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การทรยศ

ที่ถูกกำาหนดไว้ตั้งแต่แรก

ความรู้สึกกระวนกระวายผลักดันให้หมายเลขห้าเร่งฝีเท้า

อย่างรวดเรว็พุ่งทะยานไปตามโถงทางเดนิ ห้องวจิยัอยู่ห่างจากจดุที่เขา

ปะทะกบัหมายเลขสามประมาณสี่สบิเมตร ด้วยระยะทางไม่มากหากเขา

วิ่งเตม็ฝีเท้าคงใช้เวลาไม่ถงึยี่สบิวนิาที

หมายเลขห้าค�านวณว่า ระยะเวลาประมาณยี่สบิวนิาท ีหมายเลข

สามคงยงัไม่คลายจากอาการเจบ็ที่ตรงึร่างเอาไว้แน่ และเมื่อเขาสามารถ

เข้าสู่ห้องวิจัยสิ่งแรกที่จะท�าก็คือ เปิดสัญญาณเตือนภัยส�าหรับกรณีที่

เกดิเหตรุ้ายเกี่ยวกบัภยัพบิตัธิรรมชาติ

เพราะระบบของฐานถูกออกแบบไว้ว่า หากมีการเปิดสัญญาณ

เตอืนภยัซ้อนกนัขึ้น สญัญาณเตอืนภยัที่ถกูเปิดขึ้นมาภายหลงัจะมคีวาม

ส�าคญักว่า เพราะระบบจะถอืว่าสญัญาณเตอืนภยัที่ถูกเปิดขึ้นทหีลงันั้น
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ผ่านการไตร่ตรองจากผูท้ี่เปิดมากกว่าสญัญาณเตอืนภยัแรก ที่อาจจะถกู

เปิดขึ้นด้วยความผดิพลาด

จดุประสงค์ส�าคญัที่หมายเลขห้าตั้งใจจะเปิดสญัญาณเตอืนภยัที่

ใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินั้น เพราะมันมีความแตกต่างจาก

สญัญาณเตอืนภยัที่ใช้ในกรณฐีานถูกบกุรกุ

สัญญาณเตือนภัยที่ใช้ในกรณีถูกบุกรุกนั้นจะปิดทางเข้าออกทุก

ส่วนของฐาน และตรวจสอบแต่ละทางเข้าโดยเข้มงวดเพื่อไม่ให้มผีูบ้กุรกุ

เลด็ลอดเข้ามา ต่างกบัสญัญาณเตอืนภยัในกรณทีี่เกดิภยัพบิตัิ

สญัญาณเตอืนภยัที่ใช้ในกรณเีกดิภยัพบิตันิั้นจะเปิดทางเข้าออก

ขององค์กร เพื่อระบายคนออกจากฐานให้หลบหนีไปยังที่ปลอดภัย 

แผนการที่หมายเลขห้าคิดไว้ก็คือ หลังจากเปิดสัญญาณเตือนภัยแล้ว 

เขาจะใช้ช่องทางพิเศษที่ใช้ติดต่อกันในกรณีเกิดภัยพิบัติ ติดต่อไปยัง 

ส่วนหลักขององค์กรเพื่อสอบถามความเป็นไปว่า มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

ตามที่หมายเลขสามบอกจรงิหรอืไม่ และจะใช้โอกาสนั้นบอกความจรงิว่า 

ไม่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นตามที่สัญญาณเตือน แต่เขาจ�าเป็นต้องเปิด

สญัญาณเพราะเหตใุด

ต่อให้เรื่องที่หมายเลขสามพูดจะจริงหรือไม่ก็ตาม ช่องทางที่ถูก

เปิดออกจะท�าให้มีบุคคลที่สามสามารถเข้ามายังบริเวณชั้นที่เขาเป็น 

ผู้รบัผดิชอบได้ง่ายขึ้น รวมถงึรบัรู้เรื่องที่เขาพูด

หมายเลขห้าคิดว่า เมื่อมีบุคคลอื่นรับรู ้เรื่องที่เขาพิพาทกับ

หมายเลขสาม จะท�าให้เขาสามารถมีข้อแก้ต่างและมีพยานรู้เห็น

เหตกุารณ์เพิ่มขึ้น เขาจะได้ไม่ถูกปรกัปร�าฝ่ายเดยีวได้ง่ายๆ

ช่องทางที่ใช้ในกรณเีกดิภยัพบิตันิั้นเป็นช่องทางพเิศษ ถงึแม้การ
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สื่อสารไร้สายในชั้นที่เขาเป็นผูร้บัผดิชอบจะถกูตดัขาดกไ็ม่กระทบกบัช่อง

ทางนี้ นอกจากนั้นช่องทางที่ใช้ติดต่อในกรณีเกิดภัยพิบัติยังสามารถ

กระจายเสียงไปยังส่วนต่างๆ ได้ทั้งองค์กร จึงสามารถติดต่อไปยังคน 

ส่วนใหญ่ได้ง่ายๆ

หมายเลขห้าเหลือบมองดูนาฬิกาข้อมือของตนขณะที่ก�าลังพุ่ง

ทะยานไปตามทาง รูส้กึคลายความกงัวลไปบางส่วนเพราะพบว่า ตนเอง

ใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดไว้ก็มาถึงห้องวิจัย หมายเลขห้าทาบฝ่ามือลงบน

เครื่องตรวจสอบอตัลกัษณ์ส่วนบคุคลที่ตดิตั้งอยู่ด้านข้างประตูห้องวจิยั

ใช้เวลาไม่กี่วินาทีเครื่องก็ส่งเสียงสัญญาณขึ้นสั้นๆ พร้อมกันนั้น

ประตูที่อยู่ต่อหน้าหมายเลขห้ากเ็ลื่อนเปิดออกไปด้านซ้ายมอื

หมายเลขห้ารีบถลันตัวเข้าไปด้านในห้องตั้งแต่ประตูยังเปิดออก

ไม่สุดด้วยซ�้า เขาวิ่งผ่านสิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่ง

วางอยู่ในห้องตรงไปยังอีกฝั่งของห้อง จุดหมายคือปุ่มสีแดงและด�าที่ 

ตดิตั้งอยู่คู่กนับนก�าแพงและถูกครอบไว้ด้วยกระจกแก้วอกีชั้นหนึ่ง

เสียงกระจกแตกดังเปรื่องเมื่อหมายเลขห้าใช้หมัดขวาของตนเอง

ชกเข้าที่กระจกแก้วซึ่งครอบปุ่มทั้งสองเอาไว้ ก่อนจะกดไปที่ปุ่มสีด�าซึ่ง

จะถูกกดในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทันใดนั้นเสียงสัญญาณ

เตอืนภยัพลนัดงัสะท้านไปทั่วบรเิวณ

“นี่ผมหมายเลขห้า ถึงศูนย์ควบคุมกลางได้ยินผมไหม นี่ผม

หมายเลขห้าถงึศูนย์ควบคมุกลาง ได้ยนิแล้วตอบด้วย!!”

หมายเลขห้าพูดอย่างรวดเรว็กรอกลงไปในช่องรบัเสยีงที่ตดิตั้งอยู่

บรเิวณเดยีวกบัปุม่กด แต่ไร้การตอบสนองเป็นเวลาเกอืบหนึ่งนาท ีท�าให้

ความกระวนกระวายใจเล่นงานหมายเลขห้าจนร้อนรน
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ลมหายใจของหมายเลขห้าเร่งกระชัน้ถ่ีขึน้เรือ่ยๆ ตามระยะ

เวลาที่ผ่านไป เพราะถูกความร้อนรนเล่นงาน เมด็เหงื่อมนัปลาบอาบชุ่ม

ใบหน้าที่วติกหนกัของเขา ขณะที่สายตาจ้องเขมง็ไปยงัล�าโพงเลก็ๆ ที่อยู่

ใกล้ปุ่มกด รอคอยอย่างจดจ่อว่าเมื่อไรจะได้รับการตอบกลับจากฝ่าย 

ตรงข้าม

“นี่มนัเกดิเรื่องบ้าอะไรขึ้นกนัแน่เนี่ย!”

เพราะเหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้โดยสิ้นเชิง ท�าให้

หมายเลขห้าสบถลั่น แววตาทั้งสองข้างปรากฏความวติกงนุงง

ทนัใดนั้นเสยีงบางอย่างพลนัดงัขึ้นเรยีกความสนใจจากหมายเลข

ห้า ท�าให้นัยน์ตาที่กลอกตลบไปมาอย่างสับสนของเขามองเขม็งไปยัง 

ต้นเสยีง

เสียงนั้นดังขึ้นมาจากล�าโพงขนาดเล็กใกล้กับปุ่มกด แต่เสียงที่

ถ่ายทอดออกมาเป็นเสยีงที่ถูกแทรกสลบั เหมอืนการถ่ายทอดคลื่นเสยีง

ที่ถูกรบกวน แทบจบัใจความไม่ได้

หมายเลขห้าพยายามเพ่งสมาธฟัิงเพื่อแยกแยะข้อมลูจากเสยีงซึ่ง

ดงัขึ้น แต่ในอกีไม่กี่วนิาทใีห้หลงั เสยีงที่แตกซ่านจนฟังไม่ออกเริ่มชดัเจน

ขึ้นจนสามารถฟังออกได้เป็นกลุ่มค�า แต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนัก เพราะ

แต่ละค�าห่างช่วงกนัอย่างตะกกุตะกกั

“นี่ศูนย์ ศูนย์ควบคมุกลาง มะ หมายเลขห้า ห้า คะ คณุ...”

ในที่สดุ การตดิต่อกข็าดลงโดยสิ้นเชงิ ไม่มเีสยีงใดๆ ดงัผ่านล�าโพง

อีก หมายเลขห้าสะท้านไปทั้งร่าง นัยน์ตาทั้งสองข้างสาดประกาย

ตระหนกสงสยั ขณะที่แหงนหน้ากวาดสายตามองไปทั่วเพดานห้องวจิยั 

เพราะว่าเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ดังลั่นออกมาจากเครื่องกระจายเสียง
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หยดุชะงกัไปเฉยๆ

แผนการที่หมายเลขห้าวางไว้พังทลายลง เขาไม่สามารถติดต่อ 

ไปยงัศูนย์ควบคมุกลางได้ เสยีงเตอืนภยักถ็กูระงบั เท่ากบัว่าหมายเลขห้า 

ไร้ช่องทางการตดิต่อใดๆ ไปยงัส่วนอื่นขององค์กรโดยสิ้นเชงิ!

“นี่มนัเกดิเรื่องบ้าอะไรกนัแน่!”

หมายเลขห้าค�ารามลั่นจนใบหน้าเกร็งเขม็ง เขาทุบลงไปบนปุ่ม

สญัญาณเตอืนภยัซ�้าอกีหลายครั้ง แต่กไ็ร้การตอบสนองใดๆ กลบัมา

“บ้าเอ๊ย!”

เขาสบถลั่น ยกมือขึ้นลูบไปบนใบหน้าที่อาบชุ่มไปด้วยเหงื่อ 

พยายามระงบัสตทิี่โดนสถานการณ์ไม่คาดคดิเล่นงานจนเตลดิ พร้อมกบั

คดิวเิคราะห์หาทางแก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะหน้า

ขณะเดยีวกนัความหวาดกลวัในจติใจของหมายเลขห้ากท็วคีวาม

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะใครก็ตามที่พยายามจะยัดเยียดให้เขาเป็นคน

ทรยศ ต้องมีการเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดีและแนบเนียนจนเขา

ไม่ระแคะระคาย

ถึงหมายเลขห้าจะไม่ได้เป็นคนวางระบบไฟฟ้าและช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารทั้งหมดในฐานขององค์กร แต่เขาเป็นคนเขียนแผนผังของ

ฐานลับแห่งนี้ เขาย่อมมีส่วนรับรู้ในการวางระบบไฟฟ้าและระบบการ

ตดิต่อสื่อสาร

หมายเลขห้ารู้ดีว่า ช่องทางติดต่อฉุกเฉินที่สร้างขึ้นเพื่อใช้แจ้ง 

เตอืนคนทั้งองค์กรในกรณเีกดิเหตกุารณ์อนัตรายร้ายแรงนั้น มคีวามมั่นคง 

สูงมาก แทบจะไม่มทีางตดัการตดิต่อในช่องทางนี้ได้เลย

แต่สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เขาก�าลงัเผชญิกลบัเป็นไปในทางตรง
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กนัข้ามกบัทฤษฎทีี่เขาเคยเชื่อมั่น เพราะแม้แต่ช่องทางสื่อสารที่หมายเลข

ห้ามั่นใจว่าอย่างไรกต็้องใช้การได้กถ็ูกตดัขาด นั่นหมายความว่าตวัการ

ที่ต้องการจะป้ายความผดิให้เขาต้องมตี�าแหน่งสงูในองค์กร และสามารถ

เข้าถงึระบบรกัษาความปลอดภยัต่างๆ ได้

ความสงสัยก่อให้เกิดค�าถามต่างๆ ผุดขึ้นวนเวียนมากมายใน

สมองของหมายเลขห้า ใครคอืคนที่มคีวามสามารถมากขนาดนี้ และหาก

วเิคราะห์ลกึลงไป ผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อเขาต้องเข้าใจแผนผงัของฐานลบัดี

พอๆ กบัตวัเขาหรอืไม่กอ็าจจะมากกว่าด้วยซ�้า

เพราะมนัมคีวามสามารถมากพอที่จะปิดกั้นช่องทางการตดิต่อใน

กรณีเกิดเหตุการณ์อันตรายซึ่งมีความมั่นคงสูงได้ และดูเหมือนว่า 

ผู้ประสงค์ร้ายยังสามารถวิเคราะห์ความคิดหรือพฤติกรรมของตัวเขา 

ได้ค่อนข้างละเอยีด หมายเลขห้าที่อยูใ่นสภาพอบัจนปัญญา พยายามเค้น

พลงัสมองวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา 

แต่ในระยะเวลาอนัสั้นนี้ สิ่งที่เขาได้กลบัมาคอืความว่างเปล่า!

ความรู้สึกอับจนปัญญาท�าให้โทสะของหมายเลขห้าพลุ่งพล่าน 

ความสามารถทางสมองที่จดจ�าทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับกลายเป็น 

ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชงิเพราะนกึไม่ออกแม้แต่น้อยว่า อะไรคอืจดุผดิพลาด

ที่ตนเองละเลยไปจนต้องกลายเป็นแพะรบับาป

ยิ่งคิดอารมณ์ของหมายเลขห้าก็ยิ่งเดือดดาลด้วยโทสะ ใบหน้า

ของเขาเกรง็เขมง็ นยัน์ตาทั้งสองข้างเตม็ไปด้วยแววแห่งความสบัสน

โครม! ตงึงง!

เกดิเสยีงปะทะดงัสนั่น ดงึหมายเลขห้ากลบัออกมาจากห้วงความ

คดิที่สบัสนของตนเอง เมื่อเหลยีวมองไปตามเสยีง สายตาของหมายเลข
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ห้ากส็บกบันยัน์ตาสแีดงสดราวกบัเลอืดคู่หนึ่งที่ก�าลงัมองผ่านช่องกระจก

บนบานประตูห้องวจิยัมายงัเขา

หมายเลขห้าสะดุ้งตระหนกขณะที่สบตากับนัยน์ตาสีแดงเลือด 

เพราะเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดุร้ายอันตรายราวกับแววตาของสัตว์

กระหายเลอืด ที่ต้องการจะฉกีฆ่าเหยื่อเป็นชิ้นๆ

แล้วเสียงปะทะรุนแรงก็ดังขึ้นอีก เมื่อหมายเลขสามตวัดเท้าอัด

กระแทกเข้าใส่บานประตูห้องวิจัย จนเกิดรอยยุบจากการเตะบนบาน

ประตูเหล็ก เพราะประตูห้องวิจัยต้องใช้การยืนยันด้วยอัตลักษณ์ส่วน

บคุคลของหมายเลขห้าเพื่อผ่านเข้าออก

ขณะที่หมายเลขห้าวิ่งมาตามทางเดินจนถึงห้องวิจัยและทาบมือ

ลงไปบนเครื่องตรวจสอบ หมายเลขสามกฝื็นความเจบ็จกุที่ตรงึร่างตนเอง

เอาไว้ รบีลกุขึ้นวิ่งไล่ตามหลงัหมายเลขห้ามาอย่างกระชั้นชดิ

ถงึแม้จะเร่งเร้าพลงักล้ามเนื้อทั้งร่างโถมทะยานตามไปแต่กช้็ากว่า

หมายเลขห้าอย่างฉวิเฉยีด เพราะเขาเหน็หมายเลขหา้ถลนัหายเข้าไปใน

ห้องวจิยัแล้ว

หมายเลขสามที่ก�าลังถูกไฟโทสะผลาญอารมณ์จึงลงมือเตะ

กระแทกเข้าใส่บานประตูห้องวจิยัเพื่อระบายความโกรธ ถงึแม้ว่าเขาจะ

รู้ว่าแทบเปล่าประโยชน์แต่กย็งัท�าเพราะอารมณ์พาไป หมายเลขสามรู้ดี

ว่าประตูห้องวิจัยและก�าแพงเป็นเหล็กหนาหลายนิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้

ความผดิพลาดเช่นการระเบดิหรอืในกรณทีี่มชีิ้นส่วนเครื่องยนต์ซึ่งอาจจะ

เป็นอนัตรายต่อเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในองค์กรกระเดน็ออกมาจากหอ้งวจิยั

ขณะที่หมายเลขห้าสบตากบันยัน์ตาสแีดงเลอืดของหมายเลขสาม 

เขารู้สกึว่าล�าคอของตนเองตบีตนัจนน�้าลายกรงัเหนยีวจกุล�าคอ ขณะที่
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ผิวหนังที่เหลือบนร่างที่ไม่ใช่ผิวหนังเทียมเจ็บแปลบปลาบจากสัมผัส

สงัหารที่ฝ่ายตรงข้ามคกุคามเข้าใส่

ตอนนี้ใบหน้าหล่อเหลาของหมายเลขสามเกรง็เขมง็ดรุ้าย นยัน์ตา

สเีลอืดสาดประกายวาวโรจน์อนัตรายจ้องเขมง็ไปยงัหมายเลขห้า

“หมายเลขสาม ผมรูว่้าถงึพูดไปคณุกไ็ม่เชื่อแต่ผมกต้็องพดู เพราะ

มนัเป็นทางเดยีวที่จะท�าได้ เรื่องนี้มคีนวางแผนไว้ตั้งแต่แรก มนัเป็นการ

เข้าใจผิด มันคือการจัดฉาก คนทรยศต้องการให้ผมกับคุณฆ่ากันเอง 

ต้องการท�าลายองค์กรของพวกเราจากภายใน!”

ใบหน้าหมายเลขห้าเต็มไปด้วยความวิตก เขาเอ่ยอย่างอ่อนล้า

อับจนปัญญาเพราะไม่สามารถหาเหตุผลอื่นใดอีกแล้วมาลบล้างความ

เข้าใจผดินี้ได้ ทกุอย่างไม่เป็นไปอย่างที่เขาคดิ

คนที่วางแผนป้ายความผดิให้เขาเป็นคนทรยศวางแผนมาอย่างด ี

ทั้งช่วงเวลาและจงัหวะในการด�าเนนิแผนการ ตอนนี้เขาถกูตดัการตดิต่อ

สื่อสารทกุช่องทางที่จะใช้ตดิต่อไปยงัส่วนอื่นในองค์กรจนหมดสิ้น จงึไม่มี

สทิธิ์เอ่ยค้านว่าตนเองบรสิทุธิ์ต่อหน้าประจกัษ์พยานคนอื่นได้

“อมื...”

หมายเลขสามเพียงครางต�่าๆ ตอบรับค�าแก้ตัวของหมายเลขห้า 

แต่เสยีงที่เปล่งออกมาคล้ายกบัเสยีงสตัว์ร้ายค�ารามมากกว่าจะเป็นเสยีง

ตอบรบัที่ยอมเชื่อในข้ออ้าง

“หมายเลขสาม จรงิๆ แล้วผม...โธ่เอ๊ย!”

หมายเลขห้าพยายามอธบิาย แต่ในสภาพคบัขนัท�าให้สมองของ

เขาตบีตนัจนต้องสบถออกมา เพราะเขาดูจากปฏกิริยิาของหมายเลขสาม

กร็ู้แล้วว่า ไม่ว่าจะพยายามอธบิายแค่ไหนอกีฝ่ายย่อมไม่ยอมเชื่อแน่
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“คณุต้องการให้ผมเชื่ออย่างนั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้นเปิดประตูส ิแล้ว

ค่อยคยุกนั”

หมายเลขสามพูดขึ้น นยัน์ตาสแีดงสดปรากฏแววเยน็เยยีบคมกรบิ 

น�้าเสยีงที่พดูออกมาเยน็ยะเยอืกแหบต�่าน่ากลวัพอๆ กบัแววตาจนท�าเอา

หมายเลขห้าขนลกุ

“หมายเลขสาม ผม ผมรู้นะว่าตอนนี้คณุไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะ

ท�าตามที่พูดออกมาแน่”

หมายเลขห้าเอ่ยขณะที่ยงัจ้องนยัน์ตาสแีดงสดของอกีฝ่าย ไม่ใช่

ว่าเขาพยายามจะข่มฝ่ายตรงข้ามกลบั 

แต่เป็นเพราะเขารูส้กึว่าหากละสายตาจากฝ่ายตรงข้าม เขาจะถกู

โถมเข้าจู่โจมใส่โดยไม่ทนัตั้งตวั ทั้งๆ ที่มกี�าแพงห้องวจิยัที่เป็นเหลก็หนา

หลายนิ้วกั้นอยู่

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากความกลัวในส่วนลึกของจิตใจที่ไม่อาจ

สะกดเอาไว้ เพราะหมายเลขห้ารูด้ว่ีาความสามารถทางกายภาพและการ

ต่อสู้นั้นเขาเป็นรองหมายเลขสามมาก ยิ่งตอนนี้หมายเลขสามอยู่ใน

สภาพที่ถูกกระตุ้นจนอารมณ์มืดลุกโหม การต่อรองหรือเจรจาย่อมไม่มี

ผลใดๆ กบัการกระท�าของหมายเลขสามแน่

อกีทั้งเขายงัผดิค�าพูด ลอบจู่โจมใส่หมายเลขสามเพื่อเอาตวัรอด 

จงึตระหนกัดวี่าเหตกุารณ์หลงัจากนี้ย่อมไม่มพีื้นที่ให้เจรจาด้วยค�าพูด

“คณุกลวัผมอย่างนั้นเหรอ”

หมายเลขสามเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงแหบต�่าราวกบัเสยีงค�าราม

“ไม่ ไม่ หมายเลขสาม คณุ คณุไม่อยู่ในอารมณ์ปกตทิี่ผมจะคยุ

ด้วยได้เท่านั้นเอง”
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หมายเลขห้าพยายามตอบด้วยค�าพูดที่คดิว่าจะไม่ไปกระตุน้โทสะ

ของฝ่ายตรงข้ามให้ลกุโหมมากกว่าเดมิ

“อ่อ...”

ฉบัพลนัที่สิ้นเสยีงครางต�่าๆ ในล�าคอ หมดัขวาของหมายเลขสาม

ก็ต่อยกระแทกเข้าใส่แผ่นกระจกด้านบนบานประตูห้องวิจัยจนเกิดเสียง

ปะทะดังลั่น บานกระจกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดรอยร้าวยาวจาก

ต�าแหน่งที่หมายเลขสามต่อยใส่ซึ่งยบุเป็นหลมุขนาดพอๆ กบัก�าปั้น

การกระท�าของหมายเลขสามท�าเอาหมายเลขห้าผงะ รูส้กึเยน็วาบ

ไปทั่วแผ่นหลงั ทั้งๆ ที่เขาอยู่ห่างจากบานประตูหลายเมตร แต่ยงัรบัรู้ได้

ถงึสมัผสัสงัหารและความรนุแรงของการโจมตี

กระจกที่หมายเลขสามต่อยนั้นเป็นกระจกนิรภัยที่มีความหนา

หลายนิ้ว เพื่อใช้ป้องกนัอบุตัเิหตทุี่อาจจะเกดิจากการทดลองภายในห้อง

ไม่ให้ออกไปภายนอกได้ หากใช้ปืนพกยงิในระยะประชดิ ผลลพัธ์ที่ได้คอื

รอยยบุบิ่นเลก็ๆ เท่านั้น

แต่การโจมตเีพยีงครั้งเดยีวของหมายเลขสามกลบัท�าให้กระจกยบุ

และร้าวเป็นรอยแตกยาว ย่อมรูไ้ด้ว่าความรนุแรงของการโจมตมีอีานภุาพ

ขนาดไหน

“หมายเลขห้า ผมให้โอกาสคุณแล้วนะ แต่คุณกลับขัดขืน เปิด

ประตูห้องซะ แล้วตามผมไปยังที่ประชุม ผมสัญญาว่าจะให้ความ 

ยตุธิรรมกบัคณุ”

หมายเลขสามเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเยน็เยยีบเฉยีบขาด นยัน์ตาสแีดง

เลอืดสาดประกายดรุ้าย

“ไม่! หมายเลขสาม คณุก�าลงัถูกความโกรธครอบง�าอารมณ์ รอ
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ให้เวลาผ่านไปก่อน เรื่องราวน่าจะคลี่คลายลง”

หมายเลขห้ายนืกรานปฏเิสธ เพราะเขารู้ดว่ีาการกระท�ากบัค�าพดู

ของหมายเลขสามต้องเป็นไปในทางตรงกนัข้ามอย่างแน่นอน

“ไม่มีเวลาแล้ว อย่ามัวพูดจาวกวนให้เสียเวลามากไปกว่านี้เลย 

ตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกกว็กิฤตขิึ้นทกุท ีแล้วยงัมาเกดิเรื่องบ้าๆ แบบ

นี้ในองค์กรอกี คณุต้องเข้าพบที่ประชมุเพื่อรบัการสอบสวน ไม่อย่างนั้น

ความแตกแยกภายในองค์กรต้องแผ่ขยายออกไปแน่ เปิดประตูแล้วตาม

ผมมา!” หมายเลขสามตะคอกดงัลั่นจนใบหน้าเกรง็กระตกุ 

“คุณไม่เข้าใจหมายเลขสาม อย่าใช้อารมณ์ เรื่องที่ก�าลังเกิดขึ้น

มนัซบัซ้อนกว่าที่คณุ...”

ขณะที่หมายเลขห้าพยายามพูดให้หมายเลขสามสงบอารมณ์ลง 

ภาพที่เหน็กลบัท�าให้เขาชะงกัค�าพูดไปกลางคนั เพราะจู่ๆ ประตหู้องวจิยั

ที่ต้องใช้อตัลกัษณ์ของเขาเพื่อผ่านเข้าออกเท่านั้นกลบัเลื่อนเปิดออก ทั้งๆ 

ที่เขาไม่ได้ออกค�าสั่ง

“เป็นไปได้ยงัไง!”

หมายเลขห้าอทุานลั่น ขณะที่โดนความสงสยักระแทกเข้าใส่สมอง 

หมายเลขสามกฉ็วยโอกาสที่ประตเูปิดออก พุง่กระโจนเข้ามาในห้องวจิยั

ราวกับสัตว์นักล่าพุ่งเข้าขย�้าเหยื่อ เจ้าของนัยน์ตาสีแดงเลือดที่สาด

ประกายวาววบัดรุ้ายเกรง็มอืขวาฟาดตะปบเข้าใส่หมายเลขห้าทนัที!


