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 ข้าวสาลี 

จะไม่มีการเก็บเกี่ยว
ฝนฤดใูบไมผ้ลปิลกุหนอ่ขา้วทีจ่ำศลีอยู ่ และตน้กลา้สเีขยีวสดใสกผ็ดุพน้ 

พื้นดินอันชุ่มฉ่ำ แทงยอดงามราวกับผู้หลับใหลซึ่งลุกขึ้นบิดขี้เกียจหลังนิทรา 

อันยาวนาน เมื่อฤดูใบไม้ผลิคล้อยสู่ฤดูร้อน ลำต้นสีเขียวสดใสก็เข้มขึ้น  

เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล กลายเป็นสีน้ำตาลทอง กลางวันทอดยาวและร้อนขึ้น  

เมฆดำทะมึนก้อนโตม้วนตัวนำฝนมา และลำต้นสีน้ำตาลก็วาววามด้วย 

หยาดน้ำในแสงสลัวอันนิรันดร์ใต้เรือนยอดข้าว ข้าวสาลีงอกงาม รวงข้าว 

สุกปลั่งปลิวไสวไปตามแรงลมแห่งทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น คล้ายผืนม่านพลิ้วไหว  

ราวทะเลไร้ฝั่งที่กระเพื่อมขึ้นลงไม่หยุดไปจนสุดเส้นขอบฟ้า 

เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว จะไม่มีชาวนาคนใดเด็ดรวงข้าวจากต้น ถูมัน 

ด้วยมืออันหยาบกร้าน และเป่าแกลบออกจากเมล็ด จะไม่มีใครได้เคี้ยว 

เมลด็ขา้ว หรอืรูส้กึวา่เปลอืกหุม้ขา้วบาง  ๆแตกออกเมือ่กระทบกบัฟนั ชาวนา 

ตายด้วยโรคระบาด สมาชิกในครอบครัวที่เหลือหนีไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุด  

ทีซ่ึง่พวกเขากพ็า่ยแพใ้หแ้กโ่รคเชน่กนั เปน็หนึง่ในคนหลายพนัลา้นซึง่สิน้ชวีติ 

ในการโจมตีระลอกที่สาม บ้านหลังเก่าซึ่งสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของคุณปู่ 

กลายเป็นเกาะร้างกลางทะเลสีน้ำตาลอันไร้ฝั่ง กลางวันเริ่มสั้นลง กลางคืน 

เริ่มเย็นขึ้น และรวงข้าวสาลีก็ส่งเสียงแกรกกรากอยู่กลางสายลมอันแห้งผาก

ข้าวสาลีรอดพ้นจากแรงลมและสายฟ้าของพายุฤดูร้อนมาได ้ แต่โชค 
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ไม่อาจช่วยให้มันรอดพ้นจากความหนาวเหน็บ กว่าผู้ลี้ภัยจะเข้ามาพำนัก 

ในบ้านเก่าแก่หลังนั้น ข้าวสาลีก็ตายไปนานแล้ว ถูกบดขยี้ด้วยน้ำมือของ 

น้ำค้างแข็ง

ชายห้า หญิงสอง ต่างเป็นคนแปลกหน้าต่อกันในคืนก่อนเข้าสู่ฤดู 

เพาะปลกูครัง้สดุทา้ยนัน่ ขณะนีล้ว้นผกูพนักนัดว้ยคำสญัญาอนัมไิดเ้อือ้นเอย่ 

ออกมาที่ว่า รวมกันไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่รอดเสมอไป

พวกผูช้ายผลดักนัเฝา้ยามทีร่ะเบยีง ในเวลากลางวนัผนืฟา้ไรเ้มฆเปน็ 

สีฟ้าสดใส และดวงอาทิตย์ที่คล้อยต่ำตรงเส้นขอบฟ้าก็อาบไล้ทุ่งข้าวสาลี 

สีน้ำตาลซีดให้เป็นสีทองอร่าม กลางคืนไม่ได้ทอดตัวลงอย่างอ่อนโยน แต่ 

ทิง้ตวัลงบนผนืโลกอยา่งโกรธเคอืง และแสงดาวกเ็ปลีย่นขา้วสาลสีนีำ้ตาลทอง 

ให้กลายเป็นสีเงินยวง 

โลกแหง่เครือ่งจกัรกลลม่สลายไปแลว้ แผน่ดนิไหวและสนึามทิำลายลา้ง 

เมืองชายฝั่ง โรคระบาดกลืนกินชีวิตไปหลายพันล้าน 

และชายที่ยืนอยู่บนระเบียงก็เฝ้ามองข้าวสาลี พลางสงสัยว่าจากนี้ไป 

จะเกิดอะไรขึ้นอีก

ในบ่ายต้นๆ  ของวันหนึ่ง ชายผู้รับหน้าที่เฝ้ายามเห็นทะเลธัญพืช 

ตายซากแหวกออกและรูว้า่มคีนกำลงัมุง่หนา้มาทางนี ้ ลยุฝา่ทุง่ขา้วสาลมีายงั 

บา้นไรห่ลงัเกา่ เขารอ้งเรยีกคนทีอ่ยูใ่นบา้น และหญงิคนหนึง่กก็า้วออกมายนื 

ข้างเขาบนเฉลียง ทั้งสองมองยอดข้าวสูงผลุบหายไปในทะเลสีน้ำตาลราวกับ 

ถูกผืนโลกดูดลงไป มองเหนือแนวยอดข้าวสาลีก็ไม่เห็นใครหรืออะไรก็ตาม 

ทีก่ำลงัมุง่หนา้มา ฝา่ยชายกา้วลงจากเฉลยีง เลง็ปนืไรเฟลิในมอืไปยงัทุง่ขา้ว  

และยืนรออยู่ที่ลาน ขณะที่ฝ่ายหญิงรออยู่บนเฉลียง และคนที่เหลือรออยู่ 

ในบ้าน แนบใบหน้าเข้ากับหน้าต่าง ไม่มีใครเอ่ยคำใด ทุกคนล้วนรอให้ 

ม่านข้าวสาลีแหวกออก 

เมื่อมันแหวกออก เด็กคนหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้น และความเงียบแห่ง 

การรอคอยกถ็กูทำลายลง ฝา่ยหญงิวิง่ลงจากเฉลยีงและกดปากกระบอกไรเฟลิ 
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ของฝ่ายชายลงโดยแรง เขายังเล็กนัก คุณยิงเด็กได้ลงคอหรือ และใบหน้า 

ของชายคนนัน้กบ็ดิเบีย้วดว้ยความลงัเลและความกราดเกรีย้วโทษฐานทีท่กุสิง่ 

ซึ่งเคยจริงแท้ล้วนกลับตาลปัตรไป เราจะรู้ได้ยังไง เขาขึ้นเสียงใส่อีกฝ่าย  

เรายังมั่นใจในเรื่องอะไรได้อีกรึ เด็กน้อยเซถลาออกมาจากทุ่งข้าวสาลีและ 

ลม้ลง ฝา่ยหญงิวิง่เขา้ไปหา ชอ้นตวัเขาขึน้ แนบใบหนา้สกปรกของเดก็ชาย 

เข้ากับอก และชายถือปืนก็ก้าวไปขวางเธอไว้ เขาหนาวจนตัวแข็งแล้ว  

เราต้องพาเขาเข้าไปในบ้าน และฝ่ายชายก็รู้สึกถึงแรงกดดันอันหนักหน่วง 

ภายในอก เขาติดอยู่ระหว่างโลกแบบเดิมที่เคยเป็นมากับโลกที่เปลี่ยน 

โฉมหน้าไป ระหว่างตัวตนในอดีตกับในปัจจุบัน และราคาของคำสัญญา 

ที่มิได้เอื้อนเอ่ยทั้งหลายก็ถ่วงหนักในใจเขา เขายังเล็กนัก คุณยิงเด็กได้ 

ลงคอหรือ ฝ่ายหญิงเดินผ่านเขาไป ขึ้นบันได ย่ำผ่านเฉลียง เข้าไปใน 

ตัวบ้าน และฝ่ายชายก็ก้มศีรษะราวกับจะภาวนา ก่อนเงยหน้าขึ้นราวกับ 

จะออ้นวอน เขารออกีสองสามนาทเีพือ่ดวูา่จะมใีครโผลอ่อกมาจากทุง่ขา้วสาล ี

อกีไหม เพราะเขาไมอ่ยากเชือ่วา่เดก็วยัเตาะแตะจะรอดชวีติมาไดน้านขนาดนี ้ 

ทั้งเดียวดาย ไร้ทางสู ้ ไม่มีใครดูแล เรื่องพรรค์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร

เมือ่กา้วเขา้ไปในหอ้งโถงของบา้นไรห่ลงัเกา่ เขากเ็หน็หญงิสาวอุม้เดก็ 

ไว้บนตัก เธอห่อตัวเด็กน้อยไว้ด้วยผ้าห่มและรินน้ำมาให้ ปลายนิ้วน้อยๆ  

ทีเ่ปน็สแีดงกำ่เพราะความหนาวเยน็กำถว้ยแนน่ และคนอืน่ทีเ่หลอืกม็ารวมตวั 

กนัในหอ้ง ไมม่ใีครพดูอะไร เพยีงแตจ่อ้งเดก็นอ้ยอยา่งตะลงึงนัและอศัจรรยใ์จ  

เปน็ไปไดอ้ยา่งไรกนั เดก็นอ้ยครางเบาๆ กวาดตาสำรวจใบหนา้ของแตล่ะคน 

ไปเรื่อย มองหาใบหน้าที่คุ้นตา แต่ทุกคนล้วนเป็นคนแปลกหน้าในสายตา 

เด็กน้อย เช่นเดียวกับที่เป็นคนแปลกหน้าต่อกันและกันก่อนโลกจะล่มสลาย  

เด็กน้อยบ่นว่าหนาว บอกว่าเจ็บคอ เจ็บมากๆ เลย

หญิงสาวที่อุ้มเขาอยู่สะกิดให้เด็กน้อยอ้าปาก เธอเห็นรอยอักเสบ 

ที่คอหอย แต่ไม่เห็นลวดบางเท่าเส้นผมที่ถูกฝังไว้ใกล้ๆ กัน เธอไม่เห็นทั้ง 

เส้นลวดและแคปซูลจิ๋วซึ่งต่อกับเส้นลวดที่ว่า ขณะที่ก้มลงมองดูปากของ 
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เด็กน้อยนั้น เธอไม่อาจรู้ได้เลยว่าอุปกรณ์ภายในตัวเขาได้ถูกตั้งค่าไว้ให้ 

ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจของเธอ 

ลมหายใจของเราคือตัวจุดระเบิด 

เด็กๆ ของเราคืออาวุธ 

แรงระเบิดทำให้บ้านไร่กลายเป็นจุณไปในพริบตา

แตข่า้วสาลยีงัไมส่ิน้สญูไปในทนัที บา้นไร ่ อาคารรอบนอก หรอืไซโล 

ซึ่งเคยใช้เก็บผลผลิตอันอุดมมาทุกปีล้วนไม่เหลือซาก ทว่าต้นข้าวแห้ง 

เพรียวบางที่ถูกเปลวไฟกลืนกินนั้นยังเหลือเถ้าถ่าน และเมื่อตะวันตกดิน  

ลมเหนือเย็นเยียบก็พัดผ่านทุ่งหญ้า หอบเถ้าเหล่านั้นขึ้นสู่ฟ้า พัดพาไปไกล 

หลายรอ้ยไมล ์ กอ่นเถา้จะโปรยปรายลงมาอกีครัง้ เปน็ละอองหมิะสดีำปนเทา  

กลบลงบนผืนดินอันเปลี่ยวร้างไม่ต่างกัน



 



 ครึ่งแรก 





ภาคหนึ่ง

ปัญหาของพวกหนู
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โลกคือนาฬิกาที่ใกล้จะหมดลาน
ฉันได้ยินเสียงนั้นยามปลายนิ้วเย็นเยียบของสายลมครูดบานหน้าต่าง  

ได้กลิ่นนั้นจากพรมขึ้นราและกระดาษปิดผนังเปื่อยยุ่ยในโรงแรมเก่า และ 

สัมผัสได้จากแผ่นอกของทีคัพยามหลับ ในการเต้นโครมครามของหัวใจ  

ในจังหวะของลมหายใจอุ่นๆ ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ คือความรู้สึกว่า 

นาฬิกาใกล้จะหมดลาน

แคสซี ่ ซลัลแิวน เฝา้ยามอยูข่า้งหนา้ตา่งทีอ่กีฟากของหอ้ง แสงจนัทร ์

สาดลอดรอยแยกเล็กจิ๋วของผ้าม่านทางด้านหลังเข้ามา ขับให้ไอขาวของ 

ลมหายใจเย็นเฉียบที่พุ่งออกมาจากปากเธอเรืองสว่าง น้องชายของเธอ 

นอนอยู่บนเตียงที่ใกล้เธอที่สุด ร่างเล็กๆ  ขดอยู่ใต้กองผ้าห่ม เธอหันมอง 

หน้าต่าง มองเตียง แล้วหันกลับไปมองที่เดิม ศีรษะเหวี่ยงกลับไปกลับมา 

ราวกับลูกตุ้ม การหันศีรษะของเธอ จังหวะลมหายใจของเธอ ก็เหมือนกับ 

ของนกัเกต็ ของทคีพั เหมอืนกบัของฉนั คอยบอกเวลาของนาฬกิาทีใ่กลจ้ะ 

หมดลาน 

ฉันขยับลงจากเตียง ทีคัพครางเบาๆ  และซุกตัวลึกเข้าไปใต้ผ้าห่ม  

ความเย็นโถมเข้าใส่ บีบรัดที่อกทั้งที่ฉันแต่งตัวเต็มยศ ขาดเพียงรองเท้าบู๊ต 

กับเสื้อคลุมแบบสวมหัวซึ่งฉันรีบคว้าขึ้นมาจากปลายเตียง ซัลลิแวนมองฉัน 
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สวมรองเท้า และมองตามเมื่อฉันเดินไปหยิบเป้กับไรเฟิลจากตู้เสื้อผ้า ฉัน 

ไปสมทบกับเธอที่หน้าต่าง รู้สึกเหมือนควรจะพูดอะไรสักอย่างก่อนจาก  

เพราะเราอาจไม่ได้พบกันอีก

“ถึงเวลาแล้วสินะ” เธอว่า แสงสลัวทำให้ผิวขาวๆ  ของเธอเรื่อเรือง  

รอยกระที่ดั้งจมูกและแก้มคล้ายจะลอยอยู่กลางอากาศ 

ฉันขยับปืนไรเฟิลบนบ่า “ถึงเวลาแล้ว” 

“รู้ไหม ฉันเข้าใจชื่อของดัมโบ้ เพราะเขาหูกาง นักเก็ตก็เหมือนกัน  

เพราะแซมตัวเล็กนิดเดียว ทีคัพก็ด้วย ฉันไม่ค่อยเข้าใจชื่อซอมบี้เท่าไหร่  

เบนไมย่อมเลา่ และฉนักเ็ดาวา่พาวดเ์คก้คงไดช้ือ่นัน้เพราะตวัจำ้มำ่ แตท่ำไม 

เธอถึงชื่อริงเกอร์ล่ะ” 

ฉันเดาออกว่าเธอคิดอะไรอยู่ นอกจากซอมบี้กับน้องชายแล้ว เธอ 

ไม่ไว้ใจใครอีก ชื่อริงเกอร์ที่หมายถึงผู้ถูกส่งเข้ามาแฝงตัวจึงสะกิดต่อม 

หวาดระแวงของเธอ “เพราะฉันเป็นมนุษย์”

“ช่าย” เธอมองลอดรอยแยกผ้าม่านออกไปยังลานจอดรถซึ่งอยู่ต่ำ 

ลงไปสองชั้น เกล็ดน้ำแข็งทำให้มันทอประกาย “มีคนเคยบอกฉันแบบนั้น 

เหมือนกัน และฉันก็เชื่อเขาเหมือนคนโง่งั่ง” 

“ไม่โง่เท่าไหร่หรอก ถ้าดูจากสถานการณ์แล้ว” 

“อย่ามาเสแสร้งเลย ริงเกอร์” เธอตวาด “ฉันรู้ว่าเธอไม่เชื่อฉันเรื่อง 

เอแวน”

“ฉันเชื่อ เธอ เรื่องที่เขาเล่าต่างหากที่ไม่สมเหตุสมผล” 

ฉันก้าวไปที่ประตูก่อนเธอจะทันอาละวาดใส่ เราห้ามกดดันแคสซี่  

ซัลลิแวน เรื่องเอแวน วอล์คเกอร์ ฉันไม่ได้ถือสาอะไรเธอหรอก เอแวนคือ 

กิ่งไม้เล็กๆ ที่งอกออกมาจากชะง่อนผาซึ่งเธอเกาะไว้สุดชีวิต และการที่เขา 

จากไปก็ทำให้เธอยิ่งเกาะมันแน่นกว่าเดิม

ทีคัพไม่ได้ส่งเสียง แต่ฉันรู้สึกถึงสายตาคู่นั้น รู้ว่าเธอตื่นแล้ว ฉัน 

เดินกลับไปที่เตียง 
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“พาฉันไปด้วย” เธอกระซิบ 

ฉันส่ายหน้า เราคุยกันมาเป็นร้อยๆ  ครั้งแล้ว “ฉันไปไม่นานหรอก  

แค่ไม่กี่วันเอง”

“สัญญานะ”

ไม่มีทางเสียละ ทีคัพ คำสัญญาคือเงินตราเพียงสกุลเดียวท่ีหลงเหลืออยู่  

เราต้องใช้มันอย่างรอบคอบ ริมฝีปากล่างของเธอสั่นระริก ดวงตาพร่าด้วย 

น้ำตา “นี่” ฉันพูดอย่างอ่อนโยน “ฉันบอกว่ายังไง พลทหาร” ฉันฝืนใจ 

ไม่เอื้อมไปแตะตัวอีกฝ่าย “สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งคืออะไร”

“ห้ามคิดเรื่องร้ายๆ” เธอตอบอย่างเชื่อฟัง

“เพราะเรื่องร้ายทำให้เราเป็นยังไง”

“ทำให้เราอ่อนแอ”

“แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอ่อนแอ”

“เราก็จะตาย”

“แล้วเราอยากตายไหม”

เธอสั่นศีรษะ “ยังไม่อยากตาย” 

ฉันแตะใบหน้าของเธอ แก้มเย็นเฉียบ น้ำตาอุ่นจัด ยังไม่อยากตาย  

ในยามที่เวลาของมนุษย์จวนเจียนจะหมดลง เด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ คนนี้ก็คง 

ถือว่าเข้าวัยกลางคนแล้ว ซัลลิแวนกับฉันเรียกว่าแก่ ส่วนซอมบี้น่ะรึ ผู้เฒ่า 

ดีๆ นี่เอง

เขารอฉันอยู่ที่ล็อบบี้ สวมแจ็กเก็ตสกีทับเสื้อฮู้ดสีเหลืองสด ซึ่งขุด 

มาจากซากปรักหักพังในโรงแรม ซอมบี้หนีออกมาจากค่ายเฮเวนในสภาพ 

ทีส่วมแคช่ดุผา่ตดับางเฉยีบ ใบหนา้ภายใตห้นวดเครารงุรงัแดงกำ่ดว้ยพษิไข ้ 

แผลกระสนุทีเ่กดิจากฝมีอืฉนั แผลทีฉ่กีออกตอนหนจีากคา่ยเฮเวนและเยบ็ปดิ 

ด้วยฝีมือแพทย์สนามอายุสิบสองของเราคงจะติดเชื้อ เขายืนพิงเคาน์เตอร์  

มือกุมสีข้าง แสร้งทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี

“ฉันเริ่มคิดว่าเธอจะเปลี่ยนใจแล้วนะเนี่ย” ซอมบี้ว่า ดวงตาสีเข้ม 
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เป็นประกายวิบวับราวกับยั่วเย้าฉันเล่น แต่อาจเป็นเพราะพิษไข้ก็ได้

ฉันส่ายหน้า “ทีคัพน่ะ”

“ยายนั่นไม่เป็นไรหรอกน่า” เขาปล่อยยิ้มบาดใจออกมาจากกรงขัง 

เพื่อปลอบใจฉัน ซอมบี้ยังไม่เข้าใจว่าคำสัญญานั้นล้ำค่าเพียงใด หากเข้าใจ  

เขาก็คงไม่ให้สัญญากับใครง่ายๆ แบบนี้

“ฉันไม่ได้เป็นห่วงทีคัพ นายโทรมเป็นบ้าเลยนะ ซอมบี้”

“เพราะอากาศน่ะ ทำผิวฉันเสียหมด” รอยย้ิมท่ีสองผุดพรายหลังเล่นมุก  

เขาชะโงกหน้าเข้าหา หวังให้ฉันยิ้มตอบ “สักวันหนึ่ง พลทหารริงเกอร์  

คำพูดของฉันจะทำให้เธอยิ้ม แล้วโลกก็จะแตกเป็นสองเสี่ยง” 

“ฉันไม่พร้อมจะแบกความรับผิดชอบพรรค์นั้นหรอก” 

เขาหัวเราะ และฉันก็เหมือนจะได้ยินเสียงโขลกๆ ในอกเขา “เอ้านี่”  

เขาส่งแผ่นพับโฆษณาถ้ำหลบภัยให้ฉันอีกใบ

“ฉันมีแล้ว” ฉันบอกเขา

“ติดใบนี้ไปด้วย เผื่อเธอทำหาย”

“ฉันไม่ทำหายหรอก ซอมบี้” 

“ฉันจะส่งพาวด์เค้กไปด้วย” เขาว่า 

“อย่าเด็ดขาด” 

“ฉันเป็นหัวหน้านะ ฉันจะส่งเขาไป” 

“พวกนายที่นี่ต้องการพาวด์เค้กมากกว่าฉันที่อยู่ข้างนอกนั่น”

เขาพยกัหนา้ เขารูว้า่ฉนัจะปฏเิสธ แตก่อ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะพยายามอกีสกัหน  

“บางทเีรานา่จะยกเลกิภารกจิ” เขาวา่ “ทีน่ีก่ไ็มไ่ดเ้ลวรา้ย ขนาดนัน้ ซะหนอ่ย  

มรีิน้ไรเปน็พนัตวั หนอูกีสองสามรอ้ย และศพอกีสองสามโหลกจ็รงิ แตว่วินะ่ 

สุดยอด...” เขายังเล่นมุก ยังพยายามทำให้ฉันยิ้ม เขามองแผ่นพับในมือ  

ยี่สิบสี่องศาเซลเซียสตลอดปี!

“จนกวา่หมิะจะกระหนำ่จนเราไปไหนไมไ่ดห้รอือณุหภมูลิดตำ่ลงอกีรอบ 

น่ะเหรอ สถานการณ์ง่อนแง่นมากนะ ซอมบ้ี เราอยู่ท่ีน่ีนานเกินไปแล้วด้วยซ้ำ” 



14

อุ บั ติ ก า รณ์ ล ว ง โ ลก

ฉนัไมเ่ขา้ใจเลย เราถกเรือ่งนีก้นัซำ้ซากไมรู่ก้ีห่นแลว้ แตเ่ขากย็งัอยาก 

จะขุดมันขึ้นมาถกอีกจนได ้ บางครั้งฉันก็สงสัยว่าซอมบี้คิดอะไรอยู่กันแน่

“เราต้องเสี่ยงดู และนายก็รู้ดีว่าเราจะเดินดุ่มๆ  เข้าไปไม่ได้” ฉันว่า  

“มโีอกาสสงูทีผู่ร้อดชวีติกลุม่อืน่  ๆจะไปซอ่นตวัอยูใ่นถำ้หลบภยัทีว่า่แลว้ และ 

พวกเขาก็อาจไม่พร้อมจะอ้าแขนรับเรา ยิ่งถ้าพวกเขาเคยเจอมัจจุราชเงียบ 

ของซัลลิแวนแล้ว”

“หรือทหารเกณฑ์อย่างเรา” เขาเสริม 

“ดังนั้นฉันจะออกไปสำรวจพื้นที่ก่อนและกลับมาในอีกสองสามวัน” 

“เธอต้องรักษาสัญญานะ” 

“ฉันไม่ได้ให้สัญญา” 

ไม่เหลืออะไรให้พูดแล้ว ทั้งที่เหลืออีกเป็นล้านเรื่องที่ต้องพูดกัน เรา 

อาจไม่ได้พบกันอีกและเขาก็คิดแบบเดียวกัน เพราะเขาพูดว่า “ขอบใจนะ 

ที่ช่วยชีวิตฉันไว้” 

“ทั้งที่ฉันยิงสีข้างนายทะล ุ และตอนนี้นายก็อาจจะต้องตายเนี่ยนะ” 

เขาส่ายหน้า ดวงตาวาววามด้วยพิษไข้ ริมฝีปากซีดเผือด ทำไม 

พวกน้ันต้องต้ังช่ือเขาว่าซอมบ้ีด้วย ลางร้ายชัดๆ ฉันเห็นเขาคร้ังแรกตอนท่ีเขา 

กำหมดัวดิพืน้อยูก่ลางลานออกกำลงักาย ใบหนา้บดิเบีย้วดว้ยความเจบ็ปวด 

และโกรธแค้น เลอืดนองเปน็แอง่อยูบ่นพืน้ยางมะตอยใตห้มดั หมอนัน่ใครนะ่  

ฉนัถาม เขาชือ่ซอมบี ้ เขาเอาชนะโรคระบาดได้ พวกนัน้บอก แตฉ่นัไมเ่ชือ่  

ไม่มีใครรอดชีวิตจากโรคนั่นได้ มันคือโทษประหาร จ่าครูฝึกเรซนิคก้มลง 

มองเขา ตะคอกสดุเสยีง และซอมบีใ้นชดุหมสีฟีา้หลวมโพรกกผ็ลกัดนัตวัเอง 

จนผ่านพ้นจุดที่ไม่สามารถวิดพื้นได้อีกแม้แต่ครั้งเดียวไปจนได้ ฉันไม่รู้ 

เหมือนกันว่าจะประหลาดใจไปทำไมเมื่อเขาสั่งให้ฉันยิงเขาเพื่อรักษาสัญญา 

อันไม่คุ้มเสี่ยงที่เขาให้ไว้กับนักเก็ต เมื่อคนเราเคยแข่งจ้องตากับความตาย  

และความตายก็เป็นฝ่ายกะพริบตาก่อน ก็ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

กระทั่งการอ่านใจก็ตาม “ฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่” เขาว่า 
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“ไม่มีทาง” 

“เธอกำลังคิดว่าจะจูบลาฉันดีไหม”

“นายทำแบบนี้ทำไม” ฉันถาม “จะหว่านเสน่ห์ใส่ฉันไปเพื่ออะไร”

เขายักไหล่ รอยยิ้มของเขาดูเอียงๆ เหมือนตัวที่เอียงพิงเคาน์เตอร์อยู่

“มันก็ธรรมดาออก เธอไม่คิดถึงเรื่องธรรมดาๆ  ทั้งหลายบ้างเหรอ”  

เขาถาม ดวงตาจอ้งลกึเขา้มาในตาฉนั คน้หาบางสิง่ซึง่ฉนัไมแ่นใ่จวา่คอือะไร 

อยู่เสมอ “พวกร้านอาหารที่ขับรถเข้าไปสั่งอาหารได้ หนังเด็ดคืนวันเสาร์  

ไอศกรีมแซนด์วิช และเช็กทวิตเตอร์น่ะ”

ฉันส่ายหน้า “ฉันไม่เล่นทวิตเตอร์” 

“แล้วเฟซบุ๊กล่ะ” 

ฉันชักโมโหแล้ว บางครั้งฉันก็นึกไม่ออกจริงๆ  ว่าซอมบี้รอดมานาน 

ขนาดนี้ได้อย่างไร การโหยหาสิ่งที่เราสูญเสียไปก็ไม่ต่างกับการฝันถึงสิ่งที่ 

ไม่มีวันเป็นจริง ถนนทั้งสองสายล้วนสิ้นสุดลงที่ความสิ้นหวัง “ไม่สำคัญ 

หรอก” ฉันว่า “เรื่องพวกนั้นไม่สำคัญสักนิด”

เสียงหัวเราะของซอมบี้ก่อตัวขึ้นในท้องของเขาและผุดขึ้นมาราวกับ 

ฟองอากาศร้อนผ่าวในน้ำพุร้อน และฉันก็หายโมโหแล้ว ฉันรู้ว่าเขาตั้งใจ 

โปรยเสน่ห์ แต่ถึงจะรู้ดีแก่ใจ ผลของมันก็ไม่ได้น้อยลงเลย นั่นคือเหตุผล 

อีกข้อที่ทำให้ซอมบี้น่ากลัวนิดๆ 

“ตลกดนีะ” เขาวา่ “เราเคยคดิวา่เรือ่งพวกนัน้มคีวามหมายมากมายนกั  

แต่รู้ไหมว่าอะไรที่มีความหมายอย่างแท้จริง” เขารอฟังคำตอบจากฉัน ฉัน 

รู้สึกว่ากำลังถูกหลอกล่อให้พูดเพื่อให้เขาได้ตบมุก จึงไม่ตอบอะไร “กริ่ง 

เข้าเรียนน่ะสิ”

คราวนีฉ้นัจนมมุแลว้ ฉนัรูว้า่เขามแีผนอะไรสกัอยา่ง แตไ่มรู่จ้ะหยดุยัง้ 

ได้อย่างไร “กริ่งเข้าเรียนงั้นรึ” 

“เปน็เสยีงทีแ่สนธรรมดาทีส่ดุในโลก และเมือ่เรือ่งทัง้หมดนีจ้บลง กริง่ 

เข้าเรียนก็จะดังขึ้นอีกครั้ง” เขาอธิบาย อาจจะกลัวฉันไม่เข้าใจ “ลองคิดดูสิ!  
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เมื่อกริ่งเข้าเรียนดังขึ้นอีกครั้ง ความธรรมดาสามัญก็จะกลับคืนมา เด็กๆ  

กรูกันเข้าเรียน นั่งเบื่อรอกริ่งเลิกเรียน ครุ่นคิดว่าจะทำอะไรดีในคืนนั้น  

สดุสปัดาหน์ัน้ หรอือกีหา้สบิปขีา้งหนา้ พวกเขาจะไดเ้รยีนเรือ่งภยัธรรมชาติ  

โรครา้ย และสงครามโลกเหมอืนทีเ่ราไดเ้รยีนรูม้านะ่ อะไรทำนองวา่ ‘ในคราว 

ที่มนุษย์ต่างดาวบุกโลกนั้น ผู้คนกว่าเจ็ดพันล้านคนต้องจบชีวิตลง’ จากนั้น 

กริ่งก็จะดังขึ้น และทุกคนก็จะออกไปกินมื้อเที่ยง พร้อมบ่นว่ามันทอดวันนี้ 

แฉะสิน้ด ี ประมาณวา่ ‘โห เจด็พนัลา้นคน เยอะจงัเนอะ นา่เศรา้จงั วา่แต ่

นายจะกินมันทอดหมดเลยเหรอ’ น่ัน ละเร่ืองธรรมดาสามัญ น่ัน ละส่ิงท่ีสำคัญ”

สรุปแล้วไม่ใช่มุกตลกสินะ “มันฝรั่งทอดแฉะๆ เหรอ” 

“ก็ได ้ ก็ได ้ เรื่องที่ฉันพูดไปไร้สาระทั้งเพ ฉันนี่มันโง่จริงๆ”

เขายิม้ ฟนัเขาดขูาวมากเมือ่อยูท่า่มกลางหนวดเครารงุรงั และเมือ่เขา 

พูดขึ้นมาแล้ว ฉันก็ครุ่นคิดถึงการจูบเขาขึ้นมาจริงๆ และสงสัยว่าไรหนวด 

เหนือริมฝีปากจะทำให้จั๊กจี้ไหม 

ฉันลืมมันเสีย คำสัญญานั้นล้ำค่านัก และจูบก็ถือเป็นคำสัญญา 

อย่างหนึ่งเช่นกัน

2

แสงดาวกระจ่างแจ้ง  สาดสีขาวมุกฝ่าความมืดลงบนพื้นทางหลวง  

หญา้แหง้ทอประกาย ตน้ไมไ้รใ้บกเ็ชน่กนั หากไมน่บัสายลมทีพ่ดัผา่นผนืดนิ 

ตายซากนี้แล้ว โลกก็ตกอยู่ในความเงียบงันของฤดูหนาว

ฉันย่อตัวลงข้างรถเอสยูวีที่จอดตายเพื่อมองโรงแรมเป็นครั้งสุดท้าย  

อาคารสีขาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงสองชั้นไร้จุดเด่นท่ามกลางหมู่อาคารทรง 

สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวไร้จุดเด่นครือๆ กัน ห่างจากหลุมยักษ์ซึ่งเคยเป็นค่าย 
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เฮเวนเพียงสี่ไมล์ เราเรียกมันว่าโรงแรมวอล์คเกอร์ เพื่อเป็นเกียรติแด่ 

ผู้รังสรรค์หลุมยักษ์ที่ว่า ซัลลิแวนบอกเราว่าโรงแรมนี้คือจุดนัดพบของเธอ 

กับเอแวน ฉันคิดว่ามันใกล้กับสถานที่เกิดเหตุเกินไป คุ้มกันได้ยากเกินไป  

แถมเอแวน วอลค์เกอร ์ กต็ายไปแลว้ดว้ย จะนดัพบกนัไดต้อ้งมสีองคนส ิ ฉนั 

บอกซอมบี้ แต่คำค้านของฉันตกไป ถ้าวอล์คเกอร์เป็นหนึ่งในพวกมันจริงๆ   

เขาก็อาจหาทางเอาตัวรอดได้

“ยังไงกันล่ะ” ฉันถาม

“มียานหลบหนีอยู่” ซัลลิแวนว่า

“แล้วไง” 

เธอขมวดคิ้ว สูดลมหายใจเข้าลึก “แล้ว...เขาก็อาจขึ้นยานหนีมาได้ 

น่ะสิ” 

ฉันมองเธอ เธอมองตอบ เราสองคนต่างไม่พูดอะไร จากนั้นซอมบี้ 

ก็พูดว่า “ยังไงเราก็ต้องหลบพักที่ไหน  สักแห่ง  นะ ริงเกอร์” เขายังไม่เจอ 

แผ่นพับโฆษณาถ้ำนั่น “และเราก็น่าจะยกประโยชน์ให้จำเลยไปก่อน”

“ยกประโยชน์ให้จำเลยเรื่องอะไร” ฉันถาม

“วา่เขาเปน็อยา่งทีพ่ดูจรงิๆ” ซอมบีม้องซลัลแิวนซึง่ยงัถลงึตาใสฉ่นัอยู ่ 

“ว่าเขาจะรักษาสัญญา” 

“เขาสัญญาว่าจะหาฉันจนเจอ” เธออธิบาย 

“ฉันเห็นเครื่องบินขนส่ง” ฉันว่า “แต่ไม่เห็นยานหลบหนี”

ผิวหน้าใต้รอยกระของซัลลิแวนแดงก่ำ “แค่เพราะเธอไม่เห็น...”

ฉันหันไปหาซอมบี ้ “ไม่สมเหตุสมผลสักนิด สิ่งมีชีวิตที่ล้ำหน้ากว่าเรา 

เป็นพันๆ ปีจะหักหลังพวกพ้องของตัวเองเพื่ออะไรกัน”

“เรื่องนั้นยังไม่มีใครบอกฉันแฮะ” ซอมบี้อมยิ้ม

“เรื่องที่เขาเล่ามันพิลึกไปหมด” ฉันว่า “ดวงจิตไร้ร่างสิงสู่ในร่างของ 

มนุษย ์ ถ้าไม่จำเป็นต้องมีร่าง ก็ไม่จำเป็นต้องมีดาวเคราะห์สิ”

“พวกเขาอาจตอ้งการดาวเคราะหไ์ปใชท้ำอยา่งอืน่กไ็ด”้ ซอมบีไ้มล่ดละ 
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“เช่นอะไรล่ะ เลี้ยงปศุสัตว์งั้นเหรอ หรือเอาไว้ตากอากาศ” บางสิ่ง 

กวนใจฉนั เปน็เสยีงเลก็  ๆทีค่อยยำ้วา่ มอีะไรบางอยา่งไมช่อบมาพากล แตฉ่นั 

ระบุไม่ได้ว่ามันคืออะไร เมื่อใดก็ตามที่ฉันไล่ตาม มันก็คอยแต่จะวิ่งหน ี

“เราไม่มีเวลาพูดถึงรายละเอียด” ซัลลิแวนตวาด “ฉันมัวแต่จดจ่อกับ 

การช่วยน้องชายออกมาจากค่ายมรณะ” 

ฉันปล่อยให้เรื่องผ่านไป หน้าตาเธอเหมือนคนที่ใกล้จะระเบิดโพละ 

ตอนนี้ฉันก็เห็นโครงหน้าเดียวกันนั้นเมื่อหันไปมองเป็นครั้งสุดท้าย  

เห็นเป็นเงาตะคุ่มๆ ที่หน้าต่างชั้นสองของโรงแรม ซึ่งแย่มาก แย่เอามากๆ   

เป็นเป้านิ่งให้มือซุ่มยิงชัดๆ  มัจจุราชเงียบคนต่อไปที่ซัลลิแวนพบอาจไม่ได้ 

ตกหลุมรักเธอหัวปักหัวปำอย่างคนแรกก็ได ้

ฉนัผลบุหายเขา้ไปในแนวตน้ไมห้า่ง  ๆรมิถนน เศษซากของฤดใูบไมร้ว่ง 

ทีจ่บัตวัเปน็นำ้แขง็สง่เสยีงกรอบแกรบอยูใ่ตร้องเทา้บูต๊ ใบไมม้ว้นหงกิราวกบั 

กำหมัด ขยะและกระดูกมนุษย์ถูกสัตว์กินซากคุ้ยจนเกลื่อนกลาด สายลม 

เย็นเยียบพัดพากลิ่นควันจางๆ  มาด้วย โลกจะลุกไหม้ไปอีกร้อยปี ไฟจะ 

กลืนกินทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากไม้ พลาสติก ยาง หรือผ้า จากนั้นสายน้ำ  

สายลม และกาลเวลาก็จะกัดกร่อนก้อนหินกับเหล็กกล้าจนเป็นผุยผง  

นา่พศิวงจรงิทีเ่ราเคยคดิวา่เมอืงจะไหมเ้ปน็จณุเพราะแรงระเบดิและรงัสมีรณะ 

ของพวกตา่งดาว แตส่ดุทา้ยแลว้พวกมนักลบัอาศยัแคอ่ำนาจของพระแมธ่รณ ี

กับกาลเวลาเท่านั้น

และรา่งมนษุยด์ว้ย ซลัลแิวนบอกมาอยา่งนัน้ แมซ้ลัลแิวนจะพดูเองวา่ 

พวกมันไม่จำเป็นต้องมีร่างกายก็เถอะ

สิ่งมีชีวิตที่มีเพียงจิตวิญญาณไม่ต้องอาศัยบนดาวเคราะห์หรอก

ครั้งแรกที่ฉันพูดแบบนั้น ซัลลิแวนไม่ยอมฟัง ส่วนซอมบี้ก็ทำเหมือน 

มันไม่สลักสำคัญ เขาพูดว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่าง ท้ายที่สุดแล้วพวกมัน 

ก็แค่ต้องการให้เราตายกันหมด ฉะนั้นเรื่องอื่นๆ ล้วนไม่สำคัญ

ก็อาจจะใช ่ แต่ฉันไม่คิดอย่างนั้น 




