
บทน�ำ

“ฆาตกร ไอ้ฆาตกร! เอาลูกฉนัคนืมา เอาคนืมา!”
เสยีงกรดีร้องของหญงิคนหนึ่งดงัก้องห้องฉกุเฉนิของโรงพยาบาลที่

ทนัสมยัที่สุดในประเทศเลก็ๆ ซึ่งเตม็ไปด้วยน�้ามนัดบิ 

หลังจากนั้นไม่นานก็ตามมาด้วยเสียงร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจของ 

ผู้หญงิคนเดยีวกนั

บุคลากรภายในห้องฉุกเฉิน ญาติ และผู้ใดก็ตามที่ได้ยินเสียง

โหยหวนนั้นล้วนแต่สงสารผูส้ญูเสยี กระทั่งบางคนกถ็งึกบัไม่อาจกลั้นน�้าตา

เอาไว้ได้

หญิงผู้ก�าลังร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจอยู่นี้เป็นภรรยาเจ้าของโรงแรม

หรูหราหลายแห่งในสหรัฐอาหรับเอห์เดน ครอบครัวของเธอมีสมบัติ

พสัถานมากมายจนใช้อกีสองชาตกิย็งัไม่หมด

แต่วนันี้...ไม่ว่าจะใช้เงนิมากมายสกัเพยีงไหน กม็อิาจซื้อชวีติลกูชาย

เพยีงคนเดยีวของตนได้

ร่างซึ่งมผ้ีาสขีาวคลมุไม่อาจลกุขึ้นมายิ้ม หวัเราะ หรอืเรยีกเธอว่าแม่
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ได้อกีต่อไป 

แม้กระทั่งภาพสุดท้ายของลูก สามีเธอก็บอกว่าห้ามดู เนื่องจาก

ลูกชายสุดที่รัก ลูกที่เป็นความหวังของทั้งพ่อและแม่ประสบอุบัติเหตุทาง

รถยนต์จนมสีภาพไม่น่ามองเท่าใดนกั

ญาติของผู้ตายเหลือบมองผู้ถูกเรียกขานว่าฆาตกรด้วยแววตาไม่

พอใจ หลายคนไม่รูว่้าเกดิอะไรขึ้น แต่เมื่อแม่ผูต้ายเรยีกคนที่เป็นเพื่อนสนทิ

ผู้ตายว่าฆาตกร ทุกคนกเ็ชื่อตามนั้น 

ทว่า...เจ้าฆาตกรมิใช่บุคคลธรรมดา เพราะเป็นทายาทของตระกูล

มะอาลยี์ที่มอีทิธพิลมากเหลอืเกนิในเอห์เดน จงึไม่มใีครกล้าอาละวาดหรอื

ด่าทอคนผู้นั้นดงัเช่นแม่ผู้ตาย 

แม้แต่พ่อของผู้ตายเองยงักอดภรรยาไว้แนบอก แล้วพดูกบั ‘ฆาตกร’ 

เบาๆ ว่า

“ไปเถอะการมี ออกไปซะ ออกไป”

ขนาดโอมาร์ ผูน้�าตระกลูอลั คาลฟีาห์ยงัไล่คนที่เป็นต้นเหตขุองการ

เสยีชวีติของลูกชายเพยีงแค่นั้น แล้วญาตคินอื่นจะท�าอะไรได้มากกว่านี้

“ฆาตกร!”

ค�าด่าซึ่งออกจากปากของหญิงที่เคยบอกว่ารักเขาไม่ต่างจากลูกชาย

ของเธออกีคน เรยีกก้อนขมๆ ให้ขึ้นมาตื้ออยู่ในล�าคอของการมีซึ่งยนือยูท่ี่

ปลายเท้าของฮมัซาผู้นอนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้าเขา

เขาเป็นฆาตกรอย่างนั้นหรอื เขาฆ่าเพื่อนรกัของตวัเองอย่างนั้นหรอื 

การมีอยากปฏเิสธว่าไม่จรงิ 

แต่...มนัเป็นความจรงิ!

หากเขาไม่ขับรถไล่ตามฮัมซา อุบัติเหตุก็คงไม่เกิดขึ้น ตอนนี้ฮัมซา 

อยัรนี และฟาเดล คงอยูบ่นเครื่องบนิ ก�าลงัโบยบนิไปหาอสิระดงัที่พวกเขา

ปรารถนา

หากเขายอมเป็นผูแ้พ้ ยอมปล่อยวางทกุอย่างเพยีงแค่คนเดยีว เรื่อง
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เลวร้ายเช่นนี้คงไม่มวีนัเกดิขึ้น

ใช่...เขานั่นเองที่เป็นฆาตกร!



๑

มดีสองคมปลายแหลมความยาวประมาณหนึ่งฟตุพุ่งผ่านอากาศ
ไปปักอยู่บนเสาไม้ต้นหนึ่งในห้องส่วนตัวของนะดา บุตรสาวคนเดียวของ 

อาลีผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านซาฟารัน หมู่บ้านเล็กๆ แต่เป็นเสมือนเส้นเลือด

หลกัเส้นหนึ่งของรฐัอชัชะมาล รฐัเลก็ๆ ที่อยู่เหนอืรฐัอคัคาบาล...เมอืงหลวง

ของสหรฐัอาหรบัเอห์เดน ประเทศเลก็ๆ ซึ่งเตม็ไปด้วยน�้ามนัดบิ

ผู้ขว้างมีดและเจ้าของห้องคือคนคนเดียวกัน หญิงสาวชอบเรียก 

ตวัเองว่าผู้หญงิที่ล�้าสมยัที่สุดในหมู่บ้าน แต่เหล่าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านกลบั

เรยีกเธอว่า ‘เดก็หวัสมยัใหม่ที่ท�าตวัเกนิงามมากขึ้นทุกท’ี

นะดาเบื่อ...เบื่อที่ถูกมองและถูกกล่าวหาเช่นนั้น เบื่อที่ชีวิตของตน

ต้องถูกผู้ชายก�าหนดด้วยกฎเกณฑ์เก่าๆ ว่าผู้หญิงท�าสิ่งนี้ได้ สิ่งนั้นไม่ได้ 

และเบื่อที่ต้องรับฟังวันละเป็นสิบหนว่าควรท�าตัวเช่นไรจึงจะได้ค�าจ�ากัด

ความว่า...งดงาม เหมาะสม

นะดาอายุ ๒๐ ปี เธอเป็นหญิงสาวที่โดดเด่นที่สุดในหมู่บ้าน 

เนื่องจากเธอไม่ใช่คนเอห์เดนเต็มตัว เลือดครึ่งหนึ่งของหญิงสาวได้จาก 
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ประเทศเล็กๆ แสนสงบสุขและสวยงาม ประเทศที่เปิดกว้างให้ประชาชน

เป็นอสิระด้านความคดิ...ประเทศไทย

ส่วนผสมอันงดงามระหว่างเอห์เดนกับไทยรวมอยู่บนใบหน้าของ 

นะดา เธอมผีวิขาวเนยีนละเอยีด วงหน้ารปูไข่ ดวงตาเหมอืนเมลด็อลัมอนด์ 

สดี�าแสนโดดเด่น ดงึดูดใจผู้คน จมูกโด่งเชดิเลก็น้อย และริมฝีปากอิ่มสี

แดงระเรื่อ รูปร่างเธอไม่ได้สูงใหญ่ตามแบบพ่อ แต่กลับเล็กกะทัดรัด

เหมอืนแม่ ซึ่งการมรีูปลกัษณ์เลอเลศิเช่นนี้ท�าให้หญงิสาวถูกคาดหวงัว่าจะ

ต้องงดงาม เรยีบร้อย และเป็นแบบอย่างของสตรมีุสลมิที่ดี

แต่นะดากลับไม่ใช่คนเรียบร้อยหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครได้เลย 

แม้เธอจะตวัเลก็ แต่กเ็ลก็พรกิขี้หนู เผด็ซ่าทุกหยาดหยด เรื่องที่หญงิสาว

เชี่ยวชาญเป็นพิเศษคือการป่วน และท�าให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านปวดหัว 

เพราะความซุกซนทโมนเกนิหญงิของเจ้าหล่อน

ผู้ชายในหมู่บ้าน...ไม่มีใครกล้าขอเธอแต่งงานเพราะรู้ฤทธิ์เดชกันด ี

สมยัยงัเดก็กว่านี้ นะดาเคยไล่เตะเดก็ผู้ชายทุกคนมาแล้ว ทะเลาะกนั ชก

กนัจนปากคอแตกกย็งัม ี

ดงันั้น...แม้จะสวยและครอบครวัมฐีานะด ีหญงิสาวกย็งัเป็นโสด

พ่อของนะดาชื่ออาลี เขาเป็นชาวเอห์เดน เป็นบุตรชายคนโตของ

เศรษฐผีู้หนึ่ง เพราะเกดิมาในครอบครวัผู้มอีนัจะกนิ พ่อเธอจงึมโีอกาสได้

ไปเล่าเรยีนที่เมอืงนอกเมอืงนา เพื่อเปิดหูเปิดตา และ...เปิดหวัใจ

ท่านพบยอดดวงใจที่อังกฤษ...แม่เธอเป็นสาวไทย แตกต่างกันทั้ง 

เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ แต่เป็นเพราะรัก พ่อจึงได้แต่งงานกับแม่ 

และเป็นเพราะรกั แม่จงึยอมทิ้งบ้านเกดิเมอืงนอนมาอยู่ที่เอห์เดนกบัพ่อ

ความรกัเป็นสิ่งงดงามเมื่อแรกได้ครอบครอง พอ่กบัแม่เธอใช้หวัใจ

ที่เปี่ยมไปด้วยรักเป็นอาวุธ หวังเอาชนะใจปู่กับย่าที่ไม่ชอบสะใภ้ต่างชาต ิ

ต่างภาษา แรกๆ แม้จะล�าบาก แต่ความรกักท็�าให้พ่อกบัแม่ร่วมกนัฝ่าฟัน

และอดทน 
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จนกระทั่งแม่ตั้งท้องเธอนั่นแหละ รอยร้าวในชีวิตรักของพ่อกับแม่

จงึเกดิขึ้น

พ่อไม่เคยบอกแม่ว่าก่อนที่จะแต่งงานกัน ท่านสัญญากับย่าไว้ว่าจะ

ยอมรบัผู้หญงิที่ย่าเหน็ชอบด้วยมาเป็นภรรยาอกีคน

แม้จะเข้าใจว่าเป็นสญัญา เป็นสิ่งที่พ่อไม่ต้องการกระท�า แต่แม่เกดิ

ที่ประเทศไทย โตมาในครอบครวัที่มผีวัเดยีวเมยีเดยีว ดงันั้น...ถงึจะเข้าใจ 

ทว่าในใจของแม่กลบัมคีวามรู้สกึต่อต้านและรบัไม่ได้ซุกซ่อนอยู่

หลงัจากพ่อรบัผูห้ญงิอื่นมาเป็นภรรยาอกีคน แม่ทนอยู่ที่เอห์เดนอกี

สองปีก็ถอดใจ สาเหตุของการถอดใจเป็นเพราะภรรยาอีกคนของพ่อ 

ตั้งครรภ์ แม่รู้สึกเหมือนถูกทรยศ เนื่องจากพ่อเคยบอกว่าอยู่กับภรรยา 

อีกคนแบบพี่น้อง ไม่มีอะไรเกินเลย แต่พอผู้หญิงคนนั้นท้อง พ่อก็กลาย

เป็นผู้ชายโกหก เชื่อถือไม่ได้ในสายตาแม่ ท่านจึงตัดสินใจพาเธอกลับ

ประเทศไทย และไม่ยอมกลบัมายงัเอห์เดนอกี

พ่อบินไปหาแม่ทุกปีเพื่อง้อ แสดงให้เห็นว่ายังรักและไม่เคยลืมแม่

เลย กระนั้นแม่กไ็ม่ใจอ่อน ท่านเคยบอกตอนที่เธอรอ้งหาพอ่วา่...แม่ยงัรกั

พ่อ ยงัคดิถงึพ่อ แต่ที่เลอืกจากมากเ็พราะรกั จงึไม่อยากเกลยีด

ตอนนั้นนะดาเดก็เกนิกว่าที่จะเข้าใจ และด้วยความเป็นเดก็นี่เอง เธอ

จึงลืมความคิดถึงพ่อและความคับแค้นใจของแม่ไปเสียสิ้น เมื่อตากับยาย

พาเธอไปรู้จกักบัเพื่อนใหม่ โลกใหม่ เดก็หญงิกส็นุกสนานไปด้วย

นะดาโตมาแบบเดก็ไทยซึ่งมอีสิระเตม็ที่ ปีนป่ายเล่นซนกบัเหล่าสมนุ

ซึ่งเป็นลกูหลานของคนแถวบ้านในสวนผลไม้ของตากบัยาย จนกระทั่งอายุ

ได้ ๗ ขวบ ทางครอบครวัของพ่อกส็่งข่าวร้ายมาให้

พ่อเธอประสบอุบตัเิหตุ อาการเป็นตายเท่ากนั 

เพยีงได้รู้ข่าว แม่กร็บีพาเธอขึ้นเครื่องบนิกลบัมาหาพ่อทนัที

เหตุการณ์ที่เกือบพรากพ่อไปตลอดกาลท�าให้แม่รู้ว่าท่านรักพ่อมาก

แค่ไหน รักมากพอที่จะยอมเห็นผู้หญิงอีกคนอยู่ข้างกายพ่อ ดีกว่าที่จะ 
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ไม่ได้เหน็พ่อไปตลอดกาล

เมื่อมกี�าลงัใจให้สูต่้อ อาการของพ่อกค่็อยๆ ทเุลาลง และความทุกข์

ที่ต้องเห็นคนซึ่งตนรักเจ็บปวดก็ท�าให้หญิงสองคนที่คิดจะช่วงชิงความรัก

จากชายคนเดียวกันหันหน้าเข้าหากัน ท�าความรู้จักกัน ก่อนจะรับรู้ว่า  

ต่างคนต่างกไ็ม่ใช่คนเลวเกวอะไร ตรงกนัข้ามพวกเธอกลบัเข้ากนัได้ดกีว่า

ที่คดิเสยีอกี

นะดากับแม่ไม่เคยได้กลับประเทศไทยอีกเลยเพราะพ่อไม่ยินยอม 

จากนั้นเดก็หญงิที่เคยตดัผมสั้น สวมกางเกงขาสั้น วิ่งปุเลงๆ สนุกอยู่กบั

เพื่อนทั้งหญงิชาย มอีสิรเสรเีตม็ที่ กก็ลายเป็นนกน้อยในกรง ถกูกรอบของ

ค�าว่า ‘ผู้หญงิที่ด’ี รดัเอาไว้จนแทบหายใจไม่ออก

จรงิอยู่ที่พ่อเข้าใจเธอ เมื่อเธออยากเรยีน ท่านกห็าครผููห้ญงิมาสอน

ถึงที่บ้าน ไม่ว่าจะต้องการเรียนอะไร พ่อไม่เคยห้าม เธออยากท�าอะไร...

ท�าได้ โดยมข้ีอแม้ว่า ทกุอย่างที่ท�าต้องอยูภ่ายในรั้วบ้านเท่านั้น เมื่อออกไป

นอกบ้าน นะดาต้องท�าตัวเป็นสตรีมุสลิมที่ดี ที่เหมาะสม ซึ่งเธอก็รักษา

สญัญาได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

และเพราะรักษาความเป็นผู้หญิงที่ดีงามเอาไว้ไม่ค่อยได้นี่แหละ 

นะดาจงึหงุดหงดิ ขดัใจ และเริ่มรูส้กึรนุแรงมากขึ้นทกุทว่ีา เธอไม่เหมาะที่จะ

อยู่ที่นี่ หลงัจากเรยีนจบในระดบัมธัยมศกึษา เธอกอ้็อนวอนให้พ่อส่งไปอยู่

ที่ประเทศไทยเพื่อเรยีนต่อมหาวทิยาลยัที่นั่น

นะดาเชื่อว่าประเทศไทย เมืองสวรรค์แสนเปิดกว้างจะท�าให้เธอสูด

ลมหายใจได้ลกึขึ้น เป็นอสิระมากขึ้น และใช้ชวีติได้อย่างมคีวามสขุมากขึ้น 

ทว่า...ไม่ว่าเธอจะอ้อนวอนอย่างไร พ่อก็ไม่ยอมอนุญาตให้เธอไป

ประเทศไทยเสยีที

มหิน�าซ�้า พอเธอเซ้าซี้กวนใจพ่อมากขึ้น ท่านกส็ั่งขงัเธอ ไม่ให้ออก

จากห้องสามวนั 

เพราะถูกลงโทษนั่นเอง นะดาถึงได้เซ็งและหาทางระบายความเซ็ง
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ออกจากจติใจด้วยการปามดีใส่เสาอยู่นี่ไง

“พี่นะดา พี่นะดา”

เรือนด้านในนี้เป็นส่วนของผู้หญิง ปกติจะห้ามผู้ชายเข้ามา ยกเว้น

ผูช้ายคนนั้นเป็นคนภายในครอบครวัจงึสามารถเข้าออกได ้เมื่อได้ยนิเสยีง

เรยีกจากผู้ชาย นะดาจงึไม่ตกใจ 

เธอเดนิไปที่เสาไม้แล้วดงึเอามดีสั้นซึ่งท�าจากเงนิออกมา มดีเล่มนี้เธอ

ออดอ้อนขอให้พ่อท�าให้เป็นของขวญัวนัเกดิครบรอบ ๑๖ ปี หญงิสาวรกั

มดีมากพอๆ กบัที่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมูบ้่านเกลยีดมนัมาก เมื่อเหน็เธอเหนบ็มดี

สั้นเล่มนี้ไว้กบัเอว

และเพราะรู้ว่าทุกคนเกลียดนี่แหละ นะดาจึงชอบอวดมีดอยู่เสมอ 

ใครจะท�าไม!

ผู้ที่พากันวิ่งตุ๊บตั๊บเข้ามาในห้องนอนเธอคือฮาริส...น้องชายร่วมแม่ 

และซาม.ี..น้องชายต่างแม่ สองคนนี้เกดิปีเดยีวกนั หน้าตาคล้ายกนั แถม

ยงัชอบท�าตวัตดิกนัราวฝาแฝดอกี...แฝดนรก!

“เอะอะอะไรกัน เดี๋ยวเถอะ ถ้าแม่ได้ยินเข้าจะถูกท�าโทษ” เพราะ

อารมณ์ไม่ใคร่ด ีนะดาจงึไปลงกบัน้องๆ

เดก็ชายทั้งสองหนัมามองกนัแล้วย่นจมกู ดูท่าจะไม่เกรงกลวัค�าขู่ของ

เธอเลย

กใ็ช่ส.ิ..ส�าหรบัลูกผูช้าย ถ้าท�าเรื่องเหลวไหลเลก็นอ้ยทกุคนกพ็ร้อม

จะมองข้าม ไม่เหมอืนเธอหรอก แค่ขอไปเรยีนต่อที่ประเทศไทย พอ่ถงึกบั

สั่งกกับรเิวณเลย

เธอไม่ได้ขอไปเที่ยว แต่ขอไปเรยีน เธอท�าอะไรผดิ

“ไม่บอกดไีหม ปล่อยให้คนเก่งถูกจบัแต่งงานไปเลย”

ฮารสิ...น้องชายร่วมแม่กบัเธอเป็นผูพ้ดูขึ้น และประโยคนั้นกส็ะดดุ

หูนะดาจนเธอหนัขวบัมาจ้องเดก็อายุ ๑๒ ปีด้วยแววตาคมกล้า

“อะไรนะ!”
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ซามเีป็นน้องชายที่เกดิจากแม่รอง ดงันั้นจงึเกรงพี่สาวคนโตมากกว่า 

พอเหน็พี่สาวโกรธกร็บีพูดแทนพี่ชาย 

“มคีนขบัรถสปอร์ตสแีดงมาจอดหน้าบ้านเราพี่นะดา เราสองคนแอบ

ดแูลว้เหน็วา่คนที่ลงจากรถมาเป็นผูช้าย ตวัสูงปรี๊ดเลย สงูกวา่พี่อามาลอกี 

พอเขาลงมานะ พ่อกร็บีไปรบัแล้วพาเข้าไปคยุกนัในห้องรบัแขกตดิกบัสวน

เลย”

ห้องรับแขกติดสวนที่ว่าเป็นห้องซึ่งใช้รับแขกส่วนตัว เฉพาะคนที่

สนทิกนัมากๆ เท่านั้น แปลว่าพ่อกบัชายคนนั้นต้องรูจ้กักนัเป็นอย่างด.ี..ใคร

กนั

นะดาขมวดคิ้ว ก่อนนกึถงึฐานะของผูช้ายคนนั้นตามค�าบอกเลา่ของ

น้อง เขาขับรถสปอร์ตมา แสดงว่าต้องไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้ ผู้ชายคนนั้น

อาจเป็นเพื่อนพ่อมาเยี่ยมเยยีน หรอื...คู่ค้าคนพเิศษ ถงึได้พาไปรบัรองใน

ห้องรบัแขกตดิสวน

“เขาต้องเป็นคนที่พ่อคดิจะให้แต่งงานกบัพี่นะดาแน่ๆ”

สิ่งที่ฮาริสพูดกระทบใจนะดาอย่างแรง จนเธอหันไปจ้องน้องชาย

เขมง็

คดิมาคดิไป นะดากจ็�าได้ว่าแม่อามนีะฮ์เคยเปรยกบัแม่เธอถงึเรื่องที่

เธออยู่ในวัยเหมาะสมที่จะแต่งงานได้แล้วเหมือนกัน แต่แม่ก็บอกปัดไปว่า

เธอยงัเดก็ ยงัไม่พร้อมจะแต่งงาน 

แต่แม่ไม่ยอมให้แต่งแล้วยงัไง ท่านเป็นผูห้ญงิ ไมม่ปีากมเีสยีงอะไร

ในเอห์เดนนี่หรอก ถ้าพ่อคดิจะให้เธอแต่งงานเสยีอย่าง พ่อกท็�าได้

นี่อย่าบอกนะว่า การที่พ่อไม่ยอมส่งเธอไปเรียนต่อก็เพราะท่านคิด

จะให้เธอแต่งงาน!

มอืเลก็กุมด้ามมดีแน่น ในอกพลนัอดึอดัด้วยความรูส้กึที่บอกไม่ถกู

นี่เธอก�าลงัจะถูกจบัแต่งงานกบัใครที่ไหนกไ็ม่รู้จรงิๆ ใช่หรอืไม่ ใน

ที่สุดเธอกเ็ป็นเหมอืนเพื่อนๆ ที่ถูกพ่อจบัแต่งงานกบัผู้ชายที่ไม่รู้จกั เพื่อน
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บางคนไปจากหมู่บ้านนี้และไม่เคยกลบัมา ไม่เคยตดิต่อกนัอกี ไม่รู้ว่าเป็น

ตายร้ายดีอย่างไร และเพื่อนบางคนที่แต่งงานกับผู้ชายในหมู่บ้านยิ่งแล้ว

ใหญ่ มลีูกหวัปีท้ายปี มอืหนึ่งเลี้ยงลูก มอืหนึ่งดูแลสาม ีไม่มเีวลาเป็นของ

ตัวเอง ไม่มีสิทธิ์คิด ไม่มีสิทธิ์ฝันถึงอนาคตในแบบที่ตนต้องการ วันๆ  

ได้แต่จบัเจ่าอยู่ในบ้าน ในครวั

นะดาหนาววูบ แม้จะรู้ว่าพ่อรักเธอ ท่านคงไม่ยอมให้เธอแต่งกับ 

ตาแก่ที่ไหน หรอืแต่งไปเป็นเมยีรอง เมยีสาม หรอืเมยีสี่ของใคร แต่พ่อ

ก�าลังจะให้เธอแต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็นหน้าจริงๆ ใช่

หรอืไม่

พ่อท�าแบบนี้กบัเธอได้อย่างไร!

อารมณ์หญิงสาวร้อนรุ่มขึ้นมาเป็นล�าดับเพราะถูกสุมถูกเผาด้วย 
ลูกยุของน้องชายทั้งสอง ยิ่งพูด ยิ่งเดา กย็ิ่งแย่ 

เมื่อความคิดในแง่ร้ายระเบดิออกมาจนสุดจะทานทนได้ นะดาก็ทั้ง

ผลักและไล่น้องทั้งสองให้ออกไปจากห้อง จากนั้นจึงเริ่มเดินวนไปเวียนมา

เพื่อหาทางออกให้แก่ตวัเอง

เธอยังก�ามีดสั้นแน่น ก�าเอาไว้จนเจ็บ สีหน้าหญิงสาวเต็มไปด้วย

ความปวดร้าว แต่ไม่ใช่เพราะเจบ็มอื เธอเจบ็ที่ใจต่างหากล่ะ

ไหนพ่อบอกว่ารกัเธอหนกัหนา เธออยากได้อะไร ต้องการอะไร พ่อ

ไม่เคยปฏเิสธ แต่สดุท้ายท่านกท็�ากบัเธอเหมอืนที่พ่อคนอื่นๆ ท�า นั่นคอืจบั

เธอคลุมถุงชน

เมื่ออารมณ์เดือดจนถึงที่สุด นะดาก็สะบัดมีดในมือจนพุ่งไปปักอยู่

บนประตูห้องนอน

แววตาเธอเต็มไปด้วยความโกรธ น้อยใจ ไม่เข้าใจ ผิดหวัง และ

เสียใจ แต่หญิงสาวก็รู ้ดีว่าถ้ามัวแต่เก็บตัวด้วยความโกรธอยู่ในห้อง 

สุดท้ายคงไม่พ้นถูกจับแต่งงานกับใครที่ไหนก็ไม่รู้ ดังนั้น...หากเธอไม่
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ต้องการมีชะตากรรมที่น่าสงสารเหมือนเพื่อนๆ และผู้หญิงคนอื่นๆ ใน

หมู่บ้าน เธอจงึต้องดิ้นรนหาทางรอดเอง

พอคดิได้แล้วแววตาของหญงิสาวกท็วคีวามแขง็กร้าวมากยิ่งขึ้น

การีม มะอาลีย์ ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้ามานั่งที่ห้องรับแขกหนึ่งใน
สามห้องของบ้านหลงัใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้

ชายหนุ่มสวมชุดกนัดูราสขีาว และมผี้าสขีาวเช่นเดยีวกนัโพกศรีษะ 

เขามีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเจ้าของบ้านซึ่งแต่งตัวเหมือนกัน แตกต่างกันที่อาลี

ไม่ได้โพกผ้ากูฟียะห์ เนื่องจากเขาอยู่ภายในบ้านของตน จึงไม่ได้แต่งตัว

เตม็ยศเหมอืนแขก

เจ้าของบ้านเชื้อเชิญแขกให้นั่งลงบนโซฟาหนังแกะเนื้อนุ่ม รินชาให้

ดื่ม และพูดคุยถามสารทุกข์สุกดบิกันพกัหนึ่งตามธรรมเนยีมก่อนจะชวน

เข้าเรื่อง

“คุณการมีมาที่นี่เพราะจดหมายของผมใช่ไหมครบั”

แขกยิ้มมมุปากเมื่อพบว่าเจ้าของบ้านยงัเป็นคนตรงไปตรงมาเหมอืน

ที่จ�าได้ แบบนี้คงพูดคุยกนัง่าย ไม่ต้องเสยีเวลา 

“ใช่ครบั ผมรู้สกึเสยีมารยาทมากที่ไม่ได้เขยีนจดหมายตอบกลบัมา

หาคุณในทนัท”ี

อาลพีอใจมากที่เวลาสบิปีไม่ได้เปลี่ยนการมีไปเลย แม้ผู้ชายตรงหน้า

จะมฐีานะร�่ารวย เป็นถงึลกูชายของอภมิหาเศรษฐอีนัดบัต้นๆ ของเอห์เดน 

แต่การมียงัคงสุภาพและให้เกยีรตผิู้อื่นเสมอ

“ผมเข้าใจดีว่าคุณคงมีงานยุ่ง แต่ที่ผมต้องเขียนจดหมายไปหาคุณ

ตดิๆ กนัสามฉบบักเ็พราะร้อนใจ”

การีมพยักหน้า นึกถึงข้อความสั้นๆ ในจดหมายซึ่งเป็นเสมือน

จดหมายข่าวที่อาลจีะส่งถงึเขาทุกๆ สามเดอืน

ปกติแล้วข้อความในจดหมายจะเอ่ยถึงความก้าวหน้าทางด้านการ
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ศกึษาของอสัลนั เดก็ชายซึ่งเขาเป็นผู้อุปการะ ดงันั้นจดหมายเหล่านี้จงึจดั

อยูใ่นจ�าพวกจดหมายที่ไม่ได้ส�าคญัเร่งด่วนอะไร บางคราวหากเขามงีานยุง่

กไ็ม่ได้เปิดอ่านในทนัที

แต่ครั้งนี้จดหมายไม่ได้รายงานข่าวเรื่องผลการศกึษาดงัเช่นทกุครั้ง

ที่ผ่านมา เรื่องที่อาลส่ีงจดหมายมาถามความเหน็เขานั้นดจูะเป็นเรื่องส�าคญั

และเร่งด่วน ดังนั้นเมื่อไม่ได้ค�าตอบ อาลีจึงส่งจดหมายมาทวงค�าตอบอีก

สองฉบบั จนการมีต้องรบีเปิดจดหมายฉบบัแรกอ่าน

สาระส�าคัญในจดหมายเป็นเรื่องของอัสลัน เด็กในอุปถัมภ์ของเขา 

อาลีส่งข่าวว่าอัสลันซึ่งปีนี้อายุ ๒๐ ปีแล้วต้องการเปลี่ยนชีวิตของตนด้วย

การไปศกึษาต่อที่ต่างประเทศ

ส�าหรับคนระดับการีม การไปเรียนต่อต่างประเทศดูจะไม่ใช่เรื่อง 

ยุง่ยากหรอืยิ่งใหญ่ตรงไหน ทว่าคนซึ่งมวีถิชีวีติแบบอนุรกัษนยิมอย่างอาล ี

คงกงัวลมากจนต้องเขยีนจดหมายมาปรึกษาเขา

และอันที่จริงถ้าไม่ใช่เพราะเขาเล็งเห็นประโยชน์จากการที่อัสลันจะ

ไปเรียนเมืองนอกคราวนี้ คนแบบเขาก็คงไม่ถ่อมาถึงหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้

เช่นเดยีวกนั

“ผมยงัยนืกรานว่าพร้อมจะรบัผดิชอบเรื่องการศกึษาของอสัลนั แต่

ผมคาดว่าคุณคงไม่ได้กงัวลเรื่องเงนิ”

ความจรงิแล้วแม้อาลจีะไม่ได้ร�่ารวยเป็นอภมิหาเศรษฐ ีแต่ฐานะของ

เขาก็ไม่เลวนักหรอก เท่าที่การีมรู้มา ครอบครัวของอาลีควบคุมตลาด

เครื่องเทศภายในเอห์เดนมาหลายชั่วคนแล้ว หลงัจากที่อาลขีึ้นเป็นผูน้�าของ

ตระกลู กข็ยายงานจากตลาดเครื่องเทศไปยงัตลาดผลไม้สดและผลไม้แห้ง

ทั้งหลายด้วย

อาลีถอนหายใจ ก่อนมองบุรุษซึ่งเป็นเจ้าชีวิตของลูกเขา ที่เรียกว่า 

เจ้าชวีตินั่นหมายความว่า การมีเคยช่วยชวีตินะดา โดยเข้าใจมาตลอดว่าคนที่

เขาช่วยเอาไว้นั้นเป็น...เดก็ผู้ชาย
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ชายสงูวยักว่าไม่เคยคดิว่าความเข้าใจผดินี้จะเป็นปัญหา อนัที่จรงิเขา

กลับฉวยโอกาสใช้ความเข้าใจผิดของการีมให้เป็นประโยชน์แก่นะดามาก

ที่สุด ด้วยการเปิดโอกาสให้เธอได้เล่าเรียนในสิ่งที่ปรารถนาจะเรียน โดย 

ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านไม่อาจปรปิากคดัค้านได้เตม็ที่

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตระกูลมะอาลีย์เป็นตระกูลใหญ่ มีอ�านาจมาก

ในสหรัฐอาหรับเอห์เดน ไม่มีใครต้องการเป็นศัตรูกับพวกมะอาลีย์ แถม

ครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์มีเสียงในหมู่บ้านยังเคยได้รับการช่วยเหลือ หรือเป็น

หนี้บญุคณุตระกูลนี้อกี อาลจีงึใช้โอกาสนี้ให้เกดิประโยชน์ โดยไม่คดิเหมอืน

กนัว่าในวนัที่ต้องบอกความจรงิ เขาจะละอายใจและรู้สกึผดิมากเช่นนี้

จริงอยู่ที่เขาไม่ได้โกหกเรื่องนะดา แต่ก็ไม่เคยพูดเช่นกันว่าการีม

เข้าใจผดิ

เมื่อเหน็อาลนีิ่งไปนาน การมีกข็มวดคิ้วก่อนถามย�้าอกีครั้ง 

“สรปุว่ามปัีญหาตรงไหนกนัแน่ ถ้าคณุไม่บอก เหน็ทผีมคงช่วยอะไร

ไม่ได้”

“คอื...” อาลเีอ่ยปากอย่างยากล�าบาก ความละอายใจท�าให้เขาหลบุตา

ลง ไม่กล้ามองหน้าการมี “ปัญหามนัอยู่ที่อสัลนั จรงิๆ แล้วอสัลนัน่ะเป็น

ผู้...” ยังไม่ทันได้เอ่ยความจริงออกมา เด็กหนุ่มคนหนึ่งและชายสูงวัยอีก

คนกว็ิ่งพรวดพราดเข้ามาในห้องรบัแขก

แม้จะเหน็ว่าเจ้าของบ้านก�าลงัรบัแขกอยู ่แต่เดก็หนุม่ซึ่งมหีน้าตาประ-

พมิพ์ประพายเดยีวกบัอาลกีย็งัวิ่งเข้ามารายงานเรื่องด่วน

“ขอโทษที่เข้ามารบกวนครบั” อามาลหนัไปพดูกบัแขก ก่อนจะหนัมา

หาพ่อของเขาแลว้รายงาน “เกดิเรื่องใหญ่ครบัพ่อ ตูแ้ช่ของเราเสยี ผมเปิด

ตู้เพื่อจะขนส้มกบัสตรอว์เบอร์รอีอกมาถงึเพิ่งรู้เรื่อง”

อาลลีกุขึ้นยนืทนัท ีสหีน้าเป็นกงัวลจนเหน็ได้ชดัเมื่อถามว่า “เสยีหาย

แค่ไหน”

“เน่าหมดทั้งตู้ครบัพ่อ”
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เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆ สินค้าที่จ�าเป็นต้องส่งมอบให้ลูกค้า

เสยีหายแบบนี้ นอกจากจะเสยีสนิค้า เสยีเงนิ แล้วยงัอาจจะเสยีลกูค้า และ

เสียชื่อเสียงอีกด้วย อาลียืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจไปแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าก่อน

การีมไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว เมื่อทราบว่าเจ้าของบ้านมีเรื่องด่วน เขาก็

เหน็ใจอาล ียนิดรีออยู่ในห้องรบัแขกโดยไม่บ่นว่า หรอืชกัสหีน้าใส่เจ้าของ

บ้านแม้แต่นดิเดยีว



ปกติการีมไม่ใช่คนที่ชอบนั่งอยู่เฉยๆ แล้วอ่านหนังสือหรือดู
โทรทศัน์ ตรงกนัข้าม เขาเป็นพวกชอบออกก�าลงั ไม่อยู่นิ่ง ดงันั้นเมื่อต้อง

นั่งรอเจ้าของบ้านอยูภ่ายในห้องรบัแขกเฉยๆ จงึเริ่มเบื่อ และอารมณ์ที่สงบ

มาตลอดกเ็ริ่มจะไม่ดแีล้ว

ชายหนุ่มโยนหนงัสอืพมิพ์ที่อ่านลวกๆ ไปยงัโต๊ะข้างโซฟา ยงัไม่ทนั

ลุกขึ้นยืนเพื่อยืดแข้งยืดขาดังใจคิด เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่าง

พุ่งเฉยีดหูไป

พอเหลอืบมองกเ็หน็...ไม้ยาวๆ ปักอยูข้่างแก้มซ้าย ตรงึกฟีูยะห์ของ

เขาให้ตดิกบัโซฟาหนงัแกะ

ดวงตาคมเบกิกว้างขึ้น แต่ยงัไม่ทนัตั้งตวั ยงัไม่ทนัได้คดิว่าเกดิอะไร

ขึ้น หางตาเขากเ็หน็เงาด�าวูบออกไปจากขอบหน้าต่าง

การมีดงึอกิอลกบักูฟียะห์ออกจากศรีษะ ก่อนวิ่งไปยงัหน้าต่างบาน

ที่เพิ่งเหน็เงาด�าผดิสงัเกตนั่น

ทนัททีี่เขาเดนิไปถงึหน้าต่างซึ่งแง้มอยู่ ลมร้อนจากภายนอกและลูก

๒
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ธนูดอกที่สองกพ็ุ่งเข้ามาหาแทบจะพร้อมกนั

ชายร่างสูงหลบอย่างรวดเร็วโดยอาศัยผนังข้างหน้าต่างเป็นที่ก�าบัง 

อารมณ์ที่ไม่ดอียู่แล้วถงึจุดระเบดิจนเขาแทบจะกลั้นเสยีงค�ารามไม่อยู่

โดยเนื้อแท้แล้วการมีเป็นคนใจร้อน สมยัเดก็ๆ มกัมเีรื่องชกต่อยกบั

เพื่อนตลอด สมยัหนุ่มๆ ยิ่งแล้วใหญ่ การมีตะลุยทั่วโลกมาอย่างโชกโชน 

ซึ่งทิ้งรอยแผลเป็นที่ได้จากมีดกับปืนเอาไว้บนร่างกาย แต่เมื่อโตขึ้น ผ่าน

โลกมามากขึ้น เขากฝ็ึกตวัเองให้ใจเยน็ลง แล้วกไ็ด้ผล...บ้าง

ไม่มใีครหาญมาท้าทายเขานานแล้ว อารมณ์ร้อนซึ่งแฝงอยูใ่นร่างจงึ

สงบได้ ทว่าวันนี้เมื่อถูกท้าทายด้วยลูกธนูสองดอก ความอดกลั้นและสต ิ

ก็ไม่รู้ว่าหลุดกระเจิงไปอยู่ที่ไหน สิ่งที่อยู่ในสมองเขาตอนนี้ก็คือ ความ

ต้องการ ‘ล่า’ คนที่กล้ามาท้าทายเขา

นะดาซึ่งสวมกางเกงสดี�า คลมุผมและคลมุหน้าด้วยผา้สดี�าเนื้อด ีวิ่ง
จากห้องรบัแขกออกมาที่สวน เธอเหลยีวกลบัไปมองแขกของพ่อด้วยสหีน้า

กระหยิ่ม และทนัททีี่เหน็ผูช้ายคนนั้นมายนือยูท่ี่หน้าต่าง เธอกจ็ดัการปล่อย

ลูกธนูอกีดอกไปทกัทายเขา

เธอไม่ได้ตั้งใจท�าให้เขาบาดเจบ็หรอืเป็นอนัตรายหรอก ไม่อย่างนั้น

ผูช้ายคนนี้อาจตายไปแล้วตั้งแต่ลกูธนดูอกแรกที่เธอยงิใส่ สิ่งที่เธอต้องการ

คอืท�าให้เขากลวั ให้ขวญัผวาจนรบีวิ่งออกไปจากบ้านหลงันี้ ออกไปจากชวีติ

เธอโดยไม่คดิจะกลบัมาอกีไม่ว่าพ่อจะเชื้อเชญิอย่างไรกต็าม

แต่ดูเหมือนอีตานี่จะไม่เข้าใจความนัยที่เธอต้องการบอก เพราะ

แทนที่เขาจะหน ีกลบัวิ่งตามเธอมา ท�าให้นะดาต้องหยุดวิ่งเพื่อหนัไปยงิธนู

ใส่เขาอกีหน เป็นการเตอืนให้เขาเข้าใจสิ่งที่เธอต้องการ

เพราะต้องหยุดวิ่งเพื่อยงิธนสูกดัเขาเป็นระยะๆ ระยะห่างระหว่างเขา

กบัเธอจงึใกล้เข้ามาทกุท ีจนนะดาลนลาน สุดท้ายกว็ิ่งไปสะดุดยอดหญ้าล้ม

คว�่าเสยีอย่างนั้น
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ความซุ่มซ่ามเป็นนิสัยประจ�าตัวของนะดา ทุกวันถ้าเธอไม่ชนอะไร

สักอย่างแตกก็ต้องปัดอะไรสักอย่างพัง มาวันนี้เธอก็ท�าแผนของตนพัง 

พงัมาก!

ยงัไม่ทนัได้ลุกขึ้นวิ่งต่อ คอเสื้อด้านหลงัของเธอกถ็ูกคว้าเอาไว้ จาก

นั้นคนที่วิ่งตามมาจนทนักด็งึเสื้อเธอขึ้น เพื่อให้ร่างที่นอนคว�่าอยูบ่นพื้นหญ้า

ลุกขึ้นมา

เขาไม่ได้ใจดจีงึคดิช่วยเธอหรอก เพราะพอดงึเธอให้ยนืขึ้นได้ กจ็บั

เธอหมุนให้หันมาเผชิญหน้ากับเขา แล้วใช้มืออีกข้างบีบคอเธอ ท�าเอา 

หญงิสาวหายใจหายคอแทบไม่ออก

นี่คดิจะฆ่ากนัรไึง!

นะดาทิ้งธนูในมือลงแล้วใช้สองมือพยายามแกะมือที่บีบคอเธอแน่น

ขึ้นทุกท ีแต่ง้างไม่ออก มอืเขาราวกบัท�าจากเหลก็หนา นิ้วทุกนิ้วแขง็แกร่ง

จนเธอไม่สามารถหกันิ้วเขาเพื่อเป็นอสิระได้

โอ๊ย! ยิ่งดิ้น ยิ่งพยายามหน ีมอืที่กุมคอเธออยู่กย็ิ่งบบีแรงจนนะดา

เริ่มหายใจได้ล�าบากมากขึ้นทุกทแีล้ว

หญงิสาวพยายามคดิหาทางรอด เพยีงสบิวนิาทเีธอกต็วดัขาขึ้น หวงั

ถบีไปที่จุดอ่อนใต้หน้าท้องของบุรุษ

ได้ผล...ก่อนที่เท้าเธอจะถบีถูกจดุอ่อนของเขา ชายแปลกหน้าคนนั้น

กป็ล่อยมอืออกจากคอเธอแล้วถอยหลงัไปสองก้าว หลบการจู่โจมของเธอ

ไปได้อย่างง่ายดาย

พอหลดุจากการถกูบบีคอได้ นะดากไ็อโขลกๆ หลายครั้ง ดวงตาซึ่ง

เป็นอวัยวะส่วนเดียวที่พ้นออกมาจากใบหน้าซึ่งเธอคลุมเอาไว้ด้วยผ้าสีด�า

เช่นเดยีวกบัชดุที่สวมเหลอืบมองคนแปลกหน้าที่ดทู่าจะมฝีีไม้ลายมอืใช่ย่อย 

เขาไม่ได้หมูดงัที่เธอคาดเลยสกันดิ

“แกเป็นใคร คดิฆ่าฉนัท�าไม ใครสั่ง”

แม้จะวิ่งมาไกลพอควร แม้จะโกรธที่ถูกลอบท�าร้าย และแม้ดวงตา
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ที่จ้องเธอแทบจะลกุเป็นไฟ แต่ชายคนนั้นกไ็ม่ได้แสดงท่าทฮีดึฮดัหนุหนัเลย 

เสียงชายแปลกหน้ายังทุ้มนุ่มและนิ่ง คนลักษณะแบบนี้นี่แหละที่อาจารย์

เคยบอกว่าจดัการได้ยากที่สุด และถ้านะดาพบเจอกใ็ห้รบีหนดีกีว่าสู ้เพราะ

แม้เธอจะร�่าเรียนวิชาการต่อสู้มาดีเพียงไร แต่เรี่ยวแรงของสตรีก็ไม่อาจ

ชนะบุรุษได้

โอ๊ย! เกดิมาเป็นผู้หญงินี่ไม่ดไีปเสยีทุกอย่าง

การีมมองดวงตาคมกล้าซึ่งจ้องตอบเขาราวกับก�าลังประเมิน ท่าที

ของคนร้ายร่างเลก็คนนี้ไว้ใจไม่ได้ มนันิ่ง เหมอืนถูกฝึกมาอย่างดี

เมื่อประเมนิคูต่่อสูด้้วยความไม่ประมาทแล้ว การมีกค่็อยๆ ย่างเท้า

ไปทางขวา เบี่ยงตัวเพื่อจะได้เป็นเป้าที่เล็กลง ดวงตาจับจ้องคู่ต่อสู้แทบไม่

กะพริบ และทันทีที่เห็นคนร้ายร่างเล็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมรับมือเขา 

รมิฝีปากซึ่งมหีนวดเคราล้อมรอบกก็ระตุก

การมีชอบเรื่องตื่นเต้น เร้าใจ ดงันั้นเขาจงึเรยีนการต่อสูม้าเกอืบทุก

แขนง ทั้งของตะวนัออก ตะวนัตก หรอืแบบอาหรบัดั้งเดมิ แต่เรยีนมาแล้ว

กไ็ม่ค่อยได้ใช้สกัเท่าไร เพราะยิ่งเรยีนเขากย็ิ่งรูว่้าเมื่อมฝีีมอืมากกต้็องระวงั

ให้มาก หากทะเลาะกับใครแล้วลงไม้ลงมือโดยไม่มีสติ อาจท�าให้ฝ่าย 

ตรงข้ามเจบ็หนกัถงึตายได้

การเรียนต่อสู้ท�าให้การีมใจเย็นขึ้น จากเด็กหนุ่มใจร้อน มุทะลุ 

เตบิใหญ่เป็นบุรุษผู้ใช้ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหว

เดินวนคู่ต่อสู้ยังไม่ถึงรอบ ปลายเท้าของคนร้ายก็เตะน�ามาก่อน 

การมีหลบอย่างง่ายดายพร้อมตบข้อเท้าของคนร้ายไปข้างหน้า จนร่างเลก็

นั้นเสยีการทรงตวั เป๋ไปหลายก้าว นี่ถ้าการมีคดิจะเผดจ็ศกึ เขาสามารถ

บุกเข้าประชดิ รดัคอ และ...

ความกระหายเลือดถูกสติซึ่งมีมากขึ้นตามอายุกดเอาไว้ไม่ให้แผลง

ฤทธิ์เดช ดูๆ ไปคนร้ายน่าจะเป็นเดก็ ไม่กว็ยัรุ่น ตวัยงัเลก็เหมอืนโตไม่เตม็

วยั คดิๆ แล้วกแ็ปลก หากคดิก�าจดัเขา ท�าไมไม่จ้างนกัฆ่าจรงิๆ มาเลย
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หรือว่า...พวกนั้นไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า แค่อยากให้เขาเจ็บ จริงสินะ  

ถงึอย่างไรเขากเ็ป็นของตระกูลมะอาลยี์ หากฆ่าทิ้งเสยีต้องเกดิศกึระหว่าง

สองตระกูลแน่

นะดาเพิ่งกลัวคู่ต่อสู้เป็นครั้งแรกก็วันนี้ ปกติแล้วเวลาเธอฝึกกับ

อาจารย์ หญิงสาวรู้ตัวว่าฝีมือเธอด้อยกว่าอาจารย์ก็จริง แต่อาจารย์ก็คือ

อาจารย์ ถงึเธอแพ้กไ็ม่เจบ็ตวั 

ทว่า...ผูช้ายที่เดนิวนรอบเธอเพื่อสร้างความกดดนัอยูน่ี่ไม่ใช่อาจารย์ 

ความเจบ็จากสิ่งที่เขาท�ายงัตดิอยู่บนคอเธออยู่เลย

ท�าไมถงึเป็นแบบนี้ อะไรดลใจให้เธอท�าเรื่องโง่ๆ แบบนี้กนั ผู้ชายที่

พ่อเลอืกมาแต่งงานกบัเธอย่อมต้องไม่ใช่ผูช้ายธรรมดาๆ อยูแ่ล้ว เธอไม่น่า

ย่ามใจแสดงตวัเย้ยเยาะเขาเลย น่าจะแอบยงิเงยีบๆ แล้วจากไปจะดกีว่า

แต่มาส�านกึได้ตอนนี้กส็ายไปเสยีแล้ว

เหงื่อเมด็โตผดุขึ้นบนหน้าผากของหญงิสาวแล้วทิ้งตวัลงมาเข้าดวงตา 

ซวยอะไรแบบนี้! 

นะดารีบหรี่ตาข้างที่เหงื่อเพิ่งไหลลงไป และวินาทีที่เธอใช้ตาเพียง 

ข้างเดยีวมองคู่ต่อสู้นี่เอง ชายแปลกหน้าคนนั้นกพ็ุ่งเข้ามาหาเธอ

หญิงสาวรีบตั้งการ์ดเตรียมรับมือ แต่เขาไม่ได้ปล่อยหมัดออกมา

อย่างที่เธอคดิ กลบัเหยยีดเท้าถบีข้อเท้าเธออย่างแรง

แรงถบีท�าให้นะดาเสยีการทรงตวัจนเกอืบหนา้คะม�า ขาข้างที่ถกูถบี

เจบ็จี๊ดขึ้นมาทนัท ีทว่าหญงิสาวไม่ยอมแสดงท่าทางให้รู้ว่าตนเจบ็ กลบัรบี

ตั้งหลักให้มั่นคงใหม่ ท�าเหมือนจะสู้ แต่ที่จริง...เธอก�าลังคิดหาทางหนีอยู่

ต่างหาก

ทว่าเพยีงแค่เหลอืบมองหาทางหนทีไีล่ คนตวัสูงใหญ่แต่เคลื่อนที่ได้

อย่างรวดเรว็กห็มุนตวัแล้วคว้าชายผ้าคลุมหน้าของเธอเอาไว้ได้

นะดารีบจับผ้าคลุมหน้าเอาไว้ รู้ทันทีว่าเขาต้องการอะไร หมอนี่

ต้องการดูหน้าเธอ ฉลาดไปแล้วนะ เขาคงคดิสนิะว่าถ้าเหน็หน้าเธอแล้วจะ
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ชี้ตวัเธอได้ แบบนี้ต่อให้หนรีอดไปได้กไ็ม่พ้นการถูกตามล่าอยู่ดี

เมื่อรูแ้ล้วว่าคูต่่อสูต้้องการอะไร หญงิสาวกพ็ยายามใช้ความเรว็และ

ความคล่องตวัเป็นข้อได้เปรยีบในการต่อยตกีบัชายแปลกหน้า เป้าหมายคอื

ท�าให้เขาปล่อยชายผ้าของเธอ จากนั้นกห็น ี

แต่ยิ่งบุก ท�าไมเหมือนชายผ้ายิ่งม้วนเข้าไปอยู่ในมือของคู่ต่อสู้มาก

ยิ่งขึ้นกไ็ม่รู้

สดุท้ายผ้าซึ่งพนัปิดจมกูกบัปากของนะดากห็ลดุ แต่ตอนนี้หญงิสาว

ยงัไม่มเีวลาสนใจจะปกปิดใบหน้า เพราะเธอก�าลงัถกูลอ็กด้วยท่อนแขนของ

ชายคนนั้น

คราวนี้เป็นแขนเขาที่รัดคอเธออย่างแรง พอแหงนหน้าขึ้นมองฟ้า

รูส้กึเหมอืนมองไม่เหน็อะไรนอกจากสขีาว เขารดัคอเธอแรงเหมอืนตั้งใจจะ

ฆ่าให้ตายจรงิๆ

“นั่นท�าอะไรน่ะ!”

ก่อนที่นะดาจะสิ้นลมกพ็ลนัมเีสยีงจากสวรรค์ดงัขึ้น เพราะเสยีงนั้น

ท�าให้แขนซึ่งรดัคอเธอแน่นคลายออกเลก็น้อย แต่มอืซึ่งมผี้าสดี�าพนัเอาไว้

ยังรัดเอวเธอแน่น การท�าเช่นนี้เท่ากับบังคับให้แผ่นหลังเธอแนบไปกับ 

แผงอกเขาอย่างไม่สมควร

“คน...” ค�าว่าคนร้ายยงัไม่ทนัหลุดออกจากปากการมี กม็เีสยีงของ

เดก็หนุ่มดงัแทรกขึ้นมาก่อน

“นั่นพี่นะดานี่ เขาท�าอะไรพี่นะดา!” พูดจบเดก็หนุ่มที่การมีจ�าได้ว่า

เป็นลูกชายของอาลีก็วิ่งเข้ามาหาเขาแล้วแยกคนร้ายออกจากการรัดด้วย

ท่อนแขนของเขา

สหีน้าเดก็หนุม่ที่มองเขานั้นทั้งตกใจ โกรธ และ...กลวั เนื่องจากเหน็

ใบหน้าของพี่สาวแดงก�่า รมิฝีปากอ้าออกเหมอืนคนที่ก�าลงัขาดอากาศหายใจ

การมีไม่เข้าใจว่าเกดิอะไรขึ้น แต่พอลดสายตาลงมองคนร้ายร่างเลก็

ที่ถูกดงึออกจากแขนตนไปแล้วเขากอ็ุทานในใจว่า ‘ฉบิหายแล้ว!’
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ที่ต้องอทุานแบบนั้นกเ็พราะเขาเพิ่งเหน็ใบหน้าที่ไม่มผ้ีาสดี�าปิดเตม็ตา 

ไม่ใช่ใบหน้าของผู้ร้าย แต่เป็นใบหน้าของ...ผู้หญงิ

อาลีซึ่งรีบเดินเข้ามาดูอาการของลูกหน้าถอดสี เขานั่งลงจับเนื้อตัว

ลูกสาวที่นอนหายใจหอบอยู่บนพื้นหญ้า แล้วสั่งลูกชายด้วยน�้าเสียงราบ

เรยีบ 

“อามาล พาพี่เข้าไปข้างในก่อน”

“ครับ” เพราะนะดาเป็นหญิงสาวร่างเล็ก ดังนั้นแม้อามาลจะมีอายุ

เพยีงแค่ ๑๗ ปี ยงัไม่เป็นผู้ใหญ่เตม็ตวั แต่กโ็ตกว่านะดาจงึอุ้มเธอได้

การีมกลืนน�้าลาย และมองคนร้าย...ที่ดันกลายเป็นลูกสาวของอาลี

ไปเสยีได้

อากาศยามโพล้เพล้ที่จรงิไม่ค่อยร้อนเท่าไร แต่ส�าหรบัวนันี้ นาทนีี้ 

การมีกลบัรู้สกึว่าเหงื่อผุดขึ้นมาเตม็แผ่นหลงัและหน้าผาก

ตอนสูก้บัคนที่เขาคดิว่าเป็นคนร้าย เขายงัไม่มเีหงื่อสกัหยด แต่ตอนนี้ 

เหงื่อออกเพราะอะไร

“ผมต้องขอ...”

ยงัไม่ทนัได้ขอโทษ บรุษุซึ่งมหีนวดเคราขาวผู้หนึ่งกเ็ดนิเข้ามาหาอาล ี

และโวยวายใหญ่โต

“นี่มันเกิดอะไรขึ้น ลูกสาวท่านก่อเรื่องอีกแล้วใช่หรือไม่ คราวนี้ 

ถึงกับ...ถึงกับ...” ชายหนวดเคราขาวเหลือบมองการีมแล้วแบะปากนิดๆ 

เป็นเชงิไม่พอใจ

กริยิาเช่นนั้นท�าการมีพื้นเสยี เขาไม่ได้ท�าอะไรผดิสกันดิ ท�าไมต้อง

มาเผชญิกบัสหีน้าแบบนี้ด้วย

“ท่านลุงมุสตาฟา โปรดใจเย็นก่อน ที่หลานพาท่านและท่านอา 

ซัฟฟาห์มาที่นี่ก็เพื่อบอกกล่าวเรื่องนี้” น�้าเสียงอาลียังนิ่ง ใบหน้ามีรอยยิ้ม

ประดบัเสยีด้วยซ�้า 

การีมคิดว่าแปลก แปลกจริงๆ การเห็นลูกสาวตัวเองท�าผิดมหันต์
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แบบนี้แล้วยงัยิ้มได้ นอกจากเขาแล้วผูใ้หญ่ทั้งสองที่เหน็เหตุการณ์เดยีวกนั

กไ็ม่เข้าใจว่าอาลยีงัใจเยน็ ยงัยิ้มได้อย่างไร 

“คณุการมี ผมต้องขอให้คณุกลบัไปรอในห้องเดมิก่อน ผมขอพดูคยุ

กบัผู้ใหญ่ในหมู่บ้านสกัครู่แล้วจะเข้าไปคุยกบัคุณทหีลงั คุณคงไม่ถอืนะ”

จะให้การมีถอืสาอะไรได้ แม้ว่าเรื่องราวที่เกดิขึ้นเขาจะไม่ใช่ผู้ก่อ แต่

กล่็มหวัจมท้ายไปกบัผูห้ญงิคนนั้นแล้ว ดจูากสหีน้าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมูบ้่าน

กร็ู้ว่า พวกนั้นดูไม่พอใจที่เหน็เขากบัผู้หญงิคนนั้นในสภาพ...ใกล้ชดิ

เขาอยากจะอธิบายถึงเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังเหลือเกิน ทว่าดู

เหมอืนจะไม่มใีครสนใจฟังเขาเลย

หมูบ้่านซาฟารนัเป็นหมูบ้่านปิดซึ่งยงัเคร่งในเรื่องจารตีประเพณมีาก 

คนที่นี่ไม่สนใจว่าโลกภายนอกเขาก้าวไปถงึไหนต่อไหนกนัแล้ว ทกุคนยงัคง

ก้าวเดินไปตามวิถีในอดีต ซึ่งหญิงสาวกับชายหนุ่มไม่ควรมาพบกันตาม

ล�าพงั เพราะเป็นความผดิ เป็นโทษ และต้องได้รบัโทษจากการกระท�านั้น

ด้วย

สีหน้าการีมไม่ดีเอาเสียเลย เพราะเขาไม่ได้นัดแนะผู้หญิงคนนั้นมา

พลอดรกั จู่ๆ  เธอคนนั้นกโ็ผล่มาท�าร้ายเขาต่างหาก เขาไม่สมควรถกูลงโทษ 

ส่วนผู้หญงิคนนั้น...สมควรได้รบัโทษหนกัๆ เลย แต่ความผดิของเธอไม่ใช่

การมาพลอดรักกับเขา ที่ถูกต้องคือเธอควรถูกท�าโทษเพราะคิดจะท�าร้าย

เขาต่างหาก

อามาลอุ้มพี่สาวมาส่งภายในห้องด้านในซึ่งเป็นส่วนของผู้หญงิ 
ด้วยความตกใจเมื่อเห็นอาการของนะดาที่ไอตลอดเวลาและดูท่าจะ

หมดเรี่ยวหมดแรง ใจเดก็หนุ่มจงึร้อนเป็นไฟ เป็นห่วงว่าพี่สาวคนเดยีวจะ

เป็นอะไรไป จงึร้องเรยีกให้คนมาช่วยไปตลอดทาง

รดาก�าลังถักไหมพรมอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งอยู่ถัดจากห้องโถงกลาง 

ผู้หญิงหน้าตาสะสวยซึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆ เธอคืออามีนะฮ์ ภรรยา 
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คนที่สองของสาม ี

เสยีงโหวกเหวกของผูช้ายที่ฟังอย่างไรกไ็ม่ใช่เสยีงของลกูชายจอมซน

ทั้งสองที่ชอบวิ่งเล่นและส่งเสียงดังไปทั่วท�าให้หญิงซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงวัย

กลางคนหนัมามองหน้ากนั แต่ยงัไม่ทนัได้ลุกไปดูว่าเกดิอะไรขึ้น อามาลก็

อุ้มนะดาเข้ามาในห้องเสยีก่อน

ใบหน้าของเดก็หนุม่เตม็ไปด้วยเหงื่อ เขาวางนะดาลงบนพื้นซึ่งปูพรม

หนานุ่ม โดยมรีดาวิ่งหน้าตื่นเข้ามาประคองศรีษะลูกสาวเอาไว้บนตกั

“นะดา นะดาลกู เป็นอะไรไป หนูอย่าท�าให้แม่ตกใจแบบนี้ส ินะดา!” 

รดาร้องเรยีกลูกสาวด้วยความหวาดกลวั 

นะดาเป็นเดก็ที่แขง็แรงยิ่งกว่าแรด ว่องไวกว่าเหยี่ยว และดุร้ายยิ่ง

กวา่สงิโต ไม่เคยมสีกัครั้งที่จะเจบ็ป่วยจนมอีาการแย่แบบนี้ เหน็แลว้ผูเ้ป็น

แม่กเ็ริ่มน�้าตาคลอ ท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่เขย่าตวัลูก ตบแก้มเบาๆ พร้อม

เรยีกให้ลูกตื่นขึ้นมา

ดูเหมือนว่าภายในห้องจะมีเพียงอามีนะฮ์คนเดียวที่มีสติ เธอเดิน

เร็วๆ ไปสั่งสาวใช้ซึ่งวิ่งหน้าตื่นมายืนอออยู่หน้าห้องนั่งเล่นให้รีบโทร. ไป

ตามหมอ แล้วจงึเดนิกลบัเข้ามานั่งข้างรดาซึ่งเธอเรยีกว่าพี่สาว ก่อนเอ่ยปาก

ซกัถามลูกชายตน

“นะดาเป็นอะไรไป ถูกตวัอะไรกดัรเึปล่า”

อามาลยกแขนขึ้นปาดเหงื่อ ก่อนเล่าเรื่องที่ตนเหน็ให้แม่ทั้งสองฟัง 

“แขกของพ่อครบั ไม่รู้ว่าไปไงมาไงถงึได้ลอ็กคอพี่นะดาแบบนี้” 

เดก็หนุม่ใช้ท่อนแขนข้างหนึ่งลอ็กคอตวัเอง แสดงท่าทางอย่างสมจรงิ

อามีนะฮ์ฟังแล้วขมวดคิ้ว “แขกของพ่อ ท�าไมเขาถึงได้ท�าแบบนั้น 

แล้วนะดาไปอยู่ในห้องด้านหน้าได้ยงัไงกนั” ปากอามนีะฮ์ถามไถ่ลกูชาย แต่

ดวงตากลบักวาดมองการแต่งตวัของนะดา...ซึ่งไม่ปกติ

ผู้ซึ่งนอนคอพับคออ่อนอยู่บนตักแม่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีอาการแย่

อย่างที่ใครๆ คดิ ที่นะดาจ�าต้องแสร้งเจบ็ให้มากกว่าที่ควรกเ็ป็นเพราะเธอ
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เห็นน่ะสิว่าพ่อมาพร้อมบรรดาผู้ใหญ่หัวโบราณทั้งหลาย โดยเฉพาะคนที่

เดนิเคยีงมากบัพ่อนั่นคอืตาเฒ่ามสุตาฟา ซึ่งเป็นคู่ปรบัตวัฉกาจของเธอเลย

ตั้งแต่เธอเตะผ่าหมากหลานชายคนโตของเขาไปเมื่อเกอืบหกปีที่แลว้ 

ตาแก่มสุตาฟากถ็อืว่าเธอเป็นศตัรตูวัฉกาจ คอยจ้องจบัผดิ คอยคา้นไมใ่ห้

เธอได้ท�าอะไรที่อยากท�าอยู่เสมอ

ตาแก่ใจแคบไม่เคยปล่อยให้เธออยู่อย่างสุขสงบสกัที

เพราะคิดว่าคราวนี้ตาแก่ใจแคบคนนั้นคงสั่งให้พ่อมาลงโทษเธออีก 

นะดาเลยชิงใช้แผนเจ็บตัว แสดงว่าตนเจ็บมากๆ เอาไว้ก่อน พ่อจะได้ไม่

ลงโทษเธอหนกันกั

โอ๊ย! พอนกึถงึเรื่องที่ต้องถูกลงโทษแล้วหญงิสาวกแ็คน้ใจนกั ที่ทกุ

อย่างเป็นแบบนี้กเ็พราะผู้ชายคนนั้นคนเดยีว



ความจริงแล้วนะดาตั้งใจแกล้งสลบ นอนไม่ฟื้นจนกว่าพ่อจะมา 
แต่ทันทีที่แก้มสัมผัสหยดน�้าซึ่งไหลออกมาจากดวงตาของแม่ เธอก็ไม่อาจ

ใจร้ายแกล้งเจบ็ให้แม่ต้องเป็นห่วงมากไปกว่านี้

หญงิสาวครางเบาๆ แล้วค่อยๆ ลมืตาขึ้นเหมอืนเพิ่งฟ้ืนจากการสลบ

ใบหน้าแม่ที่อยู่ตรงหน้าเต็มไปด้วยหยาดน�้าตา ส่วนใบหน้าของแม ่

อามนีะฮ์กบัอามาลกม็คีวามเป็นห่วงเป็นใยฉายชดั ภาพที่เหน็ท�าให้เธอรูส้กึผดิ

เลก็น้อยที่แกล้งเจบ็มากเกนิไปหน่อย

แม่กับแม่อามีนะฮ์ช่วยกันพยุงเธอลุกขึ้นนั่ง นะดารีบจับคอของตน

แล้วไออกีสองโขลกเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าเธอเจบ็คอ เจบ็มากๆ ด้วย

“น�้าไหมพี่นะดา” อามาลซึ่งเป็นลูกสมุนที่สนิทกับนะดาที่สุดเพราะ

ตามเธอต้อยๆ มาตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กถามแล้วไม่รอฟังค�าตอบ เขารีบไปที่

โต๊ะกลางซึ่งอยู่หน้าโซฟาสีขาวรูปตัวยู เทน�้าชาใส่จอกเงินขนาดเล็กแล้วน�า

จอกน�้าชามาแตะที่รมิฝีปากพี่สาว

นะดายงัแกล้งครางเสยีงแผ่วอกีสองครั้ง ท�าเป็นกลนืน�้ากย็งัล�าบาก 

๓
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ก่อนยกมอืขึ้นแตะจอกเป็นการบอกอามาลที่ป้อนน�้าให้เธอด้วยความห่วงใย

ว่าพอแล้ว

“เกดิอะไรขึ้นนะดา ท�าไมหนูถงึเป็นแบบนี้”

ในเมื่อได้โอกาสฟ้องก่อน นะดาจงึรบีใส่ไฟทนัท ี

“แขกของพ่อค่ะ” เธอดดัเสยีงให้แหบกว่าปกต ิ

“ฮาริสกับซามีมาบอกหนูว่าพ่อมีแขก และแขกคนนั้นอาจเป็นคนที่

พ่อเลือกเอาไว้เพื่อมาเป็นสามีของหนู หนูอยากเห็นเขา อยากรู้ว่าเขาเป็น 

ยงัไง หนูเลย...ไปดู” 

ประโยคสุดท้ายเสียงของนะดาเบาลงเพราะเห็นแววตาตกใจของแม่

ทั้งสอง เพราะต้องการเป็นคนดี เป็นผู้เสียหาย เธอจึงบิดเบือนความจริง 

อกีนดิ 

“ใครก็ต้องอยากรู้ อยากเห็นหน้าคนที่จะมาเป็นสามีของเราทั้งนั้น

ไม่ใช่เหรอคะ แล้วหนูก็แค่ไปแอบดู หนูไม่ได้ตั้งใจจะแสดงตัวให้เขาเห็น 

หรอือยากพบปะพูดคุยกบัเขาสกัหน่อย แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นบ้าอะไร พอเหน็

หนูปุ๊บกว็ิ่งไล่ แล้วกม็าท�าร้ายหนู”

“เรื่องนี้จะว่าผู้ชายคนนั้นผดิกไ็ม่ได้นะ กด็ูพี่แต่งตวัส”ิ

นะดาอยากชักสีหน้าใส่น้องชายและตบหัวแถมให้อีกที เป็นการ

ลงโทษที่น้องไม่เข้าข้างพี่ หญงิสาวเหน็แม่กวาดตามองชดุแบบผู้ชายสดี�าซึ่ง

เธอสวมอยู่แล้วกร็บีแก้ตวั 

“กแ็อบดูอะ มนักต็้องปลอมตวัส”ิ

เมื่อลูกสาวเริ่มแก้ตวัข้างๆ คูๆ อย่างไรพกิล รดากบัอามนีะฮ์กห็นั

มามองหน้ากนั ตอนนี้ความตกใจถูกแทนที่ด้วยความยุ่งยากใจแล้ว

“หนูสงสัย หนูไม่พอใจอะไรควรมาถามพ่อกับแม่ก่อนตัดสินใจท�า

อะไรลงไปนะนะดา ถ้าหนูมาถามแม่สกัค�า แม่คงบอกหนูได้ว่า พ่อไม่เคย

บอกแม่สกัค�าว่าจะให้หนูแต่งงาน ถ้าหนูถามคงไม่มทีางเกดิเรื่องแบบนี้ขึ้น”

“ฮะ!” หญิงสาวอุทานแล้วเขย่าแขนแม่ ใบหน้าเธอมีรอยยิ้มกว้าง 
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ไม่ได้สนใจค�าต�าหนทิี่แม่เพิ่งพูดออกมาเลย 

“จรงินะ แม่ไม่ได้หลอกหนูนะ หนูไม่ต้องแต่งงานกบัใครกไ็ม่รู้จรงิ

เหรอแม่”

“แม่ไม่เคยพูดโกหก” รดายนืกราน

“ไอ้เจ้าซามกีบัฮารสินี่แย่จรงิๆ รูอ้ะไรไม่จรงิแล้วเอาไปพดู กลายเป็น

เรื่องใหญ่ไปแล้วแบบนี้จะท�ายงัไง” 

สหีน้าของอามาลดูไม่ดเีลยเมื่อรายงานแม่ทั้งสอง 

“เรื่องพี่นะดามปีัญหากบัแขกของพ่อว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้ว แต่การที่

เรื่องนี้ถูกท่านปู่มุสตาฟากบัท่านปู่ซฟัฟาห์เหน็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่า”

นะดากดัรมิฝีปาก แววตามคีวามกลวัปรากฏ 

“ผู้เฒ่าพวกนั้นต้องเข้าใจสิว่ามันไม่ได้มีอะไรเลย พี่แค่ไปแอบมอง

ผู้ชายคนนั้นเฉยๆ ไม่ได้นดัแนะพบปะใคร ไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นต่างหากที่บ้า 

จู่ๆ กว็ิ่งออกมาท�าร้ายพี่” นะดาเขย่าแขนแม่ 

“แม่ต้องช่วยหนูนะ ต้องไปอธบิายกบัพ่อให้หนูด้วย”

รดายงัไม่ทนัได้ตอบลูกสาว อามนีะฮ์กช็งิพูดขึ้นเสยีก่อน 

“กบัพ่อน่ะอธบิายให้เข้าใจได้ไม่ยากหรอก พวกที่เข้าใจยากน่ะเหน็จะ

เป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างหาก พวกนั้นมอีคตกิบัหนูอยู่แล้ว ทุกอย่างที่หนูท�า

มกัถกูมองว่าเป็นเรื่องไม่ดไีปเสยีหมด แล้วเรื่องนี้...เขากต้็องเข้าใจไปในทาง

ร้ายเหมอืนเคย”

นะดาใจหายวาบ สังหรณ์ไม่ดีแล่นเข้าจับหัวใจจนคนเก่งคนกล้าท�า

หน้าเหย

กว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาพบแขกอีกครั้งเวลาก็ล่วงเลยไปนานเกิน
ควร

สหีน้าการมียงัคงนิ่ง ทว่ารอยย่นที่หวัคิ้ว ความกงัวลในแววตาเป็น

สิ่งซึ่งเขาซ่อนเอาไว้ไม่ได้ เขากงัวลทั้งๆ ที่เรื่องยุง่นี้เขาไม่ได้เป็นคนก่อ ไม่ได้
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เป็นคนผดิ

“ต้องขอโทษด้วยที่ท�าให้คุณรอนาน ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไม่ยอมเข้าใจ

อะไรง่ายๆ เลย”

พอได้ยนิอาลอีอกตวั คนที่ท�าร้ายลูกสาวชาวบ้านไปแล้วก็จ�าใจต้อง

ขอโทษ เป็นการขอโทษตามมารยาท เพื่อพยายามถนอมน�้าใจและรักษา

ความสมัพนัธ์เอาไว้ 

“ส�าหรบัเรื่องนั้น ผมต้องขอโทษคุณเช่นกนั ทกุอย่างเป็นความเข้าใจ

ผดิ” 

การมีเลื่อนผ้ากฟีูยะห์กบัลกูธนซูึ่งกองอยูบ่นโต๊ะเตี้ยให้เจ้าของบ้านดู 

“ผมไม่รู้ว่าลูกสาวคุณเล่นซนอะไร แต่เธอเกือบฆ่าผม เธอยิงธนู 

ดอกนี้ปักทะลุกูฟียะห์ผม เฉยีดหน้าผมไปนดิเดยีว และยงัมอีกีหลายดอก

ที่พุง่เป้ามาที่ผม คงไม่ผดิที่ผมจะคดิว่าลกูสาวคณุเป็นคนร้าย เลยลงมอืกบั

เธอ”

อาลยีื่นมอืไปหยบิลกูธนขูึ้นมาด ูมอืใหญ่ก�าลกูธนแูน่น ก่อนเงยหน้า

มองการีม 

“ผมต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วย นะดาเป็นคนดื้ออยู่สกัหน่อย ชอบ

เล่นอะไรแผลงๆ แต่ผมมั่นใจว่านะดาไม่มเีจตนาจะท�าร้ายหรอืท�าอนัตราย

คุณหรอก ไม่อย่างนั้นธนูดอกนี้คงปักอกคุณไปแล้ว”

นี่คือค�าขอโทษหรือ ถ้าใช่...ก็เป็นค�าขอโทษที่แปลกที่สุดเท่าที่การีม

เคยได้ยนิมาเลยทเีดยีว ขอโทษเขาประโยคหนึ่ง โอ้อวดความสามารถของ

ลูกสาวตนอกีประโยค ฟังแล้วขดัหูเหลอืเกนิ

“เอาเป็นว่าผมรับค�าขอโทษก็แล้วกัน ถือว่ามันเป็นความเข้าใจผิด 

ต่างฝ่ายต่างเลกิแล้วต่อกนักแ็ล้วกนั”

ทนัททีี่พดูตดับทเพื่อจบเรื่องยุ่งๆ นี้ การมีกเ็หน็สหีน้าของอาลเีครยีด

ขึ้น ชายสูงวยัขมวดคิ้ว รมิฝีปากใต้หนวดเคราดกหนาเม้มเข้าหากนั

“ผมกอ็ยากให้เรื่องนี้จบลงเพยีงเท่านี้ แต่...” 



ลิ ซ  l  35

สหีน้าของอาลยีิ่งทวคีวามเครยีดขึ้นอกี จนคนมองเริ่มเครยีดตาม 

“...ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไม่ยอม”

นั่นไง เอาแล้ว!

“คุณหมายความว่ายงัไง”

อาลหีกัลกูธนูในมอืแล้วมองการมีด้วยสายตาแปลกประหลาด มทีั้ง

ความละอายใจและรู้สกึผดิปนเปกนั 

“ที่นี่ไม่เหมือนเมืองที่คุณเกิดและเติบโตมา ในหมู่บ้านของเรายัง

ยึดถือจารีตประเพณีเก่าๆ ที่เรามั่นใจว่าเป็นสิ่งดีงามเอาไว้ ดังนั้น การที่ 

ผูห้ญงิมาพบผูช้ายที่ไม่ใช่ญาตสิองต่อสอง แถมยงัแตะเนื้อต้องตวักนั...จงึถอื

เป็นความผดิ”

การมีอยากหวัเราะ แต่ไม่รู้ว่าท�าไมเขาจงึหวัเราะไม่ออก 

“แตะเนื้อต้องตวักนัอย่างนั้นเหรอ” 

เสียงชายหนุ่มสูงกว่าปกติเล็กน้อย ท�าให้ผู้ฟังทราบได้ทันทีว่าผู้พูด

ก�าลงัประชดประชนัอยู่ 

“ถ้าการต่อสู้กนัถกูมองว่าเป็นการแตะต้องกนัในเชงิชูส้าว ผมกค็ดิว่า

ผูใ้หญ่ในหมูบ้่านนี้ดเูหมอืนจะมชีวีติอยูอ่ย่างไร้คณุภาพ ไม่รู้จกัแยกแยะถกู

ผดิเอาเสยีเลย”

เมื่อถูกเด็กรุ่นลูกต�าหนิ แม้จะคิดว่าการีมพูดถูก แต่ใครก็ต้องรัก

บ้านเกดิของตนทั้งนั้น อาลจีงึมสีหีน้าไม่พอใจนกัเมื่อได้ฟังค�าต�าหนซิึ่งตรง

ไปตรงมาเหลอืเกนิ 

“ผมไม่หวงัจะให้คนหวัสมยัใหม่แบบคุณมาเข้าใจเราหรอก แต่ผมมี

เรื่องที่ต้องขอร้องคุณ”

ดวงตาคมราวดวงตาเหยี่ยวจ้องเจ้าของบ้านนิ่ง

“หมู่บ้านเรามกีฎส�าหรบัลงโทษหญงิชายซึ่งลกัลอบพบปะกนั...”

“บ้าไปแล้ว!” การมีผุดลุกขึ้นทนัท ี ตอนนี้เขาไม่อาจห้ามความโกรธ

เอาไว้ได้อกี เขามาที่นี่กเ็พราะผูช้ายคนนี้ขอร้องให้มา มาเพื่อเดก็ชายคนหนึ่ง
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ซึ่งเขาอุปการะไว้ 

ทว่าผลที่ได้เป็นอย่างไร เขาเกือบถูกลูกสาวของผู้ชายคนนี้ฆ่าตาย 

แล้วยงัจะมาโดนลงโทษในสิ่งที่เขาไม่ได้ท�าผดิอกีอย่างนั้นหรอื

คนแบบ การมี มะอาลยี์ เป็นลูกผู้ชายพอ หากท�าผดิกย็อมรบัผดิ 

แต่ถ้าไม่ผดิ...ใครกม็ากดหวัให้เขารบัผดิไม่ได้ทั้งนั้น!

อาลีลุกตาม และยื่นมือออกไปปรามมิให้การีมเดินหนีเขา “ผม

ขอร้อง กรุณาฟังผมก่อน”

“กไ็ด้! ว่ามา หมู่บ้านนี้คดิจะลงโทษ การมี มะอาลยี์ ยงัไง”

ปกติแล้วการีมไม่ใช่ผู้ชายขี้โอ่ที่ชอบยกเอาอ�านาจของครอบครัวมา

เบ่งทบัใคร แต่วนันี้เพราะไม่รูว่้าคนในหมูบ้่านจะท�าอย่างไรกบัเขา ชายหนุม่

จงึเลอืกที่จะยกครอบครวัตนขึ้นมาเบ่งทั้งที่ไม่เคยท�ามาก่อน

และดูท่าว่าจะได้ผลเสยีด้วย...อาลสีะดุ้งหลงัจากฟังค�าขู่ของเขาจบ

“ไม่มีใครกล้าท�าอะไรคนของตระกูลมะอาลีย์หรอกครับ มีเพียง

ลูกสาวผมเท่านั้นที่จะได้รบัโทษ ถ้าคุณไม่ช่วยเธอ”

การีมขมวดคิ้ว ก่อนจะตกใจจนแทบสบถออกมาเมื่ออาลีเอ่ยสิ่งที่

ต้องการให้เขาท�า

“ได้โปรด...รบันะดาเป็นภรรยาของคุณด้วย”

การีมไม่เข้าใจว่าเขาก�าลังเผชิญเรื่องบ้าอะไร หลังจากฟังค�าขอของ 
อาลแีล้วเขากถ็ามซ�้า ให้อาลพีูดค�าขอออกมาอกีทเีพราะไม่เชื่อหูตวัเอง

ผู้ชายคนนี้ก�าลังขอให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาเพิ่งเคยพบหน้า 

อย่างนั้นเหรอ บ้าจรงิๆ เพี้ยนที่สุด

“นี่เป็นวธิจีบัผู้ชายให้ลูกสาวคุณรไึง”

ค�าดูถูกที่ออกมาจากปากการมีท�าให้อาลเีผลอก�าหมดัแน่น ไม่เคยมี

ใครดูถูกเขาเช่นนี้มาก่อน เขาเป็นคนที่เชื่อถอืได้และน่านบัถอืมาตลอด นบั

ตั้งแต่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านต่อจากพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ชื่อเสียงก็
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ไม่เคยด่างพร้อยให้ใครเอาไปนนิทาได้

“ผมไม่เคยคิดจับผู้ชายให้ลูก!” อาลีพูดเสียงเข้ม “เรื่องนี้อยู่เหนือ

ความคาดหมายของผมเหมอืนกนั ที่ผมส่งจดหมายเชญิคุณมาไม่ใช่เพราะ

มเีล่ห์กลอะไรอย่างที่คุณคดิ ผมรกัลูกสาว ไม่เคยคดิยดัเยยีดลูกให้ผู้ชาย

ที่ไม่ได้รกัลูกผมเลยแม้แต่น้อย”

“ถ้าอย่างนั้นค�าตอบของผมกค็อื...ไม่”

“ถ้าคณุไม่ช่วย นะดาจะถกูโบยที่กลางลานหมูบ้่านห้าครั้ง และตั้งแต่

นี้ต่อไป จะไม่มผีูช้ายคนใดรบัเธอไปเป็นภรรยาอกี นะดาจะมมีลทนิตดิตวั

ตลอดไป”

การมีอยากถามว่าแล้วไง แต่ยงัไม่ทนัได้ถาม อาลกีพ็ูดต่อ

“ที่ผมบอกให้คุณช่วยรับนะดาเป็นภรรยาก็เป็นเพียงแค่ในนาม ที่

ต้องท�าแบบนี้เพื่อที่คุณจะได้พาเธอออกไปจากหมู่บ้านนี้ นะดาอยากไปจาก

ที่นี่อยูแ่ล้ว หลงัจากออกไปแล้ว ผมขอให้คณุช่วยส่งเธอไปอยูก่บัตาและยาย

ที่เมอืงไทยด้วย ส่วนพนัธะแต่งงานกจ็บสิ้นลงแค่นั้น”

มนัเรื่องอะไรที่การมีต้องช่วยผู้หญงิที่ไม่เคยรู้จกักนัถงึขนาดนี้

อาลีจับจ้องอากัปกิริยาของชายหนุ ่มตลอด จึงพอเดาสิ่งที่ชาย 

ตรงหน้าต้องการพูดได้ เขาตดัสนิใจเผยความลบัที่ท�าให้การมีตะลงึ 

“คุณอาจคิดว่านี่เป็นแผนหรืออะไรก็ตาม ผมห้ามความคิดของคุณ

ไม่ได้ และมั่นใจว่าถงึจะพยายามอธบิายอย่างไรคณุกค็งไม่พร้อมที่จะเข้าใจ

อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น...เอาแบบนี้ ผมขอทวงบุญคุณแทนนะดาเลย 

กแ็ล้วกนั คนในตระกูลมะอาลยี์ที่ยิ่งใหญ่ย่อมต้องเป็นคนที่รู้คุณคน ต้อง

ตอบแทนคนที่เคยช่วยชวีติตนเอาไว้” อาลสีูดลมหายใจลกึ ก่อนเผยความ

ลบัออกมา “นะดากค็อือสัลนั”

การมีอยากหวัเราะ แต่หวัเราะไม่ออก เขาท�าได้เพยีงแค่ส่ายหน้า นี่

จะให้เชื่อหรือว่าเด็กชายที่เคยช่วยเหลือเขาให้พ้นภัยเมื่อหลายปีก่อนเป็น...

เดก็ผู้หญงิ



38  l  อั ส ลั น ย อ ด รั ก

เรื่องราวแต่หนหลงัเริ่มเลอืนรางในความทรงจ�าของการมี แต่เขาจ�า

ได้ว่าสมยัยงัเป็นวยัรุน่ เขาเคยแบกเป้ท่องเที่ยวไปตามเมอืงต่างๆ เมื่อมาถงึ

หมู่บ้านซาฟารันแห่งนี้ซึ่งไม่ได้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของเขาก็เกิด

ปัญหาขึ้น

กระเป๋าเงนิของเขาหายไปตั้งแต่เมื่อใดไม่มใีครรู้ และทนัททีี่เจ้าของ

บ้านซึ่งเขาขอพกัรูว่้าเขาไม่มเีงนิจ่ายให้ตามสญัญา เจ้าของบ้านผู้ไม่ยอมผ่อน

ปรนกค็ดิจะลากเขาไปยงัที่ว่าการหมู่บ้าน โดยไม่ฟังเลยว่าหากยอมไปส่งเขา

ในเมอืง หรอืหากยอมให้เขาโทร. หาทางบ้าน เงนิจ�านวนเลก็น้อยแค่นี้เขา

สามารถหามาให้เจ้าของบ้านคนนั้นได้อยู่แล้ว

เมื่อพูดจากันไม่เข้าใจ การพูดดีๆ ก็กลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง 

และจบลงด้วยการที่การีมยั้งมือเอาไว้ไม่ได้ เขาต่อยเจ้าของบ้านจนชาย 

คนนั้นล้ม หวัไปชนเข้ากบัโต๊ะ แล้วชายร่างท้วมคนนั้นกน็อนแน่นิ่งไป

เพราะยังเด็ก เพราะความตกใจ การีมจึงท�าเรื่องโง่ๆ อย่างเช่น... 

การหนี

หมูบ้่านนี้ยงัเป็นหมูบ้่านซึ่งบงัคบัใช้กฎตามแบบของตนเอง เมื่อมคีน

ท�าร้ายคนในหมูบ้่านแล้วหนหีายไป ชายในหมูบ้่านกพ็ากนัไล่ล่าผูก้ระท�าผดิ

การีมรู้ดีว่าเขาต้องหนีออกจากหมู่บ้านนี้ให้เร็วที่สุดหากไม่อยากถูก

ลงโทษด้วยวธิโีบราณ คร�่าคร ึและ...น่ากลวั

เขาซ่อนตวัอยู่ในตรอกเลก็ๆ เอาขยะมาพรางตวั เป็นช่วงเวลาแสน

ตกต�่าจนเขาอยากลบมนัออกไป ไม่อยากคดิถงึ ไม่อยากจดจ�า

เสียงฝีเท้าหนักๆ ของผู้ชายหลายคน เสียงสั่งการให้ค้นหาคนร้าย 

ดังลั่นจนเขารีบหดแขนหดขาบีบตัวให้เล็กที่สุดขณะซ่อนตัว การีมแทบไม่

กล้าหายใจ แต่ถงึจะพยายามซ่อนอย่างไร เสยีงฝีเท้าของผูต้ามหากย็งัคงย�่า

เข้ามาใกล้เขามากขึ้นทุกที...ทุกที แต่ก่อนที่พวกชายในหมู่บ้านจะถึงตัวเขา 

กม็เีสยีงเลก็ๆ ของเดก็คนหนึ่งดงัขึ้น

‘นีๆ่  ก�าลงัหาผูช้ายที่ใส่เสื้อยดืกบักางเกงยนีอยู่ใช่ไหม ฉนัเหน็เขาเพิ่ง
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วิ่งไปทางโน้น’

แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆ ของผู้ชายหลายคนก็ค่อยๆ หายไป แทบจะ

พร้อมกับดวงตากลมโตสดใสของเด็กชายคนหนึ่งโผล่มามองเขาซึ่งซ่อนอยู่

หลงักองขยะ

การมีอาจลมืเรื่องราวในวนันั้นไปบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยลมืเลย

กค็อื...ดวงตาคู่นั้นของอสัลนั

เด็กซึ่งมาช่วยเหลือเขาจากการถูกรุมประชาทัณฑ์มีผมสั้น ตัวเล็ก 

สวมเสื้อยดืกบักางเกงยนี และไม่ยอมบอกชื่อของตน

เจ้าเปี๊ยกที่ท�าตัวลึกลับยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ให้แก่เขา เพราะ

ต้องการที่จะออกจากหมู่บ้านเหมือนกัน เด็กคนนั้นมีรถ แต่เพราะยังเป็น

เด็ก หากขับรถออกไปจากหมู่บ้านด้วยตัวเองจะเป็นที่สังเกต เจ้าเปี๊ยกจึง

ต้องการคนขบัรถ...ซึ่งกค็อืเขา

เด็กคนนั้นช่วยเขาพรางตัวเป็นคนขับรถ จากนั้นการีมกับเด็กนั่นก็

ออกไปจากหมูบ้่านด้วยกนั ไปผจญภยัด้วยกนัสามวนัสามคนืกลางทะเลทราย

กว้างใหญ่จนเกอืบเอาชวีติไม่รอด แต่ถงึอย่างไรเขากบัเดก็นั่นกไ็ม่เคยทิ้งกนั

ความกล้าหาญและซื่อสัตย์ของเด็กนั่นท�าให้การีมคิดจะมอบสิ่งดีๆ 

ให้ เขาเสนอตัวรับผิดชอบเรื่องการเรียนของอัสลันโดยไม่เกี่ยงเรื่องเงิน 

ทุนนี้เป็นการให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน ความรู้เป็นสิ่งที่การีมคิดจะให้ 

เดก็นั่นเพื่อเป็นการตอบแทนที่อสัลนัเคยช่วยชวีติเขา

เดก็นั่น เจ้าเปี๊ยกที่เขาเรยีกว่าอสัลนั...แท้จรงิแล้วเป็นผู้หญงิหรอื

“คุณจะให้ผมเชื่อเรื่องแบบนี้ได้ยงัไง มนัเหมอืนเรื่องโกหกชดัๆ”

“ผมจะให้คุณพบนะดา ถ้าคุณได้เห็นเธอชัดๆ จะรู้ว่าเรื่องที่ผมเล่า

ไม่ใช่เรื่องโกหกสกันดิ” 

พดูจบอาลกีเ็ดนิไปยกหโูทรศพัท์ซึ่งวางอยูบ่นโต๊ะข้างประตู กดเบอร์

แล้วกรอกเสยีงลงไป 

“อามาล พานะดามาที่ห้องรบัแขกตดิสวนเดี๋ยวนี้”
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เพราะนะดายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้า ดังนั้นเมื่อเธอเดินตามน้องชาย 
เข้ามาในห้องรับแขก หญิงสาวจึงเห็นพ่อมองการแต่งตัวของเธออย่างคาด

โทษ

แววตาที่พ่อมองมาท�าให้หญิงสาวก้มหน้าลง แล้วยกมือขึ้นจัดแต่ง

ฮญิาบซึ่งแม่เป็นผู้คลุมให้ด้วยไม่รู้ว่าจะท�าอะไรที่ดไีปกว่านั้น

พอเธอก้าวเข้าไปใกล้พ่อซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาเดี่ยว หางตานะดาก็เห็น 

ขากางเกงของคู่ต่อสู้ซึ่งนั่งห่างออกไปนิดหน่อย เมื่อเห็นว่าเขายังอยู่ที่นี่  

หญงิสาวกแ็น่ใจว่าเธอถูกเรยีกตวัมาเพื่อไต่สวนอย่างแน่นอน

“เงยหน้าขึ้นสินะดา แขกคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้า หนูเคยพบเขามา

แล้วเมื่อหลายปีก่อน”

ค�าสั่งของพ่อท�าให้นะดาประหลาดใจ แม้ท่านจะเป็นพ่อซึ่งหัวสมัย

ใหม่ที่สุดในหมู่บ้าน แต่ถึงอย่างไรเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่น พ่อก็แสร้งท�าตัว 

หวัโบราณ ไม่เคยมสีกัครั้งที่จะสั่งให้นะดาท�าอะไรแปลกๆ แบบนี้

จู่ๆ ก็ให้ลูกสาวเงยหน้ามองผู้ชาย โอ๊ย! นี่ถ้าตาแก่ในหมู่บ้านรู้เข้า

ต้องอกแตกตายกนัเป็นแถวแน่

แม้จะรูว่้าค�าสั่งของพ่อเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าตาม แต่ความอยากรูอ้ยาก

เห็นกลับท�าให้นะดาค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมองแขกซึ่งตอนที่พะบู๊กันอยู่นั้น 

เธอแทบไม่ได้สนใจหน้าตาเขา

ผู้ชายซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาคนละตัวกับพ่อเธอมีผิวค่อนข้างเข้ม ผมเขา

ค่อนข้างยาวถ้าเทยีบกบัความนยิมของผูช้ายในเอห์เดน ผมสดี�าสนทิยาวเลย

บ่าเลก็น้อย 

การไว้ผมยาวเกินความนิยมเช่นนี้ท�าให้นะดารู้ว่า ผู้ชายคนนี้ต้อง

ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ เขาต้องเป็น ‘เดก็แนว’ คนหนึ่ง...เช่นเดยีวกบัเธอ คน

ที่ตาแก่ในหมู่บ้านเรยีกว่าเดก็ดื้อ เดก็ป่วน เดก็แสบ สารพดัจะเรยีก

เพราะเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนแนวๆ เหมือนกัน นะดาจึง

กระตอืรอืร้นที่จะส�ารวจใบหน้าเขา
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เมื่อครูพ่่อบอกว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้า แปลว่าเธอกบัเขาเคยพบกนั 

รู้จกักนัอย่างนั้นหรอื



ทันทีที่การีมเห็นดวงตากลมโตสดใสนั่นอีกครั้ง หัวใจเขาก็แทบ
หยุดเต้น ภาพใบหน้าของเด็กชายอัสลัน เด็กคนที่เคยช่วยเขาไว้ค่อยๆ  

เลื่อนเข้ามาซ้อนทบัใบหน้าเลก็ๆ ของหญงิสาวซึ่งสวมชุดของผู้ชาย

และเพราะจ้องเธออย่างตกตะลึงไม่วางตานี่เอง เขาจึงได้เห็นความ

สงสยัในแววตาของเธอที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นตกใจ และสุดท้ายก.็..ดใีจ

“การีม! นั่นนายใช่ไหม” นะดาต้องใช้เวลานานพอควรจึงจ�าได้ว่า 

แขกของพ่อซึ่งเธอมีเรื่องด้วยที่แท้ก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ เพื่อนที่เคย

รอนแรมกลางทะเลทรายด้วยกันตั้งหลายวันนั่นเอง พอนึกได้หญิงสาวก ็

ชี้หน้าเขาแล้วทกัด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น

ความไม่ชอบขี้หน้าไม่เหลืออยู่ในหัวใจอีกต่อไป ที่เธอรู้สึกตอนนี้มี

เพยีงความยนิดจีนก้าวเท้าเรว็ๆ เข้าไปหาเพื่อนเก่าซึ่งไม่เคยพบไม่เคยเจอกนั

อกีเลยหลงัจากจากกนั แต่เธอกไ็ม่เคยลมืเขาเลย

แหม...กใ็ครจะลมืคนที่เคยช่วยชวีติตวัเองได้ล่ะ ไม่ได้อกตญัญขูนาด

นั้นนะ

๔



ลิ ซ  l  43

พอได้ยินเสียงทักดังออกมาจากริมฝีปากจิ้มลิ้มของหญิงสาวชุดด�า

ซึ่งซอยเท้าเข้ามาจนเกือบถึงตัวเขา พอเห็นดวงตากลมโตเปล่งประกาย

ราวกับบรรจุดาวเป็นพันดวงเอาไว้...การีมก็กัดฟันแน่นเพื่อที่จะได้ไม่สบถ

ออกมา

ชายหนุม่หนัไปมองอาลซีึ่งนั่งอยู่ฝ่ังขวามอืของตน ก่อนยอมรบัด้วย

น�้าเสยีงราบเรยีบราวกบัเขาไม่ตกใจ หรอืไม่คดิว่าตนโคตรซวยเลย

“อสัลนัจรงิๆ”

เมื่อถูกทกัด้วยชื่อซึ่งคนเป็นเพื่อนคนนี้นี่เองที่ตั้งให้ นะดากท็ิ้งตวัลง

บนโซฟายาวตวัเดยีวกบัที่การมีนั่ง ทว่าห่างไปเกอืบสองฟุต 

แม้เธอจะดีใจที่ได้พบเขาอีกครั้ง แต่การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ก็

ท�าให้หญงิสาวรู้ดวี่าตวัเองโตแล้ว จะโผเข้าไปกอด ตบหวั ตบไหล่ หรอืนั่ง

ตัวติดกับการีมเหมือนเมื่อครั้งที่เคยผจญภัยอยู่กลางทะเลทรายด้วยกัน 

ไม่ได้อกีแล้ว

นี่แหละคือหนึ่งในสาเหตุที่ท�าให้เธอไม่ชอบที่นี่ ที่ซึ่งหญิงกับชายถูก

ขนบธรรมเนยีมและประเพณกีางกั้นให้คบค้าสมาคมกนัไม่ได้

“อามาล หมดธุระแล้ว ไปได้” อาลหีนัไปบอกลูกชายซึ่งยงัยนืงงอยู่ 
ทนัททีี่ได้รบัค�าสั่ง แม้สหีน้าอามาลดูเหมอืนจะถามหาค�าอธบิาย แต่

เขากย็งัเป็นลูกที่ด ีไม่คดิจะถาม ไม่คดัค้านผู้เป็นพ่อต่อหน้าคนอื่น

หลังจากอามาลเดินออกไปจากห้องรับแขกแล้ว อาลีก็หันมาเปิด

ประเดน็ 

“ตอนนี้คณุคงรูแ้ล้วว่าผมไม่ได้หลอกคณุ และเมื่อรูแ้ลว้แบบนี้ คณุ

คงไม่ปฏเิสธเรื่องที่ผมขอ”

การมีขมวดคิ้วอกีครั้ง “คุณขอในสิ่งที่มากเกนิไป การแต่งงานไม่ใช่

เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นหรอืหลอกใครได้ ผมจะพาอสั...” 

ยังพูดชื่ออัสลันไม่ทันจบการีมก็ยั้งปากตัวเองเอาไว้แล้วหันไปมอง
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หน้าผู้หญิงซึ่งจ้องเขาสลับกับจ้องพ่อของตน สีหน้าของเธอราวกับไม่รู้เลย

ว่าพ่อคดิจะท�าอะไร

เธอไม่รู้หรอืแกล้งไม่รู้กนัแน่!

“นะดา ลูกสาวผมชื่อนะดา”

“นั่นแหละ เอาเป็นว่าผมยนิดจีะพาลกูสาวคณุไปจากที่นี่ ส่งเธอไปยงั

ที่ซึ่งเธอต้องการไป และจะรับผิดชอบดูแลเธออย่างที่เคยดูแลทุกอย่างใน

ด้านการศกึษา ผมท�าได้แค่นี้”

อาลีถอนหายใจ “คุณก็รู้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะท�าแบบนั้น ถ้าคุณไม่

รบัปากแต่งงานกบันะดาก่อน ผมกไ็ม่สามารถให้เธอไปกบัคุณได้”

“เดี๋ยวนะ เดี๋ยว!” หลังจากฟังพ่อพูดแล้ว นะดาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่รู้

เรื่องอะไรเลยก็ลุกขึ้นแล้วตะโกนลั่น “นี่มันเรื่องอะไรกัน แต่งงงแต่งงาน

อะไร”

“นะดา ฟังพ่อนะ” อาลีพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบราวกับไม่ได้พูด

อะไรที่น่าตกใจ ไม่ได้พูดเรื่องที่จะเปลี่ยนชวีติของคนสองคนไปเลย 

“พ่อรู้ว่าหนูต้องการไปเมืองไทย ไปอยู่กับตาและยายเพื่อเรียน

หนงัสอื และเพื่อ...ใช้ชวีติที่เหลอืที่นั่น พ่อเคารพการตดัสนิใจของหนู แต่

หนูก็คงรู้ว่าพ่อไม่สามารถอนุญาตให้หนูไปได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ใหญ่ทุกคนก่อน

“เพราะแบบนี้พ่อถึงได้ตามคุณการีมให้มาช่วย ตอนแรกพ่อคิดว่า

ด้วยอ�านาจของคนจากตระกูลมะอาลีย์ ผู้ใหญ่ทั้งหลายคงเกรงใจอยู่บ้าง 

และยอมให้หนูไปท�างานกับแม่ของคุณการีม จากนั้นจึงจะให้คุณการีมส่ง

หนูไปเมอืงไทยอกีต่อ

“แต่...ตอนนี้เรื่องราวมนัต้องเปลี่ยนไปแล้ว เพราะหนูมาพบคุณการมี

สองต่อสอง แถมยังใกล้ชิดกัน ถูกเนื้อต้องตัวกัน ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน 

ต้องการลงโทษหนู พ่อ...พ่อยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ ถงึได้...” 

อาลมีองการมีแล้วหลุบตาลงคล้ายละอายใจ 
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“...บอกผู้ใหญ่พวกนั้นไปว่า ที่คุณการีมมาที่นี่ก็เพื่อขอหนูไปเป็น

ภรรยา และพ่อกต็กลงใจตอบรบัไปแล้ว ถงึได้อนุญาตให้หนูกบัคุณการมี

พบปะพูดคุยกนัได้”

นะดาส่ายหน้า ไม่อยากเชื่อในเรื่องที่พ่อเพิ่งพูดออกมาเลย “พ่อ! 

ท�าไมพ่อถงึพูดแบบนั้น มนัไม่จรงิเลยสกันดิ”

“พ่อต้องปกป้องหนู โทษของหนูคือการโบยห้าครั้ง ซึ่ง...พ่อรู้ว่าถ้า

ต้องโดนโบยจรงิๆ หนคูงทนได้ แต่เรื่องที่จะตามมาหลงัจากการโดนโบยล่ะ” 

อาลถีอนหายใจ “หนูจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปได้ยงัไงถ้ามมีลทนิเสยีแล้ว”

“หนูกไ็ม่อยู่ไง หนูยอมถูกโบย โบยเสรจ็แล้วพ่อกเ็นรเทศหนูไปอยู่

เมอืงไทยส”ิ

การมีนั่งฟังพ่อกบัลูกพูดคุยกนัแล้วส่ายหวั ดูเหมอืนผู้หญงิคนนี้จะ

ไม่รู้จรงิๆ ว่าเธอสร้างเรื่องอะไรขึ้นมา

ยอมโดนโบย แต่ไม่ยอมแต่งงาน จากนั้นกจ็ะจากเอห์เดนไปอย่างนั้น

หรอื...คดิอะไรง่ายๆ

คนโดนโบยจะมแีผลตดิตวัไปตลอดชวีติ และแผลนั้นจะท�าให้เธอถกู

รงัเกยีจ ไปอยู่ที่ไหน แต่งงานกบัใคร ใครเขาจะยอมรบัคนมตี�าหนติดิตวั

ไปเป็นภรรยา ไปเป็นแม่ของลูก อีกทั้งครอบครัวทางนี้ล่ะ อาลีเป็นถึง

หัวหน้าหมู่บ้าน แต่ลูกสาวกลับโดนลงโทษเพราะท�าผิดประเพณีเสียเอง 

แบบนี้ เหน็ทจีะรกัษาต�าแหน่ง รกัษาหน้าตาและศกัดิ์ศรเีอาไว้ไม่ได้แน่

ตอนนี้การมีเข้าใจแล้วว่าท�าไมอาลถีงึขอร้องแกมบงัคบัให้เขาแต่งงาน

กบันะดา

การรับหญิงสาวที่คู่ควรเป็นภรรยาท�าได้ไม่ยาก หากไม่พอใจเธอ 

ผู้นี้ เขากย็งัมสีทิธิ์รบัภรรยาได้อกีตั้งสามคน การแต่งงานกบัคนที่เคยช่วย

ชวีติเขาเอาไว้จงึไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ถ้า...เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานอกี

“มนัไม่ง่ายแบบนั้น”

“แล้วมันยากตรงไหน หนูจะไปบอกพวกนั้นเองว่าหนูยอมถูกโบย”  



46  l  อั ส ลั น ย อ ด รั ก

ผู้หญงิใจร้อนก้าวเรว็ๆ จากโซฟาตรงไปยงัประตูซึ่งเปิดออกไปยงัสวนได้ 

พอเห็นนะดาท�าเช่นนั้น อาลีผู้เป็นพ่อก็รีบลุกขึ้นจากโซฟาแล้ววิ่งไป

จบัข้อมอืเธอเอาไว้ก่อน

“ปล่อยหนู! หนูจะออกไปยอมรบัผดิ โบยกโ็บยส ิ คดิว่ากลวัเหรอ 

ถ้าโบยแล้วได้ไปจากที่นี่ หนยูอมโดนโบยสบิท ีไม่ส.ิ..จะโบยยี่สบิทกีย็งัยอม” 

นะดาประกาศเสยีงดงั 

ได้ยนิแล้วการมีกส็่ายหน้าอกี เดก็เอ๋ยเดก็ ยงัไม่เคยรู้ฤทธิ์การโดน

โบยกพ็ูดได้ ผู้ชายแท้ๆ โดนโบยไปสามทหี้าทยีงัต้องรกัษาตวัเป็นเดอืน

“อย่าท�าอะไรโดยใช้อารมณ์ พ่อเคยบอกหนูแล้วใช่ไหมว่า การใช้

อารมณ์คดิแทนสตจิะท�าให้หนูเดอืดร้อน และวนันี้...หนูกเ็ดอืดร้อนเพราะ

ท�าอะไรตามอารมณ์แล้วจริงๆ หนูมาหาเรื่องคุณการีม ท�าผิดด้วยการมา

อยู่กับเขาสองต่อสอง แล้วยังคิดจะท�าร้ายตัวเองด้วยการไปบอกผู้ใหญ่ว่า 

ยอมถูกโบยอกีเหรอ”

“แต่พ่อจะให้หนูแต่งงาน...” ดวงตานะดามหียาดน�้าคลอคลอง เธอ

เหลอืบมองผูช้ายซึ่งถงึจะรูแ้ล้วว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าส�าหรบัเธอ กระนั้น

กไ็ม่ได้หมายความว่าเธอต้องยนิดแีต่งงานกบัเขา

เธอเกดิมาจากความรกั แม้ชวีติการแต่งงานของพ่อกบัแม่จะมปัีญหา

จนเกือบเลิกรา แต่ก็เพราะความรักไม่ใช่หรือ ท่านทั้งสองจึงประคับ-

ประคองกนัจนอยู่มาได้

นะดาเคยภมูใิจที่พ่อแม่เธอรกักนั ไม่เหมอืนพ่อแม่ของเพื่อนๆ ที่ถกู

จับคลุมถุงชน จ�าต้องอยู่กันไปโดยปราศจากความรักและความสุข และ

เพราะความภูมิใจนี่เอง เธอจึงสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ยอมถูกคลุมถุงชน

แต่งงานกบัคนที่ไม่ได้รกัเดด็ขาด

“มนัไม่ใช่การแต่งงานจรงิๆ นะดา หนฟัูงพ่อก่อน” อาลพียายามเอา

น�้าเยน็เข้าลูบแล้วดงึมอืลูกสาวไปนั่งบนโซฟาอกีครั้ง “ที่พ่อบอกว่าแต่งงาน 

เป็นแค่การบอกใครต่อใครว่าจะแต่งงานเท่านั้น ไม่ได้แต่งกนัจรงิๆ ทกุอย่าง
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เป็นเพยีงข้ออ้างเพื่อไม่ให้หนูต้องโดนโบย และสามารถไปจากที่นี่ได้”

“การหลอกคนในหมู่บ้านจะท�าได้ง่ายๆ อย่างที่คุณคิดหรือคุณอาล ี

แค่บอกว่าผมกบั...นะดาจะแต่งงานกนั เขากจ็ะเชื่อแล้วปล่อยลกูสาวคณุไป

กบัผมอย่างนั้นหรอื”

“ไม่มใีครไม่เชื่อในสจัจะของคนตระกูลมะอาลยี์หรอกครบั”

สิ่งที่อาลีพูดออกมาท�าให้สีหน้าของการีมเครียดขึ้น “ใครๆ ก็เชื่อ 

ในสจัจะของมะอาลย์ี แต่คณุก�าลงัขอให้ผมท�าใหม้ะอาลย์ีกลายเป็นตวัตลก 

ถ้าผมพาลูกสาวคุณไปจากที่นี่แล้วยอมปล่อยให้เธอไปอยู่ที่ประเทศอื่นโดย

ไม่ได้แต่งงานกัน หรือหากผมถูกปฏิเสธการแต่งงาน ครอบครัวผมจะ 

เอาหน้าไปไว้ที่ไหน สรุปแล้วคุณก็เห็นแก่ตัว คิดแต่จะให้ลูกสาวเอาตัวให้

รอด ไม่ได้มองความเสยีหายของผมเลย”

“นี่!” พอได้ยนิการมีต�าหนพิ่อของตน นะดากล็ุกขึ้นเท้าสะเอวหมาย

จะเอาเรื่อง แต่เป็นอาลนีั่นเองที่ฉุดลูกสาวให้นั่งลง

อาลมีองหน้าการมีก่อนพยกัหน้า “จรงิอยา่งที่คณุพดู ผมเหน็แก่ตวั 

คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวจนลืมมองความเสียหายทางฝั่งคุณจริงๆ แต่ในช่วง

เวลาวิกฤติแบบนั้น ผมคิดอะไรดีกว่านี้ไม่ออก ผมต้องขอโทษคุณด้วยที่

ท�าให้เดอืดร้อนวุน่วาย ถ้าคณุมคีวามคดิดีๆ  ทางอื่น ได้โปรดช่วยผม ช่วย

นะดาด้วย”

“งั้นหนูหนไีปดไีหมพ่อ”

ฟังทางออกอื่นที่ออกจากปากลูกสาวแล้วอาลกีเ็กอืบสะดุ้ง ไอ้คดิน่ะ

คิดได้ แต่จะท�าเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาด ผู ้หญิงหนีหายออกไปจากบ้าน 

ครอบครวัจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน แล้วถ้าโดนจบักลบัมาได้ คงถูกลงโทษหนกั

ยิ่งกว่าโบยห้าทเีสยีอกี

‘คดิอะไรออกมาแต่ละอย่าง ดีๆ  ทั้งนั้นนะลูก’

“ป่านนี้ผมว่าคนในหมูบ้่านคงจบัตาดทูี่นี่อยู ่เรื่องหนคีงเป็นไปไมไ่ด้”

เมื่อการมีออกความคดิ อาลกีพ็ยกัหน้า เหน็แบบนั้นแล้วนะดากท็�า
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เสยีงไม่พอใจในล�าคอ ก่อนบ่นว่า

“ท�าอย่างนั้นกไ็ม่ได้ อย่างนี้กไ็ม่ด ีแล้วจะให้ท�ายงัไง”

การมีมองหน้าคนบ่น เขาส�ารวจวงหน้ารูปไข่ที่มเีครื่องหน้ากระจุ๋ม-

กระจิ๋ม แปลกตาไปจากสาวชาวเอห์เดน ผิวเนียน ขาว สะอาดตา แล้ว

จินตนาการเห็นแผ่นหลังที่มีรอยแส้ห้ารอย เห็นดวงตาเป็นประกายคู่นั้น

ต้องมนี�้าตา เหน็คนทั้งหมู่บ้านนนิทาให้ร้าย รงัเกยีจทั้งเธอและครอบครวั 

จินตนาการเลวร้ายเหล่านั้นท�าการีมถอนหายใจยาว อนาคตของ 

ผู้หญงิคนหนึ่งอยู่ในก�ามอืเขา เพยีงแค่เขาบอกว่าช่วย เธอกจ็ะรอดพ้นภยั

ทุกอย่าง แถมยงัออกไปใช้ชวีติอย่างที่ตนต้องการ 

ส่วนเขา...เขาได้อะไรจากเรื่องยุ่งนี้บ้าง นอกจากได้เมียในนามมา 

หนึ่งคน

เมยีในนามอย่างนั้นหรอื...

ความคิดนี้ท�าให้การีมเงยหน้ามองผู้หญิงที่ชื่อนะดาอีกครั้ง ดูจาก

ลกัษณะภายนอก ผูห้ญงิคนนี้ไม่มอีะไรไม่เหมาะสมกบัการเป็นเมยีหรอืเป็น

แม่ของลูกเลย หากเขารับเธอมาเป็นภรรยา คนที่ดีใจอย่างที่สุดน่าจะเป็น

แม่ของเขา และคนที่ต้องผดิหวงัมากที่สุดกค็อื...

การมีกระตกุมมุปากข้างเดยีว จะเรยีกกริยิาเช่นนี้ว่าเป็นการยิ้มกไ็ด้ 

แต่เป็นยิ้มที่ไม่น่ามองเพราะเปี่ยมไปด้วยความชั่วร้าย

เมื่อสองสปัดาห์ก่อน ผูห้ญงิที่เขารูจ้กัดคีนหนึ่งเพิ่งท�าเรื่องปวดหวัให้

เขา เธอก้าวเข้ามาในที่ท�างานเขาพร้อมค�าขู่ที่น่ารงัเกยีจ ค�าขู่นั้นท�าให้การมี

อยากบบีคอน้องสาวของเพื่อนรกัแล้วโยนหล่อนลงไปจากชั้นสี่ของอาคาร

เขาไม่เคยคิดเลยว่าคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กจะมีความคิดบ้าๆ 

แบบนี้ เธอชอบเขา...เขารู้มานานแล้ว แต่การีมมองเธอเป็นเพียงน้องสาว

เท่านั้น ไม่เคยรู้สกึอะไรมากกว่านี้ 

อชาดียะห์ร้องไห้ พร�่าบอกว่าที่ต้องท�าเช่นนี้เพราะเขาหนีหน้า 

เธอ ภายในสองปีนี้เขาไม่เคยมองเธอเลยสกันดิ เธอหมดหนทางแลว้ จงึไม่
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แคร์ว่าความลับที่เธอก�าไว้จะสร้างความเสื่อมเสียให้ใครบ้าง หญิงสาวจะ

เปิดเผยหากเขาไม่แต่งงานกบัเธอภายในสามเดอืน

บอกเลยว่าหากความลบันี้เปิดเผยออกไป ต้องเป็นข่าวใหญ่ที่ฉกีหน้า

ตระกูลใหญ่ถึงสองตระกูล ไม่ใช่แค่เขาคนเดียว เขาเตือนเธอแล้ว ทว่า 

อชาดียะห์ยังยืนกรานหนักแน่น เธอไม่สนสิ่งอื่นใดนอกจากความต้องการ 

ของตวัเอง เธอเป็นคนแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

สองสัปดาห์มานี้การีมจึงคิดแล้วคิดอีกเพื่อหาทางออกให้แก่ตนเอง

และครอบครัว วันหนึ่งเขาคิดจะแต่งงานให้มันสิ้นๆ เรื่องไป แต่ถัดมา 

อกีวนัเขากร็บัไม่ได้ เขาไม่อยากมเีมยีอกีคน การมีไม่มวีนัเชื่อใจผู้หญงิคนไหน

อกีแล้ว โดยเฉพาะคนที่ใช้วธิกีารข่มขู่เพื่อจะได้แต่งงานกบัเขา 

ชายหนุ่มรู้ดี หากเขายอมแต่งงานกับเธอ ความลับเรื่องนั้นก็จะถูก

น�ามาฟาดฟันเขาทุกครั้งที่ท�าเรื่องไม่ถูกใจเธอ

และที่ส�าคัญไปกว่านั้น เขายอมให้ครอบครัวเธอหรืออชาดียะห์พบ

กบัฟาเดล...ลูกชายของเขาไม่ได้ 

การมีไม่ต้องการให้ความลบัอกีประการถกูเปิดเผยออกไป ดงันั้น...

เพื่อปกป้องเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกชายของเขา การีมจึงตัดสินใจมาที่นี่ด้วย 

ตวัเอง

ดเูหมอืนจะเป็นความบงัเอญิที่อสัลนัต้องการไปต่างประเทศเพื่อเรยีน

ต่อพอดี การีมจึงคิดว่า หากส่งฟาเดลไปพร้อมอัสลัน ความลับที่เขาไม่

ต้องการให้ใครล่วงรูก้ค็งถกูปกปิดต่อไปได้ อาจล�าบากและท�าให้ใครต่อใคร

สงสยัไม่น้อยที่เขาส่งลกูชายไปต่างประเทศโดยให้เดก็หนุม่คนหนึ่งเป็นผูด้แูล 

แต่การมีไม่มทีางเลอืก ถงึจะถกูนนิทาบ้างว่าท�าในสิ่งที่ไม่สมควร กย็งัดกีว่า

ปล่อยให้ฟาเดลต้องพบชะตากรรมที่ไม่ยุตธิรรมกบัเขาเลย 

ทว่าตอนนี้เหตุการณ์ดันพลิกผัน อัสลันกลายเป็นนะดา ชายกลาย

เป็นหญงิ และยงัเป็นผูห้ญงิที่ถกูเสนอให้แต่งงานเพยีงในนามกบัเขาอกีด้วย

ถ้าเธอแต่งงานกับเขา นั่นหมายความว่าฟาเดลจะกลายเป็นลูกของ
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เธอ การให้ลูกไปอยู่ที่ต่างประเทศกับแม่เลี้ยง ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่แปลก

ประหลาดอะไร ไม่ใช่เรื่องที่จะท�าให้ผู้คนตฉินินนิทาได้...ใช่หรอืไม่

ยิ่งคิด การีมก็ยิ่งเห็นแสงที่ลอดผ่านเข้ามาท�าให้เส้นทางเบื้องหน้า

สว่างไสว

เพราะเป็นพวกตดัสนิใจเรว็ ชายหนุม่จงึโพล่งออกมาโดยไม่มป่ีีมขีลุย่

ว่า “เอาละ ผมจะช่วย แต่งงานกแ็ต่งงาน ว่าแต่บอกเอาไว้ก่อนนะว่า การ

แต่งงานครั้งนี้จะเป็นการแต่งงานแค่ในนามเท่านั้น ครบสามเดือนเมื่อไหร่

เราจะแยกกนั และเธอ...” การมีชี้ไปที่นะดา “...ต้องไปอยู่ต่างประเทศโดย

ไม่มขี้อแม้”

อาลยีิ้มกว้างเมื่อได้ยนิค�าตอบรบันั้น เขาหนัมามองลกูสาวแล้วพดูถงึ

ความจรงิในใจลูกซึ่งเขารบัรู้มานานแล้ว

“คณุไม่ต้องกลวั นะดาอยากไปเรยีนต่อต่างประเทศมานานแล้ว หาก

มทีางที่เธอจะไปได้ เธอไม่มวีนัปฏเิสธแน่ ทุกวนันี้เป็นผมเองที่พยายามยื้อ 

พยายามซื้อเวลาที่จะได้อยู่กบัลูก เพราะผมแน่ใจว่า การไปจากเอห์เดนใน

ครั้งนี้คอืการไปแล้วไม่ย้อนกลบัมาอกี”

“พ่อ...” นะดาเรยีกพ่อเสยีงแผ่ว ไม่คดิเลยว่าท่านจะรู้ใจเธอขนาดนี้ 

เพราะอย่างนี้ใช่หรอืไม่พ่อจงึไม่ยอมให้เธอไปเสยีที

“นะดาไม่เหมาะกับที่นี่ ผมรู้มานานแล้ว แต่เพราะรัก เพราะไม ่

อยากเสยีลกูไป ผมจงึรั้งเธอไว้ จนวนันี้ผมถงึได้รูว่้าการฉุดรั้งลกูเอาไว้ท�าให้

ลูกไม่มคีวามสุข และยงัท�าให้อนาคตของลูกจบสิ้นลง”

“พ่อคะ...” หญงิสาวทรุดตวัลงกบัพื้นแล้วจบัเข่าพ่อ แววตามคีวาม

เสยีใจฉายชดั “...ที่แท้พ่อกเ็ข้าใจหนูมาตลอด”

มอืใหญ่ยื่นมาลูบศรีษะลูกสาวคนเดยีว “พ่อรู้ว่าหนูต้องการท่องไป

ในโลกกว้าง หนอูยากเป็นอสิระจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผกูมดัไว้ หนไูม่อยาก

เป็นผู้หญงิที่นั่งอยู่ในห้องด้านหลงั คอยดูสหีน้าสาม ีหรอือุ้มท้อง เลี้ยงลูก

ไปวนัๆ หนูอยากท�าอะไรมากกว่านั้น”
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นะดาพยกัหน้า “หนไูม่ได้เกลยีดที่นี่นะคะ แต่เกลยีดที่หนูเป็นได้แค่

ผู้หญงิคนหนึ่งซึ่งไม่ต่างไปจากผู้หญงิอกีร้อยคนในหมู่บ้าน”

“พ่อเข้าใจ”

เหน็พ่อลกูรกัและเข้าใจกนัแบบนี้การมีกส็ะท้อนใจ เนื่องจากเขากเ็คย

มีคนรักเช่นกัน รักจนไม่อาจทนการพรากจากได้ รักจนเหนี่ยวรั้งเอาไว้ 

ทั้งที่ไม่ควรรั้ง ความเหน็แก่ตวัก่อให้เกดิโศกนาฏกรรมที่ท�าให้เขาเสยีใจมา

จนถงึทุกวนันี้

ความรกั...ส�าหรบัเขาเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาจะพบเจออกีเป็นครั้ง

ที่สอง




