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๑. 
ณ หาดทรายสสีม้เศร้า ริมทะเลสเีทาโศก ยามบ่ายคล้อย แดดรอนอ่อนแสง เดก็หญงิพีน้่องคู่หน่ึง 

หัวร่อต่อกระซกิ วิง่เล่นโลดไล่กันอย่างสนุกสนาน เบ้ืองหน้าทีข่อบนํา้บรรจบกับขอบทรายนัน้ มีใครคนหน่ึง
ยืนอยู่อย่างเงียบสงบ เหมือนจะรอคอยสองพีน้่องอยู่ เงาดาํของใครคนนัน้ทอดยาวไปตามรอยร้ิวคลืน่บน
ชายหาด 

เดก็หญงิพ่ีสาวหยุดชะงัก หยุดยืนอยูกั่บท่ี แตเ่ดก็คนน้องเดินกา้วตอ่ไปจนใกลใ้ครคนนัน้ ภาพท่ี
ปรากฏขา้งหน้าเธอนัน้เป็นหญงิสาวแปลกหน้าคนหน่ึง แตมี่ทา่ทีท่ีดูคุน้เคย หญงิสาวกระซิบอะไรเบาๆขา้งหู
เดก็ผูห้ญงิคนน้อง แลว้เดก็น้อยกว็ิง่ต๋ือกลับมาหาพ่ีสาว เดก็คนพ่ีถามน้องวา่เขาพูดอะไรหรือ น้องตอบวา่เธอ
เพียงแคอ่ยากพูดให้ฟังวา่  “…แล้วทุกสิง่ทุกอย่าง มันกจ็ะผ่านไปด้วยดีเองแหละ …” Everything is going 
to be all right… พ่ีสาวควา้น้องเขา้มากอดไวแ้น่น ภาพมุมกลอ้งคอ่ยๆเปล่ียนไปเป็นมุมสูง แลว้เฟดออกไป
จากจอ …. 

๒. 
สองพ่ีน้องชาวอังกฤษ  ฮิลลารี และ แจ๊คก้ี  เกิดมาในครอบครัว  “ดูเปร ” ท่ีแสนอบอุน่ สองพ่ีน้องมีพอ่

ท่ีรักลูก มีแมเ่ป็นคนรักดนตรีท่ีพยายามสง่เสริมลูกทุกวถีิทางในการเรียนรู้ดนตรี แตเ่ยาววั์ย และยังมีน้องชาย
เลก็ๆอีกคนหน่ึงท่ีเพิง่ลืมตามาดูโลกไดไ้มน่าน 

ทัง้สองเดก็หญงิรักกันมาก แบง่ปันรอยยิ้ม ความสุข เสยีงหัวเราะดว้ยกันในโลก แหง่เสยีงเพลง ใน
ชว่งเร่ิมตน้หัดดนตรีนัน้ ฮิลลารีผูพ่ี้ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นคนท่ีมีอนาคตไกลกวา่  เลือกท่ีจะหัดเป่าฟลูต้ สว่นน้อง
สาวหันไปสนใจเชลโล ซ่ึงดูเป็นเคร่ืองดนตรีใหญเ่ทอะทะ ไมส่มขนาดตัวกระจอ้ยร่อยและความยากลาํบาก
ของเคร่ืองสท่ีีจะตอ้งรู้จักวา่ตรงไหนเพ้ียนไมเ่พ้ียน แตน่ั่นกไ็มไ่ดท้าํให้ความพยายามของแจ๊คก้ีตอ้งลดลงไป 

ฮิลลารีไดรั้บการคัดเลือกให้ไปร่วมกิจกรรมวงดนตรีเดก็ในรายการหน่ึงของสถานีวทิยุบีซี กรุง
ลอนดอน แตเ่ธอยืนยันตอ่หน้าพอ่แมว่า่ถา้น้องสาวเธอไมไ่ดไ้ปดว้ย เธอกจ็ะไมข่อร่วมวง เพราะเธอสัญญาไว้
แลว้วา่จะไมมี่วันทิ้งน้องไปไหน ในท่ีสุดแจ๊คก้ีกไ็ดเ้ขา้ไปน่ังอยูใ่นวงดนตรี ท่ีพ่ีสาวเลน่ฟลูต้อยูด่ว้ย โดยมี
กลองกระดาษเลก็ๆวางอยูบ่นตัก พอบทเพลงดาํเนินไปถึง ควิของกลอง ปรากฏวา่เธอทาํมันแตกเสยีแลว้ 
สองพ่ีน้องหัวเราะสนุกสนาน แตน่ั่นคือการสร้าง ความอับอายขายหน้าให้แม ่แจ๊คก้ีถูกดุ เธอเสยีใจมาก แต่
แลว้กก็ลับไปมุมานะท่ีจะเอาดีทางดนตรีให้ได ้

เธอทุม่เทเวลาให้กับเชลโลทุกวัน วันละหลายช่ัวโมง แมก้ระท่ังการฝึกในใจทุกหนแหง่ ไมว่า่จะบน
โต๊ะกินขา้ว โต๊ะเรียน และในท่ีสุดเธอกไ็ดเ้ขา้ประกวดเยาวชนดนตรีพร้อมกับพ่ีสาว แสดงฝีมือตอ่หน้าคณะ
กรรมการและบรรดาเดก็เกง่ดนตรีคนอ่ืนๆ ผลการประกาศรางวัลคือ ความน่ายนิดีของคณะกรรมการและทุก
คนท่ีมาฟังดนตรีเพราะน่ีถือเป็นครัง้แรกท่ีพ่ีสาวและ น้องสาวไดรั้บรางวัลชนะเลิศทัง้คูใ่นเคร่ืองมือของตน 

ขณะท่ีทุกคนทัง้พอ่แมแ่ละสื่อมวลชนหันไปให้ความสนใจกับแจ๊คก้ี ฮิลลารีกรู้็สกึวา่ พรสวรรคท่ี์
ตนเองคดิวา่มีมาตลอดนัน้มันสูญหายลงไปถนัดใจ เพลงฟลูต้ของเธอท่ีเคยทาํให้ ใครๆเคยยกยอ่งดูเหมือนไร้
ความหมาย เธอแอบร้องไห้เสยีใจ แตใ่นความเป็นสายใยพ่ีน้อง เธอกก็ลับมาร่วมแสดงความยนิดีกับแจ๊คก้ีตอ่
หน้าทุกๆคน 

ผลการประกวดครัง้นัน้และครัง้ตอ่ๆมา แจ๊คก้ียังคงครองตาํแหน่งดาราดวงเดน่ ของทุกเวทีประกวด 
ควา้รางวัลมามากมาย จนในท่ีสุด ไอริสผูแ้มก่ตั็ดสนิใจพาแจ๊คก้ี ไปหาครูเชลโลท่ีเกง่ท่ีสุดคนหน่ึงในลอนดอน 
แตล่ะวัน เดือน ปีท่ีผา่นไป แจค็ก้ีและครูของเธอ ไดใ้ชเ้วลาท่ีผา่นไปร่วมกันอยา่งคุม้คา่ แจ๊คก้ีไดเ้รียนรู้
เพิม่พูนประสบการณ์ทางเชลโลอยา่งมาก มาย ความรู้ความสามารถของเธอพัฒนาไปอยา่งไมห่ยุดยัง้ 
พรสวรรคท์างดนตรีของเธอ เปลง่ประกายออกมาอยา่งแทจ้ริง เป็นท่ีช่ืนชมของครูและแม ่ในขณะท่ีฮิลลารีก็
รู้สกึตัวเอง วา่ทุกอยา่งเปล่ียนไปแลว้ ดูเหมือนชีวติในโลกดนตรีของเธอจะดอ้ยคา่ลงไปทุกวันๆ 

เม่ือแจ๊คก้ีเป็นสาวเตม็กาย ครูบอกวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีเธอจะไดอ้วดความสามารถ อันเย่ียมยอดน้ีตอ่หน้า
สาธารณชนเสยีที โดยจัดการแสดงให้ท่ีวกิมอร์ฮอลล ์สถานท่ีแสดง ดนตรีช่ือดังกลางกรุงลอนดอนท่ีคอเพลง
คลาสสคิทุกคนรู้จักดี ผลของคอนเสร์ิตอยา่ง เป็นทางการครัง้แรกในชีวติของเธอผา่นไปดว้ยดี และในงาน



เล้ียงฉลองวันนัน้เอง แจ๊คก้ีก ็พบวา่มีแฟนเพลงนิรนามคนหน่ึงแอบมาทิ้งของขวัญไวใ้ห้เธอโดยเฉพาะ เป็น
เชลโลเกา่แก ่ย่ีห้อสตราดิวาริอุส  ซ่ึงในวงการดนตรีถือกันวา่เป็นเคร่ืองสายสกุลชา่งอิตาลีท่ีมีช่ือเสยีงมาก เธอ
จอ้งมองมันตาไมก่ระพริบ  สัญชาติญาณบอกวา่เชลโลตัวน้ีดูเหมือนมีอาํนาจลึกลับอะไร บางอยา่งซอ่นเร้นอยู ่
และดูเหมือนวา่เสน้ทางของชีวติแจ๊คก้ีจะผูกพันกับมันจนเป็นหน่ึงเดียวกัน นับตัง้แตนั่น้มา 

พ่ีน้องสองสาวไดรั้บเชิญไปร่วมบรรเลงดนตรีแชมเบอร์มิวสคิในงานแตง่งานของใครคนหน่ึงท่ีอิตาลี 
คํา่วันนัน้ทัง้สองคนสนุกสนานกับบรรยากาศของงานเตน้ราํและรสไวน์ ไดน้อน ในคฤหาสน์หรูหราดว้ยกัน 
ในความมืดทัง้สองสอ่งไฟฉายดูรูปจิตรกรรมโบราณบนเพดาน คุยกันสนุกสนานเร่ืองชีวติ ความใฝ่ฝัน และ
หลับไหลลงไปดว้ยกันจากความออ่นเพลีย 

สายวันรุ่งข้ึน ฮิลลารีพบวา่เธอต่ืนข้ึนมาเพียงคนเดียว น้องสาวท่ีนอนเคียงขา้งอยูบ่น เตียงเดียวกัน
หายตัวไปอยา่งไร้ร่องรอย คนบอกเธอวา่แจ๊คก้ีออกเดินทางไปแลว้อยา่งกระทันหัน เม่ือเชา้น้ี เพราะมีควิการ
แสดงเชลโลไฮเดินคอนแชร์โตดว่นท่ีเยอรมัน และเป็นการไปท่ีไมมี่การ บอกกลา่วรํ่าลากัน ฮิลลารีทาํหน้างง 

 
ภาพในจอดับมืดลง มีตัวอักษรขึ้นรางเลือนว่า  Hilary 

 
๓. 

ภาพเปิดข้ึนใหมเ่ป็นฮิลลารีกาํลังจํา้อา้วกลับมาท่ีห้องเรียนดนตรีของเธอวันนัน้เธอไม ่สามารถเป่า
ฟลูต้ให้ถูกใจครูดนตรีของเธอได ้ครูดุวา่เธอไมมี่พัฒนาการทางดนตรีเลย แตก่ลับชมน้องสาวตอ่หน้า 

ในขณะเดียวกัน ทุกคนท่ีบา้นดูเปรกก็าํลังต่ืนเตน้กับเสยีงวทิยุคล่ืนสัน้ท่ีถา่ยทอดการ แสดง สดจาก
มอสโคว ์แจ๊คก้ีดูทา่ทางจะเป็นดาราคนสาํคัญของคอนเสร์ิตท่ีน่ัน 

ฮิลลารีกลับไปท่ีห้องเรียนดนตรีอีกครัง้ เธอยังถูกครูฟลูต้ดุดา่เหมือนเดิมวา่เป่าไมดี่ โดยเฉพาะโน้ต บี
แฟลต  โน้ตตัวท่ีเธอเคยคดิวา่เธอรู้จักมันดีตัง้แตเ่ลก็และเคยสอนให้น้องสาว เลน่เสยีงน้ีดว้ยซํา้ แตค่รูกลับ
บอกวา่เธอตอ้งเป่ามันใหม ่สหีน้าฮิลลารีแทบจะร้องไห้ 

มีพัสดุไปรษณียส์ง่มาท่ีใดท่ีหน่ึงในยุโรปมาท่ีบา้นดูเปร ทุกคนต่ืนเตน้มาก เขา้ใจวา่ แจ๊คก้ีสง่ของ
ขวัญมาให้จากการทัวร์ดนตรีนานาชาติ แตเ่ม่ือเปิดออกดูแลว้กลับพบวา่น่ันคือ กองเสื้อผา้เกา่ๆสกปรกกอง
หน่ึงท่ียังไมไ่ดซั้ก 

ฮิลลารีเดินกลับไปท่ีโรงเรียนดนตรีของเธอ ระหวา่งทางมีหนุ่มร่างใหญค่นหน่ึงเขา้มาทัก ถามวา่คุณ
คือมิสซิสดูเปรใชไ่หม ผมกาํลังจะมีงานแสดงคอนเสร์ิต อยากเชิญให้คุณมาเลน่ดว้ย ฮิลลารีบอกวา่คงทักผิด
แลว้ น่าจะเป็นน้องสาวฉันมากกวา่แตช่ายหนุ่มกยั็งยืนยันวา่เขา ตอ้งการคุยกับเธอน่ันแหละเพราะตอ้งการคน
เป่าฟลูต้ไปเลน่เพลงบาค บันไดเสยีงบีไมเนอร์ ( ซึง่มีโน้ตตัวทีเ่ธอถูกครูดุอยู่ในนัน้ด้วย ) ฮิลลารีน่ิงคดิสักครู่
แลว้กบ็อกวา่ไมว่า่ง แตช่ายหนุ่ม บอกวา่ไมเ่ป็นไร เม่ือไรท่ีคุณวา่งจะเป่า ผมกยั็งรอไดเ้สมอ 

การเรียนของฮิลลารีดูเหมือนจะเลวร้ายลงไปเร่ือยๆ ในวันสอบตอ่หน้ากรรมการ เธอถูกครูฟลูต้จอม
โหดดุเสยีจนกระท่ังไมมี่กระจิตกระใจจะเลน่ดนตรีตอ่ เธอเสยีใจร้องไห้ วิง่ออกไปจากโรงเรียน ฝ่าฝนท่ีตก
กระหน่ําไปจนถึงบา้นแตก่ลั็งเลใจไมก่ลา้เปิดประตูบา้น น่ังซึมเศร้าอยูกั่บสายฝนโปรยปรายหน้าบา้นนัน้ 

ชายหนุ่มท่ีเคยทักเธอเดินตามมายืนดูเธอในสายฝนอยูเ่ป็นนานกอ่นท่ีจะขอน่ังคุยดว้ย ทา่ทางออ่น
โยนเป็นมิตรของเขาทาํให้ฮิลลารีดูสบายใจข้ึน ชายหนุ่มบอกวา่เขา้ไปในบา้น กันเถอะ ตากฝนอยูอ่ยา่งน้ีไมดี่
หรอก วา่แลว้กถื็อวสิาสะเปิดประตูเขา้ไปโดยไมไ่มต่อ้งรอ คาํตอบจากเธอ แจ๊คก้ีกลับบา้นมาแลว้ ชายหนุ่ม
แนะนําตัวเองกับทุกคนวา่เขาคือ  คฟิเฟอร์ ฟินซี  เป็นคอนดักเตอร์มือใหมก่าํลังหลงรักฮิลลารีและอยากเชิญ
เธอไปโซโลฟ่ลูต้ในงานคอนเสร์ิต ของเขา ทุกคนในบา้นดูประหลาดใจแตก่ย็นิดีกับสิง่ท่ีเกิดข้ึน 

ในงานคอนเสร์ิท เพลงบาคดังอยา่งไพเราะ เป็นครัง้ท่ีฮิลลารีเป่าฟลูต้อยา่งมีความสุข ท่ีสุดในรอบ
หลายปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีฟินซีอาํนวยเพลงอยา่งตัง้อกตัง้ใจ และเพลงรัก กถึ็งเวลาบรรเลงของมัน 

แจ๊คก้ีนอนรอพ่ีสาวอยูค่นเดียว รู้สกึเหมือนวา่อะไรในชีวติเปล่ียนแปลงไป คืนนัน้ฮิลลารี กลับบา้น
ดึก กระซิบบอกน้องสาววา่เธอจะแตง่งานกับคฟิเฟอร์ แจ๊คก้ีไมเ่หน็ดว้ย แสดงอาการ คัดคา้นให้รู้ แตฮิ่ลลารีก็
ยืนยันวา่เธอกับคฟิเฟอร์รักกันมาก เขาเป็นคนท่ีทาํให้เธอรู้สกึตัววา่ เป็น คนพิเศษ  แจ๊คก้ีประชดประชันวา่ ไม่
จริงหรอก ท่ีจริงฮิลลารีไมใ่ชค่นพิเศษแตอ่ยา่งไรเลย ในสายตาของเธอ ( The truth is, you're not special) 
ฮิลลารีสวนกลับวา่ แลว้แตจ่ะพูดไปเถอะ แตถ่า้เธอคดิวา่เป็นคนธรรมดาจะงา่ยกวา่เป็นคนพิเศษ เธอกค็ดิผิด
ไปแลว้หละ และถา้เธอ ไมมี่ไอเ้จา้เชลโลน่ันอยูด่ว้ยละก ็เธอกไ็มมี่คา่อะไรเลย  (If you didn't have that 
cello to prop you up, you'd be nothing) สองพ่ีน้องน่ิงอ้ึง ทุกอยา่งเงียบสงัด 

พิธีแตง่งานของหนุ่มสาวจัดข้ึนอยา่งเรียบงา่ย ณ ท่ีวา่การอาํเภอ ครอบครัวดูเปรและ ครอบครัวฟินซี
ไปร่วมงานกัน ระหวา่งท่ีเจา้บา่วจุมพิตเจา้สาว แจ๊คก้ีน่ังหัวเราะ ตบมือเปาะแปะ เหมือนกาํลังดูคอนเสร์ิต 



ภาพตัดกลับมาท่ีบา้นดูเปร ขณะท่ีพอ่แม ่น้องชาย ฮิลลารีและเขยใหมก่าํลังรับประทาน อาหารเยน็กัน
อยู ่จู่ๆ ประตูบา้นกเ็ปิดผางออกมา ภาพท่ีทุกคนเหน็อยูเ่บ้ืองหน้าคือแจ๊คก้ีในชุด เสื้อผา้โฉบเฉ่ียวทันสมัยกับ
หนุ่มน้อยหน้าคมเขม้ผมดาํหยกิหยักศกคนหน่ึงจูงมือกันคลอเคลียเขา้มาอยา่งสนิทสนม แจ๊คก้ีประกาศกับทุก
คนวา่น่ีคือ คนรักของเธอ  แดเนียล  “แดนน่ี ” บาเรนโบอิม  มาจากอาร์เจนตินา เป็นนักเปียโนและ
คอนดักเตอร์ไฟแรง เธอกาํลังจะแตง่งาน กับเขาในไมช่า้ แตต่อนน้ีเราทัง้คูก่าํลังวุน่กับโปรแกรมคอนเสร์ิตยืด
ยาวอยู ่แตน่ั่นกไ็มไ่ดเ้ป็น อุปสรรครักอะไร ทุกคนทาํทา่ประหลาดใจกับสาํเนียงพูดเพ้ียนแปร่งของแดเนียล 
และยิง่ประหลาดใจมากข้ึนเม่ือรู้วา่เขาเป็นยวิ แตแ่จ๊คก้ียืนยันวา่จะเป็นศาสนาไหนเธอกไ็มส่น เพราะเธอให้
คุณคา่กับความรักมากกวา่ 

พิธีววิาหข์องแจ๊คก้ีและแดเนียลถูกจัดข้ึนท่ีอิสราเอลอยา่งเอิกเริก มีสื่อมวลชนให้ความ สนใจประโคม
ขา่วคนดังของวงการดนตรีทัง้สองกันมากมาย ไมเ่วน้กระท่ังขา่วแจ๊คก้ีเปล่ียน ศาสนาเป็นยวิ 

ฮิลลารียา้ยบา้นไปอยูกั่บคฟิเฟอร์ท่ีชนบท มีชีวติครอบครัวท่ีเงียบสงบและลูกเลก็ๆน่ารัก แตก่ยั็งได้
ติดตามรับทราบขา่วการแสดงดนตรีตามเวทีตา่งๆท่ัวโลกของน้องสาวอยูเ่นืองๆจากหนังสอืพิมพท์อ้งถิน่ 

วันหน่ึง แจค็ก้ีไดป้รากฏตัวอยา่งไมมี่ใครคาดหมายท่ีบา้นของฮิลลารีและคีฟเฟอร์ พ่ีน้องดีใจท่ีไดพ้บ
กันอีกครัง้ แมว้า่ฮิลลารีจะสังเกตไดว้า่แจ๊คก้ีมีอาการผิดปกติอะไรบางอยา่ง ขณะท่ีพ่ีน้องกาํลังสนุกกับไวน์ใน
ยามคํา่คืน จู่ๆ  แจค็ก้ีกลา่วคาํพูดท่ีสร้างความตกตะลึงกับ พ่ีสาววา่ เธอตอ้งการนอนกับคฟิเฟอร์ และเม่ือทัง้พ่ี
สาวและพ่ีเขยแสดงความไมเ่หน็ดว้ยออกมา แจ๊คก้ีกเ็กิดอาการเหมือนเสยีสติคลุม้คล่ัง ดว้ยความรักและ
สงสารน้องสาว ในท่ีสุดเธอจึงยอม ฝืนใจให้แจ๊คก้ีสมหวัง แตก่ารมีเซก็สข์องสามีและน้องสาวกลับกลายเป็น
เร่ืองทรมานใจ เธออยา่งยิง่ โดยเฉพาะการท่ีจะตอ้งนอนโดดเด่ียวเพียงลาํพังในขณะท่ีห้องขา้งๆกันนัน้ แจ๊คก้ี
กาํลังฮัมเพลงเชลโลอยา่งมีความสุขขณะร่างของคฟิเฟอร์ทาบทับอยูกั่บตัวเธอ 

แจค็ก้ีไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของครอบครัว ภาพหน้าจอเปล่ียนไปเป็นขุน่มัว เหมือนดูวดีิโอราคาถูก 
แจ๊คก้ีดูร่าเริงมีชีวติชีวา เลน่สนุกกับคฟิเฟอร์และลูกๆของเขา ในขณะท่ีฮิลลารีเฝ้ามองดว้ยความร้าวรานใจ 

จนวันหน่ึง คฟิเฟอร์ไมอ่าจทนปลอ่ยให้เพศสัมพันธท่ี์ผิดปกติวสัิยเชน่น้ีดาํเนินตอ่ไปได ้เขาเขา้ไปหา
ฮิลลารีและยืนยันวา่จะไมก่ลับไปมีอะไรกับน้องสาวของเธออีกเดด็ขาด ขณะท่ีบทเพลงรักของคฟิเฟอร์และฮิล
ลารีกาํลังดาํเนินไปในวถีิของมัน ทัง้สองกไ็ดย้นิ เสยีงเชลโลดังข้ึนจากห้องนอนของแจ๊คก้ี เป็นเสยีงท่ีบง่บอก
ถึงความความทุกขท์รมาน ความขมข่ืน เจบ็ปวดรวดร้าว เกินกวา่ผูฟั้งจะทานทนได ้

เชา้วันรุ่งข้ึน แจค็ก้ีและเชลโลของเธอ ไดเ้ดินทางออกจากบา้นชนบทหลังนัน้ไป เธอเดินไปตามทาง
อยา่งโดดเด่ียวไร้จุดหมาย ภาพท่ีปรากฎข้ึนในจอดูชา่งสลับสับสน เสยีงดนตรีคลอประกอบซึมเศร้าหดหู ่

 
ภาพในจอดับมืดลงอีกครัง้ มีตัวอักษรขึ้นเลือนรางว่า  Jackie 
 

๔. 
ภาพเปิดสวา่งข้ึนใหมเ่ป็นแจ๊คก้ีกาํลังนอนหลับอยูกั่บพ่ีสาวอยา่งมีความสุขบนเตียงนอนท่ีอิตาลี ใคร

คนหน่ึงเขา้มาปลุกเธอตัง้แตเ่ชา้มืด บอกวา่ให้รีบเกบ็ขา้วของลงกระเป๋าเตรียม ออกเดินทางดว่นเพราะคืนน้ีจะ
มีคอนเสร์ิตท่ีเยอรมัน และจะตอ้งเดินทางไปออกรายการแสดง ท่ีอ่ืนอีก แจ๊คก้ีลังเล ถามวา่แลว้พ่ีสาวละ่ ยังไม่
ไดบ้อกให้พ่ีเขารู้เลยวา่เกิดอะไรข้ึน ใครคนนัน้ บอกวา่ เราไมมี่เวลาแลว้ รีบไปเถอะ ปลอ่ยพ่ีสาวไวอ้ยา่งน้ี
แหละ เด๋ียวพอต่ืนมากค็งหาทาง กลับลอนดอนเองได ้

แจ๊คก้ีข้ึนเวทีเลน่คอนเสร์ิตบนเวทีหรูหรา เธอน่ังสเีชลโลโดดเด่ียวทา่มกลางนักดนตรีแปลกหน้า 
และยิง่โดดเด่ียวมากข้ึนกับงานปาร์ต้ีหลังคอนเสร์ิต ผูช้มชาวเยอรมันคนหน่ึงเดินเขา้มาทักทายเธอ พูดภาษา
อังกฤษกระทอ่นกระแทน่วา่เขาเขา้ใจเพลงท่ีเธอเลน่ เธอตอบกลับไปอยา่งฉะฉานดว้ยภาษาเยอรมัน ผูช้มคน
นัน้และแขกรอบดา้นยืนน่ิงอ้ึง ทาํทา่งง แตทั่ง้หมดกแ็สดงมารยาทดว้ยการปรบมือกราวใหญ ่

เสน้ทางการแสดงดนตรีของแจ๊คก้ีดูเหมือนจะไกลออกไปจากบา้นทุกๆที แตล่ะวันผา่นไปกับสนาม
บนิใหม ่เวทีการแสดงใหม ่วงท่ีไมคุ่น้เคย คนท่ีไมคุ่น้เคย ภาษาวัฒนธรรมท่ีไมคุ่น้เคย เธอพยายามหาทาง
ติดตอ่กลับบา้นแตไ่มส่าํเร็จ รู้สกึเควง้ควา้งมากข้ึน หลายแหง่ท่ีเธออยูตั่วคนเดียวโดยไมส่ามารถสื่อสารกับ
ใครได ้แมก้ระท่ังสาวใชป้ระจาํโรงแรมแหง่หน่ึงในเสปนท่ีคุยกันไมเ่ขา้ใจ เธอพยายามจะหาท่ีซักผา้ท่ี
หมักหมมจากการเดินทางและเลน่คอนเสร์ิตแตจ่นแลว้จนรอดกไ็มส่าํเร็จ เธอรู้สกึทัง้ฉุนเฉียวทัง้เศร้าใจ 

แสงแดดแผดกลา้ ฉายสอ่งมาทางหน้าตา่ง คอ่ยๆลามเลียเชลโลท่ีเธอวางไวบ้นพ้ืนอยา่งไมส่นใจใยดี 
แจ๊คก้ีน่ังอยูบ่นเตียงเหมอ่ลอย ในขณะท่ีแดดทวีความร้อนแรงข้ึน เสยีงเน้ือไมเ้ชลโลแตกล่ันเปร๊ียะ สายเล่ือน
ล่ันครวญครางอยา่งตัดพอ้ เสยีงแกรกกรากดังกอ้งอยูใ่นโสตประสาทของหญงิสาว เธอตวาดใสมั่นวา่หยุด
เสยีทีไดไ้หม กูจะบา้ตายอยูแ่ลว้ 



ท่ีรัสเซีย แจคก้ีไปเขา้ชัน้มาสเตอร์คลาส ครูเชลโลบอกวา่ฝีมือของเธอน่าท่ึงมาก จะเป็นคนยิง่ใหญต่อ่
ไปในโลก เธอยิ้มหยัน แลว้บอกกลับไปวา่ ท่ีจริงแลว้ เธอไมอ่ยากเป็นนักเชลโลเลยสักนิด เธอเกลียดเคร่ือง
ดนตรีน้ีมาก ไมเ่คยอยากจับตอ้งมันเลย แตมี่อะไรบางอยา่งท่ีทาํให้เธอหนีจากมันไมไ่ด ้พอเลน่คอนเสร์ิตหน่ึง
จบแลว้ งานอ่ืนๆกมี็ตามมาไมห่ยุดหยอ่น เธอเบ่ือดนตรีเอามากๆ ครูรัสเซียยืนน่ิงอ้ึง 

แจ๊คก้ีแบกกลอ่งเชลโลเดินฝ่าหิมะหนาวของรัสเซียกลับท่ีพัก มีหอ่พัสดุไปรษณียร์อคอยเธออยู ่ขา้ง
ในนัน้เป็นเสื้อผา้ท่ีซักรีดเรียบร้อยแลว้ เธอดีใจจนนํา้ตาคลอ พูดพึมพาํวา่น่ีแหละ ความหมายของบา้น แจ๊คก้ี
เดินเขา้ห้องพัก เปิดหน้าตา่งออก หิมะโปรยปรายไมข่าดสาย อากาศขา้งนอกหนาวสะทา้น เธอเอาเชลโลออก
จากกลอ่ง วางไวน้อกห้องแลว้ปิดหน้าตา่งเสยี หยบิเสื้อผา้ท่ีซักรีดใหมก่องนัน้มาคล่ีแผค่ลุมเตียง แลว้นอน
เกลือกกล้ิงเลน่ หลับตาพร้ิมอยา่งมีความสุข 

คํา่วันนัน้ เสยีงดังปังใหญป่ลุกให้แจ๊คก้ีสะดุง้ตกใจต่ืน บานหน้าตา่งเปิดออก เชลโลกลับเขา้มาวางอยู่
กลางห้อง เธอจอ้งมองมันดว้ยความหวาดกลัว ตาเบกิโพลง พูดอะไรไมอ่อก 

ภาพตัดไปเป็นบา้นดูเปรในลอนดอน เธอกลับมาบา้น พบวา่พ่ีสาวกาํลังพบรักกับหนุ่มแปลกหน้าคน
หน่ึง และเม่ือทราบวา่ทัง้สองกาํลังจะแตง่งานกัน แจ๊คก้ีกคั็ดคา้นและเถียงกับพ่ีสาววา่ใครคือคนพิเศษ 

ภาพในจอเปล่ียนไปเป็นบรรยากาศของงานเล้ียงฉลองคริสตม์าสในบา้นคนชัน้สูงแหง่หน่ึง แจ๊คก้ี
แบกเชลโลไปงานเล้ียงดว้ย เธอน่ังดูมันในรถแทก็ซ่ีอยูน่าน ในท่ีสุดกตั็ดสนิใจกา้วลงจากรถโดยทิ้งมันไว ้รถ
แทก็ซ่ีแลน่ออกไป 

เธอเดินเขา้ไปในบา้นหลังนัน้ และพบวา่มีชายหนุ่มรูปหลอ่คนหน่ึงกาํลังเลน่เปียโนอยู ่มีใครตอ่ใคร
รุมลอ้มฟังดว้ยความสนใจ ระหวา่งท่ีเขาทักทายกับเธอหลังจากเลน่เพลงจบลง กมี็เพ่ือนของแจ๊คก้ีเอาเชล
โลมาให้บอกวา่แทก็ซ่ีเอามาสง่คืน เพราะคดิวา่เธอลืมทิ้งไวใ้นรถ ชายหนุ่มประหลาดใจวา่เธอเป็นนักดนตรี
ดว้ยหรือ เพราะดูบุคลิกหน้าตาของเธอไมน่่าจะเป็นนักดนตรีได ้แตถ่า้มีโอกาสกอ็ยากจะคุยกับเธอเป็นการ
สว่นตัว ระหวา่งท่ีชายหนุ่มกาํลังจะออกจากบริเวณงานนัน้ไป หูของเขากไ็ดย้นิเสยีงเชลโลดังข้ึนอยา่งไพเราะ
จับใจ เหมือนมีอาํนาจอะไรสักอยา่งมาฉุดรัง้เขาไว ้ชายหนุ่มยอ้นกลับมาน่ังท่ีเปียโนและเลน่ไปพร้อมๆกับเธอ 
สายตาของหนุ่มสาวทัง้สองสบกันอยา่งมีความหมาย และทุกอยา่งลงเอยท่ีฉากรักอันอบอุน่ 

เชา้วันตอ่มา ในจอมีภาพของแจ๊คก้ีนอนเคียงขา้งเชลโลตัวนัน้ เธอกระซิบบอกมันเบาๆวา่  ขอบคุณ 
และขอโทษท่ีทาํอะไรไมดี่ลงไป  ทีจ่ริงแล้ว เจ้าคือเพือ่นทีดี่ทีสุ่ดของฉัน 

แจ๊คก้ีและ แดเนียล  หนุ่มคนรักท่ีกลายมาเป็นคูชี่วติของเธอ ไดร่้วมกันสร้างผลงานดนตรีอยา่ง
มากมาย ทัง้การบันทึกเสยีงและการแสดงสด เขาเป็นทัง้นักเปียโนคูใ่จและเป็นคอนดักเตอร์ท่ีคอยโอบอุม้
คุม้ครองเธอไปในการเดินทางเลน่คอนเสร์ิตกับวงดนตรีตา่งๆ ระหวา่งท่ีความรักหวานช่ืนดาํเนินไป เธอกเ็ร่ิม
รู้สกึวา่มีบางสิง่บางอยา่งผิดปกติเกิดข้ึนกับมือของเธอ จนกระท่ังถึงเวลาการแสดงคอนเสร์ิตครัง้หน่ึง เธอสี
เพลง เอลการ์คอนแชร์โต้ ซ่ึงเป็นเพลงเอกท่ีสุดในชีวติ แสงไฟสอ่งจับเธอโดดเดน่ดุจเทพธิดากลางสรวงสวรรค ์
เสยีงเชลโลกอ้งดังเร้าอารมณ์ ถึงวรรคสุดทา้ย เธอหยุดชะงัก คันชักเชลโลหลน่ลงไปท่ีพ้ืนเบ้ืองลา่ง วงดนตรี
หยุดเงียบ เธอตะลึงมองคันชักนัน้ไมไ่หวติง แดเนียลกา้วเดินเขา้มากม้ลงเกบ็คันชักสง่ให้ เธอนํา้ตาคลอกลา่ว
แสดงความเสยีใจและขอโทษ แดเนียลบอกวา่ไมเ่ป็นไร ทัง้สองยืนโคง้คนดู เสยีงปรบมือดังอยูร่ายรอบ 

แจ๊คก้ีรู้สกึหงุดหงดิกับอาการผิดปกติของมือตนเองมากข้ึนเร่ือยๆตามลาํดับ วันหน่ึงขณะกาํลังเกบ็
กระเป๋าเตรียมออกเดินทางไปแสดงดนตรีตอ่ เธอถามแดเนียลวา่ สักวันถา้หากเธอเลน่ดนตรีไมไ่ดอี้กตอ่ไป 
เขายังจะรักเธอไหม  ("Would you still love me if I couldn't play?") แดเนียลตอบวา่ถา้เธอไมไ่ดเ้ลน่
ดนตรี เธอกค็งไมใ่ชเ่ธออีกตอ่ไป  ("You wouldn't be you if you didn't play") แตเ่ขากพู็ดข้ึนอีกวา่ ถึง
อยา่งไรเขากรั็กเธอมาก และเธอยังคงเป็นเธอเสมอสาํหรับเขา ไมมี่ทางท่ีเธอจะเลน่ไมไ่ดห้รอก แจ๊คก้ีพูดข้ึนมา
ดว้ยนํา้เสยีงประชดประชันวา่ ถา้หากเธอเลน่ดนตรีไมไ่ดจ้ริงๆ กค็งไมต่า่งอะไรไปจากพวกตัวสัตวป์ระหลาด
ในหมูค่นสนิะ วา่แลว้กผ็ลุนผลันหายไปจากท่ีตรงนัน้ โดยไมบ่อกอะไรแดเนียลสักคาํวา่เธอหายไปไหน 

จอภาพเปิดข้ึนใหมด่ว้ยรอยยิ้มบนใบหน้าของพ่ีสาวและน้องสาวท่ีไดพ้บกันอีกครัง้อยา่งไมค่าดฝัน 
แจ๊คก้ีมาอาศัยอยูกั่บฮิลลารีและคฟิเฟอร์ ภาพวดีิโอพร่ามัวฉายบรรยากาศแหง่ความสุขเลก็ๆน้อยๆของเธอ 
และตัดสลับมาเป็นภาพเธอเดินร้องไห้นํา้ตาคลอออกไปจากบา้นชนบทนัน้ 

แจ๊คก้ีกลับคืนมาสูเ่วทีคอนเสร์ิทอยา่งชอกชํา้ อาการผิดปกติของร่างกายกาํเริบมากข้ึน กอ่นท่ีจะข้ึน
แสดง เธอตกใจแทบสิน้สติ เม่ือพบวา่อยูดี่ๆกปั็สสาวะนองไหลพ้ืนโดยไมรู้่ตัว และเม่ืออยูบ่นเวทีนัน้ เสยีง
เชลโลในหูของเธอกลับกลายเป็นเหมือนเสยีงปีศาจกรีดร้อง สายลวดครูดคราดดังโหยหวน ประสาทตาพร่า
พราย และเม่ือการแสดงจบลง เสยีงคนดูปรบมือให้ดังกึกกอ้ง แดเนียลผูอ้าํนวยเพลงให้สัญญาณเธอลุกข้ึน
โคง้รับผูช้มตามมารยาท แตเ่ธอกลับบอกเขาดว้ยเสยีงสะอ้ืนไห้วา่ เธอไมส่ามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดเ้ลย แด



เนียลตกใจมาก คอ่ยๆอุม้เธอลงไปจากเวที คนดูกลับบา้น นักดนตรีคอ่ยๆลุกออกจากเวทีไปทีละคนสองคนจน
เหลือเวทีวา่งเปลา่กับเชลโลท่ีวางทิ้งโดดเด่ียวอยูใ่นแสงไฟเศร้าสร้อยนัน้ 

อาการเจบ็ป่วยของแจ๊คก้ีรุนแรงมากข้ึนตามลาํดับ บัดน้ีทุกคนรู้แลว้วา่ท่ีมาของความทุกขท์รมานนัน้
คืออาการกลา้มเน้ือเสื่อมและเน้ือเย่ือตาย ซ่ึงไมมี่ทางหายขาดนอกจากการบาํบัดรักษาซ่ึงกท็าํไดเ้พียงแคยื่ด
อายุเธอไปเร่ือยๆ แตแ่จ๊คก้ีกยั็งกลา้ทา้ทายโชคชะตาชีวติและเผชิญหน้าทุกคนดว้ยความด้ือรัน้ของตัว 

แจ๊คก้ีพยายามท่ีจะกลับคืนสูบ่รรยากาศเวทีคอนเสร์ิทอีกครัง้ ในขณะท่ีเธอไมส่ามารถชว่ยตัวเองได้
แลว้ ตอ้งน่ังเกา้อ้ีรถเขน็ มีกลองวางบนตัก ทา่มกลางนักดนตรีเดก็ๆ มีแฟนเพลงมาชว่ยกันให้กาํลังใจเธอกัน
มากมาย ขณะท่ีบทเพลงกาํลังดาํเนินไป เธอเหน็ทุกสิง่ทุกอยา่งเป็นภาพหลอน เชลโลตัวใหญโ่ตเหมือนยักษ์
ร้ายคอยเวลาท่ีจะขยํา้เธอ และตรงเกา้อ้ีท่ีน่ังของฟลูต้นัน้ เธอเหน็ฮิลลารีในวัยเดก็กาํลังหัวเราะเยาะเธออยู ่

เวลาผา่นไป สิง่ท่ีแจ๊คก้ีคาดไมถึ่งกเ็กิดข้ึน แดเนียลท่ีดูเหมือนวา่ดูแลเธอดว้ยความรักและเอาใจใสม่า
ตลอด กลับไปมีครอบครัวใหมท่ี่ไหนสักแหง่ ระหวา่งเสน้ทางทัวร์คอนเสร์ิทของเขา เป็นความรู้สกึเลวร้ายท่ี
ทารุณจิตใจเธอมากข้ึน อาการเจบ็ป่วยของเธอทวีข้ึน วันท่ีไอริสแมข่องเธอไปเย่ียมไข ้พบวา่ลูกสาวไมส่ามารถ
พูดเป็นคาํ น่ังเน้ือตัวสัน่อยูบ่นรถเขน็ หัวเหว่ียงโคลงไปมาไมห่ยุด แจคก้ีบอกแมว่า่น่ีใชไ่หมชะตาชีวติ เม่ือ
ยามเราเลน่ดนตรีได ้ทุกคนช่ืนชม ห้อมลอ้มเรา แตเ่ม่ือไรท่ีเราหยุดเลน่ เราตอ้งมาอยูค่นเดียวอยา่งน้ี สภาพ
อยา่งน้ีใชไ่หม  Music, Movement เธอพูดทัง้นํา้ตา ตัวสัน่เทา ปลอบแมใ่ห้หยุดร้องไห้ 

ฉากในจอเป็นสเีทาทึมทึบ กรอบภาพบีบอึดอัด แจ๊คก้ีน่ังบนรถเขน็ตัวคนเดียว ผมยุ่งเป็นกระเซงิ 
หน้าตาอิดโรย เธอค่อยๆเอ้ือมมือหยบิแผ่นเสยีงมาวางบนเคร่ืองเล่นแผ่นเสยีง จ่อเขม็ลงไป แล้วหมุนปุมวอล
ลุ่มเสยีงดังสุดขีด สายตาจับจ้องไปทีเ่ชลโลทีว่างอยู่บนพ้ืน เสยีงเพลงเอลการ์เชลโลคอนแชร์โต้ดังขึ้น ดังขึ้น.. 
ผ่านไปทีละโน้ต เป็นวรรค เป็นประโยค เป็นท่อน … แจ๊คก้ีร้องไห้โฮ สะอึกสะอ้ืนฮักฮักปานจะขาดใจ นํา้ตา
ไหลเป็นทาง ตัวสัน่โคลงเคลงไม่หยุด เสยีงเชลโลดาํเนินไปจนถึงโน้ตตัวสูงสุด เสยีงวงออร์เคสตร้าสอดรับ
อย่างเร้าใจ แจ๊คก้ีรวบรวมกาํลังแขนเหวีย่งปัดหัวเขม็เคร่ืองเล่นแผ่นเสยีงกระเดน็ไป ดนตรีหยุดเงียบฉับพลัน 
มีแต่เสยีงร่ําไห้ ระคนกับเสยีงแป้นฐานแผ่นเสยีงหมุนวนครืด ครืด รอบแล้ว รอบเล่า … 

 
๕. 

ด่ืนดึก ฟ้ามืดมัวหมน่ ฝนตกพราํ ฮิลลารีสะดุง้ต่ืนข้ึนมาจากความฝัน เธอรู้สกึวา่แจ๊คก้ีกาํลังตอ้งการ
ความชว่ยเหลือจากเธอ แมจ้ะอยูห่า่งไกลกันเพียงใด แตจิ่ตใจของพ่ีน้องไมเ่คยตัดขาดไปจากกัน วันรุ่งข้ึนเธอ
และปิแอร์น้องชายรีบมาหาแจ๊คก้ีท่ีลอนดอน แดเนียลเฝ้าดูแลเธออยูใ่กล้ๆ  แจ๊คก้ีกาํลังอยูใ่นอาการทรุดหนัก 
ร่างกายสัน่กระตุกหนัก เหง่ือไหลโซมกาย สง่เสยีงเพอ้พรํ่าไมไ่ดส้ติ ตาเหลือกเบกิกวา้ง ฮิลลารีขออยูกั่บน้อง
สาวเพียงลาํพัง 

ในความมืด เธอโอบกอดและร่ายกลอนกลอ่มน้องสาวให้สงบลง กระซิบปลอบวา่ ไมมี่อะไรท่ีจะตอ้ง
กลัวอีกตอ่ไป ทุกอยา่งจะผา่นไปดว้ยดีในท่ีสุด  แจ๊คก้ีเอ้ือมมือมากุมมือพ่ีสาวไว ้สายตาจอ้งประสาน ยิ้ม
เหมือนเดก็ไร้เดียงสาและหลับไหลลงไปอยา่งมีความสุข 

เชา้วันนัน้ ระหวา่งทางกลับบา้น เสยีงวทิยุบีบีซีดังประกาศในรถวา่ ขณะน้ี แจค็เกอลีน ดูเปร นัก
เชลโลช่ือกอ้งของอังกฤษ ไดถึ้งแกก่รรมแลว้อยา่งสงบ ฮิลลารีบอกปิแอร์น้องชายให้จอดรถ แลว้วิง่สะเปะสะ
ปะออกไป นํา้ตาไหลอาบแกม้ เสยีงเพลงกลอ่มเดก็และภาพในวัยเยาวเ์ร่ิมซอ้นทับเขา้มา 

 
๖. 

ท่ีชายหาดยามบา่ย ตรงจุดท่ีขอบนํา้พบกับขอบทราย เดก็หญงิคนหน่ึง ยืนจอ้งหน้าหญงิสาวสวย ผมสี
ทอง สง่ยิ้มให้อยา่งเป็นมิตร 

“คุณต้องการอะไรหรือคะ ” เดก็หญงิถาม 
“ไม่มีอะไรหรอก เพียงแค่ฉันอยากพบเธอเท่านัน้ ” หญงิสาวตอบ 
“ถ้าอย่างนัน้ หนูไปละนะคะ ” เดก็หญงิขยับจะเดินกลับไปหาพ่ีสาวท่ียืนรออยู ่
“เดีย๋วก่อนส ิแจ๊คก้ี ” หญงิสาวพูดข้ึน  “ฉันอยากจะบอกเธอว่า  …แล้วทุกสิง่ทุกอย่าง มันกจ็ะผ่านไป

ด้วยดีเองแหละ …” Everything is going to be all right… 
เดก็หญงิวิง่กลับมากอดซบหน้าอยูกั่บพ่ีสาวของเธอ ขณะท่ีหญงิสาวคนนัน้ยืนสงบน่ิง ทอดสายตามาท่ี

เธอทัง้สองอยูห่า่งๆ  … 
ภาพมุมกล้องค่อยๆ กว้างออก และเคลือ่นทีสู่งขึ้นไป สูงขึ้นไป  … สูงขึ้นไป  … 
 

๗. 



ภาพยนตร์เร่ือง  “ฮิลลารี กับ แจ๊คก้ี ” Hilary and Jackie เป็นงานบันทึกเร่ืองราวชีวติของ
สองพ่ีน้องนักดนตรีหญงิชาวอังกฤษ  ฮิลลารี และ แจคเกอลีน  แหง่ตระกูล ดูเปร  ซ่ึงในวงการดนตรีคลาสสคิรู้จัก
กันวา่เป็นนักดนตรีฝีมือดี โดยเฉพาะแจคเกอลีนผูน้้องนัน้ คือนักเชลโลท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสุดคนหน่ึงของโลก เคย
มีผลงานการแสดงคอนเสร์ิตท่ียิง่ใหญ ่มีงานรีไซทอล งานมาสเตอร์คลาสและงานบันทึกเสยีงมากมาย กอ่นท่ี
จะจบชีวติลงเม่ือ ๑๕ ปีท่ีแลว้มา จากการทนทรมานดว้ยโรคกลา้มเน้ือและเน้ือเย่ือเสื่อมสภาพเป็นเวลานาน
นับสบิๆปี สว่นฮิลลารีผูพ่ี้เคยผา่นเวทีการประกวดและการแสดงฟลูต้มาตัง้แตเ่ดก็ กอ่นท่ีจะหันเหเสน้ทางชีวติ
ไปทุม่เทเวลาให้กับความสุขอันเรียบงา่ยของครอบครัวของเธอท่ีหมูบ่า้นเลก็ๆแหง่หน่ึงในชนบท 

หลังจากท่ีแจคเกอลีนถึงแกก่รรม ฮิลลารีผูพ่ี้และ ปิแอร์ น้องชายคนเลก็ของเธอกไ็ดร่้วมกันเขียน
หนังสอืชีวประวัติของแจคเกอลีนข้ึนมาเลม่หน่ึงช่ือ  "A Genius in the Family: An Intimate Memoir 
of Jacqueline Du Pré" ออกมาเผยแพร่ในทอ้งตลาด เน้ือความของหนังสอืเลา่ถึงอดีตท่ีผา่นมาใน
ครอบครัวดูเปร ตัง้แตวั่ยเยาวจ์นถึงวาระสุดทา้ยของแจคเกอลีน เลา่เร่ืองชีวติการเรียนดนตรี เบ้ืองหลังช่ือ
เสยีงและความสาํเร็จของเธอ ซ่ึงอันท่ีจริงกอ่นหน้าหนังสอืเลม่น้ีจะออกมานัน้ ไดเ้คยมีนักเขียนอีกคนหน่ึงเคย
ไปทาบทามอดีตสามีของแจคเกอลีนคือ  แดเนียล บาเรนโบอิม  นักเปียโนและคอนดักเตอร์ช่ือดังของวงชิคาโก
ซิมโฟนีในการเรียบเรียงชีวประวัติของเธอ โดยขอรวบรวมเอกสารสว่นตัว จดหมาย บันทึกตา่งๆของเธอมาใช้
เป็นขอ้มูล แตฮิ่ลลารีและปิแอร์กลับคัดคา้นโครงการน้ี พร้อมทัง้ยืนยันวา่ จะไมมี่ใครท่ีเลา่เร่ืองแจคเกอลีนได้
ละเอียดลึกซ้ึงจริงๆเลยเป็นเดด็ขาด นอกจากพวกเขาเทา่นัน้ 

เม่ือหนังสอืชีวประวัติแจคเกอลีน ดูเปร ตีพิมพอ์อกมา กไ็ดมี้กลุม่นักทาํหนังอังกฤษกลุม่หน่ึงจาก
บริษัท  Oxford Film Company โดยการรวมตัวของหุ้นสว่นสามคน  อนันด ์ทัคเกอร์ , แอนด้ี แพทเทอร์สัน 
และ  นิโคลัส เคน้ท ์ ให้ความสนใจท่ีจะนําไปขยายความตอ่ในรูปแบบของภาพยนตร์จอใหญค่วามยาว
ประมาณ ๒ ช่ัวโมง โดยอนันด ์ทัคเกอร์ ผูก้าํกับ และแอนด้ี แพทเทอร์สัน -นิโคลัส เคน้ท ์ผูอ้าํนวยการสร้าง
ไดม้อบหมายให้ แฟร้งค ์คอทเทรล บอยซ ์ นักเขียนช่ือดังจาก  Welcome to Sarajevo เป็นผูเ้ขียนบทนํา
หนังสอืเลม่น้ีไปเรียบเรียงใหมเ่ป็นภาษาหนัง  Oxford Filmไดรั้บทุนการสร้างจาก  An Intermedia 
Films/Film Four presentation ร่วมกับ  British Screen and the Arts Council of England โดยถา่ยทาํ
เป็นภาพยนตร์สแีบบ  Panavision widescreen ฝีมือการกาํกับภาพของ  เดวดิ จอหน์สัน  (Martha Meet 
Frank, Daniel & Laurence, Othello) ผูล้าํดับภาพคือ  มาร์ติน วอลช ์ (The Mighty, Funny Bone) ผู้
ออกแบบงานโปรดักช่ันดีไซน์คือ  อลิซ นอร์มิงตัน  (Woman in White, The James Gang) และ ออกแบบ
เคร่ืองแตง่กายโดย  แซนด้ี พาวเวลล ์ ซ่ึงเคยไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวัลออสการ์จาก  Orlando และ 
Wings of the Dove สว่นดนตรีซ่ึงเป็นหัวใจของเร่ือง นํามาจากงานประพันธข์องดุริยกวีหลายคน อาท ิ บาค 
ไฮเดิน แฮนเดล บีโธเฟน บรามส ์เอลการ์ ดโวชาร์ค แฟรงค ์ชูมานน์  อาํนวยเพลงและเรียบเรียงสกอร์ดนตรี
เพิม่เติมโดยนักดนตรีมือรางวัลออสการ์  แบริงตัน พีลวง  ให้เสยีงเชลโลประกอบการแสดงโดยนักดนตรีหญงิ
ดาวรุ่ง  แคโรลีน ดาล  ผูช้นะเลิศการประกวดดนตรีเยาวชนปีแรกของบีบีซีและเคยเป็นศษิยฝึ์กเรียนเชลโลกับ
แจคเกอลีนตัวจริงมากอ่น  และในทุกฉากของความต่ืนเตน้เร้าใจ ความเจบ็ปวด ผูส้ร้างภาพยนตร์จะใชเ้สยีง
เชลโลเพลงเอลการ์คอนแชร์โตจ้ากตน้ฉบับฝีมือการบรรเลงแท้ๆ ของ  แจคเกอลีน ดูเปร  สว่นวงดนตรีท่ี
บรรเลงบันทึกเสยีงในภาพยนตร์คือวงเดอะ ฟิลฮาโมเนีย ออร์เคสตรา และลอนดอน เมโทรโพลีแทน ออร์
เคสตรา ใชห้้องบันทึกเสยีงและมิกซด์าวน์ท่ีแอบเบย ์โรด สตูดิโอ , แอร์ ลินเฮิร์ทซ ์, และไวทฟิ์ลด ์สตรีท สตู
ดิโอ ในลอนดอน 

บทบาทของตัวละครตา่งๆในเร่ือง  Hilary and Jackie ลว้นมีความเขม้ขน้และตอ้งใชค้วามสามารถ
เฉพาะตัวสูงมากในการนําเสนอชะตากรรมของผูค้นในชีวติท่ีแวดลอ้มแจคเกอลีน ดูเปร ออกมาไดส้มจริง นับ
วา่ผูก้าํกับ อนันด ์ทัคเกอร์  (ซ่ึงแตก่อ่นเคยแตกั่บภาพยนตร์สารคดีและหันมาจับงานหนังจอใหญเ่ร่ืองน้ีเป็น
เร่ืองแรก ) โชคดีมากท่ีไดด้าราหญงิ ๒ คนท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่มีฝีมือท่ีสุดในโลกภาพยนตร์อังกฤษปัจจุบันมา
สวมบทบาทฮิลลารีและแจคเกอลีน บทของพ่ีสาวนัน้แสดงโดย  เรเชล กริฟฟิธ  (Muriel's Wedding, My 
Best Friend's Wedding, Blow) สว่นน้องสาวซ่ึงถือเป็นตัวโดดเดน่ท่ีสุดของเร่ืองรับบทโดย เอมิลี วัตสัน 
(Breaking the Waves, The Boxer, Angela's Ashes, Gosford Park) การแสดงของเธอทัง้สองไดรั้บ
การเสนอช่ือเขา้ชิงรางวัลออสการ์ปี ๑๙๙๙ ทัง้ ๒ สาขา คือ ดารานําหญงิยอดเย่ียม  (เอมิลี วัตสัน ) และ ดารา
สมทบหญงิยอดเย่ียม  (เรเชล กริฟฟิธ ) รวมทัง้ เอมิลี วัตสัน ยังไดเ้ขา้ชิงรางวัลลูกโลกทองคาํปีเดียวกัน และ
ภาพยนตร์เร่ืองน้ียังควา้รางวัล  British Independent Film Awards ในอังกฤษ ๒ รางวัลดว้ยคือรางวัลนัก
แสดงหญงิยอดเย่ียม  (เอมิลี วัตสัน ) และผูก้าํกับยอดเย่ียม นอกจากน้ี ยังไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวัลอ่ืนๆ
และไดรั้บรางวัลอีกมากมายจากหลายสถาบัน 



นักแสดงคนอ่ืนๆในเร่ือง นอกจากสองพ่ีน้อง  เรเชล กริฟฟิท  และ เอมิล่ี วัตสัน  แลว้ ยังมี  เจมส ์เฟรน 
(Elizabeth, Devil's Advocate, Where the Heart Is) แสดงเป็น  แดเนียล บาเรนโบอิม  นักเปียโนและ
คอนดักเตอร์ช่ือดังเช้ือสายยวิ สามีของแจคเกอลีน , เดวดิ มอริสซีย ์ (Captain Corelli's Mandolin, Devil's 
Advocate) แสดงเป็น  คฟิเฟอร์ ฟินซี  อดีตคอนดักเตอร์ สามีของฮิลารี , ชาร์ลส แดนซ ์ (Gosford Park, 
Michael Collins, Alien ๓ ) แสดงเป็น  เดเรค ดูเปร  พอ่ของฮิลลารีและแจ๊คก้ี , ซีเลีย อิมรี  (Bridget 
Jones's Diary, Star Wars: Episode I) แสดงเป็น  ไอริส ดูเปร  แมข่องฮิลลารีและแจ๊คก้ี , รูเพิร์ต เฮนร่ี -
โจนส ์ เป็น ปิแอร์ ดูเปร  น้องชาย บลิ พาเทอร์สัน เลน่เป็นครูสอนเชลโล สว่น ฮลิลารีในวัยเดก็ รับบทโดย  คลี
เลย ์แฟนเดอร์  และ แจคเกอลีนวัยเดก็  แสดงโดย ออริออล อีวานส ์ นอกจากน้ียังมีตัวประกอบอีกมากมาย 
สว่นวงดนตรีท่ีเขา้ร่วมในฉากนัน้ มาจากหลายทอ้งท่ี หลายคณะ เป็นภาพยนตร์ท่ีรวมวงดนตรีสาํคัญๆของ
อังกฤษไวม้ากพอสมควร ไดแ้ก ่เบดฟอร์ดไชร์ แชมเบอร์มิวสคิ , แชทแนม สคูลออฟมิวสคิ , อิงลิช นอร์ทเทร์ิน 
ฟิลฮาโมเนีย ออร์เคสตรา , ฮาล ฟิลฮาโมนิค ออรฺเคสตรา , ลิเวอร์พูล ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตรา และนักดนตรี
รับเชิญจากสหภาพแรงงานดนตรีอังกฤษ 

เอมิลี วัตสัน  สาวอังกฤษตากลมผูส้วมบทแจคเกอลีน ดูเปร ในเร่ืองน้ี ถือเป็นดาวรุ่งผูส้ร้างความหวัง
ในวงการภาพยนตร์ยุคใหมท่ี่เรียกวา่  “นอกกระแส ” อยา่งมาก ในชว่งสบิปีท่ีผา่นมา เธอกลายเป็นนักแสดง
สาวท่ีมีผลงานท่ีน่าติดตามและโดดเดน่ท่ีสุดคนหน่ึงของวงการหนังนอกกระแสนานาชาติและหนังนอกกระแส
อังกฤษ เม่ือเร็วๆน้ี เธอเพิง่จะฝากบทบาทอันน่าประทับใจในบทสาวใชหั้วแขง็ไวใ้นหนังแนวเสยีดสขีองโร
เบร์ิท อัลตแ์มน ซ่ึงไดเ้ขา้ชิงออสการ์ภาพยนตร์ยอดเย่ียมปีลา่สุดน้ีดว้ยคือ  Gosford Park และกอ่นหน้าน้ีกมี็
หนังนอกกระแสท่ีดังมากอีกเร่ืองหน่ึง คือ  Angela’s Ash ซ่ึงเธอสวมบทแมลู่กดกในไอร์แลนดส์มัย
สงครามโลก เป็นเร่ืองเลา่ผา่นสายตาลูกชายคนหน่ึงของเธอ วัตสันแสดงหนังเร่ืองน้ีประชันกับพระเอกดัง โร
เบร์ิต คาร์ไล ซ่ึงคดิวา่มิตรรักแฟนหนังหลายทา่นคงจะรู้จักหนังเร่ืองน้ีกันพอสมควร 

ความโดดเดน่ของเอมิล่ี วัตสัน หากยอ้นหลังไปในสนามการชิงรางวัลออสการ์ดารานําหญงิยอดเย่ียม
ปี ๑๙๙๗ เธอกเ็คยสร้างความฮือฮามาแลว้จากบทนําหนังนอกกระแสเลก็ๆเร่ืองหน่ึง ในฐานะนางเอกผูแ้หวก
ขนบของความรัก ความเช่ือทางศาสนาและเซก็ส ์ในเร่ือง  Breaking the Waves ผลงานกาํกับของลาร์ส วอ
นทริเยร์ ผูก้าํกับชาวเดนมาร์ก หน่ึงในผูก้อ่ตัง้ลัทธิ  Dogme 95 และตลอดชว่งปี ๑๙๙๖ ท่ีหนังเร่ืองน้ีออก
ฉาย กก็ลายเป็นท่ีโจษขานของผูค้นมากมายเก่ียวกับวธีิเดินกลอ้ง วธีิเลา่เร่ืองท่ีไมป่กติธรรมดาของผูก้าํกับ 
และเน้ือหาของหนังท่ีวา่ดว้ยการแสวงหาวธีิการไถบ่าปโดยใชเ้น้ือตัวเขา้แลกของตัวละครช่ือเบสส ์หญงิสาว
ชาวสกอ็ตท่ีเคร่งศาสนาคนหน่ึง ซ่ึงสามีเธอประสบอุบัติเหตุจนพิการ และเธอตอ้งมีเพศสัมพันธกั์บชายอ่ืน ตาม
คาํแนะนําของสามีและความศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้ ขณะนัน้เอมิล่ีอายุ ๒๙ และยังไมเ่ป็นท่ีรู้จักในวงการ
ภาพยนตร์เทา่ไร แตเ่ขา้รับบทของเบสสแ์ทนดาราหญงิชัน้นําของอังกฤษในขณะนัน้คือ เฮเลนน่า บอนแฮม 
คาร์เตอร์ ซ่ึงปฎเิสธฉากเลิฟซีนท่ีมีอยา่งผิดปกติในหนัง แตเ่ม่ือดาราโนเนมอยา่งเอมิล่ี วัตสัน เขา้ไปสวมบท
ของเบสส ์เธอกลับทาํให้คนดูกา้วขา้มความน่ารังเกียจของพฤติกรรมสํา่สอ่นทางเพศ ไปสูค่วามเหน็ใจและ
ซาบซ้ึงในพลังศรัทธาท่ีหญงิสาวคนน้ีมีตอ่พระเจา้และนามธรรมท่ีเรียกวา่  "ความรัก " การเขา้ชิงออสการ์และ
ลูกโลกทองคาํประจาํปี ๑๙๙๗ นัน้ ถือเป็นการแจง้เกิดท่ีแทจ้ริงของเธอ แมจ้ะพลาดหวังทัง้สองรางวัล แตเ่ธอ
กก็ลายเป็นนางเอกในดวงใจของประชาชนนักดูหนังท่ัวโลกไปเรียบร้อย 

ในปี ๑๙๙๘ เม่ือเอมิล่ี วัตสัน เขา้มารับบทแจคเกอลีน ดูเปร นักเชลโลหญงิชาวอังกฤษท่ีคนทัง้โลก
รักและอาลัย ภาพยนตร์เร่ืองน้ีกจึ็งกลายเป็นเวทีพิสูจน์ความสามารถของเธออีกครัง้ 

จากบทภาพยนตร์ท่ีบอยซเ์ขียนให้แจคเกอลีน ดูเปร หรือแจ๊คก้ี เป็นหญงิท่ีมีอารมณ์ร้าย ด้ือรัน้ 
เอาแตใ่จตนเอง เป็นเดก็ท่ีไมย่อมโต เจา้เลห่ ์ข้ีอิจฉาริษยา หยิง่ใน  “อีโก ้” ท่ีเกิดจากการยกยอ่งของคน
แวดลอ้มวา่น่ันคือ  “พรสวรรคท์างดนตรี ” ของเธอ และความผิดปกติทางร่างกาย ความผิดปกติทางเซก็สท่ี์มา
จากความเครียด สับสน กังวล และโรคภัยไขเ้จบ็ท่ีทรมานตัวเธอมานานนับสบิปี แตเ่อมิล่ี วัตสัน กไ็ดท้าํให้แจ
คเกอลีน ดูเปร คือคนท่ีผูช้มควรเหน็ใจ ยอมรับในความบกพร่องของชีวติจิตใจ ให้อภัยในพฤติกรรมทางเพศ
ท่ีผิดสามัญ ถึงขนาดขอมีเซก็สกั์บสามีพ่ีสาวอยา่งหน้าตาเฉยในบา้นของพ่ีสาว และการพูดเหน็บแนมประชด
ประชันพ่ีสาวและคนอ่ืนๆท่ีขวางหน้า กอ่นท่ีจะถึงคราวพา่ยแพแ้กสั่งขารท่ีไมเ่ท่ียง ตอ้งตอ่สูกั้บความเจบ็ปวด 
ความทุกขท์รมานทัง้กายและใจท่ีเกาะกุมชีวติในบัน้ปลายของเธออยา่งน่าสงสาร คูต่อ่สูใ้นชีวติของเธอท่ีมี
บทบาทไมแ่พกั้นคือ เชลโล เกา่แกตั่วหน่ึง ซ่ึงติดตามหลอกหลอนแจคเกอลีนมาตัง้แตค่รัง้แรกท่ีข้ึนแสดงบน
เวทีคอนเสร์ิตระดับมืออาชีพ และมันกลายเป็นสว่นหน่ึงของชีวติเธอแมจ้นถึงวาระสุดทา้ย 

เอมิล่ี วัตสัน พยายามท่ีจะเสนอบุคลิกของแจคเกอลีน ดูเปรและเชลโลของเธอออกมาอยา่งสุดความ
สามารถ ในอดีตเม่ือเป็นเดก็ เอมิล่ีเคยเรียนเชลโลมากอ่นจนถึงอายุ ๑๔ เม่ือตอ้งรับภารกิจการแสดง
ภาพยนตร์เร่ืองน้ี เธอไดล้งทุนทุม่เทเวลาเรียนเชลโลอยา่งหนักอีกครัง้กับโคช้โรเบร์ิต เบลล่ี และพอล ดาวสิ 



สัปดาหล์ะ ๙ ช่ัวโมง เอมิล่ีอุตสาหะกับเคร่ืองดนตรีช้ินน้ีในห้องซอ้มสว่นตัววันอีกหลายช่ัวโมงจนน้ิวห้อเลือด 
เธอนําวดีิโอเกา่ท่ีเคยบันทึกการแสดงจริงของแจคเกอลีนมาศกึษาดูอยา่งเอียดแมก้ระท่ังทุกอิริยาบถทุกทว่งทา่
ท่ีแจคเกอลีนเคล่ือนไหวขณะบรรเลงเชลโล รวมทัง้ในฉากของการข้ึนแสดงบนเวทีคอนเสร์ิทจริงร่วมกับ
บรรดานักดนตรีอาวุโสหลายคนท่ีเคยเลน่ร่วมวงกับแจคเกอลีน ดูเปรตัวจริงมากอ่น เม่ือถา่ยทาํจบ เธอไดรั้บ
เสยีงปรบมือกราวดว้ยความช่ืนชมอยา่งจริงใจจากบรรดานักดนตรีเหลา่นัน้ เอมิล่ีพยายามสื่อความเป็นนัก
เชลโลท่ีมีวญิญาณของการแสดงดนตรีอยา่งจริงจัง จนคนดูหนัง  “เช่ือ ” ในความเป็นตัวตนแจคเกอลีนท่ี
ปรากฏอยูบ่นแผน่ฟิลม์ แมบ้างฉากบางชว่งของการแสดงดนตรี อาจโดนคอ่นขอดกระแนะกระแหนจากนัก
ดนตรีแท้ๆ   (โดยเฉพาะนักเชลโลบ้าตาํรา สาวกแจ๊คก้ีและพวกจ้องจับผิดทางมาตรฐานการดนตรี ) วา่น่ันเป็น
ของปลอม หลายฉากท่ีเอมิล่ีไมเ่ขา้ใจการเลน่เชลโลจริงๆ วางไมว้างมือผิด และใช ้ expression ทางดนตรีผิด
พลาด แตน่ั่นกนั็บเป็นแคเ่สยีงนกเสยีงกาท่ีไมค่อ่ยจะมีความหมายอะไรนัก เม่ือเทียบกับภาพรวมของการ
แสดงและความรู้สกึสะเทือนใจเม่ือไดสั้มผัสกับภาพยนตร์เร่ืองน้ีอยา่งจริงจัง สว่นดาราคนอ่ืนๆในเร่ืองกทุ็ม่เท
ให้กับการฝึกฝนดนตรีไมแ่พกั้น เรเชล กริฟฟิท หัดเป่าฟลูต้อยา่งจริงจัง เดวดิ มอริสซียหั์ดเรียนวชิาการ
อาํนวยเพลงตอ่หน้าวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา บลิ พาเทอร์สัน หัดเลน่เชลโลเพราะตอ้งรับบทครูสอนดนตรี 
สว่นเจมส ์เฟรนและซีเลีย อิมรี กทุ็ม่เทเวลาให้กับการฝึกฝนเปียโนจนสามารถเลน่ในฉากไดอ้ยา่งเป็น
ธรรมชาติ นอกจากน้ีเจมสยั์งตอ้งหัดทา่ทางในการอาํนวยเพลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราขนาดใหญใ่น
เพลงท่ีแจคเกอลีนเคยแสดงผลงานคอนแชร์โตอี้กดว้ย ซ่ึงทัง้น้ีเป็นประสบการณ์สาํคัญท่ีบรรดานักแสดงเหลา่
น้ีไมอ่าจลืมเลือนไปได ้

Hillary and Jackie เป็นครัง้ท่ีสองท่ีเอมิล่ี วัตสันไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวัลออสการ์ในฐานะ
ดาราหญงิยอดเย่ียมประจาํปี ๑๙๙๙ แตผ่ลการประกาศรางวัลกลับตกไปอยูใ่นมือ  กวนิเน็ต พัทโลว ์ จาก 
Shakespeare in Love อยา่งน่าเสยีดายแทน และเป็นครัง้ท่ีสองเชน่กันท่ีเอมิล่ี วัตสัน กลับบา้นมือเปลา่ 
ทา่มกลางความช่ืนชมของมิตรรักแฟนหนังท่ีทบทวีข้ึนจากคราวดู  Breaking the Waves นัน้ 

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีนําออกฉายเป็นครัง้แรกในอังกฤษเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๑๙๙๘ และไดรั้บคัดเลือก
เป็นตัวแทนภาพยนตร์จากอังกฤษไปร่วมประกวดมหกรรมภาพยนตร์ท่ีเมืองเวนิส อิตาลี อยา่งเป็นทางการใน
ปีเดียวกันนัน้ กอ่นท่ีจะนําไปฉายท่ีประเทศอ่ืนๆท่ัวโลกทัง้ในยุโรปและอเมริกา เป็นภาพยนตร์ท่ีบรรดานัก
วจิารณ์ท่ัวโลกให้ความสนใจกันมากท่ีสุดเร่ืองหน่ึง  

สว่นเมืองไทยเราเพิง่จะได้มีโอกาสนํามาแอบฉายขึ้นจอตามโรงภาพยนตร์เลก็ๆในกรุงเทพฯในงาน
หนังนอกกระแสของสหมงคลฟิล์มในช่วงเดือนพฤษภาคมปี ๒๐๐๒ น้ีเอง หลังจากทีภ่าพยนตร์เร่ืองน้ีเคยออก
ฉายทีอื่น่ทัว่โลกไปแล้ว ๕ ปี และผลการฉายถือว่าค่อนข้างล้มเหลวในเชงิธุรกิจการโฆษณา ไม่มีคนสนใจดู
มากนักเมือ่เทียบกับอภิมหาภาพยนตร์ฮอลลีวู๊ดอย่างมนุษย์แมงมุมหรือสตาร์วอร์ภาคสองทีขั่บเคีย่วกันโกย
เงนิจาํนวนมหาศาลจากนักดูหนังคนไทยในช่วงเวลาเดียวกัน 


