปนลูกศิษยใกลชดิ ผูท จี่ ะกาวขึน้ มาดูแลวิหารลามารา นอกจาก
ตองมีความเขมแข็งถือศีลอยางเครงครัดก็ยงั ตองมีพรสวรรคพเิ ศษ เกิดมา
เพือ่ ทีจ่ ะอยูใ นวิหารสีนาํ้ เงิน และเนราก็คอื วาทีผ่ ดู แู ลวิหารลามาราคนตอไป
“ทานแมเฒาคะ แตจากนิมิตของขากับทานแมเฒาตองตรงกัน
โบโลวิคผูนั้นคิดคดทรยศตอทานชายคารโลมัน”
“เนราเอย ในบางครั้งโชคชะตาก็คงไมตองการใหเราเปดเผยเรื่อง
สําคัญมากเกินไป”
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“ขาไมเขาใจคะทานแมเฒา”
“ทานชายคารโลมันหาไดมคี วามเชือ่ และศรัทธาในนิมติ ของขา ตอให
ขาพูดออกไปดวยความปรารถนาดี ทานชายก็คงมองขาเปนเพียงยายแก
เลอะเลือนมากกวาจะเชื่อคําพูดของขา”
“แตโบโลวิคผูนั้นจะทํารายทานชายนะคะ”
“ไมเปนไรหรอกเนรา ทานชายนะมีดวงชะตาจะเปนผูท ยี่ งิ่ ใหญกวานี”้
“ขาเปนหวงทานชายคะ”
“ทานชายมีนางฟาประจําตัวของทานชายอยูแลว”
แมเฒาไนราตอบดวยนํ้าเสียงราบเรียบเชนเดิม แตเนรากลับรอนรน
ดวยความหวงใย เพราะอีกฝายเปนถึงบุคคลสําคัญของซัคคาเวีย
“ทานแมเฒาคะ…”
“เนรา ไปนั่งทําสมาธิเถอะ และอยาออกมาจากหองจนกวาจะถึงวัน
พรุงนี้ จิตใจของเจาออนไหวราวกับใบไมลูลมเชนนี้ แลวเจาจะขึ้นมาทํา
หนาที่ดูแลวิหารลามาราไดอยางไร ไปซะเนรา”
“คะทานแมเฒา”
แมจะยังรอนรนภายในอก เนราก็ตองรับคําสั่งจากทานแมเฒาไนรา
เนราจากไปทิ้งใหแมเฒาไนราอยูกับความเงียบ
“ดวงชะตาของท า นชายแข็ ง แกร ง อย า งที่ โ บโลวิ ค เที ย บไม ติ ด ”
ทานแมเฒาแตะมือลงบนหนาอก แหงนหนามองดวงจันทร พึมพําสงพลัง
เพื่อกลาวคําอวยพรแดทานชายคารโลมัน

มะลิหอมตองตืน่ ตัง้ แตฟา ยังไมสวาง อาภรณของทานชายคารโลมัน

ตองผานมือเธอเพียงคนเดียวเทานั้นเนื่องจากเปนงานสําคัญ อีกนัยหนึ่ง
มะลิหอมใหเหตุผลกับตัวเองวา ถาหากเกิดความผิดพลาดขึ้นก็จะไดหา
คนรับผิดชอบงาย ไมตองชี้ตัวมั่วซั่ววาจะตัดคอใคร
หญิงสาวจัดเตรียมและสํารวจชุดสําหรับประลองของทานชายอยาง
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ละเอียด ภายในตัวชุด มะลิหอมนําเอาวิธีการทอเสื้อเกราะแบบโบราณของ
ซัคคาเวียมาใช เสื้อเกราะตัวนี้เย็บติดอยูชั้นในของตัวชุด เปนแบบของ
เสื้อเกราะที่มะลิหอมทําเพิ่มเขาไปเมื่อเธอตองรับผิดชอบออกแบบและ
ตัดเย็บชุดประลองของทานชายตามตําราเกาแกของซัคคาเวีย ตัง้ แตชว งแรก
ที่เธอเดินทางมาที่นี่ หญิงสาวสํารวจเสื้อเกราะภายใน ความยืดหยุนของ
เสื้อและแนวการทอที่แนนหนึบ แมจะมีความยืดหยุนแตก็แข็งแรงอยางที่
ควรจะเปน มะลิหอมไมไดแจงรายละเอียดเรื่องนี้กับทานชายคารโลมัน
เธอทํามันโดยพลการ พลิกแพลงจากตําราตัดเย็บเดิมที่มี
ทานชายคารโลมันก็คงไมทราบหรอกวาเธอทําอะไรบางอยางกับชุด
ตอนลองชุดประลองทานชายก็ลองเงียบๆ ไมปริปาก นั่นเพราะตอใหเปน
ผูปกครอง ก็ใชวาจะตองจดจํารายละเอียดแมกระทั่งเรื่องอาภรณที่มี
รายละเอียดยิบยอยมากมาย
มะลิหอมพับชุดใสกลองสี่เหลี่ยมผืนผา แลวใสกุญแจล็อก ชุดนี้
สําคัญมาก มะลิหอมจะตองไมยอมใหชุดคลาดสายตากระทั่งมันอยูบน
เรือนกายของทานชายคารโลมัน หญิงสาวเดินทางไปยังปราสาทเวอรโดซา
ดวยรถที่ทานชายคารโลมันสงมารับพรอมกับองครักษของทานชายเอง
หญิงสาวเดินทางไปถึงปราสาทเวอรโดซา และผูที่รับหนาที่มารับ
กลองบรรจุชุดประลองก็คืออัสฟา ชายหนุมนําทางเธอไปยังหองนอนของ
ทานชายคารโลมัน แตคราวนี้มะลิหอมถูกพาไปยังหองแตงตัวขนาดใหญ
ซึ่งเปนหองที่เธอเขามาหลายครั้งเพื่อสํารวจและดูแลอาภรณของทานชาย
คารโลมัน
“สวัสดีคะทานชาย”
หญิงสาวยอตัวลงทําความเคารพชายหนุม ถึงเธอจะเกรงกลัวเขา
แตก็ยังมีความหวงใยใหกับชายหนุมในฐานะที่เขาเปนผูปกครองประเทศ
ซัคคาเวีย หากวาทานชายคารโลมันไดรับบาดเจ็บสาหัส หากวาเกิดความ
ผิดพลาดในสนามประลอง
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มี เ รื่ อ งมากมายให ม ะลิ ห อมต อ งคิ ด และประชาชนที่ รู  เ รื่ อ งการ
ประลองก็คงกระวนกระวายใจ ภายในสนามประลองอนุญาตใหบรุ ษุ เทานัน้
ที่สามารถเขาไปรวมรับชมได บรรดาชนชั้นปกครองและชนชั้นผูพิทักษ
รวมถึงชนชั้นบริหารจะไดรับอนุญาตใหนั่งอยูที่เกาอี้ดานในสนามประลอง
แตถาเปนประชาชน พวกเขาไดรับอนุญาตใหรอฟงการประกาศอยู
นอกสนามประลองเทานั้น มะลิหอมขมตาหลับแทบไมลง หญิงสาวตอง
ลุกขึ้นมาสวดมนตเพื่อขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอนับถือชวยคุมครองทานชาย
คารโลมัน
“อืม”
ทานชายคารโลมันเดินเขามาในหองแตงตัว มะลิหอมเดินเขาไปหา
ชายหนุม รูหนาที่แลววาเธอตองชวยเขาปลดเสื้อคลุม
“ขออนุญาตคะทานชาย”
หญิงสาวตองกลาวกับชายหนุมตามมารยาทกอนแตะตองตัวเขา
เธอกมหนากมตาทําหนาทีข่ องเธอ ชวยสวมอาภรณใหกบั ทานชายคารโลมัน
อยางละเอียดถี่ถวน มะลิหอมใสใจกับรายละเอียดของอาภรณทุกชิ้น
จนกระทั่งเธอสวมอาภรณชิ้นสุดทายเขากับเรือนกายของชายหนุม
ทานชายคารโลมันมีรูปรางที่สงางาม ชุดประลองยิ่งทําใหทานชาย
โดดเดนและนาเกรงขาม ใบหนาเรียบเฉยของเขาบงบอกวาชายหนุมไมได
ยี่หระกับการประลองในวันนี้สักเทาไร หรือไมทานชายอาจไมสนใจเลยวา
ผลการประลองจะเปนอยางไร
ทานชายคงมัน่ ใจในฝมอื ของตัวเอง แตคนทีไ่ มมนั่ ใจกลับเปนคนอืน่
เชนมะลิหอมที่ตองสวดมนตออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนขอบตาเกือบดําคลํ้า
หญิงสาวกาวถอยไปดานหลังสองกาวเมื่อทําหนาที่ของเธอเสร็จเรียบรอย
กอนจะยอตัวลงทําความเคารพชายหนุม
“เรียบรอยคะทานชาย”
ทานชายคารโลมันวางมือลงบนแผนอก ใบหนาของเขาเรียบเฉย
42 ชายาจํายอม

แมกระทั่งประกายในดวงตาก็ยังนิ่งสนิท มะลิหอมประสานมือไวดานหนา
อาการนิ่งเงียบไมออกคําสั่งใหเธอออกไปจากหองทําใหหญิงสาวนึกสงสัย
เธอทําอะไรผิดพลาดลงไปหรือเปลา
“จัสมิน”
“คะทานชาย”
มะลิหอมเงยหนาขึ้นชาๆ ทานชายคารโลมันอาจไมพอใจ หากเรียก
ชื่อเธอแลวหญิงสาวยังยืนกมหนา แลวเธอก็พบวาชายหนุมจับตรึงดวงตา
มาที่เธออยูกอนแลว
“ฉันพบความผิดปกติบางอยางของชุดตั้งแตเมื่อวาน”
“ดิฉันทําอะไรผิดพลาดเหรอคะ”
“แบบชุดประลองไมเคยมีการซอนชุดเกราะไวขางใน”
มะลิหอมเกือบทรุดฮวบลงบนพื้น แตเพราะเธอยังสามารถควบคุม
สติได หญิงสาวจึงยังประคองตัวใหยืนนิ่ง แตปกปดอาการตกตะลึงดวย
ความตกใจไวไมมิด
“ทานชายคะ ดิฉันไมไดมีเจตนาราย แคหวังใหมีความปลอดภัย
มากขึ้น แมจะชวยไมไดมากนัก แตก็อาจเปนเกราะกําบังไดอีกหนึ่งชั้น
เทานั้นคะ”
“ฉันไมไดตําหนิเธอ ถึงเธอจะทําโดยพลการ แตไมใชเรื่องที่สมควร
ตองลงทัณฑ ถาหากชุดนี้ใชไดผลดีจริง ฉันจะใหแกไขรายละเอียดเพิ่ม
เติมลงในตําราการตัดเย็บชุดประลอง ออกไปไดแลว”
“คะทานชาย”
มะลิหอมยอตัวลงทําความเคารพ แลวก็เดินแชมชอยออกไปจากหอง
หญิงสาวหายใจโลงขึ้น ทานชายคารโลมันใสใจกับรายละเอียดทุกอยางที่
เกี่ยวของกับเขาสินะ

โบโลวิคมือสั่น เขาแอบซอนความจริงอันรายกาจเอาไว และการ
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ตองเผชิญหนากับทานชายคารโลมันก็ทําใหเขากดดัน โบโลวิคอาบดาบ
ของเขาดวยยาพิษซึง่ ไดรบั จากฝายตอตาน เขาไมรวู า มันเปนยาพิษชนิดไหน
แตขึ้นชื่อวายาพิษ มันยอมมีไวเพื่อทํารายทานชายคารโลมัน
โบโลวิคถูกพาตัวไปเผชิญหนากับทานชายคารโลมันในลานประลอง
ถาหากเขาใชดาบอาบยาพิษทํารายทานชายคารโลมันไมสาํ เร็จ นัน่ ก็หมายถึง
โบโลวิคตองใชชีวิตของตัวเองเขาแลก ไมวาอยางไรโบโลวิคก็มีทางรอด
นอยมาก
หากเขาตองตายจริง การพาทานชายคารโลมันไปดวยกันอาจเปน
หนทางการแกแคนเพื่อสนองตอบตอความไรนํ้าใจของทานชายคารโลมัน
โบโลวิคใชอํานาจในการหาผลประโยชนเขาตัวก็จริง แตเขาไมเคยคิดคด
ทรยศตอทานชายคารโลมัน
ความผิดของเขาไมไดรบั การใหอภัย เปนเรือ่ งทีโ่ บโลวิครูส กึ วาตัวเอง
ไมไดรับความยุติธรรม โบโลวิคเดินไปหยุดยืนตรงหนาทานชายคารโลมัน
เขาสั่งใหตัวเองเงยหนาขึ้นเพื่อสบตากับอีกฝาย แตดวงตาทรงอํานาจของ
ทานชายคารโลมันทําใหสติของโบโลวิคแทบกระเจิง
โบโลวิคไมใชคนกลาหาญอยูแลว เขาเปนคนใจเสาะ อวดเบงอาง
อํานาจก็เพราะมีลูกนองคอยหนุนหลังคุมครอง และโบโลวิคก็รูดีวาเขามี
ฝมือเทียบทานชายคารโลมันไมไดเลย ทานชายคารโลมันเคยเปนนักรบ
เคียงบาเคียงไหลกับพันธมิตรซึ่งกลายเปนชนชั้นผูพิทักษในปจจุบัน
ทานชายคารโลมันมีความเชี่ยวชาญดานการตอสู ไมใชแครอคอย
อาศั ย องครั ก ษ โบโลวิ ค ยกมื อ ขึ้ น เช็ ด เหงื่ อ หนทางเดี ย วที่ โ บโลวิ ค จะ
เอาชนะทานชายคารโลมันไดกค็ งตองอาศัยดาบอาบยาพิษในมือเขา โบโลวิค
กมศีรษะใหกับทานชายคารโลมัน ถือเปนการแสดงความเคารพตอกันเปน
ครั้งสุดทาย
“ทานชาย”
“เปนอยางไรบางโบโลวิค”
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“ในคุกคงไมอาจเรียกวาเปนสถานที่สุขสบาย”
“หากเทียบสัดสวนคนทีอ่ ยูใ นคุกกับคนทีอ่ ยูน อกคุก คนทีอ่ ยูข า งนอก
มีจํานวนมากกวาอยางเทียบไมได เพราะฉะนั้นคุกไมใชสถานที่ซึ่งใครจะ
เดินเขาไปก็ได”
โบโลวิคยิ้มปากสั่น เปนรอยยิ้มที่เยยหยันตัวเอง เขาสัมผัสไดถึง
อันตรายที่คุกรุนอยูรอบตัว โบโลวิคไมอยากยอมรับวาเขาเปนคนรนหาที่
เอง เขาถึงเลือกที่จะเมินเฉยตอการเจาะจงมองไปยังความผิดของตัวเอง
“ถาหากทานชายใจกวาง…”
“หยุดเถอะโบโลวิค ไมมีคําวาใจกวางสําหรับคนที่ทรยศตอประเทศ
ของตัวเองหรอก”
“ผมไมไดคิดทรยศ”
“แตขายขอมูลของทางการใหกับฝายตอตาน?”
“ผมยอมรับ ผมโลภ แตขอมูลแคนั้นมันจะทําอะไรพวกเราได”
“นั่นคือวิธีการคิดอยางคนเห็นแกตัว ซึ่งเราจะไมเสียเวลาอธิบายใน
เรื่องนี้ จิตสํานึกเปนเรื่องที่ตองเกิดขึ้นเอง สอนกันไมได”
“ไมมีวิธีอื่นแลวสินะ”
ทานชายคารโลมันดึงดาบออกจากฝก ฝกดาบนั้นถูกสงใหกับฟาดิน
ในขณะที่โบโลวิคถอดฝกดาบและสงฝกดาบใหกับผูคุมที่พาตัวเขาเขามา
โบโลวิคมองตามฝกดาบของเขา ใชดวงตาจับจองอยูค รูใ หญ และอาการนัน้
ของโบโลวิคก็ทําใหคนที่จับจองอยูแลวนึกสงสัย
แรมซีย ดไวตเฮอรเนส ที่นั่งอยูบนเกาอี้พิเศษตามฐานะของเขา
พยักหนาเรียกอัสฟาเขาไปหา และกระซิบบอกบางอยางกับอัสฟา แรมซีย
มีความสงสัยในฝกดาบของโบโลวิค และมันจะตองถูกตรวจสอบ อัสฟา
ตอบรับคําสั่งของแรมซีย แลวพาตัวเองลงไปยืนรอผูคุมของโบโลวิค
ภายในสนามประลอง การตอสูร ะหวางทานชายคารโลมันกับโบโลวิค
เริม่ ตนขึน้ อัสฟารับเอาฝกดาบของโบโลวิคจากผูค มุ มา เขาจะตองตรวจสอบ
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มันอยางเรงดวน และองครักษหนุมก็ถือฝกดาบนั้นหลบหายออกไป
“ทานชาย ผมไมไดตองการแบบนี้เลย!”
โบโลวิคเอาแตถอยหนี เขาไมไดฝกการตอสู ไมเชี่ยวชาญ แตมี
ความถนัดในการอวดเบงวางอํานาจ ทานชายคารโลมันไมเสียเวลาเกินจําเปน
รางสูงแกรงรุกประชิดเขาไปหาโบโลวิค ดาบในมือทานชายถูกฟาดลงไปหา
โบโลวิค โบโลวิคลมลุกคลุกคลาน เขาหลบหนี
รางกายของโบโลวิคสัมผัสกับคมดาบของทานชายคารโลมันหลายครัง้
โบโลวิคเปนคนใจเสาะอยูแลว บาดแผลเล็กนอยก็เพียงพอแลวที่จะทําให
เขาตืน่ กลัวยิง่ ขึน้ แตทา นชายคารโลมันเสียสมาธิเล็กนอยเพราะเสียงตะโกน
จากอัสฟาที่สั่งใหคนเขาไปรวบตัวโบโลวิค
“ดาบนั้นมียาพิษ!”
โบโลวิคนั่งอยูบนพื้น ทานชายคารโลมันยืนอยูตรงหนาเขา โบโลวิค
ใชจังหวะนั้นกดปลายดาบลงไปในแผนทองของทานชายคารโลมัน คมดาบ
เจาะทะลุเสือ้ ชัน้ นอกเขาไป ทานชายคารโลมันตวัดดาบคมปลาบเชือดเขากับ
ลําคอของโบโลวิค
เพื่อไมใหเขาตองทรมาน ทานชายเลือกเชือดในจุดที่ทําใหโบโลวิค
สิ้นใจเร็วที่สุด เขาทิ้งรางที่กําลังจะไรวิญญาณลงบนพื้น รางนั้นดิ้นพราด
จมกองเลือดอยางนาเวทนา ดาบรวงจากมือของโบโลวิค ขณะที่อัสฟากับ
ฟาดินเขาถึงตัวทานชายคารโลมัน
ทานชายยกมือขึ้นเปนเชิงหาม ดาบนั้นไมสามารถแทงทะลุเขาไป
สัมผัสกับผิวกายของเขาได เพราะมีเสื้อเกราะชั้นที่มะลิหอมทํามันขึ้นมา
ปองกันเอาไว ทานชายสงดาบใหกับฟาดิน และอัสฟาก็คุกเขาลงเพื่อกลาว
คําขอโทษ
“ขออภัยครับทานชาย”
อัสฟาตองเขารวบตัวโบโลวิคในทันที ทําใหเขาพลาดพลั้งไมคิดให
ถี่ถวน การกระทําของเขาทําใหทานชายคารโลมันเสียสมาธิ
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“ไมเปนไรอัสฟา นายแคทําตามหนาที่ ซึ่งถูกตองแลว ลุกขึ้นเถอะ”
อัสฟาลุกขึ้นตามคําสั่งของทานชายคารโลมัน ไมเซาซี้เรียกรองให
ลงโทษ เพราะทราบนิสัยของเจานายหนุมดีวา ถาหากทานชายคารโลมัน
ตองการเอาผิด ไมตองรองขอ แตทานชายจะมอบใหเอง
“ไอเวรนั่นเลนไมซื่อ”
เซอรกรี สั คํารามออกมา แตเพราะมันตายไปแลวทําใหเขาไมกระโดด
ลงไปรวมวงจัดการโบโลวิค เซอรกรี สั แรมซีย และจีซสั ตองควบคุมตัวเอง
ไมใหพรวดพราดลงไปหาทานชายคารโลมัน แตตองออกจากที่นั่งอยาง
องอาจ ไมใหเกิดความผิดปกติจนคนอื่นจับสังเกตได
เสียงตะโกนของอัสฟาเมื่อสักครู ถาหากไมใชคนที่อยูในบริเวณ
ใกลชิด ก็จะไมมีใครไดยินหรือผิดสังเกต เพราะที่นั่งสําหรับผูชมคนอื่นใน
ชนชั้นผูพิทักษและชนชั้นบริหารนั้นอยูไกลออกไป และมีกระจกกั้นอีก
หนึ่งชั้นเพื่อปองกันไมใหมีคนแอบแทรกตัวเขามา แลวสรางความเสียหาย
ดวยวิธีการสกปรก
“มันแทงถูกนายหรือเปลา”
แรมซียถามประโยคแรกเมื่อทั้งสามคนลงไปถึงบริเวณที่คารโลมัน
ยืนอยู ทานชายหนุมเกี่ยวนิ้วเขากับเสื้อที่เปนรูพรุน ทําเอาใบหนาของ
แรมซีย จีซัส และเซอรกีรัสตึงเครียดขึ้นทันที
“ทะลุเสื้อ”
“ทะลุเสื้อ?”
“แตบังเอิญฉันมีเสื้อวิเศษ จีซัส ทะลุแคชั้นนอก เขาไมถึงเนื้อใน
ไมอยางนั้นดาบอาบยาพิษนั้นคงสรางปญหาใหกับฉันไมนอย”
ทานชายคารโลมันปรายตามองโบโลวิคเหมือนอีกฝายชางไรคา แต
โบโลวิคก็ไรคาจริงนั่นแหละ ไมมีศักดิ์ศรีกระทั่งวินาทีสุดทายกอนสิ้นลม
“เสื้อวิเศษ ฉันเพิ่งรูวานายมีอารมณขัน”
จีซสั ขําไมออก เพราะการทีเ่ สือ้ ทะลุนนั้ ก็หมายถึงดาบเลมนัน้ สามารถ
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สัมผัสกับเรือนกายของคารโลมันได เขาจับจองที่เรือนกายของทานชาย
แตก็ไมพบวามีบาดแผลแตอยางใด
“สรุปเสื้อทะลุแตเนื้อไมทะลุ?”
“ตามนั้นจีซัส”
“ฉันซีเรียสนะเนี่ยทานชาย”
“เอานาจีซัส ทานชายปลอดภัยจากยาพิษก็ดีแลว”
เซอรกีรัสวางมือลงบนบาของจีซัส ทานชายคารโลมันหันใบหนาไป
ยังองครักษคนสนิท ถึงเขาจะปลอดภัย แตเรื่องนี้ปลอยผานไปไมได
“ตรวจสอบวายาพิษนั้นมาจากไหน โบโลวิคไดมายังไง”
“ครับทานชาย”
ฟาดินกับอัสฟารับคําสั่งจากเจานายหนุม สวนแรมซีย จีซัส และ
เซอรกีรัส เมื่อทานชายคารโลมันปลอดภัย พวกเขาก็ไมมีเรื่องอื่นใหตอง
สนใจอีก ถึงจะของใจเรื่องเสื้อวิเศษ แตคําพูดของทานชายคารโลมันใน
บางครั้งมันก็ฟงเขาใจยากอยูแลว งั้นก็ชางมันเถอะ!
“ในเมื่อนายยังไมตาย ฉันก็ขอตัวกลับกอนก็แลวกัน คลาริสสา
รออยูที่ตําหนัก ดวยความเปนหวงนาย คงเดินไปเดินมาจนพื้นตําหนัก
แทบสึก ฉันสงสารหูของจัสมินดวย คลาริสสาคงพรํา่ บนถึงความหวงใยทีม่ ี
ตอนายไมหยุด”
“ถาหากทานชายตายขึน้ มาพวกเราตองเดือดรอนแน ภาระคงเพิม่ ขึ้น
จนหัวหมุน”
จีซัสกลาวตอขึ้นมา ถึงแรมซียจะพูดแบบนั้น แตเชื่อเถอะวาแรมซีย
จะตองเปนคนที่เดือดรอนที่สุดถาหากวาเกิดอะไรขึ้นกับทานชายคารโลมัน
แรมซียสามารถตายแทนคารโลมันไดอยางไมลังเล แตหลังจากที่แรมซีย
แตงงานกับทานหญิงครองขวัญ จีซสั ก็ไมแนใจนักวาแรมซียต อ งขออนุญาต
ภรรยากอนตายแทนพี่ชายของเธอหรือเปลา
“ฉันตองขอบใจนายสามคนหรือเปลาที่มาเฝาดูรอฉันตาย”
48 ชายาจํายอม

ทานชายคารโลมันถามกลับเสียงเรียบ เซอรกีรัสหัวเราะ ถึงจะฟงดู
โหดเหี้ยมไปสักหนอย แตมันคือการหยอกลอกันระหวางพวกเขา
“อยาใสความกันแบบนั้นสิทานชาย การที่นายยังหายใจอยูยอมเปน
เรื่องดี”
“ฉันเห็นดวยกับแรมซียนะ ถานายไมอยูสักคนคงวุนวายฉิบ ฉัน
เบื่อรบชะมัด แคตองรับมือกับฝายตอตานก็เบื่อแทบกระอัก”
จีซัสบน เขาตองการใหซัคคาเวียเขาสูความสงบอยางแทจริง ถึง
ตอนนี้จะสงบ แตก็ยังมีบางพื้นที่ซึ่งรอเวลาคุกรุน
“เอาเป น ว า ฉั น จะอยู  ต  อ ไปเพื่ อ ควบคุ ม ความประพฤติ ข องนาย
ทั้งสามคนก็แลวกัน”
“เฮ ฉันเปนคนดีนะ”
“ฉันคงตองถามแคททรีนาแลวละจีซัส วานายประพฤติตัวดีจริง
หรือเปลา”
“ไมตองเอาชื่อแคทมาขูหรอกนา แคไดยินก็กลัวหัวหดแลวเนี่ย”
จีซสั กลาวเลน ทําตัวเปนคนเกรงกลัวภรรยา แคททรีนาผูอ อ นหวาน
นะเหรอจะกลาฟองพี่ชายเรื่องเขา ถึงคารโลมันเอยปากถาม เธอก็ตอง
ยิ้มหวานแลวตอบดวยนํ้าเสียงนุมนวลถึงความดีงามของเขา
“นายสามคนเตรียมตัวกลับเมืองของตัวเองไดแลว มันจบเรื่องแลว”
“ครับทานชาย”
ทั้งสามหนุมรับคําบัญชาจากทานชายคารโลมัน แรมซีย จีซัส และ
เซอรกรี สั ยังอยูท นี่ นั่ เพือ่ สงทานชายคารโลมันกลับออกไปจากสนามประลอง
ทานชายหมุนตัวเดินนําฟาดินกับอัสฟาออกไปจากสนามเพื่อเดินทางกลับ
ไปยังปราสาทเวอรโดซา
ชัยชนะของทานชายคารโลมันตอโบโลวิคถูกประกาศออกไปให
ประชาชนรับทราบ เปนการตอสูที่ใชเวลาเพียงแคสิบหานาทีเทานั้น แตเปน
สิบหานาทีซึ่งประเทศซัคคาเวียสามารถสูญเสียบุคคลสําคัญไปพรอมกับ
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คนไรความสําคัญไดเลยถาหากไมมีเสื้อของมะลิหอมปองกันเขาเอาไว
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