บทน�ำ
เพราะฟ้าลิขิต

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ดวงตาสีนำ�้ ตาลทองคมกริบประดุจพญาเหยี่ยวของบุรุษหนุ่ ม
หน้า ตาหล่อ เหลาราวกับ รู ป ปัน้ นัก รบโรมัน ทอดมองไปยัง ทิว ทัศ น์
เบื้องหน้าที่เต็มไปด้วยตึกสู งที่ข้ นึ แออัดกัน เบื้องล่างคือการจราจรที่
แสนคับคั่ง แมจ้ ะแตกต่างจาก ‘ดาลามัส’ ประเทศเล็กๆ ท่ามกลาง
ทะเลทรายฝัง่ ตะวันออกกลางทีเ่ ต็มไปด้วยความเรียบง่ายและเงียบสงบ
ที่เขาอาศัยอยู่ แต่ ภาพเหล่านี้กลับท�ำให้รู้สึกคุน้ เคยและมองว่าเป็ น
เรื่องปกติไปเสียแลว้ เนื่องจากต้องเดินทางมาติดต่ อธุ รกิจที่น่ีปีละ
หลายครัง้ อีกทัง้ ยังมีเพือ่ นสนิทเป็ นคนไทยอีกด้วย
“เฮ้อ…”
เสียงถอนหายใจทีด่ งั แว่วตามหลังเสียงปิ ดประตู ท�ำให ้ชายหนุ่ม
ละสายตาจากภาพตรงหน้าแล ้วหมุนเรือนกายก�ำย�ำดั่งชายชาตรีกลับไป
เผชิญหน้ากับเจ้าของหอ้ งท�ำงานสุดหรู ทีเ่ ดินไปทรุดกายลงนั่งทีโ่ ซฟา
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หนังสีดำ� ตัวใหญ่ดว้ ยสีหน้าติดจะเคร่งเครียด ต่างจากตอนที่ออกไป
คุยธุระกับลูกน้องของบิดาเมือ่ เกือบสิบนาทีก่อน คิ้วดกหนาของคนมอง
ขมวดเข ้าหากันเล็กน้อย นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลทองฉายแววของความสงสัย
“มีอะไรเหรอ”
อัสลาน อาร์มนั โด อัลชามาล นักธุ รกิจหนุ่ มลูกครึ่งดาลามัสอังกฤษ ถามด้วยน�ำ้ เสียงเรียบขรึมติดจะดุดนั ขณะก้าวตรงไปยังโซฟา
แล ว้ นั่ ง ลงในฝั่ ง ตรงข า้ มกับ เจ้า ของห อ้ งซึ่ง มีส ถานะเป็ น เพื่อ นสนิ ท
มิตรภาพของพวกเขานัน้ ยาวนานตัง้ แต่ สมัยเรียนไฮสกู ลที่ประเทศ
อังกฤษจวบจนถึงปัจจุบนั ทัง้ สองอายุสามสิบสามปี เท่ากัน และยังเป็ น
หนุ่ มโสดเนื้อหอมที่ไร้คนขา้ งกายด้วยกันทัง้ คู่ ราวกับก�ำลังรอให้ใคร
คนใดคนหนึ่งมีคู่ครองก่อน แล ้วอีกคนถึงจะมีตามหลังอย่างไรอย่างนัน้
คนถูกถามละสายตาจากหน้าจอเครื่องมือสือ่ สารราคาแพงทีอ่ ยู่
ในมือ สบตากับเจ้าของค�ำถามก่อนเอ่ยออกมาด้วยน�ำ้ เสียงที่แฝงเร้น
ด้วยความกลัดกลุ ้ม
“มีแม่เลี้ยงใจร้ายเอาลูกเลี้ยงมาใช้หนี้แทนเงินทีก่ ู้ไปจากพ่อฉัน
น่ะสิ คนนะไม่ใช่ผกั ใช่ปลา จะได้เอามาเป็ นสินค้าแลกเปลีย่ นกับเงินตรา
แบบนี้ จิตใจโหดเหี้ยมเกินมนุษย์แล ้วว่ะ”
อชิระ วัชรานันท์ ได้แต่ถอดถอนหายใจพลางส่ายหน้าอย่างปลงๆ
ขณะดวงตาคมนัน้ ทอดมองรูปถ่ายบนหน้าจอมือถือทีเ่ ลขาฯ ของบิดา
ส่งมาใหด้ ู อีกครัง้ ที่ชายหนุ่ มรู้สึกกลัดกลุม้ ก็เพราะสงสารหญิงสาว
ทีต่ อ้ งตกเป็ นเหยือ่ ของแม่เลี้ยงใจโหด ดูจากแววตากลมโตเต็มไปด้วย
ความหวาดกลัวก็พอจะรูว้ า่ ถูกบังคับข่มขูม่ า ซึง่ อรุณก็บอกว่าเธอเอาแต่
ร้องไห ้จนตัวสัน่ เทาราวกับลูกนกตกน�ำ้ ดูเกรงกลัวแม่เลี้ยง ซึง่ ชอบข่มขู่
ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความร้ายกาจตลอดเวลาที่พยายามจะเสนอ
ลู ก เลี้ย งของตัว เองให แ้ ก่ บิด าของเขา อชิร ะได้ฟ งั แล ว้ รู้สึก หดหู่ ใ จ
เหลือเกิน ผูห้ ญิงคนนัน้ ดูใสซื่อบริสุทธิ์ ดูสง่างามราวกับลูกผู้ดมี เี งิน
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ไม่สมควรต้องมาแปดเปื้ อนเพราะคนประเภทนี้เลย
“แล ้วพ่อนายได้รบั เอาไว้ไหม” ชายหนุ่มนึกแปลกใจว่าท�ำไมคนที่
กลา้ เอาลูกเลี้ยงมาเป็ นสิ่งแลกเปลีย่ นกับหนี้สนิ นัน้ ถึงได้ใจด�ำนัก แค่
ได้ฟงั ยังรู้สกึ ไม่ชอบใจอย่างหนักกับการกระท�ำของผู ห้ ญิงใจอ�ำมหิต
คนนัน้
“นายอยากเห็นพ่อฉันโดนคุณนายมลฤดีฉีกอกไหมล่ะ” คนเป็ น
ลูกชายว่าแล ้วท�ำสีหน้าขยาดแทนบิดา จนท�ำให้อสั ลานนัน้ ได้แต่ยกยิ้ม
อย่างอดขันไม่ได้
อานนท์ บิดาของอชิระไม่ใช่คนเจ้าชู้ท่ชี อบแอบสะสมสาวสวย
เหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายๆ คน แม้ในอดีตจะเคยท�ำตัวเสเพล
มากเพียงใด แต่ท่านเป็ นคนมั่นคงในรัก และมารดาของเขานัน้ ก็แสนดุ
ไม่มที างทีจ่ ะตอบรับขอ้ เสนอของแม่เลี้ยงใจร้ายคนนัน้ อยู่แล ้ว เพราะ
สิ่งที่ท่านรับใช้แทนหนี้สินนอกจากเงินก็เป็ นทรัพย์สินที่มีค่าเท่ านัน้
แลว้ การที่นำ� คนมาชดใช้แทนเงินก้อนโตนัน้ เป็ นการกระท�ำที่โหดร้าย
ไม่นอ้ ยเลย มิหน�ำซ�ำ้ ยังเป็ นการบังคับโดยที่อกี ฝ่ ายไม่เต็มใจอีก แต่
ถึงจะเต็มใจก็คงรับเอาไว้ไม่ได้อยู่ดี
“น่าสงสารเธอนะ หน้าตาก็สวยราวกับนางฟ้ า แต่ดนั โชคร้ายทีต่ ้อง
มาเจอกับแม่เลี้ยงจิตใจสกปรก”
ยังคงบ่นต่ออย่างนึกเวทนากับสิง่ ทีผ่ ู ้หญิงคนนัน้ ต้องเผชิญ เคย
เห็นแต่แม่เลี้ยงใจร้ายในละคร แต่ไม่คดิ ว่าจะมีในชีวติ จริง ความร้ายกาจ
ของหล่อนคงมีมากกว่าทีเ่ ห็นแน่ๆ เพราะไม่อย่างนัน้ คงไม่กล ้าท�ำเช่นนี้
หรอก ครัน้ บิดาของเขาปฏิเสธและยืนกรานว่าไม่สามารถรับข ้อเสนอนัน้
ได้ หล่อนก็เชิงข่มขู่แกมกดดันว่าคงต้องเอาลูกสาวไปขายในบ่อนเพือ่
น�ำเงินมาใช้หนี้ตามก�ำหนด คงกะจะใหอ้ านนท์สงสารและเห็นใจคนที่
ตกเป็ นเหยือ่ แล ้วยอมรับเอาไว ้ แต่ท่านกลับใจแข็งพร้อมยืนยันค�ำตอบ
เดิม
8 ดวงใจทะเลทราย

“คุณอรุณบอกว่ายายแม่เลี้ยงคนนัน้ เล่นพนันจนมีหนี้สนิ มากมาย
ไม่รูว้ ่าถา้ พ่อฉันไม่รบั เอาไวแ้ ล ้วเธอจะถูกบังคับใหท้ ำ� แบบนี้กบั เจ้าหนี้
รายอืน่ อีกหรือเปล่า” อชิระพูดไปถอนหายใจไปพลาง
เมื่อ รับรู้ถึง สิ่ง เลวร้า ยที่ห ญิง สาวคนนัน้ อาจจะต้อ งเผชิญ ใน
ภายภาคหน้า อกขา้ งซา้ ยของอัสลานก็รู้สึกร้อนรุ่มขึ้นมาราวกับโดน
ไฟแผดเผา จู่ๆ เขาก็มคี วามรู้สึกอยากพาผู ห้ ญิงคนนัน้ ออกมาจาก
สถานการณ์อนั เลวร้าย อยากจะช่วยให ้หลุดพ ้นจากเงื้อมมือของแม่เลี้ยง
ทีร่ า้ ยยิง่ กว่าแม่มด และอยากจะมอบชีวติ ใหม่ทด่ี กี ว่านี้ให ้แก่เธอ…
“ฉันขอดูรูปผู ้หญิงคนนัน้ หน่อยสิ”
ไม่เพียงแค่ นำ�้ เสียงจริงจังที่ถูกเอื้อนเอ่ยออกไป แต่สหี น้าและ
แววตาคมเขม้ นัน้ ยังเต็มไปด้วยความแน่ วนิ่งมั่นคง อัสลานก�ำลังท�ำ
ในสิ่งที่ใจปรารถนาโดยไม่สนด้วยซ�ำ้ ว่าผูห้ ญิงคนนัน้ จะเป็ นใคร และ
ทีอ่ ยากจะเห็นหน้าไม่ใช่เพราะความสวยดัง่ นางฟ้ าทีอ่ ชิระกล่าวถึง เพียง
แค่อยากเห็นหน้าคนทีต่ วั เองก�ำลังจะให ้ความช่วยเหลือเท่านัน้ เอง
อชิระส่งเครื่องมือสือ่ สารของตัวเองให้กบั เพือ่ นรัก แล ้วเอนกาย
ลงพิงพนักโซฟาด้วยท่าทีผ่อนคลายพลางถอนหายใจออกมาเบาๆ
“หน้าตาสวยหวานเหมือนนางฟ้ า แถมดู เรียบร้อยอ่ อนหวาน
ไม่สู ้คน ก็เลยถูกเขารังแกเอาแบบนี้”
พูดด้วยน�ำ้ เสียงเอือ่ ยเฉื่อยขณะมองไปยังอัสลานทีม่ องจ้องสิง่ ที่
อยู่ ใ นมือ นิ่ ง แล ว้ มุม ปากหยัก ได้รู ป ของนัก ธุ ร กิจ หนุ่ ม ก็ ย กขึ้น เป็ น
รอยยิ้มเล็กน้อยเมือ่ เห็นท่าทีของคนเคร่งขรึมทีน่ ั่งอยู่ตรงข ้าม อัสลาน
ดูพงึ พอใจ นั่นคือสิง่ ทีอ่ ชิระสัมผัสได้
ตัง้ แต่วนิ าทีแรกทีร่ บั เครือ่ งมือสือ่ สารสุดหรูมาถือไว้ในมือ อัสลาน
ก็เหมือนถูกดึงดูดด้วยมนตร์สะกดใหจ้ ดจ่ออยู่กบั ภาพตรงหน้า พลัน
ใจนัน้ ก็เต้นระรัวแรงอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน ความรู ส้ กึ บางอย่างมัน
เอ่อล ้นขึ้นมาในอกอย่างมหาศาล หญิงสาวตากลมโต หน้าหวานหยด
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ราวกับเทพธิดาคนนี้ช่างมีเสน่ หเ์ หลือร้าย แมม้ องเพียงแค่ รูปถ่ายยัง
ท�ำให้ใจดวงแกร่งดัง่ หินผาสัน่ คลอนอย่างรุนแรง ยิง่ เพ่งพิศในความสวย
บาดจิต ความรู้สกึ บางอย่างในใจยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และค�ำพูดของ
คุณปู่เมือ่ สิบปี ก่อนก็ดงั สะท ้อนขึ้นมาในหัว
“คนทีจ่ ะมาเป็ นคู่ครองของหลาน  ต้องใช้ใจสัมผัสเท่านัน้ ถึงจะรู”้
และเธอก็คอื คนทีเ่ ขาก�ำลังตามหา…
อัสลานพร�ำ่ บอกกับตัวเองในใจว่าผู ห้ ญิงคนนี้ตอ้ งเป็ นของเขา
ทัง้ ตัวและหัวใจ...
“แม่เลี้ยงของเธอติดหนี้พอ่ นายอยู่เท่าไร”
ถามทัง้ ทีด่ วงตาคมกริบยังคงทอดมองรูปถ่ายนิ่ง ตัง้ แต่วนิ าทีแรก
จนถึงตอนนี้ อัสลานก็แทบไม่อยากละสายตาจากรูปถ่ายของหญิงสาว
แมแ้ ต่ วนิ าทีเดียว แม้มคี วามหมองหม่น แต่ ไม่อาจบดบังความงาม
อันน่าค้นหาของเธอได้เลย เรียวหน้ารูปไข่นนั้ ประกอบด้วยเครื่องหน้า
อันงดงาม เส ้นผมด�ำขลับยาวสลวยนัน้ คงนุ่มประดุจแพรไหม หน้าผาก
เกลี้ยงเกลาชวนใหแ้ นบริมฝี ปากพรมจุมพิตด้วยความถนอม คิ้วเรียว
พาดอยู่เหนือดวงตากลมโตที่ถูกลอ้ มรอบด้วยแพขนตางามงอน ช่าง
สร้อยเศร้าเสียจนเขาอยากช่วยปัดเป่ ามันออกไป จมูกโด่งสวยแฝงด้วย
ความรัน้ อยู่นิดๆ ตรงปลาย ริมฝี ปากบางสีชมพูระเรื่อนัน้ ท�ำใหล้ ำ� คอ
ของเขาแหง้ ผากทันทีท่ไี ด้มอง อยากจะบดเบียดริมฝี ปากร้อนเขา้ หา
แล ้วลิ้มชิมรสว่าจะหวานปานใด ผิวกายขาวผุดผ่องราวกับน�ำ้ นม ชวนให ้
เขาอยากเปลื้องอาภรณ์ออกจากกายอ้อนแอ้นเพื่อส�ำรวจภายในว่า
งามหมดจดเพียงใด
ให ้ตาย…แค่จนิ ตนาการก็รสู้ กึ รวดร้าวไปทัง้ กาย เพียงแค่รูปถ่าย
เธอยังท�ำให ้แรงปรารถนาในกายของอัสลานพลุง่ พล่านขนาดนี้ ไม่อยาก
คิดถึงในยามทีห่ ญิงสาวมายืนอยู่ตรงหน้าเลยสักนิด
“หืม?”
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หนุ่ มไทยหน้าตาคมเขม้ เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยคลา้ ยก�ำลังฉงนกับ
ค�ำถาม ก่อนอมยิ้มอย่างเจ้าเล่หเ์ มือ่ คนถามเอาแต่จบั จ้องสิง่ ทีอ่ ยู่ในมือ
ตลอดเวลา ไม่ยอมละสายตาเลยแม ้แต่วนิ าทีเดียวแม ้กระทั่งพูดคุยกับ
เขา ซึง่ ผูช้ ายเคร่งขรึมทีไ่ ม่เคยหวั่นไหวใหผ้ ูห้ ญิงคนไหนอย่างอัสลาน
ไม่เคยเป็ นแบบนี้มาก่อนเลย
“สองล ้าน”
เป็ นเงินจ�ำนวนไม่นอ้ ยเลยละ แต่กไ็ ม่ได้มคี ่ามากพอเมือ่ เทียบกับ
ชีวติ ของคนหนึ่ง คราแรกทีไ่ ด้รบั รู ้ อชิระรู้สกึ ตกใจไม่นอ้ ย ไม่คิดว่า
จ�ำนวนเงินจากเจ้าหนี้เพียงรายเดียวจะมากถึงเพียงนี้ แลว้ รายอื่นๆ
อีกล่ะ จะมากมายแค่ไหนกัน แบบนี้คงไม่เรียกว่าติดการพนันธรรมดาๆ
แล ้วละ มันเป็ นการเสพติดเข ้าเส ้นเลือดไปแล ้วแน่ๆ
อัสลานยอมละสายตาจากมือถือชัว่ ครู่ แล ้วมองสบประสานสายตา
กับอชิระที่นั่งอยู่ฝั่งตรงขา้ มด้วยแววตาที่อดั แน่ นไปด้วยความจริงจัง
ขณะสมองของเขานัน้ เต็มไปด้วยภาพของสาวน้อยหน้าหวาน จาก
คราแรกที่แค่ อยากจะช่วยเหลือ แต่ตอนนี้อยากจะได้มาครอบครอง
เป็ นเจ้าของใจจะขาด
“ฉันจะจ่ายให ้เอง” เสียงเข ้มเอ่ยขึ้นอย่างไม่ลงั เลใจเลยสักนิด และ
แน่ นอนว่าอัสลานยิ่งกว่าเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อใหห้ ญิงสาวหลุดพน้ จาก
สถานการณ์แสนอัปยศ
“นายจะรับผู ้หญิงคนนี้เอาไว ้เองเหรอ”
อชิระคิดว่าตัวเองไม่ควรถามค�ำถามนี้ออกมาเลยสักนิด เมื่อ
ค�ำตอบนัน้ ได้ปรากฏอยู่บนใบหน้าของอัสลานเรียบร้อยแล ้ว ชายหนุ่ม
ยกยิ้มเมื่อมองสบตาแลว้ สัมผัสได้ถึงความต้องการที่อยู่ ขา้ งในของ
อัสลาน เป็ นเพื่อนกันมาตัง้ กี่ปี ท�ำไมเขาจะไม่รูว้ ่าในใจของอัสลานมี
มากกว่าค�ำว่า ‘สนใจ’ ในตัวผู ้หญิงคนนัน้
“ใช่”
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เสียงทุม้ ที่ตอบออกไปนัน้ ช่ างหนักแน่ นดั่งหินผา แววตาคู่ คม
เปี่ ยมลน้ ไปด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง อัสลานไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้
มาก่อน เขาเชือ่ ในความรูส้ กึ ของตัวเอง เชือ่ ในความรูส้ กึ ทีใ่ จสัมผัสได้วา่
แม ้เพียงแค่มองสบตาก็อยากได้เธอมาเป็ นดวงใจ…

12 ดวงใจทะเลทราย

1
แรกพบสบตา

ดวงตากลมโตแสนบอบช�ำ้ หลังจากผ่านการร้องไห ้มาอย่างหนัก

กวาดมองไปรอบๆ เครื่องบินล�ำหรู ท่กี ำ� ลังจะพาเธอมุ่งหน้าสู่ประเทศ
ดาลามัสในอีกไม่ก่นี าทีข ้างหน้า หทัยหยาดทิพย์ บริรกั ษ์เกียรติกลุ นั่ง
กุมมือบอบบางอยู่ภายในหอ้ งโดยสารเพียงล�ำพัง ยังคงมีเสียงสะอื้น
เล็ดลอดออกมาจากริมฝี ปากสีสดเป็ นระยะ ดวงตาคู่งามไหวระริกไปมา
แฝงเร้นไปด้วยความหวาดกลัวราวกับเด็กน้อยก�ำลังหลงทางจากพ่อแม่
หญิงสาวไม่รูว้ ่าการไปเริ่มต้นชีวติ ใหม่ในประเทศที่เธอไม่เคยรู้จกั จะ
เป็ น อย่ า งไร แต่ อ รุ ณ บอกว่ า คนที่ช่ ว ยช�ำ ระหนี้ แ ละรับ ตัว เธอแทน
อานนท์จะไม่ทำ� ใหเ้ ธอต้องกลับไปนรกทัง้ เป็ นแบบเดิมอีกแน่ นอน ถึง
กระนัน้ ใจของหทัยหยาดทิพย์กย็ งั มีความหวาดหวั่นอยู่ไม่นอ้ ย
“สวัสดีหทัยหยาดทิพย์”
เสียงทุม้ นุ่ มนวลของใครบางคนที่เรียกชื่อเธออย่างฉะฉาน แม ้
ค�ำขึ้นต้นจะเป็ นการทักทายด้วยภาษาสากลส�ำเนียงไม่ต่างจากเจ้าของ
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ภาษา และเสียงฝี เท ้าทีก่ า้ วเข ้ามาใกล ้มากขึ้นเรือ่ ยๆ ท�ำให ้หทัยหยาดทิพย์
ค่อยๆ ช้อนใบหน้าขึ้นทีละนิดอย่างกล ้าๆ กลัวๆ น�ำ้ ตาทีเ่ พิง่ จะเหือดแห ้ง
คลอขังนัยน์ตาคู่หวานอีกครัง้
“คะ...คุณรู้จกั ชื่อหทัยด้วยเหรอคะ” เสียงหวานเจือด้วยความ
เครือสั่นถามตะกุกตะกัก แววตากลมโตพราวระยับด้วยหยาดน�ำ้ ตา
เมือ่ ความกลัวยังคงหลงเหลืออยู่ เพราะเธอไม่อาจรูว้ า่ คนทีอ่ ยู่ตรงหน้า
จะดีหรือร้าย
อัสลานมีรอยยิ้มในหน้าเล็กน้อย นัยน์ตาคมทอประกายความ
อบอุ่น อ่ อ นโยนเพื่อ ให ล้ ู ก นกตัว น้อ ยของเขาผ่ อ นคลายจากอาการ
หวาดกลัว แม ้ตาจะบวมช�ำ้ ปลายจมูกจะแดงก�ำ่ สองแก้มเปรอะเปื้ อน
ด้วยรอยน�ำ้ ตา ทว่ากลับไม่สามารถปกปิ ดความงามหมดจดไร้ทต่ี ขิ อง
หญิงสาวได้เลย ความสวยของหทัยหยาดทิพย์นนั้ ดั่งมีมนตร์สะกดให ้
ลุม่ หลง จนไม่อาจถอนสายตาออกห่างได้แม ้แต่วนิ าทีเดียว เธอช่างเป็ น
ผู ้หญิงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเขาตัง้ แต่วนิ าทีแรกทีส่ บสายตาจนกระทั่งตอนนี้
“รูส้ ิ เพราะฉันจะเป็ นเจ้าของชีวติ เธอนับจากนี้เป็ นต้นไป”
ดวงตาคมกริบสบประสานกับดวงตากลมโตสั่นระริกที่ฉายชัด
ถึงความกลัวเจือด้วยความหมองเศร้า เห็นแล ้วอัสลานก็รสู้ กึ ปวดแปลบ
ทีอ่ กข ้างซา้ ยอย่างบอกไม่ถกู แทบอยากโผเข ้าไปโอบกอดร่างแน่งน้อย
เพือ่ ปลอบประโลมยิ่งนัก แต่ตอ้ งยับยัง้ ความต้องการของตัวเองอย่าง
สุดความสามารถ ไม่อยากจะท�ำใหห้ ทัยหยาดทิพย์ตอ้ งหวาดกลัวไป
มากกว่านี้ เพราะเธอช่างดูไร้เดียงสาและบอบบางเหลือเกิน หากวันนัน้
ไม่ได้ร บั รู เ้ รื่อ งราวของหญิง สาวจากอชิร ะ ก็ไ ม่รู ว้ ่า ชะตากรรมของ
หทัยหยาดทิพย์ต่อจากนัน้ จะเป็ นอย่างไร ชายหนุ่มรู้สกึ ดีใจอย่างบอก
ไม่ถกู ทีไ่ ด้สยายปี กปกป้ องเธอใหร้ อดพ ้นจากการกระท�ำอันเลวร้ายของ
แม่เลี้ยงคนนัน้
“คุณไม่ใช่อย่างทีค่ ุณอรุณบอก”
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หทัยหยาดทิพย์ส่ายหน้าเบาๆ คลา้ ยคนละเมออย่างไม่เชื่อใน
สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ จากบุรุษหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคมเข ้มทีย่ นื อยู่ตรงหน้า เขาดู
ไม่เหมือนหนุ่มอาหรับทัว่ ๆ ไป น่าจะมีหลายเชื้อชาติผสมผสานอยูใ่ นตัว
เพราะความหล่อทรงเสน่หน์ นั้ ช่างโดดเด่นจนคนมองใจสัน่ อรุณบอกกับ
แม่เลี้ยงของเธอว่ามีเศรษฐีจากอาหรับ เพือ่ นของลูกชายอานนท์ ต้องการ
จะชดใช้หนี้จำ� นวนสองลา้ นบาทและรับเธอเอาไวเ้ อง และเขาได้บอก
ในสิง่ ตรงกันข ้ามกับชายหนุ่มทีย่ นื อยู่ตรงหน้าเธอทุกประการ
มุมปากหยักได้รูปของนักธุรกิจหนุ่ มยกขึ้นเล็กน้อยเป็ นรอยยิ้ม
สาวน้อยของเขาคงจะตกใจสินะ เมือ่ ความเป็ นจริงกับสิ่งทีไ่ ด้รบั รู้นนั้
ช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อัสลานไม่ต ้องการเปิ ดเผยตัว เพราะอยากให ้
หทัยหยาดทิพย์มาท�ำความรูจ้ กั กับเขาด้วยตัวเอง
“ฉันแค่ไม่อยากเปิ ดเผยตัวตน”
เขาส่ายหน้าเบาๆ พร้อมกับเผยรอยยิ้มบางๆ อีกหนึ่งเหตุผล
ทีไ่ ม่ยอมบอกความจริงเกีย่ วกับตัวเองก็เพือ่ ป้ องกันไม่ให ้แม่เลี้ยงคนนัน้
เข ้ามาวุน่ วายในชีวติ ของหทัยหยาดทิพย์อกี ดูท่าทางหล่อนคงกระหาย
เงินไม่นอ้ ย ทัง้ ทีบ่ ดิ าของหทัยหยาดทิพย์กร็ ำ� ่ รวย น่าจะมีเงินปรนเปรอ
ให้ไม่ขาด แต่คงเป็ นเพราะความโลภในตัวหล่อนเองกระมังทีไ่ ม่รูจ้ กั ใช้
ในทางที่ถูกต้อง เอาไปเล่นการพนันจนหมดตัว แถมยังเป็ นหนี้อีก
ก้อนโตต่างหาก
หญิงสาวมองสบตากับคนที่กลายมาเป็ นเจ้าชีวติ ก่อนรีบหลุบ
เปลือกตาลงเมือ่ ดวงตาคมทรงเสน่หท์ ม่ี องสบนัน้ เริ่มท�ำให้ใจดวงน้อย
สัน่ คลอนมากยิง่ ขึ้น เมือ่ ความงุนงงจางหายไป ความเขินอายก็เข ้ามาแทน
เรียวปากสีหวานเมม้ เขา้ หากันเล็กน้อย มือบอบบางที่วางประสานอยู่
บนตักบีบเข ้าหากันแน่น หทัยหยาดทิพย์เริ่มรู้สกึ ประหม่าและตัวเกร็ง
เล็กน้อยเมือ่ ชายหนุ่ มขยับเขา้ มาใกล ้จนสัมผัสได้ถงึ กลิน่ กายแห่งบุรุษ
ทีห่ อมเย็น
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เธอเผลอสู ดดมมันเขา้ ปอดแล ้วใจก็เริ่มเต้นแรง พวงแก้มซับสี
ระเรื่อและร้อนผะผ่าว เริ่มหายใจไม่ทวั่ ท ้องเมือ่ มือหนายืน่ เข ้ามาหาแล ้ว
ค่ อยๆ เชยปลายคางเรียวเล็กขึ้นอย่างช้าๆ อย่างที่เธอไม่อาจขัดขืน
ต่อต้าน สัมผัสร้อนผ่าวจากปลายนิ้วแกร่งคล ้ายกับมีกระแสไฟแผ่ลาม
เข ้ามาในกาย หทัยหยาดทิพย์เกร็งสะท ้าน แทบไม่กล ้าหายใจแรง ไม่กล ้า
สบตาเขาตรงๆ เพราะการท�ำเช่ นนัน้ จะท�ำใหส้ องแก้มที่แดงอยู่แลว้
ร้อนจัดมากกว่าเดิม เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ธอได้อยู่ใกล ้ผูช้ ายถึงเพียงนี้ และ
เป็ นครัง้ แรกที่ถูกแตะต้องกาย มันท�ำให้ใจของเธอสั่นหวิวคลา้ ยจะ
เป็ นลมเสียให้ได้
อัสลานที่โน้มตัวลงเทา้ ฝ่ ามือขา้ งหนึ่งกับที่วางแขนยกยิ้มอย่าง
พึงพอใจกับอาการเขินอายไร้เดียงสา ดวงตาคู่ คมกวาดมองใบหน้า
เรียวงามราวกับถูกต้องมนตร์สะกด ดวงตากลมโตหวานซึ้งนัน้ ช่างมี
แรงดึงดูดมหาศาล สะกดสายตาของเขาให ้เฝ้ ามองเพียงแค่เธอ ชายหนุ่ม
พยายามไม่เคลื่อนย้ายสายตาที่อดั แน่ นไปด้วยเพลิงปรารถนาใหต้ ำ� ่
ลงมาทีร่ มิ ฝี ปากจิ้มลิ้ม เกรงว่าจะอดใจไม่ไหว…
แค่ผวิ เนื้อเนียนนุ่มทีป่ ลายนิ้วสัมผัสอยู่นนั้ ก็ทำ� ใหเ้ ขาแทบอยาก
จะแทนทีม่ นั ด้วยริมฝี ปากใจจะขาด แต่ตอ้ งยัง้ ใจอย่างสุดความสามารถ
อัสลานคลีฝ่ ่ ามือออกกอบกุมซีกแก้มนุ่มแล ้วค่อยๆ ใช้ปลายนิ้วเกลีย่ เช็ด
คราบน�ำ้ ตาออกให ้อย่างถนอม ลมหายใจของเขาเริม่ ติดขัดเมือ่ ได้สมั ผัส
แม่เนื้อนุ่มมากยิ่งขึ้น มิหน�ำซ�ำ้ กลิน่ กายหอมกรุ่นยังท�ำให้รู้สกึ ปั่นป่ วน
ไปหมด จนดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัว
หทัยหยาดทิพย์แทบลมจับกับการกระท�ำของเขา ใจเต้นโครมคราม
เมือ่ ชายหนุ่มขยับใบหน้าเข ้ามาใกล ้จนลมหายใจร้อนรวยรดผิวแก้มให ้
แดงซ่านมากกว่าเดิม แววตาทรงเสน่หท์ ส่ี บประสานนัน้ แฝงเร้นไปด้วย
อะไรบางอย่างทีท่ ำ� ให้ใจสัน่ หวิวอย่างบอกไม่ถกู สมองของเธอสัง่ การให ้
ผลักเขาออกห่างก่อนทีจ่ ะขยับมาใกล้ชดิ มากกว่านี้ ทว่ามือนุ่มทัง้ สองข ้าง
16 ดวงใจทะเลทราย

กลับ ยัง วางอยู่ บ นตัก นิ่ ง ๆ ราวกับ ไม่ ต อ้ งการที่จ ะผลัก ไส น่ า อาย
เหลือเกิน ท�ำไมเธอถึงท�ำตัวเหมือนผู ้หญิงใจง่ายแบบนี้กนั นะ หากคุณย่า
รูเ้ ข ้ามีหวังโดนดุแน่ๆ
“ฉันจะไม่ทำ� อะไรถ ้าเธอไม่เต็มใจ”
เสียงทุมห
้ ้าวกระซิบบอกเกือบจะชิดเรียวปากนุ่มทีเ่ ขายับยัง้ ตัวเอง
ไว้ได้ทนั ในวินาทีสุดทา้ ยไม่ใหท้ าบทับริมฝี ปากตัวเองลงหา ต่อมความ
เป็ นสุภาพบุรุษของอัสลานเลิกท�ำงานกะทันหันเมื่อได้อยู่ใกลเ้ จ้าของ
เรือนกายหอมละมุน หทัยหยาดทิพย์เป็ นผู ้หญิงคนแรกทีย่ วั่ เย้าอารมณ์
ปรารถนาของเขาให้วง่ิ พล่านทัง้ ทีไ่ ม่ตอ้ งท�ำอะไรเลยสักนิด
“ขอบคุณค่ะ”
เอ่ยเสียงแผ่วแทบไม่หลุดจากล�ำคอ แล ้วหลบสายตาเมือ่ ชายหนุ่ม
เอาแต่ จอ้ งมองอย่างลามเลีย จนตอนนี้ดวงหน้าสวยหวานแดงซ่าน
ไปหมดแล ้ว ยิง่ มีสองแขนแกร่งทีท่ ำ� ให้รู้สกึ อบอุ่นแบบแปลกๆ กักขัง
เอาไว ้ ยิ่งรู้สกึ ไม่ปลอดภัยเอาเสียเลย แมเ้ ขาบอกจะไม่ทำ� อะไรหาก
ไม่เต็มใจ ทว่าแววตาคมทรงเสน่หค์ ู่นนั้ ไม่น่าไว้ใจเลยสักนิด
“หันหน้ามาคุยกันหน่อยสิ หทัยหยาดทิพย์”
ยิ่งเห็นคนตัวเล็กอายมว้ น อัสลานยิ่งนึกอยากแกลง้ พลางใช้
หลังมือไล ้แก้มแดงเปล่งปลัง่ แผ่วเบาอย่างหยอกเย้า ทว่าเพียงได้สมั ผัส
ผิวนุ่ มละมุน ความร้อนรุ่ มก็แผ่ กำ� จายไปทั่วกายอย่ างรวดเร็ว รีบ
กัดฟันแน่ นอย่ างระงับอารมณ์จนกรามแกร่ งที่ครึ้มด้วยไรเคราเป็ น
สันนู นขึ้นมา
ใหต้ ายเถอะ! เขาไม่น่าพูดค�ำนัน้ ออกมาเลย ไม่อย่างนัน้ คงได้
ฝังปลายจมูกลงหาแก้มเนียนนุ่มนี้แล ้ว กลิน่ หอมอ่อนๆ จากกายขาวผ่อง
ช่างยัว่ ใจราวกับดอกไม ้แรกแย้มทีห่ ลอกล่อให ้ภมรหนุ่มมาติดกับอย่างไร
อย่างนัน้
“ไม่อยากรูเ้ หรอว่าฉันจ่ายเงินซื้อตัวเธอไปอยู่ดว้ ยในฐานะอะไร”
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อัสลานกระซิบใกล ้พวงแก้มหอมทีเ่ ขาอยากดอมดมจากเนื้ออุ่นๆ
ไม่ใช่กรุ่นกลิน่ ทีล่ อยเข ้ามาปะทะจมูกแบบนี้ ได้แต่คดิ พลางข่มใจเอาไว ้
ไม่ใหเ้ ผลอรังแกแก้มหอมๆ แค่น้ ีแม่นกน้อยแสนน่ ารักของเขาก็กลัว
จนตัวสั่นแล ้ว
หทัยหยาดทิพย์ขยับศีรษะไปด้านหลังจนชิดเบาะโดยสารมากขึ้น
หวังจะหลีกหนีลมหายใจร้อนทีร่ นิ รดผิวแก้ม แต่ก็ทำ� ได้เพียงนิด เมือ่
เธอนั่งจนชิดพนักพิงแลว้ จึงค่อยๆ หันกลับไปหาเขาอย่างระมัดระวัง
ไม่ใหแ้ ก้มนวลเผลอไปเฉี ยดกับปลายจมูกโด่งคมที่อยู่ห่างเพียงนิด
ทัง้ ทีใ่ จนัน้ เต้นระรัวแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกอยู่แล ้ว
“แล ้วคุณจะให ้หทัยไปอยูก่ บั คุณในฐานะอะไรคะ จะให ้เป็ นคนรับใช้
หรือท�ำงานอะไรก็ได้ค่ะ หทัยท�ำได้หมดเลยนะคะ”
กระตือรือร้นถามพร้อมกับขอบตาที่เริ่มร้อนผ่าว แววตาคู่ งาม
เริม่ เจือด้วยความหมองเศร้ามองสบตาเขาอย่างเว ้าวอน หทัยหยาดทิพย์
ยังไม่รูเ้ ลยด้วยซ�ำ้ ว่าตัวเองถูกซื้อมาท�ำไม แต่เธอยินดีท่จี ะท�ำงานเพือ่
ตอบแทนชายหนุ่มทีช่ ่วยเหลือให ้หลุดพ ้นจากเงื้อมมือของแม่เลี้ยงใจร้าย
อย่างดวงดาว ขอแค่เขาไม่บงั คับให ้เธอท�ำในสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายก็พอแล ้ว
ไม่อย่างนัน้ คงไม่ต่างจากตกนรกซ�ำ้ แล ้วซ�ำ้ เล่า
“เป็ นเมียฉัน”
หทัยหยาดทิพย์น่งิ อึ้งราวกับถูกแช่แข็ง ดวงตาคู่งามเบิกกว ้างขึ้น
อย่ า งตระหนก สมองอื้อ อึง ไปชั่ ว ขณะ ราวกับ โลกทัง้ ใบหยุ ด หมุน
สรรพสิ่งรอบกายเงียบสนิท มีเพียงเสียงของหัวใจที่กำ� ลังเต้นด้วย
จังหวะระทึก ขอบตาทีร่ อ้ นผะผ่าวอยู่แล ้วนัน้ มีนำ�้ ตารื้นขึ้นมา ก่อนจะ
เอ่ยถามด้วยน�ำ้ เสียงตะกุกตะกัก
“มะ…เมีย…อย่างนัน้ เหรอคะ”
แม้สหี น้า แววตา และน�ำ้ เสียงในยามทีเ่ อื้อนเอ่ยค�ำพูดนัน้ ออกมา
จะเต็มไปด้วยความหนักแน่นและมัน่ คง แต่กระนัน้ หทัยหยาดทิพย์กย็ งั
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ไม่อยากจะเชื่อ เธอและเขาเพิง่ จะพบหน้ากันเองนะ...
“ตามทีเ่ ธอเข ้าใจ”
เขามองจ้องดวงตากลมโตไหวระริกอย่างลึกซึ้ง หทัยหยาดทิพย์
คือคนทีอ่ สั ลานเลือกแล ้วว่าจะใหม้ าเป็ นเจ้าของหัวใจ หากไม่มั่นใจเขา
จะไม่เอื้อนเอ่ยค�ำค�ำนัน้ ออกมาเด็ดขาด
“ท�ำไมคะ...”
หทัยหยาดทิพย์ยงั มีข ้อกังขาว่าเหตุใดชายหนุ่มถึงต้องการผู ้หญิง
ทีไ่ ม่ต่างจากคนขายเรือนกายไปเป็ นภรรยา แถมยังเพิง่ จะพบหน้า เขา
มั่นใจได้อย่างไรว่าเธอเหมาะสมกับต�ำแหน่ งนัน้ บางที…คนที่มแี ต่ตวั
อย่างเธออาจไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ พียงพอทีจ่ ะเป็ นภรรยาของเขาด้วยซ�ำ้ กลัว
เหลือเกินว่าคนต้อยต�ำ่ จะท�ำให ้คนร�ำ่ รวยอย่างเขาขายหน้าคนอืน่
“ความพอใจของฉัน”
ไม่จำ� เป็ นต้องให ้เหตุผล เมือ่ ถึงเวลาหทัยหยาดทิพย์จะรับรูเ้ องว่า
ท�ำไมเขาถึงเลือกเธอมาเป็ นภรรยาทัง้ ทีเ่ พิง่ จะพบหน้า เพราะความรู้สกึ
ทีอ่ ยู่ในส่วนลึกของหัวใจไม่จำ� เป็ นต้องเปิ ดเผยมันออกไป เธอต้องมา
ซึมซับมันด้วยตัวเอง
“หทัย เหมาะสมกับ ต�ำ แหน่ ง นัน้ เหรอคะ หทัย เป็ น แค่ ผู ห้ ญิง
ธรรมดาทีม่ แี ต่ตวั จะท�ำให ้คุณอับอายคนอืน่ หรือเปล่าคะ” ถามเสียงเครือ
พร้อมกับน�ำ้ ตาทีร่ ่วงเผาะลงสองแก้ม
ค�ำถามนัน้ ช่ างบาดใจคนฟังเหลือเกิน อัสลานส่ายหน้าพลาง
เกลีย่ เช็ดน�ำ้ ตาใหอ้ ย่างอ่อนโยน ดวงตาคู่ คมยังคงสบตาแสนเศร้าที่
พราวระยับด้วยหยาดหยดน�ำ้ ตาไม่ผละห่าง ฝ่ ามือหนาประคองสองแก้ม
อย่างถนอม หทัยหยาดทิพย์เกิดมาในตระกู ลที่ร ำ� ่ รวย แต่ เธอกลับ
เจียมเนื้อเจียมตัวมากนัก ขอ้ มูลส่วนตัวของหญิงสาวที่ได้รบั มานัน้
ค่อนข ้างแตกต่างกับความเป็ นจริงเหลือเกิน
“แค่ตวั และหัวใจของเธอเท่านัน้ ทีฉ่ นั ต้องการ” เสียงทุม้ กระซิบ
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แผ่วเบาหากแต่หนักแน่นอยู่ในที สิง่ ทีอ่ สั ลานต้องการมีเพียงเท่านี้
ดวงตาไหวระริกมองเขาด้วยความรู้สกึ สับสน ปะปนกับความ
ปลาบปลื้มใจที่อย่างน้อยเธอก็ยงั มีค่ามากพอให้ใครคนหนึ่งต้องการ
หทัยหยาดทิพย์รสู้ กึ ตื้นตันในอกจนพูดไม่ออก เรียวปากสีหวานเม ้มแน่น
เพือ่ กลัน้ สะอื้น ขณะทีน่ ำ�้ ตานัน้ เอ่อล ้นจะไหลรินลงมาอีกระลอก
“เธอให้ฉนั ได้หรือเปล่า หทัยหยาดทิพย์”
อัสลานกระซิบถามย�ำ้ แล ้วค่อยๆ โอบร่างสั่นเทาเข ้าสู่ออ้ มแขน
ฝ่ ามืออุ่นลูบไล ้แผ่นหลังบอบบางขึ้นลงเบาๆ อย่างปลอบประโลมคนที่
เอาแต่ สะอื้นอยู่ กบั อก เนิ่นนานหลายนาทีกว่าเสียงสะอื้นไห้นนั้ จะ
สงบลง ชายหนุ่ มดันร่างอรชรใหผ้ ละจากกายเล็กน้อย ดึงผา้ เช็ดหน้า
ออกมาซับน�ำ้ ตาที่เปี ยกชื้นสองแก้มนวลอย่างทะนุ ถนอม มองสบตา
กลมโตที่บวมช�ำ้ มากกว่าเดิมราวกับจะทวงถามค�ำตอบ แววตาที่ยงั
ไหวระริกมองเขาอยูเ่ งียบๆ เป็ นนาทีคล ้ายขาดความมัน่ ใจ จนคนรอเริม่
ใจไม่ดเี อาเสียเลย ก่อนริมฝี ปากได้รูปของเขาจะค่อยๆ คลีอ่ อกอย่างช้าๆ
เป็ นรอยยิ้มแห่งความยินดีทท่ี ำ� ใหห้ วั ใจดวงแกร่งเบิกบานราวกับต้นไม้
ที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้รบั น�ำ้ ฝนอันชุ่มฉ�ำ่ เมื่อหทัยหยาดทิพย์
พยักหน้ารับแทนค�ำตอบ...

เพราะเป็ นการโดยสารเครื่องบินครัง้ แรกของหทัยหยาดทิพย์

หญิงสาวจึงมีความหวาดกลัวไม่นอ้ ย หากพูดให้ใครฟังคงไม่เชื่อว่า
ลูกสาวของนักธุรกิจทีร่ ำ� ่ รวยอันดับต้นๆ ของเมืองไทยไม่เคยมีโอกาส
นั่ ง เครื่ อ งบิน เลยสัก ครัง้ อัส ลานจึง นั่ ง อยู่ เ คี ย งข า้ ง ถือ วิส าสะดึง
มือบอบบางมากอบกุมให้รู้สกึ อุ่นใจ หลังจากทีเ่ ครื่องทะยานขึ้นมาบน
ท ้องฟ้ าได้สกั พัก ชายหนุ่มจึงพาหทัยหยาดทิพย์ไปพักผ่อนในห ้องรับรอง
เมือ่ เห็นว่าเธอค่อนข ้างอ่อนเพลีย ความใกล้ชดิ จึงเกิดขึ้นมากกว่าเดิม…
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บนเตียงกว ้างในหอ้ งรับรองของเครื่องบินส่วนตัวสุดหรู อัสลาน
ไม่ได้หลับใหล หากแต่เฝ้ ามองคนทีห่ ลับปุ๋ยอยู่ในอ้อมแขนตลอดเวลา
เขากวาดมองใบหน้าสวยหวานจนจ�ำได้แทบทุกรายละเอียด พอได้อยู่
ใกล้ชดิ เหมือนสายใยบางๆ เริม่ ถูกถักทอ พอได้โอบกอดเอาไว ้แนบกาย
ก็เริ่มรู้สกึ หวงแหน หทัยหยาดทิพย์นนั้ ช่างเปราะบางเหลือเกิน จนเขา
อยากจะปกป้ องไม่ให ้เธอต้องไปเผชิญกับช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายแบบนัน้ อีก
“ฮือ…”
เสียงงัวเงียและการเริ่มขยับตัวของคนตัวนุ่ มในอ้อมแขนท�ำให ้
อัส ลานหลุ ด จากภวัง ค์ ชายหนุ่ ม คลายอ้อ มแขนเล็ก น้อ ยเพื่อ ให ้
หทัยหยาดทิพย์ได้ขยับตัวได้ถนัด มุมปากหยักยกยิ้มอย่างเอ็นดูคนที่
ปฏิเสธอ้อมแขนของเขาในตอนแรก ทว่าตอนนี้กลับซุกซบเข ้าหาไม่ยอม
ผละห่างเชียวละ
“หลับสบายไหม”
หทัยหยาดทิพย์พยักหน้ากับอกกว ้างทัง้ ทีง่ วั เงีย เผลอเบียดซุกตัว
เขา้ หาไออุ่นจากเขาอย่างลืมตัว ท�ำใหค้ นถูกเบียดนัน้ ยิ้มกริ่ม อดใจ
ไม่ไหวจรดจุมพิตลงบนเสน้ ผมหอมกรุ่นแผ่วเบา กลิน่ หอมๆ นี้ช่าง
เย้ายั่วใจจนอัสลานเริ่มจะยับยัง้ ตัวเองไม่อยู่ จมูกโด่งคมเคลือ่ นลงมา
จากเส น้ ผมหอมกรุ่ น สู่ ข มับ นิ่ ม อย่ า งช้า ๆ ลากไล ต้ ามลงมาจนถึง
แก้มเนียนนุ่ ม ไม่รงั้ รอที่จะกดจมูกและริมฝี ปากลงหาใหช้ ่ืนใจ กลิน่
หอมละมุนนี้ทำ� ให้ตดิ อกติดใจจนต้องกดจูบลงหาซ�ำ้ ๆ
“ฮื้อ! คุณอัสลาน”
คนถูกรังแกแก้มนุ่ มตื่นเต็มตาเพราะสัมผัสจากริมฝี ปากร้อน
มุดใบหน้าเขา้ หาอกกวา้ งมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อหลบเลีย่ ง มือนุ่ มยกขึ้น
ปัดป้ อง แต่ชายหนุ่ มที่เธอเพิ่งได้ท�ำความรู้จกั อย่างจริงๆ จังๆ และ
มีสถานะเป็ นถึงว่าทีส่ ามีกลับตามมารังแกอย่างไม่ลดละราวกับจะแกล ้ง
เพราะหทัยหยาดทิพย์ได้ยนิ เสียงหัวเราะในล�ำคอของเขา แต่แก้มของ
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เธอนี่สิ มันร้อนผะผ่าวไปหมดแล ้ว มิหน�ำซ�ำ้ ใจก็พลอยเต้นระรัวแรง
ไม่เป็ นส�ำ่ เพราะสัมผัสจากริมฝี ปากร้อนรุ่ม
“ไหนว่าจะไม่รงั แกหทัยไงคะ”
เสียงหวานทวงถามพร้อมช้อนใบหน้าแดงปลั่งขึ้นมองเขาด้วย
แววตาติดจะเงา้ งอนนิดๆ ที่เขาท�ำผิดสัญญา หทัยหยาดทิพย์รู้ดีว่า
ถูกซื้อตัวมา และตอนนี้ชายหนุ่มก็เปรียบเสมือนเจ้าชีวติ ของเธอ เขาจะ
ท�ำอะไรกับเธอก็ได้ตามใจปรารถนา แต่อสั ลานไม่คิดจะใหเ้ วลาเธอได้
ปรับตัวบ ้างหรืออย่างไร อย่างน้อยก็น่าจะสักหนึ่งวันหรือสองวัน ไม่ใช่
รุกเอาๆ ตัง้ แต่วนิ าทีแรกทีพ่ บหน้ากันแบบนี้!
อัส ลานเลิก คิ้ ว ขึ้น เล็ก น้อ ย มองคนแก้ม แดงสุ ก ปลั่ ง ที่ก �ำ ลัง
ท�ำหน้างอๆ ใส่แล ้วอมยิ้มให้กบั ท่าทางทีแ่ สดงออกอย่างเป็ นธรรมชาติ
อีกทัง้ เสน้ ผมยาวสลวยก็ยงั ยับยุ่งไม่เป็ นทรงเพราะเพิ่งตื่นนอนใหม่
แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยบาดใจคนมองอยู่ดี
“แบบนี้เรียกว่ารังแกหรอกหรือ” เขาถามพร้อมย�ำ้ การกระท�ำที่
ไม่ได้ท�ำให ้หญิงสาวได้รบั ความเจ็บปวดเลยสักนิด แบบนี้จะเรียกว่ารังแก
ได้อย่างไรกันล่ะ
หทัยหยาดทิพย์อ้ งึ จนพูดไม่ออกเมือ่ ถูกหอมอีกฟอดใหญ่ เธอ
นอนนิ่งแก้มแดงปลั่งอยู่ในอ้อมแขนแกร่ง ทีท่ ำ� ให้รู้สกึ อบอุ่นไปทัง้ ตัว
และหัวใจ น่าแปลกทีห่ ทัยหยาดทิพย์ไม่ได้รสู้ กึ รังเกียจสัมผัสของอัสลาน
เลยแม ้แต่นอ้ ย ตรงข ้ามกันกลับท�ำให้ใจดวงน้อยไหวหวั่นรุนแรง และ
เขาก็คอื ผู ้ชายคนแรกทีท่ ำ� ให ้เธอรูส้ กึ เช่นนี้
“สิ่งที่คุณท�ำมันคือการรังแกหทัยอยู่ ค่ะ” อ้อมแอ้มตอบแลว้
ก้มหน้างุดหลบสายตาคมร้อนแรงทีม่ องสบในระยะประชิด แววตาของ
เขาคลา้ ยมีประกายเพลิงอัดแน่ นอยู่ในนัน้ มันท�ำใหแ้ ก้มของเธอร้อน
จนแทบมอดไหม ้
แต่อสั ลานไม่ยอมใหห้ ญิงสาวท�ำตามปรารถนา ปลายนิ้วแกร่ง
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จับคางเรียวให ้เชิดขึ้นเล็กน้อยพร้อมโน้มใบหน้าลงใกล ้จนคนตัวเล็กผงะ
มือบอบบางรีบยกขึ้นดันแผงอกกว ้างของเขาเอาไว ้ แต่แม่คุณคงลืมนึก
ไปสินะว่าแรงตัวเองก็นอ้ ยนิด ถา้ เขาคิดจะท�ำอะไรจริงๆ เธอไม่มที าง
ต้านทานได้หรอก
“ขะ…ขยับออกไปหน่อยได้ไหมคะ”
กะพริบตาปริบๆ ในยามทีม่ องเขา นอกจากเขินอายจนแก้มร้อน
แลว้ เธอยังรู้สกึ เหมือนหายใจไม่ออก ทัง้ ที่ออ้ มแขนของอัสลานไม่ได้
รัดแน่นจนเกินไป อาจจะเป็ นเพราะคนเคร่งขรึมรุกเอาๆ จนไม่ให ้เวลา
เธอได้ตงั้ ตัวเลยสักนิด
“เราควรท�ำความรูจ้ กั กันให ้มากขึ้นกว่านี้นะ”
นอกจากจะไม่ฟงั ค�ำสั่งของว่าทีภ่ รรยา อัสลานยังเคลือ่ นใบหน้า
เข ้าไปใกล ้เพิม่ ขึ้นอีกนิด ดวงตาสีนำ�้ ตาลทองคุกรุ่นไปด้วยความเสน่หา
ในยามมองสบตากลมโตคู่ งาม หทัยหยาดทิพย์จะรู บ้ า้ งหรือเปล่าว่า
เธอนัน้ ช่างเหมือนลูกกวางน้อยเนื้อหวานน่าขย�ำ้ ให ้จมเขี้ยว
“เราท�ำความรูจ้ กั กันไปแล ้วนี่คะ”
“ฉันหมายถึงท�ำความรูจ้ กั กันให้ลกึ ซึ้งมากกว่านี้”
น�ำ้ เสียงของเขาติดจะเซ็กซี่นิดๆ จนคนฟังขนลุกเกรียวกราว
ท�ำความรู้จกั แบบลึกซึ้งมันคืออะไรกัน ท�ำไมอัสลานต้องมองเธอด้วย
แววตาทีเ่ ต็มไปด้วยความกระหายขนาดนัน้
“คุ ณ อยากรู เ้ รื่อ งอะไรเกี่ย วกับ หทัย ล่ะ คะ” หทัย หยาดทิพ ย์
พยายามไม่สนต่อแรงปรารถนาทีเ่ ปี่ ยมล ้นในดวงตาคู่คม แม ้จะมีท่าที
เคร่งขรึมเย็นชา ทว่าอัสลานกลับแสดงออกทางสายตาได้อย่างชัดเจน
เหลือเกิน
“เธอยังไม่มใี ครในใจใช่ไหม”
อัสลานอยากมั่นใจว่าเขาจะได้ครอบครองหัวใจของหญิงสาว
แต่เพียงผูเ้ ดียว หากเปรียบในทางธุรกิจ หทัยหยาดทิพย์ก็เป็ นเหมือน
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หุนส่
้ วนใหญ่ของบริษทั ทีเ่ ขาถือครองอยู่ ไม่มที างทีจ่ ะยอมปันเธอให้ใคร
นอกจากลูกๆ ทีจ่ ะเกิดมาในอนาคต
หญิงสาวส่ายหน้าไปมาเบาๆ เธอแทบไม่มโี อกาสได้ใกล ้ชิดกับ
ผู ้ชายคนไหนเลยด้วยซ�ำ้ จะมีใครไว้ในใจได้อย่างไร
“ไม่อยากรู อ้ ะไรเกี่ยวกับตัวฉันใหม้ ากกว่านี้เหรอ” เขาถามต่อ
หลังจากได้รบั ค�ำตอบทีพ่ งึ พอใจ ไม่มใี ครก็ดแี ล ้ว จะได้มเี ขาแค่คนเดียว
หทัยหยาดทิพย์มองใบหน้าหล่อเหลาคล ้ายก�ำลังลังเล เธอหลุบ
เปลือ กตาลงพร้อ มกับ ครุ่ น คิ ด ก่ อ นช้อ นดวงตาขึ้น มาอีก ครัง้ แล ว้
ตัดสินใจถามสิง่ ทีค่ า้ งคาอยู่ในใจออกมา
“คุณมีภรรยาหรือยังคะ”
มันควรจะเป็ นค�ำถามทีเ่ กิดขึ้นในตอนทีอ่ สั ลานบอกว่าจะพาเธอ
ไปอยู่ดว้ ยในฐานะภรรยา แต่ ในตอนนัน้ สมองของหทัยหยาดทิพย์
มันเบลอไปหมดจนคิดอะไรไม่ออก ทัง้ ทีม่ นั เป็ นสิง่ ทีเ่ ธอควรจะรูเ้ อาไว ้
เป็ นอันดับแรก หากต้องไปเป็ นภรรยาล�ำดับทีส่ อง สาม หรือสีข่ องเขา
จะท�ำอย่างไรล่ะ
“ฉันโสด ไร้พนั ธะ แต่จะเปลีย่ นสถานะเร็วๆ นี้” เสียงทุม้ นุ่ ม
ตอบอย่างไม่คิดปกปิ ด กระตุกยิ้มบางเบาเมือ่ เห็นความเปลีย่ นแปลง
ของคนในอ้อมอกหลังจากได้ยนิ ค�ำตอบ
“อยากรูอ้ ะไรอีกไหม” คิ้วหนาเลิกขึ้นเล็กน้อยส�ำทับค�ำถาม จะได้
รีบตอบให ้หมดแล ้วท�ำตามใจปรารถนาเสียที
หญิงสาวส่ายหน้าเบาๆ เนื่องจากยังคิดค�ำถามไม่ออกตอนนี้
เรื่องส่วนตัวหลายๆ อย่างอัสลานก็ได้เล่าใหฟ้ งั คร่ าวๆ แลว้ เรื่องที่
แคลงใจอยู่กไ็ ด้รบั รูแ้ ล ้ว
เมื่อ จบสิ้น ทุก ค�ำ ถาม อัส ลานก็ ห นั กลับ มาให ค้ วามสนใจกับ
เรียวปากสีชมพูสวยทีเ่ ขาอยากจะรังแกอีกครัง้ ยิง่ มองยิง่ รู้สกึ กระหาย
ในยามทีร่ มิ ฝี ปากบางเม ้มเข ้าหากันนัน้ ช่างไม่ต่างจากการเชิญชวนให ้เขา
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ใช้ริมฝีปากบดขยี้ให้มนั แยกออกจากกัน แล ้วสอดแทรกลิ้นร้อนเข ้าไป
ส�ำรวจภายใน คิดแลว้ ลมหายใจของอัสลานก็รอ้ นรุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ดวงตาคมหยาดเยิ้มไปด้วยแรงปรารถนาอันแรงกล ้า
“คุณอัสลาน…”
เสีย งอ่ อ นหวานเรี ย กคล า้ ยก�ำ ลัง ปรามเมื่อ ใบหน้า คมคล า้ ม
เคลือ่ นลงมาใกล ้มากขึ้นเรือ่ ยๆ จนลมหายใจร้อนรุ่มเป่ ารดผิวหน้าเนียน
จนซับสีระเรื่อขึ้นอีกครา อิทธิพลจากดวงตาคมทีอ่ ดั แน่นไปด้วยเพลิง
เสน่หาสะกดใหเ้ ธอมองสบตาเขานิ่ง ยิง่ เขาขยับเข ้ามาใกล ้มากเพียงใด
ใจดวงน้อยก็ย่งิ เต้นระรัว อีกทัง้ กลิน่ กายของบุรุษทรงเสน่ หย์ งั ท�ำให้
รู้สกึ ปั่นป่ วนจนไม่เป็ นตัวของตัวเอง หทัยหยาดทิพย์อยากผลักไสเขา
แต่เรี่ยวแรงมันหายไปไหนก็ไม่รู ้
“ขอฉันจูบได้ไหม หทัย…”
อัสลานถามทัง้ ทีร่ ิมฝี ปากของเขาอยู่ห่างจากเรียวปากนุ่ มสีชมพู
สวยไม่ถงึ เซนติเมตรเลยด้วยซ�ำ้ ราวกับพร้อมจะแนบจุมพิตลงหาในทันที
หากได้รบั การอนุ ญาต ดวงตาทรงเสน่ หห์ ลุบมองริมฝี ปากสีลูกกวาด
แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการครอบครองมันด้วยริมฝี ปากได้รูป
ก่ อนช้อนดวงตาขึ้นมองสบคนสวยในอ้อมแขนอีกครัง้ พร้อมกับใช้
มือหนาวางประทับทีซ่ กี แก้มแดงพลางใช้หวั แม่มอื เกลีย่ ไล ้เบาๆ ท�ำเอา
หทัยหยาดทิพย์ใจสั่นหวิว
“ได้ไหม…”
เสียงทุมนุ
้ ่มนัน้ คล ้ายจะออดอ้อนอยูใ่ นที ท�ำเอาคนถูกขออายม ้วน
จนท�ำอะไรไม่ถูก สมองเริ่มมึนเบลอไม่ประมวลผลว่าควรปฏิเสธหรือ
อนุ ญาต เธอเผยอแย้มริมฝี ปากขึ้นเล็กน้อย คลา้ ยก�ำลังจะพูดอะไร
ออกมาสักอย่าง ทว่าค�ำพูดนัน้ ยังไม่ถูกเปล่งออกมาจากล�ำคอด้วยซ�ำ้
กลีบปากสีชมพูหวานก็ถูกทาบทับด้วยริมฝี ปากร้อนผ่าว สัมผัสแรก
ของการถูกจุมพิตท�ำให้อตั ราการเต้นของหัวใจหทัยหยาดทิพย์กระหน�ำ่
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รัวแรง เนื้อตัวเกร็งสะท ้านในอ้อมแขนแกร่ง ขณะทีใ่ บหน้านัน้ ร้อนผ่าว
ราวกับโดนเปลวเพลิงแผดเผา เธอไม่ประสากับเรื่องพวกนี้เลยสักนิด
เลยไม่รูว้ า่ ควรจะต้องท�ำอย่างไร
อัสลานไม่ได้บ่มุ บ่ามเอาแต่ใจ ชายหนุ่ มบดเคล ้าริมฝี ปากอย่าง
ถนอม ค่อยๆ แทะเล็มทีละนิดราวกับก�ำลังรับประทานขนมหวานชัน้ เลิศ
ปลายนิ้วแกร่งยังคงเกลีย่ ไล ้พวงแก้มนวลเบาๆ เมือ่ สัมผัสได้ถงึ อาการ
เกร็งของคนตัวเล็ก ฝ่ ามือหนาอีกข ้างโอบประคองแผ่นหลังบอบบางให ้
ขยับมาแนบชิดกาย ขบเมม้ แผ่วเบาใหก้ ลีบปากนุ่ มเผยอแย้มขึ้นแล ้ว
สอดแทรกเรียวลิ้นร้อนเข ้าไปในโพรงปากนุ่มอย่างใจเย็น ด้วยเกรงว่า
จะท�ำให ้คนไร้เดียงสากลัวไปมากกว่านี้ ความหวานล�ำ้ ทีไ่ ด้ล้มิ รสนัน้ ท�ำให ้
ชายหนุ่มครางลึกในล�ำคอด้วยความพึงพอใจ ใช้เรียวลิ้นร้อนกวาดต้อน
ลิ้นนุ่มทีพ่ ยายามหลบหลีกแล ้วดูดดึงเบาๆ อย่างนุ่มนวล ค่อยๆ สอน
ให ้คนไม่ประสารูจ้ กั เรียนรูท้ จ่ี ะตอบสนอง แม ้จะเงอะงะทว่ากลับปลุกเร้า
ไฟปรารถนาในกายของอัสลานให้รอ้ นฉ่ ายิง่ กว่าเดิม
ชายหนุ่มเฝ้ าวนเวียนตักตวงความหอมหวานราวกับผลอินทผลัม
สุ กงอม หวานล�ำ้ จนเขาแทบไม่อยากผละริมฝี ปากออกห่าง ขณะที่
หทัยหยาดทิพย์นนั้ เริ่มจะหัวหมุนกับประสบการณ์แปลกใหม่ทเ่ี พิง่ เคย
ได้รบั หญิงสาวไม่เคยรู ว้ ่าการจุมพิตระหว่างชายหนุ่ มจะลึกซึ้งมาก
ถึงเพียงนี้ มันท�ำให้รู้สึกตื่นเต้นจนใจเต้นแรง ใบหน้าแดงปลั่งด้วย
เลือดทีส่ ูบฉีดรุนแรง ทัง้ ตืน่ เต้นทัง้ วาบหวามระคนซาบซ่าน กลีบปากนุ่ม
เริ่มเจ็บแปลบปลาบจากการรุกรานที่หนักหน่ วงมากขึ้น แต่ กระนั้น
หทัยหยาดทิพย์กย็ งั กระตือรือร้นตอบสนองจุมพิตเร่าร้อนจากชายหนุ่ม
ช่างน่าอับอายเหลือเกินทีเ่ ธอยอมให ้ผู ้ชายทีเ่ พิง่ จะพบหน้าทัง้ กอด
ทัง้ จูบโดยไม่คดิ จะขัดขืนต่อต้านเลยสักนิด…
“ฮื้อ!”
หทัยหยาดทิพย์ครางประทว้ งในล�ำคอเมื่อจุมพิตดุเดือดของ
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อัสลานก�ำลังท�ำใหเ้ ธอเริ่มขาดอากาศหายใจ มือบอบบางที่วางอยู่บน
แผ่นอกกวา้ งตัง้ แต่เมือ่ ไรก็ไม่รูน้ นั้ รวบรวมก�ำลังแล ้วออกแรงทุบ จน
ในที่สุดอัสลานก็ยอมถอนจูบ แต่ยงั ไม่ยอมขยับใบหน้าออกห่าง ยัง
คลอเคลียลมหายใจร้อนผ่าวกับผิวหอมกรุ่น ชายหนุ่มยังรูส้ กึ ไม่อม่ิ เอม
เลยสักนิด แต่ เขายังมีเวลาอีกทัง้ ชีวติ เพื่อเชยชิมมากกว่าโพรงปาก
ฉ�ำ่ หวาน
หทัยหยาดทิพย์เผยอริมฝี ปากบวมช�ำ้ จากฤทธิ์จมุ พิตร้อนแรงขึ้น
หอบหายใจ อกอวบอิ่มสะทอ้ นสะทา้ นรุนแรง ใจยังกระหน�ำ่ เต้นระรัว
กับเหตุการณ์หวามไหวที่เพิง่ ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ เธอรู้สึกได้ถงึ ความ
ไม่เป็ นตัวเองในยามที่ถูกเขามอมเมาด้วยจู บอันร้อนแรง หลังจาก
ทีร่ วบรวมสติกลับคืนมาได้ หทัยหยาดทิพย์ก็เริ่มรู้สกึ ว่าตัวเองเหมือน
เป็ นผู ห้ ญิงใจง่าย ไม่ทนั ไรก็ยินยอมโอนอ่ อนตามเขาอย่ างง่ายดาย
เรียวปากสีสดเม ้มเข ้าหากันด้วยความรูส้ ึกผิด แววตาคู่หวานไหวระริก
มองเพียงแค่แผงอกกว ้าง ไม่กล ้าสบตาคมกริบของคนทีก่ ำ� ลังโอบกอด
แนบชิดกาย
“คิดมากอะไรอยู่ หืม”
เสียงทุม้ ที่ทอดถามอยู่เหนือศีรษะ ท�ำใหห้ ทัยหยาดทิพย์ชอ้ น
ใบหน้าขึ้นมองเขา อัสลานถามราวกับอ่านใจของเธอออกอย่างไรอย่างนัน้
“หทัยคิดว่าตัวเองเป็ นผู ้หญิงใจง่าย” บอกเสียงเศร้า ขอบตาแดงๆ
ริมฝี ปากเริม่ เบะออกเหมือนจะร้องไห ้ ขณะมองสบตาคม แววตากลมโต
ไหวระริกด้วยหยดน�ำ้ ตา
อัสลานลูบเส ้นผมนุ่มสลวยเบาๆ อย่างปลอบโยนใหค้ ลายความ
กังวล เด็กหนอเด็ก ทัง้ น่าเอ็นดูทงั้ น่าสงสาร เธอใจง่ายทีไ่ หนกัน แค่
ถูกเขาใช้ประสบการณ์ทม่ี เี หนือกว่ามอมเมาจนเคลิบเคลิ้มตามต่างหาก
แต่ถงึ หทัยหยาดทิพย์จะง่าย หญิงสาวก็งา่ ยแค่กบั เขาคนเดียวเท่านัน้
“เธอไม่ได้ใจง่าย แต่ฉนั ต่างหากทีไ่ ม่รจู้ กั ยับยัง้ ชั่งใจ”
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อัส ลานเอ่ ย เสี ย งนุ่ ม พร้อ มกับ อมยิ้ ม เล็ ก น้อ ย แววตาคม
ทอประกายด้วยความอ่อนโยน ไม่คดิ โยนความผิดใหห้ ญิงสาวทัง้ ๆ ที่
เธอนั่นละทีน่ ่าปรารถนาจนเขาอดใจไม่ไหว จนตอนนี้ตอ้ งนอนข่มกลัน้
ความต้องการทีอ่ ดั แน่นในกาย ทัง้ ปวดร้าวทัง้ ทรมานจนแทบบ ้าอยู่แล ้ว
“แต่หทัยควรจะหา้ มคุณ” ยิง่ คิดหทัยหยาดทิพย์ก็ยง่ิ รู้สกึ ผิดจน
อยากจะร้องไห ้ออกมา เท่าทีจ่ ำ� ได้เธอไม่เคยห ้ามปรามเขาเลย มิหน�ำซ�ำ้
ยังคล ้อยตามอย่างง่ายดายอีกต่างหาก
“คิดว่าหา้ มแล ้วจะหยุดฉันได้เหรอ” แรงปรารถนาทีอ่ สั ลานมีต่อ
หทัยหยาดทิพย์นนั้ มันพลุ่งพล่านตัง้ แต่ พบหน้า นี่ยงั ถือว่าเขายับยัง้
ตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ทัง้ ทีอ่ ยากจะกลืนกินเธอจนแทบบ ้า
คราวนี้ ห ทัย หยาดทิพ ย์แ ก้ม แดงเรื่ อ แต่ ก็ ย งั มีค วามกัง วล
หลงเหลืออยู่ในแววตาคู่งาม เขาจะมองว่าเธอเป็ นผู ้หญิงไร้ค่าหรือเปล่า
ทีย่ อมให ้เชยชมง่ายๆ แบบนี้
“ไม่ตอ้ งคิดมาก เพราะฉันไม่เคยมองว่าเธอเป็ นแบบนัน้ ”
ชายหนุ่มรีบปลุกปลอบพร้อมกับมองจ้องเข ้าไปในแววตากลมโต
เพือ่ ใหห้ ทัยหยาดทิพย์มั่นใจว่าเขาไม่เคยคิดเช่นนัน้ จริงๆ ไม่อยากให ้
หญิงสาวต�ำหนิตวั เองเพราะมันเป็ นความผิดของเขาเอง
“หทัยว่าเราไม่ควรอยู่ใกล้ชดิ กันจนกว่าจะแต่งงานนะคะ”
อัสลานบอกจะคุยเรื่องนี้กบั บิดาและมารดาของเขาอีกครัง้ ทันที
ที่เดินทางไปถึงดาลามัส หทัยหยาดทิพย์ท่ีไม่เคยคิดจะเรียกร้องถึง
เรื่องการแต่งงานนัน้ รีบค้าน แต่ชายหนุ่มกลับไม่ยอมพร้อมกับบอกว่า
ต้องท�ำทุกอย่างใหถ้ ูกต้องตามประเพณี และศาสนา แค่ อสั ลานยอม
ทุ่มเงินมหาศาลซื้อตัวเธอเพื่อใหห้ ลุดพน้ จากแม่เลี้ยงใจร้าย แลว้ ยัง
อนุญาตให ้อยู่ข ้างกายในฐานะว่าทีภ่ รรยา ทัง้ ทีเ่ ธอนัน้ ไม่ต่างจากผู ้หญิง
ไร้ศ ัก ดิ์ศ รี ท่ีข ายเรื อ นกายเลยสัก นิ ด หากต้อ งจัด งานแต่ ง งานอีก
หทัยหยาดทิพย์เกรงว่าจะสิ้นเปลือง แต่ หญิงสาวคงไม่รูว้ ่าว่าที่สามี
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ของเธอนัน้ เป็ นถึงเจ้าของบ่อน�ำ้ มันและเป็ นผู ส้ ่งออกน�ำ้ มันรายใหญ่
ของดาลามัส มิหน�ำซ�ำ้ ตระกูลอัลชามาลของเขายังร�ำ่ รวยติดอันดับโลก
อีกต่างหาก
“ไม่มที างทีฉ่ นั จะท�ำอย่างนัน้ เด็ดขาด”
อัสลานประกาศกร้าวเสียงทรงอ�ำนาจด้วยสีหน้าจริงจัง ขืนท�ำ
เช่ นนัน้ ชายหนุ่ มคงได้คลั่ง เพราะตอนนี้เขาเริ่มจะติดใจในกลิน่ กาย
หอมกรุ่น ผิวเนื้อนุ่ มๆ และริมฝี ปากแสนหวานของหทัยหยาดทิพย์
เสียแล ้ว
“แต่คุณเอาเปรียบหทัย”
คนถูกเอารัดเอาเปรียบตัดพ ้อ ท�ำหน้ามุย่ ใส่คนเอาแต่ใจ ก่อนรีบ
ก้มหน้างุดเมือ่ เขาขยับใบหน้าเข ้ามาใกล ้จนปลายจมูกโด่งเฉียดแก้มเนียน
แล ้วกระซิบเสียงพร่าที่ใบหูขาวผ่องด้วยค�ำพูดที่ทำ� ใหห้ ทัยหยาดทิพย์
แก้มร้อนผ่าวว่า…
“ฉันยินดีให ้เธอเอาเปรียบคืนในแบบเดียวกัน”

ดาลามัส ตะวันออกกลาง

ดาลามัสเป็ นดินแดนกลางทะเลทรายทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เท่าไรนัก เป็ นประเทศเล็กๆ ที่มปี ระชากรไม่ถงึ สิบลา้ นคน
ปกครองประเทศโดยชีค ซึ่งมีศกั ดิ์เป็ นน้องชายของบิดาของอัสลาน
ดาลามัส เป็ น ประเทศที่ข้ ึน ชื่อ เรื่อ งประชากรมีค วามเป็ น อยู่ ท่ีดีท่ีสุ ด
เนื่องจากเป็ นแหล่งผลิตและส่งออกน�ำ้ มันแห่งใหม่ของโลก และยัง
อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทห่ี ลากหลาย มีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
มากมาย บ ้านเมืองยังมีการพัฒนาให ้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยแต่ยงั คง
รักษาวัฒนธรรมดัง้ เดิมเอาไว้ให้คงอยู่ ทุกหนแห่งที่รถลีมูซีนคันหรู
แล่นผ่านจึงท�ำให้สัมผัสได้ถงึ กลิน่ อายของอาหรับแท ้ๆ ทีผ่ สมผสานกับ
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วัฒ นธรรมตะวัน ตกได้อ ย่ า งลงตัว และดาลามัส ยัง เป็ น ประเทศที่
ค่อนข ้างเปิ ดกว ้างในหลายๆ ด้าน
หทัยหยาดทิพย์รสู้ กึ ตืน่ ตาตืน่ ใจกับสิง่ ทีอ่ ยูส่ องข ้างทางตลอดเวลา
ที่รถแล่นผ่าน มือบอบบางยกขึ้นเกาะกระจกแลว้ มองตาแป๋ วราวกับ
เด็กน้อยทีเ่ พิง่ เคยออกมาพบปะกับโลกภายนอกเป็ นครัง้ แรก บ ้านเรือน
และสิง่ ปลูกสร้างทีข่ ้นึ เรียงรายกันนัน้ ช่างงดงามมีมนตร์เสน่หน์ ่าค้นหา
ผูค้ นแต่งกายด้วยชุดหลากหลาย บ ้างก็สวมชุดอาบายะห์ คลุมฮิญาบ
และแต่ ง กายมิด ชิ ด บ า้ งก็ ส วมชุ ด ทัน สมัย เดิ น กัน ขวัก ไขว่ เป็ น
ภาพสะทอ้ นใหเ้ ห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา
ทีส่ ามารถอยู่ร่วมกันได้
ตัง้ แต่วนิ าทีแรกทีเ่ ท ้าแตะแผ่นดินดาลามัสก็ทำ� ให ้หทัยหยาดทิพย์
ตระหนักได้ว่าถึงเวลาของการเริ่มต้นชีวติ ใหม่แลว้ เป็ นการเริ่มต้นที่
รอบกายถูก ล อ้ มรอบด้ว ยความแปลกใหม่ ทัง้ ผู ค้ น ศาสนา และ
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ ในฐานะของว่าทีภ่ รรยาของ อัสลาน อาร์มนั โด
อัลชามาล การปรับตัวให ้เข ้ากับสภาพแวดล ้อมคงเป็ นไปได้งา่ ย แต่การ
ท�ำหน้าทีข่ องภรรยานี่สิ ท�ำให ้เริ่มหวั่นใจ เธอจะท�ำมันได้ดหี รือเปล่านะ
ขณะที่หทัยหยาดทิพย์กำ� ลังเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่ผ่านตา ก็มี
แววตาแสนอบอุ่นอ่อนโยนคู่ หนึ่งทอดมองอยู่ตลอดเวลา แค่ ได้เห็น
รอยยิ้มทีส่ ดใสและแววตาทีเ่ ป็ นประกาย ชายหนุ่มก็พงึ พอใจมากแล ้ว
แต่จะพอใจมากยิ่งขึ้นถา้ แม่คุณไม่หนีเขาไปซุกอยู่กบั ประตูรถแบบนัน้
เห็นแลว้ ก็อดขันไม่ได้ ตัง้ แต่ ลงจากเครื่องหทัยหยาดทิพย์ก็ไม่ยอม
ใหเ้ ขาเขา้ ใกล ้ พอมีแรงก็เริ่มแผลงฤทธิ์พยศใส่ แต่หญิงสาวจะรู บ้ า้ ง
หรือเปล่าว่าการท�ำแบบนัน้ มันยิ่งกระตุน้ ใหเ้ ขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดเธอ
มากขึ้น ยิง่ เธอหนี อัสลานก็ยง่ิ อยากไล่ตอ้ นให ้เข ้ามาสู่ออ้ มแขนแกร่ง
“หทัย…” เสียงทุมเรี
้ ยก เรือนกายสูงก็ขยับเข ้าไปหา
หทัยหยาดทิพย์หนั ขวับกลับไปมองเขาหน้าตาตืน่ แววตาคู่หวาน
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เบิกกว ้างด้วยความตื่นตระหนก ใจเต้นแรง ขยับถอยหลังชิดประตูรถ
มากขึ้นกว่าเดิมจนแทบจะสิงเขา้ ไปในนัน้ อยู่แลว้ เมื่ออัสลานค่ อยๆ
ขยับเขา้ มาหาด้วยท่าทีคุกคาม แถมแววตาของเขายังดูไม่น่าไว้ใจเลย
สักนิด ดวงตากลมโตเฝ้ ามองเขานิ่งอย่างระมัดระวังตัว ขณะทีใ่ จนัน้
เต้นระรัวแรงมากขึ้นเรื่อยๆ พวงแก้มค่อยๆ ซับสีระเรื่อเมือ่ สัมผัสได้วา่
เป้ าของสายตาคมนัน้ อยู่ทใ่ี ด…
ริมฝี ปากของเธอนั่นเอง!
“จะกลัวท�ำไม ถึงยังไงวันหนึ่งฉันก็ตอ้ งท�ำมากกว่าจูบอยู่ดี ซ ้อม
อยู่ใกล้ชดิ กันเอาไว ้ก่อนสิ ถึงเวลาจริงจะได้ไม่ต่นื เต้น”
อัสลานละสายตาจากริมฝี ปากสีหวานทีน่ ่าปรารถนาชัว่ คราว แล ้ว
สบประสานดวงตาหวานซึ้งทีฉ่ ายแววของความตื่นกลัว
“คุณอัสลาน! อย่าเข ้ามานะคะ!”
เรียกชื่อเขาพร้อมปรามเสียงหลง มองค้อนตาขุ่นกับความคิด
ที่คงมีแต่คนหื่นๆ อย่างอัสลานเท่านัน้ กระมังที่คิดได้ คนอะไรก็ไม่รู ้
เอารัดเอาเปรียบเธอทุกการกระท�ำและค�ำพูด
“เธอคิดว่าเราจะเป็ นผัวเมียทีน่ อนจับมือกันเฉยๆ อย่างนัน้ เหรอ”
ใบหน้าคมทรงเสน่ หฉ์ ายแววของความกรุม้ กริ่ม ริมฝี ปากทีถ่ ูก
ลอ้ มรอบด้วยไรเคราเขม้ ยกยิ้มคลา้ ยก�ำลังเยาะเย้ยให้กบั ความคิด
แบบเด็กๆ ของว่าที่ภรรยาตัวน้อย แน่ นอนว่าหากเป็ นภรรยาของเขา
ทางนิตนิ ยั แล ้วก็ย่อมต้องเป็ นทางพฤตินยั ด้วยเช่นกัน
“คงต้องนอนฝันเอานะว่าทีภ่ รรยา”
จบค�ำพูดนัน้ ร่างอรชรของหทัยหยาดทิพย์กถ็ กู ยกลอยหวือขึ้นมา
นัง่ บนตักแกร่งอย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมกับถูกพันธนาการเอาไว ้
ด้วยล�ำแขนแข็งแรง อัสลานอมยิ้มเมือ่ เห็นสีหน้าตื่นตระหนกของคน
บนตัก แล ้ววินาทีต่อมาเธอก็ใช้แรงทีม่ นี อ้ ยนิดพยศใส่เขา แต่ชายหนุ่ม
หาได้สะท ้านสะเทือน ยังคงโอบกอดแม่เนื้อนุ่มในอ้อมแขนนิ่ง ปล่อยให ้
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ดิ้นไปอย่างนัน้ ถ ้าเหนื่อยแล ้วคงหยุดไปเอง
“ดูสิ พระอาทิตย์ใกล ้จะตกดินแล ้ว”
หลัง จากปล่ อ ยให ห้ ทัย หยาดทิพ ย์พ ยายามดิ้ น รนออกจาก
อ้อมแขนแกร่ งอยู่หลายนาที จนตอนนี้นั่งหน้างอจนคางแทบชิดอก
อัสลานก็ชวนคุยพร้อมกับพยักพเยิดออกไปนอกกระจกรถ ราวกับก�ำลัง
ใช้สง่ิ ทีน่ ่าสนใจหลอกล่อใหเ้ ด็กน้อยจอมดื้อยอมนั่งอยู่น่ิงๆ ดวงตะวัน
กลมโตก�ำลังจะลาลับเสน้ ขอบฟ้ าด้วยการค่อยๆ ซ่อนตัวลงสู่ดา้ นหลัง
ของสัน ทรายที่ม องเห็น อยู่ ไ กลลิบ ตา ขณะที่ร ถคัน หรู ก็ ข บั เคลื่อ น
ออกจากเมืองใหญ่ม่งุ หน้าไปยังคฤหาสน์อลั ชามาลทีอ่ ยู่นอกเมืองด้วย
ความเร็วทีค่ งที่
“สวยจังเลยค่ะ”
หทัยหยาดทิพย์มองตามแล ้วระบายยิ้มอ่อนหวาน ทว่ารอยยิ้มนัน้
ก็ทำ� เอาคนมองแทบใจละลาย ดวงตาเป็ นประกายสุกใสในยามทีม่ อง
พระอาทิตย์สสี ม้ ดวงโตค่อยๆ โบกมือลาท่ามกลางทอ้ งฟ้ าสีสวย เมือง
ท่ามกลางทะเลทรายแห่งนี้ช่างเต็มไปด้วยมนตร์เสน่หจ์ ริงๆ ไม่เว ้นแม ้แต่
เจ้าของอ้อมแขนอุ่นทีท่ ำ� ให ้เธอใจเต้นแรงและแก้มแดงทุกคราทีอ่ ยู่ใกล ้
“ถ ้าสวย เดีย๋ วจะพาไปดูทกุ วัน” เจ้าของเสียงทุมนุ
้ ่มว่าอย่างเอาใจ
พร้อมทัง้ หาเศษหาเลยด้วยการแนบจุมพิตกับต้นแขนเนียนนุ่ม สูดดม
ความหอมกรุ่นเข ้าปอดฟอดใหญ่ กลิน่ หอมนี้ดมแล ้วช่างชืน่ ใจเหลือเกิน
ใหต้ ายเถอะ! อัสลานไม่เคยปรารถนาในตัวผูห้ ญิงคนไหนเท่า
หทัยหยาดทิพย์เลย อยากกอด อยากจูบ อยากคลอเคลียกับคนตัวนุ่ม
ตลอดเวลา ทัง้ อยากถนอมทัง้ อยากครอบครองในเวลาเดียวกัน เขา
ต้องกลายเป็ นคนบ ้าตัณหาจัดไปแล ้วแน่ๆ
“พระอาทิตย์ตกดินทีน่ ่ีสวยมากเลยนะ” แต่คงไม่สวยเท่าคนใน
อ้อมแขนเขาหรอก
“พูดเอาใจเพือ่ หวังอยากได้อะไรหรือเปล่าคะ”
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ถามเสียงขุ่นพลางเอียงคอมองอย่างตัง้ แง่ แม้ไม่เคยใกล้ชิด
ชายใด แต่หทัยหยาดทิพย์ก็ไม่ได้ไร้เดียงสาจนมองไม่ออกว่าตอนนี้
อัสลานก�ำลังต้องการอะไร ชายหนุ่มคงหวังอยากจะครอบครองเรือนกาย
ของเธอเร็วๆ สินะ แววตาของเขามันฟ้ องชัดเจนขนาดนัน้
“ถ ้าบอกว่าใช่แล ้วจะให ้หรือเปล่า”
อัสลานถามกลับด้วยท่ าทีผ่อนคลาย ในที่สุดสาวน้อยก็อ่าน
ความต้องการของเขาออกแล ้วสินะว่าก�ำลังปรารถนาในตัวเธอมากเพียงใด
ชายหนุ่มเป็ นนักธุรกิจ เมือ่ ลงทุนท�ำอะไรไปก็หวังผลก�ำไร เอาอกเอาใจ
ว่าทีภ่ รรยาก็หวังจะได้หวั ใจของเธอมาครอบครองเร็วๆ
“ถ ้าหทัยบอกว่าไม่ แล ้วคุณจะดึงดันอยากจะได้หรือเปล่าคะ”
เธอมองเขาตาแป๋ วอย่างรอคอยค�ำตอบ รู้ดวี ่าหากเจ้าชีวติ อย่าง
อัสลานคิดจะท�ำมากกว่านี้ หทัยหยาดทิพย์ก็ไม่มสี ทิ ธิ์ต่อต้านขัดขืน
เขาสามารถท�ำโดยทีไ่ ม่ตอ้ งถามถึงความยินยอมพร้อมใจของเธอก็ยงั ได้
แต่ ใ นเมื่อ ชายหนุ่ ม ได้พู ด ออกมาแล ว้ ว่ า จะไม่ ท ำ� หากเธอไม่ เ ต็ ม ใจ
หทัยหยาดทิพย์กอ็ ยากให ้เขาเป็ นสุภาพบุรุษ รักษาค�ำพูดของตัวเองบ ้าง
“ใช่ ถึงเธอจะบอกว่าไม่ แต่ฉนั ก็จะปล�ำ้ เอา”
หทัยหยาดทิพย์ถลึงตาใส่ในทันทีกบั ค�ำพูดแสนห่าม มือบอบบาง
ตีเขา้ ที่ตน้ แขนก�ำย�ำเบาๆ ด้วยความหมั่นไสเ้ หลือทน ผูช้ ายคนนี้ช่าง
ซือ่ ตรงต่อความต้องการของตัวเองราวกับไม ้บรรทัด ตรง…จนน่ากลัว
ชายหนุ่ มหัวเราะในล�ำคอเบาๆ เมือ่ ได้หยอกเย้าคนอ่อนหวาน
ให โ้ มโห การที่ห ทัย หยาดทิพ ย์แ สดงอารมณ์ แ ละความรู้สึก อย่ า ง
เป็ นธรรมชาติ ไม่มากและไม่นอ้ ยจนเกินไป ท�ำใหเ้ ธอเป็ นผู ห้ ญิงที่
มีเสน่หช์ วนมองมากยิง่ ขึ้น และอย่างน้อยก็ทำ� ให ้เขาไม่ต ้องทนเห็นแววตา
เศร้าๆ ให้ใจปวดหนึบ
“คุณไม่ได้คดิ จะท�ำอย่างทีพ่ ดู จริงๆ ใช่ไหมคะ” หทัยหยาดทิพย์
ชักเริ่มจะหวั่นใจ ก็เขาชอบมองเธอด้วยแววตาเหมือนจะกลืนกินไป
อัยย์ญาดา 33

ทัง้ ตัวขนาดนัน้
“อยากให ้ท�ำไหมล่ะ”
หญิงสาวส่ายหน้าหวือปฏิเสธจนเส ้นผมหอมกรุ่นกระจาย ส่งกลิน่
หอมฟุ้ งจนเลือดในกายของคนทีเ่ ผลอสูดดมเริ่มพลุง่ พล่าน
“ฉันรอได้เสมอหทัยหยาดทิพย์”
ริมฝี ปากได้รูปคลีย่ ้มิ ใส่ตาคู่หวาน ท�ำเอาหทัยหยาดทิพย์อายม ้วน
จนท�ำ ตัว ไม่ ถูก ความร้อ นพวยพุ่ง ขึ้น สู่ ส องแก้ม เนี ย นจนร้อ นผ่ า ว
ในยามที่เขาใช้ขอ้ นิ้วเกลีย่ ไล ้เบาๆ ด้วยการกระท�ำที่เต็มไปด้วยความ
ถนอม แต่สมั ผัสแผ่วเบานัน้ ช่างไม่ต่างจากกระแสไฟอ่อนๆ ทีแ่ ผ่ลาม
เข า้ มาในกาย แล ว้ ลมหายใจสาวก็ ต อ้ งสะดุ ด เมื่อ ใบหน้า คมคล า้ ม
เคลือ่ นเข ้ามาใกล ้จนใช้ลมหายใจร่วมกัน หทัยหยาดทิพย์ผงะไปด้านหลัง
แต่ศรี ษะได้รูปกลับถูกมือหน้าตรึงเอาไว้มนั่ ดวงตากลมโตไหวระริกไปมา
ด้วยความตื่นตระหนก รอยยิ้มมุมปากของเขานัน้ ช่างเจ้าเล่หร์ า้ ยกาจ
เหลือเกิน
“แต่จะให ้รอเฉยๆ จนถึงวันแต่งงานคงไม่ได้หรอกนะ”
“หทัยช�ำ้ หมดพอดีค่ะ”
“ช�ำ้ เพราะฉันไม่เป็ นไรหรอกน่า”
อัสลานมองสบตาคู่งามด้วยแววตาแพรวพราว หากไม่ได้แตะต้อง
แม ้แต่ปลายก้อยมีหวังเขาต้องคลัง่ แน่ๆ เพราะตอนนี้เริม่ เสพติดการอยู่
ใกล ้ๆ แม่เนื้อนุ่มเสียแล ้ว และชายหนุ่มมั่นใจเหลือเกินว่ามันไม่ใช่การ
ลุม่ หลงเพียงชั่วคราว
“คนเอาแต่ใจ” หทัยหยาดทิพย์ยน่ จมูกใส่ทงั้ ทีแ่ ก้มใสนัน้ แดงปลัง่
เป็ นลูกมะเขือเทศสุก
“ฉันก็เอาแต่ใจกับเธอคนเดียวเท่านัน้ ละ ว่าทีภ่ รรยา”
คนฟังแก้มร้อนจัด เขาช่างชอบย�ำ้ เหลือเกินกับค�ำว่า ‘ว่าทีภ่ รรยา’
ที่ทำ� ใหห้ ทัยหยาดทิพย์อายมว้ นทุกคราที่ได้ยิน แลว้ ที่ชายหนุ่ มพูด
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แบบนัน้ ก็หมายความว่าเธอจะต้องยอมใหเ้ ขาเชยชมดอมดมไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะแต่ งงานสินะ คนอะไรชอบเอาเปรียบชะมัดเลย คิดอย่าง
อ่อนอกอ่อนใจ ใบหน้างอง�ำ้ มองค้อนคนจอมเผด็จการด้วยความรูส้ กึ
หมัน่ ไส ้ หญิงสาวไม่ชนิ กับการถูกรุกรานอย่างถึงเนื้อถึงตัวอย่างวาบหวาม
ของอัสลาน แค่ นั่งอยู่บนตักแกร่ งแลว้ ถูกโอบกอดไว้ในอ้อมแขนอุ่น
ใจดวงน้อยก็เต้นไม่เป็ นส�ำ่ เพราะเสน่หอ์ นั แสนร้ายกาจของเขา
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2
การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหทัยหยาดทิพย์

ตัง้ แต่รถคันหรูค่อยๆ เคลือ่ นตัวผ่านประตูอลั ลอยเขา้ มาใน

อาณาเขตอันกวา้ งใหญ่ หทัยหยาดทิพย์ก็เริ่มรู้สกึ ประหม่ามากยิ่งขึ้น
จนมือบอบบางเย็นเฉียบ ดวงตาสีนำ�้ ตาลสวยหลุบลงมองมือทีบ่ บี แน่น
อยู่บนตักสลับกับมองออกไปนอกกระจกรถ ริมฝี ปากเมม้ เขา้ หากัน
จนแทบเป็ นเส ้นตรง หญิงสาวไม่อาจล่วงรูไ้ ด้เลยว่าอีกไม่ก่นี าทีข ้างหน้า
จะต้องพบเจอกับอะไรบ ้าง บิดาและมารดารวมถึงคนในครอบครัวของ
เขาจะยอมรับหญิงสาวชาวต่างชาติอย่างเธอหรือเปล่า จะถูกรังเกียจ
หรือไม่หากพวกเขารูว้ า่ อัสลานซื้อตัวเธอมา…
ความกังวลมันเกิดขึ้นสารพัด หทัยหยาดทิพย์ไม่กลัวการถูก
ปฏิเสธเลยสักนิด แต่เกรงว่าจะเป็ นสาเหตุทำ� ให้อสั ลานถูกต�ำหนิทไ่ี ปรับ
ผูห้ ญิงที่ไหนก็ไม่รูม้ าเป็ นภรรยา แมจ้ ะเกิดมาในตระกูลที่รำ� ่ รวย แต่
หทัยหยาดทิพย์กไ็ ม่ได้มหี น้ามีตาในสังคม แทบไม่มใี ครรูด้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าเธอ
เป็ นลูกสาวอีกคนของ ศันย์ บริรกั ษ์เกียรติกลุ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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รายใหญ่ของไทย เพราะตัง้ แต่มารดาจากไปด้วยอุบตั เิ หตุเมือ่ สิบกว่าปี
ก่อน เธอก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของบิดาอีกเลย...
“มีฉนั อยู่ดว้ ยทัง้ คน ยังต้องกังวลอะไรอีก”
หทัยหยาดทิพย์สะดุงเล็
้ กน้อยเมือ่ มือหนายืน่ เข ้ามาดึงมือบอบบาง
ของเธอไปกอบกุมเอาไว้ทห่ี น้าขา ท�ำให้รสู้ กึ อุ่นซ่านไปทัง้ ใจ อัสลานช่าง
อ่านความรูส้ กึ เก่งเหลือเกิน ชายหนุ่มรู้ได้อย่างไรว่าเธอก�ำลังวิตกกังวล
อยู่
“หทัยกลัวว่าพ่อแม่ของคุณจะรังเกียจ” หญิงสาวช้อนใบหน้า
ขึ้นมองคนข ้างกายด้วยแววตาสร้อยเศร้า
“เธอไม่ได้เป็ นโรคร้ายเสียหน่อย ท่านจะรังเกียจท�ำไม”
อัสลานรับรู้ในสิ่งที่หทัยหยาดทิพย์เป็ นกังวล แต่เขาอยากพูด
เพือ่ ให ้เธอรูส้ กึ ผ่อนคลายจากความกังวลนัน้ ชายหนุ่มมัน่ ใจว่าบิดาและ
มารดาของเขาไม่มที างทีจ่ ะรังเกียจหทัยหยาดทิพย์อย่างแน่นอน มีแต่
จะเอ็นดูเสียมากกว่า เพราะเธอนัน้ ทัง้ น่ารัก เรียบร้อย อ่อนหวาน และ
ถ่อมตนเสียขนาดนี้
“โธ่…ไม่ใช่อย่างนัน้ ค่ะ” เสียงอ่อนหวานว่าอย่างอ่อนใจ พร้อม
ท�ำหน้าจะร้องไห ้
รอบกายเงียบสนิทเมื่อรถหยุดนิ่งที่หน้าเทอร์เรซของคฤหาสน์
อัลชามาล อัสลานหันไปเผชิญหน้ากับคนตัวเล็กทีเ่ ริม่ น�ำ้ ตาคลอ เห็นแล ้ว
รูส้ กึ แสบๆ คันๆ ในอกเหลือเกิน
“ท่านพ่อกับท่านแม่ของฉันเป็ นคนใจดี ไม่มที างทีท่ า่ นจะรังเกียจ
เธอ เพราะเธอคือคนทีฉ่ นั เลือกแล ้ว”
อัสลานเอ่ ยเสียงนุ่ มนวลพร้อมกับยกมือขาวเนียนเย็นชืดขึ้น
จุมพิตเบาๆ ขณะสบประสานสายตาด้วยแววตาที่เปี่ ยมลน้ ไปด้วย
ความอบอุ่นอ่อนโยน หทัยหยาดทิพย์มองสบตาเขาตอบ ประกายของ
ความห่วงใยสัมผัสได้จากดวงตาคมทรงเสน่หน์ นั้ ท�ำให้รูส้ กึ อบอุ่นหัวใจ
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เหลือเกิน เธอกะพริบตาเบาๆ เพือ่ ขับไล่นำ�้ ตาให้ไหลย้อนกลับไปดังเดิม
“เชื่อใจฉันไหม” ชายหนุ่ มถามความพร้อมของคนขา้ งกายเมือ่
ประตูรถคันหรูถกู เปิ ดออก หทัยหยาดทิพย์มสี หี น้าคล ้ายลังเล แต่กย็ อม
พยักหน้า เพราะเธอเชื่อใจเขา…
“ยิ้มหวานๆ ด้วย ท่านแม่ของฉันออกมารอต้อนรับเราแล ้ว”
เขากระซิ บ บอกพลางมองออกไปด้า นนอกด้ว ยแววตาที่
ทอประกายแห่งความอบอุ่น เมือ่ เห็นมารดาก�ำลังเดินออกมาด้านนอก
ก่อนท่านจะชะเง ้อมองมาทีร่ ถอย่างรอคอย คงจะแปลกใจว่าท�ำไมลูกชาย
ถึงไม่ยอมลงจากรถเสียที
หทัยหยาดทิพย์ถกู มือหนาประคองลงจากรถ เสียงหวานพึมพ�ำ
ขอบคุณเขา แล ้วเดินตามแรงจับจูงขึ้นไปยังคฤหาสน์หลังงามทีใ่ หญ่กว่า
คฤหาสน์บริรกั ษ์เกียรติกุลเกือบสองเท่า แต่หญิงสาวคงไม่มอี ารมณ์
ชื่นชมมันในตอนนี้ เพราะมารดาของอัสลานก�ำลังมองมาที่เธออย่าง
ไม่ละสายตา หทัยหยาดทิพย์ระบายยิ้มอ่ อนหวานเพื่อกลบเกลื่อน
ความกลัวทีก่ ำ� ลังท�ำให้ใจสั่นหวิว

วิกตอเรีย อัลชามาล ยกมือขึ้นทาบอกขณะมองไปยังลูกชาย

ที่กำ� ลังจูงมือสตรีสาวสวยหน้าหวานปานตุ๊กตากระเบื้องเคลือบเดิน
เขา้ มาหา อัสลานไม่เคยพาผูห้ ญิงคนไหนเขา้ มาในคฤหาสน์อลั ชามาล
บทจะพามาก็ไม่ยอมบอกใหน้ างได้ทันตัง้ ตัวสักนิด สตรีชาวอังกฤษ
วัยกลางคนในชุดเดรสแขนยาวสีฟ้าอ่อนประดับด้วยลูกไม ้อย่างงดงาม
ยาวกรอมเทา้ คู่ กบั ฮิญาบเขา้ ชุดกันก้าวออกไปด้านหน้าเล็กน้อย แม ้
สีหน้าจะเรียบนิ่ง แต่ข ้างในนัน้ เต็มไปด้วยความร้อนรุ่ม
“พาใครมาด้วยจ๊ะอัสลาน”
เสียงอ่อนหวานถามขึ้นทันทีทล่ี ูกชายเพียงคนเดียวเข ้ามาหยุดอยู่
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ตรงหน้า แววตาของวิกตอเรียไร้การคาดคัน้ หรือจับผิด หากแต่เต็มไปด้วย
ความอ่อนโยน ทัง้ ทีอ่ ยากจะรูใ้ จจะขาดว่าแม่หนู ทอ่ี ยู่ข ้างกายอัสลานนัน้
เป็ นใครมาจากไหนกัน
“หทัยหยาดทิพย์ เธอจะมาเป็ นภรรยาของลูกครับท่านแม่”
อัสลานบอกออกไปตามตรงพร้อมกับคลีย่ ้ มิ ให้กบั มารดาอย่าง
อ่อนโยน ท�ำเอาคนถูกแนะน�ำถึงกับแก้มซับสีระเรื่อขึ้นทันตาด้วยความ
ขวยเขิน ขณะทีใ่ จนัน้ ก็ค่อยๆ พองโตขึ้นเรื่อยๆ
ค�ำตอบที่ได้รบั จากลูกชายท�ำเอาสตรีวยั หา้ สิบปี ถงึ กับอึ้งจนพูด
ไม่ออกไปชั่วขณะ นางท�ำปากพะงาบๆ คล ้ายจะถามเพือ่ ความแน่ใจว่า
สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ นัน้ ถูกต้องแล ้ว อัสลานจึงช่วยยืนยันใหม้ ารดามั่นใจอีกครัง้
ด้วยการพยักหน้ารับเบาๆ วิกตอเรียถึงกับยกมือขึ้นทาบอกอีกรอบ
นางละอยากจะเป็ นลมเหลือเกิน แต่ ยงั เป็ นตอนนี้ไม่ได้ เพราะต้อง
ท�ำความรู้จกั กับว่าทีล่ ูกสะใภ้ทร่ี อมานานเสียก่อน
“สวัสดีจะ้ หนู ไม่ได้โดนลูกชายของฉันบังคับมาใช่ไหมจ๊ะ”
หลังจากหายตกใจ วิกตอเรียก็ถามคนข ้างกายลูกชายด้วยน�ำ้ เสียง
เอื้ออาทร ท ้ายประโยคนัน้ คล ้ายถามเล่นๆ แต่แฝงเร้นไปด้วยความจริงจัง
อยูไ่ ม่นอ้ ย แม่หนู คนนี้ดูเรียบร้อยอ่อนหวาน แถมยังดูไร้เดียงสามากนัก
“ลูกซื้อตัวเธอมาครับ” อัสลานเป็ นฝ่ ายตอบเสียเอง เนื่องจาก
เกรงว่าหากใหห้ ญิงสาวเป็ นฝ่ ายพูดเองจะเป็ นการตอกย�ำ้ ใหเ้ ธอต้อง
หมองเศร้ามากกว่าเดิม
หทัย หยาดทิพ ย์ช อ้ นใบหน้า ขึ้น มองชายหนุ่ ม เล็ก น้อ ย แล ว้
หลุบเปลือกตาลงปิ ดซ่อนความสร้อยเศร้าในแววตาคู่งาม ใจดวงน้อย
เจ็บแปลบปลาบอย่ างบอกไม่ถูก แต่ มนั ก็เป็ นเรื่องจริงที่เธอถูกเขา
ซื้อตัวมา
“อัสลาน...” คราวนี้วกิ ตอเรียตกตะลึงมากกว่าเดิม แต่ไม่ได้คดิ
อยากจะต�ำหนิเพราะรูด้ วี า่ คนอย่างอัสลานมีเหตุผลเสมอ
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อัสลานจับกระชับมือบอบบางแน่นขึ้นเมือ่ หทัยหยาดทิพย์พยายาม
จะดึงมือออกจากการกอบกุม ชายหนุ่มสัมผัสได้ถงึ อาการต่อต้านเล็กๆ
ทีเ่ กิดขึ้น
“เธอถูกแม่เลี้ยงบังคับพามาใช้หนี้ทต่ี ดิ ค้างไว้กบั บิดาของอิชครับ
แต่ ท่านไม่สามารถรับไว้ได้ ลูกก็เลยจ่ายหนี้กอ้ นนัน้ แทนแลว้ พาเธอ
มาด้วย”
วิกตอเรียมองคนทีย่ นื ก้มหน้างุดอยูข่ ้างกายด้วยความรูส้ กึ สงสาร
จับใจ หัวอกของคนเป็ นแม่ได้ยินแล้วรู้สกึ สะเทือนใจเหลือเกิน ต่อม
ของความเป็ นมนุ ษย์ของแม่เลี้ยงคนนัน้ พังไปแลว้ หรืออย่างไร ท�ำไม
ถึงได้ใจร้ายใจด�ำถึงเพียงนี้
“ชีวติ แม่หนู คนนี้ช่างน่ าสงสารนัก โชคดีแลว้ ที่ได้พบกับลูกนะ
อัสลาน”
ท�ำไมวิกตอเรียถึงรู้สกึ โล่งใจอย่างนี้ก็ไม่รูน้ ะ ดวงตาสีฟ้าสดใส
มองว่าทีล่ ูกสะใภแ้ ล ้วทอดถอนหายใจออกมาเบาๆ หากอัสลานไม่ช่วย
เอาไว ้ นางไม่อยากจะคิดเลยว่าต่อจากนี้ไปแม่หนู คนนี้จะต้องพบเจอ
กับอะไรบ ้าง
“ท่านแม่ไม่ตำ� หนิลูกใช่ไหมครับ” แม้รูอ้ ยู่แล ้วว่ามารดาไม่คดิ จะ
ต�ำหนิเลยสักนิด แต่ทถ่ี ามก็เพราะอยากจะให้วา่ ทีภ่ รรยาของเขาเลิกกังวล
และคิดมากเสียที แถมมารดาของเขายังแสดงออกเสียชัดเจนขนาดนี้วา่
พึงพอใจในตัวเธอมากแค่ไหน
“ไม่เลยจ้ะ เธอคือคนทีล่ ูกเลือกนี่จะ๊ ”
วิกตอเรียส่ายหน้าเบาๆ พร้อมกับระบายยิ้มบางๆ จะให ้นางต�ำหนิ
ได้อย่างไร เมือ่ ลูกชายดูหวงแหนว่าทีภ่ รรยาขนาดนัน้ อีกอย่าง ทัง้ นาง
และสามีกเ็ คารพการตัดสินใจของลูกเสมอ ไม่เคยตีกรอบให ้เป็ นในสิง่ ที่
ตนต้องการ อัสลานอายุสามสิบสามแล ้ว เป็ นถึงผู ้บริหารของอัลชามาล
เวลาจะตัดสินใจท�ำอะไรเขาจะไตร่ตรองเป็ นอย่างดีเสมอ
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“ขอบคุณครับ ลูกรักท่านแม่”
ชายหนุ่ มปล่อยมือจากหทัยหยาดทิพย์ชั่วคราว แล ้วเดินเขา้ ไป
โอบกอดพร้อมหอมแก้มมารดา ก่อนจะเปิ ดโอกาสให้ทา่ นได้ทำ� ความรูจ้ กั
กับว่าทีล่ ูกสะใภ้ทแ่ี อบกระซิบบอกทีข่ ้างหูเขาว่า ‘ชอบคนนี้มาก’
หทัยหยาดทิพย์ยนื มองอัสลานแสดงความรักต่อมารดาของเขา
แล ้วแย้มยิ้มบางๆ แม ้จะเป็ นคนค่อนข ้างเคร่งขรึม แต่เวลาทีอ่ ยูก่ บั มารดา
ชายหนุ่มก็ดูอ่อนโยนไม่นอ้ ยเลย
“ฉันชื่อวิกตอเรียนะจ๊ะ เป็ นแม่ของอัสลาน แล ้วหนู ช่อื อะไรจ๊ะ”
มารดาของอัสลานคลีย่ ้ มิ อ่อนหวานอย่างชื่นชมและเอ็นดูในตัว
ว่าที่ลูกสะใภ ้ คนเอเชียสินะ ดู สิ ผมด�ำสวย ผิวขาวผ่ อง หน้าตา
ก็สวยหวานราวกับนางฟ้ า ดวงตากลมโตหวานซึ้ง มีเสน่ หช์ วนมอง
เหลือเกิน ไม่แปลกใจเลยทีค่ นช่างเลือกอย่างอัสลานจะเลือกคนนี้
“สวัสดีค่ะ หนู ช่อื หทัยหยาดทิพย์ค่ะ หรือเรียกหทัยก็ได้ค่ะ”
หทัย หยาดทิพ ย์ย กมือ ไหว อ้ ย่ า งนอบน้อ ม พร้อ มกับ คลี่ย้ ิม
อ่อนหวาน ความประหม่าเริ่มลดลงเพราะความเอื้ออาทรทีไ่ ด้รบั จาก
มารดาของอัส ลาน ท่ า นเป็ น คนใจดีอ ย่ า งที่ช ายหนุ่ ม ว่า จริง ๆ ด้ว ย
แถมยังงดงามและดูอ่อนเยาว์จนเดาอายุไม่ออกเลย
“ท�ำตัวตามสบายนะจ๊ะ ทีน่ ่ีกเ็ ป็ นบ ้านของหนู เหมือนกัน”
นางเดินเข ้าไปจับมือของหทัยหยาดทิพย์มากุมไว ้พลางมองด้วย
แววตาทีเ่ ต็มไปด้วยความเอ็นดู เริ่มรูส้ กึ ถูกชะตามากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
ความเรียบร้อย อ่อนหวาน และอ่อนน้อมถ่อมตน วิกตอเรียไม่ได้
สนใจเลยสักนิดว่าหทัยหยาดทิพย์เป็ นใครมาจากไหน ขอแค่เป็ นคนดี
และเข ้ากับครอบครัวของนางได้กพ็ อแล ้ว
“ขอบคุณค่ะ”
หญิงสาวระบายยิ้มอ่อนหวาน ขอบตาร้อนผ่าวด้วยความซาบซึ้งใจ
และตื้นตันใจกับการต้อนรับแสนอบอุ่น หทัยหยาดทิพย์เมม้ ริมฝี ปาก
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เข ้าหากันเพือ่ สะกดกลัน้ ไม่ให้ตวั เองร้องไหอ้ อกมา ทัง้ ทีข่ อบตาแดงก�ำ่
และน�ำ้ ตาเริ่มรื้นขึ้นมา จนวิกตอเรียต้องรวบตัวว่าที่ลูกสะใภเ้ ขา้ มา
กอดปลอบโยน โดยมีสายตาคู่คมของอัสลานมองพร้อมกับมีรอยยิ้ม
ในหน้า นี่คอื การเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ทแ่ี สนอบอุ่นของหทัยหยาดทิพย์ อยูท่ ่ี
อัลชามาลหญิงสาวจะได้พบแต่ความสุข
“พีอ่ สั ลาน!” เสียงใสแจ๋วทีด่ งั มาจากด้านในคฤหาสน์ พร้อมกับ
เสียงฝี เทา้ ของสาวน้อยร่างเล็กในชุดยาวกรุยกรายทีว่ ง่ิ เข ้ามาสวมกอด
อัสลานด้วยความดีใจ
“เธอโตเป็ นสาวแล ้วนะ จะมากระโดดกอดพีแ่ บบนี้ไม่ได้นะนู รยี า”
อัสลานว่าอย่างอ่อนใจให้กบั สาวน้อยที่มศี กั ดิ์เป็ นลูกพี่ลูกน้อง
นู รียาเป็ นลูกสาวของชีคซากียก์ บั ภรรยาคนที่สามอย่างซาบียะห์ เป็ น
เด็กสาวทีม่ คี วามสวยแบบอาหรับแท ้ๆ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมาจากมารดา
ของเธอ แมจ้ ะเป็ นลูกสาวทีเ่ กิดจากภรรยาคนทีส่ าม แต่นูรียาก็ได้รบั
การปฏิบ ตั ิ เ ช่ น พี่ๆ คนอื่น ๆ อีก ทัง้ ชี ค ซากี ย ์ก็ ย งั ให ค้ วามรัก และ
ความส�ำคัญกับลูกๆ รวมถึงภรรยาอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากดาลามัส
เป็ นประเทศที่ผูช้ ายสามารถมีภรรยาได้มากถึงสี่คน แต่ ไม่ใช่ ทุกคน
ทีจ่ ะมีได้ เนื่องจากต้องอาศัยความพร้อมในหลายๆ ด้านทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจว่า
จะสามารถดูแลภรรยาทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกเรื่อง
แต่เด็กสาวค่อนข ้างติดมารดาของเขา เพราะท่านเป็ นคนช่วยเลี้ยง
นู รยี ามาตัง้ แต่แบเบาะ หลังจากเรียนจบไฮสกูลทีป่ ระเทศอังกฤษ นู รยี า
ก็ยา้ ยกลับมาอยู่ทด่ี าลามัสเพือ่ เรียนต่อมหาวิทยาลัยทีน่ ่ี ระหว่างทีร่ อ
มหาวิท ยาลัย เปิ ด ภาคเรีย นก็ ช อบมาขลุ ก อยู่ ก บั มารดาของเขา มา
ออดอ้อนคลอเคลียขอนัน่ ขอนี่เหมือนตอนเป็ นเด็กประจ�ำ ส่วนคนทีร่ กั
หลานสาวยิง่ กว่าอะไรก็ยอมตามใจแทบทุกอย่าง
“ก็นอ้ งคิดถึงพีอ่ สั ลานนี่คะ” ใช้แขนเรียวเกี่ยวกับแขนก�ำย�ำของ
พีช่ ายแลว้ ซบหน้าเขา้ หาอย่างอ้อนออด ตัง้ แต่เธอกลับมาจากอังกฤษ
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พีช่ ายก็ไม่ค่อยอยู่บ ้านเลย เดินทางไปต่างประเทศตลอด แทบไม่ค่อย
มีเวลาคุยกันเลยด้วยซ�ำ้
“เธอคิดถึงของฝากจากพีม่ ากกว่า”
ชายหนุ่ มโยกศีรษะน้องสาวเบาๆ ด้วยความหมั่นไสป้ นเอ็นดู
นู รียาอายุสบิ แปดแลว้ แต่ชอบท�ำตัวเหมือนเด็กตลอดเวลา ชอบมา
ออดอ้อนคลอเคลียขา้ งๆ เขา ทัง้ ที่ปรามหลายรอบว่าเป็ นสาวแลว้
ห ้ามท�ำแบบนี้ แต่ยายเด็กดื้อก็ไม่เคยฟังเลยสักครัง้
หทัยหยาดทิพย์มองสาวน้อยทีก่ ำ� ลังออดอ้อนอัสลานด้วยภาษา
ทีเ่ ธอฟังไม่ออกแล ้วยิ้มบางๆ เห็นการแสดงความรักทีแ่ สนอบอุ่นของ
คนในครอบครัวนี้แล ้วก็รู้สกึ อิจฉา ดูรกั ใคร่กนั แตกต่างจากครอบครัว
ของเธอมากนัก
นู รยี าอมยิ้มแล ้วเงยหน้าขึ้นมองพีช่ ายเมือ่ โดนรู้ทนั เธอย่นจมูก
ใส่อย่างซุกซนเมือ่ ถูกอัสลานใช้ปลายนิ้วเคาะทีห่ น้าผากมน
“แต่นอ้ งคิดถึงพีอ่ สั ลานมากกว่าของฝากนิดหนึ่ง อุย๊ ! ใครกันคะ
ท่านป้ า สวยจังเลยค่ะ”
สีหน้าและแววตาของนู รียาเต็มไปด้วยความตกใจเมือ่ หันไปหา
วิกตอเรียแลว้ พบกับสตรีหน้าตาสวยหวานที่เธอพลัง้ ปากเอ่ยชมโดย
ไม่ตอ้ งไตร่ตรองเลยสักนิด เพราะมัวแต่ห่วงของฝากจากพีช่ าย นู รยี า
เลยไม่ทนั สังเกตว่ามีใครยืนอยู่เคียงข ้างท่านป้ าของเธอ ดวงตาคมสวย
ทีเ่ ต็มไปด้วยความซุกซนนัน้ มองอย่างสงสัย ก่อนยิ้มอย่างเขินๆ เมือ่
อีกฝ่ ายส่งรอยยิ้มอ่อนหวานหยิบยืน่ ไมตรีมาให ้
“เธอชื่อหทัยหยาดทิพย์ เป็ นว่าทีภ่ รรยาของพี”่
อัสลานตอบค�ำถามน้องสาว แต่ดวงตาคมของเขานัน้ มองไปที่
คนทีก่ ล่าวถึงด้วยแววตาทีแ่ ฝงเร้นไปด้วยความกรุม้ กริ่ม มุมปากหยัก
ยกยิ้มในยามที่เห็นแก้มนวลของหทัยหยาดทิพย์แต้มแต่งด้วยสีชมพู
อ่อนๆ อย่างเป็ นธรรมชาติ
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นู รียาห่อปากตาโตด้วยความตกใจ ก่ อนจะรีบปรับสีหน้าแลว้
ยิ้มเจือ่ นๆ เมือ่ ถูกวิกตอเรียปรามด้วยสายตาเพราะท�ำกิรยิ าไม่เหมาะสม
กับการเป็ นกุลสตรี
“พีอ่ สั ลานไปเมืองไทยไม่ก่ีวนั เองก็จะมีภรรยาซะแลว้ รวดเร็ว
จนน้องตัง้ ตัวไม่ทนั เลยค่ะ”
เด็กสาวว่าอย่างเคืองๆ พลางช้อนใบหน้าขึ้นมองพีช่ ายทีต่ อนนี้
ดูเหมือนจะไม่สนใจในสิง่ ทีเ่ ธอพูดเลยสักนิด นู รียาถอนหายใจพร้อม
ย่นจมูกใส่ดว้ ยความหมั่นไส ้ ดูสายตาของพีช่ ายสิ มองจนว่าทีพ่ ส่ี ะใภ ้
ของเธออายแก้มแดงไปหมดแล ้ว
“สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนู รยี า เป็ นน้องสาวของพีอ่ สั ลานค่ะ ยินดีทไ่ี ด้
รูจ้ กั กับว่าทีพ่ ส่ี ะใภ ้คนสวยนะคะ”
เมื่อ ไม่ได้ร บั ความสนใจ เด็ก สาวจึง หัน ไปให ค้ วามสนใจกับ
ว่าทีพ่ ส่ี ะใภ ้ของเธอแทน นู รยี าเข ้าไปจับมือบางทีแ่ สนจะเนียนนุ่มพร้อม
แนะน�ำตัวด้วยความตื่นเต้น จนวิกตอเรียอดขันไม่ได้
“สวัสดีค่ะ ยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั เช่นกันค่ะ”
หทัยหยาดทิพย์ย้ มิ ให้กบั ความน่ารักของเด็กสาว นู รยี าเป็ นเด็ก
ทีส่ วยและมีเสน่หต์ ามสไตล์สาวอาหรับแท ้ๆ แต่บคุ ลิกนั้นติดจะซุกซน
ไม่นอ้ ยเลย
หลังจากที่ได้ทักทายและท�ำความรู้จกั กันพอหอมปากหอมคอ
วิกตอเรียก็พาหทัยหยาดทิพย์ไปยังหอ้ งส่วนตัวเพื่อที่จะได้พกั ผ่อน
ใหห้ ายเหนื่อยหลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมง โดยใหค้ นรับใช้อยู่คอย
อ�ำนวยความสะดวก หากขาดเหลืออะไรจะได้ช่วยจัดหาให ้ ซึง่ ห ้องพัก
ของหทัยหยาดทิพย์จะอยู่คนละฝั่งกับอัสลาน เนื่องจากไม่สามารถให ้
หนุ่ มสาวพักอยู่หอ้ งเดียวกันได้จนกว่าจะถึงวันแต่ งงาน ไม่อย่างนัน้
ฝ่ ายหญิงอาจจะถูกครหาในทางไม่ดี คนเป็ นแม่ก็ได้แต่หวังว่าลูกชาย
จะรักษาความเป็ นสุภาพบุรษุ เอาไว้ ไม่บมุ่ บ่ามใจร้อน เพราะดูจากสายตา
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ทีเ่ ต็มไปด้วยความลุม่ หลงในยามทีม่ องว่าทีภ่ รรยาแล ้วนางก็ชกั จะหวัน่ ใจ

หลังจากผ่านพ ้นมื้อค�ำ่ อันแสนอบอุ่น อัสลานก็ถกู บิดาเรียกตัว

เขา้ มาคุยในหอ้ งท�ำงาน การพูดคุยครัง้ นี้ค่อนขา้ งจริงจังและเป็ นการ
เป็ นงานมากพอสมควร เนื่องจากคฤหาสน์อลั ชามาลก�ำลังจะต้อนรับ
สมาชิกใหม่เร็วๆ นี้ แม ้จะตกใจไม่นอ้ ยทีล่ ูกชายตัดสินใจแต่งงานอย่าง
กะทันหัน แต่ นาบิล บิน อุสมาน อัลชามาล กลับไม่ได้คดิ ทีจ่ ะขัดขวาง
เลยสักนิด และไม่เคยคิดว่าการแต่งงานโดยทีท่ งั้ สองไม่ได้รจู้ กั กันหรือ
เป็ นคนรักกันมาก่ อนจะน�ำไปสู่ชีวติ คู่ ท่ลี ม้ เหลวในอนาคต บางทีการ
เริ่มต้นจากศูนย์อาจจะดีกว่าการทีม่ ตี ้นทุนอยู่แล ้วก็ได้
“รูใ้ ช่ไหมอัสลาน ถึงแม ้ลูกจะถูกเลี้ยงมาแบบตะวันตก แต่กต็ อ้ ง
ท�ำทุกอย่างตามธรรมเนียมของทีน่ ่ี”
นาบิล ที่นั่ ง อยู่ เ คีย งข า้ งกับ ภรรยาบนโซฟาตัว ยาวกล่า วเตือ น
ลูกชายด้วยน�ำ้ เสียงติดจะเคร่งขรึม ดาลามัสเป็ นประเทศทีค่ ่อนข ้างเสรี
การสมรสกับ ชาวต่ า งชาติ น ั้น ถือ เป็ นเรื่ อ งปกติ แต่ ก็ ต อ้ งยึด ตาม
ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องทีน่ ่ี และมีหนึ่งกฎเกณฑ์ทค่ี ่อนข ้างเคร่งครัดและ
ยึดถือปฏิบตั ิกนั มาตัง้ แต่บรรพบุรุษ คือการที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
ต่างศาสนาจะไม่สามารถขึ้นปกครองประเทศได้ เดิมทีลูกชายคนโตอย่าง
เขาต้องรับช่วงต่อจากบิดาหรือ ชีคอุสมาน อัลชามาล ในการปกครอง
ประเทศ แต่ได้พบรักกับวิกตอเรียซึง่ เป็ นสาวชาวอังกฤษ เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ป
ศึ ก ษาต่ อ ด้า นธุ ร กิจ ที่นั่ น นาบิล จึง ได้เ ลือ กสละต�ำ แหน่ ง ที่จ ะท�ำ ให ้
เป็ นใหญ่ทส่ี ุดในประเทศให้กบั น้องชาย แล ้วแต่งงานกับหญิงสาวคนรัก
ทีป่ ลูกต้นรักกันมานานหลายปี เพราะคิดว่าซากียเ์ หมาะกับต�ำแหน่งนี้
มากกว่า และเขาก็รกั ในงานบริหาร คงปกครองประเทศได้ไม่ดีเท่า
น้องชาย
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“ลูกรูค้ รับท่านพ่อ”
อัสลานพยักหน้ารับเบาๆ ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูแบบตะวันตก แต่
ยังรวมถึงการใช้ชวี ติ อีกด้วย ชายหนุ่มอยูท่ ป่ี ระเทศอังกฤษมาตัง้ แต่เกิด
จนกระทัง่ เรียนจบ ก่อนจะกลับมารับช่วงต่อทางธุรกิจจากบิดาทีด่ าลามัส
เมื่อสิบปี ก่อน แต่ เขาก็เขา้ ใจธรรมเนียมการปฏิบตั ิของที่น่ีดี แมจ้ ะ
เปิ ดกว ้าง แต่กม็ บี างอย่างทีค่ ่อนข ้างเคร่งครัด
“พ่อได้คุยกับอาซากียแ์ ลว้ นะ งานแต่งงานของลูกจะถูกจัดขึ้น
อีกหนึ่งเดือนขา้ งหน้า” นาบิลเพิ่งได้โทร.ไปคุยกับชีคซากียเ์ ป็ นการ
เร่ งด่วน ฝ่ ายนัน้ ก็ตกใจไม่แพ้กนั ที่หลานชายก�ำลังจะมีภรรยาอย่าง
กะทันหันถึงเพียงนี้
“ท�ำไมนานจังเลยครับ”
เขาถามขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมขมวดคิ้วมุ่นคลา้ ยเด็กถูกขัดใจ
ทัง้ ทีป่ กติไม่ใช่คนใจร้อนเลยสักนิด รูส้ กึ ขัดใจนิดๆ กับก�ำหนดการทีด่ ู
ยาวนานเหลือเกินในความรูส้ กึ อัสลานแทบไม่อยากรออีกต่อไป อยาก
จะใหง้ านแต่งงานเกิดขึ้นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เลยด้วยซ�ำ้ เพราะเขาอยาก
จะได้หทัยหยาดทิพย์มาอยู่เคียงข ้างกายใจจะขาดแล ้ว
ให ้ตายเถอะ! แม่เนื้อนิ่มร่ายมนตร์สะกดใส่เขาหรืออย่างไร ท�ำไม
ถึงได้คลั่งไคล ้เธอทัง้ ทีพ่ บกันไม่ถงึ วันเลยด้วยซ�ำ้
“เร็วทีส่ ุดแล ้วนะลูกชาย ยังต้องเตรียมอะไรอีกตัง้ มากมาย จะ
ทันการณ์หรือเปล่าก็ไม่ร”ู้
นาบิลว่าเสียงกลัว้ ขันด้วยท่าทีผ่อนคลาย พร้อมกับหันไปสบตา
กับภรรยาทีก่ ำ� ลังนั่งกลัน้ รอยยิ้ม ซึง่ วันนี้คู่ชวี ติ ของเขามีสหี น้าอิ่มเอิบ
ไปด้วยความสุขมากกว่าปกติ
“ปกติลูกไม่ใช่คนใจร้อนนี่จะ๊ อัสลาน” คนเป็ นมารดาทักทว้ งขึ้น
พร้อมยิ้มละมุน ใจร้อนจริงนะลูกชายคนนี้ ทัง้ ทีเ่ พิง่ จะพบหน้าน้องได้
ไม่ถงึ วันดีดว้ ยซ�ำ้
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ว่าทีเ่ จ้าบ่าวใจร้อนมีสหี น้าเรียบนิง่ ราวกับก�ำลังใช้ความคิดอย่างหนัก
ใจนัน้ อยากจะขอให้บดิ าเลือ่ นวันแต่งงานเข ้ามาอีกสักนิด แต่ปากมันหนัก
ไม่กล ้าพูดออกไป
“ถือซะว่าให ้เวลาน้องได้ปรับตัวกับการอยู่ทน่ี ่ีก่อนไงจ๊ะ ลูกรอได้
ใช่ไหม”
วิกตอเรียเอ่ยต่อเมือ่ เห็นสีหน้าของลูกชาย นางรูว้ า่ อัสลานก�ำลัง
ไม่พอใจ แต่เขาพยายามเก็บง�ำมันเอาไว ้ แต่คงไม่อาจรอดพน้ สายตา
ของคนทีอ่ มุ ้ ท ้องเขามาได้หรอก
อัสลานมีสหี น้าครุน่ คิด นัน่ สินะ เขาควรจะให ้เวลาหทัยหยาดทิพย์
ได้ปรับตัว ทัง้ วัฒนธรรม ศาสนา และความเป็ นอยู่นนั้ แตกต่างจาก
บา้ นเกิดของหญิงสาวแทบทุกอย่ าง แต่ …แต่ งงานแลว้ ค่ อยปรับตัว
ก็ย่อมได้น่ีนา เพราะถึงอย่างไรหญิงสาวก็ตอ้ งเป็ นภรรยาของเขาและ
อาศัยอยู่ท่ีดาลามัสตลอดไปอยู่แลว้ ยังมีเวลาใหต้ อ้ งปรับตัวอีกตัง้
มากมาย ความคิดของอัสลานเริ่มถกเถียงกันวุน่
“ลูกรอได้ครับท่านพ่อท่านแม่”
ในทีส่ ุดอัสลานก็ตอ้ งยอมจ�ำนนแต่โดยดี เก็บง�ำเอาความร้อนใจ
ไวภ้ ายใน ถึงอย่างไรหทัยหยาดทิพย์ก็เป็ นของเขาอยู่แลว้ เวลาแค่
หนึ่งเดือนมันจะนานสักแค่ ไหนกัน ก็แค่ สามสิบวันเท่ านัน้ เอง แต่
ใหต้ ายเถอะ! มันคงเป็ นสามสิบวันที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานมากแน่ ๆ
แค่ห่างจากหทัยหยาดทิพย์ไม่ถงึ ครึ่งชั่วโมง ใจก็คะนึงหาเสียแล ้ว
“ระหว่างนี้จะท�ำอะไรก็อย่าประเจิดประเจ้อนัก เดีย๋ วน้องจะถูกพูด
ในทางเสียหายหากคนอื่นเห็นเขา้ ” บิดากล่าวเตือน ไม่คิดกีดกัน แต่
ไม่อยากให ้หทัยหยาดทิพย์ถกู มองในทางไม่ดี
“ครับ”
เป็ นครัง้ แรกเลยก็วา่ ได้ทอ่ี สั ลานรับปากโดยทีไ่ ม่รูว้ า่ ตัวเองจะท�ำได้
หรือไม่ นึกฉุนตัวเองทีเ่ ป็ นเอามากถึงเพียงนี้ ชายหนุ่มลอบถอนหายใจ
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ออกมาเบาๆ พร้อมกับพยายามปัดเรื่องนี้ใหอ้ อกไปจากหัวชั่วคราว
เพือ่ ไม่ให้ตวั เองฟุ้ งซ่านมากเกินไป
“อิชฝากผ ้าไหมมาให ้ท่านแม่ตดั ชุดสวยๆ ด้วยนะครับ”
“ฝากขอบคุณอิชด้วยนะลูก” วิกตอเรียระบายยิ้มอย่างยินดีกบั
ของฝากทีแ่ สนถูกใจ อชิระรูว้ ่านางชอบผา้ ไหมไทย ก็มกั จะฝากมาให ้
เสมอเวลาทีอ่ สั ลานเดินทางไปประเทศไทย
“แลว้ ก็อย่าลืมเชิญอิชกับครอบครัวมาร่วมงานแต่งงานของลูก
ด้วยนะอัสลาน”
ครอบครัวของอัสลานและอชิระนัน้ รูจ้ กั และค่อนข ้างสนิทสนมกัน
มากพอสมควร เนื่องจากบิดาและมารดาของอชิระเองก็เคยเดินทาง
มาเที่ยวที่ดาลามัสบ่อยครัง้ และจะมาพักผ่อนที่คฤหาสน์อลั ชามาล
ทุกครัง้ ตามค�ำเชื้อเชิญของบิดามารดาของอัสลาน
“ครับ ท่ า นพ่ อ ” อัส ลานพยัก หน้า รับ พร้อ มกับ ยิ้ ม เล็ก น้อ ย
ครอบครัวของอชิระถือว่าเป็ นแขกส�ำคัญของงานนี้เลยละ
“ดึกมากแล ้ว พ่อกับแม่คงต้องขอตัวไปนอนก่อน” นาบิลว่าขึ้น
หลังจากมองนาฬกิ าเรือนหรูทต่ี ดิ อยู่ข ้างผนัง เขาลอบสังเกตแววตาของ
ลูกชาย ดูเหมือนอัสลานก�ำลังมีเรือ่ งกระวนกระวายอยูใ่ นใจ คงอยากจะ
ให ้เขาจบการสนทนาเร็วๆ
“ฉันเป็ นห่วงหนู หทัยจังเลยค่ ะคุณ แปลกที่แปลกทางแบบนี้
กลัวแกจะนอนไม่หลับ”
วิกตอเรียเปรยขึ้นคล ้ายกังวล ขณะลุกขึ้นจากโซฟาพลางเหลือบ
สายตามองลูกชายเล็กน้อย แม้ไม่สามารถอ่านใจคนได้ แต่ดูจากแววตา
แล ้วนางขอเดาว่าอัสลานคงอยากจะพบหน้าว่าทีภ่ รรยาก่อนเข ้านอน
“เดีย๋ วผมไปดูให ้ครับ ท่านพ่อกับท่านแม่ไปพักผ่อนเถอะครับ”
ชายหนุ่ ม รีบ เสนอ ไม่อ ยากให ม้ ารดาเกิด ความกัง วลใจ แต่
ส่วนหนึ่งก็เพราะอยากจะไปเห็นหน้าใครบางคนมากกว่า
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“ฝากน้องด้วยนะลูก”
อัสลานพยักหน้ารับแล ้วลุกขึ้นไปส่งบิดามารดาทีป่ ระตู ขณะใจนัน้
ลอยไปหาใครบางคนที่อยู่หอ้ งนอนฝั่งปี กซา้ ยของคฤหาสน์อลั ชามาล
หลังจากที่ท่านทัง้ สองลับตาไป ชายหนุ่ มก็รีบเดินไปในทิศทางที่ใจ
เรียกร้องหาในทันที

แมพ้ ระจันทร์ดวงโตที่เปล่งแสงสีนวลจะเป็ นดวงเดียวกันกับ

ทีเ่ คยเฝ้ ามองแทบทุกคืน แต่ความรูส้ กึ ของหทัยหยาดทิพย์นนั้ แตกต่าง
แววตากลมโตที่เ จื อ ด้ว ยความเศร้า สร้อ ยมองมัน ด้ว ยความรู ้ สึก
ไม่คุน้ เคยนัก อาจเพราะเป็ นการเริ่มต้นชีวติ ใหม่ทแ่ี ทบไม่ได้เตรียมตัว
และเตรียมใจเท่าไรนัก หญิงสาวไม่เคยคิดเลยว่าชีวติ ของเธอจะต้อง
พบกับความผันแปรครัง้ ใหญ่ขนาดนี้ คล ้ายก�ำลังจะตกลงไปในนรกแล ้ว
ถูกฉุดขึ้นมาในวินาทีสุดท ้ายอย่างไรอย่างนัน้ และไม่รูเ้ ลยว่าการจากมา
เพราะถูกบังคับในตอนแรกและยอมรับในโชคชะตาในตอนหลังนัน้ จะ
ส่งผลอย่างไรบ ้าง
แต่ท่แี น่ ๆ การหายตัวไปจากบา้ นบริรกั ษ์เกียรติกุลของเธอคง
ไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจ โดยเฉพาะบิดาทีไ่ ม่เคยเห็นเธออยู่ใน
สายตามาตัง้ นานแลว้ เนื่องจากหทัยหยาดทิพย์ไม่ใช่ คนส�ำคัญของ
ศันย์ บริรกั ษ์เกียรติกลุ ตัง้ แต่ส้ นิ ภรรยาอย่างกันเกรา มารดาของเธอ
นับตัง้ แต่ นนั้ มาหทัยหยาดทิพย์ก็กลายเป็ นคนไร้ตวั ตนส�ำหรับบิดา
บ่อยครัง้ ทีร่ สู้ กึ น้อยใจทีถ่ กู ละเลยจนกลายเป็ นความเคยชิน ทัง้ ทีเ่ คยเป็ น
ที่รกั ของท่านมาโดยตลอด จนกระทั่งในวันที่ดวงดาวและลูกสาวของ
หล่อนเข ้ามาในบ ้าน ทุกอย่างก็เปลีย่ นไปตลอดกาล…
คิดถึงอดีตแล ้วหทัยหยาดทิพย์กไ็ ด้แต่ปิดเปลือกตาลงเพือ่ ปกปิ ด
ความหมองหม่นในดวงตา ความปวดร้าวในใจมันยากจะเลือนหาย
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ในชั่วพริบตา แมเ้ วลาผ่านมาหลายปี แต่ทุกอย่างทันก็ยงั ติดตรึงอยู่
ในใจตลอดเวลา คงต้องรอเวลาให ้มันค่อยๆ จางหายไปอย่างช้าๆ ไม่ช ้า
ก็เร็วคงจะลืมมันได้แน่นอน แต่ตอนนี้หญิงสาวคิดถึงแต่ย่านวลจันทร์
หญิงชราที่คอยอุม้ ชูดูแลและใหค้ วามอบอุ่นมาโดยตลอด หลังจาก
สิ้นมารดาก็มเี พียงท่านทีใ่ ห ้ความเมตตา ความรัก และความห่วงใยแก่
หทัยหยาดทิพย์อย่างท่วมท ้น ท�ำให ้เธอไม่เคยรูส้ กึ ขาด และไม่เรียกร้อง
อยากจะได้ในสิ่งที่สูญเสียไปให้กบั คนอืน่
ป่ านนี้ คุ ณ ย่ า คงบ่น หาหากติด ต่ อ เธอไม่ไ ด้ เพราะหลัง จากที่
หทัยหยาดทิพย์เรียนจบได้เพียงสามเดือนท่านก็ไปอยู่กบั เนตรนภา
ลูกสาวคนเล็กทีไ่ ปมีครอบครัวอยู่ทป่ี ระเทศสวีเดน ซึง่ ย่านวลจันทร์จะ
ติดต่อมาหาอาทิตย์ละสองถึงสามครัง้ เนื่องจากเป็ นครัง้ แรกทีห่ ่างกัน
ไกลโดยไม่ได้พาเธอไปด้วย อีกทัง้ ยังคงเป็ นห่วงที่ตอ้ งปล่อยใหเ้ ธอ
เผชิญกับครอบครัวใหม่ของบิดาตามล�ำพัง หลังจากที่เคยมีท่านคอย
กางปี กปกป้ องคุม้ ครองมาโดยตลอด
หทัยหยาดทิพย์กลัวเหลือเกินว่าจะท�ำให ้คุณย่าเป็ นกังวล พรุ่งนี้
เธอคงขอความช่ ว ยเหลือ จากอัส ลานเพื่อ ที่จ ะได้ติด ต่ อ หาท่ า น ทัง้
ย่านวลจันทร์และเนตรนภาจะได้ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงมากนัก ถึงแมก้ าร
มาอยู่ทน่ี ่ีจะเริ่มได้ไม่ดแี ละไม่ถูกต้องเท่าไร แต่ครอบครัวของอัสลาน
ก็ใหม้ อบความเอื้ออาทรและใหเ้ กียรติหทัยหยาดทิพย์เป็ นอย่างมาก
ท�ำใหห้ ญิงสาวมีกำ� ลังแรงใจทีจ่ ะเริ่มต้นชีวติ ใหม่ข้นึ มาเป็ นกอง ในเมือ่
วันแรกผ่านไปด้วยดี พรุ่งนี้กต็ อ้ งดีกว่านี้อย่างแน่นอน
คิดอย่างให ้ก�ำลังใจตัวเองแล ้วค่อยๆ เปิ ดเปลือกตาบางใสขึ้นมา
อย่างช้าๆ แพขนตางอนกะพริบไปมาเบาๆ เงาในดวงตาคู่งามนัน้ ยังคง
เป็ นพระจันทร์ดวงเดิมที่ส่องแสงสุกสกาว หทัยหยาดทิพย์มองด้วย
ใบหน้าที่แต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มบางๆ เมือ่ นึกถึงเสียงหวานๆ ที่เคย
เอ่ยบอกในยามทีโ่ อบกอดทอดมองดวงจันทร์
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“สักวันแม่จะขึ้นไปอยู่บนนัน้ ถ ้าหทัยคิดถึงแม่กใ็ ห ้มองขึ้นไปบน
ดวงจันทร์ เพราะแม่จะเฝ้ ามองหทัยจากบนนัน้ ทุกวัน”
เด็กน้อยในวัยหา้ ขวบในตอนนัน้ ไม่เข ้าใจเท่าไรนัก แต่เธอก็เก็บ
ค�ำพูดของมารดาเอาไว้ในใจตลอดเวลา จนวันหนึ่งทีต่ อ้ งสูญเสียมารดา
อย่างกะทันหัน เด็กน้อยจึงรูว้ า่ การมองพระจันทร์ทำ� ใหเ้ ธอคลายความ
คิดถึงจากมารดาได้มากจริงๆ ทุกครัง้ ทีม่ องขึ้นไปบนนัน้ หทัยหยาดทิพย์
จะเห็นใบหน้าทีเ่ ต็มไปด้วยรอยยิ้มของกันเกราเสมอ ทุกครัง้ ทีเ่ ศร้าหมอง
เธอจะมองขึ้นไปบนนัน้ พร้อมกับระบายความในใจใหด้ วงจันทร์บน
ฟากฟ้ าฟัง แม้วนั ทีจ่ นั ทราอับแสงหรือมีเพียงเสี้ยว แต่หทัยหยาดทิพย์
ก็ยงั รู้สกึ อุ่นใจที่ได้มอง แม้มนั จะเป็ นเพียงแค่ จินตนาการที่เธอสร้าง
ขึ้นมาเพือ่ ช่วยปลอบประโลมตัวเอง แต่ก็ยงั ดีกว่าปล่อยให้ตวั เองต้อง
หมองหม่น
“แม่คะ แม่จะเป็ นก�ำลังใจให ้หทัยใช่ไหมคะ”
เสียงอ่อนหวานร�ำพึงร�ำพันถามขึ้นไปบนฟ้ า แววตากลมโตมอง
ขึ้นไปด้วยความหวัง พระจันทร์ท่ีเปล่งแสงเรืองรองนัน้ คลา้ ยก�ำลัง
ตอบรับค�ำขอของเธออยู่ หทัยหยาดทิพย์คลีย่ ้มิ อ่อนหวาน มือบอบบาง
ยกขึ้นวางทาบที่เหนืออกขา้ งซา้ ย รู้สกึ อุ่นใจขึ้นกว่าเดิมมากนัก เธอ
เฝ้ ามองพระจันทร์ดวงโตจนดวงตาเริ่มจะหนักอึ้ง ความเหนื่อยสะสม
มาจากการเดินทางท�ำให ้หทัยหยาดทิพย์คดิ ว่าเธอควรจะพักผ่อนได้แล ้ว
ระหว่างทีก่ ำ� ลังจะหมุนตัวกลับเข ้าหอ้ งนอนเสียงเคาะประตูหอ้ งก็ดงั ขึ้น
เสียก่อน จนต้องรีบเดินออกไปดูวา่ ใครกันทีม่ าเคาะห ้องของเธอกลางดึก
แบบนี้

เจ้าของหอ้ งอ้าปากค้างพร้อมกับแก้มแดงที่รอ้ นซู่ แลว้ เบือน

ใบหน้าหนีไปด้านข ้างอย่างรวดเร็วทันทีทเ่ี ปิ ดประตู เมือ่ คนทีม่ าเยือนนัน้
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ยืนยิ้มกรุม้ กริ่มไม่พอยังโชว์เรือนกายท่อนบนที่อุดมไปด้วยมัดกลา้ ม
สมบูรณ์แบบอีก ท�ำเอาคนไร้เดียงสาหน้าร้อนจัด หัวใจสู บฉี ดเลือด
รุนแรงคล ้ายลมจะจับ อัสลานไม่คดิ บ ้างหรือไรว่าการมาเคาะหอ้ งนอน
คนอืน่ กลางดึก โดยมีเพียงกางเกงนอนขายาวเนื้อนุ่มติดกายนัน้ เสีย่ งต่อ
การท�ำใหค้ นมองหัวใจวายมากแค่ ไหน แมจ้ ะเห็นไม่ก่ีวนิ าที แต่เธอ
ก็จดจ�ำทุกสิง่ ทีอ่ ยู่บนเรือนกายของชายหนุ่มได้ทงั้ หมด
“มีอะไรหรือเปล่าคะ”
เกือบนาทีท่พี ยายามรวบรวมความกลา้ แลว้ หันไปเผชิญหน้าที่
ยืนกอดอกยกยิ้มให ้ ดวงตากลมโตพยายามไม่มองต�ำ่ ไปกว่าใบหน้า
หล่อเหลาของเขา ก่อนทีใ่ บหน้าจะร้อนผ่าวไปมากกว่านี้ แต่มนั ก็ไม่ได้
แตกต่ างกันเลยสักนิด เมื่อสายตาที่อสั ลานใช้มองเธอนัน้ ท�ำให้รู้สึก
ร้อนวูบวาบในกาย ก่อนหญิงสาวจะนึกขึ้นได้วา่ เธอสวมชุดนอนผ ้าซาติน
สีหวานทับด้วยเสื้อคลุมตัวบางที่แทบไม่ปกปิ ดอะไรออกมารับแขก
คิดได้เท่านัน้ ก็รีบยกแขนขึ้นปกปิ ดกายจากสายตาคมทัง้ ที่หน้าแดง
สุกปลั่งมากกว่าเดิม
อัส ลานยกยิ้ม กับ ท่ า ทีเ ขิน อายไร้เ ดีย งสาของว่า ที่ภ รรยา ทัง้
น่ าปรารถนาและน่ าเอ็นดูเหลือเกิน ยิ่งชุดนอนทีเ่ ธอสวมใส่นนั้ มันช่าง
กระตุน้ เลือดลมในกายของเขาใหแ้ ล่นพล่านเหลือเกิน ทัง้ ดูอ่อนหวาน
และเซ็กซีใ่ นเวลาเดียวกัน ยิง่ คนใส่แก้มแดงๆ ยิง่ ท�ำใหด้ ูน่าปรารถนา
จนเขาอยากจะกระชากมันออกแล ้วส�ำรวจภายในให้ทวั่ ทุกตารางนิ้วด้วย
มือและริมฝี ปาก…
“ขอเข ้าไปข ้างในหน่อยสิ” ชายหนุ่มพยายามระงับอารมณ์ทก่ี ำ� ลัง
พลุง่ พล่านแล ้วถือวิสาสะเดินเข ้ามาในห ้องนอนสีหวาน ในยามทีเ่ ดินผ่าน
เจ้าของกายอรชร กลิน่ หอมละมุนของเธอก็ตามมารบกวนจนอัสลาน
เริ่มปั่นป่ วนมากขึ้น บางอย่างในกายมันเริ่มตื่นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
หทัยหยาดทิพย์มองตามหลังเขาตาแป๋ ว ก่อนสะดุงแล
้ ้วผินใบหน้า
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แดงเรือ่ หนีเมือ่ อัสลานหันกลับมาเผชิญหน้า หญิงสาวรูส้ กึ เหมือนผิวหน้า
เธอร้อนมากขึ้นเรือ่ ยๆ จนแทบจะมอดไหม ้อยูแ่ ล ้ว แค่จมุ พิตแสนหวาม
และการใกล้ชดิ สนิทสนมบนเครือ่ งบินล�ำหรูกท็ ำ� ให ้เธออายจนแทบไม่กล ้า
อยู่ใกล ้ แล ้วตอนนี้ยงั เปลือยกายท่อนบนเข ้ามาหาถึงในห ้องนอนอีก
“ท่านแม่กลัวว่าเธอจะนอนไม่หลับหากแปลกที่แปลกทาง เลย
ให ้ฉันมาดู”
ตอนนี้ อ สั ลานชัก อยากท�ำ มากกว่ า ดู เ สีย แล ว้ สิ อยากสัม ผัส
เรือนกายนุ่ มๆ ของแม่เนื้อนิ่มเหลือเกิน คิดพลางขบกรามแน่ นอย่าง
สะกดกลัน้ ความต้องการนัน้ เอาไว ้
“ขอบคุณค่ะ แต่หทัยคิดว่าไม่น่าจะใช่ปญ
ั หา เพราะหทัยเป็ นคน
ปรับตัวง่าย”
“อืม” คนทีอ่ ยากจะอาสากล่อมหทัยหยาดทิพย์ก่อนนอนพยักหน้า
ขึ้นลงเบาๆ ด้วยความรู้สกึ ผิดหวังเล็กน้อย
เมือ่ จบสิ้นค�ำถามอัสลานควรจะกลับ แต่เขากลับยังยืนนิ่ง ส่วน
เจ้าของหอ้ งนัน้ เมม้ ริมฝี ปากเพื่อข่มกลัน้ ความขวยเขิน เฝ้ ารอเวลาที่
อัสลานจะออกไปจากห ้อง ก่อนทีเ่ ธอจะหน้าร้อนผ่าวไปมากกว่านี้
“ไปดูดวงจันทร์กนั ไหม” เขาชวน หวังจะได้อยู่ใกล้ชดิ หญิงสาว
ใหน้ านขึ้นก่อนจะกลับหอ้ ง แววตาคมมองสบตากลมโตคล ้ายเวา้ วอน
อย่างมีความหวัง หทัยหยาดทิพย์จะรูต้ วั บา้ งหรือเปล่าว่าเธอท�ำใหเ้ ขา
โหยหาแทบทุกวินาทีจนแทบบ ้า
“หทัยดูมาแล ้วค่ะ วันนี้พระจันทร์ดวงโตมาก”
เสียงอ่อนหวานปฏิเสธเป็ นกลายๆ ตอนนี้ร่างกายของเธอเริ่ม
อยากจะพักผ่อนเต็มที แต่ไม่กล ้าเอ่ยปากไล่เจ้าของบ ้านออกไป
ความหวังของอัสลานพังทลายลงอีกครัง้ สีหน้าและแววตาของ
ชายหนุ่มเปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั เจน การปฏิเสธของหทัยหยาดทิพย์
แม้ไม่ใช่คำ� พูดรุนแรง ทว่ากลับท�ำให้ใจดวงแกร่งสั่นหวิวรุนแรง
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“งัน้ …”
“หทัยง่วงแล ้วค่ะ”
เสียงอ่อนหวานแทรกขึ้นเพือ่ ตัดบทพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนเพลีย
หทัยหยาดทิพย์รู้สกึ ผิดทีต่ อ้ งปฏิเสธเขา แต่ร่างกายของเธอมันเริ่มจะ
ฝื นต่อไปไม่ไหวแล ้ว เลยต้องยอมเป็ นคนเสียมารยาท
“อืม…งัน้ เดีย๋ วฉันไปส่งเข ้านอน”
น�ำ้ เสียงของอัสลานเข ้มห ้วนขึ้น ท่าทีของเขาเริม่ เคร่งขรึม ชายหนุ่ม
ขยับปลายเทา้ ไปด้านหน้าเพือ่ ที่จะเดินไปส่งหญิงสาวยังหอ้ งนอน ซึ่ง
หอ้ งนอนของหทัยหยาดทิพย์เป็ นหอ้ งกวา้ งคลา้ ยเพนต์เฮาส์ ที่แยก
ระหว่างหอ้ งนอนและหอ้ งนั่งเล่นไว ้อย่างเป็ นสัดส่วน ทว่าต้องชะงักงัน
เมื่อเสียงอ่อนหวานดังขึ้นพร้อมกับความเจ็บหนึบที่หวั ใจกับการถูก
ปฏิเสธครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
“ส่งแค่ ตรงนี้ก็ได้ค่ะ คุณก็ควรกลับไปพักผ่ อนได้แลว้ นะคะ
เดินทางมาเหนื่อยทัง้ วัน”
น�ำ้ เสีย งที่ฟ งั ดู ห่ า งเหิน ของอัส ลานท�ำ ให ห้ ทัย หยาดทิพ ย์รู้สึก
เจ็บจีด๊ ขึ้นมาในอก แต่กระนัน้ เธอก็ปฏิเสธเขาอีกรอบ ทัง้ ทีก่ ระบอกตา
มันเริ่มรู้สึกร้อนผ่าวเพราะความเย็นชาที่ได้รบั
“โอเค”
ในทีส่ ุดอัสลานก็ตอ้ งยอมจ�ำนน แววตาของเขาอ่อนแสงลง ไหล่
ทีเ่ คยผึง่ ผายลูล่ งอย่างคนทีก่ ำ� ลังยอมรับในความพ่ายแพ ้ เขาคงเอาแต่ใจ
มากเกินไปเลยท�ำใหห้ ทัยหยาดทิพย์รู้สกึ อึดอัด เพราะสัมผัสได้ถงึ การ
ต่อต้านเล็กๆ ทีเ่ กิดขึ้น
“ราตรีสวัสดิ์นะคะ” หทัยหยาดทิพย์พยายามควบคุมน�ำ้ เสียง
ไม่ให้สั่นเครือ ริมฝี ปากสีหวานระบายยิ้มอย่างฝื นๆ แล ้วก้มหน้าก้มตา
เดินเลีย่ งไปยังประตูหอ้ งนอนอย่างรวดเร็วเพือ่ ไม่ใหเ้ ขาเห็นน�ำ้ ตาทีใ่ กล ้
จะร่วงหล่น
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“ราตรีสวัสดิ์” เสียงทุม้ ของเขาดังตามหลังหญิงสาวพร้อมกับ
สาวเท ้ากลับไปทางเดิมทีเ่ ดินเข ้ามาด้วยใจทีห่ ่อเหีย่ ว ขณะทีเ่ ท ้าก�ำลังจะ
ก้าวพ ้นประตู แต่อสั ลานกลับชะงักแล ้วหันกลับไปอีกครัง้
“เดีย๋ วก่อนหทัย” เขารัง้ หทัยหยาดทิพย์ท่กี ำ� ลังจะก้าวเขา้ ไปใน
หอ้ งนอนด้วยเสียงนุ่ มๆ แล ้วสาวเทา้ กลับไปประชิดตัวหญิงสาวอย่าง
รวดเร็ว
“คะ…”
หทัยหยาดทิพย์มองเขาอย่างงุนงง ขณะมือทีจ่ บั ลูกบิดประตูนนั้
เริ่มกระชับแน่นขึ้นเมือ่ อัสลานขยับเข ้ามาใกล ้จนสัมผัสได้ถงึ ไอร้อนจาก
เรือนกายสีแทนของเขา ก่อนจะอ้าปากค้างด้วยสีหน้าตกตะลึงเมือ่ ใบหน้า
หล่อเหลาโน้มลงมาหาแล ้วกดจุมพิตลงหนักๆ ทีห่ น้าผากมน ตามด้วย
สองแก้มนุ่ ม เธอยืนนิ่งราวกับถูกแช่แข็ง ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไม่ก่ี
วินาที ทว่ากลับท�ำให้หวั ใจดวงน้อยของหทัยหยาดทิพย์เต้นระรัวแรง
ความน้อยใจทีม่ ตี ่อเขาเมือ่ ครู่นนั้ มลายจนหมดสิ้นไป…
“อย่าลืมฝันถึงฉันนะ”
เขาทิ้งรอยยิ้มกระชากใจเอาไว ้เมือ่ ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการแล ้วเดินลิว่
ออกไปจากห ้องนอนของว่าทีภ่ รรยาด้วยสีหน้าเปื้ อนยิ้ม อัสลานไม่อยาก
ออกจากหอ้ งของหทัยหยาดทิพย์ดว้ ยการทิ้งสถานการณ์อมึ ครึมเอาไว ้
เพราะเขารูว้ า่ หญิงสาวก�ำลังน้อยใจทีถ่ กู พูดใส่ดว้ ยน�ำ้ เสียงหว้ นจัด แม ้
ไม่ได้เป็ นคนผิดตัง้ แต่แรก แต่อสั ลานก็ยอมง ้องอนในแบบของเขา
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3
ความเจ็บปวดและการตัดสินใจ

เช้าแรกของการเริ่มต้นชีวติ ใหม่ของหทัยหยาดทิพย์เต็มไปด้วย

ความสดใส เหล่าบรรดาสาวใช้ช่วยกันขนเสื้อผา้ และขา้ วของต่ างๆ
เข ้ามาให ้เธอจนเต็มห ้อง จากนัน้ หญิงสาวก็ได้รบั การดูแลประดุจเจ้าหญิง
ดูเหมือนพวกสาวใช้จะสนุ กสนานทีไ่ ด้จบั เธอท�ำนั่นท�ำนี่ หลังจากทีถ่ กู
ขัดผิวด้วยสมุนไพรนานาชนิดจนผิวขาวๆ นัน้ ผุดผ่องมากกว่าเดิม
หทัยหยาดทิพย์ก็ถูกพามานอนแช่ในน�ำ้ อุ่นๆ ผสมน�ำ้ มันหอมระเหย
ซึง่ ท�ำให้รสู้ กึ ผ่อนคลายและสบายผิวมากๆ แม ้แรกๆ จะสะเทิ้นอายกับ
การเปลือยกายต่อคนแปลกหน้า แต่เหล่าบรรดาสาวใช้กต็ ่างพากันปลอบ
จนท�ำให้รสู้ กึ อายลดน้อยลง กระนัน้ เธอก็ยงั อายอยู่ดี
จากนัน้ ก็มชี ดุ สวยๆ สไตล์สาวอาหรับผสมกับความทันสมัยอย่าง
ลงตัวมาให ้เธอเลือกหลากหลายชุด หทัยหยาดทิพย์เลือกชุดแม็กซีเ่ ดรส
สีครีมแขนกระบอก ตัวกระโปรงบานออกเล็กน้อย ปักลวดลายสีแดงที่
คอเสื้อ ข ้อมือ และชายกระโปรงอย่างประณีต เป็ นชุดทีง่ ดงามเหลือเกิน
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ในความรู้สกึ ของหทัยหยาดทิพย์ หญิงสาวหมุนตัวไปมาทีห่ น้ากระจก
หลายรอบเพื่อส�ำรวจตัวเอง ภาพตรงหน้าเหมือนความฝัน ผูห้ ญิงที่
ปล่อยผมยาวสลวยคลอเคลียกรอบหน้า ใบหน้าเรียวถูกประทินด้วย
เครือ่ งส�ำอางบางเบาเข ้ากับชุดทีก่ ำ� ลังสวมใส่เหมือนไม่ใช่ตวั เธอเลยสักนิด
“คุณผูห้ ญิงสวยมากเลยค่ะ” สาวใช้ทเ่ี ขา้ มาช่วยจัดกระโปรงให ้
เอ่ยชมพร้อมรอยยิ้ม
“ขอบคุณจ้ะ” หทัยหยาดทิพย์ย้มิ ให้กบั คนชมผ่านกระจกบานใหญ่
อย่างขวยเขิน แม ้จะถูกสาวใช้ชมจนนับครัง้ ไม่ถว้ น แต่กระนัน้ ก็ไม่ได้
ท�ำให้รสู้ กึ ชินเลยสักนิด
“หนู หทัยแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ”
เสียงของวิกตอเรียดังแว่วเขา้ มา ก่ อนเจ้าตัวจะเดินเขา้ มาใน
ห ้องแต่งตัว นางระบายยิ้มอย่างพึงพอใจขณะมองว่าทีล่ ูกสะใภ ้จากทาง
ด้านหลัง ก่อนหทัยหยาดทิพย์จะหันมาเผชิญหน้าอย่างช้าๆ ความงดงาม
ที่แผ่ออร่ าออกมานัน้ ท�ำใหน้ างเผยรอยยิ้มกวา้ งขึ้นพร้อมกับสาวเทา้
เข ้าไปหา
“หนู สวยมากเลยจ้ะ”
วิกตอเรียดึงมือบางของหทัยหยาดทิพย์มาจับเอาไวแ้ ลว้ มอง
ส�ำรวจให ้เต็มๆ ตา ชุดแม็กซีเ่ ดรสยาวกรุยกรายนี้ช่างเหมาะกับเรือนกาย
อ้อนแอ้นของหญิงสาวเหลือเกิน รับรองว่าอัสลานเห็นแล ้วต้องตกตะลึง
อย่างแน่นอน
“ขอบคุณค่ะคุณท่าน” เธอคลีย่ ้ มิ อ่อนหวานรับค�ำชม เป็ นเพราะ
ความเมตตาของวิกตอเรียท�ำให ้เธอมีชดุ สวยๆ แบบนี้ใส่
“เรียกท่านแม่เหมือนอัสลานเถอะจ้ะ” เสียงนุ่ มเอื้ออาทรเอ่ ย
อนุ ญาต ตอนนี้ก็ไม่ต่างจากคนในครอบครัวเดียวกันแลว้ จะเรียก
ห่างเหินอย่างนัน้ ท�ำไมกัน
“หทัยคงไม่อาจเอื้อมหรอกค่ะ” ว่าทีล่ ูกสะใภ ้ของอัลชามาลว่าอย่าง
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เจียมเนื้อเจียมตัว
“ฉันชอบความอ่ อนน้อมถ่อมตนของหนู นะ” นางยิ้มขณะลู บ
เสน้ ผมนุ่ มสลวยอย่างเอื้อเอ็นดู หทัยหยาดทิพย์ช่างเป็ นเด็กที่น่ารัก
เหลือเกิน “แต่เรียกเหมือนพีเ่ ขาเถอะจ้ะ อีกหน่อยจะได้ชนิ ”
“ค่ะ” หทัยหยาดทิพย์ไม่กล ้าขัด
“สายมากแล ว้ ไปกิน มื้อ เช้า กัน ดีก ว่า หนู ค งจะเริ่ม หิว แล ว้ ”
วิกตอเรียจับจูงมือว่าที่สะใภค้ นโปรดออกมาจากหอ้ งแต่ งตัว สีหน้า
ของนางอิม่ เอิบไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข
“เมือ่ คืนหลับสบายดีใช่ไหมจ๊ะ”
“หลับสบายมากค่ ะ” เสียงอ่ อนหวานอ้อมแอ้มบอกพร้อมกับ
แก้มนวลที่เริ่มขึ้นสีระเรื่อ เมื่อหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ชวนให้หวั ใจ
เต้นแรงก่ อนนอน แม้ไม่ได้ฝนั ถึงอัสลาน แต่หทัยหยาดทิพย์ก็หลับ
ไปด้วยสีหน้าเปื้ อนยิ้ม
“ดีแล ้วจ้ะ ฉันกังวลแทบแย่ กลัวว่าหนู จะนอนไม่หลับถ ้าแปลกที่
แปลกทาง” วิกตอเรียหันไปยิ้มใหค้ นข ้างกายอย่างโล่งใจ นางอยากให ้
หทัยหยาดทิพย์อยู่ท่ีน่ีแลว้ พบแต่ ความสุข จึงดู แลเป็ นอย่างดีเท่าที่
จะท�ำได้
หทัย หยาดทิ พ ย์ร ะบายยิ้ ม อ่ อ นหวานให้ ก บั ความเมตตาที่
วิก ตอเรีย มีใ ห ้ ท่ า นเป็ นผู้ใ หญ่ ท่ีมีค วามอ่ อ นโยนและโอบอ้อ มอารี
ท�ำใหเ้ ธอรู้สึกอบอุ่นในยามที่อยู่ใกล้ไม่ต่างจากมารดาหรือย่านวลจันทร์
เลยสักนิด
“หลังจากกินมื้อเช้าแลว้ เดีย๋ วเราไปนั่งจิบชาในสวนกันนะจ๊ะ
ฉันจะได้อธิบายหลักการปฏิบตั ติ วั หลังจากแต่งงานให ้หนู ฟงั คร่าวๆ”
คนมีประสบการณ์มาก่อนว่าขณะพาหทัยหยาดทิพย์เดินลงบันได
ด้วยน�ำ้ เสียงรื่นหู ก่อนแต่งงานกับนาบิล วิกตอเรียต้องศึกษาขอ้ ควร
ปฏิบตั ิมากมาย ทัง้ ทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา เนื่องจาก
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เป็ นหญิงสาวชาวต่ างชาติท่ีเขา้ มาแต่ งงานที่น่ี นางจึงยอมทิ้งวิถชี ีวติ
ของตัวเองทุกอย่างเพือ่ สามีดว้ ยความเต็มอกเต็มใจ ทัง้ ทีเ่ ขาก็บอกว่า
ไม่จำ� เป็ นต้องเปลีย่ นอะไรเลยก็ได้ แต่วกิ ตอเรียอยากจะใหเ้ กียรติเขา
เนื่องจากก่อนทีจ่ ะแต่งงานนาบิลได้สละต�ำแหน่งชีคทีจ่ ะสานต่อจากบิดา
เพื่อนางแลว้ นางจึงเสียสละตัวเองเพื่อเขา ซึ่งหทัยหยาดทิพย์ก็ตอ้ ง
ท�ำเช่ นนัน้ เหมือนกัน หลักๆ เลยคือเรื่องของศาสนาและกฎขอ้ หา้ ม
บางประการทีต่ อ้ งรับรู ้
“ค่ะ” หทัยหยาดทิพย์เคยได้ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควร
“อ้อ แล ้วหนู ตอ้ งเรียนภาษาเพิม่ เติมด้วยนะจ๊ะ เดีย๋ วฉันจะให ้
นู รยี าช่วยสอน จะได้ไม่มเี วลาว่างไปซนทีไ่ หนอีก”
นางว่าพร้อมกับยิ้มขันในตอนท ้าย ช่วงนี้นูรยี าก�ำลังรอมหาวิทยาลัย
เปิ ดภาคเรียน หลังจากว่างจากอ่านหนังสือก็ชอบซุกซนไปทั่วจนนาง
ปวดศีรษะ ทัง้ ที่พยายามพร�ำ่ สอนใหเ้ ป็ นกุลสตรีมาตัง้ แต่ยงั เล็ก แต่
หลานสาวก็ช่างดื้อรัน้ เหลือเกิน
คนฟังพลอยยิ้มตามไปด้วย นู รยี าดูเป็ นเด็กสาวทีม่ บี คุ ลิกร่าเริง
สดใสและซุกซนตลอดเวลา แต่แกก็เป็ นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูไม่นอ้ ยเลย
“ถึงแมบ้ า้ นเราจะใช้ภาษาอังกฤษพูดกันเป็ นส่วนใหญ่ แต่เวลา
ออกไปขา้ งนอก ผู ค้ นจะพูดภาษาอาหรับกันจ้ะ” หทัยหยาดทิพย์ใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี ขนาดนางเป็ นเจ้าของภาษายังอดชื่นชมไม่ได้กบั
ส�ำเนียงทีช่ วนฟัง รับรองว่าไม่นานก็พดู ภาษาอาหรับคล่องปรือ๋
“หทัยเข ้าใจแล ้วค่ะ”
หญิงสาวหันไปยิ้มให้กบั วิกตอเรียขณะเดินเขา้ ไปในหอ้ งอาหาร
ด้วยกัน อีกฝ่ ายจึงส่งยิ้มอย่างอาทรให ้ แล ้วต่างนัง่ ประจ�ำในทีข่ องตัวเอง
โดยมีสาวใช้คอยเลือ่ นเก้าอี้ให ้ ซึง่ หทัยหยาดทิพย์ดูเก้ๆ กังๆ กับการ
ถูกปรนนิบตั ไิ ม่นอ้ ย เธอหันไปยิ้มให้กบั สาวใช้พร้อมกับกล่าวขอบคุณ
แม ้จะอยูใ่ นบ ้านหลังใหญ่ มีคนใช้ช่วยท�ำทุกอย่างให ้ แต่กไ็ ม่เคยถูกดูแล
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อย่างใกล้ชดิ ชนิดทีว่ า่ แทบไม่ตอ้ งหยิบจับอะไรเองเช่นนี้เลย
เช้านี้มเี พียงวิกตอเรียและหทัยหยาดทิพย์ท่รี ่ วมโต๊ะอาหารเช้า
ส่ ว นนาบิล และอัส ลานไปคุ ย ธุ ร ะส�ำ คัญ ที่ ค ฤหาสน์ข องชี ค ซากี ย ์
บรรยากาศบนโต๊ะอาหารจึงเต็มไปด้วยความผ่อนคลาย เสียงพูดคุย
และเสียงหัวเราะของสองสาวต่างวัย ไม่นานนักก็มเี สียงใสแจ๋วของนู รยี า
ที่ดงั มาก่ อนตัว จึงท�ำให้โดนวิกตอเรียเอ็ดไปยกใหญ่จนหน้าหงิกงอ
ไม่กน่ี าทีเด็กสาวก็กลับมาท�ำตัวซุกซนเหมือนเดิม ท�ำเอาหทัยหยาดทิพย์
ทัง้ ข�ำทัง้ เอ็นดู เพราะเป็ นแบบนี้น่ีเองครอบครัวของอัสลานจึงรักและ
เอ็นดูนูรยี ามากนัก

ครึ่งค่อนวันทีข่ ลุกอยู่กบั วิกตอเรียและนูรียา หทัยหยาดทิพย์

ได้รบั ความรู้ใหม่ๆ มากมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั หลังจากแต่ งงาน
หลังจากนี้จะเป็ นการนับถอยหลังสู่พธิ วี วิ าห์ตามหลักศาสนา หญิงสาว
ยังรู้สกึ เหมือนว่าตัวเองก�ำลังฝันอยู่เลย เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนัน้
ช่างเหมือนฝัน ทัง้ ที่เป็ นความจริงทุกประการ อัสลานคือคนที่เขา้ มา
เปลีย่ นแปลงชีวติ ของเธอจริงๆ หทัยหยาดทิพย์ยอมรับว่าใจไหวหวั่น
ตัง้ แต่พบหน้าเขาครัง้ แรก ไม่ใช่เพราะความหล่อเหลา แต่เพราะความ
อบอุ่นและอ่อนโยนที่ชายหนุ่ มมอบใหต้ ่างหาก และหญิงสาวก็ไม่อาจ
ปฏิเสธได้เลยว่าตอนนี้หวั ใจของเธอก�ำลังเปิ ดประตูรบั เขาเข ้ามา...
หทัยหยาดทิพย์ถอนหายใจออกมาเบาๆ คล ้ายก�ำลังหนักใจ ไม่รู ้ว่า
เธอใจง่ายเกินไปหรือเปล่านะ ทีร่ ู้สกึ หวั่นไหวกับอัสลานได้งา่ ยดายนัก
ก่อนจะปรับสีหน้าให ้แย้มยิ้มเมือ่ มีสาวใช้เดินเข ้ามาหา
“คุณผู ้หญิงคะ คุณอัสลานเรียกพบทีห่ ้องท�ำงานค่ะ”
เธอเดินตามหาคุณผู ้หญิงเสียทัว่ คฤหาสน์จนเหนื่อยหอบ กระทัง่
เพือ่ นร่วมงานบอกว่าหทัยหยาดทิพย์อยู่ห ้องนัง่ เล่นฝัง่ ปี กซ ้าย จึงเร่งรีบ
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มาหา ด้วยเกรงว่ากลัวเจ้านายจะรอนาน
คิ้วเรียวสวยของหทัยหยาดทิพย์ยกขึ้นเล็กน้อยด้วยความงุนงง
กับค�ำรายงานของสาวใช้ แต่ก็คิดว่าอัสลานคงมีธุระอยากจะคุยด้วย
ถึงเรียกหา
“ไปทางไหนจ๊ะ ช่วยบอกทางฉันหน่อย” คฤหาสน์อลั ชามาลนัน้
กว ้างใหญ่และมีความสลับซับซ ้อนพอสมควร หากไม่มคี นน�ำทางรับรอง
ว่าเธอคงไปไม่ถงึ ห ้องท�ำงานของอัสลานเสียที
“เดีย๋ วดิฉนั เดินไปส่งค่ะ” สาวใช้ผายมือเชื้อเชิญแล ้วเดินน�ำหน้า
ไปยังห ้องท�ำงานของเจ้านาย
“ขอบใจมากจ้ะ”
หทัยหยาดทิพย์ระบายยิ้มให้กบั สาวใช้ทเ่ี ดินมาส่งหน้าห ้องท�ำงาน
ของอัสลาน บริเวณนี้ค่อนขา้ งเงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวน เหมาะ
ส�ำหรับเป็ นสถานทีส่ ำ� หรับท�ำงานจริงๆ มือบอบบางยกขึ้นเคาะประตูเบาๆ
ก่อนจะเปิ ดประตูเข ้าไปเมือ่ ได้ยนิ เสียงอนุญาตจากภายใน ร่างอรชรใน
ชุดยาวกรุยกรายเดินเข ้ามาหยุดในห ้องท�ำงานทีต่ กแต่งด้วยโทนสีนำ�้ ตาล
เข ้มสุดเรียบหรู แทบไม่กล ้าขยับตัวแรงๆ เพราะเกรงว่าจะรบกวนสมาธิ
ของคนทีม่ สี หี น้าคร�ำ่ เคร่งกับเอกสารทีอ่ ยู่ในมือ
“คุณเรียกหทัยเขา้ มาพบ มีอะไรหรือเปล่าคะ” หญิงสาวถาม
เสียงแผ่วขณะทีย่ งั ยืนอยู่ทห่ี น้าประตู
“ฉันแค่อยากเห็นหน้าเธอ”
อัสลานเงยหน้าขึ้นจากเอกสารทางธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นมือแล ้วบอกออกไป
ตามตรงอย่างที่ใจรู้สกึ แววตาคมมองส�ำรวจเรือนกายอ้อนแอ้นที่อยู่
ในชุดตัวสวยแล ้วแทบหยุดหายใจ สวย…สวยมาก หทัยหยาดทิพย์สวย
เสียจนเขาตาพร่ามัว
“เอ่อ...” หทัยหยาดทิพย์ถงึ กับท�ำตัวไม่ถกู ได้แต่ยนื ก้มหน้างุด
เงอะๆ งะๆ แก้มแดงเรือ่ ด้วยความขวยเขิน อัสลานช่างเป็ นชายทีซ่ อ่ื ตรง
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ต่อความรู้สกึ ของตัวเองเหลือเกิน
“มานั่งตรงนี้ส”ิ
ฝ่ ามือหนาวางประทับทีห่ น้าขาแกร่งส�ำทับค�ำสั่ง หทัยหยาดทิพย์
ยืนกัดริมฝี ปากล่างนิ่งด้วยความเขินอาย ดวงตาคู่หวานไหวระริกไปมา
คล ้ายขาดความมัน่ ใจ แต่ประกายในแววตาคู่นนั้ เหมือนดัง่ มีมนตร์สะกด
เรียกให ้เข ้าไปหาแล ้วทรุดนัง่ บนตักแกร่งตามค�ำบัญชาอย่างว่าง่าย ในยาม
ใกล้ชดิ เรือนกายหนาท�ำให้ใจเต้นโครมครามไม่เป็ นจังหวะ ความอุน่ ร้อน
ทีแ่ ผ่ซา่ นมาถึงก็ทำ� ให้หญิงสาวรูส้ กึ ร้อนวูบวาบไปทัง้ ใบหน้าและเรือนกาย
หทัยหยาดทิพย์นั่งนิ่งราวกับตุก๊ ตา ขณะที่แก้มของเธอนัน้ ก็แดงเป็ น
ลูกต�ำลึงสุก
อัสลานยกยิ้มเล็กน้อยกับท่าทีเหนียมอาย เขาใช้วงแขนแกร่งก�ำย�ำ
โอบกอดร่างแน่งน้อยบนตักอย่างถนอม พร้อมยืน่ ใบหน้าคมคล ้ามเข ้าไป
จรดจุมพิตดอมดมแก้มนุ่ มละมุนที่แสนโหยหาอย่างหนักหน่ วง กลิน่
หอมหวานราวกับมวลดอกไม้นี้ช่างท�ำให้รู้สกึ ดีเหลือเกิน เมือ่ คืนแทนที่
จะนอนหลับฝันดี แต่ อสั ลานกลับคะนึงหาแต่ กลิ่นนี้จนระส�ำ่ ระสาย
ทัง้ คืน
“แก้มเธอหอมจัง ใช้นำ�้ หอมอะไร” เสียงทุม้ ลึกทอดถาม ปลาย
จมูกโด่งยังคลอเคลียกับผิวเนื้อนุ่มอย่างลุม่ หลง
คนถูก หอมแก้ม ร้อ น มิห น�ำ ซ�ำ้ ยัง หลบตาด้ว ยความขวยเขิน
อยู่ใกลเ้ ขาคราใดสองแก้มของเธอเป็ นต้องร้อนผะผ่าวเพราะแววตาที่
แฝงเร้นไปด้วยความปรารถนาตลอดเวลาคู่นนั้
“ไม่ได้ใช้ค่ะ” เสียงอ่อนหวานอ้อมแอ้มตอบ เบีย่ งใบหน้าเล็กน้อย
เพือ่ หลบลมหายใจร้อนๆ ทีเ่ ป่ ารินรดและจมูกโด่งคมทีเ่ คลียคลอไม่หยุด
อัสลานระบายยิ้มด้วยความพึงพอใจในค�ำตอบ ชายหนุ่มชอบผูห้ ญิงที่
ไร้การปรุงแต่งใดๆ ใหเ้ ฉิดฉาย เขาชอบความงดงามที่เป็ นธรรมชาติ
ซึง่ หทัยหยาดทิพย์กม็ อี ย่างเปี่ ยมล ้น
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“ฉันชอบกลิน่ นี้ ดมแล ้วรูส้ กึ สดชื่น”
ไม่เพียงแค่เอื้อนเอ่ย แต่ยงั สูดดมกลิน่ หอมจากแก้มนวลแดงปลัง่
อีกครา แล ้วยกยิ้มทีม่ มุ ปากเมือ่ คนตัวเล็กบนตักเอาแต่กม้ หน้างุดอย่าง
เอียงอาย นัน่ ยิง่ ท�ำให้อสั ลานได้ใจ กดจูบซ�ำ้ ๆ แทนความโหยหาทีท่ ำ� ให ้
นอนไม่หลับแทบทัง้ คืน กว่าจะหาโอกาสเรียกหญิงสาวเข ้ามาหาได้กต็ อ้ ง
รอมารดาเสร็จธุระกับเธอก่อน
“คะ…ค่ะ” หทัยหยาดทิพย์ตอบรับเสียงตะกุกตะกัก ไม่รวู้ า่ ค�ำพูด
ทีห่ ลุดจากปากเขาคือประโยคบอกเล่า ชื่นชมหรืออะไรกันแน่
“ฉันมีอะไรจะให้” แม ้อยากคลอเคลียต่อให ้นานกว่านี้ แต่อสั ลาน
ก็พยายามยับยัง้ ชั่งใจเอาไว ้ มือหนาหยิบเครื่องมือสือ่ สารสีพงิ ค์โกลด์
ใหม่ เ อี่ย มออกมาจากลิ้น ชัก โต๊ะ ท�ำ งาน แล ว้ วางลงบนมือ บางของ
หทัยหยาดทิพย์อย่างถนอม
“ให ้หทัยเหรอคะ” ดวงตาคู่หวานช้อนขึ้นมองสบตาเขาด้วยความ
งุนงง อัสลานจึงพยักหน้ารับแทนค�ำตอบ
“มันแพงหรือเปล่าคะ ท่าทางคงจะแพงน่ าดู หทัยคงไม่กล ้ารับ
เอาไวห้ รอกค่ ะ” หทัยหยาดทิพย์ลนลานส่งมือถือเครื่องหรู คืนใหเ้ ขา
ของมีค่าราคาแพงแบบนี้เธอไม่กล ้ารับมันเอาไว ้หรอก ทว่าอัสลานกลับ
ไม่ยอมรับคืน พร้อมทัง้ กุมกระชับมือบอบบางไว ้แน่น
“ราคามันไม่สำ� คัญเท่ากับความตัง้ ใจทีฉ่ นั อยากซื้อให ้เธอหรอกนะ
รับเอาไว ้เถอะ”
เขามองสบประสานเข ้าไปนัยน์ตาคู่หวานให ้เธอเห็นถึงความตัง้ ใจ
ทีม่ อี ย่างมหาศาล หทัยหยาดทิพย์เป็ นว่าทีภ่ รรยา การทีเ่ ขาจะซื้อข ้าวของ
ให ้เธอนัน้ ถือเป็ นเรื่องปกติ
“ขอบคุณค่ ะ” ในที่สุดหญิงสาวก็ตอ้ งยอมจ�ำนน เธอกราบที่
อกแกร่งของอัสลานแทนค�ำขอบคุณ อัสลานยิ้มอย่างเอ็นดูกบั วิธีการ
ขอบคุณของหทัยหยาดทิพย์ แม่คณ
ุ ช่างน่ารักเหลือเกิน จะท�ำให ้เขาหลง
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ไปถึงไหนกันนะ
“หทัยอยากโทร.บอกคุณพ่อค่ะ”
หทัยหยาดทิพย์ชอ้ นดวงตาขึ้นมองเจ้าของตัก แล ้วอ้อมแอ้มบอก
อย่างไม่เต็มเสียงนัก ทัง้ ทีร่ ูว้ า่ บิดาคงไม่คดิ ห่วงหา แต่หญิงสาวก็ยงั อยาก
โทร.หา อยากบอกให้ศนั ย์รบั รูว้ า่ เธอต้องเผชิญกับอะไรบ ้าง
“เอาสิ” อัสลานพยักหน้าสนับสนุ น พร้อมกับกระชับอ้อมแขน
เพือ่ บอกว่าเขาจะอยู่ข ้างๆ เธอไม่ไปไหน
ขณะทีก่ ดเบอร์โทรศัพท์ทจ่ี ำ� ได้จนขึ้นใจ แต่นอ้ ยครัง้ นักทีจ่ ะได้
โทร.หา หทัยหยาดทิพย์ก็เกิดอาการลังเลขึ้นมาเล็กน้อย แต่หญิงสาว
ก็กดโทร.ออกพร้อมกับยกมือถือขึ้นแนบใบหูดว้ ยสีหน้าติดจะกังวล ใจ
ก็กลัวว่าบิดาจะไม่รบั สาย
“คุณพ่อคะ หทัยเองนะคะ”
“ตอนนี้แกอยู่ไหนยายหทัย ดวงดาวบอกว่าแกขายตัวใหเ้ ศรษฐี
อาหรับจริงหรือเปล่า ท�ำไมแกถึงท�ำตัวแบบนี้ ไม่คดิ ถึงหน้าตาถึงชือ่ เสียง
ของฉันบ ้างหรือไง หา!”
ศันย์ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกสาวด้วยความโกรธจัด สีหน้าเต็มไปด้วย
ความเกรี้ยวกราดอย่ างน่ ากลัว สิ่งที่หทัยหยาดทิพย์ท ำ� มันก�ำลังจะ
ท�ำลายชื่อเสียงทางธุ รกิจของเขา หากใครรู เ้ ขา้ ว่าลู กสาวของ ศันย์
บริรกั ษ์เกียรติกลุ ขายเรือนกายคงได้อบั อายจนไม่กล ้าเข ้าสังคม
หทัยหยาดทิพย์อ้ งึ เธอจุกไปทัง้ ล�ำคอจนพูดไม่ออก หญิงสาว
ไม่เคยหวังความห่วงใย แต่ ส่ิงที่ได้รบั กลับมาจากบิดานัน้ ท�ำให้รู้สึก
เจ็บปวดเหลือเกิน
“คุณพ่อเชื่อทีเ่ ขาพูดเหรอคะ ว่าหทัยท�ำอย่างนัน้ ” เธอถามเสียง
เครือด้วยใจทีเ่ จ็บจุก ดวงตาไหวระริกด้วยหยดน�ำ้ ตาทีร่ ้ นื ขึ้นมา
อัสลานเห็นสีหน้าเศร้าสลดและแววตาเศร้าๆ ทีค่ ลอเคล ้าไปด้วย
น�ำ้ ตาแล ้วปวดใจเหลือเกิน เขาโอบกอดเธอเอาไวด้ ว้ ยวงแขนอุ่น เพือ่
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สือ่ ความหมายว่าจะไม่ยอมให ้เผชิญกับเรื่องเศร้าใจเพียงล�ำพัง
“ฉันเชื่อเพราะดวงดาวคือเมียฉัน!”
ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั นัน้ ท�ำให้นำ�้ ตาของหทัยหยาดทิพย์ร่วงเผาะ แววตา
เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดแสน บิดาของเธอเชือ่ ค�ำพูดของภรรยา
อย่างดวงดาวทุกอย่าง แต่ไม่เคยเชื่อเธอทีเ่ ป็ นลูกสาวแท ้ๆ เลยสักครัง้
ทัง้ ๆ ทีด่ วงดาวเกือบจะท�ำให ้เธอต้องตกนรกทัง้ เป็ น
“หทัยถูกภรรยาของคุณพ่อบังคับให ้เอาตัวไปใช้หนี้ทเ่ี ขาก่อไว ้ เขา
บังคับข่มขูห่ ทัยต่างๆ นานา หทัยไม่เคยคิดจะขายตัว ไม่เคยคิดจะท�ำให ้
ชื่อเสียงของคุณพ่อต้องเสือ่ มเสียเลยนะคะ”
แม ้จะรูว้ า่ บิดาไม่มที างเชื่อ แต่หทัยหยาดทิพย์ก็อยากจะอธิบาย
พร้อมกับน�ำ้ ตาแห่งความเจ็บปวดทีร่ นิ ไหลไม่ขาดสาย จนอัสลานต้อง
โอบกอดหญิงสาวไวแ้ น่ นขึ้นกว่าเดิม ใจของเขามันปวดหนึบที่เห็น
หทัยหยาดทิพย์ตอ้ งหลั่งน�ำ้ ตา
“แกหยุดใส่ร ้ายเขาเสียทียายหทัย!   แกอยากมีผวั จนตัวสัน่ ขนาดนัน้
เลยหรือไง ถึงต้องเอาตัวเองไปเร่ขายให ้คนอืน่ นังลูกไม่รกั ดี ฉันไม่น่า
เลี้ยงแกให้โตมาเลยสักนิด!”
ศันย์ยงั คงปักใจเชื่อในสิง่ ทีด่ วงดาวบอก พร้อมกับต�ำหนิลูกสาว
ด้วยถ ้อยค�ำสุดรุนแรง แล ้วหอบหายใจแรงด้วยความโมโหจัด
“คุณพ่อก็เอาแต่ เขา้ ขา้ งเขาตลอด หทัยท�ำอะไรก็ผิดไปหมด
ทุกอย่าง หทัยไม่เคยดีในสายตาของคุณพ่อเลย” เสียงสะอื้นตัดพอ้
ก่อนเม ้มริมฝี ปากแน่นเพือ่ กลัน้ สะอื้น เนื้อตัวสั่นเทาอย่างน่าสงสารใน
อ้อมแขนของอัสลาน
ไม่วา่ หทัยหยาดทิพย์จะมีผลการเรียนดีมากแค่ไหน ได้รบั รางวัล
มากมายจากการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน แต่บดิ าก็ไม่เคยชื่นชม
หรือรู้สกึ ภูมใิ จในตัวเธอเลยสักนิด แม ้กระทั่งวันทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ในชีวติ ศันย์กไ็ ม่เคยคิดอยากไปร่วมแสดงความยินดี เขาให ้ความส�ำคัญ
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เฉพาะดวงดาวและลูกสาวเพียงเท่านัน้
ศันย์น่ิงเงียบไป ไม่ใช่เพราะเขาฉุกคิดได้จากค�ำพูดของลูกสาว
แต่เพราะก�ำลังระงับอารมณ์ทก่ี ำ� ลังเดือดพล่านได้ท่ี
“บางทีว นั นัน้ คุ ณ แม่น่ า จะให ห้ ทัย ไปด้ว ย หทัย จะได้ต ายไป
พร้อมกับคุณแม่ จะได้ไม่ตอ้ งอยูเ่ ป็ นตัวขัดขวางความสุขของคุณพ่อกับ
ครอบครัวใหม่”
มือบอบบางยกขึ้นปาดน�ำ้ ตาอุ่นจัดที่ไหลรินหยดแลว้ หยดเล่า
ออกจากสองแก้มขณะตัดพ ้อเสียงสัน่ แววตาเต็มไปด้วยความหมองเศร้า
หลุบลงอย่างช้าๆ ภาพของวันทีบ่ ดิ าและมารดาทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ยังคงติดตา หทัยหยาดทิพย์จำ� ภาพน�ำ้ ตานองหน้าของมารดาได้ว่า
เต็มไปด้วยความเจ็บปวดมากแค่ไหน ก่อนทีจ่ ะขับรถออกจากบา้ นไป
เธอจ�ำได้วา่ ร้องไห ้สะอึกสะอื้นอ้อนวอนขอไปกับมารดา แต่กลับถูกพีเ่ ลี้ยง
รัง้ ตัวเองไว ้ เพราะกันเกราไม่อนุญาตให ้ตามไปด้วย แล ้วบอกเพียงแค่วา่
“เดีย๋ วแม่จะกลับมา”
แต่หลังจากวันนัน้ มารดาก็ไม่กลับมาหาเธออีกตลอดกาล กันเกรา
ประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ ทันทีในทีเ่ กิดเหตุ หทัยหยาดทิพย์ยงั เด็กนัก
จึงไม่รูว้ า่ มารดาจากไปแล ้ว เธอเข ้าไปโอบกอดท่านทีเ่ นื้อตัวเต็มไปด้วย
บาดแผล พยายามปลุกท่านให้ลมื ตาขึ้นมามองเธอ แต่กนั เกรากลับ
ไม่ยอมตื่น จนย่านวลจันทร์เขา้ มาบอกว่าแม่ไม่อยู่กบั เธอแลว้ แม่
ไปสวรรค์แลว้ หทัยหยาดทิพย์รำ� ่ ไห้ไม่หยุดเพราะไม่อยากใหม้ ารดา
จากไปไหน
หลังจากนัน้ หทัยหยาดทิพย์กถ็ กู ปล่อยให ้เคว ้งคว ้าง บิดาไม่ยอม
กลับบ ้าน ไม่เหลียวแล ไม่อมชู
ุ ้ ไม่โอบกอดแสดงความรักเหมือนแต่เก่า
มิหน�ำซ�ำ้ ยังพาผูห้ ญิงทีช่ ่อื ดวงดาวและลูกสาววัยใกล ้เคียงกับเธอเข ้ามา
อยูใ่ นบ ้าน พวกเขาแสดงความรักใคร่ตอ่ กัน บิดาของเธอไร้ความโศกเศร้า
จากการสูญเสีย ขณะทีเ่ ธอถูกปล่อยทิ้งไว ้อย่างเดียวดาย จนกลายเป็ น
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เด็กเก็บกดชอบเก็บตัวอยู่แต่ ในหอ้ ง ไม่ยอมพูดกับใคร จนพี่เลี้ยง
ทนไม่ไหวต้องโทร.ไปรายงานย่านวลจันทร์กบั สิง่ ทีเ่ ธอก�ำลังเผชิญอยูแ่ ล ้ว
เขาไม่สามารถให ้ความช่วยเหลือได้
คุณย่าของเธอกลับมาจากสวีเดนพร้อมกับต�ำหนิลูกชายอย่าง
รุนแรงกับการกระท�ำทีไ่ ร้ความส�ำนึก แต่ศนั ย์กลับไม่ได้สะทกสะทา้ น
เลยสักนิด พร้อมทัง้ บอกว่าดวงดาวเป็ นภรรยาของเขามาเกือบสิบปี แล ้ว
และดวงเดือนก็คือลูกสาวของเขาอีกคน นั่นหมายความว่าศันย์แอบ
ลักลอบสร้างครอบครัวกับดวงดาวตัง้ แต่มารดาของเธอตัง้ ครรภ์ เพราะ
อายุของหทัยหยาดทิพย์และดวงเดือนห่างกันไม่ถงึ ปี เลยด้วยซ�ำ้
หทัยหยาดทิพย์ทงั้ ผิดหวังทัง้ เสียใจทีบ่ ดิ าไม่รกั เธอเหมือนแต่ก่อน
ศันย์มองเธอด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป มันไม่ใช่ แววตาที่เต็มไปด้วย
ความรักใคร่เอ็นดูเช่นแต่ก่อน หากแต่เต็มไปด้วยความรังเกียจ ครัน้
ย่านวลจันทร์จะพาเธอไปอยูท่ ส่ี วีเดนด้วย เพราะถ ้าอยูท่ บ่ี ริรกั ษ์เกียรติกลุ
ต่อคงมีแต่แย่ลงกว่าเดิม แต่ศนั ย์กลับไม่ยอม ท่านก็ไม่สามารถท�ำอะไร
ได้โดยพลการ เพราะหทัยหยาดทิพย์ยงั เป็ นผูเ้ ยาว์ คุณย่าเลยต้องอยู่
ทีเ่ มืองไทยต่อเพือ่ ดูแลเธอ
หากไม่ มีย่ า นวลจัน ทร์ ชี วิต ของหทัย หยาดทิพ ย์ค งเหมือ น
ลูกโป่ งทีล่ อยเคว ้งอยู่ในอากาศอย่างไร้จดุ หมาย หากไม่มที ่านคอยเป็ น
ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ เธอคงไม่สามารถเติบโตมาเป็ นหทัยหยาดทิพย์ได้
อย่างทุกวันนี้
“ใช่ แกน่าจะตายไปพร้อมกับแม่ของแก ฉันจะได้ไม่ตอ้ งอับอาย
คนอืน่ ทีล่ ูกสาวท�ำตัวเหมือนโสเภณีไม่มผี ดิ ”
ถึงตอนนี้ศนั ย์กไ็ ม่ได้มคี วามรูส้ กึ อาลัยอาวรณ์ภรรยาอย่างกันเกรา
ทีร่ ่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานับสิบปี เลยสักนิด เขาคิดแต่ว่าผูห้ ญิงคนนัน้
ตายไปก็ ดีแ ล ว้ เพราะมัน ท�ำ ให เ้ ขาได้อ ยู่ ก บั ดวงดาวและลู ก อย่ า ง
มีความสุข
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หทัยหยาดทิพย์เจ็บลึกในอกกับค�ำพูดนัน้ แต่ไม่ยอมให้นำ�้ ตา
มันรินไหลออกมาอีกแล ้ว เธอเม ้มปากแน่นจนรูส้ กึ เจ็บแปลบ กลอกตา
ไปมาเพือ่ ขับไล่นำ�้ ตาให ้ไหลย้อนกลับคืน พร้อมกับสูดลมหายใจแรงๆ
“หทัยยอมใหค้ ุณพ่อตัดขาดจากความเป็ นพ่อลูก คุณพ่อจะได้
ไม่ตอ้ งอับอายคนอืน่ ทีม่ ลี ูกสาวเป็ นผู ้หญิงขายตัว”
หทัยหยาดทิพย์ยอมตัดขาดตัวเองจากบิดา หญิงสาวตัดสินใจ
อย่างแน่วแน่แล ้วกับค�ำพูดของศันย์ในวันนี้ เขาไม่เคยเห็นเธอเป็ นลูก
คงมองว่าเป็ นตัวขัดขวางความสุขของเขาและครอบครัวมาโดยตลอด
“แกกล ้าประชดฉันเหรอยายหทัย!” ศันย์ตะคอกเสียงดัง เนื้อตัว
สัน่ เทิ้ม หน้าแดงก�ำ่ ด้วยความเกรี้ยวโกรธสุดขีดกับค�ำพูดทีแ่ สดงออกว่า
ปี กกล ้าขาแข็งของหทัยหยาดทิพย์
“ถึงยังไงคุณพ่อก็ไม่เคยเห็นว่าหทัยเป็ นลูกอยูแ่ ล ้วนี่คะ ลืมไปเลย
ก็ได้นะคะว่ามีหทัยอยู่บนโลกนี้ คุณพ่อจะได้ไม่ตอ้ งห่วงเรื่องเกียรติยศ
ชื่อเสียงอันสูงส่งอีกต่อไป”
ทุกค�ำพูดของหทัยหยาดทิพย์ไม่ใช่การประชดประชัน แต่มนั คือ
ความจริงที่เธอต้องทนยอมรับมันมาสิบกว่าปี วันนี้เธอจะไม่ขอทน
อีกต่อไปแล ้ว หญิงสาวไม่กลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็ นลูกอกตัญญู เพราะ
ศันย์ไม่เคยเห็นว่าเธอเป็ นลูก เขามองเห็นแค่นามสกุลบริรกั ษ์เกียรติกลุ
ที่หอ้ ยทา้ ยชื่อของเธอ กลัวว่าเธอจะท�ำใหเ้ กียรติของตระกูลเขาต้อง
ด่างพร้อย
“ยายหทัย!” เมือ่ ถูกจี้ใจด�ำ คนทีม่ แี ต่ความหยิง่ ผยองยิง่ โกรธจัด
“ถา้ อยากรู ค้ วามจริงทัง้ หมดให้ไปถาม คุณอานนท์ วัชรานันท์
เอานะคะ หทัยคิดว่าคุณลุงน่าจะให ้ความกระจ่างกับคุณได้”
ท ้ายประโยคหทัยหยาดทิพย์ใช้คำ� ว่า ‘คุณ’ แทน ‘คุณพ่อ’ ทีเ่ คย
เรียกมาตัง้ แต่จำ� ความได้ ก่ อนจะกดตัดสายแลว้ ดึงเครื่องมือสื่อสาร
ออกจากใบหู วางมันลงบนตักอย่างอ่อนแรงพร้อมกับปล่อยให้นำ�้ ตา
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ทีพ่ ยายามสะกดกลัน้ ไหลพรั่งพรูออกมาโดยไร้เสียงสะอื้น ต่อจากนี้ไป
เธอไม่ใช่ลูกสาวของ ศันย์ บริรกั ษ์เกียรติกลุ อีกแล ้ว หทัยหยาดทิพย์
ไม่เศร้าใจกับการตัดขาดครัง้ นี้ เพราะทีผ่ า่ นมาก็ไม่ต่างจากถูกเขาตัดขาด
จากความเป็ นลูกเลยสักนิด

ใจของอัสลานนัน้ เจ็บปวดเหลือเกินที่เห็นคนในอ้อมแขนร�ำ่ ไห ้

อยู่กบั อกโดยไร้เสียงสะอื้น ชายหนุ่มไม่รูว้ า่ หทัยหยาดทิพย์คยุ อะไรกับ
บิดาบ ้าง แต่คงเป็ นเรื่องทีไ่ ม่ดอี ย่างแน่นอน เพราะเขาได้ยนิ น�ำ้ เสียงที่
เต็มไปด้วยความเกรี้ยวโกรธตลอดเวลาจากคนปลายสาย ท�ำให้อสั ลาน
ตระหนักได้ว่าเขาควรจะรู้เรื่องราวของหทัยหยาดทิพย์ใหม้ ากขึ้นกว่านี้
อยากจะรูว้ า่ ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวกับบิดานัน้ เป็ นอย่างไร
“ร้องออกมาให ้พอ”
ชายหนุ่มพรมจุมพิตบนหน้าผากมนอย่างทะนุ ถนอม พร้อมกับ
ลูบเสน้ ผมยาวสลวยเบาๆ อย่างปลอบประโลม นานกว่าสิบนาทีแล ้ว
ทีค่ นตัวเล็กเอาแต่กอดเขาแล ้วร้องไหอ้ ยู่เงียบๆ แบบนี้ ท�ำใหอ้ สั ลาน
รูส้ กึ ใจไม่ดเี หลือเกิน
“หทัยอยากโทร.หาคุณย่ าค่ ะ” หทัยหยาดทิพย์ผละออกจาก
อกกวา้ งที่เปรียบเสมือนที่พกั พิงในยามเศร้าหมอง ดวงตากลมโตยัง
เปี ยกชุ่มไปด้วยน�ำ้ ตา ไม่ต่างจากสองแก้มทีเ่ ปี ยกชื้น
อัส ลานเห็น ดวงตาบวมช�ำ้ และปลายจมูก ที่แ ดงก�ำ่ ของคนใน
อ้อมแขนแล ้วใจเจ็บหนึบมากกว่าเดิม เขาเกลีย่ เช็ดน�ำ้ ตาให ้อย่างถนอม
ในยามที่มองเขา้ ไปในดวงตาคู่งามนัน้ ช่างเต็มไปด้วยความหมองเศร้า
เหลือเกิน
“บอกเบอร์มา เดีย๋ วฉันจะกดโทร.ให้” เขาคว ้าโทรศัพท์มอื ถือของ
หญิงสาวขึ้นมาถือไว ้ แล ้วกดหมายเลขตามทีเ่ ธอบอก กดโทร.ออกแล ้ว
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ส่งกลับคืน
หทัยหยาดทิพย์รออาสาวรับโทรศัพท์อย่ างใจจดใจจ่ อ ขณะ
พิงศีรษะกับอกแกร่งของอัสลานอย่างอ่อนแรง
“อานุ่ ม…” น�ำ้ ตาของหทัยหยาดทิพย์เริ่มคลอเบา้ อีกครัง้ เมื่อ
เนตรนภากดรับสาย
“ยายหทัย! ลูกเอ๊ย! หายไปอยู่ไหนมา รูไ้ หมว่าอากับย่าเป็ นห่วง
แทบแย่ ” เนตรนภาทัง้ โล่ง ใจทัง้ ตื่น เต้น จนน�ำ้ ตาคลอที่ได้ยิน เสีย ง
หลานสาว นางกับมารดาเป็ นห่วงหทัยหยาดทิพย์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
มาหลายวัน
“หทัยอยู่ดาลามัสค่ะ”
“ยายดวงดาวเน่ าบูดนั่นบอกว่าเราขายตัวให้กบั เศรษฐีอาหรับ
อาไม่เชือ่ หรอกว่าเราจะท�ำอย่างนัน้ หลานอาไม่ได้เน่าเฟะเหมือนลูกสาว
มันนะ จะได้เทีย่ วเอาตัวเองไปเร่ขายให ้คนนัน้ ทีคนนี้ท”ี
“เขาบังคับหทัย พยายามเอาตัวหทัยไปแลกกับหนี้สนิ ทีก่ ่อไว ้ค่ะ”
สีหน้าของหทัยหยาดทิพย์สลดลงเมือ่ เอ่ยถึงอดีตแสนอัปยศ
“เลว! เลวที่สุด! นังนั่นมันกลา้ ท�ำกับหลานสาวของฉันแบบนี้
ได้ยงั ไง! ฮึ่ยยย อย่าใหอ้ ยู่ใกล ้ๆ นะ แม่จะจิกหัวมาตบใหห้ ายแค้น
คนอะไรจิตใจต�ำ่ ตมเหนือมนุษย์”
เนตรนภาโมโหสุดขีดกับการกระท�ำแสนเลวร้ายของผู ้หญิงคนนัน้
แล ้วยังมีหน้ามาบอกว่าหลานสาวของนางขายตัว ทัง้ ทีห่ ทัยหยาดทิพย์
ไม่เคยท�ำตัวเสือ่ มเสียเหมือนลูกสาวตัวเองเลยสักครัง้
“แล ้วพ่อเราว่ายังไงบ ้าง” นางอยากรูเ้ หลือเกินว่าพีช่ ายจะท�ำอย่างไร
กับสิง่ ทีเ่ มียใหม่ทร่ี กั นักรักหนาท�ำกับลูกสาวตัวเอง
“เขาต่อว่าหทัย เชื่อว่าหทัยขายตัวจริงๆ และยังหาว่าหทัยท�ำให ้
ชือ่ เสียงของเขาเสือ่ มเสีย” กล่าวจบก็เม ้มริมฝี ปากเข ้าหากันแน่นจนแทบ
เป็ นเส ้นตรงเพือ่ ข่มกลัน้ ความเสียใจทีอ่ ยู่ภายใน
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“พ่อเรานี่กเ็ หลือเกิน หลงนังแม่มดนั่นไม่ลมื หูลมื ตา สักวันเถอะ
มันจะพาไปลงนรกแบบไม่รตู้ วั ” ว่าอย่างเอือมระอาในตัวพีช่ ายพร้อมกับ
กลอกตาและเบะปาก ดีแล ้วทีน่ างไม่ได้อยู่ร่วมบา้ นกับคนประเภทนัน้
ไม่อย่างนัน้ คงได้ฆ่ากันสักวันแน่
“หทัยไม่ได้ขายตัวนะคะอานุ่ม” เสียงเศร้าบอก น�ำ้ ตาก็คลอเบ ้า
อยากให ้อาสาวเชื่อว่าเธอไม่มที างท�ำแบบนัน้ เด็ดขาด
“อารูว้ า่ หนู ไม่มที างท�ำอย่างนัน้ พีก่ นั กับคุณย่าเลี้ยงหนู สอนหนู
ให ้เป็ นเด็กดี อาเชือ่ ว่าหทัยจะไม่ทำ� ให ้แม่กบั คุณย่ารวมถึงอาต้องเสียใจ
อย่างแน่นอน”
แม ้เนตรนภาไม่ได้เลี้ยงดูหทัยหยาดทิพย์มาตัง้ แต่ยงั เล็ก แต่นาง
ก็รูจ้ กั นิสยั ของหลานสาวดีพอ หทัยหยาดทิพย์เป็ นเด็กรักดี ถูกอบรม
บ่มเพาะให ้เติบโตมาด้วยความรักจากย่านวลจันทร์ แม ้จะอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้ มที่ตลบอบอวลไปด้วยสิ่งที่ไม่ดี แต่หลานสาวของนาง
ก็ไม่เคยซึมซับสิง่ ไม่ดเี หล่านัน้ มาติดตัวเลยสักนิด
“ขอบคุณค่ะอานุ่ม” น�ำ้ เสียงของหทัยหยาดทิพย์นนั้ สัน่ เครือเพราะ
เธอก�ำลังร้องไห ้ ค�ำพูดของเนตรนภาท�ำให ้เธอกลัน้ น�ำ้ ตาต่อไปไม่ไหว
“ไม่เอา ไม่รอ้ งลู ก แลว้ บอกอามาด้วยว่าหนู ไปอยู่ท่ีดาลามัส
ได้ยงั ไง” แม ้หมดห่วง แต่กย็ งั ไม่หมดเรือ่ งแคลงใจ หากหทัยหยาดทิพย์
บอกว่ า ไม่ ไ ด้ข ายตัว แล ว้ หลานสาวของนางไปอยู่ ท่ีป ระเทศแถบ
ทะเลทรายอย่างดาลามัสได้อย่างไร
มือบอบบางยกขึ้นเช็ดน�ำ้ ตาป้ อยๆ เมือ่ เงยหน้าขึ้นเธอก็พบกับ
แววตาคมที่ ท อประกายด้ว ยความอบอุ่ น ของอัส ลานเฝ้ ามองอยู่
หทัยหยาดทิพย์คลีย่ ้ มิ ให ้เขา แล ้วสอดประสานมือเล็กกับมือหนาเอาไว ้
เพือ่ ให้รสู้ กึ อุ่นใจ
“ภรรยาของคุณศันย์เขาบังคับให ้หทัยเอาตัวเข ้าแลกแทนหนี้ แต่
คุณอานนท์เขาไม่ยอมรับเอาไว ้ เพือ่ นของลูกชายเขาก็เลยจ่ายหนี้กอ้ นนัน้
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แทนแล ้วพาหทัยมาอยู่ทน่ี ่ีค่ะ”
หญิงสาวบอกออกไปด้วยน�ำ้ เสียงขึ้นจมูก ขณะมองสบตาชายหนุ่ม
ทีฉ่ ุดเธอให้ข้นึ มาจากปากเหว ก่อนปิ ดเปลือกตาลงอย่างช้าๆ เพือ่ ซึมซับ
จุมพิตทีป่ ระทับลงบนหน้าผากมนด้วยสัมผัสทีเ่ ต็มไปด้วยความถนอม
สองแก้มของหทัยหยาดทิพย์แดงเรือ่ หัวใจดวงน้อยฟูฟ่องราวกับลูกโป่ ง
ทีไ่ ด้รบั ลมจนเต็ม
“เขาเป็ นคนดีใช่ไหมลูก” คนฟังอยากได้รบั ความมั่นใจจนกว่า
จะสบายใจว่าหลานสาวจะไม่ตอ้ งไปตกระก�ำล�ำบากทีไ่ หนอีก
“คุณอัสลานเป็ นคนดีค่ะอานุ่ ม” ขณะตอบค�ำถามอาสาวด้วย
น�ำ้ เสียงอ่อนหวาน ริมฝี ปากบางสวยก็แย้มยิ้มให้กบั คนทีก่ ล่าวถึง แล ้ว
หลบเลีย่ งแววตาคมทรงเสน่หท์ ม่ี องสบไม่ละสายตาลงหาอกกว ้างอย่าง
ขวยเขิน
“ได้ยนิ แบบนี้แลว้ อาก็สบายใจหน่ อย ห่วงแทบแย่ กลัวว่าหนู
จะไปตกระก�ำล�ำบากทีไ่ หน” คนฟังถอนหายใจอย่างโล่งอก
“แล ว้ ก็ ห ทัย ก�ำ ลัง จะแต่ ง งานกับ คุ ณ อัส ลานค่ ะ ” เสีย งหวาน
อ้อมแอ้มบอกถึงเรื่องแต่ งงานที่เธอก็ตงั้ ตัวแทบไม่ทนั เช่ นกัน คิดว่า
หากคุณย่าหรือคุณอารูเ้ ข ้าคงตกใจเป็ นแน่
“แต่งงานเหรอลูก…” เนตรนภาตกใจจนแทบท�ำมือถือร่วง
“ค่ ะ คุ ณ อัส ลานบอกว่ า พาหทัย มาอยู่ ด ว้ ยในฐานะภรรยา
ครอบครัวของเขาก็ดีมากด้วยค่ ะ ไม่คิดรังเกียจหทัยเลย ไม่สนใจ
ด้วยซ�ำ้ ว่าหทัยจะถูกลูกชายของเขาซื้อตัวมา แถมยังเมตตาและให ้เกียรติ
จัดงานแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีให ้ด้วยค่ะ”
“รู้ไหมว่าอาโล่งใจขนาดไหนที่ได้รู ว้ ่ า หนู ไ ด้พ บเจอกับ คนดีๆ
แบบนี้”
คราแรกรู้สกึ ตกใจจนพูดอะไรไม่ออก แต่ พอได้รบั ฟังในสิ่งที่
หทัยหยาดทิพย์พดู นางก็รู้สกึ เหมือนถูกยกภูเขาออกจากอก ชีวติ ของ
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หลานสาวนางช่างไม่ต่างจากนางเอกนิยายเลยสักนิด เนตรนภาเชื่อว่า
เพราะหทัยหยาดทิพย์ทำ� แต่สง่ิ ดีๆ ฟ้ าเลยประทานสิง่ ดีๆ มาให ้
“หทัยโชคดีทไ่ี ด้เจอกับคุณอัสลานค่ะ” หทัยหยาดทิพย์รูว้ า่ ความ
โชคดีแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ไม่รูว้ ่าต้องขอบคุณฟ้ า โชคชะตา
หรืออะไรทีท่ ำ� ให ้เธอได้พบเจอกับอัสลาน ผู ้ชายทีเ่ ธอพร้อมจะฝากชีวติ
ไว้ให้เขาดูแลในอนาคต
“หทัยขอคุยกับคุณย่าได้ไหมคะ”
“สองแสบพาออกไปเดินเล่นข ้างนอกน่ะลูก ย่าเขาเป็ นห่วงทีต่ ดิ ต่อ
หาหนู ไม่ได้แล ้วพลอยนั่งเศร้า เลยให ้น้องพาออกไปสูดอากาศข ้างนอก
อีกเดีย๋ วก็คงกลับมาแลว้ ละจ้ะ” เนตรนภาเริ่มจะยิ้มออกหลังจากที่
เครียดหนักเมือ่ สองวันทีผ่ ่านมา
“หทัยเป็ นห่วงคุณย่าค่ะ” หทัยหยาดทิพย์นำ�้ ตารื้นอีกครัง้ พอรูว้ า่
ย่านวลจันทร์เป็ นห่วงก็ยง่ิ รูส้ กึ ผิด
“ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงหรอกลูก เดีย๋ วอาจะรีบบอกให้วา่ หนู ตดิ ต่อมาหา
แล ้ว ท่านจะได้เลิกเป็ นกังวล รูใ้ ช่ไหมว่าย่าน่ะรักและห่วงหนู มากแค่ไหน
อาพาท่านมาอยู่ท่นี ่ียงั รู้สกึ ผิดที่พรากย่าพรากหลาน แลว้ ยังท�ำใหห้ นู
ต้องเจอเรื่องร้ายๆ อีก”
นางรูส้ กึ ผิดเหลือเกินทีไ่ ม่คะยัน้ คะยอให ้หลานสาวมาอยู่ดว้ ยกัน
เนื่องจากหทัยหยาดทิพย์ปฏิเสธทีจ่ ะเดินทางมาสวีเดนกับย่านวลจันทร์
เพราะอยากจะหางานท�ำทีเ่ มืองไทยหลังจากเรียนจบ
“อานุ่ มไม่ตอ้ งคิดมากนะคะ ตอนนี้หทัยพน้ จากเงื้อมมือของ
ผูห้ ญิงเลวๆ คนนัน้ แลว้ ต่อจากนี้ไปหทัยคงไม่กลับไปที่นั่นอีกแลว้
ละค่ะ” เสียงอ่อนหวานปลอบใจอาสาวให ้คลายจากความกังวล ไม่มใี คร
คาดคิดว่าดวงดาวจะกล ้าท�ำเรื่องเลวร้ายถึงเพียงนี้ ขนาดเธอยังไม่คิด
เลยว่าหล่อนจะข่มขูด่ ว้ ยถ ้อยค�ำทีน่ ่ากลัวจนไม่กล ้าขัดขืน
“จ้ะ อาขอคุยกับคุณอัสลานหน่อยได้ไหมลูก”
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“อาของหทัยอยากคุยกับคุณค่ะ” เธอส่งเครื่องมือสือ่ สารให้กบั
อัสลาน เขาพยักหน้าเบาๆ พร้อมกับรับไปแล ้วยิ้มให ้
“สวัสดีครับ ผมอัสลานครับ” ชายหนุ่มกล่าวทักทายด้วยน�ำ้ เสียง
สุภาพ
“สวัสดีค่ะ คุณอัสลาน ขอบคุณมากๆ นะคะทีช่ ่วยเหลือหลานสาว
ของอาเอาไว้” เนตรนภารูส้ กึ ซาบซึ้งใจเหลือเกินทีห่ ลานสาวได้พบเจอกับ
คนดีๆ แบบนี้
“ด้วยความยินดีครับ”
อัสลานว่าพร้อมกับคลีย่ ้ ิมใหค้ นที่นั่งตาแป๋ วอยู่บนตัก ขณะที่
แขนแกร่งนัน้ ยังโอบเอวบางไวอ้ ย่างหวงแหน ชายหนุ่ มยิ่งกว่าเต็มใจ
ที่จะช่วยเหลือหทัยหยาดทิพย์ เพราะเขาอยากช่วยหญิงสาวตัง้ แต่ยงั
ไม่เห็นหน้าเลยด้วยซ�ำ้
“ยายหทัยบอกว่าคุณก�ำลังจะแต่งงานกับแก ขอบคุณมากๆ นะคะ
ทีใ่ ห ้เกียรติหลานสาวอาขนาดนี้ แค่ช่วยเหลือแกให ้หลุดพ ้นจากแม่เลี้ยง
ใจร้ายคนนัน้ ได้ อาก็ซาบซึ้งใจจนไม่รูจ้ ะตอบแทนยังไงแล ้วค่ะ”
“ผมแค่ ไม่อยากเห็นเธอตกเป็ นเหยื่อของคนใจร้ายครับ ส่วน
เรื่องแต่งงานผมก็เต็มใจทีจ่ ะแต่งกับหทัยหยาดทิพย์นะครับ” น�ำ้ เสียง
ที่ว่านัน้ ฟังนุ่ มรื่นหู แววตาที่มองประสานกับคนที่กล่าวถึงนัน้ ก็ช่าง
เต็มไปด้วยความลึกซึ้ง เพียงแค่เห็นใบหน้าสวยๆ ตาหวานๆ อัสลาน
ก็แทบอยากยกความโสดทีห่ วงแหนให้ในทันที
“ขอบคุณอีกครัง้ นะคะ ยายหทัยเป็ นเด็กน่าสงสาร แกเสียแม่ไป
ตัง้ แต่ ย งั เล็ก แถมพ่อ ก็ พ าเมีย ใหม่เ ข า้ บ า้ นทัน ทีท่ีเ ผาศพเมีย เสร็ จ
หลังจากนัน้ มาแกก็ถกู ปล่อยให ้เคว ้ง พ่อก็ไม่เคยเหลียวแล ถูกแม่เลี้ยง
กับลูกรังแก ถา้ ไม่ได้ย่าเขาเขา้ ไปดูแล ป่ านนี้คงกลายเป็ นเด็กเก็บกด
ไม่กเ็ สียผู ้เสียคนไปแล ้วละค่ะ แถมเคราะห์ซำ�้ กรรมซัด ถูกผู ้หญิงใจมาร
บังคับพาเอาตัวไปแลกหนี้อกี ถ ้าไม่ได้คนดีๆ อย่างคุณให ้ความช่วยเหลือ
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ป่ านนี้หลานสาวอาคงต้องตกนรกทัง้ เป็ นไปแล ้วแน่ๆ”
เนตรนภาร�ำพึงร�ำพันถึงอดีตทีเ่ ลวร้ายและไม่น่าจดจ�ำของหลานสาว
ด้วยน�ำ้ เสียงเศร้าๆ
อัส ลานได้ ฟ ัง แล ว้ กอดกระชับ อ้อ มแขนของตัว เองแน่ น ขึ้น
โดยอัตโนมัติ สิง่ ทีห่ ทัยหยาดทิพย์เคยเผชิญมันท�ำใหเ้ ขารู้สกึ เจ็บปวด
ทีอ่ กข ้างซ ้ายอย่างบอกไม่ถกู ผู ้หญิงตัวเล็กๆ ในอ้อมกอดเขานี้เธอช่าง
ผ่านอะไรมามากมายเหลือเกิน ชายหนุ่มลดใบหน้าลงมองคนตัวเล็กที่
ซุกอยู่กบั อกแลว้ ถอนหายใจออกมาเบาๆ ด้วยความโล่งใจทีไ่ ด้มเี ธอ
อยู่ในอ้อมแขนแบบนี้ จากนี้ไปหญิงสาวจะไม่ตอ้ งกลับไปเผชิญกับ
เรื่องร้ายๆ แบบนัน้ อีกแล ้ว
“ขอให ้คุณอาสบายใจได้ ผมจะดูแลและทะนุถนอมหทัยหยาดทิพย์
เป็ นอย่างดี จะไม่ยอมให้ใครมารังแกเธออีกแน่นอนครับ”
ชายหนุ่ มให้คำ� มั่นสัญญาด้วยน�ำ้ เสียงหนักแน่ นพร้อมกับกด
จุมพิตลงบนเสน้ ผมหอมของหทัยหยาดทิพย์หนักๆ เมือ่ หญิงสาวอยู่
ภายใต้การคุม้ ครองของเขาแล ้ว จะไม่มใี ครมารังแกเธออีกอย่างแน่นอน
“ฝากดู แ ลแกด้ว ยนะคะ ย่ า เขาทัง้ รัก ทัง้ หวง เลี้ย งมาอย่ า ง
ทะนุ ถนอม นี่ห่างกันไม่ถึงสามเดือนดีดว้ ยซ�ำ้ หลานสาวก็ถูกรังแก
เสียแล ้วค่ะ” เนตรนภาได้ยินเช่นนั้นแล้วก็รู้สกึ สบายใจเหลือเกิน ดีใจที่
หทัยหยาดทิพย์หลุดพ ้นจากความโชคร้ายเสียที
“ผมให้สญ
ั ญาครับว่าจะดูแลหทัยเป็ นอย่างดี”
อัสลานให้สญ
ั ญาอีกครัง้ ก่อนที่อาของหทัยหยาดทิพย์จะขอตัว
วางสายไป ชายหนุ่ มวางเครื่องมือสื่อสารสีหวานเอาไว้ท่ีโต๊ะท�ำงาน
ก่อนจะหมุนเก้าอี้ให้หนั ออกไปนอกหน้าต่างทีส่ ามารถเห็นวิวอันร่มรื่น
ของคฤหาสน์อลั ชามาลได้อย่างชัดเจน
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