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เวลส์

บทที่ 1

ไมมี่ใครอยากยนื อยูใ่กลห้ลมุศพ แมว้า่สมาชกิของพวกหนึง่รอ้ยจะถกูฝงั 

อยู่ในสุสานที่จัดขึ้นอย่างลวกๆ  ไปถึงสี่คนแล้ว คนอื่นๆ  ที่เหลือก็ยังทำใจ 

ไม่ค่อยได้กับการเอาศพไปฝังไว้ใต้พื้นดินอยู่ดี

	 ไม่มีใครอยากจะยืนหันหลังชนต้นไม้ด้วยเช่นกัน หลังการโจมตีในคร้ังน้ัน 

แมแ้ตเ่สยีงพุม่ไมด้งัสวบสาบกเ็พยีงพอแลว้ทีจ่ะทำใหผู้ร้อดชวีติทัง้หลายสะดุง้ 

สดุตวั ดงันัน้คนเกอืบหนึง่รอ้ยจงึมาบอกลาแอชเชอรโ์ดยยนืเบยีดเสยีดกนัเปน็ 

รูปครึ่งวงกลมอยู่หน้าหลุมฝังศพ สายตาของพวกเขาเคลื่อนหลุกหลิกไปมอง 

ศพทีมองเงามืดในป่าที

	 เสียงเปรี๊ยะๆ ของกองไฟที่ช่วยให้อุ่นใจก็เงียบลงไปอย่างชัดเจน ฟืน 

ของพวกเขาหมดไปตัง้แตเ่มือ่คนืนี ้ และกไ็มม่ใีครอยากจะออกไปเกบ็เพิม่ดว้ย 

เวลส์คงจะไปเองแล้วถ้าเขาไม่มัวแต่ยุ่งอยู่กับการขุดหลุมฝังศพ ซึ่งก็เป็น 

หนา้ทีท่ีไ่มม่ใีครอาสาจะทำอกีเชน่กนั เวน้แตอ่รีคิ เดก็ชาวอารค์าเดยีทีต่วัสงู 

ผู้เงียบขรึม

	 “เราแนใ่จเหรอวา่เขาตายแลว้จรงิๆ” มอลลีก่ระซบิพลางเขยบิออกหา่ง 

จากหลมุลกึนั้น ราวกบักลัวว่ามนัจะกลนืเธอลงไปดว้ย มอลลีอ่ายุแค่สิบสาม 
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แตก่ย็งัดเูดก็กวา่นัน้ หรอือยา่งนอ้ยกเ็คยดเูดก็กวา่นัน้ เวลสน์กึถงึตอนทีเ่ขา 

ชว่ยเธอออกมาตอนยานตก ตอนนัน้แกม้ของเธอเปรอะไปดว้ยนำ้ตาและขีเ้ถา้ 

แต่ตอนนี้ใบหน้าของเด็กสาวเล็กผอมจนแทบจะเรียกได้ว่าซูบตอบเลยทีเดียว 

บนหน้าผากยังมีรอยแผลที่ดูเหมือนไม่ได้รับการทำแผลอย่างเหมาะสมอีก 

ต่างหาก

	 สายตาของเวลส์เบือนไปมองคอของแอชเชอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ มอง 

ไปยังแผลหยักๆ  ตรงตำแหน่งที่ลูกธนูปักคอของเขา ผ่านมาสองวันแล้วที่ 

แอชเชอร์ตาย สองวันนับตั้งแต่ที่มีเงาร่างลึกลับปรากฏขึ้นบนสันเขา ทำให้ 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวอาณานิคมถูกสอนมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาคิดว่า 

ตัวเองรู้ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ

	 พวกเขาถกูสง่มายงัโลกในฐานะตวัอยา่งทดลองมชีวีติ เปน็คนกลุม่แรก 

ที่ได้เหยียบดาวเคราะห์ดวงนี้ในช่วงสามร้อยป ี แต่พวกเขาคิดผิด

	 คนบางกลุ่มไม่เคยจากไปไหน

	 ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก เวลส์ไม่รู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติจนกระทั่ง 

แอชเชอร์ล้มลงไป แอชเชอร์สำลักครอกๆ ขณะคลำๆ ดึงๆ ลูกธนูที่ปักคออยู่  

นั่นคือตอนที่เวลส์หันขวับไปข้างหลัง...และเห็นคนเหล่านั้น เงาร่างดำๆ ของ 

คนแปลกหน้าเบื้องหน้าพระอาทิตย์ตกดินนั้นดูเหมือนปีศาจมากกว่ามนุษย์  

เวลส์กะพริบตาถี่ๆ ใจหนึ่งนึกหวังให้เงาร่างเหล่านั้นอันตรธานหายไป ไม่มี 

ทางที่คนพวกนั้นจะมีอยู่จริง

	 แต่ภาพหลอนยิงธนูไม่ได้

	 หลงัจากเสยีงรอ้งขอความชว่ยเหลอืของเวลสเ์งยีบไปโดยไมม่ใีครไดย้นิ 

เขาก็รีบแบกแอชเชอร์ไปที่เต็นท์พยาบาล ในนั้นมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ที่พวกเขากู้ออกมาได้จากกองไฟ แต่มันก็ไร้ประโยชน์ กว่าเวลส์จะลนลาน 

ควานหาผ้าพันแผลมาได ้ แอชเชอร์ก็จากไปแล้ว

	 มี  คน  อยู่บนโลกได้อย่างไรกัน เป็นไปไม่ได้ ไม่มีใคร  รอดชีวิตจาก 

มหาภยัพบิตั ิ นัน่เปน็สิง่ทีโ่ตแ้ยง้ไมไ่ดเ้ชน่เดยีวกบัความจรงิซึง่ฝงัรากลกึอยูใ่น 
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หัวของเวลส์ว่าน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส หรือดาวเคราะห์ 

ทั้งหลายย่อมหมุนรอบดวงอาทิตย์ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้เห็นด้วยตาของ 

ตัวเอง ผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ลงมาพร้อมกับยานของอาณานิคม  

ชาวโลก

	 “เขาตายแล้ว” เวลส์พูดกับมอลลี่ขณะที่เขาลุกขึ้นยืนอย่างหมดแรง 

ก่อนที่จะรู้ตัวว่าเกือบทุกคนกำลังจ้องเขา เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน สีหน้า 

ของคนเหล่านี้ถ้าไม่ได้แสดงความเกลียดชังออกมาตรงๆ ก็จะเปี่ยมไปด้วย 

ความหวาดระแวง ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าลูกชายของสมุหนายกจะถูกส่งตัวไป 

คุมขังจริงๆ มันจึงง่ายเสียยิ่งกว่าที่แกรห์มจะหว่านล้อมให้ทุกคนเชื่อว่าเวลส ์

ถูกส่งมาเป็นสายให้พ่อตัวเอง แต่ในยามน้ัน ทุกคนกำลังมองเขาด้วยสายตา 

คาดหวัง

	 ท่ามกลางความโกลาหลหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ เวลส์ได้จัดทีม 

ขึ้นมาเก็บรวบรวมข้าวของที่เหลืออยู่และสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบถาวร ความ 

สนใจในสถาปัตยกรรมบนโลกที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้พ่อผู้เคร่งเครียดของเขา 

ตอ้งหวัเสยีมาแลว้ ตอนนีก้ลบัทำใหเ้วลสส์ามารถออกแบบบา้นไมส้ามหลงัได ้ 

บ้านพักเหล่านั้นตั้งอยู่ใจกลางทุ่งโล่ง

	 เวลส์เงยหน้ามองฟ้าที่เริ่มมืด เขาคงจะยอมทุกอย่างแลกกับการให้ 

สมหุนายกไดม้าเหน็บา้นพกัเหลา่นี้	 ไมใ่ชเ่พือ่พสิจูนต์วัเองหรอืวา่อะไร...ไมใ่ช่ 

หลงัจากทีเ่ขาไดเ้หน็พอ่ถกูยงิบนชัน้ปลอ่ยยาน	 ความชงิชงัของเวลสเ์หอืดหาย 

ไปเร็วพอๆ  กับที่สีเลือดเหือดหายไปจากแก้มของสมุหนายก ตอนนี้เวลส์ 

ขอเพียงแค่ว่าวันหนึ่ง พ่อของเขาจะมีโอกาสได้เรียกโลกว่าบ้าน ชาวอาณา- 

นคิมทีเ่หลอืควรจะตามลงมาเมือ่มกีารประเมนิแลว้วา่สภาพบนโลกนัน้ปลอดภยั  

แต่ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปยี่สิบเอ็ดวันแล้วโดยไม่มีแม้แต่แสงวูบวาบบนท้องฟ้า

	 ขณะที่เวลส์ลดสายตาลงมองพื้น ความคิดของเขาก็หวนกลับไปสู่งาน 

ที่ต้องทำตรงหน้า การบอกลาเด็กชายที่กำลังจะถูกส่งไปยังสถานที่พำนัก 

อันมืดมิดกว่าท้องฟ้าในยามนี้
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	 เด็กสาวคนหนึ่งที่ยืนข้างเวลส์ตัวสั่นเทิ้ม “เราเร่งมือกันหน่อยได้ไหม”  

เธอว่า “ฉันไม่อยากจะยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคืนหรอกนะ”

	 “ระวังน้ำเสียงของตัวเองหน่อย” เด็กสาวอีกคนที่ชื่อเคนดัลล์เอ็ด  

ริมฝีปากบอบบางของเธอเบ้อย่างไม่พอใจ ในตอนแรกเวลส์นึกว่าเธอเป็น 

เพื่อนร่วมยานฟีนิกซ์เสียอีก แต่สุดท้ายเขาก็พบว่าแววตาถือดีและสำเนียง 

ห้วนๆ ของเธอนั้นเป็นแค่การเลียนแบบบรรดาเด็กสาวที่เติบโตมาพร้อมกับ 

เวลสเ์ทา่นัน้ นีเ่ปน็พฤตกิรรมปกตขิองเดก็  ๆชาววลัเดน็และอารค์าเดยี แตเ่ขา 

ก็ยังไม่เคยเจอใครที่ทำได้ใกล้เคียงเท่าเคนดัลล์มาก่อน

	 เวลส์มองหาแกรห์ม ชาวฟีนิกซ์อีกเพียงหนึ่งเดียวนอกจากเวลส์และ 

คลาร์ก ปกติแล้วเวลส์จะไม่ชอบให้แกรห์มแสดงบทหัวหน้ากลุ่ม แต่แกรห์ม 

ก็เป็นเพื่อนของแอชเชอร ์ และเหมาะที่จะเปน็ผู้กล่าวอำลาในงานศพมากกว่า 

เวลส ์ แตแ่กรหม์เปน็อกีหนึง่คนทีไ่มม่ารว่มงานศพ...คลารก์กด็ว้ย เธอออกไป 

ช่วยเบลลามีตามหาน้องสาวในช่วงไฟไหม้ และทิ้งคำพูดเผ็ดร้อนห้าคำที่เธอ 

ตวาดใส่เวลส์ก่อนจากไป นาย - ทำลาย - ทุกอย่าง - ที่นาย - แตะต้อง

	 เสียงสวบสาบดังขึ้นในดงไม ้ ตามมาด้วยเสียงตกใจเฮือกดังขึ้นในกลุ่ม 

คน เวลส์ดึงมอลลี่ไปอยู่ข้างหลังเขาทันทีด้วยสัญชาตญาณ มืออีกข้างคว้า 

พลั่ว

	 แกรหม์กา้วเขา้มาในลานโลง่ ขา้งๆ เขาคอืเดก็ชาวอารค์าเดยีสองคน... 

อาซูม่ากับดีมิทรี...และเด็กสาวชาววัลเด็นอีกคนที่ชื่อไลล่า เด็กหนุ่มทั้งสาม 

แบกท่อนไม้มาเต็มอ้อมแขน ส่วนไลล่าหนีบกิ่งไม้มาด้วยสองสามกิ่ง

	 “ขวานเล่มอื่น  อยู่นี่ นี่เอง” เด็กชาววัลเด็นที่ชื่ออันโตนิโอพูดขึ้น เขา 

เพ่งมองอุปกรณ์ชิ้นนั้นที่สะพายอยู่บนไหล่ของอาซูม่ากับดีมิทรี “เราต้องใช้ 

มันเมื่อตอนบ่าย พวกนายรู้ไหม”

	 แกรห์มเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งขณะมองสำรวจบ้านพักหลังใหม่ สุดท้าย 

พวกเขาก็สร้างบ้านเป็นเสียที ครั้งนี้ไม่มีช่องโหว่บนหลังคาแล้ว ซึ่งก็ 

หมายความว่าตอนกลางคืนมันคงจะอุ่นขึ้นมากและแห้งกว่าเดิมมาก แต่ไม่มี 
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สิ่งปลูกสร้างหลังไหนที่มีหน้าต่าง เพราะนั่นกินเวลานานเกินไป และถ้าไม่มี 

กระจกหรือพลาสติกกรบุานหน้าต่าง มนักแ็ทบเปน็อยา่งอืน่ไปไมไ่ดน้อกจาก 

รูโหว่บนผนังเท่านั้น

	 “เชือ่ฉนัเถอะ มนัสำคญักวา่แนน่อน” แกรหม์พดูพลางยกทอ่นไมท้ีแ่บก 

อยู่ขึ้น

	 “ฟืนเหรอ” มอลลี่ถาม เธอสะดุ้งเมื่อแกรห์มแค่นหัวเราะหึๆ 

	 “ไม่ใช่ หอก  ต่างหาก กระท่อมไม้สองสามหลังนี่มันไม่ช่วยให้เรา 

ปลอดภยัไดห้รอกนะ เราตอ้งปอ้งกนัตวัเอง ครัง้หนา้ถา้ไอเ้วรพวกนัน้โผลม่า  

เราจะต้องพร้อมรับมือ” สายตาของแกรห์มเบือนไปยังแอชเชอร์ แล้วสีหน้า 

อันไม่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาวูบหนึ่ง โทสะกับความหยิ่งผยอง 

ที่เคลือบอยู่บนหน้าเขายามปกติบัดนี้ปริแตก เผยให้เห็นอะไรบางอย่างที่ 

คล้ายคลึงกับความเศร้าสร้อยอย่างแท้จริง

	 “นายอยากมาร่วมพิธีแป๊บหนึ่งไหม” เวลส์ถามเสียงอ่อนลง “ฉันคิด 

ว่าเราควรจะกล่าวอะไรกับแอชเชอร์สักหน่อย นายรู้จักเขาดี เพราะงั้นนาย 

อาจจะอยาก...”

	 “ดูเหมือนนายจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่” แกรห์มตัดบท เขา 

เลี่ยงไม่มองศพของแอชเชอร์ด้วยการหันมาสบตาเวลส์ “ตามสบายเถอะ  

สมุหนายก”

	 พอถึงตอนที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว เวลส์กับอีริคก็โกยดินกลบ 

หลมุศพเปน็ครัง้สดุทา้ยในขณะทีพ่รยิาเอาพวงดอกไมไ้ปคลอ้งรอบปา้ยหลมุศพ 

ไม ้ คนอืน่ๆ ทีเ่หลอืทยอยเดนิออกไป ถา้ไมใ่ชเ่พือ่เดนิหนทีีฝ่งัศพกค็งเพือ่ไป 

จับจองที่ว่างในบ้านพักหลังใหม่ แต่ละหลังจุได้ยี่สิบคนสบายๆ	 หรือสามสิบ 

ถ้าทุกคนเหนื่อย...หรือหนาว...จนขี้เกียจจะบ่นถ้าหากมีขาใครไม่รู้มาพาดบน 

กองผ้าห่มไหม้ๆ ดำๆ	 หรือศอกใครไม่รู้โดนหน้า

	 เวลสผ์ดิหวงักจ็รงิ แตก่ไ็มไ่ดแ้ปลกใจอะไรทีพ่บวา่ไลลา่ไปจองบา้นพกั 

หลังหนึ่งให้แกรห์มกับพรรคพวกอีกแล้ว ทำให้เด็กๆ  ที่อายุน้อยกว่าต้อง 
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นอนสัน่เทิม้ทา่มกลางอากาศหนาวเยน็ในทุง่โลง่สลบักบัอาการหวาดผวาเงามดื 

ทีเ่คลือ่นไหววบูวาบรอบ  ๆบรเิวณ แมจ้ะมกีารด์อาสาเฝา้ยามให ้ คนทีถ่กูทิง้ไว ้

ข้างนอกก็คงจะไม่ได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มอยู่ดี

	 “นี่” เวลส์เรียกแกรห์มซึ่งเดินผ่านมาพอดี ในมือเขาถือหอกที่เพิ่งทำ 

เสร็จไปแค่ส่วนเดียว “เมื่อคืนนี้นายกับดีมิทรีจะเฝ้ายามกะสอง งั้นทำไม 

พวกนายถึงไม่มานอนข้างนอกล่ะ ฉันจะได้ไปตามง่ายหน่อยตอนเปลี่ยนกะ”

	 ก่อนที่แกรห์มจะทันได้ตอบอะไร ไลล่าก็เดินนวยนาดเข้ามาเกาะแขน 

แกรห์ม “นายสัญญาแล้วนะว่าคืนนี้นายจะอยู่กับฉัน ฉันกลัวจนไม่กล้านอน 

คนเดียวแล้วเนี่ย” เธอเอ่ยเสียงแหลมระทวยผิดกับเสียงพูดห้วนๆ  ตามปกติ 

ลิบลับ

	 “โทษทีนะ” แกรห์มยักไหล่ให้เวลส์ เวลส์รับรู้ได้ถึงเค้าความถือดีใน 

น้ำเสียงของแกรห์ม “ฉันเกลียดที่ต้องผิดคำพูดน่ะ” แกรห์มโยนหอกเล่มนั้น 

มาให้เวลส์ซึ่งรับเอาไว้ด้วยมือเพียงข้างเดียว “ฉันขอเฝ้ายามคืนพรุ่งนี้แทน 

แล้วกัน ถ้าพวกเรายังไม่ตายกันหมดซะก่อน”

	 ไลลา่ทำเปน็ตวัสัน่เกนิจรงิ “แกรหม์” เธอเอด็ “นายไมค่วรจะพดูอะไร 

อย่างนั้นนะ!”

	 “ไม่ต้องห่วงน่า ฉันจะปกป้องเธอเอง” แกรห์มโอบไลล่าเอาไว้ “หรือ 

ถ้าไม่สำเร็จ เธอก็มั่นใจได้เลยว่าคืนสุดท้ายบนโลกของเธอจะต้องเป็นคืน 

ที่เยี่ยมยอดที่สุดในชีวิตแน่” ไลล่าหัวเราะคิกคัก เวลส์ต้องห้ามใจไม่ให้เผลอ 

กลอกตา

	 “พวกนายนา่จะไปนอนขา้งนอกทัง้คู”่ อรีคิพดูขณะทีเ่ขาโผลอ่อกมาจาก 

เงามืด “คนที่เหลือจะได้นอนพักบ้าง”

	 แกรหม์หวัเราะหึๆ 	 “อยา่คดิวา่ฉนัไมเ่หน็เฟลกิซแ์อบยอ่งออกมาจากฟกู 

ของนายเมื่อเช้านี้นะ อีริค ถ้าจะมีอะไรที่ฉันทนไม่ได้ ก็พวกปากว่าตาขยิบ 

นี่ละ”

	 ใบหน้าของอีริคปรากฏรอยยิ้มที่หาดูได้ยากยิ่งขึ้นมาวูบหนึ่ง “จริง  
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แต่นายก็ไม ่ได้ยินเสียง เรานี่”

	 “ไมเ่อานา่” ไลลา่ดงึแกรหม์ใหอ้อกเดนิ “รบีไปกอ่นทีแ่ทมซนิจะยกเตยีง 

ของเราให้คนอื่นเถอะ”

	 “นายอยากให้ฉันช่วยเฝ้ากะนี้เป็นเพื่อนไหม” อีริคหันไปมองเวลส์

	 เวลสส์า่ยหนา้ “ไมเ่ปน็ไร พรยิาออกไปเดนิลาดตระเวนรอบนอกแลว้”

	 “นายคิดว่าพวกมันจะกลับมาอีกจริงๆ เหรอ” อีริคลดเสียงลงถาม

	 เวลส์เหลียวไปมองข้างหลังเผื่อว่ามีใครแอบฟังอยู่ในความมืด จากนั้น 

คอ่ยพยกัหนา้ “นัน่ไมใ่ชแ่คค่ำเตอืนหรอกนะ มนัเปน็การแสดงแสนยานภุาพ 

ต่างหาก ไม่ว่าพวกมันจะเป็นใครก็ตาม พวกมันก็อยากให้เรารู้ว่าพวกมัน 

ไม่พอใจที่เรามาอยู่กันที่นี่”

	 “ใช่ ชัดเลยว่าพวกมันไม่พอใจ” อีริคพูดพลางหันไปมองทุ่งโล่งที่ซึ่ง 

แอชเชอร์ถูกฝัง เขาถอนหายใจแล้วบอกราตรีสวัสดิ์เวลส์ก่อนเดินไปยังกอง 

ที่นอนซึ่งจัดเตรียมขึ้นอย่างลวกๆ	 ตรงนั้นมีเฟลิกซ์กับคนอื่นๆ ไปยืนออกัน 

อยู่รอบๆ กองไฟที่ดับมอดแล้วตามความเคยชิน

	 เวลส์ยกหอกพาดบ่าแล้วมองหาพริยา เขาเพิ่งเดินไปได้สองสามก้าว  

แต่แล้วไหล่ก็ไปกระแทกอะไรสักอย่าง มีเสียงร้องแหลมดังขึ้นในความมืด

	 “เธอไม่เป็นไรนะ” เวลส์ถามพร้อมกับยื่นมือที่มั่นคงออกไปช่วยจับ

	 “ฉันไม่เป็นไร” เด็กสาวตอบเสียงสั่น มอลลี่นั่นเอง

	 “คืนนี้เธอจะนอนที่ไหนกันเนี่ย ฉันจะช่วยจัดที่นอนให้”

	 “ข้างนอกนี่ละ บ้านพักเต็มหมดแล้ว” เธอพูดเสียงอ่อย 

	 เวลส์อยากจะจับแกรห์มกับไลล่าโยนลงลำธารเสียเหลือเกิน “ยังหนาว 

อยู่หรือเปล่า” เขาถาม “ฉันไปเอาผ้าห่มให้ไหม” ถ้าจำเป็นเขาจะไปแย่งมา 

จากแกรห์มเลยละ

	 “ฉันไม่เป็นไรหรอก คืนนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นี ่ จริงไหม”

	 เวลสเ์พง่พนิจิเธอดว้ยความสงสยั เพราะตัง้แตพ่ระอาทติยต์ก อณุหภมู ิ

ก็ลดลงมากทีเดียว เขายื่นหลังมือไปแตะหน้าผากมอลลี่ เด็กสาวตัวอุ่นๆ	 



8

วั นที่ ยี่ สิ บ เ อ็ ด

“แน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไร”

	 “สงสัยจะมึนหัวนิดหน่อย” เธอยอมรับ เวลส์เม้มปากแน่น ข้าวของ 

ของพวกเขาถกูไฟเผาไปไมน่อ้ย ซึง่หมายความวา่ปนัสว่นอาหารกล็ดลงอยา่ง 

มนียัสำคญัดว้ยเชน่กนั “เอา้” เขาลว้งกระเปา๋แลว้หยบิแพค็โปรตนีทีย่งัไมท่นั 

ได้กินออกมาให้เธอ “กินนี่ซะ”

	 มอลล่ีส่ายหน้า “ไม่เป็นไรหรอก ฉันไม่หิวน่ะ” เธอเอ่ยด้วยเสียงอ่อนแรง

	 หลังจากบังคับให้เธอสัญญาแล้วว่า ถ้าพรุ่งนี้อาการยังไม่ดีขึ้น เธอ 

จะต้องบอกเขา เขาก็ออกไปตามหาพริยาต่อ พวกเขารักษายาส่วนใหญ่ 

เอาไว้ได ้ แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีคนที่รู้วิธีใช้มัน เขานึกสงสัยว่าตอนนี ้

คลารก์กบัเบลลามจีะเดนิทางไปไกลแคไ่หนแลว้ สองคนนัน้จะพบรอ่งรอยของ 

ออ็กเทเวยีบา้งหรอืไม ่ แตแ่ลว้ความกลวักผ็ดุวาบขึน้ทา่มกลางความเหนือ่ยลา้ 

เมือ่เวลส์นึกไดว้่าอันตรายแบบใดทีร่อคลาร์กอยู่ในปา่ เธอกับเบลลามีออกไป 

ก่อนค่ายจะถูกโจมตี ทั้งคู่ไม่รู้ว่าข้างนอกนั่นมี คน อยู่ เป็นชาวโลกที่สื่อสาร 

ด้วยการใช้ลูกธนูอำมหิต

	 เขาถอนหายใจขณะแหงนหน้าขึ้นมองฟ้า พลางส่งคำสวดภาวนาไป 

ให้เด็กสาวที่เขาเอาชีวิตคนอื่นนับไม่ถ้วนไปเสี่ยงเพื่อปกป้อง เด็กสาวผู้ซึ่ง 

ดวงตาลกุโชนดว้ยความเกลยีดชงัตอนทีเ่ธอบอกเขาวา่ไมอ่ยากจะเหน็หนา้เขา 

อีกต่อไป
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ทั้งคู่เดินเท้ามาร่วมสองวันแล้ว โดยหยุดพักคราวละหนึ่งหรือสอง 

ชั่วโมงเท่านั้น น่องของคลาร์กร้อนผ่าว แต่เบลลามีไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเดิน 

เลย และใช่ว่าคลาร์กจะสนใจ...ความจริงแล้วเธอยินดีต้อนรับความเจ็บปวด 

ด้วยซ้ำ เพราะยิ่งเธอนึกถึงเอ็นร้อยหวายของตัวเองมากขึ้นเท่าไร เธอก็ยิ่ง 

รู้สึกถึงความเจ็บปวดในอกยามนึกถึงเพื่อนที่เธอไม่สามารถจะช่วยเอาไว้น้อย 

ลงเท่านั้น

	 เธอสูดหายใจลึก ต่อให้จะถูกปิดตา ก็ยังบอกได้อยู่ดีว่าตอนนี้ 

พระอาทิตย์ตกไปแล้ว อากาศอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้สีขาวที่บานเฉพาะ 

ตอนกลางคนื หมูต่น้ไมด้รูาวกบัสวมชดุราตรสีำหรบัไปกนิอาหารคำ่ คลารก์ 

อยากรูจ้รงิๆ วา่ดอกไมแ้ปลกประหลาดพวกนีก้ำลงัใชป้ระโยชนจ์ากววิฒันาการ 

ในรูปแบบใด บางทีมันอาจจะดึงดูดแมลงกลางคืนละมัง กลิ่นเฉพาะตัว 

ของมนัอบอวลไปทัว่บรเิวณเปน็ดงไมห้นาทบึ คลารก์ชอบอะไรแบบนีม้ากกวา่ 

ต้นแอ๊ปเปิ้ลซึ่งถูกปลูกเรียงเป็นแถวที่เธอกับเบลลามีเห็นก่อนหน้านี้ ขนคอ 

ของเธอลกุชนัเมื่อนกึภาพต้นไมท้ีเ่วน้ระยะห่างเทา่ๆ กนัเหมอืนแถวของการด์ 

ที่กำลังยืนอย่างผึ่งผายอย่างไรอย่างนั้น

บทที่ 2
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	 เบลลามีเดินนำเธอไปสองสามเมตร เขาทำตัวเงียบเชียบเหมือนตอน 

ออกลา่สตัว ์ เพยีงแคค่รัง้นีเ้ขาไมไ่ดไ้ลต่ามกระตา่ยหรอืกวาง แตก่ำลงัตามหา 

น้องสาวของตัวเอง

	 นี่ก็ผ่านมาเกือบหนึ่งวันแล้วนับตั้งแต่ทั้งคู่เห็นรอยเท้าชุดล่าสุด ความ 

จริงที่ไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ยเริ่มกระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางความเงียบงัน  

คลาร์กถึงกับรู้สึกว่าความจริงข้อนั้นกำลังกดทับอยู่บนหน้าอกของเธอ

	 พวกเขาคลาดกับอ็อกเทเวียอย่างสิ้นเชิงแล้ว

	 เบลลามหียดุบนยอดเนนิ คลารก์เดนิตามไป ทัง้คูย่นืหา่งจากผาเพยีง 

สองถึงสามเมตร พื้นเบื้องล่างเป็นเนินชันทอดสู่พื้นน้ำใสวาบวับ พระจันทร์ 

ด้านบนกลมโตสุกสว่าง อีกดวงสะท้อนอยู่บนผิวน้ำสั่นกระเพื่อม

	 “สวยจัง” เบลลามีพูดโดยไม่หันมามองเธอ น้ำเสียงแฝงแววเย้ยหยัน

	 คลารก์เอามอืแตะแขนเบลลามี เขาสะดุง้ แตก่ไ็มไ่ดผ้ละหนี “พนนัวา่ 

อ็อกเทเวียก็คงคิดแบบเดียวกัน เราควรจะลงไปดูไหมว่ามันมีร่องรอยของ...”  

คลาร์กหยุดกลางคัน ใช่ว่าอยู่ดีๆ อ็อกเทเวียก็ออกมาเดินเล่นในป่าเสียที่ไหน  

ถงึจะไมม่ใีครพดูออกมาตรงๆ	 แตก่ารหายตวัไปอยา่งกะทนัหนัของออ็กเทเวยี 

กับรอยเท้าที่บ่งบอกว่าเธอถูกฉุดกระชากลากถูนั้น...หมายความว่าเธอถูก จับ 

ตัวไป

 แต่ใครกันล่ะ คลาร์กนึกถึงต้นแอ๊ปเปิ้ลอีกครั้ง แล้วก็ตัวสั่น

	 เบลลามีก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าว “ตรงนี้ดูไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะ”  

เขาพูดพลางเอื้อมมาจับมือเธอ “ไปกันเถอะ”

	 ทัง้คูไ่มม่ใีครพดูอะไรขณะปนีลงไปตามพืน้ลาด คลารก์เหยยีบแอง่โคลน 

แล้วลื่นพรวด เบลลามีจับมือเธอแน่นกว่าเดิมเพื่อช่วยให้เธอทรงตัว ทันที 

ทีล่งมาถงึพืน้ราบ เขากป็ลอ่ยมอืแลว้วิง่เหยาะๆ ไปหานำ้เพือ่ตรวจหารอยเทา้ 

ตรงริมฝั่ง

	 คลาร์กยังคงยืนเพ่งมองทะเลสาบอยู่ตรงนั้นขณะที่ความอัศจรรย์ใจ 

เข้ามาแทนที่ความเหนื่อยล้าในแขนขา ผิวน้ำราบเรียบดุจผิวกระจก และ 
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ภาพสะท้อนของพระจันทร์ที่อยู่บนนั้นก็ดูเหมือนอัญมณีเม็ดหนึ่งซึ่งถูกล็อก 

เอาไว้ในตู้ใสที่เธอเคยเห็นในศูนย์แลกเปลี่ยน

	 เบลลามีหันกลับมา สีหน้าของเขาก็ดูเหนื่อยอ่อน เขาดูเหมือนใกล้ 

จะยอมแพ้ “เราควรจะพักกันได้แล้วมั้ง” เขาว่า “ถ้าไม่มีร่องรอย มันก็ไม่มี 

ประโยชน์ที่เราจะออกไปเดินสะเปะสะปะในความมืด”

	 คลารก์พยกัหนา้แลว้สลดัสมัภาระลงบนพืน้กอ่นจะชแูขนขึน้เพือ่ยดืเสน้ 

ยืดสาย เธอเหนื่อยล้า เหงื่อโซม ตามเนื้อตัวยังเปรอะไปด้วยคราบขี้เถ้า 

ที่หมักหมมมาหลายวัน หญิงสาวอยากชำระมันออกไปเต็มที

	 เธอค่อยๆ เดินไปที่ทะเลสาบแล้วคุกเข่าลงตรงริมฝั่งพลางเอาปลายนิ้ว 

แตะผิวน้ำ ตอนที่มาถึงโลกใหม่ๆ	 เธอพากเพียรที่จะกรองน้ำดื่มน้ำอาบให้ 

สะอาด เผือ่วา่มนัจะมเีชือ้แบคทเีรยีทีป่นเปือ้นสารกมัมนัตภาพรงัสี แตต่อนนี ้

เธอไม่มีไอโอดีนเหลืออยู่อีกแล้ว และหลังจากได้เห็นเปลวเพลิงคร่าชีวิต 

เพื่อนรักของเธอไประหว่างที่เธอถูกแฟนเก่ายื้อตัวเอาไว้ น้ำในทะเลสาบก็ 

ดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาข้อเล็กที่สุดสำหรับเธอ

	 คลารก์ถอนหายใจยาวๆ และหลบัตา ปลอ่ยใหค้วามตงึเครยีดสลายไป 

พร้อมลมหายใจในอากาศรัตติกาล

	 เธอลุกขึ้นแล้วหันไปมองเบลลามี เขายืนนิ่ง สายตาจับจ้องทะเลสาบ 

ดว้ยความเครง่เครยีดจนคลารก์อดสัน่สะทา้นไมไ่ด ้ สญัชาตญาณแรกของเธอ 

คือการปลีกตัวออกไปเพื่อให้เขาได้อยู่ตามลำพัง แต่แล้วแรงกระตุ้นอีกอย่าง 

ก็เข้ามาแทนที ่ รอยยิ้มซุกซนปรากฏบนใบหน้าของหญิงสาว

	 จู่ๆ  เธอก็ดึงเสื้อชุ่มเหงื่อออกทางศีรษะ สลัดรองเท้าบู๊ตทิ้ง และก้าว 

ออกจากกางเกงเปื้อนขี้เถ้า คลาร์กหมุนตัวขวับและนึกอยากจะเห็นสีหน้า 

ของเบลลามีตอนที่เขามองดูเธอเดินลงไปในทะเลสาบโดยมีแค่เสื้อชั้นในกับ 

กางเกงในเสียจริงๆ 

	 น้ำเย็นกว่าที่คิด เธอเริ่มรู้สึกวูบวาบตามเนื้อตัวโดยไม่แน่ใจว่าเป็น 

เพราะอากาศตอนกลางคืนหรือเพราะสายตาของเบลลามีที่กำลังจับจ้องเธอ 
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อยู่กันแน่

	 เธอแหวกน้ำไปข้างหน้าพร้อมกับร้องเสียงแหลมเมื่อน้ำหมุนวนอยู่ 

รอบบา่ บนอาณานคิมนัน้มนีำ้นอ้ยเกนิกวา่ทีจ่ะเอามาใชอ้าบแช ่ และนีก่เ็ปน็ 

ครัง้แรกทีค่ลารก์รบัรูค้วามรูส้กึวา่การทีท่ัง้รา่งอยูใ่นนำ้นัน้มนัเปน็อยา่งไร เธอ 

ทดลองยกเท้าขึ้นจากโคลนและพยายามลอยตัว การทำเช่นนี้ให้ความรู้สึก 

มพีลงัและเปราะบางในคราวเดยีวกนัอยา่งนา่ประหลาด เปน็เวลาครูห่นึง่ทีเ่ธอ 

ลืมไปว่าเพื่อนรักของเธอถูกเปลวไฟคร่าชีวิตไป ลืมไปว่าเธอกับเบลลามีหา 

ร่องรอยของอ็อกเทเวียไม่เจอ ลืมไปจนหมดสิ้นว่าชุดว่ายน้ำแบบเฉพาะกิจนี้ 

จะใสแจ๋วจนมองทะลุได้ยามขึ้นจากน้ำ

	 “ฉันว่ารังสีคงจะทำให้สมองเธอเพี้ยนไปแล้วแหงๆ”

	 คลาร์กเอี้ยวตัวไปเห็นเบลลามีกำลังมองเธอด้วยความประหลาดใจปน 

ขบขัน รอยยิ้มอวดดีคุ้นตาของเขาหวนกลับมาอีกครั้ง

	 เธอหลบัตา สดูหายใจลกึ มดุลงไปใตน้ำ้ แลว้วนิาทตีอ่มากโ็ผลข่ึน้มา 

หัวเราะขณะที่น้ำไหลรินลงมาตามใบหน้าเป็นสาย “ไม่เห็นเป็นอะไรเลย”

	 เบลลามกีา้วมาขา้งหนา้ “สรปุคอืหวัสมองนกัวทิยาศาสตรข์องเธอรูด้ว้ย 

สัญชาตญาณว่าน้ำตรงนี้มันปลอดภัยอย่างนั้นสินะ”

	 คลารก์สา่ยหน้า “เปล่า” เธอชมูอืขา้งหนึง่ขึน้มาแลว้ทำเปน็ตรวจสอบ 

น้ำอย่างออกท่าออกทาง “ตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่ ฉันอาจจะมีครีบหรือ 

เหงือกปลางอกขึ้นมาก็ได้นะ”

	 เบลลามีผงกศีรษะพร้อมแสร้งตีสีหน้าเคร่งเครียด “เอาเถอะ ถ้าเธอ 

มีครีบงอกขึ้นมาจริงๆ	 ฉันสัญญาว่าจะไม่รังเกียจก็แล้วกัน”

	 “โอ้ เชื่อหัวฉันได้เลยว่าฉันจะไม่ยอมเป็นมนุษย์กลายพันธุ์คนเดียว 

แน่ๆ”

	 เบลลามีเลิกคิ้วข้างหนึ่ง “หมายความว่ายังไง”

	 คลารก์ประกบมอื ตกันำ้ขึน้มา แลว้สาดใสเ่บลลามพีลางหวัเราะชอบใจ  

“ทีนี้นายก็ต้องมีครีบเหมือนฉันแล้วละ”
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	 “เธอไมน่า่ทำอยา่งนัน้เลยนะ” เสยีงของเบลลามทีุม้ตำ่นา่กลวั วบูหนึง่ 

คลาร์กคิดขึ้นมาว่าเธอคงจะทำให้เบลลามีโมโหจริงๆ เข้าให้แล้ว แต่แล้วเขา 

ก็จับชายเสื้อของตัวเองและถอดมันออกอย่างรวดเร็ว

	 พระจันทร์น้ันท้ังดวงโตและเจิดจ้าจนเธอไม่มีทางมองรอยย้ิมของเบลลามี 

ผิดไปแน่ๆ ขณะเขาเอื้อมมือลงไปปลดกระดุมกางเกง เขาโยนกางเกงทิ้งไป 

ข้างๆ ราวกับว่านั่นไม่ใช่กางเกงเพียงตัวเดียวที่เขามีอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้  

ขายาวๆ  ล่ำสันของเขาดูซีดลงไปเมื่อเทียบกับกางเกงขาสั้นสีเทา คลาร์ก 

หน้าแดง แต่ก็ไม่หันหนี

	 เบลลามีลงมาในทะเลสาบแล้วย่นระยะห่างระหว่างเธอกับเขาด้วยการ 

แหวกน้ำอย่างทรงพลังเพียงสองสามครั้ง เขาเคยอวดว่าไปฝึกว่ายน้ำมาแล้ว 

ระหว่างเดินสำรวจลำธาร และนี่เป็นครั้งหนึ่งที่เขาไม่ได้โม้เกินจริง

	 เขาหายลงไปใต้ผิวน้ำ นานพอให้คลาร์กรู้สึกกังวลขึ้นมาวูบหนึ่ง แล้ว 

มือของเขาก็เอื้อมมาจับข้อมือของเธอ หญิงสาวร้องว้ายขณะที่เขาหมุนตัว 

เธอด้วยคิดว่าเขาคงจะสาดน้ำคืน แต่เบลลามีก็แค่จ้องมองเธอครู่เดียว ก่อน 

จะยกมอืขา้งหนึง่ขึน้มาไลน้ิว้ไปตามลำคอของเธอ “ยงัไมม่เีหงอืกปลานี”่ เขา 

เอ่ยเสียงแผ่วเบา

	 คลาร์กตัวสั่นขณะเงยหน้าขึ้นมองเขา ผมของเขาถูกเสยไปข้างหลัง  

หยดนำ้เกาะพราวทัว่เคราเตยีนๆ รอบแนวกรามของเขา ดวงตาสเีขม้ของเขา 

ลกุโชนไปดว้ยแววดดุนัผดิจากรอยยิม้ขีเ้ลน่ประจำตวัของเขาราวเปน็คนละคน  

เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะเชื่อว่านี่คือเด็กหนุ่มคนเดียวกับที่เธอเคยเอา 

แขนโอบอย่างไม่ตั้งใจตอนอยู่ในป่า

	 บางอย่างในแววตาของเขาเปลี่ยนแปลงไป แล้วเธอก็หลับตาลง ด้วย 

แน่ใจว่าเขากำลังจะจูบเธอแล้ว เกิดเสียงสวบสาบดังขึ้นในดงไม้ เบลลามี 

หันขวับ “นั่นมันอะไรกัน” เขาถามแล้วผละขึ้นฝั่งโดยไม่รอฟังคำตอบจาก 

คลาร์ก ทิ้งเธอไว้ในน้ำตามลำพัง

	 คลาร์กมองดูเบลลามีคว้าธนูแล้วหายเข้าไปในเงามืด เธอถอนหายใจ  
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จากนั้นก็ตำหนิตัวเองในใจว่าทำไมเธอถึงได้โง่อย่างนี้ ถ้าคนที่ทั้งคู่กำลังออก 

ตามหาอยู่คือครอบครัวเธอละก็ เธอเองก็คงจะไม่มามัวเสียเวลาเล่นน้ำอยู่ 

แบบนี้หรอก เธอเอียงคอไปข้างหลังเพื่อให้หยดน้ำไหลออกไปจากใบหน้าใน 

ขณะที่เธอมองดูท้องฟ้าพลางนึกถึงร่างของคนสองคนที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลาง 

ดวงดาวเหล่านั้น พ่อแม่จะพูดว่าอย่างไรนะถ้าได้มาเห็นเธอในตอนนี้ บน 

ดาวเคราะห์ซึ่งทั้งคู่ใฝ่ฝันที่จะเรียกว่าบ้านมาตลอด

“เรามาเล่นเกมแอตลาสกันได้ไหมคะ” คลาร์กถามขณะโน้มตัวเข้าหาผู้เป็นพ่อ 

เพื่อแอบดูหน้าจอแท็บเล็ต มันเต็มไปด้วยสมการที่ดูซับซ้อนซึ่งคลาร์กยังไม่ 

เข้าใจ แต่จะเข้าใจในสักวันหนึ่ง อีกไม่นานนี้ละ เพราะถึงจะยังอายุแค่แปดขวบ 

แต่เธอก็เริ่มเรียนวิชาพีชคณิตแล้ว พอคอร่าและกลาสส์ได้ยินเรื่องนี้ ทั้งคู่ 

ก็กลอกตาและกระซิบกระซาบเสียงดังว่าคณิตศาสตร์นั้นมันไร้ประโยชน์แค่ไหน  

คลาร์กพยายามอธิบายว่าถ้าไม่มีคณิตศาสตร์ เราก็จะไม่มีหมอ ไม่มีวิศวกร  

ซึง่หมายความวา่เราทกุคนจะตอ้งตายดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ทัง้ทีส่ามารถปอ้งกนัได.้.. 

ถ้าหากว่าอาณานิคมไม่ได้ระเบิดไปเสียก่อนน่ะนะ แต่คอร่าและกลาสส์ก็เพียงแค่ 

หัวเราะและใช้เวลาที่เหลือของวันนั้นไปกับการหัวเราะคิกคักทุกครั้งที่คลาร์ก 

เดินผ่าน

	 “อีกนาทีหนึ่งนะ” ผู้เป็นพ่อบอก เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะเอามือปัด 

หน้าจอเพื่อจัดเรียงสมการใหม ่ “พ่อแค่ต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อน”

	 คลารก์ยืน่หนา้ไปใกลแ้ทบ็เลต็ “ใหห้นชูว่ยไหมคะ ถา้พอ่อธบิายใหห้นฟูงั  

หนูว่าหนูต้องคิดส่วนที่ยากๆ ออกแน่”

	 เขาหวัเราะแลว้ขยีผ้มเธอ “พอ่กแ็นใ่จวา่ลกูตอ้งทำไดแ้น ่ แตแ่คน่ัง่อยูต่รงนี ้

เฉยๆ ลูกก็ช่วยพ่อได้แล้ว ลูกช่วยเตือนพ่อว่าทำไมงานวิจัยของเราถึงได้สำคัญ 

นัก” เขายิ้ม ปิดโปรแกรมที่ใช้ทำงานและเปิดแผนที่แอตลาสขึ้นมา เหนือโซฟา 

มีภาพลูกโลกสามมิติปรากฏขึ้น

	 คลาร์กเอานิ้วปัดอากาศแล้วลูกโลกก็หมุนตาม “นี่คือที่ไหนคะ” เธอถาม 
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พลางชี้ไปที่เส้นขอบของประเทศขนาดใหญ่

	 พ่อเธอหยีตา “ไหนดูซิ...นั่นคือซาอุดีอาระเบีย”

	 คลาร์กเอานิ้วจิ้มไปที่รูปนั้น มันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและมีคำว่า นิวเมกกะ 

ปรากฏขึ้น

	 “อ้า ใช่แล้ว” พ่อของเธอว่า “อันนั้นเปลี่ยนชื่อมาแล้วตั้งหลายครั้งก่อน 

มหาภัยพิบัติ” เขาหมุนทรงกลมแล้วชี้ไปยังประเทศยาวๆ  แคบๆ  ที่อยู่อีกฝั่ง 

ของลูกโลก “แล้วอันนี้ล่ะ”

	 “ชิลี1” คลาร์กตอบเสียงมั่นใจ

	 “จริงเหรอ พ่อว่าในนี้มันก็อุ่นดีออก”

	 คลาร์กกลอกตา “พ่อคะ พ่อจะเล่นมุกนี้ทุกครั้งที่เราเล่นเกมกันเลยเหรอ”

	 “ทกุ ครัง้ เลย” เขายิม้แลว้อุม้คลารก์ไปนัง่ตกั “อยา่งนอ้ยกจ็นกวา่พวกเรา 

จะไปอยู ่บน ประเทศชิลีกันจริงๆ เพราะถึงตอนนั้น มุกนี้ก็คงเก่าแล้วละ”

 “เดวิด” แม่ของคลาร์กส่งเสียงเตือนมาจากห้องครัวขณะที่เธอกำลังฉีก 

โปรตีนแพ็คเพื่อเอาไปผสมกับกะหล่ำเรือนกระจก เธอไม่ชอบเลยเวลาที่พ่อของ 

คลาร์กพูดติดตลกเกี่ยวกับการลงไปที่โลก เพราะตามงานวิจัยของเธอแล้ว  

กว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นจะปลอดภัยก็ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยหนึ่งร้อยปี

	 “แล้วคนล่ะคะ” คลาร์กถาม

	 พ่อเอียงศีรษะ “ลูกหมายความว่ายังไง”

	 “หนูอยากจะเห็นว่าคนอาศัยอยู่ที่ไหนกัน ทำไมบนแผนที่ถึงไม่มีอพาร์ต- 

เมนต์เลยล่ะ”

	 พ่อของเธอยิ้ม “พ่อกลัวว่าเราจะไม่มีแหล่งข้อมูลอะไรที่ลงรายละเอียดลึก 

ขนาดนั้น หรอกนะ แต่คนน่ะก็อาศัยอยู่ทั่วแหละ” เขาไล้นิ้วไปตามเส้นหยักบน 

แผนท่ี “พวกเขาอาศัยอยู่ริมมหาสมุทร...พวกเขาอาศัยอยู่บนภูเขา...ในทะเลทราย... 

ตามริมแม่น้ำ”

1 Chile ออกเสียงคล้ายคำว่า chill ที่แปลว่า “เย็น”
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	 “แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่ทำอะไรเลยล่ะคะตอนที่เกิดมหาภัยพิบัติขึ้น”

	 แมข่องเธอเดนิมานัง่บนโซฟาดว้ย “มนัเกดิขึน้เรว็มากจะ้” ผูเ้ปน็แมพ่ดูขึน้ 

หลังจากนั่งลงแล้ว “แล้วบนโลกก็ไม่มีที่ที่มนุษย์จะไปหลบซ่อนจากรังสีพวกนั้น 

ได้ด้วย แม่คิดว่าชาวจีนได้สร้างโครงสร้างอะไรสักอย่างไว้ตรงนี้นะ” ผู้เป็นแม่ 

ลากนิ้วขยายภาพและชี้ไปที่ฝั่งขวาของแผนที่ “แล้วก็มีคนพูดถึงอะไรบางอย่าง 

ที่อยู่ใกล้ๆ  ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชตรงนี้ด้วย” แม่ของเธอไล้นิ้วไปตามขอบบน 

ของแผนที่

	 “แล้วภูเขาเวเทอร์ล่ะ” ผู้เป็นพ่อถาม

	 แม่ของคลาร์กปัดๆ  เลื่อนๆ ลูกโลก “นั่นมันน่าจะอยู่ในเวอร์จิเนียใช่ไหม”

	 “ภูเขาเวเทอร์คืออะไรเหรอคะ” คลาร์กถามพร้อมกับโน้มตัวเข้าไปดูใกล้ๆ

	 “หลายปีก่อนเกิดมหาภัยพิบัติ รัฐบาลสหรัฐฯได้สร้างหลุมหลบภัยใต้ดิน 

เอาไว้เผื่อหากมีสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้น ซึ่งเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ 

พวกเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องประธานาธิบดี...ที่เป็นเหมือนกับ 

สมุหนายกของเรานี่ละ” แม่อธิบาย “แต่พอระเบิดลงจริงๆ  ก็ไม่มีใครไปถึงที่นั่น 

ทัน แม้แต่ประธานาธิบดีเองก็ตาม ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราตั้งตัวไม่ทัน”

	 คำถามอันชวนให้ใจเสียข้อหนึ่งกระเด้งกระดอนไปมาท่ามกลางความคิด 

อันยุ่งเหยิงอื่นๆ ในหัวคลาร์ก “มีคนตายไปเท่าไหร่กันคะ หลายพันรึเปล่า”

	 พ่อของเธอถอนหายใจ “หลายพันล้านเลยละ”

 “หลายพนัลา้น?” คลารก์ลกุขึน้ยนืแลว้เดนิเตาะแตะไปทีห่นา้ตา่งกลมบาน 

เล็กๆ ซึ่งเต็มไปด้วยดวงดาว “ตอนนี้คนพวกนั้นจะอยู่บนนี้กันแล้วรึเปล่าคะ”

	 แม่เดินเข้ามาแล้วเอามือวางบนไหล่ของคลาร์ก “ลูกหมายความว่ายังไง”

	 “ก็สวรรค์น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในอวกาศไม่ใช่เหรอคะ”

	 แม่บีบไหล่คลาร์ก “แม่ว่าสวรรค์น่ะอยู่ได้ทุกที่ตามแต่จินตนาการของเรา 

นั่นละ แม่คิดมาตลอดว่าสวรรค์ของแม่คงจะอยู่บนโลก ที่ไหนสักแห่งในป่า  

เต็มไปด้วยต้นไม้”

	 คลาร์กสอดมือเข้าไปจับมือแม ่ “งั้นสวรรค์ของหนูก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนกัน”
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	 “งั้นพ่อก็รู้แล้วว่าตรงประตูสวรรค์เขาจะเปิดเพลงอะไรกัน” พ่อหัวเราะ

	 แมข่องเธอหมนุตวักลบัมา “เดวดิ คณุอยา่เปดิเพลงนัน้ขึน้มาอกีเชยีวนะ” 

แต่ก็สายไปแล้ว เพลงดังออกมาจากลำโพงที่ฝังอยู่บนผนัง คลาร์กยิ้มแป้น 

ขณะได้ยินประโยคแรกของเพลง เฮเวนอิสอะเพลสออนเอิร์ธ 2

	 “เอาจริงเหรอ เดวิด” แม่ของเธอเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง

	 พ่อของเธอหัวเราะแล้วกระโดดไปจับมือกับทั้งคู่ ทั้งสามคนหมุนตัวไป 

รอบห้องนั่งเล่น พากันร้องเพลงโปรดของผู้เป็นพ่อ

“คลาร์ก!” เบลลามีปรากฏตัวออกมาจากแนวต้นไม้แล้ว เขาหอบหายใจ  

ตอนนั้นมันมืดเกินกว่าจะเห็นสีหน้าของเขาได้ถนัด แต่เธอก็รับรู้ถึงความ 

ร้อนรนในน้ำเสียงนั้นได้ “มาดูนี่เร็ว!”

	 คลารก์เดนิแหวกนำ้ไปอยา่งเงอะงะ เธอไปถงึรมิฝัง่ทีเ่ปน็ดนิโคลน และ 

ก็ลืมไปเลยว่าตัวเองแทบจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้า เธอออกวิ่งโดยไม่สนใจก้อนหิน 

ที่อยู่ใต้เท้าเปล่าเปลือยกับอากาศรัตติกาลเย็นยะเยือกบาดผิว

	 เบลลามีกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้น พร้อมกับเพ่งมองไปยังอะไรบางอย่าง 

ที่คลาร์กดูไม่ออก

	 “เบลลามี!” เธอเรียก “นายไม่เป็นไรนะ แล้วเมื่อกี้มันเสียงอะไรกัน”

	 “ไม่มีอะไร คงจะนกหรืออะไรสักอย่างละมั้ง แต่ดูนี่ สิ นี่เป็นรอยเท้า”  

เขาชี้ไปที่พื้น และรอยยิ้มของเขาก็ทอประกายแห่งความหวังเจิดจ้า “ต้อง 

เป็นของอ็อกเทเวียแน่ ฉันมั่นใจ เราเจอร่องรอยแล้ว”

	 ความโล่งอกแผ่ซ่านไปทั่วตัวคลาร์กขณะที่เธอคุกเข่าลงดูร่องรอยนั้น 

ให้ชัดๆ	 ห่างออกไปสองสามเมตรดูเหมือนจะมีอีกรอยหนึ่งอยู่ในหย่อมโคลน  

ทัง้สองรอยยงัดใูหมอ่ยูม่าก เหมอืนกบัออ็กเทเวยีเพิง่จะเดนิผา่นจดุนีไ้ปเพยีง 

แค่ไม่กี่ชั่วโมง แต่ก่อนที่คลาร์กจะทันได้ตอบอะไร เบลลามีก็ลุกขึ้นยืน ดึง 

2 “Heaven is a place on Earth” อาจแปลได้ว่า “สวรรค์คือสถานที่บนโลก”
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คลาร์กลุกขึ้นตาม แล้วจูบเธอ

	 ตวัเขายงัคงเปยีกชุม่จากการลงไปในทะเลสาบ เขาเอาแขนโอบเอวเธอ  

ผวิเนือ้ชืน้ๆ ของเธอแนบชดิรา่งเขา เปน็เวลาครูห่นึง่ทีโ่ลกรอบกายทัง้คูม่ลาย 

หายไป เหลอืเพยีงเบลลาม.ี..ลมหายใจอุน่ๆ ของเขา และรสชาตขิองรมิฝปีาก 

คู่นั้น เขาเลื่อนมือทั้งสองข้างจากเอวเธอไปยังบั้นเอว แล้วคลาร์กก็ตัวสั่น  

จู่ๆ  เธอก็ตระหนักขึ้นมาอย่างแจ่มชัดว่าเธอกับเบลลามีต่างก็อยู่ในชุดชั้นใน 

ที่เปียกโชก

	 สายลมเยน็ไลผ้า่นเรอืนยอดใบ และเรงิระบำผา่นตน้คอของคลารก์ เธอ 

ตัวสั่นวาบขึ้นมาอีกครั้ง เบลลามีผละออกจากริมฝีปากของเธออย่างช้าๆ	 

“หนาวจนตัวแข็งเลยละสิ” เขาพูดพลางเอามือถูหลังเธอขึ้นๆ ลงๆ 

	 คลาร์กเอียงศีรษะน้อยๆ	 “นายสิใส่เสื้อผ้าน้อยกว่าฉันอีก”

	 เบลลามีไล้นิ้วขึ้นไปตามแขนของเธอ แล้วดึงสายบราเปียกๆ ของเธอ 

เล่นเป็นเชิงหยอกเย้า “ถ้ามันขัดใจเธอนักละก็ เรามาจัดการเร่ืองน้ันกันได้นะ”

	 คลาร์กยิ้ม “ฉันว่ามันอาจเป็นความคิดที่ดีนะ ถ้าเราจะใส่เสื้อผ้า เพิ่ม 

กอ่นทีจ่ะเดนิตามรอยเทา้เขา้ไปในดงไมก้นัตอ่” ถงึเธอไมค่ดิวา่รอยเทา้พวกนี ้

จะเลือนหายไปในเวลาแค่คืนเดียว แต่หญิงสาวก็รู้ดีว่าถ้าเบลลามีได้พบรอยเท้า 

แล้ว เขาก็คงไม่อยากจะหยุดหรอก

	 เขามองคลาร์ก “ขอบใจนะ” เขาโน้มตัวเข้าไปจูบเธออีกคร้ังก่อนจะจูงมือ 

เธอไปที่ริมแม่น้ำ

	 ทัง้คูใ่สเ่สือ้ผา้อยา่งรวดเรว็ จากนัน้กเ็กบ็สมัภาระแลว้มุง่หนา้กลบัเขา้ไป 

ในดงไม้ซึ่งเต็มไปด้วยเงามืด รอยเท้านั้นเดินตามได้ง่ายก็จริง แต่เบลลามี 

ก็มักจะมองเห็นรอยต่อไปก่อนคลาร์กอยู่ดี การล่าสัตว์ทำให้สายตาของเขา 

เฉียบคมขึ้นหรือเปล่านะ หรือว่านั่นเป็นเพราะความร้อนรนของเขากันแน่  

“ลมืเรือ่งเหงอืกปลาไปไดเ้ลย เพราะฉนัคดิวา่นายมสีายตาสำหรบัมองในทีม่ดื 

แล้วละ” เธอตะโกนบอกตอนที่เขาพุ่งไปหารอยเท้าอีกรอยซึ่งเธอยังไม่ทัน 

จะเห็นเลยด้วยซ้ำ แน่ละว่าคลาร์กตั้งใจพูดติดตลก แต่แล้วก็ต้องขมวดคิ้ว  
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เหน็ไดช้ดัวา่ระดบัรงัสบีนโลกไมไ่ดส้งูอยา่งทีเ่ธอเคยหวาดกลวั ทีจ่รงินัน่กไ็มไ่ด ้

หมายความว่าทั้งคู่จะปลอดภัยแล้วอยู่ดี เพราะพิษจากรังสีระดับต่ำนั้นอาจ 

ใชเ้วลาถงึหลายสปัดาหก์วา่จะแสดงรอ่งรอยออกมา โดยทีเ่ซลลข์องทัง้คูจ่ะเริม่ 

เสือ่มสภาพไปกอ่นแลว้ เทา่ทีเ่ธอรู ้ นัน่คอืเหตผุลทีย่งัไมม่ยีานถกูสง่ลงมาเพิม่ 

และหากสภาไม่ได้ตัดสินว่าโลกปลอดภัย...เพราะข้อมูลทางชีวภาพจากกลุ่ม 

หนึ่งร้อยได้พิสูจน์แล้วว่ามันยังไม่ปลอดภัยละก็

	 หัวใจของเธอเต้นรัว คลาร์กก้มลงไปมองเครื่องตรวจจับที่รัดอยู่รอบ 

ข้อมือแล้วนับจำนวนวันที่พวกเธอลงมาบนโลก เธอเงยหน้ามองดวงจันทร์  

ซึ่งคืนนี้ปรากฏให้เห็นสามในสี่ส่วน ในค่ำคืนอันเลวร้ายคืนแรกวันที่พวกเธอ 

ตกลงสู่พื้นโลก พระจันทร์เป็นเสี้ยวสีซีดๆ	 เธอรู้สึกวูบในท้องเมื่อนึกถึง 

ข้อความสำคัญในงานวิจัยของพ่อแม่เธอ วันที่คนไข้จะป่วยหนักที่สุด วันที่ 

ยี่สิบเอ็ด

	 “ฉนัคุน้เคยกบัการมองหาอะไรๆ ในความมดืนะ่” เบลลามทีีอ่ยูข่า้งหนา้ 

พดูโดยไมไ่ดส้นใจความกงัวลของเธอ “ตอนอยูบ่นอาณานคิม ฉนัเคยลกัลอบ 

เข้าไปในพื้นที่เก็บของร้าง ส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้ว”

	 คลาร์กสะดุ้งเมื่อถูกกิ่งไม้สะกิดขา “นายไปทำอะไรในที่แบบนั้น” เธอ 

ถามพร้อมกับปัดความกังวลทิ้งไปก่อน ถ้ามีใครเริ่มแสดงออกถึงอาการของ 

การถูกพิษรังสีละก็ พวกเธอก็ยังมียาที่อาจจะช่วยได้ ถึงแม้จะมีจำนวนแค่ 

เพียงน้อยนิดก็ตาม

	 “อะไหล่เครื่องจักรเก่าๆ	 สิ่งทอ ของโบราณทำบนโลกชิ้นแปลกๆ... 

อะไรก็ได้ที่มีค่าพอให้เอาไปแลกเปลี่ยนที่ศูนย์” เขาพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆ	 

แต่เธอได้ยินเค้าแห่งความตึงเครียดอยู่ในน้ัน “ตอนอยู่ศูนย์รับเล้ียง อ็อกเทเวีย 

ไม่ค่อยได้กินอาหารอย่างเพียงพอ ฉันเลยต้องหาวิธีเพิ่มแต้มปันส่วนอาหาร”

	 คำสารภาพน้ันดึงคลาร์กออกมาจากห้วงความคิด หัวใจของเธอปวดร้าว 

เมื่อนึกภาพเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอคนนี้ยามที่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆ	 อยู่ 

คนเดยีวในความมดืของพืน้ทีเ่กบ็ของซึง่เหมอืนโพรงถำ้ขนาดใหญ่ “เบลลาม”ี  
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เธอพดูขึน้ เธอพยายามนกึหาคำพดูทีเ่หมาะสม แตแ่ลว้กช็ะงกัไปเมือ่เหลอืบ 

ไปเหน็ประกายบางอยา่งหลงัแมกไมม้ดืดำ เธอรูว้า่เธอควรจะไปตอ่ ทัง้คูไ่มม่ ี

เวลาใหเ้สยีมากไปกวา่นีแ้ลว้ แตถ่งึอยา่งนัน้ ประกายวบูวาบนัน่กห็ยดุคลารก์ 

ไว้จนได้

	 “เบลลาม ี มาดูนี่สิ” เธอหมุนตัวแล้วเดินเข้าไปหาประกายนั่น

	 มบีางอยา่งอยูบ่นพืน้ กระจดักระจายอยูร่อบ  ๆรากขนาดใหญข่องตน้ไม ้ 

คลารก์กม้ตวัลงไปมองใกล้ๆ  และเหน็วา่มนัเปน็โลหะ เธอสดูหายใจลกึ ยืน่มอื 

ออกไป และไล้น้ิวไปตามช้ินส่วนยาวๆ ท่ีบิดเบ้ียวน่ัน น่ีมันจะเป็นส่วนประกอบ 

ของอะไรไปได้นะ แล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร ในดงไม้กลางป่าแบบนี้

	 “คลาร์ก” เบลลามีตะโกนเรียก “เธออยู่ไหนน่ะ”

	 “ฉันอยู่ตรงนี้” คลาร์กตะโกนตอบ “นายต้องมาดูนี่นะ”

	 เบลลามีโผล่มาอยู่ข้างๆ เธออย่างไร้สุ้มเสียง “เกิดอะไรขึ้น” เขาหอบ 

หายใจหนักหน่วง ในน้ำเสียงแฝงความหงุดหงิด “เธอจะเดินแยกไปเฉยๆ  

แบบนี้ไม่ได้นะ เราต้องอยู่ใกล้กันเอาไว้”

	 “ดูสิ” คลาร์กหยิบชิ้นส่วนโลหะนั้นขึ้นมาส่องใต้แสงจันทร์ “ของชิ้นนี้ 

มันรอดมาจากมหาภัยพิบัติได้ยังไงกัน”

	 เบลลามยีนืถา่ยนำ้หนกัไปมา “ไมม่เีบาะแสเลย” เขาวา่ “ทนีีเ้ราจะไป 

กันต่อได้รึยัง ฉันไม่อยากทำรอยเท้าหายอีกนะ”

	 คลาร์กกำลังจะวางชิ้นส่วนแปลกประหลาดนั้นลงกับพื้น แต่แล้วเธอ 

ก็เห็นตัวอักษรอันคุ้นเคยสลักอยู่บนผิวโลหะ  ทีจี  ทริลเลียนกาแล็กติก “โอ้  

พระเจ้า” เธออุทาน “นี่มาจากอาณานิคม”

	 “อะไรนะ” เบลลามีคุกเข่าลงข้างๆ เธอ “มันต้องเป็นชิ้นส่วนของยานส ิ 

ใช่ไหม”

	 คลาร์กส่ายหน้า “ฉันไม่คิดว่างั้นนะ เพราะตอนนี้เราต้องอยู่ห่างจาก 

ค่ายมาสักหกกิโลเมตรได้ ไม่มีทางเลยที่ของชิ้นนี้มันจะเป็นซากยานจากการ 

ตก” อย่างน้อยก็ไม่ใช่การตกของเรา
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แคสส์  ม อ ร์ แ กน

	 จู่ๆ  คลารก์กร็ูส้กึหวัหมนุไปหมด เหมอืนกำลงัอยูก่ึง่กลางระหวา่งความ 

ทรงจำกับความฝัน “มีเศษชิ้นส่วนอื่นๆ ตกอยู่อีก บางทีมันอาจจะเป็นอะไร 

บางอย่างที่...” จู่ๆ เธอก็ร้องลั่นเมื่อรู้สึกเจ็บแปลบที่แขนขวา

	 “คลาร์ก เธอเป็นอะไรรึเปล่า”

	 เบลลามเีอาแขนโอบเธออยู ่ แตเ่ธอไมส่ามารถหนัไปมองเขาได้ ดวงตา 

ของเธอจับจ้องไปที่อะไรบางอย่างบนพื้น

	 อะไรบางอย่างที่ยาว ดำมืด เรียวบาง และเลื้อยขยุกขยิก

	 เธอพยายามจะชีใ้หเ้บลลามดีสูิง่มชีวีติตวันัน้ แตแ่ลว้กพ็บวา่เธอขยบัตวั 

ไม่ได ้ “คลาร์ก! เธอเป็นอะไรไป” เขาตะโกนถาม

	 คลาร์กอ้าปาก แต่ไม่มีเสียงออกมา เธอเริ่มรู้สึกแน่นหน้าอก แขน 

ก็ร้อนผ่าวราวเปลวไฟ

 “โอ้ บา้เอย๊” เธอไดย้นิเสยีงเบลลาม ี แตต่อนนีเ้ธอมองไมเ่หน็เขาแลว้  

โลกที่อยู่รอบตัวเริ่มหมุน ดวงดาว ท้องฟ้า และต้นไม้ใบไม้ ม้วนวนไปสู่ 

ความมืด ความร้อนที่แล่นวาบขึ้นมาตามแขนนั้นเลือนรางไปแล้ว ทุกสิ่ง 

ทกุอยา่งเลอืนรางไป เธอลม้หงายหลงัพงิเบลลามี จากนัน้กร็ูส้กึวา่รา่งถกูยก 

ลอยขึ้น รู้สึกไร้น้ำหนักเหมือนตอนอยู่ในทะเลสาบ ไร้น้ำหนักเหมือนพ่อแม่ 

ของเธอในตอนนี้

	 “คลาร์ก อยู่กับฉันก่อน” เบลลามีตะโกนเรียกมาจากที่ไหนสักแห่งซึ่ง 

อยู่ไกลออกไป ความมืดเริ่มแผ่เข้ามาโอบรอบตัวเธอ ห่อหุ้มแขนขาของเธอ 

เอาไว้ในหมู่ดาว

	 จากนั้นก็มีเพียงความเงียบงัน




