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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
‘เวนิศพิศวาส’ แปลจาก Winterwood ผลงานของ Dorothy Eden
นักเขียนชาวนิวซีแลนด์
เป็นนวนิยายทีม่ เี รือ่ งราวสนุกน่าสนใจ “นิดา” แปลด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
อ่านได้ลื่นไหลสบายๆ ไปตามเหตุการณ์ที่มีความตื่นเต้นลึกลับแทรกอยู่เป็น
ระยะๆ
ฉากของเมืองเวนิศทีเ่ ป็นฉากเร่มิ ต้นของเรือ่ ง ถูกบรรยายให้เห็นบรรยากาศชัดเจน รวมถึง ‘สวนสีฟ้า’ ในคฤหาสน์ ‘วินเทอร์’ ที่อดจินตนาการ
ตามถึงดอกไม้นานาพันธุ์ในโทนสีเดียวกันกำลังบานสดใสในสวนสวยนี้ไม่ได้
สำนักพิมพ์เพือ่ นดีมอิ าจละโอกาสทีจ่ ะจัดพิมพ์ผลงานเก่าๆ ของ “นิดา”
เมื่อมีโอกาสและจังหวะเหมาะ แม้เกิดภาวะวิกฤติของสิ่งพิมพ์อย่างรุนแรง
ในทศวรรษนี้ เพราะเหตุทที่ ราบดีวา่ ผลงานแปลของท่านให้ความบันเทิงเริงใจ
กับผูอ้ า่ นมาเป็นเวลาช้านาน ทัง้ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ราชวงศ์ควบคู่
กันไปกับความสนุกอีกจำนวนหลายเรื่อง
หวังว่าผลงานแปลของท่านผูน้ ี้ จะมอบอรรถรสอันเพลิดเพลินแก่ผอู้ า่ น
ได้เป็นอย่างดี โปรดติดตามนวนิยายแปลสำนวน “นิดา” ได้ต่อไป ด้วย
ความขอบคุณจากสำนักพิมพ์เพื่อนดี
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“นิดา”

๑
วินาทีแรกที่ลาวิเนียก้าวออกจากโรงแรม ความเบิกบานใจ ในอันที่
จะหาความสำราญให้ตนเองในราตรีนัน้ ก็ยิง่ ทวีขึน้ ถนนแคบๆ จากโรงแรมซึง่
ทอดไปตามลำคลอง ตัดตรงไปสูโรง
่ อุปรากรยิง่ เน้นความแปลกประหลาด และ
เสน่ห์อันหาใดเหมือนของนครเวนิศให้ประจักษ์แจ้ง
ชัว่ ขณะทีอุ่ ปรากรองก์แรกจบลง ลาวิเนียปรารถนาอย่างรุนแรง ทีจะ
่
ภาวนาให้ทุกสิง่ ทุกอย่างหยุดนิง่ อยูเช่
่ นบัดนัน้ เกรงไปเสียเหลือเกินว่าแสงไฟ
ทีจะ
่ สว่างขึน้ ในบัดดล จะทำลายความเคลิม้ ฝันอันวิจติ รให้สลายไปเสียสิน้ และ
นำหล่อนหวนกลับมาสู่ชีวิตจริงอันเยียบเย็นหม่นหมอง
ถึงกระนัน้ ทันทีทีแสง
่ ไฟในโรงอุปรากรแจ่มจ้าขึน้ ลาวิเนียก็ตระหนัก
ว่า ความหรรษาทั้งปวงยังมิจางหายไป หล่อนนั่งสบายอยู่ในบ๊อกซ์ชั้นบน
ตามองกวาดไปรอบๆ ผูชม
้ เหล่านัน้ ล้วนแล้วแต่บรรจงแต่งกายเฉิดโฉม แสง
เพชรเปล่งประกายวูบวาบ พัดปักเลื่อมลายโบกขึ้นลงช้าๆ และดวงหน้า
ทัง้ หลายก็เสมือนหนึง่ ถูกบังไว้ด้วยหน้ากากแห่งความโสมนัสชืน่ บานอันเดียว
กัน ครู่ต่อมาลาวิเนียจึงสำนึกได้ว่าหล่อนเองก็ถูกลอบชมโฉมอยู่เช่นกัน
ลาวิเนียค่อยๆ หันไปดูเพื่อนผู้ชมในบ๊อกซ์ข้างๆ และพบว่า เป็นครอบครัว
เล็กๆ ประกอบด้วยบุรุษหน้าตาคมคาย ผมสีแก่ สตรีร่างเล็กงามผมสลวย
เป็นประกายดำขลับ ตัดกับดวงหน้าอ่อนใสขาวผ่อง และเด็กหญิงผอมบาง
ในชุดกระโปรงขาวฟู ผมยาวเสมอไหล่
เด็กหญิงผู้นั้นเองเป็นผู้เรียกความสนใจให้บิดาและมารดาของหนูน้อย
หันมายังลาวิเนีย ด้วยเสียงกระซิบกระซาบตื่นเต้นเป็นภาษาอังกฤษ
“พ่อคะ ดูซิ ผู้หญิงข้างๆ เราสวยจังเลยนะคะ”
อยากจะนินทาตัวเองที่ช่างห้ามใจไม่สำเร็จในอันที่จะยินดีไปกับคำชม
ง่ายๆ ของเด็ก พร้อมกันนัน้ ก็ออกจะพิศวงใจเพราะหลายครัง้ หลายหนเต็มที
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ทีลา
่ วิเนียได้รับคำชมเชยเช่นนีหรื
้ อด้วยโวหารไพเราะกว่านี้ แต่มีสักครัง้ หนึง่
หรือที่หล่อนจะแยแสหรือหวั่นไหว รู้สึกยุ่งใจไม่น้อยแต่ก็อดไม่ได้ที่จะส่ง
ยิ้มสดใสไปเป็นรางวัลแก่เด็ก ด้วยยิ้มนี้…หล่อนประสานสายตากับบิดาของ
หนูน้อยด้วยชัว่ วินาที และจับได้ว่าในเงาสลัวของโรงละคร ชายหนุม่ มองสบ
ตาหล่อนนานเกินจำเป็น…
หล่อนรู้สึกตัว เชิดหน้าขึ้นเล็กน้อย เสแสร้งประหนึ่งว่า หล่อนมิได้
สนใจผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากแต่กำลังสำราญอยู่กับการชมอุปรากรเพียง
ลำพัง
สายตาของหล่อนมองไปเหม่อๆ แต่หูของหล่อนกลับรับฟังเสียงสนทนา
ของเพือ่ นผูชม
้ ข้างๆ หล่อน เสียงสตรีบ่นเบาๆ คงจะกล่าวว่าอากาศค่อนข้าง
เย็น เพราะชำเลืองเห็นว่าสามีของหล่อนผูนั้ น้ กำลังคลีผ้่ าผืนงามคลุมรอบไหล่
บอบบางของหล่อนแล้วลุกจากทีน่ งั่ เดินหายไป เขากลับมาเมือ่ ไฟหรีลง
่ แล้ว
ลาวิเนียไม่อาจห้ามใจทีพะวั
่ กพะวนอยูกั่ บการชมอุปรากร และการเคลือ่ นไหว
ของครอบครัวที่อยู่ใกล้ กำหนดในใจได้แน่ว่า สตรีผู้งดงามกำลังเบื่อการ
แสดงตรงหน้า เจ้าหล่อนปรารถนาเพียงเพื่อมาอวดรูปโฉมและการแต่งกาย
อันงดงามประกอบด้วยเครือ่ งเพชรหรูหราเท่านัน้ เด็กหญิงนัน้ สิทีได้
่ รับความ
บันเทิงเต็มที่ ที่จะเป็นโอกาสแรกที่ได้มาในสถานที่เช่นนี้ หรืออาจจะเป็น
ครัง้ แรกทีหนู
่ น้อยเดินทางมาต่างประเทศ อาจจะเพือ่ สุขภาพอันบอบบางของ
เจ้าหล่อน
บุรษุ ผูนั้ น้ เล่า เขาคงไม่ใช่คนชนิดทีชื่ น่ ชมกับศิลปะประเภทนีลึ้ กซึง้ นัก
หากแต่ปฏิบัติตามใจภรรยาและธิดาของเขา คงจะเป็นพ่อที่น่ารักนักหนา
เพราะสายตาของเขามิค่อยจะคลาดไปจากดวงหน้าของหนูน้อยเสียเลย ครัง้
ใดมองไปที่อื่นเขาก็มักจะถอนใจหนักหน่วงและดูหมกมุ่นอยู่ในภวังค์เงียบๆ
ศีรษะของเขาได้รูปงดงามทีเดียว หน้าผากแสดงภูมิปัญญาสูง ลาวิเนียไม่
อาจสังเกตส่วนอืน่ ของร่างกายของเขา เนือ่ งจากโรงละครค่อนข้างจะมืดสลัว
เกินไป แต่ก็เพลินอยู่กับความคิดของหล่อนในอันที่จะทายนิสัยของเขาไป
เรื่อยๆ แน่ละริมฝีปากของเขาคงเป็นริมฝีปากเข้มแข็งแบบชายแท้แสดง
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อารมณ์มัน่ คง มือทีพาด
่ อยูบน
่ พนักเก้าอีช่้ างเป็นมือแข็งแรง คงจะสามารถ
ยิ่งนักไม่ว่าจะใช้บังคับบังเหียนม้าพยศ เด็กดื้อร้ายกาจหรือผู้หญิง…เขาคง
ชอบแต่งกายเรียบแต่ภูมฐิ าน บ่งถึงความเป็นผูด้ อัี งกฤษ ไม่ชอบหรือนับถือ
คนต่างชาตินัก คงจะซ่อนความรำคาญไว้ในท่วงทีอันสุภาพนุม่ นวลและเมือ่ เป็น
คู่รักเขาคงเป็นคู่รักที่น่าชื่นชม…
หญิงสาวกัดริมฝีปากโดยแรง ปลุกตัวเองจากความคิดคำนึงอันน่าละอาย
นีหล่
่ อนปล่อยใจให้คิดถึงชายแปลกหน้าได้ถึงเพียงนีเชี
้ ยวหรือ เสน่หของ
์ เวนิศ
แน่แล้วที่ทำให้หล่อนฟุ้งซ่านผิดปกติ ลาวิเนียบังคับใจให้มุ่งอยู่กับการแสดง
บนเวทีแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งค่อนข้างจะยากนัก
หยุดพักครึ่งเวลา หญิงสาวนั่งพิงเก้าอี้ตามสบาย ใคร่จะทำตัวให้พ้น
สายตาบุคคลในบ๊อกซ์ข้างเคียง และไม่ประสงค์เลยทีจะ
่ แอบฟังครอบครัวเขา
สนทนากัน แต่จะช่วยได้เช่นไร ในเมือ่ ทีน่ งั่ ของหล่อนติดอยูเพี
่ ยงนัน้ ได้ยนิ
เสียงผู้หญิงทุ้มต่ำบ่นอย่างหงุดหงิดรำคาญ
“บอกไม่เชื่อนี่คะ แดเนียล ว่าไม่ควรพาฟลอร่ามาไกลยังงี้ ให้หมอ
เขาอนุญาตเสียก่อนก็จะดี แล้วยังพาไปงานศพนัน่ อีก โธ่ แม้แต่ดิฉนั เองก็
ยังแทบจะทนไม่ไหว รู้สึกมันป่าเถื่อนพิลึกละไอ้งานศพแบบเวนิศนี่ อยู่ๆ ก็
เอาศพลงเรือปิดม่านแล่นตามกันไปเป็นขบวน…ทีสุ่ สานก็ไม่น่าดูเลย หินอ่อน
เย็นเฉียบ แล้วยังต้นไซปรัสรอบๆ นั่นอีก…”
“แต่สำหรับผม มันน่าสนใจทีเดียวแหละ” สามีของเจ้าหล่อนตอบโต้
เสียงของเขาเรียบๆ นุม่ นวล “นอกจากนัน้ เสียงร้องไห้รำพันแบบอิตาเลียน
ของคุณป้าก็ดูเข้ากับบรรยากาศดีนี่นะ”
“ก็ท่านทำตัวเป็นอิตาเลียนมานานนักหนาแล้วนีนา
่ คุณก็รูว่้ าท่านแต่ง
งานครัง้ หลังกับสามีชาวอิตาเลียนของท่าน แล้วก็อยูเมื
่ องนีมา
้ นานนม…นัน่
แหละนะคะ ดิฉันเองก็ใช่ว่าจะชอบการรำพันโหยหวนนั่นเมื่อไร ถึงต้องเข้า
ห้องปิดประตูอยู่คนเดียวเสียบ่อยๆ”
“อย่างที่เธอชอบทำที่บ้านนั่นแหละใช่ไหมล่ะ”
“ก็ยังงั้นซีคะ ใช่ว่าฉันเป็นสุขสนุกสบายนัก มีเรื่องกลุ้มใจไม่เว้นแต่
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เสียงใสของเด็กสอดแทรกขึ้น
“แต่หนูว่าคุณแม่ไม่สบายใจเพราะหนูนะคะพ่อ”
“เรือ่ งอะไรแม่ถึงจะต้องไม่สบายใจเพราะหนู ฟลอร่า” เสียงของผูเป็
้ น
มารดาชักแหลมขึ้น
“เอาละๆ พอกันทีจ้ะทั้งสองคน นี่เรามาดูละครนะ เรื่องอะไรจะมา
คุยกันเรื่องแบบนี้ ว่าแต่หนูเถอะ ชอบโอเปร่าเรื่องนี้ไหมจ๊ะ ลูก”
“ที่หนึ่งเลยค่ะ พ่อ”
“เอ้า ถ้ายังงั้นก็เป็นอันว่า-ที่เราต้องอยู่เวนิศนี่นานกว่าที่คิด เพราะ
คุณยายทามิสันของหนูเจ็บต่อไปอีก นี่ก็นับเป็นโชคดีของหนูสินะจ๊ะ เราจะ
ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ พ่อก็ไม่รู้ เห็นจะจนกว่าคุณยายค่อยยังชั่ว
พอที่จะเดินทางได้นั่นแหละ”
“หนูชอบค่ะพ่อ อย่างน้อยก็ไม่ต้องกลับไปอยูกั่ บครูบราวน์ร้ายกาจนัน่
อีกด้วย…”
เสียงที่ขัดขึ้นครั้งนี้ค่อนข้างจะเข้มงวด
“ครูบราวน์ไม่ได้ร้ายกาจ ฟลอร่า หนูเองที่เป็นคนร้ายกาจ และแม่
ขอเตือนว่าถ้าหนูยังทำตัวเหลวไหลไม่จบสิ้น คุณพ่อก็จะไม่ได้มาช่วยหนูอีก
หนูออกจะเสียเด็กมากไปหน่อยแล้วนะ”
“เออ ชาร์ลอ็ ตต์จ๊ะ คุณป้าของเธอจะต้องนอนเจ็บต่อไปอีกตัง้ อาทิตย์
ละซี กว่าจะลุกได้” เสียงของฝ่ายชายออกจะขัดเขินเมื่อพยายามหันหัวข้อ
สนทนาเช่นนั้น
“ไม่ทราบซีคะ หมอเขาว่าราวๆ อาทิตย์หนึง่ นัน่ แหละ ดิฉนั เองน่ะไม่คอ่ ย
ไว้ใจหมอพวกนีเลย
้ อยากจะพาท่านกลับบ้านไปให้หมอมันโรของเราตรวจดู
เสียเร็วๆ”
“ผมเองน่ะอยากกลับ ‘วินเทอร์’ ของเรายิ่งกว่าอะไรหมด”
ภรรยาของเขาถอนหายใจ
“แดเนียลคะ อย่าพูดยังงั้นเลย ‘วินเทอร์’ ไม่หนีคุณไปไหนหรอก”
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เงียบกันไปสักครู่ เสียงผู้ชายก็เอ่ยขึ้นอีก
“ที่จริงเราไม่ควรพาเอ็ดวาร์ดมาด้วยนะ แกยุ่งมากจริงๆ”
“เอ๊ย คุณนี่ยังไง ชอบกระนั้นกระนี้กับเอ็ดวาร์ดตลอดเวลา ก็ทีคุณ
ตามใจไซมอนกับฟลอร่าจนเสียเด็กยังงี้ล่ะคะ ดิฉันเคยว่ากระไรมั่ง ทีกับ
เท็ดดี้ของดิฉันละก็เป็นต้องไม่ชอบใจไปเสียทั้งนั้น”
“ก็จริงนี่น่า แกเพิ่งแปดขวบเท่านั้น ไม่น่าจะมาเที่ยวไกลๆ อย่างนี้”
“หนูว่าพ่อพูดถูกค่ะ น้องแย่ที่สุดจริงๆ” ฟลอร่าสนับสนุนบิดาทันที
“ถึงยังไงๆ เอลิซาก็คงพอจะควบคุมแกอยูหรอก
่ น่ะ แต่แหม เอลิซา
ก็มาเจ็บลงเสียอีก เตือนแล้วเชียวว่าไม่ให้กินน้ำจากก๊อกก็ไม่เชื่อ แล้วถ้า
เผือ่ ไม่หายล่ะ ดิฉนั มิยุง่ แย่หรือ ไม่รูละ
้ ถ้าพรุง่ นีแก
้ ไม่คอ่ ยยังชัว่ ละก็ ทุก
คนต้องอยู่แต่ในห้องพักห้ามคัดค้าน”
“โอ๊ย หนูไม่ยอมเด็ดขาด หนูจะไปทีจั่ ตรุ สั ‘ซานมาโค’ ไปดูนกพิราบ
พวกนั้นอีก…พ่อคะ…”
“จ๊ะลูก หยุดกันเสียที ฉากจะเปิดแล้ว พ่อแน่ใจว่าพรุง่ นีเอ
้ ลิซาจะหาย
แล้วอากาศก็จะแจ่มใสพอที่หนูจะไปเยี่ยมนกพิราบของหนูได้ด้วย”
เสียงพิรี้พิไรของสตรีก็ยังไม่หยุด
“ถ้าเอลิซาไม่หายสนิท เราก็ยังกลับอังกฤษไม่ได้แน่ อะไรๆ มันยิง่ จะ
ยุง่ กันใหญ่ คุณป้าก็ยังทรงอยู่ แล้วก็ทำท่าแปลกๆ ใส่ดิฉนั เสียอีก ฟลอร่าก็
เหลวไหลเสียจนครูบราวน์ลาออก คิดดูซิ มาเที่ยวด้วยกันแท้ๆ …”
เด็กหญิงผู้มีวาจาคมคายตอบโต้ทันที
“หนูชอบใจเสียอีก ออกไปเสียได้น่ะ หนูรูว่้ า ครูบราวน์ชอบไปเทีย่ ว
คนเดียว อ่านไอ้พวกหนังสือนำเทีย่ วแล้วก็ทิง้ หนูอยูบ้่ าน ตัวเองเทีย่ วไปยืน
แหงนคอตั้งบ่าดูอนุสาวรีย์บ๊องๆ นั่นเป็นชั่วโมงๆ”
“ฟลอร่าจ๋า” เสียงบิดาปรามอ่อนๆ “ฉากเปิดแล้วหยุดคุยเสียที”
อุปรากรฉากสุดท้ายจบลง ฉากปิดสนิททันทีที่เสียงปรบมือจางหาย
ลาวิเนียก็รีบลุกจากทีน่ งั่ พยายามหาทางออกโดยด่วนเพือ่ ทีจะ
่ ไม่ต้องสมทบกับ
ครอบครัวทีน่ งั่ ข้างๆ แต่ก็ทันเห็นว่าบุรษุ ร่างสูงสง่าลุกขึน้ ยืน แล้วค้อมตัวลง
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โอบอุม้ เด็กหญิงไว้ในวงแขนอย่างนุม่ นวล ภรรยาของเขาเดินนำหน้า และคน
ข้างทางก็พร้อมใจกันหลีกทางให้คณะของเขา ลาวิเนียจึงตกอยู่ในสภาพ
ผู้ติดตาม จนกระทั่งถึงเชิงบันไดชั้นล่างสุด เก้าอี้ล้อคันหนึ่งจอดเทียบอยู่
ชายหนุม่ ก็ค่อยๆ วางร่างเด็กลงในเก้าอีนั้ น้ และเข็นตามภรรยาผูงาม
้ หรูหรา
ของเขาออกไปนอกโรงละคร
ลาวิเนียชะงักงัน อนิจจา เด็กหญิงผูนั้ น้ ขาพิการ ช่างน่าสงสารอะไร
เช่นนั้น…
***
โชคเข้าข้างลาวิเนีย เช้ารุ่งขึ้น พี่มาเรียนอนุญาตให้ไปเที่ยวหรือทำ
อะไรได้ตามลำพัง ทัง้ นีเพราะ
้ พีมา
่ เรียนจะออกไปเยีย่ มเพือ่ นของเธอทีพั่ กอยู่
อีกโฮเต็ลหนึ่ง คำอนุญาตนี้มิใช่ด้วยใจเมตตาเป็นแน่แท้ หากเป็นเพราะว่า
พี่มาเรียนเกรงไปว่าเพื่อนของเธอจะเกิดจำลาวิเนียได้ต่างหาก…
และลาวิเนียก็ได้ออกมาเดินอยู่กลางนครเวนิศอันเก่าแก่และงามวิจิตร
แสงแดดแจ่มจ้าส่องลงมาต้องยอดโดมของมหาวิหารแห่งซานมาโคเป็นประกาย เคหสถานทั่วไปยังคงใช้อิฐโบราณสีแดงปกคลุมหลังคา เรือกอนโดล่า
สีดำแล่นสวนกันไปมาตามลำคลอง นกพิราบบินพึ่บพั่บตามกันเป็นหมู่ๆ
เมื่อได้ยินเสียงย่ำระฆังจากโบสถ์แคมปานิล่า
ลาวิเนียรูส้ กึ ประหนึง่ ว่าหล่อนถูกสะกดให้อยูอี่ กโลกหนึง่ แห่งความงาม
สงบ ห่างมาเสียได้จากพี่มาเรียนที่แสนจะเอาใจยากหนักหนา จนต้องใช้
ความอดทนอย่างยิง่ ยวดทีเดียว แต่นัน่ แหละลาวิเนียไม่มีทางเลือกนีนะ
่ ถ้า
หากพีมา
่ เรียนไม่ยืน่ มือเข้ามาจัดการ ชีวติ หล่อนจะหันเหไปเช่นไร ไม่มีเงิน
ไม่มีหลักแหล่ง ทุกสิง่ ในชีวติ ของลาวิเนียสลายไปสิน้ แล้วหลังจากเกิดคดีร่วม
กับโรบิน พี่ชายยอดที่รัก
หางานทำในลอนดอนน่ะหรือ ใครเล่าจะเต็มใจจ้างหญิงสาวซึง่ พัวพัน
กับคดีฆาตกรรม และถูกซักเป็นพยานในศาลอย่างละเอียดลออถึงปานนั้น
ยังจำได้ถึงความตื่นกลัวตระหนกเสียยิ่งกว่าเป็นผู้ต้องหาเอง เมื่อต้องลุกขึ้น
เล่าเหตุการณ์ที่น่าสยองนั้น เรื่องเริ่มขึ้น…เมื่อพี่ชายโรบินตกเป็นทาสการ-
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พนัน และวางเดิมพันด้วยสมบัตทัิ ง้ ปวงรวมทัง้ อิสรภาพของน้องสาว จัสติน
เบลค คูพนั
่ นเป็นฝ่ายชนะตามเคย เขามุง่ หน้ามาหาลาวิเนียทันที-เพือ่ ทวง
หล่อนไปเป็นสมบัตของ
ิ เขาตามสัญญาเกียรติยศ ครัง้ นัน้ เลือดพนันผสมฤทธิ์
สุรา รวมทั้งใจพิศวาสที่จัสตินมีต่อลาวิเนียนานมาแล้ว ไม่ยอมให้เขายั้งคิด
แม้แต่น้อย เขารุกรานทวงสิทธิอย่
์ างหยาบคายกับลาวิเนียผูตระหนก
้
ในขณะ
เดียวกับที่โรบินติดตามมาถึงลุแก่โทสะที่เห็นเพื่อนพนันหักหาญน้ำใจน้องคน
เดียว โรบินผลักจัสตินล้มลงโดยแรง ศีรษะฟาดลงไปกับราวบันไดทองเหลือง
จัสตินสิ้นชีวิตทันทีแทบเท้าลาวิเนีย
โรบินถูกฟ้องฐานทำร้ายร่างกาย และทำการฆาตกรรม ศาลลดโทษ
ให้ฐานกระทำไปโดยมิเจตนา แต่ถงึ กระนัน้ ก็จำคุก ๗ ปี ขณะนีโร้ บินก็ยังใช้
กรรมอย่างขมขืน่ อยูใน
่ คุกเพนตันวิลล์ ส่วนลาวิเนียกลับมารืน่ รมย์อยูใน
่ นคร
เวนิศอันงดงาม
หญิงสาวไม่อยากหาสาเหตุที่พี่มาเรียนกลายมาเป็นเพื่อนรักเพื่อนใคร่
ทัง้ ๆ ทีก่่ อนเกิดคดีนีก็้ เป็นเพียงญาติทีคอย
่ ริษยารูปโฉมและเสน่หของ
์ ลาวิเนีย
ตลอดมา อิจฉาความน่ารักและปราดเปรียวในสังคมของลาวิเนีย ครั้นเมื่อ
เกิดเรื่องมาเรียนกลับยื่นมือเข้ามาช่วย อาจจะเวทนาไม่อยากให้ชอกช้ำใจ
มากกว่านี้ ส่วนทีหล่
่ อนเข้มงวดกวดขันหนักหนาในอันทีจะ
่ ให้ลาวิเนียซ่อนตัว
อยู่แต่ภายในบ้าน หรือถ้าจำเป็นต้องออกข้างนอกก็ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่
ธรรมดาๆ ที่สุดนั้นก็คงเป็นเพียงความปรารถนาดี ไม่อยากให้ลาวิเนียเป็นที่
สังเกตแก่สายตาชาวบ้านต่างหาก
ถึงกระนัน้ สำหรับคืนนี้ เมือ่ พีมา
่ เรียนเกิดปวดศีรษะออกไปชมอุปรากร
ไม่ได้ตามที่หวัง และอนุญาตให้ลาวิเนียไปตามลำพัง สั่งแล้วสั่งอีกว่าให้ใส่
เสื้อราตรีตัวที่เรียบที่สุด แต่ลาวิเนียก็อดตื่นเต้นไม่ได้
ด้วยวัยอันอ่อนเยาว์เพียง ๒๒ ปี ความระทมทุกข์ใจจึงไม่อาจบดบัง
ความงามและเสน่หของ
์ สาวแรกแย้มเช่นหล่อนนับแต่แรกรุน่ ลาวิเนียได้รับคำ
เยินยอในรูปโฉมจนเป็นของธรรมดา โรบินและลาวิเนียเป็นพี่น้องคู่แฝดที่
น่ารักน่าชมมาแต่เล็กๆ ตราบจนกระทั่งสิ้นบุญคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันทิ้งให้
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สองพี่น้องอยู่ลำพังกับพี่เลี้ยง และโรบินที่แสนดีของน้องกลายเป็นนักการพนันตัวยง
หลังจากที่โรบินต้องโทษ ลาวิเนียไม่ประสงค์จะพบปะมิตรสหายหรือ
ญาติพี่น้องโดยสิ้นเชิง การนี้ได้รับความสนับสนุนจากพี่มาเรียนเป็นอย่างดี
และด้วยความยินดีที่จะได้ลาวิเนียมาคอยติดสอยห้อยตามหล่อน เป็นเพื่อน
เทีย่ วของหล่อน แต่ในสภาพทีแตก
่ ต่างจากลาวิเนียคนเดิมจนใครก็แทบจำไม่
ได้
แต่ในคืนนี้ ลาวิเนียจะไปชมอุปรากร อดใจได้ไฉนที่จะไม่ถลาเข้าไป
ลูบคลำเสื้อราตรีสีกุหลาบของมาเรียน เสื้อตัวงามซึ่งแน่เหลือเกินว่าเมื่อได้
สวมอยูบน
่ เรือนร่างระหงงามอรชรของหล่อนแล้ว มันจะส่งประกายความเฉิด
โฉมยิง่ เสียกว่าอยูบน
่ เรือนร่างของเจ้าของอันแท้จริง ไม่ได้อยากจะกลัน่ แกล้ง
พีมา
่ เรียนเลยทีหยิ
่ บเสือ้ มาใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นนี้ ลาวิเนียโทษอาถรรพณ์
ของเวนิศที่จูงใจให้หล่อนประพฤติดังนี้ มุ่งมั่นอยู่ประการเดียวว่าจะต้องงาม
ให้สมใจชาวนครนี้ให้ได้
สวมเสื้อแล้ว…จะรีรออยู่ไยกับเครื่องเพชร ทีแรกก็คิดอยู่หรอกว่าจะ
สวมสร้อยไข่มกุ เล็กๆ เก่าแก่ของหล่อน แต่เมือ่ เหลือบเห็นหีบเครือ่ งเพชรเปิด
อ้าอยู่…ชั่วนาทีเดียวต่างหูระย้าเพชรพวงนั้นก็มาห้อยระแก้มสีกุหลาบของ
ลาวิเนียเสียแล้ว แววตาของหญิงสาวในกระจกเป็นประกายแข่งกับแสงเพชร
ลาวิเนียคนเดิมก็ปรากฏโฉมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หล่อนค่อยย่องออกจากห้องพีสาว
่ ปิดปากกลัน้ หัวเราะเมือ่ เห็นดวงตา
เบิกกว้างของสาวใช้ชาวอิตาเลียนกีเน็ตตาปากคอสั่นเมื่อกระซิบว่า
“คุณคะ นั่นมันเสื้อตัวใหม่ของคุณหญิง”
“ก็แล้วฉันไม่สวยหรือยังไงจ๊ะ” ลาวิเนียกระซิบตอบเช่นกัน
เด็กสาวประสานมือไว้อย่างตื่นเต้น
“สวยซีคะ คุณสวยที่สุดเลย”
สายตาของบรรดาผู้ที่อยู่ในโรงอุปรากร และตลอดทางที่ลาวิเนียเดิน
ผ่านไป ก็ยืนยันคำพูดของแม่สาวใช้ตัวน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากบุรษุ ใน
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บ๊อกซ์ข้างเคียง และนัน่ เองทำให้ลาวิเนียลืมการกระทำของหล่อนเมือ่ ก่อนมา
เสียสิ้น
เช้าวันรุง่ ขึน้ เสือ้ ราตรีสีกุหลาบก็กลับคืนทีของ
่ มันโดยเจ้าของมิได้เฉลียว
ใจแม้แต่น้อย แล้วลาวิเนียก็กะแผนการของหล่อนอย่างสบายอารมณ์ หล่อน
จะออกไปเดินชมร้านรวงแถวใกล้ๆ โรงแรม และเลยไปเทีย่ วทีจ่ ตั รัุ สซานมาโค
เพียงแค่เดินชมของตามร้านทีราย
่ รอบอยูนั่ น้ ก็ให้ความเพลิดเพลินแก่หล่อน
เสียเหลือจะพรรณนา อย่าหวังว่าจะกล้าก้าวเข้าไปในร้านแล้วถามซื้อสักสิ่ง
ด้วยว่าเงินในกระเป๋าของหล่อนช่างจำกัดเสียนีกระไร
่
อย่างเดียวทีจะ
่ ซือ้ ได้ก็
เพียงช็อกโกเลตสักถ้วยหนึ่งที่ร้านฟลอเรียนใกล้จัตุรัสนั้น
หล่อนจะมาดูนกพิราบกับเขาบ้างสิ มิได้หวังจะพบใครสักหน่อย จริงอยู่
เด็กหญิงพูดถึงการมาให้อาหารนก แต่เวลาไหนเล่า ก็แล้วพี่เลี้ยงเด็กที่ชื่อ
เอลิซานั้นหายป่วยหรือไม่
ซานมาโคกลางนครเวนิศสำหรับลาวิเนียในเช้าวันนีไม่
้ ผิดกับงานสังสรรค์
ในฤดูร้อนของชนบทอังกฤษที่ลาวิเนียคุ้นเคย เสียงพูดอันคุ้นหู ภาพของ
บุรุษในสูทผ้าทวีด และสตรีในกระโปรงผ้ามัสลินดอกกระจุ๋มกระจิ๋ม แล้วยัง
ร่มกันแดดสีสดใสนัน้ อีกเล่า คนอังกฤษนีช่้ างมีไปเสียทุกหนทุกแห่งดูจะหลีก
ไม่พ้นเสียเลย
ออกจะเมือ่ ยขาพอใช้ ลาวิเนียจึงมานัง่ สบายอยูที่ โต๊
่ ะริมถนนหน้าร้าน
ฟลอเรียน และสั่งช็อกโกเลตมาดื่ม บริกรผู้ปราดเปรียวเอ่ยทัก
“สวัสดีครับ ซินญอรินา” สายตาของเขาโลมเลียมรูปโฉมของหล่อน
ตามวิสัยชายชาวเมืองนี้
“วันนี้อากาศดีนะครับ”
ลาวิเนียอดยิม้ ในใจไม่ได้ ดูสิหล่อนสวมเสือ้ ทีแสน
่ เรียบ แต่บริกรหนุม่
น้อยก็ยังมองเห็นความน่ารักของหล่อนได้ หล่อนเห็นด้วยกับคำของบริกร
อากาศสดใสจริงๆ แสงแดดก็แจ่มจ้า ตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินสด ร้านริมถนน
อันแสนจะเก๋น่ารักเช่นนีหาไม่
้ ได้ในอังกฤษ หรือถึงจะมีลาวิเนียก็ไม่อาจหาญ
มานั่งอยู่ได้ลำพังเช่นนี้
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ก่อนเครือ่ งดืม่ จะหมดถ้วย ลาวิเนียก็ได้เห็น…กลางจัตรุ สั นัน้ ล้อมรอบ
ไปด้วยฝูงนกพิราบ เด็กหญิงในเก้าอีล้้ อมองดูโดดเดีย่ วอ้างว้างไม่มีบิดาผูงาม
้
สง่า ไม่มีมารดาแสนสวย ไม่มีแม้แต่พีเ่ ลีย้ งสักคน สังเกตเห็นได้ว่าเด็กหญิง
ค่อนข้างกระสับกระส่าย มือเล็กๆ ข้างหนึง่ ยึดเก้าอีเกร็
้ งแน่น สายตาสอดส่าย
ไปมารอบๆ ตัว
ลาวิเนียมิได้หยุดคิด หล่อนเดินลิว่ ไปยังหนูน้อยและกล่าวทักทายอย่าง
ยินดี
“สวัสดีหนูจ๋า ทำไมมานั่งอยู่คนเดียว เป็นอะไรหรือเปล่า?”
เด็กหญิงหันขวับมามอง ดวงตาเบิกกว้างอย่างตระหนก
“คุณเป็นใคร มาพูดกับหนูทำไม”
“อ้อ ไม่มีอะไรหรอกจ้ะ เพียงแต่เห็นหนูมาคนเดียว…ถ้าอยากจะไป
จากตรงนี้ หนูคงจะช่วยตัวเองไม่ได้ หรือหนูอยาก…”
เด็กหญิงกล่าวตอบอย่างห่างเหิน
“ไม่ใช่ธุระของคุณ อย่ามายุ่งกับหนู” ดวงหน้าเล็กๆ นั้นบึ้งตึง แต่
ลาวิเนียก็ไม่ละความพยายาม
“ทำไมกันหนูจ๋า ทำไมต้องโกรธ หนูไม่ดีใจหรือทีพบ
่ คนพูดภาษาเดียว
กับหนูในต่างประเทศอย่างนี้”
เด็กหญิงตวัดสายตามองอย่างปัน้ ปึง่ คงประมาณฐานะของลาวิเนียตาม
ลักษณะเสื้อผ้า
“ก็รู้ละว่าคุณเป็นคนอังกฤษ คุณคงติดตามใครมาละซี”
“คนแก่ค่ะ อย่างน้อยก็แก่กว่าหนูแยะ เพียงแต่เช้าวันนีเธอ
้ ไปรับประทานน้ำชากับเพือ่ น และอนุญาตให้ฉันออกมาเทีย่ วได้ หนูล่ะคะคงใจดีอนุญาต
ให้พี่เลี้ยงหรือสาวใช้ไปเที่ยวเหมือนกันละซี จึงออกมาคนเดียว”
“ไม่ใช่อย่างนั้น” เด็กหญิงทอดเสียงให้นุ่มนวลลงโดยไม่รู้ตัว
“เอลิซาเจ็บ น้องชายพาหนูมาที่นี่ สัญญาว่าจะอยู่ด้วย แต่แล้ว…
แล้ว…แกหนีหนูไป คอยดูเถอะจะฟ้องพ่อให้เอ็ดมากๆ เชียว”
ลาวิเนียเอื้อมมือไปจับเก้าอี้เบาๆ
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“ตรงนี้แดดร้อนนะคะ จะเลื่อนไปอีกหน่อยไหม…”
“โอ๊ย อย่าเป็นอันขาด อย่ามาแตะต้องเก้าอี้หนู หนูชอบยังงี้แหละ
สบายดีแล้ว”
แต่ลาวิเนียไม่ยอมแพ้ หล่อนรูส้ กึ สนุกอย่างประหลาดในการทีจะโต้
่ ตอบ
กับเด็กหญิงผู้ยโส
“ก็ดูซีแก้มหนูแดงเชียว ทำไงจึงจะยอมให้ฉันเข็นเข้าไปในร่มสักหน่อย
บางทีไอศกรีมสักถ้วย…”
คราวนี้เด็กหญิงร้องเสียงแหลม
“นี่คุณสงสารหนูงั้นหรือคะ แหม ไม่จำเป็นเลย หนูเกลียดนักใครๆ
ชอบมาทำสงสารหนู เดี๋ยวน้องก็จะมาแล้ว หนูไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้น คุณ
ไม่ต้องมาห่วงหนูหรอก”
“ก็งัน้ หนูจะมองหน้าฉันหน่อยไม่ได้เชียวหรือ เออ เมือ่ คืนนีหนู
้ ทำท่า
น่ารักกว่านี้ตั้งแยะนะ”
คราวนี้ได้ผล เด็กหญิงยอมสบตาหล่อนเป็นครั้งแรก
“อะไรกันคะ หนูไม่เคยเห็นคุณมาก่อน”
“จำไม่ได้น่ะซี เมือ่ คืนนีฉั้ นคงจะมองดูดีกว่านี้ ทีโอ
่ เปร่ายังไงคะ ฉัน
นั่งบ๊อกซ์ติดๆ กับหนูยังไง”
“โอ ใช่หรือคะ คุณคือคุณคนสวยเมื่อคืนนี้จริงๆ หรือ”
หญิงสาวก้มลงมองกระโปรงสีเทาเรียบๆ ที่หล่อนสวมอยู่ ยิ้มน้อยๆ
เมื่อกล่าวว่า
“ไม่เหมือนคนนั้นเลย ใช่ไหม”
“ก็นัน่ ซีคะ ทำไมเป็นยังงีไป
้ ได้ ดูราวกับคนละคน ทำไมตอนนีคุ้ ณดู
ไม่สวยเลย คุณเป็นสาวใช้หรือคะ”
“ก็ทำนองนัน้ แหละค่ะ แหม ไม่อยากพูดถึงเลย มันก็เหมือนๆ กับที่
หนูไม่อยากให้ใครรูว่้ าหนูต้องนัง่ อยูแต่
่ ในเก้าอีอย่
้ างนี้ แล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้
เข้าใจไหมคะ…”
“หนูเคยร้องไห้บ่อยไป แต่ไม่อยากให้ใครเห็น”
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“ฉันก็เหมือนกัน นีแ่ น่ะหนูจ๋า ฉันชือ่ ลาวิเนีย เฮิร์สต์ หนูชือ่ ฟลอร่า
ถูกไหม แอบได้ยินคุณพ่อเรียกเมื่อคืนนี้ ทีนี้เราก็รู้จักกันแล้วละ น้องของ
หนูชื่อเอ็ดวาร์ด…”
“ค่ะ แต่คุณแม่เรียกเท็ดดี้ อือ้ หือ ยังกับเด็กแดงๆ” หนูน้อยทำเสียง
ขอดค่อน
“เออ เมื่อคืนคุณเอาเสื้อใครมาใส่คะ”
“เสื้อ…เมื่อคืนนี้…”
“ก็ตัวสวยสีกุหลาบที่คุณใส่ไปดูโอเปร่ายังไงคะ คุณไปเอาของใครเขา
มาน่ะ”
เอ๊ะ นี่ไม่ใช่เด็กเสียแล้ว ราวกับลาวิเนียกำลังเจรจาอยู่กับหญิงแก่
ช่างซักช่างสงสัย ดวงหน้าเล็กๆ นั้นคาดคั้นข้องใจ
“ก็…ก็ ไม่ได้ขโมยเขามา เพียงแต่หยิบมาใส่เอง ไม่ได้บอกเจ้าของ
เขา…”
ฟลอร่าทำท่าผิดหวังเล็กน้อย
“งั้นหรือคะ”
“แต่…แต่มันก็เหมือนขโมยนะคะ เพราะเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเสีย
ก่อน”
“เจ้าของเสื้อน่ะ นายของคุณซินะคะ”
“ใช่”
“เธอดุมากไหมคะ”
น่าแปลกที่ลาวิเนียเพลิดเพลินในการสนทนากับเด็กน้อยนี้อย่างจริงจัง
“บางทีก็ดุค่ะ”
“นั่นซี แล้วจะเป็นยังไงคะ ถ้าจับได้ว่าคุณหยิบเสื้อมาใส่อย่างนี้”
“เอ…ก็ไม่ทราบซีหนู เพราะฉันแอบเอาเข้าไปเก็บเมือ่ เช้าแล้วนี่ ต่างหู
เพชรที่ใส่ก็ของเธออีก โอ๊ย…ตายแล้ว…ทำยังไงดีนี่…”
“อะไรคะ” ฟลอร่าพลอยตกใจจนเสียงสั่น
“ก็ลืมเรือ่ งต่างหูนีซิ่ ยังวางอยูใน
่ ห้องเลย โอ๊ย นีถ้่ าพีมา
่ เรียนไปเห็นเข้า
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จะทำยังไง…”
“เขาจะบอกตำรวจไหมคะ”
“ไม่ทราบค่ะ เขาอาจจับฉันขังไว้ใต้ถุนบ้านหรืออะไรยังงั้น…”
“หรือเอาคุณไปสาบาน”
“หรืออาจจะเอาไปขัง คุ…” ลาวิเนียไม่อาจต่อให้จบประโยค รู้สึก
แสลงใจ คอแห้งผาก นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เสียแล้ว
“หนูไม่ยอม…ใจร้ายจัง ทำยังไงดีคะ เราต้องแก้แค้น…หนูจะช่วย โอ๊ย
…แน่ะ พ่อมาแล้ว พ่อคะ…”
เงาของใครคนหนึ่งทาบลงมา หญิงสาวค่อยๆ หันไปมอง เขายืนอยู่
ข้างๆ หล่อน และลาวิเนียก็ตระหนักในบัดดลว่าเขานั่นเองที่หล่อนหวังว่าจะ
พบ หาใช่ความเวทนาเด็กที่หล่อนยกขึ้นมาอ้างกับตัวเองในการที่มาเดิน
วนเวียนอยู่นี่
เขาเป็นชายรูปงามนัน้ แน่แท้ ผิวคล้ำแดด ดวงตาคมกล้า มองดูเห็น
ชัดว่าเป็นบุรษุ ผูทรง
้ ภูมปิ ญั ญาและสกุลสูง เขาไม่มองดูหญิงสาวแต่ก้มลงพูด
กับเด็กหญิงเบาๆ
“ฟลอร่า ทำไมหนูถึงมาอยู่ตรงนี้คนเดียว เอลิซาไปไหนจ๊ะ”
“เอลิซาไม่สบายค่ะพ่อ คุณแม่ห้ามไม่ให้หนูออกมา แต่หนูแอบมา
เอง วานน้องพามาค่ะ พ่ออย่าดุเอ็ดวาร์ดนะคะ แกแข็งแรงเชียวค่ะ พา
หนูมาได้สบายๆ แต่แก…ตอนนี้แกหายไปไหนไม่ทราบ ทิ้งหนูไว้…พ่อคะ
น้องอดกินไอศกรีมละคุณคนนี้สัญญาจะไปซื้อมาให้หนู…”
“ฟลอร่า” เสียงของเขาชักห้วนเล็กน้อย
“หนูควรจะรูมรรยาท
้
กว่านีนะ
้ ทำไมไม่แนะนำพ่อกับเพือ่ นของหนูเสีย
ก่อน”
ฟลอร่าหัวเราะกิ๊กกั๊กอย่างพอใจ
“อ้อ ค่ะ แต่นีไม่
่ ใช่เพือ่ นหนูนีคะ
่ มิสเฮิร์สต์ เป็นสาวใช้ใครไม่รู…
้ ”
ฟลอร่าชักลังเลเมื่อเห็นสีหน้าบิดา
“เอ ก็…ก็คงไม่ใช่คนใช้นะคะ เมื่อคืนยังไปดูโอเปร่าเลย ที่นั่งข้างๆ
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เราไงคะพ่อ ไม่น่าเชื่อนะคะ”
“ทำไมถึงจะไม่น่าเชื่อ” เสียงของชายหนุ่มเรียบราบ
“พ่อจำเธอได้ดี” เขาก้มศีรษะให้ลาวิเนีย
“ยินดีทีพบ
่ คุณอีกคุณเฮิร์สต์ ผมคือ แดเนียล เมอร์ยอน และขอบคุณ
มากที่ช่วยอยู่เป็นเพื่อนฟลอร่า อนุญาตให้ผมไปสั่งน้ำหวานนะครับ”
“โอ พ่อคนดี พ่อไม่โกรธเราแล้วนะคะ” ฟลอร่ากระซิบกระซาบอย่าง
รู้ผิด
“ไม่ใช่จ้ะ ที่ถูกคือพ่อไม่ได้โกรธคุณเฮิร์สต์ แต่สำหรับลูกและน้องน่ะ
อีกเรือ่ งหนึง่ ไว้กลับไปบ้านเสียก่อน เราค่อยพูดกัน” เขาหันมาทางลาวิเนีย
อีก และเริ่มชวนหล่อนคุย
“คุณชอบโอเปร่าเมื่อคืนนี้ไหมครับ”
“ชอบมากค่ะ” หญิงสาวตอบอย่างยิ้มแย้ม ราวกับเด็กที่ได้คุยเรื่อง
ถูกใจ
“ไม่เคยได้ยนิ อะไรไพเราะเท่านีมา
้ ก่อนเลยนอกจากทีโค
่ เวนท์การ์เดน…”
หล่อนชะงักออกกระดากเล็กน้อย นีลื่ มตัวไปเสียแล้วว่าอยูใน
่ ฐานะเช่นไร แต่
แดเนียลไม่สังเกตเห็นหรือว่าทำเป็นไม่รู้เท่าในความประหม่าของหญิงสาว
“คุณเป็นพวกชอบดนตรีนะครับ”
“ค่ะ แต่ฉันไม่ค่อยจะมีโอกาสออกไปฟังคอนเสิร์ตบ่อยนัก นอกจาก
เมื่อคืนนี้…ญาติของฉันเกิดไม่สบายและใจดียอมให้ฉันออกไปได้ คุณล่ะคะ
ชอบโอเปร่าเมื่อคืนนี้บ้างไหม?”
“ก็ยังงัน้ แหละครับ แต่ภรรยาผมเขาชืน่ ชมมาก ฟลอร่าก็เหมือนกัน”
“หนูน่ะชอบมากที่สุดเชียวค่ะพ่อ เอ่อ ถ้าหนูโตมากๆ กว่านี้ หนูจะ
ใส่เสื้อสวยอย่างที่คุณเฮิร์สต์ขโมย…เอ๊ย…ยืมเขาใส่ได้ไหมคะ”
ลาวิเนียกัดริมฝีปาก กลั้นใจ แต่แล้วก็ชี้แจง
“ฟลอร่าหมายถึงเสื้อตัวที่ฉันสวมเมื่อคืนนี้คือ…คือว่า ญาติฉันเขามี
เสือ้ สวยๆ หลายตัว และเราก็ขนาดเดียวกัน…ลำพังฉันเองน่ะ ไม่มีของงามๆ
อย่างนี้หรอกนะคะ”
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แดเนียลยิม้ รับคำของหล่อนอย่างสุภาพ เขาสนใจในหล่อนมากพอควร
และลาวิเนียก็แน่ใจในเรือ่ งนี้ เพียงแต่เขาซ่อนมันไว้ใต้กิรยิ าพาทีแบบสุภาพบุรษุ ของเขาเท่านัน้ หญิงสาวรูส้ กึ เบิกบานใจยิง่ นัก ทุกสิง่ รอบกายหล่อนล้วน
แต่น่าชื่นชมทั้งนั้น ท้องฟ้าสดใส โบราณสถานของเมืองนี้เต็มไปด้วยความ
วิจติ รตระการตา หมูนก
่ ทีโบยบิ
่ นอยูรอบๆ
่ นัน้ เล่าก็ช่างน่ารักนีกระไร
่
ลาวิเนีย
รู้สึกตื้นตันที่หล่อนมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้ และลืมเสียสิ้นซึ่งความขมขื่นใน
เรื่องร้ายที่ผ่านมา
“คุณแดเนียลคะ ขอให้ฉันอธิบายหน่อย คือเรื่องฐานะของฉันน่ะค่ะ
ฉันกำลังทำหน้าทีเป็
่ นเพือ่ นเทีย่ วกับญาติ…” รูแล้
้ วรูรอด
้ ไปเสียที นีเขา
่ รูแล้
้ ว
สิว่าหล่อนเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาๆ อยูใน
่ ฐานะทีผิ่ ดกับเขาอย่างไร หล่อน
ใช้คำพูดเช่นนั้น เพื่อย้ำว่าหล่อนทำงานหาเงินเป็นค่าตอบแทน
“ฟลอร่าพูดไม่ผิดหรอกค่ะ ที่ว่าฉันเป็นสาวใช้ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ถึง
กับถูกลิดรอนสิทธิใน
์ การทีจะ
่ ออกมาชมบ้านเมืองอย่างนีนะ
้ คะ เมือ่ ตอนทีพบ
่
กับฟลอร่าน่ะ ดูแกกำลังยุง่ ใจนิดหน่อยก็เลยอยูเป็
่ นเพือ่ นคุย…นีคุ่ ณก็มาแล้ว
ฉันเห็นจะต้องลาเสียทีป่านนี้พี่สาวคงจะกำลังต้องการตัวก็ได้…”
“หนูไม่ยอมนะคะ คุณสัญญาแล้วนี่นาว่าจะทานไอศกรีมด้วยกัน หนู
รู้ละ…คุณจะหนีพ่อ ทีแรกว่าจะอยู่อีกตั้งน้านนานกว่านี้”
“ฟลอร่าเป็นนักเผด็จการครับคุณเฮิร์สต์ คุณค้านแกไม่ได้แน่ เว้นเสีย
แต่ว่าคุณอยากจะหนีผมอย่างที่แกว่าจริงๆ”
เขาจ้องหล่อนอย่างคาดคัน้ และลาวิเนียก็แก้มแดงขึน้ มาอีกอย่างช่วย
ไม่ได้ ใจจริงแล้วหล่อนไม่ปรารถนาเลยทีจะ
่ ให้เหตุการณ์ทีดำเนิ
่ นอยูนี่ สิ้ น้ สุด
ลง และเมือ่ หล่อนตัดสินใจแล้ว ทุกสิง่ ก็จะต้องเป็นไปตามวิถของ
ี มัน เสียง
ของพี่เลี้ยงในวัยเด็กของหล่อนแว่วขึ้นมาในความทรงจำ
“คุณผูห้ ญิงคะ คุณหนูลาวิเนียดือ้ เหลือเกินห้ามอะไรไม่ได้เลย แล้วนี่
โตขึน้ จะเป็นยังไงกันคะ” และมารดาผูอ่้ อนโยนของหล่อนก็จะถอนใจเมือ่ ตอบ
ว่า
“ช่างเขาเถอะจ้ะ แนนนี่ ฉันเองก็ไม่รูจะ
้ ทำยังไง ขอให้เราหวังว่า เมือ่

“นิดา”
๒๒

โตขึ้นเขาจะรู้จักยั้งคิดมากกว่านี้ก็แล้วกัน”
นีเ่ องทีลา
่ วิเนียกำลังจะปฏิบตั ตาม
ิ คำของคุณแม่ แต่คุณแม่ขา…ขอผัด
อีกสักชัว่ โมงเดียวเถอะค่ะ…แล้วลูกจะคิดดังนัน้ หญิงสาวจึงทรุดตัวลงนัง่ อย่าง
ว่าง่าย
“ตกลงค่ะ ถ้าฟลอร่าต้องการ เอาละเราจะรับประทานไอศกรีมด้วยกัน
อากาศร้อนนะคะ คุณแดเนียล ไม่เหมือนที่บ้านเราเลย…”
“คุณเฮิร์สต์ คุณนี่ไถลเก่งจริง นี่คุณยังไม่ได้ตอบคำถามของผมนะ
ครับ ว่าคุณต้องการจะหนีหน้าผมหรือเปล่า”
คราวนีลา
้ วิเนียไม่หลบตาเขา หล่อนมองเขาตรงๆ ไม่ประหม่าอีกต่อไป
รูส้ กึ คุน้ ราวกับคนรูจ้ กั กันมาช้านาน ขนตางอนช้อยของหล่อนกะพริบถีๆ่ อย่าง
น่ารัก ดูราวกับปีกผีเสื้อ
“ฉันจะหนีคุณทำไมคะ คุณไม่ได้ร้ายกาจน่ากลัวอะไรสักหน่อย”
“พ่อไม่เคยร้ายกาจน่ากลัวเลยค่ะ คุณเฮิร์สต์ พ่อคงไม่คิดอยากตีคุณ
เหมือนอย่างน้องเอ็ดวาร์ด…” เด็กน้อยรูส้ กึ ทันทีถึงความผิดปกติของคนทัง้ สอง
รีบเปลี่ยนเรื่องเสียทันใด
“พ่อคะ หนูชักปวดศีรษะ พ่อเร่งให้เขาเอาไอศกรีมมาเร็วๆ ซีคะ”
บริกรเดินผ่านมาพอดี และแดเนียลก็เรียกมาสัง่ ตามคำสัง่ ของสุภาพสตรีทัง้ สอง และสำหรับตัวเขาเองนัง่ ลงตามสบายบนม้าหินตัวเดียวกับลาวิเนีย
และคุยกับหล่อนอย่างสนิทสนม
“ยังไม่ทราบเลยว่าจะอยูที่ นี่ อี่ กนานเท่าไหร่ คุณป้าของภรรยาผมท่าน
อยูเมื
่ องนีมา
้ นมนาน แต่เวลานีท่้ านป่วยแล้วก็ตามแบบคนอังกฤษเราน่ะครับ
อยากจะกลับไปตายบ้านเก่า ท่านชราแล้วด้วยก็เลยมากเรื่องหน่อย ต้อง
คอยๆ กันอยูว่่ าเมือ่ ไหร่หมอจะอนุญาตให้เดินทางเสียที เมือ่ เร็วๆ นีท่้ านก็เกิด
ตกใจเสียจนช็อกไปอีกครั้งหนึ่งเสียด้วย”
ลาวิเนียนึกไปถึงคำสนทนาเรือ่ งงานศพ คงจะมีเรือ่ งนีเข้
้ าไปเกีย่ วด้วย
ที่ทำให้สุภาพสตรีชราผู้นั้นล้มเจ็บลงไปกว่าเดิม หนูน้อยฟลอร่าทำหน้าขรึม
เจ้าหล่อนรู้จักพูดจาเข้าเรื่องเข้าราวเช่นผู้ใหญ่
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“คิดดูซีคะ คุณเฮิร์สต์ เราแย่กันทุกคนเลยทีม่ าทีนี่ น่่ ะ หนูเองก็อยูใน
่
เก้าอีทั้ ง้ วันๆ อยูแล้
่ ว คุณยายยังลุกไม่ได้เสียอีกคน หนูไม่แคร์ท่านเลย เสีย
แต่วิ่งหนีไปให้พ้นไม่ได้ ทีนี้ก็รำคาญ…”
สีหน้าของแดเนียลเผือดลงเล็กน้อย คงจะกระเทือนใจในวาจาของเด็ก
“คุณคงยังไม่ทราบเรือ่ งฟลอร่า แกเพิง่ จะได้รับอุบตั เิ หตุน่ะครับ จึงขา
เสียอย่างนี้ ปีก่อนนีเอง
้ แกตกม้ากระดูกสันหลังหัก หมอบอกว่าจะหายแต่ก็
คงต้องรอไปหน่อย ต้องอดทน…”
“โธ่ พ่อก็พูดเหมือนๆคนอืน่ หนูทนมาตัง้ นานแล้ว เบือ่ แสนเบือ่ ยังงี้
ให้หนูตายเสียดีกว่า…” ฟลอร่าคร่ำครวญและลาวิเนียรูส้ กึ ตืน้ ตันใจ ชัว่ ขณะ
ที่เหลือบเห็นสีหน้าของชายหนุ่ม หล่อนใคร่จะขอแบ่งความเจ็บปวดจากเขา
มาเสียสักส่วนหนึ่ง พยายามทำเสียงให้รื่นเริงเมื่อปลอบเด็กหญิง
“แต่หนูก็โชคดีนี่นา ได้มาพักผ่อนถึงที่นี่”
“ไม่ใช่พักผ่อนนะคะ ที่มานี่น่ะ มาเรื่องคุณยายต่างหาก พ่อพาหนู
ไปหาหมอเก่งๆ ที่ปารีสและโลซานน์อีกด้วยก่อนมาที่นี่”
“ถูกซีจ๊ะ ฟลอร่า ไม่ใช่เรื่องคุณยายเท่านั้นนี่ ที่เราพากันมาอย่างนี้
เรื่องพาหนูไปหาหมอต่างหากที่สำคัญกว่า”
“แต่คุณแม่ไม่เห็นว่ายังงั้น คุณแม่เห็นคุณยายสำคัญกว่าหนู คุณแม่
รักเอ็ดวาร์ดกว่าหนู มากกว่าใครๆ ทั้งนั้น…”
“จริงๆ ค่ะ คุณแม่อายทีมี่ ลูกพิการอย่างหนู พูดทีไรก็หาว่าเป็นความ
ผิดของหนูที่ขี่โคลไม่เก่งจริงๆ” เด็กหญิงไม่ยอมหยุด
“หนูขี่ม้าเก่งกว่าเอ็ดวาร์ดไหนๆ เชียว บอกตั้งร้อยหนพันหนก็ไม่เชื่อ
ว่า โคลมันวิ่งพลาดเท้าตกลงไปในหลุมกระต่าย พ่อเชื่อหนูนะคะ”
“จ้ะ จ้ะ เอาละทีนี้กินไอศกรีมของหนูเสียที”
ลาวิเนียขยับกายเล็กน้อย หล่อนนึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องต่างหูเพชรของ
มาเรียน และเห็นไม่ฉลาดทีจะ
่ รอช้ากว่านีอี้ ก ฟลอร่าสังเกตเห็นทันที เจ้าหล่อนถามอย่างกลุ้มๆ
“ตายจริง คุณจะต้องไปแล้วสินะคะ จะถูกดุไหมคะทีไถล
่ อยูกั่ บเรานาน

“นิดา”
๒๔

ยังงี้”
นัก”

“ไม่เป็นไรจ้ะ” ลาวิเนียตอบเรียบๆ และลุกขึ้นยืนพร้อมกับแดเนียล
“ผมก็เช่นกันกับลูกนะครับ อดห่วงคุณไม่ได้ แต่หวังว่าคงไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรหรือ เขาเชือ่ ความสามารถของลาวิเนียมากไปแล้ว แต่จะมี
ประโยชน์อันใดในเมื่อหล่อนกล่าวลาเขา ณ บัดนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้
พบเขาอีก
ฟลอร่าหน้าสลดลงเช่นกัน หนูน้อยอุตส่าห์ร้องสั่งอย่างห่วงใย
“อย่าลืมเรื่องต่างหูนะคะ เอาไปคืนที่เสีย หนูไม่อยากให้คุณต้องถูก
ตำรวจจับ”
เสียงนัน้ ทำให้ลาวิเนียตืน้ ตันใจ ไม่ทันตอบว่ากระไรเด็กหญิงก็บอกอีก
ว่า
“แต่ถึงยังงั้นก็ไม่เป็นไรนะคะ พ่อกับหนูจะช่วยคุณเอง เราจะพาคุณ
หนีไปอยู่เสียที่บ้านของเรา ‘วินเทอร์’ ยังไงคะ บ้านของเราสวยที่สุดในโลก
เลยนะคะ…”

๒
มาเรียนนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องนอนของหล่อน ยังแต่งตัวสวยอยู่เช่น
เมื่อก่อนออกไปข้างนอก ในมือของหล่อนถือตุ้มหูเพชรคู่นั้น-แกว่งไปแกว่ง
มา สีหน้าบึ้งตึงเยาะหยัน
“ถ้างั้นเธอก็เป็นขโมย ลาวิเนีย”
“พี่เข้ามารื้อของในห้องดิฉันนะ พี่ก็บุกรุก” ลาวิเนียท้วง
“ก็แล้วทำไม มันไม่สาสมหรอกหรือกับทีเธอ
่ ทำกับฉันยังงี้ นีไง่ หลักฐาน
แล้วอะไรอีกที่เธอเอาไป…”
“หยุดเสียทีพี่มาเรียน ดิฉันไม่ได้ขโมย ไม่เคยชั่วชาติถึงยังงั้นหรอก
เพียงแต่ยืมมาใส่ไปเทีย่ ว แค่นีผิ้ ดร้ายอะไรนักหนา โธ่…โปรดเข้าใจบ้างซีคะ”
แต่เมื่อมองหน้าพี่สาว ลาวิเนียก็รู้แน่แก่ใจว่าไม่มีวันที่ได้รับความเห็นใจอีก
ต่อไป และหล่อนก็เกิดอารมณ์รุนแรงขึ้นมาบ้าง
“เอาละ เมือ่ ไม่รูเรื้ อ่ งกัน จะทำยังไงก็ตามใจ จะเอาไปตัดหัวก็ได้ บอก
เสียด้วยว่า เมือ่ คืนนีฉั้ นเอาเสือ้ ตัวใหม่ของพีไป
่ ใส่ด้วย ทีนโปรด
ี้ ออกไปจาก
ห้องนี้เสียที ฉันเหนื่อย อยากนอนเงียบๆ สักครู่”
มาเรียนตะลึงจังงัง หล่อนแผดเสียงเข้าใส่ทันที
“อวดดี เธอมันไม่รู้คุณคน รู้ไหม ฉันดีกับเธอเท่าไหร่ เพื่อนๆ เขา
เตือนแล้วเตือนอีกว่า คบกับเธอแล้วฉันจะต้องเสียใจ แล้วจริงของเขาไหม…”
“เอาละค่ะ เป็นอันว่าเพื่อนของพี่พูดถูก นี่คงพากันดีใจจนเนื้อเต้น
ละซี ถ้ารู้เรื่องนี้เข้า” หญิงสาวถอดหมวกออกขว้างลงไปบนพื้นโดยแรง
รู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัว และชั่วขณะนั้นรู้สึกวาบหวิวราวกับจะเป็นลม หล่อน
พยายามอธิบายอย่างหมดหวัง
“พี่มาเรียน ฟังฉันบ้าง อย่าหาว่าขโมยเลยค่ะ มันช้ำใจนัก เพียง
แต่เอาของของพี่มาใช้ ไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายเลยสักนิดนะคะ”
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มาเรียนถอนใจ หล่อนเองก็เป็นเช่นหญิงเขลาทัว่ ไป เมือ่ จบเรือ่ งนีก็้
ไม่วายหาเรื่องอื่นต่อไปอีก
“แล้วเอาเสือ้ ฉันไปใส่ล่อใครล่ะจ๊ะ เมือ่ คืนนีน่้ ะ ต้องมีซีน่า ไม่งัน้ เธอ
ไม่หาเรื่องแต่งตัวสวยยังงั้นแน่ๆ”
ลาวิเนียแทบจะหมดความอดทน
“พี่มาเรียน โปรดระวังคำพูดของพี่…”
“ก็หรือไม่จริง เถอะน่า ไม่ต้องปิด ยังไงฉันก็ต้องเอาความจริงให้ได้
จะถามกีเน็ตตาดูก็ได้ว่าเธอเดินกลับมากับใครเมื่อเช้ามืด ไอ้ที่เขาลือกันนัก
ว่าเธอเจ้าชู้น่ะมันจริงแค่ไหน เธอมันบ้าผู้ชาย ใครก็ได้ ใช่ไหมล่ะ”
“ฉันขอให้เราเลิกพูดกันเสียทีเรือ่ งอดีตของเราน่ะ ทราบดีว่าพีฟั่ งเรือ่ ง
ทุเรศเหล่านีมา
้ จากไหน ก็จากพวกทีเคย
่ มาวอแวแล้วฉันไม่เล่นด้วยนัน่ แหละ
ถึงแม้จะลำบากยากเข็ญแค่ไหน แต่เราโรบินและฉันก็ไม่เคยประพฤติผิด
ศีลธรรม หรือโป้ปดหลอกลวงใคร” เสียงของหล่อนห้วนเครือไปด้วยความ
โกรธ “เบื่อแสนเบื่อวิธีการของพี่ อิจฉาริษยามาตลอดเวลา อย่านึกว่าไม่รู้
เท่า และก็อย่าหวังเลยว่าจะมาเค้นความจริงอะไรได้อีกต่อไป” ลาวิเนียพูด
ต่อไปไม่หยุดยัง้ หล่อนหยุดไม่ได้เสียแล้ว มันเหมือนกระแสน้ำเชีย่ วกรากที่
กำลังไหลแรง
“พี่น่ะคนตีสองหน้ามาชั่วชีวิต ฉันรู้มานานแล้วละว่าพี่แกล้งมาทำดี
ด้วยนี่ ก็แค่อยากจะเอาหน้าให้ใครๆ เขาเห็นว่าพี่เป็นคนดีวิเศษ ฮึ…ใจจริง
น่ะนะ พี่อยากแทบตายที่จะเป็นเหมือนฉันเมื่อสมัยที่เรายังรุ่งเรืองกันอยู่”
หล่อนหยุดพูดมองดูร่างทีคู่ คุ้ ดอยูบน
่ เก้าอีอย่
้ างสะใจ มองดวงหน้าทีบู่ ดเบีย้ ว
และดวงตาตื่นตระหนกนั้นอย่างไม่เวทนา น่าขันที่บางครั้งหล่อนรู้สึกใน
บุญคุณของเจ้าของร่างนี้ บัดนีเล่
้ าหล่อนเพียงแต่จะดีใจแทบคลัง่ ทีพบ
่ โอกาส
จะแยกทางเดินจากหญิงนี้เสียได้
“เก็บเครือ่ งเพชรและเสือ้ ผ้าของพีเสี
่ ยแล้วก็รีบหาโอกาสแต่งให้หรู แต่
อย่าหวังเลยว่า ใครมันจะมอง เหมือนที่มองฉัน ไม่มีวัน…และขอบอกว่า
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันขอลาออกจากหน้าที่”

เวนิศพิศวาส
๒๗

ดวงตาของมาเรียนเต็มไปด้วยน้ำตา หล่อนกัดฟันพูดอย่างเคียดแค้น
“อ๋อ ไม่ต้องมาทำลาออกย่ะ ฉันนี่แหละจะเป็นคนไล่เธอออก”
“ก็เชิญสิคะ เดี๋ยวนี้เลยก็ได้”
“แน่นอน แล้วก็ไม่มีวันที่ฉันจะออกหนังสือรับรองให้ คอยดูไปเถอะ
ว่าจะมีใครหน้าโง่มาจ้างเธออีก”
“นั่นมันเรื่องของฉัน ไม่ต้องห่วง”
มาเรียนออกจะได้คิด หล่อนเริ่มเปลี่ยนท่าทีอีก
“ทีจ่ ริงฉันจะจัดการฝากเธอกลับอังกฤษกับใครสักคนก็คงได้นะ…ไม่ยังงัน้
ใครๆ จะมาหาว่าฉันทอดทิ้งเธออีก”
“ไม่จำเป็น ไปคนเดียวก็ได้” ลาวิเนียเถียงอย่างดื้อรั้นตามเคย
“อย่าทำจองหองนักเลยน่า เธอมันยโสไม่รู้จักหาย เอาละเป็นอันว่า
ฉันไม่ได้ไล่เธอออก ยอมรับละว่า ฉันเอาเธอมาด้วยเป็นเพือ่ นเทีย่ ว แล้วก็
ขอให้ทำอะไรให้มั่งนิดๆ หน่อยๆ เธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันจะมาลำพังกับยายเด็ก
รับใช้อิตาเลียนครึๆ นั่นได้ยังไง ทีนี้ฉันขอร้องละเอ้า ขอเพียงจัดการเรื่อง
เธอกลับบ้านให้มันเรียบร้อยหน่อย”
***
เช้ารุง่ ขึน้ อาทิตย์ส่องแสงจ้าเช่นเคย ราวกับไม่ยอมรับรูเหตุ
้ ทีเกิ
่ ดขึน้
แก่ลาวิเนียเมื่อวันวาน ทั้งมาเรียนและลาวิเนียต่างรักษาท่าทีของตนเงียบๆ
ลาวิเนียนัน้ จัดการรวบรวมสมบัตชิิ น้ เล็กชิน้ น้อยของหล่อนลงกระเป๋า พอจัด
เสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อไป คิดขึ้นมาได้ว่า ถ้าออกไปเดินเล่นเสียสักพักคง
จะค่อยสบายใจขึน้ ใจมุง่ ไปสูลาน
่ จัตรุ สั อีก หวังจะให้บรรยากาศแถวนัน้ ช่วย
ระงับความกลุม้ ใจของหล่อนบ้าง จึงฉวยหมวกขึน้ สวมใส่อย่างรีบเร่งและออก
จากที่พักไป ขณะที่เดินอดคิดไม่ได้ว่า พี่มาเรียนจะจัดการอย่างไรในเรื่อง
การเดินทางของหล่อน ยิง่ เดินไกลออกมาเท่าใด ใจก็อดคิดถึงครอบครัวชาว
อังกฤษที่หล่อนได้พบไม่ได้ ใจจริงแล้วไม่อยากพบเขาอีกเลย เกรงไปร้อยแปดว่าจะต้องอธิบายอะไรเหลวๆ กับเขาอีก ไม่อยากพบเพือ่ อำลา อยากแต่
จะเก็บเขาไว้ในความทรงจำอ่อนหวานของหล่อน รูแน่
้ แก่ใจว่า ยิง่ พบกันอีก
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ก็จะยิ่งทวีความระทมใจให้แก่ตัวเอง
“คุณเฮิร์สต์คะ…”
เอ๊ะ นัน่ หูเราแว่วไปแน่แล้ว หญิงสาวคิดแต่ก็ยังหันกลับไปตามเสียง
เรียกนั้น และก็ได้พบหนูน้อยฟลอร่าในเก้าอี้เข็นตัวเดิม แต่ครั้งนี้มีหญิงใน
เครื่องแบบพี่เลี้ยงเดินเข็นเก้าอี้ตามหล่อนมาติดๆ
“คุณเฮิร์สต์คะ ดีใจจริงทีพบ
่ คุณอีก รูไหม
้ คะพ่อโทษน้องเอ็ดวาร์ดละ
ทีหนี
่ หนูไปเมือ่ วานนีน่้ ะ เออ…คุณละคะเป็นยังไงมัง่ เรือ่ งทีขโมย
่ ตุม้ หูน่ะ…”
ลาวิเนียอดยิ้มไม่ได้
“โธ่ บอกตั้งร้อยครั้งแล้วว่าไม่ได้ขโมยจ้ะ เพียงแต่หยิบ…”
“ก็ไม่รู้ซีคะ พ่อกับหนูไม่ค่อยแน่ใจนัก เราคิดว่าถึงคุณจะทำลงไปก็
คงจะแกล้งยายคนใจดำนั่นเท่านั้น…”
“คุณหนูคะ…พูดอะไรกันนัน่ ” เสียงหญิงพีเ่ ลีย้ งสอดขึน้ รูส้ กึ ว่าหล่อน
ไม่ค่อยพอใจในการสนทนาระหว่างเด็กกับลาวิเนียเสียเลย
“โอ๋ เอลิซา เราพูดเล่นกันน่ะ อย่าตกใจไปเลยจ้ะ” เหลียวไปคุยกับ
ลาวิเนียต่ออย่างใจจดใจจ่อต่อกัน “เช้าวันนีคุ้ ณว่างอีกหรือคะ เอ้อ พาหนูไป
เดินเล่นทีลาน
่ นกแทนเอลิซานะคะ ให้เอลิซากลับบ้าน แกยิง่ ไม่คอ่ ยสบายอยู”่
หญิงพี่เลี้ยงมองดูลาวิเนียด้วยสายตาที่เป็นมิตรขึ้น
“โอ คุณคะ ขอโทษแทนคุณหนูด้วยนะคะ เธอชอบจัดการอะไรๆ ยังงี้
เสมอแหละ เธอคงไม่ทราบหรอกว่าคุณว่างหรือเปล่า”
“แหม เอลิซา คอยฟังนะ หนูจะให้คุณเฮิร์สต์ตอบเองว่าจะไปกับหนู
หรือเปล่า” และอย่างจิตใจไม่อยู่กับตัว ลาวิเนียก็ตอบว่าหล่อนพอจะว่างได้
สักชั่วโมง
“ถ้าได้ยังงั้นก็ดีละค่ะ ดิฉันขอบพระคุณ พูดตามจริงดิฉันก็ยังไม่สู้
แข็งแรงนัก อยากจะถนอมกำลังไว้ นี่อีกหน่อยก็จะต้องเดินทางไกลอีก
ต้องดูแลคุณหนูนี่ด้วย จริงไหมคะ คุณฟลอร่า”
“จริงจ้ะ ถ้าท่านไม่ตายเสียก่อน” เด็กหญิงตอบด้วยเสียงเฉยเมย
“งานศพที่นี่นะคะคุณเฮิร์สต์ แปลกจังเลย เมื่อตอนที่หนูมาใหม่ๆ ก็เห็นค่ะ
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เขาเอาศพใส่เรือนะคะ เรือกอนโดล่าน่ะ แล้วแต่งด้วยผ้าลูกไม้ดำ คนแจว
เรือก็แต่งดำทั้งตัว คุณพ่อคุณแม่ แล้วคุณยายลงเรือตามหลังไปอีกลำหนึ่ง
คุณแม่เล่าว่าเขาฝังศพใต้ต้นไซปรัสด้วยละ แล้วมีเสียงจิง้ หรีดร้องแซ่ไปหมด”
เด็กเล่าด้วยเสียงเคลิ้มฝัน “แต่ใจหนูว่าศพไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอก คงถูกแม่น้ำ
กลืนไปหมดแล้ว…”
“ใครนะคะที่ตายน่ะ” ลาวิเนียถามรู้สึกสังหรณ์อะไรบางอย่าง
“อ๋อ เป็นคนแก่ค่ะ เพือ่ นหรือคนใช้สนิทของคุณยายอะไรอย่างนีแหละ
้
จริงนะคะ ทำไมเขาถึงพิธีการใหญ่กันนักก็ไม่รู้” เด็กน้อยหันไปหาพี่เลี้ยง
พูดปลอบอย่างอ่อนโยน
“เอลิซาจ๋า ถ้าเธอตายละก็ ฉันสัญญาเชียวว่าจะร้องไห้ จะเสียใจ
มากๆ จริง…”
“โอ๋ แม่คณ
ุ อุตส่าห์พูดเอาใจ เอาละค่ะถ้าไม่ว่ากระไรละก็ ขอดิฉนั
กลับบ้านนะคะ เดี๋ยวคุณผู้ชายก็คงออกมารับคุณหนูละค่ะ”
ลาวิเนียใจเต้นแรง จะได้พบเขาอีกแล้วสิ
“คุณเดินเงียบเชียว โกรธหนูหรือคะ”
เสียงเด็กหญิงออดขึ้นเบาๆ อย่างเกรงใจ
“ก็น่าโกรธเหมือนกันนะคะ ฉันไม่ชอบให้ใครมาบงการยังงี้เลย”
“คุณเบือ่ หนูละซี คุณแม่อีกคนหนึง่ ไม่รักหนูเลย รักแต่น้องคนเดียว
คุณแม่ว่าหนูไม่สวยแล้วยังพิการอีก…”
หญิงสาวอดสงสารเด็กไม่ได้ รู้สึกอยากจะปลอบเอาใจบ้าง จึงพูดว่า
“แต่คุณพ่อก็รักหนูมากนี่นะ”
“ก็เพิง่ ตอนนีน่้ ะซีคะ ตอนทีหนู
่ เจ็บน่ะ ใครๆ ก็หาว่าคุณพ่อเป็นต้นเหตุ
ด้วย แต่ก่อนนีน่้ ะรักแต่พีไซ
่ มอน ข้างคุณแม่ก็น้องเอ็ดวาร์ด หนูเป็นคนกลาง
นี่ ไม่มีใครรักหนูก็ต้องแผลงฤทธิ์เสียมั่ง”
ลาวิเนียรูส้ กึ ยุง่ ยากใจเล็กน้อย หล่อนอยากจะแสดงความสงสารเห็นใจ
เด็กให้มากกว่านี้ แต่จะมีประโยชน์อะไร ในเมือ่ มองไม่เห็นโอกาสทีจะ
่ ได้พบ
กันอีก ก็เลยได้แต่ชวนคุยไปตามเรื่อง
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“ไซมอนเป็นยังไงคะ”
“ก็พีชาย
่ คนโตซีคะ เขาอายุ ๑๓ ตอนนีอยู
้ โรงเรี
่ ยนประจำ นัน่ แหละ
คนโปรดของคุณพ่อ”
“รู้สึกหนูจะไม่ค่อยสบายใจนะคะ เราไปเยี่ยมนกกันดีกว่า ดูซิว่าเป็น
ยังไงมั่ง แล้วไปทานน้ำหวานกันอีก ทีนี้ก็เดินต่อไปจนถึงเมอซีเรีย เราไป
ลงเรือทีสะพาน
่
รีอัลโตย้อนกลับมาเอาไหมคะ แหม ตามทางสองข้างสวยจัง
เลย มีปราสาทเก่าๆ เยอะแยะ”
“แถวนั้นละค่ะ มีปราสาทของคุณยายทามิสันด้วย” ฟลอร่าอธิบาย
อย่างภาคภูมใจ
ิ “คุณยายเป็นคอนเตสซาด้วยละ โอ คุณเฮิร์สต์ค่ะ คุณใจดี
ที่สุด ดีกว่าเอลิซาร้อยเท่า หนูอยากให้คุณอยู่กับเราตลอดไปจังเลย…”
“อย่าพูดเหลวไหลเลย ฟลอร่า เมือ่ วานนีเอง
้ หนูยังดูถกู ว่าฉันเป็นคนใช้
อยู่เลย”
“โธ่ ไม่ได้ดูถกู สักหน่อย หนูเพียงแต่สงสารคุณต่างหาก พ่อก็ว่ายังงัน้
เหมือนกัน”
“คุณพ่อพูดว่ายังไงคะ” หญิงสาวพยายามทำเสียงเรียบๆ เหมือนถาม
เด็ก แต่ใจของหล่อนเต้นแรง
“คุณพ่อบอกว่าคุณไม่สมกับจะเป็นคนใช้ คอยรับใช้ใครๆ คุณน่าจะ
แต่งตัวสวยๆ ไปดูโอเปร่าอย่างเดียว”
“ถ้ายังงัน้ ฉันก็ไม่ควรจะมาเดินท่อมๆ เข็นรถเด็กยังงีน้ ะ่ ซี” ลาวิเนียพูด
พลางหัวเราะ
“แหม คุณเฮิร์สต์นี่แหละ อย่ามาล้อหนูนักเลย เออ…หนูมีเงินด้วย
เราไปซื้อข้าวเลี้ยงนกกันนะคะ”
ฟลอร่าเป็นเด็กช่างสังเกตโดยแท้และช่างคิดเกินวัยด้วย หนูน้อยรูส้ กึ
ทันทีว่าหญิงสาวคนสวยที่ถูกใจยิ่งผู้นี้กำลังหมกมุ่นครุ่นคิดอะไรบางอย่าง
เพราะหล่อนเงียบขรึมไป สายตาทีมอง
่ ผ่านทิวทัศน์สองข้างก็เหม่อลอย ไม่
ตืน่ เต้นกับความงดงามน่าดูของบ้านเมืองเช่นทีเคย
่ เดินมาจนถึงรีอัลโตสะพาน
แบบโบราณน่าแปลกตาก็ไม่อาจหันความสนใจของลาวิเนียได้ แปลงดอกไม้
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ข้างๆ ทางเต็มไปด้วยดอกมอร์นิง่ กลอรีแสน
่ หวาน และเจอราเนียมสีสดก็ไม่อาจ
ชักจูงใจหล่อนให้ชมเชย
ฟลอร่าเงียบเฉยอยู่ไม่ได้ด้วยความห่วงใย จึงเริ่มชวนคุย
“ทำไมคุณดูเศร้านะคะ…”
“เปล่าสักหน่อย อ้อ นี่ฉันเกิดทำท่าเศร้าใส่หนูหรือจ๊ะ…”
“จริงค่ะ คุณทำท่าเหมือนว่าจะไม่ได้ออกมาเทีย่ วกับหนูอีก แล้วกลับ
ไปนี่คุณก็จะตายหรืออะไรทำนองนี้…”
“ฟลอร่า” ลาวิเนียรูส้ กึ ใจหายอย่างประหลาด เหตุไหนหนอ บรรยากาศ
อันงดงามของเมืองนี้จึงแฝงไปด้วยมรณะจนเด็กรู้สึกถึง
“ก็ไม่น่าแปลกอะไรนะ คนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนนัน่ แหละ” หล่อน
พยายามทำเสียงรื่นเริงแต่แววตาหมองลงเล็กน้อย เมื่อคิดถึงว่าไม่มีพี่โรบิน
คอยอยู่ที่บ้านอีกแล้ว หมดทั้งทรัพย์สิน หมดทั้งศักดิ์ศรีทั้งปวง กลับไปสู่
ความว่างเปล่าโดยแท้ ฉะนี้แล้วตายหรืออยู่จะผิดอะไรกันนัก ฟลอร่าช่าง
เข้าใจเหตุการณ์ถูกต้องเสียจริงๆ เมือ่ ถามว่า “พีสาว
่ คุณเขาจับได้ เรือ่ งตุม้ หู
หรือคะ”
“ถูกแล้วจ้ะ แหม นีฉั่ นไม่อยากเล่าให้หนูพลอยกลุม้ ใจไปด้วยเลยนะ”
“เล่าเถอะค่ะ” เด็กหญิงร้องอย่างตื่นเต้น “คุณถูกดุใหญ่ซีคะนี่…”
“ก็มากพอดู ทีนี้เราเลยตกลงกันว่าจะแยกทางกันเสียที ฉันจะต้อง
กลับอังกฤษอาจจะเป็นพรุ่งนี้”
“โอ๊ย หนูไม่ยอมเด็ดขาด” เด็กหญิงสะอื้นออกมาทันที
“หนูจะทำยังไงล่ะ หนูจะห้ามฉันได้ยังไง”
“ห้ามได้ซีคะ หนูรักคุณนี่ หนูไม่ยอมให้ไปหรอก ต้องอยูจนกว่
่ าเรา
จะกลับพร้อมกัน…”
“เหลวละจ้ะ มันจะเป็นไปได้ยังไง”
“คุณบอกหนูมาคำเดียว ว่าคุณรักหนูมั่งหรือเปล่า…”
“โถ รักซีจ๊ะ”
“แล้วคุณก็ยังไม่อยากไปอังกฤษตอนนี้ด้วย หนูน่ะมี ‘วินเทอร์’ คอย
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อยู่ คุณล่ะจะกลับไปอยู่ที่ไหน”
“นั่นน่ะซี ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ขอบอกว่านี่มันธุระของฉันนะ
หนูอย่ายุ่งไปเลย…ไปหาไอศกรีมกินกันดีกว่า” ว่าแล้ว ลาวิเนียก็รีบเข็นรถ
ไปจากทีนั่ น่ เด็กหญิงไม่หันมาดู แต่พูดกับตัวเองเบาๆ “หมอบอกว่า หนู
ต้องรื่นเริงไว้เรื่อยๆ อย่ากลุ้มอกกลุ้มใจ แล้วนี่…ดูซิ…”
“ก็นียั่ งไม่รืน่ เริงพออีกหรือ ฟลอร่า ฉันอุตส่าห์มาเป็นเพือ่ นเทีย่ วเพือ่ น
คุยด้วย จนยังงีแล้
้ วจะให้ตามใจอะไรอีกล่ะ โธ่ นีมั่ นวันสุดท้ายในเวนิศสำหรับ
ฉันนะ…”
เด็กหญิงทำเป็นไม่ได้ยินและบ่นต่อไป
“นี่ถ้าพ่อรู้ว่าหนูกลุ้มใจอีกละ พ่อต้องโมโหแน่เลย…”
คราวนี้ได้ผล ลาวิเนียหยุดเดินทันที
“เรื่องอะไรคุณพ่อ…”
“อ้าว ก็พ่ออยากให้หนูสบายใจนี่นา”
“ฟลอร่า หนูนีแย่
่ มากทีส่ ดุ เกเรด้วย ทำไมถึงไม่คดิ มัง่ ว่าฉันน่ะเป็น
คนแปลกหน้าแท้ๆ ไม่เคยรู้จักมักจี่หนูมาก่อนเลย แล้วอยู่ๆ ก็จะมาบังคับ
ยังงั้นยังงี้ นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงหรือจ๊ะ”
หนูน้อยระเบิดหัวเราะออกมาอย่างคั่งแค้น น้ำตาไหลอาบแก้มทันที
ดวงหน้าซีดเซียวอย่างผิดปกติจนลาวิเนียตกใจ
“ฟลอร่า นี่หนูไม่สบายไปแล้วละ ไปหาอะไรดื่มกันหน่อยนะ”
เด็กหญิงไม่ตอบ หยุดร้องไห้สลับหัวเราะ แต่ก้มหน้างุดไม่พูดไม่จา
จนกระทั่งเมื่อบริกรนำไอศกรีมมาส่งให้ก็เพียงแต่ใช้ช้อนคนเล่นอยู่เช่นนั้น
ลาวิเนียรูส้ กึ กลุม้ ใจเล็กน้อย แต่ก็ไม่ละความตัง้ ใจเดิมทีจะ
่ พาเด็กหญิงลงเรือ
เที่ยว หล่อนขอร้องให้คนเรือมาช่วยกันยกเก้าอี้ลงไปในเรืออย่างเรียบร้อย
จนกระทัง่ เรือแล่นไปตามลำน้ำ เด็กก็ยังไม่เปลีย่ นกิรยิ า ครัน้ เรือแล่นมาจน
ถึงท่าน้ำสวยงามของปราสาทเล็กๆ หลังหนึ่ง เด็กหญิงจึงหันหน้ามาดูและ
บอกสหายว่า “นัน่ ไงคะ ปราสาทของคุณยายทามิสนั …ตอนทีมี่ งานศพน่ะนะ
เขาเอาหีบลงทางท่าน้ำนีแ่ หละ หนูยังมาดู เคราะห์ดีทีไม่
่ ยักลืน่ ตกน้ำไป…”

