
บทน�ำ

ถนนทางหลวงจากสนามบินนานาชาติดุนยาที่มุ่งตรงไปยังเขต 
การปกครองที่หนึ่ง อนัเป็นศูนย์กลางของเขตการปกครองทั้งเจด็ของเมอืง

ดนุยานั้น ดคูล้ายจะเป็นเส้นตรงราวก้านลูกธนทูี่พุง่ผ่านทะเลทรายอนัเวิ้งว้าง

กว้างใหญ่ไปสู่เส้นขอบฟ้าอนัไม่มทีี่สิ้นสุดกไ็ม่ปาน

หญิงสาวผู้สวมฮิญาบสีเข้มคลุมศีรษะถอนใจแผ่วเบาหลังจากนั่ง

เงียบขรึมมาตลอดทาง และนั่นก็เรียกความสนใจจากชายหนุ่มข้างกายได้

เป็นอย่างดี เขาขยับตัวราวกับจะจับกระแสความกังวลใจของเธอได้ ก่อน

จะหนัมาถามอย่างสุภาพ

“ถอนใจเพราะอากาศร้อนหรอืครบั...คุณอสัมฮิาน”

อสัมฮิาน บนิต ิอบับาส บนิ ฟารกู อลั ชรุกู ละสายตาจากถนนหลวง

หันไปมองผู้ถาม ก่อนจะยิ้มเนือยๆ “ข้างนอกนั้นคงร้อนมากนะ ร้อนจน 

เข้ามาถงึหวัใจฉนัทเีดยีวเลยละ...ฮซัซาน”

ชายหนุ่มยิ้ม “ที่หัวใจร้อนนี่คงไม่ได้เป็นเพราะอากาศข้างนอกนั่น 

มั้งครบั”
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หญงิสาวหวัเราะอย่างฝืนๆ ดวงตาเป็นประกายขณะมองทนายหนุ่ม

ซึ่งกลายมาเป็นผูช่้วยของเธอ ก่อนจะผนิหน้ามองออกไปนอกหนา้ต่างอย่าง

รู้สึกเหงาๆ เมื่อเธอก้าวขึ้นรับต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท อัล  

ชรุกู ออยล์ อนัเป็นบรษิทัที่ประกอบธรุกจิเกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาตแิละน�้ามนั

ปิโตรเลยีมที่ครองแชมป์บรษิทัร�่ารวยที่สุดในราชอาณาจกัรอซัดฮิาร และ

ตดิหนึ่งในสบิบรษิทัที่ท�ารายได้สูงสุดของโลก ด้วยรายได้กวา่สองแสนลา้น

เหรยีญสหรฐัเมื่อปีที่แล้ว 

“ฉนัเหมอืนคนที่ถูกสาป...ฮซัซาน”

“คุณอสัมฮิานน่ะหรอืครบั...ถูกสาป” ชายหนุ่มย้อนถาม

หญิงสาวถอนใจแผ่วเบา การขึ้นสู่ต�าแหน่งสูงสุดของบริษัทน�้ามัน

ยกัษ์ใหญ่รองจากบดิานั้น กลบัไม่ช่วยให้เธอพ้นจากเรื่องที่เธอรูส้กึเป็นกงัวล

มาตลอดได้เลยสักนิด “ผู้หญิงที่ไม่สามารถรักใครได้ด้วยหัวใจตัวเอง ก็

เหมอืนถูกสาปให้หมกไหม้อยู่ในกองเพลงิ”

“ถ้างั้นผู้หญงิส่วนใหญ่ในอซัดฮิารกค็งถูกสาปเหมอืนกนัหมด พวก

หล่อนคงอยู่ในกองเพลงิ มนิ่า อซัดฮิารถงึได้มแีต่ทะเลทรายและร้อนนกั”

อสัมฮิานหวัเราะในล�าคอ พลางมองกองทรายกองเลก็ๆ เป็นหย่อมๆ 

ตรงขอบถนนแล้วถอนใจออกมาอกีครั้ง

“ทรายพวกนี้เก่งจริงๆ นะครับ” ฮัซซานเอ่ยราวกับรู้ว่าเธอก�าลัง 

สนใจอะไรอยู่ ความเป็นคนรอบรู้ ช่างสังเกต นี่เองที่ท�าให้พี่ชายของเธอ

ชื่นชมเขานกัหนา

หญงิสาวหวัเราะเบาๆ ในล�าคอ เธอยงัจ�าได้ดถีงึวนัที่รอ็ชดาน ผู้ที่

เป็นพี่ชายบญุธรรมและอดตีคูห่มั้นของเธอ ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทิ้ง

อาณาจกัร อลั ชุรูก ออยล์ ไปใช้ชวีติกบัคนรกัของเขาได้ด ีรอ็ชดานบอก

กบัเธอว่า ฮซัซานเป็นคนรอบรู้ รู้แม้กระทั่งจติใจคน และเขาจะเป็นผู้ช่วย

ที่ดีของเธอได้ เหมือนที่เคยช่วยพี่ชายของเธอให้ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวง 

มาแล้ว
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“ทรายน่ะหรอื...เก่ง” อสัมฮิานหนัไปมองผู้พูดที่ก�าลงันั่งยิ้มหน้าเป็น

อยู่ “มนัไม่มชีวีติเสยีหน่อย”

ฮซัซานหวัเราะ “ผมเคยคดิว่ามนุษย์เก่งที่สุดในโลก เพราะสามารถ

ท�าอะไรได้หลายๆ อย่าง เช่นตดัถนนผ่านทะเลทรายที่มเีนนิทรายเคลื่อนตวั

อยู่ตลอดเวลาได้ส�าเร็จ หลังจากต้องทนต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของ 

เนินทรายมานานหลายสหัสวรรษ ถนนสายนี้เปิดใช้งานโดยที่เม็ดทราย

มากมายมหาศาลที่ขนาบอยู่ทั้งสองข้างทางไม่อาจเคลื่อนมาปกคลุมถนน

ตลอดความยาวกว่าหกร้อยกโิลได้”

“มนุษย์ท�าได้ทุกอย่างนั่นแหละ” เธอเอ่ยกึ่งประชด

“ครบั...มนุษย์ท�าได้ทุกอย่างถ้าจ�าเป็น” ฮซัซานเหน็ด้วยกบัเธอ “การ

ขยายตวัของอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมท�าให้อซัดฮิารจ�าเป็นต้องตดัถนนผ่าน

ทะเลทรายตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับการขนส่ง พวกวิศวกรท�าแนวกั้น

ธรรมชาตติลอดความยาวของถนนเป็นโครงข่ายเพื่อไม่ให้เนนิทรายที่เคลื่อน

ตวัตลอดเวลาลงมาปกคลุมถนนได้ส�าเรจ็”

อัสมิฮานทอดสายตามองแนวพุ่มไม้ที่ขนานไปกับถนนด้วยความทึ่ง

ไม่แพ้กนั กบัความคดิของนกัสร้างทางเหล่านั้น 

“ถนนสายนี้ถูกขนาบด้วยพุ่มไม้อย่างฮาโลไซลอน ซีบัคธอร์น และ

โรสวิลโลว์ พวกมันช่วยปกคลุมพื้นทราย รากของมันหยั่งลึกลงไปเพื่อ 

ยดึเหนี่ยวทรายเหล่านั้นเอาไว้ ช่วยป้องกนัทรายไม่ให้กล�้ากรายเข้ามา แต่

ดูสคิรบั” ฮซัซานพยกัพเยดิไปที่กองทรายอกีกอง 

“ถงึจะป้องกนัยงัไง กย็งัมทีรายเลด็ลอดมาอยู่บนถนนได้อยู่ด”ี

อัสมิฮานยิ้มอย่างเข้าใจความหมายของเขาดี ปัญหาทุกอย่างมีทาง

แก้ไขได้เสมอ เช่นเดยีวกบัธรรมชาตทิี่สามารถหาช่องทางเอาชนะเทคโนโลยี

อนัก้าวล�้าของมนุษย์ได้

“แต่ฉันคงเป็นเพียงเม็ดทรายที่อยู่ข้างนอกนั่น ฉันคงไม่สามารถ

ขัดขืนค�าสั่งของพ่อได้ ท่านเหมือนป้อมปราการ เหมือนเขื่อนที่ป้องกันน�้า 
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ไม่ใช่แนวต้นไม้ที่ป้องกนัทรายเหล่านี้”

หญิงสาวถอนใจอีกครั้งอย่างนึกน้อยใจในโชคชะตา เธอเคยคิดว่า 

ตัวเองโชคดีกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในอัซดิฮาร เพราะถึงแม้จะถูกบิดาบังคับ 

ให้แต่งงานกบัคนที่อยู่ในเงื่อนไขของท่าน แต่ผู้ชายคนนั้นกลบัเป็นคนที่เธอ

รักและเทิดทูนจนไม่อาจพูดได้ว่า เธอไม่เต็มใจที่ถูกบิดาบังคับให้แต่งงาน 

กบัเขา นั่นเพราะ รอ็ชดาน บนิ โอมาร์ บนิ อบับาส บนิ ฟารูก อลั ชุรูก 

ผู้เป็นพี่ชายบุญธรรมของเธอนั้นเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่าง เขาเป็นผู้ชาย

อบอุ่น รอบรู้ และเก่งรอบด้าน ทั้งยังได้รับการคาดหมายว่าจะได้เป็น

ประธานกรรมการ อลั ชุรูก ออยล์ ต่อจากพ่อของเธอ

และเขาก็ท�าได้จริงๆ ซึ่งนั่นก็เป็นการการันตีว่าเขาจะได้เป็นเจ้าบ่าว

ของเธอตามเงื่อนไขที่พ่วงกบัต�าแหน่งอนัสูงสุดแน่นอน จนกระทั่งพรหมลขิติ

เล่นตลกกับเธอ ก่อนจะถึงวันแต่งงานที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างดีเพียง 

ไม่กี่วัน ร็อชดานกลับถูกรักแท้ซ้อนกลเสน่หาเข้าให้ ท�าให้เขายอมสละ 

ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญงิไทยคนนั้น และจากเธอไปเมื่อปีก่อน

‘เพราะอย่างนั้น ลูกถงึต้องแต่งงานกบัชคีซอลลี’ อบับาส บนิ ฟารูก 

อลั ชุรูก เอ่ยด้วยเสยีงเครยีดเข้มในคนืหนึ่ง หลงัจากรอ็ชดานหนัหลงัให้

เขาด้วยการแต่งงานกับคนรักชาวไทยและย้ายไปตั้งรกรากอยู่กับเธอที่ 

บ้านเกดิเมอืงนอนของเธอ

‘ท�าไมไม่เป็นคนอื่นคะ...คุณพ่อ’ เธอเอ่ยถามน�้าตาคลอ

‘แล้วท�าไมถงึไม่เป็นชคีซอลลีล่ะ’

‘เพราะเขา...’ อสัมฮิานกลนืก้อนสะอื้นลงคอ ‘อาจไม่ได้มหีนคูนเดยีว’

‘นั่นก็ไม่เห็นแปลก’ อับบาสยักไหล่อย่างไม่ยี่หระต่อเหตุผลของเธอ 

‘ผู้ชายก็เป็นแบบนี้ แต่ถึงเขาจะมีเมียอีกสักสองสามคน หากลูกตบแต่ง 

กบัเขา ลูกกจ็ะเป็นที่หนึ่งส�าหรบัเขาอยู่ด’ี

ค�าพูดของบิดาราวกับลิ่มที่ตอกลงกลางหัวใจเธอจนรวดร้าว หัวใจ 

ที่แตกสลายอยูแ่ลว้พลนัถูกบดขยี้ด้วยค�าพดูของท่าน แมเ้ธอจะถกูบ่มเพาะ
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ขึ้นมาท่ามกลางสภาพสงัคมที่ผูห้ญงิเป็นเพยีงเครื่องประดบัที่มค่ีาของผูช้าย 

แต่เธอกลับได้รับโอกาสจากบิดาให้ได้ออกไปเห็นโลกกว้าง ได้ไปร�่าเรียน 

ถงึประเทศองักฤษ และมนักท็�าให้เธอได้รบัรู้ว่าผู้หญงิมคี่ามากกว่านั้น

‘ชคีซอลลีเป็นคนดแีละรกัลูก’ อบับาสเอ่ยเสยีงอ่อนลง

‘คุณพ่อแน่ใจได้ยงัไงกนัคะ’

‘เขาบอกพ่อว่ายินดียกเลิกฮาเร็มของเขาตามความต้องการของลูก 

น่ะส’ิ

หญิงสาวชะงัก ภาพลักษณ์ของผู้ชายเสเพลอย่างชีคซอลีลในสมอง

ของเธอถูกสั่นคลอนในทนัท ี

‘พ่อไปคุยกับเขาเรื่องแต่งงาน บอกถึงความกังวลของลูก ซึ่งพ่อก็ 

ไม่คดิว่าเขาจะท�าตามความต้องการของลูกหรอกนะ พ่อแค่เปรยๆ ออกไป  

แต่เขากลบัชมพ่อว่า พ่อช่างเป็นคนที่มจีติใจเมตตานกั’

อสัมฮิานขมวดคิ้วมุ่นอย่างพศิวง

‘ชคีซอลลีบอกพ่อว่า ในเมื่อเขาจะแต่งงานกบัลูกอนัเป็นที่รกัของพ่อ

ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาเช่นนี้ เขากค็วรจะเป็นสามทีี่มจีติใจเมตตากบัภรรยา

เหมอืนกนั’

ฟังแล้วอสัมฮิานกไ็ด้แต่นิ่งอึ้ง

‘เขาขอเวลาหนึ่งปี’ อบับาสยกนิ้วชี้ขึ้นด้วยท่าทางขงึขงั

‘หนึ่งปี’ หญงิสาวทวนค�า คดิว่าการใช้เวลาขนาดนั้นคงเป็นเพราะเขา

ต้องการตกัตวงความสุขให้หน�าใจก่อนนั่นเอง

‘เป็นเวลาที่เหมาะสมด’ี บดิาเอ่ย ‘การจดัการกบัผูห้ญงิเป็นร้อยไม่ใช่

เรื่องง่าย แต่เขากจ็ะท�าเพื่อลูก’

อลัลอฮ์! เป็นร้อย...นั่นมากกว่าที่เธอคดิไว้เป็นเท่าตวัทเีดยีว

‘หนูจะแน่ใจได้ยงัไงกนัคะ ว่าเขาจะจดัการจรงิๆ’

‘วันนี้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้า เขาจะเปิดคฤหาสน์ของเขาใจกลางเมือง 

ดุนยาให้ลูกส�ารวจจนเป็นที่พอใจ’
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‘ท�าไมคะ เขาจะท�าแบบนั้นไปเพื่ออะไร’ เธอถามเพราะไม่เข้าใจจรงิๆ 

ว่าผู้ชายอซัดฮิารที่ร�่ารวยอย่างเขา เพยีงแค่กระดกินิ้ว ผู้หญงิทุกคนกต็้อง

ยอมศโิรราบ แต่กลบัละทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอ

‘ลูกคงต้องไปถามเขาเอง’

นั่นไม่ใช่ค�าตอบที่เธอพอใจ มันไม่ได้ท�าอะไรให้กระจ่างแจ้งเลย  

ทางเดยีวที่พอจะรู้ได้กค็อืต้องไปถามกบัเจ้าตวัเองนั่นละ ‘หนูถามแน่ค่ะ’

รถที่มีสติกเกอร์ อัล ชุรูก ออยล์ แล่นไปตามถนนที่ขนาบด้วย 

พุม่โรสวลิโลว์ อสัมฮิานยงัคงเกบ็ค�าถามนั้นไว้ในหวัใจ และวนันี้กค็งถงึเวลา

ต้องเปิดมนัออกแล้ว

“หนึ่งปีผ่านไปไวเหลอืเกนิ”

“เวลากเ็หมอืนสายลม มนัพดัผ่านไป เปลี่ยนรูปร่างของทะเลทราย

ไปอย่างไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก” ชายหนุ่มกล่าวพร้อมกับท�ามือ

พลิ้วไหวไปมาบนกระจกตามความสูงต�่าของเนนิทราย

“ฉนัเคยคดิว่าภายในหนึ่งปีนี้ จะสามารถเปลี่ยนใจคุณพ่อได้เหมอืน

ลมที่เปลี่ยนเนนิทรายพวกนั้น ฉนัท�างานในบรษิทัอย่างขยนัขนัแขง็ แล้วก็

พิสูจน์ตัวเองได้ว่าสามารถท�างานทุกอย่างได้ไม่แพ้ผู้ชาย ในขณะเดียวกัน 

ฉันก็ยังหวังว่าชีคซอลีลอาจเลิกล้มความตั้งใจที่จะท�าลายราคะของเขาเอง

ด้วย” อสัมฮิานทอดเสยีงลง ก่อนจะถอนหายใจเฮอืกใหญ่ “แต่สุดท้ายมนั

กไ็ม่เกดิขึ้น ฉนัไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เลย ทั้งพ่อ ทั้งชคีซอลลี”

“การเปลี่ยนคนอื่นอาจไม่ส�าคญัเท่าเปลี่ยนตวัเองนะครบั”

“เธอจะให้ฉนัเปลี่ยนใจไปรกัเขางั้นหรอื”

“ชคีซอลลีอาจรกัคุณจรงิ”

“ชีคซอลีลน่ะเหรอ” อัสมิฮานหันไปขมวดคิ้วมองเขา “เธอพูดจริง 

เหรอ”

ฮซัซานหวัเราะ “ผมพูดเพื่อให้คุณสบายใจ”

“ฉนันกึแล้ว” เธอส่ายหน้า
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“ไม่มีอะไรเปลี่ยนทัศนคติของผู้ชายอัซดิฮารที่มีต่อผู้หญิงได้หรอก

ครบั”

“แต่เขาถึงกับยกเลิกฮาเร็มของเขาเชียวนะ มีผู้ชายร�่ารวยล้นฟ้า 

คนไหนบ้างที่บ้าพอจะท�าอย่างนั้น”

“ตอนผมบอกว่า ‘เขาอาจรกัคุณจรงิ’ คุณยงัไม่เชื่อเลยนี่”

“ท�าไม ฉนัไม่ควรค่าแก่การเปลี่ยนใจของเขางั้นหรอื” เธอย้อนถาม

เขาอย่างท้าทาย

ฮัซซานยิ้ม ดวงตาเขาเป็นประกายระยิบระยับราวกับก�าลังเยาะ 

ความย้อนแย้งในตัวเองของเธอ “ผมเชื่อว่าคุณคือเหตุผลที่คุ้มค่าแก่การ

เปลี่ยนใจผู้ชายทุกคนบนโลกนี้ และผมก็มั่นใจด้วยว่าชีคซอลีลฉลาดพอ 

ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณ การมาของเราในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเขา

ท�าได้ดใีนระดบัหนึ่ง เหลอืแค่ให้คุณไปเหน็กบัตาเองเท่านั้น”

“ฉนัหวงัว่าจะพบกบัความเปลี่ยนแปลงนั้น”

ฮซัซานกระแอมเบาๆ “แต่กย็งัมอีกีเรื่องที่ควรกงัวล”

“หอื...” อสัมฮิานจ้องเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย

ทนายหนุ่มหวัเราะ ก่อนจะเอยีงตวัมากระซบิกบัเธอเบาๆ เพื่อไม่ให้

สารถซีึ่งเป็นคนของชคีซอลลีได้ยนิ

“บางทเีขาอาจโง่ยิ่งกว่าลา”

“อัลลอฮ์...” หญิงสาวมองเขาอย่างต�าหนิ “คุณนี่มันช่าง...ปากคอ 

เราะรายจรงิๆ”

“ผมแค่อยากให้คุณเผื่อใจเอาไว้”

อสัมฮิานส่ายหน้า

“มองในแง่ดีสิ คุณยังมีเวลาเหลือนะ วันนี้มันไม่ใช่วันโลกาวินาศ 

สกัหน่อย”

“ยงัไง”

ฮัซซานยักไหล่ “หลังจากชีคซอลีลพาชมฮาเร็มร้างของเขา คุณจะ 
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ยังมีเวลารอปาฏิหาริย์อีกหนึ่งเดือนจนกว่าจะถึงวันวิวาห์ หลังจากนั้นคุณ 

จะมีเวลาอีกทั้งชีวิตที่จะจับผิดเขาเพื่อยกเลิกชีวิตคู่ที่คุณไม่ได้เลือกเองนี้ 

หรอืไม่ก.็..”

“อะไร” อสัมฮิานร้องถามเมื่อเขาเงยีบไป

ฮซัซานยกัไหล่ “กเ็พื่อท�าให้ตวัคุณเองหนักลบัมารกัเขา”

อัสมิฮานมองผู้ช่วยหนุ่ม ก่อนจะถอนใจพร้อมกับส่ายหน้าอีกครั้ง 

จากนั้นกผ็นิหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง สายตาของเธอจบัจ้องไปที่เนนิทราย

ไกลแสนไกล ระหว่างรอยต่อของผนืฟ้ากบัท้องทะเลทราย เธอเหน็จดุเลก็ๆ 

สองจดุเป็นต�าหนแิต่งแต้มความงดงามของธรรมชาต ิเธอไม่รูว่้ามนัเป็นอะไร 

เพราะมันไกลเกินกว่าสายตาคนปกติจะเห็นได้โดยไม่ใช้กล้องส่องทางไกล 

รู้เพียงว่ามันเป็นจุดสองจุดที่ท�าให้ภาพทะเลทรายที่เหมือนๆ กันไปหมด

ตั้งแต่ออกจากสนามบนิไม่น่าเบื่ออกีต่อไป

และเธอหวงัว่านั่นอาจเป็นปาฏหิารยิ์ส�าหรบัเธอกไ็ด้

“อลั ชุรูก ออยล์ งั้นหรอื” ชายหนุ่มรูปร่างก�าย�าบนหลงัอูฐตวัใหญ่
พึมพ�า ก่อนจะลดกล้องส่องทางไกลลง หลังจากแน่ใจแล้วว่าคาราวาน 

รถโฟร์วีลกว่าสิบคันที่วิ่งอยู่บนถนนหลวง ห่างออกไปเกือบหนึ่งกิโลเมตร 

เป็นคนกลุ่มไหน

ใบหน้าราวกบัรปูสลกัหนิอนังดงามพราวไปด้วยเหงื่อที่ต้องแสงแดด

อันร้อนแรงกลางทะเลทรายเป็นประกายระยิบ แสงระยิบระยับเหล่านั้น 

ขบัให้ผวิสเีข้มคล้ามแดดของเขาดขูงึขงั ดวงตาสเีหลก็ส่องประกายแขง็กร้าว 

คิ้วหนาขมวดมุ่น รมิฝีปากรูปกระจบัเม้มแน่นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเผยอออก

อีกครั้ง “ผู้พัน...รู้ไหมว่าในคาราวานนั้นมีอะไร” เขาหันไปถามชายรูปร่าง

ก�าย�าอกีคนที่ขี่อูฐอยู่ข้างเคยีงกนั

คนถูกเรยีกว่าผู้พนัดงึผ้าปิดหน้าลง เผยให้เหน็หนวดเคราที่ตดัแต่ง

อย่างดี อายุอานามราวห้าสิบ ดวงตาสีเหล็กคมวาว “นั่นเป็นคาราวาน 
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เจ้าสาวของชคีซอลลีครบั”

“เจ้าสาวชคี?” ชายหนุ่มทวนค�าอย่างไม่เชื่อหูตวัเอง

“เธอคือลูกสาวของอับบาส บิน ฟารูก อัล ชุรูก ประธานบริษัท  

อัล ชุรูก ออยล์ ครับ” ผู้พันรายงาน “ดูท่าว่าชีคซอลีลคงจะกลายเป็น

ประธานบรษิทัคนต่อไปแน่แล้ว”

คิ้วหนาขมวดมุ่นอีกครั้ง เพราะบริษัทน�้ามันยักษ์ใหญ่ของอัซดิฮาร 

นั้นเป็นธุรกจิของตระกูล อลั ชุรูก และก่อตั้งโดยผู้เป็นเสาหลกัของตระกูล

เอง การมีคนนอกไปกุมบังเหียนบริษัทใหญ่โตและมีรายได้ต่อปีมหาศาล

เช่นนั้น จงึนบัว่าเป็นเรื่องแปลกไม่น้อย

“ผมนกึว่าเป็นรอ็ชดานเสยีอกี เขาเป็นประธานกรรมการบรษิทัไม่ใช่

หรอื”

“รอ็ชดานสละต�าแหน่งไปเป็นปีแล้วครบั” อกีฝ่ายตอบ

“รอ็ชดานน่ะหรอื” ชายหนุม่ถามย�้าอย่างนกึแปลกใจ เพราะไม่คดิวา่

เพื่อนของเขาคนนี้จะยอมสละความฝันของตวัเองง่ายๆ

ระหว่างเขากับร็อชดาน แม้จะไม่ได้มีความสนิทกันมากนักเพราะ 

เคยเรียนอยู่ห้องเดียวกันสมัยมัธยม และเคยเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งตอนทั้งคู่

ไปร�่าเรยีนที่องักฤษ แต่เขากร็ู้สกึได้ว่าผู้ชายคนนั้นมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นถงึจุด

สูงสุดในบรษิทั อลั ชุรูก ออยล์ เพยีงใด

“ร็อชดานไม่สามารถท�าตามเงื่อนไขของอับบาสได้ เขาแต่งงานกับ 

ผู้หญิงไทยและหันหลังให้ อัล ชุรูก ออยล์ อับบาสจึงต้องกลับมาเป็น

ประธานกรรมการอกีครั้ง แต่ตอนนี้เขาก�าลงักลายเป็นอดตีไปอกีคน เพราะ

ชคีซอลลีก�าลงัจะกลายมาเป็นอนาคตของ อลั ชุรูก ออยล์ แทนครบั”

“นี่ผมตกข่าวอะไรไปหรอืเปล่านี่”

“การแสวงบุญด้วยการตระเวนรักษาคนไปทั่วทะเลทรายตลอด 

หนึ่งปีที่ผ่านมา คงท�าให้ท่านห่างไกลจากโลกภายนอกพอดู”

ค�าพดูนั้นไม่ได้เกนิเลยนกั เพราะเขาตระเวนไปทั่วทะเลทรายภายใน
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ราชอาณาจกัรอซัดฮิารตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาจรงิๆ เพราะอยากจะใช้วชิาชพี

ที่ร�่าเรียนมารักษาคนเจ็บป่วยยากไร้ หากบิดาของเขาไม่เสียชีวิตลงเพราะ

ถูกมือปืนที่ยังหาตัวไม่ได้ลอบสังหารไปราวสองสามสัปดาห์ก่อน เขาก็คง 

ยังท่องไปในดินแดนอันเวิ้งว้างอยู่ ไม่ได้ถูกตามตัวกลับมาเป็นชีคผู้น�าเผ่า 

ลิฮาซ ท�าหน้าที่ปกครองเขตการปกครองที่สามของเมืองดุนยาเหมือนเช่น

ทุกวนันี้

“ลูกสาวของอับบาส” ชายหนุ่มงึมง�าพร้อมยกมือขึ้นลูบคางที่ม ี

ไรหนวดขึ้นหรอ็มแหรม็อย่างใช้ความคดิ ภาพของเดก็สาวใบหน้าใสกระจ่าง

ผุดขึ้นมาในห้วงค�านงึ ความน่ารกันั้นท�าให้รมิฝีปากของเขายกยิ้มขึ้นอย่าง

ไม่รู้ตวั

เขาเคยเจอลูกสาวของอับบาสราวสองสามครั้ง ตอนนั้นเขายังเป็น 

เดก็หนุ่มอยู่ ส่วนเธอคงอายุราวๆ สบิปีได้...น่าแปลกที่เมื่อมคีนพูดกระตุ้น

ให้เขาคิดถึงเธอ ใบหน้าเล็กๆ นั้นกลับผุดขึ้นมาในมโนส�านึกอย่างชัดเจน 

ราวมายนือยู่ตรงหน้า

นานเท่าไรแล้วนะที่ไม่ได้เจอเดก็คนนั้น ป่านนี้คงจะโตเป็นสาวสะพรั่ง

เหมือนที่เขากลายเป็นหนุ่มรูปร่างก�าย�าแล้วกระมัง เพราะไม่อย่างนั้นคง 

ไม่ได้มาเป็นเจ้าสาวของชคีซอลลีหรอก



รถโฟร์วีลชะลอความเร็วลงเมื่อเข้าสู่เขตเมือง แม้ดุนยาจะไม่มี
ตึกระฟ้ามากมายเหมือนในเมืองหลวงของราชอาณาจักรอัซดิฮารอย่าง 

อัลรีฟ แต่ก็เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัย ถนนหนทางกว้างขวาง 

ท�าให้แม้จะมรีถจ�านวนมากมายวิ่งกนัขวกัไขว่กไ็ม่ได้ท�าให้รถตดิ เธอจงึมา

ถงึป้อมปราการใหญ่ใจกลางเมอืงได้อย่างรวดเรว็

คฤหาสน์ของชีคซอลีลเป็นป้อมปราการเก่าที่ถูกดัดแปลงตกแต่งให้

แขง็แรงและทนัสมยัขึ้น ความใหญ่โตมโหฬารและเก่าแก่ของประตูทางเข้า 

ประกอบกบัสถานการณ์ที่น่าอดึอดันี้ ท�าให้อสัมฮิานรู้สกึเหมอืนตวัเองเป็น

ทาสสาวที่ก�าลงัถกูส่งตวัเข้าไปกกัขงัอยูใ่นฮาเรม็ของพวกเจ้าเมอืงในยคุกลาง 

ความคิดนี้ยิ่งท�าให้หัวใจของเธอเต้นรัวมากขึ้น เมื่อนึกถึงอิสรภาพที่ก�าลัง

ต้องโบกมือลา แม้ฮัซซานจะบอกว่าเธอยังเหลือเวลารอคอยปาฏิหาริย์อีก

หนึ่งเดอืนกต็าม

เมื่อรถผ่านประตูสูงเกือบสิบเมตรเข้าไป เธอก็เห็นลานกว้างรูป

สี่เหลี่ยม ล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่ทั้งสามด้าน ด้านในสุดเป็นอาคาร 

๑
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หลงัใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นที่พ�านกัของชคีซอลลี

รถของ อลั ชุรูก ออยล์ กว่าสบิคนัจอดเรยีงแถวหน้าอาคารหลงันั้น 

ฮซัซานลงจากรถแล้วอ้อมมาเปิดประตใูห้ อสัมฮิานดงึผ้าคลมุหน้าขึ้นปิดบงั

ใบหน้าตนเองจนเหลอืแต่ลกูตาภายใต้แพขนตางามงอนสเีข้ม ก่อนจะลงจาก

รถแล้วเดนิผ่านลานหน้าอาคารที่มบี่อน�้าพุสามชั้นประดบัอยู่ไปยงัประตูไม้

บานใหญ่ ซึ่งเป็นทางเข้าของอาคารเก่าแก่

ชายสวมชุดกันดูราสีขาวสะอาดและคลุมศีรษะด้วยผ้าโกตรายืนอยู่

สามคน แต่เธอกลับไม่เห็นชีคซอลีลมาคอยต้อนรับเธอ ท�าให้อัสมิฮาน 

อดนกึอย่างขุน่เคอืงใจไม่ได้ว่าท�าไมสามใีนอนาคตของเธอถงึไม่ยอมออกมา

ต้อนรบัขบัสู้ว่าที่ภรรยาเลย

“สงสัยต้องให้หมอบกราบเข้าไปถึงข้างในนั้นเหมือนพวกนางฮาเร็ม

มั้ง”

“อะไรนะครบั คุณอสัมฮิาน” ฮซัซานหนัมาเอ่ยถาม

“เปล่า” หญงิสาวยกัไหล่ “ไม่มอีะไร เราเข้าไปข้างในกนัเถอะ ข้างนอก

นี่ร้อนจรงิๆ”

“อสัสะลามมุ อะลยักุม” ชายในชุดกนัดูราคนหนึ่งเอ่ยขึ้น

“วะอะลยักุมุสสะลาม” อสัมฮิานตอบสลามอย่างสุภาพ

“เชิญคุณอัสมิฮานข้างใน” เขาผายมือให้เธอ ก่อนจะเดินน�าเข้าไป

ภายในอาคารเก่าแก่ซึ่งถกูตกแต่งอย่างงดงามตระการตาไปด้วยเครื่องเรอืน

ทนัสมยัราคาแพงระยบั

ความแตกต่างกันระหว่างภายนอกกับภายในอาคารท�าให้เธอรู้สึก

เหมอืนเพิ่งเดนิผ่านประตทูะลมุติ ิข้ามจากยคุกลางเข้ามาสูย่คุปัจจบุนั เพราะ

ภายในอาคารนี้ดูจะทันสมัยกว่ารูปร่างเทอะทะของป้อมปราการเก่าที่เห็น

จากภายนอกราวกบัพลกิฝ่ามอืทเีดยีว

กลุม่ชายในชดุกนัดรูาพาเธอกบัฮซัซานไปที่ห้องใหญ่ห้องหนึ่ง ภายใน

นี้มเีครื่องอ�านวยความสะดวกครบครนั เครื่องปรบัอากาศกเ็ยน็ฉ�่าจนท�าให้
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ความรู้สึกรุ่มร้อนในใจคลายลงไปได้มาก แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้รู้สึก

เหนยีวตวัขึ้นมาเช่นเดยีวกนั

“ผมชื่ออาล ีเป็นพ่อบ้านของที่นี่” ชายที่กล่าวต้อนรบัเธอเมื่อครู่ซึ่งดู

มอีายุมากกว่าใครเพื่อนเอ่ยขึ้น

หญงิสาวค้อมศรีษะเลก็น้อย ไม่ได้แนะน�าตวัเองออกไปเพราะเขาคง

รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นใคร ไม่เช่นนั้นคงไม่พาเธอเข้ามาถงึภายในอาคารหลงันี้

“การเลื่อนไฟลต์บินของสายการบินไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของ

ท่านชีค ตอนนี้ท่านจึงก�าลังประชุมอยู่กับพวกข้าราชการตามก�าหนดการ

ประจ�าวัน” อาลีเอ่ยด้วยน�้าเสียงเป็นทางการราวกับเป็นโฆษกรัฐบาลที่พูด

ทางโทรทัศน์ เขายกนาฬิกาเรือนทองขึ้นมาดูเวลาก่อนจะเงยหน้าขึ้นยิ้มให้

เธอ “อกีไม่เกนิหนึ่งชั่วโมงท่านชคีจะมาพบคณุ ขอเชญิคณุอสัมฮิานพกัผ่อน

ในห้องนี้ไปก่อน หากต้องการอะไรบอกพวกสาวใช้ได้เลยนะครบั”

หญิงสาวพยักหน้า ก่อนจะทรุดตัวลงนั่งอย่างส�ารวมบนโซฟานุ่ม 

น่าสบาย แม้จะอยากนอนเอกเขนกมากขนาดไหนกต็าม

อาลียิ้มแล้วหันไปหาชายหนุ่มที่เดินทางมากับเธอซึ่งยืนสงบนิ่งอยู่ 

ไม่ห่างออกไปนกั “คุณคงเป็นฮซัซาน”

“ครบั” เขาพยกัหน้า

“ขอเชญิทางนี้ครบั” พ่อบ้านสูงวยัผายมอื

ฮัซซานค้อมศีรษะให้อย่างรู้ธรรมเนียมการแบ่งแยกส่วนชายและ

หญงิ ก่อนจะหนัมายิ้มให้ก�าลงัใจเธอแล้วเดนิตามอาลอีอกไปจากห้อง ทิ้งให้

เธออยู่กบัหญงิสาวแปลกหน้าสองคนในห้องอนักว้างใหญ่

“คุณอสัมฮิานต้องการอะไร เรยีกใช้พวกเราได้เลยนะคะ”

หญงิสาวยิ้ม “ชื่ออะไรกนับ้างล่ะ”

“ฉันชื่อเกากับค่ะ” คนหนึ่งตอบ ก่อนจะผายมือไปยังเพื่อนสาว  

“ส่วนนี่บูรอนค่ะ”

อสัมฮิานพยกัหน้า “เธอสองคนเคยเป็นนางฮาเรม็ของชคีซอลลีหรอื
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เปล่า”

“ไม่ค่ะ” บูรอนตอบ แล้วหนัไปหวัเราะคกิคกักบัเพื่อนสาว “พวกเรา

ไม่สวยพอหรอกค่ะ”

หญงิสาวเลกิคิ้วด้วยความแปลกใจ เพราะเท่าที่เหน็ทั้งสองคนกไ็ม่ได้

ขี้ริ้วขี้เหร่อะไร แถมยังมีหน้าตาเกลี้ยงเกลา นัยน์ตาคมสวย ริมฝีปาก 

หรอืกอ็วบอิ่มเย้ายวนใจทเีดยีว

“พวกเราเป็นแค่สาวใช้ คอยรบัใช้นางฮาเรม็ค่ะ” เกากบับอก

อสัมฮิานพยกัหน้ารบัรู ้ก่อนจะเอ่ยถามเรื่องที่น่าสนใจกว่า “จรงิหรอื

ที่ชคีซอลลีสั่งให้ยกเลกิฮาเรม็ของเขา”

“จรงิค่ะ” ทั้งคูต่อบเป็นเสยีงเดยีวกนั ก่อนที่บรูอนจะเอย่ขยายความ

ขึ้น 

“พวกเรายังแปลกใจเลยค่ะที่ท่านชีคบอกว่าจะยกเลิกฮาเร็มเมื่อปีที่

แล้ว และอนุญาตให้สาวๆ ทุกคนขยบัขยายหาที่อยู่ใหม่ พร้อมมอบเงนิให้

แต่ละคนไปจ�านวนหนึ่ง ไม่ถงึครึ่งปี นางฮาเรม็กท็ยอยกนัออกไปจนหมด”

“พอไปกนัหมด ท่านชคีกใ็ห้ช่างมาปรบัปรงุส่วนที่เป็นฮาเรม็เป็นการ

ใหญ่ค่ะ” เกากบัเสรมิ

“ปรบัปรุงเป็นอะไรหรอื”

“เป็นที่พกัของคุณอสัมฮิานคนเดยีวค่ะ” บูรอนตอบ

หญิงสาวชะงัก รู้สึกอัดอั้นอย่างบอกไม่ถูกที่ได้รู้ว่าต้องมาอยู่ล�าพัง

ในสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของผู้หญิงสวยๆ นับร้อย...อะไรกันนะ ที่ท�าให้ 

ชคีซอลลีผู้ร�่ารวยตดัสนิใจเปลี่ยนได้ขนาดนั้น “รู้ไหมท�าไม” เธอถาม

“เพราะคุณอสัมฮิานจะมาเป็นภรรยาท่านชคีไงคะ” เกากบัตอบ

อสัมฮิานถอนใจ เพราะนั่นไม่ใช่ค�าตอบต่อข้อสงสยัที่มอียู่ในใจของ

เธอ เห็นทีค�าตอบว่าท�าไมชีคซอลีลถึงได้ทุ่มทุนสร้างเพื่อเธอขนาดนี้ คงมี

เพยีงเขาเท่านั้นที่รู้

“งั้นพวกเธอมอีะไรกไ็ปท�าเถอะ” หญงิสาวโบกมอื
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“งานของเราคอืรบัใช้คุณค่ะ ไม่มอีย่างอื่น”

“งั้นเหรอ” หญิงสาวเอ่ย ก่อนจะพยักหน้า “งั้นถ้าจะให้ช่วยพาฉัน 

เดนิชมรอบๆ สถานที่ที่เคยเป็นฮาเรม็นี่ล่ะ”

“ท่านชคีบอกว่าท่านจะจดัการเรื่องนั้นเองค่ะ” บูรอนตอบ

อสัมฮิานท�าปากเบ้ “อะไรๆ กช็คีซอลลี แล้วเขาอยู่ไหนกนัล่ะ”

สองสาวรบัใช้ได้แต่ยิ้มแห้งๆ แล้วมองหน้ากนัอย่างจนปัญญา อสั- 

มฮิานมองแล้วกไ็ด้แต่ถอนหายใจ ก่อนจะลุกจากที่แล้วเดนิไปตรงหน้าต่าง 

มองออกไปยังพื้นที่กว้างขวางของคฤหาสน์ แล้วได้แต่คิดค�านึงในใจว่า  

ชคีซอลลีก�าลงัท�าอะไรอยู่กนัแน่

ผูท้ี่นั่งเป็นประธานอยูต่รงหวัโต๊ะประชมุขนาดยี่สบิคนในห้องประชมุ
อันหรูหรา ประดับตกแต่งด้วยภาพเขียนชื่อดังและเครื่องลายครามจาก

ตะวนัออกไกลกค็อื ชคีซอลลี บนิ มูฮมัหมดั บนิ การมี อลั ดุนยา เจ้า 

ผูค้รองเมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอลัรฟี เมอืงหลวงแห่งราชอาณาจกัร 

อซัดฮิารนั่นเอง

ใบหน้าหล่อเหลาที่เคร่งเครยีดของเขาดนู่าเกรงขามส�าหรบัผูใ้ต้บงัคบั

บัญชา ทว่าเป็นที่เสน่หาต่อหญิงสาวที่ได้พบเห็นยิ่งนัก คิ้วหนาที่ขมวดมุ่น

กบัรมิฝีปากที่เม้มสนทิ รวมไปถงึปลายนิ้วชี้ที่ลบูไล้อยูบ่นปลายจมกูโด่งสวย

ท�าให้รู้ว่าเขาก�าลังตัดสินใจบางอย่างที่ส�าคัญ หลายคนจ้องมองเขาด้วย 

แววตากระวนกระวาย แต่สายตาอกีหลายคู่กเ็รยีบเฉยราวกบัไม่ยี่หระต่อ

ความแขง็กร้าวในดวงตาสเีหลก็นั้น

จนเมื่อนัยน์ตาสีเหล็กเป็นประกายกล้าขึ้น จึงค่อยมีค�าพูดจาก 

รมิฝีปากน่าเกรงขามของเขาออกมาเป็นค�าถาม “แสดงว่าที่ตรงนั้นมนี�้ามนั

ที่คาดว่าจะมากมายมหาศาลกว่าบ่อไหนๆ ในดุนยาอีกอย่างนั้นหรือ... 

มสิเตอร์แบลค็เกต็ต์” 

ชคีหนุ่มหนัไปถามตวัแทนจากบรษิทั โอเชยีน ออยล์ ซึ่งเป็นบรษิทั
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น�้ามันยักษ์ใหญ่ของอเมริกาที่ถูกว่าจ้างให้มาเป็นที่ปรึกษาด้านน�้ามันให้ 

ดุนยา เพราะดุนยายงัใหม่กบัเรื่องน�้ามนัมาก

“ข้อมูลจากการเจาะขั้นประเมินผล ทั้งขอบเขตที่แน่นอนของแหล่ง 

และปรมิาณการไหลของปิโตรเลยีม ท�าให้เราแน่ใจได้ว่ามแีหล่งกกัเกบ็น�้ามนั

อยู่ตรงนั้นในปรมิาณมากครบั”

“ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องเปิดโต๊ะเจรจากับพวกลิฮาซ” ชีคซอลีลกล่าว

เป็นเชงิสรุป

“เหน็ทจีะยากครบั” ชายสูงวยัอกีคนเอ่ยขึ้น ใบหน้าคมคล้ามที่ประดบั

ด้วยหนวดเคราซึ่งตดัแต่งอย่างดที�าให้ดคูล้ายผูท้รงคณุวฒุทิี่สดุในที่ประชุม

“ท�าไมหรือท่านซุบาอีย์” ชีคซอลีลหันไปหาที่ปรึกษาสูงสุดของเขา 

ซึ่งนั่งอยู่ตดิกนั

ซุบาอีย์ วัศฟีย์ เป็นข้าราชการรับใช้ดุนยามาตั้งแต่สมัยบิดาของ 

ชคีมฮูมัหมดัยงัเป็นเจ้าปกครองดนิแดนแห่งนี้อยู ่ก่อนจะได้ขึ้นเป็นที่ปรกึษา

สูงสุดของชีคซอลีล หลังจากชีคหนุ่มขึ้นนั่งแท่นเจ้าเมืองแทนบิดาผู้ล่วงลับ 

เพราะเป็นผู้ที่ชายหนุ่มไว้ใจ เนื่องจากเคยเป็นศษิย์อาจารย์กนัมาก่อน

“พวกลิฮาซเป็นพวกรักถิ่นฐาน ไม่เหมือนชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆ ใน 

อัซดิฮาร ทั้งยังหัวแข็งไม่ฟังค�าสั่งใครทั้งนั้น นอกจากชีคของพวกเขาซึ่งมี

สายเลอืดสบืต่อกนัมาหลายชั่วอายคุน เหมอืนเช่นชาวดุนยาที่นบัถอืท่านชคี 

การจะบังคับให้พวกเขาย้ายออกไปนั้นอาจก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาก็ได้

นะครบั”

“พวกนั้นหวัรนุแรงงั้นหรอื” เดวดิ แบลค็เกต็ต์ เอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจ

“ก็ไม่เชิง” ซุบาอีย์โบกมือ “พวกลิฮาซเป็นชนเผ่าที่รักความสงบ  

พวกเขาจะสูก้ต่็อเมื่อถูกรกุราน และจะต่อสู้อย่างเข้มแขง็ลมืตายเลยทเีดยีว”

“นั่นมันเรื่องตั้งแต่โบร�่าโบราณแล้วนา ท่านซุบาอีย์” ที่ปรึกษาด้าน

ความมั่นคงกล่าวแย้ง “พวกลิฮาซน่ะอยู่กันอย่างสงบภายใต้การปกครอง

ของเรามานานแล้ว และเขตการปกครองที่สามซึ่งพวกเขาปกครองกันอยู่  
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กอ็ยู่ภายใต้การปกครองของสภาเมอืงดุนยาตามรฐัธรรมนูญแห่งอัซดฮิาร 

อยูแ่ล้ว ผมว่าพวกเขาคงไม่กล้าท�าอะไรที่เป็นการขดัต่อนโยบายสร้างความ

เจรญิของเราหรอก”

“นั่นก็ใช่” ที่ปรึกษาสูงสุดพยักหน้าขรึมๆ “แต่แม้จะเป็นอย่างนั้น  

ตามรฐัธรรมนูญกใ็ห้สทิธิ์ขาดแก่แต่ละเมอืง แต่ละเขตการปกครอง และ

แต่ละเผ่าอย่างเต็มที่ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการทหารที่ถึงแม้จะขึ้นตรงกับ

กองทพัของราชอาณาจกัรอซัดฮิาร แต่กม็กีารแบ่งแยกกนับงัคบับญัชาตาม

แต่ละเผ่าอย่างชดัเจน การจะใช้อ�านาจเกนิขอบเขตกอ็าจเกดิปัญหาขึ้นได้นะ”

“แล้วท่านจะกลวัอะไรเล่า ท่านซุบาอยี์” นายพลคามาล ผู้บญัชาการ

ทหารสงูสดุแห่งดนุยาร้องถามขึ้น “จรงิอยูท่ี่รฐัธรรมนญูของราชอาณาจกัร 

อัซดิฮารแต่ละเขตการปกครองจะสามารถมีกองทัพเป็นของตนเอง แต่

ศักยภาพของกองทัพแห่งดุนยาก็เหนือกว่ากองทัพเล็กๆ ของพวกลิฮาซ

หลายขุม ถ้าเกิดมีการก่อความวุ่นวายขึ้นมา ผมนี่แหละที่จะรับอาสา 

ปราบปรามพวกมนัเอง”

ซุบาอีย์หัวเราะในล�าคอเบาๆ “ท่านนายพลคงไม่เคยศึกษาประวัติ- 

ศาสตร์”

“ประวตัศิาสตร์งั้นหรอื”

“ในสมัยก่อน ชีคอุมัรเจ้าแห่งแคว้นดุนยา ผู้รบเคียงบ่าเคียงไหล ่

กบัสุลต่านรฟี ซะการยีะฮ์ ปฐมกษตัรยิ์แห่งราชอาณาจกัรอซัดฮิาร ได้น�า

กองทัพอันเกรียงไกรเข้าล้อมเมืองลิฮาซอยู่นาน แต่ก็ไม่สามารถพิชิตได้  

แม้พวกลิฮาซจะมีนักรบเพียงแค่หยิบมือเมื่อเทียบกับกองทัพของชีคอุมัร 

ในที่สุดจึงต้องเปิดให้มีการเจรจากันขึ้น ชีคอุมัรสั่งให้แต่งตั้งทูตไปสู่ขอ

ลกูสาวของชคีแห่งลฮิาซในสมยันั้นมาเป็นภรรยาคนที่สี่ และยอมให้พวกเขา

ตั้งรกรากอยู่ในเขตการปกครองที่สามนบัตั้งแต่นั้น เมื่ออซัดฮิารเริ่มก่อตั้ง

ราชอาณาจกัร โดยสุลต่านรฟี พวกเขาจงึกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมอืงดุนยา 

เพราะฉะนั้นพวกลิฮาซจึงถือว่าดินแดนที่พวกเขาอยู่นั้นคือดินแดนแห่ง 
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พันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องปกปักรักษาไว้ พวกเขาไม่ยอมแน่ หาก 

จะมใีครไล่พวกเขาออกจากที่นั่น แม้แต่ท่านชคีซอลลีเองกต็าม”

“ไล่งั้นหรือ” ประธานหนุ่มเอ่ยด้วยความแปลกใจ “ท�าไมต้องไล ่

พวกเขาออก”

“คอือย่างนี้ครบั...ท่านชคี” เดวดิ แบลค็เกต็ต์ กระแอมพร้อมตั้งท่า

อธบิาย “เท่าที่ผูเ้ชี่ยวชาญของเราไปส�ารวจมา บรเิวณที่เราต้องการสร้างเป็น

สถานขีดุเจาะน�้ามนัและโรงกลั่นนั้นเป็นชมุชนใหญ่ของพวกเขา และใจกลาง

ชุมชนนั้นก็เปรียบเสมือนหัวใจของเหล่าลิฮาซทุกคน นั่นคือป้อมปราการ

แห่งลฮิาซ ซึ่งเป็นที่อยูข่องเจ้าเมอืง ทั้งเป็นที่ว่าราชการ และเป็นศนูย์รวมใจ

ของพวกเขา คงจะเกดิการต่อต้านขึ้นอย่างรุนแรงแน่นอนหากเราต้องการ

ให้พวกเขาอพยพออกและทุบท�าลายป้อมปราการหลงันั้น”

“นั่นอาจก่อให้เกดิปัญหาใหญ่เชยีวนะ” ชคีซอลลีเกาคางอย่างครุน่คดิ

“ถ้าเราด�าเนินแผนตามชีคอุมัรในสมัยก่อน ส่งคนไปเจรจาเรื่อง 

ค่าตอบแทนจากรายได้น�้ามันที่สมเหตุสมผล และหาที่อยู่ให้พวกเขาใหม่ 

พวกเขาอาจยอมกไ็ด้นะครบั” ที่ปรกึษาด้านการเงนิและการคลงัเสนอ

“ผมก็คิดอย่างนั้นนะครับ” ผู ้อ�านวยการส�านักข่าวกรองกล่าว

สนับสนุน “จากข้อมูลที่เรามี พวกเขาเพิ่งเปลี่ยนผู้น�าเผ่า จากชีคอับดุล 

มอุซิมาเป็นชคีอลัมาญดิผูบ้ตุร และเท่าที่ผมเคยได้ยนิมา ชคีคนใหม่นี่กเ็ป็น

คนหนุ่มหวัก้าวหน้าเสยีด้วยนะครบั”

“เขาเป็นนักเรียนแพทย์จากอังกฤษ” ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขเอ่ย

เสริม “หลังจากจบก็เข้ามาช่วยบิดาท�างานด้านสาธารณสุข เคยมาปรึกษา

ผมเรื่องการวางแผนปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสขุให้ลฮิาซมากมาย

หลายโครงการ แต่แผนเหล่านั้นกก็ลบัถูกพวกคณะที่ปรกึษาคร�่าครคึดัค้าน 

ท�าให้ต้องลาออกไปช่วงหนึ่ง หลงัจากชคีอบัดุลมุอซิเสยีชวีติ ถงึได้กลบัมา

รบัต�าแหน่งชคีแห่งลฮิาซแทนครบั”

“ชีคอัลมาญิดอาจต้องการเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อไปพัฒนาเขตของตน
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ตามแผนด้านสาธารณสุขของเขา” ที่ปรึกษาด้านการเงินและการคลังเอ่ย

อย่างมั่นใจ “บางทสี่วนแบ่งจากรายได้น�้ามนัอาจจูงใจให้เขาตดัสนิใจได้”

ซุบาอย์ีนิ่งคดิ ก่อนจะเอ่ยถาม “ถ้าทกุคนเหน็ว่าการเจรจาเรื่องรายได้

จากน�้ามันจะสามารถจูงใจชีคอัลมาญิดได้ แล้วใครล่ะจะเป็นผู้เดินทางไป

เจรจาครั้งนี้”

“ผมมองไม่เห็นใครนอกจากท่าน” ชีคหนุ่มตอบ “ท่านซุบาอีย์เองก็

สนทิสนมกบัท่านมาฮดั ที่ปรกึษาสูงสุดของพวกลฮิาซไม่ใช่หรอื”

ริมฝีปากภายใต้หนวดเคราที่ตัดแต่งอย่างดียกขึ้นเล็กน้อย ก่อน 

เจ้าตัวจะค้อมศีรษะลง “ถ้าเป็นความประสงค์ของท่านชีค ผมเห็นจะขัด 

ไม่ได้”

ชีคซอลีลพยักหน้าช้าๆ “นอกจากท่านก็ไม่มีใครอีกแล้วที่ผมจะ

สามารถวางใจได้”

“ผมจะท�าเรื่องนี้ให้ดทีี่สุด”

“งั้นกด็”ี ชคีหนุ่มพยกัหน้าอย่างพงึพอใจ เหลอืบมองนาฬิกาบนผนงั

ชั่ววนิาทหีนึ่ง ซึ่งกเ็พยีงพอจะท�าให้รู้ว่าการประชุมล่วงเลยเวลามามากแล้ว 

และนั่นอาจท�าให้ใครคนหนึ่งไม่พอใจขึ้นมากไ็ด้

“เอาละ ถ้าไม่มอีะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมเลยกแ็ล้วกนั”

สิ้นเสียงของประมุขแห่งดุนยา ทุกคนในที่ประชุมต่างก็ลุกขึ้นแล้ว

ค้อมศีรษะค�านับ ชีคซอลีลพยักหน้ารับ ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินออกจาก 

ห้องประชุมโดยมซีุบาอยี์เดนิตามมาตดิๆ

“ท่านกลบัไปพกัผ่อนแล้วเตรยีมตวัเดนิทางไปลฮิาซเถอะ ไม่ต้องตาม

ผมไปถงึฝ่ายในหรอก” ชคีหนุ่มเอ่ยโดยไม่หนัไปมอง

“ท่านชคีคงจะรบีไปต้อนรบัว่าที่ภรรยาใช่ไหม”

“รู้ใจผมเสมอนะ ท่านซุบาอีย์” ชายหนุ่มยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย  

“ป่านนี้เธอคงมาถงึแล้ว ผมไม่อยากให้เธอรอนาน”

“ท่านชคีคดิดแีล้วหรอื”
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ค�าถามนั้นท�าให้เขาชะงกัจนต้องหนัไปมอง “แน่นอนส ิท�าไมล่ะ”

“ไม่มอีะไรครบั” ซุบาอยี์ค้อมศรีษะ “ผมเพยีงอยากให้แน่ใจ เพราะ

เหน็ท่านชคีท�าทกุอย่างเพื่อเธอ แม้กระทั่งยกเลกิฮาเรม็ที่ใช้พกัผ่อนหลงัจาก

การท�างานอย่างหนักหน่วงมาตลอดทั้งวัน ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการลงทุนที่ 

คุ้มค่าหรอืเปล่า”

“ผมคิดว่าคุ้มค่านะ” ชีคหนุ่มหัวเราะในล�าคอเบาๆ “แล้วผมคิดว่า 

ตวัเองแก่เกนิไปส�าหรบัเรื่องพวกนั้นแล้ว”

“สามสบิห้าน่ะหรอืครบั”

ชีคซอลีลหัวเราะลั่น “อย่าเพิ่งเข้าใจผิด ผมไม่ได้หมายถึงหมด

สมรรถภาพแต่อย่างใด ผมยังแข็งแรงดี และมีความต้องการทางเพศ 

อย่างเตม็เปี่ยมเหมอืนเคย”

“แล้วท่านหมายความว่าอะไรล่ะครบั”

“ผมอยากสร้างครอบครัว” ชีคหนุ่มเอ่ยตอบด้วยน�้าเสียงจริงจัง  

“นางฮาเรม็พวกนั้นเกนิความจ�าเป็นส�าหรบัผม”

“เกนิความจ�าเป็น?”

ชายหนุ่มยิ้ม ก่อนจะเดินไปที่ระเบียงแล้ววางมือทั้งสองบนราวกั้น 

สายตาทอดจบัไปยงัทะเลทรายที่อยู่ไกลลบิ “ท่านจ�าฮยับตัได้ไหม”

ซุบาอยี์ท�าท่าครุ่นคดิ แต่แล้วกส็่ายหน้าอย่างจ�านนใจ

“ผมก็จ�าไม่ได้” เขายิ้ม พอหันไปมองหน้าเหลอหลาของที่ปรึกษา 

คู่กายแล้วกอ็ดข�าไม่ได้ “ผมพบเธอราวสองเดอืนก่อนในฮาเรม็ ก่อนที่ผม

กบัอบับาสจะพูดคุยเรื่องการแต่งงานระหว่างผมกบัลูกสาวของเขาไม่กี่วนั”

“อ้อ นางฮาเรม็” 

ซบุาอย์ีเอ่ยเหมอืนนกึได้ แต่ชคีซอลลีแน่ใจว่าที่ปรกึษาของเขาคงนกึ

ไมอ่อกจรงิๆ หรอกวา่ฮยับตัหน้าตาเปน็อย่างไร อายเุท่าไร และมาจากไหน 

แม้จะเป็นผู้คดัสรรหญงิคนนั้นมาเองกต็าม

“แล้วฮยับตัเกี่ยวอะไรกบัเรื่องที่เราคุยกนัหรอืครบั”
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ชคีซอลลีอมยิ้ม เพยีงนกึไปถงึท่าทางไร้เดยีงสาของหญงิสาวคนนั้น 

ร่างกายของเขากร็ุ่มร้อนขึ้นมาอย่างประหลาด

“เธอมาอยู่ในฮาเร็มได้สองปีแล้ว แต่เธอกลับได้ปรนนิบัติผมเพียง

แค่ครั้งเดยีวในคนืนั้น”

“นั่นเป็นสิ่งที่เธอเลอืก” ซบุาอย์ีกล่าว “เธอสมคัรใจมาเพื่อครอบครวั 

และเธอกบัครอบครวักไ็ด้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าไปแล้ว”

“เธอยงัเดก็ คงไม่รู้ว่าต้องเจอกบัอะไร หรอืไม่...” ชคีซอลลีถอนใจ

เมื่อนกึไปถงึแววตาเศร้าของฮยับตั “คนที่สมคัรใจอาจไม่ใช่ตวัเธอ”

“ท่านคงคดิว่าเธอถูกบงัคบัจากพ่อแม่”

“เราไม่อาจรู้ได้หรอก จรงิไหม” ชคีหนุ่มเอ่ย

“แต่ถึงอย่างงั้นก็เถอะ ผมไม่เห็นว่าเธอจะต้องเจอกับอะไรเลวร้าย 

หากเข้ามาเป็นนางฮาเรม็ นอกจากเงนิทองและความสุข”

“ความสุขของผมคนเดียวน่ะสิ” ชีคซอลีลแย้ง “เธอมีความสุข 

ร่วมกบัผมวนัเดยีว แต่กลบัต้องเจอความอ้างว้างถงึสองปี”

“กแ็ค่ผู้หญงิคนหนึ่ง” ซุบาอยี์เอ่ย

ชคีซอลลีหลบัตาลงพร้อมกบัหวัเราะในล�าคอ การพดูเรื่องสทิธสิตรี

กับผู้ชายอัซดิฮารคงเหมือนการจับเด็กผู้ชายสักคนมาฟังเรื่องธรณีวิทยา 

และธรณฟีิสกิส์ แล้วให้พวกเขาชี้ว่าตรงไหนควรจะมนี�้ามนั

“ผมเคยคิดว่าจะท�าแค่ลดจ�านวนนางฮาเร็มให้เหลือสักหนึ่งในสาม 

หรอือาจมแีค่สี่ตามบทบญัญตัทิางศาสนา แต่เมื่ออบับาสมาคุยกบัผมเรื่อง

ลูกสาวเขา ผมกค็ดิว่ามนัคงถงึเวลาแล้วที่จะปิดฮาเรม็ ซึ่งไม่เคยขาดผู้หญงิ

มานบัพนัปีลงเสยีท”ี

“ลูกสาวของอบับาสน่ะหรอืครบัที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง” 

“ใช่” ชคีซอลลีพยกัหน้า “ท่านคงไม่เคยเหน็เธอ”

“ไม่ครบั”

“นั่นสนิะ” ชายหนุ่มหวัเราะในล�าคออกีครั้ง “ทุกครั้งที่ผมเดนิทางไป
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อลัรฟี ท่านต้องเป็นคนท�าหน้าที่ต่างๆ ที่นี่แทนผม กเ็ลยไปไหนไม่ได้ จงึ

ไม่มโีอกาสได้เหน็ลูกสาวของอบับาส”

“ครบั” ซุบาอยี์น้อมรบั “เธอมคี่าเท่ากบัผู้หญงิเป็นร้อยคนเชยีวหรอื

ครบั”

“ไม่เท่าหรอก” ชีคซอลีลหัวเราะ เพ่งมองไปยังปุยเมฆที่ก่อตัวเป็น 

รูปร่างคล้ายหญงิสาวผู้ฉลาดเฉลยีวอย่างอารมณ์ด ี“แต่เธอมคี่ามากกว่า”

“มากกว่าร้อยเลยหรอืครบั” ซุบาอยี์เลกิคิ้ว

“ใช่...อาจจะมากกว่าผู้หญงิทุกคน” เขายิ้มละไม “เธอทั้งสวย ฉลาด 

และท�างานเก่ง นี่ละผู้หญงิที่ผมตามหามานาน”

“ท�างาน?” สหีน้าของที่ปรกึษาดูตื่นตะลงึ

“ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าลูกสาวของอับบาสเป็นรองประธาน

กรรมการของ อัล ชุรูก ออยล์” ชีคซอลีลเอ่ยด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ 

นดิๆ ทั้งที่เขากบัเธอกย็งัไม่ได้เป็นอะไรกนั

“อลัลอฮ์...”

“เธอเรยีนจบจากองักฤษ ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหม”

“อบับาสเป็นคนแปลก” ซุบาอยี์เอ่ยอย่างไม่เข้าใจ

“ผมกว็่าแปลก” ชคีซอลลีเอ่ยสนบัสนุน แต่ค�าว่าแปลกในความคดิ

เขาคงเป็นคนละอย่างกบัของที่ปรกึษาสงูสดุ “อบับาสให้การศกึษาแก่ลกูสาว

คนเดยีวของเขาอย่างเตม็ที่ ราวกบัจะให้มาสบืทอดต�าแหน่งของตน แต่กย็งั

ตั้งข้อแม้เรื่องคนที่จะมาสืบทอดต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทต่อจาก

เขาว่า คนที่จะครอบครองต�าแหน่งนั้นได้จะต้องแต่งงานกบัลูกสาวของเขา

เท่านั้น ผมรูว้า่เขาหมายมั่นป้ันมอืจะให้ลูกชายบญุธรรมของเขาได้ต�าแหน่ง

นั้นไป จะได้ช่วยดูแลลูกสาวคนเดยีวของเขาได้ แต่ทุกอย่างกไ็ม่เป็นอย่าง 

ที่เขาคดิ”

“เกดิอะไรขึ้นหรอืครบั”

“เมื่อปีที่แล้ว ลูกชายบุญธรรมของเขาเลือกเส้นทางเดินของตัวเอง 
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และหนัหลงัให้ อลั ชุรูก ออยล์”

“นั่นกแ็ปลกอกีคน ทิ้งความมั่งคั่งและผูห้ญงิดีๆ  ไป ดเูหมอืนตระกลู 

อลั ชุรูก จะมแีต่คนแปลกๆ”

“กค็งงั้น” ชคีซอลลีหวัเราะ “หลงัจากนั้น อบับาสมาพบผมและพูด

คุยถึงเรื่องแต่งงาน จากการพูดคุยกัน ผมรู้ได้ทันทีว่าลูกสาวของอับบาส 

จะไม่มีสิทธิ์ก้าวขึ้นไปสู่ต�าแหน่งอันสูงสุดของบริษัทได้อย่างแน่นอน แม ้

อบับาสจะให้โอกาสต่างๆ แก่ลูกสาว ทั้งด้านการเรยีนและการท�างาน แต่

กลบัไม่ให้ค่าพอที่จะให้เธอคว้าต�าแหน่งสูงสุดของบรษิทัได้”

“เป็นคนที่มคีวามขดัแย้งในตวัเองมาก”

“บางทีเขาอาจรักลูกสาวคนนี้มาก นั่นท�าให้ผมคิดว่าเธอมีค่ามาก 

เกนิกว่าจะปล่อยไปได้”

ซุบาอีย์นิ่งงันไป เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนหัวเก่าที่ยึดมั่นจารีตอย่าง

เหนยีวแน่น

“นอกจากความสวย เก่ง และฉลาดแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึก 

ชมชอบในตวัเธอ”

“อะไรหรอืครบั”

ชีคซอลีลหัวเราะเมื่อได้ฟังค�าถาม และนึกถึงสายตาคมเข้มของ 

อสัมฮิานที่มองเขา “ดูเหมอืนเธอจะเกลยีดผม”

“เกลยีด?” ซุบาอยี์ขมวดคิ้วมุ่นด้วยความสงสยั

“ผมไม่เคยถูกผู้หญิงคนไหนมองด้วยสายตาแบบนั้นมาก่อน มัน 

ท�าให้ผมรู้สกึว่าเธอคอืคนพเิศษ”

“แล้วมนัจะดหีรอืครบั ถ้าเธอเกลยีดท่าน”

เขาหวัเราะในล�าคอเบาๆ “ลมืไปแล้วหรอื ผมชอบแข่งขี่ม้าพยศ”

ที่ปรึกษาคนสนิทชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเผยยิ้มออกมา “แถมได้

แชมป์การแข่งขี่ม้าพยศทุกปีด้วย”

“นั่นมนัสบิปีมาแล้วนะ”



30  l  เ ส น่ ห า เ จ้ า ส า ว ชี ค

“ผมจ�าได้ คุณพ่อของท่านชคีโกรธมากที่รู้ว่าท่านชคีแอบไปแข่ง ถงึ

ขนาดจะให้ยกเลิกประเพณีแข่งขี่ม้าพยศที่สืบทอดมาตั้งพันปีของเมืองเสีย 

หากท่านชคียงัไม่เลกิปลอมตวัออกไปแข่งกบัพวกมอือาชพีพวกนั้น”

“ผมเลยถูกขอร้องจากพวกกรรมการจัดการแข่งขันให้เลิกท�า 

แบบนั้นเสยี” เขาหวัเราะฝืนๆ ด้วยความรู้สกึเสยีดาย เพราะยงันกึถงึการ

แข่งขันอันสนุกและน่าตื่นเต้นแบบนั้นอยู่บ้างเป็นบางครั้ง ก่อนจะตบ 

ราวระเบยีงราวกบัปิดฉากการสนทนากลายๆ “เอาละ เหน็ทผีมคงจะต้อง

ไปแล้ว หวงัว่าท่านคงจะท�างานลุล่วงนะ”

“ไม่ต้องเป็นห่วงครบั ผมจะจดัการให้เรยีบร้อย” ซุบาอยี์รบัค�า

ชคีซอลลีพยกัหน้า ก่อนจะหนัหลงัให้ที่ปรกึษาสูงวยัแล้วเดนิตรงไป

ยงัฝ่ายในของป้อมปราการแห่งดุนยา ที่ซึ่งว่าที่เจ้าสาวของเขาคงก�าลงัคอย

ที่จะได้เหน็ความจรงิใจของเขาแล้ว



อสัมฮิานรูส้กึหงดุหงดิมากขึ้นทกุททีี่เงยหน้ามองนาฬิกา ไม่เข้าใจ
ตัวเองเหมือนกันว่าท�าไมต้องมานั่งแกร่วรอผู้ชายอยู่แต่ในห้องเช่นนี้ ทั้งที่

ผู้ชายคนนั้นท�าเหมอืนไม่เหน็ความส�าคญัของเธอเลยสกันดิ เพราะไม่เพยีง

ไม่มาต้อนรบัเธอ ยงัปล่อยให้เธอรออย่างไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไรอกีต่างหาก

ชคีซอลลีท�าเหมอืนเธอไม่มตีวัตน ท�าราวกบัเธอคอืนางฮาเรม็คนใหม่

ที่ต้องรอเข้าถวายตวั

ใช่สิ...คนที่เคยมีฮาเร็มเป็นของตัวเองก็คงคิดว่าผู้หญิงไม่มีค่าเทียบ

เท่ากบังาน หรอืแม้กระทั่งสิ่งอื่นๆ ที่ต้องท�าในชวีติประจ�าวนักระมงั

เมื่อเสียงจากนาฬิกาเรือนใหญ่ดังกังวานขึ้น ความหงุดหงิดของ 

อัสมิฮานก็มาถึงขีดสุด เพราะมันหมายความว่าเธอนั่งรอชีคซอลีลอยู่ใน 

ห้องนี้ครบสองชั่วโมงแล้ว จึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากกระเป๋า

สะพาย แล้วกดหมายเลขผู้ช่วยของเธอทนัที

“ครับ คุณอัส...” ปลายสายตอบรับด้วยเสียงสุภาพ แต่เธอไม่รอ 

ให้เขาพูดจบ

๒
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“ฮซัซาน ฉนัจะกลบัแล้ว จดัการเรื่องรถไปสนามบนิกบัตั๋วเครื่องบนิ

ให้ฉนัท”ี

เมื่อได้ยนิค�าพดูของเธอ สาวใช้ทั้งสองกเ็บกิตาโพลงแล้วหนัมองหน้า

กนัเลิ่กลั่ก แต่กไ็ม่มใีครกล้าจะพูดอะไรออกมา เพราะเธอมที่าทางโกรธจดั

อย่างเหน็ได้ชดั

“แต่เราเพิ่งมาถงึนะครบั” ฮซัซานท้วงมาตามสาย

“เราไม่ได้เพิ่งมาถึง ฮัซซาน” เธอบอกอย่างฉุนเฉียว “เรามาถึงตั้ง 

สองชั่วโมงแล้วต่างหาก”

“แต่…”

“สองชั่วโมง” อสัมฮิานย�้า “จนป่านนี้ชคีซอลลีกย็งัไม่โผล่หวัมาเลย”

ถ้อยค�าที่แสดงความกราดเกรี้ยวท�าให้ปลายสายเงยีบไป แม้กระทั่ง

คนที่นั่งกระสบักระส่ายอยูต่รงหน้าเธอกพ็ลอยอกึอกัไปด้วย ก่อนที่ฮซัซาน

จะเอ่ยออกมาอย่างยอมจ�านนในที่สุด

“กไ็ด้ครบั ผมจะรบีจดัการให้”

“ด”ี อสัมฮิานบอกแล้วกดวางสายไป ก่อนจะเกบ็โทรศพัท์ใส่กระเป๋า

สะพาย จากนั้นกล็กุขึ้นท่ามกลางความงนุงงของคนรบัใช้สาวทั้งสองที่ได้ยนิ

บทสนทนาตลอด

อสัมฮิานเดนิตรงไปยงัประต ูแต่เพยีงไม่กี่ก้าวกลบัต้องชะงกั เพราะ

สาวใช้ทั้งสองตดัสนิใจวิ่งถลนัเข้ามาขวางไว้ พร้อมกางแขนออกเป็นก�าแพง

มนุษย์

“คุณคะ อย่าเพิ่งไปเลยค่ะ รอพบท่านชคีก่อนเถอะ” บูรอนอ้อนวอน

“ไม่” เธอค�าราม “หลกีไป”

“ไม่ค่ะ ถ้าคุณไป พวกเราเดอืดร้อนแน่เลย” เกากบัเสรมิ

ถึงแม้จะสงสารคนทั้งคู่ แต่อัสมิฮานก็เหลืออดกับพฤติกรรมของ 

ชคีซอลลีเกนิกว่าจะใส่ใจ จรงิอยูท่ี่เธอไม่ได้ยนิดจีะมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้ว แต่

ถงึกระนั้นเธอกไ็ม่คาดคดิว่าจะได้รบัการต้อนรบัจากเจ้าของบ้านที่ขึ้นชื่อวา่
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ก�าลงัจะมาเป็นสามขีองเธออย่างหมางเมนิเช่นนี้ ยิ่งคดิกย็ิ่งท�าให้อารมณ์ของ

เธอขุน่มวัมากขึ้น อสัมฮิานแยกเขี้ยว ก่อนจะใช้สองมอืดนัร่างสาวใช้ทั้งสอง

ไปให้พ้นทาง

ทั้งสามคนยื้อยุดกันอยู่พักใหญ่ ก่อนที่จะเป็นสาวใช้ที่พ่ายแพ้แรง

อารมณ์ของอสัมฮิาน ทั้งคู่ถูกเหวี่ยงไปคนละทาง เปิดโอกาสให้เธอดิ่งตรง

ไปที่ประตูแล้วกระชากเปิดออก

ทว่า...แทนที่จะก้าวออกไปได้ทันทีอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ อัสมิฮานกลับ

ต้องชะงักเมื่อเห็นว่าหลังบานประตูไม้แกะสลักอย่างงดงามนี้ ร่างสูงใหญ่

ของชีคซอลีลยืนขวางกั้นอยู่จนเกือบไม่เหลือช่องว่างให้เธอเล็ดลอดออกไป

ได้ รูปร่างใหญ่โตของเขาท�าเอาเธอถึงกับผงะ และต้องก้าวถอยหลังมา 

สองก้าวเพื่อที่จะได้เงยหน้ามองใบหน้าคมเข้มของเขาได้ถนดัตา

ชีคซอลีลอยู่ในชุดกันดูราสีขาวสะอาด คลุมศีรษะด้วยผ้าโกตรา 

ใบหน้าเข้มคล้ามเสริมด้วยหนวดงามราวกับใช้ปลายพู่กันตวัด และเครา 

ที่ตัดแต่งอย่างดีท�าให้เขาดูน่าเกรงขามขึ้นไม่น้อยเมื่อพิศมองในระยะใกล้

เช่นนี้

“อสัสะลามมุ อะลยักุม” เขากล่าวสลามพร้อมค้อมศรีษะเลก็น้อย 

น�้าเสยีงและความสุภาพของเขาท�าให้อสัมฮิานชะงกัไปครู่ใหญ่ ก่อน

จะสะดุ้งอย่างนกึขึ้นได้ว่าเผลอมองส�ารวจเขานานเกนิงาม จงึค้อมศรีษะลง

แล้วตอบสลาม “วะอะลยักุมุสสะลาม”

“ผมขออภยัที่ท�าให้คุณต้องรอ การดเีลย์ของสายการบนิและตาราง

งานที่ถูกก�าหนดไว้แล้วท�าให้ผมไม่มีทางเลือกมากนัก” ชีคหนุ่มค้อมศีรษะ

อกีครั้ง ก่อนจะยดืตวัขึ้นแล้วยิ้มให้เธอราวกบัว่าท�าแค่นั้นกส็ามารถลบล้าง

ความผดิทั้งปวงไปได้

‘ไม่เคยนึกโทษตัวเองเลยงั้นสิ’ หญิงสาวคิดในใจ พร้อมเบือนหน้า

มนึตงึไปทางอื่นโดยไม่พูดอะไร

“คุณพร้อมจะเดนิชมเรอืนหอของเราหรอืยงั”



34  l  เ ส น่ ห า เ จ้ า ส า ว ชี ค

“ความพร้อมของฉันมันถูกเผามอดไหม้ไประหว่างรอคุณตั้งสอง

ชั่วโมงมาแล้วละค่ะ”

เขาหวัเราะ เสยีงใสนั้นเขย่าหวัใจเธอจนสั่น อดไม่ได้ที่จะเหลยีวมอง

แล้วค้อนเขาให้วงใหญ่

“ผมหวงัว่าคงยงัมเีถ้าหลงเหลอือยูบ้่าง และหวงัว่ามนัจะตดิไฟลกุโชน

ขึ้นมาอกี หากเราเริ่มเดนิไปเรื่อยๆ”

‘ไม่...ฉันจะกลับอัลรีฟ’ อัสมิฮานเพียงแค่คิด บางอย่างบนใบหน้า

งดงามที่เย่อหยิ่งตรงหน้าท�าให้เธอพูดไม่ออก อาจเป็นดวงตาแพรวพราว

หรอืรอยยิ้มที่เตม็ไปด้วยประกายเสน่ห์ระยบิระยบันั้นกไ็ด้

“เชญิครบั” ชคีหนุ่มผายมอื

แม้ภาวะอารมณ์จะสั่งการสมองให้ต่อต้านเขา เพราะต้องการสั่งสอน

คนโอหังอย่างเขาให้รู้ส�านึกเสียบ้างว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่จะยอมศิโรราบต่อ

เขาง่ายๆ เหมอืนพวกนางฮาเรม็ทั้งหลายของเขา ทว่าร่างกายกลบัไม่ท�าตาม

ที่สมองสั่ง สองเท้ากลบัก้าวตามค�าเชื้อเชญิอย่างสุภาพของเขาไปโดยว่าง่าย 

ดูเหมอืนเขาจะมพีลงับางอย่างที่สามารถโน้มน้าวจติใจผู้หญงิได้จรงิๆ

อัสมิฮานกุมมือตรงท้องน้อยที่ปั่นป่วนระหว่างเดินเคียงคู่ไปกับเขา 

มองเขาเดินไปตามทางเดินด้วยความหมั่นไส้ ท่วงท่าสุขุมเหมือนจะไม ่

ทกุข์ร้อนใดๆ ต่อความผดิของตวัเอง ท่าทางของเขาองอาจ สองมอืไขวห้ลงั  

อกผายไหล่ผึ่งสมกับเป็นบุรุษเพศที่กล้าแกร่ง เป็นผู้น�าแห่งเมืองที่ถูก 

ขนานนามว่ามั่งคั่งไม่เป็นสองรองเมอืงไหนๆ ในราชอาณาจกัรอซัดฮิาร

หน�าซ�้าใบหน้าของเขายังคมคายและเต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนมองอีก 

ต่างหาก

มนิ่าล่ะ ผู้หญงิมากมายถงึยอมพลกีายให้เขา แม้จะเป็นแค่เศษเสี้ยว

หนึ่งของความต้องการอนัมากล้นของเขากต็าม

“ห้องที่คุณพกัผ่อนอยู่เมื่อครู่ เดมิทเีป็นห้องนอนของผม”

“แล้วตอนนี้ล่ะคะ”
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“สปัดาห์นี้มนัจะเป็นห้องนอนของคุณชั่วคราว”

“ชั่วคราว?” อสัมฮิานทวนค�าด้วยความสงสยั

“หลงัจากผ่านพธิวีวิาห์ตามหลกัศาสนา ห้องที่คุณใช้พกัผ่อนเมื่อครู่

กจ็ะกลายเป็นห้องหอของ...เรา”

หญงิสาวชะงกัเมื่อเขาเน้นค�าสดุท้ายหนกัแน่นพร้อมส่งยิ้มหวานหวาม

ให้เธอ ใบหน้าของเธอร้อนวูบวาบเมื่อสายตากระทบกับประกายแวววาว 

ในดวงตาของเขา ท้องไส้ปั่นป่วนขึ้นมาราวกับทะเลคลั่ง หัวใจเต้นรัวแรง 

ผวิกายสะบดัร้อนสะบดัหนาวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถกู ไม่รูว่้าเป็นเพราะค�าพดู

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงปรารถนาของเขา หรือเป็นเพราะรอยยิ้มอันงดงาม 

ที่ประดบัอยู่บนใบหน้าหล่อเหลานั้นกนัแน่

อสัมฮิานพยายามเกบ็อาการ ควบคมุตวัเองให้นิ่งที่สดุด้วยการบบีมอื 

ตัวเองแน่น เธอจะไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาเด็ดขาด “ฉันมีค�าถาม

มากมายอยากถามคุณ” เธอกดัฟันเอ่ย

“เอาไว้ตอนกินอาหารกันดีไหม ผมสัญญาว่าจะตอบคุณทุกค�าถาม

ระหว่างที่เราส�าราญไปกบัรสชาตอิาหาร และบรรยากาศของสถานที่ซึ่งผม

จดัเตรยีมเอาไว้ส�าหรบัมื้อแรกของเรา” ชคีซอลลีเอ่ยด้วยน�้าเสยีงนุ่ม ก่อน

จะหยุดที่หน้าประตูไม้บานใหญ่ “ตอนนี้ผมมีอะไรจะให้คุณดูเยอะแยะไป

หมด”

หญิงสาวยืนนิ่ง มองเขาที่หันไปเปิดประตูโดยใช้สองมือผลักบาน

ประตไูม้แกะสลกัหนาหนกัทั้งสองบานออกกว้าง ก่อนจะหนัมาควงแขนเธอ 

แล้วผายมอืเชื้อเชญิเธอให้เดนิเข้าไป

อสัมฮิานก้าวตามไปอย่างว่าง่ายราวกบักวางสาวแสนเชื่องที่ถกูราชสห์ี

ชักชวนสู่ถ�้าอันมืดมิด แต่วินาทีที่เท้าเล็กๆ ของเธอเหยียบย่างลงบนพื้น

กระเบื้องหนิอ่อนข้างใน ดวงตาของเธอกต้็องเบกิกว้างอย่างตะลงึพรงึเพรดิ

ไปกบัความวจิติรตระการตาของห้องโถงใหญ่ ที่ไม่คดิว่าจะมอียูจ่รงิในป้อม

ปราการแบบโบราณหลงันี้
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ห้องโถงนี้ใหญ่ราวครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอลได้ มันเป็นทรงกลม 

อยู่ใต้หลงัคาโดมที่ตกแต่งประดบัประดาด้วยสทีองอร่ามและลวดลายทรง

เรขาคณติอนัวจิติร มเีสาหนิขนาดใหญ่รองรบัหลงัคาโค้งขนาดมหมึาหลาย

ต้น เหนอืช่องว่างระหว่างเสาหนิเหล่านั้นมชี่องแสงกรุกระจกโดยรอบ เพื่อ

ให้แสงจากภายนอกสาดส่องเข้ามาสร้างความสว่างไสวให้แก่ห้อง กลางห้อง

มีสระน�้าใหญ่ที่ประดับด้วยน�้าพุสามชั้น พื้นปูด้วยหินอ่อนเงางาม มีเพียง

ทางเดนิรอบๆ ห้องเท่านั้นที่ปูด้วยพรมเปอร์เซยีนุ่มเท้า ดูราวกบัภาพวาด

ลานเซรากลโิอของ ชอง-เลออง เชอโรม ศลิปินชาวฝรั่งเศสที่สื่อถงึสวรรค์

บนดนิของผู้ชายในดนิแดนอาหรบักไ็ม่ปาน

ความงดงามนั้นท�าให้อสัมฮิานอดวาดภาพสาวงามมากมาย นุ่งน้อย

ห่มน้อยและเปลื้องผ้า เรยีงรายระเกะระกะอยูใ่นห้องนี้เหมอืนในภาพขึ้นมา

ไม่ได้เลยทเีดยีว

“เมื่อก่อนคุณคงมคีวามสุขมากในห้องนี้” อสัมฮิานเอ่ยกึ่งประชด

“ผมยอมรับ” เขาตอบดื้อๆ เล่นเอาอารมณ์ของเธอกระตุกขึ้นมา  

แต่กไ็ม่เท่ากบัค�าอธบิายที่ตามมา

“ทกุครั้งที่ผมมาที่นี่ ผมจะไปนั่งตรงนั้น” ชคีซอลลีชี้ไปที่พื้นยกสงูซึ่ง

มชีุดโซฟาหรูตั้งเด่นอยู่ “ผมจะจบิน�้าชาแล้วมองดูสาวๆ ของผมสนุกสนาน

กนั จากนั้นกค็ดัเลอืกมาหนึ่งหรอืสองคนส�าหรบัค�่าคนือนัแสนหวาน”

อสัมฮิานท�าปากเบ้ ความชงิชงัในตวัเขาหวนกลบัมาหลงัจากรูว้ธิกีาร

คัดเลือกแกะไปเชือดในโรงฆ่าสัตว์ของเขา “น�้าเสียงคุณเหมือนยังอาลัย

อาวรณ์”

“ผมไม่ปฏเิสธ” เขาหวัเราะ เสยีงหวัเราะของเขาคล้ายจะเยาะหยนัเธอ 

“ผมยังคงเป็นผู้ชายที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยอารมณ์ทางเพศ พร้อมรอการ 

ปลดปล่อย”

ค�าตอบของเขาท�าเอาเธอชะงัก ใบหน้าร้อนวูบวาบขึ้นมา ก่อนจะ

กระแทกเสยีงใส่เขาด้วยความโมโห “แล้วยกเลกิไปท�าไมล่ะ”
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เขาหวัเราะเยาะเธออกีครั้ง “นั่นคงเป็นหนึ่งในค�าถามที่คณุอยากถาม

ใช่ไหม”

“ใช่” เธอตอบลุ่นๆ

“ผมยนืยนัว่าจะตอบทุกค�าถามของคุณระหว่างมื้ออาหาร” ชคีหนุ่ม

บ่ายเบี่ยงด้วยน�้าเสยีงกวนใจเธอ ก่อนจะเดนิช้าๆ ไปรอบๆ ห้อง ตามทาง

เดนิที่ปูด้วยพรมสแีดง

อสัมฮิานเดนิตามไป อดไม่ได้ที่จะหยดุมองภาพวาดบนผนงัอยูห่ลาย

ครั้ง ด้วยความสงสัยว่าภาพเหล่านี้เป็นของแท้หรือไม่ เพราะล้วนแต่เป็น

ภาพที่มชีื่อเสยีงทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาพของ โกลด โมเน ศลิปินคนโปรดของ

เธอ ที่เธอก�าลังยืนจ้องภาพวาดของเขาอยู่อย่างคาดไม่ถึงว่าจะได้เห็น 

ของจรงิใกล้ชดิขนาดนี้

“ภาพนั้นผมเป็นคนประมูลมา”

เธอชะงกั ละสายตาจากภาพอมิเพรสชนันสิม์ของศลิปินชื่อก้องโลก

ไปมองเขาด้วยความประหลาดใจ

“ยี่สิบล้านเหรียญ” ชีคซอลีลกล่าวอย่างเป็นเรื่องปกติ ดูเหมือน 

ไม่โอ้อวด แต่กเ็ตม็ไปด้วยความหยิ่งผยอง

“คุณชอบโมเนหรอืคะ”

“เขาคอืราชาแห่งอมิเพรสชนันสิม์” เขายิ้ม ก่อนจะหนัหลงัให้เธอแล้ว

เดนิต่อไป ชคีซอลลีพร�่าพรรณนาอย่างแสนภาคภมูใิจวา่ห้องนี้เคยมผีูห้ญงิ

นบัร้อยมานั่งเลน่บ้าง นอนเล่นบ้าง บ้างกเ็ล่นน�้าอยูก่ลางสระ บ้างกเ็ลน่เกม

กระดานอยูต่รงมมุห้องด้านหนึ่ง บางคนอ่านหนงัสอื บางคนร้องคาราโอเกะ 

เล่นเกมคอมพวิเตอร์ หรอืไม่กฝ็ึกซ้อมเต้นร�า

“คุณเต้นร�าเป็นไหม” 

เขาโพล่งขึ้นพร้อมกับหยุดฝีเท้ากึก จนเธอเกือบจะชนแผ่นหลังเขา 

ยงัดทีี่ยั้งไว้ได้ทนัเสยีก่อน

“เต้นร�า?” อสัมฮิานขมวดคิ้วมุ่น
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เขาหนัมายิ้มให้เธอด้วยแววตาเจ้าเล่ห์ “ระบ�าหน้าท้อง อะไรเทอืกนั้น”

“ลืมไปได้เลย” เธอโบกมืออย่างนึกโกรธขึ้ง ถึงเธอจะสามารถเต้น

ระบ�าหน้าท้องอนัเย้ายวนนั้นได้ เธอกไ็ม่มวีนัเต้นต่อหน้าเขาเดด็ขาด

“ผมกว็่างั้น” ชคีหนุ่มหวัเราะแล้วหนัหลงัให้

เสยีงหวัเราะเหมอืนจะดถูกูเธอ ท�าให้อสัมฮิานเจบ็จี๊ดขึ้นมา อยากจะ

ข่วนเขาสกัสองสามทดี้วยความหมั่นไส้ แต่เธอกท็�าได้เพยีงขบฟัน ก�าหมดั

แน่นแล้วนบัหนึ่งถงึสบิในใจ

ชคีซอลลีผลกัประตูบานหนึ่งเข้าไป ข้างในเป็นห้องเลก็ๆ ที่อบอวล

ไปด้วยกลิ่นก�ายาน มเีตยีง อ่างอาบน�้า และเครื่องเรอืนอกีนดิหน่อย

“ผมกับผู้หญิงที่ถูกคัดเลือกจะเข้ามาอยู่ในห้องนี้ คุณอยากเข้าไป 

ดูใกล้ๆ ไหม”

“ไม่ละ” อสัมฮิานปฏเิสธทนัควนั ‘ฉนัไม่ใช่นางฮาเรม็ที่ถูกเลอืก’

ชคีซอลลีหวัเราะในล�าคอ “ตอนนี้ผมเปลี่ยนมนัเป็นห้องสปาไปแล้ว 

ว่างๆ คุณกม็านอนเล่นให้เกากบัหรอืบูรอนนวดสปาได้นะ สองคนนี้ฝีมอืดี

ทเีดยีว แล้วคุณจะได้รู้ว่าท�าไมผมถงึจ้างสาวใช้แพงนกั”

หญงิสาวหนัไปมองคนรบัใช้ส่วนตวัทั้งสองที่เดนิตามมาตั้งแต่ห้องพกั 

ทั้งคู่ยืดอกแล้วยิ้มให้เธออย่างมั่นใจในฝีมือการนวดของตน อัสมิฮาน 

ยิ้มตอบ ก่อนจะหนัไปมองชคีซอลลีปิดประตูบานนั้น

“คุณไม่ได้พาพวกเธอเข้าไปที่ห้องนอนหรอืคะ”

“ไม่เคยมีใครเข้าไปที่นั่นครับ พวกเธอจะอยู่แต่ในส่วนของผู้หญิง

เท่านั้น คุณเป็นผู้หญงิคนแรกและคนสุดท้ายที่จะได้นอนในห้องนั้น”

อสัมฮิานฝืนยิ้ม เธอเกลยีดการแบ่งส่วนชายกบัหญงิแบบนี้ แต่กร็ูส้กึ

ดใีจที่ไม่ต้องใช้ห้องร่วมผู้หญงิคนไหนของเขา

หลงัจากนั้นชคีซอลลีกพ็าเธอเดนิไปตามทางเดนิรอบๆ ห้องโถงขนาด

ใหญ่ซึ่งปลูาดด้วยพรมสกีหุลาบต่อ พร้อมกบัแนะน�าห้องกจิกรรมทลีะห้อง 

สลับกับพูดถึงเรื่องภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนัง แต่กลับเดินเลยประตู 
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บานหนึ่งซึ่งมรีูปปั้นตั้งขวางอยู่ไปราวกบัไม่เหน็

“ห้องนี้ล่ะ” เธอท้วงขึ้นพร้อมกบัชี้ไปที่ประตูบานนั้น

เขาหนัมามองเธอสลบักบัประตูบานดงักล่าว ก่อนจะส่ายหน้า “คุณ

ไม่อยากเหน็มนัหรอก”

“ท�าไม” หญงิสาวถามอย่างดื้อดงึ

“มนัเป็นห้องที่...อมื...ไม่น่าดูนกั”

“คณุมคีวามลบัอะไรซ่อนอยูง่ั้นหรอื ยงัมผีูห้ญงิซกุซ่อนอยูห่รอืไงคะ 

ไหนคุณว่าจะเปิดทุกซอกทุกมุมของที่นี่ให้ฉนัเหน็ไง”

“ยกเว้นห้องนี้” เขายนืกราน

“คุณไม่ท�าตามสัญญา” อัสมิฮานท้วง จ้องเขาเขม็งเพื่อแสดงความ

เด็ดขาดเอาจริงเอาจัง และพร้อมจะยกเลิกข้อตกลงทุกอย่าง หากเขายัง

ขดัขนื

ท่าทางขงึขงัของเธอท�าให้ชคีซอลลีหลบัตาลงพร้อมถอนใจเฮอืกใหญ่

อย่างยอมจ�านน จากนั้นจึงหันไปกระซิบกระซาบกับบูรอน ก่อนที่สาวใช ้

คนสวยจะรบีเดนิออกไปทางประตูใหญ่ ทิ้งให้เกากบัยนืยิ้มเจื่อนอยู่ล�าพงั

อสัมฮิานขมวดคิ้วมุน่ มองชคีหนุม่กบัสาวใช้ที่เหลอือยูอ่ย่างอดึอดัใจ 

เพราะดูเหมือนจะมีเธอเพียงคนเดียวในห้องอันกว้างใหญ่นี้ที่ไม่รู ้ว ่า 

หลงัประตูบานนี้มอีะไรกนัแน่

“ก่อนอื่น ผมขอบอกว่าผมเคยเข้าไปใช้ห้องนี้แค่สามครั้งเท่านั้น 

เพราะขัดความต้องการของผู้หญิงทั้งสามคนนั้นไม่ได้ และมันก็เป็นแค่

อารมณ์นกึสนุกชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ได้เสพตดิอะไร”

“เสพตดิ...คณุหมายถงึอะไร” อสัมฮิานร้องถาม หวัใจเต้นถี่อย่างนกึ

หวาดหวั่นบางอย่างขึ้นมา

“มนัเป็นห้องที่มมีาตั้งแต่สร้างป้อมปราการแห่งนี้” เขาวางมอืทาบลง

บนประตู “หลายร้อยปีมาแล้วที่มันยังคงสภาพเช่นนี้ ราวกับเป็นมรดก

ตกทอดที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เครื่องมือทุกชิ้นในนั้นมีตราสัญลักษณ์
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ของชีคแต่ละคนในตระกูลของผม ท�าให้ผมรู้สึกเหมือนมันเป็นอนุสรณ์  

ผมจึงไม่อยากท�าลายหรือเปลี่ยนแปลงมัน เลยใช้วิธีปิดตายแทน เพื่อให ้

คุณสบายใจได้ว่าผมจะไม่พาคุณเข้าไปเด็ดขาด หากคุณไม่ยินยอมหรือ

ขอร้องผม ฟังอย่างนี้แล้วคุณยงัอยากจะให้ผมเปิดอกีหรอืเปล่า”

“ค่ะ” เธอพยกัหน้า “ฉนัยนืยนั”

ชคีซอลลีโน้มน้าวคนไม่เก่งเหมอืนที่เธอคดิไว้แต่แรก ค�าถามสดุท้าย

เหมือนเขาอยากจะให้เธอบอกว่า...‘ช่างมันเถอะ ฉันไม่อยากดูแล้ว’ แต่

ประโยคทั้งหลายก่อนหน้านั้นกลบัชวนให้คนขี้สงสัยและพยายามจะหาเหตุ

ยกเลกิข้อตกลงทุกอย่างเช่นเธอไม่อาจปฏเิสธได้

ชคีหนุ่มถอนใจ ก่อนจะหวัเราะในล�าคออย่างยอมแพ้

ไม่นานหลังจากนั้น บูรอนก็กลับมาพร้อมกับพวงกุญแจที่ท�าจาก

เหลก็เส้นดดัเป็นห่วง มลูีกกุญแจแบบโบราณร้อยอยูส่องดอก ซึ่งเมื่อดจูาก

บานประตูไม้แบบโบราณและแม่กุญแจคล้องโซ่แล้ว ก็เห็นว่าเข้ากันได้ดี 

ทีเดียว ดูเหมือนมันจะเป็นมรดกตกทอดที่มีมาแต่โบราณอย่างที่เขาบอก

จรงิๆ

ชีคซอลีลรับพวงกุญแจเหล็กนั้นมาแล้วสอดตัวเข้าไปในช่องว่าง

ระหว่างประตูกับรูปปั้นนักรบโบราณ เขาหันมามองเธออีกครั้งเหมือนกับ

จะถามย�้าความแน่ใจอกีหน แต่แล้วกต็ดัสนิใจไม่ถามเมื่อเหน็แววตามุ่งมั่น

ของเธอ จึงหันไปสอดลูกกุญแจเข้ากับแม่กุญแจที่ยึดโยงโซ่เหล็กไว้ เมื่อ 

ไขเสรจ็แล้วจงึค่อยๆ ดงึโซ่ออก วางกองไว้ข้างๆ แล้วสอดลกูกญุแจอกีดอก

กับช่องที่ประตู พอได้ยินเสียงแกร๊ก เขาก็หันมามองเธออีกครั้ง ราวกับ 

จะถามย�้าว่าต้องการให้เขาเปิดหรอืไม่

อัสมิฮานเดินไปยืนข้างๆ เขาอย่างแสดงเจตนารมณ์ว่าต้องการเห็น

มนัจรงิๆ เขาจงึถอนใจแล้วผลกับานประตูหนาหนกัเข้าไปด้วยสองมอื

“ผมเรยีกมนัว่า ‘ห้องทรมานอนัแสนหวาน’ ”

อัสมิฮานสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเช่นนั้น พร้อมกับกลิ่นอับๆ ที่โชย 
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ออกมา ต่อเมื่อบานประตเูปิดออกจนสดุ เธอกเ็ข้าใจแล้วว่าท�าไมเขาถงึเรยีก

มนัว่า...‘ห้องทรมาน’

นั่นเพราะมันดูราวกับห้องสอบสวนนักโทษในยุคกลางก็ไม่ปาน 

ภายในนั้นอดัแน่นด้วยเครื่องทรมานแบบต่างๆ มากมาย มทีั้งแขวนอยู่กบั

ผนงัและวางอยู่บนโต๊ะเตม็ไปหมด

พอเธอเหน็เตยีงศลิาด�าเมื่อม สมองของเธอกเ็ริ่มปะตดิปะต่อเรื่องราว

จนได้ค�าตอบว่า ท�าไมห้องน่ากลวัๆ นี้ถงึมาอยู่ในฮาเรม็ที่เตม็ไปด้วยสาวๆ 

มากมาย และท�าไมมนัถงึต้องมคี�าว่า ‘แสนหวาน’ ต่อท้ายด้วย

“อัลลอฮ์...” หญิงสาวอุทานเมื่อนึกภาพตัวเองถูกพันธนาการขณะ

นอนอยู่บนเตยีงเยน็เยยีบนั้น โดยมชีคีซอลลีถอืเครื่องมอืทรมานอยู่ในมอื 

ทั้งเธอและเขาต่างไม่ได้สวมอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดยีว


