
คำนำสำนักพิมพ์

	 นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องเยี่ยม บูรพา ของ ว.วินิจฉัยกุล เรื่องนี ้

เคยลงพิมพ์เป็นตอน  ๆ  ในนิตยสาร  สกุลไทย  มาก่อนจนจบลงในปี  ๒๕๔๓  

หลังจากนั้นได้รับการพิมพ์รวมเล่มหลายครั้ง ก่อนที่สำนักพิมพ์อรุณจะได้รับ 

ความไว้วางใจจากผู้เขียนให้จัดพิมพ์เผยแพร่อีกในครั้งนี้

	 เรื่องราวความรักต่างเชื้อชาติ ศาสนา และผิวพรรณ ระหว่างเจ้าชาย 

ไทยกับสาวน้อยชาวอังกฤษ ยังคงเข้มข้นตราตรึงหัวใจผู้อ่านไม่เสื่อมคลาย 

แม้เวลาจะผ่านมาแล้วหลายปี

	 สำนักพิมพ์อรุณเชื่อว่า แฟน  ๆ  ของ  ว.วินิจฉัยกุลคงจะยินดีต้อนรับ  

บูรพา ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่นี้เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ก่อนหน้านี้

สำนักพิมพ์อรุณ

ธันวาคม ๒๕๖๒
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บทนำ

เรื่องราว  ที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ ผมเรียบเรียงขึ้นจากหลักฐาน  

เช่น บันทึก รูปถ่าย และจดหมาย นำมาประกอบกับจดหมายเหตุ และ 

เอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งไทยและอังกฤษเท่าที่จะค้นคว้าได้ เพื่อจะเขียน 

ไว้เป็นหลักฐานถึงชีวิตผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่ง ชื่อแคธรีน เบอร์เนตต์  

ลินลีย์ เธอมีชีวิตอยู่เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อประมาณหนึ่งร้อย 

ห้าสิบปีมาแล้ว และชายชาวสยามอีกคนหนึ่งในยุคสมัยเดียวกัน ท่านเป็น 

บรรพบุรุษของผมเอง มีพระนามว่า หม่อมเจ้าวิชชุประภา หรือเรียกกัน 

ในสมัยของท่านอย่างกันเองในหมู่เจ้านายและขุนนางวังหน้าว่า ‘เจ้าสายฟ้า’

	 เรื่องราวของแคธรีนเป็นเรื่องที่ลูกหลานในราชสกุล  ‘วิชชุเสนา’  ต่าง 

รู้กันมากบ้างน้อยบ้าง เพราะได้ฟังจากปากผู้ใหญ่เล่าสืบต่อกันมาทุกชั่วคน  

แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นทางการอยู่ในพงศาวดาร หรือประวัติศาสตร์ของ 

ไทย มันเป็นเพียงเกร็ดชีวิตเล็ก  ๆ  แทรกอยู่ในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่  ๔  

เท่านั้นเอง

	 ผมโชคดีมากกว่าญาติพี่น้อง ที่ได้รู้เรื่องราวของแคธรีนมากกว่าคนอื่น ๆ 

เพราะคุณพ่อของผม วัชระ วิชชุเสนา ณ อยุธยา เป็นทายาทสายตรงของ 

หม่อมเจ้าวิชชุประภา ตัวผมเองเป็นลูกชายคนเดียว หลักฐานต่าง  ๆ  ที่ท่าน 
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บูรพา

เก็บไว้จึงตกทอดมาถึงผมทั้งหมด

	 ผมไม่ได้เห็นบันทึกฉบับจริงของท่านสายฟ้า กระดาษเมื่อหนึ่งร้อย 

ห้าสิบปีก่อนคงไม่เหลือรอดมาได้จนทุกวันนี้ แต่ผมเห็นส่วนที่คัดลอกลง 

ในพระประวัติในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ในนั้นมีภาพถ่าย 

ของท่านสายฟ้าในรัชกาลที่ ๕ ทรงฉายเมื่อพระชนม์มากแล้วประมาณ ๗๐  

เห็นจะได้ นอกจากนี้มีของใช้ส่วนตัวกับของกระจุกกระจิกของท่านอีกหลายชิ้น 

ตกทอดมาถึงคุณพ่อของผม

	 พูดจริง  ๆ  แล้ว ผมได้ยินเรื่องนี้ผ่านหูมาตั้งแต่ยังเด็ก แต่เพิ่งจะมี 

ความสนใจเอามาก  ๆ  ก็เมื่อผมเรียนหนังสือจบ ทำงานแล้ว และมีโอกาสได้ 

ไปเที่ยวประเทศอังกฤษเมื่อสองปีก่อน ผมมีเวลาว่างอยู่หนึ่งเดือนในตอนนั้น 

ก็เลยตัดสินใจเดินทางทั่วเกาะตามลำพัง พร้อมด้วยแผนที่เมืองต่าง  ๆ และ 

เงินเท่าที่จำเป็น

	 ผมไปที่เมืองลองสต็อก ในมณฑลแฮมป์เชียร์โดยไม่ได้หวังอะไรมาก  

คิดแต่เพียงว่าอยากจะเห็นบรรยากาศบ้านเกิดของแคธรีนตามที่รู้จากบันทึก  

จะได้ถ่ายรูปเอาไว้กลับมาอวดคุณพ่อ แต่ด้วยนิสัยสืบเสาะช่างซักช่างถามไป 

เรื่อย ผมก็พบด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างมากว่า นอกจากบ้านของแคธรีน 

ยังอยู่เหมือนเดิมแล้ว เชื้อสายคนหนึ่งของเธอก็ยังอาศัยอยู่ในเมืองนั้นด้วย

	 ผู้ที่สืบเชื้อสายเครือญาติกันมานั้นชื่อเคนเนธ ลินลีย์ เป็นเจ้าของ 

ร้านขายวัตถุโบราณเล็ก ๆ  ในเมือง เขาเชิญผมไปพักที่บ้านอย่างเต็มใจ แล้ว 

เอารูปถ่าย จดหมาย และบันทึกของแคธรีนที่เขาเก็บรักษาไว้อย่างดีให้ผมดู  

หลักฐานทางฝ่ายเขาสมบูรณ์แบบทีเดียว ผมรู้สึกราวกับว่าสำรวจสะเปะสะปะ 

แต่ไปเจอขุมทองเข้าโดยไม่คาดฝัน

	 ผมเห็นภาพถ่ายหลายใบของแคธรีน ตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งสาว พูด 

ได้เต็มปากว่าเป็นกุหลาบอังกฤษที่สวยสมกับท่านสายฟ้าทรงเล่าไว้ เมื่อผม 

เห็นเจนลูกสาวของเคนเนธที่ทำงานอยู่ในลอนดอน แต่กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ 

ในช่วงนั้น ผมก็พอเดาออกว่าความรู้สึกของท่านสายฟ้าจะเป็นอย่างไรเมื่อ 

ทรงพบแคธรีนเป็นครั้งแรก
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ว.วินิจฉัยกุล

	 เจนเป็น  ‘กุหลาบอังกฤษ’  เหมือนแคธรีน ไม่ว่าจะเป็นคลื่นผมสีทอง 

ปนอำพัน นัยน์ตาสีฟ้าสดใสใต้ขนตาสีน้ำตาลยาว และผิวขาวอมชมพูแบบ  

‘พีชกับครีม’  ถ้าหากว่าแต่งตัวแบบผู้หญิงสมัยวิกตอเรียน เธอก็คงจะ 

กลมกลืนเป็นพี่น้องของแคธรีนได้อย่างไม่มีข้อสงสัย

	 เจนสนใจเรื่องแคธรีนเช่นเดียวกับพ่อของเธอ เธอสนิทกับผมราวกับ 

เป็นญาติรู้จักกันมานาน ทั้งที่พบกันในชั่วเวลาไม่กี่วัน

	 ผมขอถ่ายเอกสารทั้งหมดเอากลับมาให้คุณพ่อดู ท่านตื่นเต้นยินดีมาก 

อย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิด แล้วท่านก็เริ่มยุ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ผม 

เรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้น ถึงไม่มีที่ไหนเขารับพิมพ์ ท่านก็บอกว่าให้พิมพ์แจก 

ในงานศพของท่านก็ได้ ขอให้เขียนก็แล้วกัน ก่อนที่เรื่องนี้จะสูญไปจาก 

ความทรงจำของพวกเรา

	 ผมติดต่อกับเจน ลินลีย์ มาตลอดสองปี แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ 

เรื่องบรรพบุรุษของเราทางอีเมลและไอซีคิว ในที่สุด เมื่อเดือนก่อนเจนมา 

เมืองไทยตามคำเชิญของผม ผมต้อนรับเธอด้วยความดีใจ ให้เธอพักอยู่ 

ที่บ้านของผม จัดงานชุมนุมญาติให้พบปะพูดคุยกับเธอทั่วถึงกัน

	 พอดีปีนี้ฟองสบู่เศรษฐกิจแตก ปัญญาชนจำนวนมากตกงานรวมทั้ง 

ผมด้วย ผมก็เลยมีเวลาว่างเหลือเฟือที่จะนั่งอยู่กับบ้าน ไม่มีโอกาสออกไป 

เที่ยวที่ไหนให้เปลืองเงิน มันทำให้สมาธิและปัญญาของผมถูกรวบรวมเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมาได้ เมื่อมีเจนอยู่ด้วย คอยบอกเล่าและให้ข้อมูล 

บางส่วนที่ผมยังขาดอยู่ ผมก็มีแรงกระตุ้นแรงกล้าที่จะเรียบเรียงเรื่องนี้ให้ 

เป็นชิ้นเป็นอันอย่างสมบูรณ์

	 เมื่อผมขับรถไปตามทางด่วนบนถนนลอยฟ้า ผมมองเห็นแท่งตึกสูง 

ระเกะระกะอยู่ทั่วเมืองฟ้าอมร รถราติดกันแน่นขนัด มันเป็นสัญลักษณ์ 

ให้รู้ว่าสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากแค่ไหน จากเมื่อครั้งที่แคธรีน 

นั่งเรือผ่านปากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้ามาเห็นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรก 

ในรัชกาลที่ ๔

	 แต่เมื่อลงมือเขียนเรื่องนี้ วันเวลาได้ย้อนกลับไปจริง  ๆ สำหรับผม  
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บูรพา

ผมไม่เห็นปัจจุบันอีกเลย...ผมมองเห็นแนวลำพูสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

ที่พร่างพราวด้วยหิ่งห้อย ยิ่งลึกเข้ามาตามลำน้ำ ก็ยิ่งเห็นแพหนาตาอยู่เต็ม 

สองฟากฝั่งลำคลองหลากหลายเป็นทางสัญจรของชาวเมือง ผมมองเห็น 

พระบวรราชวัง ที่แคธรีนเคยเดินเข้าไปทางประตูดินหรือประตูนารีจรจรัล... 

ผมมองเห็นเธอ  หญิงสาวผมสีทอง  ผิวขาวสนิทเนียนเหมือนกระเบื้อง  

ในเสื้อกระโปรงยาวรุ่มร่ามระพื้น ท่ามกลางชาวสยามผิวเหลืองคล้ำที่เปิดเผย 

ร่างกายท่อนบนอย่างสบายเพื่อรับสายลมและอากาศร้อนจัด

	 สุดท้ายที่ผมเห็นคือผู้ชายคนหนึ่ง...มีชีวิตอยู่คนละซีกโลก แต่กลับ 

มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของแคธรีน

	 ผมเข้าใจความรู้สึกของแคธรีน เมื่อเธอจดปากกาลงเขียนบันทึก 

หน้าแรก

	 “…เมื่อฉันได้ยินชื่อพระราชอาณาจักรสยามเป็นครั้งแรก ฉันรู้แต่ว่า 

เป็นประเทศเล็ก ๆ อยู่ในบูรพา...”

อสนี วิชชุเสนา ณ อยุธยา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑
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๑
ความฝันในรวงรัง

ผู้ที่เอ่ยคำว่า ‘สยาม’  ให้แคธรีนได้ยินเป็นครั้งแรก  

ก็คืออาร์เธอร์ ลินลีย์

	 เป็นครั้งแรกเช่นกันที่แคธรีนพบนายทหารหนุ่ม

	 อาร์เธอร์มีผมสีทองเช่นเดียวกับเธอ หากแต่แสงแดดแรงกล้าของ 

ตะวันออกแผดเผามันเสียจนซีด ตรงข้ามกับผิวสีน้ำตาลเกรียมแดดคล้ำ 

ดูแปลกตา เครื่องแต่งกายแบบสุภาพบุรุษอังกฤษยังใหม่เอี่ยม เพราะเขา 

เพิ่งตัดใหม่เมื่อกลับมาอังกฤษครั้งนี้เอง

	 แต่เวลาอาร์เธอร์ยิ้ม เห็นนัยน์ตาสีน้ำตาลเป็นประกายรับกับรอยยิ้ม 

แจ่มใสเหมือนเด็ก  ๆ ทำให้แคธรีนรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกับเขามานาน ไม่ใช่ 

หนุ่มหน้าใหม่ที่เพิ่งได้รู้จักกันเป็นครั้งแรก

	 อาร์เธอร์เพิ่งกลับมาจากอินเดีย ในฐานะนายทหารติดตามของพันเอก 

กิลเบิร์ต เบอร์เนตต์ ลุงของแคธรีน คุณลุงครบวาระที่จะต้องประจำการอยู่ 

ในอินเดีย ก็เลยได้อพยพครอบครัวกลับมาอังกฤษ ด้วยความโล่งอกโล่งใจ 

ของภรรยาและบุตรสาว  ส่วนอาร์เธอร์อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะกลับไป 

อินเดียดี หรือว่าจะโยกย้ายไปประจำที่อื่นดี

	 อาร์เธอร์ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงน้ำชาในสวนดอกไม้ จัดขึ้นโดย 
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บูรพา

คุณป้ามาเบล ป้าสะใภ้ของแคธรีน มันเป็นงานชุมนุมเพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง 

ครั้งใหญ่ หลังจากไม่ได้พบกันมาหลายปี ในบ้านเดิมของคุณลุง ณ เมือง 

เบรมเมอร์ ในมณฑลแฮมป์เชียร์

	 แคธรีนชอบบรรยากาศรื่นรมย์ในงานเลี้ยงน้ำชา ทั้งที่มันก็ไม่มีอะไร 

น่าตื่นเต้นในสายตาคนอื่น  ๆ สวนหลังบ้านของคุณป้าเพิ่งมีแปลงกุหลาบปลูก 

ใหม่ ๆ ยังไม่ทันงาม และหญ้าก็ยังถอนได้ไม่เรียบนัก แต่ส่วนที่ดีคือขนมเค้ก 

แซนด์วิช และขนมสโคนที่กินกับน้ำชานั้นอร่อยมาก ผ้าปูโต๊ะลายฉลุสีขาว 

สะอาดลงแป้งรีดเรียบ ชุดน้ำชาเงินขัดมันวับจนสะท้อนเงาช่วยให้บรรยากาศ 

ดูแช่มชื่น และที่สำคัญก็คือเธอได้มีโอกาสรับรู้เรื่องใหม่ ๆ มันน่าสนใจอย่าง 

มากสำหรับชีวิตที่เกือบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิด จนอายุ ๑๘ ปี 

เข้านี่แล้ว

	 ตอนนั้นแคธรีนพยายามจะหาหัวข้อมาสนทนากับอาร์เธอร์ เพื่อไม่ให้ 

เขาเบื่อ หรือเห็นเธอเป็นเด็กกะโปโลเมื่อเทียบกับบรรดาสาว  ๆ  อีกหลายคน  

ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาของเจ้าของบ้าน

	 “อินเดียอยู่ไกลมากก็จริง  แต่ตะวันออกยังมีประเทศเล็ก  ๆ  ที่ไกล 

กว่านั้นอีกนะครับ อย่างพม่า สยาม สิงคโปร์”

	 “ชื่อแปลกมาก น่าสนใจทีเดียวค่ะ” แคธรีนตอบด้วยความจริงใจ  

“แล้วความเป็นอยู่ของประเทศเล็ก  ๆ  พวกนั้น เหมือนอินเดียหรือว่าจีน 

มากกว่ากันคะ”

	 ประเทศตะวันออกอีกประเทศหนึ่งที่แคธรีนเคยได้ยินแต่ชื่อคือประเทศ 

จีน เธอเคยเห็นเครื่องลายครามของจีน  ที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้า 

จอร์จที่ ๔ ในพระตำหนักฤดูร้อนของพระเจ้าจอร์จที่เมืองไบรตัน ตอนพ่อแม ่

พาเธอไปตากอากาศที่นั่นหลายปีมาแล้วก่อนพ่อป่วยหนักและถึงแก่กรรม แต ่

นั่นก็คือความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศตะวันออกที่เธอพอจะมี

	 “ไม่เหมือนทีเดียว”

	 อาร์เธอร์ตอบหลังจากนิ่งอยู่อึดใจ เหมือนจะพยายามทบทวนความจำ

	 “ผมเคยเห็นชาวสยามคนหนึ่งที่มาเรียนวิชาการทหารในอินเดีย รูปร่าง 
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เล็กกว่าชาวอินเดีย ผิวเหลืองกว่า เขาเคยเล่าถึงบ้านเมืองของเขาให้ผมฟัง... 

คุณนึกออกไหม เมืองที่อากาศร้อนจัดจนคนต้องอาบน้ำวันละหลาย  ๆ  ครั้ง  

หรือว่ายน้ำในแม่น้ำได้ทั้งวัน”

	 แคธรีนหัวเราะขัน เธอไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ แต่เธอก็ชอบที่ 

จะได้วาดภาพไปตามถ้อยคำของเขา

	 “ร้อนกว่าวันที่ร้อนที่สุดของอังกฤษอีกละซีคะ”

	 “ร้อนมาก อินเดียก็ร้อน...ร้อนดุเดือดทีเดียว”

	 เขายืดตัวขึ้น ราวกับจะให้แคธรีนเพ่งพิศผิวเกรียมแดดได้ชัดเจน  

สีหน้าบอกความภาคภูมิใจ

	 “หลายคนทนอากาศร้อนขนาดนั้นไม่ได้  แต่ผมไม่ถือ  ผมถือว่า 

ดินแดนไกล  ๆ  มีอะไรหลายอย่างที่เราจะได้ตื่นตาตื่นใจอีกมาก ถ้าหากว่า 

ไม่มัวแต่กังวลว่าจะต้องสะดวกสบายอย่างอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนจนไม่กล้า 

ออกจากบ้านไปไหน คิดยังงั้น ตลอดชีวิตก็อาจจะไม่ได้ออกไปไหนเลย”

	 แคธรีนเริ่มพึงพอใจความเห็นของเขา ไม่เคยมีใครพูดกับเธออย่างนี้ 

มาก่อน

	 สมัยเจมส์ เบอร์เนตต์ ยังมีชีวิตอยู่ เขามักจะพูดว่า “ไม่ว่าตะวันออก 

หรือตะวันตก บ้านนับว่าเป็นสิ่งดีที่สุด”๑ มันเป็นคติชีวิตที่พูดกันติดปาก 

ในหมู่คนอังกฤษรุ่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เขาจึงแทบไม่เคยออกจากบ้าน 

ไปไหนนอกจากไปทำงานที่สำนักงานทนายความในเมือง เลิกงานก็กลับบ้าน  

เป็นอยู่อย่างนี้ตาปีตาชาติจนกระทั่งป่วยหนัก แล้วก็จากไปเมื่อสองปีก่อน

	 ไม่ว่าพ่อยังอยู่หรือจากไปแล้ว แม่ของเธอ...และพอลลีนพี่สาวของเธอ 

ต่างก็สนองข้อยึดถือข้อนี้อย่างเคร่งครัด

	 มีแคธรีนเท่านั้นที่รู้สึกว่าโลกภายนอกยังมีอะไรให้รู้ให้เห็นอีกมากนัก 

เธอไม่อยากจะเกิดมาเพื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง แล้วมองเห็นแต่รั้วบ้านกับ 

ถนนซึ่งทอดผ่านไปในหมู่บ้านลองสต็อก จนกระทั่งเธอแก่ตายไป ไม่มีโอกาส 

 ๑ East or West, Home is Best.
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จะเห็นแม้แต่ช่องแคบคั่นระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส

	 ถึงตอนนั้น มีหลายคนเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วย ทำให้แคธรีนไม่อาจ 

จะซักถามอาร์เธอร์เรื่องประเทศทางตะวันออกอีก โดยมารยาท การสนทนา 

ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องสนุก ๆ เบา ๆ ทั่วไป

	 เมื่อแมรี่ลูกสาวคนเล็กของเจ้าของบ้านเข้าร่วมวง แคธรีนจำต้องปิดปาก 

เงียบ ทำตัวเองให้น่าสนใจน้อยลง เพื่อจะได้ไม่กลายเป็นคู่แข่งของญาติสาว

	 คุณป้ามาเบลไม่ได้เห็นแคธรีนเสียหลายปี เมื่อพบกัน เธออุทานว่า

	 “เคท หลานรัก โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะ”

	 แคธรีนเกลียดเวลาใคร  ๆ  ตั้งชื่อเล่นให้เธอ ไม่ว่าจะเป็นเคทหรือเคธี 

เธอก็ไม่ชอบทั้งนั้น พ่อกับแม่เรียกเธอเต็มยศว่า  ‘แคธรีน’ เป็นชื่อที่ไพเราะ 

เกินกว่าควรจะย่อให้เสียอารมณ์ แต่เธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากยิ้มอย่าง 

สงบเสงี่ยม และจุมพิตคุณป้าเป็นการทักทายตามธรรมเนียม

	 เธอรู้ว่าคุณป้าคิดอะไรเมื่อมองหลานสาวทั่วตัว แล้วแอบเหลือบมอง 

แมรี่ราวกับจะเปรียบเทียบ

	 แคธรีนมีผมสีทองแท้ แทรกด้วยสีทองเข้มเป็นเงาเหลือบเหมือน 

ทอขึ้นจากแท่งอำพัน ไม่ใช่สีจางอย่างสีฟางแล้วอ้างว่าเป็นสีทองอย่างผม 

ของแมรี่ ขมวดผมหยักเป็นเกลียวตามธรรมชาติ แม้จะต้องแสกกลางและ 

รวบเรียบไปข้างหลังตามสมัยนิยม แต่ก็สามารถม้วนให้เห็นกลุ่มหลอดผม 

ยาวสลวยด้านหลัง มันย่อมน่าดูมากกว่าผมเหยียดตรงของแมรี่ ผิวขาว 

อมชมพูเกลี้ยงเกลาก็น่าชมมากกว่าผิวตกกระของญาติสาว

	 ที่สำคัญที่สุด นัยน์ตาสีฟ้าเจือเทาจาง ๆ  เป็นประกายใสเหมือนท้องฟ้า 

ยามเช้า สีกุหลาบสดบนผิวแก้มและริมฝีปากเต็ม อ่อนนุ่มเหมือนกลีบดอกไม ้

ตลอดจนคางมนเชิดตรงอยู่ เหนือลำคอระหง ทำให้แคธรีนผุดผ่องและ 

อ่อนเยาว์เหมือนฤดูใบไม้ผลิ ในขณะที่แมรี่จะเทียบกับอะไรไม่ได้ นอกจาก 

ฤดูร้อนที่จวนจะถึงยามใบไม้ร่วงอยู่รอมร่อ

	 อย่างไรก็ตาม การเห่อรูปโฉมตัวเองถือเป็นบาปย่อย  ๆ  ประการหนึ่ง  

แม่เคยเตือนว่าผู้หญิงที่ดีควรสงบเสงี่ยมสำรวมทุกโอกาส ความสวยงาม 
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มันก็แค่เปลือกนอกของร่างกายเท่านั้น แคธรีนจึงไม่อาจปริปากพูดออกมาได้  

ว่าเธอคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเอง และญาติสาว

	 เธอรู้ว่าคุณป้ามาเบลค่อนข้างกังวลที่แมรี่อายุย่างยี่สิบห้าแล้วยังเป็นโสด 

ผิดกับเฮเลนพี่สาวคนโตที่แต่งงานไปตั้งแต่อายุสิบเก้า ทั้งที่ในฐานะลูกสาว 

นายพันเอก แมรี่มี ‘ดาวรี่’ หรือสินส่วนตัว ที่จะนำติดตัวไปมอบให้ผู้เป็นสาม ี

ของเธออยู่สามพันปอนด์เป็นอย่างน้อย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องมีชายมาสมรส 

ด้วย แต่ในความเป็นจริงก็ไม่วายเจอปัญหาเข้าจนได้

	 เมื่อกลับมาถึงบ้านได้ใหม่  ๆ คุณป้าโทษว่าอินเดียเป็นเหตุให้แมรี่ไม่มี 

โอกาสพบ  ‘ผู้ชายดี  ๆ’ ซึ่งหมายถึงชายหนุ่มโสดและมีฐานะในสังคมเหมาะสม 

กัน ถ้าหากว่าเดินทางกลับมาอยู่กับญาติในอังกฤษอย่างเฮเลน ป่านนี้ก็คง 

แตง่งานหมดเรือ่งหมดราวไปแลว้ แตแ่มข่องแคธรนีคา้นวา่ การไปตา่งประเทศ 

น่าจะเป็นโอกาสได้พบปะชายหนุ่มที่น่าสนใจ มากกว่ามีชีวิตแคบ  ๆ จำเจ 

อยู่ในมณฑลแฮมป์เชียร์ ยากที่ผู้ชายดี ๆ คนไหนจะมาพบ

	 “ถ้าหากว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสหรืออิตาลี ก็น่าจะเป็นไปได้ซีเธอ”

	 คุณป้ามาเบลว่าปนเสียงถอนใจ

	 “คนดี  ๆ  เขาไปเที่ยวกันมาก แต่ที่อินเดียมีแต่ทหารไปประจำการ  

ส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวแล้วทั้งนั้น หนุ่มโสดมีให้เลือกน้อยเต็มที”

	 ความจริงเรื่องทำนองนี้ผู้ใหญ่จะพูดกันเอง ไม่พูดกันให้ลูกสาวได้ยิน 

แต่ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นความลับในหมู่ผู้หญิงไม่ว่าสาวหรือแก่  แคธรีน 

จึงพลอยรู้ไปด้วยอยู่ดี

	 แคธรีนนึกขันเมื่อเห็นแมรี่แสดงกิริยากระชดกระช้อย เป็นการโปรย 

เสน่ห์ให้หนุ่ม  ๆ ในงานรวมทั้งอาร์เธอร์ด้วย แต่ก็ดูออกว่าไม่ได้ผล อาร์เธอร์ 

อายุเพิ่งจะแค่  ๒๓  เท่านั้นเอง อีกอย่างเขาก็เจอแมรี่ตั้งแต่อยู่ในอินเดีย  

ถ้าหากว่าเขาชอบหล่อน เขาคงตกลงปลงใจขอแต่งงานด้วยเสียนานแล้ว

	 สำหรับเธอ เรื่องแต่งงานยังอยู่ไกลความคิด แม้ว่าอายุ ๑๘ เป็นวัย 

ที่เหมาะสมจะมีคู่ได้แล้วก็ตาม แต่แคธรีนก็ยังไม่อยากวาดภาพตัวเองเปลี่ยน 

ที่อยู่ ย้ายจากบ้านเดิมไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง เพื่อจะไปดูแลปรนนิบัติผู้ชาย 
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อกีคนหนึง่ - ทีค่งจะมอีะไรคลา้ย ๆ พอ่ - ตอ่จากนัน้กค็อือทุศิชวีติเพือ่การรบัภาระ 

ในบ้านและคลอดลูกจนเหนื่อยแสนสาหัสในการเลี้ยงดูเด็ก  ๆ  คนแล้วคนเล่า  

เหมือนแม่ของเธอเลี้ยงพี่สาวและเธอ แล้วชีวิตก็จบลงเพียงแค่นั้น

	 พอลลีนไม่เดือดร้อนที่จะดำเนินรอยตามแม่ หล่อนชอบขลุกอยู่กับ 

งานบ้านมาตั้งแต่โตพอจะช่วยแม่ดูแลบ้านได้ หล่อนลืมความเหน็ดเหนื่อย 

ที่ต้องง่วนอยู่หลายชั่วโมงหน้าเตาไฟและเตาอบหากใครสักคนออกปากชมว่า 

สตูเนื้อหรือพายแอ๊ปเปิ้ลที่หล่อนทำนั้นอร่อย นอกจากนี้ การเย็บผ้าและ 

ถักลูกไม้โครเชต์ทำให้หล่อนใช้เวลาว่างที่เหลืออยู่น้อยนิดในแต่ละวันได้อย่าง 

เพลิดเพลินจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอน ขณะที่แคธรีนชอบออกไปเดินเล่น 

สูดอากาศบริสุทธิ์นอกบ้าน จนถึงแม่น้ำเทสต ์ แล้วนั่งอ่านหนังสืออยู่จนกระทั่ง 

ค่ำมืด จึงจะเดินกลับบ้าน

	 ท่าทางพอลลีนก็คงจะสมใจในชีวิตใหม่ที่ไม่ต่างจากชีวิตเก่า เพราะว่า 

มี  ‘ชายหนุ่มดี  ๆ’  มาขอแต่งงานด้วยแล้ว หล่อนกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ประตู 

วิวาห์ในเร็ววันนี้

	 จอห์น เลสเตอร์  ชอบอาหารทุกชนิดที่มีผู้หญิงทำให้กิน  รวมทั้ง 

สตูและขนมพายแอ๊ปเปิ้ลด้วย  เขาเป็นชายหนุ่มโสดวัยยี่สิบหกปี  เป็น 

คริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัดในการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ มีรายได้จากการ 

เป็นพนักงานธนาคารมากพอจะเลี้ยงตัวเองและภรรยาได้ และยังมีเงินเก็บ 

ก้อนหนึ่งเป็นทุนสำรองในการตั้งครอบครัวด้วย แคธรีนสรุปว่าคู่หมั้นของ 

พี่สาวเป็นผู้ชายนิสัยดีที่นิยมชีวิตน่าเบื่อพอ ๆ กับพอลลีน

	 เมื่อมองเห็นแมรี่แสดงจริตกิริยาหวานหยาดเยิ้มกับหนุ่ม  ๆ  รอบตัว  

เพียงเพื่อจะได้ผ่านจากชีวิตน่าเบื่อที่เป็นอยู่ เข้าไปอยู่ในชีวิตที่น่าเอือมระอา 

พอ  ๆ  กับที่แม่และพี่สาวของหล่อนเดินล่วงหน้าเข้าไปแล้ว แคธรีนก็นึกขัน  

และแปลกใจอย่างบอกไม่ถูก

	 แคธรีนทนนั่งเป็นดอกไม้ประดับโต๊ะอยู่พักหนึ่ง จนแน่ใจว่าไม่มีใคร 

สนใจจะมองเธอ ก็ค่อย  ๆ  เลี่ยงลุกจากหมู่เก้าอี้ เดินเรื่อยเปื่อยไปในสวน 

ดอกไม้อย่างไม่มีความหมาย
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 ถา้หากวา่ฉนัเปน็ผูช้าย ฉนัจะออกจากแฮมปเ์ชยีร์ ไมไ่ดไ้ปแคล่อนดอน 

เท่านั้น แต่จะเดินทางไปให้ไกลกว่านั้น...ไปเพื่อให้รู้ว่าขอบฟ้ามีสิ่งใดอยู่  

ไม่ใช่เป็นแต่เพียงเส้นสีเงินอย่างที่ฉันมองเห็นจากหน้าต่างห้องนอน

	 แต่...เธอไม่ใช่ผู้ชาย ความฝันของเธอคือความฟุ้งซ่าน แม่มักจะเตือน 

เสมอว่าแคธรีนควรจะทำงานบ้านให้มากกว่านี้ แล้วฝันให้น้อยกว่านี้ การ 

ฝันเฟื่องเป็นบาปพอ ๆ กับการปล่อยตัวให้ขี้เกียจตามสบาย

	 “มิสเบอร์เนตต์...”

	 เสียงเรียกคุ้นหูจากด้านหลังทำให้แคธรีนหันไปมอง ก็เห็นอาร์เธอร์  

ลินลีย์ สาวเท้าเร่งรีบตรงมาหา

	 พอถึงตัว เขาก็ปล่อยคำพูดออกมา

	 “มิสเบอร์เนตต์ ผมรู้ว่าเราเพิ่งจะรู้จักกัน เรามีเวลาพบกันน้อยมาก  

แต่ผมยิ่งมีเวลาน้อยไปกว่า ภายในเวลาไม่เกินสองเดือน ผมจะต้องไป 

ต่างประเทศอีกแล้ว...”

	 แคธรีนฟังด้วยความฉงนฉงายในตอนแรก  แต่แล้วก็รู้สึกว่าหัวใจ 

ของเธอเต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่ทันจะรู้เนื้อรู้ตัว เมื่อสบตามีแววร้อนรนหาก 

อ่อนหวานอย่างประหลาดของชายหนุ่ม

	 “คุณหมายความว่าอะไรคะ” เธอถามเสียงแผ่วเบา ตระหนักว่าหน้า 

ร้อนผ่าวขึ้น

	 ความจริง แคธรีนเดาคำตอบได้ ผู้หญิงสาวคนไหนเดาท่าทีชายหนุ่ม 

ไม่ออกก็นับว่าโง่เต็มที โดยเฉพาะเมื่อชายหนุ่มรูปหล่อคนนั้น กำลังมองเธอ 

ด้วยสายตาอ่อนเชื่อมเหมือนจะละลายลงไปตรงนั้น

	 “ผมอยากพบคุณอีก” อาร์เธอร์ตอบทันทีอย่างไม่รั้งรอ “ผมอยาก 

ทำความรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้ ถ้าหากว่าผมอยู่ในแฮมป์เชียร์ผมคงจะใจเย็น 

ได้ แต่นี่ผมอยู่ในลอนดอน จะไปมาหาสู่คุณก็ลำบาก...”

	 คราวนี้แคธรีนเริ่มกระสับกระส่ายว่าเขาจะอ้อมไปไกลถึงแค่ไหน ถ้า 

ยังมัวแต่ยืดยาดอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวแขกไม่คนใดก็คนหนึ่งจะต้องเดินมาเห็นเข้า 

แล้วเรื่องที่กำลังเข้มข้นอยู่ในตอนนั้นก็อาจจะต้องสะดุดหยุดลง ไม่มีทาง 
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ต่อให้จบ

	 เธอตอบ เป็นเชิงเตือนให้เขารู้

	 “ดิฉันยังไม่เข้าใจค่ะ”

	 “มิสเบอร์เนตต์ ถ้าเป็นตามธรรมเนียม ผมก็คงต้องมาหาคุณ พบปะ 

ทำความรู้จักกับพ่อแม่ของคุณให้ดี ใช้เวลาสักหกเดือนกว่าจะกล้าออกปาก  

แต่ผมไม่มีเวลาถึงขนาดนั้น...แต่...”

	 เขาหยุดชะงัก เหมือนจะกลั้นหายใจ ก่อนจะโพล่งออกมา

	 “แต่ผมมั่นใจว่าผมทำอะไรลงไป  ผมไม่เชื่อในรักแรกพบมาก่อน 

จนกระทั่งพบคุณเข้า มิสเบอร์เนตต์...ผมขอบอกเดี๋ยวนี้ว่าผมหลงรักคุณ 

ตั้งแต่พบหน้า และผมอยากจะแต่งงานกับคุณ!”

เอมมา เบอร์เนตต์ คือแม่ของแคธรีน

	 เธอตกอยู่ในฐานะแม่ม่ายเมื่ออายุสี่สิบต้น  ๆ ถือว่าเป็นวัยสุกงอม 

พอประมาณ คนสมัยนั้นถือกันว่าใครมีชีวิตยืนยาวมาได้จนถึงสี่สิบก็นับว่าเก่ง  

สามีคนดีจากไปเมื่อเขาอายุสี่สิบหกปี ไม่นับว่าเร็ว แต่เธอก็อยากให้เขาอยู่ไป 

จนอายุหกสิบเป็นอย่างน้อย น่าเสียดายที่พระผู้เป็นเจ้าไม่โปรดประทานเช่นนั้น

	 แม้ว่าเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของสามีแค่ไหนก็ตาม เอมมาก็ยัง 

มีสติพอจะตระหนักดีถึงหน้าที่ที่แม่ม่ายพึงกระทำ ไม่ให้ชาวบ้านติฉินนินทา 

เอาได้

	 หลังจากจัดงานศพของเขาอย่างสมเกียรติ ไม่มากไม่น้อยเกินฐานะ  

เธอก็ครอบครองบ้านเล็ก  ๆ  ต่อไปในฐานะหัวหน้าครอบครัวคล้ายไม่มีอะไร 

เกิดขึ้น ไม่เอาแต่โศกาอาดูร เพราะชาวอังกฤษยุคนั้นถือว่าแม่ม่ายมีหน้าที่ 

ต้องรับผิดชอบบ้านและดูแลลูก  ๆ  ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง  จะมัวร้องไห้ 

ครำ่ครวญตอีกชกหวัอยูไ่มไ่ด้ แตเ่ธอแสดงออกถงึความเศรา้โศกอยา่งเหมาะสม 

ด้วยการแต่งกายชุดดำไว้ทุกข์ตลอดปีแรกที่เจมส์จากไป และพอปีที่สอง 

ก็เลือกแต่งสีดำขรึม ๆ อย่างที่เหมาะกับหญิงผู้ใหญ่อย่างเธอ

	 ชาวบ้านในหมู่บ้านลองสต็อกยอมรับว่าคุณนายเบอร์เนตต์เป็นแม่ม่าย 
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ที่น่านับถือ ทำให้เอมมาภูมิใจไม่น้อยที่ทำตัวได้ถูกต้องในทุกสถานการณ์

	 อย่างที่สองของความรับผิดชอบ คือจะต้องส่งบุตรสาวทั้งสองคน 

ให้ขึ้นฝั่งสมรสไปให้หมดห่วง

	 มรณกรรมของพ่อเป็นสัญญาณเตือนไม่ให้ประมาท ว่าแม่อาจจะ 

ติดตามไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าในอีกไม่กี่ปีก็ได้ หญิงสาวโสดสองคนย่อมดำเนิน 

ชีวิตอยู่ลำบาก ถ้าไม่มีรายได้เลี้ยงตัว

	 สังคมเกือบจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงชั้นกลางมีอาชีพเลี้ยงตัวเอง  

เว้นแต่เป็นผู้หญิงชาวบ้านที่ทำงานหนักในทุ่งนา หรือไม่ก็เป็นคนงานโรงงาน  

แต่พอลลีนกับแคธรีนไม่ใช่คนระดับล่างพอจะทำเช่นนั้น ถ้าเป็นลูกชายก็หมด 

ปัญหา เขาย่อมประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่จบจากโรงเรียนอยู่แล้ว

	 รายไดท้ีพ่อ่ทำมาหาเลีย้งครอบครวัหมดไป เหลอืแตเ่งนิเกบ็เลก็ ๆ นอ้ย ๆ  

โดยไม่มีหนี้สิน โชคดีที่บ้านเล็ก ๆ ในหมู่บ้านลองสต็อกที่อยู่กันนี้เป็นทรัพย์สิน 

ส่วนตัว ไม่ได้เช่า ทำให้เอมมาไม่ถึงกับหมดสิ้นหนทางในการดำรงชีวิตเสีย 

ทีเดียว แต่เธอก็เห็นความจำเป็นว่า ถ้าพอลลีนและแคธรีนได้แต่งงานไป  

ก็หมดห่วง เธอจะได้มีเวลาพอจะอุทิศชีวิตบั้นปลายให้กับการกุศลในหมู่บ้าน 

ช่วยภรรยาท่านสาธุคุณของวัดบริจาคเสื้อผ้าและของใช้เก่า ๆ  เพื่อมาซ่อมแซม 

บริจาคให้คนจน ๆ และเด็กกำพร้าอย่างที่เธอเคยทำบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนหน้านี ้

และชอบงานนี้มาก

	 เจมส์มีเงินน้อยนิดที่เขาเตรียมไว้ให้พอลลีนกับแคธรีนเป็นสินส่วนตัว  

เมื่อถึงเวลาออกเรือนไป เอมมามีเครื่องเรือนที่นำติดตัวมาจากบ้านเดิมตอน 

เธอแต่งงาน เธอตั้งใจว่าจะมอบเครื่องเรือนเป็นสมบัติของพอลลีน ในฐานะ 

ลูกสาวคนโต

	 เอมมารู้สึกว่า โชคดีมากที่พอลลีนพบผู้ชายดี ๆ อย่างจอห์น เลสเตอร ์

เขาไม่ได้คิดหยุมหยิมเลยว่าพอลลีนมีทรัพย์สินติดตัวมาเข้าประตูวิวาห์มากน้อย 

แค่ไหน ขอแต่ให้เธอเป็นแม่บ้านแม่เรือน และจะเป็นแม่ที่ดีของลูก  ๆ  เขา 

ในอนาคตก็พอแล้ว ทำให้เอมมายินดีต้อนรับว่าที่ลูกเขยของเธอ เหมือนเขา 

เป็นลูกชายคนใหม่ของเธอทีเดียว
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	 จอห์นตกลงแล้วว่าเมื่อแต่งงาน เขาจะพาพอลลีนไปอยู่ในเมือง แต่ 

เธอก็จะมาเยี่ยมแม่ได้บางครั้งบางคราวตามต้องการ

	 ตอนนี้ก็เหลือแต่แคธรีนคนเดียว

	 ถึงแม้ว่าเอมมาไม่เคยยอมรับว่าเธอลำเอียงรักลูกคนไหนเป็นพิเศษ  

แต่เธอก็ยอมรับว่าเธอเป็นห่วงเป็นใยลูกสาวคนเล็กมากกว่าลูกสาวคนโต เธอ 

มีเหตุผลที่ดีกับตัวเองว่า

 ‘พอลลีนเป็นผู้ใหญ่ ความคิดอ่านรอบคอบสุขุมกว่าแคธรีน แคธรีน 

เป็นเด็กชอบคิดฝันอะไรโลดโผน ไม่โตเป็นผู้ใหญ่สักที แม่ถึงต้องคอย 

เป็นห่วง’

	 พอลลีนแต่งงานไปก็นับว่าหมดห่วง แต่แคธรีนนี่น่ะสิ จะอยู่ได้อย่างไร 

กับความคิดแผลง ๆ ดื้อรั้น อย่างที่เคยได้ยินหลุดปากพูดออกมากับพี่สาว

 ‘เรื่องอะไรฉันจะอยากแต่งงาน เพื่อไปทำอาหารสามมื้อแล้วก็ชุนถุงเท้า 

ให้สามีกับลูก ๆ เท่านั้นน่ะหรือ’

	 เอมมาปลอบใจตัวเองว่าแคธรีนพูดไปตามประสาเด็ก เมื่อไรพี่สาว 

แต่งงานไปแล้วตัวเองต้องอยู่คนเดียว ก็คงจะนึกอยากออกเรือนขึ้นมาบ้าง  

ข้อสำคัญ ตอนนี้ชายหนุ่มดี  ๆ ในหมู่บ้านก็ยังไม่เห็นมีจนคนเดียว ยังไม่ชอบ 

ใครก็ดีแล้ว

	 แต่เมื่อรู้จากปากลูกสาวว่า นายทหารหนุ่มร้อยโทอาร์เธอร์ ลินลีย์  

ขอแต่งงานด้วย เอมมาก็รู้สึกราวกับว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงหาทางออกให้เธอ 

แล้วอย่างสมบูรณ์

แคธรีนตื่นขึ้นในตอนเช้าตรู่ เมื่อลำแสงอ่อน ๆ ย่างกรายผ่านหน้าต่างกระจก 

เข้ามาถึงเตียงนอนอย่างทุกเช้า

	 ห้องนอนของแคธรีนอยู่บนชั้นใต้หลังคามุงด้วยหญ้าแธทช์หนาปึกของ 

กระท่อมฉาบปูนขรุขระสีเขียว แซมด้วยไม้ซุงผ่าซีกสีเข้ม สร้างตั้งแต่สมัย 

ศตวรรษที่  ๑๖ แล้วดัดแปลงมาเรื่อยให้สบายเหมาะกับยุคสมัย มันเป็น 

แบบบ้านที่เห็นกันอยู่เกลื่อนตาในลองสต็อก สลับกับบ้านอิฐสีแดงงาม ๆ แบบ 
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แฮมป์เชียร์จำนวนน้อยที่สร้างขึ้นในสมัยหลัง มีกำแพงหินเตี้ย ๆ เก่าแก่สึกหรอ 

กั้นอยู่ด้านหน้าขนาบไปกับตัวบ้าน  แต่ก็ดูสดใสด้วยมวลกุหลาบแข่งกัน 

ออกดอกดกสล้างอยู่ในหลังกำแพง กุหลาบเลื้อยสีแดงสดพาดพันขึ้นมา 

จนถึงบานหน้าต่างห้องนอนของแคธรีน สีสันอันมีชีวิตจิตใจนั้นตัดกับถนน 

สีเทาหม่นแล่นผ่านหน้าบ้าน แล้วเลี้ยวหายไปตรงโค้งถนน

	 จากหน้าต่าง แคธรีนมองเห็นรำไรถึงสายสีเงินของแม่น้ำเทสต์ที่ไหล 

ผ่านหมู่บ้าน มันเป็นสายน้ำงดงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาเทราต์ เพิ่ม 

ความน่าประทับใจให้หมู่บ้านเล็ก  ๆ  สงบเงียบแห่งนี้มาก แต่พร้อมกันนั้น  

ก็ให้บรรยากาศของความสงบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง เหมือนจะยืนยงอยู่ชั่ว 

กาลนาน ไม่มีสิ่งใดผันแปรแม้แต่เหล่าดอกกุหลาบเลื้อยข้างหน้าต่าง และ 

กุหลาบในสวนเล็ก  ๆ  ติดกับบ้าน เมื่อเธอลดสายตามองต่ำลงมามอง มัน 

สวยสดอยู่ทุกฤดูร้อน ตั้งแต่เธอจำความได้

	 แคธรีนใจหายวาบลึก...ไม่แน่ว่าเป็นความตกใจหรือเสียใจ เมื่อบอก 

ตัวเองว่า...ปีนี้อาจจะเป็นฤดูร้อนปีสุดท้ายที่เธอมีโอกาสมองผ่านหน้าต่าง 

ห้องนอน ชมทิวทัศน์ที่คุ้นตาของลองสต็อกก็เป็นได้

	 อีกสองวันเธอจะเข้าสู่พิธีสมรสกับอาร์เธอร์ ลินลีย์ แล้วเดินทางไป 

ตะวันออกกับเขา

	 เวลาผ่านมาไม่ถึงสองเดือน นับแต่วันแรกที่เธอพบหน้านายทหารหนุ่ม

	 แคธรีนเก็บเรื่องที่อาร์เธอร์ขอแต่งงานกับเธอเป็นความลับได้อย่างสนิท 

ตลอดเวลาที่พำนักในบ้านของคุณลุง จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางกลับบ้าน 

ที่หมู่บ้านลองสต็อก พร้อมกับแม่และพี่สาว ส่วนอาร์เธอร์ก็กลับไปลอนดอน

	 เธอไม่ได้ตกปากรับคำชายหนุ่ม ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งกับเขา เพราะ 

สับสนจนคิดอะไรไม่ออกเลยในตอนนั้น ขนาดล่วงมาอีกหลายวัน จนได้รับ 

จดหมายรบเร้าจากอาร์เธอร์ให้เธอตัดสินใจ เธอก็ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดี  

เพราะเธอคิดเพียงแค่ว่า อย่างมากอาร์เธอร์ก็สารภาพรักกับเธอ ให้เธอ 

ตื่นเต้นระทึกใจ ส่วนเรื่องแต่งงานนั้น...เป็นเรื่องไกลเกินไปที่จะรับปากกันใน 

ครั้งแรกที่รู้จัก
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	 ตลอดสัปดาห์นั้น แคธรีนทบทวนความเป็นไปได้ ที่เธอควรจะแต่ง 

หรือไม่แต่งงานกับนายทหารหนุ่มคนนี้ แล้วก็พบว่า...มันเป็นไปได้มากทีเดียว 

ที่เธอจะแต่งงานกับเขา

	 อย่างแรกที่เธอชอบ คือเธอจะได้ออกจากโลกแคบ  ๆ  ในหมู่บ้านได้ 

อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณี ไม่มีใครว่ากล่าวได้

	 อย่างที่สองที่เธอชอบมากกว่านี้ ก็คือจะได้ไปเห็นดินแดนที่เธอไม่มี 

โอกาสรู้จักมาก่อน จะเป็นอินเดีย หรือจีน หรือประเทศอะไรอีกหลาย 

ประเทศที่อาร์เธอร์เล่าให้ฟัง...ก็ช่างเถอะ ไม่สำคัญหรอกว่าประเทศไหน  

ขอแต่เพียงให้รู้สึกว่าเธอได้ไปสัมผัสถึงสุดขอบฟ้าก็พอแล้ว

	 แล้วอย่างที่สามล่ะ เธอชอบอาร์เธอร์ ลินลีย์ หรือเปล่า ถ้าจะต้อง 

ครองคู่กับเขาตลอดชีวิตของเธอ

	 ขอ้นีแ้คธรนียงัตอบไมไ่ด ้ แมรู้ส้กึวา่เขาเปน็คนคยุสนกุ นา่คบ มรีอยยิม้ 

สดชื่นในดวงตาสีน้ำตาล และเรือนกายผึ่งผายแบบทหาร ดูกระปรี้กระเปร่า 

ผิดไปจากชายหนุ่มอื่น  ๆ  ที่เธอเคยเจอ ผู้ชายเหล่านั้นมักจะมีบุคลิกขรึม  ๆ  

เงียบ  ๆ  หงอย  ๆ เหมือนว่าที่พี่เขยของเธอนี่แหละ แต่เธอเพิ่งเห็นอาร์เธอร์ 

เพียงครั้งเดียว เร็วเกินกว่าจะตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไร

	 ในที่สุด แคธรีนไม่มีทางอื่นนอกจากจะเล่าให้แม่และพี่สาวฟัง ถึง 

อย่างไรเธอก็ถ่วงเวลานานกว่านี้ไม่ได้อยู่ดี อาร์เธอร์ต้องการคำตอบจากเธอ  

ไม่ว่าจะเป็นรับหรือปฏิเสธ

	 แม่ของเธอดีใจ แม้พยายามซ่อนไว้ แต่แคธรีนก็ดูออก

	 แน่ละ เอมมาปลื้มใจมาก

	 ไม่น่าเชื่อเลย คุณป้ามาเบลอุตส่าห์จัดงานน้ำชาให้ลูกสาวคนเล็ก เพื่อ 

จะมีโอกาสพบคู่ แต่แล้วคนที่คว้าชัยชนะไปกลับเป็นแคธรีน ซึ่งไปร่วมงาน 

โดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่เรื่องนี้สักนิด นึกว่าเป็นการชุมนุมพบญาติอย่างธรรมดา

	 “เชิญเขามาที่บ้านนี่สิ แคธรีน แม่คิดว่าเขาควรจะมาทำความรู้จักกับ 

ครอบครัวของเรา”

	 “หนูยังไม่ได้รับปากว่าจะแต่งงานกับเขาเลยค่ะ แม่” แคธรีนตอบ  
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เสียงอัดอั้นตันใจ “หนูไม่รู้จะพูดยังไงถูก”

	 “แต่เธอจะมัวลังเลอยู่ตลอดไปยังงี้ไม่ได้นะ” พอลลีนติงด้วยเสียงเป็น 

ผู้หลักผู้ใหญ่ “ตอบไปซี จะตกลงหรือไม่ตกลงก็ว่าไปเลย เขากำลังรออยู่  

พี่เองก็ไม่เห็นเสียหายถ้าเธอจะให้คำตอบว่าเธอจะเอายังไงกันแน่”

	 แคธรีนเหลียวมามองพี่สาว นัยน์ตากลมสีฟ้าเบิกกว้างขึ้นด้วยแวว 

กังวลหนัก

	 “ก็ฉันไม่รู้จะตอบยังไงนี่ ถ้ารู้ก็คงไม่มาปรึกษาแม่กับพี่ยังงี้หรอก คง 

บอกเขาเสียนานแล้ว”

	 “หวังว่าเธอคงไม่โง่พอจะปฏิเสธเขาไปดื้อ  ๆ” พอลลีนทำเสียงอย่าง 

ผู้ใหญ่ที่รู้อะไรดีกว่าเด็ก “ผู้ชายดี ๆ หายากจะตาย เท่าที่พบในงาน ก็รู้สึกว่า 

เขาก็เป็นคนดี หน้าตาดี มีงานมีการทำมั่นคง คงไม่มีพิษภัยอะไร ถึงแม้ว่า 

จะจู่โจมเร็วไปหน่อยก็เถอะ”

	 “เขาบอกว่าเขาจะต้องกลับไปอินเดีย หรือไม่ก็ในประเทศไกลกว่านั้น” 

เอมมาเอ่ยอย่างครุ่นคิด  ความชื่นบานจางหายไปจากน้ำเสียงบ้าง “หนู 

ไม่กลัวว่าหนูจะต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ไกลมากไปหน่อยหรือจ๊ะ”

	 “ไม่หรอกค่ะ” แคธรีนตอบทันที “หนูไม่กลัว”

	 ไม่มีอะไรน่ากลัวมากไปกว่าต้องอยู่ใน  ‘บ้านเกิดเมืองนอน’ โดยเฉพาะ 

ในหมู่บ้านลองสต็อกไปจนตาย

	 ก่อนหน้านี้เธอยังมีพี่สาวไว้พูดคุยเป็นเพื่อนให้หายเหงาบ้าง แต่พอลลีน 

ก็จะแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่อีกเมืองที่สามีทำงานอยู่ ไม่มีโอกาสจะกลับมาบ้าน 

อีกแล้ว อย่างดีก็มาเยี่ยมในวันคริสต์มาส เพื่อนสาว  ๆ  ของแคธรีนก็พอมี 

อยู่บ้าง แต่อีกไม่นานพวกนี้ก็จะแต่งงานไปทีละคนสองคนจนหมด กับหนุ่ม ๆ  

ในเมืองเดียวกันหรือใกล้ ๆ กันนี่ละ ไม่แปลกไปจากนี้หรอก

	 ถ้าหากว่าเธอไม่ตกลงปลงใจกับอาร์เธอร์ เธอก็คงมีชะตากรรมไม่ต่าง 

อะไรกับผู้หญิงพวกนี้

	 แล้วถ้าหากว่าแต่งงานกับอาร์เธอร์ เธอจะหนีพ้นการทำอาหาร ซักผ้า 

ดูแลบ้าน เลี้ยงลูก ยังงั้นหรือ...ก็เปล่าทั้งสิ้น เธอก็ต้องไปเป็นแม่บ้านให้เขา 
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เหมือนภรรยาที่ดีทั่วไป ไม่แตกต่างกัน

 แต่อย่างน้อย...เธอก็ยังเห็นชีวิตที่กว้างไกลกว่ามณฑลแฮมป์เชียร์ละน่ะ!

อาร์เธอร์เดินทางจากลอนดอนมาหาแคธรีนทันทีที่ได้รับจดหมายตอบจากเธอ

	 แคธรีนเลือกถ้อยคำอย่างระมัดระวังในจดหมายตอบ  เธอไม่ได้ 

ผลีผลามตอบรับ แต่เธอก็บอกเป็นนัยอย่างสุภาพว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติที่เขา 

มอบข้อเสนอให้เธอ เธอจึงขอเชิญเขามาเป็นแขกที่บ้านเธอในวันสุดสัปดาห์  

พอเขียนเสร็จแล้วเธอก็ส่งให้แม่อ่านว่าใช้ได้หรือยัง

	 “สุภาพดีแล้วละจ้ะ” แม่ตอบลูกสาวคนเล็กอย่างพอใจ “แม่จะจัดห้อง 

ชั้นล่างให้เป็นห้องพักของเขา”

	 การเชิญแขกมาพักที่บ้านทำได้โดยไม่น่าเกลียด เพราะอาร์เธอร์กำลัง 

จะมาเป็นญาติคนหนึ่งของครอบครัว จะมีก็แต่ขลุกขลักเรื่องที่พัก เพราะ 

ไม่มีห้องว่างเตรียมไว้สำหรับญาติมิตรที่มาพัก  ห้องนอนสองห้องชั้นบน 

ในห้องใต้หลังคาเป็นห้องของพอลลีนและแคธรีน พ่อกับแม่นอนในห้องนอน 

ใหญ่ชั้นล่าง แต่ในเมื่อแขกมาพักเป็นชายหนุ่ม จะให้เขาขึ้นไปพักในห้อง 

ชั้นบนห้องใดห้องหนึ่งก็ไม่เหมาะ เอมมาก็เลยสละห้องนอนของเธอให้เขา 

เสียเอง แล้วขึ้นไปนอนในห้องของแคธรีน ให้ลูกสาวคนเล็กไปนอนกับพี่สาว 

แทน

	 ชาวบ้านลองสต็อกรู้จักกันดีตั้งแต่หัวจนท้ายหมู่บ้าน ชีวิตราบเรียบ 

เงยีบสงบทำใหพ้วกผูห้ญงินยิมการสอดสอ่ง คอยจอ้งความเปน็ไปของเพือ่นบา้น 

เพื่อเพิ่มรสชาติของชีวิตประจำวัน ดังนั้น เมื่อชายหนุ่มแปลกหน้า รูปงาม  

และผิวคล้ำแดดแปลกตา เดินทางมาถึงแทบว่ายังไม่ทันถึงประตูบ้านของ 

แม่ม่ายเบอร์เนตต์ คนในหมู่บ้านก็ดูเหมือนจะรู้กันทั่ว

	 แม่ม่ายเอมมาประจักษ์ดีถึงพิษสงของการซุบซิบนินทา  สำหรับคน 

เคร่งศีลธรรมอย่างเธอ สิ่งนี้ทำให้เธอประสาทเสียมากกว่าที่ควรจะเป็น เธอ 

จะเที่ยวประกาศให้ใครต่อใครรู้ล่วงหน้าว่าอาร์เธอร์ ลินลีย์  สมัครมาเป็น 

ลูกเขยเธอก่อนที่จะตกลงปลงใจถึงขั้นกำหนดวันวิวาห์ก็ไม่ได้ เผื่อเกิดเรื่อง 
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ผันแปรไปอย่างไม่คาดคิดจะยิ่งอับอายขายหน้าหนักขึ้น เธอก็เลยทำสิ่งที่คิดว่า 

เป็นการป้องกันเกียรติยศลูกสาวอย่างเหมาะสมที่สุด คือไม่ปล่อยให้แคธรีน 

มีโอกาสอยู่ตามลำพังกับอาร์เธอร์เลยแม้แต่อึดใจเดียว ตลอดสองวันที่เขา 

มาพักที่บ้านของเธอ

	 แน่ละ อาร์เธอร์อึดอัด เพราะเขาอยากพบแคธรีนตามลำพัง แต่เขา 

ก็ไม่มีโอกาส เวลาก็กระชั้นเข้ามาทุกที เขาก็เลยจำต้องขอแต่งงานกับเธอ 

ต่อหน้าแม่ของเธอนั่นเอง ถือว่าเป็นเพียงการย้ำให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้อีกครั้ง 

หลังจากเขาบอกความในใจมาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน

	 หลังจากนั้นอาร์เธอร์ก็ต้องกลับไปลอนดอน เพื่อเตรียมตัวสำหรับ 

การแต่งงาน และการเดินทางไปตะวันออกในเวลาอีกเพียงเดือนกว่า  ๆ เท่านั้น

	 ส่วนแคธรีนก็ต้องวุ่นวายกับการเตรียมตัวแต่งงาน กลายเป็นว่าเธอ 

ต้องเข้าประตูวิวาห์ก่อนพี่สาวเสียอีก พอลลีนเลยต้องวางมือเรื่องของตัวเอง 

เอาไว้ชั่วคราว แล้วมาช่วยน้องสาวเตรียมข้าวของและเสื้อผ้าที่จะต้องใช้ 

หลังสมรส

	 อาร์เธอร์เขียนจดหมายส่งข่าวถึงแคธรีน ก่อนจะเดินทางมาหาเธอ 

อีกครั้งตอนปลายเดือน

 “…ผมมีข่าวดี คราวนี้ผมตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปอินเดียอีกแล้ว  

เพราะมีกำหนดจะไปทำงานในพระราชอาณาจักรสยาม นายทหารคนหนึ่งชื่อ 

ร้อยเอกโธมัส นอกซ์ ๒ ลาออกจากราชการทหารแล้วและได้รับการว่าจ้าง 

จากกษัตริย์องค์ที่สองของราชอาณาจักรสยาม ให้ไปฝึกทหารแบบอังกฤษให้ 

กองทหารของพระองค์ นอกซ์ส่งข่าวมาบอกพรรคพวกที่อังกฤษว่าต้องการ 

ผู้ช่วย ผมแจ้งความจำนงว่าจะไป ก็เลยส่งใบลาออกจากกองทหารที่อินเดีย 

ผ่านทางกระทรวงกลาโหม พอดีทางกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนด 

 ๒ ร้อยเอกโธมัส นอกซ์ ที่ว่านี้ ผมไปค้นคว้าได้ความมาว่า ในตอนต้นรัชกาลที่ ๔ 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจ้างมาเป็นครูฝึกหัดทหารวังหน้า ต่อมาคือกงสุล 
เยเนอรัลของอังกฤษในกรุงเทพฯ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากอังกฤษ เป็นเซอร์โธมัส 
นอกซ์ - อสนี

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



20

บูรพา

เชิญพระราชสาส์นจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถไปให้เซอร์จอห์น  บาวริ่ง  

เจ้าเมืองฮ่องกงเป็นทูต นำไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสยาม มีเรือออกไปตอน 

ต้นเดือนหน้า เราคงจะต้องเร่งวันแต่งงานให้เร็วขึ้นกว่าเก่า หวังว่าคุณคง 

เตรียมตัวทัน”

	 “แย่แล้ว” แคธรีนร้อง ลุกพรวด ถือจดหมายวิ่งไปหาแม่และพี่สาว  

“แม่คะ หนูจะทำยังไงดี อาร์เธอร์บอกว่าต้องเร่งวันแต่งงานเร็วขึ้น”

	 สำหรับเอมมา ลูกสาวแต่งงานเร็วขึ้นกว่าเดิมสักหนึ่งหรือสองสัปดาห ์

ก็ไม่เห็นต้องวิตกตรงไหน ขอแต่ให้นัดหมายกับท่านสาธุคุณให้เตรียมพิธี 

ในโบสถ์กับเชิญญาติพี่น้องให้ทันก็พอแล้ว แต่ว่าพอลลีนกลับห่วงเรื่องเสื้อผ้า 

น้องสาว กลัวว่าแคธรีนจะเย็บเสื้อแต่งงานไม่ทัน

	 “เอางี้นะ ตอนนี้เธอไม่ต้องทำงานบ้านอะไรทั้งนั้น พี่จะทำเอง เธอ 

กับแม่ช่วยกันเย็บเสื้อแต่งงานให้เสร็จก็แล้วกัน”

	 ข่าวดีของอาร์เธอร์ทำให้แคธรีนต้องอดหลับอดนอนเย็บเสื้อวิวาห์ 

ให้ทันวันงาน เธอไม่ร่ำรวยพอจะจ้างช่างมาตัดเสื้อวิวาห์  และข้อสำคัญ  

ไม่ฟุ่มเฟือยพอจะตัดเสื้อแสนสวยเอาไว้สวมหนเดียวแล้วเก็บลงหีบตลอด 

ชีวิต

	 ชุดวิวาห์ของเธอก็เลยไม่ใช่เสื้อลูกไม้ขาว ประกอบผ้าแพรหรือผ้าโปร่ง 

ยาวหลายสิบเมตรอย่างที่พวกเจ้าสาวรวย ๆ  เขามีกัน แต่ว่าเป็นเสื้อกระโปรง 

ผ้าป่านมัสลินสีครีม ซึ่งอาจจะนำมาใช้ได้ในอีกหลายโอกาส แคธรีนเลือกผ้า 

เนื้อบาง เพราะอาร์เธอร์บอกว่าเธอไม่ต้องขนเสื้อผ้าหนา ๆ ไปให้หนักหีบเสื้อผ้า 

เว้นแต่ผ้าคลุมไหล่ไหมพรมสำหรับลมแรงเวลาอยู่กลางทะเล เขารู้มาว่า 

ประเทศสยามอากาศร้อนจัดอยู่ตลอดปี  วันที่อากาศเย็นที่สุดของสยาม 

ยังร้อนกว่าวันที่อากาศร้อนที่สุดของลอนดอนด้วยซ้ำไป

	 หลังจากอดหลับอดนอนเย็บเสื้ออยู่หลายสัปดาห์ ตอนนี้เสื้อก็เสร็จ 

แล้วแขวนอยู่ในห้อง สวมทับอยู่บนครีโนลีน หรือกระโปรงชั้นในสุ่มไก่ ซึ่ง 

เป็นแฟชั่นของผู้หญิงอังกฤษในทศวรรษนี้

	 เอมมาเปิดหีบหยิบผ้าคลุมผมเจ้าสาวทำด้วยลูกไม้โปร่งบาง เก็บรักษา 
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ไว้อย่างดีตั้งแต่สมัยยายของเธอ มาเพื่อคลุมผมสีทองของแคธรีนในโอกาส 

พิเศษนี้ด้วย นอกจากนี้ยังให้ยืมเข็มกลัดไข่มุกมากลัดที่คอเสื้อ ซึ่งร้อย 

ด้วยริบบิ้นสีฟ้าเพื่อจะให้ครบตามคำโบราณที่ว่า  เจ้าสาวจะต้องมีของเก่า  

ของใหม่ ของขอยืม และของสีฟ้า แต่งให้ครบในวันวิวาห์

	 ‘ผ้าคลุมผมเป็นของเก่า เสื้อแต่งงานเป็นของใหม่ของหนู เข็มกลัด 

เป็นของขอยืม แล้วริบบิ้นก็สีฟ้า ครบตามที่โบราณเขาว่าไว้’ เอมมาบอก 

ลูกสาวด้วยความพอใจ  ‘อย่างน้อย ถึงหนูต้องไปอยู่ต่างประเทศ หนูก็ 

จะได้ชื่อว่าทำถูกต้องตามธรรมเนียมทุกอย่าง’

	 ความตื่นเต้นฉุกละหุกของการเตรียมตัว ทำให้แคธรีนไม่มีเวลาจะ 

นึกถึงเรื่องอื่น แม้แต่การทำความคุ้นเคยกับเจ้าบ่าวของเธอ อาร์เธอร์ก็ต้อง 

เตรียมตัวพร้อมสำหรับการเดินทางเช่นกัน เขากับเธอจะต้องรอนแรมไป 

ในทะเลเป็นเวลาหลายเดือน จึงจะถึงจุดหมาย

	 แคธรีนตื่นจากความคิดคำนึง เมื่อมีเสียงเคาะประตู พอลลีนร้องเรียก 

เข้ามา

	 “แคธรีน  ตื่นหรือยัง  สายแล้ว  วันนี้ เธอจะต้องไปหามิสซิสริกก์ 

ที่โบสถ์นะ”

	 “จะออกไปเดี๋ยวนี้ละจ้ะ”

	 แคธรีนเพิ่งนึกได้ มิสซิสริกก์คือภรรยาท่านสาธุคุณประจำโบสถ์ สนิท 

กับแคธรีนดี เพราะเมื่อก่อนเป็นครูสอนหนังสือให้เด็กผู้หญิงในหมู่บ้านเกือบ 

ทุกคน เธอรับบริจาคเสื้อผ้าเก่า  ๆ  เพื่อนำไปให้คนยากจนและเด็กกำพร้า  

แคธรีนมีเสื้อกระโปรงสักหลาดตัวเก่าที่ไม่จำเป็นอีกแล้วสำหรับเธอ และ 

เสื้อผ้าเก่า  ๆ  สมัยยังเด็กอีกสองสามตัวที่ไปพบในห้องเก็บของ เธอจะนำไป 

บริจาควันนี้ แล้วพูดกันถึงรายละเอียดในพิธีแต่งงานด้วย

	 หลังอาหารเช้า แคธรีนก็หอบเสื้อผ้าออกจากบ้าน ตรงไปที่โบสถ์ 

ซึ่งห่างออกไปอีกสองถนน

	 “รีบกลับมานะ” พอลลีนร้องไล่หลังไป “อาร์เธอร์จะมาถึงตอนบ่าย  

พี่ไม่อยากให้เขามาถึงบ้านแล้วเธอมัวไถลอยู่ข้างนอก”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



22

บูรพา

	 อาร์เธอร์จะมาค้างล่วงหน้าก่อนถึงวันแต่งงาน เขาไม่อยากรีบร้อน 

กระหืดกระหอบมาถึงเอาในวันแต่ง เพราะการเดินทางระหว่างเมืองไม่ว่า 

จะด้วยรถไฟหรือรถม้าโดยสารนั้นเอาแน่ไม่ได้ แม้ว่ารถไฟค่อนข้างแน่นอน 

กว่ารถม้าโดยสาร แต่อีกอย่างหนึ่ง เขาอยากพบหน้าเจ้าสาวของเขาก่อน 

วันแต่งงาน จนป่านนี้เธอกับเขายังไม่ได้มีโอกาสจะพูดจาประสาคนรักกัน 

สักครั้งเดียว

	 คนในหมู่บ้านรู้กันทั่วแล้วว่าแคธรีนจะแต่งงาน เป็นงานแต่งงานเงียบ ๆ 

แต่ก็ถูกต้องตามประเพณี และพอเหมาะพอควรกับฐานะ ทุกคนที่เธอพบ 

จึงยิ้มแย้ม กล่าวอวยชัยให้พรเธออย่างเต็มอกเต็มใจ

	 เมื่อไปถึงโบสถ์ ปรากฏว่ามิสซิสริกก์ไม่อยู่ ออกไปตามหมอในหมู่บ้าน 

มาดูอาการทอมมี่ ลูกชายคนเล็กซึ่งป่วยไข้นอนซมอยู ่ มีแต่โรส ลูกสาวคนโต 

วัยไล่เลี่ยกับแคธรีนประคบประหงมน้องชาย แคธรีนก็เลยเยี่ยมไข้ทอมมี่  

เล่านิทานให้เขาฟังเพื่อให้หลับเร็ว  ๆ ได้ไม่งอแง จนกระทั่งภรรยาท่านสาธุคุณ 

กลับมาพร้อมกับหมอ

	 เธอมอบเสื้อผ้าให้ ตกลงนัดแนะกันเรื่องซ้อมพิธีในโบสถ์ในวันรุ่งขึ้น  

แล้วก็ตกลงกันเรื่องเพลงที่มิสซิสริกก์จะเล่นออร์แกนให้ด้วย กว่าจะกลับมา 

ถึงบ้าน ก็ถึงเวลาอาหารกลางวันพอดี

	 ตอนบ่าย อาร์เธอร์ก็มาถึง

	 ในเมื่อจะแต่งงานกันอยู่แล้ว แม่จึงไม่ได้ขัดข้องอะไรที่แคธรีนจะ 

สนทนาอยู่ตามลำพังกับชายหนุ่ม ตลอดจนไปเดินเล่นกับเขาที่ริมแม่น้ำเทสต์ 

ในตอนเย็น พอลลีนกับแม่เป็นคนทำอาหารมื้อเย็นเสียเอง เพื่อให้แคธรีน 

ได้มีเวลาใกล้ชิดอยู่กับคู่หมั้นของเธอ

แคธรีนเป็นคนชอบอยู่นอกบ้านตั้งแต่ตอนเธอเล็ก ๆ แล้ว

	 ไม่ว่าจะเป็นการช่วยพ่อพรวนดินในสวนดอกไม้ ไปซื้อของในร้านชำ  

หรือแม้แต่ตามพ่อไปตกปลาซึ่งเป็นเรื่องของเด็กผู้ชาย เธอก็ชอบทำ เธอ 

เกลียดการนั่งเย็บผ้าหรือถักไหมพรมอยู่หน้าเตาผิง อย่างที่พอลลีนทำอยู่ได้ 
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วันละหลาย ๆ ชั่วโมง แม้ว่าเธอทำการฝีมือได้ดีไม่แพ้พี่สาวก็ตาม

	 ความสุขอีกอย่างหนึ่งของแคธรีนคือการไปเดินเล่นริมแม่น้ำเทสต์  

ตรงท้ายหมู่บ้าน ตรงส่วนที่เป็นพื้นหญ้าเขียวสดในฤดูร้อน มองเห็นรั้วไม้ 

สีขาวเล็ก  ๆ  กั้นอยู่ทางฝั่งตรงข้าม และยอดโบสถ์แหลมผุดพ้นสุมทุมพุ่มไม้ 

ขึ้นมา วันนี้เป็นครั้งแรกที่มีชายหนุ่มเดินเคียงข้างฉันคนรัก แคธรีนมีทั้ง 

ความชื่นบานระคนอยู่กับความขัดเขินในส่วนลึก

	 เธอกำลังจะแต่งงานกับเขามะรืนนี้  แต่ก็ยังแทบจะไม่รู้ เรื่องอะไร 

เกี่ยวกับตัวเขาเลย นอกจากว่าบิดามารดาของอาร์เธอร์ถึงแก่กรรมไปแล้ว  

เขามีพี่ชายคนเดียวอยู่ในลอนดอน  มีฐานะมั่งคั่ง  และกำลังจะเดินทาง 

มาร่วมงานวิวาห์ของน้องชาย

	 “คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวฉันบ้างไหมคะ”

	 ในที่สุด เธอก็ตัดสินใจเริ่มต้นด้วยประโยคกลาง  ๆ ฟังสุภาพดีกว่า 

จะขยายความตรง  ๆ  ว่า ในเมื่อเราจะแต่งงานกันอยู่แล้ว ก็น่าจะรู้จักกันให้ 

มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

	 อาร์เธอร์ยิ้มให้เธอ เขาสูงหกฟุต แคธรีนสูงเพียงห้าฟุตสามนิ้ว เธอ 

ต้องเงยหน้าขึ้นมองเขา  ก็เห็นนัยน์ตาสีน้ำตาลเป็นประกายระยับเหมือน 

ครั้งแรกที่พบกัน

	 “ผมรู้แต่ว่าผมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน ก็พอแล้ว”

	 แคธรีนควรจะเอียงอาย แต่เธอก็กลับนึกขันคำตอบของชายหนุ่ม  

อาร์เธอร์พูดเรื่องอื่นไม่เป็นหรือยังไงกันนะ

	 “คุณชอบเดินเล่นไหมคะ ฉันชอบมาเดินเล่น หรือไม่ก็อ่านหนังสือที่นี่ 

ทุกวันเลยละค่ะ”

	 อาร์เธอร์นึกพิศวงกับคำบอกเล่าของหญิงสาว

	 “คุณชอบอ่านหนังสือด้วยหรือ”

	 “ค่ะ ถ้าหาโอกาสอ่านได้ ท่านสาธุคุณริกก์ท่านมีห้องสมุดเล็ก  ๆ แต่ 

มีหนังสือดี  ๆ  อยู่เยอะ ท่านเต็มใจให้ขอยืมทุกเวลา เสียแต่ฉันไม่ค่อยมีเวลา 

ว่างพอจะอ่านได้เกินกว่าอาทิตย์ละเล่ม”
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	 อาร์เธอร์ไม่ชอบอ่านหนังสือ เว้นแต่หนังสือพิมพ ์ เขาทิ้งหนังสือหนังหา 

ทุกชนิดตั้งแต่พ้นโรงเรียนเป็นต้นมา ถ้าเลือกได ้ อาร์เธอร์ใช้เวลาว่างไปกับกีฬา 

และสังสรรค์กับเพื่อนฝูงด้วยกันมากกว่าจะยอมอยู่เงียบ ๆ เหงา ๆ คนเดียว

	 กลับมาอังกฤษคราวนี้ เขาก็ไม่เคยอยู่ติดที่พักเลยแม้แต่คืนเดียว  

ลอนดอนเต็มไปด้วยความบันเทิงนอกบ้านสำหรับชายหนุ่ม เกินกว่าจะขัง 

ตัวเองอยู่กับสิ่งแห้งแล้งไร้ชีวิตอย่างตัวหนังสือ

	 “อาทิตย์ละเล่มก็เก่งมากแล้ว ผมเองปีทั้งปียังไม่เคยจับหนังสือเลย  

คุณชอบอ่านหนังสืออะไร”

	 “ฉันชอบอ่านกวีนิพนธ์ของเชกสเปียร์ กับลอร์ดไบรอนมากที่สุดค่ะ”

	 สีหน้าของแคธรีนสดใสขึ้นเมื่อเอ่ยถึงกวีคนโปรดของเธอ

	 “รองลงไปก็คือจอห์น คีตส์ บทกวีเขาแฝงความเศร้า ความผิดหวัง 

ในชีวิตจนทำให้ฉันหดหู่ทุกครั้งที่อ่าน ฉันก็เลยไม่ค่อยจะชอบเขาเท่าเชกสเปียร ์

ฉันว่าเชกสเปียร์มองชีวิตคนได้ลึกซึ้ง รอบด้าน ไม่ได้มองว่าสุขหรือทุกข์ 

อย่างเดียว”

	 อาร์เธอร์ฟังถ้อยคำของหญิงสาวผ่านหูไปเช่นเดียวกับฟังเสียงน้ำไหลริน 

ในลำธาร คือเพลินกับความใสรื่นหูมากกว่าจะคำนึงถึงความหมาย

	 “คุณจะเอาหนังสือติดตัวไปมั่งก็ได้นะ เพราะที่อาณาจักรสยามมีพวกเรา 

อยู่นับคนได้ ผมคิดว่าคุณจะไม่มีโอกาสสังสรรค์กับใครบ่อยนัก ถ้ามีหนังสือ  

คุณจะได้ไม่เหงา”

	 แคธรีนหันเหความคิดไปสู่พระราชอาณาจักรทางตะวันออกอย่างฉับไว

	 “เล่าเรื่องตะวันออกให้ฉันฟังมากกว่านี้ได้ไหมคะ”

	 แน่ละ อาร์เธอร์กระตือรือร้นเต็มใจจะเล่าถึงเรื่องที่เขารู้ดีอยู่แล้ว

	 เขาเล่าถึงครั้งแรกที่เดินทางไปอินเดียเมื่ออายุเพียง ๑๙ ปี ด้วยนิสัย 

รักผจญภัยเกินกว่าจะยอมอยู่บ้าน แล้วดำเนินรอยทำธุรกิจค้าใบชาอย่าง 

ตระกูลของเขา เมื่อไปถึงอาร์เธอร์ก็เข้าเป็นทหาร ไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว 

จนกระทัง่ไดเ้ปน็รอ้ยโท สงักดัอยูใ่นกองพนัทหารทีพ่นัเอกกลิเบริต์ เบอรเ์นตต ์

เป็นผู้บังคับกองพัน
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	 อาร์เธอร์เป็นคนชอบเดินทาง เขาเคยเดินทางออกจากอินเดีย ผ่าน 

พม่าไปจนถึงสยาม หลังจากได้ไปเห็น เขาก็บอกตัวเองว่า ถ้าหากว่าได้มา 

ประจำทำงานที่นี่ ก็น่าจะดีกว่าอยู่อินเดีย

	 “เมืองหลวงของสยามเหมือนลอนดอนอยู่อย่างหนึ่ง คือมีแม่น้ำใหญ่ 

ไหลผ่านกลาง เหมือนแม่น้ำเทมส์ไหลผ่านลอนดอน คุณเห็นคุณอาจจะชอบ 

บ้านช่องเขาแปลกมาก เชื่อไหมว่าเป็นบ้านลอยน้ำ”

	 “เป็นยังไงคะ บ้านลอยน้ำ”

	 “สองฟากแม่น้ำ เขาใช้ไม้ไผ่ มันเป็นท่อนไม้ที่กลวงข้างใน น้ำหนัก 

เบาลอยน้ำได้ ผูกเป็นผืนไม้ใหญ่  ๆ  ติดกันแทนฐานรากของบ้าน แล้วสร้าง 

ตัวบ้านไว้บนนั้น  บ้านของชาวสยาม  โปร่ง เบา ให้ลมพัดผ่านได้  เขา 

ไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านด้วยอิฐปูนหนาทึบอย่างบ้านของเรา เพราะอากาศ 

ร้อนจัด ร้อนจนนั่งกลางแดดไม่ได้เลย แม้แต่ใต้ต้นไม้ก็ยังร้อน”

	 อาร์เธอร์ชำเลืองมองผิวสะอาดบางของแคธรีน แล้วปรารภด้วยเสียง 

ห่วงใย

	 “คุณจะทนความร้อนได้แค่ไหนก็ไม่รู้”

	 การรักษาผิวหน้าและมือไว้ให้ขาวผ่อง เป็นภาระอย่างหนึ่งของหญิงสาว 

ทุกคน เนื้อตัวส่วนอื่น  ๆ  นั้นไม่มีปัญหา เพราะว่าซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้าปกคลุม 

มดิชดิ พอลลนีมกัจะวุน่วายกบัการดแูลผวิพรรณ ผดิกบัแคธรนีซึง่ไมเ่ดอืดรอ้น 

เรื่องนี้เท่าใดนัก แล้วก็แปลก แม้ว่าชอบอยู่นอกบ้าน ผิวขาวของแคธรีน 

ก็ไม่ยักตกกระจากแสงแดด ผิดกับพอลลีนซึ่งต่อให้ขังตัวเองอยู่ในห้องเกือบ 

ทั้งวัน ก็ยังไม่วายมีจุดกระจาง  ๆ  บนจมูกอยู่จนได้ ทำให้หล่อนอารมณ์เสีย 

อยู่ทุกฤดูร้อน

	 แคธรีนยิ้มให้ว่าที่เจ้าบ่าว รอยยิ้มของเธอบริสุทธิ์ ใส จนอาร์เธอร์ 

อดใจไม่อยู่ อยากจะก้มลงจูบเธอ เขารั้งเอวเธอเข้ามาใกล้ แต่พอดีเหลือบ 

ไปเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินใกล้เข้ามา ก็เลยต้องปล่อยด้วยความเสียดาย

	 แคธรีนกำลังใจจดใจจ่อกับเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งเล่า มากกว่าจะสนใจ 

อารมณ์ของเขา
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	 “ฉันไม่กลัวแสงแดดหรอกค่ะ ถึงยังไงฉันก็คงหาหมวกใส่ได้ เล่าถึง 

สยามต่อดีกว่าค่ะ ชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้าง”

	 “ชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นสงบน่าปลอดภัยกว่า คนสยามมองพวกเรา 

เป็นตัวประหลาด ผมเดินไปไหนมาไหนจะมีเด็กวิ่งเกรียวกราวตามดู หัวเราะ 

กัน ชี้กันให้ดู พวกผู้หญิงพากันแอบมองเราตามประตูหน้าต่าง แต่ก็เบาใจได ้

ว่าชาวสยามไม่ดุร้าย พวกนี้รักสงบ เฉื่อยชา คุณอาจจะว่าเขาขี้เกียจด้วยซ้ำ  

แตถ่า้อยูอ่นิเดยีละก ็ คณุจะไมม่วีนัรูเ้ลยวา่ตืน่นอนขึน้วนัใดวนัหนึง่ คนพืน้เมอืง 

อาจจะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเรารอบบ้านไปหมดแล้วก็ได้”

	 “แปลว่าสยามยอมรับการเป็นอาณานิคมหรือคะ”

	 “สยามยังไม่ได้เป็นอาณานิคมหรอกครับ แต่อีกไม่นาน ก็น่าจะ...”

	 อาร์เธอร์ทอดเสียงอย่างใช้ความคิด แต่แล้วก็รีบพูดเหมือนปลอบโยน 

เธอ

	 “แต่ถ้าเกิดเหตุสงครามขึ้นมา คุณไม่ต้องกลัวนะ ยอดรัก ยังไงผม 

ก็จะดูแลคุณให้ปลอดภัยจนได้ คุณอยู่กับผม คุณไม่ต้องวิตกกังวลอย่างใด 

ทั้งสิ้น”

แคธรีนไม่รู้ว่าเจ้าสาวคนอื่น  ๆ  ในวันวิวาห์ตื่นนอนขึ้นด้วยความแช่มชื่น 

สดใส หรือว่าตื่นเต้นระทึกใจกันแน่ เธอรู้แต่ว่าเธอตื่นขึ้นในเช้าวันวิวาห์ 

ของเธอด้วยอาการร้อนจัด ปวดระบบไปทั้งตัวอย่างหนักเหมือนเป็นไข้

	 ความจริงแคธรีนมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวมาตั้งแต่เมื่อบ่ายวาน ทำให้ 

เธอไปเดินเล่นกับอาร์เธอร์ที่ริมแม่น้ำเป็นครั้งที่สองได้เพียงนิดเดียว ก็ต้อง 

ขอให้เขาพากลับบ้าน อาร์เธอร์เข้าใจว่าเธออ่อนเพลียจากการเตรียมตัวหนัก  

ก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรมาก เขาบอกพอลลีนให้หายาสมุนไพรมาให้น้องสาว 

กินแก้อ่อนเพลียและครั่นเนื้อครั่นตัว

	 “พักผ่อนให้มาก ๆ นะลูก”

	 แม่ของเธอกำชับด้วยความห่วงใย เมื่อเดินมาส่งถึงบันได

	 “แม่รู้ว่าเจ้าสาวทุกคนตื่นเต้น แล้วหนูเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นอย่างเดียว  
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หนูอดหลับอดนอนมาเป็นอาทิตย์  ๆ เย็บเสื้อเอย จัดข้าวของลงหีบเอย  

บางคนที่เจออย่างหนูน่ะ แทบจะป่วยไข้ไปเลยเชียวละ”

	 แคธรีนนอนกระสับกระส่าย เดี๋ยวร้อนผ่าว เดี๋ยวหนาวจับใจ หลับ ๆ 

ตื่น  ๆ  อยู่ทั้งคืน เธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไร เพราะปกติแล้วเธอเป็นคน 

แข็งแรง ไม่มีอาการป่วยแม้แต่หวัด

	 ผลก็คือ ตอนเช้าแคธรีนลุกไม่ไหว ศีรษะปวดร้าวระบม พอเลื่อนตัว 

ลงจากเตียง พื้นห้องก็หมุนคว้างเหมือนลูกข่าง จนเธอต้องทิ้งศีรษะลงบน 

หมอน หอบหายใจระรวยราวกับเพิ่งออกแรงหนักมาหยก ๆ 

	 พอลลีนเข้ามาในห้องในอีกพักใหญ่ต่อมา เห็นน้องสาวในสภาพนั้น  

หล่อนก็ร้องออกมาด้วยความตกใจ กุลีกุจอเข้ามาประคอง

	 “พระเจ้า! นี่น้องเป็นอะไรไป ตัวร้อนจี๋เชียว” หล่อนอุทานเมื่อสัมผัส 

“ลุกไหวรึเปล่า”

	 แคธรีนพยักหน้า แข็งใจลุกโดยมีพี่สาวพยุงเหมือนเป็นคนไข้ แต่พอ 

เดินไปถึงฉากที่กั้นไว้มุมห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า เธอก็แทบจะทรุดตัวลงนั่ง 

เพราะหมดแรง

	 พอลลีนจับหน้าผากน้องสาว จับเนื้อตัว แล้วเริ่มละล้าละลัง ไม่รู้ 

จะทำอย่างไรถูก

	 “พระเจ้าช่วย! เราจะทำยังไงดี” หล่อนปรารภกับตัวเองมากกว่าถาม 

น้องสาว “วันนี้ใครเขาป่วยกันมั่ง เจ้าสาวต้องอาบน้ำ แต่งตัว แล้วไปโบสถ์ 

กลับมารับประทานอาหารกลางวัน ตอนบ่ายอาร์เธอร์จะพาเธอออกเดินทางไป 

ลอนดอน...จะเอาเวลาที่ไหนมาป่วย!”

	 “พี่ก็ . . .รู้รึ เปล่าว่าพูดอะไรออกมา”  แคธรีนพึมพำ  เมื่อพยายาม 

ยันตัวขึ้น “ยังกะฉันสมัครใจป่วยงั้นแหละ”

	 ถ้าหากว่าเป็นเรื่องอื่น วันอื่น แคธรีนคงหัวเราะขันความประสาทเสีย 

ของพอลลีน แต่ในขณะนี้ คำพูดของพี่สาวทำให้เธอตระหนักว่า เป็นหน้าที่ 

ที่เธอจะต้องลากสังขารอ่อนเปลี้ยไปทำสิ่งต่าง  ๆ ตามที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดให้จงได้

	 ไม่มีอะไร...เว้นแต่ความตาย...จะหยุดยั้งแคธรีนไว้จากการเข้าพิธีสำคัญ 
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ที่สุดในชีวิตของผู้หญิง

โรสกระหืดกระหอบมาถึงบ้านของแคธรีนในตอนสาย

	 หล่อนนัดจะไปร่วมงานวิวาห์ของแคธรีนในโบสถ์เพื่อทำหน้าที่เพื่อน 

เจ้าสาว แต่ว่าหล่อนได้ข่าวอาการป่วยของเจ้าสาวเสียก่อน  ก็เลยรีบร้อน 

ออกจากบ้าน วิ่งหน้าตาตื่นมาตลอดทางจนถึงประตูบ้านหญิงสาว

	 พอเห็นหน้าเพื่อนสาว โรสก็ร้องลั่นออกมา

	 “อุ๊ยตายแล้ว! เป็นอย่างที่กลัวเอาไว้จริง ๆ”

	 แคธรีนยืนจับพนักเก้าอี้อยู่ ขณะที่พอลลีนช่วยสวมชุดเจ้าสาวให้ เธอ 

อาบน้ำไม่ได้ ได้แต่เช็ดตัว ถึงกระนั้นก็หนาวสะท้านไปทั่วตัว แต่ก็ไม่มีทาง 

เลือก เจ้าสาวจะต้องสวยสะอาดผ่องใสที่สุดในวันนี้

	 “หมายความว่ายังไง” เธอแข็งใจถามเสียงแหบแห้ง ลำคอร้อนผ่าว  

แสบร้อนราวกับเพิ่งกลืนของร้อน ๆ ลงไป

	 โรสมองเพื่อนสาว นัยน์ตาเบิกกว้าง เสียงหล่อนบอกความตกอกตกใจ

	 “หมายความว่า...เธอติดหัดจากน้องชายฉัน รู้ไหม แคธรีน ทอมมี่ 

เป็นหัด! ตอนนี้หัดขึ้นแดงเต็มตัว เธอยังไม่เคยเป็นหัดไม่ใช่หรือ เธอเคย 

บอกฉัน”

	 พอลลีนยืนตะลึง

	 “ออกหัด พระเจ้าช่วย!”

	 หล่อนยั้งปากไว้ มองน้องสาว ทำท่าเหมือนจะทรุดฮวบลงไปตรงนั้น 

อีกคน

	 ใช่ แคธรีนยังไม่เคยออกหัด แม่เคยบอกเธอ แล้วบอกด้วยว่าการ 

ออกหัดตอนโตแล้ว อาการจะหนักกว่าเด็ก เธอต้องระวังไม่เข้าใกล้เด็ก  ๆ  

ที่ออกหัด มิฉะนั้นจะติดได้ง่าย

	 เธอเคยเหน็เดก็ ๆ ในหมูบ่า้นออกหดั รูด้วีา่เดก็เหลา่นัน้เปน็ไขต้วัรอ้นจดั 

และงอแงขนาดไหน กินเวลาถึงสองอาทิตย์กว่าจุดสีแดงน่าเกลียดตามตัวนั้น 

จะหายไปหมด
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	 แล้วทำไม พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงส่งหัดมาให้เธอในวันวิวาห์ด้วยเล่า  

เธอเป็นเจ้าสาวคนแรกของลองสต็อกที่ออกหัด...หรือจะเป็นคนแรกของ 

ประเทศอังกฤษด้วยก็ไม่แน่เหมือนกัน

	 “อาจจะไม่ใช่ก็ได้” พอลลีนปลอบใจ เมื่อเห็นน้องสาวทำท่าจะเป็นลม 

“แคธรีนอาจจะเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้น อาร์เธอร์ไปตามหมอมาแล้ว เดี๋ยวก็คง 

มาถึง”

	 หมอมาถึงพอดี แพทย์ชราประจำหมู่บ้านตรวจอาการเธอ เหมือน 

ผู้ใหญ่ใจดีพึงกระทำต่อเด็ก เขารับรองว่าเธอไม่เป็นอะไรมาก ไม่ต้องตกใจ 

ว่าจะป่วยหนักจนกระทั่งลุกไม่ขึ้น เธออาจจะต้องนอนพักผ่อนให้มาก แต่อีก 

ไม่กี่วันเธอก็จะหายเป็นปกติ...

	 แต่...ก็ไม่มีอะไรมาลบล้างความจริง แคธรีนออกหัด เหมือนอย่าง 

ที่กลัวไว้ไม่มีผิด!

อาร์เธอร์แทบจะเป็นบ้าตายกับเรื่องฉุกละหุกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดฝัน

	 ถึงแม้ว่าตัวเขาเอง โดยนิสัยเป็นคนชอบความโลดโผน ชอบเรื่อง 

เสี่ยงอันตรายโดยไม่แยแสผลที่จะตามมาในอนาคต ทำให้เขาทนความมี 

ระเบียบและเคร่งครัดต่อศาสนาตลอดจนขนบธรรมเนียมอย่างที่พ่อแม่และ 

พี่ชายยึดถือกันไม่ได้ แต่ชายหนุ่มยอมรับว่า การที่เจ้าสาวเกิดป่วยขึ้นมาใน 

เช้าวันวิวาห์ เป็นการทดสอบที่หนักหน่วงจริง  ๆ  ของพระผู้เป็นเจ้า จนทำให้ 

เขามืดแปดด้าน ลงนั่งกุมขมับ คิดหาทางออกไม่ได้

	 กำหนดการทุกอย่างวางเอาไว้เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรงราวกับกำแพง 

อิฐ  ยากแก่การเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลง  หลังจากเข้าพิธีแต่งงานแล้ว  

อาร์เธอร์จะพาเจ้าสาวเดินทางไปลอนดอน พักอยู่ที่บ้านของอัลเฟรด พี่ชาย 

ของเขาสามคืน มากพอที่แคธรีนจะมีเวลาชมลอนดอน และซื้อข้าวของจำเป็น 

นิด  ๆ  หน่อย  ๆ  ตามประสาผู้หญิง ก่อนจะเดินทางไปลงเรือที่โดเวอร์ แล้ว 

ออกเดินทางไปตะวันออก

	 เรือที่จะไปคราวนี้ อัญเชิญพระราชสาส์นจากสมเด็จพระราชินีนาถ  
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ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์สยาม เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่  

มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและสะดวกสบายมากกว่าเดินทางด้วยเรือโดยสาร 

ธรรมดา นับเป็นการฮันนีมูนที่วิเศษสุดเท่าที่อาร์เธอร์จะมอบให้เจ้าสาวคนสวย 

ของเขาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง เพราะต่อไปแคธรีนจะต้องอยู่ใน 

ดินแดนใหม่ ห่างไกลจากเพื่อนร่วมชาติและสภาพแวดล้อมที่เธอคุ้นเคย เธอ 

จะต้องเงียบเหงาอย่างนั้นอีกหลายปี กว่าจะมีโอกาสกลับมาบ้าน

	 แต่กำแพงอิฐก็พังทลายลงในพริบตา

	 อารเ์ธอรไ์มม่ทีางทีจ่ะพาเจา้สาวผูจ้บัไขต้วัรอ้นจดัออกจากโบสถ ์ เดนิทาง 

ระหกระเหินจากที่นี่ไปลอนดอน โดยแคธรีนไม่ทรุดหนักเสียระหว่างทาง

	 เอาเถอะ ถึงเบาใจจากคำยืนยันของหมอว่าหญิงสาวไม่ได้ป่วยมากมาย 

อะไร อีกไม่กี่วันก็หาย แต่เขาน่ะหรือจะพาเจ้าสาวผู้กะปลกกะเปลี้ยจาก 

ลองสต็อกเข้าไปพักอาศัยใต้หลังคาบ้านของพี่ชายที่ลอนดอน ในเมื่อลูกของ 

เจ้าของบ้านก็ยังเล็กมาก แถมยังสุขภาพอ่อนแอ สามวันดีสี่วันไข้ ดีไม่ดี 

จะติดหัดเข้าไปอีกคน ก็ยุ่งกันทั้งบ้าน อัลเฟรดจะไม่มีวันยอมรับน้องสะใภ้ 

เข้าไปพักด้วยแน่นอน ส่วนการพักในโรงแรมก็เปลืองเงินมากเกินไป อาร์เธอร ์

จำต้องเก็บเงินไว้อย่างระมัดระวัง เขาใช้เงินไปมากในช่วงกลับมาอังกฤษคราวนี้ 

กับการสำเริงสำราญนอกบ้านตามประสาชายหนุ่ม

	 ถ้าหากว่าจะเลื่อนการแต่งงานออกไปจนกว่าแคธรีนจะหายป่วยเป็นปกติ 

ถึงตอนนั้นเรือก็จะออกเดินทางไปแล้ว อาร์เธอร์มีกำหนดจะต้องไปรายงานตัว 

กับร้อยเอกนอกซ์ให้ทันตามเวลาที่แจ้งไปแล้ว  แผนทุกอย่างกำหนดไว้ 

เรียบร้อยว่าเขาจะเดินทางไปพร้อมกับเรือเที่ยวพิเศษครั้งนี้ ถ้าหากว่าเลื่อน 

เวลาออกไปอีก ก็อาจจะต้องรอไปอีกตั้งหกเดือนหรือว่าหนึ่งปีกว่าจะหาเรือ 

โดยสารไปตะวันออกได้ เพราะเส้นทางการเดินเรือนั้น ยิ่งไปประเทศไกล 

มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องรอนานด้วยความไม่แน่นอนมากขึ้นเท่านั้น ดีไม่ดี 

ไปตกค้างอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ระหว่างทาง จะยิ่งลำบากหนักเข้าไปอีก

	 ไม่ใช่เฉพาะทุกคนในบ้านเท่านั้นที่วุ่นวายจนนึกอะไรไม่ออก แม้แต่ 

สาธุคุณริกก์ ผู้จะต้องทำหน้าที่ประกอบพิธีแต่งงาน ก็เอาแต่ส่ายหน้าด้วย 
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ความอัดอั้นตันใจ

	 แคธรีนกลับเป็นคนที่ตัดสินใจได้ก่อนคนอื่น

	 “ฉันพอไปโบสถ์ไหวค่ะ พิธีกินเวลาไม่นาน ฉันทนได้”

	 เธอพยายามส่งยิ้มให้เจ้าบ่าวเพื่อเป็นการปลอบใจเขา แต่ว่าอาร์เธอร์ 

กลัดกลุ้มเสียจนยิ้มไม่ออก

	 “ท่านสาธุคุณอาจจะรวบรัดให้เร็วกว่าปกตินิดหน่อย ก็คงไม่มีใครว่า 

อะไร แล้ว...หลังจากนั้นฉันจะเดินทางไปลอนดอนกับคุณ เรา...ค่อย  ๆ  

เดินทางไปช้า ๆ ก็ได้”

	 อาร์เธอร์จับมือแคธรีนไว้แน่น สัมผัสร้อนจัดจากมืออ่อนนุ่มทำให้เขา 

สงสารเธอจับใจ

	 “ได้ซี ยอดรัก ถ้าหากว่าคุณทำได้...อย่างน้อยวันนี้ผมก็สบายใจว่า 

คุณคือแคธรีน ลินลีย์ แล้ว”

อัลเฟรด ลินลีย์ มาถึงในตอนสายวันเดียวกันนั้น

	 เขาแก่กว่าอาร์เธอร์สิบปีเต็ม เป็นชายวัยสามสิบสามที่ดูภูมิฐานแบบ 

นักธุรกิจชาวเมืองหลวง ไว้จอนยาวเป็นพุ่มข้างแก้มตามสมัยนิยม เครื่อง 

แต่งกายของเขาประกอบด้วยเสื้อนอกตัวยาวสีดำ เช่นเดียวกับเสื้อกั๊กและ 

ผ้าผูกคอผืนสั้น สายนาฬิกาพกทองคำห้อยโยงอยู่บนเสื้อกั๊ก เป็นของราคา 

แพง เช่นเดียวกับหมวกท็อปแฮทสีดำมัน กิริยาท่าทีเขาก็รับกับสีมืดขรึม 

ของเสื้อผ้า คือดูเคร่งขรึมเต็มไปด้วยระเบียบ

	 พอรู้ถึงอาการป่วยของแคธรีน อัลเฟรด ลินลีย์ ก็ขมวดคิ้ว ราวกับ 

ว่าเป็นความผิดของหญิงสาวที่ปล่อยตัวให้ออกหัด แต่เมื่อพูด แคธรีนพบว่า 

เขาดูห่วงใยและมีน้ำจิตน้ำใจมากกว่าที่คิด

	 “นายมันจะบ้ารึไง อาร์เธอร์ ขืนเอาเจ้าสาวเดินทางระหกระเหินไปถึง 

ลอนดอน แคธรีนมีหวังป่วยหนักกว่านี้อีก หัดมันมีโรคอื่นแทรกซ้อนได้  

ฉันว่าดีที่สุดก็คือให้แคธรีนพักรักษาตัวเสียให้หายที่บ้าน นายเองก็อยู่ดูแล 

เธอทางนี้”
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	 “แต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องเดินทางไปตะวันออก...”

	 “ต้องเลื่อนการเดินทางไปก่อน ไม่มีทางอื่น”

	 “เลื่อนไม่ได้!” อาร์เธอร์ยืนกราน “ผมจะต้องเดินทางเที่ยวนี้ ไม่งั้น 

มีหวังต้องรออีกหลายเดือน...ครึ่งค่อนปีกว่าจะหาเรือไปถึงสิงคโปร์ได้ เป็น 

ตายยังไงก็ต้องไป!”

	 อัลเฟรด  ลินลีย์  กลืนคำโต้เถียงลงไปในลำคอเมื่อเหลียวมาเห็น 

ดวงหน้าแดงก่ำด้วยพิษไข้ของเจ้าสาว เธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวด้วยท่าทางเหมือน 

จะล้มพับอยู่รอมร่อ

	 “เราอย่าเพิ่งเถียงเรื่องนี้กันเลย” เขาตัดบทกับน้องชาย “ไม่ใช่เวลา  

นายพาเจ้าสาวไปโบสถ์ซะก่อนดีกว่า”

	 ถึงกระนั้นเขาก็ยังหนักใจอยู่ดี เมื่อมองอาร์เธอร์ช่วยประคองหญิงสาว 

ออกจากบ้าน แม่และพี่สาวของหล่อนเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้ว เคราะห์ดี 

ที่โบสถ์อยู่ห่างออกไปไม่มากนัก มิฉะนั้นแคธรีนก็คงพยุงร่างไปไม่ไหว

	 พันเอกกิลเบิร์ต เบอร์เนตต์ เดินทางจากเมืองเบรมเมอร์มาทำหน้าที่ 

ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง ให้เจ้าสาวเกาะแขนพาเดินเข้าโบสถ์ เพื่อมอบตัวให้เจ้าบ่าว

	 พิธีแต่งงานเริ่มและจบลงครบถ้วนตามธรรมเนียม แต่ทว่ารวบรัด 

เท่าที่ท่านสาธุคุณจะเร่งให้ได้  ท่านกล่าวถ้อยคำสำหรับพิธีแต่งงานด้วย 

ความเร็วเสียจนแคธรีนแทบจะจับคำไม่ทัน

	 อันที่จริง ถึงท่านจะพูดช้ากว่านี้สักสิบเท่า หญิงสาวก็จับคำได้ยาก 

อยู่นั่นเอง หูของเธออื้อราวกับผึ้งเข้าไปบินหึ่ง  ๆ  อยู่ในนั้น นัยน์ตาก็พร่า 

จนมองไม่เห็นแม้แต่อาการกระสับกระส่ายของเจ้าบ่าวผู้ยืนเคียงข้าง

	 เสียงของท่านสาธุคุณแหวกโสตประสาทมึนงงของเธอเข้ามา ขาด  ๆ  

หาย ๆ ราวกับพูดจากที่ไกล

	 “อาร์เธอร์ ออกัสตัส ลินลีย์ ท่านจะรับหญิงผู้นี้เป็นภรรยา จะรัก  

ให้เกียรติ และซื่อสัตย์ต่อเธอ...”

	 เสียงตอบของอาร์เธอร์หนักแน่น

	 “ผมรับครับ”
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	 เสียงท่านสาธุคุณดังขึ้นเล็กน้อย เหมือนท่านกลัวว่าเธอจะไม่ได้ยิน

	 “แล้วเธอ แคธรีน ลาวิเนีย เบอร์เนตต์ จะรับชายผู้นี้เป็นสามี จะ 

รัก เชื่อฟัง...”

	 แคธรีนรู้สึกว่าริมฝีปากเธอแห้งจนตึงแทบปริด้วยพิษไข้ เมื่อพยายาม 

เปล่งเสียงแหบแห้งอย่างยากเย็น

	 “ดิฉันรับค่ะ”

	 เสียงประกาศของท่านสาธุคุณลอยห่างออกไปอีก แต่แคธรีนก็รู้ว่า 

การแต่งงานจบลงโดยสมบูรณ์

	 เธอสัมผัสริมฝีปากของอาร์เธอร์บนริมฝีปากเธอ มันแผ่วเบาเสียจน 

เป็นแค่การแตะผิวเผิน อาร์เธอร์คงจะตระหนักดีว่าผิวหน้าเธอร้อนจัดเสีย 

ยิ่งกว่าประคบด้วยน้ำร้อน เขาไม่กล้าจูบเธอตรง ๆ 

	 “ฉันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ ไม่ต้องห่วง...”

	 เธอพยุงกายเดินกลับมา เพียงก้าวแรกออกพ้นประตูโบสถ์ ก็หน้ามืด 

ล้มฮวบลงตรงนั้น

ไม่มีใครเตือนให้รู้ว่าอาการป่วยในวันรุ่งขึ้นและวันถัดมาจะยิ่งเลวร้าย  

จนกระทั่งแคธรีนลุกจากเตียงไม่ได้ตลอดวันตลอดคืน เว้นเสียแต่จะมีคน 

อุ้มขึ้นมา

	 ไข้ขึ้นสูง ลำคอเธอร้อนจัดและเจ็บระบมจนกลืนน้ำซุปไม่ลง แคธรีน 

รู้สึกว่าเม็ดผื่นแดง  ๆ  นั้นไม่ได้ผุดขึ้นบนผิวกายของเธอเพียงที่เดียว มันคง 

จะผุดขึ้นมาเต็มคอเรื่อยลงไปจนถึงกระเพาะอาหาร เธอจึงทรมานทรกรรม 

แม้แต่เวลากลืนน้ำลาย

	 เธอไม่รู้ว่า อาร์เธอร์กับพี่ชายของเขาโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ระหว่าง 

ที่เธอนอนหลับ ๆ ตื่น ๆ ทรมานทรกรรมอยู่ในห้องนอน อัลเฟรดไม่ได้ต้องการ 

เพียงแค่ให้น้องสะใภ้รักษาอาการป่วยที่บ้านเท่านั้น แต่ว่าต้องการให้อาร์เธอร์ 

เลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปด้วย เพื่อจะดูแลภรรยา

	 “นายมันจะบ้ารึไง” เขาต่อว่าน้องชายด้วยความฉุนเฉียวหัวฟัดหัวเหวี่ยง 
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“ทิ้งเมียไปได้ลงคอ แต่งงานแล้วนายก็ต้องรับผิดชอบเขา เรื่องเดินทางนาย 

จะไปเมื่อไรก็ได้ หรือถ้าจะพลาดงานที่ตะวันออก ก็ยังมีงานของฉันให้นายทำ 

ได้ทุกเวลา”

	 “ก็นี่ละที่ไม่อยากทำ พี่ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบค้าขายนั่งอยู่ในออฟฟิศอย่างพี่ 

ถ้าต้องเป็นพ่อค้าละก็ กลับไปอินเดียดีกว่า”

	 “ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนายถึงรังเกียจงานที่มั่นคง ทำรายได้ดีกว่างาน 

ที่นายระเหเร่ร่อนไปสุดขอบโลกซะอีก”

	 “ขอที” อาร์เธอร์ตัดบทด้วยความหัวเสีย “เราพูดเรื่องนี้กันมามาก 

พอแล้ว อีกอย่างฉันก็ไม่ใช่เด็ก ๆ แล้วนะ พี่เลิกทำกับฉันเหมือนฉันเป็นเด็ก 

ทีเถอะ”

	 “ถ้านายอยากโตเป็นผู้ใหญ่ อย่างแรกคือทำตัวอย่างที่สามีควรทำ  

ปกป้องดูแลภรรยา จนกว่าเธอจะหายแล้วเดินทางไปด้วยกัน อาการป่วย 

เป็นเหตุสุดวิสัย ร้อยเอกนอกซ์เขาคงเข้าใจ”

	 อาร์เธอร์ตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว  ก่อนที่พี่ชายจะพูดมาถึงตอนนี้ 

ด้วยซ้ำไป เขามีเหตุผลดีที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในประเทศคนละ 

ฟากโลก การเดินทางไปใช้ชีวิตในดินแดนไกลที่สุด เป็นความใฝ่ฝันของ 

ชายหนุ่มมาตั้งแต่ยังเยาว์ แต่เป็นเหตุผลที่เขาบอกใครไม่ได้โดยเฉพาะพี่ชาย 

อัลเฟรดไม่มีวันจะเห็นประเทศไหนดีไปกว่าประเทศอังกฤษ แม้แต่ฝรั่งเศส 

ที่ใคร ๆ เห่อจะไปเที่ยวกัน เพื่อจะกลับมาคุยกับเพื่อนฝูงว่าได้ไปเห็นมหานคร 

ที่สวยที่สุดในโลกอย่างปารีสมาแล้ว อัลเฟรดก็ไปเพียงหนเดียวเมื่อเจ็ดปี 

ก่อน แล้วไม่คิดจะไปอีก เพราะถือว่างานรัดตัวเกินกว่าจะเสียเวลาไปเที่ยว 

อยู่เฉย ๆ หลายวัน

	 ชายหนุ่มยอมรับว่าเขารักแคธรีน หลงรักเธอตั้งแต่พบกันครั้งแรก  

แต่ถ้าจะรั้งรออยู่ในอังกฤษเพื่ออยู่กับเธอ ก็ต้องรออยู่อีกหลายเดือน กว่าจะ 

หาทางเดินทางไปถึงพระราชอาณาจักรสยามก็จะมีแต่ปัญหา ระหว่างนี้ถ้าต้อง 

ใช้เงินที่เหลืออยู่น้อยนิดไปเรื่อย ๆ เพื่อดำรงชีวิตกันสองคน มันก็คงไม่มากพอ 

จะไปตั้งตัวในดินแดนใหม่
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	 ข้อสำคัญ เมื่ออยู่เฉย  ๆ  ไม่ได้ เขาก็ต้องไปทำงานกับพี่ชายเพื่อเลี้ยง 

ครอบครัว อาร์เธอร์เกลียดการนั่งคิดบัญชีและจับเจ่าอยู่ทุกวันในร้านค้า 

ยิ่งกว่าทุกอย่างในโลก และเกลียดยิ่งกว่านี้เมื่อต้องอยู่ภายใต้สายตาเข้มงวด 

ของพี่ชายจนกระดิกตัวไม่ได้

	 เขาตอบพี่ชายว่า

	 “ฉันตัดสินใจแล้ว ฉันจะออกเดินทางไปก่อน แล้วถ้ามีโอกาสก็จะ 

หาทางให้แคธรีนเดินทางตามไปทีหลัง”

	 อัลเฟรดมองน้องชายด้วยสายตาบอกให้รู้ว่า...เขาคิดว่าอีกฝ่ายเสียสติ 

ไปแล้ว

	 “นายมันบ้าจริง ๆ ด้วย” เขาครางออกมา “เดินทางไปสุดขอบโลกนี่นะ 

ขนาดชายฉกรรจ์เดินทางไปคนเดียวยังไม่รู้จะรอดรึเปล่า ไหนจะอันตราย 

สารพัด กะลาสีบ้ากามเอย โจรสลัดเอย ชาวพื้นเมืองบ้าเลือดเอย ไหนจะ 

โรคภัยไข้เจ็บอีกล่ะ ไม่มีผู้หญิงคนไหนเดินทางไปคนเดียวได้เด็ด  ๆ ถ้าไม่มี 

สามีไปด้วย”

	 “ฉันคงไม่ให้แคธรีนเดินทางไปคนเดียวหรอกน่า” อาร์เธอร์ตอบ ออก 

จะหงุดหงิด “ฉันจะต้องหาทางให้เธอไปกับใครที่ดูแลเธอได้ หรือไม่ ถ้า 

ทุกอย่างเรียบร้อย ฉันก็จะกลับมาอังกฤษ มารับเธอ”

	 อัลเฟรดยังไม่ยอมแพ้อยู่ดี เขากับน้องชายมีปากเสียงเรื่องนี้กันมา 

หลายครั้งแล้ว

	 “ก็แทนที่จะทำอะไรให้มันประดักประเดิดขนาดนั้น นายก็เลื่อนกำหนด 

คราวนี้ไปเสีย ก็จะยุ่งยากน้อยที่สุด ไม่งั้นจะให้แคธรีนทำอะไรอยู่ในอังกฤษ 

คนเดียว ผู้หญิงอายุน้อย แต่งงานแล้วแต่สามีทิ้งขว้างไม่ดูดำดูดี มันแย่ 

มากนะสำหรับผู้หญิง”

	 อาร์เธอร์ทำหน้าเอือมระอาความคิดตรงเผงแบบไม้บรรทัดของพี่ชาย  

พอ ๆ กับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เคยชอบใจความคิดที่คอยแต่จะแหกกรอบกฎเกณฑ์ 

ไม่รู้จบของน้องชาย

	 “ฉันไม่ได้ทิ้งขว้างแคธรีน เรามีความจำเป็นของเราที่จะต้องยืดหยุ่น 
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ตามสถานการณ์ตะหากล่ะ เราเลิกพูดกันเถอะ ฉันจะบอกแคธรีนเอง เธอ 

คงเข้าใจ”

แคธรีนไม่มีเสียงจะตอบสามี เมื่อเขาบอกเรื่องที่เขาตัดสินใจแล้วให้เธอรับรู้

	 เธอได้แต่นอนซมอยู่บนเตียง ลำคอแห้ง เจ็บ ราวกับเป็นแผลฉกรรจ ์

ผิวกายร้อนจัดด้วยไข้สูงจนน่ากลัว ความร้อนของไข้แผดเผาน้ำตาที่ควรจะมี 

ให้แห้งหายไปโดยสิ้นเชิง

	 “ผมรู้ว่าเป็นเรื่องยากที่คุณจะทำใจ ผมก็เหมือนกัน” ชายหนุ่มกระซิบ 

ปลอบเธอ “แต่เราไม่มีทางเลือก ถ้าผมไม่เดินทางไปก่อน ผมก็จะไปรับงาน 

ไม่ทัน  อีกอย่างคือถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อไป  หกเดือน  หรือหนึ่งปี  อัลเฟรด 

ต้องเอาตัวผมไปทำงานกับเขาแน่  ๆ ตายซะดีกว่าที่จะนั่งจำเจอยู่ในออฟฟิศ 

ทั้งวัน”

	 แคธรีนเอื้อมมือไปกุมมือสามีกระชับแน่น แทนคำตอบที่เธอเปล่ง 

เสียงออกมาได้ยากเย็น

	 เธอเข้าใจความรู้สึกของอาร์เธอร์ เขาคงจะเกลียดการถูกติดขังอยู่ใน 

ผนังสี่ด้านของห้องทำงานทุกวี่ทุกวัน เหมือนเธอเกลียดการนวดแป้ง เคี่ยว 

สตู หรือถักไหมพรมอยู่ในบ้านวันแล้ววันเล่าเป็นป  ีๆ ใจเขาก็คงเหมือนใจเธอ 

นั่นแหละ  คืออยากติดปีกบินไปจนสุดขอบฟ้า  พ้นจากหมู่บ้าน  ทุ่งนา 

และแม่น้ำในอังกฤษ เพราะว่าโลกยังกว้างขวางมากกว่าเท่าที่สายตาเห็น 

อีกมากนัก

	 แต่ถ้ามีความน้อยอกน้อยใจแทรกอยู่ลึก  ๆ  ก็คือความรู้สึกที่ว่ า  

อาร์เธอร์รักหัวใจอิสระของเขามากกว่าคำนึงถึงใจของเธอนั่นเอง

	 ไม่มีเจ้าสาวคนไหนหรอกที่ทำใจได้กับการถูกสามีทิ้งไปตั้งแต่ทำพิธี 

แต่งงานเสร็จ ต่อให้เขาคนนั้นจากไปเพื่อไปสนามรบในฐานะวีรบุรุษก็ตามที

	 “คุณไม่ต้องห่วงนะ ที่รัก” อาร์เธอร์พร่ำปลอบโยนเธอ “ผมจะจัดการ 

ให้คุณเดินทางติดตามผมไปเร็วที่สุด ผมจะหาทางให้ได้ เชื่อผม”

	 แคธรีนวางศีรษะลงบนหมอนอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงอีกครั้ง เธอ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



37

ว.วินิจฉัยกุล

หลับไป มือยังถูกกุมแน่นอยู่ในอุ้งมือของชายหนุ่ม

แม่และพี่สาวของแคธรีนไม่เต็มใจที่อาร์เธอร์จะต้องเดินทางไปอย่างฉุกละหุก 

ขนาดนี้ก็จริง แต่ในเมื่อไม่มีใครกล่าวโทษได้ว่าเป็นความผิดที่ชายหนุ่มจะต้อง 

เดินทางไปรับงานตามความรับผิดชอบของเขา ทุกคนก็จำต้องกลืนความ 

ไม่เต็มใจลงไป แล้วยอมรับความจริงอันพะอืดพะอมไว้แทน

	 เอมมาพูดกับลูกสาวคนเล็กเป็นเชิงปลอบโยน

	 “มีถมไป ภรรยากะลาสีหรือนักเดินเรือ เขาก็ต้องถูกทิ้งอยู่บ้านเป็นปี ๆ 

ตอนสามีออกทะเล”

	 แคธรีนไม่มีแรง ไม่ว่าจะตอบรับหรือว่าคัดค้าน อาการไข้ของเธอยังคง 

สูงติดต่อกันหลายวัน หมอบอกว่าคนที่ออกหัดตอนโตเป็นผู้ใหญ่อาการ 

จะรุนแรงกว่าเด็กเล็ก ข้อสำคัญคือต้องระวังโรคแทรกอีกด้วย เธอต้อง 

พักผ่อนให้มากที่สุด

	 ในวันที่อาร์เธอร์ออกเดินทางไปลอนดอน แคธรีนจึงทำได้เพียงแต่ 

ยืนส่งเขาที่หน้าต่างห้องนอน เธอมองจนรถม้าของเพื่อนบ้านที่มารับเขาไปส่ง 

ที่สถานีรถไฟพาร่างของอาร์เธอร์ลับหายไปจากโค้งถนน

	 แลว้แคธรนีกโ็ซเซกลบัมาทีเ่ตยีงนอน ควำ่หนา้ลงบนหมอนแลว้สะอืน้ฮกั 

เหมือนจะขาดใจ

	 เธอบอกไม่ถูกเหมือนกันว่า...เธออาลัยเจ้าบ่าว หรือเสียดายที่ไม่ได้ 

ออกเดินทางจากบ้าน...มากกว่ากัน รู้แต่ว่าความรู้สึกอ้างว้าง ว่างเปล่า จน 

เหมือนโลกทั้งโลกสูญหายไปกลายเป็นความเวิ้งว้าง เป็นความทรมานใจอย่าง 

ไม่มีอะไรเทียบเท่า

	 เธอจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อีกกี่เดือน กี่ปี กว่าจะได้พบหน้าอาร์เธอร ์

อีกครั้ง ก็ยังจนปัญญาจะคาดเดา

“เป็นยังไงมั่งล่ะ เช้าวันนี้ดูเธอดีขึ้นมากแล้วนี่”

	 พอลลีนทัก เมื่อเข้ามาในห้องนอนของน้องสาว เห็นเจ้าของห้องนั่งอยู่ 
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บนเตียง ส่องมองเงาตัวเองในกระจกมือถือ

	 แคธรีนยิ้มโรย  ๆ  ให้พี่สาว จุดแดงน่าเกลียดบนผิวจางหายไปเกือบ 

หมดแล้ว  เห็นผิวใสบางเกือบเหมือนเดิม แต่ก็ยังซูบซีด  ไม่เปล่งปลั่ง 

อย่างเก่า

	 “ฉันลุกไหวแล้วละพี่ ช่วยตัวเองได้แล้ว”

	 “พี่ก็ว่ายังงั้นละ ตั้งเดือนครึ่งเชียวนะ...”

	 แคธรีนป่วยอยู่นานกว่าหนึ่งเดือน หมอบอกว่าเธอมีโรคหลอดลม 

อักเสบแทรก ทำให้อาการป่วยยืดเยื้อแม้ว่าจุดสีแดงตามตัวจะค่อย ๆ  หายไป 

แล้วก็ตาม ต่อจากนั้นก็คือการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง เพราะน้ำหนักเธอ 

ลดลงไปกว่าห้าปอนด์

	 “ดีแล้วที่อาร์เธอร์เขาตัดสินใจให้เธอรออยู่ทางนี้ แทนที่จะลากเธอ 

ถูลู่ถูกังลงเรือไปกับเขา ถ้างั้นละก็เธออาจจะไม่รอดก็ได้ พี่รู้มาว่าการเดินทาง 

เรือมันลำบากลำบนจะตาย”

	 พอลลีนยังคงว่าเรื่องนี้ไม่หยุดปาก

	 “จอห์นเล่าให้ฟังละซี” แคธรีนดักคอ

	 “เขาเคยเดินทางไปฝรั่งเศสมาหนหนึ่ง แค่ออกไปถึงช่องแคบอังกฤษ  

คลื่นก็แรง จนเมากลิ้งกันไปทั้งเรือ ไม่มีอะไรทรมานเท่าเมาคลื่น...”

	 “เว้นแต่เป็นหัด” แคธรีนตอบยิ้ม ๆ 

ญาติพี่น้องรับรู้เรื่องนี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ แม้แต่อัลเฟรดเองก็แสดง 

ความปรานีน้องสะใภ้อย่างมาก ด้วยการเขียนจดหมายมาเชิญเธอไปพัก 

ที่บ้านเมื่อเธอหายดีแล้ว

	 เขายังรับรองด้วยว่า ถ้ามีลู่ทางให้เธอเดินทางไปตะวันออกได้เมื่อไร  

เขาจะส่งข่าวมาทันที

	 “ฉันหายแล้ว” แคธรีนย้ำ ทั้งกับตัวเองและพี่สาว “แล้วคอยดูนะ  

ฉันจะไม่ยอมป่วยอีกเป็นอันขาด ระหว่างนี้ฉันจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ 

การไปเริ่มชีวิตใหม่”
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	 พอลลีนยิ้ม มองน้องสาวด้วยความขบขันและเอ็นดู

	 “พูดราวกับว่าเธอสมัครใจหรือไม่สมัครใจป่วยได้งั้นแหละ”

	 หล่อนเลียนคำพูดที่น้องสาวเคยพูด แล้วช่วยแคธรีนให้ลุกขึ้น เปลี่ยน 

เสื้อผ้าจากชุดนอนเป็นชุดที่สวมอยู่ประจำวัน

	 “แต่พี่ก็ เห็นด้วยที่ว่าเธอควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชีวิตใหม่   

ต่อไปนี้เธอจะต้องอยู่กับแม่แค่สองคนแล้วนะ เพราะว่าจอห์นไม่ยอมให้พี่ 

เลื่อนกำหนดแต่งงานไปอีกแล้ว เราจะแต่งงานกันต้นเดือนหน้านี้แหละ”

 

พอลลีนแต่งงานไปตามกำหนดที่เจ้าบ่าวของหล่อนวางเอาไว้ แล้วย้ายเข้าไป 

อยู่ในเมืองกับเขา

	 เมื่อพอลลีนออกเรือนไป เอมมาก็หมดห่วงเกี่ยวกับภาระเรื่องลูก  ๆ  

โดยสิ้นเชิง เธอถือว่าได้ทำหน้าที่ของแม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แคธรีนเอง 

ถึงยังอยู่กับแม่ ก็เป็นเพียงชั่วคราว อีกไม่นานเธอจะเดินทางไปอยู่กับสามี  

ขึ้นอยู่กับว่าโอกาสนั้นจะมาถึงช้าหรือเร็วเท่านั้น

	 เอมมามักจะใช้เวลาไปทำกิจกรรมการกุศลที่โบสถ์ทุกอาทิตย์ ไปช่วย 

เย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่า  ๆ  ที่บริจาคให้คนยากจนบ้าง หรือไม่ก็ช่วยงานสอน 

หนังสือเด็กเล็ก  ๆ  ที่มิสซิสริกก์เปิดสอนขึ้นในห้องครัวของบ้านพัก โรงเรียน 

ในหมู่บ้านมีสำหรับเด็กผู้ชายโต  ๆ และมีครูมาประจำเพียงคนเดียว แคธรีน 

จึงมักจะถูกทิ้งอยู่ตามลำพังที่บ้าน

	 เธอรู้สึกเหงาแทบจะทนไม่ไหว

	 อารเ์ธอรเ์งยีบหายไป ไมม่ขีา่วคราวมาถงึ แคธรนีไดแ้ตส่วดมนตภ์าวนา 

ให้เขาเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ เธอไม่ได้หวังว่าเขาจะ 

ส่งข่าวมาถึงเธอก่อนครึ่งปีที่จากไป แต่ทุกวันทุกคืนเธอได้แต่เฝ้าคอยข่าวคราว 

จากเขา

	 หลายครั้ง หญิงสาวเริ่มสงสัยว่า...หรือว่าอาร์เธอร์จะไม่กลับมาอีก  

เขาจะเดินทางไปจนสุดขอบฟ้า แล้วมีความสุขอยู่ที่นั่น ไม่หวนกลับมาหา 

ผู้หญิงที่เขาพบเพียงระยะสั้น ๆ จนไม่เกิดความผูกพันที่จะกลับมาหา
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	 พอรู้ตัว แคธรีนก็ผลักความคิดฟุ้งซ่านออกจากสมอง

	 เรื่องอะไรอาร์เธอร์จะไม่กลับ เขากับเธอไม่ได้เป็นแค่คนรักธรรมดา  

แต่ผูกพันกันด้วยพันธะศักดิ์สิทธิ์ของการสมรส พระผู้เป็นเจ้าทรงรับรู้ข้อนี้  

อาร์เธอร์เป็นสามี เขาจะไม่ทิ้งภรรยาเอาไว้คนเดียวเป็นอันขาด

สี่เดือนต่อมา หญิงสาวก็ได้รับจดหมายฉบับแรกจากสามี

	 อาร์เธอร์เล่าไม่ยาวนัก เห็นได้ชัดว่าเขากำลังอยู่ในอารมณ์หงอยเหงา  

เศร้าหมอง จนไม่มีกะจิตกะใจจะสนใจเรื่องรอบตัว

	 “…ผมออกเดินทางมาจนพ้นยุโรปแล้ว  กำลังมุ่งหน้าไปตะวันออก  

จึงอดคิดไม่ได้ว่าตัดสินใจผิดไปหรือเปล่าที่ทิ้งคุณเอาไว้คนเดียว แต่เมื่อ 

สอบถามนายเรือแล้ว กว่าจะมีเรือเที่ยวสะดวกสบายอย่างนี้ก็อีกนานมาก ถ้า 

เป็นการเดินทางธรรมดา เราอาจจะถูกทิ้งอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งระหว่างทาง 

เสียก็ได้ กว่าจะมีเรือโดยสารให้เดินทางต่อไปอีก

	 ผมเบื่อที่จะต้องขังตัวเองในเคบิน แต่จะเดินเล่นบนดาดฟ้าก็ไม่ได้  

คลื่นลมแรงมาก เพราะเรือกำลังจะเข้าเขตมรสุม ผมเคยเจอพายุในอ่าว 

เบงกอลมาก่อน รู้ดีว่ามันน่ากลัวแค่ไหน คลื่นแต่ละลูกราวกับภูเขา คุณคง 

นึกไม่ออกหรอกว่าเวลาเรือเจอคลื่นอย่างนี้ เหมือนเรือใบเด็กเล่นลำเล็ก  ๆ  

ที่ถูกบีบโยนเล่นระหว่างนิ้วยักษ์ แต่สำหรับผม เตรียมตัวพร้อมแล้ว ก็เลย 

ไม่หวั่นวิตกนัก

 ผมต้องรีบจบจดหมายเพราะว่าจะแวะส่งที่เมืองท่า คุณจะได้รับเร็ว 

หน่อย ดีกว่ารอไปจนถึงสยามแล้ว

	 ผมจะหาทางให้คุณเดินทางตามผมไปโดยเร็วที่สุด ดีกว่าผมจะต้อง 

ย้อนกลับมารับคุณอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะต้องรออยู่อีกสักหนึ่งหรือสองปีเป็น 

อย่างน้อย

	 ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณด้วย ยอดรัก จนกว่าเราจะพบกัน”

	 แคธรีนจูบจดหมายแล้วกอดไว้แนบอก

	 ดีที่พอลลีนย้ายออกไปแล้ว มิฉะนั้นหล่อนจะต้องเห็นว่ากิริยาของ 
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น้องสาวเป็นเรื่อง  ‘เพ้อเจ้อไม่เข้าเรื่อง’ คนอย่างพอลลีนเห็นความอ่อนไหว 

ของอารมณ์เป็นความเหลวไหลไร้สาระ แม้แต่เรื่องที่แคธรีนเต็มอกเต็มใจ 

จะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จัก ก็เป็นสิ่งที่พอลลีนไม่มีวันเข้าใจ

	 “แค่นึกว่าจะต้องเดินทางเป็นเดือน  ๆ ไม่ได้ถึงบ้านกับเขาสักที พี่ก็ 

กลัวแล้ว” หล่อนสารภาพกับน้องสาว “ที่ไปอยู่บ้านใหม่คราวนี้ โชคดีที่แม่ 

ให้เครื่องเรือนไปด้วย พี่เลยสบายใจที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนบ้านเรา”

	 แคธรีนหยุดความคิดเกี่ยวกับพี่สาวไว้แค่นั้น เธอย้อนกลับมาอ่าน 

จดหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งจำได้ทุกตัวอักษร

	 เธอไม่ได้อ่าน แล้วรับรู้เพียงแค่การอ่าน

	 แคธรีนเริ่มนึกวาดภาพตาม แม้ว่าอาร์เธอร์ไม่ใช่คนบรรยายอะไร 

ต่อมิอะไรได้เก่งก็จริง แต่เธอก็ประมวลคำบอกเล่าครั้งก่อนหน้านี้และถ้อยคำ 

ในจดหมายเข้าด้วยกัน เพื่อจะนำมาเตรียมตัวให้พร้อมอีกครั้ง เมื่อเธอจะ 

ต้องเดินทางเข้าจริง ๆ 

	 ถ้าหากว่าเธอจะต้องจำเจอยู่ในเรือกลางทะเลเป็นเวลาหลายต่อหลาย 

เดือน การถักลูกไม้หรือเย็บผ้าเห็นจะไม่พอเสียแล้วที่จะฆ่าเวลา แม้แต่การ 

อ่านกวีนิพนธ์ก็คงช่วยได้เพียงครึ่งเดียว และจะให้เธอนั่งอ่านพระคัมภีร์ 

ไบเบิลตลอดเจ็ดวันในสัปดาห์ก็ไม่ไหวอีกนั่นละ เธออ่านได้ในวันอาทิตย์ 

วันเดียวก็คิดว่าพอแล้ว สำหรับเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ดีระดับปานกลาง 

อย่างเธอ

	 แคธรีนชอบอ่านหนังสือ แม้เธอไม่เคยลองเขียนหนังสือมาก่อน แต่ 

การได้จดบันทึก หรือระบายความในใจลงเป็นตัวหนังสือ ก็นับว่าน่าทดลอง 

ไม่น้อยเหมือนกัน

	 เธอเคยอ่านนิยายเรื่อง โรบินสัน ครูโซ จนจบ เมื่ออายุสิบสี่ป ี ตอนนั้น 

เธอหลงนึกว่าเป็นเรื่องจริงของผู้ชายเรือแตกที่ติดอยู่บนเกาะตั้งหลายปีเสียอีก 

จนกระทั่งท่านสาธุคุณริกก์ผู้ให้ยืมหนังสือ บอกแกมหัวเราะขัน ๆ ว่าเป็นเรื่อง 

แต่งขึ้นทั้งหมด

	 ใครจะรู้ ชีวิตในบูรพาอาจจะตื่นเต้นไม่แพ้โรบินสัน ครูโซ ก็เป็นได้  
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ถ้าหากว่าเธอจะตั้งใจบันทึกเอาไว้ให้ลูกหลานอ่านต่อไป

ในตอนปลายฤดูใบไม้ร่วง แคธรีนได้รับจดหมายจากพี่ชายของอาร์เธอร์เชิญ 

ให้เธอไปพักที่บ้านของเขา เพราะเขาเกิดไปพบชาวอังกฤษเข้าคนหนึ่งที่เคย 

อยู่ในพระราชอาณาจักรสยามมาก่อน

	 “…ฉันจึงอยากให้เธอมีโอกาสได้พบเขา เพราะเขาคงจะให้คำแนะนำ  

และข้อคิดต่าง  ๆ  ที่จำเป็นสำหรับเธอ ก่อนจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศนั้น  

ถ้าเธอสะดวกเมื่อไร โทรเลขมาบอกล่วงหน้าด้วย เราจะได้จัดเตรียมที่พัก 

ให้เธอ”

	 แคธรีนแทบจะติดปีกบินออกจากบ้านมาตามคำเชิญโดยไม่รั้งรอ  

ถึงแม้ว่าเธอไม่เคยเดินทางด้วยรถไฟตามลำพังมาก่อน แต่ก็ไม่น่าจะยากอะไร 

นัก อีกอย่างหนึ่งเธอก็ไม่ใช่สาวน้อยอีกต่อไปแล้ว เธอคือมิสซิสลินลีย์ เป็น 

หญิงสมรสแล้วอย่างถูกต้องตามประเพณี เธอจะไปไหนมาไหนคนเดียวได้ 

ง่ายพอ ๆ กับแม่ของเธอ

	 แคธรีนส่งโทรเลขให้อัลเฟรด บอกว่าเธอจะมาถึงตอนเย็นวันศุกร์ถัดไป 

บอกให้แม่รู้ว่าพี่ชายสามีเชิญไปพักที่ลอนดอน แล้วจัดเสื้อกระโปรงชุดที่ดี 

ที่สุดติดตัวไปลอนดอน พร้อมด้วยเงินอีกเล็กน้อยเป็นค่าเดินทาง

บ้านของอัลเฟรด ลินลีย์ อยู่ที่ลีนสเตอร์สแควร์ เป็นบ้านริมถนนที่แม้มอง 

แค่ภายนอกก็รู้สึกถึงความโอ่อ่าแบบบ้านชาวเมืองหลวง มีบันไดเตี้ย ๆ ทอดขึ้น 

จากรั้วเหล็กโปร่งด้านหน้า ขึ้นสู่ประตูด้านหน้าซึ่งขนาบด้วยเสาคู่ใหญ่ ห่วง 

ทองเหลืองขึ้นเงามัน คล้องติดอยู่หน้าประตูสำหรับกระดกขึ้นเคาะ

	 อัลเฟรดมีฐานะดีกว่าที่แคธรีนคิด แม้เธอรู้ล่วงหน้าจากอาร์เธอร์ว่า 

พี่ชายเขามีเงินทองมากกว่าเขาหลายสิบเท่าก็ตาม เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในห้องโถง 

ด้านนอก มีบันไดใหญ่เลียบชิดฝาขึ้นสู่ชั้นบน และระย้าแก้วพวงใหญ่จุดให้ 

สว่างด้วยไฟแก๊ส มองเห็นเครื่องเรือนหรูหราบางชิ้น ตู้ไม้ขัดมันอย่างงาม  

เก้าอี้บุกำมะหยี่สีแดงเข้ม ตลอดจนเครื่องกระเบื้องเดรสเดน และเครื่อง 
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ลายครามบางชิ้นจากเมืองจีน ก็ทำให้แคธรีนรู้สึกว่าตัวเธอหดเล็กลงไปกว่า 

เดิม แต่เริ่มรู้สึกดีขึ้น เมื่อพบหน้าเจ้าของบ้านฝ่ายหญิง

	 มาร์ธา ภรรยาของอัลเฟรดเป็นหญิงอายุราวสามสิบ ร่างใหญ่จนดู 

ไล่เลี่ยกับสามี ผมสีเข้ม รูปหน้าหนากว้าง เรียกไม่ได้ว่าสวย แต่ก็ดูมีสง่า  

หล่อนแต่งกายสวยงาม กระโปรงผ้าตาใหญ่  ๆ  ซึ่งเป็นแฟชั่นล่าสุดจีบบาน 

เป็นระบายซ้อนกันเป็นชั้น เคลื่อนไหวดังแสกสากยามออกเดิน แม้อยู่บ้าน 

หล่อนก็ประดับอาภรณ์คือเข็มกลัดติดเสื้อที่คอปก  และยังมีสร้อยข้อมือ 

ลูกปัดเม็ดใหญ่ ท่าทางหล่อนกลมกลืนกับการแต่งกาย คือดูมีสง่าภาคภูมิ 

ไปทุกย่างก้าว

	 หล่อนมองแคธรีนด้วยสายตาพอใจหน้าตาและกิริยาของหญิงสาว  

ยิ้มอย่างใจดีแม้ว่าค่อนข้างไว้ตัว น้อมกายสูงใหญ่มาใกล้ เอาแก้มแนบแก้ม 

นิดหนึ่งตามธรรมเนียม

	 “พักเสียก่อน เธอคงจะเหนื่อยจากการเดินทาง เรารับประทานอาหาร 

มื้อค่ำกันตอนสองทุ่ม แต่ว่าเราจะดื่มน้ำชากันก่อนนะจ๊ะ”

	 จบคำต้อนรับของหล่อนเพียงแค่นั้น

	 บ้านนี้มีหลายห้อง ดูลักษณะการจัดบ้านก็เดาได้ว่าห้องนอนเจ้าของ 

บ้านคงจะหรูหราไม่แพ้ห้องอื่น  ๆ แต่ห้องพักสำหรับแขกที่จัดไว้ให้หญิงสาว  

เป็นห้องนอนค่อนข้างแคบ  ถึงกระนั้นเครื่องเรือนก็นับว่างามทันสมัย  

ประกอบด้วยเตียงมีพนักและปลายเตียงเป็นลูกกรงทองเหลืองขัดขึ้นมันเงา  

โต๊ะแต่งตัวตั้งชิดหน้าต่างกระจก และถัดไปคือโต๊ะวางอ่างล้างมือและเหยือกน้ำ 

กระเบื้องลายดอกไม้ วอลล์เปเปอร์สีแดงแก่เข้มตามที่นิยมกัน ทำให้ห้อง 

ดูแคบลงอีก แต่ถึงกระนั้น มันก็ยังกว้างและหรูกว่าห้องนอนเดิมของเธอ 

อยู่มาก

	 แคธรีนไม่มีกะจิตกะใจจะชมความงามของบ้านมากกว่านี้ เธอพักผ่อน 

ได้ไม่นานนัก สาวใช้ก็มาเคาะประตู เชิญให้ลงไปดื่มน้ำชากับเจ้าของบ้าน

	 มาร์ธานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ส่วนห้องรับแขกแม้ว่าตกแต่งหรูหราอลังการ 

ที่สุดในบ้าน แต่ก็ใช้ประโยชน์น้อยที่สุด เพราะสงวนไว้สำหรับแขกสำคัญ 
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มาเยือน ปกติก็จะปิดเอาไว้เฉย ๆ ไม่มีใครย่างเหยียบเข้าไป

	 ท่าทางมาร์ธาดูเป็นกันเองมากขึ้นเมื่อซักถามเกี่ยวกับข่าวคราวของ 

อาร์เธอร์

	 “อัลเฟรดดีใจที่สืบเสาะหาคนรู้จักประเทศตะวันออกจนพบ ชื่อประเทศ 

อะไรฉันลืมไปแล้ว จำได้แต่อินเดีย”

	 “สยามค่ะ”

	 “นั่นละจ้ะ อาร์เธอร์ส่งข่าวมาถึงเธอหรือ ป่านนี้เขาก็ถึงปลายทางแล้ว 

ละซี ไม่เข้าใจเลยว่าเขาคิดยังไงถึงไปไกลกว่าอินเดีย แค่อินเดียฉันก็ว่าไกล 

สุดขีดแล้ว เอ! สยามเห็นจะไกลกว่าเมืองจีนเสียอีกมั้ง”

	 “ใกล้กว่าค่ะ”

	 “ก็คงไม่ใกล้กว่ากี่มากน้อยนักหรอก” มาร์ธาออกความเห็นเรื่อยเจื้อย 

ต่อไปอีก

	 แคธรีนได้แต่เป็นฝ่ายฟัง รู้สึกว่ามาร์ธาคงอยากจะมีเพื่อนคุย หรือ 

ไม่ก็มีใครสักคนเอาไว้รับฟังหล่อนพูดอยู่ได้ทีละนาน  ๆ 

	 “อัลเฟรดกับฉันเคยพบชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อคุณฮันเตอร์ พ่อเขาเคย 

ค้าขายอยู่ในสยามนานหลายสิบปี แต่ก็แค่พบกันผิวเผินในงานเลี้ยงน่ะเธอ... 

ที่บ้านของใครลืมไปแล้ว เอ๊! หรือเป็นบ้านของเกอร์ทรูดญาติของฉันเอง 

ก็ไม่รู้ซี ฉันไพล่ไปจำว่าเขาเคยอยู่ในเมืองจีน ก็เลยไม่ได้เฉลียวใจ อัลเฟรดซ ี

จำแม่น เขาบอกว่า...มาร์ธา ประเทศนี้ไม่ใช่หรือที่คุณฮันเตอร์มาจากที่นั่น  

พอฉันบอกว่า...น่ากลัวจะใช่ เขาก็รีบสืบเสาะตามหาเป็นการใหญ่”

	 แคธรีนเริ่มสนใจ

	 “ตอนนี้เขากลับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่หรือคะ”

	 “คิดว่าคงจะมาทำธุระอะไรสักอย่าง เขาเคยมาเรียนหนังสือในอังกฤษ 

นานแล้ว อัลเฟรดพบว่าเขายังอยู่ในลอนดอน ก็เลยเชิญเขามารับประทาน 

อาหารที่บ้านเรา เราคงจะได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นมากละ เพราะว่าคุณฮันเตอร์ 

เกิดในสยาม อ้อ...”

	 หล่อนลดเสียงลงเป็นกระซิบกระซาบให้รู้ว่ากำลังบอกนัยสำคัญ
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	 “ถ้าเธอรู้สึกว่าหน้าตาเขาไม่เหมือนพวกเรา ก็อย่าแปลกใจ แม่ของเขา 

เป็นชาวสยาม”๓

โรเบิร์ต ฮันเตอร์ เป็นชายหนุ่มอายุประมาณสามสิบ หน้าตาไม่ถึงกับแปลก 

เป็นชาวตะวันออก แต่ก็ไม่เหมือนคนอังกฤษทั่วไปเสียทีเดียว

	 เขามีผมสีเข้มเกือบดำ  เช่นเดียวกับสีของดวงตา  ผิวคล้ำกว่าผิว 

เกรียมแดดของอาร์เธอร์เสียอีก แต่งกายเรียบร้อยแบบสุภาพชน ผิดกับ 

กิริยามารยาทที่เป็นเพียงคนมีการศึกษาปานกลาง เมื่อเอ่ยปากทักทายแคธรีน 

สำเนียงพูดออกจะแปร่งแบบสกอตอยู่บ้าง หากเล็กน้อย แทบไม่เป็นที่สังเกต

	 “มิสซิสลินลีย์ ผมทราบมาว่าคุณกำลังจะเดินทางไปสยาม”

	 “ใช่ค่ะ”

	 สายตาของชายหนุ่มมองหญิงสาวด้วยความพึงพอใจตั้งแต่แรกเห็น  

เขาจึงแสดงออกด้วยสีหน้าเป็นมิตร บอกให้รู้ว่าเขาเห็นอกเห็นใจเธอ แต่เขา 

กลั่นกรองถ้อยคำอย่างระมัดระวัง

	 “คุณจะพบว่าชีวิตที่นั่นผิดแผกไปจากที่นี่มากทีเดียว แต่ไปในฐานะ 

ภรรยานายทหาร ก็คงจะปรับตัวได้สบายกว่าชาวต่างประเทศคนอื่น ๆ”

	 แคธรีนไม่โง่ขนาดดูไม่ออกว่า ชายหนุ่มเชื้อสายอังกฤษ  - สยามคนนี้ 

อึดอัดที่จะบอกเธอตรง ๆ ว่า...เธอคงจะลำบากในการไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น

	 อัลเฟรดถามอย่างไม่ค่อยจะสบายใจนัก เขาไม่ชอบทั้งสายตาที่ชายหนุ่ม 

มองน้องสะใภ้สาวน้อย และไม่ชอบทั้งคำบอกเล่าที่ทำให้เขาห่วงทั้งน้องชาย 

 ๓ ผมอ่านพบจากบันทึกของหมอแบรดลีย์ว่า โรเบิร์ต ฮันเตอร์ ที่ว่านี้มีสองคนพ่อลูก ฮันเตอร์ 

คนพ่อเป็นคนอังกฤษเชื้อสายสกอต เป็นคนแรกที่มาตั้งห้างค้าขายสินค้าของชาวยุโรปในกรุงเทพฯ และ 

ตั้งหลักแหล่งถาวรเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๖๗ (ค.ศ.  ๑๘๒๔) ในรัชกาลที่สอง เขาแต่งงานกับผู้หญิงไทยเชื้อสาย 

โปรตุเกสชื่อทรัพย์ (มีชื่อคริสเตียนว่า แอนเจลินา เพราะเธอนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  

ตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านกุฎีจีน) เขาทำมาค้าขึ้นจนมั่งคั่ง มีเรือเดินทะเลหลายลำ แต่ในรัชกาลที่สาม ฮันเตอร์ 

ถกูเนรเทศออกจากพระราชอาณาจกัรดว้ยการทำผดิรา้ยแรงหลายอยา่ง กเ็ลยกลบัไปอยูท่ีอ่งักฤษ ถงึแกก่รรม 

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๙๑  (ค.ศ.  ๑๘๔๘) ส่วนโรเบิร์ต ฮันเตอร์  คนลูกกลับมาทำงานเป็นล่ามในสมัยรัชกาล 

ที่ ๔ - อสนี
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และน้องสะใภ้มากขึ้น

	 “สยามเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับอินเดีย”

	 “ผมไม่เคยไปอินเดียเสียด้วย เลยตอบไม่ได้ บอกได้แต่ว่าเป็นประเทศ 

เล็ก ๆ ชาวบ้านอยู่ไปวัน ๆ ไม่สนใจอะไร ชีวิตที่นั่นดำเนินไปอย่างเฉื่อยชามาก  

สิบปีผ่านไปคุณอาจจะพบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เขาไม่มีตึกรามบ้านช่อง  

หรือธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าอย่างเรา”

	 เขาเน้นคำว่า ‘อย่างเรา’ ด้วยท่าทีภาคภูมิ

	 มาร์ธามองหน้าแคธรีนด้วยความกังวล หล่อนเปรยว่า

	 “คงจะเหมือนชีวิตในชนบท”

	 “แย่กว่านั้นอีกครับ ชาวสยามถือว่าแค่มีอาหารกินไปมื้อ  ๆ  ก็พอแล้ว 

เพราะแผ่นดินเขาดี มีอาหารสมบูรณ์ คุณพ่อของผมแปลกใจว่าทำไมเขา 

ไม่ชอบค้าขายกันเลย การค้าอยู่ในมือคนจีนอพยพเกือบทั้งหมด”

	 “แต่คุณพ่อของคุณค้าขายไม่ใช่หรือ” อัลเฟรดถามคล้ายจะติง

	 “ท่านค้ากับกษัตริย์ของสยามและพวกขุนนางครับ เวลาพระองค์มี 

พระราชประสงค์จะสั่งสินค้าสำคัญ  ๆ  จากต่างประเทศ คุณพ่อก็จัดการให้ 

เรียบร้อยทุกอย่าง ท่านอดทนอยู่ที่นั่นได้นานก็เพราะว่าท่านเข้ากับชาวสยาม 

ได้ดี แต่ก็น่าเสียดาย คนชั้นสูงที่นั่นเอาใจยาก ไม่มีเหตุผล คุณพ่อสู้อุตส่าห ์

ทำประโยชนใ์หเ้ขามากมาย แตพ่อทา่นร่ำรวยขึ้น พวกนัน้กบ็บีบงัคบัให้คณุพอ่ 

ออกนอกประเทศ กิจการที่ท่านตั้งมากับมือก็ต้องตกไปอยู่ในมือคนอื่น”๔

	 ยิ่งฟัง อัลเฟรดก็ยิ่งมีสีหน้าไม่สบายใจ แม้พยายามซ่อนความรู้สึกไว้

อย่างสงบ ส่วนมาร์ธานั้นเห็นชัดว่าหล่อนไม่อยากแตะต้องกับปัญหาเรื่องนี้

	 “แล้วอาร์เธอร์จะได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกันบ้างไหม” อัลเฟรด 

 ๔  แคธรีนเขียนจดหมายไปเล่าโดยละเอียดให้อาร์เธอร์ฟังถึงเรื่องที่โรเบิร์ต ฮันเตอร์ (คนลูก)  

เล่าให้เธอฟัง จดหมายยังเก็บอยู่ในบรรดาข้าวของส่วนตัวของเธอ ผมว่าฮันเตอร์ไม่พูดความจริง เพราะ 

โรเบิร์ต ฮันเตอร์ (คนพ่อ) ต้องโทษเนรเทศเพราะลักลอบค้าฝิ่น ซึ่งเป็นของต้องห้ามในรัชสมัยพระบาท- 

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังก่อเรื่องขู่ว่าจะยิงปืนเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง และขู่ว่าจะขายเรือ 

ใหก้บัญวน ซึง่เปน็ศตัรขูองไทยดว้ย กำแหงถงึขนาดนี ้ ถา้สยามยงัใหอ้ยูต่อ่ไป กใ็จเยน็เกนิไปละครบั - อสนี
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อดรำพึงไม่ได้

	 โรเบิร์ต ฮันเตอร์  ทำท่าเหมือนกับว่า...เขาเองก็ไม่อยากจะให้เป็น 

อย่างนั้นเหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร สายตาเขาเฝ้าวนเวียนมอง 

แคธรีนไม่รู้จักหยุด สลับไปกับการดื่มไวน์คล่องคอราวกับดื่มน้ำ

	 “ผมไม่ทราบว่าร้อยโทลินลีย์มีสัญญาทำงานอยู่กี่ปี แต่ถ้าครบกำหนด 

แล้ว เขาก็น่าจะกลับมาอังกฤษ...ผมพูดได้แค่นี้ละ ผมไม่ใช่คนมองโลกใน 

แง่ร้ายหรอกนะครับ”

	 เขาออกตัวเหมือนเพิ่งนึกได้

	 “แต่คิดว่ามิสซิสลินลีย์ควรจะอยู่สักสองสามปีก็พอแล้ว”

	 “คณุคงตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นองักฤษ ไมก่ลบัไปสยามอกีแลว้มงัคะ” แคธรนี 

เอ่ยถามขึ้น เธออึดอัดกับสายตาของเขามากขึ้นทุกที

	 โรเบิร์ตทำท่าจะคุยต่อ พอได้ยินก็ชะงัก สีหน้ากระดากกระเดื่องขึ้นมา 

นิดหน่อย

	 “ผมจำเป็นต้องกลับไป” เขาตอบ นิ่งไปนิดหนึ่งเหมือนจะหาเหตุผล 

ให้หนักแน่น “ผมจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่นั่น ท่านไม่ได้ตามคุณพ่อมาอังกฤษ 

ด้วย”

	 “คุณจะเดินทางกลับเมื่อไรคะ” แคธรีนถาม

	 “ผมจะกลับเร็ว  ๆ  นี้ละ” เขาส่งยิ้มให้เธอ “ผมไม่รอจนฤดูใบไม้ผลิ  

เดินทางหน้าหนาวไม่เป็นไรหรอก เพราะทางตะวันออกอากาศร้อนกว่าที่นี่ 

มาก เอาอย่างนี้ ผมจะส่งข่าวให้คุณเดินทางไปพร้อมผมก็แล้วกัน ผู้หญิง 

ควรจะมีผู้ชายคุ้มครองเวลาเดินทางไกล”

	 ความหวังเรืองรองขึ้น แต่แล้วก็กลายเป็นความไม่แน่ใจ เมื่อได้ยิน 

ประโยคสุดท้ายของชายหนุ่ม

	 จะด้วยอะไรก็ตาม แคธรีนไม่สู้จะไว้ใจเขาเท่าที่ควร แม้เขาพยายาม 

แสดงมารยาทดี พูดจาอ่อนน้อมเป็นมิตร แต่แววตาหลุกหลิกในบางครั้ง  

ตลอดจนการดื่มไวน์แก้วแล้วแก้วเล่าราวกับน้ำเปล่า ก็ทำให้เธอไม่สนิทใจ 

เท่าที่ควร
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โรเบริต์ ฮนัเตอร์ ใหข้อ้มลูเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ทีเ่กีย่วกบัความเปน็อยูใ่นสยามตอ่ไป 

อีกหลายเรื่อง สิ่งที่หญิงสาวจดจำได้แม่นยำก็คือ ชาวสยามเป็นคนชอบ 

ความรื่นเริง  งานฉลองต่าง  ๆ  มีอยู่มากมายตลอดปี  ล้วนเกี่ยวเนื่องกับ 

พิธีกรรมในชีวิตประจำวัน แม้แต่งานศพก็ยังฉลองมีงานมหรสพกันคึกคัก  

ไม่ได้สงบสำรวมแสดงความเศร้าโศกอย่างที่น่าจะเป็น

	 หญิงสาวตั้งใจจดจำเอาไว้ แม้จะเริ่มท้อถอยขึ้นทีละน้อย เพราะยิ่งฟัง 

ก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นสังคมที่เธอเข้าใจได้ยาก จะหันไปสมาคมกับคนชาติเดียวกัน 

เหมือนคนอังกฤษในอินเดียทำกันอยู่ ชาวอังกฤษในสยามก็มีน้อยนิดไม่ถึง 

สิบคน แต่ละคนก็ดูจะเป็นคนที่คบหาสมาคมไม่ได้ง่าย  ๆ  นัก ถ้าไม่นับพวก 

นายเรือสินค้าและกะลาสีที่เดินทางจากสิงคโปร์มาพักอยู่ในสยามเป็นประจำ  

ก็คือนักเผชิญโชคอีกสองสามคน คนเหล่านี้ ฮันเตอร์บอกด้วยท่าทีรังเกียจว่า

	 “เอาแต่เมาหัวราน้ำ...ถ้าเลยหกโมงเย็นไปแล้ว ใครไม่เมาก็ประหลาด 

เต็มที”

	 มาร์ธาเอ่ยขึ้น หลังจากอดทนฟังมานาน

	 “ฟัง ๆ ดูแล้ว แทบจะไม่มีผู้หญิงเลยสักคนนะคะ”

	 “ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่นำภรรยาไปด้วยหรอกครับ ส่วนใหญ่จะเป็นคนโสด 

แล้วไปได้ภรรยาชาวสยามที่นั่น เว้นแต่พวกมิชชันนารีชาวอเมริกัน”

	 ฮันเตอร์ตอบด้วยเสียงปกติ เหมือนเรื่องนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด  

ในขณะที่มาร์ธาทำหน้าตกอกตกใจ เมื่อได้ยินประโยคว่า  ‘ไปได้ภรรยาชาว 

สยาม’ แต่ยั้งปากไว้ไม่ได้พูดออกมา เพราะนึกขึ้นมาทันว่าแม่ของชายหนุ่ม 

เป็นชาวสยามเหมือนกัน

	 “เพราะพวกนี้เขาตั้งใจจะอุทิศชีวิตทั้งหมดทำงานในดินแดนไกล เพื่อ 

ศรัทธาของเขา เขาก็เลยนำครอบครัวมาด้วย พวกนี้ส่วนใหญ่จะว่าไปก็เป็น 

คนดี แต่...”

	 เขายักไหล่น้อย ๆ 

	 “ก็ยังรู้สึกแปลกแยกจากพวกเราชาวอังกฤษอยู่นั่นเอง บางทีก็เลย 

เกิดเรื่องขวางหูขวางตากันเป็นธรรมดา”
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	 อัลเฟรดปิดปากสนิทเมื่อถึงตอนนี้ เขาไม่เคยเห็นด้วยกับน้องชาย  

เมื่อมาได้ฟังอย่างนี้ ก็ยิ่งไม่เห็นด้วยหนักเข้าไปอีกที่แคธรีนจะเดินทางติดตาม 

สามีไปอีกคน แต่เขาก็ไม่รู้จะค้านอย่างไร การสนับสนุนให้สามีภรรยาอยู่ 

คนละทิศละทางย่อมถือว่าผิดศีลธรรมในสายตาของเขา

	 เขามองโรเบิร์ต  ฮันเตอร์  ด้วยสายตาแปลกแยก  ไม่น้อยไปกว่า 

ชายหนุ่มพูดถึงมิชชันนารีชาวอเมริกัน สำหรับคนเคร่งครัดเรื่องเชื้อชาติและ 

ภูมิใจในสายเลือดอย่างเขา ฮันเตอร์ไม่ใช่ชาวอังกฤษ เป็นเพียงคนเลือดผสม 

ระหว่างชาวยุโรปกับชาวเอเชีย ก็เหมือนชาวอังกฤษที่ไปได้ภรรยาชาวอินเดีย

แล้วมีลูกออกมานั่นแหละ ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นต้องอยากรู้เรื่องสยาม  

อัลเฟรดก็คงไม่มีความคิดที่จะเชิญชายหนุ่มคนนี้มาเป็นแขกในบ้านแน่นอน

	 เขาเดาออกว่าทำไมโรเบิร์ต ฮันเตอร์ ถึงจะกลับไปสยาม เพื่อนของเขา 

แอบกระซิบให้รู้ว่า ชายหนุ่มรู้สึกว่าคนอังกฤษมองเขาเป็นคนต่างชาติ ทั้งที่ 

เขาพยายามจะทำตัวให้กลมกลืนทั้งการศึกษาและการแต่งกาย แต่ก็ไม่สำเร็จ 

การมีเชื้อสายสกอตในตัวก็เป็นความแตกต่างในขั้นที่หนึ่งอยู่แล้ว  ยิ่งมี 

สายเลือดตะวันออกอยู่ในตัวอีกครึ่งหนึ่ง ก็ยิ่งทำให้โรเบิร์ตยากจะดำรงชีวิต 

อยู่ในประเทศนี้ด้วยความผาสุกเหมือนเป็นบ้านเกิดเมืองนอน

	 แต่อัลเฟรดก็คาดได้อีกเหมือนกันว่า เมื่อกลับไปสยาม โรเบิร์ตอาจ 

จะไม่มีความสุขเพิ่มมากเท่าไหร่ น้ำเสียงที่เขาเอ่ยถึงประเทศนั้น ไม่ได้บอก 

ความรักและผูกพันเท่าที่ควร เขาถ่ายทอดความเหินห่างนี้ออกมาให้แคธรีน 

รับรู้ด้วยเช่นกัน

แคธรีนนั่งแปรงผมอยู่หน้ากระจกเงารูปไข่เหนือโต๊ะแต่งตัว

	 เธอตื่นนอนแล้วในตอนเช้า และแต่งตัวได้โดยไม่ต้องมีสาวใช้มา 

ช่วยเหลือ เพราะส่วนยากที่สุดในการแต่งตัว คือคอร์เสตหรือชุดชั้นในที่มี 

เชือกร้อยรัดรูปทรงแน่นตั้งแต่ใต้อกลงไปจนถึงเหนือสะโพกนั้น  แคธรีน 

ทนใส่เข้านอนอยู่แล้วทุกคืนเพื่อให้เอวของเธอคงขนาดอยู่แค่ ๑๘ นิ้วตาม 

สมัยนิยม จึงไม่ต้องมาดึงเชือกให้รัดรูปแน่นเข้าอีกในตอนเช้า ส่วนเสื้อ 
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กระโปรงก็มีเพียงชุดสักหลาดสีฟ้า ปกลูกไม้ถักสีขาวแขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้า 

ใบใหญ่เพียงชุดเดียว

	 แคธรีนแสกผมกลาง รวบไปทางด้านหลัง ถักเป็นเปียตึงเรียบแล้ว 

ดึงขึ้นพันไว้กลางศีรษะ  มันไม่ใช่แบบผมทันสมัยก็จริง แต่ก็เรียบร้อย 

เหมาะแก่การเดินทางกลับไปแฮมป์เชียร์ จะได้ไม่หลุดลุ่ยยุ่งเหยิงระหว่าง 

เดินทาง

	 เธอไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตเงียบเหงาอยู่กับบ้าน แต่ก็มืดแปดด้าน  

ถ้าจะอยู่ในลอนดอนต่อไปอีก มัวแต่รอข่าวจากอาร์เธอร์ ก็ต้องรอคอยไปอีก 

หลายเดือนกว่าจะมีจดหมายมาจากเขาสักฉบับ เงินส่วนตัวก็มีน้อยมาก แทบ 

จะไม่พอการกินอยู่ ต่อให้ไปเช่าห้องอยู่อย่างกระเบียดกระเสียรที่ไหนสักแห่ง 

ก็เถอะ เธออยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีงาน ไม่มีรายได้เลี้ยงตัวในแต่ละสัปดาห์

	 ผู้หญิงที่เกิดมาในฐานะอย่างเธอ...เรียกกันว่า  ‘ผู้หญิงดี  ๆ’  นี่แหละ  

หางานทำได้ยากที่สุด เธอจะไปรับจ้างที่ไหนก็ไม่มีงานให้ทำสมกับเกียรติ 

ภรรยานายทหารหนุ่ม ถ้าเธอเป็นคนยากจนระดับล่าง เธอยังมีงานรับใช้ตาม 

บ้าน งานแม่ค้าตามตลาดผลไม้หรือดอกไม้ หรืองานใช้แรงงานให้ทำได้ มัน 

เป็นงานที่เหนื่อยหนักแสนสาหัสจนไม่คุ้มกับค่าจ้างน้อยนิด แต่ถึงยังไงก็ยัง 

เป็นงานอยู่ดี

	 อาชีพที่ผู้หญิงอย่างแคธรีนพอทำได้สมกับฐานะในสังคมก็มีอยู่ 

สองอย่างเท่านั้นที่พอจะนึกออก คือไปเป็นคนสนิทติดหน้าตามหลังคล้าย 

เลขานุการส่วนตัวของสตรีแก่  ๆ  ผู้ฐานะมั่งคั่งสักคน เธอจะได้รับเกียรติให้ 

นั่งรถม้าของนายจ้างได้ มีห้องส่วนตัวอยู่ในคฤหาสน์ และติดตามไปรับใช้ 

นายจ้างเวลาไปพักตากอากาศต่างประเทศ ได้รับการยกย่องสูงกว่าสาวใช้ 

ประจำตัว แต่ในเมื่อแคธรีนแต่งงานแล้ว โอกาสเช่นนี้ก็หมดไป

	 อีกอย่างหนึ่งคือไปเป็นครูพี่เลี้ยง สอนลูกสาวเล็ก  ๆ  ของครอบครัว 

ฐานะดี เด็กผู้หญิงจะเรียนหนังสืออยู่กับบ้าน ครูต้องสอนทั้งหนังสือ และ 

ดูแลเรื่องความประพฤติตลอดจนกิริยามารยาท จนกระทั่งเด็กโตพอจะเข้า 

โรงเรียนชั้นสูงสำหรับสตรี ครูก็จะลาออกไปประจำอยู่ในครอบครัวอื่นต่อไป
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	 ถึงกระนั้นปัญหาก็ยังมีอีกนั่นแหละ เพราะพูดถึงความรู้ติดตัว แคธรีน 

เชื่อว่าเธอพอจะสอนเด็ก ๆ ในหมู่บ้านได้ แต่เมื่อจะต้องสอนเด็กลูกคนฐานะดี 

ในเมืองหลวง วุฒิของเธอก็อาจจะน้อยเกินไป เพราะครูนอกจากจะต้องรู้ 

วรรณคดีแล้ว ยังต้องรู้จักสอนวาดเขียน ดนตรี และภาษาต่างประเทศที่ถือ 

กันว่าโก้เก๋อย่างภาษาฝรั่งเศส นอกเหนือไปจากสอนเรื่องกิริยามารยาท

	 แคธรีนเรียนหนังสือเท่าที่เด็กผู้หญิงในชนบทจะเรียนได้ คือแค่ใน 

ชั้นเรียนเล็ก  ๆ  ที่มิสซิสริกก์จัดขึ้นในห้องครัวของบ้านพักท่านสาธุคุณ แม้ว่า 

เธอเป็นคนเรียนเก่ง และยังขวนขวายหาหนังสือยาก  ๆ  อย่างกวีนิพนธ์และ 

ประวัติศาสตร์มาอ่านเอง เมื่อโตพอจะเลิกเรียนแล้ว แต่เธอไม่มีโอกาสเรียน 

ภาษาฝรั่งเศส  นอกจากรู้ศัพท์งู  ๆ  ปลา  ๆ  ไม่กี่คำ  ดนตรีเธอก็แทบไม่รู้  

นอกจากเล่นออร์แกนเพลงง่าย ๆ ในโบสถ์ ถึงการฝีมือจะเก่งก็จริง แต่ก็ไม่เป็น 

ที่ต้องการเท่าไหร่ ข้อสำคัญ เธอยังไม่มีหนังสือรับรองจากนายจ้างคนเก่า 

ที่จะไปยืนยันต่อนายจ้างคนใหม่ถึงคุณสมบัติของเธอ ครูพี่เลี้ยงคนไหนหา 

หนังสือรับรองไม่ได้ ก็อย่าหวังเลยเรื่องจะหางานทำ

อัลเฟรดต้อนรับน้องสะใภ้ในห้องสมุด ซึ่งใช้เป็นห้องทำงานของเขา แม้ 

น้ำเสียงเอางานเอาการตามแบบ ราวกับจะให้โอวาท แคธรีนก็ยังสัมผัส 

ถึงความเป็นมิตรที่แฝงอยู่

	 “ถึงฉันรู้สึกว่าชีวิตในประเทศตะวันออกค่อนข้างไม่สะดวกสบายนัก  

แต่ฉันก็ขอชมเธอที่ตั้งใจจริงจะตามอาร์เธอร์ไปประจำอยู่ที่นั่น ภรรยาที่ดี 

ก็ควรจะทำ”

	 อาร์เธอร์เคยเล่าให้เธอฟังว่า พี่ชายเขาเป็นคนยึดมั่นความดีเท่าชีวิต  

และความดีตามความหมายของอัลเฟรดก็คือ ทำอะไร คิดอะไร พูดอะไร  

ถูกต้องตามประเพณี ยิ่งถ้าถูกหลักตามศาสนาละก็ เจ้าตัวจะไม่มีข้อแย้งเลย 

แม้แต่คำเดียว

	 เพราะข้อนี้เอง อัลเฟรดจึงหงุดหงิดนักหนาที่ตัวเขาไม่เห็นชอบด้วยกับ 

ชีวิตโลดโผนของน้องชาย แล้วยังหาหลักฐานในพระคัมภีร์มายืนยันไม่ได้ว่า  
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อาร์เธอร์ทำผิดข้อไหน

	 “ขอบคุณค่ะ” แคธรีนตอบอย่างสงบเสงี่ยม

	 “แต่ฉันก็ยังไม่ค่อยจะเห็นด้วยนัก ว่าเธอควรจะเดินทางไปตามลำพัง”

	 เขาเว้นจังหวะอึดใจหนึ่ง ก่อนจะเอ่ยถึงชายหนุ่มชาวอังกฤษ  - สยาม  

อย่างระมัดระวังคำพูด

	 “ฮันเตอร์เอื้อเฟื้อจะให้เธอเดินทางไปพร้อมเขาก็จริง แต่เราก็แทบจะ 

ไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไง การเดินทางกินเวลาตั้งเกือบครึ่งปี เธอจะต้อง 

เผชิญกับเขาตามลำพัง อาร์เธอร์คงไม่พอใจนัก ถ้ารู้ว่าฉันเห็นชอบปล่อยเธอ 

ไปกับคนแปลกหน้า”

	 อัลเฟรดวางตัวเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายสามีเต็มตัว แคธรีนเล็งเห็นน้ำใจของเขา 

เธอจึงพึมพำตอบ

	 “ดิฉันก็ว่าอย่างนั้นละค่ะ”

	 อีกฝ่ายมีท่าทางโล่งอกขึ้น เมื่อหญิงสาวเห็นด้วยกับเขา เขาพูดเสียง 

พออกพอใจขึ้น

	 “ฉันยังมองไม่เห็นทางเลยว่าจะให้เธอเดินทางไปกับใครที่ไว้ใจได้  

ก็เลยว่าจะเขียนจดหมายให้อาร์เธอร์เดินทางกลับมารับเธอเอง จะเหมาะที่สุด 

หรือไม่ก็ให้เขาทำงานจนครบปี แล้วเดินทางกลับ ไปหางานทำที่อื่น สยาม 

ดู ๆ ไปก็เป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่เท่าไรนักหรอก”

	 แคธรีนเชื่อแน่ว่าอาร์เธอร์ไม่มีวันเชื่อฟังพี่ชาย แต่เธอก็รู้ว่าพี่น้องคู่นี้ 

ดื้อพอกัน ดูแต่เรื่องเกลี้ยกล่อมน้องชายครั้งแล้วครั้งเล่านี่ก็เถอะ อัลเฟรด 

ยอมท้อถอยที่ไหน ถึงล้มเหลวทุกครั้งก็ไม่เห็นท่าทีว่าเขาจะย่อท้อ

	 เธอขอบคุณเขาที่เอื้อเฟื้อเธออย่างดี แล้วกล่าวคำอำลา โดยรับปากว่า 

จะเขียนมาบอกเขาทันทีที่ได้ข่าวคราวจากอาร์เธอร์

บ้านดูน่าสบาย เมื่อกลับมาถึง

	 แคธรีนนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตาผิง ทอดสายตามองออกไปสู่ใบไม้สีน้ำตาล 

อมแดงโรยร่วงทับถมโคนต้น สีสันของฤดูหนาวย่างกรายมาให้เห็นรำไร 
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ในท้องฟ้าสีซีดจางดูหนาวเย็น ไฟในเตาผิงทำให้เธออบอุ่นขึ้น แต่ก็ยังน้อย 

กว่าความหนาวเย็นลึก ๆ ในใจ

	 เธอพยายามวาดภาพประเทศที่อากาศร้อนจนคนลงว่ายน้ำในแม่น้ำได้ 

ทั้งวัน แต่มันก็ดูห่างไกลและพร่าเลือนเสียจนนึกไม่ออก

	 “แคธรีน มีจดหมายจากคุณลุงกิลเบิร์ตจ้ะ”

	 แม่ยื่นจดหมายให้ ก่อนจะเดินหายเข้าไปในครัวเพื่อเตรียมอาหารเย็น 

สำหรับสองแม่ลูก

	 แคธรีนเปิดจดหมายออกอ่าน แปลกใจว่ามีธุระอะไรในโลกที่ทำให้ 

คุณลุงอยากเขียนมาถึงเธอ ตั้งแต่วันแต่งงานที่ท่านมาทำหน้าที่ผู้ใหญ่ส่งตัว 

เจ้าสาวในโบสถ์แล้ว เธอก็ไม่ได้พบหน้าคุณลุงอีก ถ้าคุณลุงมีธุระจริง ๆ แล้ว 

น่าจะเขียนถึงแม่เธอผู้เป็นน้องสะใภ้เสียมากกว่า

	 ข้อความในจดหมาย สั้น กระชับ ตามนิสัย แต่ก็ได้ความหมาย 

ชัดเจนทุกคำ

“แคธรีนหลานรัก

	 เพื่อนของลุงชื่อพันเอกจอร์จ โรแลนด์ ได้รับเชิญมาพักที่บ้านของลุง 

เขากำลังจะเดินทางกลับอินเดียในเร็ว  ๆ  นี้ ข้อสำคัญคือเขามีเพื่อนคนหนึ่ง 

ที่จะเดินทางไปสยาม ลุงคิดว่าเป็นโอกาสดีที่หลานจะไต่ถามรายละเอียดจาก 

เขา จึงขอเชิญหลานมาพักที่บ้านของลุงตอนสุดสัปดาห์หน้า

 ถ้าหากว่าหลานมาได้ ขอให้ตอบให้ทราบโดยด่วนด้วย ขอฝากความ 

คิดถึงมาถึงแม่ของหลาน”

	 เสื้อผ้าเพิ่งจะรื้อออกจากกระเป๋ามาหยก  ๆ แต่ต้องรีบซัก แล้วเก็บใส่ 

กระเป๋าเพื่อเตรียมตัวเดินทางอีกครั้ง แคธรีนไม่ได้หวังว่าเธอจะได้ประโยชน ์

กี่มากน้อยจากเพื่อนนายทหารของคุณลุง แต่มันก็เป็นโอกาสที่เธอไม่อาจ 

มองข้ามได้อยู่ดี10
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รถม้าที่คุณลุงส่งมารับ พาแคธรีนจากสถานีรถไฟวิ่งเลี้ยวไปตามถนนสายยาว 

จนสุดทางทอดโค้ง กระทั่งหยุดที่ลานกว้างหน้าตัวตึกสีเทา กลมกลืนไปกับ 

อากาศครึ้มมัวซัวของฤดูใบไม้ร่วง ตัวบ้านรายล้อมด้วยหมู่ไม้เมเปิล ใบ 

บางส่วนยังคงเป็นสีแดงฉานบาดตา

	 คุณลุงกลับมาจากอินเดียด้วยฐานะค่อนข้างดี สามารถมีคนรับใช้ได้ 

หลายคน ตลอดจนคนขับรถและเด็กประจำคอกม้า การต้อนรับญาติและ 

เพื่อนฝูงที่มาพักด้วยจึงไม่ใช่เรื่องลำบากยากเย็นสำหรับเจ้าของบ้าน

	 แมรี่ต้อนรับญาติสาวอย่างกระตือรือร้น เห็นได้ชัดว่าหล่อนเบื่อหน่าย 

ที่จะอยู่เฉย  ๆ  ในบ้านไปวัน  ๆ แต่ก็ไม่มีทางเลือกสำหรับหญิงสาวผู้ยังไม่ได้ 

ออกเรือน

	 งานการในบ้านสำเร็จด้วยแรงคนรับใช้จนลูกสาวไม่ต้องกระดิกตัว 

ทำอะไร จะให้ปักผ้าหรือถักลูกไม้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกวันก็เหลือจะทนทำไหว  

การเล่นเปียโนจะมีได้ก็ในตอนค่ำ เมื่อเชิญแขกมารับประทานอาหาร ส่วน 

การเข้าลอนดอนเพื่อจะได้เยี่ยมญาติ หรือเข้าสังคมบ้างทำได้เพียงนาน ๆ ครั้ง 

นอกจากนี้ ถ้าไม่มีชายหนุ่มติดตามไปในงานเต้นรำ ก็ยิ่งลำบากสำหรับสาว 

วัยยี่สิบห้ามากขึ้นไปอีก เพราะหล่อนอาจจะต้องนั่งเป็นดอกไม้ประดับฝา 

อยู่ตลอดงาน ไม่มีใครมาขอเต้นรำด้วย

	 ความหวังของแมรี่จึงมีแต่เพียงว่า เมื่อไรจะมี  ‘ชายหนุ่มดี  ๆ’  โคจร 

เข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตประจำวันของหล่อนให้สมหวังเสียที

	 ฟังประโยคแรกก็รู้ว่าแมรี่ผิดหวังกับแขกคนนี้ ตั้งแต่เขายังไม่ทัน 

เดินมาถึงหน้าบ้านด้วยซ้ำ

	 “พันเอกโรแลนด์ไม่ใช่หนุ่มหรอกเธอ ได้ความจากคุณแม่ว่าอายุตั้ง 

สี่สิบกว่าเข้าไปแล้ว ลูกชายก็ไม่มี แต่มีชาวสยามติดตามมาคนหนึ่ง”

	 “งั้นหรือ” แคธรีนเริ่มสนใจ “ฉันอยากเห็นจัง”

	 อย่างน้อยเธอก็จะได้เห็นว่าชาวสยามหน้าตาเป็นอย่างไร แคธรีน 

ไม่เคยเห็นแม้แต่ชาวอินเดีย

	 “ก็คงได้เห็นสมใจละ แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ 
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มากน้อยแค่ไหน เฮ้อ...ใครจะอยากต้อนรับชาวตะวันออก”

	 “เขามาในฐานะอะไร”

	 นายทหารบางคนเมื่อกลับจากอินเดีย นำชายรับใช้ชาวพื้นเมืองกลับมา 

ด้วย แคธรีนเดาไม่ออกว่าชายชาวสยามอยู่ในฐานะใด ถ้าหากว่าเขาเป็น 

ผู้ติดตามอย่างคนรับใช้ เรื่องจะสนทนาวิสาสะก็เป็นอันนอกประเด็น คน 

ที่อยู่ในฐานะญาติของเจ้าของบ้านจะไม่พูดคุยกับคนรับใช้ และคนเหล่านั้น 

ก็จะไม่พูดกับเธอเกินกว่ารับคำสั่งเช่นกัน

	 เห็นได้ว่าแมรี่ไม่สนใจจะรู้

	 “คงเป็นเพื่อน...หรือผู้อยู่ในความดูแล...อะไรสักอย่าง เขามาในฐานะ 

แขก อยู่ห้องพักติดกับห้องของผู้การโรแลนด์ ถ้าเธออยากจะถามเขาเรื่อง 

เดินทางไปสยามก็เชิญเถอะ ส่วนฉันขอสารภาพว่าไม่รู้จะพูดอะไร เวลาอยู่ 

อินเดีย ฉันไม่เคยคุยกับคนพื้นเมืองเลย”

	 แมรี่พำนักอยู่ในอินเดียมาหลายปี  โดยไม่เคยสนใจสิ่งใดมากกว่า 

ถนอมผิวของหล่อนให้พ้นแสงแดดร้อนแรง หล่อนรักษาความเป็นคนอังกฤษ 

ไว้ทุกกระเบียดนิ้วตั้งแต่ลืมตาตื่นไปจนเข้านอน อาหารทุกมื้อจะต้องเป็น 

อาหารแบบที่หล่อนกินในบ้านเกิดเมืองนอน เสื้อผ้าทุกชุดก็เช่นกัน ถ้าไม่ใช่ 

ป่านมัสลินเบาบางก็เป็นผ้าลูกไม้อย่างดี หล่อนกินน้ำชาทุกบ่าย และไปงาน 

เต้นรำของสังคมนายทหารด้วยกันเท่าที่จะทำได้

	 ข้อสำคัญ ถึงแม้ว่ามีคนรับใช้ชาวอินเดียมากมายหลายคน แมรี่ก็จะ 

ไม่มีวันปริปากพูดภาษาของคนเหล่านั้นออกมาแม้แต่คำเดียว แม้แต่คำสั่ง 

หรือคำทักทายสั้น ๆ หล่อนจะสนทนาปราศรัยกับชนเผ่าผู้เป็นเจ้าของประเทศ 

ก็เฉพาะคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่านั้น หรือไม่ก็เป็นระดับมหาราชา หรือ 

เจ้าชาย แต่คนระดับสูงขนาดนั้นก็ไม่ค่อยจะผ่านเข้ามาในแวดวงหล่อนนัก  

ญาติสาวของแคธรีนจึงใช้เวลาหลายปีในดินแดนห่างไกล โดยเล่าเรื่องให้ฟัง 

ไม่ได้มากไปกว่า

	 “…อยู่ที่นั่นน่าเบื่อจังเลยเธอ จะออกไปไหนก็ร้อนแดดจนแสบผิว 

ไปหมด ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาก็แปลก อย่างที่พวกเราไม่มีวัน 
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เข้าใจ สังคมกับใครก็ไม่ได้นอกจากเมียนายทหารด้วยกัน โรคภัยไข้เจ็บ 

ชุกชุม ผู้หญิงคลอดลูกตายกันแทบไม่เว้นคน”

	 หล่อนเว้นคำพูดไว้อย่างมีมารยาท ไม่ได้บอกว่า

	 ‘แล้วเธอก็จะรู้ด้วยตัวเอง เวลาเดินทางไปตะวันออก’
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