
หลงัชนะการแข่งขนัของฮลัลเิดย์  ผมกอ็อฟไลน์ไปเก้าวนัรวด  นั่นเป็น

สถติใิหม่ของผมเลยล่ะ

ตอนล็อกอินกลับเข้าโอเอซิส  ผมนั่งอยู่ในห้องท�างานใหม่ตรงหัวมุม 

ชั้นบนสุดของตึกระฟ้าในย่านธุรกิจของเมืองโคลัมบัส  รัฐโอไฮโอ  ซึ่งเป็นที่ตั้ง

บริษัทจีเอสเอสหรือกรีแกเรียส ซิมูเลชั่น ซิสเต็มส์  เนื่องจากต้องเตรียมตัว 

เริ่มงานในฐานะหนึ่งในเจ้าของบรษิทัคนใหม่  ส่วนเจ้าของบรษิทัร่วมอกีสามคน

กระจดักระจายอยู่คนละมุมโลก  โชโตะบนิกลบับ้านเกดิที่ญี่ปุ่นเพื่อดูแลกจิการ

สาขาฮอกไกโดของจีเอสเอส  เอชก�าลังเพลิดเพลินกับวันพักร้อนยาวในเซเนกัล  

ประเทศของบรรพบุรุษที่เขาใฝ่ฝันจะไปเยือนมาตลอดชีวิต  ส่วนซาแมนธาบิน

กลับเมืองแวนคูเวอร์ในประเทศแคนาดาเพื่อเก็บข้าวของและบอกลาอีฟลิน คุ้ก  

ยายของเธอ  

อกีสี่วนัซาแมนธาถงึจะกลบัมาโคลมับสั  มนัยาวนานเหมอืนชั่วกปัชั่วกลัป์

ในความรูส้กึของผม  ผมจงึต้องหาอะไรท�าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจตวัเองจนกว่า

จะถงึตอนนั้น  ในที่สุดกต็ดัสนิใจลอ็กอนิเข้าโอเอซสิ  แล้วลองใช้ความสามารถ

ต่าง ๆ ของซุปเปอร์ยูสเซอร์ซึ่งอวตารของผมเพิ่งได้มาครอบครอง

ผมปีนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แฮปติกยี่ห้อฮาบาชอว์รุ่นโอไออาร์-9400 รุ่นใหม่

ล่าสุด  จากนั้นสวมหน้ากากไวเซอร์กับถุงมือแฮปติก  แล้วเริ่มกระบวนการ

ฉากคั่น
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ล็อกอิน  อวตารของผมปรากฏขึ้นนอกประตูปราสาทแอโนแร็กบนดาวชโธเนีย  

ซึ่งเป็นจุดที่ผมล็อกเอาต์ครั้งล่าสุด  มีอวตารนับพันรอผมอยู่ที่นั่นตามคาด   

พาดหัวในฟีดข่าวบอกว่าบางคนตั้งแคมป์อยู่ที่นั่นเป็นสัปดาห์แล้วตั้งแต่ผม 

ชุบชวีติให้พวกเขาหลงัมหากาพย์สงครามกบัพวกซกิเซอร์

หลังจากสงครามสิ้นสุดลงเพียงสองสามชั่วโมง  ผมก็ปฏิบัติหน้าที่แรก 

ในฐานะเจ้าของจเีอสเอสคนใหม่อย่างเป็นทางการ  โดยมอบหมายให้ผูด้แูลระบบ

ของโอเอซิสกู้อวตาร  ไอเทม  เครดิต  และค่าพลังทั้งหมดของเหล่าฮีโรผู้ช่วย

กอบกู้โอเอซสิทุกคน  มนัคอืเรื่องเลก็น้อยที่สุดที่เราจะตอบแทนความช่วยเหลอื

ของพวกเขาได้  ซาแมนธา  เอช  และโชโตะก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้  ส�าหรับเรา 

สามคนนี่คอืการตดัสนิใจร่วมกนัครั้งแรกในฐานะเจ้าของบรษิทั

ทันทีที่อวตารในบริเวณนั้นสังเกตเห็นผม  พวกเขาก็วิ่งกรูเข้ามาหาจาก 

ทุกสารทิศพร้อม ๆ กัน  ผมจึงเทเลพอร์ตหนีเข้าไปในปราสาท  สู่ห้องสมุด 

ของแอโนแรก็บนหอคอยที่สูงที่สุดซึ่งมเีพยีงผมเท่านั้นที่เข้าไปได้  ต้องขอบคุณ

เสื้อคลุมของแอโนแรก็ที่ผมสวมอยู่  มนัคอืเสื้อคลุมด�าวาวเหมอืนหนิออบซเิดยีน

ซึ่งฮลัลเิดย์เคยครอบครองและมอบพลงัประหนึ่งพระเจ้าให้แก่อวตารของผม

ผมกวาดตามองห้องท�างานรก ๆ  กว่าหนึ่งสปัดาห์ที่แล้วแอโนแรก็ประกาศ

ว่าผมคือผู้ชนะการแข่งขัน ณ ห้องนี้  และนั่นก็ท�าให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไป 

ตลอดกาล

ดวงตาผมหยุดอยู่ที่ภาพเขียนแขวนผนังรูปมังกรสีด�าตัวหนึ่ง  ใต้ภาพ 

คอืแท่นครสิตลัอนัวจิติรซึ่งมถี้วยใส่เหล้าองุ่นฝังอญัมณวีางอยู่  สิ่งที่ผมใช้เวลา

หลายปีในการเสาะหาตั้งอยู่บนถ้วยใบนั้น...ไข่อสีเตอร์สเีงนิของฮลัลเิดย์

ตอนที่เดินเข้าไปชื่นชมผมสังเกตเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนไป  มีข้อความ

จารึกบนผิวไข่ที่ควรจะเกลี้ยงเกลาไร้ที่ติ  ครั้งสุดท้ายที่เห็นมันเมื่อเก้าวันก่อน 

ผมมั่นใจว่าไม่มขี้อความที่ว่าแน่ ๆ

อวตารอื่นไม่มีทางเข้ามาในห้องนี้ได้  ไม่มีใครมายุ่งกับไข่ใบนี้ได้แน่  

ฉะนั้นจึงมีทางเดียว  ฮัลลิเดย์ต้องเป็นคนตั้งโปรแกรมให้ข้อความปรากฏขึ้น  

เป็นไปได้ว่ามันอาจโผล่มาทันทีที่แอโนแร็กมอบเสื้อคลุมให้ผม  แต่ตอนนั้นผม

อาจจะสมาธหิลุดไปหน่อยจงึไม่เหน็มนั
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ผมโน้มตัวลงอ่านข้อความจารึกนั้น  จีเอสเอส  ชั้น 13  ห้องนิรภัย

หมายเลข 42-8675309

จู ่ๆ เสยีงชพีจรเต้นกด็งัขึ้นในหวัผมประหนึ่งเสยีงกลอง  ผมรบีลอ็กเอาต์

ออกจากโอเอซิส  ลนลานถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทะยานออกจากห้องท�างาน   

ห้อเตม็เหยยีดไปตามโถงทางเดนิ  แล้วกระโจนเข้าลฟิต์ตวัแรกที่มาถงึ  พนกังาน

จเีอสเอสครึ่งโหลที่อยู่ข้างในลฟิต์ต่างกเ็ลี่ยงที่จะสบตาผม  ผมเดาออกว่าพวกเขา

คดิอะไรอยู่  เจอเจ้านายใหม่แฮะ  พลิกึพอ ๆ กบัเจ้านายเก่าเลย

ผมผงกหวัให้พวกเขาอย่างสุภาพ  กดปุ่มหมายเลข 13  และกดดูระบบ

แผนภมูอิาคารแบบมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช้บนมอืถอื  ชั้น 13 เป็นที่ตั้งของห้องเกบ็

เอกสารของจเีอสเอส  ฮลัลเิดย์ต้องเกบ็ของพวกนี้ไว้ที่ชั้นนั้นแหงอยูแ่ล้ว  ในซรีส์ี

เรื่องแม็กซ์ เฮดรูมซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องโปรดของเขา  ห้องแล็บเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาที่ซ่อนอยู่ของเน็ตเวิร์ก 23 อยู่ที่ชั้น 13  นอกจากนี้ชั้น 13 ยังมาจาก 

เดอะ เทอร์ทนีท์ ฟลอร์  หนงัไซไฟรุน่เก่าเกี่ยวกบัความเป็นจรงิเสมอืนที่ออกฉาย

ในปี 1999  ตามหลงัเดอะ เมทรกิซ์กบัเอก็ซสิเทน็ซ์มาตดิ ๆ

พอผมก้าวออกจากลิฟต์  กลุ่มเจ้าหน้าที่ติดอาวุธตรงจุดรักษาความ

ปลอดภยักย็ดืตวัตรง  คนหนึ่งเข้ามาสแกนจอประสาทตาของผมเพื่อยนืยนัตวัตน

ตามธรรมเนียม  จากนั้นเขาก็พาผมเดินผ่านจุดรักษาความปลอดภัยและประตู

หุ้มเกราะหลายบานเข้าสู่วงกตโถงทางเดินที่สว่างไสว  เราไปถึงห้องขนาดใหญ่

ห้องหนึ่ง  ตามผนังเรียงรายไปด้วยประตูนับสิบบานหน้าตาเหมือนตู้นิรภัย 

ขนาดใหญ่พเิศษที่มหีมายเลขสลกัไว้

ผมขอบคุณเจ้าหน้าที่คนนั้นและบอกให้เขาไปได้ขณะที่ผมกวาดตามอง

ประตรูอบ ๆ  นั่นไง  หมายเลข 42  มกุตลกอกีอย่างของฮลัลเิดย์เขาล่ะ  มนัมา

จากเดอะ ฮติช์ไฮเกอร์ส ไกด์ ทู เดอะ กาแลก็ซี  หนึ่งในหนงัสอืนยิายเล่มโปรด

ของเขา  ซึ่งหมายเลข 42 คอื  “สุดยอดค�าตอบของชวีติ  จกัรวาล  และทุกสิ่ง”

ผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งพลางเตือนตัวเองให้หายใจ  จากนั้นก็กด 

เลขหมายเจ็ดหลักจากผิวไข่บนแป้นรหัสข้างประตูห้องนิรภัย  8-6-7-5-3-0-9  

ชุดตัวเลขซึ่งไม่มีกันเตอร์ตัวยงคนไหนจ�าไม่ได้  ก็มันมาจากเพลงเจนนี่ของวง

SAMPLE



10

ทอมมี่ ทูโทนยงัไงล่ะ  “เจนนี่  ไอ’ฟ กอ็ต ยวัร์ นมัเบอร์  ไอ นดี ทู เมค ยู 

ไมน์...  (เจนนี่  ฉนัได้เบอร์เธอมาแล้ว  ฉนัจะท�าให้เธอเป็นของฉนัให้ได้...)”

มเีสยีงปลดลอ็กแล้วประตกูเ็หวี่ยงเปิด  เผยให้เหน็สภาพภายในห้องนริภยั

ทรงลูกบาศก์...รวมทั้งไข่สีเงินขนาดใหญ่ที่อยู่ในนั้นด้วย  หน้าตามันเหมือนกับ

ไข่เสมือนจริงที่ตั้งอยู่ในห้องท�างานของแอโนแร็กไม่มีผิด  เว้นก็แต่ไข่ใบนี้ไม่มี 

ค�าจารกึบนผวิ

ผมเช็ดฝ่ามือชื้นเหงื่อกับต้นขาทั้งสองข้าง  จากนั้นจึงค่อยหยิบไข่เพราะ

ไม่อยากท�ามนัหล่น  แลว้เอาไปวางลงบนโตะ๊สเตนเลสกลางห้อง  ไขใ่บนี้ถกูถว่ง

น�้าหนกัไว้ตรงก้นจงึโยกไปมาเลก็น้อยก่อนจะตั้งตรงเหมอืนตุ๊กตาล้มลุก  (อย่าง

ที่เพลงโฆษณาช่วงยุค 70 ร้องว่า  ตุ๊กตาล้มลุกมันโล้ไปโล้มา  แต่ไม่ล้มแปะ)  

เมื่อโน้มตัวลงเพื่อพินิจพิเคราะห์ไข่ตรงหน้า  ผมก็สังเกตเห็นแป้นสแกนนิ้วโป้ง

รูปวงรีเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับด้านแหลมของไข่  เรียบเสมอไปกับพื้นผิวอันโค้งมน  

เมื่อผมกดนิ้วโป้งลงไปบนแป้น  ไข่ก็เปิดค้างอ้าออกจากตรงกลางประหนึ่งติด

บานพบัเอาไว้

ภายในบุก�ามะหยี่สนี�้าเงนิ  และมอีุปกรณ์สวมหวับางอย่างวางอยู่บนนั้น

ผมหยบิมนัออกมาพลกิดู  อุปกรณ์ชิ้นนี้มโีครงหลกัที่แบ่งเป็นข้อ ๆ ยาว

จากหน้าผากของผู้สวมใส่ไปถงึหลงัคอ  พร้อมแถบโลหะรปูตวัซสีบิตวัยดึอยูเ่ป็น

แถวเดยีวกนัในแนวขวาง  แถบโลหะแต่ละอนัที่ยดืหดได้เชื่อมต่อกนัและมแีป้น

เซนเซอร์ทรงกลมเรยีงเป็นแถวอยู่ข้างใต้  นั่นท�าให้แถวเซนเซอร์ทั้งหมดสามารถ

ปรบัแต่งได้  มนัจงึครอบลงบนศรีษะทกุขนาดและรปูทรงได้พอด ี ใยแก้วน�าแสง

เส้นหนึ่งทอดออกมาจากฐานของอุปกรณ์ไปเสยีบเข้ากบัคอนโซลมาตรฐานส�าหรบั

ลอ็กอนิเข้าโอเอซสิ

ก่อนหน้านี้หัวใจผมยังเต้นโครมครามอยู่เลย  แต่จู่ ๆ เกือบหยุดเต้น 

เสยีอย่างนั้น  นี่ต้องเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโอเอซสิที่ไม่เหมอืนกบัชิ้นไหน ๆ ที่ผม

เคยเหน็มาและล�้าหน้าไปหลายปีแสงแน่

เสียงปี๊บสั้น ๆ แบบที่มักได้ยินจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังมาจากไข่  

ผมจึงเหลือบมองมัน  แสงสีแดงวาบผ่านตาตอนที่เครื่องสแกนจอประสาทตา 

อนัจิ๋วท�าการยนืยนัตวัตนผมอกีครั้ง  จากนั้นจอวดิโีอขนาดเลก็ซึ่งฝังอยู่ในฝาไข่
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ที่เปิดอ้ากต็ดิขึ้นมา  และแสดงสญัลกัษณ์ของจเีอสเอสอยู่สองสามวนิาท ี ก่อน

จะแทนที่ด้วยภาพใบหน้าอันเหี่ยวย่นของเจมส์ โดโนแวน ฮัลลิเดย์  เมื่อดูจาก 

อายุและหุ่นผอมแห้งจนน่าตกใจแล้ว  เขาคงบนัทกึวดิโีอนี้ไว้ก่อนเสยีชวีติไม่นาน  

ทว่าเขากลับไม่ใช้อวตารในโอเอซิสมาบันทึกข้อความเหมือนกับตอนที่บันทึก 

ค�าเชญิจากแอโนแรก็  คราวนี้เขาเลอืกที่จะโผล่มาในสภาพที่ดยู�่าแย่และไม่ปรงุแต่ง

ใด ๆ เพราะเหตุผลบางอย่าง

“อุปกรณ์ที่เธอถืออยู่ในตอนนี้คือโอเอซิส นิวรัล อินเตอร์เฟซหรือ 

โอเอ็นไอ”  เขาออกเสียงว่าโอ-เอ็น-อาย  “มันคืออุปกรณ์เชื่อมต่อสมองเข้ากับ

คอมพิวเตอร์แบบไม่ต้องฝังเข้าไปในร่างกาย  ซึ่งท�างานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เครื่องแรกของโลก  มนัจะช่วยให้ผู้ใช้โอเอซสิมองเหน็  ได้ยนิ  ได้กลิ่น  รู้รส  

และรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของอวตารผ่านสัญญาณที่ส่งตรงเข้าไป 

ยังเปลือกสมอง  นอกจากนี้เซนเซอร์ที่เรียงเป็นแถวบนหมวกยังติดตามและ

ตคีวามกจิกรรมในสมองของผูส้วมใส่  ท�าให้พวกเขาควบคมุอวตารในโอเอซสิได้

เหมอืนกบัที่ควบคุมร่างกายของตวัเองโดยใช้แค่ความคดิ”

“บ้าไปแล้ว”  ผมได้ยนิเสยีงตวัเองกระซบิออกมา

“นี่แค่น�้าจิ้มนะ”  ฮัลลิเดย์บอกราวกับได้ยินผม  “หมวกโอเอ็นไอยังใช้

บันทึกประสบการณ์ของผู้สวมใส่ในโลกความเป็นจริงได้อีกด้วย  ข้อมูลจาก

ประสาทสัมผัสทั้งหมดที่สมองได้รับจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลและเก็บเป็น

ไฟล์  .oni  (ดอต-โอ-เอน็-ไอ)  ในไดรฟ์ข้อมลูภายนอกซึ่งเชื่อมต่อกบัหมวกของ

พวกเขาอีกที  เมื่อไฟล์นั้นถูกอัพโหลดเข้าสู่โอเอซิสจะสามารถน�าประสบการณ์

ทั้งหมดมาเปิดซ�้าให้ผู้ที่บนัทกึมนัไว้สมัผสัได้อกีครั้ง  หรอืจะเลอืกแบ่งปันมนักบั

ผู้ใช้โอเอน็ไอคนอื่นด้วยกไ็ด้”

ฮลัลเิดย์ยิ้มบาง ๆ

“พดูอกีอย่างกค็อืโอเอน็ไอจะช่วยให้เราได้ย้อนไปอยูใ่นชั่วขณะต่าง ๆ ของ

ชวีติคนอื่น  ไม่ว่าจะเหน็โลกผ่านดวงตาคนเหล่านั้น  ได้ยนิผ่านหู  ได้กลิ่นผ่าน

จมกู  รูร้สผ่านลิ้น  หรอืแม้แตรู่ส้กึผา่นผวิหนงัของพวกเขา”  ฮลัลเิดยพ์ยกัหน้า

ให้กล้องด้วยหน้าตาไร้อารมณ์  “โอเอ็นไอคือเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุด 

ที่มนษุย์เคยสร้างขึ้น  และฉนัคดิว่ามนัอาจจะเป็นเครื่องมอืชิ้นสุดท้ายที่เราจ�าเป็น
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ต้องสร้างขึ้นอกีด้วย”  เขาเคาะกลางหน้าผากตวัเอง  “ทนีี้เรากเ็สยีบปลั๊กต่อตรง

เข้าไปในสมองหยกั ๆ ของเราได้เลย”

ผมได้ยินถ้อยค�าเหล่านั้นแต่ไม่อาจประมวลผลออกมาได้  ฮัลลิเดย์พูด

จริงเหรอ  หรือว่าเขาสติฟั่นเฟือนไปแล้วตอนที่บันทึกวิดีโอนี้  โรคมะเร็งระยะ

สุดท้ายท�าให้การรบัรู้ความจรงิของเขาผดิเพี้ยนไปใช่ไหม  เทคโนโลยทีี่ฮลัลเิดย์

กล่าวถึงมีแค่ในนิยายไซไฟเท่านั้น  จริงอยู่ว่าคนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

นับล้าน ๆ คนใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์อยู่ทุกวันเพื่อให ้

มองเหน็  ได้ยนิ  หรอืขยบัแขนขาได้  แต่ปาฏหิารยิ์เหล่านั้นจะเกดิขึ้นกต็่อเมื่อ

มีการเจาะรูในกะโหลกของผู้ป่วย  แล้วติดตั้งวัสดุปลูกถ่ายกับขั้วรับสัญญาณ

ไฟฟ้าลงไปในสมองโดยตรง

แนวคิดของหมวกที่เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้บันทึก   

เปิดซ�้า  และจ�าลองประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งหมดของมนุษย์ได้นั้น

ปรากฏอยูใ่นนยิายไซไฟ  ซรีส์ี  และหนงัหลายเรื่องที่ฮลัลเิดย์โปรดปราน  อย่าง

ซิมสติมซึ่งเป็นเทคโนโลยีจ�าลองการกระตุ้นประสาทสัมผัส  ซึ่งนักเขียนอย่าง 

วลิเลยีม กบิสนัได้จนิตนาการขึ้นมาในหนงัสอืเรื่องนวิโรแมนเซอร์  และเทคโนโลยี

บันทึกประสบการณ์ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันจากหนังเรื่องเบรนสตอร์มและ 

สเตรนจ์ เดย์ส...

ถ้าโอเอ็นไอท�าทุกอย่างที่ฮัลลิเดย์อ้างได้จริง ๆ  นั่นเท่ากับเขาท�าให้สิ่งที่

อยู่ในนิยายไซไฟกลายเป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งด้วยสติปัญญาและความมุ่งมั่น   

โดยไม่ได้สนใจผลที่จะตามมาในระยะยาวสกัเท่าไหร่ด้วย

อีกเรื่องที่ผมติดใจคือชื่อที่ฮัลลิเดย์ตั้งให้กับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้  ตัวย่อ 

โอเอ็นไอนั้นอ่านได้อีกแบบว่าโอนิ  ผมดูอนิเมะมามากพอจะรู้ว่าโอนิในภาษา 

ญี่ปุ่นหมายถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ  ซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว

และมกัเป็นตวัร้ายในต�านานต่าง ๆ

“ซอฟต์แวร์และคู่มือโอเอ็นไอถูกส่งเป็นอีเมลเข้าบัญชีโอเอซิสส่วนตัว 

ของเธอเรียบร้อยแล้ว”  ฮัลลิเดย์พูดต่อ  “รวมทั้งพิมพ์เขียวอย่างละเอียดของ

หมวกและไฟล์ส�าหรบัเครื่องพมิพ์สามมติซิึ่งจ�าเป็นต่อการผลติเพิ่มเตมิด้วย”

ฮลัลเิดย์เว้นช่วงแล้วมองเข้ามาในกล้องครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ
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“เมื่อเธอทดสอบโอเอ็นไอด้วยตัวเองแล้ว  เธอจะรู้เช่นเดียวกับฉันว่า 

สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย 

ทเีดยีว  มนัช่วยมนุษยชาตไิด้  แต่กท็�าให้อะไร ๆ เลวร้ายลงกว่าเดมิได้เช่นกนั  

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา  ฉันคิดแบบนั้น  นั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากฝาก

ชะตากรรมของมันไว้ในมือเธอ...ทายาทของฉัน  เธอต้องตัดสินใจว่าโลก 

พร้อมรบัเทคโนโลยนีี้เมื่อไหร่  หรอืพร้อมจะรบัมนัไหม”

ร่างกายอันบอบบางของฮัลลิเดย์สั่นจากการไอยกใหญ่  จากนั้นเขาก็ 

สูดหายใจเฮอืกหนึ่งแล้วเอ่ยออกมาเป็นครั้งสุดท้าย

“ใช้เวลาตดัสนิใจมากเท่าที่เธอต้องการ”  เขาบอก  “อย่าให้ใครมาเร่งเธอ  

เมื่อเปิดกล่องแพนดอร่าแล้วจะปิดมนัไม่ได้อกี  ฉะนั้น...จงเลอืกอย่างฉลาด”

เขาโบกมอืลาให้กล้อง  จากนั้นภาพวดิโีอกส็ิ้นสดุลง  ข้อความลบไฟล์วดิโีอ

แล้วปรากฏขึ้นบนจอก่อนที่มนัจะดบัไปเอง

หลังจากจอดับผมก็ยังนั่งตรงนั้นอยู่นาน  นี่เป็นการเล่นพิเรนทร์ของ 

ฮัลลิเดย์หรือเปล่านะ  เพราะมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย  ถ้าโอเอ็นไอท�า 

ทุกอย่างได้ตามที่เขาบอก  มนัจะกลายเป็นเครื่องมอืสื่อสารที่ทรงพลงัที่สุดเท่าที่ 

มกีารประดษิฐ์คดิค้นกนัมาไม่ใช่เหรอ  ท�าไมเขาถงึต้องเกบ็เรื่องนี้ไว้เป็นความลบั

ด้วย  ท�าไมไม่เอาไปจดสทิธบิตัรแล้วผลติออกมาขายล่ะ

ผมเหลือบตาลงมองอุปกรณ์ในมืออีกครั้ง  มันถูกเก็บซ่อนอยู่ในห้อง

นิรภัยนี้ตลอดแปดปีที่ผ่านมา  รอคอยให้ผมมาพบ  และในเมื่อตอนนี้ผมเจอ 

มนัแล้วกเ็หลอืสิ่งที่ต้องท�าเพยีงอย่างเดยีว

ผมวางหมวกลงไปในไข่ตามเดิมแล้วกลับหลังหัน  อุ้มมันออกไปจาก 

ห้องเกบ็เอกสาร  ตั้งใจว่าจะเดนิกลบัไปที่ลฟิต์อย่างสงบและสง่า  แต่ผมควบคมุ

ตวัเองได้แค่ไม่กี่วนิาท ี แล้วกอ็อกวิ่งอย่างรวดเรว็ที่สุดเท่าที่ขาจะพาไปได้

เหล่าพนักงานจึงได้เห็นภาพเจ้านายที่มีแววตาบ้าคลั่งห้อผ่านโถงทางเดิน 

อันศักดิ์สิทธิ์ของกรีแกเรียส ซิมูเลชั่น ซิสเต็มส์  ตะลีตะลานกลับขึ้นไปข้างบน

พลางกอดไข่เงนิใบยกัษ์ไว้แน่น
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เมื่อกลบัมาถงึห้องท�างานผมกล็อ็กประตู  ดงึมู่ลี่ลง  แล้วนั่งหน้าคอมพวิเตอร์

เพื่ออ่านคู่มอืโอเอน็ไอที่ฮลัลเิดย์ส่งมาให้ทางอเีมล

ผมนึกขอบคุณที่ซาแมนธาไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วย  เพราะไม่อยากถูกเธอ 

เกลี้ยกล่อมให้ยกเลิกการทดสอบหมวกโอเอ็นไอ  มันต้องเป็นแบบนั้นแน่   

และถ้าเธอท�าจริงละก็  ผมคงต้องยอมตามใจเธอละมั้ง  (ผมเพิ่งเรียนรู้ว่าเวลา

เราตกหลมุรกัใครสกัคนจนหน้ามดืตามวั  อกีฝ่ายจะโน้มน้าวให้เราท�าอะไร ๆ ได้

แทบทุกอย่าง)

ไม่มทีางที่ผมจะปล่อยให้โอกาสครั้งประวตัศิาสตร์นี้หลดุมอื  เพราะมนัคง

ไม่ต่างจากการทิ้งโอกาสที่จะได้เหยยีบดวงจนัทร์เป็นคนแรก  อกีอย่างผมไม่กงัวล

ว่าโอเอน็ไอจะเป็นอนัตรายเลยด้วยซ�้า  ถ้าเจ้าหมวกนี่ก่อให้เกดิอนัตรายแก่ผู้ใช้  

ฮลัลเิดย์คงเตอืนผมไปแล้ว  ผมเพิ่งชนะการแข่งขนัและกลายเป็นทายาทของเขา

นะ  เขาย่อมไม่ต้องการให้เกดิอนัตรายขึ้นกบัผมแน่

นั่นคือสิ่งที่ผมพร�่าบอกกับตัวเองขณะต่อหมวกโอเอ็นไอเข้ากับคอนโซล

โอเอซิส  แล้วบรรจงสวมมันลงบนศีรษะ  แถบโลหะที่ต่อกันเป็นข้อ ๆ หดลง

อตัโนมตั ิ 

ผมกดแป้นเซนเซอร์กับตัวถ่ายทอดสัญญาณซึ่งเรียงกันเป็นพืดและยึด 

อยูก่บัแถบเหล่านั้นเข้ากบัศรีษะตวัเองอย่างแน่นหนา  จากนั้นข้อต่อโลหะกก็ระชบั

เข้า  แล้วอปุกรณ์หน้าตาเหมอืนแมงมมุทั้งชิ้นกล็อ็กเข้ากบักะโหลกของผม  ไม่มี

ทางกระชากตัวถ่ายทอดสัญญาณออกไประหว่างที่มันเชื่อมต่อกับสมองได้เลย  

คูม่อืบอกว่าการใช้ก�าลงัถอดหมวกโอเอน็ไอออกขณะที่มกีารใช้งานอยูอ่าจท�าลาย

สมองของผู้สวมใส่  และท�าให้ตกอยูใ่นภาวะโคม่าถาวรได้  ดงันั้นหมวกจงึมแีถบ

เซฟตี้เสรมิไทเทเนยีมเพื่อป้องกนัการเกดิเหตกุารณ์นั้น  ข้อมลูที่ว่าท�าให้ผมอุน่ใจ 

มากกว่าจะกลวั  การขบัรถกเ็สี่ยงตายเหมอืนกนัถ้าไม่คาดเขม็ขดันริภยั...

คูม่อืยงัระบไุว้ด้วยว่าการตดัแหล่งพลงังานของหมวกกะทนัหนักม็แีนวโน้ม

จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองของผู้สวมใส่เช่นกัน  นี่คือเหตุผลที่โอเอ็นไอ 

มแีบตเตอรี่ส�ารองในตวั  ซึ่งมพีลงังานเกบ็ไว้มากพอส�าหรบักระบวนการลอ็กเอาต์

ฉุกเฉนิและปลุกผู้ใช้ออกจากภาวะคล้ายหลบัได้อย่างปลอดภยั

SAMPLE



15

ฉะนั้นไม่มอีะไรต้องกงัวล  ไม่มเีลย  กแ็ค่แมงมมุโลหะตวัยกัษ์ลอ็กตดิกบั

กะโหลกศรีษะเตรยีมเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์เข้ากบัสมองของผมเท่านั้นเอง

ผมนอนลงบนโซฟาก�ามะหยี่สีน�้าเงินตรงมุมห้อง  จัดท่าทางให้แน่ใจว่า

ร่างกายอยู่ในท่านอนสบายตามค�าแนะน�าในคู่มือ  จากนั้นก็สูดหายใจเข้าลึก ๆ 

แล้วเปิดเครื่อง

ทนัใดนั้นผมรู้สกึคนัยุบยบิบนหนงัศรีษะนดิหน่อย  ผมอ่านคู่มอืมาแล้ว

เลยรู้ว่าหมวกก�าลังสแกนสมองของผม  จากนั้นมันจะบันทึกผลที่ได้ลงไปใน 

บญัชผู้ีใช้ของผมเพื่อน�ามาใช้ยนืยนัตวัตนในอนาคตแทนการสแกนจอประสาทตา  

เสียงสังเคราะห์ของผู ้หญิงบอกให้ผมพูดประโยครหัสผ่าน  ผมพูดช้า ๆ  

พยายามเปล่งถ้อยค�าอย่างชดัเจน  “ไม่ว่าใครกอ็ยากครองโลก”

เมื่อยนืยนัรหสัผ่านแล้ว  จอแสดงภาพเสมอืนหรอืจอเออาร์ขนาดเลก็กย็ื่น

ออกมาจากส่วนหน้าของหมวก  แล้วล็อกเข้าที่ตรงหน้าตาซ้ายของผมเหมือน

แว่นตาข้างเดยีว  ข้อความหลายย่อหน้าปรากฏขึ้นเบื้องหน้าและวางซ้อนอยูก่ลาง

สายตาของผม

ค�ำเตือน!  ด ้วยเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัย  หมวกโอเอซิส นิวรัล  

อินเตอร์เฟซจะใช้งำนต่อเนื่องได้นำนที่สุดครั้งละสิบสองชั่วโมง  เมื่อถึง 

ขีดจ�ำกัดแล้วคุณจะถูกล็อกเอำต์จำกบัญชีโดยอัตโนมัติ  และไม่สำมำรถใช้

หมวกโอเอ็นไอได้อีกจนกว่ำจะผ่ำนเวลำพักเครื่องสิบสองช่ัวโมง  ระหว่ำง

ช่วงพักเครื่องคุณยังเข้ำโอเอซิสได้ด้วยอุปกรณ์แบบดั้งเดิม  กำรปรับแก ้

หรือขัดขวำงกำรท�ำงำนของมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยท่ีติดตั้งอยู่ 

ในหมวกโอเอ็นไอเพื่อใช้งำนเกินขีดจ�ำกัด  จะส่งผลให้ผู ้ ใช้เข้ำสู ่ภำวะ 

จุดประสำนประสำทท�ำงำนหนักเกินขนำดหรือเอสโอเอส  และท�ำให้เนื้อเย่ือ 

ประสำทบอบช�้ำถำวร  กรีแกเรียส ซิมูเลช่ัน ซิสเต็มส์จะไม่รับผิดชอบต่อ 

กำรบำดเจ็บใด ๆ อันเกิดจำกกำรใช้โอเอซิส นิวรัล อินเตอร์เฟซอย่ำง 

ไม่เหมำะสม
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มคี�าเตอืนแบบเดยีวกนันี้อยูใ่นคูม่อืโอเอน็ไอแล้ว  ผมจงึรูส้กึประหลาดใจ

ที่ฮัลลิเดย์ใส่มันไว้ในกระบวนการล็อกอินด้วย  นี่เหมือนกับว่าเขาเตรียมเรื่อง

จ�าเป็นส�าหรับการปล่อยโอเอ็นไอออกสู่สาธารณะไว้หมดแล้วตั้งแต่แปดปีก่อน  

แต่แทนที่จะปล่อยมันออกมา  เขากลับเอาความลับเกี่ยวกับโอเอ็นไอลงหลุม 

ไปกบัเขาด้วย  และตอนนี้ผมกส็บืทอดความลบันั้นต่อจากเขา

ผมอ่านค�าเตอืนอกีสองสามรอบพลางรวบรวมความกล้า  ส่วนที่เกี่ยวกบั

สมองถูกท�าลายนี่น่าสะพรึงไม่น้อยเลย  แต่ผมไม่ใช่หนูทดลองสักหน่อย   

ตามที่ระบใุนคูม่อืโอเอน็ไอ  จเีอสเอสทดสอบความปลอดภยัของหมวกโอเอน็ไอ

กับมนุษย์ตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้ว  ผลคือผู้ใช้อุปกรณ์นี้จะไม่ได้รับอันตรายใด ๆ 

ตราบเท่าที่ใช้มนัไม่เกนิวนัละสบิสองชั่วโมง  และเฟิร์มแวร์รกัษาความปลอดภยั

ที่ติดตั้งอยู่ในหมวกจะบังคับให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามอย่างเลี่ยงไม่ได้  ผมบอกตัวเอง

อกีครั้งว่าไม่มอีะไรต้องกงัวลเลย...

ผมเอื้อมมือไปแตะปุ่มตกลงใต้ค�าเตือนด้านความปลอดภัย  เมื่อ

กระบวนการลอ็กอนิเสรจ็สิ้น  ข้อความใหม่กป็รากฏขึ้นตรงหน้าผม

ยืนยันตัวตนส�ำเร็จ

ยินดีต้อนรับเขำ้สู่โอเอซิส  พำร์ซิวอล!

ล็อกอินเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 11:07:18 

ตำมเวลำมำตรฐำนโอเอซิส—25/01/2046

เมื่อประทับเวลาเลือนหายไปก็มีข้อความสั้น ๆ ปรากฏแทน  มันมี 

ความยาวเพียงไม่กี่ค�า  เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมเห็นก่อนจะผละจากโลกจริงเข้าสู่ 

โลกเสมอืน

แต่มันไม่ใช่ค�าที่ผมคุ้นตา  ฮัลลิเดย์ต้อนรับผมรวมทั้งผู้ใช้โอเอ็นไอ 

ทุกคนในอนาคตซึ่งเลอืกใช้เทคโนโลยใีหม่ของเขาด้วยข้อความใหม่ 

ผู้เล่นที่สอง  เตรียมพร้อม

SAMPLE



ทุกอย่างมืดสนิทเมื่อหมวกโอเอ็นไอสั่งสมองให้พาร่างกายเข้าสู่ภาวะคล้าย

หลับโดยที่จิตส�านึกยังคงท�างาน  เหมือนฝันโดยที่รู้ตัวว่าก�าลังฝันอยู่  จากนั้น

โอเอซิสก็ค่อย ๆ ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้น  และผมก�าลังยืนอยู่ในห้องสมุดของ 

แอโนแรก็ที่ตวัเองอยู่ก่อนจะลอ็กเอาต์จากโอเอซสิ

ทกุอย่างดเูหมอืนก่อนหน้านี้  แตใ่หค้วามรูส้กึแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชงิ  

ผมอยู่ที่นี่จรงิ ๆ  ไม่ได้รู้สกึเหมอืนก�าลงัใช้อวตารอกีต่อไป  ผมรู้สกึเหมอืนเป็น

อวตารของตวัเอง  ไม่มหีน้ากากไวเซอรอ์ยูบ่นหน้า  ไม่มอีาการชาและความรูส้กึ

ถูกบีบรัดเบา ๆ แบบที่เป็นเวลาสวมชุดหรือถุงมือแฮปติก  ผมไม่รู้สึกว่าก�าลัง

สวมหมวกโอเอ็นไออยู่ด้วยซ�้า  เวลาที่เอื้อมมือขึ้นไปเกาหัวก็ไม่รู้สึกถึงอุปกรณ์

ชิ้นนั้นเลย

สายลมแผ่วพัดเข้ามาทางหน้าต่างห้องซึ่งเปิดอยู่  ผมรู้สึกถึงลมที่ปะทะ

ผวิหนงั  ใบหน้า  เส้นผม

ทั้งยงัรู้สกึได้ว่าก�าลงัใส่รองเท้าบู๊ตที่อวตารสวมอยู่และยนืบนพื้นหนิ

แถมยังได้กลิ่นสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วย  ผมสูดกลิ่นเหม็นอับของหนังสือ

เวทมนตร์โบราณที่เรียงรายอยู่ตามชั้นบนผนังและกลิ่นควันจากเทียนหลายเล่ม

เข้าไป

0000
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เมื่อเอื้อมมือไปแตะโต๊ะท�างานที่อยู่ใกล้ ๆ ก็รู้สึกได้ถึงร่องเนื้อไม้ยามที่ 

ไล้ปลายนิ้วไปมา  แล้วพลันสังเกตเห็นชามผลไม้ขนาดใหญ่บนโต๊ะ  ผมจ�าได้ 

ว่าก่อนหน้านี้มนัไม่ได้อยู่ตรงนั้น  เมื่อหยบิแอปเปิลขึ้นมาจากชามลูกหนึ่งกร็ู้สกึ

ถงึน�้าหนกั  รวมทั้งความแขง็กบัผวิลื่น ๆ ของมนัด้วย  ผมลองบบีแล้วรู้สกึว่า

ปลายนิ้วทั้งห้าท�าให้เกดิรอยบุ๋มเลก็ ๆ บนผวิแอปเปิล

ผมทึ่งสุด ๆ กับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าที่ได้รับ  มันช่าง

ละเอยีดอ่อนและสมจรงิเกนิกว่าที่ถุงมอืแฮปตกิจะมอบให้ได้

เมื่อยกแอปเปิลลูกนั้นขึ้นมาจรดริมฝีปากของอวตารก่อนกัดลงไป  ผม

ก็ได้ความรู้สึกเหมือนกัดแอปเปิลในโลกจริงไม่มีผิด  ลิ้นของผมได้รสแอปเปิล

ของจรงิ  เป็นแอปเปิลที่สุกได้ที่และอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกนิมา

อวตารในโอเอซิสกินและดื่มได้  แต่กินเพื่อเพิ่มพลังหรือดื่มยาเพื่อฟื้น 

ค่าพลังของอวตารเท่านั้น  ผู้ใช้ถุงมือแฮปติกจะไม่รู้สึกหรือรับรู้รสชาติของสิ่งที่

ดื่มกนิเข้าไป

แต่ตอนนี้ผมรู้สกึถงึทุกอย่างที่ว่าได้เพราะโอเอน็ไอ

ผมเริ่มลองผลไม้ชนิดอื่นในชาม  ทั้งส้ม  กล้วย  องุ่น  และมะละกอ

ล้วนอร่อยล�้าพอกัน  ขณะที่กัดกินผลไม้แต่ละชนิด  ผมก็รู้สึกถึงเนื้อผลไม้ 

ที่เคลื่อนลงไปตามหลอดอาหารจนถึงกระเพาะ  รู้สึกได้ด้วยซ�้าว่าท้องเริ่มจะอิ่ม

แล้ว

“พบัผ่าส!ิ”  ผมอุทานในห้องว่างเปล่า  “เหลอืเชื่อเป็นบ้า!”  แต่ถ้อยค�าที่

เปล่งออกมาอูอ้ี้จนฟังไม่รูเ้รื่องเพราะมมีะละกอเตม็ปาก  ผมรูส้กึได้ถงึน�้ามะละกอ

ที่ไหลลงมาตามคางจึงใช้แขนเสื้อเช็ดออก  จากนั้นก็เริ่มวิ่งไปรอบห้องพลาง 

แตะพื้นผวิและวตัถุต่าง ๆ เพื่อทดสอบ  รู้อะไรไหม  มนัรู้สกึเหมอืนจรงิชะมดั  

เหมอืนจรงิเป๊ะ ๆ  ทุกอย่างให้ความรู้สกึเหมอืนจรงิจนแยกไม่ออกเชยีวล่ะ

เมื่อความตื่นเต้นเริ่มลดลง  ผมกส็งสยัว่าโอเอน็ไอท�าให้ผูใ้ช้รูส้กึเจบ็ปวด

ได้หรอืเปล่า  ถ้าเป็นความรูส้กึเจบ็ที่สมจรงิเหมอืนการรบัรสละก ็ มนัต้องเจบ็แน่  

เจบ็สุด ๆ เลยด้วย

ดังนั้นผมจึงทดลองด้วยการกัดลิ้นตัวเองเบา ๆ  ลิ้นของผมรู้สึกได้ถึง 

แรงกดจากฟันแต่ละซี่  รู้สึกกระทั่งปุ่มเล็ก ๆ ของตุ่มรับรสในยามที่ใช้ฟันหน้า
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ครูด  แต่ต่อให้กดัแรงแค่ไหนผมกไ็ม่รู้สกึถงึความเจบ็ปวดแม้แต่น้อย  เป็นไป

ตามคาด  ฮลัลเิดย์ต้องท�าอะไรสกัอย่างเพื่อไม่ให้เกดิความเจบ็ปวดกบัผู้ใช้

ผมชกัปืนบลาสเตอร์กระบอกหนึ่งออกมาแล้วยงิเท้าขวา  ผมโดนแดเมจ

จนค่าพลังชีวิตลดลงหลายแต้ม  ทั้งยังรู้สึกเจ็บจึ้กแต่เหมือนโดนหยิกแรง ๆ 

มากกว่าโดนยงิ

เสียงหัวเราะอย่างลิงโลดหลุดออกมาตอนที่ผมเก็บปืนเข้าซอง  จากนั้น 

ผมก็วิ่งสามก้าวไปทางหน้าต่าง  แล้วกระโจนถลาร่อนบินเหมือนซุปเปอร์แมน   

ขณะที่ผมทะยานขึ้นไปในหมูเ่มฆ  เสื้อคลมุกก็ระพอืพึ่บพั่บอยูใ่นสายลมเหมอืน

ผ้าคลุมของซุปเปอร์ฮโีร  ผมรู้สกึเหมอืนก�าลงับนิอยู่จรงิ ๆ 

จู่ ๆ กรู้็สกึว่าอะไรกเ็ป็นไปได้  เพราะเหน็ได้ชดัว่านั่นคอืสิ่งที่ก�าลงัเกดิขึ้น

นี่แหละก้าวสุดท้ายของววิฒันาการวดิโีอเกมและโลกเสมอืนจรงิ  เรามาถงึ

จุดที่โลกจ�าลองกลายเป็นสิ่งที่แยกออกจากชวีติจรงิไม่ได้แล้ว

ซาแมนธาต้องไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้แน่  แต่ผมเพลิดเพลินเกินกว่าจะคิด

เรื่องนั้น  ชักอยากลองมากกว่านี้แล้วสิ  และโอเอ็นไอก็ยังมีอะไรอีกมากมาย 

ให้ผมค้นพบ

ผมบนิกลบัมายงัห้องสมดุของแอโนแรก็และทดสอบคณุสมบตัต่ิาง ๆ ของ

โอเอน็ไอต่อ  ตอนนั้นเองที่ผมพบเมนใูหม่ซึ่งเด้งมาบนจอโปร่งใสตรงหน้าอวตาร  

มันเขียนว่าโอเอ็นไอ  เมื่อกดเลือกก็เห็นรายการไฟล์ขนาดใหญ่โหลหนึ่งถูก

ดาวน์โหลดเข้ามาในบัญชีของผมเรียบร้อยแล้ว  ไฟล์ทั้งหมดนามสกุลโอเอ็นไอ

และถูกตั้งชื่อไว้สั้น ๆ ว่าแข่งรถ  โต้คลื่น  โดดร่ม  และประลองกงัฟู

เมื่อเลอืกโต้คลื่น  ทนัใดนั้นตวัผมกย็นือยู่บนกระดานโต้คลื่น  แถมยงั

ร่อนอย่างช�่าชองบนโค้งคลื่นขนาดยกัษ์นอกชายฝั่งเกาะเขตร้อนสกัเกาะ  แต่พอ

พยายามขยับตัวเพื่อรักษาสมดุลตามสัญชาตญาณ  ผมถึงได้รู ้ว่าตัวเองแค่

เคลื่อนไหวไปตามที่ถูกควบคมุ  เป็นประสบการณ์ที่ได้เพยีงสมัผสั  ด้วยเหตผุล

บางอย่างมันให้ความรู้สึกแตกต่างจากตอนที่ผมอยู่ในห้องสมุดของแอโนแร็ก  

ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ราบรื่นและสมจริงจนน่าขนลุก  และแม้ประสบการณ์

ตอนนี้จะดูน่าสนุกกว่ากจ็รงิ  แต่มนัประหลาดและผดิที่ผดิทางไปหมด
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พอก้มลงมองตัวเองจึงเห็นว่าผมไม่ใช่พาร์ซิวอลอีกต่อไป  แต่เป็นใคร 

บางคนที่ตัวเล็กกว่า  ผอมกว่า  และมีผิวสีเข้มกว่า  คนคนนี้มีผมยาวสีด�า 

รุ่ยร่ายปรกตา  สวมบิกินี  และมีหน้าอก  ผมกลายเป็นผู้หญิง!  แถมยังเป็น 

นักเล่นกระดานโต้คลื่นที่ช�่าชองเสียด้วย  นี่ไม่ใช่อวตาร  แต่เป็นประสบการณ์

จากคนที่มีตัวตนจริงซึ่งถูกบันทึกไว้  ผมก�าลังสัมผัสกับเศษเสี้ยวประสบการณ์

ชวีติของคนอื่น

ผมไม่สามารถควบคมุการเคลื่อนไหวของตวัเองได้  แต่ยงัมองเหน็  ได้ยนิ  

ได้กลิ่น  และรบัรู้ทุกอย่างที่หญงิผู้บนัทกึรบัรู้ทางประสาทสมัผสั  ที่จรงิผมรู้สกึ

ได้ถึงหมวกโอเอ็นไอบนหัวของตัวเอง  เอ่อ...ของเธอเสียด้วยซ�้า  และผมยัง 

มองเห็นไดรฟ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่อกับหมวกในซองกันน�้าที่รัดอยู่บน 

แขนขวาของเธออกีด้วย

นั่นคือสาเหตุว่าท�าไมมันถึงให้ความรู้สึกต่างออกไป  ผมไม่ได้รับข้อมูล

จ�าลองที่สร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ของโอเอซิสอีกต่อไป  ทว่าก�าลังรู ้สึกถึงโลก 

ผ่านร่างกายของนกัเล่นกระดานโต้คลื่นคนนั้นแบบวนิาทตี่อวนิาที  ซึ่งถ่ายทอด

มาจากจดุประสานประสาทของเธอ  เป็นข้อมลูรบัเข้าจากสมองของคนอื่น  ไม่ใช่

ของผม

เมื่อคลื่นโถมเข้าใส่หลังจากนั้นสองสามวินาที  บันทึกประสบการณ์นี้ 

กจ็บลง  อวตารของผมกลบัมายนือยู่ในห้องสมุดของแอโนแรก็ตามเดมิ

จากนั้นผมดึงบันทึกประสบการณ์ถัดไปขึ้นมาเรื่อย ๆ  ผมขับรถซิ่ง  

โดดร่ม  เล่นกงัฟ ู ด�าน�้าทะเลลกึ  แล้วกข็ี่ม้า  ทั้งหมดนั่นใช้เวลาไม่ถงึครึ่งชั่วโมง

ผมเล่นไฟล์นามสกุลโอเอ็นไอทุกไฟล์  กระโจนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  

จากร่างหนึ่งไปอกีร่างหนึ่ง  และจากประสบการณ์หนึ่งไปอกีประสบการณ์หนึ่ง

แต่แล้วก็หยุดเมื่อเจอไฟล์ชุดที่ชื่อ  SEX-M-F.oni,  SEX-F-F.oni   

และ  SEX-Nonbinary.oni  ผมยังไม่พร้อมจะลองเรื่องพวกนี้  ตอนนี้ผม 

หลงรักซาแมนธาหัวปักหัวป�า  ความรู้สึกตอนเสียพรหมจรรย์ให้เธอไปเมื่อ 

สองสามวนัก่อนยงัตราตรงึอยู่  ผมไม่อยากนอกใจเธอ  การนอกใจกค็อืนอกใจ  

ไม่ว่าจะในชวีติจรงิหรอืผ่านเมมโมเรก็ซ์กต็าม
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ผมล็อกเอาต์จากโอเอซิส  รออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาควบคุมร่างกาย 

ได้  จากนั้นก็ถอดหมวกโอเอ็นไอออกแล้วลืมตามองไปรอบห้องท�างาน  เมื่อ 

ดูเวลากพ็บว่ามนัผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมง  ตรงตามเวลาที่รู้สกึ

แล้วผมก็บีบที่เท้าแขนเก้าอี้แน่นพลางยกมือขึ้นแตะหน้า  รับรู้สัมผัสได้

ไม่แตกต่างจากความรู้สกึตอนอยู่ในโอเอซสิเมื่อกี้เลย  ผมไม่สามารถแยกความ

รู้สกึระหว่างโลกจรงิและโลกเสมอืนได้

ฮัลลิเดย์พูดถูก  โอเอ็นไอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ให้กับ 

โลกใบนี้

ฮัลลิเดย์ท�าได้ยังไง  เขาท�ายังไงถึงประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ซับซ้อนขนาดนี้ขึ้นมา 

แบบลบั ๆ ได้นะ  ฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เรื่องที่เขาถนดัด้วยซ�้า

คู่มือที่เขาส่งมาให้ผมมีค�าตอบ  เมื่ออ่านส่วนที่เหลือจนจบผมก็ได้รู้ว่า 

ฮัลลิเดย์ใช้เวลาคิดค้นสิ่งนี้กว่ายี่สิบห้าปีในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เต็มไปด้วย 

นกัประสาทวทิยา  เรยีกว่าท�าเรื่องลบัในที่แจ้งแท้ ๆ เลย

หลังจากจีเอสเอสปล่อยโอเอซิสออกมาได้สองสามเดือน  ฮัลลิเดย์ก็ตั้ง

แผนกวิจัยและพัฒนาขึ้นที่บริษัทโดยให้ชื่อว่าห้องปฏิบัติการวิจัยในการเข้าถึง  

หรอืเออาร์แอล  คนภายนอกคดิว่าเออาร์แอลมหีน้าที่ผลติอปุกรณ์แปลงสญัญาณ

ประสาทซึ่งช่วยใหผู้ท้พุพลภาพรนุแรงใช้โอเอซสิได้ง่ายขึ้น  ฮลัลเิดยจ้์างกลุม่คน

หวักะทมิฝีีมอืที่สุดในวงการประสาทวทิยามาท�างานที่นี่  พร้อมทั้งให้เงนิทุนวจิยั

มากเท่าที่พวกเขาต้องการ

งานของเออาร์แอลตลอดสองสามทศวรรษต่อจากนั้นไม่ใช่ความลับ   

ตรงกันข้ามเลย  พวกเขาคิดค้นอุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายส�าหรับฝังเข้าไป

ในร่างกายมนุษย์ซึ่งถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย  ผมได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้จาก

หนงัสอืเรยีนชั้นมธัยมปลาย  เริ่มแรกพวกเขาพฒันาประสาทหเูทยีมรปูแบบใหม่

ขึ้นมา  ท�าให้คนหหูนวกซึ่งเลอืกใช้อปุกรณ์นี้ได้ยนิเสยีงอย่างชดัเจนทั้งในโลกจรงิ

และในโอเอซิส  หลังจากนั้นไม่กี่ปีพวกเขาก็เปิดตัวจอประสาทตาเทียมรูปแบบ

ใหม่ส�าหรบัคนตาบอดที่ปรารถนาจะมองเหน็  ผลคอืคนตาบอดเหล่านั้นสามารถ
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มองเหน็ได้อย่างไร้ที่ตเิมื่ออยู่ในโอเอซสิ  และหากน�ากล้องขนาดจิ๋วสองตวัมาตดิ

บนศรีษะแล้วเชื่อมมนัเข้ากบัจอประสาทตาเทยีมดงักล่าว  พวกเขากจ็ะมองเหน็

ในโลกจรงิด้วย

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อมาของเออาร์แอลคือสมองเทียม  มันช่วยให้คนที่เป็น

อัมพาตควบคุมการเคลื่อนไหวของอวตารในโอเอซิสได้ด้วยการคิด  แต่ต้องใช้

ร่วมกับวัสดุปลูกถ่ายอีกชิ้นที่ช่วยให้ได้รับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสที่จ�าลอง

จากของจรงิ  และวสัดชุดุเดยีวกนันี้ยงัท�าให้ผูใ้ช้งานควบคมุอวยัวะที่เป็นอมัพาต

ได้อกีครั้ง  ขณะเดยีวกนักฟ้ื็นฟูการรบัรูจ้ากการสมัผสั  ทั้งยงัช่วยให้ผูท้ี่ต้องตดั

แขนหรอืขาสามารถควบคมุอวยัวะเทยีมที่มาทดแทนและรบัความรูส้กึผ่านอวยัวะ

เทยีมเหล่านั้นได้อกีด้วย

เพื่อให้บรรลจุุดประสงค์  บรรดานกัวจิยัจงึคดิค้นวธิบีนัทกึข้อมลูความรูส้กึ

ทางกายซึ่งมีปฏิกิริยาต่อตัวกระตุ้นภายนอกทุกประเภทที่ถ่ายทอดสู่มนุษย์ผ่าน

ระบบประสาทเอาไว้  จากนั้นกร็วบรวมข้อมลูอนัล�้าค่าดงักล่าวสร้างเป็นห้องสมดุ

ความรู้สกึแบบดจิติอลขนาดมหมึา  ซึ่งสามารถเล่นซ�้าภายในโอเอซสิเพื่อจ�าลอง

อะไรก็ตามที่คนคนหนึ่งจะประสบผ่านทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้อย่างไร้ที่ต ิ 

ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส  การรับรส  การมองเห็น  การได้กลิ่น  การทรงตัว  

อุณหภูม ิ หรอืแม้แต่การสั่นสะเทอืน

จเีอสเอสจดสทิธบิตัรสิ่งประดษิฐ์ทกุชิ้นของเออาร์แอล  แต่ฮลัลเิดย์ไม่เคย

หาก�าไรจากสิ่งเหล่านี้  กลับกันเขาจัดตั้งโครงการเพื่อมอบอวัยวะเทียมแก่ผู้ใช้

โอเอซสิที่ต้องการมนั  รวมถงึออกค่าใช้จ่ายในการผ่าตดัให้ด้วย  โครงการนี้ช่วย

ให้ผูพ้กิารมชีวีติที่ดขีึ้น  ทั้งยงัท�าให้ผูค้นมากมายเตม็ใจเป็นหนทูดลองในงานวจิยั

ของเออาร์แอล

ผมโตมากบัการเหน็ฟีดข่าวเรื่องการคดิค้นนวตักรรมเกี่ยวกบัสมองเทยีม

ของเออาร์แอล  แต่กเ็ช่นเดยีวกบัคนส่วนใหญ่  ผมแทบจะไม่สนใจข่าวพวกนั้น  

เพราะเห็น ๆ กันอยู่ว่าเทคโนโลยีนี้มีไว้ส�าหรับผู้ที่ร่างกายบกพร่องอย่างรุนแรง

และยนิดจีะเข้ารบัการผ่าตดัสมอง  (ซึ่งอาจถงึตายได้)

ขณะที่พวกเขาคดิค้นอปุกรณ์แสนวเิศษเหล่านั้น  เออาร์แอลกแ็อบพฒันา

ผลงานอีกชิ้นขึ้นแบบลับ ๆ  นับเป็นความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาเลย 
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กว็่าได้  มนัคอือุปกรณ์เชื่อมต่อสมองที่สามารถแปลงคลื่นไฟฟ้าในสมองให้เป็น 

ค�าสั่งได้  แถมไม่จ�าเป็นต้องฝังหรือปลูกถ่ายอวัยวะเทียมเข้าไปในร่างกายของ 

ผู้ใช้  ผลงานชิ้นนี้เกิดจากการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้เกี่ยวกับการท�างาน

ของสมองมนษุย์กบัเทคโนโลยตีรวจวดัคลื่นไฟฟ้าสมองหรอืออีจี ี การสร้างภาพ 

ด้วยเรโซแนนซ์แม่เหลก็หรอืเอฟเอม็อาร์ไอ  และการตรวจจบัสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า

หรอืสควดิ  พวกเขาพฒันาวธิกีารอ่านคลื่นสมองและถ่ายทอดมนัผ่านการสมัผสั

ทางผิวหนัง  ฮัลลิเดย์แบ่งโครงการนี้ออกเป็นหลายส่วนเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์

หรอืวศิวกรแต่ละทมีท�างานแยกกนัได้  โดยมเีขาเพยีงคนเดยีวที่รู้ว่าทั้งหมดนั้น

จะรวมเข้าด้วยกนัในลกัษณะไหน

ต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์และเวลาหลายทศวรรษกว่าพวกเขาจะ

สร้างต้นแบบหมวกโอเอซิส นิวรัล อินเตอร์เฟซซึ่งท�างานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ส�าเร็จ  แต่ทันทีที่ท�าการทดสอบความปลอดภัยรอบสุดท้าย  ฮัลลิเดย์ก็ปิด

โครงการโอเอน็ไอลงพร้อมทั้งประกาศความล้มเหลว  หลงัจากนั้นสองสามสปัดาห์

เขากปิ็ดเออาร์แอลและไล่พนกังานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออก  ทุกคนได้รบัเงนิชดเชย

ก้อนโตชนิดที่ไม่ต้องท�างานไปทั้งชีวิต  ภายใต้ข้อแม้ว่าพวกเขาต้องไม่เปิดเผย

ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสญัญาอย่างเคร่งครดั

นี่คือวิธีที่ฮัลลิเดย์สร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบ 

ไม่รุกล�้าเข้าไปในร่างกายเครื่องแรกของโลกขึ้นมาโดยที่ไม่มใีครรู้

จนกระทั่งอุปกรณ์ที่ว่านี้ตกทอดสู่ผมกบัเพื่อน ๆ  พวกเราคอืผู้ตดัสนิใจ

ว่าจะฝังกลบหรอืเผยแพร่มนั

 

แน่นอนว่าเราไม่ได้ตดัสนิใจเรื่องนี้แบบชุย่ ๆ  เราสี่คนชั่งน�้าหนกัขอ้ดกีบัขอ้เสยี  

และโต้เถยีงกนัอย่างเผด็ร้อนก่อนโหวต  สดุท้ายฝ่ายที่ต้องการเผยแพร่โอเอน็ไอ

ก็ชนะ  การตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาต ิ

ไปตลอดกาล
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หลงัจากทดสอบความปลอดภยัอกีรอบ  จเีอสเอสกจ็ดสทิธบิตัรเทคโนโลยี

โอเอซสิ นวิรลั อนิเตอร์เฟซ  ก่อนผลติหมวกโอเอน็ไอจ�านวนมากออกมา  และ

ขายมนัในราคาต�่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ผู้คนเข้าถงึโอเอน็ไอได้มากที่สุด

แค่วนัแรกยอดขายกส็งูถงึหนึ่งล้านเครื่อง  วนิาททีี่หมวกโอเอน็ไอวางขาย  

หน้ากากไวเซอร์และถุงมือแฮปติกของไอโอไอก็กลายเป็นของคร�่าครึไปในทันท ี 

นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จีเอสเอสกลายเป็นผู ้น�าโลกด้านการผลิต

ฮาร์ดแวร์ส�าหรับโอเอซิส  พอข่าวเรื่องประสิทธิภาพของโอเอ็นไอเริ่มกระจาย 

ออกไป  ยอดขายกเ็พิ่มขึ้นแบบทวคีูณอย่างต่อเนื่อง

หลงัจากนั้นไม่กี่วนักเ็กดิเหตุการณ์ที่ท�าให้มเีรื่องราวตามมาเพยีบ

เมื่อมผีูใ้ช้หมวกโอเอน็ไอเชื่อมต่อโอเอซสิในเวลาเดยีวกนั 7,777,777 คน  

บนเว็บไซต์ร้างของฮัลลิเดย์ซึ่งเคยแสดงสกอร์บอร์ดในการแข่งขันตามล่า 

ไข่อสีเตอร์กม็ขี้อความปรากฏขึ้น

จงเสำะหำ  จิตไซเรน  ทั้งเจ็ดชิ้น

เจ็ดแดนดิน  ถิ่นไซเรน  เล่นบทบำท

ทำยำทข้ำ  จ่ำยทุกชิ้น  ให้มิขำด

เพรำะหมำยมำด  รวมนำงใหม่  เป็นไซเรน

กลอนบทนี้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อปริศนาชิ้นส่วน  สิ่งแรกที่พวกกันเตอร์

รุ่นเก่าสงัเกตเหน็คอืลกัษณะเสยีงสมัผสัและจ�านวนพยางค์ของมนัเหมอืนกลอน

บอกใบ้ที่ซ่อนกุญแจสามดอก  ซึ่งฮัลลิเดย์เคยใช้ประกาศการแข่งขันตามล่า 

ไข่อสีเตอร์อนัเลื่องลอื

คนส่วนใหญ่คิดว่าปริศนาชิ้นส่วนเป็นแค่กลยุทธ์อันแยบยล  ท�านองว่า

เจ้าของจเีอสเอสคนใหม่ต้องการโปรโมตหมวกโอเอน็ไอ  เราไม่เคยปฏเิสธข่าวลอื

เหล่านี้เพราะต้องการให้คนอื่นเข้าใจว่าเราควบคุมโอเอซิสได้เบ็ดเสร็จ  มีเพียง 

เราสี่คนเท่านั้นที่รู้ความจรงิเบื้องหลงั  แต่เรากไ็ม่รู้ว่ามนัเกดิบ้าอะไรขึ้นอยู่ดี

ปริศนาชิ้นส่วนประกาศถึงการมีอยู่ของไข่อีสเตอร์ใบที่สอง  ฮัลลิเดย์

อัจฉริยะจอมเพี้ยนคงซ่อนอะไรบางอย่างไว้ที่ไหนสักแห่งในโอเอซิสก่อนเจ้าตัว 
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จะตาย  ส่วนจังหวะเวลาที่ปริศนาปรากฏก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  เห็นได้ชัดว่ามัน

โผล่มาเพราะเราตดัสนิใจปล่อยหมวกโอเอน็ไอสู่สาธารณะ

ฮลัลเิดย์พยายามจะบอกอะไรกบัเรากนัแน่

ดเูหมอืนไซเรนจะหมายถงึคร่ีา  ภรรยาผูล่้วงลบัของออ็กเดน มอร์โรว์  และ

ผู้หญงิที่เจมส์ ฮลัลเิดย์หลงรกัข้างเดยีว  สมยัที่พวกเขาสามคนเรยีนมธัยมปลาย

ด้วยกนัในรฐัโอไฮโอ  คร่ีาตั้งชื่อตวัละครของเธอในเกมดนัเจยีนส์แอนด์ดรากอนส์

ว่าลูโคเซียตามชื่อหนึ่งในนางไซเรนจากเทพปกรณัมกรีก  หลังจากนั้นหลายปี 

คีร่าตั้งชื่อเดียวกันนี้ให้อวตารของเธอในโอเอซิส  นอกจากนั้นลูโคเซียยังเป็น 

รหัสผ่านเข้าคอมพิวเตอร์ของฮัลลิเดย์ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องเดาในด่านสุดท้ายของ

การแข่งขนัตามล่าไข่อสีเตอร์ด้วย

แม้ไม่รู้ว่าจะเกดิอะไรขึ้นหากมคีนรวบรวมชิ้นส่วนทั้งเจด็และรวมนางใหม่  

เป็นไซเรนได้ส�าเร็จ  แต่ผมก็เริ่มค้นหาชิ้นส่วนเหล่านั้นอยู่ดี  นี่เป็นอีกครั้งที่ 

ฮลัลเิดย์ท้าทายคนทั้งโลก  และผมกอ็ดไม่ได้ที่จะรบัค�าท้าของเขา

แน่นอนว่าไม่ใช่ผมคนเดียว  ปริศนาบทใหม่ท�าให้กันเตอร์รุ ่นใหม่ 

ถอืก�าเนดิขึ้น  พวกเขาค้นทุกซอกทุกมุมของโอเอซสิเพื่อหาชิ้นส่วนทั้งเจด็  แต่

ครั้งนี้ไม่เหมือนการแข่งขันตามล่าไข่อีสเตอร์เพราะฮัลลิเดย์ไม่ได้พูดถึงรางวัล 

ที่ผู้ชนะจะได้รบั  ดงันั้นจงึไม่มใีครรู้ว่าพวกเขาก�าลงัหาอะไรหรอืหามนัไปท�าไม

เผลอแป๊บเดยีวเวลากผ็่านไปหนึ่งปีแล้ว

ยอดจ�าหน่ายโอเอน็ไอพุ่งไปถงึสามพนัล้าน  แล้วกส็ี่พนัล้านเครื่อง

เป็นที่ประจักษ์ว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจีเอสเอสไม่ได้มีประโยชน์ 

แค่ใช้เชื่อมต่อโอเอซสิ  แต่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็น

วทิยาศาสตร์  การแพทย์  การบนิ  การอุตสาหกรรม  หรอืการทหาร

หุน้ของบรษิทัอนิโนเวทฟี ออนไลน์ อนิดสัทรส์ีหรอืไอโอไอดิ่งลงเหวอย่าง

ต่อเนื่อง  เมื่อเห็นว่าราคาต�่าเตี้ยพอแล้วเราก็ช้อนซื้อมันในราคาแสนถูก  และ

ควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจเีอสเอส  ท�าให้จเีอสเอสกลายเป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่

ที่ผกูขาดแพลตฟอร์มด้านการสื่อสาร  การศกึษา  และความบนัเทงิซึ่งเป็นที่นยิม
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ที่สุดในโลกไว้เพียงผู้เดียว  เราจึงเฉลิมฉลองด้วยการยกหนี้ให้พนักงานทุกคน 

ที่ต้องท�างานใช้หนี้ไอโอไอเสยีเลย

เวลาผ่านไปอกีหนึ่งปี

โอเอซสิสร้างสถติใิหม่  แต่ละวนัมผีูใ้ช้งานลอ็กอนิเข้ามาถงึห้าพนัล้านคน  

ก่อนจะเพิ่มเป็นหกพนัล้าน  นบัเป็นสองในสามของประชากรบนโลกที่แสนแออดั

รวมถงึมอีณุหภมูสูิงขึ้นเรื่อย ๆ เลยทเีดยีว  และตอนนี้กวา่เกา้สบิเกา้เปอร์เซน็ต์

ของคนเหล่านั้นล้วนใช้หมวกโอเอน็ไอ

เหมือนที่ฮัลลิเดย์ท�านายไว้  โอเอ็นไอส่งผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตประจ�าวัน 

ของผู้คนและอารยธรรมมนุษย์  มีบันทึกประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้โอเอ็นไอ

ดาวน์โหลดทุกวัน  มีทุกอย่างมากเท่าที่คุณจะจินตนาการได้เลยล่ะ  คุณเลือก 

ได้ว่าจะไปที่ไหน  ท�าอะไร  และเป็นใครกไ็ด้ทั้งนั้น  ไป ๆ มา ๆ คนทั่วโลกจงึ

เสพตดิการท่องโอเอซสิกนังอมแงมยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา  แค่นี้กบ็อกอะไร ๆ ได้

เยอะแล้ว

บรษิทัอื่นพยายามไขความลบัของหมวกโอเอน็ไอ  รวมถงึขโมยเทคโนโลยี

เชื่อมต่อระบบประสาทจากจีเอสเอส  แต่ซอฟต์แวร์และความสามารถในการ

ประมวลผลที่จ�าเป็นต่อการท�างานของโอเอน็ไอเป็นส่วนหนึ่งของโอเอซสิ  มนัจงึ

เป็นเทคโนโลยีที่เลียนแบบกันไม่ได้  ผู้ใช้สามารถบันทึกประสบการณ์ออฟไลน์

เป็นไฟล์สกุลโอเอน็ไอ  แม้จะเป็นไฟล์ที่มเีนื้อหาผดิกฎหมาย  แต่คณุจะเปิดไฟล์

เหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อมันถูกอัพโหลดเข้าโอเอซิสแล้วเท่านั้น  ดังนั้นจีเอสเอส 

กแ็ค่ต้องท�าลายไฟล์บนัทกึประสบการณ์ที่น่ารงัเกยีจหรอืผดิกฎหมายก่อนที่ไฟล์

เหล่านั้นจะถูกส่งต่อให้ผู้ใช้รายอื่น  โอเอ็นไอกลายเป็นความบันเทิงซึ่งได้รับ 

ความนยิมที่สุดในประวตัศิาสตร์โลกอย่างรวดเรว็และไม่มอีะไรมาเทยีบได้

หลงัจากนั้นไม่นานจเีอสเอสกเ็ปิดตวัโอเอน็ไอ-เนต็  โซเชยีลมเีดยีส�าหรบั

แชร์ไฟล์สกุลโอเอน็ไอ  ผู้ใช้สามารถค้นหา  ซื้อ  ดาวน์โหลด  ให้คะแนน  และ

วจิารณ์บนัทกึประสบการณ์ของคนหลายพนัล้านคนทั่วโลก  หรอืคณุจะอพัโหลด

บนัทกึประสบการณ์ของตวัเองแล้วขายให้กบัคนในโอเอซสิกไ็ด้
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ซมิคอืบนัทกึที่ท�าในโอเอซสิ  ส่วนเรก็คอืบนัทกึที่ท�าในโลกความเป็นจรงิ  

แต่แทนที่จะเรยีกว่าโลกความเป็นจรงิ  เดก็ส่วนใหญ่กลบัเรยีกมนัว่าเอร์ิล  (ศพัท์

สแลงที่เกิดจากอักษรย่อของค�าว่าอิน เรียล ไลฟ์  ซึ่งแปลว่าในความเป็นจริง)  

และเรียกโอเอซิสว่าอิโต  (มาจากอักษรย่อของค�าว่าอิน ดิ โอเอซิส  ซึ่งแปลว่า 

ในโอเอซสิ)  พูดง่าย ๆ ว่าเรก็คอืบนัทกึประสบการณ์ที่บนัทกึในเอริ์ล  ส่วนซมิ

คอืบนัทกึประสบการณ์ที่บนัทกึในอโิต

แทนที่จะติดตามคนมีชื่อเสียงทางโซเชียลมีเดีย  ผู้ใช้โอเอ็นไอสามารถ

เป็นคนที่ตัวเองชื่นชอบ  เข้าไปอยู่ในรูปลักษณ์ของคนเหล่านั้น  และสัมผัส

ประสบการณ์อนัน่าหลงใหลที่ถูกคดัสรรมาเป็นอย่างดไีด้ชั่วครู่

ตอนนี้เลยไม่มีใครดูหนังหรือซีรีส์กันแล้ว  ผู้คนใช้ชีวิตในหนังและเป็น

ดาราได้  ไม่ใช่เพียงผู้ชมอีกต่อไป  หรือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ชมในคอนเสิร์ต   

คุณจะขึ้นแสดงบนเวทใีนฐานะสมาชกิวงดนตรทีี่คุณโปรดปรานเสยีเลยกย็งัได้

ผู้ใช้หมวกโอเอน็ไอสามารถบนัทกึประสบการณ์ในชวีติจรงิลงไดรฟ์ข้อมลู  

อพัโหลดเข้าโอเอซสิ  และขายมนัให้คนหลายพนัล้านคนทั่วโลก  คุณจะได้เครดติ

ทุกครั้งที่มคีนดาวน์โหลดบนัทกึ  โดยจเีอสเอสหกัส่วนแบ่งเพยีงยี่สบิเปอร์เซน็ต์

ของรายได้ทั้งหมด  ถ้าบันทึกของคุณเกิดดังและมียอดดาวน์โหลดถล่มทลาย  

คุณจะกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเลยล่ะ  ดาราหนัง  ร็อกสตาร์  นักแสดง

หนงัโป๊  และนกัไลฟ์สดจงึแย่งกนัตกัตวงจากบ่อเงนิบ่อทองแห่งใหม่นี้

คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์แทบทุกอย่างที่คนคนหนึ่งสัมผัสได ้

ในราคาที่ถูกกว่าลาเต้เยน็หนึ่งแก้ว  ทั้งเสพยา  กนิอาหาร  และมเีซก็ซ์รูปแบบ

ไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเสพติด  ความอ้วน  หรือผลที่จะตามมา  

แม้แต่จะสัมผัสประสบการณ์ตามที่เกิดขึ้นจริงเป๊ะ ๆ หรือเลือกผจญภัยตาม

สครปิต์ที่สร้างขึ้นในโอเอซสิกย่็อมได้  ต้องขอบคณุโอเอน็ไอที่มอบประสบการณ์

เสมอืนอนัสมจรงิให้ผู้ใช้ทั่วโลก

โอเอ็นไอท�าให้ชีวิตของคนยากจนทั่วโลกไม่เลวร้ายจนเกินทนและมีความสุข 

มากขึ้น  ผู้คนไม่รังเกียจที่จะประทังชีวิตด้วยสาหร่ายแห้งกับโปรตีนถั่วเหลือง
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เพราะลอ็กอนิเข้าโอเอน็ไอ-เนต็  แลว้ดาวน์โหลดอาหารมื้ออร่อยมากนิได้ทกุเมื่อ

ที่ต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบฟูลคอร์สซึ่งมีทั้งอาหารเรียกน�้าย่อย  ซุป  

สลัด  อาหารจานหลัก  และของหวาน  หรืออาหารเลิศรสที่ปรุงโดยเชฟชื่อดัง  

จะเลอืกให้มนัมาเสริ์ฟถงึคฤหาสน์  บนยอดเขา  ในร้านอาหารสุดหรู  หรอืบน

เครื่องบินส่วนตัวขณะเดินทางไปปารีสก็ยังได้  แถมยังลิ้มรสอาหารเหล่านั้นได้

เหมือนผู้ดื่มกินที่มีตุ่มรับรสไวเป็นพิเศษ  หรือเหมือนคนมีชื่อเสียงสักคนที่ไป

ร่วมสงัสรรค์ท่ามกลางคนมชีื่อเสยีงโดยมอีดตีคนมชีื่อเสยีงคอยรมุล้อมปรนนบิตั ิ 

อยากได้แบบไหนกม็ใีห้เลอืกทั้งนั้น

การควบคุมเนื้อหาของบันทึกจากผู้ใช้ทั่วโลกเป็นเรื่องท้าทาย  และเป็น

ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง  จีเอสเอสจึงสร้างเซ็นซอฟต์หรือซอฟต์แวร์

เซ็นเซอร์ที่ท�างานด้วยระบบเอไอทรงประสิทธิภาพ  มันจะตรวจสอบไฟล์สกุล 

โอเอ็นไอและติดธงให้ไฟล์ที่มีเนื้อหาน่าสงสัย  จากนั้นพนักงานของจีเอสเอสจะ

ตรวจสอบไฟล์เหล่านั้นอีกทีว่าปลอดภัยพอจะเผยแพร่หรือไม่  ถ้าพบเนื้อหา 

สุ่มเสี่ยงหรอืผดิกฎหมาย  พวกเขากจ็ะส่งเรื่องไปยงัเจ้าหน้าที่บงัคบัใช้กฎหมาย

ในประเทศหรอืภูมภิาคของเจ้าของไฟล์ดงักล่าว

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยโีอเอน็ไอในรปูแบบใหม่ ๆ เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เช่นความนิยมในหมู่คุณแม่ยังสาวในตอนนี้  พวกเธอบันทึกประสบการณ์ขณะ

ตัวเองคลอดลูกเอาไว้  เพื่อที่อีกยี่สิบหรือสามสิบปีข้างหน้าลูกจะได้สัมผัส

ประสบการณ์ในการคลอดตวัเองออกมา

สว่นผมน่ะเหรอ

ความฝันทั้งหมดของผมกลายเป็นจริง  รวยระเบิด  ดังเป็นพลุแตก   

แถมได้เจอสาวในฝันและเธอกร็กัผมตอบ  ผมต้องมคีวามสุขอยู่แล้วว่าไหม

แต่มนัดนัไม่ใช่แบบนั้นน่ะส ิ ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเกดิอะไรขึ้น  ชวีติดี

อยูไ่ด้ไม่นานผมกบ้็องตื้นท�าเสยีเรื่อง  ทั้งเรื่องส่วนตวัและเรื่องงานนั่นแหละ  ผม

เลยกลบัไปซบอกซี้เก่าอย่างโอเอซสิ
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ผมติดโอเอซิสมานานแล้ว  พอมีโอเอ็นไอ  การล็อกอินเข้าโอเอซิสยิ่ง 

ไม่ต่างกบัการฉดีเฮโรอนีเข้าเส้นเลอืด  ผมตดิมนังอมแงมภายในเวลาอนัรวดเรว็  

เวลาไม่ได้ดบูนัทกึประสบการณ์ผมจะทอ่งโอเอน็ไอ-เนต็  แล้วเพิ่มบนัทกึใหม่ ๆ 

ลงไปในรายการดูภายหลงัของตวัเอง

ระหว่างนั้นผมยงัคงเสาะหาชิ้นส่วนจติของไซเรนทั้งเจด็ชิ้น  ผมมอีวตาร

ที่ทรงพลงั  สามารถเทเลพอร์ตไปที่ไหนกไ็ด้ในโอเอซสิ  ซื้อได้ทกุอย่างที่ต้องการ  

และฆ่าอวตารของใครกต็ามที่ขวางทาง  ทั้งที่เป็นอย่างนั้นภารกจิกลบัไม่คบืหน้า

เลย  ผมไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไร 

ดว้ยความโมโหและจนตรอก  ในที่สุดผมกต็ดัสนิใจว่าจะมอบเงนิหนึ่งพนัล้าน

ดอลลาร์ให้ผู้ที่บอกเบาะแสชิ้นส่วนจติของไซเรนแก่ผมได้แม้เพยีงชิ้นเดยีว  ผม

ประกาศเรื่องนี้โดยท�าเป็นหนงัสั้นซึ่งมตี้นแบบเป็นค�าเชญิจากแอโนแรก็  หวงัให้

มนัดูเหมอืนการแข่งขนัที่จดัขึ้นแบบสนุก ๆ  ไม่ใช่การขอความช่วยเหลอืเพราะ

รู้สกึจนแต้ม  ดูเหมอืนมนัจะได้ผลซะด้วย

เงินรางวัลมูลค่ามหาศาลของผมสร้างความฮือฮาขนานใหญ่ในโอเอซิส  

จ�านวนกนัเตอร์ที่เข้าร่วมการค้นหาชิ้นส่วนทั้งเจด็เพิ่มขึ้นสี่เท่าในชั่วข้ามคนื  แต่

ไม่มใีครสอยรางวลัของผมได้สกัคน  (มชี่วงหนึ่งนกัล่าชิ้นส่วนอายุน้อยผู้ช่างฝัน

พยายามเรียกตัวเองว่าชันเตอร์เพื่อให้แตกต่างจากกันเตอร์รุ่นก่อน  แต่พอ 

คนอื่น ๆ พากนัเรยีกพวกเขาว่าชาร์เตอร์ที่แปลว่าพวกอเึลอะก้น  พวกเขากเ็ปลี่ยน

มาเรยีกตวัเองว่ากนัเตอร์ซึ่งหมายถงึนกัล่าไข่อสีเตอร์เหมอืนเดมิแทน  ชื่อเดมิยงั

ใช้ได้  เพราะชิ้นส่วนจิตทั้งเจ็ดก็คือไข่อีสเตอร์ที่ฮัลลิเดย์ซ่อนไว้  และพวกเรา 

ต่างกต็ามล่าหามนัเหมอืนกนั)  

ผ่านไปอกีหนึ่งปี

หลงัวนัครบรอบสามปีของการเปิดตวัโอเอน็ไอเพยีงไม่กี่สปัดาห์  กนัเตอร์

อายุน้อยที่กล้าได้กล้าเสียคนหนึ่งก็พาผมไปหาชิ้นส่วนแรก  และทันทีที่ผม 

หยบิมนัขึ้นมา  ชะตากรรมของมนุษยชาตกิพ็ลกิผนัในบดัดล
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ในฐานะพยานของเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์  ผมคิดว่าควรบอกเล่า 

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อที่คนรุ่นต่อ ๆ ไป  (ถ้ามีละก็นะ)   

จะมขี้อมูลที่ถูกต้องในการตดัสนิการกระท�าของผม
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