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คำ�นำ�นักเขียน

หลายปีก่อนตอนที่เขียน ตราบดินสิ้นฟ้า...สัญญารักนิรันดร์  
ชญาน์พมิพ์ตั้งใจไว้ว่าจะจบเรื่องของแก๊ง ‘สุดขอบนรก’ ไว้แต่เพยีงเท่านั้น 

และเริ่มเขยีนเนื้อหาแนวพารานอร์มอลแบบที่ชอบต่อ แต่ช่วงนั้นของชวีติมี

เหตกุารณ์หลายๆ อย่างซึ่งท�าให้เป็นทกุข์หนกัจนไม่รูว่้าจะด�าเนนิชวีติไปทาง

ไหนด ีถงึขั้นอยากจะพกัเรื่องงานเขยีนไปสกัพกัใหญ่ๆ เลยทเีดยีว ขณะที่

คดิไม่ตก ได้มโีอกาสย้อนกลบัไปอ่านต้นฉบบัเรื่อง ตราบดนิสิ้นฟ้า...สญัญา

รกันรินัดร์ อกีครั้ง และพบว่าตวัเองผกูพนักบัตวัละครต่างๆ ในซรีสีม์าเฟยี

เซตนี้มากกว่าที่คดิ ทั้ง แดเนยีล หว่อง ฟ้าใส เฉนิเปียว เฉนิหมงิ บวับูชา 

และเอ็นดูเหอจวิ้นเจี๋ย หรืออาเจี๋ยตัวแสบมากกว่าใครเพื่อน จึงลองร่าง 

พลอตคร่าวๆ ของเรื่อง เพยีงเธอ...Mon amour, je t’aime ขึ้นมา

อย่างที่หลายท่านทราบกนัว่า เมื่อหลายปีก่อนคณุแม่ของชญาน์พมิพ์

ถูกยิง ท�าให้ตาซ้ายสูญเสียการมองเห็นและกระดูกแขนซ้ายแตกละเอียด 

ต้องท�ากายภาพบ�าบัดและพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด จึงแทบไม่มีเวลาพัก

หายใจหายคอเหมอืนคนอื่นเขา คดิหลายต่อหลายครั้งว่าถ้าต้องอยูใ่นสภาพ

แบบนี้อีกหลายปี คงต้องเลิกเขียนนิยายเป็นแน่ แต่พอนิ้วจดแป้น

คอมพิวเตอร์ปุ๊บ ความตึงเครียดที่สะสมอยู่ในหัวมาตลอดก็แทบจะสลาย

ไปป๊ับ โลกของตวัละครที่สร้างขึ้นมาช่วยปลอบประโลมจติใจอนัห่อเหี่ยวให้

ฝ่าฟันอปุสรรคปัญหาต่างๆ นานาไปได้อย่างน่าอศัจรรย์ เรยีกว่าเพราะเขยีน

นิยายเรื่องนี้นี่ละค่ะที่ช่วยบ�าบัดจิต ประคับประคองเรือชีวิตที่คิดว่าคง

อบัปางไปแล้วให้หนัหวักลบัสู่ทศิทางที่ถูกที่ควรได้ และเงนิค่าต้นฉบบัที่ได้
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รบัเมื่อครั้งนั้นนั่นเองที่เป็นทนุรอนให้ได้เดนิทางไปแสวงบญุ พกัใจที่อนิเดยี 

ท�าให้เกิดนิยายเรื่อง โศลกรักใต้แสงดาว ขึ้น ท�าให้ชญาน์พิมพ์ได้เป็น 

ชญาน์พมิพ์ดงัเช่นทุกวนันี้

หากถามว่านยิายเรื่องนี้มคีวามหมายต่อผู้เขยีนเพยีงใด ตอบได้โดย

ไม่ลังเลเลยค่ะว่ามากมายมหาศาล เมื่อได้มาตีพิมพ์อีกครั้งใต้ชายคาบ้าน

ใหม่ที่แสนอบอุ่นเช่นนี้ จึงเป็นเรื่องที่ท�าให้ดีใจที่สุดที่จะได้พบกับตัวละคร

ทกุตวัที่ช่วยให้ฟันฝ่าช่วงเวลายากล�าบากในตอนนั้นมาไดอ้กีครั้ง และอย่าง

ที่เคยบอกเสมอว่างานเขยีนในยุคแรกๆ ของตนเองเป็นงานที่มคีวามสดใส

ของวยัที่อายแุละประสบการณ์ชวีติในปัจจบุนัไม่อาจย้อนกลบัไปเขยีนได้อกี 

คอืถ้ามาเขยีนตอนนี้คงต้องเปลี่ยนเนื้อหาเป็นอกีอารมณ์หนึ่งแน่ๆ ค่ะ 

เพยีงเธอ...Mon amour, je t’aime อาจไม่ใช่งานที่สมบูรณ์แบบ

และมีจุดบกพร่องในหลายๆ ด้าน แต่เป็นหนึ่งในผลงานที่ชญาน์พิมพ์รัก 

เป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ช่วยประคับประคองสองขาให้ก้าวเดินไปบนถนน

สายน�้าหมกึเส้นนี้อย่างมั่นคง ดงัที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะอยูก่บังานเขยีนไปจนถงึ

วนิาทสีุดท้ายของชวีติ

ขอบพระคุณคุณแม่ พี่บั๊ม ฟีน่า น้องส้ม ที่ช่วยเป็นก�าลงัใจส�าคญั

และไม่เคยทิ้งกันไม่ว ่าจะประสบปัญหาหนักหนาสากรรจ์เพียงไหน 

ขอบพระคณุกองบรรณาธกิารพมิพ์ค�าและส�านกัพมิพ์สถาพรบุค๊ส์ที่ให้โอกาส

และดูแลงานให้เป็นอย่างดเีสมอมา ประทบัใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกนัจรงิๆ 

ค่ะ ขอบพระคุณนกัอ่านทุกท่านที่เป็นแรงใจให้กนัและกนัเสมอมา หากจะ

เอ่ยชื่อก็คงไม่หมด ดังนั้นขอขอบคุณทุกคนแบบ ‘รวบตึง’ อันเป็นค�าที่ 

พวกเราใช้กนัเสมอมาตั้งแต่แรกที่เรารู้จกักนันะคะ

 ขอบพระคณุจากใจค่ะ

 Mon amour, je t’aime.

 ชญาน์พมิพ์
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๑
La seule femme qui compte.

หญิงเดียวที่มีความหมาย

ร่างสูงสง่าในชุดเสื้อสูทสีเทาเข้มสไตล์อิตาลีดูเนี้ยบตั้งแต่ศีรษะ 
จดปลายเท้าสาวเท้าไปตามทางเดินของโรงเรียนสตรีชื่อดังของปารีส 

ท่ามกลางสายตาและเสียงซุบซิบของเหล่านักเรียนสาววัยรุ่นที่ยืนแอบมอง

เขาด้วยสายตาชื่นชมทุกครั้งที่เห็นเขา ใบหน้าเล็กเรียวและขาวจัดแบบ 

คนเอเชียที่เติบโตในเมืองหนาวนั้นถูกปิดบังเอาไว้กว่าครึ่งด้วยแว่นตาสีชา

อนัเขื่องเช่นทุกครั้ง แต่ยงัพอมองเหน็นยัน์ตายาวเรยีวชั้นเดยีวที่เป็นเสน่ห์

ของใบหน้าได้ชัดเจน จมูกโด่งคมและริมฝีปากแดงจัดได้รูปที่หยักโค้งขึ้น

ราวคนัศรนั้นชวนลิ้มลองเสยีจนเดก็สาวฝรั่งจอมซ่าบางคนถงึกบัส่งเสยีงแซว

เป็นเพลงอย่างไม่เกรงกลวัคณุครจูอมเฮี้ยบประจ�าโรงเรยีนจะลงโทษสกันดิ

“Monsieur, voulez-vous coucher avec moi ce soir?”

(คนืนี้อยากจะนอนกบัหนูไหมคะคุณพี่)

ชายหนุม่ปรายหางตามองคนพดูนดิหนึ่งอย่างระอาใจ ก่อนจะท�าเป็น

ไม่ได้ยินแล้วเดินต่อไปอย่างเร่งรีบ ใครบอกกันเล่าว่าเด็กนักเรียนสาวๆ 

โรงเรยีนสตรชีั้นสูงเรยีบร้อยและมมีารยาทสมเป็นกุลสตร ี เขาคนหนึ่งละที่
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เถยีงสดุใจขาดดิ้น ยายเดก็พวกนี้นี่ละแสบที่สุด โดยเฉพาะยายตวัยุง่ของเขา 

รายนั้นแสบไปถึงกึ๋นเชียว สร้างเรื่องปวดหัวให้ต้องคอยตามล้างตามเช็ด 

ไม่เว้นแต่ละวนั...คราวนี้กเ็ช่นกนั

ไอ้แสบเอ๊ย วนันี้ไม่แคล้วได้ฟังเทศนายาวแน่ๆ!

ก๊อกๆ

มือเรียวยาวราวล�าเทียนเคาะประตูไม้โอ๊กสีเข้มเคลือบเงาที่ด้านหน้า

ติดป้ายว่าห้องของผู้อ�านวยการ ห้องซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้เขาเดินเข้า

เดินออกมาไม่ต�่ากว่าสามสิบครั้งแล้ว และแต่ละครั้งไม่เคยเป็นเรื่องด ี

เสยีด้วย ครั้งนี้กเ็ช่นกนั ตอนที่เหน็เบอร์โทรศพัท์ของโรงเรยีนปรากฏอยูบ่น

หน้าจอโทรศพัท์มอืถอื ชายหนุม่กร็ูส้กึเหมอืนเส้นเลอืดในสมองจะแตกตาย

เสยีเดี๋ยวนั้น แม้จะพยายามคดิว่าตนก�าลงัเหน็ภาพหลอนและกะพรบิตาถีๆ่  

หลายครั้งเพื่อให้มนัหายไป แต่เจ้าเครื่องอเิลก็ทรอนกิส์เครื่องจิ๋วราคาแพง

ระยบักย็งัเต้นเร่าฟ้องถงึเหตดุ่วนชวนปวดหวัที่เกดิขึ้นอยูน่ั่นเอง เขาถงึต้อง

รบีบึ่งมาที่นี่ทั้งๆ ที่มเีอกสารของบรษิทัรอให้สะสางกองโต 

หนอ็ย...มนัน่าจบัแม่จอมยุ่งมาตกี้นนกั!

“Entrez (เข้ามาได้)” 

น�้าเสยีงราบเรยีบที่ค่อนข้างแขง็กระด้างบอกชดัว่าคนที่อยู่ด้านในคง

อารมณ์ไม่โสภาเท่าใดนัก ชายหนุ่มถอนใจเฮือกใหญ่แล้วพยายามปั้นหน้า

เคร่งขรมึให้ดูน่าเชื่อถอืที่สุดเท่าที่จะท�าได้ คนอย่างนายเหอจวิ้นเจี๋ยอะไรๆ 

กด็หีมด เว้นแต่หน้าอ่อนเหลอืเชื่อ เหมอืนหนุ่มวยัยี่สบิต้นๆ ทั้งที่อายุปา

เข้าไปเกอืบสามสบิหกปีแล้ว นี่ละที่ท�าให้เขาต้องประสบปัญหาในการท�าตวั

ให้น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการท�าให้สุภาพสตรีสูงอายุที่อยู ่

ด้านในเชื่อถอืเขาในฐานะ ‘ผู้ปกครอง’ ของ ‘ไอ้แสบ’ ของเขา

“สวสัดคีรบัมาดามแบร์ทรองด์ ไม่พบกนันานคณุยงัดสูวยเหมอืนเดมิ

เลยนะครบั”

ชายหนุ ่มก้าวเข้าไปในห้อง พร้อมโปรยยิ้มเยือกเย็นอันเป็น
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เครื่องหมายการค้าไปให้สตรีสูงวัยในชุดสูทสีด�าที่ดูอย่างไรก็เหมือนคุณครู

เจ้าระเบยีบที่ท�าหน้าเหมอืนอยากจะฟาดไม้เรยีวเข้าที่ก้นเขาสกัเผยีะ นยัน์ตา

สีฟ้าหม่นมองลอดแว่นกรอบทองทรงกลมมายังเจ้าของร่างสูงด้วยสายตา

เยน็ชา 

“ไม่นานเท่าไหร่กระมงัคุณเหอ เมื่อเดอืนที่แล้วเรากเ็พิ่งพบกนัไม่ใช่

เหรอคะ”

จวิ้นเจี๋ยยงัคงสวมหน้ากากรอยยิ้มขณะยื่นมอืไปทกัทายตามมารยาท 

ใช่...เมื่อเดอืนที่แล้วเขาเพิ่งถกูเรยีกมาพบเรื่องความประพฤตขิองยายตวัยุง่

นี่ละ ยังไม่ทันไรก็ต้องมาอีกแล้ว นัยน์ตายาวเรียวตวัดมองตัวต้นเหตุที่ 

นั่งไขว่ห้างแถมเคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ ท�าเป็นทองไม่รู้ร้อนอย่างคาดโทษ  

ดวงหน้าใสกระจ่างที่ล้อมกรอบด้วยเรือนผมด�าขลับยาวสยายระบ่านั้น

งดงามราวนางฟ้าตวัน้อยๆ ทั้งดวงตาคมซึ้งล้อมกรอบด้วยแพขนตางอนหนา

รบักบัแนวคิ้วโก่งได้รปูและจมกูเลก็โด่งราวเทพป้ันแต่ง ทั้งเรยีวปากอิ่มเตม็

ที่แดงปลั่งดจุกหุลาบแรกแย้มเช่นเดยีวกบัสขีองพวงแก้มนุม่ละมุน แถมยงั

มเีรอืนกายเปล่งปลั่งเป็นสาวเกนิตวั ใครเหน็เป็นต้องมองเหลยีวหลงัทกุราย 

โดยไม่รู้เลยว่าแม่สาววยัสบิแปดปีคนนี้คอืนางมารร้ายตวัจรงิ!

จวิ้นเจี๋ยรู้ซึ้งถึงความร้ายกาจของเจ้าหล่อนไปถึงทรวงเชียวละ ก็...

แทบจะเรยีกได้ว่าเลี้ยงมาเองกบัมอืเลยนี่

“ผมต้องขอประทานโทษจริงๆ ครับที่พุดพิชญาก่อเรื่องไม่หยุด 

ไม่หย่อนแบบนี้” ชายหนุ่มรู้สกึได้ว่าบรรยากาศรอบตวัตงึเครยีดพอๆ กบั

มวยผมที่รวบตงึเปรี๊ยะของหญงิสงูวยัที่นั่งอยูห่ลงัโต๊ะท�างานไม้โอ๊กตวัเขื่อง 

เขาค่อยๆ หย่อนตวัลงนั่ง พลางเหลอืบมองไปยงัมุมห้องที่มเีดก็สาววยัรุ่น

ชาวฝรั่งเศสสองคนซึ่งมีสภาพสะบักสะบอม ผมเผ้ายุ่งเหยิง มีรอยฟกช�้า 

ด�าเขียวไปทั้งตัว ดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าคงเป็นคู่กรณีของยายตัวแสบของเขาแน่ 

“คราวนี้ไม่ทราบว่ามเีรื่องอะไรอกีเหรอครบั”

“คุณก็เห็นแล้วนี่ว่ามาดมัวแซลพุดพิชญา เฉิน ก่อเรื่องอะไรไว้” 

ตวั
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มาดามชองตาล แบร์ทรองด์ ปรายตามองสองสาวที่นั่งร้องไห้กระซกิๆ ด้วย

สายตาดุดันเสียจนทั้งคู ่ต้องหยุดท�าท่าสะอื้นเกินเหตุ ผู้อ�านวยการที่ 

คร�่าหวอดกับการก�าราบเด็กแสบมานานพอจะรู้ว่าทั้งพุดพิชญาและคู่กรณี

นั้นร้ายไม่ต่างกันนักหรอก เพียงแต่อีกฝ่ายดูจะเจ็บตัวได้เลือด ในขณะที่

แม่สาวสวยประจ�าโรงเรียนกลับไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนด้วยซ�้า “ฉันแจ้งไป

แล้วนี่ว่าขอพบเมอสเิออร์เฉนิ คุณพ่อของมาดมวัแซลพุดพชิญา เฉนิ ไม่ใช่

คุณ”

“เกรงว่าจะยากครับ” จวิ้นเจี๋ยตีหน้านิ่ง “นายก�าลังยุ่งกับการจัด

นทิรรศการภาพวาดอยู ่คงไม่มเีวลา นายกเ็ลยมอบหมายให้ผมเป็นคนดแูล

เรื่องของพุดพชิญาทุกเรื่อง”

เขาอยากจะบอกอยูเ่หมอืนกนัละว่าขนืให้เมอสเิออร์เฉนิของผูอ้�านวย-

การ หรอืเฉนิหมงิเจ้านายของเขามาเอง เรื่องมนัคงจะยิ่งยุ่งวุ่นวายมากกว่า

นี้ รายนั้น...แสบยิ่งกว่าลูกสาวเสยีอกี แถมยงัคอยให้ท้ายลูกจนจะเสยีเดก็

อยู่แล้ว นี่ถ้าเขาไม่คอยปรามเอาไว้บ้าง มีหวังพุดพิชญาคงถูกไล่ออกจาก

โรงเรยีนไปนานแล้ว

“เห็นได้ชัดว่าคุณดูแลเธอไม่ดีพอ” มาดามแบร์ทรองด์พูดเสียงเข้ม 

เธอเห็นข่าวในโทรทัศน์เรื่องที่ศิลปินระดับโลกอย่าง ไมค์ เฉิน จะจัดงาน

นทิรรศการภาพวาดของตนเองอยู่เหมอืนกนั ท่าทางจะเป็นงานใหญเ่อาการ 

เพราะนอกจากเขาจะเป็นจิตรกรชื่อดังแล้ว ยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลในแวดวง

ธรุกจิเครื่องประดบัและแฟชั่นอกีด้วย คงต้องท�าอะไรให้สมกบัหน้าตาหน่อย

กระมงั แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะปล่อยลูกสาวเอาไว้ใหม้อืขวาดแูลแทนจนก่อ

เรื่องสร้างความเดอืดร้อนไปทั่วแบบนี้ “ที่ผ่านมา มาดมวัแซลเฉนิอาจจะมี

ความประพฤตทิี่ไม่เข้ารูปเข้ารอยไปบ้าง แต่มผีลการเรยีนดเียี่ยม เราจงึยงั

พออะลุ่มอล่วยได้บ้าง แต่ครั้งนี้...มนัเกนิไปจรงิๆ”

“เพราะตกึเรยีนที่ป๊ะป๋าสร้างให้ต่างหาก”

พุดพชิญาแบะปากแล้วพมึพ�าเสยีงต�่าอยู่ในล�าคอ ที่ยายมาดามหน้า
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เลือดทนให้เธอเรียนอยู่ที่นี่ได้ เพราะบิดาของเธอบริจาคเงินให้สร้างอาคาร

เรียนที่มีอุปกรณ์การศึกษาครบครันถึงสามหลังทุกครั้งที่เธอก่อเรื่องใหญ่

ต่างหากเล่า

“เพ่ยเพ่ย” จวิ้นเจี๋ยขงึตาดุแม่สาวน้อยจอมพยศ แล้วชี้นิ้วเป็นเชงิสั่ง

ให้เธอเปลี่ยนท่านั่งให้เรยีบร้อย พุดพชิญาเม้มรมิฝีปากนดิหนึ่งด้วยท่าทาง

เหมอืนเดก็ที่ถูกขดัใจ แต่กย็อมท�าตามอย่างว่าง่ายเสยีจนมาดามแบร์ทรองด์

นกึว่าตนเองเหน็ภาพหลอนกลางวนัแสกๆ เสยีอกี ขนาดเธอทั้งดุทั้งท�าโทษ

สารพดัสารพนั แม่สาวแสบกไ็ม่เคยจะยอมลดความเฮี้ยวลงสกันดิ แต่กบั

ผูช้ายคนนี้...แค่ชี้นิ้วสั่งโดยไม่ต้องพดูสกัค�ากย็อมเชื่อฟังประหนึ่งสนุขัที่กลวั

ครูฝึกจนหงอ “ครั้งนี้มันเกินไปยังไงเหรอครับ เท่าที่ผมเห็นก็ดูเหมือนจะ

เป็นเรื่องทะเลาะววิาทกนัธรรมดา”

“ก็...อย่างที่เห็นว่าตรงนี้มีคู่กรณีที่บาดเจ็บสองคน อีกคนแขนเดาะ

นอนอยู่ที่ห้องพยาบาล” มาดามแบร์ทรองด์ถอนใจอย่างเหนื่อยหน่าย เธอ

หยิบแผ่นกระดาษขนาดเอสี่ขึ้นอ่านด้วยน�้าเสียงเข้มจนเรียกได้ว่ากระด้าง 

“เปียโนในห้องดนตรพีงัไปสองหลงั เชลโลสี่ตวั กระจกหน้าต่างแตกหกบาน

เพราะมาดมัวแซลเฉินโยนเก้าอี้และข้าวของออกไปด้านนอก อ้อ...และ

แน่นอนว่าทางด้านหลังของห้องดนตรีเป็นลานจอดรถอาจารย์ ก็เลยมีรถ 

ได้รับความเสียหายเกือบสิบคัน แบบนี้...ยังไม่เรียกว่าเกินไปอีกเหรอคะ 

คุณเหอ”

จวิ้นเจี๋ยนั่งอึ้งไปเกือบสิบวินาที พอจะจินตนาการช่วงเวลาที่แม่ตัว

แสบอาละวาดออกราวกบัตาเหน็ แม่คุณคงบู๊เตม็อตัราศกึเชยีวละ คดิแล้ว

รู ้สึกเหมือนเส้นเลือดในสมองจะแตกตายให้ลงไปชักดิ้นชักงอมันเสีย 

เดี๋ยวนั้นจรงิๆ พบัผ่า!

“ผมต้องขอโทษแทนพุดพิชญาด้วยที่ก่อเรื่องขนาดนี้ ทางเราขอ

ยอมรับผิดและจะชดใช้ค่าเสียหายรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลให้ทุกอย่าง

ครบั”
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ชายหนุ่มพยายามตีหน้าขรึมและข่มอารมณ์ไม่ให้ลุกขึ้นไปจับแม่ตัว

ยุง่มาพาดตกัแล้วฟาดก้นสกัร้อยทอีย่างเตม็ที่ ยายเดก็บ้าเอ๊ย! เกดิมาหน้าตา

เหมอืนแม่อย่างกบัแกะ นกึว่าจะได้นสิยัเรยีบร้อยอ่อนหวานมาบ้าง ที่ไหน

ได้...รบัเอานสิยัเสยีๆ ของพ่อมาหมดแทบทุกอย่าง ทั้งใจร้อน อารมณ์ร้าย 

ปากหาเรื่อง ที่ส�าคัญ...ชอบคิดว่าตนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแบบเดียว

กบัผู้ชายเจ้าของฉายา ‘แมวด�า’ คนนั้นเปี๊ยบ

“นั่นเป็นสิ่งที่ทางคุณต้องจัดการอยู่แล้วค่ะคุณเหอ แต่ครั้งนี้ทาง

โรงเรยีนคงละเว้นโทษให้เหมอืนทกุครั้งที่ผ่านมาไม่ได้อกีแล้วนะคะ” มาดาม

มาดเฮี้ยบเขม้นมองหนุม่หน้านิ่งที่นั่งอยู่เบื้องหน้าด้วยสายตาพนิจิพเิคราะห์

เช่นที่เคยท�าทกุครั้งที่เขามาปรากฏตวัในห้องนี้ เรอืนผมด�าขลบัยาวระต้นคอ

นั้นใสน่�้ามนัและหวจีนเรยีบ ดเูคร่งขรมึสมกบัที่เจ้าตวัอยากให้เป็น แต่ด้วย

ใบหน้าอ่อนเยาว์ตามแบบฉบับชาวเอเชียท�าให้เขาดูไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร  

ผู้อ�านวยการเคยถึงกับขอเสียมารยาทดูบัตรประจ�าตัวของเหอจวิ้นเจี๋ย 

เพราะไม่แน่ใจว่าคนที่ดมูอีายไุม่ต่างจากพดุพชิญามากนกัจะเป็นผู้ปกครอง

ของเธอจรงิๆ ไม่ได้ไปจ้างใครมา “มาดมวัแซลเฉนิคงต้องถูกพกัการเรยีน

หนึ่งอาทติย์ และท�าทณัฑ์บนคาดโทษเอาไว้ ถ้าท�าความผดิซ�้าเดมิอกีเราคง

ต้องพจิารณาให้ออก”

“ผมเข้าใจครบั” แม้จวิ้นเจี๋ยจะนั่งนิ่งเหมอืนไม่สะทกสะท้านใดๆ แต่

ในใจรูส้กึโล่งอกเหลอืเกนิที่แม่ตวัยุง่ไม่ถกูไล่ออกเสยีเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นเขา

คงต้องเปิดโต๊ะเจรจาต่อรองราคาค่างวดของความผดิครั้งนี้อกียาว อาจจะ

ต้องเสนออาคารเรียนอีกหลัง หรือไม่ก็คงต้องบริจาคที่ดินให้โรงเรียนเพื่อ

ไว้สร้างตึกเวลาพุดพิชญาออกฤทธิ์ออกเดชอีกกระมัง “ส่วนเรื่องคดีความ

เรื่องการท�าร้ายร่างกายหรอืทะเลาะววิาท ไม่ทราบว่าทางผู้ปกครองของเดก็

คนอื่นๆ ว่ายงัไงบ้างครบั”

“ไม่มีการแจ้งความด�าเนินคดีหรอกค่ะ คุณก็น่าจะรู้ดีว่าเพราะอะไร

นี่คะคุณเหอ”
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มาดามแบร์ทรองด์ถอนหายใจยาวอย่างเหนื่อยหน่าย นยัน์ตาคมกรบิ

มองลอดแว่นไปยงัหนุ่มหน้านิ่งตรงหน้าอย่างรู้กนั 

จวิ้นเจี๋ยยิ้มเยือกเย็น ใช่...เขารู้ดีว่าเป็นเพราะอะไร จะมีสักกี่คน 

กนัเล่าที่อยากจะมเีรื่องกบัลูกสาวคนเดยีวของหวัหน้าแก๊งไป๋หู่ แก๊งมาเฟีย

ข้ามชาตทิี่ทรงอทิธพิลที่สุดในปารสีแห่งนี้

พุดพิชญา เฉิน ลูกสาวสุดที่รักของผู้ชายที่ร้ายกาจติดอันดับต้นๆ 

ของโลกมาเฟีย...เฉนิหมงิ พยคัฆ์ขาวแห่งโลกมดื!

“อาเจี๋ย เดี๋ยวแวะกนิไอศกรมีที่ร้านคุณแม่ก่อนได้ไหม อยากกนิ”
พุดพิชญาพูดเสียงเจื้อยแจ้วขณะเดินตรงไปที่ลานจอดรถ ร่าง

บอบบางในชุดเครื่องแบบซึ่งประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวคลุมทับด้วยเสื้อ 

แจ็กเกตแขนยาวสีน�้าตาลอ่อนพอดีตัวที่บนกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตรานก

ฟีนิกซ์และดอกกุหลาบแดงอันเป็นตราประจ�าโรงเรียนโผเกาะแขนจวิ้นเจี๋ย 

อย่างออดอ้อน อย่างที่ชอบท�าเป็นประจ�ามาตั้งแต่เดก็ๆ ชายหนุม่ก้มลงมอง

ดวงหน้าใสกระจ่างที่ระบายด้วยรอยยิ้มหวานปานน�้าผึ้งอยู่ครู่หนึ่งอย่าง

พยายามข่มความรู้สึกแปลกๆ ที่ตีวนขึ้นจากช่องท้องมาอัดแน่นอยู่ในช่อง

อกให้กลบัลงไปที่เดมิ เขากดมอืลงบนหน้าผากกลมมน ดนัเธอให้ออกห่าง

แล้วแยกเขี้ยว

“กนิไอศกรมีเหรอ นี่! นี่! กนิมะเหงกก่อนกแ็ล้วกนั”

จวิ้นเจี๋ยก�ามือเคาะกระหม่อมบางดังโป๊กเสียสองทีซ้อน ก่อนจะกด

รโีมตเปิดประตูรถลมัโบร์กนิสีขีาวแล้วก้าวขึ้นไปสตาร์ตรถด้วยสหีน้าบึ้งตงึ

“เจบ็นะ!” พุดพชิญาคล�าศรีษะป้อยๆ เธอเปิดประตูรถแล้วทิ้งตวัลง

นั่งด้วยกริยิางอแงเหมอืนเดก็น้อย “มาเคาะหวัเพ่ยเพ่ยท�าไม ใจร้ายที่สุด”

“แค่นี้ยงัน้อยไปด้วยซ�้า จะก่อเรื่องไปถงึไหน หา! ไอ้ตวัยุ่ง ฉนัไม่ได้

มเีวลาว่างมาคอยเคลยีร์ปัญหาให้เธอตลอดเวลาหรอกนะเพ่ยเพ่ย”

ชายหนุ่มพูดเสียงเข้ม ดวงตายาวเรียวหลังกระจกแว่นตาสีชานั้น 

ตวั
อย
่าง



14  l  เ พี ย ง เ ธ อ . . . M o n  a m o u r , j e  t ’ a i m e

หรี่ลงน้อยๆ อย่างดุดัน แต่เพียงครู่ก็อ่อนแสงลงเมื่ออีกฝ่ายเอียงศีรษะที่

ปกคลุมด้วยเรอืนผมสลวยราวแพรไหมซบบ่ากว้างของเขา มอืเลก็เอื้อมไป

ทาบประทับกับหลังมือใหญ่โตที่ก�าลังจับเกียร์เตรียมจะถอยรถเบาๆ เช่น 

ทกุครั้งที่ท�าผดิแล้วถกูเขาด ุและ...เป็นกริยิาที่ท�าให้จวิ้นเจี๋ยต้องยอมใจอ่อน

อย่างไร้เงื่อนไข ยิ่งเห็นพุดพิชญาท�าปากยื่นน้อยๆ แล้วช้อนตาขึ้นมองเขา

อย่างออดอ้อนราวลูกสุนัขหลงทางแบบนี้ด้วยแล้ว หัวใจที่ด้านชาจนได้รับ

ฉายาจากสมาชกิแก๊งไป๋หูว่่า ‘อาเจี๋ยใจหนิ’ กลบัอ่อนยวบเป็นวุน้ ยอมใจอ่อน

ให้เธออยู่ร�่าไป

“เพ่ยเพ่ยไม่ผดิซะหน่อย ยายพวกบ้านั่นต่างหากที่มารงัแกเพื่อนของ

เพ่ยเพ่ยก่อน อาเจี๋ยรู้ไหมว่าพวกนั้นตั้งตวัเป็นแก๊ง รดีไถเงนิของนกัเรยีน

รุน่น้องในโรงเรยีน เรื่องอะไรเพ่ยเพ่ยจะยอมให้มาซ่าในเขตของเพ่ยเพ่ยกนั

ล่ะ เสยีชื่อลูกสาวแก๊งไป๋หู่พอด”ี

หญิงสาวอดที่จะเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันไม่ได้เมื่อนึกถึงยายสามแสบ 

คู่กรณีที่ชอบรังแกคนอื่นเพราะถือว่ามีครอบครัวที่มีชื่อเสียง คนรักความ

ยุตธิรรมเป็นที่สุดอย่างเฉนิเพ่ยเพ่ยของเพื่อนๆ ย่อมไม่อาจนิ่งดูดายได้อยู่

แล้ว เพยีงแต่ไม่คดิว่าจะอาละวาดเลยเถดิจนถงึขนาดนั้น...แต่กน็ั่นละ เธอ

ไม่ผดิเสยีหน่อย...แล้วกไ็ม่เคยผดิด้วย!

“เพ่ยเพ่ย...” จวิ้นเจี๋ยระบายลมหายใจยาวพลางกลอกตาขึ้นฟา้อย่าง

เหนื่อยหน่าย “นั่นมันโรงเรียนนะ ไม่ใช่เขตที่ไป๋หู่คุม จะมาท�าตัวเป็น

อนัธพาลแบบนี้ไม่ได้ บอกตั้งหลายหนแล้ว ฉนัยงันกึไม่ออกเลยว่าจะบอก

พี่บวัยงัไงเรื่องที่เธอถูกพกัการเรยีนหนึ่งอาทติย์เนี่ย”

ชายหนุม่ไม่อยากจะนกึถงึดวงหน้าเศร้าหมองของบวับชูาตอนที่รูเ้รื่อง

วีรกรรมท�าเพื่อคนอื่นของลูกสาวคนเดียวของตนเองเลย ให้ตายเถอะ  

รายนั้นยิ่งอ่อนไหวเจ้าน�้าตาอยู่ด้วย

“กไ็ม่ต้องบอกคุณแม่ส”ิ 

พุดพิชญาเอื้อมมือไปดึงแว่นตาอันเขื่องออกจากวงหน้าขาวจัดราว
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กระเบื้องเคลอืบของชายหนุม่ ใบหน้าหล่อเหลาคอ่นไปทางสวยตรงหนา้นั้น

เกอืบจะสมบูรณ์แบบหากไม่มรีอยบากเลก็ๆ ที่หางตาซ้าย...รอยแผลเป็นที่

ยงัคงเหน็ได้ชดัแม้จะผ่านมานานเกอืบเท่าอายขุองเธอ  รอยที่...จวิ้นเจี๋ยบอก

ว่ามันคือสิ่งที่ย�้าเตือนให้เขาต้องฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งเพื่อจะไม่ต้อง 

สญูเสยีคนที่รกัไปอกี เหมอืนที่เขาสญูเสยีการมองเหน็บางส่วนไปอย่างไม่มี

วันหวนคืน หลักฐานก็คือขอบนอกของแก้วตาที่เปลี่ยนจากสีด�าสนิทเป็น 

สเีทาจางๆ 

...สขีองความหม่นเศร้าที่ไม่มวีนัจางหาย... 

“ไม่ต้องมาท�าเป็นอ้อน ยังไงพี่บัวก็ต้องรู้อยู่ดีตอนที่เห็นเธอไม่ไป

โรงเรยีน” ชายหนุม่ดงึจมกูเลก็โด่งเตม็แรงจนเจ้าตวัร้องโอดโอย “เตรยีมข้อ

แก้ตวัเอาไว้ให้ดเีถอะ คราวนี้ฉนัจะไม่ช่วยพดูให้อกีแล้ว เบื่อเดก็เกเรเตม็ท”ี

“เบื่อไม่ได้ ห้ามเบื่อ” มือเล็กสองข้างประคองใบหน้าอ่อนเยาว์ 

เหลอืเชื่อของชายหนุม่ให้หนัมาสบตากนัตรงๆ รมิฝีปากแดงอิ่มดงัผลเชอร์รี

สุกเม้มเข้าหากนัแน่นจนแทบจะเป็นเส้นตรง “ใครจะเบื่อเพ่ยเพ่ยกช็่าง แต่

อาเจี๋ยห้ามเบื่อ ได้ยนิไหม”

ดวงตาคมซึ้งทอประกายจรงิจงัเสยีจนจวิ้นเจี๋ยต้องหลบตาวบู เขาจะ

เบื่อเธอได้อย่างไรกนัเล่า ในเมื่อเธอ...คอืสาวน้อยที่มคีวามหมายต่อเขาเหลอื

เกนิ ชายหนุ่มยงัจ�าได้ดถีงึวนิาทแีรกที่ได้โอบประคองร่างของทารกตวัแดง

แจ๋ที่ร้องไห้จ้าเอาไว้แนบอก...วินาทีที่เขาสาบานกับตนเองว่าจะปกป้องดูแล

เธอให้เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่มีชีวิตสวยงาม และเขาก็ท�าเช่นนั้นจริงๆ 

ตลอดระยะเวลาสิบแปดปีที่ผ่านมา เขาเฝ้ามองการเจริญเติบโตอันแสน

งดงามของพดุพชิญาอย่างใกล้ชดิพร้อมความรูส้กึอ่อนหวานที่ค่อยๆ ก่อตวั

ขึ้นในหวัใจทลีะน้อย ทุกวนิาททีี่อยู่ด้วยกนั...ทุกเสยีงหวัเราะและรอยยิ้มที่

เธอมใีห้เพยีงเขาปลกูต้นไม้แห่งความผกูพนัให้หยั่งรากลกึลงในหวัใจจนยาก

ที่จะถอน พุดพชิญาคอืครอบครวั...คอืคนส�าคญั ไออุ่นจากมอืน้อยๆ คู่ที่

ก�าลงัสมัผสัหน้าเขาอยูน่ี้เป็นสิ่งเดยีวที่สามารถละลายน�้าแขง็แหง่ความทุกข์
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อันแสนเหน็บหนาวซึ่งกัดกินหัวใจมานานนับปีเพราะสูญเสียบุคคลอันเป็น

ที่รกัหลายต่อหลายครั้งตดิต่อกนั

La seule femme qui compte...(ลา เซลิ ฟามม์ ก ิกงต์)

หญงิเดยีวที่มคีวามหมาย...ต่อชวีติ...ต่อหวัใจ...แต่เป็นคนสดุท้าย...

ที่เขาจะอาจเอื้อม...

“ถ้าไม่อยากให้เบื่อกท็�าตวัให้ดีๆ  หน่อย” จวิ้นเจี๋ยกระแอมแลว้เบอืน

หน้าหนไีปทางอื่น หมู่นี้เขาไม่ค่อยอยากสบตากบัพุดพชิญามากนกั เพราะ

มองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นทีไร เขาเป็นได้ลืมตัวกวาดตาลงไปที่ริมฝีปาก

อวบอิ่มน่าจูบของเธอทุกครั้งไป ให้ตายเถอะ เด็กสมัยนี้โตเร็วเป็นบ้า  

เมื่อวานยังวิ่งแก้ผ้าร้องงอแงให้เขาอุ้มอยู่เลย แต่วันนี้กลับกลายเป็นสาว

สะพรั่งเต็มตัวเสียจนเขาไม่กล้าที่จะจินตนาการยามแม่เจ้าประคุณเปลือย

ด้วยซ�้า “บอกไว้ก่อนเลยนะว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ฉันจะมาเคลียร์

ปัญหาให้เธอ ยายตวัยุ่ง ถ้าก่อเรื่องอกีฉนัจะปล่อยให้ยายมาดามเฮี้ยบนั่น

จบัเธอตกี้นเสยีให้เขด็”

“ไม่มทีาง ยงัไงอาเจี๋ยกไ็ม่มวีนัทิ้งเพ่ยเพ่ยหรอก เพ่ยเพ่ยรู”้ หญงิสาว

โผเข้ากอดชายหนุ่มทั้งตวั “T’es mon heéro. (เต มง เอโร) อาเจี๋ยเป็นฮโีร

ของเพ่ยเพ่ยนี่นา” 

ตั้งแต่จ�าความได้ ข้างกายของพุดพชิญากม็ผีูช้ายตวัสงูเจ้าของนยัน์ตา

ยาวเรยีวชั้นเดยีวทว่าทรงเสน่ห์เหลอืล้นคนนี้คอยยนือยูเ่คยีงข้างเสมอ สอง

มือเรียวสวยที่แข็งแกร่งและอบอุ่นที่สุดในโลกคู่นั้นมักจะโอบประคองเธอ

เอาไว้ประดจุเป็นสมบตัลิ�้าค่า ส�าหรบัคนอื่นๆ จวิ้นเจี๋ยอาจจะเป็นมอืขวาของ

หวัหน้าแก๊งไป๋หู่ เป็นชายหนุ่มผู้แสนเยน็ชา ปากร้ายพอๆ กบัที่ใจหนิ แต่

ส�าหรบัเธอแล้ว เขาคอืแบบอย่างของผู้ชายในอุดมคต ิฉลาด สุขุม มคีวาม

เป็นผู้น�าสูง นอกเหนอืจากบดิาของเธอแล้ว จวิ้นเจี๋ยคอืผู้ชายหนึ่งเดยีวที่...

ส�าคัญกับเธอเหนือใครๆ ผู้ชายที่เป็นทั้งเพื่อน ทั้งพี่น้อง เป็นคนที่ครอบ

ครองพื้นที่ในหวัใจของเธอเสมอมา

`
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“เลกิมาพนัแข้งพนัขานวัเนยีเป็นลกูแมวกบัฉนัเสยีทเีพ่ยเพ่ย โตแล้ว

นะ” จวิ้นเจี๋ยพยายามหกัห้ามใจไม่ให้กอดตอบแล้วดนัร่างนุ่มนิ่มที่ท�าให้ใจ

เขาเต้นรัวไม่เป็นจังหวะกลับไปนั่งพิงเบาะตามเดิม “แล้วก็เลิกเรียกฉันว่า 

อาเจี๋ยซะท ีฉนัแก่กว่าเธอตั้งเยอะ หดัมสีมัมาคารวะเสยีบ้าง”

“บ่นเป็นตาแก่อีกแล้ว บ่นๆๆๆๆ ทั้งปี” พุดพิชญาตีหน้ายุ่ง เห็น 

จวิ้นเจี๋ยชอบท�าหน้านิ่งๆ อย่างนั้นกเ็ถอะ มไีม่กี่คนหรอกที่รู้ว่าเขาเป็นคนที่

ขี้บ่นแล้วก็ช่างจ�้าจี้จ�้าไชเป็นที่สุด โดยเฉพาะกับเฉินหมิงผู้เป็นบิดาของเธอ 

ชายหนุ่มจะพร�่าบ่นสารพดัเรื่องจนไม่รู้ว่าใครเป็นเดก็เป็นผู้ใหญ่กนัแน่ แต่

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ช่วงหลังๆ มานี้เขาดูจะหันมาบ่นเธอแทนเป็นส่วน

ใหญ่ แล้วกด็ูจะหงุดหงดิทุกครั้งที่เธอเข้าใกล้เสยีด้วย 

“กฉ็นัมนัตาแก่นี่” จวิ้นเจี๋ยถอนหายใจยาว เขาโน้มตัวไปดงึเข็มขดั

นริภยัมาคาดให้หญงิสาวโดยไม่เหน็ว่าเธอก�าลงัโน้มตวักลบัมาหาเขาเช่นกนั 

ริมฝีปากของทั้งคู่จึงเกือบชนกันโดยไม่ตั้งใจ จวิ้นเจี๋ยชะงักไปครู่หนึ่ง 

นัยน์ตาสีด�าสนิทที่อยู่ใต้แพขนตาหนาสั่นไหวรุนแรงพอๆ กับจังหวะของ

หวัใจ กลบีปากนุ่มหยุ่นที่เขาเคยฝันถงึไม่รูก้ี่ครั้งต่อกี่ครั้งนั้นอยูห่่างออกไป

เพยีงไม่ถึงสองเซนติเมตร ถ้าเพียงแค่...เขายื่นหน้าเข้าไปอีกนดิ...อกีนิด...

เขากจ็ะได้รู้ว่ารสของมนัจะหวานล�้าเหมอืนในจนิตนาการต้องห้ามหรอืไม่

“อาเจี๋ย ไม่สบายหรอืเปล่า” พุดพชิญาถามเมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายนิ่งค้าง

ไปเกือบๆ สองนาที เธอกดหน้าผากกลมมนเข้ากับหน้าผากของเขาอย่าง 

เป็นห่วงเป็นใย 

จวิ้นเจี๋ยสะดุ้งราวถูกของร้อน เขารีบถอยกลับไปนั่งที่เบาะตนเอง

พร้อมตสีหีน้านิ่ง กลบเกลื่อนความรู้สกึที่ฟุ้งขึ้นมาทุกครั้งที่เขา...เผลอ...

“เปล่า” จวิ้นเจี๋ยตอบสั้นๆ เขาลอบระบายลมหายใจอย่างเหนื่อยล้า...

ตั้งสตหิน่อย อาเจี๋ยเอ๊ย...แกมนับ้าไปแล้ว ท่องเอาไว้...ไม่ได้...ไม่ได้เดด็ขาด 

ยายลูกแมวตัวแสบเป็นลูกสาวของนายกับพี่บัว...สมาชิกครอบครัวที่แสน

ส�าคญัยิ่ง ไม่ใช่ผู้หญงิที่แกจะเอาความคดิสกปรกแบบนั้นมาแปดเปื้อนเธอ
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ได้ อกีประการหนึ่ง แก...ไม่เหมาะสมกบัเธอเอาเสยีเลย อายุหรอืกม็ากกว่า

เธอไม่รู้เท่าไหร่ แถมยงั...ไม่มอีะไรคู่ควรกบัเธอสกันดิ

เลกิคดิเสยี อาเจี๋ย...เลกิคดิได้แล้ว!

ชายหนุม่เลื่อนมอืขึ้นไปแตะดวงตาซ้ายที่มองเหน็อย่างเลอืนรางแลว้

ถอนใจอกีครั้ง 

เพ่ยเพ่ย...อยูก่บัเธอถ้าไม่ใจเต้นจนเหนื่อย ฉนักต้็องถอนใจจนหมด

แรงทุกท.ี..

“ท�าไมท�าหน้าอย่างกบัมใีครตายอย่างนั้นวะอาเจี๋ย”
ทันทีที่จวิ้นเจี๋ยก้าวเท้าเข้ามาในตึกทรงโบราณสีไข่ไก่ขนาดสี่ชั้นย่าน

ชองเซลเิซ เสยีงแหบห้าวคุน้หกูร้็องทกัขึ้นมาคล้ายกบัรอจงัหวะอยูแ่ลว้ ร่าง

สูงสง่าของชายที่ดูเหมือนจะอยู่ในวัยสามสิบปลายๆ ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาว 

ของอาร์มานเีข้าคูก่บักางเกงผ้าสเีดยีวกนัดเูนี้ยบตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า ยนื

กอดอกมองตรงมาทางเขาด้วยนัยน์ตายาวเรียวตวัดเฉียงแบบตาหงส์ที่ทอ

ประกายวบิวบัอย่างจงใจยั่วประสาท รมิฝีปากบางเฉยีบคลี่ออกเป็นรอยยิ้ม

หยันอย่างที่เจ้าตัวชอบท�ามาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ เครื่องหน้างดงามที่ประดับ

อยู่บนเรียวหน้าขาวจัดราวหยกเนื้อดีนั้นดูอ่อนเยาว์เมื่อเข้าคู่กับเรือนผมสี

ด�าขลบัที่ตดัสั้นเรยีบร้อย ถ้าไม่บอกว่าเจ้าตวัมอีายเุฉยีดห้าสบิปีแล้วคงไม่มี

ใครเดาอายจุรงิถกูเป็นแน่ และนั่นท�าให้จวิ้นเจี๋ยหงดุหงดิเป็นที่สดุ นอกจาก

จะหน้าอ่อนแล้ว ประมุขของตระกูลเฉนิยงัชอบแกล้งแหย่เขาเป็นเดก็ๆ อกี

ต่างหาก 

พุดพิชญาที่เดินตามมาข้างหลังรีบโผเข้าไปกอดแขนผู้เป็นบิดาอย่าง

ประจบประแจง พลางยดืตวัขึ้นจูบแก้มเฉนิหมงิฟอดใหญ่

“ถ้าจะมีใครตายก็คงเป็นผมนี่ละครับนาย” จวิ้นเจี๋ยถอนใจอย่าง

เหนื่อยหน่าย...เออ ให้มนัได้อย่างนี้ส ิกลบัมาปุ๊บเจอตวัป่วนเบอร์หนึ่งของ

ตระกูลเฉนิปั๊บ ดวงแกนี่มนัดจีรงิโว้ยอาเจี๋ย “เพ่ยเพ่ยถูกพกัการเรยีนหนึ่ง
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อาทิตย์ ข้อหาทะเลาะวิวาทและก่อความเสียหายให้ทรัพย์สินของทาง

โรงเรยีน ผมถูกยายมาดามแบร์ทรองด์เทศนาซะหูชา”

“เหรอ...” เฉนิหมงิลากเสยีงยาวอย่างไม่ยี่หระในชะตากรรมของคน

สนทิเท่าใดนกั เขาลูบศรีษะลูกสาวอย่างนุ่มนวล “แล้วคราวนี้เท่าไหร่ล่ะ”

‘เท่าไหร่’ ที่คนเป็นพ่อพดูนั้นหมายถงึจ�านวนเงนิที่เขาจะต้องกรอกลง

บนเช็คให้มาดามแบร์ทรองด์เพื่อให้จบเรื่องจบราวกันไปเหมือนเช่นทุกครั้ง

ที่ลูกสาวตัวดีก่อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนเงินเท่าใดหัวหน้าแก๊งไป๋หู่ผู้เลื่อง

ชื่อก็ยอมจ่ายไม่อั้นเพียงเพื่อแก้ปัญหาให้แก้วตาดวงใจของตนเอง แม้จะรู้

อยูเ่ตม็อกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตแุละอาจท�าให้พดุพชิญาเสยีคนได้ 

ก.็..ลูกสาวข้าใครอย่าแตะนี่...ใครจะท�าไม...

“เงินไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกครั้งหรอกนะครับนาย เขาไม่ไล่ออกก็ดี 

เท่าไหร่แล้ว” จวิ้นเจี๋ยปรายตามองพดุพชิญาที่แลบลิ้นใส่เขาแผลบ็แล้วตหีน้า

บึ้ง “นายอย่าให้ท้ายไอ้ตวัแสบมากนกัได้ไหม เสยีเดก็หมดแล้ว ปรามๆ กนั

ซะบ้างกด็ ีผมปวดกบาลจะแย่แล้ว”

เจ้าของร่างสูงเดินเข้ามาประชิดคนตัวเล็กที่ยึดแขนเฉินหมิงเอาไว้

แน่นแล้วแยกเขี้ยวใส่ เขาจิ้มนิ้วไปบนหน้าผากกลมมนซ�้าๆ อย่างมนัเขี้ยว 

พุดพชิญาหน้าง�้า เธอย่นจมูกท�าแก้มป่องอย่างแสนงอน

“ป๊ะป๋า อาเจี๋ยรงัแกเพ่ยเพ่ย” 

หญิงสาวส่งเสียงหงุงหงิงอยู่ในล�าคอ ดวงตาคมซึ้งพิมพ์เดียวกับ

มารดาช้อนขึ้นมองเฉินหมิงอย่างออดอ้อน นัยน์ตาคู่งามที่จวิ้นเจี๋ยรู้ดีว่า

สามารถสยบหัวใจของผู้ชายทุกคนที่ได้จ้องมองให้ละลายจนสยบอยู่แทบ

เท้า ยอมท�าตามค�าบญัชาของเธออย่างง่ายดาย ที่รู้ดกีเ็พราะ...เขาเองกเ็ป็น

หนึ่งในผู้ชายหน้าโง่พวกนั้น...สมเพชตวัเองฉบิ

“ใครรงัแกเธอกนั หา! ยายแสบ มแีต่เธอนั่นละที่รงัแกฉนั”

ชายหนุม่ถอนใจอกีค�ารบ ช่วงสามปีให้หลงัมานี้เขาถอนใจเพราะยาย

ลกูแมวนี่บ่อยเหลอืเกนิ ว่ากนัว่าถอนหายใจหนึ่งครั้งจะอายสุั้นลงไปห้านาท ี
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ถ้านับที่เขาระบายลมหายใจไปทั้งหมด อายุขัยของเขาคงติดลบไปแล้ว

กระมงั

“แกจะบ่นอะไรนกัหนาวะอาเจี๋ย เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ แค่นี้ แกเคลยีร์

จบเรื่องไปแล้วไม่ใช่หรอืไง”

เฉินหมิงตัดบทด้วยรอยยิ้มล้อเลียน ว่าแต่เขาให้ท้ายพุดพิชญาจน

เสียเด็ก จวิ้นเจี๋ยเองก็ไม่ต่างจากเขานักหรอก ออกโรงปกป้องเธอเสีย 

ทกุเรื่องจนแม่เจ้าประคณุเคยตวัเสยีแล้ว เหน็จวิ้นเจี๋ยบ่นพล่ามว่าหญงิสาว

อย่างนี้อย่างนั้นไม่ขาดปากแบบนี้ก็เถอะ ลองคนอื่นมาต�าหนิติเตียนพุด

พชิญาเข้าบ้างละก ็ได้ถกูเท้าใหญ่โตในรองเท้าหนงัสดี�ามนัปลาบคูน่ั้นอดัจน

จมธรณเีป็นแน่ 

‘...ฉันเลี้ยงของฉันมา ฉันบ่นฉันว่าของฉันได้คนเดียว คนอื่นอย่า

สะเออะ!...’

หัวหน้าแก๊งไป๋หู ่ยังจ�าประโยคที่จวิ้นเจี๋ยเมื่อครั้งอายุยี่สิบเจ็ดปี

ประกาศลั่นหลังต่อยหน้าอาจารย์พิเศษที่เขาจ้างมาสอนวิชาค�านวณให้แก่ 

พดุพชิญาได้เป็นอย่างด ีด้วยเป็นวชิาที่เธอไม่ถนดันกั อาจารย์หนุม่จอมยโส

นั่นพูดจาดูถูกถากถางที่เธอไม่สามารถแก้โจทย์ยากๆ ที่เขาตั้งไว้ได้ประสา

คนฝรั่งเศสที่รกัการเสยีดสปีระชดประชนัเป็นชวีติจติใจ จนจวิ้นเจี๋ยที่นั่งเฝ้า

ดกูารเรยีนการสอนอยูท่นไม่ไหวลกุขึ้นซดัหน้าคณุครผููโ้ชคร้ายเสยีหงายแล้ว

ตั้งตวัเองขึ้นเป็นอาจารย์แทนหน้าตาเฉย ทั้งที่ตอนนั้นงานของบรษิทัลา เฟ

ในส่วนที่เขารบัผดิชอบอยูแ่สนจะยุง่วุ่นวายจนแทบไม่มเีวลาได้พกัผ่อนแท้ๆ 

ส�าหรบัจวิ้นเจี๋ยแล้ว พดุพชิญามกัจะมาเป็นที่หนึ่งก่อนเรื่องอื่นๆ เสมอ และ

นั่นท�าให้เฉินหมิงวางใจที่จะปล่อยให้ชายหนุ่มเป็นคนดูแลลูกสาวคนเดียว

ของตนในทุกๆ เรื่อง และหวงัอยู่ลกึๆ ว่าชายหนุ่มจะเตม็ใจที่จะท�าหน้าที่นี้

ไปตลอดชวีติด้วย

“เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ ที่ไหนกนัคะคุณไมค์”

ร่างบอบบางในชุดเดรสสีเขียวเข้มสาวเท้าตรงเข้ามาหาเฉินหมิงด้วย

ตวั
อย
่าง




