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จากใจกอง  บก.
สวัสดีคุณพ่อคุณแม่น้องเทีย ส�าหรับเล่ม 4 ที่อยู่ในมือทุกท่านนี้

ทางเราได้รีบเข็นออกมาพร้อมเล่ม 3 เพราะคิดว่าถ้าอ่านเล่ม 3 จบ 
ทกุคนจะต้องค้างเหมือนพวกเรา (เพราะอย่างทีรู้่ว่าตอนจบของเล่ม 3 นัน้...)  
จะได้ไม่ค้างนานเกินไป ในเล่มนี้ทีมหัวแดงอาจจะเศร้า เพราะเขาออกมา
น้อย (แต่มาก) เสียเหลือเกิน แต่ถ้าใครอยู ่ทีมหัวน�้าเงินรับรองว่า 
ต้องหาน�า้ใบบัวบกมาซด สลับกับฟินตัวแตกอย่างแน่นอน

ในส่วนของฉบับพิมพ์ครั้งแรกนี้ก็จะมาพร้อมลายเซ็นคุณ Yuna 
เช่นเดิม และหวังว่าทุกคนจะชอบของพรีเมี่ยมเล่มนี้กันนะคะ

เล่มนีน้้องเทยีประสบปัญหาแสนหนกัหน่วง คณุพ่อคณุแม่น้องเทยี 
อย่าลืมเอาใจเธอด้วยนะคะ

  ส�านักพิมพ์ฟูริน
  

inspiration starts here



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

ชองยูนา

จากใจผู้เขียน
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โซพู
ลัว
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เมือง

เมืองหลวง

น้ำาแข็ง

พื้นที่กันดาร

เขตปกครองของ
มาร์ควิส

เขตปกครองโมนิกจักรวรรดิ
แคสทินา

เมืองหลวงแคสเทีย

โซโน
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ตอนที ่2 ภาคปัจจุบัน 5
อยู่ ๆ  ก็มีหญิงสาวปรากฏตัวขึ้นในวังหลวง

จะใช่เจ้าหรือเปล่า หญิงสาวผู้ถูกเลือก
จีอึนมาแล้วอย่างนั้นหรือ?

ภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นสีขาว
ในโลกสีขาวที่ไม่ได้ยินเสียงใด มองไม่เห็นสิ่งใด

ข้าคร�่าครวญอย่างแผ่วเบา
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11 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 4

ข้าลืมตาขึ้น โลกทั้งใบดูเลือนราง 
ที่นี่...ที่ไหน?
ข้าพยายามจะลุกขึ้น แต่ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ รู้สึกราวกับไม่ใช่

ร่างกายของตัวเอง
ข้าลองกะพริบตาช้า ๆ  แต่โลกยังคงเลือนรางเช่นเดิม ตายังคง 

พร่าเลอืนไม่ต่างจากเมือ่ครูน่ี ้ ทว่ากพ็อมองเหน็เชือกทีใ่ช้เรยีกสาวใช้ได้ราง ๆ  
ข้าพยายามใช้แรงทั้งหมดที่มียืดแขนออกไปคว้าไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  
ลมหายใจข้าเริ่มหอบถี่ขึ้นเรื่อย ๆ  ไม่ต่างจากรอบของเส้นเชือกที่แกว่งไกว
กลางอากาศ 

ฟู่...
ข้าผ่อนลมหายใจ ปรับมันให้สม�า่เสมอ พร้อมร�าลึกถึงความทรงจ�าที่

สับสนยุ่งเหยิง 

1

ดวงอาทิตย์ตก  ดวงอาทิตย์ขึ้น
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12 The Abandoned Empress

ข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร? จ�าได้ว่าก�าลังอยู่ในงานเลี้ยง ตอนที่เต้นร�า
กับเขาอยู่ ๆ  ก็เกิดปวดหัวขึ้นกะทันหัน ตอนน้ันข้าพยายามกัดฟันทน  
แต่แล้ว...

โอ้พระเจ้า! น่ีข้าเข้าร่วมงานพระราชพิธีในฐานะคู่ขององค์รัชทายาท 
อีกทั้งยังเป็นวันสุดท้ายซึ่งส�าคัญมากเสียด้วย นี่ข้าหมดสติต่อหน้าทุกคน 
งั้นหรือ?

ข้าสะดุ ้งสุดตัว รู ้สึกถึงความเจ็บปวดรุนแรงจนไม่สามารถร้อง 
ออกมาได้ เจ็บมากเสียจนหายใจไม่ออก

มีเสียงอะไรดังกึก ๆ  หรือเปล่านะ? 
เหมือนข้าจะได้ยินเสียงฝีเท้าตรงมาทางนี้ด้วยความเร่งรีบ สายตา 

ท่ีพร่ามัวมองเห็นเงาของใครบางคนราง ๆ  คนคนนั้นดึงข้าเข้าไปกอดอย่าง
รวดเร็ว แล้วกดตัวข้าแนบอกด้วยก�าลังอันแข็งแกร่ง

“เฮือก”
ข้าพ่นลมหายใจออกมาหลังจากอาการอึดอัดเมื่อครู่ ใครคนนั้น

ประคองข้าที่พ่นลมหายใจออกมาอย่างแรงให้พิงกับหัวเตียง จากนั้นก็ 
เอาแก้วน�้ามาแตะตรงริมฝีปาก ข้าไอออกมาแทบจะทันทีที่น�้าไหลลงล�าคอ 
อันแห้งผาก

“ได้สติบ้างหรือยัง?” 
“...ปาป้า?”
“ใช่แล้ว พ่อเอง จ�าได้ใช่หรือไม่?”
ท�าไมตรงหน้าถึงได้มืดมัวขนาดนี้นะ? 
ข้าลองกะพรบิตาซ�า้อกีครัง้ ทว่ายงัคงเหน็เพยีงแค่สเีงนิและสนี�า้เงนิเข้ม 

เป็นจุด ๆ  เท่านั้น ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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13 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 4

ความกลัวแล่นขึ้นมาโดยฉับพลัน
“ปาป้า”
“ว่าอย่างไร?”
“ลูกมองอะไรไม่ชัดเลย...ท�าไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะคะ? ท�าไมลูกถึง

เป็นแบบนี้? เป็นเพราะเหตุใดกันคะ?”
“เรื่องนั้นมัน...”
ท่านพ่อนิ่ง พลางตบหลังข้าเบา ๆ  ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสียงสงบ
“เป็นเพราะเจ้าท�างานหนักมากเกินไปถึงได้เป็นแบบนี้ พักสักหน่อย 

เดี๋ยวก็ดีขึ้น”
“จริงหรือคะ?”
“...แน่นอน เจ้าเคยเห็นพ่อโกหกรึ!”
อย่างนั้นเองหรอกหรือ... 
ถึงจะยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่ แต่ตอนนี้สมองของข้าปฏิเสธที่จะ 

คดิอะไรให้ยุง่ยากไปกว่านี ้ข้าหลบัตาแล้วเอนตวัลงในอ้อมกอดของท่านพ่อ 
ด้วยท่าทีสบาย ๆ  ไออุ่นจากมือของท่านที่ลูบเรือนผมเบา ๆ  ท�าให้ความง่วง 
เข้ามาเยือน

“ปาป้าคะ”
“ว่าอย่างไร?”
“ลูกง่วงแล้วค่ะ”
“เอาสิ เจ้าล�าบากมามากแล้ว...พักผ่อนให้เยอะ ๆ  พ่อจะอยู่ข้าง ๆ   

เจ้าเอง ไม่ต้องกังวล”
เสียงนั้นค่อย ๆ  ห่างไกลออกไป ข้าปล่อยร่างกายให้ตกอยู่ในโลก 

ที่ไม่รับรู้อะไรอีกต่อไปในอ้อมกอดแสนอบอุ่น
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14 The Abandoned Empress

เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วนะ?
เสียงดังขึ้นท�าให้ข้าตื่น คิ้วขมวดเพราะเสียงดังวิ้งในหัว 
อะไรกัน! ท�าไมเสียงถึงดังแบบนี้?
น�้าเสียงที่คุ้นเคย ปาป้า...?
“ขอประทานอภัยขอรับท่านมาร์ควิส”
“หนวกหู! ลงมือเดี๋ยวนี้เลย!”
มีเรื่องอะไรกัน ท�าไมน�า้เสียงปาป้าถึงได้โกรธขนาดนั้น?
ข้าค่อย ๆ  ยกตวัขึน้อย่างยากล�าบาก หยบิแก้วน�า้ทีว่างอยูข้่างหมอน

มาดืม่ ท�าไมถึงได้ขมแบบนี้นะ ข้ารีบกลืนลงไปอึกใหญ่ ความชุ่มชื้นที่ลงสู่
ล�าคออันแห้งผากอย่างกะทันหันท�าให้รู้สึกเจ็บคอขึ้นมา

“แค่ก! แค่ก!”
ข้าไอออกมาในทนัท ีพยายามรวบรวมค�าสองพยางค์แล้วโพล่งออกมา 
“ปา...ป้า?”
“รีบรักษาเดี๋ยวนี้!”
“เอ่อ...”
“ปาป้าคะ?”
ข้าเค้นเสียงทั้งหมดที่มีออกไป น�า้เสียงที่เกรี้ยวกราดหยุดลงในทนัที 

แล้วความเงยีบเข้ามาปกคลมุ ข้าได้ยนิเสยีงฝีเท้าฉบั ๆ  เดนิเข้ามาใกล้
“ตื่นแล้วหรือ?” 
“ค่ะ รักษาอะไรกันหรือคะ? ปาป้าหมายถึงรักษาใครคะ?”
“...เรื่องนั้นน่ะ”
เนื่องจากสายตายังคงพร่ามัว จึงท�าให้ข้าไม่อาจมองเห็นสีหน้าท่าน 

แต่รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าท่านพ่อชะงักไป ข้าวางมือทาบลงบนอก หัวใจเริ่ม
เต้นแรงเพราะความกังวล
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“เรื่องของลูกใช่ไหมคะ?”
“...เทีย”
อยู่ ๆ  ก็รู้สึกปากขมขึ้นมาอย่างประหลาด จะเป็นเพราะน�้าที่ผสมยา

นั่นหรือเปล่า ยิ่งคุยกันตาก็ยิ่งพร่ามัว พลางสมองก็เริ่มไตร่ตรอง
ข้าค่อย ๆ  ทบทวนความทรงจ�าให้ถี่ถ้วนด้วยสมองที่โล่งขึ้น
สภาพร่างกายซึ่งแย่ลงอย่างรวดเร็วในวันที่สองของงานเลี้ยง ถึงแม้

จะพักแล้วแต่กลับไม่ดีขึ้นเลย
ต้องมีบางอย่างผิดปกติเป็นแน่ เพราะก่อนหน้านี้ต่อให้ท�างานหนัก

แค่ไหนก็ไม่เคยถึงขนาดท�าให้ตาฝ้าฟางเช่นนี้ 
ความจริงก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ปกติมาก่อนหน้านั้นสักพักแล้ว แต่ก ็

คิดว่าเป็นเพียงอาการผิดปกติเล็กน้อย ไม่นึกว่าจะหนักถึงขั้นนี้ อาการ 
เหล่านี้ก็เคยปรากฏอยู่เรื่อยเมื่อครั้งอดีต จึงคิดแค่ว่าคงเกิดจากการท�างาน
หามรุ ่งหามค�่าเหมือนเช่นที่ผ่านมา เพราะจนถึงก่อนช่วงได้เป็นราชินี 
ร่างกายก็ปกติดี แต่พอเข้ามาใช้ชีวิตในวังหลวงเพียงไม่กี่เดือนกลับมีอาการ 
แบบนั้นมาโดยตลอด ทั้งอาการคลื่นไส้ หายใจไม่ออก รู้สึกตัวหนัก ๆ  และ
ไม่ค่อยมีสติ เลยคิดว่าน่าจะเป็นอาการที่เกิดจากการโหมงานหนักมาก 
จนเกินไปเหมือนอย่างเคย  

แต่พอดูจากปฏิกิริยาของท่านพ่อ รวมถึงสภาพร่างกายในตอนนี้  
จึงไม่น่าจะเป็นเพราะการท�างานหนักจนเกินไปเสียแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็ 
เหลือเพียงเหตุผลเดียว

“หรือว่า...ยาพิษหรือคะ?”
“เทีย...”
“บอกลูกมาเถอะค่ะปาป้า”
“...ใช่แล้ว”
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“ว่าแล้ว...”
ข้าแค่นหัวเราะออกมาด้วยความสมเพช
ยาพิษ...ยาพิษอย่างนั้นรึ! 
หรือนี่จะเป็นโทษจากความไม่รู ้ ทั้ง ๆ  ท่ีคิดว่าขุนนางพวกนั้น 

ไม่ทางแตะต้องข้าได้ เพราะข้าสามารถได้ยินโองการสวรรค์ เช่นเดียวกับ 
ฝ่ายเราที่ไม่สามารถแตะต้องจีอึนได้ ทว่าดูเหมือนข้าจะประมาทมากเกินไป

“ถอนพิษได้ไหมคะ?”
“...”
“น่าจะไม่ได้สินะคะ”
“...ตอนนี้ก�าลังพยายามจับตัวผู้บงการอยู่ ฝ่าบาทเองก็มีรับสั่งให้ 

คนไปตามท่านอัครสาวกแล้ว”
“ถงึแม้จะจบัตวัคนร้ายได้ แต่กไ็ม่อาจรบัประกนัว่าจะหายาถอนพษิได้ 

เช่นนัน้กญุแจส�าคัญกค็อืการอดทนให้รอดจนกว่าท่านอคัรสาวกจะมาสนิะคะ”
“...อืม”
ข้ายิ้มขื่น ถ้าเทียบกับครั้งอดีตแล้วถือว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น หากแต่ 

จะสามารถทนถึงตอนนั้นไหวหรือไม่นะ
“แล้วคนร้าย...?”
“สาวใช้ที่เคยติดตามเจ้าในกองก�าลังอัศวินที่หนึ่งน่ะ”
“อย่างนั้นหรือคะ”
ถึงว่าท�าไมทุกครั้งที่สั่งอะไรก็ชักช้าอยู่ประจ�า คงเป็นเพราะเหตุผลนี้ 

สินะ
ข้าถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ สาเหตุที่ฝ่าบาทมอบชุดน�้าชาที่ท�า 

จากเงินให้ก็คงเพื่อป้องกันสถานการณ์แบบน้ีน่ันเอง ทั้ง ๆ  ที่ควรคิดได้ว่า
ท�าไมพระองค์ถงึท�าแบบนัน้ เพราะสิง่ทีฝ่่าบาทกระท�าย่อมต้องมเีหตผุลเสมอ  
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แต่กลับไร้สติจนไม่สามารถเข้าใจเหตุผลอย่างถ่องแท้ได้ หากเพียงรู้ทัน 
สักนิด เหตุการณ์เช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น

“รู้ตัวคนที่อยู่เบื้องหลังหรือยังคะ?”
“ตายไปแล้วละ”
“ก็น่าจะ...”
ข้าได้แต่ยิ้มอย่างสะท้อนใจ
จะท�าอย่างไรกบัเรือ่งนีด้ ีหากไม่สามารถจบักระทัง่คนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัได้ 

ก็คงไม่มีหน้าไปพบฝ่าบาท ถึงพอมั่นใจอยู่ว่าน่าจะเป็นใคร แต่กลับไม่มีวิธี
จัดการกับคนพวกนั้น ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน แต่ว่าคนก็ตายไปแล้ว  
ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะหาหลักฐานได้เลย 

ในตอนนั้น ความคิดหนึ่งแว่บเข้ามาในหัว
ใช่แล้ว! ต้องมีสิ
“ลูกไม่มัน่ใจนกั แต่...นีน่่าจะสามารถขดุคุย้คนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัได้นะคะ”
“ว่าอะไรนะ! เจ้าหมายถึงอะไร?”
“วันที่สองของงานพระราชพิธี มีมหาดเล็กน�าเครื่องดื่มมาให้โดย 

บอกว่าเป็นรับสั่งของฝ่าบาท ลูกคิดว่าควรตรวจสอบดูเสียหน่อยนะคะ”
“งั้นรึ? ได้! เดี๋ยวพ่อจะให้ไปตรวจสอบทันที”
อยู่ ๆ  ร่างกายก็พลันไร้เรี่ยวเเรง คงเป็นเพราะยาหมดฤทธิ์นั่นเอง 

ท่านพ่อลุกจากที่นั่งทันทีที่ได้ยินข้าพูดด้วยน�า้เสียงอ่อนแรง
“ปาป้าคะ”
“หืม?”
“ขอโทษที่ท�าให้ปาป้าต้องมาเห็นลูกในสภาพแบบนี้นะคะ...”
“ไม่เป็นไร พ่อไม่เป็นไร...ลกูสนใจแค่เรือ่งท�าให้ตวัเองหายดกีพ็อ”
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ข้าหันไปพยักหน้าตามเสียงที่เหมือนจะขาดห้วงไป ก่อนฝังศีรษะ 
ที่รู ้สึกหนักขึ้นลงบนหมอน แล้วกลับสู ่ห้วงแห่งนิทราอันล�้าลึกอีกครั้ง 
อย่างรวดเร็ว

ครืด!
ความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างท�าให้ข้าตื่นขึ้น
สัมผัสจากมือของใครบางคนท�าให้ใบหน้าของข้าร้อนผ่าว มืออบอุ่น 

นั้นแตะหน้าผากแล้วเลื่อนลงมาสัมผัสตรงแก้มเบา ๆ
ข้าตกใจลืมตาขึ้นมาในทันที คนคนน้ันขยับตัวเพื่อปรับท่านั่ง  

กลิ่นสดชื่นจากคนที่นั่งอยู่ลอยมาแตะจมูก
หรือว่า?
“เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้าไม่เลี่ยงสัมผัสจากมือข้า”
ข้ากะพริบตาถี่ ๆ  หันไปทางเสียงทุ้มต�า่นั้น 
เขามาจริง ๆ  ด้วย มาถึงที่นี่ได้อย่างไรกัน?
“แต่ข้าไม่ได้ต้องการเห็นเจ้าในสภาพแบบนี้เลย มันไม่โหดร้ายกับข้า 

เกินไปหน่อยหรือ?”
“...”
“ข้าไม่ต้องการเห็นเจ้าในสภาพซีดเซียวเช่นน้ี แล้วท�าไมถึงได้เป็น 

แบบนี้อีก ทั้ง ๆ  ที่อยากรู้เหลือเกินว่าเหตุใดกันเจ้าจึงได้หลบเลี่ยงข้า แต่ข้า
ก็ไม่กล้าแม้กระทั่งจะเอ่ยถาม เพราะเกรงว่าเจ้าจะหมดสติไปอีก” 
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เสยีงถอนหายใจทีเ่ผยให้เหน็ถงึความคบัข้องใจอย่างชดัเจนนัน้ท�าให้
รู้สึกหนักใจยิ่งขึ้นไปอีก อย่างน้ีน่ีเอง ถึงจะรู้มานานแล้วว่าเขาระวังท่าที 
ที่มีต่อข้าเวลาเผชิญหน้ากัน ข้ากลับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นเพราะเหตุนี้ 

“ทั้ง ๆ  ท่ีรู้ว่าข้าเป็นต้นเหตุ แต่ได้โปรดยกโทษให้คนเห็นแก่ตัว 
อย่างข้าที่ไม่กล้าพูดว่าจะปล่อยเจ้าไป ตอนน้ีข้าก�าลังท�าทุกวิถีทาง และได ้
ส่งคนไปตามท่านอัครสาวกแล้ว ...เพราะฉะนั้นได้โปรดช่วยอดทนจนถึง 
ตอนนั้นด้วยเถิด ขอร้องละนะ”

มอืทีเ่คลือ่นเข้ามาค่อย ๆ  จบัผมทีป่รกหน้าไปทดัหลงัใบห ูมอืนุ่มนัน้ 
ยื่นมาเฉียดแก้มท�าให้ขนลุกซู ่จนข้าต้องหดตัวในทันใด ขณะที่ก�าลัง 
ใจเต้นตึกตักคิดว่าจะท�าอย่างไรดี เนื่องจากกลัวโดนจับได้ว่าตื่นอยู่ โชคดีที่
เขาถอนหายใจครั้งหนึ่งแล้วลุกจากไป

เสียงฝีเท้าค่อย ๆ  ไกลออกไป พร้อมกับเสียงประตูห้องที่ปิดลง 
ข้าพยายามปรับหัวใจอันว้าวุ่นให้เป็นปกติ ในตอนที่เริ่มสะลึมสะลือ 

จะหลับ ก็ต้องตื่นอีกครั้งเพราะมือใครบางคนที่สัมผัสอย่างแผ่วเบา
คราวนี้ใครอีกนะ?
ข้ากะพริบตาที่ยังพร่ามัว ใครบางคนประคองร่างข้าให้ลุกขึ้นนั่ง  

พร้อมกับได้ยินเสียงอันคุ้นเคย
“เทีย”
“...เซน?”
“ใช่! ข้าเอง”
“ไม่เจอกันนานเลยนะ”
“ใช่ นานมากแล้วที่ไม่ได้คุยกับเจ้า”
ข้าพิงร่างลงบนหมอนท่ีวางซ้อนกันหลายชั้น อะไรบางอย่างที่เป็น 

น�้าเย็น ๆ  มาแตะตรงปาก คาร์เซนจับมือของข้าที่ชักกลับแล้วพูดว่า 
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“เห็นว่าได้เวลากินยาพอดีเลยอาสาเอามาให้เองน่ะ ถึงจะขมแต่ก็
พยายามกลืนหน่อยนะ เข้าใจไหม?”

“อืม”
ข้าค่อย ๆ  รับแก้วมาแตะริมฝีปากเพื่อดื่มยาขมปี๋นั่น อาจเป็นเพราะ

ย่ิงเวลาผ่านไปพิษก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่า ความเข้มข้นของยาในปาก
ถึงได้มากแบบนี้

ยาขมจนน่าขนลุก คาร์เซนดึงข้าเขาไปกอดโดยไม่พูดอะไร ดวงตาที่
พร่ามัวมองเห็นแสงสีแดงราง ๆ

“ตัวเย็นจัง”
“งั้นหรือ?”
“อือ”
“อย่างนี้นี่เอง”
ข้าพยักหน้าเห็นด้วยช้า ๆ  ราวกับจะซึมซับความอบอุ่นจากอ้อมกอด

ของเขา
แขนที่โอบอยู่ตบตรงหลังเบา ๆ  คาร์เซนถ่ายทอดไออุ่นให้ข้านิ่ง ๆ   

อยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่า
“เทีย”
“หืม?”
“เจ้าต้องทนให้ได้นะ นี่เป็นค�าขอร้องจากข้า”
“ได้สิ ข้าจะพยายาม”
“ดี!”
คาร์เซนจับข้าให้นอนลงแล้วบรรจงคลุมผ้าห่มหนา ๆ  ให้ เขาลูบผม

ของข้าที่กระจัดกระจายอยู่บนหมอนอย่างอ่อนโยน สัมผัสอบอุ่นจากมือนั้น
ท�าให้ข้าเข้าสู่โลกของความมืดมิดอันคุ้นเคยอีกครั้งตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้
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ช่วงเวลาที่รู้สึกสะลึมสะลือค่อย ๆ  ยาวนานขึ้น
ในตอนนี้ถึงแม้จะกินยาเข้าไป แต่สมองกลับไม่รู ้สึกปลอดโปร่ง 

ขึ้นเลย รู้เพียงว่ามีคนเข้ามาแล้วออกไป โดยไม่สามารถมองเห็นอะไรได้  
เวลาผ่านมานานมากแล้วที่ตามองไม่เห็น และตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่หูเริ่ม 
ไม่ค่อยได้ยิน ตอนนี้ทุกประสาทสัมผัสที่ข้าเคยมีก�าลังค่อย ๆ  หายไป

ชีวิตมีเพียงการตื่นขึ้นมากินยาแล้วหลับไปซ�้าไปซ�้ามา การรับรู้ว่า 
ที่นี่ที่ไหนช่างยากล�าบาก คนที่พูดด้วยเป็นใคร หรือแม้กระทั่งตัวข้าก�าลัง 
พดูอะไรอยู่

ข้าก�าลงัค่อย ๆ  ดิง่ลงไปในห้วงเวลาทีไ่ม่อาจรบัรูก้ระทัง่การมชีวีติอยู่
ของตัวเอง 

ทว่าวนัหน่ึงโลกทีมื่ดมิดกลบัมีแสงสว่างสาดส่องเข้ามา ประสาทสมัผสั
ทีเ่ลอืนรางมาก ๆ  เริม่รบัรูว่้ามคีนอยู ่และได้ยนิเหมอืนเสยีงใครก�าลงัเรยีกข้า

“...ดี”
“...”
“...เลดี”
ภายในหัวที่ว่างเปล่านั้นเกิดค�าถามขึ้น
เลดี...อะไรนะ? น่ันเป็นค�าเรียกบุตรสาวของพวกชนชั้นสูงนี่นา  

มาหาเลดีอะไรที่นี่? ข้าเป็นบุตรสาวของชนชนชั้นสูงอย่างนั้นหรือ?
แล้วข้าเป็นใครกัน? อา...ใช่แล้ว ข้าคือ อริสเทีย ลา โมนิก เลดีแห่ง

ตระกูลโมนิกอันทรงเกียรติ
อ๋อ...ถ้าอย่างน้ันคนคนน้ีกก็�าลังเรยีกข้าอยูส่นิะ ใครกนัทีก่�าลงัเรียกข้า

ด้วยน�้าเสียงเร่งเร้า? อีกท้ังเสียงยังคุ้น ๆ  เหมือนเคยได้ยินจากที่ไหน 
มาก่อน
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ดวงตาที่มองไม่เห็นอะไรมาเป็นเวลานานค่อย ๆ  ลืมขึ้น ถึงจะยังคง
มองเห็นอย่างเลือนรางเหมือนเดิม แต่ก็เห็นบางอย่างสีขาวเข้ามาในสายตา
ชัดเจนขึ้นมาก 

ปริบ! ปริบ!
คลื่นสีขาวนั้นส่งเสียงสวบสาบมาทางข้า
ปริบ! ปริบ!
ข้ามองเห็นเป็นรูปร่างคน
ปริบ! ปริบ! ปริบ! ปริบ!
ทกุครัง้ทีปิ่ดแล้วเปิดเปลอืกตาขึน้มา หมอกสขีาวทีเ่คยล้อมรอบตวัข้า 

ก็ค่อย ๆ  จางไป เมฆหมอกที่เคยหนาเหลือเกินบัดนี้ได้หายไปจนหมด  
ณ ตอนนีโ้ลกทีช่ดัเจนขึน้ท�าให้ข้ามองเหน็คนคนหนึง่เปล่งประกายท่ามกลาง 
แสงสีขาว 

“ได้สติแล้วหรือเลดีโมนิก ขออภัยที่มาช้า”
“...ท่าน”
เรือนผมสีขาวยาวระพื้น ดวงตาสีเขียวอ่อนใสเป็นประกาย น�า้เสียง

น่าเลื่อมใสดังก้องกังวานในอากาศ 
ผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้า ทั้งทวีปมีเพียงหกคนเท่านั้นที่ได ้

ครอบครองพลังศักดิสิทธิ์ 
ท่านอัครสาวก 
“ได้สติแล้วหรือเลดี?” 
“เอ่อ...”
ข้าพยายามพยุงตัวลุกขึ้นอย่างรวดเร็วท�าให้แขนที่ใช้ยันตัวอยู ่ 

เมื่อครู่ส่งเสียงดังกร๊อบจนหน้าเกือบคะม�า ใครบางคนเข้ามาประคองข้า 
ในทันที เส้นไหมสีแดงเปล่งประกายเข้าเต็มตา  

inspiration starts here



23 อริสเทีย จักรพรรดินีผู้ถูกลืม เล่ม 4

“ยังลุกไม่ได้นะเทีย”
“...เซน”
“ท่านเซอร์พดูถกู เลดอีย่าเพิง่ลกุขึน้เลย รอให้อาการคงทีส่กัพกัก่อน”
“ถึงอย่างนั้น...”
“ถ้าเจ้าต้องการจริง ๆ  เดี๋ยวข้าจะเอาหมอนมารองให้”
“ขอบใจนะเซน”
คาร์เซนน�าหมอนมาเรียงเพื่อประคองหลัง แล้วน�าผ้าห่มหนา ๆ   

มาห่มให้
ข้าเอยีงศรีษะไปหาคาร์เซน การได้มองเหน็ในระยะใกล้ขนาดนีท้�าให้

ข้ารู ้สึกว่ารูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปมาก ผมได้รับการจัดทรงอย่าง 
เป็นระเบียบ สายตาดูสุขุมขึ้น หรือบรรยากาศดูเฉียบคมขึ้น ทั้งหมดนี ้
ต่างจากคาร์เซนที่ข้าเคยรู้จักโดยสิ้นเชิง

ที่ผ่านมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่านะ?
ข้าจ้องค้างด้วยความสงสัย คาร์เซนเอียงคอไปทางด้านข้างแล้วถาม 

หลังจัดผ้าห่มให้เสร็จ
“มีอะไรหรือเทีย?”
“ไม่มีอะไร แล้วท่านพ่อล่ะ...?”
“ยังอยู่ที่พระราชวัง เดี๋ยวท่านก็มาแล้วละ”
“อ๋อ”
ข้าตอบเสียงเรียบ คาร์เซนมองข้าเงียบ ๆ  แล้วจึงหันไปพูดกับ 

ท่านอัครสาวก
“ให้พักสักครู ่ก่อนดีไหมครับ รอท่านมาร์ควิสกลับมาเสียก่อน  

แล้วค่อยคุยเรื่องที่เกิดขึ้นจะดีกว่าไหมครับ?”
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“ดี อย่างไรเสียก็ถอนพิษเรียบร้อยแล้ว ท�าแบบนั้นก็น่าจะดี  
อีกสักครู่พบกันนะเลดี”

“ค่ะ”
เมื่อท่านอัครสาวกลับตาไป คาร์เซนก็เขยิบเข้ามานั่งใกล้ ๆ  เตียง 

อย่างระมัดระวัง พร้อมยกมือทั้งสองข้างวางทาบบนแก้ม ข้ารู ้สึกถึง 
อาการเกร็งจากมือนั้น

“เซนท�าไม...?”
ข้าอึกอักถามออกไป เขาดึงข้าเข้าไปกอดแล้วพึมพ�า
“...น”
“หืม?”
“อุ่น...”
“...เซน”
“โชคดี โชคดีเหลือเกิน... โชคดีจริง ๆ  ที่ไม่สายเกินไป...”
เขาพูดด้วยน�้าเสียงแหบพร่า ข้ายื่นมือออกไปโอบหลังเขาอย่าง 

ยากล�าบาก แล้วตบเบา ๆ
อยู่ ๆ  ข้าก็รู้สึกขมในปาก ถ้าหากรีบเรียกหมอหลวงเสียตั้งแต่ตอนที ่

รู้สึกถึงความผิดปกติก็คงไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ เป็นเพราะ 
คิดอะไรง่ายเกินไปจึงสร้างความล�าบากให้คนอื่นมากมาย

คาร์เซนซุกหน้ากับไหล่พักหนึ่งค่อยปล่อยข้าออกจากอ้อมกอด  
มือใหญ่ของเขาลูบแก้มเบา ๆ  อย่างระมัดระวัง

“นึกว่า...”
“หืม?”
“ข้าคิดว่าจะไม่ได้พบเจ้าอีกแล้ว คิดว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าอีก”
“...ขอโทษ”
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“ต่อไปน้ีห้ามเจ็บอีกนะเทีย ได้โปรด ข้าไม่อยากเห็นเจ้าในสภาพ 
แบบนี้อีกแล้ว”

“ได้ ข้ารับปาก”
ดวงตาสีฟ้าท่ีมีน�้าตารื้นคู่น้ันท�าให้ภายในใจอึดอัด ข้าก้มหน้าลง 

เพราะรู้สึกผิดเหลือเกิน คาร์เซนพูดเสียงต�่า
“อย่าท�าแบบนั้นเลย เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วไม่ใช่รึไง”
“...เซน”
“ข้าคิดถึงเจ้ามาก ๆ  เลยนะเทีย”
“ข้าก็ด้วย
ข้ายกมุมปากส่งยิ้มออกไปอย่างยากล�าบาก สีหน้าของเขาดู 

ผ่อนคลายขึ้น
ในตอนนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น รีนาเข้ามาในห้องเพื่อแจ้งว่า
“นายท่านมาแล้วเจ้าค่ะ”
“อย่างนั้นหรือ เดี๋ยวข้าจะลงไปเองเจ้าช่วยอยู่ดูคุณหนูด้วย”
“เจ้าค่ะเซอร์คาร์เซน”
ท่าทางอันเป็นธรรมชาติตอนออกค�าสั่งกับรีนาท�าให้ข้าตะลึงตาค้าง 
สองคนนี้มีความสัมพันธ์แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่?
คาร์เซนน่าจะรู้สึกถึงสายตาที่ข้าเหลือบมองจึงหันมาส่งยิ้มบาง ๆ  ให้ 

พร้อมบอกว่าจะไปพาท่านพ่อมา แล้วก้าวออกจากห้อง
รีนาค่อย ๆ  เดินเข้ามา จ้องมองข้าแล้วร้องไห้
“คุณหนูฟื้นแล้วหรือเจ้าคะ โชคดีเหลือเกิน โล่งอกจริง ๆ  เจ้าค่ะ”
“ไม่ได้เจอกันนานนะรีนา ที่ผ่านมาสบายดีไหม?”
“ข้าจะสบายดีได้อย่างไรล่ะเจ้าคะ ในเมื่อคุณหนูนอนอยู่แบบนี้”
“อืม เดือนนี้เดือนอะไรแล้วหรือ?”
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“วันที่ 21 เดือนสุดท้ายของปี 963 ตามปฏิทินจักรวรรดิเจ้าค่ะ”
“...อ๋อ”
ข้าหมดสติไปเมื่อวันที่ 3 ของเดือนสิบ ถ้าอย่างนั้นก็เกือบสามเดือน

แล้วสินะ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะ งานโน่นนี่ที่ข้าสั่งไว้ล่ะ? แล้วจีอึน? 
อยู่ ๆ  หัวก็ปวดเหมอืนจะแตกออกเป็นเสีย่ง ๆ  ข้ายกมอืแตะหน้าผาก

พร้อมกับกลืนเสียงร้องลงไป รีนาตกใจรีบเข้ามาประคองข้าไว้
“เป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าคะคุณหนู? รู้สึกเจ็บมากหรือเจ้าคะ? ให้ไป

ตามท่านอัคสาวกมาเดี๋ยวนี้เลยไหมเจ้าคะ?  
“ไม่...ไม่เป็นไร อีกเดี๋ยวท่านก็กลับมาแล้ว”
“ถึงอย่างนั้นก็...”
“ไม่เป็นไร ถ้าไม่ดีจริง ๆ  เดี๋ยวข้าจะบอกเอง”
“เจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นก่อนนายท่านขึ้นมา ข้าจะท�าความสะอาดเนื้อตัว 

แบบเร็ว ๆ  ให้นะเจ้าคะ สักครู่เจ้าค่ะ”
รีนาออกจากห้องไปในทันทีที่พูดจบ แล้วกลับมาพร้อมอ่างใส่น�้าอุ่น 

น�าผ้าขนหนูท่ีชุบน�้าจนชุ่มเอามาเช็ดใบหน้าและตัว ช่วยมัดผมที่ยุ่งเหยิง  
และเปลี่ยนชุดนอนที่ชุ ่มไปด้วยเหงื่อให้เป็นล�าดับสุดท้าย จากนั้นจึง 
ยื่นกระจกมาให้ด้วยสีหน้าพออกพอใจ

ข้าเหมอ่มองภาพสะท้อนของตวัเองในกระจก เพิง่จะได้เห็นใบหนา้ที่
ดูซูบเซียวเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน แต่คงเป็นเพราะได้ล้างหน้าเลย 
ไม่ถึงกับดูไม่ได้เสียทีเดียว

ข้าถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจ เพราะไม่ได้เจอท่านพ่อมา 
ตั้งนาน จึงไม่อยากให้ท่านเห็นข้าในสภาพซีดเซียว 

“พอดูได้ขึ้นมาหน่อย ขอบใจนะรีนา” 
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“ไม่เป็นไรเจ้าค่ะคุณหนู”
รีนายิ้มน้อย ๆ  แล้วถืออ่างน�้าออกไปข้างนอก หลังจากนั้นก็มีใคร 

คนหนึ่งเดินฉับ ๆ  เข้ามาในห้อง ท่านพ่อนั่นเอง
“...ไม่ได้เจอกันเสียนานนะคะ ปาป้า”
“ใช่แล้ว...”
ใบหน้าท่านหยาบกระด้างขึ้น นัยน์ตาสีฟ้าเข้มสั่นไหว แรงที่ 

บีบมือของข้าไว้แน่นถ่ายทอดความรู้สึกในใจได้ดีกว่าค�าพูดเป็นร้อยค�า 
ข้าพยายามฝืนยิ้มอย่างร่าเริง ท่านพ่อดึงตัวข้าเข้าไปกอดเงียบ ๆ   

ข้าฝังใบหน้าลงในอ้อมอกอันแข็งแกร่งน้ัน แล้วถูแก้มไปมาราวกับจะ 
ประจบประแจง

คิดถึงท่านพ่อเหลือเกิน ช่างโชคดีนักที่ได้พบกับท่านพ่ออีก 
“ดูดีขึ้นกว่าเมื่อสักครู่มากนะเลดี”
ท่านอัครสาวกเข้ามาในห้องแล้วพูดด้วยน�้าเสียงเจือด้วยรอยยิ้ม  

ข้าผละออกจากอ้อมกอดของท่านพ่อ หันไปทางท่านอคัรสาวกแล้วค้อมศรีษะ
ทักทาย 

“เป็นเพราะได้ท่านช่วยชีวิตไว้ ข้าไม่สามารถสรรหาค�าใดมาขอบคุณ
ได้เลยค่ะ”

“ไม่หรอก จรงิ ๆ  แล้วข้าควรมาให้เรว็กว่านีเ้สยีด้วยซ�า้ แต่เป็นเพราะ 
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เลย...ได้แต่รู้สึกผิดต่อเลดีเหลือเกิน”

ท่านรวบชายเสือ้แล้วนัง่ลง จากนัน้กเ็ริม่พดู เรอืนผมสขีาวส่องประกาย 
จนแสบตา 

“อ้อ ต้องแนะน�าตัวอีกครั้งสินะ ข้าเซ็กคันดัส อัครสาวกล�าดับสอง
แห่งองค์วีตา ขอให้พรแห่งชีวิตสถิตอยู่กับท่าน”

“...เอ่อ ดูเหมือนว่ามีอัครสาวกที่กลับไปอยู่กับองค์วีตาแล้วสินะคะ”
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“ว่ากันตามจริงก็ ไม่ใช่...อืม เรื่องนี้จะขอเล่าให้ฟังต่างหากภายหลัง
แล้วกัน คือมันเป็นเรื่องลับสุดยอดน่ะ”

“คะ? เอ่อ ค่ะ”
จะเล่าให้ฟังต่างหากอย่างน้ันรึ? ถ้าเป็นความลับสุดยอดก็ไม่น่าจะ 

น�ามาพูดได้หรือเปล่า?
แม้ข้าจะจ้องมองด้วยสายตาแสดงความสงสัย แต่ท่านอัครสาวก 

ท�าเพียงยิ้มบาง ๆ  ไม่กล่าวอะไร
“ไหน ๆ  ท่านหอกแห่งจักรวรรดิก็อยู ่ที่น่ีด้วย ฉะนั้นข้าขอแจ้ง 

ให้ทราบไว้เลยแล้วกัน จากที่ตรวจสอบดูเหมือนว่าพิษในร่างของเลดีมีอยู่
ด้วยกันสองชนิด”

“มีสองชนิด...อย่างนั้นหรือคะ?”
“ใช่ แต่เดิมในกรณีที่ไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นพิษชนิดใด พรที่ใช้ถอนพิษ 

จะมีหน้าที่เพียงช่วยขับเอาสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายออกเท่านั้น แต่จะเรียกว่า 
นี่เป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ ข้าเคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน เพราะ
พอได้ยินหมอหลวงเล่าอาการ จึงยิ่งค่อนข้างมั่นใจ”

“หมายถึงอะไรหรือคะ...?”
ท่านอัครสาวกตอบค�าถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอย่างที่เห็นได้ 

ไม่บ่อยนัก 
“มีเรื่องที่ข้าต้องตรวจสอบให้ม่ันใจเสียก่อน พิษชนิดนี้หากได้รับ

ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท�าให้เกิดอาการวิงเวียน บางครั้งก็รู ้สึกอยาก 
อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจหอบบ่อย ๆ  อารมณ์แปรปรวนตลอดเวลา  
รู้สึกหงุดหงิดแม้แต่กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ความโกรธพลุ่งพล่านใช่หรือไม่?

“...ถูกต้องค่ะ”
“ว่าแล้ว ถ้าอย่างนั้นอาจจะใช่มันก็ได้ พิษที่เลดีได้รับเข้าไปจะ 
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ไม่แสดงอาการหากได้รับในปริมาณน้อย แต่หากสะสมมาก ๆ  ก็จะเป็น 
อันตรายต่อชวีติ ความน่ากลวัอกีอย่างของยาพิษนีค้อืถ้าได้รบัพษิในปรมิาณ
ที่ไม่มากสะสมนานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน พิษจะเข้าไปท�าลายระบบ
ภายในของผู้หญิง”

“...อย่างนั้นหรือคะ”
หัวใจของข้าหล่นตุ้บ 
คงไม่...ไม่มีทางที่ลางสังหรณ์ที่ก�าลังรู้สึกอยู่นี้จะกลายเป็นเรื่องจริง

หรอกใช่ไหม? 
ข้าหันไปทางท่านพ่อในทันที จึงได้เห็นใบหน้าบิดเบี้ยวที่บ่งบอกถึง

ความเจ็บปวด จนข้าเผลอก�าผ้าห่มแน่นโดยไม่รู้ตัว 
“พิษชนิดน้ีจะท�าให้มดลูกค่อย ๆ  แห้งลง ท�าให้ความสามารถ 

ในการมีบุตรตามธรรมชาติ การให้ก�าเนิดบุตรอย่างปลอดภัยเป็นไปได้ยาก 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเป็นหมันนั่นเอง”

“...”
อยู ่ ๆ  ข้าก็นึกถึงความทรงจ�าหน่ึงขึ้นมา เมื่อครั้งอดีตหลังจาก 

เสียลูกของเขาไปโดยไม่ตั้งใจ ความทรงจ�าตอนที่ถามค�าถามกับหมอหลวง 
ด้วยหัวใจอันสั่นระรัวฉายชัดขึ้นมา หมอหลวงได้แต่ก้มหน้างุดพูดแค่เพียง
ขอพระราชทานอภัย ท�าให้ข้ารู้สึกราวกับตกลงสู่ขุมนรก

มันช่างระทมทุกข์และว่างเปล่า สิ่งที่มากยิ่งกว่าความจริงที่ได้รับรู้ว่า
เสียลูกไปคือความผิดหวัง เพราะตระหนักได้ว่าจะไม่มีทางได้รับความรัก 
จากเขาไปตลอดกาล ข้าสั่นสะท้านจากความรู้สึกตระหนักรู้ในสภาพเช่นนั้น
ของตัวเอง...

เดี๋ยวนะ!
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ตาของข้าเบิกกว้าง ตระหนกจากการโดนลอบท�าร้าย มือที่ก�าผ้าห่ม
สั่นระริก

เมื่อสักครู่ท่านอัครสาวกบอกว่าอะไรนะ? หากได้รับพิษนี้เข้าไป 
เป็นเวลานานจะมีอาการอย่างไรนะ?

อาการวิงเวียน รู้สึกอยากอาเจียน หายใจหอบถี่ แล้วก็หงุดหงิดง่าย 
ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองมีอาการเหล่าน้ี แต่ก็คิดว่าเป็นเพราะท�างานหนัก 
จนเกินไปเท่านั้น เพราะเป็นอาการที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตมาแล้วทั้งสิ้น 

ท่านอัครสาวกยังคงพูดต่อ แต่ตอนน้ีหูของข้าไม่ได้ยินอะไรอีกแล้ว   
ข้างในหัวปะติดปะต่อความทรงจ�าจนแทบเป็นบ้า

ลองมาคิด ๆ  ดู สุขภาพร่างกายของข้าในอดีตค่อนไปทางอ่อนแอ 
จึงมักเวียนศีรษะและเป็นลมอยู่เนือง ๆ  แต่ไม่เคยควบคุมอารมณ์ตัวเอง 
ไม่ได้มาก่อน ความรู ้สึกโกรธพลุ ่งพล่านกับความหงุดหงิดจนตัวสั่น  
ล้วนเป็นผลมากจากยาพิษ ซึ่งเริ่มมีอาการหลังจากเป็นราชินีได้ไม่กี่เดือน
เท่านั้น!

“เฮอะ...”
จากที่เคยคิดว่าเกิดจากความขุ่นเคืองเพราะเขาไม่เคยชายตามอง  

คิดว่าเป็นเพราะจีอึนที่พยายามตีสนิทแต่แล้วกลับหักหลัง เป็นเพราะ 
การโหมท�างานในวังที่มีมากจนเกินไปไม่จบไม่สิ้น เป็นเพราะร่างกายที่ 
ไม่แข็งแรงมาตั้งแต่ก�าเนิดจึงท�าให้แท้งได้ง่ายดาย

แต่กลับกลายเป็นว่าอาการทั้งหมดนั่นอาจเกิดจากยาพิษ
ข้าหายใจไม่ออก ท�าได้เพยีงแค่นยิม้ออกมา ถงึแม้เรือ่งทีเ่กดิในอดตี

จะไม่สามารถกลับไปตรวจสอบได้ก็ตาม แต่แค่คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
เป็นแบบนั้นข้าก็สั่นสะท้านไปทั้งตัว

“...เทีย? ตั้งสติหน่อย”
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“แย่แล้ว ค�าพูดของข้าคงกระทบกระเทือนจิตใจเลดีมาก เป็นอะไร 
รึเปล่า?”

เสียงของท่านอัครสาวกและท่านพ่อที่เรียกด้วยความกังวลท�าให้ข้า
รู้สึกตัว ความตกใจจึงค่อย ๆ  ลดลง สติสัมปชัญญะค่อย ๆ  กลับคืนมา 
และกลับมาควบคุมร่างกายได้อีกครั้ง

ปล่อยเรื่องนั้นไปก่อนอริสเทีย 
ถึงแม้แค่คิดก็ท�าให้ข้าตัวสั่นถึงเพียงน้ี แต่เร่ืองในอดีตที่ไม่อาจ 

ตรวจสอบได้ไม่ส�าคัญเท่ากับเรื่องที่เกิดในปัจจุบัน
ข้าหันไปมองท่านอัครสาวกด้วยสายตาเคร่งเครียด เสียงเล็ดลอด 

จากริมฝีปากที่สั่นระริก 
“หากเป็นเช่นนั้น จากนี้ข้าก็จะไม่สามารถมีลูกได้หรือคะ?”
“ข้าบอกไม่ได้”
“คะ? บอกไม่ได้หรือคะ?”
นี่มันหมายความว่าอย่างไรกัน?
เพราะความตกใจท�าให้ปวดหัวจนสมองชาไร้ความรู้สึก ข้าจึงท�าได้ 

เพียงกะพริบตา ท่านพ่อถอนหายใจ
“อย่างที่ท่านพูด แม่ของลูกก็เคยถูกพิษที่ว่านี้เช่นกัน”
“นั่นมัน...”
“ตอนนั้นใช้เวลานานเลยกว่าแม่ของลูกจะรู้ตัวว่าถูกวางยาพิษ  

เพราะโดยปกติอาการจากการถูกวางยาพิษมักไม่ชัดเจน แล้วนี่เป็นยาพิษ
แบบพิเศษ การจะรู้ตัวว่าถูกวางยาก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก”

“...”
“กว่าจะรู ้ความจริงก็สายเกินไปแล้ว หากท่านอัครสาวกไม่มา 

แม่ของลูกก็คงสิ้นชีวิตไปทั้งอย่างนั้น”

inspiration starts here



inspiration starts here



inspiration starts here




