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จากท่ีต้องเผชิญหน้ากับความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสิ่งท่ีตนเองได้พบเจอคืออะไร  

มาตอนนี้ 'หลินปั ้นซย่า' ได้สัมผัสอย่างลึกซึ้งจนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า  

'วัตถุนอกรตี' ดแีล้ว ถึงข้ันท่ีตวัเขาเองก็ขยับสถานะจากอาชพีธรรมดาๆ จดัการเรือ่งศพ

ไปวนัๆ มาเป็น 'ผูส้งัเกตการณ์' ทีค่อยจดัการกับพวกวัตถุนอกรตีเหล่านัน้แล้ว

แม้การท�าหน้าท่ีผู้สังเกตการณ์จะเสี่ยงอันตรายขนาดท่ีบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิต 

แต่หลนิป้ันซย่าก็ยังยินดทีีจ่ะปฏบิตัภิารกิจอย่างเตม็ใจ แน่นอนว่าส่วนหน่ึงเป็นเพราะ

ค่าตอบแทนทีส่มน�า้สมเนือ้ แต่อกีส่วนนัน้เป็นเพราะเขาม ี'ซ่งชงิหลวั' เป็นคูห่นูัน่เอง...

หากได้ท�างานร่วมกับคนคนนี ้หลนิป้ันซย่าก็มัน่ใจว่าตนเองจะไม่เป็นอะไร

แต่ถึงอย่างน้ัน หากจะบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงพูดได้ไม่เตม็ปากนกั เมือ่เวลานี้

หลนิป้ันซย่าและซ่งชงิหลวัทีก่�าลงัตามหาทมีของ 'หลีซ่'ู ซึง่หายตวัไปในท่ีราบลุม่ประเทศ

รัสเซียอย่างเป็นปริศนากลับมีเหตุให้ต้องแยกจากกันเพ่ือเอาชีวิตรอด โดยที่ทั้งสอง 

ไม่รูเ้ลยว่าท่ามกลางสถานการณ์ท่ีตดิอยูใ่นพ้ืนทีป่ระหลาด ไร้ซึง่สญัญาณการตดิต่อใดๆ  

เช่นนี ้พวกเขาจะตามหาอกีฝ่ายเจอได้อย่างไร ไหนจะต้องจดัการผนึกวัตถนุอกรตีตัว

ตน้เหตทุี่ท�าให้พวกเขาต้องเดินทางมายงัทีแ่ห่งนี ้ ซึ่งยงัไมรู่ว่้าวัตถุนอกรตีดังกล่าวนัน้

แท้จรงิแล้วมอี�านาจอะไรกนัแน่อกี...

ร่วมตดิตามและเอาใจช่วยเหล่าผูส้งัเกตการณ์ไปด้วยกันได้ในภาพวาดโครงกระดกู 

ทีทุ่กคนก�าลงัถืออยู่ในมอืเล่มน้ีกนัค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ หลี่ซ ู  ชายหนุ่มผวิเผอืกรปูงามราวกบัเอลฟ์ในภาพยนตร์ชือ่ดงั  

มักจะแต่งกายมิดชิดเพ่ือป้องกันแสงแดดอยู่เสมอ  

หลี่ซูเป็นเพ่ือนร่วมงานในองค์กรและเป็นเพ่ือนของ 

ซ่งชิงหลัว มีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์เช่นเดียวกัน

✱ หลี่เย่  หนุ ่ม รัสเซียเจ ้าของดวงตาสี เ ขียวน�้าทะเล เป็น 

ผู้สังเกตการณ์และเป็นคู่หูของหลี่ซู สามารถสื่อสาร

ภาษาจีนได้อย่างดีเยี่ยม

✱ เสี่ยวคู  โครงกระดกูน้อย วัตถุปิดผนกึหมายเลข 73920 ซึง่เป็น

วัตถุนอกรีตท่ีไม่เป็นอันตรายใดๆ กับมนุษย์ ทั้งยัง 

มีประโยชน์กับอาการป่วยทางจิตบางประเภทอีกด้วย 

ปัจจบุนัเสีย่วคเูป็นเดก็น้อยในความดแูลของซ่งชงิหลวั

กับหลินปั้นซย่า และสนิทสนมกันดีกับจี้เล่อสุ่ย

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับการตาย การฆ่าตัวตาย การฆาตกรรม

มีการบรรยายถึงเลือดและสภาพศพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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อิริน่าหาวหวอดอย่างเกียจคร้าน คร้ันหันไปเห็นเซอร์เก้ท่ีน่ังหน้าซีด 

เป็นไก่ต้มอยู่ข้างๆ กองไฟก็กะพริบตาปริบๆ แล้วเอ่ยแกมหัวเราะว่า "สวัสดี

ยามค�่า เซอร์เก้"

"สวัสดยีามค�า่" พอเซอร์เก้ได้ยินเสยีงของตวัเอง เขากร็ูส้กึว่ามนัคลมุเครอื 

ไม่แจ่มใสอย่างน�้าเสียงปกติ เขาพยายามท�าตัวเหมือนไม่มีอะไรแต่กล้ามเนื้อ

บนใบหน้ากลับแข็งทื่ออย่างไม่อาจควบคุม "หลับสบายดีมั้ย"

"ก็ไม่เลว" อิริน่ากล่าว "ถึงตาคุณนอนแล้ว"

"คือ...ไม่ได้รู้สึกไม่สบายตรงไหนใช่มั้ย" เซอร์เก้ถามเสียงค่อย

"ไม่สบาย? ก็ไม่นะ" อิริน่าไม่คิดว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเลย เธอลุกข้ึน

จากกระเป๋าเป้ "ฉันสบายดี คุณนอนเถอะ"

เซอร์เก้ได้แต่ตอบรับด้วยน�้าเสียงไม่แน่ใจ

ถึงปากบอกว่าจะนอนแต่เขาจะหลับลงได้ยังไง เซอร์เก้เอนตัวลงนอน

บนพื้นแล้วหรี่ตาลง หางตาลอบมองส�ารวจอิริน่าที่ก�าลังนั่งเฝ้ายาม เธอนั่งอยู่

ข้างกองไฟครู่หนึ่ง ก่อนจะขยับกายหันหลังให้เซอร์เก้ ต่อมาก็มีเสียงสวบสาบ

คล้ายก�าลงัล้วงเอาอะไรออกมาจากกระเป๋าเป้ดงัขึน้ วินาทีถัดมาเซอร์เก้ก็ได้ยิน 

เสยีงทีป่ลกุให้ตนตืน่ขึน้เมือ่คนื ตอนนีเ้ขาแน่ใจจนไม่รูจ้ะแน่ใจยังไงแล้วว่าน่ัน

เป็นเสียงเคี้ยวที่ใครได้ฟังก็ต้องขนพองสยองเกล้าจริงๆ

ฟังแล้วเหมือนก�าลังเคี้ยวเน้ือสดๆ อยู่ก็มิปาน แถมยังมีเสียงฉีกท้ึงอยู่

บทที่ 33
ดินแดนแห่งพันธสัญญา (6)
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กลายๆ ด้วยซ�้า เมื่อเช่ือมโยงกับสมุดบันทึกประจ�าตัวของอิริน่าแล้วเซอร์เก้ก็

ขนลกุเกรยีวขึน้มาทันที เขาจ้องอริน่ิาราวกับจ้องมองสตัว์ประหลาดท่ีบดิเบีย้ว 

ไม่กล้าผ่อนคลายประสาทสัมผัสเลยแม้แต่เสี้ยว

ครึ่งคืนหลังอิริน่าก�าลังกินอะไรสักอย่างอยู่ตลอด กระทั่งฟ้าเริ่มสางเธอ

ถึงค่อยๆ หยุดลง เซอร์เก้อยากลกุข้ึนนัง่แล้วถามออกไปว่าเธอกินอะไรอยู่กันแน่  

แต่ในใจก็ค่อนข้างลังเลไม่เป็นสุข เพราะเขาไม่แน่ใจจริงๆ ว่าหากสิ่งน้ีไม่ใช ่

อิริน่า แล้วถ้าตนฉีกหน้ากากเปิดโปงมันเข้า จะมีผลลัพธ์อะไรที่ร้ายแรงกว่านี้

ตามมาหรือไม่

อีกทั้งเขาก็ประเมินไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้อิริน่าเพียงแค่ถูกวัตถุนอกรีต 

ปนเปื้อน หรือเธอกลายเป็นสิ่งอื่นตั้งแต่หัวจรดเท้าไปแล้ว

ท่ามกลางเสยีงอนัน่าสิน้หวังน้ัน เซอร์เก้ก็ได้ต้อนรบัการมาถึงของรุง่เช้า

ในทีส่ดุ เขาสาบานเลยว่าตนเองไม่เคยเฝ้าคอยให้ฟ้าสว่างมากขนาดน้ีมาก่อน

อริน่ิาเก็บกระเป๋าแล้วกลบัมามท่ีาทีร่าเรงิตามปกติ เร่งรดุเดินทางไปต่อ

กับเซอร์เก้ แต่คราวนี้เซอร์เก้จงใจทิ้งระยะห่างจากเธอเล็กน้อย โชคดีท่ีอิริน่า

ไม่รู้สึกตัวเลย เพียงก้มหน้าย�่าเท้าไปตามย่างก้าวของเซอร์เก้ ไม่ได้สังเกตเลย

ว่าชายหนุ่มปฏิบัติกับเธอต่างออกไปอย่างไรบ้าง

ทั้งสองเดินทางด้วยบรรยากาศน่าสติแตกเช่นน้ีอยู่สามวัน ครั้นเมื่อ

สภาพจติใจของเซอร์เก้ทีห่ลบัไม่ลงใกล้ถึงขีดจ�ากัด เขากลบัพบเรือ่งอืน่ทีท่�าให้

สติแตกยิ่งกว่าเดิม...เขาพบว่าท้องของอิริน่าใหญ่ขึ้นแล้ว

ในเวลาเพียงไม่ก่ีคนืหน้าท้องของเธอทียั่งนับว่าแบนราบอยู่จู่ๆ  ก็โตขึน้มา 

ประหนึ่งเป่าลมเข้าไปอย่างไรอย่างน้ัน เธอลูบหน้าท้องอย่างเคยชิน ใบหน้า

แต่งแต้มด้วยรอยยิ้มรักใคร่ของคนเป็นมารดา

"อริน่ิา เธอไม่เป็นไรนะ?" เซอร์เก้จ�าไม่ได้แล้วว่าตนถามค�าถามนีไ้ปก่ีรอบ  

เขาถามเป็นการยืนยันกับอริน่ิาครัง้แล้วครัง้เล่า การกระท�าเช่นนีแ้ทนทีจ่ะบอกว่า 

อยากได้ค�าตอบจากเธอ ไม่สู้บอกว่าอยากหลอกตัวเองมากกว่า

ทว่าค�าตอบของอริน่ิาไม่มอีะไรต่างไปจากก่อนหน้านีเ้ลย เธอยกย้ิมมอง

เซอร์เก้แล้วกล่าวว่า "ฉนัไม่เป็นไร โอเคด ีเซอร์เก้ คณุไม่ต้องเป็นห่วงฉนัหรอก"
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เซอร์เก้เอ่ย "ท้องเธอ...เหมือนจะใหญ่...ขึ้นมาก"

อิริน่าไม่ย่ีหระเลยแม้แต่น้อย เธอเอ่ยแกมหัวเราะ "ฉันบอกคุณไปแล้ว

ไม่ใช่เหรอว่าฉันท้อง ท้องของคนท้องจะใหญ่ข้ึนก็เป็นเรื่องปกติน่ี" เธอลูบ 

หน้าท้องตนเองพลางเอ่ยด้วยน�้าเสียงเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติจนดูเหมือนว่า

เป็นเซอร์เก้เองที่ถามอะไรแปลกๆ ออกมา

จะไปปกติได้ยังไง เซอร์เก้คิดอย่างมึนงง 

หรือจะบอกว่าในโลกท่ีไม่ปกตินี้คนไม่ปกติอย่างเธอต่างหากท่ีปกติ? 

กลับกันตัวเขากลายเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างนั้นหรือ ทันทีท่ีความคิดเช่นน้ี 

ผุดขึ้นมาในสมอง เขาก็พยายามสะกดมันไว้ด้วยสติสัมปชัญญะ เขารู้ว่า 

ความคิดเช่นนี้อันตรายอย่างย่ิง เพียงก้าวเข้าสู่หลุมพรางของตรรกะน้ี เขาก็

อาจจะได้เป็นอิริน่าคนต่อไป

ดูจากแผนที่แล้ว ระยะห่างระหว่างจุดที่เขาอยู่กับริมแม่น�้าไม่ถือว่า 

ไกลกันมาก แต่เขาก็ไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าหากตนมุง่หน้าไปด้วยความเชือ่งช้า 

เช่นน้ี อีกนานแค่ไหนกว่าจะไปถึง และในการเดินทางที่เหลือจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างอื่นกับอิริน่าอีกหรือเปล่า

การไม่ได้นอนอย่างสงบใจมาหลายวนัท�าให้สภาพจติใจของเซอร์เก้ทิง้ดิง่  

แต่เขายังคงพยายามยืนหยัดต่อไป ถึงขั้นลองใช้ความเจ็บปวดปลุกตัวเองให้

ตืน่ตวัด้วยซ�า้ สิง่เดยีวทีเ่ป็นเรือ่งน่าปีตยิินดคีอือริน่ิาคล้ายจะไม่มคีวามผิดปกติ

อย่างอื่น...เว้นเสียก็แต่หน้าท้องที่ใหญ่โตขึ้นทุกทีๆ

ในเวลาไม่ก่ีวันเธอก็เหมือนคนท่ีตั้งครรภ์มาแปดเดือน แขนขาเล็กบาง

กับหน้าท้องท่ีโตเกินจริงดูขัดแย้งกันชอบกล เซอร์เก้เคยเห็นผู้ประสบภัยท่ี 

เสยีชวิีตด้วยความแร้นแค้นเหล่าน้ันมาก่อน พวกเขาส่วนใหญ่ล้วนมท้ีองปดูนูน  

ได้ยินมาว่าสิ่งที่อยู่ในท้องคือดินโคลนที่ไม่สามารถย่อยได้

และดูจากภายนอก อิริน่าก็เหมือนคนเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆ

คนืน้ีก็เป็นค�า่คนืท่ีเงยีบสงบอกีคนืหนึง่ ด้วยความอ่อนล้าท่ีสะสมเซอร์เก้ 

จึงเผลอจมสู่นิทราไปอย่างไม่อาจควบคุม เมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้ว

มองดูรอบทิศอย่างมึนงง ก็พบว่าอิริน่าที่เดิมทีควรนั่งอยู่ข้างกองไฟหายตัวไป
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อย่างไร้ร่องรอย

"อิริน่า...อิริน่า?" แม้เธอจะห่างไกลจากขอบเขตของค�าว่าปกติแล้ว แต่

เซอร์เก้ก็ยังคงเรียกชื่อเธอ เขาสังเกตว่าแม้ตัวอิริน่าจะไม่อยู่ แต่กระเป๋าเป้

สีชมพูใบใหญ่ของเธอยังคงวางอยู่ที่เดิม

สายตาของเซอร์เก้หยุดอยู่ที่กระเป๋าใบนั้น

ยามปกตอิริน่ิาดแูลรกัษากระเป๋าใบนีอ้ย่างด ีไม่ยอมให้เขาได้เฉยีดใกล้เลย  

แต่ตอนน้ีเธอกลบัหายไป น่ีคล้ายจะเป็นโอกาสอนัดท่ีีสดุทีจ่ะเปิดเผยความลบั 

กระเป๋าเป้ตรงหน้าเป็นราวกับกล่องแพนโดร่า มันดึงดูดเซอร์เก้ผู้อารมณ ์

อ่อนไหวมากอย่างต่อเนื่อง

เขาเลียริมฝีปาก สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานแรงย่ัวยุได้ เขาเย้ืองย่างไป

ตรงหน้ากระเป๋าเป้แล้วรูดซิปออกเบาๆ

เสยีง 'ครดื' ดังขึน้ ซปิกระเป๋าถูกรดูออกจนสดุ ช่องกระเป๋ามดืมดิเปิดออก 

เผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านใน

เซอร์เก้ได้กลิ่นคาวเลือดโชยขึ้นมา เขามองเห็นไม่ชัดนักจึงอ้ากระเป๋า

ออกอีกเล็กน้อย พยายามมองสิ่งที่อยู่ด้านในให้ชัดเจน

ด้วยแสงวูบวาบของกองไฟ ในท่ีสดุเขาก็ท�าตามเป้าหมายส�าเรจ็ ได้มองเห็น 

สิง่ทีอ่ยู่ด้านในแล้ว และในชัว่พรบิตาทีไ่ด้เห็นมนัชดัเจน เซอร์เก้ก็ผงะถอยหลังไป 

หลายก้าวก่อนจะอาเจียนออกมาทันที น�้าตาเอ่อทะลักเบ้าตา เขาไม่สามารถ

ควบคมุปฏิกิรยิาตอบสนองของร่างกายได้เลย น่ันเป็นศพของคนคนหนึง่ท่ีไม่รูว่้า 

เสียชีวิตไปนานแค่ไหนแล้ว ผิวกายถูกกัดแทะจนเห็นกระดูกขาวโพลน ทว่า 

นี่ไม่ใช่สาเหตุท่ีเซอร์เก้อาเจียนออกมา แต่เป็นเพราะใบหน้าของศพน้ียังคง

สมบูรณ์ไร้ต�าหนิ...เป็นใบหน้าของคนที่อยู่ข้างกายเขาในตอนเช้า...อิริน่า

"อุ๊บ...แหวะ..." เซอร์เก้ขาอ่อนเปลี้ย คุกเข่าลงกับพ้ืน แทบจะอ้วกเอา 

สิ่งที่อยู่ในกระเพาะของตนออกมาทั้งหมด เขาคิดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ  

ท�าไมอิริน่าถงึอยู่ในกระเป๋าได้ ในวินาทีนี้ตรรกะทั้งหมดที่เคยมีล้วนไม่ถูกต้อง 

เขารูส้กึว่าสภาพจติใจของตนก�าลงัทิง้ดิง่อย่างรนุแรง เมือ่ตะเกียกตะกายลกุขึน้ 

จากพ้ืนได้ ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ถึงขั้นบิดเบี้ยวผิดรูปไปชั่วขณะ เซอร์เก้ 
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ไม่อยากเหน็กระเป๋าใบนัน้อกีต่อไป เขาหนัหลงัจากมา เดินโซซดัโซเซเข้าไปใน

ป่าอนัมดืมดิ เขาไม่รูว่้าตนต้องไปทีไ่หน คดิเพียงอยากหนีออกจากท่ีน่ีให้เรว็ข้ึน  

หนีไปจากกระเป๋าสีชมพูน่าสยดสยองใบนั้นให้เร็วขึ้นกว่านี้

เซอร์เก้ถลาเข้าป่ารกทึบด้านหลังไปด้วยสติอันเลือนราง กระทั่งรู้สึกตัว

ขึน้มาอกีครัง้เขาก็ออกห่างจากกองไฟนัน้ระยะหน่ึงแล้ว เขายังคงรูส้กึอยากอ้วก 

อยู่แต่ก็อ้วกจนไม่มีอะไรให้ออกมาแล้ว น�้าตาไหลรินไปตามแก้มอย่างหยุด 

ไม่อยู่ ส่งเสียงสะอึกสะอื้นออกมาแผ่วเบา ในเสียงเจือไปด้วยความหวาดกลัว 

แต่มากกว่านั้นคือความเศร้าโศก

อิริน่าตายแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย คนที่อยู่ข้างๆ เขาหลายวันมาน้ีคือ 

สัตว์ประหลาดท่ีไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร ทว่าท�าไมสัตว์ประหลาดตัวนี้ถึงกินศพ 

ของอริน่ิาแต่ไม่ลงมอืกับเขาเลย เซอร์เก้ฟุบกับต้นไม้ใช้แรงเฮอืกสดุท้ายครุน่คดิ

ตริตรอง เขาเช็ดน�้าตาที่ไหลออกมาไม่หยุดเงียบๆ สะอื้นไห้อย่างคุมไม่อยู่

ไม่รู้ใช้เวลาไปนานแค่ไหนกว่าเซอร์เก้จะดึงจิตใจตัวเองออกมาจาก

ความรู้สึกสิ้นหวังนี้ได้อย่างยากล�าบาก เขาหันหลังหมายจะกลับไปที่กองไฟ

อีกครั้ง ทว่าในตอนท่ีก�าลังเดินกลับไปน่ันเอง เขาพลันได้ยินเสียงร้องไห้และ

กรีดร้องของอิริน่าดังมาจากท่ีไม่ไกล เซอร์เก้ได้ยินเสียงก็ผงะ เขามองไปทาง

ต้นเสียง ตรงนั้นมืดสนิท มองอะไรไม่เห็นเลย

อิริน่าก�าลังร้องไห้? ท�าไมเธอต้องร้องไห้กัน เธอตายไปแล้วไม่ใช่หรือ  

เซอร์เก้ใจลอยเล็กน้อย ตามหลักแล้วตัวเลือกที่ดีที่สุดของเขาตอนนี้ควรจะ

เป็นการกลับไปที่ข้างกองไฟอย่างเงียบๆ แล้วท�าเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต ่

ความทุกข์ใจท่ีมีต่อการตายของอิริน่ากลับท�าให้เขาเคลื่อนฝีเท้ามุ่งไปทาง 

เสียงนั้นช้าๆ

เสียงร้องไห้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ภายใต้แสงจันทร์มืดสลัวในท่ีสุดเซอร์เก ้

ก็หาต้นตอของเสยีงเจอ เขาเหน็หญิงท้องโตคนหนึง่ฟุบลงกับพ้ืน กุมท้องพลาง

ร้องไห้อย่างสิ้นหวังราวกับเด็กในท้องก�าลังจะคลอดออกมาเดี๋ยวนี้...

"ลูก...ลูกของฉัน..." อิริน่าร้องออกมาแบบน้ัน ท่วงท�านองของเสียง

อ้างว้างสิน้หวัง แม้เซอร์เก้จะเหน็หน้าเธอไม่ชดั แต่เขาก็รบัรูไ้ด้ว่าอริน่ิาในตอนนี ้
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ต้องน�้าตานองหน้าอยู่แน่นอน

"ลกูของฉนั พวกเราต้องออกไปให้ได้...ออกไปให้ได้..." เธอกรดีร้องราวกับ 

สัตว์ประหลาดน่ากลัวตัวหน่ึงท่ีถูกกักขังอยู่ในร่างมนุษย์ ร้องโหยหวนไม่หยุด 

"แต่ฉนัหวิมากเลย หิวจงัเลย หิวจงั...ฉนัอยากกิน ฉนัอยากกินนน..." เสยีงแผดร้อง 

ค่อยๆ บิดเบี้ยวขึ้นทีละนิดราวกับเสียงค�าราม เซอร์เก้ได้ยินก็ขนลุกเกรียว

แต่สิ่งที่น่าสยองที่สุดเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ในเสียงร้องสะอื้นไห้ของเธอ

เซอร์เก้ได้ยินเสยีงเหมอืนผ้าไหมฉกีขาด วินาทต่ีอมาเขาก็ตระหนักได้ว่าเสียงน้ี 

คืออะไร

หน้าท้องนูนของอิริน่ามีมือคู่หนึ่งแหวกออกมาจากด้านใน เริ่มด้วย 

ข้อมือ ข้อศอก และสุดท้ายก็เป็นล�าตัว...ศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผมยาวเฟื้อย

โผล่ออกมาจากท้องของอริน่ิา แล้วพยายามดดีดิน้ราวกับเพ่ิงหลดุออกมาจาก

ร่างของแม่อย่างไรอย่างน้ัน มันโผล่ออกมาทีละนิดๆ อย่างยากล�าบาก... 

นั่นคือผู้หญิงคนหนึ่ง ใบหน้าเหมือนกันกับอิริน่า สีหน้าเฉกเช่นเดียวกับอิริน่า 

ในวินาทีทีเ่ธอถือก�าเนิดเสยีงร้องโหยหวนอย่างผูห้ญิงท้องแก่ของอริน่ิาก็หยุดลง 

ราวกับสิ้นใจไปแล้ว

หล่อนเริ่มหัวเราะออกมาอย่างมีความสุข ตั้งแต่คลอดออกมาบนตัวก็

สวมเสือ้ผ้าเหมอืนอริน่ิาทกุกระเบยีดน้ิว ไม่ส.ิ..พวกเธอแทบจะเป็นคนเดยีวกัน

อยู่แล้ว เจ้าหล่อนมองศพไร้ลมหายใจด้านล่างท่ีเหมอืนกับตนเองไม่มผีดิเพ้ียน 

ส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างน่าตกตะลึงก่อนกล่าวว่า "เย่ียมไปเลย มีของให้

กินแล้ว...เย่ียมไปเลย มีของให้กินแล้ว..." เธอก้มหน้าลง ลูบท้องตัวเองด้วย

ความอ่อนโยน และพึมพ�ากับมันอย่างนุ่มนวล "ลูกรัก พวกเราไม่ต้องตายแล้ว 

พวกเราจะไม่เป็นอะไร แม่จะคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัย แล้วพวกเรา 

ก็จะมีอาหารเยอะแยะ..."

เมื่อเซอร์เก้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็แทบจะกลายเป็นรูปปั้นแข็งท่ือ 

อยู่กับที่ ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ขยับไม่ได้เลยสักกระผีก

ไม่รูว่้าผ่านไปนานแค่ไหน ในทีส่ดุอริน่ิาก็หมอบลงกัดกินศพตวัเองอย่าง

อิ่มหน�าส�าราญ สีหน้าเธอดูต่ืนเต้น จากนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหว เซอร์เก้ท่ีมองอยู่
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ข้างๆ ไม่กล้าเปล่งเสียงและไม่กล้าขยับเขยื้อน เขาเห็นอิริน่าก้มลง ลากศพที่

เละเทะนั้นไปยงัทิศที่มีกองไฟ ศพที่ปกติควรจะหนักมากเธอกลับลากได้อย่าง

สบายๆ ใบหน้าประดับรอยย้ิมพึงใจ ลากศพตัวเองไปข้างกองไฟท้ังอย่างน้ี 

ทีละนิดๆ

แน่นอนว่าอิริน่าย่อมสังเกตเห็นว่าเซอร์เก้ท่ีควรจะนอนอยู่ข้างกองไฟ

หายตัวไปแล้ว แต่เธอก็ไม่คิดสนใจ เพียงรูดซิปกระเป๋าสีชมพูของตัวเอง  

ก่อนฝืนยัดศพใส่กระเป๋าโดยการจัดวางท่าทางท่ีดนู่าเหลอืเชือ่ แสงจากเปลวไฟ 

สาดส่องใบหน้าอย่างชดัเจนย่ิงกว่าอะไร บนนัน้ประดบัสหีน้าพอใจ ทว่ารอยย้ิม 

เช่นนี้ช่างขัดกับทุกการกระท�าอย่างน่าประหลาด น่าสยดสยองชนิดที่ไม่อาจ 

หาสิ่งใดเปรียบ

อริน่ิาเพ่ิมฟืนเลก็น้อยท�าให้กองไฟนีล้กุโชนย่ิงกว่าเดมิ สหีน้าพออกพอใจ 

ไม่หายไปจากใบหน้าของเธอเลยแม้แต่วนิาทีเดยีว ในทีส่ดุความมหัศจรรย์พันลกึ 

ทุกอย่างก็สิ้นสุดลงตรงนี้

เซอร์เก้ยกมือลูบใบหน้าหนักๆ หน่ึงที บังคับให้ตัวเองประคองสติไว้  

แต่ท้ังสรรพางค์กายเขากลบัหนาวเยือกอย่างห้ามไม่อยู่ เมือ่ก้าวเท้าเดินก็พบว่า 

ร่างกายของตนก�าลังสั่นระริกอย่างไม่อาจควบคุม

ค�่าคืนกลับมาเงียบสงบอีกคร้ัง อิริน่ายังคงเป็นหญิงสาววัยรุ่นหน้าตา

สะสวยคนนั้น เธอไม่ร้องหิวและท้องก็ไม่ได้นูนขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้

แต่เซอร์เก้ไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปแล้ว

เขาเดินออกมาจากพุ่มไม้ คว้าปืนลูกซองมาขึ้นล�ากล้อง

"เซอร์เก้?" อิริน่าเห็นเขาแล้วรอยยิ้มบนหน้ายังคงเดิมไม่แปรเปลี่ยน

เซอร์เก้กดเสียงต�่าเรียกชื่อเธอ "อิริน่า"

"มีอะไรเหรอ" อิริน่าเอียงหัว ท่าทางใสซื่อไร้เดียงสา "ท�าไมคุณท�าหน้า

อย่างนั้นล่ะ"

"ไม่ แกไม่ใช่อิริน่า แกเป็นตัวอะไรกันแน่?!!"

"ฉันอิริน่าไง" อิริน่าลุกขึ้นยืน มองเซอร์เก้อย่างหวาดกลัว

สหีน้าหวาดกลวับนใบหน้าเธอสมจรงิถงึเพียงน้ี ไม่ว่าใครก็คงคดิไม่ถึงว่า
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เธอไม่ใช่มนุษย์ หากไม่ใช่เพราะเซอร์เก้เห็นเหตกุารณ์ทัง้หมดด้วยตาตัวเองแล้ว  

เขาก็คงไม่คิดแบบนี้เหมือนกัน

"แกไม่ใช่อิริน่า" เซอร์เก้เอ่ยอย่างมึนงง "อิริน่าตายไปแล้ว"

สิ้นค�าพูดน้ีก็ตามมาด้วยเสียงปืน อิริน่าก้มมองหน้าอกของตัวเอง 

ด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อ ตรงนั้นเป็นรูกลวงขนาดใหญ่แต่กลับไม่มีเลือดสดๆ  

ไหลออกมาเลย จากน้ันของเหลวสีด�าก็ไหลทะลักออกมาจากตัวเธออย่าง 

ต่อเน่ืองและส่งเสียงกรีดร้องหวีดแหลม ร่างกายของเธอเริ่มละลายราวกับ

เทยีนไขลนไฟ เวลาเพียงพรบิตาก็กลายเป็นกองดนิโคลนสดี�า หลอมรวมไปกับ

พื้นดินใต้เท้าเซอร์เก้

ตั้งแต่ลั่นไกปืนจนถึงตอนที่ร่างสลายไป สีหน้าของอิริน่าค่อยๆ กลับมา 

สงบน่ิง ในแววตาของเธอฉายแววโศกสลด เซอร์เก้คดิว่าเธอจะพูดอะไรออกมา  

ทว่าตราบจนกระทั่งสลายหายไปแล้วเธอก็ไม่ปริปากเอ่ยอะไรเลยสักอย่าง

เซอร์เก้มือไม้อ่อนจนปืนลูกซองในมือร่วงลงไปท่ีพ้ืน หัวเข่าทั้งสองข้าง

ทรุดลง เขาร้องออกมาราวกับสัตว์ป่า เสมือนจะร้องจนกว่าน�้าตาทั้งชีวิตของ

ตัวเองจะเหือดแห้งไป

กว่าเขาจะหยุดร้องไห้ท้องฟ้ากส็ว่างแล้ว กองไฟทีก่่อไว้ก็มอดลง ราวกบั

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนล้วนเป็นเพียงความฝันอันสยดสยอง

เซอร์เก้ลุกข้ึนจากพ้ืน ขยับเข้าไปรูดซิปเปิดกระเป๋าเป้สีชมพูอีกครั้ง  

เขายังคงเห็นศพของอิริน่าอยู่ด้านในนั้น

ศพของเธอมีสีหน้าสงบนิ่ง เซอร์เก้เช็ดตาตัวเอง ใช้ปืนลูกซองในมือเป็น

เครือ่งมอืขดุหลมุศพเลก็ๆ ให้อริน่ิาบนพ้ืนดนิอ่อนนุ่ม จากน้ันเขาก็ฝังเธอลงไป 

อย่างระมัดระวังก่อนท�าสัญลักษณ์ไว้ด้านบน เขายังต้องมุ่งหน้าต่อไป บางที 

อีกไม่นานเขาก็อาจตายไปด้วยสาเหตุพิสดารเช่นกัน แต่หากเขายังมีโอกาส 

กลบัมาทีน่ี ่เขาจะพาอริน่ิากลบัไปด้วยแน่นอน ต่อให้เธอในตอนนัน้จะเน่าเป่ือย 

จนเหลือแต่กระดูกไปแล้ว เขาก็ต้องพาเธอออกไปจากที่แห่งนี้ให้ได้

หลังท�าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย เซอร์เก้ก็ออกเดินทางอีกครั้ง จนกระทั่ง

เวลาล่วงเลยมาถึงช่วงพลบค�่า เสียงสายน�้าก็ดังเข้าโสตประสาทของเขา  
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เสียงนั้นท�าให้สภาพจิตใจที่ใกล้จะพังทลายได้รับการเยียวยา เขาเริ่มออกว่ิง 

แทบจะพุ่งไปยังริมแม่น�้าด้วยความเร็วที่มากที่สุดในชีวิต

เมื่อสายน�้าใสสะอาดปรากฏแก่สายตาเซอร์เก้ก็สะอึกสะอื้นข้ึนมา เขา

แทบไม่สนใจอะไรแล้ว ใช้มือวักน�้าใสสะอาดชะล้างใบหน้าตัวเองท่ีด้านชา 

ไปแล้วอย่างแรง

เขาถอนหายใจอย่างโล่งอก ท้ิงตัวลงนั่งริมฝั่งแม่น�้า เหม่อมองสายน�้า 

ที่ไหลเชี่ยวข้างกาย ในที่สุดความสงบเงียบในใจอย่างท่ีเขาไม่ได้มีมานาน 

ก็กลับมา

คืนนี้เซอร์เก้ตัดสินใจค้างแรมที่ริมแม่น�้า

เมื่อเขายืนยันสถานที่ส�าหรับตั้งค่ายแล้ว ก็ตั้งใจจะไปหาฟืนส�าหรับ 

ก่อไฟแถวๆ นี้ เพียงแต่เดินไปได้ไม่ไกลเขาก็เห็นเปลวไฟส่องสว่างอยู่ใกล้ๆ 

บริเวณริมแม่น�้า คล้ายเป็นร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ หากเป็นก่อนหน้าน้ี 

เซอร์เก้คงถลาเข้าไปอย่างตื่นเต้นดีใจทันที แต่เมื่อประสบกับเรื่องของอิริน่า 

มาไม่นานเขาจงึไม่กล้าเข้าไปตรงๆ ได้แต่มองส�ารวจอยู่ข้างๆ อย่างระมดัระวัง

แทน

เปลวไฟนั้นเป็นกองไฟที่เพ่ิงก่อข้ึน ข้างกองไฟมีคนสองคนเดินไปมา  

เซอร์เก้มองจากท่ีไกลๆ ก็พบว่าเป็นใบหน้าของคนเอเชีย หนึ่งในนั้นเป็น 

คนในทีมของเขา อีกคนเขาไม่รู้จัก ท้ังสองนั่งล้อมกองไฟคล้ายก�าลังกินอะไร

บางอย่างอยู่ จากกลิ่นหอมเข้มข้นที่แผ่กระจายออกมาดูเหมือนว่าจะเป็นเนื้อ 

และเพียงแค่คิดถึงเนื้อ เซอร์เก้ก็รู้สึกไม่สบายกระเพาะเล็กน้อย

หลนิป้ันซย่าก�าลงักินเนือ้อยู่จรงิๆ แต่เนือ้ท่ีเขากินเป็นเน้ือธรรมดาท่ัวไป

และเพ่ิงจบัมาจากแม่น�า้ข้างๆ นีเ่อง เขากับหลีซ่รูออยู่ริมแม่น�า้มาสามวนัแล้ว

แต่ก็ยังไม่เห็นสมาชิกในทีมโผล่มาเลย พวกเขาว่าง ไม่มีอะไรท�า จึงจับปลา 

ในแม่น�้ามาหมายจะกินให้อิ่มหน�า หลินปั้นซย่าเป็นคนลงน�้าไปจับปลาเอง  

เขาเกิดในหมูบ้่านรมิแม่น�า้จงึมทัีกษะการว่ายน�า้ดเีย่ียม เขาชอบลงไปจบัปลา 

ในแม่น�้าตั้งแต่เด็กๆ แต่เรื่องเดียวที่เขากังวลก็คือปลาของที่นี่จะกินได้หรือไม่

"น่าจะกินได้นะ" หลี่ซูวิเคราะห์เช่นนี้ "เสบียงของพวกเราเหลือน้อยแล้ว 
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ยังไงก็จ�าเป็นต้องหาแหล่งอาหารอย่างอื่น ไม่อย่างนั้นคงหิวตายอยู่ที่นี่ ผม 

ยอมเป็นบ้าดีกว่าหิวตายไปอย่างน่าอนาถ"

หลนิป้ันซย่าเห็นด้วยกับค�าพูดของเขา อาจเป็นเพราะตอนเดก็เขามกัได้กิน 

ไม่อิม่ท้อง ดงัน้ันจงึไม่ชอบความรูส้กึตอนหวิจดัเช่นกัน ด้วยเหตนุีเ้มือ่ทัง้สองคน 

ตกลงกันได้แล้วหลนิป้ันซย่าก็ลงน�า้ไป ไม่นานก็จบัปลาตวัอ้วนได้สองสามตวั

หลีซ่ลู้วงเอาเครือ่งปรงุจ�านวนไม่น้อยออกมาจากกระเป๋าเป้อย่างเต็มใจ 

ปรุงรสปลาเล็กน้อย ทาน�้ามันแล้วเสียบไม้ย่าง

หลินปั้นซย่าท่ีก�าลังผิงไฟตากเสื้อผ้าตัวเองอยู่ข้างๆ กองไฟเอ่ยอย่าง

แปลกใจ "ท�าไมคุณถึงพกเครื่องปรุงติดตัวมาด้วยล่ะ" แม้เขามักจะพูดล้อเล่น

ว่าตนมาเที่ยวแต่เขาก็ไม่ได้ผ่อนคลายถึงขั้นนี้

"จากประสบการณ์ล้วนๆ" หลี่ซูถอนหายใจ หลังจากฟ้ามืดเขาก็ถอด 

ผ้าปิดปากและแว่นกันแดดออก แสงจากกองไฟส่องกระทบผวิขาวจดัของเขา 

จนทั้งร่างราวกับส่องแสงเจิดจ้า เขาย้ิมอย่างอ่อนโยนเอ่ยว่า "ท่ีน่ีใหญ่เกินไป 

แล้วยังเป็นทุ่งรกร้างอีก ใครจะรู้ว่าเสบียงท่ีมีจะประคับประคองอยู่ได้ก่ีวัน  

ถ้าไม่เหลือแล้วก็ต้องกินอย่างอื่น ต่อให้ต้องขุดรากต้นไม้มากินก็เถอะ แต่ 

แค่เราเติมเกลือไปนิดหน่อยก็อร่อยกว่าเดิมแล้วนี่"

หลินปั้นซย่าคิดแล้วก็เห็นด้วย

"ตัวใหญ่นี่ผมให้คุณ" หลี่ซูกล่าว "ผมกินน้อย กินตัวนี้ก็พอแล้ว"

หลนิป้ันซย่าอยากเอ่ยตอบไปตามมารยาท แต่เมือ่จ้องลายบนตัวปลาแล้ว 

กลบัรูส้กึไม่สบายใจอย่างรนุแรง เขาปิดปาก รบีว่ิงเข้าไปในป่าแล้วอ้วกออกมา 

อย่างเกินจริง

"เอ๊ะ? หลินปั้นซย่า? คุณไม่เป็นไรนะ??" หลี่ซูตกใจกับการตอบสนอง

ของเขา "เป็นอะไรไปน่ะ ไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า"

หลนิป้ันซย่าอาเจียนอยู่ครูห่นึง่ก่อนหันกลบัมา "เห็นปลาแล้วรูส้กึคลืน่ไส้

นิดหน่อย อุ๊บ..."

"หา? คลื่นไส้?" หลี่ซูช�าเลืองมองปลาย่างบนมือของตัวเอง ตอนน้ี 

มันย่างไฟก�าลังดี น�้ามันชุ่มฉ�่าเหลืองเกรียม เคร่ืองเทศและเกลือที่โรยลงไป 
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ส่งกลิ่นหอมเข้มข้น เมื่อเทียบกับอาหารอย่างอื่นท่ีกินมาตลอดหลายวันนี ้

มันดีกว่ามาก เขาไม่เข้าใจจริงๆ ว่ามีตรงไหนน่าคลื่นเหียน

หลินปั้นซย่าจับต้นไม้ไว้พลางเอ่ยอย่างยากล�าบาก "เปล่า...แค่นึกถึง

ตอนทีเ่ข้าไปในหมูบ้่านนัน้เมือ่เดอืนก่อน ผมลงน�า้ไปแล้วเจอปลาอลัลเิกเตอร์

ตวัหน่ึง..." ทันททีีเ่ขาพูดจบก็อาเจยีนไปอกีสองรอบ "แล้วกเ็น้ือเน่าทีอ่ยู่ด้านล่าง 

ปลาอัลลิเกเตอร์นั่น..."

หลี่ซูนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ใบหน้าซับซ้อนอย่างย่ิง สุดท้ายก็เดินเข้ามา 

ส่งขวดน�า้ให้เป็นการบอกให้เขาล้างปากและกล่าวว่า "คณุน่ีเหมาะกับอาชพีนี้

จริงๆ"

หลนิป้ันซย่าอาเจยีนจนตาพร่าไปด้วยน�า้ตา สดูจมกูแล้วเอ่ย "คณุกินปลา 

ไปเถอะ ตอนนี้ผมไม่อยากเห็นเนื้อเลย"

หลี่ซูตอบว่า "โอเคๆ แต่คุณเลือกไม่กินเองนะ จะไปบอกซ่งชิงหลัวว่า 

ผมแกล้งคุณไม่ได้ล่ะ"

หลินปั้นซย่ากล่าวว่าแน่นอนอยู่แล้ว

ด้วยเหตุน้ี สุดท้ายเหตุการณ์ก็กลายเป็นหลี่ซูกินปลาย่างด้วยความ

เอร็ดอร่อย ส่วนหลินปั้นซย่ากินบิสกิตด้วยความขมขื่น

ขณะท่ีทั้งสองก�าลังกินมื้อเย็นกันอย่างสบายอารมณ์ จู่ๆ หลี่ซูก็ชะงัก 

แล้วหันไปมองป่าทึบด้านหลัง

"มีอะไรเหรอ" หลินปั้นซย่าเห็นสีหน้าเขาแปลกไปก็ระแวดระวังขึ้นมา

ทันที

"ในป่าเหมือนจะมีคน" หลี่ซูกล่าว

หลินปั้นซย่าอึ้งไป ขณะก�าลังจะลุกข้ึนก็ถูกหลี่ซูกดไหล่ไว้และกระซิบ

บอกว่า "อย่าเพ่ิงขยับ รอดกู่อนว่าเขาจะท�าอะไร" ขณะทีก่ล่าวหลีซ่ก็ูล้วงปืนพก

ในกระเป๋ากางเกงออกมา ขึ้นล�ากล้องปืนอย่างเงียบเชียบ

บรรยากาศนิ่งงันไปราวๆ สองสามนาที แล้วเสียงก้าวเดินสวบสาบ 

ก็ดังข้ึนมาจากในป่า หลินปั้นซย่าหันไปก็เห็นใบหน้าท่ีคุ้นเคย เป็นหน่ึงใน 

คนรัสเซียที่พลัดหลงกับทีมซึ่งมีชื่อว่าเซอร์เก้นี่เอง
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"รู้จักเหรอ" หลี่ซูเหลือบมองหลินปั้นซย่า

"รู้จัก" หลินปั้นซย่าเอ่ยตามตรง "แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนจริงๆ หรือเปล่า"

"คุณไม่สนิทกับเขาใช่มั้ย" หลี่ซูถาม

"ไม่สนิท" หลินปั้นซย่ากล่าว "ยังไม่เคยคุยกันสักประโยคเลย"

"ดูจากท่าทางเขาแล้วน่าจะเป็นคนจริงๆ" หลี่ซูตริตรองครู่หน่ึงคล้าย

ก�าลังกลั่นกรองอะไรบางอย่าง สุดท้ายก็ลุกขึ้น ตะโกนไปทางเขาด้วยภาษา

รัสเซียสองสามประโยค

ในทีแรกหลินปั้นซย่ายังกังวลอยู่ว่าจะสื่อสารกันไม่ได้ คิดไม่ถึงเลยว่า

หลี่ซูจะรู้ภาษารัสเซีย

เซอร์เก้เดินมุ่งไป นับว่าตัดสินใจแน่วแน่แล้ว เขารู้ดีว่าล�าพังตัวเอง 

คนเดยีวย่อมไม่สามารถออกไปจากทีน่ีไ่ด้ ทางเลอืกท่ีดทีีส่ดุคอืหาผูส้งัเกตการณ์ 

ไว้คนหน่ึงถึงจะรับรองความปลอดภัยในชีวิตตัวเองได้ ดังน้ันเมื่อชั่งน�้าหนัก 

ซ�า้แล้วซ�า้อกีเขาจงึตดัสนิใจเดนิเข้าไปท่ีกองไฟ เพียงแต่จบัปืนลกูซองในมอืแน่น  

ลงความเห็นในใจว่าหากได้กลิ่นตุๆ ตนก็จะลั่นไกปืนทันที

ไม่นึกเลยว่าคนข้างๆ นายหลินนั่นจะพูดภาษารัสเซียได้ อีกฝ่ายลุกขึ้น

ตะโกนมาทางเขา ถามว่าเขาเป็นคนที่พลัดหลงไปหรือเปล่า

เซอร์เก้เอ่ย "ใช่ ผมพลัดหลงไป" เขามองหลินปั้นซย่าก็พบกับสีหน้า 

เหลอหลา เห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจภาษารัสเซียเลยสักนิด ในใจจึงกังวลเล็กน้อย

"คุณเรียกผมว่าหลี่ก็พอ" หลี่ซูกล่าว "อย่าเพ่ิงเข้ามา...ผมจ�าเป็นต้อง

ยืนยันตัวตนของคุณก่อน"

เซอร์เก้ชะงักฝีเท้า

"คุณมาจากไหน ระหว่างทางเจออะไรหรือเปล่า" หลี่ซูเอ่ยถาม "คุณรู ้

หรือเปล่าว่าเขาชื่ออะไร"

เซอร์เก้ตอบทีละค�าถาม แต่เว้นเร่ืองน่าสยดสยองท่ีเจอกับอิริน่าไป  

บางทีอาจเพราะรู้ว่าหากตนคิดเรื่องนี้ต่อไปอีกก็คงได้เป็นบ้าเข้าจริงๆ ดังน้ัน

สตสิมัปชญัญะของเขาจงึจงใจท�าให้ภาพเหล่าน้ันพร่าเลอืนไป เขาบอกเพียงว่า 

ระหว่างทางตนเองได้เจอคนที่เหมือนกับคนในทีมทุกกระเบียดน้ิว หลังจาก 
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คนคนนั้นถูกฆ่าก็ละลายกลายเป็นกองโคลน

หลีซ่คูรุน่คดิก่อนเอ่ย "ต่อจากน้ีพวกเราจะข้ามแม่น�า้นีแ้ล้วไปเผชญิหน้า

กับมัน คุณจะไปกับพวกเราหรือเปล่า"

เซอร์เก้ย้ิมเจื่อน "ยังไงผมก็กลับไปคนเดียวไม่ได้อยู่แล้ว...แค่บึงน�้าน่ัน 

ผมก็ข้ามไปคนเดียวไม่ได้แล้ว"

หลี่ซูกล่าว "น่ันสินะ" เขากัดเน้ือปลาไปค�าใหญ่ เคี้ยวอย่างเอื่อยเฉื่อย 

"คุณจะไปกับพวกเราก็ได้ แต่ต้องส่งปืนของคุณมา"

เซอร์เก้ลงัเลอย่างเหน็ได้ชดั ซึง่กเ็ป็นเรือ่งปกตมิากเพราะปืนลกูซองในมอื 

เป็นอปุกรณ์ป้องกันตวัเพียงหน่ึงเดยีวของเขา ถ้าเอาให้คนไม่คุน้เคยทัง้สองคน

ไปทั้งอย่างนี้...เป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปจริงๆ

หลี่ซูเองก็ไม่ได้เร่ง เพียงรอเขาอยู่อย่างนั้น

ในที่สุดเซอร์เก้ก็ตัดสินใจได้ เขาสูดหายใจเข้าลึกๆ โยนปืนลูกซองไปให้

หลี่ซู จากนั้นหลี่ซูก็ส่งสายตาให้หลินปั้นซย่า แล้วหลินปั้นซย่าก็เดินเข้ามา 

หยิบปืนไป

"โอเค คุณผ่านแล้ว มากินอะไรหน่อยเถอะ" หลี่ซูกล่าว "และผมก็อยาก

อ่านสมุดบันทึกของคุณด้วย"

เซอร์เก้ตอบรับพร้อมรอยยิ้มฝืดเฝื่อน

หลี่ซูส่งปลาตัวหนึ่งให้เขาพลางรับสมุดบันทึกสีด�าในมืออีกฝ่ายมา  

เซอร์เก้กัดอาหารในมืออย่างด้านชา รู้สึกถึงเน้ือปลาร้อนๆ เต็มปาก อาหาร

รสชาติเย่ียมเช่นน้ีเดิมทีเขาควรจะต้องรู้สึกสุขใจ แต่ความเป็นจริงน้ันแม้แต ่

จะขยับมุมปากขึ้นยิ้มสักนิดยังรู้สึกว่ายากล�าบาก

สมุดบันทึกของเซอร์เก้ก็เป็นภาษารัสเซียเช่นกัน หลี่ซูอ่านอย่างว่องไว 

หลังจากอ่านจบก็ตบไหล่ของเซอร์เก้ เอ่ยประโยคหนึ่งว่า "ล�าบากหน่อยนะ"

เซอร์เก้ไม่ได้เอ่ยค�าใด ท�าเพียงกินของในมือเงียบๆ ต่อไป

หลี่ซูแปลเรื่องที่เซอร์เก้เขียนบรรยายให้หลินปั้นซย่าฟังเป็นภาษาจีน 

กล่าวว่ามคีวามเป็นไปได้สงูทีค่นคนน้ีจะเป็นคนจรงิๆ ตอนน้ียงัไม่เจอพิรธุอะไร

เป็นพิเศษจากตัวเขา จากนั้นก็เล่าเรื่องของอิริน่าโดยสังเขปไปรอบหนึ่ง แม ้
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เซอร์เก้จะไม่อยากพูดถึงเร่ืองนี้มาก แต่เขาก็ยังปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี

โดยเขียนเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอไว้ในสมุดบันทึกอย่างละเอียด

หลนิป้ันซย่าฟังจบก็รูส้กึเหน็อกเหน็ใจหนุ่มรสัเซยีผูน่้าสงสารคนน้ีขึน้มา

เซอร์เก้กินปลาหมด หลี่ซูก็บอกแผนการเดินทางวันพรุ่งนี้กับเขาคร่าวๆ 

พวกเขาจะข้ามแม่น�า้กันก่อน จากนัน้ค่อยมุง่หน้าไปยังบรเิวณใจกลางท่ีราบลุม่

เซอร์เก้ฟังจบก็ไม่ได้ถามอะไร ท�าเพียงพยักหน้าตอบรับ

ในที่สุดทีมของเขาก็รวบรวมคนที่กระจัดกระจายมาได้สามคน หล่ีซูให้

เซอร์เก้พักผ่อนอย่างสงบหนึ่งคืน เขากับหลินปั้นซย่าจะรับหน้าท่ีเฝ้ายามให้ 

หลังจากท่ีเซอร์เก้กินเนื้อปลาหมดแล้ว ก็เหมือนจะวางใจเลิกระแวงพวกเขา 

ไปโดยปรยิาย ก่อนจะหาทีเ่รยีบๆ เอนตวันอนลง จากท่าทางเหนือ่ยล้านัน้ก็ดทู่า 

จะไม่ได้พักผ่อนมานานหลายวันแล้ว หลนิป้ันซย่าทีร่บัผดิชอบเฝ้าครึง่คนืหลงั 

เมื่อตื่นขึ้นมาก็เป็นช่วงที่ท้องฟ้ายามค�่าคืนและแสงดาวงดงามที่สุดพอดี

แม้เขาจะเห็นค�่าคืนแบบน้ีมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกต้ืนตันใจกับ

ความงดงามของมนัอยู่ดี มนัเป็นภาพแสนวิจติรทีห่าไม่ได้ในเมอืงท่ีเตม็ไปด้วย

มลพิษ เขาฟังเสยีงเปรีย๊ะๆ ของกองไฟแล้วก็รูส้กึถึงความสงบอย่างท่ีก่อนหน้าน้ี 

ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

และแล้วพวกเขาก็ผ่านพ้นค�า่คนือนัเงยีบสงบ ต้อนรบัดวงตะวันท่ีทอแสง

ยามรุ่งอรุณ
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วันนียั้งคงเป็นวันท้องฟ้าโล่งแจ่มใสเช่นเคย หรอืกล่าวได้ว่าตัง้แต่มาถึงทีน่ี่ 

ท้องฟ้าก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีฝนตกลงมาเลย ท้ังสามจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อย 

แล้วก็กินมื้อเช้าง่ายๆ จากนั้นจึงออกเดินทาง ก่อนอื่นพวกเขาต้องข้ามแม่น�้า

ที่กว้างใหญ่แต่ก็ไม่ถึงกับลึกสายนี้ให้ได้ก่อน เมื่อวานตอนหลินปั้นซย่าลงไป

จับปลาก็ส�ารวจแม่น�้านี้ไปบ้างแล้ว จุดที่ลึกที่สุดของแม่น�้านี้ลึกแค่เข่าเท่านั้น 

สามารถสะพายสัมภาระไว้ที่หลังแล้วลุยน�้าอย่างระมัดระวังได้

หลินปั้นซย่ามีทักษะการว่ายน�้าดี เขาอาสาเดินน�าไปเป็นคนแรก หลี่ซู

เป็นคนถัดมา และเซอร์เก้อยู่รั้งท้าย เขาถอดรองเท้าถุงเท้า ม้วนขากางเกงขึ้น 

ย�่าไปตามหินเกลี้ยงเรียบลื่นอย่างระมัดระวังจนไปถึงอีกฝั่งของริมแม่น�้า 

โบกมือให้พวกหลี่ซูเป็นเชิงให้พวกเขาข้ามมา

เมือ่ฟ้าสว่างหลีซ่ก็ูแต่งตวัครบชดุอกีครัง้ ทัง้ผ้าปิดปากและแว่นกันแดด

ไม่ขาดเลยสกัชิน้เดยีว เขามาถึงอกีฝ่ังอย่างปลอดภยัเช่นเดยีวกับหลนิป้ันซย่า

ตอนนี้เป็นตาของเซอร์เก้แล้ว เขาเป็นคนท่ีร่างกายก�าย�ามากท่ีสุด 

ในบรรดาพวกเขาท้ังสาม ตามหลักแล้วการข้ามแม่น�้าซึ่งไม่นับว่าไหลเชี่ยวน้ี

ไม่ใช่เรื่องยากล�าบากส�าหรับเขาเลย ดังน้ันหลินปั้นซย่าและหลี่ซูจึงไม่ได ้

เป็นห่วงมากนัก แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บังเกิด

จู่ๆ  เซอร์เก้ท่ีเดนิมาถึงกลางแม่น�า้ก็ลืน่ไถลล้มลงไปในน�า้ทัง้ร่าง ระดบัน�า้ 

ในแม่น�า้ไม่ลกึ เขาควรลกุขึน้มาได้ในทนัที แต่ใครจะรูว่้าต้ังแต่เขาร่วงลงน�า้ไป 

บทที่ 34
ดินแดนแห่งพันธสัญญา (7)
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พวกหลนิป้ันซย่ากไ็มเ่หน็ตวัเขาเลย เหน็เพยีงน�า้ทีส่าดกระเซ็นเพราะการตนี�า้

ดิ้นรนอย่างต่อเนื่อง

หลินปั้นซย่ารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลได้ทันที เขากระโจนลงน�้าไป

โดยไม่รั้งรอ และเพียงแค่ลงไปก็เข้าใจแล้วว่าท�าไมเซอร์เก้ถึงลุกข้ึนมาไม่ได้ 

เท้าของอีกฝ่ายมีบางสิ่งท่ีเหมือนเชือกหนาพันรัดเอาไว้ ทีแรกหลินปั้นซย่า 

คิดว่าเป็นวัชพืชใต้น�้า แต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้ก็พบว่ามันเป็นมือของมนุษย์ท่ี 

เรียวยาวราวกับงู แขนของมือเหล่านี้ผุดขึ้นมาจากโคลนตมใต้น�้าราวกับเชือก

ยาวเฟื้อย ฉุดรั้งเซอร์เก้ไว้อย่างเหนียวแน่น ย้ือยุดชายหนุ่มลงไปไม่หยุด  

เซอร์เก้ดิน้รนจนหมดแรง พ่นฟองอากาศออกจากปากค�าใหญ่ดใูกล้จะไม่ไหว

แล้ว หลนิป้ันซย่าคว้ามอืเหล่าน้ัน ดงึกรชิทีร่ดัไว้ตรงต้นขาออกมา แล้วตดัแขน

ที่ยาวเฟื้อยประดุจงูโดยไม่หยุดย้ัง เคราะห์ดีท่ีสิ่งเหล่าน้ีถูกจัดการได้โดยเร็ว 

หลนิป้ันซย่าลากร่างกายอนัหนกัอึง้ของเซอร์เก้ พยายามพยุงให้ลอยขึน้เหนอืน�า้  

เขาไอโขลกออกมาอย่างรนุแรงหลายครัง้ และตะโกนว่า "รบี...ช่วยท.ี..เขาหนกั

เกินไปแล้ว..."

หลี่ซูรีบยื่นมือออกไปดึงทั้งสองขึ้นมาตามล�าดับ

หลนิป้ันซย่าขึน้ฝ่ังมาก็นัง่ลงกับพ้ืนหอบหายใจเอ่ยว่า "เซอร์เก้ เป็นยังไง

บ้าง"

แน่นอนว่าเซอร์เก้ฟังค�าทีเ่ขาพูดไม่ออก ได้แต่ฟุบกับพ้ืนส�ารอกน�า้ออกมา 

หลายรอบกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้ ปากพูดภาษารัสเซียสองสามประโยค  

ฟังจากน�้าเสียงแล้วเหมือนว่าจะพ่นค�าหยาบออกมา

"ทีอ่ยู่ในน�า้นัน่ท�าไมถึงไม่โจมตพีวกเราสองคนล่ะ" หลนิป้ันซย่าเอ่ยอย่าง

แปลกใจ "หรือเป็นเพราะไม่ชินอาหารต่างถิ่น ชอบกินแต่คนท้องถิ่น?"

หลี่ซูหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก "เวลาแบบนี้คุณอย่าเพ่ิงเล่นมุกเลย"  

เขาสนทนากับเซอร์เก้สองสามค�า หลงัจากรูว่้าอีกฝ่ายไม่บาดเจบ็ตรงไหนถึงค่อย 

วางใจ

แม้เซอร์เก้จะรอดมาได้ แต่เรือ่งยุ่งยากดนัไปเกดิกับกระเป๋าสมัภาระของเขา  

เพราะมนัถูกน�า้พัดจมหายไปแล้ว บนตวัเขาเองก็เปียกแฉะ พอลมหนาวพัดมา 
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หลนิป้ันซย่าก็ตวัสัน่งันงก เอ่ยว่า "เดอืนพฤษภาแล้วท�าไมถึงยังหนาวขนาดนีน้ะ"

"ที่รัก ที่นี่คือรัสเซีย" หลี่ซูกล่าว "ไปก่อไฟแล้วผึ่งเสื้อผ้าพวกคุณให้แห้ง

กันก่อนเถอะ อย่าป่วยกนัเลย ถ้ากลบัไปบอกคนอืน่ว่าเพ่ือนร่วมทีมตายเพราะ

เป็นหวัดรนุแรงคงถูกหวัเราะเยาะแน่" เขากล่าวพลางเคลือ่นย้ายร่างกายไปหา

ไม้ฟืนด้วยความรวดเร็ว แล้วก่อกองไฟขึ้นมา

หลินปั้นซย่าเริ่มผิงไฟอังเสื้อของตัวเองอีกรอบ

เมือ่ตัง้หลกัได้แล้วเซอร์เก้ก็เอ่ยขอบคณุออกมา หลนิป้ันซย่าจงึโบกมอืปัด  

"คุณระวังตัวหน่อยก็ดีนะ รู้สึกว่าคุณอับโชคสุดๆ"

หลี่ซูช่วยหลินปั้นซย่าแปลค�าพูดนี้ เซอร์เก้หันมองแม่น�้าด้านหลังพลาง

กล่าวว่า "จนถึงตอนนีผ้มถึงแน่ใจได้แล้วว่าพวกคณุสองคนไม่ใช่สตัว์ประหลาด

พวกนั้น"

"งั้นท�าไมเมื่อวานคุณถึงเอาปืนให้ผมง่ายๆ ล่ะ" หลี่ซูขมวดคิ้ว

"ตายเพราะถูกปืนลูกซองยิงก็ถือว่าเป็นวิธีตายท่ีไม่เลวร้ายนัก" เซอร์เก้

ย้ิมเจื่อน "อย่างน้อย...ผมก็ไม่อยากกลายเป็นแบบอิริน่า" นานมาแล้ว เขา 

เคยสัญญากับอิริน่าเอาไว้ว่าหากในภารกิจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโชคร้ายกลายเป็น 

สัตว์ประหลาดน่ากลัวไป เช่นน้ันในฐานะที่เป็นคู่หูก็ห้ามใจอ่อนโดยเด็ดขาด 

เพราะบางทตีอนน้ันโลกแห่งจติวิญญาณของคนคนน้ันอาจจะพังทลายไปแล้ว 

ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ขอตายอย่างเป็นสุขจะดีกว่า

เขาท�าตามค�าสัญญา แต่ในใจกลับหวาดกลัวอย่างย่ิงว่าหากตนเอง

กลายเป็นแบบนั้นขึ้นมาจะไม่มีคนคอยจบชีวิตให้

หลินปั้นซย่าฟังค�าพูดเขาไม่ออก ได้แต่ผึ่งเส้ือผ้าของตัวเองอยู่ข้างๆ 

เงียบๆ

หลีซ่เูหน็ว่าบรรยากาศผ่อนคลายลงแล้วจงึเอ่ยหยอกล้อกับหลนิป้ันซย่า 

"รูห้รอืเปล่าว่าตอนคณุลากเขาข้ึนมาเมือ่ก้ี คุณอย่างกับหนูแฮมสเตอร์ตวัเลก็ๆ 

ที่พยายามแบกคุกกี้ชิ้นใหญ่ๆ เลย"

หลินปั้นซย่ามองกล้ามหน้าท้องที่พอมีให้เห็นได้จางๆ ของตนเอง แล้ว

หันไปมองหน้าอกของเซอร์เก้ที่เต็มไปด้วยขนหน้าอก จิตใจก็ห่อเห่ียว "งั้นให้
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ท�ายังไงล่ะ สภาพร่างกายอย่างผมก็แบบนีแ้หละ ถึงจะผอมไปหน่อยก็ไม่ถึงกับ 

ต้องบอกว่าผมเหมือนหนูแฮมสเตอร์ก็ได้มั้ง"

หลี่ซูหัวเราะร่า

ใช้เวลาช่วงเช้าไปกว่าคร่ึง ในที่สุดเสื้อผ้าของท้ังคู่ก็แห้งสนิท จากน้ัน 

ทั้งสามจึงออกเดินทางต่อ มุ่งไปยังใจกลางของทุ่งร้าง

เมื่อพวกเขาเข้าไปลึกข้ึนเร่ือยๆ สภาพแวดล้อมโดยรอบก็ย่ิงคล้ายกับ

ภาพในคลปิวิดโีอของหลีซ่ ูหลนิป้ันซย่าถามหลีซ่หูลายครัง้ว่าเกิดเรือ่งอะไรขึน้

กันแน่ หลี่ซูก็เอาแต่ตอบคลุมเครืออย่างขอไปที ทว่าหลินปั้นซย่ายังซักไซ้

ไต่ถามอยู่อย่างน้ัน ในที่สุดเขาก็เอ่ยอย่างเหลืออดว่า "ปั้นซย่า ท่ีไม่บอกคุณ

เพราะมีเหตุผล อาชีพอย่างพวกเรา...ความขี้สงสัยไม่ใช่นิสัยท่ีดี ถ้ารั้นจะ 

ถามผมให้ได้ ผมก็ตอบได้แค่ว่าถ้าคณุรูค้วามลบัอะไรแล้วก็ห้ามพูดมนัออกมา

เด็ดขาด ไม่อย่างนั้นถ้าสิ่งนั้นได้ยินเข้า บางทีอาจจะมีสิ่งอื่นอุบัติขึ้นมาก็ได้"

"โอเค" หลินปั้นซย่าเห็นว่าให้ตายยังไงเขาก็ไม่ยอมเปิดปากจึงได้แต ่

ยอมแพ้

แม้เซอร์เก้จะยืนยันตวัตนกับพวกหลนิป้ันซย่าว่าต่างฝ่ายต่างเป็นมนุษย์กัน 

ไปแล้ว แต่สภาพจติใจของเขาก็ยังไม่ค่อยดนัีก จติใจของเขาดไูม่อยู่กับเนือ้กับตวั  

บางครั้งหลี่ซูพูดอะไรด้วย เขาก็ใจลอยอยู่นานกว่าจะรู้สึกตัวทุกครั้งไป

"คุณไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า" หลี่ซูถามเซอร์เก้

"ปะ...เปล่า ผมสบายดี" เซอร์เก้ขานรับอย่างไม่ชัดเจน ใบหน้าก้มต�่าลง

ดหูดหูไ่ร้ชวิีตชวีา เดมิเขาตวัสงูใหญ่ ทว่าตอนนีก้ลบัให้ความรูส้กึซมึเซาชอบกล 

ชายหนุม่มกัจะหนัไปมองด้านหลงับ่อยๆ ราวกับมบีางสิง่ก�าลังตามหลังเขามา

อย่างไรอย่างนั้น

แน่นอนอยู่แล้วว่าหลีซ่แูละหลนิป้ันซย่าต่างสงัเกตได้ถงึความผิดปกติน้ี 

แต่ตอนนีพ้วกเขาอยู่ในทุง่ร้างทีเ่ว้ิงว้างสดุลกูหูลกูตา หากด้านหลงัมอีะไรตามมา 

จรงิๆ แค่หันหน้าไปก็จะเห็นได้ทันที พุ่มไม้เต้ียเรีย่ดินไม่สามารถบดบงัร่องรอย 

ของผู้ที่ตามมาได้

คนืน้ันหลงัจากก่อไฟเสรจ็หลีซ่ก็ูเอาลกูเต๋าสองลกูทีเ่หมอืนกับของซ่งชงิหลวั 
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ทุกกระเบียดนิ้วออกมา สั่งให้เซอร์เก้ท�าการตรวจวัดหนึ่งครั้ง

เมือ่เหน็ลกูเต๋าเซอร์เก้กลบัลกุลีล้กุลนขึน้มา อนัทีจ่รงิหลนิป้ันซย่าสงสยั

มาโดยตลอดว่าท�าไมพวกเขาถึงได้คิดว่าการทอยลูกเต๋าเป็นเรื่องใหญ่โต

ราวกับลกูเต๋าสองลกูตรงหน้านีน่้ากลวัย่ิงกว่าสตัว์ประหลาดเสยีอกี โหมวซนิซอื

ที่เจอตอนไปหมู่บ้านในภูเขาก็เป็นแบบนี้ ถึงขนาดต้องให้ซ่งชิงหลัวบังคับเธอ

ถึงจะยินยอมทอยลูกเต๋า

เซอร์เก้จ้องมองลูกเต๋าไม่ยอมย่ืนมือออกไป ลูกกระเดือกขยับข้ึนลง 

กลนืน�า้ลายอย่างห้ามไม่ได้ เขาทอดสายตาอ้อนวอนให้หลีซู่ อย่างไรกไ็ม่ยอม

ยื่นมือมารับลูกเต๋าในมือหลี่ซูไป

หลี่ซูเองก็ไม่รีบร้อน รออยู่อย่างนี้เงียบๆ

"ผมน่าจะไม่ได้เป็นอะไร" เซอร์เก้กล่าว "ผมขอไม่ทอย...ได้มั้ย"

"ทอยเถอะ" หลี่ซูเอ่ยเสียงอ่อนโยน นิสัยใจคอของเขาดีเย่ียมมาโดย

ตลอด แม้จะเป็นเวลาแบบน้ีก็ไม่มีท่าทีบึ้งตึงแต่อย่างใด ออกจะเหมือน 

สายน�้าในล�าธารท่ีไหลเอ่ือยๆ เสียด้วยซ�้า เขาเอ่ยน�้าเสียงเจือการปลอบโยน 

"อย่างน้อยก็ไม่ต้องหลอกตัวเอง"

เซอร์เก้ย้ิมเจื่อนเล็กน้อย สุดท้ายก็ยอมจ�านน เขาสะกดมือท่ีส่ันเทา  

ยื่นออกไปรับลูกเต๋ามาช้าๆ จากนั้นสูดหายใจเข้าลึกแล้วโยนลูกเต๋าไปบนพื้น 

มันกลิ้งขลุกๆ หมุนไปหลายรอบก่อนหยุดนิ่ง หนึ่งขาวหนึ่งด�าแบ่งเป็นเจ็ด 

และหก คะแนนทั้งหมดคือเจ็ดสิบหก นับว่ายังไม่เกินค่าอันตราย

"ฟู่ววว..." เมื่อเห็นผลลัพธ์นี้แล้วเซอร์เก้ก็ถอนหายใจยาวเหยียดหนึ่งที 

มันดีกว่าที่เขาคิดไว้มาก

"ท�าไมพวกเขาถึงกลัวกันขนาดนั้นล่ะ" หลินปั้นซย่าถามอย่างแปลกใจ 

"แค่ตรวจสอบสภาพจิตใจของตัวเองนิดหน่อยไม่ใช่เหรอ"

หลี่ซูรวบเก็บลูกเต๋าอย่างระมัดระวัง เมื่อได้ยินค�าถามของหลินปั้นซย่า 

น�้าเสียงท่ีกล่าวตอบก็ติดละเห่ียใจเล็กน้อย "ปั้นซย่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะทึ่มทื่อ

ความรูส้กึช้าเหมอืนคณุนะ ปกตแิล้วถ้าค่าปนเป้ือนทางจติใจสงูเกินค่าอนัตราย 

ก็จะหมายถึงสิ่งหนึ่ง"
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หลินปั้นซย่ากล่าว "อะไร"

"มนัหมายความว่าคณุอาจจะวปิลาสไปแล้ว" น�า้เสยีงของหล่ีซเูคร่งขรมึ 

"หรือคุณอาจกลายเป็นสิ่งอื่น มันล้วนเป็นอะไรที่น่ากลัวย่ิงกว่าความตาย  

คุณไม่เคยคิดเลยเหรอว่าถ้าทุกสิ่งตรงหน้าทั้งหมดเป็นของปลอมจะเป็น 

เรื่องน่ากลัวขนาดไหน" เขากลั่นกรองค�าพูด พยายามอย่างสุดความสามารถ

เพ่ือให้หลินปั้นซย่าเข้าใจขึ้นบ้าง "ในบางสถานการณ์ หากค่าจิตใจของคุณ 

เกินขีดจ�ากัดแล้ว เพ่ือนร่วมทางของคุณมีสิทธ์ิปลิดชีพคุณได้...คุณไม่ได้อ่าน

ข้อตกลงให้ละเอียดเหรอ"

หลินปั้นซย่าสารภาพอย่างตรงไปตรงมา "เอาแต่ดูค่าตอบแทนกับ

ประกันชีวิตอย่างเดียวเลยครับ"

หลี่ซู "..."

หลินปั้นซย่าหัวเราะแห้งเพื่อคลายความกระอักกระอ่วน "ฮ่าๆๆ"

หลีซ่นูิง่เงียบครูห่นึง่ ไม่รูจ้ะพูดอะไรไปชัว่ขณะ สดุท้ายก็กัดฟันพ่นออกมา 

หนึ่งประโยค "ไอ้เจ้าซ่งชิงหลัวนี่ควรโดนส่งไปอบรมอีกรอบจริงๆ!!"

เซอร์เก้ผ่านการตรวจวัดมาได้แล้วแต่เขาก็ยังดีใจไม่ออกอยู่ด ีเขาคดิว่า

ตัวเองเสียสติไปแล้ว แต่แต้มบนลูกเต๋ากลับบ่งบอกว่าเขายังห่างจากอาการ

เสียสติอีกระยะหนึ่ง ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรกันแน่ เซอร์เก้

เลียริมฝีปากที่แห้งผาก ตั้งแต่ออกมาจากริมฝั่งแม่น�้า เขาก็รู้สึกว่ามีอะไร 

บางอย่างตามพวกเขาอยู่ สิ่งนั้นมองไม่เห็นรูปร่าง ไม่ได้ยินเสียง แต่เซอร์เก้

กลบัรบัรูไ้ด้อย่างชดัเจนว่ามบีางสิง่ก�าลงัตามพวกเขามา สิง่น้ันท่ีหน้าตาเหมอืน 

อิริน่าทุกกระเบียดน้ิว ร่างอ่อนยวบคล้ายจะซ่อนเร้นตัวเองไว้ในฝุ่นทรายท่ี 

มองไม่เห็น คนอืน่ๆ ไม่สงัเกตถึงมนัเลยแม้แต่น้อย หลงัจากเซอร์เก้แน่ใจแล้วว่า 

ตนไม่ได้เสยีสต ิ ก็กลบัเจบ็ปวดย่ิงกว่าเดมิเสยีอย่างนัน้ เพราะคนเสยีสตคินหนึง่ 

ไม่จ�าเป็นต้องคดิไตร่ตรองและจะไม่รูส้กึเจบ็ปวดใดๆ แต่เขาในตอนนีเ้หมอืนกับ 

ถูกวญิญาณตามตดิอย่างไรอย่างนัน้ วิญญาณท่ีมองไม่เห็นแตะไม่ได้ ซ�า้ยังมี

แค่เขาเท่านั้นที่รู้สึกถึงมันได้

พอกลางคืนมาเยี่ยมเยียน อุณหภูมิบนทุ่งหญ้าร้างก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
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วันนี้หลินปั้นซย่าและเซอร์เก้เป็นคนเฝ้ายาม หลี่ซูเป็นคนง่ายๆ สบายๆ 

คนหนึ่ง มาถึงก็เอาต้นหญ้ามาปูเป็นที่นอนนุ่มๆ ให้ตัวเอง ล้มตัวลงนอนแล้ว

หลับปุ๋ยทันที

ตอนนี้เพ่ิงสามทุ่มกว่า หลินปั้นซย่าที่ต้องเฝ้ายามกะหลังรู้สึกว่านอน 

ไม่หลบันิดหน่อยจงึน่ังผงิไฟอยู่ข้างกองไฟกับเซอร์เก้ เขาเห็นเซอร์เก้มสีหีน้าไม่ดี  

อยากจะพูดกับอกีฝ่ายสกัสองประโยค แต่เนือ่งด้วยอปุสรรคทางภาษาจงึได้แต่ 

ใช้ภาษาอังกฤษห้าเหมา* Say กับเขาไปสองประโยค

ภาษาอังกฤษของเซอร์เก้เองก็ไม่ได้ดีนัก แต่เขาก็ยังเต็มใจพูดคุยกับ 

หลินปั้นซย่า เพราะอย่างไรเม่ือเทียบกับคนท่ีแต่งตัวจัดเต็มดูพิลึกพิลั่นอย่าง 

หลีซ่แูล้ว หลนิป้ันซย่าดเูหมอืนคนธรรมดาตามมาตรฐานของพวกเขามากกว่า 

แถมดูแล้วยังเหมือนคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายด้วย

ทัง้สองสนทนากันเป็นระยะ หลนิป้ันซย่าเก็บเก่ียวความรูม้าได้ค่อนข้างมาก  

รู้สึกว่าภาษาอังกฤษราคาห้าเหมาของตนเองแพงขึ้นมาหนึ่งเหมา กลายเป็น

หกเหมาแล้ว เห็นได้ชัดว่าเซอร์เก้ไม่รู้เลยว่าตัวเองกลายเป็นคู่ฝึกซ้อมภาษา

อังกฤษของฝ่ายตรงข้ามไปแล้ว ท้ังยังคิดว่าหลินปั้นซย่าเป็นคนดี เพราะ 

ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือตนไว้ ยังพยายามปลอบใจตนอีกด้วย

"คุณนอนก่อนสักหน่อยเถอะ" หลินปั้นซย่าคิดว่าเขาสีหน้าไม่ค่อยดี  

จงึอยากให้เขาพักผ่อนมากหน่อย พลางคดิว่าตนอดนอนเพ่ิมอกีนิดให้พ้นๆ คนืน้ี 

ไปก็แล้วกัน "ถ้ามีอะไรผมจะเรียกคุณ"

"โอเค" เซอร์เก้ไม่ท�าอวดด ีเขาเอนกายนอนลงข้างๆ หลีซ่ ูผ่านไปไม่เท่าไหร่ 

ลมหายใจก็เปลี่ยนเป็นสม�่าเสมอ

หลินปั้นซย่าน่ังเฝ้ากองไฟ ฟังเสียงลมหวีดหวิวเสียดแทงหูท่ามกลาง 

ทุ่งหญ้ารกร้าง ท่ีนี่ไร้แหล่งก�าบังลม ทุกครั้งที่ค�่าคืนมาถึงเสียงลมก็ประหน่ึง

เสียงร้องไห้คร�่าครวญท่ีพัดวนอยู่เหนือศีรษะพวกเขา บางทีก็มีทัมเบิลวีด**  

ถูกลมแรงพัดผ่านหน้าผ่านตาเขาแล้วหายวับไป ค�าว่า 'เปล่าเปลี่ยว' เป็น 

* ห้าเหมา ในที่นี้เป็นการเปรียบเปรยถึงสิ่งที่มีค่าน้อย ไม่โดดเด่น
** ทัมเบิลวีด (Tumbleweed) เป็นส่วนโครงสร้างเหนือพ้ืนดินของพืชพลัดถ่ินหลายชนิด เมื่อโตเต็มที่จน 
แห้งกรอบแล้วจะแยกออกจากรากหรือล�าต้นและม้วนตัวเนื่องจากแรงลม มีลักษณะเป็นพุ่มกลมมีหนาม  
กลิ้งไปตามลม
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ค�าบรรยายทีเ่หมาะสมกับท่ีแห่งน้ีมากทีส่ดุ หลนิป้ันซย่าคว้าทมัเบลิวีดพุ่มหนึง่

มาใส่กองไฟให้ไฟลกุโชนย่ิงข้ึน เขาแหงนหน้ามองท้องฟ้ายามราตรอีนัสว่างไสว 

เป็นประกาย ไม่นึกเลยว่าตนเองจะได้ลิ้มรสความงามของต่างประเทศจาก 

วิวทิวทัศน์แบบนี้

ทว่าในตอนท่ีหลนิป้ันซย่าก�าลงัเพ่งมองท้องฟ้าอยู่น่ันเอง ดวงดาวท่ียังคง 

ส่องประกายในทีแรกพลันมืดลง ตอนแรกหลินปั้นซย่าคิดว่าเหนือศีรษะตน 

มีเมฆลอยมา แต่เมื่อเสียงหึ่งๆ ที่รวมกันอย่างหนาแน่นดังเข้าโสตประสาท  

เขาถึงตระหนักขึ้นมาทันทีว่า...นั่นเป็นเสียงของฝูงแมลง

"หลี่ซู เซอร์เก้...รีบตื่นเร็ว!!!" หลินปั้นซย่าร้องเสียงดังเมื่อพบว่าส่ิงน้ี 

ผิดปกติ หลี่ซูตื่นขึ้นทันที แม้เซอร์เก้จะไม่รู้ว่าหลินปั้นซย่าตะโกนว่าอะไร แต่ก็ 

ฟังน�า้เสยีงร้อนรนของเขาออก พอคลานลกุจากพ้ืนแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรข้ึนรวัๆ

"แมลงเป็นฝูงเลย..." หลินปั้นซย่าเอ่ยอย่างลนลาน "ไม่รู้ว่าคือตัวอะไร 

รีบลุกเร็ว!"

หลีซ่เูองก็ได้ยินเสยีงหึง่ๆ ถ่ียิบนัน่แล้วเช่นกนั เขาเงยหน้าขึน้แล้วก็ได้เหน็ 

ฝงูแมลงทีบ่ดบงัทัว่ท้องฟ้า แมลงเหล่าน้ีแผ่ขยายมาทางพวกเขาอย่างรวดเรว็

ราวกับพายุทะเลทราย

"บัดซบ มาจากไหนเนี่ย แม่งเอ๊ย อย่างนี้จะหนีทันได้ยังไง!" หลี่ซูผู้มาก

ประสบการณ์ประเมนิสถานการณ์อย่างฉบัไว เมือ่รูว่้าหากพวกเขาต้องว่ิงแข่งกับ 

ฝูงแมลงย่อมว่ิงไม่ทันแน่นอน เขาจึงเอ่ยเสียงดังว่า "เร็วเข้า...เอาเส้ือเอา

กระเป๋ามาคลุมหัวไว้ หมอบลงกับพื้น ควบคุมลมหายใจไว้..."

หลินปั้นซย่ารีบปฏิบัติตาม แม้เซอร์เก้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปชั่วขณะ 

แต่เพราะสภาพแวดล้อมและการกระท�าของหลนิป้ันซย่าท�าให้เขาเข้าใจได้แล้ว 

กว่าครึ่ง เขาท�าตามหลี่ซู เอาเสื้อตัวเองมาปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยเช่นกัน

ในชัว่พรบิตา ฝงูแมลงเนอืงแน่นก็มาถึงเบือ้งหน้าของพวกเขา หลนิป้ันซย่า 

รูส้กึว่ามลีมแรงพัดโหมผ่านไป ร่างกายราวกับถูกของหนกัๆ ทุบ จากน้ันผวิหนัง 

ของเขาท่ีโผล่ออกมาด้านนอกก็รู้สึกคันคะเยอ ชัดเจนว่าฝูงแมลงส่วนหน่ึง

กระทบโดนตัวของเขา
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หลีซ่รููว่้าวิธีการของพวกเขาเหมอืนการดับไฟท่ีก�าลงัไหม้ฟืนท้ังคนัเกวียน

ด้วยน�้าแก้วเดียว ได้แต่ภาวนาให้แมลงพวกนี้ไม่สนใจจะกินเนื้อเป็นอาหาร 

เคราะห์ดีที่หลังจากฝูงแมลงมาถึงแล้ว แม้เขาจะรู้สึกได้ว่ามีอะไรอยู่บนตัว  

แต่ก็ไม่ได้รูส้กึเจบ็จากการโดนกัดแทะเลย อย่างน้อยกพิ็สจูน์ได้ว่าแมลงพวกน้ี 

ไม่กินคนจริงๆ

พวกเขาท้ังสามหมอบลงกับพ้ืน บนตวัปกคลมุไปด้วยแมลงอย่างหนาแน่น  

บดันีห้ลนิป้ันซย่าถึงได้เหน็หน้าตาของแมลงพวกนีใ้กล้ๆ เขาไม่นกึว่ามนัจะเป็น

ผีเสื้อกลางคืนหลายตัวมีท้ังสีด�าและสีน�้าตาลเข้ม บนตัวมีลวดลายแปลกๆ  

เริ่มแรกหลินปั้นซย่าคิดว่าพวกมันเป็นเพียงผีเสื้อกลางคืนธรรมดา จนกระท่ัง

มีตัวหนึ่งบินมาอยู่ตรงหน้าหลินปั้นซย่า แม้แสงไฟจะสลัวแต่ในชั่วขณะท่ี 

เหนอืความคาดหมายหลนิป้ันซย่าก็มองเหน็ลวดลายแปลกๆ บนปีกผเีสือ้ได้...

ลวดลายพวกน้ีมองดแูล้วคล้ายใบหน้าของผูห้ญิง เมือ่หลนิป้ันซย่ามองส�ารวจ

โดยละเอยีดอกีครัง้ เขากลบัรูส้กึว่าใบหน้านีค้ล้ายคลึงกับอริน่ิาท่ีเคยเจอหน้ากัน 

ครั้งหนึ่งอย่างยิ่ง แต่องคาพยพทั้งห้าบนใบหน้าบิดเบี้ยวไปมาก มองเผินๆ 

เหมือนกับเธอก�าลังอ้าปากกรีดร้องอย่างไรอย่างนั้น

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหน เสียงหึ่งๆ ข้างหูถึงค่อยๆ เบาลง หลินปั้นซย่า

รู้สึกว่าแรงที่กดทับตัวเขาไว้ก็เบาลงด้วย ด้วยเหตุนี้จึงพยายามลุกขึ้นมาอย่าง

ฝืดฝืน และเห็นว่าฝูงแมลงบินผ่านไปไกลแล้ว เขาเขย่าผีเสื้อกลางคืนบนตัว

และเสื้อผ้าให้ร่วงออกไปให้หมด สายตาสอดส่องไปรอบๆ เพ่ือหาหลี่ซูและ 

เซอร์เก้

"แค่กๆ แค่ก" ไม่ไกลออกไปจากเขานักหลี่ซูก็ลุกข้ึนจากพ้ืนด้วยความ

ล�าบากเช่นกัน เขายกมือปิดจมูกและปากพลางเอ่ยว่า "ขยะแขยงเป็นบ้า 

ขยะแขยงเป็นบ้าเลย"

หลินปั้นซย่าถาม "คุณกลัวแมลงเหรอ"

"ไม่กลัวแมลงแต่กลัวผีเสื้อกลางคืน" เขาสะบัดร่างกายอย่างแรง  

"คุณช่วยผมปัดมันออกที ขยะแขยงชะมัด...แล้วเซอร์เก้ล่ะ"

หลินปั้นซย่ากล่าว "อยู่นั่นไง"
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เขาชี้ไป แต่กลับพบว่าเซอร์เก้ที่ควรจะลุกข้ึนมาแล้วยังคงตัวสั่นงันงก 

อยู่บนพื้น หลินปั้นซย่าเหลือบมองอีกฝ่ายอย่างแปลกใจ "เขาเป็นอะไรไปน่ะ"

"ไม่รู้ ผมจะลองไปถามดู" หลี่ซูสะบัดผีเสื้อกลางคืนบนตัวออกพลาง 

เดินไปหาเซอร์เก้ พอเดินมาถึงข้างกายเซอร์เก้แล้วก็เอ่ยถามเสียงแผ่วว่า 

เขาไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า แต่เซอร์เก้กลับไม่ขานตอบ

"เซอร์เก้? ไม่เป็นไรใช่มั้ย" หลี่ซูก้มลงไปตบไหล่เขาเบาๆ

เซอร์เก้ตัวกระตุกอย่างรุนแรงทีหนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นช้าๆ บนใบหน้า 

ของเขาปกคลมุไปด้วยผเีสือ้กลางคนือย่างหนาแน่น ไม่มท่ีาทีจะบนิจากไปเลย
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