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คนรุ่นผมทุกคนต่างก็จ�ำเหตุการณ์ตอนที่รู้ข่าวเรื่องการแข่งขันตามล่าไข่
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อีสเตอร์เป็นครั้งแรกได้ ตอนนั้นผมก�ำลังดูการ์ตูนอยู่ในที่ซ่อนลับ แล้วจู่ ๆ ก็
มีข่าวเด้งขึ้นมาในวิดีโอฟีดของผม ในข่าวบอกว่าเจมส์ ฮัลลิเดย์เสียชีวิตแล้ว
เมื่อคืน
ผมรู้จักฮัลลิเดย์ แหงล่ะ ใคร ๆ ก็รู้จักเขากันทั้งนั้น เจมส์ ฮัลลิเดย์
นักออกแบบวิดโี อเกมทีเ่ ป็นผูส้ ร้างโอเอซิส ขึน้ มา โอเอซิสคือเกมออนไลน์ทผี่ เู้ ล่น
สวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่ง เราสามารถเข้าไปเล่นพร้อมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ
ในเวลาเดียวกันได้ มันค่อย ๆ พัฒนาจนกลายเป็นเกมทีใ่ ช้เทคโนโลยีวอี าร์เพือ่
จ�ำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง จนในทีส่ ดุ ก็ขยายเครือข่ายไปทัว่ โลก ปัจจุบนั
โอเอซิสกลายเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของมวลมนุษยชาติไปแล้ว ฮัลลิเดย์
สร้างโอเอซิสจนประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ชาย
ผู้นี้กลายเป็นบุคคลที่มั่งคั่งที่สุดคนหนึ่งของโลกไปตามระเบียบ
ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าท�ำไมสือ่ ถึงต้องเล่นข่าวการตายของเศรษฐี
คนหนึ่งขนาดนี้ ในเมื่อยังมีเรื่องอื่นอีกเพียบที่ควรให้ความสนใจ ไหนจะเรื่อง
วิกฤติพลังงานที่เป็นปัญหาเรื้อรัง หายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัญหาความอดอยาก ความยากจน และโรคภัยไข้เจ็บที่แพร่กระจายไปทั่วโลก
แม้กระทั่งสงครามที่เปิดฉากพร้อมกันถึงหกแห่ง ทั้งหมดนี้ให้อารมณ์เดียวกับ
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ค�ำพูดในหนังเรื่องโกสต์บัสเตอร์สที่บอกว่า “ลองจับหมากับแมวมาอยู่ด้วยกัน
สิ...ฉิบหายแน่ครับ!” อย่างนั้นเลย
ปกติแล้วฟีดข่าวจะไม่ค่อยเด้งขึ้นมาขัดจังหวะการดูซิตคอมหรือละคร
น�ำ้ เน่านักหรอก เว้นแต่จะมีเรือ่ งใหญ่โตอุบตั ขิ นึ้ จริง ๆ อย่างเช่นการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสร้ายแรง หรือเมืองใหญ่โดนระเบิดราบเป็นหน้ากลอง จะว่าไป
ฮัลลิเดย์กม็ ชี อื่ เสียงพอตัว แต่ขา่ วการเสียชีวติ ของเขาอย่างมากก็นา่ จะแค่ปรากฏ
แวบ ๆ ในช่วงข่าวภาคค�่ำ พอให้ชาวบ้านส่ายหน้าด้วยความอิจฉาเมือ่ รู้ว่ามรดก
ก้อนโตจะตกเป็นของทายาท
แต่เนื้อข่าวไม่ได้บอกอย่างนั้น เพราะเจมส์ ฮัลลิเดย์ไม่มีทายาท
เขาเสียชีวิตในวัยหกสิบเจ็ดปี เป็นโสด และไม่มีญาติพี่น้องสักคน
นอกจากนีแ้ หล่งข่าวยังบอกด้วยว่าเขาไม่มเี พือ่ นทีไ่ หนเลย ฮัลลิเดย์ใช้ชวี ติ อย่าง
สันโดษในช่วงสิบห้าปีสดุ ท้าย และถ้าเชือ่ ตามข่าว นัน่ เป็นช่วงทีเ่ ขาสติฟน่ั เฟือน
ไปแล้วด้วย
แต่สงิ่ ทีส่ ร้างความตืน่ ตะลึงในเช้าวันนัน้ ของเดือนมกราคม และท�ำเอาคน
ค่อนโลกถึงกับหยุดเคี้ยวคอร์นเฟลกก็คือเนื้อหาในพินัยกรรมที่ระบุว่าสมบัติ
มหาศาลของฮัลลิเดย์จะตกอยู่ในมือใคร
ฮัลลิเดย์บันทึกวิดีโอเอาไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งก�ำหนดว่าจะเผยแพร่ได้ก็
ต่อเมือ่ เขาเสียชีวติ แล้วเท่านัน้ เขาตัง้ โปรแกรมให้วดิ โี อนีถ้ กู ส่งไปถึงผูใ้ ช้โอเอซิส
ทุกคนทางอีเมล์ในเช้าวันเดียวกัน ผมยังจ�ำได้ถึงเสียงแจ้งเตือนอันคุ้นเคยที่ดัง
มาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอถูกส่งเข้ามาในกล่องข้อความแค่ไม่กี่วินาที
หลังจากผมเห็นข่าวนั่น
วิดีโอมาในรูปแบบของหนังสั้นชื่อค�ำเชิญจากแอโนแร็กซึ่งถ่ายท�ำอย่าง
พิถพี ถิ นั ฮัลลิเดย์คอื คนดังทีม่ ลี กู บ้า ชายผูน้ คี้ ลัง่ ไคล้ทกุ อย่างในยุค 80 เพราะ
ความทรงจ�ำสมัยวัยรุ่นของเขาเกิดขึ้นในช่วงนั้น วิดีโอของเขาสอดแทรกราย
ละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากวัฒนธรรมป็อปยุค 80 ที่น้อยคนจะรู้เอาไว้ และ
ผมก็รู้สึกตีบตันกับเนื้อหาเกือบทั้งหมดในครั้งแรกที่ได้เห็น
วิดีโอมีความยาวเพียงห้านาทีเศษ ทว่าอีกหลายวันและหลายสัปดาห์
ต่อมามันกลับเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ยิ่งกว่าภาพ
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เหตุการณ์การลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดีทนี่ �ำมาวิเคราะห์กนั
ฉากต่อฉากเสียอีก คนรุ่นผมทุกคนล้วนแต่จำ� เนื้อหาในพินัยกรรมของฮัลลิเดย์
ได้ละเอียดยิบจนขึ้นใจเลยทีเดียว

ค�ำเชิญจากแอโนแร็กเริ่มต้นด้วยเสียงทรัมเป็ตในท่อนเริ่มของเพลงเก่าชื่อเดด
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แมนส์ ปาร์ตี้
เสียงเพลงดังประกอบหน้าจอมืด ๆ อยูห่ ลายวินาที ในทีส่ ดุ ก็มเี สียงกีตาร์
ดังประสานขึน้ มา ตอนนีเ้ องทีฮ่ ลั ลิเดย์ปรากฏตัวขึน้ ไม่ใช่ฮลั ลิเดย์ในวัยหกสิบ
เจ็ดปีที่สังขารทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและโรคภัย แต่เป็นสมัยที่เขาขึ้นปก
นิตยสารไทม์ ในปี 2014 ตอนนั้นเจ้าตัวยังผอมสูงดูแข็งแรงในวัยขึ้นเลขสี่ ผม
ยุ่งฟู และสวมแว่นตากรอบหนาที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้เขายังสวมกางเกง
ยีนส์ซีด ๆ กับเสื้อยืดวินเทจสกรีนลายเกมสเปซอินเวเดอร์ส ชุดเดียวกับที่ใส่
ถ่ายแบบขึ้นปกไทม์เปี๊ยบเลย
ฮัลลิเดย์อยู่ในงานเต้นร�ำท่ามกลางเด็กมัธยมปลายที่มารวมตัวกันใน
โรงยิ ม กว้ า ง ๆ เสื้ อ ผ้ า หน้ า ผมและท่ า เต้ น ฟ้ อ งว่ า พวกเขาอยู ่ ใ นยุ ค 801
ฮัลลิเดย์ก็เต้นอยู่เหมือนกัน ในชีวิตจริงไม่มีใครเคยเห็นเขาท�ำอะไรแบบนี้
มาก่อน แต่เขาก�ำลังยิม้ ยิงฟันเหมือนคนบ้าอยูใ่ นวิดโี อ ซ�ำ้ ยังหมุนตัวเหวีย่ งแขน
เร็ว ๆ พร้อมส่ายหัวไปตามจังหวะดนตรี เรียกว่าเต้นท่ายอดฮิตของยุคสมัยนัน้
ได้หลายท่าโดยไม่ผิดเพี้ยน แต่ฮัลลิเดย์ไม่มีคู่เต้น คงเหมือนเพลงของบิลลี
ไอดอลที่บอกว่า เต้นคนเดียวก็เปรี้ยวได้
มุมล่างซ้ายมือของภาพวิดีโอมีข้อความสองสามบรรทัดโผล่ขึ้นมาบอกชื่อ
วง ชือ่ เพลง ค่ายเพลง และปีทปี่ ล่อยเพลงออกมา เหมือนในมิวสิกวิดโี อทีฉ่ าย
ทางช่องเอ็มทีวีสมัยก่อนไม่มีผิด ข้อความบนจอระบุข้อมูลไว้ว่า วงออยน์โก
บอยน์โก เพลงเดด แมนส์ ปาร์ตี้ ค่ายเอ็มซีเอ เรคคอร์ดส ปี 1985
ทันทีที่เข้าเนื้อร้องฮัลลิเดย์ก็ท�ำปากลิปซิงค์ตามพร้อมกับหมุนตัวไป
เรือ่ ย ๆ “ทุกคนแต่งตัวโก้เก๋ทงั้ ทีไ่ ม่รจู้ ะไปไหน เหลียวหลังเห็นผูค้ นไร้วญ
ิ ญาณ
เดินตามกันไป อย่าหนีเลยนะ นี่ฉันเอง...”
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ทันใดนัน้ ฮัลลิเดย์กห็ ยุดเต้นเอาดือ้ ๆ พลางยกมือขึน้ สัง่ ให้เพลงหยุดเล่น
ผู้คนที่เต้นอยู่ด้านหลังพลันหายวับไป ฉากหลังเปลี่ยนไปทันที
ตอนนี้ฮัลลิเดย์ยืนอยู่หน้าห้องท�ำพิธีศพ ข้าง ๆ คือโลงศพ2ที่เผยให้เห็น
ร่างฮัลลิเดย์อีกคนในวัยชรานอนอยู่ข้างใน ร่างกายเขาซูบผอมโรยราด้วยฤทธิ์
ของโรคมะเร็ง บนเปลือกตาสองข้างมีเหรียญควอเตอร์หรือเหรียญยีส่ บิ ห้าเซนต์
เงาวับวางอยู่3
ฮัลลิเดย์ในวัยกลางคนท�ำหน้าเศร้ามองไปยังร่างไร้วิญญาณของตัวเอง
ก่อนหันไปหาคนที่มาร่วมงานศพ4 เมื่อเจ้าตัวดีดนิ้วม้วนกระดาษก็ปรากฏขึ้น
อย่างฉับพลันในมือขวา เขาคลี่มันออกด้วยท่วงท่าสง่างาม ม้วนกระดาษทิ้งตัว
ลงถึงพืน้ ทางเดินเบือ้ งหน้า ถึงตรงนีเ้ ขาเลิกแสดงบทบาทแล้วมองมาทีค่ นดู ก่อน
จะเริ่มอ่านพินัยกรรม
“ข้าพเจ้า เจมส์ โดโนแวน ฮัลลิเดย์ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกประการขณะทีท่ ำ� เผยแพร่ และประกาศให้เอกสารฉบับนีเ้ ป็นเจตจ�ำนงและ
พินยั กรรมฉบับสุดท้าย เป็นผลให้เจตจ�ำนงและพินยั กรรมฉบับต่าง ๆ ทีข่ า้ พเจ้า
ได้ท�ำไว้ก่อนหน้านี้...” ฮัลลิเดย์อ่านเอกสารที่เป็นภาษากฎหมายต่อไปอีกหลาย
ย่อหน้าโดยอ่านเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนฟังไม่ได้ศัพท์ ในที่สุดก็หยุดอ่านไปดื้อ ๆ
“ช่างมันเถอะ” เขาเอ่ยขึ้น “ต่อให้อ่านรัวขนาดนี้คงใช้เวลาเป็นเดือนอยู่ดีกว่าจะ
จบ และผมก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้น” เขาทิ้งม้วนกระดาษ ทันใดนั้นมันก็
สลายหายไปกลายเป็นฝุ่นผงสีทองฟุ้งกระจาย “งั้นผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกัน”
ฉากพิธศี พหายไปและมีฉากใหม่เข้ามาแทนที่ ตอนนีฮ้ ลั ลิเดย์ยนื อยูห่ น้า
ประตูห้องนิรภัยอันกว้างใหญ่ “ทรัพย์สินทั้งหมดของผมรวมทั้งหุ้นในส่วนของ
ผู้ควบคุมดูแลบริษัทกรีแกเรียส ซิมูเลชั่น ซิสเต็มส์ จะถูกมอบให้แก่บุคคลที่
สามก็ต่อเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผมระบุในพินัยกรรมเท่านั้น บุคคล
แรกที่สามารถบรรลุเงื่อนไขที่ว่านี้จะได้รับมรดกของผมไปเป็นรางวัล ณ ขณะนี้
ทรัพย์สินของผมมีมูลค่ารวมสองแสนสี่หมื่นล้านดอลลาร์”
เมื่อประตูห้องนิรภัยเปิดออกฮัลลิเดย์ก็เดินเข้าไป ภายในพื้นที่ใหญ่โต
โอ่อ่านัน้ มีทองค�ำแท่งกองมหึมาขนาดเท่าบ้านหลังใหญ่วางเรียงอยู่ “นีค่ อื รางวัล
10

SA

M

PL

E

ที่ผมจะมอบให้” ฮัลลิเดย์ฉีกยิ้มจนเห็นฟัน “แต่จะให้พวกคุณแค่หยิบเอาไป
ก็คงไม่ได้หรอก จริงไหม”
ฮัลลิเดย์ยนื พิงกองทองค�ำแท่ง กล้องซูมเข้าไปทีใ่ บหน้าเมือ่ เจ้าตัวพูดต่อ
“ผมมัน่ ใจว่าตอนนีค้ ณ
ุ คงอยากรูว้ า่ ต้องท�ำยังไงถึงจะได้รางวัลทัง้ หมดนีไ้ ป เอาละ
ตั้งใจฟังให้ดีนะเพื่อน ผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวนี้...” เขาทิ้งช่วงนานพอสมควร
สีหน้าท่าทางเหมือนเด็กที่กำ� ลังจะเล่าความลับสุดยอดให้เพื่อนฟัง
เขาดีดนิว้ อีกครัง้ ห้องนิรภัยพลันหายไป ทันใดนัน้ ร่างของฮัลลิเดย์กห็ ด
ลงจนกลายเป็นเด็กชายตัวน้อย ตอนนี้เขาสวมกางเกงผ้าสักหลาดสีนำ�้ ตาลกับ
เสื้อยืดสีซีดลายหุ่นมือจากรายการทีวีเดอะ มัพเพต โชว์ เหมือนในรูปถ่าย
นักเรียนปี 1980 ซึ่งตอนนั้นเขาอายุแปดขวบไม่มีผิด ฮัลลิเดย์ตัวน้อยยืนอยู่
ในห้องนั่งเล่นท่ามกลางข้าวของระเกะระกะ พื้นปูพรมสีส้มอมแดง ผนังกรุไม้
การแต่งห้องมีกลิ่นอายของยุค 70 ตอนปลาย โทรทัศน์ยี่ห้อซีนิทขนาด 21 นิ้ว
เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเล่นวิดีโอเกมอาตาริ 2600
“นีเ่ ป็นเครือ่ งเล่นวิดโี อเกมเครือ่ งแรกของผม” ฮัลลิเดย์พดู ด้วยเสียงของ
เด็ก “ผมได้อาตาริ 2600 เป็นของขวัญวันคริสต์มาสในปี 1979” เขานั่งลงบน
พื้นด้านหน้าเครื่องเล่นวิดีโอเกม ก่อนหยิบคันบังคับขึ้นมาและเริ่มเล่น “เกมที่
ผมชอบมากทีส่ ดุ ก็คอื เกมนี”้ เขาพยักพเยิดไปทางจอโทรทัศน์ รูปสีเ่ หลีย่ มขนาด
เล็กก�ำลังเคลือ่ นทีไ่ ปตามเขาวงกตซึง่ ไม่ได้ซบั ซ้อนมากนัก “เกมนีช้ อื่ แอดเวนเจอร์
มันก็เหมือนวิดีโอเกมในยุคแรก ๆ ที่ถูกออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคน
เพียงคนเดียว สมัยนั้นบริษัทอาตาริไม่ได้ให้เครดิตโปรแกรมเมอร์ บนบรรจุ
ภัณฑ์จงึ ไม่ปรากฏชือ่ คนออกแบบเกม” เมือ่ มองไปทีจ่ อเราจะเห็นฮัลลิเดย์ใช้ดาบ
ฆ่ามังกร ภาพกราฟิกไม่คมชัดเท่าไหร่ แต่พอดูออกว่าสี่เหลี่ยมก้อนนั้นใช้
ลูกศรทิ่มเจ้ามังกรที่รูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายเป็ด
“ด้วยเหตุนี้วอร์เรน โรบิเนตต์ผู้ออกแบบเกมแอดเวนเจอร์จึงตัดสินใจใส่
ชื่อตัวเองไว้ในเกมซะเลย โรบิเนตต์ซ่อนกุญแจไว้ในด่านหนึ่งของเขาวงกต ถ้า
คุณหากุญแจซึ่งเป็นเพียงจุดพิกเซลสีเทาเล็ก ๆ เจอ คุณก็ใช้กุญแจนั้นไขเข้า
ห้องลับได้ ห้องลับนั้นแหละที่โรบิเนตต์ซ่อนชื่อของเขาเอาไว้” บนจอฮัลลิเดย์
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เริ่มสั่งให้เจ้าสี่เหลี่ยมวิ่งเข้าไปในห้องลับ เมื่อเข้าไปก็เห็นข้อความ สร้างโดย
วอร์เรน โรบิเนตต์ปรากฏอยู่กลางจอ
“นี่” ฮัลลิเดย์ชี้ไปที่หน้าจอด้วยท่าทีชื่นชมจากใจ “เป็นครั้งแรกที่มีไข่
อีสเตอร์* ในวิดีโอเกม โรบิเนตต์แอบใส่มันลงในโค้ดเกมโดยไม่บอกใครแม้แต่
คนเดียว บริษัทอาตาริผลิตเกมแอดเวนเจอร์และส่งไปขายทั่วโลก แต่พวกเขา
ไม่ร้หู รอกว่ามีห้องลับซ่อนอยู่ด้วยและไม่เคยรู้เรือ่ งไข่อสี เตอร์ กระทัง่ ไม่กเี่ ดือน
ต่อมาเด็ก ๆ ทั่วโลกไปเจอมันเข้า ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ครั้งแรกที่ผมเจอไข่
อีสเตอร์ของโรบิเนตต์ถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์การเล่นวิดีโอเกมที่เจ๋งที่สุดใน
ชีวิตผมเลย”
เด็กชายฮัลลิเดย์วางคันบังคับลงและยืนขึ้น ทันใดนั้นฉากห้องนั่งเล่นก็
ค่อย ๆ เลือนหาย ตอนนี้ฮัลลิเดย์ยืนอยู่ในถ�ำ้ ภายใต้แสงสลัว แสงเงาจากคบ
เพลิงทีม่ องไม่เห็นวูบไหวอยูบ่ นผนังเปียกชืน้ จังหวะนัน้ เองฮัลลิเดย์พลันเปลีย่ น
ร่างเป็นอวตารผู้โด่งดังในโลกโอเอซิสนามว่าแอโนแร็ก แอโนแร็กเป็นจอมเวท
ร่างสูงทีม่ ใี บหน้าหล่อเหลากว่าฮัลลิเดย์ตวั จริงตอนเป็นผูใ้ หญ่นดิ หน่อย (อวตาร
ไม่ใส่แว่น) เจ้าตัวสวมเสื้อคลุมยาวสีด�ำอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีตราสัญลักษณ์
(ตัวอักษรเอแบบวิจิตรบรรจงขนาดใหญ่) ปักอยู่บนแขนเสื้อทั้งสองข้าง
“ก่อนตาย” แอโนแร็กพูดด้วยเสียงทุ้มต�่ำ “ผมสร้างไข่อีสเตอร์ และ
ซ่อนมันไว้ในวิดโี อเกมทีไ่ ด้รบั ความนิยมอันดับหนึง่ ซึง่ ก็คอื โอเอซิส คนแรกทีห่ า
ไข่อีสเตอร์เจอจะได้รับมรดกทั้งหมดของผมไป”
เขาทิ้งช่วงพักใหญ่
“ที่แน่ ๆ ผมไม่ใช่แค่วางไข่ไว้ใต้ก้อนหิน แต่ซ่อนไว้อย่างดีราวกับอยู่
ในตู้เซฟซึ่งฝังไว้ในห้องลับใจกลางเขาวงกต” แอโนแร็กใช้นิ้วชี้เคาะขมับขวา
“ในนี้”
“แต่ไม่ต้องกังวลไป ผมมีคำ� ใบ้ให้พวกคุณนิดหน่อยก่อนเริ่มการแข่งขัน
นีค่ อื ค�ำใบ้แรก” จอมเวทหงายมือขวา กุญแจสามดอกพลันปรากฏขึน้ และหมุน
* Easter egg หรือไข่อีสเตอร์ คือความลับที่ถูกซ่อนไว้ในซอฟต์แวร์โดยผู้พัฒนาวิดีโอเกม มักถูกสร้าง

ขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานระหว่างที่ผู้เล่นค้นหาปริศนาซึ่งถูกซุกซ่อนไว้ในเกม (ผู้แปล)
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เมือ่ เขาร่ายกลอนจบกุญแจหยกกับกุญแจคริสตัลก็หายวับไป เหลือเพียง
กุญแจทองแดงเท่านั้น ตอนนี้มันห้อยอยู่กับสร้อยคอที่เขาสวมอยู่
กล้องจับภาพตามแอโนแร็กขณะที่เขาหันหลังและเดินเข้าไปในถ�้ำมืด ๆ
ไม่กี่วินาทีต่อมาจอมเวทก็ไปถึงประตูไม้ที่ฝังอยู่กับผนังถ�้ำหิน บานประตูขนาด
มหึมาสองบานถูกขัดไว้ด้วยแท่งเหล็กสลักลวดลายเป็นรูปโล่และมังกร “นี่เป็น
เกมทีผ่ มไม่ได้ลองเล่นเลยกังวลอยูห่ น่อย ๆ อาจซ่อนไข่ไว้ลกึ ลับซับซ้อนเกินไป
จนยากจะหาเจอ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงตอนนี้ผมคง
เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว เพราะงั้นเราก็ต้องรอดูเท่านั้นแหละ”
แอโนแร็กดึงแท่งเหล็กออกแล้วผลักประตูบานคู่ให้เปิดออก เผยให้เห็น
คลังสมบัติใหญ่โตมโหฬารข้างใน หลังประตูเต็มไปด้วยเหรียญทองระยิบระยับ
กองสูงเป็นภูเขาเลากา รวมถึงถ้วยแก้วที่ประดับด้วยเพชรนิลจินดา5 เขาก้าว
เข้าไปก่อนหันหน้ากลับมาหาผู้ชม พร้อมกางแขนออกเพื่อยันประตูบานใหญ่ไว้
ไม่ให้ปิด6
“เอาละ เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา” แอโนแร็กประกาศ “ผมขอเริม่ การ
แข่งขันตามล่าไข่อีสเตอร์ ณ บัดนี้!” แล้วร่างของเขาก็หายวับไปในพริบตา
ปล่อยให้ผู้ชมจ้องมองกองสมบัติที่ส่องประกายระยิบระยับผ่านช่องประตูซึ่งเปิด
ค้างไว้
แล้วภาพวิดีโอก็ดับมืดลง
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เขาเสียชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้น กว่าสิบปีมาแล้วที่เว็บไซต์ของ
ฮัลลิเดย์มีเพียงภาพเคลื่อนไหวซ�้ำไปมาไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือภาพแอโนแร็กนั่ง
อยู่ในห้องสมุดที่มีบรรยากาศแบบยุคกลาง จอมเวทนั่งก้มหน้าอยู่ตรงโต๊ะที่มี
รอยขีดข่วนขณะผสมยาพร้อมกับอ่านต�ำราเวทมนตร์ฝุ่นเขรอะ ผนังด้านหลัง
ประดับภาพวาดมังกรสีด�ำตัวใหญ่
เวลานี้ภาพเคลื่อนไหวหายไปแล้ว แทนที่ด้วยตารางคะแนนเหมือนใน
ตู้เกมหยอดเหรียญยุคเก่า บนตารางแสดงชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด
สิบล�ำดับ แต่ละล�ำดับจะแสดงชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นอักษรย่อ ตอนนี้มันขึ้นชื่อ
เจดีเอช ซึ่งหมายถึงเจมส์ โดโนแวน ฮัลลิเดย์ ด้านหลังชื่อคือตัวเลขบอก
คะแนน ขณะนี้คะแนนของฮัลลิเดย์เป็นเลขศูนย์หกตัว ในเวลาไม่นานผู้คนก็
รู้จักตารางคะแนนนี้ในชื่อสกอร์บอร์ด
ใต้สกอร์บอร์ดเป็นไอคอนหน้าตาเหมือนหนังสือปกหนังเล่มเล็ก มันคือ
ลิงก์ดาวน์โหลดบันทึกแอโนแร็กฟรี ซึง่ เกิดจากการรวบรวมบันทึกหลายร้อยฉบับ
ทีไ่ ม่ได้ลงวันทีข่ องฮัลลิเดย์เข้าด้วยกัน ในบันทึกความยาวกว่าหนึง่ พันหน้ากลับ
ไม่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือกิจกรรมที่เขาท�ำในแต่ละวันเท่าไหร่
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อสังเกตที่ฮัลลิเดย์ได้จากวิดีโอเกม นิยายแนวไซไฟหรือ
แฟนตาซี ภาพยนตร์ หนังสือการ์ตูน และวัฒนธรรมป็อปยุค 80 นอกจาก
นี้ยังมีบทวิจารณ์ตลก ๆ ที่เขาเขียนสารพัดเรื่องตั้งแต่ศาสนายันน�ำ้ อัดลมสูตร
ไร้น�้ำตาล
เดอะฮันต์เป็นชื่อที่ใช้เรียกการแข่งขัน และมันก็เป็นประเด็นร้อนไปทั่ว
โลกในเวลาอันรวดเร็ว การตามล่าไข่อสี เตอร์ของฮัลลิเดย์กลายเป็นความใฝ่ฝัน
ของคนทุกเพศทุกวัยเทียบได้กบั การถูกลอตเตอรีร่ างวัลทีห่ นึง่ เป็นเกมทีใ่ คร ๆ
ก็เล่นได้ บันทึกแอโนแร็กบอกใบ้ไว้ว่าถ้าคุณหลงใหลในเรื่องต่าง ๆ คล้าย
ฮัลลิเดย์ก็จะเอื้อต่อการหาไข่เป็นพิเศษ และนั่นคือค�ำใบ้เดียวที่แอโนแร็กทิ้ง
ไว้ให้ เรื่องนี้ท�ำเอาคนทั้งโลกหันมาสนใจวัฒนธรรมป็อปยุค 80 กันยกใหญ่
แม้ว่ายุคสมัยนั้นจะสิ้นสุดไปแล้วกว่าห้าสิบปีก็ตาม
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ตอนนี้ทั้งภาพยนตร์ เพลง เกม และแฟชั่นในยุค 80 ฟื้นคืนชีพอีก
ครัง้ ในปี 2041 ทรงผมชีต้ งั้ กับกางเกงยีนส์ฟอกกลับมาฮิต วงดนตรีทนี่ ำ� เพลง
ป็อปยุค 80 มาท�ำใหม่ก็ครองชาร์ตทั้งหมด พวกผู้ใหญ่ที่โตมาในยุค 80 ต่าง
สัมผัสถึงประสบการณ์แปลก ๆ ในการนั่งดูลูกหลานหมกมุ่นกับการศึกษาเรื่อง
แฟชั่นสมัยที่พวกเขายังหนุ่มยังสาว
ระหว่างนั้นได้เกิดวัฒนธรรมย่อยขึ้นมา คนนับล้านใช้เวลาว่างทุกวินาที
ตามหาไข่ของฮัลลิเดย์ ในช่วงแรกมีคำ� เรียกพวกทีร่ ว่ มการแข่งขันว่าเอ้ก ฮันเตอร์
กระทั่งพูดรวบเหลือแค่กันเตอร์ ในที่สุด
ในปีแรกของการแข่งขันพวกกันเตอร์จะดูเท่หรือเจ๋งไม่นอ้ ย ผูใ้ ช้โอเอซิส
แทบทุกคนจึงชอบประกาศตัวว่าเป็นกันเตอร์
เมือ่ ครบรอบหนึง่ ปีการเสียชีวติ ของฮัลลิเดย์ กระแสเรือ่ งการแข่งขันก็เริม่
แผ่วลง ผ่านมาแล้วหนึ่งปีเต็มแต่ยังไม่มีใครหาอะไรเจอสักอย่างไม่ว่าจะเป็น
กุญแจหรือประตู ปัญหาหนึง่ ก็คอื โอเอซิสมีพนื้ ทีก่ ว้างใหญ่ไพศาลเกินไป ภายใน
นั้นประกอบด้วยโลกเสมือนจริงหลายพันแห่งซึ่งกุญแจอาจจะซ่อนอยู่ตรงไหน
ก็ได้ กันเตอร์คงต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะค้นหาได้ครบทุกแห่ง
แม้ว่าบรรดากันเตอร์มืออาชีพจะโม้ในบล็อกของตัวเองว่าใกล้หาเจอแล้ว
แต่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏชัดเจน ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าก�ำลังตามหาอะไรหรือ
ควรเริ่มหาจากจุดไหนด้วยซ�้ำ
แล้วเวลาก็ล่วงเลยไปอีกหนึ่งปี
และก็อีกปี
ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คนทั่วไปเลิกสนใจการแข่งขันไปแล้ว ผู้คนส่วนหนึ่งเริ่มคิดว่ามันอาจจะ
เป็นแค่เรื่องแหกตาของเศรษฐีสติเฟื่อง ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าต่อให้มีไข่อยู่
จริงก็คงไม่มีใครหาเจอ ในระหว่างนั้นโอเอซิสพัฒนาไปไกลและมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ มีกระทั่งระบบป้องกันในกรณีที่มีคนพยายามซื้อกิจการหรือท�ำสิ่งที่ขัด
ต่อกฎเหล็กในพินยั กรรมของฮัลลิเดย์ รวมถึงมีกลุม่ ทนายทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
ดูแลทรัพย์สมบัติของเขาโดยเฉพาะ
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ไข่อีสเตอร์ของฮัลลิเดย์ค่อย ๆ กลายเป็นเรื่องเล่าปากต่อปาก กันเตอร์
ที่ยังยึดมั่นกับภารกิจกลับโดนเยาะเย้ยถากถาง ในแต่ละปีเมื่อถึงวันครบรอบ
การเสียชีวิตของฮัลลิเดย์ นักข่าวจะรายงานข่าวเป็นเชิงขบขันว่าการแข่งขันยัง
ไม่มีความคืบหน้าแม้แต่น้อย พวกกันเตอร์พากันถอนตัวไปเรื่อย ๆ เพราะเชื่อ
ว่าฮัลลิเดย์คงซ่อนไข่ไว้ในที่ที่ไม่มีทางหาเจอ
ผ่านไปอีกหนึ่งปี
และอีกหนึ่งปี
จนกระทั่งค�่ำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2045 มีชื่ออวตารชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นที่
แถวบนสุดของสกอร์บอร์ดเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งโลก หลังจากห้าปีอัน
ยาวนานผ่านพ้นไป เด็กหนุุ่มอายุสิบแปดที่อาศัยอยู่ในรถบ้านย่านชานเมือง
โอคลาโฮมาซิตี้ก็ค้นพบกุญแจทองแดงในที่สุด
เด็กคนนั้นคือผมเอง
บรรดาหนังสือ การ์ตูน ภาพยนตร์ และมินิซีรีส์พยายามจะถ่ายทอด
เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแบบละเอียดยิบ แต่ทั้งหมดนั้นล้วนผิดเพี้ยนไป
ตาม ๆ กัน ผมจึงอยากบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ทั้งหมดให้รู้แล้วรู้รอดเสียที
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เมื่อวิเคราะห์ฉากนี้โดยละเอียดจะพบว่าบรรดาเด็กวัยรุ่นด้านหลังคือเหล่าตัวประกอบ
จากภาพยนตร์วยั รุน่ หลายเรือ่ งด้วยกัน ซึง่ ทัง้ หมดเป็นผลงานการก�ำกับของจอห์น ฮิวจ์ส
คาดว่าฮัลลิเดย์ใช้เทคนิคตัดต่อวิดีโอนี้ขึ้นมา
นี่คือฉากหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Heathers ซึ่งฉายในปี 1989 ฮัลลิเดย์ใช้เทคนิค
ดิจิตอลสร้างห้องท�ำพิธีศพขึ้นมาใหม่และตัดต่อใส่ตัวเองเข้าไป
เมือ่ ตรวจสอบภาพด้วยความละเอียดสูงแล้วจะพบว่าเหรียญควอเตอร์ทงั้ สองเหรียญผลิต
ขึ้นเมื่อปี 1984
คนที่ ม าร่ ว มงานศพคื อ นั ก แสดงและตั ว ประกอบจากฉากงานศพในภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
Heathers เราจะเห็นวิโนนา ไรเดอร์และคริสเตียน สเลเทอร์นักแสดงน�ำของเรื่อง
นั่งอยู่หลังห้อง
นักวิเคราะห์เผยว่าในกองสมบัติมีสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง ที่โดดเด่นก็มีคอมพิวเตอร์
ตัง้ โต๊ะรุน่ แรก ๆ (แอปเปิลทูอี คอมโมดอร์ 64 อาตาริ 800เอ็กซ์แอล และคอมพิวเตอร์
สีทอี าร์เอส-80 รุน่ 2) อุปกรณ์ควบคุมเกมหลายรุน่ ส�ำหรับเกมหลากหลายประเภท และ
ลูกเต๋านับร้อยลูกที่ใช้เล่นเกมบทบาทสมมุติชนิดเล่นบนกระดาน
ฉากนี้มาจากภาพหน้าปกของดันเจียน มาสเตอร์ส ไกด์ คู่มือเล่นเกมดันเจียนส์แอนด์ดรากอนส์ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1983 ภาพที่ว่านี้เป็นผลงานของเจฟฟ์ อีสลีย์นักวาดภาพแนว
แฟนตาซี
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มนุษย์ต้องพบเจอสารพัดเรื่องวายป่วงแทบจะทั้งชีวิต
วิดีโอเกมเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้การมีชีวิตอยู่
ไม่ได้เลวร้ายเสียทีเดียว
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— บันทึกแอโนแร็ก บทที่ 91 วรรค 1-2
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ผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงปืนดังมาจากสแต็กของเพื่อนบ้าน สิ้นเสียงปืน

SA

M

ตามมาด้วยเสียงตะโกนอู้อี้และเสียงกรีดร้อง กระทั่งเงียบสนิทในที่สุด
เสียงปืนไม่ใช่เรือ่ งแปลกส�ำหรับสถานทีอ่ ย่างสแต็ก แต่ผมก็ยงั สะดุง้ อยูด่ ี
และในเมื่อหลับต่อไม่ลงแน่ ๆ ผมเลยคิดจะใช้เวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทบทวน
ทักษะการเล่นเกมตู้หยอดเหรียญรุ่นเก่า ๆ ทั้งเกมกาลาก้า ดีเฟนเดอร์ และ
แอสเตอรอยด์ส อุปกรณ์ดจิ ติ อลทีใ่ ช้เล่นเกมพวกนีก้ ลายเป็นของล้าสมัยซึง่ โดน
เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปตั้งแต่ก่อนผมเกิดเสียอีก แต่เพราะผมเป็นกันเตอร์ ผม
จึงไม่ได้มองว่าพวกมันเป็นแค่วัตถุโบราณความคมชัดต�ำ่ แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ เทียบได้กับเสาหลักของวิหารแพนธีออนเลยก็ว่าได้
ดังนั้นผมจึงเล่นเกมเก่าแก่พวกนี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเสมอมา
ผมนอนคุดคูอ้ ยูใ่ นถุงนอนเก่าตรงมุมห้องซักรีดแคบ ๆ ในรถบ้านซึง่ เป็น
ส่วนหนึง่ ของสแต็ก อาศัยซุกตัวอยูใ่ นพืน้ ทีว่ า่ งระหว่างผนังและเครือ่ งอบผ้า ป้า
อลิซไม่อยากให้ผมเสนอหน้าเข้าไปในห้องของป้าที่อยู่อีกฝั่ง แต่ใช่ว่าผมจะรู้สึก
แย่อะไรนะ ผมชอบอยูค่ นเดียวเงียบ ๆ ในห้องซักรีดอุน่ ๆ นีอ่ ยูแ่ ล้วเพราะรูส้ กึ
เป็นส่วนตัวดี ไหนจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกระจายมาถึง แถมยังมีกลิ่น
หอม ๆ ของน�้ำยาซักผ้าและน�้ำยาปรับผ้านุ่มด้วย ในขณะที่บริเวณอื่นมีแต่กลิ่น
ฉี่แมวฉุน ๆ คละเคล้าไปกับกลิ่นความยากจนชวนสังเวช

