
นอกจากวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้ว
เรื่องที่เราเรียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับถ่านหินทั้งสิ้น

เว้นแต่การบรรยายประจำสัปดาห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพาเน็ม
ซึ่งโดยมากเป็นเรื่องไร้สาระ

ว่าด้วยเรื่องหนี้บุญคุณของเราต่อแคปิตอล 
ฉันรู้ว่าเรื่องราวที่แท้จริงของการกบฏ

จะต้องมีอะไรมากกว่าที่พวกเขาพยายามกรอกหูเราแน่ 
แต่ไม่อยากเสียเวลาคิดเรื่องพวกนี้ ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไร 

ก็ไม่ได้ช่วยให้ฉันมีอาหารบนโต๊ะสักนิด
— ซูซานน์ คอลลินส์

ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

เดอะฮังเกอร์เกมส์
The Hunger Games

ซูซานน์ คอลลินส์

เขียน

นรา สุภัคโรจน์
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คํานําสํานักพิมพ์

“นี่เป็นทั้งเวลาแห่งการสำนึกผิดและเวลาแห่งการขอบคุณ”

“เกมล่าชีวิต”  กำเนิดเกิดขึ้นจากการก่อกบฏโดยประชาชนชาวเขต 

สิบสามของประเทศพาเน็ม อันเป็นของขวัญที่แคปิตอล  — เมืองหลวง  —  

มอบให้อย่างไม่อาจขัดขืน และที่สำคัญเพื่อใช้เตือนประชาชนชาวพาเน็มว่า 

ชีวิตของพวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเมตตาของผู้ปกครอง และย้ำว่า  

พวกเขามีโอกาสน้อยนิดเพียงหยิบมือที่จะรอดชีวิตหากคิดแข็งข้ออีกหน	

	นั่นทำให้...ชีวิตไม่เคยเป็นของพวกเขาจริง ๆ		

ในวันเก็บเกี่ยว เด็กอายุสิบสองปีขึ้นไปจะต้องใส่แผ่นกระดาษที่ 

เขียนชื่อตัวเองลงในอ่างแก้วตามจำนวนกฎของการใช้ชีวิตภายใต้เงื่อนไข 

ของประเทศ แน่นอนว่าแต่ละคนมีรายชื่อไม่เท่ากัน บ้างมีเยอะจนแทบ 

ไม่ต้องภาวนาให้เสียเวลาเพราะมีความเป็นไปได้ว่ามีโอกาสถูกเลือกเกินกว่า 

เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ บ้างก็น้อยจนเผลอชะล่าใจว่าเปอร์เซ็นต์การถูกเลือกต้อง 

เป็นศูนย์อย่างแน่นอน

ใด ๆ ก็เกิดขึ้นได้	

เช่นที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ	
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แคตนิส เอฟเวอร์ดีน เด็กสาววัยสิบหกปี อาสากระโจนลงสู่สนาม 

ประลองแทนพริมโรส เอฟเวอร์ดีน  — น้องสาวที่รักเพียงคนเดียว — สถานที่ 

ซึ่งมีตัวเลือกให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกได้เพียง “ชัยชนะ” หรือ “ความตาย”	

เพราะการอยู่รอดของอีกฝ่ายหมายถึงความตายของตัวเอง

จากความตั้งใจแรกเพื่อช่วยน้องสาวที่ถูกเลือก

กลับกลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของผู้ที่ถูกกดขี่และต้องทำตามกฎ

ของแคปิตอล	

ว่ากันว่า กฎมีไว้ทำลาย	

และในเมื่อชีวิตยังคงมี “ความหวัง”	

ใด ๆ ก็เกิดขึ้นได้มิใช่หรือ

ขอให้ความหวังยังคงอยู่กับเราตลอดไป ดังเช่นแคตนิส เอฟเวอร์ดีน	

แพรวสำนักพิมพ์
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คำนำผู้แปล

	 วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแคตนิส เอฟเวอร์ดีน 

	 นับจากที่เธออาสาแทนเข้าเป็นผู้เล่นเกมล่าชีวิตแทนน้องสาว จน 

กลายเป็นผู้พิชิตในเกมล่าชีวิต ครั้งที่  74 และกลายเป็นภัยคุกคามต่อ 

แคปิตอลจนต้องเปลี่ยนกฎ  ในภาคที่ชื่อ  แคตชิ่ งไฟเออร์  แคตนิส  

เอฟเวอร์ดีน ต้องกลับมาเล่นเกมสังหารในควอร์เตอร์เควล ที่นำเอาเหล่า 

ยอดฝีมือซึ่งเป็นผู้พิชิตในอดีตกลับมาเข่นฆ่ากันอีกครั้ง แต่สุดท้ายเกม 

กลับพลิกตาลปัตรเมื่อเหล่านักฆ่าต่างยอมสละชีวิต  หันมาจับมือกัน 

ในปฏิบัติการลับที่ยิ่งใหญ่กว่า ขณะที่เขตปกครองต่าง  ๆ  ซึ่งถูกกดขี่ข่มเหง 

จากแคปิตอลพากันลุกฮือก่อการกบฏ ทำให้แคตนิส เอฟเวอร์ดีน กลาย 

เป็นม็อกกิ้งเจย์ สัญลักษณ์แห่งการกบฏ เจ้าของสโลแกน หญิงสาวผู้มา 

กับไฟ และคำประกาศ “ถ้าเราไหม้ คุณต้องไหม้ไปกับเรา”
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	 วันนี้แคตนิส เอฟเวอร์ดีน ได้กลับมาอีกครั้งกับ  เดอะฮังเกอร์เกมส์  

แคตชิ่งไฟเออร์ และ ม็อกกิ้งเจย์ ในฉบับแปลและเรียบเรียงใหม่ ในโอกาส 

ของการเปิดตัว  ลำนำแห่งนกร้องเพลงและอสรพิษ หนังสือเล่มที่ 4 ในชุด  

The Hunger Games สิบปีให้หลังจากที่ผู้แปลมีโอกาสทำงานกับหนังสือ 

ชุดนี้ครั้งแรก น่าอัศจรรย์อย่างมากที่หนังสือชุดนี้ยังคงความสนุกสนาน  

เฉียบคม และเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ไม่เคยอ่าน  

แต่รู้จักแคตนิส เอฟเวอร์ดีน จากภาพยนตร์เท่านั้น ขอบอกว่าต้องอ่าน  

สนุกมาก

นรา สุภัคโรจน์

พฤศจิกายน 2563
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ภาค 1
บรรณาการ
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2

1

เมื่อฉัน  ตื่นขึ้นมา เตียงอีกฝั่งเย็นเฉียบ ฉันเหยียดมือออกไปหา 

ไออุ่นของพริม แต่พบเพียงผ้าใบเนื้อหยาบที่ปูฟูกนอน เธอคงต้องฝันร้าย 

แล้วปีนขึ้นไปนอนกับแม่ จริงด้วย เธอทำอย่างนั้น วันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยว

ฉันใช้ศอกข้างหนึ่งยันตัวขึ้น ห้องนอนสว่างพอที่จะเห็นคนทั้งสอง  

พริม น้องสาวของฉันนอนตะแคงซุกอยู่กับแม่ แก้มทั้งสองแนบชิดกัน แม่ 

ดูสาวขึ้นขณะนอนหลับ แม้จะอิดโรย แต่ก็ไม่ถึงกับโทรมมากนัก ส่วน 

ใบหน้าของพริมดูสดชื่นเหมือนหยาดฝน น่ารักราวกับดอกพริมโรสซึ่งเป็น 

ที่มาของชื่อ ครั้งหนึ่งแม่ของฉันก็เคยสวยมาก มีคนบอกฉันอย่างนั้น 

ที่นั่งอยู่ตรงเข่าของพริม คอยปกป้องเธออยู่คือแมวที่น่าเกลียดที่สุด 

ในโลก จมูกเละ หูแหว่งข้างหนึ่ง ดวงตาสีเหมือนฟักทองเน่า พริมตั้งชื่อ 

มันว่า บัตเตอร์คัพ โดยยืนกรานว่าขนสีเหลืองตุ่น  ๆ  ของมันเป็นสีเดียว 

กับดอกไม้สีสดใสนั่น เจ้าบัตเตอร์คัพเกลียดฉันหรืออย่างน้อยก็ไม่ไว้ใจ  

แม้เรื่องนั้นจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่คิดว่ามันคงยังจำเรื่องที่ฉัน 

พยายามจับมันกดลงไปในถังน้ำตอนที่พริมพามันกลับมาบ้านได้ เจ้าลูกแมว 

ผอมกะหร่อง ท้องบวมเป่งเต็มไปด้วยพยาธิ เห็บยุ่บยั่บตามตัว สิ่งสุดท้าย 

ที่ฉันต้องการคืออีกหนึ่งปากท้องที่ต้องหาเลี้ยง ทว่าพริมเฝ้าอ้อนวอน  

ร้องห่มร้องไห้ ฉันเลยจำใจให้มันอยู่ด้วย ปรากฏว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี  

แม่จัดการกำจัดพยาธิร้าย และจะว่ามันเกิดมาเพื่อจับหนูก็ได้ มันจับหนูได้ 

อยูเ่นอืง ๆ บางคราวเมือ่ฉนัทำความสะอาดสตัวท์ีล่า่มาได ้ ฉนัจะใหเ้ครือ่งใน 
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3

ซูซานน์ คอลลินส์

มัน มันก็เลยไม่ส่งเสียงขู่ฟ่อใส่ฉันอีกนับแต่นั้น

แต่เราญาติดีกันได้ที่สุดเพียงเท่านี้แหละ เครื่องใน ไม่มีเสียงขู่ฟ่อ

ฉันเหวี่ยงขาลงจากเตียง แล้วสอดเท้าเข้าไปในรองเท้าบู๊ตล่าสัตว์  

หนังอ่อนนุ่มของมันแนบไปกับเท้า จากนั้นหยิบกางเกงกับเสื้อเชิ้ตขึ้นสวม  

เก็บเปียดำยาวเข้าใต้หมวกแก๊ป แล้วคว้าย่ามใส่อาหารสัตว์ บนโต๊ะภายใต้ 

ชามไม้ที่ครอบไว้กันหนูหิวโซและแมวท้องกิ่ว มีชีสจากนมแพะห่อด้วย 

ใบโหระพาวางอยู่  — เป็นของขวัญจากพริมสำหรับวันเก็บเกี่ยว ฉันเอาชีสใส่ 

ย่ามอย่างระมัดระวังก่อนแวบออกจากบ้าน

ปกติแล้ว  ณ  โมงยามนี้  แถบที่เราอยู่ในเขต  12 ซึ่งเรียกกันว่า  

เดอะซีม จะคลาคล่ำไปด้วยคนงานเหมืองถ่านหินที่กำลังมุ่งหน้าออกไป 

ทำงานกะเช้า...ชายหญิงหลังงองุ้ม ข้อนิ้วมือปูดโปน หลายคนเลิกพยายาม 

ขัดถูคราบถ่านหินออกจากเล็บที่บิ่นมานานแล้ว ใบหน้าซูบตอบเต็มไปด้วย 

ริ้วรอย แต่วันนี้ท้องถนนที่เต็มไปด้วยคราบเขม่าดำกลับว่างเปล่า หน้าต่าง 

บานเกล็ดตามบ้านหลังเตี้ยสีมอซอปิดสนิท งานวันเก็บเกี่ยวยังไม่เริ่มจนกว่า 

จะบ่ายสอง ถ้าทำได้...การนอนตื่นสายในบ้านน่าจะดีกว่า

บ้านเราตั้งอยู่เกือบสุดเขตเดอะซีม แค่เดินผ่านบ้านสองสามหลัง  

ก็มาถึงทุ่งหญ้ารกที่เรียกกันว่า เดอะมีโดว์ สิ่งซึ่งแยกเดอะมีโดว์ออกจาก 

ป่า หรือน่าจะเรียกว่าปิดล้อมเขต 12 ไว้มากกว่าก็คือ รั้วลวดตาข่ายสูง 

ข้างบนเป็นห่วงลวดหนาม ในทางทฤษฎี มันควรจะมีกระแสไฟฟ้าแล่น 

ผ่านตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อป้องกันนักล่าจากป่า ไม่ว่าจะเป็นฝูงสุนัขป่า  

สิงโตภูเขาสันโดษ หรือหมี ซึ่งมักจะเข้ามาก่อกวนละแวกบ้านของเรา ทว่า 

แค่มีไฟฟ้าใช้สักสองสามชั่วโมงในยามค่ำคืนก็นับว่าโชคดีมากแล้ว ดังนั้น 

ส่วนใหญ่การจับหรือสัมผัสจึงไม่เป็นอันตราย กระนั้นก็ตาม ฉันมักจะ 

เงี่ยหูฟังเสียงหึ่ง  ๆ  ที่แสดงว่ารั้วมีไฟอยู่หรือไม่ครู่หนึ่งก่อนทุกครั้ง ตอนนี้ 

มันเงียบกริบ ฉันหมอบราบลง แล้วค่อย  ๆ  คืบตัวลอดใต้ช่องโหว่กว้าง 

ราวหนึ่งเมตรที่มีมานานหลายปีแล้ว มันถูกปิดซ่อนเอาไว้ด้วยพุ่มไม้หนาทึบ 

มีช่องโหว่อย่างนี้อยู่ตลอดแนวรั้ว แต่ช่องนี้อยู่ใกล้บ้านที่สุด ฉันใช้มันเป็น 

ทางเข้าป่าประจำ 
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ทันทีที่เข้ามาในป่า ฉันหยิบธนูกับซองใส่ลูกธนูออกจากโพรงไม้  

ไม่ว่าจะมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านหรือไม่ แนวรั้วก็กันเหล่าสัตว์ร้ายให้พ้น 

จากเขต 12 ได้ แต่ในป่า พวกมันจะท่องไปอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมี 

สิ่งอื่นให้ต้องระวัง อย่างพวกงูพิษ สัตว์บ้า หนำซ้ำยังไม่มีทางเดิน ทว่า 

ในป่ายังมีอาหารหากรู้วิธีหา พ่อของฉันรู้และสอนไว้บ้างก่อนจะถูกระเบิด 

ในเหมืองฉีกร่างแหลกเป็นชิ้น ไม่มีอะไรเหลือให้ฝัง ตอนนั้นฉันอายุสิบเอ็ด 

ผ่านมาห้าปีแล้ว ฉันยังคงสะดุ้งตื่นพลางหวีดร้องบอกให้พ่อวิ่งหนี

แม้การล่วงล้ำเข้าป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และการบุกรุก 

เข้าไปล่าสัตว์มีโทษร้ายแรงที่สุด แต่ก็ยังมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยยอมเสี่ยง 

ถ้ามีอาวุธ ทว่าส่วนใหญ่แล้วไม่กล้าพอที่จะออกมาเสี่ยงพร้อมมีดเพียง 

เล่มเดียว ฉันมีคันธนูซึ่งนับเป็นของหายาก พ่อเป็นคนทำขึ้นเองกับมือ  

ยงัมอีกีสองสามคนัทีฉ่นัซอ่นไวใ้นปา่อยา่งมดิชดิ หอ่ไวอ้ยา่งดดีว้ยวสัดกุนันำ้  

พ่อหาเงินได้ไม่น้อยจากการขายธนู แต่ถ้าเรื่องถึงหูเจ้าหน้าที่ พ่อจะถูก 

ประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะ ข้อหาส่งเสริมให้เกิดการกระด้างกระเดื่อง  

ทว่าพวกผู้พิทักษ์สันติภาพส่วนใหญ่จะแกล้งเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ต่อคน 

ไม่กี่คนที่ออกไปล่าสัตว์ เพราะพวกเขาเองก็หิวโหยเนื้อสัตว์เหมือนคนอื่น  

ความจริงแล้ว พวกเขาอยู่ในกลุ่มลูกค้าชั้นเยี่ยมของเราด้วยซ้ำ เพียงแต่ 

พวกเขาไม่อาจยอมรับได้ว่ามีคนถืออาวุธอยู่ในเดอะซีม

ในฤดูใบไม้ร่วง ผู้กล้าจำนวนหนึ่งจะลอบเข้าป่าเพื่อเก็บผลแอ๊ปเปิ้ล 

แต่จะอยู่ในระยะที่มองเห็นเดอะมีโดว์ในสายตาตลอดเวลา ใกล้พอที่จะวิ่ง 

กลับสู่ความปลอดภัยของเขต 12 หากเกิดปัญหา “เขตสิบสอง ดินแดนที่ 

ทุกคนสามารถอดตายได้อย่างปลอดภัย” ฉันพึมพำแล้วรีบเหลือบมอง 

ข้ามไหล่ แม้จะอยู่ในสถานที่ห่างไกลผู้คน เราก็ยังกลัวว่าจะมีใครได้ยิน 

สิ่งที่เราพูด

ตอนยังเด็ก ฉันเคยทำให้แม่กลัวแทบตายเมื่อฉันโพล่งสิ่งต่าง  ๆ   

ออกมาเกี่ยวกับเขต 12 เกี่ยวกับคนที่ปกครองประเทศพาเน็มของเราจาก 

นครหลวงไกลโพ้นที่เราเรียกว่าแคปิตอล แต่ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าการทำ 

เช่นนี้รังแต่จะนำเราไปสู่ปัญหาหนักขึ้น ดังนั้นฉันจึงเรียนรู้ที่จะยั้งปากและ 
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ใส่หน้ากากแห่งความเมินเฉย เพื่อจะได้ไม่มีใครรู้ว่าฉันคิดอะไร ฉันเรียน 

หนังสือไปอย่างเงียบ  ๆ พูดคุยอย่างสุภาพตามมารยาทในตลาดสาธารณะ  

ไม่พูดอะไรมากไปกว่าเรื่องค้าขายในเดอะฮ็อบ ตลาดมืดที่ฉันหาเงินได้มาก 

ที่สุด กระทั่งที่บ้านที่ซึ่งฉันสุภาพน้อยกว่า ฉันก็ยังสงบปากสงบคำไม่พูดถึง 

เรื่องล่อแหลม อย่างวันเก็บเกี่ยว ความขาดแคลนอาหาร หรือเกมล่าชีวิต 

เพราะหากพริมเอาสิ่งที่ฉันพูดไปเล่าต่อจะต้องเป็นเรื่องแน่

มีเพียงคนเดียวที่ฉันจะเป็นตัวของตัวเองได้รออยู่ในป่า เกลนั่นเอง  

ฉันรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลายลง เท้าไต่ขึ้นเนินอย่างรีบเร่ง 

ไปยังที่ของเรา ซึ่งเป็นเชิงผา มองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องล่าง มีพุ่มเบอร์รี 

หนาปกป้องมันไว้จากสายตาที่เราไม่ต้องการ ฉันยิ้มเมื่อเห็นเขารออยู่ เกล 

บอกว่าฉันไม่เคยยิ้ม เว้นแต่เวลาอยู่ในป่า

“หวัดดี แคตนิป1” เกลทัก ชื่อจริงของฉันคือแคตนิส แต่ตอนแรก 

ที่บอกเขา ฉันพูดเบามาก เขาเลยฟังผิดเป็นแคตนิป จากนั้นเมื่อมีแมวป่า 

ติงต๊องตัวหนึ่งเริ่มเดินตามฉันไปทั่วป่าเพื่อรอเศษอาหาร มันจึงกลายเป็น 

ชื่อเล่นอย่างเป็นทางการที่เขาเรียก แต่สุดท้ายฉันก็จำต้องฆ่าเจ้าแมวป่านั่น 

เพราะมันทำให้สัตว์อื่นตกใจหนี ฉันเสียใจอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นเพื่อน 

ที่ไม่เลวนัก แต่หนังของมันก็ได้ราคาดีทีเดียว

“ดูสิฉันยิงอะไรมาได้” เกลชูขนมปังก้อนหนึ่งขึ้น มีลูกธนูเสียบคาอยู ่ 

ฉันหัวเราะ มันเป็นขนมปังที่ขายกันในร้าน ไม่ใช่แบบแบนแต๋เนื้ออัดแน่น 

ที่เราทำเองจากธัญพืชปันส่วนของทางการ ฉันรับมาถือไว้ ดึงลูกธนูออก  

แลว้ยกขนมปงัทีม่รีโูบข๋ึน้มาสดูกลิน่หอมหวานจนทำใหฉ้นันำ้ลายสอ ขนมปงั 

ชั้นดีอย่างนี้มีไว้สำหรับโอกาสพิเศษเท่านั้น

“อืม ยังอุ่นอยู่เลย” ฉันว่า เกลต้องไปร้านขนมปังตั้งแต่ฟ้าสาง 

เพื่อแลกมาแน่ “หมดไปเท่าไหร่ล่ะ”

 1 catnip หรือกัญชาแมว พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับมินต์ มีสารชื่อ nepetalactone 

สะสมอยู่ในก้านและใบ ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่งที่สามารถดึงดูดแมวให้แสดงพฤติกรรม 

แปลก ๆ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



6

เดอะฮังเกอร์เกมส์

“แค่กระรอกตัวเดียวเอง คิดว่าเช้านี้ตาแก่นั่นคงครึ้มอกครึ้มใจน่ะ”  

เกลว่า “แกยังอวยพรให้ฉันโชคดีด้วยนะ”

“เฮอ้ วนันีเ้ราทกุคนใกลช้ดิกนัขึน้อกีหนอ่ย วา่ไหม” ฉนัหมายความ 

ตามนั้นจริง ๆ “พริมทิ้งชีสไว้ให้เราด้วย” ฉันหยิบออกมา

สีหน้าของเขาสดใสขึ้นทันใดเมื่อเห็นของอร่อย “ขอบใจนะ พริม  

เราจะได้มีงานเลี้ยงจริง  ๆ  เสียที” จู่  ๆ  เขาก็พูดสำเนียงของคนแคปิตอล 

ล้อเลียนเอฟฟี่ ทรินเกต สุภาพสตรีผู้มองโลกในแง่ดีอย่างไร้สติ ซึ่งจะมา 

ที่นี่ปีละครั้งเพื่ออ่านรายชื่อในวันเก็บเกี่ยว “เกือบลืมไปแน่ะ! สุขสันต์ 

วันแห่งเกมล่าชีวิต! เขาเด็ดลูกแบล็กเบอร์รีจากพุ่มใกล้  ๆ  มาสองสามลูก  

“และขอให้โชค--” เขาโยนโด่งมาทางฉันลูกหนึ่ง

ฉันอ้าปากรับ ฟันกัดลงบนผิวบอบบาง รสเปรี้ยวอมหวานแผ่ซ่าน 

ทั่วลิ้น “--เข้าข้างคุณ  ตลอด  เกม!” ฉันจบประโยคอย่างร่าเริงพอกัน เรา 

ต้องทำให้มันเป็นเรื่องสนุกสนาน เพราะอีกด้านหนึ่งของมันจะทำให้เรากลัว 

จับใจ นอกจากนี้สำนวนคนแคปิตอลก็แสนดัดจริต ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ฟัง 

ตลกไปหมด

ฉันเฝ้ามองขณะที่เกลดึงมีดออกมาหั่นขนมปัง เขาเป็นพี่ชายฉัน 

ได้เลย ผมสีดำเหยียดตรง ผิวสีมะกอก เรามีดวงตาสีเทาเหมือนกัน แต่ 

ไม่ได้เกี่ยวดองกันเลย อย่างน้อยก็ไม่ใช่ญาติ ครอบครัวของคนงานเหมือง 

ส่วนใหญ่จะมีบางอย่างเหมือนกันแบบนี้แหละ

นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแม่ของฉันกับพริม  ซึ่งมีผมสีอ่อนและ 

ดวงตาสีน้ำเงินจึงดูแปลกที่แปลกถิ่นเสมอ  อันที่จริงก็ เป็นอย่างนั้น  

ครอบครัวของแม่เป็นชนชั้นพ่อค้ารายเล็ก คอยจัดหาสิ่งของที่ต้องการ 

ให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติภาพ และชาวบ้านเดอะซีมที่เป็นลูกค้า 

เป็นครั้งคราว  พวกเขามีร้านปรุงยาในละแวกที่ค่อนข้างดีของเขต  12  

เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีปัญญาไปหาหมอ ดังนั้นนักปรุงยาจึงเป็น 

เสมือนหมอของเรา พ่อของฉันรู้จักกับแม่ก็เพราะบางครั้งที่ไปล่าสัตว์ พ่อ 

จะเก็บสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยานำมาขายให้ร้านของแม่เพื่อปรุงเป็น 

ยารักษาโรค แม่ต้องรักพ่อมากแน่จึงยอมจากบ้านมาอยู่ที่เดอะซีม ฉัน 
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พยายามนึกถึงข้อนี้ไว้ เพราะทุกวันนี้ฉันเห็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาแต่ 

นั่งนิ่ง ว่างเปล่า และไม่สามารถเข้าถึงได้ ขณะที่ลูก  ๆ  เหลือแต่หนังหุ้ม 

กระดูก ฉันพยายามจะยกโทษให้แม่เพื่อเห็นแก่พ่อ แต่พูดตามตรง ฉัน 

ไม่ใช่คนประเภทที่จะให้อภัยคน

เกลทาขนมปังด้วยชีสนมแพะอ่อนนิ่ม แล้วบรรจงวางใบโหระพา 

ลงไปแผ่นละใบ ขณะที่ฉันแหวกพุ่มไม้มองหาลูกเบอร์รี  เรานั่งลงตรง 

ซอกหิน ที่ตรงนี้ไม่มีใครมองเห็นเรา แต่เรามองเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้ 

ชัดเจน มันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของฤดูร้อน มีพืชผักสีเขียวชอุ่มให้เก็บกิน  

มีพืชหัวให้ขุดหา ปลามีสีสันเหมือนสายรุ้งในแสงแดด ช่างเป็นวันที่งดงาม 

ท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน สายลมอ่อน  ๆ อาหารรสชาติแสนวิเศษ ชีสที่กำลังซึม 

ลงในขนมปังอุ่น ลูกเบอร์รีสดฉ่ำแตกโพละในปาก ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ 

หากว่านี่เป็นวันหยุดจริง  ๆ และหากวันหยุดคือการเที่ยวท่องไปตามภูเขา 

กับเกลทั้งวัน ล่าสัตว์เป็นอาหารค่ำ แต่มันไม่ใช่เช่นนั้น เพราะเรากลับต้อง 

ไปที่จัตุรัสตอนบ่ายสองเพื่อรอฟังการเรียกชื่อ

“เราทำได้นะ รู้หรือเปล่า” เกลพูดค่อย ๆ 

“ทำอะไร” ฉันถาม

“ก็ไปจากเขตนี้น่ะสิ  หนีไปซะ ใช้ชีวิตอยู่ในป่า เธอกับฉัน เรา 

ทำได้” เกลว่า

ฉันไม่รู้จะตอบอย่างไร ความคิดของเขาช่างประหลาดเหลือเกิน 

“ถ้าเรามีลูกไม่เยอะนะ” เขารีบเสริม

แน่นอน พวกเขาไม่ใช่ลูกของเรา แต่ก็เหมือนเป็น เกลมีน้องชาย 

สองคนกับน้องสาวหนึ่งคน  ฉันมีพริม แล้วยังแม่ของเราอีก  พวกเขา 

จะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเราสองคน ใครจะหาอาหารมาใส่ปากท้องของพวกเขา 

ที่เอาแต่ร้องขอมากขึ้นเรื่อย  ๆ ขนาดเราสองคนออกล่าสัตว์ทุกวันก็ยัง 

มีหลายคืนที่ต้องเอาสัตว์ที่ได้มาไปแลกกับน้ำมันหมู  เชือกผูกรองเท้า  

หรือขนแกะ และยังมีอีกหลายคืนที่เราต้องเข้านอนพร้อมเสียงท้องร้อง 

โครกคราก

“ใครว่าฉันอยากมีลูกล่ะ” ฉันท้วง
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“ฉันอยากนะ ถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่” เกลว่า

“แต่นายยังอยู่” ฉันพูดด้วยความหงุดหงิด

“ช่างมันเถอะ” เขาสวนกลับ

สิ่งที่คุยกันเริ่มฟังผิดหูไปเสียหมด ไปจากที่นี่นะเหรอ ฉันจะทิ้งพริม 

ซึ่งเป็นคนเดียวในโลกที่ฉันรักได้อย่างไร เกลเองก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัว 

เขา เราไปจากที่นี่ไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาพูดเลย และ 

ต่อให้เราทำได้...ต่อให้เราทำได้...เรื่องมีลูกโผล่มาจากไหนล่ะ ไม่เคยมีความ 

หวานโรแมนติกระหว่างเกลกับฉัน ตอนที่เจอกันครั้งแรก ฉันเป็นเด็กอายุ 

สิบสองผอมแห้ง แม้เขาจะแก่กว่าสองปี แต่ก็ดูเป็นหนุ่มเต็มตัว เราใช้ 

เวลานานทีเดียวกว่าจะเป็นเพื่อนกันได้ กว่าจะเลิกต่อรองในการแลกเปลี่ยน 

แต่ละครั้ง และเปลี่ยนมาเป็นช่วยเหลือกันและกัน

อีกอย่าง ถ้าเขาอยากมีลูก เกลคงไม่มีปัญหาหากจะหาภรรยาสักคน 

เขาหน้าตาดี แข็งแรงพอที่จะไปทำงานในเหมือง และยังล่าสัตว์ได้ บอก 

จากน้ำเสียงที่สาว  ๆ  ในโรงเรียนกระซิบกระซาบกันได้เลยว่า พวกหล่อน 

อยากเป็นแฟนเขาขนาดไหน แม้นั่นจะทำให้ฉันหวง แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผล 

อย่างที่หลายคนคิด ก็คู่หูล่าสัตว์ฝีมือดีน่ะหายากจะตายไป

“นายอยากทำอะไร” ฉันถาม เราจะล่าสัตว์ หาปลา หรือเก็บของป่า 

ก็ได้

“ไปหาปลาที่ทะเลสาบกันเถอะ ทิ้งไม้ค้ำกับของที่หามาได้ไว้ในป่า 

ก่อน ไปหาอะไรอร่อย ๆ ไว้กินคืนนี้ดีกว่า” เขาเสนอ

คืนนี้ หลังจากวันเก็บเกี่ยว ทุกคนจะต้องฉลอง และคนส่วนใหญ่ 

ก็ทำเช่นนั้น ด้วยความโล่งอกที่ลูกของตนยังอยู่รอดปลอดภัยอีกปี แต่ 

อย่างน้อยมีสองครอบครัวที่จะปิดหน้าต่างบานเกล็ด  ล็อกประตูบ้าน  

พยายามคิดหาทางว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรในช่วงหลายสัปดาห์แห่ง 

ความเจ็บปวดที่รออยู่ข้างหน้า

วันนี้เราประสบความสำเร็จอย่างมาก บรรดาสัตว์ล่าเนื้อไม่สนใจ 

เราสองคนในวันที่เหยื่อซึ่งมีรสชาติกว่า และจัดการได้ง่ายกว่า มีอยู่ดาษดื่น  

เมื่อถึงตอนสายเราก็ได้ปลามาเป็นสิบ  ๆ  ตัว พืชผักอีกหนึ่งถุง และสิ่งที่ดี 
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ที่สุดคือสตรอว์เบอร์รีมากมาย ฉันเจอดงสตรอว์เบอร์รีนี้เมื่อสองสามปีก่อน  

และเกลเกิดความคิดว่า เราควรหาตาข่ายมาล้อมไว้เพื่อกันสัตว์อื่น ๆ 

ระหว่างทางกลับบ้าน เราแวะเดอะฮ็อบ ตลาดมืดที่ดำเนินการใน 

โกดังร้างซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เก็บถ่านหิน เมื่อพวกเขามีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

กว่าเดิมในการขนถ่านหินโดยตรงจากเหมืองสู่รถไฟ เดอะฮ็อบจึงค่อย  ๆ   

เข้ามายึดครองพื้นที่นี้ ร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดในช่วงเวลานี้ของวันเก็บเกี่ยว 

แต่ในตลาดมืดยังคงวุ่นวาย เราแลกปลาหกตัวกับขนมปังอย่างดีได้ไม่ยาก 

อีกสองตัวแลกกับเกลือ กรีสซี่ แซ หญิงชราร่างผอมแห้ง ซึ่งขายซุปร้อน 

จากหม้อใบใหญ่ รับผักครึ่งหนึ่งจากมือของเราไปเพื่อแลกกับก้อนขี้ผึ้ง 

พาราฟินสองก้อน คนอื่นอาจให้มากกว่านี้ แต่เราพยายามรักษาสัมพันธ์ 

อันดีกับกรีสซี่ แซ เพราะแกเป็นคนเดียวที่เราพึ่งพาได้เสมอเรื่องการรับซื้อ 

หมาป่า ที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจล่ามันหรอก แต่ถ้ามันจะเล่นงานเรา และ 

ฆ่ามันได้สักตัวสองตัวแล้วละก็ เอ่อ เนื้อก็คือเนื้อวันยังค่ำนั่นแหละ “เมื่อ 

มันอยู่ในซุป ฉันก็จะบอกว่ามันเป็นเนื้อวัว” กรีสซี่ แซ พูดพร้อมขยิบตา  

ไม่มีใครในเดอะซีมที่จะเชิดใส่ขาอวบ  ๆ  ของหมาป่า มีแต่พวกผู้พิทักษ์- 

สันติภาพเท่านั้นที่มีเงินมากพอจะจุกจิกจู้จี้ได้  

เมื่อเสร็จธุระในตลาด เราสองคนเดินไปยังประตูหลังบ้านนายก- 

เทศมนตรีเพื่อขายสตรอว์เบอร์รีครึ่งหนึ่ง เรารู้ว่าเขาโปรดปรานผลไม้นี้ 

เป็นพิเศษและสู้ราคาเราได้ แมดจ์ ลูกสาวของนายกเทศมนตรีเป็นคนมา 

เปิดประตู เธอเรียนชั้นเดียวกับฉัน การเป็นลูกสาวนายกเทศมนตรีทำให้ 

คนคิดว่าเธอเป็นพวกผู้ดีที่ชอบดูถูกคนอื่น แต่เปล่าเลย แมดจ์แค่เป็นตัว 

ของตัวเองเท่านั้น เหมือนฉันนั่นแหละ เนื่องจากเราสองคนไม่ได้อยู่กลุ่ม 

ไหน จึงกลายเป็นว่าเรามักโคจรมาเจอกันเสมอ อย่างนั่งกินอาหารเที่ยง 

ด้วยกัน นั่งติดกันในห้องประชุม จับคู่กันเวลาเล่นกีฬา เราสองคนไม่ค่อย 

ได้คุยกันเท่าไหร่ แต่ก็ดีแล้ว

วันนี้เธออยู่ในชุดกระโปรงสีขาวราคาแพงแทนที่จะเป็นชุดนักเรียน 

สีทึมอย่างเช่นทุกครั้ง ผมสีบลอนด์มัดรวบด้วยริบบิ้นสีชมพู แต่งตัวพร้อม 

สำหรับวันเก็บเกี่ยว
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“ชุดสวยนี่” เกลชม

แมดจ์จ้องหน้าเขา พยายามดูว่าเป็นคำชมจากใจหรือแค่ประชด แต่ 

ชดุของเธอสวย จรงิ ๆ ปกตเิธอไมม่วีนัสวมแน ่ แมดจเ์มม้ปากแลว้ยิม้ออกมา  

“เอ่อ ถ้าเกิดฉันต้องไปแคปิตอล ก็อยากให้ตัวเองดูดีที่สุด จริงมั้ย”

คราวนี้เป็นตาเกลที่สับสนบ้าง เธอหมายความอย่างที่พูดจริง ๆ หรือ 

แค่อยากต่อปากต่อคำกับเขา ฉันเดาว่าน่าจะเป็นอย่างหลัง

“ไม่มีทางที่เธอจะไปแคปิตอลแน่” เกลพูดอย่างเยือกเย็น ตาของเขา 

หยุดลงที่ เข็มกลัดทรงกลมเล็ก  ๆ  ที่ประดับอยู่บนชุดของเธอ  มันเป็น 

งานฝีมือชั้นเยี่ยมทำจากทองคำ ซึ่งสามารถทำให้ครอบครัวหนึ่งมีขนมปัง 

กินได้หลายเดือนทีเดียว “เธอจะมีชื่อสักเท่าไหร่ ห้าใบเหรอ ฉันน่ะมีหกใบ 

ตั้งแต่อายุสิบสองแล้ว”

“นั่นไม่ใช่ความผิดของแมดจ์สักหน่อย” ฉันโพล่งออกไป

“ก็ไม่ใช่น่ะสิ ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นแหละ  แค่เป็นวิถีทาง 

ของมันก็เท่านั้นเอง” เกลโต้

สีหน้าของแมดจ์เปลี่ยนเป็นเรียบเฉย เธอวางเงินค่าสตรอว์เบอร์รี 

ในมือฉัน “โชคดีนะ แคตนิส” 

“เธอก็เหมือนกัน” ฉันพูด แล้วประตูก็ปิดลง

เราเดินกลับไปเดอะซีมเงียบ ๆ ฉันไม่ชอบท่าทีที่เกลแสดงต่อแมดจ์ 

เลย แต่ก็นะ ถูกของเขา ระบบวันเก็บเกี่ยวไม่ยุติธรรมสักนิด คนจนจะ 

เสียเปรียบที่สุดเสมอ ทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าคัดตัวในวันเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 

ครบสิบสอง ชื่อของทุกคนจะถูกใส่ลงไปหนึ่งใบ พออายุสิบสาม สองใบ  

และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุสิบแปด อันเป็นปีสุดท้าย ชื่อของทุกคนจะลงไป 

อยู่ในลูกบอลทั้งหมดเจ็ดใบ นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคน 

ทั้งสิบสองเขตของประเทศพาเน็ม

แต่กับดักอยู่ตรงนี้ คนจนและหิวโซอย่างพวกเราสามารถใส่ชื่อ 

ตัวเองเพิ่มเข้าไปได้เพื่อแลกกับเทสเซรา2 หนึ่งชิ้น แต่ละชิ้นมีค่าเท่ากับ 

 2 tesserae หินทรงลูกบาศก์เล็ก ๆ ที่ใช้ประกอบกันเป็นงานโมเสก
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ธัญพืชกับน้ำมันสำหรับหนึ่งคนในปีที่ขาดแคลน และสามารถใส่ชื่อเพื่อแลก 

ธัญพืชกับน้ำมันให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้ด้วย ดังนั้นตอนที่ฉัน 

อายุครบสิบสอง ฉันจึงใส่ชื่อลงไปสี่ใบ ใบแรกเป็นไปตามกฎ ส่วนอีกสาม 

สำหรับเทสเซราเพื่อแลกธัญพืชกับน้ำมันให้ตัวเอง พริม และแม่ ฉันจะ 

ทำแบบนี้ทุกปี ดังนั้นจำนวนชื่อที่ใส่เข้าไปจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ ปีนี้ฉันอายุ 

สิบหก ฉันจึงมีชื่อทั้งหมดยี่สิบใบ ส่วนเกลซึ่งอายุสิบแปด และต้องหาเลี้ยง 

ปากท้องห้าคนในครอบครัวเพียงลำพังมาเป็นเวลาเจ็ดปีมีทั้งหมดสี่สิบสองใบ

คงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดคนอย่างแมดจ์  ซึ่งไม่เคยต้องเสี่ยงเพื่อ 

เทสเซราถึงทำให้เกลปะทุขึ้นมาได้ โอกาสที่ชื่อของเธอจะถูกจับขึ้นมามี 

น้อยมากเมื่อเทียบกับพวกเราที่อยู่ในเดอะซีม ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่เป็น 

ไปได้น้อยมาก แม้กฎนี้จะถูกกำหนดโดยแคปิตอล ไม่ใช่เขตและไม่ใช่ 

ครอบครัวของแมดจ์อย่างแน่นอน แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะไม่โกรธคนที่ 

ไม่จำเป็นต้องเอาชื่อไปแลกเทสเซรา

เกลเองก็รู้ว่าการโกรธแมดจ์เป็นการพาลพาโล หลายวันก่อนในป่า 

ลึก ฉันนั่งฟังเขาโวยวายเรื่องที่ว่า เทสเซราเป็นเพียงเครื่องมืออีกอย่าง 

ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาในเขตของเรา  เป็นวิธีบ่มเพาะความเกลียดชัง 

ระหว่างกรรมกรที่หิวโหยของเดอะซีมกับคนที่รู้ว่าจะมีอาหารเย็นตกถึงท้อง 

อย่างแน่นอน ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่มีวันเชื่อใจกัน  “การที่เรา 

แตกแยกกันเองเป็นประโยชน์แก่แคปิตอล” เกลจะพูดแบบนี้ ถ้าไม่มีใคร 

ได้ยิน นอกจากฉัน หากว่านี่ไม่ใช่วันเก็บเกี่ยว หากว่าเด็กสาวเจ้าของ 

เข็มกลัดทองคำจะไม่ต้องมีเทสเซรา ฉันคงไม่คิดว่านี่เป็นการพูดด้วยความ 

บริสุทธิ์ใจ

ขณะเดินไป ฉันเหลือบมองหน้าเกล ซึ่งอารมณ์ยังขุ่นมัวภายใต้ 

สีหน้าเรียบเฉย ความเดือดดาลของเขาดูช่างไร้ความหมายสำหรับฉัน  

แม้ฉันจะไม่เคยพูดออกมาตรง  ๆ  ก็ตาม ใช่ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยกับเขา ฉัน 

เห็นด้วย แต่จะมีประโยชน์อะไรที่ร้องตะโกนด่าทอแคปิตอลกลางป่าแบบนี ้

ในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย ไม่ได้ทำให้อะไรยุติธรรมขึ้น ไม่ได้ 

ทำให้ท้องเราอิ่ม อันที่จริงมันกลับทำให้สัตว์ที่อยู่แถวนี้เตลิดหนีเสียมากกว่า 
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แต่ฉันก็ปล่อยให้เขาตะโกนต่อไป ยังไงการทำแบบนี้ในป่าก็ดีกว่าทำในเขต 

เป็นไหน ๆ 

เกลกับฉันแบ่งของที่ได้มา มีปลาสองตัวที่เหลืออยู่ ขนมปังอย่างดี 

สองก้อน ผัก สตรอว์เบอร์รีสองสามกำมือ เกลือ พาราฟิน และเงินอีก 

นิดหน่อย

“เจอกันที่จัตุรัส” ฉันบอก

“แต่งตัวสวย ๆ มาล่ะ” เขาพูดเรียบ ๆ 

ที่บ้าน แม่กับน้องสาวพร้อมจะไปกันแล้ว แม่สวมชุดสวยตั้งแต่ 

สมัยอยู่ร้านปรุงยา พริมใส่ชุดของฉันในวันเก็บเกี่ยวปีแรก เป็นกระโปรง 

กับเสื้อพลิ้ว  ๆ  ซึ่งใหญ่ไปหน่อยสำหรับเธอ  แต่แม่เอาเข็มกลัดมากลัด 

ให้พอดีตัว ถึงกระนั้นเธอก็ยังต้องคอยยัดชายเสื้อด้านหลังไว้ในกระโปรง

น้ำอุ่นรอฉันในอ่าง ฉันขัดคราบดินและเหงื่อไคลจากป่า แล้วสระผม  

รู้สึกประหลาดใจที่แม่เตรียมชุดสวยของแม่ชุดหนึ่งไว้ให้ เป็นชุดสีน้ำเงิน 

อ่อนกับรองเท้าเข้าชุดกัน

“แน่ใจหรือคะ” ฉันถาม พยายามไม่ปฏิเสธเมื่อแม่เสนอจะช่วย 

แต่งตัวให้ มีอยู่ระยะหนึ่งที่ฉันโกรธแม่จนไม่ยอมให้แม่ทำอะไรให้เลย แต่ 

นี่เป็นสิ่งพิเศษ เสื้อผ้าจากอดีตนี้มีค่าสำหรับแม่มาก

“แน่ใจสิ  รวบผมขึ้นหน่อยนะ”  แม่ว่า  ฉันปล่อยให้แม่เช็ดผม 

ก่อนจะถักเปียเป็นมวย และแทบจำตัวเองไม่ได้เมื่อส่องกระจกบานร้าว 

ที่วางพิงผนังอยู่

“พี่ดูสวยเชียว” พริมพูดเสียงแผ่ว

“ดูไม่เหมือนตัวพี่เลยใช่มั้ยล่ะ” ฉันพูดแล้วกอดพริมไว้ เพราะรู้ว่า 

เวลาสองสามชั่วโมงต่อจากนี้จะเลวร้ายมากสำหรับเธอ นี่เป็นวันเก็บเกี่ยว 

ปีแรกของพริม แม้จะค่อนข้างปลอดภัย เพราะมีชื่อเธอแค่ใบเดียวก็ตาม  

ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เธอเอาชื่อไปแลกเทสเซราแน่ แต่เธอเป็นห่วงฉัน กลัว 

ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้

ฉันคอยปกป้องพริมทุกวิถีทางเท่าที่ทำได้เสมอ แต่ในวันเก็บเกี่ยวนี้ 

ฉันไม่มีอำนาจใด ๆ ความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฉันจะรู้สึกเสมอเมื่อเธอเจ็บปวด 
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เอ่อล้นขึ้นในอกจนฉันกลัวว่าจะปรากฏออกมาทางสีหน้าด้วย ฉันสังเกตเห็น 

ว่าชายเสื้อด้านหลังหลุดออกมาจากกระโปรงของเธออีกแล้ว และพยายาม 

บังคับให้ตัวเองสงบลง “เก็บหางหน่อยสิ แม่เป็ดน้อย” ฉันพูดพลางสอด 

เสื้อลงในกระโปรงของเธอแล้วลูบให้เข้าที่

พริมหัวเราะคิก และส่งเสียง “ก้าบ” เบา ๆ ใส่ฉัน

“ก้าบตัวเองเถอะ” ฉันพูด หัวเราะเสียงสดใสอย่างที่พริมคนเดียว 

จะทำให้ฉันหัวเราะแบบนี้ได้ “มานี่ มากินกันดีกว่า” ฉันว่าแล้วจุ๊บหน้าผาก 

เธอ

ปลากับผักถูกปรุงเป็นสตูเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่นั่นสำหรับมื้อค่ำ  

เราเห็นพ้องกันว่าจะเก็บสตรอว์เบอร์รีกับขนมปังอย่างดีไว้เป็นอาหารมื้อเย็น 

สำหรับโอกาสพิเศษ และเลือกดื่มนมจากเจ้าเลดี้ แพะของพริม และกิน 

ขนมปังเนื้อหยาบทำด้วยธัญพืชที่ได้มาจากการแลกเทสเซราแทน แม้จะ 

ไม่มีใครนึกอยากก็ตาม

เราพากันเดินตรงไปยังจัตุรัสตอนบ่ายโมง การมาร่วมชุมนุมถือเป็น 

ข้อบังคับ เว้นเสียแต่ว่าคุณกำลังใกล้ตาย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ในตอนเย็น 

จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ และถ้าไม่จริง ก็เตรียมติดคุกได้เลย

ความจริงมันช่างเลวร้ายเหลือเกินที่พวกเขาจัดพิธีเก็บเกี่ยวขึ้นที่ 

จัตุรัส เพราะที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่อันน่ารื่นรมย์เพียงไม่กี่แห่งของเขต 12  

จัตุรัสแห่งนี้รายล้อมด้วยร้านรวง และในวันที่มีตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่ออากาศเป็นใจ มันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวันหยุดพักผ่อนเลย  

แต่วันนี้  แม้จะมีป้ายผ้าสีสันสดใสแขวนอยู่ตามตึกรามบ้านช่อง  ทว่า 

บรรยากาศกับเคร่งขรึม ช่างกล้องที่นั่งรออยู่บนหลังคาเหมือนอีแร้งรังแต่ 

จะช่วยเสริมให้บรรยากาศชวนหดหู่ยิ่งขึ้น

ผู้คนต่อแถวลงชื่ออย่างเงียบเชียบ วันเก็บเกี่ยวเป็นโอกาสอันดี 

สำหรับแคปิตอลในการสำรวจจำนวนประชากรด้วยเช่นกัน เด็กอายุสิบสอง 

ถึงสิบแปดจะถูกต้อนเข้าไปในบริเวณที่มีเชือกกั้น แบ่งกลุ่มตามอายุ มาก 

ที่สุดอยู่แถวหน้า เด็กลงมาอย่างพริมอยู่ด้านหลัง สมาชิกในครอบครัว 

ยืนเป็นแถวรอบเส้นแบ่งเขต กุมมือกันและกันไว้แน่น แต่มีคนอื่นด้วย  
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พวกที่คนซึ่งตนรักไม่ต้องเสี่ยง หรือคนที่ไม่สนใจสิ่งใดอีกแล้ว คนพวกนี้ 

จะเข้ามาปะปนในฝูงชน เพื่อพนันขันต่อว่าใครจะเป็นเด็กสองคนที่ถูกจับชื่อ 

ขึ้นมา บ้างพนันกันเรื่องอายุ บ้างพนันกันว่าจะเป็นเด็กจากเดอะซีมหรือ 

ลูกพ่อค้า ไม่ก็พนันกันว่าเด็กคนนั้นจะกลัวจนคุมสติไม่อยู่และปล่อยโฮ 

ออกมาหรือไม่ คนส่วนใหญ่ไม่เล่นด้วยกับพวกที่หาเงินจากการทำผิด 

กฎหมาย แต่ก็พยายามระมัดระวังตัว — ระมัดระวังอย่างมากทีเดียว เพราะ 

คนกลุ่มเดียวกันนี้อาจเป็นอีกาคาบข่าวก็ได้ มีใครบ้างล่ะที่ไม่ทำผิดกฎหมาย  

ฉันเองก็มีโอกาสถูกยิงตายได้ทุกวันโทษฐานออกไปล่าสัตว์ ทว่าความหิว 

ของคนมีอำนาจช่วยปกป้องฉันไว้ ต่างคนต่างมีทางหนีทีไล่ของตัวเอง

ไม่ว่าอะไรก็ตาม เกลกับฉันเห็นพ้องกันว่าถ้าต้องเลือกระหว่างตาย 

เพราะความหิวกับมีลูกกระสุนฝังในหัว ลูกกระสุนดูจะเร็วกว่ามาก

สถานที่เริ่มคับแคบจนรู้สึกอึดอัดเมื่อคนหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น แม้ 

จัตุรัสจะค่อนข้างกว้างขวาง แต่ก็ไม่พอรองรับประชากรเขต 12 ทั้งหมด 

จำนวนเกือบแปดพันคน คนมาช้าจะถูกต้อนไปยังถนนข้าง  ๆ  โดยสามารถ 

ดูเหตุการณ์จากจอภาพที่ทางรัฐถ่ายทอดสด

ฉันยืนอยู่ในกลุ่มเด็กอายุสิบหกปีจากเดอะซีม พวกเราพยักหน้า 

ทักทายกันอย่างแกน  ๆ ก่อนจะพุ่งความสนใจไปยังเวทีชั่วคราวซึ่งตั้งขึ้น 

หน้าอาคารกระทรวงยุติธรรม บนนั้นมีเก้าอี้ว่างอยู่สามตัว แท่นโพเดียม 

หนึ่งแท่น และลูกบอลแก้วใบใหญ่สองใบ ใบหนึ่งใส่ชื่อเด็กผู้ชาย อีกใบ 

ใส่ชื่อเด็กผู้หญิง  ฉันเขม้นมองแผ่นกระดาษที่อยู่ในลูกบอลใส่รายชื่อ 

เด็กผู้หญิง ในนั้นมีชื่อแคตนิส เอฟเวอร์ดีน เขียนอยู่ด้วยลายมือประณีต 

ยี่สิบใบ

เก้าอี้สองในสามตัวมีนายกเทศมนตรีอันเดอร์ซี พ่อของแมดจ์ ชาย 

ร่างสูง หัวล้าน และเอฟฟี่ ทรินเกต พี่เลี้ยงประจำเขต 12 ซึ่งเพิ่งเดินทาง 

จากแคปิตอลมาถึงหมาด  ๆ เธอมีฟันสีขาวจัดจนดูน่ากลัว ผมสีออกชมพู  

และสูทสีเขียวสดใสเหมือนฤดูใบไม้ผลิ ทั้งคู่พึมพำคุยกัน และหันไปมอง 

เก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่ด้วยสายตากังวล

ทันทีที่นาฬิกาประจำเมืองตีบอกเวลาสองครั้ง นายกเทศมนตรีก็ก้าว 
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ขึ้นไปยังแท่นโพเดียมและเริ่มอ่านข้อความซึ่งเหมือนเดิมทุกปี บอกเล่า 

ถึงประวัติศาสตร์ของพาเน็ม ประเทศที่ผุดขึ้นจากเถ้าถ่านของสถานที่ซึ่ง 

ครั้งหนึ่งมีชื่อว่าอเมริกาเหนือ กล่าวถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ภัยแล้ง พายุ  

ไฟไหม้ การกัดเซาะของน้ำทะเลที่กินพื้นที่ชายฝั่งไปมากมาย และสงคราม 

อันทารุณโหดร้ายเพื่อแย่งชิงอาหารที่หลงเหลืออยู่น้อยนิด ผลก็คือ พาเน็ม 

แคปิตอลอันเรืองรองล้อมรอบด้วยเขตทั้งสิบสามอันนำมาซึ่งสันติภาพและ 

ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชากร แต่แล้วยุคมืดก็มาถึง หลายเขตลุกฮือ 

ขึ้นต่อต้านแคปิตอล สิบสองเขตพ่ายแพ้ เขตที่สิบสามถูกทำลายสิ้นซาก  

สนธิสัญญาว่าด้วยความผิดฐานกบฏทำให้เรามีกฎหมายใหม่เพื่อรับประกัน 

สันติภาพ และเพื่อเตือนใจเราทุก  ๆ  ปีว่ายุคมืดจะไม่เกิดขึ้นอีก และนั่น 

ทำให้เรามีเกมล่าชีวิต

กฎของเกมล่าชีวิตเรียบง่าย เพื่อเป็นการลงทัณฑ์สำหรับการก่อกบฏ 

เขตทั้งสิบสองต้องส่งเด็กชายหญิงอย่างละคนเรียกว่า บรรณาการ เข้ามา 

ร่วมประลอง บรรณาการทั้งยี่สิบสี่คนจะถูกขังไว้ในสนามประลองกลางแจ้ง 

อนักวา้งใหญ่ ทีซ่ึง่สามารถรองรบัทกุสิง่ทกุอยา่ง ตัง้แตท่ะเลทรายทีแ่ผดเผา 

จนถึงที่รกร้างอันหนาวเหน็บ ตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ ผู้แข่งขันจะ 

ต่อสู้กันจนถึงตาย บรรณาการคนสุดท้ายที่ยืนหยัดอยู่ได้คือผู้ชนะ

การนำเด็ก  ๆ  ไปจากเขตทุกเขตของเรา และบังคับให้พวกเขาเข่นฆ่า 

กันเองขณะที่เราเฝ้ามอง เป็นวิธีที่แคปิตอลใช้เตือนพวกเราว่า ชีวิตของ 

พวกเราทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเมตตาของพวกเขา ว่าเรามีโอกาสน้อยนิด 

เพียงใดที่จะรอดชีวิตหากคิดจะแข็งข้ออีกหน ไม่ว่าพวกเขาจะใช้ถ้อยคำ 

อย่างไร แต่สารที่ส่งออกมาชัดเจนยิ่งว่า “ดูวิธีที่เราพาลูก  ๆ  ของพวกแก 

ไปสังเวยสิ พวกแกไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่าง แค่พวกแกกระดิกนิ้ว 

เราก็จะทำลายพวกแกไม่ให้เหลือซาก เหมือนที่ทำกับเขตสิบสามไงล่ะ”

เพื่อหยามเหยียดพวกเราควบคู่ไปกับการทรมาน แคปิตอลบังคับ 

ให้เราปฏิบัติต่อเกมล่าชีวิตเสมือนเป็นงานรื่นเริง เป็นการแข่งขันกีฬาที่ 

แต่ละเขตห้ำหั่นกันเอง บรรณาการคนสุดท้ายที่อยู่รอดจะได้รับชีวิตที่ 

สุขสบายเมื่อกลับถึงบ้าน เขตของเขาจะได้รางวัลมากมาย ส่วนใหญ่จะเป็น 
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อาหารตลอดทั้งปี แคปิตอลจะเอาธัญพืช น้ำมัน แม้กระทั่งของแพงอย่าง 

น้ำตาลมาประเคนให้เขตที่เป็นผู้ชนะ ส่วนพวกที่เหลือต้องใช้ชีวิตอย่าง 

อดอยาก

“นี่เป็นทั้งเวลาแห่งการสำนึกผิดและเวลาแห่งการขอบคุณ” นายก- 

เทศมนตรีกล่าวเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ 

จากนั้นเขาก็อ่านรายชื่อผู้ชนะในอดีตของเขต 12 ตลอดเจ็ดสิบสี่ปี 

ที่ผ่านมา เขตเรามีผู้ชนะแค่สองคน และมีเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิต คือ  

เฮย์มิตช์ อะเบอร์นาธี ชายวัยกลางคนพุงพลุ้ย ผู้ซึ่งขณะนี้กำลังร้องตะโกน 

อะไรสักอย่างฟังไม่ได้ศัพท์ เดินโผเผขึ้นเวที แล้วทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวที่ 

สาม เขาเมา เมาหนักเสียด้วย ฝูงชนตอบสนองด้วยการปรบมือพอเป็นพิธี  

แต่เขามีสีหน้ามึนงง และพยายามสวมกอดเอฟฟี่ ทรินเกต ซึ่งพยายาม 

ปัดป้องเท่าที่ทำได้

สีหน้านายกเทศมนตรีดูกังวลเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กำลังถูก 

ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตอนนี้เขต 12 คงกลายเป็นตัวตลกของพาเน็มไป 

แล้ว และเขารู้ดี จึงพยายามรีบดึงความสนใจกลับมายังวันเก็บเกี่ยวด้วย 

การแนะนำเอฟฟี่ ทรินเกต

เอฟฟี่ ทรินเกต ผู้ร่าเริงเต็มเปี่ยมด้วยพลังเช่นเคย วิ่งเหยาะไปยัง 

แท่นโพเดียม ก่อนจะพูดประโยคเด็ดประจำตัว “สุขสันต์วันแห่งเกมล่า 

ชีวิต! ขอให้โชคเข้าข้างคุณ  ตลอด  เกม” ผมสีชมพูของเธอต้องเป็นวิกแน่  

เพราะลอนผมเลื่อนลงจากตรงกลางเล็กน้อยหลังจากเผชิญกับเฮย์มิตช์ เธอ 

พล่ามต่ออีกหน่อยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ ณ ที่นี้ แม้ทุกคนต่างรู้ว่า 

เธออยากจะย้ายไปเขตที่ดีกว่า เขตที่มีผู้ชนะมีมารยาท ไม่ใช่ขี้เมาหยำเป 

ที่เพิ่งลวนลามเธอต่อหน้าคนทั้งชาติ

ท่ามกลางฝูงชน เกลหันมายิ้มบาง  ๆ  ให้ฉัน ขณะที่งานวันเก็บเกี่ยว 

ดำเนินต่อไป อย่างน้อยนี่ก็เป็นสิ่งบันเทิงใจเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ ทว่าจู่  ๆ  ฉันก็ 

นึกถึงเกลกับแผ่นชื่อทั้งสี่สิบสองใบของเขาในลูกบอลแก้วใบใหญ่ใบนั้น  

โชคที่ไม่เข้าข้างเขาเอาเสียเลยเมื่อเทียบกับเด็กหนุ่มส่วนใหญ่ บางทีเกล 

อาจกำลังคิดอย่างเดียวกันกับฉัน เพราะสีหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้น ก่อน 
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จะเบือนหน้าหนี “ยังมีชื่ออีกเป็นพันแผ่นนะ” ฉันนึกอยากให้ตัวเองกระซิบ 

บอกเขาได้

ได้เวลาจับรายชื่อแล้ว เอฟฟี่ ทรินเกต พูดเหมือนที่เคยพูดเสมอ  

“สุภาพสตรีก่อนนะคะ!” แล้วเดินไปยังลูกบอลแก้วซึ่งมีรายชื่อเด็กผู้หญิง  

เธอล้วงลึกลงไปในลูกบอล ก่อนจะดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกมา ฝูงชนกลั้น 

หายใจพร้อมกันจนสามารถได้ยินเสียงเข็มตก ฉันรู้สึกคลื่นไส้ หวังหมดใจ 

ว่าจะไม่ใช่ชื่อฉัน ไม่ใช่ชื่อฉัน ไม่ใช่ชื่อฉัน 

เอฟฟี่ ทรินเกต เดินกลับมายังแท่นโพเดียม คลี่กระดาษแผ่นนั้น  

แล้วอ่านชื่อออกมาเสียงดังฟังชัด ซึ่งไม่ใช่ชื่อฉัน

แต่เป็นพริมโรส เอฟเวอร์ดีน
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ครั้งหนึ่ง  ตอนที่ฉันอยู่ในจุดบอดบนต้นไม้ นั่งรอสัตว์ผ่านมา  

ฉันเผลอหลับและร่วงตกลงหลังกระแทกพื้นจากที่สูงราวสามเมตร รู้สึก 

เหมือนแรงกระแทกได้กระทุ้งเอาลมทุกเฮือกออกจากปอด ฉันนอนนิ่งอยู่ 

ตรงนั้น สูดลมหายใจเข้า ปล่อยลมหายใจออก พยายามทำอะไรสักอย่าง

และนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกในตอนนี้ พยายามนึกวิธีสูดลมหายใจ พูด 

ไม่ออก ตะลึงงันขณะที่ชื่อนั้นสะท้อนไปมาในหัว ใครคนหนึ่งจับแขนฉัน  

เด็กชายจากเดอะซีม ฉันคิดว่าบางทีฉันอาจจะกำลังร่วงลงไปที่พื้น เขาจึง 

มาคว้าตัวฉันไว้

ต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่ เป็นไปไม่ได้ พริมมีชื่ออยู่ใบเดียว 

ท่ามกลางแผ่นกระดาษมากมายหลายพัน! โอกาสที่ชื่อของเธอจะถูกจับ 

ขึ้นมามีน้อยมากจนฉันแทบไม่กังวล  ฉันทำทุกอย่างแล้วนี่นา ไม่ยอม 

ให้เธอเอาชื่อไปแลกเทสเซราอย่างฉัน กระดาษใบเดียว ใบเดียวในจำนวน 

มากมายหลายพัน พริมเป็นต่อเต็มที่ แต่นั่นไม่สำคัญแล้ว

จากที่ไหนสักแห่งไกลออกไป ฉันได้ยินเสียงฝูงชนพึมพำด้วยความ 

เศร้าใจเหมือนเช่นทุกครั้งที่เด็กอายุสิบสองถูกเลือก ไม่มีใครคิดว่ามัน 

ยุติธรรม แล้วฉันก็เห็นเธอ ใบหน้าซีดเผือด มือสองข้างกำแน่นข้างลำตัว  

เดินตัวแข็ง ก้าวเล็ก  ๆ  ตรงไปยังเวที เธอเดินผ่านฉันไป ฉันเห็นชายเสื้อ 

ด้านหลังของเธอหลุดออกจากขอบกระโปรง ชายเสื้อหลุดจากขอบกระโปรง 

เป็นรูปหางเป็ด และนี่เองที่ทำให้สติของฉันกลับคืนมา
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“พริม!” ฉันเค้นเสียงออกจากลำคอ กล้ามเนื้อส่วนอื่น  ๆ  เริ่มขยับ 

อีกหน “พริม!” ฉันไม่จำเป็นต้องแหวกฝูงชน เด็กคนอื่น  ๆ  ก้าวหลบทันที 

เปิดทางให้ฉันวิ่งตรงไปยังเวที ฉันถึงตัวพริมตอนที่เธอกำลังจะก้าวขึ้นบันได 

พอดี ฉันยื่นแขนออกและปัดเธอไปด้านหลัง

“ฉนัขออาสา!” ฉนัพดูกระหดืกระหอบ “ฉนัขออาสาเปน็บรรณาการ!”

ความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นบนเวที เขต 12 ไม่มีอาสาสมัครมานาน 

หลายศตวรรษ ทำให้ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เริ่มขึ้นสนิม กฎก็คือ เมื่อชื่อ 

ของบรรณาการถูกหยิบขึ้นมาจากลูกบอล เด็กชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  

หากชื่อที่อ่านออกมาเป็นเด็กชาย หรือเด็กหญิง หากชื่อที่อ่านออกมาเป็น 

เด็กหญิง สามารถก้าวออกมาข้างหน้าเพื่ออาสาแทนได้ ในบางเขต การ 

ได้รับเลือกในวันเก็บเกี่ยวถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ผู้คนกระเหี้ยนกระหือรือ 

ที่จะเสี่ยงชีวิต การขันอาสาก็จะวุ่นวายเล็กน้อย แต่ในเขต 12 ที่ซึ่งคำว่า  

บรรณาการ มีความหมายเดียวกับคำว่า ศพ อาสาสมัครจึงสูญพันธ์ุไปนานแล้ว   

“ดีจริง!” เอฟฟี่ ทรินเกต ว่า “แต่ฉันคิดว่าเราควรแนะนำผู้ชนะ 

ในวันเก็บเกี่ยวก่อน แล้วจากนั้นค่อยถามหาอาสาสมัครนะคะ และถ้ามีใคร 

กล้าออกมาตอนนั้น เราค่อย อืม...” เสียงของเธอหายไป อย่างไม่ค่อย 

แน่ใจนัก

“ไม่เป็นไรหรอก” นายกเทศมนตรีโพล่งขึ้น เขามองฉันด้วยสีหน้า 

เจ็บปวด จริง  ๆ  แล้วเขาไม่รู้จักฉันหรอก คงแค่คลับคล้ายคลับคลา ฉัน 

เป็นเด็กสาวที่เอาสตรอว์เบอร์รีไปขาย เด็กสาวที่ลูกสาวของเขาอาจเคย 

คุยด้วยบางครั้ง เด็กสาวที่เมื่อห้าปีก่อนยืนเบียดอยู่กับแม่และน้องสาว 

ขณะที่เขามอบเหรียญกล้าหาญให้แก่ลูกสาวคนโต  เหรียญสำหรับพ่อ 

ของเธอที่เสียชีวิตในเหมือง เขาจำมันได้ใช่ไหม “ไม่เป็นไรหรอก” เขาพูด 

ซ้ำด้วยเสียงแหบห้าว “ให้เธอก้าวมาข้างหน้าเถอะ”

พริมหวีดร้องราวกับคนเสียสติอยู่ข้างหลังฉัน แขนผอมแห้งกอดฉัน 

ไว้แน่นราวกับคีม “ไม่นะ แคตนิส! ไม่! พี่ไปไม่ได้นะ!”

“พริม ปล่อย” ฉันพูดเสียงแข็ง ด้วยกำลังว้าวุ่นใจอย่างมาก และ 

ฉันไม่อยากร้องไห้ออกมา เพราะหากคนเห็นน้ำตาฉันผ่านการถ่ายทอด 
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งานวันเก็บเกี่ยวในคืนนี้ พวกเขาจะมองว่าฉันเป็นเป้าโจมตีที่ง่าย และเป็น 

พวกอ่อนแอ ฉันจะไม่มีวันให้ใครตราหน้าอย่างนั้นแน่ “ปล่อย!”

ฉันรู้สึกว่ามีคนมาช่วยดึงพริมออกไปจากด้านหลัง ฉันหันไปมอง  

เห็นเกลอุ้มพริมขึ้นจากพื้น เธอกำลังรัวกำปั้นลงบนท่อนแขนเขา “ขึ้นไป 

เถอะ แคตนิป” เขาพยายามบังคับน้ำเสียงให้เป็นปกติ แล้วอุ้มพริมตรงไป 

หาแม่ ฉันรวบรวมสติ แล้วก้าวขึ้นบันได

“ดีค่ะ เยี่ยมมาก!” เอฟฟี่ ทรินเกต พล่าม “นี่แหละคือสปิริตของ 

เกมล่าชีวิตโดยแท้!” เธอดีใจที่ในที่สุดเขตสิบสองก็มีอะไรให้ตื่นเต้นบ้าง  

“ชื่ออะไรจ๊ะ” 

ฉันกลืนน้ำลายอย่างยากเย็น “แคตนิส เอฟเวอร์ดีน” ฉันตอบ

“ฉันเดาว่า เด็กคนนั้นต้องเป็นน้องสาวเธอ คงไม่อยากให้น้องสาว 

ควา้เกยีรตอินัเกรยีงไกรไปครองขา้มหนา้ขา้มตา จรงิไหมจะ๊ เอาละ ทกุคน!  

ขอเสยีงปรบมอืดงั ๆ ใหบ้รรณาการคนลา่สดุของเราหนอ่ย!” เอฟฟี ่ ทรนิเกต  

พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น

เพื่อเกียรติภูมิตลอดกาลของผู้คนในเขต 12 ไม่มีใครปรบมือสักคน 

แม้แต่พวกที่กำลังพนันขันต่อ ซึ่งปกติไม่เคยสนใจอะไร อาจเป็นเพราะ 

พวกเขารู้จักฉันที่เดอะฮ็อบ หรือรู้จักพ่อของฉัน หรือเคยพบกับพริม  

ซึ่งไม่มีใครอดใจไม่เอ็นดูเธอได้ ดังนั้นแทนที่จะพยักหน้ารับเสียงปรบมือ  

ฉันจึงยืนนิ่งไม่ขยับ ขณะที่พวกเขาแสดงการคัดค้านในรูปแบบที่แรงที่สุด 

เท่าที่จะทำได้ ด้วยการเงียบ เป็นการบอกว่าเราไม่ยอมรับ ไม่ให้อภัย  

ทั้งหมดนี้คือสิ่งผิด

แล้วบางสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุด ก็ฉันคนหนึ่งละ 

ที่ไม่คาดคิด เพราะฉันไม่คิดว่าเขต 12 จะเป็นที่ซึ่งมีคนเป็นห่วงเป็นใยฉัน 

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่ฉันอาสามาแทนพริม ตอนนี้เหมือนฉันจะ 

กลายเป็นบุคคลที่เป็นที่รักไปเสียแล้ว เริ่มจากคนเดียว จากนั้นก็อีกคน  

แล้วก็อีกคน แล้วก็อีกคน จนในที่สุดเกือบทุกคนในฝูงชน พากันยกนิ้ว 

สามนิ้วของมือซ้าย นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ขึ้นแตะริมฝีปาก แล้วยื่นมา 

ทางฉัน มันเป็นท่าเก่าแก่ของเขตเราซึ่งแทบไม่เคยปรากฏให้เห็นแล้ว เว้น 
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เสียแต่นาน  ๆ  ครั้งในงานศพ มันหมายถึงการขอบคุณ ความชื่นชม และ 

หมายถึงการบอกลาคนที่คุณรัก

ฉันกลั้นน้ำตาไว้แทบไม่อยู่ โชคดีที่เฮย์มิตช์เลือกเวลานี้เดินโซเซ 

ข้ามเวทีมาแสดงความยินดีกับฉัน “ดูเธอสิ ดูเธอคนนี้สิ!” เขาตะโกนลั่น 

พลางวาดแขนข้างหนึ่งมาโอบไหล่ฉัน แม้สภาพทรุดโทรมขนาดนั้น แต่เขา 

กลับแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อ “ฉันชอบเธอ!” ลมปากของเขามีกลิ่นเหล้า 

คลุ้ง ครั้งล่าสุดที่อาบน้ำคงน่าจะนานมาแล้ว “ช่าง...” เขานึกคำพูดไม่ออก  

“กล้าหาญ!” เขาประกาศอย่างมีชัย “มากกว่าแก!” เขาปล่อยฉัน แล้วเดิน 

ไปหน้าเวที “มากกว่าแก!” เขาตะโกน พลางชี้ไปยังกล้องตัวหนึ่ง

นี่เขากำลังพูดกับผู้ชมหรือว่าเมาเสียจนกล้าด่าพวกแคปิตอลกันแน่  

เรื่องนี้ฉันคงไม่มีวันรู้ เพราะก่อนที่จะอ้าปากพูดต่อ เฮย์มิตช์ก็พลัดตกเวที 

และหมดสติไป

แม้จะน่ารังเกียจก็จริง แต่ฉันขอบคุณเขาเหลือเกิน กล้องทุกตัว 

หันไปจับภาพเขาด้วยความยินดี ทำให้ฉันมีเวลามากพอที่จะปลดปล่อย 

เสียงสะอื้นที่จุกอยู่ในลำคอและตั้งสติอีกครั้ง ฉันยืนเอามือไพล่หลัง มอง 

ออกไปยังที่ไกลโพ้น เห็นเนินเขาที่ปีนขึ้นไปเมื่อเช้านี้กับเกล เป็นเวลา 

คู่หนึ่งที่ฉันโหยหาอยากทำอะไรบางอย่างเสียเหลือเกิน...ความคิดที่ว่าเราจะ 

หนีจากเขต...หายเข้าป่าไป...แต่แล้วฉันก็รู้ว่าฉันคิดถูกที่ไม่หนี ไม่อย่างนั้น 

ใครล่ะจะมาอาสาแทนพริม

เฮย์มิตช์ถูกนำตัวขึ้นเปลหามออกไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เอฟฟี่  

ทรินเกต  จะนำทุกคนกลับเข้าสู่งานต่อ  “ช่างเป็นวันที่น่าตื่นเต้นอะไร 

ขนาดนี้!” เธอพูดเสียงสั่นรัวพลางขยับวิกผมซึ่งเอียงกระเท่เร่ไปทางขวา 

ให้เข้าที่  “แต่ความตื่นเต้นเร้าใจกว่านี้กำลังจะมาถึงแล้ว! ได้เวลาหา 

บรรณาการชายของเราแล้วค่า!” เพื่อจะควบคุมสถานการณ์ทรงผมอัน 

ไร้สาระของตนไว้ให้จงได้ เอฟฟี่วางมือข้างหนึ่งบนศีรษะขณะเดินไปยัง 

ลูกบอลที่บรรจุรายชื่อเด็กชาย คว้ากระดาษแผ่นแรกที่สัมผัสกับมือ แล้ว 

ก้าวฉับ ๆ กลับมายังแท่นโพเดียมอย่างรวดเร็วจนฉันไม่มีเวลาภาวนาให้เกล 

ปลอดภัยตอนที่เธออ่านชื่อนั้น “พีต้า เมลลาร์ก”
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พีต้า เมลลาร์ก!

โอ ไม่นะ ฉันคิด ไม่ใช่เขานะ ฉันจำชื่อนี้ได้ แม้จะไม่เคยพูดกับ 

เจ้าของชื่อตรง ๆ สักครั้งก็ตาม พีต้า เมลลาร์ก

โชคไม่เข้าข้างฉันเลยวันนี้

ฉันเฝ้ามองเขาเดินตรงมายังเวที ร่างล่ำหนา สูงพอประมาณ ผม 

สีเทาบลอนด์เป็นลอนตกลงมาปรกหน้าผาก สีหน้าตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

มองเห็นความพยายามที่จะไม่แสดงความรู้สึกใด ๆ  ออกมา แต่ดวงตาสีฟ้า 

คู่นั้นมีแววตื่นตระหนกอย่างที่ฉันเห็นบ่อย ๆ ในเหยื่อที่ฉันล่า แต่ถึงอย่างนั้น  

เขาก็ก้าวขึ้นบันไดมาอย่างมั่นคง และเข้าประจำที่

เอฟฟี่ ทรินเกต ถามหาอาสาสมัคร แต่ไม่มีใครกล้าออกมา เขามี 

พี่ชายสองคน ฉันรู้ ฉันเคยเห็นพวกเขาในร้านขนมปัง บางทีคนหนึ่งอาจ 

แก่เกินไปที่จะอาสา และอีกคนไม่อาสา นี่เป็นเรื่องปกติของวันเก็บเกี่ยว  

ส่วนใหญ่ไม่มีใครในครอบครัวยอมเสียสละตัวเอง สิ่งที่ฉันทำถือเป็นการ 

เปลี่ยนแปลงสำคัญ

นายกเทศมนตรีเริ่มอ่านสนธิสัญญาว่าด้วยความผิดฐานกบฏยาว 

เหยียดและน่าเบื่อเช่นที่ทำทุกปี ซึ่งตอนนี้กลายเป็นกฎปฏิบัติไปแล้ว และ 

ฉันไม่สนใจจะฟัง

ทำไมถึงเป็นเขา ฉันคิด แล้วก็พยายามบอกตัวเองว่านั่นไม่ใช่เรื่อง 

สำคัญ พีต้า เมลลาร์ก  กับฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกัน  ไม่ได้อยู่ในละแวก 

เดียวกันด้วยซ้ำ เราไม่เคยคุยกัน มีปฏิสัมพันธ์กันจริง  ๆ  เพียงครั้งเดียว 

เมื่อหลายปีก่อน บางทีเขาอาจลืมไปแล้วก็ได ้ แต่ฉันไม่ลืม และรู้ว่าไม่มีวัน 

ลืม...

มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด พ่อของฉันตายเพราะอุบัติเหตุ 

ในเหมืองสามเดือนก่อนหน้านั้นในเดือนมกราคมอันหนาวเหน็บที่สุดเท่าที่ 

ทุกคนจำได้ ความรู้สึกที่ชาไปหมดจากการสูญเสียพ่อเพิ่งผ่านพ้น และ 

ความเจ็บปวดพุ่งเข้าโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัว มันถาโถมลงบนตัว ขณะที่ฉัน 

ร้องสะอึกสะอื้นอย่างหนักจนสั่นไปทั่วร่าง พ่อคะ พ่ออยู่ไหน ฉันร่ำร้อง 

ในใจ พ่อทิ้งเราไปไหน แน่นอนว่าไม่เคยมีคำตอบกลับมา
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เขตมอบเงินก้อนเล็ก  ๆ  ให้เราเป็นค่าชดเชยการเสียชีวิตของพ่อ  

เพียงพอที่จะใช้จ่ายตลอดหนึ่งเดือนแห่งความทุกข์ระทม โดยคาดว่าแม่ 

น่าจะใช้ช่วงหนึ่งเดือนนี้หางานทำได้ แต่แม่ไม่ได้ทำ แม่ไม่ทำอะไรเลย  

ได้แต่นั่งแช่อยู่ในเก้าอี้ หรือที่บ่อยกว่าคือนอนคุดคู้อยู่ใต้ผ้าห่มบนเตียง  

สายตาจับจ้องตรงที่ใดที่หนึ่ง นาน  ๆ  ครั้งจะขยับตัวลุกขึ้นราวกับมีเรื่อง 

เร่งด่วนให้ต้องสะสาง แต่แล้วก็ทรุดตัวลง กลับสู่ความนิ่งเฉยอีกครั้ง  

ไม่ว่าพริมจะวิงวอนยังไงก็ดูเหมือนจะไร้ผล

ฉันกลัวจับใจ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าแม่คงถูกขังอยู่ในโลกแห่งความ 

เศร้าโศกอันหมองหม่น ทว่าตอนนั้นทั้งหมดที่ฉันรู้คือ ฉันไม่ได้เสียพ่อไป 

เท่านั้น แต่แม่ด้วย ตอนที่ฉันต้องรับหน้าที่หัวหน้าครอบครัว ฉันอายุ 

สิบเอ็ด พริมเจ็ด ไม่มีทางเลือกอื่น ฉันซื้ออาหารจากตลาด ทำอย่างสุด 

ฝีมือ พยายามทำให้พริมและตัวเองสะอาดสะอ้านพอเวลาพบเจอผู้คน  

เพราะหากมีใครรู้ว่าแม่ไม่สามารถดูแลเราได้ ทางเขตจะพรากเราไปจากแม่ 

ส่งเราไปอยู่บ้านสงเคราะห์ ตลอดเวลาที่โตขึ้นมา ฉันเห็นเด็ก  ๆ  เหล่านี้ 

ที่โรงเรียน ดวงตาของพวกเขาเศร้าสร้อย ใบหน้ามีริ้วรอยจากฝ่ามืออัน 

โกรธเกรี้ยวประทับอยู่ ไหล่งุ้มด้วยความสิ้นหวัง ฉันไม่มีวันปล่อยให้สิ่งนั้น 

เกิดขึ้นกับพริมเด็ดขาด พริมผู้อ่อนหวาน บอบบาง คนที่ร้องไห้เมื่อฉัน 

ร้องโดยที่ตัวเองไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำ คนที่หวีผมและถักเปียให้แม่ก่อนเรา 

ไปโรงเรียน คนที่ยังเช็ดถูกระจกที่พ่อใช้ส่องเวลาโกนหนวดทุกคืน เพราะ 

พ่อเกลียดคราบเขม่าถ่านหินซึ่งจับทุกสิ่งทุกอย่างในเดอะซีม บ้านสงเคราะห์ 

จะบดขยี้พริมราวกับแมลงตัวหนึ่ง ดังนั้นฉันจึงเก็บความยากลำบากของเรา 

ไว้เป็นความลับ

แต่เงินร่อยหรอลง และเราก็ค่อย  ๆ  อดตายอย่างช้า  ๆ ฉันไม่รู้จะ 

พูดอะไรอื่นได้ดีกว่านี้ ได้แต่พร่ำบอกตัวเองว่าให้อดทนรอจนถึงเดือน 

พฤษภาคม แค่วันที่แปดพฤษภาคมเท่านั้น แล้วฉันจะมีอายุครบสิบสองปี 

สามารถลงชื่อเพื่อขอรับเทสเซราแลกกับธัญพืชกับน้ำมันอันล้ำค่าสำหรับ 

เลี้ยงปากท้อง เพียงแต่ยังอีกหลายสัปดาห์กว่าวันนั้นจะมาถึง เราคงตาย 

ก่อนแน่
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ความอดอยากไม่ใช่ชะตากรรมที่ผิดปกติในเขต 12 ไม่มีใครไม่เคย 

เห็นเหยื่อของมัน ไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่ที่ทำงานไม่ได ้ เด็ก ๆ ในครอบครัวที่ม ี

สมาชิกมากเกินกว่าจะหาเลี้ยงไหว ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหมืองที่เดินเร่ร่อน 

อยู่ตามถนน แล้ววันหนึ่ง เราก็จะพบพวกเขานั่งนิ่งพิงกำแพง หรือนอนนิ่ง 

อยู่ในเดอะมีโดว์ จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากบ้านหลังใดหลังหนึ่ง แล้ว 

ผู้พิทักษ์สันติภาพก็จะถูกตามให้มาเก็บศพ ความอดอยากไม่เคยเป็นสาเหต ุ

การเสียชีวิตที่แท้จริง ส่วนใหญ่จะเป็นไข้หวัดหรือปอดบวม แต่พวกเขา 

หลอกใครไม่ได้หรอก

บ่ายวันที่ฉันเจอกับพีต้า เมลลาร์ก สายฝนเย็นเยียบกำลังกระหน่ำ 

ลงมาอย่างไม่ปรานีปราศรัย ฉันอยู่ในเมือง พยายามขายเสื้อผ้าทารกที่เก่า 

จนลุ่ยของพริมในตลาด แต่ไม่มีใครสนใจ แม้จะเคยเข้าไปในเดอะฮ็อบ 

กับพ่อมาหลายครั้ง แต่ฉันยังกลัวเกินกว่าจะเข้าไปในสถานที่ดิบเถื่อน 

เช่นนั้นคนเดียว สายฝนกระหน่ำใส่เสื้อแจ็กเก็ตล่าสัตว์ของพ่อจนชุ่มโชก  

หนาวเข้าไปถึงกระดูก สามวันมาแล้วที่เราไม่ได้กินอะไรเลย  นอกจาก 

น้ำเปล่าต้มกับใบมินต์แห้งเก่าเก็บที่ฉันเจอหลังตู้ เก็บถ้วยชาม ตอนที่ 

ตลาดวาย ตัวของฉันสั่นเทิ้มจนห่อเสื้อผ้าทารกร่วงลงในแอ่งโคลน ฉัน 

ไม่ก้มลงเก็บขึ้นมาเพราะกลัวจะล้มคะมำและไม่อาจลุกยืนได้อีก ยิ่งกว่านั้น  

มันเป็นเสื้อผ้าที่ไม่มีใครอยากได้ด้วย

แต่ฉันกลับบ้านไม่ได้  เพราะที่บ้านมีแม่กับดวงตาไร้ชีวิต  และ 

น้องสาวแก้มตอบ ริมฝีปากแตกระแหงรออยู่ ฉันไม่สามารถเดินเข้าไป 

ในห้องที่มีควันโขมงจากกิ่งไม้แฉะชื้นที่ฉันคุ้ยหามาจากกองขยะชายป่า 

เนื่องจากถ่านหินหมดลง สองมือของฉันว่างเปล่าไร้ความหวังใด ๆ 

ฉันเดินโซซัดโซเซไปตามตรอกโคลนเฉอะแฉะหลังร้านค้าซึ่งให้ 

บริการคนเมืองผู้มั่งคั่ง ครอบครัวพ่อค้าอาศัยอยู่ชั้นบนของร้าน ดังนั้น 

จึงเท่ากับฉันอยู่หลังบ้านพวกเขาก็ว่าได้ ฉันจำได้ถึงภาพราง  ๆ  ของแปลง 

ดอกไม้ที่ยังไม่ได้เพาะปลูกสิ่งใดสำหรับฤดูใบไม้ผลิ แพะหนึ่งหรือสองตัว 

ในคอก สุนัขเปียกโชกถูกล่ามไว้กับเสา คอตก ยอมจำนน อยู่ในขี้ดิน 

ขี้โคลน
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การลักขโมยทุกรูปแบบเป็นสิ่งต้องห้ามในเขต 12 และมีโทษถึงตาย 

แต่ความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจฉันว่า บางทีอาจจะมีอะไรสักอย่างอยู่ใน 

ถังขยะ และนั่นคงไม่เป็นไร อาจจะมีกระดูกของพ่อค้าเนื้อ หรือผักเน่า 

จากร้านขายของชำ  อะไรสักอย่างที่ไม่มีใครสิ้นหวังพอจะกินนอกจาก 

ครอบครัวของฉัน แต่โชคร้ายเพราะขยะเพิ่งถูกเก็บไป

ตอนเดินผ่านร้านขนมปัง กลิ่นขนมปังอบใหม่หอมฟุ้งจนฉันตาลาย 

เตาอบอยู่หลังร้าน แสงสีทองอร่ามกระจายออกมาจากประตูครัวที่เปิดอยู่  

ฉันยืนนิ่งราวต้องมนตร์จากความร้อนและกลิ่นอันเย้ายวน กระทั่งสายฝน 

ตกลงมาขัดจังหวะ นิ้วเย็นเยือกของสายฝนซอนไซ้ลงไปบนแผ่นหลังบังคับ 

ให้ฉันกลับมามีชีวิต  ฉันเปิดฝาถังขยะของร้านขนมปัง  และพบว่ามัน 

ว่างเปล่า หมดจด อย่างเลือดเย็น

ทันใดนั้นก็มีเสียงตวาดดังลอยมา ฉันเงยหน้า เห็นภรรยาคนทำ 

ขนมปังกำลังไล่ตะเพิด นางบอกว่าจะโทร.แจ้งผู้พิทักษ์สันติภาพ ว่านาง 

สะอิดสะเอียนเพียงใดเมื่อเห็นพวกเด็กเหลือขอจากเดอะซีมมาคุ้ยเขี่ย 

ถังขยะของนาง ถ้อยคำเหล่านั้นช่างน่าเกลียด แต่ฉันไม่มีข้อแก้ตัว ได้แต่ 

วางฝากลับที่เดิมอย่างแผ่วเบาและถอยออกไป แล้วฉันก็สังเกตเห็นเขา  

เด็กชายผมบลอนด์ กำลังลอบมองมาจากด้านหลังของมารดา ฉันเคยเห็น 

เขาที่โรงเรียน เรารุ่นเดียวกัน แต่ฉันไม่รู้ชื่อเขา ก็เขาอยู่ในกลุ่มเด็กเมือง  

ฉันจะไปรู้จักได้อย่างไร แม่ของเขาบ่นพึมพำและเดินกลับเข้าร้าน แต่เขา 

คงจะยืนเฝ้าดูฉันอยู่ ตอนที่ฉันเดินไปหลังเล้าหมูของบ้านเขา แล้วหยุดยืน 

พิงต้นแอ๊ปเปิ้ลเก่าแก่ตรงสุดทาง รู้ว่าคงไม่สามารถหาอะไรติดมือกลับบ้าน 

เข่าฉันอ่อนแรงและทรุดฮวบลงไปกองอยู่ที่โคนต้น ทุกอย่างมากเกินจะ 

รับไหว ฉันป่วย อ่อนแอ และเหนื่อยเหลือเกิน โอย ฉันเหนื่อยเหลือเกิน 

ปล่อยให้พวกเขาโทร.แจ้งผู้พิทักษ์สันติภาพแล้วพาเราไปบ้านสงเคราะห์ 

เถอะ ฉันคิด หรือถ้าให้ดีกว่านั้น ปล่อยฉันให้ตายอยู่กลางสายฝนตรงนี้ 

ก็ได้

เสียงข้าวของกระทบกันในร้านขนมปัง แล้วฉันก็ได้ยินหญิงคนหนึ่ง 

กรีดร้องขึ้น ตามด้วยเสียงตบตี ฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เสียงฝีเท้าเดิน 
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ย่ำโคลนตรงมาหาฉัน ฉันคิดว่า เป็นนางแน่ นางคงจะถือไม้มาไล่ฉัน แต่ 

ไม่ใช่ กลับเป็นเด็กชายคนนั้น ในอ้อมแขนของเขามีขนมปังสองก้อนใหญ่ 

ที่คงร่วงลงในกองไฟ เพราะผิวนอกของมันไหม้เกรียม

แม่ของเขาตะโกนลั่น “เอาไปเลี้ยงหมูซะ ไอ้ลูกเวร! ขนมปังไหม้ ๆ 

แบบนี้ คนสติดีที่ไหนจะซื้อ!” 

เขาหักส่วนที่ไหม้โยนลงในราง เสียงกระดิ่งหน้าร้านขนมปังดังขึ้น 

และแม่ของเขาก็ผลุบหายเข้าไปจัดการกับลูกค้า

เด็กชายคนนั้นไม่เหลือบมองมาทางฉันแม้แต่น้อย แต่ฉันจ้องมอง 

เขาไม่วางตาเพราะขนมปังนั่น และเพราะแนวแดงปูดบนโหนกแก้ม นาง 

ตีเขาด้วยอะไร  พ่อแม่ฉันไม่เคยตีฉัน  ฉันจึงนึกภาพไม่ออก  เด็กชาย 

หันกลับไปมองร้านขนมปังเหมือนกำลังดูว่ามีใครมองอยู่หรือไม่ แล้วหัน 

ความสนใจกลับมาที่หมู ก่อนจะโยนขนมปังก้อนหนึ่งมาทางฉัน ตามด้วย 

อีกก้อน แล้ววิ่งรี่กลับเข้าร้าน ปิดประตูห้องครัวแน่นตามหลัง

ฉันเขม้นก้อนขนมปังอย่างไม่เชื่อสายตา มันยังอยู่ในสภาพดีมาก  

เว้นก็แต่ส่วนที่ไหม้ นี่เขาตั้งใจให้ฉันอย่างนั้นเหรอ ต้องใช่แน่ เพราะมัน 

อยู่ตรงเท้าฉันพอดี ฉันรีบยัดก้อนขนมปังใส่เสื้อก่อนที่จะมีใครมาเห็นว่า 

เกิดอะไรขึ้น กระชับเสื้อแจ็กเก็ตแน่น แล้วเดินจ้ำอ้าวออกไป ขนมปัง 

ร้อนฉ่านาบอยู่บนผิว แต่ฉันกดมันแน่นขึ้นไปอีก พยายามรักษามันไว้ด้วย 

ชีวิต

ตอนที่กลับถึงบ้าน ขนมปังเย็นลงบ้างแล้ว แต่ข้างในยังอุ่นอยู่  

พอฉันวางลงบนโต๊ะ พริมก็ยื่นมือออกมาจะฉีกกินทันที แต่ฉันบอกให้เธอ 

นั่งลงก่อน แล้วพยายามลากแม่มานั่งร่วมโต๊ะ รินน้ำชาอุ่น  ๆ ขูดขนมปัง 

ส่วนที่ไหม้ออกแล้วหั่น  เรากินทีละแผ่น  ทีละแผ่น  จนหมดทั้งก้อน  

ขนมปังยัดไส้ลูกเกดกับถั่ว รสชาติดีทีเดียว 

ฉันวางเสื้อผ้าอังไฟให้แห้ง คลานขึ้นเตียงแล้วหลับผล็อยไป หลับ 

สนิทโดยไม่ฝัน เช้าวันต่อมาจึงเริ่มคิดว่าเด็กชายคนนั้นอาจตั้งใจทำขนมปัง 

ทั้งสองก้อนไหม้ก็ได้ เขาอาจทิ้งมันลงในกองไฟ และรู้ดีว่านั่นหมายถึง 

การถูกทำโทษ เพื่อจะนำมาให้ฉัน แต่ฉันสลัดความคิดนั้นทิ้งไป ต้อง 
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เป็นความบังเอิญ เขาจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร เขาไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำ  

ถึงอย่างนั้นก็เถอะ แค่โยนขนมปังให้ฉันก็เป็นความกรุณามากโขแล้ว  

แน่นอนว่าเขาจะต้องถูกตีหากโดนจับได ้ ฉันไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าเขาทำไปทำไม

เราได้กินขนมปังอีกหลายแผ่นเป็นอาหารมื้อเช้า แล้วจึงไปโรงเรียน 

เหมือนว่าฤดูใบไม้ผลิมาถึงในแค่ช่วงข้ามคืน อากาศอบอุ่นและหอมหวาน  

หมู่เมฆเป็นปุย ที่โรงเรียน ฉันเดินผ่านเด็กชายคนนั้นที่โถงนอกห้องเรียน 

แก้มของเขาบวมเป่ง ตาฟกช้ำ เขาอยู่กับเพื่อน ไม่แสดงท่าทีใดว่าเห็นฉัน  

แต่ตอนที่ฉันไปรับพริมและกำลังเดินกลับบ้านในบ่ายวันนั้น ฉันเห็นเขา 

จ้องมองฉันจากอีกฟากของสนาม ตาสบกันเพียงเสี้ยววินาที แล้วเขาก็หัน 

ไปอีกทาง  ฉันหลุบตาด้วยความอาย  และนั่นคือตอนที่ฉันเห็นสิ่งนั้น  

ดอกแดนดิไลออน1 ดอกแรกของปี ความคิดหนึ่งผุดขึ้น ฉันนึกถึงโมงยาม 

ในป่ากับพ่อ และรู้ว่าเราจะมีชีวิตรอดได้อย่างไร

จนทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่อาจสลัดความเกี่ยวโยงระหว่างเด็กชายคนนี้  — 

พีต้า  เมลลาร์ก  —  กับขนมปังที่หยิบยื่นความหวังให้กับฉัน  และดอก 

แดนดิไลออนที่เตือนให้รู้ว่าฉันยังไม่อับจนหนทาง มากกว่าหนึ่งครั้งที่ฉัน 

เดินอยู่ในโถงทางเดินของโรงเรียน และเห็นสายตาของเขามองมา เพียง 

เพื่อจะรีบเบือนหนี ฉันรู้สึกเหมือนเป็นหนี้เขา ฉันเกลียดการเป็นหนี้ใคร  

ถ้าได้ขอบคุณเขาสักครั้ง ฉันอาจรู้สึกสับสนน้อยกว่านี้ก็ได้ ฉันนึกถึงเรื่องนี ้

อยู่สองสามครั้ง  แต่ไม่มีโอกาสสักที  และตอนนี้ โอกาสนั้นก็ไม่มีวัน 

มาถึงอีกแล้ว เพราะเราสองคนถูกโยนเข้าสนามประลองเพื่อสู้กันจนตาย  

ฉันจะไปพูดขอบคุณเขาในนั้นได้อย่างไร มันคงดูไม่จริงใจแน่ถ้าตอนนั้น 

ฉันกำลังพยายามจะปาดคอเขาอยู่

นายกเทศมนตรีอ่านสนธิสัญญาว่าด้วยความผิดฐานกบฏที่น่าเบื่อ 

จบแล้ว และทำท่าบอกให้พีต้ากับฉันจับมือกัน มือของเขาหนักแน่นและ 

อบอุ่นเหมือนกับขนมปังสองก้อนนั้น พีต้าจ้องตาและบีบมือฉันซึ่งฉันคิดว่า 

เป็นการให้กำลังใจ หรือบางทีอาจเป็นแค่กล้ามเนื้อที่กระตุกด้วยความวิตก 

 1 dandelion ดอกไม้แห่งความสุข ความร่าเริง และความหวัง
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ก็ได้

เราหันกลับไปหาฝูงชนขณะที่เพลงสดุดีของพาเน็มบรรเลง

ดีจริง ฉันคิด พวกเรามีทั้งหมดยี่สิบสี่คน ถ้าโชคเข้าข้าง บางที 

คนอื่นอาจจะฆ่าเขาก่อนที่ฉันจะลงมือก็ได้

แต่ว่าหลัง ๆ มานี้ โชคพึ่งพาไม่ได้เลยนี่สิ
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