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คำ�นำ�นักเขียน

‘เฉนิหมงิ’ เป็นตวัร้ายจากนยิายเรื่อง กาลครั้งหนึ่ง...ในหวัใจ ที่
เหมอืนมชีวีติจติใจเป็นของตวัเอง เขยีนถงึทไีรกร็ูส้กึว่าเจ้าตวัดำาเนนิเรื่องเอง 

ส่วนผู้เขียนได้แต่คอยฟังเสียงเจ้าแมวดำาตัวร้ายคอยกระซิบสั่งอยู่ข้างหูให้

เขียนตามที่พ่อเจ้าประคุณบอก จะว่ามีฐานะเป็นทาสในเรือนเบี้ยของตัว

ละครกค็งไม่ผดินกันะคะ เมื่อครั้งที่เขยีนถงึเขาครั้งแรกเมื่อเกอืบสบิปีที่แล้ว 

กร็กัและคดิว่าจะต้องเขยีนเรื่องของเขาให้ได้เชยีว แต่ไม่รู้จะเริ่มเรื่องอย่างไร 

จนช่วงบ่ายวันหนึ่ง นั่งพักสายตาจากการตรวจต้นฉบับแล้วมีภาพแมวดำา

เดนิบนราวสะพานปงต์ เนฟิ สะพานเก่าแก่และสวยที่สุดในปารสีลอยแวบ

เข้ามาในสมอง ก็เลยนึกได้ว่าทำาไมไม่ลองเขียนเรื่องราวให้เกิดขึ้นในปารีส 

ดูบ้างน่าจะสนุกดี

แมวดำาไร้หวัใจจงึถอืกำาเนดิขึ้นจากมโนภาพเพ้อเจ้อนั้น

สมยัเรยีนปรญิญาโทอยู่ที่ฝรั่งเศส สารภาพเลยนะคะว่าไม่ค่อยชอบ

เมืองหลวงวุ่นวายแบบปารีสเท่าใดนัก ชอบเมืองสงบๆ แถบชนบทหรือ

ชานเมืองรอบนอกเสียมากกว่า คนในปารีสค่อนข้างเย็นชาเหมือนอากาศ 
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ฤดูหนาวและต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยมไีมตรจีตินกั แปลกใจอยู่เหมอืนกนัที่

คนพากนัเรยีกว่ามหานครแห่งความรกั เพราะแต่ละคนดเูหมอืนจะไม่รกักนั 

เอาเสยีเลย แม้จะมทีวิทศัน์สวยงาม มสีถาปัตยกรรมน่าตื่นตาตื่นใจมากมาย 

แต่บางครั้งกลบัมบีรรยากาศหงอยเหงาอย่างประหลาด

สิ่งที่ทำาให้ปารีสกลับมามีชีวิตชีวาในหัวใจผู้เขียนอีกครั้งคือเพลง  

“La Vie en Rose” ของนกัร้องฝรั่งเศสผู้เป็นตำานานอย่าง Edith Piaf จำา

ได้ว่าสมยัเริ่มเรยีนภาษาฝรั่งเศสตอนอายสุบิห้าปี เพลงนี้คอืเพลงแรกที่ร้อง

ได้โดยไม่รูค้วามหมายแท้จรงิของมนัเลย เมื่อเปิดฟังและนกึถงึภาพสวยงาม

ของปารีส จินตนาการที่ติดขัดก็เริ่มไหลลื่นและสร้างพลอตเรื่องออกมาได้ 

และออกมาเป็นรูปเล่มอย่างที่ท่านถอือยู่ในมอืนี่ละค่ะ

ต้องขอบคุณน้องหนู สุดถนอม เพื่อนสาวชาวอกัษรศาสตร์ที่ช่วยให้

ข้อมูลเชิงลึกในปารีสในส่วนที่ผู ้เขียนเองไม่ทราบนัก บ้านของบัวบูชา 

นางเอกของเรื่องก็มีที่มาจากบ้านของเพื่อนที่แสนน่ารักคนนี้ที่ปลาซ เอดิท 

เปียฟ ด้วยนะคะ น้องหนูมีนำ้าใจและน่ารักมากๆ ที่พากันไปผจญภัยใน

มุมมดืของปารสีแบบไม่รู้ตวักนัด้วย ทำาให้เกดิพลอตเรื่อง ตราบดนิสิ้นฟ้า 

สญัญารกันรินัดร์ นี้ขึ้นมาได้

ขอบคุณคุณแม่ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวลูก สนับสนุนให้เดินบน 

เส้นทางสายนำ้าหมกึเตม็ตวั ถ้าไม่มคีุณแม่กค็งไม่ม ี ‘ชญาน์พมิพ์’ ในวนันี้ 

ขอบคณุพี่บั๊มที่คอยให้กำาลงัใจและอยูเ่คยีงข้างกนัเสมอมา ขอบคณุลกูสะใภ้

ฟีน่าที่รักและคอยเอาแส้เฆี่ยน โทรศัพท์ปลุกให้ลุกขึ้นมาปั่นงานเยี่ยงทาส

จนมีผลงานออกมาเป็นเล่มนะจ๊ะ ขอบพระคุณพิมพ์คำาสำานักพิมพ์และ 

กองบรรณาธิการที่ให้โอกาสเฉินหมิงได้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในบ้านใหม่

ที่แสนอบอุ่น

ขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่คอยสนับสนุนและเป็นกำาลังใจเสมอมา 

นะคะ

นิยายเรื่องนี้ขออุทิศแด่อาจารย์โรแบร์ อาฌุค ผู ้ล่วงลับ และ
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ดอกเตอร์ยาใจ สญัลกัษณ์ศริ ิ ครูสองท่านแรกผู้เป็นแรงบนัดาลใจให้เดก็

อายุสิบห้าคนหนึ่งหลงรักภาษาฝรั่งเศสหมดหัวใจ และมีความอุตสาหะ 

บนิข้ามนำ้าข้ามทะเลไปเรยีนจนได้ปรญิญากลบัมา ไม่ว่าครูทั้งสองจะอยูท่ี่ใด 

ครูยงัอยู่ในหวัใจของทอฟฟี่เสมอค่ะ

         A jamais...

         ชญาน์พมิพ์

ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



๑
Le coup de foudre – รักแรกพบ

Des yeux qui font baiser les miens, un rire qui se perd sur  

sa bouche,

ดวงตาของเขาทำาให้ฉนัต้องหลุบตาลงตำ่า เสยีงหวัเราะที่จางหาย

บนรมิฝีปากของเขา

Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel  

j'appartiens.

นั่นคอืภาพที่ปราศจากการแต่งแต้มใดๆ ของชายหนุ่มที่เป็น

เจ้าของหวัใจฉนั

Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas,

ยามเมื่อเขากอดฉนัเอาไว้ในอ้อมแขนและกระซบิเสยีงแผ่ว

Je vois la vie en rose.

ราวกบัฉนัได้เหน็โลกนี้เป็นสชีมพู

Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours,

เขาเอ่ยคำารกัให้ฉนัฟัง ถ้อยคำาแสนธรรมดาสามญั

ตัวอย่าง
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Et ça me fait quelque chose.

แต่ช่างจบัใจเสยีเหลอืเกนิ

Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur

เขานำาความสุขมาสู่หวัใจของฉนั

dont je connais la cause.

ความสุขที่ฉนัรู้สาเหตุเป็นอย่างดี

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.

เขาอยู่เคยีงฉนัและฉนัอยู่คู่เขาเสมอไป

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.

เขาบอกเช่นนั้นและสาบานมั่นชั่วชวีติ

Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi

นบัแต่ฉนัเหน็เขา ฉนักร็ู้สกึอยู่ในอกว่า

Mon cœur qui bat.

หวัใจของฉนัมนัเต้นรวั

Des nuits d'amour à plus f inir

คำ่าคนืแห่งรกัไม่มวีนัจบสิ้น

Un grand bonheur qui prend sa place

ความสุขอนัยิ่งใหญ่เข้ามาแทนที่

Des ennuis, des chagrins s’effacent

สิ่งที่รบกวนใจและความโศกเศร้าทั้งหลายที่จางหายไป

Heureux, heureux à en mourir.

สุขเหลอืเกนิ สุขเสยีจนแทบขาดใจ...

ทำานองเพลงอ่อนหวานดังแว่วออกมาจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่า 
ครำ่าคร่าเริ่มฟังดูกระท่อนกระแท่นเต็มทน ด้วยทั้งเครื่องเล่นและตัวแผ่น 

ดูจะมอีายุไม่ตำ่ากว่ายี่สบิปี หรอืเผลอๆ จะมากกว่านั้นด้วยซำา้ไป ช่วงท้ายๆ 

ตัวอย่าง
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ของเพลงรกัจงึฟังขาดๆ หายๆ คล้ายเป็นเสยีงกระซบิเบาหววิของคนที่พรำา่

พรรณนาถงึความรกัอย่างน่าสงสาร

“ไอ้คุณบวับูชาเจ้าขา ไอ้แผ่นนี้แกจะฟังอกีนานไหมเนี่ย ฟังจนจะสกึ

หมดแล้ว เดี๋ยวฉนัซื้อแผ่นใหม่ให้เอาไหม”

หญงิสาวผมซอยสั้นในชดุเสื้อคอเต่าสคีรมีและกางเกงยนีรดัรปูอวด

เรียวขายาวได้สัดส่วนชะโงกหน้าเข้าไปในห้องส่วนที่กั้นเป็นห้องครัวเล็กๆ 

ดวงตากลมโตใสแจ๋วมองตรงไปยังร่างบางระหงในชุดเสื้อยืดคอกลมสีขาว

และกางเกงยนีพอดตีวัสวมทบัด้วยผ้ากนัเป้ือนสฟ้ีาสดใส ที่กำาลงัปรงุอาหาร

อยู่หน้าเตาพลางฮมัเพลงตามเครื่องเล่นแผ่นเสยีงไปด้วยอย่างอารมณ์ดี

“ไม่เอาหรอกธูปหอม แผ่นนี้เป็นแผ่นของพ่อ ฉนัอุตส่าห์หอบหิ้วมา

จากเมอืงไทย ฟังแล้วคดิถงึบ้านด ีฉนัชอบ”

หญิงสาวเอี้ยวตัวหันมาตอบเพื่อนสาวอย่างนุ่มนวล ใบหน้าเรียวร ี

รปูไข่ระบายด้วยรอยยิ้มอ่อนหวาน ดวงตาคมซึ้งที่ล้อมกรอบด้วยแผงขนตา

งอนหนานั้นกพ็ลอยส่องประกายวบิวบัตามรมิฝีปากแดงอิ่มไปด้วย นี่กระมงั

ที่เขาเรียกว่าดวงตายิ้มได้ ยิ้มทีไรหนุ่มๆ หัวใจแทบจะละลายไปกองแทบ

เท้าของแม่คนสวยนี่ทุกท ีถ้าเอ่ยถงึบวับูชาละก ็เหล่านกัเรยีนหนุ่มไทยไกล

บ้านในปารีสเป็นได้ทำาหน้าตาชวนฝันกันทุกราย ธูปหอมพอจะเข้าใจอยู ่

เหมอืนกนัละว่าทำาไม กด็เูอาเถอะ แม่เพื่อนสาวผวิขาวผ่องของเธอมดีวงหน้า

สวยเหมือนภาพวาด และเรือนผมดำาขลับยาวสยายเหยียดตรงถึงบั้นเอว  

รปูร่างหรอืกส็มส่วน อ้อนแอ้นน่าทะนถุนอมราวตุ๊กตาแก้วเจยีระไน จะมอง

มุมไหนก็ไร้ที่ติ อย่าว่าแต่คนเอเชียด้วยกันมองจนเหลียวหลังเลย ฝรั่ง 

จมูกยื่นจมูกยาวทั้งหลายยังมองกันตาปรอย หลักฐานยืนยันเสน่ห์ของ 

แม่สาวน้อยหน้าหวานก็นั่งยิ้มเผล่อยู่ในห้องอเนกประสงค์โน่น แถมเป็น 

หลกัฐานที่หล่อลากดนิเสยีจนธูปหอมแทบนำ้าลายหกเชยีวละ

“เฮ้ย สงสัยพี่อั๋นเอาจริงว่ะไอ้บัว ไม่งั้นไม่ลงทุนมานั่งเฝ้าแกถึงที่นี่

หรอก แกกร็ู้ พี่อั๋นน่ะฮอตจะตาย”

ตัวอย่าง
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ธปูหอมกระซบิกระซาบพลางเหลอืบมองชายหนุ่มรูปร่างสงูใหญ่ที่นั่ง

เอกเขนกอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาสีขาวสไตล์โมเดิร์น เขามีใบหน้าคมคาย

ตามแบบฉบบัไทยแท้ ผวิเข้ม นยัน์ตาโต จมูกโด่งเป็นสนั รมิฝีปากหยกัลกึ

สเีข้ม ดูรบักบัเส้นผมดำายาวที่มดัเอาไว้เป็นหางม้าสั้นๆ ด้านหลงัยิ่งนกั

“บ้า เอาอะไรมาพูด พี่อั๋นไม่คดิอะไรกบัฉนัแบบนั้นหรอก อกีอย่าง

ฉนัเองที่เป็นคนชวนเขามาทานข้าวตอบแทนเรื่องเครื่องเล่นแผ่นเสยีงนั่น”

นัยน์ตาคู่สวยมองเลยไปยังเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณที่ตั้งอยู่บน

เคาน์เตอร์ไม้สีขาวขุ ่นๆ ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากประตูทางเข้านัก  

ตวัเครื่องเล่นนั้นเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมลงแลก็เกอร์สนีำ้าตาลอ่อนวาววบัขนาด

กว้างยาวราวสองคบืเศษๆ ส่วนตวัปากกระบอกเสยีงทรงแตรสทีองเหลอืง

นั้น แม้จะดูกะดำากะด่างไปบ้าง แต่กด็ูคลาสสกิไปอกีแบบ คะเนอายุแล้ว 

น่าจะมากกว่าบวับูชาที่เพิ่งเตม็ยี่สบิปีบรบิูรณ์เมื่อไม่นานมานี้เสยีอกี 

หญงิสาวได้เจ้าเครื่องเล่นโบราณนี้ตอนมาถงึปารสีใหม่ๆ เมื่อหกเดอืน

ที่แล้ว กพ่็อหนุม่หน้าเข้มที่นั่งอยูบ่นโซฟานั่นละที่จดัแจงไปตระเวนตามร้าน

ขายของเก่าทั่วปารสี แล้วนำามาซ่อมให้เป็นของขวญัวนัเกดิย้อนหลงัของเธอ

เมื่อได้ยนิว่าเธอมแีผ่นเสยีงเก่าๆ อยูห่นึ่งแผ่น วนิาททีี่รู้ว่าจะได้ฟังแผ่นเสยีง

ไวนลิแผ่นนั้น หนึ่งในสมบตัสิองชิ้นที่บดิาและมารดาทิ้งไว้ให้ดตู่างหน้าก่อน

จะลาโลกนี้ไป บวับชูากต็ื่นเต้นเสยีจนหวัใจพองโตคบัอก ยิ่งเมื่อไดฟ้งัเสยีง

เพลงแว่วหวานของนกัร้องชื่อก้องโลกอย่าง เอดทิ เปียฟ เจ้าของเพลงรกั

อมตะ “ลา ว ี ออง โรส” (La vie en Rose) หรอืชวีตินี้สชีมพู ไปพลาง

จินตนาการถึงภาพของบิดาและมารดากำาลังเต้นรำาด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข 

ความอบอุน่ลกึลำ้ากแ็ล่นวาบเข้ามา ทำาให้หวัใจที่แห้งผากนั้นพอจะชุม่ชื่นขึ้น

บ้าง...ราวกบัท่านทั้งสองยงัคงมชีวีติอยู่และโอบกอดเธอเอาไว้เสมอ ถงึแม้

บัวบูชาจะจำาสัมผัสหรือไออุ่นของพวกท่านไม่ได้เลยก็ตาม หญิงสาวยังคิด

เลยว่าการทำาอาหารเลี้ยงตอบแทนความมีนำ้าใจของชายหนุ่มสัปดาห์ละครั้ง

นั้นดูจะน้อยไปด้วยซำ้า หากเทยีบกบัคุณค่าของสิ่งที่เขาทำาเพื่อเธอ

ตัวอย่าง
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“อู๊ย...จ้า แม่คนใสซื่อบรสิุทธิ์ แกรู้ไหมว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะใคร 

นั่นน่ะพี่อั๋น นายอัณณ์ พิบูลย์วัฒน์ นักเรียนทุนดีเด่น อนาคตสถาปนิก 

ชื่อดงันะยะ แถมยงัเป็นประธานนกัเรยีนไทยในฝรั่งเศสอกี แกคดิว่าสาวๆ 

จะไม่จ้องเขาตาเป็นมนัหรอืไง หล่อเท่ นสิยัด ีการศกึษาเยี่ยม แต่เขากลบั

มานั่งจุมปุ๊กอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แกทุกอาทติย์ แถมไม่สนสาวอื่น ถ้าดูไม่ออก

กโ็ง่เตม็ทนแล้ว”

ธูปหอมกลอกตาไปมาอย่างแสนระอาใจ ยุให้เป็นแฟนพี่อั๋นรูปหล่อ

นี่ไม่รูก้ี่ครั้งกี่หน แม่เพื่อนรกักส่็ายหน้าทกุท ีบอกว่าตวัเองไม่คู่ควร ไอ้คู่ควร

หรอืไม่นั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่แม่คุณไม่ได้รกัเขาน่ะส ิ แถมยงัไม่มี

ทที่าว่าจะสนใจชายหนุ่มเกนิกว่าการเป็นพี่น้องร่วมโลกเสยีด้วย 

จะว่าไปธปูหอมไม่เคยเหน็บวับชูาสนใจผูช้ายคนไหนสกัท ีอย่าว่าแต่

ที่ฝรั่งเศสนี่เลย ตอนอยูเ่มอืงไทยกเ็อาแต่เรยีนกบัทำาขนมส่งตามร้าน หาเงนิ

ส่งตวัเองเรยีนท่าเดยีว หญงิสาวมุมานะทุกวถิทีางจนชนะเลศิการประกวด

เชฟขนมหวานหน้าใหม่ของรีสอร์ตดังติดหนึ่งในสิบของเอเชียอย่างรีสอร์ต 

ดจุแดนสรวง ได้ทนุมาเรยีนเป็นปาตซิเิยร์หรอืเชฟขนมหวานเตม็ตวัที่สถาบนั

สอนทำาอาหารชื่อก้องโลก ‘เลอ กอร์ดอง เบลอ’ (Le Cordon Bleu) ที่ 

ค่าเรยีนนั้นแพงหูฉี่ เกอืบๆ สองหมื่นยูโรต่อหลกัสูตร เรยีกว่าเผลอๆ จะ

แพงกว่าค่ากินค่าอยู่ในปารีสทั้งปีเสียอีก และเมื่อจบแล้วจะได้เข้าทำางานที่ 

รีสอร์ตดังในฐานะเชฟขนมหวานทันที ได้ข่าวว่านางนวลผู้เป็นยาย...ญาติ

คนเดยีวที่ยอมรบัเลี้ยงเดก็กำาพร้าอย่างบวับชูา ถงึกบัยิ้มทั้งนำ้าตาด้วยความ

ตื้นตนัและภาคภูมใิจ ที่หลานสาวสุดที่รกักำาลงัก้าวไปสู่อนาคตอนัเรอืงรอง

เบื้องหน้าอย่างสง่างาม

“เอ้า เสรจ็แล้ว มาช่วยฉนัยกหน่อยสธิูปหอม”

บัวบูชาหันมาส่งยิ้มหวานให้เพื่อนสาวแสนเปรี้ยว ธูปหอมส่ายหน้า 

แม่คนสวยคนนี้เก่งนกัละเรื่องแสร้งทำาเฉไฉเปลี่ยนเรื่องพูดเนี่ย

“โอ้โห หอมจงัเลยบวั นี่อะไรน่ะ”

ตัวอย่าง
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กลิ่นหอมยั่วนำ้าลายของนำ้าแกงสีนำ้าตาลเข้มในหม้อกระเบื้องเคลือบ

ขนาดใหญ่ดึงความสนใจของธูปหอมไปเสียจนหมด ท่อนขาหมูเปื่อยยุ่ยที่

ลอยผลุบๆ โผล่ๆ มสีสีนัน่ารบัประทานเป็นที่สุด ยิ่งมไีข่ไก่สนีำา้ตาลอ่อนๆ 

ตดักบัสเีขยีวสดของบรอกโคลดี้วยแล้วยิ่งชวนให้นำ้าลายสอไปกนัใหญ่

“ขาหมูตุ๋นโค้กไง เผอิญวันก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นมีสูตรอยู่  

นา่กนิดกีเ็ลยลองทำา เสยีดายที่ไม่มผีกัคะน้า มแีต่บรอกโคล ีไมรู่จ้ะถกูปาก

แกกบัพี่อั๋นหรอืเปล่า”

หญงิสาวพดูพลางค่อยๆ ปลดผ้ากนัเป้ือนออก ธปูหอมตาโต อ้าปาก

หวอ เอาโค้กมาตุ๋นกบัขาหมูเนี่ยนะ ท้องจะเสยีไหมเนี่ย 

“แน่ใจนะว่ากนิได้”

ธูปหอมพมึพำาแต่กย็กหม้ออาหารออกไปด้านนอกแต่โดยด ีบวับูชา

หัวเราะเสียงใสพลางยกจานข้าวสวยร้อนๆ ที่เพิ่งคดจากหม้อหุงข้าวและ 

นำ้าจิ้มรสเผด็จดัจ้านที่มทีั้งกลิ่นพรกิและมะนาวลอยอวล ทำาเอาท้องไส้ของ

คนที่นั่งรอรับประทานส่งเสียงร้องดังโครกครากเบาๆ อันที่จริงอาหารที่ 

บวับูชาลงมอืทำานั้นมกัจะเลศิรสและแปลกใหม่อยู่เสมอ เพยีงแต่...บางครั้ง 

ส่วนผสมออกจะพสิดารอยู่สกัหน่อย เอาเป็นว่าธูปหอมนั่งกนิได้จนเกลี้ยง

ทุกครั้งนั่นละ แต่ต้องขอร้องเพื่อนสาวเสมอว่าได้โปรดอย่าบอกส่วนผสม

เลย ซลิ วู เปลต์ ไอ้ธูปหอมไม่อยากจะรู้

“อร่อยจังน้องบัว พี่ไม่ได้กินเผ็ดๆ แบบนี้มาตั้งนานแล้ว กินแล้ว

คดิถงึเมอืงไทยจงัเลย”

อัณณ์ยิ้มแก้มปริพลางตักขาหมูเข้าปากแล้วเคี้ยวกร้วมๆ อยู่ที่ด้าน

ขวาของโต๊ะอาหารเล็กๆ ขนาดสี่ที่นั่งซึ่งปูทับด้วยผ้าลายตารางหมากรุก 

สแีดงสลบัขาว ดวงตาคมจบัจ้องไปยงัดวงหน้าหวานของแม่ครวัด้วยความ

รู้สึกชื่นชมจนออกนอกหน้า แต่ขนาดแสดงความรู้สึกชัดแจ้งขนาดนี้แล้ว 

บวับูชากย็งัตหีน้าเฉยไม่รู้ไม่ชี้อยู่อย่างนั้นเอง

“เหรอคะ งั้นเดี๋ยวบวัฝากไปให้พี่เก้งกบัพี่จดืด้วยแล้วกนัค่ะ บวัแบ่ง

ตัวอย่าง
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ใส่ทปัเปอร์แวร์ไว้แล้ว”

ริมฝีปากแดงอิ่มคลี่ยิ้มหวานเมื่อพูดถึงเพื่อนซี้ของชายหนุ ่ม 

อัณณ์ทำาตาเชื่อมเหมือนคนละเมอ ในขณะที่ธูปหอมได้แต่แอบหัวเราะ 

คิกๆ คักๆ ไปกับท่าทางของรุ่นพี่ร่วมมหาวิทยาลัยที่แทบจะเก็บอาการ 

คลั่งรกัแทบไม่อยู่ แต่ด้วยความที่เป็นชายหนุ่มผู้แสนด ี เขาจงึไม่พยายาม

รุกสาวน้อยหน้าหวานตรงหน้าให้เกนิงาม ด้วยเกรงว่าเธอจะอดึอดัและอาจ

จะหลบหน้าเขาในที่สุด จนบางที...อัณณ์ก็รู้สึกเหมือนตัวเองช่างขี้ขลาด 

เสยีเหลอืเกนิ

“ขอบคุณจ้ะ ไอ้สองคนนั่นได้กระโดดตีลังกาแน่ โดยเฉพาะไอ้เก้ง 

มนับอกว่ากบัข้าวที่น้องบวัทำาอร่อยที่สดุ ใครได้เป็นแฟนน้องบวัน่ะโชคดไีป

ทั้งชาต”ิ

อันที่จริงประโยคหลังนั้นเป็นความรู้สึกของเขาเอง อัณณ์ชะงักไป 

นิดหนึ่งเมื่อรู้สึกว่าตนเองกำาลังเผยความในใจมากเกินไปจนบัวบูชาทำาหน้า

ไม่ถูก ชายหนุ่มจงึเสกระแอมสองสามครั้งแล้วพูดเสยีงสั่นๆ

“เออ จริงสิ เดือนหน้าบัวก็จะเริ่มไปเรียนที่กอร์ดอง เบลอ แล้วนี่  

ตื่นเต้นไหม”

“ตื่นเต้นค่ะ” บวับูชาตอบยิ้มๆ “แล้วกก็ลวันดิๆ ด้วยว่าจะเรยีนได้

หรือเปล่า บัวยังไม่ค่อยเก่งภาษาฝรั่งเศสเลย ถึงจะเข้าคอร์สเรียนมาตั้ง 

หกเดอืนกย็งัรู้สกึเหมอืนรู้แค่งูๆ ปลาๆ อยู่เลยค่ะพี่อั๋น”

“เท่าที่พี่ถามเพื่อนๆ มานะ รู้สกึว่าคอร์สทำาขนมเบื้องต้นจะแปลเป็น

ภาษาอังกฤษให้ด้วย น้องบัวสบายใจได้ พี่ห่วงก็แค่น้องบัวจะตื่นไปเรียน

ไหวหรอืเปล่าเท่านั้นเอง เพราะต้องนั่งเมโทรไปไกลอยูเ่หมอืนกนั คดิจะย้าย

ไปอยู่หอใกล้ๆ ที่เรยีนบ้างไหมจ๊ะ”

หญงิสาวส่ายหน้าแทนคำาตอบ เธอรู้ดวี่าแวงเตยีม อาร์รองดสิเซอ-

มองต์ หรอืเขตยี่สบิของปารสีที่เธออาศยัอยู่นั้น อาจเป็นย่านที่ใครๆ ได้ยนิ

กท็ำาหน้าเบ้ทั้งนั้น แม้ย่านนี้ไม่ถงึกบัเป็นย่านอนัตรายหรอืเสื่อมโทรมเท่ากบั

ตัวอย่าง
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แบลล์ วิลล์ ที่ทั้งน่ากลัวและไม่น่าเฉียดใกล้ ด้วยมีแต่เหตุอาชญากรรม 

ไม่เว้นแต่ละวนั แต่เลยเขตที่บวับชูาอาศยัอยูไ่ปนั้นจะเป็นเขตที่มพีวกแฟลต

และผู้คนแออดัอยู่กนัในสภาพที่ไม่ดเีท่าที่ควร มาดามมาร-ีชองตาล แบร์- 

ทรองด์ เจ้าของตกึสกีุหลาบเจด็ชั้นที่หญงิสาวอาศยัอยู่เคยเล่าให้ฟังตอนที่

เธอมาเช่าใหม่ๆ ว่า ย่านนี้ถอืเป็นย่านชานเมอืงปารสีที่ดทีี่สุดและออกจะดู

ดด้ีวยซำ้าไป เพราะมนัมชีื่อเรยีกอกีชื่อว่ากอ็งปาญ เดอ ปารสี ์(Campagne 

de Paris) หรอืเขตชนบทของปารสี 

ปกตคินฝรั่งเศสที่มอีนัจะกนิทั้งหลายมกันยิมสร้างบ้านพกัตากอากาศ

เอาไว้ที่ต่างจงัหวดัเพื่อไปพกัผ่อนในช่วงวนัหยดุยาวของฤดรู้อนหรอืตามแต่

โอกาสอำานวย แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจตกตำ่ามาก เหล่าคนรวยจึงหัน

มาสร้างบ้านพกัสวยๆ รอบๆ ชานเมอืงปารสีแทน ทำาให้ย่านนี้มบี้านเดี่ยว

สไตล์เก๋ไก๋และสวนสวยๆ หลายแห่ง แถมค่าเช่ากไ็ม่แพงมากเมื่อเทยีบกบั

เขตใจกลางเมอืงที่ห้องพกัเท่ารูหนูแต่ค่าเช่าแพงหูฉี่ จนนกัเรยีนทุนที่ฐานะ

ไม่ได้รำ่ารวยอะไรอย่างเธอจ่ายไม่ไหว ที่สำาคัญ...เธอตกหลุมรักที่นี่ไปแล้ว

เสยีด้วย 

สองสามภีรรยาเจ้าของตกึนั้นกแ็สนใจด ีทั้งคูม่อีาชพีหลกัเป็นผูร้บัเหมา

ตกแต่งภายใน ส่วนตกึที่เปิดให้เช่านี้ถอืว่าเป็นรายได้เสรมิ ห้องหบัภายใน

จึงตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน มีห้องนำ้าและครัวเล็กๆ 

ในตวั ถงึจะไม่ได้กว้างขวางมากนกั แต่อยู่สบายและปลอดภยั ผู้เช่าอาศยั

ส่วนใหญ่มแีต่ผู้สูงอายุจงึค่อนข้างเงยีบสงบ ยิ่งเป็นชั้นเจด็ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด

ของตกึนั้นยิ่งเงยีบเข้าไปใหญ่ ด้วยเป็นชั้นที่ค่าเช่าถูกที่สุด ผดิกบัเมอืงไทย

ที่ห้องยิ่งอยู่สูงสนนราคาค่าเช่ายิ่งแพง ที่นี่เป็นเมืองหนาว เวลาหิมะตก 

ห้องชั้นบนจะหนาวมาก ชั้นล่างๆ ต่างหากที่อบอุน่ อกีประการหนึ่ง ตกึเก่าๆ 

ในปารสีนั้นลฟิต์มกัจะเลก็และแคบ ทำาให้ขนข้าวของไมส่ะดวก เพราะลฟิต์

เพิ่งมาสร้างต่อเติมในภายหลังโดยใช้เนื้อที่ของส่วนช่องบันได เรียกได้ว่า 

ขึ้นสองคนกเ็ตม็ลฟิต์แล้วว่าอย่างนั้นเถอะ 

ตัวอย่าง
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“ไอ้บวัมนัไม่ย้ายหรอกพี่อั๋น เพราะมนับอกว่าที่นี่คอืพรหมลขิติ”

ธูปหอมกวาดอาหารในจานกระเบื้องสีขาวลงท้องอย่างเกลี้ยงเกลา 

ทั้งๆ ที่ตอนแรกทำาหน้าแหยไม่กล้ากนิแท้ๆ อย่างที่บอก เพื่อนสาวของเธอ

มีเสน่ห์ปลายจวักเหลือร้าย ทำาอะไรก็อร่อยไปหมด อาจเพราะพรสวรรค์ 

ส่วนตวับวกกบัวชิาที่ยายนวลสอนมาตั้งแต่ยงัเลก็ๆ ด้วยกระมงั ถงึได้เป็น

แม่บ้านแม่เรอืนครบสูตรเสยีขนาดนี้

“พรหมลขิติ?”

อณัณ์ทวนคำาช้าๆ เรยีวคิ้วเข้มเลกิขึ้นสูงอย่างประหลาดใจ 

“ธูปหอม”

บัวบูชาสะกิดแม่เพื่อนสาวช่างจ้อเบาๆ เป็นเชิงไม่ให้พูดมาก แต่ 

เจ้าตวักลบัยงัเล่าต่อหน้าตาเฉย

“ก็พรหมลิขิตที่ไอ้บัวมันต้องมาอยู่ที่นี่ไงคะ พี่รู ้ใช่ม้า ว่าไอ้ลาน 

หน้าตกึเนี่ยมนัชื่อ ปลาซ เอดทิ เปียฟ (Place Edith Piaf) ที่เขาตั้งชื่อตาม 

เอดทิ เปียฟ เจ้าของเพลง ‘ลา ว ีออง โรส’ ที่ไอ้บวัมนัฟังจนแผ่นจะสกึแล้ว

นี่ไง บวัมนับอกว่าวญิญาณของคุณอากมลภพชกันำามนัให้มาอยู่ที่นี่”

แม่สาวผมซอยสั้นเล่าด้วยรอยยิ้มล้อเลยีน ขณะที่บวับชูาหน้าแดงกำ่า

ด้วยความเขนิอาย หญงิสาวทำาเสลุกขึ้นเกบ็จานชามเข้าไปล้างในครวั โดย

มีสายตาของว่าที่สถาปนิกหนุ่มมองตามไปอย่างแสนเอ็นดู ถึงจะพยายาม

ทำาตัวเข้มแข็งเกินวัยเพียงไหน บัวบูชาก็เพิ่งจะอายุยี่สิบปีเท่านั้นเอง ลึกๆ 

แล้วเธอเป็นเพียงหญิงสาวช่างฝันและโรแมนติกธรรมดาๆ คนหนึ่งเท่านั้น 

แม่สาวน้อยผู้มคีวามขดัแย้งในตวัมากมาย ทั้งๆ ที่ดเูข้มแขง็ แต่พอได้สมัผสั

เข้าจรงิๆ กลบัเปราะบางราวกบัแผ่นแก้วบางใส เธออ่อนหวาน แต่กเ็ป็นนกัสู้

ที่ไม่เคยยอมย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ในชวีติ 

หญงิสาวที่...อณัณ์ตกหลุมรกัตั้งแต่แรกพบ... 

ทั้งรปูโฉมที่งดงามชวนให้ลมืหายใจและความอ่อนหวานน่ารกัที่หาได้

ยากในตวัของหญงิสาวสมยัใหม่ และรอยยิ้มของเธอ...ตรงึหวัใจของอณัณ์

ตัวอย่าง
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เอาไว้เสยีอยู่หมดั ทำาให้ชายหนุ่มไม่มตีาที่จะไปมองใครอื่นได้อกีเลย ข้อนี้

ธูปหอมพอจะเข้าใจอณัณ์ด ีขนาดเธอเป็นผู้หญงิด้วยกนัยงัอดชื่นชมความ

งามสะดุดตาของบัวบูชาไม่ได้ แม้จะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆ จนมาเรียนที่

ปารสีด้วยกนันี่กเ็ถอะ เหน็กี่ทกีอ็ดถอนใจกบัความงามที่เหมอืนพระเจ้าจงใจ

สาปนี้ไม่ได้เสยีท ี

ใช่...โดนสาป... 

ถ้าถามว่ารู ้สึกอิจฉาบ้างไหมที่มีเพื่อนสวยเหมือนภาพฝันแบบนี้  

คำาตอบของธปูหอมกค็อื “ไม่เลย” เพราะถ้าสวยแบบนี้แล้วต้องวุน่วายไม่จบ

ไม่สิ้นอย่างเพื่อนรักละก็ ไอ้ธูปหอมขอสวยพอประมาณอย่างที่เป็นอยู่จะ 

ดกีว่า อย่างน้อยกไ็ม่ต้องมาปวดหวัแทบขาดใจเพราะถกูพวกผูห้ญงิด้วยกนั

เขม่นเอา โดยเฉพาะแม่สาวเกาหลตีวัป่วนและพรรคพวกที่คอยราวบีวับูชา

ไม่รู้จกัหยุดหย่อน เหตุผลน่ะหรอื...กเ็พราะพ่อหนุ่มผมยาวที่นั่งแปะอยู่ใน

อพาร์ตเมนต์นี่ละที่เสน่ห์แรงสาวๆ ตอมกนัหึ่ง เพยีงเขาแสดงตวัว่ามใีจให้

บัวบูชาเท่านั้น แม่เพื่อนสาวหน้าสวยของเธอก็โดนรังแกมันทุกวัน ไม่ต่าง

อะไรกบัสมยัอยู่เมอืงไทยเล้ย...ให้ตายเถอะ

“เอ้าๆ มองตามตาปรอยอยู่นั่นละค่ะคุณพี่อั๋น ลุกมาช่วยไอ้บัวมัน

เกบ็จานก่อนเถอะ จะบ่ายโมงแล้ว เดี๋ยวมนัต้องไป ‘ที่ประจำา’ ของมนัแล้ว 

ธูปหอมจะได้ฝากพี่อั๋นไปส่งมนัขึ้นเมโทรด้วย”

ธูปหอมหยดักายขึ้นยนืพลางบดิขี้เกยีจคลายความง่วง หนงัท้องตงึ 

หนงัตากเ็ริ่มหย่อนเป็นธรรมดา

“จรงิส ิพี่ลมืไปเลย” 

อณัณ์นกึขึ้นมาได้ว่าทกุๆ วนัเสาร์ช่วงบ่าย หญงิสาวจะต้องขึ้นเมโทร

ไปที่ที่ ‘พเิศษ’ ของเธออยูเ่สมอ ชายหนุม่รบีกลุกีจุอเกบ็จานชามอย่างว่องไว 

ก็...เขาทำาได้แค่ไปส่งเธอเท่านั้นนั่นละ เพราะเธอเคยขอร้องเขาว่าอย่าตาม

ไป เธอ...อยากอยู่คนเดยีว...

“พี่อั๋น ธปูหอมน่ะเชยีร์พี่นะ เร่งๆ ทำาคะแนนหน่อยละ่ ไอบ้วัมนัชอบ

ตัวอย่าง
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คนอบอุ่น”

หญิงสาวหันมายิ้มทะเล้นใส่รุ่นพี่ ชายหนุ่มอมยิ้มเขินๆ เห็นตัวโต 

มาดแมนแบบนั้นกเ็ถอะ อยู่ต่อหน้าบวับชูาทไีรเป็นมอืไมอ้อ่นทำาอะไรไมถ่กู

ทกุท ีมอืหนารวบจานและแก้วนำ้าเอาไว้แล้วเดนิดิ่งไปที่ครวั และเช่นทุกครั้ง 

เขาจะต้องหยดุยนืที่ฉากกั้นผ้าลูกไม้สขีาวสะอาดตาซึ่งกั้นสว่นหนึ่งของห้อง

อเนกประสงค์ให้เป็นเตยีงนอนของเจ้าของห้อง เมื่อมองลอดผ้าลกูไม้เข้าไป

ยงักำาแพงปนู กจ็ะเหน็ภาพวาดสนีำ้ามนัเป็นรปูพอร์เทรตของหญงิสาวสวยที่

มใีบหน้าละม้ายคล้ายกบับวับชูาราวกบัแกะ เพยีงแต่เส้นผมสั้นกว่ามากและ

แต่งกายด้วยเดรสสีชมพูหวาน เธอคนนั้นนั่งเท้าคางมองตรงมายังผู้ที่จ้อง

มองด้วยแววตาเปี่ยมไปด้วยความรัก...แบบเดียวกับที่อัณณ์ฝันว่าสักวัน

หญงิสาวอกีคนจะมองเขาด้วยสายตาเช่นนี้บ้าง

“นั่นรปูแม่ของบวั เหน็ว่าพ่อบวัเป็นคนวาดเองเลยนะพี่อั๋น สวยเนอะ”

ธูปหอมเองก็พลอยหยุดยืนมองรูปนั้นไปด้วย รูปวาดที่บัวบูชา 

เคยบอกเธอว่าเป็นหนึ่งในสองอย่างที่บิดาและมารดาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า  

แผ่นเสยีงและรูปวาดแสนสวย...

“คุณพ่อของน้องบวัวาดเองเลยเหรอธูปหอม”

อัณณ์อยากรู้ทุกเรื่องของผู้หญิงที่ตนแอบหลงรักให้มากที่สุด เพื่อ 

จะได้...เข้าใกล้หวัใจของเธออกีสกันดิ ธูปหอมยกัไหล่

“เหน็ว่าเป็นจติรกรนะ แต่คงไม่ดงัอะไรมั้ง คุณอากมลภพพ่อไอ้บวั

เสียไปตั้งแต่ไอ้บัวมันเพิ่งอายุได้สามเดือนกว่าๆ ไอ้บัวเองยังจำาหน้าพ่อไม่

ได้เลยด้วยซำ้า”

ชายหนุม่พยกัหน้า นยัน์ตาคมจบัจ้องไปที่ลายเซน็ K.B. (เค.บ.ี) อย่าง

ครุ่นคดิ

กมลภพ บรริกัษ์พาณชิย์...

ตัวอย่าง
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แสงแดดอ่อนๆ ยามบ่ายของเดอืนกุมภาพนัธ์ทำาให้หวัใจของบวับูชา
ชื่นฉำ่าขึ้นอย่างประหลาด หญิงสาวร่างระหงสวมกางเกงยีนพอดีตัวและ 

สเวตเตอร์สคีรมีสวมทบัด้วยแจก็เกตยนี เนื่องจากอากาศช่วงนี้เริ่มอุน่ขึ้นมา

บ้างแล้ว ถึงจะมีสายลมเย็นยะเยือกพัดมาปะทะผิวหน้านวลผ่องอยู่บ้าง 

เป็นระยะๆ แต่ไม่รู้สกึหนาวอะไรนกั อาจเพราะเธอเริ่มชนิกบัสภาพอากาศ

หนาวเหน็บของปารีสแล้วกระมัง แถมไม่รู้สึกแปลกตากับทัศนียภาพของ

เมืองหลวงที่มีผู้คนขวักไขว่อีกแล้ว จะเรียกว่าเห็นจนชินตาแล้วก็คงไม่ 

ผดินกั

ชนิ...หรอืจะเรยีกว่าเริ่มปรบัตวัได้แล้วดหีนอ แต่ถงึจะชนิแค่ไหน...

กย็งัอดคดิถงึบ้านไม่ได้...คดิถงึยาย...คดิถงึแกงสายบวัที่ยายทำา...

ถ้าถามว่ากรุงเทพฯ กับปารีสต่างกันตรงไหน...บัวบูชาคงจะตอบว่า

ต่างกนัที่กลิ่นกระมงั ปารสี...มกัจะมกีลิ่นของกาแฟและขนมอบลอยอวลอยู่

ในอากาศจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองไปแล้ว ในขณะที่กรุงเทพฯ 

จะมีกลิ่นแสงแดดผสมกับกลิ่นเหงื่อ บ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาและ

กระตอืรอืร้นของผู้คน...บ้านเกดิเมอืงนอนที่เธอแสนคดิถงึ...

เท้าเล็กในรองเท้าบูตสั้นสีดำาออกเดินไปตามถนนอิฐสีแดงที่สร้างมา

ตั้งแต่สมยัโรมนัอย่างไม่เร่งรบีอะไร สองข้างทางมรี้านรวงมากมาย ทั้งร้าน

ขายของชำา ร้านผกัผลไม้ ร้านขายขนมอบ ร้านขายไวน์ ไปจนถงึร้านอาหาร

มากมาย ถนนสายนี้คือถนนมูฟตาร์ (Rue Mouffetard) ถนนสายดังที่

ขวักไขว่ไปด้วยชาวปารีเซียงที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือออกมาเดินเล่น 

ยามบ่ายแบบเดยีวกบัที่บวับูชากำาลงัทำาอยู่ ถ้าวนัไหนแดดร่มลมตกและไม่

หนาวมากนกั กจ็ะมคีนทาหน้าขาวแต่งเนื้อแต่งตวัเปน็ตวัตลกมาควงไม้เท้า

แสดงโชว์เปิดหมวกเรี่ยไรเศษสตางค์และเรยีกเสยีงปรบมอืจากผูค้นที่สญัจร

ผ่านไปมาด้วย

“Bonjour, Bébé. Ça va?”

(บองฌูร์ เดก็น้อย สบายดหีรอืเปล่า)

ตัวอย่าง
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เจ้าของร้านขายขนมอบร้องทักทันทีที่เห็นสาวน้อยร่างระหงเดิน 

ทอดน่องมาแต่ไกล บวับูชายิ้มกว้าง โบกไม้โบกมอืให้ชายแก่ร่างอ้วนป้อม

ที่สวมผ้ากนัเปื้อนสเีหลอืงอย่างอารมณ์ดี

“Bonjour, je vais très bien, et vous Pierre?”

(บองฌูร์ ฉนัสบายด ีแล้วคุณล่ะคะ ปิแอร์)

“Super! Car aujourd’hui je vois ton visage, mon ange.”

(สุดยอดจะแฮปปีเลย เพราะวันนี้ฉันได้เห็นหน้าหนูน่ะสิ นางฟ้า 

ของฉนั)

ชายชราหัวเราะเสียงดังครื้นเครง ใบหน้าที่มีริ้วรอยของกาลเวลา

ประทับอยู่นั้นขาวจัดแลดูใจดี ยิ่งแก้มทั้งสองข้างแดงเหมือนลูกเชอร์รีสุก

และมีหนวดสีเทาขึ้นอยู่เหนือริมฝีปากด้วยแล้ว เขายิ่งดูอบอุ่นเหมือน

ซานตาคลอสในสายตาของบวับูชาเข้าไปใหญ่ 

หญิงสาวส่งยิ้มหวานทักทายคนโน้นคนนี้ โดยไม่รู้เลยว่าตนเองนั้น

ตกเป็นเป้าสายตาของคนรอบข้างตั้งแต่เริ่มย่างเท้าเข้ามาในถนนมฟูตาร์แล้ว 

จรงิอยู่ว่าในปารสีมคีนเอเชยีมากมาย ผู้หญงิผมดำา ตาดำา ร่างเลก็บอบบาง

เดินกันให้เกลื่อนเมือง แต่...ไม่มีใครโดดเด่นจนคนต้องเหลียวหลังมอง 

ซำ้าแล้วซำ้าอกีอย่างเธอสกัคน ผวิขาวผ่องเหมอืนไข่มุกทะเลใต้ ใบหน้าสวย

ดังภาพวาด และเรือนผมดำาขลับยาวสยายเหมือนเส้นไหมจีนชั้นดี...ความ

สวยงามที่หญงิสาวไม่เคยรูส้กึภาคภมูใิจเลยสกันดิ เพราะมนัมกัจะนำาภยัมา

สู่ตวัเธอเสมอ

Bébé...(เบเบ้) อย่างนั้นหรอื...

นกึๆ แล้วกข็ำาที่คนฝรั่งเศสออกเสยีงชื่อและนามสกลุของเธอไม่ค่อย

ได้ จึงเรียกอย่างย่นย่อว่า B.B. อันย่อมาจาก บัวบูชา บริรักษ์พาณิชย์  

ตัวย่อนี้ออกเสียงว่า เบ.เบ. พ้องเสียงกับคำาว่า Bébé (เบเบ้) ที่แปลว่า 

เดก็น้อยในภาษาฝรั่งเศส ใครต่อใครจงึพากนัเรยีกเธอว่าเบเบ้ หรอืหนนู้อย 

ไม่เว้นแม้แต่ที่สถาบนัสอนภาษาใกล้ๆ กบัมหาวทิยาลยั ‘ปารส์ี ทรวัส์’ ที่เธอ

ตัวอย่าง
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ต้องเข้าคอร์สตวิเข้มภาษาฝรั่งเศสมาถงึหกเดอืน แม้จะไม่ค่อยชอบนกัที่ถกู

เรยีกด้วยชื่อแบบนั้น แต่กด็ทีี่ไม่ต้องมานั่งสอนให้คนอื่นออกเสยีงชื่อตวัเอง

ให้เหนื่อย แถมนามสกลุเธอกย็าวเสยีจนฝรั่งจำาไม่ได้ เรยีกว่าเบเบ้น่ะดแีล้ว

บัวบูชาชะงักฝีเท้านิดหนึ่งเมื่อเดินผ่านร้านเนื้อย่างเกาหลีร้านดัง 

ของถนนมูฟตาร์ กลุ ่มหญิงสาวชาวเอเชียที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและ 

เครื่องประดบัแบรนด์เนมมองผ่านกระจกใสบานใหญ่ของร้านมายงัเธอด้วย

สายตาเหยียดหยามเสียจนบัวบูชาต้องรีบตั้งสติเดินจำ้าอ้าวไปให้พ้นจาก

บรเิวณนั้นให้เรว็ที่สดุ...เพื่อให้พ้นจากสายตารงัเกยีจเดยีดฉนัท์ของคมิอนึจ.ู..

คนที่เคยสนทิสนมเป็นเพื่อนรกักนั...ก่อนที่เพื่อนสาวชาวเกาหลจีะรูว่้าอณัณ์

ที่ตนหลงรกัมใีจให้บวับูชา! 

หญิงสาวกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาจนถึงสวนสาธารณะกว้างใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่

ท่ามกลางตกึรามบ้านช่องทนัสมยัมากมาย สวนหย่อมที่ดดัแปลงจากสนาม

ประลองของเหล่านกัรบโรมนัที่เรารูจ้กักนัในนามของแกลดเิอเตอร์ ทุกวนันี้

ก็ยังสามารถเห็นเค้าโครงของอัฒจันทร์โบราณที่รายรอบลานวงกลม 

ขนาดใหญ่ที่กลายเป็นลานวิ่งเล่นของเดก็ๆ และลานเปตองของผูใ้หญ่ไปแล้ว  

ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะไม่มีทางรู้เลยว่าใจกลางปารีสมีสวนแห่งนี้ซุกซ่อนอยู ่

ราวกับเป็นโอเอซิสลึกลับ ด้วยตึกสูงใหญ่ทั้งหลายได้บดบังเอาไว้จนสิ้น 

ขนาดชาวปารเีซยีงบางคนยงัไม่รูเ้ลยว่ามสีถานที่แห่งนี้อยู ่ตอนที่มาถงึปารสี

ใหม่ๆ บวับูชาเดนิหลงทางมาเจอเจ้าสวนที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่สองนี้เข้า

โดยบังเอิญ และกลายเป็นความประทับใจส่วนตัว แม้สวนอาแรนส์ เดอ 

ลูแตซ (Arènes de Lutèce) จะไม่ใช่สวนที่สวยงามอะไรนัก แต่ก็เป็น 

ที่พกัใจแห่งเดยีวที่หญงิสาวม.ี..

...ที่เดียวที่เธอสามารถทำาตัวอ่อนแอได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำาให ้

คนรอบข้างต้องเป็นห่วง...

บัวบูชาเลือกนั่งลงที่ม้านั่งตัวยาวสีเขียวเข้มที่มุมห่างไกลจากสายตา

ของผู้คน แล้วค่อยๆ เปิดเป้ใบเลก็หยบิซองจดหมายสามสี่ซองที่มดัไว้ด้วย

ตัวอย่าง
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รบิบิ้นเก่าๆ ออกมา เธอเปิดจดหมายแต่ละฉบบัออกอ่านอย่างทะนุถนอม

ประหนึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต...จดหมายของยายนวลที่เขียนหา 

หลานรกัสปัดาห์ละสามสี่ฉบบั แต่หญงิสาวจะเกบ็เอาไว้ไม่ยอมอ่านจนกว่า

จะถงึปลายสปัดาห์ เพราะกลวัว่าถ้าอ่านระหว่างสปัดาห์จะทนความคดิถงึไม่ไหว 

แล้วต้องมานั่งซึมเศร้าทั้งวัน ไม่เป็นอันเรียนหนังสือกันพอดี การมุมานะ 

เลา่เรยีนนั้นคอืหน้าที่อนัยิ่งใหญ่ของบวับชูา สิ่งเดยีวที่จะทำาให้เธอมอีนาคต

และหน้าที่การงานมั่นคง เพื่อจะได้เลี้ยงดยูายนวลที่ต้องทนลำาบากส่งเสยีเธอ

เรียนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ถ้าเธอได้เป็นปาติซิเยร์ประจำารีสอร์ตดุจแดน-

สรวง ยายกจ็ะไม่ต้องลำาบากอกีต่อไป

‘นงับวั แกมนัตวัซวย! ออกไปจากบ้านฉนัเลย! แล้วไม่ต้องสะเออะ

กลบัมาอกีนะ’

เสียงกรีดร้องอย่างชิงชังและใบหน้าเกรี้ยวกราดของใครคนหนึ่งผุด

ขึ้นมาในความทรงจำา หญงิสาวส่ายศรีษะแรงๆ จนเรอืนผมดำาขลบักระจาย 

ไม่ได้...เรื่องพวกนั้นเธอจะต้องลืมให้หมด คนใจร้ายพวกนั้นจะต้องไม่มี

อทิธพิลต่อชวีติของเธออกีต่อไป ยายนวลเท่านั้นที่สำาคญั เธอต้องตั้งใจมั่น

เอาไว้ บวับูชา เธอจะยอมแพ้ไม่ได้! 

มือบางสั่นระริกค่อยๆ เปิดจดหมายซองอื่นๆ ออกอ่านด้วยความ

คดิถงึที่เอ่อล้นทบัถมหวัใจดวงน้อยๆ ถ้อยคำาในจดหมายนั้นกเ็ดมิๆ ไม่มี

อะไรแปลกใหม่ แต่อดัแน่นไปด้วยความรกัและความห่วงใยเสยีจนเรยีกให้

นำ้าใสๆ มาเอ่อล้นที่ขอบตาคู่งามจนรู้สกึร้อนผ่าวไปหมด เมื่อสุดที่จะกลั้น

เอาไว้ได้ หญิงสาวจึงปล่อยให้หยาดนำ้าอุ่นๆ ไหลอาบแก้มอย่างสิ้นอาย... 

นี่ละข้อดีของปารีส เมืองที่ผู้คนมัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องของตนเองจน 

ไม่ใส่ใจคนอื่น ทำาให้เธอสามารถหลบมุมร้องไห้ได้โดยไม่มีใครเหลียวมอง

สักนิด แต่...นั่นละดีแล้ว เมื่อเธอปล่อยนำ้าตาและความเศร้าโศกทั้งหลาย 

ทั้งปวงจนเหือดแห้งไปจากใจแล้วเธอก็จะกลับเป็นบัวบูชาคนเดิม คนที่ 

เข้มแขง็ ร่าเรงิในสายตาของทุกคน...

ตัวอย่าง
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ตุ้บ!

หญงิสาวสะดุง้เฮอืกเมื่อร่างสูงของคนแปลกหน้ากระแทกลงบนม้านั่ง

ตัวเดียวกับเธอ เจ้าของร่างเป็นชายหนุ่มชาวเอเชียผู้มีรูปร่างสูงโปร่ง ดูๆ 

แล้วน่าจะสูงพอๆ กนักบัอณัณ์ คอืประมาณ ๑๘๕ เซนตเิมตร เขาแต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้าเนี้ยบตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า เสื้อยืดคอเต่าสีดำาสวมทับด้วย

แจ็กเกตหนังสีนำ้าตาล และสวมกางเกงผ้าสีนำ้าตาลไหม้ มือขาวจัดราวกับ 

ไม่เคยถูกแดดของเขาเรียวสวยเสียจนบัวบูชารู้สึกอายนิ้วมือของตัวเอง 

ขึ้นมาเสยีเฉยๆ ชายหนุม่คนนี้ถอืสมดุสเกตช์ภาพเล่มใหญ่เอาไว้ด้วย ท่าทาง

สำาอางเช่นนี้น่าจะเป็นพวกศลิปินที่รบัจ้างวาดภาพเหมอืนแถวๆ มงต์มาตร์

กระมงั บวับชูารบีเกบ็จดหมายกลบัเข้าไปในเป้แล้วขยบัตวัจะลกุหน ีแต่เมื่อ

ชายหนุ่มที่นั่งข้างๆ ตวัฉกีกระดาษสเกตช์ส่งให้ เธอกช็ะงกัทนัท ี

ภาพนั่น...ภาพของผู้หญิงบนกระดาษสีขาวขุ่นนั่น...มันเป็นภาพของ

เธอเอง...

ตัวเธอในภาพนั้นสวยงามดั่งมีชีวิต แต่ก็ดูเศร้าเสียจนน่าใจหาย 

แสดงถึงฝีมือของคนวาดที่เข้าขั้นอัจฉริยะ ดูแล้วไม่น่าเป็นเพียงศิลปิน 

สมคัรเล่นแม้แต่น้อย แม้จะเป็นเพยีงภาพร่างด้วยดนิสอธรรมดา แต่หยาด

นำ้าตาบนกระดาษก็ดูสมจริงเหมือนจะหยดซึมเปื้อนแผ่นกระดาษออกมา

จรงิๆ ที่ด้านล่างของภาพมตีวัหนงัสอืหวดัแกมบรรจงเขยีนเอาไว้ว่า

Un Ange pleuré

นางฟ้าร้องไห้...

และลงชื่อกำากบัเอาไว้ว่า Mike Chen...ไมค์ เฉนิ...คนจนีอย่างนั้น

หรอื...ในวนิาทนีั้นบวับูชารู้สกึเหมอืนมคีวามรู้สกึบางอย่างพุ่งวาบไปทั่วร่าง 

ผู้ชายคนนี้วาดภาพของเธอ...เขาวาดภาพเธอ...

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของภาพวาดด้วยความรู้สึกสับสนระคน

ตื่นเต้น และในตอนนั้นเองที่สาวน้อยรู้สึกเหมือนหัวใจแทบจะหยุดเต้น...

ชายหนุม่ตรงหน้าเธอนั้นเป็นผูช้ายที่รปูงามและเป่ียมเสน่ห์เสยีจนเธอไม่อาจ

ตัวอย่าง
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ละสายตาไปจากเขาได้ ไม่สิ...ต้องเรียกว่าเป็นผู้ชายที่มีใบหน้าสวยราวกับ 

ผู้หญิงก็ว่าได้ ดวงหน้าคมใสกระจ่างประดับด้วยเครื่องหน้าสมบูรณ์แบบ 

นัยน์ตาสีดำาสนิทที่ทอประกายสุกสกาวประดุจมีดวงดาวอยู่ภายในนั้น 

ยาวเรยีวและตวดัปลายเฉยีงขึ้นแบบตาหงส์ รบักบัเรยีวคิ้วเข้มและจมูกโด่ง

เป็นสนัเป็นอย่างด ีรมิฝีปากบางเฉยีบสชีมพูสวยเสยีจนผู้หญงิยงัอายคู่นั้น

ล้อมกรอบไปด้วยไรหนวดสีเขียวจางๆ ที่ถ้าไม่สังเกตก็แทบจะมองไม่เห็น 

เส้นผมดำาขลับซอยไล่ระดับให้ยาวระกรอบหน้าและต้นคอตามแบบ 

สมัยนิยมยิ่งขับให้ใบหน้าของเขาดูหวานจนค่อนไปทางสวยเหมือนผู้หญิง

มากขึ้นไปอกี 

บวับชูาเอ๋ย...นี่เธอเป็นอะไรไป...ทำาไมหวัใจถงึได้เต้นรวัเรว็จนเจบ็อก

แบบนี้ขึ้นมาได้ คราแรกกเ็หมอืนจะหยุดเต้น แต่จู่ๆ กเ็ต้นแรงเสยีจนแทบ

จะขาดใจ...

“Pourquoi pleures-tu?”

(ร้องไห้ทำาไม)

เสยีงแหบห้าวไม่เข้ากบัใบหน้าเอ่ยถามสั้นๆ นยัน์ตาเฉยีงคูน่ั้นจบัจ้อง

ดวงหน้ากระจ่างใสของหญงิสาวนิ่ง ไม่บ่งบอกความรู้สกึใดๆ บวับูชานิ่งอึ้ง

เหมอืนตกอยูใ่นมนตร์สะกด เหมอืน...ถูกสาปใหพ้ดูไม่ออกขึ้นมาเสยีเฉยๆ 

ศพัท์ภาษาฝรั่งเศสที่อยู่ในหวัอนัตรธานไปไหนหมดกไ็ม่รู้...

เมื่อเหน็ว่าหญงิสาวยงัคงนั่งนิ่งไม่ตอบ มอืใหญ่แบบบุรุษหากแต่ขาว

และเรยีวสวยแบบอสิตรกีเ็อื้อมไปเกลี่ยหยาดนำ้าตาออกจากพวงแก้มนุม่ แค่

เพยีงเขาสมัผสัถกูผวิกายของเธอแผ่วเบา บวับชูากรู้็สกึวบูวาบไปทั้งตวั ทำาไม

กันนะ...เขาเป็นคนแปลกหน้าแท้ๆ แถมอะไรบางอย่างในแววตาคู่นั้นยัง 

บ่งชดัว่าเขาอนัตรายและไม่ควรเข้าใกล้ แต่...เธอกลบักระดกิกระเดี้ยหนเีขา

ไปไม่ได้ ดงัถูก...ดวงตายาวเรยีวตวดัปลายเฉยีงตรงหน้ากำาลงัค่อยๆ กลนืกนิ

เข้าไปทั้งตัว จนแม้กระทั่งชายหนุ่มยื่นหน้าเข้ามาจนชิด หญิงสาวก็ไม่อาจ

กระถดหนีไปได้ ลมหายใจร้อนผ่าวของเขาที่เป่ารดผิวแก้มทำาเอาสาวน้อย 

ตัวอย่าง
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เกร็งไปทั้งตัว แถมยังหายใจขัดอีกต่างหาก และโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัว 

รมิฝีปากอุน่จนร้อนกท็าบประทบัลงมาบนกลบีปากนุม่ กลิ่นบหุรี่จางๆ ผสม

กบักลิ่นนำ้าหอมผู้ชายจากกายแกร่งทำาเอาสมองน้อยๆ ของบวับชูาขาวโพลน

ไปหมด 

นี่คอื...จูบแรกในชวีติ...

จูบจากคนแปลกหน้าที่ไม่ได้จาบจ้วงหรือลึกซึ้งแต่อย่างใด...เขาแค่

บดคลึงริมฝีปากของเขาเข้ากับริมฝีปากของเธอเบาๆ หญิงสาวลืมตาโพลง

อย่างตื่นตะลงึ สิ่งที่เธอเหน็ตรงหน้าคอืแผงขนตายาวงอนและดกหนาที่ทาบ

ไปกบัแก้มขาวใสของเขา ดวงตาที่หลบัพริ้มนั้นให้ความรูส้กึดงัคนตรงหน้า...

เป็นเพียงภาพฝันที่แสนสวยงาม...ถ้าเธอปิดเปลือกตาลงแล้วลืมตาขึ้นมา 

อกีครั้ง เขาอาจจะ...หายวบัไปกบัตากไ็ด้

จูบที่แสนสั้นทว่ายาวนานเหลือเกินในความรู้สึกของบัวบูชาจบลง

อย่างนุ่มนวลเมื่ออีกฝ่ายค่อยๆ ถอนริมฝีปากบางเฉียบออกอย่างอ้อยอิ่ง 

ชายหนุ่มปรอืตามองหญงิสาวที่นิ่งอึ้งตะลงึค้างแล้วกระตุกยิ้มหยนั รอยยิ้ม

ที่ดไูม่น่าจะเหมาะสมกบัความงามราวเทพบตุรของเขาสกันดิ เรยีวนิ้วอุน่ไล้

ไปบนแก้มของหญงิสาวแล้วตบแปะๆ สองสามครั้งเรยีกสตเิธอให้คนืสู่ร่าง

“Ne pleure pas. Ça m’énèrve…”

(อย่าร้องไห้นะ ฉนัรำาคาญ...)

เสยีงแหบห้าวกระซบิแผ่ว ก่อนจะลุกขึ้นเดนิจากไป ทิ้งให้สาวน้อย 

ผูอ่้อนต่อโลกนั่งนิ่งเหมอืนวญิญาณออกจากร่างอยูแ่บบนั้น จากที่เหน็ไกลๆ 

คนหน้าสวยหนีบสมุดสเกตช์ภาพไว้ใต้แขนแล้วจุดบุหรี่ขึ้นสูบอย่างสบาย

อารมณ์ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น...บัวบูชารู้สึกเหมือนถูกค้อนยักษ์ทุบเข้าที่

กลางกระหม่อมจนมึนตื้อไปหมด ดวงตาคมซึ้งที่ล้อมกรอบด้วยแพขนตา

ยาวสวยมองตามแผ่นหลังกว้างของเขาไปด้วยความรู้สึกสับสนเหมือนมี...

บางสิ่งอดัอั้นอยู่ในหวัใจจนแทบระเบดิ...

คนแปลกหน้าที่ขโมยจบูแรกและหวัใจของเธอไปพร้อมๆ กนั...โดยที่

ตัวอย่าง
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หญิงสาวไม่รู้เลยว่าหัวใจที่เป็นของเขาไปแล้ว เธอจะไม่มีวันได้มันกลับคืน

มาเป็นของตวัเองอกีเลย...

ไมค์ เฉนิ...ชายหนุ่มผู้แสนลกึลบั...

ตัวอย่าง



“บวั...บวั...ไอ้บวับูชา!” 
ธูปหอมตะโกนใส่หูเพื่อนรักจนเจ้าตัวสะดุ้งโหยง แข้งขาที่กำาลังก้าว

เดนิอยู่แทบจะพันกันจนล้มลงไปกองกับบาทวถิี บวับูชากะพรบิแผงขนตา

ยาวงอนปริบๆ ทำาหน้าตาเหลอหลาอย่างงุนงง มือเรียวขาวแตะอยู่บน 

ริมฝีปากแดงอิ่มโดยไม่รู้ตัว...ที่ซึ่งชายหนุ่มผู้แสนลึกลับทิ้งสัมผัสร้อนผ่าว

เอาไว้ สมัผสัที่...ขโมยเอาหวัใจของหญงิสาวไปทั้งดวง...ภาพใบหน้าสวยราว

สลกัเสลาที่แนบชดิอยูก่บัใบหน้าของเธอนั้นยงัคงแจ่มชดัอยูใ่นความทรงจำา

เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เอง จนบัดนี้เธอก็ยังไม่เข้าใจว่า 

เขา...จูบเธอทำาไมกัน...คิดได้เท่านั้นสีกุหลาบระเรื่อก็แล่นขึ้นมาแต้ม 

พวงแก้มใสจนร้อนวูบวาบไปทั้งหน้า

“อ้าวๆ เป็นอะไรของแกยะ หน้าแดงแจ๋เชยีว เป็นไข้หรอืเปล่าเนี่ย” 

ธปูหอมแตะหลงัมอืเข้ากบัหน้าผากกลมมนของเพื่อนสาวแล้วขมวดคิ้ว “เอ...

กไ็ม่ร้อนนี่นา หมู่นี้ทำาไมแกดูใจลอยชอบกล ดนีะที่แกไม่ชอบออกไปเที่ยว

กลางคนื ไม่อย่างนั้นคงเสรจ็ไอ้แมวดำาแน่ๆ”

๒
Le chat noir de Paris – แมวด�ำแห่งกรุงปำรีส

ตัวอย่าง
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“แมวดำา? แมวดำาอะไรเหรอ”

บวับูชากระชบัผ้าพนัคอไหมพรมรอบๆ คอเพื่อให้อุ่นขึ้น แม้จะย่าง

เข้าสู่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเป็นลำาดับแล้ว แต่

สายลมเยน็ยะเยอืกของปลายฤดูหนาวกย็งัทำาให้ต้องห่อตวัอยู่ด ี ยิ่งในช่วง

เกือบๆ หกโมงเย็นที่ดวงอาทิตย์เริ่มเร้นกายจากฟากฟ้า ก็ยิ่งทำาให้อากาศ

รอบตวัทวคีวามหนาวเหนบ็ขึ้นอกีหลายเท่า จนต้องรบีเดนิจำ้าเพื่อให้ถงึที่พกั

ให้เรว็ที่สุด ที่จรงิร้านขายของชำาที่สองสาวไปจบัจ่ายซื้อของมาทำาอาหารเยน็

อยู่ไม่ไกลมากนัก แต่สภาพอากาศของปารีสยามยำ่าคำ่าทำาให้ทั้งคู่อยากจะ

กลบัไปขดตวัอยู่ที่หน้าโชฟฟาจหรอืเครื่องทำาความร้อนใจจะขาด

“นี่แสดงว่าไอ้ที่ฉนัเล่าไปทั้งหมดเมื่อกี้แกไม่ได้ฟังเลยสทิ่า” ธูปหอม

หรี่ตามองใบหน้าของแม่เพื่อนแสนสวยแล้วถอนใจเฮือกใหญ่อย่างเหนื่อย

หน่าย “ฉนับอกแกว่าให้ระวงัตวั เพราะช่วงนี้มข่ีาวลอืแปลกๆ เรื่องนกัเรยีน

สาวๆ ชาวเอเชยีหายตวัลกึลบั โดยเฉพาะสวยๆ ตาโตๆ ผมยาวๆ อย่างแก

เนี่ยเป็นเป้าหมายหลกัเลย”

“แล้วมนัไปเกี่ยวอะไรกบัแมวล่ะ”

สาวหน้าหวานเอียงคอมองหญิงสาวผมซอยสั้นนัยน์ตาคมที่เดิน 

เคียงคู่กันไปท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมในยามเย็นแถบชานเมืองปารีส

อย่างงุนงง ธูปหอมเอื้อมมือไปเคาะศีรษะของบัวบูชาเบาๆ อย่างหมั่นไส้ 

เตม็ทน

“แกนี่ไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรกับเขาบ้างหรือไงยะเนี่ย เลอ ชา นัวร์ 

หรือไอ้แมวดำาที่ว่าน่ะเป็นคนย่ะ ว่ากันว่าเป็นคนเอเชียผมดำา ตาดำา ไม่รู้

สญัชาต ิไม่รูอ้าย ุรูแ้ต่รปูหล่อ ชอบออกตระเวนราตรแีถบที่เที่ยวหรูๆ แถวๆ 

โอแตล เดอ วลิล์ หรอืไม่กป็ลาซ เดอ ลา กงกอร์ด แล้วกช็อบหิ้วแม่สาว

นกัเที่ยวสวยๆ โดยเฉพาะคนเอเชยีด้วยกนักลบับ้าน แล้วแม่พวกนั้นกม็กั

จะหายตวัไปเสยีเฉยๆ ลอืกนัว่าตายเรยีบด้วยนะรู้ไหม”

ธูปหอมเล่าด้วยนำ้าเสียงตื่นเต้นราวกับเล่านิทานให้เด็กฟังก็ไม่ปาน 

ตัวอย่าง
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บวับูชาส่ายหน้าน้อยๆ แล้วหวัเราะเบาๆ เหมอืนไม่เชื่อนทิานหลอกเดก็ของ

เพื่อน

“เว่อร์น่าไอ้ธูป พูดเป็นหนงัระทกึขวญัไปได้ มนัจะมอียู่จรงิๆ เหรอ

คนแบบนั้นน่ะ ข่าวลือมั้ง อีกอย่างตำารวจคงไม่ปล่อยให้คนหายไปง่ายๆ 

หรอก ป่านนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่แล้ว”

“กเ็ป็นข่าวใหญ่สยิะ นี่แกมดุหวัอยูแ่ต่ในเตาอบขนมหรอืไงถงึไม่รูเ้รื่อง

รู้ราวอะไรกบัเขาบ้าง เอ้า! นี่แหกตาดูซะมั่ง ลงหน้าหนึ่งเลยเหน็หรอืเปล่า”

ธูปหอมหยบิหนงัสอืพมิพ์เลอ มงด์ (Le Monde) จากถุงกระดาษ 

สีนำ้าตาลยื่นให้แม่คนตกยุคอย่างแสนระอาใจ นี่ละน้า ไอ้บัวบูชา ทั้งชีวิต

สนใจอยู่อย่างเดียวคือทำาขนม เรื่องข่าวสารบ้านเมืองไม่ค่อยจะรับรู้กับเขา

หรอก ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินละก็ แม่เจ้าประคุณเชี่ยวชาญราวกับเป็น

ตำารากับข้าวเดินได้เชียวละ เรื่องที่ว่านำ้ามันราคาบาร์เรลละเท่าไหร่ หรือ 

มใีครยงิกนัตายที่ไหนไม่เคยสนใจสกัท ี

บวับชูากวาดตามองตวัอกัษรบนหน้ากระดาษเรว็ๆ เธออาจจะไม่ค่อย

เก่งภาษาฝรั่งเศสนกั แต่ภาพวาดแมวดำาที่บดิตวัอย่างเกยีจคร้านอยูบ่นหน้า

กระดาษและภาพถ่ายสีขาวดำาของหญิงสาวชาวเอเชียเกือบสิบคนที่เรียงกัน

เป็นพืดก็พอจะบ่งชัดว่า ‘แมวดำา’ ที่ว่าคงเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของ

นกัเรยีนสาวเหล่านี้อยู่บ้างเช่นกนั

“เขาลือกันให้แซ่ดเลยว่าไอ้แมวดำาเนี่ยเป็นพวกลูกคนใหญ่คนโต 

หรือไม่ก็คงเป็นพวกมีอิทธิพลขนาดที่ตำารวจไม่กล้าแตะแล้วก็ปฏิเสธที่จะ 

ให้รายละเอียดของคดีเลยละ นักข่าวก็เลยสืบกันเอาเอง แต่ฉันอ่าน

หนงัสอืพมิพ์มาหลายฉบบัแล้ว เขยีนบรรยายถงึเลอ ชา นวัร์ ไม่เหมอืนกนั

สกัฉบบั”

ธูปหอมจอมซ่านึกถึงคำาบรรยายรูปร่างหน้าตาแมวดำาแล้วก็อดขำา 

ไม่ได้ บางฉบบักบ็อกว่าเขาเป็นชายชาวเอเชยีรูปร่างผอมบาง บางฉบบักว็่า

เป็นลูกครึ่งตวัโตบกึบนึ และอะไรอื่นๆ ที่แตกต่างกนัจนสุดขั้ว ที่เหน็พ้อง

ตัวอย่าง
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ต้องกนักด็ูจะเป็นเรื่องของหน้าตาที่บรรยายว่า 

C’est un visage d’un ange. ใบหน้างดงามเหมอืนเทพบุตร 

เทพบุตรซาตานละไม่ว่า เล่นฆ่าลกัพาตวัสาวๆ เป็นฆาตกรต่อเนื่อง

แบบนี้ หล่อแค่ไหนไอ้ธูปหอมกข็อเผ่นก่อนละ

“คนลกึลบัเหรอ...”

บัวบูชาพึมพำาเสียงแผ่ว หัวใจไพล่นึกไปถึงหนุ่มหน้าหวานผู้แสน

ลึกลับอีกคน...คนที่เธอนึกถึงทีไร ท่วงทำานองอ่อนหวานของเพลง “ลา ว ี

ออง โรส” มกัจะดงัก้องขึ้นในหวัทุกครั้ง ดวงตาคู่สวยมองเลยไปยงัรูปปั้น

สเีทาอมเขยีวของนกัร้องผูล่้วงลบัที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางลานปลาซ เอดทิ 

เปียฟ (Place Edith Piaf) หรอืที่ธูปหอมมกัจะเรยีกย่อๆ ว่าปลาซ เปียฟ 

รูปปั้นนั้นเป็นรูปปั้นแบบสมัยใหม่ ไม่เน้นรายละเอียดอ่อนช้อย แต่เน้นที่

สหีน้าและอารมณ์ของตวัหุ่นมากกว่า เอดทิ เปียฟ ตรงหน้าของบวับูชานี้จงึ

เป็นหญิงสาวผมม้วนดัดสั้นแบบย้อนยุคที่กำาลังชูสองมือขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้ว

แหงนหน้ากูก้่องขบัขานเพลงรกัราวกบัจะให้เสยีงนั้นดงัไปถงึดวงจนัทร์และ

ดวงดาวเบื้องบน สองเท้าของเธอตดิพื้นและเปลอืยเปล่า บอกเล่าถงึพื้นเพ

อนัแสนตำ่าต้อยของเจ้าตวัได้เป็นอย่างด ีพื้นเพที่ไม่มใีครใส่ใจเพยีงแค่ได้ยนิ

เสยีงเพลงที่เอดทิขบัขาน เสยีงเพลงที่ทำาให้เธอกลายเป็นตำานานให้คนทั่วโลก

จดจำา 

นกัร้องสาวเจ้าของฉายา ลา มอม เปียฟ (La Môme Piaf) หรอืเปียฟ 

นกกระจอกเสียงทองนี้ เป็นหญิงสาวยากจนที่ตะเกียกตะกายไขว่คว้าจน 

ได้มาซึ่งสิ่งที่ฝัน...แบบเดยีวกบัที่บวับชูาตั้งมั่นจะทำาให้ได้ ยายนวลสอนเธอ

เสมอว่า คณุค่าของคนเราไม่ได้อยูท่ี่ความยากดมีจีน แต่อยูท่ี่สิ่งที่เรากระทำา

ต่างหาก ต่อให้ตำ่าต้อยเพยีงใดกส็ามารถสร้างสรรค์สิ่งที่งดงามและยิ่งใหญ่

ให้โลกจดจำาได้ หากหัวใจพร้อมที่จะสู้และเข้มแข็งพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรค

ต่างๆ ไปให้ถึงจุดหมาย แต่ที่สำาคัญคือจะต้องไม่เหยียบยำ่าหัวใจหรือ 

ความฝันของใครเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาเป็นอนัขาด

ตัวอย่าง
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“นี่! คู่หูห้องพระ”

เสียงร้องทักของชายหนุ่มร่างผอมสูงที่ยืนโบกไม้โบกมืออยู่หน้า

อพาร์ตเมนต์ของบวับชูาทำาเอาธปูหอมหน้าหงกิ เพราะนอกจากจะไม่ชอบใจ

ที่ถกูเรยีกด้วยฉายาแปลกๆ ที่เหล่านกัเรยีนไทยพากนัตั้งให้เธอกบัเพื่อนรกั

แล้ว หญิงสาวรูปร่างผอมเพรียวที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมตั้งแต ่

หัวจดเท้าอีกคนที่ยืนอยู่ด้วยยิ่งทำาให้ใบหน้าเล็กเรียวที่ประดับด้วยดวงตา 

เฉี่ยวคมงองำา้อย่างเหน็ได้ชดั...กแ็ม่นั่นคอืคนที่แกล้งบวับูชาที่สถาบนัภาษา 

ยายเกาหลหีน้าด้าน คมิอนึจู!

“อ้าว สวสัดคี่ะ พี่เก้ง มานานหรอืยงัคะ”

บวับูชาฝืนยิ้มทกัชายหนุ่มตวัผอมเก้งก้าง หน้าตาขาวตี๋ สวมแว่นตา

กรอบทอง โดยพยายามไม่มองไปทางหญิงสาวอีกคนที่สวมเสื้อโคตสีครีม 

คนที่...เคยเป็นเพื่อนที่แสนดขีองเธอ ก่อนที่จะขุ่นข้องหมองใจเพยีงเพราะ 

อณัณ์แสดงออกว่าชื่นชอบเธอจนออกนอกหน้า

“ฉนัขึ้นไปข้างบนก่อนนะไอ้บวั แถวนี้บรรยากาศไม่ค่อยด”ี

ธูปหอมปรายตามอง ‘บรรยากาศไม่ด’ี หน้าเฉี่ยวที่ยนืเม้มปากแน่น

อย่างขุ่นเคอืงใจแวบหนึ่งแล้วเดนิปึงๆ เข้าไปในตวัอาคารทนัท ี เก้งทำาหน้า

ไม่ถกู มอืผอมรบียื่นกล่องทปัเปอร์แวร์ทรงกลมสขีาวให้หญงิสาวหน้าหวาน

แล้วยิ้มแหยๆ

“พี่เอามาคนื ขอบคุณมากๆ ขาหมูตุ๋นโค้กของน้องบวัอร่อยมากเลย

นะ เกดิมากเ็พิ่งเคยกนินี่ละ”

“ไม่เป็นไรค่ะ แล้วนี่กนิอะไรมาหรอืยงัคะ หวิไหม บวักำาลงัจะกนิข้าว

กนัพอด ีเอ่อ...อยู่กนิข้าวด้วยกนันะอนึจู”

สาวน้อยหน้าหวานหันไปพูดกับสาวเกาหลีเป็นภาษาไทยช้าๆ และ

ชดัเจน เพื่อให้คนที่ลงทนุเรยีนภาษาไทยเพราะตกหลมุรกัว่าที่สถาปนกิหนุม่

ไทยเข้าใจทกุถ้อยคำา คมิอนึจนูิ่งอยูค่รูห่นึ่งแล้วส่ายศรีษะ ใบหน้าที่แต่งแต้ม

ด้วยเครื่องสำาอางสีสันสดสวยเชิดขึ้นน้อยๆ อย่างหยิ่งทะนง เป็นกิริยาที่ 

ตัวอย่าง
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บัวบูชาเห็นจนชินตานับตั้งแต่รู้จักกันที่สถาบันสอนภาษา เป็นธรรมดาที่ 

คิมอึนจูจะวางท่าเช่นนี้...ก็เธอเป็นลูกสาวของนักธุรกิจชื่อดังชาวเกาหลีที่

เพยีบพร้อมในทกุๆ ด้าน ความภาคภมูใิจและอโีก้จงึดจูะมมีากกว่าคนทั่วไป

อยูส่กันดิ แต่เท่าที่เคยคบหาก่อนที่จะผดิใจกนั หญงิสาวจดัว่าเป็นคนนสิยัดี

คนหนึ่ง เสยีแต่ออกจะเจ้าคดิเจ้าแค้นอยู่สกัหน่อยเท่านั้น

“โอ้โฮ ลาภปากแฮะ แต่ไม่เอาดกีว่า เดี๋ยวไอ้อั๋นมนัตหีวัพี่เอาละแย่

เลย มนัยิ่งประกาศปาวๆ ว่าหวงจะเป็นจะตาย แล้วพี่กไ็ม่อยากให้น้องธูป

อาละวาดด้วย อารมณ์แม่คุณอย่างกบัผู้หญงิวยัทอง”

เก้งพูดยิ้มๆ บัวบูชายิ้มเจื่อน เธอเหลือบมองหน้าอดีตเพื่อนรัก 

นดิหนึ่งก่อนจะหลบตาวูบ

“มะ...แหม พี่เก้งก็อย่าไปเรียกไอ้ธูปหอมว่าคู่หูห้องพระสิ ธูปหอม

มนัไม่ชอบ”

ฉายาคูห่หู้องพระที่ว่านั้นมาจากชื่อของสองสาวนั่นเอง คนหนึ่งชื่อธปู 

คนหนึ่งชื่อบวั รวมกนักไ็หว้พระได้พอด ีไอ้ฉายาคู่หูสงัฆทาน หรอืบายศรี

สู่ขวญั และอกีสารพนัจะเรยีกนั้น ล้วนแล้วแต่เกดิจากความเอน็ดูของพี่ๆ  

นักเรียนไทยในปารีสที่มีต่อหญิงสาวทั้งสองที่ค่อนข้างโด่งดังในหมู่หนุ่มๆ 

เพราะความสวยน่ารกัที่แตกต่างกนั คนหนึ่งสวยหวานแบบไทยแท้ๆ กริยิา

มารยาทหรอืกน็ุม่นวลน่ารกั ส่วนอกีคนสวยเปรี้ยวประสานกัศกึษาสถาปัตย์

ปีหนึ่ง แถมยงัร่าเรงิแจ่มใสเป็นที่รกัใคร่ของผู้คน 

บัวบูชาและธูปหอมคู่ซี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ต้องแยกกัน

สมยัเรยีนมธัยมปลาย เพราะมารดาของธปูหอมแต่งงานกบัชาวฝรั่งเศสและ

ย้ายมาตั้งรกรากที่นี่ พอบวับูชาได้ทุนมาเรยีนที่ปารสี ธูปหอมกแ็ทบจะย้าย

นิวาสสถานมาสถิตอยู่ที่ห้องพักของเพื่อนสาวเป็นการถาวร เพราะติดใจ

เสน่ห์ปลายจวกัของแม่ครวัหน้าสวย

“ฝากขอโทษน้องธูปด้วยกแ็ล้วกนั พี่ล้อเล่น” เก้งเหลอืบไปมองสาว

เกาหลีข้างๆ ตัวที่สะกิดแขนเขาเบาๆ แล้วทำาท่าอึกๆ อักๆ อย่างเกรงใจ 

ตัวอย่าง



32   ต ร า บ ดิ น สิ้ น ฟ้ า  สั ญ ญ า รั ก นิ รั น ด ร์

“เอ่อ...น้องบัว...คือ...อึนจูเขามีเรื่องจะพูดกับน้องบัวแน่ะ น้องบัวสะดวก

หรอืเปล่า ถ้าไม่สะดวกใจกไ็ม่เป็นไรนะ...”

“แค่ห้านาทคีงไม่เป็นไรมั้ง”

คมิอนึจเูอ่ยแทรกขึ้นมาทนัท ีดวงตาเลก็เรยีวที่กรดีอายไลเนอร์ผสม

กากเพชรแวววาวทอประกายวูบไหว ดูผิดไปจากสายตาเกรี้ยวกราดและ

ชงิชงัอย่างที่บวับูชาเคยเหน็ทุกครั้ง หญงิสาวหน้าหวานหนัไปหาเก้งที่ทำาท่า

ลำาบากใจเหมอืนถกูอกีฝ่ายบงัคบัให้พามาที่นี่ แล้วระบายลมหายใจช้าๆ เธอ

รู้ดีว่าเก้ง นักศึกษาสถาปัตย์ปีสุดท้ายคนนี้ชอบคิมอึนจูอยู่ ถึงได้ยอมให้ 

เจ้าหล่อนสั่งโน่นสั่งนี่ตามใจชอบ ขนาดรู้ทั้งรู้ว่าสาวเกาหลีตรงหน้าไม่เคย

ชอบตนสกันดิ แต่หลงรกัอณัณ์หวัปักหวัป�า กย็งัยอมเป็นลูกไล่แม่คุณอยู่

นั่นเอง 

...ที่ว่ากนัว่าความรกัทำาให้คนตาบอดนั้นท่าจะจรงิ...

“ฉนัอยากจะขอโทษเธอ”

คิมอึนจูยิงประโยคแรกใส่บัวบูชาทันทีที่พากันเดินเลี่ยงออกมาที่ 

อีกด้านของอาคาร และเป็นระยะที่ไกลเกินรัศมีเก้งจะได้ยิน คนฟังทำาตา

ปรบิๆ เหมอืนไม่เชื่อหูตวัเอง คนที่ร้ายกาจปานนางมารร้ายน่ะหรอืขอโทษ

เธอ นี่เธอหฝูาดไปหรอืเปล่า ดวงตายาวเรยีวที่กรดีอายไลเนอร์เป็นประกาย

วบิวบัมองตรงเข้าไปในดวงตาของบวับูชานิ่งอย่างเว้าวอน

“ขอโทษเรื่องที่ฉนัเคยพูดไม่ดกีบัเธอแล้วกท็ี่เคยแกล้งเธอ ฉนัมาคดิๆ 

ดูแล้ว ฉันเป็นคนผิด ฉันรู้ว่าแค่ขอโทษคงไม่พอ แต่ฉันรู้ว่าเธอเป็นคน 

ใจกว้างพอที่จะรบัฉนักลบัไปเป็นเพื่อนเธออกีครั้งใช่ไหม”

นำ้าเสียงอ่อนหวานและท่าทางสำานึกผิดนั้นดูจะตรงกันข้ามกับการ 

กระทำาของคมิอนึจใูนช่วงสปัดาห์สองสปัดาห์ที่ผ่านมาโดยสิ้นเชงิ ที่จรงิบวั-

บชูารูส้กึโล่งใจมากที่คอร์สภาษาฝรั่งเศสของเธอจบลงแล้ว จงึไม่จำาเป็นต้อง

พบหน้านางมารร้ายและเหล่าลูกสมุนตามที่ธูปหอมเป็นคนตั้งฉายาให้อีก 

อย่างน้อยกค็งไม่มใีครคอยแกล้งทำานำ้าชาหรอืกาแฟหกรดตวัเธอ ไม่ต้องทน

ตัวอย่าง
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เสยีงเหนบ็แนมกระแนะกระแหนที่ฟังรูเ้รื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างทั้งภาษาองักฤษ 

ฝรั่งเศส และเกาหลี และที่สำาคัญคงไม่มีใครมาคอยขโมยรายงานที่เธอ 

อดตาหลบัขบัตานอนทำาไปโยนทิ้งอกี

“เรื่องที่แล้วมากใ็ห้แล้วกนัไปเถอะ ฉนัไม่ตดิใจหรอก”

หญงิสาวหน้าหวานพยายามตอบอย่างรกัษานำ้าใจที่สดุโดยละประโยค

ที่ว่า ‘แต่จะให้กลบัไปเป็นเพื่อนกนัฉนัคงทำาไม่ได้’ เอาไว้ในใจ นี่ถ้าธูปหอม

ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นได้กรี๊ดจนตึกร้าวแน่ เพื่อนสาวแสนเปรี้ยวชอบ

ค่อนขอดว่าบวับชูาซื่อจนเข้าขั้นเซ่อ แถมยงัเป็นคนหวัอ่อนใจอ่อน ถงึได้ถกู

คนร้ายกาจจำาพวกคมิอนึจรูงัแกอยูเ่สมอ คำาพดูประเภท ช่างเถอะ ไม่เป็นไร 

อย่าไปทะเลาะกบัเขาเลยนั้น แทบจะเป็นคำาพดูตดิปากของบวับชูาไปเสยีแล้ว 

และคำาพูดพวกนี้ไม่ต่างอะไรกบัการตดิป้ายประกาศว่าเชญิเลยค่ะ เชญิรงัแก

ฉนัได้เลย ฉนัไม่ว่าอะไรสกันดิ

“จรงิๆ นะ”

คมิอนึจูเขย่าท่อนแขนกลมกลงึของอกีฝ่ายอย่างดใีจ อาการตื่นเต้น

ของสาวเกาหลนีั้นไม่ได้เจอืความเสแสร้งแต่อย่างใด แต่น่าประหลาดใจอยู่

เหมอืนกนัที่หญงิสาวผูแ้สนหยิ่งทะนงอย่างเธอจะแสดงอาการเช่นนี้ บวับชูา

ยิ้มอ่อนๆ แล้วพยักหน้า เธอพยายามแกะมือเรียวที่แต่งแต้มเล็บด้วย 

สีแดงสดออกจากแขนเสื้อโคตสีทึมของตัวเอง ถึงอย่างไร...ก็ยังรู ้สึก 

ไม่สนทิใจอยู่นั่นเอง...

“ค่อยโล่งอกหน่อย” ริมฝีปากที่เคลือบด้วยลิปกลอสสีพลัมคลี่ยิ้ม

หวาน “ฉนัคดิว่าเธอจะโกรธจนไม่ให้อภยัฉนัเสยีอกี ฉนัไม่อยากกลบัเกาหลี

ทั้งๆ ที่ทะเลาะอยู่กบัเธอแบบนั้นเลย ฉนัไม่สบายใจ”

“เธอจะกลบัเกาหลเีหรออนึจู ไหนว่าจะเข้าเรยีนที่ซอร์บอนน์ไง”

บัวบูชาเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ ลูกสาวนักธุรกิจดังเคยบอกว่าเธอ

อยากเข้าศึกษาต่อสาขาวรรณคดีที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของฝรั่งเศสหลังจาก

จบคอร์สเรยีนภาษา แล้วทำาไมจู่ๆ ถงึจะกลบับ้านเกดิกนัเล่า

ตัวอย่าง
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“ฉนัวา่จะกลบัไปเรยีนที่โซลดกีว่า เธอกร็ูว่้าภาษาฝรั่งเศสฉนัไม่ดพีอ 

ที่จะเรยีนต่อสาขายากๆ แบบนั้น”

สำาเนยีงแปร่งปร่าและท่าทางซมึๆ ของหญงิสาวตรงหน้าทำาให้บวับูชา

รู้สกึสงสารนางมารร้ายขึ้นมานดิๆ ถ้าเธอต้องกลบัเมอืงไทยทั้งๆ ที่ไปไม่ถงึ

ฝ่ังฝันกค็งจะรูส้กึแย่เหมอืนกนั อนาคตของเธอนั้นฝากเอาไว้ที่โรงเรยีนสอน

ทำาขนมทั้งหมด ไม่ว่าอย่างไรเธอกจ็ะไม่ยอมแพ้เดด็ขาด

“อย่าทำาหน้าแบบนั้นส ิฉนัเหน็แล้วรู้สกึสมเพชตวัเองยงัไงกไ็ม่รู้ ยิ้ม

หน่อย” 

คมิอนึจพูดูพลางหยบิซองบตัรเชญิสดีำาขลบิทองส่งให้บวับูชา หญงิสาว

ทำาท่าลงัเลเหมอืนไม่รูว่้าจะรบัไว้ดหีรอืไม่ แต่อกีฝ่ายวางซองบนมอืเธออย่าง

คะยั้นคะยอ

“นี่...อะไร...”

สาวน้อยหน้าหวานกะพรบิตาปรบิๆ มองตวัหนงัสอืสทีองด้านหน้าซอง

ที่เขยีนว่า Invitation อย่างงุนงง 

“บัตรเชิญไง พรุ่งนี้จะมีงานวันเกิดของฉัน จัดครั้งแรกและครั้ง

สุดท้ายที่ปารสี แต่งตวัสวยๆ ไปสนุกกบัฉนัหน่อยกแ็ล้วกนั พาเพื่อนเธอ

คนนั้นไปด้วยกไ็ด้ ฉนัจองโต๊ะไว้ที่บุดดา-บาร์แล้ว ถ้าเธอไม่ไป ฉนัจะถอืว่า

เธอไม่ให้อภยัฉนั”

คมิอนึจูพูดยิ้มๆ ในขณะที่บวับูชาทำาหน้าไม่ถูก ที่หรูหราแบบนั้น...

ไม่ค่อยถูกโรคกบัเธอเสยีด้วยสิ

“อนึจู...คอืฉนั...”

หญงิสาวทำาท่าอกึๆ อกัๆ แต่ดเูหมอืนอกีฝ่ายจะไม่ฟงัเสยีแลว้ ซำ้ายงั

ฉกียิ้มหวาน

“ไปเถอะน่า ฉันไม่แกล้งเธอหรอก พวกอัณณ์กับเก้งก็ไปด้วยนะ 

ถือว่าเลี้ยงส่งฉันก็ได้ ไม่ดึกมากหรอก เริ่มสองทุ่ม เที่ยงคืนก็น่าจะเสร็จ

แล้ว”

ตัวอย่าง
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แม่สาวแฟชั่นจ๋าคว้ามอืของบวับชูาขึ้นบบีเบาๆ เป็นเชงิขอร้อง แววตา

เว้าวอนเตม็ที่ จนคนที่ไม่ค่อยชอบตระเวนราตรเีอาเสยีเลยต้องพยกัหน้ารบั

อย่างจำาใจ

“สญัญาแล้วนะ ห้ามเบี้ยวล่ะ งั้น A demain นะ” (อา เดอแมง -  

พรุ่งนี้เจอกนั)

คมิอนึจูแสยะยิ้มแปลกๆ แล้วเดนิจากไปโดยมเีก้งวิ่งปุเลงๆ ตามไป

คอยพะเน้าพะนอเอาใจ ทิ้งให้บัวบูชารู้สกึลำาบากใจอยู่เพียงลำาพงั...บุดดา-

บาร์ (Buddha-Bar) อย่างนั้นหรอื...

เฮ้อ...ไม่อยากไปที่แบบนั้นเลยจรงิๆ...

ร่างบางระหงในชดุกระโปรงกำามะหยี่สดีำาเดนิเข้ามาในบดุดา-บาร์ เรส- 
เตอรองต์กึ่งเลานจ์ชื่อดังของปารีสด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจเป็นที่สุด เพราะ

เสื้อผ้าที่สวมใส่อยูน่ั่นละ ชดุของธปูหอมที่เจ้าตวัขอร้องแกมบงัคบัให้บวับูชา

ใส่ให้ได้ แถมยังจับเธอแปลงโฉมเสียจนหญิงสาวรู้สึกขัดๆ เขินๆ พิกล  

จริงอยู่ว่าสาวๆ ในปารีสล้วนแต่งกายเรียบเก๋เช่นนี้ทั้งสิ้น แต่มันค่อนข้าง

เปิดเผยเนื้อหนงัมากไปสกันดิ บวับชูาจงึรูส้กึเหมอืนเดนิเหนิไม่ค่อยสะดวก

อย่างไรชอบกล เดรสกำามะหยี่เนื้อหนานุ่มที่สวมอยู่เผยให้เหน็ช่วงไหล่ขาว

เนียนอมชมพูที่ตัดกับสีดำาจนผิวเนียนผ่องนั้นดูเหมือนกระเบื้องเคลือบ 

เนื้อด ี เอวบางและสะโพกผายในเนื้อผ้าที่แนบพอดตีวัรบักบัเรยีวขาเพรยีว

ที่โผล่พ้นกระโปรงยาวระดบัเข่าอย่างเหมาะเจาะ เรอืนผมสลวยราวเส้นไหม

ชั้นดรีวบเป็นหางม้าอวดดวงหน้างามที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำาอางอ่อนๆ ไว้

อย่างลงตัว เน้นให้เจ้าของดวงตาคมซึ้งและกลีบปากที่เคลือบด้วยลิปสติก

สีชมพูระเรื่อดูสวยชวนมองขึ้นอีกหลายเท่า จะดีกว่านี้ถ้าแม่ช่างแปลงโฉม

ยอมมากบัเธอด้วย แต่ธปูหอมกเ็อาแต่ทำาหน้าเบ้ ทำาปากยื่นปากยาวไม่ยอม

มาด้วยท่าเดยีว 

‘ฉนัไม่ไปหรอก ไม่ชอบขี้หน้ายายหน้างิ้วนั่น’

ตัวอย่าง
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ตอนแรกที่รู้ว่าบัวบูชารับปากจะไปร่วมงานวันเกิดกึ่งๆ งานเลี้ยงส่ง

ของคิมอึนจูนั้น ธูปหอมโกรธจนควันแทบออกหู บอกว่าเธอนั้นโง่ซำ้าซาก 

เจ็บแล้วไม่รู้จักจำา แต่พอรู้ว่าอัณณ์จะไปร่วมงานด้วยก็จับเธอแต่งตัวเสีย

เช้งวับ บอกว่าจะให้อัณณ์ตะลึงมองแต่บัวบูชาจนยายหน้างิ้วช็อกนำ้าลาย 

ฟูมปากไปเลย แต่ดูๆ แล้วคนที่จะชอ็กนำา้ลายฟูมปากตายน่าจะเป็นบวับูชา

มากกว่า กส็ายตาของนกัท่องราตรทีี่มองมาที่เธอแต่ละคนช่างจาบจ้วง คอย

จับจ้องแต่ไหล่ขาวๆ และขาเล็กเรียวจนหญิงสาวหายใจไม่ทั่วท้องอย่างไร

ไม่รู้

บัวบูชาเดินเข้าไปที่ด้านในของร้านอาหารกึ่งเลานจ์ชื่อดังแล้วทอด 

ถอนใจ เธออึดอัดกับบรรยากาศรอบตัวอย่างพูดไม่ถูก ไม่ใช่เพราะความ

หรูหราของรสนิยมวิไลแบบชาวปารีเซียง หรือเพราะผู้คนที่แต่งกายงดงาม

ประสาคนมอีนัจะกนิที่นั่งหวัร่อต่อกระซกิกนัอยูต่ามโต๊ะที่จดัแต่งแบบเอเชยี

ประยุกต์เหล่านั้นหรอก แต่เป็นเพราะการตกแต่งสถานที่ต่างหาก 

ตามที่ชื่อบอกนั่นละว่ามันคือบุดดา-บาร์ สิ่งที่ใช้ตกแต่งร้านรวง

ทั้งหมดจงึเป็นพระพุทธรูป! 

พระพุทธรูปที่ชาวพุทธล้วนแล้วแต่เคารพบูชากราบไหว้ต่างสิ่ง 

ยดึเหนี่ยวจติใจ แต่ในสายตาของฝรั่งมงัค่า เครื่องเคารพบูชาของชาวพุทธ

เรากลับมีค่าเป็นเพียงรูปปั้นที่ใช้ประดับตามผับบาร์และร้านอาหารเท่านั้น 

เห็นแล้วอดสะท้อนใจไม่ได้จริงๆ และด้วยเหตุนี้เธอถึงไม่อยากจะมาที่นี่ 

เอาเสยีเลย

“Bonsoir Mademoiselle.”

(สวสัดคีรบั คุณผู้หญงิ)

พนักงานต้อนรับในชุดยูนิฟอร์มสีดำาทักทายบัวบูชาอย่างสุภาพ 

หญิงสาวยิ้มรับแล้วยื่นซองบัตรเชิญสีดำาขลิบทองให้บริกรหนุ่มผมทอง 

ชายหนุม่เบิกตากว้างนิดหนึ่งแล้วมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาแปลกๆ 

ก่อนจะค่อยๆ พาเธอเดนิขึ้นไปที่ชั้นสองด้วยท่าทางสุภาพกว่าเดมิอกีเกอืบ 

ตัวอย่าง
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สบิเท่า ราวกบั...เขากลวัเธออย่างไรอย่างนั้น 

ท่อนขาเรียวในรองเท้าบูตสูงครึ่งน่องเดินขึ้นบันไดไปช้าๆ ดวงตา 

คู่สวยจับจ้องไปที่พระพุทธรูปขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่กลางร้านบริเวณชั้นหนึ่ง 

รอบๆ ฐานของพระพุทธรูปปางสมาธินั้นมีโต๊ะอาหารเรียงรายอยู่โดยรอบ 

เศียรของพระพุทธรูปสูงเลยขึ้นมาถึงระเบียงชั้นสองที่สร้างขึ้นโอบรอบ 

องค์พระเอาไว้ แต่ละด้านมโีต๊ะอาหารที่ดูจะเป็นส่วนตวัตั้งอยู่ตามมุมต่างๆ 

แสงไฟสลัวๆ สีแดงและเสียงดนตรีประหลาดในสไตล์นิวเอจที่เหมือนการ

ผสมผสานระหว่างบทสวดกับเสียงเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ฟังแล้วให้

ความรู้สึกแปลกๆ ชอบกล สำาหรับบัวบูชาแล้วมันฟังดูไม่เห็นจะเพราะ 

สกันดิ แต่ได้ยนิว่าเป็นดนตรทีี่ฮติตดิชาร์ตจนถงึขนาดมกีารทำาเป็นแผ่นซดีี

ออกวางขายด้วยซำ้าไป พร้อมตั้งชื่อเรียกเสร็จสรรพว่าเป็นดนตรีสไตล ์

บดุดา-บาร์ 

สงสยัเราจะหูไม่ถงึแฮะ ถงึฟังแล้วขนลุกพกิล

“น้องบวั”

อัณณ์ซึ่งนั่งอยู่บนเบาะหนังสีครีมรีบวางแก้วแชมเปญที่บรรจุนำ้า 

สีทองอร่ามลงบนโต๊ะทันทีที่เห็นร่างบางเดินขึ้นบันไดมา ชายหนุ่มสวมเสื้อ

เชิ้ตไหมสีนำ้าเงินเข้มและสวมกางเกงสแล็กส์สีดำา คาดด้วยเข็มขัดหนัง 

สีเดียวกัน ข้างๆ กันนั้นมีคิมอึนจู เจ้าของวันเกิดในชุดเดรสเกาะอกสีดำา 

อวดผิวขาวผ่องนั่งอยู่ข้างๆ ไม่ห่าง วูบหนึ่งบัวบูชาเหมือนเห็นความริษยา 

คโุชนในดวงตาที่แต่งแต้มด้วยอายแชโดว์สเีทา แต่เปลวเพลงินั้นเลอืนหายไป

อย่างรวดเรว็ และแทนที่ด้วยความรู้สกึปลาบปลื้มยนิดทีี่เธอมาร่วมงานได้ 

คนอื่นๆ กว่าสิบชีวิตหันมามองหญิงสาวผู้มาใหม่ด้วยสายตาตื่นตะลึง... 

ก็น่าจะตื่นตะลึงด้วยสาเหตุสองประการ คือหนึ่ง...เธอสวยเสียจนไม่อาจ 

ละสายตาได้ และสอง...เธอไม่ถกูกบัเจ้าของวนัเกดิ แล้วมาร่วมงานได้อย่างไร!

“โอ้โห น้องบวั สวยจนพี่แทบจำาไม่ได้แน่ะ”

เก้งผิวปากแล้วหันไปกระทุ้งสีข้างของอัณณ์ที่มองหญิงสาวตาแทบ 

ตัวอย่าง
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ไม่กะพรบิให้เกบ็อาการคลั่งรกัลงหน่อย อย่างน้อยกเ็กรงใจเจ้าของวนัเกดิ

บ้าง

“มาแล้วเหรอ ดใีจจงั มานั่งนี่ส”ิ

คิมอึนจูปรี่เข้าไปเอาแก้มชนกับแก้มของอีกฝ่ายสี่ครั้ง แล้วทำาเสียง

จุ๊บๆ สไตล์ยุโรปสี่ครั้ง ซึ่งหมายถงึความสนทิสนมกนัเป็นพเิศษ ท่ามกลาง

ความประหลาดใจของทุกคน ท่าทางอดตีเพื่อนซี้ของบวับูชาคงจะไม่ตดิใจ

กบัเรื่องที่ผ่านๆ มาในอดตีแล้วจรงิๆ กระมงั เจ้าของวนัเกดิแสนเปรี้ยวจูง

หญิงสาวมานั่งอีกด้านหนึ่งของโต๊ะซึ่งมีชายหนุ่มหน้าตาคมคายและท่าทาง

ภมูฐิานนั่งอยูแ่ลว้ มองเผนิๆ เขาน่าจะเป็นคนเอเชยี เพราะมผีมและดวงตา

สดีำา เพยีงแต่เค้าโครงหน้านั้นดูจะออกไปทางลูกครึ่ง และน่าจะเป็นลูกครึ่ง

ฝรั่งเศสเสยีด้วย จมูกที่ปลายงองุม้นดิๆ และเรยีวปากอิ่มเตม็แบบคนยโุรป

บ่งบอกเช่นนั้น

“คุณฟรองซัวส์คะ นี่ไง บัวบูชาเพื่อนของฉันที่เคยเล่าให้ฟัง สวย 

อย่างที่บอกเอาไว้ใช่ไหม”

คมิอนึจพูดูเป็นภาษาไทยสำาเนยีงแปร่งๆ แสดงว่าผู้ชายคนนี้พดูและ

ฟังภาษาไทยออก นัยน์ตาคมกริบเหมือนตาเหยี่ยวมองสำารวจร่างบางของ

สาวสวยตรงหน้าเพยีงครูเ่หมอืนพยายามที่จะรกัษามารยาท แต่รมิฝีปากกลบั

เหยยีดยิ้มแปลกๆ ทำาเอาคนถูกจ้องรูส้กึไม่ดขีึ้นมาเสยีเฉยๆ เหมอืนกบั... 

เขากำาลงัประเมนิราคาสนิค้าสกัอย่างอยู่ 

เป็นรอยยิ้มที่...ชวนให้อดึอดัยิ่ง

“อะ...เอ่อ...ส...สวสัดคี่ะ”

บวับูชาเอ่ยทกัอย่างตะกกุตะกกัแล้วหลบตาวบู อะไรบางอย่างกระซบิ

บอกเธอว่าผู้ชายคนนี้น่ากลวัจนไม่น่าเข้าใกล้ เธอเหลอืบมองอณัณ์ที่นั่งส่ง

สายตามาหาอย่างเป็นห่วงปนหงึหวง คล้ายจะขอให้เขาเอ่ยปากเรยีกเธอให้

ไปนั่งทางด้านโน้น หากแต่คมิอนึจูกลบักดไหล่ลาดมนเอาไว้ ไม่ยอมให้เธอ

ขยบัหนไีปไหน

ตัวอย่าง
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“สวสัดคีรบั คุณบวับูชา อนึจูบอกผมว่าคุณเป็นคนสวย แต่ผมไม่

คดิว่าคุณจะสวยมากขนาดนี้”

ชายหนุม่หยอดคำาหวานตรงๆ ด้วยภาษาไทยชดัแจ๋ว ทำาเอาแก้มของ

คนรบัคำาชมร้อนวูบวาบ มอืบางประสานอยู่บนตกันิ่ง ท่าทางประหม่าอย่าง

เหน็ได้ชดั เธอไม่ได้เขนิอายเท่าใดนกั เพยีงแต่รูส้กึได้ว่าคำาหวานที่ได้ยนิอาจ

มีนัยอื่นแอบแฝงอยู่ แม้ว่าหนุ่มลูกครึ่งคนนี้จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนี้ยบ 

โทนสขีรมึและดมูรีาคาตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า บอกชดัถงึฐานะและรสนยิม

หรูหรา แต่แววตาของเขากลับดูกร้านโลกผิดจากหนุ่มไฮโซชาวปารีเซียง

ทั่วไป เขาดู...น่ากลัวเหมือนพวกผู้ร้ายในภาพยนตร์มากกว่า...พวกผู้ร้าย 

ในคราบสุภาพบุรุษอย่างไรเล่า

“คณุฟรองซวัส์เป็นลกูชายของเพื่อนคณุพ่อฉนัเอง เขาทำาธรุกจิตดิต่อ

กับคนแถบเอเชียเยอะก็เลยพูดได้หลายภาษา ญี่ปุ่นหรือจีนเขาก็พูดได้นะ 

ขนาดภาษาเกาหลยีงัพูดเก่งเหมอืนเจ้าของภาษาเลย”

สาวเฉี่ยวบรรยายสรรพคณุของอกีฝ่ายให้หญงิสาวฟัง ซึ่งเธอกไ็ด้แต่

ยิ้มรบัแกนๆ ฟรองซวัส์กวกัมอืเรยีกบรกิรให้นำาเครื่องดื่มสสีวยมาเสริ์ฟให้

บัวบูชา แก้วทรงสูงขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นั้นบรรจุเกล็ดนำ้าแข็งปั่นผสม

แอลกอฮอล์สเีขยีวอ่อนๆ มองดูแล้วเหมอืนแท่งหยกจนีเนื้อด ีในตอนแรก

หญิงสาวทำาท่าลังเล ไม่อยากรับแก้วมาจากบริกรผมทอง แต่สายตา

คะยั้นคะยอของคนสั่งบังคับอยู่กลายๆ ทำาให้เธอต้องรับมาถือเอาไว้เพื่อ

รกัษามารยาท

“Fantaisie (ฟองเตซ)ี เป็นเครื่องดื่มสูตรเฉพาะของผมเอง ที่นี่มผีม

สั่งได้คนเดยีว อร่อยนะครบั แอลกอฮอล์ไม่เยอะ เหมาะกบัสาวๆ คออ่อน”

ฟรองซัวส์พูดดักคอเหมือนรู้ว่าบัวบูชาจะอ้างว่าดื่มเหล้าไม่เป็นและ

ปฏเิสธ หญงิสาวยิ้มแหยๆ ก่อนจะค่อยๆ จบิเครื่องดื่มสสีวยช้าๆ รสหวาน

อมเปรี้ยวนดิๆ กระจายไปทั่วปลายลิ้น มแีอลกอฮอล์นดิหน่อยอย่างที่เขา

บอกจรงิๆ แต่รสขมปร่าที่เหลอือยู่ในปากกลบัให้ความรู้สกึแปลกๆ อย่าง

ตัวอย่าง
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บอกไม่ถูก คนที่มีประสาทรับรสเป็นเลิศอย่างบัวบูชานั้นสามารถจับได้ถึง

รสชาตปิระหลาดที่แฝงอยู่ทนัท ีเพยีงแต่...ไม่รู้ว่ารสปร่าที่ตดิลิ้นอยู่นี้คอืรส

ของอะไรกนัแน่

...ฟองเตซีหรือแฟนตาซีอะไรก็ช่างเถอะ จิบเข้าไปนิดเดียวทำาเอา

ขนลุกซู่ไปหมด...

จากนั้นบทสนทนาของคนบนโต๊ะก็เริ่มสนุกสนานและผ่อนคลาย 

มากขึ้นเมื่อได้รับประทานอาหารแบบฟิวชัน ซึ่งเป็นการนำาอาหารเอเชียมา

ผสมผสานประยุกต์กบัเครื่องปรุงตะวนัตก เช่น ซูชอิะโวคาโด แกงกะหรี่

เนื้อแกะผสมกับเนื้อมะม่วง หรือนำ้าสลัดที่ผสมโชยุเข้ากับนำ้าส้มบัลซามิโก 

แถมยงัตบท้ายด้วยไวน์รสกลมกล่อมอย่างแซงต์ เวอรอง, โดแมน จอร์เบต์, 

บูร์กอนญ์ ปี ๒๐๐๔ หรอื เล แครสส์, แวง เปอสี์ ดอค ปี ๒๐๐๐ แน่นอน

ว่าค่าอาหารในวันนี้ต้องแพงหูฉี่ ตกหัวละไม่ตำ่ากว่าเก้าสิบยูโรแน่ๆ และ 

ดูเหมอืนว่าผู้ชายตาเหยี่ยวที่ชื่อฟรองซวัส์นั่นจะเป็นคนจ่ายทั้งหมด

พอถึงช่วงเวลาที่ทุกคนต้องมอบของขวัญให้เจ้าของวันเกิด บัวบูชา 

ที่ลงขันซื้อของขวัญร่วมกับอัณณ์และเก้งก็ได้จังหวะรีบขอตัวไปนั่งกับ 

สองหนุ่มทันที โดยมีสายตาของฟรองซัวส์คอยมองตามร่างบางไปอย่าง

สำารวจตรวจตรา สายตาที่อณัณ์เองกร็ู้สกึไม่ชอบใจนกั ไม่มผีู้ชายหน้าไหน

อยากให้คนอื่นมาจ้องผู้หญิงที่ตนรักราวกับจะกลืนกินเข้าไปทั้งตัวเช่นนี้

หรอก

“น้องบวัเป็นอะไรหรอืเปล่าจ๊ะ”

อณัณ์กระซบิถามเมื่อเหน็สหีน้าแปลกๆ ของหญงิสาว แก้มของเธอ

แดงกำ่าราวกับดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากเกินขนาด ทั้งๆ ที่อัณณ์เห็นว่า 

บัวบูชาพยายามดื่มเพียงนำ้าแร่และรับประทานอาหารนิดๆ หน่อยๆ มือ 

เรียวบางที่แตะต้นแขนของชายหนุ่มนั้นเย็นเฉียบจนเขารับรู้ผ่านเสื้อเชิ้ต 

ผ้าไหมสเีข้มของตวัเองได้ รมิฝีปากอิ่มสั่นระรกิพอๆ กบัหวัใจที่เต้นรวัเรว็

จนรู้สกึหววิๆ อยู่ในอก ยากที่จะอธบิายออกมาเป็นคำาพูดได้

ตัวอย่าง
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“ไม่รู้สคิะ เหมอืนหายใจไม่ค่อยออกยงัไงกไ็ม่รู้ค่ะพี่อั๋น”

หญงิสาวกำาแขนเสื้อเชิ้ตของชายหนุ่มผมยาวแน่นขึ้น สองขาเริ่มสั่น

จนเหมอืนจะยนืไม่อยู ่อณัณ์ค่อยๆ โอบแขนประคองไหล่เลก็บางเบาๆ อย่าง

สุภาพ เริ่มรู้สกึเป็นห่วงระคนสงสยัอาการแปลกๆ ของเธอยิ่งนกั

“กลบักนัดกีว่าไหม พี่จะไปส่ง นี่กจ็ะสี่ทุ่มแล้วละ ป่านนี้ธูปหอมคง

เป็นห่วงน้องบวัจนนั่งไม่ตดิแล้ว”

บัวบูชาพยักหน้า ดวงตาคู่สวยเริ่มมีนำ้าใสๆ เอ่อคลอ หญิงสาว

พยายามทรงตวัให้ตรงที่สุดไม่ให้ล้มลงไปกองกบัพื้น

“งั้นบวัขอไปห้องนำ้าก่อนนะคะ”

หญงิสาวพูดเสยีงสั่น มองเหน็ภาพชายหนุ่มหน้าตาคมคายตรงหน้า

ซ้อนกันเหมือนเขามีแฝดสามอย่างไรอย่างนั้น ว่าที่สถาปนิกหนุ่มกระชับ 

วงแขนที่โอบประคองร่างบางให้แน่นขึ้นเมื่อเห็นว่าเธอแทบจะยืนไม่ไหว 

อยู่แล้ว

“ไหวหรอืเปล่า ให้พี่ไปเป็นเพื่อนไหม”

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวบวัไปเอง พี่อั๋นรอแป๊บหนึ่งนะคะ”

บัวบูชาฝืนยิ้มทั้งๆ ที่แทบจะเดินไม่ตรงทางอยู่แล้ว เธอหันไปเห็น

ดวงตาเฉี่ยวคมของคมิอนึจูที่จบัจ้องทุกกริยิาอาการของเธอและอณัณ์แทบ

จะตลอดเวลา แววตาที่แฝงไปด้วยความรูส้กึรษิยาเจอืความนอ้ยใจ...ความ

รู้สึกที่บัวบูชาไม่อยากให้เพื่อนชาวเกาหลีที่เพิ่งกลับมาคืนดีกับเธอได้เพียง 

วนัสองวนัรู้สกึแบบนั้นกบัเธออกี

ร่างในชุดกำามะหยี่เปิดไหล่สีดำายืนเท้าแขนกับอ่างล้างหน้าในห้องนำ้า
แล้วพยายามบ้วนปากล้างรสขมแปลกๆ ที่ตดิลิ้นจากการจบิเครื่องดื่มสเีขยีว

เหมอืนหยกนั่นออกไปให้หมด คดิๆ ดูแล้วความรู้สกึวูบวาบและปวดมวน

ในท้องจนแทบจะไม่มสีตหิลงเหลอือยูน่ี้เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าเครื่องดื่มเยน็ฉำ่าชื่นใจ

ล่วงพ้นผ่านลงคอไป

ตัวอย่าง
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...ในนั้นผสมอะไรบ้างนะ...

บวับชูาฝืนเดนิโซซดัโซเซออกมาจากห้องนำา้อย่างอ่อนระโหยโรยแรง 

มอืบางเกาะกำาแพงเยน็เฉยีบที่เจาะเป็นช่องๆ แล้วตั้งพระพุทธรูปยนืขนาด

เมตรเศษๆ เอาไว้ทุกช่องต่างหลักยึด ทางเดินเข้าออกของส่วนวีไอพีนี้ 

ค่อนข้างมดืสลวัและเปลี่ยวจนแทบไร้ผู้คน เสยีงเพลงที่ฟังดูคล้ายบทสวด

ดงักกึก้องอยู่ในหูของหญงิสาวด้วยจงัหวะที่กระชั้นขึ้นเรื่อยๆ พร้อมๆ กบั

ที่ดวงตาเริ่มพร่าพราย มองไม่เหน็สิ่งรอบข้างอกีต่อไป

“หายมานานจงั”

เสียงทุ้มตำ่าดังขึ้นที่ริมหูบางพร้อมๆ กับท่อนแขนกำายำาที่โอบรัด 

เรือนกายนุ่มนิ่มจากเบื้องหลัง กายสาวสั่นสะท้านน้อยๆ เมื่อสัมผัสได้ถึง 

ลมหายใจอุ่นๆ และรมิฝีปากร้อนผ่าวที่คลอเคลยีอยู่บนต้นคอขาวผ่องของ

ตนเอง เธอพยายามดิ้นรนออกจากอ้อมแขนนั้นอย่างสุดความสามารถ แต่

ร่างกายเจ้ากรรมกลบัอ่อนเปลี้ยเกนิกว่าจะต่อต้านอกีฝ่ายได้ 

“คุ...คุณฟรองซวัส์...”

ดวงหน้างามซีดเผือดเมื่อหันกลับมาเห็นว่าเจ้าของอ้อมกอดเป็นใคร 

ชายหนุ่มคลี่ยิ้มอ่อนหวาน แต่ดวงตาทอประกายวูบวาบชวนขนลุก บวับูชา

พยายามแกะมือหนาที่พยายามลูบไล้ไปตามสะโพกกลมมนไล่ขึ้นมายังเอว

เลก็คอดจนมาถงึหน้าอกอวบอิ่ม แต่ไม่อาจสู้แรงของเขาได้เลย จะกรดีร้อง 

ขอความช่วยเหลอืจากใครกร็้องไม่ออก เหมอืนมกี้อนแขง็ๆ แล่นขึ้นมาจุก

อยู่ที่คอหอย

“คุณสวยมากเลยรู้ไหม สมกบัที่ผมยอมจ่ายเงนิไปเยอะจรงิๆ”

เสยีงกระซบิสั่นพร่าเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ปรารถนาทำาเอาบวับูชารู้สกึ

ขยะแขยงจนขนอ่อนบรเิวณต้นคอลุกชนั

“มะ...หมายความว่ายงัไง...จ่ายเงนิอะไร”

เสียงหวานแหบแห้ง หญิงสาวพยายามเบี่ยงตัวหลบริมฝีปากร้อนที่

คลอเคลยีอยู่ที่ติ่งหูเลก็ไม่ยอมห่าง 

ตัวอย่าง
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“ก็...” ฟรองซัวส์แสยะยิ้มเหี้ยมเกรียม ร่างน้อยในอ้อมแขนนี่ช่าง 

สมราคาคยุของอนึจจูรงิๆ สวยหวานเสยีจนอยากจะกลนืกนิเจ้าหล่อนเข้าไป 

ทั้งตัว “หมายความว่าอึนจูขายคุณให้ผมน่ะสิ รู้ไหมว่าผมจ่ายไปเท่าไหร่ 

เกอืบๆ พนัยูโรเชยีวนะ แต่ผมว่าน่าจะคุ้ม เพราะคุณคงทำาเงนิให้ผมมาก

เชยีวละ ในฐานะสนิค้าเกรดเอของผมไง”

บวับูชารู้สกึเหมอืนร่างทั้งร่างชาวาบ ไม่จรงิ...คมิอนึจูน่ะหรอืเอาเธอ

มาขาย...เหมือนเธอเป็นสิ่งของ...เป็นสัตว์เลี้ยง...ไม่จริงหรอก...ก็...ก ็

คมิอนึจูมาขอโทษเธอ แล้วขอกลบัมาเป็นเพื่อนกบัเธอ...แล้วจะทำาแบบนั้น

กบัเธอทำาไม...

“คุณ...คุณโกหก ปล่อยฉนันะ...”

หญิงสาวครางเสียงแผ่ว ดิ้นรนหนีจากสัมผัสจาบจ้วงของชายหนุ่ม

อย่างสดุกำาลงั แต่ยิ่งดิ้นรนเท่าใด วงแขนแขง็แรงราวคมีเหลก็ยิ่งโอบรดัเธอ

แน่นเข้า รมิฝีปากร้อนชื้นซุกไซ้ซอกคอขาวผ่องอย่างหื่นกระหาย

“ผมจะโกหกคณุทำาไมล่ะแม่หนนู้อย มาเถอะ ผมจ่ายเงนิไปแล้วกข็อ

ทดสอบสนิค้าหน่อยเถอะว่าจะดเียี่ยมสมราคาคุยของยายนั่นหรอืเปล่า”

สนิค้า! สนิค้าอะไร! 

สมองน้อยๆ หมุนติ้วจนคิดอะไรไม่ออก เธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้า

กำาลังถล่มทลายลงไปในพริบตา ฟรองซัวส์ดันร่างบางเข้าไปในซอกกำาแพง

แล้วถลกกระโปรงเนื้อนุม่ขึ้นจนเหน็เรยีวขาขาวผ่อง ฝ่ามอืหยาบกร้านลบูไล้

ลึกเข้าไปที่ต้นขาด้านในอย่างจาบจ้วงและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์มืดดำาที่

แสดงออกชดัทางใบหน้า...

ใบหน้าที่บดิเบี้ยวราวกบัปีศาจร้าย!

“ไม่! อย่านะ อย่าทำาแบบนี้! ช่วยด้วย!”

บวับชูาร้องห้ามเสยีงสั่น เธอทบุร่างใหญ่โตที่บดเบยีดกบักายบอบบาง

ของตนอย่างสุดแรง ความรู้สกึรงัเกยีจและขยะแขยงแล่นวาบไปทั่วร่าง 

ไม่ยอม...เธอจะไม่ยอมให้เขาแตะต้องตวัเธอตามอำาเภอใจเดด็ขาด!

ตัวอย่าง
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“เอาเลย ร้องเลย ต่อให้ร้องดงัแค่ไหนกไ็ม่มใีครไดย้นิหรอก ที่นี่เป็น

โซนวไีอพ ีมแีต่คนของผมทั้งนั้น”

หญงิสาวสะดุ้งเฮอืกเมื่อรมิฝีปากหนาทาบประทบัลงบนกลบีปากนุ่ม

อย่างจงใจปลุกเร้า ไออุ่นและกลิ่นกายหอมหวานจากแม่คนสวยที่ดิ้นรนให้

พ้นจากการรุกรานของเขาอย่างเต็มที่ยิ่งจุดไฟปรารถนาในหัวใจให้คุโชน 

จนยากจะดบั 

ดิ้นเข้าไปเถอะ ยงัไงคนืนี้เธอกต้็องไปนอนบนเตยีงฉนั และจากนั้น...

เธอจะทำาเงนิให้ฉนัจนคุ้มเกนิคุ้มแน่!

“โอ๊ย!”

ฟรองซัวส์ร้องลั่นเมื่อบัวบูชากัดริมฝีปากเขาเสียจมเขี้ยวจนได้เลือด 

ชายหนุ่มสบถเสียงลั่น ในขณะที่หญิงสาวรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดสะบัด

หลุดจากการเกาะกุม ก่อนจะเริ่มออกวิ่งโซซดัโซเซไปตามทางเดนิอย่างไม่รู้

จดุหมาย สองขาสั่นระรกิพยายามพาร่างกายที่อ่อนเปลี้ยไปให้พ้นจากบรเิวณ

นั้นให้เรว็ที่สดุ เธอได้ยนิเสยีงตะโกนเป็นภาษาแปลกๆ ที่นา่จะเป็นภาษาจนี 

และเสียงฝีเท้าของคนประมาณสองสามคนวิ่งไล่หลังเธอมา หัวใจของสาว

น้อยเต้นรวัแรง เธอกรดีร้องขอความช่วยเหลอืไปทั่ว แต่กไ็ม่มเีสยีงตอบรบั

ใดๆ ไม่มแีม้แต่เงาของผู้คน

นี่มนัเกดิอะไรขึ้น...ทกุคนหายไปไหนหมด...ธปูหอม...พี่อั๋น...ช่วยบวั

ด้วย!

ดวงตาอันพร่าพรายไปด้วยหยาดนำ้าตาเบิกกว้างขึ้น เมื่อเห็นร่างสูง

ร่างหนึ่งยนืพงิกำาแพงทางเดนิอยูใ่นเงาสลวั กลิ่นหอมจางๆ เหมอืนบุหรี่ผสม

สมุนไพรลอยโชยมาเตะจมูก แสงสแีดงวาบในมอืของร่างนั้นและกลุ่มควนั

ที่ลอยอวลและม้วนตวัอยู่รอบๆ บ่งชดัว่าเขากำาลงัยนืหลบมุมสูบบุหรี่อยู่ใน

มุมมดืเหมอืนอยากจะหลบลี้หนหีายจากผู้คน

“Monsieur, au…au secours…”

(คุณคะ ชะ...ช่วยฉนัด้วย...)

ตัวอย่าง
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หญิงสาวละลำ่าละลักพลางเขย่าท่อนแขนของชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง

อย่างเว้าวอน ชายหนุม่คนนั้นมองดวงหน้าหวานที่แดงกำ่านิ่งราวกบัหญงิสาว

เป็นเพยีงอากาศธาตุไร้ตวัตน แสงสแีดงจากสปอตไลต์บนเพดานด้านนอก

ส่องให้เหน็ใบหน้าสวยประดุจรูปสลกัของชายหนุ่มที่อยู่ท่ามกลางกลุ่มควนั

สเีทาอย่างเลอืนราง แต่เพยีงเท่านั้นกท็ำาเอาหวัใจดวงน้อยๆ ของบวับูชาแทบ

หยุดเต้น ดวงตายาวเรยีวตวดัเฉยีงที่แสนเยน็ชาคู่นั้น...แม้จะเคยเหน็เพยีง

ครั้งเดยีวกไ็ม่มวีนัลมื...เขาคอืผู้ชายคนนั้น...ผู้ชายที่ขโมยจูบเธอไป...

ไมค์ เฉนิ!

“Elle est par-là.”

(มนัอยู่นั่นไง!)

เสยีงตะโกนทั้งภาษาจนีปนภาษาฝรั่งเศสดงัเอด็องึไปทั่ว เสยีงฝีเท้า

เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนหญิงสาวสั่นสะท้านไปทั้งตัว เธอเงยหน้าขึ้นมอง

ชายหนุ่มอย่างลนลาน ร่างกายสิ้นเรี่ยวแรงจนแทบยืนไม่อยู่อีกต่อไป เขา

พ่นควันบุหรี่ใส่ดวงหน้าหวานแล้วแสยะยิ้มแสนเย็นชา นำ้าเสียงแหบห้าวที่

เลด็ลอดออกมาจากรมิฝีปากบางเฉยีบทำาเอาบวับูชาหน้าชาวาบ

“Je n’aime pas marcher sur les pieds des autres, Made- 

moiselle. Laissez-moi tranquille.”

(ผมไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกนะ คุณผู้หญงิ อย่ามายุ่งกบัผมเลย)

เขาพูดจบก็ปัดมือเธอออกจากแขนเสื้อแจ็กเกตสีขาวของตัวเองแล้ว

เบือนหน้าไปทางอื่น ร่างบอบบางเหมือนตุ๊กตาแก้วล้มตึงลงไปกองกับพื้น

อย่างหมดแรง...มนัเกนิขดีจำากดัที่ร่างกายของเธอจะทนไหวแล้ว แต่กระนั้น

หญงิสาวกย็งัพยายามคลานหนอีย่างน่าสงสาร 

ชายฉกรรจ์ร่างใหญ่สองคนวิ่งกรูเข้ามาฉุดร่างน้อยให้ลุกขึ้น แต่ 

บัวบูชาก็สู้ยิบตาไม่ยอมท่าเดียว มือเล็กเอื้อมไปเกาะชายกางเกงสแล็กส ์

สีขาวของคนร่างสูงที่เอาแต่ยืนมองเหตุการณ์ตรงหน้านิ่ง ไม่แม้แต่จะขยับ

ให้ความช่วยเหลือสักนิด บัวบูชากระตุกขากางเกงของเขาอย่างอ่อนแรง 

ตัวอย่าง
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หยาดนำ้าอุ่นๆ ไหลอาบพวงแก้มที่ซับสีเลือดจนแดงเป็นปื้น...อาการที่ 

ชายหนุ่มมองปราดเดียวก็รู้ว่าเธอโดนวางยา...ดวงหน้าหวานเปื้อนนำ้าตาพา

ให้หัวใจของเขากระตุกวูบ...เขาไม่ชอบเห็นนำ้าตาของผู้หญิงเสียด้วย แต่...

เขาไม่อยากแกว่งเท้าหาเสี้ยนนี่...ธุระไม่ใช่ อย่าไปยุ่งดกีว่า...

“ชะ...ช่วยด้วย...ได้โปรดช่วย...ฉนัด้วย...”

หญงิสาวรู้ว่าตนเองโง่เพยีงใดที่พูดออกไปเป็นภาษาไทย เขาอาจจะ

ฟังไม่ออกกไ็ด้ แต่ในยามนี้...ในยามที่ตกอยู่ในอนัตรายเช่นนี้ ภาษาเดยีวที่

นึกออกก็คือภาษาแม่ที่ฝังลึกอยู่ในสายเลือด...ภาษาไทย...และนั่นก็ได้ผล 

ชายหนุ่มรูปงามชะงกัมอืที่กำาลงัคบีบุหรี่เข้าปากแล้วหนักลบัมามองหน้าเธอ

อย่างเตม็ตา เขากลอกนยัน์ตายาวเรยีวขึ้นมองเพดานอย่างแสนระอาใจ ก่อน

จะดดีบุหรี่ทิ้งลงไปบนพื้นแล้วขยี้ด้วยเท้าหนาในรองเท้าหนงัสดีำามนัปลาบ

“ยายตวัซวยเอ๊ย...น่าเบื่อฉบิ”

เขาพึมพำาอย่างหงุดหงิดสุดขีดเป็นภาษาไทย เช่นเดียวกับที่บัวบูชา

เพิ่งร้องขอความช่วยเหลอืออกไป

เขาพูดภาษาไทย! 

ร่างสูงโปร่งเดินเข้ามาใกล้ร่างบางที่นอนควำ่าอยู่กับพื้นและพยายาม

ดิ้นรนไม่ให้ชายหน้าเหี้ยมสองคนฉดุกระชากลากถเูธอกลบัไปสงัเวยเจ้านาย

ที่รออยู่ได้ ชายหนุ่มยกท่อนขายาวยันเข้าที่ใบหน้าของชายร่างใหญ่โต 

เตม็แรงจนหงายโครมกระแทกลงไปกบัพื้น ชายอกีคนหนึ่งกำาหมดัแล้วพุ่ง

เข้ามาหมายจะซดัคนที่เข้ามายุง่เรื่องของคนอื่นเตม็ที่ แต่กต้็องล้มโครมตาม

เพื่อนลงไปนอนวดัพื้นเมื่อถูกหมดัลุ่นๆ เหวี่ยงเข้าปะทะที่ครึ่งปากครึ่งจมูก 

เลอืดสแีดงฉานไหลกบปาก ชายหนุม่รปูงามกางขาคร่อมร่างเลก็บางบนพื้น

เอาไว้ด้วยท่าทางของพญาเหยี่ยวที่กางปีกปกป้องลูกน้อย เขาเปิดเสื้อ 

แจ็กเกตด้านซ้ายเผยให้เห็นซองปืนที่บรรจุอาวุธทมิฬอยู่เป็นเชิงบอกไม่ให้

อกีฝ่ายซึ่งมจีำานวนคนมากกว่าพุ่งเข้ามาหาเรื่องอกี

“เรื่องไม่จบแค่นี้แน่ แกรู้ไหมว่าเดก็นั่นเป็นของเมอสเิออร์ฟรองซวัส์ 

ตัวอย่าง
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ถ้าแกยงัไม่อยากตายกอ็ย่ามายุ่งดกีว่า”

ชายหน้าเหี้ยมพูดเป็นภาษาจีนแปร่งๆ พลางปาดเลือดออกจาก 

มมุปาก ทว่าชายหนุม่ที่มใีบหน้าสวยราวอสิตรยีงัคงยนืนิ่ง เขาหวัเราะเสยีงตำ่า

อยู่ในลำาคอแล้วควกับุหรี่ออกมาจุดสูบหน้าตาเฉย

“ใครบอกว่าเดก็คนนี้เป็นของไอ้ ฟรองซวัส ์หลี่ กนัละ่ เข้าใจผดิแลว้

มั้ง” 

เขาเอ่ยช้าๆ ด้วยนำ้าเสียงแหบห้าวไม่เข้ากับใบหน้าสักนิด ริมฝีปาก

บางเฉยีบระบายควนัสเีทาออกมาช้าๆ เป็นภาพที่มองดูแล้วทั้งสวยงามและ

น่าพรั่นพรึงในเวลาเดียวกัน นัยน์ตาสีดำาสนิททอประกายน่าเกรงขาม 

เสยีจนลิ่วล้อทั้งสองเหมอืนถูกตรงึอยู่กบัที่ ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ

“ไปบอกไอ้ฟรองซวัส์มนัด้วยนะว่าอย่ามายุ่งกบัยายนี่อกี ยายนี่เป็น

เดก็ของฉนั แต่ถ้าอยากมเีรื่องกบัเฉนิหมงิละกม็าได้ทกุเวลา ฉนัพร้อมเสมอ”

บวับูชาไม่เข้าใจที่คนทั้งสามคุยกนัสกัประโยค นยัน์ตาคู่งามหรี่ปรอื

ลงช้าๆ และสติที่มีอยู่น้อยนิดกำาลังค่อยๆ หลุดลอยไปทุกที แต่เท่าที่รู้...

เหล่าชายหน้าเหี้ยมตรงหน้ามีท่าทางตื่นตะลึง...ไม่สิ...ตื่นกลัวมากกว่า...

ประหนึ่งผู้ชายที่ยืนคร่อมอยู่เหนือร่างของเธอในยามนี้เป็นปีศาจร้ายที่ทั้ง 

น่าเกลยีดและน่ากลวัที่สดุในโลก...ไม่จรงิหรอก ปีศาจอะไรจะรปูงามขนาดนี้

กนัเล่า...

“ฉะ...เฉนิหมงิ...งั้นเหรอ...เลอ ชา นวัร์...ไอ้แมวดำา! ไอ้แมวดำานี่!”

หญงิสาวค่อยๆ ปิดเปลอืกตาลง สมองน้อยๆ ไม่รบัรู้อะไรอกีต่อไป

แล้ว นำ้าเสยีงตื่นกลวัของสองคนนั้นคอืสิ่งสุดท้ายที่เธอได้ยนิก่อนที่จะรู้สกึ

เหมือนร่างถูกอุ้มลอยหวือขึ้นจากพื้น และกำาลังล่องลอยอยู่ในห้วงของ

สภาวะไร้นำ้าหนกั...

Le Chat Noir...แมวดำา...แมวดำาของเธอ...

ตัวอย่าง



สมัผสัอุน่ชื้นที่ลากแผ่วๆ อยูบ่นผวิแก้มปลกุบวับชูาให้ตื่นขึ้นจาก
ห้วงนทิราทลีะน้อย...ห้วงนทิราที่แสนลกึราวจมดิ่งลงสู่ห้วงเหวอนัมดืดำาจน

ไม่อาจมีวันตะเกียกตะกายปีนกลับขึ้นมาได้อีก หญิงสาวรู้สึกว่าศีรษะและ

ร่างกายทกุส่วนหนกัอึ้งจนไม่อาจขยบัเขยื้อนได้ ดวงตาคูง่ามค่อยๆ เปิดปรอื

ขึ้นช้าๆ แพขนตางอนหนากระพอืถีๆ่  เพื่อขบัไล่ความง่วงงนุที่ครอบงำาสมอง

น้อยๆ เอาไว้ ภาพพร่าเลือนรอบกายเริ่มแจ่มชัดขึ้นทีละนิดพร้อมๆ กับ

ประสาทสมัผสัต่างๆ ของร่างกายที่เริ่มตื่นตวัอกีครั้ง กลิ่นหอมอ่อนๆ ของ

ดอกลาเวนเดอร์ผสมกับกลิ่นบุหรี่สมุนไพรจางๆ ที่ติดอยู่บนฟูกหนานุ่มที่

เธอฝังกายซกุนอนอยู่นั้นให้ความรูส้กึผ่อนคลายและอบอุน่อย่างประหลาด 

สัมผัสนุ ่มนวลจากฝ่ามือร้อนผ่าวที่แตะบนพวงแก้มนุ ่มของเธออย่าง 

อ่อนโยนปลอบประโลมให้หัวใจของหญิงสาวรู ้สึกสงบและปลอดภัย 

เหลอืเกนิ

ท่ามกลางแสงสีส ้มสลัวของแชนเดอเลียร ์คริสตัลที่แขวนตัว 

อวดโฉมงามระยบิระยบัอยูบ่นเพดานกลางห้อง แผ่นหลงัขาวโพลนเปลอืยเปล่า

๓
Un Ange ou un Demon? – เทพบุตรหรือซำตำน`

ตัวอย่าง
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ของผู้ชายปรากฏชดัต่อสายตาของหญงิสาว เงาร่างของเจ้าของแผน่หลงันั้น

ดูงดงามสมส่วนดังได้รับการสลักเสลาจากประติมากรชั้นเลิศ ทั้งความ

สมส่วนลงตัวรับกับรูปร่างสูงโปร่ง และความเหมาะเจาะของกล้ามเนื้อที่ 

เด่นชัดและสวยงาม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ที่สะดุดตาที่สุดคงจะเป็น 

รอยสักขนาดเท่าฝ่ามือของเธอบริเวณด้านหลังของหัวไหล่ขวานั่นละ... 

รอยสกัรปูสิ่งมชีวีติที่มที่าทางปราดเปรยีวน่าเกรงขาม มนัจ้องกลบัมายงัเธอ

ด้วยดวงตาสีเหลืองทองตัดกับเรือนกายสีดำาสนิทราวกับ...จะสะกดเธอให้

สยบอยู่ใต้อำานาจให้จงได้ เสือดำาอย่างนั้นหรือ...ไม่หรอก แมวมากกว่า...

แมว...ดำา...แมวดำา...

“เลอ ชา นวัร์...” 

เสียงครางเบาหวิวที่เล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากอิ่มทำาให้เจ้าของ

ฉายาหันกลับมาหาหญิงสาวทันที เธอเพิ่งเห็นเดี๋ยวนั้นเองว่าในมือเขาถือ 

ผ้าชุบนำ้าที่ยังมีควันลอยกรุ่นอยู่เบาบาง...ผ้าชุบนำ้าร้อนอย่างนั้นหรือ... 

ถ้าอย่างนั้นสมัผสัอุ่นๆ บนผวิแก้มของเธอเมื่อครู่กค็งเป็นสิ่งนี้นี่เอง

“รู้สกึตวัแล้วเหรอ”

นำ้าเสียงแหบห้าวของเขาราบเรียบ มือขาวจัดใช้ผ้าอุ่นๆ ลูบไปตาม

ท่อนแขนกลมกลงึช้าๆ เป็นกริยิาอาการที่อ่อนโยนเสยีจนบวับชูาร้อนวบูวาบ

ไปทั้งตวั ชายหนุ่มค่อยๆ ไล่ซบัผ้าไปตามลำาคอระหงมาจนถงึไหล่กลมมน

ที่เปลอืยเปล่า...

เดี๋ยวส.ิ..เปลอืยเปล่าอย่างนั้นหรอื...

บวับูชากะพรบิตาปรบิๆ เรยีกสตตินเองให้กลบัคนืสู่ร่าง หวัใจเต้น

รวัเรว็เหมอืนจะหลุดออกมานอกอก หญงิสาวรวบรวมเรี่ยวแรงที่มกีระตุก

ท่อนแขนให้พ้นจากสมัผสัแสนนุม่นวลของเขาพร้อมกบัหยดักายขึ้นนั่งอย่าง

ตื่นตกใจ แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่ฟื้นตัวดีทำาให้ร่างบางเซไปปะทะ 

เข้ากับแผงอกกว้างที่ขาวจัดเสียจนเห็นเส้นเลือดชัดเจน วงแขนหนายกขึ้น

โอบกระชบัรอบตวัสาวน้อยเอาไว้หลวมๆ 

ตัวอย่าง
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“อยากให้กอดกไ็ม่บอก เหน็หงมิๆ ที่แท้กไ็วไฟเหมอืนกนันี่”

คำาพูดของเขาทำาเอาสาวน้อยที่เพิ่งจะอายุยี่สบิปีหมาดๆ หน้าแดงแจ๋

ไปจนถงึลำาคอ เธอผลกัอกชายหนุม่หน้าสวยตรงหน้าเตม็แรง แล้วถอยกรดู

ไปที่อกีด้านหนึ่งของเตยีงที่เธอเพิ่งสงัเกตว่ามนัไม่ได้ใหญ่โตอะไรนกั ที่จรงิ

นา่จะเรยีกวา่โซฟากึ่งเตยีงเดี่ยวด้วยซำ้า แต่คงเป็นโซฟาที่หรหูราเสยีจนชวน

ลืมหายใจ เพราะตัวเรือนเตียงทำาจากไม้แกะสลักเป็นลวดลายวิจิตรแบบ

ฝรั่งเศสแท้ทาสฟี้าอ่อนๆ และวาดลายด้วยสทีองอร่าม หมอนนุ่มที่บวับูชา

หนุนนอนและผ้าปูที่นอนล้วนแล้วแต่เป็นผ้าไหมเนื้อดีสีนำ้าเงินเข้มขลิบ 

รมิทอง และมพีู่ระย้าที่ทำาจากดิ้นทองห้อยลงมาจากด้านข้างของหมอนและ

มุมเตียงทั้งสี่ด้าน เหนือศีรษะมีผ้าคลุมโปร่งบางสีขาวลักษณะคล้ายกับ 

ผ้าม่านเย็บติดกับที่ยึดทรงกลมอย่างประณีตและทิ้งชายลงมาคลุมรอบๆ 

เตยีงเอาไว้อย่างหรหูรา บ่งบอกถงึรสนยิมวไิลของเจ้าของห้องได้เป็นอย่างด ี

ของประดบัตกแต่งในห้องกล็้วนแล้วแต่สวยงามตามสไตล์ฝรั่งเศส...ห้องนี้ 

ดูคล้ายห้องในพระราชวังแวร์ซายส์มากกว่าจะเป็นห้องนอนของคนจริงๆ 

เสยีอกี

“ที่นี่ที่ไหน แล้ว...แล้ว...คุณ...เป็นใคร...ทะ...ทำาไม ฉะ...ฉนัถงึไม่ได้

ใส่เสื้อ...เสื้อผ้า...ฉนั...”

หญิงสาวปากคอสั่น พูดแทบไม่เป็นภาษาเมื่อเลื่อนมือเข้าไปสัมผัส

ใต้ผ้าห่มแล้วพบว่าตนเองไม่มเีสื้อผ้าตดิกายแม้สกัชิ้น ชายหนุ่มเหยยีดยิ้ม

แล้วทำาเสยีง “ฮ”ึ ในลำาคอ

“นอกจากจะเป็นตัวซวยให้ฉันต้องมีเรื่องแล้ว ยังเป็นคนเจ้าปัญหา

อกีนะเธอนี่” ชายหนุม่ถอนใจอย่างเหนื่อยหน่าย “พ่อแม่ไม่ได้สอนหรอืไงว่า

ถ้าได้รบัความช่วยเหลอืจากใครกใ็ห้ขอบคุณน่ะ หา”

“ช่วย...ช่วยเหลอื?”

หญิงสาวทวนคำาเสียงพร่า ภาพเหตุการณ์เลวร้ายในบุดดา-บาร์ 

ไหลย้อนกลับเข้ามาในความทรงจำาอย่างรวดเร็วราวคลื่นที่ถาโถมเข้าซัดฝั่ง 

ตัวอย่าง
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ทั้งใบหน้าบดิเบี้ยวและสมัผสัจาบจ้วงน่ารงัเกยีจของผู้ชายที่ชื่อฟรองซวัส์ ทั้ง

ลิ่วลอ้สองคนที่วิ่งไล่ล่าเธออย่างเอาเป็นเอาตาย...รวมไปถงึใบหน้าเยน็ชาใน

หมอกควันของชายหนุ่มตรงหน้า...ชายหนุ่มที่ขโมยจูบแรกในชีวิตของเธอ

ไป...พร้อมๆ กบัหวัใจในวนันั้น...และตอนนี้เธอกก็ำาลงัอยู่กบัเขาตามลำาพงั

ในที่ลบัตาคนโดยไม่มเีสื้อผ้าตดิตวัสกัชิ้น! 

นี่มนัอะไรกนั!

เมื่อลองคดิทบทวนดู สิ่งสุดท้ายที่จำาได้คอื เธออ้อนวอนขอให้ผู้ชาย

รูปงามคนนี้ช่วยเหลือเธอในบุดดา-บาร์นั่น...คิมอึนจู...จริงสิ...คิมอึนจู...

หลอกเธอไปขาย...ขายให้ผู้ชายน่ากลวัคนนั้น...ทั้งๆ ที่เป็นเพื่อนกนัแท้ๆ

...ทำาไมกนัล่ะ...

“นี่ จะเหม่อไปถงึไหน หา ที่ฉนัพูดน่ะได้ยนิบ้างไหม”

บัวบูชาสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นว่าใบหน้าสวยราวรูปสลักยื่นเข้ามาจนชิด

ใบหน้าเธอจนเหลือระยะห่างแค่ไม่ถึงสามเซนติเมตร นัยน์ตาเรียวรีที่ตวัด

ปลายเฉยีงจบัจ้องที่คนช่างเหม่อนิ่ง

“ฉนัถามว่าเธอชื่ออะไร ตอบซะทสี ิเป็นใบ้หรอืไง”

“ฉะ...ฉนัชื่อบวับูชาค่ะ...”

เธอพดูพลางกระชบัผ้าห่มหนานุม่เข้าหาตวัอย่างอดึอดัใจ กเ็ธอไม่ได้

สวมอะไรเลย...แต่เขา...ดูจะไม่ใส่ใจสักนิด เหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา

เสยีเหลอืเกนิ มนัปกตติรงไหนกนัเล่า นี่เธอกำาลงัอยูใ่นสถานการณ์ล่อแหลม

นะ!

“บวับูชา...ออกเสยีงยากแฮะ...แปลว่าอะไร”

เขาถามพลางมองหญิงสาวอย่างสำารวจตรวจตราด้วยสายตาที่ทำาให้

บวับูชารู้สกึร้อนวูบวาบไปทั้งตวั ก.็..เขาเล่นมองไปยิ้มแปลกๆ ไปนี่

“แปล...กแ็ปลตรงตวัละค่ะ เป็นดอกบวัสำาหรบัไหว้พระ...”

เขาจะเข้าใจคำาว่าไหว้พระหรือเปล่านะ แต่เขาพูดไทยชัดขนาดนี้ 

กน็่าจะรู้อยู่หรอก จู่ๆ ชายหนุ่มกห็วัเราะออกมาเบาๆ 

ตัวอย่าง



52   ต ร า บ ดิ น สิ้ น ฟ้ า  สั ญ ญ า รั ก นิ รั น ด ร์

“ก็เลยเอาตัวเองไปไหว้พระอยู่ที่บุดดา-บาร์จนเกือบเป็นเหยื่อไอ้ 

ฟรองซวัส์สทิ่า ซื่อจนเซ่อแล้วยงัจะออกไปร่อนตอนกลางคนือกี โง่จรงิๆ”

นำ้าเสียงเย้ยหยันและกิริยากระด้างของเขาแทบจะทำาให้ความทรงจำา

ของจุมพิตอันแสนอ่อนหวานในหัวใจของบัวบูชาแหลกสลายลงในพริบตา 

ในความเป็นจรงิแล้ว...เทพบตุรในฝันของเธอกลบักลายเป็นคนปากร้ายและ

เกือบจะเรียกได้ว่าใจร้าย มิหนำาซำ้ายังไร้มารยาทเป็นที่สุดด้วย ตั้งแต่เขา 

อ้าปากพูด เธอยงัไม่ได้ยนิถ้อยคำาดีๆ  จากเขาสกัคำา บวับูชาเม้มปากแน่น 

นี่เธอหลงละเมอเพ้อหาคนแบบนี้จนถงึขนาดวนเวยีนไปเดนิเตร่อยูท่ี่สวนนั่น

ทุกวนัได้อย่างไรกนันะ 

บ้าชะมดั!

“เอาละ แม่หนูน้อยดอกไม้ไหว้พระ ฉันจะตอบคำาถามของเธอ 

ครั้งเดียวนะ ฟังแล้วก็จำาใส่กะโหลกไว้ด้วย เพราะฉันคงไม่พูดซำ้าอีก มัน 

น่ารำาคาญ”

เจ้าของร่างสูงพดูพลางหยดักายขึ้นยนืเตม็ความสงู ถงึบวับชูาจะเริ่ม

มีอคติกับเขาขึ้นมานิดๆ แต่ก็อดมองเรือนกายงามราวสลักเสลาของเขา 

ไม่ได้ เขาเดนิไปหยบิเสื้อเชิ้ตตวัโคร่งสขีาวที่พาดเอาไว้บนเก้าอี้หลยุส์สงีาช้าง

ที่มมุห้องแล้วโยนให้บวับชูา พร้อมทำาท่าพยกัพเยดิเปน็เชงิบอกว่าให้ใสเ่สยี 

จากนั้นจงึหนัหลงัเปิดโอกาสให้เธอจดัการตนเองให้เรยีบร้อย

“ที่นี่เป็นบ้านฉันเอง ไม่มีใครกล้าตามมาที่นี่แน่ ฉะนั้นไม่ต้องกลัว 

ฉนัชื่อเฉนิหมงิ แต่ฉนัชอบให้เรยีกฉนัว่าไมค์มากกว่า...”

“ไมค์ เฉนิ...”

บวับูชาพมึพำาเบาๆ ใบหน้านวลแดงกำา่ด้วยความกระดากอายที่ต้อง

สวมเสื้อผ้าในห้องที่มีผู้ชายอยู่ด้วย หญิงสาวติดกระดุมเสื้อเชิ้ตทีละเม็ด

อย่างยากลำาบากเพราะมอืไม้สั่นจนบงัคบัไม่ได้ดงัใจ ไมค์ เฉนิ...ชื่อที่ประทบั

อยู่ในความทรงจำาของเธอนบัตั้งแต่วนัที่เจอกนัครั้งแรก เจ้าของชื่อหนักลบั

มาหาหญิงสาวทันควัน เรียวคิ้วเข้มได้รูปเลิกขึ้นน้อยๆ อย่างประหลาดใจ 

ตัวอย่าง
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แต่ไม่ได้ถามอะไร เขาเดนิกลบัมานั่งบนฟกูหนาแล้วถอืวสิาสะช่วยหญงิสาว

ตดิกระดุม

“คุ...คุณ ไม่ต้อง!”

บัวบูชาร้องเสียงหลง แต่อีกฝ่ายก็ยังติดกระดุมให้เธอต่อไปหน้าตา

เฉย

“ฤทธิ์ยามนัยงัไม่หมดเธอกจ็ะสั่นอยู่แบบนี้นี่ละ อย่าสะดดีสะดิ้งนกั

เลยน่า เมื่อกี้ฉนักเ็หน็มาหมดแล้ว จะอายอะไรนกัหนา”

ทันทีที่เฉินหมิงพูดจบประโยค หญิงสาวก็เงยดวงหน้าหวานปาน 

นำ้าผึ้งขึ้นมองคนพูดอย่างตื่นตะลงึ ดวงตาคมซึ้งที่ล้อมกรอบด้วยแพขนตา

หนาเบกิกว้าง รู้สกึเหมอืนเลอืดจะแล่นขึ้นไปคั่งอยู่บนสมองจนไม่มวีนัไหล

ย้อนไปเลี้ยงส่วนอื่นๆ ของร่างกายอกีต่อไปแล้ว

“วะ...ว่าอะไรนะ...เหน็...เหน็...”

“เห็นหมดแล้ว” เขาต่อประโยคให้เสร็จสรรพ “ก็ตัวเธอเหม็นกลิ่น

ฟองเตซกีบักลิ่นอ้วกหึ่งขนาดนั้น ใครจะปล่อยให้มานอนบนเตยีงกนัเล่า ฉนั

ก็เลยเช็ดตัวแล้วให้คนเอาเสื้อผ้าเธอไปซักให้ อย่าคิดมากน่า แค่ดูเฉยๆ 

ไม่สกึไม่หรออะไรนี่...”

คนหน้าสวยกลืนประโยคท้ายหายลงคอไปทันทีเมื่อเห็นว่าหญิงสาว

ทำาหน้าเบ้เหมือนจะร้องไห้ อาการแบบนี้บวกกับท่าทางขัดเขินที่ต้องอยู่กับ

เขาตามลำาพังทำาให้เฉินหมิงพอจะเดาได้ไม่ยากว่า แม่ดอกไม้ไหว้พระ 

ตรงหน้านี้ยงัไร้เดยีงสาเรื่องเพศตรงข้ามพอสมควร เผลอๆ เขานี่ละจะเป็น

คนแรกที่ได้เหน็รูปร่างงดงามชวนให้ลมืหายใจนั่น 

ก็...เกือบอดใจไม่อยู่เหมือนกัน...ยายเด็กนี่สวยไปหมดทั้งตัว แต่ก็

เพราะสวยแบบนี้นี่เองถงึได้เป็นเป้าหมายของไอ้ ฟรองซวัส์ หลี่ ไอ้หวัหน้า

แก๊งอาชญากรที่ใหญ่ที่สุดในแถบมงต์มาตร์ ทั้งค้ายา ค้ามนุษย์ รวมไปถงึ

เครือข่ายอิทธิพลมืดที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ยังดีที่มันยังเกรงใจเขาอยู่บ้าง 

เพราะอย่างน้อยเขาเองก็เคยเลื่องชื่ออยู่ในวิถีของโลกมืด...โลกของเหล่า
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มาเฟีย...

อดตีที่เขาไม่อยากจดจำา...

“แล้ว...เธอไปเจอกบัไอ้ฟรองซวัส์นั่นได้ยงัไง รู้ตวัไหมว่าเกอืบได้ไป

อยู่ในซ่องแล้วนะ”

เฉินหมิงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีเพราะไม่อยากไปจี้จุดให้หญิงสาว

ร้องไห้ออกมา เขา...แพ้นำ้าตาผู้หญงิเสยีด้วยส.ิ..

“ซะ...ซ่อง...เหรอ...” บวับูชาครางเสยีงเบาหววิ ดวงหน้าเรยีวรรีูปไข่

ซีดเผือด “ฉันเพิ่งเคยเจอหน้าเขาวันนี้เอง...เพื่อน...เพื่อนฉันแนะนำาให้

รู้จกั...”

คำาว่า ‘เพื่อน’ ในประโยคกระท่อนกระแท่นที่หญิงสาวเอ่ยออกมา 

ฟังดูเจ็บปวดเหมือนเจ้าตัวไม่แน่ใจว่าจะเรียกคนที่เอ่ยถึงว่าเพื่อนได้จริงๆ 

หรอืไม่

“ถ้าอย่างนั้นเพื่อนเธอก็เป็นนางนกต่อหาผู้หญิงให้มัน เพื่อนแบบนี้

คบเข้าไปได้ยงัไง โง่จรงิ”

ชายหนุ่มเหนบ็เข้าให้อกีหนึ่งดอก หญงิสาวกำาผ้าห่มแน่น พยายาม

ข่มก้อนสะอื้นที่แล่นขึ้นมาจุกลำาคอลงไปอย่างยากเยน็ เข้มแขง็ เธอจะต้อง

เข้มแข็งสิ บัวบูชา ตอนนี้เธอไม่ได้เป็นอะไรเสียหน่อย เธอปลอดภัยแล้ว 

อย่าอ่อนแอสิ...ถึงกระนั้นหญิงสาวก็ไม่อาจสั่งร่างกายให้หยุดอาการสั่นเทา

ได้เลย ยิ่งคดิกย็ิ่งรู้สกึกลวัจนสั่นไปทั้งตวั บวับูชาเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่ม

หน้าสวยทั้งนำ้าตา หยาดนำ้าอุ่นๆ หยดเผาะๆ จากดวงตาคู่งามดงัทำานบแตก 

เหตุการณ์อันน่าสะพรึงที่เพิ่งพานพบมาและความเสียใจที่ถูกหลอกบีบคั้น

ให้เธอร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้น

“ฉะ...ฉนัขอบคุณ...คุณมากๆ ที่ช่วยฉนัเอาไว้ ฉนั...ฉนั...”

เสียงอันสั่นเทาม้วนหายกลับลงไปในลำาคอจนสิ้นทันทีที่ริมฝีปาก 

บางเฉยีบฉกลงมาบนกลบีปากนุม่อย่างรวดเรว็ ดุดนั รนุแรง และเรยีกร้อง

เสยีจนหญงิสาวแทบหลอมละลาย มอืเรยีวแต่หนาแบบผู้ชายดงึร่างนุ่มนิ่ม
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เข้าไปกอดเอาไว้แนบอก แนบแน่นเสยีจนชายหนุม่สมัผสัได้ถงึผวิกายเรยีบ

เนยีนใต้เสื้อเชิ้ตบางๆ ตวัเดยีวที่เป็นปราการกางกั้นอยู่ กลิ่นหอมหวานจาก

กายสาวและการตอบสนองอย่างเงอะงะๆ จากบวับูชาจุดไฟปรารถนาในใจ

ของเฉินหมิงให้ลุกโชนอย่างประหลาด และนั่น...ก็ทำาให้เขาอดไม่ได้ที่จะ 

ลองลิ้มชมิรสหวานจากเรยีวปากอวบอิ่มคู่นี้ให้ลกึซึ้งยิ่งขึ้นไปอกีด้วยการสอด

ปลายลิ้นเข้าไปในโพรงปากเล็กอย่างเร่าร้อน หญิงสาวสะดุ้งเฮือก รีบ 

เบือนหน้าหนีจากสัมผัสที่ไม่คุ้นเคยอย่างตื่นตกใจ แต่ชายหนุ่มก็ใช้มือรั้ง

ดวงหน้าหวานให้กลับมารับจูบที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำาดับ จูบที่อาจจะ

นำาพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความปรารถนาทางกายล้วนๆ ได้ ถ้า 

ร่างน้อยในอ้อมแขนไม่สั่นเป็นลูกนกตกนำ้าเสยีก่อน

...สั่นเสยีจนน่าสงสารเสยีด้วย...

เขาจงึค่อยๆ ถอนรมิฝีปากออกอย่างอ้อยอิ่ง หญงิสาวยงัหลบัตาพริ้ม

อย่างเคลิบเคลิ้มไปกับมนตร์สะกดของรสจูบอันดูดดื่ม ดวงหน้าหวาน 

แดงกำ่า ไม่รู้ตัวแม้เขาจะถอนริมฝีปากออกมาแล้ว เธอดูไร้เดียงสาเสียจน

เขาอดยิ้มไม่ได้

“จะสอนอะไรให้นะ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ ผูช้ายทุกคนน่ะทำาดกีบัผู้หญงิ

แบบหวงัผลทั้งนั้น รวมทั้งฉนัด้วย”

เขาเอ่ยขึ้นด้วยนำ้าเสยีงราบเรยีบแล้วรบีผละจากหญงิสาวทนัทก่ีอนที่

จะตบะแตกเสยีก่อน หญงิชายใกล้ชดิกนัย่อมเกดิความปรารถนาเป็นเรื่อง

ธรรมดา เขาเองกม็กัจะปล่อยตวัปล่อยใจให้ดำาดิ่งลงไปในแรงปรารถนาอนั

ดำามดืกบัหญงิสาวมากหน้าหลายตาอยู่บ่อยครั้ง พวกหล่อนจะชื่ออะไรบ้าง

เขาเองกไ็ม่เคยจำาเสยีด้วย เพยีงแต่...คนืนี้ เขาไม่อยากเอาเปรยีบคนที่เพิ่ง

ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาหมาดๆ กเ็ท่านั้น ถ้าเขาทำา...เขากค็งไม่ต่างอะไรกบั

ไอ้ฟรองซัวส์นั่นสักนิด อีกอย่าง...เมื่อรุ่งเช้ามาเยือน เขาคงจะไม่ได้เจอ 

แม่สาวน้อยเจ้าปัญหาคนนี้อีกแล้ว ฉะนั้น...อย่าเอาตัวไปพัวพันกับเธอ

มากกวา่นี้ดกีวา่ ไม่อย่างนั้นเธออาจจะพาเรื่องวุ่นวายมาให้เขาปวดหวัไม่จบ
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ไม่สิ้นแน่ๆ...เขาสงัหรณ์ใจเช่นนั้น

บวับูชามองตามร่างสูงที่เดนิผละจากเธอไปยงัรถเขน็คนัเลก็ๆ สเีงนิ

วาววบัที่ตั้งอยู่ที่มมุห้องด้วยความรูส้กึสบัสน เนื้อตวัยงัคงสั่นเทาจากสมัผสั

และไออุน่ที่เขาทิ้งไว้บนผวิกาย เมื่อเขาเขน็รถคนัน้อยกลบัมาที่ข้างเตยีง เธอ

รบีก้มหน้างดุไม่ยอมสบตา แก้มนวลแดงระเรื่ออย่างเขนิอาย ในสมองมแีต่

คำาถามมากมายผุดขึ้นมาเตม็ไปหมด

...เขาเป็นใคร มาจากไหน แล้วทำาไมเขาถงึจบูเธอถงึสองครั้งสองครา

แบบนี้...แต่ดูจากท่าทีนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นของเขาแล้ว...ถึงถาม

เขาไปกค็งไม่ได้รบัคำาตอบใดๆ นอกจากถ้อยคำากระด้างบาดหอูย่างที่เขาพดู

กบัเธอมาตั้งแต่ต้น

“เป็นอะไร เพิ่งเคยจูบหรอืไง”

แทบจะไม่ต้องรอให้หญงิสาวเอื้อนเอ่ย เฉนิหมงิกร็ูค้ำาตอบนั้นได้ทนัที

จากดวงหน้าเล็กที่แดงเถือกไปจนถึงลำาคอ อันที่จริงก็น่าจะเดาได้จากการ

ตอบสนองแบบคนจูบไม่เป็นของเธอแต่แรกแล้ว...ซื่อๆ เซ่อๆ แบบนี้ทำาให้

เขานกึถงึใครบางคนขึ้นมาเลย...ให้ตายเถอะ หญงิสาวตาแป๋วที่เขาเคยเขก

กะโหลกสั่งสอนว่าอย่าซื่อให้มากนัก คิดแล้วก็ขำาจริงๆ ป่านนี้เธอคงม ี

ความสุขดีอยู่สินะ...ไอ้หมอนั่น...คงดูแลเธอเป็นอย่างดี...เขาคงไม่ต้องห่วง

อะไร

“โชคดนีะที่เธออาเจยีนเอาฟองเตซอีอกมาบ้าง ไม่อย่างนั้นได้นอนซม

อยู่บนเตยีงเป็นอาทติย์แน่ๆ มนักไ็อ้เครื่องดื่มผสมยาจเีอชบดีีๆ  นี่ละ รู้จกั

ไหม ที่เขาใช้ผสมให้ผู้หญงิดื่มแล้วลากไปข่มขนืน่ะ” 

ชายหนุ่มพูดพลางเปิดกระปุกสทีองที่อยู่บนรถเขน็ หยบิก้อนสเีขยีว

กลมๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเกอืบๆ หนึ่งนิ้วครึ่งออกมา ก้อน

ที่เหมอืนใบหญ้าแห้งอดักนัจนเป็นทรงกลม บวับชูาเพิ่งสงัเกตในตอนนั้นเอง

ว่าบนรถเขน็สเีงนินั้นเรยีงรายไปด้วยกระปุกชาหลายชนดิ แต่ดูเหมอืนจะมี

กระปกุสี่เหลี่ยมทรงสงูสดีำาตดักบัฉลากสเีหลอืงที่เขยีนว่า Mariage Frères 
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(มารยิาจ แฟรส์) ตั้งอยู่มากที่สุด หญงิสาวจำาได้ว่าธูปหอมซึ่งชื่นชอบการ 

ดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจเคยบอกเอาไว้ว่า ยี่ห้อนี้คือชาหรูที่ชาวปารีเซียงแท้ๆ 

นยิมที่สุด ธูปหอมบอกอกีว่าชายี่ห้อโฟชองชื่อดงันั้นยงัหรูสู้มารยิาจ แฟรส์ 

ไม่ได้สกันดิ คนที่ดื่มเป็นเท่านั้นถงึจะรู้...

“ฟองเตซเีหรอคะ...”

หญงิสาวกะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่เข้าใจ ก่อนจะนกึถงึเจ้าเครื่องดื่ม

สีเขียวสวยที่ฟรองซัวส์สั่งมาให้เธอ เฉินหมิงหยิบถ้วยนำ้าชาใบใหญ่จาก 

ชั้นวางด้านล่างของรถเขน็ออกมาวางไว้ที่ถาดสเีงนิด้านบน เนื้อแก้วโปร่งใส

สะท้อนแสงไฟสส้ีมเป็นประกายวบิวบั เขาวางเจ้าก้อนกลมตอนแรกลงไปใน

ถ้วยแก้วอย่างทะนถุนอมราวกบัเป็นสมบตัลิำ้าค่า ก่อนจะค่อยๆ เทนำ้าร้อนจดั

ในกาสีเงินตามลงไปด้วยลีลาประหนึ่งมืออาชีพ ทันทีที่นำ้าร้อนสัมผัสกับ 

ก้อนกลมประหลาดนั่น กลิ่นหอมของใบชาเขยีวผสมกบักลิ่นหอมชื่นใจของ

ดอกไม้กฟ็ุ้งกำาจายไปทั่วห้อง แต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกว่านั้นกค็อื สขีองนำ้า 

ในถ้วยที่เริ่มเป็นสทีองสวยพร้อมๆ กบักลุ่มของใบชาสเีขยีวเข้มเริ่มผลบิาน

ออกช้าๆ ดงัดอกไม้ที่ต้องแสงแดดแรกของฤดูใบไม้ผล ิเผยให้เหน็ดอกไม้

สชีมพูสดที่ซ่อนอยู่ภายใน ดูสดสวยดุจมชีวีติ เป็นภาพอนังดงามที่บวับูชา

เพิ่งเคยเหน็เป็นครั้งแรกในชีวติ...ชาดอกไม้บาน...นั่นคือชื่อแรกที่ผุดขึ้นมา

ในหวัใจเธอ

“สวยจงัค่ะ”

หญิงสาวพูดด้วยนำ้าเสียงตื่นเต้น นัยน์ตาทอประกายวิบวับเหมือน

เด็กได้ของเล่น เฉินหมิงเหยียดยิ้มหยันประหนึ่งจะบอกว่าเธอช่างซื่อบื้อ 

เหลอืเกนิ แค่นี้กท็ำาเป็นตื่นเต้นไปได้

“ดื่มซะ แล้วรบีนอน มนัจะช่วยให้เธอรู้สกึดขีึ้น แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า

ฉนัจะไปส่ง”

เขาส่งถ้วยแก้วพร้อมจานรองให้เธออย่างนุม่นวล ผู้ชายคนนี้แปลก...

ทั้งๆ ที่ดูกระด้างหยาบคาย แต่กลบัมมีุมอ่อนหวานซุกซ่อนเอาไว้ ดูอย่าง

ตัวอย่าง
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ชาดอกไม้ที่แสนงดงามในมอืเธอนี่ส.ิ..หญงิสาวเหลอืบมองเสี้ยวหน้าสวยราว

รูปสลักหินอ่อนของพ่อคนท่าทางหยิ่งทะนงที่นั่งไขว่ห้างอยู่ข้างๆ ตัวด้วย

ความรู้สึกแปลกๆ อัดแน่นอยู่ในอก เธอค่อยๆ จิบนำ้าชาในถ้วย รสชาติ

เฝื ่อนลิ้นของชาเขียวกับรสหวานชุ่มคอของชาดอกไม้นั้นทำาให้ร่างกาย 

ของเธออุ่นวาบไปทั้งตัว ชานี่...ก็เหมือนเฉินหมิง...เปลือกนอกนั้นหยาบ

กระด้างเหมอืนฟางแห้งๆ แต่เมื่อรดด้วยนำ้าร้อนที่อุณหภูมพิอเหมาะ กลบี

ดอกไม้สสีนัสวยสดงดงามที่ซ่อนอยูก่พ็ร้อมจะผลดิอกอวดโฉมให้คนทั้งโลก

ได้เหน็ บวับูชาอยากรู้เหลอืเกนิว่า ใต้เปลอืกที่ห่อหุ้มตวัเขาเอาไว้มดีอกไม้

แบบไหนซ่อนอยู่กนันะ แล้วต้องใช้อุณหภูมขิองหวัใจเท่าใด...กลบีดอกไม้

นั่นถงึจะเบ่งบานให้เธอเหน็...เธออยากรู้จรงิๆ

รถสปอร์ตสีเหลืองสดที่เพิ่งแล่นมาจอดหน้าตึกสีกุหลาบที่อยู่ติดกับ
ลานเอดทิ เปียฟ นั้นดงึดูดผู้คนที่สญัจรไปมาให้เหลยีวหลงักลบัมามองกนั

เป็นตาเดยีว เขตชานเมอืงปารสีเช่นนี้ไม่ค่อยจะมรีถยนต์หรหูราโฉบผ่านไป

มาให้เหน็บ่อยนกั ชาวปารสีส่วนใหญ่นยิมใช้บรกิารเมโทรหรอืรถไฟใต้ดนิ

มากกว่า เพราะสะดวกและประหยดั รถยนต์ที่ใช้กนัอยู่ส่วนมากจะเป็นรถ

ที่มขีนาดเลก็ ด้วยกนินำ้ามนัน้อยและหาที่จอดง่าย 

“นี่เธออยู่ที่นี่จรงิๆ น่ะเหรอ เหมอืนรูหนูชดัๆ”

เฉนิหมงิแบะปาก เขาแหงนหน้ามองอาคารเจด็ชั้นด้วยสายตาดแูคลน 

ก่อนจะหันกลับมาหาร่างบางที่นั่งหน้าซีดเซียวอยู่บนเบาะหนังสีครีมข้าง 

คนขบั

“ค่ะ ฉนัอยู่ที่ชั้นเจด็ข้างบน”

หญงิสาวตอบเสยีงแผ่ว ห้องพกัของนกัศกึษาจนๆ จะไปเทยีบกบัตกึ

ทรงยุโรปหรูหราโอ่อ่าในย่านชองเซลิเซของเขาได้อย่างไรกันเล่า ถ้าพูดถึง

ย่านคนรวยในมหานครแห่งความรกัแห่งนี้ละก ็แซซเซยีม อาร์รองดสิเซอ- 

มองต์ หรอืเขตสบิหกของปารสี คอืที่ซึ่งเหล่าผูม้อีนัจะกนิอาศยัอยูก่นัล้วนๆ 

ตัวอย่าง
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แต่ย่านชองเซลเิซที่ผูช้ายหน้าสวยคนนี้อาศยัอยูต้่องเรยีกว่าเป็นย่านที่หรหูรา

มรีะดบัยิ่งกว่า ด้วยสนนราคาพื้นที่ซึ่งแพงยิ่งกว่าทองคำา ว่ากนัว่าเหล่าไฮโซ

คนดงัและเก๋ไก๋ของปารสีเท่านั้นที่จะมปีัญญาอาศยัอยู่ที่นั่นได้ ยิ่งถ้าอาคาร

พักอาศัยสามารถมองเห็นโค้งของประตูชัยได้ด้วยแล้วละก็ จะถือกันว่า 

รำ่ารวยและไฮโซเป็นที่สุด ถงึตกึสคีรมีที่มุมถนนของเฉนิหมงิจะมองไม่เหน็

โค้งของประตชูยั แต่การเป็นเจ้าของตกึสี่ชั้นทั้งตกึในย่านนั้นกแ็สดงว่าผู้ชาย

คนนี้ต้องรำ่ารวยเอาเรื่อง 

“อ๋อ...Chambre de Bonne (ชองบร์ เดอ บอนน์) ห้องคนใช้ดีๆ  

นี่เอง”

เสียงแหบห้าวพึมพำา ห้องคนใช้...เวลาหิมะตกจะหนาวกว่าห้อง 

ชั้นล่าง...แถมอยู่สูง เดินขึ้นลงลำาบาก สมัยก่อนจึงเหมาะสำาหรับเป็นห้อง

ของคนรบัใช้เท่านั้น ท่าทาง...แม่ดอกบวัไหว้พระนี่จะเป็นนกัเรยีนทุนยากจน

อย่างที่บอกจริงๆ นั่นละมั้ง ตอนแรกก็นึกว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงหากิน 

ในสงักดัของฟรองซวัส์จรงิๆ เสยีอกี...แต่ท่าทางซื่อๆ ไร้เดยีงสาแบบนี้คง

ไม่มทีางเป็นแม่พวกกร้านโลกที่ไอ้หมอนั่นเลี้ยงไว้ได้หรอก 

ร่างสงูในชุดเสื้อโคตผ้าสกัหลาดสนีำ้าตาลเข้มตวัยาวเดนิลงจากรถไป

ยนืรอที่บนัไดเตี้ยๆ ตรงทางขึ้นอพาร์ตเมนต์ แต่เมื่อเหน็ว่าหญงิสาวยงัทำา

ท่าเงอะๆ งะๆ หยบิข้าวของไม่เสรจ็สกัทกีถ็อนใจอย่างเหนื่อยหน่าย แล้ว

ก้าวฉบัๆ กลบัไปที่รถ

“ลงมาส ิชกัช้าอยู่ได้”

เฉนิหมงิเปิดประตูรถแล้วพูดเสยีงห้วน ดวงตายาวเรยีวตวดัเฉยีงที่

ซ่อนอยูใ่ต้แว่นกนัแดดสชีาขนาดใหญ่มองดวงหน้าหวานอย่างตดิจะรำาคาญ

นิดๆ ยื่นมือเข้าไปช่วยก็แล้ว มาส่งก็แล้ว ก็น่าจะได้เวลาแยกทางต่างคน 

ต่างไปกันได้แล้ว แต่เมื่อเห็นว่าดวงหน้างามซีดเผือดและมือไม้ของเธอยัง

คงสั่นเทา อนัเป็นผลข้างเคยีงของฤทธิ์ยาเมื่อคนื กร็ะบายลมหายใจแรงๆ 

เขากลอกตาไปมาแล้วยกมอืขึ้นขยี้เรอืนผมยาวระต้นคอของตนแรงๆ

ตัวอย่าง
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“ยุ่งจรงิโว้ย นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉนัจะช่วยเธอแล้วนะ แม่ตวัยุ่ง”

ชายหนุ่มค้อมตัวลงไปอุ้มร่างระหงออกมาจากรถราวกับร่างน้อยนั้น

เป็นเพยีงตุ๊กตายดันุ่นที่แสนเบาหววิ

“คุ...คุณไมค์!”

บัวบูชาเสียงสั่น เธอโอบท่อนแขนกลมกลึงรอบคอคนตัวสูงอย่าง 

ตื่นตกใจ เฉนิหมงิหยบิถุงกระดาษอาบมนัสดีำาขนาดเลก็ส่งให้หญงิสาวถอื

เอาไว้...ถุงใส่กระปุกชาดอกไม้บานที่เขาให้เธอ...จริงอยู่ว่าเธอแทบไม่มีแรง

เลย แต่ให้เขามาอุ้มเธอแบบนี้มนั...

“ฉะ...ฉนัเดนิเองกไ็ด้นะคะ...”

“อย่าทำาเป็นเก่ง ขนืรอให้เธอเดนิเอง ฉนักต็้องรออกีชาตหินึ่งละมั้ง 

ฉนักม็ธีุระต้องทำานะ”

ชายหนุม่ก้าวยาวๆ พาหญงิสาวที่เขาแทบจะอยากโยนทิ้งเอาไว้ข้างทาง

เสียเดี๋ยวนั้นเข้าไปด้านในอพาร์ตเมนต์อย่างรวดเร็ว โดยไม่สนสายตาของ

คนรอบข้างที่มองตามอย่างสนอกสนใจ บางคนก็ส่งเสียงล้อเลียนเพราะ

เข้าใจว่าทั้งคู่เป็นคู่ข้าวใหม่ปลามันไปโน่น ใบหน้าขาวซีดในตอนแรกของ 

บัวบูชาซับสีเลือดเสียจนแดงระเรื่อ กลิ่นนำ้าหอมอ่อนๆ ที่รวยรินมาจาก 

แผงอกกว้างทำาเอาหวัใจของเธอเต้นไม่เป็นสำ่า หญงิสาวแทบจะซกุหน้าเข้ากบั 

ซอกคอของเขาเพื่อหลบสายตาเหล่าผู้ร่วมพักอาศัยในอาคารเดียวกันด้วย

ความเขนิอาย จะพูดอะไรกพ็ูดไม่ออก เสี้ยวหน้างดงามของเขาและเส้นผม

ดำาขลบัที่ระกบัผวิแก้มบางใสของบวับูชาคอืสิ่งที่สะกดให้เธอพูดอกึๆ อกัๆ 

ฟังไม่รู้เรื่อง

“ฉะ...ฉันขอโทษที่ทำาให้คุณ...ลำาบาก...นะคะ...แล้วก็ขอบคุณที่ช่วย

ฉนัเอาไว้...”

เฉินหมิงกดลิฟต์โดยสารขนาดเล็กซึ่งประตูด้านหน้าเป็นซี่ลูกกรง 

สีดำาฉลุลายเป็นเครือเถาดอกไม้อ่อนช้อย แล้วอุ้มร่างน้อยในอ้อมแขนก้าว

เข้าไปด้านในโดยไม่ทันระวังว่าทางเข้าค่อนข้างแคบ ศีรษะของบัวบูชาจึง

ตัวอย่าง
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กระแทกเข้ากบัขอบประตูลฟิต์ดงัโครม เล่นเอาหญงิสาวเจบ็จนนำ้าตาเลด็

“อ้าว โทษท ีฉนัไม่ทนัมอง เธอกเ็อาหวัหลบๆ เข้ามาหน่อยส ิซื่อบื้อ 

จรงิๆ”

แม้นำ้าเสยีงจะแขง็กระด้าง แต่มอืเรยีวสวยเหมอืนมอืผูห้ญงิกก็ดคลงึ

ศีรษะเล็กที่ปกคลุมไปด้วยเส้นผมดำาเงาเบาๆ เป็นเชิงปลอบ แล้วกระชับ

อ้อมแขนแน่นขึ้น หญงิสาวหลบัตาปี๋ ลมืเจบ็ไปชั่วขณะ เธอได้แต่ภาวนาว่า

อย่าให้เขาได้ยนิเสยีงหวัใจที่เต้นรวัจนแทบโลดออกมานอกอกของเธอเลย

เมื่อมาถงึห้องพกั บวับูชาบอกให้คนตวัสูงเอื้อมหยบิกุญแจสำารองที่

ซ่อนไว้หลงัตุก๊ตากระเบื้องรปูเดก็ผูห้ญงิถกัผมเปยีหนา้ตาแป้นแลน้ที่แขวน

อยูเ่หนอืขอบประตแูล้วไขเข้าไปด้านใน ชายหนุม่ยนืหมนุซ้ายหมนุขวาอยูใ่น

ห้องที่ขนาดพอๆ กบัห้องเกบ็ของที่บ้านเขาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพาร่างนุ่มนิ่ม

ไปวางลงบนเตียงสีขาวสะอาดหลังม่านผ้าลูกไม้ ที่จริงเขาเกือบจะโยน 

หญิงสาวลงไปกระแทกกับเตียงอย่างไม่ปรานีด้วยซำ้าถ้าไม่นึกขึ้นมาได ้

เสยีก่อนว่าบวับชูายงัป่วยอยู่ ดวงตายาวรมีองสำารวจไปรอบๆ ห้องด้วยสายตา 

เรียบเฉย มือเรียวขาวถอดแว่นตากันแดดสีชาเสียบไว้กับกระเป๋าเสื้อโคต 

เพื่อมองรอบตวัให้ชดัขึ้น

ไม่เลว...นกึว่าจะดูซอมซ่อกว่านี้เสยีอกี สะอาดสะอ้านปัดกวาดเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อย เฟอร์นเิจอร์โทนสขีาวและสคีรมีสะอาดตาที่มอียู่ในห้อง

แม้น้อยชิ้นแต่กด็ูจะเหมาะกบัประโยชน์ใช้สอยด ีห้องนี้...กพ็อจะเรยีกว่าที่

ซุกหัวนอนได้อยู่เหมือนกันละนะ ขณะกวาดตามองไปเรื่อยๆ สายตาของ

ชายหนุ่มก็สะดุดเข้ากับชั้นหนังสือเตี้ยๆ ที่อัดแน่นไปด้วยตำาราไวยากรณ์

ฝรั่งเศสและตำาราอาหาร ข้างกันนั้นมีโหลแก้วใสขนาดย่อมที่มีคุกกี้

ช็อกโกแลตชิปบรรจุอยู่ครึ่งหนึ่ง เขาเอื้อมมือไปหยิบแล้วเปิดฝาดมกลิ่น

อย่างไม่รกัษามารยาท

“อะ...เอ่อ กนิได้นะคะ ฉนัทำาเอง...แต่อาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่”

หญงิสาวพูดเขนิๆ พยายามมองไปรอบๆ ตวัว่ามสี่วนใดของห้องหบั

ตัวอย่าง
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ที่เกบ็กวาดไม่เรยีบร้อยหรอืมเีสื้อชั้นในที่ธปูหอมชอบถอดทิ้งวางเกลื่อนกลาด

ทุกครั้งที่มาค้างกองเอาไว้บ้างหรอืเปล่า

“เธอว่าเธอมาเรยีนทำาอาหารใช่ไหม กอร์ดอง เบลอ มนัเริ่มเปิดคอร์ส

เรยีนไปนานแล้วไม่ใช่หรอืไง”

เขาถามพลางหยิบคุกกี้ที่อบได้พอดีมีสีสวยเข้าปากเคี้ยวกร้วมๆ 

นัยน์ตาเฉียงเบิกกว้างนิดๆ เมื่อขนมที่เพิ่งกินเข้าไปมีรสอร่อยลิ้นเกินคาด 

แถมยังหอมอวลอยู่ในปาก แสดงถึงฝีมืออันประณีตและความใส่ใจของ 

คนทำาได้เป็นอย่างดี

“ฉันจะเริ่มเรียนเดือนหน้าค่ะ เป็นคอร์สที่เจ้าของทุนติดต่อให้ทาง

ฝรั่งเศสเปิดเป็นพิเศษเพื่อเทรนให้นักเรียนที่ชิงทุนได้ รุ่นฉันก็คงจะมี

ประมาณสบิคนได้น่ะค่ะ”

บวับชูาเปิดถุงสดีำาหยบิกระปกุชาออกมาถอืด้วยความรู้สกึเตม็ตื้นบาง

อย่างอัดแน่นอยู่ในอก อบอุ่น...แต่ก็หวาดหวั่นในเวลาเดียวกัน เธอเดิน 

สะโหลสะเหลนำากระปกุชาสเีงนิวาววบัไปวางบนโต๊ะที่มุมห้องอกีด้าน ต่อให้

ป่วยอย่างไรกไ็ม่เคยปล่อยให้ห้องหบัรกดูไม่ได้เสยีทปีระสาคนเจ้าระเบยีบ 

เฉินหมิงพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้แล้วกวาดตาสำารวจห้องต่อไป ดูไม่ 

เร่งรบีเหมอืนคนมธีรุะร้อนดงัที่บอกไว้แต่แรก ก.็..บรรยากาศในห้องเท่ารหูนู

นี่ดผู่อนคลายอย่างประหลาด กลิ่นขนมอบและกลิ่นกาแฟอ่อนๆ ที่กรุ่นอวล

อยู่ในอากาศทำาให้เขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กน้อยที่ยืนเกาะเคาน์เตอร์

ครวัดมูารดาทำาขนมอกีครั้ง...ช่วงชวีติวยัเดก็ที่เป่ียมสขุ ไม่ต้องรบัรู้ถงึหวัใจ

อนัโหดร้ายของคนรอบข้าง ไม่ต้องผจญกบัการทรยศหกัหลงัและหลอกลวง

ของคนที่เคยไว้ใจ...ถ้ามารดาของเขายงัอยู.่..ชวีติของเขาจะต่างไปจากนี้เพยีงใด

หนอ...

“นั่นรูปของเธอเหรอ...”

นำ้าเสียงแหบห้าวฟังดูตื่นเต้นเมื่อเห็นภาพวาดสีนำ้ามันบนฝาผนัง 

รา่งสงูโปร่งปราดเข้าไปยนืดอูย่างใกล้ชดิ ดวงตาสดีำาสนทิทอประกายวบิวบั

ตัวอย่าง
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ราวกบัเดก็น้อยที่พบของถูกใจ

“นั่น...รูปของแม่ฉนัเองค่ะ พ่อฉนัเป็นคนวาด”

บวับชูายิ้มเศร้าเมื่อนกึถงึบดิาและมารดาผูล่้วงลบั...คนที่...เธอไม่เคย

มโีอกาสได้สมัผสัอ้อมกอดแม้เพยีงครั้ง...

“พ่อเธอ...” เฉนิหมงิกวาดตาไปยงัตวัอกัษร เค.บ.ี บนภาพวาดอย่าง

รวดเร็ว แล้วหันกลับมาหาสาวน้อยหน้าหวานด้วยสีหน้าประหลาดใจเป็น

ที่สุด “เธอเป็นลูกสาวของ กมลภพ บรริกัษ์พาณชิย์ งั้นเหรอ”

“คุณรู้จกัพ่อของฉนัด้วยเหรอคะ”

บัวบูชาประหลาดใจอยู่ไม่น้อยที่เขาเอ่ยชื่อนามสกุลของบิดาเธอ 

ออกมาอย่างถูกต้องและชดัเจนทกุพยางค์ ชื่อเธอเขายงัไม่ยอมเรยีกสกัแอะ 

แต่ชื่อของกมลภพและนามสกลุที่ออกเสยีงยากอย่างกบัอะไรเขากลบัพดูได้

คล่องปาก

“ใครที่เรยีนศลิปะแล้วไม่รู้จกัพ่อเธอบ้างล่ะ ยายบื้อ แสดงว่าชื่อเธอ

กม็าจากภาพวาดของพ่อใช่ไหม...บวับูชา...ภาพบวับูชาน่ะ...”

“ฉนั...ฉนัไม่รูห้รอกค่ะ รูแ้ค่ชื่อฉนัได้มาเพราะแม่ฉนัชอบเกบ็ดอกบวั

จากสระหน้าบ้านไปไหว้พระกเ็ท่านั้นเอง”

หญิงสาวนึกถึงที่มาของชื่อตัวเองที่ยายนวลเล่าให้ฟังแล้วอดรู้สึก

แปลกๆ ไม่ได้ที่คนตรงหน้าดูจะรู้เรื่องของบดิาเธอมากกว่าเธอเสยีอกี ก.็..

ถามยายนวลทไีร ยายกเ็ลี่ยงไม่ยอมพูดเรื่องของกมลภพสกัท ีเฉไฉไปพูด

เรื่องอื่นอยูเ่รื่อยสน่ิา เธอเองเมื่อเหน็ว่าคนเป็นยายลำาบากใจจงึไม่อยากซกัไซ้

ให้มากความ เพราะเท่านี้ยายนวลกต็้องเหนื่อยใจเหนื่อยกายกบัการส่งเสยี

เลี้ยงดเูธอมากอยูแ่ล้ว อกีอย่าง...ถงึรูไ้ปกไ็ม่มปีระโยชน์...ถงึรูไ้ป...กไ็ม่มวีนั

ได้สมัผสัไออุ่นของท่านอยู่ด.ี..

“เธอเคยรู้อะไรบ้างไหมเนี่ย” เฉนิหมงิพมึพำา “เกบ็รูปนี้ให้ดกีแ็ล้วกนั 

มูลค่าของมนัน่ะมหาศาลเชยีวละ”

“มูลค่ามหาศาล...”

ตัวอย่าง
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บวับูชาทวนคำาของชายหนุ่มเสยีงแผ่ว แต่พอจะเอ่ยถามต่อ พ่อคน

หน้าสวยก็เอื้อมมือไปหยิบแผ่นกระดาษสีครีมขนาดเอสี่ที่สอดไว้ในซอง

พลาสตกิใสบนชั้นวางใกล้ๆ ภาพแล้วขมวดคิ้ว 

“ภาพนี่...”

บัวบูชารีบปรี่เข้าไปดึงแผ่นกระดาษออกมาจากมือขาวจัดนั่นอย่าง

รวดเรว็ แก้มทั้งสองข้างขึ้นสจีดัจนแดงเข้ม ภาพนั่น...เป็นภาพที่เขาทิ้งเอาไว้

ตอนขโมยทั้งจูบครั้งแรก...และหวัใจของเธอไป...

“นั่นมนัรูปวาดของฉนันี่ เธอไปเอามาจากไหน”

เฉนิหมงิหรี่ตาแล้วดงึภาพคนืจากหญงิสาว ดจูากท่าทางประหลาดใจ

ของเขาแล้ว...เขาคงจะจำาเธอไม่ได้ด้วยซำ้าไป...ทั้งเรื่องของจูบนั่น...และ 

ความรู้สึกแสนอ่อนหวานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น...อะไรจะความจำาสั้นเป็น

ปลาทองแบบนั้นเล่า เธอเองยงัไม่เคยลมืสกันดิ ลมืได้ยงัไง ใจร้ายที่สุด!

“คุณให้ฉนัเอง...ที่สวนสาธารณะ...ที่อาแรนส์ เดอ ลูแตซ...”

“ฉันให้เธอ? เอ...ทำาไมฉันจำาไม่ได้ล่ะ...แต่ก็ไม่แปลก...เพราะฉัน 

สเกตช์ภาพให้สาวๆ แถวนั้นทุกคนนั่นละ”

ชายหนุม่พดูหน้าตาเฉย ดวงตายาวเรยีวยงัคงมองกวาดไปบนรูปภาพ

อย่างครุ่นคดิ สุดท้ายเขากย็กัไหล่อย่างหมดความสนใจ

“ช่างมันเถอะ อย่างน้อยเธอก็เอาไปอวดใครๆ ได้ว่า ไมค์ เฉิน 

วาดรูปให้เธอเชยีวนะ ฉนัน่ะเป็นศลิปินมรีะดบัเหมอืนกนันะจะบอกให้”

ชายหนุ่มยิ้มยียวน บัวบูชาเห็นได้ชัดว่าพ่อคนรูปงามออกจะหลง 

ตัวเองอยู่นิดๆ แต่...เขามีฝีมือจริงๆ นั่นละ ไม่อย่างนั้นภาพของเธอจะดู

งดงามอ่อนช้อยขนาดนี้ได้อย่างไร...ขนาดเป็นเพียงรูปสเกตช์ธรรมดา

เท่านั้น...ถ้าเป็นภาพส.ี..คงจะยิ่งสวยงามชวนฝัน คดิแล้วให้รู้สกึเจบ็แปลบ

ในอกที่เขาจำาเธอไม่ได้สักนิด ในขณะที่เธอคิดถึงแต่จูบแรกนั่นตลอดเวลา 

แล้วไหนจะเรื่องเมื่อคนือกี...

“เป็นอะไร ทำาไมทำาตาแดงๆ”

ตัวอย่าง
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เฉนิหมงิเชยคางมนขึ้นสบตา บวับูชาเบอืนหน้าหลบ ไม่อยากสบตา

กบัเขาตรงๆ ความรูส้กึน้อยเนื้อตำ่าใจอย่างไม่มสีาเหตุฟุง้ขึ้นมาอย่างสดุที่จะ

ห้ามได้...ไม่ส ิสาเหตนุ่ะ...เธอรูอ้ยูแ่ล้ว...กเ็พราะผูช้ายตรงหน้าเธอนี่ละ...เขา

จำาเธอไม่ได้ด้วยซำ้า มแีต่เธอ...ที่เพ้อถงึเขาอยู่คนเดยีว...

“ตอนนั้น...คุณจูบฉนัทำาไม...”

บวับชูาแทบไม่เชื่อหตูนเองเหมอืนกนัที่กล้าถามเขาออกไปแบบนั้น...

แต่คำาถามนั้น...มันกู่ก้องอยู่ในอก...มันดังเสียจนหลุดผ่านริมฝีปากอิ่ม 

ออกไปอย่างห้ามตวัเองไม่ทนั 

เฉินหมิงเหยียดยิ้มหยัน สองแขนแกร่งโอบรอบเอวเล็กบางเพื่อรั้ง

ร่างน้อยเข้ามาจนชิดกายแกร่ง แล้วโน้มใบหน้าสวยเข้ามาใกล้...ใกล้จน 

บวับูชารบัรู้ได้ถงึลมหายใจร้อนผ่าว...

“ตอนไหนล่ะ...เมื่อคนื...หรอืว่าวนันั้นที่สวนสาธารณะ...”

เสียงแหบห้าวกดลงตำ่าจนฟังดูคล้ายเสียงของแมวที่ครางออดอ้อน

เจ้าของ บวับูชาเบกิตากว้าง เธอจ้องลกึเข้าไปในดวงตายาวเรยีวตวดัเฉยีง

ของชายหนุม่อย่างประหลาดใจ...เขาจำาได้...ผูช้ายคนนี้...คงจะเหมอืนกล่อง

ปริศนาที่เปิดขึ้นมาครั้งใดก็มีเรื่องให้ประหลาดใจและยากเกินจะคาดเดา 

ทกุครั้ง เธอ...จะมโีอกาสได้รูจ้กัเขามากกว่านี้...มโีอกาสได้เปิดกล่องปรศินา

ใบนี้ไปจนเจอตวัตนที่แท้จรงิของเขาที่ซ่อนอยู่ภายในหรอืเปล่าหนอ

“ตอนแรกฉันก็จำาเธอไม่ได้หรอก แต่พอเห็นรูปก็เลยนึกออก ยาย

เด็กขี้แยน่ารำาคาญคนนั้นเอง...โลกเรานี่มันกลมชะมัด” เฉินหมิงหัวเราะ 

เสยีงตำ่าอยูใ่นลำาคอ “ที่ฉนัจบูเธอวนันั้นไม่ได้มคีวามหมายอะไร แค่เธอสวยด ี

ฉนัน่ะจูบผู้หญงิทุกคนนั่นละยายเดก็โง่ ใครกไ็ด้ถ้าฉนัพอใจ”

คำาตอบของเขาทำาเอาบวับูชาหน้าชาวาบ สำาหรบัเขามนัอาจเป็นเพยีง

จูบที่ไม่ได้คิดจะจดจำา แต่สำาหรับเธอ...จูบนั้นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึก

อ่อนหวานลึกซึ้งในหัวใจ เฉินหมิงหรี่ตาลงมองดวงหน้าหวานในอ้อมแขน

ด้วยสายตาเยน็ชา เขาไล้ปลายนิ้วชี้ไปบนเรยีวปากนุ่มเบาๆ บวับชูาพยายาม

ตัวอย่าง
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ปัดป้อง แต่เรี่ยวแรงกห็ดหายไปกบัไออุ่นและอ้อมกอดร้อนผ่าวของเขา

“คุณไมค์...” 

บัวบูชาเสียงสั่น ดวงตาคมซึ้งช้อนขึ้นมองชายหนุ่มอย่างเขินอาย 

ระคนหวาดหวั่น เป็นกิริยาไร้เดียงสาที่กระตุ้นให้เฉินหมิงรู้สึกอยากจะรุก 

แม่ตัวน้อยให้จนมุมแล้วจับกลืนกินเข้าไปทั้งตัวเสียจริงๆ แบบเดียวกับที่

แมวอยากจะขยำ้าหนูนั่นละ

“เธอนี่มนัน่าแกล้งชะมดั”

เฉินหมิงพึมพำาเสียงพร่าแล้วกดจูบลงไปบนริมฝีปากแดงอิ่มอย่าง

ดดุนัเสยีจนคนที่ไร้เรี่ยวแรงอยูแ่ล้วแทบจะเข่าอ่อนล้มพบัลงไปเสยีเดี๋ยวนั้น 

มือบางพยายามดันแผงอกกว้างให้ออกไปห่างๆ แต่ชายหนุ่มก็จับมือน้อย 

ทั้งสองข้างไพล่ไปข้างหลังแล้วดันร่างระหงไปจนชิดกับกำาแพง จูบของเขา 

ไม่นุ่มนวล ไม่อ่อนโยน แต่กไ็ม่จาบจ้วงและป่าเถื่อน ตรงกนัข้าม...มนักลบั

อบอุ่นและลกึซึ้งจนหญงิสาวแทบหลอมละลาย

ผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่...งดงาม แต่ก็ดูแฝงไปด้วยกลิ่นอาย

อนัตราย จะเรยีกว่าเทพบุตรกไ็ม่ใช่...มารร้ายกไ็ม่เชงิ...

ความคิดคำานึงของหญิงสาวสะดุดลงเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูห้อง

พกั เฉนิหมงิถอนจูบจากรมิฝีปากรสหวานลำ้าที่เขาปลุกปั่นจนแดงเห่อ แล้ว 

ผนิหน้าไปมองผูม้าใหม่ด้วยแววตาคมกรบิ หญงิสาวร่างบางผมซอยสั้นและ

ชายหนุ่มผมยาวร่างสูงสง่า ธูปหอมและอณัณ์นั่นเอง ทั้งคู่มองฉากเลฟิซนี

ตรงหน้าด้วยดวงตาเบกิกว้าง

“ไอ้บวั! นี่...นี่มนัอะไรกนัน่ะ!”

ธูปหอมร้องลั่น ในขณะที่อณัณ์คำารามก้อง กดัฟันกรอด

“แกทำาอะไร ถอยออกมาจากน้องบวัเดี๋ยวนี้!”

ชายหนุ่มกำาหมัดแน่น ปรี่เข้าไปหาผู้ชายหน้าสวยที่กล้าแตะต้อง 

หญิงสาวที่เขาเฝ้าทะนุถนอมดังดวงใจ แต่เฉินหมิงกลับหันมามองอีกฝ่าย

ด้วยสายตาสงบนิ่ง ตดิจะเย้ยหยนัอยู่นดิๆ รมิฝีปากบางสวยชนดิผูห้ญงิยงั

ตัวอย่าง
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อายเหยยีดยิ้มยยีวน

“ยะ...อย่านะคะ พี่อั๋น คุณ...คุณไมค์เขาช่วยบวัเอาไว้ ถ้าไม่ได้เขา...

เมื่อคนืบวัคงถูก ขะ...ขายไปแล้ว”

บัวบูชาที่หน้าแดงกำ่าปราดเข้ามาขวางเอาไว้ เสียงหวานสั่นสะท้าน

เหมอืนสตยิงัไม่ฟื้นคนืจากฤทธิ์จูบ อณัณ์ชะงกั เรยีวคิ้วเข้มขมวดเข้าหากนั

อย่างสงสยั

“ขาย? หมายความว่ายงัไง”

ดูจากสภาพของว่าที่สถาปนิกหนุ่มกับธูปหอมที่ทั้งอ่อนเพลียและ 

อ่อนแรงราวกบัไปวิ่งฝ่าสงครามกลางเมอืงมา กพ็อจะรูว่้าทั้งคูค่งวิ่งวุน่ตามหา

เธอมาตลอดทั้งคนื

“นี่แฟนเธอเหรอ”

เฉนิหมงิถามเหมอืนหยั่งเชงิ นยัน์ตาเฉยีงมองเลยไปยงัอกีฝ่ายอย่าง

กวนประสาทจนอณัณ์แทบสะกดอารมณ์ไม่อยู่ ไอ้หมอนี่มนัจงใจหยามกนั

ชดัๆ!

“มะ...ไม่ใช่ค่ะ...”

อณัณ์หน้าเสยีเมื่อหญงิสาวปฏเิสธทนัควนัโดยไม่หยดุคดิสกันดิ เขา

รู้หรอกน่า...ว่าเป็นได้แค่เพียงพี่ชายที่แสนดีสำาหรับเธอ...แต่เธอก็ไม่น่าจะ

ลนลานเหมอืน...เธอกลวัว่าไอ้หมอนี่จะเข้าใจผดิแบบนั้น

“แก...แกหายไปไหนมาทั้งคนื ไอ้บวั พี่อั๋นกบัฉนัเป็นห่วงแกแทบแย่ 

แล้วไอ้เรื่องที่ขายๆ น่ะมนัหมายความว่ายงัไง”

ธูปหอมที่เพิ่งรวบรวมสติได้ละลำ่าละลักถามเพื่อนสาวอย่างห่วงใย 

เธอเหลอืบมองชายแปลกหน้าอย่างไม่ค่อยจะไว้ใจนกั

“ขอโทษทนีะ ถ้าจะพดูจาทำาซึ้งปลอบขวญันำ้าเน่าอะไรกนักต็ามสบาย 

แต่ฉนัจะไปก่อนละ มเีรื่องต้องไปทำา”

เฉนิหมงิแบะปาก เขารู้สกึไม่ถูกชะตากบัไอ้ผู้ชายหน้าไทยนี่ชอบกล 

เกลยีดชะมดัไอ้พวกคนตวัโต ไว้ผมยาวเนี่ย...มนัทำาให้เขานกึถงึไอ้หมอนั่น

ตัวอย่าง
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ขึ้นมาตงดิๆ คนรูจ้กัที่เป็นทั้งเพื่อนและศตัรใูนเวลาเดยีวกนั คนที่เขาไม่ค่อย

อยากจะนกึถงึเท่าไหร่ เพราะนกึทไีรกอ็ยากจะตั๊นไอ้หน้านิ่งๆ กวนประสาท

นั่นทุกที

“ดูแลตวัเองให้ดลี่ะ ยายดอกบวัไหว้พระ ฉนัไปละ”

มือเรียวขยี้ศีรษะเล็กที่ปกคลุมด้วยเรือนผมสลวยที่ทิ้งตัวยาวระ

บั้นเอวเหมอืนเจ้าของลูบหวัสตัว์เลี้ยง รู้สกึเสยีดายอยู่นดิๆ เหมอืนกนัที่มี

คนมาขัดจังหวะ...ไม่อย่างนั้น...แมวตัวนี้คงเขมือบแม่หนูตาหวานนี่เข้าไป

แล้ว แต่กช็่างเถอะ หนูในปารสีมใีห้ไล่จบัเยอะแยะไป

“ไม่มมีารยาทจรงิๆ”

อัณณ์พึมพำาแล้วตามด้วยสบถอะไรอีกสองสามคำา ในหัวใจของเขา

ร้อนรุ่มด้วยภาพเลิฟซีนร้อนแรงเมื่อครู่จนแทบจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ 

เฉนิหมงิที่กำาลงัจะเดนิผ่านหน้าว่าที่สถาปนกิหนุม่ไปชะงกัฝีเท้า นยัน์ตาเฉยีง

แบบตาหงส์เหลือบมองลงตำ่าไปที่เป้ากางเกงของชายหนุ่มผมยาวแล้วพูด

ด้วยเสยีงกลั้วหวัเราะ

“แกไม่ได้รูดซปิว่ะ”

อัณณ์รีบก้มหน้าลงมองกางเกงตัวเองโดยอัตโนมัติ และในวินาท ี

นั้นเองที่เฉินหมิงกวาดท่อนขายาวในกางเกงผ้าฝ้ายสีครีมตวัดเข้าที่ข้อเท้า

ของอกีฝ่ายจนล้มหงายโครมลงไปกองกบัพื้น จากนั้นกค็วกัมดีพกที่ด้ามจบั

เป็นงาช้างแกะลายออกมาจากซองหนงัที่รดัซ่อนอยูท่ี่ข้อเท้าแล้วกระแทกเท้า

หนาลงบนยอดอกของอัณณ์เต็มรัก ชายหนุ่มหน้าสวยย่อตัวลงมองคน

ที่นอนแอ้งแม้งอยู่กับพื้นด้วยแววตาเย็นชาน่ากลัว มือขาวจัดเงื้อมีดขึ้นสูง

แล้วปักลงกับพื้นปาร์เกต์ที่ปูทับด้วยพรมสีวานิลลาไอซ์ ห่างจากลำาคอของ

ว่าที่สถาปนกิหนุ่มไม่ถงึสามเซนตเิมตร ทำาเอาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์แทบ

หยุดหายใจ ทั้งหมดนี้เกดิขึ้นในชั่วพรบิตาโดยที่อณัณ์ไม่ทนัได้ร้องสกัแอะ

“ระวงัปากหน่อย ไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉนัไม่เตอืน รู้ไหมว่า...ตวัใหญ่

เนี่ย ล้มดงันกัละ”

ตัวอย่าง
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ริมฝีปากบางเฉียบเหยียดออกเป็นรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมชวนขนลุก 

อัณณ์เหลือบมองใบมีดสีเงินวาววับที่ปักอยู่ที่พื้นข้างๆ คอตัวเองอย่างตื่น

ตะลงึ ด้ามมดี...แกะสลกัเป็นลายพยคัฆ์คำาราม ปากของมนัอ้ากว้างราวกบั

พร้อมจะขยำ้าเขาทุกเมื่อ เฉนิหมงิหยดักายขึ้นยนือย่างสง่างาม มอืขาวหยบิ

แว่นตากนัแดดสชีาขึ้นมาสวมช้าๆ

“A Dieu (อา ดเิยอ) ลาขาดเลยนะ ยายตวัยุ่ง หวงัว่าเราคงไม่ต้อง

เจอกนัอกี ถ้าไอ้พวกฟรองซวัส์มนัยงักล้ามาวุน่วายกบัเธออกีกอ้็างชื่อฉนัไป

ได้เลย บอกมันว่าเธอเป็นผู้หญิงของเฉินหมิง...เป็นคนของแมวดำา...มัน 

ไม่กล้าแตะเธอแน่”

ธูปหอมหน้าซีดเผือด หันไปมองเพื่อนสาวสลับกับพ่อคนหน้าสวย

ด้วยดวงตาเบกิกว้างราวกบัจะถลนออกมานอกเบ้า

แมวดำา ไอ้ฆาตกรต่อเนื่อง ผู้ชายอนัตราย!

ตัวอย่าง




