
๑

เ พ่ื อ น ค น ห น่ึ ง เ ค ย บ อ ก ไ ม ร อ น ว่ า ความจริงท่ีน่าเกลียดท่ีสุด ก็ยังดีกว่า 

คำโกหกที่สวยหรูที่สุด

ไมรอนนึกถึงคำเพื่อนขึ้นมาขณะกำลังมองร่างของพ่อที่นอนอยู่บนเตียงใน 

โรงพยาบาล เขานึกย้อนไปถึงเมื่อสิบหกปีก่อน นึกถึงครั้งล่าสุดที่เขาโกหกพ่อ 

คำโกหกที่สร้างความเจ็บปวดและความเสียหายอย่างมหาศาล คำโกหกที่ก่อให้เกิด 

ผลกระทบอันน่าเศร้าเป็นวงกว้าง ซึ่งในที่สุดก็จบลงอย่างพังพินาศที่นี่

ดวงตาของพ่อปิดอยู่ ลมหายใจแผ่วโหยไม่สม่ำเสมอ ร่างกายดูเหมือนจะมี 

สายต่าง ๆ เสียบระโยงระยางไปทั่ว ไมรอนจ้องแขนของผู้เป็นพ่อ เขานึกถึงตอน 

เด็ก ๆ ที่เคยไปเยี่ยมพ่อที่โกดังในเมืองนวร์ก นึกถึงท่าที่พ่อนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวใหญ่และ 

พับแขนเสื้อขึ้น ตอนนั้นแขนของพ่อแข็งแกร่งจนทำให้ผ้าตึงและส่วนข้อมือของเสื้อ 

ก็รัดกล้ามเน้ือแน่นอย่างกับสายรัดห้ามเลือด แต่ตอนน้ีกล้ามเน้ือน้ันกลับดูเหลวแฟบ 

ไปตามวัย แผงอกผึ่งผายที่เคยทำให้ไมรอนรู้สึกปลอดภัยยังคงอยู่ตรงนั้น แต่มัน 

เปราะบางเหลือเกิน ราวกับว่าแค่เอามือกดก็อาจทำให้ซี่โครงของพ่อหักเป๊าะเหมือน 

กิ่งไม้แห้งได้ ใบหน้าที่ไม่ได้โกนหนวดของพ่อมีจุดสีเทาขึ้นตรงบริเวณที่ปกติแล้ว 

เคยเป็นสีเขียวคร้ึม ผิวหนังตรงคางก็หย่อนยานเหมือนเส้ือคลุมท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป 

หนึ่งไซส์

แม่ของไมรอนซึ่งเป็นภรรยาของอัล โบลิทาร์ มาตลอดสี่สิบสามปี นั่งอยู่ 

ข้างเตียง มือของเธอท่ีส่ันระริกเพราะโรคพาร์กินสันจับมือของพ่อไมรอนไว้ เธอเอง 

ก็ดูเปราะบางจนน่าตกใจเช่นกัน ตอนสาว ๆ แม่ของเขาเคยเป็นผู้สนับสนุนสิทธิสตร ี
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๑ Gloria Steinem (ค.ศ. ๑๙๓๔ - ปัจจุบัน) นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีชาวอเมริกัน
๒ El Al Israel Airlines ชื่อเต็มของสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ส เรียกสั้น ๆ ว่า El Al

รุ่นแรก ๆ เคยเผายกทรงทิ้งกับกลอเรีย สไตเนม๑ เคยสวมเสื้อยืดที่มีข้อความ 

ทำนองว่า “ที่สำหรับผู้หญิงคือในบ้าน...และในสภา” ตอนนี้ ทั้งเอเลนและอัล 

โบลิทาร์ (“เราคือเอล - อัล” แม่มักพูดตลก  ๆ เสมอ “เหมือนอิสราเอลแอร์ไลน์ส๒ ไง”) 

ผู้ร่วงโรยไปตามวัย ก็ยังอยู่มาได้ พวกเขาโชคดีกว่าคู่รักสูงวัยส่วนใหญ่...ดูเหมือน 

จะเป็นความโชคดี แต่ก็ยังต้องลงเอยแบบนี้

พระเจ้าช่างทรงมีอารมณ์ขันจริง ๆ 

“สรุปว่า...” แม่พูดกับไมรอนด้วยเสียงแผ่วเบา “เราเห็นตรงกันนะ”

ไมรอนไม่ตอบ คำโกหกท่ีสวยหรูท่ีสุดเม่ือเทียบกับความจริงท่ีน่าเกลียดท่ีสุด 

ไมรอนน่าจะได้บทเรียนต้ังแต่เม่ือสิบหกปีก่อนแล้ว จากคำโกหกคร้ังสุดท้ายคร้ังน้ัน 

ที่เขาพูดกับชายผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ คนที่เขารักแบบไม่มีใครเสมอเหมือน แต่ไม่...มัน 

ไม่ง่ายอย่างน้ัน ความจริงท่ีน่าเกลียดท่ีสุดสามารถสร้างความหายนะได้ มันทำให้โลก 

สะเทือนได้

หรือแม้แต่ฆ่าให้ตาย

ดังน้ันขณะท่ีดวงตาของพ่อกะพริบเปิดข้ึน ขณะท่ีชายผู้ซ่ึงไมรอนเทิดทูนบูชา 

ย่ิงกว่าใครคนน้ีเหลือบข้ึนมองลูกชายคนโตด้วยแววตาอ้อนวอนแทบจะเหมือนเด็กท่ี 

กำลังสับสน ไมรอนก็มองหน้าแม่และพยักหน้าช้า ๆ จากน้ันก็กล้ันน้ำตาและเตรียม 

เอ่ยคำโกหกกับพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
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ห ก วั น ก่ อ น
“เถอะนะ ไมรอน ฉันอยากให้คุณช่วยจริง ๆ”

นับเป็นเร่ืองเพ้อฝันเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับไมรอน เม่ือมีสาวงามหุ่นโค้งเว้าผู้ตก 

อยู่ในห้วงทุกข์เดินทอดน่องเข้ามาในสำนักงานของเขาเหมือนท่ีเห็นกันในหนังสยองขวัญ 

เก่า ๆ เพียงแต่ เอ่อ ท่าเดินทอดน่องนี้ออกจะเป็นการโยกไปเยกมามากกว่า และ 

สัดส่วนท่ีโค้งเว้าก็เป็นเพราะสาวงามคนน้ีท้องได้แปดเดือนแล้ว ซ่ึงเอาจริง  ๆ เลยนะ... 

โทษทีละกัน...แต่มันทำให้ภาพฝันทั้งหมดดับสูญไปเลยละ

ช่ือของเธอคือซูซซ์ ที ซ่ึงย่อมาจากเทรแวนทิโน เธอคืออดีตนักเทนนิสช่ือดัง 

เคยเป็นสาวแสบสุดเซ็กซี่ของทัวร์นาเมนต ์ แต่คนรู้จักเธอดีในแง่ของการแต่งกายที ่

เร้าใจ การเจาะอวัยวะ ตลอดจนรอยสัก มากกว่าท่ีรู้จักการเล่นจริง ๆ ของเธอ ทว่า 

ซูซซ์ก็สามารถเล่นชนะในรายการสำคัญและได้เซ็นสัญญางานต่าง ๆ นับไม่ถ้วน ท่ีคน 

รู้จักมากท่ีสุดเห็นจะเป็นงานโฆษกหญิง (ไมรอนชอบช่ือท่ีสวยหรูน้ีมาก) ของร้านลา - 

ลา - ลาเต้ ซ่ึงเป็นเครือบาร์ขายกาแฟเปลือยอกเครือหน่ึงท่ีเด็กหนุ่มนักศึกษาชอบแอบ 

หัวเราะกับคำว่า “นมเยอะพิเศษ” ช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีจริง ๆ 

ไมรอนกางแขน “ผมอยู่เคียงข้างคุณอยู่แล้ว ซูซซ์ สัปดาห์ละเจ็ดวันและ 

วันละยี่สิบสี่ชั่วโมง คุณก็รู้นี่”

ท้ังคู่อยู่ท่ีสำนักงานบนถนนปาร์คอเวนิวของไมรอน ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของเอ็มบีเร็พส์ 

เอ็ม มาจากไมรอน ส่วน บี มาจากโบลิทาร์ และคำว่าเร็พส์ก็มาจากการท่ีบริษัทเป็น 

ตัวแทนของนักกีฬา นักแสดง และนักเขียน ชื่ออะไรจะตรงตัวเท่านี้ไม่มีอีกแล้ว

๒
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“บอกมาแล้วกันว่าจะให้ผมช่วยอะไร”

ซูซซ์เร่ิมเดินไปเดินมา “ฉันไม่รู้จะเร่ิมยังไง” ไมรอนทำท่าจะพูด แต่เธอกลับ 

ยกมือห้าม “แล้วถ้าคุณอาจหาญบอกให้ฉัน ‘เล่ามาตั้งแต่ต้น’ ฉันจะฉีกอัณฑะคุณ 

ออกข้างหนึ่ง”

“ข้างเดียวเองหรือ”

“ก็คุณหมั้นแล้วนี่ ฉันเห็นแก่คู่หมั้นผู้น่าสงสารของคุณหรอก”

การเดินของเธอกลายเป็นการลงส้น เร็วและรุนแรงขึ้นจนไมรอนแอบกลัวว่า 

เธออาจจะเจ็บท้องคลอดกลางห้องทำงานของเขาที่เพิ่งตกแต่งใหม่ได้ไม่นาน

“เอ่อ พรมน่ะ” ไมรอนพูด “ของใหม่นะ”

เธอขมวดคิ้วแล้วเดินต่อ แถมยังเริ่มกัดเล็บที่เคลือบสีไว้อย่างสวยสด

“ซูซซ์”

เธอชะงัก ทั้งสองสบตากัน

“เล่ามาซิ” เขาพูด

“คุณจำครั้งแรกที่เราพบกันได้ไหม”

ไมรอนพยักหน้า ตอนนั้นเขาเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนกฎหมายได้ไม่นาน 

แล้วก็เพิ่งจะก่อตั้งบริษัทแบบมือใหม่ขึ้น ย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นนั้น เอ็มบีเร็พส์ 

เป็นที่รู้จักกันในชื่อเอ็มบีสปอร์ตส์เร็พส์ นั่นเพราะเดิมทีไมรอนเป็นตัวแทนให้แต ่

นักกีฬาเท่านั้น พอเริ่มเป็นตัวแทนให้แก่นักแสดง นักเขียน หรืออาชีพอื่น ๆ ใน 

แวดวงคนดังและศิลปะ เขาก็ตัดคำว่าสปอร์ตส์ออก ชื่อจึงเหลือแค่เอ็มบีเร็พส์

ตรงตัวอีกแล้ว

“จำได้อยู่แล้ว” เขาพูด

“ฉันแสบมากเลยใช่ไหม”

“คุณเป็นนักเทนนิสฝีมือเยี่ยม”

“แล้วก็เป็นตัวแสบด้วย อย่าพูดให้ดูดีดีกว่า”

ไมรอนผายมือสองข้าง “ตอนนั้นคุณอายุแค่สิบแปด”

“สิบเจ็ดต่างหาก”

“สิบเจ็ดก็ได้” ภาพของซูซซ์ที่อยู่กลางแดดแวบขึ้นมาในความทรงจำ ผม 

บลอนด์ท่ีผูกเป็นหางม้า รอยย้ิมเจ้าเล่ห์บนใบหน้า และภาพท่ีเธอหวดลูกโฟร์แฮนด์ 

ราวกับลูกบอลทำให้เธอโกรธ “ตอนน้ันคุณเพ่ิงเทิร์นโปร เด็กผู้ชายวัยรุ่นมีโปสเตอร์ 

รูปคุณติดอยู่ในห้องนอนทั้งนั้น คุณเอาชนะนักเทนนิสระดับตำนานได้ทันท ี พ่อแม ่

คุณทำให้คำว่า ชอบยุ่งวุ่นวายโดนบัญญัติความหมายใหม ่ ที่คุณยืนหยัดมาได้นั้น 
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นับว่ามหัศจรรย์มาก”

“พูดได้ดี”

“ตกลงมีปัญหาอะไร”

ซูซซ์มองท้องตัวเองเหมือนมันเพิ่งป่องออกมา “ฉันท้อง”

“อือ ใช ่ ผมเห็นแล้ว”

“ชีวิตเป็นเรื่องดีนะ รู้ไหม” ตอนนี้เสียงเธอทั้งเบาทั้งเศร้า “หลังจากผ่านมา 

หลายปี ต้ังแต่ตอนท่ีฉันยังเป็นตัวแสบ...ฉันก็ได้พบกับเล็กซ์ ดนตรีของเขายอดเย่ียม 

ที่สุด โรงเรียนสอนเทนนิสก็ไปได้ดีมาก แล้วก็...ตอนนี้ทุกอย่างดีมากจริง ๆ”

ไมรอนรอฟัง ดวงตาของเธอยังจ้องอยู่ที่ท้อง เธอประคองท้องไว้ราวกับมัน 

คือเน้ือหาท่ีกำลังพูดถึง ซ่ึงไมรอนก็สงสัยอยู่ว่าน่าจะใช่ จากน้ันไมรอนก็ถามข้ึนเพ่ือ 

ให้บทสนทนาดำเนินต่อไป “คุณชอบท้องหรือเปล่า”

“หมายถึงการที่ต้องอุ้มเด็กคนหนึ่งไว้ในท้องน่ะหรือ”

“ใช่”

เธอยักไหล ่ “ฉันไม่ได้ดูเปล่งปลั่งอะไรเลย คือฉันน่ะพร้อมจะคลอดอยู่แล้ว 

แต่มันก็น่าสนใจนะ ผู้หญิงบางคนก็ชอบเป็นคนท้อง”

“แล้วคุณไม่ชอบหรือ”

“มันเหมือนมีคนเอารถตักดินมาจอดไว้ในท้องฉัน ฉันว่าเหตุผลที่ผู้หญิง 

ชอบท้องน่ะเป็นเพราะมันทำให้พวกเธอรู้สึกพิเศษ เหมือนเป็นคนดังแบบเล็ก ๆ น่ะ 

ผู้หญิงส่วนมากมีชีวิตที่ไม่มีใครสนใจ แต่พอท้องปุ๊บ ผู้คนจะมารุมสนใจเธอทันที 

มันอาจจะฟังดูใจดำไปหน่อย แต่ผู้หญิงท้องน่ะช่ืนชอบความใส่ใจ คุณเข้าใจท่ีฉันพูด 

ไหม”

“คิดว่าเข้าใจนะ”

“ฉันว่า ฉันเองก็ได้รับความใส่ใจแล้วแหละ” เธอขยับไปตรงหน้าต่างแล้ว 

มองออกไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็หันกลับมาหาเขา “ว่าแต่คุณสังเกตบ้างไหมว่าอกฉัน 

ใหญ่ขนาดไหน”

ไมรอนพูด “อืม” แล้วก็ตัดสินใจไม่พูดต่อ

“คิดมาคิดไป ไม่รู้ว่าคุณควรติดต่อลา - ลา - ลาเต้เพื่อถ่ายภาพใหม่ดีไหม”

“ภาพแบบที่ใช้มุมกล้องน่ะหรือ”

“ถูกต้องเลย อาจจะเป็นแคมเปญใหม่ท่ีดีสำหรับลูก  ๆ พวกน้ีก็ได้” เธอประคอง 

หน้าอกทั้งคู่ไว้เผื่อไมรอนจะไม่แน่ใจว่าเธอกำลังพูดถึงลูกอะไร “คุณคิดว่าไง”

“ผมคิดว่า” ไมรอนพูด “คุณกำลังถ่วงเวลา”
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ตอนนี้ดวงตาเธอมีน้ำตาคลอแล้ว “ฉันมีความสุขมากเลย”

“อือ ใช ่ ผมเริ่มรู้แล้วละว่าปัญหาน่าจะอยู่ตรงไหน”

เธอฟังแล้วย้ิม “ฉันสยบปีศาจพวกน้ันได้แล้ว ปรับความเข้าใจกับแม่ได้ด้วย 

เล็กซ์กับฉันก็พร้อมจะมีลูกกันมากที่สุด ฉันอยากให้ปีศาจพวกนั้นอยู่ห่าง ๆ เรา”

ไมรอนขยับนั่งตัวตรง “คุณไม่ได้ใช้มันอีกใช่ไหม”

“พระเจ้า ก็ใช่น่ะสิ ฉันไม่ได้หมายถึงปีศาจแบบนั้น เล็กซ์กับฉันไม่ยุ่งเกี่ยว 

กับมันแล้ว”

เล็กซ์ ไรเดอร์ ซึ่งเป็นสามีของซูซซ์ เป็นสมาชิกวงดูโอในตำนานที่มีชื่อว่า 

ฮอร์สพาวเวอร์ ถ้าให้พูดตรง ๆ ก็คือสมาชิกคนท่ีดังน้อยกว่านักร้องนำ สุดยอดของ 

ความเจ้าเสน่ห์อย่างแกเบรียล ไวร์ อยู่มาก เล็กซ์เป็นนักดนตรีฝีมือดีทว่ามีปัญหา 

เขาก็เป็นได้แค่จอห์น โอตส์ ถ้าแกเบรียลเป็นดาริล ฮอล๑ เป็นได้แค่แอนดรูว์ 

ริดจ์ลีย์ ถ้าแกเบรียลเป็นจอร์จ ไมเคิล๒ หรือเป็นแค่สมาชิกคนอื่น ๆ ของพุซซี 

แคทดอลส์ที่ล้วนเป็นรองนิโคล เชอร์...อะไรสักอย่าง

“ถ้างั้นมันคือปีศาจแบบไหน”

ซูซซ์ล้วงกระเป๋าถือ เธอหยิบเอาของบางอย่างออกมา ซ่ึงถ้าดูจากอีกฟากโต๊ะ 

มันก็ดูคล้ายภาพถ่ายใบหน่ึง เธอจ้องมันอยู่ครู่หน่ึงก่อนจะส่งให้ไมรอน เขากวาดตา 

มองเร็วแล้วพยายามรอให้เธอเป็นฝ่ายพูดอีก

แต่ในที่สุดเขาก็ต้องเอ่ยปากออกมาถึงสิ่งที่เห็นกันดีอยู่แล้วเพียงเพื่อให้มีใคร 

พูดอะไรออกมาบ้าง “นี่ภาพอัลตราซาวนด์ลูกคุณนี่”

“ใช ่ ยี่สิบแปดสัปดาห์แล้วละ”

เงียบอีก แล้วไมรอนก็ทำลายความเงียบอีกคร้ัง “เด็กมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า”

“เปล่า ลูกชายฉันสมบูรณ์ดี”

“ลูกชายหรือ”

ซูซซ ์ ท ี ยิ้มออกมาได้ “ฉันจะมีผู้ชายตัวน้อยเป็นของตัวเองแล้ว”

“ยอดเลย”

“อือ อ้อ อีกเหตุผลท่ีฉันมาท่ีน่ีก็คือ ฉันกับเล็กซ์คุยกันมาพักใหญ่แล้ว เรา 

อยากให้คุณมาเป็นพ่อทูนหัวให้”

“ผมหรือ”

๑ Daryl Hall และ John Oates แห่งวงดูโอ Hall & Oates
๒ George Michael และ Andrew Ridgeley แห่งวง Wham!
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“ใช่”

ไมรอนไม่พูดอะไร

“ว่าไง”

คราวนี้ไมรอนเป็นฝ่ายน้ำตาคลอ “เป็นเกียรติแก่ผมจริง ๆ”

“นี่คุณร้องไห้หรือ”

ไมรอนไม่พูดอะไร

“คุณนี่ใจเสาะจริง ๆ” เธอบอก

“มีเรื่องอะไรหรือ ซูซซ์”

“อาจจะไม่มี” แต่แล้วก็พูดต่อ “ฉันคิดว่ามีคนกำลังจ้องทำลายฉัน”

ไมรอนยังเฝ้ามองภาพอัลตราซาวนด์ “ยังไง”

เธอจึงให้เขาดู เธอให้เขาดูคำสองคำที่จะดังก้องอย่างทึบทึมอยู่ในใจเขาไป 

อีกนานแสนนาน
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ห นึ่ ง ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ม า วินด์เซอร์ ฮอร์น ล็อกวู้ดที่สาม หรือวิน อันเป็นชื่อ 

ที่รู้จักกันในหมู่คนที่เกรงกลัวเขา (ซึ่งก็แทบจะทุกคนนั่นละ) เดินวางมาดเข้ามาใน 

ห้องทำงานของไมรอน วินมีท่าเดินวางมาดที่ยอดเยี่ยมมาก จนเขาน่าจะสวมหมวก 

สีดำทรงสูงกับสูทชายยาวและควงไม้เท้าไปด้วย แต่เขากลับผูกเน็คไทสีชมพูเขียว 

ของลิลล่ี พูลิตเซอร์ กับเส้ือนอกสีน้ำเงินปักรูปตราอะไรสักอย่าง ขณะท่ีกางเกงกากี 

ก็จับกลีบคมกริบจนเหมือนจะบาดให้เลือดไหลได้ วินสวมรองเท้าโลเฟอร์โดย 

ไม่สวมถุงเท้า ดูรวม ๆ แล้วเหมือนเขาเพ่ิงออกไปล่องเรือยอช์ตในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

ตามประสาผู้ดีเก่ายังไงยังงั้น

“เมื่อกี้ซูซซ ์ ท ี แวะมา” ไมรอนพูด

วินพยักหน้าพร้อมทั้งทำคางยื่น “ฉันเห็นเธอเดินออกไป”

“เธอดูไม่สบายใจหรือเปล่า”

“ไม่ได้สังเกตว่ะ” วินบอกพลางนั่งลง ก่อนจะเสริมว่า “เห็นแต่เลือดคั่งที ่

หน้าอกนะ”

วิน

“เธอกำลังมีปัญหา” ไมรอนพูด

วินเอนหลังพิงเก้าอ้ีแล้วยกขาข้ึนไขว่ห้างแบบสบาย  ๆ อย่างท่ีทำประจำ “เล่ามาซิ”

ไมรอนหันจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้วินเห็น เมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน ซูซซ์ ที ก็ดู 

ที่หน้าจอนี้เช่นเดียวกัน ไมรอนคิดถึงสองคำเล็ก ๆ นั้น ลำพังแค่ตัวมันเองน่ะไม่ 

อันตรายหรอก แต่ชีวิตคนเราต้องดูบริบทประกอบ และในบริบทนี้ คำสองคำนั้น 
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ทำให้ทั้งห้องหนาวยะเยือกได้

วินหรี่ตามองจอแล้วล้วงกระเป๋าด้านในของเสื้อนอก จากนั้นก็หยิบแว่นอ่าน 

หนังสือออกมา เขาได้มันมาเมื่อเดือนก่อน และแม้ไมรอนจะมองว่าไม่น่าเป็นไปได้ 

อีกแล้วก็ตาม แต่แว่นอันนี้ก็ทำให้วินดูยโสและจองหองมากขึ้นไปอีก แถมมันยัง 

ทำให้เขาดูเหมือนกดดันด้วย วินกับเขายังไม่แก่ ไม่แก่เลยสักนิด แต่ถ้าเปรียบเทียบ 

กับกอล์ฟเหมือนที่วินพูดตอนหยิบแว่นออกมาให้เห็นครั้งแรกก็คือ “พวกเราอยู่ใน 

ช่วงเก้าหลุมสุดท้ายของชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วละ”

“นี่คือเพจในเฟซบุ๊กหรือ” วินถาม

“ใช ่ ซูซซ์บอกว่าเธอใช้มันประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนเทนนิสของเธอ”

วินเอนตัวเข้าไปใกล้อีกนิด “นั่นภาพอัลตราซาวนด์ของเธอหรือเปล่า”

“ใช่”

“แล้วภาพอัลตราซาวนด์มันช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนเทนนิสของเธอ 

ได้ยังไง”

“ฉันก็ถามแบบนั้นเหมือนกัน เธอบอกว่ามันจำเป็นต้องมีเรื่องส่วนตัวบ้าง 

เพราะคนทั่วไปไม่อยากอ่านอะไรที่เอาแต่โปรโมตตัวเอง”

วินขมวดค้ิว “เธอเลยโพสต์ภาพอัลตราซาวนด์เด็กในท้องหรือ” เขาเหลือบตา 

ขึ้นมอง “นายว่ามันฟังดูเข้าท่าหรือเปล่า”

ที่จริงเขาก็คิดว่าไม่ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ไมรอนคิดว่ามันไม่เข้าท่า การที่วิน 

สวมแว่นอ่านหนังสือ และการที่ทั้งสองมานั่งโอดครวญถึงโลกใหม่อย่างโซเชียล 

เน็ตเวิร์คเช่นนี้ มันทำให้ไมรอนรู้สึกแก่

“ลองดูข้อความเห็นใต้ภาพสิ” ไมรอนพูด

วินมองเขาด้วยแววตาไร้อารมณ ์ “มีคนให้ความเห็นภาพอัลตราซาวนด์ด้วย 

หรือ”

“อ่านเถอะน่า”

วินอ่าน ส่วนไมรอนก็รอ เขาจำหน้าน้ีได้พอสมควร เขารู้ว่ามีท้ังหมดย่ีสิบหก 

ความเห็น ส่วนมากก็เป็นการอวยพรแบบต่าง ๆ อย่างแม่ของซูซซ์ ซ่ึงเป็นนางแบบ 

ประจำในภาคสูงวัยของโปสเตอร์คุณแม่สุดร้ายกาจ (ของนักเทนนิส) เขียนว่า “ฉัน 

จะได้เป็นยายแล้วทุกคน! ไชโย!” และคนช่ือเอม่ีก็เขียนว่า “โอย น่ารักจังเลย!!!” 

อีกความเห็นแซวว่า “เหมือนพ่อไม่มีผิด! ;)” จากมือกลองผู้เคยทำงานร่วมกับวง 

ฮอร์สพาวเวอร ์ ส่วนคนชื่อเคลวินเขียนว่า “ยินดีด้วย!!” และทามีถามว่า “คลอด 

เมื่อไหร่จ๊ะที่รัก”
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วินหยุดตรงข้อความที่สามจากข้างล่าง “หมอนี่แปลก”

“คนไหน”

“หุ่นยนต์มนุษย์ท่ีทำตัวเป็นเศษสวะท่ีช่ือเอริค พิมพ์ว่า” วินกระแอมแล้วขยับ 

ไปใกล้จอมากขึ้น “ ‘ลูกคุณเหมือนม้าน้ำเลย!’ ” แล้วเอริคจอมป่วนก็พิมพ์ตัวอักษร 

“LOL๑ ” ลงไป

“เขาไม่ใช่ปัญหาของเธอหรอก”

วินไม่ลดละ “เราน่าจะลองไปเยี่ยมเยียนเอริคเพื่อนเก่าดู”

“อ่านต่อไปเถอะ”

“ได้” สีหน้าของวินแทบไม่เปลี่ยนเลย เขาฝึกตัวเองไม่ให้แสดงอาการใด ๆ 

ทั้งในการทำธุรกิจและการต่อสู ้ แต่ไม่นาน ไมรอนก็ได้เห็นว่าดวงตาของเพื่อนเก่า 

ดูเข้มขึ้น พอวินเงยหน้ามอง ไมรอนก็พยักหน้า เพราะตอนนี้ไมรอนรู้ว่าวินเห็น 

สองคำนั้นแล้ว

สองคำน้ันอยู่ตรงท้ายของหน้า ในความเห็นจาก “อะบีโอนา เอส” ซ่ึงเป็นช่ือ 

ท่ีเขาไม่รู้จักมาก่อน รูปโปรไฟล์เป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่าง อาจจะเป็นตัวอักษรจีน 

ข้อความเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน เป็นสองคำที่ 

เรียบง่ายแต่ทว่าบีบคั้น

“ลูกชู้”

เงียบ

แล้ววินก็พูด “โอ้โฮเฮะ”

“สุด ๆ”

วินถอดแว่นออก “ฉันต้องถามคำถามที่เห็นกันอยู่ชัด ๆ ไหม”

“คำถามคือ”

“จริงหรือเปล่า”

“ซูซซ์สาบานว่าเป็นลูกเล็กซ์”

“แล้วเราเชื่อเธอไหม”

“เชื่อสิ” ไมรอนบอก “มันสำคัญหรือไง”

“ไม่หรอก ไม่สำคัญถ้าว่ากันในแง่ศีลธรรม ข้อสันนิษฐานของฉันก็คือ เป็น 

ฝีมือของไอ้โรคจิตโดนตอนสักคน”

๑ LOL ย่อมาจาก laughing out loud หมายถึงขำหรือหัวเราะ นิยมใช้ในโปรแกรมสนทนาทาง 

อินเทอร์เน็ต
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ไมรอนพยักหน้า “เรื่องเจ๋ง ๆ ของอินเทอร์เน็ตคือ มันทำให้ทุกคนได้พูด 

ส่วนเรื่องแย่ ๆ ของอินเทอร์เน็ตก็อีกนั่นละ คือ มันทำให้ทุกคนได้พูด”

“เป็นเกราะกำบังช้ันดีของพวกข้ีขลาดและไม่ยอมเผยตัว” วินเห็นด้วย “ซูซซ์ 

น่าจะลบทิ้งก่อนที่เล็กซ์จะมาเห็นนะ”

“สายไปแล้ว นั่นแหละส่วนหนึ่งของปัญหา เล็กซ์เตลิดไปแล้ว”

“อ้อเหรอ” วินพูด “เธอเลยอยากให้เราตามหาเขาใช่ไหม”

“ใช ่ แล้วก็พาเขากลับบ้านด้วย”

“ตามหาดาวร็อคชื่อดังมันคงไม่ยากนักหรอก” วินพูด “แล้วอีกส่วนของ 

ปัญหาล่ะ”

“เธออยากรู้ว่าใครเป็นคนเขียนข้อความนี้”

“ตัวตนที่แท้จริงของนายโรคจิตโดนตอนน่ะหรือ”

“ซูซซ์คิดว่าต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่านั้น ประมาณว่ามีคนจ้องเล่นงานเธอ 

จริง ๆ”

วินส่ายหน้า “มันก็ไอ้โรคจิตโดนตอนนี่แหละ”

“ไม่เอาน่า พิมพ์ว่า ‘ลูกชู้’ เนี่ยนะ ทุเรศเกินไปหรือเปล่า”

“ก็เป็นไอ้โรคจิตโดนตอนท่ี ทุเรศ ไง นายเคยอ่านเร่ืองไร้สาระบนอินเทอร์เน็ต 

พวกน้ีหรือเปล่า ลองอ่านข่าวจากท่ีไหนก็ได้ แล้วดูพวกท่ีเหยียดเช้ือชาติ คนท่ีกลัว 

พวกรักร่วมเพศ หรือ ‘ความเห็น’ ขี้ระแวง” เขาใช้นิ้วทำเครื่องหมายคำพูด “มันจะ 

ทำให้นายหอนใส่ดวงจันทร์ได้เลยละ”

“ฉันรู้ แต่ฉันรับปากแล้วว่าจะดูให้”

วินถอนใจแล้วสวมแว่นอีกคร้ัง เขาโน้มตัวเข้าหาจอ “คนท่ีโพสต์ข้อความช่ือ 

อะบีโอนา เอส ถ้าเดาว่าเป็นนามแฝงจะได้ไหม”

“ได ้ เพราะอะบีโอนาเป็นชื่อเทพีโรมัน แต ่ เอส นี่ไม่รู้ย่อจากอะไร”

“แล้วภาพโปรไฟล์ล่ะ สัญลักษณ์นี้คืออะไร”

“ฉันไม่รู้”

“ถามซูซซ์หรือยัง”

“ถามแล้ว เธอว่าเธอก็ไม่รู้ แต่ดูเกือบจะคล้ายตัวอักษรจีนอยู่เหมือนกัน”

“บางทีเราน่าจะหาคนมาช่วยแปลดู” วินเอนหลังแล้วเอาปลายน้ิวของมือท้ังสอง 

แตะประกบกัน “นายสังเกตเวลาที่โพสต์ความเห็นหรือเปล่า”

ไมรอนพยักหน้า “ตีสามสิบเจ็ดนาที”

“ดึกสงัด”
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“ฉันก็คิดเรื่องนี้อยู่” ไมรอนพูด “มันอาจจะเป็นแค่การโพสต์ข้อความของ 

คนเมาก็ได้”

“เช่นพวกแฟนเก่ามากปัญหาเป็นต้น” วินบอก

“มีอย่างอื่นอีกไหม”

“ซึ ่งถ้าฉันจำวัยสาวที่แสนคึกคะนองของซูซซ์ได้ไม่ผิด มันก็อาจจะมี... 

พูดแบบสุภาพนะ...อาจมีผู้ผ่านการคัดเลือกหลายคนทีเดียว”

“แต่เธอนึกไม่ออกว่าใครจะทำเรื่องแบบนี้”

วินยังคงจ้องหน้าจอต่อไป “ตกลงเราจะทำอะไรก่อน”

“ถามจริง ๆ หรือ”

“อะไรนะ”

ไมรอนเดินไปมาในห้องทำงานที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ สิ่งที่หายไปคือโปสเตอร ์

ละครบรอดเวย์กับพวกของที่ระลึกจากเรื่องแบตแมน ทั้งหมดปลดลงตอนทาส ี

แล้วไมรอนเองก็ไม่แน่ใจเสียทีเดียวว่าตัวเองอยากจะเอามันติดกลับไว้ตามเดิมหรือเปล่า 

บรรดาถ้วยรางวัลและรางวัลท่ีเคยได้รับในช่วงท่ียังเล่นบาสเกตบอลอยู่ก็หายไปเช่นกัน 

ไม่ว่าจะเป็นแหวนแชมป์รายการเอ็นซีดับเบิลเอ ประกาศนียบัตรรายการ  พาเหรด 

ออลอเมริกัน รางวัลผู้เล่นแห่งปีระดับมหาวิทยาลัย จะมียกเว้นก็แค่อย่างเดียว 

ซึ่งเป็นตอนที่ฝันของเขาเป็นจริงได้ในที่สุด คือก่อนจะได้ลงแข่งนัดแรกในฐานะ 

นักกีฬาอาชีพของทีมบอสตันเซลติก ไมรอนก็บาดเจ็บสาหัสที่เข่าข้างหนึ่ง นิตยสาร 

สปอร์ตส์อิลลัสเตรเต็ด นำภาพเขาข้ึนปกพร้อมคำโปรยท่ีว่า จบส้ินแล้วหรือ ซ่ึงถึงแม้ 

พวกเขาจะไม่ได้ตอบคำถามน้ี แต่มันก็ลงเอยด้วยคำว่า ใช่!  คำโต เหตุผลท่ีเขาเก็บ 

ภาพปกนั้นใส่กรอบไว้คืออะไรเขาก็ไม่แน่ใจนัก ถ้ามีคนถาม เขาก็จะบอกว่ามันคือ 

เครื่องเตือนให้ “ซูเปอร์สตาร์” ทุกคนที่เข้ามาในห้องทำงานของเขาได้รู้ว่าทุกอย่าง 

สามารถจากไปได้เร็วเพียงไหน แต่ไมรอนก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอาจมีเหตุผล 

ที่ลึกซึ้งกว่านั้น

“มันไม่ใช่ขั้นตอนปฏิบัติตามปกติของนายเลยนะแบบนั้น” ไมรอนพูด

“อ้อเหรอ ไหนลองบอกซิ”

“ปกติถ้าถึงตรงน้ีนายต้องบอกฉันว่าฉันคือตัวแทน ไม่ใช่นักสืบเอกชน และ 

บอกว่านายไม่เข้าใจว่าจะทำไปเพ่ืออะไรในเม่ือมันไม่มีประโยชน์ทางการเงินกับบริษัท 

เลย”

วินไม่พูดอะไร

“แล้วนายก็จะชอบบ่นว่าฉันน่ะมีปมยอดมนุษย์ และชอบที่จะช่วยเหลือคน 
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เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกสมบูรณ์ และสุดท้าย...หรือฉันน่าจะพูดว่าช่วงหลัง ๆ มานี ้

มากกว่า...นายบอกว่าการเข้าไปแทรกของฉันน่ะ ที่จริงแล้วส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

เพราะไป ๆ มา ๆ ฉันดันทำให้คนบาดเจ็บ หรือแม้แต่ล้มตายมากกว่าที่จะช่วยเขาได้”

วินหาว “มีประเด็นอะไรไหมเนี่ย”

“ฉันว่าประเด็นมันชัดอยู่แล้วนะ แต่บอกอีกทีก็ได้ ทำไมจู่ ๆ นายถึงเกิด 

เต็มใจถึงขั้นกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจการช่วยเหลือพิเศษครั้งนี ้ ในเมื่อ 

ที่ผ่านมา --”

“ที่ผ่านมา...” วินขัดขึ้น “ฉันก็ช่วยมาตลอดนี่ หรือไม่ใช่”

“ส่วนใหญ่ก็ใช่”

วินเงยหน้าแล้วเอาน้ิวช้ีเคาะปลายคางตัวเอง “จะอธิบายยังไงดี” เขาหยุดคิด 

ก่อนจะพยักหน้า “เราสองคนมักจะเช่ือว่าส่ิงท่ีดีเท่าน้ันท่ีจะดำรงอยู่ตลอดไป มันเป็น 

ธรรมชาติของเรา อย่างเช่น วงเดอะบีเทิลส์เป็นต้น อ้อ แล้ววงนี้ก็จะวนเวียนอยู่ 

ตลอดไปด้วยนะ ส่วน เดอะโซปราโนส์...ละครเรื่องนี้ก็จะได้ออกอากาศไปตลอด 

แล้วยังหนังสือชุดซัคเกอร์แมนของฟิลิป ร็อธ๑ คอนเสิร์ตของสปริงสทีน๒ อีก ของดี 

นะ่มีไม่บ่อย มนัจะไดรั้บการเทิดทูนบูชา เพราะของดมีกัจะจากเราไปเร็วเหลือเกิน”

วินลุกขึ้นเพื่อเดินไปที่ประตู แต่ก่อนจะออกจากห้อง เขาหันกลับมา

“การทำงานพวกนี้กับนาย...” วินพูด “ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีพวกนั้น”

๑ Philip Roth (ค.ศ. ๑๙๓๓ - ปัจจุบัน) นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกัน
๒ Bruce Frederick Joseph Springsteen (ค.ศ. ๑๙๔๙ -  ปัจจุบัน) นักร้องและนักแต่งเพลงชาว 

อเมริกัน
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ก า ร แ ก ะ ร อ ย ห า ตั ว เ ล็ ก ซ์ ไ ร เ ด อ ร์ นั้นทำได้ง่ายนิดเดียว

เอสเปอรันซา ดิแอซ ผู้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่เอ็มบีเร็พส์ของไมรอนโทร.มา 

บอกเขาตอนห้าทุ่มว่า “เล็กซ์เพิ่งใช้บัตรเครดิตที่ทรีดาวนิ่ง”

ไมรอนพักอยู่ท่ีห้องของวิน ณ ตึกดาโกตาในตำนานเหมือนท่ีมักทำเป็นประจำ 

ห้องนี้หันออกสู่ถนนเซ็นทรัลปาร์คเวสต์ตรงช่วงมุมถนนสายเจ็ดสิบสองด้วย วินมี 

ห้องนอนแขกอยู่สองสามห้อง ตึกดาโกตาน้ีสร้างมาต้ังแต่ปี ๑๘๘๔ และดูเก่าสมกับ 

อายุ โครงสร้างท่ีดูเหมือนป้อมปราการน้ันเข้มขรึมและสวยงาม ท้ังยังชวนให้หดหู่ได้ 

อย่างน่าประหลาดใจอย่างไรบอกไม่ถูก มีท้ังหลังคาสามเหล่ียม ระเบียง เคร่ืองยอด 

ประดับตึก หน้าจ่ัว ตับลูกกรง โดมคร่ึงวงกลม เหล็กดัด หลังคาโค้ง ร้ัวลูกกรง 

ลวดลายวิจิตร หน้าต่างหลังคา นับเป็นการผสมผสานอันประหลาดล้ำที่ดันลงตัว 

ไร้รอยต่อ สมบูรณ์แบบจนน่ากลัวแทนที่จะดูเยอะล้นไปหมด

“มันคืออะไรหรือ” ไมรอนถาม

“คุณไม่รู้จักทรีดาวนิ่งหรือ” เอสเปอรันซาย้อน

“ต้องรู้จักด้วยหรือ”

“มันเป็นบาร์ที่อาจจะฮิปที่สุดในเมืองตอนนี้นะ มีทั้งพัฟฟ ์ แดดดี้๑ สุดยอด 

นางแบบ คนในวงการแฟชั่น คนพวกนี้ละ มันอยู่แถวเชลซีโน่น”

“อ้อ”

๑ Puff Daddy (ค.ศ. ๑๙๖๙ - ปัจจุบัน) นักร้องเพลงแร็พชาวอเมริกัน
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“น่าผิดหวังนะแบบนี้” เอสเปอรันซาพูด

“อะไร”

“เสือผู้หญิงผู้กว้างขวางอย่างคุณไม่รู้จักที่เที่ยวอินเทรนด์ครบทุกที่ได้ยังไง”

“เวลาผมกับพัฟฟ์ แดดด้ี ไปเท่ียวคลับกัน เราจะน่ังรถฮัมเมอร์คันยาวสีขาว 

ไป แล้วเข้าทางประตูใต้ดิน ชื่อคลับก็เลยเห็นไม่ชัดน่ะ”

“หรือว่าการหม้ันมันทำให้สไตล์ของคุณเป็นอัมพาตไปเสียแล้ว” เอสเปอรันซา 

พูด “ตกลงคุณจะตรงไปรับเขาที่นั่นหรือเปล่า”

“ผมสวมชุดนอนอยู่นะ”

“เสือผู้หญิงซะไม่ม ี ชุดนอนคุณหุ้มเท้าด้วยหรือเปล่า”

ไมรอนดูนาฬิกาอีกคร้ัง เขาสามารถไปถึงดาวน์ทาวน์ได้ก่อนเท่ียงคืน “จะไป 

เดี๋ยวนี้ละ”

“วินอยู่ด้วยหรือเปล่า” เอสเปอรันซาถาม

“ไม่อยู่ ยังไม่กลับ”

“งั้นคุณก็ไปคนเดียวน่ะสิ”

“คุณเป็นห่วงว่า คนน่ากินอย่างผมต้องไปไนต์คลับคนเดียวงั้นเหรอ”

“ฉันห่วงว่าคุณจะไม่ได้เข้าไปต่างหาก ฉันจะไปเจอคุณท่ีน่ัน อีกคร่ึงช่ัวโมงนะ 

ตรงทางเข้าฝั่งถนนสายสิบเจ็ด แต่งตัวให้แจ่มล่ะ”

เอสเปอรันซาวางสาย ไมรอนแปลกใจมาก เพราะนับต้ังแต่กลายเป็นคุณแม่ 

เอสเปอรันซาซ่ึงเป็นอดีตสาวไบเซ็กชวลผู้ชอบปาร์ต้ีโต้รุ่งก็ไม่เคยออกจากบ้านตอนดึก 

อีกเลย เธอทำงานอย่างจริงจังเสมอ ตอนนี้เธอเป็นเจ้าของหุ้นของเอ็มบีเร็พส์ถึง 

๔๙ เปอร์เซ็นต์ และเป็นคนที่รับภาระทำงานเนื่องจากไมรอนมีเหตุให้ต้องเดินทาง 

แบบแปลก ๆ ในช่วงหลัง แต่หลังจากใช้ชีวิตกลางคืนแบบสุดสำราญมากว่าสิบปี 

ชนิดท่ีจักรพรรดิคาลิกูลา๑ ยังต้องอิจฉา เอสเปอรันซาก็ยุติทุกอย่างไปแต่งงานกับทอม 

ผู้เป็นคนตรงอย่างที่สุด จากนั้นก็มีลูกชายชื่อเฮคเตอร์ เธอเปลี่ยนจากลินด์เซย์ 

โลฮาน มาเป็นแครอล แบรดี๒ ภายในเวลาเพียงแค่สี่จุดห้าวินาที

ไมรอนมองตู้เสื้อผ้าพลางนึกสงสัยว่าจะใส่อะไรไปที่เที่ยวกลางคืนสุดฮิตดี 

เอสเปอรันซาบอกว่าให้แต่งตัวให้แจ่ม เขาเลยเลือกชุดเก่งอย่างกางเกงยีน เสื้อฟ้า 

๑ Caligula (ค.ศ. ๑๒ - ๔๑) จักรพรรดิพระองค์หนึ่งของอาณาจักรโรมัน ครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. ๓๗ - 

๔๑ และทรงมีพฤติกรรมทางเพศที่ฉาวโฉ่เป็นอย่างยิ่ง
๒ Carol Brady ตัวละครจากซีรี่ส์เรื่อง The  Brady  Bunch มีบุคลิกเป็นแม่ที่ดีและเป็นผู้หญิงทำงาน 

ที่มีความสามารถสูง
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เสื้อนอก และรองเท้าโลเฟอร์ราคาแพง ดูเก๋ไก๋สบาย ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะ 

เขามีเสื้อผ้าเหมาะ ๆ อยู่แค่นี้ เสื้อผ้าเขาเป็นของที่ไม่ใช่เสื้อนอก กางเกงยีน และ 

สูทอเนกประสงค์อยู่น้อยมาก เว้นแต่ว่าคุณอยากจะดูเหมือนพนักงานขายตามร้าน 

เครื่องไฟฟ้า

เขาขึ้นแท็กซี่ตรงถนนเซ็นทรัลปาร์คเวสต์ สิ่งที่ผู้คนรู้ดีเกี่ยวกับคนขับแท็กซี่ 

ในแมนแฮตตันก็คือ คนเหล่านี้เป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นและแทบไม่พูดภาษาอังกฤษ 

เลย เร่ืองท่ีรู้กันอยู่น้ีคงจะเป็นจริง แต่ไมรอนก็ไม่ได้คุยกับคนขับแท็กซ่ีมาอย่างน้อย 

ก็ห้าปีแล้ว เพราะถึงจะเพิ่งมีกฎหมายออกมา คนขับแท็กซี่ทุกคนในกรุงนิวยอร์ก 

ก็ยังใส่หูฟังบลูทูธทุกวันตลอดเวลา และพูดคุยด้วยภาษาบ้านเกิดของตัวเองเบา ๆ 

กับใครสักคนที่อยู่ปลายสาย ไมรอนมักสงสัยแบบไม่สนใจเรื่องมารยาทว่าใครบ้าง 

ในชีวิตของคนเหล่าน้ีท่ีอยากคุยกับพวกเขาท้ังวัน แต่ถ้ามองในแง่น้ีก็อาจมีคนเถียงว่า 

พวกเขาเป็นชายที่โชคดีมากก็ได้

ไมรอนนึกว่าตัวเองจะได้เห็นคิวยาว เห็นเชือกก้ันกำมะหย่ี หรืออะไรทำนอง 

น้ัน แต่เม่ือไปถึงท่ีต้ังบนถนนสายสิบเจ็ด เขากลับไม่พบอะไรท่ีบ่งบอกว่ามีไนต์คลับ 

จนในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าคำว่า “ทรี” หมายถึงชั้นสาม ส่วนคำว่า “ดาวนิ่ง” คือชื่อของ 

ตึกท่ีค่อนข้างสูงตรงหน้าเขา ต้องมีคนไปร่ำเรียนมาจากวิทยาลัยการต้ังช่ือกิจการแบบ 

ตรงตัวแห่งเอ็มบีเร็พส์มาแน ่ ๆ 

เมื่อลิฟต์มาถึงชั้นสาม ทันทีที่ประตูลิฟต์เลื่อนเปิด ไมรอนก็รู้สึกได้ถึงเสียง 

เบสทุ้มต่ำท่ีดังสะเทือนเข้ามาในอก ปลายแถวยาวของพวกท่ีอยากเข้าคลับอย่างสุดจิต 

สุดใจสุดท่ีตรงน้ีเอง ถ้ามองรวม ๆ คนเหล่าน้ีมาคลับประเภทน้ีเพราะอยากสนุก แต่ 

ความจริงแล้วส่วนใหญ่กลับต้องยืนต่อแถวและจบที่การโดนตอกย้ำหนัก ๆ ว่าตัวเอง 

ยังไม่เจ๋งพอที่จะได้นั่งร่วมโต๊ะกับเด็กคนดัง ขณะที่แขกวีไอพีหลายคนเดินผ่าน 

พวกเขาไปโดยไม่แม้แต่จะชายตามอง ซึ่งก็ยิ่งทำให้คนเหล่านี้อยากเข้าคลับมากขึ้น 

ไปอีก แน่นอนว่าท่ีน่ีมีเชือกกำมะหย่ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าคนกลุ่มน้ีมีสถานะด้อยกว่า 

โดยมีคนคุมบาร์เป็นชายหัวโล้นสามคนที่ร่างอัดแน่นด้วยสารสเตียรอยด์ คอยยืน 

ทำหน้านิ่วคิ้วขมวดตามที่ได้ฝึกมา

ไมรอนเดินเข้าไปโดยพยายามเดินวางมาดแบบวินเท่าที่จะทำได้ “เฮ้ พวก”

คนคุมบาร์ทั้งสามไม่สนใจเขา คนตัวใหญ่ที่สุดสวมสูทดำ แต่ไม่สวมเสื้อ 

ตัวใน ไม่เลยสักตัว สวมแต่สูทเดี่ยว ๆ ไม่ใส่เสื้อ อกของเขาแว็กซ์ขนมาอย่างด ี

เผยให้เห็นร่องอกแบบผู้ชายรักหล่อที่ดูน่าประทับใจ ตอนนี้เขากำลังจัดการกับ 

กลุ่มเด็กสาวสี่คนซึ่งน่าจะอายุราวยี่สิบเอ็ด พวกเธอสวมรองเท้าที่สูงจนดูตลก... 
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รองเท้าส้นสูงฮิตมากในปีนี้...พวกเธอเลยเดินกระย่องกระแย่งมากกว่าจะเดินอย่าง 

สง่าผ่าเผย ส่วนชุดกระโปรงที่สวมก็ใช้ผ้าน้อยจนอาจโดนหมายจับได้เลยทีเดียว 

แต่จริง ๆ เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย

คนคุมบาร์ตรวจสอบพวกเธอเหมือนกำลังคัดตัวนักแสดงใหม่แบบเป็น 

หมู่คณะ พวกเธอโพสท่าพร้อมกับส่งย้ิม ไมรอนนึกอยากให้พวกเธออ้าปากสักหน่อย 

เพื่อที่เขาจะได้ตรวจดูฟันได้ด้วย

“พวกเธอสามคนผ่าน” นายร่องอกบอก “แต่เพื่อนคนนี้เตี้ยตันเกินไป”

เด็กสาวเต้ียตันท่ีน่าจะใส่เส้ือผ้าไซส์แปดเร่ิมร้องไห้ เพ่ือนผอมแห้งท้ังสามจึง 

มายืนรวมกันเป็นวงและถกกันว่าควรจะเข้าไปโดยไม่มีเพ่ือนคนน้ีดีไหม แต่เด็กสาว 

เตี้ยตันวิ่งสะอึกสะอื้นจากไป พวกที่เหลือเลยยักไหล่แล้วเดินเข้าคลับ คนคุมบาร์ 

ทั้งสามยิ้มหยัน

ไมรอนพูด “มีระดับสุด ๆ”

รอยยิ้มหยันหันมาทางเขา นายร่องอกสบตาไมรอนด้วยท่าทีท้าทาย ไมรอน 

ก็สบตาโดยไม่หลบสายตาไปทางอื่น นายร่องอกมองไมรอนตั้งแต่หัวจรดเท้าและ 

เห็นได้ชัดว่าเขากำลังวอนหาเรื่อง

“ชุดสวยนี่” นายร่องอกพูด “กำลังจะไปบู๊เรื่องใบสั่งที่ศาลจราจรหรือไง”

เพื่อนสองคนที่ต่างก็สวมเสื้อยืดรัดติ้วยี่ห้อเอ็ด ฮาร์ดี ชอบใจกันใหญ่

“เหรอ” ไมรอนชี้ไปที่นายร่องอก “ฉันน่าจะถอดเสื้อเชิ้ตทิ้งไว้ที่บ้านสินะ”

คนคุมบาร์ที่อยู่ทางซ้ายของนายร่องอกอ้าปากหวอแบบไม่อยากเชื่อ

นายร่องอกชูน้ิวโป้งแบบกรรมการตัดสินกีฬา “หยุดพูดแค่น้ีเถอะพวก หรือ 

ถ้าจะให้ดีก็ไสหัวไปซะ”

“ฉันมาพบเล็กซ์ ไรเดอร์”

“ใครบอกว่าเขาอยู่ที่นี่”

“ฉันบอก”

“แล้วนายคือ”

“ไมรอน โบลิทาร์”

เงียบ หนึ่งในนั้นกะพริบตาปริบ ๆ ไมรอนแทบจะตะโกนออกไปว่า “แถ่น 

แทน แท้น” แต่กลั้นใจไว้

“ฉันเป็นตัวแทนของเขา”

“นายไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์” นายร่องอกบอก

“แล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยว่านายเป็นใคร” ปากหวอพูด
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“ดังนั้น...” คนคุมบาร์คนที่สามโบกมืออ้วนป้อม “บ๊ะ บาย”

“ตลกชะมัด” ไมรอนพูด

“อะไร”

“พวกนายไม่คิดว่ามันตลกหรือ” ไมรอนถาม “ต้องมาเป็นคนเฝ้าประตูของ 

สถานที่ที่ตัวเองไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าไปน่ะ อีกอย่าง แทนที่จะเข้าใจ แล้วม ี

น้ำใจกับเพื่อนมนุษย์หน่อย พวกนายกลับทำตัวเหมือนเป็นตัวตลกงี่เง่าที่เล่นเกิน 

ค่าตัวหนักขึ้นกว่าเดิมอีก”

อีกฝ่ายยังคงกะพริบตาปริบ ๆ แล้วทั้งสามก็ย่างสามขุมเข้าหาเขา เรียงกัน 

เป็นกำแพงแผงอกขนาดยักษ์ ไมรอนรู้สึกว่าเลือดเริ่มวิ่งแรง นิ้วทั้งสิบกำแน่น 

เป็นหมัด เขาคลายมันออกและพยายามหายใจให้สม่ำเสมอ อีกฝ่ายขยับเข้ามา 

มากขึ้น ซึ่งไมรอนก็ไม่ได้ถอย แล้วนายร่องอกผู้เป็นหัวหน้าก็โน้มตัวมาหาเขา

“นายไปเสียตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า พวก”

“ทำไม ฉันเตี้ยตันเกินไปหรือไง ว่าแต่ถามจริงเถอะ กางเกงยีนตัวนี้ทำให้ 

ก้นฉันดูใหญ่หรือเปล่า บอกฉันมาได้เลย”

แถวของพวกท่ีอยากเข้าคลับเงียบไปถนัดเม่ือเห็นภาพการท้าทายน้ี คนคุมบาร์ 

ชำเลืองมองหน้ากัน ไมรอนนึกด่าตัวเองในใจ ทำไมถึงชอบสร้างปัญหานักนะ เขามา 

ที่นี่เพื่อตามตัวเล็กซ์ไม่ใช่หรือ ไม่ใช่มาเพื่อมีเรื่องมีราวกับพวกบ้าสเตียรอยด์ขี้โมโห 

พวกนี้สักหน่อย

นายร่องอกย้ิมแล้วพูด “ให้ตายสิ ดูเหมือนเราจะมีตลกอยู่ตรงน้ีคนหน่ึงแฮะ”

“ใช่” คนคุมปากหวอพูด “ตัวตลก ฮ่า ๆ”

“ใช่” เพื่อนอีกคนพูด “นายนี่เป็นตลกตัวจริงเลยใช่หรือเปล่า พ่อคนตลก”

“ก็...” ไมรอนพูด “มันอาจจะฟังดูคุยโวไปนิด แต่ฉันเป็นนักร้องผู้มีพรสวรรค์ 

ด้วยนะ ฉันมักจะเลือกเปิดการแสดงด้วยเพลง ‘เดอะเทียร์สออฟอะคลาวน์’ แล้วก็ 

ต่อด้วย ‘เลด้ี’ เวอร์ช่ันแรก มันน่าจะเป็นเคนน่ี โรเจอร์ส มากกว่าไลโอเนล ริชช่ี น่ะ 

คนฟังร้องไห้กันทุกคน”

นายร่องอกชะโงกไปใกล้หูไมรอนโดยมีเพ่ือนยืนอยู่ใกล้ ๆ “นายรู้ตัวดีใช่ไหม 

ว่าเรากำลังจะเตะก้นนาย”

“แล้วนายก็คงรู้ตัวดีเหมือนกันใช่ไหม” ไมรอนพูด “ว่าสเตียรอยด์ทำให้ 

อัณฑะของนายหดตัว”

เสียงเอสเปอรันซาดังขึ้นจากด้านหลังไมรอน “เขามากับฉัน ไคล์”

พอไมรอนหันไปเห็นเอสเปอรันซาเขาก็พยายามไม่ร้องว่า “ว้าว” ออกมาดัง ๆ 
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แม้ว่ามันจะทำได้ยากก็ตาม เขารู้จักเอสเปอรันซามายี่สิบปีแล้ว ทำงานเคียงบ่า- 

เคียงไหล่มากับเธอ ซ่ึงบางคร้ังเวลาท่ีเราเจอใครบางคนทุกวันจนกลายเป็นเพ่ือนสนิท 

กัน เราก็จะลืมไปเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่เร้าใจขนาดไหน ตอนพบกันครั้งแรก 

เอสเปอรันซาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพท่ีสวมเส้ือผ้าน้อยช้ินและเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือลิตเต้ิล 

โพคาฮอนตัส สาวน้อยท่ีท้ังน่ารัก อ้อนแอ้น และชวนให้ใจละลาย แต่แล้วเธอก็เลิก 

เป็นคนงามในแวดวงโฟลว์ (กลุ่มสาวสวยในวงการมวยปล้ำ๑) เพื่อมาเป็นผู้ช่วย 

ส่วนตัวของเขาพร้อมกับเรียนกฎหมายภาคค่ำไปด้วย จากนั้นก็ค่อย ๆ ไต่ขึ้นมา ใช้ 

คำนี้คงไม่ผิดนัก จนตอนนี้กลายเป็นหุ้นส่วนของไมรอนที่เอ็มบีเร็พส์ไปแล้ว

นายร่องอกท่ีช่ือไคล์ย้ิมร่า “โพคาหรือ สาวน้อย น่ันเธอจริง ๆ หรือ เธอสวย 

จนเอามาเลียแทนไอศกรีมได้เลยนะ”

ไมรอนพยักหน้า “พูดได้แจ๋วมาก ไคล์”

เอสเปอรันซายื่นหน้าให้อีกฝ่ายจูบแก้ม “ดีใจเหมือนกันที่ได้เจอคุณ” เธอ 

บอก

“ไม่เจอกันนานเลยนะ โพคา”

ความงามคมเข้มของเอสเปอรันซาทำให้นึกถึงภาพท้องฟ้าที่มีแสงจันทร์สว่าง  

การเดินเล่นบนชายหาดยามค่ำคืน และต้นมะกอกกลางสายลมอ่อน เธอสวมตุ้มห ู

แบบห่วง ผมดำยาวของเธอมักจะดูยุ่ง ๆ อย่างสมบูรณ์แบบเสมอ เสื้อสีขาวเนื้อบาง 

ก็สวยราวกับเทพธิดาที่ไหนมาเสกขึ้น มันอาจจะปลดกระดุมต่ำไปหน่อย แต่ก็ใช้ 

ได้เลย

ตอนนี้นักเลงโตทั้งสามคนถอยกลับไปแล้ว คนหนึ่งปลดเชือกกั้นลง เอส- 

เปอรันซาให้รางวัลเขาด้วยรอยยิ้มสดใส พอไมรอนเดินตาม นายร่องอกไคล์ก็ขยับ 

มากระแทกใส่ไมรอน ไมรอนต้องตั้งหลักและทำให้แน่ใจว่าไคล์จะโดนกระแทกแรง 

ที่สุด ส่วนเอสเปอรันซาได้แต่พึมพำว่า “ผู้ชาย”

นายร่องอกไคล์กระซิบกับไมรอน “เรายังไม่จบนะพวก”

“ไว้กินมื้อกลางวันกัน” ไมรอนพูด “หรือไม่ก็ไปดูละครเพลง เซาท์แปซิฟิก 

รอบบ่ายกันก็ได้”

ขณะที่เดินเข้าไป เอสเปอรันซาก็มองไมรอนแล้วส่ายหน้า

“อะไร”

“ฉันบอกว่าให้แต่งตัวให้แจ่ม แต่คุณดูอย่างกับจะไปงานประชุมผู้ปกครอง 

๑ Fabulous Ladies of Wrestling (FLOW)
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เด็กเกรดห้างั้นแหละ”

ไมรอนชี้ที่เท้าตัวเอง “ใส่รองเท้าโลเฟอร์ของเฟอร์รากาโมเนี่ยนะไม่แจ่ม”

“แล้วไปหาเรื่องมนุษย์โครมันยองพวกนั้นทำไม”

“มันว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งว่าเตี้ยตัน”

“แล้วคุณมาที่นี่เพื่อช่วยเธอหรือไง”

“ก็เปล่า แต่เขาพูดต่อหน้าเธอว่า ‘เพื่อนเธอเข้าไปได ้ แต่เธอเข้าไม่ได้เพราะ 

เธอเตี้ยตัน’ ใครเขาทำกันแบบนั้น”

ห้องใหญ่ในคลับนั้นมืด แต่มีการเน้นแสงด้วยไฟนีออน พื้นที่ส่วนหนึ่งม ี

ทีวีจอยักษ์ เพราะถ้าคุณมาเที่ยวไนต์คลับ สิ่งที่คุณอยากทำจริง ๆ คงเป็นการดูทีว ี

น่ีแหละ ไมรอนเดา ส่วนระบบเสียงมีขนาดและกำลังเท่ากับท่ีใช้ในคอนเสิร์ตท่ีจัดใน 

สนามกีฬาของวงฮู ก็ทำร้ายประสาทสัมผัสเสียไม่มีดี ตอนนี้ดีเจกำลังเปิดเพลง 

“แนวเฮ้าส์” ซ่ึงก็คือการให้ดีเจ “มากความสามารถ” นำเพลงท่ีปกติน่าจะเป็นเพลงท่ีดี 

มาทำลายให้ย่อยยับ โดยการใส่เสียงเบสสังเคราะห์ หรือจังหวะอิเล็กทรอนิกส์ 

บางอย่างผสมลงไป นอกจากน้ันก็ยังมีการใช้เลเซอร์ด้วย ซ่ึงไมรอนคิดว่ามันล้าสมัย 

ไปแล้วหลังจากทัวร์ของวงบลูออยสเตอร์คัลท์ในป ี ๑๙๗๙ กลุ่มหนุ่มสาวผอมแห้ง 

ฮือฮากันใหญ่เมื่อได้เห็นสเปเชียลเอฟเฟ็กต์บนฟลอร์เต้นรำเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมา 

ทำอย่างกับหาดูตามถนนหนทางแถว ๆ รถบรรทุกของบริษัทคอนเอ็ดไม่ได้อย่างนั้น 

แหละ

ไมรอนพยายามจะตะโกนแข่งกับเสียงเพลงแต่ก็ไม่เป็นผล เอสเปอรันซาเดิน 

นำเขาไปยังพื้นที่เงียบ ๆ ที่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อินเทอร์เน็ต...เอาจริงเหรอ ทุกเครื่อง 

มีคนใช้อยู่ ไมรอนส่ายหน้าอีก นี่คนเรามาเที่ยวไนต์คลับเพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตหรือ 

เขาหันกลับไปทางฟลอร์เต้นรำ กลางแสงสลัวเช่นนี้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ดูสวย แต่ก็ 

อายุน้อยและแต่งตัวเหมือนกำลังเล่นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วจริง ๆ 

ส่วนมากจะถือโทรศัพท์มือถือไว้และใช้น้ิวผอมเรียวพิมพ์ข้อความตลอดเวลา ต่างคน 

ต่างเต้นรำแบบเนือยเนิบจนดูเหมือนคนป่วยหนัก 

รอยยิ้มบาง ๆ ผุดขึ้นบนใบหน้าของเอสเปอรันซา

“อะไรหรือ” ไมรอนถาม

เธอพยักหน้าไปทางขวาของฟลอร์เต้นรำ “ดูก้นผู้หญิงชุดแดงคนนั้นสิ”

ไมรอนมองก้นท่ีส่ายไปมาอยู่ใต้ผ้าสีแดงเข้มแล้วนึกถึงเน้ือเพลงของอะเลฮันโดร 

เอสโคเวโด ที่ว่า “ฉันชอบเธอมากขึ้นตอนที่เธอหันเดินจากไป” นานมากแล้วที ่

ไมรอนไม่ได้ยินเอสเปอรันซาพูดจาทำนองนี้
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“ดูดี” ไมรอนบอก

“ดูดีหรือ”

“สุดยอดก็ได้ถ้างั้น”

เอสเปอรันซาพยักหน้าโดยยังไม่หยุดยิ้ม “ฉันทำอะไรกับก้นแบบนั้นได ้

หลายอย่างเลยละ”

เม่ือมองหญิงสาวท่ีดูคล้ายนักเต้นแนวอีโรติกแล้วหันกลับมามองเอสเปอรันซา 

ภาพหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวของไมรอน เขารีบสลัดมันทิ้ง มีหลายสิ่งที่เราไม่ควรนึกถึง 

เวลาที่ต้องพยายามจดจ่อกับเรื่องอื่น “ผมเชื่อว่าสามีคุณได้ยินต้องชอบใจแน่”

“ฉันแค่แต่งงานนะ ไม่ได้ตาย ฉันมองได้”

ไมรอนมองหน้าเธอ มองความตื่นเต้นที่ปรากฏอยู่บนหน้านั้น ความรู้สึก 

ประหลาด ๆ ท่ีบอกว่าเธอกลับไปเป็นคนเดิมแล้ว ตอนเฮคเตอร์ลูกชายของเธอคลอด 

เมื่อสองปีก่อน เอสเปอรันซาได้กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวไปทันท ี โต๊ะทำงานของเธอ 

เต็มไปด้วยการผสมผสานอันสุดเชยของภาพคลาสสิกต่าง ๆ ภาพเฮคเตอร์กับกระต่าย 

อีสเตอร์ เฮคเตอร์กับซานตาคลอส เฮคเตอร์กับตัวการ์ตูนของวอลท์ดิสนีย์ และ 

เฮคเตอร์กับเคร่ืองเล่นเด็กในสวนสนุกเฮอร์ชีย์ปาร์ค เส้ือผ้าชุดทำงานตัวท่ีดี  ๆ ของเธอ 

มักจะเป้ือนคราบแหวะของเด็กอ่อน ซ่ึงแทนท่ีจะปกปิดคราบน้ัน เธอกลับชอบเล่าว่า 

คราบนี้มาเปื้อนเธอได้อย่างไร เธอผูกมิตรกับพวกแม่ ๆ ด้วยกัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคย 

ทำให้เธอพะอืดพะอมมาก่อน และยังคุยเร่ืองรถเข็นเด็กของแมคลาเรน เร่ืองโรงเรียน 

เตรียมอนุบาลท่ีใช้สูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี เร่ืองการถ่ายอุจจาระของเด็ก และ 

เรื่องอายุที่ลูกของพวกเธอคลาน เดิน หรือพูดได้เป็นครั้งแรก โลกทั้งใบของเธอ 

ก็เหมือนบรรดาแม่ ๆ คนก่อนหน้าเธอ ใช่ การพูดแบบนี้มันออกจะเหยียดเพศอยู่ 

สักหน่อย แต่โลกของเธอหดลงจนเหลือขนาดเท่าเด็กทารกคนหนึ่งเท่านั้น

“เล็กซ์น่าจะอยู่ที่ไหน” ไมรอนถาม

“อาจจะในห้องวีไอพีสักห้อง”

“แล้วเราจะเข้าไปได้ไง”

“ฉันจะปลดกระดุมอีกเม็ด” เอสเปอรันซาบอก “พูดจริง ๆ นะ ให้ฉันทำงาน 

คนเดียวสักนาทีเถอะ ส่วนคุณก็ลองไปดูห้องน้ำ ฉันพนันยี่สิบเหรียญเลยว่าคุณ 

ไม่มีวันฉี่ลงโถแน่”

“อะไรนะ”

“พนันกับฉันแล้วก็ไปซะเถอะ” เธอบอกพร้อมกับชี้ไปทางขวา

ไมรอนยักไหล่แล้วเดินเข้าห้องน้ำ ในห้องนั้นเป็นสีดำ มืด และแต่งด้วย 

Live Wire P.001-102 OK.indd   21 3/8/12   12:50:32 PM



��

L 
I 

V 
E 

 W
 I

 R
 E

ห 
ล 

อ 
ก

หินอ่อน เขาก้าวไปตรงโถปัสสาวะก่อนจะเข้าใจความหมายของเอสเปอรันซาทันที 

เพราะโถปัสสาวะท่ีน่ีต้ังอยู่ตรงผนังกระจกท่ีมองเห็นได้ทางเดียวบานโตเหมือนท่ีใช้กัน 

ในห้องสอบปากคำของตำรวจ พูดสั้น ๆ คือเราจะสามารถมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น 

บนฟลอร์เต้นรำได้ หญิงสาวท่ีดูเนือย  ๆ ยืนอยู่ห่างเขาไปเพียงไม่ก่ีฟุตเท่าน้ัน บางคน 

ก็ใช้ฝั่งที่เป็นกระจกเงาส่องดูความเรียบร้อยของตัวเอง โดยไม่รู้เลยว่า (หรืออาจจะ 

รู้ตัวดีอยู่แล้วก็ได้) ตัวเองกำลังจ้องมองชายที่กำลังพยายามจะปลดปล่อยอยู่

พอเดินออกมา เขาก็พบเอสเปอรันซายืนแบมืออยู่ ไมรอนเอาธนบัตรยี่สิบ 

ดอลลาร์วางลงไป

“กระเพาะปัสสาวะยังขี้อายเหมือนเดิมสินะ”

“ห้องน้ำหญิงก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเหรอ”

“คุณอย่ารู้ดีกว่า”

“แล้วเอาไงต่อ”

เอสเปอรันซาพยักพเยิดไปทางชายคนหน่ึงท่ีหวีผมเสยเรียบแปล้และกำลังเดิน 

เลื้อยมาหาทั้งคู่ ไมรอนอดสงสัยเล็กน้อยไม่ได้ว่าตอนที่ชายคนนี้กรอกใบสมัครงาน 

เขาคงเขียนว่า ชื่อ:  หน้าเงิน นามสกุล:  ขยะ ไมรอนมองหารอยเมือกที่อาจติดอยู่ 

ตามทางที่อีกฝ่ายเดินมา

หน้าเงินยิ้มเห็นฟันซี่เล็ก ๆ เหมือนตัวเฟอร์เร็ต “โพคา มิอามอร์๑  ”

“อันโทน” เธอพูดพร้อมกับยอมให้เขาจูบมือด้วยท่าทีกระตือรือร้นมากกว่า 

ปกติ ไมรอนกลัวเหลือเกินว่าอีกฝ่ายจะใช้ฟันแหลม ๆ พวกน้ันแทะเน้ือเธอจนเหวอะ 

ไปถึงกระดูก

“คุณยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยบาดใจเหมือนเคยนะ โพคา”

เขาพูดด้วยสำเนียงแปลก ๆ ฟังคล้ายฮังกาเรียนและก็คล้ายอาหรับด้วย 

คล้ายกับสำเนียงท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือการแสดงตลก อันโทนไม่ได้โกนหนวด ตอหนวด 

บนหน้าก็ดูเงาวาวแบบไม่น่ามองเท่าไหร่นัก เขาสวมแว่นกันแดดทั้งที่ในนี้ก็มืด 

อย่างกับถ้ำ

“นี่คืออันโทน” เอสเปอรันซาพูด “เขาบอกว่าเล็กซ์อยู่ตรงบริการขวด”

“อ้อ” ไมรอนพูด แม้จะไม่รู้ว่าบริการขวดคืออะไร

“ทางนี้เลย” อันโทนบอก

ท้ังสามเดินไปในคล่ืนมนุษย์ เอสเปอรันซาอยู่ข้างหน้าเขา ไมรอนชอบใจมาก 

๑ Mi amor เป็นภาษาสเปน แปลว่าที่รักของฉัน
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ที่ได้เห็นผู้คนต่างเหลียวมามองเธอเป็นครั้งที่สอง ขณะที่เดินแทรกฝูงชนไปเรื่อย ๆ 

มีผู้หญิงสองสามคนที่สบตาไมรอนโดยไม่ยอมหลบ แม้จะมีจำนวนไม่มากเท่าเมื่อ 

หนึ่งปีสองป ี หรือห้าปีก่อนก็ตาม เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมือขว้างลูกสูงวัยผู้ต้อง 

อาศัยปืนเรดาร์ช่วยบอกว่าลูกบอลเร็วของเขากำลังสูญเสียความเร็วลงไปแล้ว หรือว่า 

อาจมีอย่างอ่ืนท่ีใช้ได้ผลกับท่ีน่ี ผู้หญิงพวกน้ีอาจรู้สึกได้ว่าตอนน้ีไมรอนมีคู่หม้ันแล้ว 

หรือโดนเทรีส คอลลินส์ คนสวยซื้อจากตลาดไปแล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่โดนมองเป็น 

อาหารตาอีกต่อไป

ใช ่ ไมรอนคิด ใช ่ มัน ต้อง เป็นเพราะเหตุผลนี้แน่

อันโทนใช้กุญแจของเขาไขประตูเข้าไปในห้องอีกห้อง...ท่ีดูเหมือนอยู่อีกยุคหน่ึง 

ขณะท่ีคลับตกแต่งออกทันสมัยและมีแต่มุมแข็งท่ือเงาวับกับพ้ืนผิวราบเรียบ เล้านจ์ 

ของพวกวีไอพีกลับตกแต่งเหมือนสถานบริการทางเพศแบบอเมริกันยุคแรก ๆ 

ประกอบด้วยโซฟาหนาหนุ่มสีแดงอมม่วง แชนเดอเลียร์คริสตัล คิ้วเพดานหุ้มหนัง 

และจุดเทียนไว้บนผนังอีกต่างหาก ห้องน้ีมีกระจกทางเดียวเช่นกัน เพ่ือให้พวกวีไอพี 

ได้ดูสาว ๆ เต้นรำและอาจจะเลือกมาน่ังด้วยสักคนสองคน และในน้ีก็มีสาวสวยแนว 

นางแบบหนังสำหรับผู้ใหญ่หลายคนที่เสริมอกจนใหญ่โต และสวมเสื้อชั้นในรัดทรง 

ทั้งแบบครึ่งตัวและเต็มตัวเดินถือขวดแชมเปญไปมา ไมรอนเดาว่านี่กระมังคือที่มา 

ของคำว่า “บริการขวด”

“นี่คุณมองขวดอยู่หรือเปล่า” เอสเปอรันซาถาม

“เอิ่ม ใกล้เคียง”

เอสเปอรันซาพยักหน้า เธอย้ิมให้พนักงานสาวคนท่ีอกโตเป็นพิเศษซ่ึงสวมชุด 

รัดทรงสีดำ “อืม - ม - ม...ฉันเองก็อยากได้บริการขวดสักหน่อย ถ้าคุณเข้าใจว่าฉัน 

หมายความว่าไงนะ”

ไมรอนคิดตาม ก่อนจะพูดว่า “ท่ีจริงผมไม่รู้หรอก คุณเป็นผู้หญิงท้ังคู่ไม่ใช่ 

หรือ ผมนึกไม่ค่อยออกหรอกว่าขวดจะหมายถึงอะไร”

“พระเจ้า คุณนี่คิดอะไรตรงตัวจริง ๆ”

“ก็คุณถามนี่ว่าผมมองขวดพวกนั้นหรือเปล่า เพราะอะไรถึงถามล่ะ”

“เพราะที่นี่เขาเสิร์ฟแชมเปญคริสตัลน่ะสิ” เอสเปอรันซาพูด

“แล้วไง”

“คุณเห็นขวดทั้งหมดกี่ขวด”

ไมรอนเหลือบมองไปรอบ ๆ “ไม่รู้ส ิ เก้ามั้ง ไม่ก็สิบ”

“ที่นี่คิดค่าเครื่องดื่มขวดละแปดพันนะ ทิปต่างหาก”
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ไมรอนยกมือข้ึนทาบอก แกล้งทำหัวใจเต้นผิดจังหวะ เขาเห็นเล็กซ์ ไรเดอร์ 

น่ังแผ่อยู่บนโซฟาอยู่กับเหล่าสาวสวยแต่งตัวสดใส ขณะท่ีผู้ชายคนอ่ืนในห้องเหมือน 

ประกาศตัวว่าเป็นนักดนตรี หรือเด็กยกของแก่ ๆ ต่างไว้ผมยาวเป็นลอน โพกผม 

ไว้หนวดเครา แขนเกร็งแกร่ง และพุงย้วย ไมรอนเดินฝ่าคนกลุ่มนี้ไป

“หวัดดี เล็กซ์”

เล็กซ์หันหน้ามาด้านข้าง พอเหลือบตาขึ้นมอง เขาก็ตะโกนลั่นด้วยน้ำเสียง 

ระรื่นเป็นพิเศษ “ไมรอน!”

เล็กซ์พยายามจะลุกขึ้นแต่ลุกไม่ได้ ไมรอนเลยยื่นมือไปช่วย เล็กซ์จับมือ 

ไมรอนแล้วลุกข้ึนยืนจนสำเร็จ จากน้ันก็กอดไมรอนด้วยความกระตือรือร้นแต่อ้อแอ้ 

ซึ่งผู้ชายมักจะทำเวลาเมาหนักเท่านั้น “ให้ตายสิ ดีใจจริงที่ได้เจอคุณ”

ฮอร์สพาวเวอร์เริ่มต้นด้วยการเป็นวงดนตรีประจำร้านอาหารที่เมืองเมลเบิร์น 

ในออสเตรเลียอันเป็นบ้านเกิดของเล็กซ์กับแกเบรียล ช่ือวงได้มาจากนามสกุลไรเดอร์ 

ของเล็กซ์ (ฮอร์ส-ไรเดอร์) กับนามสกุลไวร์ของแกเบรียล (พาวเวอร์-ไวร์) ทว่า 

ตั้งแต่ทั้งคู่เริ่มทำงานมาด้วยกัน แกเบรียลกลับเด่นอยู่คนเดียวเท่านั้น แกเบรียล 

ไวร์ เป็นคนเสียงเพราะ เรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้ว และยังรูปหล่อบาดใจ รวมถึงเป็น 

คนที่มีเสน่ห์แรงแบบแทบจะเหนือธรรมชาติ แต่เขายังมีคุณสมบัติที่จับต้องยาก 

อธิบายยาก ประเภทท่ี “เราจะรู้เองเมือ่ไดเ้ห็น” ซ่ึงยิง่ทำให้ความเป็นตำนานของวง 

พุ่งสูงขึ้นไปอีก

ไมรอนมักคิดแทนเล็กซ์หรือใครต่อใครเสมอว่าคงทำใจลำบากท่ีจะต้องใช้ชีวิต 

อยู่ใต้เงาคนอื่นเยี่ยงนั้น แน่นอนว่าเล็กซ์เองก็โด่งดัง ร่ำรวย แถมถ้าพูดกันในทาง 

เทคนิคแล้ว ทุกเพลงก็เป็นการทำงานร่วมกันของไวร์กับไรเดอร์ทั้งนั้น แต่ไมรอน 

ที่เป็นคนดูแลเรื่องการเงินของทั้งคู่ก็รู ้ว่า เล็กซ์ได้ส่วนแบ่งแค่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ 

ขณะท่ีแกเบรียลได้ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ใช่ พวกผู้หญิงยังเข้าหาเขา ผู้ชายก็อยาก 

เป็นเพื่อนกับเขา นอกจากนี้เล็กซ์ยังเป็นสุดยอดมุกเด็ดยามดึก เป็นตัวตลกของ 

ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่สองรองจากอะไรต่อมิอะไรทั้งหลาย

ฮอร์สพาวเวอร์ยังคงย่ิงใหญ่ อาจจะย่ิงใหญ่กว่าท่ีเคยด้วย แม้ว่าแกเบรียล ไวร์ 

จะเงียบหายไปหลังเกิดโศกนาฏกรรมอื้อฉาวเมื่อกว่าสิบห้าปีก่อน ถ้าไม่นับภาพถ่าย 

จากปาปารัซซี่ไม่กี่ภาพกับข่าวลือจำนวนมาก ก็แทบไม่มีวี่แววของแกเบรียล ไวร์ 

อีกเลยในระหว่างน้ัน ไม่มีการทัวร์ ไม่มีการสัมภาษณ์ ไม่มีการแถลงข่าว ไม่มีการ 

ปรากฏตัวต่อสาธารณะ ซ่ึงความลับท้ังหมดน้ีมีแต่ทำให้ผู้คนกระหายอยากรู้เร่ืองไวร์ 

กันมากยิ่งขึ้น
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“ผมว่าได้เวลากลับบ้านแล้วนะ เล็กซ์”

“ยังหรอก ไมรอน” เขาพูด เสียงเขาอ้อแอ้เพราะบางอย่างท่ีไมรอนหวังว่าจะ 

เป็นเพียงเหล้า “มาเถอะ เรากำลังสนุกกันอยู่เลย เรากำลังสนุกอยู่ใช่ไหมพวก”

เสียงตอบรับดังขึ้นหลายเสียง ไมรอนมองไปรอบ ๆ เขาอาจจะเคยเห็นคน 

สองคนในกลุ่มนี้มาก่อน แต่คนเดียวที่เขารู้จักแน่นอนก็คือบัซซ์ ซึ่งเป็นทั้งผู้ช่วย 

ส่วนตัวและบอด้ีการ์ดของเล็กซ์ท่ีทำงานมานานแล้ว บัซซ์สบตาไมรอนก่อนจะยักไหล่ 

ราวกับจะบอกว่า ก็จะให้ทำไงได้ล่ะ

เล็กซ์เอาแขนโอบไหล่ไมรอนโดยพาดคอเขาไว้เหมือนสายคล้องคอของกล้อง 

“นั่งลงก่อนเพื่อนเก่า มาดื่ม ผ่อนคลาย ระบายทุกข์กัน”

“ซูซซ์เป็นห่วงคุณนะ”

“จริงหรือ” เล็กซ์เลิกคิ้วข้างหนึ่ง “เธอเลยส่งเด็กวิ่งงานเจ้าประจำมาตามผม 

สินะ”

“ถ้าว่ากันในทางเทคนิคแล้ว ผมก็เป็นเด็กว่ิงงานของคุณเหมือนกันน่ันละเล็กซ์”

“อา ตัวแทน อาชีพที่เห็นแก่เงินที่สุดนี่เอง”

เล็กซ์สวมกางเกงขายาวสีดำกับเสื้อกั๊กหนังสีดำ ดูแล้วเหมือนเขาเพิ่งไปซื้อ 

เสื้อผ้ามาจากร้านเพื่อนรักร็อคเกอร ์ ตอนนี้ผมของเขาเริ่มหงอกแล้วและตัดสั้นมาก 

เขาทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาก่อนจะเอ่ยขึ้น “นั่งส ิ ไมรอน”

“ทำไมเราไม่ออกไปเดินเล่นกันล่ะ เล็กซ์”

“คุณก็เป็นเด็กวิ่งงานของผมเหมือนกันไม่ใช่เหรอ ผมบอกให้นั่งไง”

เขามีเหตุผล พอหาท่ีได้ไมรอนก็ค่อย ๆ น่ังลงบนเบาะ เล็กซ์หมุนปุ่มทางขวา 

และเสียงเพลงก็เบาลง มีคนส่งแก้วแชมเปญให้ไมรอนโดยทำของเหลวข้างในหก 

นิดหน่อยขณะส่ง หญิงสาวสวมชุดรัดทรงคับติ้วหายไปจนแทบไม่เหลือแล้ว ซึ่ง 

ก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนการแต่งกายแบบน้ีก็ได้ผลอยู่ดี พวกเธอหายไป 

โดยไม่มีใครสังเกตเห็นเท่าไหร่ ราวกับหายเข้าไปในผนังอย่างนั้นแหละ ส่วน 

เอสเปอรันซากำลังคุยอยู่กับคนที่เธอมองมาตลอดตั้งแต่ตอนเข้ามาในห้อง ขณะที ่

ผู้ชายคนอื่น ๆ ต่างก็มองหญิงสาวสองคนจีบกันด้วยความหลงใหล เหมือนตอนที ่

มนุษย์ถ้ำได้เห็นไฟเป็นครั้งแรก

บัซซ์กำลังสูบบุหรี่ที่มีกลิ่น เอ่อ แปลก ๆ เขาทำท่าจะส่งให้ไมรอน แต่ 

ไมรอนส่ายหน้าแล้วหันไปหาเล็กซ์ เล็กซ์แผ่หลาเอกเขนกราวกับมีคนเอายาคลาย 

กล้ามเนื้อให้เขากิน

“ซูซซ์เอาความเห็นนั้นให้คุณดูหรือเปล่า” เล็กซ์ถาม
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“ให้ดูแล้ว”

“คุณคิดว่าไง ไมรอน”

“คิดว่าเป็นฝีมือพวกโรคจิตทั่วไปที่ต้องการปั่นหัวคน”

เล็กซ์จิบแชมเปญอึกใหญ่ “คุณคิดงั้นจริงหรือ”

“จริง” ไมรอนพูด “แต่ไม่ว่ายังไงนี่ก็เป็นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้ว”

“ความหมายคือ...”

“ความหมายก็คือ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย คุณสามารถตรวจดีเอ็นเอได้ 

หากคุณเป็นกังวลเรื่องนั้นมากนัก ก็ตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อเด็กให้แน่ใจกันไป”

เล็กซ์พยักหน้าช้า ๆ แล้วดื่มอีกอึกใหญ่ ไมรอนพยายามไม่นึกถึงว่าตัวเอง 

เป็นตัวแทน แต่เคร่ืองด่ืมขวดน้ีมีปริมาณท้ังหมด ๗๕๐ มล. ซ่ึงเท่ากับ ๒๕ ออนซ์ 

โดยประมาณ ถ้าหารกับเงิน ๘,๐๐๐ ก็จะตกออนซ์ละ ๓๒๐ ดอลลาร์

“ได้ยินว่าคุณหมั้นแล้ว” เล็กซ์พูด

“ใช่”

“มาดื่มให้คุณกันเถอะ”

“จิบดีกว่า จิบถูกกว่า”

“ทำใจสบาย ๆ เถอะไมรอน ผมออกจะรวยมหาศาล”

ก็จริง ทั้งคู่จึงดื่ม

“ตกลงคุณไม่สบายใจเรื่องอะไร เล็กซ์”

เล็กซ์ไม่สนใจคำถาม “แล้วทำไมผมยังไม่ได้พบว่าที่เจ้าสาวของคุณล่ะ”

“เรื่องมันยาวน่ะ”

“ตอนนี้เธออยู่ที่ไหน”

ไมรอนตอบกว้าง ๆ “อยู่ต่างประเทศ”

“ให้ผมแนะนำอะไรคุณเรื่องการแต่งงานหน่อยได้ไหม”

“อันนี้เป็นไง ‘อย่าเชื่อข่าวลืองี่เง่าในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องพ่อเด็ก’ ”

เล็กซ์ยิ้มร่า “พูดได้ดี”

ไมรอนพูด “เหรอ”

“แต่ฉันแนะนำอย่างนี้นะ จงเปิดใจให้กันและกัน เปิดให้สุด”

ไมรอนรอฟัง พอเล็กซ์ไม่ได้พูดต่อ ไมรอนก็เอ่ยว่า “แค่นั้นหรือ”

“คุณหวังอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้หรือไง”

ไมรอนยักไหล่ “ทำนองนั้นมั้ง”

“มีเพลงท่ีผมรักอยู่เพลงหน่ึง” เล็กซ์พูด “เน้ือร้องมีอยู่ว่า ‘ใจเราเป็นเหมือน 
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ร่มชูชีพ’ รู้ไหมว่าทำไม”

“ผมว่าเนื้อร้องบอกว่าใจคนเหมือนร่มชูชีพมากกว่านะ คือร่มจะทำงานก็ 

ต่อเมื่อกางออก” 

“ไม่ เนื้อร้องนั้นผมรู้จัก แต่อันนี้ดีกว่า ‘ใจเราเป็นเหมือนร่มชูชีพ มันจะ 

เปิดออกเมื่อเราร่วงหล่น’ ” เขายิ้ม “ความหมายดีใช่ไหม”

“คงงั้น”

“ในชีวิตเราทุกคนต่างก็มีเพื่อนฝูงทั้งนั้น อย่างเช่น ดูพวกเพื่อนผมที่นี่สิ 

ผมรักทุกคนนะ ผมเที่ยวกับทุกคน เราคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศ เรื่องกีฬา เรื่อง 

สาวสวย แต่ถ้าผมไม่เจอคนพวกนี้สักปี หรือไม่เจออีกเลย มันก็ไม่ทำให้ชีวิตผม 

เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร ่ กับคนรู้จักของเราเกือบทุกคนก็เป็นแบบนี้”

เขาจิบอีก แล้วประตูที่อยู่ด้านหลังของเขาก็เปิดออก จากนั้นก็มีหญิงสาว 

กลุ่มหนึ่งเดินหัวเราะเข้ามา แต่พอเล็กซ์ส่ายหน้าพวกเธอก็เดินกลับออกไป “แล้ว 

จากนั้น” เขาพูดต่อ “พอถึงแต่ละช่วงของชีวิต เราก็จะได้เจอเพื่อนแท้ อย่างบัซซ ์

ที่อยู่ตรงนั้น เราคุยกันทุกเรื่อง เรารู้ความจริงของกันและกัน รู้ทุกความผิดพลาด 

ที่ทุเรศหรือชั่วร้าย คุณมีเพื่อนแบบนั้นหรือเปล่า”

“เอสเปอรันซารู้ว่ากระเพาะปัสสาวะของผมขี้อายมาก” ไมรอนบอก

“อะไรนะ”

“ช่างเถอะ พูดต่อสิ ผมรู้นะว่าคุณหมายถึงอะไร”

“ใช่ กลับมาที่เรื่องนี้ เพื่อนแท้ เราจะยอมให้คนพวกนี้เห็นความทุเรศที่ 

เกิดขึ้นในสมองเรา ความอัปลักษณ์น่ะ” เขาลุกขึ้นนั่ง เริ่มจริงจังขึ้นมาแล้ว “แล้ว 

คุณรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้มันแปลกยังไง รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เรายอมเผย 

ตัวตนหมดเปลือก และยอมให้คนอื่นเห็นว่าเรามันไม่เอาไหนจริง ๆ”

ไมรอนส่ายหน้า

“เพ่ือนจะย่ิงรักเรามากข้ึนไงล่ะ กับคนอ่ืนเราอาจต้องสวมหน้ากากเพ่ือปกปิด 

ความน่าเกลียดและเพื่อให้คนเหล่านั ้นชอบเรา แต่กับเพื่อนแท้ เราเผยความ 

น่าเกลียดอันน้ันไปได้เลย พวกเขามีแต่จะเป็นห่วงเรา เม่ือกำจัดเปลือกนอกออกไป 

เราจะยิ่งเข้าถึงกันมากขึ้น แล้วทำไมเราไม่ทำแบบนั้นกับทุกคนล่ะ ไมรอน ผม 

ขอถามคุณหน่อย”

“ผมนึกว่าคุณจะบอกผมเสียอีก”

“ก็ผมไม่รู้น่ี” เล็กซ์เอนหลังแล้วจิบเคร่ืองด่ืมอึกใหญ่พร้อมกับเอียงคอครุ่นคิด 

“แต่ประเด็นมันอยู่ตรงท่ีว่า เปลือกนอกก็คือการโกหกในตัวมันเองอยู่แล้ว ซ่ึงส่วนใหญ่ 
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ก็ไม่ได้แย่อะไร แต่ถ้าเราไม่เปิดใจกับคนที่เรารักที่สุด ถ้าเราไม่เผยความผิดพลาด 

ออกไป เราจะไม่มีวันเข้าถึงกันได้ จะกลายเป็นว่าเรากำลังมีความลับ และความลับ 

พวกนั้นก็สามารถทำให้เราเสื่อมสลายและทำลายเราได้”

ประตูเปิดอีกรอบ หญิงส่ีชายสองถลาเข้ามา หัวเราะย้ิมแย้มและถือแชมเปญ 

ราคาแพงหูฉี่ไว้ในมือ

“ตกลงคุณมีความลับอะไรที่ปิดไม่ให้ซูซซ์รู้” ไมรอนถาม

เขาเพียงแต่ส่ายหน้า “มันก็ด้วยกันทั้งคู่นั่นละเพื่อน”

“ถ้าอย่างนั้นซูซซ์มีเรื่องอะไรปิดบังคุณ”

เล็กซ์ไม่ตอบ เขากำลังมองไปรอบห้อง ไมรอนหันไปมองตาม

แล้วเขาก็ได้เห็นเธอ

หรืออย่างน้อยก็คิดว่าเห็น แค่เพียงพริบตาเดียวที่ได้มองตัดห้องวีไอพีที่มี 

แสงเทียนกับควันบุหรี ่ ไมรอนไม่เห็นเธอมานานแล้ว ตั้งแต่คืนหิมะตกเมื่อสิบหกป ี

ก่อน ตอนนั้นเธอท้องโตและมีน้ำตาไหลอาบหน้า เลือดไหลออกมาตามเรียวนิ้ว 

เขาไม่แม้แต่จะตามข่าวของท้ังสอง แต่คร้ังล่าสุดเขาได้ยินว่าพวกน้ันอยู่ท่ีไหนสักแห่ง 

ในอเมริกาใต้

เขากับเธอสบตากันข้ามห้องราวหนึ่งวินาที ไม่เกินกว่านั้น และถึงแม้จะดู 

ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ไมรอนก็จำได้

“คิตตี้”

เสียงของเขาถูกเสียงดนตรีดังกลบ แต่คิตตี้ไม่ลังเล เธอทำตาโตเล็กน้อย... 

ไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือเปล่า...จากนั้นก็หมุนตัวกลับทันที เธอวิ่งไปที่ประตู ไมรอน 

พยายามจะรีบลุก แต่โซฟาเบาะยวบก็ทำให้เขาลุกได้ช้า กว่าจะยืนได้ คิตต้ี โบลิทาร์ 

ผู้เป็นน้องสะใภ้ของไมรอน และเป็นหญิงสาวผู้พรากสิ่งต่าง ๆ มากมายไปจากเขาก ็

ออกนอกประตูไปแล้ว
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