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หญิงสาวร่างบอบบางที่กำาลังจดจ่ออยู่กับเอกสารบนโต๊ะ

หนงัสอืจนไม่ได้สนใจคนรอบข้าง ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่

คนในบ้านสักนิด ด้วยรู้กันดีว่า ยาสมีน บินติ ฟาวาซ์ อัล จาลาล  

บตุรสาวคนโตของเศรษฐพ่ีอค้าพลอยไม่คดิยุง่เกี่ยวกบัใคร ไม่ใช่เพราะ

มโีลกส่วนตวัสูง แต่เพราะเธอไม่อยากสร้างความรำาคาญใจให้แก่บดิา 

และไม่อยากทำาให้คนเป็นแม่เลี้ยงอย่างฮูรญิาห์ไม่พอใจ

ยาสมนีเจยีมเนื้อเจยีมตวั ด้วยรูด้ว่ีาตนเองเป็นลกูสาวของผูห้ญงิ

ที่ญาตทิางฝ่ายชายไม่ยอมรบั แต่การได้รูว่้าบดิารกัมารดามากแค่ไหน

กเ็พยีงพอแล้วที่จะทำาให้เธออดทนอยูท่ี่นี่ได้ เดมิทเีธอไม่ได้อาศยัอยูใ่น

บ้านหลงันี้ แต่อยู่ที่บ้านหลงัเลก็ๆ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลงันี้นกั 

แม้บิดาจะใส่ใจมารดาแค่ไหน แต่หญิงสาวก็เห็นฮูริญาห์ชอบ

ระรานท่านเสมอ ความชอกชำ้าเสียใจเป็นระยะเวลานับสิบปีทำาให้

มารดาของเธออ่อนแอ และเสยีชวีติไปเมื่อห้าปีก่อน นั่นเป็นเหตทุี่ทำาให้

ยาสมีนต้องย้ายมาอาศัยร่วมชายคาเดียวกับแม่เลี้ยงและน้องสาว 

ต่างมารดา

“ยงัอยูใ่นห้องเหมอืนเดมิสนิะ ไม่คดิจะออกไปไหนบ้างเหรอคะ

พี่สาว” 
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เสยีงเหนบ็แนมของน้องสาวต่างมารดาไม่ต่างจากเสยีงลมหรอื

เสยีงนกเสยีงกาสกันดิ

ยาสมนีไม่สนคนกระแนะกระแหน ซึ่งยามอยูต่่อหน้าบดิากด็แีต่

ออดอ้อน แบมอืขอเงนิใช้หาความสำาเรงิสำาราญตามประสาคนที่คบเพื่อน

ฐานะเดียวกัน ผิดกับเธอที่พยายามเรียนให้จบแล้วออกมาช่วยงาน

บิดา เพราะอยากให้ท่านเห็นความสำาคัญ ด้วยคิดเสมอว่าเมื่อไม่มี

มารดา บดิากค็งไม่เหน็ค่าของเธอ

“นี่! อย่าคิดว่าเป็นพี่แล้วฉันจะอ่อนข้อให้นะ ทำาเป็นขยันไปก็

เท่านั้นละ ยงัไงคณุพ่อกไ็ม่สนใจลูกของเมยีที่ตายแล้วอย่างเธอหรอกนะ

ยาสมนี เฮอะ! กแ็ค่ดอกมะล ิ จะสู้วอร์ดาห์...ดอกกหุลาบแบบฉนัได้

ยงัไง”

มอืบางที่กำาลงัจดตวัเลขลงสมดุบญัชหียดุชะงกั 

ใช่...ยาสมนี แปลว่า ดอกมะล ิ และวอร์ดาห์กค็อืดอกกหุลาบ 

เธอไม่รู้ว่าใครกำาหนดว่าดอกกุหลาบจะต้องน่าสนใจกว่าดอกมะล ิ 

แต่วอร์ดาห์กเ็อาเรื่องนี้มากระแนะกระแหนเธอได้บ่อยๆ และยาสมนีก็

เมนิเฉยเพราะคดิว่าสกัวนัน้องสาวคงเลกิใช้เหตผุลนี้ แต่ดทู่าว่าวอร์ดาห์

จะนกึคำาอื่นไม่ออก

“วอร์ดาห์ ยาสมนี พ่อกลบัมาแล้ว มาต้อนรบัพ่อเรว็” ฮูรญิาห์

ตะโกนบอกด้วยเสยีงอ่อนหวาน

“ค่ะ คุณแม่” วอร์ดาห์ขานรับเสียงหวานเช่นกัน ก่อนมอง 

ยาสมีนอย่างเอาเรื่อง “อย่าเสนอหน้าออกไปต้อนรับคุณพ่อเด็ดขาด 

ไม่งั้นละก.็..เจอดแีน่”

ยาสมีนส่ายหน้าและไม่คิดจะสนใจ เธอเดินผ่านหน้าวอร์ดาห์ 

ก่อนยิ้มกว้างให้บดิา 

ฟาวาซ์มองบุตรสาวคนโตซึ่งสวมชุดคาฟตานสีเขียวใบไม้ 

ปักลายที่เขาเคยซื้อมาฝาก ผมสนีำ้าตาลเข้มที่ปล่อยระไปกบัแผ่นหลงั
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ขบัให้ผวิซึ่งขาวเหมอืนมารดาของเจ้าหล่อนน่ามองยิ่งขึ้น

ทว่าเขาไม่ทนัได้สวมกอดบตุรสาวคนโตให้หายคดิถงึ วอร์ดาห์...

หญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งที่มีส่วนโค้งเว้ามากกว่าพี่สาวก็วิ่งเข้ามา

สวมกอดแล้วกดจมูกโด่งลงกบัแก้มสากของเขา

“คดิถงึจงัเลยค่ะคณุพ่อ คราวนี้ไปนานเลยนะคะ มอีะไรมาฝาก

ลูกบ้างมั้ยคะเนี่ย”

“มสี ิพ่อซื้อมาเตม็ท้ายรถเลย ให้คนขนลงมาแล้วกเ็ลอืกกบัแม่

นะ เหลอืให้พี่ของลูกด้วยล่ะ”

“พี่ยาสมนีไม่ว่าหรอกค่ะ...ถ้าไม่ได้ จรงิมั้ยคะพี่ยาสมนี”

ยาสมีนถอนหายใจเมื่อเห็นสายตาเอาเรื่องของวอร์ดาห์ ทว่า

การได้เหน็หน้าบดิากท็ำาให้เธอสบายใจมากแล้ว

ฟาวาซ์สงัเกตสหีน้าของบตุรสาวกพ็อเข้าใจ แม้เขาจะรกัยาสมนี 

มากกว่าวอร์ดาห์ ทว่าก็แสดงออกไม่ได้ ด้วยเกรงใจฮูริญาห์ที่เป็น 

เมียตบเมียแต่ง ทั้งยังเป็นคนที่บิดามารดาของเขาหมั้นหมายให้  

แม้พวกท่านจะเสยีชวีติมาหลายปี แต่เขามหีน้าที่ของสามทีี่ต้องปฏบิตั ิ

เขาไม่อยากให้ใครมาว่าลบัหลงัได้

“ยาสมนีไปคยุเรื่องงานกบัพ่อหน่อย เอาบญัชเีข้าไปหาพ่อด้วย”

“ค่ะคุณพ่อ” ยาสมีนรับคำา ก่อนจะหมุนส้นเท้ากลับไปที่ห้อง

ของตวัเอง

ฮรูญิาห์มองท่าทางมลีบัลมคมในของสามอีย่างฉงน และเอ่ยรั้ง

เสยีงหวาน

“คุณไม่พักสักหน่อยเหรอคะ เดินทางมาเหนื่อยๆ อีกอย่าง... 

ยาสมนีคงยงัทำาบญัชไีม่เสรจ็หรอก ดูตอนนี้กใ็ช่ว่าจะได้อะไรขึ้นมา”

“ผมมเีรื่องจะพูดกบัยาสมนี เป็นเรื่องสำาคญั”

“เรื่องอะไรคะ หรอืว่าเรื่องแต่งงาน ยาสมนีกถ็งึวยัที่จะมคีู่แล้ว

ด้วย จรงิๆ ท่านชคีกส็่งคนมาทาบทาม ทำาไมคณุไม่...”
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“ท่านชีคอายุเยอะกว่าผมอีกนะฮูริญาห์ ถ้าคุณชอบท่านมาก

นกั กล็องยกวอร์ดาห์ให้ท่านส”ิ

“เรื่องส!ิ ท่านจะเอาลูกเราไปเป็นนางในฮาเรม็ปะไร”

“นั่นน่ะสิ คุณเองก็รู้ดีว่าท่านอยากได้ยาสมีนไปทำาไม แล้วยัง

คดิจะส่งเธอไปอกี ไหนว่ารกัยาสมนีเหมอืนลูกไงล่ะ”

“รักสิคะ คุณนี่พูดอะไรแบบนั้น ยาสมีนน่าสงสารออกนะคะ  

ฉันก็แค่เห็นว่าเธอเรียนจบแล้ว ถ้าจะมีคู่ก็น่าจะหาคนที่เลี้ยงดูเธอให้

สขุสบายได้”

“เรื่องนั้นคณุไม่ต้องห่วงหรอก ไม่ว่าจะเป็นยาสมนีหรอืวอร์ดาห์ 

ผมจะไม่ให้ลูกต้องตกระกำาลำาบากเด็ดขาด ตอนนี้ผมขอจัดการเรื่อง

ของยาสมีนก่อน วอร์ดาห์ยังเรียนไม่จบนี่ คุณก็อย่าตามใจลูกนักล่ะ 

ถ้ามวัแต่เที่ยวจนเรยีนไม่จบจะขายหน้าชาวบ้านชาวช่องแย่”

“ค่ะ วอร์ดาห์พยายามอยู่ คณุเองกเ็หน็”

“ผมรู้ กแ็ค่เตอืน ยงัไงคณุกเ็ป็นแม่ ลูกคงเชื่อคณุมากกว่าผม”

ฮูริญาห์มองตามแผ่นหลังของสามีด้วยความหงุดหงิด นางรึ

อุตส่าห์หาทางเขี่ยยาสมีนไปให้พ้นจากบ้านหลังนี้ แต่ฟาวาซ์ก็ยังไม่

สนใจ ทั้งที่ชคีอะมาร์ให้เงนิตอบแทนก้อนโตขนาดนั้น ยงัจะเกบ็ลกูสาว

ของเมยีต่างแดนคนนั้นไว้อกี แค่เหน็หน้าแม่นั่นนางกเ็จบ็ใจนกั ถงึจะ

ได้เค้าหน้าคมๆ ของฟาวาซ์มาเกอืบหมด แต่ผวิขาวราวกบัหยวกกล้วย

ที่ถอดแบบมารดามานั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำาให้สามีของนางรักและ

เป็นห่วงยาสมนีมากกว่าฮูรญิาห์กบัลูกสาวของนาง

“อย่าให้มีโอกาสเชียว แม่จะเขี่ยให้พ้นจากบ้าน ไปแล้วไปลับ 

ไม่ต้องกลบัมาเลย” ฮูรญิาห์พมึพำากบัตวัเองด้วยความหงดุหงดิ

ฟาวาซ์รับสมุดบัญชีจากบุตรสาวมาไล่อ่านตัวเลขและ 

ตวัหนงัสอืที่เขยีนอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อยไม่มทีี่ต ิและอดคดิไม่ได้
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ว่าหากเขายกบตุรสาวคนนี้ให้ผูช้ายบ้านอื่น ผูช้ายบ้านนั้นคงโชคดทีี่ได้

สะใภ้หน้าตาสะสวยและมคีวามสามารถ 

แม้เขาจะอยากยื้อเธอไว้ แต่ก็ทำาไม่ได้ ด้วยรู้ดีว่ายาสมีนถูก 

วอร์ดาห์เหน็บแนมทุกวัน แม้ต่อหน้าเขาเธอจะไม่ทำาเพราะมีฮูริญาห์

คอยปราม แต่ลบัหลงัทำาบ่อยแค่ไหน เขาเองกส็ดุจะรู้

แม้ฟาวาซ์จะเป็นเศรษฐี มีรายได้มหาศาลในรัฐธาเมียร์ ทว่า

การมีลูกสาวเป็นที่ต้องตาของชีคแห่งรัฐนี้ก็ทำาให้เขาเป็นห่วงเธอ 

หากชคีอะมาร์ไม่ได้หวงัจะให้ยาสมนีไปเป็นนางในฮาเรม็ และอกีฝ่าย

ยงัหนุ่มแน่น เขากอ็ยากจะพจิารณา 

แต่นี่ไม่ใช่เลย ชคีอะมาร์อายปุาเข้าไปห้าสบิกว่าปีแล้ว นอกจาก

จะไม่หนุ่มแน่น ยังมีนางในฮาเร็มอีกเป็นสิบเป็นร้อย จะไม่ให้เขา 

เป็นห่วงยาสมนีได้อย่างไรกนั และเพราะเป็นห่วงเขาจงึได้ปรกึษากบั

เพื่อนรกัที่เมอืงฟาร์ยตัซึ่งเป็นเมอืงที่เตม็ไปด้วยเหมอืงพลอย

และโชคดกีเ็ป็นของฟาวาซ์ เมื่อลูกชายของเพื่อนรกัสนใจยาสมนี 

แอบมีใจให้เธอตั้งแต่เห็นครั้งแรก เมื่อครั้งที่เธอเพิ่งสูญเสียมารดา 

เพื่อนรักของเขาจึงขอรับยาสมีนเป็นลูกสะใภ้ ซึ่งฟาวาซ์ก็เต็มใจจะ 

ยกให้ นอกจากจะไม่ทำาผิดต่อชีคอะมาร์ที่เขาอ้างว่ายาสมีนมีคู่หมั้น 

คู่หมายอยู่แล้ว ยาสมนียงัจะได้อยู่กบัคนที่รกัเธอ ซึ่งมฐีานะทดัเทยีม 

และดูแลเธอให้สขุสบายได้

“ยาสมนีอยากจะทำาอะไรหลงัจากเรยีนจบรเึปล่า”

คนถูกถามโคลงศรีษะอย่างไม่ค่อยแน่ใจในคำาถามของบดิานกั

“คุณพ่อหมายถึงอะไรคะ ลูกแค่อยากเรียนให้จบเพื่อจะได ้

แบ่งเบางานของคณุพ่อ”

“แต่พ่อกอ็ยู่กบัลูกตลอดชวีติไม่ได้ และถงึพ่อจะไม่เหน็ แต่พ่อ

กค็ดิว่าลูกอยู่ที่นี่คงไม่ได้สขุสบายนกั โดยเฉพาะลบัหลงัพ่อ วอร์ดาห์

คงแกล้งลูกไม่น้อยเลย”
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“ลูกทนได้ค่ะ คุณแม่พูดเสมอว่าไม่มีใครรักลูกเท่าคุณพ่อกับ 

คณุแม่อกีแล้ว และลูกกร็ู้ว่าคณุพ่อรกัคณุแม่”

“ยาสมนี...พ่อไม่เคยคดิจะขบัไล่ลูก แต่ถ้าลูกแต่งงานกบัอาดลี 

ลูกคงมีความสุขมากกว่านี้ ไม่ต้องมาฝืนทนให้น้องกระแนะกระแหน

แบบนี้”

“แต่งงาน! คณุพ่อพูดเรื่องอะไรคะ ลูกไม่รู้จกัเขา และไม่ได้รกั

เขา ลูกจะแต่งงานกบัเขาได้ยงัไง”

“แต่เขารกัลกู เขาแสดงเจตจำานงว่าต้องการจะแต่งงานกบัลกู”

ยาสมนีกดัรมิฝีปากอย่างสดุทน แม้บดิาจะอธบิายและโน้มน้าว

อย่างไร แต่หัวใจของเธอกลับร้องบอกว่าท่านกำาลังขับไล่ไสส่งเธอไป

ให้พ้นจากที่นี่ ไม่ให้เธออยู่เกะกะครอบครัวของเขา เธอก็เหมือน

คนนอก ไม่ใช่คนในครอบครวันี้ หากเป็นเช่นนั้น...เธอจะไปเอง!

“เข้าใจแล้วค่ะ คณุพ่อแค่อยากให้ลกูไปจากบ้านหลงันี้ ลกูกจ็ะไป

ค่ะ แต่ไม่ใช่การแต่งงาน ลูกจะไปอยู่กบัน้าพรที่ประเทศไทย ยงัไงซะ

คณุน้ากค็งเป็นญาตคินเดยีวที่พร้อมจะอ้าแขนต้อนรบัลูก”

“ไม่ได้!” ฟาวาซ์ตวาดเสยีงดงัลั่น

ยาสมีนเม้มปากแน่นแล้วเชิดหน้าขึ้นอย่างไม่คิดจะยอม ทว่า

ไม่ทันได้ก้าวไปถึงประตูห้องทำางานเพื่อหนีหน้าบิดา ประตูก็ถูกผลัก

เข้ามาพร้อมด้วยร่างของฮูรญิาห์กบัวอร์ดาห์

“เกดิอะไรขึ้นคะคณุพ่อ ได้ยนิเสยีงดงัไปถงึด้านนอกแน่ะ เอ...

หรอืว่าคณุพี่สาวทำาอะไรให้คณุพ่อไม่พอใจ นี่! ทำาแบบนี้มนัไม่ดเีลยนะ 

ทั้งที่เป็นแค่...”

“หยดุนะวอร์ดาห์ ลกูไม่ควรพดูกบัพี่เขาแบบนั้น” ฮรูญิาห์ตำาหนิ

บุตรสาว ก่อนหันไปเอ่ยเสียงหวานกับยาสมีนด้วยสีหน้าใจดี “ไหน 

เล่าให้น้าฟังซวิ่าทะเลาะอะไรกบัคณุพ่อ”

“ไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นแหละ” ฟาวาซ์เอ่ยเสยีงเข้ม
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“คุณพูดอย่างนี้ เดี๋ยวยาสมีนก็เสียใจหรอกค่ะ มีพ่ออยู่แค่ 

คนเดยีว มาทำาเป็นไม่ใส่ใจลูกแบบนี้ ได้ที่ไหนกนัคะ”

“พายาสมนีไปขงัไว้ในห้อง ลอ็กกญุแจประตูหน้าห้องด้วย”

“นี่มันอะไรกันคะ! คุณพ่อจะขังลูกเพื่อจับเข้าพิธีแต่งงานจริง 

เหรอ” ยาสมนีถามเสยีงขึ้นจมูกบ่งบอกความดื้อรั้น

“พ่อไม่อยากทำา แต่ลูกบงัคบัพ่อเองต่างหาก” ฟาวาซ์เอ่ยด้วย

สหีน้าเรยีบเฉย

ยาสมนีสบตาบดิา แววตาเธอแสดงให้เหน็ถงึความเสยีใจชดัเจน 

นั่นสะเทอืนใจฟาวาซ์ยิ่งนกั 

ทว่าเขาตดัสนิใจไปแล้ว นี่คอืหนทางเดยีวที่บตุรสาวจะรอดพ้น

จากเงื้อมมือของชีคอะมาร์ แม้ยาสมีนจะไม่เข้าใจในตอนนี้ แต่เขาก็

หวงัว่าสกัวนัหนึ่งหญงิสาวจะเข้าใจความปรารถนาดทีี่เขาทำาเพื่อเธอ

ฮูริญาห์สังเกตเห็นท่าทางเอาจริงเอาจังของสามีก็ใคร่รู้นัก จึง

แกล้งเอ่ยอย่างเป็นห่วงเป็นใย

“คณุจะขงัยาสมนีได้ยงัไงกนัคะ แบบนี้มนั...”

“ผมสั่งให้ขังยาสมีน คุณก็ทำาตามที่ผมสั่งสิ หรือคุณก็อยาก

โดน” ฟาวาซ์ขดัขึ้นด้วยความหงดุหงดิ

ฮรูญิาห์ได้แต่ยิ้มย่องในใจ แม้สงสยัว่าสามจีะยกยาสมนีให้ใคร 

แต่กส็มใจนางนกัที่จะได้เขี่ยเจ้าหล่อนไปให้พ้น และถ้าเป็นผู้ชายขี้ริ้ว

ขี้เหร่ ยาสมีนต้องลำาบากลำาบน ไปเป็นภรรยารองของเศรษฐีแก่ๆ ก็

คงจะดมีใิช่น้อย

“พาพี่ไปที่ห้องไปวอร์ดาห์”

“แต่ว่า...”

“จะขัดคำาสั่งคุณพ่อรึไง” นางเอ่ยขัดบุตรสาวของตัวเองแล้ว 

ลอบยิ้ม

“ไม่ต้องหรอก พี่ไปเองได้”
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“โธ่...แม่คณุ นี่คงน้อยใจคณุพ่อละส ิ เดี๋ยวน้าจะช่วยพูดให้นะ 

หนกูย็งัเดก็แท้ๆ เพิ่งจะเรยีนจบ คณุพ่อของหนไูม่น่ารบีจบัหนแูต่งงาน

เลยนะ”

“ขอบคณุที่ห่วงค่ะ แต่คณุน้ารบีลอ็กแม่กญุแจนอกห้องเถอะค่ะ 

เพราะถ้าเกดิหนูหนกีลางดกึ คณุน้าจะลำาบากเอานะคะ ถ้าคณุพ่อถาม

ในวนัพรุ่งนี้” ยาสมนีเอ่ยจบกเ็ข้าไปในห้องทนัที

ฮูริญาห์มองประตูที่ยาสมีนแทบจะปิดกระแทกหน้านางด้วย

ความหมั่นไส้ท่าทางต่อต้านของหญิงสาว ทว่าการต้องแสดงเป็น 

แม่เลี้ยงที่แสนดเีพื่อหาทางจดัการทหีลงัทำาให้นางอดทนอดกลั้น

“คุณแม่คะ คุณพ่อจะให้แม่นี่แต่งงานกับใครน่ะ หรือว่าเป็น

เศรษฐแีก่คราวพ่อ”

“แม่จะรู้ได้ยงัไง ลองไปถามพ่อเรากนัมั้ยล่ะ”

วอร์ดาห์ยิ้มกริ่มพลางพยกัหน้า ก่อนหนัไปกระหยิ่มยิ้มย่องกบั

ประตูที่สาวใช้กำาลังล็อกแม่กุญแจตัวเขื่อง เธออยากรู้นักว่ายาสมีน 

จะทำาอย่างไร เมื่อถกูจบัขงัไว้ในห้องแคบๆ แล้วเฝ้ารอการแต่งงานที่จะ

เกดิขึ้น

ฮูริญาห์กับวอร์ดาห์เดินเข้าไปในห้องทำางานของฟาวาซ์ 

และเหน็เขากำาลงัคยุโทรศพัท์กบัคนปลายสายอย่างเคร่งเครยีด ชื่อของ

อีกฝ่ายที่ออกจากปากของสามีทำาให้ฮูริญาห์ขมวดคิ้วมุ่น หากคนที่ 

ยาสมนีจะแต่งงานด้วยคอือาดลี นั่นเท่ากบัสามนีางส่งเจ้าหล่อนไปสขุ

สบายโดยแท้ 

นางไม่รู้หรอกว่าอาดลีจะรกัหรอืไม่รกัยาสมนี แต่เขายงัหนุม่แน่น 

อนาคตไกล แถมยังโสด ไม่มีคู่หมั้นคู่หมายที่ไหน หากแต่งงานกัน 

ก็เท่ากับยาสมีนคือภรรยาคนแรกของอาดีล และเจ้าหล่อนคงใช้ชีวิต

อย่างมคีวามสขุจนใครๆ อจิฉา 
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ทว่านางไม่ต้องการให้ยาสมนีสขุสบายนี่

“เรยีบร้อยแล้วเหรอฮูรญิาห์”

“ค่ะ คณุจะให้ฉนัทำายงัไงกบัยาสมนี แล้วทำาไมต้องถงึขั้นขงัเธอ

ด้วยล่ะ”

“ผมกบัอาเหมด็เหน็ว่าถ้าเราดองกนั ผลประโยชน์กอ็ยูใ่นมอืเรา

สองคน แล้วผมก็เห็นว่าอาดีลขยันทำามาหากิน ยาสมีนไปอยู่ที่นั่นก็ 

ไม่ลำาบาก”

“นั่นสนิะคะ อาดลีเองกย็งัโสดด้วยใช่มั้ยคะ”

“ใช่ ผมคิดว่ายาสมีนจะเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ 

ทางธรุกจิที่มแีต่ได้”

“ถ้าเป็นอย่างที่คณุว่าจรงิ ฉนัจะช่วยพูด...”

“ไม่ต้องหรอก ยาสมนีจะออกฤทธิ์ออกเดชยงัไงกต็ามใจเจ้าตวั

เถอะ ยงัไงเสยีเดอืนหน้าเธอกต็้องแต่งงานกบัอาดลีอยู่ด”ี

“เดอืนหน้าเลยเหรอคะ ไม่เรว็ไปหน่อยหรอื จะเตรยีมตวัอะไร

กนัทนั”

“อาเหม็ดจะเป็นคนเตรียมทุกอย่างให้ ขอแค่คุณช่วยดูลูกก็

พอแล้ว หาข้าวหานำ้าให้กนิ อย่าให้คนทางโน้นรูว่้าเราจบัแกขงัเหมอืน

สตัว์เลี้ยง จรงิๆ ผมกไ็ม่ได้อยากทำาแบบนี้หรอก แต่คนอย่างยาสมนี 

ถ้าลงเชื่อว่าผมคิดจะส่งแกไปไกลๆ ก็คงเปลี่ยนความคิดไม่ได้ง่ายๆ 

แล้วยิ่งรู้ว่าผมคดิเรื่องผลประโยชน์ แกกค็งยิ่งเดอืดจนหาทางหนแีน่ๆ”

“แล้วเธอจะหนีไปไหนได้ล่ะคะ เธอมีบ้านอยู่ที่นี่แค่ที่เดียว” 

ฮูรญิาห์ถามหยั่งเชงิ

“ยาสมนีเกดิและโตที่นี่ แต่เธอมญีาตขิองผกาอยูท่ี่เมอืงไทย เธอ

สามารถกลบัไปที่นั่นได้ตลอด ทางนั้นกอ็้าแขนต้อนรบัเธอ ที่เธอยอม

อยู่ที่นี่กเ็พราะคำาสั่งเสยีของผกา และเพราะเชื่อคำาของผมที่เป็นพ่อ”

“เมอืงไทยเหรอคะ ฉนัไม่ยกัทราบว่าเธอตดิต่อกบัญาตขิองแม่
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เธอด้วย”

“ยาสมีนไม่ค่อยเล่าอะไรให้ใครฟัง ไม่แปลกหรอกที่คุณไม่รู้  

แต่ผมรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอติดต่อกับทางนั้นตั้งแต่เด็กๆ และผม 

กไ็ม่คดิจะห้ามด้วย แต่ผมคงยอมให้เธอปฏเิสธการแต่งงานไม่ได้”

“ถ้ายาสมีนไม่อยากแต่งงาน ก็ไม่ต้องไปบังคับเธอสิคะ ให้ 

วอร์ดาห์แต่งกไ็ด้นี่”

“วอร์ดาห์ยังเรียนไม่จบเสียด้วยซำ้า อีกอย่าง...ยาสมีนก็เป็น 

ลกูคนโต แล้วทางโน้นกร็ะบตุวัมาเอง เอาละ ผมขอตวัไปพกัก่อน ยงัไง

กฝ็ากให้ช่วยดูแลยาสมนีด้วยนะฮูรญิาห์”

“ค่ะ” ฮูรญิาห์รบัคำาแล้วถอนหายใจตามแผ่นหลงัของสามี

ฟาวาซ์ออกจากห้องทำางานแล้วมาหยดุยนืนิง่ท่ีหน้าห้องนอน

ของยาสมีน เขาเป็นห่วงความรู้สึกของบุตรสาว แต่ก็พยายามทำาใจ

แขง็ แม้เขาจะบอกภรรยาว่าตนหวงัเพยีงผลประโยชน์ทางธรุกจิ ทว่า

แท้จริงแล้วเขากลัวว่ายาสมีนอาจถูกชีคอะมาร์ข่มเหง...เขาเป็นห่วง 

ยาสมนีเท่านั้นเอง

ในขณะที่ฟาวาซ์เดินพ้นห้องนอนของบุตรสาวเพื่อไปพักผ่อน

บ้าง ยาสมีนก็นั่งกอดเข่าอยู่หน้าแลปทอปเครื่องบางของตัวเอง 

หญงิสาวตอบอเีมลของน้าสาว โดยบอกเล่าความรูส้กึและเรื่องราวใน

ตอนนี้ ทว่าพิมพ์ไปได้ครู่หนึ่งเธอก็ลบทิ้ง และทำาซำ้าอยู่หลายครั้ง 

ก่อนถอนหายใจด้วยความเสยีใจ

หญิงสาวไม่รู้ว่าทำาไมบิดาถึงคิดจะจับเธอแต่งงานทั้งที่เธอเพิ่ง

อายุแค่นี้ ก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยมีท่าทีหรือมีความคิดที่จะให้เธอ

แต่งงานเลย จะบอกว่าเป็นเพราะเธอเรียนจบแล้วก็ดูไม่น่าจะใช่ 

ความคดิของบดิา 

ยาสมนีขมวดคิ้วมุ่น ละมอืจากคยี์บอร์ดแลปทอปแล้วกอดเข่า
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ตวัเองแน่น ก่อนมองรปูถ่ายสมยัที่ตนยงัเป็นนกัเรยีนซึ่งมารดายงัมชีวีติ

อยู่

“คุณแม่คะ...ลูกไม่รู ้ว่าคุณพ่อคิดอะไร ทำาไมต้องเร่งให้ลูก

แต่งงานขนาดนี้ด้วยกไ็ม่รู้ นี่มนักย็คุไหนสมยัไหนแล้ว จะมาบงัคบัให้

รักให้ชอบ มันทำาได้ง่ายๆ ที่ไหนกันล่ะคะ คุณแม่เองอยู่กับคุณพ่อ 

ยอมทนให้คณุน้าฮรูญิาห์ข่มเหงกเ็พราะรกั แต่ลกูไม่คดิเรื่องนั้นสกันดิ 

ลูกจะไม่ยอมให้คุณพ่อบังคับได้หรอกค่ะ” ยาสมีนวางรูปถ่ายของ

มารดา ก่อนเกยคางลงบนเข่า

แม้หญิงสาวจะเชื่อฟังบิดามาตลอด ไม่เคยมีสักครั้งที่เธอจะ 

ดื้อรั้น ตรงกันข้ามเธอพยายามทำาทุกอย่างเพื่อให้ท่านยอมรับ ทว่า 

สิ่งที่บดิาทำากบัเธอวนันี้ทำาให้ยาสมนีอดคดิไม่ได้ว่า ไม่ว่าจะทำาอย่างไร

ท่านก็ไม่มีวันยอมรับเธอเป็นแน่ หากเป็นเช่นนั้น...เธอจะหาวิธีหนี 

ออกไปให้ได้

ร่างสูงสง่าในชดุดชิดาชาคอกลมผ่าหน้าสดีำานัง่พงิพนกันิง่ 

ใบหน้าคมเคร่งเครียดขึ้นขณะฟังรายงานจากบรรดาสมาชิกผู้บริหาร

รฐัของตวัเอง แม้เขาจะดำารงตำาแหน่งชคีแห่งรฐัซาฮาบยีาได้ไม่ถงึสบิปี 

ด ีทว่ากพ็ยายามที่จะทำาให้ชวีติของประชาชนภายในรฐัมคีวามเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น และด้วยเป็นยุคสมัยใหม่ การกระทบกระทั่งกับรัฐข้างเคียง 

หรือประเทศข้างเคียงโดยส่วนใหญ่จึงไม่ใช่การรบราฆ่าฟันทางทหาร

เพื่อแย่งชงิอาณาเขต แต่เป็นการแย่งชงิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

รฐัซาฮาบยีามอีาณาเขตตดิกบัรฐัอสิระทั้งสี่ทศิ ทางทศิตะวนัออก

ติดกับรัฐไรฮานซึ่งมีความเด่นในเรื่องการเกษตร ทางทิศเหนือติดกับ

รฐัไชลาห์ซึ่งเป็นรฐัที่ราบสูง มภีูเขา จงึมผีลผลติทางการเกษตรเมอืง

หนาว และด้วยอากาศหนาวจึงส่งผลให้ทางเหนือของรัฐซาฮาบียา 

มอีากาศหนาวด้วย ทศิใต้ตดิกบัรฐัฮาเซม็ซึ่งเป็นรฐัที่มแีร่เหลก็จำานวน
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มาก และผลิตอาวุธได้เป็นอย่างดี ส่วนทางทิศตะวันตกนั้นติดกับรัฐ

ธาเมยีร์ซึ่งมเีหมอืงพลอย ทั้งยงัเป็นรฐัที่มปีัญหากบัรฐัซาฮาบยีามาก

ที่สดุ นั่นเพราะเหมอืงทองอยูต่รงกลางระหว่างสองรฐั แม้เหมอืงจะอยู่

ในรฐัซาฮาบยีามากกว่า แต่ทางรฐัธาเมยีร์กค็ดิจะลำ้าเส้นเข้ามา

“ทางเราได้ส่งจดหมายเตือนรัฐธาเมียร์ไปแล้วครับ ทางนั้นจึง

ถอนคนของตวัเองออกไป”

“ถ้างั้นกด็แีล้วนี่ แล้วปีนี้ราษฎรเป็นไง ผลผลติทางการเกษตร

พอมั้ย”

เสียงทรงอำานาจของชีคหนุ่มทำาให้ผู้ที่ดำารงตำาแหน่งในสภาซึ่ง

ดูแลด้านผลผลิตทางการเกษตรเงยหน้าขึ้นสบตา ก่อนตอบคำาถามที่

อกีฝ่ายอยากรู้

“คาดว่าต้องสั่งจากรฐัไรฮานเพิ่มครบั เพราะเกดิภยัแล้งทางใต้

เมื่อหลายเดอืนก่อน ทำาให้มผีลติผลทางการเกษตรน้อยกว่าปกต ิไม่พอ

สำาหรบัแจกจ่ายให้ราษฎรครบั”

“เบกิจากคลงัทางการเกษตรกไ็ม่พอรไึง”

“ไม่พอหรอกครบัท่านชคี ต้องเกบ็ไว้ในยามฉกุเฉนิด้วย”

“งั้นกส็ั่งจากรฐัไรฮานเพิ่ม ฉนัอนมุตัใิห้สั่งเพิ่มได้”

นาซเซอร์ไม่เพียงเอ่ยปาก แต่ยังลงลายมือชื่ออนุมัติการซื้อ

ผลผลติทางการเกษตรเพิ่ม

“ครบั”

“มเีรื่องอะไรอกีมั้ย”

บรรดาหวัหน้างานด้านต่างๆ ในสภามองหน้ากนัเป็นสญัญาณ

บอกว่าวนันี้ไม่มเีรื่องที่ต้องการคำาปรกึษาใดๆ อกี

“งั้นกเ็ลกิการประชมุแค่นี้ ท่านชามลิ ฉนัมเีรื่องอยากจะปรกึษา 

ขอให้ท่านช่วยอยู่ต่อสกัครู่ได้มั้ย”

“ครบัท่านชคี”
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นาซเซอร์สบตากับคนสนิททั้งสามของตัวเอง เมื่อสามหนุ่ม 

ค้อมศรีษะก่อนเดนิตามคนในสภาออกไปนอกห้องประชมุ ชายหนุ่มก็

ทรดุกายลงนั่งพลางผายมอืให้ชามลินั่งตรงข้ามตนเอง

“ฉนัมเีรื่องเหมอืงทองที่ตดิกบัรฐัธาเมยีร์จะปรกึษาท่าน”

“ว่ามาได้เลยครบัท่านชคี”

“ในช่วงปีที่ผ่านมา ธาเมยีร์เองลำ้าเส้นเข้ามาบ่อยครั้ง อาจเป็น

เพราะเราไม่ได้ทำาสญัญากนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ้าเราทำาสญัญากนั

เป็นลายลกัษณ์อกัษร แบ่งเขตให้ชดัเจน มนัจะดกีว่ามั้ย”

“จรงิๆ แล้วทางรฐัธาเมยีร์เองกม็เีหมอืงพลอยที่ให้ผลผลติหลกั

ของรฐั ไม่จำาเป็นต้องหาผลประโยชน์จากเหมอืงทอง แต่การที่ทางนั้น

คอยลำ้าเส้นเข้ามาแบบนี้ ก็เหมือนการโยนหินถามทาง หากท่านชีค 

ไม่เดด็ขาด ทางนั้นคงคดิจะเอาเหมอืงทองไปเป็นของตวัเองแน่ๆ”

“แล้วการทำาสญัญาจะได้ผลดรีเึปล่าล่ะ”

“อันนี้ผมเองก็ยังไม่มั่นใจ เพราะมันระบุเขตค่อนข้างยากครับ 

ช่องว่างระหว่างสองรัฐ...ทางทิศเหนือคือแม่นำ้าสายใหญ่ ทิศใต้คือ

ช่องเขา จึงไม่มีการแบ่งเขตแน่ชัด แล้วทางนั้นก็คงไม่ยอมลงนาม 

แบ่งเขตอย่างแน่นอน”

ชีคหนุ่มวัยสามสิบสองปีเป็นที่กล่าวขานในรัฐอิสระต่างๆ ว่า 

เป็นหนุ่มเจ้าแผนการ สามารถรั้งตำาแหน่งชีคและดูแลทั้งรัฐได้ทันทีที่

บดิาเสยีชวีติด้วยโรคประจำาตวั ทั้งที่ขณะนั้นเขามอีายเุพยีงยี่สบิห้าปี

เท่านั้น และระยะเวลาเพยีงเจด็ปีกพ็ารฐัซาฮาบยีาให้อยูร่อด และเป็น

รฐัที่รำ่ารวยที่สดุในละแวกนี้ ทั้งยงัได้รบัความนยิมรวมถงึเคารพยกย่อง

จากบรรดาข้าราชการและประชาชน

“นั่นส ิใครๆ กร็ูว่้าชคีอะมาร์แห่งรฐัธาเมยีร์เขี้ยวลากดนิแค่ไหน 

ไม่ยอมลงนามเซน็สญัญาแบ่งเขตแน่นอน”

“ครบั แล้วท่านชคีจะทำายงัไงครบั”
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“คงต้องวางแผนเตรียมการเอาไว้แล้วละ ถ้าคราวหน้าลำ้าเส้น

เข้ามาอกี ฉนัจะไปคยุกบัตาเฒ่านั่นด้วยตวัเอง”

“ท่านชีคต้องระวังตัวนะครับ ทางนั้นคงไม่ยอมง่ายๆ หรอก

ครบั”

“ก็เอาสิ ฉันไม่ยอมให้ธาเมียร์มาฉกฉวยผลประโยชน์จากเรา 

ทั้งที่เป็นดนิแดนของเราหรอกท่านชามลิ ถ้าผลผลติของเราไม่พอส่งออก 

เรากย็ำ่าแย่เหมอืนกนั ถ้าได้กำาไรหรอืเสมอตวั ฉนัไม่ว่า แต่ถ้าขาดทนุ 

ฉนัจะเอาคนืเป็นสบิเท่า”

ชามิลลอบสังเกตคนหน้าคมคล้ามที่ยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห ์

ไม่ต้องให้อกีฝ่ายบอก เขาซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสบิปีกพ็อจะ

รู้ว่าชีคนาซเซอร์สมกับเป็นผู้นำาเพียงใด ไม่ใช่เพราะอำานาจที่มีติดตัว

หรอืเพราะสายเลอืดชคีแห่งรฐัซาฮาบยีาจากรุน่สูรุ่น่ แต่เพราะชคีหนุม่

เป็นห่วงราษฎรและเหน็แก่ผลประโยชน์ของบ้านเมอืงมากกว่า นี่ละ...

ท่านชคีที่รฐัซาฮาบยีาต้องการ 

แต่ชีคนาซเซอร์ก็ยังขาดคุณสมบัติอยู่หนึ่งประการ นั่นคือขาด

คู่ครองที่จะคอยสนบัสนนุเท่านั้นเอง
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ร่างบอบบางองิกบักรอบหน้าต่าง มองลงไปด้านล่างก็เหน็

บดิาขึ้นรถคนัโต จากที่เหน็...เธอพอจะคาดเดาได้ว่าท่านคงเดนิทางไป

ต่างเมอืง หากเธอจะหนไีป นี่กค็งเป็นโอกาสเดยีว 

หญิงสาวมองผ้าปูที่นอนซึ่งเธอนำามาผูกต่อกันให้ยาวเพื่อใช้ 

ในการไต่ลงจากชั้นสองของบ้าน

ยาสมนีชะงกัเมื่อได้ยนิเสยีงกกุกกัจากด้านนอกห้อง เธอรบีเกบ็

ผ้าปูเตยีงยดัไว้ใต้เตยีงนอนเพื่อซ่อนจากสายตาของคนที่อาจเปิดประตู

เข้ามา

เมื่อประตบูานหนกัเปิดออก ยาสมนีกร็บีทำาตวัให้เป็นปกต ิเธอมอง

ใบหน้าคมสนีำ้าผึ้งของน้องสาวต่างมารดา ตามด้วยฮรูญิาห์ และเลกิคิ้ว

ด้วยความสงสยัเตม็ประดา ปกตแิล้วฮรูญิาห์มกัพยายามกล่อมเธอบ้าง 

หรอืพูดคยุบ้าง แต่วอร์ดาห์ไม่เคยเข้ามาสกัครั้งตั้งแต่เธอถกูจบัขงั

“มอีะไรกนัเหรอคะ”

“น้าอยากจะคยุกบัยาสมนีตรงๆ เพราะคณุพ่อของหนไูปทำาธรุะ

ต่างเมอืง กว่าจะกลบักอ็ีกหลายวนั ดไีม่ดอีาจเป็นสปัดาห์”

“ได้สิคะ คุณน้าจะคุยเรื่องอะไรคะ แล้ววอร์ดาห์จะคุยเรื่องนี้

ด้วยเหรอคะ”

2
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แม้ยาสมนีจะเอ่ยถามด้วยนำ้าเสยีงสภุาพมมีารยาทแค่ไหน แต่ 

วอร์ดาห์กร็ู้สกึได้ว่าพี่สาวกำาลงัรวนเธอ เจ้าหล่อนจงึไหวไหล่ ก่อนนั่ง

ลงบนเก้าอี้ใกล้โต๊ะทำางานอย่างถอืวสิาสะ

“อีกไม่กี่สัปดาห์ยาสมีนก็ต้องเข้าพิธีแต่งงานแล้ว หนูจะยอม

แต่งงานเหรอจ๊ะ”

“ยอมหรอืไม่ยอมแล้วหนูจะทำาอะไรได้ล่ะคะน้าฮูรญิาห์ ในเมื่อ

หนไีปไม่ได้เหมอืนกนั”

“ไม่ใช่ว่าเธอเตรยีมจะหนอียูแ่ล้วหรอกร ึ ฉนัไม่ใช่คนตาถั่วนะยะ 

ฉันเห็นเธอซ่อนผ้าปูเตียงยาวเป็นเมตรๆ นั่นไว้ใต้เตียง” วอร์ดาห์ 

เอ่ยเสยีงสะบดั

“มันเป็นโอกาสเดียวของฉัน คุณพ่อไม่ยอมออกไปไหนเลยทั้ง

สปัดาห์ นี่คอืโอกาสของฉนั”

“ทำาแบบนั้น คณุแม่ฉนักเ็ดอืดร้อนน่ะส”ิ

“ใครจะสนล่ะ ฉนัไม่อยากแต่งงาน และฉนัจะไปจากที่นี่”

“งั้นน้าจะช่วย”

“คณุแม่! คณุแม่จะไปช่วยมนัทำาไมน่ะ ถ้าคณุพ่อรู้เราต้องตาย

แน่ๆ คณุพ่อต้องโทษว่าเราปล่อยให้มนัหนนีะ แล้วถ้าคณุพ่อโกรธขึ้นมา

จรงิๆ จะทำายงัไงล่ะ”

“แต่ยาสมนีเป็นพี่สาวของลูกนะวอร์ดาห์”

ยาสมีนหรี่ตามองแม่เลี้ยงสลับกับใบหน้าของวอร์ดาห์อย่าง

ชั่งใจ เธอพอจะเข้าใจนสิยัและความต้องการของวอร์ดาห์ด ีด้วยรู้ว่า

อกีฝ่ายไม่เคยหวงัดหีรอืคดิดกีบัเธอสกันดิ เพราะคดิว่าเธอคอืลูกสาว

นอกสมรสของบดิา แต่ฮรูญิาห์...เธอไม่แน่ใจว่าอกีฝ่ายคดิอย่างไรกนัแน่ 

ไม่รู้ว่าหวงัดหีรอืหวงัร้าย

“เธอกำาลงัทำาให้ฉนักบัคณุแม่ซวยนะ ยายตวัซวย”

“ฉนัไม่ได้ขอร้องให้ช่วย กแ็ค่ตอบตามความจรงิเท่านั้น”
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“ดูสิคะคุณแม่ จะไปช่วยคนแบบนี้ทำาไมกันคะ” วอร์ดาห์เอ่ย

เสยีงดงัลั่นห้อง

“อย่าเอด็ไปสวิอร์ดาห์ เกดิพวกแม่บ้านได้ยนิคงเอาไปบอกพ่อ

เรา ได้เรื่องกนัพอด”ี

“ได้ยินก็มีปัญหา ไม่ได้ยินก็มีปัญหาอยู่ดีนั่นละค่ะคุณแม่  

ทางที่ดจีบัมนัมดัไว้จนกว่าจะถงึวนัแต่งงานไม่ดกีว่าเหรอคะ”

“แบบนั้นก็เป็นการบังคับน่ะสิ แม่ไม่เห็นด้วย ถ้าลูกไม่อยาก

แต่งงานกับใคร แม่ก็จะไม่บังคับ เพราะงั้น...แม่จะไม่บังคับยาสมีน

เหมอืนกนั” ฮูรญิาห์ผนิหน้าไปมองยาสมนีพลางคลี่ยิ้ม “ให้น้าช่วยนะ

ยาสมนี น้ารู้จากพ่อของหนวู่าหนอูยากไปอยูก่บัญาตทิี่เมอืงไทยใช่มั้ย”

“ค่ะ คณุน้าจะช่วยยงัไงเหรอคะ”

“คนืนี้จะมกีารขนพลอยไปต่างเมอืง น้าจะให้หนซู่อนตวัไปด้วย 

พอสบโอกาสหนูกห็นลีงจากรถแล้วกนั”

“คณุน้าแน่ใจเหรอคะว่าหนูจะไม่ทำาให้คณุน้าลำาบาก”

“ไม่ต้องห่วงหรอก น้าจะหาทางพดูกบัพ่อของหนเูอง แต่ตอนนี้

หนอูย่าเพิ่งกระโตกกระตากไปนะ เดี๋ยวน้าจะเอาอาหารเข้ามาให้ทาน

เอาแรงซะหน่อยกแ็ล้วกนั”

“ขอบคณุนะคะที่ช่วย คณุน้าต้องเดอืดร้อนเพราะมาช่วยหนแูน่

เลย”

“ใช่! คุณแม่ฉันต้องเดือดร้อน เธอก็จำาใส่หัวเอาไว้ด้วยล่ะว่า 

คณุแม่ฉนัมบีญุคณุท่วมหวัแค่ไหน”

“พอได้แล้ววอร์ดาห์ พูดแบบนี้กับพี่มันไม่ดีนะ ถึงจะไม่ใช่แม่

เดยีวกนั แต่กม็พี่อคนเดยีวกนันะวอร์ดาห์”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะคณุน้า หนูไม่ตำาหนวิอร์ดาห์หรอก”

“พกัผ่อนซะ แล้วเกบ็ของที่จำาเป็นไปกแ็ล้วกนั น้าช่วยได้เท่านี้ละ”

“แค่นี้กม็ากพอแล้วละค่ะ ขอบคณุจรงิๆ ค่ะ”
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วอร์ดาห์มองหน้าพี่สาวต่างมารดาด้วยความหงดุหงดิ ก่อนก้าว

ฉบัๆ ตามมารดาออกจากห้องนอนของยาสมนี 

เธอเดินไปขวางมารดาแล้วเอ่ยถามอย่างฉงน “คุณแม่ไปช่วย

มนัทำาไมกนัคะ เกดิคณุพ่อทราบ เรามซิวยกนัแย่เหรอคะ”

“ไม่ดรีไึง ยาสมนีจะได้ไปจากบ้านเราซะท”ี

“ไปจากบ้านเรากด็อียู่หรอกค่ะ แต่แบบนี้กเ็ท่ากบัมนัไปสบาย 

แล้วทิ้งเรื่องยุ่งๆ ให้คณุแม่จดัการน่ะสคิะ แล้วไหนจะให้มนัซ่อนตวัใน

รถส่งพลอยหนไีปนอกเมอืงอกี คณุแม่จะไม่ช่วยมนัมากไปหน่อยหรอื”

“ช่วยให้มนัไปอยู่กบัชคีอะมาร์น่ะส”ิ

วอร์ดาห์เลกิคิ้ว ไม่เข้าใจคำาพดูของมารดาเท่าไรนกั เธอไม่เหน็ 

จะเข้าใจสักนิดว่าการช่วยเหลือยาสมีนคราวนี้ไปเกี่ยวอะไรกับชีค 

อะมาร์

“แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับท่านชีคล่ะคะ ลูกไม่เข้าใจ อยู่ดีๆ 

คณุแม่กน็กึจะใจด ีจะช่วยเหลอืมนั คณุแม่คดิอะไรกนัแน่คะ”

“มาทางนี้มา เสียงดังแบบนี้เดี๋ยวยาสมีนก็คงได้ยินหมด 

เสยีแผนกนัพอด”ี

“ผะ...อุ๊บ!”

ฮรูญิาห์ตะปบปากวอร์ดาห์ให้เงยีบเสยีง ก่อนรบีลากตวับตุรสาว

เดินไปที่ห้องนอนเพื่อพูดคุยเรื่องสำาคัญ เพราะนางไม่อยากให้เรื่องนี้ 

รู้ไปถงึหูของยาสมนีจนเสยีแผนที่ตวัเองคดิไว้

“แผนอะไรคะคณุแม่”

“แม่จะส่งตัวยาสมนีให้ชีคอะมาร์ ลูกคงจำาได้ว่าชคีอะมาร์เคย

ส่งคนมาขอยาสมีนไปเป็นนางในฮาเร็มหลายครั้งแล้ว แต่พ่อของลูก 

ก็บอกปัด อ้างว่ามีคู่หมั้นคู่หมายอยู่แล้ว นี่ก็คงร่วมมือกับอาเหม็ด 

ยงิปืนนดัเดยีวได้นกสองตวั”

“ได้นกสองตัวยังไงคะ ลูกไม่เห็นว่าการที่ยายนั่นแต่งงานกับ 
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อาดลีจะมผีลดอีะไรมากมาย”

ฮูรญิาห์ส่ายหน้า นกึระอาความคดิตื้นเขนิของบตุรสาวตวัเองนกั

“ลูกคดิอะไรตื้นๆ ไปนะวอร์ดาห์ ลกูไม่รูเ้หรอว่าอาดลีมอีนาคต

ไกลแค่ไหน อายุไม่ถึงสามสิบปีก็เข้ามาดูแลกิจการแทนอาเหม็ดจะ 

เต็มตัวอยู่แล้ว ลูกลองคิดดูสิว่า ถ้ายาสมีนแต่งงานกับอาดีลมันจะดี

แค่ไหนล่ะ นอกจากจะส่งไปให้พ้นจากมือชีคอะมาร์แล้ว ยังมีผล

ประโยชน์ด้านธรุกจิที่มค่ีานบัร้อยนบัพนัล้านอกี คราวนี้ละ ยาสมนีคง

สบายไปทั้งชาต ิส่วนลูกกไ็ม่รู้ว่าจะได้แต่งงานกบัใคร เกดิต้องแต่งไป

เป็นเมยีรองคงอกแตกตายกนัละ”

“เมียรองแบบแม่ของยายยาสมีนนั่นน่ะเหรอ ลูกไม่เอาด้วย

หรอกค่ะ”

“ใช่ เพราะงั้นลกูต้องเป็นคนแต่งงานกบัอาดลี แล้วแม่กจ็ะส่งตวั

ยาสมนีไปให้ท่านชคี เข้าไปอยู่ในฮาเรม็แบบนั้นคงไม่ได้ออกมาหรอก 

ลูกของแม่ก็จะได้สุขสบาย ส่วนนังยาสมีนก็จะต้องทรมานกับการ 

เป็นของเล่นท่านชคีนั่นไง”

“นั่นสคิะ แหม...ท่านชคีมนีางในฮาเรม็เป็นสบิเป็นร้อย ยาสมนี 

ก็แค่ไปถูกใจท่าน แถมอายุปูนนั้นแล้วด้วย ส่งมันไปทรมานแบบนี้ 

สคิะ สะใจดอีอก”

“ใช่ เพราะงั้นลูกก็ต้องเล่นไปตามนำ้า เดี๋ยวแม่จะเอาอาหาร

เข้าไปให้มนักนิ ใส่ยานอนหลบัให้นดิหน่อย”

“แล้วคณุแม่จะส่งมนัไปในวงัได้ไงล่ะคะ”

“ทำาไมจะไม่ได้ล่ะ ก็รถคันนั้นเป็นรถขนพลอยไปส่งให้ท่านชีค 

แล้วแม่กโ็ทร. ไปบอกให้ท่านเตรยีมต้อนรบัไว้แล้ว รู้มั้ยว่าท่านชีคดใีจ 

และตบรางวลัให้แม่กบัลูกได้ชอปปิงด้วยนะ”

“จรงิเหรอคะ งั้นลูกจะร่วมมอืทกุอย่างเลยค่ะ”

“ดจ้ีะ ส่วนเรื่องคณุพ่อ เรากแ็ค่บอกว่านงัยาสมนีหนตีามผูช้าย
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ไปแล้ว พูดทกุวนั กรอกหูบ่อยๆ ขี้คร้านคณุพ่อของลูกจะคล้อยตาม

แล้วกเ็ลกิสนใจมนั”

วอร์ดาห์พยกัหน้ารบัพลางยิ้มกว้างอย่างสะใจที่จะได้เขี่ยพี่สาว

ต่างมารดาไปให้พ้นหูพ้นตา และที่สะใจยิ่งกว่าคอือกีฝ่ายไปตกระกำา

ลำาบากจนน่าสมเพช

“คณุแม่จะให้ลูกทำาอะไรบ้างคะ”

“ไม่ต้องหรอก เดี๋ยวแม่จะเอาอาหารเข้าไปให้มัน แม่เตรียม 

ยานอนหลบัไว้แล้ว ใช้สกัหยดสองหยดกค็งจะได้ละมั้ง พอให้สะลมึสะลอื 

หลบัตอนอยู่ในรถพอด”ี

“แบบนี้กด็สีคิะ”

“กด็นี่ะส ิเดี๋ยวแม่ไปจดัการเรื่องนี้เอง ลูกกท็ำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ไป

นอนอ่านนิตยสารในห้องนอนก็ได้นะ เวลาคุณพ่อถาม ลูกก็บอกว่า

ไม่รู้เรื่องอะไร”

“ค่ะคณุแม่”

ฮูริญาห์มองตามแผ่นหลังของบุตรสาวที่ออกจากห้องนอนของ

นางด้วยความเป็นห่วง แม้ว่าวอร์ดาห์จะสวย มเีสน่ห์ และรู้จกัใช้ให้

เป็นประโยชน์ก็จริง แต่ลูกสาวของนางฉลาดเฉลียวได้ไม่ถึงครึ่งของ 

ยาสมนีเสยีด้วยซำ้า นอกจากจะเรยีนไม่เก่งแล้วยงัไม่ทนัคนและอ่อนต่อ

โลกเหลือเกิน หากนางไม่คอยช่วยจัดการทุกอย่างให้ละก็...วอร์ดาห์

ต้องลำาบากในภายภาคหน้าเป็นแน่

แม้ฟาวาซ์จะไม่เคยแสดงออกหรอืพดูออกมาตรงๆ ว่ารกัยาสมนี 

มากกว่าวอร์ดาห์ แต่ใช่ว่านางจะดไูม่ออก เพราะเขาแสดงออกชดัเจน

ว่ารกัผกา...มารดาของยาสมนีมากกว่านาง การที่ไม่แสดงออกต่อหน้า

ยาสมนีกเ็พราะเขารกัเจ้าหล่อนมาก ไม่อยากให้นางกบัวอร์ดาห์เอามา

เป็นข้ออ้างในการรงัแกหญงิสาว และเพราะเหตนุี้นี่แหละ นางจงึกลวัใจ

ของสามีนัก เกิดเขานึกอยากยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่ยาสมีน 
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แล้ววอร์ดาห์จะได้อะไรเล่า นี่จึงเป็นทางเดียวที่นางจะกำาจัดยาสมีน 

ไปให้พ้นทาง

เสียงพูดคุยจ้อกแจ้กจอแจจนน่าหนวกหูทำาให้คนที่กำาลัง

อยู่ในห้วงนิทราขมวดคิ้วมุ่น เธอจำาได้ว่าซ่อนตัวในรถที่เต็มไปด้วย

กล่องบรรจพุลอยที่บดิาจะให้คนไปส่งตามร้านในเมอืงต่างๆ รวมไปถงึ

รฐัอสิระใกล้ๆ ทว่าเพราะนอนไม่ค่อยหลบัมาหลายคนื เมื่อรบัประทาน

อาหารเข้าไปมาก บวกกบัการซกุตวัในรถกท็ำาให้เธอผลอ็ยหลบัไป

ยาสมีนมองสถานที่ที่ตัวเองอยู่ ก่อนมองชุดที่เธอสวมใส่ เธอ 

ไม่เคยมเีสื้อผ้าแบบนี้ 

หญิงสาวผุดลุกขึ้น มองชุดซีทรูสีชมพูตัวยาวคลุมเข่าแขนยาว

ถึงข้อมือ ทว่าไม่สามารถปกปิดบิกินีสีขาวได้ นอกจากชุดที่ชวนให้

ประหลาดใจแล้ว อกีอย่างที่เธอประหลาดใจไม่แพ้กนันั่นคอื...

นี่มนัที่ไหนกนั!

ยาสมีนมองเตียงสี่เสาที่ตกแต่งด้วยม่านลูกไม้แปลกตา ไม่ใช่

เตียงแบบที่บ้านของเธอ ข้าวของเครื่องใช้ก็ดูหรูหรากว่ามาก ความ

แปลกตาทำาให้เธอรีบขยับเท้าหมายจะเดินไปที่หน้าต่าง แต่เสียง

กระพรวนแปลกหูทำาให้เธอก้มมองข้อเท้า

กระพรวนข้อเท้า...

เธอไม่เคยสวมของแบบนี้ ไม่แม้แต่จะคดิ แล้วนี่มนัอะไรกนั 

ยาสมีนกรีดร้องในใจ เธอชักรู้สึกไม่ชอบมาพากลเสียแล้วส ิ

ไอ้สิ่งที่เจออยู่นี่ไม่ใช่เรื่องปกตสิกันดิ ต้องมอีะไรผดิไปจากที่คาดคดิ

เสยีงกกุกกัหน้าประตหู้องที่เหมอืนกบัถกูปิดอย่างหนาแน่นเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เธอหนทีำาให้ยาสมนีจ้องประตเูขมง็ หญงิสาวเบกิตากว้าง

เมื่อเหน็สาวร่างอรชรอ้อนแอ้นผวิเข้มปรายตามองเธอพร้อมรอยยิ้ม

“ตื่นได้แล้วสนิะ งั้นกด็เีลย เตรยีมตวัปรนนบิตัทิ่านชคีได้แล้ว”
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“ท่านชคี! พูดเรื่องอะไรคะ”

“กแ็ม่เลี้ยงของเธอส่งตวัเธอมาเป็นของแถมกบัพลอยที่ส่งเข้าวงั

ท่านชคีน่ะส”ิ

“ส่งเข้าวัง นี่อย่าบอกนะว่าที่นี่เป็นวังของท่านชีคอะมาร์แห่ง 

ธาเมยีร์”

“จะว่างั้นก็ไม่ผิดหรอก ที่นี่อยู่ในเขตวังของท่านชีค แต่จริงๆ 

แล้วเป็นฮาเรม็ของท่าน”

“ฮาเรม็! แล้วทำาไมฉนัถงึมาอยู่ที่นี่ล่ะ”

“เธอไม่ได้เตม็ใจมาอยู่ที่นี่หรอกเหรอ”

ยาสมนีส่ายหน้าดกิ เธอจะอยากอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เธอต้องการ

หนีจากบิดาไปหาน้าสาวที่ประเทศไทยต่างหาก ไม่ได้คิดจะมาเป็น

นางในฮาเรม็ของใครเสยีหน่อย ฮรูญิาห์เองกต้็องการจะช่วยให้เธอหนี

ไปได้แท้ๆ

หญงิสาวขมวดคิ้วมุ่นด้วยความสงสยัครามครนั อดคดิไม่ได้ว่า

นี่อาจเป็นแผนของฮรูญิาห์ตั้งแต่แรกกเ็ป็นได้ จรงิอยูว่่าไม่เคยมคีรั้งใด

ที่นางจะทำาตวัร้ายกาจกบัเธอ ไม่เคยพดูจาไม่ดใีส่ ทว่านางกเ็คยทำาร้าย

มารดาของเธอ เคยพูดให้ต้องเจ็บชำ้าจนตรอมใจตาย คนแบบนั้น 

หวงัดกีบัเธอ คดิจะทำาสิ่งดีๆ  ให้เธอจรงิหรอื

“จะเตม็ใจหรอืไม่เตม็ใจ เธอกถ็กูส่งเข้ามาแล้ว และการต้อนรบั

เธอให้มาอยูใ่นฮาเรม็กเ็ป็นคำาสั่งของท่านชคี เพราะท่านสั่งไว้นั่นแหละ 

พวกเราถงึได้ไปพาเธอออกจากรถคนันั้นไงล่ะ”

“ท่านชคีรู้ได้ไงว่าฉนัจะถูกส่งมา”

“แหม...”

ยาสมีนเงยหน้ามองคนที่จับผ้าโปร่งสีหวานขึ้นปิดปากแล้ว

หัวเราะคิกๆ เมื่อเธอถามเหมือนเด็กสาวอ่อนต่อโลก ก่อนก้มหน้า

ครุ่นคดิ
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“กแ็ม่เลี้ยงของเธอเข้ามารบัเงนิค่าตวัเธอจากท่านชคีเมื่อวานซนื 

แล้วกน็ดัแนะว่าจะส่งตวัเธอมาเมื่อคนืน่ะส ิอาจจะโทร. มาบอกก่อน

เธอจะออกมาละมั้ง เห็นพวกสาวๆ ที่ไปปรนนิบัติท่านชีคบอกว่า 

แม่เลี้ยงเธอน่ะร้ายนกั วางยานอนหลบัลกูเลี้ยงด้วย นี่เธอคงถกูหลอก

มาละส”ิ

ยาสมีนเม้มปากแน่น แน่นอนว่าเธอโดนหลอกมา แล้วแบบนี้

จะให้เธอทนอยูท่ี่นี่ได้อย่างไร ไม่มทีางซะล่ะ เธอจะหนไีปจากที่นี่ให้ได้

“เอาเถอะ ฉันละสงสารจริงๆ เอาเป็นว่าฉันจะอ้างกับท่านชีค

ว่าเธอมรีอบเดอืน ไม่สบาย ขอผดัไปก่อนสกัหนึ่งสปัดาห์ อยู่ทำาใจที่นี่

แหละ แล้วกอ็ย่าคดิหนเีป็นอนัขาด เพราะทหารวงัคงไม่ปล่อยให้เธอ

ได้หนหีรอก”

“ขอบคณุนะคะ”

อีกฝ่ายเชยคางยาสมีนขึ้นสบตา ก่อนจะถอนหายใจ ยาสมีน

ไม่ใช่คนแรกที่ถกูบงัคบัให้มาอยูใ่นฮาเรม็ ทว่าสายตาเอาเรื่องแบบนี้นี่

แหละที่น่ากลวั เธอไม่ยอมงอมอืงอเท้ารอรบัชะตากรรมของตวัเองเป็นแน่

“ฉันพูดจริงๆ นะ อย่าคิดหนีเป็นอันขาด แต่ถ้าอยากรู้ว่าจริง

เท็จแค่ไหนก็ลองดูแล้วกัน เพราะถ้าเธอหนีครั้งหนึ่งแล้ว จากนั้น 

กจ็ะถูกทหารฮาเรม็เฝ้าดูในระยะประชดิ ตามตดิจนเหมอืนเงาเป็นแน่ 

เว้นแต่ฉลาด หนแีล้วหนใีห้พ้น แต่กน็ั่นละ ไม่เคยมใีครทำาได้สกัท”ี

ยาสมีนไม่คิดจะรับคำา อย่างไรเสียเธอก็จะหนีไปจากที่นี่ เธอ 

ไม่อยากเป็นนางในฮาเร็มของใคร ไม่อยากถูกเอาไปเหมาคิดว่าเป็น 

ผู้หญงิเช่นนั้น หากเป็นไปได้เธอกอ็ยากจะหนไีป...หนใีห้พ้นทั้งการถูก

บดิาบงัคบัให้แต่งงานและจากชคีอะมาร์ซึ่งใครๆ กบ็อกว่าเป็นชคีเฒ่า

จอมหื่น เธอไม่ยอมเดด็ขาด!

“เธอคงไม่ฟังคำาพูดฉันสินะ ฉันอายุปาเข้าไปสี่สิบแล้ว อยู่ที่นี่

มาตั้งแต่เริ่มสาว อยู่จนได้เป็นหัวหน้านางในฮาเร็มทั้งหมด เคยเห็น
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พวกที่ถูกบังคับมาแบบนี้เยอะแยะ แต่ยังไม่เคยเห็นใครมีสายตา

เคยีดแค้นได้เท่าเธอสกันดิ ฉนัรูส้กึถูกชะตากบัเธอกเ็ลยเตอืน ถ้าไม่ฟัง...

ฉันก็จนใจ แต่ให้รู ้ไว้เลยว่าฉันไม่คิดจะช่วยเธอจนตัวเองลำาบาก 

หรอกนะ ถ้าเธอถูกจบัได้ ฉนัจะไม่ช่วยเดด็ขาด”

“ฉนัไม่ได้บอกว่าจะหนสีกัคำา”

“ห ึสายตาของเธอมนับอกหมดแล้วละสาวน้อย เอาเถอะ คดิ

ดีๆ  กแ็ล้วกนั ถ้าจะหนกีต็้องหนใีห้พ้น ถ้าไม่พ้น เธอนั่นแหละที่จะแย่ 

เพราะเท่ากบัเป็นการย่นระยะเวลาที่ฉนัยื้อไป”

“ขอบคณุอกีครั้งนะคะ”

ยาสมีนมองคนที่โบกมือให้ราวกับจะบอกว่าไม่เป็นไร อีกฝ่าย

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนเดินออกจากห้อง แล้วปิดประตูลงกลอน

ด้านนอกไว้อย่างแน่นหนา

เธอไม่คิดจะอยู่เฉยๆ รอวันไปปรนนิบัติผู้ชายแบบชีคอะมาร์

อย่างแน่นอน ทว่า...ที่โกรธ ที่โมโหกเ็พราะตวัเองดนัโง่ หลงเชื่อคนที่

ทำาร้ายมารดาซำ้าแล้วซำ้าเล่าอย่างฮูรญิาห์ 

เธอน่าจะเชื่อสญัชาตญาณของตวัเอง น่าจะรู้ว่าอกีฝ่ายไม่มทีาง

หวังดกีับตน แต่ดันคิดว่าอีกฝ่ายอาจรู้สกึผิดเลยอยากชดเชยให้เธอ...

ซึ่งยาสมนีคดิผดิ คดิผดิไปจรงิๆ

ชายร่างหนาน่ังอยูบ่นโซฟาหลยุส์ ใบหน้าทีร่่วงโรยตามวัย

มีรอยยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดี ขณะมองบรรดาสาวหน้าตาสะสวย 

รปูร่างดทีี่สวมชดุซทีรซูึ่งไม่ได้ปกปิดเรอืนร่างนกั บ้างนั่งบนพรมขนสตัว์ 

บ้างนั่งบนโซฟาตวัเดยีวกนัเพื่อปรนนบิตัพิดัวรีาวกบัเขาคอืเทพเจ้า

แม้เขาจะเป็นผู้มีอำานาจที่สุดในรัฐธาเมียร์ ทว่าก็เป็นรัฐอิสระ

เล็กๆ ที่ยังต้องพึ่งพาการทำางานของประชาชน ซึ่งมีอาชีพหลักคือ 

การค้าขายและผลติพลอย เนื่องจากเป็นรฐัที่เตม็ไปด้วยเหมอืงพลอย
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“ท่านชีคครับ มีจดหมายติดต่อมาจากชีคนาซเซอร์แห่งรัฐซา-

ฮาบยีาครบั”

“ว่ามาส”ิ

“ชคีนาซเซอร์ขอเข้าพบท่านในวนัพรุ่งนี้ครบั”

“เรื่องอะไรกนัจงึอยากมาพบฉัน”

“คงเป็นเรื่องเหมืองทองที่เราลำ้าเส้นเข้าไปครับ ผมได้ข่าวว่า

เพราะปีที่ผ่านมาทางเราลำ้าเส้นเข้าไปบ่อย จนทางนั้นผลิตทองคำา 

ไม่พอในการส่งออก และอาจขาดทนุ ทางนั้นอาจคดิจะมาเจรจาตกลง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร”

“ห!ึ คดิว่าฉนัจะยอมตกลงกบัเดก็ปากไม่สิ้นกลิ่นนำ้านมแบบนั้น 

รไึง ฝันไปเถอะ”

“แต่ทางนั้นส่งจดหมายมาขอเข้าพบในวนัพรุ่งนี้นะครบัท่าน”

“ก็ให้เข้ามาสิ ฉันจะเตรียมสาวๆ ไว้ปรนนิบัติ อยากรู้นักว่า 

คนหนุ่มแบบนั้นจะไม่สนใจ ไม่หลงใหลไปกับสาวงาม นายไปบอก 

กาเนยี...คนคมุสาวในฮาเรม็น่ะ บอกว่าฉนัสั่งให้คดัเลอืกสาวในฮาเรม็ 

ที่สวยๆ เอาใจเก่งๆ ไว้ต้อนรบัชคีจากซาฮาบยีา”

“ครบัท่านชคี”

“มอีะไรอกีมั้ย ถ้าไม่มกีอ็อกไปได้แล้ว”

“ครบัท่านชคี”

คนแจ้งข่าวค้อมศีรษะแล้วออกจากห้อง สวนทางกับคนรับใช้

สาวที่สวมชดุมดิชดิ เจ้าหล่อนเดนิไปยอบตวัลงเพื่อรายงานชคีอะมาร์

“ขออนุญาตค่ะท่านชีค คุณฮูริญาห์และลูกสาวมาพบท่านชีค

ตามนดัแล้วค่ะ”

“งั้นกไ็ปเชญิเธอเข้ามาส”ิ อะมาร์คลี่ยิ้มอารมณ์ดี

ร่างงดงามอยู่ในชุดมิดชิด ทว่าก็เน้นทรวดทรงของเจ้าตัวด้วย

เป็นเดรสสสีดปักลายพถิพีถินั มฮีญิาบคลมุศรีษะ แม้จะเป็นชดุมดิชดิ 
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ทว่าความงดงามของวอร์ดาห์กย็งัเป็นที่สงัเกตของอะมาร์

อะมาร์กระตุกมุมปาก จริงอยู่ว่าวอร์ดาห์สวยผุดผาด ผิวส ี

นำ้าผึ้งก็ดูเนียนเรียบจนน่าสัมผัส ทว่ายาสมีนที่มีผิวขาวแตกต่างไป 

กอปรกบัดวงตากลมโตสทีรายที่ดูฉลาด และแก้มขาวเนยีนของเจ้าหล่อน

นา่สนใจยิ่งกว่า เป็นเหตใุห้เขาปรารถนาจะได้ตวัยาสมนีมาปรนนบิตั ิ

แทนคนเป็นน้องสาวที่ดูเหมือนจะไม่ต้องปราบอะไร...จากท่าทางที่

ตั้งใจอ่อยเขาแบบนั้น

“มาแล้วรฮึูรญิาห์ นั่งก่อนส”ิ อะมาร์ผายมอืไปทางโซฟาหลยุส์

ตวัที่อยู่ถดัไป

เหล่าสาวงามรีบยกของว่างมาให้ฮูริญาห์ ขณะที่วอร์ดาห์นั่ง 

ตดิกบัมารดา เธอสงสยันกัว่าทำาไมชคีอะมาร์จงึเลอืกยาสมนีแทนเธอ 

ทั้งที่ใครๆ กบ็อกว่าเธอสวยกว่ายาสมนีนกั หญงิสาวจงึตั้งใจใช้สายตา

ยั่วยวนชคีอะมาร์เตม็ที่ขณะที่มารดาพูดคยุกบัเขา

หญิงสาวรู้ว่าชีคอะมาร์เองก็คงรู้ว่าเธอตั้งใจยั่ว เพราะดูจาก

สายตาที่อีกฝ่ายจับจ้องเธอทั้งที่ยังคงพูดคุยกับมารดาเธอนั้นบ่งบอก

ได้เป็นอย่างดี แม้วอร์ดาห์จะยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง ทว่าก็เข้าใจความ

ต้องการของบรุษุเพศ เพราะเธอมกัใช้เสน่ห์ของตนกบัพวกผูช้ายบ่อยๆ

อะมาร์เดนิเข้าไปหาวอร์ดาห์ เขาเชยคางเจ้าหล่อนขึ้น จบัจ้อง

ดวงหน้าคมที่ถอดแบบมาจากมารดาอย่างไม่ผดิเพี้ยน และยิ้มมมุปาก

ก่อนจะเอ่ยกบัฮูรญิาห์

“ลูกสาวของเจ้ากง็ดงามไม่แพ้เจ้าเลยนะฮูรญิาห์ แต่ฉนัยงัสนใจ

ลูกเลี้ยงของเจ้าอยู่ ไม่เช่นนั้นละก็...ฉันจะขอลูกสาวของเจ้ามารับใช้

อกีคน”

“ท่านชคีกพ็ูดเกนิไป ลูกสาวดฉินัยงัเดก็นกันะคะ ยงัไม่ยี่สบิปี

ดเีลยค่ะ ดฉินัขอไว้ก่อนเถอะนะคะ”

อะมาร์หวัเราะร่า ไม่คดิจะสญัญาหรอืรบัคำาใดๆ ทั้งสิ้น
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“เจ้ารู้หรือไม่ฮูริญาห์ ลูกเลี้ยงของเจ้านี่ร้ายกาจไม่เบาเลยนะ 

นางพยายามหนอีอกจากฮาเรม็ถงึสองครั้งแล้วในสปัดาห์นี้ แต่คงไม่มี

ครั้งที่สามอกี เพราะคนืนี้ฉนัจะจดัการให้มนัเรยีบร้อย”

“ท่านชคีนี่ใจเยน็จงัเลยนะคะ” วอร์ดาห์เอ่ยเสยีงหวาน “ทำาไม

ถงึปล่อยไปเป็นอาทติย์ล่ะคะ”

“นั่นกเ็พราะ...”

เสยีงโวยวายด้านนอกทำาให้อะมาร์ชะงกั เขาขมวดคิ้วมุ่นอย่าง

ไม่ชอบใจเสียงอึกทึกครึกโครมนัก จึงเรียกทหารด้านนอกเข้ามา

รายงานเรื่องที่เกดิขึ้น

“มนัเกดิอะไรขึ้น!”

“เอ่อ...มนีางในฮาเรม็หนอีอกไปนอกวงัครบั”

“หนไีด้ยงัไง แล้วเป็นใครกนั”

“เธอชื่อยาสมนีครบั เหน็ว่าฉวยโอกาสตอนที่พวกผู้หญงิกำาลงั

วุ่นกบัการเตรยีมต้อนรบัชคีนาซเซอร์ในวนัพรุ่งนี้ครบั”

อะมาร์ขมวดคิ้วมุ่นอย่างครุ่นคิด ก่อนหันไปบอกสองแม่ลูกให้

กลบัไปก่อน 

ทั้งคู่พากันเดินตามสาวใช้ที่นำาทางออกไป ปล่อยให้อะมาร์ 

ออกคำาสั่งกบัทหารเสยีงกร้าว

“ไปจบักลบัมาให้ได้ ถ้าทำาไม่ได้ฉนัจะลงโทษมนัทกุคน”

“ครบัท่านชคี”

อะมาร์โมโหจนขบกรามแน่น ทว่าเพียงครู่เดียวก็คลายออก 

ยาสมนีอกีแล้ว...เธอน่ะหรอืจะหนเีขาพ้น ไม่ว่าอย่างไรเธอกห็นไีม่พ้น

หรอก ไม่ว่าเธอจะดิ้นรนแค่ไหน หนไีปอย่างไร แต่ในแผ่นดนิธาเมยีร์

นี้...เขาเป็นใหญ่ เธอหนเีขาไม่พ้นอย่างแน่นอน
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ร่างสูงสง่าของหนุ่มผิวแทนที่สวมดิชดาชาสีขาวทับด้วย 

มิชลาห์สีดำาขลิบทองเนื้อดีบ่งบอกถึงฐานะของตัวเองเดินดูตลาด 

หน้าวงัของรฐัธาเมยีร์อย่างเพลดิเพลนิ พร้อมทหารคนสนทิทั้งสามที่สวม

ดชิดาชาสเีข้ม

“ไปทางตลาดแล้ว จบัตวัมาให้ได้!”

เสยีงโวยวายของทหารทำาให้สี่หนุ่มจากต่างแดนหนัไปมอง

พวกเขาเหน็หญงิสาวร่างบอบบางแต่งกายผดิแผกไปจากคนอื่น

ที่สวมชุดมิดชิด เธอสวมเดรสผ้าซีทรูสีขาว ซึ่งมองทะลุเห็นบิกิน ี

สเีดยีวกนัได้อย่างชดัเจน

ยาสมนีรูช้ะตาตวัเองด ีหากวนันี้หนไีม่พ้น...เธอต้องตายทั้งเป็น

แน่นอน เมื่อเหน็ว่าทกุคนเตรยีมตวัเพื่อต้อนรบัชคีจากต่างเมอืง เธอก็

ฉวยโอกาสที่คนคุมกำาลังชุลมุนหนีมา ทว่าทหารวังก็หูไว ได้ยินเสียง

กระพรวนข้อเท้าที่เธอพยายามเอาออกแต่กไ็ม่สำาเรจ็

หญงิสาวพยายามขอความช่วยเหลอืจากพ่อค้าแม่ค้า ทว่าทกุคน

กลบัเมนิเฉยและก้มหน้าหลบตาเธอ 

ยาสมนีผนิหน้าไปมองทหารที่วิ่งกวดเธอเข้ามาใกล้ขึ้น

ปึก!

3
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ร่างบอบบางกระแทกกบัร่างสูงจนทรดุลงกบัพื้นทนัท ีหญงิสาว

เงยหน้ามอง เห็นชายหน้าคมจับจ้องเธอนิ่ง จึงส่งสายตาอ้อนวอน

ขอร้องเขา เธอจะต้องหนใีห้พ้นจากทหารพวกนี้ให้ได้

นาซเซอร์มองดวงหน้าแดงกำ่าจากการวิ่งหนี รูปร่างสมส่วนที่

แทบปิดไม่มิดทำาให้ชายหนุ่มมองนิ่งราวกับตกตะลึง เท้าขาวเนียน

เปลอืยเปล่าบ่งบอกว่าเธอหนอีอกมาจากวงันั่นทั้งแบบนั้น

ชายหนุ่มดึงร่างบอบบางให้ยืนขึ้นแล้วโอบเอวเธอให้แนบกับ 

ลำาตวัเขา ก่อนหนัไปมองคนของตวัเองเป็นสญัญาณว่าเขาจะช่วยผูห้ญงิ

คนนี้

“อยากให้ช่วยรเึปล่า กำาลงัหนคีนพวกนั้นใช่มั้ย” เขาเอ่ยเสยีง

ห้าว

“คณุจะช่วยฉนัใช่มั้ย”

นาซเซอร์มองมือบางที่สั่นเทาบ่งบอกว่าหญิงสาวหวาดกลัว

ทหารพวกนั้นมากกว่าเขาที่เป็นคนแปลกหน้า ร่างของเธอแทบจะ 

ทรดุลงกบัพื้นเพราะความอ่อนแรงหากเขาไม่ช่วยพยงุไว้ เธอดูบอบบาง

ราวกบัแก้วแสนเปราะง่าย

ชายหนุ่มพยักหน้ารับคำาของยาสมีน ก่อนช้อนร่างของเธอขึ้น 

เขาหมุนส้นเท้าแล้วพยักหน้าให้ทหารคนสนิทของตัวเอง ทว่าไม่ทัน 

ได้ก้าวเดินไปไหน เสียงของทหารก็ดังขึ้นในระยะประชิด และเล็ง 

อาวธุมาที่นาซเซอร์ 

ยาสมีนเบิกตากว้าง กำาสาบเสื้อมิชลาห์แน่น บ่งบอกว่ากำาลัง

กลวั

“ฉนัจะกลบัที่พกั จดัการทางนี้เสรจ็แล้วตามกลบัไปล่ะ”

“หยุดอยู่ตรงนั้น แล้วส่งผู้หญิงมาให้เรา ผู้หญิงคนนี้เป็นของ

ท่านชคีอะมาร์”

นาซเซอร์ไม่สนใจสักนิด ชายหนุ่มยังคงก้าวเท้ายาวๆ ไปทาง
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ที่พกัของตวัเอง ทหารของชคีอะมาร์คดิจะลั่นไกปืน ทว่าทหารคนสนทิ

ของนาซเซอร์ไวกว่า เขาล็อกคอทหารของธาเมียร์ ก่อนกระซิบข้างหู

อย่างเอาเรื่อง

“นั่นคือชีคนาซเซอร์แห่งรัฐซาฮาบียา ถ้าอยากเปิดศึกกันก็

ทำาร้ายท่านชคีของเราได้เลย”

ขณะที่ทหารคนสนิทจัดการทหารของชีคอะมาร์ตามคำาสั่งของ

เจ้านาย นาซเซอร์กพ็าคนที่ตวัเองช่วยเหลอืไปยงัที่พกัซึ่งตวัเขาอาศยั

อยู่ชั่วคราว

“ปล่อยฉนัลงกไ็ด้นะคะ ฉนัเดนิไหว”

“ใกล้ถงึแล้วละ ว่าแต่...เธอชื่ออะไร”

“ยาสมนีค่ะ”

“ทำาไมถงึได้หนอีอกจากวงัมาล่ะ อยู่ที่นั่นไม่สบายรไึง”

ยาสมีนกัดริมฝีปาก เธอจะสบายได้อย่างไรกัน ให้เธอไปเป็น

นางในฮาเรม็ ต้องถกูผูช้ายหื่นกามที่อายมุากกว่าบดิามากอด แค่คดิ...

เธอกข็ยะแขยงเตม็ที

นาซเซอร์จบัจ้องดวงหน้าสวยหมดจดที่เขาถกูใจอย่างประหลาด 

แม้จะเห็นรูปร่างที่อยู่ในเดรสผ้าซีทรูจนทะลุปรุโปร่งและสะดุดตาเขา 

ทว่านยัน์ตากลมโตสทีรายและผวิขาวอมชมพขูองเธอต่างหากที่ทำาให้

เขาเผลอยื่นมอืไปช่วยเหลอื ทั้งที่ไม่เคยคดิจะทำาแบบนี้มาก่อน

“ว่าไงล่ะ บอกฉนัไม่ได้รไึง ฉนัช่วยเธอจากทหารพวกนั้นนะ”

“เอ่อ...ฉนัไม่ได้เตม็ใจจะไปอยู่ในฮาเรม็ของท่านชคี ฉนัพยายาม

จะหนมีาสองครั้งแล้ว”

“แต่กถู็กจบักลบัไปสนิะ ไม่มใีครคดิจะช่วยเลยหรอืไง” นาซเซอร์

เอ่ยถามเสยีงขรมึ

“ไม่ค่ะ ทกุคนกลวัทหารน่ะค่ะ ใครจะมาช่วยนางบำาเรอที่อยูใ่น

ฮาเรม็กนัล่ะคะ”
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“แล้วทำาไมถงึยงัหนอีกีล่ะ”

“ถ้าวันนี้ฉันไม่หนีก็คงต้องตายทั้งเป็นแน่ๆ เลย คืนนี้ท่านชีค

เจาะจงให้ฉนัเข้าไปรบัใช้หลงัจากยื้อด้วยข้ออ้างมานบัสปัดาห์”

“เธอยงัไม่เคย...”

“ไม่ค่ะ คนที่ดูแลที่นั่นช่วยอ้างเหตุผลให้ ฉันก็เลยยังไม่ได้

ปรนนิบัติท่านชีค” ยาสมีนเอ่ยขัด และพูดต่อเสียงเบา “นี่อาจเป็น 

บทลงโทษที่ฉนัหนคีณุพ่อมากไ็ด้”

นาซเซอร์ขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นคนพูดก้มหน้าลงราวกับเสียใจ

นักหนา ชายหนุ่มเชยคางเธอขึ้นสบดวงตากลมโตที่บ่งบอกความ 

เดด็เดี่ยวทว่ากอ่็อนแอในท ี ยิ่งทำาให้เขาอยากตระกองกอดเธอแนบกาย 

ไม่รู้หรอกว่าเธอเคยเจออะไรมา แต่เขาตัดสินใจที่จะดึงเธอออกมา

แล้ว...ไม่ใช่ดงึเธอออกจากชคีอะมาร์ แต่เพื่อความต้องการของตวัเอง

ที่จะพาเธอกลบัไปที่วงัของเขาต่างหาก

“ฉนัไม่คดิว่าแค่นี้จะหนจีากชคีอะมาร์พ้นหรอก เธอคดิว่าไงล่ะ 

ยาสมนี”

“ค่ะ ฉนัคงทำาให้คณุเดอืดร้อน”

“ฉันเต็มใจจะช่วยเธอเอง และจะช่วยให้ถึงที่สุด บอกฉันมาสิ

ว่าเธออยากให้ฉนัช่วยอะไร”

ยาสมนีเงยหน้ามองเขาเตม็ตา ใบหน้าหล่อเหลา ไม่ว่าจะมอง

มุมไหนเธอก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ช่างใจดีเหลือเกิน แม้เขาจะทำาเพราะ

สงสารเธอ แต่เธอกน็กึขอบคณุเขา 

ชายหนุม่ทำาให้ยาสมนีรูส้กึเหมอืนตวัเองเป็นอะลาดนิซึ่งบงัเอญิ

ไปได้ตะเกียงวิเศษในนิทานที่มารดาเคยเล่าให้ฟังสมัยเธอยังเด็ก 

และผู้ชายตรงหน้าคอืยกัษ์จนินี่ตนนั้น

“ให้ฉนัช่วยเธอได้มั้ย ไม่ว่าอยากให้ช่วยอะไรกต็าม ฉนัยนิด”ี

“ฉนัอยากไปจากที่นี่ค่ะ ไปจากท่านชคีอะมาร์ ไปจากธาเมยีร์ 



36  มนตร์ทรายเสกรัก

ถ้าคณุช่วยฉนัได้จรงิๆ ไม่ว่าคณุอยากให้ฉนัตอบแทนยงัไง ฉนักจ็ะทำา 

ฉนัสญัญาค่ะ”

“ฉนัจะช่วยให้เธอได้ออกจากรฐัธาเมยีร์เอง” นาซเซอร์เอ่ยพร้อม

รอยยิ้ม ทั้งที่กำาลงัคดิอย่างเจ้าเล่ห์

“ขอบคณุนะคะ ฉนัจะได้ไปหาคณุน้าที่เมอืงไทยแล้ว”

นาซเซอร์ไม่ได้สนใจฟังนัก เพราะไม่ว่าเธอจะอยากไปที่ไหน 

ที่เดยีวที่เจ้าหล่อนจะได้ไปกค็อืวงัซาฮาบยีาเท่านั้น

“ว่าแต่ครั้งนี้หนอีอกมาได้ยงัไงล่ะ ถ้าเคยหนอีอกมาถงึสองครั้ง 

คนคมุกน็่าจะจบัตามอง”

“ฉันได้ยินพวกผู้หญิงพูดกันว่าท่านชีคจะให้เตรียมสาวสวย 

ลลีาเดด็ไว้ต้อนรบัท่านชคีต่างรฐัในวนัพรุง่นี้ จะให้พวกเธอหลอกล่อให้

ท่านชคีคนนั้นหลงใหล ท่านชคีอะมาร์คงหวงัผลประโยชน์อะไรสกัอย่าง 

มั้ง”

“กค็งจะเป็นอย่างนั้น”

นาซเซอร์ยิ้มมุมปาก ชีคอะมาร์ดูถูกเขามากเกินไป แม้เขาจะ

ดำารงตำาแหน่งนี้ไม่ถึงสิบปี แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอ่อนต่อโลก 

และรู้ไม่ทนัเกมเจ้าเล่ห์ของอกีฝ่าย เขาไม่คดิจะปล่อยให้ประชาชนและ

รฐัซาฮาบยีาต้องเดอืดร้อน อกีอย่าง...เขาไม่หวั่นไหวเพยีงเพราะผูห้ญงิ

หรอก เว้นกแ็ต่...

ชีคหนุ่มมองดวงหน้าสวยของยาสมีน ยอมรับว่ารู้สึกหวั่นไหว

กับนัยน์ตากลมโตสีทรายที่ช้อนขึ้นมองอย่างอ้อนวอนขอร้องให้เขา 

ช่วยเหลอื ยิ่งเหน็สภาพของเธอ เขากย็ิ่งหวั่นไหว 

ตอนนี้...เธออยู่กับเขา และเขาจะไม่ยอมเสียอะไรก็ตามที่

ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมอืงทอง หรอืแม้แต่ผู้หญงิที่ชื่อยาสมนี

คนนี้

“ขอโทษนะคะ ฉันยังไม่รู้จักชื่อของคุณเลย แล้วคุณมาจาก



วลัชสิตา  37

ที่ไหนคะ”

“ฉนัชื่อนาซเซอร์ มาจากรฐัซาฮาบยีา”

ยาสมนีคลี่ยิ้ม ก่อนกมุข้อเท้าของตวัเอง เพยีงสมัผสักระพรวน

ข้อเท้าเธอก็ไม่ชอบใจ อยากจะเอาออกเสียเหลือเกิน ท่าทางของ 

เจ้าหล่อนทำาให้นาซเซอร์ขมวดคิ้ว และพอจะเข้าใจได้อย่างไม่ยากเยน็นกั 

ชายหนุม่หยบิมดีของตวัเองแล้วตดักระพรวนข้อเท้าทั้งสองข้างของเธอ

ออกทนัที

“ขอบคณุค่ะ”

“ไม่เป็นไร คนืนี้เธอคงต้องนอนกบัเราที่นี่ พรุ่งนี้ฉนัจะเข้าไปหา

ชีคอะมาร์ ถึงตอนนั้นเธอก็ต้องไปกับฉัน ฉันจะพาเธอออกจากที่นั่น 

โดยที่ไม่ให้ชคีอะมาร์ได้ตามเธออกี”

“คณุทำาได้เหรอคะ”

“เชื่อกนัหน่อยส ิบอกแล้วไงว่าถ้าเธอขอ ฉนักจ็ะช่วย แต่ตอนนี้

เราคงต้องพาเธอไปหาเสื้อผ้าที่ดกีว่านี้ แม้มนัจะสวย แต่กค็งไม่เหมาะสม

เท่าไหร่ จรงิมั้ยล่ะ”

ยาสมีนก้มมองสภาพของตัวเองก่อนพยักหน้ารับ ชายหนุ่ม 

ผุดลุกจากโซฟาแล้วเดินนำายาสมีนให้เดินตามเขาไปยังตลาดที่ตอนนี้

ไร้เงาทหารของชคีอะมาร์

เมื่อพวกเขาเดินออกจากที่พัก คนของนาซเซอร์ก็กระซิบ

กระซาบกับเจ้านายของตัวเอง ชายหนุ่มยิ้มมุมปากแล้วเหลือบมอง 

คนข้างกาย เขาไม่คิดมาก่อนว่าชีคอะมาร์จะปรารถนาในตัวของ 

ยาสมนีมากขนาดนั้น

“ชคีอะมาร์อยากเจอฉนั หลงัจากเปลี่ยนชดุของเธอแล้ว เราจะ

ไปที่นั่นกนั”

“คณุจะช่วยฉนัใช่มั้ย จะไม่พาฉนัไปส่งคนืให้เขาใช่มั้ย”

“ฉนัสญัญากบัเธอแล้วนะยาสมนี เพราะงั้นกเ็ชื่อฉนัได้เลย”
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“ค่ะ ฉนัเชื่อคณุ”

ชคีหนุ่มคลี่ยิ้ม มั่นใจว่ายาสมนีคงไม่รูว่้าเขาเป็นใคร อาจคดิว่า

เป็นเศรษฐีจากรัฐซาฮาบียา แต่เขาไม่คิดจะอธิบาย ในเมื่อเธอไม่ได้

ถาม เขาก็ไม่จำาเป็นต้องบอกอะไร อย่างไรเสียเธอก็คงจะได้รู้ในอีก 

ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอยู่แล้ว เขาจึงไม่ห่วงสักนิดว่าเธอจะรู้ถึงฐานะ 

ที่แท้จรงิของเขา

ชีคเฒ่าโมโหนัก เม่ือรู้ข่าวจากทหารว่ายาสมีนหนีไปเจอ

กบัชคีหนุม่ที่เขาปรามาสว่าปากไม่สิ้นกลิ่นนำ้านม จงึออกคำาสั่งให้ทหาร

ของตัวเองไปเชิญอีกฝ่ายเข้าพบ คราแรกชีคนาซเซอร์ยอมเข้าพบ 

หลงัจากเขาเชญิทนัท ี ทว่าเวลาต่อมากลบัส่งคนของตวัเองมาแจ้งว่า 

การเดินทางที่ยาวนานทำาให้เหนื่อยล้า และขอเปลี่ยนมาเข้าพบเขา 

ในวนัรุ่งขึ้น

ทว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่ชีคนาซเซอร์นัดแล้ว อะมาร ์

ยังไม่เห็นวี่แววของอีกฝ่ายเลย เขาไม่คิดว่าชีคหนุ่มจะมากเล่ห์ได้ 

ถงึเพยีงนี้ ราวกบัรูว่้าตวัเองถอืไพ่เหนอืกว่าแล้วคดิจะใช้ให้เป็นประโยชน์ 

แม้จะจรงิอยูก่เ็ถอะ ทว่าการให้เขามารอแบบนี้...มนัจะมากเกนิไปแล้ว

“นี่มนัจะให้ฉนัรอไปจนถงึเมื่อไหร่” อะมาร์ตวาดเสยีงห้าว

ทกุคนในห้องพากนัเงยีบกรบิ ด้วยรูถ้งึอารมณ์ที่พลุง่พล่านของ

เจ้าเหนือหัวในแผ่นดินรัฐธาเมียร์ดี พวกเขาได้แต่ก้มหน้า ไม่เว้นแม้

กระทั่งสาวสวยนุ่งน้อยห่มน้อยที่คอยปรนนบิตัชิคีแห่งธาเมยีร์

ทหารองครักษ์ที่คอยเฝ้าอยู่หน้าห้องโถงเห็นชายร่างสูงสง่า

พร้อมด้วยทหารคนสนทิ และร่างบอบบางของหญงิสาวที่เป็นต้นเหตุ

ทั้งหมด จงึรบีรายงานให้เจ้านายของตวัเองรู้

“ขออนญุาตครบัท่านชคี ชคีนาซเซอร์มาแล้วครบั”

“มนัพาผู้หญงิของฉนัมารเึปล่า”
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“ครบัท่านชคี”

“ด!ี งั้นไปบอกให้มนัเข้ามาได้แล้ว”

นาซเซอร์จบัจงูมอืของยาสมนีเดนิเคยีงกนัมา อะมาร์มองยาสมนี 

ที่สวมชุดเดรสตัวยาวแขนยาวสีแดงมะเหมี่ยวซึ่งไม่เน้นสัดส่วนนัก 

ศีรษะคลุมด้วยฮิญาบซึ่งทำาจากผ้าชีฟองสีเดียวกับชุดและปักลาย 

สทีอง

ความกลัวทำาให้ยาสมีนเงยหน้ามองที่พึ่งเดียวของเธอ และ

ท่าทางของชายหนุม่ที่ไม่คดิจะยอมอ่อนข้อหรอืยำาเกรงชคีอะมาร์ทำาให้

หญงิสาวประหลาดใจ ทว่าได้แต่ตั้งคำาถามในใจ

“สวสัดคีรบัชคีอะมาร์”

“สวสัดคีรบัชคีนาซเซอร์ เชญินั่งก่อน”

ยาสมนีหนัไปมองชายหนุ่มร่างสูงสง่าทนัท ี เธอกลวัว่าเขาอาจ

จะโกหก คดิจะส่งตวัเธอให้ชคีอะมาร์ ในเมื่อเขาคอืชคีต่างแดนคนนั้น 

ทว่าเมื่อเธอคดิจะดงึมอืออกจากอุ้งมอืใหญ่ กลบัถูกมอือบอุ่นข้างนั้น

กระชบัไว้แน่น

“ผมไม่เคยได้ข่าวว่าชีคนาซเซอร์จะสนใจผู้หญิงคนไหนเป็น

พเิศษ เหตใุดจงึเดนิทางมาสนใจผู้หญงิของผมได้ล่ะ”

“ผมมาเจรจาเรื่องผลประโยชน์ ท่านจะให้ผมคยุตรงนี้รเึปล่า”

อะมาร์ยิ้มมมุปาก ก่อนมองสาวใช้และนางในฮาเรม็ “พวกเจ้า

ออกไปก่อน”

บรรดาสาวใช้และนางในฮาเรม็พากนัยอบกาย ค้อมศรีษะ แล้ว

ออกจากห้องโถงรบัรองแขก 

นาซเซอร์คลี่ยิ้มอย่างพอใจ และมองใบหน้าสวยที่ตราตรึง 

ลงในความทรงจำาของเขา ใบหน้านี้แหละที่ทำาให้เขารูส้กึเหมอืนสะดดุ

ลมหายใจ จนยื่นมอืไปช่วยเธอโดยไม่รู้ตวั

“ชีคนาซเซอร์จะให้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยหรือไง ถ้าถูกใจนัก 
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ผมกไ็ม่ว่าหรอก แต่ยงัไงเธอกเ็ป็นผู้หญงิในวงัของผม”

“ผมไม่ได้คิดจะคืนยาสมีนให้ท่านหรอกนะครับ แล้วก็ไม่ยอม

ให้ท่านลำ้าเส้นเข้ามาในเขตเหมอืงทองของผมด้วย”

“คดิจะเอาไปซะทกุอย่างไม่ได้หรอก มนัต้องมข้ีอแลกเปลี่ยนนะ

พ่อหนุ่ม”

นาซเซอร์กระตกุมมุปาก การได้เหน็อกีฝ่ายเจ้าเล่ห์ทำาให้เขารู้ว่า

ชคีอะมาร์ไม่คดิจะยอมง่ายๆ แน่นอน ทว่าในฐานะผูน้ำารฐัอสิระซาฮาบ-ี

ยา ซึ่งหวงผลประโยชน์ของประชาชนและของรฐั เขาจะไม่ยอมอย่าง

แน่นอนเช่นกนั

“ท่านกน่็าจะรูว่้าท่านลำ้าเส้นเข้าไปในเขตของซาฮาบยีา และผม

จะไม่ยอมอกี”

“แล้วจะทำาอะไรได้ล่ะ ถ้าผมไม่ยอมเออออด้วยซะอย่าง”

“งั้นกเ็ปิดศกึกนัดมีั้ยล่ะครบั ท่านเองกน่็าจะพอรูก้ำาลงัทหารของ

รัฐซาฮาบียา ถึงเราจะไม่ชอบต่อสู้กับใคร ไม่ชอบทำาสงครามกับใคร 

แต่ถ้าเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวมนักไ็ม่แน่ จรงิมั้ยล่ะครบัชคีอะมาร์”

อะมาร์เห็นชายหนุ่มใบหน้าคมคล้ามเอาจริง แม้ดวงตาสีดำา 

คู่นั้นจะระริกไหวราวกับไม่ได้จริงจัง ทว่ากิตติศัพท์ของชีคนาซเซอร์ 

กด็งันกัในละแวกนี้...เขาเป็นคนมอีำานาจ เดด็เดี่ยว และเดด็ขาด ทั้งยงั

มกีำาลงัทหารที่เข้มแขง็ ไม่ว่าใครกค็งต่อกรด้วยไม่ได้ เรื่องนี้อะมาร์รู้ดี

“ไอ้เดก็ปากไม่สิ้นกลิ่นนำ้านม คดิจะเอาทั้งเหมอืงทองและผูห้ญงิ

ของฉนั มนัจะไม่มากไปหน่อยรไึง อย่าคดิว่ารฐัของตวัเองมกีองกำาลงั

ทหารเข้มแขง็แล้วคดิจะรงัแก...”

“ถ้าพดูแบบนั้น ผมกอ็าจต้องย้อนถามว่าใครกนัแน่ที่คดิจะรงัแก

ก่อนกัน” นาซเซอร์ขัดขึ้นเสียงเข้ม “ไม่ใช่ท่านรึไงที่เป็นคนลำ้าเส้น 

เข้ามาขดุเหมอืงทองในเขตของซาฮาบยีา”

“แล้วต้องการอะไรเล่า”
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“ลงลายมือชื่อของท่านไม่ให้มีการลำ้าเส้นเข้ามาขุดทองในเขต

ของซาฮาบียาอีก ไม่เช่นนั้นทางเราจะเตรียมกำาลังทหารเพื่อเอา 

ดนิแดนบรเิวณเหมอืงทองทั้งหมดมาเป็นของเรา ท่านจะเลอืกทางไหน

ล่ะครบั”

อะมาร์กำามอืแน่นด้วยรูด้ว่ีาไม่มทีางเลอืกสกันดิ เขาจำาเป็นต้อง

ปกป้องผลประโยชน์ของตวัเอง 

นาซเซอร์เห็นท่าทีของอีกฝ่ายก็รู้คำาตอบได้ทันที ทว่าไม่ทันได ้

ส่งสญัญาณบอกให้คนของตวัเองยื่นสญัญาให้ชคีอะมาร์ลงลายมอืชื่อ 

อกีฝ่ายกเ็อ่ยขดัอย่างเจ้าเล่ห์

“เรื่องเหมืองทองเกี่ยวอะไรกับนางในฮาเร็มของผมกันล่ะ ชีค 

นาซเซอร์เพิ่งเจอไม่ใช่รไึง”

“จะเพิ่งเจอหรอืไม่กไ็ม่ได้เกี่ยวอะไร ผมพาเธอมาด้วย เพราะรู้

ว่าเธอไม่ได้เตม็ใจจะอยู่ที่นี่ และจะมาบอกให้ท่านรู้ว่าผมจะพาเธอไป

จากที่นี่ แต่ถ้าท่านไม่อนญุาต ผมกค็งอนญุาตให้ท่านลงลายมอืชื่อบน

สัญญาทำาธุรกิจเหมืองทองไม่ได้หรอกนะครับ” เขาเอ่ยพลางส่งยิ้ม 

เจ้าเล่ห์

อะมาร์กำามือแน่นขึ้น โกรธจนควันออกหู แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้  

ทว่าจะให้ยอมง่ายๆ กไ็ม่ใช่เขาเสยีด้วยส ิ

ชีคเฒ่าลอบยิ้มเจ้าเล่ห์ แต่มีหรือที่ชีคนาซเซอร์ซึ่งคอยจับจ้อง

อยู่จะไม่รู้ทนั

“ถ้าอย่างนั้นผมกค็งจะขดัไม่ได้ แต่ขอส่งถงึมอืชคีนาซเซอร์ใน

วนัพรุ่งนี้ได้มั้ย”

“ได้ครับ ถ้าวันพรุ่งนี้ท่านไม่ส่งตัวยาสมีนให้ผม หรือเธอเป็น

อะไร...อย่าหาว่าผมไม่เตอืนนะครบั”

“งั้นกต็ามนี้”

ซารีฟสบตากับชีคนาซเซอร์อย่างรู้กัน ก่อนยื่นเอกสารสัญญา
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ให้ชคีอะมาร์ลงลายมอืชื่อ

นาซเซอร์รู้ดีว่าชีคอะมาร์ไม่ได้คิดอย่างที่แสดงออก อีกฝ่ายมี

แผนจะทำาอะไรสกัอย่างกบัยาสมนีเป็นแน่ แต่เขากเ็ลอืกจะเล่นตามนำ้า 

ชายหนุม่ถอดแหวนทองคำาขาวแกะสลกัหวัแหวนเป็นรปูหวัเสอือนัเป็น

สญัลกัษณ์ของเขา

“ท่านชีคจะทำาอะไรคะ” ยาสมีนกระซิบถามเมื่อเขาดึงมือเธอ

ให้สวมแหวนของเขา

“ฉนัสญัญากบัเธอแล้วว่าจะช่วยเธอ ฉนัจะไม่ผดิคำาพดู ถ้าเกดิ

อะไรขึ้น ฉนัจะไปช่วยเธอทนัท”ี

“แต่ว่า...” ยาสมนีเม้มปากแน่นขณะเหลอืบมองชคีอะมาร์

หญงิสาวยอมรบัว่าเธอไม่คดิจะไว้ใจชคีอะมาร์สกันดิ สายตาที่

เขามองเธอ ไม่ว่าจะดอูย่างไรกเ็หมอืนคนที่ตั้งใจจะรงัแกเธอ ไม่คดิจะ

ทำาตามคำาพูดที่ให้ไว้แก่ชคีนาซเซอร์

“เชื่อฉนัส ิแหวนวงนี้คอืตวัแทนของฉนั มนัจะทำาให้ฉนัปกป้อง

เธอได้”

“แค่แหวนน่ะเหรอคะ”

“มันไม่ใช่แค่แหวนหรอกนะยาสมีน เอาเป็นว่าทำาตามเขาไป

ก่อน ฉนัจะหาวธิเีอง”

“แล้วถ้าเกดิเขาผดิคำาพูดล่ะคะ ถ้าเขารงัแกฉนั ฉนั...”

“ชู่...” นิ้วเรยีวทาบบนเรยีวปากอิ่มเป็นกระจบั “ฉนัสญัญาว่า

จะปกป้องเธอ และจะช่วยเธอไม่ใช่ รไึง”

“ฉนัเชื่อค่ะ ถ้าฉนัออกไปจากที่นี่ได้ ไม่ว่าท่านชคีต้องการอะไร 

ฉนัสญัญาว่าจะตอบแทน”

“ตอนนี้อย่าเพิ่งคดิเรื่องนั้น” นาซเซอร์เอ่ยเสยีงห้าว ก่อนกระซบิ

ให้เธอได้ยนิแค่สองคน “ห้ามถอดแหวนนี้เดด็ขาด แหวนนี้คอืตวัแทน

ของฉนั ถ้าเธอถอด หรอืไม่ได้เอามาคนืฉนั มนัคงเป็นเรื่องใหญ่ เข้าใจ



วลัชสิตา  43

ใช่มั้ย”

“ค่ะ ฉนัจะรกัษาให้ดทีี่สดุ”

“ฉนัให้เพื่อให้เธอเชื่อว่าฉนัจะไม่ผดิคำาสญัญา”

ยาสมนีช้อนตามองเขาโดยไม่รู้ตวั เธอไม่รู้ว่ามนัจรงิอย่างที่เขา

ว่าไหม แต่แหวนทองคำาขาวมหีวัเป็นรูปเสอื ซึ่งนยัน์ตาทั้งสองทำาด้วย

ทบัทมิเมด็เลก็สแีดงเลอืดนก เหมอืนว่าดวงตาของมนัพร้อมจะเอาเรื่อง

ทกุคนที่คดิร้ายกบัคนที่สวมใส่ แม้เธอจะไม่รู้ความหมาย ไม่รู้ว่าเป็น

ตวัแทนของเขาจรงิหรอืเปล่า ทว่าในฐานะลูกสาวเศรษฐพีลอย เธอรู้

ว่านี่เป็นของแท้ และเขายืนยันความตั้งใจด้วยการฝากสิ่งนี้ไว้กับเธอ

ราวเป็นการแลกเปลี่ยน

อะมาร์มองท่าทางของชีคนาซเซอร์อย่างไม่ค่อยพอใจนัก เขา

จะไม่ยอมให้ชคีนาซเซอร์มาลูบคมตนเป็นครั้งที่สอง คนืนี้เขาจะจดัการ

ยาสมนีเสยี 

เมื่อถึงตอนนั้น...ผู้หญิงที่ชีคนาซเซอร์อยากได้นักหนาก็เป็นแค่

อดตีนางบำาเรอของเขา หากชคีนาซเซอร์ได้ล่วงรู้เขาคงสะใจ และเขา

กจ็ะได้เชยชมยาสมนีสมดงัตั้งใจ


