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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ในสงคราม คนบริสุทธ์ิจำานวนไม่น้อยมักตกเป็น  ”เหยื่อ„  ความขัดแย้ง 

เป็นแพะรับบาปของความอยุติธรรม  มาตา  ฮารี  นักเต้นระบำาเปลื้องผ้าสาว

ผู้เด็ดเดี่ยว  ใจกล้า  มีพรสวรรค์  เฉลียวฉลาด  รักอิสระ  ปรารถนาอำานาจ 

กระหายเงินทองและชื่อเสียง ก็เป็นหนึ่งในนั้น

แม้จะได้ชื่อว่า  ”ราชินีแห่งยุคสมัย„  สร้างความอัศจรรย์ใจให้ผู้ชายและ

เป็นที่อิจฉาของบรรดาผู้หญิง  มีความสัมพันธ์ลึกซ้ึงกับผู้มีตำาแหน่งใหญ่โต

มากมาย  แต่นั่นก็ไม่อาจเปิดทางให้เธอหนีคำาว่า  ”เหยื่อสงคราม„ พ้น  ซำ้าร้าย 

กลับทำาให้ประตูสู่อิสรภาพของเธอถูกปิดตาย  ต้องกลายเป็นอาชญากรสงคราม 

รับโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต

มาตา  ฮารี  ตัวละครเอกในนวนิยายสายลับ  ของเปาโล  คูเอลญู  

เล่มนี้คือหญิงสาวท่ีมีตัวตนจริง  (พ.ศ.  2419-2460)  ชีวิตจริงของเธอโลดโผน

ยิ่งนัก ผ่านประสบการณ์มากมายทั้งเลวร้ายและน่าภาคภูมิ  ผู้เขียนนำาเค้าโครง

เหตุการณจ์ริงมาเขียน บอกเลา่เร่ืองราวชวิีตของหญงิผูฉ้กีทึง้ขนบจารีตแบบเกา่ 

โดยเลือกใช้กลวิธีดำาเนินเร่ืองในรูปแบบการเขียนจดหมาย  ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจ

ความคิด ความรู้สึก  และตัวตนที่แท้จริงของตัวละครลึกซึ้งยิ่งขึ้น

มาตา  ฮารีคือ  ”สายลับสองหน้าตัวจริง„  คือ  ”เหยื่อสงคราม„  หรือเป็น

เพียงแพะรับบาปในความล้มเหลวจากการทำาสงครามของรัฐบาลฝรั่งเศสกันแน่

ในอดตี ศาลสงครามเป็นผูพ้พิากษาเธอ ทวา่ปัจจุบันในภาวะปกต ิมเีพยีง

ผูอ้า่นเทา่นัน้เป็นผู้ตัดสนิ แมเ้ราแกไ้ขอดตีไมไ่ด ้ แต่อยา่งนอ้ยกช็ว่ยให้เราเขา้ใจ

ถ่องแท้ยิ่งขึ้นว่า  ในที่ซ่ึงมีความยุติธรรมมักมีความอยุติธรรมซ่อนอยู่  และราคา

ของอิสรภาพนั้นแพงเสมอ

นานมีบุ๊คส์



โอ พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล   

โปรดอวยพรแก่ทุกคนที่ต้องการพึ่งพาท่านด้วยเทอญ   

อาเมน



”ขณะทา่นกบัคูค่วามไปพบผู้พิพากษา จงขวนขวายหาทาง

ตกลงกับเขาให้ได้ระหว่างทาง  มิฉะนั้น  เขาจะลากท่านไปพบ

ผู้พิพากษา  และผู้พิพากษาจะมอบตัวท่านแก่เจ้าหน้าที่  และ

เจ้าหน้าที่จะจับท่านเข้าคุก   

”เราบอกท่านวา่ ทา่นจะออกจากท่ีนัน่ไมไ่ดจ้นกวา่จะใชห้นี้

ครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์„

- ลูกา  12:  58-59





เค้าโครงจากเหตุการณ์จริง



บทน�ำ





กรุงปารีส วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1917

แอนตัน ฟิชเชอร์แมน และ เฮนรี เวลส์

สำานักข่าวอินเตอร์เนชันแนลนิวส์เซอร์วิส

รุ่งสางเวลาเกอืบหา้นาฬกิา กลุม่ชายฉกรรจ์สบิแปดคนซ่ึงสว่นใหญ่เปน็
นายทหารแหง่กองทพัฝร่ังเศสมุง่หนา้สูช่ัน้สองของแซง-ลาซาร์  เรือนจำา
หญิงแห่งกรุงปารีส  นำาทางโดยพัศดีผู้ถือคบไฟจุดไล่ไปตามโคม  ท้ังหมดหยุด

อยู่หน้าห้องขังหมายเลขสิบสอง

เหลา่แมช่มีหีนา้ทีด่แูลเรือนจำาแหง่นี ้ ซิสเตอร์เลโอนดีเปดิประตหูอ้งและ

บอกให้ทุกคนรอด้านนอก  นางเข้าไปข้างใน  ขีดไม้ขีดไฟกับผนังแล้วจุดโคม

ในห้อง  จากนั้นจึงเรียกซิสเตอร์อีกคนเข้าไปช่วย

ซิสเตอร์เลโอนดีโอบแขนรอบร่างท่ีกำาลงัหลบัใหลดว้ยความรักและเมตตา 

สตรีผู้นัน้พยายามลมืตาต่ืนแมไ้มส่นใจสิง่ใดในโลก  จากคำาบอกเลา่ของซิสเตอร์ 

เมือ่ต่ืนเตม็ท่ี  เธอดคูลา้ยเพิง่ฟืน้จากนทิราอนัแสนสงบ  เธอยงัคงสขุมุเยอืกเยน็

แม้ทราบว่าข้ออุทธรณ์ขอผ่อนผันโทษท่ีย่ืนต่อท่านประธานาธิบดีเม่ือหลายวันก่อน
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ถกูปฏเิสธ  ยากจะรู้ว่าแท้จริงแลว้เธอกำาลงัโศกเศร้าหรือสิน้กงัวลทีทุ่กสิง่ทุกอยา่ง

ใกล้จะจบลง

หลังจากซิสเตอร์เลโอนีดให้สัญญาณ  คุณพ่ออาร์โบจึงเข้ามาในห้อง 

พร้อมดว้ยผู้กองบชูาร์ดง และคณุกลเูน ทนายของเธอ  นกัโทษหญิงสง่จดหมาย

ฉบับยาวทีเ่ธอเขยีนเมือ่สปัดาห์ทีแ่ลว้ใหเ้ขา พร้อมซองกระดาษมะนลิาบรรจุขา่ว

ตัดจากหนังสือพิมพ์สองซอง

เธอสวมถุงน่องสีดำาซ่ึงดูพิลึกพิลั่นสำาหรับสถานการณ์เช่นนี้  แล้วจึงใส่

รองเทา้สน้สงูประดบัลกูไมผ้้าไหม  เธอลกุขึน้จากเตยีง  เอ้ือมไปยงัตะขอมมุหอ้ง

ซ่ึงมีเสื้อขนสัตว์ยาวจดพื้นแขวนอยู่  ปุยขนรอบข้อมือและปกเสื้อทำาจากสัตว์

อีกชนิด  อาจเป็นขนหมาจ้ิงจอก  เธอสวมมันทับกิโมโนไหมหนักอึ้งซ่ึงใส่นอน

เมื่อคืน

ผมดำาขลับของเธอยุ่งเหยิง  เธอบรรจงแปรงผมและรวบไว้ตรงท้ายทอย 

เธอสวมหมวกสกัหลาดแลว้ผูกเชอืกไหมทีใ่ต้คาง ลมจะไดไ้มพ่ดัหลดุจากศรีษะ

เมื่อต้องไปยืนกลางลานโล่ง ที่ซึ่งเธอจะถูกนำาตัวไปต่อจากนี้

เธอก้มลงสวมถุงมือหนังสีดำาช้า ๆ   จากนั้นจึงหันไปหาเหล่าผู้มาเยือน

อย่างไม่ทุกข์ร้อน พลางบอกด้วยนำ้าเสียงสงบนิ่ง

”ฉันพร้อมแล้ว„

ทุกคนออกจากห้องขังเรือนจำาแซง-ลาซาร์  ทยอยขึ้นรถยนต์ที่ติดเครื่อง

รออยู่เพื่อไปยังลานประหาร

รถแล่นไปตามถนนผ่านเมืองที่กำาลังหลับใหลไปยังค่ายทหารแวงแซน 

ที่นั่นเคยมีปราการหอคอยหลังหนึ่งซึ่งถูกพวกเยอรมันทำาลายไปเมื่อปี  1870

ยี่สิบนาทีต่อมา  รถยนต์ก็จอดให้ทุกคนลง  มาตา  ฮารีออกจากรถเป็น

คนสุดท้าย

เหล่าทหารต้ังแถวคอยพร้อมแล้วสำาหรับการประหาร  หมู่ยิงประกอบด้วย

ทหารซูอาฟว์สิบสองนาย  ที่ท้ายแถวมีนายทหารถือดาบยืนอยู่
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แม่ชีสองคนประกบข้าง  ขณะคุณพ่ออาร์โบพูดคุยกับสตรีต้องโทษ 

จนกระทั่งผู้หมวดแห่งกองทัพฝรั่งเศสเดินเข้ามาและยื่นผ้าขาวให้แม่ชีคนหนึ่ง

”ช่วยปิดตาเธอด้วยครับ„

”ฉันต้องปิดด้วยหรือ„  มาตา ฮารีถามขณะมองผ้าผืนนั้น

คุณกลูเนส่งสายตาถามผู้หมวด

”หากคุณนายไม่ต้องการ  เราก็ไม่บังคับครับ„  ผู้หมวดตอบ

มาตา  ฮารีไม่ถูกพันธนาการหรือปิดตา  เธอยืนอยู่ตรงนั้น  มองเหล่ามือ

ประหารด้วยสายตาแน่วแน่ ขณะท่ีบาทหลวง แม่ชี และทนายของเธอถอยออกไป

นายทหารผูค้มุแถวมท่ีาทีผอ่นคลายขึน้เมือ่รู้วา่ภารกจิกำาลงัจะผา่นพน้ไป

ในไม่ช้า  หลังจากจับตาดูทหารท้ังสิบสองนายไม่ให้ตรวจปืนของตน  มันเป็น

ธรรมเนยีมปฏบิติัท่ีจะมปีนืกระบอกหนึง่บรรจุกระสนุเปลา่  เพือ่ใหท้หารทุกนาย

อ้างได้ว่าตนไม่ได้เป็นคนลั่นกระสุนสังหาร

”เตรียม!„

ทหารทั้งสิบสองนายตั้งท่าแข็งเกร็งขณะประทับพานท้ายปืนเข้าไหล่

มาตา ฮารีไม่ขยับเขยื้อน

ผู้คุมแถวยืนในตำาแหน่งที่ทหารทุกนายจะเห็นสัญญาณ  เขายกดาบขึ้น

”เล็ง!„

สตรีเบื้องหน้าเหล่าทหารยังคงนิ่งเฉย  ไม่แสดงความหวาดหวั่นให้เห็น

ผู้คุมแถวตวัดดาบลง ตัดอากาศเบื้องหน้าเป็นวงโค้ง

”ยิง!„

ดวงอาทิตย์พ้นขอบฟ้าแล้วขณะนี้  แสงเหลืองทองฉาบกลุ่มควันและ

ประกายดินปืนซ่ึงระเบิดจากปากกระบอกพร้อมเสียงลั่นเปร้ียง  จากนั้นเหล่า

ทหารจึงลดปืนลงเป็นจังหวะพร้อมกัน

เสีย้ววนิาทนีัน้ มาตา ฮารียนืตรงนิง่  เธอไมไ่ดส้ิน้ใจในลกัษณะทีเ่ราเคย

เห็นคนถกูยงิในภาพยนตร์  เธอไมไ่ดถ้ลาไปขา้งหนา้หรือขา้งหลงั  และเธอไมไ่ด้
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เหวี่ยงมือขึ้นข้างบนหรือด้านข้าง  เธอเพียงแต่ทรุดตัวลง ศีรษะต้ังตรง ดวงตา

ทั้งสองยังคงลืม  ทหารนายหนึ่งเป็นลมล้มไป

จากนั้นเข่าของเธอจึงค่อยพับ  ร่างเอนไปทางขวา  ขาทั้งสองซ้อนกันอยู่

ใต้เสื้อขนสัตว์  เธอนอนอยู่ตรงนั้น  ไม่ไหวติง  ใบหน้าแหงนขึ้นฟ้า

ทหารอีกนายหนึ่งดึงปืนลูกโม่ออกจากซองท่ีอก  เดินไปยังร่างแน่นิ่งนั้น

พร้อมกับผู้หมวดอีกนาย

เขากม้ลง  จ่อปากกระบอกปนืไปทีข่มบัของนางสายลบั  ระวงัไมใ่หถ้กูเนือ้

ตอ้งตัว แลว้ลัน่ไก  กระสนุทะลวงฉกีสมองของเธอ  เขาหนัมายงัคนอืน่ ๆ  แลว้

พูดด้วยนำ้าเสียงเคร่งขรึม

”มาตา ฮารี  ตายแล้ว„
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