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จากใจกอง  บก.
ในที่สุด อริสเทีย จักรพรรดิน�ผู้ถูกลืม เล่ม 2 ก็ถึงมือแฟน ๆ   

น้องเทียกันเรียบร้อยนะคะ เล่มนี้จะเป็นเรื่องราวตอนที่เทียเข้าสู่กองก�าลัง
อัศวินที่หนึ่งไปเป็นผู้ช่วยของดยุกราซ เพื่อมุ่งสู่การเป็นทายาทของตระกูล 
แถมยังมีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้นในงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาจักรวรรดิ 
อีก แต่โดยรวมแล้วต้องขอยกให้อัลเลนดิสคว้าบทพระเอกประจ�าเล่มไป
แบบลอยล�า ส่วนเรื่องพิเศษตอนท้ายก็เป็นเรื่องของอัลเลนดิสด้วยเช่นกัน 
แอบใบ้นิดว่าท�าน�้าตาซึมกันเลยทีเดียว 

นอกจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นแล้ว เล่มนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง 
หน้าปกอย่างทีไ่ด้แจ้งไว้ทีห่น้าเพจส�านกัพมิพ์ไปก่อนหน้านี ้ของแถมในเล่ม
จึงเป็นปกแจ็กเกตของเล่ม 1 เพื่อให้ทุกคนได้เก็บสะสมให้เข้าเซ็ตกัน  
และยังมีลายเซ็นดิจิทัลของคุณ Yuna แถมให้ส�าหรับรอบพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง 
ทุกเล่มด้วยค่ะ

  ส�ำนักพิมพ์ฟูริน
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ส�าหรับภาพยนตร์แล้วจ�านวนผู้เข้าชม 11 ล้านครั้ง อาจสามารถดึงดูด
ผู ้คนจ�านวนมากกว่าสิบล้านคนเข้ามาดูได้เลยทีเดียว ส�าหรับนิยายของ 
นักเขียนหน้าใหม่ที่ดึงดูดนักอ่านจ�านวนมากหันมาสนใจผลงานได้ขนาดนี้ 
นับว่าประสบความส�าเร็จไม่น้อย เรื่องราวยาวถึง 200 ตอน โดยใช้เวลาเขียน
เพียง 1 ปี นักเขียนต้องอาศัยความอึดอย่างมากจึงจะเขียนได้จนจบ แล้วยัง
ต้องอาศัยความตั้งใจแรงกล้าจนสามารถผลักดันผลงานชิ้นนี้ออกมาได้ส�าเร็จ 
แถมยงัต้องยนือยูท่่ามกลางเสยีงวพิากษ์วจิารณ์จากทัง้นกัอ่านและกลุม่ผูต่้อต้าน 
อีกหลายครั้ง

เหตุผลที่บริษัทแบล็กเลเบลคลับสนใจผลงานเล่มนี้ ไม่ได้เป็นเพราะ
จ�านวนผู้เข้าชมท่ีถูกกล่าวขวัญถึง หรือเหตุการณ์โต้แย้งที่เกิดขึ้นมาตลอด  
แต่เป็นเพราะเรือ่งราวได้รบัการถ่ายทอดออกมาจากความมานะพยายาม สมัผสั
ได้ถึงความละเอียดประณีตของผู้เขียน ท่ามกลางความทุกข์ใจและบาดแผลที่
ผู้เขียนกล่าวถึงในปัจฉิมลิขิตจะรู้สึกได้ถึงความตั้งใจอันแรงกล้าที่แฝงอยู่ใน 
ผลงาน ท�าให้ผูค้นค่อย ๆ  เข้ามาหลงใหลไปกบัเรือ่งราวทีก้่าวเดนิไปอย่างมัน่คง

การย้อนเวลาเป็นรูปแบบของเร่ืองราวทีถ่กูน�ามาเขยีนเป็นนยิายแฟนตาซี
อยู่บ่อยครั้งและยังคงความเร้าใจได้ดี เหตุผลที่ผลงานชิ้นนี้เปล่งประกาย 
ขึ้นมาได้ แทนที่จะถูกฝังอยู่ในความทั่วไปจนท�าให้เกิดความรู้สึกน่าเบื่อหน่าย 
น่าจะเป็นเพราะความแข็งแกร่งที่ละลายอยู่ในผลงาน ระหว่างตีพิมพ์หนังสือ  
อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม 5 เล่ม ภายในใจนักเขียนเกิดความรู้สึกต่าง ๆ  
ขึ้นมากมาย ตอนนี้ก�าลังรอคอยค�าวิจารณ์จากเหล่าผู้อ่านด้วยความกังวลผสม
ความตื่นเต้น

แม้ว่าจะประสบความยากล�าบากต่าง ๆ  มากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน
คือ เหล่าผู้อ่านเองก็น่าจะรอคอยผลงานเรื่องต่อไปของผู้เขียนไม่ต่างกัน

ชองยูนำ

จากใจผู้เขียน
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ตอนที ่2 ภาคปัจจุบัน 2
ค�าพูดที่เขาพูดก่อนลุกเดินจากไป

วนเวียนอยู่ในหูซ�า้ไปซ�้ามา 
เขาเมื่อในอดีต เขาในตอนนี้ แล้วก็ข้า 

ท�าเอาภายในหัวข้าได้ยินเสียงดังวิ้งไม่หยุด
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11 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 2

เคร้ง! 
เสียงโลหะปะทะกัน แขนสั่นเทาจากพละก�าลังที่ต่างกันมาก ไอเย็น

จากคมดาบที่ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ  ท�าให้เหงื่อกาฬท่วมตัว
‘จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ ถ้าสู้ด้วยแรงยังไงเราก็เสียเปรียบ’
ข้าจึงผ่อนแรงลงเล็กน้อยแล้วก้าวถอยหลัง ทันใดนั้นเองชายคนนั้น

ก็ฟาดดาบลงมาอย่างกับรออยู่แล้ว แม้จะรีบป้องกัน แต่คมดาบก็ยังดึงดัน
จะกดลงมา คมดาบทีไ่ร้ความปรานหียดุลงตรงกลางหน้าผาก 

‘ตกใจหมดเลย’
“แพ้แล้วค่ะ”
ข้าเสยีงส่ันเล็กน้อยด้วยความตกใจ เหล่าอศัวนิทีเ่ฝ้าดกูารต่อสูค้ร้ังนี้ 

รีบกรูกันเข้ามา พวกเขาผลักชายคนนั้นออกแล้วถามข้าด้วยสีหน้าห่วงใย
“คุณหนูไม่เป็นไรใช่ไหมขอรับ?”
“ไม่เป็นไรค่ะ”

1

ชายหนุ่มกับเด็กหญิง
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12 The Abandoned Empress

“ไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมขอรับ?”
“แค่ตกใจนิดหน่อย แต่ไม่ได้บาดเจ็บค่ะ”
“ตกใจหรอืขอรบั นี.่..ยนืท�าอะไรของเจ้าน่ะ ยงัไม่รบีไปเอาน�า้มาอกี!”
เสยีงตวาดของเซอร์ลกีท�าให้อศัวนิหนุม่ทีป่ระดาบกบัข้าเม่ือกีรี้บวิง่ไป

ทันที ข้ายิ้มด้วยความขัดเขิน ที่จริงก็ไม่ได้ตกใจขนาดนั้น ถ้าจะให้พูดกัน
ตามตรง การที่ทุกคนกรูกันเข้ามาพูดนั่นพูดนี่คนละค�าสองค�า มันชวนให้
เวียนหัวยิ่งกว่าเมื่อกี้นี้เสียอีก

“คุณหนู ดื่มน�า้หน่อยขอรับ”
“ขอบคุณค่ะเซอร์เอกซ์”
อัศวินหนุ่มกลับมาพร้อมยื่นขวดน�า้ให้ ทันทีที่รับมาข้าก็สัมผัสได้ถึง

ความเย็นจึงยกขึ้นดื่มอึกหนึ่ง ก่อนจะยิ้มให้กับความอบอุ่นจากเหล่าอัศวิน 
ที่มองข้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใย

เซอร์ลีกมองข้าด้วยสีหน้าปลาบปลื้ม
“คุณหนูสวยมากขอรับ ยิ้มบ่อย ๆ  นะขอรับ เมื่อก่อนคุณหนูดูน่ารัก 

อา...วันเวลาผ่านไปขนาดนี้แล้วหรือนี่”
“ชมกันเกินไปแล้วค่ะ แต่ก็ขอบคุณนะคะเซอร์ลีก”
“ไม่นะขอรับ ข้าพูดจริง ๆ  ข้าชักจะเป็นห่วงนายท่านแล้วสิ ท่านจะ 

เป็นอย่างไรถ้าคุณหนูต้องออกเรือนไป...”
“เมื่อกี้ว่าอะไรนะ!”
ข้าก�าลังยิ้มเขินกับค�าชม แต่แล้วน�า้เสียงชวนขนลุกก็ดังขึ้นด้านหลัง 

พอหันไปมองต้นเสียงข้าก็ยิ่งยิ้มกว้าง
“กลับมาแล้วหรือคะ?”
“ใช่ เทีย...วันนี้เป็นอย่างไร ดีไหม?”
“ค่ะ”
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13 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 2

“ไม่ได้ฝึกวิชาดาบเสียนาน”
“ใช่ค่ะ ตอนนี้เลยต้องมาเริ่มกันใหม่ เหนื่อยมากไหมคะปาป้า  

รีบเข้าบ้านกันเถอะค่ะ”
หลังจากกล่าวลาเหล่าอัศวินของตระกูลที่พากันท�าหน้าเสียดายอย่าง

ชัดเจนแล้ว ข้าก็ตรงกลับคฤหาสน์พร้อมท่านพ่อ เดิมทีวันนี้ไม่ใช่วันที ่
ท่านพ่อจะออกไปท�างาน แต่ท่านต้องเข้าวังเพื่อต้อนรับการกลับมาของ 
องค์รัชทายาท

วันนี้เขากลับมาถึงเมืองหลวงแล้ว
“กลับมาเร็วนะคะ”
“ถ้าระหว่างทางไม่เจออาร์คินต์จะกลับเร็วกว่านี้อีก อืม...เทีย” 
“คะ”
“อาร์คินต์น่ะ เขาถามว่าเจ้าเรียนรู้งานไปถงึไหนแล้ว เขาว่าเจ้าควรจะ

เข้าไปฝึกงานเสียที ถ้าเจ้าเห็นด้วยก็ให้เริ่มตั้งแต่วันมะรืนนี้เลย”
เวลาผ่านไปขนาดนี้แล้วหรือ ข้ารู้สึกเหมือนเพิ่งจะพูดออกไปไม่นาน

เองว่า เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงจะเข้าไปท�างานที่กองก�าลังอัศวินที่หนึ่งในฐานะ
ผูช่้วยของดยกุราซ วนัเวลาล่วงเลยมาจนใกล้หมดปี เพราะวนันีเ้ป็นวนัทีส่าม
ของเดือนสุดท้ายในปีนี้ แล้วเดือนหน้าก็จะเป็นปีใหม่

“เอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะ”
“องค์ชายทรงฝากมาบอกเจ้าด้วย”
“องค์ชายหรือคะ?”
“อืม...ทรงฝากมาบอกว่า บ่ายวันมะรืนนี้เจอกันที่ต�าหนักรัชทายาท 

ตามที่เคยคุยกันคราวก่อน”
“อ้อ...”
ข้านึกถึงกระดาษเขียนจดหมายสีน�า้เงินที่ประดับด้วยเกล็ดมุกสีทอง 
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โปรยอยู่ทั่วทั้งแผ่น รวมถึงเนื้อหาข้างในนั้นด้วย
พอคดิว่าจะได้เจอเขาอกีครัง้กห็นกัใจ ท�าได้แค่สดูลมหายใจเข้าปอด

ก่อนพยักหน้าให้ท่านพ่อที่ก�าลังมองมาด้วยความห่วงใย ในเมื่อไม่อาจขัด 
ค�าสัง่ขององค์รชัทายาทได้ วนัมะรนืนีข้้าจ�าต้องไปเข้าเฝ้าฯ อย่างไม่อาจเลีย่ง

สองวันต่อมา ข้าบอกลาท่านพ่อก่อนจะตรงไปยังวังหลวง ท่านพ่อ 
กับดยุกราซจะสลับวันกันเข้าท�างาน ท้ังสองท่านจึงไม่ค่อยได้พบกันหาก 
ไม่นัดไว้ก่อน นั่นหมายความว่า ข้าเองก็จะไม่ค่อยได้พบท่านพ่อเช่นกัน

จากนี้ไปนอกจากตอนเย็นแล้ว จะไม่ได้เจอท่านพ่อเลยหรือนี่
ข้าถอนใจด้วยความเศร้า ทั้ง ๆ  ที่รู้ว่าไม่อาจอยู่ใต้ร่มเงาของท่านพ่อ 

ได้ตลอด แต่ก็ยังอดเสียใจไม่ได้
เม่ือเข้าไปถึงต�าหนักองค์รัชทายาท มหาดเล็กนายหนึ่งดูแล้วน่าจะ 

ประจ�าอยู่ต�าหนักหลวงก็เดินเข้ามาถามข้า
“เลดีโมนิกใช่ไหมขอรับ?”
“ใช่แล้ว มีอะไรรึ?”
“ฝ่าบาทให้มาเชิญไปเข้าเฝ้าฯ ขอรับ”
“งั้นรึ น�าทางไปสิ”
ข้าฝากมหาดเล็กต�าหนักองค์รัชทายาทไปแจ้งว่าฝ่าบาทเรียกพบ  

จึงจะไปหาช้าสักหน่อย จากนั้นก็ก้าวตามมหาดเล็กต�าหนักหลวงไป
ที่ห้องเข้าเฝ้าฯ ในต�าหนักหลวงมีใครอีกคนอยู่กับฝ่าบาทด้วย  

ฝ่าบาทที่ก�าลังยกถ้วยชาขึ้นด่ืมและดยุกราซต่างก็หันมามองข้าพร้อมกัน  
ข้าโค้งค�านับถวายความเคารพฝ่าบาทที่ยิ้มให้อย่างเอื้ออารี

“ถวายบังคมแด่องค์จักรพรรดิ ดวงอาทิตย์แห่งจักรวรรดิ อริสเทีย 
ลา โมนิกเพคะ”
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“เข้ามาเลย ข้าก�าลังฟังเรื่องของเจ้าจากดยุกราซอยู่พอดี ได้ยินว่า 
จะมาเรียนรู้งานในฐานะผู้ช่วยของเขาตั้งแต่วันนี้อย่างนั้นรึ?”

“เพคะฝ่าบาท”
“แสดงว่าเจ้าตัดสินใจจะสืบทอดตระกูลโมนิกสินะ”
ฝ่าบาทพูดด้วยน�า้เสียงขมขื่น
“ดูจากนสิยัของท่านมาร์ควสิแล้วคงไม่คดิแต่งงานใหม่แน่ ความคดินี้ 

ก็ถือว่าไม่เลวเลย...”
“กระหม่อมก็คิดเช่นนั้นพ่ะย่ะค่ะ”
“นี่เจ้า! อย่าบอกนะว่าเจ้าก็หวังในตัวเลดีเหมือนกัน จะว่าไปลูกชาย 

ของเจ้าก็สนิทสนมกับเลดีอยู่พอสมควรน่ี ได้ยินว่าไปอยู่ที่เขตปกครอง 
โมนิกด้วยกันตั้งครึ่งปีไม่ใช่รึ?”

“เรื่องนั้นฝ่าบาททรงพระราชทานอนุญาตเองไม่ใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ  
ถ้าจะให้บอกกันตามตรง จะว่าไม่ชอบเลยก็คงโกหก แต่ทรงคิดว่าคนอย่าง 
เคย์เรียนจะยอมอยู่เฉยหรือพ่ะย่ะค่ะ”

“นั่นน่ะสิ เชื่อไหมว่าถ้าเลดีไม่ได้ถูกวางตัวให้เป็นคู่ครองของรูบ  
เขาคงประกาศไปแล้วว่าจะเลี้ยงดูลูกเองไปตลอดชีวิต แถมยังจะยอมสละ
ทรัพย์สมบัติทุกอย่างได้อีกด้วย”

ฝ่าบาทตรัสไปหัวเราะไป ดยุกราซเองก็หัวเราะตาม
“ว่าแต่เลดี ท�าไมใส่ชุดทางการล่ะ ท�าไมไม่ใส่เครื่องแบบ ยังไม่ได้ 

มาเรียนรู้งานหรอกหรือ?”
“คือ...หม่อมฉันรีบเร่งตัดสินใจเลยไม่ทันได้ตัดชุดเคร่ืองแบบ 

ให้เรียบร้อยน่ะเพคะ ที่มาที่นี่ก็เพราะองค์รัชทายาทมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าฯ...”
“โอ้! รูบเรียกเลดีมารึ?”
“เพคะฝ่าบาท”
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“ตั้งแต่เมื่อใด? ข้าไม่เห็นได้ยินเลย”
ฝ่าบาทมองข้าด้วยความสนใจ
“ทรงส่งจดหมายมาหาหม่อมฉันตั้งแต่ช่วงเดินทางไกลแล้วเพคะ”
“โอ้! งั้นรึ มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือนี่”
ใบหน้าของฝ่าบาทเต็มไปด้วยรอยยิ้มปลาบปล้ืม ส่วนข้าได้แต่ 

กลืนน�้าลายลงคอ จะว่าไปพระองค์เคยพยายามจัดแจงให้ข้ากับองค์ชาย 
ได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย พอได้ยินว่าองค์ชายอยากเจอข้าเองเช่นนี้คงจะ 
ดีพระทัยไม่น้อย ฝ่าบาทก็ตรัสต่อด้วยสีหน้าพึงพอใจมาก

“อย่างนั้นก็รีบไปเถอะ ตอนแรกข้าคิดจะขอให้เขาทบทวนเร่ือง 
รับผู้ช่วยกันใหม่ แต่ทั้งท่านดยุกและท่านมาร์ควิสต่างแน่วแน่ในเร่ืองนี้  
แถมยังตกลงกันไว้แล้ว ข้าจะยอมล้มเลิกความตั้งใจก็ได้ รีบไปได้แล้ว”

“ขอบพระทัยเพคะฝ่าบาท หม่อมฉันขอตัวก่อน”
“วนันีข้้ายอมปล่อยเจ้าไป แต่ถ้าเจ้าเปลีย่นใจ ไม่ว่าเมือ่ไหร่กย็งัมาหา

ข้าได้เสมอนะ”
“...”
“ไปเถอะ! ขอให้สนุก”
หลงัจากถวายบงัคมลาฝ่าบาทกต็รงไปยงัต�าหนกัรชัทายาท ข้าเดนิมา

ได้สักพักความรู้สึกบอกว่าไกลพอสมควร ในที่สุดก็มาถึงประตูทางเข้า 
มหาดเล็กที่ดูแลต�าหนักรัชทายาทรีบเข้ามาท�าความเคารพ บางทีเขาอาจจะ
ก�าลังรอข้าอยู่ก็ได้

“ยินดีต้อนรับขอรับเลดีโมนิก จะน�าทางให้นะขอรับ”
ข้ากวาดตาไปรอบ ๆ  ระหว่างเดินตามหลังมหาดเล็กไปตามทาง  

ในอดตีข้าแทบไม่เคยได้ย่างกรายเข้ามาในต�าหนกันีเ้ลย สมัยทีเ่ป็นรัชทายาท 
เขามักเมินเฉยต่อข้าเสมอ หลังจากเข้าวังในฐานะราชินี ข้าก็เหยียบ 
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ต�าหนักหลวงนับครั้งได้
แต่หลงัย้อนเวลากลับมา ข้ากลับได้มาเดินอยูใ่นต�าหนกัองค์รัชทายาท

ตามค�าเรียกร้องของเขา ถ้าในอดีตเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นข้าคงดีใจจนท�าอะไร 
ไม่ถูก เวลานี้กลับไม่มีความดีใจสักนิด ลึก ๆ  แล้วยังรู้สึกไม่สบายใจอย่าง
บอกไม่ถูก เขาส่งจดหมายมาหาข้าด้วยจุดประสงค์ใดนะ

มหาดเล็กน�าทางมายังห้องทรงงาน บนตู้หนังสือที่ยึดผนังด้านหนึ่ง 
เอาไว้อัดแน่นด้วยหนังสือและเอกสารต่าง ๆ  แล้วยังมีเอกสารอีกกองหนึ่ง 
วางอยู ่อย่างท่ีพบเจอในห้องท�างานทั่วไป ข้าท�าความเคารพชายหนุ ่ม 
ผมสีน�้าเงินท่ีนั่งอยู่ตรงโต๊ะเขียนหนังสือ และก�าลังขะมักเขม้นเขียนอะไร 
บางอย่าง

“ถวายบังคมองค์รัชทายาท ดวงอาทิตย์ดวงน้อยแห่งจักรวรรดิ  
อรสิเทยี ลา โมนิกเพคะ”

“มาแล้วรึ?”
ชายหนุ่มละสายตาจากเอกสาร แล้ววางปากกาขนนกลง
“ได้ยินว่าตอนมาถึงถูกเสด็จพ่อเรียกพบอย่างนั้นหรือ?”
“เพคะ”
“ทรงรับสั่งว่าอะไรบ้าง?”
“ทรงขอให้หม่อมฉนัคดิทบทวนเรือ่งเข้ารบัต�าแหน่งผูช่้วยผูบ้ญัชาการ

กองก�าลังอัศวินที่หนึ่งเพคะ”
“ผู้ช่วย?”
เขาถามด้วยความสงสยัก่อนจะนิง่ไป ปล่อยให้ความเงียบเคลือ่นผ่าน

ความรู้สึกประหม่าท�าให้ข้าได้แต่จับชายกระโปรงของตัวเองอยู่อย่างนั้น  
แล้วน�้าเสียงเย็นชาก็ดังแทรกความเงียบขึ้นมา

“ไปเดินเล่นด้วยกันสักครู่สิ”
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“...เพคะ”
ข้างุนงง เขาไม่ชอบฤดูหนาวแต่กลับชวนไปเดินเล่นในสภาพอากาศ

เช่นนี้เนี่ยนะ ข้านึกว่าตัวเองหูฝาดเสียอีก เขาผุดลุกขึ้นจากที่นั่ง
“ไม่ไปหรือ?”
“เอ่อ...เพคะ อภัยให้หม่อมฉันด้วย”
ข้ารีบลุกจากที่นั่ง ตอนแรกคิดว่าคงจะโดนต�าหนิอย่างเย็นชา แต่เขา

กลับหมุนตัวออกเดินโดยไม่พูดอะไร
หิมะเพิ่งหยุดตกไม่นานท�าให้เส้นทางเดินเล่นมีหิมะสีขาวปกคลุมอยู่

เป็นจุด ๆ  ดูสงบในแบบของฤดูหนาว หิมะที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้แห้งโกร๋น  
ดแูล้วเหมอืนดอกไม้สขีาวก�าลงับานสะพรัง่ ตอนนีไ้ม่มแีม้กระทัง่ลมพดัโชย
ทุกสิ่งจึงสงบนิ่งราวกับภาพวาด

ข้ามองชายหนุม่ทีก้่าวน�าไปตามพืน้กรวดทีส่่งเสยีงกระทบกนัดงักกึกกั
เส้นผมสนี�า้เงนิโดดเด่นท่ามกลางโลกสีขาว สีประจ�าตัวของเขาช่างชดัเจนนกั 
นี่ยิ่งท�าให้รู้สึกหนาวเข้าไปถึงกระดูก ไม่รู้เพราะเหตุนี้หรือเปล่า ความอบอุ่น
ที่เคยได้รับตอนมองไปยังสวนที่ปกคลุมด้วยหิมะ จึงกลายเป็นความเย็น 
ยะเยือกเข้ามาแทน ส่งผลให้ความหนาวเหน็บเวียนวนอยู่ทั่วบริเวณ

เราเดินผ่านประตทูรงโค้งทีพั่นเกีย่วด้วยเถาต้นวสิทเีรยีมาสกัพกัแล้ว 
เขาก็ยังไม่เอ่ยอะไร ความเงียบของเขาท�าให้หัวใจข้าเต้นแรงขึ้นเรื่อย ๆ   
นี่ต้องการพูดเรื่องอะไรกันแน่ ท�าไมถึงได้เงียบมาตลอดทางแบบนี้

“...ไหม?”
ผ่านไปครู่ใหญ่ถึงได้มีเสียงดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบ ข้าตกใจ

และหยุดเดิน เขาที่เดินน�าอยู่ด้านหน้าก็หยุดยืนแล้วหันกลับมา ดวงตา 
สีน�้าทะเลทอดสายตามองข้านิ่ง

“เป็นอะไรไป?”
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“...ไม่เป็นไรเพคะ อภัยให้หม่อมฉันด้วย”
น�้าเสียงสั่น ๆ  แทรกผ่านริมฝีปากที่ เริ่มแข็งจากความหนาว  

ความตืน่เต้นถาโถมเข้ามาท�าให้หวัใจเต้นรวัจนแทบบ้า เขามองดขู้าพยายาม
ซ่อนมือเย็นเฉียบไว้หลังกระโปรง

“ข้าถามว่า สบายดีแล้วใช่ไหม?”
“เอ่อ...เพคะ ไม่เป็นอะไรแล้วเพคะ”
ข้าตอบตะกุกตะกัก เขาถามถึงสภาพร่างกายของข้าว่าแข็งแรงดีแล้ว

ใช่ไหม อะไรดลใจให้ถามนะ เมื่อก่อนไม่ว่าข้าจะท�าอะไรเขาก็ไม่เคยสนใจ
หรือใส่ใจเลยนี่ ดูท่าคงไม่ได้ถามเพราะเป็นห่วงเป็นใยจริง ๆ  หรอก มาถาม
ถึงความสุขสบายของข้ามีเจตนาอะไรกันแน่

ข้าคิดทบทวนค�าถามด้วยความสงสัย อยู่ ๆ  ก็นึกถึงการพบกัน 
ครั้งล่าสุดขึ้นมา มันช่วยให้พอเข้าใจได้ว่าท�าไมเขาถึงถามแบบนั้น อีกอย่าง
นี่เป็นการพบกันครั้งแรกหลังลาจากกันที่เขตปกครอง ตอนนั้นตัวข้า 
อยู่ในสภาพไร้สติเพราะถูกจองจ�าอยู่ในโซ่ตรวนแห่งอดีต หลังจากรู้ตัวว่า 
ตนเองยงัคอยสงัเกตเขาอยูเ่รือ่ย ๆ  ไม่ต่างจากทีผ่่านมา ทัง้ทีเ่คยบอกตวัเอง 
เอาไว้แล้วว่า จะไม่ท�าเช่นนั้นอีกต่อไป

นี่เขาเรียกพบข้าเพราะเรื่องคราวนั้นหรือ คงอยากจะถามว่าท�าไม 
ข้าถึงได้หวาดกลัวเขา ท�าไมถึงได้ปฏิเสธเขาขนาดนั้น แล้วถ้าเขาถามขึ้นมา
จริง ๆ  ข้าจะต้องตอบว่าอย่างไร ในเม่ือปล่อยให้เขาเห็นตอนตกอยู่ใน 
สภาพไร้สติไปแล้ว จะเลี่ยงไม่ตอบก็คงท�าได้ยาก

ข้าเงยหน้าขึน้มองด้วยความต่ืนเต้นเต็มท่ี เขากลบัพยกัหน้ารบัเฉย ๆ  
แล้วหมุนตัวเดินต่อไป ข้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนจะรีบก้าวตาม 
ให้ทัน

อยู ่ๆ  สายลมเยน็กพ็ดัผ่านกิง่ไม้แห้งโกร๋นทีม่ก้ีอนหมิะเกาะอยูท่�าให้
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หิมะร่วงหล่นลงมา เขาทอดสายตามองไปยังสีขาวของหิมะแล้วถามขึ้นว่า
“...เจ้ายังฝันอยู่ไหม?”
“เพคะ?”
“ฝันร้ายน่ะ”
“ทรงหมายถึง...”
ข้าเอ่ยถามด้วยความลังเล ความฝันอย่างนั้นหรือ ยิ่งเมื่อเขาบอกว่า 

มันคือฝันร้ายข้าก็นึกถึงอะไรบางอย่าง แต่เขาไม่น่าจะรู้เรื่องนั้นได้นี่
“ช่างเถอะ เดินเล่นกันต่อดีกว่า”
เหมอืนเขาอยากจะพดูอะไร สดุท้ายกต็ดัสนิใจเงยีบไปแล้วก้าวเดนิต่อ 

ข้าพยายามผ่อนคลายความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นแล้วเดินตามเขาไป ระหว่างนั้น
ก็ขบคิดถึงบทสนทนาที่คุยกันอีกครั้ง

ฝันหรือ...ฝันร้ายด้วย ท�าไมถึงถามข้าแบบนั้นนะ
ข้ารู้สึกแปลก ๆ  ตั้งแต่เมื่อกี้น้ีแล้ว กระน้ันก็ท�าได้แค่มองเขาเดิน 

น�าไปด้วยความสงสัย หรือเขาไปได้ยินเรื่องราวจากใครมา มีใครเล่าให้ 
เขาฟังหรอืว่าบตุรตีระกลูโมนกิก�าลังฝันร้าย ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคนทีข้่า
ยอมเปิดใจเล่าให้ฟังมีแค่ท่านพ่อกับอัลเลนดิส ซึ่งก็เล่าให้ฟังเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น

ระหว่างเดินไปด้วยคิดไปด้วย อยู่ ๆ  หิมะที่เคยปกคลุมทั่วบริเวณ 
เริ่มหายไป ข้ากวาดตามองก็เห็นต้นไม้ใหญ่ที่สร้างร่มเงาบดบังให้เส้นทาง
เดินดูมืดครึ้ม ในกองหิมะที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณมีใบไม้ร่วงสีด�า
แทรกอยู่ประปราย

นี่มันอุทยานของต�าหนักแบร์น่ี เขารู้จักได้อย่างไร มันเป็นต�าหนัก 
เล็ก ๆ  ที่ซ่อนตัวอยู่มุมหนึ่งของวังหลวงไม่ค่อยมีคนเดินผ่านไปมาด้วยซ�า้

เส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะทอดยาวไปยังใจกลางอุทยาน สู่ล�าต้น 
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ของดอกไม้ไร้ชื่อที่ข้าเคยช่วยชีวิตมันจากไฟไหม้คราวก่อน
เจ้าดอกตมูสเีงนิพวกน้ันเป็นยงัไงบ้างนะ ได้ยนิว่าจะบานในฤดหูนาว

ตอนนี้บานหรือยัง
ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ ภาพของต้นไม้ที่เห็นกลับดูน่าสังเวชเหลือจะกล่าว 

สภาพอาจไม่ได้ดูหนักหนาเท่าตอนก่อนได้รับการฟื้นฟูจากเหตุไฟไหม้ แต่
กลับถูกทิ้งให้ยืนโดดเดี่ยวกลางอุทยานที่ยังปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่เรียบร้อย 
เห็นแล้วน่าเศร้าใจนัก ข้าเดินเข้าไปใกล้แล้วเอื้อมมือแตะตรงกิ่งไม้ ในขณะ
ที่เขาเงยหน้ามองต้นไม้เงียบ ๆ

ไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าใดแล้ว เขายังคงจ้องมองดอกตูมของต้นไม้ 
ที่ยังไม่มีทีท่าจะผลิบาน ก่อนพึมพ�ากับตัวเอง

“...แปลกจัง ตอนนี้น่าจะบานได้แล้ว”
“องค์ชายก็ทรงรู้จักดอกไม้ชนิดนี้หรือเพคะ?”
ค�าพูดเหนือความคาดหมายท�าให้ข้าตกใจจนลืมความตื่นเต้นที่ 

วนเวียนอยู่ในใจมาตลอดจึงหลุดปากถามออกไป เขาตอบกลับมาโดยที่ยัง
ไม่ยอมละสายตาจากดอกตูมสีเงิน

“ข้าเคยเห็นครั้งหนึ่งเมื่อตอนเด็ก ๆ ”
“อ้อ...”
“ต้นไม้นีจ้ะไม่ออกดอกตามฤดกูาล แต่ส่วนใหญ่มนัจะเริม่มดีอกตมู

ในต้นฤดหูนาวและบานในช่วงใกล้ ๆ  ฤดใูบไม้ผล ิดอกของมันอาจไม่งดงาม 
แต่ก็เป็นดอกไม้สีเงินที่สวยสง่า”

“อย่างนั้นหรือเพคะ จะเป็นอย่างไรนะ”
ดอกไม้ที่ดูสวยสง่ารึ เป็นแบบไหนกันนะ ขณะก�าลังจินตนาการถึง

ภาพดอกไม้ในหัวข้าก็เบิกตาโพลงหันขวับไปมองเขา
เมื่อกี้เขาอธิบายให้ข้าฟังงั้นรึ! ข้ายังไม่ได้ถามเลยว่ามันคือดอกอะไร
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แค่นกึถึงก็ขนลกุ เกดิอะไรขึน้กนั เมือ่ก่อนไม่ว่าจะถามสิง่ใดกไ็ม่เคย
ตอบกลับมาด ีๆ  สักครั้ง วันนี้ดูใจดีผิดปกติ แล้วก็ไม่ใช่กับคนอื่นแต่เป็น 
ตัวข้านี่สิ

เขาท�าสหีน้าเหมอืนก�าลงัครุน่คดิถงึบางสิง่โดยไม่สนใจสายตาของข้า
ที่ก�าลังมองด้วยความสงสัยอย่างยิ่ง สุดท้ายเขาก็เอ่ยปากถามขึ้น

“เจ้ารู้จักดอกเดลลาไหม?”
“...”
ความใจดีในแบบที่ไม่เคยเห็นในเวลาปกติท�าเอาข้าพูดไม่ออก แต่ 

ดูเหมือนเขาจะเข้าใจท่าทางของข้าไปในทางอื่น จึงอธิบายละเอียดยิ่งขึ้น
“ว่ากนัว่า ดอกไม้สีขาวชนิดหน่ึงจะบานหันขึน้ท้องฟ้าด้วยความระลกึ

ถึงความรักของแม่ที่จากไป เขาว่ากันว่าถ้ากิ่งหนึ่งมีดอกติดหลายดอก 
ความรักจะสมหวังนะ”

“องค์ชายทรงหมายถึงดอกไม้สีขาวที่บานในฤดูร้อนใช่ไหมเพคะ?”
“ใช่ ลักษณะมันคล้าย ๆ  แบบนั้น”
“อย่างนี้นี่เอง”
ข้าไม่แน่ใจว่าเขาตอบออกมาด้วยความเต็มใจหรือไม่ แต่ค�าพูด 

ของเขาก็ท�าให้นึกถึงภาพของดอกเดลลา ดอกไม้ที่มีหกกลีบและบานอย่าง
เขินอายเหมือนหญิงสาวที่เพ่ิงเริ่มมีความรัก ความงดงามของมันได้รับ 
การยกย่องจนถูกเรียกว่าดอกไม้แห่งนางฟ้าเลยทีเดียว

คล้ายกับดอกนั่นน่ะหรือ
รอยยิ้มค่อย ๆ  จุดขึ้นจากริมฝีปาก ด้วยความคาดหวังถึงภาพของ

ดอกไม้สีเงินตอนเบ่งบาน
“หายสงสัยหรือยัง?”
“เพคะ น่าจะสวยมากเลยนะเพคะ”
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ตอนที่ตอบออกไป ข้าก็มองไปยังดอกตูมสีเงินดอกนั้นดอกนี้ แล้ว
เขาก็เอ่ยขึ้นมาเรียบ ๆ

“ตอนนี้ค่อยเหมือนคนหน่อย”
“เพคะ?”
เขามองข้านิ่งพลางหัวเราะหึ ๆ  นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเขาหัวเราะ  

ซึ่งไม่ใช่การหัวเราะเยาะด้วย ข้าชาไปทั้งตัวได้แต่มองเขาด้วยความตะลึงงัน
เขายกมุมปากขึ้นยิ้ม
“กลับกันเถอะ”
“...เพคะ”
ข้าก้าวเดินไปพร้อมเขาด้วยความรู้สึกแปลกใหม่

“เดม*โมนิกใช่ไหมขอรับ?”
“เอ่อ...ใช่ค่ะ”
สรรพนามแปลกหูท�าข้าชะงักไปเล็กน้อย แม้จะเป็นอัศวินฝึกหัด  

ก็ยังถือว่าเป็นอัศวิน การเรียกด้วยสรรพนามเช่นนี้ถูกต้องแล้ว ข้าแค่ยัง 
ไม่คุ้นเคยกับมันเท่านั้น ถึงได้รู้สึกขัดเขิน

สมัยจักรพรรดิองค์ก่อนกองก�าลังอัศวินสามัญมีอยู่ทั้งหมดห้ากอง 
แต่สมัยของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันถูกลดลงมาให้เหลือเพียงสามกอง ระบบ 
การจดัการกองก�าลงัอศัวนิกเ็ปลีย่นแปลงไปมากด้วย เมือ่ประมาณสบิปีก่อน  

* เดม (Dame) - บรรดาศักดิ์ชั้นอัศวินของสตรีมีต�าแหน่งเทียบเท่า ‘เซอร์’ (Sir)
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ตระกูลดยุกไฮเดลและตระกูลดยุกลอเรลถูกท�าลายจนสิ้นวงศ์ตระกูล  
กองก�าลังอัศวินท่ีสองและสามซึ่งพวกเขาดูแลอยู่จึงถูกยุบ แล้วกองก�าลัง
อศัวนิทีส่ีซ่ึง่ตระกลูของเราดูแลอยูก่ถ็กูยกขึน้เป็นกองก�าลงัอศัวนิทีส่องแทน

หลังจากองค์จักรพรรดิมีพระบรมราชโองการให้ยุบกองก�าลังอัศวิน 
ที่สองและสามแล้ว พระองค์ก็คัดเลือกผู้ที่จงรักภักดีต่อตนเองให้กระจาย 
ไปอยู่กบักองก�าลงัอศัวินทีห่นึ่งและกองก�าลงัอัศวินทีส่ี ่หรอืกองก�าลงัอศัวนิ
ทีส่องในปัจจบุนั เหตน้ีุท�าให้สมาชกิของกองก�าลังท้ังสองเพิม่มากขึน้เลก็น้อย  
แต่นโยบายลดจ�านวนอัศวินลงยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเข้ารับเป็น 
อัศวินแต่งตั้งของจักรวรรดิจึงยากมาก เพราะนอกจากเกณฑ์มาตรฐานจะ
เข้มงวดแล้ว ยังมีนโยบายลดจ�านวนอัศวินบังคับใช้อยู่ด้วย

ในการเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองก�าลังอัศวินที่หนึ่งนั้น จ�าเป็นต้องมี
ต�าแหน่งอศัวนิ ข้าจงึต้องเข้ารบัการทดสอบเมือ่ไม่นานมานี ้แม้ความสามารถ
จะยงัไม่เข้าขัน้อศัวนิแต่งตัง้ แต่ความพยายามในช่วงทีผ่่านมากไ็ม่ได้สญูเปล่า 
ข้าโชคดีได้เป็นอัศวินฝึกหัดและสามารถเข้ารับต�าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ 
กองก�าลังอัศวินได้

“ซูดิน โร ดิลลอนยินดีที่ได้รู้จักขอรับ”
เซอร์ดลิลอนทกัทายข้าด้วยสหีน้ายนิดี ข้าอตุส่าห์กงัวลไปต่าง ๆ  นานา

กลัวเขาจะสบประมาทที่ข้าเป็นผู้หญิงหรืออายุยังน้อย หากเขานึกรังเกียจว่า 
ข้ามาแย่งงานจะท�าอย่างไรด ีพอเอาเข้าจรงิกลบัไม่มวีีแ่ววเหล่านัน้จากผูช้าย
หน้าตาเป็นมิตรคนนี้เลย

“ขอบคุณที่ต้อนรับข้าด้วยความยินดีนะคะ เซอร์ดิลลอน”
“ต้องยินดีสิขอรับ ก็เดมโมนิกมีบุญคุณกับข้านี่”
“คะ?”
พอเห็นข้าเอียงคอสงสัย เขาก็ยิ้มกว้าง
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“ถ้าได้ท�างานกับท่านผู้บัญชาการก็จะรู้เองขอรับ”
“อ้อ...”
อยู่ ๆ  ความทรงจ�าในอดีตที่เลือนรางไปแล้วก็ผุดขึ้นมา ดยุกราซ 

เป็นหนึง่ในครทูีร่บัผดิชอบการเตรยีมตวัเป็นจกัรพรรดนิขีองข้าเมือ่ครัง้อดตี 
เขาเป็นคนยึดมั่นในหลักการและละเอียดรอบคอบ แตกต่างจากหน้าตา
ท่าทางที่ดูสบาย ๆ  ตอนเรียนกับท่านจึงต้องตื่นตัวเสมอ

ความทรงจ�าน้ันท�าให้ข้าพอเข้าใจความทุกข์ยากของเซอร์ดิลลอน 
ขึ้นมาบ้าง จึงพยักหน้าออกไปอย่างเห็นพ้องด้วย

“ท่าทางท่านผู้บัญชาการจะไม่ใช่เจ้านายแบบสบาย ๆ  ใช่ไหมล่ะคะ”
“รู้ดีนี่ขอรับ ท่านผู้บัญชาการเป็นสหายสนิทกับท่านพ่อของเดมนี่นา 

เดมน่าจะได้เจอท่านบ่อย”
“ค่ะ ก็เจอบ้างเป็นครั้งคราว”
“หรือขอรับ เรามาเริ่มกันเลยไหม?”
ข้าพยายามตั้งสติจากอาการปวดหัวตุ้บ ๆ  แล้วจดเนื้อหาหลักของ 

สิ่งที่เซอร์ดิลลอนอธิบายลงในสมุดเล่มเล็ก ถึงจะได้เรียนมาจากท่านพ่อ 
บ้างแล้ว แต่การเรียบเรียงเรื่องราวต่าง ๆ  ที่เซอร์ดิลลอนอธิบายให้ฟังนั้น  
ยากกว่าที่คิด

งานของกองก�าลังอัศวินที่หน่ึงหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการฝึก
เดีย่วและฝึกต่อสูร่้วมกบักองก�าลงัอศัวนิรกัษาพระองค์ การรกัษาความสงบ
เรียบร้อยของเมืองหลวงและการควบคุมดูแลกองทัพ ในบางครั้งก็ต้อง 
ออกไปท�างานในเขตปกครองห่างไกล ข้าในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ 
กองก�าลังแถมยังพ่วงด้วยต�าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการกองก�าลัง จึงต้อง
ท�าความเข้าใจงานทัง้หมดให้ถ่องแท้ งานทีต้่องท�าจงึมากกว่าสมาชกิกองก�าลงั
ทั่วไป ดูเหมือนบุญคุณที่เซอร์ดิลลอนพูดถึงจะรวมเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วย
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“เพิ่งเริ่มท�าแท้ ๆ  แต่เข้าใจเร็วดีนะขอรับเดมโมนิก นี่เรียกได้ว่า  
เรียนรู้งานจนหมดแล้วนะขอรับ”

“อย่างนั้นหรือคะ? ขอบคุณค่ะ”
“อะไรกันขอรับ โชคดีที่เดมเข้าใจง่ายกว่าที่คิดข้าเลยสบาย ถ้า 

ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เสมอนะ”
“แล้วจะรบกวนนะคะ ขอบคุณค่ะ”
ข้าส่งย้ิมเขินให้อัศวินหนุ่มที่มองมาด้วยสีหน้าโล่งอกพร้อมผ่อน 

ลมหายใจ
ในตอนนั้นเองข้าก็ได้ยินเสียงเปิดประตู ชายผมสีแดงสองคน 

เดินเข้ามา ดยุกราซแล้วก็...
“เอ่อ ท่านพ่อคือว่า...อ้าว!”
คาร์เซนก�าลังพูดอะไรบางอย่างด้วยใบหน้าบูดเบี้ยวแล้วก็ท�าตาโต  

เขาเปลีย่นไปมากทเีดยีว เราไม่ได้เจอกนัแค่ฤดกูาลเดยีวเท่านัน้ เส้นผมสแีดง 
เดิมทีก็ไม่ได้สั้นเท่าไหร่ แต่ตอนนี้มันยาวมาจนถึงบ่า แถมยังตัวสูงขึ้นด้วย

“ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ”
“สวัสดีคาร์เซน”
เขาเดินตรงมาหาแล้วจับมือข้าไว้ ก่อนจะหมุนตัวไป
“ท่านพ่อเอาไว้เราค่อยคยุกนัทหีลงั ตอนนีข้้าขอยมืตวัยายนีก่่อนนะ”
“...ได้สิ เอาไว้ค่อยคุยกัน เลดีวันนี้เหนื่อยมากสินะ”
ตอนก�าลังตอบกลบั มอืของคาร์เซนกด็งึข้าออกจากห้องท�างานไปแล้ว  

พอข้าเงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตางุนงง เขาก็ส่งยิ้มกว้างมาให้
“ที่ผ่านมาสบายดีรึเปล่า?”
“อือ คาร์เซนก็สบายดีใช่ไหม?”
“ไม่รู้สิ ก็งั้น ๆ  แหละ”
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“อะไรกัน!”
ข้าท�าปากยื่นเมื่อได้ยินค�าตอบไม่จริงจัง พอเห็นดังนั้นคาร์เซนก็ 

แสยะยิ้มแล้วดีดหน้าผากข้า ความเจ็บที่เกิดขึ้นตรงหน้าผากท�าให้ข้า 
นิ่วหน้ามอง

“อะไรกันเนี่ยคาร์เซน!”
“ดื้อกับรุ่นพี่ได้ยังไง!”
“หืม...รุ่นพี่รึ?”
“อ้าว! ไม่รูห้รอืไง เดือนหน้าข้าจะเข้ารบัการแต่งตัง้เป็นอศัวนิแล้วนะ”
“แต่งตั้งเป็นอัศวินอย่างนั้นหรือ?”
ข้าเงยหน้ามองเขาด้วยความตกใจ
หลังจากใช้เวลาร่วมกันมาพักใหญ่ ท�าให้ข้าลืมไปว่าคาร์เซนเป็น 

นักดาบอัจฉริยะชนิดที่ร้อยปีจะเกิดขึ้นมาสักคนหนึ่ง แต่นี่มันดูเร็วเกินไป 
จากความทรงจ�าของข้า ในอดีตกว่าเขาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินก็ผ่าน
พธิฉีลองบรรลนิุติภาวะไปแล้ว แค่น้ันกเ็รยีกว่าเป็นสถติใิหม่ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้
ในประวติัศาสตร์ของจกัรวรรดแิล้ว ตอนน้ีเขาอายเุพยีงสบิหกปีเอง ถ้าดจูาก
เวลาที่เพิ่งจะเลยวันเกิดมาได้ไม่กี่เดือนแบบน้ี แสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 
เร็วกว่าในอดีตที่ข้าจ�าได้ถึงสองปี

“ออื ไม่ว่าจะเป็นอศัวนิฝึกหดัมานานแค่ไหน แต่อย่างไรกเ็ป็นรุน่น้อง
ของอัศวินแต่งตั้งรู้ใช่ไหม จากนี้ไปเจ้าต้องเรียกข้าว่ารุ่นพี่นะ”

คาร์เซนลูบหัวข้าพลางพูดด้วยน�้าเสียงขี้เล่น
“ไหนลองเรียกข้าว่ารุ่นพี่ซิ! รุ่นน้องที่น่ารัก”
“...”
“อ้าว! ไม่ฟังกันแบบนี้อยากลองดีงั้นรึ”
“หึ! ยังไม่ได้เป็นสักหน่อย ไหนว่าจะได้รับแต่งตั้งเดือนหน้าไง”

inspiration starts here



28 The Abandoned Empress

พอถูกหยอกเหมือนตัวเองเป็นเด็ก ความด้ือรั้นที่ข้าไม่เคยคิดว่า 
ตัวเองจะมีก็แสดงตัวออกมา ข้าหันหลังเดินหนีด้วยความงอน แล้วจึง 
ได้ยินน�้าเสียงลนลานดังตามมา

“อ้าว นี่...รอด้วยสิ!”
ข้ายิ้มโดยพยายามกลั้นเสียงหัวเราะไว้ รู้สึกอัศจรรย์ใจที่เพิ่งรับรู้ว่า  

ตัวเองก็มีมุมนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน ท�าไมถึงได้รู้สึกสนุกนักนะ ตอนอยู่กับ 
อัลเลนดิสข้าไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลย แต่เวลาเจอคาร์เซน กลับรู้สึกเหมือน 
ตัวเองเด็กลงไปเรื่อย ๆ

“นี่คาร์เซน เจ้าจะไว้ผมยาวหรือ?”
“หืม! ท�าไมล่ะ ดูแปลกรึไง?”
“อืม...”
ข้าเอียงหน้าส�ารวจรูปลักษณ์ของคาร์เซนช้า ๆ  เม่ือก่อนผมสีแดง 

ของเขาจะรักษาความยาวไม่ให้สั้นไปหรือยาวไปเสมอ แต่ตอนนี้มันยาว 
มาถงึบ่าแล้ว เส้นผมชีโ้ด่ชีเ้ด่บ่งบอกถงึนิสัยเจ้าตัวได้ด ีถ้าเป็นคนอืน่ทรงผม 
แบบนี้อาจดูรกรุงรัง แต่ส�าหรับเขามันกลับเข้ากันได้ดีอย่างน่าประหลาด  
จะว่าเหมือนเปลวไฟที่พลิ้วไหวตามสายลมที่พัดมาก็ได้

“ไม่นะ ก็ดูเข้ากับเจ้าดี”
“อย่างนั้นรึ? ช่างเถอะ!”
คาร์เซนเสยผมยาว ๆ  แบบลวก ๆ  ไปด้านหลังแล้วหัวเราะ ‘หึ’  

เราออกเดินไปได้สองสามก้าวก็ถามขึ้นว่า
“นี่ กินอะไรรึยัง?”
“ยังเลย”
“งั้นดีเลย! ตอนแรกข้ากะจะขอดูฝีมือเจ้าหน่อย แต่เห็นแก่ชุดที่ 

แต่งมาซะสวยนะ ไปกันเถอะ! วันนี้อาจารย์จะเลี้ยงข้าวเนื่องในโอกาสที่จะ
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ได้ขึ้นเป็นรุ่นพี่”
คาร์เซนลากข้าออกเดินโดยไม่เว้นช่องว่างให้ได้ตอบอะไร แถมยัง 

หนัมาเร่งให้รบีก้าวอกี สถานทีท่ีเ่ขาลากข้ามากค็อืร้านอาหารทีไ่ด้รบัความนยิม 
ที่สุดในเมืองหลวง

กว่าจะได้กลับบ้านเวลาก็ย�่าค�่าเข้าไปแล้ว คาร์เซนดึงตัวข้าเอาไว้ 
ด้วยข้ออ้างว่า ‘ไม่ได้เจอกันตั้งนานจะกลับง่าย ๆ  ได้อย่างไร’

หลังจากตื่นเต้นกับการพบปะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแล้ว พอได้ 
เอนนอนลงบนเตียงความคิดต่าง ๆ  ก็พรั่งพรู ข้าคาใจตั้งแต่เร่ืองเข้าเฝ้าฯ 
องค์รัชทายาท สีหน้าเศร้าหมองของท่านพ่อที่ได้พบกันก่อนเข้านอน รวมถึง
ค�าพูดของคาร์เซนที่สลัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลุดไปจากหัว อายุเพียงสิบหก 
กลับเป็นอัศวินแต่งตั้งอันแสนยากเย็นได้

ข้าตั้งใจว่าจะไม่ยึดติดกับเรื่องในอดีตและซื่อตรงกับปัจจุบัน แต่ก็ 
อดอิจฉาความสามารถของเขาไม่ได้ ข้ามักจะคิดเสมอว่า ถ้ามีความสามารถ 
ล�้าเลิศแบบคาร์เซนบ้างจะดีแค่ไหนนะ

ข้าลุกออกจากที่นอน คิดว่าหากลงไปเดินเล่นที่สวนหย่อมสักพัก 
น่าจะช่วยให้หลับได้

ข้าถือเชิงเทียนแล้วเปิดประตูห้องออกไปเงียบ ๆ  คนที่อาศัยอยู ่
ชั้นเดียวกันมีรีนากับท่านพ่อ แล้วก็เลขาส่วนตัวของท่านพ่อเท่านั้น จึงต้อง
ระมัดระวังไม่ปลุกให้พวกเขาต่ืน ข้าค่อย ๆ  เดินไปตามทางที่มืดสนิท  
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ขณะก�าลังก้าวไปก็มองเห็นแสงไฟสลัว ๆ  ลอดมาจากห้องหนึ่ง
ข้าเอียงหน้าแล้วก้าวตรงไปทางนั้น
ใครกันนะ นอกจากข้ายังมีใครตื่นในเวลาดึกดื่นแบบนี้อีกหรือ
เมือ่มองผ่านช่องประตทูีเ่ปิดแง้มไว้กม็องเหน็เงาด�า ๆ  ข้ารบีแนบตวัเอง 

กับผนังเพื่อซ่อนตัวด้วยหัวใจเต้นตึกตัก
คงไม่ใช่ผู้บุกรุกหรอกนะ
ใครกันช่างกล้าแอบเข้ามาในคฤหาสน์ตระกูลโมนิกได้ ข้าดับไฟ 

บนเชิงเทียนที่ถืออยู่ ก่อนจะค่อย ๆ  แทรกตัวเข้าไปในห้องแล้วซ่อนอยู ่
ในเงามืดของโต๊ะตัวเล็ก ๆ  พลางสอดส่ายสายตาไปรอบ ๆ  ห้อง แม้จะ 
มองไม่ค่อยเห็นเพราะค่อนข้างมืด แต่ก็พอเห็นว่ามีภาพเหมือนขนาดใหญ่
แขวนอยู่บนผนัง มีช่อดอกไม้สีขาววางอยู่ใต้ภาพ เงาของใครคนหนึ่งก�าลัง
ยืนจ้องภาพเหมือนอยู่

ใครกันนะ?
ข้าพยายามเพ่งตามอง แต่ความมืดท�าให้มองเห็นเพียงราง ๆ  จาก 

รูปร่างเดาได้แค่ว่าน่าจะเป็นผู้ชายเท่านั้น
“เจเรเมีย”
น�้าเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้น ข้ายกมือขึ้นทาบอก ท่านพ่อนี่เอง ข้ารู้สึก 

โล่งใจ แต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อนึกถึงค�าพูดที่ได้ยิน เจเรเมีย...เจเรเมียงั้นรึ
“เจ้าจากข้าไปเจ็ดปีแล้วสินะ”
เจเรเมีย ลา โมนิก ท่านแม่ของข้า
“ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันช่างสั้นนัก ท�าไมวันเวลาที่ต้องอยู่อย่าง

โดดเดี่ยวมันถึงยาวนานเช่นนี้ ลูกสาวของเราเติบโตขึ้นมากเลยนะ”
เส้นผมสีเงินทอประกายยามต้องแสงเทียนที่สั่นไหว ยิ่งมีแสงเงา 

แบบนี้แผ่นหลังของท่านพ่อก็ยิ่งดูโศกเศร้ามากขึ้น
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“พรุ ่งนี้เป็นวันครบรอบที่เจ ้าจากไป ขอโทษนะที่ครั้งนี้ข ้าก็ยัง 
ไม่สามารถบอกเทียได้ เพราะลูกยังเด็กนัก ข้ากลัวว่าถ้าจ�าเร่ืองของเจ้าได้ 
มันจะท�าให้เทียแย่ลง เจ้าโปรดเข้าใจในความเห็นแก่ตัวของข้าด้วย”

ข้าไม่เคยคิดถึงเหตุผลที่ท่านพ่อไม่พูดถึงท่านแม่ให้ข้าได้ยิน จน
กระท่ังตอนนี้อย่างจริงจังเสียที คิดเพียงว่าบาดแผลของท่านพ่ออาจจะยัง 
ไม่หายสนิทจึงไม่อาจพูดถึงอย่างสบายใจได้ แต่ไม่เคยคิดว่าท่านพ่อท�าไป 
เพราะเป็นห่วงข้า

“ที่นั่นสบายดีไหม ตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างข้า เจ้าไม่เคยได้สบายใจ
เลยสักวัน ข้าขอให้เจ้าสุขสบายอยู่ที่น่ัน ข้าอยากจะท�าให้ลูกสาวของเรา 
มีชีวิตอย่างสุขสบายเพื่อเป็นการไถ่โทษให้แก่เจ้า... แต่ดูเหมือนข้าจะท�า 
เช่นนั้นไม่ได้ ข้าขอโทษจริง ๆ ”

อยู่ ๆ  ข้าก็รู้สึกจุกขึ้นมาข้างใน
“ข้าไม่อยากส่งต่อค�าสาปแห่งสายเลอืดนีใ้ห้เทยี แต่ลกูกลบัต้องการมนั 

ข้าไม่อาจห้ามเทียได้...เธอเอ่ยปากมาเองว่าอยากเป็น ข้าเองก็พยายาม 
ป้องกันอย่างท่ีสุดแล้ว ถ้าคนอื่นมาได้ยินค�าพูดนี้เข้าคงจะพากันสงสัยใน
ความจงรักภักดีต่อจักรวรรดิของข้าเป็นแน่ เจ้าก็คิดเหมือนกันใช่ไหม”

ค�าสาปแห่งสายเลือดงั้นรึ!
นั่นอาจหมายถึงค�าสาบานที่ให้ไว้กับราชส�านักซึ่งสืบทอดกันมาทาง

ทายาทของตระกูลโมนิก ด้วยความที่เหรียญมีสองด้าน ข้าจึงคาดเดาว่า 
ท่านพ่อคงอยากให้ข้าหลบเลี่ยงมันไป แต่ไม่เคยคิดว่าท่านจะไม่ชอบใจ 
ถึงเพียงนี้

“ฝ่าบาทเป็นคนดี แล้วข้าก็เห็นด้วยกับแนวคิดทางการเมืองของท่าน 
จึงเข้ามาเป็นผู้น�าในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้แนวคิดนั้นบรรลุผล แต่ข้า 
ไม่อยากให้เทียได้รับค�าสาปนี้ด้วย ข้าอยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ”
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