บทนํา

ทานหญิงนอย

My Diary Annamaria Rose…

สวัสดี ชื่อของฉันคือ อันนามาเรีย โรส มารลไคเซนเต
ทานพอเรียกฉันวาทานหญิง บางครั้งก็เรียกทานหญิงนอย
ทานแมเรียกฉันวาหนูโรส หรือทานหญิง
บรรดาพี่ชายเรียกฉันวาทานหญิงนอย หรือโรส
สวนประชาชนในประเทศซัคคาเวีย ฉันคือ ‘ทานหญิง’ ของทุกคน
ฉันเปนที่รัก
ฉันเกิดมาเพื่อเปนผูถูกรัก ฉันไดรับความรักมากมายจากครอบครัว
ใหญของฉัน
ถึงทานพอกับทานแมสุดที่รักของหนูโรส
ทานพอของฉันคือผูป กครองประเทศซัคคาเวีย ทานพอดุมาก แตฉนั
ไดรบั สิทธิพเิ ศษนิดหนอย ทานพอดุกบั คนอืน่ รอยเปอรเซ็นต แตจะดุกบั ฉัน
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ประมาณหาสิบเปอรเซ็นต เพราะฉันคือทานหญิงนอยคนพิเศษของทานพอ
ทานแมเปนผูหญิงที่ออนหวานมาก เมื่อทานพออยูกับทานแม ฉัน
รูส กึ ไดเลยวาทานพอจะอบอุน มากขึน้ ทานลุงแรมซียบ อกกับฉันวาทานแม
คือนางฟาผูปราบซาตานไรหัวใจ ประเทศซัคคาเวียถึงไดสงบสุขจนกระทั่ง
ถึงตอนนี้ แตถึงทานพอจะเปนซาตาน ทานพอก็เปนซาตานที่หลอมากนะ
ฉันรักทานพอกับทานแมมาก
ถึงพี่ชายฟลาเวียนของฉัน
ฉั น มี พี่ ช ายที่ รั ก และหวงฉั น มาก ท า นชายฟลาเวี ย น เซเวอราน
มารลไคเซนเต ฉันสนิทกับพี่ชายมาก พี่ชายสอนแตเรื่องดีๆ ใหกับฉัน
ถาหากฉันจะมีสามี ฉันก็คงตองการใครสักคนที่เหมือนทานพอกับพี่ชาย
แตพี่ชายบอกกับฉันวา ฉันไมจําเปนตองแตงงานก็ได การเปนสาวโสด
จะทําใหฉนั มีความสุขมากกวา ฉันมีคาํ พูดติดปากอยูส องประโยคเมือ่ คิดถึง
พี่ชายสุดที่รักของฉัน
‘พี่ชายไมชอบ’ กับ ‘พี่ชายไมใหทํา’
ฉันมีความลับแอบซอนไวเหมือนกัน ฉันไมอยากใหพี่ชายฟลาเวียน
ของฉันแตงงาน ถาพีช่ ายแตงงานไปแลว พีช่ ายจะรักและตามใจฉันนอยลง
หรือเปลา ฉันอยากใหเราอยูดวยกันตลอดไป
ถึงทานลุงแรมซียกับทานอาคลาริสสา และพี่แรนดอลฟ
ทานลุงเปนผูปกครองเมืองอเล็กซานเด ในประเทศซัคคาเวียของเรา
สวนทานอาเปนนองสาวของทานพอ ทานลุงเปนผูชายหนาดุ แตทานลุงใจดี
กับฉันมาก ตอนฉันยังเด็กทานลุงชอบซือ้ ชุดกระโปรงสวยๆ ใหฉนั พอฉันโต
ทานลุงก็ยังใหของขวัญฉันเปนชุดสวยๆ ทุกป ทานลุงของฉันนารักที่สุด
ในโลก
ทานอาคลาริสสาเปนผูหญิงที่เปรี้ยวและสดใสมาก ฉันชื่นชมความ
8 ทานหญิงพยศรัก

มั่นใจของทานอา ทานอาสอนใหฉันเปนผูหญิงที่รูจักปดบังตัวตน และ
เปดเผยตัวตนบางสวนของฉัน ฉันกับทานอาชอบช็อปปงเหมือนกัน เวลา
ที่เราไปช็อปปงดวยกัน เราจะสนุกและมีความสุขกันมาก
พี่แรนดอลฟ พี่ชายอีกคนหนึ่งของฉัน พี่แรนดอลฟเปนลูกของ
ทานลุงกับทานอา หนาเหมือนทานลุงมาก ทานอาคลาริสสาบอกกับฉันวา
พี่แรนดอลฟเปนโคลนนิ่งของทานลุง ไมใชแคหนาตา แตรวมถึงนิสัยดวย
พีแ่ รนดอลฟก็ดเุ หมือนกับทานลุง แตพแี่ รนดอลฟใจดีกบั ฉันมากเหมือนกัน
พี่แรนดอลฟสอนฉันยิงปนดวย ฉันชอบมาก และฉันก็ยิงปนแมนดวย
ถาฉันตั้งใจยิงนะ
ถึงทานอาจีซัสกับทานอาแคททรีนา และพี่เซธ
ทานอาเปนผูปกครองหมูเกาะซีโรเวอร ในประเทศซัคคาเวีย ทุกคน
จะรูจักกันในชื่อเกาะโจร สําหรับฉันแลวเปนเรื่องที่เทมาก ทานอาจีซัส
เปนเพื่อนสนิทของทานพอ ทานอาแคททรีนาเปนนองสาวของทานพอ
ทานอาจีซัสกับฉันมีสัญญากัน ฉันจะตองไปเที่ยวที่เกาะโจรปละหนึ่งครั้ง
ทานอาจีซัสยังเคยเอาสัญญาที่มีรอยนิ้วของฉันตอนหาขวบโชวใหทานพอดู
และทําใหทานพอโกรธมาก จนฉีกสัญญานั้นทิ้ง แตเพื่อไมใหทานอาจีซัส
ตองนอยใจ ฉันก็จะไปเที่ยวที่เกาะโจรเปนประจําทุกป ทานอาจีซัสมีเรื่อง
สนุกสอนฉันเยอะแยะเลย และทานอาแคทก็ทาํ พายบลูเบอรรอี รอยมากดวย
ฉันชอบพายฝมือทานอาแคทมากที่สุดในโลก
พี่เซธเปนพี่ชายอีกคนของฉัน ฉันเคยไดยินเรื่องเลาที่พูดถึงพี่เซธ
จากขารับใช พี่เซธเปนวาที่เจาพอเกาะโจร พี่เซธโหดราย เลือดเย็น อํามหิต
และสารพัดเรือ่ งเลานาหวาดกลัว พีเ่ ซธไมไดเปนแบบนัน้ เสียหนอย สําหรับ
ฉันแลวพีเ่ ซธคือพีช่ ายทีแ่ สนดีมากตางหาก เรือ่ งเลาไมใชความจริงเสมอไป
หรอก
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ถึงทานลุงไลกากับทานอาคริสตินา และพี่คีฟ
ทานลุงไลกาเปนผูปกครองเมืองเซนเดอรวิค สวนทานอาคริสซี่เปน
นองสาวของทานพอ ทานอาคริสซีเ่ ลาใหฉนั ฟงวาทานลุงไลกาอยากมีลกู สาว
มาก แตก็มีแคลูกชายคือพี่คีฟ ทานลุงไลกาอุมฉันตั้งแตฉันยังเด็กจนฉัน
อายุสิบหาก็ยังอุมฉันเสมอเมื่อเราเจอกัน จนทานพอตองมีคําสั่งหามอุม
เพราะฉันโตแลว
ฉันเห็นทานแมกบั ทานอาคริสซีแ่ อบยิม้ อยูเ รือ่ ย เมือ่ ทานพอตองพบ
กับทานลุงไลกา ทานพอกับทานลุงไลกามักจะมีความคิดเห็นที่สวนทางกัน
แตฉันกลับรูสึกวาทั้งคูมีความผูกพันกันมาก ทานลุงไลกาใจดีกับฉันมาก
เหมือนกัน ทานลุงไลกาบอกกับฉันวาฉันตองรักทานลุงใหมาก เพราะถาฉัน
ไมไดเกิดเปนลูกสาวของทานพอ ฉันตองไดเกิดเปนลูกสาวของทานลุง
แนนอน
ฉันรักทานลุงกับทานอาคริสซี่มากเหมือนกัน แลวฉันก็ยังมีพี่ชาย
อีกคนหนึ่ง พี่คีฟ ลูกชายของทานลุงไลกากับทานอาคริสซี่ พี่คีฟมักจะพูด
กับฉันบอยๆ ถึงขอเสียของการแตงงาน อันทีจ่ ริงฉันก็ไมอยากแตงงานหรอก
เพราะฉันมีความสุขดีอยูแลว ไมตองแตงงานก็ได
ทุกคนคือครอบครัวที่ใหญมากของฉัน คงเพราะฉันเปนผูหญิง
คนเดียวในครอบครัว บรรดาพี่ชายจึงอยากใหฉันเปนโสด
หนูโรสรักครอบครัวของเรามากคะ
อันนามาเรีย โรส มารลไคเซนเต
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ไวทโรส

ตํา หนั ก ไวท โ รส ที่ พํ า นั ก ของท า นหญิ ง อั น นามาเรี ย โรส

มารลไคเซนเต กําลังถูกยอมดวยสีขาวของดอกกุหลาบขาว ซึ่งเปนดอกไม
โปรดของทานหญิง ตัวตําหนักสีขาวงามพิสุทธิ์นั้นจึงคลายกับภาพวาดใน
ความฝนก็ไมปาน
แตอารมณเจาของตําหนักไมไดงามพิสทุ ธิเ์ ฉกเชนธรรมชาติรอบกาย
เลยสักนิด ทานหญิงอันนามาเรียกําลังเผชิญหนากับปญหาครัง้ ใหญ เจาของ
ใบหนางามสะดุดตา งามจนหาที่ติสัดสวนใดบนใบหนาแทบไมได กําลัง
ฉุนเฉียวอยางหนัก
“ทานหญิง ใจเย็นกอนนะเจาคะ”
“ตอนนี้ใจฉันรอนเหมือนไฟ”
บีทริซโนมนาวใหทานหญิงผูเลอโฉมใจเย็นลง ซึ่งเปนเรื่องที่ยาก
มากเหลือเกิน อันนามาเรียเปนบุตรสาวคนเล็กของทานชายคารโลมัน
มารลไคเซนเต ผูปกครองประเทศซัคคาเวีย บิดาของเธอเปนบุรุษที่มีความ
โดดเดนเรือ่ งหนาตา เปนทีค่ ลัง่ ไคลของอิสตรีตงั้ แตยงั เปนชายหนุม เนือ้ หอม
กัณฑกนิษฐ 11

กระทั่งถึงตอนนี้
พระชายาก็คอื สตรีผเู ลอโฉม งดงาม ออนหวาน เยือกเย็น กิรยิ าวาจา
ชางสูงศักดิ์สมสถานะคูครองของทานชายผูปกครองประเทศ อันนามาเรีย
จึงเปนหญิงงามที่ไมใชแคงาม ความงามของเธอยังเปนความงามสะดุดตา
หาคนเทียบไดยาก
แมในยามใบหนาละมุนบึง้ ตึง เธอก็ยงั ชวนมองอยูด ี ทานหญิงเดินไป
ทรุดกายนั่งลงบนโซฟา เก็บตัวอยูในหอง หลังไดรับหนังสือคําสั่งจากบิดา
สุดทีร่ กั เธอเปนยอดดวงใจของคนในครอบครัว บิดาทัง้ รักใครและหวงแหน
เปนเรื่องเหลือเชื่อที่ทานชายคารโลมันมีคําสั่งใหเธอแตงงาน!
“ทานหญิง ถาใจรอนก็จะมองไมเห็นทางออกนะเจาคะ”
บีทริซยังพยายามปลอบโยน เธอเปนผูดูแลคนสนิทของทานหญิง
มีอายุมากกวาทานหญิงเจ็ดป ทานหญิงจึงมอบความเชื่อใจและความสนิท
ใหกับบีทริซเหมือนอีกฝายเปนพี่สาวคนหนึ่ง
“ตอนนีใ้ จรอนเหมือนไฟ หรือถามีอะไรทีร่ อ นยิง่ กวาไฟ หัวใจของฉัน
ก็คงเปนแบบนั้น”
“โธ…ทานหญิง”
“ฉันไมอยากแตงงานนี่”
“เบาๆ สิเจาคะทานหญิง พูดแบบนี้ไมได”
บีทริซหนาซีดเผือด หันมองซายขวาอยางตืน่ ตระหนก ทัง้ ทีไ่ มจาํ เปน
เลย ทีน่ เี่ ปนตําหนักของทานหญิงอันนามาเรีย หองนีก้ เ็ ปนหองนอนสวนตัว
ของทานหญิง หนาประตูหองนอนก็เปนขารับใชคนสนิทที่นั่งเฝาอยู ตอให
เสียงทะลุออกไปจนขารับใชไดยนิ ใครจะกลาวิง่ โรไปฟองทานชายคารโลมัน
เพื่อใหทานหญิงผูเปนนายตองเดือดรอน
“ทานพอกับทานพีเ่ คยบอกวาเปนโสดแลวดี ทําไมทานพอถึงยัดเยียด
ใหฉันแตงงานละ”
ทานหญิงกลาถาม แลวใครจะกลาตอบ การกลาวถึงทานชายคารโลมัน
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ตอหนาหรือลับหลังก็หามลบหลูหมิ่นเกียรติทานชายเปนอันขาด
“ทานหญิงไมพูดแบบนั้นนะเจาคะ”
“ทานพอใจราย”
“ทานหญิง ทานชายนะรักทานหญิงนะเจาคะ พระชายาก็รกั ทานหญิง
มาก”
บีทริซเขาไปนั่งขางกายทานหญิงอันนามาเรีย เธอมีสถานะสูงกวา
ขารับใชทั่วไปในตําหนักไวทโรส เพราะเปนผูดูแลสวนตัวของทานหญิง
หากเป น ข า รั บ ใช ใ นตํ า หนั ก การนั่ ง เสมอท า นหญิ ง จะต อ งถู ก ลงทั ณ ฑ
สถานหนัก
“ฉันรู”
“ทานชายตัดสินใจยอมใหทา นหญิงแตงงานกับทานดามาคัส ทานชาย
ยอมตองมั่นใจวาทานดามาคัสจะสามารถดูแลทานหญิงไดเจาคะ”
“หนาก็ไมเคยเห็น จะแตงงานกันไดยังไง”
“กอนแตงงาน ทานชายกับพระชายาก็คงอนุญาตใหทานหญิงไดพบ
ทานดามาคัส”
“แตงงาน เธอเขาใจคําวาแตงงานไหม”
“เขาใจเจาคะ”
“แตงงานก็คอื การทีต่ อ งอยูด ว ยกันตลอดชีวติ ประชาชนแตงงานแลว
ถาหากไมสามารถอยูดวยกันไดก็ยังสามารถหยารางเพื่อเริ่มตนชีวิตใหม
แตเชื้อพระวงศจะทําแบบนั้นไมได”
การแตงงานของเชื้อพระวงศมีความซับซอนมากกวา การแตงงาน
ทีเ่ กิดขึน้ หมายถึงการยกชีวติ ใหกบั ผูช ายทีเ่ ธอเคยไดยนิ แตชอื่ ทวาใบหนา
ยังไมเคยเห็นเลยสักครั้ง
‘ดามาคัส เวอรลาดิเมียร’
เขาไมใชผชู ายธรรมดา วาทีส่ ามีของทานหญิงอันนามาเรียคือบุตรชาย
ของผูป กครองเมืองเวสลียเ บรน อันนามาเรียมีความสัมพันธทดี่ ตี อ เซอรกรี ัส
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และ ชาเนเน เวอร ล าดิ เ มี ย ร ผู  ป กครองเมื อ งเวสลี ย  เ บรนและภรรยา
เซอรกีรัสเปนสหายสนิทของทานชายคารโลมัน
ทุกครั้งที่เซอรกีรัสและชาเนเนมีโอกาสไดพบเธอ ก็จะมีของฝาก
เล็กๆ นอยๆ มอบใหกับทานหญิงเสมอ ทานหญิงเคารพทั้งคู แตทานหญิง
ไมเคยพบกับ ดามาคัส เวอรลาดิเมียร เลยสักครั้ง คนรักกันแตงงานกัน
ก็ยังมีคูที่ไปกันไมรอด คนไมเคยพบหนากัน แตงงานกันแลวจะไปกันรอด
เหรอ
“ฉันเศรา ฉันเสียใจ ฉันหมนหมองดวย”
“บนยาวๆ แบบนี้ไมเหนื่อยเหรอเจาคะ”
“บนจนเหนื่อยเดี๋ยวก็หาย แตเหนื่อยใจ ทํายังไงถึงจะหาย”
“ทานหญิงคารมคมคายยิ่งนักเจาคะ”
อันนามาเรียถอนหายใจ ตอใหอยากตอตาน แตเธอจะทําแบบนั้น
ไมได ทานชายคารโลมันรักเธอมากก็จริง แตทานชายก็เฉียบขาดอยาง
ที่ทานหญิงรูดีวาคําสั่งที่ออกมาคือคําสั่งสิ้นสุด ไรโอกาสเปลี่ยนแปลง

ประเทศซัคคาเวียยังมีความวุน วายอยูต ามเขตแนวชายแดน แตเปน

ความวุนวายที่ทางการสามารถควบคุมไวไดดวยฝมือของ พันเอกดามาคัส
เวอรลาดิเมียร เขามีตรานักรบอันทรงเกียรติประดับบนหนาอกเมื่อสวม
เครื่องแบบ ผานเหตุการณอันตรายเฉียดตายหลายครั้ง
ในเมืองหลวงเซนทามารา และเมืองใหญ รวมถึงเขตเมืองอันสงบสุข
ของประเทศซัคคาเวีย ประชาชนยังคงใชชีวิตตามปกติ ไดยินเพียงแคขาว
อันตรายในเขตพื้นที่สีแดง ซึ่งยังตองควบคุมและดูแลอยางใกลชิดเทานั้น
สถานการณจริงมันเลวรายกวานั้นมาก
ตลอดชีวิตการทํางานของดามาคัส เขาควบคุมความทมิฬในพื้นที่
อันตรายดวยความเฉียบขาด ความทุมเทของเขาไมใชแคการทํางานตาม
หนาที่ แตมันคือการใหชีวิต ดามาคัสไมเคยขลาดตอการเสี่ยงชีวิต แตเขา
14 ทานหญิงพยศรัก

ก็ยังมีลมหายใจอยูจนถึงตอนนี้
ชายหนุมมีหนวยรบพิเศษซึ่งอยูใตการบังคับบัญชาสองหนวย คือ
องครักษทีมอีเดนและองครักษทีมฮอวก ซึ่งเปนหนวยพิเศษที่แข็งแกรง
มากที่สุดในประเทศซัคคาเวีย ดามาคัสคือผูไดรับการยอมรับจากลูกนอง
ในหนวย
ผูปกปองประเทศซัคคาเวียจะถูกเรียกวา ‘นักรบ’ และ ‘องครักษ’
ขึ้นอยูกับวาพวกเขาปฏิบัติหนาที่อยูในสวนไหน ณ ตอนนั้น แตถาเปน
ประชาชนในประเทศจะเรี ย กพวกเขาเป น นั ก รบ นอกจากเคารพใน
เชื้อพระวงศ ประชาชนยังศรัทธาตอนักรบ นักรบทุกคนคือผูกลา คือคนที่
ยอมเสียสละชีพเพื่อปกปองประชาชนและประเทศซัคคาเวีย
“หนังสือคําสั่งจากทานชายคารโลมันครับผูพัน”
ดามาคัสโคงตัวแสดงความเคารพ เสมือนหนังสือคําสั่งนั้นคือการ
ปรากฏตัวของทานชายคารโลมัน ชายหนุมรับหนังสือคําสั่งจากบารคลี่
ซึ่งนํามาสงใหถึงในกระโจมที่พักของดามาคัส
ภายในกระโจมมีเตียงไม โตะทํางานกับเกาอี้หนึ่งตัว ชั้นวางของ
หนึ่งตัว แลวก็ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นใดอีก ดามาคัสใชชีวิตแบบนี้
จนชิน เซอรกีรัส เวอรลาดิเมียร ผูเปนบิดามอบเขาใหทานชายคารโลมัน
เปนผูใ หการอบรม เขาถูกปลูกฝงใหจงรักภักดีตอ ผูน าํ ของประเทศซัคคาเวีย
ชายหนุมที่ถนัดทํามากกวาพูด เดินไปนั่งบนเกาอี้ หนังสือคําสั่งถูก
คลี่ออก ดามาคัสยังมีสีหนาเฉยเมย เขาอานตั้งแตตนจนจบ ดามาคัส
ไมเคยเปดเผยความคิดของเขาอยูแลว ใชวาเขาไรความรูสึก แตชายหนุม
ถูกฝกมาใหเก็บความรูสึกอยางมิดชิด มีเพียงแคดามาคัสเทานั้นที่รูวา
ตัวเองกําลังคิดอะไร สวนบารคลี่ยิ่งมองไมออก ทําไดแคยืนรอรับคําสั่ง
“บารคลี่”
“ครับผูพัน”
“ฉันจะเดินทางกลับเมืองเซนทามารา”
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“รับคําสั่งครับผูพัน”

ท่ านหญิ
านหญิงอันนามาเรียคิดวาตัวเองยังมีทางออก เธอเชื่อเสมอวา

ทุกปญหามีทางออก แตความเชื่อก็เริ่มสั่นคลอน หลังจากนั่งคิดไปคิดมา
แลวเธอก็หวนกลับสูความคิดจนตรอกไรทางออกเชนเดิม
“เฮอ!”
ความงามของดอกกุหลาบสีขาวซึ่งกําลังชูชอแขงกันภายในสวนสวย
มองแลวก็ขาวโพลน ใหความรูส กึ งดงามและบริสทุ ธิน์ นั้ ไมไดทาํ ใหอารมณ
ของทานหญิงแจมใส เธอยกมือขึ้นเทาคาง ถอนหายใจแลวก็ปลอยให
นํ้าชารอนๆ ที่ขารับใชจัดเตรียมไวเย็นลงโดยไมไดดื่ม
แมแตนาํ้ ยังฝดคอ ทานหญิงไมอยากรับประทานอะไรทัง้ นัน้ นอกจาก
จะไมเจริญอาหารแลว ทานหญิงก็ยงั นอนไมหลับติดตอกันมาหลายคืนดวย
ขอบตาที่เคยสวยเนียนกริบของเธอ อาจมีรองรอยบอบชํ้า เพราะเธอตอง
คิดเรื่อง ดามาคัส เวอรลาดิเมียร
“คนอะไร ไมเคยรูจักกัน แตมาทําใหเราทุกขใจ”
โทษบิดาไมไดก็โยนความผิดทั้งหมดใหดามาคัสนั่นแหละรับเอาไว
ทานหญิงยังเชื่ออยูลึกๆ วาเรื่องนี้จะตองมีเบื้องลึกเบื้องหลัง ไมอยางนั้น
แลวจะมีคําสั่งใหเธอแตงงานกับดามาคัสเกิดขึ้นอยางไรเหตุผลแบบนี้ได
อยางไร
เหมือนกับสภาพอากาศทีแ่ สนสงบ แจมใส อยูด ๆี ก็ถกู พายุลกู ใหญ
พัดเขามากะทันหัน นอกจากเตรียมตัวไมทันก็ยังถูกพายุกระแทกเขาจน
สะบักสะบอม ถาหากเธอยังคิดหาทางออกหรือทําใจไมได ทานหญิงคง
กลายเปนสตรีอมทุกขกินไมไดนอนไมหลับ
“ทานหญิงเจาคะ”
บีทริซเดินเขามาหาทานหญิง เรียกอีกฝายดวยนํ้าเสียงนอบนอม
แตอนั นามาเรียไมไดสนใจการมีตวั ตนของบีทริซ ยังคงอยูใ นภวังค ครุนคิด
16 ทานหญิงพยศรัก

และถอนหายใจดวยความกลัดกลุม
“ทานหญิงเจาคะ”
ไมมีการตอบรับจากทานหญิงผูเลอโฉมของบีทริซ เจานายที่เธอ
ทําหนาที่รับใชใกลชิดยังคงเหมอลอย ตอใหเปนธิดาแสนรักของทานชาย
คารโลมัน มีความเอาแตใจที่ซอนเรนไวภายใตบุคลิกขี้ออนออนหวาน
ทีท่ า นหญิงแสดงออกตอบิดามารดา แตดา นทีเ่ อาแตใจนัน้ ทานหญิงก็ทราบ
ดีวา จะนํามาใชกบั ทานชายคารโลมันและพระชายามะลิหอมไมไดเปนอันขาด
เธอรู  ตั ว ว า เป น ที่ รั ก และก็ รู  เ หมื อ นกั น ว า คํ า สั่ ง ของบิ ด าคื อ เรื่ อ งที่ เ ธอ
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได แมจะขัดใจ ก็ตองแสดงออกลับหลัง หามทํา
ตอหนาเปนอันขาด
“ทานหญิงเจาคะ”
บีทริซขยับเขาไปใกลทานหญิงอันนามาเรีย แตะมือลงบนหลังมือ
ขาวเนียน นั่นแหละเจาตัวถึงไดรูสึกวาไมไดอยูคนเดียว
“บีทริซ”
“เจาคะ ดิฉันเอง”
ท า นหญิ ง อั น นามาเรี ย ชี้ มื อ ให บี ท ริ ซ นั่ ง ลงบนเก า อี้ บี ท ริ ซ นั่ ง ลง
เรียบรอยก็หนั ไปยิม้ ออนโยนสงใหเจานาย แตทา นหญิงกลับยิม้ ตอบไมออก
“ขอโทษนะบีทริซ ฉันอยากยิ้มตอบเธอนะ แตยิ้มไมออก”
ทานหญิงใหความสําคัญตอความรูส กึ ของคนใกลตวั เสมอ เพือ่ ไมให
บีทริซรูสึกไมดี ทานหญิงจึงตองบอกอีกฝายใหทราบอยางชัดเจน
“ไมเปนไรเจาคะ ทานหญิงไมตอ งขอโทษดิฉนั เลยดวยซํา้ ดิฉนั ทราบ
เจาคะ ทานหญิงกําลังตึงเครียดมาก ปญหาของทานหญิงใหญมากเหลือเกิน
เจาคะ ดิฉนั ตางหากทีต่ อ งขอโทษ เพราะชวยทานหญิงแกไขปญหาไมไดเลย”
“ไมใชความผิดของเธอเสียหนอย”
“ใชสิเจาคะ ดิฉันอยากทําใหทานหญิงกลับมาเบิกบานเหมือนเดิม
เจาคะ”
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“ฉันก็อยากเบิกบาน แตเบิกบานไมออกนะสิ เครียดจนสมองแทบ
ระเบิด”
“โธ…ทานหญิง”
“ไมเคยมีอาการนอนไมหลับ ก็ตองเปนโรคนอนไมหลับ”
ทานหญิงพูดเหมือนปรับทุกขกับบีทริซ แตก็เปนการปรับทุกขจริง
นัน่ แหละ นอกจากบีทริซแลว ทานหญิงก็ไมทราบจะพูดเรือ่ งนีก้ บั ใคร พีช่ าย
ทั้งสี่คนอยูในระหวางการปฏิบัติภารกิจ ทานชายฟลาเวียน แรนดอลฟ เซธ
และคีอาคีฟมีงานลนมือ
ตอใหอยากออดออนขอความชวยเหลือจากพี่ชาย ทานหญิงก็คง
ทําแบบนั้นไมได เธอจะออดออนใหบรรดาพี่ชายไปงัดขอกับทานชาย
คารโลมันไดอยางไร การทําแบบนั้นคงเปนการสรางความราวฉานใหกับ
ครอบครัวและก็ไมใชเรื่องควรทําดวย
“คืนนี้ใหดิฉันไปนอนเปนเพื่อนไหมเจาคะ”
“ไมเปนไร”
ทานหญิงตองการความเงียบและชวงเวลาใชความคิดตามลําพัง
ทานหญิงคงตองการเพือ่ น หากสภาพอารมณของเธออยูใ นชวงเวลาตืน่ กลัว
แตทานหญิงไมไดกลัว ทานหญิงกําลังทุกขใจ
“ถาหากทานหญิงตองการอะไรก็บอกดิฉันนะเจาคะ หรือถาคืนไหน
ตองการใหดิฉันไปนอนเปนเพื่อนก็บอกไดทันทีเจาคะ”
“ขอบใจบีทริซ”
“ดิฉันก็ทําไดแคคอยดูแลทานหญิงเทานั้นเจาคะ”
“เธอก็ทําหนาที่นั้นอยูแลว เธอมีอะไรหรือเปลา”
“ดิ ฉั น จะขออนุ ญ าตท า นหญิ ง ออกไปพบญาติ ผู  น  อ งเจ า ค ะ เธอ
เดินทางมาจากเมืองเธลมา จะนัดเจอกันเจาคะ”
“ไปสิ ฉันอนุญาต”
ทานหญิงบอกงายๆ ไมใชแคกบั บีทริซเทานัน้ ทานหญิงอันนามาเรีย
18 ทานหญิงพยศรัก

เปนสตรีทมี่ นี าํ้ ใจกวางขวางตอขารับใช พระชายามะลิหอมสัง่ สอนทานหญิง
ไมใหดูถูกผูที่มีสถานะตํ่ากวา ใหเกียรติอยางเพื่อนมนุษยมีตอกัน และ
ตองมีความเอื้ออารีตอคนรอบขาง
“ขอบคุณเจาคะ”
“ในครัวมีอาหารและขนมอรอยๆ ก็แบงไปใหญาติของเธอไดนะ ฉัน
อนุญาต”
“ขอบคุณเจาคะทานหญิง”
“ไมเปนไร”
“ดิฉันจะรีบไปรีบกลับนะเจาคะ ขอลางานสามชั่วโมงเจาคะ”
“ถากลับไมทัน จะกลับวันพรุงนี้ก็ได ไมตองรีบ”
บีทริซไดรับอนุญาตก็จริง แตเธอจะกลาทิ้งทานหญิงที่อยูในชวง
อารมณไมมั่นคงหนักไดอยางไร บีทริซคงกลายเปนอีกคนที่นอนไมหลับ
หากตองคางนอกตําหนัก
“ขอบคุณเจาคะทานหญิง”
“แลวทําไมทําหนาแบบนั้น”
อันนามาเรียถามดวยนํ้าเสียงเอื้ออาทร มีความหวงใยอยูในเสียง
นุมนวลของเธอ บีทริซจับมือทานหญิงยกขึ้นแนบแกม
“ดิฉนั ตองกลับมาเจาคะ ถาหากตองคางนอกตําหนักจะตองเปนหวง
ทานหญิงจนนอนไมหลับแนเจาคะ”
“โรคนอนไมหลับนี่เปนโรคติดตอหรือไงนะ”
ทานหญิงนอยแหงราชวงศมารลไคเซนเตกลาวเหมือนขบขัน แต
ดวงตาไมไดขําขันดวย การนอนไมหลับติดตอกันหลายคืน นั่นก็เพราะเธอ
เปนทุกข ความทุกขไมไดนําพาความสุขมาใหเธอ แลวเธอจะรูสึกขําได
อยางไร
“ทานหญิงเจาขา”
“ไมตอ งคิดมาก ฉันอนุญาต เธอจะไดไมตอ งรีบ ญาตินะ นานๆ จะได
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พบกันสักครัง้ นะ ฉันไมเปนอะไรหรอก ถึงฉันจะคิดมาก แตฉนั ก็แคอดทน
กับมัน”
“ดิฉันเปนหวงทานหญิงนี่เจาคะ”
“ขอบใจสําหรับความหวงใย รีบไปเถอะ ไมกลัวญาติจะรอหรือไง
นัดไวกี่โมงละ”
“สิบโมงเชาเจาคะ”
“มีเวลาอีกสองชั่วโมงเทานั้น จะตองใหฉันสั่งอีกไหมวาตองรีบไป”
“ไมเจาคะ ดิฉันจะรีบไปแลวเจาคะ ขอตัวกอนนะเจาคะ ดิฉันจะ
รีบไปรีบกลับเจาคะ”
บีทริซลุกขึ้นยืน ยังคงยืนยันที่จะไมคางนอกตําหนัก แลวก็ยอตัวลง
ถอนสายบัวแสดงความเคารพทานหญิงอันนามาเรีย เมื่อบีทริซเดินออกมา
ทานหญิงก็กลับไปนั่งเหมอลอย ตกอยูในภวังคความคิดอีกครั้ง บีทริซ
หันไปมองทานหญิงครูหนึ่งแลวก็หันหลังเดินจากไป

“สบายดีนะผูพัน”

ทานชายคารโลมันกลาวกับดามาคัส ชายหนุม เดินทางมาถึงเมืองหลวง
ของประเทศซัคคาเวีย เมื่อเทากาวลงจากเฮลิคอปเตอรสัมผัสผืนดินของ
เมืองเซนทามารา ดามาคัสก็เดินทางออกมาจากคฤหาสนหรูซึ่งตระกูล
เวอรลาดิเมียรเปนเจาของมายังปราสาทเวอรโดซาทันที
“สบายดีครับ”
ทานชายคารโลมันอยูที่ลานซอมการตอสู ถึงจะอยูในวัยที่เรียกไดวา
เปนวัยกลางคน แตรูปรางสูงใหญของทานชายก็ยังคงบึกบึนแข็งแกรง
ยังแข็งแรงและมีรูปรางหนาตาที่ออนเยาวกวาอายุจริง ทานชายสงดาบให
กับองครักษ แลวก็เดินนําหนาดามาคัสออกมาจากลานประลอง
“ไปรอที่หองรับรองนะ”
“ครับทานชาย”
20 ทานหญิงพยศรัก

ทานชายคารโลมันหันไปเรียกองครักษแลวใหนําทางดามาคัสไปยัง
หองรับรอง สวนตัวทานชายกลับไปที่หองพักสวนตัว เพื่อเปลี่ยนเสื้อผา
ชุดใหมแทนชุดเดิมที่เหงื่อออกจนเสื้อเปยกชุม
“พระชายา”
“ทานชาย”
พระชายามะลิหอมอยูในหองนอน เมื่อเห็นสามีก็ลุกขึ้นจากโซฟา
เดินตรงมาหาทานชายคารโลมันทันที
“ช ว ยหน อ ยเถอะ เสื้ อ นี่ เ ป ย กเหงื่ อ หมดแล ว ฉั น ต อ งไปคุ ย กั บ
ดามาคัส”
ตอหนาบุคคลอืน่ ทานชายจะเรียกดามาคัสอยางใหเกียรติตามตําแหนง
ของเขา แตถาหากเปนคนกันเอง ทานชายก็จะเรียกชื่อของชายหนุม เพราะ
ดามาคัสไดรับความเอ็นดูจากทานชายคารโลมันเหมือนลูกเหมือนหลาน
“ดามาคัสมาแลวเหรอคะ”
“ฉันสงหนังสือคําสั่งไปเรียกตัวมา”
พระชายาถามและก็เขาไปชวยถอดเสือ้ ใหสามี หลังแตงงานพระชายา
ก็ดูแลสามีดวยตัวเอง ไมอนุญาตใหขารับใชสตรีแตะตองหรือวาปรนนิบัติ
รางเปลือยของสามี จนกระทัง่ ถึงตอนนีห้ นาทีป่ รนนิบตั ใิ กลชดิ ก็ยงั เปนของ
พระชายาคนเดียว
“เธอจะไมถามฉันหรือไงวาฉันจะทํายังไงตอไป”
“ไมหรอกคะ ทานชายตัดสินใจแลว ยอมเปนเรือ่ งทีท่ า นชายไตรตรอง
อยางรอบคอบแลวคะ”
พระชายายังเปนสตรีที่เขาใจ ใหเกียรติและเคารพการตัดสินใจของ
สามีไมเคยเปลี่ยน เพราะเธอเปนเธอแบบนี้นั่นแหละ ถึงไดมัดใจทานชาย
คารโลมันจนทานชายไมเคยยางกรายเขาไปในตําหนักขาว ซึ่งเปนที่พักของ
นางบําเรอ แตเลือกที่จะรวมเตียงกับพระชายาเพียงคนเดียวเทานั้น
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“นั�งสิดามาคัส”

ทานชายคารโลมันมาทีห่ อ งรับรองพรอมกับพระชายา มะลิหอมยิม้ ให
ชายหนุมหลังจากที่ดามาคัสโคงตัวทําความเคารพทานชายกับเธอ กอนที่
ทานชายจะพาเธอไปนั่งดวยกันบนโซฟา และสั่งใหดามาคัสนั่งแทนการยืน
“นั่งเถอะ ไมใชเรื่องเสียมารยาทอะไร เราจะคุยกันแบบคนใกลชิด
ไมใชในฐานะทานชายคารโลมันหรือผูพันดามาคัส”
“ครับทานชาย”
ถึงจะพูดแบบนั้น แตดามาคัสก็ยังเรียกทานชายอยางใหเกียรติ
เพราะเขาเรียกแบบนั้นมาตั้งแตเล็กจนโต ชายหนุมเดินไปนั่งบนโซฟา
เรือนกายสูงใหญตั้งตรงรอรับคําบัญชาจากเจาชีวิตของเขา
ทานชายคารโลมันคือเจาชีวิต เพราะดามาคัสกลาวคําสาบานในวัน
เขาพิธีเปนหนึ่งในนักรบของประเทศซัคคาเวีย หลังผานการคัดเลือกอยาง
ยากลําบากเลือดตาแทบกระเด็น คําสาบานนั้นไมใชคําพูดที่กลาวพลอยๆ
แตมันคือคําสาบานที่ชายหนุมยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงนักรบ
คนอื่นๆ ที่ผานพิธี เขาก็เชื่อวาทุกคนปฏิบัติแบบนี้เชนกัน
“สบายดีนะดามาคัส”
“สบายดีครับพระชายา ขอบคุณสําหรับความเมตตาครับ”
พระชายามองดามาคัสดวยสายตาเอ็นดูกึ่งชื่นชม ถาหากจะเฟนหา
บุรุษสักคนที่มีความเหมาะสมทัดเทียมกับทานหญิงอันนามาเรีย ดามาคัส
ก็คอื คนนัน้ อยางไมตอ งสงสัย เขามีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ คู วร นอกจากนีด้ ว ยบุคลิก
เขมแข็งของเขา ชายหนุมคงสามารถกําราบทานหญิงนอยของพระชายาให
อยูในกรอบไดบาง
การคลุมถุงชนเปนสถานการณที่ทําใหทานหญิงกับดามาคัสตอง
ลําบากใจ แตดวยเหตุผลหลายอยางที่ประกอบกัน พระชายาก็เลือกที่จะ
เชือ่ ในการตัดสินใจของสามีและเซอรกรี สั พระชายาเองก็เห็นดามาคัสมานาน
เขามีความรับผิดชอบในระดับสูง หนักแนน มั่นคง และมีความตั้งใจมั่น
22 ทานหญิงพยศรัก

อันแนวแน คุณสมบัติของเขาคือบุรุษที่จะดูแลสตรีในปกครองเปนอยางดี
เทียบเทาชีวิตของเขา
“สถานการณของเขตชายแดนลดระดับความรุนแรงไปมากก็เพราะ
ดามาคัส”
“เปนหนาที่ของผมอยูแลวครับ และผมก็ไมไดทําคนเดียว แตมี
ผูใตบังคับบัญชาที่ทุมเทชีวิตเต็มที่เพื่อประชาชนและประเทศซัคคาเวีย”
หากเปนเรื่องงาน ดามาคัสจะตอบอยางชัดเจนและสามารถพูด
ประโยคยาวๆ ได แตถา ไมใชเรือ่ งงาน ดามาคัสก็เหมือนกับรูปปน ดีๆ นีเ่ อง
“คงไมตองพูดกันยืดยาว ฉันมีคําสั่งใหมาที่นี่ก็เพราะเรื่องสวนตัว
ไมใชเรื่องงาน”
“ครับทานชาย”
“เซอรกีรัสไดบอกไวหรือยัง”
“ครับทานชาย ระหวางการเดินทาง ผมไดสนทนาทางโทรศัพทกับ
ทานพอเรียบรอยแลวครับ”
“เซอรกีรัสบอกอะไรบาง”
“ทานพอสูขอทานหญิงอันนามาเรียจากทานชายและพระชายาครับ”
ดามาคัสตอบตามตรง เซอรกีรัสเองก็ไมไดบอกอะไรกับบุตรชาย
มากมาย นอกจากประเด็นสําคัญของเรื่องที่เซอรกีรัสตองการใหดามาคัส
รับทราบ
“มีความคิดเห็นอยางไรบาง”
“ผมยินดีนอมรับทุกคําสั่งของทานชายครับ”
ไมใชการตอบเอาหนา แตดามาคัสวางชีวิตของเขาไวใตอํานาจของ
ทานชายคารโลมันแลว หากทานชายเห็นดีดว ยกับเรือ่ งทีบ่ ดิ าบอกใหเขาทราบ
ชายหนุมก็จะนอมรับคําสั่งนั้น ทานชายคารโลมันมีคําตอบในใจอยูแลว
เพราะทานชายออกหนังสือคําสั่งไปถึงทานหญิงอันนามาเรียกอนที่ดามาคัส
จะมาที่นี่เสียอีก
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“ถาไมขัดของ ฉันจะไดตอบรับคําสูขอจากเซอรกีรัส”
“ครับทานชาย”
“ถาหากมีเวลาก็เขาไปทําความรูจักกับอันนามาเรียได ฉันจะใหเวลา
กอนจัดพิธแี ตงงานเปนเวลาหนึง่ ป ในหนึง่ ปนจี้ ะใหทงั้ คูด าํ รงสถานะคูห มัน้ ”
“ครับทานชาย”
“คงตองฝากดูแลนองดวยนะจะดามาคัส”
“ครับพระชายา ผมจะทําหนาที่ใหดีที่สุดครับ”
“ฉันไมรบกวนเวลาแลว ที่เรียกมาพบก็เพื่อถาม”
และทานชายก็ไดคําตอบเหมือนที่ทานชายกับเซอรกีรัสคาดเดา
กันเอาไว ดามาคัสจะไมปฏิเสธความตองการของผูใหญ ถาหากวาคนที่
ถามคือทานชายคารโลมัน
“ครับทานชาย”
“ขอใหรไู ว ราชวงศมารลไคเซนเตยนิ ดีตอ นรับ ดามาคัส เวอรลาดิเมียร
ใหเปนสวนหนึ่งของราชวงศอยางไรขอกังขา”
“ขอบคุณสําหรับความเมตตาตอตระกูลเวอรลาดิเมียรครับทานชาย”
ดามาคัสลุกขึน้ ยืน โคงตัวทําความเคารพทานชาย กอนทีร่ า งสูงใหญ
ของผูกุมอํานาจเด็ดขาดในประเทศซัคคาเวียจะลุกขึ้นยืน แตะมือกับขมับ
เพื่อตอบรับการแสดงความเคารพจากดามาคัสเยี่ยงนักรบในประเทศ
ซัคคาเวียปฏิบัติตอกัน
“ผมขอตัวกอนครับทานชาย พระชายา”
ดามาคั ส โค ง ตั ว อี ก ครั้ ง คราวนี้ เ พื่ อ อํ า ลา ชายหนุ  ม ออกไปจาก
หองรับรองแลวนั่นแหละ ทานชายถึงทรุดตัวนั่งลงบนโซฟาตามเดิม
“ทานชายคะ”
“มีอะไรพระชายา”
ทานชายหันไปมองพระชายาก็สบเขากับนัยนตาอบอุน หวงใย จึงโนม
ใบหนาไปจุมพิตหนาผากของพระชายาผูออนโยนเบาๆ
24 ทานหญิงพยศรัก

“คราวนีฉ้ นั ยอมยกดวงใจใหเปนสวนหนึง่ ของเวอรลาดิเมียรกเ็ พราะ
ดามาคัส”
ทานชายกลาวอธิบายชาๆ เซอรกรี สั เวอรลาดิเมียร เปนนักรบ เขามี
นํา้ ใจกวางขวาง ยอมยกดามาคัสใหทา นชายเปนคนอบรมสัง่ สอน ดามาคัส
เสี่ยงตายเพื่อปฏิบัติหนาที่หลายครั้ง ผูพันดามาคัส เขาไมไดดํารงตําแหนง
นี้เพราะเปนลูกชายของเซอรกีรัส แตเปนเพราะความสามารถของเขาเอง
“นายกยองความกลาของทานเซอรกีรัส”
“คนแบบนั้นสมควรนายกยอง?”
“ทานเซอรกีรัสใชความดีความชอบตลอดชีวิตกลาวขอของขวัญจาก
ทานชาย ของขวัญชิ้นนั้นคือดวงใจของทานชายเชียวนะคะ”
“ถาไมใชเพราะเซอรกีรัสมีบุตรชายเยี่ยงดามาคัส ตอใหใชความดี
ความชอบสักเทาไร ฉันคงไมยอมยกอันนามาเรียใหแน”
เพราะเปนพระชายา ทานชายจึงยอมเปดเผยความคิดใหเธอรับรู
พระชายาจับมือกับทานชายตลอดเวลา ถึงตอนนีก้ ย็ งั รักใครกนั อยางเปดเผย
ไมเคยลดความรักที่มีตอกันลงเลยสักวัน
“ทานชายคะ ฉันขอถามสักนิดไดไหมคะ”
“ถามมาสิ”
“ทานชายมีหนังสือคําสั่งเรื่องแตงงานไปถึงทานหญิงแลว เรียกตัว
ดามาคัสมาถามแบบนี้ ถาดามาคัสปฏิเสธละคะ”
“เพราะฉันกับเซอรกีรัสตางรูดีวาดามาคัสจะตอบยังไง ฉันเรียกตัว
ดามาคัสมาถามก็เพื่อใหเกียรติอันนามาเรีย ปองกันไมใหดามาคัสคิดวา
เรารีบรอนยกทานหญิงนอยใหเขานะสิ”
“ดามาคัสไมคิดแบบนั้นกับทานชายหรอกคะ”
“ฉันก็แคปองกันไวกอน อันที่จริงนอกจากดามาคัสแลว ฉันก็ยัง
มองไมเห็นวาจะมีบุรุษผูใดเหมาะสมกับทานหญิงนอยของเรา”
“แตทานหญิงนอยกําลังคิดหนักคะ ฉันไดรับรายงานมาวาทานหญิง
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นะนอนไมหลับติดตอกันมาหลายคืนแลว”
“เธอเชื่อในโชคชะตาไมใชเหรอพระชายา”
“คะทานชาย”
“งั้นเธอก็คิดซะวาโชคชะตากําหนดมาใหเปนแบบนี้ก็แลวกัน”
พระชายาอดที่จะมองคอนสงใหสามีไมได ในขณะที่เธอเชื่อเรื่อง
โชคชะตา แตทานชายคารโลมันไมเชื่อเลยสักนิด และดีเอ็นเอแข็งกราวนี้
ก็ยังถายทอดไปถึงทานชายฟลาเวียนโดยที่บิดาไมไดสอน ยิ่งโตทานชาย
ก็ยิ่งฉายแววเหมือนพอทั้งรูปรางหนาตาและนิสัยใจคอ กระทั่งโตเปน
หนุมฉกรรจ ทานชายฟลาเวียนก็คือโคลนนิ่งทานชายคารโลมันดีๆ นี่เอง
แลวจะหาผูหญิงที่ไหนมาแตงงานดวยได ดุแบบนั้น ผูหญิงดีๆ ก็คงกลัว
กันหัวหด

26 ทานหญิงพยศรัก

2

ทานหญิงจอมพยศ

‘อันนามาเรีย โรส มารลไคเซนเต’

ดามาคัสทิง้ ตัวลงบนเตียง ชายหนุม อยูใ นคฤหาสนหลังมหึมาของเขา
ไมไดเดินทางกลับไปที่เมืองเวสลียเบรน เพราะเขามีภารกิจตองจัดการตอ
นั่นคือการทําความรูจักกับเจาของชื่อที่เขาเพิ่งคิดถึงชื่อเต็มๆ ของเธอ
คฤหาสน ห ลั ง นี้ มี ก ลิ่ น อายความเงี ย บสงบเฉกเช น เดี ย วกั บ คฤหาสน
แบล็กโรสในเมืองเวสลียเบรน
เซอรกรี สั ซือ้ ทีด่ นิ ผืนใหญ ดานหลังเปนวิวภูเขาสูงตระหงาน ดามาคัส
เปนคนจัดการสรางคฤหาสนหลังนีต้ อนเขาอายุยสี่ บิ เขาทําใหทดี่ นิ ผืนใหญ
ยิง่ เงียบสงบ ดวยการปลูกตนไมขนาดใหญตง้ั แตบริเวณประตูชนั้ นอก ไลไป
ตามแนวถนนลึกเขาไปสองกิโลเมตรกอนถึงประตูชั้นในซึ่งจะเปดไปสู
ตัวคฤหาสนหลังงาม
ภายในคฤหาสนหลังใหญ ดามาคัสเหมือนอยูตามลําพัง คนรับใช
ภายในคฤหาสนรกู นั ดีวา เมือ่ เจานายอยูท นี่ ี่ พวกเขาจะตองทําตัวใหกลมกลืน
ไปกับอากาศรอบขาง ไมปรากฏตัวจนกวาจะมีคําสั่งเรียกจากเจานายหนุม
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“คงพยศนาดู”
ทานหญิงอันนามาเรียไมเคยพบกับดามาคัส แตเขาเคยพบเธอ
หลายครั้ง ตั้งแตเล็กจนโต จากเด็กนอยตัวกลมแกมยุย ในตอนนี้แกม
ที่เคยยุยจนยวยกลายเปนแกมปองๆ รับกับใบหนางามละมุน เธอสวย
บาดตา และผูหญิงสวยก็มักจะมาพรอมกับปญหาเสมอ
“ทานดามาคัสครับ ขออภัยที่ตองรบกวนครับ”
ดามาคัสลุกขึ้นนั่ง เสียงดังมาจากหองชั้นนอกที่เชื่อมกับหองนอน
ชั้นใน ชายหนุมเดินออกไปหาคนรับใชผูชายซึ่งยืนกมหนาเอามือประสาน
กันไวดานหนา
“มีอะไร”
“ทานเซอรกีรัสมาที่นี่ครับ”
“อืม” ดามาคัสทําเสียงรับรูในลําคอ แลวก็เดินนําคนรับใชออกไป
จากหองนอน บิดาเดินทางมาที่นี่ คงมีเหตุผลเดียวเทานั้นก็คือสนทนากับ
เขาเรื่องแตงงาน ชายหนุมรูวาจะพบกับเซอรกีรัสไดที่ไหน
เขาเดินไปทีห่ อ งพักผอน คนรับใชรบี จัดการเปดประตูใหเจานายหนุม
เมือ่ ดามาคัสเขาไปในหอง คนรับใชผหู ญิงก็ยกถาดเครือ่ งดืม่ ตามเขาไปเสิรฟ
และรีบออกมา ประตูหอ งพักผอนถูกปดลง คนรับใชทนี่ ที่ าํ งานรับใชเจานาย
มานาน และไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดีวาควรปฏิบัติตัวตอเจานาย
แตละคนแบบไหน
“สวัสดีครับทานพอ”
“สวัสดีดามาคัส”
ผูปกครองเมืองเวสลียเบรนเดินทางมาคนเดียว ดามาคัสไมเห็น
มารดา นั่นยอมหมายถึงเซอรกีรัสจะไมคางที่นี่
“ทานแมสบายดีนะครับ”
“สบายดีและคิดถึงแกมาก”
“ครับทานพอ”
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“แกควรจะตอบฉันดีกวานี้นะดามาคัส”
“ครับทานพอ”
เซอรกีรัสกลอกตามองเพดาน ไมรูเขาคิดผิดหรือคิดถูกที่สงตัว
บุตรชายใหทานชายคารโลมันอบรม เมื่อทานชายผูสูงศักดิ์ทําใหบุตรชาย
ของเขากลายเปนลูกครึ่งหุนยนตกับมนุษยเหมือนที่ทานผูนั้นเปน
“กลับบานบางดามาคัส”
“ผมก็คิดจะทําแบบนั้นครับ”
“แคคิด”
“ครับทานพอ”
ดามาคัสตอบรับ เขาไมเคยมีปากเสียงกับบิดา ก็เพราะถึงแมเขาจะ
ทําใหเซอรกีรัสไมพอใจ แตเซอรกีรัสก็ไมรูจะดึงเหตุผลเรื่องไหนมาจัดการ
กับบุตรชาย ดามาคัสมีงานยุงมาก เขากลับบานที่เมืองเวสลียเบรนแทบ
นับครั้งได
“มีอะไรจะฝากบอกทานแมของแกไหม”
“ฝากความคิดถึงครับ”
“ชาเนเนคงอยากไดยินมากกวา วาแกจะกลับบานเมื่อไร”
“หลังเสร็จภารกิจครับ นาจะราวๆ อีกหนึ่งหรือสองสัปดาห”
“เร็วอยางนั้นเชียว”
เซอรกีรัสไมคิดเหมือนกันวาจะไดคําตอบที่เปนระยะเวลาเร็วแบบนี้
ดามาคัสใหเวลากับครอบครัวเทาที่จะทําได กับบิดาไมใชความสัมพันธ
ที่จี๋จา เพราะทั้งคูเปนบุรุษ แตเขาก็เคารพและรูดีวาเซอรกีรัสเปนหวงเขา
แตกับมารดา ดามาคัสหวงใยและใสใจความรูสึกมากเปนพิเศษ
ชายหนุมไมคอยไดกลับบานนัก เพราะชีวิตของเขาตองวนเวียน
นอนกลางดินกินกลางทรายอยูแถวๆ เขตชายแดน ชวงเวลาพักของเขา
ที่ผานมา เกิดขึ้นจากการที่เขาไดรับบาดเจ็บ และเขาไมสามารถพาสภาพ
รางกายแบบนั้นกลับไปหาชาเนเนได
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เขากลับเขาเมืองเซนทามาราในครั้งนี้ นอกจากเพื่อรับคําสั่งพิเศษ
จากทานชายคารโลมัน ก็ยังมีภารกิจที่ตองทํา หลังจบภารกิจเรื่องนี้เขาจะ
เดินทางกลับเมืองเวสลียเ บรนเพือ่ ไปใหมารดาเห็นหนาบาง เพราะเวลามีนอ ย
ดามาคัสจึงยังไมเคยมีสตรีที่เขาคบเปนคนรักจริงจัง เวลาวางอันนอยนิด
ของเขา ชายหนุมเลือกจะยกใหกับมารดา
“ครับทานพอ”
“ก็ดี แมแกคงดีใจที่ไดเจอหนาแก”
“ครับทานพอ”
ดามาคัสตอบรับ เขาเปนคนพูดนอย จะพูดเยอะกวาปกติก็เฉพาะ
เรื่องงานเทานั้น และเขาก็รูวาวันนี้บิดามาดวยเรื่องสําคัญที่เขาเพิ่งตอบ
คําถามทานชายคารโลมัน
“ฉั น มาทํ า ธุ ร ะสํ า คั ญ เพื่ อ แก ก็ เ ลยแวะมาหาแกก อ นกลั บ เมื อ ง
เวสลียเบรน”
“เรื่องแตงงานกับทานหญิงอันนามาเรีย?”
“ใช ทานชายตอบรับคําสูขอจากฉันแลว”
เซอรกีรัสบอกดวยนํ้าเสียงพึงพอใจ ความเยือกเย็นของดามาคัส
กลายเปนเรือ่ งทีเ่ ขากับทานชายคารโลมันตองหันมาใหความสนใจ สองปกอน
ดามาคัสเจ็บหนักเกือบเอาชีวติ ไมรอด แตนอกจากจะไมพรัน่ พรึง ยังไมทัน
หายดี ดามาคัสก็กระโจนกลับไปจัดการพวกกอความไมสงบจนราบคาบ
เขาทุมเทใหกับภารกิจอยางไมคิดชีวิต เซอรกีรัสก็เคยเปนแบบนี้มา
กอน แตเขาไมบาคลั่งเทาบุตรชาย ในขณะที่ดามาคัสเหมือนไมสนใจการ
จะมีชีวิตอยู ความรุนแรงที่ดามาคัสเผชิญทําใหเขากลายเปนคนเลือดเย็น
จนเหมือนจะไรหัวใจไปแลว
เซอรกีรัสตองการฉุดรั้งบุตรชายไวบาง ตัวเขาระมัดระวังการใชชีวิต
มากขึ้นก็เพราะมีชาเนเน คูชีวิตจะทําใหดามาคัสระแวดระวังตัวเอง นั่นคือ
ความตองการของเซอรกีรัส เขาเฟนหาสตรีที่เหมาะสมกับบุตรชาย และ
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ดามาคัสก็ตองเหมาะสมกับเธอดวยเชนกัน
ใชเวลาอยูน าน เซอรกรี สั ก็ตดั สินใจพุง เปาหมายไปยังดอกฟาคนสวย
แหงประเทศซัคคาเวีย เขาวางแผนอยางรอบคอบ การสูขอลูกสาวทานชาย
คารโลมัน เพียงแคคิดในใจก็อาจทําใหคอขาดเอาไดงายๆ แตเซอรกีรัสก็มี
หมากเด็ดในมือ
‘ดามาคัส เวอรลาดิเมียร’
ทานชายคารโลมันเอ็นดูดามาคัสมาก บุตรชายของเขาคือบุคคล
มีความสามารถ ทานหญิงเหมาะสมกับดามาคัส ดามาคัสก็เหมาะสมกับ
ทานหญิงเชนเดียวกัน เขาเดินทางมาสูข อดวยตัวเอง ทําเอาทานชายคารโลมัน
ถึงกับคอแข็ง
“สูขอทานหญิงนอย?”
“ดวยความเคารพ นายไดยินไมผิดแนทานชาย”
“ชีวิตนายขาดความตื่นเตน จนตองหาเรื่องใหฉันลงโทษนายหรือไง
เซอรกีรัส”
“ดวยความเคารพอีกครั้ง เรื่องนี้ฉันจริงจังมาก”
เซอรกีรัสกําลังนึกถึงบทสนทนาระหวางเขากับทานชายคารโลมัน
ถาหากอยากไดลูกเสือก็ตองเขาถํ้าเสือ เซอรกีรัสอยากไดทานหญิงนอย
เปนลูกสะใภ ก็ตอ งเดินเขาปราสาทเวอรโดซา แมจะเสีย่ งกับการไมไดออกมา
และภรรยาตองเปนมายก็ตาม
“ฉันจะใหโอกาสนายอธิบายในตอนที่นายยังมีลมหายใจ”
“ฉันอยากใหดามาคัสมีครอบครัว”
ชือ่ ของดามาคัสอาจเปนเกราะคุม กันใหเซอรกรี สั เพราะทําใหนัยนตา
เย็นยะเยือกของทานชายคารโลมันไมนากลัวเทาเดิม
“ผูหญิงในประเทศซัคคาเวียไมมีตัวเลือกที่ทําใหนายพอใจหรือไง
เซอรกีรัส”
“ไดโปรดฟงเหตุผลของฉัน ทานชายสหายรัก”
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“ฮึ! ถึงกับใชคาํ วาสหายรัก เกรงวาศีรษะบนบาของนายจะไมอยูน าน
จนกลาวจบหรือไง”
“ฉันไมไดเกรง ฉันกลัว นายเปนคนที่คาดเดาความคิดไดยากมา
แตไหนแตไรแลวนี่”
การสูขอทานหญิงนอยยอมไมใชเรื่องงาย แตเซอรกีรัสเตรียมตัวมา
เปนอยางดี ใชวาคิดไดแลวมาที่นี่เลยเมื่อไร เขาตองรางตัวอักษรลงบน
กระดาษ ซอมพูดอยูเปนนาน กระทั่งตองใหภรรยาชวยฟง และชาเนเน
ยิ้มละมุนเพื่อบอกวาดีแลวนั่นแหละ เขาถึงตัดสินใจมา
“พูดมาสิ กอนจะไมมีโอกาสไดพูด”
“ขูจริงขูจัง”
“จะพูดไหม”
“พูดสิ ฉันรูวานายจะตองไมพอใจ แตฉันตัดสินใจแบบนี้ก็เพราะฉัน
คิดวาดามาคัสเหมาะสมกับทานหญิง และทานหญิงก็เหมาะสมกับดามาคัส
เชนกัน”
“นายคิด?”
“งั้นฉันขอถาม ในประเทศซัคคาเวีย นอกจากดามาคัสแลว นายลอง
บอกชื่อผูชายที่เหมาะจะเปนลูกเขยของนายมาซิทานชาย”
ทานชายคารโลมันคอแข็ง แตเขาก็ปฏิเสธไมไดวาดามาคัสคือผูที่
เหมาะสม เขามีสถานะเปนวาทีผ่ ปู กครองเมืองเวสลียเ บรน นิสยั ใจคอยอม
ดีเลิศ เพราะทานชายอบรมมาดวยตัวเอง ถามันนิสัยไมดีก็ยอมแสดงวา
ผูอ บรมนิสยั ไมดดี ว ยนะสิ เพราะฉะนัน้ เขาจะไมตาํ หนิเรือ่ งนิสยั ของดามาคัส
เปนอันขาด
“ดามาคัส หลอ รวย มีความรับผิดชอบ เขมแข็ง พึง่ พาได และมีขอ ดี
อื่นๆ อีกมากมาย ลูกเขยคุณสมบัติระดับนี้ หาไมไดงายๆ หรอกจริงไหม”
“แลวยังไงอีก”
“ยังไงคือ?”
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“ถาหากนายคิดจะโนมนาวฉันใหยอมตกลง นายควรมีขอเสนอที่ดี
กวานี้จริงไหม”
“คนแบบนายไมเคยยอมเสียเปรียบสินะ”
“แลวนายคิดวาผูห ญิงแบบทานหญิงนอยของฉันกับพระชายาสามารถ
หาไดงายๆ จากประเทศซัคคาเวียหรือเปลาละ”
โดนยอกยอนดวยประโยคคลายกับที่เขาถามทานชายคารโลมัน
กอนหนา แตถาทานชายผูเยอหยิ่งยังมีอารมณสนทนากับเขา แสดงวา
ความหวังของเซอรกีรัสคงไมริบหรี่นัก
“เพราะฉันรูว า ไมมสี ตรีแบบทานหญิงนอยอีกแลว ทานชายคารโลมัน
ฉันมาที่นี่เพื่อขอความเมตตาจากนาย ทานหญิงนอยจะเปนสตรีที่มีความ
สําคัญในชีวิตของดามาคัส ฉันไมตองการเลือกผูหญิงคนไหนก็ได แลว
ไมนําความสุขมาใหกับบุตรชายของฉัน ฉันตองการสตรีที่จะทําใหดามาคัส
ตองการมีชีวิตเพื่อเธอ และทานหญิงนอยคือผูหญิงคนนั้น เธอมีคุณสมบัติ
ครบถวน เธอเกิดมาเพื่อเปนที่รัก”
“อืม” ทานชายคารโลมันตอบในลําคอ คําพูดของเซอรกีรัสฟงดูดี
และทานชายก็ไมรงั เกียจทีจ่ ะฟงการยกยองจากมนุษยปากเสียแบบเซอรกรี สั
นานครั้งมันจะพูดเรื่องดีๆ ฟงไวก็ไมเสียหายอะไร
“เพราะฉันรูว า ทานหญิงลํา้ คาหาอะไรมาเปรียบไมได ดามาคัสจะตอง
รักษาและทะนุถนอมเธอแนนอน นอกจากนายจะไดลูกเขยที่คุณสมบัติ
ไรที่ติ ดามาคัสคือลูกชายของฉัน นายใชวิธีการกระจายอํานาจของนาย
ดวยการสงนองสาวไปแตงงานเชือ่ มสัมพันธไมตรีไมใชหรือไง แรมซีย จีซสั
ลวนแลวแตเสร็จนาย ไมเวนแมแตไลกา”
ทานชายกระแอมในลําคอเปนเชิงเตือน ทานชายทําแบบนั้นก็เพื่อ
ความมั่นคงในฐานอํานาจของเขา เซอรกีรัสยกมือขึ้นเปนเชิงขออภัย
“การที่ทั้งคูมีสายสัมพันธตอกันอยางคนในครอบครัว ก็เหมือน
เปนการทําสัญญาวาเวสลียเบรนจะเปนพันธมิตรที่ดีตลอดไป จริงหรือไม
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ทานชาย”
ทานชายคารโลมันไมไดใหความคิดเห็นตอคําถามของเซอรกีรัส แต
การที่ทานชายยอมรับพิธีแตงงานก็หมายความวาอีกฝายเห็นดวยกับเขา
เซอรกีรัสสบตากับบุตรชาย ดามาคัสก็ไมหลบสายตา เขารอวาบิดาจะ
กลาวอะไรกับเขาอีก
“ฉันมาทีน่ เี่ พือ่ บอกแกวาไมตอ งกังวลเรือ่ งพิธแี ตงงาน ฉันกับทานแม
ของแกจะจัดการทุกอยางใหสมเกียรติของทานหญิง หนาที่ของแกคือไป
ทําความรูจักกับทานหญิงและทําใหทานหญิงรักแกกอนถึงวันพิธีแตงงาน”
“ครับทานพอ”
คําตอบรับของดามาคัสไมไดหมายความวาเขาจะทําตาม แตเรื่องที่
ชายหนุม ตองทําแนนอนก็คอื การเขาไปทําความรูจ กั กับทานหญิงอันนามาเรีย
ดามาคัสเปนสหายสนิทของบรรดาพีช่ ายทานหญิง แตเขากับเธอไมเคยไดรับ
การแนะนําใหรูจักกัน เพราะการใชชีวิตของทั้งคูที่สวนทางกันตลอดเวลา
นั่นเอง
เวลาที่เคยสวนทาง กลายเปนเวลาที่ตองถูกบีบเขามาใหใกลชิดกัน
ดามาคัสยังไมทราบวาเขาจะจัดการกับทานหญิงอยางไรตอไป แตในเมื่อ
เขาตอบรับพิธีแตงงานไปแลว ชายหนุมก็มีหนาที่ตองทําใหมันราบรื่นที่สุด
เทาที่เขาจะทําได
“ฉันพอใจมากที่แกตอบรับการแตงงาน”
“ผมไมมีทางเลือกครับทานพอ”
“ดามาคัส”
“มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับ ถาหากผมปฏิเสธก็จะเปนการหมิ่น
เกียรติทานชายคารโลมันกับทานหญิงอันนามาเรีย รวมถึงทานพอเองดวย”
“นี่คือสิ่งที่เหมาะสมกับแกแลว”
“ครับทานพอ”
ดามาคัสตอบรับอยางราบเรียบ เซอรกีรัสยํ้าใหบุตรชายปฏิบัติตอ
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ทานหญิงใหดีที่สุดกอนเดินทางกลับไปยังเมืองเวสลียเบรน

“ดิฉัฉนั กลับมาแลวเจาคะทานหญิง”

บีทริซตองคางขางนอกหนึ่งคืน ไมรีบกลับตําหนักไวทโรส เพราะ
ทานหญิงยํ้าแลวยํ้าอีกจนเธอไมอยากใหทานหญิงเสียนํ้าใจ กลับมาถึง
ก็เขาไปรายงานตัวกับทานหญิงอันนามาเรีย พรอมกับของฝากที่เธอซื้อมา
จากนอกตําหนัก
“ของฝากเจาคะ ขออนุญาตวางเจาคะ”
“อะไร”
ทานหญิงใหความสนใจกับของฝากที่บีทริซวางลงบนโตะ หญิงสาว
นั่ ง อยู  บ นเก า อี้ ภ ายในศาลากลางสวนดอกไม แ สนงาม มองไปทางใด
ดอกกุหลาบสีขาวก็กําลังชูชอชวนใหเบิกบาน แมทานหญิงจะเบิกบาน
นอยลง แตก็เลือกที่จะไมขลุกอยูในหองนอน เพราะมันจะทําใหอารมณ
ของทานหญิงยิ่งหมองมัวมากกวาการออกมาขางนอก
“ผลไมอบแหงเจาคะ”
“แกะชิมไดไหม”
“ไดสิเจาคะ ดิฉันแกะใหนะเจาคะ”
บีทริซนัง่ ลงบนเกาอี้ แลวก็แกะผลไมอบแหงแตละชนิดซึง่ บรรจุมาใน
กระปุกทรงกลม เปดฝากระปุกแลวก็สงตอใหทานหญิงอันนามาเรีย
“อรอยดีเหมือนกัน”
“ทานหญิงชอบไหมเจาคะ”
“ชอบสิ”
ทานหญิงอันนามาเรียมีรอยยิ้ม บีทริซก็รีบกระวีกระวาดรับใช ชวน
ทานหญิงชิมผลไมอบแหง เพื่อทําใหทานหญิงมีอารมณเบิกบาน
“แลวเธอละ ไปหาญาติมาเปนอยางไรบาง”
“ก็ดีเจาคะ คุยกันหลายเรื่องเจาคะ”
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“มีความสุขสินะ”
“จะวามีความสุขก็มีเจาคะ แตก็มีเรื่องไมสบายใจเจาคะ”
“เรื่องอะไร”
ทีถ่ ามไมใชเพราะตองการละลาบละลวง แตเปนเพราะตองการแบงเบา
ความไมสบายใจของบีทริซ ถาหากใหคาํ แนะนําได ทานหญิงก็ไมรงั้ รอทีจ่ ะทํา
“ญาติของดิฉันเลาใหฟงวามีญาติอีกคนถูกบังคับใหแตงงานเจาคะ”
“แยเลยสิ”
“ผูใหญเห็นวาเหมาะสมกันดีเจาคะ ผูชายก็เอาการเอางานดี ผูหญิง
ก็มีคุณสมบัติของการเปนภรรยาที่ดีเจาคะทานหญิง”
“แลวยังไงอีก”
ทานหญิงอันนามาเรียถามทันที การคลุมถุงชนยังมีอยูในประเทศ
ซัคคาเวีย การตองแตงงานกับคนทีผ่ ใู หญคดิ วาเหมาะสมยังเปนธรรมเนียม
ที่ปฏิบัติกันอยู แมจะไมทุกครอบครัวก็ตาม ทานหญิงอยากรูวาคนที่มี
ความจําเปนตองแตงงานรูสึกอยางไร
“ขออนุญาตเลานะเจาคะ”
“เลามาเถอะ ฉันอนุญาต”
บีทริซตองกลาวแบบนั้น เพราะเรื่องนี้คลายคลึงกับสถานการณของ
ทานหญิงอันนามาเรีย เธอเกรงวาจะทําใหทา นหญิงไมสบายใจอยูเ หมือนกัน
“ญาติที่ตองแตงงานชื่อเบลลาเจาคะ เบลลาถูกเลือกใหแตงงานกับ
ชามูเจาคะ ชามูเปนคนในหมูบานเดียวกัน แตทั้งคูไมเคยเจอกันเพราะชามู
เขามาเรียนในเมืองเซนทามาราเจาคะ”
นี่ก็เหมือนเรื่องของเธอเลย ถึงดามาคัสจะมีตําแหนงสําคัญ แต
ทานหญิงอันนามาเรียก็ไมเคยพบหนาเขาเลยสักครั้ง
“เบลลาจะปฏิเสธก็ไมได แตถาจะตอบรับก็ลําบากใจ”
“นาสงสารนะ”
“เจาคะ แตในเมื่อผูใหญเลือกแลว ก็ยอมแสดงวาผูใหญหวังดีนะ
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เจาคะ”
“นั่นก็ใชอีกเหมือนกัน”
“แตเบลลาก็พยศไมนอยเลยเจาคะ”
“ทําไมเหรอ”
“เบลลาจะแกลงชามูนะสิเจาคะ”
บีทริซถอนหายใจ อันนามาเรียเริ่มเขาใจแลววาเหตุผลเรื่องนี้เอง
ที่ทําใหบีทริซบอกวารูสึกไมสบายใจในตอนแรก
“แกลงยังไง”
“เบลลาจะเสียความบริสุทธิ์ของตัวเองใหผูชายคนอื่นเพื่อยกเลิก
การแตงงานเจาคะ”
“อะไรนะ”
“เนี่ยแหละเจาคะที่ทําใหดิฉันรูสึกไมสบายใจ”
“ก็สมควรที่ตองไมสบายใจ”
เรื่องแบบนี้ใชวาจะเปนใครก็ไดเสียเมื่อไร ทานหญิงยื่นมือไปวาง
บนหลังมือของบีทริซ จนปญญาที่ทานหญิงจะใหคําแนะนําในเรื่องนี้
“เบลลาบอกวาจะไปหาผูช ายคนอืน่ เพือ่ เสียความบริสทุ ธิ์ แลวเบลลา
ก็จะบอกชามู เธอจะไดไมตองแตงงานกับเขา สวนตัวของเบลลา เธอบอก
วาจะอยูเปนโสดตามลําพังไปตลอดชีวิตเจาคะ”
“เบลลาจะทําแบบนั้นจริงเหรอ”
เปนเรื่องใหญมากเหลือเกิน แตการกระทําของเบลลาก็เพื่อเปนการ
แสดงจุดยืนของเธอ วาเธอไมตองการถูกบังคับใหแตงงานกับชามู
“ดิฉันภาวนาใหเบลลาเปลี่ยนใจเจาคะ”
“เธอคิดวาเบลลาจะเปลี่ยนใจไหม”
“จากที่ดิฉันรูจัก เบลลาไมเปลี่ยนใจแนนอนเจาคะ เบลลากําลัง
มีปญหาเรื่องการควบคุมสภาพจิตใจของตัวเอง และเบลลาจะทําเรื่องนี้ให
สําเร็จเพื่อตอตานชามู”
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ทานหญิงกําลังคิดถึงเรื่องของเบลลากับชามู การเสียความบริสุทธิ์
ของเบลลาก็เพือ่ ทําใหตวั เองมีราคี และชามูกจ็ ะไดปฏิเสธการแตงงานกับเธอ
“เบลลาจะทําใหตวั เองมีราคี เพียงหนึง่ ครัง้ ทีต่ อ งอดทนก็จะทําใหเธอ
เปนอิสระจากชามู จริงอยูที่เรื่องพรหมจารีไมใชเรื่องสําคัญนักในสมัยนี้
แตในเมื่อเบลลาเปนสาวพรหมจารีกระทั่งถึงวันตกลงแตงงาน ถาหาก
ตอจากนี้เบลลามอบพรหมจารีของเธอใหกับคนอื่น ชามูคงไมยอมรับใน
ตัวเธอแนเจาคะ”
“ถาชามูไมยอมรับ ก็หมายถึงชามูจะปฏิเสธการแตงงานใชไหม”
“ใชเจาคะ ถาหากชามูเปนคนปฏิเสธ งานแตงงานก็จะถูกยกเลิก
เบลลาไมไดยกเลิกงานแตงงาน แตเธอกําลังบีบใหชามูทําแบบนั้นเจาคะ”
ถาหากอีกฝายเปนคนยกเลิกงานแตงงาน ก็ไมจาํ เปนตองทะเลาะกับ
ครอบครัว การกระทําของเบลลาจะวาไมสมควรมันก็ใช แตมันก็เปนการ
ประกาศถึงความตั้งใจจริงของเธออยางเฉียบขาด
“ทําไมเบลลาถึงไมอยากแตงงานกับชามูละ”
“ก็เพราะไมไดทาํ ความรูจ กั กันนะสิเจาคะ เบลลายังบอกอีกนะเจาคะ”
“บอกวาอะไร รีบพูดมาเร็วเขาบีทริซ”
บีทริซกระอักกระอวน เขินอายทีต่ อ งพูดเรือ่ งนีอ้ อกไป แตเธอตองพูด
เพราะทานหญิงโนมตัวเขามาจองหนาเธอจดจอรอคอยฟง
“เบลลาบอกวาชามูเปนคนแปลกหนา แตงงานกับคนแปลกหนาก็ตอ ง
นอนกับคนแปลกหนา การมีอะไรกับผูช ายคนอืน่ จะแตกตางจากการมีอะไร
กับชามูไดอยางไร”
“เบลลาจะทําไดจริงเหรอ ฉันยังสงสัย”
“เบลลาเปนคนดื้อรั้นอยูเจาคะ ดิฉันถึงมีความกังวลใจ เบลลาพูด
หนักแนน การจํายอมเพียงหนึ่งครั้งยอมดีกวาการถูกพันธนาการไวตลอด
ชีวิต”
ความคิดของเบลลาเริ่มหลั่งไหลเขาไปสูกระบวนการความคิดของ
38 ทานหญิงพยศรัก

ทานหญิงอันนามาเรีย การจํายอมเพียงหนึง่ ครัง้ ยอมดีกวาการถูกพันธนาการ
ไวตลอดชีวิต ยอมดีมากกวา ทานหญิงเห็นดวยกับความคิดของเบลลาใน
เรื่องนี้
“เปนความคิดที่นาสนใจ”
บีทริซถอนหายใจ เหมือนยังคิดมากกับเรื่องของเบลลา ทานหญิง
อันนามาเรียตบหลังมือของบีทริซเบาๆ เพื่อใหกําลังใจ แตสมองยังไมหยุด
ครุนคิดถึงเรื่องของเบลลา
ชีวิต”

“การจํายอมเพียงหนึ่งครั้งยอมดีกวาการถูกพันธนาการไวตลอด

ทานหญิงอันนามาเรียครุนคิดถึงคําพูดนี้ของเบลลา และเพราะ
ทานหญิงอยูในสถานการณที่คลายคลึงกัน ในชวงที่ตองการปดพันธนาการ
ที่ไมพึงปรารถนาทิ้งไป ความคิดของเบลลาจึงคอยๆ หยั่งลึกลงไปในการ
ตัดสินใจของทานหญิง
“ฉันก็คิดเหมือนเธอ เบลลา”
ทานหญิงกระชับมือยกขึ้นกอดอก หญิงสาวลักลอบออกมาจาก
ตําหนักไวทโรส หลังจากตัดสินใจแนวแนวาเธอจะเจริญรอยตามเบลลาใน
เรื่องนี้
“แคชวงไมนานเทานั้น อดทนเดี๋ยวก็จบ”
ทานหญิงตัดสินใจเอางายๆ เธอไรเดียงสาในเรื่องสัมพันธที่ลึกซึ้ง
จึงคิดเอางายๆ วาเรื่องแบบนี้มีเพียงแคการโอบกอด จูบกัน ขยับสอดรับ
เคลื่อนไหวแลวก็จบลงอยางรวดเร็ว แคอดทนเทานั้น เมื่อมันผานพนไป
เธอก็จะใชมันในการทําตัวเองใหเปนอิสระจากการแตงงานกับ ดามาคัส
เวอรลาดิเมียร
ทานหญิงจะไมบอกวาเธอเปนใคร จะไมเปดเผยตัวเอง แตจะเสนอตัว
ใหกับบุรุษสักคนที่เธอคิดวาเธอสามารถหลับหูหลับตารวมเตียงกับเขาได
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แตถาไมพบคนแบบนั้น เธอก็คงตองยอนกลับไปที่ตําหนักโดยที่ไมไดทํา
ตามแผนการ
“ถึงแลวครับ”
ทานหญิงแตงกายอยางรัดกุม ทานหญิงทําทีเปนวาเธอกําลังขีม่ า เลน
แลวก็นําชุดใสกระเปามาเปลี่ยนดวย หลังจากลักลอบออกมาจากตําหนัก
สําเร็จ จากชุดขี่มา ทานหญิงก็สวมชุดเดรสแขนยาวสีดํา กระโปรงก็ยาวถึง
ขอเทา แลวสวมทับดวยเสื้อคลุมที่มีฮูดใหทานหญิงยกขึ้นมาคลุมศีรษะได
ทานหญิงมีผาพันคอสีเดียวกับตัวชุดคลองไวกับลําคอดานในของ
เสื้อคลุม และยกขึ้นมาปดบังใบหนาบางถาหากไมตองการใหมีคนสังเกต
เห็นใบหนางดงาม ทานหญิงโบกรถโดยสาร วาจางใหพามายังสถานที่ซึ่ง
ผูหญิงกับผูชายในประเทศซัคคาเวียนิยมมาเที่ยวเพื่อสานสัมพันธเพียง
ชั่วคืนตอกัน
คนขับรถหัวเราะรวนในขณะทีท่ า นหญิงอับอายไมนอ ย แตเธอก็สงั่ ให
ตัวเองสงบนิ่งไมสนใจเสียงหัวเราะนั้น คนขับรถพาเธอมาสงถึงที่ รับเงิน
แลวก็จากไป ทานหญิงมองไปรอบๆ ดวยสายตาหวาดหวั่น แตในเมื่อมา
ถึงที่นี่แลว เธอก็ตองกาวเขาไป
“ไมเปนไร ถาเปลี่ยนใจ เราก็แคกลับ”
ทานหญิงตัวสั่นเล็กนอย แตก็เดินฝาความหนาวไปตามเสนทาง
จนขามเขาไปในเขตที่ขึ้นชื่อเรื่องการทองเที่ยว ซึ่งมีรานในลักษณะที่เปน
ตึกสองชั้น มีผูหญิงกับผูชายจับคูคุยกันเปนระยะ บางคูกําลังจูบกันอยาง
ดูดดื่ม
แตกตางจากภาพความเงียบงันทีเ่ กิดขึน้ ภายนอกเมือ่ ทานหญิงเดินทาง
มาถึง ทานหญิงเบิกตามองอยางตกตะลึง แตไมมีใครสนใจการมองของ
ทานหญิง บางคูก็ลวงควักกันอยางเปดเผย ตามรานก็มีการนั่งดื่มและ
สนทนากัน บรรยากาศมีชีวิตชีวามากกวาภายนอก แตก็นากลัวมากสําหรับ
ทานหญิงอันนามาเรีย
40 ทานหญิงพยศรัก

“ท่านหญิงเจาปญหา”

ทานหญิงอันนามาเรียไมรูตัววาถูกสะกดรอยตาม บุรุษที่สะกดรอย
ตามเธอไวหนวดเคราเฟม ชุดตัวในกับเสือ้ คลุมของเขาเปนสีทะมึน คอนขาง
เกา ชายหนุมพิงรางกับกําแพง สูบบุหรี่มองเธออยูเงียบๆ ตั้งแตเธอออกมา
จากตําหนัก ทานหญิงอันนามาเรียก็ตกอยูในสายตาของเขา
เขาตามเธอไปเงียบๆ แตก็พบวาเธอเดินเหมือนตองการสํารวจ
มองซายมองขวา แลวก็เบือนหนาหนีเมื่อถูกเอยแซว เธอกําลังหาเหยื่อ
หรืออยางไร เหยื่อที่เธอจะเลือกใชเพื่อทําลายเกียรติยศของตัวเอง การที่
อันนามาเรียมาที่นี่ คงคิดเปนเรื่องอื่นไมได
หญิงสาวตอตานการแตงงานครั้งนี้ แตดามาคัสจะไมอนุญาตใหเธอ
ทํามันหรอก ยิง่ เธอทําตัวแบบนี้ หญิงสาวยิง่ ควรตองไดรบั บทเรียน เธอเปน
ทานหญิง มันสมองที่มีในหัว นอกจากคิดเรื่องของตัวเอง เธอก็ตองคิดถึง
คนรอบขางใหมาก โดยเฉพาะเกียรติของทานชายคารโลมัน
“เธอตองเสียใจแน ถาเธอคิดทําแบบนั้น อันนามาเรีย เพราะฉันจะ
รับมันไวเอง”
ดามาคัสมองเสนทางที่เธอเลือกใช แลวก็เดินหลบเลี่ยงไปยังทางลัด
เขารูจ กั ทีน่ ดี่ ี จากทีต่ ามเธออยู ชายหนุม ก็เดินไปดักรอเธอตามทีเ่ ขาวางแผน
เอาไว ดามาคัสยืนพิงกําแพง หยิบบุหรีข่ นึ้ มาจุดสูบแลวก็รอคอยอยางใจเย็น
เมือ่ ทานหญิงเดินมาในระยะสายตา ชายหนุม ก็จอ งมองเธอ จองแบบตองการ
ใหเจาตัวรูวาถูกมอง
เขาจองเธอไมคลาดสายตา กระทั่งหญิงสาวสบตากับเขาโดยบังเอิญ
เขาเห็ น ว า เธอหยุ ด เดิ น แล ว ก็ ยื น นิ่ ง มองเขา ดวงตาสองคู  ส านสบกั น
ทามกลางแสงไฟสีเหลืองนวลของทางเดิน ที่ไมสามารถกลบเกลื่อนความ
เรารอนภายในกายที่เกิดขึ้น
อันนามาเรียเกือบเปลงเสียงครางออกมา เพราะดวงตาดุดันคูนั้น
มีอาํ นาจเหนือเธอจนหญิงสาวอธิบายไมได เหมือนเขากําลังจับเธอเปลือ้ งผา
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ดวยดวงตา แตมนั จะเปนแบบนัน้ ไดอยางไร หญิงสาวไมอาจละสายตาจาก
เขาได แตเธอจะยืนอยูตรงนี้เพื่อสบตาเขาคงไมได
หญิงสาวกลั้นใจเดินไปขางหนา ยิ่งใกลถึงบริเวณที่บุรุษแปลกหนา
ผูนั้นยืนอยู เธอก็ยิ่งประหมา ทานหญิงใกลจะถึงตัวเขาแลว และทําไม
เธอตองมีอาการประหมาแบบนี้กับเขาดวย ก็แคคนธรรมดาคนหนึ่งเทานั้น
“คุยกันหนอยไหม”
ทานหญิงสะดุง เธอกําลังจะเดินผานเขา ชายหนุมก็สงเสียงชวนเธอ
งายๆ แบบนีล้ ะมัง้ คือความสัมพันธแบบฉาบฉวยซึง่ ทีน่ ขี่ นึ้ ชือ่ มากเหลือเกิน
ถูกใจแลวก็ชวนกันไปสานตอ แลวหลังจากนั้นก็ตางคนตางไป ทานหญิง
สูดลมหายใจเขาปอดลึกๆ มันงายไปหรือเปลา เธอจะกลาทําจริงเหรอ!

42 ทานหญิงพยศรัก

3

อารมณชววูบ

เธอไมไดรับโอกาสใหปฏิเสธ อิสรภาพของอันนามาเรียถูกลิดรอน

ดวยออมแขนแข็งแกรงของบุรุษแปลกหนา แตเขากําลังใกลชิดเธอยิ่งกวา
บุรุษคนไหน เธอเลือกแลวที่จะยอมใหเขาใกลชิด และทําเรื่องอันตราย
รวมกับเขา
ภายในบานไมสนกลางเกากลางใหม ขนาดของบานทั้งหลังยังเล็ก
กวาหองนอนภายในตําหนักของทานหญิงนอยแหงราชวงศมารลไคเซนเต
บนเตียงทีป่ ดู ว ยฟูกเกาแตสะอาดเพราะกลิน่ ของผาปูนนั้ ไมอบั ชืน้ จนฉุนจมูก
รางเปลือยสองรางแนบชิดกันอยูบนเตียง ริมฝปากออนนุมถูกบดจูบ
จนแสบรอน แตภายใตอาการแสบรอนนั้นกลิ่นกายของบุรุษก็ทําใหเธอ
เคลิบเคลิม้ ไปกับสัมผัสของเขา เธอควรรูส กึ รังเกียจ ขยะแขยง และไมเต็มใจ
‘เราไมรังเกียจเขา’
สติของอันนามาเรียเลือนรางภายใตการปลุกเราของบุรุษแปลกหนา
มือสากลูบไปตามผิวเนียนละมุน หลังจากทีเ่ ขาจูบเธอไปแลวทัง้ ตัว หญิงสาว
หายใจหอบรัว ผิวแกมแดงเปลงปลั่ง เพราะความรอนภายในกาย และ
กัณฑกนิษฐ 43

ความเขินอายที่ถูกเขาจูบฟดทุกสัดสวน
ปากที่ กํ า ลั ง บดจู บ ปากนุ  ม นั้ น กํ า ลั ง ทํ า ให เ ธอหลงลื ม ตั ว อี ก ครั้ ง
หลังจากที่เขาปรนเปรอเธอ สอนใหเธอรูจักปลายทางความสุขในแบบที่
ผูห ญิงและผูช ายสามารถทํารวมกันได อันนามาเรียยังคงถูกจูบอยางเรารอน
ในตอนที่เขาขยับตัวเพื่อครอบครองเธอ
อ อ มแขนของเขาเหมื อ นเหล็ ก แข็ ง กระด า งที่ พั น ธนาการเธอไว
หลายครั้งที่เธอคิดจะขัดขืนเขา แตก็ถูกชายหนุมยับยั้งความคิดดวยปาก
และมือของเขา อันนามาเรียโอบแขนไปรอบเรือนกายแกรงกํายํา เขาเปน
บุรุษที่รูปรางสูงใหญ กลามเนื้อแข็งกระดาง ไหลกวาง เอวสอบ เปนบุรุษ
ที่มีรูปรางเจาเสนหอยางแทจริง
หญิงสาวผวาเพราะเขาจูบเธอรุนแรงยิง่ ขึน้ จูบจนเธอรูส กึ วาเขากําลัง
ตีตราประทับเพื่อประกาศวาเขาเปนเจาของเธอ
แตไมมวี นั เปนแบบนัน้ หรอก เขาไมสามารถเปนเจาของเธอได ความ
สัมพันธของทั้งคูจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาอันสั้น และจบลงอยางรวดเร็ว
เขาจะไมมีโอกาสไดรูดวยซํ้าวาเธอเปนใคร เธอเริ่มตนความสัมพันธนี้ดวย
สิ่งที่เรียกวา ‘อารมณชั่ววูบ’
“อะ! เจ็บ”
เสียงหวานนุมดังผานริมฝปากที่ถูกปลดปลอยเปนอิสระชั่วคราว
แลวเธอก็ถูกเขาบดจูบลงมาอีก รางกายของอันนามาเรียเหมือนถูกฉีก
เมื่อการครอบครองอันดุเดือดจากเขาเริ่มตนขึ้น เขาชางยิ่งใหญเหลือเกิน
เธอรูสึกเหมือนกําลังถูกฉีกออกจากกัน
สองมือที่กอดรัดเขาเปลี่ยนไปทุบหลังเขา แตชายหนุมก็เลื่อนตัวลึก
ลงไปในรางกายของเธออยางมั่นคง อันนามาเรียนํ้าตารินไหล ไมใชแค
เพราะความเจ็บปวด แตเพราะความเสียดายอยางสุดแสนที่เกิดขึ้นกับเธอ
เสียดายในสิ่งที่เธอไมอาจยอนเวลากลับไปเรียกคืนมาได
แตความเสียดายนัน้ ก็คอ ยๆ ถูกกลบกลืนดวยอารมณรญ
ั จวนทีเ่ ธอ
44 ทานหญิงพยศรัก

เพิ่ ง เคยพานพบ หลั ง จากความเจ็ บ ปวดผ า นพ น ไป มั น ยั ง เจ็ บ อยู  แต
ไมเจียนตายเหมือนตอนทําความรูจักกับเขาใหมากขึ้นในตอนแรก สองมือ
ของเธอจิกปลายนิ้วลงบนแผนหลังของชายหนุม
“ฮื้อ!”
เขาจูบเธอดุดันเกินไป ปากรอนๆ ของเขากําลังจะทําใหเธอขาดใจ
จนเธอตองครางประทวง แตชายหนุมไมสนใจเสียงเล็กๆ ผานลําคอระหง
เขายังคงบดจูบปาก มือสากเลือ่ นขึน้ มาคลึงเคลาสัดสวนอวบอัดทีเ่ ขาจูบฟด
จนแทบแหลกคามือและปากกอนหนานี้
อันนามาเรียหยัดตัวขึ้นหาเขา หญิงสาวสั่นระริกไปทั้งตัว แตเธอ
หลบหนีสัมผัสรอนระอุจากเขาไมได แมเขาจะทําใหเธอวาบหวามจนแทบ
ทนรับไมไหวอีกตอไป มือของเธอเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเรือนกายแกรง
กํายํา เธอเลื่อนมือมาจากแผนหลังของเขา แทรกเขาระหวางเรือนกายของ
ทั้งคู เพื่อทาบเขากับแผนอกกวาง มือขาวเนียนแทบจมลึกลงไปกับลอน
กลามเนือ้ ของแผนอกแกรง จากความเจ็บราว กลับกลายเปนความรัญจวน
ที่แทรกคลอเคลามาพรอมกับความเจ็บปวดที่เริ่มลดนอยลงทุกขณะ
“เธอเปนของฉัน”
เหมือนเธอไดยินคําพูดนั้นรางเลือน แตเธอเปนของเขาไมไดหรอก
เขาจะเปนความลับในสวนลึกของหัวใจเธอ
“มะ…ไม”
“ใช”
เขาประกาศกราวใสดวงตาเธอ นิ้วแกรงจับคางเธอ ตรึงใบหนาของ
หญิงสาวเอาไว แสงไฟสีเหลืองนวลที่เขาเปดเอาไวหนึ่งดวงนั้นทําใหเธอ
มองสบตากับเขาและเห็นประกายความเปนเจาของทีเ่ ขาจงใจใหเธอมองเห็น
เหตุใดหนอเธอถึงรูสึกวาเขาชางเปยมไปดวยอํานาจ เหมือนกับวา
เขาไมไดดอยไปกวาเธอเลย แตเปนไปไมไดหรอก ดวยสถานะของเธอ
จะมีสักกี่คนในประเทศนี้ที่เรียกไดวามีสถานะเทาเทียมหรือใกลเคียงกับ
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ทานหญิงอันนามาเรีย
“เธอจะตองจดจําคืนนี้ไปจนวันตาย”
มันคือคําบัญชา และชางแสนนากลัว จดจําไปจนวันตายอยางนั้น
เหรอ เปนการจดจําตลอดชีวิต เขาเรียกรองเกินไปหรือเปลา มันคือคําสั่ง
หามเธอลืมเขาชัดๆ อันนามาเรียไมมีโอกาสไดโตเถียง ริมฝปากของเธอถูก
ครอบครองอีกครั้ง
ความหวานรัญจวนแผซานไปตลอดรางงาม เธอผวาจมลึกเขาไปใน
ออมแขนของเขา เมือ่ ชายหนุม เคลือ่ นไหวรางกายราวกับพายุ เพือ่ ปรนเปรอ
เธอกับเขา กระทัง่ ทัง้ คูไ ปถึงปลายทางของความสุขทางกายในเวลาไลเลีย่ กัน

ร่างกายของเธอเจ็
างกายของเธอเจ็บปวดหลังพายุความสุขพัดผาน แตอันนามาเรีย

ตองขมกลั้นความคิดที่อยากจะซุกตัวอยูในออมแขนของเขา
“โอะ!” หญิงสาวอุทานแลวก็ยกมือขึน้ ปดริมฝปาก กอนทีเ่ ธอจะเผลอ
เปลงเสียงดังออกไปมากกวานี้ เธอถอยหางจากรางแกรงกํายําของบุรุษ
ที่นอนแนบชิดมาครึ่งคอนคืน อันนามาเรียเทาแขนขางหนึ่งลงบนที่นอน
อีกมือดึงผาหมขึ้นคลุมรางเปลือยงดงาม
รางกายที่เคยบริสุทธิ์ผุดผองไมสามารถเรียกคืนสิ่งที่สูญเสียไปได
หญิงสาวไลดวงตากับใบหนาของบุรุษที่เธอมอบกายให เขาเปนชายหนุม
หนาตาดีเลิศเชียวละ แตในขณะเดียวกันเขาก็มคี วามดุดนั ทีน่ า กลัวอยูใ นตัว
เขาทําใหเธอนึกถึงเสือดําตัวใหญ ในยามที่เขานอนหลับ ชายหนุม
เหมือนรูปปน ทีส่ มบูรณแบบจนไรทตี่ ิ ไมนา เชือ่ วาในประเทศซัคคาเวียจะมี
ประชาชนที่สามารถใชคําวาสงางามราวกับผูปกครองเมืองหรือผูมีอํานาจ
ในประเทศแบบนี้ปะปนอยูดวย
เขามีสงาราศีเกินจากชาวบานธรรมดา เขาทําใหเธอคิดถึงบรรดาพีช่ าย
ของเธอ สูงสงและมีอํานาจมหาศาลอยูในมือ หญิงสาวยื่นมือไปแตะแกม
เขาเบาๆ เธอขยับกายนั่งตัวตรง ขอบตารอนผาวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น แต
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ในเมือ่ เธอเลือกเอง แมจะใชคาํ วาเลือกเพราะอารมณชวั่ วูบ เธอก็ตอ งรับผล
ของมัน
“ลากอนนะคะ”
เธอไมทราบชื่อเขา และเขาก็ไมทราบชื่อเธอ แตทั้งคูเลือกที่จะมี
ความสัมพันธกัน อันนามาเรียทําลายศักดิ์ศรีของตัวเองจนยอยยับ เพียง
เพราะเธอตองการประกาศจุดยืน หญิงสาวไมไดคดิ ใหรอบคอบวามันสมควร
แลวหรือกับการกระทําของเธอ
และเมื่อเธอทํามันลงไปแลว อันนามาเรียก็จะไมรื้อฟนเพื่อถามวา
มันถูกตองหรือไม ถามตอนนี้แลวจะไดอะไร แตเธอไดในสิ่งที่เธอตองการ
แลว หญิงสาวเลื่อนตัวลงจากเตียงชาๆ เพราะกลัวคนบนเตียงจะตื่น เมื่อ
เธอลงไปยืนนิ่วหนาอยูบนพื้นเพราะอาการเจ็บหนึบตลอดราง โดยเฉพาะ
บริเวณกึ่งกลางเรือนกาย อันนามาเรียก็ตองหันไปมองคนบนเตียงอีกครั้ง
คงเพราะเขาเปนผูชายคนแรกที่เธอใกลชิดดวย ยอมใหเขายึดครอง
พรหมจารี จึงมีความรูส กึ บางอยางเกิดขึน้ กับเธอ เหมือนจะเปนความโหยหา
และอยากพบกับเขาอีกสักครัง้ แตอนั นามาเรียตองตัดใจ เธอจะตองกลับไป
ที่ตําหนัก เพื่อเตรียมปฏิบัติตามแผนการขั้นตอไปของเธอ
“เราคงไมไดพบกันอีก ฉันขอตัวกอนนะคะ”
หญิงสาวหยิบเสือ้ ผาทีก่ ระจายอยูบ นพืน้ ขึน้ มาสวม เธอกลัน้ ใจไมหนั
ไปมองคนบนเตียง เลือกที่จะเดินออกไปจากบาน
เมื่อรางของเธอพนออกไป บุรุษที่เธอคิดวาหลับก็ลุกขึ้นนั่ง ใบหนา
ของเขาตึงเครียด แตชายหนุมก็หยิบโทรศัพทขึ้นมาเพื่อติดตอคนของเขา
ใหตามอารักขาเธอจนเธอถึงที่หมาย
“ไมไดพบกันงั้นเหรอ เราตองไดพบกันอีกแน ทานหญิง”
นํา้ เสียงของเขาเย็นชาแตกห็ นักแนนมัน่ คง เธอเปนของเขาตัง้ แตแรก
และก็ตองเปนตลอดไป ไมมีสิ่งใดหรือวาใครจะมาเปลี่ยนแปลงความจริง
ขอนี้ได ถาหากอันนามาเรียรูวาเขาเปนใคร เธอจะตองตกใจจนแทบสิ้นสติ
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แนนอน

ท่านหญิ
านหญิงอันนามาเรียขอบตารอนผาวเมื่อกลับมาถึงตําหนักแลว

พบกับบีทริซที่กระวนกระวายรอคอยเธอดวยนํ้าตานองหนา
“ทานหญิงเจาคะ ปลอดภัยดีไหมเจาคะ”
“ฉันปลอดภัยดีบีทริซ”
ทานหญิงขมกลัน้ ความรูส กึ สับสนมากมายทีถ่ าโถมกดดันอยูภ ายใน
รางกายของเธอ แตสติที่ยังไมสมบูรณหนักก็ถูกรบกวนอีก
“ทานชายรออยูในตําหนักเจาคะ รีบไปพบทานชายกอนเถอะนะ
เจาคะ”
บีทริซกอดรัดทานหญิงอันนามาเรีย เธอตองรีบพาทานหญิงเขาไป
พบกับบุคคลสําคัญกอน และเมือ่ เขาไปถึงหองรับรอง ทานหญิงก็ยงิ่ ขอบตา
รอนอยากรองไหออกมาใหสาแกใจ ไมใชแคทานชายฟลาเวียน แตบรรดา
พี่ชายของเธอตางมารวมตัวกันในตําหนักครบทุกคน
ไลตั้งแตทานชายฟลาเวียน ตามดวยแรนดอลฟซึ่งบินดวนดวย
เฮลิคอปเตอรมาจากเมืองอเล็กซานเด เซธกับคีอาคีฟซึ่งอยูในระหวางการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ พิ เ ศษก็ ม ารวมตั ว กั น ที่ ตํ า หนั ก ของท า นหญิ ง อั น นามาเรี ย
สงทานหญิงเรียบรอย บีทริซก็หลบออกไปอยางรูหนาที่ เธอยกมือขึ้นเช็ด
นํ้าตาเมื่อหันหลังเดินจากมา
“พี่ชาย พี่แรนดอลฟ พี่เซธ พี่คีฟ”
ทุ ก คนลุ ก ขึ้ น ยื น และท า นชายฟลาเวี ย นก็ ยื่ น มื อ มาหาน อ งสาว
อันนามาเรียพุงเขาไปในออมกอดของทานชายฟลาเวียน พี่ชายอีกสามคน
ของเธอเดินเขามาวางมือลงบนศีรษะของเธอทีละคน เพื่อสงผานความ
หวงใยใหกับหญิงสาว แลวก็เดินไปนั่งบนโซฟา
“ขอโทษคะ”
“นองกลับมาอยางปลอดภัยก็ดีแลว”
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ทานชายฟลาเวียนเลือกที่จะไมถาม นํ้าเสียงเรียบเฉย แตมีกังวาน
ของความอบอุน ทําใหทา นหญิงเกือบกลัน้ นํา้ ตาไมอยู เธอทําอะไรลงไปหนอ
เพราะนิสยั แบบเด็กๆ ของเธอทําใหทกุ คนตองวุน วายกันไปหมดใชหรือเปลา
“ฉันทําใหทุกคนวุนวายใชไหมคะพี่ชาย”
“สําหรับพี่ไมใช”
ทานชายฟลาเวียนประคองนองสาวสุดที่รักไปนั่งดวยกันบนโซฟา
อันนามาเรียใชดวงตาคูสวยมองไปยังพี่ชายอีกสามคน
“พี่แรนดอลฟ พี่เซธ พี่คีฟ ฉันขอโทษคะ”
“ไมตองขอโทษทานหญิงนอย”
แรนดอลฟซึ่งเปนพี่ชายที่มีอายุมากที่สุดในกลุมพี่ชายของเธอกลาว
กับนองสาว ถึงนํ้าเสียงของเขาจะราบเรียบ แตก็มีความหวงใยแฝงอยู
“ไปซนที่ไหนมา ทําไมไมชวนพี่ไปดวย”
เซธกลาวกับนองสาวเพื่อผอนคลายบรรยากาศตึงเครียด ในดวงตา
ของอันนามาเรียไมสามารถปกปดความเครียดไวได แตเขาก็เลือกที่จะ
ไมพูดถึง หรือซักไซ เพื่อรักษาสภาพจิตใจของอันนามาเรียผูเปนที่รักของ
พวกเขา
“พี่เซธติดงานนี่คะ”
“นั่นสิ เพราะเธอไมยอมชวนเซธไปดวยกัน หมอนี่ก็เลยงอแงจน
พี่ตองพาเขามาหาเธอ”
คีอาคีฟกลาวกับนองสาวสุดทีร่ กั อันนามาเรียมีรอยยิม้ เธอรูว า พีช่ าย
ตางก็พยายามที่จะรักษาบรรยากาศ เพื่อไมใหเธอตองตึงเครียด พวกเขา
เลือกที่จะไมถามสักคําวาเธอหายไปไหนมา แตเลือกจะพูดคุยเพื่อใหเธอ
มีรอยยิ้ม และสงตัวเธอใหกับขารับใช กอนจะกลับออกไปจากตําหนัก

ลูกธนู
กธนูสี่ดอกพุงไปยังเปาเบื้องหนาทั้งสี่อัน แมนยํา และเขาตรง

กลางเปาเหมือนจับวาง ทานชายฟลาเวียน แรนดอลฟ เซธ และคีอาคีฟ
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อยูในสนามซอมยิงธนู แนนอนวาดึกปานนี้พวกเขาควรอยูในที่พํานัก แต
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทําใหทุกคนตองมาระบายอารมณดวยการยิงธนู
จนกวาเปาจะพรุน
ตางคนตางนิ่งเงียบ เพงสมาธิไปตรงหนา ลูกธนูดอกแลวดอกเลา
ถูกปลอยออกไป ทานชายฟลาเวียนเปนคนแรกที่วางคันธนูลงบนโตะ
ลูกธนูสําหรับเขาหมดแลว และเขาจําเปนตองหยุดมัน ใบหนาเรียบเฉย
ของทานชายฟลาเวียนเปรียบไดกับรูปปนที่ไรความรูสึก
แตมือที่กําแนนเขาหากันคือการบงบอกสภาพอารมณของเขา ใชวา
เขาไมรูวามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น แตตอใหรูก็ตองทําเปนไมรู เพราะถึงเขา
จะเปนบุคคลที่มีอํานาจรองจากทานชายคารโลมันผูเปนบิดา แตในบาง
สถานการณ คําสั่งเฉียบขาดจะถูกนํามาใชไมได
“ทานชาย โตะจะหักคามือเอานะ”
แรนดอลฟเอยปากเตือน เขาตองทําตัวเปนพี่ใหญที่มีความสุขุม
ลุมลึก ทั้งที่ภายในใจของเขารอนรุม และพรอมปะทะเต็มที่
“ดวงตาของนายเหมือนไฟ ในขณะที่กําลังทําตัวเหมือนนํ้า”
ถึงจะอายุนอ ยกวา แตดว ยศักดิท์ สี่ งู กวา และเพือ่ เปนการตัดปญหา
พวกเขาซึ่งกลาวคําสาบานเปนเพื่อนที่ตองจงรักภักดีตอมิตรภาพของกัน
และกันก็เลือกที่จะคบหากันโดยไมสนใจวาใครอายุเทาไร แตจะปฏิบัติ
ตอกันเยี่ยงคนในวัยเดียวกัน
“ฉันกําลังควบคุมตัวเองอยางเต็มที่ คงเพราะหนูโรสเปนนองสาว
ที่พวกเราใหความสําคัญ เรื่องแบบนี้ทําใหฉันรูสึกอยากอาละวาด”
แรนดอล ฟ ยอมรั บ ตามตรงไม ป  ด บั ง ในขณะที่ พ วกเขาทั้ ง สี่ ค น
เกี่ยวของเปนญาติกัน แตอีกหนึ่งคนที่ไมอยูที่นี่ เปนบุรุษนอกราชวงศ
มารลไคเซนเต แตเปนหนึ่งในกลุมที่สาบานรวมกัน
ดามาคัส เวอรลาดิเมียร
หากไมใชเพราะคําสาบาน พวกเขาคงไดกระโจนเขาไปหํ้าหั่นกันแลว
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และนอกจากนีก้ ย็ งั มีกฎเกณฑอกี หลายลําดับขัน้ ทีท่ าํ ใหพวกเขาทัง้ สีค่ นตอง
ควบคุมตัวเองอยางยิ่งยวด นองสาวถูกยํ่ายี มีหรือที่พี่ชายจะไมขุนเคือง
โดยเฉพาะอีกฝายคือเพื่อนสนิทรวมกลุม ดามาคัส เวอรลาดิเมียร
เปนเพือ่ นรวมสาบานของพวกเขา แตดว ยภาระหนาที่ และนิสยั สวนตัวของ
ดามาคัสผูชอบเก็บตัวเงียบ ทําใหดามาคัสกับทานหญิงอันนามาเรียไมเคย
มีโอกาสพบหนากัน
แตในตอนนีจ้ ะบอกวาไมเคยพบกันก็คงไมได พีช่ ายทัง้ สีข่ องทานหญิง
หันไปมองสบตากันอยางไมสบอารมณนัก ตอใหมีโทสะ พวกเขาก็ตอง
ควบคุมมันเอาไว และตอใหพวกเขามีอํานาจลนมือในตอนนี้ ก็ไมสามารถ
ทําอะไรไดเลยนอกจากอดทน! และขมกลั้นความรูสึกอยากปะทะไวในใจ

ท่านชายฟลาเวี
านชายฟลาเวียน แรนดอลฟ เซธ และคีอาคีฟ ไดรับภารกิจดวน

จากทานชายคารโลมัน ทานชายฟลาเวียนกับแรนดอลฟตองเดินทางไป
ฝรั่งเศส เซธเดินทางไปมิวนิก และคีอาคีฟมีปลายทางของภารกิจอยูที่
ลอนดอน
“นายคิดวามันแปลกใชไหมทานชาย”
ทั้งหมดเดินทางมาพบกันในหองพักวีไอพีของสนามบิน แตพวกเขา
จะแยกยายกันเดินทางไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง คีอาคีฟมีความ
คลางแคลง ไมใชแคเขาหรอก ทานชายฟลาเวียน แรนดอลฟ และเซธ
ก็เชนเดียวกัน
“มันคือหนาที่”
ทานชายฟลาเวียนตอบราบเรียบ หันใบหนามองออกไปนอกผนัง
กระจก การสงตัวพวกเขาออกนอกประเทศเปนคําสั่งเรงดวน เพื่อปองกัน
ไมใหพวกเขากอเรือ่ งวุน วายลับหลังทานชายคารโลมัน รูเ ต็มอกแลวทําอะไร
ได เมื่อเปนคําสั่งของบิดาผูสูงศักดิ์ แมแตทานชายฟลาเวียนก็ตองกมหนา
ยอมรับ
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การตัดสินใจบาบิ่นของทานหญิงนอย พวกเขายังลวงรู แลวมีหรือ
จะรอดพนสายตาของทานชายคารโลมัน ทางออกของเรื่องนี้ยอมตองถูก
เตรียมเอาไวเรียบรอยแลว พวกเขาทั้งสี่ไมไดรับอนุญาตใหอยูรวมเปน
สักขีพยาน แตถูกเตะโดงออกจากประเทศซัคคาเวียชั่วคราวดวยคําวา
‘หนาที่’ เมื่อกลับมาอีกครั้ง การตระเตรียมทั้งหมดก็คงพรอมสําหรับการ
ดําเนินการขั้นตอไป พวกเขาหมดโอกาสแมแตจะคิดบัญชีกับดามาคัส
และพวกเขาก็ไมไดรับโอกาสใหปฏิเสธการตัดสินใจของทานชายคารโลมัน
“หนาที่?”
“ใช หนาที่”
คีอาคีฟถามยํา้ อีกครัง้ เขาเลือ่ นสายตาลงไปยังมือสวยแบบสุภาพบุรุษ
ผูดีของทานชายฟลาเวียน แรนดอลฟกับเซธเลื่อนสายตามองตาม เซธ
เอนตัวพิงแผนหลังกับพนักโซฟา ทิ้งศีรษะหงายตามลงไป
“ปากกาในมือนายงอแนะทานชาย”
ทานชายฟลาเวียนดึงใบหนากลับมาชาๆ เขากมศีรษะลงตํ่าเพื่อมอง
ปากกาที่ตัวดามบิดโคงไมตั้งตรงเหมือนเดิม
“ปากกายี่หอนี้ไมทนสักเทาไร”
ทานชายฟลาเวียนบอกหนาตาเฉย เขาลุกขึ้นยืนหลังจากพลิกขอมือ
เพื่อดูเวลา ปากกาถูกโยนทิ้งลงถังขยะ เพราะเขาตองเตรียมตัวเดินทาง
“เดินทางปลอดภัยทานชาย แรนดอลฟ”
เซธกับคีอาคีฟลุกขึ้นเพื่อโคงศีรษะทําความเคารพสงทานชายฟ
ลาเวียน ทานชายหนุมเดินออกไปดวยใบหนาเรียบเฉย แตภายในอกของ
เขาสะสมโทสะไวเต็มที่

ท่ านหญิ
านหญิงอันนามาเรียนั่งอยูบนโซฟาริมหนาตาง เธอรูสึกคิดถึง

บุรษุ แปลกหนาเจาเสนหซ งึ่ เปนเจาของรางกายเธอ ความคิดถึงทีเ่ ธอตองการ
ปดมันไปใหพนจากความคิดของเธอโดยเร็วที่สุด คงเพราะเขาเปนผูชาย
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คนแรก และคงเปนผูชายคนสุดทายที่เธอจะยอมใหครอบครองรางกาย
นอกจากนี้ก็ยังมีความตึงเครียด ทานหญิงเตรียมพรอมสําหรับการ
สนทนากับบิดา หญิงสาวขอเขาพบทานชายคารโลมัน และไดรับอนุญาต
ใหพบกับบิดาในวันพรุง นี้ เพราะทานชายติดภารกิจเรือ่ งงาน เธอถอนหายใจ
“ขอใหผานไปดวยดีเถอะนะ”
ทานหญิงจะไมคดิ ถึงการกระทําสิน้ คิดทีผ่ า นมาของเธอ เธอยิง่ ตําหนิ
ตัวเองเมื่อกลับโหยหาสัมผัสจากบุรุษแปลกหนาผูนั้น
“ลืมเขาซะอันนามาเรีย เขาก็แคหมากตัวหนึ่งในเกมชีวิตของเธอ
เทานั้น”
ปากเธอออกคําสัง่ แตสมองและหัวใจมีความคิดเปนของตัวเอง และ
มันเลือกทีจ่ ะไมเชือ่ ฟงเธอ ทานหญิงมีปญ
 หากับการรับมือในเรือ่ งนี้ ดวงตา
งดงามมองผานหนาตางไปยังสวนสวยภายนอก ดอกกุหลาบสีขาวยังคง
งดงาม แมบางดอกกลีบจะรวงโรยลงบนพื้นดิน
กุหลาบขาวเปนดอกไมทที่ า นหญิงอันนามาเรียโปรดปราน ทานหญิง
ติ ด ท า นแม ม าก ไม อ ยากอยู  ห  า ง เพื่ อ ทะนุ ถ นอมหั ว ใจลู ก สาวสุ ด ที่ รั ก
พระชายาจึงสั่งใหปลูกกุหลาบขาวที่ทานหญิงชอบรอไวลวงหนา แลวบอก
ทานหญิงวาใหดูแลกุหลาบขาวแทนมารดา
ตอนอายุสิบหาที่ยายมาอยูตําหนักไวทโรส พระชายาจะมาที่นี่เพื่อ
สงทานหญิงเขานอนทุกคืน ในยามกลางวันทานหญิงก็คอยดูแลกุหลาบขาว
ทําหนาทีแ่ ทนมารดากระทัง่ ทานหญิงผานคืนวันทีไ่ มคนุ ชินสําเร็จ ทานหญิง
นึกถึงมารดาแลวนํ้าตาซึม
เธอทําลายศักดิ์ศรีของตัวเองจนยอยยับไปแลว การตัดสินใจชั่ววูบ
ทํ า ลายเกี ย รติ ย ศอั น สู ง ส ง ที่ เ ธอมี ตั้ ง แต กํ า เนิ ด ตอนเธอตั ด สิ น ใจ เธอ
เต็มไปดวยโทสะ แตเมื่อเธอมีเวลาอยูกับตัวเอง อันนามาเรียก็ไดคําตอบ
วาการกระทําของเธอเปนเรื่องนาอับอายสิ้นดี
เธอทํ า ผิ ด ต อ ราชวงศ แต ใ นเมื่ อ ทํ า ลงไปแล ว หญิ ง สาวก็ จ ะใช
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บุรุษแปลกหนาผูนั้นใหเกิดประโยชนตอสถานภาพโสดของเธอ ดามาคัส
เวอรลาดิเมียร ยอมไมตอ งการสตรีทแี่ มจะสูงศักดิแ์ ตกไ็ มใชสตรีพรหมจารี
อยางแนนอน
“ขอโทษนะคะทานพอ ทานแม”
ความรูส กึ ผิดอัดแนนอยูภ ายในใจ แตอนั นามาเรียก็ตอ งผานชวงเวลา
นี้ไปใหได เธอเลือกแลวที่จะทํามัน ก็ตองยอมรับผลจากการกระทําของ
ตัวเอง
“ขอโทษพี่ชายดวยนะคะ”
เธอไดรับการทะนุถนอมจากพี่ชายทั้งสี่คน ไดรับความรัก ความ
เอาใจใสมากมายเหลือเกิน และเธอกําลังจะทําใหพวกเขาตองรูสึกเสียใจ
ถาหากรูวาเธอทําอะไรลงไป อันนามาเรียถอนหายใจซํ้าอีกหลายครั้ง
“ฉันพลาดไปแลวคะ แตฉันก็ตองยอมรับมัน” เธอเอนศีรษะพิงซบ
กับพนักนุมของโซฟา หญิงสาวขมขื่นในอกเหลือเกิน เธอกําลังนํ้าตาตกใน
และสับสน ความคิดวกวนราวกับตกอยูในเขาวงกต

มือเธอชื
อเธอชื้นเหงื่อ ทานหญิงอันนามาเรียรูดี เธอทําผิดเต็มประตู

ตอใหเธอไมเต็มใจแตงงาน แตเธอจะทําลายเกียรติของราชวงศแบบนี้
ไมได หญิงสาวใชความกลาหาญทั้งหมดที่เธอมี พาตัวเองเขาไปในหอง
รับรองซึ่งบิดามารดารออยูในนั้น
“หนูโรส”
“ทานพอ ทานแม”
ทานหญิงถอนสายบัวแสดงความเคารพตอบิดามารดา พระชายา
เดินเขาไปหาบุตรสาว สวมกอดอันนามาเรียแลวก็จูบแกมหญิงสาวเบาๆ
“ทานแมขา”
ทานหญิงเรียกมารดาเสียงเศราซึม พระชายาลูบแกมบุตรสาวเบาๆ
แลวก็จับมือทานหญิงพาเดินไปนั่งบนโซฟา ความออนโยนของมารดา
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ยิ่งทําใหความรูสึกผิดถาโถมอัดแนนภายในใจ พระชายาจะทําใจรับกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นไดหรือเปลา
พระชายาบีบมือบุตรสาวเบาๆ ยิ้มออนโยนสงใหแลวก็เดินกลับไป
นัง่ บนโซฟาตัวเดียวกับสามี ทานชายคารโลมันจับจองบุตรสาวอยูก อ นหนานี้
และเมื่อทานหญิงหันไปมองบิดา เธอก็รูวาตองกลาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยาง
รวบรัดที่สุด
“มีอะไรจะพูด อันนามาเรีย”
“ทานพอทานแมคะ ลูกทําผิดคะ”
“เรื่องอะไร”
“ลูกทําลายเกียรติของราชวงศ”
ทานชายคารโลมันนัง่ นิง่ ใหเวลาทานหญิงอันนามาเรียรวบรวมคําพูด
และรายงานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นดวยตัวเอง
“ทานพอคะ ลูกไรคุณสมบัติที่เหมาะสมของการเปนภรรยาของ
ทานดามาคัสคะ”
ทานชายคารโลมันยังคงรับฟงอยางสงบ ทานหญิงอันนามาเรียรูวา
เธอจะตองเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหบิดากับมารดาฟงใหละเอียดที่สุดเทาที่เธอ
อยากจะเลา
“ลูกไมไดตั้งใจใหเรื่องนี้เกิดขึ้นคะ”
มันเปนเหตุการณประจวบเหมาะ เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในชวงอารมณ
ที่เธอกําลังขาดความยับยั้งชั่งใจ หากจะใชคําวาไมไดตั้งใจ ทานหญิงก็รูสึก
วามันสมเหตุสมผล
“วันที่ลูกลักลอบออกไปจากตําหนัก ลูกออกไปเพื่อพบกับคนรัก
ของลูกคะ”
“ใคร?”
ทานชายคารโลมันถามกลับมาสัน้ ๆ อันนามาเรียประสานมือเขาดวยกัน
และกระชับมือแนน เพราะอารมณที่กําลังปนปวนอยางหนัก อันนามาเรีย
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สบตากับบิดาอีกครั้ง กอนจะหลบวูบ และเลาเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให
ทานชายคารโลมันกับพระชายาฟงในแบบทีเ่ ธอขัดเกลาเนือ้ เรือ่ งมาเรียบรอย

“ลูกขอโทษค
กขอโทษคะทานพอ ทานแม”

ทานหญิงอันนามาเรียพาตัวเองไปนัง่ คุกเขาลงตรงหนาบิดากับมารดา
กมศีรษะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หญิงสาวเลาเทาที่เธอตองการ
บอกกับบิดามารดา ใหเหตุผลของการลักลอบออกจากตําหนัก วาเธอออกไป
พบคนรัก
เธอพลาดพลั้งมีอะไรกับคนรักของเธอไปแลว ทําใหเธอขาดความ
เหมาะสม ไมสามารถเปนภรรยาของดามาคัสไดอกี ตอไป ทานชายคารโลมัน
วางมือลงบนศีรษะของบุตรสาว การกระทํานั้นทําใหขอบตาของทานหญิง
รอนผาว
“ลูกขอโทษคะทานพอ”
ทานหญิงกลัน้ กอนสะอืน้ ในลําคอ เธอเชือ่ ฟงบิดา เปนเด็กดีของบิดา
เปนทานหญิงที่แสนนารัก ถึงจะมีมุมแอบดื้อดึง แตทานหญิงไมเคยทําตัว
แบบนั้นกับทานชายคารโลมัน
“ไมเปนไร”
ทานชายตอบรับนํ้าเสียงเครงขรึม แตก็ยังมีความปรานีตอบุตรสาว
อยูม าก อันนามาเรียยิง่ ตึงเครียด บิดาไมตาํ หนิ นัน่ หมายถึงเหตุผลของเธอ
ไดรับการยอมรับอยางงายดายแบบนั้นเหรอ
“ลูกไมไดตั้งใจจริงๆ คะ”
เธอโกหกเรื่องที่บุรุษแปลกหนาผูนั้นเปนคนรัก แตเธอไมไดโกหก
ถึงความรูสึกผิดที่เกิดขึ้นกับเธอ ทานหญิงตึงเครียดมากเหลือเกิน
“ทานแมขา”
“หนูโรส ลุกขึ้นมาเถอะลูก”
พระชายาขยับตัวเพื่อประคองบุตรสาวขึ้นมานั่งตรงกลางระหวาง
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เธอกับสามี ทานหญิงนํ้าตารวง แตก็มีมือของมารดาคอยซับนํ้าตาใหอยาง
ออนโยน
“ลูกทําผิดตอราชวงศของเรา”
“ไมตองรองนะจะลูก”
“ลูกทําใหเรื่องมันยุงยาก”
“แคลูกคิดไดก็พอแลวจะ”
พระชายายังคงบอกดวยนํ้าเสียงออนโยน อันนามาเรียคาดไววาเธอ
จะถู ก ตํ า หนิ บิ ด าจะต อ งโกรธเกรี้ ย ว และอาจมี คํ า บั ญ ชาลงโทษเธอ
แตสถานการณที่เกิดขึ้น มันเปนเรื่องที่เธอไมไดเตรียมตัวรับ ยิ่งไมมี
คํากลาวโทษ เธอก็ยิ่งรูสึกผิด
“ลูกขอโทษคะ ลูกขอโทษ”
ทานชายคารโลมันโอบแขนไปรอบไหลของบุตรสาว และทานหญิง
ก็เอนตัวเขาไปสวมกอดบิดา รํ่าไหออกมาดวยความเสียใจอยางทวมทน

“ท่านชายคะ”

พระชายาไปสงทานหญิงอันนามาเรียถึงตําหนักไวทโรส แลวก็กลับ
มายังปราสาทเวอรโดซา เธอเดินเขาไปสวมกอดสามีจากดานหลัง ถึงจะใช
ชีวิตคูรวมกันมาหลายสิบป จนบุตรชายกับบุตรสาวโตเปนหนุมฉกรรจ
และสาวสวยวัยสะพรั่ง แตทั้งคูก็ยังใกลชิดกันอยางอบอุนไมเคยเปลี่ยน
“มานี่เถอะพระชายา”
พระชายาถูกดึงตัวไปยืนดานหนาสามี ทานชายคารโลมันโอบแขน
ไปรอบเรือนกายของสตรีซึ่งมีความสําคัญมากเหลือเกินในชีวิตของเขา
“สงทานหญิงนอยเรียบรอยใชไหม”
“เรียบรอยคะ ลูกเสียใจมาก”
พระชายาหมุนตัวหันไปหาสามี จากที่ถูกเขากอดทางดานหลัง เธอก็
เอนตัวเขาไปสวมกอดเขา ซบหนากับแผนอกกวาง
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“หลังจากเสียใจก็คงไดพยศอีกมาก”
“เปนโชคดีแลวคะ ที่หนูโรสไดพบกับดามาคัส”
อันนามาเรียเสียใจคิดมากจนไมไดเฉลียว วาบิดาไมไดซักไซเธอ
เลยสักนิด เหมือนกับวาทานชายคารโลมันยอมรับในทุกเหตุผลของเธอ
ทั้งที่หญิงสาวไมไดบอกเลาละเอียดเลย แมกระทั่งเรื่องลักลอบออกไปจาก
ตําหนัก จนเดือดรอนพี่ชายตองมาชวยกันตามหาเธอ แตเมื่อทานหญิง
กลับไปถึงตําหนัก เรือ่ งนีก้ ไ็ มถกู ยกขึน้ มาพูดอีก กระทัง่ เรือ่ งคนรักอุปโลกน
เมื่อทานหญิงไมกลาวถึงชื่อของเขา บิดาก็ไมไดถาม ทานชายคารโลมันรับ
ฟงเทาที่เธอเลา แลวก็เลือกที่จะนิ่งเฉย
ท า นหญิ ง ไม ไ ด เ ฉลี ย วใจในจุ ด นี้ ยิ่ ง บิ ด ามารดาไม ก ล า วตํ า หนิ
ท า นหญิ ง ก็ ยิ่ ง เศร า สร อ ยกั บ พฤติ ก รรมของตั ว เอง ในขณะที่ ท  า นชาย
คารโลมันกําลังเตรียมการบางอยาง จะเรียกวาเปนกับดักหรือหลุมพรางก็คง
ไมใช เพราะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหญิงอันนามาเรีย
“คงเปนเพราะโชคชะตา”
“งั้นเหรอ”
ทานชายพูดเพียงเทานัน้ พระชายาคงคิดวาเปนเรือ่ งบังเอิญทีด่ ามาคัส
พบกับทานหญิงอันนามาเรีย แตทานชายคารโลมันกลับคิดไปอีกทาง
ดามาคัสกําลังสั่งสอนทานหญิงทางออมตางหาก เอาเถอะ! ในเมื่อเรื่องมัน
ลวงเลยมาถึงขนาดนี้แลว ก็ใหโอกาสดามาคัสกับทานหญิงจัดการเรื่อง
สวนตัวกันเองก็แลวกัน สวนทานชายกับพระชายาก็ตองใหความสําคัญกับ
การจัดพิธีแตงงานที่อยางไรก็ตองเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
“หากไมใชเพราะโชคชะตา แลวทั้งคูจะพบกันไดอยางไรคะ”
“เธอจะคิดแบบนั้นก็ตามใจเธอ”
“ทานชาย ทานชายไมโกรธลูกใชไหมคะ ที่ลูกโกหกเรื่องคนรัก
จอมปลอม”
“จนถึงตอนนี้แลว ฉันควรสนใจเรื่องที่สําคัญมากกวาความโกรธ
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แตอันนามาเรียก็ตองยอมรับผลจากการกระทําของตัวเองเชนกัน นี่ละมั้ง
ยิ่งดิ้นหนี ก็ยิ่งถูกพันธนาการจนยากจะแกไข เธอคิดวาฉันกําลังทําราย
หัวใจของทานหญิงหรือเปลา”
“ไมหรอกคะ” การตัดสินใจของสามีไดรบั การสนับสนุนจากพระชายา
เสมอ เพราะเธอทั้งรักใคร ใหเกียรติ และเคารพเขายิ่งกวาใคร
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