
24 mm 145*210 mm



ความจริงเปรียบเหมือนสัตว์ป่า 
ซึ่งดุดันเกินกว่าจะถูกกักขังอยู่ในกรง

 – ปฏิญญาเผ่าแคนเดอร์
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ฉันตื่นพร้อมชื่อของเขาอยู่ในปาก
วิล

ก่อนจะลืมตา  ฉันดูเขาทรุดฮวบลงไปที่พื้นอีกครั้ง  ตายสนิท

ฝีมือฉันเอง

โทไบอัสน่ังยองๆ อยู่เบ้ืองหน้าฉัน  มือเขาจับไหล่ซ้ายของฉัน  รถไฟว่ิง 

กึงกังกระแทกกระเทือนอยู่บนราง  มาร์คัส  ปีเตอร์  และเคเล็บ  ยืนอยู่ท่ีประตู 

ตู้รถไฟ  ฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วพยายามกักเก็บอากาศเอาไว้ให้ได้มาก 

ที่สุด  เผื่อนั่นจะช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกให้ทุเลาลงได้บ้าง

หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี ้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดูราวกับไม่ใช่ความจริง  แต ่

ตอนนี้ฉันเริ่มตระหนักแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ฉันหายใจออก  แต่ความรู้สึกแน่นหน้าอกยังคงไม่หนีหายไปไหน

“ทริซ  มาเถอะ”  โทไบอัสว่า  พยายามอ่านแววตาฉัน  “เราต้องโดดกัน 

แล้ว”

ฟ้ายังมืดเกินกว่าจะเห็นว่าเราอยู่ท่ีไหน  แต่ถ้าเรากำลังจะโดด  ก็แสดงว่า 

เราใกล้ถึงรั้วเต็มท ี โทไบอัสช่วยพยุงฉันลุกไปที่ประตู
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คนอื่นๆ ทยอยกระโดดออกไปทีละคน  เริ่มจากปีเตอร ์ ต่อด้วยมาร์คัส 

จากน้ันก็เคเล็บ  ฉันจับมือกับโทไบอัส  เรายืนอยู่ตรงประตูรถไฟ  ลมด้านนอก 

พัดรุนแรงกดดันคล้ายกับจะผลักฉันกลับเข้าไปในตู้  กลับเข้าไปสู่ความปลอดภัย 

ข้างใน

แต่เรายังกระโดดออกไปหาความมืดและตกกระแทกพื้นเต็มรัก  แรง 

กระแทกสะเทือนมาถึงไหล่ข้างที่ถูกยิง  ฉันต้องกัดริมฝีปากแน่นไม่ให้ตัวเอง 

ร้องออกมา  ก่อนจะกวาดตามองหาพี่ชาย

“ไม่เป็นไรใช่ไหม”  ฉันถามเมื่อเห็นเขานั่งลูบเข่าตัวเองอยู่ในพงหญ้า 

ห่างไปไม่กี่ฟุต

เขาพยักหน้า  ฉันได้ยินเสียงเขาสูดน้ำมูกฟุดฟิดเหมือนพยายามกลั้น 

สะอ้ืน  ฉันจึงเบือนหน้าไปทางอ่ืน  เราโดดลงมายังทุ่งหญ้าใกล้ร้ัวซ่ึงอยู่ห่างจาก 

ทางเปิดโล่งที่รถบรรทุกของอมิตีใช้เป็นเส้นทางขนส่งอาหารเข้าไปส่งในเมือง 

พอสมควร  และประตูที่จะเปิดให้พวกเขาออก  ประตูซึ่งตอนนี้กั้นพวกเราไว้  

รั้วที่ล้อมรอบบริเวณนั้นสูงตระหง่าน  มันทั้งสูงทั้งยืดหยุ่นเกินกว่าจะปีนข้าม  

แต่ก็แข็งแรงเกินกว่าจะทำลาย

“ปกติจะต้องมียามดอนท์เลสอยู่แถวนี้นะ”  มาร์คัสว่า  “หายไปไหนกัน 

หมด”

“พวกน้ันอาจยังอยู่ใต้อำนาจของโปรแกรมซิมูเลช่ัน”  โทไบอัสว่า  “ตอนน้ี 

พวกเขาคงกำลัง...”  เขาเงียบไปนิด  “ใครจะไปรู้ว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนหรือทำ 

อะไร”

แต่เราอาจหยุดโปรแกรมซิมูเลช่ันได้  น้ำหนักฮาร์ดไดรฟ์ในกระเป๋าหลัง 

ของฉันเป็นเคร่ืองเตือนใจช้ันดี  แต่เราไม่ได้อยู่รอดูว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไง 

จะเกิดอะไรข้ึนกับพ่ีน้องผองเพ่ือนของเรา  ผู้นำของเรา  เผ่าของเรา  ไม่มีใคร 

คาดเดาได้เลย

โทไบอัสตรงไปหากล่องโลหะเล็กๆ  ที่อยู่ทางฝั่งขวาของประตู  มันคือ 

แป้นตัวเลขสำหรับป้อนรหัส
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“หวังว่าพวกเออรูไดต์จะยังไม่ทันคิดถึงการเปล่ียนรหัส”  เขาพูดแล้วจ้ิม 

ตัวเลขไปชุดหนึ่ง  เขาหยุดเมื่อจิ้มถึงตัวที่แปด  จากนั้นประตูก็เปิดผลัวะ

“นายรู้ได้ยังไง”  เคเล็บละล่ำละลักถามอย่างต่ืนเต้นจนฟังแทบไม่รู้เร่ือง 

เล่นเอาฉันแปลกใจที่เขาไม่สำลัก 

“ฉันเคยทำงานในห้องควบคุมของดอนท์เลส  ดูแลระบบรักษาความ 

ปลอดภัยทั้งหมด  เราเปลี่ยนรหัสกันปีละสองหน”  โทไบอัสบอก

“ช่างโชคดีอะไรอย่างนี้”  เคเล็บว่า  เขามองโทไบอัสอย่างระแวดระวัง

“ไม่เกี่ยวกับโชคสักนิด”  โทไบอัสบอกเรียบๆ  “ฉันเลือกทำงานที่นั่น  

เพราะฉันอยากมั่นใจว่าตัวเองจะหนีออกไปได้ถ้าต้องการ”

ฉันเสียวสันหลังวาบ  เขาพูดถึงการหนีออกไปเหมือนเขาคิดว่าเราเป็น 

ฝ่ายถูกขังอยู่ข้างในอย่างไรอย่างนั้น  ฉันไม่เคยคิดในแง่นี้มาก่อน  ซึ่งตอนนี ้

มันดูเป็นเรื่องที่โง่มาก

เราเดินรวมกันเป็นกลุ่ม  ปีเตอร์กอดแขนข้างที่ถูกฉันยิงแนบอก  โดย 

มีมาร์คัสโอบไหล่พยุงเขาไป  เคเล็บเช็ดแก้มตัวเองเป็นระยะ  ฉันรู้ว่าเขาร้องไห้ 

แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะปลอบใจเขายังไง  และก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมตัวฉันเองถึง 

ไม่ร้องไห้

แทนที่จะร้องไห้  ฉันกลับเดินดุ่มๆ  ไปข้างหน้าโดยมีโทไบอัสเดินอยู่ 

เคียงข้างอย่างเงียบๆ  เขาอาจไม่ได้ประคองฉันอยู่ก็จริง  แต่เขากลับทำให้ฉัน 

รู้สึกมั่นคงอย่างประหลาด

แสงไฟจุดเล็ก  ๆเป็นสัญญาณแรกท่ีบอกว่าพวกเราใกล้จะถึงสำนักงานใหญ่ของ 

อมิตีเต็มที  สักพักแสงรูปสี่เหลี่ยมพวกนั้นก็กลายเป็นแสงจากหน้าต่าง  กลุ่ม 

อาคารบ้านเรือนที่สร้างจากไม้และกระจกปรากฏให้เห็นแก่สายตา

แต่เราต้องเดินตัดสวนผลไม้ไปก่อน  ดินที่สวนนั้นอ่อนยวบจนเท้าฉัน 

จมลึกลงไปในดินทุกย่างก้าว  ส่วนด้านบนก็เต็มไปด้วยกิ่งไม้ที่สอดประสาน 

เกี่ยวพันกันจนดูเหมือนหลังคาโค้ง  ผลไม้สีเข้มดาดาษอยู่ท่ามกลางหมู่ใบไม้ 
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ดูพร้อมจะร่วงหล่นได้ทุกเมื่อ  กลิ่นหวานฉุนของแอ๊ปเปิ้ลสุกงอมกับกลิ่นดิน 

เปียกชื้นผสมผเสอวลอยู่ในจมูกของฉัน

เมื่อเราเกือบถึงที่หมาย  มาร์คัสก็ผละจากปีเตอร์มาเป็นคนนำขบวน  

“ฉันรู้ว่าเราต้องไปที่ไหน”  เขาบอก

เขานำเราผ่านอาคารหลังแรกไปยังอาคารหลังที่สองทางฝั่งซ้าย  ถ้า 

ไม่นับเรือนกระจกแล้ว  อาคารบ้านเรือนที่นี่ก็สร้างด้วยไม้สีเข้มที่ไม่ผ่านการ 

ขัดถูหรือทาสีใดๆ  ท้ังส้ิน  ฉันได้ยินเสียงหัวเราะลอยออกมาจากหน้าต่างท่ีเปิด 

อยู ่ เสียงหัวเราะนั้นช่างต่างจากความว้าเหว่ในใจฉันราวฟ้ากับเหว

มาร์คัสเปิดประตูบานหน่ึง  ฉันคงจะตกใจกับความหละหลวมในมาตรการ 

รักษาความปลอดภัยอยู่เหมือนกัน  ถ้าบังเอิญว่าที่นี่ไม่ใช่สำนักงานใหญ่ของ 

อมิตี  พวกเขามักเดินอยู่บนเส้นบางๆ  ซึ่งคั่นระหว่างความโง่เขลากับความ 

ไว้วางใจเสมอ

ในอาคารนั้นเงียบกริบ  จะมีก็แต่เสียงรองเท้าของเราเสียดสีไปกับพื้น 

ฉันไม่ได้ยินเสียงเคเล็บร้องไห้แล้ว  แต่ก็นะ  ก่อนหน้าน้ีเขาก็พยายามร้องแบบ 

ไม่มีเสียงนี่นา

มาร์คัสมาหยุดอยู่ท่ีห้องซ่ึงเปิดประตูท้ิงไว้  โจแฮนนา  เรเยส  ผู้แทนของ 

อมิตี  น่ังเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง  ฉันรู้ว่าเธอเป็นใคร  เพราะเธอมีใบหน้า 

ที่ยากจะลืมได้ลง  ไม่ว่าเราจะเคยเห็นหน้าเธอมาแค่ครั้งเดียวหรือหลายพัน 

ครั้งก็ตาม  เธอมีแผลเป็นหนานูนพาดจากเหนือคิ้วขวาลงมาถึงปาก  แผลนั่น 

ทำให้ตาข้างหน่ึงของเธอบอดสนิทและออกเสียงบางคำไม่ชัด  ฉันเคยได้ยินเธอ 

พูดแค่คร้ังเดียว  แต่ยังจำได้แม่น  เธอคงจะเป็นผู้หญิงท่ีสวยมากหากปราศจาก 

แผลเป็น

“โอ  ขอบคุณพระเจ้า”  เธอเอ่ยเมื่อเห็นมาร์คัส  หญิงสาวเดินอ้าแขน 

เข้ามาหาเขา  แต่แทนที่จะสวมกอด  เธอกลับตบบ่าเขาเบาๆ เหมือนเพิ่งนึก 

ได้ว่าชาวแอ๊บเนเกชั่นไม่ชอบการถูกเนื้อต้องตัวกันโดยไม่จำเป็น

“คนในเผ่าคุณเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน  แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่า 
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คุณจะรอดมาได้หรือเปล่า”  เธอหมายถึงชาวแอ๊บเนเกช่ันพวกท่ีอยู่กับพ่อและ 

มาร์คัสในท่ีซ่อนลับของพวกเขา  ฉันยังไม่ทันได้รู้สึกเป็นห่วงพวกเขาเลยด้วยซ้ำ 

	 โจแฮนนาชะเง้อข้ามไหล่ของมาร์คัสมองดูพวกเรา  ไล่ตั้งแต่โทไบอัส  

เคเล็บ  ฉัน  และปีเตอร์

“ตายจริง”  เธอว่า  สายตาเธอจับนิ่งอยู่ที่เสื้อชุ่มเลือดของปีเตอร์  “ฉัน 

จะให้คนไปตามหมอมาให้  ฉันอนุญาตให้พวกคุณพักอยู่ที่นี่คืนนี้  แต่พรุ่งนี้ 

ทางเผ่าจะตัดสินใจร่วมกันอีกที  และ...”  เธอมองโทไบอัสกับฉัน  “พวกเขาคง 

ไม่พอใจนักที่มีชาวดอนท์เลสเข้ามาอยู่ในนี้ด้วย  แน่นอนว่า  ฉันต้องขอให้ 

พวกเธอฝากอาวุธที่อาจพกติดตัวมาไว้กับฉัน”

ฉันรู้สึกสะดุดใจทันที  เธอรู้ว่าฉันเป็นดอนท์เลสได้ยังไง  ในเมื่อฉันยัง 

ใส่เสื้อสีเทา  เสื้อของพ่อ

แต่ตอนน้ันกล่ินของพ่อซ่ึงเป็นส่วนผสมท่ีเท่า  ๆกันของสบู่กับเหง่ือก็โชย 

มาเข้าจมูกฉันพอดี  ทำให้ฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างและคิดถึงแต่พ่อคนเดียว  ฉัน 

กำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ  ไม่ใช่ที่นี ่ ไม่ใช่ที่นี่

โทไบอัสส่งมอบปืนของเขา  แต่พอฉันจะเอื้อมไปหยิบอาวุธที่ซ่อนไว้ 

ข้างหลัง  เขากลับดึงมือฉันมาไว้ข้างหน้า  จากน้ันก็กลบเกล่ือนด้วยการทำเป็น 

ประสานมือของเขาเข้ากับมือของฉัน

ฉันรู้ว่ามันฉลาดกว่าถ้าเราจะมีปืนติดตัวสักกระบอก  แต่ตัวฉันคงเบา 

ขึ้นเยอะถ้าได้มอบปืนไป

“ฉันช่ือโจแฮนนา  เรเยส”  เธอบอกแล้วย่ืนมือให้ฉัน  จากน้ันก็โทไบอัส 

น่ีเป็นวิธีทักทายแบบดอนท์เลส  ฉันอดประทับใจไม่ได้ท่ีเธอรู้จักขนบธรรมเนียม 

ของเผ่าอ่ืน  ฉันลืมไปว่าชาวอมิตีน้ันนิยมการให้เกียรติผู้อ่ืนเพียงใด  จนกระท่ัง 

ได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง

“นี่คือโท –”  มาร์คัสยังพูดไม่จบ  โทไบอัสก็พูดสอดขึ้นมาก่อน

“ผมชื่อโฟร์”  เขาว่า  “นี่ทริซ  เคเล็บ  และปีเตอร์”

เมื่อไม่กี ่วันก่อน  ‘โทไบอัส’  เป็นชื่อที่นอกจากฉันแล้วก็ไม่มีใครใน 
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ดอนท์เลสรู้อีก  มันเป็นส่วนหน่ึงของเขาท่ีเขามอบให้ฉัน  เม่ืออยู่นอกดอนท์เลส 

ฉันถึงจำได้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้ใครรู้ช่ือน้ัน  ช่ือน้ันเช่ือมโยงเขากับมาร์คัส 

	 “ยินดีต้อนรับสู่อมิตี”  ดวงตาของโจแฮนนาจับอยู่ท่ีใบหน้าของฉัน  ปาก 

เธอเบี้ยวนิดๆ ขณะยิ้ม  “เราจะดูแลพวกเธอเป็นอย่างดี”

เราปล่อยให้พวกเขาทำอย่างที่ว่า  นางพยาบาลชาวอมิตีให้ยาฉันมาทาไหล ่ 

มันเป็นยาสมานบาดแผลซ่ึงคิดค้นโดยเออรูไดต์  ส่วนปีเตอร์ถูกพาไปรักษาแขน 

ท่ีโรงพยาบาล  โจแฮนนาพาเราไปยังโรงอาหาร  เราพบกับชาวแอ๊บเนเกช่ันท่ี 

หลบอยู่ในท่ีซ่อนลับกับเคเล็บและพ่อ  ซูซานก็อยู่ท่ีน่ัน  รวมถึงพวกเพ่ือนบ้าน 

ของเรา  ในโรงอาหารมีโต๊ะไม้เรียงยาวไปจนสุดห้อง  ทุกคนเข้ามาทักทายเรา 

อย่างยินดีโดยเฉพาะกับมาร์คัส  ทุกคนพยายามกล้ันน้ำตาและเค้นรอยย้ิมออกมา 

มอบให้แก่กัน

ฉันเกาะแขนโทไบอัสแน่น  รู้สึกเหมือนโดนกดทับด้วยน้ำหนักจากเพ่ือน 

ร่วมเผ่าของพ่อแม ่ ด้วยชีวิต  และด้วยน้ำตาของพวกเขา

ชาวแอ๊บเนเกชั่นคนหนึ่งยื่นแก้วกรุ่นควันมาจ่อใต้จมูกฉันแล้วพูดว่า  

“ดื่มสิ  มันจะช่วยให้เธอนอนหลับเหมือนที่มันช่วยพวกเราบางคน  หลับสนิท 

ไม่ฝันถึงอะไร”

เคร่ืองด่ืมสีแดงอมชมพูเหมือนสตรอว์เบอร์ร่ี  ฉันรับแก้วแล้วยกด่ืมอย่าง 

รวดเร็ว  ความร้อนจากเคร่ืองด่ืมช่วยทำให้ความรู้สึกว่างเปล่าในตัวฉันหายไป 

ได้ครู่หนึ่ง  เมื่อของเหลวหยดสุดท้ายไหลลงคอ  ฉันก็เริ ่มรู ้สึกผ่อนคลาย  

ใครบางคนนำฉันไปตามโถงทางเดินจนถึงห้องที่มีเตียงตั้งอยู่  จากนั้นก็ไม่มี 

อะไรอีก
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ฉันผวาตื่นด้วยความตกใจ  มือกำผ้าห่มแน่น  แต่ฉันไม่ได้วิ่งอยู่บนถนน 

ในเมืองหรือในโถงทางเดินของสำนักงานใหญ่ของดอนท์เลส  ฉันนอนอยู่บน 

เตียงในสำนักงานใหญ่ของอมิตี  กลิ่นขี้เลื่อยฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ

ฉันขยับตัว  แต่มีบางอย่างท่ิมหลังจนฉันต้องเบ้หน้า  ฉันเอ้ือมไปข้างหลัง 

มือแตะถูกปืน

ครู่หน่ึง  ฉันเห็นวิลยืนอยู่ตรงหน้า  เราต่างเล็งปืนใส่กัน  มือ  ฉันน่าจะ 

ยิงมือเขา  ทำไมฉันถึงไม่ทำแบบน้ัน  ทำไม  ฉันเกือบเรียกช่ือเขาออกไปอยู่แล้ว 

	 แล้วเขาก็หายไป

ฉันลงจากเตียงและยกฟูกวางบนเข่าด้วยมือข้างเดียว  จากน้ันก็เอาปืน 

ซุกไว้ข้างใต้แล้วปล่อยฟูกตกลงมาทับ  เมื่อไม่ต้องเห็นปืนและไม่มีมันคอย 

ทิ่มตัว  หัวฉันก็โล่งขึ้นทันใด

หลังจากอะดรีนาลินท่ีสูบฉีดอย่างรุนแรงเม่ือวานหายไปและอะไรก็ตาม 

ท่ีทำให้ฉันง่วงหมดฤทธ์ิ  ไหล่ฉันก็ดูจะปวดร้าวเป็นสองเท่า  ฉันยังสวมเส้ือผ้า 

ชุดท่ีใส่เม่ือคืน  ฮาร์ดไดรฟ์ท่ีฉันซุกไว้ใต้หมอนก่อนเข้านอนโผล่ออกมาให้เห็น 

รำไร  ในน้ันมีโปรแกรมซิมูเลช่ันท่ีควบคุมชาวดอนท์เลสให้ทำตามคำส่ัง  รวมท้ัง 
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ข้อมูลการก่อการของเออรูไดต์  ฉันรู้สึกเหมือนมันเป็นของท่ีมีค่ามากจนฉันกลัว 

เกินกว่าท่ีจะแตะต้องมัน  แต่จะท้ิงมันไว้ตรงน้ีก็ไม่ได้  ดังน้ันฉันจึงเอามันยัดไว้ 

ในช่องระหว่างตู้ล้ินชักกับผนัง  มีบางส่วนในตัวฉันท่ีคิดว่าเราน่าจะทำลายมัน 

ท้ิงให้ส้ินซาก  แต่ฉันรู้ดีว่ามันเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวท่ีบันทึกการตายของ 

พ่อแม่ฉันไว้  ดังนั้นฉันจึงประนีประนอมด้วยการซ่อนมันให้พ้นหูพ้นตาแทน

ใครบางคนเคาะประตู  ฉันน่ังท่ีขอบเตียงและพยายามลูบผมให้เรียบร้อย 

	 “เข้ามา”  ฉันบอก

ประตูเปิดออก  โทไบอัสเข้ามาแค่ครึ่งตัว  บานประตูแบ่งเขาออกเป็น 

สองส่วน  เขายังใส่ยีนตัวเมื่อวาน  แต่เปลี่ยนจากเสื้อยืดสีดำตัวเก่าไปใส ่

สีแดงเข้มแทน  เขาคงจะได้มันมาจากพวกอมิตีนั่นแหละ  มันเป็นสีที่ดูแปลก 

เม่ืออยู่บนตัวเขา  ออกจะสว่างเกินไป  แต่พอเขาพิงศีรษะกับกรอบประตู  ฉัน 

ก็เห็นว่ามันทำให้สีน้ำเงินในดวงตาเขาเจิดจ้าขึ้น

“อมิตีจะเปิดประชุมในอีกคร่ึงช่ัวโมง”  เขายักค้ิวพร้อมกับทำเสียงเย้ยหยัน 

“เพื่อตัดสินชะตากรรมของเราไงล่ะ”

ฉันส่ันหัวเบาๆ  “ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมีวันท่ีชะตากรรมของเราจะตกอยู่ 

ในกำมือของอมิตี”

“ฉันก็เหมือนกัน  เอ้อ  ฉันมีของมาฝาก”  เขาหยิบขวดเล็กๆ ใบหน่ึงมา 

หมุนฝาเปิด  จากนั้นก็ยื่นหลอดหยดที่มีของเหลวใสๆ มาให้ฉัน  “ยาแก้ปวด  

หยอดทุกๆ หกชั่วโมง”

“ขอบใจ”  ฉันหยอดยาลงคอ  มันมีรสเหมือนมะนาวเก่าเก็บ

เขาเอานิ้วโป้งเกี่ยวหูเข็มขัดแล้วพูดว่า  “เป็นยังไงบ้าง  เบียทริซ”

“เมื่อกี้คุณเรียกฉันว่า เบียทริซ งั้นเหรอ”

“ก็คิดว่าน่าจะลองดู”  เขายิ้ม  “ไม่ชอบเหรอ”

“บางทีเราน่าจะเก็บเอาไว้ใช้เฉพาะในโอกาสสำคัญๆ  อย่างงานฉลอง 

ต้อนรับสมาชิกใหม่  วันเลือกเผ่า...”  ฉันเงียบไป  ฉันกำลังจะไล่เรียงงานเทศกาล 

วันอ่ืนๆ  แต่มีเพียงแอ๊บเนเกช่ันเท่าน้ันท่ีฉลองวันสำคัญเหล่าน้ัน  ฉันเข้าใจว่า 
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พวกดอนท์เลสก็น่าจะมีวันที่เป็นวันสำคัญของพวกเขา  แต่ฉันยังไม่รู้เลยว่า 

มีอะไรบ้าง  แถมความคิดที่ว่าเราจะได้ฉลองอะไรในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าขัน 

จนฉันพูดต่อไม่ออก

“ตกลงตามนั้น”  รอยยิ้มของเขาเลือนหายไป  “เป็นยังไงบ้าง  ทริซ”

ไม่ใช่คำถามที่แปลกหรอกเมื่อคิดถึงเรื่องต่างๆ  ที่เราประสบมา  แต่ฉัน 

ก็ตัวแข็งไปตอนท่ีเขาถาม  ราวกับกลัวว่าเขาจะอ่านใจฉันออก  ฉันยังไม่ได้เล่า 

เร่ืองวิลให้เขาฟัง  ฉันอยากบอกนะ  แต่ไม่รู้จะเร่ิมยังไงจริงๆ  แค่คิดว่าต้องพูด 

คำพวกนั้นออกไปจริงๆ  ฉันก็รู้สึกหนักอึ้งราวกับตัวจะร่วงทะลุพื้นไม้กระดาน

“ฉัน...”  ฉันสั่นหัวสองสามที  “ไม่รู้สิ  โฟร์  ฉันตื่นมา  ฉัน...”  ฉันยัง 

สั่นหัวไม่เลิก  เขาประคองแก้มฉัน  นิ้วหนึ่งสอดรับกับหลังใบหู  จากนั้นเขา 

ก็ก้มลงมาจูบฉัน  ส่งความรู้สึกหวามไหวให้แล่นพล่านไปทั่วร่าง  ฉันจับแขน 

เขา  พยายามจะรั้งให้เขาอยู่อย่างนี้ให้นานที่สุด  เวลาที่เขาสัมผัสฉัน  ความ 

รู้สึกโหวงเหวงในอกและท้องของฉันดูจะเบาบางลงไปได้

ฉันไม่ต้องบอกเขาก็ได้นี่  ฉันแค่ต้องพยายามลืมมัน  และเขาทำให้ฉัน 

ลืมเรื่องนั้นได้

“ฉันเข้าใจ”  เขาว่า  “โทษที  ฉันไม่น่าถามอะไรแบบนั้นเลย”

แวบหน่ึงท่ีฉันคิดออกแค่ว่า  คุณจะเข้าใจได้ยังไง  แต่บางอย่างในสีหน้า 

ของเขาบอกว่าเขาเข้าใจการสูญเสียดี  เขาต้องเสียแม่ไปต้ังแต่เขายังเด็ก  ฉัน 

จำไม่ได้ว่าแม่เขาตายเพราะอะไร  ฉันรู้แต่ว่าพวกเราไปร่วมงานศพด้วย

ทันใดน้ันฉันก็เห็นภาพเขายืนเกาะผ้าม่านอยู่ในห้องน่ังเล่น  เขาน่าจะอายุ 

ประมาณเก้าขวบ  ใส่ชุดสีเทา  ดวงตาสีเข้มของเขาปิดสนิท  ภาพนั้นโผล่มา 

วูบเดียวก่อนจะหายไป  มันอาจเป็นเพียงจินตนาการของฉัน  ไม่ใช่ความทรงจำ 

จริงๆ 

เขาปล่อยฉัน  “รีบแต่งตัวเถอะ”



เวอโรนิก้า  รอธ

11

ห้องน้ำหญิงอยู่ถัดจากห้องฉันไปสองประตู  พื้นปูด้วยกระเบื้องสีน้ำตาลเข้ม 

และผนังทำจากไม้  มีม่านพลาสติกกั้นห้องอาบน้ำแต่ละห้องไว้  ป้ายที่ผนัง 

หลังห้องเขียนเอาไว้ว่า  โปรดทราบ  เพ่ืออนุรักษ์น้ำ  น้ำจะไหลแค่ห้านาที 

  น้ำเย็นเจ๊ียบ  ดังน้ันต่อให้ใช้น้ำได้นานกว่าน้ัน  ฉันก็ไม่ต้องการ  ฉันใช้ 

มือซ้ายขัดถูร่างกายอย่างขมีขมันและปล่อยมือขวาให้ห้อยอยู่เฉยๆ  ยาแก้ปวด 

ท่ีโทไบอัสให้ออกฤทธ์ิอย่างรวดเร็ว  ตอนน้ีความเจ็บท่ีไหล่ฉันจึงเหลือแค่อาการ 

ปวดตุบๆ เท่านั้น

เมื่อฉันออกจากห้องอาบน้ำ  ก็พบกองเสื้อผ้าวางรออยู่บนเตียง  มีทั้ง 

เสื้อผ้าสีเหลืองสีแดงของอมิตี  และชุดสีเทาของแอ๊บเนเกชั่น  สีของบรรดา 

เสื้อผ้าเหล่านี้เป็นสีที่ฉันแทบไม่เคยเห็นอยู่ด้วยกัน  ถ้าจำเป็นต้องเดา  ฉัน 

ขอทายว่า  พวกแอ๊บเนเกชั่นเป็นคนเอาเสื้อผ้ามาวางให้ฉัน  เป็นนิสัยของคน 

แบบพวกเขา

ฉันสวมกางเกงสีแดงเข้มที่ทำจากผ้าเดนิมซึ่งขายาวเกินจนฉันต้อง 

พับตลบถึงสามชั้น  ใส่เสื้อสีเทาของแอ๊บเนเกชั่นตัวโคร่ง  แขนเสื้อยาวคลุม 

ปลายนิ้วเลยทีเดียว  ฉันเลยต้องพับมันขึ้นอีกเหมือนกัน  แล้วก็เจ็บแปลบ 

ทุกครั้งที่ขยับมือขวา  จึงพยายามเคลื่อนไหวมือข้างนั้นให้น้อยที่สุดและช้า 

ที่สุดเท่าที่จะทำได้

มีคนเคาะประต ู “เบียทริซ”  เป็นเสียงนุ่มนวลของซูซาน

ฉันเปิดประตูให้ซูซาน  เธอวางถาดใส่อาหารลงบนเตียง  ฉันมองหา 

ร่องรอยแห่งความสูญเสียบนใบหน้าเธอ  พ่อของซูซาน  หน่ึงในผู้นำของแอ๊บ- 

เนเกช่ันถูกฆ่าระหว่างการโจมตี  แต่ฉันก็ไม่เห็นอะไรอ่ืน  นอกจากความมุ่งม่ัน 

ในการทำงานอันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของเผ่าที่ฉันเคยอยู่

“ขอโทษนะที่เสื้อผ้าไม่ค่อยพอดีตัว”  เธอว่า  “ฉันมั่นใจว่าเราจะต้องหา 

เสื้อผ้าที่ดีกว่านี้ให้เธอได ้ หลังจากอมิตียอมให้เราอยู่ที่นี่ด้วย”

“ไม่มีปัญหา”  ฉันว่า  “ขอบใจนะ”

“ฉันได้ยินว่าเธอถูกยิง  อยากให้ฉันช่วยทำผมให้ไหม  ฉันช่วยใส่รองเท้า 
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ให้ได้นะ”

ฉันกำลังจะปฏิเสธ  แต่จะว่าไปฉันก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ  

นั่นแหละ

“แน่นอน  ขอบใจนะ”

ฉันนั่งลงบนเก้าอี้ไร้พนักหน้ากระจก  ซูซานยืนอยู่ข้างหลังฉัน  เธอ 

ไม่มองเงาในกระจก  แต่บังคับสายตาให้จับอยู่แต่งานที่กำลังทำ  ขณะที่เธอ 

หวีผมให้ฉันไม่มีสักคร้ังท่ีเธอจะเหลือบตาข้ึนมามอง  แวบเดียวก็ไม่มี  และเธอ 

ก็ไม่ได้ถามอะไรเร่ืองไหล่ของฉัน  อย่างเช่นฉันถูกยิงได้ยังไง  หรือเกิดอะไรข้ึน 

หลังจากฉันออกจากท่ีซ่อนลับในแอ๊บเนเกช่ันเพ่ือไปปิดโปรแกรมซิมูเลช่ัน  ฉัน 

มีความรู้สึกว่าถ้าฉันปอกเปลือกเธอออกทีละช้ัน  ๆจนหมด  เน้ือแท้ของเธอก็คง 

จะเป็นแอ๊บเนเกชั่นจนถึงแก่นเป็นแน่

“เธอเจอโรเบิร์ตรึยัง”  ฉันถาม  โรเบิร์ตพี่ชายของเธอเลือกอมิตี  ไม่ได ้

เลือกดอนท์เลสเหมือนฉัน  นั่นหมายถึงเขาจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในนี้  ฉัน 

อยากรู้จังว่าตอนพวกเขาได้เจอกัน  ท้ังสองจะเป็นเหมือนท่ีฉันกับเคเล็บเป็นไหม 

	 “เจอเมื่อคืนแป๊บหนึ่ง”  เธอบอก  “ฉันปล่อยให้เขาไปไว้ทุกข์กับเพื่อน 

ในเผ่าของเขา  ในขณะที่ฉันไว้ทุกข์กับเพื่อนร่วมเผ่าของฉัน  แต่ถึงอย่างนั้น 

ฉันก็ดีใจที่ได้เจอเขา”

ฉันจับได้จากน้ำเสียงของเธอว่าเธอไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีก

“แต่น่าเสียดายนะท่ีดันมาเกิดเร่ืองเอาตอนน้ี”  ซูซานว่า  “พวกผู้นำของเรา 

กำลังจะทำอะไรบางอย่างที่วิเศษมากแท้ๆ”

“ถามจริง  พวกเขาคิดจะทำอะไรเหรอ”

“ฉันไม่รู้หรอก”  ซูซานหน้าแดง  “ฉันรู้แค่ว่ากำลังจะมีบางอย่างเกิดขึน้ 

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะสอดรู้สอดเห็น  ฉันแค่บังเอิญสังเกตเห็นเอง”

“ต่อให้เธอสอดรู้สอดเห็นจริงๆ  ฉันก็ไม่โทษเธอหรอก”

ซูซานพยักหน้าแล้วต้ังหน้าต้ังตาหวีผมฉันต่อ  ฉันอยากรู้จังว่าพวกผู้นำ 

ของแอ๊บเนเกชั่นซึ่งรวมถึงพ่อ  ตั้งใจจะทำอะไร  และฉันก็อดทึ่งไม่ได้ที่ซูซาน 
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ทึกทักเอาเองทันทีว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาทำจะต้องเป็นเรื่องวิเศษ  ฉันได้แต ่

หวังว่าฉันจะสามารถกลับไปเชื่อใจเพื่อนมนุษย์ได้เหมือนเดิม

หมายถึงถ้าที่ผ่านมา  ฉันเคยเชื่อละนะ

“ชาวดอนท์เลสชอบปล่อยผมใช่ไหม”  ซูซานถาม

“ก็เป็นบางครั้ง”  ฉันว่า  “เธอถักเปียเป็นหรือเปล่า”

ว่าแล้วนิ้วอันคล่องแคล่วของซูซานก็ถักผมฉันเป็นเปียซึ่งยาวลงมาถึง 

กลางหลัง  ฉันเอาแต่มองเงาในกระจกของตัวเองจนกระทั่งเธอเปียผมของฉัน 

เสร็จ  ฉันขอบใจซูซานเม่ือเธอทำผมให้ฉันเรียบร้อย  แล้วหญิงสาวก็ออกจาก 

ห้องไปพร้อมรอยยิ้มน้อยๆ ก่อนจะปิดประตูให้

ฉันยังมองกระจกไม่วางตา  แต่ฉันไม่ยักเห็นตัวเองอยู่ในน้ัน  ฉันยังรู้สึก 

ได้ถึงนิ้วของซูซานตรงหลังคอของฉัน  นั่นให้ความรู้สึกเหมือนนิ้วของแม่ใน 

เช้าวันสุดท้ายท่ีเราได้อยู่ด้วยกันตามลำพัง  น้ำตาเร่ิมคลอหน่วย  ฉันน่ังโยกตัว 

ไปมาบนเก้าอ้ีไร้พนัก  พยายามขับไล่ความทรงจำเร่ืองน้ันออกจากสมอง  ฉัน 

กลัวว่าถ้าฉันปล่อยให้ตัวเองร้องไห้  ฉันอาจร้องไม่ยอมหยุดจนตัวแห้งเหี่ยว 

เป็นลูกเกดย่นๆ ก็เป็นได้

ฉันเห็นชุดเย็บผ้าชุดหนึ่งวางอยู่บนตู้ลิ้นชัก  ในนั้นมีด้ายสองสีคือแดง 

กับเหลือง  และกรรไกรหนึ่งเล่ม

ฉันรู้สึกสงบขณะท่ีแก้เปียและหวีผมตัวเองใหม่  ฉันแสกผมตรงก่ึงกลาง 

และหวีผมจนเรียบ  ฉันเอากรรไกรจ่อผมแถวปลายคาง

ฉันจะยังเป็นคนเดิมได้ยังไง  ในเม่ือตอนน้ีแม่ไม่อยู่และอะไร  ๆก็เปล่ียนไป 

หมดสิ้น  ฉันทำไม่ได้หรอก

ฉันพยายามตัดผมตัวเองให้เรียบเสมอกันมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้โดยใช้ 

กรามเป็นแนวอ้างอิง  ส่วนท่ียากคือด้านหลังซ่ึงฉันมองไม่ถนัด  ฉันต้องพ่ึงการ 

สัมผัสมากกว่าการมองเห็นจริงๆ  ปอยผมสีทองตกล้อมกรอบด้านหน้าฉันบนพ้ืน 

เป็นรูปครึ่งวงกลม

ฉันออกจากห้องโดยไม่มองเงาในกระจกเป็นครั้งที่สอง
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เม่ือโทไบอัสกับเคเล็บมารับฉัน  ท้ังคู่มองฉันตาค้างราวกับฉันไม่ใช่คนท่ีพวกเขา 

รู้จักเมื่อวาน

“เธอตัดผมน่ี”  เคเล็บพูดพลางเลิกค้ิว  การพุ่งเป้าไปท่ีข้อเท็จจริงในขณะ 

ท่ีคนอ่ืนกำลังตกตะลึงแบบน้ี  แสดงถึงความเป็นเออรูไดต์ในตัวเขาอย่างชัดเจน 

ผมด้านที่เขานอนทับกระดกขึ้นเล็กน้อย  และตาเขาก็ดูแดงๆ 

“ใช่”  ฉันว่า  “คือ...อากาศมันร้อนเกินกว่าจะไว้ผมยาวน่ะ”

“ก็สมเหตุสมผลดี”

เราเดินไปตามโถงทางเดินด้วยกัน  พื้นไม้ลั่นเอี๊ยดอ๊าดใต้เท้าของเรา  

ฉันคิดถึงเสียงฝีเท้าก้องๆ และอากาศเย็นๆ ในที่พักใต้ดินของดอนท์เลส  แต ่

ส่ิงท่ีฉันคิดถึงมากท่ีสุดคงจะเป็นความรู้สึกกลัวท่ีฉันเคยรู้สึกในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ 

ก่อน  ซึ่งบัดนี้คงกลายเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วไปเลยเมื่อเทียบกับความกลัวของฉัน 

ในตอนนี้

เม่ือเราออกจากอาคาร  ฉันรู้สึกว่าอากาศข้างนอกน้ันช่างอึดอัดเหมือน 

มีใครเอาหมอนมากดหน้าจนหายใจไม่ออก  เจือกลิ่นเหม็นเขียวแบบเดียวกับ 

กลิ่นใบไม้ที่ถูกฉีกออกจากกัน

“พวกเขารู้รึเปล่าว่านายเป็นลูกของมาร์คัส”  เคเล็บถาม  “ฉันหมายถึง 

พวกแอ๊บเนเกชั่นน่ะ”

“ฉันเข้าใจว่าไม่”  โทไบอัสพูดแล้วเหลือบมองเคเล็บ  “ฉันจะขอบใจมาก 

ถ้านายไม่เอาเรื่องนั้นไปพูดกับใคร”

“ฉันไม่จำเป็นต้องพูด  ใครท่ีไหนมีตาเขาก็มองออกท้ังน้ันแหละ”  เคเล็บ 

ขมวดคิ้วใส่เขา  “ว่าแต่นายอายุเท่าไหร่”

“สิบแปด”

“นายไม่คิดเหรอว่า  นายออกจะแก่ไปหน่อยสำหรับน้องสาวตัวน้อยๆ 

ของฉัน”

โทไบอัสหัวเราะพรวด  “เธอไม่ใช่อะไร ตัวน้อย  ๆของนาย  ท้ังน้ันหรอกน่า” 

	 “พอได้แล้ว  ทั้งสองคนเลย”  ฉันพูด  คนชุดเหลืองกลุ่มหนึ่งเดินนำเรา 
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ไปยังอาคารกว้างทรงเตี้ยซึ่งทำจากกระจกทั้งหลัง  แสงแดดส่องสะท้อน 

บานกระจกเหล่านั้นให้เจิดจ้าจนฉันแสบตา  ก่อนจะยกมือป้องตาแล้วเดินไป

ประตูอาคารเปิดกว้าง  รอบเรือนกระจกทรงกลมหลังนั้น  บรรดาพืช- 

พรรณต่างพากันขึ้นทั่วรางน้ำและตามแอ่งน้ำขนาดเล็กรอบบริเวณ  พัดลม 

หลายสิบตัวต้ังกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆ ของห้องเพ่ือเป่าลมร้อน  ทำเอาฉัน 

เหง่ือท่วมตัว  แต่เร่ืองพวกน้ีก็เลือนหายไปจากสมองฉันอย่างรวดเร็ว  เม่ือผู้คน 

ท่ีอยู่ด้านหน้าเร่ิมบางตาลงจนฉันสามารถมองเห็นส่วนท่ีเหลือของห้องได้ถนัด 

	 ต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางห้อง  มันแผ่กิ่งก้านปกคลุมเกือบทั้ง 

อาณาบริเวณเรือนกระจกแห่งนั้น  รากผุดโผล่ขึ้นจากพื้น  เลื้อยเลาะเกาะ 

กระหวัดกันจนแน่นขนัด  ฉันมองไม่เห็นดินตามช่องว่างระหว่างรากแม้แต่น้อย 

นอกจากน้ำกับแกนโลหะซ่ึงทำหน้าท่ีเป็นโครงให้รากได้ยึดเกาะ  ท่ีจริงฉันไม่ควร 

จะแปลกใจนะ  อมิตีอุทิศชีวิตเพื่อการเกษตรกรรม  โดยได้รับความช่วยเหลือ 

ทางด้านวิทยาการจากเออรูไดต์

โจแฮนนา  เรเยส  ยืนอยู่บนรากกลุ่มก้อนหนึ่ง  เธอปล่อยผมลงมา 

ปรกหน้าด้านท่ีมีแผลเป็น  ฉันรู้จากวิชาประวัติศาสตร์เผ่าว่าอมิตีไม่มีผู้นำอย่าง 

เป็นทางการ  พวกเขาลงคะแนนโหวตในทุกเรื่อง  และผลที่ออกมาก็แทบจะ 

เป็นเอกฉันท์ทุกครั้งไป  พวกเขาเปรียบเสมือนส่วนประกอบชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

ของหัวใจดวงเดียว  โดยมีโจแฮนนาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพวกเขา

ชาวอมิตีนั่งอยู่บนพื้น  ส่วนใหญ่จะนั่งรวมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ  ในท่า 

ขัดสมาธิ  ทำให้ฉันคิดถึงรากไม้อย่างบอกไม่ถูก  ส่วนชาวแอ๊บเนเกช่ันน่ังเบียด 

กันเป็นแถว  ๆอยู่ห่างไปไม่ก่ีหลาทางด้านซ้ายของฉัน  ฉันกวาดตามองพวกเขา 

อยู่พักหนึ่ง  จนกระทั่งฉันตระหนักว่าฉันกำลังมองหาใคร...พ่อกับแม่

ฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากและพยายามจะลืม  โทไบอัสแตะสะโพก 

แล้วดันฉันให้ไปอยู่ข้างหลังพวกแอ๊บเนเกช่ัน  ก่อนท่ีเราจะน่ัง  เขาก็ย่ืนปากมา 

กระซิบข้างหูฉันว่า  “ฉันชอบผมทรงนี้ของเธอ”

ฉันพยายามยิ้มให้เขา  จากนั้นก็นั่งพิงเขา  แขนของเราสัมผัสกัน
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เมื่อโจแฮนนายกมือแล้วค้อมศีรษะลง  เสียงพูดคุยในห้องก็หยุดอย่าง 

ฉับพลันตั้งแต่ฉันยังไม่ทันหายใจเอาอากาศเฮือกถัดไป  ชาวอมิตีรอบตัวฉัน 

พากันเงียบ  บ้างหลับตา  บ้างขมุบขมิบท่องบางอย่างที่ฉันไม่ได้ยิน  บ้างก็ 

เหม่อมองไปยังจุดที่อยู่ไกลๆ 

ทุกวินาทีหมายถึงอาการคันคะเยอ  กว่าโจแฮนนาจะเงยหน้าข้ึนมา  ฉัน 

ก็เกาจนทะลุไปถึงกระดูก

“วันนี้เรามีเรื่องที่จำเป็นต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน”  โจแฮนนาบอก 

“น่ันคือ  ในฐานะผู้ฝักใฝ่ในสันติภาพ  เราจะวางตัวเช่นใดในช่วงเวลาแห่งความ 

ขัดแย้งเช่นนี้”

ชาวอมิตีทุกคนในห้องต่างหันไปพูดคุยกับผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยู่ข้างๆ 

“พวกเขาจะได้ข้อสรุปเม่ือไหร่เน่ีย”  ฉันพูดขณะท่ีการพูดคุยยังคงดำเนิน 

ไปเรื่อยๆ 

“ชาวอมิตีสนใจเร่ืองประสิทธิภาพท่ีไหน”  โทไบอัสว่า  “พวกเขาสนใจแค่ 

การเห็นพ้องต้องกัน  คอยดูไปเถอะ”

ผู้หญิงในชุดเหลืองสองคนที่อยู่ห่างฉันไปไม่กี่ฟุตลุกไปรวมกับกลุ่มที่ 

ประกอบด้วยผู้ชายสามคน  ชายหนุ่มเปิดทางให้กลุ่มเล็กๆ ของเขาได้ขยายไป 

รวมกับกลุ่มข้างๆ  จากน้ันกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในห้องประชุมก็เร่ิมรวมตัวกันเป็น 

วงใหญ่  เสียงพูดคุยเร่ิมเบาลงจนกระท่ังมีแค่สามส่ีคนท่ียังคุยกันอยู่  ฉันได้ยิน 

คำพูดของพวกเขาแค่บางคำ  “สันติภาพ – ดอนท์เลส – เออรูไดต์ – ค่ายผู้ล้ีภัย – 

เข้าไปเกี่ยวข้อง –”

“พิลึกชะมัด”  ฉันว่า

“ฉันว่ามันงดงามออก”  เขาบอก

ฉันมองเขา

“อะไร”  เขาหัวเราะนิดๆ  “เพราะทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน 

พวกเขาจึงรู้สึกว่าตัวเองต่างมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม  นั่นทำให้พวกเขารัก 

และเมตตาผู้อื่น  ฉันคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่งดงามนะ”
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“ฉันว่ามันเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ”  ฉันว่า  “แน่นอน  วิธีน้ี 

อาจทำได้ในอมิตี  แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากดีดแบนโจหรือปลูกผัก  จะเป็นยังไง 

ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นและการพูดคุยก็ไม่ช่วยให้ปัญหาหายไป”

โทไบอัสยักไหล ่ “เราคงจะได้รู้เรื่องนั้นในอีกไม่ช้า”

ในที่สุดผู้ที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มใหญ่แต่ละกลุ่มก็ยืนขึ้นแล้วเดินลัดเลาะ 

รากไม้เข้าไปหาโจแฮนนา  ฉันนึกว่าพวกเขาจะประกาศอะไรกับพวกเราท่ีเหลือ 

แต่ตัวแทนพวกน้ันกลับยืนจับกลุ่มเป็นรูปวงกลมและกระซิบกับโจแฮนนา  ฉัน 

สังหรณ์ใจว่า  ฉันจะไม่ได้รู้หรอกว่าพวกเขาพูดอะไรกันบ้าง

“พวกเขาไม่คิดจะเปิดโอกาสให้เราได้คัดค้านอะไรเลยใช่ไหม”  ฉันว่า

“คงงั้น”  เขาว่า

จบกัน

หลังจากได้พูดความเห็นในส่วนของเขาหรือเธอเรียบร้อย  พวกเขาก็น่ังลง 

ปล่อยให้โจแฮนนายืนตระหง่านอยู่กลางห้องตามลำพัง  เธอหันมาทางเรา  

มือประสานไว้ข้างหน้า  ถ้าพวกเขาบอกให้เราออกไป  เราจะไปอยู่ที่ไหนได้  

กลับไปอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างงั้นเหรอ

“อมิตีกับเออรูไดต์มีสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นมาเน่ินนาน  เราต้องการ 

กันและกันเพ่ือความอยู่รอด  และเราก็ให้ความช่วยเหลือกันมาเสมอ”  โจแฮนนา 

ว่า  “แต่เราก็มีสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับแอ๊บเนเกช่ันด้วย  และไม่ใช่เร่ือง 

ถูกต้องที่จะตัดสัมพันธไมตรีที่มีให้กันมาเนิ่นนาน”

เสียงของเธอหวานหยดย้อยปานน้ำผ้ึง  ท้ังยังเนิบนาบเหมือนน้ำผ้ึงด้วย 

ทั้งแช่มช้า  ทั้งระมัดระวัง  ฉันใช้หลังมือซับเหงื่อตามไรผม

“เราคิดว่า  ทางเดียวท่ีเราจะรักษาสายสัมพันธ์กับท้ังสองเผ่าเอาไว้ได้  คือ 

เราต้องวางตัวเป็นกลางและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด”  เธอพูดต่อ  “การที ่

พวกคุณมาอยู่ที่นี ่ ซึ่งเรายินดีต้อนรับ  ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อน”

เอาแล้วไง  ฉันคิด

“เราปรึกษากันและได้ข้อสรุปว่า  เราจะจัดต้ังสำนักงานใหญ่ของเราเป็น 
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ค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งยินดีต้อนรับคนจากทุกเผ่า”  เธอว่า  “โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข 

บางประการ  ข้อแรก  ห้ามนำอาวุธเข้ามาท่ีน่ี  ข้อสอง  ในกรณีท่ีมีการทะเลาะ 

เบาะแว้งไม่ว่าจะเป็นด้วยคำพูดหรือการใช้กำลัง  ทุกคนท่ีเก่ียวข้องจะต้องออก 

ไปจากท่ีน่ีทันที  ข้อสาม  ห้ามพูดถึงความขัดแย้งขณะอยู่ในเผ่าของเรา  แม้จะ 

เป็นการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวก็ไม่อาจทำได้  และข้อสี่  ทุกคนที่อยู่ที่นี่ 

จะต้องทำงานเป็นการแลกเปล่ียน  เราจะแจ้งเร่ืองน้ีไปยังเออรูไดต์  แคนเดอร์  

และดอนท์เลสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้”

สายตาเธอเคลื่อนมาจับอยู่ที่โทไบอัสกับฉัน  และหยุดค้างอยู่อย่างนั้น

“พวกเธอก็สามารถพักอยู่ที่นี่ได้  ตราบเท่าที่พวกเธอปฏิบัติตามกฎ”  

เธอว่า  “นั่นเป็นมติของเรา”

ฉันคิดถึงปืนท่ีฉันซ่อนไว้ใต้ฟูกและความบาดหมางระหว่างฉันกับปีเตอร์ 

และโทไบอัสกับมาร์คัส  ปากฉันก็แห้งผาก  ฉันหลีกเล่ียงการทะเลาะวิวาทไม่เก่ง 

เสียด้วยสิ

“ท่าทางเราจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน”  ฉันกระซิบกับโทไบอัส

ครู่ก่อนเขายังมีรอยยิ้มจางๆ  แต่ตอนนี้เขาเม้มปากอย่างบึ้งตึง  “ใช่  

ไม่นานหรอก”
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เมื่อกลับไปถึงห้องในตอนเย็น  ฉันก็ล้วงเข้าไปใต้ฟูกเพื่อจะตรวจดูว่า 

ปืนยังอยู่  แต่พอน้ิวฉันแตะถูกไก  คอฉันก็ตีบตันเหมือนเกิดอาการแพ้ปืนข้ึนมา 

กะทันหัน  ฉันชักมือออกแล้วคุกเข่าอยู่ริมเตียง  พยายามสูดอากาศเข้าไปลึกๆ 

จนกระทั่งอาการเริ่มทุเลา

เธอเป็นอะไรไป  ฉันสะบัดศีรษะเบาๆ  ตั้งสติหน่อยสิ

และฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองค่อยๆ ประกอบช้ินส่วนต่างๆ ภายในร่าง 

ให้กลับเข้าที ่ ฉันอาจเหนื่อยหอบ  แต่อย่างน้อยก็กลับมารู้สึกเหมือนเดิมได้

ฉันเห็นอะไรแวบ  ๆทางหางตา  จึงหันมองไปนอกหน้าต่างบานท่ีเปิดสู่สวน 

แอ๊ปเปิ้ล  โจแฮนนา  เรเยส  กับมาร์คัส  อีตัน  กำลังเดินอยู่ด้วยกัน  พวกเขา 

หยุดแวะเก็บใบสะระแหน่ท่ีแปลงผัก  ฉันพุ่งออกจากห้องโดยท่ียังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า 

ทำไมฉันถึงอยากตามพวกเขาไป

ฉันว่ิงออกจากอาคารอย่างรวดเร็วเพราะกลัวพวกเขาจะหายไปเสียก่อน 

พออยู่ข้างนอก  ฉันก็ระมัดระวังตัวมากขึ้น  ฉันอ้อมไปข้างหลังเรือนกระจก 

แต่พอฉันเห็นโจแฮนนากับมาร์คัสหายเข้าไปหลังต้นไม้แถวหน่ึง  ฉันก็ย่องตาม 

ไปยังแถวข้างๆ  โดยหวังว่าก่ิงไม้พวกน้ีจะช่วยบังฉัน  ถ้าพวกเขาคนใดคนหน่ึง 
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เกิดหันมา

“...ที่ฉันยังไม่เข้าใจคือ  เพราะอะไรเจอนีนถึงได้เลือกโจมตีในเวลานี้”  

โจแฮนนาว่า  “เธอเลือกลงมือตอนน้ีเพราะเธอเพ่ิงวางแผนเสร็จ  หรือมีปัจจัยอ่ืน 

เป็นตัวกระตุ้นกันแน่”

ฉันเห็นหน้ามาร์คัสผ่านง่ามไม ้ เขาเม้มปากแล้วพูดว่า  “อืม”

“ฉันเข้าใจว่าเราคงไม่มีวันได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้น”  โจแฮนนา 

เลิกคิ้วข้างที่ไม่มีแผลเป็นขึ้น  “งั้นรึเปล่าคะ”

“ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น”

โจแฮนนาเอามือแตะแขนมาร์คัสแล้วหันไปเผชิญหน้ากับเขา  ฉันตัว 

แข็งท่ือทันที  รู้สึกกลัวอยู่พักหน่ึงว่าเธออาจเห็นฉัน  แต่สายตาโจแฮนนาจับจ้อง 

อยู่แต่ที่มาร์คัส  ฉันหมอบตัวลงแล้วคลานเข้าไปซ่อนตัวหลังต้นไม้ต้นหนึ่ง  

เปลือกไม้ทำให้หลังฉันระคายเคือง  แต่ฉันก็ไม่กล้าขยับตัว

“แต่คุณรู้นี่คะ”  เธอว่า  “คุณรู้ว่าทำไมเจอนีนถึงเลือกลงมือเวลานี้  ฉัน 

อาจไม่ได้เป็นแคนเดอร์แล้วก็จริง  แต่ฉันยังมองออกเวลาใครมีอะไรปิดบังฉัน” 

	 “การซักถามเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวนะ  โจแฮนนา”

ถ้าฉันเป็นโจแฮนนา  ฉันคงด่าเขากลับไปแล้วที่พูดอะไรแบบนั้น  แต่ 

เธอกลับตอบอย่างนุ่มนวลว่า  “เผ่าของฉันรอฟังความเห็นของฉัน  ถ้าคุณรู้ 

อะไรบางอย่างท่ีเป็นเร่ืองสำคัญมาก  ฉันก็จำเป็นจะต้องรู้ด้วย  เพ่ือท่ีฉันจะได้ 

เอาไปบอกกับพวกเขา  ฉันเชื่อว่าคุณน่าจะเข้าใจ  มาร์คัส”

“มีเหตุผลที่คุณไม่รู้เท่าที่ผมรู้  นานมาแล้ว  แอ๊บเนเกชั่นได้รับมอบ- 

หมายให้เป็นผู้ปกป้องข้อมูลท่ีมีความละเอียดอ่อนมากเร่ืองหน่ึง”  มาร์คัสบอก 

“เจอนีนโจมตีเราเพื่อจะขโมยมัน  ถ้าผมไม่ระวังให้ดี  เธออาจทำลายมัน  ผม 

บอกได้แค่นี้”

“แต่แน่นอนว่า –”

“ไม่”  มาร์คัสตัดบท  “ข้อมูลท่ีว่าเป็นเร่ืองใหญ่กว่าท่ีคุณคิดไว้หลายเท่า 

พวกผู้นำของเราปกป้องมันไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของเจอนีนด้วยชีวิต  ผมจะ 



เวอโรนิก้า  รอธ

�1

ไม่ทำอะไรเสี่ยงๆ เพียงเพื่อตอบสนองความสงสัยอันเห็นแก่ตัวของคุณ”

โจแฮนนาเงียบไปครู่หน่ึง  ตอนน้ีฟ้ามืดจนฉันมองแทบไม่เห็นมือตัวเอง 

อากาศคลุ้งไปด้วยกลิ่นดินผสมกลิ่นแอ๊ปเปิ้ล  ฉันพยายามหายใจให้เบาที่สุด

“ขอโทษนะคะ”  โจแฮนนาว่า  “ดูเหมือนฉันจะทำอะไรบางอย่างท่ีทำให้ 

คุณคิดว่าฉันไว้ใจไม่ได้”

“คร้ังสุดท้ายท่ีผมบอกเร่ืองน้ีกับพวกผู้แทนเผ่า  เพ่ือนของผมถูกสังหาร 

ไม่มีเหลือ”  เขาตอบ  “ตอนนี้ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น”

ฉันห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆ  ฉันชะโงกตัวออกไปดู  ท้ังมาร์คัสและโจแฮนนา 

ต่างตกอยู่ในโลกของตัวเองเกินกว่าจะสนใจว่ามีอะไรเคล่ือนไหวแถวน้ี  พวกเขา 

อยู่ใกล้กันมาก  แต่ยังไม่ใกล้พอจะเห็นว่าพวกเขาถูกเน้ือต้องตัวกัน  ฉันไม่เคย 

เห็นมาร์คัสดูเหน่ือยหรือเห็นโจแฮนนาดูโกรธขนาดน้ีมาก่อน  แต่สักพักสีหน้า 

เธอก็อ่อนโยนลง  เธอแตะแขนของมาร์คัสอีกครั้ง  ลูบไล้เขาเบาๆ 

“สันติภาพไม่มีวันเกิดข้ึนได้หากปราศจากซ่ึงความไว้ใจ”  โจแฮนนาบอก 

“ฉันหวังว่าคุณจะทบทวนเรื่องนั้นใหม่  โปรดจำไว้ว่ายังไงฉันก็เป็นเพื่อนของ 

คุณเสมอ  มาร์คัส  แม้แต่ตอนที่คุณไม่อยากเป็นเพื่อนของฉันก็ตาม”

เธอชะโงกหน้าไปจูบแก้มเขา  จากนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปยังทางท้ายสวน 

มาร์คัสยืนนิ่งอยู่พักหนึ่ง  เห็นได้ชัดว่ายังคงตกตะลึง  สักพักเขาก็เดินกลับไป 

ยังที่พัก

ส่ิงท่ีฉันเพ่ิงประสบในคร่ึงช่ัวโมงท่ีผ่านมายังคงว่ิงวุ่นอยู่ในสมองของฉัน 

ฉันนึกว่าเจอนีนโจมตีแอ๊บเนเกช่ันเพ่ือจะยึดอำนาจเป็นของตัวเอง  แต่กลายเป็น 

ว่าเธอโจมตีพวกเขาเพ่ือจะขโมยข้อมูลบางอย่าง...ข้อมูลท่ีมีแต่พวกเขาเท่าน้ัน 

ที่รู้

ทันใดน้ันความคิดเหล่าน้ันก็พลันหายวับเม่ือฉันจำอีกเร่ืองท่ีมาร์คัสพูดได้ 

พวกผู้นำของเราปกป้องมันไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของเจอนีนด้วยชีวิต  พ่อเป็น 

หนึ่งในผู้นำพวกนั้นด้วยหรือเปล่านะ

ฉันต้องรู้ให้ได้  ฉันต้องสืบให้ได้ว่าอะไรกันท่ีสำคัญจนแอ๊บเนเกช่ันยอม 
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ถวายชีวิต  และเออรูไดต์ยอมเป็นกระทั่งฆาตกร

ฉันกำลังจะเคาะประตูห้องพักของโทไบอัส  แต่ชะงักมือไว้แล้วเงี่ยหูฟังเสียงที่ 

ดังลอดออกมา

“ไม ่ ไม่ใช ่แบบนั้น”  โทไบอัสพูดกลั้วหัวเราะ

“หมายความว่าไง  ‘ไม่ใช่แบบนั้น’  ฉันก็ทำเหมือนที่นายทำทุกอย่าง”  

เสียงที่สองเป็นเสียงของเคเล็บ

“ไม่เหมือน”

“งั้นลองทำให้ดูอีกทีซิ”

เมื่อฉันผลักประตูเข้าไป  โทไบอัสนั่งเหยียดขาข้างหนึ่งอยู่บนพื้น  เขา 

ขว้างมีดทาเนยไปที่อีกฟากของห้อง  มีดปักเข้าไปในเนยแข็งก้อนใหญ่ซึ่ง 

พวกเขาวางไว้บนตู้ล้ินชัก  มีดจมเข้าไปในก้อนเนยแข็งมิดด้าม  เคเล็บท่ียืนอยู่ 

ข้างๆ มองตาค้าง  เขามองเนยแข็งแล้วก็หันมามองฉัน

“ช่วยบอกทีว่าเขาเป็นหัวกะทิของดอนท์เลสหรืออะไรทำนองนั้น”  

เคเล็บว่า  “เธอทำแบบนี้ได้หรือเปล่า”

เคเล็บดูดีข้ึน  ตาเขาหายแดงและมีประกายแห่งความอยากรู้อยากเห็น 

เหมือนเขากลับมาสนใจส่ิงรอบตัวได้อีกคร้ัง  ผมสีน้ำตาลของเขายุ่งเหยิง  ติด 

กระดุมเสื้อผิดคู ่ พี่ชายของฉันดูหล่อแบบเซอร์ๆ  เหมือนเขาไม่เคยสนใจเลย 

ว่าตัวเองจะดูเป็นยังไง

“ถ้าเป็นมือขวาก็อาจได้”  ฉันบอก  “แต่ใช่  โฟร์ เป็นหัวกะทิของดอนท์เลส 

ถามได้ไหมว่า  ไปไงมาไงถึงได้มาเล่นขว้างมีดใส่เนยแข็งกันแบบนี้”

โทไบอัสสบตาฉันเมื่อฉันเรียกเขาว่า   ‘โฟร์’  เคเล็บไม่รู้ว่าชื่อเล่นของ 

โทไบอัสเป็นเหมือนคำประกาศเกียรติคุณที่ติดตัวเขาตลอดเวลา

“เคเล็บแวะมาคุยกับฉัน”  โทไบอัสพูดแล้วพิงศีรษะกับกำแพงมองมา 

ที่ฉัน  “จากนั้นเราก็เล่นขว้างมีดกัน”

“ซึ่งเป็นเรื่องที่แสนจะปกติ”  ฉันพูด  รอยยิ้มน้อยๆ ผุดขึ้นบนใบหน้า 
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ของฉัน

โทไบอัสดูผ่อนคลาย  เขาเงยหน้าและพาดแขนข้างหนึ่งไว้บนเข่า  เรา 

มองกันออกจะนานไปนิด  เคเล็บกระแอม

“โอเค  ฉันกลับแล้วดีกว่า”  เคเล็บว่า  เขามองจากโทไบอัสมาหาฉัน 

แล้วก็กลับไปมองโทไบอัสอีกคร้ัง  “ฉันอ่านหนังสือเก่ียวกับระบบกรองน้ำค้างไว้ 

เด็กที่ให้ยืมหนังสือมองฉันเหมือนฉันต้องบ้าไปแล้วแน่  ๆถึงอยากอ่านหนังสือ 

ประเภทนี้  ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นคู่มือการซ่อมนะ  แต่มันน่าสนใจมาก”  เขา 

หยุดไปนิด  “โทษที  ทีนี้พวกเธอคงคิดเหมือนกันว่าฉันบ้าไปแล้ว”

“ไม่เลย”  โทไบอัสทำเป็นพูดอย่างจริงใจ  “เธอ น่าจะลองอ่านไอ้คู่มือท่ีว่า 

ดูบ้างนะ  ทริซ  เธอน่าจะสนใจเรื่องทำนองนั้น”	

“ฉันให้ยืมได้นะ”  เคเล็บบอก

“ไว้วันหลังเถอะ”  ฉันบอก  เมื่อเคเล็บปิดประตูหลังออกไป  ฉันก็มอง 

โทไบอัสแบบไม่พอใจ

“ขอบใจมาก”  ฉันว่า  “ทีน้ีฉันคงต้องทนฟังเขาบรรยายถึงวิธีทำงานของ 

ระบบกรองน้ำจนหูแฉะ  ถึงฉันจะอยากฟังเร่ืองน้ันมากกว่าเร่ืองท่ีฉันคิดว่าเขา 

ตั้งใจมาพูดก็เถอะ”

“อ๊ะ?  หมายถึงอะไรกัน”  โทไบอัสยักค้ิว  “ระบบอควาโปนิกส์ง้ันเหรอ” 

	 “อควา...อะไรนะ”

“มันเป็นหน่ึงในวิธีผลิตอาหารของท่ีน่ี  เธอไม่อยากรู้รายละเอียดหรอก” 

	 “คุณพูดถูก  ฉันไม่อยาก”  ฉันว่า  “ตกลงเคเล็บมาพูดอะไรกับคุณ”

“ก็เรื่องเธอนั่นแหละ”  เขาว่า  “ฉันคิดว่าเขาตั้งใจมาคุยกับฉันในฐานะ 

พี่ชาย  แบบ  ‘อย่าเห็นน้องสาวฉันเป็นของเล่น’ อะไรทำนองนั้น”

เขาลุกขึ้น

“แล้วคุณบอกเขาว่าไง”

เขาเดินเข้ามาหาฉัน

“ฉันก็เล่าว่าเรารู้จักกันได้ยังไง  น่ันเป็นตอนท่ีเร่ืองขว้างมีดโผล่มา”  เขาว่า 
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“จากนั้นฉันก็บอกเขาว่าฉันไม่เคยเห็นน้องสาวเขาเป็นของเล่น”

ฉันรู้สึกอุ่นวาบไปทั้งตัว  เขาจับสะโพกฉัน  ค่อยๆ ดันฉันไปติดประต ู

แล้วก็จูบฉัน

ฉันลืมเหตุผลที่มาที่นี่ไปหมดสิ้น

และฉันก็ไม่แคร์ด้วย

ฉันใช้แขนข้างที่ไม่เจ็บโอบเขาเข้ามาแนบชิด  ครั ้นมือฉันแตะถูก 

ชายเสื้อยืดของเขา  ฉันก็สอดมือเข้าไป  ฉันทาบมือกับหลังของเขา  ไล้มัน 

ไปทั่วทั้งแผ่นหลังจนถึงด้านบนของสะโพก  เขาช่างแข็งแกร่งเหลือเกิน

เขาจูบฉันอีกคร้ัง  คราวน้ีหนักหน่วงย่ิงข้ึน  เขาบีบเอวฉันแน่น  ลมหายใจ 

ของเขา  ลมหายใจของฉัน  ร่างกายของเขา  และร่างกายของฉัน  สนิท 

แนบแน่นจนทุกอย่างหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

โทไบอัสดึงตัวออกนิดหน่ึง  แค่เพียงไม่ก่ีเซนติเมตร  แต่ฉันแทบไม่ยอม 

ให้เขาอยู่ห่างฉันขนาดนั้น

“นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เธอมาที่นี่”  เขาบอก

“ก็จริง”

“ตกลงเธอมาเพราะอะไร”

“ใครสนกัน”

ฉันสอดนิ้วเข้าไปในเรือนผมของเขาแล้วดึงเขามาจูบอีกครั้ง  เขาไม่ได ้

ต่อต้าน  แต่สักพักเขาก็พึมพำเบาๆ ที่ข้างแก้มของฉัน  “ทริซ” 

“โอเคๆ”  ฉันหลับตา  อันท่ีจริงฉันมาท่ีน่ีด้วยเร่ืองท่ีสำคัญมาก  ฉันต้ังใจ 

มาเล่าเรื่องที่ฉันแอบฟังมา

เราน่ังข้างกันบนเตียงของโทไบอัส  ฉันเร่ิมต้ังแต่ต้น  ฉันเล่าให้เขาฟังว่า 

ฉันสะกดรอยตามมาร์คัสกับโจแฮนนาเข้าไปในสวนผลไม้ได้ยังไง  ฉันเล่าเร่ือง 

ท่ีโจแฮนนาถามว่าทำไมเจอนีนถึงเลือกโจมตีตอนน้ี  รวมถึงคำตอบของมาร์คัส 

และการทะเลาะที่ตามมา  ขณะที่เล่า  ฉันก็เฝ้าสังเกตสีหน้าเขาไปด้วย  เขา 

ไม่มีทีท่าว่าจะตกใจหรืออยากรู้อะไร  แต่ปากเขาเม้มอย่างบึ้งตึงแบบที่เขามัก 
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จะทำเวลาได้ยินชื่อของมาร์คัส

“ตกลง  คุณคิดว่าไง”  ฉันถามหลังเล่าจบ

“ฉันคิดว่า”  เขาพูดอย่างระมัดระวัง  “มาร์คัสพยายามจะสร้างภาพให ้

ตัวเองมีความสำคัญกว่าที่เขาเป็นจริงๆ”

นั่นเป็นคำตอบที่ฉันนึกไม่ถึง

“งั้น...หมายความว่าไง  คุณคิดว่าเขากุเรื่องขึ้นมาเองงั้นเหรอ”

“ฉันคิดว่าแอ๊บเนเกช่ันอาจครอบครองข้อมูลบางอย่างท่ีเจอนีนอยากได้ 

จริง  แต่ฉันคิดว่ามาร์คัสใส่ไข่ให้มันฟังเหมือนเป็นเร่ืองสำคัญกว่าท่ีมันเป็นจริงๆ 

เขาแค่อยากทำให้โจแฮนนาคิดว่าเขามีบางอย่างที่เธอต้องการซึ่งเขาจะไม่ให้ 

เธอ  นั่นเป็นการทำเพื่อสนองตอบต่ออีโก้ของเขาก็เท่านั้น”

“ฉันไม่...”  ฉันขมวดคิ้ว  “ฉันไม่คิดว่าจะเป็นเหมือนที่คุณว่า  มาร์คัส 

ดูไม่เหมือนคนที่กำลังโกหกเลย”

“เธอไม่รู้จักเขาเหมือนที่ฉันรู้จัก  เขาน่ะเป็นจอมโกหกตัวฉกาจ”

ถูกของเขา  ฉันยังไม่รู้จักมาร์คัสดีพอ  และแน่นอนว่าไม่รู้จักดีเท่าเขา 

ด้วย  แต่สัญชาตญาณในตัวฉันบอกว่าฉันควรจะเชื่อมาร์คัส  และฉันก็เชื่อใน 

สัญชาตญาณของตัวเอง

“อาจเป็นอย่างท่ีคุณว่า”  ฉันว่า  “แต่อย่างน้อยเราก็น่าจะลองสืบเก่ียวกับ 

เรื่องนี้ดู  เพื่อความสบายใจน่ะ”

“ฉันคิดว่าเวลานี้เราควรจัดการกับปัญหาตรงหน้าก่อน”  โทไบอัสบอก 

“เราต้องหาทางกลับเข้าไปในเมือง  ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น  จากนั้นก็หาวิธีโค่นล้ม 

เออรูไดต์  หลังจากจัดการเร่ืองพวกน้ันเสร็จ  เราค่อยสืบดูว่ามาร์คัสพูดถึงอะไร 

ตกลงไหม”

ฉันพยักหน้า  น่ันฟังเหมือนเป็นแผนท่ีดี...เป็นแผนท่ีฉลาด  แต่ฉันไม่ยัก 

คิดเหมือนเขา  ฉันไม่คิดว่าเราควรเดินหน้าท้ังท่ียังไม่รู้ความจริง  หลังจากฉันรู้ว่า 

ตัวเองเป็นไดเวอร์เจนท์...หลังจากฉันรู้ว่าเออรูไดต์คิดจะโจมตีแอ๊บเนเกชั่น... 

เรื่องที่ฉันรู้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง  ความจริงจะหาทางดึงเราออกจากแผนการ 
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เดิมจนได้

แต่มันไม่ง่ายท่ีจะชักชวนโทไบอัสให้ทำในเร่ืองท่ีเขาไม่อยากทำ  โดยเฉพาะ 

เมื่อฉันไม่มีหลักฐานอื่นมาสนับสนุน  นอกจากสัญชาตญาณของฉัน

ดังนั้นฉันจึงยอมเออออไปกับเขา  แต่ฉันยังไม่เปลี่ยนความคิด




