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หลัวซวินถือแผนที่และตรวจสอบซากอาคารที่พังเสียหายรอบตัว ขณะเดียวกัน 

ก็พยายามอ่านป้ายร้านต่าง  ๆ  ที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง “นั่นเป็นร้านซักแห้ง ขอฉัน 

ดูหน่อย...ใช่แล้ว ไปข้างหน้าอีกหน่อย! ที่อยู่ถัดจากร้านสะดวกซื้อยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นแหละ”

— หน่วนเหอ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ



คํานําสํานักพิมพ์

ชีวิตของคนเราไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด  สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ก็คือ  

การเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  และการเปลี่ยนแปลง  แต่ในยุควันสิ้นโลก  

สิ่งต่าง  ๆ  เหล่านี้อาจจะวนเวียนมาให้เจอได้บ่อย  ๆ  กว่ายุคอื่น  ใครที่ 

สามารถยอมรับ ปรับตัว และเรียนรู้ได้ดี ก็จะมีทักษะการเอาตัวรอดที่ 

แข็งแกร่งกว่าคนอื่น และก็คงมีชีวิตที่ยืนยาว รวมถึงอาจจะสุขสบายกว่า 

คนอื่นด้วย 

ดูอย่างหลัวซวินของเราสิ ทั้งที่เป็นคนธรรมดา แต่เพราะเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ในอดีต บวกกับมีโชคเรื่องคู่ชีวิตและมิตรสหาย ชีวิต 

ในชาตินี้ของเขาถึงน่าอิจฉาสุด ๆ 

เพียงแต่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็นในตอนนี้  

มีเกินกว่าความทรงจำในอดีตของเขาไปไกลแล้ว ทั้งสัตว์กลายพันธุ์ชนิด 

ต่าง  ๆ ทั้งพืช...โอ๊ะ  บอกไม่ได้ ต้องไปลุ้นต่อกันเองนะคะ  สรุปก็คือ  

ใน  โอตาคุวันสิ้นโลก เล่ม  6  นี้ อัดแน่นด้วยความลุ้นระทึก ชนิดต้อง 

จิกปลายเท้ากันแทบทุกบททุกตอนเลยทีเดียวค่ะ
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บทที่

เกิดมาในยุคนี ้ ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีกันแน่

ชีวิตใหม่

160

หลัวซวิน เหยียนเฟย และจางซู่ สามกำลังหลักของทีมทำงาน 

ยุ่งมาครึ่งค่อนวัน แต่ละคนเดินออกมาจากห้องเพาะปลูกในสภาพตัว 

เหม็นหึ่ง พวกเขาไม่พูดพร่ำให้เสียเวลา ต่างตรงดิ่งกลับบ้านไปอาบน้ำ 

ทันที

พวกหลี่ เถี่ยเองก็ทำงานง่วนกันอยู่นานพักใหญ่  กระทั่ งพวก 

หลัวซวินทำงานเสร็จแล้ว  พวกเขากลับยังหาข้อมูลอะไรไม่ได้เลย... 

ก่อนที่พวกเขาจะออกจากงานได้ยัดไฟล์ข้อมูลต่าง  ๆ  นานาที่ไม่รู้ว่าคือ 

อะไรบ้าง  ‘ติดมือ’  กลับมาด้วย  ก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจก็ไม่เป็นไรหรอก  

แต่พอตอนนี้เกิดนึกอยากหาข้อมูลอะไรสักอย่างออกมาจริง  ๆ  จัง  ๆ กลับ 

พบว่าข้อมูลเยอะเกินไปจนพวกเขามึนงงไปหมด เพื่อที่ต่อไปจะไม่ต้อง 

ประสบปัญหาหาของไม่ เจออีก  ทั้ งห้าคนจึงตัดสินใจหาของไปด้วย  

จัดหมวดหมู่ไฟล์ข้อมูลไปด้วยเลยทีเดียว  การจัดแยกประเภทข้อมูล 

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ดีหรอกนะ ทว่าก็ทำให้พวกเขามีงานเพิ่มขึ้น 

เป็นเท่าตัว ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามถึงห้าวันถึงจะพอเห็นผลอะไรได้บ้าง

หลัวซวินกับเหยียนเฟยกลับมาถึงบ้านก็พุ่งเข้าห้องน้ำ  อาบน้ำ 

อาบท่าจนรู้สึกสบายตัว แถมยังเลยเถิดทำกิจกรรมที่ไม่ต้องบอกทุกคน 
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ก็คงพอรู้ว่าคืออะไรด้วยอีกต่างหาก...แหม  อาบน้ำด้วยกันก็คือการ 

เชิญชวนอย่างโจ่งแจ้งไม่ใช่หรือ มีเนื้อโอชะยื่นมาให้ถึงปาก ถ้าเหยียนเฟย 

ยังไม่จับกิน ไม่โง่ก็บ้าแล้ว

หลังอาบน้ำเสร็จ หลัวซวินก็ออกมาจากห้องน้ำด้วยอาการขาอ่อน 

ปวกเปียก  เขาทิ้งตัวนอนลงบนโซฟาเพื่อพักเอาแรง  เจ้าตัวเล็กกำลัง 

ป้วนเปี้ยนวนเวียนรอบตู้นกกระทาขนาดใหญ่ตรงระเบียง กระโดดเหยง  ๆ  

พ่นไอใส่ตู้นกกระทามุมโน้นทีมุมนี้ที สนุกสนานอย่างที่สุด ครั้นเจ้าตัวเล็ก 

เห็นหลัวซวินออกมาจากห้องน้ำแล้ว มันก็วิ่งตื๋อเข้าไปหาด้วยความดีใจ  

แล้วกระโจนพรวดขึ้นโซฟาไปนอนฟุบอยู่บนท้องหลัวซวิน

เหยียนเฟยเพิ่งเช็ดน้ำบนพื้นห้องน้ำเสร็จจึงเดินตามมาทีหลัง ท่าทาง 

อิ่มเอมจนประกายแห่งความสุขแผ่ล้อมรอบตัวเขาเลยทีเดียว

เหยียนเฟยเดินมาที่ข้างโซฟา หรี่ตามองหลัวซวินที่นอนกอดหมา 

ตัวโตขณะพักผ่อน แล้วโน้มตัวลงจูบคนรัก หลัวซวินเองก็ขยับปากรับ 

สัมผัสเสียงดังจ๊วบจ๊าบราวกับกำลังลิ้มรสชาติของเหยียนเฟยอย่างไร 

อย่างนั้น “ฉันไม่มีแรงทำมื้อเย็นเลย”

ทั้งสองยุ่งอยู่กับการใส่ปุ๋ยตลอดช่วงบ่าย แถมเมื่อกี้ก็เพิ่งโรมรัน 

พันตูอยู่ในห้องน้ำ ถ้าตอนนี้หลัวซวินยังมีแรงทำกับข้าวอีกก็แปลกแล้ว

“เดี๋ยวฉันไปต้มข้าวต้มให้” เหยียนเฟยมองหลัวซวินพลางขันอาสา 

ด้วยความเต็มใจ

“...ก็ดีนะ เครื่องของหม้อไฟก็ยังเหลืออยู่...นายเอาข้าวลงไปต้ม 

กับของพวกนั้น ทำเป็นข้าวต้มเครื่องกินกันก็ได้” ก่อนหน้านี้พวกเขา 

เตรียมเครื่องเคราทำหม้อไฟไว้เยอะมาก หลังจากกินด้วยกันในคืนวัน 

ส่งท้ายปีแล้ว  จึงแบ่งหม้อไฟที่ยังเหลืออยู่  รวมถึงของทอดกับของที่ 

ต้องตุ๋นซึ่งยังไม่ได้ลงหม้อให้แต่ละบ้าน สองวันมานี้พวกหลัวซวินยังไม่ได้ 

กินของพวกนั้นเลย วันนี้ถือโอกาสเอามาทำอาหารก็ดีเหมือนกัน

“โอเค เดี๋ยวฉันทำเอง” ยังไม่ทันสิ้นเสียงเหยียนเฟย และยังไม่ทัน 

จะให้เขาขยับไปไหน จู่  ๆ  เสียงโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งในบ้านก็ดังขึ้น 

อย่างไม่รู้เวล่ำเวลาเอาเสียเลย
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ทั้งสองคนสบตากันอย่างเซ็ง  ๆ  เหยียนเฟยซึ่งยืนอยู่ย่อมเป็น 

ฝ่ายเดินไปหยิบมา แต่ฟังจากเสียงเรียกเข้าก็รู้ว่าเป็นเครื่องของเขาเอง  

ดังนั้นเขาเป็นคนไปหยิบก็ถูกต้องแล้ว

เมื่อเหยียนเฟยมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือ  ก็พบว่าเบอร์นี้โทร. 

เข้ามาสามครั้งแล้ว  เขาจึงเงยหน้าหันไปมองหลัวซวินทีหนึ่ง  อีกฝ่าย 

เปลี่ยนเป็นพลิกตัวนอนคว่ำมองมาทางเหยียนเฟยเช่นกัน...ส่วนเจ้าตัวเล็ก 

ขึ้นไปเหยียบหลังเป็นหมอนวดให้เจ้านายแบบไม่คิดตังค์

“เบอร์ใครไม่รู้จัก แต่โทร.มาครั้งที่สามแล้ว”

หลัวซวินได้ยินดังนั้นก็เลิกคิ้วถาม “จะรับไหม”

เหยียนเฟยนิ่งเงียบไปสักพัก โทรศัพท์ก็ตัดสายไปเอง แต่แล้ว... 

โทรศัพท์เบอร์เดิมก็โทร.เข้ามาอีกครั้ง

ทั้งสองมองหน้ากันอีกหนก่อนที่เหยียนเฟยจะกดรับสาย

ครึ่งชั่วโมงต่อมา แม้หลัวซวินจะยังปวดเมื่อยเนื้อตัว แต่ก็ตามเหยียนเฟย 

เดินมาบนถนนซึ่งเวลานี้มืดสนิทและเงียบสงัด แทบจะปราศจากผู้คน

ตามท้องถนนในยุควันสิ้นโลก...ไม่ถูกสิ ต้องบอกว่า ตามท้องถนน 

ซึ่งอาจจะมีหนูซอมบี้หลบซ่อนอยู่ในฐานที่มั่น แทบไม่มีใครกล้าออกมา 

เดินเตร็ดเตร่หลังฟ้ามืด นอกเสียจากว่าพวกเขาจะมีธุระเร่งด่วนจริง  ๆ  

อย่างหลัวซวินและเหยียนเฟยในตอนนี้

“นายพักผ่อนอยู่บ้านก็ดีแล้ว จะตามมาด้วยทำไม ตอนนี้อากาศ 

ข้างนอกหนาวจะแย่” เหยียนเฟยช่วยจัดผ้าพันคอของหลัวซวินให้กระชับ 

ขึ้นด้วยสีหน้าบึ้งตึง  พลางบ่นด้วยความขัดเคือง  ตอนนี้ เพิ่งย่างเข้าสู่ 

ฤดูใบไม้ผลิ สภาพอากาศจึงยังหนาวมาก

หลัวซวินกลับพูดแบบไม่ใส่ใจ  “ฮู้ย  ก็มาเป็นเพื่อนนายน่ะสิ   

อีกอย่าง...ใครจะไปรู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้าง นายออกมาก็ไม่รู้ว่า 

จะกลับกี่โมงกี่ยาม”

เหยียนเฟยเงียบขรึมลงอีกครั้ง แต่มือของเขายังคงโอบไหล่หลัวซวิน 

และพาเดินไปด้วยกันเงียบ ๆ 
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หลัวซวินตบแขนเขาเบา  ๆ  เป็นเชิงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง “นาย 

กังวลใจไปก็เปล่าประโยชน์ โมโหไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น มาจนถึงขั้นนี้แล้ว...”

ทั้งสองคนเดินจากฐานที่มั่นชั้นในมายังฐานที่มั่นชั้นนอก หลังจาก 

เดินมาถึงเขตชุมชนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดถนน ก็ตรงไป 

ที่ชั้นสามของตึกหนึ่ง แต่ยังไม่ทันจะถึงห้อง พวกเขาก็ได้ยินเสียงโวยวาย 

ดังลั่นไปทั่วตึก

หลังจากเคาะประตู ชายวัยสามสิบสี่สิบปีหน้าตาซีดเซียวคนหนึ่ง 

ก็เปิดประตู พอเห็นชายหนุ่มทั้งสอง เขากลับมีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อย  

มองสำรวจพวกเขาด้วยสายตาไม่แน่ใจ “พวกคุณคือ...”

“ฉันเหยียนเฟย”  เหยียนเฟยน้ำเสียงเย็นชา  ท่าทีไม่ค่อยดีนัก  

ฝ่ายตรงข้ามเห็นแล้วก็ชะงักค้างไปเล็กน้อย กวาดสายตามองใบหน้าที่ 

แสนดูดีจนใคร  ๆ  ต้องอิจฉาอยู่นาน ก่อนจะพยักหน้าทักทายทั้งคู่แล้ว 

เบี่ยงตัวเปิดทางให้ “อ้อ ๆ เข้ามาสิ รกหน่อยนะ...”

รกนิดหน่อยอย่างนั้นเหรอ ที่นี่เป็นเขตชุมชนใหม่แท้  ๆ แต่เห็น 

ได้ชัดว่ายังไม่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดภายในชุมชนเลยทั้งสิ้น ทั้ง 

หิมะทับถมและกองขยะเกลื่อนกลาดไปทั่ว ส่วนในห้องนี้มีข้าวของเครื่องใช ้

จิปาถะวางเรี่ยราดตามโถงทางเข้าและห้องรับแขก แถมยังมีฟูกที่นอนและ 

ผ้าห่มม้วน ๆ สุม ๆ อยู่ด้านข้างหลายกอง

ทั้งสองเหลือบมองเล็กน้อย แล้วก็ได้ยินเสียงแหกปากร้องโวยวาย 

ของผู้หญิงดังมาจากในห้องนอนใหญ่...“โอ๊ย ฉันจะตายแล้ว...ทนไม่ไหว 

แล้ว เป็นเพราะพวกแก พวกแกทำให้ฉันต้องน่าสมเพชแบบนี้!”

เสียงอีกเสียงหนึ่งคล้ายกำลังข่มกลั้นความโมโหเอาไว้ “คุณหลิว!  

สถานการณ์ตอนนี้ผ่าคลอดให้คุณไม่ได้หรอกนะ รบกวนคุณเก็บแรงไว้ 

เบ่งลูกจะดีกว่า  ขืนยังอาละวาดอยู่แบบนี้  อย่าว่าแต่เด็กเลย  แม้แต่ 

ชีวิตคุณเอง พวกเขาก็รับประกันความปลอดภัยให้ไม่ได้”

“ไอ้บ้าเอ๊ย พวกแกมันหมอเถื่อน! ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้ว 

พวกแกจะทำอะไรได้...โอ๊ย ฉันเจ็บจะตายอยู่แล้ว ฉันควรเอาไอ้เด็กเวรนี่ 

ออกไปจากท้องตั้งแต่แรกแล้ว มาทำให้ฉันเจ็บปวดทรมานทำไม”
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ผู้ชายสามคนที่อยู่ในห้องรับแขกได้ยินเสียงนี้แล้วต่างก็นิ่งงันไป  

ครู่หนึ่งหลัวซวินจึงเงยหน้าหันไปขยิบตาให้เหยียนเฟยทางด้านข้างพลาง 

บอกว่า “ฟังจากเสียงทรงพลังเหลือเฟือของเธอแล้ว  ฉันว่าน่าจะไม่มี 

อันตรายถึงชีวิตหรอก”

เหยียนเฟยมองเขาเงียบ ๆ...นี่เป็น...คำปลอบใจใช่ไหม แต่ก็คงจริง  

เพราะฟังจากที่เธอมีแรงโวยวายได้ขนาดนี้ คงไม่เป็นอันตรายอะไรหรอก

แต่ไม่ว่าอย่างไร นี่ก็เป็นการคลอดก่อนกำหนด คิด  ๆ  แล้วเขาจึง 

หันไปมองผู้ชายที่หน้าตาเหยเกอยู่ตลอดเวลา หลัวซวินและเหยียนเฟย 

จำได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเดียวกับชายในชุดเครื่องแบบทหารที่คอยติดตาม 

แม่ของเหยียนเฟยไม่ห่าง ทว่าเวลานี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่มีส่วนไหนเหลือ 

เค้าของทหารเลยสักนิด  ราวกับว่าเขาถูกความกดดันในยุควันสิ้นโลก 

โถมทับจนไม่สามารถยืดตัวตรงได้เลย

“เมื่อกี้ตอนโทร.ไป คุณบอกว่าเธอหกล้ม  เลยต้องคลอดก่อน 

กำหนด มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่”

เมื่อได้ยินคำถามของเหยียนเฟย  ชายคนนั้นมีสีหน้าเหยเกหนัก 

ขึ้นอีก คล้ายกำลังแอบกัดฟันกรอด  ๆ สักพักเขาก็สูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ  

“วันนี้ผมออกไปหาของข้างนอก  กลับมาก็เห็นเธอนอนอยู่หน้าประตู  

เพื่อนบ้าน มีเลือดไหลออกมาแล้ว...”

“หน้าประตูบ้ านของเพื่อนบ้าน?  เกิดอะไรขึ้น”  เหยียนเฟย 

ขมวดคิ้วอีกครั้ง  ถ้าบอกว่าหน้าประตูบ้านตัวเองยังพอว่า  แต่นี่ไปอยู่ 

หน้าประตูบ้านข้าง ๆ...

“เพื่อนบ้านบอกว่า เธอไปงัดประตูบ้านคนอื่นตอนที่เจ้าของไม่อยู่ 

เพื่อจะเข้าไปขโมยของ  แต่บังเอิญเจ้าของบ้านกลับมาเจอเข้าพอดีเลย 

ผลักเธอออกมา” ชายคนนั้นเล่าด้วยสีหน้าเรียบเฉย ไม่มีความสงสาร 

เห็นใจใด ๆ ทั้งสิ้น

เหยียนเฟยยกมือนวดคลึงหว่างคิ้วตัวเอง  “แล้วเธอว่าไงบ้าง”  

ตอนนี้เขายังไม่อาจตัดสินได้ว่าจริงเท็จประการใด จึงได้แต่ถามจากผู้ชาย 

คนนี้ไปก่อน
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ชายคนนั้นมองเหยียนเฟยทีหนึ่ง ดวงตาฉายแววแบบเข้าใจหัวอก 

แล้วปรากฏให้ เห็นเด่นชัด  “ตั้ งแต่ เกิดเรื่องนกซอมบี้บุกโจมตี  เธอ 

ก็เร่งเร้าให้ผมออกไปหาของทุกวัน...เราเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่  ก่อนหน้านี้ 

อยู่ ในห้องผุ  ๆ  พัง  ๆ  ดูไม่ได้ เลย  คนอื่น  ๆ  ในตึกนี้ รวมทั้ ง เพื่อนบ้าน 

ก็เพิ่งย้ายมากันทั้งนั้น...เดิมทีทางฐานที่มั่นตั้งใจเก็บตึกนี้ไว้จัดสรรให้ 

พวกผู้รอดชีวิตที่ เพิ่งเข้ามาในฐานโดยเฉพาะ  แต่จำนวนคนพวกนั้น 

มีอยู่แค่ไม่เท่าไร จึงมีห้องว่างเหลืออยู่อีกหลายห้อง พอย้ายเข้ามาแล้ว 

เธอก็คอยชะเง้อมองข้าวของห้องอื่น  ๆ  จากทางหน้าต่าง...” แบบนี้จึงมี 

ความเป็นไปได้สูงมากว่าเธอจะไปงัดบ้านเพื่อขโมยของของคนอื่น

เหตุการณ์ต่อจากนั้นของหลิวเซียงอวี่ ชายคนนี้จะเล่าได้อย่างไร  

ในเมื่อเธอต้องคลอดก่อนกำหนดแบบนี้ ตอนนี้เธอเองจะมีโอกาสเล่าอะไรได้

“พอผมกลับมา. . .”  ชายคนนั้นลัง เลเล็กน้อยก่อนอธิบายต่อ  

“หลังจากผมโทร.หาพ่อคุณอยู่หลายรอบ สุดท้ายเขาก็ยอมบอกเบอร์คุณมา  

ส่วนหมอและพยาบาลพวกนี้ แม่คุณบันทึกช่องทางติดต่อไว้แต่แรกแล้ว  

ผมก็เพิ่งโทร.ตามมาได้เมื่อกี้นี้เอง”

เหยียนเก๋อซินในตอนนี้แค่จะปกป้องตัวเองยังยากเลย  จะเอา 

เวลาที่ไหนมาสนใจหลิวเซียงอวี่ นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอคลอดก่อนกำหนด  

ตีให้ตายเขาก็ไม่ยุ่งด้วยหรอก  แต่เมื่อได้ข่าวว่าหลิวเซียงอวี่ตกอยู่ใน 

อันตราย  หลังจากคิดทบทวนดูแล้ว  เหยียนเก๋อซินจึงบอกเบอร์โทร. 

ของเหยียนเฟยให้ผู้ชายคนนี้รู้  เพราะถึงอย่างไรหลิวเซียงอวี่ก็เป็นแม่ 

แท้  ๆ  ของเหยียนเฟย ต่อให้ไม่ผูกพันกัน แต่หากวันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น  

เหยียนเฟยจะได้ไม่มาโทษเขาทีหลังได้

ส่วนท่าทีของเหยียนเฟยที่มีต่อเรื่องนี้ก็คือ “...” 

เอาเถอะ  ถ้าหากเขาได้รับการถ่ายทอดนิสัยมาจากหลิวเซียงอวี่ 

จริง ๆ ป่านนี้เขาคงไม่มาเหยียบที่นี่เด็ดขาด

แต่เหยียนเฟยกับหลัวซวินต่างก็เป็นลูกผู้ชาย ต่อให้มาถึงที่นี่แล้ว 

ช่วยอะไรไม่ได้ แต่เวลานี้หลิวเซียงอวี่กำลังเสี่ยงชีวิตคลอดลูกอยู่ในนั้น  

อย่างน้อยก็อยู่คอยให้เธอคลอดลูกเรียบร้อยก่อน เรื่องอื่น ๆ ค่อยว่ากันอีกที
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การคลอดลูกสักคนเป็นเรื่องทรมาทรกรรมมากจริง  ๆ แม้มีเหตุ 

ให้คลอดก่อนกำหนดแบบไม่คาดฝัน แต่คนเป็นแม่ก็ยังต้องทนเจ็บปวด  

ดิ้นทุรนทุราย และแผดเสียงก่นด่าอยู่ตลอดทั้งคืน กระทั่งถึงตอนที่เธอ 

ต้องออกแรงเบ่งขึ้นมาจริง  ๆ กลับไม่มีแรงแม้แต่จะส่งเสียงออกมาสักแอะ

ส่วนผู้ชายที่อาศัยอยู่กับหลิวเซียงอวี่คนนั้นก็มีสีหน้าเครียดขึง  

เดินเอามือไพล่หลังวนไปวนมารอบห้องรับแขก ผ่านไปนานพักใหญ่ถึง 

เอ่ยปากถามเหยียนเฟยอย่างขัดเคืองว่า “ตอนนั้นเธอคลอดคุณออกมา 

ยังไง”

เหยียนเฟยเลิกคิ้ว แค่นยิ้มเย็นชาพลางมองคนถาม  “คุณรู้จัก 

กับเธอมานานแค่ไหนแล้ว คุณคิดว่าคนอย่างเธอจะเลือกคลอดเองตาม 

ธรรมชาติเหรอ”

ชายคนนั้นถึงกับสะอึก สีหน้าแข็งค้างไปเล็กน้อย เขาเกือบลืม 

ไปแล้วด้วยว่า ผู้ชายตรงหน้าที่อายุน้อยกว่าตนแค่ไม่กี่ปีคนนี้เป็นลูกชาย 

ของหลิวเซียงอวี่  ไม่ใช่คนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหลิวเซียงอวี่ 

สักหน่อย เหยียนเฟยจะไปรู้รายละเอียดว่าตอนนั้นหลิวเซียงอวี่คลอดตน 

แบบไหนได้อย่างไรกัน

พวกเขาตกอยู่ในบรรยากาศน่าอึดอัดชวนกระอักกระอ่วนอีกครั้ง  

จากนั้นก็ได้ยินเสียงหมอดังออกมาจากข้างใน “ออกแรงหน่อย เบ่งอีก... 

เอ้าเบ่ง ค้างไว้แค่นี้ไม่ได้นะ ไม่งั้นจะอันตรายทั้งแม่ทั้งลูก...เร็วเข้า... 

เบ่งเลย...ออกแล้ว ออกมาแล้ว!”
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บทที่

ในยุควันสิ้นโลก การเกิดและตายเป็นเรื่องธรรมดา

ชีวิตและความตาย

161

ทารกผู้คลอดก่อนกำหนด  ร้องไห้เสียงเบามากจนพยาบาลต้อง 

ตีก้นถึงจะส่งเสียงจ้าให้ได้ยิน  ส่วนคนเป็นแม่ . . .ตอนหลัวซวินและ 

เหยียนเฟยเดินเข้าไปในห้อง ก็เห็นหลิวเซียงอวี่อยู่ในสภาพสะลึมสะลือ  

ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง

ภาพของคุณน้าที่ เคยทำสีผมสวยสะดุดตา  ชอบชี้นิ้วสั่งเจ้ากี้ - 

เจ้าการ กลายเป็นคุณป้าหน้าขาวซีดร่างบวมฉุ ขนาดหลัวซวินเห็นแล้ว 

ยังรู้สึกสังเวช

ฝ่ายเหยียนเฟยกลับไม่พูดอะไร ซ้ำยังไม่ทำอะไรด้วย เขามอง 

หลิวเซียงอวี่ซึ่งท่าทางเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น ไม่รู้สึกตัวว่าลูกชายคนโต 

มาเยี่ยม  จากนั้นเขาก็เลื่อนสายตาไปมองเด็กทารกตัวแดง  ๆ  ที่นอน 

หลับใหลอยู่ข้างกายเธอ  เขาได้ยินคุณหมอพูดอะไรบางอย่างกับผู้ชาย 

ที่อยู่ข้างนอกคนนั้น...หมอไม่ได้มาทำคลอดให้ฟรี  ๆ ถึงเป็นหมอก็ต้อง 

กินข้าวเหมือนกัน

ระหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันอยู่นั้น หลัวซวินจมูกไวได้กลิ่นอะไร 

บางอย่าง “ทำไมกลิ่นคาวเลือดแรงมากขนาดนี้เนี่ย”

“เลือด?”  เหยียนเฟยอึ้งไปเล็กน้อย  “ผู้หญิงคลอดลูกก็ต้องมี 
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เลือดไหลไม่ใช่เหรอ”

“มันไม่ใช่แบบนี้...เดี๋ยวนะ!” หลัวซวินพลันขยับขึ้นหน้าไปหนึ่งก้าว 

แล้วเปิดผ้าที่ห่มคลุมตัวหลิวเซียงอวี่...เลือดสด  ๆ  สีแดงฉานไหลทะลัก 

เปรอะชุดนอนเนื้อบางของหลิวเซียงอวี่ อาบย้อมท่อนล่างของเธอจนเป็น 

สีแดงเกือบทั้งหมด

“หมอ! มานี่เร็วเข้า คนไข้เสียเลือดมาก!”  หลัวซวินรีบตะโกน 

เรียกหมอ แต่ในจังหวะเดียวกันนั้นเอง เขาก็ได้ยินเสียงดังโครมคราม 

ทางด้านนอก ตามด้วยเสียงแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของหลิวเซียงอวี่ร้อง 

โวยวายขึ้น 

“เฮ้ย พวกแกจะหนีไปไหน!”

ยังต้องถามอีกเหรอ  เดาว่าพวกหมอพยาบาลพวกนั้นคงรู้ เรื่อง 

ที่คนไข้มีอาการเลือดออกไม่หยุดหลังคลอดลูกดีอยู่แล้ว แต่กลัวจะซวย 

เลยไม่บอกให้ญาติคนไข้รู้แต่แรก

ที่มากันคราวนี้มีหมอหนึ่งคนกับพยาบาลที่เป็นผู้ช่วยอีกสองคน  

คนธรรมดาอย่างแฟนหนุ่มของหลิวเซียงอวี่จะรั้งตัวคนทั้งสามไว้ได้อย่างไร  

ทันทีที่สามคนนั้นได้ยินเสียงตะโกนของหลัวซวินดังมาจากข้างใน ก็รีบ 

หันขวับเผ่นหนี  แต่สิ่งที่พวกเขาไม่มีทางคาดถึงก็คือ  สองหนุ่มที่ เพิ่ง 

เดินเข้าไปในห้องนอนเมื่อครู่ มีคนหนึ่งเป็นผู้มีพลังพิเศษ!

โลหะทั้งหมดในห้องพุ่งมาสกัดขวางทางคนที่คิดหนีพวกนั้นไว้ 

ในพริบตา และลากตัวพวกเขากลับไปราวกับมีชีวิต 

“เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเราจริง  ๆ  นะ...คนไข้หกล้มกระทบกระเทือน 

ครรภ์ของเธอ ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็มีจำกัดด้วย...”

“ในเมื่อไม่พร้อม ทำไมพวกคุณไม่บอกพวกเรา แต่กลับคิดหนีไป 

ดื้อ  ๆ  ล่ะ” เวลานี้เหยียนเฟยโมโหขึ้นมาจริง  ๆ  แล้ว ถึงอย่างไรผู้หญิงที่ 

นอนอยู่บนเตียงก็เป็นแม่แท้  ๆ  ของเขา ต่อให้เขาโกรธเกลียดหรือรำคาญ 

เธอมากกว่านี้  หรืออยากจะตัดแม่ตัดลูกกับเธอมากแค่ไหน  แต่เขาก็ 

ไม่อาจทนเห็นเธอตายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่ทำอะไรเลย ถ้าไม่ใช่เพราะ 

หลัวซวินสังเกตและเอะใจทันละก็...
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ถ้าหมอไม่มีปัญญารักษาคนไข้ ทางที่ดีก็ควรรีบแจ้งญาติผู้ป่วย 

ให้พาเธอไปส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาทันท่วงที

แต่เมื่อเกิดภาวะเสียเลือดมากหลังคลอด  พวกเขากลับไม่รีบ 

ห้ามเลือดและให้เลือดในทันที ทั้งยังไม่รีบจัดการส่งตัวคนไข้ให้ทันการณ์  

เป็นเหตุให้หลิวเซียงอวี่หมดสติ และช็อกหัวใจหยุดเต้นไปในที่สุด...

การคลอดก่อนกำหนดเพราะอุบัติเหตุเหลือรอดเพียงทารกน้อย 

คนหนึ่งผู้มีชีวิตเปราะบางอย่างที่สุด จนแทบจะปลิดปลิวหายไปได้ทุกเมื่อ

เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่มีแดดจัด แสงแดดเจิดจ้าสาดส่องเข้ามาในห้อง  

ทำให้บรรยากาศที่แสนเหน็บหนาวเปลี่ยนเป็นหงอยเหงามากขึ้นไปอีก

พวกสวีเหมยรีบมาที่นี่กันตั้งแต่ เช้า  เมื่อคนในครอบครัวของ 

เพื่อนร่วมทีมเสียชีวิตทั้งที ย่อมต้องมีเรื่องให้จัดการต่อจากนี้มากมาย  

พวกเขานำคริสตัลและคูปองสะสมมาส่งให้หลัวซวินและเหยียนเฟย  

พร้อมทั้งมาดูด้วยว่าทั้งคู่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง

ในเช้าวันเดียวกันนี้ ไม่ต้องรอให้เหยียนเฟยติดต่อไปหา เหยียน- 

เก๋อซินก็เป็นฝ่ายโทร.มาถามเอง เมื่อรู้ข่าวว่าหลิวเซียงอวี่ตายแล้วเขาก็ 

นิ่งงันไปครู่หนึ่ง สักพักเหยียนเก๋อซินก็ถามในสิ่งที่เหนือความคาดหมาย 

กับเหยียนเฟยว่า “อยู่ที่ไหน เดี๋ยวฉันไปหา”

เหยียนเฟยประหลาดใจเล็กน้อย ก่อนบอกที่อยู่แก่อีกฝ่าย จากนั้น 

ก็วางสาย

งานศพในยุควันสิ้นโลก ผู้คนส่วนใหญ่มักจัดพิธีแบบเรียบง่าย  

หรืออาจถึงขั้นไม่ต้องมีเลย เพียงแค่ส่งศพไปเผาที่ฌาปนสถานในฐานที่มั่น  

จากนั้นก็นำภาชนะอะไรก็ได้มาบรรจุเถ้ากระดูกไปฝังไว้ที่สุสานใหม่นอก 

ฐานที่มั่นที่เพิ่งสร้างขึ้นหลังวันสิ้นโลก

ป้ายหลุมฝังศพ กระดาษเงินกระดาษทอง หรือขบวนแห่ศพอะไร 

ทั้งหลายแหล่ล้วนถูกตัดทิ้งไม่เหลือหลอ และเนื่องจากสุสานอยู่นอกฐาน  

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าออกจากฐานที่มั่น ดังนั้นจึงต้องฝากกล่อง 

เก็บเถ้ากระดูกของญาติให้ทหารช่วยนำไปจัดการที่สุสานแทน  เพียงแต่ 
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กว่าทหารที่ช่วยเป็นธุระจัดการให้จะออกไปนอกฐานสักครั้งหนึ่งนั้น 

ก็ต้องรอกำหนดเวลาเช่นกัน  ที่สำคัญ  พวกเขาจะรวบรวมกล่องเก็บ 

เถ้ากระดูกจำนวนมากไปฝังในหลุมพร้อมกันทีเดียว จึงเลิกคิดถึงขั้นตอน 

อื่น ๆ ไปได้เลย แถมค่าใช้จ่ายยังสูงมากอีกด้วย

หลังวันสิ้นโลกทุกอย่างล้วนเปลี่ยนเป็นเรียบง่ายขึ้น ทุกคนเพียงแค่ 

แต่งกายสุภาพ  พาร่างผู้ตายไปเผาที่ฌาปนสถาน  รอจนเผาศพเสร็จ 

แล้วค่อยหาโอกาสไหว้วานคนให้เอาเถ้ากระดูกไปฝังเท่านั้น

หลังจากเหยียนเก๋อซินโทร.หาเหยียนเฟย สองชั่วโมงต่อมาเขาก็มาทัน 

เจอคนทั้งกลุ่มที่เพิ่งรับเถ้ากระดูกกลับมาพอดี  เหยียนเฟยเหลือบมอง 

ที่จอดรถ  แต่กลับไม่เห็นรถคันที่ เหยียนเก๋อซินเคยใช้  และก็ไม่เห็น 

ผู้ช่วยคนนั้นของเขาด้วยเหมือนกัน จึงอดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วขึ้นด้วยความ 

แปลกใจ

คนทั้งหมดขึ้นมาบนห้องชั้นสาม  เหยียนเก๋อซินเพียงมองกล่อง 

บรรจุเถ้ากระดูกที่แสนเรียบง่ายใบนั้นโดยไม่ได้พูดอะไร จากนั้นเขาก็จูง 

เหยียนเฟยไปคุยธุระกันตรงระเบียง

หลัวซวินอุ้มน้องชายของเหยียนเฟย...ใช่แล้ว หลิวเซียงอวี่ได้ลูก 

ผู้ชาย  เพิ่งคลอดออกมาได้ไม่ถึงหนึ่งวัน  แต่เพราะไม่มีนมแม่ให้กิน  

พ่อแท้  ๆ  ของทารกน้อยคนนี้ทำได้เพียงเอาข้าวสารไปต้ม แล้วนำน้ำข้าว 

มาป้อนให้ลูกชายกินประทังความหิว 

สวีเหมยรู้สึกถูกชะตาเด็กคนนี้มาก  ทว่าแม้เธอกับซ่งหลิงหลิง 

จะมีประสบการณ์เลี้ยงดูอวี๋ซินหรันมาแล้ว  แต่กับเด็กทารกแรกเกิดที่ 

บอบบางราวกับว่าถูกสะกิดหน่อยเดียวก็อาจได้รับบาดเจ็บได้แล้วแบบนี้  

เธอกลับไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้อง อย่าว่าแต่พวกเธอเลย ขนาดพ่อแท้  ๆ  

ยังไม่กล้าอุ้มลูกตัวเองเลยด้วยซ้ำ  เพราะเด็กคนนี้ เป็นทารกที่คลอด 

ก่อนกำหนดตัวจึงเล็กมาก...

ตรงระเบียง สองพ่อลูกกำลังเผชิญหน้ากันอย่างสงบนิ่ง เหยียนเฟย 

มีรอยยิ้มเย้ยหยันฉายชัดบนใบหน้า “ที่คุณมาวันนี้ก็เพื่อเกลี้ยกล่อมให้ผม 
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เข้าร่วมกับกองทัพสินะ”

เหยียนเก๋อซินไม่ได้ดูดีเหมือนอย่างเมื่อก่อน  ภายนอกดูแก่ขึ้น 

เป็นสิบปี แต่ร่างกายที่โรยราและสภาพที่ดูทรุดโทรมของเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง 

กับเรื่องที่อดีตภรรยาล่วงลับจากโลกนี้ไปเลยสักนิด  ทว่า...สาเหตุหลัก 

มาจากชีวิตที่พลิกผันเร็วเกินไป

เหยียนเก๋อซินดูเหนื่อยล้า น้ำเสียงเวลาพูดกับเหยียนเฟยก็ไม่ได้ 

เหมือนการบังคับสั่งการอย่างแต่ก่อนแล้ว “เสี่ยวเฟย พ่ออับจนหนทาง 

จริง  ๆ  แล้วถึงต้องบากหน้ามาหาลูก...ตอนนี้ ในกองทัพมีปัญหาใหญ่   

พวกผู้มีพลังพิเศษกับผู้มีอำนาจในกำมือพวกนั้นกำลังเหยียบย่ำคนทำงาน 

ฝ่ายพลเรือนอย่างพ่อจนแทบมีชีวิตอยู่ต่อไม่ไหวแล้ว ลูกเป็นผู้มีพลังพิเศษ  

มีแต่ลูกคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพ่อได้!”

เหยียนเฟยยืนกอดอก พูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า “ผมเคยคุยเรื่องนี ้

กับคุณชัดเจนแล้ว”

“ตอนนี้กับตอนนั้นมันไม่เหมือนกัน” เหยียนเก๋อซินพูดด้วยน้ำเสียง 

แฝงความอ่อนล้าเรียกร้องความเห็นใจ “ในค่ายตอนนี้มีแต่พวก...พวกคน 

โหดเหี้ยมป่าเถื่อน ฝ่ายบริหารอย่างพวกพ่อจึงถูกเหยียบจนแทบจะจมดิน 

อยู่เแล้ว ถึงเวลานี้พวกเขาจะยังไม่ได้ลงมือไล่พ่อตรง  ๆ แต่อีกไม่กี่วัน 

นี่สิ...แกลองคิดดูนะ พ่ออายุเท่าไรแล้ว แกจะทนเห็นพ่อถูกไล่ให้ไปอยู่ 

ข้างนอก...เอ่อ  ไปคอยรับลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนข้างนอก  หรือ 

ต้องไปกวาดถนนอะไรแบบนั้นได้เหรอ” เขาพูดแล้วก็ถอนหายใจออกมา 

เฮือกใหญ่  ก่อนเบือนหน้าหันไปมองรอบห้องด้วยใบหน้าเศร้าหมอง  

“แม่แกก็จากไปแล้ว...ส่วนพ่อจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักกี่ปี อย่างน้อยช่วยพ่อ 

สักหน่อยก็ยังดี อย่าให้บั้นปลายชีวิตพ่อต้องระเหเร่ร่อนเลยนะ...”

เหยียนเฟยแค่นเสียงขึ้นจมูก “พวกเขาจะไล่คุณออกจากค่ายทหาร 

งั้นเหรอ”

เหยียนเก๋อซินทำหน้ากระอักกระอ่วนออกมาแวบหนึ่งแล้วตอบว่า  

“พะ...พวกเขาจะยึดบ้านพักของพ่อคืน...แล้วจัดให้ไปอยู่ที่อื่นแทน...”

“ถูกจัดสรรให้ไปอยู่ห้องรวมร่วมกับคนอื่นสินะ”  เหยียนเฟย 
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หรี่ตาลง เขาเห็นเหยียนเก๋อซินทำสีหน้าอึดอัดใจจึงถามต่อว่า “ถ้าผม 

ไปกับคุณ คุณคิดจะให้ผมทำอะไร”

ดวงตาของเหยียนเก๋อซินเป็นประกายขึ้นมาทันที “แกไม่รู้หรอกว่า 

พลังพิเศษของแกตอนนี้มีความสำคัญต่อกองทัพมากแค่ไหน ฉันได้ยิน 

ข่าวว่า หน่วยโลหะมีสมาชิกเหลือแค่คนสองคน ถ้าแกยอมเข้าร่วมกับ 

กองทัพ ก็สามารถเป็นหัวหน้าหน่วยได้เลย แกยังหนุ่มยังแน่น แถมมาก 

ความสามารถ มีฝีมือเก่งกาจ พอเข้าไปก็ใช้จุดแข็งและพลังพิเศษไต่เต้าไป  

ไม่ถึงสามปีแกต้องได้ขึ้นเป็นคนระดับสูง  ๆ  ของกองทัพแน่...ตอนนี้กับ 

เมื่อก่อนมันต่างกัน คำพูดของผู้มีพลังพิเศษในกองทัพมีอำนาจเพิ่มขึ้น 

ไม่รู้ตั้งกี่เท่าเลย”

แค่ถามลองเชิงเพียงนิดเดียวเอง  ก็ได้รับคำตอบให้ตัดสินใจ 

ได้แล้ว

สายตาของเหยียนเฟยซึ่งปกติยากจะอ่านความรู้สึกนึกคิดได้กลับ 

ปรากฏแววผิดหวัง  ใช่แล้ว  เขาผิดหวัง  วันนี้  วันที่อดีตภรรยาของ 

เหยียนเก๋อซิน แม่บังเกิดเกล้าของเหยียนเฟยเพิ่งตายไป จุดประสงค์ 

ในการมาที่นี่ของเหยียนเก๋อซินก็เพื่อเรื่องพวกนี้ ต่อให้เมื่อก่อนพวกเขา 

จะไม่ได้รู้สึกห่วงหาผู้ล่วงลับอะไรมากนัก  แต่อย่างน้อย  ๆ  การเคารพ 

ให้ เกียรติหรือแสดงความผูกพันต่อผู้ตายสักนิด  กระทั่งความหดหู่ 

เศร้าใจสักหน่อย เหยียนเฟยก็ไม่เห็นบนใบหน้าของผู้ชายคนนี้เลยแม้แต่ 

เศษเสี้ยวเดียว 

เหยียนเฟยหันหลังเดินเข้าไปในห้อง  พูดทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียง 

เย็นชาอีกประโยค “งานของฝ่ายทะเบียนก็ไม่เลวนี่ครับ ก็เป็นงานรับใช้ 

ประชาชนไม่ใช่เหรอ”  ส่วนงานกวาดถนน  ทีมของเขาเองก็เพิ่งไปทำ 

ภารกิจนี้มาหมาด ๆ เหมือนกัน

เขาทิ้งให้เหยียนเก๋อซินยืนอึ้งตะลึงอยู่ตรงระเบียงที่ว่างเปล่าเพียง 

ลำพัง

“เรากลับกันก่อนเถอะ” เมื่อเหยียนเฟยเดินกลับมาหาหลัวซวิน  

เขาก็เห็นเด็กทารกตัวเล็กผอมบอบบางอยู่ในอ้อมแขนคนรักของเขา  
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ความหดหู่เศร้าหมองในใจยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี...ตั้งแต่คลอดออกมา 

เด็กคนนี้แทบไม่ส่งเสียงร้องไห้ดัง  ๆ  ให้ได้ยินเลย ในยุควันสิ้นโลกที่แสน 

โหดร้ายนี้ ไม่รู้ว่าจะ...

ถึงอย่างไรเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของผู้ชายที่อยู่กินกับแม่ของเหยียนเฟย  

แม้ว่าพวกหลัวซวินจะเป็นห่วงหรือสงสารเห็นใจมากแค่ไหนก็ไม่สามารถ 

พรากลูกไปจากพ่อแท้  ๆ  ได้หรอก  แถมเด็กเพิ่งเกิดได้ไม่นาน  ขืนอุ้ม 

ออกไปเจออากาศที่เหน็บหนาวขนาดนี้ คงถูกแช่แข็งจับไข้กันพอดี

พวกเขาร่ำลาแฟนของหลิวเซียงอวี่ และบอกว่าพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่  

แล้วค่อยหารือกันว่าจะเอาเถ้ากระดูกของหลิวเซียงอวี่ไปฝังที่นอกฐาน 

เมื่อไร  จากนั้นก็หันหลังเดินจากไป  ไม่ทันไรเหยียนเก๋อซินก็ทำหน้า 

บึ้งตึงพรวดพราดจากไปเหมือนกัน...เขามาที่นี่ก็เพื่อมาคุยกับเหยียนเฟย 

แบบซึ่งหน้าอีกครั้ง ไม่ได้สนใจเรื่องที่อดีตภรรยาเสียชีวิตเลยแม้แต่น้อย  

ดังนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงชายชู้ที่สวมเขาให้เขามานานนั่นหรอก

ครั้งนี้เจ้าหมอนี่กล้าโทร.หาเขาเพราะเรื่องหลิวเซียงอวี่ ถ้าไม่ห่วง 

ว่าเหยียนเฟยอาจยังผูกพันห่วงใยหลิวเซียงอวี่อยู่ละก็  แค่เขาไม่ลอบ 

จัดการทั้งหลิวเซียงอวี่และลูกในท้องก็นับว่าเมตตามากพอแล้ว ส่วนชายชู้ 

นี่น่ะเหรอ หึ ๆ...
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บทที่

คนที่หายตัวไปกับของที่ทิ้งไว้

หายตัวไป

162

ความเงียบเหงาอ้างว้างแผ่คลุมไปทั้งห้อง  ชายคนนั้นยืน 

มองมุมผนังห้องด้วยสายตาเหม่อลอยเล็กน้อย ที่ตรงนั้นเมื่อคืนยังวาง 

ลังกระดาษและท่อนไม้ที่เขาเที่ยวขนมาจากห้องว่างต่าง  ๆ  ด้วยความยาก 

ลำบากอยู่เลย ของพวกนี้ถือเป็นของดีที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงฤดูหนาว  

เพราะสามารถใช้สร้างความอบอุ่น หรือต่อให้ไม่ใช่หน้าหนาว ก็จำเป็น 

ต้องใช้เป็นฟืนเวลาหุงหาทำอาหารเช่นกัน ทว่าพวกหมอพยาบาลสามคน 

ที่มาทำคลอดให้หลิวเซียงอวี่พอเห็นของพวกนี้ก็จ้องตาเป็นมัน หลังจาก 

ทำคลอดให้หลิวเซียงอวี่เสร็จก็อยากได้พวกมันทั้งกองไปแทนค่าจ้าง 

ผลสุดท้าย เมื่อเกิดเรื่องขึ้นกับหลิวเซียงอวี่ หลังจัดการธุระเรื่อง 

เธอเสร็จเรียบร้อย คนพวกนั้นก็อาศัยช่วงชุลมุนขนของกองนั้นไปหมดแล้ว

และในตอนนี้...

จู่  ๆ  ชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นจ้องเขม็งไปทางประตูห้องด้วยสายตา 

เคียดแค้น...เหยียนเก๋อซิน เป็นเพราะเหยียนเก๋อซิน...

ตัวเขาไม่มีคนคอยหนุนหลัง ก่อนวันสิ้นโลกเขามีดีเพียงแค่รูปร่าง 

หน้าตา เป็นสไตล์แบบที่หลิวเซียงอวี่ชอบ เขาจึงได้แต่เกาะชายกระโปรงเธอ  

แต่หลังจากวันสิ้นโลกมาเยือน ชีวิตก็ช่าง...
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ตอนเขาอยู่ ในกองทัพก็ไม่มีลู่ทางเติบโตเลยแม้แต่น้อย  ชีวิต 

ทหารธรรมดา  ๆ  ในยุควันสิ้นโลกยิ่งไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้เข้าไปใหญ่   

ส่วนหลิวเซียงอวี่หลังจากสิ้นบุญพ่อของเธอ  ในกองทัพก็เหลือคนของ 

ท่านหลิวที่พอจะให้ความช่วยเหลือได้แค่ไม่กี่คน  นอกเหนือจากนั้น 

ก็แทบเอาตัวไม่รอด  ฉะนั้นตัวเขาที่หมายมั่นจะร่วมวงศ์วานกับคน 

ตระกูลหลิวมาตั้งแต่ก่อนวันสิ้นโลก  แถมโดนผู้มีอำนาจดูถูกว่าเกาะ 

ผู้หญิงกิน เมื่อหลิวเซียงอวี่จากไป เขาจึงไม่เหลือทางออกใดแล้ว

ตอนนี้หลิวเซียงอวี่ตายแล้ว ก่อนที่เหยียนเก๋อซินจะจากไปได้ทิ้ง 

คำพูดทิ่มแทงที่ดังก้องวนเวียนอยู่ข้างหูเขา... ‘อูฐหิวตายก็ยังตัวใหญ่ 

กว่าม้า’1

ต่อให้ในยุควันสิ้นโลกเหยียนเก๋อซินจะแทบไม่เหลืออำนาจใด  ๆ  

ในมือแล้วก็ตาม แต่อย่างน้อยเขาก็ยังสามารถหาที่พึ่งพิงในกองทัพได้บ้าง  

แต่ตนนี่สิ...

ขณะที่ความคิดต่าง  ๆ  ผุดขึ้นในใจสารพัด ก็มีเสียงร้องแผ่วเบา 

ราวกับเสียงแมวดังมาจากในห้องนอน ทว่าชายคนนั้นกลับไม่ได้ยินและ 

ไม่รู้ตัวเลยสักนิด

ทุกคนยุ่งวุ่นวายมาเกือบตลอดทั้งวัน พอกลับถึงบ้านต่างก็อ่อนเพลียอยู่บ้าง  

แม้ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตัวเองเสียชีวิต  แต่พอคิดว่าคนในครอบครัว 

ของเพื่อนจากไป ยังไงก็ต้องไปร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนครอบครัว 

ของตัวเอง...ต่อให้พวกเขาได้กลับไปบ้านเกิดหรือบ้านเดิมของตัวเอง 

ตอนนี้ พวกเขายังจะหาร่างของญาติพี่น้องตัวเองเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้

ทุกคนต่างตบบ่าปลอบใจเหยียนเฟยด้วยความรู้สึกเศร้าสลด “ถ้าได ้

กำหนดการวันที่จะไปส่งแม่นายเมื่อไร พวกเราจะออกไปด้วยกันนะ”

ปัจจุบันนอกฐานที่มั่นนับว่ายังสงบดีอยู่  แม้ไม่รู้ว่าพอพ้นประตู 

1 สำนวนจากวรรณกรรมเรื่อง ความฝันในหอแดง หมายถึง คนรวยแม้จะตกอับยากจน 

ก็ยังสบายกว่าคนที่จนอยู่แล้ว
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ฐานที่มั่นไปตามเส้นทางสู่สุสานจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือไม่  ดังนั้นถ้า 

ตัดสินใจจะออกนอกฐานกันจริง  ๆ  พวกเขาก็ต้องเตรียมตัวพร้อมรับ 

ทุกสถานการณ์

เหยียนเฟยพยักหน้าเล็กน้อย “รบกวนทุกคนแล้ว”

“โหย พูดเป็นคนอื่นคนไกลไปได้”

หลังร่ำลาแยกย้ายกัน หลัวซวินและเหยียนเฟยก็กลับบ้านตัวเอง  

วันนี้ตอนทุกคนออกไปข้างนอก ยังคงให้เจ้าตัวเล็กกับอวี๋ซินหรันอยู่ 

เฝ้าบ้าน...ไม่ว่าอย่างไรคนทั่วไปล้วนไม่มีใครคิดพาเด็กเล็ก  ๆ  ไปในที่ที่มี 

คนเพิ่งเสียชีวิตกันอยู่แล้ว  แม้ในยุควันสิ้นโลกทุกคนจะเคยฆ่าซอมบี้ 

มานับไม่ถ้วนก็ตาม

เมื่อหลัวซวินกลับมาถึงบ้าน เขาก็เข้าครัวไปเตรียมอาหารเย็น 

สำหรับสองคน จากนั้นก็ยกอาหารมาวางบนโต๊ะ แล้วก็เริ่มเดินไปทั่วบ้าน

“นายทำอะไรเหรอ”  เหยียนเฟยเห็นหลัวซวินไม่มานั่งกินข้าว 

ให้เป็นกิจจะลักษณะ เดี๋ยวก็ลุกไปตรงนั้น เดี๋ยวก็แวบไปหาอะไรตรงโน้น  

เขาเห็นแล้วจึงอดถามไม่ได้

หลัวซวินรื้อต่ออีกสักพักก็เดินเกาหัวแกรกมายืนที่ข้างโต๊ะและ 

พูดว่า “ฉันหาผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มเจอสองผืน...” เขาพูดอย่างกังวล “ไว้พรุ่งนี้ 

เราแวะไปดูพวกเขากันไหม เด็กยังเล็กเกินไป หมอนั่นคงไม่มีของใช้ที่ 

เหมาะกับเด็กทารกแรกเกิด เจอผ้าฝ้ายสองผืนนี้ขนาดไม่ใหญ่มาก เอาไป 

ให้เขา...ใช้เป็นผ้าอ้อมดีไหม”

หลัวซวินไม่ได้มีจิตใจเป็นพ่อพระแต่อย่างใด  เขาเพียงคิดว่า  

ถึงอย่างไรเด็กคนนั้นก็เป็นน้องชายต่างพ่อของเหยียนเฟย  ยิ่งไม่ต้อง 

พูดถึงเรื่องที่ เด็กคนนั้นเพิ่งสูญเสียแม่แท้  ๆ  ไป  ต่อให้ เป็นตอนก่อน 

วันสิ้นโลก  เวลาไปบ้านญาติเจอลูก  ๆ  หลาน  ๆ  ในฐานะญาติผู้ ใหญ่   

อย่างน้อยก็ต้องมีของขวัญติดไม้ติดมือไปฝากกันบ้างไม่ใช่เหรอ แต่ 

ปัจจุบันเป็นยุควันสิ้นโลกถ้าในบ้านพ่อของเด็กมีสิ่งของมากมายสักหน่อย  

เขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กน้อยว่าจะขาดแคลนเสบียง 

หรือข้าวของเครื่องใช้หรือไม่ แต่ในบ้านหลังนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง  
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เขาจึงคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ เข้าไปก็ควรหยิบหาอะไรไปให้เด็กน้อยสักหน่อย 

ดีกว่า

เหยียนเฟยดึงเขามาข้างตัว  แล้วยื่นตะเกียบกับชามข้าวส่งให้   

“นายชอบเด็กเหรอ” เด็กนั่นตัวแดง  ๆ ทั้งผอมแห้งและตัวเล็กมาก... 

เขาผู้เป็นพี่ชายมองเด็กคนนั้นแล้วหาส่วนที่คล้ายคลึงกับตนไม่เจอเลย 

สักจุด และก็มองไม่ออกว่าเด็กคนนั้นมีส่วนไหนที่ดูเหมือนพ่อแม่ผู้ให้ 

กำเนิดบ้าง เขาไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าทำไมหลัวซวินถึงดูใส่ใจเด็กคนนี้นัก  

บางทีหลัวซวินอาจถือตำราที่ว่า ‘รักใครก็ต้องรักอีกาบนหลังคาบ้านเขา 

ด้วย’2...เพราะถึงอย่างไรเด็กคนนั้นก็ถือว่าเป็นน้องชายร่วมสายเลือด 

กับตนครึ่งหนึ่ง เลยรู้สึกรักอยู่บ้างอย่างนั้นหรือ

หลัวซวินอึ้งไปสักพัก เขากัดปลายตะเกียบโดยไม่รู้ตัว “เอ่อ...ก็ 

ไม่เชิง...”  เดิมทีเมื่อชาติก่อนเขาคิดจะซื้อเด็กกลับมา  แต่ในเวลานั้น 

เขาต้องการที่จะหาใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อน จึงห่างไกลจากการรับเลี้ยง 

บุตรบุญธรรมมาก  ๆ  ส่วนชาตินี้ เขาก็มี เหยียนเฟยอยู่ เป็นเพื่อนแล้ว 

ทั้งคน แถมยังมีสุนัขจอมอ้อนอีกหนึ่งตัว แล้วเขาจะยังต้องการเด็กน้อย 

อีกทำไม “ก็แค่รู้สึกว่า...” เขาพูดพลางยักไหล่ “เด็กคนนั้นตัวเล็กมาก  

อ่อนแอเกินไป...”

ตัวก็เล็กปานนั้น แม่แท้  ๆ  ยังจากไปอีก ถ้าคนเป็นพ่อคิดจะเลี้ยง 

เด็กทารกคนนั้นก็ต้องใช้น้ำข้าวป้อนแทนนม ถ้าเป็นตอนก่อนวันสิ้นโลก 

ยังหาซื้อนมผงมาชงให้เด็กดูดได้ แต่ตอนนี้สิ...จะรอดหรือเปล่ายังเป็น 

ปัญหา ในยุควันสิ้นโลกคนอ่อนแอไม่มีสิทธิ์ได้มีชีวิต ยิ่งไม่ต้องพูดถึง 

เด็กน้อยที่อ่อนแอเปราะบาง  ทำอะไรเองก็ไม่ได้  ไม่รู้ เรื่องรู้ราวอะไร 

แบบนั้นเลย

เหยียนเฟยไม่ได้ถามอะไรต่อ  เขาแค่ลูบผมหลัวซวิน  จากนั้น 

ก็คีบกับข้าวให้หลัวซวินจนเต็มชาม

2 เป็นสำนวน  หมายถึง  เมื่อรักใครก็ต้องสนใจให้ความสำคัญต่อสิ่งที่ เกี่ยวข้อง 

กับคนคนนั้นด้วยเช่นกัน
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เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น หลังจากหลัวซวินและเหยียนเฟยตื่นขึ้นมา จัดการตัวเอง 

และเตรียมข้าวของเล็กน้อยแล้ว พวกเขาก็ออกเดินทางไปยังเขตฐานที่มั่น 

ชั้นนอก วันนี้สมาชิกคนอื่น  ๆ  ในทีมไม่ได้ตามมาด้วยเพราะที่บ้านยังมีงาน 

ให้ต้องทำอีกมากมาย ต้องดูแลจัดการพืชที่ปลูกไว้ แถมยังต้องเก็บเกี่ยว 

พืชผักที่โตเต็มที่ด้วย

ทั้งสองค่อย  ๆ  เดินมาช้า  ๆ เมื่อถึงตึกนั้นก็ขึ้นบันไดไปที่ชั้นสาม  

จากนั้นก็เคาะประตู แต่ทั้งสองเคาะเรียกอยู่นานถึงยี่สิบนาทีเต็มก็ไม่มี 

คนมาเปิดประตูให้สักที

ทั้งคู่หันมามองหน้ากัน หลัวซวินจึงเสนอความคิดว่า “นายลอง 

โทร.หาเขาดูสิ” ผู้ชายคนนั้นออกไปข้างนอกแต่เช้าขนาดนี้เลยเหรอ

เหยยีนเฟยลว้งโทรศพัทม์อืถอืออกมาเปดิหาเบอรท์ีโ่ทร.หาเขาเมือ่วาน 

แล้วกดโทร.ออก “โทร.ไม่ติด เหมือนไม่ได้เปิดเครื่อง” เหยียนเฟยพูด 

พลางเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย

ทั้งสองมองหน้ากัน อย่าบอกนะว่าแบตหมด หรือตอนออกจากบ้าน 

ลืมพกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย?

ในระหว่างที่พวกเขายังงง  ๆ  กันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจาก 

ชั้นบน...คงเป็นคนที่พักอยู่ชั้นบน  ครั้นเห็นทั้งคู่ยืนอยู่หน้าประตูห้องนี้ 

ก็กวาดตามองพวกเขาสองสามทีก่อนรีบเดินลงบันไดไป

“ไม่งั้น...เรารอต่ออีกหน่อยดีไหม” ผู้ชายคนนั้นรู้ว่าวันนี้พวกเขา 

จะมา บางทีอาจแค่ออกไปจัดการธุระด่วนบางอย่างก็ได้...เช่น ออกไป 

หาแลกเสบียงอาหารอะไรพวกนี้ ดังนั้นต่อให้เขาออกไปทำธุระ แต่อีก 

สักพักก็น่าจะกลับมา

ทั้งสองคนรอต่ออีกสักพัก เวลานี้ผู้ที่อยู่อาศัยในตึกนี้ก็เริ่มทยอย 

ตื่นนอนและเริ่มทำงานในเช้าวันใหม่กันแล้ว ดังนั้นจึงมีผู้คนเดินผ่าน 

โถงทางเดินไปมาอยู่ตลอด  หลัวซวินกับเหยียนเฟยก็คอยเคาะประตู 

เป็นระยะ  ๆ  จวบจนคนที่ เดินลงบันไดไปก่อนหน้านี้กลับมาหลังจาก 

ทำธุระเสร็จแล้ว เห็นพวกเขายังอยู่ที่เดิมจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากถามว่า  

“พวกคุณมาหาคนที่อยู่ห้องนี้เหรอ”
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ทั้งคู่หันไปมองชายคนนั้นด้วยความแปลกใจ ก่อนพยักหน้าตอบ  

“ใช่ครับ คุณรู้ไหมครับว่าเขาไปไหน”

ชายคนนั้นหันซ้ายแลขวาก่อนกระซิบเบา  ๆ  ว่า  “ดูเหมือนว่าจะ 

ย้ายไปแล้วนะ ย้ายไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างเลย”

“ย้ายไปแล้ว?!” ทั้งสองสบตากันด้วยความประหลาดใจ อยู่ดี  ๆ  

ย้ายบ้านทำไม คงไม่ใช่เห็นว่าที่นี่เคยมีคนตาย อาจไม่เป็นมงคลหรอกนะ  

แถมอีกไม่นานก็ต้องเอาเถ้ากระดูกของหลิวเซียงอวี่ไปฝังแล้ว มีพวกเขา 

หลายคนคอยช่วยย่อมดีกว่าหมอนั่นต้องจัดการทุกอย่างเองคนเดียว 

เป็นไหน ๆ 

ชายคนนั้นถอยห่างไปครึ่งก้าวก่อนสั่นหัวแล้วพูดว่า “ฉันเห็นจาก 

ทางหน้าต่าง คิดว่าคงเป็นเขานั่นแหละ แต่ก็ไม่กล้ายืนยันนะ” พูดจบ 

ก็รีบเดินอ้อมชายหนุ่มทั้งสองขึ้นบันไดไป

ทั้งสองมองหน้ากันอีกครั้ง หลัวซวินชี้ไปที่ประตูบานนั้นพลางถามว่า  

“เอาไงดี เปิดเข้าไปเองเลยดีไหม”

ในฐานะผู้มีพลังพิเศษธาตุโลหะ เวลาจะสะเดาะกุญแจไม่จำเป็นต้อง 

ใช้อุปกรณ์อะไรเลยสักอย่าง เหยียนเฟยใช้พลังเปิดประตูบานนั้นอย่าง 

ง่ายดาย

เมื่อวานตอนพวกเขามาที่ห้องนี้ยังมีของวางรกระเกะระกะอยู่เลย  

แต่ตอนนี้กลับโล่งมาก ใช่แล้ว แต่เพียงแค่ดูโล่งเท่านั้น ใช่ว่าว่างเปล่า 

แบบไม่มีอะไรเลย อย่างน้อยยังมีของชิ้นใหญ่  ๆ  ที่ขนย้ายลำบากเหลือ 

อยู่บ้าง แต่นอกจากของพวกนี้แล้วก็ไม่มีข้าวของอย่างอื่นหลงเหลืออยู่  

ทั้งเสบียงอาหาร ถ่านฟืน และผ้านวมให้ความอบอุ่นซึ่งม้วนซุกอยู่ตรง 

มุมห้อง เวลานี้ได้อันตรธานหายไปหมดแล้ว

“ย้ายไป...จริงเหรอเนี่ย?!” หลัวซวินเบิกตาโตหันไปมองเหยียนเฟย 

ด้วยความประหลาดใจ 

เหยยีนเฟยขมวดคิว้มุน่อยา่งงง ๆ เชน่กนั “ทำไมจู ่ๆ เขาถงึยา้ยไปละ่”

ตึกนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงมาก  ก่อนหน้านี้หมอนั่นก็ 

อุตส่าห์หาเสบียงและขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ มาอย่างยากลำบาก ตามหลักแล้ว 
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ไม่น่ามีเหตุจำเป็นอะไรให้ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่นา หรือว่ามีปัจจัยอะไร 

อย่างอื่นข่มขู่คุกคามเขา?

หลัวซวินกับเหยียนเฟยหันมองหน้ากันอีกครั้ง...ท่าทางของพวกเขา 

เหมือนพวกคนเลวนักหรือไง หรือว่า...

“เขากลัวว่านายจะมาขอแบ่งมรดกของแม่หรือเปล่า”  หลัวซวิน 

พยายามเก็บสีหน้าอาการกลั้นขำแล้วหันไปถามเหยียนเฟยด้วยความจริงใจ 

อย่างที่สุด

เหยียนเฟย “...” เขาดูเป็นคนเลวที่หวังแย่งสมบัติคนอื่นงั้นเหรอ

หากผู้ชายคนนั้นคิดหลบหน้าพวกเขาสองคนจริง เถ้ากระดูกของ 

หลิวเซียงอวี่ก็ยังไม่ได้ฝังเลย ถ้ามีพวกเขาน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องงาน 

ฝังศพได้บ้างไม่ใช่เหรอ  มีพวกเขาช่วยจัดการเรื่องหลิวเซียงอวี่  เขาก็ 

ไม่ต้องไปติดต่อทหารทำเรื่องฝังอะไรเลยด้วยซ้ำ แค่รอหลังหิมะละลาย  

พวกเขาก็จะออกไปฝังเถ้ากระดูกลงสุสานให้เอง แล้วผู้ชายคนนั้นจะหนี 

ไปทำไม

“บางทีเขาอาจแค่อยากย้ายไปก่อน อาจมีเหตุผลอะไรถึงต้องรีบร้อน 

ขนาดนั้น  แต่วันหลังก็คงกลับมาอีกละมั้ ง”  หลัวซวินคิดในแง่บวก 

พลางเดินตรวจตราดูรอบห้อง จากนั้น...เขาก็เหลือบเห็นกล่องโลหะที่ดู 

คุ้นตาอยู่ตรงช่องระหว่างเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ “เหยียนเฟย นายดูสิ  

นี่ใช่กล่องที่นายทำขึ้นมาเมื่อวานหรือเปล่า...”  กล่องใส่เถ้ากระดูกแม่ 

เหยียนเฟย?!

เหยียนเฟยเดินขึ้นหน้าไปสองก้าว เมื่อเห็นกล่องโลหะที่จงใจซุกไว้ 

ตรงช่องว่างก็มีสีหน้าเครียดขึงขึ้นทันที

ทั้งสองต่างเงียบงันกันไปครู่หนึ่ง ถ้าของในบ้านหายไปแค่ไม่กี่อย่าง 

ยังพอเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายอาจจะกลับมาขนของอย่างอื่นอีก แต่นี่...คนก็ 

หนีไปแล้ว สัมภาระต่าง  ๆ  ก็ขนไปจนหมด แต่กลับทิ้งเถ้ากระดูกไว้... 

หมายความว่าผู้ชายคนนั้นไม่คิดจะข้องเกี่ยวใด ๆ  กับเรื่องของหลิวเซียงอวี่ 

อีกต่อไปแล้ว ถึงได้ทิ้งเถ้ากระดูกของเธอไว้ให้เหยียนเฟยจัดการสินะ

เหยียนเฟยสูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ ก่อนก้าวไปหยิบกล่องใบนั้น 
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ออกมา เขาใช้พลังเปิดฝาโลหะออก...ในนั้นคือเถ้ากระดูกสีขาว  ๆ  เทา  ๆ  

ที่เมื่อวานเขาเป็นคนใส่ลงไปเองกับมือ

ในขณะที่สองหนุ่มกำลังอึ้งพูดอะไรไม่ออกกันอยู่นั้น จู่  ๆ  ก็ได้ยิน 

เสียงเล็ก  ๆ  และแผ่วเบาแว่วมาจากจุดที่ลึกที่สุดในบ้าน...เสียงเด็กร้อง  

ถ้าไม่ใช่ เพราะในห้องเงียบมากละก็  พวกเขาสองคนไม่มีทางได้ยิน 

เสียงนี้แน่

หลัวซวินมีสีหน้าบึ้งตึงขึ้นทันตา  เขารีบสาวเท้าเดินลิ่วเข้าไปใน 

ห้องนอน
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เตียงใหญ่ ในห้องนอน  และสิ่งของขนาดใหญ่ชิ้นอื่น  ๆ  ไม่ได้ถูกขน 

ไปด้วย  หลัวซวินเดินเข้าไปในห้องแล้วสำรวจอย่างละเอียด  จึงพบ 

ห่อผ้าเล็ก  ๆ  ห่อหนึ่งวางปะปนอยู่กับข้าวของจิปาถะในตู้เสื้อผ้า ห่อผ้านั้น 

เป็นผ้าคนละผืนกับที่พวกเขาเห็นเมื่อวานนี้  แต่เป็นกระโปรงและเสื้อ 

เนื้อบางที่ไม่รู้ว่าหมอนั่นไปคุ้ยมาจากไหนในยุควันสิ้นโลกแล้วนำมาห่อ 

พันร่างซูบเซียวผอมบางไว้ หากไม่มองดี  ๆ  ก็คงนึกว่าเป็นกองผ้าขยุม  ๆ  

กองหนึ่งเฉย ๆ 

หลัวซวินเห็นภาพนี้แล้วถึงกับมือไม้สั่น  เพลิงโทสะปะทุขึ้นมา 

ในใจ...นี่มันเล่นเอาเด็กไปซ่อนไว้ในตู้ เสื้อผ้า  แถมยังใช้ผ้าสกปรกมา 

ห่อตัวเด็กซุกไว้อีก...ถ้าเมื่อครู่พวกเขาสองคนไม่ได้ยินเสียงร้อง เด็กน้อย 

คนนี้จะมีลมหายใจต่อไปได้อย่างไร

เหยียนเฟยเดินตามมาที่ประตูตู้ พอเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นเขาก็ตะลึงงัน 

ไปเช่นกัน  แม้จะเดาได้ตั้งแต่ได้ยินเสียงร้อง  ว่าเด็กน้อยคงจะถูกเจ้า 

หมอนั่นทิ้งไว้ แต่นึกไม่ถึงว่าจะถูกซุกไว้ในตู้เสื้อผ้า...

หลัวซวินก้มลงไปอุ้มเด็กน้อยออกมาอย่างระมัดระวัง กระโปรงกับ 

เสื้อเนื้อบางที่ห่อหุ้มตัวเด็กนั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มความอบอุ่นอะไรเลยสักนิด  
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เมื่ออุ้มตัวเด็กน้อยมาเจอแสงที่ส่องลอดเข้ามาจากข้างนอก  ก็พบว่า 

เด็กทารกตัวแดงแจ๋ เมื่อวาน  เวลานี้กลับเต็มไปด้วยรอยจ้ำสีม่วง  ๆ  

ดูน่ากลัว

“...นี่คงเป็นรอยจากการถูกดึงออกมาตอนคลอด”  เด็กน้อยใน 

อ้อมแขนหลัวซวินไม่มีแม้แต่แรงจะดิ้น  มีเพียงหนังตาขยับไหวไปมา 

เบา ๆ ไม่กี่ที ปากเล็กอ้าหวอ ส่งเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยิน

หลัวซวินวางเด็กน้อยลงบนเตียงแล้วรีบปลดกระเป๋าเป้บนหลัง 

ตัวเองลงมา เขาปลดกระโปรงและเสื้อที่พันตัวเด็กทารกออก จากนั้น 

ก็นำผ้าฝ้ายที่เตรียมไว้เมื่อคืนออกมาห่อตัวเด็กน้อยทีละชั้น  ๆ เสร็จเขา 

จึงเงยหน้าขึ้นมามองเหยียนเฟย  ฝ่ายเหยียนเฟยเองก็มองเขาอยู่ด้วย 

สายตาที่ยากจะอธิบาย

“เดือดหรือยัง”

“เคี่ยวโจ๊กอย่างเดียวพอเหรอ  ตุ๋นน้ำแกงอีกสักหม้อดีไหม”  

ซ่งหลิงหลิงเสนอขึ้นด้วยความหวังดี

สวีเหมยได้ยินแล้วก็ขมวดคิ้วตอบว่า “อืม...ลองดูก็ได้”

“พวกเธอสองคนไม่เคยคลอดลูกเลี้ยงเด็กอ่อน ไปยืนดูอยู่ข้าง  ๆ  

ดีกว่านะ ออกไอเดียมั่วซั่ว ซี้ซั้วเอาอะไรไปป้อน เดี๋ยวลูกชาวบ้านก็ตาย 

กันพอดี”  จางซู่กอดอกมองสองสาวด้วยสายตาเหยียดหยัน  แต่กลับ 

ไม่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์แก่พวกเธอทั้งสองเลยสักอย่าง

สวีเหมยและซ่งหลิงหลิงหันไปถลึงตาจ้องจางซู่แล้วก็ประสานเสียง 

พร้อมกันว่า “พวกฉันไม่เคยคลอดลูก  แล้วคุณเคยคลอดลูกเลี้ยงลูก 

มาก่อนหรือไง”

จางซูเ่ลกิคิว้ดว้ยสหีนา้ไมส่ะทกสะทา้น ยกยิม้มมุปากอยา่งภาคภมูใิจ  

“ฉันไม่เคยคลอดลูกก็จริง แต่ฉันทำงานที่โรงพยาบาล”

ทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกจากปากจางซู่ ทุกคนที่เหลือต่างหมดคำพูด  

หันขวับกลับมาทำงานของตัวเองต่อ 

“กลับมาแล้ว  ๆ!  พวกเขามาถึงใต้ตึกแล้ว”  พวกหลี่ เถี่ยยืน 
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สังเกตการณ์อยู่ตรงระเบียง ตอนนี้เองเสียงร้องตะโกนก็ดังขึ้น

หลัวซวินและเหยียนเฟยรีบวิ่งขึ้นมาชั้นบน แค่อึดใจเดียวก็ขึ้น 

มาถึงชั้นสิบห้า  พวกสวีเหมยออกมายืนรอชายหนุ่มทั้งสองอยู่ตรงโถง 

ทางเดิน ครั้นเห็นเหยียนเฟยถือกล่องที่มีผ้าห่อหุ้มอยู่...เดาว่าน่าจะเป็น 

เถ้ากระดูก ส่วนที่หลัวซวินอุ้มมา...น่าจะเป็นเด็กทารก

ทั้งสองต่างมีสีหน้าไม่สู้ดีนัก หลัวซวินเดินเข้าไปในห้อง รับน้ำข้าว 

ที่พวกสวีเหมยต้มและพักไว้จนอุณหภูมิพอเหมาะมา ก่อนพรูลมหายใจยาว  

“ต้อง ‘รักษาม้าตายประหนึ่งม้าเป็น’1 เลยนะ”

เสียงร้องไห้และการดิ้นรนของเด็กทารกในเวลานี้อ่อนแรงลงยิ่ง 

กว่าเดิม ข้างนอกอากาศหนาวจัด แถมเด็กน้อยเพิ่งเกิดมาได้แค่สองวัน  

ก่อนหน้านี้เด็กน้อยนอนอยู่ในห้องโล่ง ไม่มีอุปกรณ์ให้ความร้อนอะไรเลย  

มิหนำซ้ำไม่รู้ว่าถูกทิ้งไว้แบบนั้นมานานแค่ไหนแล้ว ไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไร 

ขึ้นบ้าง คงมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าจะช่วยให้มีชีวิตรอดได้หรือไม่

อย่างน้อยให้กินน้ำข้าวลงไปได้บ้างก็ยังดี เพราะทารกคนนี้ดูเหมือน 

ไม่มีแม้แต่แรงจะดูดนม หลัวซวินใช้ช้อนตักน้ำข้าวค่อย  ๆ  หยอดลงไป 

บนริมฝีปากที่แห้งผากน้อย  ๆ  นั่น จากนั้นเด็กน้อยก็เม้มริมฝีปากแน่น 

ราวกับหลับสนิทไปแล้ว

เมื่อลองวัดอุณหภูมิดู และจับชีพจรที่พอจะสัมผัสได้อย่างแผ่วเบา  

ทุกคนถึงค่อยถอนหายใจด้วยความโล่งอก

“ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่” กระทั่งดูแล้วว่าเด็กน่าจะหลับไป 

จริง ๆ ทุกคนจึงกระซิบถามเบา ๆ 

หลัวซวินเงยหน้ามองไปทางหน้าต่างแล้วอธิบายด้วยความระอาใจ 

ว่า “พ่อของเด็กย้ายบ้านไปแล้ว ตอนที่พวกฉันไปถึง ก็เจอแต่เด็กคนนี้ 

กับเถ้ากระดูกของแม่เหยียนเฟย  กับเฟอร์นิ เจอร์ขนาดใหญ่ไม่กี่ชิ้น  

นอกนั้นข้าวของอย่างอื่นที่ขนไปได้ หมอนั่นก็ขนไปจนเกลี้ยงเลย”

1 เป็นสำนวน หมายถึง พยายามให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะหมดทางเยียวยา หรือเป็นปัญหา 

ที่ไม่อาจแก้ไขได้
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ทุกคนต่างเบิกตาโตและหันมองหน้ากัน พวกเขาพูดอะไรไม่ออก 

ไปนานพักใหญ่

ผ่านไปสักพัก เหอเฉียนคุนจึงลูบหัวตัวเองแล้วพูดว่า “มะ...เมื่อวาน 

ผู้ชายคนนั้นยังดูเหมือนเชื่อถือได้อยู่เลย ทำไม...” ทำไมทำเรื่องแบบนี้ 

ได้ลงคอ

จางซู่เปิดห่อผ้าที่หุ้มตัวเด็กน้อยออก แล้วลองแตะดูรอยจ้ำตาม 

เนื้อตัวของเด็กน้อย เขาขมวดคิ้วแล้วพูดว่า “คงเคยหยุดหายใจไปก่อน 

แล้ว แต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ ลองเลี้ยงไปก่อนละกัน”

พอได้ยินคำพูดนี้จากปากจางซู่ ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ร่างเด็กน้อย 

ด้วยความตกใจอีกครั้ง เด็กคนนี้บอบบางเหมือนกับตุ๊กตาโคมกระดาษ 

ที่ถูกกระแสลมเป่าขาดได้ทุกเมื่อ

เหยียนเฟยนำเถ้ากระดูกของแม่ขึ้นไปเก็บในบ้านระหว่างที่หลัวซวิน 

เข้ามาในบ้านพวกสวีเหมย สักพักเหยียนเฟยก็ตามลงมาและทันได้ยิน 

คำพูดนั้นของจางซู่ เข้าพอดี  แต่เขาก็ไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรเป็นพิเศษ  

ทุกคนต่างรู้ดีว่ าสถานการณ์ของเด็กคนนี้ ไม่สู้ดีตั้ งแต่วันแรกที่ เขา 

ลืมตาดูโลกแล้ว ทีแรกก็คลอดก่อนกำหนด พอมาตอนนี้ก็ถูกพ่อแท้  ๆ  

ทอดทิ้งอีก...

แต่ว่า...

เหยียนเฟยกวาดสายตาไปเห็นหลัวซวินกำลังอุ้มเด็กน้อยไว้ใน 

อ้อมแขน เขาพลันรู้สึกใจกระตุกวูบ เดิมทีเขากะว่าพาเด็กกลับมาบ้าน  

แล้วพยายามยื้อชีวิตให้ได้ก่อน หลังจากนั้นค่อยคิดวิธีตามหาพ่อผู้ให้ 

กำเนิดเด็ก ถ้าหาเจอก็จะคืนให้พ่อเด็กไปเลี้ยงดูกันเอง แต่หลัวซวินนี่สิ  

แม้ปากจะไม่พูดออกมาตรง  ๆ ทว่าตั้งแต่อุ้มเด็กคนนี้มา ท่าทางหลัวซวิน 

ดูจะห่วงใยเด็กคนนี้มากจริง ๆ 

แม้ปากเขาจะพูดเหมือนไม่อยากเลี้ยง และไม่ได้เตรียมที่จะรับ 

เด็กมาดูแล แต่บางทีหลัวซวินเองอาจจะไม่รู้ตัวว่า  ท่าทางตอนเขาอุ้ม 

เด็กน้อยนั้นดูทะนุถนอมอ่อนโยนมากแค่ไหน ตอนดูแลก็แสนระมัดระวัง 

เอาใจใส่เป็นพิเศษ
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พวกเขาไม่มีทางมีลูกของตัวเองได้อยู่แล้ว  เด็กรุ่นถัดไปในทีม 

โอตาคุคงมีแค่อวี๋ซินหรันคนเดียวเท่านั้น  แถมได้รับการเลี้ยงดูจาก 

สวีเหมยและซ่งหลิงหลิงอีก  ในเมื่อหลัวซวินชอบจริง  ๆ  และตอนนี้ 

พวกเขามีปัญญาเลี้ยงไหว ถ้าเด็กคนนี้สามารถมีชีวิตอยู่รอดและเติบโต 

ได้อย่างราบรื่น ตนก็ไม่ติดขัด...เพียงแต่ต้องรับประกันได้ว่า เด็กคนนี้ 

จะว่าง่าย ไม่งอแงเสียงดัง

คิดมาถึงตรงนี้ เหยียนเฟยก็เดินมาหาจางซู่และตบบ่าอีกฝ่ายเบา ๆ  

ก่อนบอกกับคนอื่นที่เหลือว่า “เราจะรับเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ก่อน รอให้อาการ 

เขาดีขึ้นหน่อยค่อยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกต ิ

บ้างหรือเปล่า”

ตอนนี้ข้างนอกอากาศหนาวเกินไป  บ้านพวกเขาก็อยู่ห่างจาก 

โรงพยาบาลมาก ตอนพาเด็กคนนี้มาก็ถูกลมหนาวไปเยอะแล้ว  ถ้าขืน 

ยังพาเด็กน้อยออกไปข้างนอกตอนนี้อีกละก็ คงมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่า 

จะเกิดอะไรขึ้น

จางซู่ได้ยินเหยียนเฟยเอ่ยถึงโรงพยาบาล เขาก็ยักไหล่แล้วบอกว่า  

“ไว้อีกสองวันฉันจะไปเป็นเพื่อนพวกนายเอง”

ในความเป็นจริงสมาชิกในทีมของพวกเขาจัดได้ว่าอยู่ในหมวด 

ของ  ‘คนดี’ แม้ปกติจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้าน และยิ่ง 

ไม่ยอมหงายไพ่ใบสุดท้ายให้คนอื่นเห็นเพื่อป้องกันภัยและรักษาชีวิตรอด  

แต่กับพวกพ้อง ทุกคนล้วนปฏิบัติต่อกันอย่างอ่อนโยน แม้แต่จางซู่ก็เป็น 

แบบนั้นด้วยเหมือนกัน

เดก็ทารกคนนีเ้ลีย้งงา่ยมาก ไมม่อีะไรใหต้อ้งกงัวล หนนูอ้ยกนิแคน่ดิเดยีว  

เวลาร้องไห้ก็เบาแสนเบา ไม่ต้องกลัวว่าจะส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น ปกติ 

เขาจะนิ่ง ๆ เงียบ ๆ มีแค่ตอนหิวกับตอนขับถ่ายถึงส่งเสียงร้องแอะสองแอะ  

นอกนั้นแทบไม่กระดุกกระดิกอะไรเลย

แต่เด็กแบบนี้ก็มีจุดที่เลี้ยงยากอยู่เหมือนกัน ถึงแม้เขาจะไม่ส่งเสียง 

หนวกหู แต่ถ้าคนเลี้ยงสะเพร่า ไม่ค่อยใส่ใจ กว่าจะมาดูอีกทีก็อาจจะ 
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ฉี่รดผ้าอ้อมจนเปียกแฉะไปเกือบทั้งตัวแล้ว

โชคดีที่หลัวซวินเป็นคนละเอียดรอบคอบมาก บวกกับมีอวี๋ซินหรัน 

และเจ้าตัวเล็กคอยป้วนเปี้ยนมุงดูของเล่นใหม่ที่น่ามหัศจรรย์ หนึ่งคน 

หนึ่งสุนัขมักสุมหัวอยู่ด้วยกัน เท้าคางกับเตียงจ้องมองเด็กทารกที่นอน 

อยู่ในห่อผ้ากันตาแป๋ว พอเด็กน้อยขยับ ทั้งสองก็ตื่นเต้นดีใจรีบวิ่งไป 

บอกผู้ใหญ่ สิ่งนี้ดูน่าสนุกกว่าของเล่นอื่น ๆ ที่หามาให้คู่หูคู่นี้เสียอีก

ดังนั้นหลังจากพาทารกน้อยมาอยู่ในบ้านได้สองวัน  หลัวซวิน 

กับเหยียนเฟยช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดี  แม้เด็กจะยังกินน้อยมาก  แถม 

พวกเขาต้องคอยตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อตรวจดูว่าเด็กเป็นอันตรายอะไร 

หรือไม่ ฉี่รดผ้าอ้อมเปียกจนนอนไม่ได้หรือเปล่า

ทว่าเด็กน้อยกินได้แต่น้ำข้าว  แถมปริมาณที่กินเข้าไปแต่ละวัน 

ก็น้อยเสียยิ่งกว่าน้อย ทำให้พวกเขาสองคนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสารอาหาร 

ที่เด็กน้อยควรได้รับ พาให้ปวดหัวกันเป็นแถว ส่วนเรื่องไปโรงพยาบาล  

จางซู่แนะนำว่า ในเมื่อตอนนี้เด็กน้อยยังปกติดี ไม่มีปัญหาอะไร ก็ควร 

รอให้พ้นสัปดาห์หนึ่งไปก่อน ให้สภาพร่างกายพร้อมกว่านี้ และอากาศ 

ข้างนอกไม่หนาวจัดอย่างตอนนี้ค่อยไปจะดีกว่า

เจ้าหนูน้อยปลอดภัยดีแล้ว  ขณะที่พ่อของเขายังไม่มีข่าวคราว 

อะไรเลยแม้แต่น้อย แม้เหยียนเฟยกะว่าจะไม่คืนเด็กให้ชายคนนั้นแล้ว 

ก็ตาม แต่อย่างน้อยก็อยากจะมั่นใจว่าตอนนี้เจ้าหมอนั่นอยู่ที่ไหน และ 

จะไม่สร้างปัญหาให้พวกเขาในภายหลังแน่  ๆ...ถึงแม้ชายคนนั้นอาจคิดว่า 

ลูกตัวเองตายแล้วถึงได้จับร่างเด็กห่อผ้าไว้แบบลวก  ๆ  และทิ้งไว้ในตู้ 

แบบนั้นก็เถอะ แต่ก็ยากจะรับประกันได้ว่าจะมีเรื่องไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้น 

หรือไม่

เพียงแต่หมอนั่นปิดโทรศัพท์มือถือตลอด  ติดต่อไม่ได้ เลย... 

เวลานี้แม้แต่การสำรวจสำมะโนประชากรแบบพื้นฐานที่สุดทางฐานที่มั่น 

ยังทำได้ไม่ดี ถ้าคิดจะตามหาใครสักคน  ต่อให้อีกฝ่ายอยู่ในฐานที่มั่น 

ก็ยากจะหาเจอ
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วันนี้หลัวซวินตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมผืนใหม่ให้เด็กน้อย  

หลังจากป้อนน้ำข้าวเสร็จก็อุ้มไปวางลงในรถเข็นเด็กที่เหยียนเฟยสร้างขึ้น 

จากโลหะบริสุทธิ์ และมีเบาะรองทำจากผ้าฝ้ายบุด้วยนุ่นนุ่มสบาย เขา 

พาเด็กน้อยลงไปที่ห้องรับแขกชั้นล่างเพื่อเตรียมจะทำอาหารเช้าก่อน  

จากนั้นค่อยเริ่มงานดูแลพืชผักในบ้านตามกิจวัตรประจำวัน

แต่หลัวซวินยังไม่ทันจะเดินเข้าครัวก็ได้ยินเสียงคนมาตบประตู 

ห้องเขารัว ๆ 

“มีอะไร เกิดอะไรขึ้น” เหยียนเฟยลุกไปเปิดประตู หลัวซวินก็เดิน 

ตามมาด้วย ทันทีที่ประตูเปิดออก ก็เห็นหลี่เถี่ยละล่ำละลักด้วยความ 

ตื่นเต้น หน้าตาแดงก่ำ “เจอแล้วครับ หาเจอแล้ว!”

“หาอะไรเจอ”

“ข้อมูล! ข้อมูลแผงพลังงานแสงอาทิตย์! ข้อมูลของนอกฐานที่มั่น!”  

หลี่เถี่ยดึงเหยียนเฟยไปที่บ้านพวกเขาอย่างลิงโลด หลัวซวินเข็นรถเข็นเด็ก 

ตามไปด้วยทันที

ระหว่างที่เดินไปหลี่เถี่ยก็เล่าข้อมูลให้พวกเขาทั้งสองฟังเพิ่ม “ไม่ใช่ 

แค่ข้อมูลแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะพี่ เจ้าอ้วนมันยังเจอของอีกอย่าง  

ไม่แน่อาจเป็นของที่เราใช้ประโยชน์ได้”


