บทน�ำ
บาลีเวีย

บาลีเวียจารึก…

ภายใต้ก ารปกครองของราชวงศ์โ ครลีเ ซีย ประเทศบาลีเ วีย
ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีรตั ติกาล ความยากจน แร้นแค้น กระจาย
ครอบคลุมทั่วผืนแผ่นดิน
กษัตริยแ์ ห่งบาลีเวียลุม่ หลงในอบายมุข มัวเมาในอิสตรี ปล่อยให ้
ขุนนางชั่วต่ างไขว่ควา้ อ�ำนาจ ขูดรีดประชาชน ตักตวงผลประโยชน์
สู่ตระกูลของตนอย่างไร้ยางอาย
ราชวงศ์ทงั้ สิบสองราชวงศ์ไม่อาจขัดขืนอ�ำนาจ แม ้เพียงปริปาก
สมาชิกราชวงศ์จะถูกสั่งริบเอาชีวติ ด้วยข ้อหา ‘กบฏ’
ผู ป้ กครองไร้ซ่ึง น�ำ้ ใจ ประชาชนตกระก�ำ ล�ำ บาก ผู้มีอ ำ� นาจ
เอาเปรียบแม ้กระทั่งการเป็ นเจ้าของชีวติ ด้วยกฎของการเป็ น ‘ทาส’
ประชาชนคาดหวัง ถึ ง ผู ป้ กครองที่ จ ะแหวกม่ า นรัต ติ ก าล
คืนความหวัง ความอุดมสมบูรณ์ และความมัง่ คัง่ ให ้แก่แผ่นดินบาลีเวีย
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หยาดหยดน�ำ้ ตาของประชาชนหลั่ ง ริ น คร�ำ่ ครวญ ภาวนา
มุ่ง หวัง เพีย งได้พ บกับ ผู จ้ ะมาพลิก เปลี่ย นหน้า ประวัติ ศ าสตร์แ ห่ ง
บาลีเวีย
ผู ป้ กครองไร้คุณธรรม ขุนนางชั่วหลงระเริงในอ�ำนาจ ความ
เห็นแก่ ตวั กระจายไปทั่วบาลีเวีย ประเทศที่แทบจะเรียกได้ว่าสิ้นไร้
ความหวัง กลับปรากฏความหวัง
ในฤดูรอ้ นอันแร้นแค้น ผูป้ กครองยังตักตวงผลประโยชน์เพียง
ของตัวเอง รีดเก็บผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความสะดวกสบาย
อย่างสิ้นเปลืองของผู ้คนในวัง
ประชาชนท�ำงานอาบเหงือ่ ต่างน�ำ ้ ใช้แรงงานเพื่อผลิตผลผลิต
แลกกับเงินอันน้อยนิด ที่การท�ำงานในหนึ่งวันยังไม่เพียงพอส�ำหรับ
การซื้อน�ำ้ ดืม่ ราคาแพงทีท่ างการผลิตออกมาขายขูดรีด
ณ ปราสาทประจ�ำตระกูลลา ซาฟรองเต้ ท่านหญิงเครสแซนด้า
ลา ซาฟรองเต้ สตรีผูเ้ ป็ นสุดที่รกั ของท่านชายกาลิป ลา ซาฟรองเต้
ได้ให้กำ� เนิดทายาทสูงศักดิ์
ท่านชายคีซาร์ ลา ซาฟรองเต้
ในวันทีท่ ่านชายคีซาร์ลมื ตาดูโลก เกิดปรากฏการณ์น่าตกตะลึง
พายุ พ ดั โหมกระหน�ำ 
่ ฝนตกถึง สามวัน สามคื น ไม่ ห ยุ ด เฉกเช่ น
ท่านหญิงเครสแซนดร้าทีเ่ จ็บครรภ์ถงึ สามวันสามคืน
ท่านชายคีซาร์ถอื ก�ำเนิด จุมพิตแสนรักระคนความเหน็ดเหนื่อย
และเจ็บปวดประทับลงบนหน้าผาก พร้อมกับลมหายใจของท่านหญิง
เครสแซนดร้าทีค่ ่อยๆ อ่อนแรงลงช้าๆ กระทั่ง
เสียชีวติ …
ท่านชายกาลิป ลา ซาฟรองเต้ ถูกพรากหัวใจไปพร้อมกับลมหายใจ
ของพระชายา หลังการสู ญเสียภรรยาอันที่เป็ นรัก และดวงใจแห่ง
ความรักลึกซึ้ง ร่ างกายที่เหมือนไร้วญ
ิ ญาณไปนานแลว้ ของท่านชาย
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กาลิปก็เฝ้ ารอเวลาทีต่ อ้ งพักผ่อนไปตลอดกาล

สิบแปดปีต่อมา…

ท่ า นชายคี ซ าร์ ลา ซาฟรองเต้ น� ำ ผู ้ ใ ต้ ป กครองก่ อ กบฏ
เข ้ายึดอ�ำนาจของราชวงศ์โครลีเซีย กวาดล ้างขุนนางชั่ว
ไม่เกรงอันตราย
ไม่หวาดกลัวผูใ้ ด
ไม่แม ้แต่จะรักษาชีวติ ของตัวเอง
ท่ า นชายคี ซ าร์ป ระกาศตัว เป็ น ทายาทนอกคอกแห่ ง ราชวงศ์
ลา ซาฟรองเต้ไม่เกี่ยวข ้องใดๆ กับราชวงศ์สูงศักดิ์
ท่านชายคีซาร์บญ
ั ชาการรบเพือ่ รักษาชีวติ ประชาชนใต้ปกครอง
แต่กลับเป็ นผู ้น�ำทีพ่ งุ่ ไปข ้างหน้าอย่างบ ้าคลั่ง
กล่าวได้ว่า ท่านชายคีซาร์รกั ษาชีวติ ของประชาชนเพื่อใหเ้ กิด
ความสูญเสียน้อยทีส่ ุด แต่ไม่คดิ จะรักษาชีวติ ของตัวเอง
จากคนกลุ่มน้อย ประชาชนจับอาวุธเขา้ ร่ วมเป็ นองค์กรกบฏ
ต่อราชวงศ์โครลีเซีย ก่อเกิดเป็ นพลังอันแรงกล ้า ความเชื่อมั่น ศรัทธา
และเทิดทูนถูกมอบให ้ท่านชายคีซาร์
การตรึงอ�ำนาจและยึดอ�ำนาจใช้เวลาถึงสองปี ท่านชายคีซาร์
ได้รบั ชัยชนะ  รวบอ�ำนาจแห่งราชวงศ์โครลีเซียขึ้นเป็ นผู ้ปกครองชัว่ คราว
แห่งบาลีเวีย
ชุดสีดำ� บนกาย ผา้ คลุมสีเดียวกัน เข็มกลัดหัวพยัคฆ์บริเวณ
แผ่นอกด้านซา้ ย คืออาภรณ์ทท่ี ่านชายคีซาร์สวมใส่จนประชาชนจ�ำได้
ผา้ โพกศีรษะสีเดียวกัน คลอ้ งรัดด้วยสายสร้อยประดับศีรษะท�ำจาก
ทองค�ำและสัญลักษณ์ตราพยัคฆ์ประจ�ำตัว
‘ท่านชายชุดด�ำ’ คือนามที่ประชาชนใช้เรียก ด้วยไม่ตอ้ งการ
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กล่าวอ้างแตะต้องนามของท่านชายใหต้ อ้ งแปดเปื้ อน แสดงถึงความ
ให ้เกียรติและเทิดทูน
“ท่านชาย”
ร็อบเบน เฟอร์รงิ ตัน สหายผู้ร่วมรบเชื่อมั่นในตัวท่านชายคีซาร์
และมอบชีวติ ให ้ท่านชาย เข ้ามาโค้งค�ำนับเพือ่ รับค�ำสั่ง
“พร้อมแล ้วใช่ไหม”
“ครับท่านชาย”
ท่านชายคีซาร์เยือกเย็น ความกลา้ หาญของท่านชายนัน้ เป็ น
ที่ป ระจัก ษ์ หากไม่ใ ช่ เ พราะท่ า นชายน�ำ ตัว เองออกหน้า ค้า นอ�ำ นาจ
มีหรือทีร่ าชวงศ์โครลีเซียจะถูกควบคุมเอาไว้ได้ทงั้ หมด รวมถึงตระกูล
ใหญ่ทแ่ี สนชั่วร้าย

“ฆ่าทุกคน ไม่อนุญาตให ้รอดแม ้แต่คนเดียว”

บัญชาเหี้ยมโหดแสนเย็นชาดังออกมาจากริมฝี ปากได้รูปของ
ท่านชายคีซาร์ สมาชิกราชวงศ์โครลีเซียและสมาชิกของตระกูลใหญ่
ทีถ่ ูกรวบตัวเอาไว้มจี ำ� นวนมากกว่าสามร้อยชีวติ และท่านชายมีคำ� สั่ง
ให ้ปลิดชีพทุกคน ไม่ไว้ชวี ติ แม ้แต่คนเดียว
“ท่านชายปี ศาจ!”
หนึ่งในผูถ้ กู ควบคุมตัวตะโกนอย่างบ ้าคลั่ง ท่านชายคีซาร์ยงั คง
เยือกเย็น มีอศั วินคู่กายยืนขนาบข ้างซ ้ายและขวา
ด้านขวาคือ ร็อบเบน เฟอร์ริงตัน และทางด้านซา้ ยคือ ชาเป้
ดัลลาเอลก้า ทัง้ สองเกิดในตระกู ลขุนนาง แต่ เป็ นตระกู ลเล็กไร้ซ่ึง
อ�ำนาจ วันนี้มวี าสนาได้เคียงขา้ งท่านชายคีซาร์ ก็ดว้ ยความกล ้าหาญ
และความจงรักภักดี
“ท่านชาย”
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“ปล่อยมันชาเป้ ”
ท่านชายคีซาร์ยกมือขึ้น ไม่ถอื สาวาจาไร้สาระจากริมฝี ปากของ
คนทีก่ ำ� ลังจะตาย ดวงตาไร้ความรู้สกึ มองลงไปยังลานกวา้ งเบื้องหน้า
บนลานมีคนทีก่ ำ� ลังรอคอยการถูกริบเอาชีวติ
ห่างออกไปรอบนอก คือประชาชนชาวบาลีเวียที่มาเฝ้ ารอฟัง
การตัดสินโทษจากท่านชายคีซาร์ หลังค�ำตัดสิน เกิดเสียงพูดคุยเซ็งแซ่
“ท่านชาย ได้โปรดไว้ชีวิต ท่านชาย!”
แม้มผี ู ้วาจากล ้าหาญผิดทีผ่ ดิ เวลากล ้าเรียกขานคีซาร์เป็ นท่านชาย
ปี ศาจ แต่นำ�้ เสียงอ้อนวอนต้องการรักษาชีวติ ก็มมี ากกว่า
ท่านชายคีซาร์หยิบตราประทับประจ�ำตัวขึ้นมา  แล ้วก็ประทับตรา
ลงบนกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะหินอ่อน ค�ำสั่งในครัง้ นี้จะถูกบันทึกไว ้
ในประวัตศิ าสตร์แห่งประเทศบาลีเวีย
ส�ำหรับวันนี้ท่านชายคีซาร์คือผู ป้ ลดปล่อย แต่ ในวันขา้ งหน้า
ก็ อ าจมีค นคิด ว่า ท่ า นชายคือ ปี ศ าจเหมือ นกับ ค�ำ กล่า วจากปากของ
คนชั่วนั่นก็เป็ นได้
“จัดการพวกมัน อย่าให ้รอดแม ้แต่คนเดียว ถ ้ามีคนรอดออกไป
จากทีน่ ่ี ฉันจะเอาชีวติ ผูร้ บั ผิดชอบทุกคน”
“ครับท่านชาย”
ผู ค้ ุมตัวนักโทษน้อมรับค�ำสั่ง ท่านชายคีซาร์พยักหน้า และก็
นั่งอยู่ตรงนัน้ มองการประหารคนชั่วที่ทำ� ใหแ้ ผ่นดินของบาลีเวียต้อง
แร้นแค้น เต็มไปด้วยโลหิตและหยดน�ำ้ ตาของประชาชน ด้วยใบหน้า
เรียบเฉย คนแล ้วคนเล่า เสียงกรีดร้องโหยหวนเจือปนเสียงสาปแช่ง
จากผู้ท่ีตอ้ งถูกลงทัณฑ์ ไม่อาจเปลี่ยนค�ำสั่ง ไม่สามารถเปลี่ยนได้
แม ้กระทั่งสีหน้าไร้ความรู้สกึ ของท่านชายคีซาร์
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“คีซาร์!”

ซีซาร์ ลา ซาฟรองเต้ ลุกขึ้นยืน เขาคือผู ้น�ำตระกูลลา ซาฟรองเต้
เมือ่ สิ้นท่านชายกาลิป ลา ซาฟรองเต้ ผู ้เป็ นบิดา ในฐานะบุตรชายคนโต
การก่อกบฏของท่านชายคีซาร์ ทุกคนในราชวงศ์ลา ซาฟรองเต้ไม่ได้รบั
อนุญาตให ้เข ้ามายุ่ง
คีซาร์ทำ� ราวกับว่าต้องการวางชีวติ ของตัวเองเป็ นเดิมพันในครัง้ นี้
แม ้กระทั่งซีซาร์ ผูเ้ ป็ นพีช่ ายและผูน้ ำ� ตระกูลเยีย่ งเขา ก็ยงั ถูกท่านชาย
คีซาร์สั่งกักบริเวณไว้ในปราสาทอัลเมลเลีย ช่างเป็ นผู้ที่ไม่ใส่ใจเรื่อง
ล�ำดับของอ�ำนาจโดยแท ้
“เอานี่ไป”
คีซาร์โยนแผ่นป้ ายประจ�ำตัวของผู ้ปกครองประเทศให ้แก่ทา่ นชาย
ซีซาร์ ของส�ำคัญถึงเพียงนี้ น้องชายของเขาโยนให ้ราวกับเป็ นของไร้ค่า
แต่ซซี าร์ต ้องรีบตะครุบรับเอาไว้ให้ได้  เพือ่ เป็ นการให ้เกียรติตราประจ�ำตัว
ล�ำ้ ค่า
“ท่านอา”
เด็กน้อยวัยสิบขวบวิง่ เข ้าไปหาคีซาร์และเกาะขาข ้างหนึ่งของเขา
เอาไว ้ คีซาร์กม้ ลงมองทายาทของซีซาร์ เจ้าตัวเล็กทีว่ ง่ิ ตามเขาต้อยๆ
‘ท่านชายกีซาร์ ลา ซาฟรองเต้’
“ท่านอากลับมาแล ้ว”
“อืม ” คี ซ าร์ต อบรับ ในล�ำ คอ เขามองไปยัง ซีซ าร์ท่ีป ระคอง
ตราส�ำคัญในมืออย่างใหเ้ กียรติ ก่ อนจะยกขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดง
ความเคารพ
“เป็ นอันว่ารับนะ”
“รับอะไร”
“ต�ำแหน่งกษัตริยแ์ ห่งบาลีเวีย องค์ราชาซีซาร์ ลา ซาฟรองเต้”
ท่านชายคีซาร์คุกเข่าลงบนพื้นขา้ งหนึ่ง เมื่อท่านชายคุกเข่าลง
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คนอืน่ ทีอ่ ยู่ในห ้องนัน้ รวมถึงอัศวินคู่ใจของท่านชายก็คุกเข่าลงเช่นกัน
ท่านชายน้อยกีซาร์กเ็ ลียนแบบท่านอาในทันที ในขณะทีท่ ่านชาย
ซีซาร์ยนื หน้าซีดเผือดจนแทบไร้สเี ลือดอยู่รอมร่อ
“กระหม่อมคีซาร์ ลา ซาฟรองเต้ ขอถวายค�ำนับต่อองค์ราชา
ซีซาร์ ลา ซาฟรองเต้ แห่งบาลีเวีย ขอทวยเทพจงอวยพรแด่ท่าน”
บุรุษผูง้ ามสง่าในชุดสีดำ� กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงเยือกเย็นทรงอ�ำนาจ
เจ้าคนทีค่ กุ เข่าอยูต่ รงนัน้ ไม่ใช่เหรอทีต่ อ้ งด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ปกครองส�ำคัญ
ท่านชายซีซาร์มองไปยังน้องชาย และเมื่อท่านชายคีซาร์สบตาด้วย
ค�ำปฏิเสธก็ถกู กลืนลงคอ

ท่ านชายซีซาร์ ลา ซาฟรองเต้ เปลี่ยนแปลงสถานะ จาก

เชื้อพระวงศ์ในตระกูลสู งศักดิ์ กลายเป็ นผูป้ กครองประเทศทีส่ ู งศักดิ์
ยิง่ กว่า
‘ราชาซีซาร์ ลา ซาฟรองเต้’
ทรงมีราชินีเคียงข ้างพระวรกายเป็ นสตรีเลอโฉม จากพระชายา
ของท่านชาย ก็กลายเป็ นราชินขี องผู ้ปกครองประเทศบาลีเวียพระนามว่า
‘ราชินีอวี านก้า ลา ซาฟรองเต้’
หลัง จากแต่ ง ตัง้ ราชินี พระโอรสเพีย งพระองค์เ ดีย วก็ได้ร บั
การแต่งตัง้ ในต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อประเทศบาลีเวีย
‘องค์ชายรัชทายาทกีซาร์ ลา ซาฟรองเต้’
เพีย งแต่ เ ชื้อ พระวงศ์สู ง ศัก ดิ์ไ ม่ อ าจสิ้น สุ ด ครอบครัว อบอุ่น
เพีย งพ่อ แม่ลู ก ในช่ ว งการเปลี่ย นอ�ำ นาจและระบอบการปกครอง
มีค วามจ�ำ เป็ น ต้อ งอาศัย แรงสนับ สนุ น จากขุน นางในราชส�ำ นัก ที่มี
ความส�ำคัญ และตระกูลส�ำคัญทัง้ หลายก็ทยอยกันส่งบุตรสาวหรือว่า
หลานสาว เพือ่ ถวายเป็ นพระสนมของราชาซีซาร์
12 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

“คีซาร์”
ราชาซีซาร์มคี ำ� สั่งเรียกตัวท่านชายคีซาร์เข ้าพบ แต่ท่านชายกลับ
เพิกเฉย ท�ำให ้ราชาสูงศักดิ์ตอ้ งเสด็จไปหาพระอนุชาด้วยพระองค์เอง
ด้านหลังโต๊ะท�ำงานโอ่อา่   โต๊ะท�ำงานขนาดใหญ่ราวกับน�ำโต๊ะท�ำงาน
สามโต๊ะมาเรียงต่อกัน เต็มไปด้วยเอกสารการงานทีร่ อจัดการ
คี ซ าร์คื อ ผู อ้ ยู่ เ บื้อ งหลัง การปกครองที่ก �ำ ลัง ด�ำ เนิ น ไป ด้ว ย
ความสามารถของตัวเองนัน้ ราชาซีซาร์ยอมรับว่าสามารถดูแลตระกูล
ลา ซาฟรองเต้ได้ แต่การดู แลประเทศบาลีเวียซึ่งก�ำลังบอบช�ำ้ ท�ำให ้
ทรงเหน็ดเหนื่อยและยังจับต้นชนปลายไม่ถกู นัก
ในตอนนี้ทท่ี ำ� ได้ มีเพียงการยอมรับสตรีจากตระกูลใหญ่ทต่ี อ้ ง
ใช้ประโยชน์เป็ นขุมก�ำลังอ�ำนาจ  แล ้วแต่งตัง้ เป็ นพระสนมรับเข ้าต�ำหนัก
วาลาเรีย ซึง่ เป็ นต�ำหนักของพระสนมของพระองค์เอง
การแต่ งตัง้ พระสนมไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงพิธีการแต่ งตัง้ จัดหา
ข ้ารับใช้ แล ้วก็ส่งตัวพระสนมเข ้าไปในต�ำหนักวาลาเรีย แต่ตำ� หนักใน
ต้องจัดตารางเพือ่ ให ้ราชาซีซาร์ได้ร่วมห ้องกับพระสนม ตระกูลบุญหนัก
ศักดิ์ใหญ่มาก จะมีโอกาสก่อน
นอกจากนี้ยงั ถูกข่มขูด่ ว้ ยข ้าราชบริพารทีท่ ำ� ราวกับว่าร่างกายของ
พระองค์เป็ นเครื่องจักรผลิตลูก เพือ่ ให้มลี ูกเต็มบา้ นมีหลานเต็มเมือง
ส่ ว นงานส�ำ คัญ ในการบริห ารบ า้ นเมือ งมีคี ซ าร์ค อยกุม บัง เหีย นอยู่
เบื้องหลัง แม้คซี าร์จะสอบถามความคิดเห็นของพระองค์บ ้าง แต่ถ ้าหาก
เป็ นขอ้ เสนอแนะที่พระอนุ ชาจอมเย็นชาไม่สนใจ คีซาร์ก็จะเพิกเฉย
ท�ำราวกับว่าราชาซีซาร์ไม่เคยรับสั่งออกไปแม ้แต่ครึ่งค�ำ
‘โอหังนัก!’
แม ้ด�ำริถงึ พระอนุ ชาในพระทัยแบบนัน้ แต่ก็ทรงยอมรับไม่กล ้า
หือ ท�ำองค์แข็งกระด้างใส่คซี าร์ แม ้นอยากพบหน้า ยังต้องขวนขวาย
เสด็จมาด้วยพระองค์เอง เบื้องหลังผูม้ อี ำ� นาจทีส่ ดุ ในประเทศทีป่ ระชาชน
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มองเข ้ามา มีเงาของคีซาร์ควบคุมเอาไว ้อยู่หมัด
แต่ เ ป็ น การควบคุ ม ที่ร าชาซีซ าร์ยิน ยอม คี ซ าร์ไ ม่ เ คยท�ำ ให ้
พระเกียรติตอ้ งมัวหมอง หากเปรียบบาลีเวียเป็ นโลกภาพยนตร์ คีซาร์
ก็คอื ผูก้ ำ� กับทีอ่ ยู่เบื้องหลังพระองค์อย่างงดงามทีส่ ุด ชื่อของราชาซีซาร์
ได้รบั การกล่าวถึงผลงานมากมายทีก่ ำ� ลังเริ่มต้นขึ้น
เป้ าหมายคือประชาชนต้องมีงานท�ำดู แลตัวเองได้ ในประเทศ
บาลีเ วีย มีป ระชากรถึง ยี่สิบ ล า้ นคน ถึง อย่ า งไรก็ ย่ อ มต้อ งใช้เ วลา
ในการพัฒนาอีกมาก คีซาร์ทำ� แผนพัฒนาในระยะหา้ ปี แรกเพื่อเร่ ง
คลายความเดือดร้อนให ้แก่ประชาชน
“มาเพือ่ รับสั่งเรียกชื่อ?”
ดูเอาเถอะ! คงไม่ต ้องบอกว่าใครเป็ นกษัตริยท์ แ่ี ท ้จริงแห่งประเทศ
บาลีเวีย องค์ราชาผูส้ ู งศักดิ์ดำ� เนินไปประทับพระวรกายบนพระที่นั่ง
หน้าโต๊ะท�ำงานของพระอนุชา
“ประทับตราเสร็จหรือยังพ่ะย่ะค่ะ”
“เราไม่ใช่นกั เรียนนะคีซาร์”
“แล ้วเสร็จหรือยังพ่ะย่ะค่ะ”
“เสร็จแล ้วครึ่งหนึ่ง ห ้ามดุเราด้วย”
คีซาร์เงยหน้าขึ้นจากงานที่ทำ� อยู่ เอกสารที่ส่งไปใหอ้ งค์ราชา
ประทับตราส�ำคัญ ซีซาร์ตรวจดูอย่างละเอียดและจัดการแก้ไขเรียบร้อย
หากต้องสอบถามเขาจะเรียกผูร้ บั ผิดชอบเขา้ มาถามโดยตรง จัดการ
ทุกขัน้ ตอนแล ้วถึงส่งไปยังโต๊ะทรงพระอักษร
“อย่ามองเราแบบนัน้ เชียว เรากลัว”
“ถา้ หากไม่อยากประทับตรา ก็เขา้ ไปที่ตำ� หนักวาลาเรีย แลว้ ก็
ท�ำหน้าทีข่ องพระองค์ให้เรียบร้อยเถอะพ่ะย่ะค่ะ”
“คีซาร์ หน้าทีน่ ้ ีเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน เพราะรูแ้ บบนี้ใช่หรือไม่
ถึงได้โยนต�ำแหน่งสูงศักดิ์น้ ีลงบนบ่าของเรา นายมันคนเจ้าเล่ห”์
14 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

“พ่ะย่ะค่ะ”
คีซาร์ตอบรับหน้าตาเฉย ไม่นำ� พาต่อถอ้ ยค�ำต่อว่าต่อขานของ
ราชาซีซาร์ ถึงอย่างไรก็รบั ต�ำแหน่ งไปแล ้ว ก็ตอ้ งด�ำรงต�ำแหน่ งต่อไป
จนกว่าชีวติ จะหาไม่ หรือไม่ก็ตอ้ งสละราชสมบัติใหแ้ ก่องค์รชั ทายาท
กีซาร์ ซึง่ ก็ยงั เยาว์วยั เกินไป
“ตระกู ลใหญ่ ลว้ นเพ่งเล็ง ต้องการใหค้ นของตัวเองตัง้ ครรภ์
พระโอรสหรือพระธิดา พระองค์กพ็ ยายามสักหน่อยก็แล ้วกัน”
“เฮ้อ ใช่ ว่าเราไม่ชอบสตรี ตรงกันขา้ ม เราชื่นชอบสตรีมาก
เหลือเกิน”
ในยามด�ำรงสถานะเป็ นท่านชายซีซาร์ ก็ใช่ ว่าจะมีพฤติกรรม
เรื่ อ งอิส ตรี เ รี ย บร้อ ยนัก แต่ มีช ายารองอยู่ ห ลายคน แต่ เ มื่อ เรื่ อ ง
ความส�ำราญกลายมาเป็ นหน้าที่ ก็ทำ� ให้รสู้ กึ เหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน
“ทรงส�ำราญ กระหม่อมก็มคี วามสุข”
ใบหน้าราบเรียบเฉยชา กล่าววาจาถึงความสุข แต่ทำ� หน้านิ่งเฉย
ราวกับรูปปัน้ แบบนัน้ ไม่ได้ทำ� ให ้องค์ราชาทรงส�ำราญเลยแม ้แต่นอ้ ย
“ไม่เสียดายต�ำแหน่ งสู งศักดิ์น้ ีบา้ งหรืออย่างไรคีซาร์ นายคือ
วีรบุรุษ ประชาชนเคารพและศรัทธานาย ถ ้าหากนาย…”
“ทุกอย่างเหมาะสมแล ้วพ่ะย่ะค่ะ”
“เจ้าคนน่าตายคนนี้”
“ก็ทรงทราบว่ากระหม่อมไม่กลัวตาย จะสั่งประหารกระหม่อม
หรืออย่างไร”
“เราไม่กลา้ หรอก เราจะกลา้ ประหารพระอนุ ชาของเราได้ยงั ไง
ถ ้าหากนายไม่อยู่ เราก็คงคิดถึงนายมาก เราต้องตรอมใจแน่”
“เลิกท�ำพระองค์ราวกับทรงเป็ นเชษฐภคินีของกระหม่อมเสียที
ทรงเป็ นพระเชษฐานะพ่ะย่ะค่ะ”
“ยังจ�ำได้เหรอว่าเราเป็ นพีช่ าย”
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หากไม่เกรงใจสายตาดุดนั ของพระอนุชา ราชาซีซาร์จะต้องยืน่ มือ
ไปประคองใบหน้าดุดนั ของคีซาร์ดว้ ยความรักใคร่อย่างลึกซึ้งเป็ นแน่
“เลิกท�ำตัวออดอ้อนแบบนัน้ เสียที กระหม่อมขนลุก”
“นายท�ำงานหนักแบบนี้ เรามาเยีย่ มเยือน ควรซาบซึ้งใจ ใช้คำ� ว่า
ขนลุกกับพี่ชายที่แสนดีคนนี้ได้ยงั ไงกัน เจ้าน้องชายผู้ไม่รู้จกั ความ
อ่อนโยน”
“กระหม่อมคงซาบซึ้งใจ ถ ้าหากพระองค์เสด็จกลับไปท�ำงาน”
พระอนุ ชาอยู่ ในวัยยี่สิบ เอาการเอางาน มีความรู ก้ วา้ งขวาง
ความสามารถ และความเขม้ แข็งของคีซาร์เป็ นที่ประจักษ์และได้รบั
การยกย่องเชิดชู หลังการยึดอ�ำนาจ คีซาร์ก็ยงั ท�ำงานอย่างหนัก แต่
ก็ยงั คงความเฉยชาเอาไว ้
ราชาซีซาร์เฝ้ ามองพระอนุ ชาที่มอี ายุห่างจากกันสิบเอ็ดปี ด้วย
ความห่วงใย หวังจะได้ยินคีซาร์เอ่ยปากขอร้องใหพ้ ระองค์ประทาน
ความช่ วยเหลือ เพื่อจะได้ทำ� หน้าที่พระเชษฐาผู แ้ สนดีเสียบา้ ง แต่
นี่ อ ะไร มีแ ต่ พ ระอนุ ช าที่ท ำ� งานหนัก และคอยปกป้ องพระองค์จ าก
ค�ำครหาของขุนนางและประชาชน
“เราไม่ได้เจอหน้านายเลย เกือบครึ่งปี แล ้ว”
“เสด็จกลับไปได้แล ้วพ่ะย่ะค่ะ”
“เรากลับก็ได้ ถ ้าว่างก็ไปหาเราบ ้างนะ”
“กระหม่อมน้อมส่งเสด็จ ขอทวยเทพจงอวยพรแด่ท่าน”
คีซาร์เอ่ยปากไล่ เป็ นถึงราชา เหตุใดต้องเชือ่ ฟังท่านชายคนหนึ่ง
ด้วยเล่า แต่ก็ตอ้ งเชื่อฟัง ทรงยอมขยับพระวรกาย ในเมือ่ พระอนุ ชา
ขับไล่แบบนี้ ขืนรัง้ รออยู่ต่อ ประเดีย๋ วก็จะถูกคีซาร์ดุเอาน่ะสิ

“ฝ่ าบาท”
16 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

ราชาซีซาร์ยกพระหัตถ์ หา้ มปรามมิใหค้ นสนิทขา้ งพระวรกาย
เอื้อนเอ่ยค�ำใดออกมา จะปลอบโยนดวงหทัยของพระองค์ดว้ ยถ ้อยค�ำ
สวยหรูไปท�ำไม ในเมือ่ พระองค์รู้จกั คีซาร์เป็ นอย่างดี พระอนุ ชาหาได้
กระท�ำการโดยขาดการไตร่ตรอง
คีซาร์เพิกเฉยต่ อพระองค์อย่ างจงใจที่จะท�ำแบบนัน้ ต่ างหาก
พระวรกายสู งสง่าด�ำเนินไปยังทีป่ ระทับ โรฮิมรีบขยับตัวตาม ถา้ หาก
ไม่รบั สั่งใหเ้ ขาออกไปจากหอ้ งทรงพระอักษร โรฮิมก็ตอ้ งอยู่ในหอ้ งนี้
เพือ่ รอรับค�ำสั่งต่อไป
“โรฮิม”
“พ่ะย่ะค่ะ”
“คีซาร์รำ� คาญเราใช่หรือไม่”
โรฮิมอึกอัก ยังจ�ำเป็ นต้องตอบสิ่งใดอีกอย่างนัน้ เหรอ ในเมือ่
ค�ำตอบก็น่าจะชัดเจนอยู่แล ้ว ท�ำงานใกล้ชิดผูเ้ ป็ นใหญ่ ต้องระวังตัว
ทุกฝี กา้ ว นอกจากการรักษาความลับ การเอื้อนเอ่ยวาจาก็ล ้วนแล ้วแต่
อาจท�ำให้ศีรษะของเขาถูกแยกออกจากตัว
“ไม่ตอ้ งตอบหรอก”
โรฮิมแอบถอนหายใจ เขาไม่สามารถตอบออกไปตามตรงได้
เป็ นห่วงศีรษะของตัวเองก็แสนเป็ นห่วง นอกจากนี้โรฮิมยังทราบว่า
ราชาซีซาร์ทรงโปรดพระอนุ ชามากเหลือเกิน พระอนุ ชามีความส�ำคัญ
ต่อองค์ราชา
และก็ยงั มีความส�ำคัญต่อประเทศบาลีเวียอีกด้วย  ภาระทีท่ า่ นชาย
คีซาร์แบกเอาไว้นั่นหนักหนา โรฮิมชื่นชมท่านชายที่สามารถแบกรับ
ปัญหาถึงขนาดนี้ได้ ถึงจะเย็นชาเหลือเกิน จนท�ำใหค้ นรอบข ้างหายใจ
ล�ำบาก และตัดสินใจเฉียบขาดเข ้าขัน้ อ�ำมหิตในบางเรื่อง
แต่ หากไม่ใช่ เพราะการตัดสินใจของท่านชายคีซาร์ ประชาชน
ในประเทศบาลีเวียคงยิง่ ทวีความเดือดร้อนไม่รจู้ กั จบสิ้น ท่านชายคีซาร์
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ยอมเสียสละชีวติ ส่วนตัวเพือ่ ท�ำงานหนัก  ในขณะทีผ่ ซู้ งึ่ ได้รบั ผลประโยชน์
อย่างแท ้จริง จะบอกว่าเป็ นประชาชนชาวบาลีเวียก็คงไม่ผดิ นัก
“แต่ต่อให้ร�ำคาญ เราก็ไม่สนใจ”
โรฮิมถอนหายใจ ฝ่ าบาทก็ทรงทอดพระเนตรชัดเจน ท่านชาย
คีซาร์มงี านจนล ้นมือ แต่องค์ราชาก็ทำ� ราวกับว่างานของท่านชายมีนอ้ ย
เกินไป ถึงต้องจัดแจงสร้างเรื่องให ้ท่านชายต้องยืน่ มือมาจัดการ
“สนพระทัยสักนิดไม่ดหี รือพ่ะย่ะค่ะ”
“เราไม่สน คีซาร์มหี น้าทีต่ อ้ งอดทนกับเรา”
ต่อให ้ท่านชายคีซาร์ขนุ่ เคือง  องค์ราชาก็จะไม่เพิกเฉยต่อพระอนุชา
เป็ นอันขาด แต่จะหาเวลาว่างเพือ่ เสด็จไปเยีย่ มเยียนไม่ให ้ขาด

“ฝ่ าบาท”

ราชินอี วี านก้าถวายความเคารพต่อพระสวามี ก่อนจะถูกประคอง
ยืนขึ้น และด�ำเนินไปประทับด้วยกันบนโซฟาสวยหรู ภายในวังทีป่ ระทับ
ของราชินี
“เพราะมีเ รื่อ งยุ่ ง ๆ ให ต้ อ้ งจัด การ ก็ เ ลยไม่มีเ วลามาหาเธอ
สบายดีนะ”
“หม่อมฉันสบายดีเพคะ”
ใช่ เ พีย งแค่ ร าชาซีซ าร์ท่ีมีเ รื่อ งให ต้ อ้ งจัด การ ราชินี อีว านก้า
ก็มเี รือ่ งให ้ต้องจัดการเช่นกัน  รวมถึงการปรับตัวในต�ำแหน่งสูงศักดิ  ์ และ
จัดระเบียบความเรียบร้อยของต�ำหนักใน  ซึง่ ตามกฎแล ้วอยูใ่ นความดูแล
ของพระองค์
หลังการขึ้นครองบัลลังก์ สตรีถูกส่งมาบรรณาการ ต้องมีการ
จัดระเบียบ ราชินีอวี านก้าต้องดู แลเรื่องนี้ดว้ ยพระองค์เอง ทรงเป็ น
ราชินี ย่อมต้องควบคุมสตรีเหล่านี้ไว้ให้ได้ ไม่ให ้เผยอขึ้นมาเทียบเคียง
18 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

บารมียงั ต้องสร้าง อ�ำนาจของพระสวามี ราชินีกต็ อ้ งสนับสนุน
พระทัยต้องกวา้ งขวาง ยอมรับให้ได้ว่าสตรีเหล่านี้คือส่วนหนึ่ง
ที่จะท�ำใหร้ ากฐานอ�ำนาจของพระสวามีมั่นคง เมื่อยามด�ำรงสถานะ
ท่านชายซีซาร์ ก็มชี ายารอง ทว่าจ�ำนวนชายารองก็ไม่ได้มจี ำ� นวนมาก
เฉกเช่นจ�ำนวนพระสนมขององค์ราชา
ด้วยความจ�ำเป็ น อ�ำนาจต้องได้รบั การสนับสนุ นจากขุนนาง
ตระกูลส�ำคัญ ราชินอี วี านก้าจึงต้องจัดการให ้ความส�ำคัญ และจัดล�ำดับ
พระสนม กระทั่งนางในฮาเร็มอย่างยุตธิ รรม และเหมาะสมกับตระกูล
ของแต่ละคน
“มีหลายเรื่องทีต่ อ้ งให ้เธอจัดการ เธอคงเหนื่อย”
“หม่ อ มฉัน ไม่ ก ล า้ พู ด ว่ า เหนื่ อ ยหรอกเพคะ เพราะฝ่ าบาท
เหน็ดเหนื่อยกว่ามาก”
“เป็ นคีซาร์ต่างหากทีเ่ หนื่อยยิง่ กว่า”
“ไม่ผิดจากที่รบั สั่งเพคะ ท่านชายคีซาร์ตอ้ งเหน็ดเหนื่อยมาก
จริงๆ”
“นอกจากเหนื่อย ก็ยงั อันตราย หากไม่ใช่เพราะคีซาร์ เรากับเธอ
คงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้”
“เพคะฝ่ าบาท”
ราชาซีซาร์สอบถามไปยังร็อบเบนอัศวินคนสนิทของท่านชายคีซาร์
ใช้อำ� นาจลว้ งเอาขอ้ มูลมาได้เพียงแค่ ว่า ท่านชายคีซาร์ทำ� งานหนัก
มีเวลานอนเพียงวันละหนึ่งหรือสองชั่วโมง คนเป็ นพี่ชายได้ยินแล้ว
ก็รู้สกึ เศร้าใจ
“ความดีความชอบของคีซาร์ เรายังคิดไม่ออกว่าจะตอบแทน
อย่างไรถึงจะเหมาะสม”
ราชินีแย้มสรวลอ่อนโยน แล ้วก็จบั พระหัตถ์ของพระสวามีเอาไว ้
พระหัตถ์กอบกุมจับกันเอาไว ้อย่างอบอุ่น
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“อีวานก้า เรามาเพื่อบอกให้รู้ เราจะส่งตัวกีซาร์ไปศึ กษาต่ อ
ทีต่ ่างประเทศ”
หากเป็ นพระชายาของท่านชายซีซาร์ จะต้องร้องขอเหตุผลทีล่ กึ ซึ้ง
ยิง่ กว่านี้ แต่เมือ่ เป็ นราชินแี ห่งบาลีเวีย ก็ตอ้ งยอมรับการตัดสินพระทัย
ของพระสวามี
“เพคะฝ่ าบาท”
“คีซาร์ปรึกษาเรา และเราก็เห็นด้วย”
“หม่อมฉันจะดู แลเรื่องสิ่งของจ�ำเป็ นส�ำหรับการเดินทางของ
องค์รชั ทายาทให ้เรียบร้อยเพคะ”
“ล�ำบากเธอแล ้ว”
“เป็ นหน้าทีข่ องหม่อมฉันเพคะ”
ทรงโอบกอดราชินีในดวงใจ ปลอบโยนด้วยจุมพิตอ่ อนโยน
ทีป่ ระทับลงบนนวลปราง ราชินีคงต้องคิดถึงและห่วงใยพระโอรส แต่
ท�ำอย่างไรได้  ในช่วงทีส่ ถานการณ์บ ้านเมืองยังระอุอยูเ่ ช่นนี้  ทรงเห็นด้วย
กับท่านชายคีซาร์ ทีต่ อ้ งปกป้ ององค์รชั ทายาทให ้ปลอดภัย
“และอีกเรื่องทีต่ อ้ งรบกวนเธอ”
“ฝ่ าบาท อย่ารับสั่งแบบนัน้ สิเพคะ หม่อมฉันยินดีทำ� ตามรับสั่ง
ของพระองค์ทกุ เรื่องเพคะ”
“เรารู ้ เธอเป็ นสตรีท่ีเรารักที่สุด ห่วงใยที่สุด และเหมาะสม
ทีจ่ ะอยู่เคียงข ้างเรามากทีส่ ุด”
“หม่อมฉันรักพระองค์เพคะ”
“อีวานก้า เรื่องธิดาคนเล็กของท่านชายคาเลน คลาเลนเมอรี
เราอยากให ้เธอขอตัวเข ้ามาฝึ กงานเรียนรู้ในต�ำหนักใน”
รับสั่งขององค์ราชา หาได้หมายถึงเพียงคุณหนู ตระกูลสู งศักดิ์
ทีต่ ้องเข ้ามาเรียนรู ้งาน  แต่หมายถึงการเตรียมพร้อมเพือ่ เป็ นสตรีผู ้ส�ำคัญ
ในอนาคต
20 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

“ได้ยนิ ว่าเป็ นเด็กน้อยหน้าตางดงามโดดเด่นเพคะ อายุนอ้ ยกว่า
องค์รชั ทายาทของเราสองปี เพคะ”
“จัดการด้วยนะอีวานก้า”
“เพคะ แต่…ฝ่ าบาทเพคะ พระชายาของท่านชายคาเลนเป็ นสตรี
จากประเทศไทยนะเพคะ”
“เรื่องนัน้ ไม่สำ� คัญเลยสักนิด ในเมื่อมีสายเลือดของท่านชาย
คาเลนอยูใ่ นตัว นอกจากนี้ราชวงศ์คลาเลนเมอรี เป็ นราชวงศ์ทม่ี อี ำ� นาจ
และความมั่งคั่ง อ�ำนาจนัน้ หากถูกหลอมรวมเข ้ากับอ�ำนาจของราชวงศ์
ลา ซาฟรองเต้ ย่อมดีกว่าปล่อยให ้รวมกับราชวงศ์อน่ื หรือตระกูลอืน่ ”
“หม่อมฉันทราบแล ้วเพคะ”
“และอีกเรื่องทีเ่ ราต้องรบกวน”
“รับสั่งมาเถอะเพคะ หม่อมฉันจะท�ำตามพระบัญชาเพคะ”
“เราจะค้างคืนทีน่ ่ี”
ราชินอี วี านก้าแย้มสรวลอ่อนโยน ในเมือ่ ผู ้สูงศักดิ์ประสงค์เช่นนี้
แล ้ว มีหรือทีใ่ ครจะกล ้าขัดความต้องการ ราชาซีซาร์ตงั้ พระทัย ด้วย
ภาระหน้าที่ ท�ำใหพ้ ระองค์ตอ้ งรับสนมและนางบ�ำเรอจ�ำนวนมาก แต่
สตรีหนึ่งเดียวที่จะทรงใหค้ วามส�ำคัญที่สุดก็คือราชินีอีวานก้า ไม่ใช่
เพียงแค่ใหอ้ ำ� นาจของต�ำหนักใน แต่จะประทานความรักใหร้ าชินีอย่าง
เปิ ดเผย
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ท่านชายปีศาจ

สิบสองปีหลังจากท่านชายคีซาร์ ลา ซาฟรองเต้ ยึดอ�ำนาจจาก

ราชวงศ์โครลีเซีย ราชาซีซาร์ ผู้ถอื ก�ำเนิดจากราชวงศ์ลา ซาฟรองเต้
ขึ้นครองอ�ำนาจ ประเทศบาลีเวียก�ำลังเขา้ สู่การพัฒนาในหลายด้าน
เรือ่ งปากท ้องของประชาชนคือเรือ่ งแรกทีผ่ ู ้ปกครองประเทศให ้ความส�ำคัญ
ราชวงศ์โครลีเซียไม่อนุญาตให ้ประชาชนถือครองกรรมสิทธิ์ทด่ี นิ
อนุ ญ าตเพีย งราชวงศ์สู ง ศัก ดิ์แ ละขุน นางในชนชัน้ ระดับ เก้า เท่ า นัน้
ที่ส ามารถถือ ครองที่ดิน ได้ ท�ำ ให้ในช่ ว งการปกครองของราชวงศ์
โครลีเซีย ทีด่ นิ ท�ำกินของประชาชนถูกยึดครองเป็ นจ�ำนวนมาก
ประชาชนต้อ งเช่ า ที่ดิน ในราคาแพงเพื่อ ท�ำ กิน นอกจากต้อ ง
จ่ายเงินค่ าเช่ า ยังต้องจ่ายเป็ นผลผลิตทางการเกษตรใหแ้ ก่ ราชวงศ์
ผ่านทางรัฐบาลของประเทศบาลีเวีย ซึง่ นายกรัฐมนตรีผมู้ อี ำ� นาจก็ยงั เป็ น
ขุนนางชั่วทีป่ ระจบสอพลอ ไม่สนใจความล�ำบากของประชาชน
ราชวงศ์ลา ซาฟรองเต้พลิกเปลีย่ นประวัติศาสตร์การปกครอง
22 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

ในพื้นที่ทำ� การเกษตร ประชาชนสามารถเช่าที่ดนิ ท�ำกินในราคาค่าเช่า
ปี ล ะหนึ่ ง เหรี ย ญ ซึ่ง จะท�ำ สัญ ญาการเช่ า ครัง้ ละสิบ ปี นอกจากนี้
ยังสามารถจ่ายเงินมัดจ�ำเพือ่ ท�ำเรื่องซื้อทีด่ นิ โดยช�ำระเฉพาะราคาทีด่ นิ
โดยไม่มดี อกเบี้ย
เมือ่ ผ่อนช�ำระครบถ ้วนตามมูลค่าทีด่ นิ ก็สามารถถือครองทีด่ นิ ได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่านชายคีซาร์ยงั ป้ องกันการทุจริต เอาเปรียบ
ประชาชน มีช่องทางให้ย่ืนเรื่องร้องเรียนถา้ หากมีคนในรัฐบาลหรือ
ราชส�ำนักรีดไถหรือเอาเปรียบ โดยเรื่องร้องเรียนจะถูกส่งถึง ร็อบเบน
เฟอร์ริง ตัน และ ชาเป้ ดัล ลาเอลก้า อัศ วิน ขัน้ เก้า ซึ่ง เป็ น อัศ วิน
ที่มีตำ� แหน่ งสู งที่สุด และยังเป็ นคนสนิทขา้ งกายของท่านชายคีซาร์
เพือ่ ใหป้ ระชาชนกล ้าทีจ่ ะร้องเรียน ประชาชนจะได้รบั ความเป็ นธรรม
ในขณะทีข่ นุ นางทีส่ ร้างความเดือดร้อนให ้ประชาชนต้องเดือดร้อนยิง่ กว่า
บทลงโทษของท่านชายคีซาร์นนั้ เขา้ ขัน้ อ�ำมหิต นอกจากได้รบั
ความเคารพและชื่ น ชม ก็ ย งั ได้ ร บั ความเกรงกลัว จากประชาชน
ในประเทศบาลีเวียอีกด้วย ในขณะทีร่ าชาซีซาร์คือนักปกครองทีเ่ ปี่ ยม
ไปด้วยคุณธรรมและมีนำ�้ พระทัยกว ้างขวาง
ความสามารถของท่านชายคีซาร์เป็ นที่เลื่องลือ เช่ นเดียวกับ
ความน่ ากลัวของท่านชาย ด้านมืดที่เป็ นเรื่องเล่ากันแบบปากต่อปาก
โดยไม่สามารถหาต้นตอได้ว่ามาจากที่ใด ท่านชายคีซาร์ได้ช่ือว่าเป็ น
‘ท่านชายปี ศาจ’ โหดเหี้ยมและจิตใจแข็งแกร่งดุจหินผา
มีบุรุษก็ย่อมต้องมีสตรี มีข่าวลือแบบลับๆ ท่านชายคีซาร์นั่น
อ�ำมหิตและชืน่ ชอบการทรมานผู ้หญิงของตัวเองก่อนทีจ่ ะร่วมหลับนอน
ด้วย นอกจากเป็ นบุรุษที่ทำ� งานหนัก ก็ยงั เป็ นนักรักที่มีนางบ�ำเรอ
ในความดูแลนับร้อยคน
ว่ากันว่าภายในต�ำหนักซาเทียซา ซึง่ เป็ นต�ำหนักส�ำหรับนางบ�ำเรอ
ของท่านชายคีซาร์ วันที่ท่านชายเขา้ ไปในต�ำหนัก จะต้องมีเสียงร้อง
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โหยหวนของสตรี และเสียงร�ำ่ ไหเ้ พื่อร้องขอใหท้ ่านชายไว้ชีวติ ดังขึ้น
อยู่เสมอ แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ยงั มีสตรีจำ� นวนมากทีต่ อ้ งการกลายร่างเป็ น
ผีเสื้อแสนสวยและบินเข ้าไปในเปลวไฟอันแสนน่ากลัว
“ท่านชาย! ได้โปรดไว้ชีวิตด้วย ท่านชาย”
ภายในหอ้ งโถงที่แสนหรู หราของต�ำหนักซาเทียซา บนเพดาน
มีภาพเขียนงานศิ ลปะ เรือนร่ างของสตรีและบุรุษก�ำลังเกี้ยวพากัน
เป็ นภาพงานศิลปะที่ใหค้ วามรู้สึกยั่วยวนและเร่ าร้อน ท่านชายคีซาร์
นั่ ง อยู่ บ นโซฟาตัว ใหญ่ ดวงตาเย็น ชามองไปยัง สตรีท่ีกำ� ลัง ร้อ งไห ้
คร�ำ่ ครวญ ราวกับว่าตัวเองเป็ นผูบ้ ริสุทธิ์ไร้ซง่ึ มลทิน มือของสตรีผู้นนั้
ถูกใส่กุญแจมือเอาไว ้ ชุดนอนสีขาวยั่วยวนอวดรูปร่างทีแ่ สนสวยงาม
และเร้าอารมณ์บรุ ษุ ไม่ได้ท�ำให ้ความเย็นชาในดวงตาของท่านชายคีซาร์
เปลีย่ นแปลง
องครักษ์หญิงสี่คนยืนประกบสตรีนางนัน้ ระวังไม่ให้อีกฝ่ าย
ท�ำเรื่องไม่เหมาะสม เป็ นต้นว่าการพยายามเข ้าไปใกล้ชดิ ท่านชายคีซาร์
ด้านหลังโซฟางามหรู ตวั ที่ท่านชายนั่งอยู่ ซา้ ยขวามีร่างของอัศวินคู่ใจ
ร็อบเบนและชาเป้ ยืนตัวตรงราวกับรูปปัน้ ของนักรบ ยิง่ ท�ำให ้ท่านชาย
คีซาร์ดูน่ากลัวเหลือเกิน
“ท่านชาย ฉันไม่รู ้เรือ่ งนะคะ ฉันถูกใส่ร ้าย ท่านชายขา ท่านชาย…”
ท่ า นชายคี ซ าร์ห นั ไปพยัก หน้า เรี ย กชาเป้ อี ก ฝ่ ายยื น ตรง
ยกมือขวาก�ำเขา้ หากัน ทาบทแยงเขา้ กับแผ่นอกและโค้งตัวลงเพื่อ
แสดงความเคารพต่ อท่านชายคีซาร์ ก่ อนจะเดินเขา้ ไปหานางบ�ำเรอ
ผู้คดิ สัน้ ด้วยแผนการทีไ่ ร้ความแยบยลเช่นนี้ มีหรือจะสามารถก�ำจัด
ลมหายใจของท่านชายคีซาร์ได้
“ท่านชาเป้ คะ”
องครักษ์หญิงทีถ่ อื ถาดน�ำ้ ชาเอาไว ้เดินเข ้าไปหาชาเป้ นี่คือน�ำ้ ชา
ทีน่ างบ�ำเรอผูน้ เี้ ตรียมไว้ให้ทา่ นชายคีซาร์ แต่ทา่ นชายปฏิเสธทีจ่ ะดืม่ มัน
24 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

และมันก็ทำ� ให ้เธอต้องมาคุกเข่าและถูกจับกุมพร้อมกับคนรับใช้ประจ�ำตัว
อยู่ในตอนนี้
“ในเมือ่ เธอมีนำ�้ ใจต่อฉัน ฉันก็จะแสดงน�ำ้ ใจต่อเธอ ดืม่ มันซะ”
ท่านชายคีซาร์มองท่าทางหวาดกลัวของสตรีนางนัน้ และคนรับใช้
ประจ�ำตัวด้วยดวงตาเรียบเฉย ชาเป้ หันไปพยักหน้าใหอ้ งครักษ์หญิง
ยื่นถาดไปตรงหน้าของนางบ�ำเรอผู้ไม่รู้จกั ที่ตำ� ่ ที่สูง นางบ�ำเรอผู้นนั้
ส่ายหน้าปฏิเสธ ใบหน้าเปี ยกชุ่มด้วยหยดน�ำ้ ตา
“ดืม่ ซะ ถ ้าหากเธอและคนรับใช้ของเธอปฏิเสธ ฉันจะส่งน�ำ้ ชานี่
ให ้ครอบครัวของเธอได้ดม่ื ทัง้ ตระกูล”
น�ำ้ เสียงเย็นยะเยือกของท่านชายคีซาร์ทำ� ให้อกี ฝ่ ายหนาวเหน็บ
จับขัว้ หัวใจ ท�ำไมเธอถึงได้โง่เขลาเช่นนี้กนั หนอ ความโง่เขลานี่ทำ� ให ้
เธอต้องเอาชีวติ ในวัยสาวมาทิ้งไว้ทน่ี ่ี เพียงท่านชายขยับตัว นางบ�ำเรอ
ผูน้ นั้ ก็รอ้ งไห ้สะอึกสะอื้นดังขึ้น
มือสัน่ เทาต้องยอมจับถ ้วยน�ำ้ ชา และประคองมันขึ้นจรดริมฝี ปาก
คนรับใช้ประจ�ำตัวก็ตอ้ งท�ำแบบเดียวกัน กระทั่งริมฝี ปากสั่นระริก
ดื่มน�ำ้ ชาเขา้ ไป ท่านชายคีซาร์โบกมือใหอ้ งครักษ์นำ� ตัวนางบ�ำเรอและ
คนรับใช้กลับไปทีห่ ้องของเธอ

“คีซาร์ฆ่านางบ�ำเรออีกแล ้วเหรอ”

“พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมได้รบั รายงานมาจากผู ้ดูแลต�ำหนักซาเทียซา
พ่ะย่ะค่ะ”
พระพัก ตร์บ้ ึง ตึง พระหัต ถ์ย กขึ้น แล ว้ ก็ จ รดจ่ อ ไปยัง โรฮิม
ในขณะทีพ่ ระหัตถ์อกี ข ้างทุบลงบนโต๊ะทรงพระอักษร
“บังอาจ! ไม่อยากมีชวี ติ อยู่แล ้วใช่ไหมโรฮิม”
“ฝ่ าบาท กระหม่อมผิดไปแล ้วพ่ะย่ะค่ะ”
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โรฮิมคุกเข่าลงบนพื้น ในขณะที่ราชาซีซาร์ลุกขึ้นจากที่ประทับ
พระวรกายสั่นเทิ้ม พระพักตร์แดงก�ำ่ ด้วยโทสะ
“รูห้ รือไม่วา่ ท�ำผิดอะไร”
“กระหม่อม กระหม่อมไม่ทราบว่ากระหม่อมผิดอะไรพ่ะย่ะค่ะ”
“ผิดทีไ่ ม่รู้จกั ตรวจสอบและรายงานใหแ้ น่ชดั พระอนุ ชาของเรา
ฆ่านางบ�ำเรอ! ฆ่านางบ�ำเรออย่างนัน้ เหรอ”
“กระหม่อมผิดไปแล ้วพ่ะย่ะค่ะ”
“คี ซ าร์ห าใช่ ค นเสีย สติแ บบนัน้ นางบ�ำ เรอหรือ นัก ฆ่ า กัน แน่
ทีถ่ กู ฆ่า!”
“นะ…นักฆ่าพ่ะย่ะค่ะ เป็ นนักฆ่าพ่ะย่ะค่ะฝ่ าบาท”
โรฮิม เสีย งสั่ น เขาต้อ งเผชิญ หน้า กับ ความหวาดหวั่ น ชีวิต
แขวนอยู่บนเสน้ ด้ายเสมอ ถา้ หากรายงานเกี่ยวกับท่านชายคีซาร์โดย
ขาดการไตร่ตรอง
แมก้ ระทั่งองค์รชั ทายาทกีซาร์ ลา ซาฟรองเต้ ก็ยงั ไม่ได้รับ
การพะเน้าพะนอเทียบเท่ากับท่านชายคีซาร์ ราชาซีซาร์แห่งบาลีเวีย
ถึงขนาดแต่งตัง้ ท่านชายคีซาร์ในต�ำแหน่ง ‘ท่านชายของแผ่นดิน’
นอกจากนี้ยงั ให ้ผู ้ดูแลกฎเกณฑ์ของเชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์ เพิม่ กฎ
ขอ้ ส�ำคัญเกี่ยวกับต�ำแหน่ งท่านชายของแผ่นดิน ผ่านขัน้ ตอนยุ่งยาก
มากมาย ฝ่ าบาทก็ยงั ดื้อรัน้ กระทัง่ ท�ำส�ำเร็จ ความส�ำคัญของต�ำแหน่งนี้
มีอำ� นาจในมือเป็ นรองเพียงแค่ราชาซีซาร์เท่านัน้ กระทั่งราชินีอวี านก้า
หรือองค์รชั ทายาทกีซาร์ ก็ยงั อยู่ในล�ำดับรองจากท่านชายคีซาร์
“เป็ นนักฆ่า คิดลอบสังหารท่านชายคีซาร์ สมควรตายหรือไม่”
“สมควรตายแล ้วพ่ะย่ะค่ะ”
“ชีวติ ของท่านชายคีซาร์  เทียบกับนักฆ่าทีม่ งุ่ หมายท�ำร้ายคนส�ำคัญ
ของประเทศบาลีเวีย จงอย่าได้ใช้ตำ� แหน่งทีน่ กั ฆ่าชัน้ ต�ำ่ สวมรอยเข ้ามา
เพือ่ ท�ำร้ายคีซาร์ และท�ำให ้เกียรติของท่านชายต้องเสือ่ มเสีย”
26 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

“พ่ะย่ะค่ะฝ่ าบาท กระหม่อมผิดไปแล ้วพ่ะย่ะค่ะ”
“เพราะมีคนปากแบบนี้มากมายนั่นแหละ ข่าวลือไร้สาระถึงได้
แพร่สะพัดไปทั่ว”
ราชาซีซาร์โบกพระหัตถ์ ประทานอนุญาตให้โรฮิมลุกขึ้นยืน

“รายงานท่านชาย ดีน่ากับคนรับใช้ประจ�ำตัวเสียชีวติ แล ้วครับ

จากผลการตรวจสอบ ในน�ำ้ ชามียาพิษครับ”
ร็อบเบนเขา้ ไปรายงานท่านชายคีซาร์ ร่างสู งสง่ายืนมองออกไป
นอกหน้าต่ างในหอ้ งท�ำงานภายในต�ำหนักธาเทียซา ซึ่งเป็ นต�ำหนัก
ทีอ่ งค์ราชาประทานให ้เป็ นของขวัญ
ใจของคีซาร์ เขาไม่ใส่ใจกับความสุขสบาย ต่อใหเ้ ป็ นกระท่อม
ขนาดเล็กเขาก็อยู่ได้ แต่ราชาซีซาร์กม็ วี ธิ กี ารพูดทีท่ ำ� ให ้ชายหนุ่มปฏิเสธ
ไม่ได้ กระทั่งตอนนี้ เขาก็อยู่ทน่ี ่ีมากว่าสิบปี แล ้ว
“ตรวจสอบหรือยังว่าเธอเป็ นคนของใคร”
“ตรวจสอบแล ้วครับท่านชาย”
ร็อบเบนแจ้งข ้อมูลเพิม่ เติมอย่างละเอียด ท่านชายคีซาร์ขยับตัว
เดินไปยังเก้าอี้ดา้ นหลังโต๊ะท�ำงาน ก่อนจะทรุดตัวนั่งลง
“ยังไม่ตอ้ งท�ำอะไร”
“ครับท่านชาย”
“ขออนุ ญาตรายงานท่านชายเพิ่มเติม ตอนนี้มขี ่าวแพร่ สะพัด
ออกไปว่านางบ�ำเรอในต�ำหนักของท่ านชายเสียชีวิตด้วยน�ำ้ มือของ
ท่านชายครับ”
“ฉันก็มสี ่วน เพราะฉะนัน้ ก็ไม่จำ� เป็ นต้องแก้ไข”
ชาเป้ ทร่ี ายงานเพิม่ เติม กลับต้องการให้แก้ไข เพือ่ ไม่ให้ช่อื เสียง
ของท่านชายคีซาร์ตอ้ งด่างพร้อย แต่ก็ทราบว่าเจ้านายที่เขามอบกาย
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ถวายชีวติ ให ้ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายต่อการได้รบั ความชื่นชมยินดี ท่านชาย
คีซาร์ทำ� งานหนัก เพือ่ ประเทศชาติ เพือ่ ประชาชน แต่กย็ งั มีผไู้ ม่หวังดี
ปล่อยข่าวลือ จนท่านชายถูกเรียกขานจากคนบางกลุม่ เป็ น ‘ท่านชาย
ปี ศาจ’
คนกลุม่ ทีเ่ สียผลประโยชน์พวกนัน้ ชิงชังท่านชาย แต่ประชาชน
ที่ภกั ดีต่อท่านชายมีมาก ถึงอย่างนัน้ ข่าวลือแบบนี้ก็ทำ� ใหช้ าเป้รู้สึก
ไม่พ อใจ ถ า้ หากเขาได้ยินมันผู้ใดกล่า วร้า ยท่ า นชายต่ อ หน้า ชาเป้
จะจัดการตัดลิ้นมันและทรมานให ้สาสม
“แต่ช่อื เสียงของท่านชายจะด่างพร้อยนะครับ”
“ชาเป้ ด่างพร้อยหรือไม่ด่างพร้อยจะเป็ นปัญหาอะไร ถึงอย่างไร
ฉันก็ไม่ใช่ผู ้ปกครองประเทศบาลีเวีย ถ ้าหากเป็ นเรื่องทีจ่ ะท�ำให้ฝ่าบาท
ต้องเสียพระเกียรติค่อยให ้ความสนใจ”
“ครับท่านชาย”
“ส่งตัวเธอกลับไปที่บา้ น จากทะเบียนที่ข้ นึ ไว ้ ขึ้นไว้ว่าเป็ นคน
ของตระกูลไหนก็ส่งคืนไปทีน่ ั่นและจัดพิธศี พให ้เรียบร้อย”
“ครับท่านชาย”
ร็อบเบนกับชาเป้ รบั ค�ำสัง่ และออกไปจากห ้องท�ำงานของท่านชาย
คีซาร์

“ไม่ได้ยนิ หรือไงท่านอัศวินชาเป้ ”

ร็อบเบนหันไปถามเพื่อนสนิท เมื่อออกมาพน้ จากหอ้ งท�ำงาน
ของท่านชายคีซาร์  ทัง้ ร็อบเบนและชาเป้ ล ้วนแล ้วแต่เป็ นอัศวินระดับเก้า
ซึง่ ระดับเก้าคือล�ำดับสูงสุดของขุนนางในแต่ละต�ำแหน่ง อัศวินเองก็มี
การแบ่งล�ำดับชัน้ ออกเป็ นสามล�ำดับ
อัศวินคาซาเนีย  คืออัศวินชัน้ สูง  ต�ำแหน่งอยูใ่ นระดับขัน้ เก้าเท่านัน้
28 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

อัศวินลาซาเนีย คืออัศวินชัน้ กลาง ต�ำแหน่ งอยู่ในระดับขัน้ หา้
ถึงขัน้ ทีแ่ ปด
อัศวินจาซาเนีย คืออัศวินชัน้ ต้น ต�ำแหน่ งอยู่ในระดับขัน้ หนึ่ง
ถึงขัน้ สี่
รองจากต�ำแหน่ งอัศวินก็คือต�ำแหน่ งองครักษ์ ซึ่งก็มรี ะดับขัน้
ลดหลั่นกันลงไป ร็อบเบนและชาเป้ นอกจากจะได้มรี ะดับขัน้ สู งแล ้ว
เงินเดือนรวมถึงสวัสดิการของพวกเขาก็สูงตามต�ำแหน่ง
ท่านชายคีซาร์ร้ อื กฎระเบียบการจ่ายเงินเดือน ส�ำหรับอัศวินและ
องครักษ์จะมีค่าเสี่ยงภัยจ่ายตามล�ำดับของความเสี่ยง ท่านชายคีซาร์
จัด ล�ำ ดับ ความส�ำ คัญ ของต�ำ แหน่ ง ต่ า งๆ ไม่ ใ ห เ้ กิด ข อ้ ครหา และ
ปรับเปลีย่ นเงินเดือนตามความเหมาะสม
การรื้อระเบียบของเงินเดือนนัน้ แน่ นอนว่าย่ อมท�ำให้ผู้ท่ีได้
ผลประโยชน์ก่อนหน้านี้ไม่พอใจ  แต่ทว่าก็ไม่มใี ครกล ้าลุกขึ้นมาขัดขวาง
ท่านชายคีซาร์  เพียงแค่ทา่ นชายคีซาร์ปรายตามองและถามด้วยน�ำ้ เสียง
เย็นชาถึงผู้ทต่ี อ้ งการขัดขวาง ไม่ว่าเป็ นผู้ใดก็ล ้วนแล ้วแต่ตอ้ งก้มหน้า
หลบสายตา
“ท่านชายท�ำงานหนัก เพือ่ ประเทศชาติ เพือ่ ประชาชน แต่กลับ
ถูกคนกลุม่ หนึ่งใส่รา้ ยอย่างไม่ยุตธิ รรม”
“ท่านชายเคยกล่าวไว้วา่   ไม่มผี ใู้ ดบนโลกนี้ทป่ี ราศจากซึง่ ค�ำนินทา
ว่าร้าย”
“ถา้ ฉันเจอพวกมัน จะตัดลิ้นออกมาสักครึ่งหนึ่ง ดู ซิว่ายังจะ
มีปญ
ั ญากล่าวถึงเรื่องร้ายๆ พวกนี้อกี หรือเปล่า”
“ข่าวลือก็คอื ข่าวลือ ชาเป้ ”
“เพราะท่านชายมีนำ�้ ใจกว ้างขวาง พวกมันถึงสามารถมีชวี ติ เพือ่
ใช้ปากกล่าวเรื่องไร้สาระ”
“รูว้ า่ ไร้สาระก็อย่าไปสนใจ เรายังมีเรื่องต้องจัดการ”
กัณฑ์กนิษฐ์ 29

“ฉันจะไปจัดการเรื่องนักฆ่าในคราบนางบ�ำเรอคนนัน้ เอง นาย
อยู่อารักขาท่านชาย”
“ไม่มปี ญ
ั หา”
ชาเป้ กับ ร็อ บเบนจะอยู่ เ คีย งข า้ งท่ า นชายคีซ าร์เ สมอ ถ า้ หาก
ไม่อยู่พร้อมหน้า ก็ตอ้ งมีใครคนใดคนหนึ่งประจ�ำอยู่ จะไม่ห่างหาย
ไปจากการอารักขาท่านชายคีซาร์พร้อมกันทัง้ สองคน
“นักฆ่ าชัน้ ต�ำ่ ช่ างโง่เขลา กี่คนแลว้ ที่เอาชีวิตมาทิ้งในต�ำหนัก
ซาเทียซา” ชาเป้ ส่ายศีรษะ บุรุษล ้วนชมชอบอิสตรี แต่มไิ ด้หมายความ
ว่าบุรุษจะหน้ามืดตามัวกันทุกคน คนที่ส่งนักฆ่ าในคราบนางบ�ำเรอ
มาสังหารท่านชายคีซาร์ ถึงท�ำไม่เคยส�ำเร็จ

“ข่าวด่วนๆ ข่าวจากต�ำหนักซาเทียซามีลงอีกแล ้ว!”

ร้านที่ขายหนังสือพิมพ์ต่างส่งเสียงตะโกนเรียกความสนใจจาก
ลูกค้า ข่าวด่วนก็คอื ข่าวลือ ซึง่ มีหนังสือพิมพ์ทข่ี ายเฉพาะข่าวลือเท่านัน้
ขนาดของหนังสือเป็ นพับๆ  เหมือนกับใบปลิว  มีราคาเพียงแค่หนึง่ เหรียญ
ซึง่ ในประเทศบาลีเวีย ประชาชนนิยมอ่านข่าวจากสือ่ สิง่ พิมพ์ มากกว่า
การตามข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยวิถชี วี ติ ของประชาชน ทีป่ ระเทศ
เพิง่ กลับเข ้าสูค่ วามรูส้ กึ ของค�ำว่า ‘สงบ’ ได้เพียงสิบสองปี ท�ำให ้ประชาชน
ยังคงรักษาการใช้ชวี ติ แบบดัง้ เดิมเอาไว้ให้มากทีส่ ุด
“ตีลา่ ซื้อหนังสือพิมพ์ให้ฉนั หนึ่งฉบับ”
“ค่ะคุณหนู ”
คนที่ออกค�ำสั่งเป็ นผู ห้ ญิงรู ปร่ างอ้อนแอ้น ใบหน้าสวยหวาน
สะดุดตา เธอเดินอยู่ในทีช่ มุ ชน แต่กไ็ ม่มใี ครเข ้าใกล ้เธอ
อาภรณ์บนร่างกายของเธอแสดงใหเ้ ห็นถึงความหรูหรา เนื้อผา้
ราคาแพง และสาวใช้ป ระจ�ำ ตัว บ่ง บอกว่า เธอต้อ งเป็ น ลู ก คุ ณ หนู
30 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

ตระกูลผูด้ มี เี งิน
ถึงอย่างไรประเทศบาลีเวียก็ยงั มีระบบชนชัน้ ทีย่ งั ไม่จางหายไป
ท่านชายคีซาร์ทำ� งานอย่างหนัก เพือ่ ให ้ประชาชนได้มที ด่ี นิ ท�ำกินเป็ นของ
ตัวเอง คนทีม่ คี วามพยายามก็จะตัง้ เป้ าเพือ่ เปลีย่ นจากการเช่าเป็ นการ
ซื้อทีด่ นิ ส่วนคนทีไ่ ร้ความอุตสาหะก็จะไม่ได้ครอบครองทีด่ นิ ท�ำกิน
เวลาสิบสองปี จะว่านานก็นาน แต่ ไม่นานมากพอที่จะท�ำให ้
ประเทศก้าวไปข ้างหน้าแบบติดปี ก เพราะการพัฒนาทีเ่ กิดขึ้น เรียกได้วา่
เป็ นการพัฒนาจากซากปรักหักพังของประเทศที่ถูกครอบครองด้วย
อ�ำนาจไร้ความยุตธิ รรมมาเป็ นเวลานาน
ระบบชนชัน้ ที่ฝ งั รากลึก มายาวนานยัง คงอยู่ เพีย งแต่ ใ นยุ ค
การปกครองของราชาซีซาร์ และมีมอื ขวาคนส�ำคัญคือท่านชายคีซาร์
ประชาชนได้ ร บั การปฏิบ ตั ิ เ ยี่ย งมนุ ษ ย์ มีสิท ธิ์ มีเ สีย งในการออก
ความคิดเห็น และสามารถเลือกใช้ชีวติ ของตัวเองภายในกรอบของ
กฎหมายได้อย่างเหมาะสม
“หนังสือพิมพ์มาแล ้วค่ะคุณหนู ”
ตีลา่ ส่งหนังสือพิมพ์ให้แก่เจ้านาย คุณหนู ของตีลา่ มองหาทีห่ ยุด
ยืนอ่าน ตีลา่ ตามไปคอยดูแลอย่างใกล้ชดิ
“ข่าวลือแบบนี้ ขายดีจริง”
“ก็รูว้ ่าเป็ นข่าวซุบซิบค่ ะคุณหนู ก็อ่านกันเอาสนุ กเหมือนอ่าน
หนังสือนิยายหรือหนังสืออ่านเล่นเท่านัน้ ค่ะ”
ถึ ง อย่ า งนั้น ก็ เ ถอะ ข่ า วลือ แบบนี้ เหมาะสมแล ว้ หรื อ กับ
คนทีท่ ำ� งานหนักเพือ่ บาลีเวีย ข่าวของนางบ�ำเรอทีเ่ สียชีวติ เรื่องแบบนี้
สมควรน�ำมาเขียนข่าว แล ้วใส่ความคิดเห็นของตัวเองหรืออย่างไร
“คุณหนู อย่าเพิง่ อารมณ์เสียไปเลยนะคะ”
“ฉันไม่ได้อารมณ์เสียหรอก แค่คดิ ว่าไม่ถกู ต้องเท่านัน้ ”
หากไม่ใช่เพราะท่านชายคีซาร์ มีหรือประชาชนจะได้ลมื ตาอ้าปาก
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สามารถมีชวี ติ ทีด่ ขี ้นึ แบบนี้ได้  จนถึงตอนนี้ทา่ นชายก็ยงั ท�ำงานอย่างหนัก
“เป็ นแค่เรื่องความบันเทิงเล็กน้อยเท่านัน้ ค่ะ”
“นางบ�ำเรอคนนี้เป็ นคนทีเ่ ท่าไรแล ้วนะ”
“หมายถึงว่าเป็ นคนทีเ่ ท่าไรทีเ่ สียชีวติ ในต�ำหนักซาเทียซาเหรอคะ
คุณหนู ”
“ใช่แล ้ว”
“ไม่มตี วั เลขยืนยันหรอกค่ะคุณหนู ข่าวนี่ก็คงเขียนกันเพียงให ้
ครึกครื้น ถา้ หากเป็ นหัวของหนังสือพิมพ์น้ ี คนซื้อก็รูอ้ ยู่แลว้ ว่าอ่าน
ข่าวลือ มีความจริงน้อยมาก”
“เพราะฉะนัน้ ก็ไม่มที างที่ท่านชายจะใจร้ายเป็ นท่านชายปี ศาจ
จริงไหม” ใบหน้างดงามโดดเด่นอ่อนโยนเมื่อกล่าวถึงท่านชายคีซาร์
แม ้กระทัง่ ประกายในดวงตาก็ยงั อบอุ่น  ริมฝี ปากแสนสวยคลีย่ ้มิ บางเบา
“คุณหนู ช่นื ชมท่านชายเป็ นอันดับหนึ่งในดวงใจอยู่แล ้วนี่คะ”
“ท่านชายไม่สมควรได้รบั การชื่นชมหรือไง”
“ต้องสมควรได้รบั สิคะ”
“ถ ้าหากเป็ นท่านชายปี ศาจ มีนสิ ยั ร้ายกาจ อ�ำมหิต ไร้หวั ใจ มีหรือ
จะยอมให ้หนังสือพิมพ์ทท่ี ำ� ข่าวแบบนี้ยงั หากินในประเทศบาลีเวียได้”
ไม่ใช่เพราะมีนำ�้ ใจกว ้างขวาง เล็งเห็นว่าส�ำนักพิมพ์ขายได้กม็ เี งิน
จ้างพนักงาน และเงินจากการขายหนังสือพิมพ์ก็นำ� ไปซื้อวัตถุดบิ และ
ลงในการพิมพ์ เป็ นการกระจายการใช้จ่ายไปยังหลายส่วนหรอกเหรอ
บุรุษที่เป็ นใหญ่ และมีนำ�้ ใจกวา้ งขวางถึงขนาดนี้ สมควรได้รบั เพียง
ค�ำชื่นชมเท่านัน้ ท่านชายคีซาร์เพิกเฉยกับเรื่องพวกนี้ แต่เธอไม่อยาก
เฉยเลยสักนิด
“ค่ะคุณหนู ”
“ใช่ สมควรได้รบั ทีส่ ุด”
ตีล่า มองรอยยิ้ม ของคุ ณ หนู แ ละก็ พ ลอยยิ้ม ไปด้ว ย ส�ำ หรับ
32 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

คุณหนู ของเธอแล ้ว ความรู้สกึ ที่มตี ่อท่านชายคีซาร์ ไม่ใช่เพียงความ
ชื่นชม แต่ถงึ ขัน้ เทิดทูนเลยต่างหาก
“หนังสือพิมพ์น่ีเก็บให้ดี ฉันต้องใช้”
“ค่ะคุณหนู ”
“เราไปทีร่ า้ นผ ้ากันเถอะ ฉันยังไม่ได้ผ ้าทีต่ อ้ งการเลย”
“ค่ะคุณหนู เชิญค่ะ”
คุ ณ หนู ข องตีล่า ออกมาข า้ งนอก เพราะต้อ งการมาที่ร า้ นผ า้
ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในเมืองบาซาเนีย ผา้ ทีน่ ่ีมแี ต่ผา้ ชัน้ ดีราคาแพง คุณหนู
สามารถเรียกใหพ้ นักงานน�ำผา้ เขา้ ไปใหด้ ู ได้ แต่ ก็เลือกออกมาเอง
เพราะอยากเลือกผ ้าในร้าน ซึง่ จะมีให ้เลือกเยอะกว่า

“คีซาร์”

“พ่ะย่ะค่ะ”
ราชาซีซาร์ทอดพระเนตรพระอนุ ชาของพระองค์ ทรงใช้ขอ้ อ้าง
เรียกตัวท่านชายคีซาร์ร่วมโต๊ะเสวย เมือ่ มาถึงท่านชายคีซาร์ก็เอาแต่
รับประทานอาหาร ไม่สนใจจะสนทนากับพระองค์เลยสักนิด
“ไม่คดิ จะคุยกับเราบ ้างหรือยังไง”
“ฝ่ าบาททรงเชิญกระหม่อมมารับประทานอาหารมื้อค�ำ่ ไม่ใช่หรือ”
“มันก็ใช่”
เจ้า น้อ งชายคนนี้ คิด จะท�ำ ให พ้ ระองค์ก ริ้ว จนใจขาดไปเลย
หรืออย่างไรถึงจะพอใจ เชิญมารับประทานอาหารก็ควรต้องมีการสนทนา
คลอเคล ้าไปด้วยไม่ใช่หรืออย่างไร
“แล ้วต้องการอะไรอีก”
“เราเป็ นพีช่ ายของนายนะ”
“กระหม่อมไม่ลมื ”
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“กินไปคุยกันไปด้วยก็ได้น่ี”
“เชิญมากินไม่ได้เชิญมาคุยนี่กระหม่อม”
“คีซาร์! จะมากไปแล ้วนะ”
“งัน้ กระหม่อมกลับ”
“อย่าเพิง่ กลับ เราจะไม่เสียงดัง เราสัญญา”
ในสายตาของท่ า นชายคี ซ าร์ เห็น พระองค์เ ป็ น ราชาหรื อ ไม่
ผู เ้ ป็ นใหญ่ ตอ้ งยอมอ่ อนขอ้ ใหแ้ ก่ เจ้าน้องชายตัวร้าย ก็เพราะอยาก
คุยด้วย สิบสองปี ทผ่ี า่ นมา ภาระหน้าทีข่ องราชาก็ใช่วา่ จะมีนอ้ ย ยิง่ กับ
ท่านชายคีซาร์ งานยิง่ กองท่วมราวกับภูเขา ท�ำให ้พระองค์กบั พระอนุชา
ได้พบกันน้อยมาก
สองสามเดือนได้พบหน้าสักครา ในบางปี ทผ่ี ่านมา ตลอดทัง้ ปี
พระองค์ได้ทอดพระเนตรพระอนุชาผ่านจอทีวหี รือภาพข่าว เจอตัวเป็ นๆ
เพีย งสองครัง้ เท่ า นัน้ ! ปี น้ ี ไ ด้พ บหน้า มากหน่ อ ย แต่ พ ระองค์ก็ ย งั
ไม่พอพระทัยสักเท่าไร
“กระหม่ อ มจะกิ น อาหารพวกนี้ ใ ห เ้ สร็ จ แล ว้ จะไปดื่ม น�ำ้ ชา
เราคุยกันตอนนัน้ ไม่ได้หรือกระหม่อม”
“วันนี้วา่ งเหรอ”
“พอมีเวลาให ้พระองค์สอบถามหรือสอบสวนราวหนึง่ ถึงสองชัว่ โมง”
“เยี่ยมไปเลย งัน้ กินตามสบาย เราจะไม่รบกวนเวลาของนาย
แต่วา่ …”
“รับสั่งมาเถอะพ่ะย่ะค่ะ”
“เราไปนั่งตรงนัน้ ได้ไหม”
เมือ่ พระอนุชาพยักหน้า ก็ทรงย้ายพระวรกายไปประทับบนเก้าอี้
ตรงข ้ามกับท่านชายคีซาร์
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โรฮิมแอบใช้หลังมือกรีดหยดน�ำ้ ตาด้วยความซาบซึ้ง เพราะ

วันนี้ท่านชายคีซาร์ช่างมีนำ�้ ใจประเสริฐ นอกจากร่ วมโต๊ะเสวย ก็ยงั
ใหเ้ วลากับราชาซีซาร์ ท�ำให้โรฮิมไม่ตอ้ งเสี่ยงกับการถูกต�ำหนิ ด้วย
อารมณ์พาลพาโลจากพระเชษฐา ผู้มดี วงหทัยโปรดปรานพระอนุ ชา
เสียเหลือเกิน
“เป็ นอะไรโรฮิม”
“ผมรู้สกึ ซาบซึ้งครับท่านชาย”
ท่านชายคีซาร์ไม่ได้ไต่ถามถึงสาเหตุของความซาบซึ้ง เมือ่ นั่งลง
บนเก้าอี้ น�ำ้ ชาก็ถูกน�ำมาเสิรฟ์ ท่านชายมีงานที่ตอ้ งสะสาง แต่ก็ควร
ต้องใหเ้ วลากับผูป้ กครองประเทศเสียหน่อย ถึงอย่างไรในช่วงหลายปี
ทีผ่ ่านมา ราชาซีซาร์กท็ ่มุ เทท�ำงานตามทีท่ ่านชายคีซาร์ตอ้ งการ
“ออกไปให ้หมด เราจะคุยกับท่านชายตามล�ำพัง”
องค์ราชารับสัง่ ข ้าราชบริพารก็ออกไปจากห ้องกันหมด ท่านชาย
คีซาร์นั่งจิบน�ำ้ ชา รอฟังค�ำกล่าวจากพระเชษฐา
“เรื่องนางบ�ำเรอทีเ่ สียชีวติ คนล่าสุด นางเป็ นนักฆ่าจากทีไ่ หน”
“กระหม่อมขอไม่ตอบ”
“ท�ำไมไม่ตอบ เราเป็ นราชา เรารูไ้ ม่ได้หรือยังไง”
“รูไ้ ม่ได้กระหม่อม”
“ราชายังรูไ้ ม่ได้ แล ้วใครทีม่ สี ทิ ธิ์รู?้ ”
“ถ า้ หากทรงทราบ จะต้อ งส่ ง คนไปจัด การแน่ กระหม่ อ ม
ยังต้องการให ้พวกมันหลงระเริงและไม่ระวังตัวมากนักพ่ะย่ะค่ะ”
“แต่ชวี ติ ของนายก�ำลังเสีย่ งนะคีซาร์”
“ต่อให ้กระหม่อมตายไปสักคน ก็ไม่เป็ นไร บัลลังก์ของพระองค์
ก็ใช่วา่ จะเกีย่ วข ้องกับกระหม่อม แต่เป็ นองค์รชั ทายาททีต่ อ้ งรับช่วงต่อ”
“ไม่เกี่ยวเลย นายเป็ นคนยัดเยียดบัลลังก์ให ้เรา!”
“เหมาะแล ้ว โชคชะตาเลือกพระองค์หาใช่กระหม่อม”
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“เถียงกับนาย เราไม่เคยชนะ เทียบกันแล ้ว สมองของนายราวกับ
ถั่วฝักยาว ส่วนสมองของเราคงเท่าเมล็ดถั่ว”
“ค�ำเปรียบเปรยแบบนี้ กระหม่อมไม่เคยได้ยนิ ”
“เราก็เป็ นคนแปลกๆ อยู่แลว้ นายอย่าสนใจเลย คีซาร์ เรา
อยากรู ้ ก็เพือ่ จะได้จัดการให้เรียบร้อย เรารูว้ ่านายดูแลตัวเองได้ แต่
เราจะยอมให ้นายเสีย่ งไม่ได้ ถ ้านายตาย เราต้องเสียใจแน่”
คนเป็ นพีช่ ายรับหน้าที่ดูแลท่านชายคีซาร์ ด้วยหวังใหท้ ่านชาย
เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและสุขภาพดี ใครจะไปคาดคิดว่าท่านชาย
คีซาร์จะต้องมาเหน็ดเหนื่อยท�ำงานหนักเช่นนี้
“กระหม่อมขอเวลา  ถ ้าหากการตามสืบคืบหน้าในระดับทีก่ ระหม่อม
ต้องการแล ้ว จะไม่ปิดบังพระองค์อย่างแน่นอน”
“รับปากเราแล ้วนะ”
“กระหม่อมถวายสัญญาพ่ะย่ะค่ะ”
“แบบนี้เรายอมรับได้ คีซาร์ เราเพียงหวังใหน้ ายได้ใช้ชวี ติ อย่าง
มีความสุข นายเป็ นวีรบุรุษของบาลีเวีย นั่นเราภูมใิ จ ปลาบปลื้มใจ
แต่ ชีวิต ที่เ สี่ย งอัน ตราย กระทั่ ง อยู่ ใ นต�ำ หนัก ยัง มีค นส่ ง นัก ฆ่ า มา
เยีย่ มเยือนอยูเ่ รือ่ ยๆ ท�ำให ้เราทุกข์ใจ นับครัง้ ไม่ถ ้วนทีเ่ ราถามตัวเองว่า
เราเป็ นพีช่ ายทีด่ พี อหรือยัง”
“ขอเพียงอ่ านรายงาน ประทับตรา และท�ำงานของพระองค์
ไม่ให ้ค้างคา ก็เรียกได้ว่าได้ทำ� หน้าทีส่ มบูรณ์แล ้วพ่ะย่ะค่ะ”
“ต�ำ หนัก ซาเทีย ซาของนายเป็ น ที่ดึง ดู ด นัก ฆ่ า หาใช่ ต �ำ หนัก
หาความส�ำราญ”
“กระหม่อมมิได้ตอ้ งการความส�ำราญจากสตรี”
“เพราะนายมีเบียงก้า?”
“ถึงไม่มเี บียงก้า กระหม่อมก็ไม่เดือดร้อนด้วยเรื่องแบบนี้หรอก
พ่ะย่ะค่ ะ แต่ ละวันมีงานใหท้ ำ� มากมาย ในหนึ่งปี จะหาความส�ำราญ
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จากสตรีครัง้ หรือสองครัง้ เท่านัน้ กระหม่อมต้องการเวลานอนมากกว่า
เวลาส�ำราญ”
ท่านชายคีซาร์ทูลตามทีค่ ดิ ความส�ำราญในต�ำหนักซาเทียซานัน้
ท่านชายหาได้ให้ความส�ำคัญ  เป็ นพระเชษฐาประทานต�ำหนักนางบ�ำเรอให ้
และกลุ่มคนที่ตอ้ งการสังหารท่านชายก็ถอื โอกาสส่งนักฆ่าผ่านมาทาง
ต�ำหนักซาเทียซาในสถานะนางบ�ำเรอ เพราะการเข ้าใกล ้ท่านชายคีซาร์
เป็ นเรื่องทีท่ ำ� ได้ยาก
อัศวินข ้างกายทัง้ สองคน ฝี มอื เทียบได้กบั คนธรรมดาทั่วไปเป็ น
กองทัพ นักฆ่าทีถ่ กู ส่งมา แม ้จะถูกเรียกว่านักฆ่า วางตัวเป็ นมือสังหาร
แต่ก็มจี ำ� นวนไม่นอ้ ยที่เป็ นเพียงสตรี รับเงินค่ าจ้าง หวังเพียงวางยา
หรือคิดปลิดชีพท่านชายแบบโง่เขลา ซึง่ ก็ลงเอยด้วยการถูกก�ำจัด
“ไม่มเี บียงก้าก็ไม่เป็ นไร เป็ นเรือ่ งทีถ่ กู ต้อง แต่คดิ ว่าถึงเวลาแล ้ว
ทีต่ อ้ งมีชายาเคียงข ้าง เราอยากเห็นหน้าหลาน”
“ทรงมีพระโอรสพระธิดารวมกันมากกว่าสิบพระองค์ ยังไม่พอ
พระทัย?”
“คีซาร์ เรารับปากท่านแม่ จะดู แลนาย และสนับสนุ นใหน้ าย
มีครอบครัวที่อบอุ่น และเราจะต้องท�ำใหส้ ำ� เร็จ ถา้ หากนายชอบสตรี
ผู้ใด ขอเพียงเป็ นสตรีท่นี ายชอบ ต่อใหเ้ ป็ นสามัญชน หรือบุตรีจาก
ตระกูลยากจนเพียงใด เราก็จะจัดการแต่งงานให้”
“กระหม่อมไม่มสี ตรีทช่ี อบพอพ่ะย่ะค่ะ”
“ถ ้าอย่างนัน้ เราถือโอกาสจัดการให้ได้หรือไม่”
“กระหม่อมขอคิดดูก่อนพ่ะย่ะค่ะ”
ท่านชายคีซาร์ไม่ได้ตอบรับ เมือ่ พระเชษฐายกเอาค�ำสั่งเสียจาก
มารดาขึ้นมากล่าวอ้าง ท่านชายคีซาร์กต็ อ้ งให ้เกียรติ ค�ำตอบมีเพียงแค่
การปฏิเสธ แต่ตอ้ งเว ้นระยะไว ้หน้าพระเชษฐาสักเล็กน้อย
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2

เรื่องกวนใจ

ท่ านชายคีซาร์หลับตาลง ค�ำตอบที่ใหแ้ ก่ ราชาซีซาร์ไม่ใช่

การอนุ ญ าตให ผ้ ู ส้ ู ง ศัก ดิ์ส่ ง สตรีม ารบกวนท่ า นชายคีซ าร์ท่ีอ สั คาซา
ซึ่งเป็ นสถานที่ทำ� งานของท่านชายคีซาร์ ในช่วงครึ่งวันเช้า มีสตรีถงึ
สิบคนถูกส่งตัวมาให ้ท่านชายคีซาร์พดู คุยเพือ่ ศึกษานิสยั ใจคอ
‘จ�ำเป็ นด้วยเหรอ!’
มีงานที่จำ� เป็ นมากกว่าการพูดคุยกับสตรี รอคอยใหท้ ่านชาย
จัดการ เรื่องสตรีควรได้รบั ความสนใจหรืออย่างไร!
หรือพระเชษฐาว่างงานจนเกินไป ถึงได้จงใจก่ อกวนกัน หรือ
ท่านชายจะต้องถ่ายโอนงานไปให ้พระองค์เพิม่ อีก  เพือ่ ให ้เวลาว่างลดลง
“ท่านชายครับ”
ชาเป้ เขา้ ไปในหอ้ งท�ำงานของท่านชาย เขาโน้มตัวแสดงความ
เคารพ ท่านชายคีซาร์หลับตา มือก�ำปากกาแน่นขึ้น การสูดลมหายใจ
ลึกๆ คือการควบคุมโทสะ
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“มีใครมาอีก”
“เป็ นองค์รชั ทายาทเสด็จครับ”
“องค์รชั ทายาทงัน้ เหรอ เชิญเสด็จ”
ท่านชายคีซาร์ค่อยคลายโทสะ การถูกรบกวนด้วยสตรีท่มี านั่ง
ยิ้มหวาน ท�ำทีชม ้ายชายตาเมียงมอง แล ้วก็สะดุง้ ท�ำท่าหวาดกลัว เมือ่
ท่านชายคีซาร์เพ่งมองตรงๆ เป็ นเรือ่ งเสียเวลา สตรีทงั้ สิบคนทีถ่ กู ส่งมา
ไม่มใี ครที่ดึงดู ดความสนใจจนท่านชายคีซาร์ยอมใหเ้ ขา้ พบมากกว่า
ห ้านาที
“ท่านอา”
องค์ชายรัชทายาทกีซาร์ ลา ซาฟรองเต้ มิได้กระท�ำการตามพระทัย
เฉกเช่นองค์ราชา มีรบั สั่งใหช้ าเป้ เข ้ามาขออนุ ญาตท่านชายก่อนเข ้าพบ
ถา้ หากว่าท่านชายมีงานยุ่งจนไม่สามารถใหพ้ บได้ องค์รชั ทายาทก็จะ
กลับไปทีว่ งั ก่อน
“กีซาร์”
องค์ชายรัชทายาทแห่งบาลีเวียพาร่างสูงสง่าและใบหน้าหล่อเหลา
ราวกับเจ้าชายในเทพนิยายเขา้ ไปหาท่านชายคีซาร์ ซึ่งเดินออกมายืน
รอรับ และก็คุกเข่าข ้างหนึ่งลงตรงหน้าท่านชายเพือ่ แสดงความเคารพ
“ฉันต่างหากทีต่ อ้ งแสดงความเคารพ”
ท่านชายคีซาร์วางมือลงบนไหล่ของหลานชาย องค์รชั ทายาท
ดึงพระพักตร์ข้นึ แล ้วก็ยงั คงอยู่ในท่าแสดงความเคารพดังเดิม
“การทีผ่ มแสดงความเคารพท่านอา เป็ นเรื่องทีส่ มควรแล ้วครับ
ท่านอาสถานะสูงส่งและเป็ นบุคคลส�ำคัญแห่งบาลีเวีย”
“องค์ชายรัชทายาทย่อมต้องส�ำคัญกว่าไม่ใช่หรือยังไง”
“ไม่ครับ”
องค์รชั ทายาทปฏิเสธ แลว้ ก็ทรงพระวรกายลุกขึ้น การแสดง
ความเคารพต่ อ ท่ า นชายคีซ าร์เ ป็ น เรื่อ งสมควรแล ว้ เพราะตามกฎ
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ทีอ่ งค์ราชาเหน็ดเหนื่อยเพือ่ ทีจ่ ะท�ำใหส้ ำ� เร็จ และก็สำ� เร็จไปเรียบร้อย
แล ้วนัน้ ท่านชายคีซาร์คอื ผู้มอี ำ� นาจรองจากองค์ราชาซีซาร์
แม ้กระทั่งราชินี หรือรัชทายาทแห่งบาลีเวีย ก็ยงั มีสถานะทีต่ อ้ ง
แสดงความเคารพต่ อ ท่ า นชายคี ซ าร์ และองค์ร ชั ทายาทก็ ท ำ� ด้ว ย
น�ำ้ พระทัยทีเ่ คารพและเทิดทูนต่อท่านอาอย่างไร้สง่ิ ใดเคลือบแฝง เพราะ
ท่านอาคือฮีโร่ คือผูท้ อ่ี งค์รชั ทายาทยกเป็ นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ
ท่ า นอาและท่ า นหลานสวมกอดกัน เป็ นการทัก ทาย ถึง แม ้
ท่านชายคีซาร์จะคงไว้ซง่ึ ใบหน้าเรียบเฉย และดวงตาไร้ความรู้สกึ แต่
การแสดงออกก็หมายถึงการยินดีตอ้ นรับหลานชาย เพราะท่านอาและ
ท่านหลานสนิทกันตัง้ แต่องค์รชั ทายาทยังทรงพระเยาว์
องค์รชั ทายาทกีซาร์อยูใ่ นวัยยีส่ บิ สองชันษาในปี น้ ี เป็ นบุรษุ รูปงาม
สง่าราศีอนั สู งส่ง ดวงเนตรอบอุ่นของพระองค์แสดงใหเ้ ห็นถึงความ
เมตตาปรานี ท่ีท รงครอบครองเป็ น เจ้า ของ หลัง จากรับ การแต่ ง ตัง้
ต�ำแหน่ งองค์ชายรัชทายาทเมือ่ สิบสองปี ก่อน ก็ถูกส่งตัวไปศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ ผูท้ ไ่ี ปเยีย่ มองค์รชั ทายาทเป็ นประจ�ำทุกปี ปี ละหลายครัง้
ก็คอื ท่านชายคีซาร์ ซึง่ จะใช้เวลายามเดินทางไปเจรจาธุรกิจ จัดตาราง
แวะเยี่ย มหลานชายพ่ ว งเข า้ ไปด้ว ย เมื่อ กลับ ถึง ประเทศบาลีเ วีย
องค์รชั ทายาทจึงเสด็จมาหาท่านอาเป็ นคนแรก
“เอาเถอะ กลับมาก็ดแี ล ้ว”
“ผมเรียนจบแลว้ ครับ หลังจากจัดการธุ ระเรียบร้อยก็เดินทาง
กลับมาทันทีเพือ่ มาช่วยท่านอาท�ำงานครับ ท่านอาจะได้มเี วลาจัดสรร
เวลาไปแต่งงาน”
“ใครบอกว่าฉันจะแต่งงาน”
“เสด็จพ่อครับ”
ท่ า นชายคี ซ าร์แ ละองค์ร ชั ทายาทไปนั่ ง สนทนากัน บนโซฟา
ท่านชายคีซาร์ถอนหายใจเมือ่ นึกถึงองค์ราชาซีซาร์
40 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

“เสด็จพ่อจัดการโดยไม่ได้ถามท่านอาหรือครับ”
“ถาม แต่เหมือนจะไม่ใส่พระทัยกับค�ำตอบ”
“เป็ นอย่างนัน้ น่ะเอง”
“เรื่องของฉันช่างเถอะ ฝ่ าบาทควรต้องไปแสดงความเคารพต่อ
องค์ราชาและราชินี”
“ผมจะไปหลังจากนี้ครับ ผมมารายงานตัวกับท่านอาก่อนครับ
พรุ่งนี้ผมพร้อมจะเริ่มงานทันที ไม่วา่ ท่านอาจะให ้ท�ำอะไรก็ตาม”
องค์รชั ทายาทกีซาร์แสดงความกระตือรือร้น ทรงพร้อมที่จะ
ท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ผู ้เป็ นอา และจะตัง้ ใจท�ำอย่างดีทส่ี ุด

ฝ่ ายตรงข ้ามกล่าวถึงท่านชายคีซาร์ในนามของ ‘ท่านชายปีศาจ

ผู ก้ ระหายเลือด’ ฝ่ ายพันธมิตรยกย่ องท่านชายคีซาร์เยี่ยง ‘ผู ก้ ลา้ ’
บาลีเวียถูกซับหยดน�ำ้ ตาและหยดเลือดด้วยมือของท่านชายคีซาร์
“ต้องแบบนี้ส”ิ
เจ้าของเรียวนิ้วทีเ่ คาะลงบนแป้ นพิมพ์  เพือ่ พิมพ์ข ้อความส�ำหรับ
ลงในเว็บไซต์ทห่ี ล่อนดูแลอยู่ ยิ้มอย่างพึงพอใจกับผลงานการกลัน่ กรอง
ผ่านสมองจนกลายมาเป็ นตัวอักษรของเธอ
“คุณหนู คะ ขออนุญาตค่ะ”
ตีล่า เข า้ มาในห อ้ งนอนของคุ ณ หนู เ ล็ก ตระกู ล คลาเลนเมอรี
คุณหนู คนสวยหันไปยิ้มให้ตลี า่ แล ้วก็พยักหน้าให ้เข ้ามาได้
“น�ำ้ ผลไม้กบั ขนมเค้กค่ะคุณหนู ”
“ดีจงั ก�ำลังต้องการของหวานพอดี”
โรเซตต้า คลาเลนเมอรี บอกอย่างอ่อนหวาน ตีล่าเป็ นสาวใช้
ประจ�ำตัว แต่โรเซตต้าไม่เคยพูดจาหยามเกียรติหรือใส่อารมณ์กบั ตีลา่
หญิงสาวใหเ้ กียรติตีล่าในฐานะคนท�ำงาน และนอกจากนี้ตีล่ายังเป็ น
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ทัง้ เพือ่ นและสาวใช้ประจ�ำตัว
มารดาของโรเซตต้าเป็ นสตรีชาวไทยที่นอกจากรู ปร่ างหน้าตา
จะงดงามอ่อนหวาน นิสยั ก็ยงั อ่อนโยน สตรีในชนชัน้ สู งของบาลีเวีย
จะไม่เลี้ยงดูบตุ รธิดาด้วยตัวเอง แต่จะต้องมีแม่นมและบรรดาพีเ่ ลี้ยง
คอยดูแล
อนาลิน บวรรัช หรือ อนาลิน คลาเลนเมอรี ขออนุญาตท่านชาย
คาเลน คลาเลนเมอรี ผูเ้ ป็ นสามี เพือ่ เลี้ยงดูทงั้ บุตรชายและบุตรสาว
อย่างใกล้ชิดในช่ วงแปดปี แรก ซึ่งท่านชายคาเลนก็อนุ ญาต และยัง
พึงพอใจทีอ่ นาลินต้องการดูแลบุตรและธิดาด้วยตัวเอง
โรเซตต้าไม่เรียบร้อยอ่อนหวานเทียบเท่ากับมารดา แต่เธอมีทงั้
ความฉลาดเฉลียว ความอ่อนโยนของมารดา และความเข ้มแข็งของบิดา
หลอมรวมกันกลายเป็ น โรเซตต้า คลาเลนเมอรี ซึ่งเป็ นสุดที่รกั ของ
ครอบครัว
“เค้กนมสดของโปรดของคุณหนู ค่ะ พระชายาลงมือท�ำเองเลย
นะคะ”
“ขนมเค้กฝี มอื ท่านแม่ ดีจงั เลย แล ้วท่านแม่อยู่ไหน ฉันไปชวน
ท่านแม่รบั ประทานด้วยกันดีกว่า”
“พระชายาดูแลท่านชายอยู่ค่ะ”
“ท่านพ่อกลับมาแล ้วเหรอ ถ ้าอย่างนัน้ ฉันไม่กวนดีกว่า”
โรเซตต้าเปลีย่ นใจ ในเมือ่ บิดามารดาอยูด่ ้วยกัน หญิงสาวก็เลือก
ทีจ่ ะไม่เข ้าไปก่อกวน เธอพิมพ์ข ้อความทีค่ ดิ ไว้ในสมองเติมลงไป
“สักครู่นะตีลา่ ใกล ้เสร็จแล ้ว”
“ค่ะคุณหนู ”
โรเซตต้า พิม พ์ไ ปยิ้ ม ไป แล ว้ เมื่อ พิม พ์ค รบตามที่ต อ้ งการ
หญิงสาวก็อ่านทวนอีกรอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ก่ อนจะ
จัดการอัปโหลดข ้อความและรูปภาพทีเ่ ธอจัดเตรียมเอาไว ้ลงในเว็บไซต์
42 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

ทีเ่ ธอดูแลอยู่
“เรียบร้อยแล ้ว”
“มีความสุขจังเลยนะคะ”
“เพราะฉันได้ปกป้ องท่านชาย ถึงจะเป็ นแค่ส่วนเล็กๆ ก็เถอะ”
โรเซตต้าลุกขึ้นจากเก้าอี้ทำ� งาน เดินไปยังโซฟาพักผ่อนที่ตีล่า
จัดของว่างเอาไว้ให้ หญิงสาวทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟา
“คุณหนู ชน่ื ชมท่านชายมากจริงๆ นะคะ อยากให ้ท่านชายรูจ้ งั เลย
นะคะ”
“ไม่ ต อ้ งรู ้ ก็ ไ ด้ เพราะฉัน ท�ำ ลงไปโดยที่ไ ม่ ไ ด้ต อ้ งการสิ่ง ใด
ตอบแทน”
โรเซตต้าเปิ ดเว็บไซต์เพื่อลงขอ้ มูลเกี่ยวกับท่านชายคีซาร์เมื่อ
หา้ ปี ก่อน ตอนอายุสิบหา้ ในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันเริ่มใส่ใจเรื่อง
ความสวยความงาม แต่โรเซตต้าใส่ใจกับการเรียบเรียงข ้อมูลเกี่ยวกับ
ท่านชายคีซาร์ และท�ำเว็บไซต์เพือ่ ให ้คนทั่วไปในประเทศบาลีเวียเข ้ามา
ชมได้
ประวัตอิ นั น่ายกย่องของท่านชายคีซาร์ในสนามรบ  และการท�ำงาน
อย่างหนักเพือ่ ประชาชน ถูกเรียบเรียงเป็ นตัวอักษรทีส่ อ่ื สารเพือ่ ท�ำให ้
คนได้รับรูถ้ งึ ผลงานของท่านชายคีซาร์ ถ ้าหากไม่มกี ารกระจายข่าวสาร
ประชาชนอาจจะลืม ว่าชีวติ ทีส่ ุขสบายและได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวติ โดย
ไม่ตอ้ งถูกกดขีเ่ กิดขึ้นจากความเสียสละชีวติ ของผู้ใด
นอกจากท่านชายคีซาร์แล ้ว ก็ยงั มีผลงานของอัศวินคนสนิท และ
รายชื่อผูเ้ ขา้ ร่วมต่อสู เ้ พือ่ ประชาชนลงเอาไวอ้ ย่างครบถว้ น แต่ผลงาน
ของท่านชายคีซาร์เป็ นผลงานหลักทีโ่ รเซตต้าเขียนถึงเป็ นประจ�ำทุกเดือน
และเว็บไซต์ของเธอก็มคี นให ้ความสนใจเข ้าชมเป็ นจ�ำนวนมาก
“คนทีอ่ ยู่ฝ่ายตรงข ้าม กระจายข่าวเสียหายของท่านชายผ่านสือ่
ที่ไ ร้จ รรยาบรรณ ฉัน ท�ำ อะไรไม่ ไ ด้ นอกจากให ข้ อ้ มู ล ที่ถู ก ต้อ ง
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ไม่ใส่อารมณ์ผ่านตัวอักษร เพราะอาจท�ำใหค้ นยิง่ เข ้าใจผิดว่าฉันตัง้ ใจ
แก้ต่าง แต่ ฉนั เรียบเรียงอย่างระมัดระวัง เพื่อใหค้ นที่เขา้ มาอ่านได้
ตัดสินใจเอง”
“คุณหนู มคี วามสุขทีไ่ ด้ทำ� ใช่ไหมคะ”
“ใช่ ฉันมีความสุข มีความสุขมากด้วย”
“ดิฉนั ทราบแล ้วค่ะ  ว่าท่านชายเป็ นคนส�ำคัญส�ำหรับคุณหนู จริงๆ”
“แต่อย่าลืมนะตีลา่ เรื่องนี้เป็ นความลับ”
“ไม่ลมื แน่นอนค่ะคุณหนู ”
“ตีลา่ ก็กนิ ขนมด้วยกันสิ”
“ไม่ได้หรอกค่ะคุณหนู ”
“มาเถอะ ไม่มใี ครเห็นเสียหน่อย กินคนเดียวแล ้วเหงา”
โรเซตต้าตัดแบ่งขนมให้ตลี า่ ตีลา่ นั่งลงบนพื้น ยอมรับประทาน
ของว่างเป็ นเพื่อนโรเซตต้า แต่ ไม่ยอมนั่งเสมอเจ้านาย ซึ่งโรเซตต้า
ก็ไม่บงั คับ หญิงสาวรับประทานขนมอย่างเอร็ดอร่อย ฝี มอื ของอนาลิน
ถูกปากโรเซตต้ามากทีส่ ุด

โรเซตต้าย่อตัวท�ำความเคารพมารดา  อนาลินยืน่ แขนออกไปหา

ลู กสาวคนเล็กก็เดินเขา้ มาสวมกอดมารดา โรเซตต้าถูกส่งตัวเขา้ ไป
ที่ต ำ� หนัก ในตัง้ แต่ ย งั เล็ก ตามบัญ ชาของราชินี อีว านก้า หญิง สาว
ถูกเลี้ยงดูให ้เติบโตในต�ำหนักใน
ได้รบั อนุ ญาตใหก้ ลับบา้ นสัปดาห์ละหนึ่งครัง้ และอนุ ญาตให ้
อนาลินเข ้าออกต�ำหนักในเพือ่ เยี่ยมโรเซตต้าได้ นอกจากนี้ยงั อนุ ญาต
ใหต้ ระกูลคลาเลนเมอรีสามารถส่งสาวใช้ประจ�ำตัวของโรเซตต้าเขา้ ไป
คอยรับใช้ดูแลคุณหนู ตระกูลคลาเลนเมอรีได้อกี หนึ่งคน
เรียกได้ว่าตระกูลคลาเลนเมอรีได้รบั พระเมตตาจากองค์ราชา
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และองค์ราชินีเป็ นอย่างมาก ท่านชายคาเลนและพระชายาต่างรับรู ว้ ่า
โรเซตต้าจะต้องมีบทบาทส�ำคัญในสถานะผูห้ ญิงของผูช้ ายที่มอี ำ� นาจ
ในประเทศบาลีเวีย
โรเซตต้าถูกเรียกตัวเข ้าต�ำหนักในก็เพือ่ เรียนรูเ้ รือ่ งการวางตัวและ
กฎระเบียบต่างๆ ภายในพระราชวัง เพือ่ ให้ซมึ ซับตัง้ แต่เด็ก อนาลิน
เฝ้ ามองลูกด้วยความรักและความห่วงใย รู ว้ ่าชะตาชีวติ ของโรเซตต้า
ถูกเลือกให ้เกี่ยวข ้องกับผู ้ชายมีอำ� นาจ
แต่เพราะค�ำว่า ‘อ�ำนาจ’ อาจท�ำให้โรเซตต้าปราศจากความสุข
แต่โรเซตต้ากลับเติบโตขึ้นมาอย่างงดงาม  และเป็ นสาวน้อยทีฉ่ ลาดเฉลียว
มีทงั้ ความอ่อนโยนและความเขม้ แข็ง เป็ นบุตรสาวคนเล็กที่อนาลิน
สามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะดูแลตัวเองได้เป็ นอย่างดี
“ท่านแม่ขา”
อนาลินจุมพิตแก้มเนียนของบุตรสาว ยิ่งเติบโต โรเซตต้าก็ย่งิ
งดงามเฉิ ดฉาย เป็ นโฉมงามที่ทำ� ใหค้ นเพิ่งเคยพบหน้าตกตะลึงได้
อย่างง่ายดาย
“ท�ำอะไรอยู่ในห ้อง ลูก”
“อ่านหนังสือค่ะ”
โรเซตต้าไม่สามารถบอกเรื่องการท�ำเว็บไซต์ของเธอกับมารดาได้
แต่ก็ไม่ได้โกหกอนาลิน เธออ่านหนังสือจริง แต่ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่น
เป็ นหนังสือพิมพ์ซุบซิบทีก่ ล่าวถึงท่านชายคีซาร์อย่างไม่เหมาะสม เพือ่
ทีโ่ รเซตต้าจะได้เรียบเรียงข ้อมูลในการหักล ้าง เพือ่ ใส่ลงไปในเว็บไซต์
“มาคุยกับแม่หน่อยนะ ริร”ิ
อนาลินตัง้ ชื่อเล่นลูกสาวว่า ‘ริร’ิ เหตุผลของการตัง้ ชื่อก็เพราะชื่อ
โรเซตต้า คุณตากับคุณยายของโรเซตต้าเรียกยากเกินไป ก็เลยตัง้ ให ้
เรียกง่ายคล่องปากคนแก่เขา้ ว่า โรเซตต้าก็ชอบชื่อเล่นของตัวเองมาก
เพราะรูส้ กึ ว่าเรียกง่ายและน่ารัก
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หญิงสาวเคยได้พบกับคุณตาคุณยาย  เคยไปบ ้านสวนของมารดา
ที่ประเทศไทย แต่ ตอนนี้ทงั้ สองท่านเสียชีวติ ไปแลว้ โรเซตต้าก็ยงั
ระลึกถึงอยูเ่ สมอ เพราะคุณตากับคุณยายทีแ่ สนใจดีของเธอ และชือ่ เล่น
ของเธอก็เหมือนเป็ นตัวแทนทีท่ ำ� ให ้ระลึกถึงท่านทัง้ สองไม่เคยลืม
“ลูกกลับมาพักผ่อนที่บา้ นคราวนี้ เมือ่ กลับเขา้ ไปในต�ำหนักใน
อาจจะมีบางอย่างทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลงไป ลูกเตรียมใจไว ้แล ้วหรือยัง”
“ลูกเตรียมพร้อมส�ำหรับทุกเรื่องค่ะท่านแม่”
อนาลินยกมือขึ้นทาบเข ้ากับแก้มของบุตรสาว  การเตรียมตัวของ
โรเซตต้าไม่ได้กระท�ำการอย่างโจ่งแจ้ง  เพราะนอกจากเรียกตัวโรเซตต้า
เข ้าไปในต�ำหนักใน ราชินีอวี านก้ายังเรียกตัวคุณหนู ตระกูลขุนนางและ
ธิดาของราชวงศ์สำ� คัญเข ้าไปในต�ำหนักใน เพือ่ ใหก้ ารดูแลไปพร้อมกับ
โรเซตต้า
“ริรทิ ก่ี ล ้าหาญของแม่”
“ลูกใช้หวั ใจของลูก ใช้ความกล ้าหาญของลูก ลูกจะไม่ปฏิเสธ
โชคชะตาของลูกค่ะท่านแม่”
ถา้ หากโรเซตต้าต้องมีโชคชะตาทีย่ ง่ิ ใหญ่ แต่ปราศจากความสุข
อนาลินก็คงเป็ นทุกข์ แต่โรเซตต้าไม่เคยท�ำใหอ้ นาลินต้องเป็ นทุกข์เลย
ยิง่ โตก็ยง่ิ รูค้ วาม ยิง่ โตก็ยง่ิ รูว้ า่ ตัวเองมีหน้าทีส่ ำ� คัญอะไรรออยู่
“ท่านแม่กบั ท่านพ่อเป็ นห่วงลูก ลูกซาบซึ้งค่ะ แต่ลูกสัญญาว่า
ลู กจะดู แลตัวเองให้ดีท่ีสุด และไม่ว่าลู กจะต้องเจอกับปัญหาอะไร
ลูกจะผ่านไปให้ได้ ลูกจะไม่ยอมแพ ้ค่ะ”
น�ำ้ เสียงอ่ อนหวาน แต่ ทุกค�ำพูดของโรเซตต้าแสดงถึงความ
กล ้าหาญ หญิงสาวยอมรับในโชคชะตาของตัวเองด้วยความเต็มใจ
“ท่านพ่อบอกกับแม่ องค์รชั ทายาทเสด็จกลับมาแล ้วใช่หรือเปล่า
ลูก”
“ลูกก็ได้ยนิ มาแบบนี้ค่ะ แต่ยงั ไม่ได้เข ้าเฝ้ าค่ะ”
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“ลูกกลับเข ้าต�ำหนักในคราวนี้ เห็นทีแม่จะต้องฝากผลไม ้แช่อ่มิ
ไปถวายองค์รชั ทายาทเสียหน่อย ตอนยังทรงพระเยาว์ โปรดปรานนัก”
“ค่ะท่านแม่”
โรเซตต้าเคยใกล้ชดิ องค์รชั ทายาทเมือ่ ครัง้ เยาว์วยั ก่อนพระองค์
เสด็จไปศึกษาต่อทีต่ ่างประเทศ จะเรียกว่าเป็ นเพือ่ นในวัยเด็กก็คงได้
แต่ เมื่ออีกฝ่ ายสู งศักดิ์ถึงเพียงนัน้ ความเป็ นเพื่อนคงไม่อาจกล่าว
ออกไปสุ่มสีส่ ุ่มห ้า
อนาลินมองบุตรสาวด้วยสายตาเปี่ ยมรัก เมือ่ โรเซตต้าอายุยส่ี บิ
ก็ถงึ คราวโชคชะตาต้องเข ้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ มีเวลาเตรียมตัว
เตรียมใจมาสิบสองปี แต่อนาลินก็ยงั มีความห่วงใยต่อความรู้สกึ ของ
โรเซตต้า จะให ้เพิกเฉยก็คงท�ำไม่ได้
“ริริ จ�ำไว ้นะลูก ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้น แม่เชื่อมั่นในตัวลูก”
“ขอบคุณค่ะท่านแม่ ลูกยอมรับในโชคชะตาของลูก ลูกทราบว่า
เมือ่ เกิดมาในราชวงศ์ ยิง่ สูงศักดิ์เพียงใด ก็ยง่ิ ต้องจ่ายค่าความสูงศักดิ์
นัน่ ด้วยราคาทีไ่ ม่ธรรมดา และลูกก็ยอมจ่ายด้วยชีวติ ของลูก เพือ่ ไม่ให ้
ท่านพ่อท่านแม่และพีช่ ายต้องเดือดร้อน”
“ความสุขของลูกต่างหากทีแ่ ม่และท่านพ่อค�ำนึงถึง”
“ยิ่งเป็ นแบบนัน้ ลูกยิ่งต้องการปกป้ องครอบครัวของเรา แต่
ท่านแม่อย่าได้รู้สึกเป็นทุกข์หรือรูส้ กึ ผิด แม ้จะใช้คำ� ว่าจ�ำเป็ นก็ย่อมได้
แต่ลูกเต็มใจรับความจ�ำเป็ นทีเ่ กิดขึ้น”
“ริริ ลูกมีความเข ้มแข็งทีซ่ ่อนไว ้อย่างมากมาย แม่เชื่อว่าลูกมีวธิ ี
ในการรับมือกับเรื่องทีเ่ กิดขึ้น แม่และครอบครัวของเราจะเป็ นก�ำลังใจ
ใหล้ ู กเสมอ นอกจากนี้ตระกู ลคลาเลนเมอรีจะไม่ปล่อยใหล้ ู กต้อง
เดียวดาย ทุกการตัดสินใจของลูก พวกเราจะยอมรับและสนับสนุน”
ค�ำ พู ด ของอนาลิน อาจฟัง ดู ธ รรมดา แต่ แ ฝงไว ด้ ว้ ยความที่
ไม่ธรรมดา อนาลินก�ำลังส่งความมั่นใจให ้แก่โรเซตต้า หมายรวมไปถึง
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การตัดสินใจในอนาคต ถา้ หากเป็ นการตัดสินใจของโรเซตต้า ตระกูล
คลาเลนเมอรีกจ็ ะยืนอยู่ฝั่งเดียวกับเธอ
“ขอบคุณค่ะท่านแม่”
โรเซตต้าโน้มตัวเขา้ ไปสวมกอดมารดา อนาลินก้มลงไปจุมพิต
ขมับบอบบางของบุตรสาว แล ้วก็ลูบศีรษะของโรเซตต้าอย่างรักใคร่
ลู กเป็ นแก้วตาดวงใจของพ่อกับแม่ ขอเพียงแค่ ลูกปลอดภัย
และมีความสุขกับการใช้ชวี ติ คนเป็ นพ่อแม่ก็สุดแสนจะดีใจแล ้ว แต่
ในสถานะของโรเซตต้า เมือ่ เธอเกิดมาในราชวงศ์สำ� คัญของประเทศ
บาลีเวีย ในช่วงของการเปลีย่ นแปลงขัว้ อ�ำนาจ การเมืองทีย่ งั ไม่มั่นคง
ของประเทศบาลีเวีย ผู้ท่ีมอี ำ� นาจในมือย่ อมต้องถูกดึงเขา้ ไปอยู่ ใน
เกมการเมืองการปกครองอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ท่านชายคาเลน ผู ้วางตัว
เป็ นกลางกับทุกเรื่องเสมอมา ก็ยงั ต้องยอมส่งบุตรสาวคนเล็กเขา้ ไป
ในวังวนของอ�ำนาจ
พีช่ ายทัง้ สองของโรเซตต้ามีตำ� แหน่งส�ำคัญในกองทัพแห่งประเทศ
บาลีเวีย การตัดสินใจของท่านชายคาเลนในตอนนัน้ เมือ่ ย้อนกลับไป
ก็คงพูดได้วา่ ไม่สามารถตัดสินใจโดยยึดเอาโรเซตต้าเป็ นศูนย์กลางได้
แต่ตอ้ งถ่วงน�ำ้ หนักอย่างระมัดระวัง
“ไม่รูค้ ราวหน้าจะได้กลับบา้ นเมือ่ ไรนะคะ อยากเจอพีช่ ายใหญ่
กับพีช่ ายรองด้วยค่ะ”
“จะต้องมีโอกาสได้เจอแน่นอนจ้ะ”
“ท่านแม่คะ ลูกขอนอนหนุนตักท่านแม่ได้ไหมคะ”
“ได้สจิ ะ๊ ”
โรเซตต้าเอนกายลงนอนหนุ นตักมารดา อนาลินวางมือลงบน
ศีรษะของลูก ลูบเบาๆ แล ้วก็ย้ มิ อ่อนโยน
“ท่านแม่คะ ลูกจะท�ำให้ดที ส่ี ุด ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ”
“ท่ า นพ่ อ กับ แม่ต อ้ งการเพีย งเห็น ลู ก มีค วามสุ ข แม บ้ างครัง้
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ก็รูว้ า่ ยากเหลือเกิน ริริ ไม่วา่ ลูกจะอยู่ทไ่ี หน ในสถานะอะไร ขอเพียง
ลูกรูจ้ กั ทีจ่ ะไขว่คว ้าความสุขให ้แก่ตวั เอง เพียงเล็กน้อยก็ดกี ว่าไม่มเี ลย
เข ้าใจไหมลูกรัก”
“ค่ะท่านแม่ ลูกเชื่อว่าลูกจะมีความสุขค่ะ”
“แม่จะภาวนาให ้ลูกของแม่เป็ นผู ้หญิงทีม่ คี วามสุขไม่ด ้อยกว่าใคร”
โรเซตต้าจับมือมารดายกขึ้นจูบ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น โรเซตต้า
จะต้องมีความสุขในแบบของตัวเอง ถึงจะยาก แต่กใ็ ช่วา่ จะท�ำไม่สำ� เร็จ

“ถวายค�ำนับองค์รชั ทายาทเพคะ ขอทวยเทพจงอวยพรแด่ทา่ น”

“โรเซตต้า เป็ นเธอใช่หรือเปล่า”
รับสั่งทักทายพระสหายวัยเยาว์ โรเซตต้าเดินทางเข ้าต�ำหนักใน
ระหว่างการเดินทาง รถยนต์ทม่ี าส่งโรเซตต้าบังเอิญพบกับองค์รชั ทายาท
กีซาร์ เธอจึงต้องลงจากรถเพือ่ แสดงความเคารพต่อผู ้สูงศักดิ์
“เพคะฝ่ าบาท”
โรเซตต้ายิ้มนุ่มนวล ถึงเธอจะเป็ นสหายเมือ่ ครัง้ ยังเยาว์วยั แต่
หญิงสาวก็ยงั มีอายุนอ้ ยกว่าองค์รชั ทายาทแห่งบาลีเวียสองปี นอกจาก
ต้องเคารพนอบน้อมด้วยสถานะอันสูงส่งของพระองค์  ก็ยงั ต้องนอบน้อม
ด้วยอายุอกี ด้วย
“ตามสบายเถอะโรเซตต้า”
“ขอบพระทัยเพคะฝ่ าบาท”
องค์ชายรัชทายาททอดพระเนตรโรเซตต้า เธอช่างเติบโตขึ้นมา
เป็ นสตรีผู ้เลอโฉม ไม่ผดิ จากทีเ่ สด็จพ่อและเสด็จแม่ของพระองค์รบั สัง่
ไว ้เลยสักนิด
“ถอยออกไปก่อน”
ผู ส้ ู ง ศัก ดิ์ ห นั ไปรับ สั่ ง กับ อัศ วิน และองครัก ษ์ส่ ว นพระองค์
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แมก้ ระทั่งขา้ รับใช้ท่อี อกมารับโรเซตต้ากับตีล่าก็ตอ้ งถอยออกไปด้วย
เช่นกัน
“ทรงมีเรื่องอยากรับสั่งกับหม่อมฉันเหรอเพคะ”
“เป็ นเรื่องทั่วไปเท่านัน้ แต่เราไม่ชอบให้มหี ูของคนอื่นคอยฟัง
ยามเราสนทนากับสหายของเรา”
“เป็ นเกียรติทท่ี รงเรียกหม่อมฉันว่าสหายเพคะ”
“เติบโตขึ้นมากแล ้วจริงๆ โรเซตต้า งดงามทัง้ รูปโฉมและกิรยิ า”
องค์ชายรัชทายาทชื่นชมทัง้ รูปร่างหน้าตาและกิรยิ ามารยาทของ
โรเซตต้า งดงามและอ่อนช้อย เหมาะสมกับการถูกวางตัวเป็ นผูห้ ญิง
คนส�ำคัญในอนาคตอันใกล ้
“ขอบพระทัยเพคะทีร่ บั สั่งว่าหม่อมฉันงดงาม หม่อมฉันแค่พอ
ดูได้เท่านัน้ เพคะ”
“เป็ นการถ่อมตัวทีน่ ่ารักยิง่ ”
“องค์รชั ทายาทก็ทรงสง่างามมากเหลือเกินเพคะ”
“ค�ำชมของเธอ เราขอรับไว้กแ็ ล ้วกัน”
โรเซตต้าระบายรอยยิ้มลงบนริมฝี ปาก องค์ชายรัชทายาทกีซาร์
ยังอยากสนทนากับหญิงสาวอีกสักครู่ และก็ทรงรูว้ า่ ข ้ารับใช้จากต�ำหนัก
ในทีย่ นื ห่างออกไปมองด้วยความสนใจ
“ก�ำลังจะไปทีใ่ ด”
“หม่อมฉันก�ำลังจะกลับไปทีต่ ำ� หนักในเพคะ”
“ได้ยนิ เสด็จพ่อรับสั่งถึง ว่าเตรียมตัวพร้อมแล ้วใช่หรือไม่”
“เพคะ ขอเพียงเป็ นพระประสงค์ขององค์ราชา หม่อมฉันก็พร้อม
ทีจ่ ะท�ำตามพระบัญชาด้วยความภักดีเพคะ”
ความนุ่ มนวลของโรเซตต้าน่ าชื่นชม เพราะมิใช่ ความนุ่ มนวล
ทีอ่ ่อนปวกเปี ยกจนน่าร�ำคาญ แต่เป็ นความนุ่มนวลทีแ่ ฝงไว ้ด้วยความ
กล า้ หาญและเข ม้ แข็ง และสายพระเนตรแสดงความพึง พอใจของ
50 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

องค์รชั ทายาท ก็อยู่ในระยะสายตาของท่านชายคีซาร์เข ้าโดยบังเอิญ
“ท่านอา”
ท่านชายคีซาร์บนหลังอาชา งามสง่าจนคนมองแทบไม่อยาก
ละสายตา องค์รชั ทายาทโค้งตัวเพือ่ แสดงความเคารพ เพราะถึงอย่างไร
ด้วยฐานันดรซึง่ ถูกแก้ไขโดยองค์ราชาซีซาร์ ผูท้ ม่ี อี ำ� นาจรองจากเสด็จพ่อ
ของพระองค์กค็ อื ท่านชายคีซาร์
“ถวายค�ำนับองค์รชั ทายาท ขอทวยเทพจงอวยพรแด่ท่าน”
ทว่าท่านชายคีซาร์ก็ไม่ได้หยิ่งผยอง บังเอิญมาเจอกัน ก็ตอ้ ง
ลงจากหลังอาชา แล ้วโค้งตัวเพือ่ ท�ำความเคารพองค์ชายรัชทายาท
“ท่านอาครับ ผมบังเอิญเจอกับโรเซตต้าครับ”
รับ สั่ ง เพื่อ ให ท้ ่ า นชายคีซ าร์ร บั รู ว้ ่า ยัง มีอีก คนที่อ ยู่ ต รงนี้ ด ว้ ย
โรเซตต้าคลีย่ ้ มิ นุ่มนวล สองมือยกขึ้นประสานกัน แล ้วก็ย่อตัวลงเพือ่
แสดงความเคารพต่อท่านชายคีซาร์
“ค�ำนับท่านชายคีซาร์ โรเซตต้า คลาเลนเมอรี บุตรีของท่านชาย
คาเลนและพระชายาอนาลิน คลาเลนเมอรีเจ้าค่ะ”
โรเซตต้าแนะน�ำตัวเอง  น�ำ้ เสียงของเธอนุ่มนวลแสดงความเคารพ
แต่วาจาก็มคี วามฉะฉาน  มิใช่สตรีซง่ึ ตืน่ กลัวท่านชายคีซาร์จนน่าร�ำคาญ
“อืม” ตอบรับเพียงแค่นนั้ เพือ่ รับการแสดงความเคารพ โรเซตต้า
ยืดตัวตรง ประสานมือไวด้ า้ นหน้าอย่างเรียบร้อย และก็กม้ ศีรษะลง
เล็กน้อย เพราะการเชิดหน้ามองไปยังเชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์ไม่ใช่เรื่อง
ทีค่ วรท�ำ เรียกได้วา่ เป็ นการเสียมารยาทอย่างมาก
“โรเซตต้า แล ้วค่อยพบกัน ดีใจทีไ่ ด้เจอ”
“เพคะ หม่อมฉันทูลลา ขอทวยเทพจงอวยพรแด่ท่าน”
โรเซตต้ากราบทูลองค์รชั ทายาท หญิงสาวต้องยืนอยูท่ เ่ี ดิม ก็เพือ่
รับค�ำสั่งจากองค์รชั ทายาทหรือท่านชาย หากไม่สั่งจะปลีกตัวไปเอง
ก็เป็ นการเสียมารยาทและเป็ นเรื่องทีไ่ ม่ควรท�ำ
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“ท่านชาย ดิฉนั ขอตัวเจ้าค่ะ”
โรเซตต้าช้อนดวงตามองไปยังท่านชายคีซาร์ คลีย่ ้ มิ อ่อนหวาน
แลว้ ก็กล่าวลา ก่ อนจะเดินกลับไปหาขา้ รับใช้ และขึ้นรถยนต์เพื่อ
เดินทางต่อ
“ท่านอาก�ำลังจะไปทีใ่ ดหรือครับ”
องค์รชั ทายาทรับสั่งถาม เมื่อได้ความว่าท่านชายคีซาร์ก ำ� ลัง
จะไปทีส่ นามฝึ กอัศวิน ก็ทรงขอตามไปด้วยเพือ่ เข ้าชมการฝึ ก

“ดินเนอร์?”

“ใช่แล ้ว ดินเนอร์เป็ นการภายใน แบบคนกันเองคนในครอบครัว
เราถึงต้องมาชวนนายด้วยตัวเอง”
“ทรงมาเพือ่ ออกค�ำสั่งไม่ใช่หรอกหรือพ่ะย่ะค่ะ”
“ออกค�ำสัง่ อะไรกัน นายไม่ควรมองเราในแง่รา้ ยแบบนัน้ นะคีซาร์”
ท่านชายคีซาร์ตอ้ งถูกผูส้ ู งส่งรบกวนอีกแลว้ ครัน้ จะไล่ตะเพิด
ออกไปก็คงไม่เหมาะ เพราะถึงอย่างไรต่อหน้าข ้าราชบริพารในประเทศ
บาลีเวีย ก็ตอ้ งก้มศีรษะแสดงความเคารพต่อองค์ราชา
“หรือทรงว่างงาน?”
“ว่างงานอะไรกัน แต่ผู ้เป็ นราชา ต่อให้มงี านหนักท่วมตัว ก็ย่อม
ต้องหาเวลาพักผ่อนบา้ ง เราไม่มรี ่ างโคลนนิ่ง ถา้ หากเราลม้ ป่ วยไป
จะต้องเป็ นเรื่องใหญ่แน่”
“พ่ะย่ะค่ะ”
ท่านชายคีซาร์ตอบรับ ในขณะทีส่ ายตาก็อา่ นตัวอักษรบนเอกสาร
ในมือ ราชาซีซาร์ยน่ื พระหัตถ์ไปวางลงบนกระดาษ
“นายต้องไปนะ ดินเนอร์ม้อื นี้เราตัง้ ใจจัดเพือ่ นาย”
“กระหม่อมจะปฏิเสธได้หรือ”
52 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

“แน่นอนว่าไม่ได้”
“พ่ะย่ะค่ะ เอามือออกไปได้แล ้ว”
องค์ราชาดึงพระหัตถ์กลับมา ในเมือ่ ท่านชายคีซาร์รบั ปากแล ้ว
ถึงอย่างไรบนโต๊ะดินเนอร์ก็ตอ้ งมีท่านชายไปร่ วมด้วยอย่างแน่ นอน
เรื่องการรักษาค�ำพูด ท่านชายคีซาร์รกั ษาเทียบเท่าชีวติ
“นอกจากเรา ราชินีของเรา กีซาร์ และนาย ก็จะมีบุตรีของ
ท่านชายคาเลน คลาเลนเมอรี มาร่วมโต๊ะด้วย เราบอกไว ้ก่อน เดีย๋ ว
นายจะกล่าวโทษได้วา่ เราบอกรายชื่อแขกไม่หมด”
“โรเซตต้า คลาเลนเมอรี หรือกระหม่อม”
“นายให ้ความสนใจโรเซตต้าด้วยอย่างนัน้ เหรอ”
“บังเอิญเจอโรเซตต้ากับองค์รชั ทายาทพ่ะย่ ะค่ ะ หาใช่ เพราะ
กระหม่อมให ้ความสนใจ”
โรเซตต้า คลาเลนเมอรี คงถูก วางตัว ให เ้ ป็ น สตรีค นส�ำ คัญ
ในราชวงศ์ลา ซาฟรองเต้ อาจจะเป็ นว่าทีพ่ ระคู่หมัน้ ขององค์รชั ทายาท
กีซาร์ก็เป็ นได้ องค์ราชาถึงใหค้ วามส�ำคัญ ประทานอนุ ญาตใหเ้ ธอ
ร่ วมโต๊ะเสวย แลว้ ยังต้องนัดผู้ที่เรียกได้ว่าเป็ นสมาชิกในครอบครัว
ไปร่วมโต๊ะ
คงเพือ่ ให ้เป็ นสักขีพยาน?
“เอาละๆ ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด เจอกันไว้ รูจ้ กั กันไว ้ก็ยอ่ มดีแล ้ว
เราไปท�ำงานก่อน”
“น้อมส่งเสด็จ ขอทวยเทพจงอวยพรแด่ท่าน”
“รีบส่งเรากลับ ไม่ห ้ามเลยนะคีซาร์”
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3

ผู้หญิงคนส�ำคัญ

“คีซาร์ออกมาจากต�ำหนักหรือยัง”

“ก�ำลังจะออกพ่ะย่ะค่ะ”
ราชาซีซาร์โทรศัพท์ถงึ พระอนุ ชา ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั ตรงกับพระทัย
เป็ นจังหวะดีทจ่ี ะได้ขอความช่วยเหลือจากท่านชายคีซาร์
ภายในต�ำหนักใน เชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์ทเ่ี ป็ นบุรุษ และสามารถ
เข ้าออกต�ำหนักในได้มเี พียงราชาซีซาร์ องค์รชั ทายาทกีซาร์ และท่านชาย
คีซาร์เท่านัน้
“ดีจริง”
“ทรงประสงค์สง่ิ ใดพ่ะย่ะค่ะ”
“ถามแบบนี้ ช่างรูใ้ จเรา”
“กระหม่อมยินดีรบั ใช้พะ่ ย่ะค่ะ”
“เราอยากได้ยนิ ประโยคนี้แหละ”
หากรับสั่งในทันที ท่านชายคีซาร์อาจปฏิเสธก็ได้ เพราะฉะนัน้
54 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

ต้องรอให้อกี ฝ่ ายแสดงความเต็มใจก่อน เมือ่ เป็ นแบบนี้แล ้ว ถึงอย่างไร
ท่านชายก็จะไม่ปฏิเสธบัญชาจากพระองค์
“ฝ่ าบาทพระสงค์สง่ิ ใดพ่ะย่ะค่ะ”
ท่ า นชายคีซ าร์ถ ามย�ำ 
้ เพื่อ ที่จ ะได้จ ดั การตามความต้อ งการ
ของผู เ้ ป็ นใหญ่ใหเ้ รียบร้อย เขาจะได้เดินทางไปร่ วมโต๊ะเสวย เสร็จ
มื้อดินเนอร์ แล ้วก็จะได้กลับมายังต�ำหนักธาเทียซาเพือ่ พักผ่อน
“มาถึงพระราชวัง แวะไปทีต่ ำ� หนักในเพือ่ รับตัวโรเซตต้ามาด้วย
ได้หรือไม่”
“ต�ำหนักใน? กระหม่อมต้องผ่านไปทีน่ ั่นหรือพ่ะย่ะค่ะ”
“นายมาจากต�ำหนักธาเทียซาทางทิศตะวันออก  กจ็ ะผ่านต�ำหนักใน
เป็ นนายทีส่ ามารถเข ้านอกออกในต�ำหนักในได้  ก็ชว่ ยรับมาด้วยก็แล ้วกัน
เข ้าไปในฐานะท่านอาขององค์รชั ทายาทดีไหม”
“พ่ะย่ะค่ะ”
“เป็ นอันว่าตกลงแล ้วนะ”
“พ่ะย่ ะค่ ะ กระหม่อมจะไปรับตัวโรเซตต้าที่ตำ� หนักใน เพื่อ
องค์รชั ทายาทกีซาร์พะ่ ย่ะค่ะ”
“ถ ้าอย่างนัน้ เราก็วางใจ”
การไปรับ ตัว โรเซตต้า ที่ต ำ� หนัก ใน คงเป็ น เพราะพระเชษฐา
ไม่ ต อ้ งการให เ้ อิ ก เกริ ก เกี่ ย วกับ สถานะของเธอกระมัง หากเป็ น
ท่านชายคีซาร์ การไปทีต่ ำ� หนักใน ต่อให้มีผใู้ ดสงสัย แต่กค็ งไม่มผี ใู้ ด
กล า้ เสนอหน้า ออกความคิด เห็น ท่ า นชายคีซ าร์ในชุด สีด ำ� งามสง่า
เดินออกไปยังบริเวณด้านนอกต�ำหนัก ร็อบเบนและชาเป้ ทย่ี นื คอยอยู่
โค้งตัวท�ำความเคารพ แลว้ ก็เดินตามท่านชายออกไป คอยอารักขา
ความปลอดภัยอย่างใกล้ชดิ และไม่ให ้คลาดสายตา
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โรเซตต้าแต่งกายอย่างพิถพี ถิ นั และงดงาม ชุดตัดเย็บจากผา้

ทีท่ อขึ้นด้วยลวดลายประณีตและฝี มอื วิจติ รบรรจง ผมยาวถูกมัดรวบ
ครึ่งหนึ่ง ประดับด้วยเครื่องประดับที่ทำ� จากคริสตัล ชุดราตรียาว
กรุยกรายแสนสวยยิง่ สวยเมือ่ อยู่บนตัวของโรเซตต้า
“คุณหนู สวยมากเลยค่ะ”
ตีล่าเอ่ ยปากชม และขา้ รับใช้อีกสองคนที่เขา้ มาดู แลแต่ งตัว
ให ้แก่โรเซตต้าก็ร่วมชื่นชมความงามของหญิงสาวไปด้วย
“ขอบใจส�ำหรับค�ำชม”
โรเซตต้าส�ำรวจความเรียบร้อยของตัวเองบริเวณหน้ากระจก
ความสวยของเธอมีไว ้ส�ำหรับคนส�ำคัญ ถ ้าหากเขาเห็นว่าเธอสวยก็คงดี
“ออกไปรอข ้างนอกกันเถอะ”
การเดินทางภายในพระราชวังใช่วา่ จะเดินไปไหนมาไหนตามใจชอบ
โดยเฉพาะสตรีซ่ึงอยู่ในต�ำหนักใน จะออกนอกต�ำหนักก็ตอ้ งได้รบั
อนุญาต โรเซตต้าก็ไม่มขี ้อยกเว ้นเช่นกัน การเดินทางไปยังพระราชวัง
รับรองจะมีรถมารับเธอทีน่ ่ี
และคนทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตใหต้ ามโรเซตต้าเข ้าไปในพระราชวังก็คือ
ข ้ารับใช้ตำ� หนักใน ซึง่ ตีลา่ ไม่มสี ทิ ธิ์ เนื่องจากตีลา่ เป็ นคนรับใช้ส่วนตัว
ไม่ใช่ ขา้ รับใช้ในพระราชวังหรือต�ำหนักใน กฎระเบียบมากมาย แต่
โรเซตต้าก็อยูท่ น่ี ่อี ย่างมีความสุข เพราะการปรับตัวและเป้ าหมายในชีวติ
ของเธอ
“คุณหนู คะ ดิฉนั จะรอรับคุณหนู นะคะ”
“ถ ้าง่วงก็นอนไปก่อนเถอะ คงไม่มอี ะไรให ้ต้องเป็ นห่วง”
“จะไม่ให ้เป็ นห่วงคงไม่ได้หรอกค่ะคุณหนู ”
ตีลา่ บอกกับนายสาว ความเป็ นห่วงทีม่ ตี ่อโรเซตต้า กลายเป็ น
ส่วนหนึ่งในชีวติ ของตีล่าไปแล ้ว ในเมือ่ ตามไปดูแลไม่ได้ก็จะคอยอยู่
ที่น่ี ที่พกั ของโรเซตต้าเป็ นต�ำหนักชัน้ เดียว ตัง้ อยู่ภายในต�ำหนักใน
56 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

ชื่อของทีน่ ่ีคอื ต�ำหนักโรซามารี
ห่างจากต�ำหนักโรซามารีออกไปจะมีตำ� หนักอีกหลายต�ำหนัก
ตัง้ อยู่ ซึ่งคุณหนู จากตระกู ลส�ำคัญที่ราชินีอีวานก้าเรียกตัวเขา้ วังมา
พร้อมกับโรเซตต้าก็จะพักอยู่ในต�ำหนักรับรองของตัวเองคนละหนึ่ง
ต�ำหนัก เพือ่ เป็ นการให ้เกียรติ
“คุณหนู โรเซตต้า รถมาแล ้วค่ะ”
ข ้ารับใช้เข ้ามารายงาน โรเซตต้าขยับตัวลุกขึ้นจากโซฟา หญิงสาว
ไม่อิด ออด เดิน น�ำ หน้า ตีล่า และข า้ รับ ใช้อ อกไปยัง ห อ้ งโถงชัน้ นอก
เพีย งแรกเห็น บุรุ ษ ร่ า งสู ง ผู ส้ ง่า งามที่เ ดิน เข า้ มาในต�ำ หนัก โรซามารี
โรเซตต้าก็รบี ย่อตัวลงเพือ่ แสดงความเคารพ
“ค�ำนับท่านชายคีซาร์เจ้าค่ะ”

โรเซตต้า คลาเลนเมอรี สร้างความแปลกใจให ้แก่ทา่ นชายคีซาร์

ถึง แม้ท่านชายจะมีรู ป โฉมหาที่ติไ ม่ ไ ด้ แต่ ค วามน่ า เกรงขามท�ำ ให ้
คนรอบข ้างหวาดกลัว บุรุษผูเ้ ป็ นอัศวินใกล้ชดิ นอกจากร็อบเบนและ
ชาเป้ แมป้ กป้ องท่านชายด้วยชีวติ แต่ ก็มคี วามย�ำเกรงต่ อท่านชาย
คีซาร์
หากเป็ น ผู้อื่นที่ไม่ได้ใกล้ ชิ ด ก็ ย่ิง เกรงกลัว กระทั่ ง ชาวบ า้ น
ก็ทงั้ เกรงกลัวและเคารพยกย่องท่านชายคีซาร์ ขา้ รับใช้ในพระราชวัง
เมื่อ เห็น ท่ า นชายคี ซ าร์ก็ ม กั จะก้ม หน้า และท�ำ ตัว ลีบ เล็ก ด้ว ยความ
หวาดกลัว สตรีผอู้ น่ื ก็เช่นกัน
ไม่วา่ จะเป็ นสตรีจากตระกูลสูงศักดิ์เพียงใดก็หวาดกลัวท่านชาย
คีซาร์ เจอหน้าเป็ นต้องก้มหน้าหลบสายตา หรือต่ อใหอ้ ยากได้รบั
ความสนใจจากท่านชาย  ก็จะมองช้อนทอดสะพานด้วยสายตาทีท่ งั้ เสน่หา
และหวาดกลัว
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‘น่าร�ำคาญ!’
เพราะสตรีต่างพากันท�ำตัวแบบนี้ไปเสียหมด  ท่านชายถึงร�ำคาญ
จนไม่ส นใจสตรีผู้ใดเป็ น พิเ ศษ กิริย ามารยาทของโรเซตต้า งดงาม
อ่ อ นช้อ ย และยัง กล า้ ที่จ ะมองท่ า นชายคี ซ าร์โ ดยไม่ แ สดงอาการ
หวาดกลัวให ้ต้องเคืองขุน่
มือใหญ่ย่ืนไปตรงหน้าเธอตามมารยาทเพื่อประคองเธอขึ้นรถ
โรเซตต้าก็ไม่ลงั เลเลยทีจ่ ะยืน่ มือไปวางบนมือของท่านชาย  กล่าวขอบคุณ
ด้วยน�ำ้ เสียงนุ่ มนวลและก้าวขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ ก่ อนที่ท่านคีซาร์
จะเดินอ้อมไปขึ้นอีกฝั่ง
เมือ่ ท่านชายก้าวขึ้นไปนัง่ บนรถยนต์ โรเซตต้าก็เบีย่ งกายเล็กน้อย
มองมาทีท่ ่านชายอยู่ก่อนแล ้ว เธอไม่หลบสายตา หรือพยายามท�ำตัว
เล็กลีบใหต้ อ้ งอึดอัด เมือ่ ท่านชายใช้ดวงตาไร้ความรู้สกึ มองตอบเธอ
หญิงสาวก็ย้ มิ ให ้อย่างอ่อนหวาน
แต่ไม่ใช่ความอ่อนหวานที่มากจนเกินไป เป็ นความอ่อนหวาน
และนุ่ มนวลตามมารยาท ท่ านชายรักษามารยาทต่ อเธอ หญิงสาว
ก็รกั ษามารยาทต่อท่านชายเช่นกัน สตรีผู้นี้ได้รบั การอบรมมาดีทเี ดียว
ถ า้ หากจะได้ร บั การแต่ ง ตัง้ เป็ น พระคู่ ห มัน้ ขององค์ร ชั ทายาทกีซ าร์
ก็เรียกได้ว่าไม่มอี ะไรต้องต�ำหนิ
“ขออนุญาตชวนคุยได้ไหมเจ้าคะ”
“ชวนฉันคุย?”
“เพราะมีเรื่องอยากสนทนากับท่านชาย แต่ ตอ้ งถามก่ อนเพื่อ
ไม่ใหเ้ ป็ นการเสียมารยาทเจ้าค่ะ ท่านชายท�ำงานหนักมาก อาจจะรู้สกึ
เหนื่อยจนไม่ตอ้ งการพูดคุยเจ้าค่ะ”
นอกจากราชาซีซาร์และองค์รชั ทายาทกีซาร์ มีดว้ ยเหรอคนที่
อยากคุยกับท่านชายคีซาร์ แต่ในเมือ่ โรเซตต้ากล ้าถาม ท่านชายก็ยอม
พยักหน้า
58 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

“พูดมา”
“ขอบคุณเจ้าค่ะท่านชาย”
รอยยิ้มนุ่ มนวลสร้างความใคร่รู้ให้แก่ ท่านชายคีซาร์ โรเซตต้า
มีเรื่องใดทีต่ อ้ งการสนทนากับเขาอย่างนัน้ เหรอ แมก้ ระทั่งกับเบียงก้า
นางบ�ำเรอในต�ำหนักซาเทียซา ซึง่ ราชาซีซาร์รบั สั่งถึงว่าเป็ นต�ำหนักรวม
นางบ�ำเรอในคราบนักฆ่า
เบียงก้าเป็ นนางบ�ำเรอผู ้เดียวทีท่ า่ นชายคีซาร์ใช้เวลาบนเตียงด้วย
เพราะเธอมีความกล ้าหาญมากกว่าผู้อน่ื กลัวแต่ก็ไม่ถงึ กับตัวสั่นงันงก
เมือ่ ต้องพบหน้า เบียงก้าจึงเป็ นคนเดียวทีไ่ ด้รบั ใช้ท่านชายคีซาร์ แต่
ต่อให้รบั ใช้หลายครัง้ ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา เบียงก้าก็ไม่เคยกล ้าชวน
ท่านชายสนทนา
“ท่านชายสะดวกดูเนื้อผ ้าของชุดนี้หรือไม่เจ้าคะ”
โรเซตต้าขยับตัวเข ้าไปหาท่านชายคีซาร์เล็กน้อย เธอยกแขนขึ้น
อย่ า งระมัด ระวัง ท่ า นชายคีซ าร์ม องชายแขนเสื้อ ที่ถูก ยกขึ้น ให เ้ ขา
พิจารณา
“ฉันต้องอยากดู?”
“ได้ยนิ ว่าท่านชายก�ำลังจะเดินทางไปยังตอนใต้ เมืองบาโรพ”
“อืม ก็ไม่ใช่ความลับอะไร ใช่ ฉันจะไปทีเ่ มืองบาโรพในอีกห ้าวัน
ข ้างหน้า”
“เมืองบาโรพได้ชอ่ื ว่าเป็ นเมืองของการถักทอ  มีวตั ถุดบิ ทีเ่ หมาะสม
ส�ำ หรับ การทอผ า้ หลายปี ท่ีผ่ า นมามีก ารคิด ค้น การใช้ว ตั ถุดิบ จาก
เมืองบาโรพ เพือ่ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการใช้ทรัพยากรในเมืองบาโรพ
ให้ได้คณ
ุ ค่าและราคามากทีส่ ุด ผ ้าทีต่ ดั เย็บชุดนี้ เป็ นม ้วนผ ้าชุดทดลอง
เจ้าค่ะ”
“เดีย๋ วก่อน”
ท่านชายคีซาร์ควา้ มือของโรเซตต้าไวเ้ มือ่ หญิงสาวจะดึงมือกลับ
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ผ ้าทีอ่ ยูใ่ ต้ฝา่ มือของท่านชาย ให ้ความรูส้ กึ นุ่มนวลและมีความเย็นอยู่ใน
เนื้อผ ้า
“เธอเป็ นคนคิดค้น?”
“ไม่ใช่ ดิฉนั คนเดียวเจ้าค่ ะ แต่ มีหลายคนที่ช่วยกัน ลองผิด
ลองถูกมาหลายปี ใช้วตั ถุดบิ จากเมืองบาโรพทีถ่ กู ส่งมา ถ ้าหากเป็ นไปได้
ก็อยากจะไปดูงานในเมืองบาโรพเจ้าค่ะ”
“เธอเพิง่ อายุยส่ี บิ ไม่ใช่หรือไง”
“เจ้าค่ะท่านชาย”
“อายุยงั น้อย ใช้เวลาหลายปี ในการคิดค้นการทอผ ้า?”
“ต�ำหนักในกว ้างขวางและเงียบเหงา การใช้ชวี ติ เพือ่ ให้มปี ระโยชน์
ต่อผูอ้ น่ื บ ้างเป็ นเรื่องทีค่ วรเจ้าค่ะ และเพราะดิฉนั มีหน้าทีส่ ำ� คัญ ต่อให ้
อายุเท่าไร การเรียนรูเ้ พือ่ เป็ นผู้ใหญ่และสร้างประโยชน์ใหแ้ ก่ประเทศ
บาลีเวีย เป็ นเรื่องส�ำคัญมากกว่าการเทีย่ วเล่นตามวัยเจ้าค่ะ”
หน้าทีส่ ำ� คัญของโรเซตต้า คือการเตรียมตัวเพือ่ เป็ นพระคู่หมัน้
ขององค์รชั ทายาทกีซาร์กระมัง ก็เรียกได้ว่าเป็นสตรีอายุน้อยที่รู้คิด
ถ ้าหากว่าทุกวาจาทีเ่ ธอเอื้อนเอ่ยออกมาปราศจากซึง่ ค�ำโกหก
“พรุ่งนี้ไปหาฉันทีอ่ สั คาซา เราจะคุยเรื่องนี้กนั ”
โรเซตต้าตอบรับอย่ างอ่ อนหวาน และเมื่อท่านชายปล่อยมือ
จากเธอ หญิงสาวก็ดงึ มือกลับช้าๆ วางตัวได้เยือกเย็นเกินอายุของเธอ

ห ลังร่วมโต๊ะเสวย ราชินีอีวานก้าก็เสด็จกลับไปที่ตำ� หนัก

ของพระองค์ เพราะราชาซีซาร์มเี รื่องต้องหารือกับท่านชายคีซาร์ ส่วน
องค์รชั ทายาทกีซาร์กเ็ สด็จออกไปเดินเล่นกับโรเซตต้าในสวน
“คงใกล ้จะถึงเวลาแล ้ว”
“เวลาอันใดหรือเพคะ”
60 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

ขา้ รับใช้คนสนิทของราชินีประคองผู เ้ ป็ นนายเขา้ ไปในต�ำหนัก
ราชินีอวี านก้าแย้มสรวลเมือ่ คิดถึงเรื่องส�ำคัญขององค์รชั ทายาทกีซาร์
“คู่ครองขององค์รชั ทายาท”
“ทรงหมายถึงว่าทีพ่ ระคู่หมัน้ ใช่หรือไม่เพคะ”
“ใช่ ว่า ที่พ ระคู่ ห มัน้ ของกีซ าร์ เราได้ยิน ฝ่ าบาทโทรศัพ ท์ถึง
ท่านชายคีซาร์ ใหช้ ่วยแวะรับโรเซตต้ามาร่วมโต๊ะเสวยในฐานะท่านอา
ขององค์รชั ทายาทกีซาร์ เรียกได้ว่าเป็ นการใหเ้ กียรติโรเซตต้า ก่ อน
เข ้าร่วมราชวงศ์ลา ซาฟรองเต้”
คุณหนู จากตระกูลผู้ดีหลายคนถูกรับเขา้ มาพร้อมกับโรเซตต้า
เพื่อ ไม่ ให้โ รเซตต้า เป็ น จุด สนใจเกิน ไป ตระกู ล เหล่า นัน้ ทราบดีว่ า
ถา้ หากธิดาจากตระกูลของตัวเองสามารถดึงความสนใจจากราชวงศ์
ลา ซาฟรองเต้ได้ ก็มโี อกาสทีจ่ ะได้ครองสถานะส�ำคัญ
ราชินีอีวานก้าหมายตาโรเซตต้ามาตัง้ แต่ แรก เพราะเธอเป็ น
คนที่ราชาซีซาร์รบั สั่งใหเ้ รียกตัวเขา้ มา และพระสวามียงั เป็ นหนึ่งใน
อาจารย์คนส�ำคัญที่คอยสอนโรเซตต้า เมือ่ เห็นแบบนี้ ราชินีอวี านก้า
ก็ยง่ิ มั่นใจว่าโรเซตต้าถูกวางตัวไว ้ส�ำหรับเป็ นคู่ครองขององค์รชั ทายาท
“ปี น้ ี โรเซตต้าอายุ ย่ีสิบ รู ปร่ างหน้าตางดงามโดดเด่ น ความ
ฉลาดเฉลียวก็โดดเด่นเช่นกัน การวางตัวก็ไม่มที ต่ี ”ิ
“เป็ นเพราะองค์ร าชิ นี ข องหม่ อ มฉัน ประทานความเมตตา
ทะนุถนอมคุณหนู โรเซตต้าตลอดสิบสองปี ทผ่ี ่านมา”
“ถึงเราจะขัดเกลาโรเซตต้า แต่การออกแรงขัดหิน ขัดอย่างไร
ก็ ไ ม่ อ าจงดงามได้ โรเซตต้า คื อ อัญ มณี ล ำ�้ ค่ า ที่ย่ิง ขัด ก็ ย่ิง เฉิ ด ฉาย
ความงามของตัวเองออกมา”
“เพคะองค์ราชินี”
เพื่อเปิ ดโอกาสใหอ้ งค์รชั ทายาทได้ใกล้ชิดกับโรเซตต้า ราชินี
อีวานก้าจึงไม่รงั้ รออยู่ทพ่ี ระราชวังรับรอง ถึงโรเซตต้าจะเป็ นตัวเลือก
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ที่องค์ราชินีเลือกไว้ในใจ แต่ ก็มเิ คยรับสั่งออกไปให้ผู้อ่ืนต้องริษยา
นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ก็อาจเกิดการเปลีย่ นแปลงของ
ขัว้ อ�ำนาจ
โชคดีท่ตี ระกูลคลาเลนเมอรียงั สามารถครองอ�ำนาจในมือของ
ตัวเองเอาไว้ได้ นอกจากนี้ยงั แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย ผู้บญ
ั ชาการทหาร
ในตอนนี้คอื พันเอกกัสปาร์ คลาเลนเมอรี พีช่ ายคนโตของโรเซตต้า และ
รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารก็คอื พีช่ ายคนรอง พันเอกกัสฟาร์ คลาเลนเมอรี

“จะขอตัวโรเซตต้าไปทีเ่ มืองบาโรพอย่างนัน้ เหรอ”

“ยังพ่ะย่ะค่ ะ เพียงแต่แจ้งใหพ้ ระองค์รบั ทราบก่ อน ต้องผ่าน
การสัมภาษณ์ถงึ จะตัดสินใจพ่ะย่ะค่ะ”
“สัมภาษณ์อะไรกัน โรเซตต้ามีความรู ค้ วามสามารถในเรื่อง
การทอผ ้า ใช้เวลาค้นคว ้ากับส�ำนักงานทีด่ ูแลเรือ่ งการทอผ ้าในพระราชวัง
มาตัง้ แต่อายุสบิ เจ็ด”
“ทรงใส่ใจเรื่องของบุตรตระกูลขุนนางถึงเพียงนี้หรือพ่ะย่ะค่ะ”
“ย่อมต้องใส่ใจ เราบอกนายตามตรง เราหมายใจให้โรเซตต้า
เป็ นสตรีคนส�ำคัญแห่งบาลีเวีย”
ความต้องการขององค์ราชา ท่านชายคีซาร์คงไม่ออกความคิดเห็น
ถ ้าหากองค์รชั ทายาทจะเสกสมรสกับสตรีทท่ี ำ� ประโยชน์ให้แก่บาลีเวียได้
ท่ า นชายคีซ าร์ก็ ย่ อ มต้อ งแสดงความยิน ดี หรือ ต่ อ ให เ้ ธอเป็ น สตรี
ที่ไร้ประโยชน์ ขอเพียงองค์รชั ทายาทพอพระทัย ท่ านชายก็ไม่คิด
เข ้าไปยุ่ง
“พ่ะย่ะค่ะ”
“ตอบแบบขอไปที ไม่มคี วามคิดเห็นบ ้างหรือยังไง”
“ความคิดเห็นเกี่ยวกับ?”
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“โรเซตต้า คลาเลนเมอรี”
“เธอมาจากตระกูลคลาเลนเมอรี มีเกียรติและมีศกั ดิ์ศรี เป็ น
ตระกูลทีม่ อี ำ� นาจและวางตัวเป็ นกลางในสถานการณ์ทางการเมืองของ
บาลีเวียเสมอมา แม้ไม่อาจเรียกได้ว่ามิตรแท ้ แต่ ก็ไม่อาจผลักไส
เป็ นศัตรู จนต้องเข่นฆ่า”
“คีซาร์ นายจะฆ่าคนตอนนี้ไม่ได้”
“กระหม่อมก�ำลังให ้ความคิดเห็น”
“พูดต่อเถอะ แต่ไม่ตอ้ งฆ่าคน”
เรื่องเข่นฆ่ าของท่านชายคีซาร์ ฟังแลว้ ดวงหทัยเต้นไม่สู้ดีนกั
ราชาซีซาร์จงึ ต้องหา้ มปรามไวก้ ่อน เพราะวันนี้เป็ นวันทีด่ ี ทรงส�ำราญ
จนไม่อยากได้ยนิ เรื่องชวนให ้ต้องหดหู่
“พี่ชายทัง้ สองของโรเซตต้ารัง้ ต�ำแหน่ งส�ำคัญในกองทัพ เป็ น
ผูบ้ ญ
ั ชาการและรองผูบ้ ญั ชาการด้วยความสามารถของตัวเอง ในตอนนี้
ตระกูลคลาเลนเมอรีคงเรียกได้ว่ามีอำ� นาจทีม่ ั่นคงในมือเพิม่ ขึ้น”
“เป็ นนายทีแ่ ต่งตัง้ เองไม่ใช่หรือไง”
“คนมีความสามารถก็ควรได้รบั ความดีความชอบจากผลงาน
ของตัวเอง ถึงก�ำลังทหารส่วนหนึ่งจะภักดีต่อตระกู ลคลาเลนเมอรี
การให้ อ� ำ นาจกั บ ผู ้ พั น กั ส ปาร์ แ ละผู ้ พ นั กัส ฟาร์อ าจท�ำ ให ต้ ระกู ล
คลาเลนเมอรีเหิมเกริม แต่กระหม่อมสามารถจัดการได้ ถา้ หากเป็ น
ผู้ใฝ่ ดี ก็ย่อมได้บำ� เหน็จรางวัล ถา้ หากเป็ นผู้ใฝ่ สงคราม ก็คงต้อง
ทิ้งชีวติ ไว้ในมือของกระหม่อม”
“เรากลับมาทีเ่ รื่องเข่นฆ่ากันอีกแล ้วรึ”
“กระหม่อมพูดในสิง่ ทีค่ ดิ หมดแล ้วพ่ะย่ะค่ะ”
“คีซาร์ ไม่มคี วามคิดเห็นเกี่ยวกับสตรี เป็ นต้นว่า เรื่องรู ปร่าง
หน้าตาอันงดงาม”
“ต่อให ้งดงามโดดเด่นแล ้วมีประโยชน์อนั ใดพ่ะย่ะค่ะ”
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ท่านชายคีซาร์ไม่ได้ใส่ใจเรื่องความงามของโรเซตต้า แต่กำ� ลัง
คิดถึงเรื่องงานทอผา้ ของเธอต่ างหาก ถา้ หากโรเซตต้าสามารถท�ำให ้
เป็ นรูปเป็ นร่างขึ้นมาได้ก็ย่อมดีต่อเศรษฐกิจของเมืองบาโรพ เมืองเล็ก
เมืองน้อยเศรษฐกิจดีข้นึ การกระจายรายได้กย็ อ่ มมากขึ้น และจะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของบาลีเวีย
“เราขอถามค�ำถามส่วนตัวสักเล็กน้อย กับเบียงก้า นายยังมี
ความสัมพันธ์ดว้ ยหรือไม่”
“เธอยังอยู่ในต�ำหนักซาเทียซาพ่ะย่ะค่ะ”
“ครัง้ สุดท ้ายทีน่ ายมีความสัมพันธ์กบั เธอ?”
“เมือ่ เร็วๆ นี้กน็ ่าจะเป็ น สิบเอ็ดเดือนก่อนพ่ะย่ะค่ะ”
“คีซาร์ สิบเอ็ดเดือนไม่น่าจะใช้คำ� ว่าเร็วๆ นี้ได้นะ”
“กระหม่อมมีเรื่องยุ่ งใหต้ อ้ งจัดการมากกว่าเรื่องของเบียงก้า
หรือฝ่ าบาทจะรับช่วงต่องานของกระหม่อมไปจัดการด้วยความเมตตา”
“เรากลับไปคุยเรื่องโรเซตต้าเถอะ”
“ทรงประทานอนุญาตหรือไม่พะ่ ย่ะค่ะ”
“แน่นอนว่าเราย่อมต้องอนุญาต แต่ถงึ อย่างไรก็ต ้องรักษาชือ่ เสียง
ของโรเซตต้า เราคงต้องให้โรเซตต้าออกจากต�ำหนักในก่อน ไม่อย่างนัน้
การใหน้ ายเข ้าออกต�ำหนักในเพือ่ พบกับโรเซตต้า ถึงจะเป็ นการพบกัน
เรื่องงาน ก็ตอ้ งมีข ้อครหาเป็ นแน่”
การใหโ้ รเซตต้าออกจากต�ำหนักในก็คงเป็ นการส่งตัวหญิงสาว
กลับคืนสู่ตระกูลคลาเลนเมอรี เพือ่ เตรียมเรียกตัวเธอเขา้ พระราชวัง
ในสถานะทีเ่ ปลีย่ นไป
“แล ้วแต่จะทรงพระกรุณาพ่ะย่ะค่ะ”
“แน่ นอนว่าเราต้องเห็นความส�ำคัญของเรื่องบา้ นเมืองเป็ นหลัก
การส่งตัวโรเซตต้าออกจากต�ำหนักในย่อมไม่ใช่เรื่องใหญ่ นอกจากนี้
จะท�ำให ้การท�ำงานสะดวกขึ้นอีกด้วย เราท�ำแบบนี้ นายพอใจหรือไม่”
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“กระหม่อมไม่อาจตอบได้ว่าพอใจหรือไม่พอใจ เพราะไม่ได้
เกี่ยวข ้องกับเรื่องส่วนตัวของกระหม่อมพ่ะย่ะค่ะ”
“ช่างเป็ นคนที่เย็นชาเสมอต้นเสมอปลายเสียจริง เราจะมีคำ� สั่ง
ให้โ รเซตต้า ออกจากต�ำ หนัก ใน   ถือ ว่า เป็ น การส่ ง ตัว เธอคืน ให แ้ ก่
ตระกู ลคลาเลนเมอรีอย่างสมเกียรติ ซึ่งนายไม่ตอ้ งเป็ นห่วง เราจะ
จัดการเอง”
“กระหม่อมต้องเป็ นห่วงด้วยหรือพ่ะย่ะค่ะ”
“เผื่อนายเป็ นห่วง แลว้ ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกลับ นายเป็ นท่านอา
ทีก่ ซี าร์รกั และเทิดทูนมาก ก็ทำ� เพือ่ เขาสักหน่อย ตอนนี้กซี าร์พาโรเซตต้า
ไปเดินเล่น รอทัง้ คู่กลับมาก่อน เราจะฝากโรเซตต้ากลับไปด้วย”
“อย่ารับสั่งเป็ นการรบกวนกระหม่อมก็แล ้วกันพ่ะย่ะค่ะ”
“เราจะนั่งเงียบๆ นิ่งๆ ให ้เหมือนรูปปัน้ เลย พอใจหรือยัง”

“วันนี้พระจันทร์สวยเป็นพิเศษ”
เพคะ”

“องค์ร ชั ทายาทรับ สั่ ง เช่ น นี้ มีค วามนัย อื่น ใดแอบแฝงหรือ ไม่

“นั่นสิ แล ้วคิดว่าอย่างไร”
“ไม่กล ้าคาดเดาเพคะ”
โรเซตต้าตอบอย่างนอบน้อม หญิงสาวออกมาเดินเล่นข ้างนอก
เพราะองค์ราชามีเรื่องงานทีต่ อ้ งรับสั่งกับท่านชายคีซาร์ องค์รชั ทายาท
ผู ส้ ู งศักดิ์เสด็จออกมาเป็ นเพื่อนเธอก็ดว้ ยพระเมตตาและน�ำ้ พระทัย
กว ้างขวาง
“พระราชวังรับรอง  การเข ้ามาทีน่ ก่ี ย็ อ่ มหมายถึงเธอเป็ นคนส�ำคัญ”
“ความส�ำ คัญ ของหม่ อ มฉัน เทีย บไม่ ไ ด้ก บั ความส�ำ คัญ ของ
ทุกพระองค์หรอกเพคะ หม่อมฉันเป็ นเพียงคนตัวเล็กๆ ที่จะถวาย
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ความภักดี และถวายการท�ำงานหนักเพื่อราชวงศ์และเพื่อประเทศ
บาลีเวียเพคะ”
“ดอกไม ้งามบางชนิดก็ไม่เหมาะทีจ่ ะปักไว้ในแจกันเพียงอย่างเดียว
แต่มคี ุณค่ามากกว่าความสวยงามทีม่ องเห็นด้วยดวงตา”
“ดอกไม้ทส่ี วยงามเพียงอย่างเดียว มองแล ้วย่อมต้องให ้ความรูส้ กึ
สดชื่นและสวยงาม แต่ถา้ หากดอกไม้นั่นสามารถท�ำประโยชน์มากกว่า
ความสวยงาม ก็ยง่ิ เป็ นเรื่องทีด่ เี พคะ”
“และการจัดวางดอกไม้ให้เหมาะสมก็เป็ นเรื่องทีค่ วรท�ำเช่นกัน”
“ย่อมเป็ นเช่นนัน้ เพคะ”
“แล ว้ ถ า้ หากเปรีย บเธอเป็ น ดอกไม ้ เธอคิ ด ว่ า ตัว เองจะเป็ น
ดอกอะไร”
“หม่อมฉันคิดไม่ออกจริงๆ เพคะ หม่อมฉันอาจไม่ได้สวยงาม
และก็อาจไม่มปี ระโยชน์ดว้ ยเพคะ”
“จะเป็ นอย่างนัน้ ไปได้อย่างไร  เราคาดหวังจะได้เห็นการเปลีย่ นแปลง
อันยิง่ ใหญ่ผ่านมือของเธอนะโรเซตต้า เราก�ำลังเฝ้ าคอยเชียวละ”
“หม่ อ มฉัน เป็ น เพีย งสตรีต วั เล็ก ๆ ผู ห้ นึ่ ง เท่ า นัน้ เพคะ การ
เปลี่ย นแปลงอัน ยิ่ง ใหญ่ หม่ อ มฉัน ไม่ ก ล า้ คาดหวัง แต่ ห ม่ อ มฉัน
หวังเพียง การมีโอกาสได้เป็ นความสุขเล็กน้อยเท่านัน้ เพคะ”
“การได้เป็ นความสุขของใครสักคนใช่หรือเปล่า”
“เพคะ แต่กค็ งต้องเหน็ดเหนื่อยไม่นอ้ ย”
“หากหมายถึงใครสักคนทีเ่ ป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ แม ้ความสุขของผูย้ ง่ิ ใหญ่
จะเป็ นปริศนา แต่ใช่วา่ เธอจะไม่มโี อกาสท�ำส�ำเร็จ”
“จากความงามพระจันทร์ มาถึงเรื่องดอกไม ้ และลงทา้ ยด้วย
การให ้ก�ำลังใจ หม่อมฉันขอบพระทัยส�ำหรับพระเมตตาเพคะ”
องค์รชั ทายาทช่างเป็ นบุรุษทีอ่ ่อนโยนและมีนำ�้ พระทัยกว ้างขวาง
อย่างน่ าชื่นชม ในอนาคตพระองค์จะต้องเป็ นองค์ราชาที่มนี ำ�้ พระทัย
66 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

เมตตาเฉกเช่นพระบิดาอย่างแน่นอน

“ขอบคุณเจ้าค่ะ”

โรเซตต้าก้าวขึ้นไปบนรถยนต์ รถคันเดิม บุคคลทีน่ ั่งเคียงขา้ ง
ก็คนเดิม เมือ่ เขายืน่ มือมา เธอก็ยน่ื มือไปวางบนมือของท่านชายคีซาร์
อย่ า งรวดเร็ว และเมื่อ เธอนั่ ง เรีย บร้อ ย ดึง มือ กลับ ไปประสานกัน
หญิงสาวก็ใช้เวลาทีช่ ายหนุ่มเดินอ้อมไปอีกฝั่งก้มหน้าลงอมยิ้ม
ไออุ่น จากมือ ของท่ า นชายคีซ าร์เ หมือ นยัง กรุ่ น อยู่ ก บั ผิว กาย
ของเธอ เขาคือคนที่เธอชื่นชม การได้มโี อกาสพบกับท่านชายคีซาร์
สร้างความสุขใหแ้ ก่โรเซตต้า หลายปี ท่ผี ่านมา เธอหาขอ้ มูลเรื่องของ
ชายหนุ่ม และท�ำเว็บไซต์เพือ่ เขา
โรเซตต้าไม่ตอ้ งการค�ำชื่นชม เธอเพียงต้องการปกป้ องผู้ทก่ี ำ� ลัง
ท�ำ งานหนัก เพื่อ ประเทศบาลีเ วีย ด้ว ยวิธี ก ารของเธอ รถยนต์ข อง
ท่านชายคีซาร์เปิ ดไฟเอาไว ้ เมื่อเขาขึ้นไปนั่งบนรถ หญิงสาวก็ย้ มิ ให ้
อย่างมีไมตรี
“พรุ่งนี้ท่านชายจะให้ดฉิ นั ไปหาทีอ่ สั คาซาเวลาไหนเจ้าคะ”
“ฝ่ าบาทจะใหเ้ ธอย้ายออกจากต�ำหนักใน ไม่ตอ้ งจัดการเรื่องนี้
ให ้เรียบร้อยก่อนหรือยังไง”
“ตามฤกษ์แล ้วต้องออกตอนเช้าตรู่ ไม่นานก็คงเรียบร้อยเจ้าค่ะ”
“เธออยากไปทีอ่ สั คาซามากหรือไง”
“มากเจ้าค่ ะ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผา้ ทอ ก่ อนหน้านี้ดิฉนั
ยังไม่สามารถจัดการเรือ่ งนี้ได้ แต่สำ� หรับตอนนี้ ดิฉนั คิดว่าพอมีหนทาง
ส�ำหรับการสนับสนุ น ถา้ หากผา้ ทอสามารถเป็ นสินค้าส่งออกในนาม
ของบาลีเวียได้ในอนาคต นอกจากจะท�ำใหป้ ระชาชนในเมืองบาโรพ
มีรายได้มากขึ้น ความเป็ นอยู่ดขี ้นึ เศรษฐกิจของประเทศบาลีเวียก็คง
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ดีข้นึ ด้วยเจ้าค่ะ”
“เธอสนใจเรื่องนี้ดว้ ย?”
ไม่นึกว่าคุณหนู ตระกูลใหญ่ท่ีได้รบั การทะนุ ถนอมดู แล จะให ้
ความห่วงใยต่อประชาชนทีเ่ ธอไม่จำ� เป็ นต้องห่วงใยก็ได้
“สนใจเจ้าค่ ะ ไม่อาจเอื้อมสนใจในฐานะผู ป้ กครอง เฉกเช่ น
ผูส้ ูงศักดิ์เยีย่ งองค์ราชาและท่านชาย แต่เป็ นความห่วงใยในฐานะของ
ประชาชนบาลีเวียด้วยกันเจ้าค่ะ”
และเพื่อ แบ่ ง เบาภาระอัน หนัก อึ้ง ที่ท่ า นชายคี ซ าร์แ บกรับ อยู่
แม ้เพียงน้อยนิดก็ยงั ดี
“เอาไว ้คุยกันพรุ่งนี้เถอะ ถา้ หากเธอสามารถจัดการกับเวลาของ
ตัวเองได้ ก็แวะไปที่อสั คาซา แต่ถา้ ไม่เรียบร้อยก็เป็ นวันถัดไป และ
ในเมือ่ จะต้องพูดคุยกันอีกมาก ก็ไม่ตอ้ งระมัดระวังวาจานักหรอก”
“ค่ะท่านชาย”
โรเซตต้าไม่ปฏิเสธ ไม่ถามหาเหตุผล แต่กลับตอบรับด้วยใบหน้า
ยิ้มแย้ม ท่านชายคีซาร์เพียงมองเธอด้วยดวงตาเฉยเมย แต่ ต่อให ้
ท่านชายไม่ย้มิ ให ้เธอ โรเซตต้าก็สามารถยิ้มให ้เขาได้ เธอจะส่งยิ้มให ้เขา
และยิ้มเผือ่ เขาอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อย

“ฝ่ าบาทรับสั่งให ้คุณหนูออกจากต�ำหนักในหรือคะ”

ตีล่ารับทราบข่าวเมือ่ โรเซตต้ากลับมาถึงต�ำหนักโรซามารี ตีล่า
ดูแลปรนนิบตั โิ รเซตต้าเพือ่ เตรียมตัวเข ้านอน และก็สนทนากันไปด้วย
“เป็ นเรื่องกะทันหัน แต่ก็ตอ้ งเตรียมตัวใหเ้ รียบร้อย ยามเช้าตรู่
จะมีข ้ารับใช้มาช่วยจัดเก็บข ้าวของ  ส่วนฉันต้องไปทีต่ ำ� หนักขององค์ราชินี
เพือ่ กราบทูลลา”
“ท�ำไมถึงกะทันหันนักคะคุณหนู ”
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“เพราะฉันคุยกับท่านชายเรื่องผา้ ทอ และท่านชายก็อนุ ญาต
ให้ฉัน เสนอความคิด เห็น เรื่อ งนี้ ถูก กราบทู ล องค์ร าชา เพื่อ ให้ฉัน
สามารถท�ำงานร่วมกับท่านชายได้ ฉันถึงต้องออกจากต�ำหนักในเพือ่
ป้ องกันค�ำครหา และเพือ่ เตรียมตัวท�ำเรื่องส�ำคัญ”
ตีลา่ หวีผมให ้เจ้านายอย่างเบามือ ถึงจะเป็ นการเดินทางกะทันหัน
แต่ ก็ ไ ม่ใ ช่ เ รื่อ งที่ต อ้ งกัง วล เพราะทุก อย่ า งจะต้อ งถูก จัด การอย่ า ง
เรียบร้อย
“เป็ นอย่างนี้น่ะเอง คุณหนู ดูมคี วามสุขมากเลยนะคะ”
“ที่จริงก็รู้สกึ ใจหาย ฉันได้รบั พระเมตตาจากองค์ราชินี อาศัย
อยู่ทน่ี ่ีถงึ สิบสองปี จะบอกว่าไม่รู้สึกผูกพันเลยก็คงไม่ได้”
“คุณหนู อยากอยู่ทน่ี ่ีต่อหรือไม่คะ”
“ไม่ ฉันไม่ตอ้ งการอยู่ทน่ี ่ีไปตลอดชีวติ ฉันต้องการออกไปจาก
ทีน่ ่ี เพือ่ ท�ำตามเป้ าหมายชีวติ ของฉัน ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถท�ำได้ทงั้ หมด
ก็ตาม”
สิบสองปี ในต�ำหนักใน ได้รบั พระเมตตาจากองค์ราชินีราวกับ
ทรงเป็ นมารดาคนทีส่ อง โรเซตต้าเติบโตขึ้นมาในตอนนี้ได้ ก็คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าองค์ราชินีอวี านก้ามีพระคุณต่อเธอ
“คุณหนู รตู้ วั เสมอว่าต้องการอะไร”
“ฉันรูว้ า่ ฉันต้องการ แต่ฉนั ไม่สามารถรู้ได้วา่ อีกฝ่ ายต้องการฉัน
หรือไม่ แต่นั่นไม่เป็ นไรเลยสักนิด ขอเพียงฉันสามารถท�ำประโยชน์ได้
ฉันก็พอใจแล ้ว”
“คุณหนู เข ้านอนเถอะนะคะ พรุ่งนี้มเี รื่องให ้ต้องท�ำอีกมาก”
“นั่นสิ ฉันควรต้องนอนพักเอาแรงใหม้ าก ฉันอยากเดินออกไป
จากต�ำหนักโรซามารีดว้ ยรอยยิ้มอย่างเบิกบาน ไม่ใช่อาการสะลึมสะลือ
เพราะนอนไม่พอ”
“ดิฉนั จะไปส่งคุณหนู นะคะ”
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ตีลา่ ประคองโรเซตต้าไปยังเตียงนอน เมือ่ เจ้านายเลือ่ นกายขึ้นไป
บนเตียง ตีลา่ ก็คลีผ่ ้าห่มออกมา แล ้วก็คลุมลงบนตัวของโรเซตต้า
“ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณหนู ”
“ราตรีสวัสดิ์ตลี า่ เพือ่ วันพรุ่งนี้ วันเริ่มต้นอีกก้าวของชีวติ ”

70 ท่านชายเย็นชากับชายาจำ�เป็น

