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There's a fire starting in my heart

Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark

Finally I can see you crystal clear

Go 'head and sell me out and I'll lay your ship bare

See how I leave with every piece of you

Don't underestimate the things that I will do

There's a fire starting in my heart

Reaching a fever pitch

And it's bringing me out the dark

The scars of your love remind me of us

They keep me thinking that we almost had it all

The scars of your love, they leave me breathless

I can't help feeling

We could have had it all

Rolling in the deep

บทนำ�
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You had my heart inside of your hand

And you played it to the beat

เสยีงกระห่ึมจากกองเชยีร์ราวห้าหมืน่คนดงัแข่งกบัเสยีงเพลง Rolling 

in the Deep ของ Adele เป็นจังหวะประกอบการเดินในทุกฝีก้าวของชาย

ร่างสูงร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรในเรซซ่ิงสูทสีแดง เขาเดินฝ่าฝูงชนและ

กล้องบันทึกภาพหลายตัวตรงไปยังเวทีในพ้ืนท่ีของสนามช้าง อินเตอร์

เนชั่นแนล เซอร์กิตพร้อมกับกลุ่มคนในชุดสีเดียวกันราวห้าหกคน เสียงเฮ

ดังขึ้นอีกครั้งเม่ือชายผู้นั้นถอดหมวกแล้วโบกไปมา ส่งย้ิมกว้างจนบรรดา

สาวๆ บนแกรนด์สแตนด์พากันเปล่งเสียงกรี๊ดจนกล่องเสียงแทบแตก 

ใบหน้าหล่อเหลากระตุกคิ้วเข้มข้ึนสองครั้งอย่างผู้ท่ีเคยชินกับการช่ืนชม 

ในลักษณะนี้เสียแล้ว 

"แชมเปี้ยนรายการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์ประจ�าปีสองพัน 

สิบแปด ภาติวัติ ปรมัติ!"

ผู้บรรยายกลางประกาศช่ือผูค้ว้าถ้วยรางวัลชนะเลศิในรายการแข่งขัน

ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิปคาร์สองพันสิบแปด ผู้ชมในสนามพร้อมใจกัน 

ลุกขึ้นยืนปรบมือเกรียวกราว 

นาทีนั้นภาพเคลื่อนไหวกลับช้าลงเหมือนภาพสโลว์ หลายสิบชีวิต 

ท่ียืนเบียดเสียดกันบนเวทีกลายเป็นเพียงแค่ฉากหลังเมื่อเจ้าของร่างสูง 

หันไปคว้าถ้วยรางวัลแล้วชูข้ึน เปเปอร์ชู้ตระเบิดออกก่อนจะลอยละลิ่ว 

คว้างกลางอากาศ เสียงตะโกนจากผู้ชมดังก้องขึ้นซ�้าๆ 

"ภาติวัติ! ภาติวัติ! ภาติวัติ!" 

ภาติวัติส่งถ้วยรางวัลให้คนในทีมเม่ือมีใครบางคนย่ืนขวดแชมเปญ 

ใบใหญ่ให้เขา คว้าขวดแชมเปญได้ก็เขย่าสุดแรงก่อนเปิดจุกไม้คอร์กออก 

ฟู่!
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ฟองของแชมเปญล้นทะลักออกมาจากขวดทรงกลมใบใหญ่พร้อมๆ 

กบัควนัสขีาวชุดใหญ่พวยพุง่จากเครือ่งพ่นด้านข้างเวที เขาเขย่ามันแรงข้ึน

เพ่ือให้ฟองแอลกอฮอล์ช้ันดพุ่ีงไปไกลถงึคนด้านล่าง ในขณะท่ีคนในทีมของ

เขาชูถ้วยข้ึนแล้วพากนักระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ กระนัน้ดวงตากลมโต 

ของหญิงสาวผู้นั่งกลมกลืนอยู่บนแกรนด์สแตนด์ฝั่งบัตรแพงท่ีสุดก็ไม่อาจ

ละสายตาจากใบหน้าของผู้ที่ถือขวดแชมเปญนั้นได้เลย 

เขาสะกดเธอได้อยู่หมัดโดยไม่ต้องท�าอะไรแม้แต่นิด 

พระเจ้า...เหมอืนหลดุเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์ดาร์กๆ สกัเรือ่งท่ีพระเอก 

เป็นพวกโจรกรรมข้อมูลของรัฐ และนักแข่งรถคือฉากบังหน้า แววตาของ

เขาช่างร้ายกาจเหมือนนักล่าที่ได้ลิ้มรสอาหารอันโอชะ 

นิดานุชจดข้อความลงไปในสมดุโน้ต นี่คือการเข้าชมรายการแข่งขนั

รถยนต์ทางเรยีบครัง้แรกในชวิีตของเธอ บอกตามตรงว่าเธอรูส้กึแปลกแยก

กับคนอื่นอย่างสิ้นเชิง เพราะอะไรน่ะหรือ... 

ข้อแรก...เธอมองตามรถท่ีวิง่บนสนามท่ีมทีางโค้งถงึสบิสองโค้งไม่ทัน 

ตาลายเวียนศีรษะจนต้องพึ่งยาดมโป๊ยเซียนและยาหม่องตราถ้วยทอง

ข้อสอง...เธอมอีาการผวาทุกครัง้ท่ีเห็นว่ารถบางคนัขับเบียดกนัเพ่ือท่ี 

จะได้ขึ้นไปอยู่ข้างหน้า เธอต้องหลับตาปี๋ใจสั่นรัว ในหัวคือภาพรถสองคัน

ชนกันจนตลีังกาสิบสองตลบแลว้ระเบดิเป็นจณุ ทว่าพอเงยหนา้ขึน้มาอกีที

กลับเห็นแค่ท้ายรถคันนั้นวิ่งไปไกลลิบ ไม่มีการชนกัน ไม่ระเบิด ไม่อะไร

ใดๆ ท้ังสิ้น คนท่ีนั่งข้างๆ คงแปลกใจไม่น้อยท่ีเห็นว่าเธอพ่นลมหายใจ 

ออกมาด้วยความโล่งอกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง 

ข้อสาม...เสยีงเครือ่งยนต์ของรถแข่งในสนามดงับาดหูจนเธอเป็นห่วง

ว่าแก้วหูตัวเองจะพัง แต่ชายที่ที่นั่งถัดไปกลับบอกว่า...

'รถไอ้หมอนั่นเสียงเพราะฉิบ...สุดยอดไปเลยว่ะ'

เพราะหรือ! เสียงบ้านั่นน่ะหรือท่ีเรียกว่าเพราะ ไม่ใช่เสียงร้องของ
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นันทิดา แก้วบัวสายเสียหน่อยถึงจะใช้ค�าค�านั้นได้ 

เธอคิดในขณะท่ีใบหน้ายับยุ่ง การแข่งรถเป็นอะไรท่ีไม่เหมาะกบัผูห้ญิง 

เอาเสียเลย ทว่าในสนามแห่งนี้กลับมีผู้หญิงเข้ามาดูเกือบหนึ่งในสามของ

คนดูท้ังหมด แถมส่วนมากยังแต่งตัวได้แบบท่ีเธอบรรยายไม่ถูก นิดานุช

เหลือบมองคนท่ีนั่งอยู่อัฒจันทร์ช้ันล่างบ่อยๆ ราวกับว่ามีแรงดึงดูดบาง

อย่าง คงเป็นเพราะชดุท่ีหล่อนสวมเป็นเสือ้กล้ามแบบรดัทุกสดัส่วนจนบาง

อย่างเกิดความอึดอัดจึงล้นทะลักออกมา สาบานได้ว่าไม่ใช่แค่เธอท่ีมอง  

ไอ้ผู้ชายท่ีนั่งถัดจากเธอไปสองคนก็มองหล่อนมากกว่ามองรถในสนาม 

เสียอีก 

นดิานชุหันกลบัมามองภาพท่ีสนามแข่งอกีครัง้ ใบหน้าหล่อเหลาของ

ภาติวัติปรากฏชัดข้ึนในสายตาอีกครั้งทันที ราวกับว่าแสงสว่างตามเขา 

ไปทุกท่ี เขานั่นเองท่ีท�าให้สนามแห่งนี้เต็มไปด้วยสาวๆ ไม่ใช่แค่เพราะ 

ความหล่อ แต่ทุกท่วงท่าการเดนิ ทุกการเคลือ่นไหวของร่างกายสงูใหญ่นัน้

มากล้นไปด้วยเสน่ห์ชวนลุ่มหลง และท่ีส�าคัญไปกว่านั้น เขารวยโคตรๆ 

สวรรค์ปั้นแต่งด้วยความล�าเอียงเกินไปไหมท่ีมอบความเพอร์เฟ็กต์ให้เขา

มากขนาดนี้ อย่างน้อยก็น่าจะแบ่งให้คนอื่นๆ บ้าง

การฉลองชัยชนะของทีม 'ไบรต์ไลต์เรซซิ่งทีม' กินเวลายาวนานกว่า

ย่ีสิบนาที นิดานุชตาพร่าเลือนเพราะเอาแต่จับจ้องเจ้าของแชมป์ประจ�าปี

ผ่านแสงแดดจ้า กระท่ังกลุม่คนบนเวทีเริม่เคลือ่นไหวลงจากเวที บนแกรนด์

สแตนด์ก็เริ่มขยับตาม 

"เฮ้ย! เขาก�าลังจะไปแล้ว" 

นิดานุชรีบลุกข้ึนเดินตามสาวๆ ท่ีพากันกรูไปยังประตูทางออกเพื่อ

ดักรอขอถ่ายรูปกับนักแข่งรถหนุ่ม ร่างเล็กของหญิงสาววัยย่ีสิบสามป ี

เกอืบแหลกละเอียดเพราะการเบียดเสยีดเพือ่เดนิข้ึนไปข้างหน้าให้มากท่ีสดุ 

ผู้หญิงพวกนี้มันอะไรกันวะ เอาเวลามาตามผู้ชายกันอยู่ได้ ไม่รู้จัก
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ท�างานท�าการบ้างเลยหรืออย่างไร อย่างน้อยก็น่าจะเห็นใจคนท่ีเขาต้อง

ท�างานบ้าง 

"กรี๊ด! กรี๊ด! อ๊าย กรี๊ด!" 

พระเจ้า...เธอหูจะแตกอยู่แล้ว 

"ภาคคะ! ทางนี้ค่ะ ภาค!" 

"ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ!" 

"หันมาทางนี้หน่อยค่ะ!" 

"กล้องนี้ด้วยค่ะ!" 

ภาติวัติยืนส่งยิ้มทางนั้นทีทางนี้ทีอย่างท่ัวถึง เขาช่างโปรยเสน่ห ์

ได้ทุกวินาทีจริงๆ นี่ไม่รู้ว่าเธอเผลอหวั่นไหวไปกับเขาบ้างหรือเปล่านะนี่ 

นกัแข่งรถรปูหล่อยนืเคยีงข้างกบัสองเรซควีนสาวสวยในชุดสเีดยีวกนั

เพียงแต่ชุดของพวกหล่อนนั้นไม่รู ้ว่าผ้าหดลงไปหรืออย่างไร นิดานุช 

คดิพลางเหลอืบมองเสือ้เกาะอก กางเกงขาสัน้แค่คบื และรองเท้าบูตสงูปรีด๊

ของพวกหล่อน แม้จะวาบหวิวเพียงนั้นแต่พวกหล่อนก็ยังผลัดกันโพสท่า

ด้วยความมั่นอกมั่นใจอย่างน่าทึ่ง 

นิดานุชละความสนใจจากสองสาวมามองนักแข่งรถผู้ถือถ้วยรางวัล

อยู่ในขณะนี ้ตอนมองจากท่ีไกลๆ เธอเห็นตราสญัลกัษณ์รปูหอยของน�า้มัน

เครื่องย่ีห้อหนึ่งเด่นหรา พอเข้ามาดูใกล้ๆ ถึงได้รู้ว่าบนชุดของเขายังปัก

โลโก้ของรถยนต์ท่ีเขาขับตอนลงแข่ง และมสีญัลกัษณ์ของสนิค้าหลายย่ีห้อ

ทั่วทั้งชุด 

เธอต้องสังเกตให้ดีและจดทุกอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

นิดานุชถือสมุดจดกับปากกายืนเบียดเสียดกับคนอ่ืนเพ่ือเข้าไปให้ 

ใกล้ตวัเขามากท่ีสดุ เธอใช้ความได้เปรยีบท่ีตวัเธอเลก็มดุจนได้มายืนอยู่หน้า 

เชือกกั้น ทว่ายังไม่ทันได้จรดปลายปากกาลงบนกระดาษ สิ่งไม่คาดฝันก็

เกิดขึ้น 
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พลั่ก 

แรงกระแทกจากด้านหลงัท�าให้คนท่ีไม่ทันได้ระวงัหัวคะม�าไปด้านหน้า  

ภาพสดุท้ายท่ีเห็นคอืเธอก�าลงัจะปะทะเข้ากบัร่างสงูของชายผูถ้อืถ้วยรางวัล

ใบใหญ่โดยไม่มีทางเลี่ยง 

ตายล่ะ! เขาจะรับตัวเธอไว้เหมือนในหนังรักโรแมนติกหรือ นี่เธอ 

ก�าลังจะได้ซบอกนักแข่งรถที่รูปหล่อและเก่งที่สุดในประเทศ

ตุ้บ! 

ศีรษะเธอกระแทกเข้ากับอะไรบางอย่างก่อนร่างจะร่วงลงสู่พ้ืนปูน 

เย็นเฉียบ คนท่ีเธอคาดหวังว่าเขาจะสละแขนข้างซ้ายมารับตัวเธอกลับ 

ยืนมองเหตุการณ์ด้วยแววตาตื่นตะลึง 

"โอ๊ย!" 

สะโพกข้างซ้ายกระแทกลงกับพื้น แต่นาทีนั้นนิดานุชกลับรู้สึกเจ็บ 

ท่ีศีรษะมากกว่า เธอใช้แขนสองข้างยันตัวเองไว้ก่อนค่อยๆ เงยหน้าข้ึน  

สิ่งแรกท่ีเห็นคือแววตาของภาติวัติ เขามองเธอด้วยความฉงนปนเปตกใจ

เล็กน้อย

ใช่! ความตกใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาเพียงวูบหนึ่งก่อนจาง

หายไปอย่างรวดเร็ว 

"ถ้วยแกบุบไปนิดนึงด้วยว่ะ" 

ใครบางคนพูดขึ้นท�าลายความเงียบ ภาติวัติยกถ้วยรางวัลข้ึนมาดู  

คิ้วเข้มย่นเข้าหากันทันทีเม่ือเห็นว่าขอบของวัตถุซ่ึงท�าจากโลหะบุบเข้าไป

อย่างเห็นได้ชัด ชายหนุม่กลัน้หายใจก่อนค่อยๆ เลือ่นสายตาดดุนัมามองคนท่ี 

นั่งเจ็บอยู่ท่ีพื้น สบถถ้อยค�าบางอย่างออกมาได้เหมาะเหม็งกับความรู้สึก

ของเขาในเวลานั้นอย่างที่สุด 

"เวร" 
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นิดานุชลูบรอยนูนบนหน้าผากอย่างเซ็งๆ เมื่อเห็นตัวเองในกระจก 

เหตุการณ์ท่ีสนามแข่งรถเม่ือสองวนัก่อนนบัเป็นเรือ่งอัปยศท่ีสดุในชีวติ  

และมันตามหลอกหลอนเธอมาจนถึงวันนี้ 

ถ้วยรางวัลของภาตวัิตกิระแทกศรีษะเธอจนนนูเป็นลกูมะกรดู แต่กลบั

ถูกใครๆ มองมาด้วยแววตาต�าหนิท่ีหัวเธอแข็งจนถ้วยโลหะยังบุบได้  

ท�าราวกับว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเธอ ท้ังท่ีจริงๆ แล้วควรจะไปโทษ

พวกผู้หญิงท่ีอยู่ด้านหลังมากกว่าท่ีไร้มารยาท ผลักเธอจนล้มหน้าคะม�า 

มากไปกว่านั้น...ไม่มีใครคิดต�าหนิความแล้งน�้าใจของภาติวัติเลยสักนิด 

ท่ีปล่อยให้เธอก้นกระแทกพืน้ต่อหน้าต่อตาโดยไม่คดิช่วยเหลอื ท้ังเจบ็ท้ังอาย 

ท้ังขายหน้า สรปุแล้ว...คนท่ีน่าสงสารและสมควรได้รบัความเห็นใจมากท่ีสดุ 

คือเธอต่างหาก 

"สวัสดีค่ะพี่เกน" 

นิดานุชกดรับสายเกนหลง บ.ก. สาวประจ�าส�านักพิมพ์ดวงใจแห่งรัก

พลางเดนิไปนัง่บนโซฟาเบดอย่างท่ีเคย ทว่าครัง้นีต้้องนิว่หน้าเพราะไม่ทัน

ระวงัท�าให้เผลอท้ิงน�า้หนกัไปท่ีสะโพกมากเกนิไป อาการช�า้ทวีความรนุแรงข้ึน 

บทที่ 1
ก้�วสำ�คัญของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่
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เม่ือวานและยาวนานมาจนถงึวนันี ้ และเธอก�าลงัท�าให้ตวัเองเจบ็มากกว่าเดมิ 

เพราะความไม่ระวัง

"สวัสดีค่ะน้องฝัน ไปเก็บข้อมูลได้อะไรมาเยอะไหม"

ได้ความขายหน้ามาเต็มกระเป๋าเลยค่ะ 

"เอ่อ...ก็ได้ข้อมูลมานิดหน่อยค่ะพี่เกน ฝันคิดว่าไม่น่าจะพอ" 

"เหรอ แล้วฝันจะไปบุรรีมัย์อีกเหรอ พีว่่าลองหาข้อมูลจากอนิเตอร์เนต็

ดูดีไหม ถ้าไปบ่อยพี่เป็นห่วง" 

"ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะพี่เกน ฝันโอเคมาก" 

"งั้นเหรอ"

น�้าเสียงปลายสายคล้ายกับว่าก�าลังกังวลใจบางเรื่องท�าให้นิดานุช 

อดสงสัยไม่ได้ 

"ค่ะ ท�าไมพี่เกนท�าเสียงแบบนั้นล่ะคะ" 

"คือว่า...วันนี้พี่นั่งดูเทปบันทึกภาพการแข่งขันน่ะ คุณภาคนี่เขา 

หล่อมากเลยเนาะ" 

นิดานุชคิดไปถึงใบหน้าหล่อเหลา คิ้วเข้ม จมูกโด่ง รอยยิ้มกระชาก

วิญญาณ นั่นเรียกเป็นค�าอื่นไม่ได้เลยนอกจาก 'หล่อ' ถ้าเพียงเขามีแก่ใจ

คว้าตัวเธอไม่ให้ล้มหน้าท่ิมเธอก็คงจะปลื้มเขามากกว่านี้ แต่เพราะว่า 

เขาไม่คิดท่ีจะช่วย ความรู้สึกของเธอท่ีมีต่อเขาในตอนนี้จึงไม่มีอะไร 

มากเกินไปกว่าเห็นด้วยกับบรรณาธิการสาว "ใช่ค่ะ หล่อ ฝันคิดว่าเขา 

เป็นพระเอกนิยายเรื่องนี้ของฝันได้ ฝันเลือกเขา" 

"มันก็ดี"

นดิานชุนิง่รอฟังเพราะไม่คดิว่าเกนหลงจะพูดสัน้ๆ แค่นัน้ แต่ผ่านไป

หลายวินาทีปลายสายก็ยังเงียบ

"พี่เกน" 

"หืม?" 
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"แค่นั้นเหรอคะ ไม่มีอะไรต่อจากค�าว่า...มันก็ดี...เหรอ"

น�้าเสียงปลายสายอึกอักเล็กน้อย แต่นิดานุชไม่มีทางรู้เลยว่าความ

อึดอัดใจของเกนหลงนั้นมากมายกว่าที่แสดงออกทางน�้าเสียงมากนัก 

"คอืพีก่�าลงัจะบอกว่าท่ีพีด่เูทปย้อนหลงัแข่งรถวันนี ้พีเ่ห็นเราด้วยนะ" 

"เหรอคะ" นิดานุชแปลกใจ ถึงเธอจะไปดูการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ

ก็ไม่น่าเชื่อว่ากล้องจะจับภาพเธอท่ีนั่งอยู่บนแกรนด์สแตนด์ร่วมกับผู้คน

หลายหมื่นชีวิตได้ 

แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น...แล้วมันน่าสนใจตรงไหน 

"พี่เกนก�าลังจะบอกอะไรฝันคะ" 

"เอ่อ...ฝันเป็นอะไรมากไหม คือ...พี่หมายถึงหัวกับก้นน่ะ เจ็บไหม" 

"..."

นิดานุชไม่รู้เลยว่าเธอเงียบไปกี่วินาที ท่ีเกนหลงพูดหมายความว่า

ภาพน่าเกลียดของเธอถูกเผยแพร่ออกอากาศไปแล้วหรือนี่ 

"พะ...พะ...พี่เกนหมายความว่า..." 

"ใช่จ้ะ เขาไม่ได้ตัดออก แล้วหน้าก็ชัดมากเลยด้วย" 

ฮึก! กรี๊ด ไอ้ผู้สื่อข่าวไร้จรรยาบรรณ! ท�าแบบนี้กับเธอได้ยังไง 

ถ้าจะให้วจิารณ์วรรณกรรมสกัเรือ่งในตอนนี ้ดฉัินขอหยิบยกนวนยิาย

เรื่องหนึ่งซ่ึงเป็นนิยายของผู้เขียนหน้าใหม่นามว่า 'วลีหวาน' หลายคน 

คงไม่รูจ้กักนั ไม่แปลกหรอกค่ะ เพราะว่าเจ้าของนามปากกานีเ้ป็นนกัเขียน

หน้าใหม่ท่ีเพิ่งมีหนังสือวางขายไปเพียงแค่สามเรื่อง แล้วท�าไมดิฉันถึง 

อยากจะพดูถงึนยิายของเธอข้ึนมาน่ะหรอืคะ กเ็พราะว่าผลงานของเธอเป็น

ศูนย์รวมของแสนแปดหมื่นข้อด้อยอย่างไรล่ะคะ 

ผลงานเรือ่งล่าสดุของเธอดฉัินขอไม่เอ่ยช่ือกแ็ล้วกนันะคะ เปิดตวัมา

ก็พบกับพระเอกในอุดมคติเลยทีเดียว รูปหล่อ พ่อรวย เป็นเจ้าของ
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อสงัหารมิทรพัย์ท่ัวประเทศ โพรไฟล์เรดิขนาดนีแ้ต่ฮีดนัชอบใช้ชีวติเรยีบง่าย  

กนิข้าวแกง แถมวนัๆ ว่างมาตามต๊ือนางเอกได้เหมอืนคนไม่มีการมงีานท�า 

เดาได้ว่าผู้เขียนคงอยากเลีย่งการเขยีนถงึอาชีพนกัธรุกจิซ่ึงมนัค่อนข้างยาก 

จริงๆ แล้วเธอคงแทบไม่รู้เลยว่าคนรวยขนาดนั้นเขามีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างไร นี่คือหนึ่งตัวอย่างของพระเอกที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศ จับต้อง

ไม่ได้ 

ส่วนนางเอกของเรื่องก็นะ ดันเป็นคนธรรมดาสามัญชนแต่ชีวิตดี๊ดี 

เพราะไปถูกตาต้องใจคนรวยอย่างพระเอกเข้า พระเอกท้ังรักท้ังหลงถึง

ขนาดทิ้งนางร้ายที่ฐานะและชาติตระกูลเหมาะสมกว่ามาง่ายๆ ซ�้านางเอก

ก็เป็นตัวละครตัวแบนท่ีไม่มีมุมมองด้านอ่ืนเลยนอกจากเป็นคนสวยมาก 

และเป็นคนดี เสน่ห์หรือ...ไม่มีเลย บอกได้ค�าเดียวว่า 'ไม่เรียล' ค่ะ

ถ้าพูดมากกว่านี้ก็คงจะยาวมากเกินไป ขอสรุปสั้นๆ แต่ได้ใจความ 

ไว้เพียงว่านักเขียนนามว่า 'วลีหวาน' ผู้นี้ไม่ใช่ดาวดวงใหม่หรอกค่ะ แต ่

เป็นแค่เพียงแสงประทัด ปรากฏบนท้องฟ้าวูบเดียวก็จะจางหายไปไม่ท้ิง

อะไรไว้ให้คนได้จดจ�า เช่นนี้แล้ว นามปากกานี้ก็คงจะกลายเป็นแค่ช่ือ 

ในอีกไม่นาน 

จาก...นิรนาม 

นิดานุชแทบจะเอาหัวโหม่งโลกเม่ือได้อ่านค�าวิจารณ์อย่างไม่ไว้หน้า

ฉบับนี้ วินาทีแรกเธอยอมรับว่าโมโหมาก คิดไปต่างๆ นานาว่าเธอบังเอิญ

เดินไปเหยียบตาปลาเขาหรือว่าชาติท่ีแล้วเธอเคยท�าร้ายเขาไว้จนต้องมา

ตามจองเวรกันในชาตินี้ ทว่าเม่ือลองตริตรองดูแล้วเธอก็เห็นว่าค�าวิจารณ์

นั้นไม่ผิดจากความจริงเสียทีเดียว 

เธอเป็นนักเขียนหน้าใหม่ท่ีเขียนไปตามอารมณ์ เน้นเรื่องความรัก 

ไม่เน้นข้อเท็จจริง ดีหน่อยท่ีส�านวนพอใช้ได้ถึงได้มีโอกาสตีพิมพ์ผลงาน
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ออกมาวางขายตามร้านหนงัสอื ซ่ึงจรงิๆ แล้วแค่นัน้กเ็ป็นฝันสงูสดุของเธอ

แล้ว อะไรที่ได้มากกว่านี้หญิงสาวจะถือว่าเป็นก�าไร 

ทว่าถึงแม้จะคิดเช่นนั้น แต่พอได้อ่านบทวิจารณ์ในย่อหน้าสุดท้าย  

ใจเธอก็เต้นรัวด้วยความไม่พอใจอยู่ดี 

อะไรก็ได้ แต่อย่ามาดูถูกกันหน่อยเลย ถึงเธอจะเป็นเด็กสาวอายุ 

ย่ีสิบสามปีท่ีคิดจะเอาดีด้านการเขียนนิยายไปตลอดชีวิต เพราะนอกจาก 

จะเป็นความฝันของเธอแล้ว มันยังเป็นงานที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครมาก 

...แต่ใช่ว่าเธอจะไม่แคร์ความคิดใคร

"ประท้งประทัดบ้าอะไรกนัเล่า คอยดเูถอะ วลหีวานคนนีแ้หละจะเป็น

ดาวประดับฟ้าให้ดู" ต่อให้เธอต้องหน้าท่ิมถ้วยรางวัลซูเปอร์คาร์อีกร้อยครัง้ 

เธอก็จะไม่ยอมถอยแน่ๆ 

นิดานุชต้ังม่ันก่อนเบนสายตาไปมองรูปถ่ายของภาติวัติในอิริยาบถ

ต่างๆ ท่ีถกูแปะอยู่เตม็ผนงัห้องนอนในคอนโดมิเนยีมขนาดหกสบิสีต่ารางเมตร  

หัวใจเปี่ยมไปด้วยความมานะ

'ภาติวตั ิปรมัต'ิ คอืภาพของพระเอกนยิายเรือ่งใหม่ของเธอ โครงการ

นยิายเรือ่งนีเ้ธอวางแผนไว้ครึง่ปีแล้ว อย่างท่ีไม่คาดคดิด้วยว่าวนัหนึง่เส้นทาง 

นักเขียนของเธอจะต้องสะดุดเพราะค�าวิจารณ์อันไร้ความปรานีของใคร 

ท่ีเธอก็ไม่เคยเห็นหน้า และเม่ือพระเอกของเรื่องเป็นนักแข่งรถระดับโลก 

เธอจะนั่งเทียนเขียนโดยอิงจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแค่อย่างเดียวตามท่ี

เกนหลงแนะน�าได้อย่างไร ในเมือ่รูอ้ยู่ว่ามีคนจ้องจะช�าแหละผลงานของเธอ 

'จริงๆ แล้วเธอคงแทบไม่รู้เลยว่าคนรวยขนาดนั้นเขามีชีวิตความ 

เป็นอยู่อย่างไร'

"ไม่รู้ก็ไปตามสิ จะได้รู้"

ภาติวัติวางถ้วยรางวัลลงบนโต๊ะก่อนท้ิงตัวลงบนโซฟาด้วยความ
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เหนื่อยล้า หลังจากคว้าแชมป์ซูเปอร์คาร์ได้ ทีมของเขาก็ฉลองกันข้ามวัน

ข้ามคืน เรียกว่าสองวันหลังจากคว้าถ้วยเขาแทบจะไม่ได้สัมผัสกับค�าว่า

สร่างเมาเลย อาการหลังจากกลับมาถึงบ้านจึงเป็นลักษณะของคนทีอ่ิดโรย

อย่างมาก 

"ไง ไอ้ลูกเศรษฐี เล่นสนุกจนเดินแทบไม่ไหวเลยหรือไง" 

ธนานุวัติเอ่ยข้ึนมาเมื่อตื่นมาพบลูกชายคนโตนั่งหมดสภาพอยู่บน

โซฟารับแขก ท่าทางเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายคืนนั้นท�าให้ชายวัย 

ห้าสิบแปดปีรู้ได้ทันทีว่าลูกชายไม่ได้เหนื่อยเพราะการแข่งรถอย่างเอาเป็น

เอาตาย แต่เหนื่อยเพราะการฉลองชัยชนะข้ามวันข้ามคืนต่างหาก 

"ครบัพ่อ ขอบคณุนะครบัท่ีพ่อเป็นเศรษฐ ี ผมเลยได้ชือ่ว่าเป็นลกูเศรษฐี 

ไปด้วย" 

แทนท่ีจะรูส้�านกึภาตวิติักลบัตอบกลบัด้วยท่าทียยีวน ท�าเอาธนานวัุติ

ฮึดฮัดด้วยความขัดใจ 

"พ่อครับ จะหงุดหงิดท�าไมเล่า ผมเอาถ้วยมาให้ ไม่คิดจะช่ืนชม

ลูกชายหน่อยเหรอ" 

"ฉันจะชื่นชมก็ต่อเม่ือแกมาช่วยงานท่ีบริษัทเต็มตัว แข่งให้น้อยลง

หน่อยไม่ได้เหรอวะ" ประมขุของบ้านเดนิไปนัง่โซฟาตวัตรงข้ามกบับุตรชาย 

มองถ้วยรางวัลด้วยแววตาไร้ความรู้สึก 

จริงอยู ่ท่ีเขาช่ืนชมในความสามารถด้านการแข่งรถของลูก แต ่

ถ้าหากว่าภาติวัติยังคิดท่ีจะแข่งรถต่อไปเรื่อยๆ เขาคงต้องสิ้นใจคาโต๊ะ

ท�างานเพราะความชราเป็นเหตุแน่ๆ 

อันท่ีจริงเขาไม่อยากคาดหวังกับลูกชายมากนัก เพราะไม่อยากได้ 

ช่ือว่าเป็นพ่อหัวโบราณท่ีหวังครอบง�าชีวิตลูก บังคับให้ท�าในสิ่งท่ีตัวเอง

ต้องการโดยไม่สนใจใคร แต่จะท�าอย่างไรได้ในเมื่อภาติวัติเป็นลูกชาย 

คนเดียวท่ีพอจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้บริษัทได้ กว่าเจ้าลูกชายคนเล็กจะ 
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เติบใหญ่มาให้พึ่งพา เขาก็อาจตายก่อน 

หลงัจากครสิตน่ิาหญิงสาวลกูครึง่ไทย-องักฤษผูเ้ป็นมารดาของภาตวิตัิ 

เสียชีวิต เจ้าสัวธนานุวัติก็ครองโสดมาจนภาติวัติอายุได้ย่ีสิบปีจึงแต่งงาน

ใหม่กบัสารนิและให้ก�าเนดิบุตรชายอีกคนในสองปีต่อมา เขาตัง้ช่ือบุตรชาย

คนเล็กว่าณัฐดนัยซึ่งตอนนี้อายุแค่เก้าขวบ ไม่ต้องคาดหวังเลยว่าเด็กชาย

จะสามารถขึ้นมานั่งเก้าอ้ีบริหารกิจการได้หรือไม่ แค่คาดหวังให้ตัวเอง 

ได้มีโอกาสเห็นลูกรับประกาศนียบัตรระดับไฮสกูลยังยาก 

"ครับพ่อ ผมจะแข่งให้น้อยลง แต่คงเลิกแข่งในสองสามปีนี้ไม่ได้  

ทีมไบรต์ไลต์ฯ ยังมีเป้าหมายคว้าแชมป์โลก" 

"พูดแบบนี้ทุกที" ธนานุวัติโคลงศีรษะอย่างอ่อนใจก่อนเบนสายตา 

มาจบัจ้องท่ีถ้วยรางวัลตรงหน้า ความผดิปกตบิางอย่างท�าให้เขาต้องคว้ามนั 

ข้ึนมาพินิจใกล้ๆ "ว่าแต่ปีนี้งบน้อยหรือไง เขาถึงได้เอาถ้วยมีต�าหนิมาให้

คนชนะ" 

คนก�าลังแฮงก์โอเวอร์ชะงักกับค�าถามของบิดา เขาจับจ้องที่รอยบุบ

บนถ้วยโลหะ ใจกระหวัดคิดถึงตัวต้นเหตุท่ีท�าให้ถ้วยรางวัลท่ีเขาและทีม 

ใช้ความพยายามอย่างยากล�าบากเพื่อที่จะได้มาต้องได้รับความเสียหาย 

ใครจะคดิว่าผู้หญิงตวัเลก็ๆ แบบนัน้จะหัวแข็งถงึข้ันท�าให้ถ้วยท่ีท�าจาก 

วัสดุค่อนข้างทนทานบุบได้ แค่คิดก็หงุดหงิดแทบบ้า 

"เขาไม่ได้เอาถ้วยมีต�าหนมิาให้หรอกครบั ยายบ้าท่ีไหนไม่รูล้้มเอาหัว

มากระแทก สภาพเลยเป็นอย่างที่เห็น" 

ธนานุวัตินิ่วหน้าเพราะค�าบอกเล่าของลูกชายดูเป็นเรื่องท่ียากเกิน 

จะเชื่อ ใครจะไปหัวแข็งขนาดนั้นได้ หรือถ้าเป็นเรื่องจริง...

เจ้าตัวก็คงต้องหัวโนเป็นลูกมะกรูดแน่ๆ 
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ธงลายหมากรุกโบกสะบัดพลิ้วไหวเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันยุติ 

ลงแล้ว นิดานุชมองรถเบอร์เก้าสิบแปดค่อยๆ เคลื่อนออกจากแทร็ก* โดย 

ผู้ที่อยู่หลังพวงมาลัยคือภาติวัติ 

มือเล็กจดบันทึกข้อความลงในสมุดโน้ต หน้ากระดาษว่างเปล่าบัดนี้

เต็มไปด้วยข้อความยาวเหยียดและจบด้วยบรรทัดสุดท้ายว่า... 

'ภาติวัติคว้าแชมป์เรซซ่ิงคาร์ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ 

สถิติ...' 

ร่างบางในชุดทะมัดทะแมงรวบผมไว้กลางศรีษะเป็นหางม้าคว้ากล้อง

ข้ึนมาบันทึกภาพเพือ่เกบ็ทุกอริยิาบถของนกัแข่งรถหนุม่ นบัเป็นครัง้ท่ีสอง

ท่ีเธอได้เข้าชมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบและเป็นครั้งแรกท่ีเธอมาดูการ

แข่งขันไกลถงึสงิคโปร์ ซ่ึงภาตวิตัคิว้าแชมป์ท้ังสองรายการ เป็นเรือ่งน่าท่ึง

ท่ีเขาสามารถเอาชนะทีมจากนานาชาตไิด้อย่างใสสะอาด มน่ิาเล่าเธอถงึเห็น 

ช่ือเขาเป็นตัวเต็งในรายการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ซีรี่ส์ท่ีจะมีข้ึนในปลายปีนี้ 

ว่ากันว่านั่นคือสนามแข่งท่ีเป็นท่ีสุดของโลก และนักแข่งทุกคนใฝ่ฝัน 

บทที่ 2
นักสะกดรอยไร้น้ำ�ย� 

* Track (แทร็ก) เส้นทางวิ่งในสนาม
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จะเข้าไปวิ่งอยู่บนแทร็กของรายการนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิต 

เธอเชียร์เขา 

ใช่! นิดานุชยอมรับว่าเสียงเธอแหบแห้งไปมาก ถึงแม้ว่าจะหงุดหงิด

ทุกครั้งท่ีเห็นใบหน้าหล่อเหลาของเขา แต่อย่างน้อยเขาก็คือตัวแทน

ประเทศไทย และเธอก็มีเลือดรักชาติอยู่เต็มเปี่ยม ดังนั้นเมื่อรถหมายเลข

เก้าสิบแปดแตะเส้นชัยจึงเผลอกรีดร้องด้วยความยินดีโดยไม่สนว่าจะ

เสียจริตหรือไม่ และนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเพราะมันหมายความว่า...

เธอเข้าถึงจิตวิญญาณของการแข่งรถอีกก้าวหนึ่งแล้ว 

การฉลองชัยชนะบนเทอร์เรซเตีย้ๆ ท่ีรายล้อมไปด้วยนกัข่าวยาวนาน

กว่าหนท่ีแล้ว คราวนีม้คีนส�าคญัข้ึนพดูแสดงความยินดแีละมอบของท่ีระลกึ

ให้ผูช้นะคนแล้วคนเล่า แต่เธอก็ไม่พลาดการเกบ็ภาพวิดีโอตอนภาตวัิตเิขย่า

แชมเปญ เพราะเธอรู้สึกว่าชอตนี้เป็นการเปล่งประกายเสน่ห์แห่งบุรุษเพศ

อันน่าหลงใหล เหมือนว่าเขาปล่อยฟีโรโมนจนบรรดาสาวๆ ไร้เรี่ยวแรง

ต้านทาน 

ซึ่งอันที่จริงเธอเองก็เผลอไปเหมือนกัน... 

หลังจากภาติวัติและทีมกลับเข้าไปพักผ่อน หลายคนต่างไปรอขอ 

ลายเซ็นและขอถ่ายรูปกับเขา คราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่สาวชาวไทย แต่เป็น 

ท้ังหญิงและชายชาวต่างชาติท้ังยุโรปและเอเชียท่ีต่างคลั่งไคล้ในตัวเขา 

จนอยากจะได้ภาพสกัใบท่ีมีภาติวติัอยู่ในเฟรม สงัเกตได้จากประตทูางออก

ท่ีหนาแน่นไปด้วยผู้คน จนต้องใช้เจ้าหน้าท่ีหลายสิบคนคอยเคลียร์พื้นท่ี 

ให้มีช่องว่างส�าหรับนักแข่งรถหนุ่มได้เดินเพื่อพบปะผู้คน 

นิดานุชกอดกระเป๋าตัวเองแน่นก่อนพ่นลมหายใจออกมา 

ครั้งนี้เธอคงไม่เอาตัวไปเบียดเสียดกับคนพวกนั้นอีกแล้ว ถึงแม้ว่า

เรื่องหน้าแตกท่ีเคยเกิดข้ึนจะไม่ใช่เรื่องท่ีเกิดข้ึนได้ง่ายๆ แต่ยอมรับว่า 

ถึงอย่างไรเธอก็ยังกลัวมากอยู่ดี ขายหน้าเรื่องหนึ่ง เจ็บตัวก็อีกเรื่องหนึ่ง 
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ทางที่ดี...เธอมองเขาห่างๆ ตรงนี้จะดีกว่า 

"สูงร้อยแปดสิบขึ้นไป" 

เธอพึมพ�ากับตัวเองเพราะมองจากตรงนี้ ในบรรดาคนที่ยืนรายล้อม

รอบตัวเขาซึ่งส่วนมากเป็นคนเอเชียไม่มีใครบดบังความสูงของเขาได้มิด 

เท่ากับว่าเขาต้องสูงมากๆ อาจจะถึงร้อยแปดสิบห้าด้วยซ�้า 

ขณะท่ีเธอก�าลังยืนจ้องภาติวัติอย่างเอาเป็นเอาตาย อยู่ๆ ประกาย

แสงจากดวงตาของเขาก็ตกกระทบดวงตาเธอ นิดานุชกะพริบตาถี่ๆ เพื่อ

ให้แน่ใจว่าเมื่อสักครู ่เขาผสานสายตากับเธอหรือไม่ แต่เมื่อมองอีกที 

จนแน่ใจจึงได้รู้ว่าเธอคิดไปเอง นั่นสิ! จากที่เธอยืนกับตรงที่เขาอยู่ห่างกัน

ร้อยเมตรได้กระมัง อีกอย่างเขาแทบไม่มีเวลาเงยหน้าข้ึนมาเลยด้วยซ�้า

เพราะมัวแต่ก้มหน้าก้มตาสนทนากับแฟนคลับ 

ครืดๆ 

ก่อนท่ีจะสนใจเขาไปมากกว่านี ้โทรศพัท์กส็ัน่เตอืนเสยีก่อนว่าขณะนี้

มีข้อความเข้ามา 

'ไปสิงคโปร์คนเดียวไม่บอกใคร แบบนี้ไม่ดีเลยนะฝัน' 

เกนหลงนี่เอง รู้ได้อย่างไรว่าเธอมาสิงคโปร์ ใช่สิ...เธอเผลอเช็กอิน

ชื่อสนามแข่งขันลงในเฟซบุ๊ก 

'ขอโทษค่ะ ฝันทนอยู่เฉยไม่ได้จริงๆ' 

'พี่ดีใจนะท่ีนักเขียนของพี่ตั้งใจหาข้อมูลในการท�างาน แต่ถ้าหาก 

มันท�าให้ฝันต้องเสี่ยงอันตราย พี่ก็ไม่โอเคเหมือนกันนะ' 

'ฝันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะพี่เกน เพราะว่ารายการแข่งขันของภาติวัติ

ในไทยมีอีกทีตั้งปลายเดือนหน้า ฝันไม่อยากเสียเวลารอนานเกินไป  

ท่ีส�าคัญ...การได้มาดูเขาแข่งขันถึงต่างประเทศแบบนี้ได้ข้อมูลส�าคัญ 

เยอะเลยนะคะ ไว้จะกลับไปเล่าให้ฟัง' 

นิดานุชพิมพ์ข้อความยาวเหยียดลงไปเพื่อยุติการสนทนา เธอเก็บ
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โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสะพายเม่ือเห็นว่าทีมงานเริ่มกันคนออกแล้ว ภาติวัต ิ

เดินฝ่าฝูงชนมายังรถตู้สีด�า เขาข้ึนไปนั่งบนรถตามด้วยกลุ่มชายในชุด 

ของทีมไบรต์ไลต์ฯ ราวสามสี่คน 

ด้วยสัญชาตญาณ นิดานุชยกกล้องบันทึกภาพเลขทะเบียนรถไว ้

อย่างรวดเร็ว 

"คืนนี้เขาจะไปไหนนะ" เธอจะรู้ได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้เลยท่ีเธอ 

จะตามตัวเขาได้มากขนาดนั้น 

นิดานุชเลือกท่ีพักใกล้รถไฟฟ้าย่านไชน่าทาวน์ นี่เป็นครั้งแรกท่ีเธอ

เดินทางมาสิงคโปร์ แต่เพราะท�าการบ้านมาดีเธอจึงค่อนข้างวางใจว่า 

ในสามวันสองคืนนี้เธอจะสามารถด�าเนินชีวิตต่างบ้านต่างเมืองได้โดย 

ไม่ยากล�าบากอะไร ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆ ท่ีมีสิ่งปลูกสร้าง 

ทันสมัย ท้ังรถบัสท่ีสะอาดปลอดภัยและมีสถานีรถไฟฟ้าท่ัวถึง แม ้

ค่าครองชีพจะแพงมากไปหน่อยก็ตาม 

หลังจบการแข่งขันวันนี้ พรุ่งนี้เธอจะต้องเดินทางกลับไทยแล้ว และ

เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นนิดานุชจึงคิดว่าจะไปเท่ียว

ตามแลนด์มาร์กส�าคัญๆ เพื่อเก็บไว้เป็นประสบการณ์ท่ีเธอคิดว่าสามารถ

น�ามาใช้ส�าหรับงานเขียนได้ 

การเขียนคือชีวิตของเธอ...

หญงิสาวบอกกบัตวัเองเช่นนัน้ เธอเสยีพ่อแม่ไปตัง้แต่ยังเลก็จึงเติบโต

มาโดยการเลี้ยงดูของย่า แม้จะเป็นเด็กก�าพร้าแต่ชีวิตเธอก็ไม่ได้ล�าบาก

ล�าเค็ญอะไร เพราะย่าเป็นคนฐานะดี มีหน้ามีตาในสังคมจังหวัดราชบุรี  

มีท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์เป็นรีสอร์ตหลายแห่งท่ัวจังหวัด เธออยู่อย่าง 

สุขสบายมาได้จนอายุยี่สิบปีย่าก็มาด่วนจากไปด้วยโรคชรา ท้ิงสิ่งสุดท้าย 

ไว้ให้เป็นมรดกยี่สิบล้านบาทถ้วน 
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ย่าคงกังวลว่าถ้าหากยกรีสอร์ตให้ เธอจะต้องถูกลูกๆ ของท่านซึ่งยัง

มีชีวิตอยู่รุมท้ึงแย่งชิงจนเป็นเรื่องเป็นราวบาดหมางให้คนตายต้องผวา  

ท่านจึงตัดปัญหายกมรดกเป็นเงินให้ซ่ึงมันอาจจะน้อยกว่าการได้รีสอร์ต 

สักแห่งเป็นสมบัติกินยันตาย แต่นิดานุชพอใจแค่นี้ เธอเป็นแค่เด็กสาว 

คนหนึ่งซึ่งอยากมีชีวิตสงบสุข แม้จะเป็นชีวิตที่ไม่มีใครก็ตาม 

นิดานุชนั่งรถมาถึงแม่น�้าสิงคโปร์ แสงไฟหลากสีดึงดูดเธอในทันที  

ท่ีนี่คือ Clarke Quay เป็นศูนย์รวมสถานบันเทิงท่ีมีชื่อเสียงของสิงคโปร์ 

อดีตท่ีนี่เคยเป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ท่ีใช้ขนถ่ายสินค้าจากส�าเภาโบราณท่ี

แล่นมาจากทั้งตะวันออกและตะวันตก สองฝั่งแม่น�้าเต็มไปด้วยโกดังสินค้า 

กะลาสีเรือ กุลีขนของ และพ่อค้าจากทุกสารทิศไม่ว่าจะอาหรับ ฝรั่ง  

แขกชวา จีน แต่ขณะนี้ท่ีท่ีเธอยืนอยู่กลับไร้ภาพเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง  

เท่าท่ีเห็นก็มีแต่ชายหนุ่มวัยท�างานมานั่งดื่มสังสรรค์ มีเสียงดนตรีอึกทึก

และบางร้านยังมีการโชว์รูดเสาจากสาวสวยในชุดเปิดเผย 

เธอเดินผ่านร้านอาหารต่างๆ เพื่อหาที่นั่งที่เหมาะกับตัวเอง ทว่า...

เสียงพูดคุยอันดังผิดปกติของกลุ่มชายหนุ่มท่ีก�าลังดื่มกินเรียกความสนใจ

จากเธอจนต้องหันไปมอง ภาพที่เห็นท�าให้นักเขียนสาวถึงกับเบิกตากว้าง 

ใครจะคิดว่าวันนี้เธอจะได้โชคสองชั้น ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง 

ภาติวัติ! 

หญิงสาวรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติ เธอเดินตัวลีบมานั่งยังท่ีนั่งซ่ึง 

ไม่ไกลจากกลุ่มของเขา ทันทีทันใดบริกรก็เดินมาต้อนรับ เธอจิ้มมือลง 

บนเครื่องด่ืมบางอย่างท่ีค่อนข้างมีสีสัน ก่อนท่ีจะเลิกสนใจสิ่งรอบตัวแล้ว

จับจ้องกลุ่มชายหนุ่มผู้ก�าลังสนทนาอย่างออกรส

"ไอ้ภาค ฟอร์มแกดีขึ้นทุกวันแบบนี้ แกคิดว่าปลายปีจะมีลุ้นไหมวะ" 

อทิตชวนพูดคุยถึงการแข่งขันของวันนี้ เขาคิดว่ามันเยี่ยมมากๆ ที่ภาติวัติ
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พาทีมคว้าแชมป์ได้อย่างสวยหรู ส่งผลให้เขาคาดหวังถึงการแข่ง WTCC* 

ที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ 

"มันต้องมีลุ้นอยู่แล้วพี่ ถ้าคว้าถ้วยนั้นได้ผมจะได้กลับไปช่วยพ่อ

ท�างานเสียที" 

ภาติวัติบอกกับอทิต เพื่อนรุ่นพี่ผู้ชักชวนเขาเข้ามาในวงการรถแข่ง 

อทิตเป็นเจ้าของทีมไบรต์ไลต์ฯ มีรายได้หลักจากสินค้าและบริการต่างๆ  

ท่ีเข้ามาขอเป็นสปอนเซอร์ สองปีหลังมานี้ทีมท�ารายได้ดีขึ้นมากจากการ 

คว้าชัยชนะหลายครั้งติดต่อกัน และยิ่งจะมีแนวโน้มดีข้ึน อย่างน้อยการ 

ได้ครองถ้วยเอเช่ียนคัพในวันนี้ก็คงท�าให้โทรศัพท์ของอทิตสายไหม้ไป

เหมือนกัน 

"เฮ้ย! แกอยู่ช่วยฉันอีกสองปีสวิะ ทุกอย่างก�าลงัไปได้ด้วยด ีจะท้ิงกนั

ง่ายๆ เลยเหรอ" 

"นกัแข่งตวัส�ารองกม็ ีขยนัป้ันหน่อยสพ่ีิ ผมคงไม่อยูแ่ข่งไปจนแก่แน่ๆ 

แกว่าไงไอ้นัฐ แกเห็นแววใครไหม" ภาติวัติหันไปถามผู้ร่วมทีมรุ่นน้อง  

นฐัเป็นผูช่้วยคนส�าคญัของอทิต เป็นนกัวางแผน เป็นช่าง เป็นผูป้ระสานงาน  

เรียกได้ว่าเป็นทุกๆ อย่างของทีมเลยก็ว่าได้ 

"ถ้าจะให้ตอบแบบเอาใจกค็งต้องบอกว่าเวลานีย้งัไม่มีใครแทนท่ีเฮียได้  

แต่ถ้าจะให้ตอบแบบตรงๆ ก็คือ...ตอนนี้ยังไม่มีใครแทนที่เฮียได้ สรุปเลย

ก็คือเวลานี้...ทีมของเรายังไม่มีใครเก่งพอจะมาแทนที่เฮียได้เลย" 

ภาตวิตัเิกอืบพ่นลมหายใจออกมา นอกจากจะไม่ได้ยนิดต่ีอการป้อยอ

ของหนุ่มรุ่นน้องแล้ว ยังนึกอึดอัดท่ีต้องห้ามเท้าตัวเองไม่ให้ส่งไปยังร่าง

ของมันอีก

"เว่อร์ไปไอ้นัฐ ที่ชนะไม่ใช่เพราะฉันเก่ง แต่ทีมเราต่างหากที่เก่ง" 

* WTCC : FIA World Touring Car Championship เป็นการแข่งขันทัวริ่งคาร์ชิงแชมป์นานาชาติ ซึ่งสนับสนุนโดย
สมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ
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"พูดได้ดีนะเฮีย แบบนี้ค่อยน่านับถือให้เป็นลูกพ่ีหน่อย" คีตภัทร 

ที่นั่งถัดไปชูแก้วบรั่นดีให้ 

"ใช่สิวะ โดยเฉพาะแกไอ้คราม" 

ภาตวิตับิอกอย่างจรงิใจ ชายหนุม่รุน่น้องมดีีกรเีป็นถงึวิศวกรยานยนต์ 

อาชพีหลกัคอืเจ้าของอู่ซ่อมรถรายใหญ่ในกรงุเทพฯ ส่วนงานในสนามแข่งรถ 

เป็นแค่งานท่ีชอบและไม่ได้ท�ามันเพื่อแสวงหารายได้เป็นหลัก ดังนั้น 

คีตภัทรจึงทุ่มเทให้กับทีมอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะสถานการณ์ใด 

และเขาท�ามันได้ดีเสมอมา 

"มันแน่นอนอยู่แล้ว เฮียภาคพูดขนาดนี้แล้ว เฮียทิตน่าจะขึ้นค่าแรง

ให้ผมบ้างนะ" 

"พูดโยงไปได้นะโว้ยไอ้คราม เงินท่ีแกหาได้จากอู่มากกว่าท่ีฉันให ้

ไม่รู้กี่เท่า อย่ามาหวังรวยจากฉันหน่อยเลย ไม่ขอให้ท�าฟรีก็ดีถมไปแล้ว" 

"บ้าน่า ผมไม่ใช่พ่อพระนะเฮีย" 

"เรื่องนั้นอย่าเพิ่งพูดถึงเลย" นัฐเอ่ยปากเพราะมีเรื่องท่ีส�าคัญกว่า 

ต้องพูด "วันนี้ผมเห็นไอ้อรรถที่สนามด้วยนะเฮีย" 

"จริงเหรอวะ" ภาติวัติสนใจขึ้นมาทันที 

อรรถเป็นนกัแข่งของเจเคเรซซ่ิงทีม ก่อนหน้ามีผลงานเป็นอันดับหนึง่

มาตลอด แต่เกอืบสองปีให้หลงัมานีมั้กจะสสูกีบัไบรต์ไลต์ฯ และผลดักนัแพ้

ผลดักนัชนะ จนกระท่ังช่วงครึง่ปีมานีเ้จเคเรซซ่ิงแพ้ให้พวกเขาสีร่ายการรวด  

ส่งผลให้ทีมของอรรถถูกสปอนเซอร์ถอนตัวไปหลายเจ้า และดูเหมือนว่า 

ไม่ว่าอรรถจะพยายามเท่าไหร่ก็ยังคงเข้าเส้นชัยเป็นทีมท่ีสองตามหลัง

ไบรต์ไลต์ฯ อยู่ดี 

ดังนั้นจึงช่วยไม่ได้ท่ีอรรถจะไม่ค่อยถูกชะตากับคนของไบรต์ไลต์ฯ 

จนครัง้หนึง่ถงึข้ันยกพวกตกีนัมาแล้ว ภาตวิตัไิม่อยากทะเลาะด้วยเท่าใดนกั

เพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกของธนานุวัติ บุคคลผู้มีหน้ามีตาในสังคม  
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การมเีรือ่งอือ้ฉาวจะส่งผลต่อธรุกจิของพ่อ แค่ทุกวันนีเ้ขาไม่ได้ช่วยงานเตม็ท่ี 

ก็แย่มากแล้ว เขาไม่อยากสร้างปัญหาใดๆ ท่ีจะกระทบถึงท่าน แต่ทว่า 

ลูกทีมของเขาก็เป็นหนุ่มเลือดร้อนเกินกว่าจะยอมปล่อยให้ถูกท้าทาย 

อยู่ฝ่ายเดียว เหตุการณ์วันนั้นจึงจบด้วยการแลกหมัดกันโดยไม่รู ้ผล 

แพ้ชนะ โชคดีที่เรื่องไม่ดังขึ้นมาจนเป็นข่าวฉาวอย่างที่กลัว แต่ถึงกระนั้น

เขาก็ถูกพ่อสวดยับไปหลายชั่วโมงจนเข็ดมากอยู่ดี 

"มันคงแค้นมากท่ีเราได้เป็นตวัแทนมาแข่งครัง้นี ้ ผมกลวัว่าคนอย่างมัน 

จะคิดไม่ซื่อ" คีตภัทรกล่าวอย่างคนที่มักคิดล่วงหน้าไปก่อน

ท้ังอทิตและนัฐพยักหน้าช้าๆ เชิงเห็นด้วย แต่ภาติวัติกลับนิ่งคิด 

อย่างที่คาดเดาไม่ได้ว่าเขารู้สึกอย่างไร 

"อย่าไปสนใจมันเลย ปล่อยให้มันบ้าไปคนเดียวนั่นแหละดีแล้ว" 

การพดูคยุของสีห่นุม่ยังคงด�าเนนิต่อไป ขณะท่ีพวกเขาไม่มทีางรูเ้ลยว่า 

ทุกอย่างอยู่ในสายตาของใครบางคนตลอดเวลา 

หลังจากเริ่มเมาได้ที่ ภาติวัติและพรรคพวกต่างก็ชวนกันกลับเพราะ

ต่างเหนื่อยกับการแข่งขันกันมาท้ังวัน นิดานุชควักเงินจ่ายค่าเครื่องดื่ม 

ท่ีเธอไม่แตะแม้แต่นิดเดียวก่อนเดินตามสี่หนุ่มไปห่างๆ โดยท่ีตัวเองก็ 

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท�าไมต้องท�าถึงเพียงนี้ เธอควรจะหันหลังกลับตั้งแต่

ทราบช่ือยีห้่อของบรัน่ดท่ีีพวกเขาดืม่ ย่ีห้อเสือ้ นาฬิกา และเครือ่งแต่งกาย

ของเขาซ่ึงจะน�าไปใช้ในงานเขียน แต่ทว่า...เธอไม่อาจห้ามสองขาของตวัเอง 

ไม่ให้เดินตามพวกเขาไปได้เลย 

ภาตวัิตเิดนิรวมกลุม่กบัคนอ่ืนๆ ไปจนกระท่ังถงึมมุตกึ อยู่ๆ ใครคนหนึง่ 

ในกลุ่มก็ชะงักฝีเท้าและท�าให้ทุกคนพลอยหยุดตามไปด้วย นิดานุชแทบ 

เก็บเสียงร้องไม่อยู่เพราะไม่รู้ล่วงหน้าว่ากลุ่มของชายท่ีเธอก�าลังตามอยู่นี ้

จะหยุดเดินกะทันหัน หญงิสาวเบิกตากว้างก่อนถอยฉากเข้ามุมตกึให้พ้นจาก 
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สายตาพวกเขา 

ร่างบางหายใจหอบด้วยความตื่นตระหนก เธอรีบต้ังสตินับหนึ่งถึง 

สิบก่อนค่อยๆ โผล่หน้ามาดูอีกครั้ง แต่ปรากฏว่าภาพทีมนักแข่งรถท้ังสี่ 

ที่เธอเห็นเมื่อนาทีก่อนบัดนี้กลายเป็นความว่างเปล่าไปเสียแล้ว เธอรีบพา

ตวัเองออกจากมุมตกึ วิง่ไปยังทิศทางท่ีคดิว่าพวกเขาน่าจะไปโดยไม่คดิหน้า 

คิดหลัง ทันใดนั้นเองใครบางคนก็กระชากอย่างแรงจนร่างเธอปลิววืดไป 

อีกทาง 

หัวใจดวงน้อยหล่นหายไปจากอก ใบหน้าใสซีดเผอืดจนขาวไปท้ังหน้า 

มือหนาของใครคนนั้นบีบแขนเธอแรงข้ึน สีหน้าถมึงทึงราวกับจะปลิด

วิญญาณเธอ

"คะ...คะ...คุณ" 

"เธอตามฉันมาท�าไม!" 

ภาติวัติเค้นเสียงจนเกือบจะกลายเป็นค�าราม นิดานุชเบิกตากว้าง 

แทบหยุดหายใจ ลมตีข้ึนมากลางหน้าอก กระแสเลือดในกายว่ิงช้าลง  

ก่อนสตสิมัปชัญญะจะดบัมืดลงเหมอืนใครมาปิดสวิตช์ ร่างบางทรดุฮวบลง 

โดยที่ครั้งนี้ภาติวัติไม่ปล่อยให้เธอร่วงก้นกระแทกพื้นอย่างเคย 

นิดานุชลืมตาข้ึนมาอีกครั้งด้วยความคิดว่าตัวเองฝันไป หญิงสาว

พยายามปรับสายตาเพื่อให้มองภาพรอบกายได้ชัดเจนมากข้ึน สิ่งแรกท่ี 

เธอเห็นคือเพดานห้องสดี�าทะมึน หญิงสาวต้องทบทวนความจ�าของตวัเอง 

อีกครั้งและนึกได้ในทันทีว่าเพดานห้องที่เธอเช่าพักนั้น...เป็นสีขาว 

หรือว่านี่คือฝันซ้อนฝัน 

"ตื่นขึ้นมา ถ้าไม่อยากหลับตลอดไป" 

เสียงกังวานท่ีเจือปนด้วยความไม่พอใจปลุกคนสะลึมสะลือให้ตื่น

เต็มตา ภาพที่เห็นคือชายร่างสูงสี่คนก�าลังยืนล้อมเธออยู่ และเป็นภาติวัติ
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ที่จ้องมองเธอด้วยแววตาดุดัน 

ด้วยสญัชาตญาณ นดิานชุถดกายหนจีนร่วงจากโซฟาก้นกระแทกพ้ืน

ดังปั้ก! เคราะห์ดีท่ียังมีพรมรองรับน�้าหนัก ไม่เช่นนั้นเช่ือได้เลยว่าเธอ 

จะต้องเดินไม่ได้ไปอีกหลายวัน แต่ถึงจะเจ็บเพียงใดหญิงสาวก็ไม่มีแก่ใจ 

จะคิดถึงมันแม้แต่น้อย เพราะเวลานี้เธอก�าลังประหว่ันพรั่นพรึงกับ

เหตุการณ์ตรงหน้ามากกว่า 

"คุณจะท�าอะไรฉัน" 

"แล้วเธอล่ะ คิดจะท�าอะไร" 

ภาติวัติถามขณะที่สืบเท้าเข้าไปหา นิดานุชถอยกรูดจนชิดผนัง 

เธอตายแน่แล้ว เธอต้องเอาชีวิตมาท้ิงในประเทศท่ีไม่ใช่บ้านเกิด 

เมืองนอน เลวร้ายไปกว่านั้น...

เธออาจต้องมาเสียพรหมจรรย์ที่นี่ 

"ฉันเปล่านะ ฉันไม่ได้คิดจะท�าอะไร" 

"เธอตามฉันมา!" ภาติวติัโต้กลบัด้วยเสยีงอนัดงัจนร่างเลก็สะดุง้ละล�า่

ละลักตอบ 

"ไม่ ฉันไม่ได้ตามพวกคุณเลยนะ คุณเข้าใจผิด" 

"เธอคดิว่าฉันจ�าเธอไม่ได้เหรอ เธอท�าถ้วยแชมป์ซูเปอร์คาร์ฉันเสยีหาย  

แล้วยังมาโผล่ท่ีนี่อีก เหลือเช่ือเกินไปหน่อยไหมถ้าจะบอกว่ามันเป็นเรื่อง

บังเอิญ" 

นิดานุชกลืนน�้าลายอย่างยากล�าบาก ไม่คิดว่าเขาจะจ�าเธอได้ 

"ปากแข็งแบบนี้ต้องใช้วิธีทรมานถึงจะยอมเปิดปาก จัดเลยไหมเฮีย" 

คีตภัทรเสนอสีหน้าจริงจังติดเหี้ยมเกรียมเสียจนคนถูกขู่หน้าซีดลงไปอีก 

"ว่าไง เธอจะบอกดีๆ หรือว่าจะให้ใช้วิธีทรมาน" ใบหน้าหล่อเหลา

เคร่งเครียดข้ึน จนกระท่ังเห็นว่าหญิงสาวตรงหน้ายังเอาแต่ท�าหน้าตื่นแต่

ไม่ยอมปรปิาก ความอดทนเขาจงึหมดลงในนาทีนัน้ "อย่าเสยีเวลาถามเลย 
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ไอ้คราม เอามีดมา" 

มีด! เขาจะเอามีดมาท�าไม!

"นี่! คุณ...คุณจะฆ่าฉันเหรอ! หรือว่า..." ดวงตากลมโตเบิกกว้าง  

ปากสั่นระริก "หรือว่าจะ...จะฆ่าข่มขืนฉันเหรอ!" 

"ว่าไงนะ!" ภาติวัติหันกลับมามองคนพูดด้วยแววตาคล้ายเหลือเชื่อ 

ในขณะท่ีอทิต นฐั และคตีภทัรหน้าเหวอไปตามๆ กนั "ดสูภาพตวัเองบ้างนะ" 

ค�าพูดติดเหยียดหยามและสายตาดูถูกอย่างเปิดเผยของภาติวัติและ

ผองเพือ่นท�าให้ความกลวัของนดิานชุจางหายไปหมดสิน้ก่อนจะแทนท่ีด้วย

ความโกรธจัด เธอลุกพรวดขึ้นมายืนประจันหน้ากับชายทั้งสี่อย่างเอาเรื่อง 

นิดานุชเกลียดการโดนดูถูกมากท่ีสุด เพราะถ้ารับได้เธอคงไม่ต้อง 

ตามผูช้ายแปลกหน้ามาไกลถงึนีเ่พยีงเพราะต้องการดคูวามเป็นไปของเขา

เพื่อน�าไปใช้เขียนนิยายเรื่องต่อไป แต่เพราะเธอรับไม่ได้ซ�้ายังเกลียดเอา

มากๆ ถึงได้ยอมทุ่มเทเพื่อลบค�าสบประมาทของนักวิจารณ์นิรนาม และ 

ถึงเธอจะไม่ได้อยากถูกข่มเหง แต่วิธีพูดของเขาก็น่ารังเกียจไม่แพ้กัน 

"สภาพอย่างฉันมันเป็นยังไงไม่ทราบ!" 

"เฮ้ย! ไอ้ภาค ปล่อยเขาไปเถอะว่ะ ฉันว่ายายนี่สติไม่ค่อยดีว่ะ เมื่อกี้

ยังกลัวพวกเราอยู่เลยนะโว้ย! ตอนนี้มายืนเถียงหน้าตาเฉย" อทิตเดินไป

กระซิบเพื่อนรุ่นน้องขณะที่สายตายังจับจ้องร่างเล็กไม่วางตา 

"สภาพยังไงน่ะเหรอ" ภาติวัติไม่ได้สนใจค�าเตือนของอทิต เขา 

ยังโต้ตอบคนที่เพื่อนรุ่นพี่บอกว่า 'สติไม่ค่อยดี' ต่อไปอย่างไม่ลดละ "ที่บ้าน

เธอคงไม่มีกระจกล่ะม้ังถึงได้ถามค�าถามนี้ออกมา ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคย

เจอผูห้ญิงท่ีไร้เสน่ห์แบบเธอมาก่อนเลย อย่าว่าแต่คดิจะท�าอะไรแบบนัน้เลย  

แค่มองยังรู้ว่าไม่ชอบ แล้วถ้าคนอย่างฉันอยากจะมีอะไรกับผู้หญิงสักคน 

คงไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกมั้ง" 

ภาติวัตไิม่พดูเปล่า เขายังมองเธอตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า ร่างบอบบาง 
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สวมชุดเสือ้ยืดกางเกงยีนขายาวพอดตีวั ผมยาวตรงท่ีถกูรดัด้วยหนงัยางไว้

กลางศีรษะบัดนี้หลุดลุ่ย

"น่าเกลียด วิจารณ์ผู้หญิงเสียๆ หายๆ แบบนี้ได้ยังไง" 

"เลกิพล่ามได้ละ เธอบอกมาดีกว่าว่าเธอตามพวกเรามาท�าไม ไม่งัน้..."

แทนค�าพูด ภาติวัติคว้าแขนของหญิงสาวนิรนาม ออกแรงกระชาก

จนร่างนั้นปลิววืดมาชิดตัวเขา กดบ่าเธอให้โน้มกายลงก่อนดึงมือบอบบาง

มาวางแนบกับโต๊ะแล้วหันไปหาคีตภัทร "เอามีดมา" 

นดิานชุตาเหลอืก มองมือตวัเองท่ีถกูกดให้แน่นิง่กบัโต๊ะเย็นเฉียบด้วย

ความกลัวสุดชีวิต นิ้วท้ังห้ากางออกคล้ายๆ กับว่ามันก�าลังจะสั่งลา  

หญิงสาวออกแรงดงึหวงัให้หลดุจากพนัธนาการของเขาทว่าไร้ผล จนกระท่ัง

มีดปลายแหลมจิ้มลงระหว่างนิ้วช้ีกับนิ้วกลาง สติเธอก็แทบจะดับมืดไป 

อีกรอบ

"ไอ้อรรถมันให้เธอมาท�าอะไร" 

"อรรถไหน ฉันไม่รู้จัก" 

"บอกไปสิยายหนู ก่อนที่นิ้วจะหาย" อทิตช่วยเร่งอีกแรง 

นดิานชุช้อนตามองชายหนุม่ท้ังสีค่น รูส้กึเหมือนเห็นฝงูไฮยีน่าก�าลงั 

รุมทึ้งเหยื่อก็มิปาน 

ใช่แล้ว งานนี้เธอคือ 'เหยื่อ' อย่างไม่ต้องสงสัย ภาพบรรยากาศ 

ของห้องชุดหรูราคาแพงจึงไม่ต่างจากลานประหารชีวิต 

"นับหนึ่งถึงสาม หนึ่ง..." ภาติวัติบอกท่าทางเอาจริง

"อย่านะ ฉันยอมแล้ว ฉันยอมบอกก็ได้ว่าฉันตัง้ใจสะกดรอยตามคณุ" 

ภาติวัติหรี่ตาลงครึ่งหนึ่งเม่ือได้รับค�าตอบท่ีตรงกับความเข้าใจ 

ตั้งแต่แรก เขาดึงร่างบางขึ้นแล้วผลักเธอนั่งลงบนโซฟา 

นิดานุชรู ้สึกเหมือนตัวเองเป็นสิ่งของสักอย่างท่ีเขาจับลุกจับโยน 

ได้ตามใจชอบ เธอพยายามควบคมุอาการสตแิตกให้ได้มากท่ีสดุ ไม่แน่ใจว่า 
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ตัวเองก�าลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรกันแน่ เธอม่ันใจว่าบุคคลกลุ่มนี้ไม่ใช ่

พวกโจรผู้ร้ายหรือมาเฟียท่ีจะท�าอะไรเธอในลักษณะนั้นได้ ตรงกันข้าม 

ภาติวัติเป็นถึงลูกชายเจ้าของบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ เป็นท่ีรู้จักของคน 

ในสงัคม ในขณะเดียวกนัชายอีกสามคนกอ็ยู่ในกลุม่ของทีมแข่งรถระดบัโลก  

แต่เหตใุดพวกเขาถงึได้แสดงพฤตกิรรมเหมือนพวกแก๊งผูมี้อิทธพิล ข่มขู่เธอ 

อย่างไร้อารยธรรม 

"ตามพวกฉันมาท�าไม ไอ้อรรถมันให้มาล้วงความลับอะไรหรือไง" 

"ท่ีฉันตามคุณกเ็พราะว่าฉันช่ืนชอบคุณต่างหาก คนช่ืออรรถอะไรนัน่ 

ฉันไม่รู้จัก" นิดานุชไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด แต่เธอก็ไม่ได้โกหก 

เธอต้องช่ืนชอบในตัวเขาอยู่แล้ว ถ้าไม่ชอบเธอจะเลือกเขามาเป็น

อิมเมจพระเอกนยิายของเธอท�าไม แต่ตอนนีเ้ริม่ไม่ม่ันใจเพราะเริม่เอนเอียง

ไปทางเกลียดมากกว่า 

"ช่ืนชอบ แบบอยากเป็นเมียของเฮยีภาคน่ะหรอื" คราวนีน้ฐัท่ีนิง่เงยีบ

มาตลอดออกความเห็น 

ภาติวัติกอดอกหรี่ตามองหญิงสาวตรงหน้า 

ถ้าเป็นเพราะเหตุนั้นจริงๆ เธอก็เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากเลยทีเดียว 

"บ้าเหรอ! ฉันแค่ชอบที่เขาเก่ง ไม่ได้อยากเป็นเมีย" นิดานุชหน้าง�้า 

คนพวกนีห้ยาบคายชะมดั ท้ังท่ีหน้าตากด็หูล่อเหลา แต่ปาก...เหมือน

เลี้ยงสุนัขไว้ทั้งฝูง 

"เธอชื่ออะไร" 

"นิดานุช" ไม่มีความจ�าเป็นอะไรจะต้องปิดบัง "รู้แล้วก็ปล่อยฉันไปสิ" 

"ชอบฉัน แล้วท�าไมต้องท�าท่าเหมือนหวาดระแวงแบบนั้น" 

"สิง่ท่ีคณุท�ากบัฉันไม่น่ากลวัเลยม้ังคะ" พดูพลางลบูข้อมือ ความเจ็บ

จากการถกูบีบอย่างแรงยงัไม่จางหาย นกึโมโหตวัเองท่ีขวญัอ่อนจนหมดสต ิ

เลยเป็นเหตุให้เขาลากเธอมาในที่ลับตาคนแบบนี้ 
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"คดิว่าแค่พดูแล้วพวกเราจะเช่ือเหรอ" ภาตวัิตติัง้แง่ มันเช่ือยากจรงิๆ 

ว่าเธอชอบเขา เพราะดูเหมือนเจ้าหล่อนต้องการผลประโยชน์บางอย่าง

มากกว่า ท่ีผับเขาก็สังเกตเห็นว่าหญิงสาวพยายามฟังในสิ่งท่ีพวกเขาพูด 

คอยจดข้อความลงสมุดบันทึกตลอดเวลาอีกด้วย 

ใช่! สมุดบันทึก 

"ไอ้นัฐ เอากระเป๋าเธอมา" 

นฐัหยบิส่งให้ทันที ภาตวิตัคิวานหาของในกระเป๋าหนงัสนี�า้ตาลขนาด

พอเหมาะ ไม่นานก็พบกับสิ่งที่ต้องการ 

นดิานชุตกใจไม่รูร้อบท่ีเท่าไหร่ เธอท้ังกลวัท้ังโมโหในความถอืวิสาสะ

ของเขา "อย่านะ! คุณไม่มีสิทธิ์ค้นของของคนอื่น" 

"ใครสนล่ะ" ดวงตาร้ายเปล่งประกายวูบ 

นิดานุชอยากจะกระโดดไปท้ึงผมดกหนาของเขานัก เธอลุกยืนข้ึน

ตั้งใจจะคว้าของในมือเขา แต่ถูกคนท่ีเธอแน่ใจว่าช่ือ 'นัฐ' และ 'คราม'  

ดึงตัวไว้ 

ภาตวัิตกิวาดตาอ่านข้อความในหน้ากระดาษอย่างเร่งรบี สิง่ท่ีเห็นคอื

ภาพถ่ายของเขากับข้อมูลส่วนตัวยาวเหยียดตั้งแต่ประวัติ รายการแข่งขัน

ตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการท่ีรอแข่งถึงสิ้นปี และในหน้าท่ีเธอเขียน

ล่าสุดคือยี่ห้อแอลกอฮอล์ เสื้อผ้า นาฬิกาที่เขาสวมวันนี้ 

ไม่มีข้อความไหนที่แสดงให้เห็นว่าเธอประสงค์ร้ายต่อเขา ทว่าถึงจะ

เป็นเช่นนั้นมันก็ดูน่ากลัวมากอยู่ดีท่ีมีใครก็ไม่ทราบมีข้อมูลของเขามาก

เพียงนี้ มากจนเหมือนรู้จักเขาดีกว่าตัวเขาเองด้วยซ�้า 

ดวงตาสีนิลหันกลับมามองคนท่ีถูกนัฐและคีตภัทรล็อกตัวไว้ เธอ 

เป็นหญิงสาวร่างเล็ก ใบหน้ากระจ่างใส เดาว่าอายุไม่น่าจะเกินสิบแปดปี  

การแต่งกายก็เหมือนเด็กยังไม่พ้นวัยมัธยม 

"เธอชอบฉนัจรงิๆ เหรอสาวน้อย" ภาตวัิตเิดนิเข้ามาใกล้ เชยคางมน
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ให้เงยหน้าสบตากับเขา ซึ่งเขาไม่พบแววตาแห่งความชื่นชมใดๆ จากเธอ 

ตรงกันข้ามมันเป็นแววตาแห่งความหวาดหวั่นมากกว่า 

"ฉัน...คอืว่า...ฉัน..." นดิานชุพดูไม่ออก ใจเธอเต้นรวัแรงข้ึนเหมอืน

มันจะทะลุออกมาจากอก ใบหน้าหล่อเหลาห่างจากเธอแค่คืบ ใกล้จน 

ได้กลิ่นน�้าหอมผสมแอลกอฮอล์จากกายก�าย�าของเขา 

"ว่าไง ถามท�าไมไม่ตอบ" 

"ฉันชอบคุณ แต่ว่า...ฉันไม่ได้อยากเป็นเมียคุณ" นิดานุชหลับตาปี๋

ไม่กล้าสบตา เธอก�าลังโกหกหรือพูดความจริงอยู่กันแน่ สับสนจนบรรยาย

ไม่ถูกแล้ว 

เธอไม่ชอบท่ีเขาไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ ใช้ค�าพูดกล่าวดูถูกเธอ  

และแสดงพฤติกรรมกักขฬะ ทว่าอีกใจ...เธอก็สัมผัสได้ถึงแรงดึงดูด 

ในตัวภาตวิตัซ่ึิงท�าให้หัวใจเธอสัน่ระรวั เขาเป็นภาพพิมพ์ของพระเอกนยิาย

เธอได้ 

เป็นได้อย่างดีเสียด้วย 

"ถงึเธออยาก ฉันก็ไม่สงเคราะห์เธอหรอก จ�าไว้ให้ดนีะยายเดก็ไร้สาระ 

อย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีก ฉันไม่ต้องการให้คนอย่างเธอมาตามชอบฉัน  

เอาเวลานี้ไปตั้งใจเรียนดีกว่ามั้ง" 

ฉันเรียนจบแล้ว อีตาบ้า! นิดานุชเถียงอยู่ข้างในใจ 

"เข้าใจที่ฉันพูดไหม" 

นิดานุชไม่ตอบแต่พยักหน้าช้าๆ 

"เข้าใจว่าอะไร" 

"อย่ายุ่งกับคุณอีก อย่ามาให้คุณเห็นหน้า" 

"ดีมาก ปล่อยเธอซะ" 

นฐักบัคตีภทัรปล่อยร่างเลก็ให้เป็นอสิระทันที หญิงสาวรบีถลาไปคว้า

สมดุบันทึกจากเขา แต่เจ้าของร่างสงูชูขึน้สดุแขนท�าให้คนตวัเลก็ไม่สามารถ
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คว้าเอาในสิ่งท่ีต้องการได้ ซ�้ายังเหมือนว่าเธอกับเขาก�าลังใกล้ชิดกันมาก 

เกินไปอีกด้วย 

นิดานุชเริ่มรู้สึกตัว หญิงสาวถอยออกมามองอย่างเคืองๆ 

"คุณ ฉันขอของของฉันคืนด้วย" 

"ไม่ได้ ฉันยึด" 

"ได้ไง นั่นมันของของฉันนะ" 

"แต่ข้างในนี้มีข้อมูลของฉันเต็มไปหมด เรื่องอะไรจะปล่อยให้มันไป

อยู่ในมือเธอ" 

"แต่ว่ามันส�าคัญกับฉันมาก ขอคืนเถอะค่ะ" 

ภาติวัติมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างประเมิน ถ้าหากว่าเธอชอบเขา

จริงๆ ก็เท่ากับว่าเธอคลั่งเขามากเลยทีเดียวถึงได้ต้องการสมุดเล่มน้ีคืน

ขนาดนี้ 

ให้ตายเถอะ ถึงอย่างไรก็ดูน่ากลัวมากเกินไปอยู่ดี เขาไม่ใช่ดารา 

ที่จะเป็นปลื้มกับการคลั่งไคล้อย่างไร้สติแบบนี้ 

"เลือกเอาว่าเธอจะออกจากห้องนี้ไปโดยท่ีมีชีวิต...แต่ไม่มีสมุดนี่  

หรือเธอจะออกไปแบบมีสมุดนี่...แต่ไม่มีชีวิต" 

ดวงตาเขาฉายแววเหี้ยมเกรียมขึ้นอีกครั้ง จนนิดานุชอยากจะร้องไห้ 

ถ้าหากว่าไม่มีสมุดนั่นก็เท่ากับว่าสิ่งท่ีเธอท�ามาท้ังหมดสูญเปล่า  

เธอทุ่มเทแทบตายเพือ่รวบรวมข้อมูลท้ังหมดมาใช้ในการเขียนนยิายของเธอ  

แต่แววตากร้าวของภาติวัติก็บ่งบอกว่าเขาไม่ยอมคืนมันให้เธอแน่ๆ

เธออยากยอมตายจริงๆ นะถ้าเป็นไปได้...
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ท�าไมถึงได้ซวยแบบนี้วะ 

นดิานชุบ่นกบัตวัเองเป็นครัง้ท่ีร้อย แต่ด้วยสติของนกัเขียนสาวผูก้�าลงั

จะมีช่ือเสียงโด่งดังในอนาคต (คหสต.) หญิงสาวรีบจดภาพของภาติวัติ 

ท่ีเธอได้พบอย่างใกล้ชิดลงในสมุดท่ีเพิ่งซ้ือมาใหม่ แม้จะหงุดหงิดไปบ้าง

แต่เธอไม่มีทางล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆ 

นี่ยังโชคดีที่เธอไม่ถูกเขาค้นกล้อง ไม่เช่นนั้นถ้าเขายึดเมมโมรี่การ์ด

ไปด้วย น่ันจะเป็นความซวยท่ีสดุตัง้แต่จกัรวาลนี้ได้ก่อก�าเนดิมาเลยทีเดยีว 

ภาติวัติคงไม่รู ้...หรืออาจจะรู้ แต่คงไม่เข้าใจหรอกว่าเธอต้องใช ้

ความพยายามมากเพียงใดกว่าจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างได้มากขนาดนี้  

เธอต้องค้นคว้าเรื่องการแข่งรถ ลงภาคสนาม ขึ้นรถ ลงเรือ ต่อเครื่องบิน

ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ แต่ความพยายามท้ังหมดกลับกลายเป็นการสูญเปล่า 

ทุกอย่างหายวับไปกับตาเพียงแค่เธอก้าวพลาดไปก้าวเดียว และเขาใจร้าย

มากเกนิไป นีข่นาดเธอยอมลงทุนบอกชอบเขาท้ังท่ีไม่เคยบอกผูช้ายท่ีไหน

มาก่อน เขายังเย็นชาป่าเถื่อนกับเธอถึงเพียงนี้ จิตใจท�าด้วยอะไร! 

แต่คิดหรือว่าเธอจะยอมแพ้ง่ายๆ 

บทที่ 3
ยักษ์ผู้ฆ่�แจ็ค
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ไม่มีทาง...

นิดานุชสูดลมหายใจเข้าลึก เธอท้ิงตั๋วเท่ียวกลับไทยก่อนห้ิวกระเป๋า

เข้าพกัในโรงแรมระดบัห้าดาวสนนราคาต่อคนืแปดพันบาทไทย พระเจ้า...

เธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ ท่ียอมเสยีเงนิมากมายขนาดนีเ้พือ่สมุดบันทึกเล่มเดยีว 

แต่ถอยหลงัตอนนีก้็ไม่ทันแล้ว เธอจ่ายเงนิไปเยอะ และจะไม่ยอมคว้า

น�้าเหลวเป็นอันขาด! 

01.30 น.

ร่างบางในชุดเสื้อแขนยาวสีด�า กางเกงวอร์มจ๊ัมพ์ขาสีเดียวกัน 

นั่งไขว่ห้างอยู่บริเวณโถงกลางของโรงแรม ภายในใจจดจ่อรอคอยแต ่

ในขณะเดียวกันก็เริ่มหวั่นวิตก นิดานุชรอจนความกล้าท่ีมีเริ่มลดน้อย 

ถอยลงไปทุกขณะ ซ�้าเวลานี้บริเวณห้องโถงของโรงแรมก็เงียบสนิทเป็น

ป่าช้า ใจหนึ่งภาวนาขอให้ความกล้าหาญอย่าหายไปจากเธอ แต่อีกใจเธอ

กก่็นด่าภาตวิตัด้ิวยความหงดุหงดิโมโหข้อหาท่ีเขาท�าให้เธอตกท่ีนัง่ล�าบาก 

และราวกบัว่าเขารูต้วั ร่างสงูของคนท่ีเธอรอคอยเดนิเข้ามาพร้อมกบั

หญิงสาวผู้หนึ่ง ทั้งคู่อยู่ในสภาพเมามาย 

นี่เป็นความจริงอีกข้อของภาติวัติท่ีเธอรู้มา เขาชอบดื่ม...สังสรรค์ 

เก่งเป็นท่ีหนึ่ง และไม่มีสักคืนท่ีเขาจะพลาดการเฉลิมฉลองกับผองเพื่อน 

นบัว่าเป็นเรือ่งดท่ีีวนันีเ้ขาเมากลบัมาโดยไม่มีเพ่ือนๆ ร่วมแก๊งกลบัมาด้วย 

ถ้าจะให้เดานิดานุชก็เดาได้ว่าในอีกไม่กี่นาทีเพื่อนๆ ของเขาคงจะกลับมา

ในสภาพเดียวกัน 

เธอต้องท�าทุกอย่างให้รวดเร็วก่อนคนพวกนั้นจะกลับมาเจอ 

คนเมามักจะไร้สติและเพลี่ยงพล�้าได้ง่าย เธอจะใช้โอกาสนี้ในการ

ล่อลวงเขา...เอ๊ย! หลอกล่อเขาเพื่อเอาสมุดบันทึกกลับคืนมา จากนั้น 

เธอจะหายตัวไปอย่างเงียบเชียบท่ามกลางราตรีอันมืดมิด 
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หยุดเพ้อได้แล้วฝัน! 

นิดานุชรีบเตือนตัวเอง หญิงสาวสลัดความเพ้อเจ้อท้ิงก่อนจับจ้อง 

ที่เจ้าของร่างระหงเย้ายวน ผิวขาวจัด หน้าตาบอกยี่ห้อยุโรปจ๋า 

เธอต้องก�าจัดเจ้าหล่อนให้พ้นทางเสียก่อน 

"Sorry, I think you just dropped your wallet." (ขอโทษนะคะ  

ฉันว่าคุณท�ากระเป๋าเงินหล่น) 

นดิานชุช้ีมือไปด้านนอก สาวเจ้าท่ีก�าลงักรึม่ๆ มท่ีาทีตกใจข้ึนมาทันที 

เจ้าหล่อนพึมพ�าขอบคุณยกใหญ่ก่อนจะรีบส่งชายผู้ซ่ึงเมามายจนไร้สต ิ

ฝากเธอไว้ก่อน นิดานุชรับร่างนั้นมาด้วยความเต็มใจ และเมื่อแหม่มสาว

หันหลัง เธอก็รีบลากภาติวัติไปยังทิศทางของลิฟต์ทันที 

"หนักเป็นบ้า" นิดานุชอดบ่นไม่ได้ 

นักแข่งรถหนุ่มมีรูปร่างสูงใหญ่เพราะส่วนหนึ่งเขามีเช้ือสายยุโรป 

จากฝั่งแม่ท่ีเป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ สรีระของสาวเอเชียแท้ๆ อย่างเธอ 

จึงมีลักษณะเหมือนกระต่ายสักตัวก�าลังแบกเสาไฟฟ้าก็มิปาน 

ถึงกระนั้นนิดานุชก็พาเสาไฟฟ้า เอ่อ...นักแข่งรถหนุ่มมาถึงหน้า 

ประตูห้องของเขาจนได้ เธอยืนหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อย 

ชีวิตเธอนี่มันยากล�าบากทุกเรื่องเลยสิน่า 

"เข้าห้องได้หรือยัง" เสียงอ้อแอ้ของคนเมาไม่ได้ท�าให้นิดานุชตกใจ

เท่ากับการท่ีเขาใช้มือเย็นเฉียบสอดเข้าไปใต้เสื้อยืดของเธอ รั้งเอวบาง 

ให้เข้าไปชิดกายเขา 

คนถูกคุกคามใจหายวาบ ขนลุกเกรียวไปทั้งตัว แต่ก่อนที่สติจะแตก

กระเจิงไปมากกว่านี้ หญิงสาวเร่งรวบรวมความกล้าล้วงเข้าไปในกระเป๋า

กางเกงของเขา ไม่ถึงนาทีก็สามารถดึงคีย์การ์ดออกมาได้ส�าเร็จ 

พอเปิดประตูได้เธอก็จัดการเสียบคีย์การ์ดกับช่องเสียบ ระบบไฟฟ้า

ภายในห้องท�างาน แสงไฟสีส้มสว่างข้ึน แอร์คอนดิช่ันท�างาน เธอพา 
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ร่างสูงมาถึงโซฟาตัวใหญ่ที่โถงกลาง วางเขาลงอย่างละมุนละม่อม 

"อย่าตื่นขึ้นมานะเจ้ายักษ์ แจ็คจะขโมยไข่ทองค�าตอนนี้ล่ะ" นิดานุช

กระตุกย้ิมอย่างผู ้ชนะ ความรู ้สึกเหมือนเพ่ิงเล่นเกมผ่านด่านยากๆ  

ได้อย่างไรอย่างนั้น แม้ใจหนึ่งจะยังหวิวๆ ที่เกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้ถูกผู้ชาย

สัมผัส แต่อีกใจหนึ่งก็ลิงโลดที่เห็นว่าทุกอย่างก�าลังจะผ่านไปได้ด้วยดี 

"ฮื่อ!" 

"เฮ้ย!" 

เสียงครางของคนเมาท�าเอาคนท่ีก�าลังดื่มด�่ากับชัยชนะต้องสะดุ้ง 

ตัวโยน นิดานุชมองยักษ์หลับอย่างหวั่นใจ เมื่อเห็นว่าภาติวัติแค่เมา 

จนเพ้อ ไม่ได้ตื่นมาเจอเธอกลางดึก หญิงสาวก็พ่นลมหายใจออกมาด้วย

ความโล่งอก นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าเธอต้องรีบออกไปจากห้องนี้ให้เร็ว

ที่สุด 

นิดานุชกวาดสายตามองรอบๆ ห้องอย่างรวดเร็ว ไม่นานเธอก็เห็น 

สิ่งท่ีต้องการวางอยู ่บนโต๊ะไม่ไกลจากสายตา หญิงสาวใจเต้นรัวด้วย 

ความดีใจ เธอรีบก้าวเท้าเร็วๆ ไปยังโต๊ะตัวดังกล่าว แต่ว่าขณะท่ีก�าลัง 

จะเอื้อมมือคว้ามัน บางอย่างก็เคลื่อนไหวผ่านหน้าเธออย่างรวดเร็ว 

ฟึ่บ! 

สมุดโน้ตปกสชีมพหูวานฉ�า่ลอยข้ึนจากโต๊ะราวกบัมเีวทมนตร์ นดิานชุ 

ตะลึงงัน กะพริบตาหลายสิบรอบถึงได้รู้ว่าสมุดโน้ตไม่ได้ลอยได้เอง แต่ 

มันลอยเพราะมีคนท�าให้มันลอยต่างหาก 

"ยายขี้ขโมย" 

เสียงกังวานดังข้ึนด้านหลัง นิดานุชไม่ได้คิดไปเอง เธอรู้สึกเหมือน

ลมหายใจของเจ้าของเสียงเป่ารดต้นคออยู่ตอนนี้ หัวใจของเธอหวิวไหว 

สั่นกลัว 

ยักษ์ตื่นแล้ว...แจ็คคงไม่แคล้วต้องตาย! 
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คนขี้ขโมยค่อยๆ ผินกายมาเผชิญหน้ากับร่างสูง ใจสวดภาวนาให้ 

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ภาพหลอนหรือความฝัน 

ทว่าแววตากรุ่นโกรธ ลมหายใจอุ่น และกลิ่นแอลกอฮอล์ก็ชัดเจน 

เกินกว่าที่จะหลอกตัวเองได้ 

"คุณ" 

"เธอหาอะไรอยู่เหรอ ใช่ท่ีตายหรอืเปล่า ถ้าใช่...เธอกเ็จอท่ีตายสมใจ

แล้วล่ะ!" 

กรี๊ด! 

เธอกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเปล่งออกมาสักแอะ กลัวจนพูดไม่ออก 

บอกไม่ถูก ทว่ากระนั้นความกลัวก็ยังไม่มากพอท่ีจะท�าให้เธอล่าถอยไป

ง่ายๆ 

"ว่าไง!" ภาติวัติตะคอกจนร่างบางสะดุ้งโหยง นิดานุชกลั้นหายใจ 

จนจะหมดลม "จะสั่งเสียใครก่อนไหม" 

"ฉัน...ฉัน...ฉัน..." 

"พูด!" 

"ฮือ ฉันแค่มาเอาของของฉันคืน อย่าท�าอะไรฉันเลยนะ" นิดานุช

หลบัตาผลกัร่างสงูออกไป ทว่าแรงท้ังหมดท่ีเธอมกีลบัท�าให้ร่างนัน้เพียงแค่

เซถอยหลังไปได้ก้าวเดียว

"ของนี่ฉันยึดแล้ว" 

"แต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์มายึดนะคะ" 

"ข้อมูลในนี้คือข้อมูลของฉัน หรือจะลองให้ต�ารวจมาตัดสินดู จะได้ 

รู้ว่าใครผิดใครถูก" 

ท่าทีเอาจริงของภาติวัติท�าให้นิดานุชเผลอกลืนน�้าลาย เอาจริงๆ เธอ

ก็ไม่รู้กฎหมายดีพอท่ีจะไปเถียงกับเขาได้ ฉะนั้นแล้วจึงช่วยไม่ได้ท่ีเธอ 

จะกลัวไว้ก่อน ใบหน้าอ่อนใสอย่างเด็กมัธยมซีดลงอย่างท่ีไม่แน่ใจว่า 
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กลัวถูกด�าเนินคดีหรือกลัวไม่ได้ของคืนมากกว่ากัน 

"คุณ ฉันไม่ได้คิดท�าอะไรไม่ดีจริงๆ นะคะ ฉันขอสมุดโน้ตคืนเถอะ 

แล้วฉันจะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีก" 

"ถ้าเธอบอกว่าเธอชอบฉัน ท�าไมเธอต้องสนใจสมุดบ้านี่ด้วย ในเมื่อ

ฉันก็อยู่ตรงหน้าเธอ" 

นิดานุชเผลอขบฟันกับริมฝีปากแดงเรื่อของตัวเองอย่างประหม่า 

ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้ชอบเขาจริงๆ เลยสักนิด แต่เพราะเหตุใดค�าพูดของ

เขากลับมีอิทธิพลต่อจิตใจของเธออย่างไม่น่าเป็นไปได้ 

"คือว่า..." 

"เธอต้องการอะไรกนัแน่ เธอไม่ได้ชอบฉันหรอืปลืม้ฉันอย่างท่ีเธอพูด

ใช่ไหม" ภาติวัติจับจ้องใบหน้าของหญิงสาวซ่ึงจริงๆ แล้วยังอยู่ในสถานะ

คนแปลกหน้า แววตาของเธอแฝงไปด้วยความตืน่ตระหนก ทว่าขณะเดยีวกนั 

ก็ผสมปนเปไปด้วยความเด็ดเดี่ยว สัญชาตญาณท�าให้เขาสัมผัสได้ว่า 

เธอประสงค์ผลประโยชน์บางอย่างจากข้อมูลมากมายของเขามากกว่า 

การเก็บเอาไว้ดูเล่นแน่ๆ 

ขนาดว่าเขายังเปิดอ่านไม่หมด เขายังรู้สึกถึงความน่ากลัว...

"คุณ...ก�าลังเมานะคะ" นิดานุชพูดราวกับว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ เมื่อสักครู่

กว่าเธอจะลากเขามาถึงห้องได้ก็ท�าเอาไหล่แทบทรุด แล้วเหตุใดตอนนี้ 

เขาจึงได้ดูเหมือนคนที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน 

"ฉันแค่แกล้งเมา" 

"แกล้งเมา! คณุแกล้งเมาเพือ่หลอกล่อผูห้ญิงคนนัน้งัน้เหรอคะ" นดิานชุ 

เบิกตากว้างด้วยความตกใจ 

พระเอกในนิยายของเธอไม่มีทางท�าเรื่องชั่วๆ แบบนั้นแน่ 

"เป็นโรคประสาทหรือเปล่า นี่ฉันก�าลังสอบสวนเธอ ไม่ใช่ให้เธอ 

มาต�าหนิเรื่องส่วนตัวของฉัน ถ้าจะให้พูดกันจริงๆ เธอก็มีความผิดถึง 
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สองกระทง ข้อแรก...เธอก�าลังเข้ามาขโมยของในห้องของฉัน ข้อสอง...

เธอท�าให้ฉันอดมีค�่าคืนดีๆ กับสาวเซ็กซี่ หรือว่า..." ภาติวัติคว้าหมับเข้าที่

คางมนได้รูป มองสัดส่วนภายใต้เสื้อผ้ามิดชิดอย่างจาบจ้วง "ฉันจะให้เธอ

รับผิดชอบข้อหลังก่อนดี" 

กรี๊ด... 

นิดานุชกรีดร้องในใจอีกแล้ว เพราะเธอร้องไม่ออก ในขณะที่ใบหน้า

หวานชาดิกจนขยับไม่ได้ ข้างในนั้นแทบเสียสติ แค่คิดว่าเขาจะลากเธอ 

ข้ึนเตยีงไปท�าอะไรต่อมิอะไรอย่างป่าเถือ่นเหมือนฉากในนยิายสบิแปดบวก

ท่ีพระเอกกระท�าย�่ายีนางเอกสมใจแล้วสุดท้ายกลับมาลงเอยอย่างแฮปปี้ 

เอ็นดิ้ง 

เธอไม่มีวันมีความรักแบบนั้นแน่ เธอไม่มีวันรู้สึกดีที่ถูกผู้ชายท�าร้าย

ข่มเหง ถ้าจะต้องเจออะไรแบบนั้นเธอขอตายเสียดีกว่า 

"ไม่ตอบ แสดงว่ายอม ใช่สิ! ก็เธอบอกว่าชอบฉันนี่นะ ท�าไมเธอ 

จะไม่ยอมมีอะไรกับฉันง่ายๆ เล่า" 

"ไม่นะ!" นิดานุชขืนตัวสุดก�าลังเมื่อเขาละมือจากใบหน้ามาคว้าแขน 

พยายามดึงเธอ "ฉันขอล่ะ ฉันยอมแล้ว ฉันยอมบอกทุกอย่างแล้ว แต ่

อย่าท�าอะไรฉันเลย" 

สีหน้าและน�้าเสียงตื่นกลัวของนิดานุชท�าให้ภาติวัติอึ้งไป รู้สึกละอาย

ใจเหมือนกันท่ีใช้เรื่องน่ารังเกียจแบบนั้นมาข่มขู่สตรีเพศ พอได้สติจึง 

ปล่อยแขนบอบบางให้เป็นอิสระง่ายๆ 

นดิานชุเองกเ็ริม่รูส้กึเหมือนกนัว่าเธอกลวัจนเสยีจรติ หญิงสาวถอยหลงั 

จนชิดขอบโต๊ะ ขณะเดียวกันก็คอยมองคนตรงหน้าตลอดเวลา 

"ออกไปจากห้องฉันได้แล้ว" ภาติวัติบอกพลางหันหลังให้ 

นิดานุชรีบก้าวไปขวาง 

เธอกลัว...แต่เธอก็ไม่อยากเริ่มนับหนึ่งใหม่ ในสมุดบันทึกมีข้อมูล 
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ท่ีต้องใช้ในการเขียนตั้งมากมาย เธอใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะรวบรวมมา 

ได้ ไหนจะพล็อตเรื่อง ประโยคสนทนา ฉากส�าคัญๆ ท่ีเธอบังเอิญนึกได ้

แล้วจดมันไว้อย่างละเอียด ถ้าจะให้เธอเสียทุกอย่างไปตอนนี้ เธอขอตาย

เสียดีกว่า 

"คุณภาติวัติ ฉันขอร้องล่ะ" 

"ไม่!" 

"ถ้าคุณคืนสมุดให้ฉัน ฉันจะยอมบอกความจริงทุกอย่าง นะคะ" 

เจ้าของใบหน้าหล่อเหลาก้มมองคนพูดด้วยแววตาเฉยชาก่อนจะพูด

บางอย่างที่ท�าให้คนฟังถึงกับอ้าปากค้าง "ฉัน-ไม่-อยาก-รู้" 

นักเขียนสาวแทบกลั้นใจตาย ท�าไมพระเอกในจินตนาการของเธอ 

ถึงได้แล้งน�้าใจ ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ ใจร้ายไม่ต่างจากฆาตกรอ�ามหิต 

เขาท�าแบบนี้เหมือนต้องการฆ่าเธอให้ตายทั้งเป็น 

ด้านภาติวัติ เขาเริ่มหงุดหงิดด้วยสาเหตุหลายประการ ข้อส�าคัญเลย

คอืเขาไม่สามารถท�าอะไรหญิงสาวตรงหน้าได้แม้ว่าเธอจะก่อความร�าคาญ

ให้มากขนาดนี้ และนั่นกลายเป็นว่ามันยิ่งท�าให้เขารู้สึกว่าตัวเองก�าลังท�า

เรือ่งไร้สาระเหลอืเกนิท่ีเอาเวลามาเถยีงกบัผูห้ญิงเพีย้นๆ คนหนึง่อยู่แบบนี้ 

"ไปได้แล้ว" 

"ไม่ค่ะ" 

นิดานุชบอกด้วยน�้าเสียงหนักแน่น เขาคงไม่รู้ว่าเธอเป็นพวกดื้อรั้น

ดงึดัน หากตัง้ใจจะท�าอะไรก็ไม่เคยยอมแพ้ถอยหลงักลบัง่ายๆ ทว่าเธอเอง

ก็คงไม่รู้...ว่าภาติวัติก็เป็นพวก 'แพ้ใครไม่เป็น' เหมือนกัน

"อยากได้นักใช่ไหม ไปเก็บเอาสิ" 

ภาติวัติสาวเท้าไปท่ีระเบียงโรงแรม เปิดประตูแล้วจัดการโยนสมุด

บันทึกในมือลงไปยังด้านล่าง นิดานุชตกใจจนแทบสิ้นสติ เพราะหากมัน

เป็นแค่พ้ืนหินดนิทราย เธอคงจะวิง่ลงไปเกบ็โดยไม่ต้องคดิ แถมจะยกมอืไหว้ 
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ขอบคุณเขาอีกด้วยซ�้า แต่เพราะด้านล่างมันคือแม่น�้าสิงคโปร์ท่ีระดับ 

ความลกึมากพอท�าให้คนคนหนึง่ตายได้ง่ายๆ เธอจงึท�าได้แค่ว่ิงไปท่ีระเบียง

และทันได้เห็นว่าสมุดท่ีอยู่กับเธอมาหลายเดือนก�าลังจมสู่ห้วงกระแสธารา

อันด�ามืด 

กรี๊ด...

เธอกรีดร้องในใจเป็นรอบท่ีสาม อยู่ๆ น�้าตาแห่งความคั่งแค้นก ็

ไหลทะลักออกมา เธอค่อยๆ หันกลับมามองคนใจร้ายด้วยแววตา 

กรุ่นโกรธ น�้าตาไหลพราก ท�าเอาภาติวัติหน้าเหวอเพราะไม่คิดว่านิดานุช

จะรักสมุดบันทึกเล่มนั้นมากถึงเพียงนี้ 

"ไอ้คนบ้า! คุณท�าแบบนี้ท�าไม! คุณรู้ไหมว่าฉนัต้องใช้ความพยายาม

มากแค่ไหนถึงจะรวบรวมข้อมูลได้มากขนาดนี้ คุณคงไม่รู้ ไม่สนใจว่า 

ใครจะเป็นจะตายกับเรื่องอะไรเพราะคุณมันพวกคนใจด�า! คุณสะใจที่ท�าให้

คนอื่นเป็นทุกข์ ท�าลายความฝันของคนอื่นแล้วตัวเองก็ชนะ คนนิสัยไม่ดี!" 

เอาจริงๆ ค�าต่อว่าของหญิงสาวตรงหน้าห่างไกลจากค�าว่า 'หยาบ' 

หรือ 'รุนแรง' มาก ทว่ากลับกระทบหัวใจของภาติวัติได้อย่างท่ีไม่มีใคร 

เคยท�าได้มาก่อน เขายอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนหายใจไม่สะดวก 

ล�าคอตีบตนั ยิง่เหน็วา่หญงิสาวใช้หลงัมอืเชด็น�า้ตาท่าทางเหมือนคนหัวใจ

สลายแบบนั้น เขายิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กไม่มีทางสู้ 

"นี่! ไอ้สมุดเล่มนั้นมันส�าคัญกับเธอมากนักหรือไง" 

"กบ็อกแล้วไงว่าส�าคญัๆ! ท�าไมคณุไม่สนใจฟังฉันบ้าง" พูดไปกร้็องไห้ไป  

เธอห้ามน�้าตาไม่อยู่จริงๆ และลืมไปเลยว่าชายตรงหน้าไม่ใช่คนท่ีเธอ 

จะสามารถแสดงความรู้สึกแบบนี้ออกมาด้วยได้ 

"งัน้ฉันให้เธอถ่ายรปูคูก่บัฉันก็ได้ เอาไหม เลีย้งข้าวสกัม้ือ ไปเดตกนั

ก็ได้" 

"จะบ้าเหรอ! ฉันไม่ได้ชอบคุณ แต่ท่ีฉันตามคุณก็เพราะว่าฉันเป็น 
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นักเขียน!" 

"นกัเขียน!" จรงิอยูท่ี่เขาตกใจกบัค�าประกาศอย่างไร้เย่ือใยของหญิงสาว  

ทว่าเขาก็ยังงงกับค�าบอกเล่าของเธอ ซ่ึงมันไม่ได้ท�าให้เขาเข้าใจอะไร 

ขึ้นมาเลย "แล้วยังไง" 

"ฉันแค่ต้องการข้อมูลไปใช้ในงานเขียนของฉัน ฮึก! ฉันคิดผิดจริงๆ 

เลยท่ีเลือกคุณเป็นพระเอก ไม่อย่างนั้นฉันคงไม่ต้องมาเจอเรื่องเลวร้าย 

แบบนี้ ฉันเสียเวลาไปอยู่ในสนามแข่งตั้งหลายวันท้ังท่ีแสบแก้วหูแทบแย่ 

ร้อนก็ร้อน ไหนจะต้องเสียเงินเสียทองตามคุณมาถึงท่ีนี่ ฉันคิดว่าอีกนิด

เดียวข้อมูลก็จะสมบูรณ์แล้วแต่คุณกลับเอามันโยนทิ้งไปต่อหน้าต่อตาฉัน" 

ภาตวิติัเริม่ปะติดปะต่อเรือ่งราวได้ เขาเข้าใจแล้วว่าเหตใุดหญิงสาวผูน้ี ้

จงึมข้ีอมูลของเขามากมาย เขาไม่เคยอ่านนวนยิาย หรอืพูดง่ายๆ งานเขียน

แนววรรณกรรมแทบไม่เคยผ่านสายตาเขา เขาไม่อ่านอะไรนอกจากเรือ่งท่ี 

เป็นความรู้ในต�าราเรียนหรือความรู้เกี่ยวกับงานท่ีต้องท�า ส�าหรับเขา...

หนังสือนวนิยายเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ

"แล้วเธอมาเลือกฉันท�าไมล่ะ" น�้าเสียงท่ีเคยเข้มงวดอ่อนลงอย่าง 

เห็นได้ชัด 

กลายเป็นนิดานุชเองท่ีเสียงแข็งกลับไป "ก็เพราะฉันเสิร์ชค�าว่า  

'นักแข่งรถ' ในกูเกิล แล้วมันมีแต่ข้อมูลของคุณข้ึนมาเต็มไปหมดน่ะสิ  

ฮึก...ฮึก" 

พูดมาถึงตรงนี้นิดานุชก็ร้องไห้หนักข้ึนอีก โมโหจนท�าอะไรไม่ถูก  

ส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของเธอ ข้อมูลส�าคัญแบบนี้เธอกลับจดไว้ในสมุด

แทนที่จะบันทึกไว้ในอีเมล เธอสะเพร่าและดวงซวยมากๆ ในคราเดียวกัน 

ภาติวัติพ่นลมหายใจออกมา นึกไม่ถึงเลยว่าชีวิตจะต้องมาเจออะไร

แบบนี้ ยิ่งเห็นว่านักเขียนสาวเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ใจเขายิ่งอ่อนไหว ถ้าจะ

ให้ยอมรับตรงๆ เลยก็คือ...เขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงท่ี 'แพ้น�้าตาผู้หญิง'  

Page �������������.indd   45 7/6/2561 BE   16:24



พิกัดรักแสนกล

46

อย่างมาก ยิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุด้วยแล้วก็ยิ่งท�าให้รู้สึกแย่  

"งั้น...ฉันจ่ายเงินค่าเสียหายให้ก็ได้" 

"ใครจะสนเล่า" เธอยังร้องไห้ 

"เอาล่ะๆ ฉันรู้ว่าเธอเสียใจ หยุดร้องไห้ซะ ฉันจะจ่ายเงินชดเชย 

ที่เธอต้องเสียไประหว่างเดินทางมาที่นี่ แล้วก็จะให้บัตรวีไอพีเธอทุกสนาม

ท่ีฉันไปแข่งท้ังปี เธอจะได้ดูฉันแข่งอย่างใกล้ชิด ในห้องแอร์เย็นๆ  

ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วก็จะยอมให้เธอสัมภาษณ์จนกว่า 

เธอจะพอใจ ให้เข้าไปดูโรงซ่อมบ�ารุงรถเลยก็ได้เอ้า"

ได้ผล...

ร่างบางท่ีสะอ้ืนไห้หยุดร้อง เธอปาดน�้าตาลวกๆ ก่อนผสานสายตา 

กับดวงตาสีนิลอย่างเอาจริงเอาจัง 

"สาบาน" 

"อะไรนะ" 

"สาบานว่าคณุจะไม่ผดิค�าพูด คณุจะรกัษาสญัญาทุกอย่างท่ีคณุพดูมา" 

"ไร้สาระ ฉันไม่เชื่อในค�าสาบาน แต่ฉันเชื่อในสัจจะของตัวเอง"

"ได้! ฉันจะเชื่อในสัจจะของคุณ" 

นิดานุชบอกก่อนหันกลับไปมองผืนน�้าอันด�ามืดอีกครั้ง ตอนนี้ 

สมุดบันทึกของเธอคงเปื่อยยุ่ยไปกับกระแสน�้าแล้ว เธอเสียดาย แต่จะมัว

มานัง่เสยีใจนานไม่ได้ คนอย่างนดิานชุไม่มีทางยอมแพ้อะไรง่ายๆ คดิในอีกแง่  

นี่อาจจะเป็นโอกาสท่ีดีส�าหรับเธอท่ีจะได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง 

ที่ส�าคัญ...เธอไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเดียว

"ซวยฉิบ" ภาติวัติสบถออกมา ค่อนข้างหัวเสีย จากนี้ไปเขาจะรับมือ

กับความวุ่นวายอย่างไรจึงจะไม่กลายเป็นโรคประสาทไปเสียก่อน 

แต่นิดานุชไม่สนใจ เธอยังพูดต่อไปอีกว่า... 

"ต่างประเทศด้วยนะ อย่าลืม" 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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