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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

	 6	 เมษายน	พ.ศ.	 2325	 เป็นวันที่กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรสิ้นสลาย	 จาก

วนันัน้ถงึวนันีเ้ป็นเวลา	 233	 ปี	 เร่ืองราวของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช	พระ

มหากษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงธนบุรีก็ยังคลุมเครืออยู่

	 มีงานเขียน	 มีค�ากล่าวอ้าง	 ค�าซุบซิบถึงเร่ืองราวของพระองค์มากมาย 

ทั้งจากผู้คนที่เป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ท่ีอยู่ร่วมสมัยและคนรุ่นหลัง	 แต่ในอีก 

แง่มมุหนึง่พระองค์ท่านทรงเป็นทีเ่คารพ	ศรัทธา	 อาณาประชาราษฎร์ได้ร่วมจิต

ร่วมใจกนัสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์เพือ่สกัการบชูาและเทดิพระเกยีรตคิณุของ 

พระองค์มากทีส่ดุ	 ในทกุท่ีทุกแห่งท่ีพระองค์ทรงม้าไปถงึ	 อีกทัง้ยงัมกีารสร้างศาล 

สร้างรูปเทวดาทรงฉลองพระองค์	และพระบรมรูปของพระองค์อกีหลายแห่ง	 เพือ่

เป็นอนสุรณ์เฉลมิพระบรมราชกฤษฎาภนิหิารและแสดงความกตัญญตู่อพระองค์

	 เร่ืองราวของพระองค์ท่านอาจเคยปรากฏในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์

ที่เขียนโดยคนไทย	 แต่ในมือท่านนี้คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เขียนโดย 

นักเขียนชาวฝร่ังเศส	 ฉายภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินท่ามกลางชาวฝร่ัง	 (เศส) 

ซ่ึงยังไม่มีผลงานเร่ืองใดน�าเสนอมาก่อน	 ชาวฝร่ังท่ีแวดล้อมพระองค์มีท้ังฝร่ัง 

ลูกคร่ึงญี่ปุ่นผู้เป็นเชื้อสายของคอนสแตนติน	ฟอลคอน	 ซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นพ่อค้า

ช่วยเหลือด้านการเงินและการซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างชาติ	 ฝร่ังที่เป็น

บาทหลวง	และฝร่ังทีเ่ป็นมหาดเล็กผู้รักษาความปลอดภยัท่ีอยูเ่คยีงข้างพระองค์

จนวาระสุดท้าย

 ตากสิน มหาราชชาตินักรบ	 ในฐานะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์	 แม้

แต่งแต้มด้วยจินตนาการ	 แต่มิได้หลุดออกนอกกรอบของหลักฐานอันพบ



ได้จากบันทึกของชาวฝร่ังเศสที่ใช้ชีวิตร่วมสมัยกับพระองค์ต้ังแต่ปลายสมัย 

กรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี	 นวนิยายนี้มีชีวิตชีวาและอารมณ์ที่ไม่อาจ 

ดูดซับได้จากงานเขียนเร่ืองราวของพระองค์จากท่ีอื่น	 ไม่ว่าจากราชส�านักหรือ

แวดวงวชิาการ	ท�าให้เหน็วิถชีวิีตของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิท่ามกลางผู้คนหลาก

ชนชัน้	หลายบทบาทหน้าท่ี	 และต่างวฒันธรรมท่ีโลดแล่นอย่างมชีวีติชวีา	 ผู้คน

เหล่านีต่้างเข้ามาเกีย่วข้องสมัพันธ์	 ผูกพนักบัพระองค์ตามจังหวะของสถานการณ์

และกาลเวลา	 อีกท้ังยังท�าให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เหตุผลและอารมณ์ของพระองค์

ต่อผู้คนเหล่านั้น	 และของผู้คนเหล่านั้นต่อพระองค์	

	 นานมีบุ๊คส์หวังว่า	ตากสิน มหาราชชาตินักรบ	 จะน�าความบันเทิงมา

สู ่ท่านผู ้อ่านได้มากพอ  ๆ  กับความสนใจในแง่ประวัติศาสตร์	 และทรงพลัง 

ต่อการเชื้อเชิญให้มีจ�านวนผู้อ่านที่ศึกษาเร่ืองราวของพระองค์และเหตุการณ์

ในประวัติศาสตร์ไทยช่วงเวลาต้ังแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสิ้นสุดสมัย

กรุงธนบุรีเพิ่มมากขึ้น

ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์



แซงมาโล
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2345

โบนาปาร์ตคนนี้มีหวังหมดอนาคต

มาตีเยอ-ชาร์ล	 เดอ	แกร์แอร์เว	บอกกับใครต่อใครที่สนใจจะฟัง	 แต่คน

ประเภทนี้มีไม่มากนัก

แน่ละ	 ใคร ๆ  ก็กลัว

กลัวต�ารวจลับ	กลัวถูกเปิดโปง	กลัว...เป็นความกลัวท่ีเลือนราง	 เหมือน

ความเชื่อถือโชคลาง	 เกือบจะเป็นความเชื่อในพระเจ้า	 ใครจะรู้ได้	 เจ้า...เจ้า

คอร์ซิกาคนนั้นโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้	 แต่ได้ดิบได้ดีเหลือหลาย	 ถ้าเกิดมัน

ได้ยินเข้า...ราวกับมันมีอ�านาจวิเศษ

ตัวเขาเองนั้นไม่กลัว

เขาเคยผ่านชีวิตมามาก	 เคยได้ทุกสิ่งทุกอย่าง	 และเคยสูญเสียทุกสิ่ง

ทุกอย่าง	 เขายังจะกลัวอะไรอีก

เคร่ืองกิโยตีนในแคว้นเบรอตาญถูกร้ือไปแล้ว	แต่ชื่อของมันยังท�าให้คน

ตัวสั่นเทา	 เพราะมันเคยถูกใช้งานอย่างเป็นล�่าเป็นสัน
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เขาไมเ่คยเหน็มนั	 ขอบคณุพระเจา้	 เวลานัน้เขายงัอยูใ่นอินเดยีตะวนัออก	

แต่มาเดอแลนพี่สาวของเขาและเพื่อนร่วมส�านักชีแห่งเมืองแรนต้องเดินขึ้น 

ตะแลงแกง	 เป็นเหยื่อแห่งความคลุ้มคลั่งซึ่งครอบคลุมฝรั่งเศส

โชคดีที่ยุคสมัยนั้นสิ้นสุดไปแล้ว	 แต่มีอะไรมาแทนเล่า

มแีต่คนทะเยอทะยานอยา่งเจ้าโบนาปาร์ตและลกูสมนุ	ตาลเลอรอง	ฟเูก 

และคนอื่น ๆ ...

อา...เขาจะเลา่ใหค้นพวกนีฟ้งัถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัชายผูห้นึง่ซ่ึงคลา้ยคลงึกบั

กงสุลท่ีหนึ่ง	 ซ่ึงใคร ๆ ก็สรรเสริญเยินยอ...เหมือนกันจริง  ๆ	 เร่ิมต้นด้วยการ

เป็นที่รักของผู้คน	 เหมือนเป็นความหวังของบ้านเมือง

เขาจะเล่าให้คนพวกนี้ฟัง...

แต่ควรจะเริ่มที่ตรงไหนดี

จะเร่ิมที่ฌวน	ฟอลคอน	 เพื่อนของเขา	 ซ่ึงคงจะใช้ชีวิตในยามชราเช่น

เดียวกับเขาในเวลานี้	 แต่มีบุตรหลานห้อมล้อมเป็นเครื่องประโลมใจจะดีไหม

หรือจะเริ่มที่มารี...

ไม่ละ	 เขาพูดถึงมารีไม่ได้

หรือจะพูดถึงปีแยร์	พี่ชายของเขา	 ซ่ึงทอดร่างอยู่ในราชอาณาจักรสยาม

ราชอาณาจักรที่ปีแยร์รักจนต้องตายที่นั่น

หรือจะเร่ิมท่ีพระยาตาก	 ประวตัขิองพระยาตากกเ็หมอืนเปน็ประวตัขิอง

เขาด้วย	 เป็นชีวิตที่ต่างออกไป	 เขาไม่ได้มีชื่อว่ามาตีเยอ-ชาร์ล	 เดอ	แกร์แอร์เว	

นายร้อยเอกราชองครักษ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่	 15	 แต่ใช้ชื่อว่ามาตยู

แค่ชื่อมาตยู

แตก่อ่นทีจ่ะเลา่เร่ืองนี	้ เขาตอ้งเร่ิมเลา่เร่ืองทีเ่กดิขึน้นานกอ่นหนา้นัน้	กอ่น

ที่เขาจะมาถึงกรุงสยาม

เพราะสยามก็มีประวัติเช่นกัน...



บทที่ 1

กรุงศรีอยุธยา  พ.ศ. 2300

อยุธยาศรีรามเทพนคร	 ราชธานีสีทองแห่งเจดีย์ห้าร้อยองค์	 มีแม่น�้า

กว้างใหญ่ไหลเอื่อย ๆ ราวกับงูหลามล้อมรอบไว้	 เหมือนจะปิดกั้นเมืองและ

ป้องกันภัยจากโลกภายนอก

อยุธยาเป็นเช่นเดียวกับสายน�้า	 มีการสั่งสมจากอดีตในศตวรรษก่อน ๆ  

มีความลึกลับ	มีกระแสอันตรายของการทรยศหักหลังและความปั่นป่วน	

ทกุสิง่ท่ีทรงความส�าคญัในอยธุยา	ทกุสิง่ท่ีทรงอ�านาจ	ตัง้อยูบ่นเกาะซ่ึงมี

น�้าโคลนขุ่นคลั่กล้อมรอบอยู่	 และทุกสิ่งที่อยู่ด้านนอก	อยู่ใต้อ�านาจนั้น

ศูนย์กลางของความศักดิ์สิทธ์ิ	 ถึงจะไม่ใช่จุดศูนย์กลางในแง่ภูมิศาสตร์

คือพระบรมมหาราชวัง	 ซ่ึงเป็นที่ตั้งแห่งอ�านาจของราชอาณาจักร	ถูกบดบังจาก

สายตามนุษย์เดินดินด้วยก�าแพงสีขาว	 ขนาบข้างด้วยพระเจดีย์สามองค์ในวัด

พระศรีสรรเพชญ์พระอารามหลวง	สญัลกัษณ์แห่งอ�านาจทางจิตฝ่ายสงัฆมณฑล

ถนนของพวกแขกมัวร์	 ปลูกต้นหมากสองข้างทาง	 ทอดยาวจากวัดนี้

ไปจนถึงหน้าลานซ่ึงมีศาสนสถานอีกหนึ่งแห่ง	ยิ่งโบราณกว่า	 และเป็นที่เคารพ

นบัถอืมากกว่า	คอืวัดพระราม	 บนถนนสายนี	้ ในยามท่ีมขีบวนแห่พธีิทางศาสนา 
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ราษฎรจะคาดหวงัได้ว่าหากตนกล้าเงยหน้าขึน้มอง	กจ็ะสามารถเหน็องค์เทวราชา

ซึ่งปกครองพวกตน	ดูราวมังกรทองหรือดอกโกมุทซึ่งลอยอยู่บนผิวน�้า

รอบ ๆ  เกาะยังมีวัดอื่น ๆ 	 มีคฤหาสน์ขุนนางและเรือกสวน

ตลาดน�้าเร่ิมในยามรุ่งอรุณและเวลาเย็น	 เมื่อความร้อนจัดของช่วงบ่าย

ค่อยคลายลง

แต่ในช่วงเวลากลางวัน	 อยุธยานอนหลับใหล	 โดยไม่ฝันถึงเวลาในอดีต

สมัยที่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าของตะวันออก	 ในสมัยท่ีถนนและคลองเต็ม

ไปด้วยพ่อค้าวาณิชทกุชาตทุิกภาษา	บรรดากลุแีบกหีบห่อบรรจุข้าวของแปลก ๆ  

ใหม่ ๆ	 มาถวายพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น	 ทอดพระเนตรด้วยความชื่นชม 

หรือสมัยที่เจ้าประเทศราชมาน้อมเศียรกราบสามจบต่อหน้าพระที่นั่งและถวาย

สัตยาบัน

เวลานั้นไม่มีแล้ว	

นับต้ังแต่เกิดการจลาจลคร้ังใหญ่เมื่อศตวรรษก่อน	สยามได้ขับไล่ชาว

ต่างชาติเกือบทุกคนออกไป	 สยามปิดประเทศ	 ไม่ไว้ใจอะไรอีกต่อไป	 ราช

ส�านักสยามสนใจแต่ระเบียบพิธีการอันซับซ้อนคร�่าครึ	 ใส่ใจแต่ข่าวลือและการ

คบคิดกัน

ถึงเขมรจะขัดแย้งกันอยู่ทางทิศตะวันออก	และชาวพม่าจะก�าลังสะสม

อาวุธอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ	หลังจากท่ีได้ตีชิงเอาล้านนาและราชธาน ี

ศรีเชยีงใหม่	 ”กหุลาบดอย„	 ได้	 แต่อยธุยากย็งัตาบอด	 ก่นแต่ร�าลกึถงึความหลงั 

เมื่อแปดสิบปีก่อน	 เมื่อกองทัพสยามสามารถขับไล่ชาวฝร่ังเศสผู้อหังการ 

ท�าให้เหล่าทหารหาญของพระเจ้าแผ่นดนิฝร่ังเศสผู้ยิง่ใหญ่	 ผู้ต้ังพระนามพระองค์

เองเป็นสริุยราชา	 ต้องลงเรือรบติดอาวธุปืนใหญ่ล่าถอยไปด้วยความอัปยศอดส	ู

ในอยธุยามมีชิชนันารีชาวฝร่ังเศสเหลอือยูเ่พยีงหยบิมอืหนึง่	 ซ่ึงยงัดงึดนั

ทีจ่ะอยูต่่อไป	ถงึแม้จะถกูเคีย่วเขญ็รังแกมาเป็นเวลาหลายปี	พยายามซ่อมแซม

หลังคาโบสถ์เซนต์โจเซฟ	และโรงเรียนบ้านเณร	 ช่วยรักษาพยาบาลคนยากจน 



ตากสิน มหาราชชาตินักรบ  9 

และท�าพิธีมิสซาถึงแม้บางวันจะไม่มีผู้ฟัง...

เป็นเวลาเจ็ดปีมาแล้วท่ีพวกเขาท้อแท้และยอมให้มี	 ”จารึกข้อห้าม„	 ท�า

ด้วยศิลาตั้งอยู่หน้าโบสถ์ในอยุธยาและที่มะริด	 จารึกข้อห้ามชาวสยามศึกษา

ศาสนาอื่น	 ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรืออิสลาม

ทั้งนี้เพราะในอดีตศาสนาเป็นสาเหตุของเภทภัยในสยาม...

ลูกศิษย์ที่มีอยู่	 นอกจากเด็กจากครอบครัวชาวคาทอลิกซ่ึงมีเหลืออยู่

น้อยคน	ยงัมบุีตรชาวจีนซ่ึงเข้ารีตมานานแล้ว	ส�าหรับให้เดนิเท้าเปล่าไปเมอืงจีน

เพือ่น�าค�าสอนของพระเยซูไปสูผู่ย้ากไร้และผูถ้กูเหยยีดหยาม	 ซ่ึงเป็นกลุม่บคุคลท่ี 

พระเยซูอิตในราชส�านักปักกิ่งไม่อยากลดตัวลงมาสนใจ...

ชาวฝร่ังคนอืน่ ๆ  ทีเ่ป็นชาวยโุรป	ทีย่งัคงอยูใ่นกรุงได้แก่ชาวโปรตุเกส	 ซ่ึง

ตั้งถิ่นฐานในสยามมาหลายศตวรรษแล้ว	 และคนเกือบลืมไปแล้วว่าพวกนี้ไม่ใช่

ชาวสยาม	 มพ่ีอค้าชาวฮอลนัดาประมาณหกคนซ่ึงยงัคงซ้ือพริกไทยจากปัตตาน ี

การอยู่โดดเดี่ยวท�าให้พวกเขามีจิตใจห่อเห่ียว	และยังมีชาวอังกฤษเป็นจ�านวน

เท่า ๆ  กันซึ่งไม่สามารถไปท�ามาหากินได้ที่มัทราสและบอมเบย์

คนเชื้อชาติอื่น ๆ  ในอยุธยาได้แก่ชาวลาว	 แขกมัวร์	 แขกเปอร์เซีย	 ชาว

ญี่ปุ่น	 อาศัยอยู่ในย่านที่ถูกก�าหนดไว้นอกเกาะเป็นเวลากว่าศตวรรษมาแล้ว	 ได้

ปะปนไปกับสังคมสยามจนไม่มีใครถือว่าเป็นชาวต่างชาติอีกต่อไป...

และยังมีคนตระกูลฟอลคอน...

คนพวกนี้เป็นชาวต่างชาติเฉย ๆ

พวกเขาไม่ได้เป็นชาวกรีกอย่างเมอซเียอร์ฟอลคอนผู้เป็นบรรพบุรุษที่มา

ตัง้รกรากคนแรกในสยาม	 ไม่ใช่ชาวโปรตเุกสแท้	 ไม่ใช่ชาวญีปุ่น่ซ่ึงเคยมาขอเป็น

พนัธมติรด้วย	 แน่นอน	 ไม่มใีครเหน็ว่าพวกเขาเป็นชาวสยาม	 พวกเขาแยกอยู่

ต่างหาก	 ทุกคนเคารพในความมั่งคั่ง	 และกลัวคนตระกูลนี้อาจเกิดนึกอยาก

ซ่องสุมผู้คนและหาอ�านาจใส่ตน	 ดังที่เคยเป็นสาเหตุของการตกอับของตระกูล

นี้ในศตวรรษก่อน



10  Claire Keefe-Fox

ที่พ�านักของพวกเขาเป็นหมู่ตึกที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก	ตั้งอยู่ไกล

จากย่านของชาวคริสต์	 อยู่ติดกับคลังสินค้า	ฝั่งตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง

คนพวกนี้ไปโบสถ์เซนต์พอลเป็นประจ�า	 เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน

ฝร่ังเศส	ผู้ชายในตระกูลจะสมรสกับหญิงสาวที่เลือกจากตระกูลชาวโปรตุเกส

ในสยาม	 เมื่อท�าพิธีเสร็จแล้วก็จะพากันหายไปหลังก�าแพงไม้ไผ่สูง	 ราวกับ

ไม่ต้องการให้ผู้อื่นต้องทนดูตราบาปที่ดวงชะตาประทับบนนามสกุลของตน

พวกเขาสภุาพ	 เฉยเมย	และเข้มงวด	 น้อยคร้ังจะแสดงให้เห็นความขมขืน่ 

ที่ได้รับตกทอดจากอดีต	 อาจจะมีก็แต่บาทหลวงเลอ	บง	 ซ่ึงเป็นผู้รับสารภาพ

บาปของเมอซีเยอร์กงสตองแตง	 เป็นหลานปู่ของเมอซีเยอร์กงสตองซ์ผู้ม	ี

ชื่อเสียงน่าเศร้า	 บาทหลวงผู้นี้คงเป็นผู้เดียวท่ีรู้ซ้ึงถึงความรู้สึกนึกคิดของคน	

ในครอบครัวซ่ึงแตกต่างจากสาวกอื่น ๆ	 และรู้ถึงความรู้สึกฮึดฮัดและความ

เบื่อหน่ายของฌวน	ทายาทที่มีอายุน้อยที่สุด

ฌวนบอกกับตัวเองอย่างโกรธ ๆ  ว่า	 ราชธานีแห่งนี้ไม่ได้ดูเหมือนเมืองที่

ตายไปแล้ว	 แต่เพราะหยุดชีวิตไว้ต่างหาก

ไม่มีอะไรเลย	ทั้งสองฝั่งแม่น�้าใหญ่สีแดงแห่งนี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น

เขาอายุเกือบยี่สิบปีแล้ว	แต่อนาคตของเขาจ�ากัดอยู่แค่เรือส�าเภาจีนซ่ึงมี

มาน้อยล�า	หบีห่อผ้าไหมทีต้่องเปิดออกและลงทะเบยีนในสมดุของบิดา	 นาน ๆ  

คร้ัง	 มีมิชชันนารีฝร่ังเศสคนใหม่เดินทางมาจากพอนดิเชอร์รีและมะละกาเพื่อ

แทนคนเก่าซึ่งป่วยตายไป	 เป็นการแก้ความจ�าเจ

เมืองซ่ึงคนเก่าแก่เคยเล่าขานถึงกลายเป็นอะไรไป	 มหานครซ่ึงเคยเต็ม

ไปด้วยพ่อค้าวาณิชจากยุโรป	 ผู้หมายมั่นว่าจะได้กอบโกยเงินทองและก่อสร้าง

คฤหาสน์ขาวสะอ้านเทยีมเทยีบได้กบัปราสาทของเจ้านายแห่งกรุงปารีสหรือกรุง

ลิสบอน

เขารู้ค�าตอบดี	 เพราะบิดาของเขาเคยพูดซ�้าซากเป็นพันครั้ง

สาเหตุทีร่าชอาณาจักรแห่งนีปิ้ดตวัลง	 เกดิจากบรรพบรุุษของพวกเขาเอง
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คือเมอซีเยอร์กงสตองซ์	

เมอซีเยอร์กงสตองซ์เคยพยายามขายสยามให้แก่ชาติฝร่ังเศส	 และถูก

พระเพทราชาสั่งประหาร	 เมื่อเกิดกบฏในวังและกองทัพฝร่ังเศสเข้ายึดเมือง

บางกอก

เดี๋ยวนี้พระเจ้าแผ่นดินสยามไม่ทรงไว้พระราชหฤทัยในสิ่งท่ีมาจากยุโรป 

ตระกูลฟอลคอนก็ไม่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเช่นกัน

พวกเขายังคงท�าการค้าต่อไปได้	 เมอซีเยอร์กงสตองแตงยังได้รับ 

แต่งต้ังเป็นขุนนาง	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชาวคริสต์ในสยาม	 ที่จริงเป็นการย�้าให้

เห็นว่าตระกูลนี้ยังอยู่ใต้พระราชอ�านาจ

ฌวนคิดด้วยความเดือดดาล	 ชีวิตของเขาเองก็ถูกจ�ากัดในทุกทาง 

ประเพณีประจ�าตระกูลกักขังเขาไว้แน่นหนา	 ราวกับกฎระเบียบในราชส�านัก

พวกเขาต้องระวังชาวฮอลันดา	 ชาวฝร่ังเศสคนอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่นักบวช	 โดย

เฉพาะชาวอังกฤษ

พวกเขาทุ่มเทตนให้กับการค้าขายเหมือนเป็นพระเจ้า	 เหยียดหยามชาว

โปรตเุกส	ถงึแม้จะแต่งงานกบัลกูสาวของคนชาตนิี	้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่	 ต้อง

ระวังไม่ให้คนในราชส�านักคิดว่าพวกเขาก�าลังสะสมอิทธิพล

โดยเหตุนี	้ จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีฌวนจะผูกมติรกบัขนุนางหนุม่ ๆ  ชาวสยามซ่ึง

เขาเห็นนั่งเรือล�ายาวมีฝีพายแปดถึงสิบคน	 และบางคร้ังเมื่อเขายังโอ้เอ้ยืนมอง

อยู่ที่ระเบียงด้วยความอิจฉา	ก็จะถูกเรียกให้เข้าบ้านโดยไว

เขาจึงปกปิดการพบปะกับนายสินทหารมหาดเล็กอยู่เป็นนาน	 เขาบอก

กับบิดาเป็นเชิงแก้ตัวในกาลต่อมาว่า	ที่จริงสินไม่ใช่บุตรขุนนาง	 แต่เป็นลูกคร่ึง

จีนซ่ึงได้รับการชบุเลีย้ง...ทีแรกเขาไม่รู้ว่าสนิเป็นใคร	 วนัหนึง่	 ขณะท่ีฌวนก�าลงั

อาบน�า้อยูใ่นแม่น�า้	 สนิตะโกนจากเรือของเขาให้ระวงัจระเข้ทีก่�าลงัว่ายเข้ามาใกล้ 

เห็นแต่จมูกปริ่มน�้า	 และยังพุ่งหอกช่วยไล่เจ้าสัตว์ร้าย

ฌวนขอบคุณผู้ที่ช่วยชีวิตเขา	 เมื่อขึ้นมานั่งหอบหายใจบนเรือ	 สินไม่ได้
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พูดถึงครอบครัวที่อุปการะเขา	 และฌวนก็ไม่ได้พูดถึงเมอซีเยอร์กงสตองแตง	

เมื่อเขาท้ังสองได้พบกันอีกคร้ังหนึ่ง	 ก็พูดกันถึงแต่เร่ืองที่หนุ่ม ๆ  สนใจ 

เร่ืองอนาคต	 เร่ืองผู้หญิง	 เร่ืองภัยสงครามจากพม่าที่คุกคามอยู่ชายแดนด้าน

ตะวันตก

เขาท�าผิดอะไรในการพูดคุยกับคนหนุ่มรุ่นเดียวกัน	ยิ่งกว่านั้นเขายังเป็น

หนี้ชีวิตสินด้วย	 ทหารทุกคนไม่ใช่คนกักขฬะโง่งม	 และชาวสยามทุกคนไม่ได้

เกลียดชังชาวฝรั่ง	

ผดิด้วยหรือถ้าเขาจะเป็นห่วงเป็นใยกบัความสงบสขุในราชอาณาจักร	 และ 

ต้องการปกป้องราชอาณาจักรนีซ่ึ้งตระกลูของเขาได้อาศยัอยูม่ากว่าศตวรรษแล้ว

ใช่	 เวลานี้เขายอมรับว่า	 สิ่งที่เขาใฝ่ฝันถึงยิ่งกว่าอบเชยและหีบพริกไทย	

คือการเป็นทหาร

เมอซีเยอร์กงสตองแตงตะลึง
เร่ืองเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร	 เขาได้พยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะปกป้อง

บตุรชายจากความทะเยอทะยาน	 เขาพยายามเตือนบตุรให้ส�านกึถงึสภาพความ

เป็นจริงอยู่เสมอ	 แต่บัดนี้	 ลูกคร่ึงจีนคนนั้น	 คนในอุปการะของเจ้าพระยาจักรี 

สมุหนายก	 เพิ่งท�าให้ทุกอย่างพังทลายลง	 เขาต้องหว่านล้อมให้เหตุผลกับลูก 

แต่จะท�าได้อย่างไร

”ลมืเสยีเถอะ„	 เขาพร�า่พูด	 	 ”พ่อไม่อยากได้ยนิแกพดูถงึกองทัพอกี	 เป็น 

ไปไม่ได้	 ถึงแม้กองทัพสยามจะยอมรับแกเป็นนายทหาร	 แต่นึกดูสิ	 แกจะยอม	

รับใช้กษัตริย์ที่สืบเชื้อสายมาจากหลวงสรศักดิ์ที่เคยฆ่าคุณปู่ทวดของแกกับมือ 

และกกัขงัคณุย่าทวดเป็นเวลาเกอืบยีส่บิปี	 เพราะท่านไม่ยอมเป็นเมยีเขาได้อย่างไร 

แกไม่รู้หรือว่าเขาได้สมญานามว่าพระเจ้าเสือ	 เพราะโหดเห้ียมนักหนา	 เชื่อพ่อ

เถอะ	 อย่าไปพบกับเจ้าสินนั่นอีกเลย	คิดถึงกิจการของเราดีกว่า	 แกไม่ต้อง

จงรักภักดีต่อสยามหรอก	ภักดีแต่กับตระกูลของเราก็พอ„
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แต่ฌวนกย็งัไปพบกบัสินทกุเยน็	 พวกเขาไปพบกนัเป็นประจ�าในโรงเหล้า	

ซึ่งไม่เคยมีชาวฝรั่งไปที่นั่น	 เขาเล่าให้สินฟังถึงปฏิกิริยาของบิดาอย่างเคืองใจ

แต่เขากต้็องแปลกใจ	 เพราะหนุม่ลกูคร่ึงพดูอย่างเอาการเอางานว่า	 ”พ่อ

ของเจ้าพูดถูกแล้ว	 ไม่มีฝร่ังคนไหนจะรับราชการทหารได้หรอก	ยิ่งเป็นเจ้า	 ยิ่ง

ไม่ได้ใหญ่	 ฌวน	 เจ้าเป็นเหลนของเมอซีเยอร์กงสตองซ์นะ„	

ฌวนเม้มปาก	 รู้สึกขายหน้า	 อดีตเรื่องนี้อีกแล้ว	ที่คนชอบพูดใส่หน้าเขา

เพือ่นทีเ่ขาได้รู้จักโดยบังเอญิผู้นีไ้ม่รู้หรือว่าฌวนได้ยนิจนเบือ่เหลอืทนแล้ว

เขาจะไม่มีวันหนีพ้นชื่อพวกนี้หรือไร

ฌวนเบ้หน้า	นกึล�าดบัชือ่อยูใ่นใจ	พระเพทราชา	ผูแ้ย่งราชบลัลงัก์	หลวง 

สรศกัดิห์รือพระเจ้าเสอื	 ราชบุตรบญุธรรมผู้สบืราชสมบตั	ิ ซ่ึงริษยาและเกลยีดชงั

เมอซีเยอร์กงสตองซ์มากจนลากเขาไปลานประหารด้วยตนเอง

มารี	 ย่าทวดของเขา	ทาสผู้น่าสงสารของหลวงสรศกัดิ	์ ใคร ๆ  กพ็ดูกนัว่า

ท่านเป็นคนเจ้าโทโส	แม้สามียังต้องเกรง

คนเดียวท่ีเขาสนใจคือเมอซีเยอร์กงสตองซ์เท่านั้น	 แต่ไม่มีใครอยากพูด

ถึงคนคนนี้	 ราวกับว่าแค่พูดถึงก็จะท�าให้ครอบครัวต้องประสบเภทภัย

”เราไม่อยากพูดถึงออกญาวิไชเยนทร์„	 สินพูดอย่างตรึกตรอง	 เรียก

บรรพบุรุษของฌวนโดยราชทินนาม	 ”เพราะเรารู้สึกว่าเราฆ่าคนผิด	 ใช่แล้ว 

เมอซีเยอร์กงสตองซ์คิดถูกท่ีน�าเอาทหารต่างชาติเข้ามาป้องกันราชอาณาจักร 

เพราะเราท�ากันเองไม่เป็น	 ถ้าเขายังมีอ�านาจอยู่ในยุคนี้	 พวกพม่าคงไม่กล้ามา

ปิดล้อมเมอืงมะริดอย่างเดีย๋วนีด้อก	 เขาคงท�าให้พวกนัน้ย�าเกรงเรา	 เขาคอืชาว

สยามท่ีแท้จริง	 แต่เราไม่ยอมเชือ่ว่าฝร่ังจะหวงัดกีบัราชอาณาจักรของเราได้จริง	

”ดูสิ	 เรายังใช้อาวุธเดิม ๆ เหมือนเมื่อร้อยปีก่อน	 หรือเก่ากว่านั้น	 ยัง

ใช้อาวุธแบบภาพสลักในวัดที่สร้างขึ้นก่อนท่ีมนุษย์จะจดจ�าได้	 เชื่อฉันเถอะ	

ศัตรูของเราเปิดประเทศออกรับประเทศที่มีความก้าวหน้า	 และได้อาวุธปืนที่ม ี

พลานุภาพ	 ได้ปืนใหญ่น�้าหนักเบา	 ในขณะท่ีเราพยายามขับไล่พวกนั้นด้วยธนู



14  Claire Keefe-Fox

และลูกศร	น่าอึดอัดใจนัก...

”แต่เอาเถอะ„	 สินเขย่าบ่าเพื่อน	 ”เจ้าคงจะขายผ้าไหมกับเครื่องเทศ

ให้กับผู้ที่รุกรานเราได้	 คงจะหาต�าแหน่งกุลีในคลังสินค้าให้ข้าได้นะ...„	 	

เขาเสริมเมื่อเห็นฌวนท�าหน้าเครียด	 ”คนเราต้องรู้จักยอมรับชะตาชีวิต

ของตนเอง	และดวงชะตากเ็ป็นผลกรรมทีเ่กดิจากการกระท�าของบรรพบุรุษ	 ข้า

เคยเล่าให้เจ้าฟังหรือยังว่าท�าไมจึงได้รับการอุปการะจากเจ้าพระยาจักรี

”แม่ของข้าท้อใจทีม่ลีกูเพิม่มาอกีหนึง่คน	 พ่อของข้ามหีนีส้นิล้นพ้นตัว...

แกเป็นนายบ่อน	 ข้าเชือ่ว่าแกคงใช้เวลาเล่นการพนนัพอ ๆ  กบัลกูค้า	 แม่เอางูใส่

ในเปลของข้า	 ตั้งใจจะให้งูกัดข้าให้ตาย	 เพราะแม่ลงมือฆ่าข้าเองไม่ลง	 แม่เอา

เปลทีข้่านอนไปวางทิง้ไว้ในตลาด	 งูนัน้ขดตวัรอบตวัข้าแล้วหลบัไป	 เหมอืนต้ังใจ

จะปกป้องข้า	 พวกพ่อค้ามาเห็นเรานอนหลับอย่างสบายใจทั้งคนทั้งงู	

”ข้ากลายเป็นคนที่พญานาคคุ้มครอง	 ภริยาเจ้าพระยาจักรีได้ยินคนพูด

ถึงข้า...จึงบอกกับสามี	 ซ่ึงเห็นว่าผู้ที่พญานาคปกป้องจะได้กลายเป็นผู้ปกป้อง

บ้านเมือง...นี่คือชะตากรรมของข้า	 ไม่ใช่ของเจ้า	 ข้าน่าจะอิจฉาเจ้ามากกว่า...

”เจ้ามาจากตระกลูเศรษฐ	ี บรรดาหญงิสาวชาวโปรตุเกสอยากแต่งงานกบั

เจ้า	 เจ้าไม่จ�าเป็นต้องเสาะแสวงหาชื่อเสียงและความร�่ารวยด้วยการท�าสงคราม

อย่างข้า

”ข้ามีหวังถูกฆ่าท่ีเขมรหรือถูกพม่าฆ่าตายก่อนที่จะได้กลายเป็นขุนพล 

ผู้มั่งคั่ง„

ฌวนยักไหล่

แน่ละ	 ครอบครัวของเขาร�่ารวย	 นับตั้งแต่มารีย่าทวดของเขา	 ซ่ึงเป็น 

ลูกคร่ึงญ่ีปุ่นและเป็นภริยาของเมอซีเยอร์กงสตองซ์	 ได้รับการไถ่ตัวจากการ

เป็นทาส	 ทรัพย์สมบัติมหาศาลของตระกูลได้รับกลับคืนมา	 แต่ความขมขื่น

เกลยีดชงัของมารีกลายเป็นแอกหนกัอึง้ทีค่รอบครัวของเขาต้องแบกในเวลาต่อมา 

ในเย็นวันนั้นยิ่งหนักมาก
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เขาอจิฉาสนิ	 ซ่ึงท�าให้เขาได้เหน็การใช้ชวิีตทีไ่ม่ได้ถกูก�าหนดล่วงหน้า	 อาจ

เกิดเร่ืองที่เป็นไปไม่ได้	 เหมือนในนิทานหรือนวนิยายซ่ึงพวกบาทหลวงสั่งห้าม 

อ่านเร่ืองมารดาของสินทีอ่ยากฆ่าลกู	ท�าให้ชวีติเดก็ยากจนอย่างสนิเกดิมโีชคโดย

ไม่คาดฝัน	 เจ้าพระยาจักรีช่วยส่งเสริมให้เด็กผู้นี้ได้รับการศึกษาเยี่ยงลูกผู้ลาก

มากดีทั้ง ๆ  ที่เป็นเด็กลูกคร่ึง	 เมื่ออายุได้สิบปี	 ก็น�าเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็ก	

ก่อนจะบวชเณรที่วัดโกษาวาศน	์ บัดนี้	 เมื่อเขาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วน	

อาชีพทหาร	 เกียรติยศ	ความมั่งคั่ง	 และอิสตรีก็จะตามมา

แต่เขาเล่า	 จะมีอนาคตเป็นอย่างไร

คงได้คูห่มัน้เป็นหญงิโปรตเุกส	อาจจะสวย	แต่รวยแน่ ๆ 	 แล้วกท็�าการค้า

ผ้าไหม	ดีบุก	 และเครื่องเทศ

ฌวนเดินหงอย ๆ  ออกไปจากโรงเหล้า	 ได้ข่าวว่ามีเรือฝร่ังเศสเข้ามาเมื่อ

น�้าขึ้น	 ในเมื่อเขาไม่อาจช่วยบ้านเมืองได้	 ก็ไปแก้หีบห่อสินค้าดีกว่า

”อ้อ	 นี่ไง	 เจ้าลูกช่างฝันของกระผม	 ที่คิดแต่จะไปรบรากับพม่าหรือ

บรรเลงเพลงดาบต่อหน้าพระท่ีนั่ง„	 บิดาของเขาฟ้องเมอซีเยอร์เดอ	แกร์แอร์เว 

บาทหลวงมิชชันนารีข้างบ้านที่มารับจดหมายจากปารีส	 ซึ่งส่งมาพร้อมกับสินค้า

”เอาละ	 ถ้าแกอยากรับใช้ราชส�านัก	 ก็มาช่วยพ่อแก้ห่อหีบเพลงจะดีกว่า 

สภาพมันทรุดโทรมนักจากการเดินทาง	 พ่อได้ยินมาว่า	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีพระราชประสงค์ที่จะได้สดับเสียงเพลงอยู่„

ฌวนแกะฟางท่ีห่อหีบเพลงออก	 ใช้ผ้าเช็ดทองแดงท่ีขึ้นสนิมระหว่างการ

เดินเรือมาจากฝร่ังเศส	 เมอซีเยอร์เดอ	 แกร์แอร์เวนั่งลงใกล้ ๆ 	 ในขณะท่ีฌวน

ใช้แปรงปัดฝุ่นบนเสื้อผ้าตุ๊กตากลตัวหนึ่ง	 เป็นมือกลองสวมหมวกมีสามชาย 

ค่อนข้างบู้บี้

”ไหนลองเล่นหน่อยซิ	 ไอ้นกัดนตรีตัวนี.้..อา...„	 บาทหลวงยนิดเีมือ่ได้ยนิ

เสียงดนตรีแหลมสูง

”เป็นของส�าหรับทูลเกล้าถวายที่งามมาก„	 ท่านพูดขึ้นในที่สุด
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เมอซีเยอร์กงสตองแตงเงยหน้าขึ้นจากสมุดทะเบียน	แล้วเบ้ปาก

”จะว่าอย่างนั้นก็ได้ขอรับ	 แต่เทียบกันไม่ได้เลยกับเครื่องราชบรรณาการ

ที่ส่งมาจากฝร่ังเศสในสมัยก่อน	 ย่าของกระผมบรรยายให้ฟังว่า	 มีลูกโลก

ประดับเพชรพลอย	มีรูปสลักหินอ่อนที่ยังประดับอยู่ที่พระราชวังละโว้	 แต่ถ้า

มนัพอจะท�าให้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเกดิมพีระประสงค์ท่ีจะเร่ิมท�าการค้าขายอย่าง

จริงจังกับปารีสละก็จะเป็นผลดีกับกิจการของเรา	 แต่เราจะไปหวังอะไรมากจาก

ชาวสยาม	พวกเขาเห็นว่าประเทศของตัวเป็นหนึ่งเดียวในโลก	 เมื่อร้อยปีก่อน	

การท�าการค้าเป็นอาชีพที่ดี...„

”เป็นมิชชันนารีก็ดีด้วย„	 เมอซีเยอร์เดอ	 แกร์แอร์เว	 เสริม	 ”พวก

บาทหลวงเข้าออกในพระราชวังได้	 น�าโอสถและพระวาจาศักดิ์สิทธ์ิไปกราบ

บงัคมทลูต่อสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโบสถ์และโรงเรียนสอน	

ศาสนาให้เรา	 แต่พวกเรา...เดี๋ยวนี้เราได้แต่ท�ามิสซาให้ชาวโปรตุเกสและคนเข้า

รีตบางคน	 รักษาพยาบาลคนยากไร้	 แต่ว่า	 มีข่าวเล่าลือว่า	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาจจะต้องพระราชประสงค์ในทางสว่างของพวกเรา	 เพราะได้ข่าวว่าก�าลงัประชวร

หนกั	 ถงึแม้ว่าเราจะถวายการรักษาให้หายไม่ได้	 อย่างน้อยเรากอ็าจน�าพระองค์

ไปสู่ความศรัทธาได้ก่อนเสด็จสวรรคต„	

ผู้เป็นพ่อค้าเหลียวไปมองรอบตัวอย่างระแวดระวังก่อนพยักหน้ารับ 

เร่ืองของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเร่ืองลับ	แม้แต่จะเอ่ยถึงพระพลานามัยก็ยัง

ไม่ได้	

”จริง	 มีคนพูดว่าพระองค์ก�าลังประชวร	 แล้วก็ยังบอกว่าพระโอรสทั้ง

หลายก�าลังแก่งแย่งกันขึ้นครองราชย์	 ตั้งแต่มีรับสั่งให้ส�าเร็จโทษพระราชโอรส

องค์โต„

บาทหลวงท�าเคร่ืองหมายกางเขน	 ”พระเยซูเจ้าทรงโปรด...ถึงกับส�าเร็จ

โทษพระราชโอรสเชียวหรือ	พ่อไม่ยักทราบ...ชาวเมืองนี้ป่าเถื่อนเหลือรับจริง ๆ „

”เร่ืองเกดิเมือ่สองปีมาแล้ว	 ก่อนทีท่่านจะมาสยามขอรับ	มคีนพดูว่า	พระ
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อนุชาองค์ใดองค์หนึ่งของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์เป็นคนกุเร่ือง	 กล่าวหาว่าท่านเป็น

ชู้กับพระสนมเอก	 เราไม่มีทางรู้ความจริง	 แล้วก็จะมีประโยชน์อะไร	 นี่ไม่ใช่

คร้ังแรกทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิในอนิเดยีตะวนัออกสัง่ฆ่าคนในครอบครัวนีน่ะ	 เฮ้อ...

ส�าหรับเราไม่มีอะไรเปลี่ยนดอก...อย่างน้อยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงมีพระ

โอรสที่อยากสืบราชสมบัติ...ยังทรงโชคดีกว่าผม„

เขาหันหน้ากลับไปดูสมุดทะเบียน	ท�าหน้าเบ้

เมอซีเยอร์เดอ	แกร์แอร์เวนึกแปลกใจที่เห็นฌวนมองบิดาอย่างเหลืออด

”น่า„	 ท่านพดูเบา ๆ 	 ”อย่าโกรธไปเลย	 พ่อเธอเขาเพยีงแต่...เป็นห่วงเธอ 

และลืมไปว่าคนอายุยี่สิบน่ะเป็นอย่างไร„

ทุกคนเงียบไป

”พ่อเองกเ็หมอืนกนั	 เคยคดิฝันอยากเป็นนายทหาร	แต่ครอบครัวของพ่อ

ไม่ร�า่รวยพอท่ีจะซ้ือสทิธิบตัรนายทหาร	 แต่สิง่ทีก่องทพัขาดไป	พระเยซูเจ้ากลบั

ได้ไปแทน	พ่อคงเป็นทหารที่ไม่ได้เรื่องแน ่ๆ ...„

ท่านเอนหลงัพิงพนกัเก้าอี	้ แล้วเงยหน้าขึน้	 เหม่อมองเลยท่าเรือริมน�า้ของ

กรุงศรีอยุธยาออกไปแสนไกล

”พ่อตดิใจเคร่ืองแบบทหาร	 เคร่ืองแบบทหารฝร่ังเศสน่ะดดูกีว่าผ้านุง่ของ 

ชาวสยามมากนัก	 เธอน่าจะได้เห็นเสื้อนอกสีน�้าเงินของฝร่ังเศส	 กางเกงขาว 

สวมหมวกพับสามแฉกปักขนนก...น้องชายคนสดุท้องของพ่อก�าลงัจะได้เป็นนาย

ทหาร	 แม่เล่ามาในจดหมายฉบบัทีแ่ล้วว่าเขามพ่ีอทูนหัวเป็นเศรษฐมีอี�านาจ	 และ

สัญญาว่าจะหาสิทธิบัตรให้ในกองทหารราชองครักษ์„

ท่านหัวเราะเขิน ๆ

”เกือบลืมไป	 ที่พ่อเกิดคิดอยากเป็นอะไรแบบนี้	 เป็นเพราะอยากเอาใจ

ญาตสิาวสวยคนหนึง่	 แน่ละ	 ไม่มใีครคดิว่าจะต้องไปท�าสงคราม	และเสือ้สวย ๆ  

แบบนี้อาจถูกกระสุนปืนใหญ่ฉีกขาดกระจุยได้„

ฌวนโต้เสียงห้วน	 ”ท่านครับ	ผมไม่ได้อยากเอาใจใครเลย	 จริงอย่างที่
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ท่านว่า	 เคร่ืองแบบทหารสยามไม่น่าชม	แต่ทีผ่มอยากท�าคอืปกป้องราชอาณาจักร

นี้จากการรุกรานของพม่า„	 	

บาทหลวงมิชชันนารีวางมือบนท่อนแขนของเขา	 ”แน่นอน	 แต่ในเมื่อ

ไม่มวีนัท่ีใครจะรับเธอเข้าเป็นทหารในกองทพัสยาม	 อย่างน้อยเธอกไ็ม่ควรโกรธ

พ่อของเธอท่ีท�าอะไรให้ไม่ได้	 ใช่	 พ่อรู้ว่าอนาคตของเธอดมูดืมนในยามนี	้ แต่ดู

จอร์จสิ	 อนาคตของเขายิ่งไม่น่าเศร้ากว่าหรือ„

จอร์จ	นี่ก็เป็นภาระหนักที่เขาต้องแบกอีกเหมือนกัน

พี่ชายคนโตของเขาเป็นลูกรักของครอบครัว	ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะ 

ขาพกิารมาตัง้แต่เดก็	 ทกุคร้ังทีเ่ขายกขาขึน้จากเตียงเพือ่วางบนเก้าอีห้วายมล้ีอ

หรือนั่งคานหาม	 เขาจะอดครางออกมาไม่ได้

ความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ให้จอร์จสนใจในการค้าขาย	 ที่จริง 

เขารู้ราคาดีบุกและผ้าไหมดีกว่าผู้เป็นบิดาเสียอีก	 แต่ชีวิตของเขาจ�ากัดอยู่แค่

เคาน์เตอร์	 บ่อยคร้ังฌวนรู้สึกผิดท่ีปล่อยพี่ชายไว้ในยามเย็น	 ให้นอนคลุมผ้า

ปิดขาพิการ	มีมารีกับโรซาน้องสาวอยู่เป็นเพื่อน	ส่วนตัวเขาเองออกไปโรงเหล้า

เพื่อพบกับสิน

เพื่อเป็นการแก้ตัวและเพื่อปลอบใจจอร์จ	 เมื่อฌวนกลับมา	 จะเล่าให้ 

พี่ชายฟังอย่างละเอียดถึงสิ่งที่เขาได้เห็นในโรงเหล้า	 ค�าพูดของสินทุกค�า	 ข่าว

เล่าลือจากในวัง	 ข่าวใหม่ๆ ที่น่าวิตกเร่ืองการชุมนุมของกองทัพพม่าที่มะริดและ

ตะนาวศรี

”ทีโ่รงเหล้ามผีูห้ญงิขายตวัด้วย„	 เขาเล่าในเยน็วนัหนึง่	 ”บางคนกด็สูวย 

แต่ฉันไม่กล้ามองตรง ๆ  พี่ก็รู้	 พอฉันถามสินว่าเขาสนใจไหม	 เขาท�าท่าแปลกใจ 

เล่าให้ฟังว่าที่บ้านวิรัช	ลูกเจ้าพระยาจักรีผู้อุปการะเขา	มีนางทาสไว้คอยบ�าเรอ 

สวยกว่า	 สะอาดสะอ้านกว่าผู้หญิงโรงเหล้าที่ใคร ๆ  ก็ซื้อได้„

สองพี่น้องนั่งร�าพึงอยู่ครู่หนึ่ง

”แต่วิรัชแต่งงานแล้วไม่ใช่หรือ„	 จอร์จถามในที่สุด
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”นั่นสิ	 ฉันก็แปลกใจอยู่	 สินก็แปลกใจที่เราไม่มีบ้าง	 ในเมื่อเราออก

ร�่ารวย„

จอร์จท�าหน้าเบ้	 มองขาตัวเอง

”ฮื่อ	 ฉันก็น่าจะมีบ้างนะ	 เพราะถึงเราจะรวยสักแค่ไหน	 ก็คงไม่มีใครหา

เมียให้ฉันได้นอกจากนางทาส	 เออ	พ่อบอกว่าจะรีบให้เธอแต่งงาน	 พี่ได้ยิน

แกพูดกับท่านสังฆราชบรีโก„

ฌวนหูผึ่ง	 ”แล้วไง„

”ท่านสังฆราชพูดถึงผู้หญิงสเปนคนหนึ่งที่มะนิลา	 ซ่ึงรู้จักกับพี่สาวของ

ท่านที่เป็นแม่ชีอยู่ส�านักชีพระกรุณา	 ท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปหา

ผู้หญิงนอกราชอาณาจักรนี้	 เพราะท่ีนี่มีผู้หญิงน้อยเสียจนเราจะต้องลงเอยด้วย

การแต่งงานกับญาติของตัวเอง	 ท่านบอกว่าที่ฉันป่วยก็เพราะเหตุนี้„

จอร์จชันศอกขึ้นเล็กน้อย	 เปล่งเสียงก้องแบบสังฆราชชาวฝร่ังเศส	 ”สิ่ง

ที่เราไม่ท�ากับม้า	 ท�าไมถึงจะท�ากับคนเล่า	 เมอซีเยอร์กงสตองแตง„	 เขาทิ้งตัว

ลง	หัวเราะจนแทบจุก

”นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเปรียบฉันเป็นม้าพ่อพันธุ์„

ฌวนยักไหล่

”มะนลิารึ	 ถ้าง้ันฉนักย็งัเหลอืเวลาอกีหน่อยก่อนจะต้องแต่งงาน...ต้องรีบ

ตักตวง	 เผื่อสินจะเสนอนางทาสของวิรัชให้ฉัน…„

   

แต่ไม่มีการเสนอเช่นนั้น
ดูเหมือนว่าสินต้องการปกปิดมิตรภาพระหว่างเขากับชาวฝรั่ง

เขาเลิกพูดถงึผู้หญิง	 เอาใจใส่แต่กบัความเคลือ่นไหวในวงั	 มข่ีาวทีน่่าวติก

ยิ่งขึ้นทุกทีจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือว่าพม่ายึดเมืองทวายได้

”พวกพม่าอยากได้เมอืงนีม้านานแล้ว„	 สนิกระซิบเล่า	 ”พวกมนัรู้ว่าเมอืง

ทวายจะร่วงหล่นลงสูอุ่ง้มอืได้ง่าย ๆ  เหมอืนผลไม้ท่ีสกุงอม	 เพยีงแต่ต้องหาข้ออ้าง 


