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กลางดึกสงัด ณ บ้านพักแห่งหนึ่งในแอลเอ 

อาจเป็นเพราะไฟในบ้านหลังงามปิดมืด ไม่ก็เพราะมันตั้งอยู่ห่างจาก 

บา้นหลงัอืน่ ๆ หรอือาจเพราะมเีพยีงแสงดวงจนัทรน์วลสลวักลางฟา้ บรรยา- 

กาศโดยรอบจึงช่างหม่นหมอง เงียบงันคล้ายไม่มีผู้อาศัย 

ทว่าหากเดินลงบันไดไปยังห้องใต้ดินลึกลงไปในตัวบ้าน เมื่อเปิด 

ประตูออก จะพบห้องขนาดเล็กอวลด้วยไอน้ำเปียกชื้นตรงหัวมุม เสียง 

มอเตอร์เครื่องจักรกับเสียงน้ำไหลดังแผ่วเบาเป็นจังหวะสม่ำเสมอเล็ดลอด 

ออกมา ก่อนที่พวกมันจะพลันเงียบลง 

แอ๊ด...ประตูไม้เปิดออก เผยให้เห็นร่างชายหนุ่มหน้าตาอิดโรย 

คนหนึ่ง ตัวชื้นด้วยเหงื่อเย็นเฉียบที่คาดว่าคงเกิดจากการทำอะไรบางอย่าง 

ในห้องนั้น เขาเปิดประตูห้องใต้ดินออกกว้าง มองเลยไปยังกำแพงบ้าน  

สายตาแดงก่ำจ้องเขม็งเมื่อเห็นแสงสะท้อนวิบวับของเลนส์กล้องถ่ายรูป

ไอ้พวกปาปารัซซี่...ภาพคนพวกนั้นถือวิสาสะยื่นกล้องข้ามกำแพงบ้าน 

มาแอบถ่ายรูปยามวิกาลเป็นสิ่งที่เขาเห็นเจนตา  พรุ่งนี้เศษกระดาษห่อ 

แฮมเบอร์เกอร์ที่พวกมันกินทิ้งไว้ไม่แคล้วเกลื่อนเต็มใต้กำแพงเหมือนเดิม

ชายหนุ่มปิดประตู เดินเลี่ยงไปใช้บันไดอีกแห่งเข้าตัวบ้าน เขากดปุ่ม 

บนผนัง สั่งให้ม่านของหน้าต่างทุกบานคลี่กางลงบดบังแสงจันทร์ด้านนอก  

บรรยากาศภายในห้องรับแขกพลันเยียบเย็น ตุบ เสียงหนังสือพิมพ์บน 
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พื้นห้องถูกเตะ 

โทนี่ บริดเจท ผู้จัดการส่วนตัวของชายหนุ่มเป็นคนนำหนังสือพิมพ์ 

ฉบับนั้นมาให้เขาเมื่อกลางวัน แสงจันทร์รางเลือนพอจะส่องให้เห็นถ้อยคำ 

เผ็ดร้อนบนพาดหัวข่าว 

[...เฮลีย์สารภาพรักเรย์โนอาห์!]

[ยอดยีป้ระจำฮอลลวีูด้ เฮลยี ์ ลสัค ์ ขอเรยโ์นอาห ์ ขวญัใจอเมรกินัชน  

เป็นแฟน  -  เมาท์กันให้แซดว่าเมื่อคืนวานเฮลีย์ ลัสค์ ทำตาเล็กตาน้อยใส่ 

เรย์โนอาห์...]

ข้อความถัดมาเต็มไปด้วยคำเสียดสีเหยียดหยาม ติด ๆ กันมีรูปถ่าย 

ของคนในข่าวกระจายอยู่เต็มหน้า

[ใหต้ายเถอะ เฮลยี!์ ถงึขัน้ขอเรยโ์นอาหแ์ตง่งาน เปน็บา้ไปแลว้จรงิ ๆ 

สินะ] ถัดจากข้อความรุนแรงบนพาดหัวข่าว มีรูปถ่ายเฮลีย์กำลังปีนกำแพง 

หนีออกจากสถานบำบัดผู้ติดยาเมื่อปีก่อน ส่วนอีกคอลัมน์ที่เขียน [เปรียบ- 

เทียบประวัติของเฮลีย์ ลัสค์ กับโนอาห์ เรย์คาร์ลตัน] ก็ใช้รูปตอนเฮลีย์ 

หกล้มขณะถือกาแฟออกมาจากศาล หลังไปฟังคำตัดสินให้เขาทำงานบำเพ็ญ 

ประโยชน์จากคดีเมาแล้วขับ มันเป็นรูปที่เฮลีย์เกลียดที่สุด

ชายหนุ่มเหยียบหนังสือพิมพ์นั่นซ้ำแล้วเอี้ยวตัวมา 

ผนังห้องรับแขกตรงหน้าเขาเต็มไปด้วยรูปถ่ายมากมายของเด็กชาย 

หน้าตางดงามผิดกับภาพในหนังสือพิมพ์เมื่อครู่ลิบลับ ทุกรูปเป็นรูปสมัยเด็ก 

ของเขา

เฮลีย์เคยเป็นดาราเด็กชื่อดัง หลังสูญเสียพ่อแม่กะทันหันด้วยอุบัติ- 

เหตุ ชีวิตเขาก็จมดิ่งอย่างรวดเร็ว เฮลีย์ติดทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ มีเซ็กซ์และ 

พี้ยาเป็นว่าเล่น รูปโฉมที่เคยน่ารักน่าเอ็นดูจึงค่อย ๆ  เสื่อมโทรม ไม่มีอะไร 

น่าดึงดูดอีก

แม้มรดกกับเงินค่าตัวที่เขาหาได้จะมหาศาล แต่ด้วยการรุมสูบทึ้งจาก 

ญาติ ๆ ราวกับตัวเรือด ประกอบกับนิสัยฟุ้งเฟ้อ พ่วงด้วยสารพัดคดีขึ้นโรง 

ขึ้นศาลที่เจ้าตัวขยันก่อ ส่งผลให้ฐานะการเงินปัจจุบันของเฮลีย์จวนเจียนจะ 

ลม้ละลาย ผูด้แูลบญัชขีองเขาเคยเตอืนวา่ หากยงัใชจ้า่ยสรุุย่สรุา่ยแบบนีต้อ่ 
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เขามีสิทธิ์ล้มละลายภายในหนึ่งปี แต่เฮลีย์กลับไม่สะทกสะท้านสักนิด

นั่นเพราะเขาคิดว่าตัวเองยังคงรูปงาม น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนตอนเป็น 

ดาราเด็ก เฮลีย์คิดว่ารูปน่าเกลียดที่พวกปาปารัซซี่ถ่ายไปเกิดจากมุมห่วย ๆ 

ส่วนรูปไม่สวยตามงานถ่ายแบบที่มีติดต่อเข้ามานาน  ๆ  ครั้ง ก็เป็นเพราะ 

ช่างภาพไม่ชอบหน้าเขา สถานการณ์ตอนนี้แค่ขาลงชั่วคราว ขอเพียงดูแล 

ตวัเองเพิม่อกีนดิ ประเดีย๋วทกุอยา่งกเ็ขา้ที ่ ทัง้งานโฆษณาเอย งานแสดงเอย  

ขี้คร้านจะมีเข้ามาให้รับไม่หวาดไม่ไหว เงินน่ะ แป๊บเดียวก็หาได้ เฮลีย์คิด 

อย่างผยอง 

ชายหนุ่มเดินเข้าห้องครัว เปิดตู้เย็นหยิบน้ำแร่เอเวียงมาดื่ม เป็น 

เวลาเดียวกันที่เสียงเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติดังขึ้น

ติ๊ด...สิ้นเสียงสัญญาณ เครื่องแจ้งเตือนว่ามีคนฝากข้อความทาง 

โทรศัพท์ทั้งสิ้นยี่สิบเจ็ดข้อความ ยี่สิบห้าข้อความจากทั้งหมดมาจากโทนี่  

ผูจ้ดัการสว่นตวั [ลสิ] [ลสิ ทำไมไมร่บัโทรศพัท]์ [จะทำแบบนีจ้รงิ  ๆใชไ่หม]  

[ไม่รู้เหรอว่าพรุ่งนี้มีงาน] เฮลีย์กดข้าม ลบพวกมันด้วยทีท่าไม่ไยดี [ฉันจะ 

เลิกเป็นผู้จัดการให้เธอจริง  ๆ  แล้วนะ!] ชายหนุ่มลบทั้งยี่สิบห้าข้อความทิ้ง 

อย่างเย็นชา [ไง...เฮลีย์] คราวนี้เป็นเสียงทุ้ม  ๆ ของผู้ชาย [ผมโรแลนด์นะ]  

เฮลีย์คิดเสมอว่าหมอนี่โง่เง่า แต่เขากลับไม่ลบข้อความและรอฟัง

[เฮลีย์ ได้ข่าวว่าคุณยังซื้อของแปลก ๆ อยู่อีกเหรอ เรเชลบอกผมว่า 

คุณจ่ายไปตั้งสามหมื่นดอลลาร์ เรื่องจริงหรือเปล่า บัญชีของคุณบอกว่าคุณ 

ใกล้ล้มละลายแล้วนี่...ไหนจะเรื่องที่คุณเพิ่งไปทำงามหน้ากับเรย์โนอาห์อีก  

ถ้าโดนเขาฟ้องขึ้นมา คุณจะมีปัญญาจ่ายเรอะ]

เฮลีย์กำลังเท้าคางฟังข้อความ พอได้ยินน้ำเสียงเย้ยหยัน เขาก็สบถ 

แล้วลบข้อความทิ้ง หมอนี่ห่วยอย่างที่คิดไว้จริง  ๆ เฮลีย์ขุ่นเคือง กดฟัง 

ข้อความต่อไป คราวนี้เป็นเสียงผู้หญิง

[เฮ้ ลิสที่รัก ยาหยี ฉันเรเชลนะ เธอลองใช้ของที่ฉันให้ไปหรือยัง  

เป็นไงบ้าง]

ชายหนุ่มย่นหน้าใส่เสียงหวานจ๋อยนั่น ลองแล้ว ไม่เห็นจะได้ผลเลย 

ที่รัก เขาเอนตัวพิงเครื่องตอบรับพลางพูดตอบคนเดียว ราวกับหญิงสาว 
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ในข้อความจะรับรู้ได้ ในขณะที่เธอยังเจื้อยแจ้วต่อ

[อดทนหน่อยน้า มันจะดูเหมือนไม่ได้ผลอยู่พักหนึ่ง เอาละ  ๆ ฉัน 

ยอมรับว่าของที่เคยขายให้เธอ มันไม่ค่อยจะได้ผล แต่คราวนี้เด็ดจริงจ้ะ  

ฉันได้มาจากญี่ปุ่นแค่สามอันเอง  ที่รัก เธอรู้จักวิลเลียนเพื่อนฉันใช่ม้า  

พอเขาใช้มันปุ๊บ วันรุ่งขึ้นแองเจลลาที่เคยสะบั้นรักเขาถึงกับซมซานมาหา  

เห็นเขาว่าหล่อนขึ้นไปนอนรอบนเตียงเชียวละ พอเดือนต่อมาวิลเลียนกับ 

แองเจลลาก็ได้แต่งงานกัน อันที่จริงตอนทำ  ‘เรื่องนั้น’  มันออกจะสยองอยู่ 

เหมือนกัน แต่ฉันรับประกันผลเลยจ้ะ]

เสียงหวานของเธอลดลงเท่าเสียงกระซิบ

[รอหน่อยนะ ฝันของเธอต้องเป็นจริงแน่]

ชายหนุ่มเบ้ปาก พ่นจมูกให้กับคำพูดของเธอ  ได้ผลแน่สิ ก็ตั้ง 

สามหมื่นดอลลาร์นี่ เฮลีย์ยกน้ำจิบอีกอึก

[จริงสิ ที่รัก ไม่รู้ฉันบอกเธอหรือยัง]

ตบุ ขวดนำ้ในมอืเฮลยีร์ว่งกระแทกพืน้ มนักลิง้ขลกุ ๆ วนเปน็วงกลม  

น้ำกระฉอกนองเต็มพื้น แต่แทนที่จะมองไปยังขวดน้ำ ชายหนุ่มทำได้เพียง 

ขยุ้มเสื้อกลางอกแน่น ดวงตาเบิกกว้าง

[หลงัจากทำ ‘เรือ่งนัน้’ แลว้ เธอตอ้งดแูลตวัเองหนอ่ยนา้ ของนะ่ไดผ้ล 

แน ่ แตเ่หน็เขาวา่บางทกีม็ผีดิพลาด อาจถกูวิญญาณรา้ยเขา้สงิ อะไรแบบนี]้

[คิก ๆ...คงไม่มีอะไรหรอก แต่ก็นั่นแหละ พอเป็น ‘เรื่องพวกนี้’ เวลา 

ได้ยินคำเตือนเข้า มันก็อดกลัวไม่ได้เนอะ] เสียงผู้หญิงจากเครื่องตอบรับ 

กลั้วเสียงหัวเราะขณะที่ชายหนุ่มคนฟังกำลังอ้าปากหอบหายใจ สายตาเขา 

มองเห็นพระจันทร์ดวงโตส่องแสงสลัวรางตรงรอยแยกระหว่างผ้าม่าน 

ตึก — แว่วเสียงหัวใจเต้นช้าลง เขาไม่ได้คิดไปเองแน ่ ใบหน้าชายหนุ่ม 

เหยเก สองมอืขยุม้อกเสือ้แนน่ เจบ็เหมอืนหวัใจกำลงัถกูฉกี ตกึ — โลกทัง้ใบ 

ราวกับจะเลือนหาย ภาพห้องครัวที่เห็นเมื่อครู่พลันรางเลือน สิ่งรอบตัว 

กลายเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ เฮลีย์มองเห็นชายคนหนึ่ง เขามีเส้นผมกับ 

ดวงตาสีดำขลับ หน้าตาธรรมดา เฮลีย์ไม่เคยเห็นเขามาก่อน แต่รับรู้ด้วย 

สัญชาตญาณว่าทำไมตนถึงมองเห็นผู้ชายคนนี้ 
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ตึก

เสียงหัวใจเขย่าเฮลีย์ทั้งร่าง เสียงหัวเราะคิกคักของราเชลยังคงดังมา 

จากเครือ่งตอบรบั แตช่ายหนุม่ฟงัจบัใจความอะไรไมไ่ดอ้กีแล้ว เขารู้เตม็อก 

ว่าตนคงทำพลาด กระนั้นทุกอย่างล้วนสายเกินแก้

ตึก —...

เสียงชีพจรครั้งสุดท้ายดังก้องในหัว ชายหนุ่มล้มลงแนบพื้น ตัว 

เปียกปอนจากน้ำเย็นที่หกเมื่อครู่ ดวงตาเขาเบิกโพลง 

ภาพในโลกของเฮลีย์ค่อย ๆ ผิดเพี้ยน จางลง ก่อนจะก่อเกิดเป็นภาพ 

ฉากใหม่ทีละน้อย 

มันเป็นอีกฉากที่ต่างไปสิ้นเชิง ทิวทัศน์โดยรอบคือทะเลทรายเวิ้งว้าง 

ในฉากใหม่มีผู้ชายคนเมื่อครู่อยู่ด้วย หนุ่มผมดำตาดำท่าทางเหมือนทหาร 

ตื่นนอนด้วยใบหน้ากระเซอะกระเซิง ทันทีที่ลืมตา เขาควานหาปืนมาเหน็บ 

ข้างเอว กวาดตามองรอบ ๆ ก่อนเรียกลูกน้องด้วยสีหน้าเรียบเฉย

เขาเหลือบมองไหล่ตัวเอง คิดว่าเพิ่งตาฝาดเหมือนสบตากับใครเข้า  

ความกลัวแล่นเข้ามาแวบเดียว ทว่าความตั้งมั่นในภารกิจแรงกล้ายิ่งกว่า  

ใจของเมสันที่ยึดเหนี่ยวกับงานนั้นหนักแน่นมากพอ  ๆ  กับคนเรือแตกจับยึด 

ร่มชูชีพหรือคนหลงทางกลางทะเลทรายฉวยจับขวดน้ำดื่มนั่นละ 

ทันทีที่เขารู้สึกสงบมั่นคง โลกที่เคยซ้อนทับพลันบิดเบี้ยว กลบกลืน 

สู่ความมืดมิด กลับมาดำรงแยกกันอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง 

เมสนั เทยเ์ลอร ์ มุน่คิว้ขณะบบีนวดไหลต่วัเอง วนันีร้า่งกายเขาแปลก ๆ ไหล ่

หนักอึ้งเหมือนมีอะไรบางอย่างเกาะอยู่ตั้งแต่ตื่นนอน สงสัยจะเป็นหวัด เขา 

คิดอย่างไม่ใส่ใจ

จะว่าไป ตัวเบาสบายสิแปลก ในเมื่อภารกิจคราวนี้ยืดเยื้อจนล่วงเข้า 

เดือนที่สองแล้ว อย่าว่าแต่อยากกลับเข้าบ้าน ต่อให้เป็นแค่หลังคาบ้าน เขา 

ก็ยินดีจะใช้มันนอน 

“เสร็จงานเที่ยวนี้ผมจะลาออก”

ดูท่าคงคิดเรื่องเดียวกันอยู่ คลาร์ก ลูกน้องของเขาพูดขึ้น เมสัน 
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ครางรับเบื่อ ๆ “เออ...” ตลอดสามปีหมอนี่พูดเหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำภารกิจ 

แต่ไม่ยักลาออกสักที 

“คราวนี้ผมพูดจริงนะครับ ผมเขียนใบลาออกไว้แล้วด้วย กลับไปจะ 

ยื่นทันทีเลย จะอ่านไหมล่ะครับ”

เจ้าหนุ่มพล่ามต่อว่าความฝันของเขาคือการเป็นนักเขียน และว่าเขา 

ตั้งใจเขียนใบลาออกสุดฝีมือ เมสันขมวดคิ้วถาม “กะอีแค่ใบลาออก ทำไม 

ต้องตั้งใจเขียนนักหนา”

“ผมก็บอกอยู่นี่ไงว่าอยากเป็นนักเขียน หัวหน้าไม่มีกับเขาบ้างเหรอ  

ความฝันน่ะ”

“มีสิ ทำไมจะไม่มี เห็นฉันเป็นคนยังไง”

“งั้นความฝันของหัวหน้าคืออะไรล่ะครับ”

ลกูนอ้งหนุม่ยอ้นถาม คลา้ยจะเยาะวา่คนซงักะตายแบบหวัหนา้เนีย่นะ 

จะมีฝัน เมสันพยักหน้าก่อนตอบ 

“ฮ้า ฝันฉันคือได้นอนแช่น้ำร้อน จากนั้นดื่มนมอุ่น  ๆ  สักแก้วแล้ว 

เอนตัวลงนอนบนเตียงนุ่ม ๆ หลับให้สะใจจนกว่าจะหายง่วง”

ฟงัดแูลว้เปน็ฝนัแสนหวานจรงิ  ๆซะดว้ย แคน่กึตาม คลารก์กตั็วเกรง็ 

“อา...จริง ๆ เล้ย”

“ทำไมหัวหน้าเป็นคนแบบนี้” ลูกน้องโวย เมสันมองนาฬิกา “นาย 

นั่นแหละทำไมเป็นแบบนี้ ใกล้ถึงเวลาอยู่รอมร่อ” ได้พูดเล่นคลายเครียด 

ก็ดีอยู่หรอก แต่จวนได้เวลาต้องเตรียมตัวลอบเข้าบังเกอร์ใต้ดิน แหล่ง 

กบดานของเป้าหมายกันแล้ว แถมยังคาดเดาไม่ออกเสียด้วยว่างานนี้จะหมู่ 

หรือจ่า

“ทะเลาะอะไรกัน”

แอชลีย์ที่ยืนปัดมาสคาราอยู่ด้านหลังเอ่ยถาม 

“พี่แอชลีย์ หัวหน้าเรานี่น่าเบื่อจริง ๆ ว่าไหมครับ” คลาร์กรีบหาพวก

“หัวหน้าบอกความฝันเขาคือได้อาบน้ำร้อนกับได้นอนบนเตียงนุ่ม ๆ”

“ฮ้า ฟังดูดีออก...”

เฟรด็ผูส้ง่ลปิสตกิใหแ้อชลยี์ เปน็ฝา่ยพมึพำขึน้บา้งดว้ยใบหนา้เพอ้ฝนั  
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แอชลีย์ตบหัวคลาร์กฉาด

“นายมันเหยาะแหยะชะมัด แล้วนี่ ทหารรับจ้างที่ไหนเขาอ่านหนังสือ 

กลอนกัน”

“อ่านหนังสือกลอนผิดตรงไหนล่ะ อา...บอกแล้วไงว่าอย่าตบหัว ไอ้ 

อาชีพบ้านี่ แค่อ่านหนังสือก็มองว่าน่าอาย บริหารสมองผิดตรงไหน...”

“บรหิารสมองยงัไงยะ รูไ้หมเวลาเหน็กอรลิลาตวัโตอยา่งนายเดนิหนบี 

หนังสือกลอนไปไหนมาไหน ฉันละอยากจะอ้วก”

คลาร์กโดนตบกะโหลกอีกรอบ เมสันหัวเราะ มองลูกน้องหนุ่มน้ำตา 

ปริ่ม ๆ กอดใบลาออกไว้แนบอก “อยากลาออกน่ะ จ่ายหนี้บัตรเครดิตหมด 

แล้วเหรอ” เขากระเซ้า

“ทีมนี้ว่างกันจังนะ เตรียมตัวเสร็จแล้วเหรอ”

อารอนที่เฝ้ายามอยู่ด้านนอก เดินเข้ามาถาม นับแต่เขาได้รับเลือก 

มาร่วมทีมกับเมสันเมื่อสามเดือนก่อน อารอนก็เครียดกับภารกิจของทีม 

มาตลอด สีหน้าเขาตอนนี้แสดงชัดว่าหากมีใครล้ำเส้นแค่นิดเดียว เขาพร้อม 

จะสติขาดผึง เจ้าตัวเริ่มพร่ำ “ที่จริงแผนคราวนี้ควรจะ...”

อารอนเป็นคนเดียวที่คัดค้านแผนปลอมตัวเป็นคนจากซ่องเพื่อบุกเข้า 

ที่พักของเป้าหมาย ถึงแม้เขาจะยอมรับว่ามีเพียงวิธีนี้ที่ลูกทีมทั้งสิบสองคน 

จะสามารถจัดการเป้าหมายซึ่งไม่เคยย่างเท้าออกจากบังเกอร์เลยเป็นเวลากว่า 

สองเดือน แต่เขาก็ยังไม่สบายใจกับแผนการอยู่ดี

“นายจะรออยู่นี่ไหมล่ะ”

อารอนดูจะเสียหน้ากับคำถามของเมสัน เขาขมวดคิ้วตอบ “ไม่ครับ”  

แอชลยีท์ีก่ำลงัทาลปิสตกิลอบมองอารอนแวบหนึง่ เมือ่เหน็วา่เมสนัมองหลอ่น  

หญิงสาวก็ยิ้มเก้อ ๆ  

“อืม...”

อันที่จริงเรื่องส่วนตัวของลูกน้องไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเมสัน แต่ 

อารอนไม่ใช่ผู้ชายที่ดีเลย ทหารรับจ้างส่วนใหญ่มีแต่คนประเภทนี้ และ 

อารอนก็แย่จนเข้าข่ายขยะดี ๆ นี่เอง เอาเถอะ แอชลีย์เองก็คงรู้อยู่แก่ใจ 

เมสันตรวจสอบปืน เขาเหน็บเทารัส ลูกโม่ .22 กระบอกเล็กเหมาะ 
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จะซ่อนตรงข้อเท้า ก่อนจะยกมือดูนาฬิกา 

“ช้าไปกว่านี้จะน่าสงสัย เตรียมตัวกันได้แล้ว”

เมสันเหลือบมองโสเภณีสองคนกับบอดี้การ์ดที่พาพวกเธอมา เดิมที 

คนพวกนี้จะต้องเดินทางเข้าไปยังบังเกอร์ของเป้าหมาย แต่ตอนนี้ทั้งหมด 

ถูกมัดมือไว้ โสเภณีสาวสองคนนั่งตัวสั่นงันงกเยื้องด้านหน้าบอดี้การ์ด 

ที่สลบอยู่ ทั้งคู่เป็นคนขาว เรือนผมสีทอง ต้องขอบคุณรสนิยมชัดเจนของ 

เจ้าตุ่นที่กบดานอยู่ใต้ดินนั่นจริง ๆ งานถึงง่ายขึ้น 

เมสันยิ้ม พูดให้พวกเธอคลายตกใจ

“อีกสัก...สามสิบนาที พวกเธอก็จะได้กลับบ้าน”

เพราะไอ้นั่นของอัลตาจะต้องตายตกไปพร้อมตัวมันนั่นละ

โสเภณีทั้งสองน้ำตาเอ่อ โล่งใจว่าพวกเธอไม่ได้จะถูกฆ่า เมสันทิ้ง 

ทั้งคู่ไว้ยังที่พัก เรียกให้แอชลีย์ขึ้นนั่งบนรถจี๊ป คันเดียวกับที่ยึดมาจาก 

พวกคนของซ่อง 

เมสันปัดกุตรา1 เหน็บไว้ข้างหู อารอนจ้องมองเขาด้วยสายตาไม่พอใจ 

ทันที นัยตำหนิว่าทำบ้าอะไร ทำไมไม่ปิดใบหน้าให้ดี

“ปิดยังไงพวกนั้นก็เห็นอยู่ดีน่าว่าเราเป็นคนอเมริกัน”

“...คุณคิดว่าเราเล่นขายของกันอยู่เหรอ”

ความไม่ชอบใจในแผนการที่มีเป็นทุนเดิมทำให้อารอนระเบิดอารมณ์ 

จนได้ คลาร์กกระทุ้งอารอน ปรามว่า “เฮ้ย เป็นอะไรของนาย” แต่สีหน้า 

อารอนก็ไม่ดีขึ้น 

“แผนการบ้าบออะไรจะหละหลวมแบบนี้...คนที่เห็นชีวิตไม่มีค่ามีแต่ 

คุณ ทำไมต้องพาคนอื่นไปเสี่ยงชีวิตด้วย”

เมสันทำท่าแคะขี้หูอย่างไม่ยี่หระกับน้ำเสียงเข่นเขี้ยวของลูกน้อง

“ก็บอกแล้วไง ถ้ากลัวนักให้รออยู่นี่”

“มันไม่ใช่อย่างนั้น ปัดโธ่เว้ย พูดให้เป็นเรื่องเดียวกันหน่อยสิครับ!”

“เฮอะ! ถ้านายเก็บสีหน้าบ้าง ก็คงไม่มีใครมองออกหรอก”

 1 กุตรา (Ghutra) ผ้าทรงสี่เหลี่ยมที่ชายชาวอาหรับใช้คลุมศีรษะ
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เมสันรู้ดีว่าคำพูดนี้จะยิ่งทำให้อีกฝ่ายเดือดดาล เขายกมือเชิงห้าม  

ก่อนพูดเสริมว่า “น่าจะเป็นนายมากกว่าที่ควรอ่านหนังสือกลอน” ใบหน้า 

อารอนแดงจัด ประกายตาวับวามด้วยความโกรธ เมสันเบนสายตาไปยัง 

ทางเข้าบังเกอร์ที่เห็นอยู่ลิบ ๆ รู้สึกถึงความหยาบแข็งของเม็ดทรายที่สายลม 

พัดพามาปะทะผิวหน้า

ถ้าเป็นยามปกติ เมสันคงปลอบอารอนให้สงบใจว่าเขาจะเป็นคน 

รบัผดิชอบเอง แคเ่ชือ่ใจ ทำงานตามคำสัง่เขากพ็อ แตว่นันีเ้มสนัไมม่อีารมณ์ 

จะทำแบบนั้น ไหล่หนักอึ้งตั้งแต่เช้าทวีแรงกดหนักหน่วงขึ้นทุกที คล้ายกับ 

มีก้อนหินกดทับไหล่ของเขาอยู่ 

หรือจะมีผีร้ายเกาะไหล่เขาอยู่ แต่ต่อให้เป็นผี เมสันก็ไม่คิดถอย  

เป็นตายอย่างไร วันนี้เขาต้องทำภารกิจให้ลุล่วง 

ทางเข้าบังเกอร์ของอัลตาใกล้เข้ามาแล้ว เมสันปรามอารอนที่ทำท่า 

จะเถียงต่อ ก่อนจะกระโดดลงจากรถจี๊ป โบกไม้โบกมือเรียกพวกยาม 

หน้าบังเกอร์ 

“เฮ้! ทางนี้!”

พวกยามหันปากกระบอกปืนมาตามเสียงตะโกนเรียกของเมสัน “แก 

เปน็ใคร!” ยามตะโกนถาม บงิโก! พวกมนัไมย่งิเราทนัท ี รอดไปเปลาะหนึง่

เมสันห้ามใจไม่ให้เผลอฮัมเพลงอย่างลิงโลดขณะสาวเท้าเข้าไปใกล้  

ในสายตาของพวกยาม เมสันท่าทางเป็นคนอเมริกัน ไร้อาวุธ และดูกำลัง 

ตื่นตกใจ 

“ฉันได้รับการติดต่อให้พาผู้หญิงมา แต่ดันเกิดเรื่องไม่คาดฝัน...”

เมสนัเชด็เหงือ่บนหนา้ผากพลางพดูดว้ยภาษาอาหรบักระทอ่นกระแทน่  

พวกยามมองหน้ากัน ก่อนจะเดินมาใกล้เมสันด้วยสีหน้าสงสัย มือยังคงเล็ง 

ปากกระบอกปืนมายังเขา

แอชลีย์ที่ถูกมัดทำทีเป็นสลบไสลตามแผน เมสันมองเธอ พูดสีหน้า 

ตื่น ๆ  

“เราให้นังนี่กินยาเข้าไป เวรแท้ ๆ! พวกนายพอมีน้ำกันบ้างไหม”

“อะไรของแก”
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“อา...ถามว่ามีน้ำไหม!”

เมสันตวาดลั่นเหมือนคนเสียสติ พวกยามสะดุ้ง แม้แต่อารอนที่ยืน 

อยู่ข้างหลังยังสะดุ้งตาม 

“ค่าตัวนังนี่ตั้งเท่าไหร่...น้ำ มีน้ำไหม”

เมสันละล่ำละลัก สีหน้าแดงก่ำใกล้ร้องไห้ ยามคนหนึ่งเดินมามอง 

แอชลีย์ ส่วนอีกคนส่งขวดน้ำให้ด้วยสีหน้างง  ๆ เมสันทำทีปล่อยขวดน้ำลื่น 

หลุดมือ น้ำในขวดหกกระจาย ยามตวาด “ไอ้...จะล้อฉันเล่นเรอะ!”

ยามจ้องมองแอชลีย์ที่ดูปกติดี เขาชักสีหน้าสงสัย ทันใดนั้น เมสัน 

ก็ตบแก้มหญิงสาวเบา  ๆ  แล้วตะโกนเรียก “นังหนู! ตื่น! ตื่นสิ!” เสียงดัง 

ลั่นแทบจะเขย่าบังเกอร์สะเทือน พวกยามต่างสะดุ้งเฮือก

“ข้างในมีหมอไหม”

“หา” 

“ขา้งในมหีมอหรอืเปลา่! ถา้นงันีเ่ปน็อะไรไป พวกนายรบัผดิชอบไหว 

เรอะ!”

เมสันตวาด พวกยามจ้องเขา พึมพำ “อะ อะไรของมัน” หน้าเมสัน 

แดงก่ำ ดวงตาสั่นระริก ทำท่าเหมือนแอชลีย์คือคนป่วยใกล้ตายจริง  ๆ  

“โธ่เว้ย! ฉันซื้อนังนี่มาตั้งเท่าไหร่...ถ้ามันตาย ฉันหมดตัวแน่!” 

“มีหมอไหม ฉันจะจ่ายค่ารักษาเอง”

เมสันทำทีลนลานขอร้อง พวกยามดูงง  ๆ หันมาหารือกันเอง เมสัน 

เร่งเร้าให้ช่วยเรียกหมอ ผลสุดท้ายยามคนหนึ่งจึงวิทยุเรียกเข้าไปด้านใน 

บังเกอร์

“มีอะไร”

สักพักประตูบังเกอร์ก็เปิด มองเห็นชายท่าทางเหมือนหมอคนหนึ่ง  

ทันทีที่เมสันเห็นเขาก็รีบแบกแอชลีย์ขึ้นหลังพร่ำบอก “ขอบใจนะ! ขอบใจ!” 

แล้วรีบเดินตามหมอคนนั้นเข้าไปในบังเกอร์ พวกยามมีสีหน้างงงัน แต่ไม่มี 

ใครห้ามเมสันได้ทัน อารอนเองรีบเดินตามเข้าไปเหมือนกัน ในขณะที่เมสัน 

พูดกับหมอเสียงเร่งเร้า “เตียง! เร็วครับ!”

หมอนำทางไปยังห้องที่มีเตียง เมสันเดินตาม แอบยิ้มเยาะ
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ขอบใจนะที่บื้อจนถูกหลอก เมสันยิ้มกริ่ม เหลือบมองอารอนที่กำลัง 

พมึพำเบา ๆ “เว้ย แผนหว่ย ๆ แบบนี.้..” สหีนา้อารอนกลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก  

ด้วยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีสบประมาทว่าแผนนี้ไม่มีทางได้ผล แต่มันดันได้ผล 

เสยีอยา่งนัน้ จะวา่ไป พดูกนัตามจรงิ ‘แผนหว่ย ๆ’ ทีว่า่กเ็ขา้ขา่ยบา้บิน่ชวนให ้

สบถ ‘คนคดิท่าจะไม่เตม็’ จรงิ  ๆนัน่แหละ เนือ่งจากมนัเปน็แผนทีใ่ครหนา้ไหน 

ก็คิดออก แถมมีช่องโหว่เต็มไปหมด

เมสันถามหมอ “อัลตาอยู่ไหนครับ”

“อยู่ห้องตรงโน้น...อ๋อ นี่ผู้หญิงที่เขาสั่งมาใช่ไหม”

หมอชี้ไปยังห้องห้องหนึ่งโดยไม่ติดใจอะไร เมสันเช็ดเหงื่อ ยิ้มบาง ๆ   

แล้วกวาดตามองรอบ  ๆ  จนแน่ใจว่าไม่มีกล้องวงจรปิดหรือยามยืนอยู่ใกล้  ๆ   

เขาฟาดท้ายทอยหมอดังผลัวะ อีกฝ่ายหมดสติทันที อารอนจับหมอโยน 

เข้าไปในห้องว่างที่ประตูเปิดอยู ่

“ลงมาได้แล้ว แอชลีย์”

“หนักจะตาย” เมสันบ่น หญิงสาวลงจากหลังเมสัน เริ่มทำสงคราม 

ประสาทเบา ๆ “ฉันหนักตรงไหนมิทราบ”

“รีบ ๆ จัดการให้เสร็จแล้วกลับไปพักกันเถอะ ตัวฉันหนัก ๆ ชอบกล”

เมสันบีบนวดไหล่ตัวเอง แอชลีย์ส่งสายตาตำหนิเป็นเชิงว่าหัวหน้า 

ไม่ใช่เด็กเล็ก ๆ สักหน่อย...

“อะไรกัน เป็นหวัดเหรอ”

“ไม่รู้”

“...ทำไมต้องหงุดหงิดใส่ด้วย”

หญิงสาวปรายตามองไม่พอใจ เมสันเกาแก้มที่มีไรหนวดแข็ง ๆ ครึ้ม 

เขียว มองรอบ ๆ เห็นหน้าห้องนอนเจ้าอัลตาขี้ขลาดมียามเฝ้าอยู่ถึงสี่คน

“...ชิ”

ตกลงที่นี่เป็นคุกหรือที่พักกันแน่ เมสันเดาะลิ้น อันที่จริงยามใน 

บงัเกอรข์องอลัตามจีำนวนไมม่าก ปญัหาอยูต่รงประตหูอ้งพกัตา่งหาก ไดย้นิ 

ว่าถ้าไม่ได้เปิดจากด้านใน ต่อให้ใช้ปืนใหญ่ยิงก็จะไม่มีทางเปิดออก หนำซ้ำ 

ยงัเลา่ลอืกนัวา่ภายในบงัเกอรน์ีม้ทีางหนลีบัจำนวนมาก ตอ่ใหก้ระหนำ่ยงิประต ู
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ด้วยปืนใหญ่จริง ๆ อัลตาก็คงไหวตัวหนีทันได้สบาย

ลงแบบนี้มีทางเดียว...

เมสันเดินยิ้มเข้าไปหาพวกยาม

“ผมพาผู้หญิง...”

ขณะเมสันกำลังยิ้มทักทายพวกยามอย่างเป็นมิตร จู่ ๆ สีหน้าเขาเคร่ง 

ขึ้นแวบหนึ่ง เป็นช่วงเวลาเพียงวูบเดียวที่เมสันรู้สึกเย็นวาบตรงหลังคอ

“อะไร”

ทันทีที่เมสันชะงัก พวกยามก็กรูเข้ามาใกล้ แอชลีย์ลอบกระทุ้งเขา  

เมสันรีบกลบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มแหย ๆ  

“ผมพาผู้หญิงมาส่งครับ ยามข้างนอกพักกินข้าวกันอยู่ เลยให้ผมพา 

เข้ามาเอง”

เมสันเห็นแอชลีย์ใจคอไม่ดีจนเหงื่อแตก 

แม้จะเห็นเมสันชะงักแวบหนึ่ง แต่พวกยามคิดว่าในเมื่อผ่านการ 

ตรวจสอบจากด้านหน้ามาแล้วคงไม่มีอะไรผิดปกติ เลยไม่ติดใจเมสันกับ 

อารอนอีก แค่บ่นเบา ๆ “มากินข้าวอะไรเวลานี้” 

ประตหูอ้งนอนถกูเปดิออกอยา่งงา่ยดาย เมสนัรนุหลงัใหแ้อชลยีเ์ดนินำ  

ตัวเขาเองรีบกวาดตามองรอบห้อง เห็นอัลตากำลังนั่งจัดเอกสารง่วนอยู่ข้าง 

เตียง เมสันส่งสายตาให้อารอนปิดประตู เสียงปิดเรียกให้อัลตาเงยหน้ามอง

ใบหน้าของอัลตาเผือดขาว เสี้ยมแหลมเหมือนหนู “อ้อ ผู้หญิงเหรอ  

ฉันบอกให้พามาสองคน ทำไมมีแค่คนเดียว” เขาถาม 

“!”

แอชลีย์ถลาเข้าไปเหวี่ยงหมัดใส่หน้าอัลตาดังผลัวะ ท่าทางจะแรง 

ไม่ใช่เล่นเพราะคนถูกต่อยถึงกับร้องไม่ออก ตุบ! อัลตาร่วงลงบนเตียง  

แอชลีย์ปล่อยอีกหมัดใส่ปากกบเลือดของหมอนั่น ก่อนจะจิกผมให้เงยหน้า 

เพื่อทำการอุดปากเขา “ถ้าส่งเสียง แกตาย” เมสันพูด

“แหม...แหม...”

เมสันยิ้มหยัน กริ๊ก...เขาจงใจหยิบปืนออกจากที่ซ่อนด้วยท่าทีเชื่องช้า  

หันปากกระบอกปืนไปทางอัลตาที่ถูกแอชลีย์จัดการมัดมือและอุดปาก เมสัน 
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นั่งลงบนเตียง มือบีบนวดไหล่ตัวเอง อัลตามองเมสันด้วยสายตาหวาดกลัว  

เมสันฉีกยิ้มกว้าง ช่วงเวลาแบบนี้ รอยยิ้มเย้ยหยันใช้ได้ผลชะงัดนัก

“แกรู้ใช่ไหมว่าพวกเราเป็นใคร”

สายตาอลัตาสัน่ระรกิ มนัรูแ้นล่ะ เมสนัคดิ ไมง่ัน้คงไมซ่อ่นตวัอยูใ่น 

คุกแบบนี้หรอก

“แกเอาพิมพ์เขียวที่ต้องส่งให้ Zii ไปซ่อนไว้ไหน”

เมสนัถามยิม้ ๆ อลัตาตวัสัน่งนังก สา่ยหนา้ไปมา จะปฏเิสธใหไ้ดอ้ะไร 

ขึ้นมา...

เมื่อสองเดือนก่อน Zii บริษัทที่เมสันสังกัดอยู่ ได้ตกลงซื้อขายกับ  

BS บริษัทค้าอาวุธ ร่วมกับอัลตาเป็นมูลค่ารวมสิบล้านดอลลาร์ งานไม่มี 

อะไรซับซ้อน แค่ BS จ่ายเงินอัลตา จากนั้นนำพิมพ์เขียวจากอัลตาส่งให้  

BS แต่เบ็กกี้ หัวหน้าที่นำทีมลูกน้องจำนวนสิบสี่คนของ Zii ผู้รับผิดชอบ 

นำส่งพิมพ์เขียว ดันขโมยมันชิ่งหนีไปเสียเอง 

เบ็กก้ีคนโง่ แม้ Zii องค์กรจัดหาทหารรับจ้างรายใหญ่ท่ีสุดของอเมริกา 

จะเคยเจอเรื่องทรยศหักหลังมานักต่อนัก แต่ไม่เคยมีครั้งไหนจะปล่อยคน 

ทรยศลอยนวล กรณีเบ็กกี้เองก็เช่นกัน เขาถูกจับได้ขณะกรีดข้อมือตัวเอง 

หนีตาย ก่อนจะยอมสารภาพถึงผู้อยู่เบื้องหลัง น่าเสียดายที่พูดช้าไปหน่อย 

ไม่งั้น Zii คงใจดีช่วยห้ามเลือดให้เขาอยู่หรอก 

อย่างไรก็ตาม ชื่อที่เบ็กกี้ซัดทอดไม่ผิดจากความคาดหมาย...อัลตา

Zii ออกคำสัง่ใหเ้มสนันำลกูนอ้งรวมสบิสองคนออกปฏบิตักิารตามหา 

พมิพเ์ขยีว รวมถงึยงัสัง่เปน็นยัวา่ “จะฆา่อลัตากไ็ด”้ หรอืกค็อืใหฆ้า่ทิง้นัน่ละ

อัลตาตัวสั่น ส่งเสียงอู้อี้พยายามจะพูดจากปากที่ถูกอุดอยู่ เมสัน 

ยื่นหน้าไปใกล้

“พิมพ์เขียวอยู่ไหน”

ดวงตาอัลตาเต้นระริก คงเสียเวลาทำให้หมอนี่สารภาพไม่นาน เมสัน 

คิด อัลตาไม่ใช่คนโง่ พิสูจน์ได้จากผลงานค้าอาวุธขนาดใหญ ่ บวกกับที่มัน 

ยอมกบดานอยู่ในที่แบบนี้นานกว่าสองเดือน ย่อมต้องรักตัวกลัวตายมากอยู่ 

แน่ละ การหักเหลี่ยม Zii ช่างย้อนแย้งกับนิสัยขี้ขลาดของมันเหลือเกิน  



14

คิ ล ล์ เ ด อ ะ ไ ล ต์ ส 1

แต่เมสันมั่นใจว่าอัลตาไม่ใจแข็งพอจะยอมถูกทรมาน 

อื้อ ๆ ๆ อัลตาส่งเสียงอู้อี้ พยักพเยิดไปทางกำแพง

“...”

เมสันเหลือบมองตาม ก่อนหรี่ตาลง หัวเราะห ึๆ  

“ถ้าตะโกนละก็...แกรู้ใช่ไหมจะเป็นไง อีกอย่าง ยามข้างนอกก็เปิด 

ประตูเข้ามาช่วยแกไม่ได้อยู่ดี”

คนตาขาวอย่างนี้ไม่มีทางสั่งทำประตูห้องนอนตัวเองให้เปิดเข้าออก 

ง่ายอยู่แล้ว อัลตาพยักหน้ารับ เมสันจึงปลดที่อุดปากออก ดวงตาหมอนั่น 

เหลือกลาน 

“ยะ ยะ อยู่หลังกรอบรูป...”

เมสันพยักหน้าให้แอชลีย์ หล่อนปลดกรอบรูปออก มองเห็นตู้นิรภัย 

ขนาดเล็ก 

“อยู่ด้านใน...”

อัลตาเสียงสั่น เมสันมองเขาสลับกับตู้นิรภัย แอชลีย์จี้ถาม “รหัส 

อะไร” อัลตาตอบ “463788...” แอชลีย์ฮัมเพลงเบา ๆ พลางหมุนล็อก เมสัน 

ทันเห็นสายตายินดีของอัลตาวูบหนึ่ง ผลัวะ! ด้ามปืนในมือเมสันกระแทก 

ขมับหมอนั่นเข้าจัง ๆ 

“แอชลีย์! อย่าเพิ่ง”

“หา”

“อะ อะไร” หญิงสาวตกใจถาม เมสันจิกผมของอัลตาที่ทรุดลงแนบ 

พื้น

“ทะ ทำไม...”

“ลุกขึ้น แกเปิดเองซิ”

อัลตากลืนน้ำลายเหนียว  ๆ ลงคอ แอชลีย์ตกใจ รีบผละมือออกจาก 

ตู้นิรภัย

“มันตุกติกงั้นเหรอ”

“...น่าจะ คนขี้ระแวงอย่างหมอนี่ไม่น่าจะใส่ของมูลค่าตั้งสิบล้าน 

ดอลลาร์ไว้กับอะไรธรรมดา ๆ อย่างตู้เซฟหรอก”
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จากปฏิกิริยาสะดุ้งของอัลตา ดูท่าในตู้เซฟจะไม่มีพิมพ์เขียวจริง  ๆ   

เสียด้วย คงเป็นระเบิดที่จะทำงานทันทีเมื่อตู้เซฟเปิด ซื้อเวลาให้หมอนี่ 

กลิ้งหนีไปยังหลุมหลบภัยตรงไหนสักแห่งในห้องที่แต่งหลอกตาไว้

“แกจะเปิดตู้เซฟเอง หรือจะส่งของจริงมา”

เมสันถามหยัน ๆ ดวงตาอัลตาฉายแววหวาดหวั่น

“ละ แล้วจะฆ่าฉันหรือเปล่า”

“ไม่รู้สิ เขาบอกว่า ‘จะฆ่าก็ได้’ ซะด้วย”

อัลตาหน้าถอดสี กลืนน้ำลายฝืด  ๆ  ลงคอ สีหน้าบ่งบอกว่าเข้าใจ 

ความหมายของ ‘จะฆ่าก็ได้’ ว่าเท่ากับ ‘ฆ่ามันทิ้งซะ’

“มะ มาตกลงกันหน่อยไหม”

“ตกลงอะไร”

“กลอ่งนริภยัใตเ้ตยีงนอนมพีมิพเ์ขยีวจรวดมสิไซลก์บับญัชธีนาคารสวสิ 

ของฉันอยู่ ฉะ ฉันจะให้แกหมดเลย ละ แลกกับไว้ชีวิตฉัน”

เมสันส่งสายตาให้แอชลีย์ หล่อนปัดพรมใกล้เตียงออก ย่นหน้าเมื่อ 

ไม่พบอะไร อัลตารีบบอกให้ขยับเตียง ใต้เตียงมองเห็นแผ่นกระดานมีรู 

ขนาดพอนิ้วสอด เมื่อดึงออกจึงเห็นกล่องนิรภัยทรงหกเหลี่ยมขนาดเท่า 

ช่วงอกคนวัยผู้ใหญ่

“ในนั้นมีอยู่ห้าสิบล้านดอลลาร์”

เมสนัมุน่คิว้กบัเสยีงกลนืนำ้ลายของแอชลยีแ์ละอารอน เมือ่มองไปทาง 

ประตูที่อารอนยืนอยู่ เมสันเห็นว่าเขาอ้าปากค้าง เหลือบมองไปทางแอชลีย์

หา้สบิลา้นดอลลารไ์มใ่ชเ่งนินอ้ย ๆ อลัตารูส้กึไดเ้มือ่เหน็ทา่ทลีงัเลของ 

แอชลีย์กับอารอน แม้จะยังสั่น ๆ แต่คราวนี้อัลตาพูดชัดถ้อยชัดคำ กล้าถึง 

ขนาดสบตาตรง ๆ 

“ถะ ถ้าไว้ชีวิตฉันละก็ ฉันจะบอกรหัสให้”

“เราจะเชื่อได้ยังไงว่าข้างในเป็นของจริง”

อารอนถาม ดวงตาหรี่ลง ก่อนสาวเท้าเข้ามาใกล้

“...”

เมสันลังเลว่าควรเตือนลูกน้องไม่ให้ไขว้เขวดีไหม แต่สุดท้ายเขาเลือก 
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ปิดปากเงียบ ไหล่หนักอึ้งทำให้เขารู้สึกอ่อนเพลียจนขี้เกียจจะจู้จี้อะไรมาก  

อารอนจะไขว้เขวหรือไม่ มันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง...

“ฉันดูเหมือนคนเอาชีวิตมาล้อเล่นหรือไง”

“ชีวิตฉันมีค่า” อัลตาบอก เมสันฉีกยิ้มให้คำพูดนั้น รักตัวกลัวตาย 

เหลือเกิน แต่ดันแส่หาเรื่องทรยศ Zii กับ BS เนี่ยนะ

อันที่จริงเมสันไม่จำเป็นต้องต่อรองกับหมอนี่ด้วยซ้ำว่ากล่องนิรภัย 

เป็นของจริงหรือเปล่า

“ฉะ ฉันจะบอกรหัสหลังเราออกไปจากที่นี่”

“พอได้แล้ว”

เมสนังา้งปนื อลัตาหนา้ซดีเผอืด ‘ปวดไหลช่ะมดั’ เมสนัคดิขณะมอง 

หน้าคนทรยศด้วยสีหน้าเฉยเมย 

“เอาไปให้ Zii ทัง้อยา่งนัน้นัน่แหละ สว่นรหสั ไวใ้ห้ Zii หาคนเกง่ ๆ  

มาถอดเอง”

สุดท้ายจึงต้องยกกล่องนิรภัยกลับไปทั้งกล่อง ผลงานภารกิจคราวนี้ 

ช่างเกินรับเมื่อเทียบกับการพาคนสิบสองคนมาลำบากลำบนนานถึงสองเดือน 

เมสนัเคยเจอตูเ้ซฟกบักญุแจมาสารพดั เขารูด้วีา่การเปดิกลอ่งนริภยันีโ้ดยไมม่ี 

รหัสจากอัลตาจะกลายเป็นงานหินไม่น้อย 

“ดะ เดี๋ยวก่อน ตั้งห้าสิบล้านดอลลาร์เชียวนะ เดี๋ยวสิ ฉันจะบอก 

รหัสให้! มันต้องใช้ม่านตาของฉัน ไหนจะต้องใช้ลายนิ้วมือฉันอีก!”

“ช่างเหอะ...”

“12 36.5 37...”

อัลตาพ่นรหัสออกมาเร็วจี ๋ เมสันขมวดคิ้ว นิ้วมือสัมผัสไกปืน ถ้าฟัง 

รหัสจนครบ ไม่แคล้วต้องรายงานสำนักงานใหญ่ เสร็จแล้วเจ้าเบเร็ตต้า  

ผู้อำนวยการ ก็จะเหยียดยิ้ม ก่อนจะป้อนภารกิจโหด ๆ ให้เมสันทำต่อ

“หัวหน้า เดี๋ยว!”

เมสันได้ยินเสียงของอารอนจากด้านหลัง แต่เขาไม่รอช้าและเหนี่ยว 

ไกปืน เมสันทันเห็นเลขรหัสชุดสุดท้ายจากปากขยับไปมาของอัลตา 

“!!”
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เสียงลูกกระสนุเจาะทะลวงหนา้อกของอัลตา อัก้ หมอนัน่สง่เสยีง รา่ง 

อาบเลอืดทรดุลง อ้อก ๆ อลัตากระหดืกระหอบ ใบหนา้เหยเก สว่นเมสนั...

“...ทะ ทำบ้าอะไรของนาย อารอน!”

แอชลีย์ร้องเสียงหลง

“...”

เลือดไหลจากหว่างคิ้วมายังริมฝีปากของเมสัน เขาไม่มีเวลาแม้แต่ 

จะตั้งสติประเมินสถานการณ์ มวลอากาศหนักอึ้งที่กดทับไหล่ตั้งแต่เช้า ดูจะ 

ยิ่งหน่วงกดร่างกายของเมสันให้จมลง ประหนึ่งซากรถยนต์ที่ถูกบีบอัด

เมสันกะพริบตา  เห็นแอชลีย์ตัวสั่น  ร้องเรียก  “หะ  หัวหน้า!  

หัวหน้า!” แต่เขาไม่อาจตอบเธอได้ 

ของเหลวเหนียวข้นไหลหยดแหมะ ๆ  จากหน้าผากกระทบพื้น เมสัน 

ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แก้มของเขาสัมผัสพื้น อึ้ก! หลุดเสียงลมหายใจ 

เฮอืกหนึง่ เลอืดจำนวนมากไหลออกจากปากและจมกู รา่งกายเขาสัน่กระตกุ  

เหตุการณ์ทั้งหมดกินเวลานานเพียงเสี้ยวนาที

แสงสว่างในห้องดับวูบลง ทุกอย่างพร่าเลือนมืดมัว กระไอเย็นเฉียบ 

เริ่มแผ่ซ่านจากหน้าผากไปทั่วตัว ไล่เรื่อยสู่ปลายนิ้ว กระทั่งไม่เหลือความ 

รู้สึกใดอีก

“นายทำบ้าอะไร”

แอชลีย์กรีดร้อง อารอนขยับเข้าใกล้ สายตาแข็งทื่อ เขาจับศีรษะ 

ของอัลตาตรวจดูว่าตายแล้วหรือกำลังจะตาย ก่อนจะหันปากกระบอกปืนไป 

ทางแอชลีย์ พูดอะไรสักอย่าง คล้าย ๆ กับจะชักชวนเธอ แต่เมสันไม่ได้ยิน 

อะไรอีก

“...”

เพราะลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลุดลอยไปเสียแล้ว 

เงามดืเหนอืไหลข่องเมสนันบัแตเ่ชา้มา ราวกบัจะไดท้คีบืคลานกลนืกนิ 

ทั่วทั้งร่างของชายหนุ่ม

ในอุทรของความตายช่างมืดดำและเยียบเย็น
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เวลาเดยีวกนัในบา้นพกัทีแ่อลเอ โทนี ่ บรดิเจท ผูจ้ดัการสว่นตวั โมโหเดอืด 

หลังเฮลีย์ ลัสค์ ไม่ยอมรับสายจนเขาต้องบุกมาหาถึงบ้าน ก่อนพบร่างเฮลีย์ 

นอนตาเบิกโพลงอยู่กลางพื้นห้องครัว 

เมื่อพบว่าเฮลีย์ไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น โทนี่ตกใจมาก รีบแจ้ง 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายดาราหนุ่มจนยืนยันได้ว่า 

เขาเสียชีวิตแล้ว โทนี่ก็ครางเรื่องไม่สมควรออกมาว่า “แล้วตารางงานต่อไป 

จะทำไงดี” ทันใดนั้นก็มีเสียงไอดังมาจากร่างที่สมควรจะเป็นศพของเฮลีย์  

ทุกคนสะดุ้งโหยง พร้อมใจกันหันกลับไปดู ตำรวจหนุ่มที่อยู่ใกล้ศพที่สุด  

แนบหูฟังเสียงหัวใจด้วยสีหน้าตื่น ๆ  

แน่นอน หัวใจของเฮลีย์หยุดเต้นแล้ว

“...หรือเราจะหูฝาด”

ขณะกำลังนึกสงสัยว่าในบ้านมีหนูหรือแมวหรือไม่

“...?”

ตำรวจหนุ่มรู้สึกถึงการขยับเบา  ๆ  ใกล้ใบหูเขา ตอนแรกเขาคิดว่าตน 

หูแว่ว แต่แล้วจู่ ๆ เสียงหัวใจของเฮลีย์ก็เริ่มเต้น

“อ๊าก ก ก ก!”

“อะไร ๆ!”

เสียงตะโกนก้องของตำรวจหนุ่มทำเอาทุกคนตกใจไปตาม  ๆ  กัน เขา 

ละล่ำละลักตอบหน้าซีดเผือด

“ขะ ขะ เขายังมีชีวิต...”

“เขายังไม่ตายครับ!” เสียงตำรวจหนุ่มใกล้เคียงเสียงกรีดร้อง โทนี่ 

ยืนงงก่อนจะรีบเข้ามาฟังเสียงหัวใจดาราในความดูแลของตนผู้เพิ่งได้รับการ 

ยืนยันว่าเป็นศพไปเมื่อครู่

ไม่ใช่เรื่องโกหก หัวใจของเฮลีย์เริ่มเต้นใหม่จริง ๆ 

ราวกับปาฏิหาริย์

ปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาล
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หน้าโรงแรมฮาร์เบอร์ สถานที่ฉายภาพยนตร์ ‘ชัตเตอร์’  รอบ 

ปฐมทัศน์กำลังโกลาหลด้วยเสียงโหวกเหวกเรียกชื่อผู้ชายคนหนึ่งผสมปนเป 

ไปกับเสียงแฟลชจากกล้องถ่ายรูป 

แสงแฟลชสาดทั่วจากทุกทิศทาง สว่างวาบจนตาแทบบอด 

“คุณเรย์คาร์ลตัน! ช่วยมองทางนี้ทีครับ!”

“ช่วยพูดอะไรหน่อยค่ะ! คุณเรย์ —”

“ทางนี้ครับ! ทางนี้!”

หนุม่ผมทองรปูงามระดบัทีว่า่ดาราหนา้หลอ่คนอืน่ ๆ หมดสทิธิแ์จง้เกดิ  

ดูมีท่าทีอึดอัดเล็กน้อยกับวงล้อมเบียดเสียดของคลื่นนักข่าว

“คุณเรย์คาร์ลตัน! คุณคิดอย่างไรกับการขอแต่งงานจากเฮลีย์ครับ  

พดูตรง ๆ กไ็ดน้ะครบั! ตอ่ใหพ้ดูวา่ขยะแขยง กไ็มม่ใีครตำหนคิณุลงหรอก!”

หลายคนหัวเราะครืนให้กับคำพูดของนักข่าวคนนั้น ทว่าชายหนุ่ม 

ผมทองเจ้าของรูปร่างงดงามในสูทดำซึ่งเข้ากับเขาชนิดทำคนมองลืมหายใจ  

โนอาห์ เรย์คาร์ลตัน กลับมีสีหน้ากระอักกระอ่วนต่อคำพูดนั้น

สองวันก่อน ยอดยี้ประจำฮอลลีวู้ด เฮลีย์ ลัสค์ ดื่มจนเมามายใน 

อาฟเตอรป์ารต์ีข้องงานแฟชัน่โชวแ์หง่หนึง่ กอ่นจะสารภาพรกักบัเขา อนัทีจ่รงิ 

ถึงเฮลีย์มีสติรู้ตัวดี แค่เข้ามาบอกโนอาห์ว่า ‘ผมเป็นแฟนคลับคุณครับ ผม 

ชื่นชอบคุณมาก’ ก็เพียงพอจะถูกประณามแล้วว่าเขาช่างไม่รู้กาลเทศะ แต่นี่ 

01
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เฮลีย์เล่นถลันมาใกล้ ทำตัวติดหนึบโนอาห์ท่ามกลางสายตาผู้คนในงานเลี้ยง

‘นี่ ผมเก่งเรื่องอย่างว่าจริง  ๆ  น้า’ เขาพูดแทะโลม ขอร้องโนอาห์ให้  

‘นอนกบัผมสกัครัง้ส ิ นะ’ แลว้ตือ๊วา่ ‘นอนกบัผมสกัครัง้ คณุจะลมืผมไมล่ง’  

ตามด้วย ‘แต่งงานกับผมเถอะ’ เขาตะโกนลั่น ‘ผมรักคุณจริง  ๆ นะ!’ และ 

แน่นอน ต้องมีประโยค ‘ถ้าคุณไม่ยอมรับรักผม ผมจะฆ่าตัวตาย!’

โอ้ มายก๊อด เฮลีย์ ทุกคนในงานต่างสมเพชเขา แน่นอนว่าเรื่องที่ 

เกดิคนืนัน้แพรก่ระจายสูโ่ซเชยีลมเีดยีอยา่งรวดเรว็ เชา้วนัตอ่มาหนงัสอืพมิพ ์

กับสื่อทุกสำนักพากันประโคมข่าวนี้ยกใหญ่

ทีจ่ริงหากคนในข่าวไม่ใช่โนอาห ์ เรยค์าร์ลตนั หรือเฮลีย ์ ลสัค ์ เรือ่ง 

อาจไม่ใหญ่โตเท่านี้

ทวา่โนอาหแ์หง่ตระกลูเรยค์ารล์ตนั หรอืเรยโ์นอาหค์นนีเ้ปน็ใครกนัเลา่  

คุณปู่ของเขา จอร์จ เรย์คาร์ลตัน ครองฉายานักธุรกิจมือทอง ด้วยเป็น 

เจ้าของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ผู้กุมบังเหียนธุรกิจของสหรัฐอเมริกาแห่ง 

ทศวรรษ 1900 ซ้ำฝ่ายมารดาก็สืบสายสกุลรีเบคก้า ตระกูลทรงอำนาจแห่ง 

วงการการเมอืงทีส่บืทอดกนัมารุน่ตอ่รุน่ ลกูชายหวัแกว้หวัแหวนผูส้บืเชือ้สาย 

บริสุทธิ์ระหว่างสองตระกูลผู้ดี อันเกิดจากบิดาคือ เอดการ์ เรย์คาร์ลตัน  

ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกา กับมารดา  

เคลลี่ รีเบคก้า อดีตดาราหญิงดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดแห่งยุค ก็คือโนอาห์นี่เอง 

ปัจจุบันโนอาห์เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจของคุณปู่ เขาลงทุนในธุรกิจที่เอื้อ 

ประโยชน์ต่ออเมริกาและต่อโลกในหลากหลายสาขา ทั้งวัฒนธรรม การ 

ป้องกันประเทศ สิ่งแวดล้อม ทุกธุรกิจที่เขาแตะต้องล้วนเจอแต่แจ็กพ็อต  

ทำเงินให้โนอาห์ได้มหาศาล

เรียกว่าชายหนุ่มอยู่คนละโลกกับเฮลีย์ ลัสค์  โดยสิ้นเชิง...แน่ละ  

ครั้งหนึ่งเฮลีย์เคยเป็นดาราเด็กชื่อดัง เป็นที่สนใจของชาวอเมริกันอยู่บ้าง  

แต่เช่นเดียวกับกรณีดาราเด็กส่วนใหญ่ เฮลีย์เป็นดาราเด็กในฮอลลีวู้ด 

ผูท้ำลายตวัเองใหพ้นิาศดว้ยเหลา้ ยาเสพตดิ การใชเ้งนิฟุง้เฟอ้ และมัว่เซก็ซ ์

กอ่นจะทนัโตเปน็ผูใ้หญเ่สยีอกี ขาประจำบนเนือ้ทีข่า่วฉาวในหนา้หนงัสอืพมิพ์ 

เช่นเฮลีย์มีดีเพียงหน้าตาที่พอจะดูดีกว่าคนทั่วไปเล็กน้อย ทว่าแม้แต่ข้อดี 
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ข้อเดียวที่เจ้าตัวมี ก็ยังไม่คู่ควรนำมาเทียบเคียงกับโนอาห์

มองยงัไงกเ็หมอืนโสเภณขีา้งถนนสารภาพรกักบัเจา้ชาย ใคร  ๆตา่งเหน็ 

ว่าเฮลีย์ทำตัวเหลวไหลและน่ารังเกียจ

“พูดอะไรหน่อยครับ!”

“คุณเรย์คาร์ลตัน!”

โนอาห์เร่งรุดออกจากฝูงนักข่าวที่ทำตัวราวฝูงไฮยีนาพยายามจะรุมทึ้ง 

ให้เขากล่าวสัมภาษณ์ โนอาห์กล่าวขอโทษอย่างสุภาพและถ่อมตัว ก่อนจะ 

เดินตามฟิล เฮปสัน เลขาฯของเขา แหวกพวกนักข่าวออกไป ถึงขยะสังคม 

เช่นเฮลีย์จะพูดจาจ้วงจาบหยาบคายใส่โนอาห ์ แต่ดูท่าจะไม่ได้ระคายเกียรต ิ

กับมารยาทนุ่มนวลของโนอาห์เลย

“คุณเรย์คาร์ลตัน วันนี้กลับเลยจะดีกว่านะครับ”

ฟิลพูดพลางนิ่วหน้า หลังหันกลับไปมองทางเข้าโรงแรม เป็นเรื่อง 

สมควรที่โนอาห์จะปรากฏตัวในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ในฐานะ 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุด แต่ดูท่าสถานการณ์จะไม่อำนวยเสียแล้ว

ฝูงนักข่าวที่มาดักรอโนอาห์ยืนออกันอยู่ตรงหน้าโรงแรมแน่นขนัด 

เสียจนผู้คนมากมายไม่อาจเข้าไปยังสถานที่จัดฉายภาพยนตร์ได ้ ซึ่งกลุ่มคน 

ที่เข้าโรงแรมไม่ได้นี้ก็พากันเบียดเสียด รอยลโฉมของโนอาห์อีกทอด

โนอาห์หันไปมองรอบ  ๆ  ด้วยสีหน้ายุ่งยากใจ ทันทีที่เขาเหลียวหลัง 

มามอง ฉับพลันเสียงอื้ออึงก็ดังกระหึ่มจากหมู่นักข่าว พวกเขาเคยเห็นดารา 

หนุ่มรูปหล่อมาเยอะก็จริง แต่ก็ยังไม่วายตกตะลึงกับความงามของโนอาห์ 

เหตุผลที่เรย์โนอาห์โด่งดังนักหนามิได้มีเพียงชาติตระกูลอันสูงส่ง แต่ 

ยังเพราะคดีลักพาตัวเขาผู้โชคร้ายในวัยเด็ก เพราะฝีมือบริหารธุรกิจระดับ 

อัจฉริยะที่ได้รับคำวิจารณ์ว่าเก่งยิ่งกว่าคุณปู่ของเขาเอง เพราะอุปนิสัยกับ 

มารยาทอันสุภาพเรียบร้อยให้เกียรติทุกคน เพราะชีวิตส่วนตัวแสนลึกลับ 

ที่ไม่เคยถูกเปิดโปงแม้จะมีปาปารัซซี่นับสิบ  ๆ  คนตามติดเขาอยู่ทุกวัน... 

เหตุผลที่โนอาห์โด่งดังนั้นมีมากมาย แต่สำหรับคนที่เคยเห็นตัวจริงของเขา  

จะเข้าใจได้ทันทีว่าเหตุผลข้อใหญ่สุดของความดังเจ้ากรรมนี้เกิดจากรูปโฉม 

ของเจ้าตัวนั่นละ
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เรือนผมสีทองอร่าม ดวงตาสีเขียวลึกลับ ผิวขาวเนียนละเอียด  

ทกุอยา่งลว้นราวกบัหลดุมาจากภาพวาด เครือ่งหนา้ของเขาสวยงามสมบรูณ-์ 

แบบชนิดรูปสลักยังงามไม่เท่า รูปร่างสูงโปร่ง แค่ยืนอยู่เฉย  ๆ  ก็ว่าหล่อจัด  

หุ่นดีเหมือนนายแบบแล้ว แต่ที่ทำโนอาห์เปล่งประกายเจิดจ้าที่สุดเห็นจะเป็น 

เมื่อเขายิ้ม แค่เขายิ้มน้อย  ๆ ดวงหน้างดงามนั้นก็เพียงพอจะเขย่าใจคน 

ทั้งอเมริกาได้สบาย 

พวกนกัขา่วตะลงึเคลิม้ไปกบัความงามของหนุม่รปูหลอ่ ตอ่เมือ่ตัง้สต ิ

ได้จึงรัวชัตเตอร์กันยกใหญ่ แชะ! แชะ! แชะ! แชะ! แสงแฟลชสาดวาบ 

ไปทัว่ทกุแหง่ หนุม่คนงามถงึกบัถอนหายใจ “วนันีพ้อแคน่ีด้กีวา่” เขาบอกฟลิ

ฟิลเรียกรถที่เตรียมไว้ โรลสรอยซ์คันดำปลาบแล่นมาจอดรับหน้า 

โรงแรม พวกบอดี้การ์ดช่วยกันเปิดทางให้โนอาห์เดินไปขึ้นรถ ดูท่าพวก 

นักข่าวคงคิดว่ามีเพียงรูปถ่ายที่น่าจะปลอบใจการจำใจบอกลาครั้งนี้ได ้ เลย 

พากันรัวชัตเตอร์เอาเป็นเอาตาย “ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ทราบจะกล่าว 

อะไร” โนอาห์พูดกลบเสียงเจี๊ยวจ๊าวของนักข่าว ขณะที่เขากำลังจะก้าวขึ้นรถ

นักข่าวคนหนึ่งแหวกพวกบอดี้การ์ดออกมาสำเร็จ เขายื่นแขนไป 

ทันคว้าหัวไหล่โนอาห์ได้พอดี โนอาห์ชะงัก หันมามองนักข่าวคนนั้น

“อา คือ...”

นักข่าวคนนั้นพูดตะกุกตะกัก ก่อนฉวยตัวโนอาห์ไว้ เขายังคิดอะไร 

ออกแจ่มชัด หากโนอาห์ยิ้มให้ละก็ เขาตั้งใจว่าจะขอสัมภาษณ์ด้วยคำพูด 

สัพยอกอย่าง “พูดแค่คำเดียวจะไปยากอะไรล่ะครับ เนอะ ช่วยพูดอะไร 

หน่อยสิครับ!” แต่พอสบตากับโนอาห์ที่วางสีหน้าว่างเปล่า นักข่าวพลันตัว 

แข็งทื่อ เอ๋ อะไรกัน เหงื่อเย็นเฉียบไหลซึมบนแผ่นหลังเมื่อได้เห็นดวงตา 

สีเขียวเย็นชา เขาตัวสั่นน้อย  ๆ การสบตากับดวงตาสีเขียวเยียบเย็นนั้น 

กินเวลาเพียงอึดใจ โนอาห์ฉีกยิ้มหวาน เป็นรอยยิ้มโปรยเสน่ห์ที่ทำตาม 

มารยาท เขาแกะมือนักข่าวบนไหล่ออก แสงแฟลชกับเสียงเซ็งแซ่หนวกหู 

ถาโถมมาอีกระลอกเพราะรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์นั้น 

พวกบอดี้การ์ดดึงตัวนักข่าวคนที่จับไหล่โนอาห์ออกไป เหงื่อเย็น  ๆ  

ท่วมตัวนักข่าวคนนั้น เขาหันกลับไปมองโนอาห์อีกรอบ  แต่ทำได้เพียง 
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นึกประหลาดใจตัวเอง “ทำไมฉันถึงทำแบบนั้น”

กริ๊ก ฟิลเปิดประตูเบาะหลังให้โนอาห์ขึ้นรถ ทว่าก่อนที่ประตูรถจะ 

ถูกปิดสนิทดีนั้นเอง 

“หา เฮลีย์น่ะเหรอ”

ชายคนหนึง่สง่เสยีงตกใจดงัลัน่หลงัรบัโทรศพัท ์ เสยีงเขาดงัแหวกเสยีง 

แฟลชจนทุกคนตรงนั้นได้ยินเสียงเขา อุ๊บ! เจ้าของเสียงปิดปากพลางมอง 

ไปรอบ  ๆ เกิดเรื่องอะไรกับเฮลีย์ ลัสค์ ฝูงนักข่าวไฮยีนาจ้องมองนักข่าว 

ชายคนนั้นนัยน์ตาเป็นมัน จังหวะเดียวกันประตูรถของโนอาห์ถูกปิดลง 

ก่อนทะยานออกตัวไป

ชายผู้ตะโกน ‘เฮลีย์น่ะเหรอ!’ แหวกเสียงเซ็งแซ่ของพวกนักข่าว 

เมื่อครู ่ ค่อย ๆ หาจังหวะเผ่นขึ้นรถตัวเอง พวกนักข่าวที่เหลือต่างหยิบมือถือ 

โทร.ติดต่อไปไหนกันสักแห่งราวกับกำลังตรวจสอบข้อมูล จากนั้นต่างฝ่าย 

ต่างกระวีกระวาดขึ้นรถของแต่ละคน

เมื่อรถออกมาพ้นโรงแรม โนอาห์ชำเลืองมองนอกหน้าต่าง เห็นมี 

รถนักข่าวบางคันยังตามมา แต่มีหลายคันทีเดียวที่แล่นฉิวไปทางอื่น

“เฮลีย์ ลัสค์ เสียชีวิตแล้วครับ”

ฟลิรายงานขา่วลา่สดุทีเ่พิง่ไดร้บัแจง้และคดักรองจนแนใ่จแลว้ โนอาห ์

เหลือบมองฟิล เลขาฯของเขาจึงรายงานต่อ “เห็นว่าผู้จัดการส่วนตัวเป็นคน 

พบศพเขานอนลม้อยูบ่นพืน้หอ้งครวัในบา้น ตอนนีย้งัไมท่ราบสาเหตกุารตาย  

แต่คงจะเป็นเพราะหัวใจวายเฉียบพลันจากการเสพยาเกินขนาด ซึ่งแน่นอน 

ว่าอาจสันนิษฐานว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายได้ด้วยครับ”

แทนทีโ่นอาหจ์ะตกใจเมือ่ไดย้นิขา่วการตายของชายผูเ้พิง่สารภาพรกัตน 

เมือ่สองวนักอ่นดว้ยประโยค ‘ถา้คณุไมร่บัรกัผม ผมจะฆา่ตวัตาย!’ เขากลบั 

ฉีกยิ้ม

“พยายามจังนะ”

อยา่วา่แตจ่ะสนใจหรอืเหน็ใจกบัการตายของตวัการกอ่ขา่วฉาวทีล่ากเขา 

ไปพัวพัน เสียงโนอาห์ออกจะรำคาญด้วยซ้ำ “ผมคงขยับตัวไม่ได้สักพัก”  

เขาหัวเราะ เห็นชัดว่าพวกนักข่าวจะทำตัวเหมือนผึ้งแตกรังมารุมตอมเขา  
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ตั้งคำถามเช่น คุณคิดอย่างไรกับการเสียชีวิตของเฮลีย์บ้างละ ช่วยพูดแสดง 

ความเสียใจบ้างละ

โนอาห์คิดอย่างไม่แยแส ‘หลบไปอยู่เงียบ  ๆ  ที่ไหนดีนะ หรือจะไป 

ประเทศอากาศอบอุ่นทางใต้ดี’ ใช้โอกาสนี้หลบไปพักผ่อนก็ไม่เลวนักหรอก  

ขืนไม่หยุดพักเลยแล้วทำงานต่อสิ มีแต่จะทำภาพลักษณ์ดูแย่ ทางที่ดีควร 

เก็บตัวเงียบ ทำทีเป็นเศร้าใจ รอจนกว่าตัวตนของชายคนนั้นจะเลือนหายไป 

จากความทรงจำของผูค้นดกีวา่ ซึง่อยา่งนานคงไมเ่กนิสามถงึสีว่นั ประเดีย๋ว 

มีข่าวฉาวใหม่เกิดขึ้น ไม่ทันไรทุกคนจะบอก ‘เฮลีย์เหรอ เฮลีย์ไหน  — อ๋อ  

คนที่ตายไปแล้วใช่ไหม’ ก็ในเมื่อฮอลลีวู้ดมีดารามากมายเท่าดวงดาวบนฟ้า 

จริง ๆ 

อย่างไรก็ตาม โนอาห์รู้สึกเคว้งนิด ๆ เมื่อผู้ชายที่เขากำลังจะเหยียบย่ำ 

ให้จมดินดันชิงตายไปเสียก่อน 

‘ถ้าคุณไม่ยอมรับรักผม ผมจะฆ่าตัวตาย!’

สองวันก่อน กระทั่งตอนได้ยินคำพูดโง่เง่านี้ โนอาห์ก็ยังคงเก็บกิริยา 

ยืนรอบอดี้การ์ดต่อด้วยสีหน้าลำบากใจ ส่วนเจ้าผ้าขี้ริ้วเฮลีย์พูดต่ออย่าง 

ถือดี ‘แล้วคุณจะเสียใจ’

‘คุณจะต้องเสียใจที่เมินใส่ผมวันนี้’

โนอาหผ์ูพ้ยายามควบคมุสหีนา้ตวัเองมาตลอด ถงึกบัเผลอหวัเราะกบั 

คำพูดนั้น เฮลีย์ซึ่งกำลังเมาเสียจนดวงตาเลื่อนลอย พลันตัวแข็ง โนอาห์ 

พยักหน้านิดหนึ่งก่อนโน้มตัวลงพอให้เสียงพูดของเขาได้ยินแค่กับเฮลีย์ 

‘คุณลัสค์ ต่อไปชีวิตคุณจะทำได้แค่ถ่ายหนังโป๊เกรดต่ำ ไม่ก็นอน 

ข้างถนนเท่านั้นแหละครับ’

เฮลยีต์วัแขง็ทือ่กบัคำพดูสบประมาท โนอาหย์ิม้ใหเ้ขาอยา่งออ่นหวาน  

สบตาเฮลีย์ตรง ๆ 

‘เพราะฉะนั้นห่วงรูของคุณแทนที่จะคิดเรื่องผมดีกว่าครับ’

‘มันคงหลวมโพรกแทบแย่แล้ว’ โนอาห์กระซิบเสียงใจดีราวกับกำลัง 

พดูถงึสขุภาพของเพือ่นรกัอยา่งเปน็หว่งเปน็ใยจากใจจรงิ ใบหนา้เฮลยีค์อ่ย ๆ  

เปลี่ยนเป็นสีแดงจัดจนเกือบคล้ำ
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โนอาห์กระตุกชายเสื้อที่เฮลีย์จับไว้จนหลุดแล้วหันหลังเดินออกมา  

‘คะ คุณจะต้องเสียใจ! คอยดูเถอะ!’ เฮลีย์ตะโกนไล่หลัง แต่โนอาห์ 

ไม่หัวเราะอีกแล้ว

“...ตอนนั้น เขาหมายถึงฉันจะเสียใจที่ยังไม่ได้เหยียบย่ำเขางั้นหรือ”

โนอาห์พึมพำคนเดียว เสียใจที่ฉันจะไม่ได้เหยียบเขาให้จมดินเนี่ยนะ 

จริงอยู่ โนอาห์มีมุมประมาณนั้น แต่ไม่ถึงกับเข้าขั้นซาดิสต์...

โนอาห์มองเรื่อยเปื่อยไปนอกหน้าต่าง

“...อืม”

หรือหมายถึงเสียใจที่เขาตายกันนะ คนสำคัญตัวอย่างหมอนั่นจะ 

เพ้อเจ้อแบบนั้นก็ไม่น่าแปลก ความจริงการตายของดาราชายที่ทำตัวเหมือน 

ขยะคนหนึ่ง แน่นอนว่าโนอาห์ หรือแม้แต่คนทั้งโลกย่อมไม่แยแส

แทนที่โนอาห์จะเสียดายหรือเห็นใจ เขากลับคิดว่า ‘ดีแล้วที่ชิงตาย 

ไปซะ’ ตอนโนอาห์กระซิบบอกว่าเฮลีย์จะต้องกลายเป็นดาราหนังโป๊นั้น เขา 

ไม่ได้ล้อเล่น สำหรับนักลงทุนรายใหญ่ เจ้าของเงินทุนหลายล้านดอลลาร์ 

ในธุรกิจภาพยนตร์ ละคร กระทั่งศิลปวัฒนธรรมต่าง  ๆ  เช่นโนอาห์ การ 

ส่งขยะสักชิ้นลงนรกง่ายดายยิ่งกว่าการสูดลมหายใจเข้าเสียอีก

ไหน ๆ เฮลีย์ก็โง่เง่า ทำอะไรไม่เป็นนอกจากแผลงฤทธิ์เสื่อม ๆ ดีไม่ดี 

พอถ่ายหนังโป๊ไปไม่ถึงปี เขาคงเริ่มงานหนังโป๊ประเภทสมสู่กับสัตว์ ไม่ก็ 

ประเภทซาดิสต์โหดเลือดสาด ถึงมีชีวิตอยู่ต่อ คงไม่แคล้วเสพยาเกินขนาด 

จนลำไส้แตกตายเข้าสักวัน ลงแบบนี้สู้ตาย ๆ ไปตั้งแต่ตอนนี้ก็ดีแล้ว

คิดสะระตะอย่างไร หมอนั่นชิงตายไปก่อนน่ะดีกว่า ขณะโนอาห์คิด 

เรื่อยเปื่อย ฟิลก็รับโทรศัพท์สายด่วน ก่อนจะนิ่วหน้า

“หา?” โนอาห์เหลือบมองตามเสียงฟิล เลขาฯของเขาคุยโทรศัพท์ต่อ 

อีกครู่หนึ่งจึงวางสาย ก่อนฟิลจะหันมารายงานด้วยเสียงงุนงง 

“เอ่อ คุณเรย์คาร์ลตันครับ เฮลีย์ ลัสค์ ยังไม่ตายครับ”

เฮลีย์ ลัสค์ ยังมีชีวิตอยู่ ฟิลเพิ่งได้รับสายด่วนรายงานการเสียชีวิต 

ของเฮลีย์เมื่อสองชั่วโมงก่อน แต่ไม่รู้ทำไมข้อมูลจึงพลิกหงาย ตกลงว่า 

เฮลีย์ ลัสค์ ยังไม่ตายและกำลังถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเบเกอร์ที่อยู่ใกล้  ๆ  
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ฟลิตรวจสอบวา่ขอ้มลูแจง้การตายกอ่นหนา้นัน้ผดิพลาดหรอืเปลา่ แตป่รากฏ 

ว่าไม่ใช่ มันเป็นข้อมูลจากบันทึกของตำรวจท้องที่เองเลยว่าเฮลีย์หยุดหายใจ 

แล้วจริง ซ้ำสภาพศพยังเริ่มเย็นแข็ง ทว่าจู ่ๆ เจ้าตัวดันกลับมาเริ่มหายใจ 

“คือ เขาตายแล้วเป็นที่แน่นอน แต่ดันฟื้นขึ้นมาใหม่น่ะครับ”

“ไมใ่ชแ่คห่มดสตชิัว่คราวดว้ย แตห่ยดุหายใจไปนานจนรา่งกายเยน็ชดื  

กินเวลาพักใหญ่กว่าหัวใจเขาจะเริ่มเต้น” ฟิลรายงาน หน้าตาดูตะลึงกับเรื่อง 

เหลือเชื่อนี้ ขณะที่โนอาห์เพียงขมวดคิ้วคล้ายไม่ใคร่สนใจนัก

...ติ๊ด — ติ๊ด — ติ๊ด —

แว่วเสียงเครื่องจักรดังเป็นจังหวะสั้น  ๆ  นานต่อเนื่อง ฟืด...ฟืด...  

ร่วมกับเสียงสูบลมจากไหนสักแห่ง ไม่สิ เสียงชัดเจนเหมือนอยู่ใกล้ตัว —

เมสันนอนนิ่ง ขยับตัวไม่ได้ เขาพยายามครุ่นคิดในสภาพครึ่งหลับ 

ครึ่งตื่นว่าเสียงที่ตนได้ยินคือเสียงอะไร มันคล้ายเสียงที่เขาเคยได้ยินมาก่อน 

แต่นึกไม่ออก ไม่ใช่สิ สมองเขากำลังอื้ออึง ใช้คิดอะไรไม่ออกหรอก มัน 

ฟังคล้ายเสียงเครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจกับเครื่องช่วยหายใจตาม 

โรงพยาบาล แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ เมสันคิด ในเมื่อฉันตายไปแล้ว

ความคดิวา่ตนรอดตายราวปาฏหิารยิแ์ละถกูนำตวัสง่โรงพยาบาลไมอ่ยู่ 

ในหัวเมสันเลยสักนิด ในเมื่อตำแหน่งที่ถูกยิงคือหลังศีรษะจะจะ กระสุน 

ระเบิดกะโหลกเขาไม่ผิดแน่ ถึงมองไม่เห็น เมสันก็รู้ว่าหน้าผากด้านบน 

ถูกลูกปืนเป่ากระจุย

แน่ละ โลกเรากว้างใหญ่ มีเรื่องลี้ลับอีกมากมาย ใช่ว่าจะไม่เคย 

มีใครถูกยิงศีรษะแล้วรอดตาย แต่ไม่ใช่กับกรณีเมสันแน่ คนที่ยิงเขาคือ 

อารอน ส่วนสถานที่เกิดเหตุคือด้านในแหล่งกบดานของศัตรู ต่อให้ถูกยิง 

ศีรษะกลางโรงพยาบาลก็ยังยากจะรอด นับประสาอะไรกับการถูกยิงกลาง 

ทะเลทราย ห่างไกลจากโรงพยาบาลกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตร ซ้ำยังอยู่ลึก 

ลงไปในบังเกอร์ใต้ดิน หมอที่มีก็เป็นแค่หมอเถื่อน แถมเขายังฟาดหมอ 

เสียสลบเหมือด ดังนั้นถึงหมอจะฟื้นขึ้นมา ก็ไม่มีทางจะช่วยรักษาเขาซึ่งถูก 

ลูกน้องเขาเองทรยศและยิงหัวได้หรอก เขาตายไปแล้วแน่นอน...แต่ทั้งที่คิด 
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เช่นนั้น

ทวา่หกูลบัไดย้นิทัง้เสยีงเครือ่งตรวจวดัอตัราการเตน้หวัใจ เสยีงหายใจ 

ฟืดฟาด และเสียงใครบางคนกำลังกระซิบกระซาบ ท่าจะไม่ได้มีแค่คนเดียว 

เสียด้วย

“ —”

“... — ละขายหน้าเพราะมันจริง ๆ ไม่มีหน้าจะมองใครแล้ว”

เมสนัไดย้นินำ้เสยีงเกรีย้วกราด เขายงัฟงัไมค่อ่ยไดศ้พัท ์ คลา้ย  ๆ เวลา 

ได้ยินเสียงจากวิทยุที่จูนไม่ตรงคลื่น

“เหน็หนงัสอืพมิพฉ์บบัเมือ่วานไหม สือ่เลน่ขา่วกนัสนกุวา่ยอดยีป้ระจำ 

ฮอลลีวู้ดบังอาจก้อร่อก้อติกขวัญใจอเมริกันชน แถมยังด่ามันว่าไม่รู้จักเจียมตัว”

“แต่ก็จริงของเขา หมอนี่มันผ้าขี้ริ้วหมดสภาพดี ๆ นี่เอง”

มีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบา ๆ ชอบใจคำพูดสุดแสบสันนั้น ฟุ่บ ได้ยิน 

เสียงคล้ายคนหย่อนตัวนั่งบนเก้าอี้

“มิหนำซ้ำยังทำเป็นฆ่าตัวตาย ใครเขาจะมาเห็นใจ”

“พูดอะไรน่ะ มันโง่จนฆ่าตัวตายยังทำไม่สำเร็จต่างหาก ไม่เห็นเหรอ 

ว่ามันยังหายใจได้อยู่”

ผู้หญิงคนเดิมพูดต่อ น้ำเสียงหล่อนเต็มไปด้วยความเหยียดหยาม  

ไมใ่ชฆ่า่ตวัตายหรอก แตม่นัเสพยาเกนิขนาด หวัใจวายนบัเปน็การฆา่ตวัตาย 

ตรงไหน 

“ลสิเปน็แบบนีม้าแตไ่หนแตไ่ร รอ้งเพลงเสยีงกเ็หมอืนหม ู ไปรายการ 

ทอล์คโชว์ก็เอาแต่ปิดปากเงียบ ถึงอ้าปากพูดก็พูดแต่เรื่องโง่  ๆ ทั้งชีวิตเขา 

ทำเป็นแค่เป็นดารา แต่กระทั่งงานแสดงก็ยังโง่เง่าเสียจนท่องบทไม่ได้...มีด ี

อยู่แค่หน้าตา แต่สุดท้ายดันพี้ยาจนสารรูปเหมือนขี้ยาทั่วไป วัน ๆ ขยันสร้าง 

แต่ปัญหา ฉันคิดอยู่แล้วว่าเขาควรรีบ ๆ หัวใจวายตายไปซะแล้วทิ้งทรัพย์สิน 

ไว ้—”

“อา...”

“จริงด้วยนะ”

ทุกคนสูดลมหายใจ ดูจะเห็นด้วยกับคำพูดตรง ๆ  ของผู้หญิงคนนั้น  
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พวกเขาเงียบกันไปครู่หนึ่ง คล้ายกับกำลังลอบมองกันและกัน กระทั่งเสียง 

ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้น

“— ลิสจะไม่รู้สึกตัวอีกแน่หรือ”

ทุกคนเต้นผางกับคำพูดของเขา

“ไมม่ทีาง! หมอจอหน์นีก่บ็อกอยูว่า่เรือ่งทีเ่ขาจะรอด มนัเปน็ไปไมไ่ด้  

แค่หัวใจหยุดเต้นห้านาที สมองก็ตายแล้ว เจ้าเด็กนี่มันทนทายาดซะจริง” 

“ไม่มีทางฟื้นหรอกน่า” คำพูดขึงขังของผู้หญิงคนหนึ่งทำคนอื่น  ๆ  

คล้อยตาม บ้างว่าก็ถูกของเธอ บ้างว่านั่นสินะ เสียงผู้หญิงอีกคนที่ฟังคล้าย 

คนลิ้นไก่สั้น พูดอ้อมแอ้ม น้ำเสียงเจือกังวล

“ตะ แต่ลิส...จะไม่ฟื้นจริง ๆ ใช่ไหม”

“ได้เวลาที่ฉันต้องตกแต่งภายในบ้านอีกครั้งแล้ว ถ้าลิสไม่ตาย ฉัน 

จะต้องควักเงินตัวเองนะ” คำพูดของเธอทำเอาคนที่เหลือพากันกลืนน้ำลาย 

ลงคอเฝื่อน ๆ 

“...”

เมสนัพยายามยกเปลอืกตาหนกัอึง้ คนพวกนีก้ำลงัพดูถงึอะไร เมสนั 

ยังไม่ทันรู้ที่มาที่ไปของเสียงเครื่องช่วยหายใจกับเครื่องตรวจวัดอัตราการเต้น 

หัวใจ ก็ดันมาได้ยินเสียงพูดคุยในเรื่องที่ทำให้เขายิ่งงุนงง

ฟัง  ๆ  ดูไม่น่าใช่เรื่องที่เทวดานางฟ้าคุยกัน หรือต่อให้เป็นบทสนทนา 

ของปีศาจก็เถอะ มันฟังดูวางท่าพิกล เมสันรู้สึกสับสน 

ฉนัตายไปแลว้แน่ ๆ นีน่า แลว้บทสนทนาทีฟ่งัแสนจะเปน็เรือ่งทางโลก 

นี่มันอะไรกัน หรือหลังความตาย เราจะไปโผล่ในอีกโลกหนึ่ง เมสันคิด 

พลางขมวดคิ้ว พยายามจะลืมตา ทว่าเปลือกตาช่างหนักอึ้ง เขากระดิกตัว 

ไมไ่ดแ้มแ้ตป่ลายนิว้คลา้ยถกูผอีำ จะว่าไป คนตายยอ่มขยบัรา่งกายไมไ่ดอ้กี 

แต่เมสันกลับรู้สึกไม่สบายตัวแปลก  ๆ แถมยังคิดว่าหากจะขยับตัวจริง  ๆ  

เขาน่าจะทำได้

“...ที่จริงก็น่าเสียดายอยู่นิดหน่อย เพราะพอลิสตายไป เราจะหาเงิน 

ด้วยการขายข่าวเขาไม่ได้อีก”

“มีคนรับซื้อข่าวลิสที่ไหนกัน เด็กนี่ขยันสร้างแต่ปัญหาจนข่าวเขา 
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มันเกร่อ ตอนนี้ต่อให้เป็นเซ็กซ์เทปก็ขายได้ไม่ถึงห้าร้อยดอลลาร์”

“แลว้ครัง้นีย้งัไปกอ่เรือ่งกบัเรยโ์นอาหอ์กี” เสยีงผูห้ญงิพดูอยา่งสมเพช  

ทำให้ผู้หญิงลิ้นไก่สั้นอีกคนหัวเราะพลางกล่าวอย่างเห็นด้วย “จริงด้วยสิ”

“โทษทีนะ ลิส ฉันจะใช้มรดกเธอแทนให้เอง”

หล่อนพูดกลั้วหัวเราะ น้ำเสียงได้ยินชัดเหมือนอยู่ใกล้เพียงหัวนอน  

เมสันมุ่นคิ้วเล็กน้อย สูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่ พยายามขยับนิ้ว ฮึบ เขา 

เพ่งสมาธิและกำลังทั้งหมดไปกับการขยับปลายนิ้ว ทันใดนั้น

“...!”

มีมือใครบางคนขยับมาใกล้ใบหน้าเขา มันแตะบนหน้ากากเครื่องช่วย 

หายใจก่อนจะค่อย  ๆ  ดึงหน้ากากออก ไอลมเย็นปะทะผิวหน้าเมสัน เขา 

ผ่อนลมหายใจห้วงสั้น ๆ ปลายนิ้วที่เมื่อครู่ต้องส่งแรงไปมากมายเริ่มขยับได้  

ร่างกายหนักอึ้งพลันเหยียดคลาย มองเห็นแสงสลัวลอดผ่านเปลือกตา

“...”

เขาเห็นเพดานสีขาว มีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่รอบ  ๆ  เตียง ติ๊ด  — ติ๊ด  —  

เสียงเครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจยังดังช้า  ๆ  เป็นจังหวะสม่ำเสมอ  

ประสานกับเสียงเครื่องช่วยหายใจ 

...เราอยู่ในโรงพยาบาลจริง ๆ แฮะ

เมสันมองเหม่อไปยังเพดานห้อง เขาเลื่อนสายตามองรอบตัว ภาพ 

ที่เห็นช่างแจ่มแจ้งสมจริง อะไรกัน นี่ฉัน...ฉันยังมีชีวิตอยู่งั้นหรือ ทำไมถึง 

ยังไม่ตายล่ะ เมสันค่อย  ๆ  กะพริบตา ภาพมืดไปแวบหนึ่ง ก่อนจะปรากฏ 

ภาพโลกอันชัดเจนสมจริงนั้นอีกครั้ง

“ทำไมเครื่องไม่ดับล่ะ มันต้องส่งเสียงติ๊ดยาว  ๆ แล้วเขาก็จะตาย 

ไม่ใช่หรือ”

“ฉันเคยเห็นในละคร” ผู้หญิงคนที่ดึงหน้ากากเครื่องช่วยใจพูดขำ ๆ   

มือเธอยังถือหน้ากากค้างอยู่ “หรือเครื่องจะเสีย” หล่อนว่าพลางหันกลับมา 

มองเมสันผู้กำลังตาลอยมองเพดาน เธอสะดุ้งเฮือก กรีดร้องลั่น

“กรี๊ด!!”

“อะ เอ๋” “ตะ ตาย ๆ ตายแลว้!” เมสนัไดย้นิเสยีงอทุานอยา่งตกอก 
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ตกใจของใครหลายคน สายตาเขาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดจนต้องกะพริบตา 

อีกรอบ ทันทีที่ดวงตาปรับคุ้นกับแสง โลกที่เขาเห็นก็ค่อย ๆ ชัดขึ้น

เขาอยู่ในห้องพักคนไข้หน้าตาชืด  ๆ คนในห้องต่างจ้องมองมายังเขา 

ด้วยสีหน้าตื่นตะลึง

“คะ คุณพระช่วย ลิส...?”

ลิสหรือ เมสันย่นคิ้วนิด  ๆ  เมื่อได้ยินชื่อที่คนในห้องเรียกเขา เมสัน 

หยัดตัวลุกนั่ง แม้จะวิงเวียนและปวดตึงตามตัวอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับสาหัส 

ขนาดลุกไม่ไหว

เมสนักะพรบิตา จอ้งมองคนอืน่  ๆทีก่ำลงัจบัตามองเขา กอ่นจะคอ่ย ๆ  

ยกมือขึ้นคลำทั่วหน้าผาก ไม่ยักกะมีรู นอกจากไม่มีรูลูกกระสุน ยังไม่มี 

ผ้าพันแผลด้วย 

น่ีฉันยังไม่ตายจริง  ๆหรือ เมสันกะพริบตา ก่อนมองไปรอบ ๆ แสงแดด 

แจ่มใสส่องลอดเข้ามาในห้องผู้ป่วยผ่านหน้าต่างบานโตทางขวามือ 

ดูยังไงก็ไม่น่าใช่โลกหลังความตาย

“ตะ ตายจริง...ธะ ธะ ธะ เธอไม่เป็นไรใช่ไหม”

ผู้หญิงคนหนึ่งตะกุกตะกักถามเขา เมสันกำลังจะตอบว่าครับ ผมยัง 

ไม่ตายใช่ไหมครับ แต่พลันชะงักเสียก่อนเมื่อเห็นมือขาวซูบซีดมือหนึ่ง 

อยู่ใกล้ประชิดสายตา แวบแรกเขานึกว่าเป็นมือคนอื่น แต่มันดันติดอยู่กับ 

ท่อนแขนของเขานี่เอง 

“เอ๊ะ...”

ทำไมมอืฉนัเปน็แบบนี้ เมสนังนุงง หลบุตามองมอืตวัเอง จะหลงัมอื 

หรือฝ่ามือ ดูเท่าไรก็ไม่คุ้นตา เมสันเป็นทหารรับจ้าง เขามีร่างกายกำยำ 

สูงหกฟุต เด็กกำพร้าผู้เติบโตมาในย่านสลัมอย่างเขา แทบไม่มีเรื่องเลวร้าย 

ไหนที่ไม่เคยลองทำ พอเป็นหนุ่มและมาเป็นทหารรับจ้าง ทุกวันกลางแดด 

เปรีย้ง เมสนัตอ้งขดุดนิ ยงิปนื มเีรือ่งชกตอ่ยไมห่ยดุหยอ่น เรยีกวา่ไมเ่คย 

มวีนัไหนทีเ่มสนัจะไมใ่ชม้อืกรำงานหนกั มอืของเขาจงึหนัน่แนน่ทัง้ฝา่มอืและ 

หลงัมอื พวกมนัหยาบกรา้น เตม็ไปดว้ยรอยแผล สผีวิหรอืกไ็หมเ้กรยีมแดด  

ทว่ามือที่ติดอยู่กับท่อนแขนของเมสันตอนนี้ ไม่ใช่มือคู่ที่เขารู้จัก 
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มือที่อยู่แทนมือคู่เดิมช่างซูบซีด ขาวเผือดเสียจนมองเห็นเส้นเลือด 

สีเขียวจางใต้ผิว 

“...”

เมสันกลืนน้ำลายฝืด  ๆ  ลงคอ เขารีบกวาดตามอง รูปร่างของขาที่ 

เห็นเป็นรอยนูนขึ้นมาจากผ้าห่มดูผอมบางกว่าขาคู่ปกติของเมสันอย่างมาก  

ทันใดนั้น เมสันก็รู้สึกลำคอแห้งผาก หัวใจเต้นโครมครามแทบคลั่ง

“...ลิส ฉันถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า!”

หญิงวัยกลางคนคนเดิมตะคอกถามเขาเสียงดังลั่นแทบจะเป็นตะโกน 

ผู้ชายวัยกลางคนสองคนที่ยืนทำหน้าปูเลี่ยน ๆ  พากันกระแอมไอแห้ง ๆ  ก่อน 

จะหันหลังเดินออกไปจากห้อง คนหนุ่มอีกคนละล่ำละลักบอก “ผะ ผมจะ 

ไปตามหมอมาให้นะ” แล้วเผ่นแผล็วตามไปอีกคน เมสันเหม่อมองมือตน  

จากนั้นเหลือบตาขึ้นมองผู้หญิงคนนั้นซึ่งกำลังจ้องมองเขาด้วยสีหน้าขุ่นขึ้ง

“มะ มองฉันแบบนั้นทำไม”

“...ลิสเป็นใครครับ”

เสียงอู้อี้หลุดออกจากปากเขา แม้จะฟังอู้อี้ แต่เป็นเสียงที่ให้ความ 

รู้สึกกังวานใส เมสันไม่รู้จักเสียงนี้อีกเหมือนกัน แต่พยายามบอกตัวเองว่า 

คงเพราะลำคอเขายงัตบีตนั สว่นมอืไมแ้ขนขาทีด่เูรยีวบางลงอยา่งไรเ้หตผุลนัน้  

ก็คงเพราะเขาคิดไปเอง ทั้งหมดเป็นเพราะปกติเขาไม่ค่อยใส่ใจมองพวกมัน 

จริงจัง พอจู่  ๆ  มาจ้องชัด  ๆ  เลยไม่คุ้นตาเป็นธรรมดา เมสันพยายามหนี 

ความจรงิสดุฤทธิ ์ หญงิวยักลางคนเบกิตากวา้งคลา้ยตะลงึกบัคำถามของเมสนั  

แต่แล้วใบหน้าหล่อนพลันบูดบึ้ง

“นั่นสินะ โทษทีแล้วกันที่เรียกเธอว่าลิส เฮลีย์ เธอไม่จำเป็นต้อง 

ทำตวัมารยาททรามขนาดนี ้ ยงัไงเรากต็ดัขาดกนัอยูแ่ลว้ รูไ้วซ้ะ ฉนัไดข้า่ววา่ 

เธอตายเลยเปน็หว่งหรอก ถงึไดม้า...กย็งัเหน็จองหองเหมอืนเดมิไมม่เีปลีย่น  

ฉันไม่น่ามาเล้ย”

หล่อนกระฟัดกระเฟียด  มือกระชากกระเป๋าถือบนโต๊ะ  เฮลีย์?  

เป็นห่วง? ตัดขาด? เมสันขมวดคิ้วให้กับคำพูดของเธอ เขาไม่เข้าใจสักนิด  

เฮอะ! หล่อนทำเสียงมาดร้ายก่อนสะบัดตัวออกจากห้องผู้ป่วย
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ปัง! หญิงสาวอีกคนที่ยืนฟังอยู่มองหวาด  ๆ  ตามหลังเสียงกระแทก 

ประตูปิด หล่อนมองเมสันและหัวเราะเจื่อน ๆ  

“คณุปา้เขาแคเ่รยีกชือ่เลน่เธอจนตดิปากนะ่ ตอนเลก็  ๆทัง้สองคนสนทิ 

กันมากนี่ เธอกับคุณป้าแอนนาน่ะ”

“...ผมเนี่ยนะ สนิทกับผู้หญิงคนเมื่อกี้”

หล่อนหัวเราะแหย  ๆ  ให้กับคำถามของเมสัน “ดะ ดูท่าวันนี้เธอคง 

อารมณ์ไม่ดี ในเมื่อเธอไม่เป็นไรแล้ว ฉันว่าฉันขอตัวดีกว่า” พูดจบเธอ 

ก็เดินจ้ำออกจากห้องทันทีเหมือนชิ่งหนี เมสันไม่ทันจะอ้าปากพูดด้วยซ้ำว่า 

เธอหมายถึงอะไร มาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน

“...”

เหลือเมสันอยู่คนเดียวในห้องผู้ป่วย เขาจ้องมองประตูห้องครู่หนึ่ง 

ก่อนเบนสายตามามองมือของตัวเองอีกรอบ

เมสันมองมือผอมบางคล้ายไม่เคยหยิบจับทำงานหนักแล้วค่อย  ๆ ก้าว 

ลงจากเตียง สายวัดชีพจรกับสายน้ำเกลือระโยงระยางเต็มหน้าอกกับหลังมือ 

เขาค่อย  ๆ  แกะพวกมันออกทีละอัน พอรำคาญมากเข้าก็กระชากให้หลุด  ๆ  

ไปทเีดยีว ความรูส้กึวา้วุน่แลน่จูโ่จมจติใจ เมสนักา้วขาสัน่ ๆ ไปถงึหนา้ประตู 

ห้องน้ำในห้องผู้ป่วย

เขาจบัลกูบดิประต ู สดูลมหายใจเขา้ลกึ ถงึจะยงัไมรู่ว้า่ทำไม แตเ่มสนั 

กลบักงัวลใจแปลก ๆ พอเปดิประตไูปแลว้กจ็ะเหน็หนา้ตาไรอ้ารมณข์องตวัเอง 

สะท้อนอยู่ในกระจกเหมือนทุกครั้งนั่นละ เมสันคิด

เมสันกลืนน้ำลายเหนียว  ๆ ลงคอแห้งผาก มือหมุนลูกบิด เปิดประตู 

ออกกว้าง เขาสูดหายใจเข้าลึก ก่อนที่จะต้องยืนตัวแข็งทื่อ

“!!”

เงาในกระจกห้องน้ำไม่ได้สะท้อนใบหน้าคุ้นตาของตัวเอง แทนที่เงา 

ในกระจกจะเป็นชายรูปร่างแข็งแรง เรือนผมสีดำ ใบหน้าธรรมดา ทว่า 

แฝงเค้าใจคอเฉียบคมหลักแหลม คนในกระจกกลับเป็นหนุ่มน้อยผมทอง  

สีหน้าขาวซีดราวกับพร้อมจะเป็นลมล้มพับได้ทุกเมื่อ

อะไรเนี่ย เมสันกลืนน้ำลาย อะไรกัน เกิดอะไรขึ้น คนในกระจก 
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เป็นใคร เมสันยืนจ้องกระจกนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ จังหวะที่เขากำลังจะก้าว 

ถอยหลงั แกรก เสยีงประตหูอ้งถกูเปดิ หมอกบัพวกพยาบาลกระวกีระวาด 

เขา้หอ้งมา ไมม่รีา่งของผูช้ายทีอ่อกตวัวา่จะไปตามหมออยูด่ว้ย แตด่ทูา่เจา้ตวั 

คงทำตามที่พูดไว้จริง ๆ  

“ตายแล้ว คุณลัสค์! ลุกขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะคะ!

“ดึงสายน้ำเกลือออกซะด้วยสิ!” พยาบาลสองคนพูดเสียงหงุดหงิด 

นิด  ๆ พวกเธอเดินเข้ามาใกล้ ฉวยมือเมสันมาใช้สำลีฆ่าเชื้อกดซับแผล 

บนมือที่เลือดกำลังไหลเป็นสาย สายตาของพวกเธอที่มองเขาดูคล้ายกับ 

กำลังมองคนเสียสติผู้ยังไม่ฟื้นจากฤทธิ์ยา เมสันมองพยาบาลทำแผลตรง 

หลังมือของตัวเองแล้วเงยหน้ามองหมอซึ่งกำลังอ่านแผ่นชาร์ต

“รู้สึกตัวแล้วสินะครับ จำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อกลางดึกคุณ 

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะหัวใจวายกะทันหัน เห็นว่าหัวใจคุณหยุดเต้น 

ไปนานหลายนาทีทีเดียว บอกตามตรง ผมเองไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณรอด 

มาได้ยังไง ตอนนี้ยังถึงกับลุกไหว แถมทำเลือดเปรอะไปทั่ว คุณก็ไม่ใช่ 

คนประเภทชอบเข้าโบสถ์นี่นา”

“ปาฏิหาริย์ไม่น่าจะเกิดกับคนอย่างคุณ” หมอพึมพำน้ำเสียงถากถาง 

เหงื่อเย็น ๆ ผุดทั่วตัวเมสัน หัวใจวายงั้นหรือ 

“ผมถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพราะหัวใจวาย ไม่ใช่เพราะถูกยิงหรือครับ”

“...เฮลยี ์ มนัอาการหนกัอยูน่ะ ถา้คณุแยกความจรงิกบัเรือ่งคดิไปเอง 

ไม่ออก ซึ่งผมเชื่อว่าคุณน่าจะพอรู้ตัวอยู่”

หมอพูดอย่างใจร้าย เหมือนจะบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นขี้ยาที่เกิน 

เยียวยาอย่างนายเป็นครั้งแรก เมสันหันไปมองกระจกอีกครั้ง เงาในกระจก 

ยังคงสะท้อนภาพหนุ่มผมทองคนเดิมยืนตัวสั่น หรือสายตาฉันจะเพี้ยน  

เมสันกะพริบตา แต่เงาผู้ชายในกระจกยังคงจ้องตอบกลับมาเช่นเก่า อาราม 

จับต้นชนปลายไม่ถูก เมสันจึงได้แต่ยืนกะพริบตางง ๆ 

“เฮลีย์ คุณทำอะไร กลับมานอนที่เตียงได้แล้วครับ”

“...ใครคือเฮลีย์ครับ”

เมสันถามเสียงสั่น 
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“ผู้ชายคนนี้คือลิส ฮะ เฮลีย์หรือครับ” เมสันถาม ชี้นิ้วไปยังเงา 

สะท้อนตัวเขาในกระจก หมอกับพวกพยาบาลกะพริบตาปริบ  ๆ  จ้องเขา  

ก่อนจะหันไปกระซิบกระซาบกันเอง “เขาตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ ทำไมทำตัว 

แปลก ๆ หรือจะเป็นเพราะยังเมาฤทธิ์ยา แต่อาจเป็นไปได้ว่าตายไปแล้วดัน 

ฟื้นขึ้นอีก เลยอายจนแกล้งทำเป็นเสียสติกลบเกลื่อน” ขณะเสียงซุบซิบ 

แว่วมาเป็นระยะ เมสันยกมือลูบหน้า ชายในกระจกพลันยกมือลูบหน้าด้วย  

พอเขากะพริบตา ชายหน้าหวานในกระจกก็กะพริบตาเหมือนกัน เมสันมอง 

ริมฝีปากอิ่มของชายในกระจกขยับไหว จึงยกมือแตะริมฝีปากตน ทันใดนั้น 

เขาก็ได้สัมผัสผิวแห้งผากกับความสั่นระริกบนปากตัวเอง 

“...นั่นคือ ผมหรือครับ”

เสียงที่เปล่งออกมา ฟังตีบตันคล้ายลำคอถูกบีบ “คนแปลกหน้าใน 

กระจกคือผมเองหรือ ผมคือคนที่ชื่อเฮลีย์หรือ” เมสันถามด้วยสีหน้า 

หวาดกลัวสุดขีด หมอกับพวกพยาบาลชะงัก มองเขาสลับกับมองกันเอง

“พูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ย เฮลีย์”

หมอถามเสียงงุนงง เมสันกลืนน้ำลาย หันมองกระจกใหม่ มันยังคง 

สะท้อนภาพชายหนุ่มวัยรุ่นผมทองคนนั้นอยู่เช่นเดิม 

“เฮลีย์ คุณเป็นอะไรหรือเปล่า”

“...”

เป็น เป็นสิ เป็นมากด้วย...นี่มันเรื่องอะไรกัน คนในกระจกคือใคร  

คุณบอกว่าผมเป็นใครนะ คำพูดเหล่านี้แล่นมาจ่ออยู่ในปากเมสัน แต่เขา 

กลับพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียว ได้แต่ยืนนิ่งงัน ปล่อยให้เหงื่อเย็นชื้น 

เปียกเต็มหลังคอจนร่างกายหนาวยะเยือก
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เฮลีย์ ลัสค์ ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดยี้ประจำฮอลลีวู้ด เข้าสู่วงการบันเทิง 

จากผลงานภาพยนตร์เรื่อง ‘ฝันสู่ทะเล’

มันเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ ว่าด้วยคดีฆาตกรรมในหมู่บ้าน 

ชายทะเล แต่นอกจากใบหน้างดงามของเฮลีย์ที่โผล่มาประมาณช่วงสองฉาก 

สุดท้าย ทั้งเรื่องก็ไม่มีอะไรให้ดู แน่นอน มันเจ๊งไม่เป็นท่า นอกจากคำ 

วิจารณ์สั้น ๆ จากนักวิจารณ์รายหนึ่งว่า ‘เป็นหนังเรื่องแรกที่ทำผมรู้สึกเสียดาย 

ฟิล์ม’ ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครรู้จักมันขนาดนึกสงสัยด้วยซ้ำว่าเคยมีภาพยนตร์ 

เรื่องนี้อยู่จริงหรือ

ชื่อของเฮลีย์เริ่มเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องต่อมา

ยี่สิบเจ็ดชั่วโมง ผลงานกำกับของผู้กำกับพลาโอ ภาพยนตร์เรื่อง 

ยี่สิบเจ็ดชั่วโมงอ้างอิงเหตุการณ์จริงจากคดีลักพาตัวในวัยเด็กของโนอาห์  

เรย์คาร์ลตัน หรือเรย์โนอาห์ หนุ่มขวัญใจอเมริกันชน

เรย์โนอาห์ในวัยเด็กเคยติดตามคุณแม่ซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังไป 

กองถ่าย เขาถูกนักแสดงหางแถวคนหนึ่งที่อิจฉาคุณแม่ของเขา ลักพาตัว 

เขาไปกักขังเป็นเวลากว่ายี่สิบเจ็ดชั่วโมงก่อนจะได้รับการช่วยเหลือ  ใน 

ภาพยนตร์ เฮลีย์รับบทเป็นเรย์โนอาห์ผู้ถูกลักพาตัว

ตัวหนังประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ สืบเนื่องจากความนิยมชื่นชม 

ของผู้คนต่อเรย์โนอาห์ตัวจริง บวกกับภาพลักษณ์ของเฮลีย์ที่น่ารักหมดจด 

02
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ไม่แพ้เรย์โนอาห์ ตอนนั้นนับเป็นเวลาสามปีแล้วหลังเกิดคดี แต่เอดการ์  

เรย์คาร์ลตัน ทนายความมือทองแห่งยุค และเคลลี่ รีเบคก้า บิดามารดา 

ของเรยโ์นอาหต์า่งทุม่เทปกปอ้งบตุรชายสดุกำลงัจนรปูถา่ยของเดก็ชายไมเ่คย 

เล็ดลอดถึงมือสื่อเลย ส่งผลให้มวลชนพุ่งความสนใจไปยังเฮลีย์แทน 

โทน่ี บริดเจท รู้จักกับเฮลีย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะน้ันงานผู้จัดการ 

ส่วนตัวดูแลดาราของโทนี่กำลังไปได้สวย เขายังจำตอนพบหน้าเด็กชายเฮลีย์ 

ครั้งแรกได้แม่น

เบื้องหน้าหน้าต่างบานใหญ่ของตึกเอเจนซี่มีแสงแดดส่องผ่านเต็มที่ 

จนภายในห้องสว่างจัด แต่รัศมีสว่างไสวจากตัวเฮลีย์เจิดจ้าเสียจนข่มแสง 

อาทติยม์วัหมองไปถนดัใจ เดก็นอ้ยมเีรอืนผมเหลอืงทองคลา้ยนำ้ผึง้ ดวงตา 

สีฟ้าจัดดุจน้ำทะเล ผิวขาวผ่อง เนียนละเอียด รูปโฉมงดงามไร้ที่ติอย่างกับ 

ตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ สีหน้าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาดึงดูดสายตาคนมอง และ 

เมื่อเด็กน้อยอ้าปากพูดจา โทนี่ก็ถอนสายตาจากใบหน้าเขาไม่ได้เลย 

เขาคือว่าที่ท็อปสตาร์ โทนี่มั่นใจ และจะไม่ใช่แค่ดังเฉย ๆ แต่จะเป็น 

ท็อปสตาร์ใหญ่ที่สร้างชื่อไปทั่วโลก

ถึงโทนี่เป็นดาราเองไม่ได้ แต่เขามั่นใจในสายตาแมวมองของตัวเอง 

มาก คนที่เขาเคยหมายตาไว้มีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เป็นดาราดังในอีกสิบปี 

ให้หลัง นั่นคือเรย์โนอาห์ แต่ก็นั่นละ ถึงไม่ใช่ดารา เรย์โนอาห์ก็ดังอยู่ดี 

ฉันจะได้ดูแลเด็กคนนี้หรือนี่ โทนี่คิด วันคืนสดใสมาเยือนชีวิตฉัน 

เสยีท ี ขอบคณุพระเจา้ ในทีส่ดุเพชรเมด็งามกม็ารอการเจยีระไนอยูใ่นมอืฉนั  

ไม่ใช่พวกก้อนกรวดอีกต่อไป

แมเ้ฮลยีจ์ะมขีอ้ดอ้ยตรงหวัไมด่ี ขนาดชือ่สกลุงา่ย ๆ วา่โทนี่ บรดิเจท  

ยงัตอ้งบอกถงึสบิสีค่รัง้กวา่จะจำได ้ แตเ่ทยีบกบัรปูโฉมงามหยดยอ้ยกบับคุลกิ 

เหมาะกับการเป็นดารา โทนี่คิดว่าข้อด้อยนี้มันแสนจะจิ๊บจ๊อย 

...เคยคิดว่าจิ๊บจ๊อยน่ะนะ ก่อนจะรู้ว่าเฮลีย์โง่เสียจนแยกแยะกระทั่ง 

แป้งสาลีกับเฮโรอีนไม่ออก 

“...”

โทนี ่ บรดิเจท เปน็ผูจ้ดัการสว่นตวัของเฮลยี ์ ลสัค ์ มานานกวา่สบิหก 
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ปี ตอนนี้เขากำลังมองดาราในความดูแลนั่งอยู่บนเตียงคนไข้ ตาเหม่อมอง 

กระจกดว้ยทา่ทางคลา้ยวญิญาณหลดุออกจากรา่ง โทนีห่วนนกึถงึตวัเองทีเ่คย 

คิดว่าเฮลีย์จะได้เป็นท็อปสตาร์ 

ตอนนั้นสายตาเขาคงผิดเพี้ยนแน่  ๆ รัศมีสว่างไสวอะไรกัน...โทนี่ 

รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพชร ที่แท้มันเป็นเพียงเศษแก้ว แสงวิบวับ 

ที่เคยเห็นก็สุกใสแค่ชั่วครู่ เพียงไม่กี่ปี แสงที่ว่ายิ่งดูยิ่งคล้ายไฟถนนสลัว ๆ   

กลางหมอกเสียละมากกว่า 

ต้องขอบคุณภาพลักษณ์งดงามภายนอกกับนิสัยไม่เหมือนใครและ 

ไม่มีใครอยากเหมือนของเจ้าตัว ที่ผ่านมาจึงพอมีงานติดต่อเข้ามาบ้าง แถม 

ข่าวฉาวที่เฮลีย์ขยันสร้างก็ช่วยกระพือให้เขากลายเป็นประเด็นร้อนอยู่เรื่อย ๆ   

แม้โทนี่ไม่มีเจตนาจะปั้นให้ดาราของตนมีภาพลักษณ์จอมป่วน แต่ไม่เป็นไร  

ตราบใดที่ชื่อเฮลีย์ยังจัดว่าเป็นดาราอยู่ โทนี่คิด 

แต่ระยะหนึ่งถึงสองปีล่าสุด ไม่มีใครสนใจเรื่องฉาว  ๆ  ของเฮลีย์อีก 

ต่อไป อย่างเหตุการณ์ล่าสุด หากคู่กรณีไม่ใช่เรย์โนอาห์ คงไม่มีทางได้ลง 

หนังสือพิมพ์แน่ นานแค่ไหนแล้วที่ข่าวเกี่ยวกับเฮลีย์ได้ลงหน้าหนึ่ง... 

แน่นอน นี่ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี เพราะมันไม่ต่างอะไรกับสัญญาณ 

บอกว่าชีวิตนักแสดงของเฮลีย์จวนเจียนจะดับลงแล้ว ต่อให้ไม่ไปก่อเรื่อง 

กับเรย์โนอาห์มาเพิ่ม แค่นี้ภาพลักษณ์เจ้าตัวก็ต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากพอแรง  

นี่ก็ผ่านมาครบอาทิตย์นับแต่เฮลีย์ตายและฟื้นขึ้นใหม่โดยยังคลุมเครืออยู่ว่า 

ตกลงเขาฆ่าตัวตายหรือหัวใจวายกันแน่ ทว่าอย่าว่าแต่ผู้คนจะสงสารเห็นใจ 

ทุกคนมองเขาในทางลบกว่าเก่า ด้วยคิดว่าเฮลีย์จงใจใช้ชีวิตตัวเองมาล้อเล่น 

สร้างข่าวฉาวอีก ทั้งโลกเกลียดขี้หน้าเฮลีย์ ถึงจะมีบางคนที่ไม่สนใจเฮลีย์ 

เลย แต่ที่แน่ ๆ คือไม่มีใครชอบเขาหรอก

“...”

โทนี่เหลือบมองเฮลีย์

“เอ่อ...ฉันรินน้ำให้ไหม อยากดื่มน้ำหรือเปล่า”

โทนี่อ้อมแอ้มถามเฮลีย์ซึ่งกำลังใจลอยจ้องมองกระจก “อา ไม่ครับ  

ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมทำเอง” อีกฝ่ายตอบสั้น ๆ  
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ปกติเฮลีย์น่าจะแผดเสียงลั่น ‘ฉันจะกระเดือกน้ำโรงพยาบาลลงได้ไง  

ถามมาได ้ รบีไปซือ้นำ้แรเ่อเวยีงมาส!ิ’ หากแตเ่ฮลยีต์อนนีก้ลบันัง่เสงีย่มหงมิ  

ตาจ้องกระจก สีหน้าเคร่งเครียด

“...”

เพราะสูญเสียความทรงจำหรือเปล่านะ บรรยากาศรอบตัวเฮลีย์ถึงดู 

มดืมนกวา่ทกุท ี ถงึรศัมเีจดิจา้แบบดาราจะหายไปนานแลว้ แตด่ว้ยนสิยัเจา้ตวั 

ที่ไม่มีใครเหมือน เลยพอช่วยให้บุคลิกดูผิดแผกอยู่บ้าง ทว่าแม้แต่บุคลิก 

ที่ว่าก็ยังมองไม่เห็นเลยในตอนนี้ เฮลีย์ดูกลมกลืน ไม่ต่างจากคนธรรมดา  

อย่าว่าแต่รัศมีดารา ถึงจับไปอยู่กับกลุ่มนักแสดงตัวประกอบก็คงมองไม่เห็น 

ความต่าง ช่างเหมือนน้ำเปล่าไร้สีไร้กลิ่น ไม่ก็กระดาษเปล่า

อันที่จริงตอนโทนี่กระวีกระวาดมาถึงโรงพยาบาลหลังได้รับแจ้งว่า 

เฮลีย์รู้สึกตัวแล้วและมีอาการคล้ายความจำเสื่อม พอเจอเขา โทนี่จำเฮลีย์ 

แทบไม่ได้เพราะบรรยากาศแสนธรรมดาจากตัวเฮลีย์ แน่นอน มันเกิดขึ้น 

เพียงเสี้ยววินาที โทนี่คิดว่าคงเป็นเพราะชุดคนไข้เรียบ  ๆ ที่เขาสวม...แต่ก็ยัง 

ไม่วายแอบเหลือบมองเฮลีย์ซึ่งดูผิดจากทุกทีอยู่เป็นระยะ

“...”

เฮลีย์ หรือจะพูดให้ถูกคือเมสันในร่างเฮลีย์ เอาแต่จ้องและจ้องเงา 

สะท้อนใบหน้าตัวเองในกระจก ไม่ว่าจะมอง มอง และมองเท่าไหร ่ ใบหน้า 

ในกระจกก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

ฉันถูกยิง ฉันเจ็บ แน่ละ ถูกยิงขาหรือแขนยังเจ็บแทบตาย แต่ฉัน 

ถูกยิงหัว มันเจ็บจนพูดไม่ออก ถึงความรู้สึกเจ็บจะเกิดแค่แวบเดียว แต่ที่ 

แน่  ๆ  คือฉันอาการสาหัส...เพราะอาการสาหัสมาก  ๆ ร่างกายเลยหดเล็กลง 

หรือเปลา่ หรอืความเจบ็ปวดทีเ่กดิ รนุแรงจนบบีอดัรา่งกายใหย้อ่สว่น เมสนั 

คิด ขณะเพ่งพิศแขนขาตัวเองที่เรียวบางลง ก่อนจะตั้งสติใหม่

เป็นไปไม่ได้ ต่อให้ถูกทำร้ายบาดเจ็บแค่ไหน ร่างกายคนเราไม่มีทาง 

เปลี่ยนจนเบ้าหน้าหวานขึ้น เส้นผมกลายเป็นสีทอง มือเท้าบอบบางลง  

กระทั่งสีตายังเปลี่ยนไป มิหนำซ้ำ —

เมสันจ้องชายวัยกลางคนที่กำลังลอบมองตนอยู่เป็นระยะ พอโทนี่ 
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เห็นเมสันจ้องมาก็สะดุ้งโหยง ก่อนส่งยิ้มแหย ๆ ให้

ผู้ชายที่ชื่อโทนี่ บริดเจท คนนี้กระหืดกระหอบมาขณะเมสันกำลังทำ 

เอ็มอาร์ไอ หรือเข้ารับการตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โทนี่บอกว่า 

ตนเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขา 

“เด็กนี่...ไม่ใช่สิ ผมเป็นดาราหรือครับ”

ดูจากสภาพร่างกายอ่อนแออ้อนแอ้น ก็ไม่น่าใช่นักกีฬาหรอก ทันที 

ที่ได้ยินคำถาม โทนี่ก็มีสีหน้าตกตะลึง เขาพูดเสียงเศร้าสร้อย “เรื่องจริง 

หรือนี่ เธอสูญเสียความทรงจำจริง ๆ”

“ฉันนึกว่าเธอแค่ลืมบางอย่างเพราะหัวไม่ดีเสียอีก แต่นี่เธอลืมกระทั่ง 

อาชีพตัวเอง...”

“คนแบบเธอที่ขนาดละเมอ ยังพูด ‘รู้ไหมฉันเป็นใคร! ฉันคือเฮลีย์!’ 

‘ฉันเป็นดารา! จะให้ทำไง’ ‘รู้หรือเปล่าว่าฉันแสดงละครไปตั้งกี่เรื่อง’ ”...โทนี่ 

พูดน้ำตาคลอเบ้า 

พอเห็นท่าทางโทนี่ดูไม่น่าใช่คนเลวร้าย เมสันจึงชักลังเลว่าควรบอก 

ความจริงดีไหมว่า ผมไม่ได้ความจำเสื่อม แต่ผมไม่ใช่เฮลีย์! แต่สุดท้าย 

เขาตัดสินใจปิดปากเงียบ สถานการณ์ที่แม้แต่ตัวเองยังไม่เข้าใจ จะอธิบาย 

ให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร บอกไปคงถูกหาว่าเสียสติ พูดตามตรง เมสันเอง 

ก็ชักไม่มั่นใจว่าตัวเขาเป็นบ้าไปแล้วจริง ๆ หรือเปล่า

เฮลยี ์ ลสัค ์ หรอือกีชือ่คอืลสิ อายยุีส่บิสีป่ ี เริม่เปน็ดารามาตัง้แตอ่าย ุ

เจ็ดปี ใช้ชีวิตในวงการมาเข้าปีที่สิบเจ็ด มีชื่อเสียงพอดู โทนี่พยายามฟื้น 

ความจำของเฮลีย์ให้แก่เมสัน เขาเริ่มร่ายยาวชื่อผลงานแสดงภาพยนตร์กับ 

ละครต่าง ๆ 

พอเห็นสายตาว่างเปล่าของเมสัน โทนี่จึงเล่าบางวีรกรรมฉาวโฉ่ของ 

เฮลีย์เพิ่มเติม เช่น ตอนปีนกำแพงหนีออกจากสถานบำบัดผู้ติดยาแต่พลาด 

ลื่นตกลงมาขาหัก เคยถูกจับเพราะเมาแล้วขับถึงสองครั้ง เคยเมากัญชา 

จนแก้ผ้าวิ่งไปบนถนน จากสารพัดเรื่องคาว  ๆ เหตุการณ์อื้อฉาวล่าสุดคือ 

ไปแทะโลมเรย์โนอาห์แล้วถูกปฏิเสธ มาจนถึงเรื่องถูกหามส่งโรงพยาบาล 

โดยยังไม่รู้สาเหตุว่าพยายามฆ่าตัวตายหรือหัวใจวายตายเพราะเสพยา 
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เกินขนาดกันแน่

“...”

เมสันหันกลับไปมองกระจก ไล่สายตาไปจนเห็นรอยเข็มฉีดยาที่ยัง 

หลงเหลืออยู่บนหลังมือขาวซีด

มันเกิดจากเวทมนตร์หรือเปล่า หรือเกิดจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

กา้วหนา้มาก เปน็ฝมีอืของใครกนั ความคดิมากมายผดุขึน้ในหวั แตไ่มน่าน 

พวกมันก็ถูกปัดตกไป เพราะไม่ว่าจะใช้ตรรกะหรือหลักความจริงคิดเท่าไหร่ 

โลกเราย่อมไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ กระนั้น ความเป็นจริงที่เห็นและ 

เป็นอยู่ก็ยังคงเดิม

ความเป็นจริงที่ว่าเมสันผู้เคยมีชีวิตหยาบ  ๆ  ยังอัฟกานิสถาน ถูกฆ่า 

ตาย แล้วมาฟื้นในร่างของยอดยี้ประจำฮอลลีวู้ดผู้ฆ่าตัวตายหลังอกหักจาก 

เรย์โนอาห์ ไม่ว่าจะหลับตาแล้วลืมใหม่สักกี่ครั้ง ก็ยังเรียบเรียงเหตุการณ์ได ้

เช่นนี้ 

พอปะติดปะต่อเรื่องเหลือเชื่อให้เข้ากับสภาพความเป็นจริง เมสัน 

ก็รู้สึกโล่งใจนิด  ๆ เขาถึงกับคิดว่าสถานการณ์ไม่เลวร้ายนัก ไม่สิ เรียกว่า 

ดีเลยละ

ถงึรา่งกายเฮลยีจ์ะดอูอ่นแอไปหนอ่ย แตห่นา้ตาด ี ตัวสงู นา่จะดกีวา่ 

ร่างกายก่อนหน้าของเมสัน เทียบกับชีวิตแร้นแค้นโสมมของตนเมื่อก่อน  

ตอนนีเ้ขาไดเ้ปน็ ‘ดาราฮอลลวีูด้’ เชยีวนะ ถงึฟงั  ๆแลว้ เฮลยีด์จูะเปน็ทีร่งัเกยีจ 

ของประชาชนก็เถอะ แต่ว่า...นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก็ได้ อย่างน้อย 

ตอนนี้เมสันก็ไม่มีรูกระสุนอยู่กลางหัว ไม่มีลูกน้องจ้องจะยิงหัวเขาด้วย 

“...”

เมสนัถอนสายตาจากกระจกมามองรอบ ๆ เหน็โทนีจ่อ้งไปนอกหนา้ตา่ง  

ปากขมบุขมบิพดูคนเดยีววา่ปาปารซัซี ่ เจา้พวกปศีาจ เมสนัจงึลกุยนื เทา่ทีฟ่งั  

เฮลีย์อาจฆ่าตัวตายหรืออาจเสพยาเกินขนาด แต่สภาพร่างกายโดยรวม 

ดูไม่ผิดปกติมากพอจะเกิดหัวใจวาย เมสันรู้สึกว่าตัวหนัก ๆ กว่าร่างกายก่อน  

แต่ไม่ถึงกับแย่นัก

“คุณบริดเจทครับ”
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โทนี่สะดุ้งเฮือกเพราะเสียงเรียกของเมสัน  เขาหันมามอง สีหน้า 

สับสน

“ระ เรียกโทนี่เฉย ๆ ก็ได้”

เมสนันิง่คดิไปอดึใจ กอ่นจะตกลงเรยีกชือ่เขาแบบคนสนทิกนั “ครบั  

โทนี่” เมสันมองโทนี่ที่มีสีหน้ากระอักกระอ่วนแล้วยิ้มยิงฟัน

“ผมอยากออกจากโรงพยาบาลแล้วละ”

“ตะ ตอนนี้เลยเหรอ”

“ร่างกายผมไม่เป็นไรแล้ว ไม่ควรมัวโอ้เอ้อยู่ต่อ เฮลีย์ ไม่สิ ผมจำ 

อะไรไม่ได้เลย อยากมีเวลาคิดเรื่องหาอาชีพเลี้ยงปากท้องต่อไปน่ะครับ”

เมสันพูดพลางบิดขี้เกียจ ส่วนโทนี่เบิกดวงตากว้าง เขาร้องลั่น

“เธอจะปลดระวางตัวเองเรอะ”

“ไม ่ แหม อยา่พดูใหม้นัฟงัใหญโ่ตสคิรบั...ถงึยงัไงจากนีไ้ป งานแสดง 

สำหรับผมก็เป็นเรื่องเกินความสามารถไม่ใช่หรือครับ”

ขนาดตอนอยูส่ถานเลีย้งเดก็กำพรา้ เมสนัยงัไม่เคยรว่มกจิกรรมแสดง 

ละครเวทีวันคริสต์มาสเลยสักครั้ง คนที่เคยทำแต่งานโหด ๆ อย่างเขา ถึงมา 

อยูใ่นรา่งใหมก่ไ็มม่ทีางเปน็ดาราไดห้รอก แตแ่นน่อน เมสนัไมค่ดิจะกลบัไป 

เป็นทหารรับจ้างด้วย ตอนนี้เขายังไม่มีเวลาว่างมากพอจะคิด แต่ส่วนตัว 

เคยมีความคิดว่า หากตนเกิดใหม่ได้จริง ก็อยากทำงานที่ตัวเองอยากทำ

“ดะ เดี๋ยวนะ จะเลิกเป็นนักแสดง แล้วถ้าพรุ่งนี้ความทรงจำเธอ 

กลับมา จะทำยังไง”

“ไว้ความจำกลับมา ค่อยเริ่มเป็นนักแสดงใหม่ก็ได้ครับ”

“คะ คะ คิดว่าการเป็นนักแสดง มะ มะ มันง่ายขนาดนั้นหรือไง!  

อาชีพนักแสดงน่ะ ถ้าคนลืมก็จบเห่!”

เมสนัเพยีงตอบรบัเสยีงรอ้งลัน่ของโทนีอ่ยา่งเฉยเมยวา่ “งัน้หรอืครบั”  

อย่างไรเสีย ถึงความทรงจำจะกลับมา มันก็ไม่ใช่เรื่องของเขา อะไรจะเกิด 

ก็เป็นเรื่องของคนอื่น ถึงจะรู้สึกผิดต่อเฮลีย์เจ้าของร่างอยู่นิด ๆ แต่มันไม่ใช่ 

ธุระของเมสันที่จะต้องมารอให้เฮลีย์กลับเข้าร่างจนทำให้เขาใช้ชีวิตในแบบ 

ของเขาไม่ได้ พูดตามตรง เขากับเฮลีย์ไม่ใช่คนรู้จักกันเสียหน่อย เมสัน 
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ไม่อาจเสียเวลาในชีวิตที่เพิ่งได้รับเป็นโบนัสมานี้ไปเปล่า  ๆ เพียงเพื่อเห็นอก 

เห็นใจคนแปลกหน้าหรอก เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไร และ 

ไม่รู้ด้วยว่ามันจะจบลงแบบไหน เขาอาจอยู่ในร่างนี้นานแค่ไม่กี่วัน หรือแค่ 

ไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นได้ 

เมสันปลอบใจโทนี่ที่ใบหน้าแดงก่ำ

“ช่วยไม่ได้นี่ครับ ผมแสดงละครไม่เป็น”

“ไมห่รอก ทำไมจะไมเ่ปน็ เธอทำได ้ ไมส่ ิ เธอจำไมไ่ดแ้ลว้ แตท่ีจ่รงิ 

เธอน่ะเดิมที...”

ขณะโทนี่ฉวยเสื้อเมสันไว้ ตั้งท่าจะพูดเกลี้ยกล่อม มือถือของโทนี่ 

กด็งัขึน้ เขามองมนัดว้ยสหีนา้ลงัเล เมสนัจงึบุย้ใบใ้หเ้ขารบัสาย โทนีต่ดัสนิใจ 

กดรบั พูดเสยีงเอาอกเอาใจ “ครบั ใชค่รบั โทนีพ่ดูครบั” เมสนัผละออกมา  

เขาเดนิไปทางตูเ้สือ้ผา้ คาดวา่จะมชีดุทีเ่ฮลยีใ์สอ่ยูต่อนถกูหามมาโรงพยาบาล 

แขวนไว ้ แต่ปรากฏว่าไม่มี

“ไม่ครับ ตายที่ไหนกัน! ไม่ตายครับ เขาฟื้นแล้วด้วย  — ลิส! อย่า 

ออกไป!”

เมสนักำลงัจะเดนิออกไปทำเรือ่งขอออกจากโรงพยาบาล ทวา่โทนีก่ลบั 

รีบรุดมายืนขวางเขาไว้ตรงหน้าประตูห้องคนไข ้ พลางพูดกับปลายสายเสียง 

กระวนกระวาย

“ไม่ ไม่ครับ ยังไม่หายดี แต่เขาอยากไปกองถ่ายไว ๆ เลยว่ิงออกไป —  

เอ๋? ไม่ครับ! ใช่ครับ ให้ตายยังไง เราก็จะไปแน ่ๆ ครับ”

“ครับ แน่นอนครับ ครับ ใช่ครับ ผู้กำกับ” หลังคุยโทรศัพท์ด้วย 

ท่าทางพินอบพิเทาจนวางสาย โทนี่ก็ทำหน้าหวาดหวั่น หันขวับมามองเมสัน 

“คณุคงยุง่ บอกแคท่ีอ่ยูท่ีพ่กัผมมากพ็อครบั เดีย๋วผมหาทางกลบัเอง”

“ร่างกายเธอไหวแล้วสินะ เห็นบอกอยากออกจากโรงพยาบาล”

โทนี่ถามตัดบท ท่าทีขึงขังของเขากับดวงตาเด็ดเดี่ยวราวกับทหาร 

ผู้ยืนอยู่กลางสมรภูมิรบทำเอาเมสันอึกอัก

“เอ๋? เอ่อ คือ...”

“ผมไมเ่ปน็ไรแลว้ครบั...” ทนัททีีพ่ดูจบ โทนีก่ค็วา้แขนเมสนัลากออก 
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มาจากห้องคนไข้

“ทำไม คุณจะทำอะไร จะพาผมไปไหนเนี่ย”

เมสนัละลำ่ละลกัถามขณะถกูโทนีฉ่ดุใหว้ิง่ไปดว้ยกนั แกม้ยุย้ของโทนี ่

กระเพือ่มตอนวิง่ เจา้ตวัหายใจหอบ แตก่ย็งัวิง่ไมค่ดิชวีติ ลากเมสนัเขา้ไปนัง่ 

ในรถจนได้ มีคนถือกล้องกรูมาจากทุกทิศ ส่งเสียงโหวกเหวกดังลั่น “นั่น 

เฮลีย์!” “อยู่โน่น!” 

“แฮก ๆ ๆ โทนี่?”

เมสันรู้ซึ้งว่าร่างกายใหม่ปวกเปียกแค่ไหน วิ่งแค่นิดเดียวก็หายใจ 

ไม่ทันเสียแล้ว เสียงรัวชัตเตอร์กับแสงแฟลชยังคงพุ่งมาจากทั่วทิศ พวก 

นักข่าวทั้งวิ่งกวด ทั้งเคาะหน้าต่างรถให้วุ่นวายไปหมด

“นี่มันอะไรกัน อย่างน้อยคุณควรอธิบายบ้างสิ”

เมสันซึ่งสวมแค่รองเท้าแตะใส่ในห้องกับชุดคนไข้พยายามผ่อนลม 

หายใจให้กลับเป็นปกติ ขณะเขาพูด โทนี่เอาแต่เหลือบมองพวกปาปารัซซี่ 

ด้วยสายตาหวาดกลัว บรืน โทนี่เหยียบคันเร่ง เมสันจึงคว้าเข็มขัดนิรภัยมา 

คาดโดยอัตโนมัติ

“...เขาบอกว่า ถ้าไม่มาตอนนี้ จะฆ่าเธอทิ้ง”

“ว่าไงนะครับ”

“ถ้าไม่ไปกองถ่ายวันนี้ พวกเขาจะตัดบทเธอออก!”

โทนี่ตะโกน ควงพวงมาลัยไวว่องอย่างกับนักแข่งรถ รถยนต์หมุน 

คว้างแหวกผ่านพวกปาปารัซซี่ ดูเหมือนมีคนล้มตรงหน้ารถ แต่โทนี่ก็ยัง 

บังคับรถให้ลัดเลาะฝ่าผู้คนออกมาได้รวดเร็วเข้าขั้นผลงานศิลปะ

นี่ละ ทักษะที่ได้มาจากการเป็นผู้จัดการส่วนตัวกว่าสิบหกปีของเฮลีย์  

ลัสค์ ตัวแสบ

“อะไรเนี่ย —”

เมสันตะลึงเมื่อเห็นล้อรถแล่นเฉียดข้างศีรษะคนห่างกันแค่นิ้วเดียว  

พอหนัไปมองโทนี ่ เหน็สหีนา้เขาดเูครง่เครยีดมาก ราวกบักำลงัทำงานพทัิกษ ์

องค์หญิงผู้ตกอยู่ในอันตราย

“...จับให้แน่น ๆ”
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โทนี่พูดลอดไรฟัน เมสันคว้าราวมือไว้มั่นโดยสัญชาตญาณแทนการ 

ถามต่อว่าทำไม ฉับพลันรถยนต์กระชากออกตัวไปไวว่องปานลูกกระสุน

เร็วจนแทบเสียสติ

ดว้ยอตัราความเรว็ทีท่ำเอาเสยีวไขสนัหลงั รถยนตพ์ุง่ทะยานจนทิง้กลุม่นกัขา่ว 

ไมเ่หน็ฝุน่ โทนีจ่อดรถยงัเวิง้รา้งผูค้น เขาพดูประโยคชวนอึง้แกเ่มสนัซึง่กำลงั 

หายใจเข้าหอบเหมือนคนกระหายน้ำ 

“เมื่อกี้คุณ...พูดเล่นใช่ไหมครับ”

เมสนัถามกลบัดว้ยสหีนา้ตะลงึ “บอกใหผ้มทำอะไรนะ” ดเูหมอืนโทนี ่

ไม่สนใจเมสันผู้ปรารถนาจะได้ยินว่าตนเพิ่งหูฝาด โทนี่พูดซ้ำเสียงราบเรียบ

“ฉันบอกให้เธอเข้าไปถ่ายละครซะ จำบทได้หรือเปล่า”

“ท่องเร็ว ๆ เดี๋ยวตอนแต่งหน้าจะไม่มีเวลาท่อง” โทนี่ส่งบทละครให้ 

เมสันพลางเร่งเร้า เมสันเผลอมองตามบทละครก่อนเงยหน้ามองโทนี่งง ๆ 

“อะ อะไรเนี่ย ถ่ายละครอะไร จู ่ๆ จะให้ผมแสดงเหรอ ผมเพิ่งบอก 

ไปไงว่าจะเลิก”

“ถ้าจะเลิกก็ต้องทำงานที่เคยรับไว้ก่อนสิ! เธออยากให้เขาเตะโด่งเธอ 

จริง ๆ เรอะ ถึงเธอจะจำอะไรไม่ได้ก็เถอะ...ตายละ ได้เวลาแล้ว”

โทนีไ่มแ่มแ้ตจ่ะอธบิายเมสนัผูง้นุงง เขาเรง่ใหเ้มสนัรบีลงจากรถ เมสนั 

ถูกลากลงมา แต่ยังพยายามขืนตัวถอย

“เดี๋ยว ระ รอก่อน โทนี่ เดี๋ยวก่อน”

ลุงอ้วนวัยกลางคน ไม่มีกล้ามเนื้ออย่างโทนี่น่ะหรือ เมสันในร่างเดิม 

คงสะบดัตวัหลดุไดไ้ปนานแลว้ แตพ่อมาอยูใ่นรา่งเฮลยี์ ออกแรงฝนืแคไ่หน 

ก็ได้แต่ถูกลากไปอย่างกับใบไม้ร่วงปลิวตามแรงลม ถ้าเป็นปกติ เมสันคง 

พยายามเหวี่ยงตัวโทนี่ แต่ขืนทำในร่างนี้ละก็ ข้อมือเขาต้องหักแน่ 

“เดี๋ยวก่อนสิ หือ? แสดงละครเลยนะครับ จู่ ๆ จะให้ผมแสดง มัน 

เป็นไปไม่ได้หรอก คิดดูให้ดี ๆ ก่อนสิ”

ขณะถูกลากตัวเดินไป เมสันพยายามโน้มน้าวโทนี่อย่างสับสน นี่คง 

เป็นความรู้สึกของอารอนตอนต้องเข้าไปในบังเกอร์ของอัลตาเพราะความรั้น 



จั ง น ยั ง

45

ของเมสันสินะ แต่อย่างน้อยเมสันก็ไม่ได้สั่งให้อารอนทำอะไร แค่ให้หุบปาก 

เดินตามเข้ามาเป็นพอ

ให้แสดงละครต่อหน้ากล้องงั้นหรือ ตอนฟื้นขึ้นมาอยู่ในร่างคนอื่น  

เมสันก็คิดว่าคงไม่มีอะไรน่าตกใจกว่านี้อีกแน่ แต่เห็นทีในเวลาไม่ถึงครึ่งวัน 

เขาคงต้องเปลี่ยนความคิดเสียแล้ว

ดูเหมือนโทนี่จะคิดว่า ถึงเสียความทรงจำ แต่ยังไงก็เป็นคนคนเดียว 

กนั นา่จะแสดงละครได้ ทวา่ปญัหาไมใ่ชแ่คน่ัน้ จะวา่ไป หากเปน็คนไขค้วาม 

จำเสื่อมจริงก็อาจเห็นผล จู่  ๆ  พอมายืนหน้ากล้อง ความทรงจำอาจกลับมา 

จนแสดงละครได้เอง แต่ไม่ใช่กรณีเมสันแน่ คนที่ตลอดชีวิตไม่เคยดูละคร 

จบตอนอย่างเขา จะแสดงละครได้ยังไง 

“ไม่เป็นไรน่า ไม่เป็นไร มันไม่ใช่ฉากยาว”

“ฉากยาวหรือสั้น ผมก็ทำไม่ได้ ผมทำไม่ได้แน่ ๆ งานแสดงไม่ใช่ว่า 

ใครก็ทำได้นะครับ อะ อีกอย่าง จู ่ๆ ผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายด้วย”

อูย...เมสันแสร้งยกมือกุมศีรษะ ทว่าโทนี่ไม่แม้แต่จะมอง ซ้ำยัง 

รุนหลังเขาให้เดินต่อ

“ถ้ายังเดินไหวก็ไม่เป็นไรหรอก ส่วนเรื่องแสดงน่ะ ตอนเธอยังมี 

ความจำปกติ ก็แสดงไม่เป็นเหมือนกันแหละ อย่าคิดมาก”

“พูดแบบนั้นใช้ได้ที่ไหนครับ!”

เมสนัตวาดลัน่ มาบอกคนทีก่ำลงัถกูลากเขา้กองถา่ยเหมอืนววัถกูลาก 

เข้าโรงเชือดว่าไม่ต้องคิดมากเนี่ยนะ โทนี่ก็พูดได้สิ เพราะไม่ใช่เรื่องตัวเอง  

เขาเอาแต่บอกไม่เป็นไร ๆ เมสันหน้าบูด โทนี่จึงบอกเขาเสียงจริงจัง

“ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่มีใครคาดหวังฝีมือแสดงขั้นเทพจากเธออยู่แล้วน่า 

แค่ไปให้เขาเห็นหน้ากับท่องบทก็พอ”

“เขาแค่ต้องการถ่ายคนหน้าตาดีที่กำลังมีประเด็นร้อนเท่านั้นละ” โทนี่ 

บอก ละครที่กำลังจะถ่ายเป็นแนวสืบสวนสอบสวน ออกอากาศทั่วอเมริกา 

มานานเข้าซีซั่นสิบแล้ว นี่เป็นงานชิ้นเดียวที่เฮลีย์เหลืออยู ่ ที่ยังได้ทำก็เพราะ 

เริ่มแสดงละครเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นดาราเด็ก ส่วนงานอื่น  ๆ  น่ะถูกปลดออก 

จนเกลี้ยง 
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ครั้งหนึ่งเฮลีย์เคยมีคิวงานแน่นวันละประมาณหกถึงเจ็ดงาน ถึงกับ 

ต้องเจียดเวลากินเวลานอนมาวิ่งรอกรับงาน แต่ก็นั่นละ ช่วงเวลาเหล่านั้น 

ผ่านพ้นมาเนิ่นนานแล้ว 

เฮลีย์แสดงห่วย เจ้าปัญหา นิสัยแย่ หนำซ้ำหน้าตาอันเป็นข้อดีเพียง 

ข้อเดียวยังค่อย  ๆ  ทรุดโทรมลง พอภาพลักษณ์เสีย งานโฆษณาจึงหดหาย  

งานที่มีติดต่อเข้ามาแทบทั้งหมดเป็นงานถ่ายโป๊เปลือย ไม่ก็งานสัมภาษณ์ 

เรื่องซุบซิบฉาว ๆ ของเจ้าตัว 

ซ้ำร้ายคนยังพานเกลียดขี้หน้าเฮลีย์หนัก หลังไปทำชีกอใส่เรย์โนอาห์ 

เพิ่มอีกกระทง

เฮลีย์จะปล่อยให้งานละครนี้หลุดมือไม่ได้เด็ดขาด โทนี่คิด ถ้าเฮลีย์ 

ตาย มันก็เป็นอีกเรื่อง แต่ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ต้องยื้องานเอาไว้ 

เลี้ยงปากท้อง เรื่องเงินสำคัญแน่ละ แต่สำหรับเฮลีย์ซึ่งเคยเป็นดารามา 

ตลอดชีวิต การถูกสาธารณชนลืม มันจะเจ็บปวดเสียยิ่งกว่าความตาย แม้ 

เขาจะบอก ‘ไว้ความจำกลับมา ค่อยเริ่มเป็นนักแสดงใหม่ก็ได้ครับ’ แต่ถึง 

ความทรงจำจะกลับคืนมาจริง ป่านนั้นคงไม่มีงานเหลือ และถ้าเฮลีย์ถูก 

ทุกคนลืมเลือน...

“...”

โทนี่กัดริมฝีปากแน่น ตัวสั่น เขาจำได้ดีถึงอารมณ์แปรปรวนรุนแรง 

กับโรคฮิสทีเรียอันร้ายกาจของเฮลีย์ ไม่แปลกเลยหากโทนี่จะถูกเฮลีย์จับ 

เคี้ยวกินทั้งเป็น 

“ช่วยฉันหน่อยเถอะน่า นะ? ไม่ยากหรอก แค่มองกล้องจากตรงนี้ 

ไปถึงตรงโน้นแล้วพูดบทเอง”

ได้โปรด ดวงตาโทนี่ฉ่ำน้ำตา ร่ำ ๆ จะลงไปคุกเข่าอ้อนวอนได้ทุกเมื่อ 

เมสันถอนหายใจ เกาหัวแกรก ๆ โอย ให้ตายเถอะ...

“แค่มองกล้องแล้วท่องบทจริง ๆ นะ แน่นะครับ”

เมสันถาม นึกสงสัยว่ามันจะง่ายขนาดนั้นจริงหรือ ถ้าแค่ท่องบทละก็ 

หลบัหหูลบัตาทำไป นกึเสยีว่ากำลงัทำภารกจิจาก Zii กน็า่จะไมย่าก จรงิอยู่ 

การยืนต่อหน้ากล้องท่ามกลางสายตาคนมากมายเป็นเรื่องที่เมสันผู้เคยทำแค่ 
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งานลับ  ๆ  ไม่คุ้นเคย นึกแล้วเกร็ง  ๆ  อยู่บ้าง แต่ถ้าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวละก็  —  

พอเหน็อกีฝา่ยใจออ่น โทนีจ่งึรบีตะครบุโอกาสทนัท ี กอ่นเมสนัจะเกลีย้กลอ่ม 

ตัวเองให้ยินยอมเสียอีก

“เอาละ ๆ เราสายมากแลว้ เขา้ไปกนัเถอะ เดีย๋วพอเขา้ไป ไดอ้า่นบท 

เธอก็จะว่าไม่เห็นยาก”

ปากโทนี่บอกมันง่ายจะตาย แค่พูดปาว  ๆ  ตามบท พลางฉวยข้อมือ 

เมสนัจงูเขา้มายงักองถา่ย สำหรบัโทนีผู่ม้ปีระสบการณก์ารเปน็ผูจ้ดัการสว่นตวั 

ยาวนานสิบหกปีให้เฮลีย์ ลัสค์ ดาราเอาแต่ใจที่ชอบขังตัวเองอยู่ในห้อง  

ไมส่นใจ ไมท่ำอะไรใด  ๆทัง้สิน้หากตนไมส่บอารมณ ์ การลากตวัเมสนัทีย่นือยู ่

ตรงหน้าให้เดินเข้าไปในกองถ่ายเป็นงานที่ง่ายยิ่งกว่าเคี้ยวหมากฝรั่งเสียอีก

คนในกองกำลังถ่ายฉากยิงปืนต่อสู้ “คัต! ฉันบอกให้จับตรงโน้นไว้ 

ไง!” เสียงผู้คนตะโกนโหวกเหวกจากตรงนั้นตรงนี้ ดูวุ่นวายพอสมควร 

เมสนัละลา้ละลงักบับรรยากาศไมคุ่น้ชนิ เขามองไปรอบ ๆ โทนีท่ิง้เขา 

ไว้หน้าประตูแล้ววิ่งไปทักทายผู้กำกับซึ่งเป็นชายใส่แว่นดำ ดูมีมาด ผู้กำกับ 

เหลือบมองโทนี่แวบเดียวก่อนจะเบนสายตามามองเมสันโดยไม่พูดอะไรด้วย 

“คือทางโรงพยาบาลบอกให้เขาพักต่ออีกหน่อย เห็นว่าร่างกายยัง 

ไม่ค่อยแข็งแรงพอจะออกมา เราเสียเวลาอธิบายอยู่นานกว่าจะออกมาได้  

เลยมาถึงกองถ่ายช้าน่ะครับ...”

“เออ ๆ”

ผู้กำกับโบกมือเชิงว่าขี้เกียจฟังใส่โทนี่ผู้ยืนพินอบพิเทาอยู่ข้างหน้าเขา

“เดี๋ยวครับ คุณโทนี่ เราเปลี่ยนบทแล้วนะครับ” 

ผู้ช่วยผู้กำกับที่ยืนอยู่ด้านหลังผู้กำกับ บอกโทนี่ซึ่งทำท่าจะพูดแก้ตัว 

ต่อ เขาส่งบทละครฉบับใหม่ให้

“เปลี่ยนบทเหรอครับ ทำไมจู ่ๆ ถึงเปลี่ยนล่ะ”

“ทำไมอะไรกัน ก็ในเมื่อมันเปลี่ยน เราก็จะถ่ายตามนี้ละ ถ้าพร้อม 

แล้วเชิญเข้าฉากได้เลยครับ คุณจะให้เขาท่องบทก่อนใช่ไหม แต่ดูท่าบท 

มันจะยาวไปสำหรับเขาด้วยสิ”

ผู้ช่วยผู้กำกับพูดอย่างใจร้ายขณะหยิบหมวกมาสวม โทนี่เงียบ และ 
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รับบทมาอ่าน

“...”

เมสันมองไปรอบ ๆ ระหว่างโทนี่ตรวจบท

ข้างหน้าผู้ชายที่เป็นผู้กำกับ มีใครบางคนกำลังแสดงละครอยู่ ถึงจะ 

อยู่ไกลจนได้ยินไม่ชัด แต่เมสันเห็นกล้องสามสี่ตัวกำลังจับภาพพวกเขา  

มีกล้องบางตัวถ่ายจากระยะไกลด้วย รอบ ๆ กลุ่มนักแสดงมีคนอีกประมาณ 

สิบกว่าชีวิตกำลังทำงานกันวุ่นวาย มีทั้งคนยืนถือแผ่นกระดานแปลก  ๆ คน 

ยืนถือไม้อันยาวติดขนหน้าตาประหลาด บางคนกำลังยกย้ายของ บางคน 

กำลังเดินไปเดินมา

หูตาเมสันค่อนข้างไว เขาสังเกตการณ์กองถ่ายเงียบ  ๆ พอจะเข้าใจ 

คร่าว ๆ ว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไร แต่ความรู้สึกไม่คุ้นเคยยังคงมีมากกว่า 

เพราะกล้องที่เมสันเคยพบเจอมีแค่กล้องของพวกนักข่าวที่ลงพื้นที่มาทำสกู๊ป 

ในสนามรบ กล้องวงจรปิด กับกล้องขนาดจิ๋วไว้แอบถ่ายสอดแนม

ถ้าฉันดูหนังหรือละครบ้างคงดี เมสันคิด เขาไม่มีงานอดิเรกทำนอง 

นั้น น่าจะดู  ๆ  ไว้บ้าง หรืออย่างน้อยถ้าใส่ใจฟังข่าวซุบซิบดาราที่เจ้าคลาร์ก 

ชอบเล่า คงช่วยให้เข้าใจบรรยากาศตอนนี้ได้อีกนิด

“อุ๊ยตาย ดูสิ มาทั้งชุดคนไข้เชียว ทำเป็นแสดงว่าตัวเองป่วยจริง...”

“เรื่องลวงโลกอยู่แล้วละ มีอย่างที่ไหน คนหัวใจวายตายแล้วฟื้น 

อะไรจะหน้าตาปกติดีขนาดนั้น”

เสียงซุบซิบจากด้านหลังเรียกให้เมสันหันไปมอง เขาเห็นผู้หญิง 

สองคนที่ถือของประกอบฉากกำลังจะเดินผ่านไป พอเห็นสายตาเขาเข้า  

พวกหล่อนก็ทำหน้าเหมือนจะย้อนถามว่ามองอะไร ไม่ใช่แค่พวกเธอ แต่ 

บรรดาสต๊าฟกับนักแสดงในกองต่างทำหน้าบอกบุญไม่รับ พอเห็นหน้าเขา  

แล้วหันไปกระซิบกระซาบกัน บางคนถึงกับพูดดัง ๆ “ไม่ยักกะตาย ยังโผล่ 

มาได้อีก” เมสันสัมผัสได้ถึงบรรยากาศไม่ปรารถนาดี สายตาเย็นชา และ 

เสียงกระซิบนินทาจากรอบตัว 

“...”

เมสนัชำเลอืงมองพวกเขาครูเ่ดยีวกห็นักลบัไปมองจดุทีก่ำลงัถา่ยทำตอ่ 
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ด้วยสีหน้าเรียบเฉย แม้จะได้ยินเสียงซุบซิบต่อ “วันนี้ทำเป็นเก๊กซะด้วย”  

แต่คำพูดต่อ ๆ มาไม่ระคายหูเขาสักนิด สำหรับเมสันซึ่งเคยอาศัยอยู่ร่วมกับ 

ผู้คนประเภทพร้อมลั่นไกปืนใส่คนอื่นได้ทุกเมื่อหากอารมณ์เสีย เรื่องนินทา 

แค่นี้ไม่ทำเขาสะดุ้งสะเทือนอยู่แล้ว 

เมสันยุ่งยากใจที่จะต้องแสดงละครต่อหน้ากล้องและต่อหน้าคน 

พวกนี้มากกว่า คิดเสียว่ามันคือภารกิจสิ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ฉันเคย 

แสดงละครตบตาระหว่างทำภารกิจมาตั้งเยอะ  อันที่จริงสมควรเรียกว่า 

หลอกต้มตุ๋นมากกว่าการแสดง แต่โทนี่บอกไม่เป็นไรนี่นา แค่เดินออกไป  

ท่องบท ไม่มีตรงไหนที่ฉันทำไม่ได้ มันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ ไม่เป็นไร 

หรอก เมสันพึมพำล้างสมองตัวเองไม่หยุด

“ได้ข่าวว่าตายไปแล้วนี่ เธอมาที่นี่อีกทำไม”

เมสันหันไปมองตามน้ำเสียงราบเรียบที่ดังจากข้างตัวเขา  แม้แต่ 

เมสันผู้ไม่ค่อยรู้จักดาราก็ยังจำนักแสดงชายคนนี้ได้ เขาเคยเห็นผ่านตา 

ในโทรทัศน์...ชื่ออะไรนะ ไซมอนใช่ไหม 

“...นั่นสิครับ ทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่”

เมสันมองไซมอนครู่หนึ่งก่อนกล่าวตอบพลางถอนหายใจ คนที่สงสัย 

ที่สุดว่าทำไมตัวเองถึงยืนอยู่ตรงนี้คือเมสันนั่นละ ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เขาควรอยู่  

ละครหรือ การแสดงหรือ ใจเขาคิดแต่ว่าอีกเดี๋ยวโทนี่คงเดินมาบอกว่า  

‘ตกใจละส ิ ฉันแค่ล้อเล่นน่ะ’ — 

ไซมอนมองสีหน้าขมขื่นของเมสันด้วยสายตาสงสัย แต่แล้วเขาก็ 

ยิ้มเยาะ

“มันเป็นการแสดงใช่ไหม”

“...อะไรหรือครับ”

“เธอทำเป็นฆ่าตัวตายเพราะเรื่องของโนอาห์ใช่ไหมล่ะ พอเห็นว่าไม่มี 

ใครสน เธอเลยกลับมาถ่ายละครต่อ แน่ละ โลกเราใช่ว่าจะไม่มีนักแสดง 

ที่ป่วยหนักขนาดหยุดหายใจแต่รีบมากองถ่ายทันทีที่รู้สึกตัว แต่ไม่รู้สิ...เธอ 

ไม่ใช่นักแสดงแบบนั้นสักหน่อย”

“ขนาดถงึเวลานดักอง เธอยงัพยายามหาทางเบีย้วเพราะตวัเองเมาค้าง 
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เลยนี่นา” ไซมอนเสียดสี เมสันยักไหล่ตอบ “ไม่รู้สิครับ”

“ไม่รู้งั้นหรือ”

“คุณอยากคิดยังไงก็ตามใจสิครับ”

เมสันเหลือบตามองไซมอนแล้วเบนสายตาไปมองการถ่ายทำอีกครั้ง  

เมสันไม่อาจล่วงรู้ว่า ตกลงเฮลีย์ฆ่าตัวตายจริงหรือเพียงเสพยาเกินขนาด 

เพราะอยากหลับลึกกันแน่ เมสันไม่อยู่ในฐานะจะมาพูดปาว  ๆ  ถึงเรื่องของ 

คนอื่น และเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาแก้ตัวหรือเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องฉาว  ๆ 

ที่ตนไม่ได้ก่อด้วย อย่างไรเสีย อาชีพนักแสดงก็ไม่ใช่อาชีพที่เขาคิดจะ 

ทำมาหาเลี้ยงตัวเองต่ออยู่แล้ว

ไซมอนมองเมสัน ดูเคลือบแคลงใจกับปฏิกิริยาไม่ยี่หระของเมสัน  

ไซมอนยกกาแฟที่ถืออยู่ขึ้นจิบ ทำปากพะงาบ  ๆ  เหมือนพยายามจะพูดอยู่ 

หลายครั้ง กระทั่งหลุดคำถามออกมาจนได้ 

“เอ่อ...หรือว่าเธอป่วยจริง ๆ”

“ฮา่ ๆ ไมจ่รงิใชไ่หมละ่” ไซมอนพดูกลัว้หวัเราะเบา ๆ พลางมองเมสนั 

อย่างจับพิรุธ เมสันโบกมือ

“ไม่ต้องสนใจหรอกครับ ผมยังขยับตัวไหว ถึงมาที่นี่ได้ไงครับ”

“ที่จริงถูกลากมา แต่ช่างเถอะ” เมสันพูดตัดบทเพราะกำลังกลุ้มที่จะ 

ต้องแสดงหน้ากล้องในอีกไม่ช้า ไซมอนนิ่วหน้า

“ทะ ทำไม เธอปว่ยเปน็โรคใกลต้ายหรอืเปลา่ หมอบอกวา่เธอจะตาย 

ใช่ไหม”

ไซมอนถาม ดวงตาแดงก่ำคล้ายคนจะร้องไห้ เมสันตกใจ “หา?”  

ไซมอนยกมือกดตรงหางตา พูดเสียงกรุ่นโกรธ

“ถ้าไม่ใช่แล้วทำไมต้องทำตัวแบบนี้ล่ะ”

“อะไรครับ”

“ก็คนอย่างเธอ แค่มือถลอกระหว่างถ่ายทำ ยังถึงกับร้องห่มร้องไห้  

ต้องโทร.เรียกรถพยาบาลมารับจนวุ่นวายกันไปหมด แต่นี่ดันพูดว่าตัวเอง 

ไม่เป็นไร! แค่โดนตัดผม เธอก็เป็นลม จำได้หรือเปล่า หรืออย่างตอนเล็บ 

หัก เธอยังเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือน...แต่นี่อะไร เธอบอกไม่เป็นไร ถ้าไม่ใช่ 
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เพราะป่วยเป็นโรคใกล้ตาย จะเป็นอะไรได้อีกล่ะ”

“...”

เมสันสุดจะรู้ว่าตกลงไซมอนกำลังแกล้งเย้ยเขา หรือเฮลีย์ป่วยเป็น 

โรคจิตจริง  ๆ  จึงเงียบเฉยเสีย ไซมอนเห็นท่าทีของเมสันก็ทำท่าเหมือนคิด 

อะไรไปเองคนเดียว เขายกมือขึ้นปิดปาก ร้องคราง “โอ พระเจ้า พระเจ้า 

ช่วย พระเจ้า”

“เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ สามเดือนหรือ”

“ไม่ครับ ผมไม่เป็นระ...ไม่สิ ผมค่อนข้างล้านิดหน่อย แต่ไม่ใช่ว่า 

กำลังจะตาย...”

“หรือจะอยู่ได้อีกสามเดือนจริง ๆ...!”

เสียงไซมอนเกือบเป็นตะโกน เมสันรีบยกมือปิดปากเขาไว้ “ไม่เห็น 

เรอะวา่เรากำลงัถา่ยทำ!” ผูก้ำกบัตวาดเสยีงขุน่ ผูค้นพากนัมองมายงัเขาทัง้คู ่ 

เมสันก้มศีรษะ

เมสันรู้สึกมือที่ปิดปากไซมอนไว้เปียกชื้นจึงหันมามอง

“โธ่ ผมบอกว่าผมไม่เป็นไรไง อา...คุณร้องไห้ทำไมเนี่ย”

“ฮึม ม ม ฮึม ม ม ม...”

เมสันตกใจกับการปล่อยเสียงร้องไห้ของไซมอนซึ่งถูกปิดปากอยู่ เขา 

รีบปล่อยมือ 

ทั้งโทนี่ทั้งผู้ชายคนนี้ร้องไห้กันเก่งจัง เมสันเคยอยู่แต่กับพวกผู้ชาย 

ที่แข็งกระด้างอย่างกับตอไม้มาตลอด เรียกว่าแกร่งจนแม้แต่สมองยังน่าจะ 

มีกล้ามด้วยซ้ำ พอมาเจอมนุษย์ประเภทนี้ เมสันเลยปรับตัวไม่ทัน

“ฉันไม่ชอบเธอหรอกนะ ไม่สิ เกลียดเลยแหละ แต่คนเคยเห็นหน้า 

กันมาเป็นสิบปี...พระเจ้าช่วย เธอน่ะเหมือนลูกชายของฉัน”

“เหมือนตรงอ่อนแอ ไม่รู้จักโต งี่เง่า ฉันเลยยิ่งเกลียดเธอ” จู่  ๆ   

ไซมอนก็สารภาพ เขาใช้มือปิดตา คนอื่น  ๆ  ชำเลืองมองมายังพวกเขาทั้งคู่ 

ถี่ขึ้น เมสันเลยพาไซมอนไปยืนหลบมุมด้านใน ใช้ตัวบังไม่ให้คนเห็นว่าเขา 

ร้องไห ้ ก่อนจะพูดปลอบใจ

“...ผมบอกว่าผมจะไม่ตายไงครับ”
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“หมายความว่าอีกสามเดือนเธอก็จะยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม”

“เอ่อ คือ เรื่องนั้น...”

เมสันชะงัก เพราะขณะจะพูดเสียงมั่นใจว่าตนจะยังมีชีวิตอยู่ในอีก 

สามเดือนข้างหน้า ฉับพลันความคิดว่า ‘ไม่สิ พูดตามตรง เราไม่รู้ด้วยซ้ำ 

ว่าพรุ่งนี้จะลืมตาตื่นมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่า’ ก็แวบเข้ามาในหัว

“อืม ผมก็ต้องไม่ตายอยู่แล้วครับ”

เมสนัเวน้ชว่งไปนานกวา่จะพดู ไซมอนเลยตอ้งใชม้อืกดหางตาอกีรอบ  

เขากัดริมฝีปากแน่น พยายามกลั้นน้ำตา เมสันจับหน้าผากตัวเอง

“ลิส? ลิส มาคุยกับฉันหน่อย...”

ขณะคดิวา่จะปลอบไซมอนอยา่งไรดี เมสนักไ็ดย้นิเสยีงคนเรยีกเฮลยี์  

จึงหันไปข้างหลัง เห็นโทนี่ซึ่งเมื่อครู่อ่านบทละครอยู ่ กำลังยืนหน้าเผือดขาว 

เมสันนึกดีใจที่เขาเดินเข้ามาหา 

“มาได้จังหวะเลย โทนี่ ช่วยบอกคุณคนนี้ทีสิว่าผมจะไม่ตาย”

“ไม่ เธอจะตาย”

โทนีต่อบดว้ยนำ้เสยีงและสหีนา้จวนจะปลอ่ยโฮ ไซมอนไดย้นิเขา้กร็อ้ง  

“นั่นไง” ก่อนแนบศีรษะกับกำแพงพลางสูดหายใจเข้าลึก เมสันมองโทนี่งง ๆ  

“...โทนี่?”

“ไซมอน ขอผมคุยกับเด็กของผมสักครู่”

โทนี่พูดเสียงเศร้า ยื่นมือไปดึงตัวเมสันมา ไซมอนทำสีหน้าเข้าอก 

เข้าใจ ยังคงกัดริมฝีปากกลั้นร้องไห้ เขาโบกมือให้เป็นเชิงว่าไม่เป็นไร โทนี่ 

ก้มหน้าตลอดเวลาที่จูงเมสันมายังมุมหนึ่งของกองถ่าย

“โทนี่ ไปบอกว่าผมจะตายอย่างนั้นได้ไงครับ แค่นี้เขาก็เข้าใจผิด 

จะแย ่ ไม่เห็นเหรอว่าเขากำลังร้องไห้”

เมสันบ่น แต่เมื่อโทนี่เงยหน้าขึ้น เมสันก็ชะงัก เพราะดวงตาอันเต็ม 

ไปด้วยริ้วรอยของโทนี่กบด้วยน้ำตา ปลายจมูกแดงจัด 

“...เป็นอะไรไปครับ”

เมสันถามอย่างลังเล โทนี่ส่งบทละครที่เขาถืออยู่ให้ 

“อะไรครับ”
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“ดูซะส ิ แดนน่ะเป็นบทของเธอ”

เมสันมองสีหน้าเหยเกของโทนี่ผู้กำลังส่งเสียงสูดจมูกฟุดฟิด ก่อนจะ 

อ่านบทอย่างไม่สบายใจ เขาหาอยู่นาน แต่ไม่เห็นเจอบทของแดน จนโทนี่ 

ต้องเปิดหน้าให้นั่นละ เมสันถึงได้อ่านฉากที่เขาต้องเล่น

[#ฉาก 42. หลังตึก (N)

เมื่อได้ยินเสียงปืน แดนวิ่งเท้าเปล่าออกมาท่ามกลางสายฝน

แดน (หนาวตัวสั่น ตะโกน) เอมี่! เอมี่! (เหลือบไปเห็นรองเท้าของ 

เอมี่ที่หล่นอยู่บนพื้น แดนเจ็บปวด) เอมี่...! (แดนฉวยรองเท้ามา เงยหน้า)

เสียงปืน 

(แดนเงยหน้าเต็มไปด้วยน้ำตา เห็นอัลเฟรด)

อัลเฟรด (ยิ้มเยาะ) โถ ๆ โทษทีนะ คราวนี้ฉันไวกว่า

แดน (เบิกตามองอัลเฟรดอย่างตกใจ ก้มหน้า จ้องมองยังหน้าอก 

ของตนทีม่คีวนัพวยพุง่ ทนัททีีใ่ชม้อืสมัผสั เลอืดกพ็วยพุง่ แดนสำลกัออกมา 

เป็นเลือด) เอมี่อยู่ที่ไหน...(ค่อย ๆ ล้มลงด้านหน้า) ]

“...ฉากถูกฆ่าตายนี่เอง”

เมสนัมองบทละครและพดูอยา่งไม่ใสใ่จ “ทีบ่อกวา่ฉนัจะตายหมายถงึ 

ในบทสินะ” โทนี่ดูยิ่งเศร้าหนักกับคำพูดย้ำของเมสัน เขากัดริมฝีปากกลั้น 

เสียงสะอื้น พยายามข่มน้ำตาไม่ให้ไหล

“อือ...ฝ่ายเขียนบทคงอยากตัดเธอออก”

“กระเปา๋ชาแนลทีซ่ือ้ใหห้ลอ่นเปน็ของขวญัคราวกอ่น ฉนัยงัไมท่นัเริม่ 

ผ่อนเลย ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้” โทนี่ตัวสั่นงันงก ทำราวกับท้องฟ้าถล่ม 

ลงมา แต่เมสันดวงตาเป็นประกาย “งั้นหรือครับ”

“เราเหลือแค่งานนี้งานเดียว ถ้าถูกตัดบท จะทำไงกันดี...”

“ก็เลิกเป็นนักแสดง ไปทำงานอย่างอื่นไงครับ”

“อาจเป็นพนักงานบริษัท หรือเปิดร้านของตัวเอง ทำงานทั่ว  ๆ  ไป 

น่ะครับ” เมสันตอบยิ้มแฉ่ง ฉันกะว่าจะไม่เป็นนักแสดงอยู่แล้ว สบโอกาส 

จริง  ๆ จังหวะเหมาะเหม็งมาก เทพยดาคงเป็นใจให้ฉันหลังจากช่วยให้ฉัน 

รอดตายมาครั้งหนึ่งละมั้ง เมสันคิด
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“พนักงานบริษัทเหรอ เปิดร้าน ทำงานทั่ว ๆ ไปเรอะ”

โทนี่พูดสุ้มเสียงยำเกรงคล้ายจะบอกว่าโรคความจำเสื่อมช่างน่ากลัว 

จริง ๆ “เธอไมม่ทีางทำงานแบบนัน้ไดห้รอก” โทนีถ่อนหายใจ คนกลวัลำบาก 

เปน็ทีห่นึง่อยา่งเฮลยี ์ แคน่ำ้ดืม่สกัขวดยงัไมเ่คยไปซือ้เอง จะไปทำงานบรษิทั 

หรือเปิดร้านงั้นหรือ สู้บอกจะไปถ่ายหนังโป๊ยังน่าเชื่อกว่า

“...”

โทนี่มองเฮลีย์ผู้กำลังยิ้มแป้นไม่รู้สึกรู้สา แล้วถอนหายใจเบา  ๆ ถ้า 

เป็นเฮลีย์คนเดิมก่อนเสียความทรงจำ คงจะอาละวาดลั่น “ให้แดนตายเรอะ  

มิหนำซ้ำบทนี่อะไร จะให้ฉันวิ่งเท้าเปล่ากลางสายฝนเนี่ยนะ ถ้าเท้าฉัน 

เป็นแผลจะทำไง ไม่เล่นโว้ย! ไม่เล่น  ๆ  ๆ! ไอ้บ้าคูการ์ ฉันจะฆ่ามัน!”  

พอเห็นเฮลีย์คนใหม่ยังยิ้มแย้ม โทนี่คิดว่าโชคดีเหมือนกันที่เฮลีย์ไม่คลั่ง 

แบบเดิม แต่อีกใจหนึ่งก็แสนจะขมขื่น ตอนมีความทรงจำเขาก็โง่เง่าจะแย่  

แต่ตอนนี้กลายเป็นคนโง่สมบูรณ์แบบไปแล้ว 

“ว่าแต่ยังไงก็ต้องจบลงด้วยบทผมตาย ถ้างั้นเราไปบอกพวกเขาว่า 

ผมความจำเสื่อม แสดงไม่ไหวไม่ได้เหรอครับ”

“ไมไ่ด ้ ไมไ่ดเ้ดด็ขาด ใครจะไปเชือ่ ผลตรวจเอม็อารไ์อกไ็มพ่บอะไร 

ผิดปกติด้วย”

ตอนบอกหัวใจวายยังไม่มีใครเชื่อ แล้วจะให้บอกความจำเสื่อม 

อีกเรอะ ถึงมันไม่ใช่เรื่องโป้ปดก็เถอะ แต่โทนี่ไม่กล้าพอจะบอกพวกนักข่าว 

หรอก แค่ลองนึกถึงสถานการณ์หลังตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าเฮลีย์ความจำเสื่อม  

โทนี่ก็สยองจนขนหัวลุก อยู่เฉย  ๆ  ภาพพจน์เฮลีย์ก็ตกต่ำเรี่ยดินอยู่แล้ว  

เมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งไปทำตาเล็กตาน้อยใส่เรย์โนอาห์ ตามด้วยถูกหามเข้า 

ห้องฉุกเฉิน สร้างความตื่นตกใจแก่ผู้คนมากพอดู จะให้พ่วงเรื่องความจำ 

เสื่อมตามเข้าไปอีก ทุกวันนี้เฮลีย์ก็ถูกเรียกว่าผ้าขี้ริ้วบ้าง ขี้ยาบ้าง โทนี่ 

จะยอมให้ภาพพจน์เฮลีย์ตกต่ำจนเกิดฉายาใหม่  ๆ  อย่างเจ้าขี้โกหกหรือ 

เจ้าโรคจิตไม่ได้เด็ดขาด

เมสันเกาแก้มตัวเองเมื่อเห็นโทนี่ทำท่าทางคิดนู่นนี่คนเดียวแล้วตัว 

สั่นเทิ้ม
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“แต่มันเป็นเรื่องจริงนี่ครับ เราปิดบังไปตลอดไม่ได้หรอก เห็นว่า 

ละครเรื่องนี้ถ่ายมาเข้าปีที่สิบแล้วไม่ใช่หรือครับ คงมีคนสนิทอยู่เยอะ เดี๋ยว 

ก็ต้องมีใครจับสังเกตได้”

“ตอ่ใหไ้มพ่ดูมาก แคค่ยุกนัไมก่ีป่ระโยค แปบ๊เดยีวคนอืน่ ๆ กต็อ้งรู”้  

เมสันว่า “ถ้าปิดบังแล้วถูกจับได้ทีหลัง มันจะไม่ยิ่งแย่กว่าหรือครับ” โทนี่ 

ถอนหายใจ ทำหน้าปวดขมอง

“เธอไม่มีคนสนิทหรอก”

“แต่ไหนแต่ไรเธอจำหน้าคนอื่นไม่ค่อยได ้ หรือถึงจำได้ ก็ชอบทำเป็น 

ไม่รู้จัก คนอื่น  ๆ  น่ะ...ไม่ว่าเธอจะพูดอะไรด้วย พวกเขาก็จะคิดแค่ว่าเธอ 

คงอารมณ์แปรปรวนอีกแล้ว เพราะงั้นไม่ต้องห่วงว่าความจะแตกหรอก”

“...”

หนักขนาดความจำเสื่อมก็ยังไม่มีใครจับได้เชียวเรอะ เมสันนึกสงสัย 

แต่โทนี่ดูจะไม่กลุ้มกับเรื่องนี้เอาจริง  ๆ ท่าทางเขากลุ้มใจกับเรื่องอื่นมากกว่า 

โทนี่เหลือบมองบท

“ทำไมครับ”

“ปะ เปล่า ไม่มีอะไรหรอก”

โทนีส่า่ยหนา้ นำ้เสยีงฟงัไมม่ัน่คง เมสนักำลงัจะอา้ปากถามตอ่ “เฮลยี ์ 

เตรียมตัวเสร็จหรือยัง ผมบอกให้คุณเข้าฉากต่อไปเลยไง” ผู้ช่วยผู้กำกับ 

ตะโกนบอก หลังจับตามองพวกเมสันมาตลอด

“รีบเตรียมตัวเร็ว จูดี้! มาทำผมให้เขาที!”

“ฉากถ่ายกลางสายฝน ไม่ต้องทำผมหรอก เปลี่ยนแค่เสื้อผ้าก็พอ”

ผู้หญิงที่น่าจะเป็นสต๊าฟพูด เธอมองเมสันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เมสัน 

งุนงง “ดะ เดี๋ยวครับ ผมยังไม่ได้ท่องบท  —” แต่โทนี่กับจูดี้จับเขาเปลี่ยน 

เสื้อผ้า ถอดรองเท้าของเขาออกอย่างไวว่อง ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงพริบตา

“เรียบร้อยค่ะ!”

จูดี้ตะโกนบอกผู้ช่วยผู้กำกับ ทว่าเมสันยังคงพยายามขัดขืน “ไม่  

ไม่ครับ ผมยังไม่พร้อม!” แต่โทนี่หิ้วเขาไปยืนหน้ากล้องเสียแล้ว

“ขอโทษด้วยนะ ลิส”
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โทนี่กระซิบ เมสันกำลังจะถามว่า หมายความว่าไงครับ ทำไมพูด 

แบบนี้ ทำไมต้องขอโทษ ก็พอดีกับที่พบว่าตอนนี้ตัวเขายืนอยู่คนเดียว 

ต่อหน้ากล้อง 

เมสันมองรอบ  ๆ บรรยากาศเจี๊ยวจ๊าวในกองถ่ายจนถึงเมื่อครู่พลัน 

เงียบฉี่ราวกับเพิ่งถูกสาดด้วยน้ำเย็นเฉียบ ทุกคนต่างส่งสายตาเย็นชามายัง 

เขา สายตาที่บ่งบอกว่าเราพร้อมจะด่าแกเสมอ ไม่ว่าแกจะทำอะไร 

ผู้กำกับสูงวัย มองเห็นเส้นผมขาว กำลังนั่งเอียง ๆ ส่งสายตาเฉยชา 

มายังเมสัน

และเมื่อเขากระดกนิ้ว ซ่า  — น้ำเย็นราวน้ำแข็งพลันตกกระทบบน 

ศีรษะของเมสัน สต๊าฟคนหนึ่งเดินเข้ามาตีสเลทฟิล์ม2 แสดงสัญญาณการ 

เริ่มถ่ายทำก่อนเดินออกไป

เมสันมุ่นคิ้ว คู้ตัวให้กับหยดน้ำเย็นเยียบที่โปรยปรายลงมาอย่าง 

ต่อเนื่อง ทันใดนั้น ผู้กำกับก็เอ่ยปาก

“พร้อม แอ๊คชั่น!”

สัญญาณบอกคิวแสนเย็นชาดังขึ้น แสงสีแดงบนกล้องบอกให้รู้ว่าเริ่ม 

ถ่ายทำแล้ว กระบอกใส่เลนส์สีดำมะเมื่อมช่างดูละม้ายคล้ายปากกระบอก 

ปืนหันมาเตรียมยิงเขา มันเล็งเมสันไว้อย่างแม่นยำ 

 2 Slate film หรือ Clapboard หรือ Clapperboard คือ แผ่นป้ายบอกฉากที่ใช้ใน 

กองถ่ายละครและภาพยนตร์
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