
คนรุ่นผมทุกคนต่างก็จ�าเหตุการณ์ตอนที่รู้ข่าวเรื่องการแข่งขันตามล่าไข่ 

อสีเตอร์เป็นครั้งแรกได้  ตอนนั้นผมก�าลงัดูการ์ตูนอยู่ในที่ซ่อนลบั  แล้วจู่ ๆ ก็

มีข่าวเด้งขึ้นมาในวิดีโอฟีดของผม  ในข่าวบอกว่าเจมส์ ฮัลลิเดย์เสียชีวิตแล้ว 

เมื่อคนื

ผมรู้จกัฮลัลเิดย์  แหงล่ะ  ใคร ๆ กร็ู้จกัเขากนัทั้งนั้น  เจมส์ ฮลัลเิดย์

นกัออกแบบวดิโีอเกมที่เป็นผูส้ร้างโอเอซสิขึ้นมา  โอเอซสิคอืเกมออนไลน์ที่ผูเ้ล่น

สวมบทบาทเป็นตวัละครตวัหนึ่ง  เราสามารถเข้าไปเล่นพร้อมกบัผู้เล่นคนอื่น ๆ 

ในเวลาเดยีวกนัได้  มนัค่อย ๆ พฒันาจนกลายเป็นเกมที่ใชเ้ทคโนโลยวีอีาร์เพื่อ

จ�าลองสภาพแวดล้อมเสมอืนจรงิ  จนในที่สดุกข็ยายเครอืข่ายไปทั่วโลก  ปัจจบุนั

โอเอซสิกลายเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ�าวนัของมวลมนษุยชาตไิปแล้ว  ฮลัลเิดย์

สรา้งโอเอซสิจนประสบความส�าเรจ็อยา่งยิ่งใหญเ่ปน็ประวตักิารณ ์ ส่งผลใหช้าย

ผู้นี้กลายเป็นบุคคลที่มั่งคั่งที่สุดคนหนึ่งของโลกไปตามระเบยีบ

ตอนแรกผมกไ็ม่เข้าใจหรอกว่าท�าไมสื่อถงึต้องเล่นข่าวการตายของเศรษฐี

คนหนึ่งขนาดนี้  ในเมื่อยงัมเีรื่องอื่นอกีเพยีบที่ควรให้ความสนใจ  ไหนจะเรื่อง

วกิฤตพิลงังานที่เป็นปัญหาเรื้อรงั  หายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

ปัญหาความอดอยาก  ความยากจน  และโรคภยัไข้เจบ็ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก  

แม้กระทั่งสงครามที่เปิดฉากพร้อมกันถึงหกแห่ง  ทั้งหมดนี้ให้อารมณ์เดียวกับ

0000
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ค�าพูดในหนังเรื่องโกสต์บัสเตอร์สที่บอกว่า  “ลองจับหมากับแมวมาอยู่ด้วยกัน

ส.ิ..ฉบิหายแน่ครบั!”  อย่างนั้นเลย

ปกติแล้วฟีดข่าวจะไม่ค่อยเด้งขึ้นมาขัดจังหวะการดูซิตคอมหรือละคร 

น�้าเน่านกัหรอก  เว้นแต่จะมเีรื่องใหญ่โตอบุตัขิึ้นจรงิ ๆ อย่างเช่นการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสร้ายแรง  หรือเมืองใหญ่โดนระเบิดราบเป็นหน้ากลอง  จะว่าไป 

ฮลัลเิดย์กม็ชีื่อเสยีงพอตวั  แต่ข่าวการเสยีชวีติของเขาอย่างมากกน่็าจะแค่ปรากฏ

แวบ ๆ ในช่วงข่าวภาคค�่า  พอใหช้าวบา้นสา่ยหน้าด้วยความอจิฉาเมื่อรูว้า่มรดก

ก้อนโตจะตกเป็นของทายาท

แต่เนื้อข่าวไม่ได้บอกอย่างนั้น  เพราะเจมส์ ฮลัลเิดย์ไม่มทีายาท

เขาเสียชีวิตในวัยหกสิบเจ็ดปี  เป็นโสด  และไม่มีญาติพี่น้องสักคน  

นอกจากนี้แหล่งข่าวยงับอกด้วยว่าเขาไม่มเีพื่อนที่ไหนเลย  ฮลัลเิดย์ใช้ชวีติอย่าง

สนัโดษในช่วงสบิห้าปีสดุท้าย  และถ้าเชื่อตามข่าว  นั่นเป็นช่วงที่เขาสตฟ่ัินเฟือน

ไปแล้วด้วย

แต่สิ่งที่สร้างความตื่นตะลงึในเช้าวนันั้นของเดอืนมกราคม  และท�าเอาคน

ค่อนโลกถึงกับหยุดเคี้ยวคอร์นเฟลกก็คือเนื้อหาในพินัยกรรมที่ระบุว่าสมบัติ 

มหาศาลของฮลัลเิดย์จะตกอยู่ในมอืใคร

ฮัลลิเดย์บันทึกวิดีโอเอาไว้ล่วงหน้า  พร้อมทั้งก�าหนดว่าจะเผยแพร่ได้ก็

ต่อเมื่อเขาเสยีชวีติแล้วเท่านั้น  เขาตั้งโปรแกรมให้วดิโีอนี้ถกูส่งไปถงึผูใ้ช้โอเอซสิ

ทุกคนทางอเีมล์ในเช้าวนัเดยีวกนั  ผมยงัจ�าได้ถงึเสยีงแจ้งเตอืนอนัคุ้นเคยที่ดงั

มาจากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์  วดิโีอถูกส่งเข้ามาในกล่องข้อความแค่ไม่กี่วนิาที

หลงัจากผมเหน็ข่าวนั่น

วิดีโอมาในรูปแบบของหนังสั้นชื่อค�ำเชิญจำกแอโนแร็กซึ่งถ่ายท�าอย่าง

พถิพีถินั  ฮลัลเิดย์คอืคนดงัที่มลีกูบ้า  ชายผูน้ี้คลั่งไคล้ทุกอย่างในยคุ 80 เพราะ

ความทรงจ�าสมัยวัยรุ่นของเขาเกิดขึ้นในช่วงนั้น  วิดีโอของเขาสอดแทรกราย

ละเอยีดเลก็ ๆ น้อย ๆ จากวฒันธรรมป็อปยุค 80 ที่น้อยคนจะรู้เอาไว้  และ

ผมกร็ู้สกึตบีตนักบัเนื้อหาเกอืบทั้งหมดในครั้งแรกที่ได้เหน็

วิดีโอมีความยาวเพียงห้านาทีเศษ  ทว่าอีกหลายวันและหลายสัปดาห ์

ต่อมามันกลับเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์  ยิ่งกว่าภาพ
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เหตุการณ์การลอบสงัหารประธานาธบิดจีอหน์ เอฟ. เคนเนดทีี่น�ามาวเิคราะห์กนั

ฉากต่อฉากเสยีอกี  คนรุ่นผมทุกคนล้วนแต่จ�าเนื้อหาในพนิยักรรมของฮลัลเิดย์

ได้ละเอยีดยบิจนขึ้นใจเลยทเีดยีว

ค�ำเชญิจากแอโนแรก็เริ่มต้นด้วยเสยีงทรมัเป็ตในท่อนเริ่มของเพลงเก่าชื่อเดด 

แมนส์ ปำร์ตี้

เสยีงเพลงดงัประกอบหน้าจอมดื ๆ อยู่หลายวนิาท ี ในที่สดุกม็เีสยีงกตีาร์

ดงัประสานขึ้นมา  ตอนนี้เองที่ฮลัลเิดย์ปรากฏตวัขึ้น  ไม่ใช่ฮลัลเิดยใ์นวยัหกสบิ

เจ็ดปีที่สังขารทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและโรคภัย  แต่เป็นสมัยที่เขาขึ้นปก 

นติยสารไทม์ ในปี 2014  ตอนนั้นเจ้าตวัยงัผอมสูงดูแขง็แรงในวยัขึ้นเลขสี่  ผม

ยุ่งฟู  และสวมแว่นตากรอบหนาที่เป็นเอกลกัษณ์  นอกจากนี้เขายงัสวมกางเกง

ยีนส์ซีด ๆ กับเสื้อยืดวินเทจสกรีนลายเกมสเปซอินเวเดอร์ส  ชุดเดียวกับที่ใส่

ถ่ายแบบขึ้นปกไทม์เปี๊ยบเลย

ฮัลลิเดย์อยู่ในงานเต้นร�าท่ามกลางเด็กมัธยมปลายที่มารวมตัวกันใน 

โรงยิมกว้าง ๆ  เสื้อผ้าหน้าผมและท่าเต้นฟ้องว่าพวกเขาอยู ่ในยุค 801 

ฮัลลิเดย์ก็เต้นอยู่เหมือนกัน  ในชีวิตจริงไม่มีใครเคยเห็นเขาท�าอะไรแบบนี้ 

มาก่อน  แต่เขาก�าลงัยิ้มยงิฟันเหมอืนคนบ้าอยูใ่นวดิโีอ  ซ�้ายงัหมนุตวัเหวี่ยงแขน 

เรว็ ๆ พร้อมส่ายหวัไปตามจงัหวะดนตร ี เรยีกว่าเต้นท่ายอดฮติของยคุสมยันั้น

ได้หลายท่าโดยไม่ผิดเพี้ยน  แต่ฮัลลิเดย์ไม่มีคู่เต้น  คงเหมือนเพลงของบิลล ี 

ไอดอลที่บอกว่า  เต้นคนเดยีวกเ็ปรี้ยวได้

มุมล่างซ้ายมอืของภาพวดิโีอมขี้อความสองสามบรรทดัโผล่ขึ้นมาบอกชื่อ

วง  ชื่อเพลง  ค่ายเพลง  และปีที่ปล่อยเพลงออกมา  เหมอืนในมวิสกิวดิโีอที่ฉาย

ทางช่องเอ็มทีวีสมัยก่อนไม่มีผิด  ข้อความบนจอระบุข้อมูลไว้ว่า  วงออยน์โก 

บอยน์โก  เพลงเดด แมนส์ ปำร์ตี้  ค่ำยเอม็ซเีอ เรคคอร์ดส  ปี 1985

ทันทีที่เข้าเนื้อร้องฮัลลิเดย์ก็ท�าปากลิปซิงค์ตามพร้อมกับหมุนตัวไป 

เรื่อย ๆ  “ทุกคนแต่งตวัโก้เก๋ทั้งที่ไม่รูจ้ะไปไหน  เหลยีวหลงัเหน็ผูค้นไร้วญิญำณ

เดนิตำมกนัไป  อย่ำหนเีลยนะ  นี่ฉนัเอง...”
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ทนัใดนั้นฮลัลเิดย์กห็ยดุเต้นเอาดื้อ ๆ พลางยกมอืขึ้นสั่งให้เพลงหยดุเล่น  

ผู้คนที่เต้นอยู่ด้านหลงัพลนัหายวบัไป  ฉากหลงัเปลี่ยนไปทนัที

ตอนนี้ฮลัลเิดย์ยนือยู่หน้าห้องท�าพธิศีพ  ข้าง ๆ คอืโลงศพ2ที่เผยให้เหน็

ร่างฮัลลิเดย์อีกคนในวัยชรานอนอยู่ข้างใน  ร่างกายเขาซูบผอมโรยราด้วยฤทธิ์

ของโรคมะเรง็  บนเปลอืกตาสองข้างมเีหรยีญควอเตอร์หรอืเหรยีญยี่สบิห้าเซนต์

เงาวบัวางอยู่3

ฮัลลิเดย์ในวัยกลางคนท�าหน้าเศร้ามองไปยังร่างไร้วิญญาณของตัวเอง  

ก่อนหันไปหาคนที่มาร่วมงานศพ4  เมื่อเจ้าตัวดีดนิ้วม้วนกระดาษก็ปรากฏขึ้น

อย่างฉบัพลนัในมอืขวา  เขาคลี่มนัออกด้วยท่วงท่าสง่างาม  ม้วนกระดาษทิ้งตวั

ลงถงึพื้นทางเดนิเบื้องหน้า  ถงึตรงนี้เขาเลกิแสดงบทบาทแล้วมองมาที่คนด ู ก่อน

จะเริ่มอ่านพนิยักรรม

“ข้าพเจ้า  เจมส์ โดโนแวน ฮลัลเิดย์  มสีตสิมัปชญัญะครบถ้วนสมบูรณ์

ทุกประการขณะที่ท�า  เผยแพร่  และประกาศให้เอกสารฉบบันี้เป็นเจตจ�านงและ

พนิยักรรมฉบบัสดุท้าย  เป็นผลให้เจตจ�านงและพนิยักรรมฉบบัต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้า

ได้ท�าไว้ก่อนหน้านี้...”  ฮลัลเิดย์อ่านเอกสารที่เป็นภาษากฎหมายต่อไปอกีหลาย

ย่อหน้าโดยอ่านเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนฟังไม่ได้ศัพท์  ในที่สุดก็หยุดอ่านไปดื้อ ๆ  

“ช่างมนัเถอะ”  เขาเอ่ยขึ้น  “ต่อให้อ่านรวัขนาดนี้คงใช้เวลาเป็นเดอืนอยู่ดกีว่าจะ

จบ  และผมกไ็ม่ได้มเีวลามากขนาดนั้น”  เขาทิ้งม้วนกระดาษ  ทนัใดนั้นมนัก็

สลายหายไปกลายเป็นฝุ่นผงสทีองฟุ้งกระจาย  “งั้นผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกนั”

ฉากพธิศีพหายไปและมฉีากใหม่เข้ามาแทนที่  ตอนนี้ฮลัลเิดยย์นือยูห่น้า

ประตูห้องนิรภัยอันกว้างใหญ่  “ทรัพย์สินทั้งหมดของผมรวมทั้งหุ้นในส่วนของ

ผู้ควบคุมดูแลบริษัทกรีแกเรียส ซิมูเลชั่น ซิสเต็มส์  จะถูกมอบให้แก่บุคคลที่

สามก็ต่อเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผมระบุในพินัยกรรมเท่านั้น  บุคคล

แรกที่สามารถบรรลุเงื่อนไขที่ว่านี้จะได้รบัมรดกของผมไปเป็นรางวลั  ณ ขณะนี้

ทรพัย์สนิของผมมมีูลค่ารวมสองแสนสี่หมื่นล้านดอลลาร์”

เมื่อประตูห้องนิรภัยเปิดออกฮัลลิเดย์ก็เดินเข้าไป  ภายในพื้นที่ใหญ่โต

โอ่อ่านั้นมทีองค�าแท่งกองมหมึาขนาดเทา่บา้นหลงัใหญ่วางเรยีงอยู ่ “นี่คอืรางวลั
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ที่ผมจะมอบให้”  ฮัลลิเดย์ฉีกยิ้มจนเห็นฟัน  “แต่จะให้พวกคุณแค่หยิบเอาไป 

กค็งไม่ได้หรอก  จรงิไหม”

ฮลัลเิดย์ยนืพงิกองทองค�าแท่ง  กล้องซมูเข้าไปที่ใบหน้าเมื่อเจ้าตวัพดูต่อ  

“ผมมั่นใจว่าตอนนี้คณุคงอยากรูว่้าต้องท�ายงัไงถงึจะได้รางวลัทั้งหมดนี้ไป  เอาละ  

ตั้งใจฟังให้ดนีะเพื่อน  ผมจะอธบิายให้ฟังเดี๋ยวนี้...”  เขาทิ้งช่วงนานพอสมควร  

สหีน้าท่าทางเหมอืนเดก็ที่ก�าลงัจะเล่าความลบัสุดยอดให้เพื่อนฟัง

เขาดดีนิ้วอกีครั้ง  ห้องนริภยัพลนัหายไป  ทนัใดนั้นร่างของฮลัลเิดย์กห็ด

ลงจนกลายเป็นเด็กชายตัวน้อย  ตอนนี้เขาสวมกางเกงผ้าสักหลาดสีน�้าตาลกับ

เสื้อยืดสีซีดลายหุ่นมือจากรายการทีวีเดอะ มัพเพต โชว์  เหมือนในรูปถ่าย

นักเรียนปี 1980 ซึ่งตอนนั้นเขาอายุแปดขวบไม่มีผิด  ฮัลลิเดย์ตัวน้อยยืนอยู ่

ในห้องนั่งเล่นท่ามกลางข้าวของระเกะระกะ  พื้นปูพรมสสี้มอมแดง  ผนงักรุไม้  

การแต่งห้องมกีลิ่นอายของยุค 70 ตอนปลาย  โทรทศัน์ยี่ห้อซนีทิขนาด 21 นิ้ว

เชื่อมต่ออยู่กบัเครื่องเล่นวดิโีอเกมอาตาร ิ2600

“นี่เป็นเครื่องเล่นวดิโีอเกมเครื่องแรกของผม”  ฮลัลเิดย์พดูด้วยเสยีงของ

เดก็  “ผมได้อาตาร ิ2600 เป็นของขวญัวนัครสิต์มาสในปี 1979”  เขานั่งลงบน

พื้นด้านหน้าเครื่องเล่นวดิโีอเกม  ก่อนหยบิคนับงัคบัขึ้นมาและเริ่มเล่น  “เกมที่

ผมชอบมากที่สุดกค็อืเกมนี้”  เขาพยกัพเยดิไปทางจอโทรทศัน์  รปูสี่เหลี่ยมขนาด

เลก็ก�าลงัเคลื่อนที่ไปตามเขาวงกตซึ่งไม่ได้ซบัซ้อนมากนกั  “เกมนี้ชื่อแอดเวนเจอร์  

มันก็เหมือนวิดีโอเกมในยุคแรก ๆ ที่ถูกออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคน

เพียงคนเดียว  สมัยนั้นบริษัทอาตาริไม่ได้ให้เครดิตโปรแกรมเมอร์  บนบรรจุ

ภณัฑ์จงึไม่ปรากฏชื่อคนออกแบบเกม”  เมื่อมองไปที่จอเราจะเหน็ฮลัลเิดย์ใช้ดาบ

ฆ่ามังกร  ภาพกราฟิกไม่คมชัดเท่าไหร่  แต่พอดูออกว่าสี่เหลี่ยมก้อนนั้นใช ้

ลูกศรทิ่มเจ้ามงักรที่รูปร่างบดิเบี้ยวคล้ายเป็ด

“ด้วยเหตุนี้วอร์เรน โรบเินตต์ผู้ออกแบบเกมแอดเวนเจอร์จงึตดัสนิใจใส่

ชื่อตวัเองไว้ในเกมซะเลย  โรบเินตต์ซ่อนกุญแจไว้ในด่านหนึ่งของเขาวงกต  ถ้า

คุณหากุญแจซึ่งเป็นเพียงจุดพิกเซลสีเทาเล็ก ๆ เจอ  คุณก็ใช้กุญแจนั้นไขเข้า

ห้องลบัได้  ห้องลบันั้นแหละที่โรบเินตต์ซ่อนชื่อของเขาเอาไว้”  บนจอฮลัลเิดย์
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เริ่มสั่งให้เจ้าสี่เหลี่ยมวิ่งเข้าไปในห้องลับ  เมื่อเข้าไปก็เห็นข้อความ  สร้ำงโดย

วอร์เรน โรบเินตต์ปรากฏอยู่กลางจอ  

“นี่”  ฮัลลิเดย์ชี้ไปที่หน้าจอด้วยท่าทีชื่นชมจากใจ  “เป็นครั้งแรกที่มีไข ่

อสีเตอร์*ในวดิโีอเกม  โรบเินตต์แอบใส่มนัลงในโค้ดเกมโดยไม่บอกใครแม้แต่

คนเดยีว  บรษิทัอาตารผิลติเกมแอดเวนเจอร์และส่งไปขายทั่วโลก  แต่พวกเขา

ไม่รูห้รอกว่ามห้ีองลบัซ่อนอยูด้่วยและไม่เคยรูเ้รื่องไข่อสีเตอร์  กระทั่งไม่กี่เดอืน

ต่อมาเดก็ ๆ ทั่วโลกไปเจอมนัเข้า  ผมเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้น  ครั้งแรกที่ผมเจอไข่ 

อีสเตอร์ของโรบิเนตต์ถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์การเล่นวิดีโอเกมที่เจ๋งที่สุดใน

ชวีติผมเลย”

เด็กชายฮัลลิเดย์วางคันบังคับลงและยืนขึ้น  ทันใดนั้นฉากห้องนั่งเล่นก ็

ค่อย ๆ เลอืนหาย  ตอนนี้ฮลัลเิดย์ยนือยู่ในถ�้าภายใต้แสงสลวั  แสงเงาจากคบ

เพลงิที่มองไม่เหน็วูบไหวอยูบ่นผนงัเปียกชื้น  จงัหวะนั้นเองฮลัลเิดย์พลนัเปลี่ยน

ร่างเป็นอวตารผู้โด่งดังในโลกโอเอซิสนามว่าแอโนแร็ก  แอโนแร็กเป็นจอมเวท

ร่างสงูที่มใีบหน้าหล่อเหลากว่าฮลัลเิดย์ตวัจรงิตอนเป็นผูใ้หญ่นดิหน่อย  (อวตาร

ไม่ใส่แว่น)  เจ้าตัวสวมเสื้อคลุมยาวสีด�าอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีตราสัญลักษณ์  

(ตวัอกัษรเอแบบวจิติรบรรจงขนาดใหญ่)  ปักอยู่บนแขนเสื้อทั้งสองข้าง

“ก่อนตาย”  แอโนแร็กพูดด้วยเสียงทุ้มต�่า  “ผมสร้างไข่อีสเตอร์  และ

ซ่อนมนัไว้ในวดิโีอเกมที่ได้รบัความนยิมอนัดบัหนึ่งซึ่งกค็อืโอเอซสิ  คนแรกที่หา

ไข่อสีเตอร์เจอจะได้รบัมรดกทั้งหมดของผมไป”

เขาทิ้งช่วงพกัใหญ่

“ที่แน่ ๆ ผมไม่ใช่แค่วางไข่ไว้ใต้ก้อนหิน  แต่ซ่อนไว้อย่างดีราวกับอยู่ 

ในตู้เซฟซึ่งฝังไว้ในห้องลับใจกลางเขาวงกต”  แอโนแร็กใช้นิ้วชี้เคาะขมับขวา   

“ในนี้”

“แต่ไม่ต้องกงัวลไป  ผมมคี�าใบ้ให้พวกคุณนดิหน่อยก่อนเริ่มการแข่งขนั  

นี่คอืค�าใบ้แรก”  จอมเวทหงายมอืขวา  กญุแจสามดอกพลนัปรากฏขึ้นและหมนุ

*  Easter egg  หรือไข่อีสเตอร์  คือความลับที่ถูกซ่อนไว้ในซอฟต์แวร์โดยผู้พัฒนาวิดีโอเกม  มักถูกสร้าง

ขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานระหว่างที่ผู้เล่นค้นหาปริศนาซึ่งถูกซุกซ่อนไว้ในเกม  (ผู้แปล)
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ช้า ๆ ลอยอยูก่ลางอากาศตรงหน้าเขา  ดอกแรกเป็นกญุแจทองแดง  ดอกที่สอง

เป็นกุญแจหยก  ส่วนดอกที่สามเป็นกุญแจครสิตลัใส  แอโนแรก็เริ่มร่ายกลอน

ทีละวรรคระหว่างที่กุญแจหมุนไปเรื่อย ๆ  จังหวะที่ท่องแต่ละวรรคจะมีตัว

หนงัสอืซึ่งลุกเป็นไฟปรากฏขึ้นด้านล่างหน้าจอ

สำมกุญแจ  ซ่อนอยู่ไหน  ใครอยำกหำ

จะถูกท้ำ  ทดสอบดู  สู้ได้ไหม

ทกัษะเยี่ยม  ปัญญำยอด  รอดปลอดภยั

จะได้ไป  ที่ตอนจบ  พบรำงวลั

เมื่อเขาร่ายกลอนจบกญุแจหยกกบักญุแจครสิตลักห็ายวบัไป  เหลอืเพยีง

กุญแจทองแดงเท่านั้น  ตอนนี้มนัห้อยอยู่กบัสร้อยคอที่เขาสวมอยู่

กล้องจับภาพตามแอโนแร็กขณะที่เขาหันหลังและเดินเข้าไปในถ�้ามืด ๆ  

ไม่กี่วินาทีต่อมาจอมเวทก็ไปถึงประตูไม้ที่ฝังอยู่กับผนังถ�้าหนิ  บานประตูขนาด

มหึมาสองบานถูกขัดไว้ด้วยแท่งเหล็กสลักลวดลายเป็นรูปโล่และมังกร  “นี่เป็น

เกมที่ผมไม่ได้ลองเล่นเลยกงัวลอยู่หน่อย ๆ  อาจซ่อนไข่ไว้ลกึลบัซบัซ้อนเกนิไป

จนยากจะหาเจอ  ผมกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั  แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจรงิตอนนี้ผมคง

เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว  เพราะงั้นเรากต็้องรอดูเท่านั้นแหละ”

แอโนแรก็ดงึแท่งเหลก็ออกแล้วผลกัประตูบานคู่ให้เปิดออก  เผยให้เหน็

คลงัสมบตัใิหญ่โตมโหฬารข้างใน  หลงัประตูเตม็ไปด้วยเหรยีญทองระยบิระยบั

กองสูงเป็นภูเขาเลากา  รวมถึงถ้วยแก้วที่ประดับด้วยเพชรนิลจินดา5  เขาก้าว

เข้าไปก่อนหนัหน้ากลบัมาหาผู้ชม  พร้อมกางแขนออกเพื่อยนัประตูบานใหญ่ไว้

ไม่ให้ปิด6

“เอาละ  เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลา”  แอโนแรก็ประกาศ  “ผมขอเริ่มการ

แข่งขันตามล่าไข่อีสเตอร์ ณ บัดนี้!”  แล้วร่างของเขาก็หายวับไปในพริบตา  

ปล่อยให้ผู้ชมจ้องมองกองสมบตัทิี่ส่องประกายระยบิระยบัผ่านช่องประตูซึ่งเปิด

ค้างไว้

แล้วภาพวดิโีอกด็บัมดืลง
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ฮลัลเิดยใ์สล่งิก์เวบ็ไซตส่์วนตวัเข้าไปในช่วงทา้ยของวดิโีอด้วย  และในเช้าวนัที่

เขาเสียชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้น  กว่าสิบปีมาแล้วที่เว็บไซต์ของ 

ฮัลลิเดย์มีเพียงภาพเคลื่อนไหวซ�้าไปมาไม่เคยเปลี่ยน  นั่นคือภาพแอโนแร็กนั่ง 

อยู่ในห้องสมุดที่มีบรรยากาศแบบยุคกลาง  จอมเวทนั่งก้มหน้าอยู่ตรงโต๊ะที่มี

รอยขีดข่วนขณะผสมยาพร้อมกับอ่านต�าราเวทมนตร์ฝุ่นเขรอะ  ผนังด้านหลัง

ประดบัภาพวาดมงักรสดี�าตวัใหญ่

เวลานี้ภาพเคลื่อนไหวหายไปแล้ว  แทนที่ด้วยตารางคะแนนเหมือนใน 

ตู้เกมหยอดเหรียญยุคเก่า  บนตารางแสดงชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 

สิบล�าดับ  แต่ละล�าดับจะแสดงชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นอักษรย่อ  ตอนนี้มันขึ้นชื่อ 

เจดีเอช  ซึ่งหมายถึงเจมส์ โดโนแวน ฮัลลิเดย์  ด้านหลังชื่อคือตัวเลขบอก

คะแนน  ขณะนี้คะแนนของฮลัลเิดย์เป็นเลขศูนย์หกตวั  ในเวลาไม่นานผู้คนก็

รู้จกัตารางคะแนนนี้ในชื่อสกอร์บอร์ด

ใต้สกอร์บอร์ดเป็นไอคอนหน้าตาเหมอืนหนงัสอืปกหนงัเล่มเลก็  มนัคอื

ลงิก์ดาวน์โหลดบนัทกึแอโนแรก็ฟร ี ซึ่งเกดิจากการรวบรวมบนัทกึหลายร้อยฉบบั

ที่ไม่ได้ลงวนัที่ของฮลัลเิดย์เข้าด้วยกนั  ในบนัทกึความยาวกวา่หนึ่งพนัหน้ากลบั

ไม่บอกรายละเอยีดเกี่ยวกบัชวีติส่วนตวัหรอืกจิกรรมที่เขาท�าในแต่ละวนัเท่าไหร่  

เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อสังเกตที่ฮัลลิเดย์ได้จากวิดีโอเกม  นิยายแนวไซไฟหรือ

แฟนตาซ ี ภาพยนตร์  หนงัสอืการ์ตูน  และวฒันธรรมป็อปยุค 80  นอกจาก

นี้ยังมีบทวิจารณ์ตลก ๆ ที่เขาเขียนสารพัดเรื่องตั้งแต่ศาสนายันน�้าอัดลมสูตร 

ไร้น�้าตาล

เดอะฮันต์เป็นชื่อที่ใช้เรียกการแข่งขัน  และมันก็เป็นประเด็นร้อนไปทั่ว

โลกในเวลาอนัรวดเรว็  การตามลา่ไข่อสีเตอรข์องฮลัลเิดยก์ลายเป็นความใฝ่ฝัน

ของคนทกุเพศทกุวยัเทยีบได้กบัการถูกลอตเตอรี่รางวลัที่หนึ่ง  เป็นเกมที่ใคร ๆ 

ก็เล่นได้  บันทึกแอโนแร็กบอกใบ้ไว้ว่าถ้าคุณหลงใหลในเรื่องต่าง ๆ คล้าย 

ฮัลลิเดย์ก็จะเอื้อต่อการหาไข่เป็นพิเศษ  และนั่นคือค�าใบ้เดียวที่แอโนแร็กทิ้ง 

ไว้ให้  เรื่องนี้ท�าเอาคนทั้งโลกหันมาสนใจวัฒนธรรมป็อปยุค 80 กันยกใหญ่  

แม้ว่ายุคสมยันั้นจะสิ้นสุดไปแล้วกว่าห้าสบิปีกต็าม  
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ตอนนี้ทั้งภาพยนตร์  เพลง  เกม  และแฟชั่นในยุค 80 ฟื้นคืนชีพอีก

ครั้ง  ในปี 2041 ทรงผมชี้ตั้งกบักางเกงยนีส์ฟอกกลบัมาฮติ  วงดนตรทีี่น�าเพลง

ป็อปยุค 80 มาท�าใหม่ก็ครองชาร์ตทั้งหมด  พวกผู้ใหญ่ที่โตมาในยุค 80 ต่าง

สัมผัสถึงประสบการณ์แปลก ๆ ในการนั่งดูลูกหลานหมกมุ่นกับการศึกษาเรื่อง

แฟชั่นสมยัที่พวกเขายงัหนุ่มยงัสาว

ระหว่างนั้นได้เกดิวฒันธรรมย่อยขึ้นมา  คนนบัล้านใช้เวลาว่างทุกวนิาที

ตามหาไข่ของฮลัลเิดย์  ในช่วงแรกมคี�าเรยีกพวกที่ร่วมการแข่งขนัว่าเอ้ก ฮนัเตอร์  

กระทั่งพูดรวบเหลอืแค่กนัเตอร์ในที่สุด

ในปีแรกของการแข่งขนัพวกกนัเตอรจ์ะดเูท่หรอืเจ๋งไม่น้อย  ผูใ้ช้โอเอซสิ

แทบทุกคนจงึชอบประกาศตวัว่าเป็นกนัเตอร์

เมื่อครบรอบหนึ่งปีการเสยีชวีติของฮลัลเิดย์  กระแสเรื่องการแข่งขนักเ็ริ่ม

แผ่วลง  ผ่านมาแล้วหนึ่งปีเต็มแต่ยังไม่มีใครหาอะไรเจอสักอย่างไม่ว่าจะเป็น

กุญแจหรอืประต ู ปัญหาหนึ่งกค็อืโอเอซสิมพีื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเกนิไป  ภายใน

นั้นประกอบด้วยโลกเสมือนจริงหลายพันแห่งซึ่งกุญแจอาจจะซ่อนอยู่ตรงไหน

กไ็ด้  กนัเตอร์คงต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะค้นหาได้ครบทุกแห่ง

แม้ว่าบรรดากันเตอร์มืออำชีพจะโม้ในบล็อกของตัวเองว่าใกล้หาเจอแล้ว  

แต่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏชัดเจน  ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าก�าลังตามหาอะไรหรือ

ควรเริ่มหาจากจุดไหนด้วยซ�้า

แล้วเวลากล็่วงเลยไปอกีหนึ่งปี

และกอ็กีปี

ยงัไม่มอีะไรเกดิขึ้น

คนทั่วไปเลกิสนใจการแข่งขนัไปแล้ว  ผู้คนส่วนหนึ่งเริ่มคดิว่ามนัอาจจะ

เป็นแค่เรื่องแหกตาของเศรษฐีสติเฟื่อง  ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าต่อให้มีไข่อยู่

จริงก็คงไม่มีใครหาเจอ  ในระหว่างนั้นโอเอซิสพัฒนาไปไกลและมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ  มกีระทั่งระบบป้องกนัในกรณทีี่มคีนพยายามซื้อกจิการหรอืท�าสิ่งที่ขดั

ต่อกฎเหลก็ในพนิยักรรมของฮลัลเิดย์  รวมถงึมกีลุม่ทนายที่ได้รบัมอบหมายให้

ดูแลทรพัย์สมบตัขิองเขาโดยเฉพาะ
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ไข่อสีเตอร์ของฮลัลเิดย์ค่อย ๆ กลายเป็นเรื่องเล่าปากต่อปาก  กนัเตอร์

ที่ยังยึดมั่นกับภารกิจกลับโดนเยาะเย้ยถากถาง  ในแต่ละปีเมื่อถึงวันครบรอบ

การเสียชีวิตของฮัลลิเดย์  นักข่าวจะรายงานข่าวเป็นเชิงขบขันว่าการแข่งขันยัง

ไม่มคีวามคบืหน้าแม้แต่น้อย  พวกกนัเตอร์พากนัถอนตวัไปเรื่อย ๆ เพราะเชื่อ

ว่าฮลัลเิดย์คงซ่อนไข่ไว้ในที่ที่ไม่มทีางหาเจอ

ผ่านไปอกีหนึ่งปี

และอกีหนึ่งปี

จนกระทั่งค�่าวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2045  มชีื่ออวตารชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นที่

แถวบนสุดของสกอร์บอร์ดเป็นที่ประจกัษ์แก่สายตาคนทั้งโลก  หลงัจากห้าปีอนั

ยาวนานผ่านพ้นไป  เด็กหนุุ่มอายุสิบแปดที่อาศัยอยู่ในรถบ้านย่านชานเมือง 

โอคลาโฮมาซติี้กค็้นพบกุญแจทองแดงในที่สุด

เดก็คนนั้นคอืผมเอง

บรรดาหนงัสอื  การ์ตูน  ภาพยนตร์  และมนิซิรีสี์พยายามจะถ่ายทอด

เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแบบละเอียดยิบ  แต่ทั้งหมดนั้นล้วนผิดเพี้ยนไป

ตาม ๆ กนั  ผมจงึอยากบนัทกึสิ่งที่เกดิขึ้นจรงิ ๆ ทั้งหมดให้รู้แล้วรู้รอดเสยีที
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1 เมื่อวิเคราะห์ฉากนี้โดยละเอียดจะพบว่าบรรดาเด็กวัยรุ่นด้านหลังคือเหล่าตัวประกอบ

จากภาพยนตร์วยัรุน่หลายเรื่องด้วยกนั  ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานการก�ากบัของจอห์น ฮวิจ์ส  

คาดว่าฮัลลิเดย์ใช้เทคนิคตัดต่อวิดีโอนี้ขึ้นมา

2 นี่คือฉากหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง  Heathers  ซึ่งฉายในปี 1989  ฮัลลิเดย์ใช้เทคนิค

ดิจิตอลสร้างห้องท�าพิธีศพขึ้นมาใหม่และตัดต่อใส่ตัวเองเข้าไป

3 เมื่อตรวจสอบภาพด้วยความละเอยีดสงูแล้วจะพบว่าเหรยีญควอเตอร์ทั้งสองเหรยีญผลติ 

ขึ้นเมื่อปี 1984

4 คนที่มาร่วมงานศพคือนักแสดงและตัวประกอบจากฉากงานศพในภาพยนตร์เรื่อง  

Heathers  เราจะเห็นวิโนนา ไรเดอร์และคริสเตียน สเลเทอร์นักแสดงน�าของเรื่อง 

นั่งอยู่หลังห้อง

5 นักวิเคราะห์เผยว่าในกองสมบัติมีสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง  ที่โดดเด่นก็มีคอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะรุน่แรก ๆ  (แอปเปิลทอู ี คอมโมดอร์ 64  อาตาร ิ800เอก็ซ์แอล  และคอมพวิเตอร์

สทีอีาร์เอส-80 รุน่ 2)  อปุกรณ์ควบคมุเกมหลายรุน่ส�าหรบัเกมหลากหลายประเภท  และ

ลูกเต๋านับร้อยลูกที่ใช้เล่นเกมบทบาทสมมุติชนิดเล่นบนกระดาน

6 ฉากนี้มาจากภาพหน้าปกของดันเจียน มำสเตอร์ส ไกด์  คู่มือเล่นเกมดันเจียนส์แอนด์-

ดรากอนส์ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1983  ภาพที่ว่านี้เป็นผลงานของเจฟฟ์ อีสลีย์นักวาดภาพแนว

แฟนตาซี

ค�ำอธิบำยเพิ่มเติม
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มนุษย์ต้องพบเจอสารพัดเรื่องวายป่วงแทบจะทั้งชีวิต

วิดีโอเกมเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้การมีชีวิตอยู่

ไม่ได้เลวร้ายเสียทีเดียว

— บันทึกแอโนแร็ก  บทท่ี 91  วรรค 1-2

เลเวลหนึ่ง
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ผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยนิเสยีงปืนดงัมาจากสแตก็ของเพื่อนบ้าน  สิ้นเสยีงปืน

ตามมาด้วยเสยีงตะโกนอู้อี้และเสยีงกรดีร้อง  กระทั่งเงยีบสนทิในที่สุด

เสยีงปืนไม่ใช่เรื่องแปลกส�าหรบัสถานที่อย่างสแตก็  แต่ผมกย็งัสะดุง้อยูด่ ี 

และในเมื่อหลับต่อไม่ลงแน่ ๆ ผมเลยคิดจะใช้เวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทบทวน

ทกัษะการเล่นเกมตู้หยอดเหรยีญรุ่นเก่า ๆ  ทั้งเกมกาลาก้า  ดเีฟนเดอร์  และ

แอสเตอรอยด์ส  อปุกรณ์ดจิติอลที่ใช้เล่นเกมพวกนี้กลายเป็นของล้าสมยัซึ่งโดน

เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปตั้งแต่ก่อนผมเกิดเสียอีก  แต่เพราะผมเป็นกันเตอร์  ผม

จึงไม่ได้มองว่าพวกมันเป็นแค่วัตถุโบราณความคมชัดต�่า  แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์  เทียบได้กับเสาหลักของวิหารแพนธีออนเลยก็ว่าได้   

ดงันั้นผมจงึเล่นเกมเก่าแก่พวกนี้ด้วยความเลื่อมใสศรทัธาเสมอมา

ผมนอนคดุคูอ้ยู่ในถุงนอนเก่าตรงมมุห้องซกัรดีแคบ ๆ ในรถบ้านซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของสแตก็  อาศยัซุกตวัอยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างผนงัและเครื่องอบผ้า  ป้า

อลซิไม่อยากให้ผมเสนอหน้าเข้าไปในห้องของป้าที่อยู่อกีฝั่ง  แต่ใช่ว่าผมจะรู้สกึ

แย่อะไรนะ  ผมชอบอยูค่นเดยีวเงยีบ ๆ ในห้องซกัรดีอุน่ ๆ นี่อยูแ่ล้วเพราะรูส้กึ

เป็นส่วนตัวดี  ไหนจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกระจายมาถึง  แถมยังมีกลิ่น 

หอม ๆ ของน�้ายาซกัผ้าและน�้ายาปรบัผ้านุ่มด้วย  ในขณะที่บรเิวณอื่นมแีต่กลิ่น

ฉี่แมวฉุน ๆ คละเคล้าไปกบักลิ่นความยากจนชวนสงัเวช
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