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ทะเลทรายสีทองอันร้อนระอุ ไอแดดเต้นรำระริกไหวอยู่ใน

อากาศ ผนื ทราย ที ่สะทอ้น เงา แดด ทอด ยาว กวา้ง ไกล สดุ ลกู ห ูลกู ตา จดแผน่ ฟา้ 

 ส ีสวย ทศันยีภาพ สดุ แสน นา่ อภริมย ์แต ่กระนัน้ ก ็ไม ่อาจ ซอ่น เรน้ ความ โหด รา้ย  

ของ ดิน แดน ทะเล ทราย ให้ เลือน หาย ไป จาก สายตา ได้ เลย แม้แต่ น้อย เฉก 

 เช่น เดียว กับ ความ เวิ้งว้าง เดียว ดาย ที่ ปกคลุม ผืน ทราย ไม่ เคย แปร เปลี่ยน

พระราชวัง ใหญ่ สี ขาว ที่ สร้าง ขึ้น จาก หิน อ่อน เนื้อ ดี งาม จับตา ตั้ง อยู่ 

ใจกลาง โอเอซิส ขนาด ใหญ่ ที่สุด ของ ประ เทศ ความ าร์ แม้ จะ อยู่ ท่ามกลาง  

ทะเล ทราย ที่ ถูก แสงแดด ยาม เที่ยง วัน แผด เผา แต่ ก็ ดู เหมือน มัน จะ เย็น ฉ่ำ ใจ 

มาก เสีย กว่า ภายใน พระราชวัง ที่ ติด แอร์ ชั้น ดี เสีย อีก 

แต่ ตอน นี้ เจ้า ชาย ฮิ มราน บิน ฮา เซม อัล-รา ชิด กำลัง เกรี้ยว กราด ใส่ 

อำมาตย์ คน สนิท ที่ นั่ง ก้ม หน้า มอง พื้น ด้วย ความ หวั่น เกรง

“ท่าน หา ทางออก ให้ เรา ไม่ ได้ จริงๆ ใช่ ไหม” เสียง คำราม ด้วย ความ 

เดือดดาล ดัง มา จาก ชาย ผู้ อยู่ ใน ชุด ประจำ ชาติ สี ดำ ยก ดิ้น ทอง เสื้อ ตัว ใน 
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สี ขาว เป็น แบบ คอตั้ง มี กระดุม เม็ด สวย สี เดียวกัน กับ ตัว เสื้อ เรียง ราย ลง ไป 

ตาม สาบ เสื้อ จนถึง เอว ชาย เสื้อ ปล่อย ยาว กรอม เท้า บน ศีรษะ ประดับ ด้วย 

ผ้า คลุม หน้าตา หมาก รุก สี ขาว  คาด ทับ ด้วย เสวียน เชือก สี ดำ ท่ี ทำ จาก ไหม ช้ันดี 

เจ้าของ เรือน กาย สูง ใหญ่ กำลัง เดิน ย่ำ เท้า ไป มาบ นพ รม เปอร์เซีย หนา นุ่ม  

ทุก ย่าง ก้าว เต็ม ไป ด้วย ความ ขัดเคือง

“กระหม่อม คิด หา ทางออก ยัง ไม่ ได้ เลย พ่ะ ย่ะ ค่ะ เพราะ ดู จาก สัญญา 

ที่ พระ ราชินี ทรง ทำ ไว้ ก่อน สิ้นพระชนม์ นั้น รัดกุม อย่าง มาก ไม่มี ช่อง โหว่ เลย 

พ่ะ ย่ะ ค่ะ” อำมาตย์ สูง วัย ก้ม หน้า กราบทูล เจ้า ชาย เสียง สั่น ใคร ก็ตาม ที่ อยู่ 

ใน พระราชวงั นี ้ไมม่ ีผู ้ใด ไมรู่้ จกั กติตศิพัท์ อารมณ์ โกรธ อนั รา้ยกาจ ของ เจา้ ชาย 

ฮิ มราน แม้แต่ คน เดียว แม้ ต้อง ให้ ไป ตาย ใน พายุ ทะเล ทราย ยัง ดี เสีย กว่า ต้อง 

เผชิญ หน้า กับ พายุ แห่ง โทสะ ของ ชาย สูง ศักดิ์ ตรง หน้า

“ไม่มี ช่อง โหว่ เรอ ะ” ฮิ มราน หัวเราะ เยาะ ดวงตา คม กล้า เจิด จรัส ไป 

 ด้วย กอง เพลิง นับ ล้าน กอง ก่อน จะ ตวาด ออก มา อีก จน อำมาตย์ สูง วัย ตัว สั่น

“ยัง ไง ฉัน ก็ ต้อง แต่งงาน กับ ผู้ หญิง เจ้า เล่ห์ คน นั้น ใช่ ไหม!”

“พะ่ ยะ่ คะ่” จบ  เสยีง สัน่ๆ ของ อำมาตย ์วยั ชรา ฮ ิมรา นก ็ตบ โตะ๊ ทำงาน 

โบราณ ที ่ทำ ดว้ย ไม ้ขดั มนั สดุ หร ูจน เสยีง ดงั สนัน่ หวัน่ ไหว แม้ ภายใน ใจ จะ รูส้กึ 

เกลียด ตัว เอง นัก ที่ ไม่ อาจ ระงับ อารมณ์ เอา ไว้ ได้

เจ้า ชาย รูป งาม ขบ กราม แกร่ง จน ขึ้น สัน ดวงตา คม กล้า สี น้ำตาล เข้ม 

กร้าว ขึ้น อย่าง น่า กลัว ภาพ สาว น้อย ใบหน้า งดงาม ลอย เข้า มา ใน ความ คิด  

ร้อย ดาว... 

ฮิ มราน ยัง จดจำ เรือน ร่าง อรชร ใน ชุด แส็ก สี ฟ้า สะอาด ตา ที่ เซ ถลา เข้า 

มา ใน อ้อม แขน ของ เขา แบบ ไม่รู้ เนื้อ รู้ตัว นั้น ได้ เป็น อย่าง ดี กลิ่น หอ มอ่อนๆ  

ของ เรือน กาย ยัง ติด จมูก เขา ไม่ ลบ เลือน...

ดวงตา กลม โต สี ดำ ขลับ ราวกับยาม ราตรี นั้น เบิก กว้าง อย่าง ตกใจ  

เรียว ปาก อิ่ม เต็ม สี แดง ราวกับ ผล เชอ ร์  รี สุก เผยอ ออก จาก กัน อย่าง ลืมตัว เขา 

จำ ได้ ดี ว่า ตัว เอง นั้น ตะลึง งัน กับ ภาพ สาว งาม ตรง หน้า อยู่ นาน แค่ ไหน

ก็ ใช่ น่ะ สิ...เขา ยอมรับ อย่าง ไม่มี ข้อแม้ เลย ว่า หล่อน นั้น สวย สด งดงาม 
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หา หญิง ใด เปรียบ ได้ ยาก ผม ยาว สี ดำ สนิท ปล่อย เหยียด ตรง สยาย อยู่ กลาง 

แผ่น หลัง และ นั่น ก็ คือ สิ่ง ที่ แปลก ใหม่ สำหรับ เขา ยิ่ง นัก เพราะ ปกติ คู่ ควง  

แต่ละ คน ของ เขา มักเป็น สาว จาก ฝั่ง ยุโรป หรือ ไม่ ก็ อเมริกา เสีย ส่วน ใหญ่  

ไม่ เคยสัก ครั้ง เดียว ที่ เขา จะ ชายตา มอง ผู้ หญิง เอเชีย อย่าง เช่น หล่อน

แต่ ความ สวยงาม จอม ปลอม นั่น ก็ ไม่ อาจ จะ เปลี่ยนแปลง จิตใจ ที่ 

แน่ว แน่ ของ เขา ได้ เพราะ เขา ไม่ ต้องการ แต่งงาน กับ หล่อน เขา มี ปัญญา 

แสวงหา ผู้ หญิง ที่ คู่ควร จะ เป็น แม่ ของ ลูก ตัว เอง ได้ ไม่ จำเป็น ที่ จะ ต้อง ให้ ใคร 

มา บงการ แม้ กระทั่ง มารดา เลี้ยง ของ ตนเอง

เจ้า ชาย หวน คิดถึง เรื่อง ราว ใน อดีต ของ ตน อีก ครั้ง รอย ยิ้ม กระด้าง  

ดุดัน ระบาย บน ใบหน้า หล่อ เหลือ ร้าย นั้น ช้าๆ ดวงตา คม กล้า ดุจ พญา เหยี่ยว 

เพ่ง มอง ออก ไป นอก หน้าต่าง กระจก ชั้น ดี ทอด สายตา ไป ยัง สวน สวย ทรง  

ยุโรป ที่ ได้ รับ การ ตัด แต่ง และ ดูแล อย่าง ดี ยิ่ง

บิดา ของ เขา ท่าน ชีค ฮา เซม อัล-รา ชิด ผู้ ที่ ลุ่ม หลง ผู้ หญิง ไทย นาม ว่า 

อัน มิ กา อย่าง หัว ปัก หัว ปํา หลง จน แม้ กระทั่ง ภาษา ประจำ ชาติ ที่ เคย มี แค่ 

ภาษา ความ าร์และ ภาษา อังกฤษ เท่านั้น ท่าน ก็ ยัง นำ เอา ภาษา ไทย มา เป็น 

ภาษา ที่ สาม ที่ ประชากร ใน ประ เทศ ความ าร์ จำเป็น ต้อง ศึกษา เอา ไว้ อย่าง 

หลีก เลี่ยง ไม่ ได้

เจ้า ชาย สูง ศักดิ์ คิด อย่าง ขัดเคือง แม้ ตลอด เวลา ที่ อัน มิ กา  แม่ เลี้ยง  

ของ เขา ม ีชวีติ อยู ่จะ ไมใ่ช่ แม ่เลีย้ง ใจรา้ย ตาม แบบ ฉบบั ละคร หลงั ขา่ว กต็าม ท ี

แต่ หล่อน ก็ ทิ้ง ปัญหา อัน หนัก อึ้ง ไว้ ให้ เขา ปวด หัว เล่น ได้ อย่าง ไม่ น่า เชื่อ

“ท่าน ออก ไป ได้ แล้ว กา ซิม” ฮิ มราน หัน กลับ มา พูด กับ อำมาตย์ ชรา 

ด้วย น้ำ เสียง ที่ เจือ โทสะ น้อย ลง ลม หายใจ หนัก หน่วง ถูก พ่น ออก มา จาก 

ริม ฝีปาก ได้ รูป สี สวย นั้น

“พ่ะ ย่ะ ค่ะ องค์ ชาย” กา ซิม  ข้า รอง พระบาท ของ รา ชวงศ์อัล-รา ชิด  

ค่อยๆ คลาน เข่า ออก ไป จาก ห้อง อย่าง นุ่ม นวล แต่ นั่น ก็ ไม่ ได้ อำพรางความ 

สั่น สะท้าน อัน เกิด จาก ความ กริ่ง เกรง ต่อ อำนาจ ของ เจ้า ชาย ฮิ มราน องค์ 

รัชทายาท ได้ เลย
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เมื่อ อยู่ ใน ห้อง ตาม ลำพัง ฮิ มรา นก็ ทรุด ตัว ลง นั่ง บน เก้าอี้ หนัง เนื้อ ดี  

อย่าง กลัดกลุ้ม รายงาน แต่ละ ฉบับ เกี่ยว กับ ร้อย ดาว ที่ เขา ให้ คน สนิท ส่ง มา 

ให้ นั้น ยัง ไม่ ร้าย แรง เท่ากับ สิ่ง ที่ เขา ได้ พบเห็น มา กับ ตา และ ได้ยิน มา กับ หู ที่ 

เมือง ไทย 

แล้ว ไหน จะ คำ พูด ของ แม่ เลี้ยง เจ้า หล่อน อีก ล่ะ...

‘ลูก ดา วน่ะ เห รอ ราย นั้น วันๆ ไม่ ทำ อะไร หรอก ค่ะ นอกจาก ออก ไป 

 เที่ยว กลาง คืน กับ ผู้ชาย ไม่ ซ้ำ หน้า กว่า จะ กลับ ก็ เช้า นั่น แหละû’

ความ จริง แล้ว คำ พูด เหล่า นั้น ไม่ อาจ ทำให้ ฮิ มราน คล้อย ตาม ได้ ง่ายๆ 

เพราะ เขา ไม่ใช่ คน หูเบา ต้อง มี หลัก ฐาน ที่ สามารถ ยืนยัน ได้ เขา ถึง จะ เชื่อ  

และ หลัก ฐาน คา ตา ที่ ผับ ก็ ทำให้ เจ้า ชาย อย่าง เขา เชื่อ ภาพ ที่ เห็น เบื้อง หน้า 

อย่าง สนิท ใจ

อายุ ยัง ไม่ ถึง ยี่สิบ ปี  แต่ เจ้า หล่อน กลับ ทำตัว ราวกับ เป็น ผีเสื้อ ราตรี 

ซะ แล้ว...เจ้า ชาย หนุ่ม ค่อนขอด หล่อน อยู่ ใน ใจ ริม ฝีปาก หยัก สวย โค้ง ขึ้น เป็น 

 รอย ย้ิม หยัน ฮิ มรา นรู้ สึก ขยะแขยง แม่ ว่าท่ี เจ้า สาว ของ ตนเอง จน แทบ 

อาเจียน

ถึง ยัง ไง เขา ก็ ไม่ ยอม ทำ ตาม สัญญา บ้าๆ ที่ อัน มิ กา แม่ เลี้ยง ของ เขา ทำ 

ขึ้น มา หรอก ถึง เสด็จ พ่อ ของ เขา จะ ไม่ ยินยอม ก็ตาม ฮิ มราน ลุก ขึ้น จาก เก้าอี้ 

หนัง ก่อน จะ หมุน ตัว เดิน ออก จาก ห้อง ไป

ชีคฮาเซม อัล-ราชิดเงยหน้าขึ้นมองลูกชายที่กำลังปิดประตู

ห้อง  และ เดิน ตรง เข้า มา ใบหน้า หล่อ เหลา อย่าง ร้ายกาจ ของ ฮิ มรา นทำ ให้ เขา 

อด ทึ่ง ไม่ ได้

ฮิ มราน  โอรส องค์ โต ของ เขา กับ ราชินี องค์ แรก ตอน นี้ อายุ อา นาม ก็ 

ปา เข้าไป สามสิบ สี่ ปี แล้ว แต่ ฮิ มรา นก็ ยัง ไม่ ยอม มี คู่ ครอง สัก ที คง มี แต่ คู่ ควง  

ที่ เป็น สาว ผม น้ำตาล แดง บ้าง ผมบ ลอน ด์ บ้าง ให้ เขา กลุ้ม ใจ ได้ ทุก วี่วัน 

เพราะ ตาม ที่ เขา ตกลง ไว้ กับ ราชินี องค์ ที่ สอง หลัง จาก ที่ องค์ แรก ได้  

จาก ไป แล้ว ว่า จะ ให้ ฮิ มราน เป็น คู่ หมาย กับ เด็ก สาว คน หนึ่ง ที่ เมือง ไทย ซึ่ง 
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สาว น้อย คน นั้น เป็น บุตร สาว ของ คู่ หมั้น คู่ หมาย ที่ อัน มิ กา ทอด ทิ้ง มา เพื่อ อยู่ 

กับ เขา หล่อน รู้สึก ผิด ต่อ ชาย ผู้ นั้น อย่าง มาก ดัง นั้น ก่อน จะ เสีย ชีวิต หล่อน 

จึง ได้ ทำ สัญญา ไว้ ฉบับ หนึ่ง และ ให้ เขา เซ็น รับรอง ให้ ฮิ มราน แต่งงาน กับ สาว 

ไทย ที่ ชื่อ ร้อย ดาว โดย ไม่มี ข้อแม้ อะไร ทั้ง สิ้น และ เขา ก็ตาม ใจ หล่อน จนถึง 

วาระ สุดท้าย ของ ชีวิต

“เสด็จ พ่อ หม่อม ฉัน มี เรื่อง กราบทูล พ่ะ ย่ะ ค่ะ” เจ้า ชาย หนุ่ม ก้าว มา  

หยุด ยืน อยู่ ตรง หน้า ชีค ฮา เซม พระ บิดา ของ ตัว เอง ใบหน้า ที่ ถอด แบบ มา 

จาก เทพ บุตร กรีก ยาม นี้ ราบ เรียบ  ไม่ ได้ แสดง ความ รู้สึก อะไร ออก มา แต่ นั่น  

ไม่ อาจ จะ หลบ ซ่อน ความ ไม่ พอใจ ที่ มี อยู่ เต็มอก ให้ น้อย ลง ไป ได้ เลย

“ฮิ มราน นั่ง ลง ก่อน สิ” เจ้า ชาย รูป งาม เดิน เข้าไป ทรุด ตัว นั่ง บน เก้าอี้ 

เนื้อ ดี ตรง ข้าม กับ บิดา ดวงตา คม กล้า  สบตา กับ ชีค ชรา นิ่ง ความ จริง แล้ว 

 ฮิ มรา นอ ยาก จะ อาละวาด ให้ พัง กัน ไป ข้าง หนึ่ง แต่ การ ที่ เขา ไม่ใช่ สามัญ ชน 

ธรรมดา จึง จำเป็น ต้อง เก็บ อารมณ์ ไว้ ให้ ลึก ที่สุด จะ แสดงออก มา ให้ เห็น บ้าง 

แค่ กับ คน สนิท ที่ ไว้ใจ ได้ เท่านั้น

“หม่อม ฉัน ปฏิเสธ ที่ จะ ทำ ตาม สัญญา ฉบับ นั้น ของ เสด็จ แม่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” 

น้ำ เสียง จริงจัง แฝง ไป ด้วย ความ เดือดดาล ที่ ปิด ไม่ มิด หลุด ลอด ออก มา จาก 

ริม ฝีปาก หยัก สวย นั้น ชีค ฮา เซ มระ บาย รอย ยิ้ม ออก มา ราวกับ ไม่ รับ รู้ ถึง ความ 

ขัดเคือง ที่ โอรส มี อยู่ เต็ม หัวใจ

“เจ้า เห็น นาง แล้ว ใช่ ไหม”

“พ่ะ ย่ะ ค่ะ หม่อม ฉัน เห็น นาง แล้ว และ ก็ รังเกียจ นาง เป็น อย่าง มาก 

ด้วย” กราม แกร่ง ขบ กัน เป็น สัน นูน หล่อน ไม่ เหมาะ สัก นิด กับ ตำแหน่ง ชายา 

ของ เขา แม้แต่ นาง บำเรอ...เขา ยัง ไม่รู้ ว่า หล่อน นั้น คู่ควร ที่ จะ เป็น หรือ เปล่า

ชีค ฮา เซม เลิก คิ้ว สี ดำ ที่ มี สี ขาว แซม อยู่ ประปราย ขึ้น อย่าง แปลก ใจ  

“นาง น่า เกลียด ถึง กระนั้น เลย หรือ ฮิ มราน”

เจา้ ชาย ฮ ิมราน สา่ย หนา้ ปฏเิสธ ใคร วา่ หลอ่น ขี ้ ริว้  ขีเ้หร ่กนั ละ่ เจา้ หลอ่น 

สวย หยาด เยิ้ม เลย ที เดียว น่า พิสมัย ไป ทั้ง เนื้อ ทั้ง ตัว เมื่อ คิด ไป ถึง ความ นุ่ม นิ่ม 

อวบ อิ่ม ของ เรือน กาย ที่ เขา ได้ สัมผัส โดย บังเอิญ ที่ เมือง ไทย แล้ว ความ 
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คึก คะนอง ที่ อยู่ ใน กาย ก็ ทำให้ เขา อึดอัด จน แทบ คลั่ง

“ไม่ใช่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ นางงาม มาก แต่ ถึง กระนั้น หม่อม ฉัน ก็ ไม่ ต้องการ 

แต่งงาน กับ นาง”

“เจ้า ก็ รู้ ว่า พ่อ ไม่ อาจ ช่วย เจ้า ได้”

“แต่ เสด็จ พ่อ สามารถ ยก เลิก สัญญา งี่ เง่า นั่น ได้ ไม่ใช่ หรือ พ่ะ ย่ะ ค่ะ”  

ฮิ มราน ถาม บิดา กลับ ด้วย น้ำ เสียง ที่ ยาก จะ ควบคุม ความ ขุ่น มัว ไว้ ได้ เขา  

ยอม วิ่ง เอา หัว ชน ฝา ให้ ตาย ไป ตรง นี้ เสีย ยัง ดี กว่า ต้อง แต่งงาน กับ ผู้ หญิง ที่ มี 

ความ ประพฤติ เลว ร้าย แบบ นั้น

“แต่ พ่อ ไม่ อาจ ฉีก สัญญา ที่ อัน มิ กา ทำ ไว้ ได้ เจ้า รู้ อยู่ เต็มอก ไม่ใช่ หรือ” 

ชคี ฮา เซม ตอบ ดว้ย นำ้ เสยีง เครง่เครยีด คำ สญัญา ที ่เขา ให ้ไว ้กบั สตร ีทีร่กั ยิง่ นัน้ 

 ยัง ประทับ อยู่ ใน ดวงใจ

เขา รัก อัน มิ กา มากมาย แค่ ไหน มี แต่ สวรรค์ เท่านั้น ที่ รู้ หล่อน เป็น 

ผู้ หญิง ไทย คน แรก ที่ เข้า มา นั่ง อยู่ ใน หัวใจ ของ เขา และ หล่อน ก็ คือ ผู้ หญิง คน 

สุดท้าย ที่ เขา จะ รัก ด้วย เช่น กัน

‘ùพี่ จะ ทำ ทุก อย่าง เพื่อ ให้ ความ ปรารถนา สุดท้าย ของ น้อง สมหวัง  

พี่ สัญญา’û นี่ คือ คำ พูด สุดท้าย ที่ เขา ได้ พูด กับ หล่อน ก่อน ที่ อัน มิ กา จะ จาก 

 โลก ใบ นี้ ไป ก่อน เวลา อัน ควร ด้วย โรค มะเร็ง

“หม่อม ฉัน รู้ พ่ะ ย่ะ ค่ะ แต่ หม่อม ฉัน ไม่ อาจ ทำ ตาม รับสั่ง ได้ เสด็จ พ่อ 

โปรด มี รับสั่ง ยกเลิก สัญญา ฉบับ นั้น ด้วย เถิด” เจ้า ชาย ฮิ มราน ยัง ยืน กราน 

หนัก แน่น 

“พ่อ ทำ อย่าง นั้น ไม่ ได้ จริงๆ ฮิ มราน ถึง ยัง ไง ลูก ก็ ต้อง อภิเษก สมรส  

กับ ร้อย ดาว วัน ยัง ค่ำ แม้ เจ้า จะ ไม่ พอใจ แค่ ไหน แต่ นั่น คือ สิ่ง ที่ เปลี่ยนแปลง  

ไม่ ได้” เจ้า ชาย หนุ่ม ฟัง คำ พูด ของ บิดา แล้ว ถึง กับ พ่น ลม หายใจ หนัก หน่วง  

ออก มา สีหน้า ของ เขา ตอน นี้ เคร่งเครียด เป็น ที่สุด โทสะ ที่ พยายาม ข่ม เอา ไว้ 

ค่อยๆ กระพือ ลุก โหม ขึ้น มา ที ละ น้อย

“ถ้า หม่อม ฉัน ยัง ยืนยัน ว่า จะ ไม่ แต่ง ล่ะ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” ถาม ออก ไป อย่าง 

ท้าทาย และ นั่น ก็ ทำให้ ชีค ฮา เซม เบิก ตาก ว้าง จ้อง มอง โอรส อย่าง ตกใจ เขา 
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 ไม่ คิด ว่า ฮิ มราน จะ ใจแข็ง ถึง ขนาด นี้ หรือ ว่า ร้อย ดาว ไม่ คู่ควร กับ ฮิ มราน จริงๆ

“เจ้า จะ ขัด คำ สั่ง พ่อ ยัง งั้น หรือ ฮิ มราน เจ้า เป็น ถึง องค์ รัชทายาท สิ่ง 

ที่ ต้อง ทำ ก็ คือ สร้าง ความ สุข ให้ แก่ ราษฎร ของ เรา” 

ฮิ มราน หัวเราะ เยาะ ออก มา อย่าง ขมขื่น เขา ไม่ ชอบใจ ที่ บิดา มัก จะ 

ยก เอา ราษฎร ของ ความ าร์ มา กดดัน เขา ทุก ครั้ง ที่ มี เรื่อง ขัด แย้ง กัน และ เขา 

ก็ ต้อง เป็น ฝ่าย ยอม แพ้ เสีย ทุกที

“แต่ หม่อม ฉัน ยัง ไม่ เห็น ประโยชน์ ที่ จะ ได้ รับ จาก การ อภิเษก สมรส 

กับ ร้อย ดาว เลย นะ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” ฮิ มราน เอ่ย อย่าง อ่อนใจ ขณะ เอน ร่าง กำยำ 

พิง พนัก เก้าอี้ อย่าง หมด แรง

“อีก หน่อย เจ้า ก็ จะ มอง เห็น ประโยชน์ จาก การ แต่งงาน ครั้ง นี้ เอง  

ฮิ มราน” ชีค ฮา เซ มระ บาย รอย ยิ้ม บน ใบหน้า ที่ ยัง คง หล่อ เหลา ไม่ เสื่อม คลาย 

แม้ จะ ล่วง เลย วัย หนุ่ม มา หลาย สิบ ปี แล้ว ก็ตาม

“งั้น หม่อม ฉัน อยาก ทราบ เหตุผล ของ การ แต่งงาน ครั้ง นี้ ทำไม เสด็จ  

แม่ ถึง ต้อง ทำ สัญญา บ้าๆ นี้ ขึ้น มา ด้วย”

“ก็ เพราะ ว่า อัน มิ กา ต้องการ ชดเชย ความ ผิด ใน อดีต ที่ หล่อน หนี การ 

แต่งงาน กับ พ่อ ของ ร้อย ดาว มา แต่งงาน กับ พ่อ” ดวงตา คม กล้า ของ ชีค ฮา เซม 

ทอด มอง ผ่าน หน้าต่าง บาน วิจิตร ออก ไป มอง ไป ไกล แสน ไกล ราวกับ จะ มอง 

ให้ เห็น ถึง อดีต ที่ เคย ผ่าน มา

“ก็ เลย ให้ หม่อม ฉัน ชดเชย ความ ผิด นั้น แทน หรือ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” ฮิ มราน 

แทบ สะกด กลั้น ความ ขัดเคือง ใจ เอา ไว้ ไม่ ได้ เมื่อ ได้ รับ ฟัง เหตุผล ที่สุด แสน 

จะงี่ เง่า ที่สุด ใน ความ คิด ของ เขา

มี อย่าง ที่ไหน ให้ เขา เป็น ตัวแทน ล้าง บาป ให้ แก่ หล่อน โดย ให้ แต่งงาน 

กับ ลูกสาว ของ ชาย ที่ หล่อน เคย ทำ ผิด ไว้ ด้วย เจ้า ชาย หนุ่ม หัวเราะ เยาะ อย่าง 

เดือดดาล มัน น่า ตลก ชะมัด!

“ถ้า เจ้า ยัง คิด ว่า เป็น ลูกชาย ของ พ่อ เจ้า ก็ ต้อง ทำ ตาม คำขอ นี้ ของ 

อัน มิ กา เพราะ พ่อ รัก นาง มากกว่า สิ่ง ใด” 

คำขอ ของ ชีค ฮา เซ ม มัน ก็ คือ คำ สั่ง ดีๆ นี่เอง ฮิ มราน ถอน หายใจ 
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ออก มา

“เสด็จ พ่อ รัก นาง มากกว่า เสด็จ แม่ แท้ๆ ของ ลูก อีก หรือ พ่ะ ย่ะ ค่ะ”  

เจ้า ชาย ถาม ไป อย่าง นั้น เอง เพราะ รู้ อยู่ แก่ ใจ แล้ว ว่า บิดา ไม่ ได้ รัก มารดา 

แท้ๆ ของ เขา สัก นิด ที่ ต้อง แต่งงาน กัน ก็ เพราะ ถูก คลุม ถุง ชน และ นี่ คือ  

สาเหตุ หลัก ที่ ทำให้ เขา ปฏิเสธ การ แต่งงาน กับ ผู้ หญิง ไทย คน นั้น

เจ้า เล่ห์... เจ้า มารยา...เขา ไม่ อยาก เป็น อย่าง บิดา ที่ หลง ผู้ หญิง จน 

 ต้อง ยอม ทุก อย่าง ยอม แม้ กระทั่ง บังคับ ฝืน ใจ ลูกชาย ของ ตนเอง

“ความ รัก คนละ แบบ กัน พ่อ รัก แม่ ของ เจ้า ใน ฐานะ ของ ชีค ที่ พึง ปฏิบัติ 

ต่อ ภรรยา แต่ ความ รัก ที่ พ่อ มี ต่อ อัน มิ กา แม่ เลี้ยง ของ เจ้า นั้น มัน เป็น ความ รัก 

แบบ ผู้ชาย ธรรมดา คน หนึ่ง ที่ มี ให้ แก่ ผู้ หญิง ที่รัก หมด ใจ”

“เมื่อ เสด็จ พ่อ รู้ อยู่ เต็ม พระทัย ว่าการ คลุม ถุง ชน ไม่ อาจ จะ ทำให้ ชีวิต คู่ 

มี ความ สุข ได้ เพราะ ขาด ความ รัก ที่ มี ต่อ กัน แล้ว ทำไม ถึง ได้ บังคับ หม่อม ฉัน 

ให้ เจริญ รอย ตามพ ระ องค์ ด้วย ล่ะ พ่ะ ย่ะ ค่ะ”

“นั่น เป็น ความ ต้องการ สุดท้าย ของ อัน มิ กา พ่อ ขัด ไม่ ได้” ชีค ฮา เซม 

 ฟัง โอรส พูด แล้ว ก็ รู้สึก สงสาร ไม่ น้อย แต่ เขา ไม่ อาจ ช่วย ฮิ มราน ได้ เพราะ 

สัญญา นั่น เป็น สิ่ง สุดท้าย ที่ หญิง ที่ เขา รัก หมด ใจ ได้ ขอ ไว้ ก่อน ตาย

“หมอ่ม ฉนั คง ม ีความ สขุ ไม ่นอ้ย เลย ท ีเดยีว กบั การ ถกู มดั มอื ชก แบบ นี”้ 

ฮิ มราน ประชด เขา ไม่ น่า บิน กลับ มา จาก วิลลา ที่ ฝรั่งเศส เลย... 

“พ่อ ช่วย เจ้า ไม่ ได้ จริงๆ ฮิ มราน”

“จาก ที่ ฟัง เสด็จ พ่อ ตรัส หม่อม ฉัน ก็ คง หลีก เลี่ยง งาน แต่ง คราว นี้ 

ไม่ ได้” เจ้า ชาย รูป งาม ลุก ขึ้น ยืน เต็ม ความ สูง ใบหน้า หล่อ เหลา นั้น บูด บึ้ง 

ไม่ น้อย

“งั้น หม่อม ฉัน ขอตัว นะ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” ฮิ มราน หมุน ตัว เดิน ออก ไป กำลัง 

จะ ถึง ประตู ห้อง แต่ ชีค ฮา เซ มก็ พูด ขึ้น มา เสีย ก่อน และ คำ พูด นี้ ก็ ทำให้ 

ฮิ มรา นระ บาย รอย ยิ้ม พอใจ ออก มา

“ถ้า นาง เป็น คน ล้ม เลิก งาน แต่ง นี้ เอง นั่น ก็ ถือว่า ไม่ ผิด สัญญา”

“ขอบพระทัย เสด็จ พ่อ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” เจ้า ชาย ฮิ มราน หัน มา ยิ้ม ให้ ชีค 
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ฮา เซม ดวงตา คม กล้า เจิด จ้า ขึ้น อย่าง มี ความ หวัง ฮิ มรา นก ล่า ว ลา บิดา ก่อน 

จะ ก้าว ออก มายัง ทาง เดิน ที่ ปู ด้วย พรม หนา ชั้น ดี เพื่อ กลับ ห้อง ของ ตน

หาก เป็น อย่าง ที่ บิดา พูด...เขา คง ต้อง ทำ อะไร สัก อย่าง แล้ว เพื่อ ให้  

ร้อย ดาว ปฏิเสธ ที่ จะ แต่งงาน กับ เขา แต่ มัน คง ไม่ใช่ เรื่อง ง่าย แน่ เพราะ ทั้ง แม่ 

และ พี่ สาว ของ หล่อน ต่าง ตาโต เท่า ไข่ ห่าน เมื่อ เห็น ของ กำนัล ที่ บิดา ของ เขา 

ฝาก ไป ให้ หรือ เขา ควร ส่ง เงิน ทอง จำนวน มาก ไป ให้ ครอบครัว ของ หล่อน เพื่อ 

ที่ จะ ยกเลิก สัญญา อัปยศ นั่น ซะ 

เจ้า ชาย หนุ่ม หัวเราะ เยาะ ออก มา เบาๆ เขา รู้ ว่า วิธี นี้ ต้อง ใช้ ไม่ ได้ ผล 

อย่าง แน่นอน เพราะ คน พวก นั้น ฉลาด เป็นก รด คง ไม่ พอใจ กับ สิ่ง มี ค่าที่ เขา 

 หยิบ ยื่น ให้ เพราะ รู้ อยู่ เต็มอก ว่า หาก แต่งงาน กับ เขา จะ ได้ มากกว่า นี้ อีก  

ร้อย เท่า พัน เท่า 

ฮิ มราน ยกมือ ขึ้น บีบ ขมับ เบาๆ ความ เคร่งเครียด โจมตี เขา ไม่ หยุด 

หย่อน... 

นี่ เขา จะ ต้อง ใช้ วิธี ไหน นะ ถึง จะ กำจัด ร้อย ดาว ให้ พ้น ไป จาก ชีวิต ของ 

 เขา ได้ หรือ แค่ ให้ พ้น ไป จาก ความ นึกคิด ของ เขา สัก เสี้ยว วินาที ก็ ยัง ดี...  

เพราะ ตั้งแต่ เจอ กัน ที่ ผับ แห่ง หนึ่ง ใน เมือง ไทย ครั้ง นั้น เขา ก็ ยัง ไม่ เคย ลืม 

ใบ หน้า หวานๆ ของ เจ้า หล่อน ได้ สัก นาที เดียว

ร้อยดาวกระชับกระเป๋าเดินทางในมือแน่น น้ำตาแห่งความ

โศก เศร้า ไหล ริน ลง มา อาบ แก้ม ความ เสียใจ ที่ ต้อง จาก บิดา ไป ไกล ทำให้  

หล่อน เจ็บ แปลบ ใน อก แต่ หญิง สาว ก็ ไม่มี ทาง เลือก...

หาก นี่ คือ สิ่ง ที่ บิดา ต้องการ! แม้ จะ สงสัย แต่ ร้อย ดาว ก็ ไม่ เคย คิด จะ 

 ถาม บิดา ว่า เพราะ อะไร ท่าน ถึง ต้องการ ให้ หล่อน เป็น ภรรยา ของ ผู้ชาย 

คน นั้น ผู้ชาย ที่ หล่อน ไม่ เคย แม้แต่ จะ เห็น หน้า...

หล่อน รู้จัก เพียง แค่ ชื่อ ของ เขา เท่านั้น เจ้า ชาย ฮิ มราน บิน ฮา เซม  

อัล-รา ชิด แห่ง ประ เทศ ความ าร์

แม้ จะ พยายาม ปลอบ ใจ ตัว เอง แค่ ไหน แต่ หญิง สาว ก็ ไม่ อาจ ขจัด  
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ความ หวาด กลัว ที่ กำลัง ก่อ ตัว ขึ้น ภายใน จิตใจ ได้ แม้แต่ น้อย 

หล่อน เกรง กลัว เขา... หวาดหวั่น เหลือ เกิน หาก ต้อง ไป ใช้ ชีวิต อยู่ ใน 

 ประ เทศ ความ าร์ ดิน แดน แห่ง ทะเล ทราย ที่ เต็ม ไป ด้วย ความ โหด ร้าย 

กิตติศัพท์ ของ ความ ป่า เถื่อน ของ ผู้ชาย ใน แถบ ทะเล ทราย นั้น ทำให้ หญิง สาว 

แทบ อยาก จะ ร้องไห้

นี่ หล่อน จะ ต้อง ไป เป็น หนึ่ง ใน ผู้ หญิง ใน ฮาเร็ม ของ เจ้า ชาย ฮิ มราน 

อย่าง นั้น หรือ...

ร้อย ดาว คิด อย่าง เศร้า หมอง เท้า บอบบาง ใน รองเท้า หุ้ม ส้น ก้าว ตรง 

ไป ยัง ส่วน บริการ ผู้ โดยสาร บน เครื่อง บิน ทุก ย่าง ก้าว เต็ม ไป ด้วย หยาด น้ำตา 

แห่ง ความ อาดูร

เจ้าชายฮิมรานนั่งหน้าเครียดอยู่ที่ห้องทรงงาน รายงานจาก

นักสืบ ที่ เขา จ้าง วาน ให้ คอย ติดตาม ร้อย ดาว แจ้ง มา ว่า วัน นี้ หล่อน กำลัง จะ 

บิน มา หา เขา เพื่อ เตรียม ตัว เป็น เจ้า สาว ฮิ มราน สบถ อย่าง เดือดดาล ความ  

ขัดเคือง ขุ่น ข้อง หมองใจ อัด แน่น อยู่ ใน อก จน แทบ ระเบิด

“อยาก แต่งงาน กับ ฉัน นัก หรือ ไง ร้อย ดาว” ฮิ มราน ลุก ขึ้น จาก เก้าอี้  

เดิน ไป มา บน พื้น พรม หนา ที่ ปู ไว้ ทั่ว ทั้ง ห้อง อย่าง ใช้ ความ คิด 

เขา จะ ต้อง ล้ม เลิก งาน แต่งงาน ครั้ง นี้ ให้ จง ได้ ใน เมื่อ เขา ไม่ สามารถ 

ปฏิเสธ มัน ได้ ฉะนั้น เขา ก็ จะ ทำให้ เจ้า หล่อน เป็น ผู้ ล้ม เลิก มัน ด้วย ตัว ของ  

หล่อน เอง...

ปุยเมฆสีขาวสะอาดตาลอยผ่านหน้าไปก้อนแล้วก้อนเล่า

หญิง สาว ยกมือ ขึ้น แตะ กระจก ของ เครื่อง บิน ดวงตา กลม โต จ้อง มอง ไป ยัง  

ผืน ฟ้า กว้าง ไกล สี สวย หล่อน ไม่ เคย คาด ฝัน มา ก่อน เลย ว่า ตัว เอง จะ มี โอกาส 

ได้ ใกล้ ชิด กับ ท้องฟ้า เบื้อง บน เช่น นี้ 

แต่ ร้อย ดาว ก็ สุขใจ ได้ ไม่ นาน เมื่อ ความ เป็น จริง ที่ ต้อง เผชิญ หน้า เต้น 

ไหว อยู่ ใน เส้นเลือด ความ เบิก บาน ใจลอย หาย ไป ใน พริบ ตา
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ภาพ ท้อง ทะเล ทราย สี ทอง อร่าม พ้ืน ล่าง ทำให้ หล่อน หวาด กลัว เหลือ เกิน 

กับ ชีวิต ใหม่ ใน ต่าง แดน ชีวิต ที่ ไร้ ซึ่ง อิสระ ชีวิต ที่ มัน จะ ไม่ใช่ ของ หล่อน อีก 

ตอ่ ไป หญงิ สาว ถอน หาย ใจ เบาๆ ขณะ กระชบั เขม็ขดั ให ้แนน่ ขึน้ เมือ่ เครือ่ง บนิ 

กำลัง ร่อน ลง ต่ำ 

กลิ่น อาย แห่ง ความ ป่า เถื่อน เริ่ม วิ่ง เข้า ใส่ หล่อน ชัดเจน ขึ้น ทุก ขณะ  

พอๆ กับ ศักดิ์ศรี ความ เป็น คน ของ หล่อน ที่ กำลัง วิ่ง หนี ไป ที ละ น้อย 

หลอ่น ถกู เขา ซือ้ ดว้ย เงนิ จำนวน มหาศาล... เพราะ คา่ สนิสอด ที ่เจา้ ชาย 

ทะเล ทราย มอบ ให้ บิดา ของ หล่อน นั้น มากมาย จน หล่อน คิด ว่า ชาติ นี้ ก็ คง ใช้  

ไม่ หมด อย่าง แน่นอน

ร้อย ดาว ปลด เข็มขัด ออก จาก ตัว เมื่อ เครื่อง บิน ร่อน ลง แตะ พื้น รันเวย์ 

แผ่ว เบา และ ไม่ ช้า ก็ จอด สนิท หญิง สาว เม้ม ปาก เป็น เส้น ตรง พยายาม 

 อย่าง ที่สุด ที่ จะ เข้ม แข็ง ไม่ ร้องไห้ ด้วย ความ หวาด กลัว แต่ กระนั้น น้ำตา ก็  

 เอ่อ ล้น ออก มา คลอ ที่ หน่วย ตา จนได้

หญิง สาว เก็บ หนังสือเดินทาง ที่ เจ้า พนักงาน ประทับ ตรา เรียบร้อย แล้ว 

เข้า กระเป๋า ด้วย ท่า ทาง เอื่อยๆ ร้อย ดาว ไม่มี ความ กระตือรือร้น แม้แต่ น้อย  

ทั้งๆ ที่ ตอน นี้ ก็ ใกล้ ถึง เวลา ที่ หล่อน จะ ได้ พบ กับ เขา แล้ว 

เจ้า ชาย ฮิ มราน...

ร้อย ดาว ฝืน ยิ้ม แห้ง แล้ง ออก มา หล่อน อยาก จะ รู้ เหลือ เกิน ว่า เขา จะ 

 ยนิดี ที ่ได ้พบ หลอ่น ไหม หรอืบางท ีเขา อาจ จะ ขบั ไล ่หลอ่น ให ้กลบั ประเทศไทย 

ไป แทบ ไม่ทัน ก็ เป็น ได้

และ นั่น... คือ สิ่ง ที่ หล่อน ควร ดีใจ ไม่ใช่ หรือ แต่ มัน ไม่ใช่ สัก นิด หล่อน 

กลับ รู้สึก ด้อย ค่า ลง ต่าง หาก หญิง สาว คิด อย่าง หดหู่

ร้อย ดาว ก้าว มา หยุด นิ่ง อยู่ ที่ ส่วน บริการ ผู้ โดยสาร ขา เข้า แม้ สนามบิน 

แห่ง นี้ จะ ไม่ ใหญ่ โต มากมาย นัก แต่ ความ หรูหรา โอ่อ่า นั้น หา ที่ ใด เปรียบ  

ความ เย็น ฉ่ำ จาก เครื่อง ปรับ อากาศ ทำให้ หล่อน สั่น สะท้าน

หญงิ สาว รูส้กึ โดด เดีย่ว อยา่ง ไม ่เคย เปน็ มา กอ่น ผูค้น มาก หนา้ หลาย ตา  

เดิน ผ่าน หน้า หล่อน ไป คน แล้ว คน เล่า ร้อย ดาว ยืน นิ่ง อยู่ กับ ที่ ดวงตา กลม  
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หวาน ฉ่ำ เหลียว มอง หา คน ที่ จะ มา รับ หล่อน ไป พบ เจ้า ชาย ฮิ มราน

“คุณ ร้อย ดาว ใช่ ไหม ครับ”  เสียง  เอื้อน เอ่ยนั้น เป็น ภาษา ไทยไม่ ชัดเจน 

นัก ร้อย ดาว รีบ หัน หลัง กลับ ไป มอง ยัง ต้น เสียง

ผู้ชาย รูป ร่าง สูง ใหญ่ อยู่ ใน ชุด ประจำ ชาติ สี ขาว ยาว รุ่มร่าม กำลัง ยืน 

ยิ้ม ให้ หล่อน หญิง สาว มอง บุรุษ คน นั้น นิ่ง ความ ตระหนก ที่ ไม่ อาจ ซ่อน เร้น  

ได้ เล็ดลอด ออก มา

“ค่ะ คุณ คือ...” หล่อน ไม่ อยาก จะ คิด ว่า ผู้ชาย ตรง หน้า คือ เจ้า ชาย 

ฮิ มราน เพราะ ดู จาก ท่าทาง และ การ แต่ง ตัว แล้ว เขา ดู ธรรมดา เกิน ไป

“ผม คือ คน ที่ จะ มา รับ คุณ” เขา พูด แค่ นั้นขณะ เอื้อม มา หยิบ กระเป๋า 

เดนิ ทาง ของ หลอ่น มา ถอื ไว ้แลว้ เดนิ นำ หลอ่น ออก ไป ยงั ลาน จอด รถ หญงิ สาว 

รีบ เดิน ตาม ไป

ระหว่าง เดิน ออก มา นั้น หญิง สาว รู้สึก เหมือน มี สายตา หลาย คู่ คอย  

จบั จอ้ง หลอ่น ไม ่วางตา รอ้ย ดาว กม้ หนา้ ลง มอง สำรวจ การ แตง่ กาย ของ ตวั เอง 

ก่อน จะ ถอน หายใจ ออก มา

เสื้อ เชิ้ต สี ขาว กับ กางเกง ยีน กลาง เก่า กลาง ใหม่ ที่ อยู่ บน ร่างกาย ของ 

หลอ่น นัน้ ชา่ง แตก ตา่ง กบั การ แตง่ กาย ของ สตร ีใน ประ เทศ ความ าร ์อยา่ง สิน้เชงิ  

เพราะ ถึง แม้ การ แต่ง ตัว ของ หล่อน จะ ไม่ ได้ เปิด เผย เนื้อ หนัง อะไร นัก แต่  

หล่อน ก็ ไม่ ได้ คลุม ผม คลุม หน้า เหลือ แต่ ดวงตา แบบ สาวๆ ใน ประเทศ นี้

รถ ขับ เคลื่อน สี่ ล้อ แล่น ออก มา จาก สนามบิน แล่น ไป ตาม เส้น ทาง  

สาย เดียว ที่ ตัด ผ่าน ทะเล ทราย แม้ ใน รถ คัน นี้ จะ เปิด แอร์ เย็น ฉ่ำ แต่ กระนั้น  

หญิง สาว ก็  สัมผัส กับ ไอ ร้อน จาก ผืน ทะเล ทราย สี ทอง ที่ แผ่ รัศมี เข้า ใส่ อย่าง 

ไม่ หยุด หย่อน ได้ เป็น อย่าง ดี

ภาพ ฝุ่น ทราย ที่ พัด ปลิว ผ่าน หน้า ไป มา เหมือน กับ หมอก หนา ยาม เช้า 

ที่ หล่อน เคย สัมผัส ที่ เมือง ไทย แต ่นั่น คือ หยาด หยด ของ ความ ชุ่ม ชื่น ต่าง กับ 

ภาพ ตรง หน้าที่ บ่ง บอก ถึง ความ แห้ง แล้ง กันดาร

“เรา จะ ไป ที่ไหน กัน คะ” หญิง สาว หัน ไป พูด กับ ชาย หนุ่ม ที่ เป็น สารถี 

ให้ แก่ หล่อน ร้อย ดาว พยายาม พูด ให้ ช้า ที่สุด เพราะ หล่อน มั่นใจ ว่า เขา คง 
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ไม่ ชำนาญ ภาษา ไทย นัก

เมือ่ คดิถงึ ความ สามารถ ใน การ พดู ภาษา ไทย ของ คนใน เมอืง นี ้รอ้ย ดาว 

 ก็ อด แปลก ใจ ไม่ ได้ที่ ผู้คน ส่วน ใหญ่ ที่ หล่อน พบ เจอ ที่ สนามบินของ ความ าร์  

สามารถ พูด ภาษา ไทย ได้ แม้ พวก เขา จะ สื่อสาร ได้ ไม่ ชัดเจน นักก็ตาม

“ผม จะ พา คุณ ไป พบ กับ คน ที่ คุณ รอ คอย ไง” 

คิ้ว โก่ง ดั่ง คัน ศร ของ ร้อย ดาว เลิก ขึ้น อย่าง ประหลาด ใจ 

“เจ้า ชาย ฮิ มราน ใช่ ไหม คะ” สิ่ง รอบ ตัว เงียบ งัน ไป ทันที ไม่มี คำ ตอบ 

จาก ปาก ของ บุรุษ คน นั้น มี แต่ เสียง หัวเราะ แผ่ว เบา จาก ลำ คอ ความ รู้สึก หวั่น 

เกรง เริม่ พุง่ เขา้ ใส ่อกี ครัง้ และ ก ็ด ูเหมอืน มนั จะ ยิง่ ทว ีความ รนุแรง ขึน้ เรือ่ยๆ เมือ่ 

เขา หัก พวง มาลัย เลี้ยว เข้าไป ยัง ทาง เส้น แคบ และ คด เคี้ยว ที่ แยก ออก มา จาก 

ถนน ใหญ่

ภาพ ผืน ทะเล ทราย กว้าง ใหญ่ ไพศาล ดู ลึกลับ น่า หวาด กลัว แสง ของ 

ดวง อา ทิต ย์ ค่อยๆ ลา ลับ ขอบ ฟ้า ลง ไป ที ละ นิด เหมือน กับ จะ บอก กล่าว ให้ 

รู้ ว่า ยาม ราตรี กำลัง จะ มา เยือน

หญงิ สาว ได ้แต ่นัง่ เงยีบ มา ตลอด ทาง เพราะ หลอ่น รู ้ด ีวา่ ถงึ จะ เอย่ ปาก 

ถาม อะไร ออก ไป ก็ คง ไม่ ได้ รับคำ ตอบ จาก ผู้ชาย คน นี้ แน่ ดู เหมือน เขา จะ รับ 

คำ สั่ง มา ให้ พูด กับ หล่อน เพียง เท่า นี้

ร้อย ดาว พ่น ลม หาย ใจ หนักๆ รู้สึก เมื่อย ขบ ไม่ น้อย เมื่อ ต้อง นั่ง รถ มา 

เป็น ระยะ เวลา ไม่ น้อย กว่า สอง ชั่วโมง เมื่อไร กัน นะ...หล่อน ถึง จะ ได้ พบ กับ เขา  

สัก ที

ไม่ ช้า ภาพ ของ กระโจม แบบ พวก เร่ ร่อน เผ่า เบ ดู อิน ก็ ปรากฏ อยู่ ใน รัศมี 

สายตา หญิง สาว กะพริบ ตา ถี่ๆ พยายาม คิด ว่า สิ่ง ที่ หล่อน กำลัง จะ เผชิญ นั้น 

เป็น เพียง ความ ฝัน

เขา คง ไม่ ได้ จะ พาห ล่อน มา รอนแรม กลาง ทะเล ทราย หรอก นะ!

แต่ ก ็ด ูเหมอืน คำขอ ของ หลอ่น จะ ไม่ เปน็ ผล เมือ่ รถ ที ่หลอ่น นัง่ มาตัง้แต่  

สนาม บนิ จอด สนทิ หญงิ สาว หนั ไป มอง หนา้ คน ขบั รถ ดว้ย สายตา ที ่เตม็ ไป ดว้ย 

คำถาม แต่ หล่อน ก็ ไม่ ได้ รับคำ ตอบ ใดๆ กลับ มา
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“ถงึ แลว้...” เขา พดู แค ่นัน้ ก ็เปดิ ประต ูและ กา้ว ลง จาก รถ ไป ทนัท ีทิง้ ให ้ 

ร้อย ดาว มอง ตาม ไป ตา ปริบๆ 

หญงิ สาว ลง มา จาก รถ สายตา กวาด มอง ไป รอบๆ หลอ่น เหน็ ผูค้น ใน ชดุ 

ประจำ ชาต ิเดนิ ไป มา รอ้ย ดาว จอ้ง มอง กระโจม หลงั ใหญ ่เบือ้ง หนา้ อยา่ง กงัขา 

ก่อน จะ มอง เลย ไป ยัง กระโจม หลัง เล็กๆ สี่ ห้า หลัง ที่ ตั้ง อยู่ ห่าง ออก ไป

“เชิญ คุณ ด้าน ใน...” สตรี นาง หนึ่ง ที่ คลุม ผม คลุม หน้า จน เหลือ แต่ 

ดวงตา เดิน มา พูด กับ หล่อน ด้าน หลัง ร้อย ดาว รีบ หัน กลับ ไป มอง และ รอย ยิ้ม 

ของ หล่อน มี อัน ต้อง แห้ง แล้ง ลง ทันที เมื่อ เห็น แวว ตา ไม่ พอใจ ของ สตรี นาง นั้น

หญงิ สาว กา้ว ตาม สตร ีชาว ความ าร ์ไป หยดุ อยู ่หนา้ กระโจม ที ่ใหญ ่ทีส่ดุ 

ใน บรรดาก ระ โจม ทั้ง หลาย ที่ ตั้ง อยู่ ใน แถบ นี้ 

“เข้าไป ได้ แล้ว มี คน กำลัง รอ พบ คุณ อยู่” สตรี ใน ชุด รุ่มร่าม เปิด ปาก 

ประตู กระโจม ให้ ร้อย ดาว ประสาน สายตา กับ สตรี นาง นั้น อย่าง ชั่งใจ ก่อน จะ 

ตัดสิน ใจ ก้าว เท้า เดิน เข้าไป ด้าน ใน ทุก ย่าง ก้าว เต็ม ไป ด้วย ความ กริ่ง เกรง

ภาพ ที่ เห็น ตรง หน้า ทำให้ หล่อน ถึง กับ ตื่น ตะลึง นี่ ถ้า หล่อน กำลัง นอน 

อยู่ ที่ บ้าน หล่อน คง คิด ว่า ตัว เอง ฝัน ถึง เจ้า ชาย แขก ใน เทพนิยาย อาหรับ ราตรี 

อย่าง แน่นอน

แต่ นี่ ไม่ใช่! มัน เป็น ความ จริง 

เตียง กว้าง แบบ เตี้ย ที่ ปู ด้วย ผ้า ซาติน เนื้อ ดี ตั้ง อยู่ ใจกลาง กระโจม ด้าน 

บน เตยีง ม ีมุง้ บางๆ คลมุ อยู ่ดา้น ขา้ง ของ กระโจม ม ีโซฟา ที ่ทำ จาก หนงั อยา่ง ด ี 

ตั้ง อยู่ โดย มี หมอน ใบ สวย วาง เรียง ราย อยู่ บน นั้น

หญิง สาว ก้าว เท้า ไม่ ออก ขาอ่อน แรง ได้ อย่าง ไม่ น่า เชื่อ เมื่อ สายตา  

ของ หล่อน ปะทะ เข้า กับ ร่าง สูง ใหญ่ ของ ผู้ชาย คน หนึ่ง ที่ ยืน หัน หลัง ให้ หล่อน

ความ รู้สึก หวาด กลัว ถาโถม เข้า ใส่ หล่อน รุนแรง ราวกับ พายุ เฮอ ริ เคน 

เหงือ่ เมด็ เลก็ๆ ผดุ ขึน้ ตาม หนา้ผา กอ ยา่ง ควบคมุ ไม ่ได ้มอื บาง เยน็ เยยีบ ราวกบั 

หล่อน เพิ่ง ไป จับ น้ำ แข็ง มา อย่าง นั้น

เขา ละ มั้ง... เจ้า ชาย ฮิ มราน บิน ฮา เซม อัล-รา ชิด

แต่ ทำไม เขา ถึง มา อยู่ ใน ทะเล ทราย ล่ะ เขา ไม่ ได้ ประทับ อยู่ ใน วัง หรอก 
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หรือ หรือ ว่า หล่อน กำลัง เข้าใจ อะไร ผิด กัน แน่

หัวใจ ของ หล่อน เหมือน จะ หยุด เต้น ลม หายใจ ติดขัด อยู่ ที่ ลำ คอ เมื่อ  

เขา หัน หน้า มา และ นั่น ก็ เป็น สาเหตุ ให้ สติสัมปชัญญะ ของ หญิง สาว แทบ บิน 

หาย ไป เหลือ ไว้ แต่ ความ รุ่ม ร้อน บาง อย่าง ที่ ไม่ สามารถ อธิบาย เป็น คำ พูด ได้

เขา อยู่ ใน ชุด ประจำ ชาติ ไร้ ที่ ติ เสื้อ คลุม ตัว นอก สี ดำ สวม ทับ เสื้อ ตัว ใน 

สี ขาว ตัว ยาว กรอม เท้า กระดุม เม็ด สวย ติด เรียง ราย กันลง มา ถึง บริเวณ กลาง 

ลำ ตัว ด้าน บน ศีรษะ มี ผ้า สี ขาว ที่ มี เสวียน เชือก สี ดำ ทำ จาก ไหม ชั้น ดี คลุม อยู่ 

เรือน ร่าง ของ เขา สูง ใหญ่ มาก ถ้า หล่อน คาด คะเน ไม่ ผิด คง อยู่ ประมาณ 6 ฟุต 

กับ อีก หลาย นิ้ว ร้อย ดาว ถอน หายใจ เฮือก ใหญ่ เมื่อ นึกถึง อิทธิพล ของ เขา 

ที่ กำลัง โจมตี เข้า ใส่ หล่อน

ไหล ่กวา้ง สงา่ งาม บง่ บอก ถงึ ความ แขง็แกรง่ และ พละ กำลงั ที ่เขา ม ีอยู ่ใน 

ตวั ได้ เปน็ อยา่ง ด ีหญงิ สาวก วาด สายตา มอง คน ตรง หนา้ อยา่ง ลมืตวั ผม ส ีดำ  

สนิท ของ เขา ตัด สั้น ดวงตา สี น้ำตาล เข้ม เจิด จ้า อยู่ ใต้ ขนตา ดก ดำ โดย มี  

เรียว คิ้ว หนา เป็น ปื้น สี เข้ม ขับ ให้ ดู โดด เด่น มาก ขึ้น อย่าง ไม่ น่า เชื่อ

ร้อย ดาว ถอน หายใจ อย่าง หนักอก กับ ภาพ ที่ เห็น ตรง หน้า หัวใจ ของ 

หล่อน เต้น รัว ราว กลอง ที่ ถูก กระหน่ำ ตี เมื่อ หล่อน เลื่อน สายตา มอง ริม ฝีปาก 

หยัก ได้ รูป สี สวย ที่ อยู่ ภาย ใต้ จมูก โด่ง เป็น สัน งดงาม กราม แข็งแกร่ง ของ เขา 

 ม ีไร เครา เขยีว ครึม้ ขึน้ อยู ่หญงิ สาว รูส้กึ ลำ คอแหง้ ผาก บรุษุ ตรง หนา้ หลอ่ เหลา 

ราวกับ เทพ บุตร ปฏิกิริยา ที่ หล่อน มี ต่อ การ เผชิญ หน้า กับ เขา นั้น ทำให้ หล่อน 

หวาด กลัว... กลัว เสีย ยิ่ง กว่า พายุ ทะเล ทราย ซะ อีก

หญงิ สาว เหน็ รมิ ฝปีาก สวย หยกั โคง้ ขึน้ เปน็ รอย ยิม้ แต ่มนั ไมใ่ช่ รอย ยิม้ 

ยินดี ปรีดา เลย สัก นิด เพราะ รอย ยิ้ม นั่น แสดง ถึง ความ ดู หมิ่น ดูแคลน ต่าง หาก 

ความ ร้อน แห่ง ความ อับอาย วิ่ง ขึ้น สู่ พวง แก้ม นวล หล่อน รู้สึก อยู่ ผิด ที่ ผิด ทาง 

อย่าง บอก ไม่ ถูก

และ เมื่อ ร่าง สูง ใหญ่ นั้น ก้าว เข้า มา หยุด ยืน อยู่ เบื้อง หน้า ห่าง กัน ไม่ เกิน  

2 เมตร ความ คุ้น ตา ก็ บังเกิด ขึ้น กับ หล่อน หญิง สาว เบิก ตาก ว้าง เรียว ปาก อิ่ม 

สี สวย เผยอ ออก จาก กัน อย่าง ลืมตัว
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“คุณ...” หล่อน เหมือน จะ จำ เขา ได้ ก็ ใช่ น่ะ สิ หล่อน จำ ได้ เขา แน่ๆ  

เลย ละ หล่อน จะ ลืม ผู้ชาย ที่ หล่อ เหลา แบบ นี้ ได้ อย่างไร แก้ม สาว แดง ระ เรื่อ  

ชวน มอง หล่อน ปฏิเสธ ความ ดีใจ ที่ พุ่ง พรวด ขึ้น มา ล้น อก แทบ ไม่ มิด

“เรา เคย พบ กัน แล้ว ใช่ ไหม คะ ที่ เมือง ไทย...”

เสียง หัว เราะ หึๆ ใน ลำ คอ ของ บุรุษ รูป งาม ตรง หน้า ทำให้ ร้อย ดาว 

 หน้า ร้อน วูบ ดวงตา กลม โต ใส แจ๋ว จ้อง เขา ไม่ วางตา รอย ยิ้ม ละไม แตะ แต้ม 

ดวง หน้า

ฮิ มราน หรี่ ตาม อง หญิง งาม ตรง หน้า นิ่ง เขา เริ่ม รู้สึก ถึง ความ อึดอัด ที่  

เกิด ขึ้น ทั่ว กาย ลม หายใจ ของ เขา ขาด ช่วง เจ้า ชาย หนุ่ม แทบ ไม่ อยาก จะ เชื่อ 

เลย วา่ หลอ่น จะ ม ีอทิธพิล ทำให ้การ ควบคมุ ตวั เอง ที ่เขา เคย ม ีอยู ่ลน้ ปรี ่ลด นอ้ย 

ถอย ลง ได้ อย่าง น่า กลัว แบบ นี้

แต่ เขา ก็ ปฏิเสธ ไม่ ได้ ว่า...หล่อน งดงาม หา ที่ ติ ไม่ ได้ เลย จริงๆ 

ใบหน้า รูป ไข่ ขาว อม ชมพู เนียน ตา ผม เส้น เล็ก สี ดำ ขลับ เหยียด ตรงถึง  

กลาง หลงั ดา้น หนา้ ม ีกิบ๊ ส ีดำ ตดิ ไว ้ฝัง่ ละ ตวั ดวงตา กลม โต หวาน ฉำ่ อยูใ่ต ้ขนตา  

ดก ดำ ยาว งอน ขน คิ้ว สี ดำ สนิท ขึ้น เป็น เส้น สวย โก่ง ราวกับ คัน ศร จมูก โด่ง เชิด  

น้อยๆ อยู่ บน เรียว ปาก อิ่ม รูป กระจับ สี แดง ระ เรื่อ ฮิ มรา นท อด ถอน ลม หายใจ 

เฮือก ใหญ่ เมื่อ รับ รู้ ถึง ความ งดงาม อย่าง เหลือ เชื่อ ของ เจ้า หล่อน

เจ้า ชาย รูป งาม เลื่อน สายตา ลง ต่ำ เลือด หนุ่ม ของ เขา พลัน เดือด พล่าน 

เมื่อ สายตา รับ ภาพ ทรวงอก อวบ อัด ภาย ใต้ เสื้อ เชิ้ต สี ขาว ฮิ มรา นอ ยาก จะ 

กระชาก เจ้า เสื้อ เชิ้ต บ้าๆ นั่น ออก แล้ว ตะโบม เจ้า ก้อน เนื้อ นั้น ให้ หาย คลุ้มคลั่ง 

และ ไหน จะ สะโพก ผาย กลม กลงึ นัน่ อกี มนั รบั กนั อยา่ง เหมาะ เจาะ กบั บัน้ทา้ย 

งอน งาม น่า เคล้า คลึง นี่ ยัง ไม่ รวม ถึง เรียว ขา ยาว ได้ รูป สวย ของ เจ้า หล่อน 

 ที่ ซุกซ่อน อยู่ ใน กางเกง ยีน มอซอ ตัว นั้น 

ความ อึดอัด จน แทบ จะ ระเบิด กำลัง โจมตี เขา อย่าง หนัก เขา ไม่ อยาก 

คิด เลย ว่า หาก เรียว ขา ยาวๆ ของ เจ้า หล่อน โอบ รัด รอบ เอว แกร่ง ของ เขา จะ 

เป็น อย่างไร...

ก็ นร กน่ะ สิ! ฮิ มรา นร้ อง ตะโกน บอก ตัว เอง ใน ใจ ราวกับ คน บ้า
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เจ้า ชาย หนุ่ม รู้สึก หงุดหงิด งุ่นง่าน อย่าง ไม่ เคย เป็น มา ก่อน เขา ไม่ 

ชอบ เลย สัก นิด ที่ ตัว เอง ตอบ รับ เสน่ห์ ทาง เพศ ของ ร้อย ดาว รุนแรง ขนาด นี้ แต่  

หล่อน ก็ งดงาม จน เขา ละ สายตา ไป จาก หล่อน ไม่ ได้ เลย จริงๆ งดงาม เสีย จน 

 เขา รู้สึก ลังเล กับ ความ คิด ที่ จะ ปฏิเสธ การ แต่งงาน กับ หล่อน

หรือ ว่า เขา จะ ยินยอม เข้า พิธี อภิเษก สมรส กับ หล่อน ดี...

เพราะ เขา คิด ว่า หล่อน ต้อง เป็น คู่ นอน ที่ ยอด เยี่ยม อย่าง มาก แต่ นั่น ก็  

ไม่ ได้ หมายความ ว่า หล่อน จะ เป็น แม่ ที่ ดี ของ ลูก เขา ได้

และ ที ่สำคญั...เขา ทำใจ ให ้ยอมรบั พฤตกิรรม ไร ้ยางอาย ของ หลอ่นไม ่ได ้ 

เจ้า สาว ของ เขา ต้อง บริสุทธิ์ และ สะอาด ดั่ง น้ำค้าง ยาม เช้า แม้ เขาจะ อาศัย อยู่ 

 ใน ฝรั่งเศส มา หลาย ปี แต่ นั่น ก็ ไม่ ได้ ทำให้ เขา ลืม วัฒนธรรมอัน ดี งาม ของ  

ความ าร์ แม้แต่ น้อย 

เพราะ สิ่ง ที่ เขา พยายาม หลีก เลี่ยง อย่าง ที่สุด ยาม ที่ อยู่ ใน ฝรั่งเศส 

ก็ คือ การ หลับ นอน กับ ผู้ หญิง พรหมจรรย์ เพราะ เขา รู้ ดี อยู่ แก่ ใจ ว่า ตนเอง นั้น 

 ไม่ สามารถ ให้ สิ่ง ที่ คู่ควร กับ พวก หล่อน ได้ ดัง นั้น คู่ นอน ของ เขา แต่ละ คน จึง 

 เป็น ผู้ หญิง รัก สนุก ทั้ง นั้น สนุก ด้วย กัน ชั่ว ครู่ ชั่ว ยาม ก่อน จะ แยก ย้าย กัน ไป

เคย มี บาง ครั้ง ที่ ผู้ หญิง เหล่า นั้น คิด จะ จริงจัง กับ เขา แต่ เขา ก็ ปฏิเสธ 

อย่าง ไม่มี เยื่อ ใย เพราะ เขา ไม่ ต้องการ จะ ถูก ล่าม โซ่ ไว้ กับ ผู้ หญิง คน ไหน เขา 

ยินดี ที่ จะ นอน กับ ผู้ หญิง มาก หน้า แต่ ไม่ คิด จะ หยุด ที่ ใคร ทั้ง นั้น

แต่ ถ้า หาก ต้อง หยุด จริงๆ แล้ว ละ ก็...

เธอ คน นั้น ต้อง เป็น พรหมจารี...ไม่ใช่ ทำตัว เละเทะ แบบ ร้อย ดาว!

“จำ แม่น นี่...” 

ร้อย ดาว หน้า ร้อน ผ่าว ด้วย ความ อับอาย ความ ปรารถนา อัน รุนแรง 

 ที ่ม ีเขา เปน็ สาเหตุ วิง่ หาย ไป ทนัท ีเมือ่ คำ พดู ดแูคลน ออก มา จาก รมิ ฝปีาก หยกั 

สวย คู่ นั้น

“แล้ว คุณ มา อยู่ ที่ นี่ ได้ ยัง ไง คะ แล้ว เจ้า ชาย ล่ะ” หล่อน เห็น เขา หัวเราะ 

ก่อน ที่ จะ เดิน เข้า มา ใกล้ หล่อน อีก จาก ระยะ ห่าง 2 เมตร เหลือ แค่ ไม่ ถึง หนึ่ง 

ไม้บรรทัด 
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ลม หายใจ ของ หล่อน ติดขัด แน่น อก ความ ชิด ใกล้ ทำให้ หล่อน ได้ กลิ่น 

กาย สะอาด สะอ้าน จาก เรือน ร่าง กำยำ นั้น เขา สูง จน หล่อน ต้อง เงย หน้า ขึ้น 

มอง ปกติ แล้ว หล่อน นั้น ก็ ไม่ใช่ ผู้ หญิง ตัว เตี้ย สัก นิด แต่ เมื่อ เผชิญ หน้า กับ เขา 

หล่อน กลาย เป็น มด ไป ใน ทันที

“ที่ นี่ ไม่มี เจ้า ชาย... มี แต่ โจร ทะเล ทราย เท่านั้น” 

หญิง สาว จ้อง มอง เขา อย่าง ตกใจ ก่อน จะ ฝืน หัวเราะ ออก มา ใน ใจ 

ก็ ภาวนา ให้ หู ของ หล่อน เพี้ยน ไป เอง

“คุณ ต้อง ล้อ ฉัน เล่น แน่ เลย...”

“ผม ไม่ เคย ล้อ เล่น คุณ ลำบาก ซะ แล้ว ละ ร้อย ดาว” ดวงตา ของ เขา 

 เจิด จ้า ไป ด้วย กอง เพลิง รอย ยิ้ม ยโส ผุด อยู่ ที่ มุม ปาก ร้อย ดาว ตัว สั่น สะท้าน 

 ขึ้น มา ความ หวาด กลัว กำลัง รุกราน หล่อน อย่าง รุนแรง

สายตา ของ หลอ่น ประสาน กบั ดวงตา คม กลา้ ดดุนั ของ เขา โดย บงัเอญิ 

ปฏิกิริยา อัน น่า อึดอัด บาง อย่าง จู่โจม เข้า ใส่ ทั้ง เขา และ หล่อน อย่าง โหด เหี้ยม

“แต่ ว่า ฉัน มา พบ เจ้า ชาย ฮิ มราน นะ คะ” หล่อน ยัง ฝืน พูด ออก มา 

“ผม นี่ ไง ฮิ มราน” เขา พูด เสียง กร้าว ความ อวด เบ่ง ของ เขา เปล่ง รัศมี 

ออก มา จาก เรือน ร่าง สูง ใหญ่ จน น่า สะ พรึง กลัว นั้น จน แสบ ตา

“แต่ ไม่ใช่ เจ้า ชาย คน ที่ คุณ ต้องการ จะ พบ อย่าง แน่นอน” ฮิ มราน 

ปด คำ โต และ ก็ รู้สึก สะใจ เมื่อ เห็น สีหน้า ของ สตรี สาว ตรง หน้า ซีด เผือด ลง  

แต่ กระนั้น หล่อน ก็ ยัง งาม อยู่ดี

“แต่ เขา พา ฉัน มา ที่ นี่ หรือ ว่า มี การ เข้าใจ ผิด กัน” หญิง สาว พยายาม  

คิด หา ทางออก พยายาม ผูก เรื่อง ให้ น่า หวาด กลัว น้อย ที่สุด 

“สงสัย ฉัน จะ ขึ้น รถ ผิด คัน แน่ๆ” หล่อน พึม พำ เบาๆ ฮิ มราน หรี่ ตามอง 

 หล่อน ด้วย สายตา เพชฌฆาต ดีๆ นี่เอง

“ไม่ ผิด หรอก” หล่อน เงย หน้า ขึ้น มอง เขา อย่าง ตกใจ

“คณุ หมายความ วา่ ยงั ไง คะ” รอ้ย ดาว ภาวนา เหลอื เกนิ ขอ อยา่ ให ้เขา 

มี เจตนา ร้าย กับ หล่อน เลย...

เขา ยืน่ มอื หนา มา ควา้ เอว คอด ของ หลอ่น เขา้ไป แนบ อก ความ แขง็แกรง่ 
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ที่ เกิด จาก กล้าม เนื้อ แน่น แนบ ชิด กับ ความ อิ่ม เต็ม ของ ทรวงอก สาว ฮิ มราน 

สบถ เป็น ภาษา ความ าร์ ซึ่ง ร้อย ดาว ฟัง ไม่ ออก

ทั้งๆ ที่ พยายาม จะ ทำให้ หล่อน อก สั่น ขวัญ หาย และ ตกใจ วิ่ง หนี กลับ 

บ้าน เกิด ของ หล่อน ไป แต่ ผิด คาด เพราะ คน ที่ ได้ รับ ผลก ระ ทบ โดยตรง คือ 

เขา เอง ต่าง หาก ความ อึดอัด จน น่า เวียน หัว พุ่ง เข้า ใส่ ช่อง ท้อง ของ เขา อย่าง 

ป่า เถื่อน

เขา อยาก จะ จับ หล่อน โยน ลง บน เตียง แล้ว ก็ จัดการ กับ เรือน ร่าง งดงาม 

ของ หล่อน ซะ ให้ หาย บ้า ฮิ มรา นคร วญ คราง ออก มา อย่าง ทุกข์ ระทม นี่ เขา 

จะ ต้านทาน เสน่ห์ ของ ร้อย ดาว ได้ นาน แค่ ไหน นะ แต่ ยัง ไง ก็ ขอ ให้ นาน พอ จน 

หล่อน วิ่ง หนี กลับ เมือง ไทย ไป ก็ แล้ว กัน

“ผม ให้ คน ไป รับ คุณ มา เอง...” เมื่อ เห็น หล่อน จ้อง มอง เขา อย่าง กังขา 

ฮิ มราน จึง อธิบาย ต่อ

“ผม กับ เจ้า ชาย เรา ไม่ ถูกกัน เรา เป็น ศัตรู กัน” หน้า ของ ร้อย ดาว ที่ ซีด 

อยู่ แล้ว ขาว ลง ไป อีก ราวกับ กระดาษ 

หญิง สาว อยาก จะ ร้องไห้ นี่ หล่อน สมควร จะ เชื่อ คำ พูด ของ เขา ดี ไหม

“คุณ ต้อง ล้อ ฉัน เล่น แน่ๆ เลย” 

ฮิ มราน หัวเราะ เมื่อ ฟัง คำ พูด ที่ พยายาม ปลอบ ใจ ตัว เอง ของ ร้อย ดาว

“ช่วย พา ฉัน ไป หา เจ้า ชาย ที เถอะ ฉัน ขอร้อง หรือ ถ้า ลำบาก เกิน ไป  

พา ฉัน ไป ที่ สนาม บิน ก็ได้”

“คุณ จะ บิน กลับ เมือง ไทย หรือ” ฮิ มราน ถาม ออก ไป อย่าง คาด หวัง 

เพราะ ถ้า หล่อน ตัดสิน ใจ กลับ เมือง ไทย ไป ตอน นี้ เขา จะ รีบ ไป ส่ง หล่อน โดย 

 ไม่ รอ ให้ เสีย เวลา เลย

“เปล่า ค่ะ ฉัน คิด ว่า คน ของ เจ้า ชาย คง รอ ฉัน อยู่” คำ พูด ของ หล่อน 

ทำให้ ความ ผิด หวัง ปรากฏ อยู่ ใน แวว ตา ของ เขา ก่อน จะ จาง หาย ไป เหลือ แต่ 

ความ เย็น ชา ดัง เดิม

“ถ้า ผม ไม่ ทำ ตาม ที่ คุณ ขอ ล่ะ” 

ความ ตกใจ แปร เปลี่ยน เป็น ความ ไม่ พอใจ ก่อน จะ กลาย เป็น ความ 
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ขัดเคือง สุด แสน หล่อน มอง เขา อย่าง ตำหนิ

“แต่ คุณ กำลัง ลักพา ตัว เจ้า สาว ของ เจ้า ชาย ฮิ มราน นะ” เขา หัวเราะ 

เยาะ แก้ม ของ หล่อน ร้อน ผ่าว แต่ ก่อน จะ พูด อะไร ออก ไป หล่อน ก็ รู้สึก ถึง 

 ความ เหมือน ของ ชื่อ ของ ชาย ทั้ง สอง คน

ฮิ มราน...กับ เจ้า ชาย ฮิ มราน ทำไม ถึง ชื่อ เดียวกัน ล่ะ

“ทำไม คุณ กับ เจ้า ชาย ถึง ชื่อ เดียวกัน คะ นี่ คุณ กำลัง เล่น ตลก อะไร กัน 

แน่”

ฮิ มราน ยัก ไหล่ กว้าง อย่าง ไม่ ใส่ใจ “ก็ แค่ เหมือน กัน แต่ ไม่ใช่ คน เดียว 

กัน แน่”

“ฉัน ไม่ เชื่อ คุณ หรอก คุณ ไม่ ได้ ชื่อ ฮิ มราน หรอก”

“ก็ตาม ใจ แต่ ขอบ อก ว่า ผม จะ ไม่ ไป ส่ง คุณ ให้ เจ้า ชาย บ้า บอ อะไร 

 นั่น หรอก” 

เหมอืน โลก ทัง้ โลก กำลงั มดื มดิ รอ้ย ดาว แทบ ลม้ ทัง้ ยนื นี ่หลอ่น ไมอ่ยาก  

จะ เชื่อ เลย ว่า ตัว เอง จะ ต้อง มา พบ เจอ กับ ชะตา กรรม อัน โหด ร้าย เช่น นี้ แล้ว นี่ 

เจ้า ชาย จะ ตาม หา หล่อน ไหม นะ

“การ ที่ ผม มี คุณ อยู่ ใน มือ นั่น ก็ คือ สิ่ง ได้ เปรียบ ที่ ผม มี เหนือ เจ้า ชาย”

“ฉัน ไม่ ได้ มี ค่า ขนาด นั้น สัก หน่อย คุณ ปล่อย ฉัน ไป เถอะ นะ คะ รับรอง 

ว่า ฉัน จะ ไม่ บอก เรื่อง นี้ กับ เจ้า ชาย แน่” หล่อน ขอร้อง เขา อย่าง มี ความ หวัง  

แต ่มนั ก ็ดบั วบู ลง ราวกบั แสง เทยีน ตอ้ง ลม เมือ่ คำ พดู อนั รา้ยกาจ ไร ้ความ ปราน ี

ของ เขา ดัง ขึ้น มา

“ผม ไม่ รับ ข้อ เสนอ ของ คุณ”

“คุณ มัน ใจร้าย ทำไม ต้อง มา ลง ที่ ฉัน ด้วย ฉัน ไม่ ได้ มี เรื่อง โกรธ แค้น 

กับ คุณ สัก หน่อย” น้ำตา ที่ ซ่อน อยู่ ใน อก ล้น ทะลัก ออก มา อย่าง น่า ละอาย  

แต่ จะ ทำ ยัง ไง ได้ เล่า ใน เมื่อ หล่อน จน ปัญญา จะ กัก มัน ไว้ ได้ จริงๆ

“แต่ ผม กับ เจ้า ชาย มี...” น้ำ เสียง ของ เขา อ่อน ลง เมื่อ เห็น น้ำตา ของ 

หล่อน วูบ หนึ่ง เขา ก็ อด รู้สึก สงสาร หล่อน ไม่ ได้ แต่ พอ คิด ว่า นั่น มัน คือ มารยา 

ของ หล่อน เขา ก็ เก็บ ซ่อน ความ เห็นใจ นั้น เข้าไป ใน อก อย่าง รวดเร็ว
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“เจา้ ชาย ยำ่ย ีนอ้ง สาว ของ ผม แลว้ ไม ่ยอมรบั ผดิ ชอบ แถม ยงั จะ แตง่งาน 

กบั คณุ อกี” เจา้ ชาย หนุม่ ก ุเรือ่ง โกหก ได ้อยา่ง แนบ เนยีน แลว้ ยิม้ ออก มา อยา่ง 

พอใจ เมื่อ เห็น ท่าที ของ ร้อย ดาว อ่อน ลง

“จรงิ หรอื คะ” หลอ่น ถาม ออก ไป ทัง้ นำ้ตา ดว้ย ความ ไม ่อยาก เชือ่ ฮ ิมรา น 

พ ยกั หนา้ รบั พลาง กระชบั มอื หนา ที ่รัง้ เอว คอด ของ หลอ่น ให ้แนน่ ขึน้ กลิน่ กาย 

สาว ของ ร้อย ดาว เตะ จมูก เขา ยิ่ง นัก

“ถ้า คุณ กลับ เมือง ไทย ไป ซะ น้อง สาว ของ ผม ก็ จะ ไม่ ต้อง ผิด หวัง”  

เขายัง แต่ง เรื่อง ต่อ ไป อีก ร้อย ดาว ก้ม หน้า มอง แผ่น อก กว้าง ของ เขา นิ่ง อย่าง 

สับสน ตอน นี้ ทั้ง สมอง และ ร่างกาย ของ หล่อน ต่าง สับสน ไม่ แพ้ กัน

หญิง สาว พยายาม ขยับ ตัว เพื่อ จะ ให้ พ้น จาก ปลอก แขน ที่ แข็งแกร่ง 

ดัง่ เหลก็กลา้ ความ ตกใจ ความ ประหมา่ เขนิ อาย จบั กลุม่ รว่ม กนั อยู ่ใน ความ 

รู้สึก ของ หล่อน ตอน นี้

เจ้า ชาย ฮิ มราน สบถ ออก มา อีก ครั้ง อย่าง หัว เสีย เมื่อ ร่างกาย ของ เขา 

ขานรับ ความ อวบ อัด นุ่ม นิ่ม ที่ ขยับ ไป มา อยู่ ภายใน อ้อม แขน 

“แต่ ฉัน ต้อง แต่งงาน กับ เจ้า ชาย นะ คะ ฉัน ไม่มี ทาง เลือก อื่น” หล่อน 

คร่ำครวญ

“คุณ ไม่ ยอม เลือก ทาง อื่น มากกว่า เพราะ สิ่ง ที่ คุณ จะ ได้ จาก เจ้า ชาย 

นั้น มี ค่า มากมาย มหาศาล ใช่ ไหม ล่ะ” เขา พูด อย่าง ดูถูก หล่อน 

ร้อย ดาว หน้า ชา เมื่อ ถูก เขา สบ ประ มาท ซึ่งๆ หน้า และ นั่น ก็ ทำให้ 

อารมณ ์ขุน่ มวั ของ หลอ่น ที ่นอ้ย ครัง้ นกั จะ ม ีอำนาจ เหนอื สต ิของ หลอ่น พุง่ พรวด 

จน แทบ ระเบิด

“คุณ ยัง ไม่รู้ จัก ฉัน ไม่ ควร จะ มา ประณาม ใส่ ฉัน แบบ นี้ นะ คะ” 

เขา หัวเราะ เยาะ อย่าง ดู หมิ่น

“ผม รู้จัก คุณ ดี เลย แหละ แม่ ผีเสื้อ ราตรี คน สวย” เขา ก้ม หน้า ลง มา หา  

ปลาย จมูก โด่ง เป็น สัน แทบ จะ ชน กับ ปลาย จมูก โด่ง เชิด ของ หล่อน อยู่ แล้ว  

นี่ ยัง ไม่ รวม ถึง ลม หาย ใจ อุ่นๆ ที่ เป่า รด ลง มา บน ใบหน้า ของ หล่อน อีก ทุก สิ่ง 

ทุก อย่าง ที่ รวม กัน ขึ้น มา เป็น เขา ทำให้ หล่อน แทบ คลุ้มคลั่ง
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“ฉัน ไม่ เข้าใจ ที่ คุณ พูด นะ แต่ คุณ กล่าว หา ฉัน อย่าง น่า ละอาย” 

คำ พูด ของ ร้อย ดาว ทำให้ ฮิ มราน หน้า ตึง ขึ้น มา ทันที เขา ตอก กลับ  

หล่อน ไป ด้วย ความ ขัดเคือง

“ถ้า คุณ มี ความ ละอาย อยู่ บ้าง ผม ก็ คง ไม่ พูด อย่าง นี้ กับ คุณ หรอก” 

ร้อย ดาว แก้ม ร้อน ผ่าว ด้วย ความ อับอาย หล่อน ไม่ เคย คิด เลย ว่า ผู้ชาย 

รูป งาม แบบ เขา จะ มี วาจา ที่ โหด เหี้ยม เยี่ยง นี้

“ถ้า คุณ พูด ไม่รู้ เรื่อง แบบ นี้ ฉัน ก็ จะ ไม่ ยอม ทำ ตาม คำขอ ของ คุณ ฉัน 

จะ ไม่ กลับ ประเทศไทย เด็ด ขาด และ จะ ต้อง แต่งงาน กับ เจ้า ชาย ฮิ มราน ให้ 

 ได ้ดว้ย คณุ จะ ทำไม” หลอ่น ทา้ทาย เขา มอื บาง ยก ขึน้ เชด็ คราบ นำ้ตา จน แหง้ 

มอง เขา อย่าง รังเกียจ

“คุณ ไม่มี สิทธิ์ มา สั่ง ฉัน” หญิง สาว สะบัด ตัวอย่าง แรง เพื่อ ให้ หลุด พ้น 

จาก อ้อม แขน ของ เขา

“กรุณา ช่วย เอา มือ หยาบ คาย ของ คุณ ออก ไป จาก ตัว ของ ฉัน ด้วย ค่ะ” 

ความ เดือดดาล พุ่ง พรวด อยู่ ใน กระแส เลือด ก่อน จะ ไหล ย้อน ขึ้น มา ที่ ดวงตา 

ฮิ มรา นพ ยา ยาม ข่ม ความ รู้สึก เกรี้ยว กราด ที่ กำลัง แล่น ลิ่ว อยู่ ใน ตัว ให้ สงบ ลง 

แต่ มัน ก็ ไม่ ได้ ผล เท่า ที่ ควร เพราะ ตั้งแต่ เกิด มา เป็น ตัว เป็น ตน เขา ยัง ไม่ เคย 

 ถูก ผู้ หญิง คน ไหน ทำ กิริยา ใส่ แบบ นี้ แม้แต่ ครั้ง เดียว ไม่ เคย เลย จริงๆ

“อย่า แสดง กิริยา แบบ นี้ ใส่ ผม อีก” เขา เตือน หล่อน เสียง เยือก เย็น แต่ 

ช่าง ผิด กับ ความ โกรธ เกรี้ยว ที่ อัด แน่น อยู่ ใน ดวงตา คม กล้า ของ เขา เหลือ เกิน

“แต่ คุณ แสดง มัน ใส่ ฉัน ก่อน นี่ คะ และ คุณ ก็ คุกคาม ชีวิต ของ ฉันด้วย”

“คุณ จะ คิด ยัง ไง ก็ ช่าง คุณ มี ทางออก แค่ สอง ทาง เท่านั้น...” เขา ลาก 

เสียง ยาว ร้อย ดาว มอง เขา อย่าง ตั้งใจ

“หนึ่ง...ออก ไป จาก ความ าร์ ซะ หรือ สอง...รอนแรม อยู่ ใน ทะเล ทราย 

กับ ผม ใน ฐานะ นาง บำเรอ!” ฮิ มราน คิด ไม่ ผิด ที่ บีบ หล่อน ด้วย วิธี นี้ เพราะ 

ใบ หน้า สวยๆ ของ หล่อน ซีด แล้ว ซีด อีก เรียว ปาก อิ่ม เผยอ ออก จาก กัน อย่าง 

ตกใจ ดวงตา กลม โต เปียก ชื้น คู่ นั้น มอง เขา อย่าง ผิด หวัง

ร้อย ดาว รู้สึก เหมือน ใคร เอา ไม้ มาตี ที่ ศีรษะ แรงๆ ความ มึนงง สับสน 
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 พุ่ง เข้า ใส่ ราวกับ คม มีด แหลม แข้ง ขาอ่อน แรง แทบ ทรงตัว ไม่ อยู่ หากว่า ไม่ ได้ 

กำลัง อยู่ ใน อ้อม แขน ของ เขา หล่อน คง ล้ม ลง ไป กอง กับ พื้น นาน แล้ว

“คุณ ต้อง บ้า ไป แล้ว แน่ๆ”

“เลอืก มา สกั ขอ้ ส ิคน สวย” มอื หนา ของ เขา เริม่ เคลือ่นไหว จากแผน่ หลงั  

เนียน ต่ำ ลง ไป ยัง บั้นท้าย งอน ลูบ วน อยู่ อย่าง นั้น ราวกับ ต้องการ ข่ม ขวัญ อยู่ 

ใน ที

หญงิ สาว พยายาม ดิน้รน เพือ่ ชว่ย เหลอื ตวั เอง หลงั จาก ที ่ยนื เปน็รปู ปัน้  

ให ้เขา กอด รดั อยู ่นาน แต ่นัน่ ก ็ไม ่ได ้ชว่ย ให ้หลอ่น พน้ พนัธนาการ ของ เขา แมแ้ต ่

น้อย

“ถ้า คุณ เป็น สาว ไร้ เดียง สา ผม จะ เชื่อ ว่า คุณ ไม่ ได้ จงใจ ยั่วยวน ผม”  

เขา คำราม เสียง เยือก เย็น สายตา เยาะ หยัน อย่าง น่า เกลียด

“แต่ คุณ ไม่ใช่!” เขา หัวเราะ อย่าง หยาบ คาย หญิง สาว กัด ปาก ตัว เอง 

จน ห้อ เลือด ความ ขัดเคือง ก่อ ตัว ขึ้น เป็น ควัน โขมง

“หยาบ คาย ฉัน ไม่ คิด เลย ว่า ผู้ชาย ใน ความ าร์ จะ ดูถูก ผู้ หญิง เหมือน 

อย่าง คุณ” หล่อน ตวาด แว้ ดก ลับ ไป อย่าง เหลือ อด มือ บาง ทั้ง ทุบ ทั้ง ข่วน  

แผ่น อก กว้าง กำยำ ตรง หน้า

“ถ้า คุณ บังอาจ ล่วง เกิน ผม อีก คำ หนึ่ง ละ ก็ รับรอง ลิ้น ของ คุณ ได้ หลุด 

ออก มา จาก ปาก แน”่ เขา ตวาด เสยีง เดอืดดาล ดวงตา คม กลา้ แทบ จะ เผา ไหม ้

หล่อน ให้ สลาย เป็น เถ้า ธุลี

“เลือก มา สิ ว่า คุณ ต้องการ แบบ ไหน...จะ ออก ไป จาก ความ าร์ ดีๆ หรือ 

 จะ ยอม ขึ้น เตียง กับ ผม” ฮิ มรา นอ ดรู้ สึก ขยะแขยง ตัว เอง ไม่ ได้ที่ พูด ใน สิ่งที่  

นา่ ละอาย ออก ไป แต ่เขา ตา้นทาน แรง ปรารถนา ที ่เกดิ ขึน้ ระหวา่ง เขา กบั หลอ่น 

ไม่ ได้ จริงๆ แค่ สัก คืน ที่ มี หล่อน อยู่ บน เตียง ของ เขา

หล่อน เงย หน้า ขึ้น มอง เขา น้ำตา คลอ “ฉัน ไม่ เลือก สัก ทาง ฉัน จะ ไป 

หา เจ้า ชาย แล้ว จาก นั้น ก็ ให้ เขา จับ คุณ ไป ประหาร ซะ โทษ ฐาน ที่ ล่วง เกิน ฉัน”

“คุณ ไม่มี ทาง ไป ไหน ได้ ถ้า ผม ไม่ อนุญาต” ฮิ มราน คำราม อย่าง โกรธ 

เกรี้ยว เขา ไม่ คิด ว่า หล่อน จะ ใจแข็ง อย่าง นี้ ทั้งๆ ที่ ตอน แรก คิด ว่า หล่อน จะ 
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วิ่ง หาง ตก กลับ ประเทศไทย ไป โดย เร็ว แต่ ผิด คาด หล่อน กลับ ดื้อ แพ่ง อย่าง 

ไร้ ยางอาย ยิ่ง นัก

“แต่ ฉัน จะ ไป ฉันท นอ ยู่ ใกล้ ผู้ชาย น่า รังเกียจ อย่าง คุณ ไม่ ได้ นาน หรอก 

นะ” หล่อน ตอก กลับ มา อย่าง เจ็บ แสบ ร้อย ดาว ไม่ เคย คิด ว่า ตัว เอง จะ โมโห 

ลืมตัว ได้ ถึง เพียง นี้ 

“แต่ คุณ ต้อง อยู่ กับ ผม อีก นาน เลย ละ ถ้า ไม่ รีบ ไป ซะ ตอน นี้” มือ หนา  

สี น้ำ ผึ้ง ของ เขา ฟาด ลง บน บั้นท้าย ของ ร้อย ดาว อย่าง ลงโทษ หญิง สาว ร้อง 

ด้วย ความ ตกใจ 

“ปล่อย ฉัน นะ คน เลว” ทั้ง ดิ้น ทั้ง หยิก ทั้ง ข่วน แต่ นั่น ก็ ไม่ ได้ ทำให้ 

เขา ถอย ห่าง หรือ ปล่อย หล่อน ให้ หลุด ออก จาก วง แขน ที่ มี กล้าม เนื้อ กำยำ นั้น 

 เลย เขา รัด แน่น มาก ขึ้น และ ก็ เริ่ม รุกราน หล่อน ด้วย ฝ่ามือ มาก ขึ้น ด้วย  

เช่นกัน

“ผม จะ ไม่ ปล่อย และ ก็ จะ ทำ มากกว่า นี้ ด้วย หาก คุณ ไม่ รับปาก ว่า 

จะ ไป จาก ความ าร์” เขา ขู่ ด้วย น้ำ เสียง แหบ พร่า อารมณ์ ปรารถนา ที่ เกิด ขึ้น 

ปัจจุบัน ทัน ด่วน เริ่ม ออก ฤทธิ์ เดช แรง กระตุ้น ทาง เพศ ที่ เขา มี ต่อ หญิง สาว 

ใน อ้อม แขน รุนแรง ขึ้น อย่าง น่า กลัว

“คุณ ไม่มี สิทธิ์ ทำ แบบ นี้ นะ ปล่อย สิ” ยิ่ง ดิ้น ก็ ยิ่ง เหมือน ปลุก เร้า 

อารมณ ์พศิวาส ให ้บงัเกดิ ขึน้ หญงิ สาว รบั รู ้ถงึ ความ คกึ คะนอง ของ เขา ที ่สมัผสั 

บริเวณ หน้า ท้อง ของ หล่อน แก้ม สาว แดง ระ เรื่อ อย่าง เขิน อาย

“หบุปาก ได ้แลว้ ผม จะ ไม ่ฟงั คำ พดู ของ คณุ อกี หาก เมือ่ ไหร ่ตอ้งการ ไป 

จาก ความ าร์ ก็ บอก ผม ได้ เพราะ ผม ยินดี จะ ปล่อย คุณ ไป ทันที” เขา แสยะ ยิ้ม 

อย่าง น่า เกลียด ร้อย ดาว อึดอัด จน หายใจ ไม่ ออก แทบ ทรุด ลง ไป กอง แทบ เท้า 

เขา เมื่อ ฮิ มราน คลาย อ้อม แขน ออก เขา ถอย ออก ห่าง จาก หล่อน ไป สอง ก้าว 

“ผม ให้ เวลา คุณ ตัดสิน ใจ คืน หน่ึง ถ้า พรุ่ง น้ี ผม ยัง ไม่ ได้ คำ ตอบ ท่ีถูกใจ...” 

หญิง สาว พยายาม สูด อากาศ เข้า ปอด อย่าง หนัก หน่วง ตอน นี้ แค่ แรง 

จะ ตอบโต้ เขา ออก ไป ยัง มี น้อย เต็ม ทน

“ผม จะ พา คุณ ขึ้น เตียง ทันที” เขา หัวเราะ เสียง ดัง อารมณ์ ทาง เพศ 
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 ที่ รุนแรง กำลัง ควบคุม เขา อยู่

“คง สนุก ไม่ น้อย เลย ที เดียว” ฮิ มราน เลื่อน สายตา กวาด มอง เรือน ร่าง 

บอบบาง ที ่ยนื สัน่ เทา อยู ่ไม ่หา่ง ดว้ย สายตา เยย้ หยนั รปู รา่ง ของ หลอ่น ยัว่ กเิลส 

 เขา ยิ่ง นัก

“ถ้า ฉัน หนี ไป ได้ คุณ จะ ต้อง เดือด ร้อน แน่ คน สารเลว” มอง เขา ด้วย 

ความ กรุ่น โกรธ หล่อน เพิ่ง รู้ เดี๋ยว นี้ เอง ว่า ซาตาน ใน ร่าง เท พบุต รน่ะ มัน เป็น 

เช่น ไร

“หยดุ วาจา สามหาว ไร ้มารยาท ของ คณุ ได ้แลว้ รอ้ย ดาว” เขา ตวาดลัน่  

สุ้ม เสียง วาง อำนาจ เหลือ ล้น ของ เขา ทำให้ โทสะ ของ หล่อน แตก ซ่าน มือ บาง 

กด เข้าหา กัน แน่น

เขา เป็น ใคร กัน...ม ีสิทธิ์ อะไร มา ว่า ร้าย หล่อน แบบ นี้ แล้ว ไหน จะ กักขัง 

หน่วง เหนี่ยว หล่อน ไว้ ราวกับ นักโทษ อีก เขา ไร้ ความ เป็น สุภาพ บุรุษ อย่าง 

สิ้น เชิง

“ฉัน จะ พูด และ จะ ไม่ หยุด ถ้า คุณ รำคาญ ก็ ปล่อย ฉัน ไป สิ” หล่อน 

ท้าทาย เขา แต่ ก็ ต้อง หน้า ซีด เผือด เมื่อ ประสาน สายตา กับ ดวงตา เดือดดาล 

คู่ นั้น นี่ ถ้า หล่อน เป็นก อง ฟาง คง มอด ไหม้ ไป หมด แล้ว มั้ง...

“ใน เมื่อ คุณ ไม่ หยุด ผม ก็ จะ ทำให้ คุณ หยุด พูด ด้วย วิธี ของ ผม” เสียง 

คำราม ของ เขา อื้อ อึง อยู่ ใน โสต ประสาท มือ หนา ของ เขา กระชาก หล่อนเข้าไป  

ไว้ ใน อ้อม แขน อีก ครั้ง และ ไม่ ช้า หล่อน ก็ ถูก ลงโทษ ด้วย การ จุมพิตที่ รุนแรง  

ป่า เถื่อน หญิง สาว เบิก ตาก ว้าง อย่าง ตกใจ แต่ ก็ ไม่ สามารถ ช่วยตัว เอง ได้  

ริม ฝีปาก ร้อน รุ่ม ของ เขา ตะโบม จูบ หล่อน อย่าง บ้า คลั่ง แม้ จะ พยายาม หัน 

หน้า หนี เช่น ไร แต่ มือ หนา ของ เขา ก็ จับ หล่อน ให้ หัน มา รับ จุมพิต อัน โหด ร้าย 

อย่าง เหมาะ เจาะ

หญงิ สาว พยายาม ตอ่ ตา้น อยา่ง สดุ กำลงั มอื บาง ทัง้ ทบุ ทัง้ ต ีที ่ไหล ่กวา้ง  

นัน้ แรงๆ แต ่เขา กลบั ไม ่สะทก สะทา้น ยงั คง ตัง้ หนา้ ตัง้ ตา จบู หลอ่นตอ่ ไป ความ  

รู้สึก บาง อย่าง ที่ รุ่ม ร้อน วาบหวาม กำลัง แล่น ฉิว อยู่ ใน กาย ก่อน ที่ จะ วิ่ง มา 

ขมวด ปม กัน อยู่ ที่ บริเวณ หน้า ท้อง ความ โหย หา บาง สิ่ง บาง อย่าง ที่ ไม่รู้ จัก  
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มัน ทำให้ หล่อน อ่อน แรง ลง อย่าง ไม่ น่า เชื่อ

เจ้า ชาย หนุ่ม ดุน ดัน ปลาย ลิ้น ของ ตน แทรก ลึก เข้าไป ใน ปาก หวานๆ  

ของ ร้อย ดาว อารมณ์ ปรารถนา กำลัง เดือด พล่าน อยู่ ใน อก และ เขา คง ต้อง  

ตาย แน่ๆ หาก ไม่ ได้ กำจัด มัน ทิ้ง ไป

ร้อย ดาว คราง แผ่ว เบา อย่าง ยอม แพ้ ใน รส สวาท นั้น มือ บาง ที่ เคยทุบตี  

ทำรา้ย เขา ตอน นี ้กลบั นิง่ เฉย ไร ้แรง ขดัขนื อกี ตอ่ ไป ฮ ิมรา นคร าง ในลำ คอ อยา่ง 

 ถูกใจ เมื่อ เห็น หล่อน สิ้น ฤทธิ์ และ นั่น ก็ ทำให้ เขา ลด ความ ดุ เดือด ของ จุมพิต ลง  

และ แทนที่ ความ ป่า เถื่อน นั้น ด้วย ความ เร่าร้อน เจียน คลั่ง ความ ต้องการ  

ทาง เพศ อย่าง รุนแรง ทะลัก ทลาย ใส่ ไม่ หยุด หย่อน

ลำแขน กลม กลึง สลัก เสลา ยก ขึ้น โอบ รอบ ลำ คอแข็ง แกร่ง ของ เขา  

อย่างลืมตัว ปลาย เท้า เขย่ง ขึ้น เพื่อ เปิด ทาง ให้ เขา จูบ หล่อน ได้ อย่าง ถนัดถนี่  

ร้อย ดาว อยาก จะ อาเจียน ออก มา ให้ สม กับ ความ ใจง่าย ของ ตัว เอง แค่ ถูก เขา 

จบู นดิ หนอ่ย ก ็คลอ้ย ตาม ได ้อยา่ง ไร ้ยางอาย ทีส่ดุ แต ่หลอ่น ก ็ทำ อยา่ง นัน้ไม ่ได ้ 

เพราะ ความ วาบหวาม ที่ ไม่ เคย พบ เจอ มา ก่อน กำลัง ทำร้าย หล่อน ร้อย ดาว  

แทบ ไม่ อยาก จะ เชื่อ เลย ว่า ตัว เอง จะ ตอบ สนอง อารมณ์ รัก ของ เขา ได้ อย่าง 

 ไร้ ยางอาย เช่น นี้

หญิง สาว แนบ เนื้อ ตัว สาว เข้าหา ความ แกร่ง แข็ง ของ แผ่น อก ตึง เรียบ 

ของ ฮิ มราน ด้วย ความ เต็มใจ หล่อน เหมือน กับ ไม่ใช่ คน เดิม ทั้งๆ ที่ ควร จะ  

ต่อ ต้าน เขา ขัดขืน เขา แต่ ตอน นี้ หล่อน กลับ ต้องการ ให้ เขา ทำ อะไร ก็ได้ ที่ จะ 

ทำให้ หล่อน คลาย จาก ความ รวด ร้าว ที่ อัด แน่น อยู่ ใน ร่างกาย ให้ หมด ไป เสียที

ฮ ิมราน หวัเราะ ใน ลำ คอ เบาๆ อยา่ง พงึ พอใจ เมือ่ รา่ง อรชร ใน ออ้ม แขน  

คล้อย ตาม เขา ได้ อย่าง ไม่ น่า เชื่อ หล่อน ร้อน แรง สุดๆ แต่ นั่น ก็ ไม่ ได้ ทำให้ เขา 

แปลก ใจ เท่ากับ ความ เขิน ประหม่า ยาม ที่ หล่อน ถูก เขา ลง ทัณฑ์ ด้วย รส จูบ 

อัน ร้อน แรง

ร้อย ดาว ทำ เหมือน กับ ว่า หล่อน เพิ่ง จะ เสีย จูบ ครั้ง แรก ให้ แก่ ผู้ชาย 

อย่าง นั้น!

เจ้า ชาย หนุ่ม คิด อย่า งง งงุน แต่ เขา ก็ สลัด ความ คิด นั้น ออก ไป อย่าง 
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รวดเร็ว เพราะ สิ่ง ที่ เขา ได้ เห็น มา กับ ตา เกี่ยว กับ พฤติกรรม ของ ร้อย ดาว ที่  

เมือง ไทย นั้น... มัน ตรง กัน ข้าม กับ กิริยา แบบ นี้ ของ หล่อน อย่าง สิ้น เชิง

เจ้า มารยา! ฮิ มราน เยาะ หยัน ผู้ หญิง ใน อ้อม แขน อยู่ ใน ใจ ความ กรุ่น 

โกรธ ที่ ไม่ ทราบ สาเหตุ แน่ชัด กระพือ เข้า ใส่ เขา เต็ม แรง

เขา เกลียด หล่อน... แม่ สาว นัก ขุด ทอง จอม เจ้า เล่ห์... เจ้า เล่ห์ พอๆ กับ 

แม่ เลี้ยง และ ก็ พี่ สาว ของ หล่อน หรือ ถ้า จะ พูด ให้ ถูก ต้อง ตรง ประเด็น ละ ก็ ทั้ง 

ครอบครัว ของ เจ้า หล่อน นั่น แหละ

ฮิ มรา นรู้ สึก คลื่นเหียน อาเจียน เป็น ที่สุด พฤติกรรม อัน เหลวแหลก ของ 

หล่อน พุ่ง ตรง เข้า สู่สม อง เขา อย่าง จัง และ นั่น ก็ ทำให้ เขา ทน ใกล้ ชิด กับ หล่อน 

ต่อ ไป ไม่ ได้ เขา ผละ ออก ห่าง อย่าง รวดเร็ว

เจา้ ชาย หนุม่ สดู หายใจ เขา้ ปอด เฮอืก ใหญ ่ทำ ราวกบั วา่ อากาศ คอืสิง่ ที ่ 

เขา ขาดแคลน ที่สุด ใน ตอน นี้ 

“ยั่ว ได้ เก่ง ไม่ เบา นี่” น้ำ เสียง ที่ แสน จะ ดูถูก ของ เขา ยัง ไม่ เท่ากับ สีหน้า 

และ แวว ตา ที่ เจิด จ้า ด้วย ความ ขยะแขยง อย่าง ชัดเจน ร้อย ดาว หน้า ร้อน ผ่าว 

อารมณ ์วาบหวาม เมือ่ ครู ่เหอืดแหง้ ไป จน หมด สิน้ ไม ่หลง เหลอื แมแ้ต ่หยดเดยีว  

หญิง สาว รู้สึก ต่ำ เตี้ย ด้อย ค่า ยิ่ง กว่า สิ่ง ใด

ความ เจบ็ ปวด แกม อบัอาย ไหล บา่ ไป ทัว่ ทัง้ รา่ง ราวกบั นำ้ปา่ ใน หนา้ ฝน  

หลอ่น แทบ ทน ยนื มอง หนา้ เขา ตอ่ ไป ไม ่ได ้อยาก จะ วิง่ หน ีออก ไป ให ้ไกลๆ แต ่จะ  

ทำได้ อย่างไร ล่ะ ใน เมื่อ ตอน นี้ หล่อน กำลัง ถูก กักขัง อยู่ กลาง ทะเล ทราย

นี่ หล่อน กำลัง จะ กลาย เป็น เชลย โดย มี ผู้ชาย ที่ หล่อ เหลา ปานเทพ บุตร  

แต่ นิสัย แย่ ยิ่ง กว่า ซาตาน คน นี้ เป็น เจ้า นาย จริงๆ หรือ...

“คน สารเลว คุณ ทำ กับ ฉัน อย่าง นี้ ได้ ยัง ไง ถ้า เจ้า ชาย รู้คุณ ต้อง หัว หลุด 

จาก บ่า แน่” เมื่อ หาย ช็อก ความ กรุ่น โกรธ ก็ แทรก เข้า มา แทนที่ ร้อย ดาว รับ 

 ไม่ ได้ กับ ความ หยาบ คาย ที่ เขา ใส่ พาน ยื่น ให้ ตรง หน้า

ฮ ิมราน หวัเราะ หยนั มอง สตร ีสาว ตรง หนา้ที ่ยนื ตวั สัน่ งนังก ดว้ย สายตา 

เป็น ประกาย ความ หอม หวาน จาก เรียว ปาก อิ่ม ของ หล่อน ยัง ไม่ จาง ไป จาก 

ปลาย ลิ้น
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“ผม วา่ เจา้ ชาย บา้ บอ อะไร นัน่ คง รบี จบั คณุ สง่ ประเทศ ไทย แหงๆ เพราะ 

 เขา คง ไม ่คดิ วา่ ผม จะ ปลอ่ย ให ้คณุ นอน บน เตยีง คน เดยีว ตลอด ระยะ เวลา ที ่อยู ่

ใน ทะเล ทราย กับ ผม หรอก” 

ร้อย ดาว อ้า ปาก ค้าง กับ คำ พูด หยาบ คาย ไร้ มารยาท นั่น 

“คุณ น่า จะ รู้ นะ ว่า ผู้ หญิง ของ เจ้า ชาย ใน ประเทศ ของ ผม ต้อง เป็น 

 สาว พรหมจารี เท่านั้น” เขา กวาดตา มอง หล่อน ตั้งแต่ ปลาย เท้า มา หยุด ที่ 

ทรวงอก อวบ ก่อน จะ วก ขึ้น มา ที่ เรียว ปาก อิ่ม ที่ หวาน ล้ำ

“คุณ กำลัง ดูถูก ฉัน นะ คะ แต่ ถึง ฉัน จะ เป็น ยัง ไง มัน ก็ ไม่ใช่ ธุระ กงการ 

อะไร ของ คณุ เพราะ เจา้ บา่ว ของ ฉนั ไมใ่ช ่คณุ” หลอ่น เชดิ หนา้ พยายาม อยา่ง 

ทีส่ดุ ที ่จะ บงัคบั ให ้ตวั เอง เขม้ แขง็ แต ่นำ้ เสยีง ที ่พดู ออก ไป กลบั สัน่ เทา จน ผูช้าย 

ใจร้าย ตรง หน้า หัวเราะ เยาะ ออก มา

“คณุ คดิ จะ ยอ้ม แมว ขาย ให ้เจา้ ชาย หรอื ไง...” เขา ลาก เสยีง หว้น ม ีแวว 

เย้ย หยัน อยู่ ใน น้ำ เสียง กระด้าง นั้น

“ฉัน จะ ไม่ พูด เรื่อง นี้ กับ คุณ หรอก นะ มัน เป็น เรื่อง ส่วน ตัว ของ ฉัน กับ 

 เจ้า ชาย” ร้อย ดาว สะบัด หน้า หนี หมุน ตัว หัน หลัง ให้ แก่ เขา แก้ม สาว แดง  

ระ เรื่อ ขึ้น เมื่อ ถูก เขา กล่าว หา ใน เรื่อง ที่ ตัว เอง อาย เกิน กว่า จะ ปฏิเสธ

“แก้ตัว ไม่ ได้ ละ สิ” ยิ่ง ร้อย ดาว ไม่ ปฏิเสธ ฮิ มรา นก็ ยิ่ง เข้าใจ ผิด กัน ไป 

ใหญ่ เจ้า ชาย หนุ่ม ขบ กราม ขึ้น เป็น สัน นูน สอง มือ กำ แน่ เข้าหา ตัว 

ฮิ มราน คิด ว่า หล่อน จะ ปฏิเสธ สิ่ง ที่ เขา กล่าว หา... แต่ ไม่ เลย หล่อน 

ไม่ ปฏิเสธ มัน สัก นิด หล่อน นี่ มัน แพศยา จริงๆ ฮิ มราน คิด อย่าง เดือดดาล 

เขา ไม ่อาจ จะ ปฏเิสธ ได ้เลย วา่ ใน ใจ ลกึๆ ของ เขา แลว้ นัน้ หวงั จะ ให ้หลอ่น 

 ปฏิเสธ คำ กล่าว หา ของ เขา มากมาย เพียง ใด แต่ ตอน นี้ เขา ผิด หวัง ชะมัด

“คุณ จะ คิด ยัง ไง ก็ ช่าง แต่ ตอน นี้ ฉัน อยาก จะ กลับ ไป ที่ สนามบิน ให้ คน 

ไป ส่ง ฉัน ที” น้ำ เสียง ของ หล่อน อ่อน ลง อย่าง เห็น ได้ ชัด ก็ จะ มี ประโยชน์ อะไร 

เล่า ที่ จะ ต้อง ไป ถก เถียง ปัญหา โลก แตก ที่ เขา ไม่ ยอมรับ ว่า ตัว เอง เป็น ฝ่าย ผิด

เขา ทำ เหมือน กับ ว่า ตั้งแต่ เกิด ขึ้น มา เป็น ตัว เป็น ตน ขนาด นี้ ยัง ไม่ เคย 

 มี ใคร ขัดใจ อยาก ได้ อะไร ก็ ต้อง ได้ อย่าง นั้น ร้อย ดาว คิด อย่าง เหนื่อย อ่อน
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“ผม เสียใจ ด้วย สิ่ง นั้น คือ สิ่ง ที่ ผม ให้ คุณ ไม่ ได้ คน สวย”

“คณุ ขงั ฉนั ไม ่ได ้หรอก นะ” หลอ่น หนั กลบั มา เผชญิ หนา้ กบั เขา ดวงตา  

กลม โต เต็ม ไป ด้วย ความ กรุ่น โกรธ

เขา หัวเราะ ร่า “ได้ สิ และ ผม กำลัง จะ ทำ มัน ด้วย” เขา แสยะ ยิ้ม ขณะ 

เดิน ห่าง ออก ไป ยัง ปาก กระโจม หญิง สาว จะ วิ่ง ตาม แต่ เขา ร้อง ห้าม ด้วย 

 น้ำ เสียงดุดัน ซะ ก่อน

“คุณ ไม่ เห็น หรือ ไง ว่า พระอาทิตย์ ตกดิน ไป นาน แค่ ไหน แล้ว มืดๆ ค่ำๆ  

แบบ นี้ ต่อ ให้ เป็น โจร ทะเล ทราย แบบ ผม ก็ ไม่ มั่นใจ ว่า จะ รอดพ้น ออก ไป จาก 

ทะเล ทราย ผืน นี้ ได้” เขา หยุด ยืน มอง หล่อน คล้าย ดูถูก

“อย่าง คุณ ก็ มี แต่ ตาย กับ ตาย อย่าง เดียว” คำ ขู่ ของ เขา เรียก ความ 

หนาว เยน็ จาก ทัว่ ทกุ มมุ โลก ให ้มา รวม กนั ที ่สนั หลงั จน หลอ่น สัน่ สะทา้น ดวงตา  

กลม โต ฉาย แวว ตื่น ตระหนก อย่าง น่า สงสาร

แต่ เขา จะ ไม่ สงสาร หล่อน แม้ จะ รู้สึก ติดใจ ใน รสชาติ และ รูป ลักษณ์ 

ภายนอก ของ เจ้า หล่อน แค่ ไหน ก็ตาม

“แต่ ฉัน ต้อง ไป จาก ที่ นี่ ฉัน ต้อง ไป พบ เจ้า ชาย...” ร้อย ดาว พึมพำ กับ  

ตวั เอง เบาๆ คลา้ย กบั คน หวาด กลวั จน เสยี สต ิฮ ิมราน เหยยีด ยิม้ หยนั ที ่มมุปาก  

ก่อน จะ เปิด ประตู กระโจม และ ก้าว เดิน ออก ไป

รอ้ย ดาว ทรดุ ลง นัง่ กบั พืน้ พรม ส ีสด สวย อยา่ง หมด แรง นำ้ตา ที ่พยายาม 

กลั้น ไว้ สุด กำลัง ตอน นี้ มัน ทะลัก ทลาย ไหล ออก มา ราวกับ เขื่อน แตก

หลอ่น ไม่ เคย คาด คดิ เลย วา่ ตวั เอง จะ ตอ้ง มา เผชญิ หนา้ กบั ซาตาน รา้ย  

เช่น เขา เขา ร้ายกาจ อย่าง น่า รังเกียจ แต่ หล่อน ก็ ยัง ใจ เต้น ตูมตาม ได้ทุก ครั้ง  

ยาม แล เห็น ใบหน้า อัน หล่อ เหลา สมชาย ของ ฮิ มราน ร้อย ดาว คิด อย่าง เพลีย ใจ

แล้ว นี่ หล่อน จะ ทำ ยัง ไง ดี... ทะเล ทราย อัน กว้าง ไกล สุด ลูก หู ลูก ตา  

แบบ นี้ หล่อน จะ สามารถ ออก ไป ได้ อย่างไร กัน แล้ว เจ้า ชาย ฮิ มราน จะ ทรง 

ตาม หา หลอ่น ไหม หรอื บางท ีเขา เอง นัน่ แหละ คอื คน จา้ง โจร ทะเล ทราย พวก นี ้ 

ให้ มา จับ หล่อน

หล่อน จะ ยอม กลับ เมือง ไทย...หรือ จะ ยอม ขึ้น เตียง กับ เขา...
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เมือ่ คดิถงึ การ ขึน้ เตยีง กบั เขา ความ วาบหวาม อนั นา่ เสยีว ไส ้ก ็กระแทก 

เขา้ ใส่ หนา้ หลอ่น เตม็ แรง หญงิ สาว รูส้กึ ได ้ถงึ ความ รุม่ รอ้น ที ่วิง่ ไป ทัว่ รา่ง กอ่น  

จะ วน มา ที่ ท้อง น้อย ร้อย ดาว รู้สึก ได้ ถึง ความ ตื่น ตัว ของ เลือด สาว เมื่อ ถูก เขา 

จุมพิต อย่าง ดุ เดือด 

มัน จะ ดี แค่ ไหน นะ...หาก หล่อน กับ เขา มี โรมานซ์ ร่วม กัน สัก ครั้ง

โอย๊! นี ่หลอ่น เปน็ บา้ อะไร ไป นะ ทำไม ถงึ คดิ อะไร ที ่มนั เกนิ จะ เปน็ ไป ได ้

แบบ นี ้ผูช้าย ที ่ดบิ เถือ่น อยา่ง เขา ทำไม หลอ่น ถงึ ได ้ปรารถนา นกั และ ที ่สำคญั 

หล่อน ต้องการ เขา แทบ ขาดใจ

ก ็หลอ่น ถกูใจ เขา ตัง้แต ่ครัง้ แรก ที ่พบ เจอ ที ่เมอืง ไทย ความ คดิ หนึง่ ที ่อยู ่ 

ลึก สุดใจ ช่วย ตอบ ข้อ สงสัย ให้ แม้ หล่อน จะ ไม่ ปรารถนา ยอมรับ ฟัง มันก็ตาม


