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ฝนราย

“เราจะใหโอกาสทานมีชีวิตดวยการประลอง”

โอกาสเพื่อการแลกชีวิต แลกดวยลมหายใจ ในวัยยี่สิบเจาของวาจา
นั้นกลับสงบนิ่งเกินวัย ภายใตดวงตาคมปลาบคือความเยือกเย็นเขาขั้น
อํามหิต
‘บทลงโทษของคนทรยศ’
ซาเลอมา เรซแนฟ ไมมที างเลือกอืน่ เขาตองรับคําบัญชา แมรเู ต็มอก
โอกาสของเขาไมมีจริง เพราะทานชายฟลาเวียน มารลไคเซนเต จะไมไว
ชีวิตของเขา
“ทานชาย ทานไมไดคิดจะใหโอกาสรอด”
ดวงตาอํามหิตของทานชายฟลาเวียนคือคําตอบสําหรับคํากลาวของ
ซาเลอมา แตโอกาสรอดนอยนิดนั้น ซาเลอมาอาจทําใหการคาดการณของ
ทานชายฟลาเวียนตองลมเหลว
อายุเพิ่งยี่สิบเทานั้น ตอใหเกงกาจถึงขนาดไหนก็ไมอาจเทียบความ
สามารถกับผูเ ปนบิดา ทานชายคารโลมัน มารลไคเซนเต และฝมอื การตอสู
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ของซาเลอมาก็เปนรองทานชายคารโลมันเพียงเล็กนอยเทานั้น
“โอกาสอยูท ตี่ วั ทาน แตถา หากเกรงกลัวนัก ก็จงประลองกับนองชาย
ของเรา คีฟ กาวเขามา”
ทานชายฟลาเวียนออกคําสั่ง คีอาคีฟ อัลมาเกซซี่ กาวเขามา มือเขา
สั่นเล็กนอย ถึงอยางไรคีอาคีฟก็ยังเปนเด็กชายวัยเพียงแคสิบกวาปเทานั้น
“ทานชาย ทานดูแคลนขา”
“ทานมีศักดิ์ศรีอะไรเหลือใหเราดูแคลนอีกอยางนั้นเหรอ”
ทานชายฟลาเวียนถอยไปดานหลัง เพื่อใหคีอาคีฟกาวเขาไปแทนที่
ลานกวางลอมไปดวยซากปรักหักพังของสิ่งกอสราง ทามกลางคืนเดือนมืด
ราวกับวาทองฟากําลังเศราโศก
“คีอาคีฟ อัลมาเกซซี่ จะเปนคูประลองของทาน”
“ทะ…ทานชาย”
“นายทําไดคีฟ”
คีอาคีฟกํามือเขากับดามของดาบแนน ซาเลอมาเคยเปนอาจารย
สอนดาบเขา ถึงจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ และเขากําลังจะตองใชดาบที่
ไดรับมอบจากซาเลอมาประลองกับอีกฝาย
“ทานจะสงทานคีฟมาตาย!”
“เรากําลังจะสงทานไปลงนรกตางหาก”
“ทานชายฟลาเวียน!”

“กรี๊ด!”

ฝนรายกลืนกินความสุขในยามนิทราของเธอไปอีกแลว เหงื่อไหล
โซมรางทีล่ กุ ขึน้ นัง่ บนเตียง เธอหายใจแรง แววตาเต็มไปดวยความตืน่ กลัว
สั่นเทิ้มไปทั้งรางระหวางที่โนมตัวไปที่โคมไฟและไขวควาเปดมัน
“แฮก! แฮก!”
เสียงหายใจของเธอดังหอบรัวเร็ว ลีอาหลูบหนา มองไปรอบหอง
8 ภรรยาจอมทมิฬ

และเริ่มควบคุมสติได เมื่อแนชัดแลววามันเปนเพียงความฝน
“ฝนรายอีกแลว”
เปนความฝนแบบเดิมที่ลีอาหฝนถึง แตเธอไมรูจักบุรุษที่เธอระลึกรู
ในความฝนวาชื่อของเขาคือ ‘ซาเลอมา’ นอกจากนี้ยังมีผูเกี่ยวของเปนถึง
บุรุษสูงศักดิ์ ทานชายฟลาเวียน มารลไคเซนเต ที่แมจะเอยนามของเขายัง
ตองเอยอยางระมัดระวังและสมเหตุสมผล
แลวเธอชางกลาฝนถึงเขาไดอยางไร และก็เหมือนทุกครั้งที่เธอฝน
ถึงเหตุการณนี้ ลีอาหจะสะดุงตื่นเมื่อปลายดาบของคีอาคีฟตวัดฉับเขากับ
ลําคอของซาเลอมา จนคอขาดกระเด็น
หลายครั้งที่คีอาคีฟเพลี่ยงพลํ้า รางกายถูกคมดาบของซาเลอมา
ในความฝน ลีอาหหวงใยคีอาคีฟ ภาวนาใหเขารอดตาย แตเมื่อซาเลอมา
เปนผูพายแพ เธอก็จะสะดุงตื่นขึ้นมาพรอมกับอาหารเจ็บแปลบในทรวงอก
“ทานคีฟ”
แมแตในความฝน เธอก็ยังตองการใหเขารอด และตองการปกปอง
เขา เธอแปลกใจที่หัวใจเธอยังเตนรัว และหนักอึ้ง
“มันก็แคความฝนไรสาระ”
ลีอาหเลื่อนตัวลงจากเตียง หญิงสาวเดินไปยังหนาตาง รูดมานเพื่อ
มองออกไปยังความมืดภายนอก ภายในหองพักขององครักษหญิง
“มาสิ”
เมื่อคิดถึง คีอาคีฟ อัลมาเกซซี่ หญิงสาวก็ระลึกถึงนํ้าเสียงอบอุน
ของเขา และมือที่ยื่นไปหาเธอ ลีอาหในชุดสีขาวซึ่งเปรอะเปอนจนมองหา
สีเดิมแทบไมเจอ เธอนั่งเหน็บหนาวอยูขางถนน เนื้อตัวมอมแมมไรความ
นาดู คีอาคีฟยื่นมือมาหาเธอ และเมื่อเธอจับมืออบอุนของเขาเอาไว จาก
เด็กไรบาน เธอก็กลายเปนคนมีบาน บานของเธอก็คือที่นี่ สถานที่ซึ่งเธอ
เติบโตขึ้นมาดวยความเมตตาของคีอาคีฟ
“เธอชื่อลีอาห จําไวนะ”
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คีอาคีฟบอกกับเธอแบบนั้น และหญิงสาวก็จดจํามาตลอด เธอมีชื่อ
เพราะเขา แตเธอไมมีนามสกุลเหมือนกับคนอื่น เธอชอบชื่อลีอาห เพราะ
เปนชื่อที่คีอาคีฟตั้งใหเธอ

หนาที่สําคัญในยามเชาของลีอาหคือการทําตัวเปนนาฬกาปลุกให

คีอาคีฟ หญิงสาวไปที่ตําหนักของชายหนุมภายในบริเวณอันกวางขวางของ
เบรยเดนเฮาส ซึ่งเปนปราสาทของผูปกครองเมืองเซนเดอรวิค หญิงสาว
เปดประตูเขาไปในหองของชายหนุม
คีอาคีฟ อัลมาเกซซี่ ยังอยูในนิทรา ดวงตาของลีอาหออนโยนลง
เมื่อมองไปที่เขา เรือนกายทอนบนของชายหนุมเปลือยเปลา และเขาไมได
เปลือยแคนั้น คีอาคีฟจะเปลือยตลอดรางกอนเขานอน หญิงสาวเดินไป
รูดมานหนาตางชาๆ เพื่อใหแสงแดดคอยๆ สองผานหนาตางเขามาในหอง
“อืม…”
รางสูงบนเตียงขยับตัว ลีอาหรูดมานสวนที่เหลือ รางสูงเพรียวในชุด
เครื่องแบบองครักษหญิงเดินไปหยุดยืนหางจากเตียงนอนของชายหนุม
ราวๆ สามกาว เธอกลบเกลื่อนความอบอุนในดวงตาใหหลงเหลือไวแค
ความสงบนิ่งและนอบนอม
“ลีอาห?”
เขาขยับตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียง มาดของเขาสงางาม ผาหมเลื่อนลงไป
กองบริเวณบัน้ เอว เผยใหเห็นแผงอกแกรงและเรือนกายทอนบนทีแ่ ข็งแกรง
ดวยกลามเนือ้ จากการฝกวิชาการตอสู เปลือกตาทีเ่ ปดขึน้ ดวงตาสีรตั ติกาล
เฉกเชนดวงตาของบิดา ไลกา อัลมาเกซซี่ มองไปที่ลีอาห
“อรุณสวัสดิ์คะทานคีอาคีฟ”
หญิงสาวโคงตัวแสดงความเคารพเขา องครักษหญิงจะไมยอ ตัวอยาง
แชมชอย แตจะยืนตรงแลวโคงตัวทําความเคารพเฉกเชนบุรุษ แตถาหาก
เปนการแสดงความเคารพตอผูสูงศักดิ์ระดับทานชาย องครักษหญิงก็จะ
10 ภรรยาจอมทมิฬ

ตองทาบมือเขากับอกกอนโคงตัวแสดงความเคารพ
“อรุณสวัสดิ์”
คีอาคีฟผอนคลายเมื่ออยูตอหนาเธอ เปนชวงเวลายามเชาที่มีความ
อบอุน เล็กๆ แฝงอยู สําหรับลีอาหแลว เธอไมเคยเหน็ดเหนือ่ ยทีจ่ ะทําหนาที่
เปนนาฬกาปลุกใหเขา
โดยมารยาทลีอาหตองยืนกมหนา แตเพราะเธอคือองครักษหญิงที่
ไดรับการฝกฝนเรื่องการตอสู จุดประสงคเพื่ออารักขาคีอาคีฟ ประสาท
สัมผัสคือหนึ่งในเรื่องที่เธอตองฝก หากเธอตองการมีชีวิตรอด
เธอไดยินเสียงเขาเลื่อนตัวลงจากเตียง ผาปูเตียงเสียดสีกับรางกาย
ของชายหนุม และเมือ่ เขาเดินมาหยุดยืนตรงหนาเธอ คีอาคีฟก็สวมเสือ้ คลุม
เรียบรอย
“ขอบใจมากยายนาฬกา”
มือใหญวางลงบนศีรษะเธอ ลีอาหตองยืนนิ่ง ไมเงยหนา ไมสบตา
เพราะเขาคือเชื้อพระวงศสูงศักดิ์ดวยสายเลือดของมารดาซึ่งเปนทานหญิง
ในราชวงศมารลไคเซนเต คีอาคีฟจึงไมใชแควา ทีผ่ ปู กครองเมืองเซนเดอรวิค
ตอจากบิดาเทานัน้ แตเขายังเปนพระญาติของราชวงศมารลไคเซนเต ราชวงศ
ซึ่งปกครองประเทศซัคคาเวียแหงนี้

คีอาคีฟไมอยูตรงหนาเธอแลว เขาเขาไปในหองอาบนํ้า คนรับใช

ตามเขาไปเพือ่ ปรนนิบตั เิ ขา หมดหนาทีข่ องลีอาหแลว องครักษหญิงออกมา
จากหองนอนสวนตัวของเจานาย เธอแทรกตัวไปหยุดยืนดานหลังเสา
ขนาดใหญ
มือหยาบกรานจากการจับอาวุธยกขึ้นชาๆ กอนจะวางลงบนศีรษะ
ของตัวเอง ไออุนจากมือของคีอาคีฟยังคงกรุนอยูบนนั้น มือของเขาอบอุน
สําหรับเธอเสมอ ลีอาหพริม้ เปลือกตาลง ซึมซับความรูส กึ นัน้ เอาไวในหัวใจ
ชาๆ
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เธอทําไดแคแอบเก็บความอบอุน นีไ้ ว รูต วั ดีวา เธอกับเขาชางแตกตาง
กัน หากเทียบระหวางเธอกับเขา เขาสูงเทียมฟา ในขณะที่เธอตํ่าตอย
เพียงดิน ในยามที่เธอเยาววัย เธอวิ่งตามเขาตอยๆ อยูขางกายเขาใกลชิด
ยิ่งกวาเด็กผูหญิงคนไหน
เขาอายุมากกวา สูงศักดิก์ วา แตอนุญาตใหเธอผูต า่ํ ตอยเปนสหายสนิท
ของเขา ลีอาหตามเขา เพราะเขาคือความอบอุน หัวใจของเธอ อยูใ กลคอี าคีฟ
แลวเธอรูสึกปลอดภัย นั่นก็เพราะความทรงจําของเธอกอนหนาที่จะพบ
คีอาคีฟสูญหายไป
ลีอาหจําอะไรไมได เธอจําไดเพียงแควันที่นาตื่นกลัวของเด็กหญิง
ตัวนอยที่อยูตามลําพัง เธอนั่งอยูริมถนนในสภาพมอมแมม กอดตัวเอง
แลวก็มองไปรอบตัวอยางตื่นกลัว เสียงสะอื้นดังผะแผวผานลําคอ เธอนึก
ไมออก
‘เราเปนใคร’
‘เรามาทําอะไรที่นี่’
‘ครอบครัวของเราอยูที่ไหน’
คําถามพวกนั้นยิ่งสรางความตื่นตระหนกใหกับเธอ กระทั่งมือของ
ผูชายวัยรุนคนหนึ่งยื่นมาตรงหนา เธอมองเขาผานมานนํ้าตา แลวก็พบวา
เธอกําลังไดรบั รอยยิม้ จากเขา เจาของรอยยิม้ ใจดี รอยยิม้ ของเขา เธอตัง้ ชื่อ
มันวา ‘รอยยิ้มเทวดา’
เขาตั้งชื่อใหเธอ จับมือเปรอะเปอนของเธอ เสื้อผาบนตัวเขาสะอาด
สะอานหรูหรา แตเขาก็ไมรังเกียจสภาพมอมแมมของเธอ พาเธอออกมา
จากขางถนนนากลัว
“หนูอยูที่นี่ไดเหรอคะ”
“ไดสิ”
ลีอาหยังคงสงสัยและตื่นกลัว คีอาคีฟเรียกที่นี่วาบาน แตสําหรับ
แมหนูนอ ยลีอาหในตอนนัน้ เบรยเดนเฮาสคอื ปราสาทขนาดมหึมาที่หรูหรา
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และไมเหมาะกับเธอเลยสักนิด
“เธอจะอยูที่นี่ในฐานะเพื่อนของฉัน”
“เราเปนเพื่อนกันเหรอคะ”
“ใช เราเปนเพื่อนกัน ฉันคือเพื่อนที่หวังดีกับเธอที่สุดลีอาห”
นับตั้งแตนั้นเบรยเดนเฮาสก็กลายเปนสถานที่ปลอดภัยของเธอ
ลีอาหมีชุดใหมหลายสิบชุดที่คีอาคีฟสั่งคนเตรียมใหเธอ เธอมีหองพักของ
ตัวเอง และเธอก็เปนเพื่อนของเขา เธอชอบที่มีเขาเปนเพื่อน จนกระทั่ง
วันหนึ่ง ลีอาหตองเริ่มเปลี่ยนตัวเอง
“ลีอาห”
“เอนี่”
ลีอาหสง ยิม้ ใหเอนี่ เอนีท่ าํ งานเปนคนรับใชในเบรยเดนเฮาส นอกจากนี้
ยังทําหนาที่ดูแลเธอ เหมือนเปนพี่สาวของเธอ
“จะไปไหน”
“ไปหาคีฟ”
“ตอนนี้ลีอาหอายุเทาไรแลวจําไดไหม”
“จําไมได แตคีฟบอกวา ตอนที่เจอหนู หนูอายุประมาณสิบป ตอนนี้
หนูก็ตองอายุสิบสองใชไหมคะเอนี่”
เอนีจ่ บั มือลีอาห ดึงใหลอี าหนงั่ ลงบนมานัง่ ยาวตัวเดียวกัน เอนีจ่ บั มือ
ลีอาห แลวก็ยิ้มใหกอนตัดสินใจพูดเรื่องสําคัญที่เตรียมไวคุยกับลีอาห
“ตอนนี้ทานคีฟอายุสิบเจ็ด เปนชายหนุมรูปงาม”
“คะเอนี่”
“ลีอาหกก็ าํ ลังโตขึน้ ทุกวัน ลีอาห ถึงทานคีฟจะเมตตาลีอาห แตลีอาห
ก็ตองใหความเคารพทานคีฟ”
“หมายความวายังไงคะเอนี่”
“ลีอาหเริ่มโตเปนสาวแลว และทานคีฟก็เปนชายหนุมที่มีภารกิจตอง
เรียนรูอีกมาก ลีอาหไปหาทานคีฟบอยๆ คงไมเหมาะนัก”
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“หนูกับคีฟเปนเพื่อนกัน”
“ลีอาห ลีอาหเปนเพื่อนกับทานคีฟไมไดหรอกนะ เพราะทานคีฟคือ
ผูสูงศักดิ์ คือวาที่ผูปกครองเมืองเซนเดอรวิค”
“หนูไมเขาใจ หนูอยูกับคีฟไมไดเหรอคะ”
เสียงของลีอาหสนั่ เทา โลกใบเล็กของเธอคือโลกทีเ่ ต็มไปดวยคีอาคีฟ
ถาหากไมมีเขาแลวโลกของเธอจะเปนอยางไรตอไป
“อยูได แตตองอยูเหมือนคนรับใชคนอื่น ถาหากลีอาหจะอยูที่นี่
ลีอาหตองเรียกทานคีฟเหมือนที่ฉันและคนรับใชคนอื่นเรียก”
“หนูจะเรียกคีฟวาทานคีฟคะ เพราะหนูอยากอยูที่นี่ อยากอยูกับคีฟ
หนูขอโทษคะ หนูตองเรียกทานคีฟใชไหมคะ เมื่อกี้ไมนับไดไหมคะเอนี่
หนูอยากอยูที่นี่”
“ไมตองตกใจลีอาห ฉันไมมีสิทธิ์ไลลีอาห แตฉันอยากใหลีอาหได
อยูที่นี่ และรูวาควรปฏิบัติตัวยังไงตอทานคีฟ”
“เอนี่บอกหนูเลยคะ เอนี่สอนหนูนะคะ หนูจะทําตามที่เอนี่บอกทุก
เรื่องเลยคะ หนูสัญญา”
ลีอาหจับมือเอนี่ เกี่ยวนิ้วกอยเขากับนิ้วกอยของเอนี่เพื่อยืนยันถึง
คําสัญญาของเธอ เธอจะทําตามที่เอนี่สอนเพราะไมอยากแยกจากคีอาคีฟ
“นอกจากเรียนหนังสือแลว ลีอาหก็ตองรูหนาที่ของตัวเอง ลีอาห
จะวิ่งตามทานคีฟไมไดอีกตอไป”
“ใกลชิดไมไดเหรอคะ”
“ลีอาหไมมีหนาที่ตองใกลชิด”
“แลวทํายังไงถึงจะไดใกลชิดคะ”
“ลีอาห คนที่ใกลชิดทานคีฟไดมีแคคนรับใชที่มีหนาที่กับองครักษ
เทานั้น”
หากไมนับรวมผูสูงศักดิ์เชนเดียวกัน คนที่สามารถใกลชิดคีอาคีฟ
ไดก็มีแคคนรับใชซึ่งทําหนาที่ดูแลเขา ซึ่งจะมีการคัดเลือกอยางเขมงวด
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และองครักษซึ่งคัดเลือกเขมงวดมากกวา
“คนรับใชตองทําหนาที่อะไรบางคะ”
“ดูแลทานคีฟตามคําสั่ง เปนตนวา เตรียมอาหาร เตรียมเสื้อผา แต
ตอนนี้ลีอาหยังเปนคนรับใชสวนตัวของทานคีฟไมไดหรอกนะ ลีอาหยัง
อายุนอยเกินไป อยางนอยก็ตองอายุยี่สิบปขึ้นไป”
“อีกตั้งแปดป”
“ใช อีกแปดป และลีอาหก็ตองเขารับการคัดเลือกดวย ถาคัดเลือก
ผานถึงจะไดทํางานในตําแหนงนั้น เขาใจไหม”
“หนูไมอยากเปนคนรับใช หนูอยากเปนองครักษ”
ลีอาหตัดสินใจในตอนนั้นเอง เธอรูวาองครักษตองทําหนาที่ปกปอง
ถาหากเธอเปนองครักษ เธอก็จะไดทํางานใกลชิดและไดปกปองคีอาคีฟ
ดวย
“หนูอยากปกปองทานคีฟ คนรับใชทําหนาที่ดูแล แตปกปองทานคีฟ
ไมได หนูอยากเปนองครักษมากกวาคะ”
“งั้นลีอาหก็ตองเขารับการคัดเลือก”
“หนูเขารับการคัดเลือกไดไหมคะ”
“ได เพราะองครักษเขารับการคัดเลือกไดตั้งแตอายุสิบปขึ้นไป ถา
ผานการคัดเลือกก็ตองฝกหนัก กวาจะไดทํางานก็อีกหลายป”
“แตระหวางฝกหนูจะไดเจอทานคีฟใชไหมคะ เพราะหนูเคยไป
ที่สนามฝกกับทานคีฟหลายครั้ง ทานคีฟชอบไปที่นั่น”
“ก็คงไดเจอบาง”
“หนูจะเปนองครักษคะ หนูจะเปนองครักษของทานคีฟใหได”
จากวันนั้นลีอาหก็เปลี่ยนตัวเอง จากเด็กหญิงที่คอยวิ่งตามคีอาคีฟ
แบบไรประโยชน เธอตั้งเปาหมายจะเปนคนที่ทําประโยชนตอเขา เธอจะ
เปนคนที่ปกปองผูใหชีวิตใหมกับเธอดวยชีวิตของตัวเอง
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ปลายดาบเลมยาวกรีดลงบนพื้นลานประลอง นํ้าหนักของมันไมมี

ผลตอมือของสตรีที่จับและลากมันเดินไปพรอมเธอ ใบหนาของหญิงสาว
เรียบเฉย ดวงตามองตรงไปยังคูประลอง
เสื้อแขนยาวสีดํา กางเกงสีเดียวกัน เนื้อผายืดหยุนในระดับสูงเพื่อ
ใหกระชับกับรูปรางและไมสรางความรําคาญใหกับผูสวมใส
ขาเรียวยาวซึง่ มีรองเทาบูต สีดาํ หุม ถึงขอเทา เดินเปนจังหวะสมํา่ เสมอ
แผวเบาดวยนํ้าหนัก แตมั่นคงเยี่ยงนักรบที่มีฝมือ ไมใชสตรีออนดอย
ไรฝมือ
การประลองวัดระดับฝมือจะมีขึ้นปละสองครั้ง วันประลองจะไมมี
อุปกรณปองกัน ประลองจริง เจ็บจริง แตไมถึงขั้นตองเอาชีวิตของอีกฝาย
ลีอาหมองไปยังคูป ระลอง เธอกับเขาตองประลองกันเปนประจํา ผลัดกันแพ
ผลัดกันชนะหลายครั้ง แตจากสถิติการชนะ ลีอาหทําไดดีกวา
เธอรูวาเขาตองการเอาชนะเธอ แตลีอาหก็ไมยอมใหเขาทําแบบนั้น
ไดงายๆ เพราะโดยตําแหนง เธอคือรองหัวหนาทีมอารักขาของคีอาคีฟ
และเพราะเธอเปนผูหญิง ความพยายาม มุงมั่นอันแรงกลาของเธอตองมี
มากกวาบุรุษ
ผูหญิงคือเพศที่ออนแอ องครักษที่เปนผูหญิงมีจํานวนนับคนได
ที่ผานการคัดเลือกไดรับอนุญาตใหคุมครองเจานายผูชาย องครักษหญิง
ของราชวงศมารลไคเซนเตมจี าํ นวนมาก แตกต็ อ งคอยอารักขาเชือ้ พระวงศ
ผูหญิงเทานั้น
ลีอาหเจาะจงที่จะเขารับการคัดเลือกเพื่ออารักขาคีอาคีฟ รางกาย
ของเธอผานความเจ็บปวดและการฝกหนักทรหดอดทนแบบเดียวกับที่บุรุษ
ตองฝก เธอผานมันมาไดดวยความมุงมั่นที่จะเปนผูพิทักษของคีอาคีฟ
และเธอก็ทํามันสําเร็จ
“ฉันไมแพเธอแน”
โคดี้กลาวออกมาดวยความมุงมั่นเชนกัน ลีอาหรับฟงอยางสงบ
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จุดเดนของโคดีค้ อื การเคลือ่ นไหวไดอยางรวดเร็ว และลงมืออยางเฉียบขาด
แต ทุ ก คนย อ มต อ งมี จุ ด ด อ ย ลี อ าห ไ ม ไ ด สู  ด  ว ยพละกํ า ลั ง อย า งเดี ย ว
ถึงอยางไรแรงผูหญิงยอมนอยกวาแรงผูชาย
แตเธอฝกใหตัวเองใชสมองรวมเขากับรางกาย โคดี้ใสเสื้อแขนกุด
สีดําและกางเกงสีเดียวกัน เขาพุงเขาไปหาลีอาห ไมใชการพุงสุมสี่สุมหา
แตเปนการเริ่มตนทาประลองอยางรูวาตองพุงไปจุดไหนเขาถึงจะไดเปรียบ
ลีอาหกมตัวลง หมุนลอดใตลําแขนของโคดี้ที่ยกดาบยาวขึ้น เธอ
หลบคมดาบของเขาไดอยางหวุดหวิด
บริเวณนอกลานประลองแบงที่นั่งออกเปนสองฝงคือฝงบุรุษที่มี
พื้นที่มากกวา และฝงของสตรี และองครักษหญิงก็ยอมตองสงใจเชียร
ลีอาห
โคดีฟ้ าดฟนดาบและพละกําลังเขาใสลอี าห ไมออ นขอใหเพียงเพราะ
เธอเปนผูหญิง เมื่ออยูในลานประลอง ศักดิ์ศรีของทั้งคูเทาเทียมกัน ลีอาห
หลบการปะทะ และใชสมองในการมองหาจุดออนของโคดี้ และเธอก็เลือก
จะโจมตีมัน
“อา!”
ลีอาหไมรองสักแอะตอนที่เธอเพลี่ยงพลํ้าใหกับคมดาบของโคดี้ แต
เธอถูกดาบคมๆ นัน้ กรีดเนือ้ บริเวณลําแขน มันไมลกึ เทากับคมดาบของเธอ
ที่หญิงสาวกดมันใสตนขาของโคดี้ ในขณะที่โคดี้คํารามออกมาเสียงดัง
ความปราดเปรียวของเธอทําใหหญิงสาวรอดพนจากการโตกลับของ
โคดี้ เธอใชดาบสรางแผลใหเขาอีกหนึ่งแหงและกระโดดหลบไปดานหลัง
โคดี้เสียหลัก ถอยออกไปนอกเสนของลานประลอง และทําใหลีอาหเปน
ฝายชนะ
“ขอบคุณที่ชี้แนะ”
เธอยืนตัวตรง เก็บดาบแนบลําตัว โคงศีรษะใหกบั โคดีเ้ พือ่ ใหเกียรติ
คูประลอง องครักษที่นั่งชมการประลองลุกขึ้นยืนเพื่อปรบมือใหกับผูชนะ
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ลีอาหหมุนตัวเดินไปสงอาวุธคืนใหกับผูดูแลดวยใบหนาเรียบเฉย
เสร็จการประลองของเธอแลว ลีอาหก็ไมมีแผนจะอยูดูการประลองของ
คูอื่นๆ ซึ่งการประลองวัดระดับฝมือ องครักษจะตองถูกจับคูเพื่อวัดระดับ
ความสามารถทุกคน
“คุณลีอาหเกงมากเลยคะ”
เมือ่ เดินผานทีน่ งั่ ขององครักษหญิง ลีอาหกไ็ ดรบั ทัง้ คําชมและสายตา
ชื่นชม องครักษหญิงดวยกันชื่นชมฝมือของเธอ ความเฉยชาลึกลับของ
ลีอาหทําใหเธอเหมือนคนที่เขาถึงยาก แตยิ่งยากเธอก็ยิ่งเปนที่ชื่นชมของ
องครักษหญิงดวยกันที่มีเธอเปนตนแบบ
เธอคือสตรีแข็งแกรง สวยและเท ที่รุนนองอยากเจริญรอยตาม
นอกจากนี้ก็ยังไดรับการยกยองจากองครักษรุนเดียวกัน แลวก็ยังมีความ
ริษยาไมพอใจเปนของแถมตามมาดวย แตลีอาหไมใหความสนใจกับเรื่อง
ไรสาระแบบนั้น
“ขอบใจ” เธอกลาวกับองครักษหญิงฝกหัดคนหนึ่งที่กลาเอยปาก
ชมเธอ องครักษหญิงฝกหัดผูนั้นถึงกับยืนตัวแข็ง คาดไมถึงวาลีอาห
จะสนทนาดวย
“คะ…คุณลีอาห คะ…คุยกับฉัน”
ลีอาหโคงศีรษะใหเธอผูน นั้ เล็กนอย แลวก็เดินออกไปจากลานประลอง
เธอไดรบั บาดเจ็บ โลหิตยังไหลริน แตมนั ไมใชบาดแผลทีใ่ หญสาํ หรับลีอาห
เธอเคยรองไห เจ็บปวดไปทั้งรางเหมือนกระดูกถูกบดเปนผุยผง แผล
เพียงแคนี้ไมทําใหเธอตื่นกลัว
“เบิกชุดทําแผล”
หญิงสาวถือปายประจําตัวของเธอไปวางลงบนเครื่องสแกน ซึ่ง
องครักษที่ไดรับบาดเจ็บสามารถนําปายประจําตัวมาเบิกชุดทําแผลได
ตลอดเวลา ชุดทําแผลถูกสงขามเคานเตอรมาใหกับลีอาห หญิงสาวรับมัน
มาแลวก็เดินจากไปเงียบๆ
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ลีอาหมาที่คอกมา หญิงสาวนั่งลงบนกองฟางที่อัดแนนเปนกอน

สี่เหลี่ยม หญิงสาวหันไปที่ประตูคอกมา เมื่อไดยินเสียงเบาๆ บริเวณนั้น
“หูเธอยังไวเสมอสินะ”
“ทานคีฟ” ลีอาหลุกขึ้นยืนตัวตรง โคงตัวเพื่อทําความเคารพคีอาคีฟ
ชายหนุมเดินไปหยุดยืนตรงหนาเธอ วางมือลงบนบาของหญิงสาว
“นั่งลง นี่คือคําสั่ง”
เขาสั่งเสียงเขม แตนํ้าหนักมือที่กดลงบนบาเธอกลับทําใหลีอาห
อบอุนจนเธอสะทานในอก หญิงสาวทรุดตัวนั่งลง และคีอาคีฟก็นั่งลงบน
กองฟางอีกกอนตรงขามลีอาห
“ทานคีฟ ฉัน…”
“หามพูด นี่คือคําสั่ง”
ถาเปนคําสั่งของเขา ลีอาหจะปฏิบัติตามอยางไรขอโตแยง ริมฝปาก
ของเธอปดเขาหากัน คีอาคีฟพับแขนเสื้อของหญิงสาวขึ้นอยางเบามือ
“เธอเปนผูหญิงนะ รอยแผลเปนคงไมเหมาะกับแขนเธอนักหรอก”
หนาที่ของลีอาหคือฟงคีอาคีฟพูด เธอเปลี่ยนไป จากเด็กผูหญิง
ขี้ ก ลั ว เธอก็ ค  อ ยๆ สดใสขึ้ น และเมื่ อ เธอเข า รั บ คั ด เลื อ กเป น องครั ก ษ
ความสดใสก็คอยๆ ถูกทดแทนดวยความเงียบขรึม
แตคีอาคีฟรูวาเธอยังเปนคนเดิม ดวงตาของเธอยังคงอบอุนและไว
เนื้อเชื่อใจเมื่อเธอมองมายังเขา แตการเปนองครักษ หนึ่งในเรื่องที่เธอตอง
ฝกอยางหนักคือการควบคุมอารมณตัวเอง
“ดีที่แผลไมลึก”
คีอาคีฟเงยหนาขึ้นเล็กนอยเพื่อใหดวงตาของเขามองหนาเธอได แต
เมื่อสบตากัน หญิงสาวก็คอยๆ ลดใบหนาลงตํ่าอยางสุภาพ
“เงยหนาขึ้น นี่คือคําสั่ง”
“คะทานคีฟ” ลีอาหยอมเงยหนาขึ้น การสบตากับคีอาคีฟทําใหเธอ
กระวนกระวายใจอยูบาง มันเปนการกระทําที่ผิดกฎ แตหญิงสาวก็ควบคุม
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ความลําบากใจซอนไวภายในอยางมิดชิด
“เธอสบตากับฉันได ฉันทีน่ งั่ อยูต รงหนาเธอตอนนีค้ อื เพือ่ นของเธอ”
คีอาคีฟเพื่อนที่แสนดีเจาของรอยยิ้มเทวดาคนนั้นไมเคยเลือนหาย
ไปจากหัวใจของลีอาห เพียงแตหญิงสาวเลือกจะเก็บเขาไวในหัวใจสวน
ที่พิเศษที่สุด เธอจะดึงเขาออกมาคิดถึงบาง แตเธอก็ทําอยางเทิดทูนและ
ไมกลาคิดทําตัวเสมอเขา
“เขาใจไหมลีอาห”
หญิงสาวตอบรับดวยการโคงศีรษะใหชายหนุม เธอไมไดตอบอะไร
มากไปกวานั้น เพราะคีอาคีฟก็ยังเปนคีอาคีฟผูสูงศักดิ์ ในขณะที่เธอก็ยัง
เปนลีอาหที่แสนตํ่าตอยเหมือนเดิม
ตอนเธอยังเยาววัย ลีอาหเคยนึกสงสัยคําพูดของเอนี่ เธอไมเขาใจ
วาทําไมเธอตองถอยหางจากคีอาคีฟ แตความเขาใจของเธอก็คอยๆ ถูก
หลอหลอมเขาดวยกันกระทั่งกระจางแจงเมื่อเธอโตขึ้นเรื่อยๆ
“ยายนาฬกาจอมดื้อ”
คีอาคีฟเคาะนิ้วลงบนหนาผากลีอาห หญิงสาวนั่งนิ่งมองเขา เธอ
ไมไดแสดงอาการผิดปกติอะไร เพราะเธอถูกฝกใหควบคุมตัวเอง แต
ภายในอกของเธอ หัวใจกําลังเตนถี่รัวผิดปกติ หญิงสาวหวังวาเธอจะ
ไมใจเตนแรงจนเขาไดยินเสียง
“เธอมีอะไรพูดกับฉันไหม”
คี อ าคี ฟ กล า วอนุ ญ าต ชายหนุ  ม มองเข า ไปในดวงตาของลี อ าห
หญิงสาวโคงศีรษะใหเขาอีกแลว เขาปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มของเธอ
ซึ่งเขาไมไดเห็นมันเลยในชวงหลายปที่ผานมา
“ฉันทําแผลเองดีกวาคะทานคีฟ”
คีอาคีฟตองขมกลั้นความรูสึก ไมใหเขาจับตัวเธอเขยา ในดวงตา
ของเธอเหมือนมีเรื่องมากมายอยากบอกกับเขา แตเธอก็เลือกที่จะปดกั้น
ตัวเองจากเขา และคําพูดประโยคเมื่อสักครูไมใชคําพูดที่เขาตองการไดยิน
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“ฉั น จะทํ า ให ” คี อ าคี ฟ ทํ า แผลให ห ญิ ง สาวต อ จนเสร็ จ เรี ย บร อ ย
นํ้าหนักมือของเขาเบายิ่งกวานํ้าหนักมือยามที่เธอทําแผลใหตัวเอง
“ขอบคุณสําหรับความกรุณาคะทานคีฟ”
“นี่ไมใชเวลาทํางาน นอกเวลาทํางานฉันอนุญาตใหเราเปนเพื่อนกัน
จําไมไดหรือไงลีอาห”
‘จําไดแตทําไมได’
ถาหากเธอรับเอาไมตรีจากชายหนุม แลวใชมันอยางไมระวัง เธอ
ก็อาจหลงลืมตัว หลงลืมสถานะของตัวเอง แลวทําใหตัวเองถลําลึกลงไป
ในกับดักเสนหาที่เธอพยายามหลีกเลี่ยง
“ลีอาห”
หญิงสาวเลือกที่จะโคงศีรษะใหเขา คีอาคีฟความือเธอไว แลวก็ดึง
เธอใหลุกขึ้นยืน ลีอาหตองยอมใหเขาฉุดตัวขึ้น คีอาคีฟมองไปยังอาชา
สูงใหญที่อยูในคอก
“ดูเจานายแกนะวาดื้อขนาดไหน”
เขาพูดกับมาที่เขามอบใหลีอาหเปนของขวัญ หญิงสาวถอยหางจาก
เขา แตคีอาคีฟก็แกลงยึดมือเธอเอาไว มองหนาที่เฉยเมยแตดวงตาปดบัง
ความกระอักกระอวนไมมิดของเธอดวยสายตาสาสมใจ เพราะเธอดื้อรั้น
จนเขาอยากลงโทษ ชายหนุมจองหนาเธอ หญิงสาวก็กมหนาหลบ ไมใช
เพราะเขิน แตเขารูว า เธอกําลังหลบ เพราะตามกฎแลว องครักษหา มจองหนา
คีอาคีฟถาหากไมไดรับคําสั่งอนุญาตพิเศษจากชายหนุม
“แตเอาเถอะ เพราะวันนี้เธอเกงมาก ฉันจะใหอภัยเรื่องที่เธอดื้อกับ
ฉัน”
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รางวัลพิเศษ

“วาเลนไทน แกก็เห็นดวยกับฉันใชไหม”

คีอาคีฟเดินไปหยุดยืนหนาคอกของอาชาที่มีชื่อวา ‘วาเลนไทน’ เขา
มอบมันใหเธอในวันนัน้ ชือ่ ของมันจึงถูกนํามาตัง้ เปนชือ่ ของอาชาเลือดผสม
สายเลือดอาหรับผสมกับสายเลือดของมาสายพันธุพื้นเมืองของประเทศ
ซัคคาเวียตัวนี้
สามปกอน ลีอาหสามารถผานการคัดเลือกขึ้นมาเปนรองหัวหนาทีม
อารักขาของคีอาคีฟได เธอจึงไดรับมันเปนรางวัลประจําตําแหนง เชนเดียว
กับ ‘มารอน’ หัวหนาองครักษของคีอาคีฟ ก็เคยไดรับอาชาเปนรางวัล
ประจําตําแหนงตอนเขาชนะการคัดเลือกเชนกัน
ราชวงศมารลไคเซนเตใหความสําคัญกับมา ถือวาเปนสัตวนักรบ
คูบารมี เหลาเชื้อพระวงศและผูสูงศักดิ์จึงมีธรรมเนียมการมอบมาใหเปน
รางวัลแกผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะองครักษที่ไดรับมอบอาชานั้น เรียก
ไดวาเปนเกียรติอยางสูงตอตัวเองและครอบครัว
“ฉันรูแกตองเห็นดวยกับฉันแน เรื่องที่ลีอาหเปนคนดื้อ”
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ลีอาหนิ่งเงียบ แตคีอาคีฟยังคงสนทนากับวาเลนไทน หญิงสาวยืน
กมหนา วางตัวสงบนิ่ง แมภายในใจจะเตนรัวดวยความยินดี คีอาคีฟยืน
อยูตรงหนาเธอไมไกลนัก เพียงไมกี่กาวเทานั้นที่เขายืนหางออกไป
“เธอคิดวาเจาวาเลนไทนเห็นดวยกับฉันไหม”
“คะทานคีฟ”
แมเปนการตอวาเธอทางออม แตลอี าหกย็ งั ตอบดวยนํา้ เสียงนอบนอม
ยอมสยบตอความคิดของคีอาคีฟ ไมวาเขาจะกลาวอะไรออกมา เธอก็มี
หนาทีต่ อ งเห็นดวยเทานัน้ หญิงสาวไมไดฝน ใจ เธอมีความสุขทีไ่ ดทาํ แบบนัน้
“นอกจากเจาวาเลนไทนจะเห็นดวยกับฉัน เธอก็ยังเห็นดวยกับฉัน
สินะ”
“คะทานคีฟ”
หญิงสาวตอบรับ นํ้าเสียงของเธอราบเรียบ แตไมไดแข็งกระดาง
ลีอาหมีความยําเกรงตอคีอาคีฟเสมอ
“แตถึงเปนคนดื้อก็สมควรไดรับรางวัล”
คีอาคีฟลูบแผงคอเจาวาเลนไทน และถึงแมเขาจะมอบมันใหกบั ลีอาห
แตเมื่อพบกับคีอาคีฟ เจาอาชาแสนรูก็จะพินอบพิเทาตอเขาเสมือนเขาเปน
เจานายอีกคนของมัน อันที่จริงวาเลนไทนเชื่อฟงคีอาคีฟมากกวาเชื่อฟง
ลีอาหเสียอีก
“เดินเขามาหาฉัน ลีอาห”
คําสั่งของชายหนุมยอมไดรับการตอบสนอง เธอกาวเขาไปหาเขา
แตก็เวนระยะหางอยางเหมาะสมและใหเกียรติ
“ยื่นมือออกมา”
ลีอาหโคงตัวไปขางหนา พรอมกับยื่นแขนเหยียดตรง เธอหงายมือ
ขึ้น ใบหนากมลงตํ่า คีอาคีฟถอยหางออกมาจากเจาวาเลนไทน
เมือ่ รางสูงนัน้ มาหยุดยืนตรงหนาเธอ วาเลนไทนกม็ องเห็นรองเทาหนัง
ที่เขาสวมอยู การกมหนาลงตํ่าตามธรรมเนียมเปนหนึ่งในเรื่องที่ทําใหเธอ
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มีความสุข
ลีอาหสามารถแสดงความเคารพตอเขา นอบนอมตอเขา และยัง
สามารถปกปดความรูสึกจากดวงตาของเธอไดดวย เธอสามารถที่จะใช
ความเฉยชาหลอกลวงคนทั้งโลกได ยกเวนเพียงแคตัวเองและคีอาคีฟ
เทานั้น
นอกจากนีห้ ญิงสาวยังสามารถมองเห็นปลายเทาของเขา เพียงเทานัน้
เธอก็สุขใจแลว คนตํ่าตอยเชนเธอจะกลามองหนาเขาบอยๆ ไดอยางไร แค
สวนเทาของเขา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนเรือนกายของเขา แมแตชายของ
อาภรณ แคไดเห็นก็ทําใหเธอแอบมีความสุขอยูลึกๆ ในใจตามลําพัง
“สําหรับเธอ วันนี้ทําไดดีมาก”
คีอาคีฟวางถุงสีนํ้าเงินที่บนถุงมีอักษรยอชื่อตัวแรกของเขาปกอยู
ลีอาหโคงตัวลงตํ่าอีกเล็กนอย แสดงความขอบคุณเขาแลวกาวถอยหลังไป
สองกาว
“เปดดูสิ”
เพราะเปนคําสั่งของคีอาคีฟ ลีอาหจึงตองเปดถุง เธอรูดเชือกที่ผูก
จนปมคลายออกจากกันชาๆ ของที่อยูในนั้นชิ้นแรกคือล็อกเกตนาฬกา
“เพราะเธอทําหนาที่เปนนาฬกาใหกับฉัน เธอก็ควรมีเจานี่ติดตัวจริง
ไหม”
เหตุผลของคีอาคีฟไดรบั การยอมรับเสมอ หญิงสาวไมมคี วามสงสัย
ที่เขามอบมันใหกับเธอ แตเธอมีความตื้นตันที่ไดรับของรางวัลจากมือของ
คีอาคีฟ
“ขอบคุณคะทานคีฟ”
“ฉันควรสวมมันใหกับเธอใชไหม”
“คะทานคีฟ”
ลีอาหตอบออกไปแลวก็หยุดชะงักเล็กนอย เธอตอบรับคีอาคีฟจน
เคยชิน เมื่อตอบไปแลว ในสถานการณนี้ สมควรหรือที่เขาจะลดตัวลงมา
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สวมล็อกเกตใหเธอ
“ในเมื่อเธอเห็นดวย ฉันก็จะสวมมันใหเธอ สงมันมาใหฉัน”
ชายหนุมกาวเขาไปหาเธอ ลีอาหประคองสงล็อกเกตนาฬกาให
ชายหนุม ดวยสองมือ คีอาคีฟรับมันเอาไว แลวเดินออมไปหยุดยืนดานหลัง
เธอ
“ล็อกเกตนาฬกานี่ฉันสั่งทําพิเศษพรอมกับนาฬกาเรือนใหมของฉัน
หนาปดเหมือนกับนาฬกาที่ฉันสวมอยู เวลาของเธอกับฉันจะไดตรงกัน
เธอจะไดปลุกฉันไมผิดพลาด”
ชายหนุมมอบใหเธอดวยเรื่องงาน ลีอาหจึงมีความสบายใจที่จะรับ
เอาไว คีอาคีฟยื่นแขนมาขางหนาเพื่อคลองสรอยของล็อกเกตเขากับลําคอ
ระหง
“ความยาวระดับนี้โอเคไหม”
“คะทานคีฟ”
ชายหนุมมองลูกผมที่ระอยูกับลําคอของเธอดวยแววตาออนโยน
กอนจะเดินออมมาหยุดยืนตรงหนาเธอเหมือนเดิม ลีอาหโคงตัวใหเขา
อีกแลว
“ขอบคุณคะทานคีฟ”
“ดูที่หนาปดของล็อกเกตสิลีอาห”
หญิงสาวกมหนาลงหยิบล็อกเกตขึน้ เธอเลือ่ นฝาปดสีทองไปดานขาง
เพื่อมองหนาปดนาฬกาตามคําสั่งคีอาคีฟ
“เงยหนามองมาที่ฉัน”
ลีอาหไดเห็นหนาปดนาฬกาเรือนใหมของชายหนุม เขายกขอมือขึ้น
ใหเธอดูมัน มันเหมือนกันไมมีผิดเพี้ยน แตกตางกันเพียงแคของเธอเปน
ล็อกเกต สวนของเขาเปนนาฬกาขอมือ
“เทานี้เวลาของเธอกับฉันก็ตรงกันแลวจริงไหม”
“คะทานคีฟ”
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ลีอาหตองสะกดกลั้นรอยยิ้มเอาไว แมกระทั่งความสุขในดวงตา
เธอก็ตองไมแสดงออกอยางเปดเผย หญิงสาวทําไดแคมองคีอาคีฟอยาง
นอบนอมแทนการแสดงความดีใจ
“สวนอีกหนึ่งอยางในถุงนั้นเปนรางวัลพิเศษ”
ลีอาหเลื่อนปดฝาล็อกเกตอยางเบามือ ใหเกียรติแมกระทั่งสิ่งของ
ไรชีวิตซึ่งชายหนุมมอบให ขางในถุงยังมีของชิ้นเล็กๆ หลายชิ้นอยูในนั้น
เธอหยิบมันออกมา
“ยาแกปวด”
“คะทานคีฟ”
ยาแกปวดของคีอาคีฟบรรจุอยูในแผงพลาสติกใสที่มองเห็นเม็ดยา
ขางใน มันมีลักษณะเปนรูปหัวใจ แตกตางจากยาแกปวดที่ลีอาหเคย
รับประทาน
“ฉันขอแบงมาจากผูพ นั ดามาคัส เปนยาแกปวดแบบพิเศษทีห่ มอนั่น
ทําใหทานหญิงนอย รูปทรงของมันก็เลยหวานแหวว เพราะคนหนาดุ
เหมือนยักษกําลังอยูในหวงความรักอันลึกซึ้ง”
พันเอกดามาคัส เวอรลาดิเมียร คือผูน าํ กองทัพคนสําคัญของประเทศ
ซัคคาเวีย นอกจากนี้เขายังเปนลูกเขยของทานชายคารโลมัน ผูปกครอง
ประเทศซัคคาเวีย การประลองในวันนี้ผูพันเขารวมชมดวย แตเขาอยูใน
หองวีไอพี
ผูพ นั ดามาคัสจะเขารวมชมการประลอง เพราะองครักษทกุ คนสังกัด
อยูในกองทัพของประเทศซัคคาเวีย แตเปนหนวยอารักขาพิเศษ ผูพัน
ดามาคัสคือผูบ ญ
ั ชาการสูงสุด ฝมอื ขององครักษเขาตองเขาชมเพือ่ ประเมิน
ผลงาน นอกจากผูพันดามาคัสแลว ก็ยังมีคนสําคัญมากอีกหนึ่งคนที่อยูใน
หองวีไอพี
‘ทานชายฟลาเวียน เซเวอราน มารลไคเซนเต’
“ขอบคุณคะทานคีฟ”
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“ฉันฟงคําขอบคุณจากเธอกี่ครั้งแลว เฉพาะในคอกมานี่ก็นาจะ
มากกวาสองครั้ง”
เขาไมพอใจใชหรือเปลา แตลีอาหก็ยังกมหนานิ่งอยู เธอควบคุม
ตั ว เองให นิ่ ง เฉยดุ จ รู ป ป  น ด ว ยหน า ที่ ข องเธอ แม เ ธอจะหวาดหวั่ น ก็
ไม สามารถแสดงออกได
“กินมันดวยละ ถาไมอยากนอนปวดแผลจนไปปลุกฉันไมทันเวลา”
“คะทานคีฟ”
“ฉันตองไปแลว ทานชายกับผูพันรออยู”
“คะทานคีฟ”
ลีอาหโคงตัวลงตํ่า คีอาคีฟกาวเขาไปหาเธอ วางมือลงบนศีรษะของ
เธอ ชายหนุมลูบเบาๆ แลวเขาก็หมุนตัวเดินออกไปจากคอกมา รางสูง
พนจากประตูคอกมาไปแลว ลีอาหถึงยืดตัวขึ้นยืน หญิงสาวเก็บยาแกปวด
ใสกลับลงไปในถุง
ปราศจากคําพูด แตดวงตาแสดงความตื้นตันยินดีออกมา ลีอาห
ประคองถุงนั้นไวบนฝามือ เธอแนบมือเขาหาทรวงอก แลวก็ยกขึ้นจุมพิต
สูดกลิน่ หอมของถุง ซึง่ มีกลิน่ คลายกลิน่ กายของคีอาคีฟเจือปนอยู หญิงสาว
คลอเคลียแกมกับถุงนั้นอยางเชื่องชาและทะนุถนอม
“วาเลนไทน”
หญิงสาวเดินเขาไปหาอาชาคูใ จ มันยืน่ หนาขามคอกกัน้ ออกมาหาเธอ
หญิงสาวคลองเชือกของถุงเขากับนิว้ เพือ่ ปองกันไมใหมนั รวงจากมือ กอนจะ
ยื่นสองมือไปประคองใบหนาของเจาวาเลนไทน
“แกไดยินไหม”
หญิ ง สาวถามเบาๆ เธอโน ม ใบหน า เข า ไปชิ ด กั บ ใบหน า ของเจ า
วาเลนไทน แนบหนาผากลงบนใบหนาของมัน
“ทานคีฟชมฉัน”
ความสุขของลีอาหเปนความสุขที่เรียบงาย คําชื่นชมจากคีอาคีฟ
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ก็เพียงพอแลวที่จะทําใหหัวใจใตอกของเธอเตนผิดจังหวะกวาทุกวัน
“ทานคีฟทําแผลใหฉัน”
เจาวาเลนไทนสงเสียงตอบรับเหมือนมันฟงรูเรื่อง ลีอาหเชื่อวาอาชา
คูกายกําลังแสดงความยินดีกับเธอ ถาหากเธอมีความสุข วาเลนไทนก็จะมี
ความสุข เพราะเธอกับมันสื่อกันดวยความรูสึก
“ทานคีฟใหรางวัลฉันดวยนะวาเลนไทน”
ล็อกเกตนาฬกาจะถูกเก็บไวอยางดี ลีอาหจะรักษามันเอาไวใหดที ี่สุด
เธอแอบคิดวามันเปนสิ่งเชื่อมโยงเธอกับเขาเขาดวยกัน
“เทานี้เวลาของเธอกับฉันก็ตรงกันแลวจริงไหม”
คําพูดของคีอาคีฟยอนกลับเขามาอีกครั้ง เหมือนลีอาหกําลังกด
ถอยคลิปวิดีโอเพื่อฟงเขาพูดซํ้า แตมันเปนความทรงจําในสมองของเธอ
ตางหาก เธอกับเขาไมมอี ะไรทีเ่ หมือนกันเลย แตอยางนอยก็มเี วลาเดียวกัน
เวลาที่คีอาคีฟหยิบยื่นใหเธอ

ท่านชายฟลาเวียนเดินหมากกับผูพันดามาคัส เขาเลื่อนตัวหมาก

เหมือนไมไดใสใจ แตดามาคัสรูวามันคือภาพลวงตา นอยนักที่จะมีเรื่อง
อะไรรอดพนจากสายตาของทานชายฟลาเวียน
คีอาคีฟใชเหตุผลเรื่องการเปลี่ยนเสื้อผาปลีกตัวออกไป ทานชาย
ฟลาเวียนกับดามาคัสถูกเชิญมาที่หองรับรอง บริเวณประตูมีรางออนแอน
ของสตรีผูหนึ่งอยูดวย เธอถูกสงตัวมาจากวิหารลามารา เปนตัวแทนของ
คนจากวิหารสีนํ้าเงินแหงนั้น เพื่อมาคอยดูแลทานชายฟลาเวียน
“มองอะไร”
ทานชายฟลาเวียนถามเรียบๆ สายตาของดามาคัสไมรอดพนไปจาก
บุรุษที่วางทาเฉยเมย เสมือนไมสนใจสิ่งรอบขาง
“ดวงชะตาของนาย”
“ฮึ…งั้นเหรอ”
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ทานชายฟลาเวียนทําเสียงเหยียดหยันในลําคอ บุรษุ สูงศักดิต์ รงหนา
ดามาคัสไมเชื่อถือเรื่องโชคชะตา แมกระทั่งวิหารลามาราซึ่งเปนศูนยรวม
ความเชื่อของประชาชน ทานชายฟลาเวียนก็ปราศจากความยําเกรง
เพียงแตเขาตองปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมของราชวงศ ทีใ่ หการทํานุบาํ รุง
วิหารลามารา ซึ่งผูดูแลวิหารลามาราตอนนี้ก็คือพระชายามะลิหอม มารดา
ของทานชายฟลาเวียน
แม เ ฒ า เนร า ผู  ค ลั่ ง ไคล กั บ การหลั บ ตาทํ า สมาธิ ถื อ ลู ก แก ว เป น
เครื่องประดับ กลาวทํานายวาดวงชะตาของเขากําลังมีปญหา แลวก็จัดการ
สงผูหญิงตัวเล็กที่ไมนาจะมีปญญาแมแตดูแลตัวเองผูนั้นมาตามติดเขา
ถาหากเขามีภัยจริง เขาคงสามารถเอาตัวรอดได แตผูหญิงตัวเล็กจิ๋วนั้นคง
เอาชีวิตตัวเองไมรอดแนนอน
“ฉันกําลังคิดอยูเหมือนกันวาเธอหรือฉันกันแนที่กําลังดวงตก ชะตา
ถึงฆาต”
“เธอก็แคทําตามหนาที่ทานชาย”
ดามาคัสกลาวดวยนํ้าเสียงราบเรียบ แตก็มีความเคารพนับถืออยู
ในเสียงนั้น นอกจากเขาจะเปนเพื่อนกับทานชายฟลาเวียน ดามาคัสก็ยัง
มีศกั ดิเ์ ปนนองเขยของทานชายดวยการแตงงานกับทานหญิงอันนามาเรีย โรส
หรือทานหญิงนอยแหงราชวงศมารลไคเซนเต
“ถาหากวิหารลามารายังทําเรื่องไรสาระนี่ไมหยุด ฉันอาจตองจัดการ
กับดวงชะตาของฉันและเธอดวยตัวเอง”
“ฉันคิดวานายจะตองจัดการดวยความเมตตาอยางแนนอน”
ทานชายฟลาเวียนไมตอบแตก็ไมปฏิเสธ ดามาคัสไมกลาวกวน
อารมณทานชายใหตองขุนมัว ชายหนุมพลิกขอมือเพื่อดูเวลาบนนาฬกา
แลวก็กลาวขออนุญาตทานชายเพื่อโทรศัพทถึงทานหญิงอันนามาเรีย และ
ก็ลุกออกไปจากหองรับรอง
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คีอาคีฟไมไดตาฝาดแน เขาเห็นทานชายฟลาเวียนยืนเทาแขน

ครอมรางของสาวนอยจากวิหารลามาราผูกําลังตื่นกลัว คลายกับวาเขาเห็น
ทานชายใชมือบีบคางเธอ แตภาพนั้นเลือนหายไปแลว เพราะทานชาย
ขยับตัวยืนตัวตรงอยางเยอหยิ่ง
“ขออภัยทานชายที่เขามารบกวน”
ทานชายฟลาเวียนมองไปที่คีอาคีฟ ใบหนาปราศจากอารมณ ราวกับ
วาไมใชเรื่องผิดปกติที่เขากําลังคุกคามสตรีผูออนแอกวา ชายหนุมเลื่อน
ใบหนาจากคีอาคีฟไปยังสตรีที่เกือบชะตาขาด คีอาคีฟคิดแบบนั้นในใจ
หากเขาเขามาชากวานีอ้ กี นิด จะเกิดอะไรขึน้ กับชีวติ นอยๆ ของเธอก็ไมอาจ
ทราบได ดามาคัสก็ไมไดอยูในหอง ทั้งที่ทั้งคูควรอยูดวยกัน
“ออกไป”
ทานชายฟลาเวียนสั่งเสียงเฉียบขาด ไมไดสั่งคีอาคีฟ แตสั่งสตรี
ไรอาํ นาจผูน นั้ สาวนอยทีย่ นื เบียดรางกับผนัง ตัวสัน่ งันงกดวยความตืน่ กลัว
กระวีกระวาดถอยหางจากเรือนกายสูงสงาของทานชายหนุม เธอยอตัวลง
เพื่อแสดงความเคารพตอทานชายฟลาเวียน แตกลับขาออนจนทรุดฮวบ
นั่งลงบนพื้น
“ระวังดวย”
คีอาคีฟกลาวเตือนแลวก็เดินเขาไปหาเธอ เขายื่นมือไปตรงหนา
หญิงสาวผูตื่นกลัว เธอมีผิวขาวผองราวกับนํ้านม ผิวพรรณนวลเนียน
เกลี้ยงเกลา ดวงตาหวานแกมเศราตื่นกลัวราวกับตาของลูกกวางตัวนอย
โครงหนาจิ้มลิ้มพริ้มเพรางามบาดตา แตคงไมสามารถบาดลึกลงไปถึง
หัวใจของทานชายฟลาเวียนจนทานชายยอมมอบความปรานีให
“ผูหญิงในฮาเร็มลดนอยลงหรือยังไง ถึงตองหวานเสนหหาเหยื่อ
เพิ่ม”
“ขออภัยทานชาย”
คีอาคีฟกลาวขออภัยตอทานชายฟลาเวียน เขาทราบวาอีกฝายกําลัง
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หงุดหงิด จากความเย็นยะเยือกเขาขั้นอํามหิตในนํ้าเสียงยามกลาววาจา
“มะ…ไมเปนไรคะ ขอบคุณคะทานคีอาคีฟ”
เพตราถอยหางจากมือของคีอาคีฟ หญิงสาวตองใชสองมือวางบน
พื้นลนลานยันตัวลุกขึ้น หญิงสาวตองสั่งใหตัวเองเขมแข็ง เธอยอตัวเพื่อ
ทําความเคารพทานชายฟลาเวียน กอนจะหันไปโคงตัวใหคีอาคีฟ และกาว
ออกไปจากหองรับรอง
“เด็กนั่นกลัวจนตัวสั่น”
“เกรงวาจะไมใชธุระที่นายตองสนใจ”
ทานชายฟลาเวียนกลาวแบบนั้น คีอาคีฟก็ตองถอย ไมกาวลวงเรื่อง
ของเพตรา ชายหนุมหันไปมองดามาคัสที่เดินเขามาในหองรับรอง ทั้ง
ทานชายและดามาคัสยังอยูท นี่ กี่ เ็ พือ่ สนทนากับคีอาคีฟ ดวยเรือ่ งงานสําคัญ
ของประเทศซัคคาเวีย

“เอนี่ หนูกลับมาแลวคะ”

ไมวาจะกลับถึงหองพักตอนกี่โมง ลีอาหก็ตองรายงานตัวกับเอนี่
ไมใหขาด เธอตองจับหวงเหล็กที่คลองอยูหนาประตูของเอนี่ เคาะมัน
สองครั้ง กลาวรายงานตัวแลวก็เดินผานไปที่หองพักของเธอ
“กินอะไรมาหรือยัง”
ประตูหองของเอนี่เปดออก เจาของหองยังไมนอน เอนี่ดึงประตูให
กวางขึ้น กระทั่งลีอาหสามารถมองเห็นเจาของหองไดทั้งตัว
“ยังคะ”
“แลวแวะไปที่แคนทีนหรือเปลา”
แคนทีนคือสถานที่บรรเทาความหิวขององครักษและคนรับใชใน
เบรยเดนเฮาส แคนทีนจะเปดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพราะคนที่ทํางานใน
เบรยเดนเฮาสนั้นมีงานตองทําตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงตามชวงเวลาการทํางาน
ของแตละคน
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“ไมไดแวะไปคะ”
“แตฉันมีอาหารอรอยๆ ไปรอที่หอง อีกสิบนาทีฉันตามไป”
“คะเอนี่”
ไมใชครอบครัวแตกเ็ หมือนครอบครัว ลีอาหจาํ อดีตกอนหนาทีพ่ บกับ
คีอาคีฟไมได คีอาคีฟคือลมหายใจของเธอ ในขณะทีเ่ อนีจ่ ากคนแปลกหนา
ก็กลายเปนพี่สาวและผูปกครองของเธอไปพรอมกัน ครั้งแรกที่พบกับเอนี่
เอนี่อายุยี่สิบแปด ตอนนี้อายุของเอนี่ขึ้นตนดวยเลขสี่
รูปรางของเอนีอ่ วบอิม่ ขึน้ แตเธอยังเคลือ่ นไหวไดคลองแคลว ทํางาน
เกง และยังเปนคนทีค่ อยหวงใยลีอาหเสมอตนเสมอปลาย ถึงแมคาํ พูดของ
เอนี่จะไมหวานรื่นหู แตทุกคําคือความจริงใจ
ลีอาหเดินไปที่หองของเธอ หญิงสาวไมไดล็อกประตู เอนี่บอกวาอีก
สิบนาทีจะตามมา แตลอี าหเชือ่ วาไมถงึ หานาทีเอนีจ่ ะมาถึงหองของเธอ และ
ก็เปนจริง เอนี่เปดประตูเขามาในหอง หันไปล็อกใหเรียบรอย แลวก็เดินไป
หาลีอาหที่นั่งรออยู
หองพักที่นี่อยูไดสะดวกสบายดี เปนหองที่ไมไดแคบจนอึดอัด
มี ข นาดกว า งพอประมาณ เตี ย งนอนของลี อ าห ตั้ ง อยู  มุ ม หนึ่ ง ของห อ ง
มีตูเสื้อผาและโตะเขียนหนังสือจัดวางไวอยางเปนระเบียบ อีกมุมเปน
หองครัวเล็กๆ มีโตะรับประทานอาหารแบบสองที่นั่งตั้งอยูหนาเคานเตอร
หองครัว
และทุกหองจะมีหองนํ้าในหองนอน ภายในหองนํ้าเปดประตูไปจะ
แบงออกเปนสองฝง ฝงซายจะเปนเคานเตอรอางลางหนา ชักโครกอยู
ตรงกลางและฝง ขวาจะมีอา งอาบนํา้ และฝกบัวอยูด ว ยกัน สวนทีม่ อี างอาบนํ้า
กั้นดวยผนังกระจกเพื่อแยกสวนเปยกสวนแหง
“ฉันเพิ่งอุนมันเมื่อสักหนึ่งนาทีที่ผานมา ยังรอนและอรอยมาก”
เอนีม่ ตี ะกราหวายขนาดใหญมาดวย เธอวางมันลงบนเคานเตอรยาว
ที่กั้นระหวางหองครัวกับโตะรับประทานอาหาร แลวก็ดึงเอาอาหารที่เธอ
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เตรียมไวออกมา กอนจะนําไปวางบนโตะ
“เธอตองรีบกินมันกอนที่มันจะไมรอน”
กลิ่นอาหารของเอนี่หอมตลบอบอวล และมันก็ทําใหลีอาหเริ่มรูสึก
อยากอาหารขึน้ มา เธอไมไดไปทีแ่ คนทีนเพราะมีอาหารสําเร็จรูปติดหองครัว
เอาไว แตเอนี่เตรียมอาหารที่มีประโยชนไวรอเธอ
“ขนมปงฉันก็เพิ่งอบวันนี้นะ กินกับสตูเนื้อนี่อรอยมาก”
“ขอบคุณคะเอนี่”
สตูเนื้อชามโตถูกวางลงบนโตะรับประทานอาหาร ตามดวยจาน
ขนมปงรอนๆ และก็ยังมีขนมหวานเปนผลไมหลายชนิดที่เอนี่นํามาหั่น
เปนชิ้นพอดีคํา ราดดวยนํ้าเชื่อมและแชในตูจนเย็นฉํ่า
“ขนมหวานฉันจะแชไวในตูเย็นนะ เก็บไดหลายวัน”
เอนีไ่ มไดเตรียมขนมหวานมาสําหรับมือ้ นีเ้ ทานัน้ แตเตรียมมาชามโต
เพื่อใหลีอาหเก็บไวรับประทานตอไปอีกหลายวัน เอนี่แชมันในตูเย็นให
หญิงสาว พรอมกับถือโอกาสสํารวจตูเย็นของลีอาหไปดวย
เอนีพ่ อใจเมือ่ เห็นวาอาหารทุกอยางกอนหนานีท้ เี่ ธอเตรียมให ลีอาห
รับประทานจนหมดแลว เด็กคนนี้นารักก็ตรงที่ไมเคยเพิกเฉยตอความ
ปรารถนาดีของเธอ เอนี่ปดตูเย็น รินนํ้าใสแกวแลวก็เดินไปวางบนโตะให
ลีอาห
“สตูอรอยมากคะเอนี่ ขนมปงก็อรอย”
“เธอชอบไหม”
“คะ หนูชอบ”
เอนีเ่ ดินไปนัง่ เกาอีต้ รงขามกับลีอาห เธอดูแลลีอาหเหมือนเปนลูกสาว
คอยสั่งสอนและตักเตือนดวยความหวังดี
“ฉันเตรียมผลไมมาดวย หัน่ ใสกลองแยกเอาไวแลว แชในตูใ หแลวละ
คงกินไดอีกหลายวัน”
“ขอบคุณคะเอนี่”
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“รีบกินเขา อยามัวแตนั่งเฉย”
ลีอาหหยุดรับประทาน เพราะเงยหนาขึ้นนั่งมองเอนี่ ลีอาหไมไดยิ้ม
เหมือนรอยยิ้มหายไปจากริมฝปากของลีอาห เพราะการฝกฝน หลายครั้ง
ที่เอนี่อดคิดไมไดวา ถาหากในวันนั้นลีอาหเลือกที่จะเปนสาวใช ลีอาหจะมี
บุคลิกที่สดใสมากกวานี้หรือเปลา
‘ไมหรอก’
ถึงบุคลิกของลีอาหจะสุขุม ราบเรียบจนเฉยชา แตลีอาหมีความสุข
ทีไ่ ดใกลชดิ กับคีอาคีฟ ลีอาหไมไดยม้ิ ผานริมฝปาก แตยมิ้ ผานหัวใจตางหาก
“เหมือนไมไดเจอเอนี่นานเลยคะ”
“กี่วันแลวละ ที่ไมไดเจอกัน”
“ก็หลายวันอยูคะ แตหนูไมเคยลืมรายงานตัวกับเอนี่นะคะ”
ลีอาหรายงานตัวกับเอนี่ทุกวันดวยวิธีการที่รูกัน แตถาหากเธอกลับ
ดึก เอนี่ก็ไมไดออกมาเจอหนาเธอ คนในหองจะรับรูวาเธอยังปลอดภัย
แลวก็จะนอนหลับตอ
“ใชสิ ถาเธอลืม ฉันจะหยิกแรงๆ”
ลีอาหกม หนาลงรับประทานสตูตอ อาหารทีเ่ อนีท่ าํ ให ไมวา จะชามใหญ
แคไหน ลีอาหก็จะรับประทานอยางเอร็ดอรอยจนหมด เธอไมเคยตอง
ลดนํา้ หนักเพราะตารางการฝกทีใ่ ชพลังงานคอนขางเยอะ ลีอาหตอ งฝกหนัก
อยูเสมอเพื่อความคลองตัว
“มีแผลมาอีกแลวใชไหม”
เอนีม่ องไปยังลําแขนของลีอาห อีกฝายตอบดวยการพยักหนา ลีอาห
ไมปดบังบาดแผล เอนี่เปนคนที่คอยทําแผลใหเธอตั้งแตเธอเริ่มเขารับ
การฝก นํ้าตาที่พรั่งพรูเพราะเจ็บปวดเนื้อตัว บาดแผลสด และสารพัด
ความลําบากที่เด็กผูหญิงคนหนึ่งไมควรวิ่งเขาไปหามัน แตเด็กนอยใน
วันนั้นก็ไมเคยลมเลิกความตั้งใจ คือภาพที่เอนี่เห็นจนชิน กระทั่งลีอาห
กลายเปนองครักษหญิงเหมือนทุกวันนี้
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“คะ วันนี้เปนวันประลอง”
“ทําแผลมาหรือยัง”
“เรียบรอยคะ”
“ทําเองหรือเปลา เธอชอบทําแผลลวกๆ ถาใชฉันจะทําใหใหม”
“เปลาคะ ทานคีฟกรุณาทําใหคะ”
ความสุขของลีอาหจะถูกแบงปนกับเอนี่ เอนีร่ วู า ลีอาหมคี วามสุขมาก
ถึงแมวาเจาตัวจะไมไดยิ้มออกมาเลยก็ตาม
“เพราะทานคีฟมีเมตตาตอพวกเราทุกคนเสมอ”
“คะเอนี่”
“ทานคีฟไมเคยดูแคลนวาเราเปนเพียงแคคนทํางานรับใช ทานคีฟ
เปนเจานายที่ใจกวาง”
เอนี่ตอกยํ้าคําวา ‘เจานาย’ มันอาจโหดรายตอความรูสึกของลีอาห
แต เ อนี่ ต  อ งคอยฉุ ด รั้ ง หญิ ง สาว ไม ว  า จะเจ็ บ ปวดตอนไหนก็ เ จ็ บ ปวด
เหมือนกันกับความรักที่ไมมีวันเปนไปได สูยอมเจ็บตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อ
เตรียมตัว คอยๆ รับความเจ็บปวดนั้น กระทั่งชาชินกับมัน แลวพรอม
ที่จะโอบกอดความเจ็บปวดเอาไวแลวก็กาวเดินตอไปคงดีกวา เอนี่จะ
ไมพะเนาพะนอลีอาหดว ยภาพฝนทีไ่ มมวี นั เปนจริง ความรักเปนสิง่ สวยงาม
แตความรักไมไดจบดวยความสุขเสมอไป
ความสวยงามของความรั ก คื อ ความรู  สึ ก ที่ ไ ด รั ก ความรู  สึ ก ที่
ปรารถนาดี แตความสวยงามนั้น บางครั้งก็มักจะจบลงดวยความเจ็บปวด
เอนีห่ ลอหลอมใหลอี าหเขมแข็ง ภาวนาใหลอี าหเปนแบบนัน้ บุคลิกภายนอก
ของลีอาหเขมแข็ง เยือกเย็น แตเอนีร่ ู ถาหากเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับคีอาคีฟ
ลีอาหจะเปราะบางเสมอ เพียงแตหญิงสาวเลือกจะเก็บมันไวในใจ
“คะเอนี่ ทานคีฟเปนเจานายที่ใจกวางและมีเมตตา”
ลีอาหยอมรับ เสมือนเปนการเตือนตัวเองไปดวยสวนหนึ่ง เธอรูวา
เอนี่หวังดี แลวเธอจะบอกปดความปรารถนาดีนั้นไดอยางไร
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“ใช และทานคีฟก็ดีกับทุกคนในเบรยเดนเฮาสเหมือนกัน”
“คะเอนี่”
นํ้าเสียงของลีอาหยังคงราบเรียบ ปราศจากความรูสึกใดๆ เอนี่ลุก
ขึ้นยืน แลวก็เดินไปที่เคานเตอรที่เธอวางตะกราไว
“ฉันยังไมไดแชผลไมใหเธอเลย ฉันไปแชมันกอนนะ”
เอนี่บอกกับลีอาหวาเธอแชมันแลว แตเธอตองใชเหตุผลนี้ยกขึ้นมา
พูดซํ้า ก็เพื่อไปยืนอยูตรงนั้น งวนกับตะกราและแอบเช็ดนํ้าตาตรงหางตา
ดวยความสงสารลีอาห หลังจากที่เธอตองพูดแบบนั้นออกไป ความรูสึก
ของลีอาห เอนี่เขาใจอยางลึกซึ้ง
เธออยูกับลีอาหทุกชวงเวลาสําคัญ ความหนักหนาสาหัสของการฝก
ยอมตายอาจงายกวา แตลีอาหไมเคยยอมแพ นับครั้งไมถวนที่เอนี่ตอง
ดูแลลีอาห และนํ้าตาหยดดวยความเวทนา แตลีอาหก็ยังไมเปลี่ยนแปลง
เปาหมายของตัวเอง
ลีอาหรับประทานสตูกับขนมปงเงียบๆ แตเธอรูวาหลังจากที่ยืนอยู
ตรงหนาเคานเตอรแลว เอนี่ก็ไมไดเดินไปที่ตูเย็น เพราะไมมีเสียงการ
เคลือ่ นไหวใดๆ เกิดขึน้ อีก ลีอาหซาบซึง้ ตอความหวงใยของเอนี่ เพราะฉะนัน้
ตอใหในอนาคต ลีอาหอาจเจ็บปวดจนหัวใจแทบปลิดออกจากขั้ว เธอก็จะ
ไมแสดงออกใหเอนี่ตองเปนกังวล
“เอนี่เก็บผลไมเสร็จแลวเหรอคะ”
ลีอาหไมทักทวง หรือพูดใหเอนี่รูวาเธอจับไดถึงความผิดปกติ เอนี่
เดินกลับมาแลวก็ทรุดตัวนั่งลงที่เดิมและก็ยื่นมือไปเช็ดมุมปากใหลีอาห
“เสร็จแลว ดูสิกินเหมือนเด็ก นํ้าสตูเลอะขอบปากรูสึกตัวไหม”
“ไมรูสึกตัวเลยคะ เพราะสตูของเอนี่อรอยมาก หนูกินหมดเลยคะ”
“ดีแลว จะไดมีแรงทํางาน รางกายจะไดแข็งแรง ไมเจ็บปวยงายๆ”
“หนูจะไมเจ็บหรือปวยงายๆ เอนี่ไมตองกังวลนะคะ”
“ฉันรูวาเธอเกง อิ่มแลวก็ไปอาบนํ้าเถอะ จะไดเตรียมตัวเขานอน
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ฉันจะเก็บจานชามกลับไปลางที่หองเอง”
“ขอบคุณคะเอนี่”
“การขอบคุณฉันที่ดีที่สุดคือดูแลตัวเองใหดี ฉันไปละ”
เอนี่จัดการเก็บจานชามที่ลีอาหรับประทานเสร็จแลวซอนเขาดวยกัน
นําไปใสตะกราหวาย คลองเขากับลําแขน กอนเดินผานลีอาหกว็ างมือลงบน
ศีรษะเธอ ลูบแผวเบาแลวก็เดินออกไปจากหอง แลวก็ไมลืมที่จะกดล็อก
ประตูกอนดึงประตูปดใหลีอาห
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3

ความอบอุน

คนรับใชหนาประตูดึงบานประตูหองนอนของคีอาคีฟทั้งสองฝงให

เปดออกพรอมกัน ลีอาหกา วเขาไปขางใน รองเทาบูต สีดาํ หุม ถึงขอเทากระทบ
ลงบนพื้นเบาจนไมไดยินเสียง
เสียงประตูปดเขาหากันเบาๆ เธอยืนอยูในหองชั้นนอกตามลําพัง
หญิงสาวหยุดนิ่ง ยกมือขึ้นแตะลงบนล็อกเกตที่ซอนซุกอยูใตเสื้อ เธอตอง
ปรับสีหนาใหเรียบเฉยมากที่สุดยามตองเผชิญหนากับคีอาคีฟ
ลมหายใจถูกสูดลึกเขาปอด กอนที่สองขาที่อยูภายใตกางเกงเครื่อง
แบบขององครักษหญิงจะกาวไปขางหนา ผานประตูประดับดวยผามาน
งามหรูที่เปดเอาไว เขาไปยังหองนอนชั้นใน เหตุการณเดิมถูกนํามาฉายซํ้า
เมื่อเธอเขามาในหองนี้
หากเปรียบเปนฉากในภาพยนตร มันก็คอื ฉากเดิม ลีอาหจะเปดมาน
รับแสงอรุณ แสงนั้นสาดสองผานมานหนาตางที่ถูกรูดเก็บทีละนิด กระทั่ง
มันเจิดจากระทบไปถึงรางสูงแกรงของบุรุษที่นอนหลับอยูบนเตียง
“อรุณสวัสดิ์คะทานคีฟ”
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“อรุณสวัสดิ์”
ลีอาหเปนหนึ่งในผูแสดงฉากเดิมที่วานี้ติดตอกันหลายป แตเธอ
ไมเคยเบื่อที่จะรับบทบาทนี้ หากเปนไปไดเธออยากรับบทนี้ตลอดชีวิต แต
ในความเปนจริง มันไมอาจเปนไปได
“วันนี้มีตารางอะไรบาง”
คีอาคีฟทวนถามถึงตารางทํางานของเขากับลีอาห หากเขาไมมีเรื่อง
งานสนทนากับเธอ หลังจากปลุกเขา หญิงสาวก็จะออกไปจากหองนอนของ
เขา ใหเวลาสวนตัวกับชายหนุมกระทั่งเขาอาบนํ้าสวมใสเสื้อผาเรียบรอย
“ชวงเชาทานคีฟตองเขาไปทีบ่ รูเดนคะ ชวงบายมีซอ มขีม่ า และชวงคํ่า
มีงานการกุศลที่โรงแรมคะ”
บรูเดนคือหนวยราชการของเมืองเซนเดอรวิค สถานที่สําคัญของ
เมืองจะรวมอยูในพื้นที่สามสิบเอเคอร รวมถึงตึกทํางานของคีอาคีฟก็อยู
ที่นั่นเชนเดียวกัน
“อืม โอเค พรุงนี้ฉันตองการเวลาพักสวนตัวระหวางวันสักสองหรือ
สามชั่วโมง”
“คะทานคีฟ ฉันจะแจงใหคุณมารอนรับทราบคะ”
ลีอาหไมทําตัวโดดเดนเกินหนาที่ของเธอ มารอนเปนหัวหนาทีม
องครักษของคีอาคีฟ ทุกคําสัง่ ของชายหนุม ลีอาหไมขา มหนาขามตามารอน
แตเธอจะแจงใหมารอนรับทราบ เพือ่ ใหมารอนมีสว นในการตัดสินใจทุกครัง้
“ตามนั้น”
“คะทานคีฟ ฉันขอตัวคะ”

คีอาคีฟอยูท บี่ รูเดน มีเอกสารทีเ่ ขาตองลงนาม ชายหนุม อานมันอยาง

รอบคอบ ในบรรดาทายาทของเชื้อพระวงศ คีอาคีฟมีบุคลิกที่แข็งกระดาง
นอยที่สุด และถึงแมเขาจะเปนบุรุษที่คอนขางเสเพล ดวยจํานวนของ
นางบําเรอในฮาเร็มนับรอยคน แตชายหนุมเครงครัดตอหนาที่ของเขา
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ไมเคยบกพรอง
ลีอาหทํางานใกลชิดเขา คอยยืนอยูขางหลังเพื่ออารักขา และเพื่อ
มองเขาดวยความรูสึกเทิดทูน คีอาคีฟตองการเจริญรอยตามทานชาย
ฟลาเวียน เซเวอราน มารลไคเซนเต ญาติหนุมผูสูงศักดิ์ยิ่งกวาเขา ในเรื่อง
ของการทํางาน ความฉลาดเฉลียว และความสามารถรอบดาน
“ฉันอยากเปนผูสนับสนุนที่ดีของทานชาย ทานชายมีความสามารถ
รอบดาน ฉันรูวาฉันเทียบทานชายไมได แตฉันจะพัฒนาตัวเองใหมากที่สุด
เพื่อชวยงานทานชาย เพื่อบริหารประเทศซัคคาเวียใหดียิ่งขึ้น”
ตอนเธอยังเยาววัย เขาเคยพูดกับเธอแบบนั้น ลีอาหเทิดทูนคีอาคีฟ
แตเธอก็มีความเคารพยําเกรงตอทานชายฟลาเวียน เพราะเขาคือคนสําคัญ
ของประชาชนทุกคนในประเทศซัคคาเวีย
ความสูงศักดิ์ของทานชายฟลาเวียนมิใชแคยศถาบรรดาศักดิ์ แต
มันแผกระจายออกมาจากตัวของชายหนุมในทุกครั้งที่ไดพบกัน ลีอาห
นอบน อ มต อ เขา จงรั ก ภั ก ดี ใ นฐานะที่ เ ธอเป น ทั้ ง ประชาชนในประเทศ
ซัคคาเวีย และยังดํารงตําแหนงอยูในหนวยองครักษแหงประเทศซัคคาเวีย
“แค็ก แค็ก”
คี อ าคี ฟ ยกมื อ ขึ้ น ป ด ปาก เขาไอเบาๆ ลี อ าห เ ป ด ประตู เ ข า มาใน
ห อ งทํางานของเขา และชายหนุมก็ไอแรงขึ้น
“ทานคีฟ”
เธอเขามาพรอมกับเอกสารอีกเต็มออมแขน เสียงไอของชายหนุม
ทําใหเธอปวดใจ ไมวาจะเปนอาการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเขา ลวนแต
ทําใหเธอกระวนกระวาย แตหญิงสาวตองเก็บซอนความรูสึกนั้นไวภายใน
ความเฉยชา องครักษตองปราศจากความรูสึก หามแสดงออกไมวาจะทาง
สีหนาหรือแววตา เพราะมันหมายถึงจุดออนที่จะทําใหการคุมครองไดรับ
ความเสียหาย
“วางไว”
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เขาพูดกับลีอาหแคนั้น แลวก็เบี่ยงตัวไปดานขาง ยกมือขึ้นปดปาก
เพื่อไอตอ สุขภาพของคีอาคีฟคือเรื่องสําคัญ แตเธอจะแสดงความหวงใย
ออกนอกหนาไมไดเปนอันขาด
“วันนี้ฉันรูสึกไมคอยดีสักเทาไร”
ลีอาหวางแฟมเอกสารลงบนโตะของชายหนุม แลวก็กา วถอยหลังไป
หนึง่ กาว รอรับคําสัง่ จากคีอาคีฟ วาเขาตองการใหเธอทําอะไรเพือ่ เขาหรือไม
“ทานคีฟจะมีคําสั่งเพิ่มเติมไหมคะ”
‘ไดโปรดใชงานฉันเถอะคะ บอกกับฉันวาทานคีฟตองการอะไรก็ได
ที่จะทําใหทานคีฟอาการดีขึ้น’
เธอไดแตออนวอนอยูในใจ ทรมานกับความหวงใยที่ไมอาจเปดเผย
แตลอี าหกค็ นุ ชินกับมันแลว เธอตองอยูก บั มันใหได หากเธอตองการใกลชิด
คีอาคีฟ
“ตองการ”
เขาเงยหนาขึ้นจากเอกสารตรงหนาชาๆ ลีอาหกมหนาหลบสายตา
ของชายหนุมไมทัน เพราะดวงตาคมกลาคูนั้นกําลังจองลึกเขาไปในดวงตา
แกมเศราของเธอ
“หามกมหนา นี่คือคําสั่ง”
ดวงหนาขององครักษสาวตองตัง้ ตรงอยูท เี่ ดิม ไมอาจฝาฝนคําบัญชา
ของเจานายหนุม ลีอาหตองขมกลั้นความรูสึก สั่งตัวเองใหเก็บซอนความ
หวั่นไหวของหัวใจ ยิ่งมิดชิดยิ่งดี ภายนอกเธอเย็นชา ภายในเธอรอนรน
และกอนที่เธอจะหลุดการควบคุม คีอาคีฟไอเบาๆ แลวก็เริ่มไอแรงขึ้น
“ชวยลูบหลังใหฉันไดไหมลีอาห”
“คะทานคีฟ”
คนที่เฝารอรับคําสั่งเดินออมไปดานหลังโตะทํางานของคีอาคีฟ
ชายหนุมโนมตัวไปขางหนา เพื่อใหเธอชวยลูบหลัง
ตุบ!
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ลีอาหไดรับคําสั่งใหลูบหลังคีอาคีฟ แตนํ้าหนักมือของเธอที่กระทบ
ลงบนแผนหลังของชายหนุมไมเบาเลย มือเธอถนัดจับอาวุธ นํ้าหนักที่ตบ
ลงไปลีอาหจึงไมทันระวัง
“หยุดลีอาห”
คีอาคีฟทําในสิง่ ทีล่ อี าหคาดไมถงึ เขาหมุนเกาอีห้ นั ไปหาเธอ หญิงสาว
ถอยหลังไปหนึ่งกาว กอนจะถูกเขาควาขอมือเอาไว
“ฉันสั่งใหลูบหลัง ไมใชตบหลัง”
“ขออภัยคะทานคีฟ ฉันไมไดตงั้ ใจจะทําใหทา นคีฟตองเจ็บ ฉันตัง้ ใจ
จะลูบหลังทานคีฟ แต…”
“เทียบกับมือฉัน มือเธอเล็กนิดเดียว”
คีอาคีฟไมรอใหลอี าหพดู จบ จากขอมือ เขากางฝามือออกเพือ่ กุมมือ
ของหญิงสาวเอาไว ลีอาหยืนนิ่ง เธอปฏิเสธคีอาคีฟไมได แมหัวใจเธอจะ
เตนโครมคราม แตเธอตองทําตัวเฉยเมยใหมากที่สุด ในขณะเดียวกัน
ก็ตองนอบนอมตอชายหนุมดวย
“แตทําไมแรงเยอะนัก”
รูปรางเธอเพรียวระหง กลามเนื้อสมสวนปราศจากไขมันสวนเกิน
เพราะการฝกหนัก และเธอหางไกลจากคําวาสตรีบอบบาง เพราะลีอาห
มีรางกายที่แข็งแรงมาก เธอตองแข็งแรงเพื่อปกปองคีอาคีฟ
“ขออภัยคะทานคีฟ”
“ทําไมเปนใชไหม”
ลีอาหกมศีรษะเปนการตอบรับ เธอฝกฝนตัวเองเพื่อเขา ไมมีกระทั่ง
เวลาสํ า หรั บ ชายตามองบุ รุ ษ ผู  ใ ด ความใกล ชิ ด กั บ บุ รุ ษ คนอื่ น ในเรื่ อ ง
หวานแหวว สําหรับเธอมันเทากับศูนย
“ฉันจะสอนให”
“กรุณาดวยคะทานคีฟ”
เขาอยากสอน เธอก็ตองรับความกรุณาจากชายหนุมเอาไว คีอาคีฟ
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จับมือเธอดวยมือขางหนึ่ง อีกมือคอยๆ ดันนิ้วของเธอขึ้นชาๆ
“เธอตองทํามือแบบนี้”
เขาลดสายตาลงมองไปที่มือของเธอ แมมือเล็กในอุงมืออบอุนจะ
ไมนุมนิ่ม แตความหยาบกรานจากการฝกฝนการใชอาวุธและวิชาการตอสู
กลับทําใหเขาอยากจับเอาไวใหมั่นไมยอมปลอย ชายหนุมจับมือเธอทาบ
เขากับแผนอก
“ลูบตองทําแบบนี้”
มือใหญกดทับลงบนหลังมือเธอ จับมันเคลื่อนไปตามแผนอกที่มี
เสื้อเชิ้ตขวางอยูชาๆ ลีอาหยืนนิ่ง ความเรียบเฉยบนใบหนายังเคลือบอยู
แตภายในใจเธอ ความรูสึกแตกกระเจิงจนเกือบควบคุมไมอยู
“แบบนี้เรียกตบ”
คีอาคีฟจับมือเธอตบลงบนแผนอกของเขา ชายหนุมยังคงจับมือนุม
เอาไว กดมันเขาหาแผงอกกวางหลังสาธิตเสร็จเรียบรอย
“ลูบหลังใหฉันใหมอีกครั้ง”
“คะทานคีฟ”
เขาคุยกับเธอตั้งนานไมมีเสียงไอดังขึ้นสักแอะ แตพอเขาสั่งใหเธอ
ลูบหลังซํ้าอีก คีอาคีฟก็ไอขึ้นมา แตลีอาหไมทันสังเกต เพราะเธอมีหนาที่
ทําตามคําสั่งของเขา
“เบาๆ นะ”
“คะทานคีฟ”
เธอทาบมือลงบนแผนหลังของชายหนุม เมื่อเขาปลอยมือเธอและ
หันหลังให หญิงสาวลูบหลังของเขาเบาๆ สวนคนไอก็ไอค็อกแค็กเบาๆ
“ลูบอีก ฉันยังรูสึกไมคอยดี”
“คะทานคีฟ”
“สงมืออีกขางมานี่สิ”
“คะทานคีฟ”
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คีอาคีฟความือลีอาหเอาไว เขาวางมันลงบนบาแข็งกระดาง แตไมหัน
ไปมองเธอ ใหเวลาเธอสําหรับการเก็บซอนความรูสึก
“วางไวแบบนี้ จะไดลูบหลังฉันถนัด”
“คะทานคีฟ”
เธอตอบรับแลวทําหนาที่ของตัวเอง ลีอาหเผลอตัวมองชายหนุม
ดวยดวงตาออนโยน กอนจะรีบกะพริบตาขับไลความรูสึกทั้งหมดกลับไป
ซอนไวเมื่อเธอรูสึกตัว

ลีอาหมตี ารางการทํางานครึง่ วันในชวงเชา และเธอจะกลับเขาประจํา

หนาที่อีกครั้งตอนยี่สิบนาฬกา หญิงสาวจึงกลับไปที่หองพักของเธอ แลวก็
นั่งลงบนโซฟาตัวเดียวที่มีอยูในหอง
“ทานคีฟ”
สัมผัสจากมือของคีอาคีฟยังคงคุกรุน หญิงสาวจับมือของตัวเอง
คิดถึงภาพของเขา แลวก็กมหนาลงไปจูบมือของตัวเองเบาๆ
“ทานคีฟ”
การเรียกชือ่ เขาเปนเรือ่ งไมสมควร ลีอาหหา มตัวเองไมได เธอลูบมือ
ของตัวเองเสมือนวามันคือมือของเขา
‘ยิ่งรักยิ่งเจ็บ เพราะรูวาเขาอยูสูงเกินเอื้อมมือควา แตยิ่งเจ็บก็ยิ่ง
ผูกพัน ยิ่งปรารถนาที่จะใกลชิดเขา’
หญิงสาวยกมือของตัวเองขึ้นแนบแกม คลอเคลียเบาๆ เปลือกตา
ของเธอพริ้มลง จินตนาการถึงภาพที่คีอาคีฟจับมือเธอ
ลีอาหดึงขาขึ้นไปบนโซฟา เธอนั่งงอเขา ไมเปดผามาน เพราะอาจมี
ใครมองเขามาเห็นเธอในยามที่เธอตองการความเปนสวนตัว
“ทูนหัวของลีอาห”
หญิงสาวจูบซํ้าที่มือของตัวเอง ดึงมันเขามาแนบอก แมจะเปนการ
สัมผัสตัวเอง แตสําหรับเธอแลว เธอกําลังคิดถึงสัมผัสจากคีอาคีฟ
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“ลีอาห!”
ลีอาหสลัดภวังคความคิด เสียงเคาะประตูและเสียงเรียกที่ดังอยู
หนาหองคือเสียงของเอนี่ หญิงสาวลุกขึ้นยืน กลบเกลื่อนความรูสึกให
หลงเหลือแคความเรียบเฉย แลวก็เดินไปเปดประตู
“สวัสดีคะเอนี่”
“ตองเขาเวรกลางคืนใชไหม ฉันพักพอดี ก็เลยเอาอาหารมาให”
“ขอบคุณคะเอนี่”
“กินแลวก็นอนพักซะ แลวแผลเปนยังไงบาง”
“ดีขึ้นแลวคะเอนี่”
“ฉันวางไวตรงนี้นะ แลวกินดวยละ ฉันตองรีบไปแลว เพราะตองไป
ทํางานตอ”
“คะเอนี่ หนูจะกินใหอรอยและกินใหหมดคะ”
“ดีมาก ดูสิ ยิ่งนับวันยิ่งผอม ลมพัดมาแรงๆ จะปลิวตามลมไป
หรือเปลา ตองกินเยอะๆ กินใหรางกายแข็งแรง ไมงั้นจะปกปองทานคีฟได
ยังไง เขาใจไหม”
เอนี่รายยาวกอนออกไปจากหองของลีอาห ยกเอาเรื่องของคีอาคีฟ
ขึ้นมากลาวอาง เพื่อใหลีอาหหันกลับไปดูแลตัวเองบาง

“เอนี่ หนูไมไดตั้งใจบาดเจ็บคะ”

ลีอาหนอนควํ่าอยูบนเตียง เอนี่กําลังทําแผลบนแผนหลังใหลีอาห
แผลที่ไดจากการฝกฝนเพื่อคัดเลือก ลีอาหพูดเพื่อใหเอนี่สบายใจ เพราะ
เอนี่ที่เคยพูดมาก นิ่งเงียบไมพูดไมจา แตมือทําแผลใหเธอไมหยุด
“ไมไดตั้งใจงั้นเหรอ เขาใจพูดนะ”
“หนูพยายามสูแลว แตหนูสูไมไดคะ หนูเอาชนะตัวเองไมไดก็เลย
แพคะ และหนูจะตองพยายามตอไปคะ”
“ฮึ! ทําไมถึงไดรั้นนักนะ”
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“เอนี่อยาโกรธหนูนะคะ หนูจะระวังตัวใหมากกวานี้คะ”
“เจ็บใชไหม”
“หนูไมเจ็บ”
“ยังจะโกหกอีก”
เอนี่เสียงสั่น พูดนอยกวาปกติก็เพื่อไมใหนํ้าตาไหลออกมาดวย
ความสงสาร ยิ่งโตลีอาหยิ่งพุงไปหาเปาหมายอยางแรงกลาไมยอทอ
“หนูไมเจ็บจริงๆ คะ”
ลีอาหยังคงยืนยัน เพราะถายอมรับวาเจ็บ เอนี่ตองสั่งใหเธอเลิกลม
ความตั้งใจ แตลีอาหไมตองการทําแบบนั้น เธอยิ่งปรารถนาอยางแรงกลา
ที่จะเปนองครักษของคีอาคีฟใหได การฝกทําใหเธอไดพบเขาบอยๆ เพราะ
คีอาคีฟตองมาซอมการตอสู
เธอไดแตลอบมององครักษที่คอยอารักขาคีอาคีฟ ติดตามเขาไป
ทุกที่ ทําตัวมีประโยชนตอเขา เธออยากเปนแบบนั้น อยากจะเปนหนึ่งใน
คนที่ไดยืนอยูตรงนั้น การฝกฝนไมงาย มันยากสําหรับเธอมาก แตเธอ
จะไมยอ ทอ
“ปากบอกวาไมเจ็บ แตจริงๆ เจ็บมากใชไหม”
“หนูไมเจ็บคะ”
“เด็กนิสัยไมดี โกหกผูใหญ”
“หนูรูวาเอนี่เปนหวง แตหนูไมอยากเจ็บคะ ถาหนูบอกวาหนูเจ็บ หนู
ก็จะยิ่งเจ็บ แตถาหนูบอกวาไมเจ็บ เดี๋ยวมันก็จะไมเจ็บเอง”
“โธ…เด็กโง”
“ถาหนูเจ็บ เอนี่ก็จะเปนหวงหนูใชไหมคะ”
“ใครจะหวงเด็กหัวดื้อแบบเธอ”
“หนูรวู า เอนีเ่ ปนหวงหนู เอนีข่ า หนูจาํ เรือ่ งแมของหนูไมไดเลย แตเอนี่
เหมือนเปนแมของหนู เอนี่คอยดูแลหนู หนูไมอยากใหเอนี่ตองไมสบายใจ
เพราะหนู”
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“งั้นก็เลิกอยากเปนองครักษหญิงไดไหม”
“ไมไดคะเอนี่ การเปนองครักษหญิงคือความฝนของหนู คือชีวิต
ของหนู ถาหนูไดเปนองครักษหญิง หนูจะไดอยูกับทานคีฟ”
“ลีอาห รูไหมวาสักวันหนึ่งทานคีฟก็ตองแตงงาน”
ความตั้งใจเปนเรื่องดี แตสิ่งที่ลีอาหมุงมั่นทําอยู ผลตอบแทนที่จะ
ไดรับกลับมาก็มีหนทางของความเจ็บปวดเทานั้นที่รออยู
“แตงงานเหรอคะ”
“ใช แตงงานสรางครอบครัวกับสุภาพสตรีที่เหมาะสม”
“ไมเปนไรคะ ทานคีฟแตงงานกับใคร หนูก็จะปกปองทานคีฟและ
ภรรยาของทานคีฟคะ”
“แลวลีอาหจะเจ็บปวดไหม”
“หนูไมรูคะ ถาทานคีฟมีความสุข หนูก็จะมีความสุขคะ”
ลีอาหยังไมเขาใจ ‘ความรัก’ แตถาคีอาคีฟรักใคร เธอก็จะรักดวย
ลีอาหแคอยากดูแลเขา เพราะเขาคือคนที่ใหชีวิตใหมกับเธอ
“ถาเธอโตกวานี้ ความคิดเธอจะเปลี่ยนไป ยิ่งใกลจะยิ่งรูสึกผูกพัน
ความผูกพันนั่นแหละที่นากลัว แลวเธอยังจะคิดแบบนี้ไดอีกเหรอ”
“หนูไมเขาใจที่เอนี่พูดคะ”
“เธอจะเจ็บปวดนะลีอาห”
“เอนี่ขา ถาหนูเจ็บ หนูจะบอกตัวเองวาตองไมเจ็บคะ มันเปนคาถา
ของหนู ถาหนูพูดแบบนี้ หนูจะเจ็บนอยลง และหนูจะลืมความเจ็บปวด”
“ความเจ็บปวดที่ใจไมเหมือนความเจ็บปวดที่กายหรอกนะ ความ
เจ็บปวดที่ใจมันลืมยาก สักวันเธอจะเขาใจวาฉันหมายถึงอะไร”
“ไมเปนไรคะเอนี่ ถึงหนูตองเจ็บปวด ถาทานคีฟมีความสุข หนูก็คิด
วาหนูทนไดคะ”
เอนี่ยืนพิงรางกับประตูหองของลีอาห เธอออกมาจากหองนอนของ
หญิงสาวแลว แตยังไมไดไปไหน บทสนทนาบางตอนในอดีตหวนกลับมา
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ในความคิด
“ลีอาหเด็กโง ตอนนี้ยังคิดแบบนี้ไหม ความเจ็บปวดที่วานั้นกําลัง
คืบคลานเขามาแลวนะ”
เอนี่ทํางานเปนคนรับใชทานหญิงคริสตินา มารดาของคีอาคีฟ แม
ไมใชคนรับใชคนสนิท แตก็ทํางานใกลชิดทานหญิง เธอไดยินเรื่องสําคัญ
ที่กําลังเลาลือกัน และเปนขาวลือที่มีมูล แตเอนี่บอกกับลีอาหไมได
เธอเปนคนรับใชผูจงรักภักดี เรื่องในเบรยเดนเฮาส ซึ่งเปนเรื่องของ
เจานายจะนําออกมาพูดไมไดเปนอันขาด ลีอาหจะไดรูเรื่องนี้เมื่อถึงเวลา
และตอนนั้นเอนี่ก็ไมรูวาลีอาหจะมีปฏิกิริยาอยางไร แตเอนี่ก็ไดแตหวังวา
ลีอาหจะดูแลหัวใจของตัวเองได ‘ขอใหโชคชะตาคุมครองดวงใจของลีอาห
ดวยนะคะ’

ลีอาหขมตานอนไมหลับ มัวแตคิดถึงสัมผัสจากคีอาคีฟ เรื่องนั้น

รบกวนจิตใจเธอ แตหญิงสาวก็ไปทํางานตามหนาที่ของเธอ ลีอาหไมเคย
หยุดงาน เธอจะหยุดในตารางวันหยุดเทานั้น
คีอาคีฟเดินทางไปงานการกุศลที่โรงแรม โดยมีมารอนกับองครักษ
อีกสี่คนตามไปอารักขา ลีอาหมีหนาที่คอยดูแลชายหนุมเมื่อเขาเดินทาง
กลับมาถึงเบรยเดนเฮาส ซึ่งภายในเบรยเดนเฮาสจะมีตําหนักใหญ และ
ตําหนักเล็ก
ที่นี่ไดรับอนุญาตใหเรียกที่พักวาตําหนัก ก็เพราะทานหญิงคริสตินา
มารลไคเซนเต เปนนองสาวของทานชายคารโลมัน มารลไคเซนเต ผูป กครอง
เมืองเซนเดอรวิค ทานไลกา อัลมาเกซซี่ และทานหญิงคริสตินาจะพักอยู
ดวยกันที่ตําหนักใหญ สวนตําหนักเล็กคือที่พักของคีอาคีฟ
“คุณลีอาห”
องครักษที่ทําหนาที่อยูกอนหนากมศีรษะใหเธอเล็กนอย องครักษ
ที่เขาเวรตอนกลางคืนนั้นกระจายตัวอยูบริเวณตําหนักทั้งดานนอกและ
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ดานใน มารอนและลีอาหตองมีคนใดคนหนึ่งผลัดกันเขาเวรตอนกลางคืน
เพื่อออกคําสั่งถาหากมีสถานการณไมสูดีเกิดขึ้น
“เปลี่ยนเวร รับคําสั่ง”
คําสัง่ ของลีอาหถอื วาหนาทีข่ ององครักษสนิ้ สุด และองครักษอกี กลุม
ก็เขามาทํางานแทนที่ หญิงสาวกาวเขาไปในตําหนักเล็ก เดินไปยืนตรงประตู
ทางเขาตําหนักชั้นในเพื่อรอคอยการกลับมาของคีอาคีฟ หญิงสาวยืนนิ่ง
เหมือนหุนยนต ไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย เพราะเธอทํามันจนชิน
หญิงสาวยืนอยูตรงนั้น จากวินาทีกลายเปนนาทีและเพิ่มเปนชั่วโมง
กระทั่งคีอาคีฟเดินทางกลับมาถึงตําหนักเล็ก เธอโคงตัวใหเขา และเมื่อ
ชายหนุมเดินผานเธอเขาไปดานใน หญิงสาวก็แลกเปลี่ยนเวรกับมารอน
เพื่อเขารับหนาที่ตอ
“ขอตัวคะคุณมารอน”
หลังโคงตัวเพือ่ แลกเวรกับมารอน ทําความเคารพเขาในฐานะหัวหนา
ของเธอ ลีอาหตองรีบตามคีอาคีฟเขาไปในตําหนัก
“ทานคีฟสั่งใหคุณลีอาหเขาไปพบในหองคะ”
ลีอาหกมศีรษะเล็กนอยแทนการสนทนากับคนรับใช ดวยหนาที่ของ
เธอ หญิงสาวจะพูดใหนอยที่สุด ผูกมิตรใหนอยที่สุด แตเธอจะใหเกียรติ
คนรอบขาง ใชวาจะปฏิบัติตอคนอื่นอยางหยาบคาย หญิงสาวตามคีอาคีฟ
เข า ไปในห อ งนอน เธอหยุ ด ยื น อยู  บ ริ เ วณห อ งนอนชั้ น นอก เพื่ อ กล า ว
ขออนุญาตเจานายหนุมกอนเขาไปในหองนอนชั้นใน
“ลีอาหคะ”
“เขามาสิ”
“คะทานคีฟ”
หญิงสาวเดินเขาไปในหองนอนชั้นใน ชายหนุมกําลังถอดเสื้อนอก
ออกจากตัว ไมไดเรียกคนรับใชเขามาปรนนิบัติ
“เรียกคนรับใชไหมคะทานคีฟ”
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“ไมตอง มารับเสื้อฉันไปแขวนที”
ลีอาหเดินเขาไปหาชายหนุมตามคําบัญชา เธอรับเสื้อนอกที่เขาเพิ่ง
ถอดออก คีอาคีฟใชเวลาที่เธอยอมเขาไปใกลชิดเขาสํารวจดวงตาของเธอ
‘เหมือนคนไมไดนอนจริงดวย’
เขาสังเกตเห็นกอนจะเดินผานเธอเขามาในตําหนัก แตตองการมอง
ใหชัดเจน คีอาคีฟรูวาตองวางตัวอยางไรถึงจะดีตอลีอาห และไมทําใหเธอ
ตองลําบากใจ เรื่องที่เขาทําไมเคยขาดคือการสังเกตเธอเงียบๆ
“ขอตัวนําเสื้อไปแขวนสักครูนะคะทานคีฟ”
“ไปเถอะ”
คีอาคีฟอนุญาต ลีอาหเดินถือเสื้อของชายหนุมเขาไปในหองแตงตัว
ของเขา หองนอนของเธอนาจะราวสีห่ อ งรวมกันถึงจะไดขนาดหองทีก่ วางขวาง
เทาหองแตงตัวของเขาหนึ่งหอง มันตอกยํ้าถึงความสมบูรณพรอมของเขา
ในขณะที่เธอ แมกระทั่งนามสกุลของตัวเอง ลีอาหก็ยังจําไมได
“ขออนุญาตคะทานคีฟ”
คีอาคีฟกลาวอนุญาตคนรับใช เขาเดินออกไปที่หองชั้นนอก ชี้มือให
คนรับใชวางถาดเครื่องดื่มที่ชายหนุมสั่งเอาไวกอนเดินเขามาในหองนอน
ลงบนโตะ
“ออกไปได”
เขาโบกมือไล ชายหนุมพับแขนเสื้อเชิ้ตสีขาวขึ้นไปถึงบริเวณขอศอก
ปลดกระดุมเสือ้ ลงมาสองเม็ด แลวก็นงั่ ลงบนเกาอี้ ชายหนุม รินนมสดอุนๆ
ที่คนรับใชเตรียมใสเหยือกกระเบื้องสีขาวลงในแกวสองใบ
คี อ าคี ฟ หยิ บ เอาบางอย า งออกมาจากกระเปากางเกง เขาเป ด
หอกระดาษเล็กๆ แลวเติมผงสีขาวลงในแกวนมหนึ่งแกว กอนจะใชชอน
คนมันชาๆ อยางใจเย็น เหมือนวาเขาไมไดทําอะไรผิดบาป
“เรียบรอยคะทานคีฟ”
ลีอาหตามชายหนุมออกมายังหองชั้นนอก หญิงสาวรายงานคีอาคีฟ
50 ภรรยาจอมทมิฬ

ชายหนุมพยักหนารับ เขาเลื่อนแกวออกมาใกลกับขอบโตะ
“วันนี้รูสึกเพลีย ก็เลยอยากดื่มนมอุนๆ รับนี่ไปดื่ม ฉันตองการ
เพื่อนดื่มดวยกัน”
“คะทานคีฟ” ลีอาหไมอิดออดประวิงเวลา เธอเดินเขาไปหาชายหนุม
เรือนกายเพรียวระหงยืนตรง กอนจะยื่นมือไปยกแกวขึ้นมา
“ดื่มใหหมดนะ ฉันก็จะดื่มใหหมดแกวเหมือนกัน”
เพื่อสุขภาพของคีอาคีฟ ขอเสนอของเขาทําใหลีอาหดื่มนมในแกว
รวดเดียวหมด ชายหนุมยกแกวนมขึ้นดื่มจนหมดเหมือนกัน เขาหลุบ
เปลือกตาลง ซอนความพึงพอใจในดวงตาเอาไว
“นั่งคุยกันหนอยสิ ฉันตองการเพื่อนคุย”
“คะทานคีฟ”
เรื่องเหมาะสมหรือไมเหมาะสม ลีอาหไมมีหนาที่เตือนคีอาคีฟ เขา
สั่งใหนั่งเธอก็ตองนั่ง หญิงสาวเลือกนั่งบนโซฟาอีกตัว คีอาคีฟถามเรื่อง
งานกับเธอ ลีอาหตอบคําถามของชายหนุม สั้น กระชับ เขาใจงาย ไมทําให
เขาตองหงุดหงิดหรือเสียเวลา
“ขอโทษคะทานคีฟ”
หญิงสาวคุยกับเขาสักพัก เธอก็กลาวขอโทษ รางกายของเธอเหมือน
อยูเหนือการควบคุมของตัวเอง ลีอาหรูสึกงวงงุนขึ้นมาทีละนิด งวงแบบที่
เธอไมสามารถสลัดมันทิ้งไปได และมันเปนเรื่องเสียมารยาทมากที่เธอ
ปรือตาแลวเหมือนจะหลับกลางอากาศตอหนาคีอาคีฟ
“ไมเปนไร ฉันใหอภัย”
ชายหนุมตอบเสียงทุม เขาลุกขึ้นยืน เดินไปหยุดยืนขางโซฟาของ
คนที่หลับพับไปแลว ชายหนุมโนมตัวลงไปหาเธอ ทาบมือเขากับแกม
หญิงสาวอยางเบามือ
“ลีอาห”
คนที่ประสาทสัมผัสฉับไวเสมอถูกลิดรอนความสามารถชั่วคราว
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ลีอาหหลับสนิทไมไดยนิ อะไรอีกแลว คีอาคีฟชอนรางเธอขึน้ อุม พาหญิงสาว
เดินกลับเขาไปยังหองนอนชั้นใน และวางเธอลงบนเตียงของเขาอยาง
ทะนุถนอม
ชายหนุมดึงผาหมขึ้นคลุมรางเธอ เขาทรุดตัวนั่งลงตรงขอบเตียง
โนมตัวลงตํา่ ใชมอื ขางหนึง่ เทาลงบนทีน่ อน อีกมือปดเสนผมจนพนใบหนา
ของลีอาห จัดผมใหเธอ เบามือที่สุด ถนอมที่สุดเทาที่เขาจะทําได กอนจะ
ลดตัวลงตํ่า จรดริมฝปากลงบนหนาผากของเธอ
จุมพิตของเขากรุนไปดวยความเอื้ออาทร หวงใย และปรารถนาดี
ตอเธอ คีอาคีฟตองการใหเธอพักผอน แตการออกคําสั่งกับลีอาหมันยาก
เกินไป เธอจะฝนตัวเองเพื่อทําตามหนาที่ เขาตัดสินใจใชสมุนไพรสูตรลับ
ของชนชัน้ ปกครองในประเทศซัคคาเวียทําใหรา งกายของเธอยอมปดสวิตช
เพื่อพักผอน
“ยายนาฬกาจอมดื้อ”
เขาดึงตัวขึ้น ชายหนุมใชเวลาที่เธอหลับ สํารวจบาดแผลบนแขนเธอ
ลีอาหดแู ลมันดีมาก เพราะเธอรูว า ถาหากเธอละเลยมัน เธอจะตองหยุดงาน
เพื่อรักษาตัวเอง ซึ่งเธอไมตองการบกพรองตอหนาที่ดูแลเขา
“หลับเถอะนะ คืนนี้ฉันจะคุมครองเธอเอง”
ชายหนุมจับมือเธอขึ้นมา มือใหญของเขาทั้งสองขางกอบกุมมือเล็ก
ของเธอเอาไว คีอาคีฟจูบมือเธอแผวเบา ยกขึ้นแนบเขากับแกมสาก
“ฝนดีนะยายนาฬกาของฉัน”
ชายหนุม ประคองมือเธอวางลง เขาลุกขึน้ แลวก็ขยับผาหมคลุมรางเธอ
อีกครั้ง ชายหนุมลุกขึ้นเดินเขาไปในหองนํ้าเพื่ออาบนํ้าเตรียมตัวเขานอน
คีอาคีฟจะอุมเธอไปนอนที่โซฟาตอนใกลรุงเชา เพื่อไมใหหญิงสาวรูตัววา
เขาอนุญาตใหเธอนอนบนเตียงของเขาตลอดคืน
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