


ขออย่าได้สิ้นหวัง

แม้ในคืนอันมืดมิดที่สุด

ดาวแห่งความหวังดวงสุดท้ายอาจลับหาย

 – ฟรีดริช ชิลเลอร ์
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เด็กหญิงผู้รู้จักบิน

หลายปีก่อน เมื่ออายุได้เพียงสิบขวบ  พ่อของเธอขึ้นรถบัสสีเหลือง 
คันใหญ่ไปยังท้องฟ้าจำลอง

ที่นั่น เพดานเบื้องบนปะทุวาบเป็นลำแสงพร่างพราวนับล้าน เขา 
อ้าปากค้าง นิ้วน้อยๆ กำขอบม้านั่งไม้ตัวยาวแน่น ประกายไฟสีขาวเจิดจ้า 
อยู่เหนือศีรษะ พิสุทธิ์ใสดุจวันที่ดาวเคราะห์โลกปรากฏโฉมในสภาพของหิน 
ตะปุ่มตะปํ่าดำเมี่ยม เป็นดาวเคราะห์พื้นๆ  โคจรรอบดาวฤกษ์พื้นๆ ที่สุด 
ขอบดาราจักรพื้นๆ ในห้วงจักรวาลอันไร้ที่สิ้นสุด

กลุ่มดาวบิ๊กดิปเปอร์ โอไรออน เออร์ซาเมเจอร์ เสียงไร้อารมณ์ของ 
นกัดาราศาสตรบ์รรยายเรยีบเรือ่ย ใบหนา้ของเดก็ๆ เงยขึน้สูฟ่า้ ปากอา้กวา้ง 
ดวงตาเบิกค้าง เด็กชายรู้สึกว่าตนเองช่างเล็กจ้อยภายใต้ท้องฟ้าจำลองอัน 
กว้างใหญ่ไพศาล

เขาจะไม่มีวันลืมวันนั้น
หลายปีนับจากนั้น เมื่อลูกสาวเขายังเล็ก เธอจะถลาเข้าใส่เขา ขา 

ปุ้มปุ้ยอย่างเด็กวัยหัดเดินเหยียบไม่มั่นคงนัก แขนน้อยๆ  อวบตันยื่นขึ้นสูง  
ดวงตาวาววามอย่างตื่นเต้นและยินดีขณะร้องว่า พ่อขา พ่อขา นิ้วป้อมๆ  
กางออก ไขว่คว้าหาเขา ไขว่คว้าหาท้องฟ้า

และเธอกจ็ะกระโจนเขา้ใส ่ จะทะยานสูอ่ากาศอยา่งไมเ่กรงกลวัตอ่สิง่ใด 
เพราะเขาไม่ใช่แค่ผู้ให้กำเนิดเธอ แต่เป็น พ่อขา เขาจะคว้าตัวเธอไว้ เขาจะ 
ไม่ปล่อยให้เธอล้มลง
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ร้องว่า บิน พ่อขา บิน!
และเธอก็จะทะยานขึ้นไป จะพุ่งสู่ความไพศาลของเวิ้งฟ้าอันไร้ 

ขอบเขต แขนอ้ากว้างโอบรับสิ่งอันเป็นอนันต์ ศีรษะสะบัดไปด้านหลัง โผน 
เข้าสู่ดินแดนซึ่งความหวาดหวั่นและความอัศจรรย์บรรจบกัน เสียงกรี๊ด 
แหลมสูงควบกลั่นจากความหฤหรรษ์ยามได้อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักและเป็น 
อิสระ จากความรู้สึกปลอดภัยในอ้อมแขนของเขา จากการได้มีชีวิต

แคสซิโอเปีย
นับแต่วันนั้นในท้องฟ้าจำลอง เมื่อชีวิตของเธอยังอยู่ไกลออกไปใน 

อนาคตอีกสิบห้าปีข้างหน้า เขารู้ชัดว่าจะตั้งชื่อเธอว่าอะไร
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 1 
“พ่อจะนั่งเป็นเพื่อนเอง”

นี่คือร่างกายของเรา
ในเวิ้งถ้ำที่อยู่ลึกที่สุด บาทหลวงชูแผ่นปังแผ่นสุดท้ายขึ้น  – เสบียง 

ของเขาหมดลงแล้ว  – ไปยังชุดหินที่ทำให้เขานึกถึงปากมังกรที่อ้าค้างยาม 
คำราม หินงอกหินย้อยดูคล้ายฟันเรื่อเรืองเป็นสีแดงและเหลืองใต้แสงจาก 
ตะเกียง

บทส่งท้ายของการเสียสละอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้าอยู่ในมือเขา
จงรับไปกินให้ทั่วกันเถิด... 
จากนั้นก็เป็นถ้วยกาลิกส์บรรจุไวน์หยดสุดท้าย
จงรับไปดื่มให้ทั่วกันเถิด...
เที่ยงคืนปลายเดือนพฤศจิกายน ผู้รอดชีวิตกลุ่มเล็กๆ  อุ่นสบายและ 

ซ่อนตัวอยู่ในเวิ้งถ้ำใต้ดินนี้ กับเสบียงที่พอให้อยู่ไปถึงฤดูใบไม้ผลิ ไม่มีใคร 
ตายด้วยโรคระบาดมาหลายเดือนแล้ว ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดคล้ายจะผ่าน 
ไปเสียท ี พวกเขาปลอดภัยที่นี ่ ปลอดภัยหายห่วง

ด้วยศรัทธาในความรักและพระเมตตาของพระองค์ ข้าดื่มพระโลหิต 
และกินพระกายของพระองค์...

เสียงกระซิบของเขาก้องในห้วงลึก มันไต่ขึ้นไปตามผนังลื่นๆ ไถลไป 
ตามช่องทางแคบๆ  จนถึงเวิ้งถ้ำด้านบน ที่ซึ่งเหล่าผู้ลี้ภัยเช่นเขาทอดกาย 
หลับใหลทว่าไม่เต็มตา

ขออย่าให้ข้าถูกพิพากษา แต่ขอให้เข้มแข็งทั้งใจและกาย
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ไม่มีแผ่นปังเหลือแล้ว ไม่มีไวน์เหลือแล้ว นี่คือพิธีศีลมหาสนิทครั้ง 
สุดท้ายของเขา

ขอให้พระกายของพระคริสต์นำชีวิตนิรันดร์มาสู่ข้า
เศษแผ่นปังชืดหืนที่ละลายบนลิ้นของเขา
ขอให้พระโลหิตของพระคริสต์นำชีวิตนิรันดร์มาสู่ข้า
หยาดไวน์เปรี้ยวบูดที่ลวกลำคอของเขา
พระผู้เป็นเจ้าในปากเขา พระผู้เป็นเจ้าในท้องอันว่างโหวงของเขา
บาทหลวงร่ำไห้
เขาเทน้ำสองสามหยดลงในถ้วยกาลิกส์ มือสั่นระริก เขาดื่มโลหิตอัน 

สูงค่าที่ผสมปนเปกับน้ำ จากนั้นจึงเช็ดถ้วยกาลิกส์จนสะอาดด้วยผ้าเช็ดถ้วย
มันจบลงแล้ว การเสียสละอันนิรันดร์จบลงแล้ว เขาซับแก้มตนด้วย 

ผ้าผืนเดียวกับที่ใช้เช็ดถ้วยกาลิกส์ น้ำตาของมนุษย์และพระโลหิตแห่งพระผู้ 
เป็นเจ้าปะปนกันจนแยกไม่ออก หาใช่เรื่องใหม่อันใด

เขาเช็ดจานพาเทนที่ใช้ใส่แผ่นปังจนสะอาด จากนั้นจึงยัดผ้าลงไปใน 
ถ้วยกาลิกส์ ปลดผ้าคล้องคอสีเขียวลงมา พับอย่างระมัดระวัง และจุมพิต 
มัน เขารักทุกสิ่งในชีวิตนักบวช และรักพิธีมิสซามากที่สุด

คอเสื้อของเขาชุ่มเหงื่อและน้ำตาทั้งยังหลวมโพรก น้ำหนักของเขา 
ลดไปถึงเจ็ดกิโลนับตั้งแต่โรคระบาดแพร่ไป และทิ้งลูกวัดไว้เพื่อเดินทางไกล 
เปน็รอ้ยไมลม์ายงัถำ้ทางเหนอืของเมอืงเออรบ์านา เขาไดล้กูศษิยม์าหลายคน 
ระหว่างทาง รวมกว่าห้าสิบคน แต่สามสิบสองคนติดเชื้อตายไปก่อนจะถึง 
ที่ปลอดภัย เมื่อความตายมาเยือน เขาก็ประกอบพิธีสุดท้ายให้ จะเป็น 
คาทอลิก โปรเตสแตนต์ หรือยิวก็ไม่สำคัญ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เปี่ยมไป 
ด้วยความรักและพระเมตตา ขอพระองค์โปรดช่วยท่าน...เขาไล้นิ้วโป้งลงบน 
หนา้ผากอนัรอ้นฉา่ ขา้แตพ่ระผูเ้ปน็เจา้ผูป้ลดปลอ่ยทา่นจากบาป ขอพระองค ์
โปรดพิทักษ์ท่าน...

เลือดที่ไหลซึมจากดวงตาของคนเหล่านั้นผสมปนเปกับน้ำมันที่เขา 
ปา้ยลงบนเปลอืกตา และควนักพ็วยพุง่จากทุง่กวา้ง ลอยตำ่อยูใ่นปา่ ปกคลมุ 
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ถนนทั้งหลายคล้ายแผ่นน้ำแข็งที่ก่อตัวบนสายน้ำนิ่งกลางฤดูหนาว กองไฟ 
ในโคลัมบัส กองไฟในสปริงฟิลด์และเดย์ตัน ในฮูเบอร์ไฮท์ส ลอนดอนและ 
แฟร์บอร์น ในแฟรงคลิน มิดเดิลทาวน์และซีเนีย แสงจากกองไฟนับพัน 
ทำให้ควันเป็นสีส้มหม่นเมื่อตกเย็น และท้องฟ้าก็คล้อยต่ำจนอยู่เหนือศีรษะ 
ไปเพียงไม่กี่นิ้ว บาทหลวงลากสังขารฝ่าทิวทัศน์อันคุกรุ่น มือหนึ่งยื่นไป 
ข้างหน้า อีกมือใช้ผ้าขี้ริ้วปิดปากและจมูกไว้ ขณะที่น้ำตาไหลอาบสองแก้ม 
ทักท้วง เลือดเกรอะกรังใต้ซอกเล็บแหว่งวิ่น เกาะเป็นก้อนตามเส้นลายมือ 
และส้นรองเท้า อีกไม่ไกลแล้ว เขาปลอบโยนผู้ร่วมทาง อย่าหยุดเดิน ใคร 
บางคนตั้งฉายาให้เขาว่าคุณพ่อโมเสส เพราะเขานำผู้คนออกจากควันและ 
ไฟอันอึมครึมไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่มีชื่อว่า  “ถ้ำอันมีสีสันที่สุดใน 
โอไฮโอ!”

แนล่ะวา่ตอ้งมคีนรออยูท่ีน่ัน่ บาทหลวงคาดไวแ้ลว้ ถำ้ไมต่ดิไฟ ทัง้ยงั 
ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ดีที่สุดคือรักษาความปลอดภัยได้ง่าย ถัดจาก 
ค่ายทหารและอาคารของรัฐ ถ้ำคือจุดหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดหลังการ 
มาเยือน

เสบียงถูกตระเตรียมไว้ ทั้งน้ำและอาหารแห้ง ผ้าห่ม, ผ้าพันแผล 
และยา แน่ละว่าต้องมีอาวุธ ปืนยาว ปืนสั้น ปืนลูกซอง และมีดมากมาย  
คนป่วยถูกกักไว้ในศูนย์ต้อนรับบนผิวดิน นอนอยู่บนฟูกที่ปูไว้ระหว่างชั้น 
วางสินค้าในร้านขายของที่ระลึก และบาทหลวงก็ไปเยี่ยมพวกเขาทุกวัน  
พดูคยุกบัพวกเขา สวดมนตก์บัพวกเขา ฟงัคำสารภาพบาป ใหศ้ลีมหาสนทิ  
กระซิบสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจะได้ยิน พระราชกิจอันล้ำลึกในการไถ่บาป 
ของมนุษย์...

คนนับร้อยๆ  ตายไปก่อนห้วงเวลามรณะจะจบลง พวกเขาขุดหลุม 
กว้างสิบฟุตลึกสามสิบฟุตไว้ทางทิศใต้ของศูนย์ต้อนรับเพื่อเผาศพเหล่านั้น  
กองไฟคุกรุ่นทั้งวันทั้งคืน และกลิ่นเนื้อไหม้ก็กลายเป็นสิ่งอันคุ้นชินจนแทบ 
ไม่มีใครสังเกตอีกต่อไป

ตอนนีเ้ดอืนพฤศจกิายนแลว้ และบาทหลวงในเวิง้ถำ้ซึง่ลกึทีส่ดุกล็กุขึน้  
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เขาไม่ใช่คนสูง แต่ก็ยังต้องคู้ตัวเพื่อไม่ให้ศีรษะชนเพดานหรือเขี้ยวหินที่งอก 
ลงมาจากเพดานปากของมังกร

พิธีมิสซาเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้สันติอยู่กับท่าน
เขาทิ้งถ้วยกาลิกส์และผ้าเช็ดถ้วย ทิ้งจานพาเทนและผ้าคล้องคอไว้ 

เบือ้งหลงั ทัง้หมดเปน็เพยีงโบราณวตัถ ุ เปน็เศษซากจากยคุสมยัทีก่ลายเปน็ 
อดีตด้วยความเร็วแสง เมื่อแรกเราเป็นมนุษย์ถ้ำ บาทหลวงคิดขณะลัดเลาะ 
กลับขึ้นไปบนผิวดิน และเราก็หวนคืนสู่ถ้ำ

กระทั่งการเดินทางที่ยาวไกลที่สุดก็ยังเป็นวงกลม และประวัติศาสตร์ 
ก็จะหวนคืนสู่จุดเริ่มต้นเป็นวัฏจักรเสมอ ดังที่กล่าวไว้ในบทสวดพิธีมิสซาว่า 
“จำไว้ว่าเจ้าเกิดแต่ธุลีดิน และจักกลับเป็นธุลีดิน”

และบาทหลวงก็ก้าวสู่เบื้องบน ราวกับนักประดาน้ำที่ถีบเท้าขึ้นสู่โดม 
แห่งนภาที่ระยิบระยับอยู่เหนือผิวน้ำ

พื้นหินตลอดทางสายแคบซึ่งค่อยๆ  ลาดเลาะผนังหินที่มีน้ำหยดไปสู่ 
ด้านบนเรียบลื่นราวกับลานโบว์ลิ่ง เพียงไม่กี่เดือนก่อน เด็กนักเรียนยังเดิน 
เรียงแถวตอนกันเข้ามาทัศนศึกษา ไล้นิ้วไปตามผนังหิน ดวงตาสอดส่าย 
หาอสุรกายที่แอบอยู่ในเงื้อมเงาของซอกหิน พวกเขายังเด็กพอที่จะเชื่อว่า 
อสุรกายมีจริง

และบาทหลวงก็ทะยานขึ้นไปราวกับเลวีเอธาน อสรพิษยักษ์ในห้วง 
สมุทรลึกไร้แสงตามตำนาน

เส้นทางสู่เบื้องบนนั้นทอดผ่านกลุ่มหินงอกหินย้อยเคฟแมน’ส เคาช์  
และคริสตัลคิง ผ่านบิ๊กรูม อันเป็นถ้ำที่ผู้ลี้ภัยอาศัยกันเป็นส่วนใหญ่ ก่อน 
จะไปสุดที่พาเลซออฟเดอะกอดส์ อันเป็นจุดที่เขาชอบที่สุด หินงอกหินย้อย 
วาววามราวกับแสงจันทร์ที่ถูกแช่แข็ง ส่วนเพดานเป็นระลอกสูงต่ำคล้าย 
คลื่นกระทบฝั่ง เมื่ออยู่ใกล้ผิวดินเช่นนี้ อากาศก็เบาบางลง แห้งขึ้น กรุ่น 
กลิ่นควันไฟซึ่งยังกลืนกินโลกที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลัง

ขา้แตพ่ระผูเ้ปน็เจา้ โปรดอวยพระพรแกเ่ถา้ถา่นเหลา่นีซ้ึง่พสิจูนว์า่เรา 
เป็นเพียงธุลีดิน



8

อุ บั ติ ก า ร ณ์ ถ ล่ ม โ ล ก

บทสวดผุดขึ้นในหัวเขาเป็นช่วงๆ เศษเสี้ยวของบทเพลงสรรเสริญ  
บทอธิษฐาน คำอำนวยพร และคำอภัยบาป ขอให้พระผู้เป็นเจ้าโปรดอภัย 
และประทานสนัติสุขแดท่า่น พ่อขอยกบาปทั้งหลายนี้...และจากคมัภรีไ์บเบลิ 
“ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลาย ข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดิน ซึ่งดาลประตูปิดกั้น 
ข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์”

เครื่องหอมลุกไหม้อยู่ในโถกำยาน แสงแดดแห่งฤดูใบไม้ผลิอันนวลตา 
ลอดผา่นกระจกส ี เสยีงเอีย๊ดอา๊ดของมา้นัง่ในวนัอาทติยฟ์งัคลา้ยเสยีงกระดกูงู 
ของสำเภาโบราณกลางทะเล ฤดูกาลที่เคลื่อนคล้อยอย่างทรงสง่า เทศกาล 
เตรียมรับเสด็จ คริสต์มาส เทศกาลมหาพรต อีสเตอร์ เขารู้ว่าเขารักสิ่งที่ 
ไม่ควร ทั้งพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ ทั้งความหรูหราและโอ่อ่าที่ทำให้ 
คนนอกดูแคลนศาสนจักร เขารักรูปโฉมภายนอกหาใช่เนื้อในไม่ รักแผ่นปัง 
หาใช่เนื้อหนังที่แท้จริง

นั่นไม่ได้แปลว่าเขาเป็นบาทหลวงที่เลวร้าย เขาพูดน้อย ถ่อมตน  
และสัตย์ซื่อต่อกระแสเรียก เขาชอบช่วยเหลือผู้คน ช่วงเวลาหลายสัปดาห์ 
ในถ้ำนี้ถือเป็นเวลาที่เขาปีติที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ความทุกข์ทรมานนำพระผู้ 
เปน็เจา้กลบัคนืถิน่ สูร่างหญา้แหง่ความหวาดหวัน่และสบัสน ความเจบ็ปวด 
และสูญเสีย เมื่อพระองค์ถือกำเนิด ลองพลิกเหรียญตราแห่งความทุกข์ 
ทรมานไปอีกด้าน บาทหลวงคิด และเจ้าจะเห็นใบหน้าของพระองค์

ยามนายหนึ่งนั่งอยู่ภายในปากถ้ำเหนือพาเลซออฟเดอะกอดส์ ร่างล่ำ 
หนาเป็นเงาตะคุ่มตัดกับทะเลดาวที่อยู่ถัดออกไป ลมเหนือเย็นเยียบอันเป็น 
ลางแห่งฤดูหนาวขัดฟ้าเสียกระจ่างใส ชายคนนั้นสวมหมวกเบสบอลที่ดึงให ้
หลุบต่ำและเสื้อหนังมอซอ เขาถือกล้องส่องทางไกลไว้ในมือ ปืนไรเฟิลพาด 
บนตัก

เขาพยักหน้าทักบาทหลวง “เสื้อคลุมท่านอยู่ไหน คุณพ่อ คืนนี้ 
หนาวนะ”

บาทหลวงยิ้มโรย “พ่อเกรงว่าจะให้อกาธายืมไป”
ชายคนน้ันทำเสียงในคอแสดงความเข้าใจ อกาธาคือป้าข้ีบ่นประจำกลุ่ม 
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หนาวอยู่ตลอด หิวอยู่ตลอด ต้อง เป็นอะไรสักอย่าง อยู่ตลอด เขายกกล้อง 
ส่องทางไกลขึ้นแนบตาและกวาดสำรวจท้องฟ้า

“ลูกเห็นยานพวกนั้นอีกบ้างไหม” บาทหลวงถาม พวกเขาเห็นวัตถุ 
ทรงซกิารส์เีงนิอมเทาเปน็ครัง้แรกเมือ่สปัดาหก์อ่น มนัลอยนิง่อยูเ่หนอืถำ้นาน 
หลายนาทีก่อนจะพุ่งตรงขึ้นสู่ฟ้า และหดลงเป็นแค่จุดแผลเล็กจิ๋วบนฟากฟ้า 
สีน้ำเงินเข้ม ยานอีกลำ – หรืออาจจะเป็นลำเดียวกัน – ปรากฏขึ้นหลังจากนั้น 
สองวัน แล่นเอื่อยไร้เสียงอยู่เบื้องบนจนลับขอบฟ้าไป ไม่มีใครตั้งคำถามว่า 
ยานลึกลับนี้มาจากไหน – ชาวถ้ำรู้ดีว่ามันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ – วัตถุประสงค์อัน 
ลึกลับของมันต่างหากที่ทำให้พวกเขาหวาดกลัว

ชายคนนั้นลดกล้องส่องทางไกลลงและขยี้ตา “เป็นอะไรไป คุณพ่อ  
นอนไม่หลับรึ”

“พกันีพ้อ่ไมค่อ่ยไดน้อนหรอก” บาทหลวงตอบ กอ่นจะเสรมิวา่ “มงีาน 
ต้องทำมากเหลือเกิน” เขาไม่อยากให้อีกฝ่ายคิดว่าตนกำลังบ่น

“ในสนามเพลาะไม่มีใครไม่เชื่อในพระเจ้า” คำเปรียบเปรยลอยค้างใน 
อากาศราวกับกลิ่นหืน

“ในถ้ำก็เช่นกัน” บาทหลวงตอบ ตั้งแต่พบกัน เขาก็อยากรู้จักชาย 
คนนี้ตลอดมา แต่อีกฝ่ายคล้ายห้องผนึก ห้องที่ถูกปิดตายด้วยความโกรธ  
ความเศร้า และความสิ้นหวังพรั่นพรึงของผู้ต้องสาปที่เวลาใกล้หมดเต็มที  
ไม่เหลือที่ให้หนีหรือหลบซ่อนมานานหลายเดือนแล้ว สำหรับบางคน ความ 
ตายคอืหมอตำแยผูท้ำคลอดศรทัธาใหบ้งัเกดิ แตก่บับางคน มนัคอืเพชฌฆาต 
พิฆาตศรัทธา

ชายคนนั้นหยิบห่อหมากฝรั่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อ แกะหมากฝรั่ง 
ชิ้นหนึ่งอย่างระมัดระวัง และพับมัน ก่อนจะยัดเข้าปาก เขานับหมากฝรั่ง 
ที่เหลือก่อนจะเก็บห่อคืนกระเป๋าตามเดิม ไม่ได้ถามบาทหลวงว่าต้องการ 
หรือไม่

“ห่อสุดท้ายแล้วน่ะ” ชายคนน้ันอธิบาย เขาเปล่ียนท่าน่ังบนหินเย็นเยียบ
“พ่อเข้าใจ” บาทหลวงตอบ
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“จริงรึ” ขากรรไกรของชายคนนั้นขยับเป็นจังหวะชวนให้เคลิ้มตาม 
ยามเคี้ยว “เข้าใจจริงรึ”

แผ่นปังแห้ง ไวน์บูดเปรี้ยว รสที่ค้างอยู่บนลิ้น แผ่นปังที่หักแบ่งได้  
ไวน์ที่แจกจ่ายได้ เขาไม่จำเป็นต้องฉลองพิธีมิสซาตามลำพัง “พ่อเชื่อว่า 
อย่างนั้น”

“แต่ผมไม่” ชายคนนั้นเอ่ยช้าๆ ชัดๆ “ผมไม่เชื่อห่าอะไรทั้งนั้น”
บาทหลวงหน้าแดง เสียงหัวเราะเบาๆ  อย่างเก้อเขินฟังคล้ายเสียง 

ฝีเท้าเด็กวิ่งเตาะแตะขึ้นบันไดสายยาว เขาขยับคอเสื้ออย่างอึดอัด
“ตอนที่ไฟดบั ผมเชื่อวา่มนัจะติดใหม่” ชายถือปนืยาวว่า “ทกุคนเชือ่ 

อยา่งนัน้ ไฟดบัแลว้ไฟกต็ดิ นัน่คอืศรทัธาใชไ่หม” เขาเคีย้วหมากฝรัง่ ซา้ยท ี 
ขวาที ใช้ลิ้นดุนก้อนสีเขียวไปมา “จากนั้นข่าวก็ทยอยเข้ามาจากชายฝั่งว่า 
ไม่เหลือชายฝั่งแล้ว ว่าตอนนี้เมืองเรโนกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ชั้นเยี่ยม 
ริมมหาสมุทร แล้วไงล่ะ แผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องใหม่ สึนามิก็ไม่ใช่เรื่องใหม่  
ใครต้องการนิวยอร์กกัน แคลิฟอร์เนียวิเศษวิโสตรงไหน เราฟื้นตัวได้ เรา 
ฟื้นตัวได้เสมอ ผมเชื่ออย่างนั้น”

ชายเฝา้ยามพยกัหนา้ สายตาจอ้งทอ้งฟา้ยามราตร ี จอ้งดวงดาวเจดิจา้ 
เยียบเย็น ดวงตาเหลือบสูง น้ำเสียงแผ่วต่ำ “จากนั้นผู้คนก็ล้มป่วย ยา 
ปฏชิวีนะ คา่ยกกักนัโรค นำ้ยาฆา่เชือ้ เราใสห่นา้กากและลา้งมอืจนหนงัลอก  
แต่ส่วนใหญ่ก็ยังตายอยู่ดี”

จากนั้นชายถือปืนยาวก็จ้องมองดวงดาวราวกับจะรอให้มันสลัดหลุด 
จากผืนฟ้าสีดำและร่วงลงสู่โลก ก็ทำไมจะไม่ล่ะ

“เพื่อนบ้านของผม เพื่อนๆ ของผม ภรรยาและลูกๆ ของผม ผมรู้ว่า 
พวกเขาไม่มีทาง  ตายกันหมด พวกเขาจะตายกันหมดได้ยังไง บางคนจะ 
ล้มป่วย แต่ส่วนใหญ่ไม่ป่วยหรอก และคนที่ป่วยก็จะหายดี ถูกไหมล่ะ  
นั่นคือศรัทธา นั่นคือสิ่งที่เราเชื่อ”

เขาชักมีดล่าสัตว์เล่มโตออกมาจากรองเท้าบู๊ตและใช้ปลายมีดแคะขี้ดิน 
ออกจากซอกเล็บ
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“นั่นละศรัทธา เราเติบโต เราไปโรงเรียน หางานทำ แต่งงาน สร้าง 
ครอบครวั” แคะเลบ็ทีม่อืหนึง่จนเสรจ็ หนึง่เลบ็ตอ่หนึง่ชว่งชวีติทีเ่ปลีย่นผา่น  
และขยบัไปยงัมอือกีขา้ง “ลกูของเราเตบิโต ไปโรงเรยีน หางานทำ แตง่งาน  
สร้างครอบครัว” แกรก แกรก แกรก แกรก แกรก เขาเสยหมวกขึ้นด้วย 
ส้นมือข้างที่ถือมีด “ผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนา ไม่ได้เข้าโบสถ์มาตั้งยี่สิบปีแล้ว 
แต่ผมรู้ว่าศรัทธาคืออะไร คุณพ่อ ผมรู้ว่าการเชื่อในอะไรสักอย่างนั้นเป็น 
ยังไง ไฟดับ แล้วมันก็ติด น้ำท่วม แล้วน้ำก็ลด คนล้มเจ็บ แล้วก็หายดี  
ชีวิตดำเนินต่อไป นั่นคือศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่รึ ต่อให้โยนเรื่องโม้เหม็น 
ว่าด้วยสวรรค์กับนรก บาปและการไถ่บาปทิ้งให้หมด สิ่งนั้นก็ยังเหลืออยู่  
กระทั่งพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและเกลียดศาสนจักรเป็นหนักหนาก็ยังมี 
ศรัทธาในสิ่งนั้น ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไป”

“ใช่แล้ว” บาทหลวงว่า “ชีวิตจะดำเนินต่อไป”
ชายเฝ้ายามแสยะเขี้ยว เขาชี้มีดใส่อกบาทหลวงและคำราม “แก 

ไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยสักคำ เพราะอย่างนี้ฉันถึงทนคนอย่างแกไม่ได้ พวกแก 
เอาแต่จุดเทียน พึมพำคาถาภาษาละติน และสวดภาวนาต่อพระเจ้าที่ไม่มี 
จริง ที่ไม่ได้สนใจ หรือไม่ก็แค่เสียสติ อำมหิต หรือเป็นทั้งสองอย่าง โลก 
ไหม้เป็นจุณไปแล้ว แต่แกยังมีหน้ามาสรรเสริญไอ้สารเลวที่ลงมือจุดไฟเผา 
มันเอง หรือไม่ก็ปล่อยให้มันไหม้ไปโดยไม่ดูดำดูดี”

บาทหลวงร่างเล็กยกมือทั้งสองขึ้น มือคู่เดียวกับที่ปลุกเสกแผ่นปัง 
และไวน ์ ราวกับจะให้อีกฝ่ายเห็นว่ามันว่างเปล่า ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้าย

“พอ่จะไมอ่า้งวา่ลว่งรูน้ำ้พระทยัของพระผูเ้ปน็เจา้หรอกนะ” บาทหลวง 
ลดมอืลง สายตาจบัจอ้งไปยงัมดีขณะเอย่คำจากพระธรรมโยบ “ ‘เพราะฉะนัน้  
ข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจ สิ่งที่ประหลาดเกินกว่า 
ข้าพระองค์จะทราบ’ ”

อกีฝา่ยจอ้งเขาอยูเ่นิน่นาน ชัว่เวลาแสนอดึอดั ไมข่ยบัสกันดิ เวน้แต ่
ขากรรไกรที่เคี้ยวหมากฝรั่งซึ่งหมดรสไปแล้ว

“พดูตรงๆ เลยนะคณุพอ่” เขาเอย่เรยีบๆ “ตอนนีผ้มอยากฆา่พอ่ชะมดั”
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บาทหลวงพยักหน้าอย่างเคร่งขรึม “พ่อก็เกรงว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นน้ัน 
เมื่อพวกลูกตระหนักถึงความจริง”

เขาปลดมีดจากมืออันสั่นระริกของชายเฝ้ายาม และเอื้อมไปแตะไหล่ 
ของอีกฝ่าย

ชายคนนัน้สะดุง้ แตไ่มไ่ดผ้งะหน ี “ความจรงิอะไรกนั” เขากระซบิถาม
“สิ่งนี้” บาทหลวงร่างเล็กตอบและจ้วงมีดเข้าไปในอกของชายคนนั้น
มีดนั้นคมกริบ มันทะลุเสื้อเชิ้ตอย่างง่ายดาย แทงผ่านซี่โครง และ 

จ้วงลึกลงไปในหัวใจสามนิ้ว
บาทหลวงดึงชายคนนั้นเข้ามาแนบอกและจุมพิตกระหม่อมของเขา  

ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดอภัยและประทานสันติสุขแด่ท่าน
มันจบลงอย่างรวดเร็ว หมากฝรั่งร่วงหล่นจากปากอ้าค้าง บาทหลวง 

ก้มลงเก็บมันขึ้นมาขว้างไปยังปากถ้ำ เขาพยุงอีกฝ่ายลงนอนบนพื้นหิน 
เย็นเยียบและลุกขึ้นยืน มีดโชกเลือดวาววามอยู่ในมือ เลือดแห่งพันธสัญญา 
ใหม่อันนิรันดร์

บาทหลวงพินิจใบหน้าของชายผู้วายชนม ์ และหัวใจของเขาก็ร้อนผ่าว 
ไปด้วยโทสะและความขยะแขยง ใบหน้าของมนุษย์ช่างอัปลักษณ์พิกลพิการ 
เกินทน เขาไม่จำเป็นต้องซ่อนความรังเกียจของตนอีกต่อไป

บาทหลวงร่างเล็กย้อนกลับไปยังบิ๊กรูม เดินตามทางที่ผ่านการใช้งาน 
มานานปไีปจนถงึโถงกลาง ทีซ่ึง่คนอืน่นอนกระสบักระสา่ยอยู่ ทกุคนเวน้แต ่
อกาธาซึ่งนั่งพิงผนังท้ายถ้ำ หญิงร่างเล็กที่จมหายไปในแจ็กเก็ตขลิบขนสัตว์ 
ทีบ่าทหลวงรา่งเลก็ใหย้มืไป ผมยุง่เหยงิขาดการสระดคูลา้ยพายสุเีทาสลบัดำ  
คราบไคลเกาะอยูต่ามซอกใบหนา้เหีย่วยน่ รอบปากซึง่ฟนัปลอมหลดุหายไป 
นานแล้ว และดวงตาที่จมลึกไปในเปลือกตาห้อยย้อย

นี่ละมนุษยชาติ บาทหลวงคิด นี่ละโฉมหน้าของมัน
“คณุพอ่ นัน่ทา่นร”ึ เสยีงของเธอเบาจนแทบไมไ่ดย้นิ เปน็เสยีงจีด๊ของ 

หนูบ้าน เสียงแหลมสูงของหนูป่า
ส่วนนี่ก็เสียงของมนุษยชาติ
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“ใช่แล้ว อกาธา พ่อเอง”
เธอหยตีามองหนา้กากมนษุยท์ีเ่ขาสวมมาตัง้แตย่งัเปน็ทารกซึง่ซอ่นอยู่ 

ในเงามืด “ฉันนอนไม่หลับ คุณพ่อ นั่งเป็นเพื่อนฉันสักหน่อยได้ไหม”
“ได้ส ิ อกาธา พ่อจะนั่งเป็นเพื่อนเอง”

 2 
เขาหิ้วร่างไร้วิญญาณ  ของเหยื่อขึ้นไปบนดินทีละสองคน โดยหนีบ 
ศพไว้ใต้ซอกแขนข้างละศพ และโยนมันลงไปในหลุมอย่างไร้พิธีรีตองก่อนจะ 
ลงไปแบกขึน้มาอกีรอบ หลงัเสรจ็จากอกาธา เขากฆ็า่คนทีเ่หลอืในยามหลบั  
ไม่มีใครตื่น บาทหลวงลงมืออย่างเงียบงัน ว่องไว ด้วยมืออันมั่นคงและ 
แม่นยำ เสียงเดียวที่ดังขึ้นคือเสียงผ้าฉีกขาดเมื่อมีดจ้วงลงกลางหัวใจของ 
คนทั้งสี่สิบหก จนกระทั่งหัวใจดวงเดียวที่ยังเต้นอยู่คือหัวใจของเขาเอง

หิมะเริ่มโปรยเมื่อรุ่งสาง เขายืนอยู่ข้างนอกครู่หนึ่ง เงยหน้ามองฟ้า 
สีเทาว่างเปล่า หิมะโปรยลงบนแก้มซีดเผือดของเขา เหมันต์สุดท้ายในอีก 
ช่ัวเวลานานแสนนาน เม่ือถึงวันวิษุวัต ยานเล็กจะลงมารับเขากลับไปสู่ยานแม่  
ที่ซึ่งเขาจะรอให้มนุษย์ที่ถูกฝึกมากวาดล้างมนุษย์ที่สิงสู่บนโลกนี้ให้เสร็จสิ้น  
เมือ่กลบัขึน้ไปอยูบ่นยาน ทา่มกลางความสงบของสญุญากาศ เขาจะเฝา้มอง 
ระเบิดที่จะทำลายล้างทุกเมืองบนดาวเคราะห์โลก กวาดล้างร่องรอยของ 
อารยธรรมมนษุยใ์หส้ิน้ซาก วนัสิน้โลกทีม่นษุยชาตจินิตนาการนบัตัง้แตม่สีติ 
รู้คิดจะมาเยือนในที่สุด ไม่ใช่ด้วยฝีมือของเทพผู้พิโรธ แต่เย็นชาไร้อารมณ์ 
ไม่ต่างจากบาทหลวงร่างเล็กยามจ้วงแทงหัวใจของเหยื่อ

หิมะละลายบนใบหน้าที่เงยค้าง อีกสี่เดือนกว่าฤดูหนาวจะสิ้นสุด อีก 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันกว่าระเบิดจะหล่นลงมา จากนั้นคลื่นระลอกที่ห้าก็จะเริ่มขึ้น 
ตัวหมากมนุษย์ที่ถูกปลูกฝังให้สังหารพวกเดียวกันเอง จนกว่าจะถึงเวลานั้น 
บาทหลวงจะยังคงสังหารผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามที่หลงมาในถิ่นของเขา
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เกือบจบแล้ว เกือบเสร็จแล้ว
บาทหลวงร่างเล็กเดินลงไปยังถ้ำพาเลซออฟเดอะกอดส์และกินมื้อเช้า

 3 
ริงเกอร์

เรเซอร์ที่อยู่ข้างฉันกระซิบว่า “หนีไป”
ปืนพกของเขาระเบิดปังข้างหูฉัน เป้าของเรเซอร์คือสิ่งที่เล็กที่สุดทว่า 

เปน็ผลรวมแหง่สรรพสิง่ กระสนุของเขาคอืดาบทีส่ะบัน้โซต่รวนซึง่พนัธนาการ 
ฉันไว้กับเธอ

ทีคัพ
ขณะสิ้นลม เรเซอร์ช้อนดวงตาอ่อนโยนลึกซึ้งคู่นั้นขึ้นสบกับฉันและ 

กระซิบว่า “เธอเป็นอิสระแล้ว หนีไป”
ฉันทะยานออกไป

 4 
ฉันกระโจนทะลุหน้าต่างหอควบคุมออกไป เจอะกับพื้นดินที่พุ่ง 
เข้าใส่อย่างรวดเร็ว

เมื่อฉันหล่นกระทบพื้นรันเวย์ กระดูกฉันจะไม่หักสักเสี้ยว ฉันจะไม่ 
รู้สึกเจ็บ ฉันได้รับการเสริมสมรรถนะด้วยฝีมือศัตรูเพื่อให้ทนต่อการหล่น 
ที่รุนแรงกว่านี้ การหล่นครั้งล่าสุดของฉันเริ่มที่ความสูงห้าพันฟุต คราวนี้แค่ 
เรื่องขี้ผง

ฉันกระทบพื้น ม้วนตัวลุกขึ้นยืน วิ่งวนรอบหอคอย จากนั้นจึงเร่ง 
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ฝีเท้าไปตามรันเวย์ ตรงไปยังกำแพงคอนกรีตและรั้วลวดหนาม เสียงลม 
หวีดหวิวอยู่ในหู ตอนนี้ฉันเร็วยิ่งกว่าสัตว์ที่เร็วที่สุดบนผืนโลก เสือชีตาห์ 
กลายเป็นเต่าเมื่อเทียบกับฉัน

ทหารยามที่รั้วต้องเห็นฉันแน่ คนในหอควบคุมการบินก็เช่นกัน แต่ 
ไม่มีเสียงปืน ไม่มีคำสั่งให้สกัดฉัน ฉันพุ่งไปจนสุดรันเวย์ราวกับกระสุนที่พุ่ง 
ไปตามกระบอกปืน

พวกเขาจับเธอไม่ได้ พวกเขาจะจับเธอได้ยังไงกัน
ระบบประมวลผลที่ฝังอยู่ในสมองคำนวณเสร็จก่อนฉันจะถึงพื้นเสียอีก 

พร้อมถ่ายข้อมูลไปยังหุ่นยนต์จิ๋วหลายพันตัวที่ประจำอยู่ในระบบกล้ามเนื้อ  
ฉันไม่ต้องคิดคำนวณความเร็ว จังหวะเวลา หรือตำแหน่งจู่โจม แม่ข่าย 
ทำงานเหล่านั้นแทนแล้ว

สุดรันเวย์ ฉันกระโดด เนินปลายเท้ายันเข้ากับกำแพงคอนกรีตเพียง 
ชัว่ครูก่อ่นจะดดีสง่ฉนัไปยงัรัว้ลวดหนาม คมลวดหนามแลน่หวอืเฉยีดใบหนา้  
ปลายนิ้วเหยียดเข้าไปในระยะห่างสองนิ้วระหว่างขดลวดและราวเหล็ก 
ท่อนบนสุดเพื่อเหวี่ยงร่างให้ข้ามไปในท่าตีลังกากลับหลัง ฉันลอยข้ามไป  
เท้าไปก่อน หลังโก่งโค้ง แขนเหยียดตรง

ฉันลงพื้นในท่ายืนและเร่งความเร็วสุดฝีเท้าอีกครั้ง ข้ามผ่านทางโล่ง 
หนึ่งร้อยหลาระหว่างรั้วกับผืนป่าในเวลาไม่ถึงสี่วินาที ไม่มีกระสุนไล่หลังมา 
ไมม่เีฮลคิอปเตอรเ์รง่เครือ่งตาม ตน้ไมก้ำบงัหลงัฉนัไวร้าวกบัมา่นทีถ่กูรดูปดิ  
เทา้ยำ่ไปบนพืน้ตะปุม่ตะปำ่ลืน่แฉะอยา่งมัน่คง ฉนัวิง่ไปถงึแมน่ำ้ กระแสนำ้ 
ดำสนิทไหลแรง เท้าแทบไม่ได้แตะพื้นน้ำด้วยซ้ำขณะข้ามไป

ที่อีกฝั่ง ป่าเปิดออกเป็นทุ่งทุนดราราบโล่งจรดขอบฟ้าทางทิศเหนือ  
เป็นสถานที่ดิบเถื่อนไร้ขอบเขตที่ฉันสามารถหายตัวไปได้ ไม่มีใครพบ ไม่มี 
ใครรังแก

เป็นอิสระ
ฉันวิ่งอยู่หลายชั่วโมง ระบบที่สิบสองคอยพยุงชีพไว ้ มันเสริมข้อและ 

กระดูก กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้พละกำลัง ความอดทน กลบความเจ็บปวด  
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ที่ฉันต้องทำก็แค่ยอมมัน ที่ฉันต้องทำก็แค่ไว้ใจมัน และฉันจะรอดไปได้
VQP เรเซอร์สลักอักษรสามตัวนั้นลงบนแขนด้วยแสงจากร่างมนุษย์ 

นับร้อยที่กำลังเผาไหม ้ VQP ผู้อดทนจักมีชัย
บางสิง่ เขาบอกฉนัในคนืกอ่นทีเ่ขาจะตาย ตอ่ใหเ้ปน็สิง่ทีเ่ลก็นอ้ยทีส่ดุ 

ก็เถอะ มีค่าเหนือกว่าผลรวมแห่งสรรพสิ่ง
เรเซอรเ์ขา้ใจวา่ฉนัจะไมม่วีนัทิง้ทคีพัใหต้กทีน่ัง่ลำบากขณะทีต่วัฉนัเอง 

หนีไป ฉันน่าจะรู้ว่าเขาจะช่วยฉันโดยการทรยศต่อฉัน เขาทำแบบนั้นมา 
ตั้งแต่ต้น เขาฆ่าทีคัพเพื่อให้ฉันรอด

ทิวทัศน์ไร้สิ่งโดดเด่นทอดกว้างไปทั่วทุกทิศทาง ดวงอาทิตย์คล้อยลง 
ใกล้ขอบฟ้าไร้เมฆ ลมหนาวบาดผิวหน้าทำให้น้ำตาจับเป็นน้ำแข็งยามร่วงเผาะ  
ระบบที่สิบสองปกป้องเราจากความเจ็บปวดทางกายได้ แต่ไม่อาจช่วยเรา 
จากความเจ็บปวดที่บดขยี้จิตวิญญาณ

หลังจากนั้นหลายชั่วโมง ฉันยังวิ่งไม่หยุดจนแสงสุดท้ายหายไปจาก 
ฟากฟ้าและดาวดวงแรกปรากฏขึ้น ยานแม่ลอยอยู่ที่เส้นขอบฟ้าเช่นนั้น  
ราวกับดวงตาไร้เปลือกตาสีเขียวที่จ้องลงมา ไม่มีทางหนี ไม่มีที่ซ่อน มัน 
ไกลเกินเอื้อม ไม่อาจแตะต้อง แม้ผ่านไปเนิ่นนานหลังมนุษย์คนสุดท้าย 
สลายเป็นผุยผงไปแล้ว มันก็จะยังอยู่ตรงนั้น ไม่ไยดีต่อคำอ้อนวอน ไม่อาจ 
บุกทำลาย อยู่เหนือการหยั่งรู ้ บัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้าถูกโค่นแล้ว

และฉนักว็ิง่ตอ่ไป ผา่นทวิทศันบ์รรพกาลทีไ่รร้อ่งรอยของนำ้มอืมนษุย์  
โลกดงัทีเ่คยเปน็กอ่นความไวเ้นือ้เชือ่ใจและความรว่มมอืจะปลดโซใ่หส้ตัวร์า้ย 
ที่มีนามว่าความก้าวหน้า โลกหวนกลับไปเป็นสู่อดีต ก่อนมนุษย์จะรู้จักมัน 
สวรรค์สาบสูญ สวรรค์หวนคืน ฉันจำรอยยิ้มของวอชได้ ทั้งเศร้าสร้อยและ 
ขมขื่น ผู้ช่วยให้รอด นั่นคือตัวตนของฉันรึ

ว่ิงไปสู่ความว่างเปล่า ว่ิงหนีความว่างเปล่า ว่ิงไปบนดินแดนอันว่างเปล่า 
สีขาวไร้มลทินใต้ฟ้ากว้างเฉยชา ฉันรู้แล้ว ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้ว

ลดประชากรมนุษย์ลงให้ถึงจำนวนที่จะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จากนั้น 
จงึบดขยีค้วามเปน็มนษุยใ์หส้ิน้ซาก เพราะความไวเ้นือ้เชือ่ใจและความรว่มมอื 
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คอืภยัคกุคามสมดลุอนับอบบางของธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ คอืบาปมหนัตท์ีท่ำให้ 
โลกใกล้ล่มสลาย พวกนั้นสรุปว่าหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้ได้คือ 
ทำลายอารยธรรมเสีย ไม่ใช่จากภายนอก แต่จากภายใน หนทางเดียวที่จะ 
ทำลายอารยธรรมมนุษย์ได้คือเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์เสีย

 5 
ฉันวิ่งต่อไปในแดนอันเถื่อนร้าง ยังไม่มีใครไล่ตามมา เมื่อวันคืน 
คล้อยผ่านไป ฉันก็กังวลว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์โฉบมาและมีทีมจู่โจมโรยตัว 
ลงมานอ้ยลง และหนัมากงัวลเรือ่งการรกัษารา่งกายใหอ้บอุน่ หานำ้จดื และ 
โปรตีนที่จำเป็นต่อการยังชีพของร่างต้นอันเปราะบางซึ่งระบบที่สิบสองสิงอยู่ 
ฉันขุดหลุมซ่อนตัว สร้างเพิงไว้นอนพัก เหลากิ่งไม้เป็นหอก ล่ากระต่าย 
และกวางมูสมากินดิบๆ ฉันไม่กล้าจุดไฟแม้จะรู้วิธี ศัตรูเป็นผู้สอนฉันเองที่ 
คา่ยเฮเวน ศตัรสูอนทกุเรือ่งทีฉ่นัจำเปน็ตอ้งรูเ้พือ่เอาตวัรอดในแดนเถือ่นรา้ง  
จากนัน้กม็อบเทคโนโลยตีา่งดาวเพือ่ชว่ยใหร้า่งกายของฉนัปรบัตวัเขา้กบัมนัได ้ 
เขาสอนวิธีฆ่าและวิธีหลบเลี่ยงการถูกฆ่า เขาสอนเรื่องที่มนุษย์หลงลืมไป 
หลังไว้เนื้อเชื่อใจและร่วมมือกันมาหมื่นป ี เขาสอนฉันเรื่องความกลัว

ชีวิตคือวงกลมที่พันธนาการไว้ด้วยความกลัว ความกลัวของผู้ล่า  
ความกลัวของเหยื่อ หากปราศจากความกลัว ชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ ฉัน 
พยายามอธิบายให้ซอมบี้ฟังครั้งหนึ่ง แต่คิดว่าเขาไม่เข้าใจ

ฉันอยู่ในแดนเถื่อนได้สี่สิบวัน ใช ่ ฉันเข้าใจสัญญะที่แฝงอยู่ดี
ฉันอยู่ได้นานกว่านั้น ระบบที่สิบสองสามารถพยุงชีพฉันได้เป็นร้อยปี 

ราชินีมาริกะ นักล่าแห่งบรรพกาลผู้เดียวดาย เปลือกไร้วิญญาณที่คอย 
แทะเลม็กระดกูสตัวต์ายซาก ผูค้รองอาณาจกัรอนัไรค้วามหมาย ไรผู้ต้อ่ตา้น 
จนกระทั่งระบบพังทลายลงในที่สุด และร่างของเธอก็เน่าสลายหรือถูกสัตว์ 
กนิซากกลนืกนิอยา่งตะกละตะกลาม กระดกูกระจายเกลือ่นราวกบัอักขระรนู 
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เสี่ยงทายที่ไม่มีใครอ่านในดินแดนที่ถูกทิ้งร้าง
ฉันกลับไป เมื่อถึงจุดนั้น ฉันก็เข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาไม่ตามมา
วอชนำหน้าฉันไปสองตาเช่นเคย ทีคัพตายไปแล้ว แต่ฉันยังถูก 

พันธนาการไว้ด้วยคำสัญญาที่ไม่เคยให้กับคนที่คงจะตายไปแล้วเช่นกัน แต่ 
คำว่าความน่าจะเป็นนั้นไร้ความหมายไปเสียแล้ว

เขารู้ว่าฉันทิ้งซอมบี้ไม่ได ้ หากฉันยังมีโอกาสช่วยเขา
และมีเพียงหนทางเดียวที่จะช่วยเขาได ้ ซึ่งข้อนั้นวอชก็รู้เช่นกัน
ฉันต้องฆ่าเอแวน วอล์คเกอร์



9





ภาคหนึ่ง

วันที่หนึ่ง
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 6 
แคสซี่

ฉันจะฆ่า เอแวน วอล์คเกอร ์
ไอ้ทุเรศขี้อมพะนำหลงตัวเองชอบทำตัวเป็นปริศนาหน้าบูดตลอดเวลา 

นั่น ฉันจะช่วยให้ดวงวิญญาณครึ่งมนุษย์ครึ่งเอเลี่ยนน่าสงสารแสนทรมาน 
ของเขาพ้นทุกข์ไปเสียที คุณคือแมลงเมย์ฟลาย คือสิ่งที่ผมยอมแลกชีวิตให้ 
ผมตื่นขึ้นเมื่อเห็นตัวเองในแววตาคุณ อี๋ แหวะ

เมื่อคืนฉันอาบน้ำให้แซม เป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์เชียวนะ  
และเขาเกือบทำดั้งฉันหัก หรือพูดให้ถูกคือหัก ซ้ำ ต่างหาก ก็แฟนเก่าของ 
เอแวน (หรือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน หรืออะไรก็นั่นละ) ทำมันหัก 
ครั้งแรกโดยการจับหัวฉันโขกเข้ากับประตูห้องน้องชายฉัน เจ้าเด็กเปรต 
ที่ฉันพยายามช่วยชีวิตไว้ และเป็นคนเดียวกับเจ้าเด็กเปรตที่พยายามทำดั้ง 
ฉันหักอีกรอบคนนี้ เห็นความลักลั่นย้อนแย้งตรงนี้ไหม น่าจะมีสัญลักษณ์ 
อะไรแฝงอยู่ด้วย แต่ตอนนี้ดึกแล้ว และฉันก็ไม่ได้นอนมาตั้งสามวัน ดังนั้น 
ช่างหัวมันเถอะ 

กลับไปพูดเรื่องเอแวนและสาเหตุที่ฉันอยากจะฆ่าหมอนั่นดีกว่า 
สรุปง่ายๆ ก็เพราะเอบีซีนั่นละ
หลังจากแซมชกฉันเข้าที่ดั้งจมูก ฉันก็ถลันออกไปจากห้องน้ำ เปียก 

โชกไปทัง้ตวั และชนเขา้กบัแผงอกของเบน แพรชิ เขา้อยา่งจงั เบนซุม่อยูท่ี ่
ทางเดิน ราวกับว่าทุกสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตแซมอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของเขา เจ้าเด็กเปรตนั่นผรุสวาทคำหยาบคายไล่หลังฉัน ซึ่งเป็นส่วนเดียว 



23

ริ ค  แยน ซี ย์

ที่ยังแห้งอยู่หลังพยายามอาบน้ำให้เขา และเบน แพริช ผู้เป็นข้อพิสูจน์ 
ตัวเป็นๆ ของคำพ่อฉันที่ว่า มีโชคดีกว่ามีสมอง ก็ทำหน้า อะไรเหรอ ติงต๊อง 
ที่ดูน่ารักงี่เง่าเสียจนฉันอยากชกดั้ง เขา ให้หักบ้าง จะได้ดูสมเป็นเบน แพริช 
น้อยลง

“นายน่าจะตายไปแล้ว” ฉันพูดกับเขา ฉันรู้ว่าเพิ่งเขียนไปว่าจะฆ่า 
เอแวน แตค่ณุตอ้งเขา้ใจ โอย๊ ช่างเหอะ ไมม่ใีครไดอ้า่นเจา้สมดุเลม่นีห้รอก  
กว่าฉันจะตายก็คงไม่เหลือคนอ่านหนังสือออกแล้ว ดังนั้นฉันก็ไม่ได้เขียน 
ให้คุณอ่านหรอกนะ คุณนักอ่านในอนาคตผู้ไม่มีตัวตน ฉันเขียนให้ตัวเอง 
ต่างหาก

“ก็คงงั้น” เบนว่า
“ความน่าจะเป็นที่คนที่ฉันรู้จักตั้งแต่  ก่อนนั้น จะยังมีชีวิตอยู่ถึง ตอนนี้ 

อยู่ที่เท่าไหร่กัน” 
เขาคิด หรือแสร้งทำเป็นคิด ผู้ชายก็อย่างนี้ “ประมาณหนึ่งในเจ็ด 

พันล้านมั้ง” 
“ฉันว่าน่าจะเป็นสองในเจ็ดพันล้านมากกว่านะเบน” ฉันตอบ “หรือไม่ 

ก็หนึ่งในสามจุดห้าพันล้าน”
“โอ้โห ขนาดนั้นเชียวเหรอ” เขาพยักพเยิดไปทางห้องน้ำ “นักเก็ต 

เป็นอะไร”
“แซม เขาชือ่แซม ขนืเรยีกเขาวา่นกัเกต็อกีท ี ฉนัจะเสยเขา่ใสน่กัเกต็ 

สองก้อนของนาย”
เขายิม้ จากนัน้กแ็สรง้ทำเปน็เพิง่เขา้ใจความนยัของฉนั หรอืจะเขา้ใจ 

แต่แรกก็ไม่รู้ แต่ก็ช่างเถอะ รอยยิ้มนั้นเปลี่ยนเป็นอาการเม้มปากแน่น 
เหมือนเสียใจที่โดนดูถูก “ของฉันใหญ่กว่านักเก็ตนะ นิดนึงแน่ะ” จากนั้นก็ 
ปิ๊ง! รอยยิ้มกลับมาแล้ว “ให้ฉันคุยกับเขาไหม”

ฉันบอกเขาว่าเอาท่ีสบายใจ ฉันมีเร่ืองอ่ืนต้องทำ อย่างเช่นไปฆ่าเอแวน  
วอล์คเกอร ์

ฉันปึงปังไปตามทางเดิน เข้าไปในห้องนั่งเล่น ซึ่งก็ยังใกล้พอ – หรือ 



24

อุ บั ติ ก า ร ณ์ ถ ล่ ม โ ล ก

จะพูดว่าไม่ไกลพอ  – ได้ยินเสียงแซมตะโกนว่า “ผมไม่สน ซอมบี้ ไม่สน  
ไม่สน ผมเกลียดพี่” เดินผ่านดัมโบ้และเมแกนซึ่งนั่งต่อจิ๊กซอว์ที่ใครสักคน 
ค้นเจอในห้องเด็กอยู่บนโซฟา เป็นฉากจากการ์ตูนดิสนีย์หรืออะไรสักอย่าง  
ทัง้สองหลบตาเมือ่ฉนัเดนิผา่น เหมอืนจะพดูวา่ อยา่สนใจเราเลย เราไมห่า้ม 
เธอหรอก ไม่เป็นไร ไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้น

ระเบียงภายนอกหนาวนรกแตก เพราะฤดูใบไม้ผลิไม่ยอมมาเยือน 
เสียที ฤดูใบไม้ผลิไม่ยอมมาเยือนก็เพราะว่าเหตุการณ์ใกล้สูญพันธุ์นี่ทำให้ 
มันโมโห หรือไม่ก็เพราะพวกนั้นสร้างยุคน้ำแข็งขึ้นรอบใหม่แค่เพราะทำได้  
กจ็ะปลอ่ยใหม้นษุยเ์ผชญิหายนะเฉย  ๆทำไม ในเมือ่ทำใหม้นษุยเ์ผชญิหายนะ 
ในสภาพอดอยาก หิวโหย และหนาวเหน็บได ้ แบบหลังสะใจกว่าตั้งแยะ

เขายืนพิงราวเฉลียงเพื่อผ่อนน้ำหนักข้อเท้าข้างที่ยังบาดเจ็บอยู่ กอด 
ปืนไรเฟิลไว้ สวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตกับกางเกงยีนขาลีบอันเป็นเครื่องแบบ 
ประจำตัว สีหน้าสดใสขึ้นทันตาเมื่อเห็นฉันเปิดประตูมุ้งลวดผาง ดวงตา 
คู่นั้นดื่มด่ำฉัน ช่างสมเป็นเอแวนเสียจริง โหยหาฉันราวกับคนหลงทางไป 
เจอโอเอซิสกลางทะเลทราย 

ฉันตบหน้าเขา
“คุณตบหน้าผมทำไม” เขาถาม หลังจากค้นภูมิปัญญาเยี่ยงเอเลี่ยน 

นับหมื่นปีแต่ไม่เจอคำตอบ
“รู้มั้ยว่าทำไมตัวฉันถึงเปียก” ฉันถาม 
เขาส่ายหน้า “ทำไมคุณถึงตัวเปียก”
“ฉันอาบน้ำให้น้องชาย ทำไมฉันถึงอาบน้ำให้เขา” 
“เพราะตัวเขาสกปรกหรือเปล่า”
“เพราะเหตผุลขอ้เดยีวกนักบัทีฉ่นันัง่เกบ็กวาดกองขยะนีอ่ยูเ่ปน็สปัดาห ์

หลงัจากเรายา้ยเขา้มา” ยายเกรซนัน่อาจจะเปน็ซเูปอรค์รึง่มนษุยค์รึง่เอเลีย่น 
ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะด้วยเทคโนโลยี ที่สวยเหมือนเจ้าหญิงน้ำแข็งจาก 
แดนเหนอื และมหีวัใจทีเ่ยน็ชาไมแ่พก้นั แตห่ลอ่นเปน็แมบ่า้นทีห่ว่ยแตกมาก  
ฝุ่นกองสุมอยู่ทุกซอกทุกมุมอย่างกับกองหิมะ เชื้อราขึ้นซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ 
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ส่วนห้องครัวนั้นน่าจะทำให้พวกบ้าสะสมของดูกระจอกไปเลย “เพราะมันคือ 
สิ่งที่มนุษย์ ทำ กันไงล่ะ เอแวน เราไม่อาศัยอยู่ในที่โสโครก เราอาบน้ำ เรา 
สระผม เราแปรงฟัน เราโกนขนที่ไม่ต้องการ –”

“แซมต้องโกนหนวดแล้วรึ” เขาพยายามทำตลก
งี่เง่าที่สุด
“หุบปาก! ฉันพูดอยู่ เวลาฉันพูด นายห้ามพูด เวลานายพูด ฉัน 

ไมพ่ดู นัน่คอือกีสิง่ทีม่นษุยท์ำกนั พวกเขาเคารพกนัและกนั เคารพ เอแวน”
เขาพยักหน้าอย่างเคร่งขรึม “เคารพ” เขาทวนคำ ทำให้ฉันโกรธยิ่ง 

กว่าเดิม เขาคิดจะ ปลอบ ฉัน
“ทกุอยา่งเปน็เรือ่งของการเคารพกนั การทำตวัใหส้ะอาด ไมเ่หมน็หึง่ 

เหมือนหม ู เป็นเรื่องของการรู้จักเคารพกันทั้งนั้น”
“หมูไม่ได้เหม็นเสียหน่อย”
“หุบปาก”
“ผมก็แค่โตขึ้นมาในไร่”
ฉันส่ายหน้า “ไม่ละ ไม่ใช่แค่นั้น ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ ส่วนของนายที่ 

ฉันตบไปน่ะไม่ได้โตขึ้นในไร่บ้าบอที่ไหน”
เขาพงิปนืไรเฟลิเขา้กบัระเบยีง เดนิกะเผลกไปทีช่งิชา้ นัง่ลง สายตา 

เหม่อมองไปไกล “ไม่ใช่ความผิดผมเสียหน่อยที่แซมต้องอาบน้ำ”
“เป็นความผิดนายส ิ เรื่องทั้งหมดนี่เป็นความผิดนาย”
เขามองหนา้ฉนั นำ้เสยีงราบเรยีบ “แคสซี ่ ผมวา่คณุควรจะกลบัเขา้ไป 

ข้างใน”
“ทำไม ก่อนนายจะโมโหเหรอ เอาเลย โมโหเสยีทสีิ ฉนัอยากเหน็จงั 

ว่าจะเป็นยังไง”
“คุณกำลังหนาว”
“เปล่าเสียหน่อย” ทันใดนั้นฉันก็ตระหนักว่าตัวสั่นขนาดไหน หลังยืน 

ตัวเปียกโชกอยู่หน้าเขาแบบนี้ น้ำเย็นเฉียบไหลอาบแผ่นหลังไปตามแนว 
สนัหลงั ฉนักอดอกแนน่และบงัคบัใหฟ้นั (เพิง่แปรงเสรจ็ สะอาดสดุๆ) หยดุ 
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กระทบกันเสียที
“แซมท่องเอบีซีไม่ได้แล้ว” ฉันบอกเขา
เขาจ้องหน้าฉันอยู่สี่วินาทีเต็ม “ขอโทษนะ คุณว่าอะไร”
“เอบีซี ตัวอักษรไง นายคนเลี้ยงหมูอวกาศ”
“เหรอ” เขาละสายตาจากใบหน้าของฉันไปยังถนนว่างเปล่าที่อีกฟาก 

ของลานอันเปลี่ยวร้างซึ่งทอดไปจนสุดขอบฟ้าอันโล่งร้าง ถัดจากนั้นไปก็ 
เป็นถนน ป่า ทุ่ง เมืองเล็กเมืองใหญ่อันรกร้างอีกมากมาย โลกทั้งใบกลาย 
เป็นน้ำเต้าที่ถูกควักไส้ทิ้ง เป็นถังขยะแห่งความว่างเปล่า เพราะฝีมือสิ่งมี 
ชีวิตอย่างเขา อะไรก็ตามที่เขาเคยเป็น ก่อนจะยัดเยียดตัวเองเข้าไปในร่าง 
มนุษย์ เหมือนมือที่สอดเข้าไปในตูดหุ่นเชิด

เขาโน้มตัวไปข้างหน้าและถอดเสื้อแจ็กเก็ตออก เสื้อทีมโบว์ลิ่งงี่เง่า 
ตัวเดียวกับที่สวมตอนไปโผล่ที่โรงแรมหลังนั้น (ทีมเออร์บานาพินเฮด) และ 
ยื่นมันให้ฉัน

“ขอร้องละ”
บางทีฉันคงไม่ควรจะรับมัน ก็เรื่องมันซ้ำซากใช่ไหมล่ะ ฉันหนาว  

เขาทำใหฉ้นัอุน่ ฉนัเจบ็ เขารกัษาฉนั ฉนัหวิ เขาปอ้น ฉนัลม้ เขาพยงุขึน้  
ฉันเหมือนหลุมบนชายหาดที่น้ำคอยจะเอ่อท่วมตลอดเวลา 

ฉันไม่ใช่คนตัวโต แจ็กเก็ตนั้นทำเอาฉันจมหายไป ความอบอุ่นจาก 
ร่างกายของเขาก็ด้วย มันทำให้ฉันนิ่งขึ้น ไม่ใช่เพราะความอบอุ่นนั้นมาจาก 
ร่างกายของเขาหรอกนะ ความอบอุ่นที่ไหนก็ช่วยทั้งนั้น

“อกีสิง่หนึง่ทีม่นษุยท์ำกนัคอืทอ่งเอบซี”ี ฉนัพดู “จะไดอ้า่นหนงัสอืออก  
จะได้เรียนรู้อะไรต่อมิอะไร อย่างเช่นประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และทกุศาสตรท์ีน่กึชือ่ออก รวมถงึเรือ่งทีส่ำคญัจรงิๆ อยา่งศลิปะ วฒันธรรม  
และศรัทธา ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น ทำไมสิ่งนั้นถึงไม่เกิด และทำไมทุกสิ่ง 
ถึงมีขึ้นตั้งแต่ทีแรก” 

เสยีงของฉนัสัน่เครอื ภาพนัน้ปรากฏขึน้โดยไมไ่ดร้บัเชญิอกีแลว้ ภาพ 
พ่อลากรถเข็นสีแดงมีหนังสือกองอยู่เต็มหลังคลื่นลูกที่สามเข้าโจมตี และ 
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คำเทศนาของพอ่ทีว่า่เราจะรกัษาองคค์วามรูไ้วเ้พือ่ฟืน้ฟอูารยธรรมขึน้มาใหม ่ 
ทันทีที่กำจัดปัญหาเอเลี่ยนขี้ปะติ๋วนี่เสร็จ ให้ตายสิ ช่างน่าเศร้า ช่างน่า 
เวทนาเหลือเกิน ชายหัวล้านไหล่คู้ค่อม เดินซอยเท้าไปบนถนนอันว่างเปล่า  
ลากหนังสือที่ค้นมาจากห้องสมุดเต็มคันรถ ขณะที่คนอื่นพากันลักขโมย 
อาหารกระปอ๋ง อาวุธ และอปุกรณช์า่งเพือ่ปอ้งกนับา้นตนจากโจรปลน้สะดม 
แต่พ่อกลับคิดว่าสิ่งที่ควรทำคือกักตุนหนังสืออ่านเล่น

“เขาหัดท่องใหม่ได้นี่” เอแวนว่า “คุณสอนเขาได้”
ฉันต้องใช้กำลังใจทั้งหมดที่มีบังคับตัวเองไม่ให้ตบหน้าเขาอีกฉาด  

กาลครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์คนสุดท้ายบนผืนโลก ซึ่งทำให้ 
ฉันเป็นตัวแทนของมนุษยชาติทั้งมวล ไม่ได้มีแต่เอแวนหรอกที่ติดหนี้อัน 
ไมอ่าจชดใช ้ ฉนัคอืมนษุยชาต ิ สว่นเขาคอื พวกนัน้ และหลงัจากสิง่ทีพ่วกนัน้ 
ทำกับเรา มนุษยชาติก็ควรจะกระทืบพวกนั้นให้แหลกเป็นชิ้นๆ 

“นั่นไม่ใช่ประเด็น” ฉันบอกเขา “ประเด็นคือฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวก 
นายถึงต้องใช้วิธีนี้ พวกนายฆ่าเราโดยไม่ต้อง  โหดร้ายทารุณ ขนาดนี้ก็ได้  
รู้ไหมว่าเมื่อคืนฉันได้รู้อะไรอีก นอกจากเรื่องที่ว่าน้องชายเกลียดฉันเข้า 
กระดูกดำ เขาไม่ได้ลืมแค่เอบีซีนะ เขาจำหน้าแม่ของเราไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ  
เขาจำ หน้า แม่ตัวเองไม่ได้” 

จากนัน้ฉนักก็ลัน้ไมอ่ยู่ ฉนักระชบัเสือ้ทมีพนิเฮดงีเ่งา่แนน่แลว้ปลอ่ยโฮ 
ออกมา เพราะฉนัไมส่นแลว้วา่เอแวนจะเหน็ฉนัรอ้งไหไ้หม เพราะถา้จะมใีคร 
ควรไดเ้หน็กต็อ้งเปน็เขานีล่ะ พลซุม่ยงิทีล่อบสงัหารคนจากระยะไกล อบอุน่ 
อยู่ในบ้านไร่แสนสบาย ขณะที่ยานแม่ซึ่งอยู่ถัดขึ้นไปเบื้องบนสองร้อยเมตร 
เริ่มการทำลายล้างที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สามระลอก คร่าชีวิตคนไปห้าแสนใน 
ระลอกแรก อกีหลายลา้นในระลอกทีส่อง หลายพนัลา้นในระลอกทีส่าม และ 
ขณะทีโ่ลกลกุเปน็ไฟ เอแวน วอล์คเกอร ์ กน็ัง่รมควนันอ่งกวาง เดนิเลน่ในปา่  
และนั่งขัดเล็บอย่างสบายอุราอยู่ริมกองไฟ 

เขาควรจะได้เห็นโฉมหน้าของความทรมานที่มนุษย์ต้องเผชิญในระยะ
ประชิด เขาทำตัวเป็นยานแม่นานเกินไปแล้ว ลอยตัวอยู่เหนือเร่ืองน่าสะพรึง 
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กลัวทั้งหลาย เหินห่าง ไกลเกินเอื้อม เขาต้องได้เห็นมันกับตา สัมผัสมัน 
กับมือ ดมกลิ่นมันด้วยจมูกได้รูปที่ไม่เคยหัก 

อยา่งทีแ่ซมมีต่อ้งเผชญิ ฉนัอยากวิง่กลบัไปขา้งใน กระชากนอ้งขึน้มา 
จากอ่างอาบน้ำ ลากเขาท้ังท่ียังเปลือย  ๆออกมาท่ีระเบียงให้เอแวน วอล์คเกอร์  
นับซี่โครงบานๆ คลำข้อมือเล็กจ้อย ลูบขมับที่ซูบตอบ สำรวจแผลเป็นและ 
แผลพุพองทั้งหลายบนร่างของเด็กชายตัวน้อยที่ถูกเขาทรมาน เด็กชายที่ 
ถูกเขาล้วงความทรงจำในสมองไปสิ้น ที่ถูกเขาเติมหัวใจให้เต็มไปด้วยความ 
เกลียดชัง สิ้นหวัง และโทสะอันไร้ประโยชน์

เอแวนตั้งท่าจะลุกขึ้น เขาคงจะดึงฉันเข้าไปในอ้อมแขน ลูบผมฉัน  
ปาดน้ำตาให้ และพึมพำว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี เพราะนั่นคือท่าไม้ตาย 
ของเขา แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ เขานั่งลงตามเดิม

“ผมบอกคุณแล้ว แคสซี่” เขาพูดเสียงแผ่ว “ผมไม่ได้อยากให้มันเป็น 
แบบนี ้ ผมคัดค้านแล้ว”

“จนกระท่ังนายยอมตามน้ำไป” ฉันยังกล้ันสะอ้ืนไม่สำเร็จ คำว่า ตามน้ำ 
ยืดออกเป็นสามพยางค์ “และหมายความว่ายังไงที่ว่านายไม่อยากให้มันเป็น 
‘แบบนี้’ ” 

เขาถา่ยนำ้หนกัไปมา ชงิชา้โยก ดวงตาเลือ่นกลบัไปจบัถนนวา่งเปลา่ 
“เราจะอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกคุณไปตลอดกาลก็ได้ ซ่อนตัวอย่างนั้น ไม่มี 
ใครจบัได้ เราจะแฝงตวัเขา้ไปในหมูผู่น้ำของคณุกไ็ด้ เราจะแบง่ปนัความรูท้ีม่ ี 
เพิม่ศกัยภาพของคณุเปน็นบัรอ้ยนบัพนัเทา่ เรง่ววิฒันาการของพวกคณุกไ็ด ้ 
เราสามารถมอบสิ่งที่พวกคุณต้องการมาตลอด ทว่าไม่เคยได้ครอบครอง”

“อะไรล่ะ” ฉันสูดน้ำมูกกลับเข้าไป ฉันไม่มีทิชชู และไม่สนใจด้วยซ้ำ 
ว่ามันจะน่าขยะแขยงแค่ไหน การมาเยือนทำให้นิยามของคำว่า น่าขยะแขยง 
เปลี่ยนไปตลอดกาล

“สันติภาพ” เขาตอบ 
“ทำได้ แต่ไม่ทำ”
เขาพยักหน้า “เม่ือข้อเสนอน้ันถูกปฏิเสธ ผมก็ต่อรองขอวิธีท่ี...เร็วกว่า”
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“เร็วกว่ารึ”
“อกุกาบาต คณุไมม่เีทคโนโลยทีีจ่ะหยดุมนั และไมม่เีวลาดว้ย ตอ่ให้ 

มีเทคโนโลยีก็เถอะ เป็นวิธีที่ง่าย แต่เลอะเทอะ โลกนี้จะไม่เหมาะแก่การอยู ่
อาศัยไปอีกพันปี” 

“แล้วไงล่ะ พวกนายมีแต่จิตล้วนๆ  ไม่ใช่หรือไง เป็นอมตะเหมือน 
เทพเจ้า กะอีแค่พันปีจะเดือดร้อนตรงไหนกัน”

ดเูหมอืนคำตอบของคำถามนัน่จะซบัซอ้นมาก หรอืไมเ่ขากแ็คไ่มอ่ยาก 
บอก 

จากนั้นเขากพ็ูดวา่ “เรามสีิ่งที่คณุเฝ้าฝันถึงเปน็หมืน่ป ี มานานหมืน่ป ี
แล้ว” เขาหัวเราะห้วนๆ ทว่าไร้อารมณ์ขัน “มีชีวิตอยู่โดยปราศจากความ 
เจ็บปวด ความหิวโหย ความต้องการทางกายภาพใดๆ แต่ความเป็นอมตะ 
ก็มีราคาค่างวดของมัน เมื่อปราศจากร่างกาย เราก็สูญเสียสิ่งที่ติดมากับมัน 
เชน่ การเปน็ตวัของตวัเอง ความดงีาม ความเมตตา” เขาแบมอืทัง้สองขา้ง  
ราวกับจะให้เห็นว่ามันว่างเปล่า “ไม่ได้มีแต่แซมหรอกที่ลืมเอบีซีไปแล้ว”

“ฉันเกลียดนาย” ฉันว่า
เขาส่ายหน้า “ไม ่ คุณไม่เกลียดผมหรอก”
“แต่ฉันอยากจะเกลียดนาย”
“ผมหวังว่าคุณจะทำไม่สำเร็จ”
“อย่าโกหกตัวเองเลยเอแวน นายไม่ได้รักฉัน นายรัก ภาพ ของฉันใน 

หัวนายต่างหาก สมองนายเละเทะไปหมดแล้ว นายรักสิ่งที่ฉันเป็นตัวแทน”
เขาเอียงคอ ดวงตาสีน้ำตาลเป็นประกายสุกใสยิ่งกว่าดวงดาว “คุณ 

เป็นตัวแทนของอะไร แคสซี่”
“สิ่งที่นายคิดว่าเสียไปแล้ว สิ่งที่นายคิดว่าไม่มีวันได้มา แต่ฉันไม่ใช่ 

สิ่งนั้น ฉันเป็นแค่ฉัน” 
“แล้วคุณเป็นใคร”
ฉันรู้ว่าเขาหมายถึงอะไร แต่ฉันก็ไม่เข้าใจสักนิดว่าเขาหมายถึงอะไร 

 มันก็เป็นเช่นนั้น สิ่งที่กั้นกลางระหว่างเรา สิ่งที่เราทั้งสองไม่อาจบรรยาย 


