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ทุกคำถามที่มีคำตอบ

จะต้องได้รับการตอบ  หรือมีความพยายามจะค้นหาคำตอบ

เราจะต้องไม่ยอมรับความเชื่อใดๆ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์

คำตอบที่ผิดจะต้องได้รับการแก้ไข

คำตอบที่ถูกจะต้องได้รับการยืนยัน

– ปฏิญญาเผ่าเออรูไดต์
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ฉันเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องขัง  ภายในสำนักงานใหญ่ของเออรูไดต์ 

คำพูดของผู้หญิงคนน้ันยังดังก้องอยู่ในหัวของฉัน  ช่ือของฉันคืออีดิธ  ไพร์เออร์ 

มีเรื่องมากมายที่ฉันดีใจที่จะได้ลืมพวกมันไป

“ตกลงเธอไม่เคยเห็นผู้หญิงคนน้ันมาก่อน  แค่รูปถ่ายก็ไม่เคยง้ันเหรอ”  

คริสติน่าถาม  ขาข้างที่ได้รับบาดเจ็บของเธอวางอยู่บนหมอน  เธอถูกยิง 

ในระหว่างท่ีเราพยายามจะนำวิดีโอของอีดิธ  ไพร์เออร์  ออกมาเผยแพร่ให้คน 

ในเมืองได้รับรู้  ในตอนนั้นเราไม่รู้สักนิดว่าวิดีโอจะบอกอะไร  หรือเรื่องนั้นจะ 

ส่ันคลอนรากฐานความเช่ือท่ีพวกเราเคยยึดถือ  รวมถึงระบบเผ่าและอัตลักษณ์ 

ของเรามากเพียงใด  “ผู้หญิงคนน้ันอาจเป็นย่าหรือป้าของเธอ  ไม่ก็ญาติสายใด 

สายหนึ่ง”

“ก็บอกแล้วไงว่าไม่รู้”  ฉันพูดแล้วหมุนตัวกลับเม่ือเจอกำแพง  “ไพร์เออร์ 

เป็นนามสกุลของพ่อ...ตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่น่ะ  ดังนั้นเธอจะต้องเป็นญาติข้าง 

พ่อ  แต่อีดิธเป็นช่ือของชาวแอ๊บเนเกช่ัน  แต่ญาติฝ่ายพ่อของฉันเป็นเออรูไดต์ 

ดังนั้น...”

“ดังน้ันอีดิธจะต้องแก่มาก”  คาร่าพูดแล้วเอียงศีรษะพิงกำแพง  จากมุมน้ี  
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เธอช่างดูเหมือนน้องชายของเธอ  วิล  เพ่ือนของฉัน  คนท่ีฉันยิง  จากน้ันเธอ 

ก็น่ังตัวตรงแล้ววิญญาณของวิลก็หายไป  “ย้อนข้ึนไปหลายรุ่น  เป็นบรรพบุรุษ 

รุ่นแรก”

‘บรรพบุรุษ’ คำน้ันให้ความรู้สึกว่าตัวฉันเก่าแก่  เหมือนอิฐท่ีผุกร่อน  ฉัน 

เอามือแตะผนังห้องขังขณะที่หมุนตัวกลับ  ผนังสีขาวให้ความรู้สึกเย็นเยียบ

บรรพบุรุษของฉัน  และน่ีก็เป็นมรดกท่ีเธอมอบให้ฉัน  การได้เป็นอิสระ 

จากเผ่า  และข้อมูลที่ว่าความเป็นไดเวอร์เจนท์ของฉันมีความสำคัญมากกว่า 

ท่ีฉันเคยคิดไว้  การดำรงอยู่ของฉันเป็นสัญญาณท่ีบอกว่า  เราจะต้องออกจาก 

เมืองเพื่อไปช่วยใครก็ตามที่อยู่ข้างนอกนั่น

“ฉันอยากรู้”  คาร่าพูดแล้วเอามือลูบหน้า  “ฉันอยากรู้ว่าเราอยู่ในนี้มา 

นานแค่ไหนแล้ว  เธอช่วยหยุดเดิน สักนาท ีได้มั้ย”

ฉันหยุดกึกที่กลางห้องขังแล้วเลิกคิ้วใส่เธอ

“โทษที”  เธอพึมพำ

“ไม่เป็นไร”  คริสติน่าว่า  “เราถูกขังอยู่ในนี้มานานเกินไป”

เป็นเวลาหลายวันแล้วนับต้ังแต่เอเวอลีนควบคุมเหตุการณ์วุ่นวายภายใน 

ล็อบบี้ของสำนักงานใหญ่เออรูไดต์ด้วยการออกคำสั่งสั้นๆ  ไม่กี่คำ  จากนั้นก็ 

กวาดต้อนนักโทษทัง้หมดไปยังห้องขงับนชั้นสาม  ผู้หญิงไร้เผ่าเข้ามาทำแผล 

และท้ิงยาแก้ปวดไว้ให้เรา  เรากินอาหารและอาบน้ำไปหลายรอบแล้ว  แต่ไม่มี 

ใครบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นที่ข้างนอกบ้าง  ไม่ว่าฉันจะซักไซ้พวกเขาแค่ไหน 

ก็ตาม

“โทไบอัสน่าจะมาหาฉันได้แล้วนะ”  ฉันพูดแล้วทิ้งตัวลงนั่งที่ขอบเตียง 

“เขา อยู ่ที่ไหน”

“บางทีเขาอาจยังโกรธท่ีเธอหลอกเขาและแอบไปร่วมมือกับพ่อของเขา”  

คาร่าว่า

ฉันมองเธอตาเขียว

“โฟร์ไม่ใช่คนใจแคบแบบน้ันหรอก”  คริสติน่าบอก  แต่เพ่ือจะปรามคาร่า 
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หรือปลอบใจฉัน  ฉันไม่แน่ใจนัก  “อาจมีเร่ืองบางอย่างทำให้เขามาไม่ได้  เขา 

บอกเธอให้เชื่อใจเขา”

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย  ในขณะที่ทุกคนตะโกนโหวกเหวกและ 

พวกไร้เผ่าพยายามไล่ต้อนพวกเราไปหาบันได  ฉันยึดชายเสื้อของเขาแน่น 

เพราะไม่อยากพลัดหลงกับเขา  เขาจับข้อมือฉันแล้วดันฉันออกไป  จากน้ันเขา 

ก็บอกฉันว่า  เชื่อใจฉัน  เธอต้องไปกับพวกเขา

“ฉันก็พยายามอยู่”  ฉันบอกและน่ันก็เป็นความจริง  ฉันพยายามเช่ือใจเขา 

แต่ทุกส่วนในร่างกายของฉัน  ทุกเส้นใยและเส้นประสาทในตัวฉัน  กระเสือก- 

กระสนที่จะเป็นอิสระ  ไม่เพียงแต่จากห้องขังนี้  แต่เป็นเมืองที่เป็นเหมือนคุก 

ที่คุมขังเราไว้แห่งนี้ด้วย

ฉันอยากเห็นว่ามีอะไรอยู่นอกรั้ว
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ผมไม่สามารถเดินผ่านโถงทางเดิน พวกน้ีโดยไม่คิดถึงวันท่ีตัวเองยังเป็น 

นักโทษอยู่ท่ีน่ี  ผมต้องเดินเท้าเปล่า  และเจ็บระบมทุกคร้ังท่ีขยับตัว  และท่ีมา 

กับความทรงจำพวกนั้นคือ  วันที่รู้ว่าเบียทริซ  ไพร์เออร์  กำลังเดินทางไปสู่ 

ความตาย  มือผมกระแทกประตูซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ขาเธอตกห้อยลงจากอ้อมแขน 

ของปีเตอร์  ซ่ึงเขาบอกผมภายหลังว่าเธอแค่ขยับตัวไม่ได้เพราะฤทธ์ิยาเท่าน้ัน

ผมเกลียดที่นี่

มันไม่ได้สะอาดเหมือนสมัยที่ที่นี่ยังเป็นที่ทำการของเออรูไดต์  ตอนนี้ 

ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยร่องรอยของสงคราม  ผนังเต็มไปด้วยรูกระสุนและ 

เศษหลอดไฟตกเกลื่อน  ผมเดินย่ำรอยเท้าสกปรกภายใต้หลอดไฟติดๆ ดับๆ  

ไปยังห้องขังของเธอ  พวกเขาปล่อยให้ผมเข้าไปโดยไม่ถามอะไรสักคำ  น่ันเป็น 

เพราะผมใส่ปลอกแขนสีดำที่มีตราสัญลักษณ์ของพวกไร้เผ่าซึ่งเป็นรูปวงกลม 

ว่างๆ  ท่ีแขน  และมีเค้าหน้าของเอเวอลีน  โทไบอัส  อีตัน  เคยเป็นช่ือท่ีน่าอาย 

แต่ตอนนี้มันเป็นชื่อที่ทรงอำนาจมาก

ทริซน่ังอยู่บนพ้ืน  ไหล่ชนไหล่กับคริสติน่าและเย้ืองกับคาร่า  ทริซของ 

ผมควรดูซีดเซียวและเล็กจ้อยเพราะเพิ่งผ่านศึกมา  อีกอย่างเธอก็ตัวเล็กและ 

โทไบอัส
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ผิวก็ขาวซีดอยู่แล้ว  ทว่าตอนนี้เธอกลับดูใหญ่คับห้อง

เม่ือดวงตากลมโตของเธอประสานเข้ากับผม  เธอก็ลุกข้ึนยืน  แขนเธอ 

กอดเอวผมแน่น  หน้าเธอซบอยู่กับอกของผม

ผมใช้มือหน่ึงบีบไหล่เธอแล้วใช้มืออีกข้างลูบผมเธอ  ผมยังไม่ชินกับการ 

ที่ผมเธอหยุดอยู่แค่ต้นคอ  ไม่ได้ลงไปไกลกว่านั้น  ผมดีใจตอนที่เธอตัดผม  

เพราะน่ีเป็นทรงผมของนักรบ  ไม่ใช่เด็กผู้หญิง  ผมรู้ว่าน่ันคือส่ิงท่ีเธอต้องการ

“คุณเข้ามาได้ยังไง”  เธอถามเบาด้วยเสียงกังวานใส

“ฉันคือโทไบอัส  อีตัน”  ผมบอก  เธอหัวเราะ

“จริงด้วย  ฉันลืมไปเลย”  เธอเอนตัวออกห่างนิดหนึ่งเพื่อจะมองดูผม  

แววตาเธอไหวระริก  เหมือนกองใบไม้ท่ีกำลังจะถูกลมพัดกระจาย  “เกิดอะไรข้ึน 

ทำไมคุณถึงเพิ่งมาเอาป่านนี้”

เสียงของเธอฟังดูท้อแท้ระคนวิงวอนอยู่ในที  ผมอาจมีความทรงจำแย่ๆ  

กับท่ีนีม่ากมาย  แตท่ริซตอ้งเจออะไรท่ีหนกัหนาสาหสักว่าผมหลายเท่า  การ 

เดินไปสู่แดนประหาร  การถูกพี่ชายทรยศ  เซรุ่มความกลัว  ผมต้องพาเธอ 

ออกไปจากที่นี่

คาร่ามองเราด้วยความสนใจ  ผมรู้สึกอึดอัด  เหมือนผิวหนังผมจะปริแตก 

ผมเกลียดเวลามีคนอื่นมองดูเราแบบนี้

“เอเวอลีนห้ามไม่ให้ใครเข้าออกเมือง”  ผมบอก  “ไม่มีใครกล้าขยับโดย 

ไม่ได้รับคำอนุญาตจากเธอ  เมื่อสองสามวันก่อนเธอเพิ่งกล่าวประณามผู้กดขี่ 

พวกที่อยู่ข้างนอกน่ะ”

“ผู้กดขี่?”  คริสติน่าทวนคำพลางหยิบหลอดแก้วออกจากกระเป๋าแล้ว 

เทของเหลวข้างในใส่ปาก  ผมเข้าใจว่ามันคงเป็นยาแก้ปวดสำหรับขาที่ถูกยิง 

ของเธอ

ผมเอามือล้วงกระเป๋า  “เอเวอลีน...แล้วก็อีกหลาย  ๆคนคิดว่าเราไม่ควร 

ออกจากเมืองเพื่อไปช่วยคนที่จับเรามาไว้ที่นี่และหวังจะใช้ประโยชน์จากเรา 

ในภายหลัง  พวกเขาอยากฟื้นฟูเมืองและแก้ปัญหาของเรามากกว่าจะออกไป 
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แก้ปัญหาของคนอื่น  แน่นอนว่าฉันแค่สรุปให้ฟังคร่าวๆ”  ผมบอก  “แต่ฉัน 

เกรงว่าแนวคิดนั้นจะเข้าทางแม่ของฉันพอดี  เพราะตราบเท่าที่เรายังอยู่ในนี้ 

เธอจะเป็นผู้กุมอำนาจ  แต่ทันทีท่ีเราก้าวออกไปข้างนอก  อำนาจพวกน้ันย่อม 

หลุดจากมือเธอเป็นแน่”

“เย่ียม”  ทริซกลอกตา  “แน่นอน  เอเวอลีนย่อมเลือกหนทางท่ีเห็นแก่ตัว 

ที่สุด”

“แต่ที่เธอคิดก็มีเหตุผลนะ”  คริสติน่ากำหลอดยา  “ฉันไม่ได้จะบอกว่า 

ฉันไม่อยากออกจากเมือง  แต่เราก็มีปัญหาของเรามากพออยู่แล้ว  เราจะเอา 

อะไรไปช่วยคนที่เราไม่เคยเจอมาก่อน”

ทริซตรึกตรองพลางเค้ียวกระพุ้งแก้มของตัวเอง  “ฉันก็ไม่รู้”  เธอยอมรับ

นาฬิกาของผมบอกว่าตอนน้ีบ่ายสามแล้ว  ผมอยู่ในน้ีนานเกินไป...นาน 

พอจะทำให้เอเวอลีนสงสัย  ผมบอกแม่ว่า  ผมมาที่นี่เพื่อจะยุติความสัมพันธ ์

กับทริซ  ซึ่งไม่ควรจะใช้เวลานาน  ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเธอจะเชื่อเสียด้วย

ผมบอก  “ฟังนะ  ฉันตั้งใจมาเตือนพวกเธอ  พวกเขากำลังจะเริ่มการ 

ไต่สวนนักโทษทุกคน  พวกนั้นจะใช้สัตยเซรุ่มบังคับพวกเธอให้พูดความจริง 

ซึ่งถ้ามันได้ผล  พวกเธอจะถูกตัดสินให้มีความผิดฐานเป็นผู้ทรยศ  ฉันเชื่อว่า 

พวกเราคงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น”

“ความผิดฐานเป็นผู้ทรยศ?”  ทริซขมวดคิ้ว  “การเปิดโปงความจริงให ้

คนทั้งเมืองได้รับรู้ถือเป็นการทรยศตรงไหนมิทราบ”

“ก็ตรงที่เธอขัดขืนคำสั่งผู้นำของเราไง”  ผมบอก  “เอเวอลีนกับพรรค- 

พวกของเธอไม่คิดจะออกจากเมืองอยู่แล้ว  พวกเขาเลยไม่พอใจท่ีเธอเอาวิดีโอ 

มาเปิดให้ทุกคนเห็นแบบนั้น”

“เหมือนเจอนีนไม่มีผิด!”  เธอกำหมัดแน่นเหมือนอยากชกอะไรสักอย่าง 

แต่ไม่มีอะไรให้เธอชก  “พร้อมจะทำทุกอย่างเพ่ือปกปิดความจริง  และเพ่ืออะไร 

เพื่อจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกเล็กกระจิ๋วหลิวแห่งนี ้ น่าขำสิ้นดี”

ผมไม่เต็มใจจะยอมรับ  แต่บางส่วนในตัวผมเห็นด้วยกับแม่ของผม  ผม 
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ไม่มีอะไรติดค้างผู้คนที่อยู่ข้างนอกนั่น  ไม่ว่าผมจะเป็นไดเวอร์เจนท์หรือไม่ 

ก็ตาม  ผมไม่ม่ันใจว่าผมอยากอาสาไปช่วยพวกเขาแก้ปัญหามนุษยธรรมท่ีว่า 

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะหมายถึงอะไรก็ตาม

แต่ผมอยากไปจากเมืองน้ี  อยากไปใจแทบขาด  ไม่ต่างจากสัตว์ตะเกียก- 

ตะกายอยากเป็นอิสระจากกับดัก  สัตว์ป่าท่ีกำลังคล่ังและด้ือร้ัน  ด้ินรนจะต่อสู้ 

จนเลือดตากระเด็น

“ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะ”  ผมพูดอย่างระมัดระวัง  “ถ้าสัตยเซรุ่มใช ้

ได้ผล  พวกเธอจะถูกตัดสินว่าเป็นคนผิด”

“ถ้า มันได้ผลงั้นเหรอ”  คาร่าพูดพลางหรี่ตา

“ไดเวอร์เจนท์”  ทริซพูดกับเธอแล้วชี้ที่หัวตัวเอง  “จำได้มั้ย”

“น่าสนใจดีน่ี”  คาร่าเก็บปอยผมท่ีหลุดยัดไว้ในมวยผมตรงท้ายทอย  “แต่ 

น่ีไม่ใช่เร่ืองปกติ  ตามประสบการณ์ของฉัน  ไดเวอร์เจนท์ส่วนใหญ่ไม่สามารถ 

ขัดขืนสัตยเซรุ่ม  ฉันอยากรู้จังว่าเธอทำได้ยังไง”

“แค่คุณกับพวกเออรูไดต์ที่เอาเข็มฉีดยาแทงฉันน่ะสิ”  ทริซย้อน

“อย่าเพ่ิงออกนอกเร่ืองได้ไหม  ถ้าทำได้  ฉันก็ไม่อยากให้ถึงข้ันต้องพา 

พวกเธอแหกคุกออกไป”  ผมบอก  จู่ๆ ก็รู้สึกต้องการกำลังใจขึ้นมากะทันหัน 

ผมเอ้ือมไปหามือทริซ  เธอยกมือมาจับมือผม  เราไม่ใช่คนประเภทท่ีจะถูกเน้ือ- 

ต้องตัวกันพร่ำเพร่ือ  ดังน้ันทุกจุดท่ีร่างกายเราสัมผัสกันจึงให้ความรู้สึกสำคัญ 

พลังงานและความโล่งใจแล่นพล่านไปทั่วร่างกายของผม

“ก็ได้ๆ”  เธอพูด  คราวนี้เสียงนุ่มนวลขึ้น  “คุณมีแผนอะไรในใจ”

“ฉันจะเกลี้ยกล่อมเอเวอลีนให้ไต่สวนเธอเป็นคนแรกในกลุ่มพวกเธอ 

สามคน”  ผมบอก  “เธอแค่ต้องคิดหาข้ออ้างท่ีจะทำให้คริสติน่ากับคาร่าพ้นผิด 

และขึ้นให้การแบบนั้นโดยอยู่ใต้อำนาจสัตยเซรุ่ม”

“ฉันต้องโกหกว่าอะไรถึงจะช่วยพวกเธอได้”

“ฉันคงต้องปล่อยเรื่องนั้นให้เป็นหน้าที่ของเธอ”  ผมบอก  “เพราะเธอ 

ถนัดเรื่องโกหกมากกว่าฉัน”
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ผมรู้ต้ังแต่ตอนท่ีพูดว่าน่ันเป็นเร่ืองท่ีจ้ีใจดำเราท้ังสองคน  เธอโกหกผม 

มาหลายครั้งหลายหน  เธอเคยให้สัญญากับผมว่า  เธอจะไม่เดินเข้าไปตาย 

ในสำนักงานใหญ่ของเออรูไดต์ตอนท่ีเจอนีนเรียกตัวไดเวอร์เจนท์  แต่เธอก็ไป  

เธอเคยบอกผมว่าเธอจะอยู่ที่บ้านผมระหว่างเรายกทัพไปโจมตีเออรูไดต์  แต ่

ผมก็พบเธอในสำนักงานใหญ่ของเออรูไดต์  ทำงานกับพ่อของผม  ผมเข้าใจว่า 

ทำไมเธอถึงทำเร่ืองพวกน้ัน  แต่น่ันไม่ได้แปลว่าจะไม่มีรอยร้าวในความสัมพันธ์ 

ของเรา

“ได้”  เธอก้มมองรองเท้าตัวเอง  “โอเค  ฉันจะคิดเรื่องนั้นเอง”

ผมวางมือลงบนแขนของเธอ  “ฉันจะไปคุยกับเอเวอลีนเก่ียวกับการไต่สวน 

ของเธอ  ฉันจะพยายามเร่งวันให้เร็วที่สุด”

“ขอบใจนะ”

ผมรู้สึกถึงแรงปรารถนาอันรุนแรงท่ีจะถอดวิญญาณแล้วเข้ารวมร่างกับ 

เธอ  มันเป็นความรู้สึกที่ตอนนี้ผมคุ้นเคยด ี ผมตระหนักว่ามันเป็นความรู้สึก 

แบบเดียวกับท่ีทำให้ผมอยากจูบเธอทุกคร้ังท่ีเราเจอกัน  เพราะช่องว่างระหว่างเรา 

แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเร่ืองท่ีไม่อาจทานทนได้  น้ิวของเราท่ีเคยเกาะเก่ียวกัน 

หลวมๆ เมื่อครู่ก่อน  ตอนนี้ประสานกันแน่น  ฝ่ามือของเธอชื้นเหงื่อ  ฝ่ามือ 

ของผมมีรอยด้านจากการคว้าราวจับของรถไฟที่กำลังวิ่งมานับครั้งไม่ถ้วน  

ตอนนี้เธอดูตัวเล็กและซีดเซียว  แต่ดวงตาของเธอทำให้ผมคิดถึงท้องฟ้า 

โล่งกว้างซึ่งผมไม่เคยเห็นจริงๆ นอกจากในความฝัน

“ถ้าพวกเธอคิดจะจูบกันก็ช่วยบอกฉันด้วย  ฉันจะได้หันหน้าไปทางอ่ืน” 

คริสติน่าบอก

“เรากำลังจะจูบกัน”  ทริซว่า  แล้วเราก็จูบกัน

ผมประคองแก้มเธอเพ่ือชะลอจูบให้ช้าลง  และครอบครองริมฝีปากเธอ 

เพ่ือท่ีผมจะได้รู้สึกถึงทุกตำแหน่งท่ีริมฝีปากเราสัมผัสกันและกัน  ทุกตำแหน่ง 

ท่ีริมฝีปากเราต้องแยกจากกัน  ผมสูดกลืนอากาศท่ีเราใช้ร่วมกันในเส้ียววินาที 

จดจำความรู้สึกยามจมูกของเธอปัดผ่านจมูกของผม  ผมอยากบอกอะไรบางอย่าง 
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กับเธอ  แต่มันเป็นเรื่องที่แสนจะเป็นส่วนตัว  ผมจึงกลืนคำนั้นลงไป  แต่แล้ว 

ผมก็ตัดสินใจว่าผมไม่แคร์

“ถ้าเราได้อยู่กันตามลำพังก็คงดี”  ผมบอกแล้วถอยออกจากห้องขัง

เธอยิ้ม  “ฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นแทบจะตลอดเวลา”

ขณะที่ปิดประตู  ผมเห็นคริสติน่าทำท่าเหมือนคนกำลังอ้วก  คาร่า 

หัวเราะ  และทริซปล่อยแขนตกข้างลำตัว



11
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“ฉันคิดว่าพวกคุณน่ะโง่เหมือนกันหมดน่ันแหละ”  มือฉันกำหลวมๆ  

อยู่บนตักเหมือนมือของเด็กวัยแบเบาะท่ีกำลังนอนหลับ  ฉันรู้สึกว่าร่างท้ังร่าง 

หนักอึ้งด้วยฤทธิ์ของสัตยเซรุ่ม  เหงื่อไหลมาค้างอยู่บนเปลือกตาของฉัน  

“พวกคุณควรขอบคุณฉัน  ไม่ใช่มาสอบสวนกันแบบนี้”

“เราควรขอบใจเธอที่เธอขัดขืนคำสั่งผู้นำของเธองั้นหรือ  ขอบใจที่เธอ 

ขัดขวางผู้นำของเธอไม่ให้ฆ่าเจอนีน  แมตทิวส์  เธอทำตัวเหมือนเป็นคนทรยศ 

มากกว่านะ”  เอเวอลีน  จอห์นสัน  ถ่มคำพูดพวกนั้นออกมาเหมือนงูพ่นพิษ  

เราอยู่ในห้องประชุมภายในสำนักงานใหญ่ของเออรูไดต์ซ่ึงเป็นห้องท่ีใช้สำหรับ 

การไต่สวน  ฉันถูกจองจำในฐานะนักโทษมาได้ราวสัปดาห์หนึ่งแล้ว

ฉันเห็นโทไบอัส  ตัวเขาถูกเงาบังครึ่งหนึ่งที่ข้างหลังแม่ของเขา  เขา 

ไม่ยอมสบตาฉันนับตั้งแต่ฉันเข้ามานั่งที่เก้าอี้และตัดแถบพลาสติกที่รัดข้อมือ 

ฉัน  แต่เมื่อเขาสบตาฉันแวบหนึ่ง  ฉันรู้ได้ทันทีว่าถึงเวลาที่ฉันต้องเริ่มโกหก 

แล้ว

การโกหกนับเป็นเรื่องง่ายทีเดียวพอรู้ว่าตัวเองทำได้  ง่ายเหมือนการ 

กำจัดความรู้สึกถ่วงหนักอันเป็นฤทธิ์ของสัตยเซรุ่ม

ทริซ
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“ฉันไม่ใช่คนทรยศ”  ฉันว่า  “ตอนนั้นฉันเชื่อว่ามาร์คัสรับคำสั่งจาก 

กองกำลังผสมระหว่างดอนท์เลสกับพวกไร้เผ่าจริงๆ  เพราะฉันไม่อาจเข้าร่วม 

ต่อสู้ในฐานะทหาร  ฉันจึงดีใจที่จะได้มีส่วนช่วยในทางอื่น”

“ทำไมเธอถึงเป็นทหารไม่ได้”  หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ส่องสว่างอยู่ 

ข้างหลังศีรษะของเอเวอลีน  ทำให้ฉันมองไม่เห็นใบหน้าของเธอ  ฉันคิดอะไร 

ได้ไม่ถึงวินาท ี สัตยเซรุ่มก็เริ่มออกฤทธิ์คุกคามความคิดฉัน

“เพราะ”  ฉันกัดริมฝีปากเหมือนพยายามจะสะกดกล้ันคำพูดไม่ให้หลุด 

ออกไป  ฉันไม่รู้ว่าตัวเองแสดงละครเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร  แต่ฉันเข้าใจว่า 

มันคงไม่ต่างอะไรจากการโกหก  ซึ่งฉันดูจะทำได้คล่องเป็นพิเศษ  “เพราะฉัน 

ไม่กล้าถือปืนน่ะสิ  พอใจหรือยัง  ไม่ใช่หลังจากฉันยิง...เขา  เพ่ือนของฉันท่ีช่ือ 

วิล  ฉันไม่สามารถจับปืนโดยไม่รู้สึกตื่นตระหนกได้อีก”

เอเวอลีนหรี่ตา  ฉันเกรงว่าแม้กระทั่งส่วนที่อ่อนโยนที่สุดในหัวใจเธอ  

เธอก็ไม่มีความเห็นอกเห็นใจจะมอบให้ฉัน

“สรุปว่ามาร์คัสบอกเธอว่า  เขารับคำสั่งของฉันมา”  เธอว่า  “และทั้งที ่

เธอรู้ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดระหว่างเขากับทั้งดอนท์เลส 

และชาวไร้เผ่า  เธอก็ยังเชื่อเขางั้นรึ”

“ใช่”

“ฉันพอจะเห็นแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่เลือกเออรูไดต์”  เธอหัวเราะ

แก้มฉันร้อนผ่าว  ฉันอยากตบหน้าเอเวอลีนสักฉาด  ฉันม่ันใจว่าหลายคน 

ในห้องก็อยากทำแบบน้ัน  แต่ไม่มีใครกล้ายอมรับก็เท่าน้ันเอง  เอเวอลีนจับเรา 

ทุกคนขังไว้ในเมือง  และควบคุมเราโดยให้ชาวไร้เผ่าถือปืนลาดตระเวนไปตาม 

ถนนต่างๆ  เธอรู้ว่าผู้ที่ถือปืนคือผู้ที่กุมอำนาจ  เมื่อเจอนีน  แมตทิวส์  ตาย 

อย่างนั้น  ก็ไม่มีใครจะลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของเธออีก

หนีจากทรราชผู้หนึ่งมาปะทรราชอีกผู้หนึ่ง  นี่คือโลกแบบที่เรารู้จัก 

ในตอนนี้

“งั้นทำไมเธอถึงไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้”  เธอว่า
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“ฉันไม่อยากให้ใครรู ้ถึงความอ่อนแอของตัวเอง”  ฉันว่า  “และฉัน 

ไม่อยากให้โฟร์รู้ว่าฉันทำงานกับพ่อของเขา  ฉันรู้ว่าเขาจะไม่พอใจ”  ฉันรู้สึก 

ได้ว่าคำพูดต่อไปกำลังเอ่อขึ้นมาตามคอ  มันถูกกระตุ้นด้วยสัตยเซรุ่ม  “ฉัน 

เปิดโปงความจริงเกี่ยวกับเมืองของเราและเหตุผลที่เราต้องมาอยู่ในนี้  คุณ 

ไม่คิดจะขอบคุณฉันสำหรับเรื่องนั้นก็ไม่เป็นไร  แต่อย่างน้อยคุณก็น่าจะ ทำ  

อะไรสักอย่างเก่ียวกับเร่ืองน้ัน  แทนท่ีจะมาน่ังทับปัญหาท่ีคุณเป็นคนก่อข้ึนมา 

แล้วแกล้งทำว่านี่เป็นบัลลังก์!”

รอยยิ้มจอมปลอมของเอเวอลีนกระตุกนิดๆ  เหมือนเธอเพิ่งกินอะไร 

เน่าๆ เข้าไป  เธอยื่นหน้าเข้ามาหาฉัน  ซึ่งทำให้ฉันเห็นเป็นครั้งแรกว่าเธอแก่ 

แค่ไหน  ฉันเห็นรอยตีนกาและร่องท่ีมุมปากของเอเวอลีน  ส่วนผิวเธอดูซีดเซียว 

ซ่ึงคงเป็นผลมาจากการขาดสารอาหารมาหลายปี  แต่ถึงอย่างน้ันเธอก็ยังเป็น 

คนหน้าตาดี  เหมือนลูกชายของเธอนั่นแหละ  ความอดอยากไม่อาจขโมย 

เรื่องนั้นจากเธอไป

“ฉันต้องทำอะไรสักอย่างอยู่แล้ว  ฉันกำลังสร้างโลกใหม่น่ียังไงล่ะ”  เธอ 

บอก  ตอนนี้เสียงเธอเบาจนฉันแทบไม่ได้ยิน  “ฉันเคยเป็นแอ๊บเนเกชั่น  ฉัน 

รู้ความจริงมานานกว่าเธอ  เบียทริซ  ไพร์เออร์  ฉันไม่รู้ว่าเธอทำอีท่าไหน 

ถึงได้ฉายวิดีโอได้  แต่ฉันสัญญาเลยว่า  เธอจะไม่ได้อยู่ในโลกใหม่ของฉันแน่  

โดยเฉพาะไม่ใช่กับลูกชายของฉัน”

ฉันย้ิมออกมานิดหน่ึง  ฉันไม่ควรจะย้ิม  แต่การควบคุมสีหน้าทำได้ลำบาก 

มากกว่าการห้ามคำพูดตัวเองในขณะที่มีบางอย่างหนัก  ๆไหลอยู่ในเส้นเลือด 

ของฉัน  เธอเช่ือว่าโทไบอัสเป็นของเธอ  เธอไม่รู้ความจริงท่ีว่าโทไบอัสไม่เคย 

เป็นของใครนอกจากตัวเขาเอง

เอเวอลีนยืดตัวตรงแล้วยกแขนกอดอก

“สัตยเซรุ่มทำให้เรารู้ว่า  เธออาจโง่  แต่เธอไม่ใช่ผู้ทรยศ  การไต่สวนจบ 

แค่นี ้ ออกไปได้”

“แล้วเพ่ือนของฉันล่ะ”  ฉันพูดเสียงยานคาง  “คริสติน่า  คาร่า  สองคน 
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นั้นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะ”

“เราจะจัดการกับเรื่องของสองคนนั้นในไม่ช้า”  เอเวอลีนบอก

ฉันยืนข้ึน  แม้จะรู้สึกวิงเวียนและไม่มีแรงจากเซรุ่ม  และภายในห้องท่ีมี 

คนแน่นขนัดชนิดไหล่เบียดไหล่  ฉันมองหาประตูไม่เจออยู่ครู่ใหญ่  จนกระท่ัง 

มีคนมาจับแขนฉัน  เด็กหนุ่มเจ้าของผิวสีน้ำตาลอบอุ่นและรอยย้ิมกว้าง...ยูไรห์ 

เขาพาฉันไปหาประต ู จากนั้นทุกคนเริ่มพูดคุยกัน

ยูไรห์พาฉันเดินผ่านโถงทางเดินไปยังแผงลิฟต ์ ประตูลิฟต์เปิดออกเมื่อเขา 

กดปุ่ม  ฉันตามเขาเข้าไป  ยังทรงตัวได้ไม่ค่อยดีนัก  เมื่อประตูปิดฉันก็พูดว่า  

“นายคิดว่าตอนฉันพูดถึงการนั่งทับปัญหากับนั่งบัลลังก์น่ะมากไปหรือเปล่า”

“ไม่เลย  เอเวอลีนเข้าใจว่าเธอเป็นพวกอารมณ์ร้อน  ถ้าเธอไม่พูดส ิ 

ถึงจะดูมีพิรุธ”

ฉันรู้สึกเหมือนทุกส่วนในตัวฉันเปี่ยมล้นไปด้วยพลังงาน  ฉันตื่นเต้น 

กับอนาคตท่ีกำลังจะมาถึง  ฉันเป็นอิสระ  เราจะหนีออกจากเมือง  จะไม่มีการ 

รอฟังข่าวหรือเดินกลับไปกลับมาในห้องขังอีกต่อไป  ไม่มีการเซ้าซี้ถามทหาร 

ยามโดยไม่เป็นผล

อันที่จริงทหารยามเพิ่งบอกฉันถึงกฎใหม่ที่พวกไร้เผ่าเพิ่งออกเมื่อเช้า  

คนทุกเผ่าจะต้องย้ายมาอยู่ใกล้สำนักงานใหญ่ของเออรูไดต์และอยู่ปะปนกัน  

ห้ามสมาชิกเผ่าเดียวกันอยู่รวมกันเกินส่ีคน  เราต้องใส่เส้ือผ้าแบบผสมกันด้วย 

ฉันเองก็ได้รับแจกเสื้อสีเหลืองของอมิตีและกางเกงสีดำของแคนเดอร์เพราะ 

กฎใหม่ที่ว่า

“โอเค  มาทางนี้...”  ยูไรห์เดินนำฉันออกจากลิฟต์  ชั้นนี้เป็นกระจก 

ทั้งชั้น  รวมถึงผนัง  แสงแดดหักเหผ่านกระจกเกิดเป็นสายรุ้งพร่างพราว 

ฉายลงบนพื้น  ฉันยกมือหนึ่งป้องตาแล้วตามยูไรห์เข้าไปในห้องแคบๆ ยาวๆ  

ซึ่งมีเตียงเรียงรายสองฝั่ง  ข้างเตียงทุกเตียงมีตู้กระจกสำหรับเก็บเสื้อผ้าและ 

หนังสือ  แล้วก็โต๊ะเล็กๆ อีกตัว
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“ท่ีน่ีเคยเป็นห้องพักสำหรับผู้สมัครของเออรูไดต์”  ยูไรห์บอก  “ฉันจอง 

เตียงเผื่อคริสติน่ากับคาร่าไว้ให้ด้วย”

เตียงท่ีอยู่ใกล้ประตูมีเด็กสาวใส่เส้ือสีแดงน่ังอยู่สามคน  ฉันเดาว่าคงเป็น 

ชาวอมิต ี และทางฝั่งซ้ายของห้องก็มีผู้หญิงที่แก่กว่านอนอยู่บนเตียง  มีแว่น 

เก่ียวอยู่ท่ีหูข้างหน่ึงของเธอ  เธอคงเป็นพวกเออรูไดต์  ฉันรู้ว่าฉันควรจะหยุด 

จับคู่คนเข้ากับเผ่า  แต่มันเป็นนิสัยเก่าที่แก้ลำบาก

ยูไรห์ทิ้งตัวลงบนเตียงที่มุมห้องด้านหลัง  ฉันนั่งบนเตียงถัดไป  ดีใจ 

ที่ได้เป็นอิสระและจะได้พักผ่อนจริงๆ เสียที

“ซีคบอกว่า  บางครั้งพวกไร้เผ่าก็ต้องใช้เวลาในการทำเรื่องปล่อยตัว  

แต่สองคนนั้นจะได้ออกมาภายในคืนนี้”  ยูไรห์บอก

ฉันรู้สึกโล่งใจแวบหน่ึงท่ีทุกคนท่ีฉันรักจะได้ออกจากห้องขังภายในคืนน้ี  

แต่สักพักฉันก็นึกได้ว่าเคเล็บยังอยู่ในน้ัน  เพราะเขาเป็นลูกน้องคนสำคัญของ 

เจอนีน  แมตทิวส์  พวกไร้เผ่าไม่มีทางปล่อยเขาให้พ้นผิดไปได้แน ่ แต่พวก 

ไร้เผ่าต้ังใจจะกวาดล้างอิทธิพลของเจอนีน  แมตทิวส์  ท่ีมีต่อเมืองน้ีจนถึงระดับ 

ไหน  ฉันเองก็ไม่รู้

ฉันไม่สน  ฉันคิดในใจ  แต่แม้กระท่ังตอนท่ีคิด  ฉันก็รู้ว่ามันไม่เป็นความ 

จริง  เคเล็บยังเป็นพี่ชายของฉันอยู่ดี

“วิเศษ”  ฉันว่า  “ขอบใจนะ  ยูไรห์”

เขาพยักหน้าแล้วเอนหัวพิงผนังให้คอตั้งอยู่ได้

“นายเป็นยังไงบ้าง”  ฉันว่า  “ฉันหมายถึง...เรื่องลินน์...”

ยูไรห์เป็นเพื่อนกับลินน์และมาร์ลีนมาตั้งแต่ฉันเริ่มรู้จักพวกเขา  และ 

ตอนนี้พวกเธอก็ตายไปทั้งคู่  ฉันรู้สึกเหมือนฉันน่าจะเข้าใจเขา  เพราะฉันก็ 

เสียเพื่อนสนิทไปสองคนเหมือนกัน  อัลจากความกดดันระหว่างการฝึกอบรม  

และวิลจากซิมูเลชั่นโจมตีและการกระทำอันวู่วามของฉัน  แต่ฉันไม่อยากทำ 

เหมือนว่าความทุกข์ของเราเป็นส่ิงเดียวกัน  เพราะยังไงยูไรห์ก็รู้จักเพ่ือนของเขา 

ดีกว่าที่ฉันรู้จักเพื่อนของฉัน
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“ฉันไม่อยากพูดถึงเร่ืองน้ัน”  ยูไรห์ส่ันหัว  “หรือคิดถึงมัน  ฉันพยายาม 

คิดถึงแต่อนาคต”

“โอเค  ฉันเข้าใจ  แต่...ถ้านายอยากได้คนคุยด้วย  ฉัน...”

“โอเค”  เขายิ้มให้ฉันแล้วลุกขึ้นยืน  “เธออยู่ที่นี่ได้ใช่ไหม  ฉันบอกแม ่

ไว้ว่าฉันจะกลับบ้านคืนนี้  ดังนั้นฉันคงต้องลาเสียที  อ้อ  เกือบลืมเลย  โฟร ์

บอกว่าเขาอยากเจอเธอคืนนี้”

ฉันนั่งตัวตรงทันที  “จริงเหรอ  เมื่อไหร ่ ที่ไหน”

“ห้าทุ่มเศษๆ ที่สวนสาธารณะมิลเลเนียม”  เขายิ้มขำๆ  “อย่าตื่นเต้น 

นักส ิ เดี๋ยวหัวก็ระเบิดหรอก”
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แม่ผมนั่งทุกอย่างตรงขอบเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นบนเก้าอี้  หิ้ง  หรือโต๊ะ  

เหมือนแม่คิดว่าเธออาจต้องหนีไปจากที่นี่ไม่วินาทีใดก็วินาทีหนึ่ง  ครั้งนี้เป็น 

โต๊ะทำงานเก่าของเจอนีนในสำนักงานใหญ่ของเออรูไดต์  แม่นั่งอยู่ตรงริม 

ขอบโต๊ะ  ปลายเท้าแตะเขย่งอยู่บนพื้น  แสงไฟขมุกขมัวของเมืองส่องสว่าง 

อยู่ข้างหลัง  ผอมจนมีเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก

“แม่คิดว่าเราต้องพูดถึงความจงรักภักดีของลูกเสียหน่อย”  เอเวอลีนบอก 

แต่ไม่ได้ฟังเหมือนเธอพยายามจะกล่าวหาหรืออะไรทำนองน้ัน  แค่ฟังเหน่ือยๆ 

ชั่วขณะหนึ่งเธอดูเหนื่อยล้าจนผมรู้สึกเหมือนตัวเองสามารถมองทะลุผ่านเธอ 

ได้เลยทีเดียว  แต่สักพักเอเวอลีนก็นั่งตัวตรง  แล้วความรู้สึกนั้นก็หายไป

“ถ้าจะพูดกันตามจริง  ลูกเป็นคนช่วยให้ทริซเอาวิดีโอน้ันมาเปิดให้ทุกคน 

ดูได้”  แม่ว่า  “คนอื่นอาจไม่รู ้ แต ่แม ่รู้”

“ฟังนะ”  ผมโน้มตัวไปข้างหน้าและชันศอกกับหัวเข่า  “ผมไม่รู้ว่ามีอะไร 

อยู่ในไฟล์นั้น  ผมแค่เชื่อในวิจารณญาณของทริซมากกว่าตัวเอง  เรื่องก็ม ี

แค่นี้”

ผมเคยคิดว่า  ถ้าผมบอกเอเวอลีนว่าผมเลิกกับทริซ  น่ันจะทำให้แม่เช่ือใจ 

โทไบอัส
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ผมมากขึ้น  และผมก็คิดถูก  เธอเลิกวางตัวเย็นชาและเปิดเผยกับผมมากขึ้น 

นับตั้งแต่ผมหลอกเธอเรื่องนั้น

“ตอนน้ีลูกก็ได้เห็นวิดีโอท่ีว่าแล้ว”  เอเวอลีนว่า  “ลูกคิดยังไง  ลูกคิดว่า 

เราควรจะออกจากเมืองรึเปล่า”

ผมรู้ว่าเธออยากได้ยินผมบอกว่า  ผมไม่เห็นเหตุผลท่ีเราจะออกไปช่วย 

ผู้คนข้างนอก  แต่ผมโกหกไม่เก่ง  ดังนั้นผมจึงใช้วิธีเลือกพูดความจริงเป็น 

บางส่วน

“ผมกลัว”  ผมบอก  “ผมไม่ม่ันใจว่ามันจะเป็นการฉลาดท่ีเราจะออกจาก 

เมืองทั้งๆ ที่รู้ว่ามีอันตรายรอเราอยู่”

เอเวอลีนมองผมอยู่ครู่หน่ึงพร้อมกับกัดกระพุ้งแก้มตัวเอง  ผมได้นิสัยน้ัน 

มาจากเธอ  ผมเคยกัดกระพุ้งแก้มจนเป็นแผลในระหว่างที่รอพ่อกลับบ้าน  

ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอพ่อในภาคไหน  จะเป็นคนท่ีชาวแอ๊บเนเกช่ันให้การยอมรับ 

นับถือหรือเจ้าของมือที่ฟาดผม

ผมใช้ลิ้นดุนแผลถูกกัดแล้วกลืนความทรงจำพวกนั้นลงไปเหมือนกลืน 

น้ำดีขมๆ 

เอเวอลีนไถลตัวลงจากโต๊ะแล้วเดินไปท่ีหน้าต่าง  “แม่ได้รับรายงานท่ีน่า 

เป็นห่วงเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มกบฏในหมู่พวกเรา”  เธอเงยหน้าแล้วเลิกคิ้ว  

“มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะรวมตัวกันจัดตั้งองค์กร  นั่นเป็นส่วนหนึ่งของ 

การเป็นมนุษย ์ แต่แม่คิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้”

“องค์กรแบบไหนเหรอฮะ”

“แบบท่ีอยากจะออกจากเมืองน้ีน่ะสิ”  เธอว่า  “พวกเขาปล่อยคำปฏิญญา 

หรืออะไรทำนองนั้นเมื่อเช้า  พวกนั้นเรียกตัวเองว่ากลุ่มอัลลีเจนท์”  เมื่อเห็น 

ผมทำหน้างงๆ  เธอก็อธิบายเพิ่ม  “เพราะพวกเขา เห็นด้วย กับวัตถุประสงค์ 

ดั้งเดิมของเมืองยังไงล่ะ  เข้าใจรึยัง”

“วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของเมือง  คุณหมายถึงเรื่องที่อยู่ในวิดีโอของอีดิธ 

ไพร์เออร์  นั่นน่ะเหรอ  ที่ว่าเราควรส่งคนออกไปเมื่อเมืองมีประชากรที่เป็น 
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ไดเวอร์เจนท์มากพอ”

“ใช่  ก็เรื่องนั้นนั่นแหละ  แล้วยังมีเรื่องการอยู่แบบแบ่งเผ่าด้วย  อัลลี- 

เจนท์อ้างว่าพวกเราถูกกำหนดมาให้อยู่เป็นเผ่า  เพราะน่ันเป็นวิถีชีวิตของเรา 

มาต้ังแต่ต้น”  เอเวอลีนส่ันศีรษะ  “มนุษย์เรากลัวความเปล่ียนแปลงเสมอ  แต่ 

เราจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้”

หลังจากระบบเผ่าถูกทำลาย  บางส่วนในตัวผมรู้สึกเหมือนได้รับการ 

ปลดปล่อยจากคุกที่คุมขังผมมานาน  ผมไม่ต้องคอยประเมินว่าความคิดหรือ 

การตัดสินใจของผมจะเข้ากับคติธรรมคับแคบของเผ่าหรือไม่  ผมไม่ต้องการ 

ให้เรากลับไปใช้ระบบเผ่าอีก

แต่เอเวอลีนไม่ได้ปลดปล่อยเราเป็นอิสระอย่างที่เธอคิด  เธอแค่ทำให ้

พวกเราทุกคนกลายเป็นคนไร้เผ่าก็เท่าน้ันเอง  เธอกลัวส่ิงท่ีเราจะเลือก  ถ้าเรา 

ได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง  นั่นแปลว่าไม่ว่าผมจะคิดยังไงเกี่ยวกับระบบเผ่า  

ผมก็ดีใจที่มีใครบางคนข้างนอกโน้นลุกมาต่อต้านเธอ

ผมพยายามวางหน้านิ่งเฉย  แต่หัวใจผมเต้นเร็วขึ้น  ผมต้องระวังตัว  

ถ้ายังอยากให้เอเวอลีนไว้วางใจ  ผมอาจหลอกคนอ่ืนได้  แต่มันยากท่ีจะโกหก 

แม่  เธอเป็นคนเดียวที่รู้ความลับในบ้านแอ๊บเนเกชั่นของเรา  บ้านที่ซ่อนการ 

ใช้ความรุนแรงไว้หลังกำแพงของมัน

“แล้วคุณคิดจะทำยังไงกับพวกเขา”  ผมถาม

“ก็ต้องหาทางควบคุมพวกเขาไว้น่ะส ิ จะให้ทำยังไง”

คำว่า  ‘ควบคุม’ ทำให้ผมน่ังตัวตรง  แข็งท่ือไม่ต่างจากเก้าอ้ีท่ีอยู่ใต้ตัวผม 

ในเมืองนี ้ คำว่า  ‘ควบคุม’ หมายถึงเข็มฉีดยาและเซรุ่ม  ถึงจะมองไม่เห็น  มัน 

หมายถึงการถูกควบคุมโดยซิมูเลชั่น  สิ่งซึ่งเคยเกือบทำให้ผมฆ่าทริซ  สิ่งซึ่ง 

เปลี่ยนดอนท์เลสทั้งเผ่าให้กลายเป็นกองทัพ

“ด้วยซิมูเลชั่น?”  ผมถามช้าๆ 

เอเวอลีนขมวดคิ้ว  “ต้องไม่อยู่แล้ว!  แม่ไม่ใช่เจอนีน  แมตทิวส ์ นะ!”

การระเบิดอารมณ์ของเธอทำให้ผมชักฉุน  “อย่าลืมสิว่าผมแทบจะไม่รู้จัก 
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คุณเลยนะ  เอเวอลีน”

เธอผงะเล็กน้อยเม่ือโดนตอกกลับ  “ง้ันแม่ก็ขอบอกไว้เลยว่า  แม่ไม่มีวัน 

ใช้ซิมูเลชั่นเป็นอันขาด  ให้ตายซะยังจะดีกว่า”

มีโอกาสสูงที่การสังหารจะเป็นวิธีที่เธอเลือกใช้  ทำให้พวกเขาเงียบได้ 

แน่นอน  ตัดไฟแต่ต้นลมตั้งแต่การปฏิวัติยังไม่ทันเริ่ม  ไม่ว่ากลุ่มอัลลีเจนท์ 

ที่ว่าจะเป็นใคร  พวกเขาก็ควรจะได้รับคำเตือนโดยด่วนที่สุด

“ผมหาให้ได้ว่าพวกเขาเป็นใคร”  ผมบอก

“แม่ก็มั่นใจว่าลูกทำได ้ ลูกคิดว่าแม่บอกเรื่องนี้กับลูกเพื่ออะไรล่ะ”

มีเหตุผลมากมายที่เธอจะบอกเรื่องนี้กับผม  เพื่อทดสอบ  เพื่อจับผิด  

หรือเพ่ือป้อนข้อมูลเท็จ  ผมรู้ว่าแม่ของผมเป็นคนยังไง  เธอเป็นคนประเภทท่ี 

คำนึงถึงผลสำเร็จมากกว่าวิธีการ  ก็เหมือนกับพ่อของผมน่ันแหละ  และบางคร้ัง 

ก็รวมถึงตัวผมด้วย

“งั้นเอาเป็นว่าเรื่องนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของผม  ผมจะหาพวกเขาให้เจอ”

ผมลุกข้ึน  แต่น้ิวผอมแห้งราวกับก่ิงไม้ของเธอจับแขนผมไว้  “ขอบใจนะ”

ผมบังคับตัวเองให้มองแม่  ดวงตาเธอค่อนข้างชิดกัน  จมูกงองุ้มตรง 

ปลายเหมือนจมูกของผม  ผิวคล้ำปานกลาง  คล้ำกว่าผมเล็กน้อย  ช่ัวแวบหน่ึง 

ผมเห็นเธออยู่ในชุดสีเทาของแอ๊บเนเกช่ัน  ผมดกหนาถูกรวบตรึงด้วยก๊ิบเป็น 

โหลๆ  เธอน่ังตรงข้ามผมท่ีโต๊ะอาหาร  ผมเห็นภาพเธอน่ังยอง  ๆช่วยแก้กระดุม 

เสื้อที่ติดผิดให้ผมก่อนผมไปโรงเรียน  เห็นภาพเธอยืนอยู่ข้างหน้าต่าง  มอง 

ถนนที่องค์ประกอบแวดล้อมที่แทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันเพื่อรอดูรถของพ่อ 

จอดเทียบหน้าบ้าน  แม่กำมือหลวมๆ  ไม่ใช่สิ  กำแน่นเสียจนข้อนิ้วสีแทน 

กลายเป็นสีขาว  สมัยนั้นเรามีความกลัวที่ผูกรัดเราไว้ด้วยกัน  ตอนนี้เมื่อเธอ 

ไม่มีอะไรให้กลัวอีกต่อไป  บางส่วนในตัวผมอดสงสัยไม่ได้ว่า  มันจะเป็นยังไง 

ถ้าได้อยู่กับเธอยามที่เธอเข้มแข็งเช่นนี้

ผมรู้สึกปวดใจเหมือนผมทรยศต่อแม่  ผู้หญิงซ่ึงเคยเป็นพันธมิตรเพียง 

หนึ่งเดียวของผม  ผมรีบหันหลังก่อนตัวเองจะเปลี่ยนใจและขอโทษเธอ
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ผมออกจากสำนักงานใหญ่ของเออรูไดต์ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย  

ดวงตาผมสับสน  เพราะพวกมันพยายามจะมองหาสีประจำเผ่า  แต่ก็ไม่พบ 

ผมใส่เสื้อสีเทา  กางเกงยีนสีน้ำเงิน  และรองเท้าสีดำ  ใหม่ทั้งชุด  แต่ภายใต ้

เส้ือผ้าเหล่าน้ันคือรอยสักของดอนท์เลส  มันเป็นไปไม่ได้ท่ีจะลบตัวเลือกของผม 

โดยเฉพาะในเรื่องนี้




