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‘ลมหายใจแห่งดวงดาว’ คงเป็นนวนิยายเรือ่ งที่ เข็มพลอย ใช้พละกำลังในการสร้างสรรค์หนักมากเรื่องหนึ่ง เพราะเหตุว่าใช้ฉากเหตุการณ์ใน
ยุคโรมัน ซึง่ เป็นตำนานในประวัตศาสตร์
ิ
มีความเกีย่ วข้องทัง้ กับอัศวินนักรบ
การต่อสูชิ้ งความเป็นใหญ่ การแผ่ศาสนาและขยายอาณาเขตไปพร้อมกันโดย
อำนาจและอิทธิพลของนักบวช ทั้งยังโยงเอาหัวใจรักของชายสองคนเข้าไว้
อีกด้วย ไม่ผิดหรอก…ชายรักชาย…ความรักของ มาร์คัส และ คลอดิอุส ที่
ผู้อ่านต้องประทับใจ
ความงดงามแห่งรักซึ่งทั้งคู่มีให้แก่กัน จะพาเราไปในความสดเขียว
ของทุ่งมะกอก ดอกทานตะวัน และไร่องุ่นกว้างสุดสายตา ความสัมพันธ์
แนบแน่นที่มีการเมืองเป็นศัตรูตัวร้ายคอยรังควานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
แทรกในบรรยากาศหวามไหวของคู่รักที่ผู้คนก่นนินทา และความลุ่มหลง
แห่งอณูเนื้อ ท่ามกลางลมอุ่นแห่งท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เข็มพลอย เขียนนวนิยายเรือ่ งนีอย่
้ างมีชัน้ เชิงในการเดินเรือ่ ง ไพเราะ
ด้วยถ้อยคำ มีกลวิธีนำเสนอเรื่องเฉียบคม ทั้งตีความคำว่า ‘รัก’ ได้เข้าถึง
ความรูส้ กึ ของตัวละครอย่างซาบซึง้ และถึงฝัง่ ฝันงดงาม แม้จะเป็นรักต้องห้าม
บนความปรารถนาที่ซ่อนเร้นและมีแง่มุมความย้อนแย้งทางสังคมก็ตาม
‘ลมหายใจแห่งดวงดาว’ นับั พันปีทีรอ
่ คอย เมือ่ มาร์คสั ได้รักกลับมา
เวลาอมตะจักมีค่าอันใด
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นวนิยายเรือ่ งนี้ จุดประกายขึน้ เมือ่ เข็มพลอยได้ไปร่วมในงานสัมมนา
วรรณกรรม และได้ฟังนักวิชาการท่านหนึ่งเสนอบทความ เรื่อง “ชายรัก
ชาย” ซึง่ แบ่งชนิดของชายรักชายออกหลากหลาย เช่น ชายรักชายทีชอบ
่
ช็อปปิง้ ชอบออกกำลัง ชอบสังสรรค์ ชอบแต่งตัว ชอบทำอาหาร และอีก
มากมาย เมือ่ ฟังแล้วชอบทีเขา
่ ใช้คำว่าชายรักชาย ไม่ใช้คำทีคน
่ ทัว่ ไปเรียก
กันอยู่ จึงเริ่มมองเห็นถึงความงามของความรักระหว่างชายขึ้นมา
ประเด็นสำคัญที่เข็มพลอยมองเห็นในความรักระหว่างชาย คือความ
เชื่อใจวางใจซึ่งกันและกัน นั่นคือที่มาของตัวเอกผู้เป็นนักรบ
เมื่อได้ตัวละครและโครงเรื่องแล้ว ทุกคนในนวนิยายจึงออกโลดแล่น
ไป ท่ามกลางความรักความชังทีผู่ แต่
้ งรังสรรค์ให้งดงาม และมีรสนิยมจนแม้
เทวดายังยินยอมเห็นใจ นอกจากนี้แล้ว ท้องเรื่องเปิดโอกาสให้ได้สนุกกับ
เหล่าทวยเทพ ประวัติศาสตร์แห่งยุโรป สงครามครูเสด และเกร็ดคริสต์ศาสนา อันเป็นความรูที้ เข็
่ มพลอยเรียนมาแต่สมัยมัธยม แต่พอเอาเข้าจริง
ต้องหาหนังสือมาอ่านเพิ่มอีกเป็นสิบ ล้วนยากและเล่มโต แต่สนุกเหลือ
หลายจนนึกอยากแปลไทยให้ได้ช่วยกันสนุกอีกแรง
นอกจากข้อมูลแล้ว ยังตัง้ ใจเขียนให้มีช่องว่างทางข้อมูลอีกด้วย คือ
เว้นระยะให้ผูอ่้ านไปหาข้อมูลต่อโดยไม่ลงหมายเหตุ หรือคำอธิบายใดๆ ให้รุงรัง
และเชื่อว่าการอ่านเพิ่มเพื่อค้นคว้า หรือเกิดแรงบันดาลใจออกท่องเที่ยวหา
ความจริงของผูอ่้ าน จะสนุกไม่น้อยไปกว่าการอ่านนวนิยายเรือ่ งนี้ อนึง่ ผู้
อ่านคงพบว่าตลอดทั้งเรื่องนั้น ผู้แต่งได้แอบให้ความหมายของคำมากมาย
แทรกไว้ตามบริบทด้วย อันเป็นกลวิธีที่เข็มพลอยใช้อยู่เสมอในงานเขียน

เมือ่ เปิดอ่านนวนิยายเล่มนี้ ขอได้ทราบว่าเข็มพลอยดีใจมาก ทีความ
่
รักอันงดงามของมาร์คสั และคลอดิอุส ผ่านพ้นสายตาผูอ่้ านในสกุลไทย ไปด้วย
ความราบรื่น ท่ามกลางเสียงคาดคั้นไม่น้อยว่า อย่าให้ตัวเอกทั้งสองพราก
จากกันอีกชาติเลย ขอให้ได้สมหวังกันเสียที ทัง้ หมดนีคื้ อกำลังใจอันยิง่ ใหญ่
ให้กับผู้แต่งจริงๆ
ความรักคืออารมณ์อันหวามไหวที่มั่นคงที่สุดในโลกค่ะ
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เสียงฝีเท้าม้าอึกทึกกึกก้องไปทัง้ สิง่ ก่อสร้างวงรีขนาดยักษ์ ได้ยนิ ไกล
ไปถึงเนินทั้งเจ็ดที่โอบกอดโลกเอาไว้ มันคือโลกที่มนุษย์เรียกว่าจักรวรรดิโรมัน!! ใช่แล้ว โรมคือโลกทั้งใบ
การแข่งรถศึกเริ่มขึ้นหลังช่วงพักผ่อนยามกลางวัน ลมอุ่นจากแม่น้ำ
ไทเบอร์และแม่นำ้ แอเนียน ส่งให้วันอันอบอ้าวผ่อนคลายลง โรมกำลังตืน่ เต้น
กับชะตากรรมของเหล่าวีรบุรษุ เพราะหลังการแข่งขันวันนี้ คนบางคนจะได้
รับชัยชนะและเกียรติยศ ขณะที่บางคนต้องสังเวยชีวิต
Roman Amphitheatre สนามแห่งกิจกรรมทีถู่ กสร้างขึน้ อย่างชาญฉลาด อลังการและเหนือชั้นกว่า Hippodrome ของกรีกหลายเท่านัก
แน่นอน เพราะโรมแข็งแกร่งทางทหารและร่ำรวยกว่านครรัฐแห่งนั้นมาก
จักรวรรดินี้จึงมีทุกอย่าง เท่าที่ความสามารถของมนุษย์จะประดิษฐ์ขึ้นมาได้
และถึงหากมนุษย์ยังนึกไม่ออก ความปรารถนาของโรมจะบีบคั้นจนมีผู้นึก
มันออกในที่สุด
ลู่ดินและที่นั่งสำหรับผู้ชมนับหมื่นล้อมรอบกำแพงหินสูง แต่เสียง
กระซิบทุกเสียงในนี้ ได้ยนิ ถึงกันราวคนพูดนัง่ อยูใกล้
่ ๆ ภาพทุกภาพในสนาม
ชัดเจนกระจะตา ไม่มีจุดอับลับเร้นเลย ด้วยเหตุผลที่ว่ากันว่า บรรดาผู้นำ
ของโรมมีค่าเกินกว่าจะสูญเสียไป ขณะความจริงคือคนเหล่านั้นมีศัตรูมาก
เกินไป จนลานนาฏกรรมทุกแห่งต้องไม่มีซอกหลืบเหลีย่ มมุมให้ศัตรูซ่อนตัว
***
มาร์คัส เอสคิลินี นายพลหนุ่มใหญ่ เชิดหน้ามองไปรอบสิ่งก่อสร้าง
มหึมาเพื่อมวลชน สายตาดุคมกวาดไล่จากลู่ดินบนพื้นขึ้นไปตามอัฒจันทร์์
และจับจ้องมองทะลุให้ถึงกำแพงหินตระหง่าน ใบหน้ากร้านแดดนัน้ หล่อเหลา
เฉกเช่นเทพบุตร มีความหยิ่งยโสปรากฏอยู่ชัดเจน ร่างสูงบึกบึนสมบูรณ์
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งามด้วยกล้ามเนือ้ และสง่าด้วยราศีของผูชนะ
้ อยูเสมอ
่
ใช่แล้ว ผูชนะ
้ ย่อม
มีบุคลิกที่ไม่มีใครเทียบเทียม มาร์คัสคือวีรบุรุษของโรมและประชาชน เขา
อยูใน
่ ใจชายหญิงทัง้ จักรวรรดิ นัน่ เพราะชัยชนะในการศึกหลายครัง้ หลายครา
นำความร่ำรวยและอาณานิคมกว้างใหญ่มาสู่โรม
ไม่เพียงเงินทองและดินแดนเท่านั้น แต่ชัยชนะยังส่งให้โรมมีทาส
จำนวนมหาศาล เพือ่ เสริมสร้างอาณาจักรให้รุง่ เรืองและงดงามแข่งกับโอลิมปัส
ด้วยงานก่อสร้างขนาดมหึมาและอลังการ ในระดับทีโลก
่ ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
และนั่นคือผลงานสำคัญนับเนื่องมาแต่ครั้งบรรพบุรุษของมาร์คัส สงคราม
พิวนิคครัง้ สุดท้าย ทียุ่ ตการ
ิ ต่อสูอั้ นยาวนาน และส่งให้อาณาจักรโบราณของ
พวกคาร์เทจล่มสลายลง โรมก้าวเข้าสู่อีกระดับของนวัตกรรมการศึก เข้าสู่
ภาวะผู้นำของโลกอย่างแท้จริง
สงครามพิวนิคหลายครัง้ หลายหนภายใต้การนำของฮันนิบาล จอมพล
คนเถือ่ นผูเหี
้ ย้ มโหด นำความพ่ายแพ้อัปยศมาสูโรม
่ จนเมือ่ นายพลในตระกูล
เอสคิลนิ ี ยาตราทัพอย่างอหังการ ข้ามเมดิเตอร์เรเนียนไปอย่างองอาจ ด้วย
เล่ห์กลและกำลังพลเพื่อทำลายอาณาจักรคาร์เทจลงอย่างสิ้นเชิง ในระดับ
ถอนรากถอนโคนและสูญสิน้ ไปจากหน้าประวัตศิ าสตร์ นัน่ คือเหตุผลสำคัญที่
โรมรักนายพลมาร์คัส เพราะเขาคือสายเลือดของคนที่มีบุญคุณต่อโรม แต่
ความจริงอันเจ็บปวดคือความโดดเด่นของเขา นำมาซึ่งศัตรูทางการเมือง
จำนวนไม่น้อยเช่นกัน สายตาของท่านนายพลจึงไม่เคยละเลยกับความผิด
ปกติ แม้จะเพียงรางๆ รอบตัว
รางวัลสำหรับวีรบุรษุ คือความรักจากประชาชน ขณะโทษทัณฑ์ของมัน
คือความริษยาจากนักการเมืองและนายทหารด้วยกัน และ…ความริษยาพวก
นั้นนำความหายนะจนแม้ความตายมาสู่เขาได้
นายพลมาร์คัสจึงไม่เคยประมาท
เสียงตะโกนเร่งเร้าและเสียงพนันขันต่อดังไปทั่ว ไม่แพ้เสียงรถศึกที่
กำลังแข่งกันอย่างเอาเป็นเอาตาย อัฒจันทร์ด้านที่มีปะรำสีขาวสะอาดตา
เป็นส่วนของจักรพรรดิและพระมเหสี ประทับอยูพร้
่ อมด้วยเหล่าสตรีผูเลอโฉม
้
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แวดล้อมด้วยขุนพลคนสำคัญ นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลและนักบวชผู้ใหญ่
ด้านที่เหลืออื่นๆ แน่นขนัดด้วยพลเมืองโรมัน ตามที่โรมอวดอ้างถึงความ
เท่าเทียมกัน ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง
นายพลมาร์คสมอง
ั ดูความยิง่ ใหญ่ของโรมด้วยความฮึกเหิม อารยธรรม
อำนาจและจักรวรรดิ ทั้งหมดนี้เคยอยู่ในมือของปราชญ์ ผู้สามารถแสดง
ปัญญาด้านการปกครองของตน ผ่านสภาอันทรงเกียรติ ซึง่ แม้แต่เหล่าขุนศึก
ยังต้องศิโรราบต่อเสียงในสภา และผู้คนในสภานี้เองที่เป็นผู้ตัดสินว่า โรม
ควรจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร และสาธารณรัฐต้องถูกปกครองด้วยกฎหมาย
ที่เข้มงวด
แต่…ไม่ช้าไม่นาน โรมพบว่าสภาวุน่ วายเกินไป ช้าเกินไปสำหรับการ
แก้ปัญหาทุกด้าน และผู้คนในสภาอ่อนแอเกินไปสำหรับศึกใหญ่จากพวก
อนารยะ สาธารณรัฐแห่งโรมจึงถูกแทนที่
‘จักรวรรดิโรม’ ถือกำเนิดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ด้วยน้ำมือของทหาร
ไม่กี่คนและเล่ห์กลทางการเมือง แต่เป็นทหารที่ประชาชนรัก ความรักคือ
ใบเบิกทางสู่อำนาจเสมอ โรมร่ำรวยขึ้นอย่างมากภายใต้น้ำมือของ ‘ซีซาร์’
ตำแหน่งใหม่ของผู้ปกครองโรม ซึ่งเข้ามาแทนที่ Consul แห่งสาธารณรัฐ
จักรวรรดิริบเอาทรัพย์ในดิน สินในน้ำจากทั่วยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา กวาดต้อนเอาเชลยจำนวนมากมาลดชั้นลงเป็นทาส และรับ
เอาทรัพย์สินทางปัญญาจากนครรัฐมากมาย รวมทั้งนครรัฐขนาดใหญ่อย่าง
กรีก จนจักรวรรดิเริ่มรู้สึกได้ถึงระลอกความเปลี่ยนแปลง ที่มาจากปรัชญา
และความเชือ่ ของพวกอาณานิคม ความเปลีย่ นแปลงนัน้ กำลังท้าทายอำนาจ
ของซีซาร์ กระนั้น ชนชั้นนำของโรมทุกยุคสมัยล้วนรู้ดีว่า สองปัจจัยที่ได้
ผลที่สุดในการปกครอง คืออาหารและการแสดง Bread and Circus
มนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าอาหารปากและอาหารตา ประชาชน
จะไม่ลุกฮือหากพวกเขาได้กินอิ่ม และเมื่ออิ่มแล้ว จะมีอะไรดีไปกว่าความ
บันเทิง ซึง่ โรมถนัดกับเรือ่ งบันเทิงอย่างแท้จริง กล่าวอย่างถึงทีสุ่ ดแล้ว พลเมืองหลายชาติพนั ธุไม่
์ ใช่ปัญหาใหญ่ของโรม แต่นายพลขุนศึกผูทะเยอทะยาน
้
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ต่างหากที่ใช่
มาร์คสั กำลังส่งสายตาหยามหยันมองดูเหล่าขุนพลในปะรำ คนเหล่านี้
จำนวนเกินครึง่ ไม่ได้ออกศึกหลายปีแล้ว และหันไปทำหน้าทีใน
่ สภา ใช้ชวี ติ
เสเพลฟุง้ เฟ้อกับความร่ำรวยทีจั่ กรวรรดิมอบให้ เพือ่ ตอบแทนวีรกรรมในอดีต
ของพวกเขา แน่นอน โรมเป็นหนีทหาร
้ ทัง้ จักรวรรดิ และทหารเกือบทุกคน
เริ่มต้นชีวิตอย่างต่ำต้อย แต่เปี่ยมด้วยความทะเยอทะยาน สิ่งเดียวที่ทหาร
ต้องมีเสมอ คือความทะเยอทะยาน เพือ่ ก้าวให้พ้นโรงทหารเหม็นเน่า สถานที่
อาบน้ำสาธารณะและซ่องโสเภณีชั้นต่ำ
คงไม่เกินจริงหากจะกล่าวว่า ทหารทุกคนล้วนอยากมีวิลล่าอัครฐาน
ห้องอาบน้ำส่วนตัวและสนุกกับรสสวาทจากสตรีสูงศักดิ์
***
เสียงโห่ร้องดังขึน้ ทันทีทีรถ
่ ศึกคันแรกเข้าเส้นชัย กำแพงหินแทบถล่ม
ทลาย เมื่อตัวเก็งที่ประชาชนคลั่งไคล้ทำสำเร็จอีกครั้ง เขาคือจักรพรรดิใน
ใจประชาชน โดยมิมีผูใด
้ สนใจว่าเขาเคยเป็นทาส เพราะบัดนีเขา
้ คือแกลดิเอเตอร์ผู้สร้างความสุขและสมหวังให้กับประชาชน เป็นความสุขที่สัมผัสได้
มาร์คัสมองแล้วซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้า
ประชาชน!! ประชาชนคือมวลชนทีกำกั
่ บง่ายทีส่ ดุ แล้ว แต่ทหารและ
นักการเมืองผูทะเยอทะยาน
้
นีสิ่ รวมถึงเหล่าสตรีทีมั่ กเล่นเล่หเพทุ
์ บายเอากับ
บุรุษ โดยเฉพาะกับบุรุษที่ทรงอำนาจ
สตรี เชอะ!! พวกหล่อนคือสัตว์โลกแสนสวยทีซ่่ อนพิษไว้ในเรือนร่าง
ยั่วเย้าให้บุรุษเข้าหาแล้วหลอกล่อใช้งาน ทั้งทหาร นักการเมืองและแม้แต่
นักบวช เพื่อเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่ความมั่นคงของตนเอง เพราะเหตุใดหรือ
มาร์คสอด
ั ยิม้ น้อยๆ ทีมุ่ มปากไม่ได้ เพราะพวกนางไม่ได้เป็นทหาร นางจึงต้อง
ยืมมือบุรุษสักคนหรือหลายคนมาจัดการแทน ช่างน่าขยะแขยงเหลือเกิน
ยามนี้ มาร์คัสมองเห็นชัดว่าใบหน้าของสตรีหลายคนในปะรำ กำลัง
เรื่อขึ้นด้วยความตื่นเต้น อีกหลายนางยกพัดขึ้นโบกไล่ความร้อนรุ่มภายใน
ที่กำลังระอุจนเนินเนื้อขาวผ่องกระเพื่อมไหว สงครามแย่งชิงรสเสน่หาเริ่ม
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ขึ้นแล้ว แต่…ช้าก่อน พวกหล่อนยังต้องรออีกหลายวัน เพราะกว่าทาส
ผู้นั้นจะหมดภาระจากการถวายงานในราชสำนัก คงเป็นเดือนทีเดียว
อีกครัง้ ทีสายตา
่
เย้ยหยันของมาร์คสั มองดูเหล่าสตรีผูกำลั
้ งระริกระรัว
ไหว พวกหล่อนเหมือนชะนีตัวเมียที่โหยหวนอยู่เงียบๆ ขณะทาสจากตูนิส
ผู้สง่างามก้าวลงจากรถศึก ร่างสูงกำยำผิวคล้ำมะเมื่อมเกือบเปลือยเปล่า
เต็มแน่นไปด้วยกล้ามเนือ้ ทัง้ หลัง ไหล่ คอและหน้าท้อง ยามหอบหายใจ
กล้ามเนื้อนั้นคล้ายดั่งกวักมือเชิญชวน เหงื่อที่เยิ้มไปทั่วสรรพางค์กาย ดั่ง
ทิพย์สุธาจากสวรรค์
มงกุฎช่อมะกอกวงหนึง่ ถูกโยนลงมา ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของฝูงชน
ผูชนะ
้ รับไว้ได้อย่างคล่องแคล่ว เขาจุมพิตช่อมงกุฎนัน้ ก่อนจะวางไว้บนศีรษะ
ราตรีนี้เขาเป็นของพระกนิษฐาแห่งองค์จักรพรรดิแต่ผู้เดียว
มาร์คสละ
ั สายตาจากละครพิศวาสตรงหน้า แล้วทันใดเขาก็ตระหนักว่า
ตนกำลังตกอยู่ในหลุมพรางของเทพอีรอส เพราะในท่ามกลางความตื่นเต้น
ของการแสดง คลับคล้ายว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องอยู่!!
มาร์คัสไม่รีรอที่จะหันขวับไปมอง และได้ประสานสายตาอย่างจังกับ
หนุ่มผู้มีใบหน้าปานเทพจากโอลิมปัส เสี้ยวหน้าคมสันและแก้มเกลี้ยงเกลา
ริมฝีปากหยักอย่างชายที่ช่างเอาแต่ใจตัว แต่ดวงตานั้นสิ เพียงสบตา ให้
วูบไปทัง้ ตัวจนถึงต้นขา กล้ามเนือ้ สัน่ ระริกด้วยความรัญจวน ความหวามวาบ
พุง่ เข้ามาดุจสายฟ้าจากซีอุส ความปรารถนาโหมทับดัง่ คลืน่ จากเทพโพไซดอน
แล้วทันใด ชีวิตของเขาต้องตกอยู่ใต้คำสาปของปีศาจร้ายชั่วนิรันดรกาล
ชายหนุม่ ผูนั้ น้ เป็นใครกันนะ มันมีหัวใจเฉกเช่นราชสีหใน
์ ป่าแอฟริกา
เพราะไม่หลบสายตาของขุนพลแห่งโรม หากกลับส่งสาส์นบางอย่างมาให้ เป็น
เนือ้ ความทีมี่ ทัง้ ความท้าทายใคร่ลองดี ความขุน่ แค้นเกลียดชัง แต่ลึกลงไป
คือกระแสเสน่หาอย่างเร่าร้อน ไฟแห่งความชิงชังที่กำลังกระพือโหมอยู่ใน
ประกายกล้าของดวงตา ยังไม่โชติช่วงเท่าความร้อนแรงของความปรารถนา
มันคือความพึงพอใจชนิดหนึ่งที่มีแต่บุรุษอย่างเขาเท่านั้นที่เข้าใจ…
ไม่เพียงแต่นายพลมาร์คสั ทีมอง
่ เห็นสายตาคูนั่ น้ ตาเฒ่ารานิอุส ขุนนาง
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ชราวัย ๗๘ ก็มองเห็นเล่ห์ร้ายของเทพอีรอสตั้งแต่ต้น แม้เข่าและหลังของ
มันจะใช้การไม่ได้ดังก่อน แต่โสตประสาทและสายตายังใช้การได้ยอดเยี่ยม
เสมอ สามารถมองทะลุถึงหัวใจคนได้อย่างทรงประสิทธิภาพยิ่ง
“โรมเลอะเทอะเกินไปแล้ว” ตาเฒ่าผูยื้ นอยูข้่ างนายพลมาร์คสั เปรยด้วย
ใบหน้าเรียบเฉย “นอกจากสงคราม โรมก็หมกมุน่ กับความบันเทิงและเพศรส
พิสดาร”
รอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากอย่างดูแคลน คนแก่ย่อมไม่มีสายตาสำหรับ
ความรัก แต่คนหนุ่มอย่างเขายังโหยหาความรักและ…ความภักดี แน่นอน
ชีวิตทหารไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าความรักและความภักดี
สตรีมิอาจมอบความรักและความภักดีให้แก่เขาได้ เพราะพวกนางไม่ได้
เป็นทหาร แต่เขาเป็นทหารจึงต้องการคนที่ไว้วางใจได้ คนที่ยอมตายแทน
เขาได้ทุกเมือ่ คนทีจะ
่ ฝังร่างเขาในสนามรบ หรือนำร่างเขากลับมากลบฝัง เพือ่
มิให้ศพตกเป็นอาหารของแร้งและหมาใน และเป็นคนที่จะสังหารเขาให้ตาย
อย่างมีเกียรติในสนามรบ เพื่อมิให้ตกอยู่ในเงื้อมมือศัตรูทั้งที่ยังมีลมหายใจ
เช่นนี้แล้ว หัวใจของเขาจึงไม่มีที่ทางสำหรับสตรี
ตาเฒ่าหัวเราะเบาๆ กับความเงียบของท่านนายพล ดวงตาฝ้าฟาง
สุกสว่างขึน้ คล้ายกำลังพบกับเรือ่ งสนุกซุกซน ก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเจ้าเล่หที์ ่
จงใจเปิดเผยว่า
“คลอดิอุส หนุม่ คนนัน้ ชือ่ คลอดิอุส มันเป็นทาสของท่านบอติเคลินสั
ว่ากันว่ามันควรจะเป็นเจ้าชายแห่งซูวาลล่า แคว้นเล็กๆ ทางใต้ของอาณาจักร
คาร์เทจ หากไม่เพราะโรมและบรรพบุรุษของท่าน”
มาร์คสั ทำเป็นไม่สนใจกับข้อมูลนัน้ แต่หัวใจครึกโครมดัง่ คลืน่ ในทะเล
อา…ทาสผูน่้ าจะได้เป็นเจ้าชายเช่นนัน้ หรือ มินา่ เล่า เขาจึงเห็นความเกลียดชัง
ในดวงตาของมัน อาจบางทีบิดาเขาคงได้สังหารครอบครัวของมันด้วยน้ำมือ
ตนเอง มารดาของมันอาจถูกทหารโรมันข่มขืนแล้วสังหาร น้องสาวพี่สาว
และผู้หญิงในบ้าน คงถูกลากตัวออกมาข่มขืนกันถ้วนหน้า
การย่ำยีคือวิถีของสงคราม เขาเองจำไม่ได้แม้แต่น้อยถึงใบหน้าของ
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บรรดาศัตรู รู้แต่ว่าชัยชนะคือบันไดในชีวิตทหาร ชัยชนะคือเครื่องมือก้าว
ขึ้นสู่อำนาจที่สูงกว่า…
จักรพรรดิประทับยืนแล้ว ทุกคนในปะรำสีขาวจึงพลอยลุกขึ้นไปด้วย
ทางออกแน่นขนัดจากคนที่มารอเข้าเฝ้า และทาสหนุ่มคนนั้นถูกกลืนไปกับ
ผูค้ น แต่อีกไม่นานเขาจะรูว่้ ามันคือใครกันแน่ เขาจะละเรือ่ งของเด็กคนนัน้
ไว้ในมืออีรอส หากทวยเทพมีพระประสงค์จริง คนทั้งสองจะพบกันอีก
อย่างแน่นอน
***
ชายหนุ่มรูปงามวัย ๒๔ ในชุดของชาวโรมัน มือเย็นตัวสั่นจนแทบ
ระงับไม่อยู่ ขณะสบตากับผลึกแก้วกร้าวสีมรกตเข้มลึก เขาแอบสูดลม
หายใจยาวเพือ่ ระงับความตืน่ เต้นและ…ความกลัว นีมั่ นอะไรกัน เทพีทานิต
ล้อเขาเล่นกระมัง
ขบวนของนายเริ่มเดินออกจากสังเวียนแล้ว แต่ทาสหนุ่มผิวคล้ำเข้ม
ยังใจเต้นไม่เป็นส่ำกับศรกามเทพ แน่นอน การได้ประสบพบหน้าและสบตา
กับนายพลผูยิ้ ง่ ใหญ่ ไม่มีทางเกิดขึน้ ได้เลย หากไม่เพราะฝีมอื ของเหล่าเทวี
ผู้ซุกซนและนางปีศาจ
โอ แม้เพียงลอบมองจากระยะไกลยังรู้สึกได้ถึงไฟอันร้อนรุ่มจากกาย
และจิตใจห้าวหาญของบุรุษผู้นั้น นาม ‘เอสคิลินี’ จารึกอยู่ในใจชาวคาร์เทจ
ทั้งอาณาจักร ในฐานะผู้พิชิตและปีศาจร้าย ทาสหนุ่มจินตนาการถึงใบหน้า
ของศัตรูเสมอ ความเกลียดชังนับวันทบทวี แต่…ภูตร้ายทัง้ หลายเอ๋ย เหตุ
ใดเพลิงปรารถนาพลันถาโถมจนใจสัน่ ไม่เคยนึกเลยว่านายพลมาร์คสั จะงาม
สง่าเร้าใจ และมีดวงตาน่าพิศวงได้ปานนี้ โอ เหล่าปีศาจสันนิวาส จงเกาะกุม
หัวใจข้าให้แน่นเข้าไว้ด้วยเถิด อย่าให้ข้าลุม่ หลงในบาปจากความรูส้ กึ ส่วนลึก
อย่าให้ภาพลวงตาของศัตรูชักจูงให้ข้าผิดสาบานกับตนเอง
คลอดิอุส คลอดิอุสเอ๋ย ครอบครัวของเจ้าล่มสลายเพราะใคร ประชาชนของเจ้าถูกลดตัวลงเป็นทาสเพราะใคร แล้วเจ้ายังระริกไหวใจสั่นกับ
สายเลือดร้ายกาจผู้นั้นได้อย่างไร
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ทาสหนุ่มพยายามนึกถึงโลหิตที่นองผืนทราย เสียงกรีดร้องของสตรี
ในบ้าน ดวงตาหืน่ กระหายของทหารโรมัน เพลิงทีกำลั
่ งแลบเลียกระโจมนับ
ร้อย และทรัพย์สมบัตทีิ ถู่ กหยิบฉวยกอบโกยขนกลับมาโรม แต่นัน่ ยังไม่เท่า
กับความทุกข์ของครอบครัวที่ต้องถูกลดตัวลงเป็นทาส
บิดาของเขา ราชาแห่งซูวาลล่า กลับกลายเป็นแกลดิเอเตอร์ในสังเวียน
และนัน่ คือความกรุณาของโรม ทียิ่ นยอมให้ราชาของศัตรูได้ตายอย่างกล้าหาญ
แต่มารดาและน้องสาวของเขา กลับต้องเป็นทาสบำรุงบำเรอความหฤหรรษ์
ของนายทหาร จนสุดท้ายพวกนางต้องสังหารตัวเอง ให้พ้นความทุกข์ทรมานและความอดสูใจ และตัวเขาเองกำลังเป็นทาสของบอติเคลินสั ทีป่ รึกษา
คนสนิทของจักรพรรดิ
ริมฝีปากหยักงามระริกสั่นด้วยความแค้นเคือง ใช่แล้ว เขาต้องหวน
คิดถึงความแค้นและชะตากรรมของชาวเผ่าอยู่เสมอ เพื่อต่อเติมเชื้อไฟแห่ง
ความเกลียดชังและความแค้น ให้ลุกโชนตลอดไป เพื่อที่ว่าสักวัน ไฟแห่ง
ความแค้นจะส่องทางให้เขามีชัยในที่สุด
แต่…สายตาของศัตรู กลับสร้างความรวดร้าวรุนแรงขึน้ ทัง้ กายและใจ
เพียงพบกันครั้งแรกเขาพลันสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของมาร์คัส คนเช่นนี้
เองทีเป็
่ นผูพิ้ ชติ บุรษุ รูปงามวัยกลางคนทีหยิ
่ ง่ ยโสหลงตัว ใบหน้าเฉยเมยไร้
ปรานี แต่ครอบครองบุคลิกเหนือชั้น ทว่า…สายตาที่มองมายังเขา สร้าง
ความรูส้ กึ น่าตืน่ ตะลึงพรึงเพริดยิง่ กว่า เหมือนพรานทีพบ
่ เข้ากับธนูคันเหมาะ
มือ หรือสิงโตที่เหยาะย่างไปจนพบทุ่งหญ้าที่เสาะหามานาน
ทาสหนุม่ มองเห็นความปรารถนาเดียวกันในประกายตาของท่านนายพล
เพียงแค่คิด กล้ามเนือ้ ในตัวคลอดิอุสถึงกับเขม็งเกร็งจนปวดร้าว มันช่างเป็น
เรื่องเกินคาด
โอ ความรักช่างร้ายกาจเสียเหลือเกิน เหตุใดปีศาจจึงชักจูงให้เขามี
จิตพิศวาสในศัตรู…

๒
ฝูงชนนับหมื่นในแอมฟิเธียเตอร์ กำลังทยอยออกจากสถานบันเทิง
ของโลก จักรพรรดิในฉลองพระองค์ไหมและเหล่าสตรีราชสำนักในชุดกรุยกราย พากันแย้มสรวลหัวเราะหัวใคร่อย่างอิ่มเอม
ทุกวันนี้ โรมอยู่ในภาวะสงบสุขและร่ำรวยอย่างถึงที่สุด ปัญหาเดียว
ของมนุษย์ในโรมคือความบันเทิง อาหารและเมรัยจากต่างแดน ความตาย
ในท่วงท่าพิสดารของทาส หรือเพศรสใหม่ๆ ทุกคนจึงมัวแต่พะวงว่าวันพรุง่ นี้
จะสนุกกับอะไร แต่…ไม่ใช่เหล่านายพลผู้กำลังเคร่งเครียดมองหาช่องทาง
ไต่เต้าสู่อำนาจ และนักการเมืองที่กำลังรักษาฐานอำนาจของพวกตน
บอติเคลินสั นักการเมืองผูคร่
้ ำหวอดและขุนนางทีป่ รึกษาคนสนิทของ
จักรพรรดิ วัย ๗๕ ที่ผ่านประสบการณ์หลายยุคของการผลัดผู้นำ เตือนให้
เขาเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา อำนาจเป็นสิ่งหอมหวานเย้ายวนยิ่งกว่า
สตรีร่านสวาท นายทหารระดับสูงทุกคนล้วนมองไปยังบัลลังก์ของโรม การ
ทรยศ กลการเมือง ตลอดจนการลอบสังหาร จึงเป็นเหตุปกติของการเมือง
ในจักรวรรดิ และการเปลี่ยนถ่ายอำนาจหมายถึงหายนะของอำนาจเดิม
หายนะจากการสูญสิน้ อำนาจทางการเมือง หายนะจากความล่มสลาย
ของตระกูล และหายนะจากการสำเร็จโทษ ปัจจัยเดียวที่ช่วยให้รอดพ้นจน
หายใจมาได้ทุกวันนีคื้ อ ‘การข่าว’ ขุนนางเฒ่าจึงต้องหูตาไวเสมอกับพฤติกรรม
ของนายพลขุนศึกคนสำคัญ และเวลานี้คงไม่มีใครที่ต้องจับตามองมาก
เท่ากับ ‘นายพลมาร์คัส เอสคิลินี’ แล้ว
นายพลหนุ่มใหญ่คนนั้นมีคุณสมบัติทุกประการที่จะขึ้นนั่งบัลลังก์ของ
โรม มันเป็นคุณสมบัติอันหาได้ยากยิ่งในตัวคนคนหนึ่งทีเดียว
มาร์คสั เป็นนายทหารทีมี่ เกียรติ เพราะเขามาจากตระกูลขุนนางสืบทอด
ต่อเนื่องยาวนาน นับเนื่องแต่ยุคสาธารณรัฐ ความสำเร็จของอาชีพนักรบ
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ส่งให้ความร่ำรวยของครอบครัวเขามากมายจนผู้คนริษยา และความจงรักภักดีของพวกเอสคิลินีอยู่เหนือคำให้ร้ายทั้งมวล
สายเลือดคนปัจจุบนั ของเอสคิลนิ ี แม้จะมีกำเนิดคลุมเครือ แต่มาร์คสั
เป็นทหารอาชีพทีเคร่
่ งครัดและจงรักภักดีต่อจักรวรรดิ พอๆกับเป็นนักการเมือง
ทีมื่ อสะอาด ผูมี้ ลูกเล่นและเพทุบายแพรวพราว ซึง่ …นัน่ ออกจะมากเกินไป
สำหรับคนคนหนึง่ จนส่งให้พวกขุนนางหวัน่ ไหว เพราะนอกจากบุคลิกและ
รูปลักษณ์ราวเทพบุตรแล้ว ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือเขาเป็นนักพูด
น้อยครัง้ นักทีทหาร
่ จะเป็นนักพูด แต่มาร์คสมี
ั พรสวรรค์ของการกล่าว
วาจาในทีสาธารณะ
่
อา Ars Oratoria!! ราวกับว่าชาติทีแล้
่ วเขาคือปราชญ์
แห่งกรีก
คุณสมบัติทั้งมวลนี้ส่งให้เขากลายเป็นภัยต่อพวกขุนนางหัวเก่าในสภา
และแน่นอน การประลองกำลังระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหาร มีมาร์คสั
เป็นหัวหอกของฝ่ายใช้กำลัง
เป็นความจริงทีว่่ าจักรพรรดิมิได้ทรงมีสง่าราศีและผลงานอะไรมากนัก
พระองค์ทรงเป็นรัชทายาททีถู่ กเชิดขึน้ มาตามความประสงค์ของฝ่ายการเมือง
จักรพรรดิทีอ่่ อนแอและรักสนุก คือเหยือ่ อันโอชะของเหล่าอำมาตย์ เป็นไข่
ในหินทีพวก
่ ของบอติเคลินสั ต้องประคบประหงมไว้ เพือ่ กอบโกยในนามของ
จักรพรรดิและจักรวรรดิ เพราะแม้จักรพรรดิจะทรงเอาแต่พระทัย จนส่งให้
บ้านเมืองวุ่นวายอยู่บ่อยๆ แต่ทรงมีดีที่ยินยอมเออออกับฝ่ายอำมาตย์เสมอ
และหนทางที่บอติเคลินัสใช้ เพื่อกุมอำนาจเหนือพระทัยจักรพรรดินั้นไม่ได้
ล้ำลึกซับซ้อนอะไร มันคือความปรารถนาพื้นๆ ของมนุษย์ทุกคน
ความสุขสบาย คำเยินยอ ความร่ำรวยและ…เพศรส
กระนั้น นอกจากอำนาจในสภาแล้ว บอติเคลินัสตระหนักดีว่ากำลัง
ทหารยังจำเป็นยิ่ง เพราะแม้วาจาคมคายจะคมกว่าอาวุธ แต่ดาบคือผู้ชนะ
เสมอ ท่านผูเฒ่
้ าจึงต้องมองหานายทหารที่ทะเยอทะยานสักกลุ่ม เพื่อสนับ
สนุนซึ่งกันและกัน
นายพลมาร์เซลลัส ฟลาวิอุส คือนายพลคนนั้น
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มาร์เซลลัสเป็นบุรุษบึกบึนกำยำ ใบหน้ากร้านโหดมีรอยแผลเป็นยาว
จากหางตาซ้ายจรดคาง และนัน่ ส่งให้เขาดูเหมือนปีศาจขณะมาร์คสั คือเทพบุตร แม้ว่าเขาคือหนึ่งในสองนายพลคนสำคัญของกองทัพ ซึ่งมีผลงานใน
สมรภูมโดด
ิ เด่นเสมอกัน แต่ประชาชนกลับยกย่องชืน่ ชมบุรษุ หน้าตาหล่อเหลา
รูปร่างผึ่งผายองอาจ และ…บุรุษที่ว่ากันว่าอยู่ในพระทัยของพระมเหสี
มาร์คสั เป็นเรือ่ งหวือหวาสำหรับชาวโรมัน เปรียบดัง่ นิยายรักของเหล่า
เทวีและปีศาจ แต่มาร์เซลลัสเป็นเพียงนายพลผูกล้
้ าอีกคนหนึง่ เท่านัน้ และ
นั่นคือความอยุติธรรมของโลก
ขุนนางเฒ่าอดเศร้าใจแทนนายพลมาร์เซลลัสไม่ได้ ค่าทีเทวี
่ ฟอร์จูน่า
แห่งโชคชะตา ช่างไม่เหลียวแลเขาเอาเสียเลย ไม่แปลกเลยทีความ
่ คับแค้น
ในโชคเคราะห์ ชักนำเขาเข้าไปสูวั่ งวนของการช่วงชิงอำนาจ ระหว่างฝ่ายทหาร
และสภา
อำนาจมักยั่วเย้าให้มนุษย์เกิดกิเลส บอติเคลินัสย่างเข้าวัยชราแล้ว
เขาจึงเลือกสนับสนุนมาร์เซลลัสไว้คานอำนาจของมาร์คัส ขณะมาร์เซลลัส
ต้องการฐานทางการเมืองเพื่อก้าวขึ้นสู่เรื่องใหญ่ แน่นอนว่าผลประโยชน์ที่
ลงตัวคือคำตอบสุดท้าย
แผนการแรกบ่อนทำลายนายพลคนสำคัญคือข่าวลือ ทุกวันนี้จึงเกิด
เสียงลือหนาหูในบาซาร์ใหญ่ว่า นายพลมาร์คัสมีเป้าหมายก้าวขึ้นสู่บัลลังก์
ของจักรวรรดิ ตามด้วยข่าวการลอบปลงพระชนม์จักรพรรดิ เพราะนั่นคือ
ควันที่ฝ่ายบอติเคลินัสกระพืออย่างมีแบบแผน แต่ปัญหาสำคัญคือ ข่าวลือ
พวกนัน้ มิได้อยูใน
่ ความสนใจของประชาชนมากเท่าทีควร
่ เพราะตราบทีพวก
่
เขาอิ่มท้อง สมองของพวกเขาจะปิดตายสำหรับความคิดใดๆ
โรมกำลังตกอยู่ในยุคสุขนิยมอย่างแท้จริง
ไม่ต้องชายตามอง แต่ขุนนางทีป่ รึกษาคนสำคัญของจักรพรรดิ ยังคง
รูดี้ ว่านายพลมาร์คสั กำลังถูกห้อมล้อมด้วยเหล่าบุรษุ และสตรี เชอะ มนุษย์!!
ท่านอำมาตย์รูดี้ ว่า วีรกรรมไม่สามารถสร้างความยิง่ ใหญ่ให้ได้เท่ากับรูปโฉม
และร่างของเทพ นั่นคือความเขลาของมนุษย์โดยแท้จริง
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เมือ่ ส่งเสด็จจักรพรรดิแล้ว บอติเคลินสั รีบเอียงหน้าไปกระซิบกับนายพล
มาร์เซลลัส
“คืนนี้มาร์คัสจัดงานเลี้ยงขึ้นที่คาซ่าของมัน ท่านได้รับเชิญใช่ไหม”
“แน่นอน ข้าได้ยินว่ามาร์คัสกำลังหาพวก และอาจต้องการแบ่งแยก
ศัตรูออกจากมิตร”
คนทัง้ สองรูดี้ ว่านีอาจจะ
่
นำไปสูจุ่ ดพลิกผันสำคัญ บอติเคลินสั มัน่ ใจว่า
นายพลผู้นั้นกำลังมีแผนสำคัญอยู่ในใจ เพราะไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่มีผูใด
้ นำอาหารออกเลีย้ งดูมิตรสหาย โดยไม่หวังผลตอบแทน
จุดประสงค์ของฝ่ายทหารอาจคืองบประมาณก้อนโต โครงการขนาด
ใหญ่ในอาณานิคม หรือกฎหมายฉบับใหม่ทีเอื
่ อ้ ประโยชน์แก่ฝ่ายทหาร โดย
เฉพาะกฎหมายฉบับสำคัญ ทีให้
่ อำนาจการเกณฑ์ทหารอย่างเบ็ดเสร็จแก่ฝ่าย
กองกำลัง ซึ่งยามนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นในสภา เพราะโรมมิได้ตกอยู่ใน
ความควบคุมของนักการเมืองอีกต่อไปแล้ว บางทีในงานเลีย้ งวันนีจะ
้ เกิดการ
ปฏิวัติขึ้น เพราะชนชั้นผู้นำทั้งหมดถูกเชิญไปรวมกันที่คาซ่าของมาร์คัส
แต่ท่านผู้เฒ่าดูแลเตรียมพร้อมรับมือไว้หมดแล้ว นับแต่สามวันก่อน
เมื่อได้รับคำเชิญจากมาร์คัส
“กำลังของท่านพร้อมแล้วใช่ไหม”
“ไม่ต้องห่วงความเคลื่อนไหวของข้า ทุกอย่างอยู่ใต้การดูแลแล้ว…”
และกำลังที่บอติเคลินัสจะสาวเท้าขึ้นรถม้า มาร์เซลลัสพลันกล่าวอะไรบาง
อย่างขึน้ “วันนีขณะ
้ แข่งรถศึก ข้าเห็นมาร์คสั สบตากับทาสของท่าน มันมี
บางอย่างที่ข้ารู้สึกว่าน่าสนใจ เจ้าทาสคนนั้นคือบุตรชายของพวกซูวาลล่า”
“อะไรที่เจ้าว่าน่าสนใจ”
“สายตาแห่งความเสน่หา!!”
บอติเคลินัสมองหน้าท่านนายพล รอยยิ้มหยันปรากฏขึ้นทันที
“น่าสนใจ น่าสนใจจริงๆ”
ข้อมูลของนายพลมาร์เซลลัสคือข่าวอันน่าตื่นเต้น ด้วยเหตุว่าเรื่อง
ใหญ่ๆ มักก่อตัวจากเหตุเล็กน้อยทีแทบ
่ ไม่สำคัญ เบีย้ ทุกตัวมีความสำคัญจะ
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ละเลยเสียมิได้ คืนนี้เขาจึงมีคำสั่งให้ ‘ทาสคนสำคัญ’ ติดตามไปที่คาซ่าของ
นายพลมาร์คสบ
ั นเนินอาเวนตินีด้วย แน่นอน เขาชอบดูละครสดในชีวติ จริง
การแสดงบนเวทีหรือจะมาสูละคร
้ ชีวติ และเหนือกว่านัน้ หากคืนนีเกิ
้ ดเหตุ
วิกฤติขึ้นเขาจะมีคนตายแทน
ประการสำคัญ เขาไม่ได้ตาบอดจนไม่เห็นว่าเจ้าทาสรูปงาม กำลังเป็น
คนโปรดที่คอยสร้างความหฤหรรษ์ให้กับท่านผู้หญิงดาลีเซีย ภรรยาน้อยคน
ล่าสุด เขาจึงไม่ยินยอมเปิดโอกาสให้หล่อนมีความสุขอย่างสบายๆ
ท่านผู้เฒ่าพยายามทำใจให้เที่ยงตรงที่สุด ทาสหนุ่มไม่ได้เป็นฝ่าย
เข้าหานาง แต่ดาลีเซียต่างหากทีเร่่ าร้อนกับทุกคน นับตัง้ แต่ทหารระดับนาย
พลหลายนาย พ่อค้าอาหรับและทาส อันทีจ่ ริงบุรษุ ทุกคนทีรู่ ปงาม ร่างกาย
กำยำล่ำสันแข็งแรงดัง่ ม้าศึก และยินดีสบตานาง ล้วนตกอยูใต้
่ เวทมนตร์ของ
นางทั้งสิ้น
นังหญิงแพศยาผู้เร่าร้อน!!
ช่างปะไร เรือนร่างของดาลีเซียคือต้นทุนของเขาก็จริง แต่เป็นต้นทุน
ทีสร้
่ างกำไรมหาศาล เพราะนางสามารถต่อรองและประสานสิบทิศกับทุกฝ่าย
ทั้งฝ่ายราชสำนัก ฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหาร เมื่อผลประโยชน์มาพบกัน
อย่างลงตัว ผูเฒ่
้ าอย่างเขาจะกังวลไปไยกับเสียงเย้ยหยันจากผูค้ น ความรัก
คืออารมณ์ชัว่ ขณะ แต่ความร่ำรวยและอำนาจต่างหากคือสิง่ จริงแท้ ดาลีเซีย
นำความมัน่ คงและมัง่ คัง่ มาให้เขาอย่างเอกอุ จากความรักไม่เลือกของหล่อน
โดยเฉพาะสัมปทานการทำเหมืองเกลือในอาณานิคมทางเหนือจากองค์
จักรพรรดิ
เขาไม่รูว่้ าหล่อนเร่าร้อนปานใดสำหรับบุรษุ อืน่ แต่สำหรับผูเฒ่
้ าอย่าง
เขาแล้ว หล่อนเป็นเพียงดอกไม้สวยทีเขา
่ มิอาจดมดอมกลิน่ หอมใดเลย อาจ
เพราะเขาสูญเสียประสาทรับกลิ่นไปกับวัยนานแล้ว
***
อากาศอ้าวคลายตัวลงเมื่อยามเย็นมาเยือน ทาสหนุ่มกำลังเตรียมตัว
เพื่อติดตาม ‘นาย’ ไปยังปราสาทบนเนินของนายพลผู้พิชิต หัวใจคลอดิอุส
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กำลังโครมครั่นดั่งคลื่นซัดฝั่ง แม้เพียงแค่นึกว่าเขากำลังเข้าใกล้บุรุษคนนั้น
ขณะใจหนึ่งให้อับอายที่ยามนี้ตนเป็นทาสของโรม…
เสียงกรุ๋งกริ๋งจากเครื่องประดับทองบนเรือนร่างดังมาจากโค้งประตู
กลิ่นหอมร้อนเร่าอวลขึ้นทั่วตึกเตี้ยของโรงพักผ่อน
“เจ้าจะไปไหน” เสียงตวัดกราดเกรีย้ วถามขึน้ ทันที เมือ่ พบว่าทาสรูป
งามกำลังเตรียมตัวออกไปไหนสักแห่ง
“ท่านหญิง ท่านบอติให้ข้าติดตามไปรับใช้ในงานเลี้ยง”
หน้าอกของนางกระเพือ่ มขึน้ อย่างขัดใจ ตาคมมองปราดอย่างสำรวจ
ตรวจตราไปทั่วร่างของเขา ก่อนจะยิ้มบางๆ กล่าววาจาเผ็ดร้อนว่า
“วันนีเจ้
้ าดูดีกว่าทุกวัน ต้องอย่างนีสิ้ จึงเหมือนเจ้าชายหน่อย นึกไม่ถึง
ว่านายท่านจะให้เจ้าติดตามไปที่ปราสาทของมาร์คัส เจ้าลูกทาสในเรือนเบี้ย
คนนั้น” คลอดิอุสใจเต้นกับข้อมูลของมาร์คัส และเขาไม่ต้องรอนานเพื่อให้
หายสงสัย “รูไหม
้
เจ้ากำลังจะได้พบกับบุรษุ ทีมี่ ผูริ้ ษยามากทีส่ ดุ คนหนึง่ ของ
โรม ปราสาทของมันงดงามดั่งสรวงสวรรค์บนโอลิมปัส แต่ข้ารู้มาว่าบ้าน
หลังนั้นเคยเป็นวังของวอร์ดแห่งอาเวนตินี จนเมื่อปู่ของมาร์คัสมีชัยเหนือ
ชายแดนตรงนั้น วอร์ดผู้น่าสงสารถูกสังหารทั้งตระกูล ภรรยาและบุตรสาว
ถูกนำมาเป็นทาสและนางบำเรอ ว่ากันว่า…พวกนางงดงามยิ่งนัก และ…
ความงามของมาร์คัสมีที่มาจากนางคนใดคนหนึ่ง”
ท่านผู้หญิงดาลีเซียหัวเราะเสียงแหลมดัง และคลอดิอุสรู้สึกได้ว่านั่น
คือการแก้แค้นรูปแบบหนึ่งที่หล่อนมีต่อมาร์คัส แก้แค้น ใช่ เขารู้สึกได้ว่า
นั่นคือการแก้แค้น และเขาแทบจะมองเห็นทะลุปรุโปร่งว่ามันคือเรื่องอะไร
อะฮ้า ไม่ใช่บุรุษทุกคนที่ปรารถนาจะเสพสมกับนางผู้เร่าร้อน เสียงนางเย้ย
หยันต่อว่า
“บางครั้ง ทวยเทพก็ออกจะเห็นใจเจ้าพวกลูกไม่มีพ่อ”
เงียบ ไม่มีวาจาใดจากปากของทาส คลอดิอุสสงบนิ่งในท่ามกลาง
ความครึกโครมของสมองและหัวใจ การเป็นทาสนั้นเป็นเช่นนี้เอง ไม่มี
ความคิดเห็น ไม่มีปากเสียงและ…ไม่มีตัวตน ทาสคือสิง่ ของทีไร้
่ ชีวติ เป็น
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สิ่งของที่นายจะหยิบมาผลัดกันเล่น หรือวางไว้ตรงไหนสุดแต่ใจต้องการ
ความรวดร้าววิ่งพล่านไปทั่วกายา ‘อิสรภาพ’ สิ่งที่เขาไม่เคยรู้รสเลย
ร่างแข็งแรงเร้าใจยืดตัวขึน้ เล็กน้อยอย่างไม่ตัง้ ใจ ดวงตาวาวทอประกาย
ดัง่ เพลิง ริมฝีปากเชิดขึน้ อย่างทระนงและใบหน้าเข้มถมึงเครียด สักวันหนึง่
สักวัน เขาจะกลับไปหาอิสรภาพให้ได้ อิสรภาพในดินแดนริมทะเลกว้าง
ระหว่างแผ่นดิน เนินเขาและทุง่ หญ้าสุดสายตา แม้จะไม่ยิง่ ใหญ่เท่าโรม แต่…
มีอิสรภาพ เขาจะไม่ยอมอยู่เป็นทาสโรมจนตายอย่างแน่นอน
ท่านผู้หญิงดาลีเซียหายใจขัด เมื่อทาสหนุ่มจากคาร์เทจยืดตัวขึ้น
เล็กน้อย ริมฝีปากหยักงอนและประกายตาทีเต้
่ นระยับ แก้มคล้ำนวลเย้ายวน
น่าลูบไล้ หล่อนมองเห็นกล้ามเนือ้ ในตัวคลอดิอุส ทีเบ่
่ งบานคล้ายสัตว์กำลัง
พบศัตรู โอ หล่อนครางในใจ ใครจะไม่เสียดายราตรีวาบไหวที่เต็มไปด้วย
ความสุขดิบเถื่อน น่าโมโหตาเฒ่าโง่งมเสียจริงๆ
ร่างอวบอิ่มที่กำลังร้อนเร่าขัดใจสะบัดหน้าจากไปแล้ว ความคิดของ
คลอดิอุสจึงเริ่มโลดแล่นไปไกล ไกลถึงทะเลผืนงามและการค้าอันรุ่งโรจน์…
***
…ตั้งแต่จำความได้เขาไม่เคยถูกกักขังให้อยู่ในที่คับแคบเลย ชีวิตคือ
ท้องทะเลกว้างและฟ้าสุดขอบโลก จนกระทั่งบุรุษผู้พิชิตจากโรม กระทำใน
สิ่งที่อาจหาญและปราดเปรื่องยิ่งสำหรับการศึก
กำแพงยาวหนาไม่อาจต้านกองทัพของนายพลจากโรม เขากำหนด
ยุทธวิธีอันชาญฉลาดเพื่อเอาชัยเบ็ดเสร็จจากจักรวรรดิคาร์เทจ กองเรือทั้ง
หมดทัง้ กองเรือรบและเรือค้าขาย ซึง่ นับเป็นกองเรือชัน้ ยอดของโลก ถูกลาก
มารวมกันหน้าเมืองแล้วจุดไฟเผาเป็นจุณดั่งกองปาปิรุส ผู้หญิงถูกฉุดคร่า
และทำอนาจาร เด็กๆ ถูกสังหารจนสิน้ และพลเมืองราวห้าหมืน่ คนถูกนำตัว
ไปเป็นทาสที่โรม รวมทั้งเขาและครอบครัว
นั่นคือศึกใหญ่ครั้งสุดท้าย หลังจากสงครามพิวนิคที่ยืดเยื้อมาเกือบ
สองร้อยปี…
***
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คลอดิอุสยกกำปัน้ ขึน้ ทุบผนังดินเย็นเยียบข้างตัว เขาทุบ ทุบและทุบ
จนปวดระบมไปทั้งแขน แต่ภาพร้ายกาจยังคงติดตรึงอยู่ในสมอง
โลหิตที่สาดเป็นสายนองถนน พระเพลิงที่โหมผลาญเมืองทั้งเมือง
เสียงตะโกนสั่งงานของทหารโรมัน และ…ภาพสังหารโหดเด็กๆ
แล้ว…แล้วเขายังมีความรูส้ กึ ดีๆ ต่อบุรษุ ผูนั้ น้ อีกหรือ ใช่!! สายตาของ
บุรษุ ผูนั้ น้ คือคำตอบจากการวิงวอนของเขาทุกคืน บุรษุ ทีเข้
่ าใจความต้องการ
ของเขา แต่…สิง่ เดียวทีเขา
่ ต้องร่ำร้องขอจากทวยเทพคือกำลังใจ หลังจาก
ประสบพบสายตาคู่นั้นแล้ว คลอดิอุสรู้ตัวว่าหัวใจของเขาถูกหลอมละลายไป
แล้ว ด้วยประกายกล้าแห่งดวงตาของมาร์คัส
ความรักหรือ โอ อย่าให้เป็นเช่นนัน้ เลย ปีศาจและเทพทัง้ ปวง ข้า
ขอวิงวอน นำความแค้นและความชังมาสถิตในหัวใจข้าด้วยเถิด

๓
คาซ่าอลังการบนเนินอาเวนตินี ตั้งอยู่บนหนึ่งในทำเลที่เผยให้เห็น
ทิวทัศน์ดีทีส่ ดุ ของโรม แต่หาใช่ว่าทุกคนจะชืน่ ชมกับสิง่ ก่อสร้างน่าตืน่ ตานีไม่
้
โดยเฉพาะขุนนางเฒ่าบอติเคลินัส
เป็นเรือ่ งน่ารำคาญใจและน่าเดือดดาล เมือ่ ขบวนเหล่าอาคันตุกะต้อง
หยุด ณ เบือ้ งล่างเนินสูงสง่า เพือ่ แหงนหน้ามองดูอัครสถานของท่านนายพล
มาร์คสั ราวกับมองดูเทพเจ้าบนยอดโอลิมปัส มันคือการสยบยอมโดยไม่รตู้ วั
ที่น่าชิงชัง
ขุนนางเฒ่าเชิดคางด้วยความกราดเกรี้ยว เช่นทุกครั้งที่ได้รับเชิญมา
ในฐานะอาคันตุกะ นายทหารผูนี้ ยโส
้ เกินไป หลงตัวเองเกินไป แต่เขาก็ทรง
บารมีมากเกินกว่าใครจะต้านทาน ทัง้ ในกองทัพและในสภา อำนาจและความ
มัง่ คัง่ ของเขาส่งให้ ‘บ้าน’ เต็มไปด้วยข้าทาสและทหารรับใช้ อีกทัง้ สตรีมากมาย
เพือ่ ความบันเทิงและความสำราญของผูได้
้ รับเชิญ จริงอยูว่่ าเขาไม่ใช่นายพล
คนเดียวทีมั่ ง่ คัง่ แต่เขาเป็นคนไม่กีคน
่ ทีใจกว้
่ าง อีกครัง้ ทีบอ
่ ติเคลินสั รูส้ กึ ตัว
ว่าความริษยากำลังพลุ่งพล่าน และมันออกจะเกินเยียวยาแล้ว
ขณะเดียวกัน ทาสหนุ่มผู้ติดตามนาย ก็กำลังแหงนหน้ามองดูคาซ่า
บนเนินด้วยดวงตาระยับ
โอ ทีนี่ เ่ องทีเขา
่ ผูนั้ น้ ใช้ชีวติ อยู่ เนินทัง้ เนินสว่างไสวแข่งกับแสงแห่ง
เทวีไดอาน่า ข้างบนนั้นคือวิมานสถานลอยฟ้า และเขากำลังจะได้เข้าเฝ้า
เทพบุตรแสนสง่าในดวงใจ หัวใจของคลอดิอุสปัน่ ป่วนกึกก้องราวเสียงฝีเท้าม้า
เมื่อเดินขึ้นไปถึงระเบียงยาว เสียงสรวลเสลอยมาแว่วๆ ตามโถง คนรับใช้
ผิวดำสนิทรีบเข้ามาช่วยท่านบอติปลดเปลือ้ งอาภรณ์และอาวุธ จนเหลือเพียง
ชุดข้างในทีงาม
่ กรุยกรายและเบาสบาย ช่างเป็นการรักษาความปลอดภัยทีมี่
ระดับยิ่ง
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ทาสหญิงหน้าตาดีนำเอาผ้าเช็ดหน้าอุน่ ๆ มาให้ จากนัน้ จึงเชิญอาคันตุกะเข้าไปใน Atrium กลางบ้าน ที่ตระการด้วยสวนแบบเมดิเตอร์เรเนียน
และน้ำพุหินอ่อนใต้โดมสูง ดอกไม้หลากสีถูกปลุกให้บานรับแขกด้วยไอร้อน
และแสงอบอุ่น ภายในแอตตริอุมจึงชื้นหอมราวกำลังอยู่ในสปา
เสียงดนตรีและเสียงสนทนาดังขึน้ ทุกขณะย่างเท้า บ่าวรับใช้เดินนำออก
ไปยังระเบียงหินอ่อนขนาดมหึมา ภาพตรงหน้าคือสรวงสวรรค์บนพื้นพิภพ
เหนือขึน้ ไป ฟ้าสีครามจัดพราวแน่นด้วยดาว โค้งครอบชิดน้ำสายกว้างของ
ไทเบรีส มองเห็นจุดสีขาวของเรือกางใบทีลอย
่ อยูไกลๆ
่
ส่วนด้านล่างคือสวน
ของเทวีเซเรส ต้นองุ่น ต้นมะกอกขึ้นสลับแทรกเป็นทิวแถวกับส้ม โดยมี
ลาเวนเดอร์เป็นพื้นหญ้าที่ดารดาษส่งกลิ่นหอมไปทั้งทุ่ง
ต่ำลงไปตามเชิงเขาคือไร่องุ่นสุดสายตา ในท่ามกลางแสงจันทร์ ไร่
สีเขียวนั้นถูกสาดทับจนอร่ามเรืองกลายเป็นสีเหลืองมัสตาร์ด ทอดยาวไป
บรรจบกับฝัง่ แม่นำ้ ลมอุน่ จากทะเลไทเรเนียนโลมไล้ให้องุน่ สุกตามเวลา เพือ่
การผลิตเมรัยรสเลิศในโรงบ่มส่วนตัวของผูเป็
้ นเจ้าของ และไวน์จากคฤหาสน์
ของมาร์คัสเป็นหนึ่งในไวน์สำหรับราชสำนัก
แม้จะเป็นเจ้าชาย หากคลอดิอุสไม่เคยพบความมั่งคั่งเช่นนี้มาก่อน
เลยในชีวิต
บนระเบียงขนาดยักษ์ อวลคลุง้ ด้วยควันหอมของอาหารย่าง ข้าทาส
เดินกันขวักไขว่ และพวกนายทหารกำลังหัวเราะเสียงดัง ทันใด ร่างสูงสง่า
ร่างหนึ่งพลันปรากฏขึ้น
“ท่านบอติ เนินอาเวนตินียินดีต้อนรับ”
มาร์คสนั
ั น่ เอง เขาเอือ้ มมือออกมาประสานกับมือของท่านบอติ แล้ว
กอดทักทายแรงหนักแน่นอย่างทหาร แต่สายตาตวัดมายังหนุ่มที่ยืนอยู่ข้าง
หลัง และมันคือมีดคมทีกรี
่ ดเฉือนความรูส้ กึ คลอดิอุสจนแปลบปลาบ โลหิต
ซิบด้วยความต่ำต้อยและอับอาย แต่หัวใจพองโตด้วยปีติ
“ท่านมาร์คัส ข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่จะไม่พลาดในเรื่องสำคัญของโรม”
บอติเคลินัสดักคอ
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มาร์คัสยิ้มขรึมไม่ตอบคำเพียงผายมือให้แขก ขุนนางเฒ่ารีบสาวเท้า
เข้าไปนัง่ ยังตำแหน่งอันทรงเกียรติยิง่ ท่ามกลางเสียงทักทายและแสดงความ
เคารพ ทาสหนุ่มผู้ติดตามกำลังใจเต้นแข่งกับเสียงกลองคนเถื่อน เขายืน
แอบอยู่หลังนายเพื่อคอยรับใช้และระวังเหตุ เช่นเดียวกับบ่าวทั้งปวง ทาส
สาวจำนวนมากกำลังทำงานกันวุ่นวาย ทั้งรินไวน์ ตักอาหารและ…สนอง
ตัณหาของพวกทหาร
คลอดิอุสขบกรามแน่น เมือ่ เห็นพวกนายพลโรมันกำลังหยอกล้อเหล่า
ทาสสาว เขารู้ว่าพวกหล่อนมาจากคาร์เทจ เพราะสีผิวน้ำตาลคล้ำจัดและ
รูปร่างตรงแข็งแรง ไม่อ้อนแอ้นสำรวยอย่างสตรีโรมัน สาวคาร์เทจจมูกโด่ง
เค้าหน้าเข้มหน้าผากกว้าง โหนกแก้มสูงและตาโต เรือนร่างเต็มไปด้วย
กล้ามเนื้องดงามยิ่ง เพราะสืบเผ่าพันธุ์จากกลุ่มคนที่ทำงานหนักกลางแจ้ง
ผิดกับสาวโรมันที่เนื้อตัวเต็มและผิวดั่งงาช้าง
ไม่มีอะไรทีเขา
่ จะทำได้ นอกจากเมินสายตาไปจากภาพบาดใจ คลอดิอุสไม่ต้องการเห็นผู้หญิงคาร์เทจถูกลูบโลมด้วยมือทหารโรมัน เพราะมัน
กระตุ้นให้นึกถึงแม่และน้องสาว อาจบางที หากผู้หญิงพวกนี้ตายไปเสียได้
จะเป็นการดีกว่า ศักดิศ์ รีความเป็นชาวคาร์เทจจะได้ไม่ถูกย่ำยี ความคิดของ
เจ้าชายหนุ่มสับสนและเขม็งเครียด ส่งให้ร่างร้อนรุ่มราวไฟผลาญจนต้อง
กำหมัดแน่น เขาลอบสำรวจไปรอบตัวเพื่อละจากภาพบาดใจ และเห็น
เจ้าของบ้านผู้สง่างาม กำลังต้อนรับแขกคนสำคัญของโรมด้วยไมตรี
นายพลมาร์คสั ดูเป็นจ่าฝูงแห่งเหล่าเจ้าป่า ในท่ามกลางนายทหารและ
นักการเมืองระดับสูง
ยามไม่ได้อยู่ในชุดทหาร เขาดูกรุยกรายแต่มีเสน่ห์อบอุ่นยิ่งนัก ผ้าฝ้ายตัวยาวสีนวลขลิบสีม่วงและทอง ใบหน้าเกลี้ยงเกลาและรอยยิ้มขรึม
โอ…คลอดิอุสครวญครางอยูใน
่ อก ข้าแต่ทวยเทพ สาปแช่งข้าเถิด ลงโทษ
ข้าด้วยฤทธาของท่าน แต่อย่าให้ข้าหลงรักคนผู้นั้น
เสียงดนตรีชุดใหม่ดังรัวเร่งร้อนขึน้ เสียงสนัน่ จนแขกต้องตะโกนสนทนา
กัน แล้วทันใด นางรำผิวคล้ำนับสิบ ก็ยักย้ายเข้ามาด้วยท่วงท่าเย้ายวน
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เครื่องแต่งกายของพวกนางบอกให้คลอดิอุสรู้ว่า นี่เป็นทาสจากเผ่าทีเร่แห่ง
อาณาจักรคาร์เทจ และไม่มีผูใด
้ สนใจว่าการร่ายรำของพวกนาง คือนาฏลีลา
ศักดิส์ ทิ ธิ์ เพือ่ บูชาเทพเจ้าผูสู้ งส่งของชาวทีเร่ มันคือการขอความอุดมสมบูรณ์ให้กับเผ่า แต่พวกโรมันพึงพอใจเพียงเรือนร่างเกือบเปลือย และลีลา
พลีร่างแด่เทพเจ้าเท่านัน้ สะโพกและหน้าอกของพวกนาง ดึงสายตาบุรษุ ทุก
คนให้สะดุดหยุดลงแทบลืมหายใจ คลอดิอุสค่อยๆ ลอบมองนายพลผู้พิชิต
และพบว่าเขาไม่ได้สนใจมวลดอกไม้ป่าที่กำลังแอ่นไหวเชิญชวนอยู่ตรงหน้า
เลย แต่ดวงตาของเขากำลังครุ่นคิดและระแวดระวัง
เจ้าภาพมีวาระซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังงานเลี้ยงครั้งนี้กระมัง อาจบางที
ท่านบอติจะพูดถูก จักรพรรดิและราชสำนักเริ่มเป็นที่เอือมระอาต่อสภาและ
ประชาชน เหมือนตัวตลกหลวงทีหมด
่ กลเม็ดใหม่ๆ ปัญหาใหญ่ของผูปกครอง
้
คือความขี้เบื่อของประชาชน ดังนั้น หลักการปกครองที่ได้ผลคือความกลัว
และการลงโทษ หรือการเอาอกเอาใจประชาชน
ถูกต้อง แม้วา่ โรมจะหมดยุคสาธารณรัฐไปแล้ว แต่หลักการปกครอง
ของโรม ยังคงเป็นไปเพือ่ สภาและประชาชนแห่งโรม คลอดิอุสมองดูธงตราประดับทีแขวน
่ อยูบน
่ เสาสูง คำสำคัญบนนัน้ คือ SPQR ซึง่ มาจาก Senatus
Populusque Romanus เมือ่ ใดทีประชาชน
่
ถูกทำให้เชือ่ ว่าจักรพรรดิน่าเบือ่
เกินไปแล้ว ความชอบธรรมย่อมหมดลง และเมือ่ นัน้ อำนาจใหม่จะขยับเข้า
มา ขุนพลที่ประชาชนชื่นชอบ มักจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มาร์คัส อาจบางที…อาจบางทีซีซาร์คนใหม่จะยืนอยู่ตรงหน้าแล้ว
เสียงดนตรีและลีลาของเหล่านางรำ เริ่มเร่งเร้าร้อนแรงเร็วขึ้น การ
ร่ายรำกำลังถึงจุดหมายแห่งพลีกรรม อาภรณ์บนร่างผิวคล้ำเหลือเพียงแพร
บางเบาผืนกว้าง ท่ามกลางสายตาบุรุษหลายหลาก ทั้งนายทหารและนักการเมือง ทัง้ หนุม่ ฉกรรจ์และชราภาพ แต่ทัง้ หมดล้วนหยาบคายและกระหาย
ยิ่ง เมื่อเสียงเพลงขาดหายลงทันทีทันใด พวกนางก็ถูกฉุดกระชากลากตัว
อย่างบ้าคลั่งกลัดมัน
งานเลี้ยงดำเนินไปทั้งคืนโดยมิสนใจย่ำยามที่เคลื่อนคล้อย และใน
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ท่ามกลางเสียงอึกทึก ยังมีหูทีคอย
่ สดับเสียงของความลับ และในท่ามกลาง
สะโพกและเนินอกสั่นไหวของนางทาส ยังมีตาที่คอยจับจ้องสัญญาณสำคัญ
อื่น
หมู่ดาวน้อยใหญ่เริ่มเคลื่อนย้ายตกจมลงไปในทะเล ขณะอาหารค่ำ
กำลังจะจบลง และก่อนทีเทวี
่ ไดอาน่าจะลาลับจากขอบฟ้า เจ้าภาพพลันลุก
ขึ้นชูจอกเมรัย ส่งให้โถงทั้งโถงเงียบลงทันที
“สหายแห่งข้า เนินอาเวนตินีรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับรองพวกท่าน จง
ภูมิใจเถิดว่าพวกเราคือบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อจักรวรรดิ และนั่นส่งให้
พวกท่านมาชุมนุมกัน ณ ทีนี่ ”้ มีเสียงพึมพำกระหึม่ ขึน้ เบาๆ หลายคนใจคอ
ไม่ดี อีกหลายคนเตรียมพร้อมสำหรับเหตุไม่คาดฝัน และอีกหลายคนตัวสัน่
เสียงกังวานทรงอำนาจกล่าวต่อว่า “สหาย!! พวกท่านคงได้ยินเรื่องสนุกใน
บาซาร์มามากแล้ว ข่าวลือทัง้ ดีและร้าย แน่นอน ข้าก็ได้ยินเช่นนัน้ น่าขัน
ทีพวก
่ เราไม่ชอบถาม แต่ชอบฟัง วันนีข้้ าจึงเปิดปากพูดกับพวกท่านตรงๆ”
ความเงียบทีเงี่ ยบอยูแล้
่ วยิง่ สงัดเงียบลงไปอีก “จักรวรรดิกำลังมีปัญหาเพราะ
ข่าวลือ ไฟร้ายกำลังรุกไล่บัลลังก์ซีซาร์ ในนามของสภาและประชาชน ข้า
ขอให้พวกเราช่วยกันกำจัดคนที่คิดร้ายต่อจักรพรรดิด้วย”
ถึงคราวทีความ
่ เงียบอันน่าสยดสยองคืบเข้าครอบงำระเบียงกว้าง ข้าทาสและนักแสดงหลบลีไป
้ จากลานนาฏกรรมทันที เหล่านักการเมืองและนายทหารกำลังเร่งประเมินสถานการณ์ และหาคำตอบให้ตัวเอง คำถามเดียวที่
สำคัญที่สุดของพวกเขาคือ…จะเลือกข้างไหน
การเลือกข้างทางการเมืองคือการพนันในระดับที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
และถึงจะไม่ชอบการพนัน แต่นายทหารและนักการเมือง ย่อมถูกชะตาชีวติ
ผลักไสให้เลือกข้างตลอดเวลา อาจบางทีวันนี้นายพลมาร์คัสจะขอให้ทุกคน
ร่วมขับไล่ชายโง่น่าขบขันบนบัลลังก์ แน่นอน ผลตอบแทนคือตำแหน่ง
อำนาจและความมั่งคั่ง นั่นคือรางวัลที่พวกเขาจะได้รับในฐานะที่ร่วมจับมีด
เปื้อนโลหิต
ใบหน้ากร้าวดุของนายพลมาร์คสั ถมึงทึง บ่งบอกว่าไม่มีการไม่ประนี-

เข็มพลอย
๓๐

ประนอม เขาชูจอกเมรัยกล่าวเสียงกร้าวอีกครั้ง
“ข้าขอดื่มให้แก่โรมและจักรพรรดิ”
อา…ทุกคนได้ยินชัดว่ามาร์คัสเลือกข้างไหน
น่าแปลกทีเขา
่ เลือกข้างปกป้องจักรพรรดิ ขณะข่าวลือกระฉ่อนว่าเขา
กำลังคิดปฏิวัติต่างหาก แน่นอน ไม่มีใครหยั่งรู้ใจจริงของเขา แต่ไม่มีใคร
กล้าท้าทายสงสัยมาร์คัส ขุนนางและนายทหารทุกนายรีบลุกขึ้นยืนและดื่ม
เป็นสัญญาว่าจะไม่ทรยศต่อซีซาร์ เสียงตะโกนดังๆ ว่า
“เพื่อโรม!!”
ทุกคนดืม่ เมรัยจนหมดถ้วย ก่อนจะโยนจอกทิง้ เสียงเปรือ่ งปร่าง มาร์คัสสบตาแขกทุกคนด้วยความพึงพอใจแล้วนั่งลง คืนนี้เขารู้แล้วว่าไม่มีใคร
กล้าท้าทายอำนาจของเขา และเขายังรู้อีกว่า มันคือการยอมสยบก่อนจะ
มองหาโอกาสขัดขืน ใช่!! ไม่มีความจงรักภักดีในหมู่คนที่มองหาอำนาจ
อย่างแน่นอน มันคือสัจธรรม
มาร์คสั ซ่อนยิม้ ปรบมือขึน้ สามที ทันใด ดนตรีและนางรำชุดใหม่พลัน
ถลันเข้ามาอีกครัง้ พวกนางมีดวงตารีคมมาดร้ายราวเสือในป่า ผิวของนาง
มันปลาบราวอสรพิษ และกล้ามเนื้อทั้งตัวกำลังสั่นไหวตามเสียงดนตรี ราว
ปลากระตุกดีดดิ้นใกล้ตาย แต่บุรุษเจ้าของบ้านทำเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิด
ขึ้น เขาสนทนาและชมการแสดงอย่างไร้อารมณ์
***
ในความเงียบของมุมสลัว คลอดิอุสเห็นชัดว่ามาร์คสั กำลังถูกห้อมล้อม
ด้วยนางรำ เพียงแต่เขาไม่ได้ปล่อยตัวร่านร้อนไปกับพวกนางเช่นคนอืน่ ๆ อาจ
เพราะเขาถือตัวเกินไป หรืออาจเพราะ…อาจเพราะ…ความคิดนั้นส่งให้เกิด
กังขาขึน้ มาอย่างน่าพิศวงว่า ‘เขาคนนัน้ ’ ชอบเรือนร่างโค้งเว้า หนัน่ เนือ้ ยัว่ ยวน
และริมฝีปากราวกลีบดอกไม้ หรือพึงพอใจความกำยำและกล้ามเนือ้ ของบุรษุ
กันแน่
มาร์คัสเป็นบุรุษ แต่สายตาของเขาบอกเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่มีแต่
คลอดิอุสจึงเข้าใจ เพียงแค่คิด เจ้าชายหนุม่ ให้ใบหน้าร้อนผ่าวและปวดร้าว

