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คำ�นำ�

จริงเหรอที่เราสามารถเลือกเส้นทางชีวิตได้ด้วยตัวเอง

คงมีสักคร้ังหน่ึงในชีวิตที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงซึ่ง 

มีตัวเลือกให้เราไม่มากนัก และอาจมีข้อจำากัดบางอย่างบีบบังคับให้จำาต้องเลือก 

ช้อยส์หนึ่งไป บางคร้ังอาจถึงข้ันจำาใจเพราะคำาว่า ‘จำาเป็น’ ดูเหมือนประโยคท่ีว่า 

คนเราทุกคนต่างเลือกเส้นทางชีวิตให้กับตนเองได้อาจเป็นแค่คำาพูดสวยหรูท่ีไม่มีวัน

เป็นจริง อย่าง ‘คิมชิน’ ผู้เป็นนักแสดงไอดอลชื่อดังคนนั้นเองก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากนัก 

ทัง้ๆ ทีอ่ยู่เหนอืใครต่อใคร แต่กลบัต้องใช้ชีวติอย่างสิน้หวังอยู่ในกำามอืของคนคนเดยีว

ก็เพราะความจำาเป็น

หลายคนบอกว่าทางเดินของเขาช่างสวยหรู เปลือกนอกของความมีชื่อเสียง 

พวกน้ันทำาให้ภาพความจริงถูกบิดเบือน สุดท้ายชายหนุ่มจึงได้แต่ยืนอยู่บนจุดสูงสุด

ของวงการบันเทิงด้วยความว่างเปล่า หากสามารถจากโลกน้ีไปได้ ชินก็จะเลือก 

เส้นทางนัน้เองด้วยความเต็มใจ เพราะสำาหรบัเขาแล้ว...การมชีวิีตอยู่บนโลกสดีำาใบนี้

มนัเลวร้ายกว่าการจมดิง่ลงสูห้่วงแห่งความตายเสยีอกี แต่คิมชนิไม่มทีางเลือก เขายัง

ต้องใช้ชีวิตต่อไป แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องการเลยก็ตาม

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย overgraY ได้ที่

www.facebook.com/overgrayyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน

Pre The Star's Love Relationship.indd   4 14/3/2562 BE   12:30



5Black Coffee

การล่อลวงของไซเรน 

บทที่ 1

แม้จะเป็นฤดูหนาวที่หนาวเหน็บ แต่พยองชังในเดือนมกราคมก็ยัง 

เนืองแน่นไปด้วยผู้คน โดยเฉพาะวันน้ีย่ิงเยอะเป็นพิเศษ ผู้คนเบียดเสียดกัน

มากจนเจ้าหน้าท่ีต�ารวจต้องมาคอยดูแลจัดระเบียบ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจ 

ต้านแรงมหาศาลของฝูงชน

และชินก�าลังนั่งอยู่ในรถที่จอดอยู่ท่ามกลางฝูงชนนั้น

"อ๊ะ ชิน!"

"ชิน! คิมชิน"

เสียงตะโกนดังขึ้น

"ตายแล้ว ท�าไงดีล่ะนี่"

ผู้จัดการหันไปถามชิน พวกเขามาท่ีน่ีเพ่ือถ่ายท�าละคร แต่ต้องพบกับ

ผู้คนมากมายกว่าที่คาด แม้อยากจะยื่นเท้าออกไปนอกรถสักก้าว แต่ก็กลัว

ร่างกายจะถูกฉีกกระชากออกจากกัน

"กรณุาหลบด้วยครบั หากพวกคณุยังท�าแบบนี ้ทางเราก็จะถ่ายท�าไม่ได้

นะครับ"

ทีมงานช่วยกันตะโกนแต่ก็ไม่บังเกิดผลอันใด พวกเขายังคงยืนหยัด 

โบกไม้โบกมือพลางกรีดร้องใส่รถตู้ที่ชินก�าลังนั่งอยู่

"คงไม่ได้การ เอาเป็นว่าวันน้ีเราคงต้องยกเลกิการถ่ายท�า แล้วพรุง่นีค่้อย

ออกมาถ่ายใหม่ตอนเช้ามืด"
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ผู้ก�ากับไม่อาจรอได้อีกต่อไป จึงหันไปตะโกนสั่งให้ทีมงานแยกย้าย

"จะให้ขนย้ายอุปกรณ์มากมายมาอีกรอบน่ะเหรอ"

"แล้วทีมงานตั้งหลายคนจะให้ไปนอนที่ไหนกัน"

เสียงบ่นอย่างไม่พอใจเริ่มดังขึ้นในหมู่ทีมงาน

"ชิน ผู้ก�ากับสั่งยกเลิกกองถ่ายแล้วให้มาใหม่เช้ามืดพรุ่งนี้"

ผู้จัดการกดวางโทรศัพท์ แล้วหันไปบอกชิน

"ไม่ได้ เช้ามืดพรุ่งนี้ผมต้องไปที่อื่น"

"พูดอะไรน่ะ จะให้ถ่ายตอนนี้คงไม่ไหวหรอก แล้วก็..."

ชินเปิดประตูรถออกก่อนที่ผู้จัดการจะพูดจบ

"เฮ้! ชิน นายบ้าไปแล้วรึไง!"

ผู้จัดการตะโกนเสียงดัง

ทันทีที่เห็นชินในชุดโค้ตยาวกระโดดลงจากรถ ฝูงชนก็พากันกรีดร้อง 

สมาร์ตโฟนทีถู่กชข้ึูนเหนือศรีษะต่างแข่งกันรวัแสงแฟลช ชนิมองฝงูคนท่ีก�าลงั

เบียดเสียดกันอยู่ตรงหน้าเขาก่อนจะพูดออกไปว่า

"ผมอนุญาตให้ทุกคนถ่ายรูปได้ตามต้องการ พวกคุณอุตส่าห์เดินทาง

ไกลมาถึงทีน่ี่ในวันทีอ่ากาศหนาวขนาดนี ้การได้มาทกัทายและถ่ายรปูร่วมกัน

กับพวกคุณเป็นความสุขของผมเหมือนกัน แต่ก่อนอื่นต้องขอท�างานของผม 

ในวันนี้ให้เสร็จเสียก่อนนะครับ" 

ชนิผายมอืไปทีด้่านซ้าย เนนิลาดชนัถูกปกคลมุไปด้วยหิมะขาวโพลนซึง่

ไร้ร่องรอยการเหยียบย�่าของผู้คน วันนี้ชินได้รับบทแสดงเป็น 'แฮชัน' นักกีฬา

สกีระดบัประเทศ และคูแ่ข่งของเขาในละครก็คอืยนุชองโฮทีเ่ป็นนกักีฬาระดบั

ประเทศจริงๆ ยุนชองโฮอุตส่าห์เลื่อนตารางซ้อมท้ังหมดเพ่ือการถ่ายท�าใน 

วันนี้ และได้เดินทางมาถึงตั้งแต่สองชั่วโมงก่อนแล้ว 

"วันนี้ผมมีนัดถ่ายฉากเล่นสกีกับคุณยุนชองโฮนักกีฬาระดับประเทศท่ี

ทกุคนรูจ้กัด ีแต่เมือ่ก้ีผมเพ่ิงได้รบัแจ้งว่าการถ่ายท�าอาจจะถูกยกเลกิ...น่าเสยีดาย 

จริงๆ ครับ"

ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังข้ึนท่ามกลางกลุ่มแฟนคลับ "ไม่ได้นะ"  
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ชินฉีกยิ้มให้ทันที และเมื่อเห็นรอยยิ้มที่เผยให้เห็นฟันขาวสะอาด และดวงตา

ที่ขยิบลงข้างหนึ่ง แฟนคลับก็พากันกรีดร้อง

"ผมควรจะกลับหรือทุกคนจะช่วยเปิดทางให้ผมได้เข้าไปถ่ายท�าดีครับ"

เมื่อเห็นชินมีสีหน้าหม่นหมอง แฟนคลับก็รับรู้ได้ว่าชินต้องการอะไร

"ไปถ่ายท�าเถอะ คิมชิน!"

"กรี๊ดดด ชิน! ได้โปรดมองมาทางนี้หน่อยค่ะ"

เสียงตะโกนของแฟนคลับดังระงม

"ไปถ่ายเถอะค่ะ"

ชินส่งย้ิมพร้อมกับโบกมือเบาๆ ทุกครั้งท่ีเขาย้ิม แสงแดดท่ีเจิดจ้าก็ 

ส่องกระทบฟันขาวสะอาดจนเป็นประกายแสบตา 

คิมชิน 

อายุยี่สิบห้าปี สูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร

ช่วงที่เพ่ิงเข้าวงการตอนอายุสิบห้าหลายคนพูดว่าเขาเป็นเหมือน 

'ดาวหาง' แม้ไม่ได้ย้อมสีผม แต่เส้นผมของเขากลับมีสีน�้าตาลเงางามดั่งขน

ของราชสห์ี ผลงานแรกของเขาคือการได้รบับทเป็นเพ่ือนพระเอกในละครเรือ่ง 

'School Zone' แม้จะเป็นการแสดงครั้งแรก แต่ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและ

ความสามารถในการแสดงที่ไม่เหมือนคนเพ่ิงเข้าวงการก็ท�าให้ผู้คนเริ่มให้

ความสนใจ เรตติ้งของเขาพุ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า

ตัวประกอบแสดงดีกว่าตัวเอก คอลัมน์ต่างๆ ก็เริ่มหันมาเขียนถึงเขา แล้ว 

คิมชินก็ได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเย่ียม พร้อมท้ังได้รับการยอมรับ 

ในฐานะนักแสดงวัยรุ่นมากฝีมือ จากนั้นไม่นานผู้คนก็เริ่มหันมาเรียกชินว่า 

'การล่อลวงของไซเรน'*

ทันทีที่แฟนคลับพากันขยับคนละนิดคนละหน่อยเพื่อให้มีช่องว่าง ชินก็

* ไซเรน (Siren) ปีศาจสตรแีห่งต�านานเทพปกรณัมกรกี ผูม้มีนตราแห่งเสยีงเพลงเป็นอาวุธร้าย พวกนางอาศัย
อยู่บนเกาะเล็กๆ และใช้เสียงเพลงหลอกล่อมนุษย์ที่ล่องเรือผ่านมาให้ตกอยู่ในมนตร์สะกดเพ่ือจับมนุษย์ 
เหล่านั้นกินเป็นอาหาร
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รบีสาวเท้าเดนิผ่านไปอย่างไม่ลงัเล ระหว่างทางแฟนคลับบางคนกระโดดออก

มาจับตัวเขา แต่เขาก็ไม่ว่าอะไร ชินเพียงแค่หยุดเดินชั่วครู่แล้วส่งยิ้มให้ ก่อน

จะเดินต่อไป 

มันช่างเหมือนกับภาพที่ชาวประมงติดกับดักของนางไซเรนเสียจริงๆ

***

"ระวังด้วยล่ะ ทางลาดชนัน้ียาวถึงหนึง่กิโลเมตรเลยนะ พอเอาธงลงแล้ว

ก็เริ่มได้เลย เข้าใจมั้ย"

ผู ้ก�ากับพูดกับชินผ่านทางวิทยุสื่อสาร แม้ทีมงานจะหาสต๊ันต์แมน 

มาแล้ว แต่ชินก็ปฏิเสธ และข้ึนลิฟต์พาตัวเองขึ้นไปบนยอดเสียแล้ว ชุดสกี 

สีขาวลายเรขาคณิตสีฟ้าครามขับผิวของเขาให้ดูขาวผ่องข้ึนไปอีก ชิน 

เลื่อนแว่นลงมาเพ่ือปกป้องดวงตาจากแสงแดดและลม สวมถุงมือสกีสีขาว 

ล็อกรองเท้ากับกระดานสกีให้แน่นหนา

"คงไม่เป็นไรนะ เคยได้ยินมาว่าเขามีความสามารถด้านกีฬามากกว่า 

คนอื่น แต่ว่าเนินเขาที่นี่ก็ลาดชันเอาการอยู่"

ผู้ก�ากับหันไปเอ่ยถามผู้จัดการด้วยแววตาเป็นกังวล

"ชินบอกว่าไม่เป็นไร คงต้องลองดูสักตั้งนะ คุณผู้ก�ากับ"

"แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะก็ เป็นข่าวดังไปท่ัวประเทศแน่ ผมว่าใช้

สตั๊นต์แมนเถอะ ลองถามชินดูอีกสักครั้งดีมั้ย"

อาจจะเพราะเป็นกังวลอยู่แล้วพอได้ยินผูก้�ากับเอ่ยถามอกีครัง้ ผูจ้ดัการ

ก็รบีหยิบมอืถือขึน้กดอย่างไม่ลงัเล แต่หลงัจบการสนทนา ผูจ้ดัการก็ถอนหายใจ 

เฮือกใหญ่ 

"ว่าไง จะใช้สตั๊นต์แมนมั้ย"

ผู้จัดการส่ายหน้าเมื่อได้ยินผู้ก�ากับเร่งเอาค�าตอบ

"ไม่รู้ว่าเขาก�าลังคิดอะไรอยู่ แต่เขามั่นใจแน่นะ"

"ดูโน่น! ชินก�าลังลงมาแล้วครับ!"
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ผู้จัดการชี้ไปที่เนินเขา

"ว่าไงนะ ลงมาแล้วเหรอ"

"เมือ่ก้ีบอกว่าอยากลงมาซ้อมเพ่ือยืดเส้นยืดสายสักรอบก่อน และอยาก

ให้คุณผู้ก�ากับเห็นฝีมือของเขาด้วยครับ"

ผู้จัดการอธิบายพร้อมโบกมือให้ชินที่ก�าลังไถลลงมา

"นั่นชินลงมาแล้ว!"

พ้ืนหิมะขาวเนียนเกิดเส้นสองเส้นตามร่างของชนิท่ีไถลลงมา แฟนคลบั

พากันตะโกนเสียงดังเมื่อเห็นชิน

"กรี๊ด!"

พอลงมาได้ประมาณครึ่งทาง ชินก็เอียงตัวเพ่ือจะท�า Carving Short 

Turns ร่างที่โน้มลงแทบจรดพื้นฉวัดเฉวียนซิกแซ็กไปมา ท่าทางที่คล่องแคล่ว

นั้นดูสง่างามมาก พอไถลลงมาถึงข้างล่าง ชินก็ค่อยๆ หมุนตัวแล้วรวบขาทั้ง

สองข้างเข้าหากัน ภาพท่ีเขาเคลือ่นไหวมาดมัน่ท่ามกลางหิมะถกูโพสต์ลงโลก

โซเชียลอย่างรวดเร็ว 

"ชะ...ชิน...ชิน"

"เท่มาก"

"สุดยอดไปเลย"

ทุกคนพากันอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึง

***

"ขอบคุณมากนะครับ"

ชินค้อมศีรษะลงต�่าพร้อมกับเอ่ยค�าขอบคุณ ทีมงานท่ีต้องอดทน 

ถ่ายท�าท่ามกลางความหนาวเหนบ็บนพ้ืนหิมะและพ้ืนน�า้แข็งย่อมล�าบากกว่า

เขาที่เป็นนักแสดง 

"ชิน รีบดื่มนี่สิ"

ผู้จัดการยื่นกาแฟร้อนให้ ชินจึงยื่นมือออกไปรับ
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"ผู้ก�ากับชวนดื่มด้วยนะคืนนี้" ผู้จัดการลองเอ่ยชวนดู 

"ถ้าอยากไปพี่ก็ไปเถอะ วันนี้ผมขอบาย"

ชินหัวเราะก่อนจะขึ้นรถ ผู้จัดการที่รู้สึกเปรี้ยวปากอยากดื่มจึงมองตาม

ชินอย่างเซ็งๆ

"พวกผมไปก่อนนะครับ คืนนี้ขอให้สนุกกันนะครับ"

ผู้จัดการหันไปโบกมือและตะโกนล�่าลาทีมงานอย่างเสียดายที่คืนนี้ 

ไม่ได้ไปสังสรรค์ด้วย ทว่าทันทีที่ขึ้นรถ เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น แล้วชื่อบน

หน้าจอก็ท�าให้สีหน้าของผู้จัดการเคร่งเครียดทันที

'ประธานลี...'

***

"จะกลับบ้านเลยใช่มั้ย"

"หืม? เอ่อ..."

ผู ้จัดการมีอาการลังเล แล้วละมือข้างหนึ่งที่จับพวงมาลัยไปหยิบ

ผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดฝ่ามือที่ชุ่มเหงื่อ

"เอ่อ ชิน..."

"ชู่ว แป๊บนึง"

สายตาของชินจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างของรถท่ีก�าลงัจอดตดิไฟแดง 

ภาพหน้าจอขนาดใหญ่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเขา ชินรีบเลื่อนกระจกรถลง

ทันที 

"เมื่อเท่ียงคืนที่ผ่านมาน้ีนายชิมได้ถูกท�าร้ายจนเสียชีวิต จากค�าให้การ

ของผู้เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นได้เล่าว่าคนร้ายสวมเสื้อกันฝนสีด�า ใส่หน้ากาก

และสวมหมวกปิดบังใบหน้า ใช้อาวุธท�าร้ายนายชิมที่เพิ่งลงจากรถ"

ชนิเลือ่นกระจกขึน้ ประจวบเหมาะกบัทีส่ญัญาณไฟจราจรเปลีย่นสพีอดี 

รถจึงเคลื่อนตัวออกไป 
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"ฮีโร่..."

ชินหลับตาลงแล้วพึมพ�าเบาๆ

"เมือ่เวลาประมาณห้านาฬิกาของวนันี ้นายโอผูต้้องสงสยัคดฆ่ีาชงิทรพัย์

ในเขตมาโพถูกมดัมอืมดัเท้า และน�าตวัมาท้ิงไว้หน้าสถานีต�ารวจเขตคังนัมใน

กรงุโซล ผูค้นพากันเรยีกคนทีจั่บตัวคนร้ายมาให้ต�ารวจคนน้ีว่าฮโีร่ ซึง่ฮโีร่คนนี้

เป็นคนลึกลับที่ไม่เคยปรากฏตัวให้ใครเห็น เราลองมาสืบหาตัวตนของเขา 

กันดีมั้ยคะ"

เสียงที่ดังมาจากวิทยุท�าให้ความคิดของชินจมดิ่ง

ตัวตนของฮีโร่ที่ใครๆ ต่างก็พูดถึง

เหมือนกับผู้ชายคนนั้นที่ช่วยเขาจากกองเพลิง

ในวันนั้น...

ความทรงจ�าในอดีตพลันปรากฏขึ้นในสมอง
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"เอาล่ะ ถึงแล้ว"

คงเพราะการถ่ายท�าท่ียาวนานถึงสิบชั่วโมงท�าให้ชินอ่อนล้าจนน่ังหลับ

มาตลอดทาง สิ้นเสียงของผู้จัดการชินก็ค่อยๆ ลืมตาขึ้นมาช้าๆ

"ไม่ได้กลับบ้านหรอกเหรอ"

เขานึกว่าจะได้กลับบ้านอันเงียบสงบ ทว่ากลับเห็นแสงไฟระยิบระยับ 

เทีย่งคนืกว่าแล้ว ราตรทีีค่วรสงบเงยีบกลบัสว่างไสวราวกับกลางวนั หญงิชาย

คู่หน่ึงก�าลังยืนอิงแอบแนบชิดก่อนจะพากันเดินหายเข้าไปในซอย แค่มอง

ผ่านๆ ก็รับรู้ได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานบันเทิง

ชินเหลือบไปเห็นคนคุ้นหน้าที่หน้าประตู

"พี่ หรือว่า..."

ใบหน้าของชินพลันซีดเผือด แม้ตารางงานจะแน่นมากจนได้นอนเพียง

วันละไม่เกินสามชั่วโมง บางวันถึงกับต้องนอนเอาแรงในรถ จนสุขภาพย�่าแย่ 

ทรุดโทรม แต่เหตุผลที่เขาหน้าซีดในครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยเรื่องนั้น

"ขอโทษนะชิน ขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวได้มั้ย"

ใบหน้าชินค่อยๆ ปรากฏความโกรธขึ้น ดวงตาท่ีอุตส่าห์ฝืนความ 

อ่อนล้าพลันถลึงตาจ้องอีกฝ่าย หัวใจเต้นแรง ปลายนิ้วมือสั่นระริก ร่างกายที่

จดจ�าความหวาดกลวัก�าลงัแสดงปฏิกิรยิา ชนิกัดรมิฝีปากแน่นเพ่ือไม่ให้ตัวเอง

แสดงอาการเครียดออกมา

ค�าสาปของพระเจ้าจอมปลอม 

บทที่ 2
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"คราวที่แล้วพี่ก็บอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่เหรอ"

เขาไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าจะต้องมาเหยียบสถานท่ีท่ีไม่ต้องการจะ 

มาอีก

"ตั้งแต่นี้ไปพี่ไม่ใช่ผู้จัดการของผมอีกต่อไปแล้ว!"

ชนิตะโกนเสยีงดงัแล้วเอือ้มมอืไปเปิดประตูรถ ทันทีท่ีกระโดดลงจากรถ 

ร่างกายก็ปะทะกับความหนาวเหน็บ เน้ือตวัสัน่ระรกิด้วยความหนาวไม่ต่างไป

จากภายในท่ีสั่นระริกด้วยความหวาดกลัว หากแต่เขาไม่มีเวลามากพอท่ีจะ

หยิบเสื้อโค้ตติดมือมาด้วย เพราะเขาต้องการไปจากสถานที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ 

"ชิน รอก่อน ชิน"

ชินว่ิงเข้าไปในซอยแคบ ท้ิงเสียงตะโกนเรียกชื่อเขาไว้ด้านหลัง แต ่

หลงัจากวิง่ไปได้ไม่เท่าไหร่ ร่างของเขาก็ถกูมอืของชายร่างโตสองสามคนลาก

กลับมา 

"ปล่อย! บอกว่าให้ปล่อยไงเล่า"

แววตาท่ีโกรธแค้นของชินได้เปลี่ยนเป็นแววตาส้ินหวัง มือขนาดใหญ่

ปิดปากท่ีก�าลังร้องตะโกนของชิน แล้วคนท่ีเหลือก็รีบเอาผ้าสีด�าคลุมหัวของ

ชินเพื่อไม่ให้ใครมาเห็น

"ชิน..."

ผู้จัดการที่ไม่รู้ว่าตนควรจะท�าอย่างไรดีได้แต่เรียกชื่อชินเบาๆ

เสียงเพลงดังกระหึ่มไปทั่วจนเย่ือแก้วหูแทบทะลุ ชินในสภาพท่ีมือ 

ถูกมัดและร่างเปลือยเปล่าก�าลังเดินตามพวกมันไปท่ามกลางความมืดมิด  

พอขึ้นบันไดไปไม่ก่ีขั้น ผ้าที่คลุมหัวอยู่ก็ถูกถอดออก ตอนน้ีเขาก�าลังยืนอยู่ 

หน้าห้อง VVIP ชัน้สาม แม้ผ้าคลมุจะถูกดงึออก แต่ร่างของเขาก็ยังไม่ถูกปล่อย

ให้เป็นอิสระ พวกมันใช้เศษผ้าเล็กๆ ปิดตาของเขาอีกครั้ง ก่อนจะผลักร่าง 

ของเขาไปด้านหน้า แล้วเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้น

"ว้าว"
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"อุ๊ยตาย"

เสียงอุทานของผู้หญิงหลายคนดังขึ้น เมื่อร่างของชินที่ไร้ซึ่งเสื้อผ้า

ปรากฏตัวก่อนจะถูกจับไปนอนบนโต๊ะกลางห้อง 

"นี่มันเหนือกว่าที่คาดเอาไว้อีกนะ"

"นึกว่าจะอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิงเสียอีก ที่ไหนได้ดูกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

ตรงนี้สิ"

"ท่าทางจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก"

เสียงเหล่านั้นก�าลังวิจารณ์ร่างที่เปลือยเปล่าของชินอย่างสนุกสนาน

"ว่าแต่พวกเราท�าอย่างนี้ได้เหรอ"

"..."

เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังแทรกข้ึนมา ห้องน้ีถูกสร้างให้เป็นห้องท่ี

ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก แถมยังมีการป้องกันที่แน่นหนาเพ่ือไม่ให ้

ผู้ใดเข้ามารบกวนการละเล่นอันลึกลับของพวกเธอได้

"ฉันมอบเงินมากมายให้ท่านประธานลี หยุดกังวล แล้วมาสนุกกัน 

ดีกว่า"

"เหรอ งั้นมาสนุกกันเถอะ"

ชินรู้สึกได้ถึงน�้าเสียงเหยียดหยาม บรรยากาศในห้องชวนให้อึดอัดจน

หายใจไม่ออก

"ปล่อย! บอกให้ปล่อย!"

ชินตะคอกใส่ผู้ชายที่จับขาทั้งสองของเขาเอาไว้

"นี่เธอดูสิ ตรงนี้น่ารักเหลือเกิน"

แต่พวกผู้หญิงก็ไม่ได้แยแสการดิ้นรนขัดขืนของชินเลย

แกร๊ก...

ชินหันหน้าไปตามเสียงที่ดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิด ขาของเขา 

พ้นพันธนาการจากมือของผู้ชายสองคนน้ันแล้ว เมื่อเหลือชินเพียงคนเดียว  

บทสนทนาของพวกเธอก็ยิ่งประเจิดประเจ้อขึ้นเรื่อยๆ 
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"อุ๊ยตาย ตรงนี้ยังเฉาอยู่เลย ที่นี่มีผู้หญิงอยู่ตั้งสี่คน ผู้ชายอย่างนายจะ

มาเฉาแบบนี้ได้ยังไง"

สิ้นเสียงเธอคนนั้นก็มีอะไรเย็นๆ สัมผัสที่กลางตัวของชินทันที

"อึก"

เสียงครางสั้นๆ ดังออกมาจากปากของชินที่ถูกปิดตา

มันคือน�้าแข็ง เพียงแค่น�้าแข็งเย็นเฉียบหน่ึงก้อนก็สามารถปลุก 

ความเป็นชายของเขาข้ึนมาได้ พวกเธอพากันหัวเราะคิกคักเมื่อเห็นปฏิกิริยา

ของสิ่งนั้นที่ก�าลังตื่นจากการหลับใหล

"ใครจะเริ่มก่อนดี"

ร่างของชินสั่นระริกเมื่อความเป็นชายของตัวเองก�าลังถูกปลายนิ้วของ 

ผู้หญิงแตะต้อง

"ไหนๆ ก็จะท�าแล้ว ฉนัอยากจ้องตาระหว่างท�าด้วยน่ะ แกะทีปิ่ดตาออก

ได้มั้ย"

"อืม"

"ไม่ได้ ลืมกฎของท่ีน่ีแล้วเหรอ ให้ชินเห็นหน้าพวกเราคงไม่ใช่เรื่องดี 

เท่าไหร่ เอาเป็นว่าพอใจกันแค่ตรงนี้ก็พอนะ"

ความหนาวเหนบ็และแสนจะเย็นชาบางอย่างกระทบความรูสึ้กของเขา

ทันทีเมื่อได้ยินเสียงพูดนั้น

"อึก...อา"

ทันทีท่ีความเป็นชายถูกส่งเข้าปากของผู้หญิงคนหน่ึง เสียงร้องทรมาน

พลันหลุดออกจากปาก ชินรับรู้ถึงใบหน้าหยามเหยียดของพวกเธอท่ีก�าลังใช้

ร่างเปลือยเปล่าของเขาเป็นของเล่น

ช่างน่าอัปยศเหลือเกิน

"อึก..."

พอเห็นอาการตอบสนองของชิน คนที่ก�าลังดื่มด�่ากับความเป็นชาย 

ของเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างพอใจ

"เดีย๋วจะช่วยท�าให้มคีวามสขุมากกว่านี ้ไม่ต้องเกรง็นะ บางทอีาจเพราะ
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ยังเด็ก ขืนยังเกร็งอยู่แบบนี้จะไม่สนุกเอานะ"

หญิงคนเดมิค่อยๆ ลบูคล�าต้นขาก่อนจะบดิเน้ือของชนิเบาๆ แต่ชนิกลบั

รู้สึกโกรธมากกว่าสุขสม กัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึม ร่างกายสั่นสะท้านไป

ด้วยความโกรธ สมองเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง

'พี่ฮะ เมื่อไหร่พี่จะมาหาพวกผมอีกเหรอฮะ'

เขานึกถึง 'บ้านแห่งสันติสุข' ที่เขา ฮยอน และน้องๆ อาศัยอยู่ ใบหน้า

อันบริสุทธิ์และงดงามของเด็กๆ ปรากฏขึ้น

"อึก"

ใช่ ต้องทนให้ได้ ทนให้ได้เพื่อเด็กๆ ที่ก�าลังรอเขาอยู่...

"สุดยอด นี่คือความเมตตาของพระเจ้า"

มือผู้หญิงคนเดิมจับความเป็นชายที่แดงก�่าและขยายใหญ่อย่างเต็มที่

เอาไว้ ก่อนจะค่อยๆ พามันเข้าไปในช่องทางของตน แล้วเริ่มต้นขยับอย่าง 

หนักหน่วงจนร่างของชินโยกไหว

ความเมตตาของพระเจ้างั้นเหรอ

"อึก"

ค�าสาปเสียมากกว่า ค�าสาปของพระเจ้าจอมปลอม

ชินถึงกับกลั้นเสียงร้องไม่อยู่เมื่อถูกกระตุ้นอย่างไม่หยุดหย่อน

***

"ชิน โอเคมั้ย"

พอเสยีงสวมใส่เสือ้ผ้าของผูห้ญิงพวกนัน้เงยีบลงไปได้ห้านาท ีผูจ้ดัการ

ก็วิ่งเข้ามา เขารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปนานมาก ขาท้ังสองไร้ความรู้สึกไป 

นานแลว้ สองมือของผูจ้ัดการชว่ยแก้มัดแขนขาของเขา ก่อนจะปลดผา้ปดิตา

ออกให้

"อา..."

เมื่อดวงตาที่ถูกปิดอยู่นานกระทบกับแสงไฟ ความรู้สึกปวดก็จี๊ดขึ้นมา
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สว่างขนาดน้ีเชยีวเหรอ สถานท่ีท่ีนึกว่ามดืกลบัสว่างถึงเพียงนี ้ความอดสู 

ท�าให้ใบหน้าของชินแดงก�่า

"ขอโทษนะ ขอโทษ..."

ผู้จัดการช่วยใส่เสื้อผ้าให้ชินอย่างรวดเร็ว ก่อนจะพยุงเขาขึ้นมา

"กลับบ้าน"

"ได้ๆ กลับบ้านกันนะ"

เสียงสะอ้ืนของผู้จัดการท�าให้ชินหันไปมอง เขาพยายามเพ่งสายตาท่ี

พร่ามัวก่อนจะสังเกตเห็นรอยช�้าสีม่วงบริเวณรอบดวงตา

"ดูท่าพี่ก็คงช่วยอะไรไม่ได้สินะ"

ชินค่อยๆ ยกมือวางบนไหล่ของผู้จัดการอย่างยากเย็นแล้วลากสังขาร

ของตัวเองขึ้นรถเพื่อไปจากสถานที่แห่งนี้ เมื่อหวนคืนสู่รถที่คุ้นเคยและประตู

ถูกปิดลง ในที่สุดก็ปลอดภัยเสียที น�้าตาไหลรินโดยไร้ซึ่งเสียงสะอื้น เขารีบ

ยกมือเช็ดทันที แล้วรถก็ถูกสตาร์ตก่อนจะเคลื่อนออกไปอย่างรวดเร็ว 

เอี๊ยด 

แต่แล้วรถก็พลันหยุดชะงัก

"ล็อกประตูรถ!"

เสียงร้อนรนของผู้จัดการตะโกนขึ้น

"เกิดเรื่องอะ..."

ชินที่ก�าลังงุนงงหันไปมองผู้จัดการก่อนจะพยายามพยุงร่างของตัวเอง

ขึ้น ทันใดนั้นเองเขาก็มองเห็นผู้ชายสวมเสื้อกันฝนสีด�าและสวมหมวกปิดบัง

ใบหน้าก�าลงัยืนขวางหน้ารถ เขารูส้กึได้ว่าชายคนน้ันก�าลังจ้องเขาอยู่ เมือ่เห็น

อาวุธแหลมคมที่ก�าแน่นอยู่ในมือ ชินถึงได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นใคร

แม้ไม่รูถึ้งสาเหตขุองการกระท�า แต่ชนิเคยเห็นข่าวดาราท่ีตายด้วยน�า้มอื

ของเขาไปแล้วถึงสองคน

และจากค�าให้การของผูพ้บเหน็ ทกุคนต่างเรยีกฆาตกรว่าชายเสือ้กันฝน...

สวมหน้ากากปิดบังใบหน้า มือถืออาวุธแหลมคม และยังใช้หมวก 

ช่วยในการอ�าพราง ท�าให้ไม่อาจเห็นใบหน้าได้ ชินจินตนาการได้ว่าอีกฝ่ายวิ่ง
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เข้ามาเปิดประตูแล้วแทงอาวุธแหลมนั่นใส่เขา แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือใน

ขณะที่เขาก�าลังจินตนาการถึงเหตุการณ์น่าหวาดเสียว แทนท่ีจะรู้สึกกลัวเขา

กลับรู้สึกโล่งอก

ชินรู้ว่าวินาทีนี้หากเขาเปิดประตูเพ่ือให้ฆาตกรที่ยืนจ้องหน้าเข้ามา 

ถึงตัวได้ เขาก็คงบ้าไปแล้ว และเขาก็รู้อีกด้วยว่าคงไม่มีใครเข้าใจเลย ถ้าเขา

จะรู้สึกอยากระบายย้ิมออกมามากกว่าท่ีจะรู้สึกหวาดผวาเมื่อเห็นอีกฝ่าย 

พุ่งกระโจนเข้าหา

"จับให้ดีๆ นะ"

เสียงร้อนรนของผู้จัดการดังข้ึนพร้อมกับเสียงถอยรถ หากแต่วินาทีน้ัน

เองประตูรถกลับถูกเปิดออก ช่ัววินาทีท่ีมือซึ่งสวมถุงมือสีด�าย่ืนเข้ามา ชินก็

หลับตาลง แรงมหาศาลที่กระชากเสื้อท�าให้ร่างของชินร่วงลงจากรถ

ในท่ีสุดวินาทีน้ีก็มาถึง บางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ ลมหายใจของ 

ตวัเองทีเ่ขาไม่กล้าท�าลาย ถ้ามใีครสกัคนมาช่วยก�าจดัให้ อาจจะเป็นเรือ่งดก็ีได้

แต่เขายังมีห่วง เขายังไม่อาจทิ้งเด็กๆ พวกนั้นไปได้ ทว่าอีกใจก็กระซิบ

ว่าหากเขาเสียชีวิต ณ ที่แห่งนี้จริงๆ บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ได้

"ชิน!"

เสียงตกใจของผู้จัดการดังเข้ามาในหู ชายในเส้ือกันฝนรีบปรี่เข้ามาหา

ชินที่นอนนิ่งอยู่บนพื้น

ชีวิตเขาจะจบลงแค่นี้เหรอ

ก็คงเหมือนละครที่ต้องมีวันปิดกล้อง เมื่อละครเรื่องหนึ่งจบ ทุกคนต่าง

ก็รูว่้าเสรจ็สิน้ เมือ่บทบาททีไ่ด้รบัมอบหมายจบก็จะได้รบับทใหม่อกีครัง้ พร้อม

กับชีวิตใหม่ที่ต้องด�าเนินต่อ หากแต่จุดหมายปลายทางชีวิตย่อมมีวันมาถึง

ชีวิตนี้คงถึงกาลอวสานแล้ว

ชินฝืนร่างลุกขึ้นเพ่ือรอจุดจบนั้น ร่างนี้ไร้เรี่ยวแรงเกินกว่าจะหนีแล้ว  

ไม่สิ เราไม่ต้องการหนีต่างหาก เขาย้ิมแล้วรอให้อาวุธแหลมคมของอีกฝ่าย

จู่โจมเข้ามา

"ชิน! ไม่ได้นะ!"
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ผู้จัดการพุ่งเข้าหาชายในเสื้อกันฝน แต่หมอน่ันกลับเบี่ยงร่างหลบได้

อย่างรวดเรว็ ผูจ้ดัการเสยีสมดลุอยู่ครูห่น่ึงก่อนจะตัง้หลกัได้ และท�าท่าจะพุ่งใส่ 

อกีครัง้ แต่ก็ต้องผงะเมือ่เห็นอาวุธในมอือกีฝ่าย แล้วทันใดน้ันเองอะไรบางอย่าง 

ก็เข้ามาขวางหน้า 

"คุณ..."

ชินเบิกตากว้างมองบุรุษผู้สวมหน้ากากและชุดสีด�า มือใหญ่ของเขา 

คว้าต้นคอของชายในเสือ้กันฝนไว้ได้อย่างรวดเรว็ แล้วโยนไปกระแทกก�าแพง

ของลานจอดรถอย่างแรง

โครม!

เสียงโครมครามดังขึ้นทันทีที่ร่างของชายเสื้อกันฝนกระแทกก�าแพง

ทั้งที่มีขนาดร่างกายพอๆ กันแต่เขาคนน้ีกลับสามารถโยนร่างของ 

อีกฝ่ายได้ด้วยมือเดียวเท่านั้น ช่างเป็นคนที่มีเรี่ยวแรงมหาศาลเหลือเกิน

ชายที่ถูกโยนใส่ก�าแพงยกมือลูบหัวของตัวเองพลางส่งเสียงคราง แต ่

ไม่นานนักก็รีบตั้งสติหยิบอาวุธที่ตกอยู่กับพื้นแล้วลุกขึ้นอย่างว่องไว ระหว่าง

นั้นเสียงไซเรนดังก้องมาแต่ไกล

"ต�ารวจมาแล้ว!"

ผู้จัดการตะโกนเสียงดัง ขณะนั้นเองท่ีดวงตาของพวกเขาท้ังคู่ก็เบนมา

สบกับดวงตาของชินในชั่วเสี้ยววินาที ดวงตาคู่หน่ึงซึ่งอยู่ภายใต้หมวกม ี

แววเย็นเยียบ อีกคู่หนึ่งเป็นดวงตาของชายผู้สวมหน้ากากสีด�าปกปิดใบหน้า

"ทางนี้ครับ ทางนี้!"

พอเห็นรถต�ารวจคันหนึ่งแล่นใกล้เข้ามา ผู้จัดการก็รีบโบกไม้โบกมือ  

เมื่อชินหันกลับไปมองอีกครั้ง เงาของชายทั้งสองก็หายไปเสียแล้ว 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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