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ที่	 17	 โดยนักเขียนบางท่านในสมัยนั้น	 เช่น	 เคานต์ฟอร์แบง	 เคยกล่าวถึงไว้
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บรรณารักษ์ของห้องสมุดแห่งพิพิธภัณฑ์กีเมและสถาบันตะวันออกไกล 

แห่งชาตทีิก่รุงปารีสและทีเ่ชยีงใหม่ต่างต้อนรับผู้เขยีนอย่างดยีิง่	ทัง้ยงัช่วยชีลู้ท่าง 

ในการค้นคว้าหาเอกสารซึ่งผู้เขียนคงจะไม่มีวันหาพบได้เอง

ผู้เขียนขอขอบคุณ	คุณแอนโทนี	 บุลเกอร์	 และคุณเบนจามิน	 คาดจิ	 ผู้ 

เชีย่วชาญด้านคอมพวิเตอร์ทีไ่ด้ช่วยค้นหางานเขยีนซ่ึงผูเ้ขยีนคดิว่าได้สญูหายไป

กับสายลมเสียแล้ว	 กลับคืนมาให้เป็นจำานวนร่วมร้อยกว่าหน้า	 ขอขอบคุณ 

คุณมารี-คริสตีน	 วานีเย	 ในมิตรจิตและในการที่ได้สนับสนุนผู้เขียนตลอดเวลา 

ห้าปีในการค้นคว้าและเขียนหนังสือเล่มนี้

อนึ่ง	 ผู้เขียนรู้สึกซาบซ้ึงอย่างยิ่งท่ีได้รับกำาลังใจอันอบอุ่นจากครอบครัว 

เสมอมา	ทั้ง ๆ ที่โครงการที่ผู้เขียนพยายามค้นคว้าชีวประวัติของทรชนชาวกรีก 

คนหนึ่ง	 ซึ่งได้เสียชีวิตไปกว่าสามร้อยปีมาแล้วนี้	 ดูน่าแปลกสำาหรับพวกเขา

ผู้เขียนขอขอบคุณสามี	 นายเดวิด	ฟอกซ์	 และลูก ๆ	 เอมิลีกับเอเลียต 

ซ่ึงให้ความเข้าใจและใจกว้าง	ยนิยอมให้คอนสแตนตนิบกุรุกเข้ามาในครอบครัว

ของเรา	

แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์



Le ministre  des   moussons





บ้านบาทวิก เมืองซอเมอร์เซต ประเทศอังกฤษ
พฤศจิกายน ค.ศ. 1676

ค�ำบอกเล่ำของกัปตันเฮำเวิร์ด

พ่อหนุ่ม คุณนี่ดีจริง  อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเพื่อน�าข่าวคอนสแตนติน 

มาบอกคนแก่ตาบอดเช่นฉัน

คอนสแตนติน  เฮียราคิส  ฉันเรียกเขาว่าพ่อเหยี่ยวหนุ่ม

ฉันยังจ�าเขาได้ไหมน่ะหรือ  นี่คุณ ฉันอาจจะตาบอดและความจ�าชักเร่ิม 

เสื่อม แต่ยังไม่เสียสติหรอกนะ

อโศก...ฟังสิ พ่อหนุ่มนี่เขาถามฉันว่า  ฉันยังจ�าคอนสแตนตินได้ไหม

อโศก...

อ้อ...จริงสินะ...

อโศกตายได้ห้าปีแล้ว  คนรับใช้คนปัจจบัุนของฉนัชือ่ปีเตอร์...อโศกเป็น

คนรับใช้ชาวฮินดูที่ติดตามฉันไปท่ัวทุกแห่งในท้องทะเล  ฉันช่วยเขาให้พ้นจาก

การอดตายตอนที่เขาระเหเร่ร่อนอยู่ตามถนนในบอมเบย์  แล้วเขาก็ไม่ยอมจาก 

ฉันไปอีกเลย  อโศกผู้น่าสงสาร  เขาหนาวเสียจนหน้าเขียว  และทนกับสภาพ 
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อากาศของอังกฤษได้ไม่ดีไปกว่าฉัน  ฉันนึกออกแล้ว  ดูเหมือนเขาจะตายด้วย 

โรคปอดบวม...

เมือ่เขาตายไปกไ็ม่มใีครพดูภาษาฮนิดกูบัฉนัอีก หรือท�าอาหารใส่เครือ่งเทศ 

กลิ่นหอมฉุยที่ท�าให้ต้องน�้าตาคลอเมื่อหวนนึกถึงอดีต

สายใยเส้นสุดท้ายที่โยงฉันไว้กับประเทศอินเดียขาดสะบั้นลงแล้ว

รู้ไหม  พวกชาวบ้านท่ีนี่กลัวเขา  ทั้ง ๆ ที่เขาไม่เคยมีเจตนาท�าร้ายใคร 

แม้แต่แมลงเขายังฆ่าไม่ลง

ฉันรู้สึกผิดท่ีไม่สามารถน�าศพของเขากลับไปอินเดียเพื่อท�าพิธีตาม 

ประเพณไีด้  คณุเองกม็าจากเมอืงทางตะวนัออกเช่นกนั คณุคดิไหมว่าชาวฮนิด ู

จะพอใจที่ศพของพวกเขาถูกฝังในทะเล  แม้แต่การเผาศพเพื่อปลดปล่อย

วิญญาณของเขาฉันก็ยังท�าไม่ได้  เอาเถอะ ฉันชักเลอะแล้ว ที่จริงคุณมาคุยกับ

ฉันเรื่องคอนสแตนตินต่างหาก

น่าแปลกนะ ที่อดีตยังดูสดใสส�าหรับฉันมากกว่าชีวิตในปัจจุบัน  บางที

อาจเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ฉันมองอะไรไม่เห็นแล้ว

แน่ละ ฉนัยงัจ�าคอนสแตนตินได้ด ี นบัแต่วนัทีเ่ขาเข้ามาดงึชายแขนเสือ้ 

ของฉนั ฉนันกึขอบคณุสวรรค์ทุกวันทีเ่มตตาให้ฉนัได้รู้จักเดก็คนนี ้ ขอโทษนะ 

ที่ใช้ค�าว่าเด็ก  ฉันรู้ว่าเขาเป็นหนุ่มใหญ่แล้ว  แต่ฉันยังนึกภาพของเขาตอนที่ 

ยังสวมเสื้อขาดวิ่นและเข้ามาอ้อนวอนฉันได้อยู่

คุณเป็นหุ้นส่วนกัน  และเขาชักเร่ิมร�่ารวยแล้วหรือ  ดี...ดี...ชาบาช... 

เราพูดกันเป็นภาษาฮินดูว่าอย่างนี้

คุณพูดภาษาอินเดียได้ไหม  คุณ...คุณ...คุณชื่ออะไรนะ ฉันลืมเสียแล้ว 

สมองฉันชักแย่

ใช่แล้ว คุณไวต์...คุณจอร์จ  ไวต์

คุณรู้ไหม  เมื่อฉันกลับมาจากอินเดียใหม่ ๆ  เขาท�าให้ฉันรักชีวิตขึ้นมา 

อีกคร้ัง  ฉันสูญเสียทั้งลูก  เมีย  และสุขภาพท่ีนั่น  เออ  เขาคงเล่าให้คุณฟัง 
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เป็นร้อยครั้งแล้วกระมัง

เปล่าเลยหรือ...

อ้อ...

คนเรามักจะคิดว่าตัวเองมีความส�าคัญมากส�าหรับคนอื่น...

บางทีเขาอาจนึกอายภาพเดิมของเขา  ตอนที่ต้องมาอ้อนวอนขอเป็น 

เด็กประจ�าเรือบลูเบิร์ด

เขาเคยพูดถึงเรือบลูเบิร์ดด้วยหรือ

เรือล�านี้งามมาก  สวยสง่าและบังคับง่าย  เป็นเรือสามเสากระโดงท่ีสวย 

ที่สุดในบรรดาเรือที่แล่นอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนเหนือ  ฉันซ้ือมันเมื่อ 

กลับมาจากอินเดีย  ฉันต้องขายบ้านและที่ดินที่เป็นมรดกของแม่ฉันเพื่อซื้อมัน 

ตอนทีฉ่นัซ้ือเรือใหม่ ๆ และเดนิทางออกจากเกาะมอลตาเป็นคร้ังทีส่อง ฉนัถ่าย 

ไวน์สเปนออก และบรรทุกขนสัตว์ไปส่งโรงงานในอังกฤษ  ฉันเป็นคนชอบอ่าน 

หนงัสอืคลาสสิก แต่ไม่เคยรู้จักประเทศกรีซหรืออติาลหีรอก  ฉนัรู้สกึประทบัใจ 

มากที่ได้เดินทางไปตามเส้นทางเดินเรือของยูลิสซิส

ฉันนอกเรื่องอีกแล้ว...

เมื่อเราอยู่ไกลจากท่าเรือ  เกิดพายุใหญ่ชนิดที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเป็น 

เวลาถึงสามวัน  คุณได้ยินไหม สามวันเชียวนะท่ีเราพยายามต่อสู้เพื่อประคอง

เรือไม่ให้ล่มและไม่ไปกระแทกโขดหนิจนแตก  มนัไม่ง่ายเลย  รู้ไว้เถอะ  ในทีส่ดุ

เช้าวนัทีส่ามลมค่อยเร่ิมสงบ พวกเราเริม่หายใจออก  นายท้ายเรือดแูทบไม่ออก

ว่าเราอยู่ที่ไหน ดีที่เขาจ�าหมู่เกาะรายรอบในบริเวณที่เราลอยเรืออยู่ได้

ที่นั่นแหละที่คอนสแตนตินมาขอให้ฉันรับขึ้นเรือเพื่อหนีชีวิตแบบท่ีเขา 

เป็นอยู่  พ่อของเขาเป็นคนดุร้าย ส่วนแม่ก็สติไม่สมประกอบ

ทีแรกฉันไม่อยากรับเขาไว้  เพราะเด็กประจ�าเรือของเราเพิ่งถูกคลื่น 

ลูกใหญ่ซัดตกน�้าไประหว่างเกิดพายุ  ฉันรู้สึกผิดที่เด็กคนนั้นต้องตาย  ที่จริง 

ฉันสั่งให้เขามัดตัวเองไว้กับเสากระโดงระหว่างท่ีท�างานบนดาดฟ้าเรือ  แต่เขา 
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ยังไม่ทันท�าตาม  และไม่มีใครทันคว้าตัวไว้ได้  เพราะฉะนั้นฉันจึงไม่อยากเสี่ยง 

กับชีวิตเด็กคนอื่นอีก...

แต่เมือ่ฉนัได้เหน็ว่าพ่อของคอนสแตนตนิปฏบิตัต่ิอเขาอย่างไร ฉนัจึงคดิ 

ว่าพระเจ้าเป็นผูส่้งพายนุัน้มาเพือ่ปลดปล่อยเดก็ท่ีน่าสงสารผู้นีจ้ากความยากแค้น

ฉนัพาเขาไปกบัเราด้วยเหตนุี ้ ตอนแรกไม่ใช่เร่ืองง่ายนะ คณุรู้ไหม  เขา

เป็นเดก็เกเร และการใช้ชวีติในเรือต้องมวีนิยัเข้มงวด  ฉนัต้องท�าโทษเขาบ่อย ๆ 

ไม่มีวันไหนที่เขาจะไม่ถูกลูกเรือคนใดคนหนึ่งตบเอา

แต่ฉนัรักเขาเหมอืนลกู และฉนัเชือ่ว่าเขากรั็กฉนัเช่นกนั  ฉนัเข้าไปแทนที่

พ่อของเขา  เป็นครูด้วย  เพราะเขาพูดได้แต่ภาษากรีกกับภาษาเวนิสนิดหน่อย

จริงอยู่  แม่ของเขาเป็นคนบ้า  แต่ฉันคิดว่านางไม่ได้โกหกเมื่อเล่าว่านาง 

เป็นลกูนอกสมรสของอดตีข้าหลวงบนเกาะท่านหนึง่  ฉนัเองเคยเห็นแล้วว่าชวีติ

ในประเทศนั้นน่าเบ่ือหน่ายเพียงใด  จึงพอเข้าใจได้ว่าท�าไมชาวเวนิสคนนั้นถึง

อดใจไม่ไหวจนต้องปล�้าผู้หญิง  ฉันเคยเห็นเร่ืองแบบนี้นับพัน ๆ คร้ังในอินเดีย 

เด็กที่เกิดมาส่วนมากน่าเวทนานัก  เฮ้อ...

ฉนัก�าลงัพูดอะไรอยูน่ะ  อ้อ...ใช่...ฉนัเป็นคนสอนทกุสิง่ให้แก่เดก็คนนัน้ 

เร่ิมด้วยภาษาอังกฤษ แล้วก็การอ่านแผนที่  หนังสือคลาสสิกด้วย -- อย่างหลังนี่

เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไร  สิง่ทีเ่ขาชอบมากคอืนัง่ฟังฉนัเล่าเร่ืองเกีย่วกบัการเดนิทาง 

เป็นรางวัลในการเรียนวิชาค�านวณหนึ่งชั่วโมง  นี่เป็นช่วงเวลาท่ีฉันมีความสุข 

ที่สุดในชีวิต  รวมทั้งความสุขที่ฉันเคยมีเมื่อครั้งยังมีเมียและลูกน้อยที่ชื่อชาลส์

อา...คอนสแตนตินของฉัน...

ทีแรกเขาเป็นเด็กสอนยาก...คุณคิดดูสิ  เด็กที่รู้ตัวว่าถูกคนชาติเดียวกัน 

ดูถูก...

ฉนับอกเขาว่าควรภมูใิจท่ีมเีชือ้สายคนสองชาติ ทางพ่อมเีชือ้สายพระเจ้า

อเล็กซานเดอร์มหาราช ทางแม่ได้เชื้อสายมาจากมาร์โก โปโล  เขาจึงอยากรู้จัก 

ผู้ยิ่งใหญ่สองท่านนี้  ฉันยอมรับว่าเขาท�าให้ฉันต้องเค้นความจ�าอย่างหนัก  แต ่
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เขามีความกระหายใคร่รู้อย่างเหลือเกิน  เขาพยายามอ่านหนังสือ  ”คุยกันเร่ือง 

โลก„  คุณเองก็ยังไม่เคยอ่านรึ  ฉันน่ะ  ที่อยากท่องโลกก็เพราะได้อ่านหนังสือ 

ของมาร์โก โปโลนี่แหละ

ยกโทษให้ชาวเรือแก่ ๆ คนนีเ้ถอะนะ  ท่ีเกดิหวัน่ไหวเวลาเล่าถงึเรือ่งเก่า ๆ 

มีคนกล่าวว่าพวกนักเดินเรือมักชอบร�าพึงถึงอดีต  ซ่ึงก็เป็นความจริง  ฉันไม่มี

ใครจะคุยด้วย  คอนสแตนตินเป็นคนมีเสน่ห์มาก  เวลาจะขออะไรใคร  เขามีวิธี 

มองคนอย่างออดอ้อนเป็นที่สุด  น่าแปลกท่ีเขายอมรับได้ทุกอย่าง  หากถูกฉัน 

หรือคนในเรืออีกคนสองคนทั้งตีท้ังด่า  แต่กับคนบางคนเขาจะท�าท่าจองหองใส่

และมคีวามพยาบาท  ถ้าเขาต้ังใจจะแก้แค้นคนทีด่ถูกูเขา  ไม่ว่าจะเป็นความจริง 

หรือคิดไปเอง  เขาจะไม่มีวันเลิกราง่าย ๆ  แต่ทุกคนในเรือก็ตามใจเขา  เพราะ 

เขาเป็นคนมีเสน่ห์นี่แหละ

คุณเองก็คงได้เห็นอยู่

เขาเล่าส่ิงที่ตัวเองอยากฟังให้คนอื่นฟัง  เพราะท�าให้เขาได้เห็นภาพท่ี 

น่าชื่นชมของตัวเขาเอง  เขาจดจ�าทุกสิ่งทุกอย่างได้  เพียงแค่ได้ฟังใครพูดถึง

สถานที่หรือเหตุการณ์ใด  เขาก็สามารถเอามาเล่าต่อได้เป็นตุเป็นตะ  ราวกับอยู่ 

ในเหตุการณ์นัน้เสยีเอง บางคร้ังยงัแต่งเตมิให้สนกุสนานขึน้ด้วย  คงเป็นเพราะ 

เลือดชาวเวนิสในตัวเขานั่นเอง

ตกเยน็ ฉนัมกัได้ยนิเขาคยุกบัอโศกทีด่าดฟ้าด้านหลงัของเรือ  อโศกห่ม

ผ้าผืนใหญ่ตามประเพณีการแต่งกายของอินเดียตอนเหนือ ก�าลังพูดถึงหมู่บ้าน

ของเขาซ่ึงถอืว่าววัเป็นสตัว์ศกัดิส์ทิธ์ิ  คอนสแตนตนิหวัเราะเอา ๆ...เสยีงหวัเราะ 

ของเด็ก ๆ นั้นไพเราะนัก คุณว่าไหม

เขาติดใจชาวโปรตุเกสแก่ ๆ คนหนึ่งซ่ึงเคยอยู่ท่ีอินเดีย  อโศกกับชาย 

คนนีช่้วยกันเล่านิทานระทกึใจเกี่ยวกบัประเทศนี้  คอนสแตนตนิหดัเรยีนภาษา

ของลูกเรือคนนี้เพื่อให้เข้าใจนิทานที่เขาเล่า และยังเคยขอให้ฉันอธิบายเร่ือง 

มนุษย์สุนัขแห่งหมู่เกาะอันดามัน  เพราะโจเอาคนนั้นยืนยันว่ามีจริง
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ฉนัพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าประเทศในแถบนัน้มสีิง่มหัศจรรย์มากมาย 

ชนิดท่ีไม่ต้องสมมติ  ฉันเคยเห็นรัฐละฮอร์และปราสาทราชวัง  เมื่อสายลมพัด

ผ่านช่องทางเดินจะเกิดเสียงดนตรีจากศิลา  ฉันเคยชมสวนของเมืองชาลิมาร ์

เคยเห็นนักบวชหญิงบูชารูปพญามารมีเศียรและกรมากมาย  เคยเห็นชาวฮินดู 

ทาขี้เถ้าตามตัว  ผมยาวปรกไหล่ดังขนสัตว์  สายตาดุร้ายราวสุนัขป่า  ก�าลังเดิน 

บนถ่านติดไฟ  เหล่าหญิงคณิกาประดับกายด้วยเหรียญทอง  ซากศพเหี่ยวแห้ง 

ถูกเผาอยู่ริมแม่น�้าคงคา...

อา...เขาสนใจจะฟังแต่เร่ืองพวกนี ้ และเร่ืองอ่ืน ๆ ทีด่เูหลอืเชือ่  แต่คณุกรู้็

ว่าเป็นเรื่องจริง

เขาคิดว่าที่อินเดียจะสามารถท�าให้คนลืมประวัติชาติก�าเนิดของเขา  และ 

มชีวีติเป็นของตัวเอง...เราจะอธิบายให้เดก็เข้าใจได้อย่างไรว่าคณุค่าทีแ่ท้จริงของ 

คนไม่ได้มาจากชาติก�าเนดิของเขา แต่มาจากการกระท�า  อกีอย่างนะ  เขามอีะไร 

ต้องอายเล่า

เขาต้องการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช...ฉันมัก 

เล่าวีรกรรมของกษัตริย์พระองค์นี้เพื่อปลอบเวลาที่เขาถูกเด็ก ๆ ตามท่าเรือ 

เยาะเย้ยความเป็นชาวกรีก  อโศกก็เช่นกัน  เรยีกเขาว่าซิคานเดอร์ จุลการ์น ซึ่ง 

ส�าหรับพวกเราเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าอเล็กซานเดอร์เสียอีก...

เขาบอกฉันว่า  ”ผมอยากพิชิตอาณาจักรในบูรพาทิศบ้าง„

แต่บูรพาเป็นผู้พิชิตเขา  เช่นเดียวกับพวกเราทุกคน

เฮ้อ...ฉนัดใีจจริงท่ีเขาตัง้ตวัได้ทีอ่นิเดยีและมกีจิการเป็นของตวัเองในท่ีสดุ

สักวันหนึ่งฉันอยากพบเขาอีก  แต่ฉันรู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้  คุณมาที่นี่เพื่อ 

จัดการเร่ืองมรดกของพ่อคุณ  แต่ฉันไม่คิดว่าคอนสแตนตินจะยอมดั้นด้น 

เดินทางเป็นเวลากว่าขวบปีเพียงเพราะเห็นแก่ฉัน

ก่อนกลับอินเดียคุณจะมาหาฉันอีกไหม  ฉันจะยินดีมาก  คืนนี้ถ้าคุณ 

ค้างทีน่ีไ่ด้จะยิง่ดใีหญ่  บ้านของฉนัอาจไม่น่าสบายเท่าบ้านของคณุในเมอืงสยาม 
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แต่ยังดีกว่าโรงเตี๊ยมของเมืองบาท

ฉนัจะได้เล่าเร่ืองท่ีฉนัรู้จักคอนสแตนตินให้คณุฟัง แล้วกค็ยุกนัเร่ืองเมอืง 

มัทราสและบอมเบย์...

หวัใจชราของฉนัยงัหวงัทีจ่ะได้ฟังเสยีงคนหาบน�า้ร้องเพลง อยากได้กลิน่ 

ธูป  อยากกัดกินแผ่นจะปาตีร้อน ๆ ที่ขายตามแผงลอยข้างถนน

แน่ะ...ข้างหลังคุณน่าจะมีกล่องใบใหญ่  ถ้าปีเตอร์ยังไม่ได้เก็บไป  เจอ 

ไหม

ดี...เปิดดูสิ

สวยไหมล่ะ  ฉันชอบทิ้งมันไว้บนโต๊ะ  เพราะท่านรองเจ้าอาวาสมาเยี่ยม

ฉันเป็นประจ�าทุกวันอาทิตย์  ท่านสนใจของที่ระลึกของฉันและชอบดูภาพ 

พวกนี้นาน ๆ

จิตรกรหนุ่มชาวฮินดูคนหนึ่งให้ภาพเหล่านี้แก่ฉัน  คุณรู้ไหม  เดี๋ยวนี ้

เขาเป็นถึงจิตรกรประจ�าราชส�านักของจักรพรรดิมุคัลเชียวนะ  พยัคฆ์...ใช่แล้ว 

เขาชื่อพยัคฆ์

ฉันมองไม่เห็นแล้วก็จริง  แต่ภาพเหล่านี้ดูจะจารึกอยู่ในความทรงจ�า 

ของฉัน  ฉันได้พบกับพยัคฆ์ตอนที่ฉันออกจากเมืองไปล่านก  ส่วนเขาพเนจร 

อยู่ตามป่าเขา...ม้าของเขาถูกเสือดาวฆ่าตายระหว่างที่เขานั่งวาดภาพธรรมชาต ิ

ส�าหรับประกอบฉากล่าสัตว์  ภาพเล็ก ๆ ภาพสุดท้ายเป็นภาพเจ้าหญิงแห่ง 

ราชวงศ์มุคัลบนหลังช้าง คุณเห็นไหม

ภาพนี้แหละที่ท�าให้คอนสแตนตินใฝ่ฝันมากที่สุด ถึงขนาดท่ีฉันอนุญาต

ให้เขาได้ดูเป็นรางวัลในการเรียนค�านวณหรือภาษาละติน

คุณเอารูปนี้ไปเถอะ  เอาไปให้เขาที  ฉันแก่เกินไปที่จะฝันถึงเจ้าหญิง 

แห่งตะวนัออก  เวลานีช้วีติฉนัจมอยูก่บัอดตี  แต่ถงึจะผ่านความทกุข์มาอย่างไร 

อดีตของฉันก็ยังงดงาม...
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ถ้าคุณต้องการท�าให้คนแก่มีความสุข ค้างท่ีบ้านฉันคืนนี้เถอะ  ขอให้ฉัน

ได้กลบัไปมชีวีติในสมยันัน้กบัคณุ สมยัทีฉ่นัพยายามหนคีวามทกุข์ และได้ท�าให้

คนอื่นและตัวฉันเองเป็นสุข

ฉันอยู่ที่นี่ตัวคนเดียว  มีแต่แม่บ้านแก่ ๆ และเพื่อนบ้าน  ช่วงฤดูหนาว 

ถนนหนทางไปมาไม่สะดวก  ไม่ค่อยมีใครมาหาฉัน นอกจากท่านรองเจ้าอาวาส

อย่างที่บอก...

ฉันน่าจะแต่งงานใหม่แทนที่จะทุ่มเทชีวิตให้กับทะเลและคอนสแตนติน 

เพราะฉันรู้ดีว่าเขาจะต้องจากไป  ก็เป็นเร่ืองธรรมดานี่  เขาใช้ชีวิตอยู่ในชนบท

กับคนแก่ขี้โรคและตาบอดอย่างนี้ไม่ได้หรอก  ฉันไม่ได้ดึงเขาออกมาจาก 

ลาคุสโตดเพื่อให้ท�าอะไรแบบนี้

แต่เชื่อฉันเถอะ พ่อหนุ่ม  อย่าท�าอย่างฉัน  อย่ากลายเป็นคนต่างถิ่นใน

บ้านเกิดของตัวเองในบ้ันปลายของชีวิต  ต้องอยู่ห่างไกลจากลูกหลาน ถ้าลูก ๆ

ของคุณสามารถรอดชีวิตมาจากอินเดียได้นะ

ฝากความรักระลึกถึงของฉันไปให้คอนสแตนตินด้วย...

แต่  เขาน่ะ...

เขาเป็นคนต่างถิ่นในประเทศของเขาเอง  และจะเป็นเช่นนั้นในทุกหน 

ทุกแห่ง...

ฟังนะ...ฉันไม่เคยเชื่อว่าพายุท่ีเกิดขึ้นจนท�าให้ฉันเกือบตายครั้งนั้น 

จะท�าให้ฉนัเป็นสุขได้ถงึเพยีงนี ้ ทีจ่ริง  ขอสารภาพว่าเวลานัน้ฉนัก�าลงัอยากตาย 

นี่ถ้าฉันไม่ต้องรับผิดชอบหลายชีวิตบนเรือ  ฉันคงพุ่งเรือบลูเบิร์ดเข้าใส่หิน

โสโครกไปแล้ว  ดเูหมอืนว่าพระเจ้าทรงทดสอบฉนั และต้องการดคูวามรักชวีติ

ของฉัน...เห็นไหมล่ะ  ฉันไม่ผิดหวัง  เพราะพระเจ้าได้ประทานรางวัลให้  ฟัง 

ต่อไปนะ

ลมพัดกระโชกมากว่าสองวันแล้ว เรือบลูเบิร์ดลอยเคว้งราวใบไม้บน 
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ยอดคลื่น  ฉันท�าอะไรไม่ได้เลย  ท้องฟ้าเป็นสีด�ามืด  ทัศนวิสัยมองได้ไม่ไกล

เกินหนึ่งไมล์  ฉันนึกว่าพวกเราถึงที่ตายเสียแล้ว...
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