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Prologue

“มีโทษให้ปลดออกจากต�าแหน่งราชินี...”
มันผิดพลาดตั้งแต่ตรงไหนนะ...
“ริบทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงอาณาเขตปกครองและบรรดาศักดิ์ของ

ตระกูลมาร์ควิส อันเป็นต้นตระกูลของราชินี...”
ท�าไมข้าถึงได้มาอยู่ที่นี่...
“ในข้อหาลอบสงัหารจกัรพรรด ิแม้จะไม่ส�าเรจ็ แต่กต้็องรบัโทษ...”
ข้าท�าอะไรผิด
“...ประหารชีวิต”
ข้าแค่ผิดที่รักท่าน
วิ้งงง!
เมื่อขวานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถูกยกสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า จนคมต้อง 

แสงอาทิตย์สะท้อนประกายออกมา ข้าก็ได้เห็นรอยยิ้มของเขา รอยยิ้มนั้น
เหมือนก�าลังบ่งบอกว่า ในที่สุดก็ก�าจัดคนอย่างข้าไปได้ จากนี้ไปเขาจะได้ม ี
ความสุขเสียที ท้ังดวงตาและริมฝีปากรวมถึงลักษณะภายนอกที่ข้าเห็น  
มันดูดีใจเสียจนหาร่องรอยแห่งความเบื่อหน่ายไม่เจอ

“หึ...หึ...หึ...”
เสียงหัวเราะแห่งความสิ้นหวังดังขึ้น
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ตลอดมาเขาคือเหตุผลเดียวในการมีชีวิตอยู่ของข้า เป็นผู้ไถ่บาป  
และแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่แสนโดดเดี่ยวอ้างว้าง แม้เขาจะไม่เคย
เหลียวมามองเลยสักครั้ง ข้าก็ยังเฝ้าปลอบใจตัวเองว่าวันหนึ่งเขาอาจจะ 
หันมาสนใจบ้าง แค่คิดว่าตัวข้ายังมีประโยชน์ส�าหรับเขา ข้าช่วยแบกรับ 
งานทั้งหมดเอาไว้แทนผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนนั้น ต่อให้ต้องท�างาน 
จนถึงรุ่งสาง ข้าก็ยังรู้สึกดี

ดูเหมือนข้าจะเป็นเพียงอุปสรรคส�าหรับเขาเท่านั้น
ควับ!
พอขวานถกูเหวีย่งลงมา ข้ากเ็หน็เขาโอบกอดผูห้ญงิคนนัน้เอาไว้ทนัที 

เมื่อเธอปิดปากและเบือนหน้าหนีราวกับไม่อาจทนมองได้ 
ฉับ!
กึก...กึก...กึก...กึก...
สติค่อย ๆ  เลือนหาย น�า้ตาสายหนึ่งไหลออกจากดวงตา
ถ้าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง...
ข้าจะ...ไม่รัก...ท่าน...อีก...





ตอนที ่1 ภาคอดีต
อริสเทีย ลา โมนิก

หญิงผู้เกิดมาเพื่อองค์จักรพรรดิ 
คู่ชีวิตเพียงหนึ่งเดียวขององค์จักรพรรดิ 

ดอกไม้แห่งจักรวรรดิ 
นั่นเคยเป็นนามของข้า
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จักรวรรดิแคสทินามีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบพันปี และเป็น 
ราชอาณาจักรเพียงหน่ึงเดียวบนภาคพ้ืนทวีป จักรวรรดิอันเจริญรุ่งเรือง  
ภายใต้การปกครองโดยจักรพรรดิที่สืบทอดราชบัลลังก์ต่อกันมาหลาย 
ชั่วอายุคน จนมาถึงจักรพรรดิมาร์คาน คามัลลูดิน ชานา แคสทินาที่ 33 
ผู้ทรงเชี่ยวชาญด้านการปกครอง จนน�าพาจักรวรรดิเข้าสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง

จกัรพรรดมิาร์คานเพยีบพร้อมไปทกุด้านไม่ว่าจะเป็นรปูโฉม อปุนสิยั 
และพรสวรรค์ แต่กลับมีข้อด้อยอยู่เพียงข้อเดียวนั่นคือ ไม่อาจให้ก�าเนิด
เลือดเนื้อเชื้อไขของตนได้ สายเลือดแห่งราชวงศ์เป็นสิ่งสูงส่งยิ่งนัก หาก 
องค์จกัรพรรดสิวรรคตไปโดยไร้รชัทายาท จกัรวรรดจิะต้องวุน่วายด้วยเรือ่ง
ผู้สืบทอดราชบัลลังก์อย่างแน่นอน

ในขณะที่องค์จักรพรรดิทรงกลัดกลุ ้มและเหล่าขุนนางก็เริ่มเกิด 
ความขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อย ๆ  รูบริส คามัลลูดิน ชานา แคสทินา  
สายเลือดเพียงคนเดียวขององค์จักรพรรดิก็ถือก�าเนิดขึ้น ชื่อของเขาเป็น 
ศัพท์บัญญัติใหม่มีความหมายว่า “ผู้น�าพาแสงแห่งเช้าวันใหม่” คนทั้ง
จักรวรรดิต่างปีติยินดีกับการถือก�าเนิดของเขา

1

ราชินีที่ถูกลืม
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แต่แล้วกลับเกิดอีกปัญหาหนึ่งขึ้นนั่นคือ รูบริสเกิดช้าเกินไป ไม่มี 
บุตรสาวขนุนางชัน้สงูคนไหนมอีายเุหมาะสมกบัเขาเลย ตามกฎของจกัรวรรดิ
ต�าแหน่งจักรพรรดินีจะต้องแต่งตั้งจากบุตรสาวในตระกูลขุนนางชั้นสูงที่มี
ต�าแหน่งต้ังแต่มาร์ควสิขึน้ไป แต่ตอนรบูรสิเกดิธดิาของตระกลูขนุนางชัน้สงู 
ท่ีอายุน้อยที่สุดคือสิบขวบ อีกทั้งหลังจากเขาเกิดมาแล้วก็ไม่มีตระกูลไหน 
ให้ก�าเนิดบุตรสาวอีกเลย สุดท้ายเหล่าขุนนางจึงหารือกันถึงการแก้กฎหมาย 
ในช่วงนั้นเองก็มีโองการสวรรค์ส่งมาแจ้งถึงการก�าเนิดของหญิงสาวที่จะ 
มาเป็นคู่ชีวิตขององค์รัชทายาท

หลงัจากนัน้หนึง่ปี ตระกลูมาร์ควสิโมนกิ ตระกลูซึง่มคีวามดคีวามชอบ 
จากการร่วมก่อตัง้จกัรวรรดเิพยีงตระกลูเดยีวทีไ่ม่ใช่ตระกลูดยกุได้ให้ก�าเนดิ 
อริสเทีย ลา โมนิก เด็กหญิงผู้มีดวงตาสีทองดั่งแสงอาทิตย์อันอบอุ่นและมี
เส้นผมสเีงนิดัง่ดวงจนัทร์อนัหนาวเหนบ็ ทนัททีีเ่กดิมาเธอกถ็กูก�าหนดให้เป็น 
คู่ชวีติขององค์รชัทายาท พอเริม่เดนิได้กต้็องเข้ารบัการอบรมสัง่สอนในฐานะ
ว่าที่จักรพรรดินีทันที

หลังผ่านพ้นวันคล้ายวันประสูติปีที่ยี่สิบเอ็ดขององค์รัชทายาทไปได ้
ไม่เท่าไหร่จักรพรรดิมาร์คานก็สวรรคต องค์รัชทายาทขึ้นครองราชย์ในนาม
รบูริส คามลัลดิูน ชานา แคสทนิาที ่34 แต่ผู้ทีไ่ด้รบัมงกฎุในฐานะจกัรพรรดนิี 
เคียงข้างเขาไม่ใช่ธิดาจากตระกูลมาร์ควิสผู้มีดวงตาสีทองและเส้นผมสีเงิน 
กลับเป็นหญิงสาวผมสีด�าที่อยู่ ๆ  ก็ปรากฏตัวขึ้นตรงทะเลสาบในพระราชวัง
ในปีที่องค์รัชทายาทอายุครบยี่สิบเอ็ด และอริสเทียอายุครบสิบหก

โองการสวรรค์จึงได้รับการตีความใหม่ว่า คู่ชีวิตของรูบริสน่าจะเป็น 
หญิงสาวลกึลบัทีฟ้่าประทานมาให้คนนี ้เพราะค�าพยากรณ์นัน้ได้เกดิขึน้ก่อน
ที่อริสเทียจะถือก�าเนิดขึ้นมาเสียอีก จากนั้นอริสเทียก็ถูกลืมเลือน...

วันที่ทั้งจักรวรรดิต่างยินดีกับการขึ้นครองราชย์ของรูบริส คือวันที่ 
อริสเทียเคยเฝ้านับนิ้วรอเพื่อไปยืนเคียงข้างในฐานะจักรพรรดินี ในวันนั้น  
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กลีบดอกไม้จะถูกโปรยปรายไปทั่ว พร้อมเสียงโห่ร้องยินดีปรีดาของผู้คน  
แต่ในความเป็นจรงิ เธอกลบัได้เหน็รบูรสิส่งยิม้ให้หญงิสาวลึกลับ ทั้งที่เขา 
เย็นชากับเธอมาตลอด พวกเขาจับมือกันอย่างมีความสุข รับมงกุฎแห่ง 
องค์จักรพรรดิและองค์จกัรพรรดนีิเคยีงคูก่นั คนทีไ่ด้รบัการเลีย้งดใูห้เตบิโต 
ขึ้นมาเป็นอัครมเหสีแห่งองค์จักรพรรดิอย่างอริสเทียกลับถูกแต่งตั้งให้เป็น
เพียงราชินี ผู้เป็นเพียงมเหสีขององค์จักรพรรดิเท่านั้น เธอต้องเข้าไปยัง
ต�าหนักจักรพรรดินีที่เคยคิดมาตลอดว่าจะเป็นบ้านของตน เพื่อถวาย 
ความเคารพแก่หญิงสาวคนนั้น

จากหญิงสาวท่ีเคยถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งแห่งจักรวรรดิ ตอนนี ้
ชีวิตในวังของเธอกลับเริ่มต้นในฐานะมเหสีองค์หนึ่งของจักรพรรดิเท่านั้น…

“โห! ผมสีเงินเหรอ เพิ่งรู้ว่ามีสีนี้อยู่จริง ๆ  สวยมากเลย หวัดดี  
เธอชื่ออะไรน่ะ?”

หญงิสาวผูถ้กูเลอืก คอืหญงิสาวลกึลบัทีพ่ระเจ้าประทานมาสูจ่กัรวรรดิ 
เธอยิ้มด้วยใบหน้าไร้รอยต�าหนิ ดูสะดุดตาสมกับที่ได้รับความรักจากทุกคน  
คนเหล่านั้นต่างสรรเสริญว่าเธอดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสา แต่สีหน้าอย่างนั้นมันดู
ใสซื่อเกินไปจนเหมือนปัญญาอ่อนมากกว่า

“อริสเทีย ลา โมนิกถวายบังคมแด่องค์จักรพรรดินี ดวงจันทร์แห่ง
จักรวรรดิเพคะ”

ถ้าเป็นไปตามโชคชะตาท่ีถูกก�าหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ ข้าจะได้รับ
นามสกุล ‘แคสทินา’ แต่ปัจจุบันชื่อของข้าก็ยังคงเป็น อริสเทีย ลา โมนิก  
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เพราะมีเพียงจักรพรรดินีผู้เป็นอัครมเหสีแห่งจักรพรรดิเท่านั้นจึงจะได้ใช้  
นามสกุลแคสทินา แม้ข้าจะได้รับเกียรติให้เหนือกว่ามเหสีคนอื่น ๆ  ของ 
จักรพรรดิ แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลแคสทินา

“อริสเทียเหรอ? ชื่อยาวจัง เรียกเทียเฉย ๆ  ได้ไหม?”
“...เป็นเกียรติของหม่อมฉันเพคะองค์จักรพรรดินี”
เทียรึ จะเรียกข้าว่าเทียสินะ ผู้หญิงคนน้ีรู้ไหมว่าในหมู่ขุนนางนั้น 

ต้องสนทิกนัระดบัหนึง่จงึจะเรยีกชือ่ของกนัและกนัได้ ยิง่เป็นชือ่เล่นด้วยแล้ว 
จะอนุญาตให้เรียกเฉพาะผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน ผู้ที่สนิทกันมาก ๆ  หรือ 
ผู้ที่เป็นคู่รักเท่านั้น

“ยินดีที่ได้รู้จัก เรียกฉันว่าจีอึนก็ได้ ต่อไปก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ”
“เพคะองค์จักรพรรดินี”
“เทยีเป็นคนสวย แต่พดูจาแขง็ไปหน่อย ท�าตวัสบาย ๆ  ไม่ได้เหรอ?”
“ขอพระราชทานอภัยเพคะ”
“ขอพระราชทานอภัยเหรอ? เอ่อ...นี่ฉันดูละครอยู่หรือเปล่าเนี่ย!  

อย่าพูดแบบนี้เลยคุยกันสบาย ๆ  เถอะนะ ไม่งั้นฉันอึดอัดแย่”
ระหว่างขุนนางด้วยกันจะต้องพูดคุยกันด้วยภาษาทางการ ซึ่งถือเป็น

เร่ืองพืน้ฐาน ส่วนพระราชวงศ์นัน้มมีารยาททีจ่ะต้องใช้ค�าราชาศพัท์ตามแบบ
โบราณราชประเพณี แต่หญิงสาวที่ถูกเรียกว่า ‘หญิงลึกลับ’ หญิงสาวที่ 
ถกูเลอืกและได้รบัพรจากพระเจ้าคนนี ้กลบัมองข้ามกฎเหล่านัน้และใช้ค�าพดู
ชั้นต�่าเหมือนคนธรรมดาทั่วไปใช้กัน อาจเป็นเพราะเธอยังไม่คุ้นกับมารยาท 
เหล่านั้นหรือไม่ก็เห็นข้าเป็นเพียงมเหสีที่ไม่จ�าเป็นต้องให้เกียรติอะไรนัก

อย่าคิดอะไรไปในแง่ร้ายเลยอริสเทีย เธอคงยังไม่คุ้นกับมารยาท 
เหล่านี้ อีกอย่าง...ไม่มีใครรู้ด้วยซ�า้ว่าเธอเป็นใคร

“เทีย ออกไปเดินเล่นข้างนอกกับฉันไหม?”
“หมายถึงที่ไหนหรือเพคะ?”
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“อืม...ความจริงฉันอยากออกไปนอกวัง แต่พวกพี่ ๆ  คงไม่ปล่อยฉัน
ไปแน่ งั้นไปเดินเล่นเฉย ๆ  ก็ได้ ไปไหม?”

“พวกพี่ ๆ  หรือเพคะ?”
“ออื กพ็วกพี ่ๆ  ทีด่แูลฉนัไง เฮ้อ...รูร้เึปล่าว่าพวกเขาน่ากลวัขนาดไหน 

ไม่รู้ท�าไมที่นี่ถึงได้มีแต่คนอายุเยอะกว่า ฉันอึดอัดจะแย่แล้ว”
ข้าทอดสายตาไปยังหญิงสาวที่จับข้อมือของข้าลากไปพลางบ่นพึมพ�า

ถึงมารยาทของชาวตะวันออกให้ฟังไป แม้ว่าข้าจะไม่ชอบใจในตัวเธอ แต่ 
สิ่งที่บาดใจยิ่งกว่านั้นคือ เธอเรียกคนที่เข้ามาดูแลว่าพี่ทั้งที่คนพวกนั้น 
เป็นเพียงนางก�านัล นี่คงเป็นต้นเหตุของข่าวที่เขาลือกันว่าองค์จักรพรรดินี
ทรงพระเมตตายิ่งนัก 

คดิแล้วกต้็องถอนใจออกมา จรงิอยูผู่ท้ีส่งูกว่าควรแสดงความนุม่นวล
และอบอุ่นต่อผู้ที่ต�่ากว่า แต่ทุกเรื่องต่างมีระดับอันสมควร ถ้าดีมากเกินไป
จนผู้ท่ีต�่ากว่าท�าตามอ�าเภอใจได้ ถือเป็นความผิดของผู้ที่สูงกว่า การแสดง
ความอบอุน่ให้เหล่านางก�านลัรูส้กึว่าเธอเป็นเจ้านายทีด่ ีอยูด้่วยแล้วสบายใจ
คอืเรือ่งจ�าเป็น แต่ไม่รูห้รอืว่าการเข้าไปก้าวก่ายหรอืแทรกแซงองค์จกัรพรรดนิี 
ผู้เป็นนายหญิงแห่งจักรวรรดิถือเป็นพฤติกรรมที่มากจนเกินงาม เห็นทีต้อง
สั่งสอนนางก�านัลเหล่านั้นใหม่เสียแล้ว 

ข้ามีงานเพิ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วสินะ
“ที่นี่สวยมากเลยว่าไหม?”
รูปร่างผอมบางแบบน้ีท�าไมถึงได้แรงเยอะนัก แม้ข้าจะไม่พอใจแต่ก็

ต้องพยายามเก็บเอาไว้ สถานที่ที่ถูกเธอลากเดินมาก็คืออุทยานส่วนพระองค์
ขององค์จักรพรรดิ จักรพรรดิองค์ก่อนทรงเมตตาและเรียกข้าว่า ‘ลูกสะใภ้’ 
พระองค์เรียกให้ข้ามาเข้าเฝ้าที่น่ีอยู่บ่อย ๆ  และที่นี่ยังเป็นสถานที่แรกที่ข้า 
ได้พบเขา ผู้ที่ข้าเชื่อมาตลอดว่า...วันหนึ่งจะได้เป็นคู่ชีวิตและอยู่ด้วยกัน 
ไปตลอดกาล
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“ลูกสะใภ้”

อุทยานแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยสเีขียวสดชื่นและดอกไม้หลากสีทีพ่ากัน
คลอเคลียสายลมแผ่วเบาซึ่งพัดพลิ้วมา ข้าคุ้นเคยกับที่นี่มากเสียจนสามารถ
หลับตาเดนิได้ ข้ารูส้กึเหมอืนได้ยนิเสยีงของพระองค์ดงัมาจากทีไ่หนสกัแห่ง
ในอุทยานแห่งนี้น�้าตาจึงรื้นขึ้นมา ภาพแห่งช่วงเวลาที่คิดถึง ช่วงเวลาที่
สนุกสนาน และช่วงเวลาที่เคยคิดว่าทุกคนจะมีความสุขด้วยกันแวบขึ้นมา 
ในหัว ที่ผ่านมาทรงเหน็ดเหนื่อยมากกินพอแล้ว ตอนนี้องค์จักรพรรดิคงจะ
มีความสุขอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าอย่างแน่นอน

ใช่ไหมเพคะฝ่าบาท...วันนี้หม่อมฉันอยากเข้าเฝ้าพระองค์เหลือเกิน
“เทีย เป็นอะไรหรือเปล่า?”
“...ไม่เป็นอะไรเพคะ โปรดยกโทษให้หม่อมฉันด้วยที่ท�าให้ทรง 

กังวล”
หญิงสาวผู้นั้นเอียงคอมองข้า เห็นแล้วก็ได้แต่รู้สึกอัดอั้นอยู่ในใจ 
เจ้ายังอ่อนแออยู่มากนะอริสเทีย ไม่ว่าจะคิดถึงจักรพรรดิองค์ก่อน

มากแค่ไหนก็ไม่ควรเผยความรู้สึกต่อหน้าคนอื่นแบบนี้
“คิดอะไรอยู่? มีเรื่องอะไรไม่ดีหรือเปล่า?”
“ไม่เพคะ แค่คิดถึงผู้ที่คนึงหาเพคะ”
อยู่ ๆ  สีหน้าที่ดูเหมือนจะร่าเริงตลอดเวลาก็สลดลงในทันที
“ผู้ที่คิดถึงเหรอ...?”
“...”
“ฉันคิดถึง... แม่... พ่อ... แล้วก็จีซูจอมดื้อด้วย”
จรงิสนิะเธอเองก็คงมีครอบครวัอยู่เช่นกนั ได้ยินว่าปีนีเ้ธออายสุบิแปด 

อายเุท่านีค้งจะคดิถงึครอบครวัไม่ต่างจากข้าหรอก แม้ท่านพ่อจะเป็นคนนิง่เฉย 
แต่ข้าก็ยังมีพ่อ ตอนนี้เธอไม่มีใครเลย อยู่ดี ๆ  ก็ต้องแยกจากครอบครัว 
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และขึน้เป็นจกัรพรรดนิโีดยไม่คาดคดิ บางทเีธอควรถกูมองว่าเป็นผูเ้สยีหาย
มากกว่า

“แม่ขา... พ่อขา...”
เห็นอย่างน้ีแล้วกร็ูส้กึผดิขึน้มาเลก็น้อยทีเ่คยเกลยีดเธอ พอคดิจะเอ่ย

ปากปลอบประโลมก็มีน�า้เสียงเย็นชาดังขึ้นมาด้านหลัง
“เกิดอะไรขึ้น?”
น�้าเสียงน้ันเย็นชาจนหัวใจเย็นยะเยือก เขานั่นเอง ข้าไม่ได้ยิน 

เสียงเดินเลย เข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เขามองข้าด้วยสายตาเยียบเย็น
“ถวายบังคมองค์จักรพรรดิ ดวงอาทิตย์แห่งจักรวรรดิ”
“จีอึนมีเรื่องอะไร ท�าไมถึงร้องไห้?”
“รูบ...”
รบูหรอืรบูรสิ คามลัลดูนิ ชานา แคสทนิา พอได้ยนิดงันัน้ เสยีงหวัเราะ

แห่งความสิ้นหวังก็ดังขึ้นมา ตลอดสิบหกปีที่ผ่านมาข้าไม่เคยได้รับอนุญาต
ให้เรยีกแม้แต่ชือ่ของเขา แต่เธอคนนีก้ลบัได้เรยีกชือ่เล่นของเขาอย่างง่ายดาย

“เจ้าท�าอะไรจีอึนใช่ไหม!? เจ้าพูดอะไร!? จีอึนถึงได้ร้องไห้แบบนี้!”
“ฝ่าบาท”
น่าเศร้าจริง ท�าไมถึงเริ่มต้นด้วยการซักไซ้กันแบบนี้นะ ข้าไปท�าอะไร

ให้เธอหรือ
“ไม่ใช่ค่ะรูบ เทียไม่ได้ท�าอะไร ฉันร้องไห้เพราะคิดถึงครอบครัว 

เฉย ๆ  ค่ะ”
“...งั้นรึ จีอึน เจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนนะ เดี๋ยวข้าตามไป”
พอได้เห็นสายตาอ่อนโยนที่เขามองเธอแล้ว ก็รู้สึกเจ็บจี๊ดเข้าไปใน

หวัใจ ยิง่ได้ฟังค�าปลอบโยนด้วยน�า้เสยีงอบอุน่ในแบบทีไ่ม่เคยได้ยนิมาก่อน 
หัวใจข้าก็ยิ่งปวดร้าว ขณะยืนมองเขาที่เฝ้ามองด้านหลังของหญิงคนนั้น 
ด้วยท่าทีแสนรักน�า้ตาก็ยิ่งตกใน พอเธอคนนั้นลับสายตาไป เขาจึงหันหน้า
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มามองข้าด้วยสายตาเย็นชาแฝงไปด้วยความดูหม่ินและเย้ยหยัน ซึ่งข้าก็ 
ได้แต่ก้มหน้าและไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลย

“ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะ...”
“เพคะฝ่าบาท”
“อย่าเข้าใกล้จีอึน เธอเป็นคนอ่อนแอและไร้เดียงสา ไม่ใช่คนที่เจ้า 

จะเข้าหาได้ตามอ�าเภอใจ”
“ฝ่าบาท”
แต่ละค�าที่ออกมามีแต่ความเย็นชา จนล�าคอข้าตีบตันไปหมด
“เจ้าคดิว่าต�าแหน่งจกัรพรรดินีเป็นของเจ้างัน้ร?ึ ใฝ่สงูไปละม้ัง เจ้าได้รบั 

การยกย่องในฐานะว่าทีจ่กัรพรรดนิเีพราะโองการสวรรค์ถกูตคีวามผดิต่างหาก 
ต�าแหน่งนี้ไม่ใช่ของเจ้ามาตั้งแต่แรกแล้ว”

“...”
“ครั้งนี้ข้าจะยอมปล่อยไป แต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกครั้งละก็ ข้าไม่ 

อยู่เฉยแน่!”
“หม่อมฉันจะจ�าไว้เพคะ”
เขาหมุนตัวกลับพร้อมกับสายลมเย็นยะเยือก ภาพแผ่นหลังของเขา

ท�าให้ข้าได้แต่ยกมือกุมหน้าอก ข้าท�าอะไรผู้หญิงคนนั้นหรือก็เปล่า แค่
พยายามจะเข้าใจเธอเท่านั้น

“องค์ราชินีทรงประทับอยู่ที่นี่เองหรือเพคะ”
“มีเรื่องอะไร?”
“มีเอกสารต้องอนุมัติด่วนเพคะ หม่อมฉันตามหาพระองค์สักพักแล้ว 

พอพระองค์ไม่อยู่เรื่องต่าง ๆ  ก็ไม่เดินเลย...”
“...งั้นรึ เข้าใจแล้ว ไปเถอะ!”
ข้าทอดสายตามองหวัหน้าส�านกัพระราชวงัทีด่เูร่งรบี เนือ่งจากมเีอกสาร

ทีต้่องอนมัุตเิร่งด่วนรออยู ่ไม่มข้ีางานต่าง ๆ  ของส�านกัพระราชวงักจ็ะไม่เดนิ 
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ใช่แล้ว ข้ากย็งัมค่ีาอยู ่ข้าจะต้องคอยอดุรรูัว่ของผูห้ญงิทีย่งัไม่คุน้เคย 
กับเรื่องแบบนี้ให้ดี นี่คือเหตุผลที่ข้าเข้ามาอยู่ในวัง 

คิดแล้วข้าก็เดินตามหัวหน้าส�านักพระราชวังที่กล่าวด้วยน�้าเสียง 
กระหดืกระหอบว่าจะล่วงหน้าไปก่อน แล้วเดนิห่างออกไปจนเกอืบมองไม่เหน็

ข้าพยายามเมินเฉยต่อรอยเปื้อนดวงกลม ๆ  ที่หยดลงบนชุด และ 
ค่อย ๆ  ซึมเข้าไป

“เทีย...เธอคือราชินีเหรอ”
วันนี้มีเรื่องอะไรอีกนะ
พอได้เหน็เธอมาหาพร้อมน�า้ตาคลอเบ้าต้ังแต่เช้า พลางเอ่ยปากถามว่า 

เธอคือราชินีหรือก็รู้สึกร�าคาญใจขึ้นมา ไม่อยากเชื่อเลยว่าเพิ่งจะรู้ นับตั้งแต่
ตอนที่อยู่ ๆ  เธอก็ปรากฏตัวก็ส่ีเดือนเข้าไปแล้ว อีกทั้งยังมาหาโดยไม่ยอม
แจ้งล่วงหน้า จนขดัการท�างานของข้ามาตลอดสองเดอืน แต่กลบัไม่รูข้้าเป็นใคร

“ขออภัยให้หม่อมฉันด้วยเพคะองค์จักรพรรดินี”
“นี่เธอเป็นสนมของรูบเหรอ?”
สนมงั้นหรือ นอกจากอัครมเหสีของจักรพรรดิแล้ว ภรรยาคนอื่น ๆ  

ก็มียศมีต�าแหน่งเหมือนกัน ในจักรวรรดิจะมีจักรพรรดินีได้เพียงหนึ่งองค ์
และราชินีอีกหนึ่งองค์ โดยจักรพรรดินีคือ ‘อัครมเหสี’ ส่วนราชินีคือ ‘มเหสี’ 
ซึ่งน�าไปเทียบกับสนมไม่ได้ เพราะสนมไม่ได้รับยศต�าแหน่งใด ๆ  แถมยัง 
ไม่ได้รับการใส่ใจอีกด้วย ราชินีมีหน้าที่ดูแลและปกครองภรรยาคนอื่น ๆ  
ยกเว้นจักรพรรดินี หากจ�าเป็นก็สามารถท�างานแทนได้ แม้ความหมาย 
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ของต�าแหน่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อจักรพรรดิองค์ที่ 11 แต่งตั้งภรรยาที่รัก
มากที่สุดให้เป็นราชินี แต่ว่านับตั้งแต่มีราชินีขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์  
แทบไม่มีราชินีองค์ใดท�าหน้าที่ของตนเองได้ดีเลย

“หม่อมฉันเป็นมเหสีของฝ่าบาทเพคะ องค์จักรพรรดินี”
มเหสกีบัสนม...เป็นจกัรพรรดนิมีาเกอืบครึง่ปีแล้วยงัไม่รูค้วามแตกต่าง 

อกีหรอื แบบนีค้งไม่เข้าใจค�าว่ามเหสทีีข้่าเพิง่ตอบไปแน่นอน ข้าแตกต่างจาก
ราชินีองค์อื่น ๆ  ตรงที่ต้องท�างานทั้งหมดของจักรพรรดินีด้วย เพราะเธอยัง
ไม่รูว่้าตวัเองต้องท�าอะไรบ้าง เมือ่ไหร่ถงึจะรูน้ะว่าการเรยีกคนอย่างข้าว่าสนม 
ถือเป็นการดูหมิ่นกันอย่างรุนแรง

“ถ้างั้น...”
จะพูดอะไรออกมาอีก ตกลงมีอะไรจะพูดกับข้ากันแน่ 
วันนี้สภาพร่างกายของข้ายิ่งไม่ค่อยดีตั้งแต่เช้าจากอาการความดันต�่า

ตอนนี้รู ้สึกอยากอาเจียนอยู ่ตลอดและปวดหัวมาก แต่มีงานที่ต้องท�า 
กองสุมอยู่ไม่อาจลุกไปไหนได้ เพราะแบบนี้หรือเปล่านะข้าจึงรู้สึกร�าคาญ 
ขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อเธอมาหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแถมยังเอาแต่อ�้าอึ้งอีก ปกติแล้ว
คนในวงสังคมชั้นสูงจะพบปะกันจนดึกดื่น และมักหลีกเล่ียงการมาหา 
ในเวลาเช้า นี่เธอเรียนมารยาทมาเกือบครึ่งปีแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องพื้นฐานพวกนี้
อีกรึ ครูสอนมารยาทสอนอะไรให้เธอบ้าง

“ฉัน... ฉัน... เอ่อ... เอาไว้ฉันจะมาหาอีกที ขอโทษนะ”
หลังจากท�าท่าลังเล เธอก็พูดตะกุกตะกักแล้ววิ่งหนีไป ข้าได้แต่มอง

ภาพด้านหลังของเธอด้วยความร�าคาญ ก่อนจะถอนหายใจและหยิบเอกสาร
ที่กองอยู่มาดูต่อ ข้าคิดเอาไว้ว่าปีหน้าคงจะค่อย ๆ  ส่งมอบงานให้เธอได้ แต่
ดูจากสภาพตอนนี้แล้วคงเป็นไปไม่ได้
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“ขอโทษนะ เทีย ฉันขอโทษจริง ๆ ”
วันต่อมาเธอก็มากวนแต่เช้าแบบไม่เกรงใจ พอเห็นดังนั้นความโกรธ

กค็กุรุน่ขึน้มาจากส่วนลกึของจติใจ ได้โปรดช่วยหยดุมาหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
อย่างนี้สักทีได้ไหม สุดท้ายข้าก็ต้องสะกดอาการปวดหัวที่ท�าเอาหัวแทบจะ
ระเบิดไว้ แล้วพูดออกไปด้วยสีหน้าเรียบเฉย

“ทรงหมายถึงอะไรเพคะองค์จักรพรรดินี?”
“ฉันขอโทษจริง ๆ  นะเทีย ขอโทษจริง ๆ ”
ท�าอะไรแต่พอดีหน่อยได้ไหม เมื่อวานก็มากวนใจข้าด้วยการเรียกว่า

สนม ส่วนวันนี้เป็นอะไรไปอีก เมื่อคืนไปท�าอะไรมาหน้าถึงได้ซีดเผือด 
ขนาดนั้น อยู่ ๆ  ก็มาหาแล้วเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ออกมาแบบนี้ มันชวนให้
รู้สึกโมโหจนอยากจะตะโกนใส่หน้าถามไปว่า ‘มาขอโทษเรื่องอะไร’ ขอโทษ
ที่ข้าต้องมาจัดการเรื่องต่าง ๆ  ที่เธอก่อขึ้นทั้งหมด ขอโทษที่ปล่อยให้ข้า 
ต้องรบัหน้าทีด่แูลพระราชวงั ทัง้ทีเ่ป็นงานของเธอ หรือขอโทษทีเ่ธอมีมารยาท
แย่ ๆ  แม้จะเรียนรู้แค่ไหนก็ไม่ดีขึ้น เธอควรพอได้แล้วไหม ถ้าไม่ได้คิดจะ
มาทดสอบความอดทนกันก็หัดท�าอะไรให้มันพอดีเถอะ ได้โปรด

“ฉัน คือว่าฉัน...”
“...”
“ฉันได้ยินมาว่าเดิมทีเธอถูกก�าหนดให้เป็นจักรพรรดินี เป็นคู่หมั้นที่

จะได้แต่งงานกับรูบทันทีที่เกิดมา”
โอ้ เริ่มรู้เรื่องรู้ราวกับเขาแล้วน่ี แต่เรื่องนี้ไม่ว่าใครที่เป็นพลเมือง 

ในจักรวรรดิต่างก็รู้กันทั้งนั้น แต่กว่าคนที่เป็นถึงจักรพรรดินีจะรู้ความจริง 
เวลาก็ผ่านไปครึ่งปีแล้ว

“ขอโทษนะ ขอโทษจริง ๆ ”
“...”
“ฉันนี่จริง ๆ  เลย”
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“องค์จักรพรรดินีไม่จ�าเป็นต้องขอโทษหรอกเพคะ”
“หมายความว่ายังไง?”
ข้ากะว่าจะฟังอย่างเดียวเท่านั้น คิดว่าจะฟังให้เข้าหูซ้ายแล้วปล่อยให้ 

ทะลุผ่านหูขวาออกไป แต่ไม่รู้เพราะน่ียังเช้าอยู่หรือเป็นเพราะหัวที่ปวดจน 
แทบจะระเบิด จึงได้เผลอพูดออกมาโดยไม่รู้ตัว

“ผู้ทีจ่ะเป็นคูช่วีติของฝ่าบาทถกูก�าหนดโดยพระเจ้า ฉะนัน้ผูท้ีพ่ระเจ้า
ทรงเลือกอย่างองค์จักรพรรดินีก็คือคู ่ชีวิตของฝ่าบาทถูกต้องแล้วเพคะ  
ส่วนเรื่องของหม่อมฉัน เป็นเพียงการตีความพระประสงค์ของพระเจ้าผิดไป
เท่านั้นเอง”

ครั้งหนึ่งเขาเคยพูดไว้อย่างนี้ เมื่อพระประสงค์ของพระเจ้าถูกตีความ
ผิด ทุกคนเลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นข้า ซึ่งที่ข้าง ๆ  เขาเดิมทีเป็นของเธอมา 
แต่แรกอยู่แล้ว

“ท�าไมพูดง่าย ๆ  แบบนั้นล่ะ!”
“หมายความว่าอย่างไรเพคะ องค์จักรพรรดินี?”
“พระเจ้า...พระเจ้าทรงก�าหนดเหรอ จักรพรรดิน ีจกัรพรรดนิน่ีะเหรอ!  

มันคืออะไร ท�าไมพระเจ้าต้องทรงก�าหนดให้ด้วย!”
ว่าไงนะ พอได้ยนิแล้วข้าถงึกบัพดูอะไรไม่ออก แล้วเธอกต็ะโกนใส่ข้า 

ด้วยความโมโห
“ท�าไมถึงพูดเหมือนว่าเรื่องราวมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว เธอไม่โกรธ

เลยหรือไง?”
นี่เจ้าคิดหรือว่าตัวข้าต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ ในสายตาเจ้า 

ข้าดูเหมือนยอมรับความจริงทุกอย่าง โดยไร้ความโกรธเลยงั้นหรือ
“จักรพรรดินี? หึ! ฉันไม่ได้อยากเป็นเลยสักนิด! วันนั้นฉันแค่ 

ก้มลงเก็บเศษเหรียญที่ตกระหว่างทางกลับบ้านเท่านั้นเอง แล้วก็มาโผล่ใน
โลกใบนี้ ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองตกลงมาในสระน�้า อยู่ ๆ  ก็โผล่ขึ้นมาเจอ  






