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กลาสส์

บทที่ 1

กลาสส์มือเหนียวเหนอะไปด้วยเลือดแม่ การตระหนักรู้ค่อยๆ   

มาถึงอย่างช้าๆ เหมือนแทรกซึมผ่านหมอกหนาเข้ามา...มือของเธอเหมือน 

เป็นมือของคนอื่น และเลือดก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของฝันร้าย แต่มันคือมือเธอ  

และเลือดก็เป็นของจริง

	 กลาสส์รู้สึกได้ถึงฝ่ามือขวาที่ติดหนึบอยู่กับเท้าแขนของที่นั่งแถวหน้า 

ในยาน และรับรู้ได้ว่ามีใครกำลังบีบมือเธออยู่ บีบแรงด้วย ลุคนั่นเอง เขา 

ไม่ปล่อยมือเธอเลยนับตั้งแต่ตอนที่ดึงเธอออกมาจากร่างของแม่แล้วอุ้มเธอ 

มายงัทีน่ัง่ตรงนี ้ นิว้ของเขาประสานกบันิว้ของเธอแนน่จนเหมอืนเขาพยายาม 

จะดูดความเจ็บปวดจากตัวเธอไปไว้ในตัวเขาแทน

	 กลาสส์พยายามเพ่งความสนใจไปยังมืออุ่นๆ ของเขา เธอจดจ่ออยู่กับ 

แรงบีบของเขา เขาแทบไม่คลายมือเลยแม้ในขณะที่ยานสั่นสะเทือนและ 

ตกลงไปสู่วงโคจรโลก

	 เมื่อไม่กี่นาทีก่อน กลาสส์ยังนั่งอยู่ข้างๆ  แม่อยู่เลย พร้อมที่จะไป 

เผชิญโลกใหม่ด้วยกัน แต่ตอนนี้แม่ตายแล้ว ถูกยิงโดยการ์ดคลุ้มคลั่ง 

ที่พยายามแย่งที่นั่งสุดท้ายบนยานอวกาศเพื่อหนีออกจากอาณานิคมที่กำลัง 
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จะตาย กลาสส์หลับตาแน่น พยายามหยุดภาพที่ฉายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัว  

แมข่องเธอทรดุลงไปกองกบัพืน้อยา่งเงยีบๆ กลาสสท์ิง้ตวัลงบนพืน้ขณะทีแ่ม ่

หายใจรวยรินและส่งเสียงโอดครวญ เธอไม่สามารถทำอะไรเพื่อห้ามเลือดได้  

กลาสส์ยกศีรษะแม่มาวางบนตักและข่มเสียงสะอื้นเพื่อบอกว่าเธอรักแม่ 

มากแคไ่หน เธอมองดรูอยเขม้ๆ บนชดุกระโปรงของแมท่ีแ่ผว่งกวา้งขึน้เรือ่ยๆ  

ในขณะที่พลังชีวิตของแม่แผ่วเบาลง มองดูใบหน้าของแม่แข็งค้าง หลังจาก 

เพิ่งได้ยินคำพูดสุดท้ายที่ว่า แม่ภูมิใจในตัวลูกนะ

	 ไม่มีทางที่เธอจะหยุดภาพเหล่านี้ได้เลย เช่นเดียวกับที่เธอไม่มีทาง 

จะเปลี่ยนความจริงที่เกิดขึ้นได้ แม่ของเธอตายแล้ว และกลาสส์กับลุคกำลัง 

ถูกเหวี่ยงไปในอวกาศบนยานที่จะตกกระทบพื้นโลกในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้า

	 ยานสั่นสะเทือนเสียงดัง ทั้งยังเหวี่ยงไปซ้ายทีขวาที แต่กลาสส์แทบ 

ไม่รับรู้ ขนาดเข็มขัดนิรภัยกดเข้าไปในชายโครงของเธอขณะยานโคลงเคลง 

เธอกแ็ทบไมร่บัรู ้ ความเจบ็ปวดจากการตายของแมส่ทิีข่ดูผวิเนือ้เธอเจบ็แสบ 

ยิ่งกว่าหัวเข็มขัดโลหะ

	 ก่อนหน้านี้เธอเคยนึกภาพความโศกเศร้าว่าเป็นน้ำหนักที่กดทับ... 

ถ้าเธอจะเคยนึกถึงมันบ้างน่ะนะ เพราะกลาสส์คนเก่านั้นไม่ค่อยมาเสียเวลา 

ใคร่ครวญกับความทุกข์โศกของคนอื่นนักหรอก แต่เธอก็เปลี่ยนไปหลัง 

การตายของแม่เพื่อนสนิท ตอนนั้นเธอมองดูเวลส์เดินห่อเหี่ยวใจไปทั่วยาน 

ราวกับกำลังแบกภาระหนักอึ้งที่มองไม่เห็น แต่ตอนนี้กลาสส์กลับรู้สึก 

แตกต่าง...เธอรู้สึกเหมือนถูกคว้านจนกลวง ราวกับอารมณ์ความรู้สึกถูกขูด 

หายไปหมด สิ่งเดียวที่ย้ำเตือนว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ก็คือมือของลุคที่เกาะกุม 

มือเธอไว้อย่างปลอบประโลม

	 ผู้คนเบียดกลาสส์จากทุกทิศทาง ที่นั่งทั้งหลายถูกจับจองจนเต็มหมด  

ผูช้าย ผูห้ญงิ และเดก็ตา่งยนืกนัเตม็พืน้ทีท่กุตารางนิว้ในหอ้งเคบนิ พวกเขา 

เกาะกันเพื่อทรงตัวไม่ให้ล้ม ทั้งที่ก็ไม่มีที่ว่างจะให้ล้มลงได้...ยานเต็มแน่น 

เกนิไป ผูค้นยนืโงนเงนสา่ยไปมาและมนีำ้ตาไหลออกมาอยา่งไรเ้สยีง บางคน 
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พึมพำชื่อบุคคลที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลัง ในขณะที่บางคนส่ายหน้าไม่หยุด  

เหมือนไม่สามารถยอมรับว่าพวกเขาได้บอกลาบุคคลอันเป็นที่รักเป็นครั้ง 

สุดท้ายไปแล้ว

	 เพียงคนเดียวที่ดูปราศจากความตื่นตระหนกคือชายที่นั่งอยู่ทางขวา 

ของกลาสส์ รองสมุหนายกโรดส์ เขามองไปข้างหน้า ไม่รับรู้และไม่แยแส 

กบัใบหนา้ระทมทกุขท์ีอ่ยูร่อบๆ กลาสสม์สีหีนา้โกรธเคอืงขึน้มา บดบงัสหีนา้ 

ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเอาไว้แวบหนึ่ง พ่อของเวลส์ที่เป็นสมุหนายก 

คงจะทำทกุวถิทีางเพือ่ปลอบประโลมคนรอบขา้ง ซึง่ความจรงิเขาคงไมย่อมรบั 

ที่นั่งบนยานลำสุดท้ายตั้งแต่แรกแล้ว แต่กลาสส์ก็แทบไม่อยู่ในฐานะที่จะไป 

ตำหนิใคร เพราะเหตุผลเดียวที่กลาสส์มาถึงยานได้ก็เป็นเพราะโรดส์นี่ละ 

ที่พาเธอกับแม่มาด้วย โดยใช้อำนาจเบิกทางเข้ามา

	 เกิดการเหวี่ยงกระชากรุนแรงจนกลาสส์หลังกระแทกเบาะขณะที่ยาน 

เอียงวูบไปด้านข้าง จากนั้นยานก็เอียงเกือบสี่สิบห้าองศาก่อนเปลี่ยนกลับมา

ตั้งลำอย่างฉับพลันจนรู้สึกเสียววูบในท้อง เสียงร้องโหยหวนของเด็กคนหนึ่ง 

ดงัแทรกเสยีงฮอืฮาของฝงูชน หลายคนกรดีรอ้งเมือ่โลหะทีห่อ่หุม้ยานเริม่โกง่ 

เหมือนถูกทุบด้วยกำปั้นยักษ์ เครื่องยนต์กลไกส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดแหลมสูง 

ที่ดังมาถึงในห้องเคบิน ดังจนหูแทบแตก ถูกกลบด้วยเสียงร้องไห้และ 

เสียงสะอื้นอย่างหวาดผวา

	 กลาสสจ์บัเทา้แขนทีน่ัง่และกมุมอืลคุไวแ้นน่ รอรบัความกลวัทีก่ำลงัจะ 

ปะทขุึน้มา แตม่นักไ็มม่าเสยีท ี เธอรูด้วีา่เธอควรจะกลวั แตเ่หตกุารณใ์นชว่ง 

สองสามวันที่ผ่านมาทำให้เธอรู้สึกชาด้าน แค่มองดูบ้านเกิดของเธอล่มสลาย 

จากการทีอ่อกซเิจนบนอาณานคิมคอ่ยๆ หมดลงกย็ากพอแลว้ แคเ่สีย่งออกไป 

เดินในอวกาศอย่างบ้าบิ่นและไม่ได้รับอนุญาตเพื่อหนีจากยานวัลเด็นไป 

ยานฟีนิกซ์ที่ซึ่งยังพอมีอากาศให้หายใจได้บ้างก็ยากพอแล้ว ทุกอย่าง 

ที่ประสบมาดูเหมือนจะคุ้มค่าเมื่อกลาสส์ แม่ และลุคมาถึงยานได้ แต่  

ณ จุดนี้ ต่อให้จะไม่ได้เห็นโลก เธอก็ไม่แคร์แล้ว ให้ทุกอย่างมันจบลงตรงนี้ 
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ดีกว่าที่จะต้องตื่นมาในทุกเช้าโดยพบว่าแม่ของเธอจากไปแล้ว

	 เธอหันไปทางลุคที่กำลังมองตรงไปข้างหน้า สีหน้าของเขาแน่วแน่ 

ดุจหินผา เขากำลังพยายามทำตัวกล้าหาญเพื่อเธออยู่หรือเปล่า หรือจะเป็น 

เพราะการฝึกฝนอย่างเข้มข้นของพวกการ์ดที่สอนให้เขามีความนิ่งภายใต้ 

แรงกดดัน เขาควรจะได้อะไรที่ดีกว่านี้ หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่กลาสส์ 

ทำใหเ้ขาตอ้งเผชญิ หรอือะไร  ๆมนัจะจบลงแบบนี ้ ทัง้คูสู่อ้ตุสา่หห์นคีวามตาย 

จากบนอาณานคิมมาเพยีงเพือ่ทีจ่ะเอาหนา้พุง่ไปสูช่ะตากรรมนา่สยองแบบอืน่ 

แทนเนี่ยนะ ตามกำหนดการแล้ว มนุษย์ยังไม่ควรกลับโลกภายในอย่างน้อย 

กอ็กีหนึง่ศตวรรษ ตอ้งรอใหน้กัวทิยาศาสตรแ์นใ่จกอ่นวา่ระดบัรงัสทีีห่ลงเหลอื 

จากมหาภยัพบิตัไิดล้ดระดบัลงแลว้ นีเ่ปน็การกลบับา้นกอ่นกำหนด เปน็การ 

อพยพอย่างจนตรอกที่ไม่รับประกันสิ่งใดนอกจากความไม่แน่นอน

	 กลาสส์มองออกไปนอกหน้าต่างเล็กๆ  ที่เรียงเป็นแถวข้างตัวยาน  

เมฆสีเทาขมุกขมัวบดบังทุกช่องหน้าต่าง มันสวยงามอย่างแปลกประหลาด  

เธอคิด แต่แล้วจู่ๆ  หน้าต่างก็แตกดังโพละ ทำเอาเศษกระจกร้อนๆ  และ 

เศษโลหะปลิวว่อนไปทั่วห้องเคบิน พวกคนที่อยู่ใกล้หน้าต่างพยายามหนี 

และหลบอย่างลนลาน แต่ก็ไม่มีที่ให้ไป พวกเขาเอนตัวไปข้างหลังจนล้มทับ 

คนอื่น กลิ่นโลหะไหม้ๆ แสบร้อนอยู่ในโพรงจมูกของกลาสส์ แต่กลิ่นอื่นนี่สิ 

ทีท่ำใหก้ลาสสอ์ยากอาเจยีน...กลาสสต์ระหนกัขึน้มาพรอ้มความกลวัทีท่ว่มทน้ 

ว่ามันคือกลิ่นเนื้อไหม้

	 เธอพยายามต่อสู้กับแรงที่เกิดจากพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วของยาน 

เพือ่หนัหนา้ไปทางลคุ ในชัว่พรบิตาหนึง่ เธอไมไ่ดย้นิเสยีงสะอืน้ เสยีงรอ้งไห ้ 

และเสียงเคร้งคร้างของโลหะ เธอไม่สัมผัสถึงลมหายใจสุดท้ายของผู้เป็นแม่  

เธอเพียงแต่เห็นใบหน้าของลุค ใบหน้าด้านข้างที่สมบูรณ์แบบกับสันกราม 

แข็งแกร่งที่เธอเคยลูบไล้อยู่ในใจคืนแล้วคืนเล่าตอนที่เธอถูกคุมขังอยู่หลาย 

เดือน ตอนที่เธอถูกตัดสินให้ตายในวันเกิดปีที่สิบแปด

	 เสียงโลหะฉีกขาดดึงกลาสส์กลับมาสู่ความเป็นจริง เสียงนั้นสั่นระรัว 
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อยูใ่นแกว้หเูธอ ไลล่งมาจนถงึกราม ผา่นกระดกูเขา้ไปจนถงึภายในชอ่งทอ้ง  

เธอขบฟนัแนน่และมองดดูว้ยความสยดสยองอยา่งทำอะไรไมไ่ดข้ณะทีห่ลงัคา 

ฉีกขาด หลุดไปเหมือนเป็นเพียงเศษผ้าเท่านั้น

	 เธอบังคับตัวเองให้หันกลับไปหาลุค ตอนนี้ลุคหลับตา แต่ก็กำลัง 

บีบมือเธอด้วยความแน่วแน่ที่ฟื้นคืนมาใหม่

	 “ฉันรักนายนะ” เธอบอก แต่คำพูดนี้ก็ถูกกลบด้วยเสียงกรีดร้องจาก 

รอบด้าน ทันใดนั้นก็มีเสียงตูมดังลั่นส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังกระดูก ยาน 

กระแทกพื้นโลก แล้วทุกอย่างก็ดำมืด

กลาสส์ได้ยินเสียงร้องครวญครางดังมาจากที่ไกลๆ เป็นเสียงที่เต็มไปด้วย 

ความปวดรา้วในระดบัทีเ่ธอไมเ่คยไดย้นิมากอ่น เธอพยายามลมืตา แตก่ารใช ้

เรี่ยวแรงแม้เพียงเล็กน้อยที่สุดก็ทำให้เธอรู้สึกเวียนศีรษะอยากอาเจียน เธอ 

ยอมแพ้และปล่อยให้ตัวเองดำดิ่งกลับไปสู่ความมืด ผ่านไปครู่หนึ่ง หรือ 

จะเป็นสองสามชั่วโมงกันนะ เธอพยายามต่อสู้กับความสงบนิ่งที่ทำให้รู้สึก 

สบายอกีครัง้ พยายามกลบัสูส่ตสิมัปชญัญะ ในเสีย้ววนิาทอีนัสบายและมนึงง  

เธอไมรู่เ้ลยวา่ตวัเองอยูท่ีไ่หน เธอไดแ้ตเ่พง่ความสนใจไปยงักลิน่ประหลาดๆ  

มากหลาย กลาสส์ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนเราจะสามารถได้กลิ่นหลายกลิ่น 

พร้อม  ๆกันแบบน้ี มีกล่ินอะไรบางอย่างท่ีเธอคุ้นเคยจากทุ่งพลังงานแสงอาทิตย์... 

สถานทีโ่ปรดในการนดัเจอลคุ...แตเ่ขม้ขน้กวา่สกัพนัเทา่เหน็จะได้ มกีลิน่อะไร 

หวานๆ แต่ไม่ใช่น้ำตาลหรือน้ำหอม มันล้ำลึกกว่า รุ่มรวยกว่า การสูด 

หายใจในแต่ละครั้งทำให้สมองของเธอแล่นเร็วจี๋เพื่อพยายามระบุกลิ่นอัน 

อบอวลนี้ มันเป็นกลิ่นอะไรบางอย่างที่แสบฉุน โลหะ จากนั้นก็มีกลิ่นอัน 

คุ้นเคยอย่างหนึ่งกระชากสมองของเธอให้ตื่นตัว เลือด

	 กลาสส์ค่อยๆ ลืมตาขึ้น เธออยู่ในพื้นที่กว้างใหญ ่ เธอมองไม่เห็นผนัง  

สว่นเพดานทีโ่ปรง่ใสและเตม็ไปดว้ยดวงดาวนัน้กด็เูหมอืนอยูห่า่งไปหลายไมล ์ 

การรับรู้ของเธอค่อยๆ  เข้าที่อย่างช้าๆ แล้วความสับสนก็แปรเปลี่ยนเป็น 
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ความครั่นคร้าม เธอกำลังมองดูท้องฟ้า...ท้องฟ้าจริงๆ  บนโลก...และเธอ 

ก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่ความอัศจรรย์ใจนั้นดำรงอยู่เพียงชั่วครู่ ก่อนที่ความคิด 

อย่างหนึ่งจะแล่นวาบขึ้นมาในหัว ทำเอาความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วร่าง  

ลุคอยู่ไหน เธอตื่นตัวขึ้นมาทันทีและยันกายลุกขึ้นนั่ง ไม่สนใจความวิงเวียน 

และความเจ็บปวดที่พยายามกดเธอให้ทิ้งตัวลงไปตามเดิม

	 “ลคุ!” เธอตะโกนเรยีกพรอ้มกบัหนัซา้ยหนัขวา ในใจภาวนาใหม้องเหน็ 

เงาร่างอันคุ้นเคยภายในเงามืดอันไม่คุ้นชิน “ลุค!” เสียงกรีดร้องและเสียง 

โหยหวนดังประสานจนกลบเสียงเธอไปหมด ทำไมถึงไม่มีใครเปิดไฟซะที  

เธอคิดอย่างสับสน แต่แล้วก็นึกได้ว่าเธอกำลังอยู่บนพื้นโลก ดวงดารา 

ไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่าให้แสงสลัวราง ส่วนดวงจันทร์ก็เพียงแค่ฉายแสง 

ให้กลาสส์เห็นได้ว่าเงาร่างสีดำที่กำลังโบกแขนโบกมือและร้องครวญคราง 

เหล่านั้นคือผู้ร่วมโดยสารยานของเธอนั่นเอง นี่ต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆ โลก 

ไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิ สถานที่นี้ไม่ได้คุ้มค่ากับการเอาชีวิตเข้าแลกเลย เธอ 

ตะโกนเรียกลุคอีกครั้ง แต่ยังคงไม่มีเสียงตอบรับ

	 เธอตอ้งลกุขึน้ยนื แตร่า่งกายกห็นกัอึง้อยา่งแปลกประหลาด เหมอืนม ี

ตุ้มถ่วงที่มองไม่เห็นกดทับแขนขาอยู่ แรงดึงดูดที่นี่ให้ความรู้สึกแตกต่าง  

มันรุนแรงกว่า...หรือจะเป็นเพราะเธอได้รับบาดเจ็บกันแน ่ กลาสส์เอามือแตะ 

หน้าแข้งแล้วก็ส่งเสียงเฮือก ขาของเธอเปียก นี่เธอเลือดไหลรึ เธอก้มลง 

ไปมองทั้งที่หวาดกลัวสิ่งที่อาจจะได้เห็น ขากางเกงนั้นขาดวิ่น และผิวเนื้อ 

ข้างใต้ถลอกปอกเปิก แต่ไม่มีแผลเหวอะหวะ เธอวางมือลงบนพื้น ไม่สิ  

พื้นดิน แล้วก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจ เธอกำลังนั่งอยู่ในน้ำ...น้ำที่แผ่ไป 

เบื้องหน้าไกลสุดลูกหูลูกตา และมีเพียงเงาต้นไม้เลือนรางอยู่บนฝั่งไกลๆ   

กลาสส์กะพริบตาถ่ีๆ รอให้ดวงตาปรับระยะใหม่และมองเห็นอะไรท่ีพอจะเข้าใจ 

ได้มากกว่านี ้ แต่ภาพก็ยังไม่เปลี่ยน ทะเลสาบ คำพูดนี้ปรากฏขึ้นในหัวเธอ 

อย่างลื่นไหล เธอกำลังนั่งอยู่ตรงขอบ นั่งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบแห่งหนึ่ง 

บนโลก...นี่เป็นเรื่องที่เหนือจริงพอๆ  กับสภาพความหายนะรอบตัว ไม่ว่า 
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มองไปทางไหน เธอกพ็บเหน็แตภ่าพสยอง รา่งทีน่อนไรเ้รีย่วแรงและกระดกู 

แตกหกัอยูบ่นพืน้ดนิ ผูค้นทีบ่าดเจบ็สง่เสยีงรอ้งไหอ้อ้นวอนขอความชว่ยเหลอื  

ซากยานควนัโขมงอกีหลายลำทีต่กอยูห่า่งกนัไมก่ีเ่มตร ยานแตกออกเปน็ชิน้ๆ  

ผู้คนวิ่งเข้าไปในซากยานที่มีควันคุเพื่อแบกร่างแน่นิ่งและหนักอึ้งของคนอื่นๆ   

ออกมา

	 แล้วใครเป็นคนแบกเธอออกมาล่ะ ถ้าเป็นลุค แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน

	 กลาสส์พยายามลุกขึ้นยืน ขาของเธอสั่นระริก เธอเกร็งเข่าเอาไว้เพื่อ 

ไม่ให้มันงอพับ และต้องเหวี่ยงแขนไปมาเพื่อรักษาสมดุล เธอกำลังยืนอยู่ใน 

น้ำเยน็เฉียบ ความเยน็แผ่ซา่นขึน้มาตามขา เธอสดูหายใจลกึๆ และรูส้กึวา่ 

หวัโลง่ขึน้เลก็นอ้ย แตข่ากย็งัสัน่พับ่ๆ อยู ่ เธอกะเผลกไปขา้งหนา้ไดส้องสาม 

ก้าว เท้าก็ไปสะดุดก้อนหินใต้ผิวน้ำ

	 กลาสส์ก้มลงไปมองแล้วสูดหายใจดังเฮือก แสงจันทร์สว่างพอให้เห็น 

ได้ว่าน้ำถูกย้อมเป็นสีชมพูเข้ม มลพิษและรังสีจากมหาภัยพิบัติคือสิ่งที่ทำให ้

น้ำเปลี่ยนสีหรือเปล่านะ หรือว่าน้ำในพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นสีชมพูตาม 

ธรรมชาติอยู่แล้ว เธอไม่เคยสนใจเรียนวิชาภูมิศาสตร์สักเท่าไหร่...ซึ่งนี่ทำให้ 

เธอเริ่มรู้สึกสำนึกและเสียใจมากขึ้นในทุกวินาที แต่แล้วเสียงร้องด้วยความ 

สิ้นหวังจากร่างที่นอนกองอยู่กับพื้นห่างออกไปไม่ไกลก็นำพาคำตอบอัน 

เจบ็ปวดมาสูเ่ธอ นีไ่มใ่ชผ่ลระยะยาวจากรงัส.ี..นำ้ถกูยอ้มไปดว้ยเลอืดตา่งหาก

	 กลาสส์ตัวสั่นระริก จากนั้นก็เดินเข้าไปหาผู้หญิงเจ้าของเสียงร้อง  

เธอคนนั้นนอนกองอยู่บนฝั่ง ร่างกายท่อนล่างย้อมน้ำเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว  

กลาสส์โน้มตัวลงไปจับมือเธอไว้ “ไม่ต้องห่วงนะ คุณจะต้องไม่เป็นอะไร”  

กลาสสห์วงัวา่นำ้เสยีงเธอจะฟงัดเูปีย่มความเชือ่มัน่มากกวา่ทีเ่ธอรูส้กึ ผูห้ญงิ 

คนนั้นเบิกตาโพลงด้วยความกลัวและความเจ็บปวด “เห็นโธมัสรึเปล่า” เธอ 

หายใจดังฮืดๆ 

	 “โธมัส?” กลาสส์ทวนคำพร้อมกวาดสายตาไปตามภูมิทัศน์มืดๆ ที่เต็ม 

ไปด้วยร่างคนและซากยาน เธอต้องไปตามหาลุค สิ่งเดียวที่น่ากลัวกว่าการ 
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อยู่บนโลกก็คือความคิดที่ว่าลุคกำลังบาดเจ็บและนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่าง 

เดียวดาย

	 “โธมัส ลูกของฉันน่ะ” ผู้หญิงคนนั้นบีบมือกลาสส์แน่นขึ้น “พวกเรา 

ขึ้นยานกันคนละลำ เพื่อนบ้านของฉัน...” คำพูดของเธอถูกขัดจังหวะด้วย 

เสียงสูดหายใจอย่างเจ็บปวด “เพื่อนบ้านสัญญาว่าจะดูแลเขาให้”

	 “เดีย๋วเราตอ้งเจอเขาแน”่ กลาสสพ์ดู แลว้เธอกส็ะดุง้เมือ่เลบ็ของผูห้ญงิ 

คนนั้นจิกเข้าไปในเนื้อ เธอหวังว่าประโยคแรกที่เธอเอื้อนเอ่ยบนโลกจะไม่ใช ่

คำโกหก เธอนกึยอ้นกลบัไปยงัฉากโกลาหลทีเ่ธอแทบไมส่ามารถหนรีอดมาได้ 

ตอนอยู่บนยาน ผู้คนที่เบียดเสียดแน่นขนัดเต็มชั้นปล่อยยาน พยายามแย่ง 

ที่นั่งที่เหลืออยู่เพื่อหนีออกไปจากอาณานิคมที่กำลังตาย พ่อแม่ผู้ลนลาน 

พลัดหลงกับลูกๆ เด็กๆ  ที่ปากเป็นสีม่วงและขวัญหนีดีฝ่อพยายามตามหา 

สมาชิกครอบครัวที่อาจไม่ได้เจอหน้ากันอีก

	 กลาสส์ผละออกมาตอนที่ผู้หญิงคนนั้นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด 

และมือตกลงไปอยู่ในน้ำตามเดิม “ฉันจะไปหาเขาให้นะ” กลาสส์พูดเสียงสั่น 

ขณะค่อยๆ ถอยห่างออกไป “พวกเราต้องหาเขาพบแน่”

	 ความรู้สึกผิดที่ก่อตัวขึ้นในช่องท้องเกือบพอที่จะทำให้กลาสส์หยุดอยู่ 

ตรงนั้น แต่เธอก็รู้ว่าต้องไปต่อ ไม่มีอะไรที่เธอสามารถทำเพื่อบรรเทาความ 

ทรมานของผู้หญิงคนนี้ได้ เธอไม่ใช่หมอเหมือนอย่างคลาร์ก แฟนของเวลส์  

เธอเข้ากับคนไม่ค่อยเก่งด้วยซ้ำ ไม่เหมือนอย่างเวลส์หรือลุค พวกเขา 

รูอ้ยูต่ลอดวา่ตอนไหนควรจะพดูอะไร บนดาวเคราะหด์วงนีม้คีนเพยีงคนเดยีว 

ที่กลาสส์พอจะช่วยได ้ และเธอก็ต้องหาเขาให้เจอก่อนที่มันจะสายไป

	 “ฉนัขอโทษนะ” กลาสสก์ระซบิขณะหนักลบัไปหาผูห้ญงิคนนัน้ ใบหนา้ 

ของเธอกำลังบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด “เดี๋ยวฉันจะกลับมาหาคุณใหม่นะ  

แต่ตอนนี้ฉันต้องไปหา...ใครบางคนก่อน”

	 ผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าพลางขบกรามแน่นและหลับตาปี๋ น้ำตาไหล 

ออกมาจากหลังเปลือกตาคู่นั้น
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	 กลาสส์เบือนสายตาไปทางอื่นแล้วเดินต่อไป เธอหยีตา พยายาม 

จำแนกภาพต่างๆ  ที่อยู่ตรงหน้า การผสมกันของความมืด ความวิงเวียน  

ควันไฟ และความช็อกที่ได้มาอยู่บนโลกดูเหมือนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็น 

ภาพเบลอไปหมด ยานตกลงมาตรงริมทะเลสาบ แตกออกเป็นเสี่ยงๆ  

เหลือเป็นเศษซากที่มีไฟลุกไหม้กระจัดกระจายไปทั่ว เธอมองเห็นแนวต้นไม้ 

อยู่ไกลๆ แต่ก็วุ่นวายใจเกินไปจนทำได้แค่มองดูพวกมันเพียงแวบเดียว  

ต้นไม้ดอกไม้จะมีดีอะไรถ้าหากลุคไม่ได้อยู่ดูมันไปพร้อมกับเธอ

	 เธอเบือนสายตาจากผู้รอดชีวิตที่อยู่ในสภาพมึนงงและบอบช้ำคนหนึ่ง 

ไปยงัอกีคน ชายแกค่นหนึง่นัง่เอาหนา้ซกุมอือยูบ่นแผน่โลหะชิน้ใหญท่ีฉ่กีขาด 

ออกมาจากตัวยาน เด็กหนุ่มหน้าเปื้อนเลือดคนหนึ่งยืนอยู่ตามลำพัง ยืนอยู่ 

ห่างไปไม่กี่เมตรจากสายไฟที่พันกันยุ่งเหยิง ร้อนฉ่า และมีประกายไฟ  

เขายืนมองท้องฟ้าอย่างใจลอยโดยไม่รับรู้ถึงอันตรายใกล้ตัว เหมือนกำลัง 

คิดหาวิธีกลับบ้านอยู่

	 รอบบริเวณเต็มไปด้วยซากศพที่มีสภาพกระดูกหัก ผู้คนที่ดูเหมือนมี 

รอ่งรอยคำรำ่ลาบบีคัน้หวัใจตดิคา้งอยูบ่นรมิฝปีาก ผูค้นทีจ่ะไมไ่ดเ้หน็ทอ้งฟา้ 

สีครามแม้แต่แวบเดียว ทั้งที่ได้สละทุกอย่างเพื่อแลกมา มันคงจะดีกว่านี้ 

ถา้พวกเขาอยูบ่นยาน สดูลมหายใจสดุทา้ยโดยมเีพือ่นและครอบครวัรายลอ้ม  

แทนที่จะถูกทิ้งไว้ตรงนี้ตามลำพัง

	 กลาสส์ที่ยังคงยืนได้อย่างไม่มั่นคงนัก เดินโซเซเข้าไปดูร่างที่นอนอยู่ 

บนพื้นที่ใกล้ที่สุด พลางสวดภาวนาอย่างแรงกล้า ขอให้ในบรรดาใบหน้า 

ไรช้วีติเหลา่นัน้ไมป่รากฏใบหนา้ทีม่สีนักรามแขง็แกรง่อยา่งลคุ จมกูเรยีวยาว 

หรือผมหยักศกสีบลอนด์ เธอถอนหายใจด้วยความโล่งอก เป็นความสุข 

ผสมความเศร้าเมื่อก้มลงไปมองร่างแรก ไม่ใช่ลุค เธอขยับไปยังร่างต่อไป 

ด้วยใจที่หวาดกลัวและเปี่ยมความหวังในระดับเดียวกัน จากนั้นก็ร่างต่อไป  

เธอกลัน้หายใจขณะพลกิรา่งบนพืน้ใหห้งายขึน้มาหรอืขณะดนัซากยานหนกั  ๆ 

ออกไปจากรา่งพวกเขา แตล่ะครัง้ทีเ่หน็วา่ใบหนา้ทีม่เีลอืดอาบและบอบชำ้นัน้ 
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เปน็คนแปลกหน้า เธอกจ็ะถอนหายใจและยอมใหต้วัเองเชือ่วา่ลคุยงัมชีวีติอยู่

	 “เธอไม่เป็นไรนะ”

	 กลาสส์สะดุ้งแล้วหันขวับไปทางต้นเสียง ชายคนหนึ่งที่มีแผลเหวอะ 

เหนือตาซ้ายกำลังมองเธออย่างสงสัย

	 “ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ” เธอตอบไปโดยอัตโนมัติ

	 “แน่ใจนะ ความช็อกก่อให้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆ ต่อร่างกายได้”

	 “ฉนัไมเ่ปน็ไรคะ่ แคก่ำลงัตามหา...” เธอเงยีบไป ไมส่ามารถเอาความ 

ตื่นตระหนกและความหวังในอกมาสร้างให้เป็นคำพูดได้

	 ชายคนนั้นพยักหน้า “ดีแล้ว ฉันตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ไปแล้ว แต่ถ้า 

เธอเจอผู้รอดชีวิตที่หลงตาฉันไป เธอก็ตะโกนเรียกเลยนะ พวกเรากำลัง 

รวบรวมคนเจ็บไปอยูต่รงโนน้” เขาชีไ้ปในความมดืไกลออกไป กลาสสพ์อจะ 

มองเหน็เงารา่งของผูค้นไดร้างๆ พวกเขากำลงัยนืโนม้ตวัอยูเ่หนอืรา่งทีแ่นน่ิง่

	 “ที่ริมทะเลสาบมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง ท่าทางจะได้รับบาดเจ็บค่ะ”

	 “โอเค เดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยเอง”

	 เขาส่งสัญญาณเรียกใครบางคนที่กลาสส์มองไม่เห็น จากนั้นก็วิ่ง 

กะเผลกๆ ออกไป จู่ๆ เธอก็รู้สึกอยากตะโกนเรียกเขาเพื่อบอกให้ไปตามหา 

โธมัสก่อน กลาสส์แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะยอมเลือดไหลหมดตัวตาย 

อยู่ในน้ำแทนที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกโดยปราศจากคนเพียงคนเดียว ผู้ซึ่งทำให้ 

ชีวิตของเธอควรค่าแก่การดำรงอยู ่ แต่ชายคนนั้นก็หายไปแล้ว

	 กลาสส์สูดหายใจลึกแล้วบังคับตัวเองให้ไปต่อ แต่เท้าของเธอดูเหมือน 

ไม่เชื่อมโยงกับสมองอีกแล้ว ถ้าลุคปลอดภัยดี ป่านนี้เขาคงจะมาตามหาเธอ 

แล้วไม่ใช่หรือ การที่เธอไม่ได้ยินเสียงทุ้มลึกของเขาตะโกนเรียกชื่อเธอ 

ทา่มกลางความโกลาหล นัน่หมายความวา่อยา่งดทีีส่ดุ เขากค็งกำลงันอนอยู ่

ตรงไหนสักแห่ง บาดเจ็บเกินกว่าจะขยับตัวได ้ แต่ถ้าเลวร้ายที่สุดก็...

	 กลาสสพ์ยายามตอ่สูก้บัความคดิแงร่า้ย แตม่นักเ็หมอืนกบัการพยายาม 

ผลกัเงา ไมม่อีะไรสามารถกนัความมดืออกไปจากจติใจของเธอได ้ มนัคงเปน็ 
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แคสส์  มอร์ แ กน

เรื่องโหดร้ายอย่างไม่สามารถจินตนาการได้เลยทีเดียวถ้าจะต้องเสียลุคไป 

หลงัจากไดก้ลบัมาอยูร่ว่มกนัอกีครัง้เพยีงแคไ่มก่ีช่ัว่โมง เธอไมส่ามารถเผชญิ 

เรื่องแบบนี้อีกรอบได้ ไม่ใช่หลังจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับแม่ ไม่ เธอข่มเสียง 

สะอื้นและเขย่งเท้ามองไปรอบๆ ตอนนี้มีแสงมากขึ้นกว่าเดิม ผู้รอดชีวิต 

บางรายนำเศษซากของยานมาทำเป็นคบเพลิงสำหรับใช้ชั่วคราว แต่แสงไฟ 

ที่ลุกวูบวาบนั้นก็แทบไม่ให้ความอบอุ่นใจใดๆ ไม่ว่ามองไปทางไหน กลาสส์ 

กเ็หน็แตร่า่งทีย่บัเยนิกบัใบหนา้ทีม่สีหีนา้ตืน่ตระหนกปรากฏออกมาจากเงามดื

	 ตอนนี้หมู่ต้นไม้อยู่ใกล้แล้ว เธอมองเห็นเปลือกไม้ กิ่งที่บิดงอ และ 

เรอืนยอดไม ้ หลงัจากทีเ่ธอเคยมองดตูน้ไมท้ีอ่ยูโ่ดดเดีย่วตน้เดยีวมาตลอดชวีติ  

การได้เห็นหลายต้นมาอยู่รวมกันแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกน่าตกใจมากทีเดียว  

มันเหมือนการเดินพ้นหัวมุมแล้วเจอร่างโคลนของเพื่อนรักคุณพร้อมๆ  กัน 

ทีเดียวหลายคน

	 กลาสส์หันไปมองต้นไม้ที่ใหญ่เป็นพิเศษต้นหนึ่งแล้วอ้าปากค้าง  

เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีผมหยักศกนอนพิงลำต้นของมันอยู่

	 เด็กหนุ่มในชุดการ์ด

	 “ลุค!” กลาสส์ตะโกนแล้ววิ่งกะเผลกๆ  เข้าไปหา พอเข้าไปใกล้ เธอ 

ก็เห็นว่าดวงตาของลุคปิด นี่เขาหมดสติหรือว่า...

 “ลุค!” เธอตะโกนเรียกอีกครั้งก่อนที่ความคิดจะดำเนินต่อไป

	 กลาสสร์ูส้กึวา่แขนขาของเธอไรเ้รีย่วแรงและชาวาบไปหมด เหมอืนเธอ 

เป็นซากศพที่ฟื้นคืนชีพ เธอพยายามเร่งฝีเท้า แต่พื้นดินก็เหมือนดึงเธอไว้  

แม้จากระยะห่างสิบกว่าเมตร เธอก็ยังดูออกว่านั่นคือลุค ดวงตาของเขาปิด  

ร่างเขาอ่อนปวกเปียก แต่เขายังหายใจ เขายังมีชีวิตอยู่

	 กลาสส์คุกเข่าลงข้างๆ ลุคและต่อสู้กับแรงกระตุ้นที่จะโถมตัวเข้าใส่เขา  

เธอไม่อยากทำให้เขาบาดเจ็บมากไปกว่าเดิม “ลุค” เธอกระซิบ “นายได้ยิน 

ฉันไหม”

	 เขาหน้าซีดและเหนือดวงตาก็มีแผลแตก เลือดไหลลงมาตามสันจมูก 
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หวนคื น 

ของเขา กลาสส์ดึงแขนเสื้อของตัวเองลงมาปิดฝ่ามือแล้วกดมันลงตรงแผล  

ลุคส่งเสียงครวญครางเบาๆ แต่ไม่ได้ขยับตัว เธอกดแผลแรงขึ้นด้วยหวังจะ 

ห้ามเลือด พร้อมๆ กันนั้นก็มองสำรวจเนื้อตัวส่วนอื่นๆ ของเขา ข้อมือซ้าย 

ของเขาบวมช้ำ แต่นอกจากนั้นแล้วก็ดูไม่มีอะไร น้ำตาแห่งความโล่งใจและ 

ความตื้นตันเอ่อขึ้นมาในดวงตาของเธอ เธอปล่อยให้มันไหลลงมาตามแก้ม  

ผา่นไปครูห่นึง่ เธอกเ็อามอืออกเพือ่ตรวจดแูผล เลอืดเหมอืนจะหยดุไหลแลว้

	 กลาสส์เอามือทาบหน้าอกเขา “ลุค” เธอพูดเสียงแผ่วเบาแล้วไล้นิ้ว 

ไปตามกระดูกไหปลาร้าของเขา “ลุค นี่ฉันเองนะ ตื่นสิ”

	 พอได้ยินเสียงเรียก ลุคก็ขยับตัว กลาสส์ระบายลมหายใจออกมา 

เปน็เสยีงทีม่สีว่นผสมของเสยีงหวัเราะและเสยีงสะอืน้ปนกนั เขาสง่เสยีงคราง  

เปลือกตาเหมือนจะเปิดขึ้น แต่แล้วก็ปิดกลับลงไปตามเดิม “ลุค ตื่นสิ”  

กลาสส์พูดซ้ำ จากนั้นก็ยื่นริมฝีปากไปจ่อหูเขาแบบที่เธอเคยทำในยามเช้า  

ตอนที่เขาเสี่ยงจะไปเข้างานไม่ทัน “เดี๋ยวก็สายหรอก” เธอพูดพร้อมกับยิ้ม 

น้อยๆ 

	 เขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง อย่างช้าๆ สายตาจับจ้องที่เธอ เขาพยายามพูด  

แต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา เขาจึงเพียงแต่ยิ้มตอบ

	 “ว่าไง” กลาสส์พูด เธอรู้สึกว่าความกลัวและความเสียใจมลายหายไป 

ชั่วครู่หนึ่ง “ไม่เป็นไรนะ นายไม่เป็นไรแล้ว พวกเรามาถึงแล้วลุค พวกเรา 

ทำสำเร็จ ยินดีต้อนรับสู่โลก”
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เวลส์

“นายดูเหนื่อยนะ” ซาช่าพูดพร้อมกับเอียงศีรษะ ทำให้ผมยาวสีดำ 

ของเธอตกลงมาประบ่า “ทำไมไม่ไปนอนล่ะ”

	 “ฉันอยากอยู่ที่นี่กับเธอ” เวลส์กำลังจะหาว แต่ก็ห้ามตัวเองไว้แล้ว 

เค้นรอยยิ้มออกมาแทน มันไม่ได้ยากเลย ทุกครั้งที่มองดูซาช่า เขาจะเห็น 

อะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องยิ้มออกมาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่นัยน์ตาสีเขียว 

ของเธอสะท้อนแสงกองไฟ ส่วนกระที่กระจายอยู่ทั่วโหนกแก้มคมสันนั้น 

ก็น่าทึ่งสำหรับเขา พอๆ กับที่กลุ่มดาวในตอนกลางคืนน่าทึ่งสำหรับเธอเลย 

ทีเดียว ตอนนี้เธอกำลังดูดาว ปลายคางเธอเชิดขึ้นขณะเธอจ้องมองท้องฟ้า 

ด้วยความอัศจรรย์ใจ

	 “ไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกนายจะ  อาศัย  อยู่ข้างบนนั่น” เธอพูดเบาๆ  

กอ่นจะหลบุตาลงมาสบตาเวลส ์ “แลว้นายไมค่ดิถงึมนัเหรอ การไดม้ดีวงดาว 

ล้อมรอบน่ะ”

	 “ข้างล่างนี่ยังสวยกว่าอีกนะ” เขาใช้ปลายนิ้วแตะแก้มซาช่า จากนั้น 

ก็ลากปลายนิ้วจากกระจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง “ฉันสามารถมองหน้าเธอได้ 

ตลอดทั้งคืน แต่กับกลุ่มดาวกระบวยใหญ ่ ฉันทำแบบนั้นไม่ได้”

บทที่ 2
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หวนคื น 

	 “ถ้านายอยู่ได้อีกห้านาที ฉันก็ประหลาดใจแล้วละ ตานายแทบจะปิด 

แล้วเนี่ย”

	 “ก็วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นตั้งเยอะ”

	 ซาช่าเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง เวลส์ยิ้ม ทั้งคู่ต่างรู้ดีว่ามันยิ่งกว่านั้นอีก  

ในช่วงสองสามชั่วโมงที่ผ่านมา เวลส์ถูกไล่ออกจากค่ายในข้อหาช่วยเหลือ 

ซาชา่...อดตีนกัโทษของกลุม่หนึง่รอ้ย...ใหห้ลบหนไีป นีค่อืกอ่นทีเ่ขาจะไปเจอ 

คลาร์กกับเบลลามีที่เพิ่งช่วยชีวิตอ็อกเทเวียซึ่งเป็นน้องสาวของเบลลามี 

เอาไวไ้ด ้ นำไปสูก่ารพสิจูนว์า่ผูค้นของซาชา่ หรอืทีเ่รยีกวา่ชาวโลกนัน้ ไมใ่ช ่

ศัตรูอย่างที่ใครๆ  เคยคิด แค่นี้ก็น่าจะอธิบายอะไรๆ  ให้สมาชิกค่ายกระจ่าง 

ได้อย่างเหลือเฟือแล้ว ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยสบายใจเรื่องซาช่า 

กนัอยู ่ แตน่ีเ่ปน็แคจ่ดุเริม่ตน้เทา่นัน้ เพราะเมือ่ชว่งหวัคำ่ทีผ่า่นมา เบลลาม ี

กับเวลส์ได้ค้นพบความจริงอันน่าตกตะลึง คือถึงแม้ว่าเวลส์ ลูกของสมุหนายก  

จะเตบิโตมาพรอ้มอภสิทิธิบ์นยานฟนีกิซ ์ สว่นเบลลาม ี เดก็กำพรา้ จะใชช้วีติ 

อย่างปากกัดตีนถีบอยู่บนยานวัลเด็น แต่ความจริงแล้วทั้งคู่กลับเป็นพี่น้อง 

ต่างแม่กัน

	 ทั้งหมดนี้มันมากเกินกว่าจะเข้าใจได้ และในขณะที่ส่วนใหญ่แล้วเวลส์ 

จะรู้สึกยินดี แต่ความช็อกและความสับสนก็ทำให้เขาไม่สามารถซึมซับข่าวนี ้

ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการที่เขาไม่ได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มมานานแล้วด้วย  

ในชว่งสองสามสปัดาหท์ีผ่า่นมา ในทางพฤตนิยัเขาไดก้ลายเปน็ผูน้ำของคา่ย 

ไปแล้ว มันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาจำเป็นต้องไขว่คว้า แต่การฝึกฝนเพื่อเป็น 

เจา้หนา้ที ่ รวมกบัการทีเ่ขามคีวามสนใจเกีย่วกบัโลกมาตลอดชวีติ กไ็ดท้ำให ้

เขามีทักษะอย่างล้นเหลือ แต่ถึงอย่างนั้น แม้เขาจะยินดีช่วยและรู้สึก 

ซาบซึง้ใจกบัผูค้นทีเ่ชือ่มัน่ในตวัเขา ตำแหนง่นีก้ย็งัมาพรอ้มความรบัผดิชอบ 

ที่ยิ่งใหญ่อยู่ดี

	 “ฉันคงต้องพักสักนาทีหนึ่งแล้วละ” เขาเอนตัววางศอกลงบนพื้น  

จากนั้นก็นอนหนุนตักซาช่า แม้ทั้งคู่จะนั่งอยู่ห่างจากกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน 
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แคสส์  มอร์ แ กน

รอบกองไฟ เสยีงเปรีย๊ะๆ ของกองไฟกย็งักลบเสยีงทะเลาะโตเ้ถยีงในชว่งเยน็ 

ได้ไม่สนิทอยู่ดี ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าเมื่อไหร่จะมีคนวิ่งมาบ่นเรื่องถูกแย่ง 

ที่นอน หรือมาเรียกเวลส์ไปยุติความขัดแย้งเรื่องเวรตักน้ำ ไม่ก็มาถามว่า 

จะทำอย่างไรกับซากที่เหลือจากการล่าในวันนี้ดี

	 เวลส์ถอนหายใจขณะซาช่าใช้นิ้วสางผมเขา เป็นเวลาครู่หนึ่งที่เขาลืม 

ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด ยกเว้นแต่ไออุ่นจากผิวเนื้อของเธอที่เขากำลังนอน 

ซุกซบอยู่ เขาลืมเรื่องสัปดาห์อันเลวร้ายที่เพิ่งเผชิญมา ความรุนแรงที่ได้ 

ประสบพบเห็น เขาลืมเรื่องการพบศพเพื่อนของเขาที่ชื่อพริยาไป ลืมเรื่อง 

ที่พ่อของเขาถูกยิงต่อหน้าต่อตาในตอนที่เบลลามีสร้างความวุ่นวายเพื่อ 

พยายามจะขึ้นยานมาพร้อมกับน้องสาว เขาลืมเรื่องที่ค่ายเดิมถูกไฟไหม้ 

จนธาเลยีเพือ่นคลารก์เสยีชวีติไป...โศกนาฏกรรมทีท่ำใหส้ายใยรกัเสน้สดุทา้ย 

ระหว่างเขากับคลาร์กขาดสะบั้นลง

	 บางทีเขากับซาช่าน่าจะค้างคืนอยู่ในทุ่งโล่งนอกค่ายตรงนี้ มันเป็น 

หนทางเดียวที่ทั้งคู่จะได้รับความเป็นส่วนตัว เขายิ้มกับความคิดนี้และรู้สึก 

จมลึกสู่นิทรามากขึ้นเรื่อยๆ 

	 “นัน่มนับา้อะไรนะ่” มอืของซาชา่หยดุนิง่อยา่งฉบัพลนั นำ้เสยีงของเธอ 

แฝงความกังวล

	 “เป็นอะไรเหรอ” เวลส์ถามพร้อมกับลืมตาขึ้น “มีอะไรรึเปล่า”

	 เขาลกุขึน้นัง่และมองไปรอบทุง่โลง่ กลุม่หนึง่รอ้ยสว่นใหญย่งัคงรวมตวั 

กนัอยูร่อบกองไฟ กำลงัพดูคยุกนัเบาๆ ซึง่ประสานเปน็เสยีงพมึพำอนัชวนให ้

อุ่นใจ แล้วสายตาของเขาก็เบือนไปเจอคลาร์ก แม้เธอจะกำลังนอนขดตัวอยู ่

ขา้งเบลลาม ี เขากด็อูอกวา่เธอกำลงัสนใจกบัอะไรอยา่งอืน่อยู ่ แมว้า่ความรูส้กึ 

ของการให้ความสนใจอย่างมากที่เวลส์มีต่อเธอจะแปรเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ 

คล้ายคลึงกับมิตรภาพอย่างแท้จริงไปแล้ว เขาก็ยังอ่านเธอออกเหมือนอ่าน 

แทบ็เลต็ เขาดสูหีนา้ทา่ทางของเธอออกหมด ไมว่า่จะเปน็การทำปากจูข๋ณะ 

ตั้งใจอยู่กับการทำหัตถการทางการแพทย์ หรือการที่ดวงตาเธอเป็นประกาย 
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เวลาพูดถึงเรื่องเพี้ยนๆ ที่เธอสนอกสนใจ อย่างการจำแนกทางชีววิทยาหรือ 

ฟสิกิสท์ฤษฎ ี และตอนนีค้ิว้ของเธอกข็มวดเขา้หากนัดว้ยความกงัวลขณะทีเ่ธอ 

กำลงัเงยหนา้ประเมนิอะไรบางอยา่งบนทอ้งฟา้ เบลลามเีองกเ็งยหนา้เชน่กนั  

สีหน้าของเขาเคร่งขรึม เบลลามีหันไปกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูคลาร์ก  

นีเ่ปน็ความใกลช้ดิแบบทีค่รัง้หนึง่เคยทำใหเ้วลสร์ูส้กึปัน่ปว่นในทอ้ง แตต่อนนี ้

เขาเพียงแต่เต็มไปด้วยความหวั่นใจ

	 เวลสเ์งยหนา้มองตาม แตไ่มเ่หน็สิง่ผดิปกตอิะไร กแ็คด่วงดาว ซาชา่ 

ยังคงเพ่งมองท้องฟ้าอยู่ “มีอะไรเหรอ” เวลส์ถามพร้อมกับเอามือแตะหลัง 

ซาช่า

	 “ตรงนั้น” น้ำเสียงของซาช่าเคร่งเครียดขึ้นขณะเธอชี้ไปยังท้องฟ้า 

ยามกลางคืน เหนือห้องพยาบาลและแนวต้นไม้ที่ล้อมรอบทุ่งโล่ง เธอรู้จัก 

ท้องฟ้าผืนนี้ดีเช่นเดียวกับที่เขารู้จักดวงดาวอย่างรู้ลึก ด้วยความที่เป็น 

ชาวโลก เธอแหงนมองท้องฟ้ามาตลอดชีวิต ส่วนเขาก็มองลงมา เวลส์ 

มองตามนิ้วของเธอแล้วก็เห็น มันเป็นแสงจ้าที่เคลื่อนโค้งลงมายังโลก  

ลงมาทางพวกเขา ข้างหลังลูกไฟดวงแรก มีลูกไฟอีกลูก แล้วก็อีกสองลูก  

เมื่อรวมกันแล้วก็ดูเหมือนฝนดาวตกที่โปรยลงมาเหนือผู้คนที่กำลังชุมนุม 

รอบกองไฟอย่างสงบ

	 เวลส์สูดหายใจแรงแล้วก็ตัวแข็งทื่อ

	 “ยาน” เขาพูดขึ้นเบาๆ “พวกเขากำลังลงมาแล้ว ทั้งหมดเลย” เขา 

รูส้กึไดว้า่ตวัซาชา่เองกเ็กรง็ขึน้มาเชน่กนั เขาโอบไหลเ่ธอแลว้ดงึเธอเขา้มาใกล ้

ขณะมองดูยานอวกาศอย่างเงียบๆ ลมหายใจของท้ังคู่กลายเป็นจังหวะเดียวกัน

	 “นาย...นายคิดว่าพ่อของนายจะอยู่ในยานพวกนั้นรึเปล่า” ซาช่าถาม  

เหน็ไดช้ดัวา่พยายามทำนำ้เสยีงใหเ้ปีย่มดว้ยความหวงัมากกวา่ทีเ่ธอรูส้กึจรงิๆ  

ในขณะที่พวกชาวโลกสามารถทำใจแบ่งปันดาวเคราะห์ดวงนี้กับเยาวชน 

ผู้กระทำความผิดที่ถูกเนรเทศหนึ่งร้อยคน เวลส์ก็สัมผัสได้ว่าการต้องรับมือ 

กับพลเมืองทั้งอาณานิคมคงจะเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง



 17

แคสส์  มอร์ แ กน

	 เวลส์เงียบไปขณะความหวังและความหวาดกลัวกำลังต่อสู้แย่งชิง 

ความเปน็ใหญใ่นสมองของเขาทีเ่หนือ่ยลา้เตม็ทแีลว้ มโีอกาสอยูบ่า้งทีอ่าการ 

บาดเจ็บของพ่อเขานั้นจะไม่ร้ายแรงอย่างที่เห็น พ่อของเขาอาจหายดีและ 

ลงมาที่โลกได้ แต่ก็อีกนั่นละ มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่สมุหนายกจะยังคง 

พยายามพยุงชีวิตอยู่ในศูนย์การแพทย์...หรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นก็คือ ตอนนี้ 

อาจจะล่องลอยอย่างแน่นิ่งและเงียบงันอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวไปแล้ว เขาจะทำ 

อย่างไรดีถ้าพ่อไม่ได้ก้าวออกมาจากยานเหล่านั้น เวลส์จะไปต่อได้อย่างไร 

ถา้รูว้า่เขาจะไมม่วีนัไดร้บัการใหอ้ภยัจากสมหุนายกสำหรบัความผดิอนัเลวรา้ย 

ที่เขาก่อขึ้นตอนอยู่บนอาณานิคม

	 เวลส์เบือนสายตาไปทางอื่นและเอี้ยวตัวไปมองอีกฝั่งของกองไฟ  

คลารก์หนัมามองเขา ทัง้คูส่บตากนั ซึง่กท็ำใหเ้วลสร์ูส้กึตืน้ตนัใจ เขากบัเธอ 

ไม่ได้พูดอะไรกันสักคำ แต่เธอก็ยังเข้าใจความโล่งอกและความพรั่นพรึง 

ทีผ่สมปนเปกนัของเขาไดเ้ปน็อยา่งด ี เธอรูว้า่เขามอีะไรใหไ้ดห้รอืเสยีมากนอ้ย 

แค่ไหนเมื่อประตูเหล่านั้นเปิด

	 “พ่อต้องภูมิใจในตัวนายแน่ๆ” ซาช่าบีบมือเวลส์

	 แม้ยังกังวลอยู่ แต่สีหน้าของเวลส์ก็คลายลงและกลายเป็นรอยยิ้ม  

ซาชา่เองกเ็ขา้ใจเชน่กนั แมเ้ธอจะยงัไมเ่คยเจอพอ่ของเวลส์ แมเ้ธอจะไมเ่คย 

เห็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนนั้นมาเองกับตา เธอก็รู้ดีว่าการเติบโตขึ้นมา 

โดยมีพ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนนั้นมันเป็นอย่างไร  

หรือในกรณีของเวลส์ พ่อแม่ผู้รับผิดชอบต่อมนุษยชาติทั้งปวงเท่าที่เชื่อว่า 

มีเหลือรอดอยู่ พ่อของซาช่านั้นเป็นผู้นำของชาวโลก เช่นเดียวกับที่พ่อของ 

เวลส์เป็นผู้นำของอาณานิคม เธอรู้ดีว่าการแบกรับน้ำหนักของภาระหน้าที่ 

เหล่านั้นมันเป็นอย่างไร ซาช่าเข้าใจดีว่าการเป็นผู้นำนั้นแม้จะเป็นเกียรติ 

อย่างสูง แต่ก็ต้องเสียสละอะไรไปมากพอๆ กัน

	 เวลส์มองดูสีหน้าเหนื่อยล้าไร้ชีวิตชีวาของวัยรุ่นเกือบหนึ่งร้อยคนที่อยู่ 

รอบกองไฟ วยัรุน่ผูซ้ึง่รอดผา่นสปัดาหแ์รก  ๆอนัทารณุบนโลกมาได ้ ปกตแิลว้ 
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ภาพนี้จะทำให้เขารู้สึกเป็นกังวลในหลายระดับเมื่อเขาต้องห่วงเรื่องการเก็บ 

อาหารและเรื่องเสบียงอื่นๆ  ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ครั้งนี้เขาแค่รู้สึกโล่ง  

โล่งอกและภูมิใจ พวกเขาทำสำเร็จ แม้แต้มต่อจะแย่แค่ไหน พวกเขาก็ยัง 

รอดมาได้ และตอนนี้ความช่วยเหลือก็กำลังมา ถึงแม้ว่าพ่อของเขาจะไม่ได้ 

อยู่บนยานลำใดลำหนึ่ง มันก็จะยังมีปันส่วนอาหาร เครื่องมือ และยา 

จำนวนมาก...ทุกอย่างที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อเอาชีวิตรอดในฤดูหนาว 

ที่กำลังจะมาถึงและในฤดูต่อๆ ไป

	 เวลสอ์ดใจรอดสูหีนา้ของบรรดาผูม้าใหมแ่ทบไมไ่หว พวกเขาจะมสีหีนา้ 

อย่างไรเมื่อได้เห็นว่ากลุ่มหนึ่งร้อยประสบความสำเร็จถึงเพียงนี้ แน่นอนว่า 

ในระหว่างนั้นพวกเขาได้ทำเรื่องบางอย่างที่ผิดพลาด และมันก็มีการสูญเสีย 

อันเลวร้าย...แอชเชอร์กับพริยา และเกือบจะเป็นอ็อกเทเวียด้วย...แต่มัน 

ก็ยังมีชัยชนะด้วยเช่นกัน

	 เวลส์หันไปเห็นซาช่ากำลังมองเขาอย่างเป็นกังวล เขายิ้ม และ 

ก่อนที่เธอจะทันได้ทำอะไร เขาก็รวบเรือนผมอันเงางามของเธอไว้และ 

ประกบริมฝีปากกับเธอ ตอนแรกเธอดูประหลาดใจ แต่ไม่นานก็ผ่อนคลาย 

และจูบเขาตอบ เขาแนบหน้าผากเข้ากับเธออยู่ครู่หนึ่ง รวบรวมความคิด  

แล้วลุกขึ้นยืน ถึงเวลาต้องไปบอกคนอื่นๆ แล้ว

	 เขาชำเลอืงมองคลารก์แวบหนึง่ ขอความยนิยอมจากเธอโดยไรสุ้ม้เสยีง  

เธอเม้มริมฝีปากแน่น หันไปหาเบลลามีครู่หนึ่ง เสร็จแล้วก็หันกลับมาสบตา 

เวลส์และพยักหน้า

	 เวลส์ส่งเสียงกระแอม เรียกความสนใจจากผู้คน แต่ยังได้ไม่เยอะพอ  

“ทุกคนได้ยินฉันไหม” เขาตะเบ็งเสียงข่มเสียงพึมพำๆ กับเสียงเปรี๊ยะๆ ของ 

กองไฟ

	 ห่างออกไปไม่กี่เมตร แกรห์มแสยะยิ้มกับหนึ่งในบรรดาเพื่อนๆ ชาว 

อารค์าเดยี ตอนเพิง่ลงมาถงึโลกใหม่ๆ  แกรหม์เปน็หวัหอกในการตอ่ตา้นเวลส ์ 

เขาพยายามโนม้นา้วคนอืน่ๆ วา่ลกูชายของสมหุนายกคนนีถ้กูสง่มาเปน็สายลบั  
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และแม้ต่อมาสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มหนึ่งร้อยจะเริ่มภักดีต่อเวลส์ แกรห์ม 

กไ็มไ่ดส้ญูเสยีผูส้นบัสนนุไปเสยีทัง้หมด...ยงัมอีกีหลายคนในคา่ยทีก่ลวัแกรหม์ 

มากกว่าที่จะเชื่อใจเวลส์

	 ไลล่า สาวสวยชาววัลเด็นที่คอยประจบประแจงแกรห์ม กระซิบอะไร 

บางอย่าง จากนั้นก็หัวเราะคิกคักเสียงดังกับสิ่งที่แกรห์มกระซิบตอบ  

	 “เธอหุบปากซะทีได้ไหม” อ็อกเทเวียตวาดพร้อมกับมองทั้งคู่ตาเขียว  

“เวลส์กำลังจะพูดนะ”

	 ไลล่าหันไปจ้องหน้าอ็อกเทเวียแล้วสบถเบาๆ แต่แกรห์มกลับดูขบขัน 

เล็กน้อย บางทีอาจเป็นเพราะอ็อกเทเวียใช้เวลาอยู่ในค่ายน้อยกว่าคนอื่น  

แตเ่ธอกเ็ปน็หนึง่ในไมก่ีค่นทีไ่มเ่กรงกลวัแกรหม์ และเธอกพ็รอ้มทีจ่ะลกุขึน้มา 

เผชิญหน้าเขา

	 “มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ เวลส์” อีริคถาม ชาวอาร์คาเดียร่างสูงและ 

หน้าเคร่งเครียดคนนี้กำลังจับมือเฟลิกซ์ แฟนหนุ่มของตนอยู่ เฟลิกซ์นั้น 

เพิง่จะหายจากอาการปว่ยลกึลบั แมป้กตแิลว้จะเปน็คนไมค่อ่ยชอบแสดงออก  

แต่ตอนนี้ความโล่งอกของอีริคก็มีชัยเหนือความสงวนท่าทีของเขาชั่วคราว  

ตลอดทั้งวันมานี ้ เวลส์ยังไม่เห็นเขาปล่อยมือเฟลิกซ์เลย

	 เวลส์ยิ้ม อีกไม่นานพวกเขาก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อสู้กับโรค 

แปลกๆ อีกแล้ว เพราะบนยานจะต้องมีแพทย์ผู้ผ่านการฝึกฝนอยู่เป็นจำนวน 

มาก กลุ่มแพทย์ที่มียามากกว่าที่เคยมีมาบนโลกในช่วงหลายศตวรรษ

	 “เราทำสำเร็จแล้ว” เวลส์แทบไม่สามารถเก็บความตื่นเต้นเอาไว้ได้  

“เรารอดมาได้นานพอจนพิสูจน์ไดแ้ล้วว่าโลกนั้นปลอดภัยสำหรบัการอยู่อาศัย  

และตอนนี้คนอื่นๆ ก็กำลังตามมา” เขาชี้ไปบนท้องฟ้าและฉีกยิ้ม

	 คนหลายสิบคนเงยหน้ามองตาม แสงไฟสะท้อนวูบวาบอยู่บนใบหน้า 

เหล่านั้น เสียงโห่ร้อง...รวมถึงเสียงสบถจำนวนหนึ่ง...ดังลั่นไปทั่วทุ่งโล่ง 

ขณะที่ทุกคนผุดลุกขึ้นยืน ตอนนี้ยานอยู่ต่ำแล้ว กำลังลดระดับอย่างรวดเร็ว  

ซ้ำยังมีความเร็วเพิ่มขึ้นขณะเข้าใกล้พื้นโลก



20

หวนคื น 

	 “แม่กำลังมา!” เด็กหญิงที่ชื่อมอลลี่กระโดดโลดเต้น “แม่สัญญาว่า 

จะขึ้นยานลำแรกมาเลย”

	 เดก็สาวชาววลัเดน็อกีสองคนกอดคอกนัรอ้งกรีด๊กรา๊ด ขณะทีอ่นัโตนโิอ 

ทีป่กตแิลว้เปน็ชาววลัเดน็ผูร้า่เรงิ แตช่ว่งนีก้ลบัอยูเ่งยีบ  ๆมาหลายวนั ตอนนี ้

เขารำพึงกับตัวเองว่า “เราทำสำเร็จ...เราทำสำเร็จแล้ว...”

	 “จำเรื่องที่พ่อฉันเคยบอกพวกเรา” เวลส์ตะโกนแข่งกับเสียงเซ็งแซ่  

“เกี่ยวกับการอภัยโทษให้กับอาชญากรรมทั้งหลายของพวกเรา นับจากนี้ 

เป็นต้นไป พวกเรากลายเป็นพลเมืองธรรมดาอีกครั้ง” เขาหยุดครู่หนึ่ง  

จากนั้นก็ยิ้ม “ความจริงแล้วนี่ก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียว พวกนายไม่ใช่พลเมือง 

ธรรมดา...แต่เป็นวีรชนต่างหาก”

	 มเีสยีงปรบมอืดงัขึน้ แตไ่มน่านกถ็กูกลบดว้ยเสยีงหวดีแหลมดงักกึกอ้ง  

มันดูเหมือนดังมาจากท้องฟ้า แถมยังดังขึ้นเรื่อยๆ ทำเอาทุกคนในทุ่งโล่ง 

ต้องเอามือปิดหู

	 “พวกเขากำลังลงจอด” เฟลิกซ์ตะโกน

	 “ตรงไหนกันล่ะ” เด็กสาวคนหนึ่งถาม

	 มนัเปน็ไปไมไ่ดท้ีจ่ะระบตุำแหนง่ แตเ่หน็ไดช้ดัเจนวา่ยานเหลา่นัน้พุง่มา 

อย่างเร็วแรง และดูเหมือนเป็นการลงจอดที่ไร้การควบคุมอีกต่างหาก เวลส์ 

รูส้กึชอ็กและทำอะไรไมถ่กูขณะมองดยูานลำแรกลอยผา่นเหนอืศรีษะ สงูขึน้ไป 

เพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้น มันลอยต่ำเสียจนสะเก็ดไฟทำเอาต้นไม้สูง 

ถูกไฟเผาไหม้ไปตามๆ กัน

	 เวลส์สบถเบาๆ ถ้าต้นไม้ติดไฟ มันก็ไม่สำคัญแล้วว่าบนยานจะมีใคร 

โดยสารมาบ้าง...เพราะไม่ถึงตอนเช้าพวกเขาก็ตายกันหมดแล้ว

	 “เยี่ยม” เบลลามีพูดขึ้นด้วยเสียงที่ดังพอให้ได้ยิน “เราเสี่ยงชีวิตเพื่อ 

ลงมาพิสูจน์ว่าโลกปลอดภัยแล้ว แค่เพื่อให้พวกเขาลงมาจุดไฟเผามัน”  

เบลลามีพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันอย่างไม่แคร์ใครตามปกต ิ แต่เวลส์ดูออกว่า 

เบลลามีกำลังกลัว เบลลามีนั้นไม่เหมือนคนอื่น เขาใช้กำลังบังคับเพื่อให้ได้ 
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ขึน้มาบนยาน...แถมยงัทำใหส้มหุนายกโดนยงิในระหวา่งนัน้อกีดว้ย ไมม่ทีางรู ้

ไดเ้ลยวา่เบลลามจีะไดร้บัการอภยัโทษหรอืเปลา่ ไมแ่นพ่วกการด์อาจจะไดร้บั 

คำสั่งให้ยิงเขาทันทีที่พบเห็นก็ได้

	 ขณะยานเคลื่อนผ่านทุ่งโล่ง เวลส์ก็เห็นตัวอักษรที่ข้างยานแวบหนึ่ง... 

ทริลเลียน กาแล็กติก บริษัทผู้สร้างยานเหล่านี้ขึ้นเมื่อหลายชั่วอายุคน 

ทีผ่า่นมา เขารูส้กึทอ้งไสป้ัน่ปว่นเมือ่พบวา่ยานกำลงับนิเอยีงขา้งทำมมุสีส่บิหา้ 

องศากับพื้นโลก แล้วแบบนี้คนข้างในห้องเคบินจะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะเนี่ย  

ยานเคลือ่นผา่นทุง่โลง่ไปแลว้ และหายเขา้ไปหลงัแนวยอดไมส้งูๆ ยานยงัคง 

เคลื่อนต่อไปจนหลุดจากกรอบสายตา

	 เวลส์กลั้นหายใจและรอเวลา พอช่วงเวลาแสนทรมานใจผ่านไป หลัง 

แนวต้นไม้ก็มีแสงสว่างวาบและเกิดระเบิดไฟลุกท่วมขึ้นมา มันห่างจากค่าย 

ไปอย่างน้อยก็สองสามกิโลเมตร แต่มองเห็นแสงสว่างวาบเหมือนเกิดการ 

ลกุจา้ของดวงอาทติยเ์ลยทเีดยีว เสีย้ววนิาทตีอ่มากม็เีสยีงระเบดิดงัตามมาอกี  

เสียงระเบิดดังก้องกัมปนาทกลบเสียงอื่นไปจนหมด ก่อนที่ใครจะทันได้ 

ทำความเข้าใจภาพที่เห็น ยานลำที่สองก็เคลื่อนผ่านศีรษะพวกเขาไปลงจอด 

อย่างหายนะในแบบเดียวกัน ทำให้เกิดแสงสว่างวาบและเสียงระเบิดอีกครั้ง  

แล้วยานลำที่สามก็ตามมา

	 การตกของยานแต่ละครั้งทำเอาพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง แรง 

สั่นสะเทือนนั้นส่งผ่านเท้าของเวลส์ขึ้นมาจนถึงช่องท้อง ตอนยานพวกเขา 

เคลื่อนลงมามันเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะ พวกเขาเองก็ลงจอดอย่าง 

รนุแรง...มผีูเ้สยีชวีติสองสามคน แลว้จู่ๆ  เสยีงนา่ตกใจนัน้กเ็งยีบสนทิ ขณะที ่

โลกกลับมาเงียบงันอีกครั้ง เปลวไฟก็พวยพุ่งขึ้นฟ้า ระบายสีให้กับความมืด  

และมคีวนัลอยโขมง เวลสเ์บอืนสายตาออกจากแนวตน้ไมแ้ละหนักลบัไปมอง 

คนอื่นๆ บรรดาใบหน้าที่สะท้อนแสงสีส้มจากทางด้านบนมีคำถามเดียวกับ 

ทีว่นเวยีนอยูใ่นหวัของเขา จะมใีครรอดชวีติจากการลงจอดแบบนีไ้ดด้ว้ยหรอื

	 “เราต้องไปหาพวกเขา” อีริคพูดเสียงหนักแน่น เขาต้องตะเบ็งเสียง 
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เพื่อให้คนอื่นได้ยินท่ามกลางเสียงฮือฮาและเสียงพึมพำอย่างเป็นกังวล

	 “แล้วเราจะหาพวกเขาเจอได้ยังไง” มอลลี่ถาม เธอตัวสั่นระริก เวลส์ 

รู้ดีว่าเธอเกลียดการเข้าป่า โดยเฉพาะตอนกลางคืนยิ่งแล้วใหญ่

	 “ดูเหมือนพวกเขาน่าจะลงจอดตรงใกล้ๆ ทะเลสาบ” เวลส์ตอบพลาง 

ใช้นิ้วถูนวดขมับ “แต่ก็อาจจะไกลกว่านั้นเยอะ” ถ้ามีใครรอดชีวิตมาได้น่ะนะ  

เขาคดิ เขาไมจ่ำเปน็ตอ้งพดูออกมา เพราะทกุคนกก็ำลงัคดิแบบเดยีวกนัอยู่  

เวลส์หันกลับไปทางจุดยานตก เปลวไฟที่ลุกโชนเหนือต้นไม้ตอนนี้ลดลงแล้ว  

ลดหายลงไปในป่า “พวกเราต้องรีบ เพราะถ้าไฟดับเมื่อไหร่ เราจะไม่มีทาง 

ตามหาพวกเขาได้ในความมืด”

	 “เวลส”์ ซาชา่เอย่ขึน้ เธอเอามอืจบัไหลเ่ขา “นายนา่จะรอใหถ้งึตอนเชา้ 

ก่อนนะ ข้างนอกนั่นมันไม่ปลอดภัย”

	 เวลส์ลังเล ซาช่าพูดถูกเรื่องอันตราย เพราะยังมีชาวโลกอยู่กลุ่มหนึ่ง 

ที่เป็นพวกหัวรุนแรง ต่อต้านพ่อของซาช่า และตอนนี้ก็กระจายอยู่ในป่า 

ระหวา่งภเูขาเวเทอรก์บัคา่ยของกลุม่หนึง่รอ้ย พวกเขานีล่ะคอืพวกทีล่กัพาตวั 

อ็อกเทเวียและฆ่าแอชเชอร์กับพริยา แต่เวลส์ก็ทนไม่ได้ถ้าจะให้ชาว 

อาณานิคมที่บาดเจ็บและหวาดกลัวต้องรอความช่วยเหลือต่อไป

	 “งั้นก็ไม่ต้องไปกันทุกคน” เวลส์พูดกับคนในกลุ่ม “ฉันต้องการแค่ 

อาสาสมัครไม่กี่คนที่จะช่วยแบกอุปกรณ์ฉุกเฉินไปพาคนอื่นๆ  กลับค่าย”  

เขามองไปรอบๆ ทุ่งโล่งที่ทุกคนช่วยกันเปลี่ยนให้เป็นบ้านอย่างยากลำบาก  

ความภูมิใจแล่นวาบขึ้นมา

	 อ็อกเทเวียก้าวมาหาเวลส์ มายืนอยู่กลางลานวงกลม เธออายุแค่ 

สิบสี่ปีเท่านั้น แต่ก็ไม่อายที่จะพูดต่อหน้าคนหมู่มากเหมือนอย่างสมาชิก 

รุน่ราวคราวเดยีวกนักบัคนอืน่ๆ “ฉนัวา่ปลอ่ยใหพ้วกเขาหาทางกนัเองดกีวา่”  

เธอเชิดคางอย่างไม่เกรงกลัว “หรือไม่ก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่ตรงนั้นไปเลย  

เพราะตอนทีพ่วกเขาสง่เรามาทีน่ี่ มนักแ็ทบเหมอืนกบัพวกเขาตดัสนิประหาร 

ชีวิตเราไปแล้ว ทำไมเราจะต้องเสี่ยงชีวิตไปช่วยพวกเขาด้วยล่ะ” มีเสียง 



 23

แคสส์  มอร์ แ กน

พึมพำเห็นด้วยดังขึ้น อ็อกเทเวียเหลือบมองพี่ชายของเธอแวบหนึ่ง บางที 

อาจเพื่อขอความสนับสนุน แต่พอเวลส์หันไปมองเบลลามี สีหน้าของ 

เบลลามีนั้นก็ดูยากจะเข้าใจได้อย่างน่าประหลาด

	 “เธอ ลอ้เลน่ ใชไ่หม” เฟลกิซถ์ามขณะมองออ็กเทเวยีดว้ยสหีนา้พรัน่พรงึ  

เขายังดูเหมือนอ่อนแอจากการล้มป่วยอยู่ แต่ความกังวลนั้นปรากฏออกมา 

ชัดเจน “ถ้ามีโอกาสแม้เพียงน้อยนิด พ่อแม่ของฉันจะอยู่ที่นั่น อย่างนั้น 

เราก็ต้องพยายามไปตามหาพวกเขา คืนนี้เลยด้วย” เฟลิกซ์ก้าวเข้าไปใกล้ 

อีริค อีริคโอบไหล่เขาไว้แน่น

	 “ฉันก็จะไปกับเขาด้วย” อีริคว่า

	 เวลส์กวาดตามองหาคลาร์กกับเบลลามี พวกเขาสบตากัน จากนั้น 

คลาร์กก็จับมือเบลลามีไว้แล้วเดินฉับๆ อ้อมลานวงกลมเข้ามาหาเวลส์

	 “ฉันควรจะไปด้วยเหมือนกัน” คลาร์กพูดเบาๆ “บางทีอาจมีคนเจ็บ 

ให้ต้องช่วย”

	 เวลส์หันไปมองเบลลามี รอให้เขายกเรื่องความเสี่ยงขึ้นมาคัดค้าน  

แต่เบลลามีก็นิ่งเงียบดูเคร่งเครียด เขาจ้องมองไปในความมืดที่อยู่เหนือเวลส์  

บางทีเบลลามีอาจรู้ดีว่า ถ้าคลาร์กตั้งใจจะทำอะไรแล้ว เถียงกับเธอไปก็ไม่มี 

ประโยชน์

	 “โอเค” เวลส์บอก “งั้นไปเตรียมตัวกัน พวกนายที่เหลือควรจะอยู่ที่นี่  

คอยเตรียมค่ายไว้สำหรับผู้มาใหม่”

	 คลาร์กวิ่งไปยังห้องพยาบาลเพื่อหยิบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขณะที่ 

เวลส์มอบหมายงานให้คนที่จะไปด้วยช่วยแบกน้ำดื่มและผ้าห่ม “อีริค นาย 

ช่วยไปหาอาหารมาหน่อยได้ไหม...อะไรก็ได้ที่พวกเรามีอยู่”

	 ขณะกลุม่อาสารบีไปเตรยีมตวั เวลสก์ห็นักลบัไปหาซาชา่ทีย่งัคงยนือยู่ 

ขา้งๆ เธอเมม้รมิฝปีากอยา่งเครง่เครยีด “เราควรหยบิอะไรไปใชท้ำเปลดว้ย”  

เธอมองไปรอบๆ  ทุ่งโล่งอย่างใช้ความคิด “เพราะมันอาจมีคนที่ไม่สามารถ 

จะเดินมาที่นี่ได้” เธอเดินไปยังเต็นท์เก็บอุปกรณ์โดยไม่รอคำตอบจากเวลส์
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	 เขาวิ่งเหยาะๆ  ตามเธอไป “ฉลาดมาก” เขาบอกขณะก้าวเท้าฉับๆ   

“แต่ฉันว่าเธอไปกับพวกเรามันคงไม่ดีหรอกนะ”

	 เธอหยุดกึก “นายพูดอะไรของนายน่ะ พวกนายไม่มีใครรู้จักพื้นที่ดี 

เท่าฉัน ถ้ามีใครที่จะพาพวกนายไปที่นั่นแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยได้ละก็  

มันก็ต้องเป็นฉันนี่ละ”

	 เวลส์ถอนหายใจ แน่นอนว่าเธอพูดถูก แต่แค่คิดว่าซาช่าต้องไปอยู่ 

ต่อหน้าชาวอาณานิคมหลายร้อยคน...และท่าทางจะมีการ์ดพร้อมอาวุธอยู่ 

ไม่น้อยอีกต่างหาก...มันก็ทำให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมา ชาวอาณานิคมส่วนใหญ่ 

ไมรู่ด้ว้ยซำ้วา่ทีน่ีม่ชีาวโลกอยู ่ เขานกึถงึความชอ็กและความสบัสนงนุงงตอนที ่

ได้เห็นเธอเป็นครั้งแรก...มันราวกับว่าความเข้าใจทั้งหมดของเขาเกี่ยวกับ 

เอกภพไดก้ลบัตาลปตัรไปหมด ในตอนแรกเขาไมไ่วใ้จเธอจรงิๆ สว่นคนอืน่ๆ  

ในกลุ่มยิ่งต้องใช้เวลานานกว่าเขา กว่าจะเชื่อว่าเธอพูดความจริงเรื่องชุมชน 

ของคนที่อาศัยอยู่บนโลกอย่างรักสงบ

	 เวลส์ยืนกระสับกระส่ายขณะมองเข้าไปในดวงตารูปเม็ดอัลมอนด์ของ 

ซาช่า ซึ่งตอนนี้มีความกล้าลุกโชน เธอสวยก็จริง แต่ไม่ได้อ่อนแอบอบบาง 

แต่อย่างใด เธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหน และเธอ 

ก็ไม่จำเป็นต้องให้เขาคอยปกป้อง แต่ถึงอย่างนั้น ไม่ว่าความเข้มแข็งและ 

สติปัญญาใดๆ  ในโลกก็ไม่สามารถจะหยุดกระสุนปืนของการ์ดที่แตกตื่น 

ได้หรอก

	 “ฉนัแคไ่มอ่ยากใหเ้ธอเปน็อะไรไป” เขาจับมอืเธอ “พวกเขาทกุคนคดิวา่ 

ดาวเคราะห์ดวงนี้ว่างเปล่า ตอนนี้อาจยังไม่ใช่เวลาที่จะมารับรู้เรื่องชาวโลก  

ไม่ใช่ในตอนที่พวกเขากำลังมึนงงและตื่นกลัวแบบนี้ พวกการ์ดอาจทำอะไร 

โง่ๆ ก็ได้”

	 “แต่ฉันจะ ไปช่วย พวกเขานะ” น้ำเสียงของซาช่านั้นมีความอดทนและ 

ความสับสนปะปนอยู ่ “ก็เห็นอยู่ว่าฉันไม่ใช่ศัตรู”

	 เวลส์นิ่งเงียบขณะนึกถึงการลาดตระเวนครั้งต่างๆ  สมัยที่ยังเป็น 
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แคสส์  มอร์ แ กน

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดอยู่ เขาเคยเห็นผู้คนถูกจับกุมด้วยความผิดเล็กๆ  น้อยๆ   

อย่างเช่นการฝ่าฝืนเคอร์ฟิวแค่ห้านาที หรือการเดินหลงเข้าไปในพื้นที่ 

หวงห้าม เขารู้ว่าตอนอยู่บนยาน การบังคับใช้คำสั่งอย่างเข้มงวดถือเป็น 

สิ่งจำเป็น แต่คงเป็นการยากที่จะทำให้พวกการ์ดลืมกฎที่ท่องจำจนขึ้นใจ 

ไปแล้ว ยิงก่อน ถามทีหลัง

	 “อย่างหนึ่งที่เธอต้องเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนของฉันก็คือ...”

	 เธอตัดบทด้วยการเอามือจับไหล่เขา และเขย่งขึ้นไปจูบเขา “คนของ 

นายตอนนี้ก็ เป็น คนของฉันด้วย”

	 “หวังว่าพวกเขาจะเอาคำพูดนี้ไปใส่ไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ด้วยนะ”  

เขาพูดยิ้มๆ 

	 “ฉันคิดว่า นาย ต้องการจะเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนั้นเองนะ” เธอใช้ 

นำ้เสยีงทีค่งจะเปน็นำ้เสยีงแซวของชาวโลกละมัง้ “ประสบการณต์รงเกีย่วกบั 

เหตกุารณม์นษุยห์วนคนืสูโ่ลก ฟงัดนูา่อา่นดี เพยีงแตจ่รงิๆ แลว้คนบางกลุม่ 

ไม่เคยจากไปไหนน่ะ”

	 “ระวังให้ดีเถอะ ฉันจะใช้สิทธ์ิของนักเขียนบรรยายรูปร่างหน้าตาของเธอ”

	 “อะไรนะ นายจะบอกวา่ฉนัหนา้ตานา่เกลยีดสดุๆ อยา่งนัน้เหรอ กล็อง 

ดูสิว่าฉันจะแคร์ไหม”

	 เวลส์เอื้อมมือไปจับผมปอยหนึ่งเหน็บหลังใบหูเธอ “ฉันจะเขียนว่า 

เธอน่ะสวยซะจนทำให้ฉันเผลอทำอะไรโง่ๆ ห่ามๆ ลงไปเลยละ”

	 เธอยิ้ม แล้วในชั่วแวบหนึ่ง ความคิดทุกอย่างก็พลันมลายหายไป 

จากสมองของเวลส ์ เหลอืเพยีงความรูส้กึทีว่า่เขาอยากจบูเธออกีครัง้เหลอืเกนิ  

แตแ่ลว้ทัง้คูก่ห็ลดุจากภวงัคเ์มือ่มคีนตะโกนมาจากความมดื “เวลส?์ พวกเรา 

พรอ้มแลว้” กลิน่ควนัเหมน็คลุง้จากจดุทีย่านตกเริม่โชยออกมาจากในปา่แลว้  

กลิ่นฉุนแสบจมูกไปหมด

	 “โอเค” เขาพูดกับซาช่าด้วยน้ำเสียงหนักแน่น “ไปกัน”




