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คำนำนักเขียน

สวัสดีครับมิตรรักนักอ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งแล้ว 
นะครับใน โครงการรีพรินต์นิยายของซ่อนกลิ่น สำหรับ เพลิงแค้นซ่อนรัก 

เลม่นีก้เ็ปน็เลม่ทีห่กแลว้ ตอ่จาก ชคีหวัใจเถือ่น ทีถ่กูรพีรนิตไ์ปเมือ่ปลายป ี

ที่แล้ว หลังจากมีแฟนๆ นิยายที่เริ่มมาติดตามผลงานในช่วงหลังๆ ของ 

ซ่อนกลิ่น เรียกร้องกันมามากมายให้พิมพ์นิยายเก่าๆ ที่หมดสต็อกไปแล้ว

ออกมาให้อ่านอีก เพราะหาซื้อยากเหลือเกิน

เพลิงแค้นซ่อนรัก เป็นผลงานลำดับที่ ๗ ของซ่อนกลิ่น ถูกตีพิมพ์ 

ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๑ ถ้านับเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ล่วงเลย 

มาเจ็ดปีแล้ว แต่ซ่อนกลิ่นคิดว่าเนื้อหาภายในเล่มยังคงเข้มข้นเหมาะกับ 

ยุคสมัยนี้เหมือนเดิม โดยเป็นแนวตบจูบที่ไม่เคยเสื่อมความนิยมลง 

ไปเลย 

เปน็เรือ่งความเขา้ใจผดิของยาบรลิ เศรษฐหีนุม่จากตะวนัออกกลาง 

ที่มีต่อ มาริษา นางเอกผู้แสนดี เขาต้องการจะแก้แค้นเธอให้เจ็บปวดที่สุด 

ทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายจนทั้งคู่เกือบจะต้องพลัดพรากจากกัน 
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อยา่งไมม่วีนัหวนกลบั ยาบรลิกบัมารษิาจะฝา่ฟนัอปุสรรคในเรือ่งความรกั 

และความแค้นไปได้อย่างไร ไปติดตามกันได้เลยครับ

ด้วยรักจากใจ

ซ่อนกลิ่น
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“ผมรักคุณ”
เสียงคุ้นหูที่ดังออกมาจากห้องเบื้องหน้า ทำให้ฉัตรดาวอดแปลกใจ 

ไมไ่ด ้นัน่เปน็เสยีงของอเนก คนรกัของหลอ่นไมผ่ดิแน ่แตท่ำไมเขาถงึอยูใ่น 

หอ้งนัน้ และทำไมถงึพดูประโยคนัน้ ทัง้ๆ ทีต่วัหลอ่นยนือยูค่นละฟากฝัง่ประต ู 

นั่นเป็นประโยคที่เขาควรจะพูดกับหล่อนสิ ไม่ใช่เจ้าของห้องนี้

ความเคลือบแคลงและความหึงหวง ทำให้ฉัตรดาวผลักประตูเข้าไป 

ทนัท ีและภาพทีเ่หน็กท็ำเอาหลอ่นแทบขาดสต ิเมือ่ชายหนุม่รปูรา่งสงูโปรง่ 

ทีห่ลอ่นรกัจนสดุหวัใจกำลงัจบูกบัหญงิสาวรา่งระหงในออ้มกอด มนัคงเปน็ 

ภาพที่สวยงามของคู่รัก แต่สำหรับหล่อนกลับเป็นภาพอันน่าเจ็บปวด และ 

ความปวดร้าวนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีคูณ ด้วยหญิงสาวที่จุมพิตดูดดื่มอยู่ 

กับคนรักของหล่อนคือมาริษา เพื่อนที่สนิทที่สุดของหล่อนนั่นเอง

“ทำอะไรกันน่ะ” ฉัตรดาวโพล่งออกไปอย่างดุดัน

มาริษาผลักชายหนุ่มออกทันที ซึ่งอเนกก็ถอยอย่างง่ายดาย คนทั้งคู่ 

หันมามองฉัตรดาวด้วยความตระหนกตกใจ ใบหน้าซีดเผือดของทั้งสอง 

บทนำ
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8   เ พ ลิ ง แ ค้ น ซ่ อ น รั ก

ทำใหห้ลอ่นอดคดิไมไ่ดว้า่เปน็ใบหนา้ของอาชญากรรา้ยทีฉ่กชงิเอาความรกั 

และความไว้ใจจากหล่อนไป

การทรยศหักหลังครั้งนี้ทำเอาหญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดหัวใจ 

จากมอือนัทรงพลงัของปศีาจ เหมอืนปอดขาดอากาศอยา่งกะทนัหนั รา่งกาย 

สั่นเทิ้มไปด้วยความโกรธแค้น

“มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฉัตร” มาริษาร้องบอกด้วยเสียงสั่นเครือ 

เห็นได้ชัดว่ายังคงตระหนกกับการถูกพบเจอในสภาพเช่นนี้

“เห็นอยู่ตำตาอย่างนี้ เธอยังว่าฉันเข้าใจผิดอีกเหรอ” ฉัตรดาว 

สวนออกไปดว้ยความเดอืดดาล ไมม่กีารหกัหลงัครัง้ไหนในชวีติทำใหห้ลอ่น 

เจ็บปวดเท่าครั้งนี้มาก่อน

คนรักกับเพื่อนรัก...

“แต่เธอต้องฟังฉันนะ” มาริษาพยายามจะแก้ตัว

“ไมต่้องพดู” ฉตัรดาวชิงตดับทเสียก่อน ไมเ่ปดิโอกาสใหแ้กต้ัวอะไร 

ทั้งสิ้น “เสียแรงที่ฉันไว้ใจเธอนะ...มาริษา”

“พีว่า่ใจเยน็ๆ กอ่นดกีวา่นะฉตัร” อเนกพยายามไกลเ่กลีย่ทำตวัเหมอืน 

เป็นคนกลาง ทั้งที่ไม่ใช่

ฉัตรดาวนิ่งงัน ก่อนจะเดินตรงไปหาเขา หล่อนจ้องใบหน้าผู้ชายซึ่ง

กำลงัจะแตง่งานดว้ยในอกีไมก่ีเ่ดอืนขา้งหนา้นีด้ว้ยแววตาทีเ่ตม็ไปดว้ยเพลงิ 

แหง่ความโกรธแคน้ หงึหวง และโศกเศรา้ นำ้ตาไหลนองหนา้อยา่งเจบ็ปวด  

ทุกความรู้สึกส่งพลังไปตามเรียวแขน หล่อนง้างฝ่ามือขึ้นก่อนจะฟาดแก้ม

อเนกอย่างแรง 

“คนชั่ว”

“แตฉ่ตัร เธอตอ้งฟงัฉนันะ” มารษิาโผเขา้มาหา และพยายามอธบิาย 

อีกครั้ง

ฉัตรดาวหันไปมองเพื่อนรักด้วยสายตาราวกับแม่เสือสาวที่ถูกชิง 

ลูกรักไป การพยายามจะเข้ามาอธิบายของมาริษาดูเหมือนออกตัวปกป้อง 
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ซ่ อ น ก ลิ่ น       9

อเนก นั่นทำให้หล่อนทนไม่ได้ ฝ่ามือที่ยังแดงจากการปะทะแก้มคนรัก 

ฟาดเปรี้ยงไปที่แก้มใสของเพื่อน จนสั่นสะเทือนและแดงก่ำด้วยพิษแห่ง 

ความแค้นของหล่อน

“ฉันผิดหวังจริงๆ” ฉัตรดาวตะโกนลั่นห้องก่อนจะกรีดร้องออกมา 

ไมเ่ปน็ภาษา รา่งบอบบางพาหวัใจบอบชำ้หนสีิง่แวดลอ้มอนันา่ขมขืน่ใจทนัท ี 

หญิงสาววิ่งอย่างรวดเร็วปานพายุคลั่ง ทิ้งคนที่เคยรักทั้งสองให้กลายเป็น 

อดีตอยู่เบื้องหลังอย่างไม่มีวันหวนกลับ
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ยาบรลิ บนิ ฮาเหมด็ ทรดุกายลงนัง่บนเกา้อีน้วมอยา่งดดีว้ยความ 
เหนื่อยล้า เขาเริ่มรู้สึกว่าการเป็นทายาทผู้สืบทอดอาณาจักรโมฮัมหมัด 

ออร์แกไนเซชัน ที่มีมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์นั้นมันช่างหนักหนาสาหัส 

เสียเหลือเกิน

ด้วยโมฮัมหมัด ออร์แกไนเซชัน เปรียบประดุจกระดูกสันหลังของ 

เศรษฐกจิในประเทศอลั อลิยาส เลยกว็า่ได ้ประกอบไปดว้ยบรษิทัในเครอื 

หลายร้อยหลายพันบริษัท ได้แก่ บริษัทก่อสร้าง บริษัทผลิตและจำหน่าย 

เหล็ก อะลูมิเนียม บริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำมัน บริษัทเดินเรือ บริษัท 

ขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมายเท่าที่จะนึกได้ว่าประเทศอันมั่งคั่งประเทศหนึ่ง

จะมีกิจการใหญ่โตอะไรสักอย่าง

ยาบริลคิดเล่นๆ ว่า ถ้าพ่อของเขามีทายาทสักร้อยคนก็คงดี จะได้ 

ยกกิจการทั้งหมดให้พวกนั้นไป ส่วนเขาก็ใช้เงินปันผลอันมหาศาลออก 

เดินทางท่องเที่ยว ใช้ชีวิตสมบุกสมบันอย่างที่ชื่นชอบและเคยทำ ก่อนจะ 

๑
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โดนบงัคบัใหม้านัง่เครง่เครยีดอยูบ่นเกา้อีพ้นกัพงิสงูราคาแพงแตไ่มส่ะดวก 

สบายตัวนี้ 

เหตผุลทีเ่ขาตอ้งทำเชน่นีน้ะ่หรอื กเ็พือ่เตรยีมพรอ้มในการรบัผดิชอบ 

อาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ซึ่งจะตกถึงมือในอนาคตนั่นเอง

แต่เรื่องมีพี่น้องมากล้นเป็นเพียงความคิดที่เป็นไปไม่ได้ เพราะถ้า 

ไม่นับพี่ชายซึ่งกลายเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายตัวยงที่ประเทศมหาอำนาจ 

ตอ้งการตวัมากทีสุ่ดแลว้ เขากค็อืทายาทคนเดยีวของ โมฮมัหมดั บนิ ฮาเหมด็  

เจ้าของโมฮัมหมัด ออร์แกไนเซชัน ผู้ที่สร้างอาณาจักรบิน ฮาเหม็ดขึ้นมา 

จากการเปน็พระสหายของพระราชาธบิดไีฟซาล ผูค้รองประเทศอลั อลิยาส 

พระองค์ปัจจุบัน

ชัว่วนิาทนีัน้เอง ยาบรลินกึไปถงึหญงิสาวคนหนึง่ผูม้ดีวงหนา้แจม่ใส 

ราวกับตุ๊กตาแล้วดีดนิ้ว

ใช่แล้ว เขาไม่ได้เป็นบิน ฮาเหม็ด คนเดียวที่หลงเหลืออยู่ เขายังมี 

ฉัตรดาว สิกราช น้องสาวต่างมารดาเหลืออยู่อีกหนึ่งคน

และถงึแมจ้ะอยูก่นัคนละซกีโลก แตย่าบรลิยงัตดิตอ่นอ้งสาวผูน้า่รกั 

เสมอ เพราะผูกพันกับหล่อนมาตั้งแต่เด็ก 

ทั้งเขา พี่ชาย และน้องสาวตัวเล็กๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างรักใคร่ 

ภายใต้ร่มเงาของตระกูลบิน ฮาเหม็ด หลายครั้งที่พี่ชายสองคนแย่งกัน 

เอาใจน้องสาวจนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ในที่สุดความรักก็ทำให ้

ทุกอย่างคลี่คลายลงไปได้ 

แต่แล้วในวันหนึ่งกลางฤดูร้อน ด้วยเหตุผลบางประการซึ่งเขาก็ 

ไม่รู้แน่ชัด พ่อของเขาโกรธมารดาของฉัตรดาวเป็นฟืนเป็นไฟจนถึงกับ 

ไล่ตะเพิดออกจากบ้าน ตั้งแต่นั้นมายาบริลจึงถูกสั่งห้ามมิให้ยุ่งเกี่ยวกับ 

น้องสาวและมารดาของหล่อนอีกเลย 

เขามาสืบรู้ภายหลังว่ามารดาของฉัตรดาวไม่สามารถทนกับกฎระเบียบ 

ทางศาสนาทีเ่ขม้งวดของพอ่ได ้หลอ่นฝา่ฝนืกฎของครอบครวั และบทบญัญตัิ 
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ของอัลลอฮ์ ทำให้มีปากมีเสียงกับชีคโมฮัมหมัด๑ ซึ่งเป็นผู้เคร่งศาสนา 

อย่างหาที่เปรียบมิได้

แต่ถึงจะถูกห้ามจากบิดาผู้เป็นใหญ่ ยาบริลก็ยังแอบติดต่อและให้ 

ความช่วยเหลือน้องสาวอยู่เป็นประจำ ทำให้สายใยแห่งความเป็นพี่น้อง 

ยังคงแนบแน่นอย่างไม่เสื่อมคลาย รอยยิ้มผุดพรายขึ้นบนใบหน้าคมสัน 

เมื่อนึกถึงน้องสาวผู้น่ารักคนนั้น

กริ๊ง...

เสียงโทรศัพท์ดึงความคิดของยาบริลให้กลับสู่ห้องทำงานใหญ่โต 

แต่น่าอึดอัด รอยยิ้มหุบลง เขาสูดลมหายใจก่อนจะปล่อยมันออกมาจน 

หมดเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อะไรก็ตามของบริษัทที่กำลังจะเกิดขึ้น 

หลังจากรับสาย

“ฮัลโหล” เสียงของเขาบ่งบอกถึงอำนาจอันมากล้นจนปลายสาย 

ยังรู้สึกยำเกรง

“ท่านรองครับ ทางไกลจากประเทศไทยครับ” เสียงเลขานุการหนุ่ม

ดังออกมาจากโทรศัพท์

“ฉัตร” ยาบริลพึมพำถึงน้องสาว ไม่มีใครอีกแล้วในประเทศไทย 

ที่จะโทร. หาเขานอกจากหล่อน เขารีบกรอกเสียงตอบกลับอย่างเร่งร้อน  

“ต่อสายเข้ามาเลย”

เสียงเลขานุการของเขาเงียบหายไปพร้อมๆ กับเสียงดนตรีรอสาย 

ดังขึ้นมา ยาบริลยกนาฬิกาโรเล็กซ์ขึ้นดู ตอนนี้ที่ประเทศไทยคงเป็นเวลา 

เกือบจะเที่ยงคืนแล้ว

“พี่...” เสียงสะอื้นไห้ของฉัตรดาวทำให้ชายหนุ่มตกใจ

“ฉัตร เป็นอะไรหรือเปล่า น้ำเสียงไม่ค่อยดีเลย”

หญิงสาวยังคงร่ำไห้และเอ่ยอะไรต่อมิอะไรออกมามากมาย แต่เป็น

๑ ชีค ในที่นี้หมายถึงผู้นำทางศาสนา
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ประโยคที่เขาแทบจะจับใจความไม่ได้เลยสักนิด

“ฉัตรทำใจดีๆ ไว้นะ สงบสติอารมณ์สักครู่ แล้วค่อยๆ บอกพี่มาว่า 

เกิดอะไรขึ้น” เขาพยายามปลอบประโลม เพื่อดึงต้นตอแห่งความทุกข์ใจ 

ของน้องสาวออกมา

“มัน...ชายโฉด...หญิงชั่ว...” เสียงของหล่อนยังคงอู้อี้และติดขัดจาก 

การสะอึกสะอื้น แต่ถึงกระนั้นคำบางคำก็หลุดออกมาอย่างชัดเจนด้วย 

น้ำหนักเสียงที่บ่งบอกถึงความเกลียดชัง

“อะไร ใครชั่ว”

“อเนก...นงัรษิา...มนัทรยศนอ้ง” ฉตัรดาวตอบดว้ยนำ้เสยีงทีข่าดหว้ง 

ไม่ปะติดปะต่อเช่นเคย ก่อนจะปล่อยโฮอย่างไม่อาจสะกดกลั้นเอาไว้ได้อีก 

เมื่อเอ่ยชื่อคนทั้งสอง

“อเนก” เขาทวนชื่ออย่างใช้ความคิด “แฟนฉัตรน่ะเหรอ มันทำอะไร 

ฉัตร บอกพี่มา เดี๋ยวพี่จะไปจัดการมันเอง”

“มันกับนังริษาแอบมีอะไรกันลับหลังน้อง พวกมันทรยศน้อง...

ฮือๆ”

“มาริษา” เขาทวนอีกชื่อหนึ่ง ภาพใบหน้างามราวเทพธิดาลอยอยู่ใน 

ห้วงความคิด ความงามของหล่อนสามารถตรึงจิตใจอันเย็นชาของเขาได้  

แม้จะเคยเห็นรูปที่ถ่ายคู่กับน้องสาวเพียงครั้งเดียว แต่นั่นก็เกินพอแล้ว 

สำหรับการจดจำหล่อนอย่างไม่อาจลืมเลือน 

“อาจจะมีการเข้าใจผิดก็ได้นะฉัตร”

“ไม่เข้าใจผิดค่ะ น้องเห็นเต็มสองตาว่าพวกมันกำลังทรยศน้อง มัน 

สองคนจูบกัน ไม่รู้ว่าพวกมันทำอย่างนี้มาแล้วกี่ครั้ง ถ้าน้องไม่เปิดประตู 

เข้าไปตอนนั้น พวกมันจะไปกันถึงขั้นไหนก็ไม่รู้”

คำบอกเลา่ของนอ้งสาวทำเอายาบรลิจนิตนาการเลยเถดิไปไกล ภาพ 

เปล่าเปลือยของหญิงสาวที่เขาแอบหลงรักกำลังเริงสวาทอยู่กับคนรักของ 

น้องสาวผุดขึ้นมาในสมองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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“ถ้ามันทำถึงขนาดนี้ละก็ เลิกกับมันเสีย ยังมีผู้ชายดีๆ อีกถมไปที่ 

พร้อมจะให้ความรักแก่น้องของพี่” เขาปลอบ

“ไม่ได้ค่ะ” เสียงของฉัตรดาวอ่อนลง ทั้งสั่นเครือและสะอื้นไห้

“ทำไม”

“น้องรักเขา” ฉัตรดาวปล่อยโฮออกมาอีกครั้ง คราวนี้ดูเหมือนจะ 

หนักกว่าครั้งก่อน “น้องขาดเขาไม่ได้ค่ะพี่”

“ทำใจดีๆ เอาไว้ฉัตร” เขาได้แต่พูดปลอบ อยากจะโอบกอดแต่ก็ทำ 

ไม่ได้ ด้วยระยะทางที่ห่างไกลคนละซีกโลกทำให้เขาใช้เพียงคำพูดอ่อนโยน

โอบกอดหล่อนแทน

แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันจะแทนกันได้หรือ...

“น้องเจ็บเหลือเกิน...ฮือ...” หญิงสาวยังคงร้องไห้ไม่หยุด “ทำไมมัน

ถึงได้ทรมานอย่างนี้คะพี่”

“ฉัตร...” 

คำกล่าวของน้องสาวทำเอาเขาอึ้งจนเอ่ยอะไรไม่ออก ความทรงจำ 

เกี่ยวกับคนรักเก่าผุดขึ้นมา แต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดกับหล่อนจะสาหัสกว่าสิ่ง

ที่เคยเกิดกับตัวเองหรือเปล่า

ไม่มีคำพูดอะไรออกจากปากฉัตรดาวอีกแล้ว ยาบริลได้ยินแต่เสียง 

สะอื้นไห้ เสียงคร่ำครวญโหยหา มันทำให้เขาอดนึกไม่ได้ว่าหล่อนอาจทำ 

เรื่องที่เขาจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิต

“ฉตัรทำใจดีๆ  นะ พีจ่ะรบีเคลยีรง์านทางนีแ้ลว้จะบนิไปหา” ยาบรลิเอย่ 

นี่คงเป็นทางเดียวที่จะยื้อชีวิตน้องสาวได้ หากหล่อนคิดสั้นแบบที่เขาคิด 

ชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดใจ ด้วยตอนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย  

การใช้โทรศัพท์ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเหมือนทุกครั้งที่เขาประชุมเรื่องธุรกิจ 

เลยสักนิด 

“ฉัตรรอพี่ได้ไหม”

ยงัคงไมม่เีสยีงตอบ เขาไดย้นิเพยีงเสยีงรอ้งไหส้ะอกึสะอืน้ลอดผา่น 
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โทรศัพท์ออกมาเท่านั้น

“ฉัตรรอพี่นะ” ยาบริลถามย้ำออกไปด้วยความหวาดหวั่น

“ค่ะ” ฉัตรดาวตอบกลับมาสั้นๆ ปนเสียงสะอื้นไห้

“สัญญากับพี่สิ ว่าฉัตรจะรอพี่” เขาย้ำอีกครั้ง

“นอ้งไมรู่ว้า่ทนไดแ้คไ่หนนะคะ แตน่อ้งจะรอ รอจนกวา่พีช่ายจะมา” 

เสียงหญิงสาวเต็มไปด้วยความเศร้า ความเจ็บปวดทรมานอันแสนสาหัส 

จนเขารู้สึกได้

น้ำเสียงของฉัตรดาวดูเหมือนจะไม่ช่วยให้ยาบริลมั่นใจสักเท่าไรว่า 

หล่อนจะไม่คิดสั้น แต่อย่างน้อยเขาก็ถือมันเป็นคำสัญญามั่นเหมาะเพื่อ 

ปลอบใจตวัเองวา่นอ้งสาวคงไมท่ำอะไรผดิๆ กอ่นจะไดพ้บเขา คำตอบรบัจาก 

น้องสาวเป็นเสมือนคำมั่นที่ทำให้เขาแน่ใจว่า จะได้เห็นหน้าหล่อนอีกครั้ง

ชายหนุ่มมองกองเอกสารบนโต๊ะหลังจากวางสายแล้ว เขาจะต้องทำ 

โครงการท้ังหมดใหเ้สรจ็ภายในสปัดาหน์ี ้และสง่ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บริษัทซึ่งมีบิดาของเขาเป็นประธานพิจารณาในปลายสัปดาห์ถัดไป นั่น 

หมายความว่าต้องใช้เวลาถึงสองสัปดาห์จึงจะเสร็จส้ินกระบวนการท้ังหมด

ถ้ารอให้ถึงเวลานั้น ฉัตรดาวจะยังรอคอยเขาอยู่อีกหรือ...

ยาบรลิถอนหายใจ กอ่นจะยกหโูทรศพัทข์ึน้มาอกีครัง้ “มาซดู...นาย 

ช่วยเตรียมเครื่องบินให้ฉันที”

“ท่านรองจะไปไหนหรือครับ”

“ฉันจะไปกรุงเทพฯ” ยาบริลบอกจุดหมายกับเลขานุการหนุ่ม

“เมื่อไรครับ” มาซูดถามกลับมาขณะหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจด

เขาขมวดค้ิวกับคำถามน้ันอย่างขัดใจ ก่อนจะตอบส้ันๆ ว่า “เด๋ียวน้ี”

ดว้ยอำนาจเงนิทีเ่ปน็รองเพยีงแคก่ษตัรยิแ์หง่อลั อลิยาส ทำใหท้กุคน 
ทีเ่ปน็ลกูจา้งของตระกลูบนิ ฮาเหมด็ สามารถสรรหาทกุสิง่ทกุอยา่งทีน่ายจา้ง 

ของพวกเขาตอ้งการมาประเคนใหไ้ดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ และครัง้นีก้เ็ชน่กนั 
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เมื่อยาบริลต้องการจะบิน เขาก็ได้บิน

มาซูดใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ทำให้เจ้านายน้อยของเขาขึ้นมานั่งอยู่บน 

เกา้อีน้า่สบายบนเครือ่งบนิเจต็สว่นตวัทีต่ดิสญัลกัษณเ์อม็-โอ อนัเปน็อกัษร 

ย่อของโมฮัมหมัด ออร์แกไนเซชัน

เขามองบรุษุหนุม่ผูม้ฐีานะไมต่า่งอะไรกบัเจา้ชายนอ้ยๆ ของอลั อลิยาส  

ดว้ยความเลือ่มใส เจา้นายของเขาแมจ้ะมอีายเุพยีงแคส่ามสบิป ีแตไ่ดพ้สิจูน ์

ให้ทุกคนในบริษัทเห็นแล้วว่ามีความสามารถที่จะสืบทอดกิจการหมื่นล้าน

ดอลลาร์ต่อจากบิดาได้อย่างสบาย 

“ออกจากอัล อิลยาส ไปกรุงเทพฯ กะทันหันอย่างนี้ ไม่กลัวท่าน 

ประธานว่าเอาหรือครับ” มาซูดถามเพื่อทำลายความเงียบที่บีบคั้นจิตใจ

“นายพูดเหมือนไม่รู้จักพ่อของฉัน” ยาบริลเงยหน้ามองผู้ช่วยของ 

ตัวเอง “พ่อไม่มีวันรู้หรอกว่าฉันไม่ได้อยู่ในอัล อิลยาส จนกว่าจะไม่เห็น 

ฉันในที่ประชุมในอีกสองสัปดาห์โน่นแหละ”

คงจะจรงิอยา่งทีย่าบรลิเอย่ เพราะมาซดูคดิวา่ทา่นประธานโมฮมัหมดั 

ตอ้งดแูลกจิการมากมายเลยไมม่เีวลาวา่งพอจะสนใจวา่ ใครจะไปใครจะอยู่ 

ในคฤหาสน์อันใหญ่โต

“ท่านรองจะไปกรุงเทพฯ ทำไมหรือครับ”

ผู้เปรียบเสมือนเจ้าชายมองหน้าคนสนิทด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ก่อน 

จะตอบออกไปด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด “ฉันจะไปหาฉัตรดาว”

ชื่อนั้นทำเอามาซูดถึงกับสะดุ้ง “แต่...”

ยาบริลยกมือห้าม “ฉันรู้ พ่อไม่อยากให้ใครติดต่อกับคุณน้าและ 

ฉัตรดาว แต่นี่มันจำเป็นจริงๆ ฉันอดห่วงน้องสาวไม่ได้เมื่อรู้ว่าเธอกำลัง 

เป็นทุกข์”

“เป็นทุกข์หรือครับ” มาซูดทวนคำ และเริ่มเป็นห่วงหญิงสาวหน้าตา 

งดงามคนนั้นขึ้นมา ฉัตรดาวไม่เพียงแต่เป็นน้องสาวที่รักของยาบริล แต่ 

ความน่ารักของหล่อนยังทำให้หัวใจเขาเต้นไม่เป็นส่ำอีกด้วย เมื่อคราวที่ 
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ท่านประธานมีประกาศิตห้ามใครก็ตามในตระกูลบิน ฮาเหม็ดพูดถึงและ 

ติดต่อกับสองแม่ลูกคู่นี้อีก หัวใจของเขาก็แทบจะสลายตามไปด้วย

รอยแผลเล็กๆ เพิ่งจางหายไปไม่นาน บัดนี้คำพูดเพียงไม่กี่คำของ 

เจ้านายกลับทำให้บาดแผลนั้นปริแตกออกมาอีกครั้งหนึ่ง เขารู้สึกปวดร้าว

เมื่อฉัตรดาวเจ็บปวด

ยาบรลิหยบิรปูถา่ยสองใบซึง่ฉตัรดาวสง่มาใหเ้มือ่ปลายปทีีแ่ลว้ขึน้มา  

ใบหน้าของหล่อนเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข หลังจากผู้ชายที่ยืน 

อยู่ข้างๆ หล่อนในรูปขอแต่งงาน หญิงสาวเล่ามาในจดหมายด้วยความสุข

อันล้นปรี่ที่เขาเองก็สัมผัสได้

จากนั้นเขาก็เลื่อนสายตาไปที่รูปอีกใบหนึ่ง ที่ฉัตรดาวถ่ายกับ 

เพื่อนสนิท และจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวในวันสำคัญของหล่อน เพื่อนที่หล่อน

บอกมาในจดหมายว่าเขาจะต้องหลงรักถ้าได้พบตัวจริง ชายหนุ่มถอนใจ 

น้องสาวคงไม่รู้หรอกว่า มันได้เกิดขึ้นแล้ว

ใบหน้าของหญิงสาวผู้นั้นงดงามราวเทพธิดา ผิวขาวใสดั่งกระเบื้อง  

อีกทั้งนัยน์ตาแขกที่เป็นประกายเจิดจรัสก็ทำให้เขาอดหลงรักไม่ได้แม้เห็น

เพียงแค่รูปถ่าย 

“มาริษา” เขาพร่ำเพ้อออกมา ก่อนจะตัดใจยื่นรูปสองใบนั้นให้มาซูด  

“ผู้ชายกับผู้หญิงในรูปทำให้น้องสาวของฉันเจ็บ”

ชายหนุ่มรับรูปมาจากเจ้านาย สายตาเพ่งมองใบหน้างามที่ไม่ได้เห็น 

เสียนาน ฉัตรดาวทำให้เขาไม่สามารถเบือนสายตาไปมองคนอื่นที่เจ้านาย 

บอกได้เลย

“หลังจากถึงกรุงเทพฯ ฉันอยากให้นายสืบประวัติของสองคนนั้น 

ให้หน่อย” เขาเริ่มสั่งการ

“เพื่ออะไรครับ”

แววตาของยาบริลวาวโรจน์ขึ้นมา 

“ฉันไม่อยากให้น้องสาวของฉันต้องจมอยู่กับมัน” เขาเอ่ยออกมา 
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โดยที่ฟันบนและฟันล่างแทบจะบดเบียดกันจนแหลกไปข้างหนึ่ง “ใครทำ 

น้องสาวของฉันเจ็บ มันจะต้องเจ็บกว่าเป็นร้อยเท่า”

มาซูดมองเจ้านายน้อยด้วยความกลัวเกรง ก่อนจะมองรูปชายหญิง 

สองคนนัน้ ถงึแมต้วัเองจะไมใ่ชค่นทีถ่กูอาฆาต แตเ่ขากอ็ดประหวัน่พรัน่ใจ 

แทนทั้งคู่ไม่ได้

หลังลงจากเครื่องบินส่วนตัวแล้ว ยาบริลก็เดินทางด้วยรถเมอร์- 
เซเดส-เบนซ์คันงามไปยังบ้านพักของน้องสาว แต่การจราจรยามเช้าอัน 

คับคั่งของมหานครใหญ่ทำให้การเดินทางไม่รวดเร็วเหมือนใจที่ไปถึง 

จุดหมายเรียบร้อยแล้ว

“บ้าจริง มันติดอะไรนักหนานะ” เขาพึมพำอย่างหงุดหงิด

“เป็นชั่วโมงเร่งด่วนครับ” มาซูดตอบ

ยาบริลยกนาฬิกาขึ้นมาดูเวลาอีกครั้ง หลังวางสายจากน้องสาวจน 

ถึงตอนนี้ก็กินเวลาไปกว่าสิบสองชั่วโมงแล้ว ชายหนุ่มเงยหน้าจากเข็มเล็กๆ 

ที่เดินสอดประสานกันไปมองทางเท้าด้านนอกอย่างใช้ความคิด 

“เดี๋ยวฉันเดินไปดีกว่า”

“แต่...” มาซูดพยายามทัดทาน 

ยังไม่ทันที่เลขานุการจะเอ่ยอะไรมากกว่านั้น ยาบริลก็เปิดประตูรถ 

ลงไปยืนอยู่บนถนนเรียบร้อยแล้ว ร่างสูงสง่า ใบหน้าคมคาย และผมที่ 

หยักศกเล็กน้อย ทำให้หญิงสาวในรถคันข้างเคียงหันมามองเขาด้วยสายตา 

หวานฉ่ำ

มาซูดจะเปิดประตู แต่กลับถูกมือใหญ่แข็งแรงดันเอาไว้ เขาจึง 

กดปุ่มเลื่อนกระจกหน้าต่างลงเมื่อเจ้านายก้มหน้า

“นายไม่ต้องไปหรอก”

“แต่ท่านรองครับ...” เลขาฯ หนุ่มท้วง แต่ถูกขัดขึ้นอีก

“จากตรงนี้ไปอีกไม่ไกล ฉันเดินไปคงจะเร็วกว่า ส่วนนายไปกับรถ 
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ก็แล้วกัน” ยาบริลเอ่ยเป็นเชิงออกคำสั่ง ก่อนจะใช้ฝ่ามือตบหลังคารถเบาๆ 

แล้วเดินกึ่งวิ่งจากไปพร้อมสายตาอ้อยอิ่งของหญิงสาวบนรถข้างเคียง

หลังจากเดินมาได้ไม่นาน ยาบริลก็รู้สึกว่าคิดถูกที่ออกมาจากรถ 

ราคาแพงซึ่งไม่ได้ช่วยให้รวดเร็วกว่ารถคันอื่นในภาวะการจราจรที่แน่น- 

ขนัดสักเท่าไร เขาสังเกตเห็นว่าก่อนถึงสี่แยกมีรถสองคันชนกันและจอด 

กีดขวางการจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วให้วุ่นวายยิ่งขึ้น ดูจากสถานการณ์คง 

ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงหรือมากกว่านั้นที่รถจะเคลื่อนตัวไปจากที่เดิมได้

ชายหนุ่มเพ่งมองไปยังจุดเกิดเหตุอย่างไม่ตั้งใจ ด้วยมันเป็นเส้นทาง 

ท่ีเขาต้องเดินผ่าน เขาคะเนว่า รถคัมร่ีสีบรอนซ์คันน้ันคงออกมาจากโรงแรม 

ม่านรูดอย่างไม่ระวัง จนโดนรถกระบะเก่าๆ ยี่ห้อเดียวกันชนเข้าอย่างจัง

คนขับรถทั้งคู่กำลังพูดคุยกันระหว่างรอเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย  

ทว่าสถานที่ที่รถคันงามแล่นออกมาทำให้ยาบริลอดไล่สายตาไปยังที่นั่ง 

ด้านหน้าของรถด้วยแววตาซุกซนตามประสาคนอยากรู้อยากเห็นไม่ได้

แล้วหญิงสาวที่นั่งอยู่ในรถก็ทำให้ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความ

ตกใจ หญิงสาวผิวขาว นัยน์ตาแขกกลมโต และจมูกโด่งเป็นสันที่แต่งแต้ม

อยู่บนใบหน้าเรียวเล็กนั้นจะเป็นใครไม่ได้เลย นอกจาก...

“มารษิา” ยาบรลิพมึพำกบัตวัเอง แลว้มองคนขบัรถรูปรา่งทว้มอกีครัง้ 

ด้วยความสนใจมากกว่าเดิม “ไม่ใช่ไอ้อเนก”

นี่มันอะไรกัน ทั้งๆ ที่หล่อนเพิ่งจะเริงสวาทกับคู่หมั้นของฉัตรดาว 

เมือ่เยน็วานนี ้แตห่า่งกนัไมถ่งึครึง่วนัดว้ยซำ้ หลอ่นกลบัออกมาจากโรงแรม 

ม่านรูดกับชายอีกคนหนึ่ง

“นังแพศยา” เขาคำรามอย่างกราดเกรี้ยวและชิงชัง

สายตาดุดันจ้องมองหญิงสาวตาไม่กะพริบ จนเมื่อขนตายาวตวัด 

ขึ้นมา ดวงตางามอันน่าเย้ายวนคู่นั้นประสานสายตากับเขา มาริษาก็รีบ 

หลบตาและก้มหน้าลงทันที

“เฮอะ ทำท่าอายได้ไร้เดียงสาจริงๆ นะ” เขาพึมพำ
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หล่อนตวัดสายตาขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อเห็นเขายังคงมองอยู่ก็หลบ 

สายตาอีก แต่ยาบริลไม่เลิกล้มความพยายามที่จะรู้ซึ้งถึงหัวใจอันโหดร้าย 

ของหล่อนให้กระจ่างแจ้ง และยังคงจ้องมองหล่อนอยู่เช่นนั้น

หญิงสาวทอดเวลาไปชั่วครู่ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอีก และเมื่อพบว่า 

เขายังจ้องมองอยู่ คิ้วโก่งของหล่อนขมวดเข้าหากัน แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝัน 

ก็เกิดขึ้น เมื่อหล่อนยกนิ้วขึ้นมาทำสัญลักษณ์สากลที่บอกให้รู้ว่าไม่พอใจ

ยาบรลิถงึกบัตะลงึ การทำสญัลกัษณห์ยาบคายเชน่นีใ้สค่นแปลกหนา้ 

เป็นกิริยาที่ต่ำที่สุดที่เขาเคยพบเจอ โดยเฉพาะเมื่อหล่อนเป็นผู้หญิง เพศที่ 

ในประเทศของเขายังต้องสวมฮิญาบและเสื้อคลุมยาวถึงตาตุ่มอย่าง 

เคร่งครัด

ชายหนุ่มสะบัดหน้าหนีอย่างเดือดดาล ตอนนี้เขารู้ซึ้งถึงนิสัยของ 

หล่อนแล้ว แต่ถึงอย่างไรที่นี่ก็ไม่ใช่อัล อิลยาส และเขายังมีเรื่องเร่งด่วน 

ต้องทำมากกว่าจะมายืนต่อว่าผู้หญิงหยาบคายคนนี้ด้วยสายตา แต่เขา 

สาบานว่า หล่อนจะต้องได้รับบทเรียนอันสาสม

เรือ่งนัน้ยงัรอได ้ตอนนีเ้รือ่งของฉตัรดาวสำคญักวา่ นอ้งสาวของเขา 

กำลังรออยู่ ถ้าหล่อนทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขาเมื่อคืนนี้

มาริษากำลังวุ่นวายอยู่กับโทรศัพท์มือถือของตัวเองขณะนั่งรถไป 
ทำงาน หล่อนโทร. หาฉัตรดาวตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานตอนเย็นจนโทรศัพท์

แทบจะพังเสียให้ได้ แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์

หญิงสาวต้องการอธิบายเรื่องทั้งหมด เรื่องที่อเนกมาหาหล่อน 

เพือ่สารภาพรกั และจูโ่จมดว้ยจบูโดยทีห่ลอ่นไมท่นัตัง้ตวั ซึง่เปน็เวลาเดยีว 

กับที่ฉัตรดาวโผล่เข้ามา

แต่แล้วระหว่างที่สมองกำลังวุ่นวายอยู่กับการต่อสายโทรศัพท์ จู่ๆ 

รถก็เบรกอย่างกะทันหัน หน้าของมาริษาคะมำจนเกือบจะชนคอนโซล 

หนา้รถ ยงัดทีีห่ลอ่นคาดเขม็ขดันริภยั ศรีษะจงึไมก่ระแทกอะไรใหเ้จบ็เนือ้ 
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